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 َررٔ تضٕٛررٛعمله تضُٗرر١ تيرر   ٻ    تٜعررنه ٖررلت تيركنٜررن عررد ٶ   

ِٴ ّ، 0202أىررر ملم  ررر٬ٍ ٍرررٗن ْٜٛٝرررٛ    ٢ٗرررمل يًّرررٛتم   ًَركررر طن

ْٚملقَٗمل غب ١ َرُٝو٠ َٔ َفهنٟ تضًُه١   طبرًف تجملرمل٫ه،  

ِررملتِٗ تفمل حرر١ ِررٍٛ   مل٠٤ َٚكرتٚتيررلٜٔ أوررنٚت تسبررٛتم مررلمت٥ِٗ تي ٓٻرر    

 تيكٖملٜمل تيرملي١ٝ:  

 تيعَررٛت٥ٝمله.   •

 ك١ عًٝ٘. ڀ ٻتيغُ تيرٍملمٟ َٚد٣ نفمل١ٜ تيعكٛممله تضڂ •

 عكٛ  متٌٜٛ تٱىهملٕ تضدعّٛ.   •

 ْمل.ِٚكٛم تٱْيملٕ َٚٛتقف تضًُه١  ٬ٍ أه١َ نٛم •
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 التٍفٗذٙ املمخط: 

تٓملٍٚ  . ع د تيكرمل م أَري   تيٛمق١ تين٥ٝير١ تييرُمله تييرً ١ٝ    

تيُٓررٛ تييررنٜ   :َٓٗررمل ،ط منٖٛررمل معٛتَررٌيًُٓررملطل تيعَررٛت١ٝ٥، ٚممٳرر 

و تشبردَمله   تضردٕ   يًُدٕ، ٚتفٍن٠ تيدت ١ًٝ ٚتشبملم١ٌٝ، ٚتننُّ

َكملم١ْ مرملينٜف،   لرٌ تيرٓكٓ تيفرمل م   َيرملنٔ تضردٕ  ت٭َرن        

و ىرررِٗ   منرررٛ عَرررٛت٥ٝمله تضررردٕ. ٚقرررد أٍرررملم    تننُّررر     أتيرررلٟ 

تيعَرررٛت٥ٝمله   تضررردٕ تيهرررمل٣ نُهررر١ تضهنَررر١ ٌٚرررد٠، ٚإٔ   

 تيٛمقررر١ ٚتٓملٚيررر . عَرررٛت١ٝ٥ 077ٛ عرررد ٖمل ٜ ًرررم   تضًُهررر١ عبررر 

ت َررٔ تيكررنتمته تسبهَٛٝر١ تيرر  ٖرردح     َعملزبرر١  عررد ٶ نرليو 

م    أى ملب َْرة٠ تيعَرٛت٥ٝمله   تيرڀنټ ٕٚ  تيعَٛت٥ٝمله، نُمل  ٻ

 ٌ َٚررٔ كيررو: هٜررمل ٠ عررد  تييررهملٕ، ْٚكررٓ    ،مرر عم َررٔ تيرفْررٝ

تضيررررملنٔ، ٚتمتفررررملا أىررررعملم ت٭متٕررررٞ، ٕٚررررعف ت٫ىرررررىُملمته   

ٓٻ تسبهَٛٝررر١   قڀررر  ع رررد تيكرررمل م   ف  .ملا تٱىرررهملٕ. نُرررمل ّررر

تيعَررٛت٥ٝمله    أممعرر١ أمنررملا: حٗٓررملى تيعَررٛت٥ٝمله كته تضكَٛررمله    

ت٫ىررررىُملم١ٜ، ٚتيعَرررٛت٥ٝمله تيررر  ههرررٔ تڀٜٛنٖرررمل ٚذبيرررٝٓٗمل،  

ٚتيعَٛت٥ٝمله تي  يًٝ فمل َكَٛمله تىرىُملم١ٜ، ٚتيعَرٛت٥ٝمله تير    

دٜمله ذبررملُ    عر٬ُ عملٌرٌ. ٚتٓملٚير  تيٛمقر١ نرليو معرم تيرّرر       

مريٚقنتطٝررر١ تزبٗرررمله تسبهرررَٛٞ،   :تيررر  تٛتٌررر٘ تسبًرررٍٛ  َٚٓٗرررمل  

ٚقْرٛم تشبردَمله، ٚتيرعملَرٌ َر  تيعَرٛت٥ٝمله عًر٢ أىرً متٝٝوٜر١         

)ييررعٛ ٜو ٚ ررري ىررعٛ ٜوص، ْٚكررٓ ت٫عرُررمل ته تضمليٝرر١،  ٕررملح١   

   تيرعرردٟ تيرردت٥ِ عًرر٢ ت٭متٕررٞ تسبهَٛٝرر١. ٚطنِرر  تيٛمقرر١       

ٛټ   ىرررتتت١ٍٝٝ يًرعملَررٌ َرر  تيعَررٛت٥ٝمله تر   ٍ ٛتحررل َرر  منْررملََ تيرّرر

مح  ٌٛ ٠  :ٖٚٞ ،ل تٱىرتتت١ٍٝٝ أممع١ أٖدتفّكِّتيٛطين حبٝي تٴ
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تشبدَمله، ٚذبيو تضَٗد تسبٖنٟ، ٚتسبد َٔ تيرًًٛ مبخرًرف  

 ّٛمٙ، ٚذبيو تيظنٚف تضع١َٝٝ ييهملٕ تيعَٛت٥ٝمله.

  ِو أٍرملم  . يٝرد تيَرملػبٞ   تيرعكٝرو ت٭ٍٚ    تيكًرل      

مل َرررمل نملْررر  مررر٪مٶت يًٍنهررر١   ٚأْٗرررمل  ملي ٶررر  ،هَرررٔ منرررٛ تيعَرررٛت٥ٝمل 

َررٔ تيدمتىرررمله    ٷٚتييررًٛى تضّٓررنف، ٜٚررردعِ ٖررلٙ تيٓظنٜرر١ عرررد    

ٚتيٓظنٜرررمله ت٫ٌرُملعٝررر١. ٜٚرررن٣  . يٝرررد إٔ ْكرررٓ تشبررردَمله     

مل ع٢ً تييًٛى تضّٓنف َ  ٌٚٛ  ٚقر   تيعَٛت٥ٝمله قد ٜهٕٛ مملعىٶ

تٱٍرملم٠    حنتغ  ري َيرغٌ عٓد ّغملم تييهملٕ. نليو حكرد متر  

 ٜهٛيٌٛٝرر١ تزبنهرر١ ٚتمت ملطٗررمل مملضهررملٕ ٚت٭ِٝررمل٤ تضرخًفرر١         

تْٓٝفٗمل    مخي١ أمنملا: تسبٞ تيفكري تضرو ِِ، ٚتسبرٞ    تي   ٻ

تب، ٚأِٝررمل٤ تيٛتحرردٜٔ )ت٭ٌملْرروص، ٚت٭ِٝررمل٤   تضغًررل، ٚأِٝررمل٤ تيعرروٻ 

 تضٓو١ٜٚ.
أَمل  . ََملمٟ تيٓعِٝ حرٓملٍٚ   تيرعكٝرو تيىرملْٞ َفٗرّٛ "وكملحر١     

 ٟ َرمل ٜرنت ط ممليعَرٛت٥ٝمله. ٚقرد أٍرملم    ّرعٛم١        عرمل ٠ڄ  تيفكن" تيرل

تفهٝرررو ٖرررلٙ تيىكملحررر١، مرررٌ  ْررر٘ ٫ ْٜٓرررٓ مرفهٝهٗرررمل ميررر و     

متننوٖمل ٍِٛ ىًي١ً َٔ تيع٬قمله ت٫ٌرُملعٝر١ تضرَرملمه١ تير     

ٌټ  -مأٜرر٘    –ربرردّ ىررهملٕ تيعَررٛت٥ٝمله  حمليرفهٝررو     قررد ؽبرر

ٚؽبًل ََه٬ه أ رن٣. ٚعرنه  .    ،مٓظملّ تييهملٕ ت٫ٌرُملعٞ

َرررملمٟ يررر عم دبملممررر٘   تيرعملَرررٌ َررر  تيعَرررٛت٥ٝمله ٚكيرررو عًررر٢ َ

تضير٣ٛ ت٫ىرَملمٟ ٚت٭نمل هٞ. ٚتْر٢ٗ تيرعكٝو مملٱٍرملم٠    إٔ  

ٌٻ  ََرره١ً تيعَررٛت٥ٝمله َررمل ف ترٖررملحن   مثرر١ ّررعٛممله تهرٓررف ِرر

 تزبٗٛ  ضٛتٌٗرٗمل.
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 ٚتُٖٓ  تضدت ٬ه ٍِٛ تيك١ٖٝ تحململٚم تيرملي١ٝ:

 .عٛتٌَ لٗٛم تيعَٛت٥ٝمله 

 ن تضرتت ١ ع٢ً تيرٍُعمله تيعَٛت١ٝ٥.تضخملط 

 .منملكُ َٔ دبملمب عملض١ٝ ٍِٛ تڀٜٛن تيعَٛت٥ٝمله 

 .آيٝمله َعملزب١ تيعَٛت٥ٝمله ٚأٌٚ٘ تيكْٛم تضر١ُٖٓ 

َٚررٔ أمررنه تيرّٛررٝمله تيرر  تْرٗرر٢  يٝٗررمل تضرّررملٚمٕٚ   ًَركرر٢   

 أى ملم ٍِٛ تيك١ٖٝ َمل ًٜٞ:

ٝمله    ىرررتتت١ٍٝٝ ٚطٓٝرر١ ٍررمل١ًَ ضعملزبرر١ ََرره١ً تيعَررٛت٥ٕٵررٚٳ -1

ٌ حٝٗررمل ت٭ٌٗررو٠ ُىٻرر  تضًُهر١، ٚ َْررمل٤ زبٓرر١ عًٝررمل فرلت تيغررنه تٴ  

تسبهَٛٝرر١ كته تيع٬قرر١، َّٚٓٗرررمل نملحرر١ تيْرر٬ِٝمله ٚتضرررٛتم      

 تضملي١ٝ تي٬ه١َ، ٚممڀٗمل مبًًٍ تيَ٪ٕٚ ت٫قرْمل ١ٜ ٚتير١ُٝٓ.

  تةىًٝ قملعد٠ مٝملْمله تف١ًْٝٝ يًعَرٛت٥ٝمله   َردٕ تضًُهر١    -2

 ٚتسبًٍٛ مبمل ٜرٛتحل َ  تيٛتق . يرهٕٛ تضٓڀًل   ٕٚ  تشبڀط
 

 )ٜص الٕرقٛ الزٟٗضٛ: د. عبد الكـادر أوٗــز )ضٗف املمتك*( 
عملضٝر١ تٓرَرن   َعظرِ تيردٍٚ      تضٓرملطل تيعَرٛت١ٝ٥ لرملٖن٠ڄ    دټتع

ٖٚرٞ تَٓرة مير و     ،تيٓمل١َٝ ٚمعم تيردٍٚ تضركدَر١ عًر٢ ِرد ىرٛت٤     

ٌ تفٍررن٠  ررري تضٓظُرر١ ٚتضڀررن ٠ يًڀ كرر١ تيفكررري٠ ٚضبرردٚ ٠ تيررد       

يً ّرري عررٔ تيعُررٌ ٚذبيررو لررنٚحِٗ تضعَٝرر١ٝ، ٚ  لررٌ  ٝررملب       

١ُ يًيرهٔ ٚتير  تعُرٌ عًر٢ ترٛحريٙ زبُٝر  ٍرنت٥ٓ        تيكٛتْو تضٓظِّ

                                                           
ٞ    أَرو )*ص َيرملعد   يًرخڀررٝط  ٠ٌرد  أَرروَٚيرملعد   ،ضبملحظرر١ ٌرد٠ يًرخڀرٝط تسبٖررنٟ ٚتحملًر

ٟ    ْمل٥و تين٥ًٝ تيرٓفٝل، ٚتٱىرتتتٍٝٞ ىملمكڄمل ، ٟ يَنن١ ٌرد٠ يًرڀرٜٛن ٚتيرٍدٜرد تسبٖرن

 ٌ يًرڀٜٛن تيعكملمٟ.٥تضٓردب يَنن١ مشمل ٚتيعٖٛ تٱ تم٠صبًً  عٖٛٚ
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ّٶمل تيڀ ك١ تيفكري٠ ٚضبدٚ ٠ تيرد ٌ َرٔ تضٗرملٌنٜٔ     تجملرُ  ٚ ْٛ

ٚتيكررمل َو يًعُررٌ أٚ تيوٜررملمته تيدٜٓٝرر١. ِٝرري تًٍررة ٖررلٙ تيف٦رر١ َررٔ   

ِٝمل٤ مڀنٜك١ عَٛت١ٝ٥ ٚ ري ْظمل١َٝ تيٓملٌ     َْمل٤ تضيملنٔ ٚت٭

نم عًرر٢ أمتٕررٞ تيغررري أٚ ت٭متٕررٞ تيرر  ٜرررِ ت٫ىرررّٛتك عًٝٗررمل مڀڂرر 

 و  ري ْظمل١َٝ.متُّ

 ك تعررررررمل تيعَرررررٛت٥ٝمله َرررررٔ تضَرررررملنٌ كته ت٫ْعهملىرررررمله  

تشبڀرررررري٠ عًررررر٢ تجملرُررررر    تزبٛتْرررررو تيعُنتْٝررررر١ ٚت٫ٌرُملعٝررررر١ 

، ٚتير  نرملٕ   ٚت٫قرْمل ١ٜ ٚتييٝملى١ٝ ٚت٭َٓٝر١ ٚتيْر١ّٝ ٚتي ٦ٝٝر١   

ٛټ ًفررمل ت٭وررن تييرر   ٛ  يب عًرر٢ تيرَرر  ٣ٙ تي ْررنٟ يًُرردٕ، ٚترردْٞ َيررر

تضع١َٝ ٌٚٛ ٠ تسبٝمل٠   تيرٍُعمله تيعُنتْٝر١، ٚلٗرٛم تيعدٜرد َرٔ     

تضَررملنٌ ٚتضخمليفررمله ت٫قرْررمل ١ٜ ٚتي ٦ٝٝرر١ ٚتزبررنت٥ِ ت٫ٌرُملعٝرر١    

 ٚ ري ت٭ ٬ق١ٝ  ري تضي ٛق١   تجملرُ .

عَررٛت١ٝ٥   تضًُهرر١ تيعنمٝرر١ َٚررٔ تض٬ِررت تْرَررملم تضٓررملطل تي

ْر١ٍٝ تيُٓٛ تييرنٜ  يًُردٕ     تضمل١ٕٝ ١عكٛ  ت٭ممعتيتييعٛ ١ٜ  ٬ٍ 

ٛ ٚتيرٛىټرر َٓررملطل  ٣    تيرُٓٝرر١ تيعُنتْٝرر١ ٚعرردّ تٛتهْٗررمل عًرر٢ َيررر

 ٣تضًُه١، ٚهٜمل ٠ َعرد٫ه تفٍرن٠ تيدت ًٝر١ ٚتشبملمٌٝر١ َرٔ تيكرن      

ٍٖرن٠ ٚربًرف    ٚتضٓملطل تجململٚم٠    تضدٕ تيهمل٣، مملٱٕملح١   

تيعدٜررد َررٔ تيعُمليرر١ ٚتيكررمل َو يًّررَ ٚتيعُررن٠ عررٔ تيعررٛ ٠ ي ًرردتِْٗ  

ن حنٔ َع١َٝٝ أحٌٖ فِ َرٔ تيعُرٌ ٚتيرعًرِٝ ٚتينعملٜر١     ت يرٛحُّْظنٶ

نُررمل نررملٕ  .تيْرر١ّٝ ٚ ررريٙ َررٔ تشبرردَمله تسبٖررملم١ٜ ٚتضعَٝرر١ٝ  

ٞ  ،يٖررعف تينقملمرر١ تي ًدٜرر١  ٚتمتفررملا  ،ٚعرردّ َرملمعرر١ تيُٓررٛ تيعُنتْرر

ن َيرملنٔ َٝيرن٠ يًفكرنت٤    ٚعردّ ترٛحُّ   ،تييه١ٝٓ أىعملم ت٭متٕٞ

تيرردٚم تيررن٥ًٝ يرفررملقِ لررملٖن٠ تْرَررملم تضٓررملطل    ٚضبرردٚ ٟ تيررد ٌ
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و   َْرر٤ٛ َررمل َررمل تيرر ٻٖٚررٛ  ،تيعَررٛت١ٝ٥   عٝرر  أعبررمل٤ تضًُهرر١

 تضًُهر١،  أعبمل٤ عٝ    عَٛت١ٝ٥ َٓڀك١ص ١٦َ077 ) ٜكملمب ى  

ّٶرر     هنَرر١ مل َهرر١ تضترتنررو َعظُٗررمل   تضرردٕ تيهررمل٣ ٚ ْٛ

   َٓڀكرر١ 07ٚتيرر  ٜ ًررم عررد  تضٓررملطل تيعَررٛت١ٝ٥ حٝٗررمل      ،ٌٚررد٠

 َرمل  تضٓرملطل  ٖلٙ ذبٟٛ ِٝي ٌد٠    َٓڀك١ 07ضهن١َ ٚت َه١

َررمل أ ٣    َْرر٤ٛ  ٖٚررٛ  تضرردٜٓرو  ٖررملتو ىررهملٕ ممرر  َررٔ ٜكررملمب

 ،تيهىري َٔ تضَملنٌ ت٫ٌرُملعٝر١ ٚت٫قرْرمل ١ٜ ٚت٭َٓٝر١ ٚتي ٦ٝٝر١    

ٛټ  ٌٛ ٠ تسبٝمل٠ مُٗمل.ٙ تيعُنتْٞ ٚتن ٟ ٚتيرَ

ٗ  ِه١َٛ تضًُه١ تيعنم١ٝ تييعٛ ١ٜ فلٙ تضَه١ً ٚقد تٓ ٻ

 ،َرٔ تيكرنتمته تيٛهتمٜر١    تِٝري أّردمه عرد ٶ    ،تيعُنت١ْٝ تضرٓملَٝر١ 

ُرمل  ههرٔ تًخْٝرٗمل حٝ  ٚ ،ٚتربله تيعدٜد َٔ تشبڀٛته تيرٓفٝل١ٜ

ًٜٞ:  

تَهٌٝ زب١ٓ ٚهتمٜر١ ضعملزبر١ ٚتڀرٜٛن ت٭ِٝرمل٤ تيعَرٛت١ٝ٥       •

ب مرررررملمٜ    ّ/ /2779تضهنَرررر١ )مقررررِ تيكررررنتم   ضٓڀكرررر١ َهرررر١  

ٚتيرر  ترهررٕٛ َررٔ أّررّملب تييررُٛ تضًهررٞ       ،صهــ 2/07/0291

َٓڀكر١ َهر١    ٕ تي ًد١ٜ ٚتيكن١ٜٚ ٚأَرري ٚٚهٜن تيدت ١ًٝ ٚٚهٜن تيَ٪

ٚكيرو ضعملزبر١     تضهن١َ ٚأّّملب تضعمليٞ ٚهٜن تيعٌُ ٚٚهٜن تضملي١ٝ

 ٚتڀٜٛن ت٭ِٝمل٤ تيعَٛت١ٝ٥ مبٓڀك١ َه١ تضهن١َ.  
ٚتضٛتحكر١   ،ٱعدت  ٚتضٛتحك١ ع٢ً ١ّ٥٫ تڀٜٛن تيعَرٛت٥ٝمله ت •

ع٢ً ََرنٚا تڀرٜٛن تيعَرٛت٥ٝمله   َٓڀكر١ َهر١ تضهنَر١ )مقرِ        

 ص.ه 51/7/0292ّ/ مرملمٜ   /1159تيكنتم 
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َٔ ٍرنن١ ٌرد٠ يًرڀرٜٛن     ٌٍّّدٚم أٚتَن ىمل١َٝ ٱَْمل٤ نڂ •

ٍٚنن١ تي ًد ت٭َو يًرُٓٝر١ ٚتيرڀرٜٛن    ،ٚتيرٍدٜد تيعُنتْٞ جبد٠

يٲٍرررنتف ٚتضَرررملمن١   ََرررملمٜ     يعُنتْرررٞ مبهررر١ تضهنَررر١ ت

 َٔ ٌد٠ َٚه١ تضهن١َ. ٌٍّتڀٜٛن تيعَٛت٥ٝمله   نڂ
ص 4تضٛتحكررر١ عًررر٢ تٓظرررِٝ ٦ٖٝرررمله تضٓرررملطل ٚتضررردٕ، تضرررمل ٠ )   •

تٱٍرنتف عًر٢ تةٖٝرٌ ت٭ِٝرمل٤ تيعُنتْٝر١ تيكمل٥ُر١ مبرمل        "ص: 9تيفكن٠ )

عَٛت١ٝ٥ ٚت٫متكمل٤ ٚت٭ِٝمل٤ تي ،  كيو ت٭ِٝمل٤ تيرملمؽب١ٝ ٚذبيٝٓٗمل

ٝٽر مل ٚتقرْرمل ٜٽ مل ٚتٌرُملعٝٽمٗمل عُنتْٝٽ ٝٽر مل ٚأَٓ ٚ ٌرنت٤ َرمل ًٜروّ     ،ململ ٚم٦ٝ

 .  "يرٓفٝل كيو
تضٛتحكرر١ عًرر٢ تيرتتٝ ررمله تيرٓظُٝٝرر١ ي٦ًٝٗرر١ تضًهٝرر١ ضدٜٓرر١        •

ص: تٱٍنتف ع٢ً تةٖٝرٌ  1َه١ تضهن١َ ٚتضَملعن تضكدى١، مٓد )

ٚٳ  ،ٝٓٗملت٭ِٝرمل٤ تيعُنتْٝر١ تيكمل٥ُر١ ٚتيعُررٌ عًر٢ ذبير        ٕٵررَٚعملزبر١ 

ٝٽرر      مل مل ٚتٌرُملعٝٽررتضٓررملطل تيعَررٛت١ٝ٥ ٚتڀٜٛنٖررمل ٚت٫متكررمل٤ مٗررمل عُنتْ

ٝٽأمل ٚٚتقرْمل ٜٽ ٝٽَٓ  مل.  مل ٚم٦ٝ

تعنٜرف تضٓرملطل تيعَرٛت١ٝ٥ ِيرو ٥٫ّر١ تيعَرٛت٥ٝمله        ٚيكد  ٻ

مةْٗمل تضٓملطل تيٛتقع١ ُٕٔ تسبدٚ  تٱ تم١ٜ يًُد١ٜٓ، ٚتير  َْرةه   

ىملمك١ َعرُد٠ عًر٢ أَر٬ى عملَر١ أٚ     مدٕٚ طبڀڀمله تكيِٝ أمتٍه

َٴه    تٛىټأ٬َى  مل١ّ أ ٻ  ط.  خڀَّ  عُنتْٞ عَٛت٥ٞ  ري 

ا إٔ ٜهررٕٛ يًُٓڀكرر١ َيررمل١ِ َعٝٓرر١ ِٝرري ترررتتٚم    َرررتٳ٫ٚ ٜٴ

َيررملِرٗمل َررمل مررو صبُٛعرر١ َيررملنٔ ّررغري٠    صبُٛعرر١ أِٝررمل٤    

ُٶرررمل َٚيرررمل١ِ مْرررٛم٠ عفٜٛررر١    ٫ٚ ربٖررر   ،نملًَررر١، ٚتر رررملٜٔ ٍِ

ٖٚررٞ َٓررملطل ٫ ترُملٍرر٢ َرر  تيٓيررَٝ تيعُنتْررٞ يكٛتعررد تيرخڀررٝط. 
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َٚرعملم١ٕ َ  ت٫دبملٖمله  ،يًٍُرُعمله تي  تُٓٛ مدت ًٗمل أٚ ِٛفمل

 ١ُ يًعُنتٕ.  ٖٚٞ طبمليف١ يًكٛتْو تضٓظِّ ،تيڀ ٝع١ٝ يًُٓٛ ٚت٫َردت 

ٚقد ٜنٌر  ىر و َْرة٠ ٖرلٙ تضٓرملطل ي ٓرمل٤ تضيرملنٔ ٚتض رملْٞ         

ٝٓ ٚمعٖررٗمل مرردٕٚ  مملٌرٗررمل ته حن ٜرر١ َررٔ ت٭حررنت  معٖررٗمل مرتت رر    

ُرر١ ٫ٚ تهرُررٌ مٗررمل تشبرردَمله   تررنت ٝٓ، ٖٚررٞ َٓررملطل  ررري َٓظَّ  

٫ٚ ههرٔ   ،ٚتْعو حٝٗمل ِنن١ تضنن مله ،ٚتضنتحل تيٖنٚم١ٜ

 َعملزبرٗمل َٔ  ٬ٍ منتََ تير١ُٝٓ تيعُنت١ْٝ ت٫عرٝمل ١ٜ.

ٚقررد نملْرر  ٖٓررملى معررم تيعٛتَررٌ تيكٜٛرر١ تيرر  ىررملعده عًرر٢ 

 ًخْٗمل حُٝمل ًٜٞ:إٔ ْٴ ههٔ ،منٛ ٚتْرَملم تٱىهملٕ تيعَٛت٥ٞ

 هٜمل ٠ َعد٫ه تيُٓٛ تييهملْٞ. -1
تيٓكٓ   عد  تيِٛردته تييره١ٝٓ تضٝيرن٠ ٚتض٥٬ُر١ يرلٟٚ       -2

ٚهٜمل ٠ تيڀًو عًٝٗمل ْر١ٍٝ تفٍن٠ تيينٜع١ َرٔ   ،تيد ٍٛ تضٓخف١ٖ

 تينٜف    تضدٕ.
هٜمل ٠ ٌملكمٝر١ تضردٕ تين٥ٝير١ٝ ْرٍٝر١ متننرو تشبردَمله مٗرمل،         -3

تضدٕ تينٜف١ٝ ٍردٜد٠ تيڀرن  ْرٍٝر١ ْردم٠      ٚ  تضكملمٌ تنتٌ  ٌملكم١ٝ

 تشبدَمله ٚتٱَهملْٝمله مٗمل.
تمتفررررملا أىررررعملم ت٭متٕررررٞ ٚتيَرررركل تييرررره١ٝٓ   تضٓررررملطل     -4

ٚتي  ترُر  مرملضنتحل تيعملَر١ )َٝرملٙ ْكٝر١      ،تينمس١ٝ تضٓظ١ُ   تضدٕ

 طنم َٓملى ١ص.-نٗنممل٤ -ّنف ّّٞ -
ٕررعف ت٫ىرررىُملمته تسبهَٛٝرر١ ٚتيكڀررملا تشبررملٔ   صبررملٍ   -5

 .ىهملٕ تضٓخفم تيرهمليٝفتٱ
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 ررٌ تيرٗررملٕٚ َرر  َٓرٗهررٞ تيكررٛتْو َٚغرْرريب ت٭متٕررٞ َررٔ قٹ     -6

تزبٗرررمله تينمسٝررر١ ْرٍٝررر١ يعررردّ ترررٛتحن مررردت٥ٌ أ رررن٣ َٓملىررر ١،        

ت ٚتقعٶرررمل ِٚمليررر١  ْيرررمل١ْٝ،   حةّررر ّ  ٖرررلٙ تضٓرررملطل تفرررنه أَرررنٶ    

 ً  عملعرررمله ٕرررغط أٌرررمله ِهَٛرررمله تضررردٕ عًررر٢ َررردٿ  ٍٚرررهَّ

 تضنتحل ٚتشبدَمله  يٝٗمل.
 ك١ُٝ تٱػبملم١ٜ يًُعنٚه َٔ تٱىهملٕ تيٓظملَٞ.هٜمل ٠ تي -7
8-  ِ َررمل ٖٚررٛ   م  رر١ ت٭ٖررمليٞ   ىررهٔ أمٓررمل٥ِٗ ٚأقررملممِٗ جبررٛتمٖ

 ٌ ٕغڀڄمل ن ريٶت ع٢ً ٖلٙ تضٓملطل.ٍهَّ
 ضبدٚ ١ٜ تضيملنٔ تيَع ١ٝ تضٓخف١ٖ تيرهمليٝف. -9

ٓٻ ف  ٥٫ّرر١ تيعَررٛت٥ٝمله تضٓررملطل تيعَررٛت١ٝ٥    عررد  ٚيكررد ّرر

ًِرٍٛ َٓملىر ١ يهرٌ ّرٓف عًر٢      ٚكيو مٗدف ٕٚ    َٔ ت٭ّٓملف

ترٓملىرررو َررر   ْمل٥ْرررٗمل تضمليٝررر١ ٚت٫ٌرُملعٝررر١ ٌٚملكمٝرٗرررمل     ٠،ِرررد

 ٚههٔ تّٕٛٝٗمل نمليرمليٞ: ،ت٫ىرىُملم١ٜ
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مررد َررٔ ِْررن تيرّرردٜمله   ٚيٕٛرر  تسبًررٍٛ تيعًُٝرر١ تيٓملٌعرر١ ٫ 

تضرٛقرر  َٛتٌٗرٗررمل   تڀررٜٛن تضٓررملطل تيعَررٛت١ٝ٥ ٫ رٝررملم تضعملزبررمله 

تٯورملم تييرً ١ٝ تضُهرٔ ِردٚوٗمل َرٔ      ٚيركًرٝٓ   ،تض١ُ٥٬ ٚتيٛتقعٝر١ 

تٍٗررري تييررهملٕ ٚتيريرر و   َْرر٤ٛ َٓررملطل عَررٛت١ٝ٥ ٌدٜررد٠       

 ٜمله   تيرمليٞ:دَٓملطل أ ن٣، ٚههٔ تًخٝٓ ٖلٙ تيرّ

 

 

 

ٔ نُمل ٜعرمل ذبيو َيرٜٛمله تضع١َٝ ٚتيير١َ٬   ت٭ٖردتف   َر

تيَرهٌ    ٖٚرٞ َٕٛر١ّ    ،تٱىرتتت١ٍٝٝ يملْملََ تيرٍّٛ تيٛطين

 تيرمليٞ:
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 رعكٝ مله:تي 
 ٞتيرعكٝو ت٭ٍٚ:  . يٝد تيَملػب 

ٔ  تيعَرٛت٥ٝمله  أَرري   . ع رد تيكرمل م   دحٓٻر   قملمًٝرٗرمل  ْملِٝر١  َر
ٔ  ٚتيرُٓٝر١  يًرڀرٜٛن  ٍ  2030 عًر٢ م٩ٜر١   ملٌٶر عنٿَٴ عدَر٘،  َر  ِٝرمل

 يًعٛتٌَ ٕٝفٴٚأڂ ،تيعَٛت٥ٝمله َْة٠ يعٛتٌَ مٚتڀنٻ تسبٝمل٠. ٌٛ ٠
ٌ  كننٖرمل  تي  ّ  تيكيرن١ٜ  تفٍرن٠  عملَر تيعرٛ ٠   عًر٢  تيكردم٠  ٚعرد

ٔ     أمه ّ   مير و  تيرٛط نُرمل ٖرٛ    تزبرمل٥ن،  تسبرنٚب أٚ تيٓظرمل

    أٍرملم  مٛمَمل. نُمل َٔ وتيكمل َ ٍٓملَٝيًُٞ تينَٖٚ   تسبملٍ

 َٚهر١  ٌرد٠    130 َٓٗرمل    تضًُهر١،  عَٛت١ٝ٥ 700 ٌٚٛ 
٘  تضهن١َ، ٝٽر  ٜرڀرنم  ف ٚيهٓر  تي مليغر١  ي رملقٞ تيعَرٛت٥ٝمله   ملْٗمل٥

ٖررٞ  َٚررمل ،٥ٝملهتيعَررٛت ٖررلٙ تٌٛررد أٜررٔ عَررٛت١ٝ٥، 570

 إٔٚملعٗمل؟
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 تيٓكرملِ،  ذبر   يًكٖر١ٝ  آ رن  ملٌملْ ٶر  ٖٓرمل  إٔ إٔرٝفٳ  ٚأٚ ټ
 يًُير٪ٚيو  قًل َْدمٳ تيعَٛت١ٝ٥ تهٔ ت٭ِٝمل٤ فأْ٘  ٚتٕٛٝٓ

ٕ    مٗلٙ تضْملم١ تضدٕ    ت٭ِٝرمل٤  تٯح١. ٚنٝرف ههرٔ إٔ تهرٛ
ٔ  تَْردمٶ  تيعَٛت١ٝ٥ ٔ  َْرمل م  َر  ٜعردټ  تييرًٛى تضّٓرنف.   تهرٜٛ

  ّردٿ تٴ ٌغنتحٝر١  َٓڀك١- (1983) ٟتيدٚم ٜن٣ نُمل- تسبٞ

َر    ٚتٛتّرًٗمل  ٚت ر٬طٗرمل  ع٬قملتٗرمل  ٌَرهِّ ٚتٴ ت٭ىرن٠،   قملَر١ 

  ٞ نُرمل إٔ   تضخمليڀر١.  أىر ملب  ت٭ىرن٠  ررٝٓ ٭حرنت   ٜٴ تٯ رنٜٔ. تسبر

ِ   تيفرن   توٜٚد   يِٜٗٴ تسبٞ  ٚت٫دبملٖرمله  ٚتضٛتقرف  مر عم تيكرٝ

ّ  تٱطملم تسبٖملمٟ ٜرُٖٓٗمل تي  تييًٛن١ٝ ٚتضعملٜري  ٟتيرل  تيعرمل
ِ   تير   حرملسبٞ ٖرٛ تضرنآ٠    ت٫ٌرُملعٝر١.  تضٓڀكر١  وُٝٿر ٜٴ  تعهرً قرٝ

 ٍخ١ْٝ ترهٕٛ ،ٖٚهلت حٝ٘. ٜعَٕٝٛ تيلٜٔ ت٭حنت  ٚعمل ته
ٔ  تيفرن   ٔ   َر ٞ    تيفرن   ُٗرو: ت٭ٍٚ ٖرٛ  ٚم  َ  ر٬ٍ  ٚمٜر  تسبر
 ٟ ُ  تيرل ٞ  حٝر٘. ٚتيىرملْٞ ٖرٛ َهملْر١     ٜعرٝ  ت٭ِٝرمل٤  مكٝر١  مرو  تسبر

ٟ  ٚتيردٚم  ،ت٭ رن٣  ٘  تيرل ٞ  ًٜع ر ٟ  رُر  تيهر ري  تجمل   تسبر  تيرل
  ٞ ٟ  ؼبرٜٛر٘. حرملسب ُٴر  ترٛتحرل  تيرل ِ  َر   ٘قٝ  تيهر ري  تجملرُر   قرٝ

ٝٿٜٴ ملىٜٛٽ ملٜهٕٛ ِٝٽ ِ ٜٴ ٛٽتٌر  ٭حنت ٙ ٧ٗ ّ  تيَرعٛمٳ  هير ٗ  مرملِرتت
ٞ  ؽبنُ ٚيهٔ ِو  ٚتيكملْٕٛ تيٓظملّ ُٹر    تسبر  ت٫ٌرُملعٝر١  ٘ٹقٝ

 تَْدمٶ ْ ٜٓٴ تسبٞ حإٕ ٖلت ،تيه ري تجملرُ  َرٛتٕعمله عٔ
 قِٝ   تٌٛٝ٘ ٜفٌَ ِٝي تشبملط١٦، ت٫دبملٖمله ممع يرهٜٛٔ

 .ىًٛنِٗ ٕٚ ط أحنت ٙ
ٌ   ٖٓرمل    إٔ تيعَرٛت٥ٝمله   تٱٍرملم٠  ٚدبردم   تفركرن    ٚىرمل٥

ٞ  ٭حنت  ١ّّٝ َٓملى ١ تنٜٚٓ ّٶر  تسبر ِ  تيْرغملم  ملٚ ْٛ ٕٻ .َرٓٗ   
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 أٚقرمله  ٚتىرىُملم تسبٞ ٍ ملب ٥٬َِ ٫ٌرُملا َهملٕ ٌٚٛ  عدّ
 ٘ ِ  حنت ر ٕ  ػبعًرٗ ٔ  ٜ ّىرٛ ٝ   عر  أٚقرمله  يكٖرمل٤  ع١أَرملنٔ ٕٚر

ٌ  حغٝرملب  حرنت ِٗ.  ٓ  ٚىرمل٥ ٔ  تيير١ًُٝ  تيرتٜٚر ٞ   عر ٔ  ضبرٝط ِر  َر
ٍ  ٜررتى  ت٭ِٝرمل٤،  ً  ت٭طفرمل ٛ ٜٴ ٫ حرنتغ  ِملير١    ٚت٭ِردت  ّٕيرٓ

ٕ  َرمل  ملٚ ملي ٶر  تىررخدتَ٘،   تضرٛقعر١  ت٫عبرنتف تسبْر١ًٝ   ٜهرٛ
 .تيفنتغ تيي٧ٝ يٛق  ي٬ىرىُملم
ٍ  ٚقرد  ٔ  تيهرىري  تٓرملٚ   ٜهٛيٌٛٝر١  تزبنهر١  عًُرمل٤  َر
 تييررًٛى تهررٜٛٔ   ٍررملمٚت    ع٬قرر١ تسبررٞٚأ ،تزبنهرر١
ٔ  ملتْڀ٬قڄر  ٚكيرو  ،تضّٓرنف   َفمل ٖرمل إٔ تييرًٛى   حنٕر١ٝ  َر

ٌ  ّٓرنف ٖرٛ ِْر١ًٝ   تضڂ ٌ  تفملعر م٦ٝرر٘   ٚلرنٚف  تيفرن   مرو  طٜٛر

 ٚذبرتّ ت٫ٌرُملعٞ، تيرٓظِٝ معدّ ت٭ِٝمل٤ ٖلٙ تيفٝوٜك١ٝ. ٚمترمله
ٞ تجملنّ ٚتٴ ٘  ٖرف ٔ  عرد ٷ  ٚأٍرملم  ٚتي ڀٛير١.  تينٌٛير١  طرملم ٳ  عًٝر  َر

 :، ٚكيو ع٢ً تيّٓٛ تيرمليٞتيفملىد٠ يْفمله ت٭ِٝمل٤ يعًُمل٤ت
1-  ٞ ِ  تيفكرري  تسبر ٘  تضرو ِ ٟ  ميرهملْ ٘  َٜرٝ   ٚتيرل  تيفكرن،  حٝر

٘  ٚتَٝ  ٟ  ٚتضٛمكرمله،  تينكت٥رٌ ت٫ٌرُملعٝر١   حٝر ٕ  ٚتيرل ٘  تهرٛ  حٝر
 تي١َٝٛٝ.   أعُملٍ تيعُٝ َٔ تي يٝڀ١ تيينق١

ٟ  تضغًل تسبٞ -2 ٘  تيرل ٔ  تفْرً  تيهر ري  تجملرُر   أٌروت٤  مكٝر١  عر
ٌ  تكر   َرمل  ملٚ ملي ٶ ٚت١ّٕ. تٌرُملع١ٝ  ٝع١ٝ، أٚ حٛتممعٛت٥ل ط  َىر

ٔ  َعرو  َيرر٣ٛ  عًر٢  ىرهٓٝرو  َٓڀكررو  ت٭ِٝرمل٤ مرو   ٖرلٙ   َر
 ِ ٔ  تٌرو٤ٶ  تعررمل  ٫ حٗرٞ أِٝرمل٤   ت٫ٌرُرملعٞ.  تيرٓظرٝ  تجملرُر   َر

ُ  ٚيهٓٗرمل  تيهر ري،   َٓڀكر١  أطرنتف  ٖملََر٘ أٚ    عًر٢  تعرٝ
 .ِي١ٓ ىه١ٝٓ
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ٔ أ مرو  ٚػبُر   تب،تيعروٻ  ٘حٝر  ٜهىن تيلٟ تسبٞ -3   رري  ٍرخمل
 َرعد ٠.   أقًٝمله َرٍملْيو، َٚٔ

فرمل   ملَٛطٓٶر  َع١ٓٝ أق١ًٝ ترخلٙ تيلٟ ٖٚٛ تسبٞ ت٭ٌملْو، ِٞ -4

ٔ  تين ِ . ٚع٢ً) َه١   )نّٞ تيملَمل١ٜٚ ً  َر ٕ  دبرملْ  ىرهمل
ٔ  ٚتِرد٠،  ٭ِْٗ ٜٓرُٕٛ    أق١ًٝ تسبٞ ٖلت ٔ    يهر  ٖرلت تيٓرٛا َر

 تينكًٜر١  حٝٗرمل  نر ري٠، ٚتَرٝ    تٌرُملعٝر١  معوير١  هررمله  ت٭ِٝرمل٤ 
 ٚتى .  ْڀملم ع٢ً تزبنه١ٚ
5-  ٞ ٟ  تسبر ٟ  تضدٜٓر١،  أطرنتف    تضٓروٚ ٘  ًٍٜرة  تيرل  معرم   يٝر

  ٔ ٔ  تجملرنَو تيفرملمٜ ٘  ي٬ِرُرمل٤  تيعدتير١  َر ْٓظرن      ٚعٓردَمل  .مر

ٌ  ظبردٖمل  تيعَرٛت١ٝ٥  ت٭ِٝرمل٤  تيرلٟ   ت٭َرن   تيْرفمله  ٖرلٙ  ذبُر

َٴ تضدٕ ٞڀخڀَِّٴ َٔ تيينٜ  تيرد ٌ ٜيردعٞ  يرّْٝٓ ٗملُٝٓظِّٚ
ٔ  ٚتسبد مل٤ٖلٙ ت٭ِٝ إٔٚملا ٍ  ٚ رري  تضرعرد ٠.  ََرملنًٗمل  َر  َىرمل

 تيّْٝو تيعملًَو تٛتٌ٘ َٔ  ٍهمليٝمله ٍملٖدْملٙ َمل كيو ع٢ً
ٌ  تْرَرملم  عًر٢  يًيرٝڀن٠  ٌ    نٛمْٚرمل تضيررٍد   حرريٚ  ٖرلٙ  َىر

 . ٚ ريٙ ،َه١   تيٓهملى١ نّٞ تيعَٛت١ٝ٥، ت٭ِٝمل٤
 

 ِٝتيرعكٝو تيىملْٞ:  . ََملمٟ تيٓع 

مرٌ ٖرٞ    ،يٝير  ٌدٜرد٠ڄ   ػبو إٔ ْكٍٛ  ٕ لملٖن٠ تيعَرٛت٥ٝمله 

ّٶرررمل         حنٜكٝرررمل  لرررملٖن٠ َٓرَرررن٠   عٝررر  أعبرررمل٤ تيعرررملف  ْٛ

ٚأَنٜهمل تي٬ت١ٝٓٝ، ٚنىري َٔ تضدٕ تيعنم١ٝ تيهرمل٣، ٖٚرٞ َرٔ    

ٛټ ،مسرررمله تيكرررنٕ تيعَرررنٜٔ عًررر٢ ٌٚررر٘ تشبْرررٛٔ م ْٚرٍٝررر١ يًرڀررر

ٚممليررمليٞ حإْٓرمل     تيعُنتْٞ تيينٜ  يًُدٕ معد تسبنب تيعملض١ٝ تيىملْٝر١ 
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ٚٳ  ْيررمل١ْٝ عملضٝرر١  ٻ ْٛتٌرر٘ لررملٖن٠ڄ ٛټٕٵرر متىرررٗمل ٚ مته سبًررٍٛ   تْرر

ِ    ،فررمل ٚتي ّرري عررٔ   ،أ ً ٗررمل منرروه عًرر٢ ذبيررو تيٕٛرر  تيكررمل٥

ٜكررٍٛ   ك  َررٔ تٍٗررري تييررهملٕ مرردت٥ٌ تڀٜٛنٜرر١ فررلٙ تضٓررملطل مررد٫ڄ 

ٕ يرر٘ عٛتقررو ٚ ُٝرر١ ٚ ڀررري٠ عًرر٢ تجملرُعررمله       عًُررمل٤ ت٫ٌرُررملا  

ٕٚر  ًِرٍٛ ٌلمٜر١    عبٔ أَملّ َةهم ِكٝكٞ ْٜرعو   ،تتضعملّن٠.  كٶ

ّٶرمل       ي٘  ٖٚٛ َمل قد ٜر٪ ٟ    تْرملعد تضَره١ً   تضيررك ٌ  ْٛ

َٴ تيٛمقررر١  دټعٹرررَررر  تيٖرررعف تيرٓظُٝرررٞ ٚتيرَرررنٜعٞ تيرررلٟ أٍرررملم يررر٘ 

 تين٥ٝي١.

ُٶررمل ف ترعررنه يرر٘ تيٛمقرر١ مَررهٌ   ٞ ٖٓررمل أطررنمٴٚيعِّرر ٌملْ ٶررمل َٗ

تير    Culture of Povertyٖٚٛ لرملٖن٠ "وكملحر١ تيفكرن"     ،َ ملٍن

 و ٖرلٙ تضٓرملطل عًر٢ ٌٚر٘ تشبْرٛٔ. وكملحر١ تيفكرن  ٻ       ُٝٿر تٴ ملي ٶمل َمل 

تعنٜفٗمل ع٢ً أْٗمل "م١ٝٓ تٌرُملع١ٝ" يرًٝ َرٔ تييرٗٛي١ تفهٝهٗرمل،     

ْٓٓ مرفهٝهٗمل نْٛٗمل َىٌ ْظملّ تٌرُملعٞ ٫ ٜٴ :أٚ مع ملم٠ أ ن٣

قررمل٥ِ عًرر٢ تيرهملحررٌ مررو تييررهملٕ ءررمل ػبعررٌ ٖرر٪٤٫ تييررهملٕ       

ٖٿرررٜٴ يررر  ترررر٤٬ّ َررر  ْظرررملَِٗ ًٕٛ تي كرررمل٤   تضٓرررملطل تيعَرررٛت١ٝ٥ تف

ٚتيردعِ تيرلتتٞ تيرلٟ     ،ت٫ٌرُملعٞ تيكمل٥ِ عًر٢ تيرعرملٕٚ مرو ت٭ىرن    

ه َررٔ تي كررمل٤ ٚذبكٝررل ت٫نرفررمل٤ تيررلتتٞ. ٜرُٝررو تييررهملٕ        عرروٿٜٴ

ٕٵ   تضٓرررملطل تيعَرررٛت١ٝ٥ ممليرٓرررمل ِ ت٫ٌرُرررملعٞ حُٝرررمل مٝرررِٓٗ، ِرررر٢ ٚ 

ْرفِٗ ممليَرلٚك عرٔ تيكملعرد٠ تيعُنتْٝر١      تنملٕ مملقٞ أِٝمل٤ تضدٜٓر١  

عملّررن٠ تيرر  ترررٛحن حٝٗررمل تسبرردٚ  تيرردْٝمل َررٔ تشبرردَمله ٚتسبٝررمل٠    تض

َٴ   َر١ ِرر٢ يرٛ  ٻ   كدٻتيهنه١. تيع٬قمله ت٫ٌرُملع١ٝ ممليٓي ١ فر٪٤٫ 

 .١َڄ٤تٛحري َيملنٔ أ ن٣ أنىن ٬َ
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َٔ دبنم  تيَخْر١ٝ، عًُر  َيرَرملمٶت ض٪ىير١ تضًرو ع رد       

 تهلل )ت٭َرررري ع رررد تهلل   كيرررو تيٛقررر ص يٲىرررهملٕ تيرُٓرررٟٛ مرررو 

ّ، ٚقُٓرررمل مرررإٌنت٤ َيرررٓ ٍرررملٌَ يًُٓرررملطل   0222ٚ 0220عرررملَٞ 

ٚتيركٝٓررررمل خبررررملت٤   صبررررملٍ    ،تيفكررررري٠ ٚتيعَررررٛت١ٝ٥   تضًُهرررر١  

ٝٻ     ٔ إٔ حهررن٠ "ْكررٌ  تٱىررهملٕ ٚ ىررهملٕ تضٓررملطل تيعَررٛت١ٝ٥. ٚت رر

تييرررهملٕ" ف تهرررٔ ٖرررٞ تيفهرررن٠ تيْرررمل٥ ١ ِيرررو َرررمل أنررردٙ    

 ف تشبملت٤، م ِ إٔ تض٪ىي١ َٖ    ََملمٜعٗمل يٲىرهملٕ تير   

َٴَ  ََرنٚعٶ تهٔ ْملٌّر١ مبرمل ٜهفرٞ، ٚأكنرن أْرين قردٻ        تغرملٜنٶ مل 

 Upgrade of theٜعرُررد عًرر٢ تڀررٜٛن ٖررلٙ تضٓررملطل ٚذبيررٝٓٗمل  
spontaneous settlements، مدمتىرر١ قنٜرر١   ت٭ِيررمل٤   ٚقُرر ٴ

ٚأٌنٜر   متىر١ ٍرمل١ًَ يرڀٜٛنٖرمل، عًر٢ إٔ       ،تمسٗرمل "قنٜر١ تيكرنٕ"   

كَٛررمله تٓفٝررل َىررٌ ٖررلٙ تيدمتىرر١ ف ٜرررِ تٓفٝررلٖمل ٚكيررو يٖررعف َ

 م١  ري َرٛحن٠   تضًُه١ يٮىف.َدمٻ ملقڄنٳتضَملمٜ  تي  ترڀًو حٹ

طً ر  َرين َ٪ىير١ تضًرو ع رد تهلل       0221ٚ 0221  تيعملّ 

 Post Occupancy Evaluation ٌررنت٤  متىرر١ َررمل معررد تٱٍررغملٍ 

ٌٚٚرده إٔ   ،يٮِٝمل٤ تييه١ٝٓ تي    تٓفٝلٖمل   تضدٜٓر١ تضٓرٛم٠  

ينٕررمل يًيررهملٕ َررٓخفم ميرر و تْركررملفِ َررٔ أِٝررمل٥ِٗ     َيررر٣ٛ ت

ٚكيو يي و م٥ٝيٞ إٔ َْمل م أمهتقِٗ نملْ  قنٜ ١ َرٔ    تييملمك١

ت٭ِٝررمل٤ تييرره١ٝٓ ٚف ٜعررٛ ٚت قررمل مٜٔ يًّٛررٍٛ يرًررو ت٭َررملنٔ       

يًرهًف١ تي ملٖظ١ يًرٓكٌ. نُمل إٔ تي ٓٝر١ ت٫ٌرُملعٝر١ تير  نملْر      

 ،دٜررردٌَٛرررٛ ٠   تسبرررٞ تييرررململ مررردأه ترفهرررو   تسبرررٞ تزب    

ٚممليررررمليٞ تي ٓٝررر١ تيرهملحًٝررر١ تيررر  نرررملْٛت ٜركرررملمسٕٛ حٝٗرررمل تيفكرررن  
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د ََملنٌ تٌرُملعٝر١  َمل ٚيَّٖٚٛ   ٜٚرعملْٕٚٛ عًٝ٘ أ له   ت٫ْٗٝملم

 ٚأ١َٝٓ ٚأ ٬ق١ٝ   ت٭ِٝمل٤ تزبدٜد٠.

ٚتسبًرٍٛ   ،تت عبٔ أَملّ َع١ًٖ عُنت١ْٝ/ِٖن١ٜ  ڀري٠ ٌدٽ كٶ

عًر٢  متٜر١ ٚ رمل٠     ٕٛ  فمل ػبو إٔ تهٕٛ َ ٓٝر١ڄ فرته إٔ تٴتي  ٜٴ

َررٔ تيعُررنتْٝو  نمٷٌ حٹررَررهَّ  ٖررلت تيْررد  إٔ تٴ قرررتمٴأعُٝكرر١، ٚ

ٚعًُررمل٤ ت٫ٌرُررملا ٚت٫قرْررمل ٜو مملٱٕررملح١     ررملت٤   تيرَررنٜ     

يًرعملَررٌ َرر  ٖررلٙ تضَرره١ً ٕٚٚرر  ًِررٍٛ عملًٌرر١ فررمل. ٖررلٙ تسبًررٍٛ  

يٝي  ممليٖنٚم٠ تر٪ ٟ    ْكرٌ تييرهملٕ ٚتٍٗريٖرِ َرٔ أِٝرمل٥ِٗ       

مدمتى١ إٔٚملعِٗ ممليرفٌْٝ ٚحرٓ ًَف َيرركٌ يهرٌ    تيكده١  مٌ

٭ْرر٘ ِررر٢ ٖررلٙ   ىررملنٔ، ٚحٗررِ لنٚحرر٘ ت٫ٌرُملعٝرر١ ٚت٫قرْررمل ١ٜ

تييررملع١ ف أتكررملط  َرر   متىرر١ تٌرُملعٝرر١ ٚتقرْررمل ١ٜ ٍررملح١ٝ عررٔ      

 تضٓملطل تيعَٛت١ٝ٥   تضًُه١.  

 

 تضدت ٬ه ٍِٛ تيك١ٖٝ:  
 عٛتٌَ لٗٛم تيعَٛت٥ٝمله: 

   إٔ أّرررٌ نًُررر١  سبُرررٛ  . ع رررد تهلل مرررٔ ّرررمل  تأٍرررملم 

عَٛت٥ٝمله نُفن ٠ عنم١ٝ، ٖرٞ تًرو تض رملْٞ تضڂكملَر١ مر٬ ربڀرٝط       

١ يًّهَٛررر١، ملْٝٻهڀرررط تيرُٓٝررر١ تييررر أٚ ْظرررملّ،  رررملمُ ْڀرررملم  ٴ 

حُٓٗررمل َررمل نملْرر    ٚ ملي ٶررمل َررمل تفركررن    معررم تشبرردَمله ت٭ىررملٌ

ٙ َرٔ  ر٬ٍ صبُٛعر١ َرٔ     ٩ َْرمل  كته  ڀط ْظملَٝر١، َٚٓٗرمل َرمل  ٻ   

فرِ ٚقرد تهرٕٛ     قد تهٕٛ ءًٛنر١ڄ  ن ع٢ً أمتٍهت٭حنت  أٚ ت٭ى

ءًٛنرررر١ يًغررررري، ٚتيغررررري قررررد ٜهْٛررررٕٛ ِهَٛرررر١ أٚ أٖررررمليٞ،      
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ٚتيعَٛت١ٝ٥ مڀ ٝع١ تسبرملٍ ٖرٞ منرط ىرًٛنٞ  رري َك رٍٛ، ٚعردّ         

تيكملم١ًٝ ٖلٙ ٫ تنت ط ممليٖرنٚم٠ مإقملَر١ َيرملنٔ أٚ َنتحرل ىر١٦ٝ      

ةحعررملٍ مررٌ عَررٛت١ٝ٥ ت٭ ت٤ تضكرتْرر١ ممليكٝررملّ م   تيرخڀررٝط أٚ تيرٓفٝررل

  ري َك ٛي١، ِر٢ عٓدَمل ٜعٌُ حن  أٚ صبُٛعر١ َرٔ ت٭حرنت  عُر٬ڄ    

َٴ ُٻٜٴ مليرر٘ أٚ َدمٚىٶرر ملڀڄررخڀََّررمل ف ٜهررٔ  مل. ٢ كيررو عًُڄررمل عَررٛت٥ٝٽيرر

ٝٽ   مل ٖررٞ حكٖرر١ٝ عَررٛت١ٝ٥ تهررٜٛٔ ت٭ِٝررمل٤ ٚمٓررمل٤ تضيررملنٔ عَررٛت٥

 ٝٶملم فمل تزبُٝ ، ٚقد ٜهٕٛ  َْمل٤ كيو آتلملٖن٠ عملض١ٝ نُمل تڀنٻ

  ِ ٝٽر  نرملٕ   َنًِر١ َٖر   َْرمل٤ٶ َٓظَّ     َٔ  ر٬ٍ تٓظرٝ مل، ُٶرمل ٚقملْْٛ

َٚ  َنٚم ت٭هَملٕ ٚ ُٖملٍ كيو َٔ يدٕ  ٍنتف ٚتڀرٜٛن ِهرَٛٞ   

ٚتٌو ت٭ ت٤، حًٖڄمل عٔ تيكملطٓو   كيرو ِرو ذبٛير  أَهٓررِٗ     

   عَررٛت٥ٝمله ميرر و تهملىررًِٗ عبررٛ تكررِٜٛ َيررملنِٓٗ ٭ىرر ملب  

رًررف عًرر٢ ٫ غب تقرْررمل ١ٜ أٚ  ررري كيررو، ٖٚررلت مڀ ٝعرر١ تسبررملٍ أَررنٷ

تٙ تْعهرررملٌ تُٓرررٟٛ ٕرررد تي ٦ٝررر١  ِدٚوررر٘، حإُٖرررملٍ ت٭ٍرررٝمل٤ َررر٪ ٻ 

 ٚ تعِ ير١٦َٓ م١ٝ٦ٝ  ري يٝد٠.  ،تيي١ًُٝ

  تٓملٚيررر٘ ضَررره١ً  ّ.  مليرررد تيعىُرررملٕو منَّررر ،َٚرررٔ ْملِٝرررر٘

 تيعَٛت٥ٝمله ع٢ً تزبٛتْو تيرملي١ٝ:

يٝيرر  ََرره١ً حبررد كتتٗررمل، مررٌ ََررملنًٗمل      تيعَررٛت٥ٝمله أ٫ٚڄ -1

عَٝر١ حٝٗرمل ْرٍٝر١ َرمل ٫قرر٘ َرٔ  ُٖرملٍ        ْملع١ عٔ تن ٟ َيرر٣ٛ تض 

َٓٗمل َمل ٜرعًل مٓظمل١َٝ ربڀٝڀٗرمل ٚمٓمل٥ٗرمل     ٚدبملٌٖ ٭ى ملب َرٓٛع١

و حٝٗرمل َرٔ   َٔ تضٓظٛم تي ًدٟ تيركًٝدٟ، َٚمل ٜرعًرل مٓظملَٝر١ تيرُُّر   

تضٓظٛم تيركًٝدٟ يهرملممله تيعدٍ، ٚ رري كيرو َرٔ ت٭ىر ملب. تضٗرِ      

ٚ ٍغملفمل َٔ تيٛتحردٜٔ   مل،إٔ ٚتق  تيعَٛت٥ٝمله ٖٛ ْر١ٍٝ ٚيًٝ ى  ٶ

ٚتيفكنت٤ ٚطبمليفٞ تٱقمل١َ ٖٛ ْرٍٝر١ يررت ٟ َيرر٣ٛ تضعَٝر١ حٝٗرمل.      
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حرإٕ تيعَرٛت٥ٝمله ٖرٞ ْرٍٝر١ َ ملٍرن٠       ،ٚنُمل كنن  . ع د تيكمل م

 يكْٛم أ ٚته تٛحري تضيملنٔ تض١ُ٥٬ يَنت٥ٓ تييهملٕ تضخرًف١.  

ٌ ُىٿر ََه١ً تيعَرٛت٥ٝمله ٖرٞ تمت ملطٗرمل معْٓرن ت٭مه تيرلٟ ٜٴ      -2

ٍٶر مهٌ أ ٫نرٓرمله تيىرن٠ٚ   تيُٓرٛكُ     مل ٚٚىر١ًٝڄ مل تىررىُملمٜٽ ىف َٓر

 ٞ حررإٕ نملحرر١ َ ررمل مته تسبًررٍٛ    ،ت٫قرْررمل ٟ   تضًُهرر١. ٚممليرررملي

َٶرر   ،مل تٓڀًررل َررٔ م٩ٜرر١ عكملمٜرر١ ٚمُٓررملكُ عكملمٜرر١  ٚتيعرر٬ُ نملْرر   ٚ

َٶر      ٕ  مل ٚ ملي مل مةٜدٟ ٍننمله َٚ٪ىيرمله عكملمٜر١. ٚنُرمل ْكرٍٛ  ٚ

ن ٚتيفَرٌ  ١. َٚرمل منرملكُ تيرعىټر    ٓر٢ من٩ٜر١ عكملمٜر   تضدٕ ٫ ههٔ إٔ تٴ

 ٫ أ ي١ ع٢ً ٖلت تيڀنم، مبمل حٝٗمل منملكُ ٍننمله تڀٜٛن ََملمٜ  

 ٚ ريٖمل. ،تينًٜٚ ٚ وتّ ٚتي ًد ت٭َو

تعرملْٞ تيعَررٛت٥ٝمله َىًررٗمل َىرٌ نررىري َررٔ ََرملنٌ تيرُٓٝرر١ َررٔ     -3

  ٌٗمله ت٫ رْملٔ ٚتٓرملها تيْر٬ِٝمله ٕٚرٝملا تضير٪ٚي١ٝ       تعدټ

ت ع٢ً تغبنتا  َرملمته تضٓرملطل   ٖرلٙ     مليو ت٭ِٝملٕ. َٚ  تيرّفُّ

م  َرملم٠ َٓڀكر١ َهر١ تضهنَر١     تيك١ٖٝ َٔ ت٭ىرملٌ،  ٫ إٔ تْردټ  

يكٖرر١ٝ تيعَررٛت٥ٝمله حٝٗررمل قررمل     ْررٛا َررٔ تننٝررو ت٫ رْررملٔ       

ٚتٓظررِٝ تزبٗررٛ  يًخررنُٚ حبررٌ َررمل ٚتٓفٝررلٙ، َرر  ت٫ ررر٬ف تضڀًررل   

ٍٶٚتيلٟ ت ٓٻ ،ٚتيرملّ َ  ط ٝع١ تسبٌ تضر   ت َرٔ  ِٚٝردٶ  مل٢ تٱهتي١ َٓٗ

 تضرٛق  إٔ ٜ٪ ٟ    عىنته عدٜد٠   تضيرك ٌ.

ٌټ -4 ٔ ٜيرع٢ ضعملزبر١ قٖر١ٝ تيعَرٛت٥ٝمله     َٳ تزبملْو تيلٟ ٜغفً٘ ن

ٖرررٛ تزبملْرررو تسبكرررٛقٞ.. ىرررهملٕ تيعَرررٛت٥ٝمله   تيغمليرررو ت٭عرررِ    

مل   َيرررملنِٓٗ تيرر  مٖٓٛرررمل مةٜررردِٜٗ ٌٚٗررردِٖ  تنريرر ٛت ِكٛقڄررر 

ُټ     ،َٚملفِ  ٖرِ ٚأمٓرمل٤ِٖ. ِرلټ   ِٗ ِٖٚ ٫ ٜنٜردٕٚ ىر٣ٛ ٬ٌَر٧ تٖر

ٕٵ نه عٍروه أٚ ترة ٻ   تضيهٔ ٖٛ أِد تسبكٛم تضد١ْٝ ت٭ىملى١ٝ ٚ 
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َٳرر   ،َ٪ىيررمله تيدٚيرر١   تٛحريٖررمل    ررمل م حبررٌ  ٔ ٜٴحرر٬ ههررٔ يررّٛ 

ََررهًر٘ ٚيررٛ نررملٕ حُٝررمل ٜفعررٌ ٍرر٤ٞ َررٔ ت٫ٌرررتت٤ عًرر٢ أْظُرر١      

     ٞ حررإٕ   ررنتُ   ،ِٚكررٛم عملَرر١    ت٥ررن٠ ت رْررملٔ تيدٚيرر١. ممليرررملي

تيرررر١ ت٭ِٝررررمل٤  ٕٚ َعملزبرررر١ تزبٛتْررررو  ٖرررر٪٤٫ َررررٔ َيررررملنِٓٗ ٚ ه

ٖرٛ  - ٚتٛحري ًٍِٛ  ٜٛت١ٝ٥ مدًٜر١  ت٥ُر١ ٚيٝير  َ٪قرر١     ،تسبكٛق١ٝ

َٴ ٍّررف َررٔ تيٓملِٝرر١ تسبكٛقٝرر١، ْٜٚرر ٓ أنىررن     تسبكٝكرر١ ِررٌ 

ِ ٖررلٙ ت٭متٕرٞ معررد  هتيرر١ ت٭ِٝررمل٤ تيعَررٛت١ٝ٥  يررَّمل عٓرردَمل تٴ ٌّملحڄر 

١    ٍرننمله تىرررىُملم١ٜ عكملمٜرر١ يرڀٜٛنٖررمل ٚذبْررٌٝ أممررملم ْملدبرر 

 عٔ  ىهملٕ ح٦مله أ ن٣   كته تضٛتق . 

   إٔ معم تيعَٛت٥ٝمله قد تهٕٛ   . يٝد تيَملػبٞٚأٍملم 

عرنف )مملضغرْر ١ص   تينٜرمله، َٚرٔ     مٕٛ  تيٝد َىٌ تسبرٞ تيرلٟ ٜٴ  

تيٛتم  ٌٚٛ  أِٝمل٤ من  مڀنٜك١  ري ْظملَٝر١ أٚ أڂًُٖر  َرٔ َرملمعر١     

. ع ررد  عررنف مررمليغٝرٛه   أَنٜهررمل. ٚإٔررملف    تي ًرردٜمله َىررٌ َررمل ٜٴ  

ُٻ إٔ ٖلت َرمل ٜٴ  تيكمل م أَري ممليرعردٜمله عًر٢ أمتٕرٞ تيغرري ىرٛت٤       ٢ير

ٚههررٔ إٔ ٜهررٕٛ كيررو ممليرعرردٟ  ررري     ،تسبهَٛٝرر١ أٚ تشبملّرر١ 

تيكرررملْْٛٞ ٚ رررري تيٓظرررملَٞ   ت٭متٕرررٞ تضًُٗررر١ ٚ رررري تضيرررٛم٠ أٚ     

تحمل١ُٝ، ٚتيرعدٟ ٍ ٘ تيٓظملَٞ حُٝمل ٜكّٛ م٘ معم دبملم ت٭متٕٞ 

مسررررٛ أَررررري َٓڀكرررر١ َهرررر١ يْررررٛٔ تيعَررررٛت١ٝ٥ أٚ َررررمل أمسررررملِٖ 

مٕٚ ٚورررمل٥ل مٝررر  ٭متٕرررٞ ٫ هًهْٛٗرررمل    ْررردٹتيرررلٜٔ ٜٴ ،ت٭متٕرررٞ

ت يًُّرملٌو يًيهٔ تم١ ٌدٽَٚرٓملها عًٝٗمل ٚمةىعملم َٓخف١ٖ ٌٚلٻ

 ،ٚتضررردٕ تيكنٜ ررر١ ٣َرررٔ تضرررٛتطٓو تيكرررمل َو ٚتيٓرررملهِو َرررٔ تيكرررن 

 تي ملِىو عٔ عٌُ ٚلنٚف َع١َٝٝ أحٌٖ   تضدٕ تيهمل٣. 
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ٕ  . ٚإٔٚرررررٓ  إٔ تيررررر عم ٜرررررن٣ إٔ َْررررر٤ٛ     مليرررررد تين ٜعرررررمل

تيعَررٛت٥ٝمله ٚ ملّرر١   َهرر١ ٚتضدٜٓرر١ ٖررٛ ميرر و م  رر١ ىررهملٕ    

  . ع د تيكمل م أَرري ٖلٙ تيعَٛت٥ٝمله   صبملٚم٠ تسبنَو. ٚإٔملف 

ٞ   ،إٔ ٖلت أِد تضيٛ مله ٚت٭ى ملب  ،ٚيهٔ يًٝ تيير و تين٥ٝير

ٌٜٚٛررد حٝٗررمل أنىررن َررٔ  حٍررد٠ يٝيرر  جبملْررو تسبررنَو تيَررنٜفو

ِ  02غڀٞ َمل ٜكملمب تٴ ٛت١ٝ٥عَ 07 ٜٚيرهٔ حٝٗرمل َرمل ٜكرملمب      9نر

َٚعظِ ىهملٕ ٖلٙ  ،ملأٟ مم  ىهملٕ تضد١ٜٓ تكنٜ ٶ ،تضًٕٝٛ ْي١ُ

تضٓملطل َرٔ تضرٛتطٓو تيرلٜٔ ف ٜيررڀٝعٛت ترٛحري تضيرهٔ تض٥٬رِ        

ُرر١ ڀرر١ ٚتضٓظَّ٭ِررٛتفِ ٚلررنٚحِٗ ت٫قرْررمل ١ٜ   ت٭َررملنٔ تضخڀَّ  

ييررهٔ   تيعَررٛت٥ٝمله ٖررٛ ميرر و ت ،مل   تضدٜٓرر١. ممل رْررملمممسٝٽرر

حٌَ آي١ٝ ٚ َهمل١ْٝ تٛحري تضيهٔ تض٥٬رِ يرلٟٚ تيرد ٌ تحملردٚ      

ٚتيفكنت٤ ىرٛت٤ يًُرٛتطٓو أٚ تضخرمليفو. ٫ٚ ٍرو إٔ ْروٚم تيهرىري       

 ٛٚتي ررٛت ٟ تحملٝڀرر١ مبهرر١ تضهنَرر١ ٖرر  ٣َررٔ تضررٛتطٓو َررٔ تيكررن 

١ ٚتٛحري تضع١َٝ   َدٜٓر١ َهر١ تضٛمسٝر    ،عٔ يك١ُ تيعُٝ يً ّي

تيهرردت ٠  ٍتيرر  ههررٔ فررِ تيعُررٌ ٚتيهيررو ميررٗٛي١ َررٔ  رر٬   

ٍٻرررر  ملُ ٚتيعُررررٌ   تسبررررنّ مرررردح  تيعنمررررمله أٚ مٝرررر  َيرررررًوَمله تسب

ُٻ ِ تينمسرٞ مبرمل ٜٴ  ٚتضعرُنٜٔ  ملمُ ت٫قرْمل  تضٓظَّ  informal ٢ير
economy، ٚيرر٘ أمعررمل  تقرْررمل ١ٜ ٚىٝملىرر١ٝ نرر ري٠ ٜڀررٍٛ     ٖررلت

  ٍنِٗمل.

عَررٛت٥ٝمله   تضًُهرر١، إٔ لررملٖن٠ تي  . ّرردق١ حملٕررٌٜٚررن٣ 

 تضٓڀكرر١ تيغنمٝرر١، فررمل تمت ررملا ٚوٝررل مظررملٖن٠ أمسملٖررمل        ٚ ملّرر١ 

، حٗرررر٪٤٫  "تفٍررررن٠ ت٫ىرررررٝڀمل١ْٝ  ررررري تضَررررنٚع١    تضًُهرررر١    "

ًٕٛ ممبرمل  ملي ٝر١ تيكرملطٓو   ٖرلٙ تيعَررٛت٥ٝمله،     َرهِّ تضٗرملٌنٕٚ ٜٴ 

جدة لٌطت  جاابت  

 الحزمني الرشًفني

وًوجتتد هٌ تتا ؤكتت  

 عػتتواةٌ  06متت  

غهتتٍ متتا ً تتار  ت  

وًطتتت    2كتتت  06

هٌ تتتا متتتا ً تتتار  

 ،امللٌتتتوس بطتتت  

ؤي رجتتتتا ضتتتت اس 

 ،ااملدًنتتت  ت زًب تتت

ومعظتتتت  ضتتتت اس 

هذه املنانق مت  

املتتواننني التتذً  

مل ًطتتتتتتت هٌعوا 

تتتتتوهس املطتتتت   

املالة  ألحتوال   

وظتتتتتتتتتتتتزوه   

االق ؿتتتتتتادً    

هت  األماك  املخه  

 ا   رض ٌ  واملنظ  
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ٚ ملّرر١   َرردٕ َهرر١ تضهنَرر١ ٌٚررد٠ ٚتيڀررمل٥ف ٚتضدٜٓرر١ تضٓررٛم٠  

ًِ ت٫ٌرُملعٞ   م٬ ٖرِ    ٖ٪٤٫ ٜةتٕٛ َٔ أىفٌ تييټٚتينٜمله. ٚ

حنٜكٝمل ٚآىٝمل، ٫ٚ ٜنٜردٕٚ تيعرٛ ٠ ير ٬ ِٖ. حٗرِ ٖٓرمل ي٬ىررٝڀملٕ        

ِٶر ٌ  ڀنٶُىٿتيدت٥ِ. ٚتىرٝڀملِْٗ ٖلت ٜٴ مل عًر٢ م٬ ْرمل، ٚ ملّر١    ت حمل 

ملىررٞ. تيكٖرمل٤ عًرر٢ تيعَرٛت٥ٝمله قررد   ٝ  تجملرمليو ت٫قرْرمل ٟ ٚتيي  

 ٜدحعِٗ يًنٌِٝ.

ٞ  ظرن  َٚرٔ ٌٚٗر١ ْ   حرإٕ َعظرِ َهر١ أِٝررمل٤     ،ّ. حملٕرٌ تيكنْر

عَررٛت١ٝ٥ ميرر و ت ررر٬ف ربڀررٝط تيَررٛتما ٚتشبرردَمله ٚٚتٌٗررمله  

مبدمىر١ أٚ   ملفررته أْر٘ ٜهرٕٛ حنعٝٽر    َٔ تضٚ قفملٍ ٍملما  ،تي ٝٛه

مٝرر  ٚممبررمل ٌرردتم َْررُ  ٫ ٌٜٛررد تفيررري يرر٘، ٖٚررلت أَررن َٓرَررن  

 )تضعملمرررد٠، :َىرررٌ ،نرررىريٶت ٚ  أِٝرررمل٤ كته َيرررُٝمله تعررررمل متقٝررر١

ٕ ْيرريب َرر  تيٕٛرر  ٚتيرر  تٓڀررٟٛ عًرر٢ مترردټ ،ٚتيََرر١، ٚتيوتٖررنص

ت٫قرْمل ٟ ق ٌ تيڀفن٠ تي رتٚي١ٝ، ٚيهٔ  ًفٗمل عَٛت١ٝ٥. ٚتيٛتق  

ٓررر١ ت يٮىررر ملب تض ٝٻإٔ َكرررملًٜٝ تيعَرررٛت١ٝ٥ تٯٕ قرررد ته ت ه ىررر٤ٛٶ   

ل   ت٫عر رملم    متىر١    ٹممليٛمق١ تين٥ٝي١. ٚتيي٪تٍ تضڀنٚم: ٌٖ أڂ

ر٣ٛ ٚتيررر٬ٝٗه تيرعًرررِٝ؟ ٖرررٌ ٌٜٛرررد مٗرررمل    تًرررو تيعَرررٛت٥ٝمله َيررر  

نٗررلت يررًٝ َررٔ تييررٌٗ تيرغًررو عًٝرر٘  ٫ مررمليٛعٞ   رّرردٺحَرردتمٌ؟ 

ٚممليٛقررر . ٚأحٖرررٌ تىررررىُملم يًٛقررر  ٖرررٛ تعًرررِٝ ىرررملنين ت٭ِٝرررمل٤   

ٞ  ،تيعَررٛت١ٝ٥  ،ٚتيررٌٗٝ ّٚررٛفِ    تض٪ىيررمله تيرعًُٝٝرر١. ٚممليرررملي

   ٔ ٕٚعِٗ تيرتمٟٛ ٚت٭َين ٚت٫قرْمل ٟ.ٜرّيٻ

   منررط َررٔ تيعَررٛت٥ٝمله ٜ رردٚ كت   عد تحملٝررمل . َيررملم ٚتڀررنٻ

طرررملم  قرررملْْٛٞ، ٖٚرررٛ تضرعًرررل ممل٭متٕرررٞ ٚتٱقڀملعرررمله تيومتعٝررر١       

َّٓٗمل يهىري َرٔ ت٭ٍرخملٔ   طبرًرف َردٕ      ٚتييه١ٝٓ تي   ٻ

تتتتتتهتتتتتت  ؤ   ذ   خ 

االع بار   دراض  

تلتتا العػتتواةٌات 

مطتتتتتتتتتتتتتتت وى 

وتطتتتتتتتتتتتت ٌالت 

ال علٌ ؟ ه  ًوجد 

  حتد  هج ا مدارص؟ 

ك تتتذا لتتتٌظ متتت  

الطتتت   ال غلتتت  

علٌتتتال إال جتتتالوعٍ 

وجالوقتت و وؤهكتت  

اضتتت  لر للوقتتت  

هو تعلٌ  ضاكنٍ 

 ،األحٌاء العػواةٌ 

وتطتتتتتتتتتتتتتتت ٌ  

وؾتتتتتتتتول   إ  

املؤضطتتتتتتتتتتتات 

ال علٌ ٌتتتتتتتتتتتت و 

تت ،وجال تتاي   ً حط 

وقتع   البجتوي 

واألمنتتتتتتتتتتتتتتتتٍ 

 واالق ؿاديو
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تضًُه١ ع٢ً أْٗرمل أمه همتعٝر١ أٚ ىره١ٝٓ  ِٝري ٜكرّٛ ّرملِ ٗمل       

  عًر٢  دمركيُٝٗمل ٚتٛهٜعٗمل أٚ مٝعٗمل   ك ؼبٌْ نٌ تضمليهو تزبڂر 

أٚمتم  مل١ّ وِ ٜكّٛ ٖ٪٤٫ مملضڀملي ١ مهٌ تشبدَمله يرْرٌ  يرِٝٗ   

ٜٚكَٛررٕٛ مملي ٓررمل٤  ،ملعًرر٢ تيررن ِ َررٔ أْٗررِ ٫ هرًهررٕٛ ّررهٛنڄ  

ت َىرٌ  مدٕٚ تْملمٜٓ َٚٛتحكمله. ٚقد عملزبر  عرد٠ تٓظُٝرمله َر٪ نٶ    

ٔٻ ٖلٙ ت٭٬َى تيعَرٛت١ٝ٥ ٖرٞ  حرنته يرٓكٓ        ٖلٙ تسبمل٫ه  يه

 تسبًٍٛ تيع١ًُٝ تضُه١ٓ.تيرٓظُٝمله أٚ ت ملط٪   ٕٚ  

ٗر   حر  إٔ تيدٚير١ قرد تٓ ٻ   إٔ َرٔ تي٬  ّ.  منتِٖٝ ْرمللن ٚكنن 

تَرهٌٝ زبٓر١ مرةَن      ٻٚ ،هـ 0291ضٕٛٛا تيعَٛت٥ٝمله َٓل عرملّ  

ٚهتمٟ، ٚمترررر  تضٛتحكرررر١ عًرررر٢ ٥٫ّرررر١ تڀررررٜٛن تيعَررررٛت٥ٝمله عررررملّ   

َٶرررمل 09قنتمررر١  ٢ْكٖرررتَٓرررل كيرررو تيررررملمٜ   ٖرررر 5409 وتٍ تررر٫ٚ  عمل

ٚعًٝر٘ َرٔ تيٖرنٚمٟ      ٞ ف ٜڀنأ عًٝٗرمل تغرٝري  تيعَٛت٥ٝمله نُمل ٖ

تيريرررمل٩ٍ: َرررمل ت٭ىررر ملب ت٭ىملىررر١ٝ فرررلت تيركرررملعً؟ ٖٚرررٌ تيفيرررمل  

مَكٝ٘ تضمليٞ ٚتٱ تمٟ َرٔ معرم تيٓملحرلٜٔ   تٱ تم٠ تيعملَر١ نرملٕ      

   ت٭ىر ملب ت٭ رن٣    ٚمت٤ تييُملم ي٤َٛٓ تًرو تيعَرٛت٥ٝمله  ٕرملح١ڄ   

وتٍ طبڀڀرمله  تر حر٬  تضَملم  يٝٗرمل   تيٛمقر١ تين٥ٝير١ ٚتيرعكٝ رمله،     

)ٚت ٟ قررٌٛص َٚررمل ِْررٌ ضخڀررط )أّ تشبررريص مررليو تيررٛت ٟ َملوًرر١    

 و تيهملمو١.ع٢ً كيو تيفيمل  تيلٟ ى ٻ ٠يًعٝملٕ ٍٚملٖد

:  كت نملْ  مث١ ع٬قر١ مرو تيفيرمل      .  مليد تين ٜعملٕٚتيمل٤ٍ 

َٳر  ٔ ٜٖرعٕٛ  ٤َْٛٚ تيعَٛت٥ٝمله، حٌٗ كيو مي و أّّملب تيعكملم ٚ

َٴِٗ ع٢ً أ٬َى تيدٚي١  ٚأٜدٜٳ ٛٿٕ   غ قملْْٛٞ؟ي
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إٔ تيفيرمل  تٱ تمٟ    . ع د تيكمل م أَريٜن٣  ،ٚ  ٖلت تييٝملم

  تفَررٞ لررملٖن٠  تٍررو إٔ يرر٘  ٚمٶ يرر عم قڀملعررمله تسبهَٛرر١ ٫ 

تيعَٛت٥ٝمله   َدْٓمل  حملي ًدٜمله َي٪ٚي١ عٔ ٕعف تينقملمر١ يً ٓرمل٤   

مل تييرُملم  ٚأِٝملْٶ تضخمليف ٚتيعَٛت٥ٞ، ٚتير ملط٪    هتي١ تيرعدٜمله،

د تيرٝملم تيهٗنممل٥ٞ يًُيرملنٔ   تضٓرملطل تيعَرٛت١ٝ٥ يعكرٛ      مرُدٜ

ٖٶرمل َير٪ٚي١        َٔ تيؤَ يظرنٚف  ْيرمل١ْٝ، نُرمل إٔ ٚهتم٠ تيعردٍ أٜ

عٔ  ّدتم معم تيٛومل٥ل يًًُه١ٝ ٚتيْهٛى تي  ٫ أىملٌ فمل، 

عرردّ تيكرر م عًرر٢ تضخررمليفو ٚتضريررًًو  يَيرر٪ٚي١  ٖٶررملٚتيَررنط١ أٜ

ضيررر٪ٚي١ٝ َرعرررد ٠ ت٭طرررنتف  حمل ِٻٚتنًِٝرررِٗ    مًررردتِْٗ، َٚرررٔ وٳررر 

 ملَ٪ضڄررر ملأّررر ّ  تيعَرررٛت٥ٝمله ٚتقعٶررر  ٢ِرررر ،َٚرَرررملمه١ َٚعكرررد٠ 

ِ تةوريٖررمل تييررًيب  ٚقٓملمررٌ  ْيررمل١ْٝ ٚم٦ٝٝرر١ ٚأَٓٝرر١ َٛقٛترر١، ٚتفررملقځ     

 تٚ ڀٛمتٗمل   لرنٚف ٌمل٥ّر١ نٛمْٚرمل تسبمليٝر١ مرةٕ أّر ّ  مر٪مٶ       

يرفَررٞ ٚتْرَررملم ت٭َررنته ٚت٭ٚم٦رر١ يًهىملحرر١ تييررهمل١ْٝ تيعمليٝرر١      

تيرّرٝررر١  ٢ ٦ٝٝررر١ تضرٗمليهررر١ ٚتييررر١٦ٝ، ْٚكرررٓ تي ٓررر    ٚيًظرررنٚف تي

     ٞ  ،ت٭ىملى١ٝ َٔ تضٝملٙ تيٓظٝفر١ تيْرملسب١ يًَرنب ٚتيْرنف تيْرّ

 فملٜمله. ٚتيرخًٓ َٔ تيٓټ

أْ٘ ٚممليٓي ١ يٮِٝمل٤ تيعَٛت١ٝ٥ ٚتيُٓٛ  رري   أ. َٗمل عكٌٝٚتن٣ 

ُٻتنرر ري  تضخڀررط، حٍررو٤ٷ ًرر٘ تي ًرردٜمله ميرر و ىرر٤ٛ تيرخڀررٝط  رّ

ظملّ عمل ىٓو ٚعكٛ . ِر٢ ت٭ِٝرمل٤ تير  تعررمل    ٚتضرملمع١ ٚتڀ ٝل تيٓ

َٴ ْرر ٓ عَررٛت١ٝ٥ڄ    ِررد َررمل تٴ  ِدٜىرر١ڄ ٝټرر ٜٽن٠ مْررنٓفِّررٚ ن مل ميرر و تغ

عكٌ إٔ ٜهٕٛ طبڀط ىهين حًٌ ٜرٍّٛ    عُمل٥ن تيٓظملّ. ٌٖ ٜٴ

ٕٻ يررُٓ ٗررمل؟ ٚضررملكت ٜٴ ٥م تييررُملم م ٓملأَررو تضدٜٓرر١ قررنٻ   ىرر ع١ أ ٚتم ٭

املطتتتتتتتتتتتؤولٌ  

م عتتددة األنتتزا  

وم ػتتتتتتتتتتتتتاج   

 ىح تتتت ،ومع تتتتدة

ؤؾتتتتتتتتتتتتتتتتتتبح  

 االعػواةٌات واقع  

وقناجتتتت   امؤمل تتتت

إبطتتتابٌ  وجٌ ٌتتت  

وؤمنٌتت  موقوتتت ، 

  تإثسهتتتا وتفتتتاق  

الطتتتتتتتتتتتتتتتتلبٍ 

وخهورت تتتتتتا   

ظتتتتتزو  جاةحتتتتت  

كوروبا الحالٌ  جتإس 

 اؤؾتتتتتتبح  جتتتتتتؤر  

ل فيشتت واب ػتتار 

ج تت  األمتتزاف واألو 

لل  اهتت  الطتت ابٌ  

 العالٌ 
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ٞ؟ تيڀ ٝعررٞ أْرر٘ َرر  تيٛقرر   مبّرر٬ه دبملمٜرر١ مةْٛتعٗررمل  ت ررٌ تسبرر  

 ىٝرغري ٍهٌ تسبٞ ٚطملمع٘ ٚىهملْ٘. 

ِ َٚررٔ ٌملْ ٗررمل تررن٣   أْرر٘ َررٔ تضيرررغنب إٔ    أ. حررمل٥و٠ تيعٍررنٚ

ٚتيرّٛك ع٢ً ْي ١ ن ري٠  ،تيعَٛت٥ٝمله تهىن   تضدٕ تيهمل٣

عركرد ي٬ىررفمل ٠ َرٔ تي ٓٝر١ تيرّرٝر١،      ٚنُمل ٜٴ ،َٔ تعدت  ىهملْٗمل

ًرر٢ تيٛلرمل٥ف ٚ ريٖررمل   َٚرٔ  ردَمله تيْرر١ّ ٚتيرعًرِٝ ٚيًّْرٍٛ ع    

٭ٕ ٖٓملى ْي ١ ن ري٠ َٔ ت٭ىن تي  تكڀٔ تًو ت٭َملنٔ نرىري  

ٕٚ ٪َِٓٗ َٔ  ري تييعٛ ٜو، ٚيرًٝ يردِٜٗ أٟ أٚمتم ممسٝر١ ًٍٜٚر    

يًع٬ُ   تضٓملهٍ  ٛحڄمل َٔ تيرلٖملب يًُيرَرفٝمله، ِٚرر٢ عًُٝرمله     

تيررر٫ٛ ٠ ٚتيررروٚتُ حُٝرررمل مٝرررِٓٗ نًرررٗمل تررررِ   تضٓررروٍ ٚ ٕٚ  و ملترررمله 

نُرمل أْٗرِ ٜعًُرٕٛ   تشبفرمل٤، ِٚٝرملتِٗ نًرٗمل ٜعَٝررْٛٗمل       ممسٝر١.  

ٖنمٶمل َٔ تض٬ِكر١ تيكملْْٛٝر١. ٚنًٓرمل ْعرنف إٔ ٖرلٙ تضٓرملطل تفركرن        

َيررررٜٛمله تي ٓٝررر١ تيرّرٝررر١ تضڀًٛمررر١ سبٝرررمل٠ ّررر١ّٝ    ٢نرررىريٶت ٭ ْررر

عررٔ تمت ملطٗررمل تيڀررن ٟ َرر  تمتفررملا    حٖرر٬ڄٚتٌرُملعٝرر١ ىرر١ٜٛ. ٖررلت  

وه ه تيريرمل٩ٍ: ضرملكت تننَّر   َير٣ٛ تيفكرن ٚتزبنهر١ حٝٗرمل. ٖٚٓرمل ٜرمل     

َعظررِ تيعَررٛت٥ٝمله   تضرردٕ تيهررمل٣ )مملىرررىٓمل٤ َهرر١ تضهنَرر١    

  تيعررُٝ مكررنب تضيررٍد   ١ قملطٓٝٗررملميرر و م  رر  ،ٚتضدٜٓرر١ تضٓررٛم٠ 

 تسبنتّ ٚتضيٍد تيٓ ٟٛ تيَنٜفص؟ 

ٌٿ     . ع ري منُٖوٚتن٣  َردٕ   إٔ ََره١ً تيعَرٛت٥ٝمله   نر

َهررررر١ )ّ تيكرررررن٣ تيعرررررملف ٫ تَررررر ٘ ََررررره١ً تيعَرررررٛت٥ٝمله   أ 

. حٗٞ ََه١ً  ْيمل١ْٝ ممليدم١ٌ ت٭ٚ  َ  تَملمو ن ري صتضهن١َ

معرررم تيًرررٛت٥ٓ ٚت٭ْظُررر١   :َىرررٌ ،  تنتنُرررمله ََرررملنٌ أ رررن٣ 

ٚترردت ٌ ّرر٬ِٝمله ٌٗررمله    ،تشبملّرر١ معُررٌ ت٭َملْررمله ٚتي ًرردٜمله   

ع   ؤس ً وس ه  ً  

مخهو ض نٍ هل  

ً حتتوإ إ  علةتتز 

 ضتتتتتتبع  ؤدوار ألس  

ر ؤمني املدًنت  قتز  

 تتا؟ ةالطتتلب جبنا

طتتتت   وملتتتتا ا ً  

مبحتتتتالت تاارًتتتت  

جإبواع تتتتا داختتتت  

الحتتٍ؟ الهبٌعتتٍ 

ؤبتتتال متتتا الوقتتت  

ضتتتتتٌ غس غتتتتت   

الحتتتتٍ وناجعتتتتال 

 وض ابال
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   تردت ٌ ّر٬ِٝمله    ِه١َٝٛ نىري٠   تيعٌُ تي ًدٟ،  ٕرملح١ڄ 

مل ضهر١.  ٫  تضَملمٜ  تضكنم٠ َير كڄ َكملّ تٱَملم٠ ٚتسبملنِ تٱ تمٟ ٚ

   ٔ ْٶر    أْ٘ َٔ تضِٗ تيًٝط تيٖر٤ٛ عًر٢  ٚم تضرٛتط مل هت  َرٔ  ٭ْر٘ أِٝمل

ٍٖن٠ ت٭حنت  َٔ تيكرن٣   ،د ق١ٖٝ تيعَٛت٥ٝمله. حُى٬ڄتَملمو ٚتعكُّ

يڀًررو تيعررُٝ ٜٓرٗررٞ مٗررِ ِيررو تٛتٕرر      ٚت٭َررملنٔ ت٭قررٌ تُٓٝرر١ڄ 

ٚتيروٚتُ   ،ٖرلٙ تيعَرٛت٥ٝمله   ٣ِرد  ٚلمل٥فِٗ ٚ  رٛفِ يًيرهٔ     

ت٭ىررن َررٔ تي رردٕٚ ٚطبررمليفٞ أْظُرر١ تٱقملَرر١ )يكًرر١      ٣ِررد م ٓررمله 

ل ٛوٻر مل ٫ ٜٴٚ٭ْٗمل تسبٌ ت٭َىٌ ٫ِرٝملٌملتِٗ تزبيد١ٜ، ٚ ملي ٶ ،تض٪١ْص

ٚترفرملقِ تضَره١ً مٌٛرٛ  مرٓو ٚمٓرمله  ٕٚ       ،تيوٚتُ مرةٚمتم ممسٝر١  

أٚمتم و ٛت١ٝ، ٚتوٜد َٔ أعدت  ىهملٕ تيعَٛت٥ٝمله. تيرتنٝرو ٖٓرمل   

ٌ تيهيو تضمل ٟ عًر٢ ِيرملب   كدٿضٛتطٔ تيرملٌن تيلٟ ٜٴع٢ً  ٚم ت

ّ معم تضٛتطٓو َٔ تضدٕ  رملمُ َهر١ ٚقرملَٛت    تٱْيمل١ْٝ، حكد قدٹ

مل َرِٓٗ    ِٚٚدته  ىرهملٕ مٓظرملّ تضوتٜردته، طُعٶر     مَنت٤ أمتٍه

وعر  ًَهٝرملتِٗ يْرمل     ٔ ْٴمٝ  تيِٛدته ٖلٙ ييهملٕ َهر١ ءَّر  

ْرٗر٢ ت٭َرن    إٔ تًرو    تڀٜٛن تضٓڀك١ تضننو١ٜ ٚتٛىع١ تسبرنّ. ٚت 

ٕٻتضيررملنٔ ف تٴ تيرٍررملم ٜنٜرردٕٚ َ ررمليم حًهٝرر١، ٚتْرٗرر٢  يررهٔ ٭

وع  ًَهٝملتِٗ مملييهٔ   تضخڀڀمله تيڀنح١ٝ  رري  ٔ ْٴت٭َن مبٳ

ٖٶررمل    َررملكت  ،تضهرًُر١ تشبرردَمله  يررهرنم ََرره١ً تيعَرٛت٥ٝمله. أٜ

عررٔ  ٚم تضررٛتطٔ تيررلٟ هًررو قڀعرر١ أمه ٜٚكررّٛ مٕٛرر  ٜرردٙ عًرر٢    

تكيِٝ ت٭مه    قڀ  ضبد ٠ تضيرملِمله   ِٻ، َٚٔ وٳِدٜك١ أٚ ٌ ٌ

ير رردأ عَررٛت١ٝ٥ ٌدٜررد٠.    ،ٜ ٝعٗررمل عًرر٢ تي رردٕٚ ٚطبررمليفٞ تٱقملَرر١    

 ،ىرر١َررملكت عررٔ تضررٛتطٔ تضيرر٪ٍٚ   أَملْرر١ تيعملّرر١ُ تضكدٻ ،نرليو 

ٚتيرررلٟ ٜكرررّٛ مبخمليفرررمله ٚدبرررملٚهته أ ٬قٝررر١ )مْرررٛم٠ قملْْٛٝررر١ص     
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مٗرمل   ،ح٦رد٠ ٜٚٓير٢ إٔ َهر١ تضهنَر١ َٗر٣ٛ ت٭     ؟ضْمل  ٍخْر١ٝ 

َٳررر  ٚإٔ ٚتٌ ررر٘  ،ٔ عًٝٗرررملتسبرررَ ٚتيعُرررن٠    إٔ ٜرررنً تهلل ت٭مه ٚ

ِټٜٴ عًٝرررر٘ تٱضررررملّ جبٝٛ نتحٝرررر١ ٚط ٛ نتحٝرررر١ َهرررر١ ٚط ٝعرررر١     ّررررر

ٚٻ  ،تيرتنٝ ررر١ تييرررهمل١ْٝ حٝٗرررمل تم ٚتيروتٜرررد تضڀرررن    أعررردت  تيرررو

ٍٻ َر    ملُ ٜعين إٔ تضَملمٜ    َه١ ػبرو إٔ تهرٕٛ َرُملٍر١ٝڄ   ٚتسب

إٔ تيرخڀٝط ٚتيعٌُ يى٬وو أٚ مخيو ىر١ٓ  تيروتٜد تييهملْٞ، ٚ

 قمل ١َ ػبو إٔ ٜ دأ تيّٝٛ ٚمبٛتّفمله تيغد.  

 

 تضخملطن تضرتت ١ ع٢ً تيرٍُعمله تيعَٛت١ٝ٥: 

 قٖرر١ٝڄ دټإٔ قٖرر١ٝ تيعَررٛت٥ٝمله تعٳرر    . ٖٓررمل٤ تضيررًط كنررنه 

َعكد٠ َردت ١ً ْر١ٍٝ تٱُٖرملٍ ٚتيرتتنرِ عرمل تييرٓو ءرمل ٌعًرٗمل       

قٓ ًر١ َٛقٛتر١. ٫ ٍرو إٔ تيعَرٛت٥ٝمله     ٚقرد تهرٕٛ مبىملمر١     ،ترفملقِ

تنم١  ْ ١ يًٍنت٥ِ ٚت٫عبنتحمله ٚتيڀنم تضًر١ٜٛ   ىر ٌٝ تي كرمل٤.   

تهىرررن حٝٗرررمل تضَررره٬ه جبُٝررر  أْٛتعٗرررمل ْرٍٝررر١ تررردْٞ تضيرررر٣ٛ  

ّررِ ٕرنٚم٠  متىر١ ىرهملٕ     ءمل ٜٴ  تضعَٝٞ ٚت٫ٌرُملعٞ ٚتيّْٞ

٭ٚيٝر١  ٖلٙ تيعَٛت٥ٝمله  متى١ َٝدت١ْٝ َرعُك١، ٚذبدٜرد مٝملْرملتِٗ ت  

ٚ ْمل٥ِْٗ، ٫ٚ ههٔ ِرٌ ٖرلٙ تيكٖر١ٝ مرو ٜرّٛ ٚيًٝر١  ملّر١        

 َ  ْكٓ تيِٛدته تييه١ٝٓ ٚهٜمل ٠ َعد٫ه تيُٓٛ تييهملْٞ.  

    ڀٛم٠ تيرٍُعمله تيعَٛت١ٝ٥ ع٢ً  أ. حٗد ت٭ينٟم ٚتڀنٻ

تيىكملحررر١ تحملًٝررر١ جبٛتْرررو تيىكملحررر١ تضرعرررد ٠ َرررٔ تييرررًٛى ٚت٭ ب      

  معم تضٛتقر  تير   ً ر  عًٝٗرمل      خل. ٚت٭َى١ً ٌَٛٛ ٠  .ٚتيفٕٓٛ..

ٖٶرمل      ٌٓيٝمله َع١ٓٝ تىرٛطٓ  معم َٓملطكٓرمل. تزبملْرو تيفهرنٟ أٜ
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ٚتيرلٟ قرد تَٓرنٙ       ،٫ ٜكرٌ  ڀرٛم٠   ٖرلٙ تجملرملَٝ  تيعَرٛت١ٝ٥     

 تجملرُ .  

ٚيرًٝ   إٔ ت٬قٓ تيىكملحمله َفٝدٷ  .  مليد تين ٜعملٕمُٝٓمل ٜعركد 

ٛ ْرررملُ ٖرر- عًرر٢ ىرر ٌٝ تضىررملٍ-  كيررو  ڀررٛم٠  حٍُرُرر  ٌررد٠  

عد٠ وكملحمله تْْٗنه   مٛتك١ ٚتِد٠. ٌٚٚرٛ  معرم تييرًٛنٝمله    

تييرررً ١ٝ   معرررم تيعَرررٛت٥ٝمله ٫ ٜعرررين إٔ مكٝررر١ ىرررهملْٗمل  رررري      

ٝٽرر مل َرر  صبرُرر  تضدٜٓرر١. عًٝٓررمل َعنحرر١ أىرر ملب َْرر٤ٛ   َرفررملعًو  ػبملم

ٚ ًررل تيظررنٚف تض٥٬ُرر١ يرردََ ىررهملْٗمل َرر       ،ٖررلٙ تيعَررٛت٥ٝمله 

 تٯ نٜٔ  ٕٚ ُِّٚٗ.

َ  تيكٍٛ مررةوري تيرٍُعرمله تيعنقٝر١     د تيكمل م أَري . ع ٚتتفل 

ٚتيىكملحٝرر١ ت٭ٌٓ ٝرر١ يرر عم ٖررلٙ تيعَررٛت٥ٝمله عًرر٢ تيىكملحرر١ ٚت٭ ب    

، يهٓ٘ ٜن٣ إٔ ٖلت تيرةوري َٔ تضُهٔ إٔ ٜهٕٛ ١ٚتيفٕٓٛ تحملًٝ

تكٓٝٓ٘ ٚتٓظُٝ٘، مٌ َٚٔ تيٛتم  إٔ ترّرٍٛ تضَره١ً    مل  كت  ٻ ػبملمٝٽ

   ٚ ٍ تيعررملف تيرر  تٛتٌررد حٝٗررمل       حنّرر١ نُررمل ِْررٌ   معررم  

تٓظرررُِٝٗ   عنقٝرررمله ٚأٌٓرررملٌ أٌٓ ٝررر١   َٓرررملطل عَرررٛت١ٝ٥، ٚ ٻ    

ْ ٓ ٖرلٙ تضٓرملطل   ٚتكٓو تٛتٌدِٖ ٚتةًِٖٝٗ ٚ عُِٗ ممليكنٚه يرٴ

نُررمل ِْررٌ      ،يٮعُررملٍ ٚتييررٝمل١ِ   تضرردٕ تيهررمل٣     ٌملكمرر١ڄ

china town ٖٶررمل   يٓرردٕ   ،ٚتسبررٞ تي٬تررٝين  ،  ْٜٝٛررٛمى ٚأٜ

ٚمٚمٝرر١   ت٭ِٝررمل٤ تيْرر١ٝٓٝ تيرر  أّرر ّ  َٓررملطل ٚمعررم تضرردٕ ت٭

ٚٻ  تم ٚتييٝملم.ٌلب يٮعُملٍ ٚتيو

عًرررر٢ تىرررررُنتم١ٜ  ٚم٠   . يٝررررد تيَررررملػبٞٚمرررردٚمٙ أنررررد 

ت٭َررن تيررلٟ ؼبرررملُ    نيررن َررمل   تزبنهرر١   ت٭ِٝررمل٤ تيعَررٛت١ٝ٥
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  the vicious cycle of povertyعنف حبًك١ تيفكرن تضفن ر١   ٜٴ

ْٞ يٮىررن   تًررو ت٭ِٝررمل٤ ٜرردح  تٯمررمل٤   حمليٕٛرر  ت٫قرْررمل ٟ تضرررد 

ييّو أمٓمل٥ِٗ َٔ تضدتمٌ ٚتيوُ مِٗ   ىٛم تيعٌُ  ري تيٓظملَٞ 

يرردعِ ت٭ب ٚذبيررو تيٕٛرر  تضررمليٞ يٮىررن٠. ٖررلت ت٫مررٔ تيررلٟ ف     

ت، ٚ  تيغمليرو ّريب     ٜهٌُ تعًُٝ٘ ىٝعٌُ   ١َٓٗ ٕٚٝع١ ٌردٽ 

يهٔ معرد  ٘ ٚط ٝع١ عًُ٘، ٚم١ٍ أٚ ضبٌ منتتو ميٝط ٜٓملىو ىٓٻ

ٗٝرر٧ يرر٘ حنّرر١  إٔ ٜهررمل ٖررلت تيْررغري ٜ رردأ مملي ّرري عررٔ عُررٌ ٜٴ   

تيررروٚتُ ٚت٫ىرررركنتم، يهرررٔ َررر  تضٗرررملمته ٚتيهفرررمل٤ته تضردْٝررر١      

٘ لنٚحٗررمل ٍرر ١ٗٝ  ىررٝعٌُ مٛلٝفرر١ َردْٝرر١، ٜٚررروُٚ حرررمل٠ َررٔ ِٝٿرر     

َٳر     ٙ َررٔ ُ أمٓرمل٤ٳ خرن  ٔ تك رٌ مر٘. ٍٜٚٓررو ٜٚٴ  مظرنٚف أىرنت٘ ٭ْٗرمل ٖررٞ 

ن٠ تيفكرررن تييررر١٦ٝ   َىرررٌ ٖرررلٙ ٚتيررررُن  ت٥ررر ،تضدمىررر١ ضيرررملعدت٘

عبرملُ    مرنتََ َٚ رمل مته َرُٝرو٠ يهيرن  ت٥رن٠       ،ت٭ِٝمل٤. يليو

 يٕٛ  أحٌٖ. ٧تيفكن ٖلٙ، ْٚكٌ ٍ ملب تًو ت٭ِٝمل٤ َٔ ٕٚ  ىٝ

ٌ ُىٿررَرر  تيكررٍٛ مررةٕ تيعَررٛت٥ٝمله تٴ  أ. ًٖٝرر١ تضهررريِٚتتفكرر  

نرٕٛ تًرو تضٓرملطل تيعَرٛت١ٝ٥ ترو ت  حٝٗرمل َعرد٫ه          َْدمٶت يًكًرل 

ٚتٓرَرررن حٝٗرررمل ت٭َْرررڀ١ ت٫قرْرررمل ١ٜ تفملََررر١ٝ ٚ رررري      ،نهررر١تزب

 ،م٪م٠ يًَُه٬ه ت٫ٌرُملع١ٝ ٚتيْر١ّٝ ٚت٭َٓٝر١   دټتضَنٚع١. ٚتعٳ

ن أٌٗرررو٠ ٚتْررعو تييرررٝڀن٠ عًررر٢ معرررم ٖرررلٙ تضٓرررملطل يعررردّ ترررٛحُّ 

ُټُىٿررتيٖرر ط ت٫ٌرُررملعٞ  ِٝرري تٴ  ٝٽ ملعٶررٌ   تيغمليررو دب َررٔ  ملىررهٓ

مل َٓررملطل َغًكرر١ ْٜررعو ٚنررليو تيٖرر ط ت٭َررين نْٛٗرر  ،تيغنمررمل٤

قًرل أَرين ٚتٌرُرملعٞ ٜيرردعٞ      ٌ َْدمٳُىٿحٗٞ تٴ ،تييٝڀن٠ عًٝٗمل

تض مل م٠ مبٛتٌٗر٘ مملسبٌ ٚتيع٬ُ، ٚممبمل ٌمل٥ّر١ نٛمْٚرمل نَرف     

 عٔ أ١ُٖٝ كيو يمل١ٜڄ يًٍُرُ .  

اضتتتتت  زارً  دورة 

الازميتتتتتتتتتت    

 ؛حٌاء العػواةٌ األ 

األمتتز التتذي ًح تتا  

عتز  إ  كرس ما ً  

جحل تتتتت  الف تتتتتز 

 theاملفزغتتتتت  

vicious cycle of 

poverty 
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 منملكُ َٔ دبملمب عملض١ٝ ٍِٛ تڀٜٛن تيعَٛت٥ٝمله: 

تيرر       ِررد٣ تيرٍررملمب تيعملضٝرر١   . يٝررد تيَررملػبٞم تڀررنٻ

ص أٚ Bute town ههٔ تٱحمل ٠ َٓٗمل، ٖٚٞ دبنم١ ِٞ مٝٛه ترملٕٚ ) 

ت٭َرٛتُ ت٭طًير١ٝ    Atlantic Wharfص ََٚرنٚا  Docksتيردٚنً ) 

  َدٜٓرر١ نررملم ٜف مملٜڀملْٝررمل.  West Bute Dockتزبدٜرد عًرر٢  

َټ  ١ذبٜٛرررٌ َٓڀكررر ِٝررري  ٻ  ٍرررع ١ٝ ًَُٗررر١    َٓڀكررر١ دبملمٜررر١ تعررر

ص Bute town  (The Docks ف. ٚمملسبنن١ ٚتسبٝمل٠ ٚترٛحري تيٛلرمل٥  

ٖررٞ َٓڀكرر١ ٚصبرُرر    ٌٓررٛب َدٜٓرر١ نررملم ٜف، عملّرر١ُ ًٜٚررو.     

مٓمل٩ٙ   أٚت٥رٌ تيكرنٕ    مل  ٻمل منٛكٌٝٽٝٽنملْ    ت٭ٌّ عكملمٶت ىهٓ

تيرملى  عَن. أّ ّ  ٖلٙ تضٓڀك١، تضعنٚح١ مملىِ " ًَٝ تملػبن"، 

٠ َرر  تجملرُعررمله تضرعررد ٠ تيىكملحررمله   تضًُهرر١ تضرّررد    ت٥ررٌَررٔ أٚ

 ٚير١ تىررركنٚت حٝٗرمل عٓررد تْرد٫ا تسبررنب     12أْرملٌ َررٔ أنىرن َررٔ   

تيعملضٝرر١ ت٭ٚ ، ِٝرري عًُررٛت   ت٭ِررٛته تي ّنٜرر١ ٚتيْررٓملعمله       

ٖٶررر  أنرررمل دبُعرررمله تيْرررَٛمليٝو  َرررٔ  ملتضنت ڀررر١ مٗرررمل. ٚمشًررر  مع

ُٶر   مل ِرر٢ تيٝرّٛ. مًرم    ٚتيُٝٓٝو ٚتٱ نٜل، تيلٜٔ ٫ ٜوتٍ ترةوريِٖ قمل٥

 ْي١ُ.   521501ص 0255عد  ىهملٕ تسبٞ   تعدت  )

 تسبررٞ معررد٠ َنتِررٌ تڀٜٛنٜرر١: حفررٞ تييرررٝٓٝمله،  ٻ    ٚقررد َررنٻ 

ٞٳ   َهملْٗرمل      ٓٹر ُٻر  ٖدّ َعظِ تضيملنٔ ت٭ّر١ًٝ تيكدهر١، ٚمٴ  َٴٍ

َٴ   منرررٛكٌٞ ىرررهين ُٻَرررٔ تي ٝرررٛه تضٓخفٖررر١ ت٫متفرررملا، ٚ ٕ ملعرررٍ

ٕ، ع ررررملم٠ عررررٔ صبُٛعرررر١ َررررٔ تيَرررركل. ٚ      ملٕ ٍررررملٖكملىررررهٓٝ

 Atlantic Wharfمٓرمل٤ ََرنٚا    ٜٔ،  ٻتيىُملْٝٓٝمله َٔ تيكنٕ تيعَرن 

ُٻ West Bute Dockتزبدٜد ع٢ً  ٛ ٔ مٓرمل٤  ، ٚتٖر َٓروٍ   5222 عبر
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مل    ٌٓررو َرر  تيرڀررٛمته   تضٝٓررمل٤ تيرردت ًٞ ِٚررٛه   ٌدٜررد. ٌٓ ٶرر

مٚتً، نررررملٕ َررررٔ تضررررةٍَٛ إٔ ٜرررر٪ ٟ كيررررو     عررررمل ٠ تيرڀررررٜٛن   

، ٚيهرٔ ٜ ردٚ أْر٘ يرًٝ نرليو. ٜ ردٚ       Bute townٚتيرٛلٝرف    

مررو  ًررَٝ نررملم ٜف تيىررنٟ ٚ ًررَٝ تررملٜغن تيفكررري ٚتىرر       ت٫ْكيررملّ

تيٓڀملم نُمل نملٕ َٔ أٟ ٚقر  َٖر٢، عًر٢ تيرن ِ َرٔ إٔ معرم       

تيرملمؽب١ٝ أّر ّ  َهملترو    Bute townتضٓملطل تي ملق١ٝ َٔ َد١ٜٓ 

 Century Wharfم٥ٝيررر١ٝ َٚٛتقررر  يً ٝررر  ممليرٍو٥ررر١. َررر  تڀرررٜٛن   

، أّرررر ّ  تيعكرررررملمته  Taffتزبدٜررررد    تيغررررنب عًررررر٢ ٕررررفملف    

ٚف  ،يرره١ٝٓ ضبملّررن٠ قًًٝڄررمل، ءررمل هت  َررٔ تيَررعٛم ممل٫ىررر عمل  تي

ت٭َررن تيررلٟ ٌعررٌ مًدٜرر١ تضدٜٓرر١ ترّررنى يرٍدٜررد       ؼبررٌ تضَرره١ً 

َيررملنٔ تسبررٞ تض ٓٝرر١   تييرررٝٓٝمله، ٚنررملٕ تيرڀررٜٛن تزبدٜررد       

ن َوػبڄمل أحٖرٌ َرٔ   يًيٝملم تسبٖنٟ يًُٓڀك١، ٚٚحَّ أنىن ١َ٤٬َڄ

ت٫ْرررردَملُ تيهملَررررٌ تضيررررملنٔ تشبملّرررر١ ٚتيعملَرررر١ يًُيررررملعد٠    

 يًٍُرُ  َ  تي ك١ٝ َٔ تضد١ٜٓ. 

 ٱعررمل ٠ ىررٓٛته ورر٬ً ٚضررد٠ 9707مرردأ ََررنٚا تيرڀررٜٛن     

ٛټ  َننرو  تڀرٜٛن  م َٚننرو تٌرُرملعٞ َٚننرو ّرّٞ َٚٓررملهٍ     تير

ُٻ  َىرررٌ ِْرررمل  َٝرررملٙ   ،ٔ تيرڀرررٜٛن تزبٛتْرررو تي ٦ٝٝررر١ ِدٜىررر١. ٚتٖررر

ٞ ت٭َڀملم. ٚنملٕ تضَنٚا ٖٛ تعملٕٚ مو عع١ٝ تٱىهملٕ تجملرُع

ٚصبًرً ٌملَعر١    ،ص، ٚصبًً تي١ّْ نرملم ٜف CCHAنملم ٜف )

 حمليٞ.

َرٔ أظبررٓ   دټإٔ ٖررلٙ تيرٍنمر١ تعٳر    . ع رد تيكرمل م أَرري   ٚإٔرملف  

ٚقررد تىرررُن مٓررمل٤  ،ََررملمٜ  تڀررٜٛن تضٓررملطل تضررردٖٛم٠   منٜڀملْٝررمل 
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َٶمل 00تضَنٚا  ٕٳ  ٥ر ٓرر٘ معرم أٌوت  توتٍ ف ٜ ٫ٚ عمل  ٘، ٖٚرٛ ٜعررمل تٯ

 ٜڀملْٝمل. َٔ أحٌٖ َٛتق  تيعٌُ   من

ٖٶرمل   Cape townعًر٢ دبنمر١    تيٖر٤ٛٳ   . ٚحمل٤ طٝ ١ڀ  ٚىَّ أٜ

تىرر دتٍ تيعَرُ تيْرفٝٓ تضْرٓٛع١ َرٔ         تيعَٛت٥ٝمله، حكرد  ٻ 

عًررو تييررُٔ ٚتسبًٝررو طررٛتٍ تيڀنٜررل َررٔ تضڀررملم    نٝررو تررملٕٚ   

تييٝمل١ِٝ، م ٝٛه ّغري٠ َُٓك١ مبَنٚا مدأٙ َٓد٬ٜ، ٚع٢ً َرد٣  

ٖٶررمل ىررٓٛته معررد كيررو نملْرر  تيعَررُ ت   ،ّٓيررن مبررنٚم تيٛقرر . أٜ

ٓ ٍٛ ِٝري نملْر    ڀتٓفٝل معم تضَملمٜ  تيرت١َُٝٝ    ىر  حكد  ٳ

ٖٶتيدٚي١ تٴ آ ن يًيهٔ يعد٠ أٍرٗن   ململ َٔ تييهملٕ َهملْٶعڀٞ مع

 ،يرتَررِٝ َٓررملهفِ مبكملمرررٌ َررمل، وررِ ٜعرررٛ ٕٚ ي ٝررٛتِٗ معررد تعدًٜرررٗمل      

 مل ٜرِ تعدٌٜ تسبٞ نً٘.ٚتدمػبٝٽ

دبملمب تڀٜٛن َدٕ تيْفٝٓ أٚ مةٕ   . ع د تيكمل م أَريو ٚعكَّ

ُٻَمل ٜٴ َٓرَن٠   تيعدٜد َرٔ تيردٍٚ تٱحنٜكٝر١      shanty towns ٢ي

َٓٗمل تضغنب َْٚن ٚنٝو تملٕٚ ٚ ريٖمل، ٚتڀٜٛن ٖلٙ  ،ٚتٯى١ٜٛٝ

٭ٕ   تضٓررملطل أىررٌٗ مهررىري َررٔ تڀررٜٛن تيعَررٛت٥ٝمله   تضًُهرر١      

ٚههرررٔ  ،تىرررهملٕ َررردٕ تيْرررفٝٓ َرررٔ تيفكرررنت٤ ٚتضعررردَو ٌررردٽ  

ٚتيررهِٝٓٗ   ٍرركل ّررغري٠   عُررملمته كته نىملحرر١      تٍٗريٖررِ

عًرر٢ عهررً ىررهملٕ تيعَررٛت٥ٝمله    ١ عمليٝرر١ ٚمرهررمليٝف َٓخفٖرر 

ّٶر  ٛ   يدٜٓمل ٚ ْٛ مبىرٌ ٖرلٙ تضٛتّرفمله     ٕمل تضرٛتطٓو تيرلٜٔ ٫ ٜك ًر

د عكِّرر َررٔ تيَرركل تيْررغري٠ ٚتيعُررمل٥ن تضهرظرر١ مملييررهملٕ  ءررمل ٜٴ      

 ٜٚوٜد َٔ تهمليٝف تيرٍٗري ٚ عمل ٠ تيريهو. ،تضيةي١
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إٔ تيعُررمل٥ن تضرعررد ٠ ت٭ ٚتم كته   . يٝررد تيَررملػبٕٞررملف ٚأ

ضَرره١ً تٱىررهملٕ يررلٟٚ   ملتيَرركل تيْررغري٠ تين ْٝرر١ تعرررمل ِِّرر  

تيرررد ٍٛ تضٓخفٖررر١ أٚ ييرررملنين ت٭ِٝرررمل٤ تيعَرررٛت١ٝ٥.  ٫ أْٗرررمل     

فملقُٗررمل، ِٝرري ٜرررُخم عٓٗررمل    تسبكٝكرر١ ٫ ذبررٌ تضَرره١ً، مررٌ تٴ   

َٚرٓٛعر١ َرٔ   ٌ صبُٛع١ نر ري٠  ََملنٌ نىري٠ ْملدب١ عٔ تهدټ

ت٭حررنت  تيررلٜٔ ٜٓرُررٕٛ ضيررر٣ٛ تٌرُررملعٞ ٚتقرْررمل ٟ َررٓخفم      

ءرررمل   َيرررمل١ِ ٌغنتحٝررر١ ٕرررٝك١، ضبررردٚ ٠ تشبررردَمله تيرتٚؼبٝررر١    

ٜيررملعد عًرر٢ تْرَررملم تزبنهرر١ ٚتينكًٜرر١ ٚتضخرردمته   ضبررٝط تًررو 

عررردي  تسبهَٛررر١ تيملٜڀملْٝررر١ عرررٔ حهرررن٠     ،ت٭َرررملنٔ. ٚيرررليو 

ضررٓخفم ت٭حكررٞ  تٱىررهملٕ تضررٓخفم تينأىررٞ،    تٱىررهملٕ ت   

ٛٻ      ْر١ َرٔ   حبٝي تهٕٛ مٝرٛه ّرغري٠ َرْر١ً أٚ عُرمل٥ن ّرغري٠ َه

ٚكيررو يًّررد َررٔ تْرَررملم      ٍرركلص 0-2عررد  قًٝررٌ َررٔ تيَرركل )   

 ت٭َنته ت٫ٌرُملع١ٝ.

إٔ ٜهررٕٛ ٖٓررملى مٝررٛه م ْٝررر١     أ. عملّررِ تيعٝيرر٢  قرررتم  تٚ

ت، أٍرر ٘ م ٝررٛه  َرر ١ٝ،  ٫ أْٗررمل ًَررو، ٚيررٛ عًرر٢ أمه معٝررد٠ ٌرردٽ

ٝٽ د٠ تعرُد ع٢ً مٝٛه تشبَرو نُىرملٍ، ٚإٔرملف    مل، حدٍٚ عدْٜي 

إٔ َرررٔ تضٗرررِ تزبدٜررر١   َٛتٌٗررر١ تضَررره٬ه، ٚتربرررملك تيكرررنتم      

 تضٓملىو مَةْٗمل، ٚتيَنٚا   تٓفٝلٙ.

ٔ  ٚمدٚمٙ كٖو     إٔ َفٗرّٛ تي ٝرٛه تشبَر ١ٝ      . يرد تيرملٜى

ٌٝد ِملٍ ٌٚٛ  قدم٠ ع٢ً تٛهٜر  تشبردَمله تيعملَر١ َىرٌ تيهٗنمرمل٤      

تيرعًررِٝ ٚتشبرردَمله ت٭َٓٝرر١. ٚإٔررملف إٔ ٚتيْررنف تيْررّٞ ٚتضررمل٤ ٚ

مملٱَهملٕ عٌُ منْملََ ييهملٕ تيعَٛت٥ٝمله يرٛحري ىهٔ فِ   

 مل َٔ م١٦ٝ تيعٌُ   تضدٕ تيْٓملع١ٝ.أَملنٔ قنٜ ١ ْي ٝٽ

عتتتتدل  الح ومتتتت  

الربًهابٌتتتت  عتتتت  

ه تتتتزة انضتتتت اس 

املنخفل الزؤيس، 

إ  انضتتتتتتتتتت اس 

املنخفل األه تٍ 

جحٌتتت ت تتوس جٌتتوت 

ؾتتغسة م ؿتتل  ؤو 

علةتتتتتز ؾتتتتتغسة 

بتتت  متتت  عتتتدد م و  

قلٌت  مت  الػتت ق 

و لا  ؛غ ق( 6-0)

للحتتد متت  اب ػتتار 

األمتتتتتتتتتتتتتتتتزاف 

 االج لعٌ و
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حإٕ ت٭ْيو ٖٛ تڀرٜٛن ت٭ِٝرمل٤    ، . حملٜو٠ تسبنمٞٚ  تعركمل  

تيعَررٛت١ٝ٥ ممل٫متكررمل٤ مٗررمل ٚتعرردٌٜ َررمل ههررٔ تعدًٜرر٘ ٚ ّرر٬م َررمل       

٘ ه مرردٍ تىرررفوته تييررهملٕ مبُملمىررمله نكڀرر       ،هررٔ  ّرر٬ِ

تيهٗنمررمل٤، ٚتررة ري ْظملحرر١ تيٓفملٜررمله، ٚتْرَررملم تيَررٛتما تضَرر ع١     

مررررملسبفن َٚٝررررملٙ تجملررررملمٟ، ٚتْرَررررملم تزبررررنكتٕ ٚتيْنتّررررري  ٕٚ    

َهملحّرر١، نإُٖررملٍ َكْررٛ  َررٔ معررم تي ًرردٜمله يًرٖررٝٝل عًرر٢ 

ىررهملٕ تسبررٞ ٚتڀفَٝررِٗ ٚ م ررملَِٗ عًرر٢ تينِٝررٌ ٚتفٍررن٠ َررٔ       

تِٗ ٚءرًهررملتِٗ،  ٕٚ تيٓظررن   ضبملٚيرر١ َيررملعدتِٗ سبٝررمل٠     مٝررٛ

 .أحٌٖ
 آيٝمله َعملزب١ تيعَٛت٥ٝمله ٚأٌٚ٘ تيكْٛم تضر١ُٖٓ: 

أْرررر٘ َرررر  تعرررررتتف تزبُٝرررر  إٔ     أ. عملّررررِ تيعٝيرررر٢  كنررررن 

تيعَٛت٥ٝمله ََه١ً ِٖملم١ٜ ٚتٌرُملعٝر١ ٚأَٓٝر١ ٚتقرْرمل ١ٜ، ٚإٔ    

ُٿن تسبٌ ٜوٜد ٜٚٴتة ټ يْرعٛممله  ل تضَه١ً. تيي٪تٍ: أٜٔ تهُرٔ ت ع

 ىٶرررملىرررُٝمل   لرررٌ  َهملْرررمله تضًُهررر١ تضرُٝرررو٠، حهرررنٶت ٚحب      ٫

 ٚ ريٖمل؟  ،ٚ َهملْٝمله َملي١ٝ ٚأمتٕٞ

َٔ ََه١ً تيعَٛت٥ٝمله ٖٞ  تإٔ ٌو٤ٶ  .  مليد تين ٜعملٕٜٚن٣ 

ت٭ىملٌ  حٗٓرملى ْير ١ نر ري٠      ََه١ً تسبٍْٛ ع٢ً َيهٔ 

 َمل مي و تمتفملا أىعملمٖمل   َٔ أممملب ت٭ىن ٫ هرًهٕٛ َيملنٔ

ٚ تمتفررملا أىررعملم ت٭متٕررٞ. ٚتيعَررٛت٥ٝمله تٓرردمُ ذبرر  كيررو  حٗررٞ   أ

 ٌنت٤ قد ًٍٜرة  يٝر٘ تير عم نيرهٔ َ٪قر  ورِ ٜرٖرٓ ييرملنٔ         

و َيررمل١ِ ّررغري٠  تيعَررٛت١ٝ٥  رر٤٬ أىررعملم ت٭متٕررٞ ّٚررعٛم١ متُّرر   

ٚمٓمل٤ َيهٔ عًٝٗمل   لٌ  ٝملب تي دت٥ٌ تييره١ٝٓ تضٓملىر ١. ٖٓرمل    
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ٔٳ ٚتْرر ٓ  ،َررٔ ق ٛيرر٘ تْرر ٓ تيعَررٛت١ٝ٥ ٖررٞ تشبٝررملم تيررلٟ ٫ َٓررمل

يًٍٝررة  ،ت عٓردَمل ٜرو ت  عررد  أحرنت  ت٭ىرن٠    تضَره١ً أنىرن تعكٝرردٶ  

 ت٭ىررن٠ َررٔ تيرعرردٟ عًرر٢ أمهٍ    معٖررِٗ يرهررنتم َررمل قررملّ مرر٘ مبټ    

صبررملٚم٠ يرَررٝٝد َيررهٔ.  ٝررملب  ڀرر١ ٍررمل١ًَ يرررٛحري َيررملنٔ        

ٖٶرمل    ٚتَرټ ،ٍع ١ٝ م ١ْٝ يًُّرملٌو   تزبٗٛ    ٖرلت تزبملْرو أٜ

  ٚ ترنتنِ تردتعٝملتٗمل مبرنٚم تيٛقر . َٚرمل      ى و آ ن ي كرمل٤ تضَره١ً 

فملقِ َٔ تضَه١ً   تييٓٛته تيكمل ١َ ٖٞ تٱٌنت٤ته ت٭ ري٠ قد ٜٴ

و تضيملنٔ تي  أّ ّ  عٔ طنٜل تي ٓٛى تيرٍملم١ٜ  نم متُّ  طڂ

حٗلٙ تي ٓٛى ذبٌْ ع٢ً أممملم عملي١ٝ قد تدح  مملي عم ي٬ْْنتف 

 ت١ٝ٥.َٚٓٗمل تييهٔ   َٓملطل عَٛ ،عٓٗمل ٚتي ّي عٔ مدت٥ٌ

   أْ٘ خبْٛٔ مملقٞ تيعَٛت٥ٝمله   . ع د تيكمل م أَريٚأٍملم 

 َٚهرر١    َٓررملطل تضًُهرر١  رر٬ف تًررو تضٌٛررٛ ٠   ٌررد٠     
 ٍَٓٗٝرر١ ٌٜٛررد ٫ٚ مًدٜرر١، 917مل عًرر٢ حُٛهعرر١ تكنٜ ٶرر  ،تضهنَرر١

ٚهتم٠ تي ًرردٜمله يًرعملَررٌ َرر  ٖررلٙ تضَرره١ً   يررد٣ َٚعرُررد٠ ضبررد ٠

ٝمله   َٓڀكرر١ َهرر١   َٚعملزبرٗررمل، ٚتعرررمل ٥٫ّرر١ تڀررٜٛن تيعَررٛت٥    

 عرردت ٖمل مٗررلت    تضهنَرر١ ٖررٞ تي٥٬ّرر١ تيرڀٜٛنٜرر١ ت٭ٚ  تيرر   ٻ    

 َٓررملطل مررملقٞ عًرر٢ تڀ ٝكٗررمل ههررٔ ٫ٚ ،9771تشبْررٛٔ عررملّ  

َررر١ ٫ِرٝملٌرررمله َٚرڀً رررمله تضٓرررملطل  َٚٛت٤ تعدٜرررد مررردٕٚ تضًُهررر١

 تضخرًف١ ٚتضرٓٛع١.  

حرررإٕ َرررٔ تض٬ِرررت إٔ  ، . َٗرررمل تيعٝررردتٕٚٚحكڄرررمل ضرررمل كننتررر٘ 

تضٓملطل تيعَٛت٥ٝمله   َدٕ تضًُه١ َوَٜ َٔ: تضٗرملٌنٜٔ  ىهملٕ 

َٔ تينٜف، ٚتي ردٕٚ، ٚطبرمليفٞ تٱقملَر١. ٚت٫عركرمل  أْر٘ ٫ ههرٔ       

تُٓٝرر١ ٖررلٙ تضٓررملطل ق ررٌ ِررٌ ََرره١ً تييررهملٕ  ررري تييررعٛ ٜو    
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هتيررٛت قٓملمررٌ َٛقٛترر١ ههررٔ تىرررغ٬ٍ إٔٚررملعِٗ   حٗررِ نررملْٛت َٚررمل

ملمُ   معم ت٭ٌٓردته  ت٫قرْمل ١ٜ ٚت٫ٌرُملع١ٝ َٔ تيدت ٌ أٚ تشب

ِر٢ ٚيٛ نملْ    ّرٛم٠ أعُرملٍ تيَرغو. ٚمملٱٍرملم٠ ضرمل كنرنٙ  .       

  عُرٌ تي ًردٜمله   تيرعملَرٌ َر       ملع د تيكرمل م َرٔ إٔ ٖٓرملى تٗملْٚٶر    

مكردم َرمل ٖرٛ  رم      ملتضٓملطل تيعَرٛت١ٝ٥، حمل٫عركرمل  أْر٘ يرًٝ تٗملْٚٶر     

ٟ      ملٌ قڀملعٶر ُىٿ٭ْٗمل تٴ  يًڀنف  يًٓظرملّ ت٫قرْرمل ٟ  رري تينمسرٞ تيرل

، نُررمل أْرر٘ طبررنُ يركًٝررٌ  ٪24-01ٜرررتتٚم تيعمل٥ررد َٓرر٘ َررمل مررو  

ْيرر ١ تي ڀمليرر١   تجملرُرر . أَررمل خبْررٛٔ تْرَررملم تيعَررٛت٥ٝمله       

حإْٗررررمل ٫ ت رررردٚ ََرررره١ً  ٫   تضرررردٕ   ،عٝرررر  أعبررررمل٤ تضًُهرررر١

ٚقررد ٜنٌرر  تييرر و أْرر٘ َررٔ تييررٗٛي١ تْرردَملُ ت٭حررنت       تيهررمل٣

 ري٠، ءرررمل ٜررردح   تجملرُعرررمله تيْرررغري٠ خبررر٬ف تجملرُعرررمله تيهررر  

 مل )حكررن، ربًررف، ٌٗررٌ، عرردّ ٚعررٞ...   ت٭حررنت  تضرُررملوًو تٌرُملعٝٽرر 

ٌ   َٓرملطل  رُىٿر َٴ ،خلص    تهٜٛٔ صبرُ  ٜرٓملىو َ  إٔٚملعِٗ 

 تيعَٛت٥ٝمله.

ٌٿأْ٘ َٔ تيٛتٕٓ أْٓمل نًُمل تة ٻ  . مٜمله ظبِٜٚن٣   نْمل   ِ

 ػبررمل     ت ّٚررعٛم١ڄهت ه تعكٝرردٶ ،تضَررملنٌ تضرعًكرر١ ممليعَررٛت٥ٝمله 

حإٕ تيعك ر١ تيهرمل٣   تيعَرٛت٥ٝمله     ،تسبًٍٛ فمل. َٚٔ ١ٌٗٚ ْظنٙ

ٖررٞ تضيررةي١ تيدهٛ نتحٝرر١  حىُرر١ ًِررٍٛ ضعملزبرر١ ٕٚرر  تييررعٛ ٜو   

ٚطبمليفٞ تٱقمل١َ تيلٜٔ ٜيهٕٓٛ ٖلٙ تضٓملطل   ٫ أْ٘ ٫ ٌٜٛد أٟ 

 07-47ًٍِٛ َكرت١ِ جملٗٛيٞ تف١ٜٛ تيلٜٔ أترٛت يًًُُهر١ ق رٌ    

ٚيرررًٝ فرررِ أٟ ىررر٬ٍه َدْٝررر١. حٗرررٌ يررردٜٓمل  ٖٓرررمل، ٚتٛتيررردٚت ىررر١ٓ

كًل أْٓمل ع٢ً  ِْمل١ٝ٥ يٓي ١ ٖ٪٤٫ ٚأ٫ٚ ِٖ ٚأِفمل ِٖ؟ ٚت٭َن تضڂ

َرررردتم تيعَررررنٜٔ ىرررر١ٓ تضملٕرررر١ٝ ٚعبررررٔ ْرّرررردً عررررٔ ََرررره١ً      

ال ًوجتتد ؤي حلتتوإ 

م بح  ملا وي 

ال وً  الذً  ؤتتوا 

-06لل  ل تت  قبتت  

 وتوالتتدوا ضتتن  06

ولتتٌظ ل تت   هنتتا،

ؤي ضاالت مدبٌت و 

ه تتتتتتت  لتتتتتتتدًنا 

إحؿتتتاةٌ  لنطتتتب  

هتتؤالء وؤوالدهتت  

 وؤحفاده ؟
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يٍٓملِٓرررمل   َعملزبررر١ أِٝرررمل٤   تيعَرررٛت٥ٝمله،  ٫ أْررر٘ ٫ ظبرررد أَىًررر١ڄ  

َٓڀك١ عَٛت١ٝ٥   تضًُه١، تضىملٍ تيِٛٝد ٖٛ تسبٞ تيعَٛت٥ٞ   

   ىررر١ٓ  94تضنىررر٬ه   تينٜرررمله تيرررلٟ تىررررغنم أنىرررن َرررٔ      

 ت٭ٌملْررو تي رردٕٚ ىررهملٕ إٔ    تيٓظررن يفرر  تضٗررِ َٚررٔ. تضعملزبرر١

يدٚت   تضًُه١ ٭ٌملْو طبمليفو يٓظملّ تٱقمل١َص، ٜعدٕٚ ٚٴ تيلٜٔ)

ْظرنٶت يعردّ ٌٚرٛ  ِرٌ ٚتٕرٓ        أ ڀن ٍنت٥ٓ ىرهملٕ تيعَرٛت٥ٝمله  

ٝٽررٕٛ  ڀررنٶًَررهِّيٕٛررعِٗ، حٖررًڄمل عررٔ نررِْٛٗ ٜٴ    ٝٽت أَٓ مل مل ٚىٝملىرر

  إٔ عد ِٖ مب٦مله تٯ٫ف. نُرمل أْر٘ ٫ ههرٔ    مل. ٚتيرٛقُّٚتٌرُملعٝٽ

نح . حٌٗ َرٔ تضُهرٔ تيٓظرن     عمل تِٗ ي ٬ ِٖ ت٭١ًّٝ ِر٢ يٛ عٴ

َٔ تٱقمل١َ تيٓظمل١َٝ تضَنٚط١ مبُملمىرِٗ ٭عُرملٍ   مل  َِّٓٗ ْٛعٶ

٢ تىرريت  تيعُرملٍ  ٌ تعرُمل ْمل عًك١َِّٝٓٗ ذبرملٌٗمل تضًُه١؟ ٚمٗلت ْٴ

 تضٗٓٝو ٚ ري تضٗٓٝو. 

عًرر٢ إٔ أنررمل تيرّرردٜمله تيرر      . ع ررد تيكررمل م أَررري ٚأنررد 

تٛتٌ٘ تي ًدٜمله جململمٗر١ ََره١ً تيعَرٛت٥ٝمله تضوَٓر١ ٚتضيرعْر١ٝ      

ٖررررٛ ْكررررٓ تضعًَٛررررمله ٚتٱِْررررمل٥ٝمله تيدهٛ نتحٝرررر١ تيْرررر١ّّٝ  

ّٶررر  يررردٜٗمل َعًَٛرررمله أنىرررن  قررر١ڄ    ٠مل   َهررر١. ممبرررمل ٌرررد  ٚ ْٛ

 عررردت  قٛتعرررد مٝملْرررمله  عرررٔ َهررر١ تضهنَررر١، ٚقرررد  ٻ ٝررر١ڄَٚٛوٛق

   ٚ ٻ ،9707    9770ءرررمله٠   ٌررد٠  رر٬ٍ تيفرررت٠ َررمل مررو     

كيرررو تيٛقررر   َْرررمل٤   تم٠ َرخْْررر١ يًعَرررٛت٥ٝمله نرررةٍٚ   تم٠      

 عرردت  تيهررىري َررٔ  َٓفْرر١ً   عٝرر  تي ًرردٜمله   تضًُهرر١، ٚ ٻ

ًرڀرررٜٛن يررر عم تضيرررِٛمله تيدهٛ نتحٝررر١، ٚتقررررتتم عرررد٠ منرررملكُ ي

تضٓملطل كته تزبملكم١ٝ ٚتضكَٛرمله ت٫ىررىُملم١ٜ َىرٌ َٓڀكر١ تيرنًٜٚ      

  ٍررنن١ ٌررد٠ ٦َْررٚقْررن  رروتّ مبَررملمن١ تيكڀررملا تشبررملٔ، ٚأڂ
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يًرڀٜٛن ٚتيرٍدٜد تيعُنتْٞ نةٍٚ ٍنن١ ََملمن١ مرو تيكڀرملا   

 َْررمل٤  تشبررملٔ ٚتيعررملّ   تضًُهرر١ فررلت تيغررنه، ٚمعررد كيررو  ٻ     

ُٖٚمل منٛكُ يًَنتن١ مو تيكڀرملا   ،ٍنن١ تي ًد ت٭َو   َه١

 ظبٓ   َه١ ٚف ٍٜٓٓ   ٌد٠. ،تيعملّ ٚتشبملٔ

إٔ َرررٔ تض٬ِررت إٔ تضيرررفٝدٜٔ َرررٔ     .  مليررد تيفٗٝررد  ٜٚررن٣  

ٕ ٚ ررري ىررعٛ ٜو ميرر و ىرر٤ٛ    ٛتيعَررٛت٥ٝمله ٖررِ ىررهملٕ ىررعٛ ٜ   

إٔٚررملعِٗ ت٫قرْررمل ١ٜ ٚت٫ٌرُملعٝرر١، َٚررٔ ٖررلت تضٓڀًررل ههررٔ      

 نُمل ًٜٞ: ٠ع٢ً ِد ٌپن  تيرعملٌَ َعِٗ ضعملزب١ إٔٚملعِٗ

     ري تييعٛ ٜو   ِملٍ ْظمل١َٝ  قملَرِٗ ٜررٛ  تيهفر٤٬ ترةَو 

ىهٔ فِ، ٚ  ِملٍ تضرخًفو ٚ قملَرِٗ  ري ْظمل١َٝ ٜررِ تيرتِٝرٌ   

 ي ٬ ِٖ.

      ِٔرررملٍ تييرررعٛ ٜو َٚرررٔ تضرٛقررر  إٔ  رررملي ٝرِٗ ٖرررملٌنٚت َررر  

ت٭مٜرملف يً ّرري عرٔ حررنٔ عُرٌ أٚ  رردَمله أحٖرٌ، حررإٕ تيٕٛرر      

تً تُٓٝرر١ تقرْررمل ١ٜ ٚتٌرُملعٝرر١ َرٛتهْرر١ مررو طبرًررف    ٜرڀًررو  ِررد

ٚت٫ىررفمل ٠ َرٔ ََرنٚا تيرُٓٝر١ تينٜفٝر١ تيومتعٝر١        ،ٍنت٥ٓ تجملرُ 

َٚررٔ  مٜررملٍ، ًَٝررملم 09تضيرردت١َ تيررلٟ تعرُررده يرر٘ تيدٚيرر١ ِررٛتيٞ  

 أيرف  577ٚقد ٜيرفٝد َٓ٘  عٌُ، حن١ّ أيف 54ن ٛحِّتضرٛق  إٔ ٜٴ

ٚربفٝرررف تيٖرررغط  ،ٜرررفيًُيرررمل١ُٖ   ترررٛطو أمٓرررمل٤ تين َرررٛتطٔ 

تييهملْٞ ع٢ً تضدٕ. نُمل إٔ َٔ تضُهرٔ  قملَر١ َْرملْ  ّرغري٠     

تنت ط مهٌ َْملا تقرْرمل ٟ، ٚتَرٍٝ  ت٭ىرن٠ تضٓرٍر١، ٚتيعُرٌ      

ع٢ً كيو ٱتمل١ِ حنٔ عٌُ، ٚ عِ تًو ت٭َْرڀ١ عرٔ طنٜرل مٓرو     

 تير١ُٝٓ ت٫ٌرُملع١ٝ ّٚٓدٚم تير١ُٝٓ تيومتع١ٝ.
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عًر٢ إٔ َعملزبر١    أَرري  . ع رد تيكرمل م   أند  ،ٚ  ٖلت تيْد 

   ٌ  ،تضٓرررملطل تيعَرررٛت١ٝ٥ ػبرررو إٔ تعرُرررد عًررر٢ َرررَٓٗ تُٓرررٟٛ ٍرررملَ

عُنت١ْٝ حكط تعرُرد عًر٢ تٱهتير١ ٚتٍٗرري تييرهملٕ       ٚيٝي  ٫ًِٛڄ

ّٶرر يٖٝررڀنٚت    تيررلٖملب    َٓررملطل أ ررن٣     ،مل تضررٛتطٓوٚ ْٛ

 .َررمل ٜرر٪ ٟ    لٗررٛم عَررٛت٥ٝمله ٌدٜررد٠  معٝررد٠   أطررنتف تضدٜٓرر١

 ،يعَررررٛت٥ٝمله تضررررٛتطٓو ٚتةًٖٝررررِٗنُررررمل ػبررررو  عررررِ ىررررهملٕ ت

ٝٽرررمل ٚتقرْرررمل ٜٽَٚيرررملعدتِٗ يرڀرررٜٛن أْفيرررِٗ تٌرُملعٝٽررر    مل. مل ٚعُنتْ

ٚتيٛتقررر  أْررر٘  كت ف ٜررررِ تڀرررٜٛن ٚتُٓٝررر١ تيكررردمته ٚتٱَهملْٝرررمله     

 ٕ ٛٻ   ح ،تي َن١ٜ يًيرهمل ٖٚرلت َرمل ِْرٌ     ،م٠يررردٖٛم تضٓرملطل تضڀر

َٓڀكر١  مرٌ   ،  َٓڀك١ ٌد٠ تيرملمؽبٝر١ تير  ٫ تعررمل عَرٛت١ٝ٥     َى٬ڄ

ّٴرر ،ملهٝررتملمؽبٝرر١ نملْرر  َررردٖٛم٠   تيىُملْٝٓ   نف عًرر٢ تررنَِٝ  ٚ

تض ررملْٞ حٝٗررمل ٚتي ٦ٝرر١ تيعُنتْٝرر١ ٦َررمله تض٬ٜررو ٚمةحٖررٌ تشبررملته       

٣    تيف١ٝٓ تيعملض١ٝ   ٫ إٔ  ُٖرملٍ تي ٦ٝر١ ت٫ٌرُملعٝر١ ٚتٱْيرمل١ْٝ أ ٻ    

ِٚرررردًٚ تيهررررىري َررررٔ تسبنت٥ررررل  ،ترررردٖٛم تضٓڀكرررر١ َررررن٠ أ ررررن٣

ٕٚٝملا ٦َرمله تض٬ٜرو تضْرنٚح١     ،رملمؽب١ٝ حٝٗملٚتْٗٝملمته تض ملْٞ تي

  تضملٕٞ ع٢ً تيرتَِٝ ٚتيرةٌٖٝ تيعُنتْٞ يًُ ملْٞ. ٚتيي٪تٍ تيرلٟ  

ٜڀرنم ْفير٘: نٝررف ههرٔ ذبيرو تي ٦ٝرر١ ت٫ٌرُملعٝر١ ٚىررهملٕ      

 ٔتيعَررٛت٥ٝمله َررٔ  رر٬ٍ ََررملمٜ  تيرُٓٝرر١ تيعُنتْٝرر١؟ ٚيٲٌملمرر١ عرر   

يرُٓٝر١ تيعُنتْٝر١   ٖلت تيي٪تٍ ػبو تيٕٛ    ت٫عر ملم إٔ ََملمٜ  ت

أُٖٗرررمل  ،)تيريررر١ُٝ ت٭ م تيرُٓٝررر١ تسبٖرررن١ٜص فرررمل ضبرررملٚم َرفنعررر١

 ٌپنر ٚ ،ٚتُٓٝر١ مَرن١ٜص   ١ٕ تيعُنتْٞ ٚتي َنٟ )ت١ُٝٓ عُنتْٝملتيَك

 ملَٕررررتن ت ٘ٚ  تيٛقررر  ْفيررر   مل،َٚٗملَٗررر  ملٖٝهًرٗررر  ملَُٓٗرررمل فررر 

  تيعدٜررد َررٔ تحملررملٚم. ت٭ىررملٌ مٗررمل ٖٓدىرر١ متٜٛررٌ        ٕررردت ٬تٚ

ًاتت  دعتت  ضتت اس 

العػتتتتتتتتتتواةٌات 

املتتتتتتتتتتتتواننني 

 ،وتتتتتتتتتتتتتإهٌل  

ومطتتتتتتتتاعدت   

ل هتتوًز ؤبفطتت   

ا اج لعٌ تتتتتتتتتتتتتتت

ا واق ؿتتتتتتتتتتتتتادً  

 اوع زابٌ  
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تيرٌُٜٛ ٚتيعٛت٥د َو ١ٌٚ. تير١ُٝٓ تي َن١ٜ  تضَنٚا، حبٝي ٜهٕٛ

تيدمتىرررر١  ِٻَٚررررٔ وٳرررر  ،ت رررردأ ممليدمتىرررر١ ت٫ٌرُملعٝرررر١ ت٫قرْررررمل ١ٜ  

ٜٚر عٗرمل تْرُِٝ مرنتََ تيرردمٜو ٚتيرٛلٝرف أٚ تضَرملمٜ         ،تيرة١ًٖٝٝ

ٌٻ ٗررر١ ٚتضرملمعررر١ تضو ٌٚررر١ يًُٛلرررف ّٚرررملِو تيعُرررٌ، َٚرملمعررر١    تضٛ

 ََنٚا تضيرفٝد يعملّ نملٌَ ع٢ً ت٭قٌ.

أ. حررمل٥و٠ ّ   تيفكررن٠ تييررملمك١، تيررمل٤ي    عًرر٢ َررمل تكرردٻ   ٚمٓررمل٤ٶ

 : أٟ َٔ ٖلٙ تيٛىمل٥ٌ ػبو تي د٤ حٝ٘ أٚيڄمل:تيعٍنِٚ

     ْكٌ أٖمليٞ تضٓملطل تيعَٛت١ٝ٥    أ ن٣  ري معٝرد٠ عرٔ تضٓرملطل

تيررر  قڀٖٓٛرررمل ىرررملمكڄمل  ِرررر٢ ٫ تٓكڀررر  ّرررًرِٗ مبْرررمل م مهقٗرررِ، 

 ٚتردٖٛم أِٛتفِ تضمل ١ٜ ٚتيٓفي١ٝ.  

   تيعَررٛت٥ٝمله ْفيررٗمل َررٔ ِٝرري تررنَِٝ تض ررملْٞ     ذبيررو َٓررملطل

 ٚتٌّٛٝ معم تضنتحل أٚ تشبدَمله.   ،ٚذبيو تيڀنم حٝٗمل

  تُٓٝرررررر١ تضٓڀكرررررر١ مةنًُررررررٗمل، ٚتيٓٗررررررٛه حبمليرررررر١ ىررررررهملْٗمل

 ت٫ٌرُملع١ٝ، ٚحرٓ تيڀنٜل يرڀٜٛنٖمل مَهٌ نملٌَ ٍٚملٌَ. 

       ٗٻرر و٠ يهررٔ  ْكررٌ ىررهملٕ ٖررلٙ تضٓررملطل    أ ررن٣ ٌدٜررد٠ صب

 ته ضبد ٠.أمعد،   َكملمٌ  ح   ػبملم

ِ ٚتڀنق   رٗرمل ععٝر١ تيٖٓٗر١       دبنمر١ ت ٓٻ  أ. ١ًٖٝ تضهرري

تشبريٜرر١   ِررٞ تيفْٝرر١ًٝ )تيغمليرر١ص ٌٓررٛب تينٜررمله ىررعٝٶمل ضعملزبرر١    

تٯوررملم تييررً ١ٝ تضرتت رر١ عًرر٢ كيررو تسبررٞ   ِٝٓرر٘. حكررد نررملٕ ِررٞ  

ٝٽ ملَغًكڄ ملتيغملي١ ِٝٽ ٚحبهِ  ٚم تزبُعٝر١   تكردِٜ  ردَمله     مل،ٍع 

دته تقرْمل ١ٜ. نرملٕ َعظرِ ِمل٫تٗرمل َرٔ تيف٦رمله      تٌرُملع١ٝ َٚيملع

تحملرملٌرر١ ٚت٭َٝرر١ َررٔ ٖررلت تسبررٞ. مملٱٕررملح١    ٌٚررٛ  تعبنتحررمله    
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  تزبُع١ٝ ممليَرنتن١ َر    ىًٛن١ٝ َرعد ٠ يًَ ملب ٚتيفرٝمله. ٚت ٓٻ

تٱَررررملم٠ ٚت٭َملْرررر١ ََررررنٚا َعملزبرررر١ ٕٚرررر  تسبررررٞ. ٚنررررملٕ أٖررررِ    

سبرٞ  ت أ ٣    ٍرل ت تٱ٬ِّمله ٖٛ حرٓ طنٜل عرنٜم ٚتىر  ٌردٽ   

ت، يكيُو جبملْو عد٠ طنم حنع١ٝ  ِٝي نرملٕ تسبرٞ َغًكڄرمل ٌردٽ    

تررررٛحري تشبرررردَمله تيٖررررنٚم١ٜ نملضرررردتمٌ َٚننررررو ّررررّٞ    ٚ ٻ

ي  ٌٗررٛ  تٌرُملعٝرر١  ْيررمل١ْٝ ي ّرري ٚ متىرر١ لٹَٚننررو ٍررنط١. ٚمٴرر

ٞ ِررٞ ُٿكيررو تكٝررِٝ يٛتقرر  تسبررٞ ٚىٴرر  ٚترر٬ ،ت٭ىررن   ٖررلت تسبررٞ

 تيف١ًْٝٝ.

٘ تٌٛرد معرم ت٭َىًر١ تيٓملٌّر١     مةْر   . ع د تيكمل م أَرري و ٚعكَّ

 ضىٌ ٖلٙ تيرٍنم١   تضد١ٜٓ تضٓٛم٠   ِٞ ينت٤ ت٭ىد.

أْرر٘ مررمليرعنف عًررر٢ ت٭ىرر ملب تض٪ ٜررر١      . ٖٓررمل٤ تضيرررًط ٚتررن٣  

يظٗررٛم تيعَررٛت٥ٝمله قررد ْْررٌ يرّٛررٝمله ع٬ٌٝرر١ ٚأ ررن٣ ٚقمل٥ٝرر١      

 َىٌ: ،يًّد َٔ تٖخُٗمل

 ،تيرخڀررٝط يرخفٝررف تيهىملحرر١ تييررهمل١ْٝ   تضرردٕ تيهررمل٣    -1

ٚتٍَٝ  تفٍن٠ تيعهي١ٝ َٔ تضدٕ    تيكرن٣ أٚ تفٍرن، ِْٚرن    

 تفٍن٠ تييهمل١ْٝ َٔ تيكن٣    تضدٕ مرَنٜعمله ٚقٛتْو.  

 ،تهىٝررف تزبٗررٛ  ٱظبررمله تضَررملمٜ  تيعُنتْٝرر١   ٖررلٙ تضٓررملطل  -2

ٚتَررٝٝد أِٝررمل٤ ىرره١ٝٓ ٌدٜررد٠ ٚتوٜٚرردٖمل ممليريرر٬ٝٗه تضعَٝرر١ٝ     

 طٕٓٛ. ٚت٫ٌرُملع١ٝ ٚتي١ّْٝ تي  ؼبرملٌٗمل تيكمل

ٟ ٚ  تعركمل   حإْٓرمل حبملٌر١ يرَرهٌٝ ٦ٖٝر١      ، . ىعٝد تيعُرٛ 

ٚدبرملٚه تكرملط     ،عمل١َ ٚيٛ يفرت٠ َ٪قرر١ سبرٌ ََره١ً تيعَرٛت٥ٝمله    

تيرخْْمله مو تزبٗرمله تسبهَٛٝر١ تضخرًفر١، ٖٓرملى دبرملمب        
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َه١   ت٭ِٝمل٤ تيعَٛت١ٝ٥ )ٌ رٌ عُرن، تيَنتٍرف، طنٜرل تضًرو      

  تڀٜٛنٖررمل مةىررًٛب   ع ررد تيعوٜررو َٜٚررٌُ ِررٞ َْٓررٛم ٚ ريٖررملص   

تىرىُملمٟ، َملكت عٔ َد٣ ظبملم تيرٍنم١   نملح١ ٌٛتْ ٗرمل  ملّر١   

 ٕ ٚأٜررٔ كٖ ررٛت؟ ٖٚٓررملى دبنمرر١ ععٝرر١ مٓٝررملٕ       ،  ٌملْررو تييررهمل

ِرٞ  ٚ َٔ ِرٞ تيير ملي١   ٌٍّيرڀٜٛن ت٭ِٝمل٤ تيعَٛت١ٝ٥ ٚتيَع ١ٝ   نڂ

ٚ عررمل ٠ تةٖٝررٌ ىررهملْٗمل   ،ِررٞ تضنىرر٬ه ٚ ِررٞ تيعررٛ  ٚ تيعنػبررمل٤

ْرر١ َٓڀكرر١ تينٜررمله ٦ٖٝٚرر١ تڀررٜٛن تينٜررمله منعملٜرر١  ممليرعررملٕٚ َرر  أَمل

ََنٚا تڀرٜٛن   ،ٚ عِ َٔ  َملم٠ َٓڀك١ تينٜمله. ٚع٢ً ى ٌٝ تضىملٍ

أىرن٠،   044"ِٞ تيي ملي١" مًغر  عرد  ت٭ىرن تضَرُٛي١ حٝر٘ قنتمر١       

مرد٤ تيعُرٌ    أىرن٠، ٚ ٻ  511تيرهٝٓٗمل   حُٝمل مًغ  ت٭ىرن تير   ٻ  

١٦ تضكرت١ِ سبٌ أه١َ ٖر. تضكْٛ  إٔ تف52/1/5421ٝحٝ٘ مرملمٜ  

تفٝررد َررٔ تيرٍررملمب  مل ٚ ڀرر١ڄتيعَررٛت٥ٝمله   تضًُهرر١ ترڀًررو تعملْٚٶرر

ٖٶرررمل   تضًُهررر١، ِرررر٢ ٫ ٜڀغررر٢ تسبرررٌ      تيٓملٌّررر١   تيعرررملف ٚأٜ

 ت٫ىرىُملمٟ ع٢ً تسبٌ تٱْيملْٞ ضَه١ً تيعَٛت٥ٝمله.  

   أْرر٘ َررٔ تيٓملِٝرر١ تيكملْْٛٝرر١     . ع ررد تٱيرر٘ تيْررمل  ٚأٍررملم 

عًر٢ َيرر٣ٛ تضخرمليفو     قرد تهرٕٛ ٚتٕر١ّڄ    حإٕ تيْٛم٠ ،تيٓظن١ٜ

ٚ ررري كيررو.  ،يٓظررملّ تٱقملَرر١ أٚ تيرعرردٟ عًرر٢ ت٭َرر٬ى ٕٚٚرر  تيٝررد 

تكْرري أٚ  َرٔ  ٚيهٔ ع٢ً تضير٣ٛ تيعًُٞ ٌّٚ ت٭َن ضمل ٖٛ عًٝر٘  

 دبررملٚه ٚتٕررٓ َررٔ أٌٗررو٠ كته ىررٝمل ٠ أٚ تِرهررملم. ٚكيررو ٖررٛ ىررنټ  

    ٞ ٌ   ،م  ١ تيدٚير١   تيرعملَرٌ تيرٛتقعٞ ٚتٱْيرملْ تضىرمليٞ.   ٚيرًٝ تسبر

ٚيررًٝ َررٔ تضيررر عد إٔ تيدٚيرر١ َكرٓعرر١ أٚ ىررركرٓ  مملسبررٌ تٱْيررملْٞ 

 تيٛتقعٞ ت٫قرْمل ٟ   تدبملٖو:   
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ٚذبٍُٝٗرمل   ،عُرٌ َرمل ًٜروّ يعردّ تْرَرملم تضَره١ً أٚ هٜمل تٗرمل        .أ 

حُٝررمل ٖررٞ عًٝرر٘   تيٕٛرر  تسبررمليٞ. ٚتٛلٝررف أٟ حنّرر١ أَٓٝرر١ أٚ      

ٝري َعملضٗرمل  ١ّّٝ أٚ تُٜٓٛر١ يرٍّرِٝ ٖرلٙ ت٭ِٝرمل٤ )ٚت رتتقٗرمل ٚتغر      

َر٢ َمل أَهٔص.  ٜٚرِ كيو َٔ  ر٬ٍ تينقملمر١ ٚتضرملمعر١ تٱِْرمل١ٝ٥     

 تي ًد١ٜ ٚت٭١َٝٓ ٚتي١ّْٝ ٚت٫ٌرُملع١ٝ تضَرتن١.  

تيرعملٌَ َ  تيٛتق  نُمل ٖٛ َٔ  ٬ٍ  ٌنت٤ته عًر٢ تضيرر٣ٛ    .ب 

ٌٿ  ِٞ ِيو لنٚح٘.  تي ًدٟ ٚت٫ٌرُملعٞ ٚتيرُٟٓٛ ٚتضعُملمٟ يه

 م َمل ًٜٞ:ٚههٔ   ٖلت تٱطملم تقرتت

تهٜٛٔ حنم طبرًڀ١ ذب  َظ١ً  ِد٣ تف٦ٝرمله تيعًٝرمل تيكمل٥ُر١     -1

كته ت٫ رْرررملٔ تضكرررملمب يًُڀًرررٛب   تيرٓفٝرررل، َرررٔ ت٭َٓرررٝو      

ٚتي ًدٜو ٚت٫ٌرُملعٝو ٚتض٪ىيمله تشبري١ٜ ٚءىًو )قٝرمل ٜو َرٔ   

ٚتكررردِٜ ًِرررٍٛ قْرررري٠ تضرررد٣   ،تًرررو ت٭ِٝرررمل٤ص يًدمتىررر١ تضيررررك١ً 

ف عًر٢ تٓفٝرلٖمل مَرهٌ َيرركٌ عررٔ     َٚرٛىرڀ١ ٚمعٝرد٠، ٚتٱٍرنت   

وررِ  ،ت٭ٌٗررو٠ تي ًدٜرر١ )تررنت ط َ ملٍررن٠ مملٱَررملم٠ أٚ مبًٍررً تف٦ٝرر١ص 

ٌپ      متٜٛررررٌ ٖررررلٙ تسبًررررٍٛ َررررٔ  رررر٬ٍ تيْررررٓمل ٜل تضخرًفرررر١ نرررر

ف ٛلِّررتيْررٓدٚم تيعكررملمٟ )أٚ ّررٓدٚم  ررملٔص ٜٴ ت رْملّرر٘، َررى٬ڄ

يرّيررو تضٓررملهٍ ِيررو َعررملٜري ذبيررو تضعَٝرر١    تضٝيررن٠ځ تيكررنٚهٳ

 97تَدٜد   تيَنٚا أٚ قمل١ْْٝٛ تيرٛتٌدص، ٚ هتي١ َمل مو ))مدٕٚ 

ص َرررٔ تي ٝرررٛه ٚتىرررر دتفمل حبررردت٥ل ٚأىرررٛتم ٚىرررملِمله       57٪ -

 َٚنتنو تع١ًُٝٝ َٚنتنو أ١َٝٓ.  

تهٜٛٔ ٚ َْمل٤ َنتنو تُٓٝر١ )ِيرو أْظُر١ َنتنرو تيرُٓٝر١       -2

 تيكمل١ُ٥ ٚتضرُٝو٠ص.  
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 تٛلٝررف تيررد ٌ َررٔ ت٭َررملنٔ تيرٍملمٜرر١ ٚ ريٖررمل  ت ررٌ ت٭ِٝررمل٤ -3

 يرّيو ت٭َملنٔ تيعمل١َ.

تيرٓظِٝ تسبٖرنٟ   ىر ٌٝ تييرٝڀن٠ عًر٢ تيُٓرٛ َر  تىررغ٬ٍ         -4

أٟ  َهملْٝرر١ يركيررِٝ معررم ت٭ِٝررمل٤ ممل رتتقٗررمل ممليَررٛتما ٚتضنتحررل 

 ٚتضنتنو تيرٍملم١ٜ، ٚ ري كيو َٔ عٓملّن تيرڀٜٛن تيرُٟٓٛ.  

: َمل ٖٞ تيڀنٜك١ تي١ّّْٝ يًرعملٌَ َ   . ٚحمل٤ طٝ ١ٚتيمل٤ي  

آ ررلٜٔ   ت٫عر ررملم تزبٛتْررو تضعُملمٜرر١ ٚت٫ٌرُملعٝرر١   ،تيعَررٛت٥ٝمله

 ٚت٫قرْمل ١ٜ ٚت٭١َٝٓ؟  

إٔ تِٛٝد تيڀملم    . ع د تٱي٘ تيْمل ٜن٣  ،ٚ  ٖلت تيْد 

تضعُررملمٟ ٚتڀررٜٛن نرررمليُٛ يًرّيرررٝٓمله تضعُملمٜرر١ ٚترردمٜو معرررم      

تضٗٓدىو تييعٛ ٜو ع٢ً تيرٓفٝرل َرٔ  ر٬ٍ َ٪ىيرملتِٗ تشبملّر١      

  ت٭ِٝرمل٤ أىرًٛب ءهرٔ ذبر  َظًر١ حنٜرل       ٓ فمل ممليعُرٌ  تضن ٻ

مرد َرٔ إٔ ْٖر    ت٫عر رملم إٔ تيدٚير١ يرٔ تكردّ عًر٢          تيرڀٜٛن. ٫ٚ

َٴ مد َرٔ تيعُرٌ َرٔ  ر٬ٍ      مل ٚ ري َُٖٕٛ. نُمل ٫ف َمل ٜٽهٌِِّ 

 منٛكُ َننو ؽبرًف َٔ ِٞ ٯ ن ي٘ تىردت١َ َملي١ٝ ٚت١ُٜٛٓ.

٪تٍ إٔ تييرر  . ع ررد تهلل مررٔ ّررمل  تسبُررٛ َٚررٔ ْملِٝررر٘ ٜررن٣ 

تضًررٓ: يٹُررملكت ٫ تيررع٢ تزبٗررمله تضخرْرر١ َررٔ مًرردٜمله ٚأَررٔ عًرر٢         

ْظملَٝرر١  دټتيردٚتّ عبررٛ تضرملمعر١ ٚتينحرر  َررٔ نفرمل٠٤ ت٭ِٝررمل٤ تير  تعٳرر    

ٛٻ  يرررر  ٫ِكڄررررمل    عَرررٛت٥ٝمله؟  ٕ تيعَررررٛت٥ٝمله تيرررر   تٱَْرررمل٤ ٚذب

ٛٻ ٛٻ ْ  ٖٞ تكًٝد يرًو تي  نملْ  ْظمل١َٝڄته ي     عَٛت١ٝ٥ ٚذب

ملٖٗمل، مملىرىٓمل٤ تًو تيعَرٛت٥ٝمله تير  َْرةه      مي و تٱُٖملٍ دب

أٟ قنٜررر١ أٚ َدٜٓررر١ عٓرررد تةىٝيرررٗمل  حكرررد َْرررةه ميررر و أِرررٛتٍ      
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تقرْرررمل ١ٜ ٚتْعررردتّ ضعنحررر١ تيرخڀرررٝط تفٓدىرررٞ أٚ عررردّ ترررٛتحنٙ، 

ٚتضَرره١ً تيهررمل٣ تيرر  تعررملْٞ َٓٗررمل  ٍٚ تيعررملف عملَرر١ ٚيرردٜٓمل    

تضًُهررر١ عًررر٢ ٌٚررر٘ تشبْرررٛٔ، ٖرررٛ تيٓيرررٝملٕ ٚتي٬َ رررمل٠٫ َرررٔ     

مرد إٔ    ، ٚتضٗرملّ ٫ ّردٻ ه إٔ تٴفررتٳ تزبٗمله تضخر١ْ، حملضير٪ٚي١ٝ ٜٴ 

ٓٻتٴ ٔ، حرررملض٬ِت إٔ ٚهتم٠ تيَررر٪ٕٚ تي ًدٜررر١ ٚتيكنٜٚررر١ ٚأَملْملتٗرررمل    كررر

ٚمًدٜملتٗمل ٜرتنو تٖرُملَٗمل دبملٙ ت٭ِٝمل٤ تيٓملٍر١٦ ٚتزبدٜرد٠، مُٝٓرمل    

َٶرر ٫ تٴ ُٶرر ملعڀررٞ تٖرُمل يٮِٝررمل٤ تيكدهرر١ تيرر  إٔرر٢ّ تيرر عم    مل٥٬َ

ٝٽ  مل لررملٖنٶت ٖٚررٞ  رر٬ف كيررو، حٓررن٣   مًرردتٕ عررد٠      َٓٗررمل عَررٛت٥

َٶررر ّٶررر ملتٖرُمل مرررمليغو عًررر٢ أِٝرررمل٤ ٚىرررط تضدٜٓررر١، ٚنٝرررف      ملِٚن

 ٓمل   فد  يٝٗمل تيٓرملٌ، يكرد تير ٻ   ٜٳ أّ ّ  م١٦ٝ ىٝمل١ِٝ، َٚوتمته

عَٛت١ٝ٥ أِٝمل٥ٓرمل، ٚأّر ّٓمل منكر  َٓٗرمل، مرٌ ّٚرُٓملٖمل ممليَرع ١ٝ        

ٛټ َٳرر ٚتيعَررٛت١ٝ٥ ٚكته تيرَرر و   ٔ تيرر ٻٙ تي ْررنٟ، ٚيٮىررف عبررٔ 

ِٴ تيررتتً ٚتسبفرملل    وٿكيو،    َر٢ ٫ ْهٕٛ أحٌٖ َٔ  ريْمل   

 ع٢ً تيكدِٜ؟  

ٕ ٜٚرررن٣  إٔ  هتيررر١ تيعَرررٛت٥ٝمله  ٕٚ َعملزبررر١   ّ.  مليرررد تيعىُرررمل

تزبملْو تسبكٛقٞ ٖٞ   تسبكٝك١ صبن  تٍٗري يًعَٛت٥ٝمله ْٚكًرٗمل  

   َٛتق  أ رن٣  حيرهملْٗمل ىرٝٓركًٕٛ م يرملط١    َٛتقر  أ رن٣       

ِٗ مرديٌٝ نرٌ تيرٍرملمب    َرٓعٳ  ٚيرٔ ٜيررڀٝ  أِردٷ    ،٠نٻٕ تيهځٜٚعٝدٚ

عرمل   مل. ِٚرر٢ حهرن٠ تيرعرٜٛم تضرمليٞ يرٔ تٴ     ٚتيَٛتٖد تضُملو١ً عملضٝٽر 

  لٌ عًُٓمل تضي ل مٖلي١ ق١ُٝ تيرعٜٖٛمله تض ٓٝر١ عًر٢    تضَه١ًځ

  ٛ قر   تتكدٜنته يك١ُٝ تضَٓله مةٕٚملعٗمل تضرٗمليه١ ٚيرًٝ مكُٝر١ تض

. ٚتيٓرٍٝررر١ إٔ ٖرررلٙ   هًهْٛٗرررمل أّررر٬ڄ تسبكٝكٝررر١ حبٍررر١ أْٗرررِ ٫  

ٞٳ   ٚىررٓعٛ   ،يرررٛحري َيرملنٔ مدًٜرر١  تيرعٜٖٛرمله تيوٖٝررد٠ يرٔ تهفرر
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   تضنم  ت٭ٍٚ ٚءملمى١ ٕٚ  تيٝد ٚتَهٌٝ عَرٛت٥ٝمله ٌدٜرد٠.   

ٖٓملى   تسبكٝك١ نىري َٔ تشبًرط مرو    ،َٚٔ ١ٌٗٚ ْظن عُنت١ْٝ

ٜر١  َىٌ ت٭ِٝرمل٤ تيعَرٛت١ٝ٥ ٚتيعٖر١ٜٛ ٚتيركًٝد    ،َْڀًّمله َرٓٛع١

ٚتيرملمؽب١ٝ ٚ ري كيو. ٚنىري َٔ تيٓرملٌ ِٚرر٢ تضير٪ٚيو ٜعررملٕٚ     

ٝٽ  مل جملرررن  أْررر٘ طبرًرررف   منڀررر٘ تيرخڀٝڀرررٞ عرررٔ     تسبرررٞ عَرررٛت٥

تكيررُٝمله ت٭متٕررٞ ٚأمنررملا تيرخڀررٝط تفٓدىرر١ٝ تضٓرظُرر١، مُٝٓررمل 

ت   أمنملطٗمل تيرخڀٝڀ١ٝ ٕ ت٭ِٝمل٤ تيعَٛت١ٝ٥ ون١ٜ ٌدٽأ  تسبكٝك١ 

ط ٛ نتحٝرررر١ تضٛقرررر  ٚم٦ٝررررر٘ ِٚكرررررٛم     تيرًكمل٥ٝرررر١   تعملًَررررٗمل َرررر    

ٚ ري كيو َٔ تض مل ٨ تي  َْةه عًٝٗمل تضدٕ تيرملمؽب١ٝ  ،تجململٚمٜٔ

ق ررٌ لٗررٛم ىٝملىررمله ٚ ٌررنت٤ته تيرخڀررٝط مبٓظررٛمٙ تي ًرردٟ. ٖررلت   

َٴررُىٿررتيڀررنم ٜٴ ُٽرر د ٬ڄٌ  ٞ َررَٓٗ ذبيررو  مل يڀررنم  َهملْٝرر١ ت ٓٿرر  َٗ

ضعَٝرر١ ٚتٗررلٜو ٚمحرر  نفررمل٠٤ ت٭ِٝررمل٤ تيعَررٛت١ٝ٥، ٚمحرر  َيررر٣ٛ ت 

ُټ    ٚتشبرردَمله حٝٗررمل مررد٫ڄ   ٘ َررٔ أّررٍٛ  َررٔ  هتيرٗررمل ٚ ٖرردتم َررمل تٖرر

، عررر٠ٚ٬ عًررر٢ تيٛقررر  ٚتزبٗرررد ٚطبرررملطن تٱ ررر٤٬ ٖٚررردم   َٚرررٛتم ٳ

 ٚ ري كيو تيهىري. ،تسبكٛم

إٔ ََه١ً تيعَٛت٥ٝمله يٝي  ّع ١  أ. ضبُد تيدْدْٜٞٚن٣ 

مررد َررٔ تضرروُ مررو  تسبررٌ  كت َررمل ٌٚررده تٱ تم٠ ٚتيكررنتم تييررًِٝ. ٫ٚ

ٌټ  ،ٍٛ تزبلمٜر١ ٚتسبًرٍٛ تيع٬ٌٝر١   تسبً عَرٛت١ٝ٥ فرمل أىر ملمٗمل     حهر

َٳر ّردٿ مد َرٔ قرنتم ٍرٍملا ٜٴ    و١ٝٓ. ٫ٚٚتننٝ رٗمل ت٫ٌرُملع١ٝ ٚتٱ    ٔ

 ي٘ ِل تٱقمل١َ   تي ًد أٚ تضغرمل م٠ نرٞ تهرٕٛ تيكرنتمته ٚتٕر١ّڄ     

يرر٘ َٚررمل عًٝرر٘. ٚتحملْرر١ً إٔ  َٚررمل ٔ ىررٝ ك٢ َررٔ تيٓملِٝرر١ تيكملْْٛٝرر١ضځرر

َٳرررقرررن   ت٭َرررن ؼبررررملُ  عڀررر٢ ٔ ىرررٝ ك٢ ػبرررو إٔ ٜٴتمته ىرررٝمل ١ٜ. 

ٖٶرمل نرٞ      ،ت٭ ٚته يًعُٝ تيهنِٜ ٖٚلت ٜٓڀ ل عًر٢ تضرٛتطٓو أٜ
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غبررنُ َررٔ ًِكرر١ تيفكررن َٚنترر  تزبنهرر١. ٚههررٔ نررليو  َْررمل٤     

ٌٻُىٿرر٦ٖٝرر١ عًٝررمل تٴ تزبٗررمله تضعٓٝرر١، ٚممبررمل ت كرر٢ يعررد٠ ىررٓو     ٌ نرر

ٌ   حكرط  ملحملسبٌ يرًٝ َمل ٜٽر   ٝٽ  ملَمل ٜٽر  مر ٦ٖٝر١     ررملُ  يرلت عب  مل ٚ ْيرملْ

يًرعملَررررٌ َرررر  ترررردتعٝمله تْررررّٝٓ إٔٚررررملا ىررررهملٕ تيعَررررٛت٥ٝمله.  

ٔ تي ريٚقنتطٝررر١ ٚفرررمل عررر تننٝ ررر١ تف٦ٝررر١ ػبرررو إٔ تهرررٕٛ معٝرررد٠ڄ 

 ٬ِّٝمله تنق٢ سبٍِ تضَه١ً.  

حرإٕ َيرةي١    ، . ع رد تهلل مرٔ ّرمل  تسبُرٛ     َٚٔ ١ٌٗٚ ْظن 

٢ مَ٪ٕٚ تيعَرٛت٥ٝمله ٚقٖرملٜمل ىرملنِٓٝٗ،    عٓٳ َْمل٤ ١٦ٖٝ َيرك١ً تٴ

ٌټر ٖرٛ ت  طر١ مملي ًرردٜمله،  َٛررٔ  فرم تضير٪ٚيٝمله تضٓ   ٘ هرٓٓ تضوٜردٳ  ٛ

حملي ًدٜمله ٖٞ تزبٗر١ تيِٛٝرد٠ تضخرْر١ ممليَرةٕ تي ًردٟ تيرلٟ َرٔ        

أىملىررررٝملت٘ محرررر  نفررررمل٠٤ أ ت٤ تيرخڀررررٝط تيعُنتْررررٞ تسبٖررررنٟ،   

ّٶ  َْمل٤ ٦ٖٝمله ًَه١ٝ   أ ًو أٚ نملحر١ تضٓرملطل    مل أْ٘  ٻٚ ْٛ

، حٗرلٙ تف٦ٝرمله   صدٜٓر١ تينٜرمله  تف١٦ٝ تضًهٝر١ ض ، ع٢ً ى ٌٝ تضىملٍ)

َ  ٚهتم٠ تيَ٪ٕٚ تي ًد١ٜ ٚتيكن١ٜٚ ٚأَملْملتٗمل نف١ًٝ مإعمل ٠ ٖٝه١ً 

 مل. مل ٚوكملحٝٽتضدٕ ِٖملمٜٽ

ٛټ حإٕ تيعَرٛت٥ٝمله ََره١ً ػبرو     ،ّ. هٜد تيَ ملْملهم ٚ  تْ

ٌٻإٔ تٴ  :مل َٔ عد٠ ْٛتٍمٌلمٜٽ ّ

ف عًرر٢ أىر ملب ِرردًٚ ََره١ً تيعَررٛت٥ٝمله: ٖرٌ ٖررٞ    تيرعرنټ  -1

 ؟١ أٚ تٌرُملع١ٝ أٚ عنق١ٝتقرْمل ٜ

2-      ٕ ٚتيرعررنف  ،تٓفٝررل  متىرر١ َٝدتْٝرر١ ٭ِررٛتٍ ٖرر٪٤٫ تييررهمل

 عًِٝٗ عٔ قنب. َٚعنح١ ى و زب٥ِٛٗ يٲقمل١َ مملضٓملطل تيعَٛت١ٝ٥.
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ٕٚرررر   ڀررررط تدمٜ ٝرررر١ ٚتُٜٓٛرررر١ ينحرررر  َيرررررٜٛمله ىررررهملٕ   -3

خل  حٗررررِ ٌرررو٤ َررررٔ تضهررررٕٛ    تيعَرررٛت٥ٝمله تيرعًُٝٝرررر١ ٚتضٗٓٝررر١...  

 .ت٫ٌرُملعٞ يًٍُرُ  تييعٛ ٟ

ٚيررلت ػبررو   يرًٝ تضيررهٔ ٖرٛ تيعْٓررن تيِٛٝرد تضرر٪ون حكرط     -4

٭ٕ ْكرررررٌ ىرررررهملٕ   َعملزبررررر١ عٝررررر  تيعٓملّرررررن مَرررررهٌ َررررررٛتٍه

حُررٔ  ،تيعَررٛت٥ٝمله ٚتررننِٗ عًرر٢ ِررملفِ صبررن  ْكررٌ يًَُرره١ً    

 ت٭ُٖٝرر١ ََررملمن١ مٝررٛه تشبررمل٠ قڀررملا عررملّ أٚ  ررملٔ )ٌملَعررمله/  

خلص   ٖرلت تضَرنٚا تيرلٟ ٖررٛ      ...َعملٖرد/ مٌرملٍ أعُرملٍ/ َْرملْ     

 عًِٝٗ دبملٙ تجملرُ .   لپِ

ت٫ىررررفمل ٠ َرررٔ ىرررهملٕ تيعَرررٛت٥ٝمله مررررٌِٛٝٗٗ تيٌٛٗررر١   -5

  ِ ءرمل ٜعرٛ  أورنٙ     ،تضٓملى ١ يٝهْٛٛت عٓملّن مٓمل٤ ٭ًٖرِٗ ٚصبررُعٗ

 تٱػبملمٞ ع٢ً تيٛطٔ نهٌ.  

ٛټ ٜٴر  ،أ. ٫ِِ تيٓملّنم مُٝٓمل ٚ  تْ  ٬ّٛ ىرملنٓ ٫ ههٔ إٔ 

كٝك١ ٕرّملٜمل  ِٖٚ   تسب ،ِٗتيعَٛت٥ٝمله   تي ّي عٔ ىكف ٜظُّ

يًخًرررٌ تسبملّرررٌ   ترررٛحري تضيرررملنٔ تي٥٬كررر١ مملسبٝرررمل٠ تٱْيرررمل١ْٝ   

ٚعرردّ  ،تيهنهرر١ ْرٍٝرر١ تيفٍرر٠ٛ تيهرر ري٠ مررو ط كررمله تجملرُرر      

ْٻ ٌٚٛ  ٍ ه١ أَملٕ تٌرُملعٞ. ٚتسبل   تضيهٔ ِلپ   أٌّٝ ْ

ٟټ ِٻَٚٔ وٳ ،عًٝ٘ َٛتوٝل ِكٛم تٱْيملٕ َعملزبمله فلٙ تضَره١ً   حة

ِ ٖرلت تسبرل ٚتييرعٞ يررٛحريٙ. ٫ٚ ههرٔ إٔ      ػبو إٔ تٓ ر  َرٔ حٗر   

ٌټ  ٚعروفِ   ،ت    َْرمل٤ أِٝرمل٤ مدًٜر١ فر٪٤٫ حّيرو     أمردٶ  ٜهٕٛ تسبر

حٝٗررمل. حُررٔ تضٗررِ ٌٚررٛ   ىرررتتت١ٍٝٝ ٍررمل١ًَ َٚرهملًَرر١ دبُرر  مررو   

 تڀٜٛن تي ٓٝملٕ ٚتڀٜٛن تٱْيملٕ.
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 ٘ ٟ ٜررن٣  ،َررٔ ْملِٝررر إٔ ِررٌ أهَرر١ تيعَررٛت٥ٝمله    ّ. ىررملف تضررن

 ًٜوَ٘:

ٚتررررٛحري تضررررٛتم   ،عُررررٌ ٚهتم٠ تيدت ًٝرررر١تْررررّٝٓ  ٌررررنت٤ته  -1

تضٓملىررر ١ فرررمل يًكٖرررمل٤ عًررر٢ ََررره١ً تضررررخًفو  رررري تيٓظرررملَٝو     

ٝٽ ِ    ،ملتضٌٛٛ ٜٔ ِملي ٚضبملىر ١   ،َٚٓ  أٟ هٜرمل ٠ َيررك ١ًٝ   عرد ٖ

 ٖلت تيَةٕ.   تضي٪ٚيو عٔ أٟ تكْري 

 تّْٝٓ عٌُ تي ًدٜمله حبٝي:   -2

متٕرٞ  ًَهٝر١ ت٭  عڀ٢ تضيرّكٕٛ َرٔ تضرٛتطٓو ِكرٛمٳ   ٜٴ .أ 

تيررر  ٜيررررخدَْٛٗمل مٗررردف  ىرررهملٕ عٛت٥ًرررِٗ أٚ أِٝمل٥ٗرررمل مٗررردف  

 ت٫ىرىُملم   تضٓملطل تينٜف١ٝ.

تيعُررٌ مكرردم تضيرررڀملا عًرر٢ ربڀررٝط تضٓررملطل تيعَررٛت١ٝ٥    .ب 

ٝٽ  َٔ  يغمل٥ٗمل ممليهملٌَ. ٚذبيٝٓٗمل مد٫ڄ ،ملتيكمل١ُ٥ حعً

مملسبٛهته تيومتع١ٝ   تٗمل١َ ٚعيرري ٚت٭متٕرٞ    ت٫عرتتف .ُ 

ٚ ّررررردتم ّرررررهٛى  ،  تفٍرررررن ٚتيكرررررن٣ ٠تضيررررره١ْٛ ٚتحملٝرررررمل

 ٘٭ْ  ٌَٛٛ ٠ ٚصبُد٠ ٖمل١ً٥ڄ تهٕٛ ون٠ٚڄ ٞ٭ّّملمٗمل. ٖلٙ ت٭متٕ

ّررهٛى، ٚت٫عرررتتف تيكررملْْٛٞ مٗررمل ىررريح  تيٓررملتَ       ٫ ٌٜٛررد فررمل 

 تحملًٞ ٜٚٓرٌَ أّّملمٗمل َٔ تيفكن ٚتيعٛه.

3-  ٕ ِٚررٌ ََررهًرِٗ  ،تررٛحري َيررملنٔ ْظملَٝرر١ ٥٬َُٚرر١ يً رردٚ

 مَهٌ ْٗمل٥ٞ.

ٛټ مد َٔ  ٍنتى ىرهملٕ تسبرٞ    حإْ٘ ٫ ،ٗمل عكٌٝم أ. َٚ  تْ

عٓد  متى١ ٚتربملك أٟ قنتم ِرٍٛ تيعَرٛت٥ٝمله. نُرمل ػبرو إٔ ٜررِ      
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مل ِٚيررو ٕٚررر   تيعُررٌ عًرر٢ تْررّٝٓ ٕٚرر  تيعَررٛت٥ٝمله ترردمػبٝٽ      

 ٚى١َ٬ تييهٔ ٚىهملْ٘. 

   أْٗررمل ترفررل َرر  ت٭ ررل مررملسبًٍٛ     . ٖٓررد تشبًٝفرر١ ٚأٍررملمه 

 رل   ت٫عر رملم تزبٛتْرو    ٚتي  تة ،تيَُٛي١ٝ ضَه١ً تيعَٛت٥ٝمله

تضعُملم١ٜ ٚتيىكملح١ٝ ٚت٫ٌرُملع١ٝ ٚت٫قرْمل ١ٜ، مملعر ملمٖمل ت٭ظب    

ِٝرري تيرعملَررٌ َرر  تضَرره٬ه ٚتيرّرردٜمله تيرر  تٛتٌٗٗررمل تضرردٕ،    

ْٶررر     مل أ رررن٣. ٚيهرررٔ  ٌٚرررٛ  تيعَرررٛت٥ٝمله   قً ٗرررمل ٚأطنتحٗرررمل أِٝمل

تيريررمل٩ٍ: نٝررف ههرررٔ ذبكٝررل ٖررلٙ تسبًرررٍٛ تيَررُٛي١ٝ؟ حُرررٔ      

د تضعٛقمله تين٥ٝي١ٝ ٖٛ تشبًفٝمله تيىكملح١ٝ ٚتيعنق١ٝ تيٛتٕٓ إٔ أِ

ييهملٕ تيعَٛت٥ٝمله. ت٫دبملٖمله تيٓظن١ٜ ت٫ٌرُملع١ٝ ت٪نرد عًر٢   

أُٖٝررر١ عْٓرررن ََرررملمن١ ىرررهملٕ ٖرررلٙ ت٭ِٝرررمل٤   تيرخڀرررٝط       

ٛټ   ،ٚتيرٓفٝررل يًَُررملمٜ  تيرڀٜٛنٜرر١ فررمل   ا  ٫ أْٓررمل ْٛتٌرر٘ ََرره١ً تٓرر

٠ يًُررررٛطٔ ت يًعررررٛ تشبًفٝررررمله ٚعرررردّ تىرررررُنتم١ٜ تٛتٌرررردٖمل ْظررررنٶ 

م  ه١َٛ ت٫ىررفمل ٠ َرٔ تيرغرٝري    ٛٚ ري كيو َٔ عٛتٌَ تع ،ت٭ًّٞ

َٚٓملى ر٘ ييهملٕ تيعَرٛت٥ٝمله. ٖٚٓرملى ََره١ً أ رن٣ تٌٛرد        

ٛٻ     ير  َر  تيٛقر        معم ت٭ِٝمل٤ تير  نملْر  َننرو تضدٜٓر١ ٚذب

عَٛت٥ٝمله أٚ ع٢ً ت٭قٌ أِٝمل٤ ٖمل١ََٝ، نُمل ٖٛ تسبملٍ   ٚىط 

ٍٕ َدٜٓرر١ تينٜررمله، ِٝرري تكرر  ح   تنتوٝرر١ تيررع٢ تيدٚيرر١       ٝٗررمل َ ررمل

تنَُٝٗررمل ٚ ِٝررمل٤ تضٓڀكرر١،  ٫ إٔ تيرتنٝ رر١ تييررهمل١ْٝ  ًررٝط َررٔ  

ٌٓيرررٝمله طبرًفررر١ َٚيررررٜٛمله تقرْرررمل ١ٜ ٚوكملحٝررر١ ٫ ترٛتحرررل َررر     

تيرغٝري تيرلٟ تٗردف  يٝر٘. ٚتيريرمل٩ٍ تضڀرنٚم ٖٓرمل: نٝرف ههرٔ         

ٞ تضرررَٓٗ تيَرررُٛيٞ تيرررلٟ ٜة رررل   تڀرررٜٛن ٖرررلٙ ت٭ِٝرررمل٤ َررر  ت ٓٿررر

عر ررملم ََررملمن١ تييررهملٕ   تيرخڀررٝط ٚتيرٓفٝررل، ٚتىررردت١َ     ت٫
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ترن٣ أ. َٗرمل عكٝرٌ إٔ كيرو ءهرٔ عرٔ        ،تير١ُٝٓ؟ ٚ  ٖلت تيْد 

َرٔ تسبرٌ ٚيرًٝ ََره١ً      طنٜل  ٍعملم ىرهملٕ تسبرٞ مرةِْٗ ٌرو٤ٷ    

 ػبو تيرخًٓ َٓٗمل.

إٔ تيرر عم َررٔ تيرردٍٚ تعُررٌ عًرر٢      . َيررملعد تحملٝررمل ٚكنررن 

نُرمل   ،ٚتيرعرملطٞ َعٗرمل   تٛطو ٖلٙ تيعَرٛت٥ٝمله ٍٚرنع١ٓ ٌٚٛ ٖرمل   

تيدٍٚ تي  تىرٖملح  َٗملٌنٜٔ َٔ حًيڀو   ت٭م ٕ  حعً  َى٬ڄ

أ ن٣ نملْ  فمل دبملمب أ ن٣   َٛتٌٗرٗرمل   ٚي ٓملٕ. نُمل إٔ  ٫ٚڄ

 ،مٝرر١ تيرر  تٛتٌرر٘ تفٍررنته تضررمليٝرر١   ٚٚخبملّرر١ معررم تيرردٍٚ ت٭ٚم  

عررد تيرردٜين ِٝرري تعُررٌ عًرر٢ َعملزبرر١ كيررو.   تضًُهرر١ ْٚظررنٶت يً ٴ  

ٟ   تضرعً ٕ  ٚ ،ل مملسبَ ٚتيعُن٠ ٚنرليو تي عرد ت٫قرْرمل   ٖرلت تي عردت

٬ٕ أٖررِ أىرر ملب تيعَررٛت٥ٝمله   َهرر١  ملّرر١ ٚ  عررد  َررٔ     ُررىٿٜٴ

حٗمل خبدَررر١ ٚ٭ٕ قررردم تضًُهررر١ معملٜرٗرررمل يًّرررنَو ٚتَرررنټ  ،تضررردٕ

ٍٻ ٌ َرهِّ ملُ ٚتضعرُنٜٔ  حإٕ ٖلٙ تيظٛتٖن من  ِر٢ أّ ّ  تٴتسب

ٝٽمل تقرْمل ٜٽع ٦ٶ تزبدٜن ممليڀنم ٖٛ: ٌٖ تىرڀملع  مل. ٚتيي٪تٍ مل ٚأَٓ

تَرهًٝٗمل يردٜٓمل َعملزبر١ ٖرلٙ تيعَرٛت٥ٝمله؟ ٖٚرٌ        تزبٗمله تير   ٻ 

  ٚممبرمل تٓ عري     ؟ أّ ٖرٞ ترٓرمل٢َ ٚترو ت  ٚترٛىٻر    ه َٓٗرمل حعر٬ڄ  ِدٻ

ٝٽر أَملنٔ أ ن٣، ءمل ٜعين أْٗمل ىر ك٢ أَنٶ ف ٖرعٹ مل؟ ٖٚرٛ َرمل ٜٴ  ت أهي

مبررٓٓ ٖرر٪٤٫ ىررُٝمل إٔ تسبًررٍٛ   َْررمل٤ زبٓرر١ عًٝررمل يررليو، ٫ حهررن٠ځ

َٴ    ْٗرِ ٜرةيفٕٛ ٖرلٙ      ر١ فرِ   ك   ّ ٻحنٔ  ىرهملٕ أ رن٣ ف تهرٔ 

تيعَٛت٥ٝمله ضمل حٝٗمل َٔ َْمل م مهم أحٌٖ. ٜٚ ك٢ َرٔ تضٗرِ تيعُرٌ    

ِررر٢ ٜررةَٔ   عًرر٢ حررنه ت٭ْظُرر١ ٚتڀ ٝكٗررمل حبرروّ ٚ ٕٚ أٟ تررنت ٍ     

 ٘ َرررٔ يررر ٿتجملرُررر  ٜٚيرررًِ َرررٔ  حرررنتهته ٖرررلٙ تيعَرررٛت٥ٝمله َٚرررمل تٴ
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عررررٔ تيعررررو٤  حٖرررر٬ڄ ،قٝرررر١ ٚقُٝٝرررر١ََرررره٬ه تٌرُملعٝرررر١ ٚأ ٬

 ت٫قرْمل ٟ.

 َىٌ: ،ت٭حهملم ٚقد ْملقُ تضًرك٢ معمٳ

ٞ ًِرررٍٛ تيرڀرررٜٛن ٚتيرٍدٜرررد ٚتيرةٖٝرررٌ تيعُنتْرررٞ ضٓرررملطل    ت ٓٿررر -1

ٚتكًٌٝ تيًٍر٤ٛ    تفردّ ٚتٱهتير١ ٚتيرتِٝرٌ يًُٓرملطل       ،تيعَٛت٥ٝمله

 تيكملم١ً ي٬ىرىُملم.

َٴ -2 ييرهملٕ  فر١ ٚمبيرملِمله َعكٛير١    هِّتٛحري أَملنٔ  قمل١َ  ري 

مرررد َرررٔ  هتيرٗرررمل، َررر  تڀ ٝرررل َفٗرررّٛ    معرررم تيعَرررٛت٥ٝمله تيررر  ٫

 "تٱىهملٕ تيرُٟٓٛ" يدح  تييهملٕ ي٬عرُمل  ع٢ً أْفيِٗ.

 

 تيرّٛٝمله:  
ٕٚ   ىرتتت١ٍٝٝ ٚط١ٝٓ ٍمل١ًَ ضعملزبر١ ََره١ً تيعَرٛت٥ٝمله     -1

ٌ حٝٗررمل ت٭ٌٗررو٠ ُىٻرر  تضًُهر١، ٚ َْررمل٤ زبٓرر١ عًٝررمل فرلت تيغررنه تٴ  

َّٚٓٗرررمل نملحرر١ تيْرر٬ِٝمله ٚتضرررٛتم     تسبهَٛٝرر١ كته تيع٬قرر١،  

 تضملي١ٝ تي٬ه١َ، ٚممڀٗمل مبًًٍ تيَ٪ٕٚ ت٫قرْمل ١ٜ ٚتير١ُٝٓ.

تةىررررًٝ قملعررررد٠ مٝملْررررمله تفْرررر١ًٝٝ يًعَررررٛت٥ٝمله   َرررردٕ       -2

تضًُه١، يرهرٕٛ تضٓڀًرل   ٕٚر  تشبڀرط ٚتسبًرٍٛ مبرمل ٜرٛتحرل        

 َ  تيٛتق .

  تزبملَعررمله َٚنتنررو ت٭حبررملً   تيدمتىررمله ٚتي ّررًٛ  تٛىټرر -3

عًكرررررر١ ممليعَررررررٛت٥ٝمله َررررررٔ طبرًررررررف تزبٛتْررررررو  تيعُنتْٝرررررر١،   تضر

 ٚ ريٖمل. ،ٚت٫ٌرُملع١ٝ، ٚت٭١َٝٓ ٚت٫قرْمل ١ٜ
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ٞ َٓظرررررٛم أْيررررر١ٓ تضررررردٕ   تيرعملَرررررٌ َررررر  تيعَرررررٛت٥ٝمله  ت ٓٿررررر -4

ََٚرررره٬تٗمل، يٝهررررٕٛ تٱْيررررملٕ ٖررررٛ ضبررررٛم تيعُررررٌ ٚتفرررردف     

ٞ ىٝملىررمله عُنتْٝرر١ ٚتٌرُملعٝرر١ ذبكررل   ٚتيٛىرر١ًٝ، َٚررٔ كيررو ت ٓٿرر  

ٚتي عد عرٔ تيركيرِٝ تيف٦رٟٛ     ،تييهملٕ تضخرًف١تيدََ مو ٍنت٥ٓ 

 تض٪ ٟ    تيِّٛ ت٫ٌرُملعٞ يًيهملٕ.

ٕررنٚم٠  ٍررنتى ءررىًو َررٔ ىررهملٕ تيعَررٛت٥ٝمله   تسبًررٍٛ       -5

تضكرتِرر١ يًَُرره١ً، َٚعنحرر١ َن٥ٝررملتِٗ ٚتِرٝملٌررملتِٗ، ٚ ٍررنتى      

 تضٗن٠ َِٓٗ   أعُملٍ تي ٓمل٤.

ٔ َعملزب١ ٕٚ  طبمليفٞ تٱقملَر١ ييرهملٕ معرم تيعَرٛت٥ٝمله َر      -6

 ٌ ٌٗرمله ت٫ رْرملٔ، ٚعردّ تةٌٝرٌ ٖرلت تضًرف شبڀٛمتر٘ عًر٢         قٹ

  ىررُٗ  أت٭َررٔ تيرردت ًٞ. َٚهملحّرر١ عٝرر  أْررٛتا تيفيررمل  تيرر  

 هٜمل ٠ عد  تيعَٛت٥ٝمله   َدٕ تضًُه١.

ٚتْرّٝٓ   ،تڀٜٛن قدمته َٚٗملمته أمٓمل٤ تزبمليٝمله كٟٚ تٱقمل١َ -7

  ٕ ٔ  ٚتةًٖٝرررِٗ نةٜررردٺ ،إٔٚررملا تضخرررمليفو ٚتي رردٚ  عملًَرر١ مدًٜررر١ عررر

 ١َ َٔ  ملمُ تضًُه١.يركدٳتضڂ

َٓ  أٟ ٍهٌ َٔ أٍهملٍ تيرعدٟ عًر٢ ت٭متٕرٞ تسبهَٛٝر١     -8

ٚتشبملّرررر١   أٟ َٛقرررر ، ٚعرررردّ تىرررررخدتَٗمل ٭ٟ  ررررنه،  ٕٚ    

 تن ٝٓ َٔ ٌٗمله ت٫ رْملٔ.

ٓټ -9 ٖٓرملى ٕرنٚم٠ يررٛحري َٓرملطل مٓرمل٤       ،تَه١ ذبدٜردٶ  حُٝمل ؽب

 ٍ  ٌدٜررد٠   أطنتحٗررمل معررد تررٛحري َٛتّرر٬ه عملَرر١ يريررٌٗٝ تيّٛررٛ

 يًخدَمله تضخرًف١ ٚىط تضد١ٜٓ. 
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يًّررد َررٔ   ٕررنٚم٠ تُٓٝرر١ تضٓررملطل تينٜفٝرر١ َٚٓررملطل ت٭طررنتف  -11

 ،و عًٝٗمل معم تييرً ٝمله ٚتري٠ تفٍن٠    تضدٕ تيهمل٣ تي  تنتٻ

 َٚٓٗمل تيعَٛت٥ٝمله.
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 ٟتضًخٓ تيرٓفٝل : 

   ٔ تٓررملٍٚ تحملررٛم ت٭ٍٚ   :تٍرررًُ  تيٛمقرر١ تين٥ٝيرر١ عًرر٢ ضبررٛمٜ

ُٻ ه ٚحرل َفٗرّٛ   تيرٍملمٟ، ٚآيٝمله ٕ ط تضخمليفرمله، ٚتيعكٛمرمل   تيغ

ُٻ  ٚهتم٠ تيرٍررررملم٠ ٔ تحملررررٛم تيىررررملْٞ َٓملقَرررر١ َررررد٣ نفملٜرررر١  ٚتٖرررر

كرر١ عًرر٢ تيغررُ تيرٍررملمٟ. ٚإٔٚررٓ  . ع ررد تيررنئ    تيعكٛمررمله تضڀ ٻ

تيَرركري إٔ تضٓرررَ تضغَررِٛ ٚٚحررل َررمل َْررنٙ ِيررملب ٚهتم٠ تيرٍررملم٠    

 0202حملتٜررن  50عًرر٢ َٛقرر  تيرٛتّررٌ ت٫ٌرُررملعٞ تررٜٛرت مرررملمٜ    

 ّرمل  ي٬ىررعُملٍ أٚ ت٫ىرر٬ٗى تٯ َرٞ     ٖٛ: تضٓرَ تيفملىرد ٚ رري  

ٚتسبٝررررٛتْٞ، ٚنررررٌ َٓرررررَ  ررررري َڀررررململ يًُٛتّررررفمله تضعرُررررد٠، 

ه يًرغٝري. ٚقد ٜهرٕٛ تيغرُ   ٚتضٓر١ٝٗ ٬ِّٝر٘، ٚنٌ َٓرَ تعنٻ

  َْدم تضٓرَ ٚنُٝر٘ ٚٚهْ٘ ّٚفملت٘ تزبٖٛنٜر١. ٚآيٝرمله ٕر ط    

ِٸ    عرمل تي ّري ٚتيرّرنٟ ٚتًكرٞ تي ٬ رمله، ورِ ٕرر ط       تضخمليفرمله ترر

ٗررمل، وررِ   ررٍٛ تضَٓررله ٚتفرَٝررٗمل، وررِ حٍِٝٚررو تضٓرٍررمله تضَررر ٘ 

َْمل م٠ ٚ ت٬ف تضٓرَ تيلٟ و    َ٘، ورِ   ر٬م تضيررٛ عمله أٚ    

تحملرر٬ه تضَررملمن١   كيررو. ٚتْرٗرر٢  . تيَرركري    إٔ ظبررملم ٚهتم٠ 

تيرٍملم٠ ٚ ريٖمل َٔ تزبٗمله تضُملوًر١   ِكٝكرر٘ يرًٝ   تسبُر٬ه     

ُ ٚت٭ ڀررمل٤، مررٌ   تيعُررٌ عًرر٢ عرردّ   تيرفرَٝرر١ٝ ٚتنرَررملف تيغرر 

ٍٿ   ٚقرررٛا تيغرررُ تمرررردت٤ٶ  ع١ عًٝررر٘. ٚدبفٝرررف َٓملمعررر٘ ٚتيعٛتَرررٌ تضَررر

ٜرّكل يًٍُرُر  ت٭َرٔ تيغرلت٥ٞ ٚتيىكر١ مب٪ىيرمله تيدٚير١        ٚعٓد٥لٺ

 تي  تعٌُ ع٢ً ذبكٝك٘.  

ٚأٍرررررملم  . عًرررررٞ تسبرررررملموٞ   تيرعكٝرررررو ت٭ٍٚ    إٔ تيغرررررُ 

تيرر  ْٜررعو تٱِملطرر١ مٗررمل تيرٍررملمٟ مةْٛتعرر٘ تضخرًفرر١ َررٔ تزبررنت٥ِ 
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ٚنىن٠ تضروتٚيو   ،نقٗمل  طڂيرٓٛا أىمليٝ ٗمل ٚتعدټ  ٚٚأ ٖمل   َٗدٖمل

ٚىررٗٛي١ ٚتمرهررملمته   ،ٚنىررن٠ تضررٛت  ٚت٭ ررنته تضغٍَٛرر١    ،فررمل

مل أىررمليٝو ٚطررنم تيغررُ: همتعرر١ڄ ّٚررٓملع١ڄ ٚتٛمٜرردٶت ٚتكًٝرردٶت ٚتيررٜٛكڄ  

ٚتير  ٖرٞ      ،ٚتهملون تضيرًٗهو ٚوكرِٗ   نرٌ كيرو   ،ٚمٝعٶمل

تسبملٕررن، مررٌ يرر٘ تَررردت   َررمل. ٖٚررٛ يررًٝ ٚيٝرردٳ  ررري ضبًررٗمل    ِرردٺ

حرإٕ تيغرُ    ،تملمؽبٞ   ِٖملمته تيَعٛب ٚوكملحملتٗرمل. ٚ  تعركرمل ٙ  

تيرٍررملمٟ تيغررلت٥ٞ َررٔ أ ڀررن ٌررنت٥ِ تيغررُ تيرٍررملمٟ عًرر٢ ّرر١ّ      

  تزبٗرمله تينقملمٝر١   مٌ أ ڀنٖمل ع٢ً تٱط٬م. ٚم رِ تعردټ   ،تٱْيملٕ

َرٔ ٚهتم٠ تيومتعر١    تزبُررملمى   مرردت٤ٶ  تتضخرْر١ مرمليغُ تيغرلت٥ٞ،    

ٕ تي ًدٜرر١ ٚتيكنٜٚرر١  ٚ   ٚهتم٠ تيرٍررملم٠ ٚتيْررٓملع١ ٚنررليو تيَرر٪   

١٦ٖٝٚ تيغلت٤ ٚتيدٚت٤ ٚ ريٖرمل،  ٫ إٔ آيٝرمله ٕر ط تضخمليفرمله  رري      

ٛټ عًر٢ ٬َِكر١ ٚتر ټر    ٠قمل م م ٖرلٙ تزبنهر١ أٚ دبفٝرف َٓملمعٗرمل       تڀر

دّ ٚعرر  ،قررد ٜهررٕٛ َٓٗررمل: قًرر١ عررد  تيعررملًَو      ،٭ىرر ملب َرعررد ٠ 

 ٓ ّٚررعٛم١ تنرَررملف تضررٛت    ،تيهفررمل٠٤ تضٗٓٝرر١ ٚتشبررمل٠ ٚتيرخْرر

ٚنىرررن٠ أْرررٛتا تضٓررررَ تيغرررلت٥ٞ     ،تضٖرررملح١ تضٗدمٌررر١ ٚتضغٍَٛررر١  

تضيرررٛم  تيڀررملهُ ٚتضعًررو ٚتضڀٗررٞ، ٚنىررن٠ ءرررٗين ٖررلت تيغررُ     

أحررنت ٶت َٚ٪ىيررمله، ٚىررٗٛي١ تْررٓٝع٘، ٚعرردّ نفملٜرر١ تيعكٛمررمله       

تضخررررملته َٚرملٖرررمله  تيٓظملَٝررر١، ٚمريٚقنتطٝررر١ تٱٌرررنت٤ته، ٚقًررر١ 

 ٚ ريٖمل.  ،تيرٓيٝل مو تزبٗمله تضي٪ٚي١

د أ. ٫ِرِ تيٓملّرن   تيرعكٝرو تيىرملْٞ عًر٢ إٔ      َٚٔ ٌملْ ٘ أنَّر 

مررٌ ٖررٞ َررٔ تزبررنت٥ِ تيرر    ،تيغررُ تيرٍررملمٟ ٌنهرر١ يٝيرر  ِدٜىرر١ 

ٛټ ٚٴ ٕ تجملرُعررمله تي َررن١ٜ. نُررمل إٔ تيغررُ تيرٍررملمٟ    يررده َرر  تهرر

عًٝ٘ ممليه١ًٝ، ٚيهٔ ٌنه١ نيمل٥ن تزبنت٥ِ ٫ ههٔ تيكٖمل٤ 
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ذبملٍٚ تيدٍٚ عمل ت٭ْظُر١ ٚتيرَرنٜعمله تينت عر١ ٚتضنتق ر١ ٚتضرملمعر١      

٘      تيفملع١ً تسبدٻ  تْظرنٶ   َٓ٘ ٚتكًٝرٌ  ڀرنٙ ٚتيرٖرٝٝل عًر٢ َنته ٝر

 يفدت١ِ آوملمٙ ع٢ً ت٫قرْرمل  ٚتيْر١ّ ٚتٱْيرملٕ. ٚتْرٗر٢    أْر٘ ٫     

مد َٔ َنتٌع١ ٍمل١ًَ يٓظرملّ َهملحّر١ تيغرُ تيرٍرملمٟ عًر٢ ٕر٤ٛ       

حٌٖ تيرٍملمب تيعملض١ٝ  كت أم ْمل تسبد َٔ ٖلٙ تيظملٖن٠ تي  تٓخن أ

   ت٫قرْمل  ٚ  ١ّّ تٱْيملٕ.  
ُٻ  تيرملي١ٝ: ٓ  تضدت ٬ه ٍِٛ تيك١ٖٝ تحململٚمٳٚتٖ

 .ٚتق  لملٖن٠ تيغُ تيرٍملمٟ ٚعٛتٌَ تفملقُٗمل 

 .ٟتٯوملم تضرتت ١ ع٢ً تيغُ تيرٍملم 

   .ٟآيٝمله َهملح١ّ تيغُ تيرٍملم 

مله تيرر  تْرٗرر٢  يٝٗررمل تضرّررملٚمٕٚ   ًَركرر٢  َٚررٔ أمررنه تيرّٛررٝ

 أى ملم ٍِٛ تيك١ٖٝ َمل ًٜٞ:

َررٔ ٦ٖٝرر١ تضٛتّررفمله   ٌٍَّنتٌعرر١ َٗررملّ ٚٚتٌ ررمله تٓظُٝررمله نڂرر   .5

ٚتضكررملًٜٝ، ٚهتم٠ تيرٍررملم٠، ععٝرر١ يملٜرر١ تضيرررًٗو، ٚذبرردٜىٗمل      

مهرررٌ َرررمل ًٜررروّ يرعنٜرررف تيغرررُ تيرٍرررملمٟ َٚهملحّرررر٘ ٚدبنهررر٘   

ٜٴررردتٕ قٖرررمل٥ٝٽ تيرررٛعٞ ٚتضيرررر٣ٛ تينقرررملمٞ  مل، ٚمحررر ٚتيرَرررٗري مبرررٔ 

ٚتٓظررررِٝ تيرٍررررملم٠ ٚيملٜرررر١ تضيرررررًٗو َررررٔ  رررر٬ٍ ٌٗرررر١ أٚ زبٓرررر١  

ََررتن١. َر  تيٓظرن   ذبٜٛررٌ ععٝر١ يملٜر١ تضيررًٗو    ٦ٖٝرر١       

ترررنت ط مبًٍرررً تيَررر٪ٕٚ ت٫قرْرررمل ١ٜ ٚتيرُٓٝررر١، ٚت٫طررر٬ا عًررر٢   

 أحٌٖ تضُملمىمله تيعملض١ٝ َىٌ تيُٓٛكُ تيملٜڀملْٞ.  

ي٪ٚي١ عرٔ تيهَرف عًر٢ تيرٛتم ته     تڀٜٛن قدمته تيهٛت م تض .0

ٝٽررر ٚ تيملٜررر١ٚ   تضٓملحرررل تي ّنٜررر١  تيرٍملمٜررر١ ٭ رررل  ،ملتزبٜٛررر١ ٚ ت ً
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مل ت٫ِرٝملطرررمله ت٭َٓٝررر١ تي٬هَررر١ أوٓرررمل٤ تيكٝرررملّ مملضررردتُٖمله )تررردمٜ ٶ    

 يُٖملٕ أَٔ ٚى١َ٬ تيع١ًُٝص.  َٚعدته ٚذبنٜوٶت يًُٖ ٛطمله

شبرملمُ  ذبدٜد تضعملٜري تيٛط١ٝٓ تضك ٛي١ يً ٖرملع١ تضيررٛم ٠ َرٔ ت    .2

ٚ ملّررر١ تي ٖرررملع١ هٖٝرررد٠ ت٭ىرررعملم، َررر  توٜٚرررد ٦ٖٝررر١ تزبُرررملمى   

ًهَرف تزبرمل  عرٔ طبمليفر١ تًرو      يتييعٛ ١ٜ ممليهفمل٤ته ٚت٭ٌٗو٠ 

 تضعملٜري ق ٌ   ٛفمل ت٭ىٛتم.
 

 تيٛمق١ تين٥ٝي١:  . ع د تينئ تيَكري 
ٔ  ننِّررىرٛف تٴ  ُٻ :و ٖرلٙ تيٛمقرر١ عًرر٢ ضبرٛمٜ  ٜرٓررملٍٚ ت٭ٍٚ تيغرر

خمليفرمله، ٚتيعكٛمرمله ٚحرل َفٗرّٛ ٚهتم٠     تيرٍملمٟ، ٚآيٝمله ٕر ط تض 

ٜٚرٖررُٔ تحملررٛم تيىررملْٞ َٓملقَرر١ َررد٣ نفملٜرر١ تيعكٛمررمله     تيرٍررملم٠

 ك١ ع٢ً تيغُ تيرٍملمٟ، ٚكيو نُمل ًٜٞ:تضڀ ٻ

 :تيغُ تيرٍملمٟ

َْررن ِيررملب ٚهتم٠ تيرٍررملم٠ عًرر٢ َٛقرر  تيرٛتّررٌ ت٫ٌرُررملعٞ    

ىًيرر١ً تغنٜرردته تىكٝفٝرر١ )ونٜرردص   0202حملتٜررن  50تررٜٛرت مرررملمٜ  

َفّٗٛ تيغُ تيرٍرملمٟ، ٚأعًرٔ حٝر٘ إٔ تعنٜرف تضٓررَ تضغَرِٛ       عٔ 

ٖٛ: تضٓرَ تيفملىرد ٚ رري ّرمل  ي٬ىررعُملٍ أٚ ت٫ىرر٬ٗى تٯ َرٞ       

ٚتسبٝررررٛتْٞ، ٚنررررٌ َٓرررررَ  ررررري َڀررررململ يًُٛتّررررفمله تضعرُررررد٠، 

ه يًرغٝري. ٚقد ٜهرٕٛ تيغرُ   ٚتضٓر١ٝٗ ٬ِّٝر٘، ٚنٌ َٓرَ تعنٻ

 زبٖٛن١ٜ.  َْدم تضٓرَ ٚنُٝر٘ ٚٚهْ٘ ّٚفملت٘ ت

ٚآيٝررمله ٕرر ط تضخمليفررمله ترررِ عررمل تي ّرري ٚتيرّررنٟ ٚتًكررٞ       

تي ٬ ررمله، وررِ ٕرر ط ٍِٚررو تضٓرٍررمله تضَررر ٘ مٗررمل، وررِ   ررٍٛ         
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تضَٓله ٚتفرَٝٗمل، وِ َْمل م٠ ٚ ت٬ف تضٓرَ تيلٟ و    َ٘، ورِ  

   ٬م تضيرٛ عمله أٚ تحمل٬ه تضَملمن١   كيو.

ٓټ ٓټ أَمل َمل ؽب عًر٢  نتَر١    عكٛممله تيغُ تيرٍملمٟ، حٗٞ تٓ

َمليٝررر١ تْرررٌ    ًَٝرررٕٛ مٜرررملٍ، أٚ تييرررٍٔ َرررد٠ تْرررٌ    وررر٬ً    

ىرررٓٛته، أٚ مُٗرررمل َعٶرررمل، ٚ  ررر٬م تضَٓرررة٠ ضرررد٠ ٫ ترٍرررملٚه ىررر١ٓ،     

َْٚمل م٠ ت٭ ٚته تضيرخد١َ   تيغُ، َْٚمل م٠ تضٓررَ تضغَرِٛ   

 ٚ ت٬ح٘، ٚتيرَٗري مملضخمليف ع٢ً ْفكر٘.

ٓټ  ٕٻ   ٜٚررٓ ٜٴَٳرر  تيٓظررملّ عًرر٢ أ ٓٳغررُ تيرٍررملمٟ ٜٴ  م عررٔ تي  ِّرر ٔ  ٓ ُررر

ٚ   01َهملحررة٠  % يًر ًٝررم عررٔ   22% َررٔ قُٝرر١ تيغنتَرر١ تضرّْرر١ً، 

 ن ٚذبٌْٝ ق١ُٝ تيغنت١َ.ِمل٫ه تيريرټ

ص 5251   إٔ تيرٛهتم٠ أِملير  )   0259ٚتَري  ِْمل٤ته عملّ 

 522قٖرر١ٝ  ررُ دبررملمٟ    تيٓٝملمرر١ تيعملَرر١، َْٚررن أنىررن َررٔ        

  ع٬ٕ تَٗري.

 :ك١ عًٝ٘ڀ ٻَد٣ نفمل١ٜ تيعكٛممله تضڂ

ىٛف أِملٍٚ قنت٠٤ تٌرُملع١ٝ يرٛوٝل ٚتْرٜٛن ٚمري َردتُٖمله    

ِمل٫ه تيغُ تيرٍملمٟ، ٖٚٞ ِرمل٫ه تيغرُ تيهر ري٠ َىرٌ تضخرملهٕ      

ٚتيرْٓٝ    تضيرٛ عمله ٚتيَكل تضرٗمليه١، ٚتةوريٖمل ع٢ً تضروتُ  

 تيعملّ، َٚد٣ نفمل١ٜ تيعكٛممله، ٚكيو نُمل ًٜٞ:

حُٝرررمل ؽبرررٓ نىرررن٠ ِرررمل٫ه َررردتُٖمله تْرررٓٝ  ت٭ لٜررر١      

ٝٽر   نتعرٞ  مل، ٚمةٜردٟ عُملير١ ٫ تٴ  أَملنٔ َعن١ٕ يًرًًٛ ٚ ري آَٓر١ م٦ٝ

َعرررملٜري تييررر١َ٬ تيْررر١ّٝ، حرررإٕ يررر٬ه ٚهتم٠ تيرٍرررملم٠ ذبرررملٍٚ     

تهٝٝررف تضرردتُٖمله عًرر٢ أْٗررمل أعُررملٍ مڀٛيٝرر١. ٖٚررٞ نررليو  كت      
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نملْ  َدتُٖمله ق١ٜٛ تهفٞ يرٍفٝف مك١ٝ تضْملْ  ٚتضيرٛ عمله 

تيكٖر١ٝ متررد أمعرد َرٔ كيرو      تضَملم١ٗ فمل. ٖٚلت َرمل ف ؼبردً  ٭ٕ   

 ٠ يٮَٔ تيغلت٥ٞ   ِملٍ تهنتم ٌٚٛ  تضْملْ  ٚتضيرٛ عمله تضٗدٸ

ٚت٫ٌرُررررملعٞ،  ٕٚ تررررةوري ٚتٕررررٓ عًرررر٢ تغبفملٕررررٗمل معررررد  عرررر٬ٕ  

 تضدتُٖمله.

ت٭ٍٚ ٜرُىرٌ   صبرُر      عبٔ أَملّ َيرٜٛو َرٔ حٗرِ تضٕٛرٛا   

" ً عٓ٘  ٟ مْٛرٛ   نرملمر٘ "صبرُر  تيفنٌر١    تيْٛم٠، ٖٚٛ َمل ذبدٻ

ٖٿررعررٔ تجملرُرر  تيررلٟ ٜٴ ٌ تيْررٛم٠ عًرر٢ تيٛتقرر ،   أْرر٘ ٜعررُٝ    ف

ٚتقرر  ُٖٚررٞ تنمسرر٘ تيْررٛم ٚتضكررملط  تضَٓررٛم٠ ٚتضردتٚيرر١، ٚيررًٝ    

 مل.مل ٜعهً تيٛتق  حعًٝٽصبرُعٶ

ٚ  ِملٍ ضبملٚي١ حِٗ صبرُ  تيْٛم٠   ٌٗٛ  ٚهتم٠ تيرٍملم٠، 

ب ٍرمله  ك١   ىٓملظبد إٔ تىرُنتم أعُملٍ تضدتُٖمله تينمس١ٝ تضٛوٻ

تيٛهتم٠ ٚىٓملب معم تضَملٖري تضرعرملْٚو َر  تيرٛهتم٠ َٓرل ىرٓٛته،      

قد إٔف٢ عًُٝمله تٱورملم٠ تٱع٬َٝر١ ٚتيرَرٜٛل يًُرملمعر١، ٚتيٛعرٛ       

مملىرررُنتم تيهَررف، مررٌ ٚتٗدٜررد معررم تضيرررىُنٜٔ عررمل َْٓررمله   

تيرٛتّررٌ مفٖررٓ تيغررُ تيرٍررملمٟ   َْررملطِٗ، ٚيهررٔ ف ٜظٗررن      

ىرٛف تيررُن ٖرلٙ تسبملير١ تير       تيي٪تٍ تزبٖٛنٟ، ٖٚٛ:    َرر٢  

تهررمل  إٔ ترّررٍٛ َررٔ أَررٔ ٌٚررٛ ٟ يًٍُرُرر      وررملم٠  ع٬َٝرر١؟       

ٚضررملكت ف تهررٔ تيعكٛمررمله نملحٝرر١ يرٍفٝررف َٓررملم  تيغررُ   أٖررِ     

 ؟ٖٚٛ تيغلت٤ ،أىً تجملرُ 

ً ٌ   صبرُرر  تضخررملطن٠، ٖٚررٛ َررمل ذبرردٻ تضيررر٣ٛ تيىررملْٞ ٜرُىٻرر 

ْمل ٚتضمل٤ تيرلٟ  ٤ٳ لت عٓ٘ أٚينٜ  مو ٚأْرْٛٞ  دْو ٚ ريُٖمل، َٔ إٔ
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َْنم٘ ٚت٭ٍٝمل٤ تي  ْيرًٗهٗمل، ّملمه َٔ َٗد ته ِٝملتٓمل يعدّ 

َعنحرٓررمل مملضْررملْ  تيرر  تَررنف عًٝٗررمل، ءررمل ٜرڀًررو ٌٚررٛ  عْٓررن  

تيىكررر١ تيرررلٟ تكرررّٛ مررر٘ تيدٚيررر١ َرررٔ  ررر٬ٍ ٕٚررر  تضعرررملٜري تيْرررملم١َ 

 ٚتٱٍنتف ع٢ً تٓفٝلٖمل مدق١.

 :تضكرتم

١ ٚتضع١ٝٓ ممليٖ ط ٚتيرن ا  َٔ تضِٗ   متى إٔ تض٪ىيمله ت٭َٓٝ

َىٌ ٚهتم٠ تيرٍملم٠، ٫ ذبررملُ     عر٬ّ حنٌر١ ٚ عملٜرمله يَٓرملطٗمل       

َىرٌ مكٝر١ تض٪ىيرمله تضُملوًر١      ٭ْ٘ ٌو٤ َرٔ ط ٝعر١ عًُرٗمل تيرنٚتٝين    

فرررمل، يهٓٗرررمل ذبررررملُ     ّررردتم تكرررملمٜن أىررر ٛع١ٝ عرررٔ ِرررمل٫ه      

تيٖ ط، ٚههرٔ فرمل عٓد٥رلٺ تيرٌٍٝ تضردتُٖمله يًّفرت، ٚيرًٝ        

ينأٟ تيعملّ، ٚههٔ فمل تىرخدتَٗمل يًَٓن حبردٚ   ٚكيرو   يردتٍٚ ت

يًُرت  ٜررٔ َررٔ تضرفررنٌو ٭ٕ    ٌ حنّرر١ڄُىٿرر٭ٕ تٱوررملم٠ تٱع٬َٝرر١ تٴ 

ٜرَرررٍعٛت عًررر٢ تيغرررُ َرررٔ  ررر٬ٍ ذبًًٝرررِٗ ٭ىرررمليٝو تضررردتُٖمله    

َٚير٣ٛ تيعكٛممله َكملمٌ ت٭ممملم تي  ؼبككٗمل تيغُ ٚتمتفملا حنٔ 

 نٙ.عدّ تنرَملحِٗ أٚ تة ټ

ِ   متى إٔ يًغُ ٍكو، ُٖمل: ِهَٛٞ، ٜٚرُىرٌ    َٚٔ تضٗ

ٚحررن ٟ ٜٚرُىررٌ   تير ًٝررم عررٔ ِررمل٫ه      تيركررٓو ٚتيٖرر ط ٚتيررن ا  

ٕٻ مح  وكملح١ تيرٛعٞ تجملرُعرٞ ٕرنٚم١ٜ يًّرد َرٔ تيغرُ.        تيغُ، ٚأ

ل دبفٝف َٓملم  تيغُ ٚ حٔ ملٚمٙ، ٖٚٛ تفدف تيٓٗرمل٥ٞ  ّكِّٖٚلت ٜٴ

 ٍّٛٛ  يٝ٘.تيلٟ تيع٢ تيرٍملم٠ ٚتض٪ىيمله ت٭١َٝٓ يً

ٕٻ ظبملم ٚهتم٠ تيرٍملم٠ ٚ ريٖمل َٔ تزبٗمله تضُملو١ً   ِكٝكرر٘    

مررٌ     يررًٝ   تسبُرر٬ه تيرفرَٝرر١ٝ ٚتنرَررملف تيغررُ ٚت٭ ڀررمل٤
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ٚدبفٝررف َٓملمعرر٘ ٚتيعٛتَررٌ   ،تيعُررٌ عًرر٢ عرردّ ٚقررٛا تيغررُ تمررردت٤ٶ  

ٍٿ ٜرّكررل يًٍُرُرر  ت٭َررٔ تيغررلت٥ٞ ٚتيىكرر١      ع١ عًٝرر٘. ٚعٓد٥ررلٺ تضَرر

 ي  تعٌُ ع٢ً ذبكٝك٘.  مب٪ىيمله تيدٚي١ ت

 

 :تيرعكٝ مله 
 ٞتيرعكٝو ت٭ٍٚ:  . عًٞ تسبملمو 

تيغررُ تيرٍررملمٟ مةْٛتعرر٘ تضخرًفرر١ َررٔ تزبررنت٥ِ تيرر  ْٜررعو       

 ،  طنقٗررمليرٓررٛا أىررمليٝ ٗمل ٚتعرردټ   تٱِملطرر١ مٗررمل ٚٚأ ٖررمل   َٗرردٖمل  

ٚىٗٛي١  ،ٚنىن٠ تضٛت  ٚت٭ نته تضغ١ٍَٛ ،ٚنىن٠ تضوتٚيو فمل

تيغُ: همتع١ڄ ّٚٓملع١ڄ ٚتٛمٜردٶت ٚتكًٝردٶت   ٚتمرهملمته أىمليٝو ٚطنم 

ٚتي   ،ٚتهملون تضيرًٗهو ٚوكرِٗ   نٌ كيو ،مل ٚمٝعٶملٚتيٜٛكڄ

تسبملٕرن، مررٌ يرر٘   َررمل.. ٖٚرٛ يررًٝ ٚيٝرردٳ  ٖرٞ    ررري ضبًرٗمل    ِرردٺ  

 تملمؽبٞ   ِٖملمته تيَعٛب ٚوكملحملتٗمل.  تَردت ٷ

ٛټ م تيٛىرمل٥ٌ تٱع٬َٝر١ ٚ ملّر١ڄ تيرٛتّرٌ ت٫ٌرُرملعٞ،      َٚ  تڀ

ف يًٓرررملٌ عرررٔ تيغرررُ تيرٍرررملمٟ َرررمل ف ٜهرررٔ    ًررردِٖ    َٻرررته

ٛټ ٕ   ٚتْرر  ،مِٖ ءررمل ٜررةنًٕٛ َٜٚررنمٕٛ ًٜٚ يررٕٛ ٜٚنن ررٕٛ ٜٚ ٓررٛ

َٔ ِٝمل٠ تيٓملٌ، ىٛت٤ نملٕ   تيٖرنٚمٜمله   تٚنٌ َمل أّ ٓ ٌو٤ٶ

أٚ تيرّيٝٓمله أٚ تيهُمليٝمله. ىمل  تجملرُعمله تشبرٛف عًر٢ ّر١ّ    

م  يٝٗرمل  . ع رد   تٱْيملٕ ٚتيرلَن َٔ تٱٌنت٤ته تيرڀ ٝك١ٝ تي  أٍرمل 

 ٞتيرررنئ   صبرُررر  تيْرررٛم٠ ٚصبرُررر  تضخرررملطن٠، ءرررمل ٜيرررردع

دبيرررٝد تسبرررل تٱْيرررملْٞ  عررر٬ٕ تسبرررنب تضيررررده١ عًررر٢ تيغرررُ   

تيرٍملمٟ ٚأًٖ٘   نرٌ هَرملٕ َٚهرملٕ، ٚممليرلته دبفٝرف َٓملمعر٘.       
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ىٓرٍملٚه تسبدٜي عٔ نٌ َٓرَ َرعًل ممليرّيٝٓمله ٚتيهُمليٝرمله  

ٓٴ ررري تيٖررنٚمٟ ٚ ررري تضڀررململ يًُٛتّرر   و ننِّفمله ٚتضكررملًٜٝ، ٚىرر

ع٢ً تيغُ   تضٓررَ تيغرلت٥ٞ ٭ورنٙ ٚ ڀٛمتر٘ عًر٢ ّر١ّ تٱْيرملٕ        

 ٚع٢ً ت٫قرْمل .  

تيغُ تيرٍملمٟ تيغلت٥ٞ َٔ أ ڀن ٌنت٥ِ تيغُ تيرٍرملمٟ عًر٢   

 ٘ َررٔ ىرر٧ٝ  يرر ٿمل ٜٴضررمررٌ أ ڀنٖررمل عًرر٢ تٱطرر٬م   ،ّرر١ّ تٱْيررملٕ

نته نملييررنطملٕ ٚت٭َرر   تضرٛىررط ٚتي عٝررد ٜوت٭ىرركملّ عًرر٢ تضررد 

تي ملط١ٝٓ ٚأَنته تيكًو ٚتيَنتٜو ٚ ريٖمل، ِٝي أّر ّ  ْيرو   

ٝٽررررر ٚنًفرٗرررررمل  ،مل   تضًُهررررر١ٖرررررلٙ ت٭َرررررنته َرررررٔ ت٭عًررررر٢ عملض

َٽرر     مل ٚقًرر١ ت٫قرْررمل ١ٜ عمليٝرر١، ٚتييرر و تيررن٥ًٝ تيغررلت٤ أىررًٛمٶمل ٚ 

ِنن١، أٚ َمل ٜهٕٛ ع٢ً تضد٣ تيكْري نمليريُِ َٚمل ٜ٪ ٟ    

تم٠: تضٓرررَ تيفملىررد َٓرٗررٞ   تيٛحررمل٠.  ْرر٘ نُررمل ٌررمل٤   تعنٜررف تيررٛه    

ٞ   ،تيْرر١ِٝ٬ ٚ ررري  ، ررري تيْررمل  ي٬ىررر٬ٗى تٯ َررٞ ٚتسبٝررٛتْ

ٜٴر      ،تضڀململ يًُٛتّرفمله تضعرُرد٠   ٓكٓ َرٔ  تيرلٟ أڂ  رٌ عًٝر٘ تغرٝري 

قُٝرررر٘ تضمل ٜررر١ ٚتضعٜٓٛررر١، ىرررٛت٤ نرررملٕ   َْررردمٙ أٚ عٓملّرررنٙ أٚ 

ٌٓي٘ أٚ ٍُِ٘ أٚ ّفملت٘ أٚ ْٛع٘ أٚ ط ٝعرر٘ أٚ يْٛر٘ أٚ نًٝر٘ أٚ    

َٓٗررمل َررمل ٖررٛ عًرر٢     خل. ٚطبررملطنٙ َرعررد ٠ .  ٙ ٚىررعنٙ..د ٘ ٚعررٚهْرر

ٔ   ،َٚٓٗمل َمل ٖٛ ع٢ً تيعكٌ ،تيٓفً َٚٓٗرمل   ،َٚٓٗمل َمل ٖٛ عًر٢ ت٭َر

 َمل ٖٛ ع٢ً ت٫قرْمل . ٚفلٙ تزبنه١ و٬و١ أمنملٕ: منٔ ٍنعٞ
َٴ ٝٶمل، ٚمنرٔ َرمل ٟ ٜٴكردٿ     ّنٻمملعر ملمٙ  ّ تضرمل ٠  َٶمل َٚعملق ٶمل عًٝر٘ قٖرمل٥

ٛتّررفمله تيفٓٝرر١، ٚمنررٔ َعٓررٟٛ أ مررٞ   يًُيرررًٗو عًرر٢  رر٬ف تض 

َعٟٓٛ )ٌٓمل٥ٞص ٜٴٍنّ تيفعٌ ٜٚعملقو عًٝر٘، ٚتيٖرملمط   تسبهرِ    

ع٢ً تيغُ ٖرٛ طبمليفرر٘ يًُٛتّرفمله ٚتضكرملًٜٝ تيفٓٝر١ يًدٚير١ َٚرمل        
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ُ ٜٓدمُ ذب  َعملْٞ أمنرملٕ تزبنهر١ ٚآوملمٖرمل، يٝرٛتحرل َعٗرمل تردمټ      

ٓرررَ تيعكٛمرر١ ِيررو  ڀٛمتٗررمل. ٚتشبڀررٛم٠ ترُىررٌ   نىررن٠ أْررٛتا تض

تيغلت٥ٞ، ٚنىرن٠ ت٫ىررريت  َرٔ نرٌ َهرملٕ   تيعرملف، ٚنىرن٠        

تيرْرررٓٝ  تيغرررلت٥ٞ تيعررررملضٞ ٚتحملًرررٞ، ٚنىررررن٠ َرررٛت  تٱٕررررملحمله     

ٚذبيٝٓمله تيٓه١ٗ ٚتيًٕٛ ٚتيڀعرِ ٚتفدمٌر١ تير  ْٜرعو نرىريٶت      

 نَررف تيغررُ حٝٗررمل ٚتٱِملطرر١ مبهْٛملتٗررمل. يكررد ٍررملٖدْمل نٝفٝرر١ځ 

تيڀملهٌر١ ٚتيفٛتنر٘   ٚته تيڀملهٌر١ ٚ رري   تٚن١ُٝ تيغُ   تشبٖن

ٚتضعً ررمله ٚتيرٛتمررٌ ٚتضٝررملٙ ٚتيعْررمل٥ن ٚتيوٜررٛه ٚتيًّررّٛ مةْٛتعٗررمل       

تسبُررنت٤ ٚتي ٖٝررمل٤ ٚت٭مسررملى ِٚكٓٗررمل مملفنَْٛررمله ٚتضررمل٤ ير ٝررٝم   

َررٔ  رر٬ٍ َررمل ْٴَررن َٚررمل َٜٓررن         ،ٖوتفررمل ٚحيررمل  تىررر٬ٗنٗمل  

تيٛىررمل٥ٌ تٱع٬َٝرر١ ٚٚىررمل٥ٌ تيرٛتّررٌ ت٫ٌرُررملعٞ عررمل ِيررملممله       

ٕ تي ًدٜررر١ ٚتيكنٜٚررر١ ٚتيغرررلت٤ ٚتيررردٚت٤ ٚٚهتم٠ تيَررر٪ تيرررٛهتم٠ ٦ٖٝٚررر١ 

ٚتزبُررملمى ٚتضرعررملْٚو ٚتضٗرررُو   ٖررلت تجملررملٍ، ٖٚررٛ  ررٝم َررٔ  

حٝم. تٱْرملُ تيومتعٞ َغَِٛ ممل٭مسد٠ ٚتض ٝدته تسبَرن١ٜ حرٛم   

تضعدٍ تيفين أٚ تيڀ ٝعٞ، تيرْٓٝ  تضنتقو ٜڀملير٘ تيغرُ مملٍررتتا    

ٛ  ،تٕٛرٝٓ َهْٛملتر٘  رري ت٭ّر١ًٝ     ٣ ٌٛ تر٘ َردْٝر١ م ررِ   ٚإٔ َيرر

أْ٘ ؼبٌُ ع١َ٬ تيَننمله تضَٗٛم٠. أَمل تيرْٓٝ  تين ٤ٟ حٗرٛ َرمل   

ٜٴٓرررَ  ررملمُ تينقملمرر١   ت٭ِررٛتِ ٚتضٓررملهٍ تضٍٗررٛم٠ تضرٗمليهرر١ َررٔ   

ٚ ٕٚ أ ْرر٢ َعنحرر١ مٛىررمل٥ٌ    ، رر٬ٍ عُمليرر١  ررري ّرر١ّٝ   كتتٗررمل    

َٴ  م ير٘ م رِ   ْرنٻ تيي١َ٬ تي١ّْٝ تيغلت١ٝ٥، أٚ ٜٴٓرَ ذب  تينقملمر١ ٚ

ْٞ ٌٛ ترر٘ تيْررر١ّٝ، ٖٚررلت َررمل أحيرررّ٘ فررِ تزبَرر  ٚتيڀُررر       تررد 

ٚتمرهررملم ٚىررمل٥ٌ  ررُ ٫ تهرَررفٗمل أٌٗررو٠ تينقملمرر١،  ٕررملح١ڄ        

 تضٓرٍمله تضكًد٠ تضغ١ٍَٛ ىٛت٤ نملْ  ضب١ًٝ تيْٓ  أٚ  ملم١ٌٝ. 
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د نُررررمل نررررملٕ َرررر  نىررررن٠ تٱْرررررملُ  تيغررررُ تيغررررلت٥ٞ ف ٜعٴرررر

َملمنر   َٚ  نىن٠ َنتنو تي ٝ  َٔ مكمل٫ه ٚىرٛمن   ،ٚت٫ىرريت 

 أٚ ْٜررٌ قررد مررٌ ،9702   ملٚطبررملهٕ عًرر١ دبررملٚهه مخيررو أيفڄرر

أْرٛتا َرٔ تضٓررَ تيغرلت٥ٞ        تزبرٝين  تيرتنٝو    تيغُ ٌّٚ قد

أْر٘ ف  نُرمل  تضوٚ  جبٝٓمله َِن١ٜ ترينطٔ َعٗرمل ٖرلٙ تضٓرٍرمله.    

ٚ   مل تٴ، مرٌ أّر ٓ حٓٽر   ملحن ٜٽر  ملد عًُڄر ٜعٴ َرٔ  ُملمىر٘ َ٪ىيرمله َْٚرملْ  

 ُهٔ  ٍٚ. تض

  تزبٗرررمله تينقملمٝررر١   تيدٚيررر١ تضخرْررر١ مرررمليغُ    ٚم رررِ تعررردټ 

مردت٤ٶ َٔ ٚهتم٠ تيومتعر١    تزبُرملمى    ٚهتم٠ تيرٍرملم٠    تتيغلت٥ٞ، 

ٕ تي ًد١ٜ ٚتيكن١ٜٚ ١٦ٖٝٚ تيغرلت٤ ٚتيردٚت٤   ٚٚتيْٓملع١ ٚنليو تيَ٪

ٚ ريٖررمل،  ٫ إٔ آيٝررمله ٕرر ط تضخمليفررمله  ررري قررمل م٠ عًرر٢ ٬َِكرر١   

ٛټٚتر ټرر   َٗرردٖمل أٚ دبفٝررف َٓملمعٗررمل   م ٖررلٙ تزبنهرر١ ٚ حٓٗررمل   تڀرر

قررد ٜهررٕٛ َٓٗررمل: قًرر١ عررد  تيعررملًَو، ٚعرردّ        ،٭ىرر ملب َرعررد ٠ 

تيهفمل٠٤ تض١ٝٓٗ، ٚتشبمل٠، ٚتيرخْٓ، ّٚعٛم١ تنرَملف تضرٛت   

تضٖرررملح١ تضٗدمٌررر١ ٚتضغٍَٛررر١، ٚنىرررن٠ أْرررٛتا تضٓررررَ تيغرررلت٥ٞ       

تضيرررٛم  تيڀررملهُ ٚتضعًررو ٚتضڀٗررٞ، ٚنىررن٠ ءرررٗين ٖررلت تيغررُ     

ىيررمله، ٚىررٗٛي١ تْررٓٝع٘، ٚعرردّ نفملٜرر١ تيعكٛمررمله      أحررنت ٶت َٚ٪

تيٓظملَٝررر١، ٚمريٚقنتطٝررر١ تٱٌرررنت٤ته، ٚقًررر١ تضخررررملته َٚرملٖرررمله   

 ٚ ريٖمل.  ،تيرٓيٝل مو تزبٗمله تضي٪ٚي١

  قنت٠٤ تٌرُملع١ٝ ممط نملتو تيٛمق١ تين٥ٝير١ مرو صبرُعرٞ    

تيْٛم٠ ٚتضخملطن٠ ِيو تضنتٌ  تي  تىررك٢ َٓٗرمل، ٚمرو تْرٜٛن     

ُ تيرٍملمٟ ٚتةوريٖمل ع٢ً تضوتُ تيعرملّ َٚرد٣ نفملٜر١    َدتُٖمله تيغ

 ملُٖٚٝٽر  ملتيعكٛممله، ٚإٔ صبرُ  تيْٛم٠ ِيو تضْمل م ٜعرُٝ ٚتقعٶر  
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صبرُرر  تضخررملطن٠ ٖررٛ    ِررو إٔ  ٚيررًٝ صبرُعٶررمل ٜعهررً تيٛتقرر  

صبرُ  تيٛتقر  تيرلٟ ٜرن٣ إٔ ت٭ٍرٝمل٤ تير  ْيررًٗهٗمل  رلت٤ َٚرمل٤         

يْرررملْ  ٚتضعرررملٜري يعررردّ تيىكررر١   ت  أّررر ّ  َرررٔ َٗرررد ته ِٝملتٓرررمل

َع٘   ّرٛمتٞ تجملرُر  نرٕٛ     تيْملم١َ ٚتٱٍنتف ٚتيرٓفٝل. أتفلٴ

ُٗرررمل شبڀرررن تيغرررُ، ٝٚتٯ رررن َرّننڄرررمل   م٩ٜر تأِررردُٖمل ٌملَررردٶ

ن ّرٛم تضردتُٖمله َرمل ٖرٛ  ٫  ورملم٠  ع٬َٝر١       َٵٚيهٔ تىرٓرملُ إٔ ْٳ

ِپ ٭ٕ كيو ٌو٤ٷ  يًٝ ع٢ً  ط٬ق٘   هٜرمل ٠ وكملحر١    مل ْٜوټتٛعٜٛٽ َٗ

ٚتىرىملم٠ تضَملعن خبڀٛم٠ تيظرملٖن٠ ٚتسبرد َٓٗرمل ٚتْرَرملمٖمل      تيٛعٞ

ٍٿَٚيرررملْد٠ تزبٗرررمله تضيررر٪ٚي١ عٓٗرررمل. أَرررمل نْٛٗرررمل تٴ      صبرُررر  َررر

تيْٛم٠ ٚءرملمٌ تيغرُ عًر٢ ذبًٝرٌ أىرمليٝو ت٫نرَرملف ٚتمتفرملا        

حرررنٔ تيرُٜٛررر٘، حٛقٛعررر٘ َررر  تيعُرررٌ تزبرررمل  ٚتضيرررملْد٠ تجملرُعٝررر١ 

 ت. ىٝهٕٛ ْمل مٶ

ْٛٝرر١ ٚ ملّرر١ڄ   تيغررُ تيغررلت٥ٞ عكٛمررمله تيغررُ تيرٍررملمٟ تيكملْ

َردْٝررر١ ممليٓيررر ١ يٰورررملم تيْررر١ّٝ ٚتيٓفيررر١ٝ ٚت٫قرْرررمل ١ٜ تضرتت ررر١  

نمليكْرملٔ ٚتسبردٚ     ١٭ْٗرمل أ فًر  َرمل ٜٴعررمل عكٛمر١ أّرًٝ        عًٝ٘

وه عًر٢ تيعكٛمرمله   ٚمنَّر ، ٚتيهفرملم٠، )تيرننٔ تيَرنعٞص    ١ٚتيدٜ

 نتَررر١، ِررر ً، ٕرررُملٕ،   تيٓظملَٝررر١ )تيرررننٔ تضرررمل ٟ ٚتضعٓرررٟٛص 

ٝٽر  ،تَٗري ت٬ف،  مل، َْمل م٠،   ٬م، ٍڀو تييٌٍ يفرت٠ أٚ ْٗمل٥

ٝٶر        مل يًّرردٿَٚرمل ٚم  َرٔ عكٛمررمله   ْظرملّ تيغرُ تيرٍررملمٟ يرًٝ نملح

 .َ٘ٓ 

أٍملم  . ع د تينئ   تضكرتم    إٔ تزبٗرمله تضعٓٝر١ ٚتٌرو    

عًٝٗرررمل  ّررردتم تكرررملمٜن أىررر ٛع١ٝ، ٚإٔرررٝف ٍرررٗن١ٜ ٚىررر١ٜٛٓ عرررٔ    

٢ تيدٚيرر١ تيركررٓو ٚتيٖرر ط تيٛقررمل٥  ٚعكٛمملتٗررمل ٚتيرَررٗري مٗررمل، ٚعًرر 
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ٚتين ا ٚتيرٓيٝل، ٖٚرٛ َرمل ٜيرردعٞ  عرمل ٠  تيٓظرن   ْظرملّ تيغرُ        

تيرٍررررملمٟ ََرررررًُڄمل عًرررر٢ ت٭منررررملٕ تيى٬ورررر١ )تيَررررنعٞ ٚتضررررمل ٟ     

ٚتيعكٛمرر١،  ١ٚتضعٓررٟٛص، تيرر  ٜررردمُ َررٔ  ٬فررمل تهٝٝررف تزبنهرر   

عررد ٶت    ٕررملح١ڄ    ت٫ٖرُررملّ ممليعْٓررن تي َررنٟ   تزبٗررمله تضعٓٝرر١  

٥٬َُرر١ َررٔ طبرررملته نَررف    ٠مل ٚنفررمل٠٤ڄ َٚٗٓٝرر١، ٚهٜررمل  ٚترردمٜ ٶ

تيغررررُ ٚطبرررررملته تضٛتّررررفمله ٚتضكررررملًٜٝ، َرررر  ذبفٝررررو ٚتٛعٝرررر١ 

 ن تيرٛع١ٝ.  َٵَهْٛمله تجملرُ  يًَُملمن١ ٚتضيملْد٠ ْٚٳ

 

 تيرعكٝو تيىملْٞ: أ. ٫ِِ تيٓملّن 

 ٍرررو إٔ تيغرررُ تيرٍرررملمٟ ٜعررررمل َرررٔ أ ڀرررن تزبرررنت٥ِ حبرررلٿ ٫

مرٌ ٖرٞ َرٔ تزبرنت٥ِ تير        ،ِدٜىر١  ٖٚٛ ٌنه١ يٝي  ،تجملرُعمله

ٛټيٹٚٴ ٚٴ ،ٕ تجملرُعمله تي َن١ٜده َ  ته ده ِرر٢   أحٖرٌ   ٌٹر ٚقد 

ٟ   ،تجملرُعمله ٚأْكملٖمل حعرٔ أمرٞ ٖنٜرن٠ مٕرٞ      ،ٖٚٛ تجملرُر  تيٓ رٛ

 ٘ َٳررنٻ عٳًځررر٢   -ّرر٢ً تهلل عًٝرر٘ ٚىررًِ     –إٔ مىررٍٛ تهلل  " ،تهلل عٓرر

ٍّ ٓٳمليځ ،ّٴ ٵنٳ٠ٹ طځعٳمل ٗٳمل، حځ ٌٳ ٜٳدٳٙٴ حٹٝ ٘ٴ مٳًځ٬ڄحځةځ ٵ ٳ ّٳملمٹعٴ ٖٳلٳت  ، ٵ أځ َٳمل  ٍٳ:  حځكځمل

ٍٳ: أځحځر٬ځ        ٍٳ تهللٹ، قځرمل ٜٳرمل مٳىٴرٛ ُٳمل٤ٴ  ٘ٴ تييٻر ّٳرملمٳرٵ ٍٳ أځ ّ ؟ قځمل ِٹوٳ تيڀَّعٳمل ّٳمل ٜٳمل 

       ٞ ٓٿر َٹ ًٳ  ٝٵ ُٻ حځًځر ٔٵ  ځر َٳر ٌٴ،  ٜٳرنٳتٙٴ تيٓٻرمل ٞٵ  ّ  نځر ٛٵمٳ تيڀَّعٳمل ٘ٴ حځ مٚتٙ ٔ ".ٌٳعٳًڃرٳ

َررر١ َٓٗرررمل  ٗرررمل تضركدٿٚتجملرُعرررمله عٝع ،  َٜٛٓرررمل ٖرررلت  ٚ ْ. َيرررًِ

حفرٞ أَنٜهرمل    ،تيغ١ٝٓ ٚتيفكري٠ تعملْٞ َرٔ ٖرلٙ تزبنهر١    ،ٚتيٓمل١َٝ

ِ تيررردتٍٚ ٍِرر َررٔ ٪90ّٚررٌ ترردتٍٚ تييررً  تضغٍَٛرر١       َررى٬ڄ

 ٫ٚم  ًَٝررررملمته 007ْرررررَ عٓرررر٘  يررررمل٥ن تّٛررررً        ،تييررررًعٞ

أ ه ٖرلٙ تيظرملٖن٠       ٚقرد  ،عملضٝر١ڄ  حٗرٛ ٜعررمل لرملٖن٠ڄ    ،أَنٜهٞ
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ٝٽررر  ٫ٚم ًَٝرررملم 127     يرررمل٥ن تْرررٌ قُٝرٗرررمل أَرررمل ممليٓيررر ١  .ملعملض

ي٬قرْمل  تييعٛ ٟ حًٮىف معد تي ّي   تضٛتق  تضفرته ٌٚٛ  

حًررِ  ،َىررٌ ٖررلٙ تيركررملمٜن حٝٗررمل َىررٌ ٚهتم٠ تيرٍررملم٠ ٦ٖٝٚرر١ تٱِْررمل٤ 

أٌررد تكررملمٜن ِررٍٛ ٖررلت ت٭وررن، ٚمعررد تينٌررٛا    ضبررنى تي ّرري     

َٶرر   ٚمعٖررٗمل  ،َٚرٓملقٖرر١ مل َرٖررملمم١ڄٌٚررده تْررنؼبمله ذبُررٌ أمقمل

  ِ َر  إٔ تيفرملمم مرو تيرْرنؼبو      ًَٝرملمٶت  27ٖٚرٛ   ،تٛم  ْفرً تيرنق

تيرٍررملم٠  ٠ْٜررٌ    عَررن ىررٓٛته، يهررٓين ٌٚررده   َٛقرر  ٚهتم  

نم تيرررٛهتم٠ ٌررر٫ٛه مقملمٝررر١  ِٝررري أٌرررنه حٹررر  ،تٱِْرررمل١ٝ٥ تيرمليٝررر١

 َٚٓملحرل  تيرٍملمٜر١  تضَٓرله  عًر٢  تفر١َٝٝ هٜملم٠ 909 ،009عد ٖمل 

ّ    تضًُهر١  َٓرملطل  مهملح١ تي ٝ  موٜرمل ٠ َكردتمٖمل    ّ،9702 تيعرمل

ٕ  02م عبرٛ  نٳٚقد ٕر ڀ  تيفٹر   ّ،9701 عملّ عٔ 49٪ َ  ًَٝرٛ  َٓرر

ٕ  091تٌْ قُٝرٗمل     ،خمليفَٴ ْررَ عرٔ كيرو  ِملير١     مٜرملٍ،   ًَٝرٛ

 .  تيعمل١َ تيٓٝملم١     دبملمٟ  ُ ق١ٖٝ 0920

ٕٻ ُٻ   تيرٍملمٟ ٌنه١ نيمل٥ن تزبنت٥ِ ٫ ههٔ تيكٖرمل٤   تيغ

ملٍٚ تيرردٍٚ عررمل ت٭ْظُرر١ ٚتيرَررنٜعمله  ٚيهررٔ ذبرر ،عًٝرر٘ ممليهًٝرر١

َٓررر٘ ٚتكًٝرررٌ  ڀرررنٙ    تينت عررر١ ٚتضنتق ررر١ ٚتضرملمعررر١ تيفملعًررر١ تسبررردٻ    

   ٘ يفدتِرر١ آوررملمٙ عًرر٢ ت٫قرْرررمل      تْظررنٶ   ٚتيرٖررٝٝل عًرر٢ َنته ٝرر

ٚتي١ّْ ٚتٱْيملٕ. ٜٚعرمل تيُٓٛكُ تيملٜڀملْٞ سبُمل١ٜ تضيررًٗو َرٔ   

ٛټ  تجملرملٍ   ٖرلٙ    ٫ ٜرير  ٚ ،ت ٚحعمليٝر١ڄ مٶأق٣ٛ تيُٓملكُ ٚأنىنٖمل تڀر

تيٛمقر١ يَرنِ٘. ٚأمتٓر٢ إٔ تررِ  متىرر٘ ٚت٫ىررفمل ٠ َٓر٘ َرٔ ِٝرري         

ٚنرليو   ،مل يًٍرنت٥ِ ٚ ڀٛمتٗرمل  آي١ٝ تيعٌُ ٚتفْرٌٝ تيكرٛتْو ٚحكڄر   

ٚ  تزبملْرررو  ،  ٌملْرررو تضيرررملعد٠ تيكملْْٛٝررر١   تيكٖرررملٜمل تضدْٝررر١ 

ٚتفعٝررٌ  ٚم ععٝررمله يملٜرر١ تضيرررًٗو. حرر٬   ،تزبٓررمل٥ٞ ٚتيعكٛمررمله



46

 –0202     
76 

 إحدى مبادرات مزكش ؤضبار

 ٖمل ْررملتَ عررٔ  ٌررنت٥ِ تيغررُ تيرٍررملمٟ يرردٜٓمل ٚتعرردټ    ٍررو إٔ تفررملقِ  

ت ٚتيىرملْٞ عردّ حعمليٝر١ تيعكٛمرمله ْظرنٶ      ،أَنٜٔ: ت٭ٍٚ ٕعف تينقملم١

يردْٝٗمل  ح ُنٚم ىرنٜ  عًر٢ ْظرملّ َهملحّر١ تيغرُ تيرٍرملمٟ دبرد        

ٔ تمتهو ٌنهر١ تيغرُ مبرمل ٜٖرن مْر١ّ      َٳ ٌ عكٛم١ځإٔ تيٓظملّ ٌعٳ

ٚ كت تْكٖرر  تٱْيررملٕ ٖررٞ ًَٝررٕٛ مٜررملٍ أٚ تييررٍٔ ورر٬ً ىررٓٛته،  

ٕٵ ٭ٕ تضمل ٠  مل نملٕ ىعٛ ٜٽ عكٛمر٘ ؼبل ي٘ تيعٛ ٠ ضُملمى١ تيَٓملا  

ٓټ ص92) أْ٘ يٛ عمل     تمتهملب تضخمليف١  ٬ٍ ع٢ً  َٔ تيٓظملّ تٓ

ٖٚٓرمل ظبررد إٔ تيٓظررملّ ٫   ،عملقررو مٖرعف تيعكٛمرر١ ت٭ٚ  ٜٴ ىرٓٛته  4

م مو ٌنت٥ِ تيغرُ َٚرد٣  ڀٛمتٗرمل، ٚ ٫ نٝرف ٜررِ تييرُملم       فنٿٜٴ

ُٻ ٔضځ ه مْر١ّ تيٓرملٌ يًعرٛ ٠ مبُملمىر١ َْرملط٘        مٖملع١ إٔنٻ  

َ  حنه ٖلٙ تيعكٛممله تي يٝڀ١، نُمل أْر٘ ػبرو إٔ ٫ ْٓير٢ إٔ    

َٚرٔ    تأِهملّ تيرعٜٖٛمله تيكٖمل١ٝ٥ يًُرٖنمٜٔ يدٜٓمل َرد١ْٝ ٌردٽ 

ح٬ مد َٔ َنتٌع١ ٍمل١ًَ يٓظملّ َهملح١ّ تيغُ تيرٍرملمٟ عًر٢    ِٻوٳ

َٔ ٖلٙ تيظملٖن٠ تير    م ْمل تسبدٻأ ٤ٕٛ أحٌٖ تيرٍملمب تيعملض١ٝ  كت

 تٓخن   ت٫قرْمل  ٚ  ١ّّ تٱْيملٕ. 

 
 تضدت ٬ه ٍِٛ تيك١ٖٝ:  
 ٚتق  لملٖن٠ تيغُ تيرٍملمٟ ٚعٛتٌَ تفملقُٗمل: 

َدت ًررر٘ ِررٍٛ تيغررُ   . ع ررد تهلل مررٔ ّررمل  تسبُررٛ تىرررٌٗ 

تيرٍملمٟ مكٍٛ تضٓملٟٚ: "تيغُ َمل ؽبًرط َرٔ تيرن ٤ٟ مملزبٝرد"، َٚرمل      

فٝىُٞ: "تيغُ تحملرنّ إٔ ٜعًرِ كٚ تييرًع١ َرٔ عبرٛ      قملي٘ تمٔ ٍِن ت

ممل٥  أٚ ََرت حٝٗمل ٦ٍٝٶمل يٛ تطً  عًٝ٘ َنٜرد أ رلٖمل َرمل أ رل مرليو      
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ٚنررليو قررٍٛ تيهفررٟٛ: "تيغررُ ىررٛت  تيكًررو، ٚع ررٌٛ    تضكملمررٌ".

ٚإٔملف  . تسبُرٛ  إٔ   ڀًل تيغُ ع٢ً تيغٌ ٚتسبكد".ٚيلت ٜٴ  تيٌٛ٘

ّرٛم َرٓٛعر١ مبرمل     يًغُ َظملٖن عدٜد٠، تظٗن ءملمىر٘ َٔ  ٬ٍ

ًټ ٕٳ ه تيغرُ   تي ٝر  ٚتيَرنت٤، ٚتيرلٟ      ِٝمل٠ تيٓملٌ، حٗٓملى ٍ٪ٚ

ٜررررةت٢   كتتٝرررر١ أٟ ّررررٓع١ يعٓملّررررنٖمل أٚ نُٝملتٗررررمل أٚ ٚهْٗررررمل أٚ  

ُٻ     تشبردَمله،   ّفملتٗمل تزبٖٛن١ٜ أٚ َْردمٖمل، نُرمل إٔ ٖٓرملى  ر

ْررٝو ٚ ررُ تض ررملْٞ، ٚتيكمل٥ُرر١ تڀررٍٛ، حررمليغُ عملَرر١ ٖررٛ ٚمررمل٤ ٜٴ      

عرٔ   ، حٖر٬ڄ ٚ ُٝر١ڄ  تد ت٫قرْرمل  إٔرنتمٶ  ه ٿر تجملرُ    َكرٌ، ٜٚٴ

أَنته نُمل    ُ تييً  تيغلت١ٝ٥ أٚ تيفكردتٕ   ٤ٛو   َْتيري ټ

 تيردمػبٞ ي١ًّْ ِملٍ تيع ي   تضٓرٍمله تيڀ ١ٝ.  

   إٔ لرررملٖن٠ تيغرررُ   أىرررٛتقٓمل   .  مليرررد تين ٜعرررملٕٚأٍررملم  

َكًكرر١ َٚيرررف١ًّ، يهررٔ م٦ٝرر١ تيعُررٌ ٚتمربررمل٤ ْظررملّ َهملحّرر١        

ٍملمٟ ىملعد   تفَٝٗمل. نُمل إٔ تنت ٞ نفر٤٬ تيعُملير١   تيغُ تير

نقٗرمل.    أىرمليٝ ٗمل ٚطڂ ىِٗ   منرٛ تيظرملٖن٠ ٚتعردټ   أت تٯى١ٜٛٝ ذبدٜدٶ

 َٓٗمل: ،حمليغُ تيرٍملمٟ ٜعٛ     عد٠ عٛتٌَ

5-      ٔ   تُْٗملى تيٛتحدٜٔ معًُٝرمله تي ٝر  ٚتيَرنت٤ سبيرملمِٗ تشبرمل

 ررٌ نفرر٤٬ حملىرردٜٔ   ن عًرر٢ أَْررڀرِٗ َررٔ قٹ  ٚكيررو ميرر و تيريرررټ  

ٜٚهرفرٕٛ مب ًرم ٍرٗنٟ َكڀرٛا      ،ٜٛنًٕٛ تيعٌُ    ٖلٙ تيعُملي١

ٌٻ  ن.أٚ نىٴ ق

تكررملعً ٦ٖٝرر١ تضٛتّررفمله ٚتضكررملًٜٝ ٚتزبُررملمى عررٔ تيكٝررملّ       -0

َٳ  ٓ  تىرريت  ٚ   ملٍ تييً  تضغ١ٍَٛ ٚتين ١٦ٜ.مدٚمُٖمل   

َٝررٌ تيرررملٌن    تىرررريت  ىررً  م ٦ٜرر١ ٚعرردّ َٓعرر٘ َررٔ كيررو.        -2

 ٚ  َرٓملٍٚ تيٝد. ،ٓملىوتيرملٌن ٜدعٞ إٔ ىعن ٖلٙ تييً  َ
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نىررن٠ ضبرر٬ه "تي ٖررمل٥  تضخفٖرر١" تيرر  ترردٜنٖمل ٚتَررنف        -4

عًٝٗمل ٚتيرفٝد َٓٗمل عُملي١ ه١ٝٓ. ٖلٙ تحملر٬ه ت ٝر  مٖرمل٥  م ٦ٜر١     

 يًغمل١ٜ ٚ ري ّملسب١ ٚترًف مينع١.

حيرٓ  أتيركملعً   "ىعٛ ٠" نىري َرٔ تضٓملٍرط  ت٭َرن تيرلٟ      -1

مغررنه تيهيررو    مل يًعُمليرر١ تيٛتحررد٠ يًع رري مملييررٛم   ٚتىررعٶ  صبررمل٫ڄ

 تيينٜ .

 ررٌ ٚتحرردٜٔ َْرر٤ٛ ٍرر ه١ ٚتىررع١ "ييًيرر١ً تٱَرردت ته" َررٔ قٹ  -1

ٖٚرررٞ أَْرررڀ١   ،مل يًيرررً مل ٚمٝعٶرررٜررردعُٕٛ معٖرررِٗ تيررر عم تٛهٜعٶررر   

يٖررُملٕ عردّ   رٍٛ ىرعٛ ٜو   ٖررلٙ     ،هملمىرْٛٗمل حبنحٝر١ عمليٝر١   

تتيررملا لرررملٖن٠ تيغررُ تيرٍرررملمٟ     ىررِٗ  أتيَرر ه١  ت٭َررن تيرررلٟ   

َرٛتٍ يًخرملمُ. تيٛتحرد ّرملِو     مغنه تيهيو تييرنٜ  ٚذبٜٛرٌ ت٭  

َرٔ ٚتحرد آ رن     م ١٦ٜ ٜيررًُٗمل عرمل ٠ڄ   ملتحملٌ تيرٍملمٟ تيلٟ ٜ ٝ  ىًعٶ

  ىرررعٛ ٟ ا، ٚت٭ رررري ٜيررررًِ مٖرررملعر٘ َرررٔ َرررٛمٿٜكرررّٛ مررردٚم تضرررٛهٿ

َٳررر ا   ٛهٿٔ َٜررررتٟ َٓررر٘. تيررررملٌن تيهررر ري أٚ تضڂررريٮىرررف ٫ ٜعٓٝررر٘ 

 مٝر   تيغمليو ٫ ٜ ٝ  عًر٢ تضرٛهعو ٚيهرٔ ٜردح  فرِ عُر٫ٛه ْظرري       

مل َٓر٘ ِٝرمله٠   ا يرًٝ َڀًٛمٶر  ٛهٿٚتْنٜف تي ٖملع١. ٖٚرلت ٜعرين إٔ تضڂر   

مأٌ َملٍ   ك ٜهفرٞ تَر٬نر٘ ىرٝملم٠ ٚٚىرمل٥ٌ يرّٛرٌٝ تي ٖرملع١       

حملرر٬ه تيرٍو٥رر١ تيرر  متًهٗررمل ٚترردٜنٖمل نررليو عُمليرر١ ٚتحررد٠.       

تٱٍررهملي١ٝ تيهرر ري٠ إٔ ٍرر همله ى٬ىررٌ تٱَرردت ته أّرر ّ      

َرررٔ  أحَرررٌ تيهرررىريٳٖٚرررٛ ت٭َرررن تيرررلٟ  ،عًررر٢ تيرفهٝرررو عْررر١ٝڄ

 ت٭َْڀ١ تي  ِملٚي  تزبٗمله تينمس١ٝ تٛطٝٓٗمل.

َٴ  أ. حٗد ت٭ينٟٜٚن٣   ٠ َردٻ أْ٘ قد تهٕٛ معم تيعكٛمرمله 

ّٚرررملم١َ  رررري إٔ تضعٖررر١ً تهُرررٔ   ّرررعٛم١ تينقملمررر١ ٚتضرملمعررر١      

بػتتتتتوء غتتتتتب   

واضتتع  سلطلطتتل  

انمتتتتداداتس متتتت  

بتتتتت  واهتتتتتدً  ق  

ًتتدع وس جعكتت   

تتتت ا التتتتبعل توسًع 

تتتتت  ،ا للطتتتتتلاوجٌع 

وهتتتتٍ ؤبػتتتته  

ميارضتتتتتتتتتتتوب ا 

 ،جحزهٌتتتت  عالٌتتتت 

لكلس عدم دخوإ 

ضتتتتتتتعودًني   

هذه الػب  ؛ األمز 

  ضتت   ؤ التتذي 

اتطتتتتتار ظتتتتتاهزة 

 ؼ ال ااريالغ



46 

–0202  0202  
79 

 إحدى مبادرات مزكش ؤضبار

تيدقٝكررر١. نُرررمل إٔ ْكرررٓ أعررردت  تضنتق ررر١ تي َرررن١ٜ َرررٔ تيرٍرررملم٠    

ّٳ ٍ منتََ تيرٛتّرٌ َىرٌ تڀ ٝرل    َٔ  ٬ ٌټٚت٭َملْمله ٚ ريٖمل، قد تٴ

، يهرررٔ ت كررر٢ تضَررره١ً   ٕرررعف   942مررر٬غ دبرررملمٟ ٚتڀ ٝرررل  

َٴ  ً تيرٍرملم٠ حكرد   رّردٿ تيرٍملٚب َ  تًو تي ٬ مله، حٛحكڄمل يرْرنٜٓ 

 422أيرف مر٬غ       122% َٔ 02ٖ ڀ  أعدت  تي ٬ مله مٓي ١ 

ٍ  5429،5442أيف م٬غ  ٬ٍ عملَٞ  ٖرٌ   :ع٢ً تيرٛتيٞ. ٚتيير٪ت

ه َعدٍ تيغُ تيرٍملمٟ أٚ يٖعف وك١ تضيررًٗو  ٖلت عمل٥د ٫غبفمل

ُٻرر  ٘   ٌررد٣ٚ تي ٬ ررمله؟ م ررِ إٔ تيرررملٌن تسبْررٝف َفرررته إٔ ٜٗ

حكط شبردَمله   تٚتِدٶ ملن  ملي ٶمل َهر ٶٛحِّوك١ تيعٌُٝ. ٚنٌٝ تضٓرَ ٜٴ

 ،  أَررملنٔ معٝررد٠ عررٔ تضيرررًٗو   هررٕٛ عررمل ٠ڄ ٜٚ ،َررمل معررد تي ٝرر  

ٜٖررڀن تيعُٝررٌ  ءررمل  حٖررًڄمل عررٔ تيوِررملّ َٚيًيررٌ تيٛعررٛ  تي عٝررد٠ 

يَررنت٤ ٌٗررمله ٌدٜررد مررديڄمل َررٔ  ّرر٬م أٚ ٍررنت٤ قڀعرر١. عًرر٢ ىرر ٌٝ   

تضىرررملٍ  ِرررو ٜفيرررد عًٝرررو  نطرررّٛ أٚ مأٌ َهٓيررر١ نٗنممل٥ٝررر١ 

مل ٚءملطًرر١ ءررمل ٜٖررڀنى يَررنت٤ َهٓيرر١     ٜهًفررو ٌٗرردٶت ٚٚقرٶرر  

ٚتضىررملٍ ٜٓڀ ررل عًرر٢ قڀرر   ٝررملم   ،ٖٚررلت َررمل ٜنٜرردٙ تيرررملٌن ،ٌدٜررد٠

  ٕ ت َررٔ خل. ٚقرد ٜهررٕٛ ٌرو٤ٶ    ...أٌٗرو٠ َُٗرر١ نمليى٬ٌرمله ٚت٭حررنت

ًوّ ٚهتم٠ تيرٍملم٠ ٚنٌٝ تضٓررَ  تيغُ مڀنٜك١  ري َ ملٍن٠. ضملكت ٫ تٴ

ملي١ٝ ّٝمل١ْ ٚتٛحري قڀ   ٝملم َٔ  ر٬ٍ معرم تضعرملمه تير  ت ٝر       

َرتا تيْٝمل١ْ تض ملٍن٠ مٌ تىر٬ّ تيڀًو ٚ مىرملي٘     تييًع١؟ ٫ ٜٴ

 تيٛنٌٝ  ٕٚ عٓمل٤ تيعٌُٝ.

حرإٕ َرٔ أىر ملب تْرَرملم تييرً        ،ّٞ. حملٌٕ تيكنْٚ  تعركمل  

مل مدٕٚ تتفملم ٝتين ١٦ٜ   تييٛم تييعٛ ٟ إٔ تضيرًٗو ٚتيرملٌن تيرك
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ع٢ً تٱق ملٍ ع٢ً تًو تيرن ت٠٤ )تضيررًٗو مردت٥ٌ م ْٝر١، ٚتيررملٌن      

ٛټ  ٫ مبكٝررملٌ ِملٜٚررمله ٚيررًٝ ممل٭عرردت      ٘فررهِّا ٚنُٝررمله ٫ تٴتٓرر

ا َررررنٿٚت٭ْررررٛتاص. ٖٚررررلت تيررررلٟ ؼبرررردً عٓرررردَمل ٜغٝررررو تزبملْررررو تض

 ٚتٱٍنت .

ٕ ٚإٔررملف  أْرر٘ حُٝررمل ٜرعًررل مملْرَررملم تيغررُ       .  مليررد تين ٜعررمل

ْٶرر   ،تيرٍررملمٟ عررٔ كيررو.   مل قررد ٜهررٕٛ َيرر٪٫ٚڄ  حررإٕ تضيرررًٗو أِٝمل

َٴ    د٠ ٖٚرِ ٜعًُرٕٛ أْٗرمل    كَّر حهىري َٔ تضيررًٗهو َٜررتٕٚ مٖرمل٥  

َٴ مررٌ  ٕ تي ررمل٥  ٜٴ  ،نررليو د٠. ٜرردحعِٗ    تيَررنت٤  كَّررخررملِٖ أْٗررمل 

تٱتكملٕ   ع١ًُٝ تيركًٝرد. عٝر  ٖرلٙ تييرً       م ٓ ىعنٖمل ٚ م١ٌ

ا َررٔ  رر٬ٍ ٚنرر٤٬    ٍٚ تشبًررَٝ ٛهٻٚتٴرر ،َررٔ تيْررو تررةتٞ عررمل ٠ڄ

٫ٚ  ،تيعنم١ٝ. ٜٚرِ كيو ذب  أْظملم تزبٗمله تينمس١ٝ   تًو تيدٍٚ

ٟٻ  طبمليفرر١ طملضررمل إٔ تي ٖررملع١ ٜٴعررمل  تْرردٜنٖمل     ٍٚ      تررن٣ حٝرر٘ أ

 ملا مرل٫ف  ٜين١ٜ ٍٗري٠ تٴصبملٚم٠. ٖٓملى ع٢ً ى ٌٝ تضىملٍ ىملع١ ىٛ

ٜررررِ   تيْرررو تْرررٓٝ  ىرررملعمله ٍررر ١ٗٝ فرررمل ٚمرررلته       ،تينٜرررمل٫ه

ٚت رملا   أىرٛتقٓمل تيَرع ١ٝ مةقرٌ َرٔ       ،تيرُِْٝ ٚذبٌُ كته ت٫ىِ

حررإٕ تضيرررًٗو َيرر٪ٍٚ عررٔ مٚتُ    ،٦َرر١ مٜررملٍ. ٚ  ِررمل٫ه نٗررلٙ  

  ٟ  ،تيغررُ ميرر و  ق مليرر٘ عًرر٢ مٖررمل٥  ىرر١٦ٝ يررًٝ فررمل ٕررُملٕ دبررملم

يرعن خبررً. ٚقررد َٜررتٟ مٖررملع١ ىرر١٦ٝ قملمًرر١   حكرط ٭ْرر٘ َٜرررتٜٗمل م 

 ،يًرًرررررف ٚيرررررًٝ عًٝٗرررررمل ٕرررررُملٕ ٚممبرررررمل ٫ ههرررررٔ  ّررررر٬ِٗمل   

نملييررملعمله   تضىررملٍ تييررململ. تضيرررًٗو   ٖررلٙ تسبمليرر١ ٕرر١ّٝ      

ٚقد ٌّٚ    أىرٛتقٓمل   ،م ِ نٌ ٤ٍٞ. َٚٔ ّٛم تيغُ تيرٍملمٟ

ت ٌٝٛب تي٬ْدننٚهم تيٝملممل١ْٝ  ِٝري  َمل ٜرعًل مملييٝملمته ٚذبدٜدٶ

عررم تيررٛمِ تضرخْْرر١   تشبًررَٝ مرغررٝري ٚتٌٗرر١ تييررٝملم٠    تكررّٛ م

متتت  ؾتتتور الغتتتؼ 

وقتتتتد  ،ال اتتتتاري

وؾ  إ  ؤضواقنا 

متتتتتتتا ً علتتتتتتتق 

ا جالطٌارات وتحدًد  

جٌتتو  الالبتتدكزوسر 

الٌاجابٌتتتت ؛ حٌتتتتت 

ت وم جعل الورع 

امل خؿؿتتتتتت    

الخلتتتتتٌي ج غٌتتتتتس 

واج تتت  الطتتتٌارة 

وإكططتتتتتتوارات ا 

الداخلٌ  وهزغت ا 

وإسال  ك  ما ًػتس 

إ  اضتتتتتتتتتتت  ا 

 ،ومودًل تتتتتتتتتتتتا

  تتتا اضتتتل  ةوإعها

ومت   ؛شص(آختز )ل ت

تؿتتتتتتدًزها     ث تتتتتت

لل  ل تت  وجٌع تتا 

   ؤضواقناو
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ٚ نييٛتمتتٗمل تيدت ١ًٝ ٚحنٍٗمل ٚ هتي١ نرٌ َرمل َٜرري    تمسٗرمل     

تْرردٜنٖمل  ِٻَٚررٔ وٳرر   آ ررن )يهرروٌص  ملٗررمل تمسٶرر ٥ٚ عڀمل ،َٚٛ ًٜررٗمل

 ك  ،يًًُُه١ ٚمٝعٗمل   أىٛتقٓمل. عُرٌ نٗرلت يرًٝ ٚتىر  تيٓڀرملم     

ٚربٖر  يًٍُننر١   ٜرِ مڀًرو َرٔ أحرنت  ٜكرٓرٕٛ ٖرلٙ تييرٝملمته،       

مملعر ملمٖررمل تىرررخدتّ ٍخْررٞ يهٓٗررمل   تيٓٗملٜرر١ تٴ ررملا   َعررملمه  

تييررٝملمته   تييررٝملمته   تضًُهرر١. َررٔ تييررٌٗ عًرر٢ تضرخْررٓ   

تنرَملف كيرو، يهرٔ تيغملي ٝر١ َرٔ تيٓرملٌ ٫ تيررڀٝ  تنرَرملف        

تيغررُ ميرر و تضٗررملم٠ تيفمل٥كرر١ يًررٛمِ تضررلنٛم٠    ٌررنت٤ تيرعرردٌٜ   

ٝٴ ،ع٢ً تييٝملم٠ يٓٗمل١ٜ    مٝعٗمل ميعن َنتف   ري ىعنٖمل ْملم   تي

 تسبكٝكٞ.  

إٔ تضيرررًٗو ٫   . ع ررد تهلل مررٔ ّررمل  تسبُررٛ   ِررو ٜررن٣ 

ْٶررمل ٜٴرر  ٭ْررر٘ ٜ ّرري عرررٔ أقررٌ ت٭ىررعملم َٚرررمل َٜرر   م  ملتررر٘.       ٬ّ أِٝمل

ٖٿر ٚإٔملف ّ. حملٌٕ تيكنْرٞ إٔ تضيررًٗو ٜٴ   ٌٻ  ملٌ إٔ ٜردح  َ ًغٶر  ف  أقر

ٝٽرر ٕٶررمل عرر   ٫ٚ ََرره١ًځ مل،آْ ٔ  حرر  َ ًررم مررملٖت     َرر  تهررنتمٙ عٛ

 ّفك١ ٚتِد٠.

م نٻإٔ م٥رًٝ ٦ٖٝر١ تيغرلت٤ ٚتيردٚت٤ ّر       . عًٞ تسبملموٞٚكنن 

عررٛت  ع٬ْررمله مٝرر  َٓرٍررمله  لت٥ٝرر١ َڀ ٛ رر١      ق ررٌ حرررت٠ مررةِْٗ تر ٻ  

ٚطمله١ٌ ٚنليو َٓرٍمله ١ّّٝ عمل ٚىمل٥ٌ تيرٛتٌّ ت٫ٌرُرملعٞ  

ٝٿ ٚأْٗرِ َٓعرٛت أنىنٖرمل، ف ٜٴ    آ٫ف،ص 1777مًغ  أنىرن َرٔ )   ٔ  ر

ٝٿو، ٖٚررلت ؼبرررملُ    ّرردٚم مٝملْررمله تفْرر١ًٝٝ أىرر ٛع١ٝ تٴ تييرر  ٔ  رر

  ٚتيٖررملم َٓٗررمل ٚ ررري تيٖررملم   ،تضڀررململ يًُٛتّررفمله ٚ ررري تضڀررململ  

 يرٛع١ٝ تيٓملٌ ٚتط٦ُٓملِْٗ.
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   إٔ تيغررررُ تيرٍررررملمٟ َٜررررٌُ  أ. ضبُررررد تيدْرررردْٞٚكٖررررو 

ٖٶرمل مٗرمل تيعدٜرد      ضمل  ٻ أ ن٣  ٕملح١ڄ أٍهمل٫ڄ كننٙ  حملشبردَمله أٜ

َٶررمل َٓررملِٞ نررىري٠       َررٔ ّررٛم تيغررُ، ن   ُررمل ٜڀررملٍ تيغررُ عُٛ

 تسبٝمل٠ تي١َٝٛٝ.

ٚ  كته تييرررٝملم تضرعًرررل مملىررررريت  مٖرررمل٥  َغٍَٛررر١ ٚ عرررمل ٠ 

 . يٝرررد تْررردٜنٖمل عًررر٢ أْٗرررمل َرررٔ تضهرررملٕ تيٛىرررٝط، كنرررن      

إٔ تضٓرررملطل تسبرررن٠   معرررم تيررردٍٚ تيرررُٓ مملىررررريت       تيَرررملػبٞ

 ٞ ن٠ عررمل  مٝعٗررمل َررٜٚٴ ،ٚتْررٓٝ   مٌررمله أقررٌ ٌررٛ ٠ َررٔ تضٓرررَ ت٭ّررً

َٴ  ٓٻأ ررن٣ عًرر٢ أْٗررمل ت٭ّرر١ًٝ،  ع١   َْررٓعِٗ   كيررو تي ًررد أٚ  ْرر

ن٠. مُٝٓررمل   تسبكٝكرر١ تضررٛت  تضيرررخد١َ   تيرْررٓٝ     َٓڀكررر٘ تسبڂرر 

ٌٻ  تيرر   ١ٌررٛ ٠. َٚىررملٍ كيررو قٖرر١ٝ تييررٍمل٥ن تضغٍَٛرر     تهررٕٛ أقرر

٬ِرت عًر٢ أمحرف معرم ضبر٬ه مٝر        ٜٴ ،ًِْ  ق رٌ حررت٠. َٚرى٬ڄ   

ْٻَٴ ململى محِّرر َملمنرر ص إٔ ٖٓرر   تيرٍو٥رر١ )تييررٛمن   ُٻضررمل ٜٴ  ملْٶرر خ ٢ يررر

ٕٻ ،مملي ٖررمل٥  تضيرررٛم ٠ )أٚ ٜٴهرررو َيرررٛم ٠ َررٔ أَنٜهررملص   ٚنررة

َٴ ٝٽ ١عْٓٻنٌ تي ٖمل٥  ت٭ ن٣   تييٛم  مل! ٚتيغنٜو إٔ أىرعملم  ضبً

ٖرررلٙ تي ٖرررمل٥  إٔرررعملف ىرررعن ْفرررً تيْرررٓف، ٚت٭ رررنب إٔ ٖرررلت 

ٖٶررمل َيرررٛم ، ٚيهٓرر٘ يررًٝ َيرررٛم ٶ      ت َررٔ ْفررً مًررد   تيْررٓف أٜ

ٌ َررٔ َٓڀكرر١ ِررن٠   مًررد آ ررن. ضررملكت ٖررلت ت٫ ررر٬ف   تضَٓررة، مرر

فرررته ْفررً تضٓرررَ ْٚفررً تيع٬َرر١    تييررعن عًرر٢ تيررن ِ َررٔ أْرر٘ ٜٴ   

تيرٍملم١ٜ ْٚفً تيَرنن١ تضمليهر١ يًع٬َر١ تيرٍملمٜر١، ىرٛت٤ نرملٕ       

 تأٚ ٌٗررملهٶ مل ملهٜٽرر ملىررٍمل٥ن أٚ ٍررملَ ٛ أٚ ٍررٛن٫ٛت١ أٚ ََررنٚمٶكيررو 

ٝٽ ٌُ تضٓملطل تسبن٠ ٜيرملعد  أٚ أٟ َٓرَ آ ن؟  ٕ أىًٛب ع ملنٗنممل٥

مَرررهٌ نررر ري عًررر٢ تيغرررُ تيرٍرررملمٟ تضررر ڀٔ. حٍرررٛ ٠ تي ٖرررمل٥     
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ب َرررٔ تينىرررّٛ تزبُننٝررر١. حملينىرررّٛ  ربرًرررف. نُرررمل ٜررررِ تيرٗرررنټ 

ربرًرف عرٔ مىرّٛ تضٓرٍرمله      تزبُنن١ٝ ع٢ً تضٓرَ تشبًٍٝٞ َرى٬ڄ 

 َٔ  ٍٚ أ ن٣.

َرٔ تيغرُ    مل   إٔ ٖٓرملى أْٛتعٶر   أ. ع د تينئ مملىًِم ٚتڀنٻ

 ،ٚت٪ون مَهٌ ن ري عًر٢ ت٫ىرر٬ٗى ٚت٭ىرعملم    ،ن يًعمل٫١َ تظٗ

َٓٗمل  ُ تيَننمله تيهر ري٠ َرٔ  ر٬ٍ  مكرمل٤ عً ر١ تضٓررَ نُرمل        

أٚ ربفرررٝم  ،ٚربفرررٝم ٚهْٗرررمل َرررٔ تيررردت ٌ ٚتييرررعن وملمررر  ،ٖرررٞ

ٚتضيررًٗو ٫   ،ٚتييعن وملمر   04ِ ١ تْ ٓ  21َٔ  نُٝرٗمل َى٬ڄ

 ِ ّرررر١ ت٭نٝرررملٌ تشبمل  ،نرررنتتو تي ٬ىررررٝو   ،َىرررملٍ آ رررن   .ٜعًررر

ٛ  2ممليى٬ٌرر١ نررملٕ ٚهْٗرررمل    ٛ  011أٚ  تهنًٝرر ٚتٯٕ نًٝرررٛ  ،نًٝرر

ٖٶمل ٜڀملٍ تيغُ َيةي١ ٌرٛ ٠ تييرًع١ كتتٗرمل     ،ٚتِد ٚتييعن وملم . أٜ

ٚتير٬عررو مةىررعملمٖمل، نررليو  عڀررمل٤ عررنٚه قٜٛرر١ يًرٍررملم تْررٌ  

تْررررٌ  % يهٓٗررررمل 51٫-52   ربفررررٝم قُٝرررر١ تييررررًع١ َررررٔ    

 هتيرر١ يًُيرررًٗو. أَررمل  ررُ تيرٍررملم تيٛىررڀمل٤ حٝهررٕٛ َررٔ  رر٬ٍ      

ٍنن١ هٜٛه تٖ  ِ ررو   :َىملٍ ،١َ َٔ تيَننملهكدٻتيعنٚه تضڂ

حٝكّٛ تيررملٌن مكرٓ تيعرنه ٚمٝعٗرمل مملسب ر١، قرد ٫        ،ميعن ٚتِد٠

٭ٕ تيَررننمله تكررّٛ    ظبررد كيررو   تييررٛمن َملمنررمله تيهرر ري٠   

مملىررر٦ٍملم تضٛتقرر   ت ررٌ تييررٛمن َملمنرر . تضَرره١ً ت٭ ررن٣        

ملتِٗ مٝرٛه  رري َ٪ًٖر١ أٚ    تيرخؤٜ يد٣ تيٛىڀمل٤  حُعظرِ َيررٛ ع  

 ، ًررف تحملررٌ   ٖٓررملٌن ٚذبرر  تيغ ررملم ٚ مٌررمله تسبررنتم٠ تيعمليٝرر١     

ٚنُىملٍ ربنٜٔ نُٝرمله َرٔ تيردٌملُ     ،ٚت٭ ٢ٖ ربؤٜ تيى٬ٌمله

ٚعٓررد تْڀفررمل٤ تيى٬ٌرر١ ضررد٠ ٭ٟ ىرر و ٜ رردأ تيرردٌملُ      ،تضيرررٛم 
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ٜٴ عملٚ ٕٚ عٌُ تيى١ٌ٬ مدٕٚ ك١َ، ٖٚٓرمل ٜهرٕٛ تيردٌملُ    تيلٚمملٕ وِ 

ّ   ٚأّر ٓ  رريٳ   ،م هرتٜمل ّٝوقد أڂ ٔ  ٚ ،قملمرٌ ي٬ىررخدت   ريٖرمل َر

   حمليكمل١ُ٥ تڀٍٛ. ،أَى١ً

إٔ َٔ عٛتٌَ ته ٜمل  تيغرُ تيرٍرملمٟ    ّ. أىمل١َ نن ٟٚكنن 

ٛټ ََررملمن١ مررمل٥عٞ تيرٍو٥رر١ حٝرر٘، نُررمل ٜٴ   ٖررلت تيغررُ   م٬ِررت تڀرر

ٚقرد   ،أعُرملٍ ٖرلت تيغرُ يًّردٚ      ٚقرد ٜعرين ٖرلت ع رٛمٳ     ،ٚتٓظُٝ٘

 ٜعين تَهًٝ٘  ت ٌ تضًُه١.  

إٔ تي ًردٜمله أّر ّ  تيٝرّٛ تٛنرٌ       . َيرملعد تحملٝرمل  ٚكنن 

ه ٚتض رررملْٞ تزبدٜرررد٠ ٚتحملررر٬ه   ليًكڀرررملا تشبرررملٔ َنتق ررر١ تضَٓررر  

، يهررٔ تض٬ِررت إٔ تيعررملًَو   ملتيرٍملمٜرر١ ٚتڀ ٝررل تيغنتَررمله عًٝٗرر   

 حٝٗمل ِٖ َٔ  ري تييعٛ ٜو.

إٔ تيغُ تيرٍملمٟ ٜردت ٌ َ  تيفيمل    . عًٞ تسبملموٞٚإٔٚٓ 

فهنٜرر١ )تيركًٝرردص ٚ ريٖررمل ءررمل ٜررد ٌ   تيٓررٛا   ْٚظررملّ تضًهٝرر١ تي

خل،  ٫ أْٗررمل    ٚتيهُٝرر١ ٚتيرتنٝررو ٚتيعررد  ٚتغررٝري تيْررٛم٠...     

َٽر  ير٘ تينٌرٛا عًر٢     عًر٢ تضيررًٗو، ؼبرلټ    ملٚتديٝيٶر  ملتيٓٗمل١ٜ تعرمل  

ٝٻ ٔ ي٘ ٍر٤ٞ َرٔ كيرو مْرٛم ٍرنع١ٝ ٚقملْْٛٝر١ ْٚظملَٝر١        تي مل٥   كت ت 

تيفرن ٟ أٚ تيٖرنم تزبُعرٞ     ٱعمل ٠ تييًع١ أٚ ممليرعٜٛم عٔ تيٖنم

 حبل تجملرُ  ِٚل ّملِو تضًه١ٝ ٚتيٛنٌٝ ت٭ًّٞ. 

عد٠ تيمل٫٩ه كته ١ًّ مك١ٖٝ تيغُ   . عًٞ تيڀخًٝٚطنم 

َىٌ توٜٚرن   ،ٖٚٞ: ٌٖ تيروٜٚن ٜد ٌ ُٕٔ ق١ٖٝ تيغُ ،تيرٍملمٟ

ترررملمٜ  ْٗملٜررر١ معررررم تضٓرٍرررمله؟ ٚنرررليو تيكٖررررملٜمل تيررر  تظٗررررن      

ٚتكرر م  ،   َْررملْ  طبمليفرر١ مملىرررُنتم   تضيرررٛ عمله ٚذبًٜٛررٗمل
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ٖٶمل َمل ٜهرَف٘ مٌرملٍ تزبُرملمى َرٔ     ،عًٝٗمل تزبٗمله تينقملم١ٝ؟ ٚأٜ

  ررٍٛ تضُٓٛعررمله مةٍررهملفمل تضخرًفرر١ ق ررٌ   ٛفررمل تضًُهرر١؟ َٚررمل  

ٜرررِ نَررف٘ َررٔ توٜٚررن يًعُرر٬ه، ٖررٌ ٜررد ٌ عٝرر  كيررو ٕررُٔ      

ل حبررل َررنتهيب تيغررُ ڀ ٻررتيغررُ تيرٍررملمٟ؟ َٚررمل تيعكٛمررمله تيرر  تٴ 

 يرَٗري؟تيرٍملمٟ  ري ت

ٕ ٚأٍملم     إٔ ْظرملّ َهملحّر١ تيغرُ      . ع د تيعوٜو تسبنقرمل

ٓټ  ٕٻ تيرٍررملمٟ ٜررٓ ٔ ٜكررّٛ حبٝررمله٠ أٚ عررنه أٚ مٝرر  َٓرررَ     َٳرر عًرر٢ أ

َغَررِٛ مكْررد تضرررملٌن٠، أٚ تْررٓٝ  َٓرررَ طبررمليف يًُٛتّررفمله      

أٚ أ ًفر١ أٚ ع رٛته    ٚتضكملًٜٝ تضعرُد٠، أٚ تىرعُملٍ آْٝر١ أٚ أٚعٝر١  

عملقرررو مله ٚتضكرررملًٜٝ تضعرُرررد٠، ٜٴ أٚ ًَْررركمله طبمليفررر١ يًُٛتّرررف  

ص ًَٝررٕٛ مٜررملٍ، أٚ تييررٍٔ  502220222)   مغنتَرر١ َمليٝرر١ تْررٌ  

َٳرر     ٔ تمتهررو َررد٠ ٫ توٜررد عررٔ ورر٬ً ىررٓٛته أٚ مُٗررمل َعٶررمل، نررٌ 

 تضخمليفمله تضْٓٛٔ عًٝٗمل مٓظملّ َهملح١ّ تيغُ تيرٍملمٟ. 
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ٚإٔررملف  . ع ررد تيعوٜررو تسبنقررملٕ أْرر٘ ٜرتتررو عًرر٢ و ررٛه  ررُ 

ٚنرررليو َْرررمل م٠  ، مت٘ ٚ تررر٬ف تييرررً  تضغٍَٛررر١ تضٓررررَ َْرررمل

 عًُ    تيغُ أٚ تشبدتا.ت٭ ٚته تي  تىرٴ

ٕٻ ّ.  مررررنتِٖٝ ْررررمللنٚإٔررررملف  َررررٔ ّررررٛم تيغررررُ ت٭ ررررن٣   أ

ٜهنٚىٛح  َىرٌ  ملتيغُ   تيملصبٝمله نٓي  منتََ َ ،تضٓرَن٠

 عرررمل ٖررلت تيعُررٌ ٌنهرر١ڄتيٜٛٓرردٚه ٚ ريٖررمل ٚمٝعٗررمل، ٚتيريررمل٩ٍ: أ٫ ٜٴ
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ٕٵننََّٴ ٓٻ  ١   َٽر     ٚتعرردت٤ٶ  ،تيرع ري ّ ٭ٕ  مل عًر٢ ِكرٛم تضًهٝر١ ٚ 

ٖٶررمل     ،تيررملتََ تضٓيررٛ ١ عٓررد أٟ ذبرردٜي عًٝٗررمل ىررٛف ترعڀررٌ؟ أٜ

ضملكت تيرغملٕٞ   تييعٛ ١ٜ عٔ ْي  مرنتََ تسبملىرٛب  ٕٚ ِيرٝو    

ٗٳر ْٓمل   تييعٛ ١ٜ َٔ أنرمل تي ًردتٕ تير  تٴ    أٚ مقٝو ِر٢ قٌٝ  و ٓر

 حٝٗمل ِكٛم تضًه١ٝ؟

ْ٘ َ  نىرن٠ تسبُر٬ه تير      حكملٍ  تهلل تيٖٛؼبٞأ. ع د أَمل 

تكّٛ مٗمل تزبٗمله تضي٪ٚي١ َٚرمل تْرنح٘ َرٔ َ رمليم طمل٥ًر١ عًر٢ ٖرلٙ        

ُٶمل: ٌٖ ِكَّ ،تسب٬ُه ك  ٖلٙ تسبُر٬ه أٖردتحٗمل   ٜظٌ تيي٪تٍ قمل٥

هتٍ  حُرمل  ،مبمل ٜرٛتهٟ تضْرنٚف عًٝٗرمل؟ تيٛتقر  تضًُرٌٛ ٜٓفرٞ كيرو       

ُټ ُٶررمل ٚ تيغرر ْڀررنم تييرر٪تٍ ت٭نىررن   َررمل ػبعًٓررمل ٖٚررٛ   ته ٜررمل   قمل٥

َٴ أُٖٝرر١ڄ مملسبررد ت٭ ْرر٢ عًرر٢ ت٭قررٌ؟ ٚضررملكت     ٍدٜرر١ڄ: ضررملكت ف تهررٔ 

ِٸ  ،ص مةٕ تيٍّٛٛ  يٝر٘ ؼبررملُ ٚقرٶرمل   ٜيرُن تيٕٛ ؟ ٌٖ   متى )تيغمل

كررملٌ مبررمل  َررف ٫ تٴل عًٝرر٘ حُٝررمل يررٛ تنرٴ ڀ ٻٚإٔ تيعكٛمرر١ تيرر  ىرررٴ 

ٚمت٤ تيغررُ؟ ٖررٌ ذبرررملُ تيعكٛمررمله       َررٔ  كرر٘ َررٔ َهملىرروٳ  ّكِّٜٴ

ُٽرر عرر مل ٚنٝفڄررمل؟ ٖررٌ ٖررلٙ تزبٗررمله ٫ متًررو تيهررٛت م مل ٠ تيٓظررن ن

ٖٻ   نًٓرررمل  ًررر١ فرررلت تيغرررنه؟   تي َرررن١ٜ )تضرررنتق وص تيهملحٝررر١ ٚتض٪

ٜرررلنن إٔ َىررٌ ٖررلٙ تيهررٛت م   ت٭َملْررمله نملْرر  َررٔ ت٭ ْرر٢       

ٖمل عًر٢  ٚيليو ف تهٔ ت٪ ٟ  ٚمٳ  مل ٚ  ًڄملتةًٖٝڄمل َٚننوٶت ٚلٝفٝٽ

لننٖمل. ٌٖ أّ ّ  تسب٬ُه ٭ى ملب ٫ ِمل١ٌ ي  تيٌٛ٘ تضڀًٛب

صبن  تٛتٌد )عبٔ ٖٓملص ِٖٚٛم  ع٬َٞ ٭ّّملب تييٓملممله؟ َٚمل 

ٜرردح  فررلٙ تيريررمل٫٩ه إٔ تيع٬قرر١ مررو تيغررُ ٚتضهملحّرر١ ع٬قرر١     

ٚتضفنٚه إٔ تهٕٛ عهي١ٝ، ٖٚرٛ يرٔ ٜظٗرن يٓرمل  ٫  كت      ،طن ١ٜ

ى رر  عهررً كيررو َررٔ ّ َررمل ٜٴكرردٿتىرررڀملع  تزبٗررمله تضيرر٪ٚي١ إٔ تٴ

ملتتتا ا ال غتتتا  

  الطعودً  ع  

بطتتتتتتت  جتتتتتتتزامي 

الحاضتتتتتتتو  دوس 

حطتتتٌ  ؤو رقٌتتت  

بنتا   إ ح ى قٌ  

الطعودً  م  ؤكرب 

البلتتتتتداس ال تتتتتٍ 

ا هٌ تتتتتا ن   تتتتتت  

 ح وق املل ٌ ؟
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ىر٪تٍ: ٖرٌ يرد٣ ٖرلٙ تزبٗرمله       ٖٚٓرمل ٜٴڀرنم  كر١.  َٛوٻ  ٬ٍ  متىرمله 

أّ إٔ تيع١ًُٝ تكّٛ ع٢ً تٌرٗمل ته؟ أَرملّ ٖرلت    ،َىٌ ٖلٙ تيدمتىمله

أتيرررمل٤ٍ: ٖرررٌ عبررررملُ    ٦ٖٝررر١ َيررررك١ً ضهملحّررر١ تيغرررُ   ،نًررر٘

 تيرٍملمٟ؟  

ٛټ ِ  م ٚ  تْ حرإٕ َرٔ أٖرِ أىر ملب تْرَرملم       ،أ. حرمل٥و٠ تيعٍرنٚ

 :عًُٝمله تيغُ تيرٍملمٟ   تضًُه١ َمل ًٜٞ

ٔٿ   تيركْري  • تيرَرنٜعمله ٚتٯيٝرمله تضڀًٛمر١ زبرٛ ٠ أٟ      ىر

ٟٻ  ٍرفملعمله أٚ تٗرملٕٚ عٓرد     َٓرَ ٚتڀ ٝكٗمل مَهٌ ِملىِ ٫ ٜك رٌ أ

تضخمليف١   تٱْرملُ أٚ عٓد ت٫ىرريت   حغُ تييًع١ أ ڀن َرٔ  رُ   

َٚرٔ أٖرِ ت٭َىًر١: )قڀر       تييعن. حغُ تييً  قد ٜر٪ ٟ    تضرٛه،  

ٌ  ڀررنٶت َررهِّه تيهٗنممل٥ٝر١ص، ٜٚٴ تييرٝملمته ٚت٭ٌٗررو٠ ٚتيرّٛرر٬ٝ 

مل ع٢ً تي١ّْ: )نمل٭ ل١ٜ ٚت٭ ١ٜٚ َٚيرّٖنته تيرٍُٝرٌ  ٝٽِكٝك

َٚمل ذبٜٛر٘  نرملنو تيعڀرملمٜٔ َرٔ  ًڀرمله ٚمٗرملمته        ،تضغ١ٍَٛ

ٚعيٌ طبًٛط١ مة ١ٜٚ َڀ١ّْٛ زبلب تضيرًٗهو يًَنت٤ َِٓٗ، 

م ِ  ڀٛمتٗمل تيه ري٠ عًر٢ ّر١ّ َيررخدَٝٗمل    ْكرملٔ تيرٛهٕ      

تي َرررن٠ أٚ يعررر٬ُ عرررد٠ أَرررنته نملييرررهن ٚتيٖرررغط   أٚ ت رررٝم

 ٚتيٖعف تزبٓيٞص.  

 عدّ تيٛعٞ ىٛت٤ نملٕ مي و: •
تْرردحملا تضيرررًٗو يَررنت٤ تييررً  تين ْٝرر١ َررٔ  ٕٚ تيرٓ رر٘     -5

ميرر و عًُٝررمله تيرردعملٜمله تيرتٚػبٝرر١ تشبمل عرر١ يًيررً       ، ڀٛمتٗررمل

 ١َ َٔ تيرٍملم أْفيِٗ أٚ َٔ ََملٖري ىٓملب ٍمله.  تضكدٻ
ُر١ ي٬ىررريت    أٚ عدّ َعنحر٘ مرمليكٛتْو تضٓظِّ  ق١ً ٚعٞ تيرملٌن -0

َٚرررمل ٜرتترررو عًررر٢ كيرررو َرررٔ طبمليفرررمله قرررد ٫   ،َرررٔ  رررملمُ تيدٚيررر١
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ٜدمنٗمل تيررملٌن، أٚ َعنحرر٘ مرليو ٚم رِ كيرو ًٍٜرة فرمل طُعٶرمل           

 ٘ تضْردتق١ٝ  هيٹر ًٌو تضوٜد َٔ ت٭َٛتٍ معٝدٶت عٔ تزبٛ ٠ تير  تٴ 

 ٚتيىك١ تيه ري٠   تييٛم.  
َمل معد تي ٝ  ممليَهٌ تضنٕٞ ع٢ً عبٛ  ن  د١َعدّ تٛحُّ •

ٕ يَررنت٤ أٌٗررو٠ ٛيررليو ًٍٜررة تضيرررًٗه  ٜٖررُٔ ِكررٛم تضيرررًٗو

م ١ْٝ ضعنحرِٗ تضي ك١ معُنٖمل ت٫حرتتٕرٞ تيكْرري  ْظرنٶت يعردّ     

 ٌٚٛ   د١َ تيْٝمل١ْ ٚتٛحري قڀ  تيغٝملم تضڀًٛم١.

 ٟتٯوملم تضرتت ١ ع٢ً تيغُ تيرٍملم: 

ٕ م تڀررنٻ معررم َررٔ تٯوررملم تضرتت رر١ عًرر٢         .  مليررد تين ٜعررمل

 َٚٓٗمل:  ،نْٛ٘ ٜٓڀٟٛ ع٢ً أنىن َٔ طبمليف١ ،تيغُ تيرٍملمٟ

ٖٚرلٙ   ،تْرٗملى تضًه١ٝ تيفهن١ٜ ٭ّّملب تضملمن١ ت٭ّر١ًٝ  •

 طبمليف١ ّنؼب١.

ٚ  رررنتم  ،تٱٕرررنتم ممليٛنٝرررٌ تينمسرررٞ يًُملمنررر١ ت٭ّررر١ًٝ    •

َٴ  د٠.كَّتييٛم م ٖمل٥  

ه يرْررنٜف ًرر١ ميررٛم تي يررڀمل  ًررل ىررٛم َٛتهٜرر١ يًيررٛم ءىٻ  •

   تي ٝرر  َررٔ  رر٬ٍ ٚىررمل٥ٌ تيرٛتّررٌ  د٠،  ٕررملح١ڄٖررلٙ تييررً  تضكَّرر

 ت٫ٌرُملعٞ.

َٴأٌٚٛ  ٖلٙ تييً   • م فرِ  ْرنٻ ىِٗ   لٗٛم دبملم ٍٓڀ١  ري 

ٜكَٛررٕٛ مملىرررريت  ٖررلٙ تييررً  َررٔ أىررٛتم تشبًررَٝ ٚكيررو       ،ملي ٝ مرر

 مهُٝمله ّغري٠ يهٞ ٫ ًٜفرٛت ت٫ْر ملٙ.

 –إٔ تيغرُ تيرٍرملمٟ    ِٚأ. حمل٥و٠ تيعٍرن َٚٔ ٌملْ ٗمل كننه 

مملقرْرررمل  تيدٚيررر١ ٕرررنمٶت  طرررملٍ ٌٛتْرررو نرررىري٠ تٖرررنټ - يٮىرررف
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   نرر ريٶت، ٚت رررتم َعظررِ ت٭َْررڀ١ َٚعظررِ تييررً  ٚتشبرردَمله  

ِٝملتٓمل تي١َٝٛٝ، حعًُٝمله تيغُ طملي  ت٭طع١ُ ٚ ٝملمته تييرٝملمته  

ٚتير٬ّٝٛه تيهٗنممل٥ٝر١، ِرر٢ ت٭ ٜٚر١ ف تيرًِ! َٚرمل مأٜٓرملٙ َرٔ        

ملم  رر٬ٍ أهَرر١ نٛمْٚرررمل تسبمليٝرر١ َررٔ طرررنم     تىرررغ٬ٍ معررم تيرٍررر  

َعكُرررمله ط ٝررر١ َغٍَٛررر١، ِٚرررر٢ تسبٝٛتْرررمله ف تيرررًِ َرررٔ ٖرررلت 

ٖٶررمل  ًٍٜٚرر  َرر١ فررمل أٚ ِكٓٗررمل   ٕٚ يًغررُ ىررٛت٤   ت٭عرر٬ف تضكدٻ  ٪أٜ

مملفنَْٛررمله طُعٶررمل   هٜررمل ٠ ٚهْٗررمل  ٕٚ أ ْرر٢  ِيررملٌ مبررمل ىررريتو  

ٔ ٜةنًرررٗمل! ٚ ريٖرررمل عًررر٢ كيرررو َرررٔ إٔرررنتم ط ٝررر١ ممليغررر١ ت٭ك٣ ضځررر 

ٕٻت َرٔ أقر٣ٛ    دټٚتعٳر  ،أىرٛتقٓمل ترُرر  مكر٠ٛ ٍرنت١ٝ٥ ٖمل٥ًر١      يهىري. ٚ٭

ت٭ىررٛتم تيعنمٝرر١ ٚتيعملضٝرر١ ) ملّرر١   تضٓرٍررمله تيغلت٥ٝرر١، ٚأٌٗررو٠  

َٴ حَٚيرّٖرنته تيرٍُٝرٌص  يرليو     ،تفٛتتف تزبٛتي١ ح١ يررٗدٳ ٗرٞ 

ٌٿ  ِ    َررٔ نرر ٚهت ه عًُٝررمله تيغررُ   .َيرررىُن طررملَ  ٚتررملٌن  َررمل

َرهٌ طبٝرف  ر٬ٍ تييرٓٛته ت٭ رري٠،      د٠ متيرٍملمٟ ٚتييً  تضكَّر 

ٞ  ٚأّررر ّٓمل ٫ ْعرررنف تيفرررنمٳ  د، ٚتييرررًِٝ َرررٔ  كَّرررٚتضڂ مرررو ت٭ّرررً

ٌ ٖرردمٶت نرر ريٶت ُىٿررد٠! ٚأّرر ّ  تٴتضغَررِٛ َررٔ ٌررٛ ٠ تييررً  تضكَّرر 

ٚتيننم ٚمت٤ تكًٝد  ،يًىن٠ٚ   ىً  ٫ دبًو  ري ت٭ى٢ ٚتيٖنم

 تضَملٖري مْٛم٠ َنمه١ ضٝوت١ْٝ نىري َٔ ت٭ىن.
   إٔ تيٖنم تٱْيملْٞ ٚتضمل ٟ يًغُ  ّ. حملٌٕ تيكنْٞ ٚكٖو

٘ ٜرٓملىرو طن ٜٽرر  ٘ ٖرٝملا ت٭َملْرر١ تيرلٟ ْ ٻرر  يٖٚرٛ َ٪ٍررن   ،مل َر  ٍُِرر

 تهلل عًٝ٘ ٚىًِ.  ٢عٓٗمل تينىٍٛ ًّ

َر  َرمل كنرنٙ  . عًرٞ تسبرملموٞ       ّ.  مليد تيعىُملٕمُٝٓمل ت رًف 

  تعكٝ ررر٘ َرررٔ إٔ تيغرررُ تيغرررلت٥ٞ ٖرررٛ أ ڀرررن أْرررٛتا تيغرررُ عًررر٢   
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٫ٚ  ،كررملٌ مبررد٣ تتيررملا  ت٥ررن٠ تيرررةوري حررملشبڀٛم٠ ممبررمل تٴ تٱطرر٬م 

عًرر٢   ْٜررٓ ممليرررمليٞ تعظررِٝ  ڀررٛم٠ ْررٛا َررٔ تيغررُ عًرر٢ ْررٛا آ ررن  

مل ً ِنٜكڄر ّردٹ ى ٌٝ تضىملٍ، تيغرُ   ىرًو نٗنمرمل٥ٞ ههرٔ إٔ ٜٴ    

عظُٝرر١   ت٭مٚتم ٚتضُرًهررمله، ٚتيغررُ         يررمل٥نٳٛقٹررٜٴ ٖررمل٬٥ڄ

٠ تيڀٛتمرل عًر٢ م٩ٌٚ   ٛق  مٓمل١ٜ َرعرد   ًڀ١  نىمل١ْٝ ههٔ إٔ ٜٴ

َٹَٳ ٭ٕ تعظِٝ معرم    ٔ ىهملٕ. تيغُ نً٘  ڀة ٫ٚ ْٜٓٔ حٝٗمل 

ت٭ْررٛتا ٜكررٛ     تيرٗررٜٛٔ   أْررٛتا أ ررن٣، ٖٚررلت مدتٜرر١ تشبڀررن.       

ٛټ -نررليو حررإٕ تعنٜررف ٚهتم٠ تيرٍررملم٠ يًغررُ      م ّ.  مليررد    تْرر

ٖررٛ تعنٜررف َٓكررٛٔ، حٗٓررملى َررٔ تيغررُ َررمل ٖررٛ  ررري      -تيعىُررملٕ 

نٙ مبٌٛررو ت٭طررن ٚتضكررملًٜٝ تيرر     ًَُررٌٛ ٫ٚ ههررٔ قٝررملٌ أورر   

ُٻ تيغرررُ   َيرررر٣ٛ أ ت٤  ،ٓٗمل كيرررو تيرعنٜرررف. َرررٔ كيرررو َرررى٬ڄتٖررر

مررررٌ ِٚررررر٢   ،تشبرررردَمله ٚت٭عُررررملٍ تيٝدٜٚرررر١ ٚتضٗٓٝرررر١ ٚتسبنحٝرررر١   

ٖٶمل تيغرُ   تيفّرٓ تيڀريب أٚ تيرْرملَِٝ      :تيفهن١ٜ. َٚٔ كيو أٜ

َٚررمل    كيررو. ٖٚررلت تيٓررٛا َررٔ     ،تفٓدىرر١ٝ أٚ ت٭عُررملٍ تحململىرر ١ٝ 

ههررٔ إٔ ٜهررٕٛ َررٔ أ ڀررن تيْررٛم مبررمل ٜٓڀررٟٛ عًٝرر٘ َررٔ  تيغررُ

حيمل  ٚتلَن ٚتديًٝ ّٚعٛم١   تيكٝملٌ ٚتيهَرف  ٫ معرد ٚقرٛا    

  ٍ حإْر٘ َرٔ تيٖرنٚمٟ تٛىرٝ  تعنٜرف تيغرُ        ،تيٖنم. ٚع٢ً أٜر١ ِرمل

نْٛٗرمل    تيرٍملمٟ يٝرعرد٣ تضٓرٍرمله ٚتييرً     تشبردَمله نرليو     

ٖٶررمل ينقملمرر١ ٚهتم٠ تيرٍررملم٠    ٗ  ، ملٕررع١ أٜ  ررٌ مل َررٔ قٹٚػبررنٟ تكررده

ْرر١ َررٔ تيررٛهتم٠ ٚكته ٍخْررٝمله تعر ملمٜرر١ َٓظُرر١.  نٝملْررمله َن ٻ

د٠، حإٕ تيٛتقر    ت٭ىرٛتم ٜرمله جبر٤٬     أَمل ممليٓي ١ يًُٓرٍمله تضكَّ

َد٣ تيرٗملٕٚ   عنه ٚمٝ  تضٓرٍمله تضكًد٠ َٔ طبرًف تيع٬َرمله  

تيرٍملمٜرر١ مرر٬ مقٝررو ٫ٚ ِيررٝو. ٚتييرر٪تٍ ٖٓررمل ٖررٛ يررًٝ حكررط      

متتتتت  ال تتتتتوري 

توضتتتتٌا تعزًتتتت  

الغتتتؼ ال اتتتاري 

لٌ عدى املن اتات 

والطتتتتتتتتتتلا إ  

 ؛دمات كتتتذلاالختتت

ا  كوب ا خاقع  ؤًك 

لزقاجتتتتتتتتتت  وسارة 

وًاتتتزي  ،ال اتتتارة

بت  ت دمي ا مت  ق  

ؿ  مت  كٌابات مزخ  

التتتتتتتتتوسارة و ات 

غخؿٌات اع بارًت  

 منظ  
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ٔ مٝر  ٖرلٙ تضٓرٍرمله   ت٭ىرٛتم، مرٌ   نٝفٝر١        ٝرملب تينقملمر١ عر   

ٕٵحيررررّٗمل أىملىٶرررر  نملْرررر  َٗنمرررر١ڄ مل َررررٔ تضٓملحررررل تزبُننٝرررر١، ٚ 

ٖرلت تضَرٗد تضيرهٛه عٓر٘   ٖرلت       ٕٻ حملضْٝ ١ أعظِ مر٬ ٍرو.   

٘  تزبملْررو ٜٴ ٍٿٜٚٴ ،يررِٗ   تهررنًٜ وكملحرر١ تيغررُ ٚتيرٗررملٕٚ حٝرر   َرر

قٗررمل ٚت٫ٌرررتت٤ عًرر٢ ت رتت  ،عًرر٢ نيررن قٝررٛ  تضًهٝرر١ تيفهنٜرر١   

ٚٳ ٌرررٌ. َٚرررٔ تيٖرررنٚمٟ تفعٝرررٌ تينقملمررر١ عًررر٢  ٚتيرعررردٟ عًٝٗرررمل مررر٬ 

َرٔ ت٫ىررريت     تضٓملحرل      د٠   نملٌَ  ٚم٠ تٱَدت تضٓرٍمله تضكَّ

    َٓملحل تي ٝ  مملزب١ًُ ٚتيرٍو١٥.  ،تزبُنن١ٝ

ٞ و ٚعكَّ مةْر٘ ٫ ٍرو إٔ نملحر١ ٌٛتْرو تيغرُ        . عًٞ تسبرملمو

٭ىرن٠ ٚتيرٛطٔ َرمل ٜعرمل ٍ     فمل َرٔ تيٖرنم ت٫قرْرمل ٟ عًر٢ تيفرن  ٚت     

٭ٕ تيٓفً   َٝوتْٝمله  ٍٚ، ٕٚنمٙ ع٢ً ١ّّ تٱْيملٕ ٕنم حمل م

َٴ َرر١ عُرردٶت ٚ ڀررةڄ. ٚتٱٍررملم٠    إٔ تيغررُ تيغررلت٥ٞ     ّنٻتٱْيررمل١ْٝ 

أ ڀن أْٛتا تيغُ ٜنٌ  يهىن٠ ت٭ْٛتا تيغلت١ٝ٥ تيڀمله١ٌ ٚتضڀٗٝر١  

طٔ يرن ع١ َٚمل ٜٴٖملف  يٝٗمل َرٔ  ٕرملحمله أو ر  تيڀرو أْٗرمل تٴ     ٚتضْٓٻ

ت٭ ل١ٜ ع٢ً تضرد٣ تي عٝرد. َرٔ ٖرلت تزبملْرو ٚعًر٢ تضرد٣ تي عٝرد،         

ٚحكردتٕ تيهًفر١ تي َرن١ٜ أنىرن َرٔ       ،تنتف  تيهًفر١ ت٫قرْرمل ١ٜ  

إٔ تٓٗملم مٓمل١ٜ أٚ َمل ٜٴُملوًٗمل َٔ أِردتً أ رن٣ ْرٍٝر١ڄ يغرُ ٚقر         

 تيرهٜٛٔ أٚ تيرٍٗٝو.

 ٟآيٝمله َهملح١ّ تيغُ تيرٍملم:   

 ،ٛتطٔ ٚتضكِٝ ٚتٌو ٚطينإٔ ١ّّ تض  . عًٞ تيڀخًٜٝن٣ 

َٳ ٌٻعنٿٔ ٜٴَٚعملق ١ نٌ  تٖرُملّ  ه ٖلٙ تي١ّْ ػبو إٔ ٜهٕٛ ضب

 عٝ  تيٛهتمته ٚتف٦ٝمله ٚت٭حنت .
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ِٿ    ،أ. ٫ِرِ تيٓملّررن َٚرٔ ٌٚٗر١ ْظرن     ت ٌٚررٛ  ٌردٽ  حرإٕ َرٔ تضٗر

ن٦ٝٗر١  )١ٌٗ يرٓيٝل تزبٗٛ  مو طبرًف تزبٗرمله تضعٓٝر١ مملينقملمر١    

ً  ٦ٖٝٚر١ تضٛت  ،تيغلت٤ ٚتيدٚت٤ ٚٚهتم٠  ،ٚتزبُرملمى  ،ّرفمله ٚتضكرملٜٝ

ٜٚهررٕٛ يرردٜٗمل ّرر٬ِٝمله   ص،ٚٚهتم٠ تيومتعرر١ ٚتي ًرردٜمله ،تيرٍررملم٠

   ٘  ،ق١ٜٛ   تيرٓيٝل مو ٖلٙ تزبٗمله ٚممڀٗمل مٗردف ٚتِرد يرّكٝكر

ٖٚررٛ َهملحّرر١ تيغررُ تيرٍررملمٟ. نُررمل أْرر٘ ػبررو نررليو  عڀررمل٤     

  تيرررڀٝ  َرٔ  ٬فررمل تر ټرر  ،ّر٬ِٝمله زبُعٝررمله يملٜر١ تضيرررًٗو  

تيغرُ ٚتير ًٝرم ٚمحر  تيردعمل٣ٚ ٚ عرِ تضرٖرنمٜٔ َرٔ تيغرُ         ِمل٫ه 

ٝٽ  مل. تيرٍملمٟ قملْْٛ

إٔ َهملحّررر١  أ. ضبُرررد تيدْررردْٞكنرررن  ،ٚ  تييرررٝملم كتتررر٘

ب عًٝ٘ تيعملًَٕٛ م٘. نُمل إٔ ٖٓرملى أُٖٝر١   ٌ ٜٚردمٻدمٻتيغُ عًِ ٜٴ

 ُ ٜٚهرٕٛ َرٔ َٗملَٗرمل     ،يٌٛٛ  ١ٌٗ َيرك١ً َع١ٝٓ مبهملح١ّ تيغر

أٚ  دَررر١، حرررملض٬ِت إٔ أ ًرررو َرررمل تيفّرررٓ ٚتٱٌرررمله٠ ٭ٟ َٓررررَ 

َررف ٖررٛ ْرٍٝرر١ مرر٬غ أٚ يًرر١ ممليْرردح١. ٫ تٌٛررد آيٝررمله َررٔ   تنرٴ

تي دت١ٜ يركًٌٝ عًُٝمله تيغُ. عبرملُ نُمل   نرٌ تيردٍٚ تضركدَر١    

ٍنن١ أٚ ٍننمله تكّٛ مٕٛر  تضٛتّرفمله ممليرعرملٕٚ َر  تزبٗرمله      

ٚتنتقررو عًُٝرر١ تٱْرررملُ ٚ ٌررمله٠ تضٓرررَ. أَررمل عررٔ نٝفٝرر١     ،تينمسٝرر١

تق رررر١ عًُٝرررر١ تٱْرررررملُ، حٗررررلت َررررٔ ّررررًو عُررررٌ تيَررررنن١ أٚ    َن

ٕٻ ٖرلٙ تيَرنن١ أٚ تيَررننمله        تيَرننمله   مًرد تضَٓرة. ِٝري  

ػبو إٔ تعٌُ  ت ٌ تضًُه١ ٚ ملمٌٗمل. أَمل تيعكٛممله تسبملي١ٝ حٗرٞ  

٫ تْرٌ سبرد تزبنهر١. َررمل ٜٓ غرٞ حعًر٘ ٖررٛ تييرٍٔ ٚتسبنَرملٕ َررٔ        

 ءملمى١ تيعٌُ تيرٍملمٟ َد٣ تسبٝمل٠.
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ٞ  . ٚتتفررررل  َرررر  أُٖٝرررر١ ٌٚررررٛ  تحملككررررو    يٝررررد تيَررررملػب

تضرخْْررو تضرر٪ًٖو تيدتمىررو يفررٔ تيرّكٝررل   صبررملٍ تيرّملٜررٌ    

تيٓررٛا َررٔ تضرخْْررو،   تن يرردٜٓمل ٖررل ٚتيغررُ تيرٍررملمٟ. حررإكت تررٛحَّ  

َٴرر  نررملف عًرر٢ تضٓملحررل ٚت٭ىررٛتم،    عو ٚمعررد ٺٛهٻحبٝرري ٜهْٛررٕٛ 

 رر  تيرردحملا ت٭ٍٚ ٕررد تيغررُ تيرٍررملمٟ. ٜٚر  حررإِْٗ ىررٝهْٕٛٛ  ررطَّ 

َٳرر   كيررو تيعكٛمررمله تيٓملٌعرر١ تيرر  ذبرردټ  ٔ َررٔ عًُٝررمله تيغررُ ٚتررن ا 

ٛٿ  .ت٭ بٳ أىمل٤ٳ تيعكٛم١ځ ٔٳَٹٍ ي٘ ْفي٘ تيكٝملّ م٘، حُٔ أځتي

ٛټ حإْر٘ ٫ ٜٓكْرٓمل تةىرًٝ أْظُر١      ،ّ. حملٌٕ تيكنْٞم ٚ  تْ

ٕٵ    ٫ إٔ عٛتَرررررٌ  ،نملْرررر  حبملٌرررر١ يًرڀررررٜٛنص    ٚىررررٔ قررررٛتْو )ٚ 

١   ٖلت تيَرةٕ، َٚرٔ أمرنه    ص حبمل١ٌ ٭ٚيenablersٜٛتيرُهو )

ٖٶرررمل َٓرررملِٞ ٖرررلٙ تيعٛتَرررٌ تيڀملقررر١ تي َرررن١ٜ تض٪ًٖررر١ ٚتضدمٻ  مررر١، أٜ

تيرٛمٜررد، ٌٚررٛ ٠ تضٓرررَ، ٚتڀ ٝررل تيرفرررُٝ، َٚعررملٜري تييرر١َ٬ َٚررمل 

ٜٗد ٖمل ِيو تييًع١ أٚ تشبدَر١، ٚتض٪ىيرمله تير  تررٛ  تردمٜو      

ٝٽر  ملّر١ڄ  مل، ٚ مل، مملٱٕرملح١    ت٫مرعرملً ٚتيردٚمته  ملمٌٝٽر    كيو  ت ً

ّ تيغررررُ ٚت٫ِرٝررررملٍ   تضٓرٍررررمله   ٍررررنٿ  تيرررردٍٚ تيرررر  تهررررمل  تٴ  

ٌٻ أٚمٚممل ٚىٓغملحٛم٠ أحٌٖ َرٔ أَنٜهرمل ءملمىر١ڄص.     ٚتشبدَمله )ٚيع

ٖٶمل أٌٗو٠ تيهَف تسبدٜى١، ٚطبررملته تيرًّٝرٌ، ٚتيهَرف     ٚأٜ

عڀٞ تضن١ْٚ ٚتيينع١   تربرملك  ٌرنت٤   تٱٍعملعٞ، ٚتيعنممله تي  تٴ

ن تيرٛعٞ ممل٭ىرمليٝو تفمل حر١    َٵر    ْٳ ٚ ريٖرمل نرىري.  ٕرملح١ڄ    ،َعو

تيرمل٫٩ه   حرإٕ مثر١ځ   ،ا ٚتضيررًٗو. َٚر  ٖرلت   ٚتضَٛق١ يًرملٌن ٚتضرٛهٿ 

ٌ يرٛلٝفٗمل    ٴٖٞ أحٌٖ تييټ َٚٓٗمل: َمل ،١ِٚ   ٖلت تٱطملمنَڀ

ذبكٝل تيغنٕو تيدعمل٥ٞ ٚتين عرٞ؟ ٖٚرٌ تيرَرٗري أّر ٓ ٕرنٚم٠      

ٖرٌ   ،ِهملّ؟ نرليو عٓٗمل ممل٫ىِ ٚتزبنّ ٚتيعكٛممله ٚت٭ ٫  ٝملمٳ
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ِپ     ٕٳ  عررمل ٠ تيٓظررن   ت٭ِهررملّ ٚتيعكٛمررمله َٗرر ٝټرر  تٯ ٛټَرر  تغ ا ن ٚتٓرر

٘ ٚتعرردټ ،تضٓرٍرمله ٚتشبرردَمله  ٌٚٚررٛ  تيعكررٛ   ،  ت٭ٜرردٟ تيعملًَر١ حٝرر

 ٔ ٚ رررريٙ؟ َٚرررمل ىررركف تيَرررد٠   ت٭ِهرررملّ؟ ٖٚرررٌ       ،َرررٔ تي رررملط

َٚررررد٣  ،ت٫ِرٝملطررررمله ت٭َٓٝرررر١ تضٛتن رررر١   تضرررردتُٖمله نملحٝرررر١

 ه يًخڀٛم٠؟تيرعنټ

وٓمل عرٔ َرد٣   أْ٘  كت ذبردٻ   . ع د تهلل مٔ ّمل  تسبُٛ ٜٚن٣ 

ٕ  كرررر١ دبررررملٙ تيغررررُ، حررررُٝهٔ تيكررررٍٛ   نفملٜرررر١ تيعكٛمررررمله تضڀ ٻ 

تيرَنٜعمله تيد١ٜٝٓ ٚتيكمل١ْْٝٛ   تضًُه١ ٖٞ نف١ًٝ حململممر١ ٖرلت   

عكٛمرمله نملحٝر١، مُٝٓرمل َرمل ْرنتٙ َرٔ ِملٌر١         دټتيٛممل٤، نُمل أْٗمل تعٳ

تينقملمٞ، ٚتيدٚم تينقرملمٞ   تضًُهر١   َملى١  يٝ٘، ٖٛ تفعٌٝ تيدٚم 

حررٛهتم٠ تيرٍررملم٠ تنتقررو،    ٖررٛ َرعررد  تضٗررملّ َررٔ يرردٕ ٌٗررمله عررد٠   

٦ٖٝٚرر١ تيغررلت٤ ٚتيرردٚت٤ تنتقررو، ٚٚهتم٠ تيَرر٪ٕٚ تي ًدٜرر١ ٚتيكنٜٚرر١       

ٖٶرمل، ٚيهرٔ     تنتقو، ٚأ ريٶت ٚهتم٠ تي ١٦ٝ ٚتضٝملٙ ٚتيومتع١ تنتقرو أٜ

َرهملًَر١  َ  كيو نًر٘ حمليريرمل٩ٍ: ٖرٌ ّٚرًٓمل    ٌٚرٛ  ٍر ه١       

ٕٻ      ٝٶمليررد٣ تًررو تزبٗررمله ترردْ   َررٔ تينقملمرر١ تيدقٝكرر١ تيفملعًرر١، أّ أ

  ُ َررٔ تًررو تزبٗررمله     ٞفرررته إٔ تررةت  تٱٌملمرر١ ٜٴ  ؟َكملَٚرر١ آحرر١ تيغرر

م يٓررمل عررٔ قرردمتٗمل َررٔ  رر٬ٍ  َهملْٝملتٗررمل تي َررن١ٜ ٚت٭ ٚته  ْررنٿيرٴ

ٚتيڀنم تي  تٓرٍٗٗرمل حململممر١ تيغرُ، ٚ  تيٛقر  ْفير٘ ًّْرت إٔ       

 ملعرٔ إٔ ٖٓرملى ىرًعٶ      تضٗرملّ تينقملمٝر١، حٖر٬ڄ    ملٓٶٚت ملٜ ملٖٓملى تَررٶ

فررته إٔ تٓركررٌ تضٗررملّ تينقملمٝرر١ عًٝٗررمل َررٔ ٌٗرر١ ٭ ررن٣، َىررٌ َررمل  ٜٴ

ه يٓكٌ َٗملّ تٱٍنتف تينقملمٞ يًُٓرٍرمله تيومتعٝر١ َرٔ ٚهتم٠    فرتٳٜٴ

ٚفررلت   تيَرر٪ٕٚ تي ًدٜرر١ ٚتيكنٜٚرر١    ٚهتم٠ تي ٦ٝرر١ ٚتضٝررملٙ ٚتيومتعرر١ 

خْررٓ ٚت٫ رْررملٔ ُٖررمل تيڀنٜكررملٕ  حررإٕ تٛهٜرر  تضٗررملّ ِيررو تير 

 اهنتتتتتتا  ضتتتتتتلع  

فتتتبف ؤس تن  تتت  ً  

امل تتام الزقاجٌتت  

علٌ تتا متت  ج تت  

ألختتتزى، م تتت  متتتا 

ف لن تتتتت  فتتتتتب  ً  

م تتتتتتام ان ا  

الزقايب لل ن اتات 

ة الشراعٌت  مت  وسار 

الػتتتؤوس البلدًتتت  

وال زوًتتتتتتتت  إ  

وسارة البٌ تتتتتتتتتتت  

 واملٌاه والشراع 
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ٜٴ   تيّٛرررٍٛ    َهملحّررر١   تضَٓرررٛ ٠ځ  كرررملٕ ت٭ٖررردتفٳ ّكِّتيًرررلتٕ 

َٿَن٠ٌٛ تٴ مل تٙ تردَري تير ٬  ّرّٝٽ   َرٔ ت٬عرو َر٪ ٻ    ٔ َٓرٍمله ذبدټ٪

َٳ مل. ٚمث١ځٚتقرْمل ٜٽ ١٦ٖٝ َرخْْر١ تضٗرملّ سبُملٜر١     ةِمل١ٌ    إٔ تٓ

َٴ ُٻتضيرًٗو، ذب   يررًٗوص أٚ )٦ٖٝر١   ٢ )١٦ٖٝ تينقملم١ ٚيملٜر١ تض ي

ٕٻ يملٜرر١ تضيرررًٗوص، ٚأ٫ تهررٕٛ تملمعرر١ڄ  يررٛهتم٠ تيرٍررملم٠، حبهررِ أ

مل، ٖٚرلت ت٭َرن   َٔ َٗملّ ٚهتم٠ تيرٍملم٠ يمل١ٜ تيرملٌن ٚتضيررًٗو َعٶر  

 ٜرعملمه َ  ذبكٝل أٖدتف نٌ طنف. 

ُ  م ٚتڀرررررنٻ    َٕٛرررررٛا تٱع٬ْرررررمله    .  مليرررررد مرررررٔ  ٖرررررٝ

ٞ َىررٌ تييررٓملب تٱيهرتْٚٝرر١ َررٔ  رر٬ٍ َٛتقرر  تيرٛتّررٌ ت٫ٌرُررملع 

َټ    مفٕٛر٢   ٍمله ٚتيفًٝ مٛى ٚ ريٖمل، حكد نملْر    مردتٜملتٗمل تعر

ٚ ُ ٚتٕرٓ ّٚرنٜٓ  ٕٚ ٌٚرٛ  عكٛمرمله   ِرملٍ تيرٖرًٌٝ. ٚيكرد        

ٚأّدمه ْظرملّ تيرٍرملم٠ تٱيهرتْٚٝر١     ،أمثنه ٌٗٛ  ٚهتم٠ تيرٍملم٠

ٕٳرررتيرررلٟ ْظَّررر ،0227/9702عرررملّ  ّ   عكٛمرررمله   ِمليررر١ قررردٻِ ٚٚ

ٍررٌُ عًر٢ ع رملمته َرٔ     تأٚ  نملكم١ڄ ملهٺتٱع٬ٕ تٱيهرتْٚٞ َعًَٛ

ٍةْٗمل إٔ ت٪ ٟ مْٛم٠ َ ملٍن٠ أٚ  ري َ ملٍن٠     دتا تضيررًٗو  

ٔ  01حملضرمل ٠ مقرِ    ،أٚ تًًٖٝ٘ ّ  َر  تيرمليٝر١:  تيعكٛمرمله  أٌٚرده  تيٓظرمل

)تٱْلتم، تيغنت١َ تضملي١ٝ تي  ٫ توٜد عٔ ًَٕٝٛ مٜملٍ، تٱٜكملف عرٔ  

ُٶررررمل، ٍِررررو تحملررررٌ  َوتٚيرررر١ تيرٍررررملم٠ تٱيهرتْٚٝرررر١ َ٪قرٶررررمل أٚ    ت٥

ّ    تٱيهرتْٚٞص ممليردمټ  ،ُ أٚ ِيو تسبملي١. ح عرد تڀ ٝرل ٖرلت تيٓظرمل

تكًٝٓ أٚ تسبد َٔ تيغُ تيرٍرملمٟ تٱيهرتْٚرٞ، ٚأّر ٓ يرد٣       ٻ

ه يًرٖررًٌٝ عررمل  تضيرررًٗو تسبررل   تيًٍرر٤ٛ    تيكٖررمل٤  كت تعررنٻ    

ُٶرررمل مرررةٕ ت٫دبملٖرررمله تسبدٜىررر١     َٛتقررر  تيرٛتّرررٌ ت٫ٌرُرررملعٞ. عً

يرًٗو   ت٭َِ تضرّد٠ تدعٛ يًُيرملٚت٠ مرو تضيررًٗو      يمل١ٜ تض
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تيرٍررررملم٠ تٱيهرتْٚٝرررر١ ٚتيعمل ٜرررر١ َررررٔ ِٝرررري تيرعررررٜٛم ٚتضعنحرررر١   

مهٜررٔ تيررنهٜٔ م٥ررًٝ تجملًررً تيرٓفٝررلٟ   .ٚتيٖررُملٕ )نُررمل كنررن   

زبُع١ٝ يمل١ٜ تضيرًٗو تييعٛ ١ٜص. تضِٗ إٔ تضٛتطٔ ؼبررملُ يًرٓ ٝر٘   

َرملّ ِرمل٫ه تيغرُ مرةٟ ٚىر١ًٝ      ٚتيرٕٛٝٓ تٱع٬َٞ ضعنح١ ِكٛقر٘ أ 

ٖٹرر نملْرر ، ٜٚڀمليررو مٗررمل، ٫ٚ ٜهررٕٛ حنٜيرر١ڄ   عملف تيٓفررٌٛ َررٔ  ي

 ٓو.عًٹتضڂ

إٔ ت٭ْظُر١ تزبدٜرد٠ حنٕر  عًر٢       . حملٜو٠ تسبنمٞٚإٔملح  

ِٝرري  ،ََررملٖري تييررٓملب تٱحْررملم مَررهٌ ّررنٜٓ عررٔ  ع٬ْررملتِٗ

ِ ُررنٿنررملْٛت ٜٴ  ،مٕٚ تٱع٬ْررمله ٚنةْٗررمل قْررٓ ِكٝكٝرر١   ِٝررملتٗ

ٕ قرررد ٜهرررٕٛ ضٓررررَ ٌٝرررد أٚ  رررري ٌٝرررد. َٚرررٔ   ٖٚرررٞ صبرررن   عررر٬

تٱع٬ْمله تضغ١ٍَٛ ٚتي  متم ٕرّٝرٗمل نرىري َرٔ أحرنت  تجملرُر       

مڀر  مَرنٚا تعٝرل    ٚتير  مٴ  ،تيَكل ٚت٭٬َى تي١ُٖٝٛ   تننٝرمل 

ٚٿ    كدٻهٗمل أٚ مٝعٗمل ٚتٴمتُّ ٌرٕٛ  م مرملض٬ٜو، ٚقرد نرملٕ تييرٓملمٕٝٛ ٜن

 فمل.

َرٔ يملٜر١ ت٭ىرٛتم    ع٢ً أْر٘ ٫ مرد     . يٝد تيَملػبٞٚأند 

تيرٍملم١ٜ تحملًٝر١ ٚمَرهٌ ِرملهّ َرٔ َىرٌ ٖرلٙ تي ٖرمل٥  تضغٍَٛر١         

ٛټ م تي  تيرغٌ وغنته   أْظ١ُ ت٫ىرريت  ٚتيرْدٜن تحمل١ًٝ. ٚتيرْ

إٔ تضَرره١ً يٝيرر    ٌٚررٛ  ت٭ْظُرر١، حٗررٞ ٌَٛررٛ ٠ ٚنملحٝرر١،    

 ٚيهٔ تضَه١ً تهُٔ  : 

 .ٚأِهملَٗمل ت٭ْظ١ُ ٚتٓفٝل تڀ ٝل -5

و )َفرَرروص َرخْْررو َٚرُنىررو    َررد٣ ٌٚررٛ  ضبككرر  -0

 نَف أىمليٝو تيغُ تيرٍملمٟ.
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ٕرررر ط ٚتىرررررهُملٍ نملحرررر١ أٚمتم ًَٚفررررمله قٖرررر١ٝ تيغررررُ    -2

 تيرٍملمٟ مَهٌ ػبعًٗمل تُْد   تحمله١ُ.

ىررد تيىغررنته تيرر  ٜٓفررل َٓٗررمل تيغَملٍررٕٛ يًررٗنٚب َررٔ طمل٥ًرر١   -4

 تيٓظملّ.

تڀ ٝل تيٓظملّ ٚأِهملَ٘ ع٢ً عٝر  تضخرمليفو  ٕٚ متٝٝرو أٚ     -1

 ضبملممل٠.

 رملمع١ تيرٓفٝل تيفعًٞ يٮِهملّ.َ -1

إٔ ِرٌ ََره١ً تيغرُ تيرٍرملمٟ      أ. ع د تينئ مملىًِٜٚن٣ 

 ٜهُٔ   تٯتٞ:

َررٔ تيٖررنٚمٟ جبملْررو تيعكٛمررمله تفملعررٌ تيغررنف تيرٍملمٜرر١ َرر    •

تيرٍملم َٔ  ٬ٍ تهىٝف تٱمٍرمل ته ٚتيرةنرد َرٔ ّٚرٛفمل فرِ،      

 ٚ يوتّ تيرٍملم حبٖٛم معم تيدٚمته ت٭ىملىر١ٝ يًرعنٜرف ممل٭ْظُر١   

ٚتيرَملٚم َعِٗ. تيٛىڀمل٤ مملٯ٫ف ٫ٚ ٜعنحٕٛ تيرٛهتم٠ أٚ تيغرنف  ٫   

 عٓد دبدٜد تييٌٍ حكط. 

 Business ّدتم نرٝو َٜنم ت٭ ٬م تيرٍملم١ٜ تيي١ًُٝ  •
ethics    تيعملضٝررر١ ٚنرررليو أ ررر٬م تيررررملٌن تضيرررًِ ِٚرررل تيعُررر٤٬

ٜٴر َٵْٚٳ ،عًٝ٘ دٜنٕٚ ت٭عُرملٍ  نٙ ع٢ً أٚى  ْڀملم. ٫ ْٓي٢ إٔ تيلٜٔ 

 ٚفلت أ١ُٖٝ   تىكٝفِٗ. ،ٌ ٌٓيٝمله تيعملفَٔ ن

تيرَررر  تيهرر ري يًٍٗررمله تسبهَٛٝرر١ تيرر  ٜرعملَررٌ َعٗررمل   •

ٚنررٌ ٌٗرر١ تٖرر  تيكررٛتْو     ،٫ تٓيررل َرر  معٖررٗمل  حٗررٞ  ،تيرررملٌن

ٚيٮىرف تيٖرر١ّٝ   ،ٚتيغنتَرمله مرردٕٚ تٓيرٝل َرر  تزبٗرمله ت٭ ررن٣   

تيرٍملم، ٖٚلت ٌعٌ معٖرِٗ ًٍٜرة    تير٬عرو  يرليو ػبرو ٕٚر        
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ٌٻٌٗرر١ تنتٌرر   أٚ زبٓرر٘  ،تيكررٛتْو تيرر  تْرردم يرٓظررِٝ تيرٍررملم٠ نرر

  ت١ُ٥ فلٙ تزبٗمله.

ٚهتم٠ تيرٍملم٠ ػبو إٔ تًوّ تيَرننمله َٚرٔ  ر٬ٍ َٛقر       •

 ، يهرتْٚٞ تَنف عًٝ٘ مٕٛ  نملح١ ت٭ىرعملم ٚيرًٝ َرٛىرڀملتٗمل   

 يًُيرًٗهو. ١ِر٢ تهٕٛ َنٌعٝ

ِ ٚ  تعركررمل   حررإٕ تيكٖررمل٤ عًرر٢ لررملٖن٠     ،أ. حررمل٥و٠ تيعٍررنٚ

 مٟ مْٛم٠ ن ري٠ ئ ٜرّكل  ٫ َٔ  ٬ٍ تٯتٞ:تيغُ تيرٍمل

ٌٻٓظِّ َْررمل٤ َْٓرر١ ٚتِررد٠ تٴرر -5 ٓټ ِ نرر َهملحّرر١ تيغررُ  َررمل ؽبرر

َرر١ َررٔ: )٦ٖٝرر١ تضٛتّررفمله ٚتضكررملًٜٝ،    تيرٍررملمٟ ٚتشبرردَمله تضكدٻ 

يملٜرر١ ٦ٖٝررمله ٚهتم٠ تيرٍررملم٠، تي ًرردٜمله، ٦ٖٝٚرر١ تيغررلت٤ ٚتيرردٚت٤،   

  عٝررر  ، ٚ ػبرررمل  قٓرررٛته دبُررر  صتضيررررًٗو تينمسٝررر١ ٚتيرڀٛعٝررر١  

ِ تيرٛتّررٌ تيفعررملٍ ٚتييررنٜ  مررو تًررو تزبٗررمله مٗررلت   ٓظِّتزبٗررٛ  ٚتٴرر

 تيَةٕ.
هٜرررمل ٠ عرررد  طبررررملته ٚهتم٠ تيرٍرررملم٠، ٚعرررد  تضرررنتق و َررر      -0

ٚٳ َررنتق رِٗ ٚتفكُّرر  ٍٿ ٕٵررد أِررٛتفِ تضمليٝرر١، ٚ ع١ فررِ   تسبررٛتحو تضَرر

َررٔ تكملٕرٞ تينٍرر٠ٛ  -٫ قردم تهلل -غٓررِٝٗيًعُرٌ مٓوتٖرر١ ٚأَملْر١ تٴ  

 تُٖٔ عدّ تير ًٝم عِٓٗ. ٚ ،خمليفؤَ تيرٍملم تض
يًررةوري عًر٢    ،تَدٜد تيعكٛممله تينت ع١ َر  تيرَرٗري تضڀًرٛب    -2

 مسع١ َْٚدتق١ٝ تيرٍملم تضخمليفو. 
دبدٜد وك١ تضيرًٗهو يد٣ تزبٗمله تضخرْر١ مبرد٣ ٌرد٣ٚ     -4

ٍهٛتِٖ  حملضيرًٗو ٖرٛ  رط تيردحملا ت٭ٍٚ معرد تٛعٝرر٘ حبكٛقر٘       

 ٚ ضملَ٘ مٛتٌ ملت٘. 
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٥ٝر١ ضٓر  ِدٚور٘   تضكرملّ ت٭ٍٚ َرٔ  ر٬ٍ يًر١         ٌنت٤ته ٚقمل -1

   ٟ ٚ عرِ تزبٗرمله    ،ٚط١ٝٓ ٍمل١ًَ َٚيرُن٠ ضهملحّر١ تيغرُ تيرٍرملم

 تضع١ٝٓ مملضملٍ ٚتضٛلفو.
ٕٿرررفررر١ تٴتٓظرررِٝ يررر٬ه تٛعٜٛررر١ ٚ مٍرررمل ١ٜ َهىٻ -1 ٓ تعرررملمه ٛ

ٕٿتيغُ تيرٍملمٟ َ  َ مل ٨ تٱى٬ّ، ٚتٴ ٓ نليو  ڀٛمتر٘ عًر٢   ٛ

يدٚير١ ٚعًر٢ تيىكر١ مرو تضيررًٗهو      ِٝمل٠ تٱْيرملٕ ٚعًر٢ تقرْرمل  ت   

 ٚتيرٍملم، ٚت٭ْظ١ُ تحمل١ًٝ ٚتٱق١ًُٝٝ ٚتيدٚي١ٝ ِٚكٛم تٱْيملٕ. 
ٟ ٚتٖرررِ  مرردٚم تيركٓٝرر١   تسبررد َررٔ تيغررُ     . ِملَررد تيَررنتم

ٛټ  مٙ حإٕ َرٔ تضُهرٔ تىررىُملم تيركٓٝر١   تسبردٿ     تيرٍملمٟ، حفٞ تْ

ه َررٔ تيغررُ تيرٍررملمٟ َررٔ  رر٬ٍ  ػبررمل  َْٓرر١ أٚ تڀررٜٛن تڀ ٝكررمل     

د" تيررلٟ قملَرر  مرڀررٜٛنٙ نرڀ ٝررل "تةنَّرر ،تَررٌُ عٝرر  تضٓرٍررمله

تف٦ٝرر١ تييررعٛ ١ٜ يًُٛتّررفمله ٚتضكررملًٜٝ ٚتزبررٛ ٠ ممليَررنتن١ َرر      

ل َرٔ  ٜٚررٝٓ يًُيررًٗو تيرّكُّر    ،تضننو تييعٛ ٟ يهفرمل٠٤ تيڀملقر١  

ع٬َرررر١ تزبررررٛ ٠ ًَْٚرررركمله مڀملقرررر١ نفررررمل٠٤ تيڀملقرررر١ يًُٓرٍررررمله   

ملهص، تٱطررررملمته تيهٗنممل٥ٝرررر١ )تضهٝفررررمله، تيغيررررمل٫ه ٚتيى٬ٌرررر 

 ٚتضنن مله ٚتٱْملم٠. 

َرر  أُٖٝرر١ تٛلٝررف تيركٓٝرر١ ىررٛت٤ َررٔ   . عًررٞ تسبررملموٞٚتتفررل 

ْملِٝرر١ تيرٛعٝرر١ ٚ ػبررمل  تڀ ٝكررمله َرعررد ٠ َْٚٓررمله ٭نىررن تضررٛت     

 ملد٠ ت٭نىرررن ٕرررنمٶت ٚتىررررٓوتحڄ  ٚتضرررٛت  تضكَّررر  ،تضغٍَٛررر١  ڀرررٛم٠ڄ 

٫       ٔ  قرْمل  ت٭ىرن٠ ٚتيرٛطٔ، ٚتزبملْرو تٯ رن تضرعًرل ممليهَرف عر

 تيغُ   تهٜٛٔ تضٓرَ َٚد٣ ٬ِّٝر٘ ي٬ىر٬ٗى ٚت٫ىرعُملٍ.  
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عًرر٢ أُٖٝرر١ تٱٌررنت٤ته     .  مليررد تيفٗٝررد َٚررٔ ٌملْ رر٘ أنررد   

 تيرملي١ٝ ضهملح١ّ تيغُ تيرٍملمٟ:

تِٛٝد ١ٌٗ تٱٍنتف عًر٢ ىر١َ٬ تيغرلت٤ ىرٛت٤ تضيررٛم        •

 أٚ تحملًٞ.

محرر  قرردمته تيهرررٛت م ٚأٌٗررو٠ تيهَرررف عًرر٢ ىررر١َ٬      •

 تع٘   تضٓملحل )تي ّن١ٜ، تيمل١ٜ، تزب١ٜٛص.تيغلت٤ مبخرًف أْٛ

محررر  قررردمته ت٭ىرررٛتم تضننوٜررر١ مرٓظرررِٝ أٌرررٛ  ٚتكٓٝررر١    •

تض ٝرردته  مكملٜررملٚتيرٛىرر    تررةَو أٌٗررو٠ تيهَررف عررٔ      ،أعًرر٢

 تيومتع١ٝ   تًو ت٭ىٛتم.

تعوٜرررو تزبٗرررٛ  ممليرٛىررر    تڀ ٝرررل تيَرررٗمل ٠ تييرررعٛ ١ٜ      •

ًٗو   تضٓرٍررمله يرعوٜررو وكرر١ تضيررر   يًُُملمىررمله تيومتعٝرر١ تزبٝررد٠ 

 تيومتع١ٝ تييعٛ ١ٜ.

عًرر٢ أُٖٝرر١ تيرررٛتهٕ مررو تڀ ٝررل       أ. عملّررِ تيعٝيرر٢  ٚأنررد  

تيٓظملّ تيْملمّ مبعملق ١ تسبرمل٫ه تٱٌنتَٝر١، َر  أِكٝر١ تيرٍرملم        

يملٜرِٗ   أ٫ ٜٴيرمل٤ تڀ ٝرل تيٓظرملّ، َر  ىرٔ ٚتڀ ٝرل تٱٌرنت٤ته        

حُرٔ   ،ٌ تيٛقملٜر١  ٴتيٛقمل٥ٝر١ ي ٦ٝر١  مليٝر١ َرٔ تيغرُ. ٚحُٝرمل ؽبرٓ ىٴر        

 أمنهٖمل:
 ِهملّ تزبُملمى   تڀ ٝل عردّ    رملٍ تي ٖرمل٥  تضغٍَٛر١      -5

 ٚتضٛتّفمله تين ١٦ٜ.
ٚيرلت َرٔ تضٗرِ      ٜهىن تيغُ َٔ تيعُملي١ تين ١٦ٜ ٚ ري تضرع١ًُ -0

 متىر١  ِْرمل٥ٝمله تييررٛم ضعنحر١ َْرمل م تيغررُ، ٚتيرةنٝرد عًرر٢      

َٴ ملب يمل٤ي١ أّّت رٝملم تيعُملي١ تيٛتحد٠ تضرع١ًُ تضىكف١ تضملٖن٠، َ  

رها قدرات ال وادر 

وؤج تتتشة ال ػتتت  

عىل ضالم  الغذاء 

مبخ لتتت  ؤبواعتتتال 

  املناهتتتتتتتتتتذ 

)البحزًتتت ، الربًتتت ، 

 الاوً (و
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ٔ ٜيررررعٌُ ٖرررلٙ تيعُمليررر١ تين ٦ٜررر١، ِٝررري تكرٖرررٞ     تضْرررمل  ءَّررر 

ِٴ     يرٔ ت٫ رٝرملم   َي٪ٚي١ٝ تضر ٛا عٔ أعُرملٍ تملمعٝر٘  َير٪ٚيٝر٘ عرٔ 

 ٚتيرٛلٝف ٚت٫ىركدتّ.  
  نىرن٠ تيغرُ    فٝم أعدت  ت٫ىرركدتّ َرٔ تيردٍٚ تير  و ٴر      -2

  عُمليرٗررمل، ٚإٔ ٜهررٕٛ َررٔ ٕررُٔ تٱٌررنت٤ته ق ررٌ تىررركدتَِٗ      

ٝٽرر  ٝٽررمل ٌٚٓملحّْررِٗ ط  ٝٽرر٥ نررىري َررٔ     مرر٘مل، ٚكيررو َعُررٍٛ  مل َٚٗٓ

 تيدٍٚ.
َنتق ررر١ ٚتٓظرررِٝ تيريرررٜٛل ٚتٱعررر٬ٕ تضغَرررِٛ، ِٝررري َرررٔ     -4

تضڂ٬ِت إٔ تييٛم ٜرو ِِ مملٱع٬ْرمله عرٔ َٗرملمته  رري ِكٝكٝر١،       

أٚ ْرررمل٥َ ط ٝرر١ أٚ عًُٝرر١ ) ررري َدمٚىرر١ أٚ  ررري وملمررر١ص، َٚٓرٍررمله    

َرمل  ٖٚرٛ   ،هص لت١ٝ٥ ١ّّٝ أٚ  ملي١ٝ َٔ معرم تضٓرٍرمله ) ٕٚ  و رمل   

ت٭َررن تيررلٟ ٜكرٖررٞ   ضٓرٍررمله م ٦ٜرر١ أٚ َغٍَٛرر١ ملد تىررر٬ٗنڄٚيَّرر

، ٚأقًٗمل َنتٌع١ ّٝغ١ تٱع٬ْمله ٚأ٫ تهرٕٛ  ٫  ملهتٓظِٝ تٱع٬ْ

يًىملم  َٔ تضعًَٛمله، حٗمل ٖٛ تحململَٞ َىًڄمل ٜٴُٓر  عًٝر٘   تضًُهر١    

َٳ ٛٿٔ تٴتيريٜٛل ٚتٱع٬ٕ عٔ ْفي٘، ٚتملٜن كيو إٔ تزبٛ ٠ ٖٞ  م ي

ل كيررو عًرر٢ ٓفيررٗمل ٫ تيَررخٓ ٫ٚ تٱعرر٬ٕ، ٜٚٴيرّيررٔ إٔ ٜٴڀ ٻرري

 تيهىري َٔ تضٗٔ كته ت٫مت ملا تض ملٍن م١ّْ تٱْيملٕ ِٚٝملت٘.
تيرةنٝررررد عًرررر٢ تڀ ٝررررل تزبررررٛ ٠ ٚتضٛتّررررفمله   تضٓرٍررررمله  -1

ٝٽررر    يًٛقملٜرر١ َرررٔ    ملٚتشبرردَمله تضردتٚيرر١ ٚتضيررررٛم ٠ ٚتضْررٓٛع١  ت ً

  ري َٔ قٓڀملم ع٬ُ.ٕ  مِٖ ٚقمل١ٜ  تسبٝمل٠ تضن١ٖٜ،  ك 
ِٴيرر ١ص تييررٛم  -1 مبعٓرر٢ إٔ ٜهررٕٛ يهررٌ ىررٛم ٌٗرر١    تفعٝررٌ )

مقملمٝررر١، ترَرررهٌ َرررٔ تزبٗرررمله تسبهَٛٝررر١ تضعٓٝررر١ َٚرررٔ تيرٍرررملم 

أّررّملب تيْررٓع١، أٚ َررٔ دبررملم تييررٛم،  ك ٖررِ أعررنف ميررٛقِٗ،   

وال إكٌتتتتتد عتتتتتىل 

اخ ٌتتتتار العللتتتت  

الواهدة امل عل ت  

امل  ف  املتاهزة، 

طتتتتتتاءل  متتتتتتا م  

ؤؾتتتحا  املؿتتتال  

تتتت طتتتت ع     ًم  

هتتتتتذه العللتتتتت  

 الزدً  ،
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   ٘   ٚأعنف مٌٛٛ  تيغُ حٝ٘ َٔ عدَ٘، ٚمليو ٜنتقرو تييرٛم ْفير

رڀٛعٝرررر١ ضنتق رررر١ ت٭ىررررٛتم  تفعٝررررٌ تضنتق رررر١ تي  :أٚ مع ررررملم٠ أ ررررن٣ 

 َٚهملح١ّ تيغُ.
َٓملىرر ١ تةىررًٝ ععٝررمله أًٖٝرر١ ضهملحّرر١ تيغررُ َٚنتق رر١        -7

 ت٭ىٛتم.
 متىررر١ تقررررتتم  َْرررمل٤ ىرررٌٍ ت٥رُرررملْٞ يًَرررننمله، ٜرٖرررُٔ  -8

ترررملمٜ  تضَٓرررله َٚنتعملتٗرررمل يًٍرررٛ ٠ ٚتضٛتّرررفمله تيعمليٝررر١، ٚ ًرررٛ     

ٖرررملف يًيرررٛم ٍرررٗمل ٠ ت٥رُرررملٕ أَْرررڀرٗمل ٚعُمليرٗرررمل َرررٔ تيغرررُ، حٝٴ

 َعر٘، نُرمل ٖرٞ ع٬َر١ تزبرٛ ٠ ٚتضٛتّرفمله تييرعٛ ١ٜ        يًُرعملًَو

 ع٢ً تضٓرٍمله.
ٓټ تيعكٛممله حُرٔ تضٗرِ َرٔ ٌٚٗر١ ْظرن أ. عملّرِ        أَمل حُٝمل ؽب

 تيعٝي٢ َنتعمل٠ َمل ًٜٞ:
َررررنٖمل ٚتفعًٝررررٗمل، ٚممليررررلته يٮحعررررملٍ    تغًررررٝت تيعكٛمرررر١، ْٚٳ  -5

 ١َ ممليغُ.ٍنٻتيه ري٠ تضڂ
دٜد ٔ تيرعيرررف   تىررررخدتّ تيٓظرررملّ ٚتَرررَررريملٜررر١ تيرٍرررملم  -0

تيعكٛمرر١ ْرٍٝرر١ ٭ ڀررمل٤ تييررٛم تيڀ ٝعٝرر١ ٚ ررري تضرعُررد٠، أٚ  ررري       

تضرهرررنم٠، أٚ َرٛقعررر١ تسبْرررٍٛ، ٚتييرررٛم ًَررر٤ٞ ممليعدٜرررد َرررٔ       

َٳت٭ ڀمل٤ تيٝيري٠ تي  ٫ ههٔ إٔ تٴ  ٌ نمليغُ تض٪ون تيه ري.عمل
ٓ ءرمل  تيغرُ ْير ١ ٚترنمټ    ٔغو عر أتملم تيٓظرملّ إٔ ٜهرٕٛ يًُر ِّ    -2

ٚيرلت ػبرو     ه َْرمل  د تعرملمٴ ٛيِّر ْمل م، ٖٚٛ ٌٝد، ٚيهٔ قرد ٜٴ ٜٴ

َٳرر  ٔ ٜيرر٤ٞ تىرررعُملٍ تيٓظررملّ، ٚإٔ تهررٕٛ ىررًڀ١    ٕرر ڀ٘ مرٍررنِٜ 

تيٖرر ط ٚتيرّكٝررل َٓفْرر١ً عررٔ ىررًڀ١ تير ًٝررم، ٚتةىررًٝ   تمته    

 َيرك١ً ضبملٜد٠ يًُنتق ١.
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أ٫ ٜهرررٕٛ   ررر٬م تحملررر٬ه )ممليٓيررر ١ سبرررمل٫ه ت٫ٍرررر ملٙ      -4

 تيغُ،   تسبمل٫ه تيٝيري٠ص  ٫ حبهِ قٖمل٥ٞ.
 ٔ تتِٗ َٔ تيرٍملم ممليغُ،  ٕٚ تيى ٛه.م ءَّٔ تٖنٻَٳ تعٜٛم -1

 َىٌ: ،تٚقد ْملقُ تضًرك٢ أحهملمٶ

1-   ُ تهرٕٛ ٖرٞ تضنٌر      ، َْمل٤ َ٪ىي١ تع١ًُٝٝ ٚتدمٜ ٝر١ يًرفررٝ

ٓټ  آيٝمله ٚىٝملىمله تيرفرُٝ.   تيٛطين ي ك١ٝ تزبٗمله حُٝمل ؽب
يًرر١  ع٬َٝرر١ ٚمةىررمليٝو  مدتعٝرر١ يوٜررمل ٠ ٚعررٞ تجملرُرر  عررٔ        -2

ملمٟ. ٚتهرررٕٛ يًررر١ كته مىرررملي١ ٚتٕررر١ّ إٔ     ڀرررن تيغرررُ تيرٍررر  

ت٭ِهررملّ ٚتيعكٛمررمله   طنٜكٗررمل يًرعرردٌٜ ٚتٱٕررملح١ ٚتيرغررٝري        

ُٻتيَد٠ ٚتيْنت١َ. ٚتٴ َٻي  ملص.ًًٝ َٓٻحٓمل ٢ ٖلٙ تسب١ًُ )َٔ  
إٔ تكرررّٛ ٚهتم٠ تيرٍرررملم٠ عرررمل عٝررر  ٚىرررمل٥ٌ تٱعررر٬ّ )ٚىرررمل٥ٌ     -3

تم٠ تيرٛتّررٌ ٚتيركًٝرردٟص مإعرردت  منْررملََ ٍررٗنٟ عررٔ  ظبررملهته ٚه     

 تيرٍملم٠ )تكملمٜنص حُٝمل ؽبٓ َهملح١ّ تيغُ تيرٍملمٟ. 

4-  ً نإّرردتم نرٝررو  ،محرر  تيررٛتها تيرردٜين ٚت٭ ٬قررٞ   تيررٓف

ص تيعملضٝررر١ Business ethicsَٜررنم ت٭ ررر٬م تيرٍملمٜررر١ تييررر١ًُٝ ) 

 ٘ نٙ عًرر٢ َٵررْٚٳ ،ٚنررليو أ رر٬م تيرررملٌن تضيررًِ ِٚررل تيعُرر٤٬ عًٝرر

ٌٴر  ،٫عر ررملمته عرد٠ ٚكيرو   ،أٚىر  ْڀررملم  ٜٴرر ٌٻَٓٗررمل إٔ  دٜنٕٚ تيررلٜٔ 

ٌٿ  ٚفلت أ١ُٖٝ   تىكٝفِٗ. ،ٌٓيٝمله تيعملف ت٭عُملٍ َٔ ن

5-    ٞ أٚ تڀرررٜٛن  ، ػبرررمل  َْٓررر١  يهرتْٚٝررر١ أٚ تڀ ٝرررل  يهرتْٚررر

 تڀ ٝكمله ِملي١ٝ يًُيمل١ُٖ   تسبد َٔ تيغُ تيرٍملمٟ.
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 تيرّٛٝمله:  
َررٔ ٦ٖٝرر١ تضٛتّررفمله   ٌٍَّنتٌعرر١ َٗررملّ ٚٚتٌ ررمله تٓظُٝررمله نڂرر   -1

ععٝررر١ يملٜررر١ تضيررررًٗو، ٚذبررردٜىٗمل ٚملم٠ ٚهتم٠ تيرٍرررٚٚتضكرررملًٜٝ 

 ّ يرعنٜرررف تيغررُ تيرٍرررملمٟ َٚهملحّرررر٘ ٚدبنهررر٘    مهررٌ َرررمل ًٜرررو

ٝٽ ٜٴررردتٕ قٖرررمل٥ مل، ٚمحررر  تيرررٛعٞ ٚتضيرررر٣ٛ تينقرررملمٞ  ٚتيرَرررٗري مبرررٔ 

ٚتٓظررررِٝ تيرٍررررملم٠ ٚيملٜرررر١ تضيرررررًٗو َررررٔ  رررر٬ٍ ٌٗرررر١ أٚ زبٓرررر١  

ََررتن١. َر  تيٓظرن   ذبٜٛررٌ ععٝر١ يملٜر١ تضيررًٗو    ٦ٖٝرر١       

مبًٍرررً تيَررر٪ٕٚ ت٫قرْرررمل ١ٜ ٚتيرُٓٝررر١، ٚت٫طررر٬ا عًررر٢   ترررنت ط 

 أحٌٖ تضُملمىمله تيعملض١ٝ َىٌ تيُٓٛكُ تيملٜڀملْٞ.  

تڀٜٛن قدمته تيهٛت م تضي٪ٚي١ عرٔ تيهَرف عًر٢ تيرٛتم ته      -2

ٝٽرررٚ تيملٜررر١ٚ   تضٓملحرررل تي ّنٜررر١ تيرٍملمٜررر١ ٭ رررل   ملتزبٜٛررر١ ٚ ت ً

مل ه )تررردمٜ ٶت٫ِرٝملطرررمله ت٭َٓٝررر١ تي٬هَررر١ أوٓرررمل٤ تيكٝرررملّ مملضررردتُٖمل    

 يُٖملٕ أَٔ ٚى١َ٬ تيع١ًُٝص. ،َٚعدته ٚذبنٜوٶت يًُٖ ٛطمله

ذبدٜد تضعملٜري تيٛط١ٝٓ تضك ٛي١ يً ٖرملع١ تضيررٛم ٠ َرٔ تشبرملمُ      -3

ٚ ملّررر١ تي ٖرررملع١ هٖٝرررد٠ ت٭ىرررعملم، َررر  توٜٚرررد ٦ٖٝررر١ تزبُرررملمى   

ًهَرف تزبرمل  عرٔ طبمليفر١ تًرو      يتييعٛ ١ٜ ممليهفمل٤ته ٚت٭ٌٗو٠ 

 م.   تضعملٜري ق ٌ   ٛفمل ت٭ىٛت

إٔ تكررّٛ ٌٗرر١ َيرر٪ٚي١   ٚهتم٠ تيرٍررملم٠ مبرملمعرر١ َررمل ٜعررنه      -4

ٚىررمل٥ٌ تيرٛتّررٌ ت٫ٌرُررملعٞ َررٔ عررنٚه دبملمٜرر١  ررري ّرر١ّّٝ        

ٚدبررنِٜ  ،َررٔ تيرٖررًٌٝ   تييررً  ٚتشبرردَمله تنرر ريٶ تٚذبُررٌ قرردمٶ

 ٌ مةِهملّ قٖمل١ٝ٥ ّملم١َ.  ِّٖٔ ٜٴَٳ

تفملعٌ تيغنف تيرٍملم١ٜ َ  تيرٍملم َرٔ  ر٬ٍ تهىٝرف تيرٛتّرٌ      -5

ٝٽ َعِٗ  ٚتيرةند َٔ ٍّٚٛ تيرعًُٝمله ٚتٱمٍمل ته أ٫ٚڄ ،مل يهرتْٚ
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ٚذبفٝو تيرٍملم سبٖٛم معرم ٚمِ تيعُرٌ يرڀرٜٛن تضفرملِٖٝ      ،مةٍٚ

 تيرٍملم١ٜ تيي١ًُٝ.   

 رررٌ ٚهتم٠ تيرٍرررملم٠ مٕٛررر  نملحررر١ ت٭ىرررعملم  يررروتّ تيرٍرررملم َرررٔ قٹ -6

هٕٛ َنٌع١ٝ يًُيرًٗهو َرٔ  ر٬ٍ َٛقر     ري ،)ٚيًٝ تضرٛىطص

 ٘ تيٛهتم٠.  يهرتْٚٞ تَنف عًٝ

أ١ُٖٝ تِٛٝد ١ٌٗ تٱٍنتف ع٢ً ى١َ٬ تيغرلت٤ ىرٛت٤ تضيررٛم      -7

أٚ تحملًررٞ، ٚأُٖٝرر١ محرر  قرردمته ت٭ىررٛتم تضننوٜرر١ مرٓظررِٝ أٌررٛ  

ٚتيرٛىرر    تررةَو أٌٗررو٠ تيهَررف عررٔ َر كٝررمله    ،ٚتكٓٝرر١ أعًرر٢

 تض ٝدته تيومتع١ٝ   تًو ت٭ىٛتم.

١ يًُُملمىمله تعوٜو تزبٗٛ  ممليرٛى    تڀ ٝل تيَٗمل ٠ تييعٛ ٜ -8

يرعوٜرررو وكررر١ تضيررررًٗو   تضٓرٍرررمله تيومتعٝررر١     تيومتعٝررر١ تزبٝرررد٠ 

 تييعٛ ١ٜ.

تيرعملقرررد أٚ عُرررٌ ٍرررنتن١ َررر  ٍرررنن١ عملضٝررر١ ََرررٗٛ  فرررمل         -9

ممليهفرررمل٠٤ ي ٓرررمل٤ َٓظَٛررر١ َهملحّررر١ تيغرررُ تيرٍرررملمٟ ٚتيْرررٓملعٞ 

َرررٔ تررردمٜو ٚ ٌرررمله٠ تيعرررملًَو   ،ٚتشبررردَٞ مبّرررر٣ٛ ضبًرررٞ ٌٝرررد 

 تيٛطٓٝو ْٚكٌ تيرك١ٝٓ.
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 ٟتضًخٓ تيرٓفٝل: 

ٚم كنررررن أ. عملّررررِ تيعٝيرررر٢   تيٛمقرررر١ تين٥ٝيرررر١ إٔ ّررررٓد

  ِ  تير١ُٝٓ تيعكملم١ٜ قد َٓٓ تضٛتطٓو تضًٝملمته يرٌُٜٛ مٓرمل٤ َيرملنٓٗ

َٴخرًفر١، آ نٖرمل منْرملََ     ّ   )مبوتٜمل  تيرلٟ  ص متٜٛرٌ تٱىرهملٕ تضردعٛ

ٓٳ  رر٬ٍ  ص 78مكُٝرر١ ) ٌص متٜٛرر5110222ّ أنىررن َررٔ )0259َررٓ

ص 0240222ّ تيّٛرررٍٛ    )0202ًَٝرررملم مٜرررملٍ، ٚتضڂرٛقررر   ررر٬ٍ 

ُمل تَري تيَٓن٠ تٱِْمل١ٝ٥ تيَرٗن١ٜ  ص ًَٝملم. ن522متٌٜٛ مك١ُٝ )

ّ تيْمل م٠ عرٔ َ٪ىير١ تيٓكرد إٔ تيرُٜٛرٌ تيعكرملمٟ تييرهين تضڂكردٻ       

َٴررررٛهٻ0202يٮحررررنت  َررررٔ تضْررررملمف يَررررٗن َررررملمٌ    ا مٓيرررر ١ ّ، 

%ص يٮمتٕرررٞ. 2088%ص يًَررركل، ٚ)51072%ص يًفًرررٌ، ٚ)82040)

ْٚظنٶت ٭١ُٖٝ ٖلت تيرٌُٜٛ يًُرٛتطٓو ٚ ق رملفِ عًٝر٘، ٚ٭ٕ متًٝرو     

ٝٶمل يرّكٝرل     دټضٛتطٓو يًيهٔ ٜٴعٳت أِد أٖدتف م١ٜ٩ تضًُهر١، ىرع

 ٔ َٴنتٌعرر١ عكررٛ     تسبٝررمل٠ تيهنهرر١ تضڂيررركن٠ يًُررٛتط َٶررمل  نررملٕ يوت

    ٔ ٚتزبٗرررر١  ،تيملْررررملََ يملٜرررر١ڄ ٭طنتحرررر٘ تيى٬ورررر١، ٖٚررررِ: تضررررٛتط

 ٚٚهتم٠ تٱىهملٕ.  ،تير١ًُٜٝٛ

و أ. ْ ٝررٌ تض ررملمى   تيرعكٝررو ت٭ٍٚ عًرر٢ تٓررملٍٚ عكررٛ      ٚمنَّرر

ٜٛررٌ تٱىررهملٕ تضرردعّٛ َررٔ هتٜٚرر١ َمليٝرر١، َٚررمل ػبررو إٔ ٜهررٕٛ   مت

عًٝ٘  ٚم ت٭طنتف تيى٬و١   ٖلت تضٕٛٛا، ٖٚرِ: تضرٛتطٔ، ٌٚٗر١    

ًررر١   ٚهتم٠ تٱىرررهملٕ عرررمل ّرررٓدٚم    تيرُٜٛرررٌ، ٚتسبهَٛررر١ ءىٻ 

تير١ُٝٓ تيعكرملمٟ. ٖٚرٞ أطرنتف تضعمل ير١ يًرُٜٛرٌ تيعكرملمٟ تضردعّٛ،        

  تسبْرٍٛ عًر٢ متٜٛرٌ عكرملمٟ،     ٚتيلٟ ٜعين إٔ تضرٛتطٔ تينت رو   

ٔ  مٜرملٍ،  أيرف  02ٚتيد ٌ تيَٗنٟ ٜكٌ عرٔ   ٍ  حرُٝه  عًر٢  تسبْرٛ

ٌ  تيرًُٜٛٝر١،  تزبٗرمله  َٔ عكملمٟ مٖٔ متٌٜٛ ُټر  َكملمر ْرٓدٚم  تيٌ ذب
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 ٌ ٜٚردح  تيعُٝرٌ أّرٌ تيرُٜٛرٌ. ٖٚرٞ       ،تيعكملمٟ ْيو عُٛي١ تيرُٜٛر

 ررٌ ٚهتم٠ تٱىررهملٕ فررلٙ تيَررنؼب١  ررري تيكررمل م٠ عًرر٢ َ ررمل م٠ َررٔ قٹ

ُټ رِ تيرعكٝو مملٱٍملم٠    ٌ تهمليٝف تيرٌُٜٛ طٌٜٛ ت٭ٌٌ. ٚت رٴذب

قد ٫ تهٕٛ حٝٗمل  ٍهمل٫ه ن ري٠،  إٔ عكٛ  تٱىهملٕ تسبملي١ٝ

ٚيهٔ تُِْٝ تينٖٔ تيعكملمٟ نهٌ ٜٓڀرٟٛ عًر٢ قْرٛم ٚتٕرٓ     

ٜٔ   ت٫عر رررررملم إٔ تضٓظَٛررررر١   عرررررٛتم، ٚتضرررررٛتطٔ ٜفركرررررد لآ ررررر

ٔټ ٌپيًرخڀرررٝط طٜٛرررٌ ت٭ٌرررٌ، ٚت٭طرررنتف تضردت ًررر١ نررر    أْررر٘  ٜظررر

ٞپ    َٕٚٚررر  ت٭ىرررف، عٝررر  َرخرررلٟ تيكرررنتم ٫ ٜفهرررن     ،ضبُررر

ٚيهررٔ   ذبكٝررل ظبررملم ِررمليٞ مٓظررن٠  ،تييررٓٛته تيڀًٜٛرر١ تيكمل َرر١

 . ٚقد تهٕٛ قملّن٠ڄ ،قْري٠
أَررمل أ. حٗرررد تيكملىرررِ حررلنن   تيرعكٝرررو تيىرررملْٞ إٔ تيررررٛتهٕ   

َٴ      ٝٻؼبرردً عٓررد تيعك٬ْٝرر١   تيرُٜٛررٌ ٚتمت ملطرر٘ معكررملم  ِ معدتيرر١ كرر

)ت٫ٖرُرررملّ ميرررٛم تيركٝرررِٝ تيعكرررملمٟص، ٚتيرُٜٛرررٌ ضرُرررٍٛ ٜيررررڀٝ     

تييدت    تيظنٚف ت٫عرٝمل ١ٜ ٚحرل   رٌ َيرركن ) متىر١ ت٥رُملْٝر١      

ٌٝرررد٠ يًُرُرررٍٛص، ٚعدتيررر١ تيعكرررٛ  تضملَررر١ مرررو ت٭طرررنتف )ّرررٝغ١  

ٌٚٚرٛ  ضبرملنِ طبرْر١     ،تضنتحب١ قد تهٕٛ ٖٞ تيْٝغ١ تضىًر٢ص 

ع٬قررر١ َٚررررغريته تييرررٛم تفٗرررِ ٚتعرررٞ تفملّرررٌٝ تيعكرررٛ  ٚط ٝعررر١ تي 

 ) ػبمل  ضبملنِ َرخ١ْْ   تيرٌُٜٛ تييهينص. 
 تيرملي١ٝ: ٚتُٖٓ  تضدت ٬ه ٍِٛ تيك١ٖٝ تحململٚمٳ

 .ٚتق  ََه١ً تٱىهملٕ ٚمتٌٜٛ عكٛ ٙ   تضًُه١ 

 .ُ٘تٱٍهمليٝمله تضعٝك١ سبٌ ََه١ً متٌٜٛ تٱىهملٕ ٚ ع 

 .َكرتِمله ع١ًُٝ 

ّررملٚمٕٚ   ًَركرر٢ َٚررٔ أمررنه تيرّٛررٝمله تيرر  تْرٗرر٢  يٝٗررمل تضر

 أى ملم ٍِٛ تيك١ٖٝ َمل ًٜٞ:
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 َٓررل تجملرُرر  يررد٣ ت٫  ررملمٟ تيررٛعٞ عًرر٢ تيرتنٝررو أُٖٝرر١ -5

 ٚتغررٝري. تضخرًفرر١ تيدمتىرر١ٝ تضنتِررٌ   كيررو ترردمًٜ عررمل تيْررغن

ٌٳعٵررٌ تيعُررن، مٝرر  ِررٍٛ تضررٛتطٔ حهررن ٝٽررمل ربڀٝڀرر٘ ٚ  ٚحكڄررمل َنًِ

 .٫ِرٝملٌملت٘

 طبملطن َ  ٌٝدٶت تعمل٥دٶ تٴّكِّل ت  ملم١ٜ قٓٛته ٚ ػبمل  تمرهملم -0

 معٖررٗمل   تيدٚيرر١ تيررملِٖ تجملرُرر ، ٍررنت٥ٓ عٝرر  تٓملىررو َردْٝرر١

  .ت٫  ملم ع٢ً تضٛتطٓو يرّفٝو
 
 تيٛمق١ تين٥ٝي١: أ. عملِّ تيعٝي٢ 

ٓٳ ٓ ّررٓدٚم تيرُٓٝرر١ تيعكملمٜرر١ تضررٛتطٓو تضًٝررملمته يرُٜٛررٌ مٓررمل٤  َرر

َٴخرًفررر١، آ نٖرررمل منْرررملََ   متٜٛرررٌ تٱىرررهملٕ )َيرررملنِٓٗ مبوتٜرررمل 

ٓٳ  ٬ٍ  صتضدعّٛ  ٌص متٜٛر 5110222ّ أنىن َرٔ ) 0259تيلٟ َٓ

ّ تيّٛرررٍٛ    0202ص ًَٝرررملم مٜرررملٍ، ٚتضڂرٛقررر   ررر٬ٍ  78مكُٝررر١ )

 ص ًَٝملم.522ص متٌٜٛ مك١ُٝ )0240222)

ٚتَري تيَٓن٠ تٱِْمل١ٝ٥ تيَٗن١ٜ تيْمل م٠ عرٔ َ٪ىير١ تيٓكرد    

ّ يٮحرنت  َرٔ تضْرملمف يَرٗن     إٔ تيرٌُٜٛ تيعكملمٟ تييرهين تضڂكردٻ  

َٴررررٛهٻ0202َرررملمٌ   %ص 51072%ص يًفًررررٌ، ٚ)82040ا مٓيررر ١ ) ّ، 

 %ص يٮمتٕٞ.2088يًَكل، ٚ)

ْٚظررنٶت ٭ُٖٝرر١ ٖررلت تيرُٜٛررٌ يًُررٛتطٓو ٚ ق ررملفِ عًٝرر٘، ٚ٭ٕ      

ٝٶمل  أِررد أٖرردتف م٩ٜرر١ تضًُهرر١ دټمتًٝررو تضررٛتطٓو يًيررهٔ ٜٴعٳرر ىررع

   ٔ َٴنتٌعر١      يرّكٝل تسبٝمل٠ تيهنهر١ تضڂيرركن٠ يًُرٛتط َٶرمل  نرملٕ يوت

ٔ   ََعكررٛ  تيملْررمل ٚتزبٗرر١  ،يملٜرر١ڄ ٭طنتحرر٘ تيى٬ورر١، ٖٚررِ: تضررٛتط

 ٚٚهتم٠ تٱىهملٕ.  ،تير١ًُٜٝٛ
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 ؼبهِ متٌٜٛ تييهٔ تضدعّٛ و٬و١ عكٛ :

ت٭ٍٚ: تتفملقٝررررمله تزبٗرررر١ تيرًُٜٛٝرررر١ يًكررررنه تييررررهين َرررر    •

تضٛتطٔ، ٖٚرٞ  َرمل عكرد  ٌرملم٠ )تٱػبرملم تضڂٓرٗرٞ ممليرًُٝروص، ٚحٝر٘         

ٌٻتيعكررملم ٜ كرر٢ مملىررِ تضڂُررٍٛ ٚتعر ررملمٙ      نٶت طررٛتٍ حرررت٠ تيرُٜٛررٌ   َرر٪

َٴيرةٌنٶت َٴنتحبر١ يرُٜٛرٌ ٍرنت٤ تييرهٔ       ٚتعر ملم تضٛتطٔ  أٚ عكد 

أٚ تي ٓمل٤ تيلتتٞ، ٚحٝ٘ ٜرًُو تضرٛتطٔ تيعكرملم َر   مكمل٥ر٘ مٖٓٶرمل يرد٣       

إٔ ٜرٖملَٔ أنىن َٔ َٛتطٔ   تسبْرٍٛ عًر٢    تضڂٍُٛ. نُمل ؼبلټ

 متٌٜٛ يَنت٤ ىهٔ ٚتِد، نرٖملَٔ تيوُٚ َ  هٌٚر٘. 

ُٻٚ  ٓ  مٓٛ  تًو تيعكٛ : قد تٖ

تىرررركڀملا تضڂُرررٍٛ )تضررر٪ٌنص تيدحعررر١ تٱػبملمٜررر١ ت٭ٚ  مب ًرررم     •

 ن ري ٫ ٜرٓملىو َ  أقيملا ت٭ٌن٠ تيَٗن١ٜ.
ن تيعُٝررٌ )تضيرررةٌنص عررٔ ىرردت  تٱػبررملم يى٬ورر١     ِررملٍ تعىټرر •

ُٴٍُٛ )تض٪ٌنص ِلټ حير  عكرد تٱػبرملم ٚتيرْرنف      أٍٗن َررملي١ٝ حًً

ضمليررو   ًَهرر٘ َررٔ مٝرر  أٚ  ػبررملم، ٚذبْرررٌ      ف تتيعررو تْررنټ    

ٗټر      د تي ٓٛى ع٢ً تفٜٛم َٔ تضڂكررته حبكٗرمل   مٝر  تضيرهٔ، ٚتع

 َٓ٘ مإ ٤٬ تيعكملم.
ت٭ٚ  َر     تيىملْٞ ٚتيىمليي: تتفملقٝرمل ّرٓدٚم تيرُٓٝر١ تيعكملمٜر١    •

  ِرملٍ   تيًرملٕ تُٖٓرمل أْر٘:  ،تي ٓٛى، ٚتيىمل١ْٝ َ  تضٛتطٔ تضيرفٝد

يًْرٓدٚم ٚقرف    ِرملٍ تييردت  تض هرن، ؼبرلټ     ٚحمل٠ تضكرته، أٚ  

ن تكرردِٜ َ ًررم تيرردعِ، ٚإٔ تيرردعِ تييررهين ٜكررف   ِررملٍ ترررة ټ       

تضيرفٝد عٔ ىدت  أٟ قيط، َ   قنتم تيْٓدٚم يًٍُُٛ تيعكملمٟ 

 حبك٘   حي  عكد تيرٌُٜٛ.
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َٛقف تيكٖمل٤   ِملٍ ربًف َرٛتطٔ عرٔ تييردت    عكرٛ      

 تٱػبملم تضڂٓرٗٞ ممليرًُٝو:

٤٬ تي ٓررررٛى عررررٔ ىرررردت  أقيررررملا متٜٛررررٌ  عُرررر ربًررررف أِررررد

َيرررهٓ٘، حًٍرررة تي ٓرررو    تيكٖرررمل٤، ّٚررردم   قٖرررٝر٘ أَرررملّ      

ص 215204874تحملهُرر١ تيعملَرر١ جبررد٠ تيْررو تيكٖررمل٥ٞ مقررِ )    

ٖرررر، َٚٓڀٛقررر٘: حيررر  تيعكرررد تضڂرررملّ مرررو  51/55/5421ٚترررملمٜ  

تيڀنحو، ٚ يوتّ عٌُٝ تي ٓو مريًِٝ تيعكملم يً ٓو، ٚ يروتّ تيعُٝرٌ   

 ِ رر٢ ترملمٜ  تسبهرِ، ٚتعر رملم عٝر  َرمل  ٴحر  مبرمل           مدح  ت٭ٌرن٠ 

كيو تيدحعر١ ت٭ٚ  أٌرن٠. ٚقرد ّرمل م ت٫ىرر٦ٓملف ممل٭نىنٜر١ عًر٢        

 تسبهِ.

ٚترُّررٛم تٱٍررهملي١ٝ   تيعكررد ٚ  تسبهررِ تضررلنٛم،       

 ّٚٛمت٘ ٖٚٞ )تٱػبملمص.  ،تشبًط مو ِكٝك١ تيعكد ٖٚٞ )تيرٌُٜٛص

   ّ ٓټ   ٕ عكد تيرُٜٛرٌ تييرهين تضردعٛ ٛ  ؽبر ا تضرٛتطٓو،  عر

ٚميًع١ أىملى١ٝ يدِٜٗ، َٚد٠ تيرٌُٜٛ تٌْ    عَنٜٔ ى١ٓ، ءرمل  

ٜٴْررملِ ٘ تيهررىري َررٔ تيرررغريته ت٫قرْررمل ١ٜ ٚت٫ٌرُملعٝرر١ يًُررٛتطٔ 

تضڂيرفٝد َٔ تيملْملََ، حلتى ٜرتى ٚلٝفر٘ ٖٚلت ٜڀًل هٌٚر٘،   

ُٿ  ّٴرر ِ حبُملٜرر١ أِمل ٜرر١ يًڀررنف تيررلٟ ّررمل ٘، ءررمل   ِررو إٔ تيعكررد 

ٝٴنتو  ٍررهمليٝ  مله ِكٝكٝرر١ نرر ري٠ ٚنررىري٠، ٚممليررلته إٔ تيٓررد   ىرر

يًُٛتطٔ   ٖلت تيرعملٌَ ٖٛ تي ٓٛى، مبمل متًو َٔ  رملته قملْْٛٝر١   

د تيْرنتا عًر٢ تضيرهٔ )  ِرملٍ ربًرف      ٚأ ٚته ذب١ًْٝٝ، ىٝٛيِّ

تيعٌُٝ عرٔ تييردت  ٚيرٛ ٭قيرملا ضبرد ٠، ٚ  ِرملٍ تغرري لنٚحر٘ص         

تيرًُٜٛٝرر١ مررو تضررٛتطٔ تيررلٟ ٜعرررمل تييررهٔ ًَهرر٘، ٚمررو تزبٗرر١   
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تيرر  تيررع٢ ٫ىرررٝفمل٤ عٝرر  أقيررملطٗمل ذبكٝكڄررمل ينحبٝرر١ ََٓررلتٗمل،   

 ٚتڀ ٝكڄمل يًعكٛ  تضمل١َ مو ع٥٬ُٗمل َٚمل ربٛي٘ فمل َٔ ِكٛم.

 ٕ أِرررد أٖرررِ أىررر ملب ت٭هَرررمله تضمليٝررر١ تيعملضٝررر١ ٖرررٛ تشبًرررٌ       

 ت٥٫رُملْٞ.

 ٚمث١ تيمل٫٩ه َڀن١ِٚ   ٖلت تٱطملم: 

1-  َ ٌ أهَرر١ يررملنِٓٗ ٜٴُىٿررٖررٌ تعىررن تضررٛتطٓو عررٔ ىرردت  متٜٛررٌ 

 قمل ١َ؟ ٚنِ ْي رِٗ تضڂرٛقع١؟
ن تير عم أٚ تيهررىري  ٖرٌ ىررٛيد َىرٌ ٖرلٙ تيعكرٛ  حڂكملعر١ تعىټر        -2

عرررررٔ تيكررررردم٠ عًررررر٢ تييررررردت ، ٚممليررررررمليٞ حكملعررررر١ مٝرررررٛا تينٖرررررٕٛ 

 ٚ ٍهمليٝملتٗمل؟  
َررمل ٖررٞ َررٛتطٔ تشبًررٌ   تيعكررٛ ؟ َٚررمل تيع٬قرر١ تيُٓٛكٌٝرر١         -3

 تضڂكرت١ِ؟
 ٖلٙ تض مل م٠؟َمل أمنه تضخملطن تي  تٛتٌ٘  -4
َٳر     -5 ٔ ٖرٞ تزبٗر١   َمل  ٚم تزبٗمله تينقملم١ٝ مَرةٕ ٖرلٙ تيعكرٛ ؟ ٚ

 تضي٪ٚي١ عٔ َنتٌعرٗمل؟
 ،حر٬ٝ  ،ٍرك١   َمل تيَهٌ تضٓملىو ضيهٔ تيعمل١ً٥ تييرعٛ ١ٜ  -6

 َٴٍُ ؟  
ٌٖ تشبًٌ ٜهُٔ   تيرٌٛ٘ يَنت٤ تيفًٌ، ءمل ٜعين هٜمل ٠    -7

 ٍِِ تيرٌُٜٛ ٚعد  ىٓٛته ىدت ٙ؟
ٗ ٖرررٌ تضڂفررررته ذبدٜرررد ْيررر   -8  مل١ َرررٔ  عرررمليٞ تيرُٜٛرررٌ ٜررردحع

 تضٛتطٔ عٓد تسبٍْٛ ع٢ً تيرٌُٜٛ؟ ٚنِ ٖٞ؟ 
تضُِٓٛررر١ فرررمل   ٖرررٌ ىريررررخدّ تزبٗرررمله تيرًُٜٛٝررر١ تسبكرررٛمٳ     -9

مبٌٛو تيعكٛ ؟ نفي  تيعكرد ٚمٝر  تضٓروٍ نْٛر٘ ًَهڄرمل أٚ مٖٓٶرمل       
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ٕٵ حُرررمل تٱٍرررهمليٝمله ت٫ٌرُملعٝررر١ ٚت٭َٓٝررر١    ،ِْرررٌ كيرررو  فرررمل. ٚ 

 تضڂرٛقع١؟  
 سبُمل١ٜ تضٛتطٓو؟ أٚ ييدت  تي ٓٛى؟ ٌٖ ىررد ٌ تيدٚي١ -11
َمل تضكرتِمله ٱػبمل  تيرٛتهٕ سبُمل١ٜ ِكٛم تيدت٥ٓو ٚتضردٜٓو   -11

مل؟ َٚررمل ت٭ ٚته تضڂكرتِرر١ سبُملٜرر١ تزبٗررمله تيرًُٜٛٝرر١   ِررمل٫ه     َعٶرر

 ن؟تيرعىټ
 َمل تيرٍملمب تضعٍُٛ مٗمل يد٣ تيدٍٚ ت٭ ن٣؟ -12
 َمل تيرٛع١ٝ تضَٓٛ ٠ يًُٛتطٓو؟ -13
 
 :تيرعكٝ مله 

 ٝو ت٭ٍٚ: أ. ْ ٌٝ تض ملمىتيرعك  
و ٖرررلت تيرعكٝرررو عًررر٢ تٓرررملٍٚ عكرررٛ  متٜٛرررٌ تٱىرررهملٕ ننِّرر ٜٴ

تضرردعّٛ َررٔ هتٜٚرر١ َمليٝرر١ حبررر١، َٚررمل ػبررو إٔ ٜهررٕٛ عًٝرر٘  ٚم         

ت٭طنتف تيى٬و١   ٖلت تضٕٛٛا، ِٖٚ: تضرٛتطٔ، ٌٚٗر١ تيرُٜٛرٌ،    

ًرررر١   ٚهتم٠ تٱىررررهملٕ عررررمل ّررررٓدٚم تيرُٓٝرررر١    ٚتسبهَٛرررر١ ءىٻ

نتف تضعمل يرر١ يًرُٜٛررٌ تيعكررملمٟ تضرردعّٛ، ٚتيررلٟ تيعكررملمٟ. ٖٚررٞ أطرر

ٜعين إٔ تضٛتطٔ تينت و   تسبٍْٛ ع٢ً متٌٜٛ عكرملمٟ، ٚتيرد ٌ   

 متٜٛررٌ عًرر٢ تسبْررٍٛ حررُٝهٔ مٜررملٍ، أيررف 02تيَررٗنٟ ٜكررٌ عررٔ 

ٌ  تيرًُٜٛٝر١،  تزبٗرمله  َٔ عكملمٟ مٖٔ ُټر  َكملمر ٌ ّرٓدٚم تيرُٓٝر١   ذب

 ٌ ُٜٛرٌ. ٖٚرٞ   ٜٚردح  تيعُٝرٌ أّرٌ تير    ،تيعكملمٟ ْيو عُٛي١ تيرُٜٛر

 ررٌ ٚهتم٠ تٱىررهملٕ فررلٙ تيَررنؼب١  ررري تيكررمل م٠ عًرر٢ َ ررمل م٠ َررٔ قٹ

ُٶر   مل إٔ تيررنٖٔ تيعكررملمٟ نُٓرررَ تهرمليٝف تيرُٜٛررٌ طٜٛررٌ ت٭ٌررٌ. عً

يرردِٜٗ  ڀررط ٚتٕرر١ّ  ٔٚتيررلٜ ،ٌَٛررٛ  َٓررل هَررٔ طٜٛررٌ يًكررمل مٜٔ

٭ْفيِٗ، ٖٚٛ َٓررَ ءررمله. ٚيهرٔ عبرٔ ٖٓرمل ٫ ْرّردً عرٔ تًرو         
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نؼب١ ضبرردٚ ٟ تيررد ٌ، ٖٚررٞ  تيَررنؼب١ تيكررمل م٠، ٚيهررٔ عررٔ ٍرر   

 تيَنؼب١ ت٭نىن ٚتيغملي ١   تجملرُ .  

َعٶمل ٕٚ  ت٭طنتف تيىمليى١ معٓملٜر١، ِرر٢ ْفٗرِ ط ٝعر١      ٓرةٌَٚي

تيع٬قرر١ تيرعملقدٜرر١ َٚررد٣ ىرر١َ٬ ٖررلٙ تيع٬قرر١ طًٜٛرر١ ت٭ٌررٌ عًرر٢    

 ٭ٕ َد  تيرٌُٜٛ قد تٌْ    و٬وو ى١ٓ.   ت٭طنتف تيى٬و١

  ٖررلٙ تضعمل يرر١ ممليرةنٝررد مڀ ٝعرر١ تسبررملٍ تيڀررنف ت٭ٕررعف  

٭ٕ   تيلٟ ٜفرته أْ٘ تضيرفٝد تيرن٥ًٝ َرٔ تيع٬قر١    ،ٖٛ "تضٛتطٔ"

ٓررر٘ َرررٔ ترررةَو َٓررروٍ يٮىرررن٠ مبرررمل ٜرٛتحرررل َررر  تِرٝملٌملتررر٘      متهُّ

ٛټ  رر٬ٍ )تضفرررتهص، ٚيهررٔ  م كيررو. ٖررلٙ و٬وررو ىرر١ٓ ْٜررعو تْرر

تٱٍررهمليٝمله تضنت ڀرر١ معكررٛ  تٱىررهملٕ تضرردعّٛ. نُررمل إٔ      أٚ 

فرٌ عٓر٘   غٚيهرٔ ير٘  ٚم ٜٚٴ   ٜ ردٚ أْر٘  رري َعرينٸ     ملمتمعٶر  ملٖٓملى طنحڄر 

ٖٚررٛ "تضڀررٛم تيعكررملمٟ" تيررلٟ مررملا ٚ ررنُ َررٔ تضعمل يرر١ ق ررٌ تيررد ٍٛ    

 حٝٗمل.

ٚتضٛتطٔ نڀنف أىملىٞ عًٝ٘ َي٪ٚي١ٝ نر ري٠ أَرملّ ْفير٘    

ٚأىررنت٘   تربررملك تيكررنتم، ٚنُررمل قررملٍ ٚهٜررن تٱىررهملٕ   ْررد٠ٚ      

َر١ حهرن. حٗٓرملى    مبننو أى ملم ق رٌ ىرٓٛته، أهَر١ تٱىرهملٕ أه    

َٴر    ٱٌملمر١ نرٌ ىر٪تٍ     ملدمنڄأى١ً٦ نىري٠ ع٢ً تضرٛتطٔ إٔ ٜهرٕٛ 

ق ررٌ تٱقرردتّ عًرر٢ قررنتم َىررٌ ٖررلت، ٖٚٓررمل ْكڀرر١ ٕررعف نرر ري٠ َرر   

نٌ أىف   ٖلت تزبملْرو. حعًر٢ ىر ٌٝ تضىرملٍ، ٖرٌ نرٌ ٍرخٓ        

ٜعررنف ٍِررِ أىرررنت٘  رر٬ٍ تيرررى٬وو ىرر١ٓ تيكمل َررر١؟ ٖٚررٌ ٜعرررنف      

ٜعٞ َرر٢ ٜهرٕٛ قرنتم ٍرنت٤     لنٚح٘ تيع١ًُٝ ٚتض١ٝٓٗ نليو؟ ٌٖٚ 

؟ ٌٖٚ ٖٓملى عرنٚه نملحٝر١   تييرٛم تيعكرملمٟ؟     ملتضيهٔ َٓملى ٶ

ٖٚررٌ ههررٔ تسبْررٍٛ عًرر٢ تيٖررُملْمله تيهملحٝرر١ زبررٛ ٠ ٚىرر١َ٬   

تي ٓررمل٤؟ ٖٚررٌ ههررٔ تيرٓ رر٪ مبيررر٣ٛ تيررد ٌ تيررلٟ ىررٛف ٜيرررُن     



46 

–0202  0202  
117 

 إحدى مبادرات مزكش ؤضبار

 ٬ٍ تييٓٛته تيكمل ١َ؟ ٌٖٚ يدٜر٘  ڀرط طرٛتم٨؟ َرملكت يرٛ؟ َىرملٍ       

  ٍ تْركررملفِ َررٔ َهررملٕ    آ ررن عمليٝرر١     مٌررمل٫ه تزبررُٝ، حملِرُررمل

 ،  َهملْ٘ ت٭ًّٞ )مًدت٘ص ِرر٢ ٚقر  تيركملعرد    ٟت. حٌٗ َٜرتٌدٽ

ُٶر   ِٻَٚرٔ وٳرر  ؟ ٚنٝررف ػبرو إٔ ٜيررهٔ  رر٬ٍ  ملتييرهٔ ٜهررٕٛ  ت٥

َٳ  ٔ ٜرٌُّ تهمليٝف تييهٔ؟  ىٓٛته تيعٌُ ٚتيعڀمل٤ يًٛطٔ؟ ٚ

ٓټ  تضررٛتطٔ، ٖررٞ َٕٛررٛا تضرر٠٤٬   ٚتيٓكڀرر١ ت٭ ررن٣ حُٝررمل ؽبرر

ٕٻ تضٛتحكرر١ َررٔ عرردَٗمل َررٔ قٹ ت٥٫رُملْٝرر١  ررٌ ٌٗررمله تيرُٜٛررٌ ، ِٝرري  

َنت ڀرر١ مَررهٌ نملَررٌ َرر  َيررر٣ٛ تضرر٠٤٬ تضمليٝرر١ يًعُٝررٌ، ٖٚررٞ   

 ٢ٓ ع٢ً أىرملٌ ع٬قرمله تيعُٝرٌ ت٥٫رُملْٝر١     ت، ٚتٴع١ًُٝ َرڀٛم٠ ٌدٽ

ٍٗررمله تيرُٜٛررٌ ٚحبهررِ أْٗررمل ح ، رر٬ٍ تييررٓٛته تييررملمك١. ٚممليرررملٍ

 ّ،9702لٟ ّردم   تيعرملّ   ًَو١َ مبمل ٜعنف "تيرٌُٜٛ تضي٪ٍٚ" تير 

ىرر١ ِمليرر١ تيعُٝررٌ، ٖٚررٌ ٜيرررڀٝ  تيٛحررمل٤ مررمل٫يروتّ طٜٛررٌ  تمل  معًٝٗرر

 رررٌ عًررر٢ َرررد ٬ه عدٜرررد٠ ٚمٝملْرررمله تملمؽبٝررر١ َرررٔ قٹ    ت٭ٌرررٌ مٓرررمل٤ٶ 

ت٭َررن تيررلٟ قررد   تيَررنن١ تييررعٛ ١ٜ يًُعًَٛررمله ت٥٫رُملْٝرر١ )مسرر١ص

ٜوٜد َٔ ْيو محم تيعدٜرد َرٔ تيعُر٤٬ مير و تيررملمٜ  ت٥٫رُرملْٞ       

 ه تضملي١ٝ يًعٌُٝ.  ٚتيكدمت

َعمل ي١ تينٖٔ تيعكرملمٟ َر  ت٭ىرف ٖرٞ َٓكٛير١ َرٔ تڀ ٝكرمله        

َٶ كً  َٓك١ّٛڄ نم١ٝ مأمسملي١ٝ، ٚيهٔ ْٴ ٛټمتمل م ٖلت مل َٔ َٓڀل تڀ

تضٓرررَ   تينأمسمليٝرر١ تيغنمٝرر١، ٚأكنررن أٜررملّ َٓملقَرر١ ْظررملّ تيررنٖٔ   

قرررد  أْرررٞ تشبرررملت٤، ٦ٖٝررر١ ق ررر١ ذبررر  9770ّتيعكرررملمٟ َٓرررل تيعرررملّ 

ٔ  تطنِ  عد ٶ ُٶر ، ٗرمل ٓع ت٭ىر١ً٦، ٚيهرٔ ف أٌرد  ٌملمر١ڄ     َر مل إٔ عً

 تروتٍ  رري   ٫ٖٓرملى أَرٛم    ٚممليررمليٞ، . 9709ّتيٓظملّ ّدم   تيعملّ 

ٚقد ْٖرڀن ضٛتٌٗرٗرمل   تييرٓٛته تيكمل َر١. ِٝري يردٜٓمل        ،ٚت١ّٕ

ٖٶمل أه١َ حهن يرد٣ ت٭ٌٗرو٠ تضعٓٝر١ مٗرلت تضٕٛرٛا      معرد أنىرن    ،أٜ
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تطٔ ٜكررّٛ مملي ٓررمل٤ ٚتضررٛ ملَررٔ مخيررو ىرر١ٓ نررملٕ تيرُٜٛررٌ ِهَٛٝٽرر 

 تيلتتٞ. 

ٚأعركد إٔ ٖرلت ت٫يرروتّ عًر٢     صتسبه١َٛ)أَمل تيڀنف تٯ ن 

تسبه١َٛ مدح  تهمليٝف تيرٌُٜٛ فلٙ تيَنؼب١ زبٗرمله تيرُٜٛرٌ،   

حٝ٘ تهمليٝف  ري َملم٠ ع٢ً تسبهَٛر١، نرملٕ ههرٔ ت٬حٝٗرمل،     

يررٛ إٔ ٖٓررملى م  رر١    مرردتا َٓرٍررمله َمليٝرر١ أحٖررٌ ٚمڀررنم أقررٌ         

ٖررٛ تيٛتقرر  تيٝررّٛ. ممبررمل ٜرررغري تسبررملٍ مرغررٝري    تهًفرر١. ٚيهررٔ ٖررلت  

َٶ   ٜكررملف  حعرر٬ڄ ، ٚقررد  ٻملتضيرر٪ٍٚ. ٚيهررٔ ٫ أم٣ تضٕٛررٛا َيررردت

 معم أْٛتا تيدعِ   ٖلت تجململٍ مي و تنتٌ   ٜنت ته تيدٚي١. 

أَررمل ٌٗررمله تيرُٜٛررٌ نڀررنف ومليرري، أعركررد أْٗررمل تعررنف َررمل     

َٶرر     ٪ىيررمله مل تضتنٜررد َٚرّْرر١ٓ مررمليعكٛ  ٚتيرررةَو ٚتيٓظررملّ، ٚعُٛ

ط  ٫ عًر٢ َيرر٣ٛ   خڀِّر تضملي١ٝ ع٢ً َير٣ٛ تيعملف َعرنٚف أْٗرمل ٫ تٴ  

ت، حٗرٞ تعهرً   قْري َٚرٛىط ت٭ٌٌ، ٫ٚ ُٜٗٗمل َملكت ؼبدً  دٶ

ت. ِٚررر٢ يررٛ ٌٗررمل َررٔ ضبفظرٗررمل مَررهٌ كنررٞ ٌرردٽ خن تضخررملطن ٚتٴ

ِرردو  أهَرر١ مٖررٔ عكررملمٟ، تيٓظررملّ ىررٛف ٜٓكررلٖمل نُررمل ِرردً   

 . ٖٓمل تيرعًٝل َٔ َوٜد ٫ٚ. 9771ّأه١َ 

تيعكررٛ  تسبمليٝرر١ قررد ٫ تهررٕٛ حٝٗررمل  ٍررهمل٫ه      ،  تشبرررملّ

نرر ري٠، ٚيهررٔ   تعركررمل ٟ إٔ تْررُِٝ تيررنٖٔ تيعكررملمٟ نهررٌ  

حٝررر٘ قْرررٛم ٚتٕرررٓ آ رررلٜٔ   ت٫عر رررملم إٔ تضٓظَٛررر١   عرررٛتم،      

 ٌپٚتضٛتطٔ ٜفركد يًرخڀٝط طٌٜٛ ت٭ٌٌ، ٚت٭طرنتف تضردت ًر١ نر   

ٞپ    ٫ٕٚ ٜفهن يكنتمَٚ  ت٭ىف عٝ  َرخلٟ ت ،ٜظٔ أْ٘ ضبُ

ٚيهررٔ   ذبكٝررل ظبررملم ِررمليٞ مٓظررن٠  ،تييررٓٛته تيڀًٜٛرر١ تيكمل َرر١

ٚ  ،قْري٠  ملضٓظَٛر١ أّر٬ڄ  ح ،ْكڀر١ َُٗر١  مثر١  ٚقد تهٕٛ قملّرن٠. 

٫   ٍرل آيٝرمله تي ٓرمل٤ ٚتيرغرٝريته تير  ذبردً،         تهرُرٌ معردٴ   ملضَّ
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٫ٚ   ٍل تيرٓظِٝ ٚتيرڀٜٛن تيعكرملمٟ، ٫ٚ   ٍرل مرنتََ ت٫  رملم     

ت ، ٫ٚ   َٕٛٛا ت٭متٕٞ، ٫ٚ   َٕٛرٛا  ٚم تسبهَٛر١   يٮحن

مرد َرٔ مدتٜر١     ٚيهرٔ ٫   ٫ٚ   َير٣ٛ ٚعٞ تضٛتطٔ ،  تضٓظ١َٛ

ٕٵ  معم تي٤َٞ.  نملْ  َرعىن٠ڄ ٚ 

 

   ِتيرعكٝو تيىملْٞ: أ. حٗد تيكملى 

ْٻرر ً  تيٛمقرر١ تين٥ٝيرر١   ٍررنم أُٖٝرر١ تيرُٜٛررٌ تييررهين     ح

يرُٜٛرٌ تير  ذبهرِ تيع٬قر١     و  عٔ ط ٝعر١ عكرٛ  ت  تضدعّٛ، ٚذبدٻ

مو تضٍُٛ )تي ٓروص ٚتضرُرٍٛ )تضرٛتطٔص ٚتيٖرملَٔ )ّرٓدٚم تيرُٓٝر١       

تيعكررملمٟص ٚتضيرررفٝد )تضررٛتطٔص، ٖٚررٞ  َررمل عكررٛ   ٌررملم٠ أٚ عكررٛ       

ٌٶر     ضٛقرف تيكٖرمل٤   ِملير١     ملَنتحب١، ٚقرد تىرعنٕر  تيٛمقر١ منٛك

  قرر   ف تضرٛتطٔ عرٔ تييرردت    ِملير١ عكرٛ  تٱػبرملم، ٚتڀنٻ     ربُّر 

تشبًرررط مرررو   ٍرررهملي١ٝ تسبهرررِ تيكٖرررمل٥ٞ   تيكٖررر١ٝ ِٝررري  ٻ 

 ِكٝك١ تيعكد ٖٚٞ )تيرٌُٜٛص ّٚٛم٠ تيعكد ٖٚٞ )تٱػبملمص.  

يٛ  رِ أ. عملِّ تيٛمق١ تين٥ٝي١ مرّٛٝمله َكرتِر١   ٚ ټأ  ٚنٓ

ُٶررملتيررمل٩يڄ 05 ررُرر  مرر ِررٍٛ َٕٛررٛعٗمل،  ٫ إٔ تيٛمقرر١  ٴ   ف  ،مل َٗ

 ! ملَٓٗ أٍّٟ ٍٔو عتٴ

َرررٔ تًرررو  تٱٌملمرررمله تضكرتِررر١ يررر عٍم مل معرررمٳٖٓررر ٞ إٔررر ٴٚيعِّررر

 تيريمل٫٩ه:   

ٌ ُىٿررن تضررٛتطٓو عررٔ ىرردت  متٜٛررٌ َيررملنِٓٗ ٜٴ ص ٖررٌ تعىټرر5ٌ 

 قمل ١َ؟   أه١َڄ

ن تضررٛتطٓو َررٔ عدَرر٘ َررنت ط مَررهٌ    تعىټرر  مأٜررٞ إٔ تٛقُّرر

ٖٚرررٞ َرررد٣ تِرفرررملل  ،َ ملٍرررن مرررةَٛم  رررملمُ تيع٬قررر١ َررر  تي ٓرررٛى 
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 - رردٚ ت  ررٛفِ، ٖٚررلٙ   تضررٛتطٓو مٛلررمل٥فِٗ، ٚعرردّ تغبفررمله   

ٝٽرر  - ٚتهلل أعًررِ مل   معررم َ٪ىيررمله تيكڀررملا   أْٗررمل ىرررّدً ٌو٥

 تشبملٔ.  

ن تيرر عم أٚ د َىررٌ ٖررلٙ تيعكررٛ  حكملعرر١ تعىټرر    ٛيِّىرررٴ ٖررٌص 9ٌ

ٚممليرررمليٞ حكملعرر١ مٝررٛا تيررنٖٔ    ،تيهررىري عررٔ تيكرردم٠ عًرر٢ تييرردت    

 ٚ ٍهمليٝملتٗمل؟

 أٚفُمل إٔ ٖلٙ تيعكٛ  َنت ڀ١ :يي  و  ٫ أعركد ِدًٚ كيو

مبَرررتٜمله مةىررعملم عمل يرر١  ررري َرٖررخ١ُ يًُيررملنٔ، ٚتيىررملْٞ ٭ٕ  

 ن تضرٛق  ئ ٌْٜ ٍُِ٘ يرهٜٛٔ حكملع١ ءملو١ً. تيرعىټ

ٖرررٞ تيع٬قررر١ َٚرررمل  تيعكرررٛ ؟   تشبًرررٌ َرررٛتطٔ ٖرررٞ َرررملص 5ٌ

 تيُٓٛك١ٌٝ تضكرت١ِ؟ 

تشبًرط   يكد ٍنِ  ٚمقر١ تيعُرٌ ٖرلٙ تٱٍرهملي١ٝ، ِٝري  ٻ     

    ٚ ّرٛم٠ تيعكرد ٖٚرٞ )تٱػبرملمص،     مو ِكٝكر١ تيعكرد ٖٚرٞ )تيرُٜٛرٌص 

ن  يررملم٠ تضرُررٍٛ أنررمل َررٔ تضفرررته عًٝرر٘،    ٚممليرررمليٞ عٓررد تيرعىټرر 

غررنٟ تضُررٍٛ م ٝرر  تيعكررملم مررةٟ ىررعن يرّْررٌٝ َيرررّكملت٘ مغررم     ٚتٴ

تيٓظررن عررٔ تيكُٝرر١ تيعمل يرر١ يرر٘، ميرر و ط ٝعرر١ تيعكررد، ٚأعركررد إٔ     

تيع٬ق١ تضرٛته١ْ مو تيڀنحو تهٕٛ عًر٢ ٍرهٌ طرن  عكرد مٝر       

 حب١.  مملضنت

ٖررٞ  َٚررمل تيعكررٛ ؟ ٖررلٙ مَررةٕ تينقملمٝرر١ تزبٗررمله  ٚم َررملص 2ٌ

 تزب١ٗ تضي٪ٚي١ عٓٗمل؟

أم٣ إٔ أٖررِ  ٚم ههررٔ إٔ تكررّٛ مرر٘ َ٪ىيرر١ تيٓكررد حبهررِ   

ٚٚهتم٠ تٱىررهملٕ حبهررِ أْٗررمل    ،نْٛٗررمل تزبٗرر١ تينقملمٝرر١ يً ٓررٛى  

ّررملٍ ٖررٛ تْررّٝٓ ط ٝعرر١ تيعكررٛ ، ٚإٔ تٴ    تيٖررملَٔ يرًررو تيكررنٚه 
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١ْْ تيرڀٝ  ىرمل أ رٛتم تيع٬قر١ مرو     َٓملهعمله تيعكٛ  زب١ٗ َرخ

 ت٭طنتف ٚتسبهِ معدتي١ ٚحِٗ يڀ ٝع١ تيعكٛ .  

ٔ  ْي ١ ذبدٜد تضفرته ٌٖص 4ٌ ٞ  َر ٌ   عرملي  ٜردحعٗمل  تيرُٜٛر

 ٚنِ ٖٞ؟  ،تضٛتطٔ عٓد تسبٍْٛ ع٢ً تيرٌُٜٛ

ٝٽر    ملير١ َرٔ ِٝري ممرط     مل حعٻ  مأٜٞ إٔ تيڀنٜك١ تضعُرٍٛ مٗرمل ِملي

   تيردٜٕٛ ت٭ رن٣ تضيررّك١     ح١ڄ ٕمل ،َ ًم تيرٌُٜٛ مد ٌ تضٛتطٔ

 ٚمكدمت٘ تضرٛقع١ يًيدت ، ٚمرملمؽب٘ ت٥٫رُملْٞ.   ،عًٝ٘

ٗررمل ٚحكڄررمل يعكررٛ    ِكٛقځ تضُٛيرر١ تزبٗررمله ىريرررخدّ ٖررٌص 0ٌ

ٍ     ،تيرُٜٛررٌ ٕٵ ؟َىررٌ حيرر  تيعكررد ٚمٝرر  تضٓررو حُررمل   ،ِْررٌ كيررو  ٚ 

 تٱٍهمليٝمله تضرٛقع١؟

حُررررٔ  ،عررررٔ أٟ  ٍررررهمليٝمله َرٛقعرررر١ يررررليو مغررررم تيٓظررررن

 :ٚأُٖٗررمل ،ِكٛقٗررمل ٞ إٔ تيرررخدّ تزبٗررمله تيرًُٜٛٝرر١ عٝرر ٳتيڀ ٝعرر

ٕٵ ،تينمٓ ٚمٝر  تيرنٖٔ ذبْرًٝڄمل     ،يوّ ت٭َن ٚتڀ ٝل تيعكد ٚحيخ٘  

ٚأٟ  ًررٌ   كيررو ٖررٛ  ًررٌ   ذبفٝررو تضُررٍٛ يًرُٜٛررٌ،     .سبكٛقٗررمل

ٚممليرررمليٞ  ًررٌ ٜيرركط ََررنٚا     ٚ ًررٌ    تحعٝرر١ تضررٛتطٔ يًيرردت   

 متٌٜٛ تٱىهملٕ منَر٘. 

أٚ ييررردت   تضرررٛتطٓو، سبُملٜررر١ تيدٚيررر١ ٌىرررررد  ٖرررٌص 0ٌ

 تي ٓٛى؟ 

٫ أم٣ إٔ تيدٚيررررررر١ ىرررررررررد ٌ  ٫   ِرررررررمل٫ه تىررررررررىٓمل١ٝ٥،  

َىٌ ِرمل٫ه   ،ًٗمل   ِمل٫ه تيظنٚف تيكملٖن٠ تيعمل١َٚىٝهٕٛ تد ټ

تسبررنٚب أٚ تزبررٛت٥ٓ تيرر  ْٜرر ٓ َعٗررمل تڀ ٝررل تيعكررد َيرررًّٝڄمل،      

ٝررٌ ٚآْررلتى ىررٝهٕٛ تيرررد ٌ تضرٛقرر  ٖررٛ تةٌٝررٌ تييرردت  أٚ تعڀ     

 تيرٓفٝل يفرتته ضبد ٠ تٓرٗٞ مملْكٖمل٤ ٖلٙ تيظنٚف. 
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 أطررنتف ِكررٛم سبُملٜرر١ تيرررٛتهٕ ٱػبررمل  تضكرتِررمله َررملص 1ٌ

   تيعكد؟

إٔ تيرررررٛتهٕ ؼبرررردً عٓررررد تيعك٬ْٝرررر١   تيرُٜٛررررٌ      ٞ  مأٜرررر

َٴ ٝٻٚتمت ملطرر٘ معكررملم  ِ معدتيرر١ )ت٫ٖرُررملّ ميررٛم تيركٝررِٝ تيعكررملمٟص، كرر

ظنٚف ت٫عرٝمل ٜر١ ٚحرل   رٌ    ٚتيرٌُٜٛ ضرٍُٛ ٜيرڀٝ  تييدت    تي

َيركن ) متى١ ت٥رُمل١ْٝ ٌٝد٠ يًُرٍُٛص، ٚعدتي١ تيعكٛ  تضمل١َ مو 

ٌٚٚرٛ    ،ىًر٢ص ت٭طنتف )ّٝغ١ تضنتحب١ قد تهرٕٛ ٖرٞ تيْرٝغ١ تضڂ   

ضبرررملنِ طبرْررر١ تفٗرررِ ٚتعرررٞ تفملّرررٌٝ تيعكرررٛ  ٚط ٝعررر١ تيع٬قررر١ 

َٚررررررغريته تييرررررٛم ) ػبرررررمل  ضبرررررملنِ َرخْْررررر١   تيرُٜٛرررررٌ    

 تييهينص.  
هٕٛ   ٖلٙ تٱٌملممله معم تيرّٛرٝمله تضكرتِر١ فرلٙ    ٚقد ٜ

ِٗ يًٍُرُ  نهرٌ، ٚيًرُٓٝر١   تضًُهر١    َتيك١ٖٝ،   َٕٛٛا 

 نةِد ضبملٚمٖمل تين٥ٝي١ٝ زبٛ ٠ تسبٝمل٠.  

 

 تضدت ٬ه ٍِٛ تيك١ٖٝ:  

 ٚتق  ََه١ً تٱىهملٕ ٚمتٌٜٛ عكٛ ٙ   تضًُه١: 

إٔ ََررره١ً تٱىرررهملٕ ٖرررٞ   . عمل٥َررر١ ت٭يررردٟكنرررنه 

تٌٗٗررمل نملحرر١ تجملرُعررمله   طبرًررف تيرردٍٚ ٚطبرًررف    ََرره١ً تٛ

ت٭ْظُرر١ ت٫قرْررمل ١ٜ، َُٗررمل نررملٕ تنتٝ ٗررمل عًرر٢  ڀررٛا تيرُٓٝرر١      

َٴ ل زبُٝررر  تسبهَٛرررمله، حرررمل٭َٔ كًٹرررَٚ٪ٍرررنتتٗمل، ٖٚرررٞ ٖرررملًٌ 

تٱىهملْٞ ٖٛ أِد أِٖ عٓملّن ت٫ىركنتم يًٍُرُعرمله. ٚتسبكٝكر١   

١ إٔ قٖرر١ٝ تٱىررهملٕ تررنت ط تمت ملطڄررمل َ ملٍررنٶت مكٖررملٜمل تٌرُملعٝرر      

قٖرر١ٝ تيوٜررمل ٠   تعرردت  تييررهملٕ، ٚقٖرر١ٝ  :َٚدْٝرر١ أ ررن٣، َىررٌ
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تيرُرررررد  ٚتيُٓرررررٛ تيعُنتْرررررٞ  رررررري تضٖٓررررر ط يًُدٜٓررررر١، ٚقٖررررر١ٝ   

تيعَٛت٥ٝمله   تضدٕ، ٚق١ٖٝ تيفكن،    آ رن ٖرلٙ تيكٖرملٜمل تير      

َٶرمل أ رن٣        ،تٛتٌ٘ تجملرُعمله. نُرمل إٔ عًرّٛ تٱىرهملٕ تَرٌُ عًٛ

ٌ  :َىررٌ     آ ررنٙ.  .ٕ ٚتجملرُرر ..ٚعًررّٛ تٱْيررمل  ،ت٫قرْررمل  ٚتيرُٜٛرر

 عمل  ق١ٖٝ تٱىهملٕ مڀنٜك١ ع١ًُٝ ١ّّّٝ، حر٬ حإكت أم ْمل إٔ ْٴ

ٌٻ    مد إٔ ٜهٕٛ تيع٬ُ ٍملًَڄمل ٖرلٙ   مبع٢ٓ إٔ ْة ل   ت٫عر رملم نر

تيكٖررملٜمل تيرر  ترْررٌ مملٱىررهملٕ. ٚنُررمل ْعًررِ عٝعٶررمل، ف تٛتٌرر٘   

نَُره١ً تٱىرهملٕ،    تضًُه١   ََره٬ه تيرُٓٝر١ ََره١ًڄ   

 012تيررٛحن٠ تضمليٝرر١ ٚتضخْْررمله تيرر  دبررملٚهه   َررٔ ِ ن عًرر٢ تيرر 

ًَٝملم مٜملٍ، ْٚعًِ نليو أْ٘ ٫ تٌٛد   تضًُه١ أٟ ََه١ً   

ىررهٔ تيڀ كرر١ تيغٓٝرر١ أٚ تيڀ كرر١ حررٛم تضرٛىررڀ١، مررٌ حكررط حُٝررمل     

ٓټ  ىرررهٔ تيڀ كررر١ تضرٛىرررڀ١ أٚ تيڀ كررر١ تيفكرررري٠. ٚتضعًرررّٛ إٔ  ؽبرر

ٚعُرٛ ٙ تيفكرنٟ     تيڀ ك١ تضرٛىڀ١ ٖٞ   تيعمل ٠ عْو تجملرُر   

ٖٶرمل إٔ تيڀ كر١ تضرٛىرڀ١     عٝ  تجملرُعمله ٚتيدٍٚ. َٚٔ تض٬ِت أٜ

  َعظرررِ تيررردٍٚ تيٓملَٝررر١ مررردأه ترررركًٓ ٚتٓويرررل    تيڀ كررر١  ٕٚ  

يرررليو تْررر ٓ قٖررر١ٝ تٱىرررهملٕ   تًرررو تجملرُعرررمله،    تضرٛىرررڀ١

ٚصبرُعٓرررمل   تضًُهررر١ ٚتِرررد َٓٗرررمل، قٖررر١ٝ كته أُٖٝررر١  ملّررر١.  

إٔ  ملي ٝررر١ أحرررنت  تيَرررعو تييرررعٛ ٟ ٫    ٚتَرررري تٱِْرررمل٥ٝمله     

هرًهٕٛ تيِٛدته تييه١ٝٓ تي  ٜعَٕٝٛ حٝٗمل، ٖلت مملين ِ َرٔ  

َٶرمل ٚتضرُىٿ    ًر١   ََرملمٜ    ٌٗٛ  تسبه١َٛ َٓل أنىن َرٔ و٬ورو عمل

تٱىررهملٕ، ّٚررٓدٚم تيرُٓٝرر١ تيعكررملمٟ، ٚمنْررملََ َررٓٓ ت٭متٕررٞ      

تييرره١ٝٓ ضٛتٌٗرر١ ِملٌرر١ تضررٛتطٓو    تييررهٔ تشبررملٔ، نُررمل   

مل مرڀ ٝل ْظملّ تيرٌُٜٛ تيعكملمٟ، ٖٚٛ َ  تزبٗمله تضخر١ْ ِدٜىٶقمل

ٗٻ ٌ َررٔ ِْررٍٛ تضررٛتطٔ عًرر٢ تييررهٔ تيررلٟ ٜٓملىررو   أَررن ٌٝررد ىرر
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لنٚح٘ ٚ َهملْٝملت٘ َٚرڀً ملتر٘. ٚمرملين ِ َرٔ عٝر  ٖرلٙ تزبٗرٛ ،       

هتيرر  ٖٓررملى ٍررنؼب١ يٝيرر  ممليكًًٝرر١ ٫ متًررو َكَٛررمله      يهررٔ َررمل 

 تٱٜفمل٤ مملٍرتتطمله ْظملّ تيرٌُٜٛ.

حُٝمل ٜرعًل مرٌُٜٛ تٱىهملٕ تضدعّٛ   مليد تيعىُملٕ ّ.ٚكنن 

َر٘ ٚهتم٠ تٱىرهملٕ  ٚآي١ٝ تىرّكملق٘، ٖٚٛ ممليڀ   تي دٌٜ تيلٟ قدٻ

يكنه ّٓدٚم تير١ُٝٓ تيعكملمٟ مَهً٘ تييململ. ٚتيرُٜٛرٌ تضردعّٛ   

ٜعررين إٔ ٚهتم٠ تٱىررهملٕ تكررّٛ مرغڀٝرر١ قُٝرر١ حمل٥ررد٠ تيرُٜٛررٌ تيررلٟ  

ّ   َ٘ تي ٓرو يًُيررفٝد   ِردٚ     ٜكدٿ ٚقُٝرر٘   ،قُٝر١ تيكرنه تضردعٛ

مٜملٍ. ٖٚلت ٜعين أْ٘  كت هت ه ق١ُٝ تيعكملم تيرلٟ ٜن رو    122222

حإْ٘ ٜرٌُّ ْي ١ تيفمل٥د٠  ،مٜملٍ 122222ٍنت٥٘ عٔ   تضيرفٝد 

عررٔ تض ًررم تيفررمل٥م. َرر  تيرٓ ٝرر٘    إٔ ٖررلت تيملْررملََ َرررملم حكررط       

مٜررملٍ،  02222يًُيرررفٝدٜٔ تيررلٜٔ ٫ ٜوٜررد   ًررِٗ تيَررٗنٟ عررٔ   

مل إٔ ْيرر ١ تيرردعِ تررنت ط معررد  أحررنت  ت٭ىررن٠ ٚعٛتَررٌ أ ررن٣  نُرر

حإٕ تيرٛهتم٠   ،مبٌٛو آي١ٝ تيدعِ تييهين.   َكملمٌ ٖلت تيملْملََ

ٖٶررررمل منْررررملََ تٱىررررهملٕ ت٫ٌرُررررملعٞ تيررررلٟ ٜيرررررٗدف قرررردٻ َ  أٜ

ّ كرردٿو، نُررمل ٜٴ ىررهملٕ َيرررّكٞ تيٖررُملٕ ت٫ٌرُررملعٞ  ٕٚ متُّرر  

ٌٻتض مل مته تض ّٓدٚم تير١ُٝٓ تيعكملمٟ معمٳ  ٠ َرٔ  ١ٗ يف٦رمله ضبردٻ  ٛ

َىرررٌ تيعيرررهنٜو َٚٓيرررٛمٞ ٌٗرررمله قملَررر  مرٛقٝررر   ،تضيررررفٝدٜٔ

َٓٗرررمل ٍرررنن١ تيهٗنمرررمل٤ ٚتشبڀرررٛا    ،تتفملقٝرررمله َررر  تيْرررٓدٚم  

 تييعٛ ١ٜ.

تييرهٔ ِرل َهريرو     : ٖرٌ ِرلټ  أ. ضبُد تيدْدْٞٚتيمل٤ٍ 

َ  تضٛتط١ٓ نمليرعًِٝ ٚتيْر١ّ، ٚيرًٝ ممليٖرنٚم٠ مملجملرملٕ ٚيهرٔ      

 يُٖملٕ ىهٔ يًُٛتطٔ أٚ تضٛتط١ٓ؟ ٜرعو تٝيري نٌ تيي ٌ
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ٕرنٚم٠   دټإٔ تضيرهٔ ٜعٳر    . َْٓٛم تضڀريَٟٚٔ ٌملْ ٘ ٜن٣ 

ٜك  ع٢ً نملٌٖ تسبه١َٛ ِٚردٖمل عرو٤ تٓظُٝر٘     ،َٔ تيٖنٚمته

   ٚ تملِررر٘ يًُررٛتطٔ. ٚقررد ٚقعرر  أ ڀررمل٤   تضملٕررٞ تي عٝررد ىرر ٻ      

ٞٳ ً  ٖلٙ ت٭ ڀمل٤   تقرڀملا يًُٛتطٔ   تيعكٛ  ت٭ ري٠، متىٻ َلى

َيملِمله ن ري٠ َٔ ت٭مه تييه١ٝٓ يَخٓ ٚتِرد، قرملّ ٖر٪٤٫    

مملِرهملم ٖلٙ ت٭مه تييره١ٝٓ حررت٠ ورِ قرملَٛت م ٝعٗرمل عًر٢ دبرملم        

َرخْْرررو   تيعكرررملم، تِرهنٖٚرررمل مررردٚمِٖ َرررد٠ طًٜٛررر١ ورررِ        

ْيرر ١ نرر ري٠ َررِٓٗ     نملْرر ،ڀٖٛررمل ٚمملعٖٛررمل عًرر٢ تضررٛتطٓو   ڀَّ

ٚت ْيرر ١ دبررملمٶت مأٚت   ت٭مه َيرررٛ عٶمل سبفررت ْكررٛ ِٖ حررملِرهن

نرر ري٠ َررٔ ت٭متٕررٞ. يرْررٌ أ ررريٶت أىررعملم ت٭مه عٓررملٕ تييررُمل٤،   

فرلٙ ت٭ىرعملم تير  ذبرٍٛ مٝٓر٘ ٚمرو ترةَو         رتى تضٛتطٔ حنٜير١ڄ ٚيٝٴ

  ِد٣ ٕنٚمته تسبٝمل٠.  

ت إٔ تضًُهرررر١ أعڀرررر  نررررىريٶ   أ. عملّررررِ تيعٝيرررر٢ ٚكنررررن 

عررمل منْرملََ تيرُٜٛررٌ   ٚأيٲىرهملٕ، ىررٛت٤ عرمل تيْررٓدٚم قردهٶمل،    

مل. ََٚررملنٌ تٱىررهملٕ َرٓٛعرر١، َٓٗررمل َىًڄررمل: ٕررُملٕ  ٝٽررتضرردعّٛ ِملي

ئ تٓفٝل تي ٓمل٤، أٚ ت رٝملم تيُٓٛكُ ت٭َىٌ يًيهٔ، َىرٌ تيفًرٌ   ِٴ

وه عًررررر٢ أٚ تيَررررركل ٚ ريٖرررررمل. ٚيهرررررٔ تيٛمقررررر١ تين٥ٝيررررر١ منَّررررر 

 ٍررررهمليٝمله تيعكررررد ٚتْررررُُٝ٘ تشبررررملٔ ممليرُٜٛررررٌ، ٕٚررررُملْملت٘، 

ٚٚهتم٠ ٚتٓظرررِٝ تيع٬قررر١ مرررو أطنتحررر٘: تضُرررٍٛ ٚتضرررٛتطٔ تضيررررفٝد  

٘  ،تٱىرهملٕ تزبٗرر١ تيدتعُر١    ،َٚررمل ٜررنت ط مرليو. ٚ  تييررٝملم كتترر

أْظُرٗررمل تضهرٛمرر١، ِررل تضررٛتطٔ   َّٓرر١   َررٔحررإٕ تيدٚيرر١ نررملٕ 

ِټمعٌُ أمه، ٚيعٌ كيو َمل هتٍ َهرٛمٶمل ٚيهٔ ٫ ٜٴ  ٖٛ ِلټ ٘. ت٭ٖ

تضٛتطٔ حُٝمل ؽبٓ يملٜر٘ َرٔ عكرد َٜرٛم٘  ٍرهمليٝمله ٚممليرلته      

و ٚتضررٛتطٔ   تْررُِٝ تض ررمل م٠ ٚتيعكررد َرر  طررٍٛ تيررؤَ، ِررل تي ٓرر 
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 ٫ ٚتزبٗرمله   ت  عكردٶ ٛقِّر حبٝي ذبُُٝٗمل َعٶمل، ذبُٞ تضرٛتطٔ مرة٫ ٜٴ  

ٔ تزبٗرمله تيرًُٜٛٝر١ َرٔ ّرٝمل ١     ُهَّر تينمس١ٝ متٌعر٘، حبٝري ٫ تٴ 

مٓررٛ  قررد ترر٪ ٟ يٲٕررنتم مررملضٛتطٔ، نيررّو تضٓرروٍ، ٚحكرردٙ ضررمل     

مو عرررٔ ِٚرررل تي ٓرررو   عكرررد ؼبُٝررر٘ َرررٔ ءملطًررر١ تضرٗرررن     حعررر٘

 تييدت ، ِٖٚ ٌَٛٛ ٕٚ.

ٕ  ٚكنن  إٔ َٕٛرٛا تسبْرٍٛ عًر٢ ىرهٔ       .  مليرد تين ٜعرمل

َٓملىرررو َكًرررل يًُرررٛتطٔ ّرررملِو تيرررد ٌ تضرررٓخفم َرررٔ تيَررر ملٕ   

ِدٜىٞ تيرخنُ، ٚ مل١ّ تضروٌٚو. ٌو٤ ن ري َٔ   رٍٛ تيَر ملب   

  ٔ  ت٭َرررن تيرررلٟ ٜررردح  تيررر عمٳ   ،تيَرررٗن١ٜ ٜرررلٖو ٱػبرررملم تضيررره

ِ   يًيهٔ   أِٝمل٤ ٫ ٜفًْٖٛٗمل ٚ حكرط   ،معٝد٠ عرٔ أَرملنٔ عًُرٗ

٭ٕ  ػبرررملمته تضيرررملنٔ   تًرررو ت٭ِٝرررمل٤ َٓخفٖررر١. ٜٚظرررٌ قًرررل     

َٶ مل يًُرٛتطٔ طًٝر١ ٚقرر٘ ِرر٢ ِْرٛي٘      تسبٍْٛ ع٢ً تضيهٔ ٬َه

 ع٢ً َيهٔ  ملٔ م٘. 

ٚحُٝررمل ٜرعًررل مبررد٣ تٖررُو ْظررملّ تٱػبررملم تيرُررًٜٛٞ ٥٫ّٚررر٘  

حيرر  تيرٓفٝلٜر١ تزبٛتْرو تضرعًكر١ حبفررت ِكرٛم تضيررةٌن   ِرملٍ       

إٔ  أ. ٫ِِ تيٓملّنتيعكد أٚ تْفيمل ٘   أوٓمل٤ َد٠ تٱٌملم٠، إٔٚٓ 

تي١ّ٥٬ تيرٓفٝل١ٜ يٓظملّ تٱػبملم تيرًُٜٛٞ عملزب  ٖلت تزبملْرو َرٔ   

  قُٝرر١ ّرردٿيًيرردت  ٜٴ  رر٬ٍ ٕٚرر  َرڀًررو مرٖررُو تيعكررد ٌررد٫ٚڄ   

أٌن٠ ت٭ٌّ ٚق١ُٝ ِل تيرًُو َٓفًْو. ٚ  ِرملٍ حير  تيعكرد أٚ    

حًًُيرررةٌن تسبرل   تىرررت ت  قُٝرر١   ،تٱٌررملم٠ تْفيرمل ٘ أوٓررمل٤ َرد٠  

تيرًُو تضْٓٛٔ عًٝٗمل   تيعكد يًفرت٠ تي   حعٗمل َ  َنتعرمل٠   ِلٻ

َررمل ٜهررٕٛ يًُرر٪ٌن   ٖررلٙ تسبمليرر١ َررٔ تعررٜٛم ٚحررل َررمل ِد ترر٘       

ْٳتي١ّ٥٬ تيرٓفٝل١ٜ. ٜٚٴ د مك١ُٝ ِل تيرًُرو تضَرملم  يٝٗرمل   تضرمل ٠     ك

تٱػبملم تيرًُٜٛٞ، ِل تيرًُرو  تيرملىع١ َٔ تي١ّ٥٬ تيرٓفٝل١ٜ يٓظملّ 
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َررمل هت  عرررٔ قُٝررر١ أٌرررن٠ ت٭ّرررٌ َرررٔ قُٝررر١ تيكيرررط تيرررلٟ ٜدحعررر٘  

تضيرةٌن مْف١  ٚم١ٜ، ٜٚهٕٛ يًُيرةٌن تىررت ت   عرمليٞ قُٝر١    

ِررل تيرًُررو َررٔ ت٭قيررملا تيرر   حعٗررمل   ِررمل٫ه حيرر  تيعكررد أٚ     

تْفيمل ٘ أوٓمل٤ َد٠ تٱٌملم٠ ٚمبمل ٜرٛتحرل َر  أِهرملّ ْظرملّ تٱػبرملم      

ٞ ٥٫ّٚررر٘ تيرٓفٝلٜرر١. أَررمل عررٔ نٝفٝرر١ تِريررملب قُٝرر١ ِررل   تيرُررًٜٛ

 تيرًُو   عكد تٱػبملم تيرًُٜٛٞ حٗٞ نملٯتٞ:

  تيعكد ق١ُٝ ت٭ٌن٠ يٮٌّ تض٪ٌن يهٌ حررت٠ َرٔ حررتته    ٜٴّدٿ -1

ً َٚعررملٜري حٓٝرر١ ٚتٕرر١ّ   عكررد تٱػبررملم، ٜٚهررٕٛ مٓررمل٤ٶ عًرر٢ أڂىٴرر     

ْٳ عًر٢   ّ يًُ٪ىي١ ي١ًًٍّْٛ   تيڀًو تيلٟ ٜٴكدٻَٕٚٛٛع١ٝ َٚف

 عدّ ءملْعرٗمل ع٢ً َٓرَ تٱػبملم تيرًُٜٛٞ.

  تيعكد ق١ُٝ تيكيط تيلٟ ٜدحع٘ تضيرةٌن مْرف١  ٚمٜر١،   ٜٴّدٿ -2

نتع٢   كيو أ٫ ٜكٌ تيكيط ٭١ٜ َد٠ َٔ َرد  تيعكرد عرٔ أٌرن٠     ٜٚٴ

 ت٭ٌّ يرًو تضد٠.

تٴّريررو قُٝررر١ ِرررل تيرًُرررو يًفرررت٠ خبْرررِ قُٝررر١ ت٭ٌرررن٠ َرررٔ    -3

 ًررم تضر كررٞ َررٔ تيكيررط معررد    تيكيررط تيرردٚمٟ، حبٝرري ٜهررٕٛ تض  

ّريرو   ِْ ق١ُٝ ت٭ٌن٠ مبىملم١ ق١ُٝ ِل تيرًُو يرًو تيفررت٠، ٚتٴ 

ق١ُٝ ِل تيرًُو   ْٗمل١ٜ نٌ حرت٠ مإٕملح١ ق١ُٝ ِل تيرًُو يرًرو  

 تيفرت٠ َ  ق١ُٝ ِل تيرًُو َٔ تيفرتته تييملمك١.
 

     ٕتٱٍررهمليٝمله تضعٝكرر١ سبررٌ ََرره١ً متٜٛررٌ تٱىررهمل

 :ٚ عُ٘

حررإٕ ََررنٚا تيرُٜٛررٌ تضرردعّٛ  ،تيعٝيرر٢ أ. عملّررِ  تعركررمل  

مْرررٛمت٘ تسبمليٝررر١، معكررردٙ تسبرررمليٞ تيرررلٟ ؼبُرررٞ حكرررط تي ٓرررو،       

مرشتتور ال  وًتت  

املتتدعوم جؿتتورتال 

الحالٌتتت ، جع تتتده 

الحتتتتتاي التتتتتذي 

ًح ٍ ه و البنا، 

وج ؿتتتتتتتتتتتت ٌ ال 

   العدًتتد  امل كتت   

 ؛متتتتت  املختتتتتانز

   العدًتتتد  ضٌطتتتب  

 م  انخفاقات
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ُٿ  َررٔ   و تيعدٜرردٳىٝيرر ٿ  َررٔ تضخررملطن  ٔ تيعدٜرردٳٚمرْررُُٝ٘ تضرٖرر

 تٱ فملقمله.

حُٝررمل ٜرْررٌ ممليريررمل٩ٍ   . ع ررد تهلل مررٔ ّررمل  تسبُررٛ ٜٚرن٣  

ُٻ ػبرمل  تيررٛتهٕ   َٚفمل ٙ: َمل تضكرتِمله ٱ، تيٛمق١ تين٥ٝي١  ٔ تضرٖ

سبُملٜررر١ ِكرررٛم تيررردت٥ٓو ٚتضررردٜٓو َعٶرررمل، َٚرررمل ت٭ ٚته تضكرتِررر١      

ٕ يمل١ٜ ِكرٛم أطرنتف    ن؟ سبُمل١ٜ تزبٗمله تير١ًُٜٝٛ   ِملي١ تيرعىټ

عمل  ٖٝه١ً مٓٛ  عكرٛ  تيرُر٬ٜٛه   تيع٬ق١ تير١ًُٜٝٛ تهُٔ   إٔ تٴ

ٚت٫ىررررفمل ٠ َرررٔ دبرررملمب  ،تضمليٝررر١ مبرررمل ٜرفرررل ٚتضررررغريته تٱٌنت٥ٝررر١

أَرمل تزبٗرمله    .مل َٚمل ظبِ َٓٗرمل َرٔ ىرً ٝمله ٚ ػبملمٝرمله    رٌُٜٛ ىملمكڄتي

تير١ًُٜٝٛ حرُرًو َٔ تيڀنم ٚتٯيٝمله سبُمل١ٜ ِكٛقٗمل َٔ  ر٬ٍ َرمل   

تعرُرردٙ َررٔ عكررٛ  قملْْٛٝرر١ َرر  تضرعررملًَو َعٗررمل. أَررمل عررٔ تيرٛعٝرر١         

تضَٓررٛ ٠ يًُررٛتطٓو حرررهُٔ   أ٫ ٜرٍررملٚه تضكرررته يًيررهٔ     

ْررٞ، ٚأنىررن َررٔ  ٝملٌرر٘ تيفعًررٞ تٯتيَررنت٤ ضيررهٔ أنررمل َررٔ تِر 

َْدم   ً٘ تيَٗنٟ عٓد طًو تيرُٜٛرٌ، ٚعًٝر٘ إٔ ٜرُّرٌ أنرمل     

 مل. ىكٌ نملًٖ٘ ٍٗنٜٽعًٝ٘ َٔ تيروتّ ٜٴ فڄملقدم َمليٞ َٔ ق ً٘ ربفٝ

إٔ ْظملّ تينٖٔ تيعكملمٟ تيلٟ ّردم   ّ.  مليد تيعىُملٕٚإٔٚٓ 

 يرفعٌٝ ِكٝكٞ ضفّٗٛ تيرٌُٜٛ ىٓٛته ف ػبد ى ٬ٝڄ 9ق ٌ ِٛتيٞ 

مٓظررملّ تيررنٖٔ تيعكررملمٟ، مررٌ  ٕ منررملكُ تيرُٜٛررٌ تيعكررملمٟ تضُملمىرر١      

ٝٽ َٴِملي ِ تضٓرٍمله ٥٬ٹيُٓملكُ تيرٌُٜٛ تيرٍملمٟ يرٴ أٍروٳمل ٖٞ تهٝٝف 

َٴررررر  د  ىررررردت  طًٜٛررررر١ َكملمْررررر١ مملييرررررً   تيعكملمٜررررر١ تيررررر  ترڀًرررررو 

َىٌ تييرٝملمته ٚعبٖٛرمل. ٚير ٝرملٕ تيفرملمم،      ،ت٫ىر٬ٗن١ٝ تيركًٝد١ٜ

مل ٕرررُملْٶ ١عكرررملمٟ ٜعررررمل تيِٛرررد٠ تيعكملمٜررر   حرررإٕ تيرُٜٛرررٌ مرررملينٖٔ تي  

ٌٻ ٜٚرر ين ،يًرُٜٛررٌ ٖٝهررٌ تيرُٜٛررٌ عًرر٢ قُٝرر١ تيِٛررد٠   ممليرررمليٞ نرر

٢ تيرُٜٛررٌ تيرٍررملمٟ عًرر٢   ٓٳررٕٚررُملْٗمل ٚتكُٝٝٗررمل تسبكٝكررٞ. مُٝٓررمل ٜٴ  
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     ٘ ٜٚ٪ رل تيعكرملم ْفير٘     ،َعدٍ   رٌ تضيررفٝد ٕٚرُملٕ ذبٜٛرٌ متت ر

ٝٽمل أىَررٔ إٔ ٜهررٕٛ ٕررُملْٶ  مل يًرُٜٛررٌ مررد٫ڄ مل  ٕررملحٝٽٕررُملْٶ مل يرر٘. ملىرر

ّٴرر     ٓٝرر  عًرر٢  ُ  ٚمٴُٿْٚرٍٝرر١ يررليو، حررإٕ مررنتََ تيرُٜٛررٌ تضرملِرر١ 

تضررر٠٤٬ تضمليٝررر١ ٚيرررًٝ عًررر٢ تيكُٝررر١ تسبكٝكٝررر١ يًِٛررردته تيعكملمٜررر١    

ت عًررر٢ ح٦رررمله ضبرررد ٠  تضُٛيررر١، ٚأّررر ٓ تيرُٜٛرررٌ ممليررررمليٞ َكرْرررنٶ  

َٴ ٖٚٛ َمل ِردت مرملي ٓٛى ٍٚرننمله      مل فوته ٚذب٫ٛه تيد ٌٕٶعنٻٚ

منٛكُ تيردحل تيٓكدٟ يرّكٝل ىردت  تيفٛت٥رد عًر٢    تيرٌُٜٛ    مٓمل٤ 

ٚتررنى ىرردت  أّررٌ تيكررنه عًرر٢ َررد٣ طٜٛررٌ. ٖٚررٛ     ،َررد٣ قْررري

منرررٛكُ ٫ ؽبًرررٛ َرررٔ ترررديًٝ عًررر٢ تضيررررفٝد تيرررلٟ ىرررٍٝد ْفيررر٘  

ت ييردت  نملَرٌ قُٝر١ تيرُٜٛرٌ   ِرملٍ تييردت  تض هرن          َٖڀنٶ

، ٖٚررٛ َررمل ٌعررٌ تتفملقٝرر١ تيرُٜٛررٌ ترٖررُٔ    ىررٓٛته َررى٬ڄ  1 ٖررٕٛ 

مل ًَو١َ ِٝرملٍ تييردت  تض هرن تْرٌ    ِرد حكردتٕ تيردعِ        ٍنٚطڄ

ٖٶررمل ٚ  ىررٝملم َرْررٌكرردٻتضڂ حررإٕ قْررٛم  ،ّ َررٔ ٚهتم٠ تٱىررهملٕ. أٜ

تيعُرررٌ مرررة ٚته تيرُٜٛرررٌ مرررملينٖٔ تيعكرررملمٟ تسبكٝكرررٞ ىررر و يرعىرررن  

عُرررٌ ٍرررنن١  عرررمل ٠ تيرُٜٛرررٌ تيعكرررملمٟ تيررر     َيرررردتّ   تفعٝرررٌ

نٖرٕٛ ٚتيكرنٚه   يٗمل ّٓدٚم ت٫ىرىُملمته تيعمل١َ. تْرهٝو تي أىٻ

ٝٽررر   ٫ٚ ههرررٔ إٔ  ،ملتيعكملمٜررر١ مَرررهً٘ تسبرررمليٞ  رررري ءهرررٔ عًُ

حملعًر١ يرردٜٚن أَرٛتٍ تيرُٜٛرٌ تيعكرملمٟ. ٚحُٝرمل ٜرْرٌ         ٜهٕٛ ٚى١ًٝڄ

جبملْرررررو تهرررررمليٝف تيِٛررررردته تييررررره١ٝٓ ٚ ٚمٙ   تعيرررررري  ٚم٠ 

ِررد كتتٗررمل تعررملْٞ   تيرُٜٛررٌ، حرهًفرر١  ْرررملُ تيِٛرردته تييرره١ٝٓ 

ت٫ِرتتحٝر١   نملَرٌ  ٚم٠  ْررملُ     َٔ تيرٖخِ ٚتفردم ْرٍٝر١  ٝرملب   

مرٖرررخِ قُٝررر١ ت٭مه ْرٍٝررر١ مٓررررمل٤     تتيِٛررردته تييررره١ٝٓ، مرررد٤ٶ   

َيرٜٛمله محبٝر١ َرعرد ٠ َرٔ تيرردتٍٚ تيرٍرملمٟ يٮمتٕرٞ تضُِٓٛر١        

ت مرٖخِ تهمليٝف تڀٜٛن ت٭ِٝمل٤ تييه١ٝٓ ْرٍٝر١  مل، َٚنٚمٶأىملىٶ
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تيرخڀررٝط تيرررن ٤ٟ ٚتيرٓفٝررل تضَرررر  ٚتررن ٟ َٛتّرررفمله ٚقررردمته    

ٚنررليو تٖررخِ تهررمليٝف  َْررمل٤ تيِٛرردته تييرره١ٝٓ     تيرٓفٝررل،

ْرٍٝرر١ ٕررعف تيرْررُِٝ ٚحن ٜرر١ تيرٓفٝررل ٚتىرررخدتّ تكٓٝررمله ممليٝرر١     

َٔ تيُٓرملكُ تيْرٓملع١ٝ تضُٓلٌر١،     تعرُد ع٢ً تيعْٓن تي َنٟ مد٫ڄ

ٛٿٚنليو تٖخِ تهمليٝف متٌٜٛ تضڂ مٜٔ ٚتضكملٚيو، ٚتْرٗمل٤ٶ ممبمل ڀ

ٚتيڀًرو. نرٌ ٖرلٙ    مكْٛم تشبدَمله تضّٛر١ً مرو ٌرملْيب تيعرنه     

ٚممليررررمليٞ تمتفرررملا  ،تيعٛتَرررٌ تررر٪ ٟ    تٖرررخِ تهرررمليٝف تيِٛرررد٠  

ٚممليررمليٞ تيرهًفر١    ،تيرهًف١ ع٢ً تضيرفٝد ٚهٜمل ٠ طبملطن تيرٌُٜٛ

تٱعمليٝررر١ جملُرررٌ تي ٓٝررر١ تيعُنتْٝررر١، ْملٖٝرررو عرررٔ تمتفرررملا حرررملتٛم٠    

 تيْٝمل١ْ ٚتيرَغٌٝ ع٢ً تضد٣ تيڀٌٜٛ.  

ُٻ ٱىهملٕ نملْ  تٴ   إٔ ٚهتم٠ ت أ. ٫ِِ تيٓملّنٚأٍملم  ٢ ير

 ٕ فًرٓ   ذبكٝرل ٍر٤ٞ. ٚتٱٍرهملي١ٝ     ٚف تٴ ،تف١٦ٝ تيعمل١َ يٲىرهمل

ٕٻ تزبُٝرر ٳ ،يرردٜٓمل ٖررٞ   تٱمت ٠ تسبكٝكٝرر١ سبررٌ تضَرره١ً    ِٝرري  

َٔ تضَه١ً ٜهُٔ    ٤٬ ت٭متٕٞ تيٓملتَ  تن ريٶ تٜعًِ إٔ ٌو٤ٶ

ٗمل مةمثرملٕ خبير١   ٥قملَٛت مَنت ،عٔ تِرهملم ق١ً يٮمتٕٞ تي ٖٝمل٤

هٖٛمل عٔ طنٜل تضٓٓ ٚتِرفظرٛت مٗرمل ييرٓٛته    تضُِٓٛو أٚ متَّ َٔ

عدٜررد٠   دبفٝررف تييررٛم حٝٗررمل َررٔ تضعررنٚه حرٖررخُ  ت٭ىررعملم   

َٴ م حٝررر٘  يرررلت حرررإٕ تضٗرررِ ٖرررٛ تٱمت ٠ ٫ تفٝملنرررٌ أٚ      رررمليځمَرررهٌ 

 تضيُٝمله.

ٌٳر    ، . َْٓٛم تضڀريٟٚ  تعركمل   ٘ د ْفيٳر حإٕ تضرٛتطٔ قرد ٚ

ٌ رملمٙ عًر٢ عكرٛ  كته ط ٝعر١  كعملْٝر١      أَملّ  ٝملمته ّرع ١، َٓٗرمل    

حبررررر١: حُّررررٌ تيعكررررد َٓفعرررر١ ٕررررنٚم١ٜ ٫  ٓرررر٢ عٓٗررررمل يًعُررررّٛ،    

َٴ تيررلٟ  ،ت ررٌ تضُررٛيو حبهررِ تييررعن تضنتفرر  ٌرردٽ ّرهررن٠ َررٔ قٹٚ

تيلٖملب    تي ٓو ٖٚٛ ّمل ن، ٚحبهِ تْفرنت    ع٢ًٍمل تضٛتطٔ ٜٴ
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تضُررٍٛ مٕٛررر  تيَررنٚا ٚتفملّرررٌٝ تيعكررد  ٕٚ ِرررل   َٓملقَررررٗمل.    

حرررنه تيٛتقررر  تڀ ٝرررل أىرررٛأ أْرررٛتا تيعكرررٛ  يًُرررٛتطٔ،       ،تٚأ رررريٶ

ِ تيع٬قررر١ مرررو تي ٓرررو ٚتضرررٛتطٔ ٚكيرررو يررررّهُّ  ٚأحٖرررًٗمل يًُُرررٍٛ

)َرًُررو تيِٛررد٠ تييرره١ٝٓص. ِٝرري تىررركنه تي ٓررٛى عًرر٢ ت رٝررملم   

ٛٻ  مه   مٓرررٛ ٙ عكرررد أمسرررر٘ تٱػبرررملم تضٓرٗرررٞ ممليرًُٝرررو، ِٝررري ِررر

ٚ منمل ٖرٛ َرو ُٚ     محًًٝ ٖٛ مملي ٝ  ٫ٚ ٖٛ مملٱػبمل ،مليْٝ ٓ ٍٖٝٓٶ

َٴ ٜٚفُٗرر٘ تي ٓررو عًرر٢ أْرر٘   ،ٜفُٗرر٘ تضَرررتٟ عًرر٢ أْرر٘ مٝرر    ،ٖررًٌٚ

 ػبررملم   ِررملٍ تيرعىررن ٚمٝرر    ِررملٍ ت٫ْرظررملّ   تييرردت ، حكُٝرر١     

ٚأنىرن مةٕرعملف َٖرملعف١ َرٔ قُٝر١ تٱػبرملم        ،تتيكيط عملي١ٝ ٌدٽ

تيعمل ٟ. ٚ  ِملٍ تيعٍرو عرٔ تييردت  ٜيررٛيٞ تي ٓرو عًر٢ نرٌ َرمل         

   تضٓروٍ ْفير٘. ٚقرد إٔرملح  تي ٓرٛى َرٔ عٓرد         ٌّٚ  يٝ٘  ٕرملح١ڄ 

ْفيررٗمل  ٕٚ تىرَرررملم٠ أِررد  يكرررمل٤ عررو٤ تيْرررٝمل١ْ ت٭ىملىرر١ٝ عًررر٢     

تضيرررةٌن )تضَرررتٟص   ضبملٚيرر١ َٓٗررمل سبُملٜرر١ ْفيررٗمل َررٔ عٝررٛب       

  َٛتّررفمله ّردٿ تي ٓرمل٤ تيرلٟ ٜفركرد حُٝرمل َٖر٢    نرٛ  ّرملمّ ٜٴ       

 تضٛت  ٚتي ٓمل٤. 

ي١ٝ تسبكٝكٝرر١ تيرر   ٚإٔررملف  . َْٓررٛم تضڀررريٟ إٔ تٱٍررهمل   

ٕٶمل َٔ ت٭عنته ٖٞ ىعن ت٭مه ممليلته. ٚحُٝمل  دبعٌ تيرٌُٜٛ عن

ٜرعًررل مبعملْررمل٠ ح٦رر١ ضبرردٚ ٟ تيررد ٌ، حملسبكٝكرر١ إٔ ح٦رر١ ضبرردٚ ٟ    

حٗررٞ   ٜررةٌ َررٔ  ،تيررد ٌ ٫ تيرررڀٝ  تيَررنت٤ مبىررٌ ٖررلٙ ت٭ىررعملم

تسبٍْٛ ع٢ً ىهٔ. يهٔ تيف١٦ تي  تعملْٞ ٖٞ تيف١٦ تضرٛىرڀ١،  

ٗٓدىررو ٚأىررملتل٠ تزبملَعررمله ٚتيٖرر ملا ٚتضدمىررو ح٦ر١ ت٭ط ررمل٤ ٚتض 

َٳ ٔ ٍرملنًِٗ، ِٝري ًٜررِٗ تضيرهٔ َرمل ْٜرٌ   معرم ت٭ِٝرملٕ         ٚ

 َٔ   ًِٗ ضد٠ ط١ًٜٛ.  ٪ 07أٚ  ٪ 44   
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إٔ َٔ أى ملب ََه١ً تييهٔ  ر٤٬    . حٛه١ٜ تي هنٚتن٣ 

 ،ٚتيررلٟ ىررملِٖ   تمتفملعرر٘ تيفررملُِ )ٖررٛتَريص تيعكررملم    ،ت٭متٕررٞ

ُٶرر  ررري ِكٝكٝرر١ ييررعن تضرررت ءررمل محرر  قُٝرر١   يٝرر١ڄَمل ملِٝرري ٕٚررعٛت قٝ

ضٖملممملتِٗ، ٖٚهلت أّر ٓ َرٔ    ت٭متٕٞ مَهٌ  ٝمليٞ،  ٕملح١ڄ

و َٓوٍ تيعُن ِرر٢  تيْعو ع٢ً َعظِ ٍ ملب تيڀ ك١ تيٛىڀٞ متُّ

 .َرت 277    577  ِدٚ  

َٔ ٚتق  دبنم١ طًٜٛر١   - أ. ْ ٌٝ تض ملمى٫ِت  ،َٚٔ ٌملْ ٘

تضًُهر١   َ٪ىير١ تيٓكرد َٚرٔ      َ  متٌٜٛ ت٭حنت  ٚتيَننمله  

َٶر    ،تةىًٝ "مس١" ِٻوٳ مل ٚتٯٕ   تْٓٝف تضكرملٚيو ٚتيَرننمله عُٛ

تيٓظرررملّ  رررري إٔ إٔ تسبًكررر١ ت٭ٕرررعف ٖرررِ ت٭حرررنت  أْفيرررِٗ،    -

ٝٽرر     يهررٔ   مل يررملٜرِٗٚتزبٗررمله ِملٚيرر  مهررٌ َررمل ٖررٛ ءهررٔ عًُ

ٍٶر          ملَٕٛٛا ٍرنت٤ َٓروٍ ٚتسبْرٍٛ عًر٢ متٜٛرٌ ق رٌ إٔ ٜهرٕٛ َٓر

 ُ عكررٛ  مررو أطررنتف َرعررد ٠، ٖررٛ   نررليو ٜٛررٌ، ٚيررد٣ ٌٗررمله تير

وكملحرر١ تيفررن  ْفيرر٘، ٚ ڀررط تيَررخٓ يٓفيرر٘ ٚ٭ىررنت٘. حررإكت ف     

ترٛحن ٍنٚا تيىكملح١ تضملي١ٝ يًفن    تيرخڀٝط تيهمل  َٓرل تيٝرّٛ   

ت٭ٍٚ ي دت١ٜ ِٝملت٘ تيع١ًُٝ، حمليٓر١ٍٝ َةىرمل٠. ٚىرٛف ٜررِ تىررغ٬ٍ     

مى٬ً َنتٌِ  هنټ ٖلت تزبٌٗ َٔ نملح١ ت٭طنتف. تٱْيملٕ ِكٝك١ڄ

َٓل تير٫ٛ ٠  َٓرل تير٫ٛ ٠ ِٚرر٢ تيعَرنٜٔ َرٔ عُرنٙ، ٖرلٙ َنًِر١          

ٕٵ   ،أٚ  نٓر  تمرٔ أٚ مٓر  ًَٝرْٛري أٚ      يًٝ ي٘ حٝٗمل   رٌ نرىري،  

تيرردٍٚ ذبررملٍٚ تررةَو تيرعًررِٝ ٚتيْرر١ّ      ،ت. يررلتٍررخٓ حكررري ٌرردٽ  

 ٍٚ َٳرر   مَررهٌ َريررمل ٔ ٜيرررڀٝ  إٔ قرردم تٱَهررملٕ مملسبررد ت٭ ْرر٢، ٚ

َٳر    ر٬ٍ تيفرنٔ تضررٛحن٠ ٚذبدٜردٶ    َرٔ   ن تيٛتقر ٳ غٝٿٜٴ ٔ ت تيررعًِ، حٗرٛ 

ٜكٍٛ ٖمل أْمل كت. ٚمعد تيعَنٜٔ ِر٢ ىٔ تيركملعد َن١ًِ ومل١ْٝ. ٚمعد 

تيركملعرررد، َنًِررر١ ومليىررر١. َرررمل مرررو تيعَرررنٜٔ ٚىرررٔ تيركملعرررد ٖٚرررٛ     
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َٶر ٛتييرو، ٖٓرملى أممعر     صبملير٘،   ٌپمل َرٔ تيعُرٌ ٚتيعڀرمل٤ نر    ٕ عمل

َٶررر ط تٱْيرررملٕ  ررر٬ٍ ت٭ممعررروخڀِّرررٚ كت ف ٜٴ ٝٽرررمل، ربڀٝڀڄرررعمل مل مل َملي

ّٶ ٜٶررمل نررملٕ   ًرر٘، ىررٛت٤ عَررن٠   ٚتٕرر  مٜررملٍ  أيررف 077ف أٚ آ٫مل أ

١ٝ ححمليٓرٍٝرر١ َُٗررمل نررملٕ ٖٓررملى َررٔ ِررنٔ َررٔ تزبٗررمله تٱٍررنت      

٘. أَررمل عًُٝرر١ ل أٖدتحځررّكِّررٚتينقملمٝرر١ َٚررٔ تضْررملمف، ٖررٛ أْرر٘ يررٔ ٜٴ  

ٍررنت٤ َٓرروٍ حٗررٞ عًُٝرر١ كته عررنه ٚطًررو. ٌملْررو تيعررنه، َرر      

عٌُ ممليَهٌ تضڀًٛب، ٚتضد ٬ه حٝٗمل نرىري  ت٭ىف تضعمل ي١ ٫ ت

َٔ تشبًٌ، َىٌ أىعملم ت٭متٕٞ ٚنليو َهْٛرمله ٚأ ٚته َٚرٛت    

    ٞ تضعرنٚه ٫ ٜرٓملىرو َر      ،تي ٓمل٤ حٝٗمل َرٔ تشبًرٌ تيهرىري. ٚممليررملي

ڀًو. ٖٚرٞ َر  ت٭ىرف ْرٍٝر١ تىررت مل٤      تضڀًٛب أٚ تيلٟ ػبو إٔ ٜٴ

َٳرر ،٭نىررن َررٔ مخيررو ىرر١ٓ عًرر٢ تيڀفررن٠ ت٭ٚ   ٛت تٛيَّرر ٔٵٚربرر ط 

ٕٚٝملا عَن ىرٓٛته َرٔ أعُرملم تجملرُر       ،تةىًٝ ١٦ٖٝ تٱىهملٕ

 ٚيٮَمل١ْ،. مٜملٍ ًَٝملم 947 ٕٚ ٌد٣ٚ م ِ أْ٘ نملٕ ذب  أٜدِٜٗ 

ِملٚيرر  ٚهتم٠ تٱىررهملٕ   تيعٗررد تزبدٜررد تعرردٌٜ ت٭َررٛم، يهررٔ    

 ى١ٓ ذبررملُ    عُرٌ طٜٛرٌ َٚعكرد. أَرمل ٌملْرو       وتنتنُمله مخي

ٝٽررهررملٕ   تييررململ مٓررمل٤  حتيڀًررو  َررٔ  رر٬ٍ ّررٓدٚم تيرُٓٝرر١    ملكتت

١٦َ أيرف مٜرملٍ، ٚت٭َرٛم تيرري مَرهٌ َعكرٍٛ        تيعكملمٟ مّٓٛ و٬ً

  ِٝٓرر٘. َٓررل تيريررعٝٓٝمله مرردأه ت٭َررٛم ٫ تيررري ِيررو تضررةٍَٛ      

د  ْرٍٝرر١ تمتفررملا تيڀًررو ٚعٍررو تيْررٓدٚم عررٔ تيرردح  يًعُرر٤٬ تزبڂرر  

تضٓرملطل   ٣ِرد  مي و عدّ ىدت  تضيرفٝدٜٔ َرٔ تيْرٓدٚم، حفرٞ    

حكررط ٜيرد ٕٚ قنٕٚررِٗ يْررٓدٚم   ٪0ْيرر ١ تييردت  عبررٛ   نملْر  

   ٞ تٛقفرر  تيعًٍرر١ عررٔ تيرردٚمتٕ، ٖٚٓرررمل      ،تيرُٓٝرر١ تيعكررملمٟ. ٚممليرررملي

  ٖرلت تضٕٛرٛا، حٖرًڄمل عرٔ      ىًيبپ ٜرٖٓ إٔ تضٛتطٔ نملٕ ي٘  ٚمٷ

ا س عام  و هنا  ؤرجع

متتتتتتت  الع تتتتتتت  

      والعهتتاء كتت

ماالتتتتتتال، وإ ا مل 

و انبطتتتتاس خه تتتتً  

 ختتتتالإ األرجعتتتتتني

تتتت ا ا، تخهٌه تتتتعام 

ا ؤً ا كاس ا واقح  مالٌ  

دخلال، ضواء عرشة 

 ؤلتتتتت  066  ؤو آال 

هالن ٌاتتتت   رًتتتتاإ؛

م تتل كتتاس هنتتا  

متتتت  حتتتتزؽ متتتت  

ٌت  هالا ات ان ا

والزقاجٌتتتت  ومتتتت  

املؿار ، هتو ؤبتال 

 الق ؤهداه  ح   ل  ً  
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ٛٻ ٩ٜرِ  عفمل ٢إٔ تضرٛح ْر  وكملحر١ عردّ    ٙ َٔ تيكنٚه، ٚممليررمليٞ ته

 . ٭ٕ تيدٚي١ ىٛف ترٌُّ تيعو٤  تييدت 

إٔ عكرد متٜٛررٌ تضيرملنٔ تضرردعّٛ    أ. عملّرِ تيعٝيرر٢ ٚكنرن  

ٖرررٛ عكرررد )ٕرررُٔ منْرررملََ تيرُٜٛرررٌ تضررردعّٛ تيرررلٟ تٓفرررلٙ ٚهتم٠        

ؼبٌْ تضٛتطٔ تضيرفٝد َٔ  ٬ي٘ ع٢ً متٌٜٛ يَنت٤  ،تٱىهملٕص

َيرررهٔ َرررٔ  ِرررد٣ تزبٗرررمله تيرًُٜٛٝررر١، ٚتكرررّٛ تيرررٛهتم٠ ميررردت    

ي٘ ؼبْرٌ  تهمليٝف تيرٌُٜٛ عٓ٘ مَهٌ نًٞ أٚ ٌو٥ٞ. َٚٔ  ٬

َرمل تٴيررخدّ    تضٛتطٔ ع٢ً تيرٌُٜٛ معكد َ  تزب١ٗ تير١ًُٜٝٛ، ٚعرمل ٠ڄ 

ّٝغ١ عكٛ  )ت٭ٌن٠ يًعكملم َ  تيٛعد ممليرًُٝوص، أٚ عكٛ  تضنتحبر١  

  تزبٗرررمله َررر  مٖرررٔ تيعكرررملم يًٍٗررر١ تيرًُٜٛٝررر١، ٚقرررد يرررِٛت تٛىټررر  

تيرًُٜٛٝرر١ ٚتفٖررًٝٗمل ٫ىرررخدتّ ّررٝغ١ )ت٭ٌررن٠ تضٓرٗٝرر١ ممليرًُٝرروص.  

تيعكٛ ، ٜرٖٓ تُٖٝٓٗمل يًهىري َٔ تي ٓٛ   رري تضرٛتهْر١    ٚمبنتٌع١

  ِرررل تضرررٛتطٔ تضيررررفٝد، تيرررلٟ ٜعركرررد مبٍرررن  ِْرررٛي٘ عًررر٢    

تيرٌُٜٛ ٍٚنٚع٘ ميردت  ت٭قيرملا أْر٘ َمليرو يًُٓروٍ، ٚممليرلته إٔ       

   ِو إٔ تيعكٛ  ترُٖٔ:  ٢َٖ ع٢ً تييدت  ىٓٛته

ٖٶمل َرٔ تضرٛتطٔ    تزبٗر١ تيرًُٜٛٝر١ حبكٗرمل   ح      -1 ير  عكرد   تفٜٛ

ن تيعٌُٝ عٔ ىردت  و٬ور١ أقيرملاص    تيرٌُٜٛ ٚمٝ  تضٓوٍ )  ِملٍ تعىټ

  ٕٚ تربملك أ١ٜ  ٌنت٤ته ْظمل١َٝ أٚ قٖمل١ٝ٥.

عردّ أِكٝر١ تيعُٝرٌ مملييردت  تض هرن  ر٬ٍ ت٭ممعر١ ٚتيعَررنٜٔ         -2

 ٍٗنٶت ت٭ٚ  َٔ تملمٜ   منتّ تيعكد.

  ررر٤٬ َيررر٪ٚي١ٝ تزبٗررر١ تيرًُٜٛٝررر١   عكرررٛ  تٱػبرررملم تضٓرٗرررٞ     -3

رًُٝو، َٔ َي٪ٚيٝرٗمل مّٛفٗمل َمليو تيعكملم َٚ٪ٌن٠ يًُرٛتطٔ،  مملي

َررٔ أٜرر١ أ ڀررمل٤ ٖٓدىرر١ٝ أٚ تٓفٝلٜرر١   تي ٓررمل٤ ضبررٌ تيرُٜٛررٌ،         

 عكٛ  متٌٜٛ ٍنت٤ تضٓملهٍ.
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أِكٝرر١ تزبٗرر١ تيرًُٜٛٝرر١ مإَيررملى تيررنٖٔ ِررر٢ تيٛحررمل٤ مهملَررٌ     -4

 تيرٌُٜٛ.

ٝٽر    -5 مل، ٚيرٛ نرملٕ تيرنٖٔ ٜفرٛم     ِنَملٕ تيعٌُٝ َٔ حرو تيرنٖٔ ٌو٥

 ف َ ًم تيرٌُٜٛ تضر كٞ.مةٕعمل

تٖرررُو معرررم تيعكرررٛ  سبنَرررملٕ تيعُٝرررٌ َرررٔ أٟ ْرررٛا َررررٔ         -6

تيعكملم تضنٖٕٛ نملٱػبملم أٚ تي ٓمل٤،  ٫ معرد َٛتحكر١     تيرْنحمله 

ٝٽ    مل.تزب١ٗ تير١ًُٜٝٛ نرملم

ملَرر١ مررو تزبٗرر١ تيرًُٜٛٝرر١   ٜٚرٖررٓ َررٔ تٍرررتتطمله تيعكررٛ  تضڂ  

ىرررٛت٤ أنملْررر   ٚتضرررٛتطٔ، إٔ تزبٗررر١ تيرًُٜٛٝررر١   عكرررٛ  تيرُٜٛرررٌ

َنتحب١ أٚ أٌن٠، فمل ِل مفي  تيعكد ٚ  ٤٬ تضٓوٍ ٚمٝع٘ َرر٢ َرمل   

ن تضٛتطٔ عٔ ىدت  و٬ور١ أقيرملا، ىرٛت٤ عٓرد تغرري ٚلٝفرر٘ أٚ       تعىٻ

حكدٖمل. نُرمل ٜرٖرٓ َرٔ  ر٬ٍ  متىر١ ٚتقر  ت٭ْظُر١ ٚتيرڀ ٝكرمله         

تيكٖرررمل١ٝ٥ تشبملّررر١ مرررإٌنت٤ته مٝررر  تيرررنٖٔ، عررردّ ٕٚرررٛم تًرررو       

ِٝملْٶمل، ٚممليرلته َر  ٌٚرٛ  ّرٝم تٍررتتطمله      تٱٌنت٤ته ٚتٓملقٖٗمل أ

يً ٓرررٛى ٍٚرررننمله  عڀرررٞ تسبكرررٛم نملًَررر١ڄ َرٖررر١ُٓ   تيعكرررٛ  تٴ

تيرٌُٜٛ   إٔ ت ٝر  َرمل متًهر٘ َرٔ عكرملم )  عكرٛ  ت٭ٌرن٠ص أٚ َرمل         

 تنٖٓ٘ يدٜٗمل )  عكٛ  تضنتحب١ص، ٚتي  مترٓٓ تزبٗر١ تيرًُٜٛٝر١ ِرلٻ    

٭َرررن تيرررلٟ  ت  تي ٝررر   ٕٚ تربرررملك أٟ  ٌرررنت٤ته ممسٝررر١ أٚ قٖرررمل١ٝ٥  

ترٍَّ م٘ أِٝملْٶمل مڀًرو َّٓٗرمل تييرًڀ١ تضڀًكر١   مٝر  تينْٖٛرمله.       

عًُٓمل إٔ َد٠ تيرٌُٜٛ يَنت٤ تضٓوٍ ط١ًٜٛ، ترتتٚم مو عَنٜٔ  كتٚ 

ن ٕٚرع٘  ى١ٓ ٚأنىن، ٚإٔ تضٛتطٔ ٫ ؽبًٛ طٛتٍ ٖلٙ تضد٠ َٔ تغٝټر 

تِرُمليٝر١ عمليٝر١    ٖٓرملى  حإٕ  ت٫ٌرُملعٞ أٚ ت٫قرْمل ٟ أٚ ت٥٫رُملْٞ

نٙ   ىررردت  معرررم ت٭قيرررملا، ٚتيررر  قرررد تررررٝٓ  نٙ أٚ ترررة ټ تعىټررر 

تىرعُملٍ تزب١ٗ تيرًُٜٛٝر١ سبكٛقٗرمل تضْرمل ١   تيعكرٛ ، َٚرٔ كيرو       

ً كتتتتتتتت  متتتتتتتت  

اغبانات الع تود 

ربمتتتتتت  جتتتتتتني امل  

الا تت  ال  وًلٌتت  

واملتتتتتتتتوان ، ؤس 

لٌتت  الا تت  ال  وً

  ع تتتتتتتتتتتتتود 

ال  وًتتتت  ضتتتتواء 

ؤكابتتت  مزاجحتتت  ؤو 

ؤجتتتزة، ل تتتا حتتتق 

جفطتتتتت  الع تتتتتد 

وإختتتتالء املنتتتتشإ 

وجٌعتتتال م تتتى متتتا 

 املتوان  عت  تع   

ضتتتتتتداد ثالثتتتتتت  

ؤقطام، ضواء عنتد 

تغتتتس وظٌف تتتال ؤو 

 ه دها
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تي ٝ  ٚىّو تيعكملم مملين ِ عٔ أْف تضرٛتطٔ. ٚ  تزبملْرو تٯ رن،    

حررررإٕ تزبٗررررمله تيرًُٜٛٝرررر١ فررررمل ِررررل   تىرررررٝفمل٤ َرررردْٜٛٝملتٗمل َررررٔ    

  ُ ٕٳتضكرتٕررو، ٚأْٗررمل ف تة ررل تيٖرر مٖررٔ تيعكررملم )     ٌ تضڂرُىٿرر مل

هرر٘ )  ِررملٍ ت٭ٌررن٠ص  ٫ يريرررفٝد َٓرر٘،   ِررملٍ تضنتحبرر١ص أٚ متُّ

ملييدت .  ْٗمل َعمل ي١ مو ١ٌٗ متًٜٛٝر١  مى ٌٝ  يوتّ تضٛتطٔ تضكرته 

 نٕرررٗمل تيرررنمٓ ِٚكٗرررمل   تىررررٝفمل٤ َررردْٜٛٝرٗمل،  ٕٚ أٜررر١ َنتعرررمل٠   

َٴكررته ِرنٜٓ     َكملمٌ َٛت  ٫عر ملمته  ْيمل١ْٝ أٚ تٌرُملع١ٝ طٔ 

 و تضيهٔ ٫ىركنتم أىنت٘ ِٚٝملت٘ تيهنه١. ع٢ً متُّ

   إٔ تيرُٜٛررٌ عملَرر١   . ع ررد تهلل مررٔ ّررمل  تسبُررٛ ٚأٍررملم 

تضٝيرن ٫قرٓرمل٤ ِملٌٝرمله تي َرن١ٜ، ٚ٭ٕ تسبردٜي ٖٓرمل        تزبيرنٳ  دټٜعٳ

ٌٻ ٔ  عٔ تيرٌُٜٛ تضٛ ٍرو إٔ آيٝرمله تيرڀ ٝرل     حر٬   ٘ ٫قرٓرمل٤ تضيرملن

ٍٶرررمل طبرًفڄرررمل عرررٔ أٟ  قرررنته دبرررملٙ أٟ يٲقرررنته تضرررمليٞ تررر َٗٓ َٗٓ

تيٛمقر١    تِرٝملٌمله َٓفعٝر١ أ رن٣. ٚحُٝرمل ٜرعًرل ممليريرمل٩ٍ تيرٛتم        

ن تضررٛتطٓو عررٔ ىرردت  متٜٛررٌ َيررملنِٓٗ تين٥ٝيرر١ ْْٚرر٘: ٖررٌ تعىټرر

ْر٘ يرًٝ    قمل ١َ، ٚنِ ْي رِٗ تضرٛقعر١؟ ههرٔ تيكرٍٛ     ٌ أه١َڄُىٿٜٴ

ن ٜعرُد ع٢ً َكردتم  ممليٖنٚم٠ إٔ ذبدً أه١َ ع٢ً تٱط٬م، حمل٭َ

عررٔ ٌٚررٛ    تيرُٜٛررٌ َٚيررر٣ٛ تيررد ٌ تيَررٗنٟ يًُكرررته، حٖرر٬ڄ    

تيروتَررمله أ ررن٣ يدٜرر٘، حةهَرر١ تضدْٜٛٝرر١ تررٍِٓ ٌررنت٤ ت٫ْرردحملا       

طًو متٌٜٛ أع٢ً َٔ تيكردم٠ تضمليٝر١ ي٬ْرظرملّ   تييردت ، ٚتيٓير ١      

َررٔ تيف٦رر١ تيرر  ٫  ٕٔ ٜهْٛررٖٛٓررمل تعرُررد عًرر٢ عررد  تضكرتٕررو ءَّرر

د َىٌ ٛيًِِّٗ َٚكدتم تيرٌُٜٛ. ٚممليٓي ١ يًريمل٩ٍ: ٌٖ ىرٴترفل َدت ٝ

ن تيررر عم أٚ تيهرررىري عرررٔ تيكررردم٠ عًررر٢  ٖرررلٙ تيعكرررٛ  حكملعررر١ تعىټررر 

تييدت ، ٚممليرمليٞ حكملعر١ مٝرٛا تينٖرٕٛ ٚ ٍرهمليٝرٗمل؟ حرإٕ تٱٌملمر١       

عٓررر٘ فرررمل ع٬قررر١ ممليريرررمل٩ٍ تييرررململ َٖرررملحڄمل  يٝٗرررمل إٔ َيرررةي١ مٝررر   
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ِٹرٌٍّ  يًدت٥ٔ )تضڂكنهص،  ِلپ ٞتينٖٕٛ ٖ َرٔ   ٖٚٓمل ٜهٕٛ قملْْٛٶرمل   

أَنٙ إٔ هٖٞ   مٝ  تضنٖرٕٛ، ٫ٚ ٍرو إٔ كيرو  ملي ٶرمل َرمل ٜرتترو       

 طمل٥ًر١ڄ  أُٖٗرمل إٔ تضكررته ىرٝفكد أَرٛت٫ڄ     ، ٍرهمليٝمله  ٤ٛعًٝ٘ َْر 

ٕٶر  ٚأْفك٘ عًر٢ كيرو تضنٖرٕٛ َيرهٓٶمل نرملٕ أ      ملٌنت٤ َ حٖرمل٤.   ملأم

قر١  ٖٞ َٛتطٔ تشبًٌ   تيعكٛ ، َٚرمل تيع٬  ٚخبْٛٔ تيريمل٩ٍ: َمل

ٌٷ تيُٓٛكٌٝرر١ تضكرتِرر١؟ حررُٝهٔ تٱٍررملم٠    أْرر٘ يررًٝ مثرر١ځ       ًرر

        ٕ ْٶررمل أْٗررمل عكررٛ   كعررمل   عكررٛ  تيرُٜٛررٌ، مكرردم َررمل ٜكررملٍ عٓٗررمل أِٝمل

ٜهرٕٛ   تير عم َٓٗرمل َرمل ْٜرٌ    تٱٌّرملف   ِرل         ،ٚمملضكملمٌ

   َْمل٤ َ٪ىيرمله ٍٚرننمله َمليٝر١ ربررٓ     يلت َٚ  تعدټ  تضكرته

ٕ تيرررّدً َ٪ىيرر١ تيٓكررد تيعنمررٞ  فرررته أ  تيررنٖٔ تيعكررملمٟ، ٜٴ

ِٻ تتييعٛ ٟ عكدٶ َٴ  تدٶَٛ ُٻ ذبر   ِٻر   ير دص نُرمل  ٢ )عكرد تيرُٜٛرٌ تضٛ

ٖٛ ِملٌّ تٯٕ   عكرد ْظرملّ  ػبرملم تيرلٟ تًوَر٘ ٚهتم٠ تٱىرهملٕ       

  تيع٬قرر١  ْٛعٝرر١ڄ َررمل مررو تضيرررةٌن ٚتضرر٪ٌن، ٚتيررلٟ أِرردً ْكًرر١ڄ 

ٌٳرر   ْٶررمل فُررمل تٱػبملمٜرر١ مررو أطنتحرر٘، ٚأٚ تيركملٕررٞ  ٚممڀرر٘   ،د أَمل

 ململ َ  ضبرملنِ تيرٓفٝرل. أَرمل عرٔ أمرنه تضخرملطن تير  تٛتٌٗٗر        تٓفٝلٜٽ

  ٖررلٙ تض ررمل م٠، حررُىررٌ   إٔ طبررملطن تيرُٜٛررٌ َرر  تْرَررملمٙ ٚتعرردټ    

ٓرلم مبخرملطن َرعرد ٠ ت٭ٌٚر٘،     أّر ٓ ٜٴ  ،مت يب تيرُٜٛرٌ تييرهين  

مرد   يرلت ٫   ع٢ً مأىٗمل طبملطن تٌرُملع١ٝ ق ٌ إٔ تهرٕٛ تقرْرمل ١ٜ  

ّررررٓملع١ تيرُٜٛرررٌ ِيررررو تضررررغريته عملَرررر١،    َرررٔ  عررررمل ٠ ٖٝهًررر١  

ٚتىرَرررعملم ٚقررردم٠ ٚنفرررمل٠٤ تضكررررته  م٤ٶت سبررردًٚ  ٍرررهمليٝمله    

صبرُع١ٝ ْٜعو ًِٗمل. ٚمَةٕ  ٚم تزبٗمله تينقملم١ٝ   ٖلٙ تيعكرٛ   

ٚتزب١ٗ تضي٪ٚي١ عرٔ َنتٌعرٗرمل، حرإٕ تزبٗر١ تضعٓٝر١ ٚتضير٪ٚي١ عرٔ        

 عكررٛ  تيرُٜٛررٌ ٖررٞ َ٪ىيرر١ تيٓكررد تيعنمررٞ تييررعٛ ٟ، حٗررٞ تيرر     

ٓ يَررننمله تيررنٖٔ تيعكررملمٟ، ٚتضٓررملا مٗررمل َنتٌعرر١ أْظُرر١   ن ٿتٴرر



46

 –0202     
138 

 إحدى مبادرات مزكش ؤضبار

ِ ٓظَِّٚٓررر٘ تيرُٜٛرررٌ تيعكرررملمٟ، حٗرررٞ تضڂررر    ٕٚرررٛتمط تيرُٜٛرررٌ عملَررر١ڄ 

عررمل  تيٓظررن مررو ٚقرر  ٚآ ررن   ٖررلٙ    مررد َررٔ إٔ ٜٴ  يررلت ٫  ونتقٹررٚتضڂ

ضٛتن رر١ تضرررغريته ت٫ٌرُملعٝرر١ ٚت٫قرْررمل ١ٜ       تيعكررٛ  تيرًُٜٛٝرر١ 

كرررٛ  َرررٔ تيرررؤَ  ٕٚ ت٭ رررل   ت٫عر رررملم  تجملرُررر ، ٚأ٫ متٖرررٞ ع

تعرردٌٜ مٓررٛ  تيعكررٛ  تسبمليٝرر١ ٚتڀررٜٛن َررمل ًٜرروّ تڀررٜٛنٙ أٚ ذبدٜىرر٘.      

ٓټ  تيَررهٌ تضٓملىررو ضيررهٔ تيعمل٥ًرر١ تييررعٛ ١ٜ حٗررٞ      ٚحُٝررمل ؽبرر

تيكدم٠ تضملي١ٝ ٚتعدت  أحنت  تيعمل١ً٥، ٚيرلت    َيةي١ تعرُد ع٢ً أَنٜٔ

دم٠ ِٚملٌر١،  منرمل   ٕ ت٭َن ٖٓرمل يرًٝ  ٝرملمٶت مكردم َرمل ٖرٛ قر       حإ ملي ٶمل 

تضٓملىررو ٜٓڀررٟٛ عًرر٢ َررد٣ تيكرردم٠ تضمليٝرر١ يررد٣ طمليررو تضيررهٔ        

ٚت٫ِرٝملُ تيفعًٞ ضيمل١ِ تيِٛد٠ تييه١ٝٓ. ٚممليٓي ١ يًريمل٩ٍ: ٌٖ 

تشبًرٌ ٜهُرٔ   تيرٌٛرر٘ يَرنت٤ تيفًرٌ، ءررمل ٜعرين هٜرمل ٠   ٍِررِ       

تيرٌُٜٛ ٚعد  ىٓٛته ىدت ٙ؟ حًًٝ كيو مملضڀًل، حٗٓرملى ِٚردته   

ْٶررمل،      طررملم ٳٌ ُىٿررىرره١ٝٓ تٴ تيَرركل ٚنًفرٗررمل أعًرر٢ َررٔ تيفًررٌ أِٝمل

ق١ُٝ تيِٛرد٠ تييره١ٝٓ،     تضَه١ً تهُٔ   أَنٜٔ ٫ ومليي فُمل

ءرمل ٜنحر     ىر١ٓ،  97 أٚ 04ٚأَد ىٓٛته ت٭قيرملا تير  تْرٌ       

 ٌ ٜٚٓيررّو عًرر٢ كيررو تيكيررط تيَررٗنٟ   ،َعرر٘ ْيرر ١ حمل٥ررد٠ تيرُٜٛرر

ضفررته  ىكٌ ع٢ً نملٌٖ تضكرته. أَمل خبْرٛٔ تيريرمل٩ٍ: ٖرٌ ت   تضڂ

تضررٛتطٔ عٓررد تسبْررٍٛ  ملذبدٜررد ْيرر ١ َررٔ  عررمليٞ تيرُٜٛررٌ ٜرردحعٗ

ُرٍٛ،  منرمل   عًر٢ تيرُٜٛرٌ؟ ٚنرِ ٖرٞ؟ حٗرلت ٜعرُرد عًر٢ ىٝملىر١ تضڂ        

 َررٔ% 07مل َررمل ٖررٛ ًَّررٛل ٖررٛ إٔ تضكرررته ٜرُّررٌ َررمل ْيرر ر٘   ملي ٶرر

 ٭عًررر٢ تيرردح   تضكرررته  مبكرردٚم  نرررملٕ ٚنًُررمل  تيكررنه،  َكرردتم 

ٚمَررةٕ َررد٣  َهملْٝرر١   تغبفررم يْررملسب٘ َ ًررم تيفمل٥ررد٠.     ْيرر ١،

تىرخدتّ تزبٗمله تير١ًُٜٝٛ تسبكرٛم تضُِٓٛر١ فرمل مبٌٛرو تيعكرٛ ،      

نفي  تيعكد ٚمٝ  تضٓوٍ نْٛر٘ ًَهڄرمل ٚمٖٓٶرمل فرمل، ٚتضَره٬ه      
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ٕٵ ِْررٌ كيررو  ح ررمليڀ   حررإٕ تيعكررد  ت٫ٌرُملعٝرر١ ٚت٭َٓٝرر١ تضرٛقعرر١  

ٍررنٜع١ تضرعملقرردٜٔ، ٍررنٜڀ١ أ٫ ٜهررٕٛ ِملًَڄررمل يَررنٚا حٝٗررمل َررٔ      

ٚ تيظًررِ،  منررمل َررٔ ِررل تضُررٍٛ إٔ ٜيرررتٌ  َمليرر٘ دبررملٙ   تٱٌّررملف أ

 ٌ طن  تيعكرد،  نه َٔ قٹقٹتضدٜٔ َٔ  ٬ٍ تيڀنم ٚتٯيٝمله تي  أڂ

َٚيةي١ َمل قد ٜرتتو ٌرنت٤ تيفير  أٚ مٝر  تضنٖرٕٛ َرٔ ََره٬ه       

تٌرُملع١ٝ ٚ ٬ح٘، ح٬ ٍو إٔ  ملي ٶمل َرمل ؼبردً ٕرنم ىرٝك  عًر٢      

تضَررنٚا يًُُررٍٛ َررٔ    تضرردٜٔ،  منررمل تظررٌ تضيررةي١ حٝٗررمل َررٔ تسبررل     

تىرررت ت  َمليرر٘، ٚ ٫ ىررٝكف عررٔ َْررملط٘ تيرُررًٜٛٞ دبررملٙ تٯ ررنٜٔ      

حٖررًڄمل عررٔ تير عررمله تيرر  ىرررٛتٌٗ٘ َررٔ  يررمل٥ن َمليٝرر١   َٛتهْررر٘     

تيعمل١َ. أَمل عٔ تيريمل٩ٍ: ٌٖ ىررد ٌ تسبه١َٛ سبُمل١ٜ تضرٛتطٓو  

ٕ تسبهَٛرررر١ يررررًٝ َررررٔ   أٚ يًيرررردت  يً ٓررررٛى؟ حررررُٝهٔ تيكررررٍٛ  

ُټر   ّٶرر     ىټر ٌ تعَير٪ٚيٝرٗمل ذب  ملن تضكرتٕرو،  منرمل قرد هرٓٓ تيكٖرمل٤ حن

ٕٵ  حي١ّڄ إعڀمل٥٘يًُدٜٔ م َ  تسبهَٛر١  قردٻ  َٔ تيٛق  يًيردت ، ٚ 

 َملي١ٝ حٗلت قنتم ِهَٛٞ.  َيملعد٠ڄ

حُٝررمل ٜرعًررل مبررٛتطٔ تشبًررٌ    أ. ع ررد تيررنئ مملىررًِٜٚررن٣ 

تيعكررٛ  تيرًُٜٛٝرر١ تييررره١ٝٓ إٔ عكررٛ  تيرُٜٛررٌ حٝٗرررمل  ًررٌ نررر ري      

َٴ ّٹٚ  ،ًِ حبل تضكرتهحٗٞ عكٛ   كعملٕ ٚلڂ ،ضكرتهت ف   ِلٿٍ

ٚتي ٓرررٛى ٍٚرررننمله تيرُٜٛرررٌ تىررررڀملع  إٔ تفرررٛه مهرررٌ تقرررردتم   

ٗرررمل مَرررهٌ ممليْرررٝم تيررر  تنٜررردٖمل   تيعكرررٛ  ِرررر٢ تٖرررُٔ ِكٛقځ

ّٹَٴ  ته إٔ تيرّدً َ٪ىي١ تيٓكرد عكردٶ  فرتٳف ٚ ري  ْيملْٞ، ٜٚٴٍ

ِٻ َٴ تدٶَٛ ُٻذب   ِٻر  ي مل  ٜنتعرٞ َْر  حبٝري   ،د٢ عكد تيرُٜٛرٌ تضٛ

ٌٿ ،تيڀنحو مَهٌ قملْْٛٞ ٍنعٞ أهيٝر١   ١ََهً ٜٚيملعد ع٢ً ِ

ل مَرهٌ تِررتت . ٚػبرو    ڀ ٻر ٜٴٚ ،و تضٛتطٓو مٝٛه تيعُنعبٛ متُّ

ٕ  ،تيٓكد ١َ٪ىي)ع٢ً نملح١ تزبٗمله   صٚتي ٓرٛى  ،ٚٚهتم٠ تٱىرهمل
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  ِررررمل٫ه تيننررررٛ    ١َٛتن رررر١ تضرررررغريته ت٫قرْررررمل ١ٜ ٚ ملّرررر   

تيٓرملٌ    ١ تير  تنتعرٞ إٔٚرملاٳ   ٚتزبٛت٥ٓ، ٚ ّردتم تيكرنتمته تضٓملىر   

   تًرررو تيفررررت٠ َرررٔ ترررة ري ىررردت  أٚ أٟ قرررنتمته ذبفرررت ِكرررٛمٳ     

تيڀررنحو مَررهٌ تِرررتت  َرر  َنتٌعرٗررمل نررٌ مخررً ىررٓٛته أٚ     

 تضِٗ إٔ ٫ تٖٝ  ِكٛم أٟ طنف.   ،أنىن يرڀٜٛنٖمل

 َُ٘كرتِمله ع١ًُٝ سبٌ ََملنٌ متٌٜٛ تٱىهملٕ ٚ ع: 

ٟ  َٔ ١ٌٗٚ ْظرن   َٴ  حإْٓرمل  ، . عمل٥َر١ ت٭يرد ل ٓيٿر عبررملُ    

قٟٛ ٜيررڀٝ  إٔ ٜرنمط مرو تيكٓرٛته تضخرًفر١ يًردعِ، ٜٚكٛ ٖرمل          

َٴ ِٻ طملم ْظملّ  د َنٕ قملمٌ يًرّدٜي ضٛت١ٌٗ قٖر١ٝ تٱىرهملٕ     ٛ

َٳرر  ل ٓيٿررٔ ٜيرررڀٝ  إٔ ٜكررّٛ مرردٚم تضڂ تضًُهرر١. ٚت٫عركررمل  إٔ ٖٓررملى 

   ٘  فلٙ تزبٗٛ  ٚ  تمتٗمل أحٌٖ َٔ تف١٦ٝ تيعًٝمل يٲىرهملٕ. نُرمل أْر

 ص ررملمُ تف٦ٝرر١ تيعًٝررمل يٲىررهملٕ)ٌ زبررملٕ  ررمل٠ َررهََّررٔ تضٗررِ إٔ تٴ

ٝٿتَرررتى َعٗررمل مٝررٛه  ررمل٠، تٴ  ِ تيرٍنمرر١ تييررعٛ ١ٜ عررمل عكٛ ٖررمل  كرر

تيى٬و١ أٚ ِرر٢ ت٭ممعر١، َٚرد٣ ظبملِٗرمل َكملمْر١ مرٍرملمب أ رن٣          

مل   منٖٛرمل ت٫قرْرمل ٟ، ٚأنرمل    تٱىهملٕ،   صبرُعرمله أقرٌ َٓٻر   

ُټ مل   ٍِِ ىهملْٗمل. نُملَٓٻ ٌ تيدٚي١ ٚتض٪ىيمله إٔ َٔ تضِٗ ذب

َٔ تيكنٚه يًف٦مله ت٭قٌ ِظٛلڄمل   تضٛم  تضملي١ٝ،  تتيهمل٣ ٌو٤ٶ

َررمل ؼبرردً   ربْررٝٓ ْيرر ١ َررٔ َكملعررد تزبملَعررمله     ٟعًرر٢ ٖررد 

 ٔ َٔ تيُٖملٕ ت٫ٌرُملعٞص.ٜمل )تضيرفٝد٭مٓمل٤ تيڀ ك١ ت٭قٌ ِظِّ

ٕ مُٝٓررمل عررملمه   تةىررًٝ ٦ٖٝرر١ عًٝررمل    حهررن٠ځ ّ.  مليررد تيعىُررمل

يٲىهملٕ، مٌ كٖرو     يغرمل٤ ٚهتم٠ تٱىرهملٕ مَرهًٗمل تسبرمليٞ      

ٜٚهررررٕٛ قڀررررملا   ،ٚ صبٗررررمل   ٚهتم٠ تيَرررر٪ٕٚ تي ًدٜرررر١ ٚتيكنٜٚرررر١  

ذب  َظًر١ تيرٛهتم٠. ِملير١ تيرٓرملحً عًر٢       أٚ ١٦ٖٝڄ تٱىهملٕ ٚنملي١ڄ

تتتتت   امل تتتتت  تح  

الدولتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

واملؤضطتتتتتتتتتات 

متت   اال تتربى جتتشء  

ال تتتزوف للف تتتات 

األق  حظوظ تا   

 املورد املالٌ 
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  تم٠ أِررد أٖررِ َهْٛررمله تي ٓٝرر١ تيعُنتْٝرر١ ٖررٞ أِررد أٖررِ أىرر ملب   

 ١ٕٝ.ن قڀملا تٱىهملٕ طٛتٍ تيفرت٠ تضملتعىټ

ٛټ حرررإٕ مدتٜررر١ ِرررٌ ََررره١ً   ، . َْٓرررٛم تضڀرررريٟم ٚ  تْررر

ٌ   تٱىررهملٕ ٚ ٜكررملف تفملقُٗررمل ٜرُىررٌ   ضبررٛم تضَرره١ً تضرُىٿرر   

ت٭مه ٚىعنٖمل. ٖٚرلٙ تضَره١ً ذبررملُ    ًِرٍٛ ِكٝكٝر١ ٌلمٜر١       

ْٶررررمل     ترٍررررملٚه َيررررةي١ تيرُٜٛررررٌ،    ضبررررمل٫ٚه تكرررردِٜ ت٭مه صبمل

  ٔ كيررو، ٖٓررملى حهررن٠   يًُررٛتطٔ )٫ٚ ٌٜٛررد َررملْ  ِكٝكررٞ هٓرر  َرر

تيٖرررٛتِٞ، ٖٚٓرررملى َيرررةي١ تَرررٍٝ  تيعرررٛ ٠    تي ًررردته ٚتضررردٕ    

مررٌ ػبررو إٔ   ٚ  ٖررلت تيْررد  حررإٕ تينىررّٛ ٫ تهفررٞ ،تيْررغري٠ص

ْٜرررّ ٗمل تيرٗدٜرررد ميرررّو تضرررٓٓ تيهررر ري٠ َرررٔ أّرررّملمٗمل  كت ف     

وِ ٜةتٞ معد كيو ذبيو ٚتڀٜٛن وكملح١ تْرُِٝ   ،ٜكَٛٛت مرڀٜٛنٖمل

 ٚ تى تضڀررٛمٜٔ ٚت٭حررنت  ٚتزبٗررمله   ٍررننررليو تضيررهٔ ٚتسبررٞ. 

ٖٶمل   مٓمل٤ تضيملنٔ ف ََرملمٜ   ٬ِرت تٛقُّر  ِٝي ٜٴ ،تسبه١َٝٛ أٜ

 ىررهملْمله تزبٗررمله تسبهَٛٝرر١. وررِ ٜررةتٞ معررد كيررو تيعُررٌ عًرر٢      

 ػبررمل  ع٬قرر١ تعملقدٜرر١ عمل يرر١ مررو تيڀررنحو )تض٪ىيررمله تيرًُٜٛٝرر١     

ٚتيعُٝررٌص، ٚ  ٖررلت تيْررد  َررمل تضررملْ  َررٔ تٓفٝررل عكررد تٱػبررملم َرر   

ٌ   َٓررر  تيدحعررر١  عرررد ممليرًُٝرررو عًررر٢ ٌٚٗررر٘ تسبكٝكرررٞ تضرُىٿررر   تيٛ

١َ، ٚ  ذبُٝرٌ تضمليرو تيْرٝمل١ْ ت٭ىملىر١ٝ، ٚ  أٌرن٠ َعررمل ٠       تضكدٻ

ٚٴ  ٌرررده ِرررر٢ يرررٛ طمليررر  تضرررد٠ نرررىريٶت، ٖٚرررلت يرررٔ ؼبْرررٌ  ٫  كت 

 ٍننمله ت ين صبُعمله ىه١ٝٓ ٚت٪ٌنٖمل.

إٔ تكرّٛ نرٌ ٌٗر١ ِهَٛٝر١ م ٓرمل٤        .  مليد تين ٜعملٕٚتقرتم 

ِټ ْرررٛع مبيرررملِمله طبرًفررر١،  ملٍرررككڄ و َرررٔ تضيرررملنٔ: أمرررنتُ تٖررر

َٗمل ضٛلفٝٗمل  حّدٜي تيعٌُ ّٚرملِو  ٚح٬ٝه ّغري٠، حبٝي تكدٿ

ّ ي٘ ٍرك١ مبيرمل١ِ َٓملىر ١، ّٚرملِو ت٭ىرن٠      كدٻت٭ىن٠ تيْغري٠ ٜٴ

ب إلغتاء وسارة اقبا

انضتت اس جػتت ل ا 

الحتتتاي ودما تتتا 

  وسارة الػؤوس 

البلدً  وال زوًت ، 

وً تتتتتوس قهتتتتتار 

انضتت اس وكالتت  ؤو 

هٌ تت  تحتت  مظلتت  

التتتتتوسارةو حالتتتتت  

ال نتتتتاهظ عتتتتىل 

إدارة ؤحتتتتد ؤهتتتت  

م وبتتتتات البنٌتتتت  

الع زابٌ  هٍ ؤحد 

ؤهتت  ؤضتتبا  تعتت   

قهتتتتار انضتتتت اس 

نتتتتتواإ الفتتتتتبة 

 املاقٌ و
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ٜٴ   َٔ َنتو تضٛلف تيَٗنٟ " ػبرملم  يركڀځّ ي٘ ح٬ٝ. ٜٴكدٻتيه ري٠ 

مل ِيررو ٍررٗنٜٽ مٜررملٍ 0477    0777ٚيٓكررٌ ٜرررتتٚم َررٔ  ،مَرروٟ"

  َٔ ٜٴيركڀځ ٘،نح٘. ٚ  تيٛق  كتتْٛا تضيهٔ َٚيملِر٘ ٚعد   ڂ

تضٛلف َ ًم آ ن ءملوٌ يٲػبملم تيلٟ ٜدحع٘، َ   ٝملم محر  تض ًرم   

ُٻٔ َٜمل٤ َٔ تضٛلفو ٜٚٴتضيركڀ  ضځ  ،٢ منْملََ )ت  ملم َيهٔصي

ٖرررلت  يوتَرررٞ. حمل٥رررد٠ يًُٛلرررف ٚ رررري  ملت رٝملمٜٽررر ملٚيرررٝهٔ منْملصبڄررر

و ت  رملم َ ًرم ٜيرملعدٙ عًر٢ متُّر      حن١ّځ عڀٞ تضٛلفٳتيملْملََ أْ٘ ٜٴ

َيهٔ عٓد مًٛغ ىٔ تيركملعد ٚممبرمل ق رٌ تيركملعرد. ٚعٓردَمل ٜررتى      

تضٛلف تيعُرٌ حٗرٛ ىرٝخًٞ تضيرهٔ ضٛلرف آ رن ٌدٜرد، يهٓر٘         

ىٝيرررفٝد َررٔ )ت  ررملم َيررهٔص ي ٓررمل٤ مٝرر  ؽبْرر٘  حٗررٛ عٓرردَمل      

٘  ىٓٛته ١ًٝط تيَٗن   مٜملٍ 9777ن َ ًم ٜد ٿ  تيدٚير١،     دَرر

ٍ  أيرف  097حٗٛ ىٌّْٝ   تيٓٗمل١ٜ ع٢ً َ ًم  ى١ٓ  57ٚيٓكٌ   مٜرمل

ٍٛ   َرمل١ٖ تيكرنٚه ٚتي ٓرٛى.   تيد   ٕٚ َيهٔ مٓمل٤   تيملعدٙ

ٖٶمل حٗلت ت٫  ملم "ِر٬ٍ" ٫ٚ ؽبمليڀر٘ ٍر ١ٗ تيفٛت٥رد تي ٓهٝر١.       ،أٜ

ٜٚ ك٢ تيي٪تٍ: نٝف تَرتٟ تزب١ٗ تسبهَٛٝر١ ت٭مه، ٚنٝرف   

ٛٿتٴ ٪ىررررً ععٝرررر١ تعملْٚٝرررر١ حكررررط ٍ مٓمل٤ٖررررمل؟ ٖٓررررملى  ٝررررملم إٔ تٴُرررر

يًُٛلفو مملزب١ٗ تسبه١َٝٛ تضكْٛ ٠، معرد  َعرو َرٔ ت٭ىرِٗ،     

َرٔ مأٌ تضرملٍ نٓرٛا َرٔ تيردعِ نُرمل        تع٢ً إٔ تدح  تيدٚي١ ٌرو٤ٶ 

تفعٌ َ  تزبُعٝمله تيرعمل١ْٝٚ تيٓمل١٦ٍ. ٜرِ تي ٓرمل٤ َرٔ  ر٬ٍ ٍرنن١     

َرر  ٕٚرر  آيٝررمله   ،يررىُٔآىرر١ٜٛٝ مبررٛت  مٓررمل٤ َٓملىرر ١  ررري مملٖظرر١ ت   

  أٟ ّٛم٠ َرٔ ّرٛم تيفيرمل  تيرلٟ قرد ٜرد ٌ   تٓفٝرل        ٓٵَٓملى ١ ضځ

ت ٚتم   كت نررملٕ و َ هرنٶ َىرٌ ٖرلٙ تضَرملمٜ . نُرمل إٔ  ٝرملم تيرُُّر      

ٔ     د ٻتض ًم تضڂ ٖٚرٛ   ،ن ٜهفٞ. ٖٚٓرملى مردٌٜ َٓملىرو يررٛحري تييره

 09تزبُعٝرررمله تيرعملْٚٝررر١   صبرررملٍ تٱىرررهملٕ   ك َرررٔ تضعًرررّٛ إٔ  
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ْٶرر  ّ يًٍٗرررمله تسبهَٛٝرر١ ٱَْررمل٤ ععٝررر١   ٜيرررڀٝعٕٛ تيركرردټ  مل ٍخ

ُٶ  مل َررٔ قٹٜٚوٜرردٕٚ تيعررد  ٫ِكڄرر  ،تعملْٚٝرر١  مل ررٌ آ ررنٜٔ َٜرررتٕٚ أىررٗ

حٝٗرررمل. نُرررمل ذبْرررٌ تزبُعٝررر١ عًررر٢  عرررِ ِهرررَٛٞ. ٖرررلت تسبرررٌ  

عًر٢   ٚئ ترًُّ ير٘ معرم تزبٗرمله تير  ترن٣ حٝر٘ تعرردت٤ٶ        ،وغٝٻَٴ

 نملي ٓٛى ٬َٚى ت٭متٕٞ. ،َْملسبٗمل

نتٌ  مد إٔ تٴ حإٕ تسبه١َٛ ٫ ،حملٌٕ تيكنّْٞ. ٚ  تعركمل  

 ٘ ٚذبردٜي ت٭ْظُر١ تير  تٖرُٔ ىر١َ٬       ،َفّٗٛ تٱىهملٕ ٚمتًٜٛر

ٚتي  ف  ،قڀملا تٱىهملٕ ٚتيعكٛ  تضع١ٝٓ م٘ ٚ مل١ّڄ معد تزبمل١ّ٥

ٚتيرر  ىرررهٕٛ     ، مٌرر١ ىرر٤ٛ ْرمل٥ٍٗررمل ت٫قرْررمل ١ٜ   معرردٴ رٖررٜٓ

   ََره١ً  قًر١ تيرُٜٛرٌ، تيريرنٜٓ، مملٱٕرملح١      :َٓٗرمل  ،ّٛم عد٠

مثر١ تعر رملمته أ رن٣    ح٬ٖڄ عرٔ   ،مح  تيٖنٜ ١ تضٖملح١ ٚتزبُملمى

نمل٫متكمل٤ ممليفهن ٚتيٛعٞ مٖنٚم٠ تضيهٔ تيلٟ ًٜريب تسبملٌر١.   

ٚتيررررخًٓ َرررٔ وكرررٌ تيهملٖرررٌ ت٫ٌرُرررملعٞ   َٛتقررر  َٚيرررملِمله    

م حٝٗمل  مليځَنتق ١ ت٫ِرهملم ٚت٭ىعملم تضڂ ٚتُِْٝ تييهٔ. نليو

َررٔ تيغررُ    ٚتيررلٟ ٜعررملْٞ تيهررىريٳ. ٌررٛ ٠ تٓفٝررل تضيررهٔ أّرر٬ڄ

َٚررمل ٜرررُخم عررٔ كيررو َررٔ ََررملنٌ  َْررمل١ٝ٥    ،تي ٓررمل٤ ٚتيرَررڀٝو

ٜٴرر  ُ   ْْررٛٔ تيعكررٛ  مٓررٛ  تٖررُٔ كيررو ٚت عررمله     دمٳ٫ِكڄررمل، ٚإٔ 

تٱ فررملم حٝٗررمل أٚ معٖررٗمل.  مملٱٕررملح١ ضررمل ٚم  حُٝررمل ؽبررٓ تيْررٝمل١ْ   

ٖٶمل يُٖملٕ ٌرٛ ٠    مد َٔ تد ٌ تسبه١َٛ أنىن ٫ ،ت٭ىملى١ٝ. أٜ

١ ٚتىررردت١َ قڀررملا تيعكررملم، َٚررٔ كيررو  عررمل ٠ مٓررمل٤ َٚنتٌعرر١  ٚىرر٬َ

تيعكرررٛ  ٚتيررر  متٝرررٌ    ت٭طرررنتف نًرررٗمل  ٫ تضرررٛتطٔ، ٚنرررليو  

 تيٛتقع١ٝ   تيرٌُٜٛ َٚد٠ تييدت .  

ٕ ٜٚرررن٣  إٔ ْظرررملّ تيرررنٖٔ تيعكرررملمٟ مليٝملتررر٘    ّ.  مليرررد تيعىُرررمل

ت٭ىملٌ   ىرٛم تيرُٜٛرٌ تيعكرملمٟ،     ٌ ٍِنٳُىٿتيرف١ًْٝٝ تيَمل١ًَ ٜٴ
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َٴٚمدٚ ٛٻْ٘ حإٕ ىٛم تيرٌُٜٛ تسبمليٞ ٖٛ ىٛم  َٴَ ٌٻٙ  عٔ  قملّنٚ٘ ٛ

و تيِٛرردته تييرره١ٝٓ. ذبكٝررل أوررن ِكٝكررٞ    عررِ ٚمتهررو متُّرر

نُمل أْر٘ َرٔ تيٖرنٚمٟ تٱٍرملم٠    إٔ ًِرٍٛ تيرُٜٛرٌ تسبمليٝر١          

ٌٻ ١ٗ مَهٌ ن ري    منْرملََ تي ٝر  عًر٢     عِ ٚهتم٠ تٱىهملٕ َٛ

عًرر٢ قرردم٠ تضيرررفٝدٜٔ عًرر٢ ٍررنت٤ ت ن نررىريٶتشبملمطرر١، ٖٚررٛ َررمل أوٻرر

ّٶرر   مل َررٔ كيررو تضخرروٕٚ تيهرر ري ِٚرردته ٌررملٖو٠   تييررٛم،  ْٛ

ٞ  ٬ٍ تييٓٛته ت٭ممعو تضملٕر١ٝ مرُٜٛرٌ ّرٓدٚم تيرُٓٝر١     ٓٹتيلٟ مٴ

ت َرٔ تردتٍٚ تًرو تيِٛردته تييره١ٝٓ      نرىريٶ  تيعكملمٟ. ٖٚٛ َمل ؼبردټ 

ٚتٛلٝفٗمل ييد ٌو٤ َٔ تيڀًرو عًر٢ تٱىرهملٕ. ٚٚهتم٠ تٱىرهملٕ     

ٛٿيڀ   تىررررخدَ  ٖرررلت تيملْرررملََ يررردعِ تضڂ مرررمل مٜٔ ي ٓرررمل٤ ٕٚررر   ڀررر

ٌټر    ٘ ََرنٚا  ِٚدته ٌدٜد٠   تييٛم ييد ٌملْو تيعرنه، ٖٚرٛ تٛ

مبررمل   كيررو ٚحررن٠     يهررٔ ٜفركررن    تيعدٜررد َررٔ عٛتَررٌ تيٍٓررملم     

 ،ٚتهرمليٝف تي ٓرمل٤  ، ٚتكٓٝمله تي ٓرمل٤  ،ت٭متٕٞ ٚأىعملمٖمل َٚٛتقعٗمل

تيهررىري َررٔ تيعٓملّررن    ٚ ررري كيررو  ،ٚقرردمته تضڀررٛمٜٔ ٚتضكررملٚيو  

 نته نىري٠ ٚتَٖٛمله عُٝك١.ٚتيعٛتٌَ تي  تعملْٞ َٔ تعىټ

أْرر٘   تييررٓٛته ت٭ ررري٠ تمرهررنه  ّ.  مررنتِٖٝ ْررمللنٚكنررن 

ٌٳ  تٱىرر٬َٞ مْررٝم َرعررد ٠ يعكررٛ  تيرُٜٛررٌ     تي ٓررٛى تحملًٝرر١ تيرُٜٛرر

تيعكررملمٟ تيرر  تيرررٗدف تيڀ كرر١ تيٛىررڀ٢، َىررٌ عكررٛ  تٱٌررملم٠،       

َمل، ٖلٙ تيعكٛ    صبًُٗمل ٖرٞ عكرٛ    ههملٚعكٛ  تضنتحب١، ََٚرك

 كعملٕ، ٚأِمل ١ٜ تزبملْو، حٗٞ َهرٛم١ سبُمل١ٜ تي ٓٛى، ٚمڀنٜكر١  

ن تيغررملَم َٓٗررمل ضْررًّرٗمل، ٫ٚ ترٖررُٔ ِررر٢   دبعررٌ تي ٓررٛى تٴفيٿرر 

تسبرد ت٭ ْرر٢ َرٔ تسبُملٜرر١ يًُكرتٕرو، ٖٚررِ تزبملْرو ت٭ٕررعف       

ٱٌرملم٠ ٖرٞ   تيع٬ق١ تيرعملقد١ٜ َ  تي ٓٛى ٚت٭ِل مملسبُمل١ٜ. ٚعكرٛ  ت 

مل يد٣ تي ٓٛى تحمل١ًٝ، ٖٚلٙ تيعكرٛ  ٖرٞ   يڄیت٭نىن تْرَملمٶت ٚتفم
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ٚتعرُررد عًرر٢ َررمل  ،تضعُررٍٛ مٗررمل   عكررٛ  متٜٛررٌ تٱىررهملٕ تضرردعّٛ

ُٻٜٴ ٢ ٖملَُ تينمٓ، ٖٚٛ َعدٍ حٝ٘ تيهرىري َرٔ تيرٖرًٌٝ، ِٝري     ي

ٜرررِٛٞ مرررةٕ تيفمل٥رررد٠ َٓخفٖررر١ معهرررً تيفمل٥رررد٠ تسبكٝكٝررر١ تيررر     

ُٻ ملٟٚ عبرٛ ٕرعفٞ َرمل ٜٴ   ٜرًُّٗمل تضكرته ٖٚرٞ تير   ٖرملَُ  $ررر  ٢ مرير

تيلٟ تيرخدَ٘ تي ٓرٛى. ٖٚرلت ٖرٛ أِرد ت٭ىر ملب تضُٗر١         # تينمٓ

تيٖررنم تيررلٟ تٓڀررٟٛ عًٝرر٘ ٖررلٙ تيعكررٛ   حعًرر٢ تيررن ِ َررٔ إٔ عبررٛ  

% َررٔ ٚ ت٥رر  مٓٛنٓررمل تحملًٝرر١ تررةتِٝٗ َررٔ  ٕٚ تهررمليٝف   ٫ إٔ  14

 عبررٛ حٛت٥ررد قررنٚه ت٭حررنت  تيعكملمٜرر١   تييررٛم تحملًٝرر١ تْررٌ      

ٕٻ ه٫هیٕررعفٞ َرري  ن ِررر٢ عرردّ تررٛحُّ  ت   تييررٛم ت٭َنٜهٝرر١.  

تسبررد ت٭ ْرر٢ َررٔ تسبُملٜرر١ يًُكرتٕررو ٖررٛ تييرر و تين٥ٝيررٞ ٖٚررٛ    

ڀً  مرر٘ َ٪ىيرر١ تيٓكررد ىررملَمل ق ررٌ ٚهتم٠  ٖررتيرردٚم تيررلٟ ػبررو إٔ ت 

 تٱىهملٕ.

إٔ ٚهتم٠ تٱىررهملٕ ىررع     تغررٝري   أ. ْ ٝررٌ تض ررملمىد ٚأنَّرر

  ٚ حهرن ٌدٜرد، ٖٚرٞ ٫ تروتٍ   َنًِر١      تيىكملح١    وكملحر١ ٌدٜرد٠ 

طبررمله عيررري م ررِ مررٛت م تيرغررٝري ٚق ررٍٛ تيفهررن تزبدٜررد. ٖٚٓررمل      

ط تيفن  ْفي٘ مكنه ضرد٠ و٬ورو   مٵمٳ ،ي١ حبمل١ٌ    ٚق . يلتةتضي

َٶ مل معكٛ  َ  ٖلٙ تسبكمل٥ل ٚتيٛتق ، َٚ  عدّ تيرٝكو   عٓملّرن   عمل

يلته َر   يًُٓظ١َٛ نهٌ، ٚممل ملتْرّملمٜٽ تقد ٜهٕٛ قنتمٶ  نىري٠

ت٭َرن تيرلٟ ٜٓڀرٟٛ      تنتنِ تيكنٚه تيعكملمٜر١ مبعڀٝملتٗرمل تسبمليٝر١   

عًرررر٢ طبررررملطن عمليٝرررر١ عًرررر٢ تجملرُرررر  ٚتيكڀررررملا تضررررمليٞ ٚت٭ٌٗررررو٠   

تسبه١َٝٛ. َٚىٌ تًو تيكنتمته ط١ًٜٛ ت٭ٌٌ، ذبرملُ    متّرٝٓ  

 ٌ ٫ٚ  ،ٚتررردقٝل، ٚممليررررمليٞ تضٕٛرررٛا  ىررررتتتٍٝٞ يًٍُرُررر  نهررر

ضٕٛررٛا أَررٔ قررَٛٞ. تيٝررّٛ  ػبررو إٔ ٜهررٕٛ زبٗرر١ أٚ ٍررخٓ َررمل. ت 

حكط ِرر٢ ْيررڀٝ  ىرد تسبملٌر١، عبرٔ حبملٌر١    ًَٝرْٛٞ ِٚرد٠         
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 ٪07ىررره١ٝٓ ييرررد تيعٍرررو، َٚعررردٍ تيُٓرررٛ تييرررٟٓٛ أنىرررن َرررٔ 

مل. ى٬ىررٌ تٱَرردت    ٖررلت تيكڀررملا تضٗررِ ٚتسبٝررٟٛ ف ٜرررِ       ىررٜٓٛٽ

، إٔ ٫ ٔ ٜنٜد َٓو٫ڄيلت حإٕ تي١ّْٝٓ ضځ  تننٝ ٗمل مَهٌ َٓملىو

عكررملمٟ عررٔ عَررن ىررٓٛته، ٚإٔ ٜهررٕٛ َيرر ٛقڄمل      ٜوٜررد تيرُٜٛررٌ تي 

مرخڀررٝط  قٝررل َٓررل مدتٜرر١ تسبٝررمل٠ ت٭ىررن١ٜ يًَررخٓ ٚتيرخڀررٝط     

يًوٚتُ، مٌ َ  مدت١ٜ تسبٍْٛ ع٢ً ٚلٝف١ٝ، تضٓوٍ َهٕٛ م٥ٝيرٞ  

ٝٽ َٔ َهْٛمله مٓمل٤ ت٭ىن٠ تيير١ًُٝ ّرّٝٽ   ٞ مل ْٚفير عًر٢   ،مل. ٚممليررملي

ڀرررٝط تزبٝرررد ت٭ب ممليدمٌررر١ ت٭ٚ  ٚت٭ّ   تيدمٌررر١ تيىملْٝررر١، تيرخ

َٓررل تيٝررّٛ ت٭ٍٚ. ٚتيدٚيرر١ عًٝٗررمل َيرر٪ٚي١ٝ ٌملْررو تيعررنه ٚتررٛحري      

أنمل عد  ءهٔ َٔ  ٬ٍ تيرڀٜٛن تيعكملمٟ، ٚيهٔ مٖرُملْمله  

ً ىر١ًُٝ، ِرر٢ ٜٖرُٔ ٌملْرو تيڀًرو عردّ تير٬عرو ٚتيغررُ        ٚأىٴر 

 ىٛت٤   َهْٛمله تي ٓمل٤ أٚ   ت٭ىعملم. 

ِ أَرمل   عًٝر٘   حررت٣ إٔ أٖرِ َرمل ػبرو إٔ ْ ردأ      أ. حمل٥و٠ تيعٍرنٚ

أٚيڄمل تعوٜو وكملح١ إٔ ٜهٕٛ تييهٔ َٔ أِٖ ت٭ٚيٜٛرمله تير  ػبرو    

ٖٻررررإٔ ٜٗرررررِ مٗررررمل أٟ حررررن ، ٚإٔ تيرتتٝررررو يررررليو ٜٴ   ٌ إٔ ٜهررررٕٛ ف

مررد إٔ ٜٓڀًررل َررٔ أُٖٝرر١ حٗررِ تِرٝملٌررمله تيفررن   َ هررنٶت، ٖٚررلت ٫

تييررررررعٛ ٟ ضيررررررملعدت٘   مٓررررررمل٤ َٛتهْرررررر١  ملّرررررر١ مرررررر٘ ٜنتقررررررو     

ِ  ٜٚيرتٍد   ً٘، مٗمل ملت٘ َٚعملزبر١ ت٭َرٛم   َْرنٚح    مٗمل يًررّه

 ٕ ٚتيرخڀرررٝط يٮَرررٛم   ،تيًٍررر٤ٛ    ت٫ىرررردت١ْ  تضمليٝررر١ تيڀملم٥ررر١  ٚ

و تضٓرروٍ َٓرل تىررر٬ّ أٍٚ َنتررو  ٚكيررو ٭ٕ  تضمليٝر١ تضيرررٗدح١ يرُُّرر 

َررٔ تيررٛعٞ  َررٔ تضررٛتطٓو ؼبرررملٌٕٛ يهررىريٍ   نرر ري٠ ٖٓررملى ْيرر ١

  ْفكررررملتِٗ   ِٚتيرررررّهُّ، تضمليٝرررر١ ِررررٍٛ نٝفٝرررر١   تم٠ ٍرررر٪ِْٚٗ 

ٌٖ!  ٕ مٓمل٤ وكملح١ ت٫  ملم يد٣ ت٭حنت  ػبو إٔ تهٕٛ أح مَهٌ

َٚيرررملعدتِٗ   تنريرررملب َٗرررملم٠  عررردت   ڀرررط     ،َٓرررل تيْرررغن 

ًزًتد   النؿٌح  مل  

، ؤس ال ًشًتتتد منتتتشال 

ال  وً  الع تاري 

عتت  عرشتت ضتتنوات، 

وؤس ً وس مطبوق ا 

ج خهٌو دقٌق منذ 

جداًتتتتت  الحٌتتتتتاة 

األرسًتت  للػتتخـ 

وال خهتتٌو للتتشوا ، 

جتتتت  متتتتا جداًتتتت  

الحؿتتتتتوإ عتتتتتىل 

وظٌفٌتتت ، املنتتتشإ 

م وس رةٌيست مت  

م وبتتتتتات جنتتتتتتاء 

األرسة الطتتتتتلٌ   

 اا وبفطٌ  ؾحٌ  



46 

–0202  0202  
147 

 إحدى مبادرات مزكش ؤضبار

 ،و َٓروٍ تيعُرن  متُّر   تىرىُملم١ٜ َيرك ١ًٝ تيرملعدِٖ عًر٢ ت٭قرٌ    

ٕ  مررررررررد إٔ ت رررررررردأ   ٚقرررررررر  َ هررررررررن َررررررررٔ ِٝررررررررملتِٗ   ك       ٫

َعٗررِ تيّٛررٍٛ    ْكڀرر١   ْٜررعو َرررة نٶت قررد  كيررو أُٖٝرر١   متى

ٜيرررررررررررع٢ تيفرررررررررررن   مرررررررررررٌ تضمليٝررررررررررر١، ٚتيرررررررررررٛحن٠ ركنتمت٫ىررررررررررر

ت٭ىملىرررررررررررررررررررررررررررررررر١ٝ  تِرٝملٌملترررررررررررررررررررررررررررررررر٘ يرّكٝررررررررررررررررررررررررررررررررل

َىرٌ: تيروٚتُ ٚتييرهٔ ٚترٛحري      ،نر ري٠  َ رمليم  تٛتحن ترڀًو ٚتي 

َْملمٜف تيدمتىمله تيعًٝرمل، ٚدبعًر٘ ٜعرملْٞ طًٝر١ ِٝملتر٘ َرٔ  ٚتَر١        

 تيكنٚه ٚنٝف١ٝ تيدٜدٖمل.

عًرر٢ ٖررلت تيڀررنم مررةٕ ت٫  ررملم ٜعررين  أ. ٫ِررِ تيٓملّررنو ٚعكَّر 

ٔ   َرٛىررط َٚرر  تيرررُعټ  ،  حررمل٥م عررٔ تسبملٌررمله ت٭ىملىرر١ٝ  ٌٚررٛ

  ٌ تيفرن  تييرعٛ ٟ ظبرد إٔ   ًر٘ ممليهرمل  ٜهفرٞ يرغڀٝر١ ٖرلٙ         

ّٶرر  عررو ت٫عر ررملم إٔ منررٛ تيررد ٌ   ممل  كت َررمل أ ررلْمل  تسبملٌٝررمله  ْٛ

)تينٚتتوص ٫ ٜرُمل٢ٍ َ  َعدٍ تيرٖرخِ  يرلت حهرىري َرٔ تيَر ملب      

ْررٍٛ عًرر٢ متٜٛررٌ ٫ ٜيرررڀٝ  تررةَو ِملٌٝملترر٘ ت٭ىملىرر١ٝ مرردٕٚ تسب

مملٱٕملح١    ضبدٚ ١ٜ  ،ٜٚ دأ َع٘ كيو َ  أٍٚ ى١ٓ عٌُ ،مٓهٞ

قٓررٛته ت٫  ررملم يرردٜٓمل ٚتيرر  تيرررڀٝ  ذبكٝررل عمل٥ررد َرر  طبررملطن٠       

 َك ٛي١.  

إٔ ٖٓرملى  ٝرملمته َعكٛير١ ٫َرر٬ى       .  مليد تين ٜعملٕٚكنن 

َيررهٔ نُررمل ٖررٛ َعُررٍٛ مرر٘   عررد٠  ٍٚ، يهررٔ تضَرره١ً إٔ     

و َيهٔ تعٛ  ممليٓف  ممليدمٌر١  ٍٛ مٗمل يرُُّتسبًٍٛ تضڀن١ِٚ ٚتضعُ

ت٭ٚ  ع٢ً تي ٓٛى ق ٌ تضٛتطٔ تحملررملُ يًيرهٔ. ٚهتم٠ تٱىرهملٕ    

تضيملنٔ تزبدٜد٠ ٚيهٔ عٔ طنٜرل ٚىرٝط    تَرتٟ نليو معمٳ

مل معرنه ٖرلٙ تي ٝرٛه يًَرنت٤     حبٝي تكّٛ تيٛهتم٠ ٫ِكڄر  ،)ٍنن١ص

 عٔ طنٜل تي ٓٛى تيرٍملم١ٜ.  
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ٞ ٚيفرر   ن     َهملْٝرر١ تٱحررمل ٠ َررٔ   تيٓظرر  . يٝررد تيَررملػب

 . يررد دبرملمب تيردٍٚ ت٭ رن٣   صبرملٍ متٜٛررٌ تضيرملنٔ. ٚتتفرل       

ٚإٔملف إٔ تضٝو٠   ت٫ط٬ا ع٢ً ًِرٍٛ ٚدبرملمب    ،َ  كيو تيملٜىٔ

تٯ رررنٜٔ َعنحررر١ تزبٛتْرررو تشبفٝررر١ يرًرررو تسبًرررٍٛ حبهرررِ ٌٚرررٛ    

 تضُملمى١ ع٢ً أمه تيٛتق .

كملمٟ، تي٬عو إٔ ّٓدٚم تير١ُٝٓ تيع ّ.  مليد تيعىُملٕٚكنن 

تضِٗ   ّٓملع١ تيرٌُٜٛ تيعكملمٟ، أىرِٗ عرمل تملمؽبر٘   مٓرمل٤ عرد       

نررر ري َرررٔ تيِٛررردته تييررره١ٝٓ ممبرررمل توٜرررد عًررر٢ ًَٝرررٕٛ ِٚرررد٠    

تً ٝر١ تيڀًرو    ٔت َٓل ىرٓٛته عدٜرد٠ عر   ١ٝٓ، يهٓ٘ ممله عملٌوٶهى

تضرتتنرررِ، ٚعرررمل٢ْ حرررٛم كيرررو َرررٔ ىرررڀ٠ٛ ٚهتم٠ تٱىرررهملٕ عًٝررر٘  

َررٔ  عررمل ٠ ٖٝهًررر٘ َٚعملزبرر١   ٚحررنه م٩ٜرٗررمل ت٭ِمل ٜرر١ عًٝرر٘ مررد٫ڄ  

ََررره٬ت٘ يرُهٝٓررر٘ َرررٔ أ ت٤  ٚم ِكٝكرررٞ   تيرُٓٝررر١ تيعكملمٜررر١   

مل َٓرل  و تضيرملنٔ عًر٢ ٌٚر٘ تشبْرٛٔ. ٚقرد نٓٻر      ٚمتُّر  ،تيَرمل١ًَ 

ٓرررمل ٟ مرّٜٛرررٌ ٖرررلت تيْرررٓدٚم    مٓررررو     هَرررٔ معٝرررد َٚرررمل هيٓرررمل ْٴ    

ٜكرّٛ مردٚم تُٓرٟٛ نملَرٌ   ٖرلت تيكڀرملا عًر٢  رنتم          ،يٲىهملٕ

ممبمل ٜهٕٛ أُٖٗمل مٓو تٱىهملٕ تيرْٛيرٞ.   ،١ّمنملكُ عدٜد٠ ْملٌ

ٚتيرردٚم تضفرررته مٗررلت تي ٓررو ٖررٛ   تم٠ عًُٝررمله تٱٜرردتا ٚت٫  ررملم     

   ٔ ٚيررًٝ  ،ٚتيرُٜٛررٌ ٚت٫ىرررىُملم يهملَررٌ َٓظَٛرر١ تڀررٜٛن تضيررملن

ُٻ ٔ منْملََ حكط متٌٜٛ تضيرفٝدٜٔ   ٍهٌ معٟٛ حب . ٚقد تٖ

ٓٓررمل َررمل مل ذبٜٛررٌ تيْررٓدٚم    َ٪ىيرر١ َمليٝرر١ يه تٱىررهملٕ ِرردٜىٶ

هيٓرررمل ْٓرظرررن تفملّرررٌٝ ٖرررلٙ تض رررمل م٠ ٚآيٝرررمله تٓفٝرررلٖمل. ٚيعًررر٘ َرررٔ    

 ،تيٖرررنٚمٟ تيرّٛررر١ٝ مريرررنٜ  ٖرررلت تي ٓرررد عًررر٢ ٌٚررر٘ تيرّدٜرررد      

ٚتيرةنٝرررد عًررر٢ ٕرررنٚم٠ تررر ين ٚتٓفٝرررل َ رررمل ٨ تيرُٜٛرررٌ مرررملينٖٔ    

 ٞ ٛټ  ،تيعكررملمٟ تسبكٝكرر ٍ ٍررملٌَ   تض٪ىيررمله تيرًُٜٛٝرر١  ٚقٝررمل ٠ ذبرر
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١    تهررنًٜ ٚتنىررٝ   مملدبررملٙ ٖررلت تيُٓررٛكُ. عبررٔ حبملٌرر١ َملىٻرر    

َفررملِٖٝ تيرخڀررٝط تيررلنٞ ٚتيرْررُِٝ تيررلنٞ ٚتي ٓررمل٤ تيررلنٞ     

ٚتيريرررٜٛل تيرررلنٞ ٚتيرُٜٛرررٌ تيرررلنٞ مَرررهٌ مشرررٛيٞ حملعرررٌ.      

ٕ ملنليو حإٕ تٱىهملٕ ت٫ٌرُملعٞ ٚتٱىرهملٕ تيرعرملْٚٞ منٛكٌر   

مد َٔ تفعًُٝٗمل مملٖرُرملّ  رملٔ يرّكٝرل ت ررتتم ِكٝكرٞ   ِرٌ        ٫

ًٝ حكرط َرٔ َٓڀًرل تيرڀرٜٛن     ََه١ً تٱىهملٕ. ٚتسبدٜي ٖٓمل ي

مرٌ َرٔ ٌملْرو تيرُٜٛرٌ ٚتيَرنتن١ تيرهملحًٝر١ يرّكٝرل         ،تييهين

َْررر١ًّ ََررررتن١ جملُٛعرررمله َرررٔ تضيررررفٝدٜٔ    طرررملم تعرررملْٚٞ  

 ِ.   تضًُه١ ٖٓملى أمم  ععٝرمله تعملْٚٝر١ يٲىرهملٕ ف ترؾب     ٓظََّٴ

ٚتعبرنف معٖرٗمل       ،ى٣ٛ عد  ضبردٚ  َرٔ تيِٛردته تييره١ٝٓ    

ٖٓررملى   تننٝررمل أنىررن َررٔ   ،تي ٓررمل٤.   تضكملمررٌ تضرررملٌن٠   َررٛت 

 4222عع١ٝ  ىرهملٕ تعرملْٚٞ، ٚ  تضغرنب أنىرن َرٔ       02222

ٌ تٱىرررهملٕ تيرعرررملْٚٞ ٚتٱػبرررملم ُىٿرررععٝررر١  ىرررهملٕ تعرررملْٚٞ، ٜٚٴ

ٌٶرر  َ مل م٥ٝيٶررتيرعررملْٚٞ منٛك ُٖٚررمل َررٔ أنىررن    ،مل   ٖٛيٓرردت ٚتيٓررنٜٚ

ٌ     تيدٍٚ عملضٝٽر  مترًٜٛٞ   مل   ترٛحري تضيرملنٔ ٚمتًٝهٗرمل. ٖٚرلت َرد 

مرد   ٚيًٝ حكط منرٛكُ تٌرُرملعٞ ٫ٚ ِرر٢  رريٟ، ٫ٚ     ،ملٍمدٌٜ حعٻ

ٛيٝرر٘ ٚهتم٠ تٱىررهملٕ َررمل ٜيرررّل َررٔ تٖرُررملّ. ٚ  تٱطررملم  َررٔ إٔ تٴ

َٶر  ًَُٗر١ڄ  َُٗر١ڄ  أ ت٠ڄ دټحرإٕ تيررةَو ٜعٳر    ٘،كتت مل   ٌملْرو تيرڀرٜٛن   متمل

يركًٝرٌ   حملعًر١ڄ  ٚتيرٌُٜٛ تيعكملمٟ. ٚههٔ يًرةَو إٔ ٜهٕٛ ٚىر١ًٝڄ 

طن عًرر٢ أطررنتف عًُٝررمله تيرڀررٜٛن ٚتيرُٜٛررٌ مبررمل ٜيررِٗ         تضخررمل

ٛټ  ا تيررر  ٜ ٓٝٗرررمل أطرررنتف تيع٬قررر١ ربفررٝم ٖرررٛتَُ تيرررنمٓ ٚتيرّررر

تيررررةَو عًررر٢  ،و تشبيرررمل٥ن  رررري تضٓظرررٛم٠. َرررٔ كيرررو َرررى٬ڄ  يرٍٓټررر

ٜٴرر    ييرردت  أقيررملا   ن ٚىرر١ًٝڄٛحِّتيكررنٚه تيعكملمٜرر١ تيررلٟ ههررٔ إٔ 

ڀٌ تض٪قر  عرٔ تيكردم٠    ن تيٓملتَ عٔ تيرعتيكنٚه  ٬ٍ حرتته تيرعىټ

انضتتتتتتتتتتتتتتتت اس 

االج لعتتتتتتتتتتتتٍ 

وانضتتتتتتتتتتتتتت اس 

 عتتتتتتتتتتتتتتاو  ال

جتد مت   س الامنو ج

تفعتتتتتتتتتتتتتٌل ل 

جتتتتاه لم ختتتتاؽ 

ل ح ٌتتتق اختتتباق 

ح ٌ تتتٍ   حتتت  

 مػ ل  انض اسو
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ع٢ً تييدت  مي و تضنه أٚ ت٫ْركملٍ أٚ ت٫ْكڀملا عرٔ تيعُرٌ ٚ رري    

ٚٳ   تيٝرد عًر٢ تيِٛرد٠    ٕٵر ٖلت، ٚكيو ن دٌٜ عٔ تٱ ٤٬ تيينٜ  ٚ

تضرعىررن٠ ٚمٝعٗررمل ميررعن خبررً ييرردت  قُٝرر١ تيكررنه. ٖررلٙ تسبًررٍٛ       

تٱمدتعٝرر١ َڀًٛمرر١ مَررد٠   ىررٛم تغًررو عًٝرر٘ طبررملطن عدٜررد٠  ررري  

َ دعر١ َرٓٛعر١ َرٔ     ّ تيررةَو ًِر٫ٛڄ  كدٿٔ تضُهٔ إٔ ٜٴَٓظٛم٠، َٚ

ٗ ٍررررةْٗمل إٔ تٴ ِ مفعمليٝرررر١ نرررر ري٠   تكًٝررررٌ تهررررمليٝف تيرُٜٛررررٌ يرررر

تيعكملمٟ، ٚحٛم كيو  ًل ِنتى تقرْمل ٟ  ٕمل    ىٛم تيرةَو 

 مل َٔ َٓملحي١ ٍنى١.تيلٟ ٜعملْٞ أىملىٶ

   أْر٘  كت نرملٕ تفردف ٖرٛ ترٛحري       أ. ضبُد تيدْدْٞٚكٖو 

مررو  ١كررّٛ ع٬قرر تٝرر١ تضررٛتطٓو، حُررٔ تضفرررته إٔ ٫   ىررهٔ يغملي 

ٖرلت يًُرٛتطٔ    ،ًر٘ تيدٚير١ أَرملّ تي ٓرو    ُىٿتي ٓو ٚتضٛتطٔ، تضرٛتطٔ تٴ 

َٳر     تيلٟ ٫ هًو ىهٓٶ ٔ أمت  ت٫قررتته  مل نرةٍٚ مٝر ، ٚمعرد كيرو 

 ٚتينٖٔ حٗلت  ٝملمٙ. 

ا َررنٿٌ تضڂإٔ ت٭َررن ٜرڀًررو تررد ټ   أ. عملّررِ تيعٝيرر٢ ٚإٔررملف 

ٔٿ ٕٳتسبُملٜرر١ تي ييرر سبُملٜرر١  َرٛتهْرر١ڄ ٓظملَٝرر١ َٚنتٌعرر١ تيعكررٛ  يرهررٛ

تيررردت٥ٓو ٚتضرررٛتطٓو تضڂرُرررٛيو َعٶرررمل. ٚممليرررلته إٔ منْرررملََ متٜٛرررٌ     

تضيملنٔ تضدعّٛ، ٖٛ أِرد مرنتََ تيرٛهتم٠ يرّكٝرل م٩ٜر١ تضًُهر١       

ُٿ ،0222 ١ٓ ترررٛحري تييرررهٔ ٚتسبٝرررمل٠ تيهنهررر١ تضيرررركن٠   تضرٖررر

ٛٿٕ تيررٛهتم٠ تٴ يًُررٛتطٔ، مررٌ   ٗررمل ٚتفرخررن مإِْررمل٥ٝمله   م يملْملصبيرر

متًٝرررو تضرررٛتطٓو عرررمل تيرُٜٛرررٌ تضررردعّٛ. يكرررد متٌعررر  تزبٗرررمله      

ت َررررٔ تيعكررررٛ ، ٚ ملّرررر١ كته تضيررررملٌ معُررررّٛ     تينمسٝرررر١ نررررىريٶ 

تضررٛتطٓو، َٚررٔ كيررو َنتٌعرر١ عكررد ت٫ىررركدتّ، ٚعكررد تٱػبررملم       

تضِٛد، ٚ ريٖمل َٔ تيعكٛ ،   ِو إٔ عكرد تيرُٜٛرٌ تضردعّٛ ٖرٛ     

ًټت٭ِٖ مملضنتٌع١ تضر َٕٚٛٛع٘  ٣تيَنؼب١ تيهمل ٛته١ْ نْٛ٘ ه
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ٕٻ َرٔ ٚهتم٠ تٱىرهملٕ    ٌٍَّنتٌع١ تيعكد ٖٞ َي٪ٚي١ٝ نڂر  ت٭نمل.  

ح١ عًر٢  ىررهملٕ تضررٛتطٓوص َٚ٪ىير١ تيٓكررد تيعنمررٞ   َررن )تزبٗر١ تضڂ 

تييررعٛ ٟ )تزبٗرر١ تضَررنح١ عًرر٢ َنتق رر١ أعُررملٍ تي ٓررٛى ٍٚررننمله 

١ّ تيرٓفٝل١ٜ يٓظرملّ  تيرٌُٜٛص. ت٪ند كيو تضمل ٠ )تيعملٍن٠ص َٔ تي٥٬

ٓټ  : "يًُ٪ىيرر١  قررنتم ّررٝم  ٘عًرر٢ أْرر تٱػبررملم تيرُررًٜٛٞ، ٚتيرر  تررٓ

  ٞ تنتعررٞ ِكررٛم ت٭طررنتف كته    ،منٛكٌٝرر١ يعكررٛ  تٱػبررملم تيرُررًٜٛ

تيع٬ق١. ٚع٢ً تض٪ٌن تسبْرٍٛ عًر٢  ڀرملب َرٔ تض٪ىير١ ٜرٖرُٔ       

يٖرُملٕ    عدّ ءملْعرٗمل ع٢ً َٓرٍمله تٱػبملم تيرًُٜٛٞ ق ٌ طنِٗرمل 

ٚتّٛرٞ تيدمتىر١ مرفعٝرٌ تيعُرٌ مٗرلٙ تضرمل ٠، ٚإٔ        ."عدتي١ ٍنٚطٗمل

َٶرمل        ٜهٕٛ  قنتم تيْرٝم تيُٓٛكٌٝر١ يًعكرٛ  سبُملٜر١ تيڀرنحو، تيروت

ع٢ً َ٪ىي١ تيٓكرد ٚيرًٝ َرٔ مرملب تزبرٛته، نُرمل ّرٝغ  تضرمل ٠،         

حبٝرري ٫ ٜٴرررتى َٕٛررٛا َنتٌعرر١ تيعكررٛ  ّٚررٝمل رٗمل    تزبٗررمله       

تيعكرٛ  ٚممليرلته َرمل    تير١ًُٜٝٛ ِٚدٖمل،  منمل ترٛ  تض٪ىي١ َنتٌعر١  

 عمل يرر١ڄ تمتر ط مملْررملََ متٜٛررٌ تضيررملنٔ تضرردعّٛ، يرهررٕٛ َرٛتهْرر١ڄ 

 ٶمل يهىن٠ تيَهمل٣ٚ تسبمل١ًّ يً ٓٛى ٚتضٛتطٓو َعٶمل، ٚدبٓټ يمل١ٜڄ

ص َررٔ تضررمل ٠  5د ٖررلت تضعٓرر٢ تيفكررن٠ )   تييررٛم ت٥٫رُررملْٞ، ٚت٪نِّرر 

ٓټ    عًرر٢ إٔ: "يًُ٪ىيرر١ ٕٚرر     )تيعملٍررن٠ص َررٔ تي٥٬ّرر١، ِٝرري تررٓ

ل ىرر١َ٬ تيٓظررملّ تضررمليٞ  ّكِّررٜري يعكررٛ  تٱػبررملم تيرُررًٜٛٞ مبررمل ٜٴ  َعررمل

ٚتّٛررٞ تيدمتىرر١   .ٚعدتيرر١ تيرعررمل٬َه ٚأٖرردتف تيٓظررملّ ٚتي٥٬ّرر١"  

د مة١ُٖٝ َنتٌعر١ ّرٝمل ١ تيعكرٛ  تشبملّر١ ممليملْرملََ، َٚرملمعر١ تكٝټر       

 عٝ  تزبٗمله ٚتيَننمله تير١ًُٜٝٛ مليو.

ته تيٓكرملا  عًر٢  مرن    . ع رد تٱير٘ تيْرمل    و َٚٔ ْملِٝر٘ منَّر 

 تيرملي١ٝ:
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يًٝ مث١ تةنٝرد إٔ تيع٬قر١ مرو تيْرٓدٚم ٚتضيررفٝد ٚتضُرٍٛ        -1

   ن تيهرىريٳ غٝٿر ٖٚرلت ٜٴ  ،تعملقد١ٜ )قد تهٕٛ كته ٌملْرو تٓظُٝرٞص  

ّٶر     ،مل تيْرٓدٚم )تيرٛهتم٠ص  تييًڀمله ٚتيْر٬ِٝمله يٮطرنتف  ْٛ

 ٚ َهملْٝمله تيرعدٌٜ ٚتيرّدٜي. ٚتيعمل٠ مملضعملْٞ ٚيًٝ مملض ملْٞ. 

نته ٚت٫ىررردت١ْ عررملف ضبررٌ ت ررر٬ف تيٓظررنته     عررملف تٱقرر  -2

َٳر   تييٝملى١ٝ ٚدبملكمٗمل  ،ٔ ٜرن٣ تنىرٝ  تيرملتََ ت٫ٌرُملعٝر١    حٗٓملى 

َٳرررر ٔ ٜررررن٣ هٜررررمل ٠  طرررر٬م آيٝررررمله تييررررٛم. ٚدبنمرررر١ تضًُهرررر١     ٚ

ٍٳ  ،َٖ   تيٓظنتوتٱىهملٕ ىٛف تكٛ  يٓٴ يًُرٛتطٔ   ٚتفرٓ تجملرمل

       ٘  ي٬مرعررمل  عررٔ طبررملطن ىررٛم ت٫قرررتته مَررهٌ َ ملٍررن )ٜعنٕرر

٭ْر٘ َعكرد )٫ٚ ٜعررمل تضرٛتطٔ ّرملِو  رمل٠ َٚعنحر١ َرٔ           يًخڀنص

 تضٓظٛم تيعديٞص.  

ٜٴ -3  ٘ ت٫مت رررملا مرررمليكنٚه يررر ٿ٫ ههرررٔ  ُٖرررملٍ تيرةَرررٌ حُٝرررمل 

ط١ًٜٛ ت٭ٌٌ ع٢ً نر١ً تضٛتطٓو )َٔ طبرًف تيَرنت٥ٓص َرٔ ترةوري    

ٚتيرٛقعررررمله  ،  وكملحرررر١ ىررررٛم تيعُررررٌ ٚعررررمل ته ت٫يررررروتّ تضٗررررين    

َررن  يٝٗررمل ٖٚررلٙ ْرٍٝرر١  ررري َ ملٍررن٠ ف تٴ  ،ملىرر١ٝت٫ٌرُملعٝرر١ ٚتييٝ

 ٚقرد تهرٕٛ  ػبملمٝر١ڄ    ،منتََ تين١ٜ٩ مَهٌ َ ملٍن ٚيهٓٗرمل وملمرر١  

 ع٢ً تضد٣ تيڀٌٜٛ.  

ًرر١   تيعكررد تضرردعّٛ ٫ ربررنُ عررٔ نْٛٗررمل    ٖررلٙ تٯيٝرر١ تضرُىٿ  -4

٦َررر١ أيرررفص َرررٔ تيدٚيررر١ يًكڀرررملا  ذبٜٛرررٌ قرررنه تيْرررٓدٚم )مخرررً

ُټ ،تضْن    تيرنمٓ تيرُرًٜٛٞ ٚتىررىُملم    ٌ تيدٚي١ جملرن ٚربفٝم ذب

َررٔ تضمليٝرر١ص   تيرٓظررِٝ ٚتررٛتهٕ ت٭طررنتف.   تييررًڀ١ تييررٝمل ١ٜ )مررد٫ڄ

ً      ،َررى٬ڄ ٦َرر١ أيررف   تضررٛتطٔ يررًٝ عًٝرر٘ تقرررتته َررمل ٜرٍررملٚه مخرر

ّٶرر زبُعٝررمله تمل  كت نررملٕ   تضرردٕ تيْررغري٠. ٜٚررةتٞ ٖٓررمل  ٚم   ْٛ
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تيرعملْٚٝررر١ ّٚرررٓمل ٜل ت٫  رررملم تيررر  ههرررٔ تزبررروّ مةْٗرررمل آتٝررر١     

 نٜل.تيڀ
  تفٝهًرر١ تيٓظملَٝررر١ ٚتيرٓظُٝٝررر١ ٚتيعديٝرر١ ذبهرررِ تضٕٛرررٛا   -5

متىٝررٌ تضررٛتطٔ   ،ٚيررليو عبرررملُ يًُنتٌعرر١ ٚمعررم تيرٍدٜررد. َررى٬ڄ    

  عٝرر  َنتِررٌ تيرردٚم٠ )تيرَررنٜع١ٝ ٚتيرعملقدٜرر١      ملعملعٝٽرر متىرر٬ٝڄ

 ٚتيرٓظ١ُٝٝص.   

  إٔ ترٍرررر٘ تيدٚيرررر١ مكرررر٠ٛ أنىررررن يوِوِرررر١ تيهىملحرررر١ تيرٛقُّرررر -6

 مل ع٢ً نملح١ تضيرٜٛمله.  ٕنٚمٜٽ مملهٳ تييهمل١ْٝ  ٭ْ٘ أَنٷ

٫ ههٔ تيرغملٕرٞ عرٔ عُرٌ َ٪ىيرٞ ينحر  َيرر٣ٛ تيرٛعٞ         -7

ّٶر     مل   َنتِرٌ  تضمليٞ ٚت٫  ملمٟ يًُرٛتطٔ )عٝر  تيَرنت٥ٓص.  ْٛ

تيىملْٜٛرر١ ٚتزبملَعرر١ ٚتضرردتمٌ تيفٓٝرر١ )تيعيررهن١ٜ ٚتضدْٝرر١ص. ٖٚررلت     

إٔ  ،ىٛف ٜكٛ  ي ٓٝر١ ذبرٝر١ ربردّ ٚتيررٍٝو فرلت تيرٛعٞ. مبعٓر٢       

٢ تيفنّرر١   ىررٝملم تضيرر٪ٚي١ٝ ت٫ٌرُملعٝرر١  عڀځرر٪ىيررمله تضمليٝرر١ تٴتض

 أ ت٤ ٖلت تيعٌُ َٔ  ٬ٍ عٌُ َ٪ىيٞ.  

ٌٳ ُىٿر تيغرنف تيرٍملمٜر١ تٴ   -8 ٟٻ  ٌ تيعُر ٞ  تيرٍرملم ٚتفررملٚه  ،ٚتيْرٓملع

َٴر   ُىٿر ًرِٗ ٚتٴ ُىٿْٝملم١ عرِٓٗ ٚتٴ   ِ ْٚرملٌٓ. ٚ   ٓظٌَّ َْرملسبِٗ مَرهٌ 

 ،رًٗو ٚتفرررملٚه عٓرررٌ٘ تضيرررُىٿرررل يًّٛرررٍٛ ض٪ىيررر١ تٴٛحَّرررتٯٕ ف تٴ

ٚتيرررڀٝ  أٌٗررو٠ تيدٚيرر١ تيرَررنٜع١ٝ ٚتيرٓفٝلٜرر١ ت٫ىرررفمل ٠ َٓٗررمل     

ٝٽ ملُٶَٓظَّ متىٌٝ تضيرًٗو متى٬ٝڄ ٝٽ ملحٓ . ٚتضيرفٝد   تيكنٚه ملٚقملْْٛ

ٝٽرر ٌ متىرر٬ٝڄتضدعَٛرر١ َيرررًٗو، ٚػبررو إٔ ٜٴُىٻرر  ُٶررمل حٓ ٝٽرر٥٬َ مل مل ٚقملْْٛ

ٝٽ ٚتهرٜٛٔ   ،ٚتيدمتىملهمل حبٝي ؽبدّ تيدٚي١   تضعًَٛمله ٚ ِْمل٥

 ٚ ري كيو.  ،تزبُعٝمله تيرعمل١ْٝٚ
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 تيرّٛٝمله:  

أ١ُٖٝ تيرتنٝو ع٢ً تيٛعٞ ت٫  ملمٟ يد٣ تجملرُ  َٓل تيْرغن   -1

عررمل تررردمًٜ كيررو   تضنتِرررٌ تيدمتىررر١ٝ تضخرًفرر١. ٚتغرررٝري حهرررن    

ٌٳ ،تضررررٛتطٔ ِررررٍٛ مٝرررر  تيعُررررن    ٝٽرررر عٵررررٚ مل ٚحكڄرررر ملٌ ربڀٝڀرررر٘ َنًِ

 ٫ِرٝملٌملت٘.

َر  طبرملطن    تٌٝردٶ  تل عمل٥ردٶ ّكِّت  ملم١ٜ تٴتمرهملم ٚ ػبمل  قٓٛته  -2

تيررملِٖ تيدٚيرر١   معٖررٗمل  ،َردْٝرر١ تٓملىررو عٝرر  ٍررنت٥ٓ تجملرُرر  

 يرّفٝو تضٛتطٓو ع٢ً ت٫  ملم. 

 ٌ ٚهتم٠ تٱىهملٕ يركدِٜ َنتٌع١ منتََ تيرٌُٜٛ تضدعّٛ َٔ قٹ -3

َٳ ٔ يًٝ يدٜر٘   ٝملمته َرعد ٠ تٓملىو تيَنت٥ٓ تضرٛىڀ١ ٚتضرد١ْٝ ٚ

 و  مٖملم تضٛتطٔ ممليرٌُٜٛ تضْن  طٌٜٛ ت٭ٌٌ.َ  دبٓټ ،  ٌ

يرّكٝرل     ٌ َ٪ىي١ تيٓكدَنتٌع١ عكٛ  تيرٌُٜٛ تيعكملمٟ َٔ قٹ -4

َر  تيرّٛر١ٝ مرةٕ تْردم      ،تيرٛتهٕ مو ٚتٌ مله ِٚكٛم طن  تيعكد

َٴتض٪ىي١ عكٛ ٶ ِٻت   د٠ يًرٌُٜٛ تيعكملمٟ.  ٛ

   ررملٍ ٍررننمله تيرررةَو   مررنتََ تيرُٜٛررٌ تيعكررملمٟ حبٝرري       -5

ڀررنم َٓرٍررمله يرغڀٝرر١ طبررملطن عرردّ تييرردت  تيٓملدبرر١ عررٔ       تكررّٛ م

مملٱٕملح١    َمل ٖرٛ ٌَٛرٛ  تٯٕ َرٔ     ،حكدتٕ تيعٌُ أٚ تغري تيد ٌ

 تغڀ١ٝ تيٛحمل٠ ٚتيعٍو تيهًٞ.

 َْرررمل٤ تيدٚيررر١ ٍرررننمله يَرررنت٤ َررردْٜٛٝمله تيرُٜٛرررٌ تيعكرررملمٟ   -6

ٌ َٔ نًف١ تيرٌُٜٛ تي ٓهٞ مملٱٕملح١ كِّٖٚلت ىٝٴ ،ٚتْهٝهٗمل

َٴ    ًل قٓٛته تىر  ٠ يًد ٌ َك ٛي١ تضخملطن.دمٸىُملم١ٜ 

و   ْيرر ١ تيرُُّررر حڃرر ت٫ىرررفمل ٠ َررٔ دبررملمب تيررردٍٚ ت٭ ررن٣   مٳ     -7

    ٞ  ،نرًْٛ ٖٚٛيٓدت عمل ت ين ٚتفعٝرٌ ٖٝملنرٌ تٱىرهملٕ تيرعرملْٚ
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    تةىًٝ ععٝرمله تٱىرهملٕ تيرعرملْٚٞ ٚتفعٝرٌ أ ٚتمٖرمل      ٚتيرٛىټ

   تڀٜٛن تضيملنٔ مُٓملكُ متٌٜٛ تعمل١ْٝٚ تهملح١ًٝ.

ٚ ػبرمل  مرنتََ يًرٍٗن٠ تيعهير١ٝ      ،     َْمل٤ تيٖٛتِٞتيرٛىټ -8

 ضٓ  ت٫ه ِملّ   تضدٕ تين٥ٝي١.

ٚتضن١ْٚ    ،تڀٜٛن أىمليٝو تي ٓمل٤ ٚت٭ ل ممل٭ىمليٝو تسبدٜى١ -9

ٚت٫دبملٙ ي٬ىرغ٬ٍ ت٭َىٌ يٮمتٕرٞ عرمل    ،تيرتت ٝٓ مٗلت تيَةٕ

 ٚتفعٝررٌ مىررّٛ ت٭متٕررٞ تي ٖٝررمل٤    ،  ت٭ ٚتمتي ٓررمل٤ تينأىررٞ ٚتعرردټ  

 يوٜمل ٠ تيعنه يًيٝڀن٠ ع٢ً تٖخِ أىعملم تيعكملم.  

تڀ ٝل ْظملّ تيرٌُٜٛ تيعكملمٟ، حبٝي تهٕٛ طبملطن تضرُرٍٛ   -11

  تينٖٔ،  ٕٚ تينٌٛا ع٢ً مٚتت ر٘ ٍٚخْر٘ ٚنف٥٬ر٘     ضبْٛم٠ڄ

نُٖملْمله أ ن٣، َ  تٓظِٝ ِمل٫ه ىّو تضٓملهٍ ٚمٝ  تينْٖٛمله 

 زبُٝ  ت٭طنتف. ٚتٍرتتطملت٘ ٚ ٌنت٤تت٘ يمل١ٜڄ

ٛ ته ت٭ْظُرررر١ ٚتيرَررررنٜعمله تشبملّرررر١ مبٓظَٛرررر١ طررررنم َيرررر -11

يدمتىرررٗمل ٚتيرعًٝررل    تٱىررهملٕ ٚتيرُٜٛررٌ ٚتيررنٖٔ تيعكررملمٟ يًعملَرر١  

 عًٝٗمل ٚ مدت٤ تضًّٛلمله.
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 ٟتضًخٓ تيرٓفٝل: 

أٍرررملم أ. ٫ِرررِ تيٓملّرررن   تيٛمقررر١ تين٥ٝيررر١    إٔ ٌمل٥ّررر١      

َٴنٛمْٚررمل ٕررنم  تيعررملف عًرر٢ ِررو  ٹرر      ل، يرر ٳن٠ ٚ ٕٚ أٟ  ْررلتم 

َٴ     ٔ معملٜملٖرمل    َر  خٍر٬ڄ ٚحُٝمل نملٕ َٛقرف معرم تيردٍٚ تضركدَر١ 

  عررِٓٗ  نررملٕ ْٗررَ ٚ ڀرر١ تضًُهرر١ تيعنمٝرر١     تشبررملمُ ِٝرري ربَّرر  

ٍٶرر     ٝٽتييررعٛ ١ٜ   تيرعملَررٌ َرر  تزبمل٥ّرر١ ْٗ دتٗمل ٝررٌ عكُىٿررمل ٜٴمل  ْيررملْ

ٓمل ٟ تي  تعرمل أٍٚ ٍنٜع١ تٴ ،ٚ ٜٓٗمل ٚتيروتَٗمل ممليَنٜع١ تٱى١َٝ٬

ٚتفنه تيعردٍ ٚتضيرملٚت٠ مرو تي َرن. ٚقرد أو رر         ،حبكٛم تٱْيملٕ

ًهرر١   ٌمل٥ّرر١ نٛمْٚررمل إٔ ِكررٛم تٱْيررملٕ يٝيرر  ٍررعملمته      تضُ

حٍّٓر  حُٝرمل حَرً  حٝر٘ تيردٍٚ تضركدَر١ ٫ٚ        ،ٚ منمل أحعملٍ ،كملٍتٴ

   ڀٗررمل تيررلٟ ت رڀرر٘ يٓفيررٗمل ضٛتٌٗرر١     وتٍ تضًُهرر١ َيرررُن٠ڄ ترر

َٴ ٚ تيٛممل٤،  ي١ نٌ ٌٗدٖمل َيملعد٠ تيعملف   ربڀٞ ٖلٙ ت٭هَر١  ّمل

ٚتكررردِٜ  ،مله تيدٚيٝررر١عرررمل تيرٓيرررٝل َررر  تيررردٍٚ ت٭ رررن٣ ٚتضٓظُررر  

 تضيملعد٠ تضمل ١ٜ ضٓظ١ُ تي١ّْ تيعملض١ٝ.  
ٚإٔٚٓ  . ع د تٱير٘ تيْرمل    تيرعكٝرو ت٭ٍٚ إٔ َٓڀًكرمله     

َرمل تربررله تضًُهرر١ َرٔ  ٌررنت٤ته ٚتىرررّدو  َرٔ تٓظُٝررمله عًرر٢    

َٴ ن٠ مٕٛرٛم    يڀَّّعٝد ِكٛم تٱْيملٕ   لٌ تزبمل١ّ٥ )ٚق ًٗملص 

، عًررر٢ 29، 22، 09، 08 ،01ْظملَٗرررمل ت٭ىملىرررٞ )تيفكرررنته:   

إٔ ٖلٙ تض رمل ٨ تٴرتٌرِ مَرهٌ    ع٢ً ى ٌٝ تضىملٍص. ٫ٚ ؽبرًف توٓملٕ 

َريررملما    ٚتقرر  تَررنٜعٞ ٚتٓظُٝررٞ   صبررملٍ تيَرر٪ٕٚ تيعديٝرر١،    

ٚتيَرر٪ٕٚ ٚتشبرردَمله تيْرر١ّٝ ٚتيرعًُٝٝرر١ ٚتيىكملحٝرر١ ٚت٫ٌرُملعٝرر١      

ا َررنٿ ْرر٘ يررًٝ ضبررٌ ت ررر٬ف إٔ تضڂ   أٚت٭ِررٛتٍ تيَخْرر١ٝ. نُررمل   

تنعر٘ فلٙ تض مل ٨ ٜٓظرن معرو تزبرد ْٚٝر١ ت٫يرروتّ،      تييعٛ ٟ   

  ٍرررنع١ ِكرررٛم تٱْيرررملٕ ٚ  تضعملٖررردته ٚتضٛتوٝرررل تيدٚيٝررر١ كته  
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تيع٬ق١ ِر٢ يٛ ف تهٔ تضًُهر١ طنحڄرمل حٝٗرمل، حٖرًڄمل عرٔ تيررةوري       

ٛټ ٫ه ضبًٝررر١ ٚ قًُٝٝررر١، وكملحٝررر١ حٝٗرررمل مرررملين ِ َرررٔ طبملٕرررمله ٚذبررر

 و. ٚتٌرُملع١ٝ َْملِ ١ ٫ ربف٢ ع٢ً تضنتق

َٚٔ ٌملْ ٗرمل تڀنقر   . ٚحرمل٤ طٝ ر١   تيرعكٝرو تيىرملْٞ    إٔ       

ٔ  -تضًُه١  تىررّدو  صبُٛعر١    -ٖٚٞ تكٛ  صبُٛع١ تيعَرنٜ

   ٔ يًُيرمل١ُٖ     ،59 – ملّر١ مهٛحٝرد     T20عُرٌ  ملّر١ ٕرُ

ٌِ تضَه١ً ع٢ً َيرر٣ٛ عرملضٞ، نُرمل عًُر  عًر٢ ترٛحري عٝر         

ٝرررملّ تِرٝملٌررمله تيڀررملقِ تيْررّٞ سبُرررملٜرِٗ َٚيررملعدتِٗ عًرر٢ تيك     

ٖٶرررمل  حرررإٕ َنتٌعررر١  ٚم َ٪ىيرررمله ِكرررٛم تٱْيرررملٕ    ،مةعُرررملفِ. أٜ

تسبه١َٝٛ ٚتضد١ْٝ   تييعٛ ١ٜ   لٌ ٌمل٥ّر١ نٛمْٚرمل ٜهَرف    

عرد  ملّر١   عٔ إٔ ١٦ٖٝ ِكٛم تٱْيملٕ أقملَ  معم تيفعمليٝمله عٔ مٴ

، نُرررررمل تملمعررررر  تزبُعٝررررر١ تيٛطٓٝررررر١ سبكرررررٛم   59 -مهٛحٝرررررد

١   تييررررٍٕٛ تٱٌررررنت٤ته تيٛقمل٥ٝرررر١ ٚت٫ِرتتهٜرررر١ تضر عرررر  تٱْيررررملٕ

مملعر ملمٖرررمل أَرررملنٔ َهرظررر١ َٚغًكررر١، ٚعنٕررر  ععٝررر١ يملٜررر١   

تضيررررًٗو مررردٚمٖمل   َٛقعٗرررمل يررر عم تڀ ٝكرررمله تيدٚيررر١ تشبملّررر١   

مبررررنه نٛمْٚررررمل، ٚقملَرررر  مرررر عم تزبٗررررٛ  تيرٛعٜٛرررر١ تشبملّرررر١  

مملزبمل٥ّرر١   صبررملٍ يملٜرر١ تضيرررًٗو،  ٫ إٔ  ٚم ٖررلٙ تض٪ىيررمله   

هَٛرر١ حُٝررمل  يرردٚم تسب فرررته إٔ ٜهررٕٛ أنىررن َيررملْد٠ڄ   نررملٕ ٜٴ

قملَررر  مررر٘، أَرررمل تزبُعٝرررمله تشبريٜررر١ حكرررد قملَررر  مركررردِٜ معرررم     

تضيملعدته تيع١ٝٓٝ ٚتيٓكد١ٜ يٮىرن تحملرملٌر١، جبملْرو  ٚم َننرو     

تضًو ىًُملٕ يٲ ملور١ تٱْيرمل١ْٝ ٚتيرلٟ قرملّ مرَرهٌٝ زبٓر١  ملّر١        

يركردِٜ تضيرملعدته تيڀ ٝر١      جبمل١ّ٥ نٛمْٚمل يد٣ تيردٍٚ تضرٖرنم٠  

 ٛ . ٚتٱ ملو١ٝ ٚ ريٖمل َٔ ٌٗ

ُٻ  تيرملي١ٝ: ٓ  تضدت ٬ه ٍِٛ تيك١ٖٝ تحململٚمٳٚتٖ
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 .ٕت عمله ٌمل١ّ٥ نٛمْٚمل ع٢ً َفملِٖٝ ِكٛم تٱْيمل 

   ٌٗررٛ  تضًُهرر١   صبررملٍ ِكررٛم تٱْيررملٕ   لررٌ ٌمل٥ّرر١

 نٛمْٚمل.
      ٍِكرررٛم تٱْيرررملٕ ت٫قرْرررمل ١ٜ َٚٛتقرررف تضًُهررر١  ررر٬

 ٌمل١ّ٥ نٛمْٚمل.

 ًَركرر٢ َٚررٔ أمررنه تيرّٛررٝمله تيرر  تْرٗرر٢  يٝٗررمل تضرّررملٚمٕٚ  

 أى ملم ٍِٛ تيك١ٖٝ َمل ًٜٞ:

ٕٵرررر  -5  َرررر  تشبملمٌٝرررر١ ٚهتم٠   ت رررردأ  ع٬َٝرررر١  ىرررررتتت١ٍٝٝ ٚٳ

 تض٪ىيرمله  َٔ ٚ ريٖمل تٱْيملٕ ِكٛم ١٦ٖٝ حٝٗمل ٚتيملِٖ تٱع٬ّ،

 ٚترفررل ٚقٜٛرر١، َٓملىرر ١ مڀنٜكرر١ تييررً ١ٝ تيْررٛم٠ يرعرردٌٜ تسبكٛقٝرر١

ِ    تيعًُٝر١  ت٭ىمليٝو َ     مبرخْْرو  ٚت٫ىررعمل١ْ  كيرو،  تكردٜ

 . تيغنه فلت ٚت٫ٌرُملا تيٓفً عًِ

تضعًَٛررر١ قررر٠ٛ، ٚػبرررو تِٛٝرررد تزبٗرررٛ  مبننرررو َرخْرررٓ    -0

يٍُٝرررر  تي ٝملْررررمله ٚتٱِْررررمل٥ٝمله، مبررررمل ؽبرررردّ ىٝملىرررر١ م٬ ْررررمل      

 ٚؽبدّ ًِفمل٤ْمل. ،َٚٛتقفٗمل
    صبررملٍ تي ّرري تيعًُررٞ   ٕٚرر   ڀرر١  ىرررتتت١ٍٝٝ يًرٛىټرر     -2

 ٚتينق١ُٓ.  
 

 تيٛمق١ تين٥ٝي١: أ. ٫ِِ تيٓملّن 
٠ ٚ ٕٚ أٟ  ْرلتم  نٻ١ نٛمْٚمل تيعملف ع٢ً ِرو  ٹر  ٕنم  ٌمل٥ّ

ت    عرر٬ٕ ٚممل٥ٝرر١  نه ٌرردٽحُٓظُرر١ تيْرر١ّ تيعملضٝرر١ تررة ٻ   ،ليرر ٳَٴ

ِٶرر ،نٛمْٚررمل مل ٜيرررك ٌ تييررٝملم ٚتضيررملحنٜٔ ِٝرري مكررٞ تيعررملف َفرٛ

مهرٌ   ملطڄر ٛٚنرملٕ أَرن تٱ ر٬م تزبرٟٛ َٓ     .َٔ تيْرو مر٪م٠ تيٛمرمل٤   

ٚٳحًررِ ٜهررٔ ٖٓررملى أٟ  ٚم ضٓظُرر١ تيْرر١ّ    ، ٚيرر١   ٕٵررتيعملضٝرر١   
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٣ ٫ْرَررملمٙ ِررٍٛ  َررمل أ ٻٖٚررٛ   منٚتٛنررٍٛ عررملضٞ حململّررن٠ تيٛمررمل٤   

أعبرررمل٤ تيعرررملف   ٌَٛررر١ أٍررر ٘ مريرررْٛملَٞ أطملِررر  مهرررٌ ٍررر٤ٞ     

٘  ،أَملَٗمل ٚأّر ّ  تيَرعٛب ِكرٌ     .ٚرب ڀ  تيدٍٚ   تعملًَٗمل َعر

دبررررملمب يًّهَٛررررمله   نٝفٝرررر١ ضبملّررررن٠ تيٛمررررمل٤ ٚتسبررررد َررررٔ  

ٌټ   ،تْرَرملمٙ  يرٗمل ِرر٢ إٔ أنىرن تيرهرر٬ه      ٚير١ مٓف  ٚتَْرغً  نر

ٍٶتييٝملىرررر١ٝ ْٴ مل ٖٚررررٛ ت٫ذبررررمل  ت٭ٚمٚمررررٞ ربًرررر٢ عررررٔ َٶمل ٚتكرررردټٖرررر

ّ فررمل ت٫ذبررمل  كرردٿعررملْٞ ٚتيرررغٝي حًررِ ٜٴحٗررملٖٞ  ٜڀمليٝررمل تٴ ،أعٖررمل٥٘

ٟٻٚ ٴ ٚنَرف  تيرٓفً تي َرن١ٜ عرٔ  نٜرو٠ تي كرمل٤  ٕٚ        .َع١ْٛٺ ٚي٘ أ

ٖټرررر    ٝٽ  تيٓظرررن    ت٭ ررر٬م ٚتيكرررِٝ ٚتيرّ مل ن، ٚعرررمل  تٱْيرررملٕ مرررردت٥

َٶ  ،حيڀ  تيدٍٚ ع٢ً تضعْٛمله تيعملمن٠    تيردٍٚ ت٭ رن٣   ،ملَرِٛ

 ، ٌ مملضيرررملحنٜٔ ٚتييرررمل٥ّو ٚربًررر  عرررِٓٗ  ٚفرررِٚتْكڀعررر  تييټررر

ِ ًَّٕ ٚن رملم تييرٔ ٚتيفكرنت٤   آ رن ىٴر     ٛٚأّ ٓ تيٖرعفمل٤ ٚتضَُٗر  

 ررملم تييررٔ    ٚم حكٖرر٢ تيهررىري َررٔ نٹ ،تٖرُملَررمله ٖررلٙ تيرردٍٚ

ٍٴر تٱٜٛت٤ عب ِٗ ْر١ٍٝ تٱُٖملٍ  ٔ  ٓٸٚتفَٞ تيٛممل٤ ٚ ٚحن ر    .تيرُرٜٛ

ٚطملير  تيْرفٛف يًّْرٍٛ عًر٢ تضرٛت  تيغلت٥ٝر١ ٚتيعٓملٜر١         ،ت٭محرف 

مملٱٕرررملح١    تمتفرررملا أمقرررملّ تي ڀمليررر١ مَرررهٌ  رررري      ،تيَخْررر١ٝ

ّٶررر ٚنُرررمل   منٜڀملْٝرررمل ٚأَنٜهرررمل   ،مل   أَنٜهرررملَيررر ٛم  ْٛ

عًررر٢ ّررر١ّ  َ  تسبهَٛرررمله   تي دتٜررر١ ت٫قرْرررمل ٳٚتييرررٜٛد قررردٻ

ُٻٚىع  ضمل ٜٴ ،َرِٗت٭حنت  ٚى٬ ٝٻ    ي ٔ فرمل  ٢ َٓملعر١ تيكڀٝر  ِرر٢ ت ر

ٙ، يكد ٫ِظ  َٓظُمله ِكرٛم تٱْيرملٕ ٖرلت    ٪حدت١ِ تشبٝملم ٚ ڀ

ٌټررر ف يًعٗرررد تيررردٚيٞ تشبرررملٔ )مرررملسبكٛم ت٫قرْرررمل ١ٜ   خرررمليٹ٘ تضڂتيرٛ

ِٝرري ٜررنت ط تسبررل   تيْرر١ّ حبكررٛم    ،ٚت٫ٌرُملعٝرر١ ٚتيىكملحٝرر١ص 

مبررمل حٝٗررمل   ،تٱْيررملٕتٱْيررملٕ ت٭ ررن٣ َىًُررمل ٚم    ٍررنع١ ِكررٛم   

تسبل   تضةنٌ ٚتضيرهٔ ٚتيعُرٌ ٚتيرعًرِٝ ٚتيهنتَر١ تٱْيرمل١ْٝ      
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ن ٗ  تضٓظُمله ع٢ً أ١ُٖٝ تٛحُّْٚ ٻ ،ٚتسبٝمل٠ ٚعدّ تيرُٝٝو ٚتضيملٚت٠

ٚأُٖٝر١   ،تي ٝملْمله تي١ّْٝ تي١ّّْٝ َٚعًَٛمله تيٛقمل١ٜ َرٔ تيٛمرمل٤  

تررٛحري تشبرردَمله ٚعرردّ تْكڀملعٗررمل ٚتيكرردم٠ عًرر٢ تيّٛررٍٛ فررمل عٓررد   

  ٕ نمليغررلت٤   تربررملك  ٌررنت٤ته تسبظررن أٚ تسبررد َررٔ ِننرر١ تٱْيررمل

ٚتيررررردٚت٤ ٚتينعملٜررررر١ تيْررررر١ّٝ يًُنٕررررر٢ ٚن رررررملم تييرررررٔ ٚكٟٚ      

أّٚرر   ،ت٫ِرٝملٌررمله تشبملّرر١. َٚرر    رر٬م تضرردتمٌ ٚتزبملَعررمله   

تضٓظُمله مملىرخدتّ تيرهٓٛيٌٛٝمل ٚتٱْرتْ  عرمل تيرعًرِٝ عرٔ معرد.     

   ٛ تٌٗرر١ تيٛمررمل٤  ٚحُٝررمل نررملٕ تيعررملف تيغنمررٞ ٚأَنٜهررمل ٜرخرر ط   َ

َٓررررل تي دتٜرررر١    نملْرررر  تضًُهرررر١ تيعنمٝرررر١ تييررررعٛ ١ٜ ٚتٕرررر١ّڄ  

حكد ت ررملمه تٱْيرملٕ عًر٢ ت٫قرْرمل  ٚتضرملٍ ٚت٭عُرملٍ،        ، ٝملمتتٗمل

تٱْيرررملٕ  ٕٚ متٝٝرررو مرررو َرررٛتطٔ أٚ َكرررِٝ ىرررٛت٤ نملْررر   قملَرررر٘   

عًرر٢ كيررو ٕٚررع   ڀرٗررمل ت٫ِرتتهٜرر١      ٍررنع١ٝ أٚ طبمليفرر١، ٚمٓررمل٤ٶ  

تسبررد َررٔ آوررملمٙ تيْرر١ّٝ ٚت٫ٌرُملعٝرر١  ٚتيٛقمل٥ٝرر١ حململّررن٠ تيٛمررمل٤ ٚ

 ،ك  تيد ٍٛ  يٝٗرمل ٚت٫قرْمل ١ٜ، حهملْ  َٔ أٚت٥ٌ تيدٍٚ تي  عَّ

ك  تيعُرن٠ َرٔ تشبرملمُ ٚتيردت ٌ ٚتيدمتىر١    إٔ ّٚرً        نُمل عَّ

   َنًِررر١ تٱ ررر٬م تيهًرررٞ َررر  تسبظرررن تيهًرررٞ. ٚقرررد نملْررر    

ِ تيٛمررمل٤ ٚتيرررّهُّ يرر ملٕ ضبملّررن٠ځ  تسبڂ آ ررل٠ڄ تشبڀررٛته َردمٌرر١ڄ

َٴ   ٌٳ  تْرَررملمٙ َرر  عرردّ  ِرردتً ّررد١َ   تجملرُرر  ٚ  ررمل ةترر٘ دبٓټفمل

ًرر  َررٔ أٚيٜٛملتٗررمل   سبرردًٚ حٕٛرر٢ ْرٍٝرر١ تيفرروا، نُررمل أْٗررمل ٌعٳ     

تيرررٌٗٝ تيّٛرررٍٛ يًخررردَمله تيٖرررنٚم١ٜ أوٓرررمل٤ تضٖرررٞ    ٌرررنت٤ته 

ت يٌٛرٛ  ْير ١ َرٔ تيڀر٬ب     ْٚظرنٶ  ،عرد ً  تيرعًِٝ عٔ مٴتيٛقمل١ٜ  حفعٻ

مأه أْر٘ َرٔ مرملب تيعردٍ      ،عرد ِ عرٔ مٴ فِ حن١ّ تيررعً  ةممبمل ف ترٗٝ

ٚتضيررملٚت٠ دبررملٚه عٝرر  تيڀرر٬ب ْٚكًررِٗ يًُنًِرر١ تيرمليٝرر١، ٚ عُرر  

ٍٻ ، رردَمله تيرّٛررٌٝ عررمل تيرڀ ٝكررمله تضخرًفرر١    ع  تضررٛتطٓو ٍٚرر
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ٝٽر  عًر٢ تيريرٌٍٝ مٗرمل ٚ عٻ    ٚ  نُرمل حعٻ  ،ملُررِٗ َملي يوَر   أًر  نرليو 

  ٞ ٛٻ ،مكٓرررٛته تيررردح  تٱيهرتْٚررر مه تيرڀ ٝكرررمله تسبهَٛٝررر١  ٚطررر

ٝٽر  يًرٛتٌّ ٚتسبٍْٛ ع٢ً تْملمٜٓ تيرٓكرٌ   كر   نُرمل عَّ  ،مليهرتْٚ

ع  ٚهتم٠  ٜكرررملا عكٛمررر١ تييرررٍٔ   تسبكرررٛم تضمليٝررر١، نُرررمل تٛىٻررر    

تيْررر١ّ    ٌرررنت٤ تضيرررٓ ٚتيفّرررٓ يَٝرررٌُ تضرررٛتطٓو ٚتضكرررُٝو  

مل أٚ طبررمليفو َرر   عفررمل٤ تضخررمليفو َررٔ تيعكٛمررمله تيٓظملَٝرر١     ْظملَٝٽرر

ٚ  ىر ٌٝ نفملير١ ِٝرمل٠ ننهر١      .ٌ معوٍ ٚع٬ُ تضْرملمو ٚتيرهفُّ

َٶقدٻ ،يًُٛتطٓو ٚتضكُٝو يًكڀملا تشبملٔ  ذبفٝو١ٜڄ ملَ  تيدٚي١ ِو

َٔ تيٌٗٝ ت٥٫رُرملٕ     عرِ ت٭ٌرٛم         يًُّملحظ١ ع٢ً تيٛلمل٥ف

 ٌ َٚررر  تىررررُنتم تٱٌرررنت٤ته ت٫ِرتتهٜررر١   .تعررردٌٜ َرررٛت  ْظرررملّ تيعُررر

ملح١ٝ عرمل  نملٕ تجملرُ  ٜرملم  تڀٛمته تيٛمرمل٤ مهرٌ مَرف    ،ٚتيٛقمل١ٝ٥

ً مملىرررِ ٚهتم٠ تيْررر١ّ َررر  تهىٝرررف تزبٗرررٛ      َررر٪متنته تضرّررردٿ 

تيرٛع١ٜٛ عمل تينىمل٥ٌ تي١ْٝٓ ٚت٭ح٬ّ تيكْري٠ َْٚٓمله تيرٛتٌّ 

  ضبملٚيررر١   ،ت٫ٌرُرررملعٞ ٚتيًِٛرررمله تٱمٍرررمل ١ٜ ٚمًغرررمله طبرًفررر١    

ٚحُٝمل نملٕ َٛقف معرم   .ٱْٜملفمل ٭نمل ٍنؼب١ َٔ تضيرٗدحو

َٴ ِ عملٜملٖمل   تشبملمُ ِٝي ربَّر َٔ م خ٬ٍڄتيدٍٚ تضركد١َ   ،  عرٓٗ

نملْرر  تسبهَٛرر١ تييررعٛ ١ٜ    ملٜرر١ تيهررنّ َرر  أمٓمل٥ٗررمل  حُرر         

نه فرررِ طرررمل٥نته تٱ ررر٬م تيررردٚيٞ تيهملَرررٌ ّٚرررعٛم١ تيرٓكرررٌ ٚحَّررر 

َٳررر   ٔ ف ترٗٝرررة تيظرررنٚف ٱِٖرررملمٙ   ٱِٖرررملمِٖ عًررر٢ ِيرررملمٗمل، ٚ

يكررد نررملٕ ْٗررَ ٚ ڀرر١ تضًُهرر١ تيعنمٝرر١    .أىررهٓر٘ عًرر٢ ِيررملمٗمل 

ٍٶرر   تييررعٛ ١ٜ   تي ٝٽرعملَررٌ َرر  تزبمل٥ّرر١ ْٗ دتٗمل ٝررٌ عكُىٿررمل ٜٴمل  ْيررملْ

ٓمل ٟ تي  تعرمل أٍٚ ٍنٜع١ تٴ ،ٚ ٜٓٗمل ٚتيروتَٗمل ممليَنٜع١ تٱى١َٝ٬

ٚتفنه تيعردٍ ٚتضيرملٚت٠ مرو تي َرن. ٚقرد أو رر         ،حبكٛم تٱْيملٕ

ٍ تضًُه١   ٖلٙ تزبمل١ّ٥ إٔ ِكٛم تٱْيملٕ يٝي  ٍعملمته تٴ  ،كرمل
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وتٍ تر ً  حٝر٘ تيردٍٚ تضركدَر١، ٫ٚ    حٍّٓ  حُٝرمل حَر   ،ٚ منمل أحعملٍ

   ڀٗمل تيرلٟ ت رڀرر٘ يٓفيرٗمل ضٛتٌٗر١ تيٛمرمل٤،       تضًُه١ َيرُن٠ڄ

ضبملٚيرر١ نررٌ ٌٗرردٖمل َيررملعد٠ تيعررملف   ربڀررٞ ٖررلٙ ت٭هَرر١ عررمل 

ٚتكردِٜ تضيرملعد٠    ،تيرٓيٝل َ  تيردٍٚ ت٭ رن٣ ٚتضٓظُرمله تيدٚيٝر١    

 تضمل ١ٜ ضٓظ١ُ تي١ّْ تيعملض١ٝ.    

 

 :تيرعكٝ مله  
 ٝو ت٭ٍٚ:  . ع د تٱي٘ تيْمل تيرعك 

َ رررمل ٨ "ِكرررٛم تٱْيرررملٕ" ٖرررٞ   أّرررًٗمل ترررنتنِ أعرررنتف      

ََرتن١، ْررملُ طبملٕرمله  ْيرمل١ْٝ. منر  َرٔ مِرِ تعرمليِٝ ت٭ ٜرملٕ         

ُٻورررِ مىررر     تيىكملحررر١ تيغنمٝررر١ حُٝرررمل نرررملٕ ٜٴ      ،تييرررُمل١ٜٚ ٢ يررر

"تيكملْٕٛ تيڀ ٝعررررٞ". ٚقررررد  حرررر  يٲعررررملا عًٝٗررررمل   ّررررٝغرٗمل     رمرررر

سبررنٚب تيعملضٝرر١ َررٔ ٜٚرر٬ه. ٚحًيررف١ ٖررلٙ    فرر  تتيعْررن١ٜ، َررمل  َّ 

ٌ طُِٛرررملهٺ  ْيررمل١ْٝ ََررررتن١  ُىٿرر تض ررمل ٨ ّٚررٝمل رٗمل تيعْرررن١ٜ تٴ  

َٚعملٜري يًُير٪ٚيٝمله ٚتيٛتٌ رمله يًفرن  ٚتجملرُر  ٚتيدٚير١ تيٛطٓٝر١.       

 ت ًٛمه ع٢ً تضير٣ٛ تيردٚيٞ   "تٱعر٬ٕ تيعرملضٞ سبكرٛم تٱْيرملٕ"     

  ت٭َرِ تضرّرد٠،    حكن٠ص مإعملا ت٭عٖمل٤   تزبُع١ٝ تيعمل١َ 22)

ت عًر٢  ٬َٝ ١ٜ. ورِ    طرملم ٖرلت تٱعر٬ٕ، ٚتىررٓمل ٶ      5948  عملّ 

ِرٍٛ   11)ُص 11ٚص 2ٚ)5حكنته   َٝىملم ت٭َِ تضرّرد٠ تيفكرنته   

َيررر٪ٚيٝرٗمل يًعُرررٌ   ىررر ٌٝ تفعٝرررٌ َ رررمل ٨ ِكرررٛم تٱْيرررملٕ عًررر٢ 

ً ترنتنِ َٗرِ َرٔ    َير٣ٛ تيكرملْٕٛ تيردٚيٞ تيعرملّ ٚتشبرملٔ، تةىٻر     

ل عًٝر٘ "تيَرنع١ تيدٚيٝر١    طًٹفملِٖٝ   لٌ َ٪ىيملتٗمل، أڂتضٛتوٝل ٚتض

كتتررر٘،  سبكرررٛم تٱْيرررملٕ". َرررٔ أمنملْٗرررمل، حٖرررًڄمل عرررٔ " تٱعررر٬ٕ"   
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ّٻررملٕ تيرردٚيٝتتيعٗررد ٕ مررر "تسبكررٛم ت٫قرْررمل ١ٜ ٚت٫ٌرُملعٝرر١  ملٕ تشبمل

ٚتيىكملح١ٝ" ٚ"تسبكٛم تضد١ْٝ ٚتييٝملى١ٝ" ٚآيٝمله تٓفٝرلٖمل َٚرملمعرٗرمل.   

   تيعكرررٛ  ت٭ رررري٠ ِٜٝٛررر١ڄ ٚقرررد نيرررو ِرررنتى ِكرررٛم تٱْيرررملٕ  

ٛټ نررر ري٠ ٫ ههرررٔ  ْهملمٖرررمل.   ل َٓرررملح ٳمٶت َريرررملمعٶمل، ِٚكَّرررٚتڀررر

ٝٽرر    مل ِٛفررمل، حكررد  مل ٚ قًُٝٝٽررمررملين ِ َررٔ تضُملِهررمله تييٝملىرر١ٝ  ٚي

ٌٳ تٱػبرملمٞ تيعًُرٞ تزبرمل  َر  ٖرلت تسبرنتى،        ت رملمه م٬ ْمل تيرفملع

ٌ   تىرررررّدتً مَررررهٌ َ٪ىيررررٞ ٚتَررررنٜعٞ ٚتٓظُٝررررٞ، متىٻرررر   

٦ٖٝر١ ٚععٝر١ ِكرٛم تٱْيررملٕص،     ،ٓٝر١ طبرْر١ )َىًڄررمل  َ٪ىيرمله ٚط 

ٚ  تضْرررمل ق١ )ٚتيرٍٗٝرررو يًُْرررمل ق١ص عًررر٢ عرررد  َرررٔ تضعملٖررردته   

ٚتيرٓظُٝررمله، ّٚررٝمل ١ تيعدٜررد َررٔ ت٭ْظُرر١ تيرر  ٖررٞ    ملي ٗررمل      

َٴ   َٹررٚحّٛتٖرمل نملٍررف١ )أنىرن َٓٗررمل  ١٦ص يىكملحر١ ٚتكمليٝررد صبرُعٗررمل  ٓ

ًٝ   صبرملٍ  ٚحًيف١ تسبهِ حٝٗمل، ْٚظرن٠ ٠٫ٚ ت٭َرن َٓرل تيرةىر    

ِكٛم تٱْيملٕ    طملم  ذبهرِٝ نررملب تهلل، ٚىر١ٓ مىرٛي٘ عًٝر٘      

 ٚتيٓظملّ ت٭ىملىٞ يًّهِ.  ،أحٌٖ تي٠٬ْ ٚتيي٬ّ

ىرٛف أىرع٢ يًٓظرن     ،  ىٝملم تيرعكٝو ع٢ً تيٛمق١ ٚتيرُٗٝد

  تضيررك ٌ تضُهرٔ أٚ تضنٌرٛ، َرٔ       تيٛتق  َر   ٜرنت  أَىًر١ يرٛقُّر    

ٌ تيٓظرن، مَرهٌ عرملّ،       ٬ٍ ٕٚ  َرمل ٠ تيٛمقر١ ٚتيكٖر١ٝ ضبر    

 أحنا أىملى١ٝ: ١و٬و

تيفررررنا ت٭ٍٚ: تيٓظررررن   ط ٝعرررر١ َ ررررمل ٨ "ِكررررٛم تٱْيررررملٕ"   

َْڀًّملتٗمل ٚتملمؽبٗمل َٚل٫تٗرمل، ٍرعملمتتٗمل َٚمل تٗرمل ٚتْعهملىرملتٗمل     

تيىكملحٝررر١ ٚتيكملْْٛٝررر١ ٚتيرٓظُٝٝررر١ تيدٚيٝررر١ ٚتيٛطٓٝررر١،   قرررملٌَٛ     

ملٔ، تيعْن ٚذب٫ٛت٘ مَهٌ عملّ، ٚمعد ٖلٙ تزبمل١ّ٥ مَهٌ  

ّٶرملص، تيرلٟ ٜ ردٚ ّرملعدٶت      مو تدتح  وكملحمله تيَنم )تيْو  ْٛ

)َرخففڄرمل َررٔ قٝررٛ  ِكررٛم تٱْيررملٕص ٚتيغررنب )تيررلٟ ٜ رردٚ َركٗكررنٶت  
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ٚتيكڀ ٝرررر١ تييٝملىرررر١ٝ ٚتيٖررررنٚمته    ،ىكًڄررررمل حبكررررٛم تٱْيررررملٕ!ص  َٴ

ت٫قرْمل ١ٜ ٚت٭١َٝٓ ٚتيرڀٛمته تينقُٝر١ تفمل٥ًر١. ٖٚرلت تيٓظرن يرًٝ      

ٚمٟ تيردعٝ٘ ط ٝع١ ت٭ِرٛتٍ ٕٚرنٚمته   مل، مٌ ٖٛ ٕنتنحڄمل حهنٜٽ

ت٫ىررركنتم ٚتيرُٓٝرر١. ٜٚعررو عًرر٢ تيرَررخٝٓ ٚتىرَررنتف تيٓرررمل٥َ،   

تًهررررِ تزبررررٛت٥ٓ ٚتضفملٌررررله ٚتيٖررررنٚمته تيرررر  تهررررٕٛ تيرررردٍٚ  

)ٚتيرّمليفررمله ٚتضٓظُررمله تيدٚيٝرر١ص ٚأْظُرٗررمل ٚقُٝٗررمل أوٓمل٤ٖررمل عًرر٢    

ّٶرمل    ٹ  ِٿ تحملو،  ْٛ ٓ      ٖر  تمت ملنٗرمل. ِٝٓٗرمل تظٗرن عًر٢ تييرڀ

ّٿتيڀ ١ً َٔ ٚمت٤ ٍِو تٱع٬ّ ٚتضىرٌ تضْرٓٛع١، َٜٚرنم     مل٥  تضرة

 ٌ َرمل ٠ڄ َرهِّ تٱمدتا تٱْيملْٞ   إٓ. ْٚرملُ تيٓظن ٚتيرًٌّٝ ىرٛف ٜٴ 

ا ٚتضيررر٪ٍٚ )عًرر٢ تضيرررر٣ٛ تيرررٛطين ٚتيررردٚيٞص  َرررنٿَُٗرر١ تٖررر  تضڂ 

ٚت٭نمل هٞ ٚتضٛتطٔ   َٛقف َعو ِرٍٛ تسبكٝكر١ َرٔ تيَرعملم،     

ٝٽ ملٖٓملى  عملعٶ ٕٻ ٚتيٖنٚمٟ َٔ تيهُمليٞ.  ع٢ً َ دأ ِكرٛم   مل ٚي

ٞٳ ،تٱْيملٕ ٝٻ  ٚيهٔ ٖٓملى  ٬ف ئ ٜٓرٗ ٔ َرٔ  ع٢ً تيرفملٌّٝ. ٚت ر

ٖررلٙ تزبمل٥ّرر١ مىررٛ  َ رردأ تيدٚيرر١ تيٛطٓٝرر١، ٕٚررعف ت٫ذبررمل ته       

ٝٻ ٚتيرّمليفمله تيكملم١ٜ أٚ تيدٚي١ٝ، َٓڀًكملڄ ٔ سبُمل١ٜ تضٛتطٔ. نُمل ت 

     َ ٓظُررمله  ٚيٝرر١ كته  أْرر٘ ٫  ٓرر٢ عررٔ تيرعررملٕٚ تيرردٚيٞ َررٔ  رر٬ٍ 

"أْٝررملب"   لررٌ تٓررملها َ٪ىررف مررو تحملررملٚم ٚت٭قڀررملب تييٝملىرر١ٝ       

ٚيهرٔ تيعُرٌ ىٝرٛتّرٌ ضوٜرد      ،ٚتيرٍملم١ٜ ٚتْعهملىملتٗمل تيىكملحٝر١ 

ّٻر  َٔ  ٌ، ضملٖٝر١ "ٍرنع١ ِكرٛم تٱْيرملٕ"،     تڀٜٛن عًُٞ قرملْْٛٞ َ٪

  عرررملف ٜرررو ت  ّرررغنٶت ٚتعرُمل ٜررر١ َر مل يررر١ ٚتٓملحيٶرررمل،   ىررر ٌٝ      

ةوري   تٓررمل ِ َرر  تيىكملحررمله تضخرًفرر١ )تٱىرر١َٝ٬   تيرعررملُٜ مررٌ ٚتيررر 

ٚيىًرري تي َررن١ٜ عًرر٢ ت٭قررٌص ٚتِرٝملٌملتٗررمل      ،تينمملْٝرر١ ممليٓيرر ١ يٓررمل  

ٚٚتقعٗرررمل ٚطُِٛملتٗرررمل تيٛطٓٝررر١، عًررر٢ أىرررملٌ "منت ُرررملتٞ" َرررنٕ،    
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و ت٫ْرررو٫م   تضوتٜررردته ٚتيعْررر ٝمله ٚضبملٚيررر١ تيدمًَٛملىررر١ٝ دبٓټررر

  . تيىكملح١ٝ َٚيملمب تشبٛف ٚت٫ْغ٬م ٚتيرَدټ

ٕرر  يرر٘ ٚتٕررڀنه    تيفررنا تيىررملْٞ: تيٓظررن   ت عررمله َررمل تعنٻ    

تيدٍٚ ٫ربملكٙ )أٚ عدّ تربرملكٙص مير و تزبمل٥ّر١ سبُملٜر١ َٛتطٓٝٗرمل      

ٚصبرُعملتٗمل َٚ٪ىيملتٗمل   صبملٍ ِكٛم تٱْيملٕ، مَهٌ َ ملٍرن  

َرررٔ تيٓملِٝررر١ تيكملْْٛٝررر١ ٚتييٝملىررر١ٝ، ٚمَرررهٌ  رررري َ ملٍرررن عًررر٢   

ٍ    ت٭ّعد٠ تيْٓملع١ٝ ٚت٫قرْمل ١ٜ ٚت٫ٌرُمل  ،عٝر١. حعًر٢ ىر ٌٝ تضىرمل

حإٕ تسبٍن تيّْٞ ٚتكٝٝد تسبنن١ ٚت عملت٘ أ٢ّٕ أَنٶت َك ٛيڄمل، 

ٌٳٚقد ٜٴ ِ    وكملح١ تك رٌ مملضوٜرد َرٔ ىرًڀ١ تيدٚير١ تيٛطٓٝر١ عًر٢        رت

ورٓو َرٔ   تَٛتطٓٝٗمل ٚتيعملمنٜٔ    قًُٝٗرمل، َر٪ون٠ مرليو   َعرملٜري     

َ ررمل ٨ ِكررٛم تٱْيررملٕ: ِنٜرر١ تسبننرر١ ٚتيرٓكررٌ، ٚتشبّْٛرر١ٝ.     

ٚيهررٔ تيهررىري َررٔ تيرردٍٚ ميرر و تير ررملط٪ أٚ ِررر٢ ت٫ْهُررملِ       

ت٫قرْرمل ٟ ٚتْٗٝررملم معررم تيكڀملعررمله حٝرر٘، ْٚيررو تي ڀمليرر١ تفمل٥ًرر١  

تيررر  طرررنأه ميررر و تزبمل٥ّررر١، ىرررٛف ترٍررر٘ َٖرررڀن٠ڄ   تزبٗررر١   

    ِكرررٛم يًُرررٛتطٔ   صبرررملٍ تيعُرررٌ ٚتيٖرررُملٕ    تضكملمًررر١ يًرٛىټررر 

ِكررررٌ  ت٫ٌرُررررملعٞ، َٚررررمل قررررد ٜيررررردعٝ٘ كيررررو ٜٚعررررو عًٝرررر٘،  

ت٫نرفررمل٤ تيررلتتٞ   تيْررٓملعمله تٱىرررتتت١ٍٝٝ )ت٭ ٜٚرر١ ٚتضعرردته    

    تسبُمل٥ٝررر١ تيرٍملمٜررر١، ٚ عرررمل ٠   تيڀ ٝررر١ ٚتيغلت٥ٝررر١...ص، ٚتيرٛىټررر  

َٓظُرر١ تيرٍملمٜرر١ تيدٚيٝرر١ تيٓظررن   حًيررفرٗمل تيعملَرر١، ٚتيرعررملُٜ   

آحررملم تسبررنٚب تيرٍملمٜرر١ مررو أقڀررملب ت٫قرْررمل  تيعررملضٞ )تيرر  قررد      

 ،مل١َٝ ٚقملعد٠ ّٓملعملتٗمل تٱىرتتت١ٍٝٝص. ٚعًر٢ كيرو  ربدّ تيدٍٚ تيٓ

نرًررو تضرعًكرر١ حبكررٛم تيعملَررٌ،    ً   صبررمل٫ه تررو ت  ىررخ١ْٛڄ  قٹرر

 ٚتيرعًِٝ، ٚتيرتحٝ٘ )تٱع٬ّص، ٚ ريٙ ءمل أٍملمه  يٝ٘ تيٛمق١.
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 ٘تيفنا تيىمليري: َنتٌعر١ ٚذبًٝرٌ َرمل قملَر  مر٘ م٬ ْرمل ٚتربلتر        

ٛم "ِكرررٛم وتٍ،   لرررٌ تزبمل٥ّررر١ َرررٔ َٓظررر ترررَرررٔ  ٌرررنت٤ته، ٫ٚ 

تٱْيملٕ".  ٕ َٛق  تضًُهر١ تزبغرنت  َٚكملَٗرمل تيردٜين ٚتييٝملىرٞ      

ٚ رردَرٗمل تسبررنَو تيَررنٜفو، َٚٛتم ٖررمل، حٖررًڄمل عُررمل تعَٝرر٘      

ىررٝملم تنعرر١ تين٩ٜرر١ تيرر  ععرر  ْٚيررك  طُِٛررمله ٕٚررنٚمته     

تيدٚيررررر١ تسبدٜىررررر١ يً كرررررمل٤ ٚت٫ىرررررردت١َ.   لرررررٌ ٖرررررلٙ تسبكرررررمل٥ل  

ر "ٍرنع١ ِكرٛم تٱْيرملٕ "      ٚتضُملِهمله تييٝملى١ٝ ِٛفمل، حإٕ ي

ّٽرر مررٌ شبدَرر١   يررًٝ يررلتتٗمل َٚٛتطٓٝٗررمل حّيررو  ،ملم٬ ْررمل معرردٶت  مل

ٚٻ تمُٖمل كيو تيٛتٌو )تيىملم  و رمله تيردٜٔص تيرلٟ ٜرفرٛم     تسبنَو ٚه

 نٙ ٜٚرهرر٧ يَررنعٝر٘ عًرر٢ تررٛحري ٚتيررخري   يررخٿعًرر٢ ت٫قرْررمل  ٜٚٴ 

ٚٻ      تم نفرر٪ يًخرردَمله مةْٛتعٗرررمل ٚت٭َررٔ عًرر٢ عٝررر  َيرررٜٛملت٘ يًرررو

 ٛتطٓو ٚتضكُٝو    طملم ِكٛم تٱْيملٕ "تضيًِ"! ٚتض

ٕٻ َٓڀًكررمله َررمل تربررله تضًُهرر١ َررٔ  ٌررنت٤ته ٚتىرررّدو      

َٔ تٓظُٝمله ع٢ً ّعٝد ِكٛم تٱْيملٕ   لرٌ تزبمل٥ّر١ )ٚق ًرٗملص    

، 09، 08 ،01ن٠ مٕٛررٛم   ْظملَٗررمل ت٭ىملىررٞ تيفكررنته )يررڀََّٴ

إٔ ٖرررلٙ عًررر٢ ، عًررر٢ ىررر ٌٝ تضىرررملٍص. ٫ٚ ؽبرًرررف توٓرررملٕ    29، 22

تض ررمل ٨ تٴرتٌررِ مَررهٌ َريررملما    ٚتقرر  تَررنٜعٞ ٚتٓظُٝررٞ         

صبررملٍ تيَرر٪ٕٚ تيعديٝرر١، ٚتيَرر٪ٕٚ ٚتشبرردَمله تيْرر١ّٝ ٚتيرعًُٝٝرر١ 

ٚتيىكملح١ٝ ٚت٫ٌرُملعٝر١ ٚت٭ِرٛتٍ تيَخْر١ٝ. نُرمل أْر٘ يرًٝ ضبرٌ        

ا تييرعٛ ٟ   تنعررر٘ فرلٙ تض رمل ٨ ٜٓظرن معررو     َرنٿ ت رر٬ف إٔ تضڂ 

ٍرررنع١ ِكرررٛم تٱْيرررملٕ ٚ  تضعملٖررردته   تزبرررد ْٚٝررر١ ت٫يرررروتّ،   

ٚتضٛتوٝررل تيدٚيٝرر١ كته تيع٬قرر١ ِررر٢ يررٛ ف تهررٔ تضًُهرر١ طنحڄررمل    

ٛټ ،حٝٗمل حًٖڄمل عٔ تيرةوري حٝٗمل ٫ه ضبًٝر١  مملين ِ َٔ طبملٕمله ٚذب

 و. نتقٹٚ ق١ًُٝٝ، وكملح١ٝ ٚتٌرُملع١ٝ َْملِ ١ ٫ ربف٢ ع٢ً تضڂ
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ٔ ٔ َرررڀٹرررو تيفځنتقٹرررحإْررر٘ ىرررٛف ٜنىرررو   كٖرررٔ تضڂ   ،يرررليو

ٝٽر    ٝٽر مل ٚ قًُٝٝٽررتيردمٌٚ تضيررفمل ٠ ضبً مل تيهرىري، عًر٢ تضيررر٣ٛ   مل ٚ ٚي

ّٶرمل َرمل ٜر٪ون ٜٚررٛته٣       تيفن ٟ ٚتجملرُعٞ ٚتييٝملى١ تيعملَر١، ٚ ْٛ

َرر  َ ررمل ٨ ٍررنع١ ِكررٛم تٱْيررملٕ )تضررٛتطٔ ٚتضكررِٝ ٚتيوت٥ررنص تيرر    

ٝٽرر  ٝٽمملترر  َعٝررملمٶت  ٚي مل. حُررٔ  ررري تضيررر عد  عررمل ٠ تيٓظررن      مل أىملىرر

ِ تشبرردَمله تيْرر١ّٝ تيعملَرر١ ٚتضرخْْرر١ ٚتْرَررملمٖمل.   منررملكُ تكرردٜ

ٚتيٓظرررن   منرررملكُ تشبررردَمله تي ًدٜررر١ ِٚٛنُرٗرررمل ٚتىرررردتَرٗمل،     

ٚتفعٝرررٌ َيررر٪ٚي١ٝ تضرررٛتطٔ ََٚرررملمنر٘ حٝٗرررمل، يرهرررٕٛ ّرررعٝدٶت    

يرٓيٝل نملح١ تيَٓملطمله ٚتشبردَمله ت٭ىملىر١ٝ   تينٜرف ٚتيكنٜر١     

١َ َر   دٳتينح  َرٔ َعرملٜري لرنٚف تيعُملير١ تضيررك     نليو ٚتضد١ٜٓ. ٚ

ضبملٚي١ ٌمل ٠ يركًٌٝ ْي رٗمل َر  ت٫ىررُنتم   ذبيرو ٌملكمٝر١ م٦ٝر١      

تي ٝملْرمله ٚتيررٌٗٝ   ١تيعُرٌ يًُرٛتطٔ. ٚتضٖررٞ مرٛتري٠ أىرنا   مقُٓرر    

تيّٛررٍٛ يًُررٛتطٔ )  ىررٝملم تيىررٛم٠ تيْررٓملع١ٝ تينتمعرر١ص، ٚتنىررٝ    

مل. ٚتضٖٞ   محر  َيرر٣ٛ   مل ٚتٓظُٝٝٽعد تكٓٝٽ َهملْٝمله تيعٌُ عٔ مٴ

تيعديٝرر١. ٚتيرخْررٝٓ ٚتسبُمل٥ٝرر١ تزبُننٝرر١ شبدَرر١      تٱٌررنت٤ته

تيْررررٓملعمله تيٛطٓٝرررر١ تٱىرررررتتت١ٍٝٝ )تيغررررلت٤ ٚتيركٓٝرررر١ ٚت٭ ٜٚرررر١     

تيٓظرررن   تڀرررٜٛن َ ررردأ    ٫ أىرررر عدٴ ،ٚتضعررردته تيڀ ٝررر١ص. ٚأ رررريٶت  

ٛٿ ّٓدٚم يًڀٛتم٨ ٚتزبرٛت٥ٓ، ٜٴ  ِ  ٌرنت٤ته تيرعملَرٌ َعٗرمل    ٓظٍِّ ٜٚٴر ُر

ضٝوتْٝررر١ تيعملَررر١ ٚنرررمل م ٚ  تمتٗرررمل، ضوٜرررد َرررٔ تيفعمليٝررر١ ٚدبٓٝرررو ت 

تسبه١َٛ ٚت٫قرْمل  ّدَملتٗمل َٚفملٌلتٗرمل ٚتهمليٝفٗرمل. ٚتسبكٝكر١    

ص 0222إٔ َعظرِ ٖرلٙ تيرٌٛٗرمله ٖرٞ ءرمل ٚم    مرنتََ تين٩ٜرر١ )      

ا مررملي عم يررنٿٚيهررٔ  مٌٚ تزبمل٥ّرر١ ىررٛف تٴ  ،ل نمررمَررهٌ أٚ 

ٕٵ  تيرٌٛٗمله. ن معمٳغٝٿف تٴ ع٢ً ِيملب تي عم تٯ ن  
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 ٚ .  :ْٞحمل٤ ضبُٛ  طٝ ١تيرعكٝو تيىمل 
ٖٶررمل عًرر٢ ٚمقرر١ أ. ٫ِررِ تيٓملّررن تيرر  قرردٻ    تعكٝ ٶرر مل ءررمل َ  مع

َرررٔ  َرررر٘ تضًُهررر١ ضٛتطٓٝٗرررمل َرررٔ ِكرررٛم ف ؼبرررت مٗرررمل نرررىريٷ قدٻ

َٛتطين  ٍٚ نمل٣ نملْ  تر مل٢ٖ حبكٛم تٱْيملٕ، حكرد تعملًَر    

تضًُهرر١ َرر  ٖررلٙ تزبمل٥ّرر١ ِيررو َكملّررد تيَررنٜع١ تٱىرر١َٝ٬،    

َ  أمٚا َىررملٍ   تكرردِٜ ت٭ٚيٜٛررمله، ڀرر١ تِرتتهٜرر١ ٚٚقمل٥ٝرر١ قرردٻٚخبڂ

، ٚتعملًَر  َر  نرىري    ٌٗمل ِيو تيَنٜع١، حٍمل٤ تٱْيملٕ أ٫ٚڄٚتدمټ

َرررٔ تيكٖرررملٜمل تضمليٝررر١ حبررروّ ٚىرررخمل٤ ٕٚررر ط، ٚنرررملٕ تيرٓملىرررل        

ٚتيرهملَررٌ مررو عُررٌ تزبٗررمله تضخرًفرر١ َررٔ أٖررِ تيعٛتَررٌ   ظبررملم  

 ٕررٝف معررمٳ ٖررلٙ تشبڀرر١ ٚتحململحظرر١ عًرر٢ ِٝررمل٠ تٱْيررملٕ. ٖٚٓررمل أڂ    

 ملا ضمل كننٙ أ. ٫ِِ:تيٓك

ٔ    -تىرّدو  تضًُه١  •   -ٖٚٞ تكرٛ  صبُٛعر١ تيعَرنٜ

  59 – ملّرررر١ مهٛحٝررررد   T20صبُٛعرررر١ عُررررٌ  ملّرررر١ ٕررررُٔ 

يًُيمل١ُٖ   ٌِ تضَه١ً ع٢ً َير٣ٛ عملضٞ، ٚكيو معرد تٌرُرملا   

 يٝرررر٘  ررررمل ّ تسبررررنَو تيَررررنٜفو ٚتشبررررملٔ     ملتيكُرررر١ تيررررلٟ  عرررر 

عررررد٠ ْرررررَ عٓرررر٘ تيررررروتّ صبُٛعرررر١ تيعَررررنٜٔ م  ،59 -مهٛحٝررررد

 نًٗمل   ِكٛم تٱْيملٕ. تيروتَمله تْوټ
•    ٞ سبُررررملٜرِٗ   ترررٛحري عٝرررر  تِرٝملٌرررمله تيڀررررملقِ تيْرررّ

 َٚيملعدتِٗ ع٢ً تيكٝملّ مةعُملفِ.
تكدِٜ تكنٜن َٜٛٞ مَرفملح١ٝ تملَر١ يًُرٛتطٓو َرٔ َير٪ٍٚ       •

مملٱٕررررملح١    َيرررر٪ٚيو َررررٔ  ،محٝرررر  تضيررررر٣ٛ   ٚهتم٠ تيْرررر١ّ

 .تيدت ١ًٝ أٚ تيرٍملم٠ أٚ  ريٖمل ِيو تسبمل١ٌ
ٚتيررلٟ  ،أعًررٔ َعررمليٞ ٚهٜررن تيْرر١ّ عررٔ )منْررملََ  تعررِص    •

ٝٽ  مل مل ٚٚلٝفٝٽررأطًكررر٘ ٚهتم٠ تيْرر١ّ يرردعِ تضُملمىررو تيْررّٝو ْفيرر
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عمل َرخْْو   ٖرلت تجملرملٍ ٚمرنتََ  عرِ َرٓٛعر١، ٖٚرلت َٗرِ        

 ٚنملٕ ت١ّٝٛ ىملمك١ َٔ تّٛٝمله تضًرك٢. ،تٌدٽ

ٚيهٔ َمل  ٚم َ٪ىيمله ِكٛم تٱْيملٕ تسبهَٛٝر١ ٚتضدْٝر١   

  تييعٛ ١ٜ   ٖلٙ تزبمل١ّ٥؟  

ممليرٛتّرٌ َر  معرم تيَخْرٝمله،      قُر ٴ  ،ف عًر٢ كيرو  يًرعنټ

ٚمبنتٌعررر١ َٛتقررر  معرررم تض٪ىيرررمله، ٚقرررد أٍرررمل ه عٝررر  ٖرررلٙ     

تزبٗمله جبٗٛ  تضًُه١   صبرملٍ تزبمل٥ّر١ ٚ ملّر١ تكردِٜ تيعر٬ُ      

يًُٛتطٓو ٚتضكُٝو ٚطبمليفٞ تٱقمل١َ ع٢ً ِد ىٛت٤ ٚمدٕٚ ت عرمله  

أعًٓررر٘  رررمل ّ تسبرررنَو تيَرررنٜفو )ممليْررر١ّ      قملْْٛٝررر١، ٖٚرررٛ َرررمل  

يًٍُٝرر ص، ٚتيررلٟ ٜرفررل َرر  ت٭ْظُرر١ تيدٚيٝرر١ سبكررٛم تٱْيررملٕ         

 أِك١ٝ تيع٬ُ م٬ متٝٝو ٫ٚ عْٓن١ٜ. 

 ٚ  َنتٌع  تًّٛ  ي عم تزبٗٛ :

تيفعمليٝرمله عرٔ معرد  ملّر١      أقملَ  ١٦ٖٝ ِكٛم تٱْيرملٕ معرمٳ   -1

ٖرلٙ  ٚيهٔ يٮىرف ف أىررڀ  تيّٛرٍٛ ٭ٚمتم     ،59-مهٛحٝد

 تيفعمليٝمله.

2-    ٕ تٱٌرنت٤ته تيٛقمل٥ٝر١    تملمع  تزبُع١ٝ تيٛطٓٝر١ سبكرٛم تٱْيرمل

ٚت٫ِرتتهٜرررر١ تضر عرررر١   تييررررٍٕٛ مملعر ملمٖررررمل أَررررملنٔ َهرظرررر١    

َ  معرم تضكرتِرمله ٚمعرم تيرّٛرٝمله يًٍٗرمله كته      َٚغًك١، ٚقدٻ

ّٶرمل  ٚ ،مٗدف تيركًٝرٌ َرٔ أعردت  تييرٍٓمل٤      تيع٬ق١  وتضڀرملي   ْٛ

ٖرمل   رٌ تيدٚير١ أعوٻ  َٔ قٹ تعًُٝمله تيعفٛحبكٛم  مل١ّ، ٚقد ّدمه 

َرمل  ٖٚرٛ    َرٔ تييرٍٓمل٤ ٚتضٛقرٛحو    ٚتي  تىررفمل  َٓٗرمل نرىريٷ    ،تهلل

عًر٢ ّر١ّ    ٚىرملعد   تحململحظر١   ،ٌ َٔ ت٫نرظملل   تييٍٕٛقَّ

ده تزبُعٝررر١ عًررر٢ إٔ َىرررٌ ٖرررلٙ تيكرررنتمته   تييرررٍٓمل٤، ٚقرررد أنَّررر 
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 ملٍ يررًٝ حكررط عًرر٢ َيررر٣ٛ تحململحظرر١ عًرر٢    حعٻرر ىررٝهٕٛ فررمل  ٚمٷ 

    عررِ تزبٛتْررو  ٚ منررمل ٜرٍررملٚه كيررو  ّرر١ّ تييررٍٓمل٤ ٚتضٛقررٛحو

تٱْيمل١ْٝ ٭ىنِٖ، ٚقدم٠ معِٖٗ ع٢ً تنتٝو إٔٚملع٘ حُٝمل ٜرعًرل  

 ميدت   ِْٜٛٗ.
ععٝرر١ يملٜرر١ تضيرررًٗو: عنٕرر  ععٝرر١ يملٜرر١ تضيرررًٗو     -3

َٛقعٗمل ي عم تڀ ٝكمله تيدٚي١ تشبملّر١ مبرنه نٛمْٚرمل، ٚقملَر      

شبملّررر١ مملزبمل٥ّررر١   صبرررملٍ يملٜررر١    مررر عم تزبٗرررٛ  تيرٛعٜٛررر١ ت  

 تضيرًٗو   َٛقعٗمل ع٢ً تٜٛرت.
ّ تضيرررملعدته تيعٝٓٝررر١  كررردٿتزبُعٝرررمله تشبريٜررر١ تيررر  نملْررر  تٴ   -4

 ٚتيٓكد١ٜ يٮىن تحملرمل١ٌ.
أم٣ إٔ ٖرررررلٙ تض٪ىيرررررمله َٚكملمْررررر١ مةْظُرٗرررررمل   ،  تيٛتقررررر 

-ٚأىرىين تزبُعٝمله تشبري١ٜ تي  تكدّ تضيرملعدته -ٚأٖدتحٗمل 

ةٍَٛ َٓٗمل يدعِ تزبٗرٛ  تيعظُٝر١ تير  قملَر  مٗرمل      ف تكِ ممليدٚم تض

  تيرعنٜررف ٚتضنتق رر١ ٚتضرملمعرر١ يًكررنتمته تسبهُٝرر١   تيدٚيرر١، َررى٬ڄ

ٚتييخ١ٝ تي  ّدمه، ٚقرد نرملٕ َرٔ تضُهرٔ إٔ تهرٕٛ ٕرُٔ       

تضٓظَٛرر١ تضرٓمل ُررر١ تيرر  عًُررر  مٍٓررملم   َٛتٌٗررر١ تزبمل٥ّرر١ َرررٔ     

تضكرررُٝو     مڀمليررر١  تحًرررِ َْرررٗد فرررِ  ٚمٶ     تزبٗرررمله تسبهَٛٝررر١  

     ٝ ٚتيرلٟ نرملٕ    ٧َٚعملْملتِٗ أوٓرمل٤ تزبمل٥ّر١، أٚ ىرهٔ تيعُملير١ تيير

ُٽ مرو تيعُملير١، أٚ َرملمعر١     59-مل   تفَٞ َنه نٛحٝدى  ٶمل َٗ

تڀ ٝرررل قرررنتمته تيدٚيررر١ تيررر  ٌرررمل٤ه سبُملٜررر١ ِكرررٛم َٛتطٓٝٗرررمل        

ن تيررررٛعٞ مررررو تضررررٛتطٓو ٚتضكررررُٝو مَررررهٌ  َٵررررٚتضكررررُٝو، أٚ ْٳ

 مل مته مَةٕ ِفت ِكرٛم تٱْيرملٕ   َٔ تض دَدمٌٚ، أٚ تكدِٜ َوٜ

   ٖلٙ تزبمل١ّ٥.
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أَررمل َننررو تضًررو ىررًُملٕ يٲ ملورر١ تٱْيررمل١ْٝ حرردٚمٙ مَررهٌ   

حعًر٢    عملّ  ملمٌٞ، ٚقد نملْ  ي٘ َيملُٖمله عدٜد٠   تزبمل٥ّر١ 

قملّ َننو تضًو ىًُملٕ يٲ ملور١ ٚت٭عُرملٍ تٱْيرمل١ْٝ     ،ى ٌٝ تضىملٍ

نم٠ مرَررهٌٝ زبٓرر١  ملّرر١ جبمل٥ّرر١ نٛمْٚررمل يررد٣ تيرردٍٚ تضرٖرر        

يركرردِٜ تضيرررملعدته تيڀ ٝررر١ ٚتٱ ملوٝرر١، ٚ ْفرررملكٶت يرٌٛٝٗرررمله  رررمل ّ   

 -تسبرررنَو تيَرررنٜفو تضًرررو ىرررًُملٕ مرررٔ ع رررد تيعوٜرررو آٍ ىرررعٛ  

  َننررو تضًررو ىررًُملٕ يٲ ملورر١ ىررر١ عكررٛ  يرردعِ  ِفظرر٘ تهلل، ٚقَّرر

 ٚيررر  تيرررُٝٔ ٚحًيرررڀو تيَررركٝكرو ضهملحّررر١ حرررريٌٚ نٛمْٚرررمل 

ٚ    "59"نٛحٝرررد  تضيررررًوَمله تيڀ ٝررر١  يررررٛحري عرررد  َرررٔ ت٭ٌٗرررو٠ 

ىر١ً  لت٥ٝر١    012تيٖنٚم١ٜ ٚتيٛقمل١ٝ٥، نُمل قملّ  تضننو مرٛهٜر   

  َدٜنٜرر١  ٝررٌ مررملٚهٜن مبّملحظرر١ ِٖررنَٛه، ٱ ملورر١ تضيرررٗدحو 

 َٔ  ٌنت٤ته تسبٍن تضٓويٞ. 

 

 تضدت ٬ه ٍِٛ تيك١ٖٝ:  

 ٕت عمله ٌمل١ّ٥ نٛمْٚمل ع٢ً َفملِٖٝ ِكٛم تٱْيمل: 

ٟٻ  . ع د تٱي٘ تيْمل ٜن٣  ٛټتغٝټ إٔ أ ٍ   تضفملِٖٝ   ن أٚ ذب

تٱ تم٠ ٚتيَررر٪ٕٚ ىرررٛت٤ ت٫قرْرررمل ١ٜ أٚ ت٭َٓٝررر١ أٚ ت٫ٌرُملعٝررر١ ٫     

ير٘ تْعهرملٌ عًر٢ َرنآ٠ ِكرٛم تٱْيرملٕ )تضرٛتطٔص.. َٚر  إٔ          ضبملي١ځ

َ رردأ ِكررٛم تٱْيررملٕ عًٝرر٘  عررملا نررْٛٞ ٚٚطررين   ٫ إٔ ٖٓررملى       

ٚ    ملت ر٬حڄ َرٔ  ٚير١     تيرفملٌّٝ ٭ى ملب طبرًف١ َرٔ وكملحر١ ٭ رن٣ 

ٚيهٔ ٜهمل  ٜهٕٛ َرٔ تيىملمر  عًر٢     ،٭ ن٣ َٚٔ َن١ًِ ٭ ن٣

َير٣ٛ تيعرملف إٔ ِنٜر١ تسبننر١ )تيرٓكرٌص ىرٛف ترركًٓ يْرمل         

تييرررًڀ١ عًررر٢ ِيرررملب تضرررٛتطٔ. ٜفرررنه كيرررو تهرررملتف تضْرررمل     
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ٍٻ     ًر  َرٔ تيرن٣٩    ٚتضخملطن كته تيڀرملم  تيعُرَٛٞ. ٚتزبمل٥ّر١  منرمل ع

ىررٛف تررركًٓ يْررمل   تضيرررك ١ًٝ َىررٌ كيررو   تشبّْٛرر١ٝ تيرر    

ٚعًرر٢ ِيررملب تضررٛتطٔ.   ،ت٭ٌٗررو٠ تيعملَرر١ )ٚتيَررننمله تيهررمل٣ص 

ىٛف ترةون ِكٛم تيع٬ُ ٚتيعٓمل١ٜ تيڀ ٝر١ ٚتشبردَمله    ،ٚحٹٞ تضكملمٌ

ت٫ٌرُملعٝررر١ يْرررمل  تجملرُررر  عًررر٢ ِيرررملب تضمليٝررر١ تيعملَررر١ )َٚرررمل      

 ،ْٜرملِو كيررو َرٔ هٜررمل ٠   تيٖرنت٥و...ص. ٚحُٝررمل ٜرعًرل مملضًُهرر١    

ّ    حإْٗمل تة ل تضع  ،ملٜري تيدٚي١ٝ سبكٛم تٱْيرملٕ جبدٜر١ َىرملم ت٫ِررتت

ٚترتعٗرررمل مَرررهٌ َ٪ىيرررٞ ٚتٓظُٝرررٞ مرررملين ِ َرررٔ تيرّررردٜمله      

تيىكملحٝررر١ ٚت٫ٌرُملعٝررر١. ٚتشبّْٛررر١ٝ ِٚنٜررر١ تسبننررر١ ٚتيعررر٬ُ     

ِ تيرّردٜمله َرٔ أَرٛم أ رن٣       ًَّٚتشبدَمله ت٫ٌرُملع١ٝ أقرٌ   ىٴر  

 ىرررٛف تٓظرررن  ،ٍرررنع١ ِكرررٛم تٱْيرررملٕ ممليٓيررر ١ ي ٬ ْرررمل. يرررليو    

تضًُه١   تًو تسبكٛم ت٭ ن٣ مَهٌ ٌردٟ ٚتردمػبٞ ٜرٓملىرو    

 َ  تشبًفٝمله تيىكملح١ٝ ٚتيرُملوٌ تٱقًُٝٞ.

أْررر٘ ٫ ؽبفررر٢ عًررر٢ تزبُٝررر ، َرررمل  ّ. حملٕرررٌ تيكنْرررٞٚأنرررد 

ْٓ    تيدٍٚ تيهرمل٣  يك١ٖٝ ٍٚعملم ِكٛم تٱْيملٕ َٔ ٖملًٌ ٜٴ

ٚعًرر٢ ٌٚرر٘ تيرّدٜررد تي٫ٜٛررمله تضرّررد٠ )ّررملِ ١    ،ٚ ملّرر١ تيغررنب

٠ ِكرررٛم تٱْيرررملٕص. ٚيڀملضرررمل تْرملمٗرررمل تيكًرررل َٚرملمعررر١ تيٕٛررر    َ رررمل م

َٚٓٗرمل تضًُهر١    ،ٚت٭ِدتً    ٍٚ تيعملف مةه١َٓ ٚأِدتً طبرًفر١ 

تيعنمٝرر١ تييررعٛ ١ٜ. ٚقررد تمتكرر٢ َفٗررّٛ ٚتڀ ٝررل ِكررٛم تٱْيررملٕ      

ٕٵ   ِٶمل ٚتڀ ٝكڄررمل )ٚ  ُٶررمل ٚ ٜٖررمل ِملٌرر١ ٖٓررملى   نملْرر تضًُهرر١، تٓظٝ

عوٜرو ٚتةىرًٝ تض٪ىيرمله تضعٓٝر١     لٙ    آحملم أٚى  َٔ  ٬ٍ ت ٵ٭ځ

٫ ترروتٍ حبملٌرر١ ٚتيرر   ،ي٬متكررمل٤ مملٱْيررملٕ   تيهنتَرر١ ٚتسبكررٛم 

   تيرردعِ ٚتيررٛعٞص. ٚقررد نملْرر  تضًُهرر١   لررٌ تزبمل٥ّرر١ َررٔ      

ٚتير  نرملٕ فرمل     ،ل تٱٌرنت٤ته  ٵر ت٭ٚت٥ٌ   تيرٓ ٪ مبمل ىرّٝدً ٚأځ 

وهتتتتتٌل ً علتتتتتق 

هئب تتا  ،جامل ل تت 

تإختتتتذ املعتتتتتاًس 

الدولٌتتت  لح تتتوق 

انبطتتتتاس جادًتتتت  

 ،م تتتتار االحتتتتبام

وتبج  تتا جػتتت   

مؤضيستتتتتتتتتتتتتت 

وتنظٌ تتٍ جتتالزغ  

متتتتت  ال حتتتتتدًات 

ال  اهٌتتتتتتتتتتتتتتت  

 واالج لعٌ و
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  تييرررٝڀن٠ عًررر٢ تفَرررٞ - معرررد ِفرررت مب تيعرررملضو-تيفٖرررٌ 

 ملّرر١ڄ   تيَررٗنٜٔ ت٭ٚيررو. ٚمبررمل إٔ تيكٖرر١ٝ تسبمليٝرر١      ٚ ،تضررنه

ترعًررل مملٱْيررملٕ ِٚكٛقرر٘، ٚمملي ّرري   تٱعرر٬ٕ تيعررملضٞ سبكررٛم       

تٱْيررملٕ، ٚممليرّدٜررد َررمل ٜرعًررل ممليْرر١ّ نّررل يٲْيررملٕ مرردٕٚ        

ْټ ٌ ٸ ٍخٓ ِلٷٸ   َير٣ٛ َعَٝر١ ٜهفرٞ   متٝٝو. ظبد َمل ْ ٘ )يه

ّٳٸ١ڄ ع ٢ً ّعٝد تضةنٌ يُٖملٕ تي١ّْ ٚتينحمل١ٖ ي٘ ٚ٭ىنت٘، ٚ مل

ّٚرعٝد تشبردَمله ت٫ٌرُملعٝر١     ،ٚتضً ً ٚتضيهٔ ٚتيعٓمل١ٜ تيڀ ١ٝ

تيٖنٚم١ٜ، ٚي٘ تسبرلٴٸ حُٝرمل ٜرةَٔ مر٘ تيغٛت٥رٌ   ِرمل٫ه تي ڀملير١ أٚ        

َٴٸٌ أٚ تيَٝخٛ ١ أٚ  ري كيرو َرٔ تيظرنٚف     تضنه أٚ تيعٍو أٚ تيرت

 ٘  عَٝر٘ص. ٚمرمليٓظن ضرمل  ٻ    فكردٙ أىر ملبٳ  ٚتير  تٴ  ،تشبملم١ٌ عٔ  مت تر

َٔ تيدٍٚ تضركد١َ   تيعملف، ظبد أْٗرِ تّرڀدَٛت َر  ٖرلت تي ٓرد      

ٚٳ   أٚيٜٛرمله عُنٜر١   تِررٛت٤ أهَر١ نٛمْٚرمل. ٖرٌ ٖرٛ        ٕٵر َٔ  ٬ٍ 

حٌَ   تيرخڀٝط يرف٢َ ت٭ٚم١٦ ٖٚرلت تِرُرملٍ ٕر٦ٌٝ، مير و إٔ     

معررملّ  مرٍررملمب َنٜررن٠ َررٔ مدتٜرر١ تيكررنٕ تيعَررنٜٔ ٚتْرٗررمل٤ٶ تيعررملف َررنٻ

مل٥ّرر١ نٛمْٚررمل مبىملمرر١ ت ر ررملم َٝرردتْٞ     مل. ٚنملْرر  ٌتكنٜ ٶرر 9705

ضعملٜري تيكِٝ تيغنم١ٝ ذبدٜدٶت َٚد٣ تيرُيو مٗرمل. حفرٞ ِرو إٔ  ٍٚ    

ِٶرررمل ٚتڀ ٝكڄرررمل ٚيٝيررر  تضًُهررر١ حكرررط، َرررمل      متيٻررر ه  مرررليو مٚ

تْعهرً ممليرررمليٞ عًر٢ ْرررمل٥َ تشبيرمل٥ن تضمل ٜرر١ ٚتي َرن١ٜ ت٭ ٬قٝرر١     

عررد تيٓملعرر١ عررٔ تزبمل٥ّرر١. ٚمررليو حررإٕ َ ررمل ٨ ِٚكررٛم تٱْيررملٕ م    

ٝٽر      مل أَنٜهڄرمل  ٌمل١ّ٥ نٛمْٚمل، يرٔ ٫ٚ ػبرو إٔ تهرٕٛ ِهرنٶت  نم

مد يًًُُه١ ٚ ٍٚ تيعملف تي  ظبّ      تم٠ ت٭هَر١   َيرك ًڄمل. ٫ٚ

َررٔ  رر٬ٍ َ مل ٥ٗررمل تٱىرر١َٝ٬  ملََٚررملمنڄ ملت م٥ٝيٶررإٔ تهررٕٛ َرر٪ونٶ

  ٕ ٚمرٖرملحن تيردٍٚ    ،ٚتٱْيمل١ْٝ   ََنٚا  عمل ٠ مٓمل٤ ِكرٛم تٱْيرمل

ٕٻ ً تينتٖٓرر١   تيغررنب ٖررٞ ع ررملم٠ عررٔ تفملّررٌٝ   ت٭ِرردت ت٭ ررن٣.  

جتتتتتد لل  ل تتتتت   ال

ودوإ العامل ال ٍ 

باحتتتتت    إدارة 

األسمتتتت  ؤس ت تتتتوس 

تتتتتتمتتتتتتؤثز    اا رةٌط 

مت  ختالإ  اومػارك 

مبادة ا انضتالمٌ  

وانبطتتتتتتابٌ    

مرشور إعادة جنتاء 

 ،ح تتتوق انبطتتتاس

وج كتتتاهز التتتتدوإ 

 األخزىو
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َكٓعرر١ يفررنتغ أ ٬قررٞ ٚ ْيررملْٞ فررمل تررةوريته ىررً ١ٝ عًرر٢ تجملرُرر       

تيرردٚيٞ، ٚعًرر٢ مأٌ تًررو ت٭ِرردتً تيفَررٌ ت٭ٚمٚمررٞ نملذبررمل ،       

 ٚت٭ِدتً تيعْٓن١ٜ تينت١ٖٓ   تي٫ٜٛمله تضرّد٠.  

ٌ ٚتيرمل٤ي    : حُٝررمل ٜرعًرل ممليرردٚم تيرلٟ ههررٔ إٔ   أ. َٗررمل عكٝر

ٝٽر  تًع ٘ تض عًر٢   مل مٓرمل٤ٶ ًُه١   تَهٌٝ َ مل ٨ ِٚكٛم تٱْيرملٕ  ٚي

ق١ٜٛ َٔ تيردٍٚ   ٌٖ ىرٛتٌ٘ ءملْع١ڄ ،َ مل ٥ٗمل تٱى١َٝ٬ ٚتٱْيمل١ْٝ

تيرر  يٝيرر   ىرر١َٝ٬ أٚ تًررو تيرر  ٫ تنٜررد يٲىرر٬ّ أٚ أٟ  ٜررٔ إٔ  

 ٜهٕٛ َنٌع١ٝ؟  

ممليفعرٌ   إٔ تضًُه١ ىررٛتٌ٘ ءملْعر١ڄ   ّ. حملٌٕ تيكنْٞٚأند 

ّٹيليو  ى٬َٝٽ  كت نملٕ ت٫قرتتب ت . ٚيهٔ تٱى٬ّ ونٟ ٌدٽملنحڄمل 

مررٌ َعظررِ مٓررٛ   عرر٬ٕ ِكررٛم تٱْيررملٕ  ٕ ف    ،مملض ررمل ٨ تٱْيررمل١ْٝ

تهرررٔ نًررررٗمل مىررررمل٥ٌ  ْيررررمل١ْٝ. ٖٚٓررررملى ءملمىررررمله َررررٔ تيرررردٍٚ  

تٱىررر١َٝ٬ عرررمل تملمؽبٗرررمل ِرررر٢ تيٝرررّٛ نرررملٕ فرررِ ََرررملمنمله     

نٛمْٚرمل  تضٛتوٝل ٚتضعملٖردته تيدٚيٝر١. ٚتض٪نرد إٔ َرمل ِردً أوٓرمل٤       

ىٝوٜد تيىك١   تضًُه١ ٚتيدٍٚ تٱى١َٝ٬    ورنت٤ ٖرلت تزبملْرو.    

ٚت٭ٖرررِ مفَرررٌ تٯ رررن. ت٭ِررردتً     ،مٍٓملِرررملتِٗ تيٓيررر ١ٝ ،ْعرررِ

ٛټ ٍ تينأمسمليٝررر١ َرررٔ نٝملْٗرررمل ت٭ّرررٌ    أَنٜهرررمل َٓرررل مدتٜررر١ ذبررر

تينأمسمليٝرر١ تحمليررٛم١ٝ )ٖررلٙ تيريرر١ُٝ َررٔ نرررملب يررٛهٜن تيعُررٌ    

ٚتيررلٟ نرملٕ   مدتٜرر١   ،ص"ك تينأمسمليٝر١  ْكرمل "ٓررٕٛ تمسرر٘  ٝعٗرد نً 

ملٕ ٚربًرررٞ تسبهَٛررر١ عرررٔ  ٚمٖرررمل تيرررن٥ًٝ   ت٭ْظُررر١ غرررعٗرررد مٜ

ٚتيكرررٛتْو ٌعًرررٗمل  هكنتطٝررر١ غب ٜٛررر١ يًَرررننمله ٚأمرررملطن٠ تضرررملٍ   

ٚيرررررًٝ يًَرررررعو، مملٱٕرررررملح١    ت٭ِررررردتً تيعْٓرررررن١ٜ تضررمليٝررررر١  

ٕٚر ملم١ٝ  ٚم تسبهَٛر١    ،ٚتيركملعً   صبملمٗر١ ٚتِررٛت٤ نٛمْٚرمل   

ْٽرر   ت٭َنٜهٝرر ِٶررمل ٚيررًٝ ْ مل. ١ سبُملٜرر١ تيَررعو ٚيملٜرر١ تيدىرررٛم مٚ
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حٝٗررمل ههررٔ تضيررمل١ُٖ  تنررٌ كيررو ٜفيررٓ تجملررملٍ مررةٕ ٖٓررملى أ ٚتمٶ

ٝٽ ٫ ت رر٬ف مُٝٓٗرمل.    ،مل ى٬َٝٽأٚ مل  ْيملْٝٽٚىٛت٤ نملٕ كيو مل.  ػبملم

ٚتضًُهرر١ َٚررٔ  رر٬ٍ ذب٫ٛتٗررمل نهٝررملٕ ىٝملىررٞ ٚ ٚيرر١ ْظررِ،      

ىرر١َٝ٬ ههٓٗررمل إٔ تهررٕٛ  َٚ مل متتٗررمل تضرعررد ٠ ٚقٝررمل ٠ تيرردٍٚ تٱ 

 . ملقٜٛٽ تَ٪ونٶ

ٞ  ٚمدٚمٙ تتفل  َر  إٔ تٱىر٬ّ تٖررِ حبكرٛم      أ. ضبُرد تيدْردْ

ٚتييرر١ٓ ٚتشبًفررمل٤  ،ٚتيكررنإٓ ٚتٕررٓ   يغررر٘ ،تٱْيررملٕ أهررمل تٖرُررملّ

ٚممليررلته ىررٝدْمل عُررن   عررد٠ ِررٛت ً، ٚأ مٝررمله ِكررٛم تٱْيررملٕ     

ىر٬ّ  ٖٚرِ ٜعنحرٕٛ  ٚم تٱ   ،تيرُد َرٔ تيىكملحر١ تيغنمٝر١ ٚتيٕٛرع١ٝ    

   ٖلت تجململٍ.  

ٛټ ٕ   م ٚ  تْرر حررإٕ تض ررمل مته تٱع٬َٝرر١     ،أ. َٓرر٢ أمررٛ ىررًُٝمل

ٌٻ َٴ  تٱػبملمٝرر١ تضٛ ِٻررٗرر١ يًخررملمُ  ررري  و مٗررمل    ع٬َٗررِ، عبرررملُ   ن

ممبرمل عرٔ طنٜرل تضهملترو تٱع٬َٝر١       disruptiveض مل مته أ رن٣  

 ،أٚ  متىرر١ نٝفٝرر١ أ ررل َعًَٛرر١ ٚمٓمل٥ٗررمل مڀررنم طبرًفرر١   G20 ريًرر

َٳيرٍعٌ تٱ  ٖمل.٤ٔ ػبنٟ ٚمتع٬ّ تيغنمٞ ٖٛ 

ٞ   ِو ٜن٣  إٔ طبملط ر١ تٱعر٬ّ تينمسرٞ     أ. ضبُد تيدْردْ

َٴ    أٚ ٍرر ٘ تينمسررٞ يررٔ ٜفٝرردْمل    ٚ ررري  مليٶرريٝٻنررٕٛ ٖررلت تٱعرر٬ّ 

ضبملٜررد. ٚيعررٌ َررٔ ت٭حٖررٌ طبملط رر١ َٓظُررمله تجملرُعررمله تضدْٝرر١،   

ٖٶمل طبملط ١ تيملضملْمله  ٕٚ  ُٖملٍ َْٓمله تيرٛتٌّ ت٫ٌرُرملعٞ   ٚأٜ

 ة ًو تيًغمله.ٚم

ٝٽر نڃٚكنن أ. ضبُد تيدْدْٞ أْ٘ عٓد كٹ مل ن ِكٛم تٱْيملٕ  ٚي

ٌ َرٔ تجملرُر    َٓٗمل َرمل ٖرٛ ضبرٌ تك ټر      تىرةتٞ أَٛم ٜن  ْٚٗمل نىريٶ

َٚٓٗرمل َرمل ٫ ههرٔ     ،نرُهو تضنأ٠ ٖٚٛ   تيملما  ري َير ٛم 
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مل نُٗوي١ تضىًٝو ِٚكٛقِٗ. ٖٓملى أَٛم أ ن٣ ىٝٓملٟ ق ٛي٘ ٍنعٶ

ًٌدتٓمل ٚأ ً ٗمل تةتٞ ذب  تسبكٛم تييٝملىر١ٝ، ٚيهرٔ   فمل ِر٢ مٓٛ 

ُٻر     ػبو إٔ ْهٕٛ أنىن ِرد٠ڄ  مل جملرُعٓرمل  مل ْرنتٙ َٓملىر ٶ  تيردحملا ع

ٚ عرِ قٝمل تٓررمل مَررر٢ تيٛىررمل٥ٌ. ٖٓررملى  ظبررملهته عظُٝرر١   تيكٖررمل٤  

ٛټ ،ِٚفرررت تسبكرررٛم ١   مٓمل٥ٝررر١ تيدٚيررر١ ػبرررو مته عَّرررٖٚٓرررملى تڀررر

َٳ ٓټ ٔ ٜرَدم مةْظ١ُ ٚت عمل٤ته  منتهٖمل ٚزبِ   ع٢ً تيٛمم حُٝمل ؽبر

أقًرٗمل ت٫ْركمل٥ٝر١ ٚتيٖرنب معرنه تسبرمل٥ط عٓردَمل        ،ِكٛم تٱْيملٕ

      ٘ ٚيرًٝ نرٌ َرمل     ،تةتٞ ِكٛم تٯ رنٜٔ. يرًٝ ٖٓرملى َرمل غبٍرٌ َٓر

 ٜفخنٕٚ م٘ ٜنق٢ يًُْدتق١ٝ تضڀًٛم١.

حإْ٘ من ِ  ،أْ٘ َٚٔ  ملتٓمل  . ٚحمل٤ طٝ ١َٚٔ ٌملْ ٗمل أٍملمه 

 ت رررٌ )  تيررردت ٌ  تت حرررن ٶنرررٌ تٱّررر٬ِمله تيررر  ًُْيرررٗمل حرررن ٶ 

 حإٕ تض٬ِت:   ص،تضًُه١

أْٗمل  كت ف تٛتحل ٖٛتِٖ )ٚئ تٛتحك٘ص ٫ تُِٗٗ، تيعملف  أٚيڄمل:

َٴ  ،مل جبُٝ  أٌٗوتر٘ عًر٢ ِكرٛم تضىًرٝو    ت عٍٝ ٶو تننٝوٶننِّنً٘ 

َٳرر ٝٽرر مأٜٓررمل   -مل يٮىررف، ٜٚررّٛ إٔ أعًررٔ تضًررو  ٔ تىرررٍملب فررِ  ت ً

ّرردم    ،ٝملم٠ نّررليًُررنأ٠ مكٝررمل ٠ تييرر  تييررُملمٳ - ِفظرر٘ تهلل

)َرٔ ٌٚٗر١ ْظرنِٖص ػبررو     غفر٬ڄ َٴ ِكِّرمل  00تيٝرّٛ تيررمليٞ قمل٥ُر١ َرٔ     

عٓمل عًر٢ َعظرِ   ذبكٝكٗمل يًُنأ٠. َعملٜريِٖ ػبو أ٫ تَغًٓمل! عبٔ ٚقَّ

  ٕ مل عًرر٢ ذبكٝكٗررمل َىررٌ أٟ   ْٚعُررٌ ترردمػبٝٽ  ،َٛتوٝررل ِكررٛم تٱْيررمل

ٚيهٔ مڀنٜكرٓمل َٚعملٜريْرمل ٚت رر٬ف وكملحرٓرمل، ٚػبرو      ،ٍعو آ ن

 ،ّ! ٭ْ٘ ِر٢ َٛتوٝل ِكٛم تٱْيملٕ حٝٗمل مٓرٛ  مٗرلت تضعٓر٢   ّرتٳإٔ تٴ

َٳرر  َٹررأٟ تِرررتتّ تيىكملحررمله ٚت٫ ر٬حررمله. أَررمل   ،ٔ مررين ًٌرردتٓملٔ ٖررِ 

 حمل٭حٌٖ ضبملٚمتِٗ وِ  م تيڀنف عُمل ٜكٛيٕٛ.
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ٝٶ : نٌ ٖلٙ تٱ٬ِّمله تيدت ١ًٝ  كت أم ْمل إٔ ْيرخدَٗمل ملوملْ

١ٍٝٝ  ع٬َٝر١ ت ردأ   عبرملُ     ىرتتت ،نك٠ٛ ْملع١ُ ٚتٱع٬ٕ عٓٗمل

ٚتيِٗ حٝٗمل ٦ٖٝر١ ِكرٛم تٱْيرملٕ ٚ ريٖرمل َرٔ       ،  ٚهتم٠ تشبملم١ٌٝ

ٌٻ تض٪ىيررمله تسبكٛقٝرر١. ٫ٚ تٱّرر٬ِمله تيرر   مررد إٔ ْيرررخدّ نرر

 ،ترِ   تضًُه١ يرّْٝٓ تيْٛم٠ تيلٖٓٝر١ مڀنٜكر١ َٓملىر ١ ٚقٜٛر١    

ٚترفررل َرر  ت٭ىررمليٝو تيعًُٝرر١   تكرردِٜ كيررو، ٚتيرر  تعرُررد عًرر٢      

 .رملَر١ مرمليٓفً تي َرن١ٜ ٚنٝفٝر١ تغرٝري حهنٖرمل ْٚظنتٗرمل       تضعنح١ تي

عًُررمل٤  :َىررٌ ،ٚههررٔ إٔ ٜيررملعدْمل   كيررو ح٦رر١ َررٔ تضرخْْررو 

ٚعًُمل٤ تيرغرٝري     ،ٚعًُمل٤ ت٫ٌرُملا تييٝملىٞ ،تيٓفً ت٫ٌرُملعٞ

 عًِ تيٓفً.

 ٌ ً قررملٍ  ،ٚ  ىررٝملم َرْرر : ْعًررِ إٔ تسبكررٛم   . هٜررمل  تيرردمٜ

عررر٬ٕ تيعرررملضٞ سبكرررٛم   تيدٚيٝررر١ ٜررررِ تڀ ٝكٗرررمل عًررر٢ َيرررڀن٠ "تٱ    

ّٴٓ  عًر٢ َعرملٜري قرد ٫ تركرملط    معرم َٛت ٖرمل        تٱْيملٕ"، تيلٟ 

َٚررٔ ٌملْررو    ٖررلت َررٔ ٌملْررو   ،َرر  َعملٜريْررمل تيدٜٓٝرر١ ٚت٫ٌرُملعٝرر١  

ٝٽ  ،آ ررن ٌٿررمل مملترر  تٴمل ٚ ع٬َٝٽررحررإٕ َهٝٓرر١ تيكرر٣ٛ تيدٚيٝرر١ ىٝملىرر ٛ ٘

تضررٛت  تيرر  ٫  ٍررهملٍ   عَُٛٝرٗررمل عبررٛ  دَرر١ تٌٛٗررمله       معررمٳ

هتٗررمل َيرررٍدته تسبنٜرر١ تزبدٜررد٠ )َررمل معررد وررٛم٠ َررملٜٛ       ملّرر١ أحن

: ٚتييرر٪تٍص. تزبٓيررٞ تيَررلٚك) يًُىًٝرر١ ت٭مررٛتب حرررٓ َىررٌ ،ص01ّ

 تْرروټ تيرر  تيٖررغٛا َرر  تٱْيررملٕ ِكررٛم ٦ٖٝرر١ ىررررعملٌَ نٝررف

َٴ  ن٠ ربررمليف معررمٴ َٛت ٖررمل َعملٜريٳْررمل  يررڀَّعًٝٗررمل يًيررري عًرر٢ َعررملٜري 

هر١ تعًرٔ ٚمهرٌ    إٔ تضًُ  . ٚحمل٤ طٝ ر١ ٚقُٝٓمل؟ ٚمدٚمٖمل إٔٚرّ   

وك١ أْٗمل ٫ تك ٌ حُٝمل ٜرعًل مبيمل٥ٌ ِكٛم تٱْيملٕ َرمل ٜرعرملمه َر     

ٚإٔ ْظملّ تضًُهر١ ٫ ٜك رٌ ىر٣ٛ ت٭ىرن٠ تيكمل٥ُر١ عًر٢ أب        ،تيَنا

حرإٕ ٖٓرملى تيعدٜرد َرٔ      ،أ. ٫ِرِ تيٓملّرن  ٚأّ ٚأطفملٍ. ٚ  تعركرمل   

انؾالحات الداخلٌ  

إ ا ؤردبتتتتتتتتتتتتتا ؤس 

بطتت خدم ا ك تتوة 

باع تتتت  وانعتتتتالس 

بح تتتا  إ   ،عن تتتا

إضتتتتتتتتتتتتباتٌاٌ  

ٌتت  تبتتدؤ   إعالم

 ،وسارة الخارجٌتتتتتت 

وتطتتتت   هٌ تتتتا 

هٌ تتتتت  ح تتتتتوق 

انبطتتتاس وغسهتتتا 

متتت  املؤضطتتتات 

 الح وقٌ 
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تيررردٍٚ   تيعرررملف ِٚرررر٢ معرررم تسبننرررمله تيُٝٝٓٝررر١   أٚمٚمرررمل       

عرملمه ٚتنحر  ّرٛتٗمل   ٍرٍو ٚمحرم ٖرلٙ       ٚتٴٚأَنٜهمل تٓرملٖم  

ٚنليو مٚىٝمل  ،ٚمعٖٗمل ٌّٚ يًّهِ نُمل   مٛيٓدت ،تسبكٛم

ٚههرٔ إٔ ٜهرٕٛ ٖٓرملى  عرملا يرد٣ تيرُٝو تحملرملحت         ،تنحٖٗمل

ٚتضڀملي ١ مملحململحظ١ ع٢ً ت٭ىن٠  ،منحم كيو نملضى١ًٝ ٚتٱٌٗمله

 ٕ َٳررر   ،تيڀ ٝعٝررر١ نهٝرررمل ٔ ٜكرررف ٕرررد  حًيرررٓمل ِٚررردْمل   تيعرررملف 

ً  تي  ٜدعُٗمل تيٝيملم. ٚأند تسبننمله  عًر٢ أْٓرمل     . هٜرمل  تيردمٜ

حنٜكٝررررمل  ييررررٓمل ِٚرررردْمل   ٖررررلت تيرٌٛرررر٘، حُعظررررِ  ٍٚ تيَررررنم ٚ

ّٓرررمله ٕرررد ت٫دبرررملٙ تييرررمل٥د   َعظرررِ  ٍٚ  تٚأَنٜهرررمل تي٬تٝٓٝررر١ 

َٹرر ،تيغررنب تٯٕ نٜررد إٔ ٜهررٕٛ يٓررمل  ىررٗملّ حعًررٞ َرر  تًررو     ْٴ ِٻٔ وٳررٚ

ْفيٗمل ضٛتٌٗر١   تيدٍٚ، مٌ َٚ  تسبننمله تضٓمل١ٖٖ    ٍٚ تيغنب

أْر٘ يرلت ػبرو إٔ     أ. ٫ِِ تيٓملّرن ٕغٛا تيعٛض١ تيىكملح١ٝ! ٚإٔملف 

ُټر   ٜٖٚر   ىرررتتت١ٍٝٝ   ،  ػبُرر  ٖر٪٤٫ تضٓملٖٖررو ٜهرٕٛ ٖٓررملى دب

ع٢ً   . ٚحمل٤ طٝ ١أنده  ،ٱعمل ٠ تي َن    تيْٛتب. َٚٔ ٌدٜد

 ِ ٚيهرٔ يٮىرف  ت٥ُرمل ْرخرل َٛقرف تضردتح         ،إٔ ٖلت ََنٚا َٗر

يىملم  ٚيهرٔ يرًٝ تض رمل م، ٚممبرمل نرملٕ ّرع ٶمل         مل تيٛتول تٚأِٝملْٶ

 تيٛق  تسبملٕن.

        ٌٗررٛ  تضًُهرر١   صبررملٍ ِكررٛم تٱْيررملٕ   لررٌ ٌمل٥ّرر١

 :نٛمْٚمل

إٔ َمل قملَ  م٘ تيدٚي١   عٝ  تضٓملِٞ   . ٚحمل٤ طٝ ١أنده 

ىررٛت٤ تيْرر١ّٝ أٚ ت٫قرْررمل ١ٜ ٚت٭َٓٝرر١ توتَٓٶررمل ٌٚمل٥ّرر١ نٛمْٚررمل      

نتمٖررمل ٚيهٓٗررمل ٌررمل٤ه مَررهٌ عررملّ ٜرردعٛ يًفخررن، ٫ٚ  تعررٞ يره

ٍمل١ًَ ٚتىر ملق١ٝ مبع٢ٓ أْٗمل   تيٛق  تضٓملىو، ٚعبٔ ًُْرً كيرو   

ٕٳ .  ٫ أْ٘ نملٕ تضنٌٛ إٔ تيملْد طملقمله ٖلٙ تزبٗرمله تسبكٛقٝر١   تٯ
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ٖٓملى معم ت٭َْڀ١ ٚيهٓٗمل  ،ٌٗٛ  تيدٚي١ تيعظ١ُٝ مك٠ٛ. ممليڀ  

٫ تنقرر٢    تضڀًرررٛب َٓٗررمل. حٓظرررملّ ٦ٖٝرر١ ِكرررٛم تٱْيررملٕ ْٚظرررملّ     

١ ِكٛم تٱْيملٕ ن٬ُٖمل ْٜٓملٕ ع٢ً يمل١ٜ ِكٛم تٱْيرملٕ  ععٝ

يًّهرِ، ٚتًكرٞ تيَرهمل٣ٚ َرٔ تضرٛتطٓو       ٞمل يًٓظرملّ ت٭ىملىر  ٚحكڄ

ٚتض٪ىيرررمله ٚتضٓظُرررمله، نرررليو حكرررد تٛتّرررً  ععٝررر١ ِكرررٛم   

ٓټ َ  معمٳتٱْيملٕ َ  تيدت ١ًٝ ٚقدٻ ٕٳ تضكرتِمله حُٝمل ؽب  تييٍٛ

تٗردف ِيرو ْظملَٗرمل    ٚتضيملٌو. أَمل عع١ٝ يمل١ٜ تضيرًٗو حٗٞ 

)تضررمل ٠ تشبملَيرر١ص    تًكررٞ تيَررهمل٣ٚ تضرعًكرر١ ممل٫ِرٝررملٍ ٚتيغررُ    

ٚتيرديًٝ ٚتير٬عو   تشبدَمله ٚتضغمل٠٫   ت٭ىرعملم، ٚمحر  كيرو    

ٖٶمل َيملْد٠ ٌٗٛ  تسبهَٛر١ تضعٓٝر١ حبُملٜر١     يًٍٗمله تضخر١ْ، ٚأٜ

َررٔ كيررو   َْررملطٗمل   ٦ٶملف ظبررد ٍررٝ  ،تضيرررًٗو. يهررٔ   تيٛتقرر  

 تزبمل٥ّرر١ أنىررن ءررمل ٚم    تيرعكٝررو تيىررملْٞ. ٚنًٓررمل      تسبررمليٞ  

مسرر  ٍٚررملٖد ٚضررً ََرره٬ه تيغررُ ٚمحرر  ت٭ىررعملم ٚت٫ِرهررملم   

تي  ِدو  أوٓمل٤ ت٭ٍٗن تضمل١ٕٝ. حُمل ٖرٞ ت٭ىر ملب تسبكٝكٝر١ ٚمت٤    

أّ إٔ ت٭ىر ملب  رري    ،كيو؟ ٌٖ ٖٛ ق١ً عد  تيعرملًَو أٚ تضرڀرٛعو  

  ٕ هررٕٛ ٍررغًٗمل تٌٛٗٗررمل  قررد ٜ ،كيررو؟ ممليٓيرر ١ ف٦ٝرر١ ِكررٛم تٱْيررمل

ٕٵ      نرملٕ َرٔ    عمل ٠ عبرٛ تشبرملمُ، ٚتضعملٖردته تيدٚيٝر١ ٚذبكٝكٗرمل )ٚ 

ٓټ مرد إٔ تعرٛ     تضٛتطٔ   َىرٌ ٖرلٙ تيظرنٚف!ص حر٬     َٛت ٖمل َمل ؽب

  تضٛتحكررر١ عًررر٢ ت٭َْرررڀ١  ٚتيررر  متَّررر-ٖرررلٙ تزبٗرررمله ٭ْظُرٗرررمل  

ٚتٖرر  آيٝررمله يرّكٝكٗررمل ِررر٢  -  ررٌ تيدٚيرر١ٚت٭ٖرردتف حٝٗررمل َررٔ قٹ 

ٕٳ  ٍفرمل. ٚههرٔ  ٕرملح١ تيرمل٩     تيًدٚي١ َٚيملعدٶ ملمتعٶممليفعٌ ك تهٛ

ٓټ ْٶر      آ ن حُٝمل ؽب  ،ملضملكت نرملٕ  ٚم معرم تزبٗرمله تسبكٛقٝر١ ْملق

ٜٚعرنف أِكٝرر٘   تيَره٣ٛ     ،ٖ٘ٚٛ: ٌٖ تضرٛتطٔ ٫ ٜعرنف ِكٛقځر   

 فلٙ تزبٗمله يريملعدٙ؟
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حرإٕ  ڀرملب  رمل ّ تسبرنَو      ، . ٜٛىف تينٍٝدٟٚ  تكدٜن 

ٌٻرر تيَررنٜفو ق ررٌ تٌرُررملا صبُٛعرر١ تي   ٘ يًَررعو نررملٕ  عَررنٜٔ تضٛ

 ،مبىملم١  ع٬ٕ إٔ َمل ىٝرِ َٔ  ٌرنت٤ته تقرْرمل ١ٜ ّٚر١ّٝ ٚأَٓٝر١    

ف كيرررو. نًرررٗمل ىررررتتعٞ تضرررٛتطٔ ٚتضكرررِٝ ٚىررر٬َرِٗ َُٗرررمل نَّررر 

نفمليررر١ تيدٚيررر١ تيعررر٬ُ يًُرررٛتطٔ ٚتضكرررِٝ ٚتضخرررمليف نملْررر  يفرررر١  

ِٝري ْظملَٗرمل تيْرّٞ ٫ ٜيرُٓ      ٗرمل  ٍٚ َركدَر١  حٝ ْيمل١ْٝ حًَ  

َٳ  هًو تةَٝٓٶمل، نٝف مملضكِٝ تضخمليف يكٛتْو تٱقملَر١،  ٔ ٫مع٬ُ 

ٌٓ ٶمل    ٌٓو َ  تيرَدٜد ع٢ً عدّ ت٫ىررغٓمل٤ عرٔ تيعُملير١ ٚ يغرمل٤     

تيعكررٛ ، نُررمل ٕٚررع  ٚهتم٠ تضررٛتم  تي َررن١ٜ  ٌررنت٤ته ذبررٍٛ  ٕٚ  

تيفٌْ تضڀًرل، َٚرمل تسبروّ ت٫قرْرمل ١ٜ تضمليٝر١ يًكڀرملا تشبرملٔ  ٫        

ًٝررٌ َررٔ ت٭وررن ت٫قرْررمل ٟ تيكررمل٥ِ    ٱعملْرر١ تيَررننمله ٚ عُٗررمل يًرك 

 ٘مي و أه١َ تيڀًو تيٓملٍر١٦ َرٔ تكٝٝرد تسبننر١. ٚ  تيٛقر  ْفير      

 ،ملتيرردعِ تضررمليٞ ضٓظُرر١ تيْرر١ّ تيعملضٝرر١ يرردعِ تيرردٍٚ ت٭قررٌ ِظِّرر      

ٚ عرررِ تيرررُٝٔ ٚترررٛحري َيررررًوَمله تيْررر١ّ ٚتسبُملٜررر١ يهرررٛت مِٖ   

ررر  تيعَرنٜٔ م  ١ٚتملعٗمل يًٍٗٛ  تيدٚي١ٝ َٔ  ر٬ٍ صبُٛعر   ،تي١ّْٝ

يردٚم تضًُهر١ تينت٥رد       وٷتعوٜر نٌ ٖرلت َرمل ٖرٛ  ٫     ًَٕٝٛ، 477

 ِفت تسبكٛم تٱْيمل١ْٝ يً َن.

َرٗمل    إٔ َرٔ أٚ  تض رمل مته تير  قردٻ     أ. ٫ِِ تيٓملّرن ٚأٍملم 

١ً   ٚهتم٠ تضٛتم  تي َن١ٜ  َْرمل٤ تيْرٓدٚم تجملرُعرٞ    تضًُه١ ءىٻ

ت٭ٍررد  يًرخفٝررف َررٔ آوررملم أهَرر١ نٛمْٚررمل عًرر٢ تيف٦ررمله تٱْيررمل١ْٝ      

ُټرر تٖرنټ  ًفر١ تيرّٛررٌٝ   حررت٠ تسبظررن   ٌ تيرٛهتم٠ نڂ مٶت، ٚنرليو ذب

تيهًٞ عٔ تضيًٍو يدٜٗمل َٔ َيرّكٞ تيُٖملٕ عمل تيرعملقرد َر    

ْٶررر  مل، نرررليو حّرررٓ أِرررد تڀ ٝكرررمله تيرّٛرررٌٝ يًرّٛرررٌ فرررِ صبمل

َرٗمل ِٖ   تضردتمٌ، ٚ ريٖرمل َرٔ تض رمل مته تير  قردٻ      ٩تيعُملي١ ٚ ٜٛت



46

 –0202     
182 

 إحدى مبادرات مزكش ؤضبار

عرررملٕٚ َررر  تيكڀرررملا تشبرررملٔ أٚ تيكڀرررملا  أٚ مملير تسبهَٛررر١ َيررررك١ًڄ

 تيىمليي. 

: ٖررٌ نررملٕ ت٫عرُررمل  عًرر٢ تڀ ٝكررمله   أ. َٗررمل عكٝررٌٚتيررمل٤ي  

ضىررٌ ٖررلٙ تيف٦ررمله تضرٖررنم٠؟  ٚنملحٝرر١ڄ تيرّٛررٌٝ ٚتيرٛتّررٌ َٓملىرر ١ڄ

أ. َٚملكت عٔ تضٓملطل  ملمُ تضدٕ تين٥ٝي١ٝ؟ ٚ  ٖلت تيْرد  إٔٚرٓ   

ٝيررر  ٚي إٔ َىرررٌ ٖرررلٙ تض رررمل م٠ ف تهرررٔ نملحٝررر١ڄ  ٫ِرررِ تيٓملّرررن

 ،ٌٝرررد٠ڄ يهٓٗرررمل نّرررٌ ضَررره١ً َ مل رررر١ تعررررمل َ رررمل م٠ڄ  ،ٍرررمل١ًَ

َٴ     ت ٶَررردٻٚتيرْرررٛم إٔ تيكرررن٣ ٚت٭طرررنتف ف ٜهرررٔ تسبظرررن حٝٗرررمل 

 نملضدٕ تيهمل٣.

إٔ ترڀررٛم َ رررمل م٠    . ع رررد تٱيرر٘ تيْرررمل  مُٝٓررمل ف ٜيررر عد   

تيْررررٓدٚم تجملرُعررررٞ ٚتفٝملنررررٌ تيرٓظُٝٝرررر١ تيڀملم٥رررر١ )تيًٍررررملٕ       

ًڀرررٛتم٨ يًرُٜٛرررٌ ٚ  تم٠ تيڀرررٛتم٨ تضخرْررر١ص يرر ًرررٛم   ّرررٓدٚم ي

حبٝرري ٜرررِ دبٓٝررو تسبهَٛرر١ ٚنٛت مٖررمل َٚٝوتْٝرٗررمل تيْرردَمله.   

نٛت م ٖٝه١ًٝ توٜرد َرٔ قردمتتٗمل َٚٗملمتٗرمل      تٜٚهٕٛ تيْٓدٚم ك

ٍر ٘ ٌرملٖو٠    ملڀڀڄر ل  ٴڀ ٿر  ملمُ ٚقر  تيڀرٛتم٨، ٚأوٓرمل٤ تيڀرٛتم٨ ٜٴ    

 يوٜمل ٠ تضٛتم  تي َن١ٜ ٚتيرٌُٜٛ.

حررملمم تيٍٓررملم   َٛتٌٗرر١  عًرر٢ إٔ   . ٖٓررمل٤ تضيررًطٚأنررده 

ٖٚرٛ عملَرٌ َٗرِ     ،ت٭هَمله ٜعرُد ع٢ً تييرنع١   تربرملك تيكرنتمته   

ِ ِيٳر  ملحٛمٜٽر  مل  تضٛت١ٌٗ. ٚتعملٌَ تضًُه١ َ  تزبمل١ّ٥ نملٕ تعملًَڄ

ٍٻ ،٠ٜدٌٛتْو عد  ِ َٔ تْملعد ت٭ه١َ ع٢ً طبرًف تضيرٜٛمله.ِٚ

مل أْ٘ أّ ٓ ع٢ً تيدٚي١ تي  تنٜد ِكِّ  . ّدق١ حملٌٕٚكنن 

ملٜررر١ ٚتُٓٝررر١ قٛتٗرررمل، إٔ ذبرررنٔ عًررر٢ تڀ ٝرررل َ رررمل ٨: تسبنٜررر١  ي

ٚتيعدتيرررررر١ ٚتضيررررررملٚت٠، ٚتيدهكنتطٝرررررر١ )تيَررررررٛم٣ص ٚتيرهملحررررررٌ   
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ُٻت٫ٌرُرررملعٞ أٚ َرررمل ٜٴ  ٝٽررر# تض رررمل ٨ تشبُيررر١ تض رررر١ًٍ  $٢ مرررر يررر مل عملض

ٝٽ ه  . حهًُررمل متيٻرر (Universally – Appreciated)مل ٚ ْيررملْ

 رررٌ ٚتكررردٜنٖمل َرررٔ قٹتيدٚيررر١ جبرررٖٛن ٖرررلٙ تض رررمل ٨، هت  تِرتتَٗرررمل 

تٯ ررنٜٔ. ٚتيعهررً ّررّٝٓ. ٖٚٓررملى معررم َررٔ  ٍٚ تيعررملف تفركررن  

   تِرررتتّ ٚتكرردٜن تٯ ررنٜٔ، ميرر و  نقٗررمل فررلٙ تض ررمل ٨، م ررِ     

ملص َٔ تيكر٠ٛ تشبَر١ٓ، ٚعٓملّرن تيكر٠ٛ     تَر٬نٗمل يكدم ن ري )ْي ٝٽ

 .يرر٤ٞ ييررُعرٗملٌ َررٔ ْفٛكٖررمل ٚتةوريٖررمل، ٜٚٴكِّررتيٓملعُرر١. ٖٚررلت َررمل ٜٴ
ٓ يًعررملف إٔ تيروتَٓررمل حبكررٛم تٱْيررملٕ ٖررٛ تيررروتّ      ٕٿررٛٚػبررو إٔ ْٴ

ْررمل. نُررمل إٔ ٓمل، ٜٚكرٖررٝ٘ ٌٚٛ ٴٓررمل، ٚتكرٖررٝ٘ َْررًّرٴٜكرٖررٝ٘  ٜٓٴ

هٓمل ىررعٝٓمل يركٜٛرر١ أْفيررٓمل ٜكرٖررٞ تكٜٛرر١ قٛتٓررمل تيٓملعُرر١ عررمل متيټرر 

 مكِٝ َٚ مل ٨ ِكٛم تٱْيملٕ.  

مل يًُ ررمل ٨ تيرر  أٚم ٖررمل  . مةْرر٘ تڀ ٝكڄرر  . ٚحررمل٤ طٝ رر١ رر  ٚعكَّ

تيفكررن٠ تييررملمك١، حررإٕ تضًُهر١ قررد قملَرر  مرڀ ٝررل ٖررلٙ  ّردق١    

تضعررملٜري   صبررملٍ ٌمل٥ّرر١ نٛمْٚررمل  حمليعرردٍ ٚتضيررملٚت٠ مررو تضررٛتطٔ  

ت ٚتضكررِٝ مررٌ ٚتضخررمليف يٲقملَرر١   ِررل تيعرر٬ُ تجملررملْٞ نررملٕ أَررنٶ   

ٝٽ ف ظبردٙ   نرىري َرٔ تير ٬ ، ٚتضيرملٚت٠   تيعر٬ُ        مل عرمل ٫ڄ  ْيملْ

مل ٌٚرردْملٙ، ٚتحركررنه يرر٘ معررم   ٓٽمررو تيڀفررٌ ٚتيَررملب ٚت٭نررمل ىرر   

تيرردٍٚ، ِٚررر٢ تسبنٜرر١ أىررمل٤ معررم تيغررنب تىرررخدتَٗمل، ٚتعرررملٚت   

٘، مُٝٓرررمل حُٗٓرررمل تسبظرررن ٖرررٛ ذبٍرررِٝ يًّنٜررر١ تيررر  ٖرررٞ َرررٔ ِكِّررر  

، حملسبن١ٜ تيفن ٜر١ تٓرٗرٞ مرةٟ أك٣ ٜكر      تمإى٬َٓمل إٔ يًّن١ٜ ِدٚ ٶ

 ً ٚمٗررلت حُٗٓررمل إٔ   ص ْفررً تيفررن  كتترر٘ أٚ ْفررً  ررريٙ   ) عًرر٢ تيررٓف

ٌ   تضفنٚه َٔ تيدٚي١ ٖٛ ِرلپ تسبظن  ٚيرًٝ عهرً    ،يًفرن  ممليفعر

ٖٓملى معرم تضَره٬ه تير  ٚتٌٗرٗرمل تيدٚير١ ٚف       ،كيو. ِٚكٝك١ڄ

: ََره١ً تيعُملير١   َى٬ڄ ،فمل   صبملٍ تضيملٚت٠ ٚتيعدٍ ١تهٔ ًَرفر
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ٚىرهٓٗمل، ٖٚرٞ ََره١ً تفملقُر  عررمل ىرٓٛته عرد٠ ْرٍٝر١ يظًررِ        

   ٌ   إٔ ؼبٝرمل ِٝرمل٠    أّّملب تيعٌُ ٚعدّ تعرتتحِٗ حبرل ٖرلت تيعملَر

ٌٶ ُ  مل ضمل ْدحع٘ ي٘ َكملمرٌ عًُر٘. تٖرخٻ   ننه١ ِر٢ يٛ نملٕ ضبرمل

ت   ٖرلٙ تزبمل٥ّر١ مملْرَرملم    ىر٧ٝ ٌردٽ   نٷٖلٙ تضَه١ً ٚلٗرن فرمل أور   

ٔ تيعد٣ٚ مو تيعُملي١ مي و تيرهردټ  ٚعردّ َنتعرمل٠    ،ٌ   تضيرملن

 ،ٚ ري كيو َٔ أى ملب. ٖلٙ ََه١ً عردٍ ٚتِررتتّ ِرل    ،تيٓظملح١

ت. ٚتيٛتقر  إٔ  ٗٛ    ى ٌٝ تٓظُٝٗمل َرٔ تٯٕ حْرملعدٶ  ػبو ملٍ تزب

ٌٿ ِملٕررن٠ڄ ِكررٛم تٱْيررملٕ ىررٍٓدٖمل قٖرر١ٝڄ ََرره١ً ٜعررملْٞ    نرر

َٚرٔ ٌٗرر١   ،َرٔ ٌٗر١   تيردت ٌ ِرلپ    َٓٗرمل أٟ صبرُر ، َٚنتعملتٗرمل    

أ ررن٣ أقرر٣ٛ قرر٠ٛ ْملعُرر١ ههررٔ تىرررخدتَٗمل يرّيررو ّررٛم٠ أٟ       

 صبرُ  أٚ تسبفملل عًٝٗمل نُمل ؼبو.

أْ٘ ٚع٢ً تيرن ِ َرٔ تزبٗرٛ      مليد تيفٗٝد .  ٜن٣  ،َٔ ٌملْ ٘

أْظرررملم  تينت٥عررر١ تيررر  قملَررر  مٗرررمل أٌٗرررو٠ تيدٚيررر١ ٚأّررر ّ  ضبرررطَّ 

   مررنته ٖررلٙ    ٫ أْرر٘ يرردٜٓمل قْررٛمٷ   ،ٚ عٍررملب تضٓظُررمله تيدٚيٝرر١  

  غررمله تضخرًفرر١َررٔ تيُّ  مل عًرر٢ تضيررر٣ٛ تيرردٚيٞ معرردتزبٗررٛ   ع٬َٝٽرر

سبكرٛم تٱْيرملٕ    يًرعنٜف مبمل قملَ  مٗمل تضًُه١ تيعنمٝر١ تييرعٛ ١ٜ  

 يعٛ ٟ ق ٌ تييعٛ ٟ.  تي ري 

ُ  ٚكنررن  إٔ تشبڀررملب تضًهررٞ تيهررنِٜ     .  مليررد مررٔ  ٖررٝ

 9797 َررملمٌ 02ررر٘ ٚنمليرر١ ت٭ْ ررمل٤ تييررعٛ ١ٜ )ٚتٌص     تيررلٟ مىٻ

ُٻ ٔ تةنٝرد  رمل ّ تسبرنَو تيَرنٜفو عًر٢ إٔ ٌٗرٛ  تضًُهر١        تٖ

وه ع٢ً تحململحظ١ ع٢ً ١ّّ تٱْيملٕ تير  ٕٚرعرٗمل   طًٝعر١    منَّ

ٖرُملَملتٗررمل َٚكدَرر١ أٚيٜٛملتٗررمل، ٚقملَرر  مرررٛحري َررمل ًٜرروّ تضررٛتطٔ        ت

ٚتضكرررررِٝ   ٖرررررلٙ ت٭مه تض ملمنررررر١ يًُّملحظررررر١ عًررررر٢ ّرررررّرِٗ  

ٌ تيعُٝ تيهرنِٜ فرِ  ر٬ٍ حررت٠ تزبمل٥ّر١       ٴٚتٛحري ىٴ ،ٚى٬َرِٗ
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ٗمل حريٌٚ نٛمْٚمل. ٚيهٔ َٔ تضِٗ عٓرد  مرنته ٖرلٙ    حٝو تي  تي ٻ

تَملتٓررمل تيرر  ٜفنٕررٗمل عًٝٓررمل  تيرةنٝررد عًرر٢ َ مل ٥ٓررمل ٚتيرو  ،تزبٗررٛ 

ىرُٝمل   ت٫ٌرُملعرمله ٚتضر٪متنته تير       ٫ٚ ٜٓٓمل تٱى٬َٞ تييُٓ 

٢ حبكرٛم تٱْيرملٕ، ٚتيٛقرٛف مكر٠ٛ ٕرد ٖرلٙ تف٦ٝرمله تينمسٝر١         عٓٳتٴ

تيدٚيٝرر١ َٚ٪ىيررمله تجملرُرر  تضرردْٞ تيرر  أّرر ّ  أمٛتقڄررمل ّررٛت١ٝ     

ٚأ ٚته ىٝملىر١ٝ يردعمل٠ ِكرٛم تٱْيررملٕ يرّكٝرل أٖردتحِٗ تيعدت٥ٝرر١      

حْرٌ تيردٜٔ عرٔ      يًًُُه١، ٚضبمل٫ٚتِٗ يعًُٓر١ تضًُهر١ م  ر١ڄ    

 ،تيدٚي١. ٖٚلٙ ٖٞ تسبكٝك١ تي  ػبو إٔ ْعٝٗمل ْٚكف فمل مملضنّمل 

ع  ع٢ً نملح١ ت٫تفملقٝمله تيدٚيٝر١ تير     مل١ّڄ ٚإٔ تضًُه١ قد ٚقَّ

تٓمل ٟ مرڀ ٝل ِكٛم تٱْيرملٕ ٚتٓرملٖم تيرفنقر١ تيعْٓرن١ٜ مهملحر١      

ملمه َرر  تيْٓررٛٔ تيٛتٕرر١ّ َررٔ تيكررنتٕ  ٚتيرر  ٫ ترعرر ،أٍررهملفمل

 تيهنِٜ.

   أمررنه تزبٗررٛ  تيرر  قررملّ مٗررمل    أ. ًٖٝرر١ تضهررريِقرر  ٚتڀنٻ

صبًررً ٍرر٪ٕٚ ت٭ىررن٠  رر٬ٍ أهَرر١ ٌمل٥ّرر١ نٛمْٚررمل، ِٝرري ىررع٢   

صبًً ٍ٪ٕٚ ت٭ىن٠    تيرخفٝف َٔ تٯوملم تييرً ١ٝ ٯورملم تسبٍرن    

ٍ   ،تضٓويٞ ع٢ً ت٭ىن٠ ِوَر١   ٚتعوٜو تينٚتمط ت٫ٌرُملع١ٝ َرٔ  ر٬

     ٔ ٚتضٗررُو   تضرنمو ٚ َٔ تض رمل مته ٚتيرملتََ تير  تيررٗدف تيٛتيردٜ

 مملجململٍ ت٭ىنٟ ٚت٫ٌرُملعٞ ع٢ً تيّٓٛ تيرمليٞ:

ٌټرر - ٖٚررٛ  ،٘ عبررٛ  عرردت  منْررملََ "تٱمٍررمل  ت٭ىررنٟ عررٔ معررد" تيرٛ

ّ  د١َ تىرَملمته أىن١ٜ يًُيرمل١ُٖ   ِرٌ تيرّردٜمله    كدٿتڀ ٝل ٜٴ

ٖٚررٛ تٯٕ     ،َرر١ نٛمْٚررمل تيرر  تٛتٌرر٘ ت٭ىررن   لررٌ ٌمل٥ّرر١ أه    

 تضن١ًِ تيٓٗمل١ٝ٥ ٱط٬قٗمل. 

عكد ىًي١ً ِرٛتمته ْكملٍر١ٝ ٭ٖرِ تضٛتٕرٝ  تضنت ڀر١ ممل٭ىرن٠        -

ٚتجملرُرر ، تيرررٗدف َررٔ  ٬فررمل ََررملمن١ ت٭ىررن٠ ٚ عُٗررمل َررٔ       

ضتتتتعى مالتتتتظ 

غؤوس األرسة إ  

ال خفٌ  م  اآلثتار 

الطلبٌ  آلثار الحاز 

املنتتتتشي عتتتتىل 

وتعشًتتتتتتتش  ،األرسة

الزواجو االج لعٌ  

م  خالإ حشم  مت  

املبادرات والربامي 

ال تتتٍ تطتتت  د  

 نياملزجو  الوالدً 

وامل   تتتتتتتتتتتني 

جاملاتتتتاإ األرسي 

 واالج لعٍ
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َر    ، ٬ٍ تىرٖملح١  ملت٤ ٚطبرْرو   صبرملٍ ت٭ىرن٠ ٚتجملرُر     

يٓفيرررر١ٝ تيرتنٝررررو   تيٛقرررر  تسبررررمليٞ عًرررر٢ تسبررررد َررررٔ تٯوررررملم ت  

 ٚت٫ٌرُملع١ٝ زبمل١ّ٥ نٛمْٚمل.

ص: َ رررمل م٠ صبرُعٝررر١  َ رررمل م٠ تيكٛتعرررد تٱمٍرررمل ١ٜ )ت٭ىرررن٠ أ٫ٚڄ   -

ع ملم٠ عٔ صبُٛعر١ َرٔ تٱمٍرمل ته تيعملَر١ )تضرخْْر١   َٓرملِٞ       

تيررِٗ   تٓظررِٝ تيملْررملََ تيرروَين  ت ررٌ تضٓرروٍ يًٛتيرردٜٔ   ،تسبٝررمل٠ص

ٖرررُٔ  عرررد، ٜٚرلٜٔ ٜ٪ ٜرررملٕ عًُرررُٗمل تيٝرررَٛٞ عرررٔ مٴ   ًرررتي و تيعرررملًَځ

ربْررٝٓ ٌررو٤ َررٔ ٚقرُٗررمل يًًٍررٌٛ َرر  أمٓمل٥ُٗررمل ٚتىرررىُملمٙ          

تررٛعٝرِٗ ٚ مٍررمل ِٖ ٚتىكررٝفِٗ ٚترردمٜ ِٗ عًرر٢ عررد  َررٔ تضٗررملمته       

تيٖررنٚم١ٜ  ٫عرُررمل ِٖ عًرر٢  دَرر١ أْفيررِٗ، ٚتعررنٜفِٗ مررمل٭ ٚتم      

ف عًرر٢ تزبُٝرر  آوررملم حرررت٠  خفِّررٚتيٌٛ ررمله تضٓويٝرر١، ٚ ٍررغملفِ مبررمل ٜٴ 

 َٔ ٌمل١ّ٥ حريٌٚ نٛمْٚمل.ِظن تيرٍٍٛ ت٫ِرتتهٟ يًٛقمل١ٜ 

يهرتْٚٝر١ تيررٗدف تٱمٍرمل      عكد  ٚمته تدمٜ ٝر١ عرمل َْٓر١     -

ت٭ىررنٟ ممليرعررملٕٚ َرر  َننررو تيدمتىررمله ٚت٫ىرَررملمته ٚتيررردمٜو   

 جبملَع١ تضًو ع د تيعوٜو.

صبًً ٍ٪ٕٚ ت٭ىن٠ ءىًڄمل م١ًٍٓ تيڀفٛير١ ممليَرنتن١ َر      أعدٻ -

ٓرمل٤ ٚمرمل٤ حررريٌٚ   ِرٍٛ يملٜرر١ ت٭طفرملٍ أو   مل مٍرمل ٜٽ  تيْٝٛٝيرف  ير٬ٝڄ  

 نٛمْٚمل. 

إٔ َررٔ ت٭َررٛم تييررً ١ٝ ت٭ ررن٣ تيرر    أ. َٗررمل عكٝررٌٚكنررنه 

ألٗنتٗمل ٌمل١ّ٥ نٛمْٚمل تتٗملّ "ت٭ٌملْو" مَٓن تيفرريٌٚ ٚتعٓرٝفِٗ   

أْ٘ ممليٓي ١ يًرعْٓرن ٕرد     . ٚحمل٤ طٝ ١   ٚتيرعْٓن ٕدِٖ. ٚعكَّ

ِٝي توتَٔ ٌٚٛ ٖرمل  -ت٭ٌملْو َٚٔ ٚتق  ََملٖدتتٗمل تيَخ١ْٝ 

ق ٌ إٔ ْفِٗ عبٔ ٖٓمل   تييرعٛ ١ٜ  - مدت١ٜ تزبمل١ّ٥   مملمًٜ  

إٔ تضيةي١ ٌمل١ّ٥، إٔ تٌٛ٘ تٱع٬ّ تيفنْيٞ ٚتيعملَر١ نرملٕ تتٗرملّ    
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َٳ ٜٚ رعردٕٚ   ،ٔ ي٘ ٌٚ٘ ٍنم آىٟٝٛ مةْ٘ تيير و   نٛمْٚرمل  نٌ 

عررِٓٗ. ٚإٔررملح  أْٗررمل ٫ تعركررد أْٓررمل   تضًُهرر١ قررد حعًٓررمل كيررو،      

ٌټ ر ٕٛ   ترٜٛرت مرنحم   ٘ َٔ معم تيلٜٔ ٜهيهٔ نملٕ ٖٓملى تٛ

ٚعردّ تيْررنف   ،عر٬ُ ت٭ٌملْرو ٚتيرتنٝررو عًر٢ عر٬ُ تييررعٛ ٜو    

عًررٔ نملْرر   عًرر٢ ت٭ٌملْررو مملعر ررملم إٔ تٱِْررمل٤ته تيرر  نملْرر  تٴ  

ٕٿررتٴ ٚإٔ تيدٚيرر١ تْررنف   ،ٖررٞ يٮٌملْررو  ٣ٓ إٔ ت٭عرردت  تيهررمل ٛ

ٗټرر    نررىريٶ ٖٶررمل عرردّ تف ِ يًٕٛرر  ت عًررِٝٗ! عْٓررن١ٜ مٌٛرر٘ آ ررن، ٚأٜ

 ْمل تيٓٛعٝر١ أٚ  ٔ تىركدَٓملِٖ، ٚعبٔ ِردٻ مَهٌ عملّ. حمليعُملي١ عب

 ٓمل   توتٜد تيعرد٣ٚ مٝرِٓٗ   تيع١ٓٝ، ٚعبٔ   نىري َٔ ت٭ِٝملٕ تي ٻ

مير و تضيرملنٔ  رري تي٥٬كر١ ٚتشبملمٌرر١ أٚ  رري تضرفكر١ َر  ِكررٛم        

ريٌٚ ٫ ٜعرررتف فَٚررٔ ٌٗرر١ أ ررن٣ حررملي     تٱْيررملٕ، ٖررلت َررٔ ٌٗرر١   

مٙ مرو أٖرٌ كيرو    جبٓي١ٝ، ٌٚٛ ٙ   تضكُٝو   مًد َمل ٜعين تْرَمل

ٖٶمل ف تيدٚي١ تييعٛ ١ٜ   َهملْ٘ ٜرفل َر   ٚيلت ٌمل٤ تْنټ  تي ًد أٜ

تيرٌٛٝٗمله تيَنع١ٝ تٱى١َٝ٬، ٜٚرفل َ  َٛتوٝل ِكٛم تٱْيرملٕ،  

ت َُٗرر١، ٕ مٝٓٓررمل ٜرر٪ ٕٚ أ ٚتمٶ ٖٛٚررِ َكُٝرر  ،تيْرر١ّ يًٍُٝرر   حّررلټ

يررًٝ  ٕٚررعِٗ عبررٔ نُ٪ىيررمله أٚ قڀررملا  ررملٔ نررملٕ يٓررمل  ٚمٷ     

 مكًٌٝ حٝ٘.

إٔ تيغنٜررو إٔ معررم ٖرر٪٤٫ تيٓررملٌ    . يررد تيررملٜىٔ ٚإٔررملف

ٜنحٖررٕٛ تيرْررنحمله تيعْٓررن١ٜ  -تينتحٖررو يعرر٬ُ ت٭ٌملْررو -

ٚ  ْفررً ىررٝملم تسبرردٜي ٜرهًُررٕٛ عررٔ    ،ٕرردِٖ   أٟ َهررملٕ

ت٭ٌملْو أٚ تضخمليفو يٓظملّ تٱقمل١َ ع٢ً أِْٗ ٫ ٜيررّكٕٛ تضعملًَر١   

 ن َن.

ٌرُررملا إٔ ْظنٜررمله عًُررمل٤ ت٫  . عمل٥َرر١ ت٭يرردٟٚإٔٚررّ  

تي  ت ًٛمه   ت٭ٌّ   تجملرُعرمله تيغنمٝر١، ٚمرمل٭ ٓ حنْيرمل،     
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ٕٵ  ت رًفرر   تَررري    إٔ عٝرر  تجملرُعررمله َرٍٛرر١ّ ممليعْٓررن١ٜ، ٚ 

٭ٕ ق ٛفمل   ٍنت٥ٓ تجملرُ  ٚط كملت٘ ربرًف مو     ِد٠ تضٛتقف

 صبرُ  ٚآ ن. 

ٞ  كننه  ،َٚٔ ْملِٝرٗمل   أْر٘ ٫ ٍرو     . تزبرملهٟ تيَر ٝه

ْٗررَ ِكررٛم تٱْيررملٕ أّررٌ وملمرر    ىٝملىرر١ تضًُهرر١     إٔ َ ررمل ٨ ٚ

ٕٻ  تيعنم١ٝ تييعٛ ١ٜ َٓل تةىٝيٗمل تهلل ِ ملٖمل مٓعُرو عظُٝرو   ٭

ْع١ُ ت٫متهمله ع٢ً تعرمليِٝ تٱىر٬ّ تيعظُٝر١ تيرلٟ ٌعًرر٘  ىررٛمٶت       

فمل، ْٚعُر١ َظًر١ قٝرمل ٠ ِهُٝر١ تْرٍٗر  َٓرل تةىٝيرٗمل تسبرنٔ         

ٌٳع٢ً ننت١َ تٱْيملٕ ٚتسبفملل ع٢ً ِكٛق٘  ٌ كيرو أٚيٜٛر١ َرٔ    عٵر ٚ

أٚيٜٛملتٗمل َ  تعملقو تيعكٛ  تيو١َٝٓ ٚترٛتمً تسبهرِ مرو ًَٛنٗرمل.     

ٓټ ٌمل١ّ٥ نٛمْٚمل ِٚكٛم تٱْيملٕ، ٚمرمل٫ط٬ا عًر٢ َرمل     ٚحُٝمل ؽب

 Humanأّٚ  م٘ أٚ طملي   مر٘ )َٓظُر١ َنتق ر١ ِكرٛم تٱْيرملٕ       
Right Watchُّت عًررر٢ ٖرررلٙ تضٓظُررر١ ٚ ريٖرررمل َرررٔ  ص )َررر  تيررررّف

ىر٪تيڄمل    42َر٘ َٔ  مٍرمل ته ترُىرٌ     َٚمل قدٻ ،ي١صيٝٻتضٓظُمله تضڂ

تربملكٖرمل   تيرْردٟ    د َٔ تٱٌنت٤ته تي   ٻيًرةنُّ  يًّهَٛمله

َىررٌ: تيفكررنت٤   ،نٕرر١ يًخڀررن يٮهَرر١ ٚ ملّرر١ يًف٦ررمله ت٭نىررن عٴ   

ٚت٭قًٝرررمله ٚكٟٚ تٱعملقررر١ ٚن رررملم تييرررٔ ٚتضٗرررملٌنٜٔ ٚتي٬ٌررر٦و     

َ  َررمل ٖررٛ  دٻعٛ ١ٜ قررد قررٚ ريٖررِ  ٜررر و إٔ تضًُهرر١ تيعنمٝرر١ تييرر  

أنىررن ٚأحٖررٌ ٚأعظررِ ءررمل طملي رر  مرر٘ ٖررلٙ تضٓظُرر١   تّٛررٝمله   

 ،ٚتْعهً كيو  ػبملمٶرمل   تكردٜن تضرٛتطٓو ٚتضكرُٝو     ،ٚ مٍمل ته

ٚتكردٜن عرد  َرٔ تضٓظُرمله تيعملضٝرر١ َٚٓٗرمل َٓظُر١ تيْر١ّ تيعملضٝرر١.        

َرر٘     تيدعِ تضمل ٟ تيه ري ع٢ً تضير٣ٛ تيدٚيٞ تيلٟ قدٻ  ٕملح١ڄ

 تضًُه١ ضهملح١ّ ٖلٙ تزبمل١ّ٥. 
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حرررإٕ أعظرررِ َٛقرررف    ،ّ.  مرررنتِٖٝ ْرررمللن مُٝٓرررمل ٚ  تعركرررمل   

يًًُُهررر١ سبكرررٛم تٱْيرررملٕ  ررر٬ٍ أهَررر١ نٛمْٚرررمل عًررر٢ تضيرررر٣ٛ   

تيعملضٞ ٖٛ  عٛتٗمل جملُٛع١ تيعَنٜٔ يك١ُ تىرىٓمل١ٝ٥ تحرتتٕر١ٝ َٚرمل   

ٌټ      عرٔ  عر٬ٕ    أُٖٝر١ڄ  ْرَ عٓ٘ َٔ مٝرملٕ ٚ عر٬ٕ تينٜرمله تيرلٟ ٫ ٜكر

ٚتيرررلٟ ٫ تٓفرررو  ، 0221ً سبكرررٛم تٱْيرررملٕ  ٜيرررُمل عرررملّ   مرررملمٜ

ن م٘   نٌ َٓملى ١. ٚ ع٬ٕ تينٜمله أِدً حنْيمل ترفمل ن ٚتلنِّ

ٓٻ   ،ىُٝمل تيْر١ّٝ    ٍنع١ ِكٛم تٱْيملٕ ٫ٚ ْك١ًڄ مهرٌ   ٚقرد ْر

ٕٚررٛم عًرر٢ كيررو ِٝرري ٌررمل٤   تي ٝررملٕ: "عبررٔ عررملهَٕٛ عًرر٢ مررلٍ    

١ ت٭مٚتم، قْررررملم٣ ٌٗرررردْمل، حن ٜٽررررمل ٚعملعٝٽررررمل َررررٔ أٌررررٌ: يملٜرررر 

ٚتسبفرررملل عًررر٢ ٚلرررمل٥ف ت٭حرررنت  َٚدت ًٝرررِٗ، ٚتىررررعمل ٠ تيىكررر١،     

ِٚفت ت٫ىركنتم تضمليٞ، ٚ ْعملِ تيُٓٛ ٚ عِ ٚتري٠ تيرعمل  تيكٟٛ، 

ٚتكًٌٝ ت٫ٕڀنتممله تي  تٛتٌ٘ تيرٍملم٠ ٚى٬ىٌ تٱَدت  تيعملض١ٝ، 

ٚتكرردِٜ تضيررملعد٠ زبُٝرر  تيرردٍٚ تيرر  حبملٌرر١ يًُيررملْد٠، ٚتٓيررٝل   

رعًكرر١ ممليْرر١ّ تيعملَرر١ ٚتيررردتمري تضمليٝرر١". ٚحُٝررمل ٜرعًررل تٱٌررنت٤ته تض

ٓٻ ،مبهملح١ّ ٌمل١ّ٥ نٛمْٚمل ع٢ً َرمل ًٜرٞ: "ًْرروّ مملربرملك      حكد ْ

ٚىرٓعٌُ عًر٢ ٕرُملٕ تيرُٜٛرٌ      ،نملح١ تٱٌنت٤ته تي١ّْٝ تي٬ه١َ

َٳ ّٶمل  ٔ ِٖ أنىرن  تض٥٬ِ ٫ِرٛت٤ تزبمل١ّ٥ ٚيمل١ٜ ت٭حنت ، ٚ ْٛ

َٛررمله مْررٛم٠ آْٝرر١ ٍٚررفملح١،  َررملمى تضعًيًخڀررن. ٚىررٛف ْٴ نٕرر١ڄعٴ

ْٚر ررررمل ٍ تي ٝملْررررمله تضرعًكرررر١ معًررررِ ت٭ٚم٦رررر١ ٚتي ٝملْررررمله تييررررنٜن١ٜ،   

ََٚرررملمن١ تضرررٛت  تي٬هَررر١ ٱٌرررنت٤ تي ّرررًٛ ٚتيرڀرررٜٛن، ٚتعوٜرررو     

ت٭ْظُرر١ تيْرر١ّٝ تيعملضٝرر١، َٜٚررٌُ كيررو  عررِ تيرڀ ٝررل تيهملَررٌ      

ّ تشبملّرر١ مبٓظُرر١ تيْرر١ّ   0221يًررٛت٥ٓ تيْرر١ّٝ تيدٚيٝرر١ يعررملّ    

  تيكدمته تٱْرمل١ٌٝ يرً ١ٝ تيڀًو تضروتٜد عًر٢  ٛىٿٛف ْٴتيعملض١ٝ. ٚى

ٕٚررُملٕ  تملِرٗررمل عًرر٢ َررد٣ ٚتىرر  ٚمةىررعملم       ،تٱَرردت ته تيڀ ٝرر١ 

إعالس الزًاف ؤحدث 

   عتتت   ب لتتت   

 ح وق انبطاس وال

 ،ضتتتتٌل الؿتتتتحٌ 

ـ   ج تتتت   وقتتتتد بتتتت

 وقوب عىل  لا
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ٚمبرمل ٜكرّٛ عًر٢ َ ردأ تٱْْرملف   تضٓرملطل تير  تهرٕٛ          ،َٝيٛم٠

  عًرر٢ أُٖٝرر١  َرردٿمةٍررد ِملٌرر١ فررمل ٚمةىررنا َررمل ههررٔ. نُررمل ْٴ     

ْررر١ّٝ تيعملضٝررر١.  تيرٛتّرررٌ تيعرررملّ تضيررر٪ٍٚ  ررر٬ٍ ٖرررلٙ ت٭هَررر١ تي    

ف ٚهمت٤ تيْرررر١ّ يرررردٚيٓمل ممل٫ٌرُررررملا ِيررررو َررررمل تكرٖررررٝ٘ هِّررر ْٚٴ

ٚ عدت  ِو١َ َرٔ   ،ََٚملمن١ أحٌٖ تضُملمىمله تيٛط١ٝٓ ،تسبمل١ٌ

تٱٌنت٤ته تيعمل١ًٌ ٍِٛ تٓيٝل تزبٗرٛ  ضهملحّر١ تزبمل٥ّر١ حبًرٍٛ     

ّ  عُٓرمل تيهملَرٌ ضٓظُر١    كردٿ منٜرٌ. ْٚٴ  تٌرُملعِٗ تيرٛهتمٟ   ٍرٗن   

ْعكد تيروتَٓرمل مرعوٜرو  طرملم تيْر٬ِٝمله تضخٛير١      ٚ ،تي١ّْ تيعملض١ٝ

فرررمل مرٓيرررٝل تزبٗرررٛ  تيدٚيٝررر١ تينتَٝررر١    َهملحّررر١ تزبمل٥ّررر١،      

َٜٚرررٌُ كيرررو يملٜررر١ تيعرررملًَو   تيْرررفٛف ت٭َملَٝررر١   تجملرررملٍ    

ّٶررمل ت٭ ٚته تيرَخْٝرر١ٝ   تيْررّٞ، ٚتكرردِٜ تضرر٪ٕ تيڀ ٝرر١، ٚ ْٛ

 ٌرنت٤ته   دمى تسبملٌر١ ٫ربرملك  ٚتيع٬ٌمله ٚت٭ ١ٜٚ ٚتيًكملِرمله، ْٚٴر  

عملًٌرر١ قْررري٠ تضررد٣ يرهىٝررف تزبٗررٛ  تيعملضٝرر١   َٛتٌٗرر١ أهَرر١      

مل مَرررهٌ ص. ٚىرررٛف ْعُرررٌ َعٶررر59-حرررريٌٚ نٛمْٚرررمل )نٛحٝرررد

عملٌٌ ٚممليرعملٕٚ َ  تزبٗرمله تضعٓٝر١ ييرد حٍر٠ٛ تيرُٜٛرٌ   تشبڀر١       

تٱىرررتتت١ٍٝٝ يًرةٖررو ٚت٫ىرررٍملم١ تيرملمعرر١ ضٓظُرر١ تيْرر١ّ تيعملضٝرر١.  

ٖٶمل مركدِٜ َٛ تم  حٛم١ٜ يْرٓدٚم ت٫ىررٍملم١ زبمل٥ّر١    نُمل ًْروّ أٜ

تيرملم  ضٓظ١ُ تي١ّْ تيعملض١ٝ، ٚيًرّمليف َٔ أٌرٌ   ص59-)نٛحٝد

تمرهملمته تيرةٖو يًٛممل٤، ٚيًرّمليف تيعملضٞ يًكملِمله ٚتيرّْرو،  

مْررف١ طٛعٝرر١. ْٚرردعٛ عٝرر  تيرردٍٚ ٚتضٓظُررمله تيدٚيٝرر١، ٚتيكڀررملا 

ٖرررلٙ تشبرررملٔ، ٚتض٪ىيرررمله تشبريٜررر١، ٚت٭حرررنت     تٱىرررٗملّ      

تزبٗررٛ . ٚسبُملٜرر١ تضيرررك ٌ، حإْٓررمل ًْررروّ مركٜٛرر١ تيكرردمته تيٛطٓٝرر١  

ٚتٱق١ًُٝٝ ٚتيدٚي١ٝ ي٬ىررٍملم١ يًرفَرٞ تحملرُرٌ يٮَرنته تضعدٜر١      

ٚكيررو   َررٔ  رر٬ٍ محرر  تٱْفررملم تشبررملٔ جبملٖوٜرر١ َٛتٌٗرر١ ت٭ٚم٦رر١   
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ّٶررمل تجملُٛعررمله ت٭نىررن       ينحرر  َيررر٣ٛ تسبُملٜرر١ يًٍُٝرر ، ٚ ْٛ

ون مررمل٭َنته تضعدٜرر١ مبعررد٫ه أنررمل.   يًُخررملطن تيرر  ترررة  نٕرر١ڄعٴ

ٖٶررمل ممليعُررٌ َعٶررمل عًرر٢ هٜررمل ٠ تيرُٜٛررٌ يً ّرري ٚتيرڀررٜٛن     ًْٚررروّ أٜ

 ،صبرررملٍ تيًكملِرررمله ٚت٭ ٜٚررر١، ٚت٫ىررررفمل ٠ َرررٔ تيركٓٝرررمله تينقُٝررر١  

ٓٴ     ه َيررر٣ٛ تيرٓيررٝل  عوٿٚتعوٜررو  طررملم تيرعررملٕٚ تيرردٚيٞ تيعًُررٞ. ٚىرر

      ٛ ٜن ٚتْرٓٝ   مٝٓٓمل، مبمل   كيرو َر  تيكڀرملا تشبرملٔ،   ىر ٌٝ تڀر

ٚتٛهٜررررر  ت٭ ٚته تيرَخْٝررررر١ٝ، ٚت٭ ٜٚررررر١ تضٖرررررمل ٠ يًفريٚىرررررمله   

َر  ت٫يرروتّ مةٖردتف تيفعمليٝر١ ٚتيير١َ٬       ،ٚتيًكملِمله مةىرنا ٚقر   

ٚتٱْْرررملف ٚتسبْرررٍٛ ٚتيرهًفررر١ تضٝيرررٛم٠. ْٚڀًرررو َرررٔ َٓظُررر١   

تيْرر١ّ تيعملضٝرر١، ممليرعررملٕٚ َرر  تضٓظُررمله تضعٓٝرر١، مركٝررِٝ تيفٍررٛته  

ٚمحررر  تكنٜنٖرررمل ي٬ٌرُرررملا    ،١ تزبرررٛت٥ٓتضرعًكررر١ ممليرةٖرررو ضٛتٌٗررر  

ٝٴ     عكد  ر٬ٍ ت٭ٍرٗن   تضَرتى يٛهمت٤ تضمليٝر١ ٚٚهمت٤ تيْر١ّ تيرلٟ ىر

ٖټر     تضك ١ً و ٚت٫ىررٍملم١  ٚكيو مغ١ٝ تةىًٝ َ مل م٠ عملضٝر١ ِرٍٛ تيرة

ٖررلٙ تض ررمل م٠ عًرر٢ تيررملتََ تسبمليٝرر١  ٢ ٓررضٛتٌٗرر١ تزبررٛت٥ٓ. ٚىررٛف تٴ

ضٞ ٚتيعُرٌ نُْٓر١ عملضٝر١    ضٛت١َ٤ ت٭ٚيٜٛمله تضرعًك١ ممليرةٖرو تيعرمل  

حملع١ً َٚيردت١َ يًرٌُٜٛ ٚتيرٓيٝل، يرينٜ  ع١ًُٝ تڀرٜٛن ٚ ْٜرملٍ   

 تيًكملِمله ٚت٭ ٚته تيرَخ١ْٝٝ ٚتيع٬ٌمله".

إٔ  عررر٠ٛ تضًُهررر١ ٫ٌرُرررملا    . ع رررد تٱيررر٘ تيْرررمل  ٜٚرررن٣ 

صبُٛعر١ تيعَرنٜٔ ٚتي ٝرملٕ تيْرمل م عرٔ تيكُر١، ٜررُٛ تزبدٜر١ تيرر          

  تيدت ٌ ٚتشبملمُ. ٚتزبد١ٜ ذبررِ  تة ل مٗمل ٍنع١ ِكٛم تٱْيملٕ 

٬ِرت َرمل   تي ٝرملٕ  أعر٬ٙ تيرتنٝررو     ٚيرليو ٜٴ   تسبْرملح١ ٚتينهتْر١  

عًرر٢ عٓملّررن ِكررٛم تٱْيررملٕ تيرر  ٖررٞ ت٭ٚيٜٛرر١ يٲْيررملٕ مَررهٌ   

ٝٽ  عملّ  مل.مل ٚ قًُٝٝٽنْٛ
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ٖٶمل  ٻ  . ٚحمل٤ طٝ ١ٚإٔملح   تىرّدتً صبُٛع١ عُرٌ   أْ٘ أٜ

ٖٶررمل   ،COVID-19يًعُررٌ عًرر٢   ، ٕررملح١ٝ T20ٕررُٔ  ٖٚررلٙ أٜ

ير٘  ررمل ّ   مل ڀر٠ٛ ٌٝرد٠ قرد تهرٕٛ ْرٍٝر١ تٌرُررملا تيكُر١ تيرلٟ  عر        

ٚتجملُٛع١ تعٌُ جبد ٚنةْٗمل َٔ صبُٛعرمله   ،تسبنَو تيَنٜفو

تيعُررٌ تضكررنم٠ َٓررل تي دتٜرر١، ٚتضررةٍَٛ إٔ ْٜرردم عٓٗررمل َررمل ٜوٜرردْمل      

َٔ تڀ ٝل أٚ َيرملُٖمله   ،ت مبٛتقف تضًُه١   ٖلٙ تزبمل١ّ٥حخنٶ

 مل م عٔ تجملُٛع١.  يرّكٝل تي ٝملٕ تيْ

  ٍِكرررٛم تٱْيرررملٕ ت٫قرْرررمل ١ٜ َٚٛتقرررف تضًُهررر١  ررر٬

 :ٌمل١ّ٥ نٛمْٚمل

ِ أٍررملمه     أْرر٘ َررٔ  رر٬ٍ َٓملقَرر١ َررمل      أ. حررمل٥و٠ تيعٍررنٚ

ٌررمل٤ه مرر٘ تيفكررن٠ ت٭ٚ  َررٔ تضررمل ٠ تشبملَيرر١ ٚتيعَررنٜٔ َررٔ َدْٚرر١  

ٓټ   ٌٿ ٘عًرر٢ أْرر  ِكررٛم تٱْيررملٕ، ٚتيرر  تررٓ ٍررخٓ تسبررل     " يهرر

يًُّملحظر١ عًرر٢ تيْر١ّ ٚتينحملٖٝر١ يرر٘     فٺتضعَٝرر١ نرمل َرٔ  َيرر٣ٛ  

ٚ٭ىرررنت٘. ٜٚرٖرررُٔ كيرررو تيرغلٜررر١ ٚتضًررر ً ٚتضيرررهٔ ٚتيعٓملٜررر١        

تيڀ ٝرر١، ٚنررليو تشبرردَمله ت٫ٌرُملعٝرر١ تي٬هَرر١. ٚيرر٘ تسبررل         

تررررةَو َعَٝررررر٘   ِررررمل٫ه تي ڀمليرررر١ ٚتضررررنه ٚتيعٍررررو ٚتيرتَررررٌ   

ٚتيَٝخٛ ١، ٚ ري كيو َٔ حكدتٕ ٚىمل٥ٌ تيعرُٝ، ْرٍٝر١ يظرنٚف    

 مت ت٘". ٚيٛ تحرتٕٓمل، يغنه ت٫ىرڀ٬ا ٖٓمل حكط، إٔ   ملم١ٌ عٔ

 ملأىملىرٞ مْرفر٘ َرعًكڄر    ٖلت تسبل تيلٟ ٌمل٤ه م٘ تضرمل ٠ أعر٬ٙ ِرلپ   

حبٝمل٠ تيفرن  ْفير٘، ٚمرملقٞ تسبكرٛم َرفنعر١ َٓر٘. ٖٚرلت ٖرٛ تسبرل          

تررٛحري تيعٓملٜرر١ تيڀ ٝرر١ عًرر٢ عبررٛ   )ت٭ىملىررٞ تيررلٟ متعررر٘ تضًُهرر١  

َٴ صىرٛت٤  ََرنف ٚعرمل ٍ يًُررٛتطٔ ٚتضكرِٝ عًر٢ ِررد      ت ٶٗرردٿ، مّٛرف٘ 

سبٝمل٠ تٱْيملٕ. ٚنُمل ٜكٍٛ تضىٌ تشبًٍٝرٞ: "يرٞ ىرًِ تيعرٛ  تسبرملٍ      

ُٓرمل عرٔ ٌملْرو    ٚتيعٛ  ٌيِ تٱْيملٕ. يهرٔ َرملكت يرٛ تهَّ    ،َن ٚ "
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ُٗر١ فرلت تسبرل ت٭ىملىرٞ، ٖٚرٛ ِرل تٱْيرملٕ        آ ن َرٔ تزبٛتْرو تض  

ت٫قرْررررمل ٟ    ْكررررملك َ٪ىيررررر٘ َررررٔ تٱحرررر٬ٌ، ٚدبملمترررر٘ َررررٔ     

لٝفررر٘ َررٔ تيريررنٜٓ، ٚمتت رر٘ َررٔ تشبْررِ، معررد إٔ    تيهيررمل ، ٚٚ

أٚقفررر  تيدٚيررر١ تيعدٜرررد َرررٔ ت٭َْرررڀ١ ت٫قرْرررمل ١ٜ ٚحملٌرررةه كٟٚ    

ُټر     ٌ نرٌ  تيد ٌ تحملدٚ  ٚتيكڀملعرمله تيْرغري٠، ٚف ٜيررڀٝعٛت ذب

 ٖلٙ تير عمله.  

ٚعٓد تيٓظن ضمل قملَ  م٘ تضًُهر١ َرٔ ٌٗرٛ  َٚرمل تربلتر٘ َرٔ       

ت٤ته   تررردتعٝمله َرررٔ أحٖرررٌ تيرردٍٚ  ٌرررن  دټقررنتمته، ظبررردٖمل تعٳرر  

َهملحّرر١ حرررريٌٚ نٛمْٚرررمل ت٫قرْرررمل ١ٜ. ِٝررري أمرررده تٖرُملَٗرررمل  

تيهملَرررٌ مٖرررُملٕ تًرررو تسبكرررٛم تٱْيرررمل١ْٝ يًف٦رررمله تضرٖرررنم٠ َرررٔ  

 تيٛممل٤، َٔ  ٬ٍ تسبنٔ ع٢ً َمل ًٜٞ:

•  ٟ ٚتض٪ىيرمله تيْرغري٠، ٚت٭حرنت       عِ ت٫قرْمل  تييرعٛ 

ٚأىررنِٖ، ٚذبكٝررل ت٭َررٔ تيرررٛلٝفٞ فررِ، ٚتسبفررملل عًرر٢ ّررر١ّ       

ُټرر  ٚىرر٬ ٌ تهررمليٝف ّررّرِٗ   تسبٍررن   ١َ تضررٛتطٔ ٚتضكررِٝ، ٚذب

تيْررررّٞ، ٚت٭ ٜٚرررر١ ٚتيرّمليٝررررٌ ٚت٭ٌٗررررو٠، ٚتيهررررٛت م تيڀ ٝرررر١    

ٛټ   .ٍٚتيٛقمل١ٝ٥، ٚتيرتتٝ مله ت٭١َٝٓ يًٍّن، ِٚظن تيرٍ
تڀ ٝل  ڀ١ َرٛته١ْ مو  عرمل ٠ حررٓ ت٭َْرڀ١ ت٫قرْرمل ١ٜ      •

 ،ٌرُملعٝر١ مل ٚتحململحظ١ ع٢ً تىركنتم ت٭ٕٚرملا تيْر١ّٝ ٚت٫  ٝٽتدمػب

 معد تٓيٝل َيرُن مو ٚهتم٠ تي١ّْ ٚتزبٗمله تضع١ٝٓ.  
إٔ ٜهرٕٛ َرٔ ت٫عر رملمته    ڀر١  عرمل ٠ حررٓ ت٫قرْرمل          •

 عڀررررمل٤ ت٭ٚيٜٛرررر١ يٮَْررررڀ١ تيٖررررنٚم١ٜ تي٬هَرررر١ يرررررٛحري تييررررً       

ٚتشبررردَمله ت٭ىملىررر١ٝ، ٚتربرررملك نملحررر١ ت٫ِرٝملطرررمله ٚتٱٌرررنت٤ته 

ٌ، َر  تيرةنٝرد   تيٛقمل١ٝ٥ ضٓ  تفَرٞ تيفرريٌٚ  ت رٌ أَرملنٔ تيعُر     

 ع٢ً تيعٛ ٠ حبلم.
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َرملمعررر١ تيرٍرررملم٠ تيدٚيٝررر١   تيرعملَرررٌ َررر  تضنًِررر١ تسبمليٝررر١ َررر     •

 .تيرٓيٝل تضيرُن   صبُٛع١ تيعَنٜٔ
 رٌ  تٓفٝلٖمل َرٔ قٹ  وته حٛمٳو عٝ  تض مل مته ٚتحملفِّ متى١ ٚتعكُّ •

ٚهتم٠ تضملي١ٝ  حململٚي١ قٝملٌ ت٭ون، ِٝي ضي  تْعهملىمله  ػبملمٝر١  

ٍ  -ٝٓٗرررمل ىرررنٜع١، َرررٔ م  تةٌٝرررٌ تٱقرررنتمته  -عًررر٢ ىررر ٌٝ تضىرررمل

أيرررف ََٓرررة٠ ِْرررً  عًررر٢  514تيونٜٛررر١ تيررر  تىررررفمل ه َٓٗرررمل 

ٍٗمل ٠ تيونمل٠، يررُهٔ َرٔ تىررُنتم أعُملفرمل. نُرمل تىررفمل  َرمل       

أيف ََٓرة٠ َرٔ تةٌٝرٌ تيٖرنت٥و، ٚمشًر  ِوَر١        012ٜوٜد ع٢ً 

ًَٝررملم مٜررملٍ تضعًٓرر١ ق ررٌ أىررملمٝ  ىرردت  َيرررّكمله تيكڀررملا       12تيررر

 .تشبملٔ
إٔ تعكررد تيًٍٓرر١ تيعًٝررمل ضعملزبرر١ ذبرردٜمله ت٭هَررمله مكٝررمل ٠ ٚيررٞ       •

تٌرُملعملتٗرمل مْرف١ َٜٛٝر١ ضنتٌعر١ تض رمل مته      -ِفظ٘ تهلل-تيعٗد

ِٿ ٚتيرةنرد َرٔ تةوريتتٗرمل    ٹ    ،كر١ ٚتيكنتمته ٚتٱٌنت٤ته تضڀ ٻ  ٖر

تيردتعٝمله تسبملي١ٝ، ٚإٔ حنم تيعٌُ تض١ٜٖٛٓ ذبر  تيًٍٓر١ يًرعملَرٌ    

عٌُ ع٢ً َدتم تييملع١ ضنتق ١ ت٭ٕٚرملا ٚتينحر    َ  ت٭ه١َ تٛتٌّ تي

  .يًكٝملّ مبمل ػبو ِٝملفمل َٔ ًٍِٛ ،مهٌ تضيرٍدته كته تيع٬ق١
ٖلت َمل نَف٘ ٚهٜن  – ع٬ٕ تسبه١َٛ عٔ  ٌنت٤ته  ٕملح١ٝ  •

يرردعِ ت٫قرْررمل ، -ف تضمليٝرر١ ٚٚهٜررن ت٫قرْررمل  ٚتيرخڀررٝط تضهَّرر

يرٌٛٝرر٘   مل عًرر٢ َوٜررد َررٔ تزبٗررٛ     ٝٽرر   ِررو تعهررف تيررٛهتم٠ ِملي  

تٱْفرررملم تسبهرررَٛٞ يًٓفكرررمله حبٝررري ٜهرررٕٛ تيرٌٛٝررر٘ يًٍٗرررمله      

ت٭نىن تٖرنمٶت يْرمل  تضرٛتطٔ ٚتٛلٝرف تيهرٛت م تيٛطٓٝر١، ٚإٔ       

ت نمل٫ْرررردتممله ٚتييرررفن  تيرتٍرررٝد ىرررٝڀملٍ تيٓفكرررمله ت٭قرررٌ ترررةوريٶ  

 .ٚتيفعمليٝمله
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مهىملحررر١ َررر  َننرررو ذبكٝرررل  إٔ تهرررٕٛ تضرملمعررر١ ٌملمٜررر١ڄ •

 تىررخدتَٗمل ه  ٕرملح١ٝ ههرٔ   يًعٌُ ع٢ً  ٌنت٤ت ،نفمل٠٤ تٱْفملم

ه     عملقرر١ تيَٓررملا   َٛتٌٗرر١ ترردتعٝمله أهَرر١ نٛمْٚررمل تيرر  أ ٻ  

ٝٽررر  متىررر١  -عًررر٢ ىرررٝ ٌ تضىرررملٍ  -مل ت٫قرْرررمل ٟ،  ك ػبرررنٟ ِملي

تيرٓملهٍ تزبو٥ٞ عٔ تٱػبملمته تسبه١َٝٛ يْرمل  تضيررفٝدٜٔ َرٔ    

 تيكڀملا تشبملٔ.
ت٫يرروتّ حبُملٜر١     َمل ت٪ندٙ تسبه١َٛ َٔ تىررُنتمٖمل   •

ٚ عِ َٓظ١َٛ تسبُمل١ٜ ت٫ٌرُملع١ٝ نرٞ ٫ ٜررةون    ،يكڀملا تيّْٞت

 .تضٛتطٔ
٘ٺ ي ًردتٕ      ٕ ٚتق  ت٭ه١َ تسبمليٞ ٜٖ  تضًُه١   َٛقرٍ  ََرملم

ٜٚ رردٚ إٔ تررةوريته ٖررلت تيٛمررمل٤   نررٌٍّ َررٔ        ،نررىري٠   تضٓڀكرر١ 

ٚيررٔ ٜهررٕٛ  ،تيْرر١ّ تيعملَرر١ ٚت٫قرْررمل  ىرررهٕٛ ٚتىررع١ تيٓڀررملم 

ٓ. ٖٚرررلٙ معرررم تيرّٛرررٝمله تىررررعدت ٶت تيرعرررمل  ىرررنٜعٶمل عًررر٢ ت٭مٌررر

 يرّدٜمله ٫ِك١ َنتك ١:  

ٔ نىرو،  َر ٫ مد َٔ َرملمع١ ِملي١ تضَٓله تيْغري٠ ٚتضرٛىرڀ١   -1

عًرر٢  ملمڀنٜكرر١ تيررملعدٖ ملٚتيرةنررد َررٔ ّٚررٍٛ مررنتََ تيرّفٝررو فرر 

تيٓٗٛه ٚتيعرٛ ٠ صبرد ٶت يًيرٛم تييرعٛ ١ٜ، معرد إٔ ظبّر  تيدٚير١        

 َله.  َعملزب١  ٍهملي١ٝ تينٚتتو   تًو تضٓ
تشبررٛف َررٔ إٔ ترّررٍٛ مررنتََ  عررِ تيكڀررملا تشبررملٔ    هٜررمل ٠     -2

تهررمليٝف، َررٔ  رر٬ٍ  عررمل ٠ تيرُٜٛررٌ، ٚتٛىررٝ  ىرركف تيرردٜٔ  حرر٬  

ترروتٍ تضَٓررله تيْررغري٠ تعررملْٞ َررٔ تيّٛررٍٛ ي٬ىرررفمل ٠ َررٔ مررنتََ   

   .تيرّفٝو
تٛوٝل أمرنه تٱٍرهمل٫ه تيكملْْٛٝر١ تيٓملٍر١٦ عرٔ ٌمل٥ّر١ حرريٌٚ         -3

وملمٖرررمل عًررر٢ آ  ٬َضبٗرررمل ٚتر ټررر دّٵرررنٛمْٚرررمل عًررر٢ ت٫قرْرررمل ، ٚمٳ 

ال جتتد متت  م اجعتت  

حالتتتت  املنػتتتتأت 

الؿتتتتتتتتتتتتتتتتغسة 

  متتوامل وضتته  

ك تت ، وال إكتتد متت  

وؾتتتتتوإ جتتتتتزامي 

 اال حفٌتتتتتتش ل تتتتتت

 اجهزً ت  تطتتاعده

عتتتتىل الن تتتتوف 

ا والعتتتودة ماتتتدد  

للطتتتتتتتتتتتتتتتتتوق 

الطعودً ، جعد ؤس 

باحتت  الدولتت    

معالاتت  إغتت الٌ  

الزواتتت    تلتتا 

 املنػأت
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   ٔ ت٭َررن   تيع٬قررمله تيكملْْٛٝرر١ مٌٛرر٘ عررملّ ٚتيرعملقدٜرر١ مَررهٌ  ررمل

٣ ٫ىرررّملي١ تٓفٝررل معررم تض٪ىيررمله تيْررٓملع١ٝ ٚتيرٍملمٜرر١  تيررلٟ أ ٻ

  ٗرردٿمةهَرر١ تقرْررمل ١ٜ تٴ ٓررلمَررمل ٜٖٚررٛ  ،تيكملْْٛٝرر١ مليرر عم تيروتَملتٗرر

ٓملىرر ١    تٱحرر٬ٌ، ٚتقرررتتم تسبًررٍٛ تض مل، ٚقررد ترر٪ ٟ مٗررملَيررريتٗ

 ضعملزبرٗمل.
ٕٳ : ٌٖ ِكَّأ. َٗمل عكٌٝٚتيمل٤ي    تضڀًرٛبٳ  ك  تييعٛ ١ٜ تيررٛته

َٚرمل ٖرٞ    ،  تعملًَٗمل َ  تزبمل١ّ٥ ٚ  نٌ تيكنتمته تير  تربرله  

أْرر٘    أ. حررمل٥و٠ تيعٍررنِٚتيردمٌٚ تضيرررفمل ٠؟ ٚمرردٚمٖمل إٔٚرّ    

، تڀررٜٛن عرر٬ُ ْررملٌ  أٚ يكررملم ٕررد   تيٛقرر  تيررلٟ ف ٜرررِ حٝرر٘ معرردٴ  

ٖرررمل مرررمليعٛ ٠ تيردمػبٝررر١ تربرررله تضًُهررر١ قنتمٳ حرررريٌٚ نٛمْٚرررمل،

ٚتضَررنٚط١ يًّٝررمل٠ تيڀ ٝعٝرر١ مفعررٌ تيرررةوري تييررًيب تضرفررملقِ، تيررلٟ   

دتررر٘ تننرررر٘ ِمليررر١ تسبظرررن تيهملَرررٌ ٚتزبو٥رررٞ، ٚمعرررد َرررمل ته ٻ   

تقرْرمل ١ٜ حمل ِر١ مفعرٌ ٖرلٙ      ٍننمله تيكڀملا تشبملٔ َٔ  يرمل٥نٳ 

ًررل ت٭هَرر١، يهررٔ ٚحررل ضبررملكٜن ٍرردٜد٠ ٚترردتمري ّررملم١َ حُٝررمل ٜرع   

ُټررر   ٚت٫ رررر٬ا، ٚمعرررد تٛعٝررر١ تيَرررعو مةْررر٘ أّررر ٓ مَرررنٚا تيرٍ

َٶرمل، ٚتربرله تيدٚير١ قنتمٖرمل      تيرعملُٜ َ  ٖلت تيفريٌٚ ٚتقعٶمل ضبرٛ

ده َررٔ ٌملٖوٜرر١ تيكڀررملا تيْررّٞ حُٝررمل تضرررٛتهٕ ٖررلت معررد إٔ تةنَّرر

ٓټ ن أٌٗرررو٠ تيررررٓفً نف تيعٓملٜررر١ تسبنٌررر١، ٚترررٛحُّ نفملٜررر١  ڂررر ؽبررر

ت٫ىرررٝعملم١ٝ يًُْررملْ    دم٠ځتيْررٓملع١ٝ، ٚىررملعده عًرر٢ تيررٜٛل تيكرر   

ضٖررملعف١  ْرملٌٗرررمل َرررٔ ت٭ي يرر١ تيٛقمل٥ٝررر١ ٚتيهُملَرررمله ٚتضعكُرررمله   

تيهّٛيٝرر١ ٚنررٌ َررمل ًٜرروّ تيڀررملقِ تيڀرريب ٭ ت٤ َٗررملَِٗ مةَررملٕ،      

ٚنٌ َمل ًٜوّ تيَرعو َرٔ ٕرُملٕ عردّ تفَرٞ تيفرريٌٚ مٝرِٓٗ. َر          

ٖٶرررررمل عًررررر٢ ت٫ىررررررُنتم   تسبفرررررملل عًررررر٢ تير ملعٴررررر د تيرةنٝرررررد أٜ

ٖررٛم عٝرر  تضررٛلفو ٚتيعررملًَو   أَررملنٔ ٚعرردّ ِ ،ت٫ٌرُررملعٞ
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ِٶرر    ،تيعُررٌ. ٚمْررف١ عملَرر١      تنرر ريٶ  ملحكررد ظبّرر  تضًُهرر١ ظبمل

ٚنملْ  تيعٛ ٠  ،ذبكٝل تيرٛتهٕ مو تزبملْ و تيّْٞ ٚت٫قرْمل ٟ

َرررٔ أٖرررِ  دټمعٓملٜررر١ َررر  تيررررةَو ت٫ِررررتتهٟ تضَرررد . ٜٚعٳررر َدمٚىررر١ڄ

 : َمل ًٜٞتيدمٌٚ تضيرفمل ٠ مإػبمله 

 مل٤ تيلتتٞ   تيْٓملع١.  تيعٌُ ع٢ً ت٫نرف -1

  عمل ٠ ٖٝه١ً تيٓظملّ تيّْٞ. -2

ٚتيعُررٌ  ،عرردّ تيننررٕٛ ٫ربررملك قررنتمته "َيرره١ٓ" يٮهَررمله    -3

ٚتيرةند َٔ َد٣ حملعًٝر١  ڀرط    ،ع٢ً تكِٜٛ ت٭ْظ١ُ تسبه١َٝٛ

 تيڀٛتم٨ تي د١ًٜ يدٜٗمل.

أو ررر  ت٭هَرر١ مبررمل ٫ ٜرردا صبمليڄررمل يًَررو إٔ َيررمل٥ٌ َىررٌ تي ّرري   -4

ٌ أىملىرر١ٝ   َيرررك ٌ تضًُهرر١، تيعًُرٞ ٚتينقُٓرر١ أّرر ّ  َيرمل٥  

يرنا   ٕٚر    مرد إٔ تة رلٙ تيدٚير١   ت٫عر رملم، ٚإٔ تٴ     ٖٚٛ أَرن ٫ 

     ٖلٙ تجململ٫ه. ڀ١  ىرتتت١ٍٝٝ يًرٛىټ

ٕ أَرررمل  مرررد َرررٔ ت٫ىررررفمل ٠ َرررٔ    حررررت٣ أْررر٘ ٫   . َٗرررمل تيعٝررردت

َٳ    ىرٛت٤   تٱٌنت٤ته تي  تربلتٗمل تضًُه١ َٚمل أحٖ   يٝر٘ َرٔ ْررمل٥

ٛټ   ،ىً ١ٝ   َٛت١ٌٗ تْرَرملم تضرنه  أٚ  نملْ   ػبملم١ٝڄ م ٕٚٚر  تْر

َيرك ًٞ   َٛت١ٌٗ أٟ ََه١ً َٔ  ٬ٍ ٕٚر  ًَرف   نٝفٝر١    

ػبو ع٢ً تضًُه١  عرمل ٠ تيىغرنته    ،  تم٠ ت٭هَمله. ٚ  ٖلٙ ت٭ه١َ

 َىٌ:   ،تي  لٗنه ع٢ً تييڀٓ ًِٚٗمل

ٌ ََررره١ً تقرْرررمل ١ٜ ُىٿرررهتيررر  تٴ تيعُمليررر١ تضرخًفررر١ تيررر  َرررمل  -

 ِ َٔ تٱٌنت٤ته تضرٛت١ًّ   ًِٗمل.ٚتٌرُملع١ٝ مملين 

َعنحررر١ أٌٚررر٘ تيرررٓكٓ تيررر  تعرررملْٞ َٓٗرررمل تضنتنرررو تيْررر١ّٝ   -

 ٚ نف تيعٓمل١ٜ تضَد ٠   عٝ  َدٕ تضًُه١. ، مل١ّ
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 نُمل ْملقُ تضًرك٢ ت٭حهملم تيرملي١ٝ:  

هرررو عررٔ تضًُهرر١  ػبملمٶررمل ٚىررً ٶمل   صبررملٍ    مّررد نررٌ َررمل ٜٴ  -1

ٕررٓ ٚتعكررد ٚربْررٝٓ نفررمل٤ته ٚطٓٝرر١ تررن  ٚتٛ ،ِكررٛم تٱْيررملٕ

تيًكرررمل٤ته يرررردعِٝ تٱػبملمٝرررمله ٚتفٓٝرررد ت٭نملكٜرررو ٚتضررروتعِ  رررري    

تيْرر١ّّٝ مةىررًٛب ٜٓملىررو ٥٬ٜٚررِ تٖرُملَررمله ٚعكًٝررمله ٚتفهررري   

ٚتي عررد عررٔ تيررُٓط تضِٛررد   ٠،نررٌ مًررد َررٔ تًررو تيرر ٬  عًرر٢ ِررد   

 يًن ٚ  أٚ طبملط ١  ريْمل نةْٓمل غبملطو أْفيٓمل.  

 ،طرٛتم٨  ٕٚٚر   ڀرط   ،  ًَرف   نٝفٝر١   تم٠ ت٭هَرمله   ٕٵٚٳ -2

ٚت٫ىرررفمل ٠ َررٔ ْرررمل٥َ  ٌررنت٤ته تضًُهرر١ ىررٛت٤ نملْرر   ػبملمٝرر١ أٚ  

ٕٚٚررر  تْرررٛم َيررررك ًٞ     ،ىرررً ١ٝ   َٛتٌٗررر١ تْرَرررملم تضرررنه  

َٛت١ٌٗ أٟ ََه١ً. َٚٔ تيىغنته تي  لٗنه ع٢ً تييڀٓ ٚػبرو  

ٚأٌٚررر٘ تيرررٓكٓ   تضنتنرررو تيْررر١ّٝ    ،ًِرررٗمل: تيعُمليررر١ تضرخًفررر١  

ٚتيٓظررن    عررمل ٠  ،ًُهرر١ٚ ملّرر١  ررنف تيعٓملٜرر١   عٝرر  َرردٕ تض

 ٖٝه١ً تيٓظملّ تيّْٞ.  
ت٫غبررنتا مَررهٌ قررٟٛ َٚٗررين ٚعًُررٞ   تضٓظُررمله تيدٚيٝرر١     -3

ٕ   :َىررٌ ،تضُٗرر١ َٚٓظُرر١ تيْرر١ّ تيعملضٝرر١    ،صبًررً ِكررٛم تٱْيررمل

يٓرررُهٔ َررٔ تضيررمل١ُٖ ٚتيرعرردٌٜ ٚتكرردِٜ تضكرتِررمله        ٚ ريٖررمل

 ّٝمل ١ تي ٓٛ  ٚتيكنتمته ٚتيركملمٜن. 
4-   ّ مَررهٌ َيرررردتّ عًرر٢ تيريررٜٛل يْرررٛم٠     تيرتنٝررو ٚت٫ٖرُررمل

   ٕ  ،تضًُهرر١ ٚٚتقرر  تڀٛمٖررمل ٚ ّرر٬ِملتٗمل   صبررملٍ ِكررٛم تٱْيررمل

ٚتىرررىُملم عٝرر  تيكرر٣ٛ تضعٝٓرر١ عًرر٢ كيررو مبررمل حٝٗررمل تيكرر٣ٛ تيٓملعُرر١  

 ٚتزبٛتْو تٱْيمل١ْٝ ٚ ريٖمل. 
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 ،تفعٌٝ  ٚم صبًً تيَٛم٣   طبملط ١ تيملضملْمله تيعملضٝر١  -5

ٝٽررر  ٚتيرٓيرررٝل تيكنٜرررو َررر  تض٪ىيرررمله كته   ِكرررٛم )مل تيع٬قررر١  ت ً

 .صتٱْيملٕ ٚٚهتم٠ تشبملم١ٌٝ

 

 تيرّٛٝمله:  

 ،ٕٚ   ىرتتت١ٍٝٝ  ع١َٝ٬ ت دأ   ٚهتم٠ تشبملم١ٌٝ َ  تٱع٬ّ -1

ٚتيررررملِٖ حٝٗررررمل ٦ٖٝرررر١ ِكررررٛم تٱْيررررملٕ ٚ ريٖررررمل َررررٔ تض٪ىيررررمله  

يرعدٌٜ تيْٛم٠ تييً ١ٝ مڀنٜك١ َٓملى ١ ٚق١ٜٛ ٚترفرل َر      تسبكٛق١ٝ

ٚت٫ىررعمل١ْ مبرخْْرو   عًرِ     ،كيوت٭ىمليٝو تيع١ًُٝ   تكدِٜ 

 تيٓفً ٚت٫ٌرُملا فلت تيغنه. 

تضع١ًَٛ ق٠ٛ، ٚػبو تِٛٝد تزبٗٛ  مبننرو َرخْرٓ يٍُٝر      -2

تي ٝملْمله ٚتٱِْمل٥ٝمله، مبمل ؽبدّ ىٝملى١ م٬ ْمل َٚٛتقفٗرمل ٚؽبردّ   

 ًِفمل٤ْمل.
    صبرررملٍ تي ّررري تيعًُرررٞ  ٕٚررر   ڀررر١  ىررررتتت١ٍٝٝ يًرٛىټررر    -3

 ٚتينق١ُٓ.  

رڀ٬ع١ٝ عٔ مأٟ تضكُٝو ٍِٛ تيعْٓن١ٜ    ٌنت٤  متىمله تى -4

 ،تضًُه١ َٚد٣ ِْٛفِ عًر٢ ِكرٛقِٗ ٚتينعملٜر١  ر٬ٍ تزبمل٥ّر١     

ٚيٓيررُ  أّررٛتتِٗ َٚعنحرر١ َعملْررملتِٗ، ٚممبررمل تهررٕٛ عررمل َٛتقرر        

َٗمل َٔ  ٬ٍ تٱع٬ّ كدٿيٌّْٓ ع٢ً أمقملّ ْٴ  تيرٛتٌّ ت٫ٌرُملعٞ

 يًغنب. 

نىرو، ٚتيرةنرد    ََٔرملمع١ ِملي١ تضَٓله تيْغري٠ ٚتضرٛىڀ١  -5

   ٖ عًرر٢ تيٓٗررٛه  ملَررٔ ّٚررٍٛ مررنتََ تيرّفٝررو فررِ مڀنٜكرر١ تيررملعد

ت يًيٛم تييعٛ ١ٜ، معد إٔ ظبّ  تيدٚي١   َعملزبر١   ٶٚتيعٛ ٠ صبدٻ

  ٍهملي١ٝ تينٚتتو   تًو تضَٓله.
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تٛوٝل أمرنه تٱٍرهمل٫ه تيكملْْٛٝر١ تيٓملٍر١٦ عرٔ ٌمل٥ّر١ حرريٌٚ         -6

ع٬قرمله تيكملْْٛٝرر١    آوملمٖرمل عًرر٢ تي نٛمْٚرمل، ٚمّررد ٬َضبٗرمل ٚتر ټرر  

 ٚتيرعملقد١ٜ مَهٌ  ملٔ. ،مٌٛ٘ عملّ

 ٌ ٦ٖٝر١ ِكرٛم تٱْيرملٕ ٜٛورل عٝر        عدت  تكنٜن ِكٛقٞ َٔ قٹ -7

 تٱٌنت٤ته تي  قملَ  مٗمل تضًُه١   أه١َ نٛمْٚمل.

 ّردتم مٝررملٕ سبكررٛم تٱْيرملٕ مڀررملم   ٚيررٞ َرٔ َٓظُرر١ تيرعررملٕٚ     -8

ُٻ ملٙ تييعٛ ١ٜ شبد١َ تي َن١ٜ ععرمل٤ )ٜٴ تر ٓٻ ،تٱى٬َٞ ٢  عر٬ٕ  ير

ُٿ    ،تينٜررمله سبكررٛم تٱْيررملٕص    ٘    ْظررملّ ِكرررٛم  َرر  تييررعٞ يٖرر

ٌَُٜٚ ت٭طن تيرٓظ١ُٝٝ ضٛت١ٌٗ تزبرٛت٥ٓ تسبمليٝر١    ،تٱْيملٕ تيعملضٞ

ٚتضيررررك ١ًٝ. ٚإٔ تكرررّٛ تضًُهررر١ َٓفرررن ٠ أٚ َررر  َٓظُررر١ تيرعرررملٕٚ     

 تٱى٬َٞ مر١٦ٝٗ تجملرُ  تيدٚيٞ سبَد تيرةٜٝد يٲع٬ٕ. 

 تٜٚهررٕٛ ك ،يًرُٜٛرٌ ٚ  تم٠ تيڀررٛتم٨   َْرمل٤ ّررٓدٚم يًڀررٛتم٨  -9

نٛت م ٖٝه١ًٝ توٜد َٔ قدمته تسبه١َٛ َٚٗملمتتٗمل  رملمُ ٚقر    

يوٜررمل ٠ تضررٛتم    ٌررملٖو٠ڄ ملڀڀڄررل  ٴڀ ٿررتيڀررٛتم٨، ٚأوٓررمل٤ تيڀررٛتم٨ ٜٴ  

 تي َن١ٜ ٚتيرٌُٜٛ.  
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  :تيعَررٛت٥ٝملهق١ٖٝ . 

 ّ.  منتِٖٝ ْمللن  -

 ىٔ  . يد تيملٜ -

 ّ.  مليد تيعىُملٕ   -

  .  مليد تيفٗٝد -

  . مٜمله ظبِ -

 أ. هٜد تيَ ملْمله -

 ّ. ىملف تضنٟ  -

  . ىعٝد تيعُٛ ٟ   -

  . ّدق١ حملٌٕ  -

 أ. عملِّ تيعٝي٢   -

  . ع دتٱي٘ تيْمل  -

  . ع دتهلل ّمل  تسبُٛ    -

  . ع ري منُٖو  -

 أ. حمل٥و٠ تيعٍنِٚ  -

 ّ. حملٌٕ تيكنْٞ  -

  . حملٜو٠ تسبنمٞ  -

 أ. حٗد ت٭ينٟ  -

 ِِ تيٓملّن أ. ٫ -

 أ. ضبُد تيدْدْٞ  -

  . َيملعد تحملٝمل    -

 أ. َٗمل عكٌٝ   -

  . َٗمل تيعٝدتٕ   -

  . ٚحمل٤ طٝ ١   -

  . ٖٓمل٤ تضيًط   -

  . ٖٓد تشبًٝف١   -
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 أ. ١ًٖٝ تضهريِ -

  :تيغُ تيرٍملمٟ َٚد٣ نفمل١ٜ تيعكٛممله تضڀ ك١ عًٝ٘ق١ٖٝ. 
 ّ.  منتِٖٝ ْمللن  -

 أىمل١َ تيهن ّٟ.  -

  . ِملَد تيَنتمٟ  -

 ٞ  . يٝد تيَملػب -

  .  مليد مٔ  ُٖٝ  -

  .  مليد تين ٜعملٕ -

 ّ.  مليد تيعىُملٕ   -

  .  مليد تيفٗٝد  -

 أ. عملِّ تيعٝي٢   -

 أ. ع دتينئ مملىًِ  -

  . ع دتيعوٜو تسبنقملٕ -

  . ع دتهلل ّمل  تسبُٛ    -

 أ. ع دتهلل تيٖٛؼبٞ   -

  . عًٞ تيڀخًٝ   -

 حمل٥و٠ تيعٍنِٚ أ.  -

 حملٜو٠ تسبنمٞ  .  -

 أ. حٗد ت٭ينٟ  -

  . َيملعد تحملٝمل  -

 ضبُد تيدْدْٞ أ. -

  :عكٛ  متٌٜٛ تٱىهملٕ تضدعّٛق١ٖٝ.  
 ّ.  مليد تيعىُملٕ   -

  . عمل١َ٥ ت٭يدٟ -

 أ. ضبُد تيدْدْٞ  -

  . َْٓٛم تضڀريٟ   -

  .  مليد تين ٜعملٕ  -



46 

–0202  0202  
203 

 إحدى مبادرات مزكش ؤضبار

 . حملٌٕ تيكنْٞ ّ -

  منتِٖٝ ْمللن  ّ. -

  . حٛه١ٜ تي هن -

 أ. حمل٥و٠ تيعٍنِٚ  -

  . يد تيملٜىٔ  -

  . يٝد تيَملػبٞ -

  . ع دتهلل ّمل  تسبُٛ  -

  . ع دتٱي٘ تيْمل  -

 أ. ع دتينئ مملىًِ -

  :ِكٛم تٱْيملٕ َٚٛتقف تضًُه١  ٬ٍ أه١َ نٛمْملق١ٖٝ. 

  . ٖٓمل٤ تضيًط   -

  . ّدق١ حملٌٕ  -

  . ٜٛىف تينٍٝدٟ  -

 أ. حمل٥و٠ تيعٍنِٚ -

  .  مليد تيفٗٝد  -

 . حملٌٕ تيكنْٞ ّ -

 أ. ضبُد تيدْدْٞ -

 أ. ٢َٓ أمٛ ىًُٝملٕ -

  منتِٖٝ ْمللن ّ. -

  . َٗمل تيعٝدتٕ -

 ١ً تضهريِأ. ٖٝ -

  .  مليد مٔ  ُٖٝ  -

  . يد تيملٜىٔ  -

  . عمل١َ٥ ت٭يدٟ -

  . تزبملهٟ تيَ ٝهٞ  -

  . هٜمل  تيدمًٜ  -
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 األعالً كشاف

 76 تمٔ ٍِن تفٝىُٞ -

 74 ٖنٜن٠أمٛ  -

 67 أْرْٛٞ  دْو -

 67 أٚينٜ  مو -

، 181، 172  رررمل ّ تسبرررنَو تيَرررنٜفو  -

184 ،192 

 67  ٟ مْٛٛ -

 98 مهٜٔ تينهٜٔ -

٢ً تهلل عًٝررررر٘  ّررررر )ضبُرررررد، مىرررررٍٛ تهلل -

 74 صٚىًِ

 175 مٜغملٕ -

 1176 عُن )مٔ تشبڀملبص -

 77 تيهفٟٛ )أمٛ تي كمل٤ص -

 175 نًٝٓرٕٛ -

 172، 158 تضًو ىًُملٕ مٔ ع د تيعوٜو -

 186، 48 تضًو ع د تيعوٜو -

 22 تضًو ع د تهلل -

 76 تضٓملٟٚ -

 38 َٓد٬ٜ -
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 األواكَ كشاف

 22 ت٭ِيمل٤ -

 57 ت٭م ٕ -

 28 آىٝمل -

 179  حنٜكٝمل -

 179 أَنٜهمل -

 179 أٚمٚممل -

 161  ٜڀمليٝمل -

 189، 186 مملمًٜ -

 161، 38-36 منٜڀملْٝمل -

 17 مٛمَمل -

 179 مٛيٓدت -

 149، 98 تننٝمل -

 154 تًْٛ -

، 28، 27، 17، 13، 12، 11 ٌرررررررررررد٠ -

34 ،41 ،43 ،44 ،45 ،113 

 172 ِٖنَٛه -

 179 مٚىٝمل -

 211، 189 تينٜمله -

 211، 199، 196، 195 تييعٛ ١ٜ -

 95 ٛم٠ىٓغملح -

 161 تييٜٛد -

 164 تيْو -

 28 تيڀمل٥ف -

 189، 187 حنْيمل -

 172، 57 حًيڀو -

 37، 36 نملم ٜف -

 38 نٝو تملٕٚ -

 57 ي ٓملٕ -

 34 يٓدٕ -

 47 تضد١ٜٓ تضٓٛم٠ -

 38 َْن -

 149 تضغنب -

، 25، 17، 13، 12، 8 َه١ تضهنَر١  -

27 ،28 ،31 ،33 ،41 ،43 

، 12، 11 تضًُهررررر١ تيعنمٝررررر١ تييرررررعٛ ١ٜ  -

157 ،161 ،162 ،173 ،184 ،188 

 36 تضًُه١ تضرّد٠ -

 149 تيٓنَٜٚ -

 34 ْٜٝٛٛمى -

 154، 149 ٖٛيٓدت -

 175، 173 تي٫ٜٛمله تضرّد٠ -

 36 ًٜٚو -

 181، 172 تيُٝٔ -
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 د. فّد العزاب٘ احلارث٘ -

-  

  
 (اهل٠ٗٛ رٟٗط) وعال٘ د. رٖاض جني -
 إبزاِٗي البعٗش د. -
 حمٗكٛد. إحضاُ أبٕ  -
 د. حاود الشزارٙ -
 د. خالد الزدٖعاُ -
 د. خالد بَ دِٗش -
 د. رٖي الفزٖاُ -
 الدرٖط عبد اهللد. سٖاد بَ  -
 د. عاٟشٛ حجاسٙ -
 احلىٕد  ٌاصز عبد اهللد.  -
 أ. فاٟشٚ العجزٔش -
 د. فّد الكاصي -
 أ. وطمل البكى٘ -
 املٍٗفد. وّا  -
 د. ٌبٗن املبارك -
 د. ٔفاٞ طٗبٛ -

 

  
 .األواٌٛ العاوٛ -
 .جلٍٛ قضٗٛ األصبٕع -
 .جلٍٛ التكارٖز الشّزٖٛ -
 .أصبار" ومتكٜالمجٍٛ التحضريٖٛ لمكاٞ الضٍٕٙ " -
 إدارٚ احملتٕٝ. -
 المجاُ املؤقتٛ. -

 خدوات إدارٖٛ وضاٌدٚ. -
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