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ايعسٜالس  ّ  1028ؾالٗط ٜٛيٝالٛ   أغباض خال٬ٍ   ًتك٢ْاقـ أعها٤ َ

ض ايؿٗط, َسا امل١ُٗ, ٚاييت مٖت ططُسٗا يًشٛاض ع٢ً ٛنٛعاتَٔ امل

 ٚسلًت ايكهاٜا ايتاي١ٝ:

 ٚايػالال١َ٬ املػالالتسا١َ ايتُٓٝالال١ عًالال٢ يًػالالٝاض٠ املالالطأ٠ قٝالالاز٠ أثالالط 

 ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ يف املطٚض١ٜ

 ٚايس٫ي١ املع٢ٓ.. ايجكاؾ١ ٚظاض٠ 

 ٞقٓاع١ ايذلؾٝ٘ ايػعٛز١ٜ.. غٝام قًٞ عامل 

 بطْالاَر  يف ايتُٓٝال١  قٛاع َٚبازضات أٖساف  ٍ  ايالٛط   ايتشالٛ

 احملت١ًُ ٚايتشسٜات املًُه١ يف
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 :مكدمة 

َُٗال١   خ٠ُٟٜٛٛعٗس قطاض ايػُاح يًُطأ٠ ايػعٛز١ٜ بكٝاز٠ ايػٝاض٠ 

, ٖٚٛ َالا ٜ٪ندالس ايالسٚض املٗالِ يًُالطأ٠      1000يف إطاض ض١ٜ٩ املًُه١ 

, زٚضٖا ا٫قتكازٟ ٚاجملتُعٞ خ٬شلا, ٚإٔ شلا ْكّٝبا نبرّلا ُٜعٚعظ

ّٝػالالا يف َػالالرل٠ ايتٛالالٜٛط ٚايتُٓٝالال١ يف   ٚباعتباضٖالالا ُتؿالالهدٌ دالالع٤ّا ض٥ 

, نُالالالا ٜذلدالالالِ ٖالالالصا ايكالالالطاض تةنٝالالالس ايػالالالعٛز١ٜ يًالالالسٚض    املًُهالالال١

احملالالالٛضٟ يًُالالالطأ٠ يف َػالالالتكبٌ املًُهالالال١, يٝهالالالٕٛ ْكالالالـ اجملتُالالال   

 يالصا ناْالت قهال١ٝ أثالط قٝالاز٠      .ؾطٜٟها يف َػرل٠ ايت١ُٝٓ ٚايتٜٛٛط

 ًُهال١ امل يف املطٚض١ٜ ٚايػ١َ٬ املػتسا١َ ايت١ُٝٓ ع٢ً يًػٝاض٠ املطأ٠

َٔ ايكهاٜا امل١ُٗ اييت ططسٗا ًَتك٢ أغباض َٔ خ٬ٍ ٚضق١ ايعُالٌ  

اييت قسَتٗا ز. لاح ايكطعاٟٚ. ٚمت ايتعكٝب ع٢ً َٛنٛع ايٛضقال١,  

ٚدالالطت سٛشلالالا َالالساخ٬ت عسٜالالس٠ ْاقؿالالت: ة ثالالاض قٝالالاز٠ املالالطأ٠ عًالال٢     

ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ, اٯثاض ا٫قتكاز١ٜ يكطاض قٝاز٠ املطأ٠ يًػٝاض٠, اٯثاض 

عٝالالال١ يكالالالطاض قٝالالالاز٠ املالالالطأ٠ يًػالالالٝاض٠, تػالالالا٫٩ت سالالالٍٛ اٯثالالالاض  ا٫دتُا

املتٛقع١ يكطاض قٝاز٠ املطأ٠ يًػٝاض٠, قٝالاز٠ املالطأ٠ ايػالعٛز١ٜ ٚا٭ضقالاّ     

ا٫قتكالالالاز١ٜ, ا٫غالالالتػٓا٤ عالالالٔ ايػالالالا٥كا ا٭داْالالالب, قٝالالالاز٠ املالالالطأ٠       

يًػالالالٝاض٠ سالالالل طبٝعالالالٞ, تكالالالاضٜط إع٬َٝالالال١ سالالالٍٛ قالالالطاض قٝالالالاز٠ املالالالطأ٠  
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ا٭ٚي١ٝ َ  بس٤ تٓؿٝص ايكطاض, قٝاز٠ املالطأ٠  ايػعٛز١ٜ, اٯثاض ٚايٓتا٥ر 

املالالالطأ٠ ٚاٯثالالالاض   قٝالالالاز٠ ٚسالالالٌ َؿالالاله٬ت تٛادالالال٘ عًُالالالٗا, غالالالًبٝات   

ايػالالعٛز١ٜ َالالٔ قٝالالاز٠    املالالطأ٠  عكبالالات عٓالال    ايٓؿػالال١ٝ ٚا٫دتُاعٝالال١,  

, زضاغ١ سٍٛ اٯثاض ا٫قتكالاز١ٜ يكالطاض قٝالاز٠ املالطأ٠, قالطا٠٤      ايػٝاض٠

   ٚ ضٟ يًؿالالبا , قٝالالاز٠  يف قالالطاض قٝالالاز٠ املالالطأ٠ يًػالالٝاض٠, ايػالالًٛى املالالط

املالالطأ٠ ٚع٬قالالات اؾٓالالسض, ػالالطبيت َالال  أٍٚ ٜالالّٛ يف قٝالالاز٠ ايػالالٝاض٠,  

قطاض قٝاز٠ املطأ٠ يًػٝاض٠ َا با امل٪ٜسٜٔ ٚاملتشؿعا, ْؿط ايٓتالا٥ر  

ا٭ٚي١ٝ ي٬غتبٝإ, ايسضاغال١ اؿايٝال١ ٚتةثرلٖالا عًال٢ املؿالٗس ايعالاّ .       

ٝات املُٗال١   ٚيف ايٓٗا١ٜ اقذلح ا٭عها٤ املٓاقؿٕٛ ايعسٜس َٔ ايتٛقال 

 نتالٛض٠/ لالاح ايكطعالاٟٚ,   ز ٚؾُٝا ًٜالٞ ْالٗل ايٛضقال١ اياليت نتبتٗالا     

ٚعّكبالالت عًٝٗالالا ايالالسنتٛض٠/ ْالالٛف ايػاَالالسٟ, ٚايالالسنتٛض٠/ عا٥ؿالال١    

 ا٭محسٟ.

 قياادة  أثاز )كتبت د. دمااح الكزعااوي و ورقتَاا الزئيضاة عاً      

 املنلكاة  و املزورياة  والضاالمة  املضاتدامة  التينياة  على للضيارة املزأة

ٛ  (:الضاااعودية ياااةالعزب  َػالالالت٣ٛ عًالالال٢ ٚطالالال  َؿالالالطٚع ايبشالالالح ٖالالال

ٕ  َ  ٜتعأَ ايػعٛز١ٜ, ايعطب١ٝ املًُه١ ٔ  _ َالط٠  ٚ٭ٍٚ _ اإلعال٬  عال

٘  ٜكّٛ ايػعٛز١ٜ, ايعطب١ٝ باملًُه١ ايػٝاض٠ بكٝاز٠ يًُطأ٠ ايػُاح  بال

ٔ  عبس ايطمحٔ اإلَاّ داَع١ َٔ عجٞ ؾطٜل ٌ  بال ٕ  ؾٝكال  َال   بايتعالاٚ

  املًُه١. يف ُطٚضيً ايعا١َ اإلزاض٠ َٔ كتل ؾطٜل

 ؾهط٠ املؿطٚع ايبشجٞ:

 َػالالت٣ٛ عًالال٢ ٚطٓٝالال١ زضاغالال١ نْٛٗالالا يف ؾهالالط٠ ايبشالالح تتُجالالٌ

 يف َٗالالالِ تُٓالالالٟٛ سالالالسخ َالالال  تتالالالعأَ ايػالالالعٛز١ٜ, ايعطبٝالالال١ املًُهالالال١

 بكٝالاز٠  يًُالطأ٠  ايػالُاح  عٔ _ َط٠ ٚ٭ٍٚ _ اإلع٬ٕ ٖٚٛ أ٫ تاضىٗا 
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 ؾطقالال١ يًباسجالال١ غالالٝتٝض ممالالا ايػالالعٛز١ٜ  ايعطبٝالال١ باملًُهالال١ ايػالالٝاض٠

 با َا ا٫ْتكاي١ٝ املطس١ً ٚتٛثٝل ضقس يف تػِٗ بةٕ ْٛعٗا َٔ ْازض٠

 تبعالالات نجالالب َالالٔ ٚتتبالال  يًػالالٝاض٠, املالالطأ٠ بكٝالالاز٠ ٚايػالالُاح اؿعالالط

 عٗٝالالّسا ؼهالالرل١ٜ إدالالطا٤ات َالالٔ تًٛبالال٘ َٚالالا ايكالالطاض, شيالالو إعالال٬ٕ

 ايتُٓٝالالال١ عًالالال٢ ًَُٛغالالال١  ثالالالاض َالالالٔ عًٝالالال٘ غالالالٝذلتب َٚالالالا يتٛبٝكالالال٘,

,  ٚاجملتُالالال  ٚايب٦ٝالالال١,, ا٫قتكالالالازةثالالال١: ايج٬ بةبعازٖالالالا املػالالالتسا١َ

 يف املًُهالال١ َٚكاضْالال١ ٚبعالالسٙ, اؿعالالط ضؾالال  قبالالٌ املطٚضٜالال١ ٚايػالال١َ٬

 .اـًٝذٞ ايتعإٚ فًؼ زٍٚ َ  اجملاٍ ٖصا

 يًػالٝاض٠  املالطأ٠  قٝاز٠ أثط ملعطؾ١ بةمجع٘ ايعامل ٜتًٛ  سا ٚيف

 قًالالالب َالالالٔ ايسضاغالالال١ ٖالالالصٙ تالالالةتٞ ايػالالالعٛز١ٜ, ايعطبٝالالال١ املًُهالالال١ يف

ٌ  يف َتدككال١  غالعٛز١ٜ  باسجال١  ٝالاز٠ ٚبك اؿسخ,  يتذٝالب  املالطأ٠   ْكال

ٔ  ا٭ٚىل ايسضاغ١ يتكبض ٚايتٓب٪ات ا٫غتؿػاضات تًو عٔ  ْٛعٗالا  َال

 .ايعامل َػت٣ٛ ع٢ً

 :ايبشجٞ املؿطٚع أ١ُٖٝ

 ايتالاضٜذ  َٔ ١َُٗ َطس١ً ُٜٛٓثل نْٛ٘ يف ايبشح أ١ُٖٝ تهُٔ

 ٜالالالالالالّٛ يف ايػالالالالالالعٛز١ٜ, غالالالالالالُت٣ٛٛ  ايعطبٝالالالالالال١ يًًُُهالالالالالال١ ايتُٓالالالالالالٟٛ

 اؿعالالالالط بالالالالا َالالالالا ا٫ْتكايٝالالالال١ املطسًالالالال١ ٖٚالالالالٞ ٖالالالالال,72/72/7217

 نُالا  املًُهال١.  ٚططقات ؾٛاضع يف ايػٝاض٠ بكٝاز٠ يًُطأ٠ ٚايػُاح

 إٔ ايعًُٝالال١ كطداتالال٘ َالالٔ ٜتٛقالال  َٚالالا املؿالالطٚع ٖالالصا يٓتالالا٥ر ميهالالٔ

 املًُهالالالال١, يف ايكالالالالطاض يكالالالالاْعٞ َػالالالالتكبًٞ تٓبالالالال٪ مبجابالالالال١ تهالالالالٕٛ

ٔٓ ا٫غالالذلاتٝذٝات, ٚنالال  يف تػالالاعسِٖ  ٜعاتا٭ْعُالال١ ٚايتؿالالط  ٚغالال

ٔ  اياليت  ِ  إٔ ميهال ٌ  يف تػالٗ  ٚتععٜالالع املػالتسا١َ,  ايتُٓٝال١  أبعالاز  تؿعٝال
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ٞ  اؿٝالا٠,  دالٛز٠  املطٚض١ٜ, ٚؼكٝل ايػ١َ٬ َؿاِٖٝ  خؿال   ٚبايتالاي

 .0212 ض١ٜ٩ َ  عؿّٝا ايعاّ اإلْؿام ق١ُٝ

املًُهال١,   تالاضٜذ  يف ايٓٛعٝال١  ا٭سالساخ  ٖالصٙ  َٛانب١ سٝح إٕ

 ٖالصا  عًال٢  املذلتب١ ب١ٝ٦ٝٚاي ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ايتػرلات ٚتٛثٝل

 يػًػالالال١ً ا٬ْٛقالالال١ ْٚكٛالالال١ ايباسجالالال١, اٖتُالالالاّ قالالال  ُٜعالالالٗس _ ايكالالالطاض

 ايعطبٝالالالال١ املًُهالالالال١ يف يًػالالالالٝاض٠ املالالالالطأ٠ بكٝالالالالاز٠ املتعًكالالالال١ ا٭عالالالالاخ

 .ايػعٛز١ٜ

ٞ  ايسضاغالال١ ٖالصٙ  إٔ بايالالصنط ٚاؾالسٜط   يف ْٛعٗالالا َالالٔ ا٭ٚىل ٖال

ٍٛٗ ٖالالصا تطقالالس ايالاليت ايعالالامل  ١,ايػالالعٛزٜ ايعطبٝالال١ املًُهالال١ يف ايتشالال

ّٛٗضا ُٚتكالالٚسّ ٛٗض, عذًالال١ زؾالال  يف املالالطأ٠ َؿالالاضن١ سالالٍٛ تكالال  عالالدل ايتٛالال

 املػالالالالتسا١َ, يًتُٓٝالالالال١ ٚايب٦ٝٝالالالال١ ٚا٫قتكالالالالاز١ٜ ا٫دتُاعٝالالالال١ ا٭بعالالالالاز

 .  ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ يف املطٚض١ٜ ٚايػ١َ٬

ّ  ؼسٜالّسا,  أنجالط  ٚبؿهٌ ٍ  أؾهالاّضا  ايسضاغال١  ٖالصٙ  ُتكالٚس  سالٛ

 عالالٔ اؿعالالط ضؾالال  بعالالس شلالالٔ سالال١املتا ايعُالالٌ ٚؾالالطم ايٓػالالا٤ زٚض تػالالرل

 اجملتُالالالال  تُٓٝالالالال١ يف املػالالالالا١ُٖ شلالالالالٔ ميهالالالالٔ ٚنٝالالالالـ ايكٝالالالالاز٠,

 اؾٛاْالالالب َالالالٔ ايعسٜالالالس تٓالالالاٍٚ إىل باإلنالالالاؾ١ ٚايب٦ٝالالال١, ٚا٫قتكالالالاز

 .ايكطاض بٗصا املطتب١ٛ ايٓؿػ١ٝ

ٞ  املؿالطٚع  ٖالصا  أ١ُٖٝ تهُٔ نُا  اؾاَعال١  أُٖٝال١  يف ايبشجال

 َالالٔ ٚاسالالس٠  UCLة داَعالال١ تعالالٗس سٝالالح َعٗالالا, ايتعالالإٚ غالالٝتِ ايالاليت

 بٛدالالٛز ؼعالال٢ ٚايالاليت ايعالالامل, َػالالت٣ٛ عًالال٢ داَعالالات عؿالالط أٖالالِ

ِٗ  نُالا  ايٓكًٝال١,  بايسضاغالات  تٗتِ َتدكك١ َٚطانع َعاٖس  تهال

ٔ  نبال١   منصدال١  قٛالاع  يف ؾالٗط٠  ٚا٭نجالط  املتدككالا  ايبالاسجا  َال



04

 –1428     
12 

 ٖالالالصا َالالالٔ اـالالالطٚز -اهلل بالالال شٕ -غالالالٝتِ نُالالالا ايتٓكالالالٌ, غالالالًٛى

ٌ  ٚأٚضام ا٭نازميٝال١  ا٭عاخ َٔ بعسز ايبشجٞ املؿطٚع  اياليت  ايعُال

ٝ٘ا َتدكك١ عامل١ٝ َ٪عطات يف غُتعطض ٝ٘ا قً  .ٚزٚي

 :ايبشجٞ املؿطٚع َٔ ايعاّ اشلسف

 بكٝالاز٠  ٚايػالُاح  اؿعط با َا ا٫ْتكاي١ٝ املطس١ً ٚتٛثٝل َضِقس

 ايكالالطاض,  شيالالو  إعالال٬ٕ تبعالالات  نجالالب  َالالٔ ٚايتتٗبالال   يًػالالٝاض٠,  املالالطأ٠

  ثالالالاض َالالالٔ عًٝالالال٘ بغالالالٝذلت َٚالالالا يتٛبٝكالالال٘, ايتشهالالالرل١ٜ ٚاإلدالالالطا٤ات

, ا٫قتكالالالازة ايج٬ثالالال١: بةبعازٖالالالا املػالالالتسا١َ ايتُٓٝالالال١ عًالالال٢ ًَُٛغالالال١

 املطٚض١ٜ. ٚايػ١َ٬ , ٚاجملتُ  ٚايب١٦ٝ,

 :ايبشجٞ املؿطٚع أٖساف

 َالالٔ املذلتالالب ا٭ثالالط تتٗبالال  عًالال٢ املؿالالطٚع ٖالالصا أٖالالساف غالالذلنع

 ٚايػالالال١َ٬ املػالالالتسا١َ ايتُٓٝالالال١ أبعالالالاز عًالالال٢ يًػالالالٝاض٠ املالالالطأ٠ قٝالالالاز٠

 : ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً يوٚش املطٚض١ٜ,

 :ع٢ً ٜطنع ايصٟ ا٫قتكازٟ . ايُبعس1

 يٮغط٠. ايؿٗطٟ ايسخٌ َعس٫ت ضؾ  يف املطأ٠ زٚض -

 يًُطأ٠. احملت١ًُ ايٛظٝؿ١ٝ ٚاجملا٫ت ايؿطم -

 يٮغط٠. ايؿٗطٟ ايٓكٌ ع٢ً ايكطف َعس٫ت -

 نػالالالا٥كا يًعُالالالٌ ايٛاؾالالالس٠ ا٭دٓبٝالالال١ ايعُايالالال١ تهالالالايٝـ -

   املٓاظٍ. يف خاقا

 ـالاضز  ا٭داْالب  يًػالا٥كا  ايسٚيٝال١  املايٝال١  ا٫تاؿٛ سذِ -

 املًُه١.
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 اغت٬ٗن٘. َٚعس٫ت ايٛقٛز َبٝعات -

 ايػٝالالالالاض ٚقٛالالالال  ايػالالالالٝاضات, ببٝالالالال  اـاقالالالال١ ايؿالالالالطنات -

 ٚايتةَٝٓات. ٚايكٝا١ْ

 ٚأٚبالالالالط, نالالالالطِٜ, َجالالالالٌ: ايػالالالالٝاضات, تالالالالةدرل ؾالالالالطنات -

 . ٚغرلٖا

 :ا٫دتُاعٞ . ايُبعس2

  .ايعامل َػت٣ٛ ع٢ً يًُطأ٠ ايص١ٖٝٓ ايكٛض٠ -

 يًُطأ٠. اي١َٝٛٝ اؿٝا٠ من  -

   يًُطأ٠. املتاس١ ٚايعٌُ ايتعًِٝ ؾطم -

  ٚخاضدٗا. ا٭غط٠ زاخٌ ا٫دتُاعات ايع٬قات -

 املعٟٓٛ. ٚايسعِ ا٭غطٟ ا٫غتكطاض -

 ايٓؿػٞ. ٚايطنا ا٫دتُاعٞ ايتُها -

   ايَٝٛٞ. ايتٓكٌ ٚغا٥ٌ َ  اي١َٝٛٝ املعاْا٠ -

  با٭غط. اـاقا ايٛاؾسٜٔ ايػا٥كا َؿانٌ -

 : ايب٦ٝٞ . ايُبعس3

  املتٛق . املطٚضٟ ا٫ظزساّ -

ٛٗخ -  املتٛق . اؾٟٛ ايتً

ٛٗخ -  املتٛق . ايهٛنا٥ٞ ايتً

ٛٗع -    املػذ١ً. املطنبات ٚأيٛإ أْٛاع يف ايتٓ

   املكٛٛع١. ا٭َٝاٍ َعس٫ت يف ايتعاٜس -
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 ايهٗطبا١ٝ٥. ايػٝاضات اغتدساّ ع٢ً اإلقباٍ -

 : املطٚض١ٜ ايػ١َ٬ . ُبعس4

 ٤٬ََتٗالالا َٚالالس٣ َٚطاؾكٗالالا, يًٛالالطم غالالتٝعاب١ٝا٫ ايٛاقالال١ -

   يًػٝاض٠. املطأ٠ قٝاز٠ َتًٛبات ٫غتٝعا 

 املتٛقعال١  ايًٛالب  يعٜاز٠ اغتٝعابٗا َٚس٣ ايػٝاضات َٛاقـ -

  عًٝٗا.

 املتٛقع١. املطٚض١ٜ اؿٛازخ يف ايٓػا٤ َػا١ُٖ ْػب١ -

   املػذ١ً. املطٚض١ٜ املدايؿات يف ايٓػا٤ َػا١ُٖ ْػب١ -

 ايٓػا٤. ؾٝٗا تتػبب قس اييت ملطٚض١ٜا اؿٛازخ أْٛاع -

 ايٓػا٤. ؾٝٗا تتػبب قس اييت اؿٛازخ أغبا  -

 املطٚض. ٚأْع١ُ بكٛاْا ايٓػا٤ ايتعاّ َس٣ -

 :ايسضاغ١ َٓٗذ١ٝ

 َجالالٌ: ايسضاغالال١, يف ايعًُٝالال١ املٓالالاٖر َالالٔ عالالسز اغالالتدساّ غالالٝتِ

 ٚاملالالٓٗر َهالالاْٞ, إطالالاض يف املٛنالالٛعٞ ٚاملالالٓٗر ايتالالاضىٞ, املالالٓٗر

 غالالتعتُس نُالالا املٓالالاٖر. َالالٔ ٚغرلٖالالا ايتتبعالالٞ, ٓٗرٚاملالال ايتشًًٝالالٞ,

 ا٭ٚيٝال١  ايبٝاْالات  ٚمجال   املٝالساْٞ,  املػالض  عًال٢  َععُٗا يف ايسضاغ١

 نسضاغالال١ ايػالالعٛز١ٜ ايعطبٝالال١ املًُهالال١ َٓالالاطل مجٝالال  َػالالت٣ٛ عًالال٢

 َٚالا  املًُهال١,  يف يًػالٝاض٠  املطأ٠ يكٝاز٠ ايطأٖ ايٛن  ُتذٚػس ساي١

 املػالالالتسا١َ تُٓٝالالال١اي عًالالال٢  ثالالالاض َالالالٔ ايٛنالالال  ٖالالالصا عًالالال٢ غٝػالالالتذس

 املالالالطأ٠ قٝالالالاز٠ قبالالالٌةَالالالطسًتا:  عًالالال٢ ٚشيالالالو املطٚضٜالالال١, ٚايػالالال١َ٬

 . يًػٝاض٠, ٚبعسٖا
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 :ا٫غتبٝإ اغتُاضات ٚخكا٥ل َٛاقؿات

 :املػتٗسؾ١ ايؿ١٦ -

 َٚكالُٝا,  َالٛاطٓا  ْٚػالا٤,  ضداٟيالا  اجملتُال   ؾالطا٥ض  مجٝ     

 .ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ َٓاطل ٚقط٣ َسٕ َػت٣ٛ ع٢ً

 :ِايتكُٝ -

 َالالٔ ُتعٖبالالة ا٭ٚىل ايج٬ثالال١ ا٭دالالعا٤ أدالالعا٤, مخػالال١ عًالال٢ ٜؿالالتٌُ

 يًذالالع٤ بايٓػالالب١ أَالالا با٫غالالتبٝإ, املػالالتٗسؾ١ ايؿالالطا٥ض مجٝالال  ٔقبالالٌ

 يف سالالا ىالالتل  ايكٝالالاز٠, عًالال٢ يًعاظَالالات ُخٚكالالل ؾكالالس اـالالاَؼ

 ايطداٍ. زٕٚ ؾك  بايٓػا٤ ايطاب  اؾع٤

 :ايسضاغ١ ع١ٓٝ -

 ِ ِ  بالالا  يتٓاغالالب ٚا بايٓػالالب١  ايسضاغالال١  عٝٓالال١  ؼسٜالالس  غالالٝت  سذالال

 اإلزاض١ٜ. املًُه١ َٓاطل ع٢ً اؾػطايف ٚتٛظٜعِٗ ايػهإ

 :ايتٛظٜ  َطاسٌ -

 املالالالطأ٠ قٝالالالاز٠ قبالالالٌ َالالالا َالالالطسًتا: َطسًالالال١ عًالالال٢ تٛظٜعالالال٘ غالالالٝتِ

 ايبٝاْات, ؼًٌٝ شيو بعس يٝتِ بعسٖا  َا ايجا١ْٝ ٚاملطس١ً يًػٝاض٠,

 اجملتُالال  بٓؿالال  غالالتعٛز ايالاليت ٚايتٛقالالٝات ايٓتالالا٥ر بةؾهالالٌ ٚاـالالطٚز

  ايٛطٔ. َٚكًش١

 :ايتشؿٝع ٚغا٥ٌ -

 املٓالاطل  عًال٢  َٛظعال١  غالٝاضات  عًال٢  ايػشب عٔ اإلع٬ٕ غٝتِ

ٕ  ٚشيو َٓٛك١  يهٌ غٝاض٠ بٛاق  باملًُه١, اإلزاض١ٜ  تعب٦ال١  يهالُا

   ٚنا١ًَ. قشٝش١ بٛطٜك١ ا٫غتبٝإ
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 :املطنع٠ ايٓكاف فُٛع١ ٚخكا٥ل َٛاقؿات

 :املػتٗسؾ١ ايؿ١٦ -

 املًُهال١,  َػت٣ٛ ع٢ً َطنع٠ ْكاف فُٛع١ 10 إعساز مت

 َٚكالالُٝا, عًالال٢  َالالٛاطٓا ْٚػالالا٤, ضداٟيالالا اجملتُالال  ؾالالطا٥ض تؿالالٌُ

   ايػعٛز١ٜ. ايعطب١ٝ املًُه١ َٓاطل ٚقط٣ َسٕ َػت٣ٛ

   :ايتكُِٝ -

 ٚاحملالالالٛض ا٫قتكالالالازٟ, احملالالالٛض: قالالالاٚض أضبعالالال١ عًالالال٢ تؿالالالتٌُ

 املطٚض١ٜ. ايػ١َ٬ ٚقٛض ايب٦ٝٞ, ٚاحملٛض اجملتُعٞ,

 :ايسضاغ١ ع١ٓٝ -

 :ايتاي١ٝ ايعُط١ٜ ايؿ٦ات اغتكٛا  مت

 غ١ٓ. 05-76: ا٭ٚىل ايعُط١ٜ ايؿ١٦

 غ١ٓ. 15-06: ايجا١ْٝ ايعُط١ٜ ايؿ١٦

 غ١ٓ. 25-16: ايجايج١ ايعُط١ٜ ايؿ١٦

  غ١ٓ. 35  -26: ايطابع١ ايعُط١ٜ ايؿ١٦

 يهٌ  عُط١ٜ ؾ١٦ نٌ َٔ َٚؿاضنات َؿاضنا 72 بٛاق 

   قٛض.

 :ايتٓعِٝ َطاسٌ -

 املالالالطأ٠ قٝالالالاز٠ قبالالالٌ َالالالا َطسًالالال١ َالالالطسًتا: عًالالال٢ تٓعُٝٗالالالا مت

 ؼًٝالالالٌ شيالالالو بعالالالس يٝالالالتِ بعالالالسٖا, َالالالا ايجاْٝالالال١ ٚاملطسًالالال١ يًػالالالٝاض٠,

ٌ  ٚاـالالطٚز  ايبٝاْالالات,  ايالاليت  ايهٝؿٝالال١  ٚايتٛقالالٝات  ايٓتالالا٥ر  بةؾهالال

  ايٛطٔ. َٚكًش١ اجملتُ  بٓؿ  غتعٛز
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 :اإليهذلْٚٞ ايتٛبٝل ٚخكا٥ل َٛاقؿات

 :املػتٗسؾ١ ايؿ١٦ -

 ايتالسضٜب  َالساضؽ  يف ٚاملػذ٬ت كٝاز٠اي ع٢ً ايعاظَات ايٓػا٤

   ايكٝاز٠. ضخك١ ع٢ً يًشكٍٛ املًُه١, َػت٣ٛ ع٢ً ايكٝاز٠ ع٢ً

 :ايتكُِٝ -

 اؾالال٫ٛت أدٗالالع٠ عًالال٢ ؼًُٝالال٘ ٜالالتِ إيهذلْٚالالٞ تتٗبالال  ْعالالاّ ٖالالٛ

 ايسضاغ١. َٔ املػتٗسؾ١ يًؿ٦ات

 :ايسضاغ١ ع١ٓٝ -

ٔ  ايسضاغال١  عٝٓال١  ؼسٜس غٝتِ ٍ  َال  عًال٢  ايعاظَالات  ايٓػالا٤  خال٬

 َػالت٣ٛ  عًال٢  ايكٝاز٠ ع٢ً ايتسضٜب َساضؽ يف ٚاملػذ٬ت ز٠,ايكٝا

 ايكٝاز٠. ضخك١ ع٢ً يًشكٍٛ املًُه١,

 :ايتٛبٝل َطاسٌ -

 يهالالالالالٌ أٜالالالالالاّ 5 بٛاقالالالالال  َالالالالالطسًتا, عًالالالالال٢ تٛبٝكالالالالال٘ غالالالالالٝتِ

 املالالالالطأ٠ تباؾالالالالط إٔ قبالالالالٌ ا٭ٚىل املطسًالالالال١ تهالالالالٕٛ عٝالالالالح َطسًالالالال١,

 يًكٝالالالالاز٠  املالالالالطأ٠ َعاٚيالالالال١ بعالالالالس ايجاْٝالالالال١ ٚاملطسًالالالال١ ايػالالالالٝاض٠, قٝالالالالاز٠

 ايٓتالالالالا٥ر بةؾهالالالالٌ ٚاـالالالالطٚز ايبٝاْالالالالات, ؼًٝالالالالٌ شيالالالالو بعالالالالس يٝالالالالتِ

 َٚكالالالالًش١ اجملتُالالالال  بٓؿالالالال  غالالالالتعٛز ايالالالاليت ايهٝؿٝالالالال١ ٚايتٛقالالالالٝات

   ايٛطٔ.

 :ايتشؿٝع ٚغا٥ٌ -

 أنالدل  يهُإ ٚشيو ايتشؿٝع١ٜ  اؾٛا٥ع َٔ عسز تكسِٜ غٝتِ

 ايتٛبٝل. ؼٌُٝ يف املؿاضنات َٔ ممهٔ عسز
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 :ايبشجٞ املؿطٚع كطدات

 DD1 

 A review of the current mobility and travel situation in
Saudi Arabia and official datasets related to travel- and driving 
in Saudi Arabia 

 DD2

 The data collection tool for Wave 1 and the new datasets
about women’s reaction and willingness to driving 

 DD3

 The data collection tool for Wave 2 and the new datasets
about changes in women’s lives and travel behaviour since the 
ban on women driving has been lifted 

 PD1

 Comparison of women’s attitudes towards driving across
different geographical areas before and after the ban is lifted 

 PD2

 Comparing the factors affecting women’s choice of
issuing a driving licence across different geographical areas in 
Saudi Arabia 

 PD3

 Hybrid choice model quantifying the magnitude of the
factors affecting women’s choice to drive 

 PD4

 Changes in daily life activities of women who drive

 PD5

 The social impact of lifting the ban on women driving and
its effect on women's happiness and well-being 

 PD6

 The impact of women driving on employment and  vehicle
sales 

 PD7

 The impact of women driving on vehicle miles travelled
and fuel demand 



04 

–1428  1422  
19 

 PD8

 The impact of women driving on traffic congestion and
transport network efficiency? 

 PD9

 One year of women driving in Saudi Arabia: How have
the road traffic accidents statistics changed? 

 RD10

 The overall impact of women driving on the sustainable
development: the social, economic, environmental, and safety 
dimensions (in depth statistical analysis and comparison of 
Wave 1 and Wave 2 data.) 

 DD = Dataset Deliverables

 PD = Paper Deliverables that will be submitted to journals
and conferences 

 RRD  = Research Report Deliverables

 

 ايػالالُاح قالالطاض أسالالسخ يكالالس: وكاااٌ تعكيااب د. ىااوف الغاماادي  

. يالال٘ ٚاملعاضنالالا امل٪ٜالالسٜٔ بالالا نالالبرّلا تؿاعًٟالالا يًػالالٝاض٠ املالالطأ٠ بكٝالالاز٠

ٍ  بعس ايكطاض ٚدا٤ ٌ  دالس ٟ  بالا  طٜٛال ٞ  َ٪ٜالس  أ٠,املالط  قٝالاز٠  َٚعاضنال

 غالالٝعٌٜ سكٝكالال١. ٚغالالًبٝات٘ إهابٝاتالال٘ سذالالِ تعالالساز يف بالالايػٛا ايالالصٜٔ

ٞ  املالالطأ٠, يكٝالالاز٠ ايطزلٝالال١  املٛاْالال  ايكالالطاض  يف اـٝالالاض  ا٭غالالط ٜٚعٛالال

 ْٚتالالا٥ر َػالال٪ٚيٝات ٚوًُالالٗا عالالسَٗا, َالالٔ بايكٝالالاز٠ يًُالالطأ٠ ايػالالُاح

 ادتُاعٝالالال١  ثالالالاض ايكالالالطاض ٖالالالصا عالالالٔ غالالالٝٓتر نُالالالا ْػالالالا٥ٗا, قٝالالالاز٠

ُٝ سٝالح  َتعالالسز٠, ٚاقتكالاز١ٜ   عًالال٢ ٚقالالسضتٗا املالطأ٠  اغالالتك٬ي١ٝ عٚعظغالال

 زضدالالالالات ٚبةقكالالالال٢ _ ٖٓالالالالا غالالالالةضنع ايكالالالالطاض, ٚاؽالالالالاش اؿطنالالالال١

ايكالطاض,   شلالصا  احملتًُال١  ا٫قتكالاز١ٜ  اٯثالاض  عًال٢  _ املُه١ٓ اؿٝاز١ٜ

:ٖٞٚ 
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 ٚايالالسٍٚ املتشالالس٠ اي٫ٜٛالالات يف ٚاغالالّعا تطسّٝبالالا ايكالالطاض أثالالاض -

 ٚايؿدكالالالٝات اؾٗالالالات َٛقالالالـ تععٜالالالع إىل أز٣ سٝالالالح ا٭ٚضٚبٝالالال١ 

 أغالالِٗ نُالالا ايػطبٝالال١, ايكالالطاض قالالٓ  أضٚقالال١ زاخالالٌ يًػالالعٛز١ٜ امل٪ٜالالس٠

 ٜتعًالل  ؾُٝالا  خكّٛقالا  املًُهال١,  قالٛض٠  ؼػالا  يف ٚانش١ بكٛض٠

 َ٪ؾالطات  ٚبالست . ايػالعٛز١ٜ  ايسٚيال١  تهؿًالٗا  اياليت  اؿطٜات بكهاٜا

 املطسالالب ا٭َطٜهٝالال١ اـاضدٝالال١ َٛقالالـ يف ٚانالالش١ ايذلسٝالالب ٖالالصا

ٞ  ٚايتساٍٚ بايكطاض, ٞ  اإلع٬َال ـ  يف اإلهالاب  إخباضٜال١  َٚٛاقال   قالش

 .بٛغت" ٚ"ٚاؾٓٛٔ تاميع", "ْٜٝٛٛضى َجٌ: ١َُٗ,

 أدالالٌ َالالٔ عٓٗالالا غٓالال٢ ٫ نالالطٚض٠ ا٫دتُالالاعٞ ا٫ْؿتالالاح ُٜعالالٗس -

 ايػالالالٝاس١ قٛاعالالالات ؼتالالالٌ ايالالاليت اؾسٜالالالس٠, ا٫قتكالالالاز١ٜ اـٛالالال 

ُّالالا َٛقّعالالا ٚايذلؾٝالال٘ ٚاـالالسَات  ا٭خالالرل ايكالالطاض ٚغالالٝسعِ ؾٝٗالالا, َٗ

ٟٛٗيالالالا ٖٓالالالاى بالالالةٕ يًدالالالاضز قالالالٛض٠ ُٜٚكالالالٚسّ ا٫دتُاعٝالالال١, اؿطٜالالالات  ؼ

ّٝالالالا  ٚادٗالالالت سٝالالالح ايػالالالعٛزٟ, ايالالالساخٌ يف والالالسخ ًَُّٛغالالالا فتُع

ٛ  عًال٢  َٓتذعالات  يتٛالٜٛط  املًُه١ خٛ   قبايال١  تكال   دعٜالط٠  32 مال

 ٖالالصٙ قالالسض٠ يف ا٭محالالط تؿالالهٟٝها  ايبشالالط عًالال٢ املًُهالال١ غالالٛاسٌ

ِٖ َٚالالٔ اجملتُعٝالال١, ايتشؿعالالات َٛادٗالال١ عًالال٢ املؿالالطٚعات  ؾٗالالصا َثالال

ٕٖ إىل نُالالا أْالال٘ َ٪ؾالالطْ  اي٬ظَالال١, ايهالالُاْات بساٜالال١ ُٜكالالٚسّ ايكالالطاض  أ

 .بٛنٛح بسأ فتُعٝ٘ااْؿتاّسا 

 تػالالالالالالالرلات بايهالالالالالالالطٚض٠ تعالالالالالالال  يًػالالالالالالالٝاض٠ املالالالالالالالطأ٠ قٝالالالالالالالاز٠ -

 تٛغالالالالالٝ  ىالالالالالٗل ؾُٝالالالالالا اؿٝالالالالالا٠, منالالالالال  يف نالالالالالد١ُ ادتُاعٝالالالالال١

ٞ  سهالالالٛضٖا ٍ  اجملتُالالال   ٜٚٗٝالالال٧ ٚزٚضٖالالالا,  ا٫دتُالالالاع  املعٜالالالس  يكبالالالٛ

 .ايتػرلات َٔ
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 ايعٛاَالالالٌ َالالالٔ تهالالالٕٛ قالالالس هابٝالالال١اإل ا٫دتُاعٝالالال١ ايٓتالالالا٥ر -

ٔ  ٚاؿالس  بالايكطاض,  ؼؿٟعالا  ا٭نجط ايكٛاعات إقٓاع مٛ ايساؾع١  َال

 ا٭طؿالاٍ,  نالس  ٚايعٓـ ا٫ختٛاف, َجٌ: اؾطا٥ِ  تٗسٜسات بع 

 .ايٛاؾسٜٔ ايػا٥كا بع  داْب َٔ تٓتر قس اييت

 خالال٬ٍ اجملتُعالالٞ ا٫ْؿتالالاح باػالالاٙ خٛالالٛات ٖٓالالاى ناْالالت -

 َٛاقال١ً  يف تتُجٌ اؾسٜس٠ اـ٠ٛٛ ١ُٝأٖ يهٔ ا٭خرل٠, ايػٓٛات

 ٚا٫ْؿتالالالالالاح ايتشالالالالالسٜح اػاٖالالالالالات ايػالالالالالعٛز١ٜ ايعطبٝالالالالال١ املًُهالالالالال١

ٝ٘الا,  احملطن١ ايكٝازات ػاٙ سازل١ ضغا٥ٌ ٚبح اجملتُعٞ, ٔ  زٜٓ  َال

 َتؿالالالسز٠, زعٜٛالالال١ ؾدكالالالٝات عالالالل اإلدالالالطا٤ات َالالالٔ عالالالسز خالالال٬ٍ

 أٟ َالالال   عالالالعّ غالالالتتعاٌَ املًُهالالال١  إٔ اإلدالالالطا٤ات ٖالالالصٙ ٚت٪نالالالس

 .ايسٜ  ٜ يًتشط قا٫ٚت

 تةنٝالس  خ٬ٍ َٔ ايكطاض ايطزل١ٝ ايس١ٜٝٓ امل٪غػ١ زعُت -

ّ  "إٔ ايعًُالا٤  نباض ١٦ٖٝ  َكالًش١  ٜتالٛخ٢  ايؿالطٜؿا  اؿالطَا  خالاز

ٔ  شيالو  َٚال   اإلغ١َٝ٬", ايؿطٜع١ تكطضٙ َا ن٤ٛ يف ٚؾعب٘ ب٬زٙ  َال

 قالالس زٜٓٝالال١, ؾدكالالٝات قبالالٌ َالالٔ ضاؾهالال١ سطنالال١ تتبًالالٛض إٔ املتٛقالال 

 ضاؾهالال١ ؾالالطع١ٝ ؾتالالا٣ٚ غالالابٟكا ِٖإقالالساض بػالالبب يًُعاضنالال١  تتذالال٘

 .يًكطاض

 ايًٛالب  ظٜالاز٠  املالطأ٠  يكٝالاز٠  احملتًُال١  ا٫قتكالاز١ٜ  اٯثاض َٔ -

 بةعساز املطنبات غا٥كٞ عسز اضتؿاع ُٜتٛق  سٝح ايػٝاضات, ع٢ً

 إٔ قالالالشٝض. ايٛالالالطم َعذلنالالالات غالالالٝسخًٔ ايًالالالٛاتٞ ايٓػالالالا٤ تكالالالاض 

ٔ  َطنباتٗالا,  غا٥كٞ َٔ غتتدًل ا٭غط بع   يف ايذلادال   ٚيهال

ٌٖ غالالٝهٕٛ ٖالال٪٤٫ سزعالال  عالالسز يف املتٛقعالال١ ايعٜالالاز٠ َالالٔ بهالالجرل أقالال

 .ايػا٥كات
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 غالالالا٥كٞ عالالالسز يف طؿالالالط٠ ٖٓالالالاى غالالالتهٕٛ ايبساٜالالال١ عٓالالالس -

 شلالا,  ٚاملتكٓالات  يًكٝالاز٠  املتعٛؿالات  ايٓػالا٤  عالسز  بػبب املطنبات 

 .ايدلاضٟ يف ٜػكٔ أٚ أدٓب١ٝ, ضخّكا َٓٗٔ نجرلات ؼٌُ ٚاي٬تٞ

ٛ  غالٝٓدؿ   املالطأ٠  ٝاز٠بك ايػُاح َٔ ا٭ٚىل ايػ١ٓ بعس -  منال

 أنجالط  ايتذطبال١  إهابٝالات  ناْالت  إشا ٚغرلتؿ  املطنبات, غا٥كٞ

 .املطأ٠ قٝاز٠ ظس٣ٚ غًبٝاتٗا َٔ

 يف نالالالبرل٠ ظٜالالالاز٠ ٖٓالالالاى ؾػالالالتهٕٛ ايٜٛٛالالالٌ ا٭َالالالس عًالالال٢ -

 إىل املطنبالالات ْػالالب١ ٚغالالتعزاز املطنبالالات, غالالا٥كٞ عالالسز إمجالالايٞ

 .ايػٝاضات عسز يف قؿع٠ ٜع  َا ايػهإ  عسز

ٔ  ايػالٝاضات  عًال٢  ايًٛب منٛ ٜسغٝع - ٛ   َال  َالا  ٚاضزاتٗالا, ٖٚال

 قالٓاع١  ْؿال٤ٛ  دس٣ٚ َٔ غرلؾ  ٚيهٓ٘ املسؾٛعات, َٝعإ غٝجكٌ

 .ق١ًٝ غٝاضات

 اـالالسَات قٛالالاع زعالالِ إىل املطنبالالات عالالسز ظٜالالاز٠ غالالتكٛز -

ٔ  اييت باملطنبات, ٚاملطتب١ٛ ايساع١ُ ٚايػً   قٛاعالات  أبطظٖالا:  َال

 ٚايتالةَا  ٚعًٜٛالٗا,  ٗا,ٚقالٝاْت  غٝاضٖالا,  ايػٝاضات ٚقٛال   َبٝعات

 .شلا ايٛقٛز ٚتٛؾرل عًٝٗا,

 اؿطنالالالالال١ يف نالالالالالبرّلا زّٚضا املطنبالالالالالات قالالالالالٓاع١ تًعالالالالالب -

 يف تةثرلٖالا  تؿالٗعب  بػالبب  ايالسخٌ   عايٝال١  ايعالامل  يبًسإ ا٫قتكاز١ٜ

 بٗالا  املطتبٛال١  ٚايكٛاعالات  َػاُٖتٗا تعٜس ٚقس نهٌ, ا٫قتكاز

 .احملًٞ ايٓاتر َٔ امل١٦ يف 73 ع٢ً

-  ٞ  ؾتالالّٛضا اؿالالايٞ ايٛقالالت يف احملًٝال١  املطنبالالات مأغالالٛا تعالاْ

 ا٭غالالٛام, ٖالالصٙ إْعالالاف إىل ايكالالطاض ٜكالالٛز ٚقالالس ايًٛالالب, يف ٚانالالّشا
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 تعالالاْٞ أْٗالالا بعهالالِٗ ٜالالصنط ايالاليت ايػالالٝاضات أغالالعاض تعالالايف ٚضمبالالا

 .تطادّعا

 عًالالال٢ ايًٛالالالب ظٜالالالاز٠ َالالالٔ املكالالالاضف اغالالالتؿاز٠ املتٛقالالال  َالالالٔ -

ٍ  َٔ ايػٝاضات ِ  ظٜالاز٠  خال٬  إٜالطازات  غالذلتؿ   نُالا  ايتُٜٛالٌ,  سذال

 أغالالعاض أَالالا. اإلدبالالاضٟ ايتالالةَا َتًٛبالالات بػالالبب ايتالالةَا ؾالالطنات

 اؿالٛازخ,  َعالس٫ت  يف ظٜالاز٠  ٖٓالاى  ناْالت  إشا تطتؿ  ؾكس ايتةَا

 .َعس٫تٗا يف تطاد  ٖٓاى نإ إشا ٚغتٓدؿ 

 أنجالالط ايٓػالالا٤ إٔ إىل اجملالالاٚض٠ ايالالسٍٚ بعالال  بٝاْالالات تؿالالرل -

َّا ٔ  املالطٚض,  بةْع١ُ ايتعا ٌٗ  ٚأْٗال ٔ  ٚشلالصا  ؿالٛازخ  ا ْػالب  يف أقال  ؾُال

ـ  تطادال   املطدض ٌ  ا٭َالس  يف ايتالةَا  تهالايٝ  ايػالٝاضات  عًال٢  ايٜٛٛال

 .يًكطاض ْتٝذ١

 ايػالالٝاضات, عالالسز ظٜالالاز٠ ؾالال ٕ ايتشتٝالال١, ايبٓٝالال١ ىالالٗل ؾُٝالالا -

 ايٛالطم,  عًال٢  ايهػٛط غرلؾ  املكٛٛع١ املػاؾات إمجايٞ ٚاضتؿاع

 َٚػالالتًعَات ايكٝالالاز٠, َٚالالساضؽ يًُٛاقالالـ, املدككالال١ ٚاملػالالاسات

 ايتشتٝال١  ايبٓٝال١  يف ا٫غالتجُاض  َتًٛبات غٝعٜس ٖٚصا. املطٚض ضاتٚإزا

ٝ٘الالا عًٜٛالال٘ ميهالالٔ ايالالصٟ يًُطنبالالات, ٝ٘الالا أٚ دع٥  ايػطاَالالات َالالٔ نً

 .املطنبات ع٢ً املؿطٚن١ ٚايطغّٛ

 َالالا ايٛقالالٛز  عًالال٢ ايًٛالالب املطنبالالات أعالالساز ظٜالالاز٠ غالالذلؾ  -

ِ  إيػالا٤  تةثرل ًٜػٞ أٚ غٝدؿـ  سايال١  ٚيف أغالعاضٙ,  ٚضؾال   ايٛقالٛز  زعال

 غالالٝهٕٛ َٓالال٘ احملًالالٞ ا٫غالالت٬ٗى ظٜالالاز٠ ؾالال ٕ ايٛقالالٛز, زعالالِ إيػالالا٤

 ملٝالالعإ بايٓػالالب١ غالالًي ٚيهٓالال٘ ايسٚيالال١, إلٜالالطازات بايٓػالالب١ سٝازٜ٘الالا

 .املسؾٛعات
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 مل َالالالا ايب٦ٝالالال١ يف غالالالًّبا ايٛقالالالٛز اغالالالت٬ٗى ظٜالالالاز٠ غالالالت٪ثط -

ٝ٘ا ٚاملطنبات ايٛقٛز َٛاقؿات تتشػٔ  .ب٦ٝ

 -ملالالالطأ٠ ا عهالالالا َالالالٔ املالالالطأ٠ بكٝالالالاز٠ ايػالالالُاح غالالالٝعٜس -

 ايعُالالالٌ إىل ٚقالالالٛشلا ٜٚٝػالالالط أغطتٗاالالالال أٚ يٓؿػالالالٗا املعًٝالالال١ خكٛقالالالا

 .ٚايتعًِ

 ا٭َالس  عًال٢  ا٭دط٠ ٚغٝاضات ايتٛقٌٝ ؾطنات غتتهطض -

٘  ايٛقالت  ٚيف خالسَاتٗا,  عًال٢  ايٓػالا٤  طًالب  تطادال   َٔ ايٌٜٛٛ  ْؿػال

 ٚا٭غالالط, يًٓػالالا٤ بايٓػالالب١ َالالذل يًهًٝالالٛ ايٓكالالٌ تهالالايٝـ غالتٓدؿ  

 ٜعال   َالا  ٚايتسضٜب  ٚايتعًِٝ ايعٌُ ع٢ً ايٓػا٤ طًب غرلتؿ  ٚبٗصا

 َعٜالالس يتالالٛؾرل اؿادالال١ ٜٚطؾالال  ايعُالالٌ, غالالٛم يف َؿالالاضنتٗٔ اضتؿالالاع

 .يًُطأ٠ ايعٌُ ؾطم َٔ

 غالٝعٜس  َالا  ٚايتعًالِٝ   ايتالسضٜب  يف ايٓػالا٤  اغالتجُاض  غٝتععظ -

 .نهٌ ٚاجملتُ  املطأ٠ إلْتاد١ٝ املععظ٠ ايبؿط١ٜ ا٭َٛاٍ ض٩ٚؽ

ٔ  غالٝدؿ   َالا  غالط  ا٭ غا٥كٞ أعساز تطاد  املتٛق  َٔ -  َال

ِ  اـاضز, ٖٚالصا  إىل ايتش٬ٜٛت ٕ  غالٝسع  ؾٗٓالاى  املالسؾٛعات,  َٝالعا

 ايػالالا٥ل وعالال٢ ايٛاؾالالس٠, يًعُايالال١ غالالٜٓٛ٘ا ؽالالطز ضٜالالاٍ ًَٝالالاض 740

 َبالالايؼ ُٜالالٛؾدط ممالا  ايتشالال٬ٜٛت  ٖالصٙ  َالالٔ %22 بٓػالب١  ؾٝٗالالا اـالام 

 ايًٛالالب ٜطتؿالال  قالالس املكابالالٌ يف ايبًالالس, َكالالًش١ يف ٜٚكالالٗب نالالد١ُ,

 .ٚايتعُِّ يًعٌُ أنجط املطأ٠ خطٚز بػبب ملٓعيٝاتا ايعا٬َت ع٢ً

 َػالالال٪ٚيٝات َالالالٔ َعٜالالالّسا غالالالتتشٌُ املالالالطأ٠ قٝالالالاز٠ سايالالال١ يف -

 املالساضؽ  إىل ٚأطؿاشلالا  ْؿػٗا تٛقٌٝ فاٍ يف ٚخكّٛقا ا٭غط٠,

٘  ٚاملػتؿالالؿٝات  ٌ  تؿالالٗطؽ  ٜعالال   َالالا  ٚايتػالالٛم   ٚايذلؾٝالال  بسضدالال١  ايطدالال
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ٌ  أنالالدل  عالالس٫ت َ خؿالال   يف ٜػالالاعس  قالالس ٖٚالالصا  ايذلؾٝالال٘,  أٚ يًعُالال

 .ايعُاي١ إْتاد١ٝ َٔ ٜٚطؾ  ايعٌُ, يف ايتػٝب

ٟٛالا,  ايكطاض تةثرل ؾػٝهٕٛ ا٭غط ملٝعاْٝات بايٓػب١ -  كتً

 خالال٬ٍ َالالٔ ايٓكالالٌ تهالالايٝـ خؿالال  يف ا٭غالالط بعالال  غالالتٓذض سٝالالح

 ٚغٝػالاعس  املكٛٛعال١,  املػالاؾات  خؿال   أٚ غالا٥كٝٗا,  َٔ ايتدًل

 بعالالال  سكالالالٍٛ تٝػالالالرل خالالال٬ٍ َالالالٔ زخًالالالٗا ضؾالالال  عًالالال٢ أخالالالط٣ أغالالالّطا

ـ  غالذلتؿ   يف سالا  عٌُ, ع٢ً ازٖاأؾط ٌ  تهالايٝ  اياليت  يٮغالط  ايٓكال

 .أخط٣ تػٝرلات أٟ إسساخ بسٕٚ غٝاضاتٗا عسز غتعٜس

 ض٩ٜالال١ ؾكالالس ْكالالت  ا٭دالالٓي, ا٫غالالتجُاض دالالص  عًالال٢ ا٭ثالالط -

ٔ  املباؾط٠ ا٭دٓب١ٝ ا٫غتجُاضات ْػب١ ضؾ " ع٢ً املًُه١ %  1.6 َال

 ٫ٚ ,%" 3.5 ٖٚالالٛ ايعالالاملٞ, املعالالسٍ إىل احملًالالٞ ايٓالالاتر إمجالالايٞ َالالٔ

ِ  أسس نإ ايكٝاز٠ َٔ املطأ٠ َٓ  إٔ ؾو  ا٫دتُاعٝال١  ا٭غالبا   أٖال

 َٛنالالٛع يف ٜهؿالالٞ ٫ٚ ا٭دالالٓي, ا٫غالالتجُاض تالالسؾُّل َالالٔ ؼالالٗس ايالاليت

ا٫قتكالالاز١ٜ   ٚايتػالال٬ٝٗت ايعٛاَالالٌ ا٭دالالٓي ا٫غالالتجُاض اغالالتكٛا 

ٌٖ ٭ٕ  وتاز ٚإمنا ٚاإلعؿا٤ات, ايتػ٬ٝٗت ُتكٚسّ ا٭خط٣ ايسٍٚ ن

 ٚادتُاعٝ٘الا  اقتكالازٜ٘ا  َتهاًَال١  يب١٦ٝ ا٭دٓي ا٫غتجُاض  اغتكٛا

ٞ  ٚثكاؾٝ٘ا ٛ  ايبًالس,  يف ٜٚػالتكط  يٝالةت ٘  ؼكَّاللَ  أَالط  ٖٚال  بايػالُاح  بعُهال

 .اغتهُاشلا هب أخط٣ عٛاٌَ ؾٝ٘ ٚبكٞ ايػٝاض٠, بكٝاز٠ يًُطأ٠

َّا, ايػعٛزٟ  ا٫قتكاز َكًش١ يف ٜٚكٗب دط٤ٟ, ايكطاض ختا

 ْػالالالب١  يف نالالالعـ ٖٓالالالاى  نالالالإ سؾًكالالال  ,0212 ايػالالالعٛز١ٜ ٚض٩ٜالالال١

 ؾًالالِ املانالال١ٝ  ايعكالالٛز خالال٬ٍ ايالالٛط  ا٫قتكالالاز يف املالالطأ٠ َػالالا١ُٖ

ـ  ؾطّقالا  0212 ض١ٜ٩ محًت ؾُٝا  %02 إىل تكٌ  يًالصنٛض  ٚٚظالا٥
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ٔ  أندل, ايعٌُ غٛم يف املطأ٠ ٚسك١ ٚاإلْاخ,  إٔ ايعسايال١  غالرل  ؾُال

ٌ  ٜػتؿٝس ٘  ايطدال ٔ % 22 املالطأ٠  يف  سالا تػالتكٛ    ناًَٟالا,  بطاتبال  َال

َّالا  تتهالض  ايػالعٛز١ٜ  ض٩ٜال١  ؾ٬َُض يًػا٥ل, ضاتبٗا  ٚمل ٜالّٛ,  بعالس  ٜٛ

َّالالا تعالالس  ايطدالالٌ بالالا ٚاملػالالاٚا٠ ايعسايالال١ يف ٚبالالساٜتٗا ٚضم, عًالال٢ ن٬

 .ٚاملطأ٠

 ايؿالالل عًالال٢ ٝأضندالالع غالالٛف :عكَّباات د. عائشااة األمحاادي نُالالا 

 أْال   مبعٓال٢  املػالتسا١َ   بايتُٓٝال١  ٚاملطتبٛال١  ايبشح قه١ٝ َٔ ا٭ٍٚ

ٌ  تابعال١,  ػرلاتَالت  يج٬ث١ أتعٖطُض غٛف شات ايتالةثرل   اؿعَال١  ُتؿالهد

 تةثطٖالا  َٚالس٣  املػالتسا١َ",  "ايت١ُٝٓ ايهًٞ ايتاب  املتػرل ا٭ق٣ٛ يف

 شات ايتالةثرل ا٭قال٣ٛ   ايتابع١ ٚاملتػرلات املطأ٠". "قٝاز٠ املػتكٌ باملتػرل
 ا٫قتكالالالالالازٟ اؾاْبالالالالالإ: ٖالالالالالٞ ايتُٓٝالالالالال١, عًالالالالال٢ _ اعتكالالالالالازٟ يف _

 ايب٦ٝالٞ.  اؾاْب ٚأخرّلا ثكايف, داْب َٔ ٜتهُٓاٙ َٚا ٚا٫دتُاعٞ

 عًال٢  ايكهال١ٝ,  ميٗؼ ايصٟ ايُبعس ع٢ً ايٛطح ٖصا يف أغتٓس ٚغٛف

 بالاـٛض  أْا ايصٟ عُٓٝت املٛنٛع تٓاٚيت اييت ايسضاغات إٔ اعتباض

 لالاح  ايالسنتٛض٠  زضاغ١ ٚيعٌ ْازض٠, تهٔ مل إٕ ق١ًًٝ َاظايت ؾٝ٘

 :املهُاض ٖصا يف ايبهط ايسضاغ١ ٖٞ

 اؾاْالالالب ٖالالالٛ املػالالالتسا١َ ايتُٓٝالالال١ سالالالعاّ ٕأ املعالالالطٚف َالالالٔ -

 املالالالالالالطأ٠ قٝالالالالالالاز٠ قهالالالالالال١ٝ ٚيف املدتًؿالالالالالال١, مب٪ؾالالالالالالطات٘ ا٫قتكالالالالالالازٟ

 َالالالالٔ ايػالالالالٝاضات عًالالالال٢ ايًٛالالالالب إٔ إىل ايتٛقعالالالالات ُتؿالالالالرل يًػالالالالٝاض٠

 تؿالالالرل سٝالالالح املالالالسؾٛعات, َٝالالالعإ غالالالٝجكٌ ممالالالا غالالالٝعٜس  ٚاضزاتٗالالالا

ٞ  ايٓكالالالالالالس َ٪غػالالالالال١  بٝاْالالالالالات  ٟ  ايعطبالالالالال  املًُهالالالالالال١ إٔ إىل ايػالالالالالعٛز

 0274ٚ 0273 ايعالالالالاَا خالالالال٬ٍ غالالالالٝاض٠ ًَٞٝالالالالْٛ مالالالالٛ اغالالالالتٛضزت
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 ايؿالالالذل٠ خالالال٬ٍ املػالالالتٛضز٠ ايػالالالٝاضات عالالالسز إمجالالالايٞ ٚبًالالالؼ ؾكالالال ,

 ٔ ّ  َالالال ٛ  0274 إىل 0227 عالالالا  ٖٚالالالالصا غالالالٝاض٠,  ٬َٜالالالا  72.4 مالالال

 ايٛاقالالالال١ يهؿالالالالا٠٤ ايػالالالالعٛزٟ املطنالالالالع يتكالالالالسٜطات َكالالالالاض  ايالالالالطقِ

 70 بٓشالالالالٛ املًُهالالالال١ يف ايػالالالالٝاضات عالالالالسز إمجالالالالايٞ ُٜكالالالالسض ايالالالالصٟ

 ٕ  ٖالالالالصا إٔ املتٛقالالالال  َالالالالٔ اؾسٜالالالس,  اقالالالال ايٛ ظالالالالٌ ٚيف غالالالالٝاض٠. ًَٝالالالٛ

 يف أخالالالالصْا إشا أخالالالالط٣ غالالالالٝاض٠ ًَٝالالالالْٛٞ مبكالالالالساض غالالالالرلتؿ  ايالالالالطقِ

 يف اؿالالالالالالٛازخ ٚعالالالالالالسز يًػالالالالالالٝاض٠, ا٫ؾذلانالالالالالالٞ ايعُالالالالالالط ا٫عتبالالالالالاض 

 ٘  ْؿالالال٤ٛ دالالالس٣ٚ َالالالٔ ايٛقالالالت ْؿػالالال٘ غالالالرلؾ   يف املًُهالالال١, ٚيهٓالالال

 .  ايتػٝرل شلصا ُٜشػب َا ٖٚٛ ق١ًٝ, غٝاضات قٓاع١

 اـالالسَات قٛالالاع زعالالِ إىل املطنبالالات عالالسز ظٜالالاز٠ غالالتكٛز -

ٔ  اييت باملطنبات, ٚاملطتب١ٛ ايساع١ُ ٚايػً   قٛاعالات  أبطظٖالا:  َال

 ٚايتالةَا  ٚعًٜٛالٗا,  ٚقالٝاْتٗا,  غٝاضٖالا,  ٚقٛال   ايػٝاضات َبٝعات

 يف نالبرّلا  زّٚضا املطنبات قٓاع١ ٚتًعب. شلا ايٛقٛز ٚتٛؾرل عًٝٗا,

 تؿالالٗعب بػالالبب ايالالسخٌ  عايٝالال١ ايعالالامل يبًالالسإ ا٫قتكالالاز١ٜ اؿطنالال١

 ٚايكٛاعالالات َػالالاُٖتٗا تعٜالالس ٚقالالس. نهالالٌ ا٫قتكالالاز يف تةثرلٖالالا

 ع٢ً ٚبٓا٤ ايبًسإ, يبع  احملًٞ ايٓاتر % 73َٔ ع٢ً بٗا املطتب١ٛ

 إٔ املٓتعالالط َالالٔ ؾ ْالال٘ ايالالسٍٚ  ػالالاض  عًالال٢ عٟٛؿالالاٚ ايؿطنالال١ٝ, ٖالالصٙ

 .ايػعٛزٟ احملًٞ ايسخٌ يف قٜٛ٘ا ضاؾّسا ٖصا ٜؿهٌ

 ؾتالّٛضا  احمل١ًٝ باتاملطن أغٛام تعاْٞ اؿايٞ, ايٛقت يف - 

 ٖالالصٙ إْعالالاف إىل املالالطأ٠ قٝالالاز٠ قالالطاض ٜكالالٛز ٚقالالس ايًٛالالب, يف ٚانالالّشا

ِ  ٜالصنط  اياليت  ايػالٝاضات  أغالعاض  تعالايف  ٚضمبا ا٭غٛام,  أْٗالا  بعهالٗ

 .ًَشٟٛظا تطادّعا تعاْٞ
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 عًالالال٢ ايًٛالالالب ظٜالالالاز٠ َالالالٔ املكالالالاضف اغالالالتؿاز٠ املتٛقالالال  َالالالٔ -

 ايتٛقعالالالات ٚتؿالالالرل ايتُٜٛالالالٌ, سذالالالِ ظٜالالالاز٠ خالالال٬ٍ َالالالٔ ايػالالالٝاضات

 ا٭ضقالالاّ تؿالالرل سٝالالح % غالالٜٓٛ٘ا,0 بٓػالالب١ ايتُٜٛالالٌ ٜعٜالالس إٔ ايبٓهٝالال١

ّ  خ٬ٍ ضٜاٍ ًَٝاض 12.5إٔ ٚاملكطؾ١ٝ ايبٓه١ٝ   خطدالت  0274 عالا

 .  ايػٝاضات َٔ ايٛاضزات يكاحل ٚاملكاضف ايبٓٛى َٔ

 بػالالالالالبب ايتالالالالةَا   ؾالالالالطنات  إٜالالالالالطازات غالالالالذلتؿ   نُالالالالا  -

َٖالالالا . اإلدبالالالاضٟ ايتالالالةَا  َتًٛبالالالات  تؿالالال  تط ؾكالالالس ايتالالالةَا  أغالالالعاض أ

 ٚغالالالالتٓدؿ  اؿالالالالٛازخ, َعالالالالس٫ت يف ظٜالالالالاز٠ ٖٓالالالالاى ناْالالالالت إشا

 بٝاْالالالالالات تؿالالالالالرل سٝالالالالالح. َعالالالالالس٫تٗا يف تطادالالالالال  ٖٓالالالالالاى نالالالالالإ إشا

َّالالالالا أنجالالالالط ايٓػالالالالا٤ إٔ إىل اجملالالالالاٚض٠ ايالالالالسٍٚ بعالالالال   بةْعُالالالال١ ايتعا

ٌٗ ٚأْٗالالالالٔ املالالالالطٚض,  املالالالالطدض ؾُالالالالٔ ٚشلالالالالصا اؿالالالالٛازخ  ْػالالالالب يف أقالالالال

 ايػالالالالٝاضات عًالالالال٢ ايٜٛٛالالالالٌ ا٭َالالالالس يف ايتالالالالةَا تهالالالالايٝـ تطادالالالال 

 .املطأ٠  يكطاض ْتٝذ١

ّ  يف املًُه١ تكٓٝـ مت - ٞ  0270 ايعالا  زٚيال١  أنالدل  نجالاْ

 املتشالالس٠, اي٫ٜٛالالات بعالالس ايعالالامل, يف اـالالاضز إىل ا٭َالالٛاٍ ؼٜٛالالٌ يف

 َالالٔ اـاضدالال١ ا٭َالالٛاٍ ٝقالالٚسضت سٝالالح ايالالسٚيٞ, ايبٓالالو يتكطٜالالط ٚؾٟكالالا

ٍ  ٖصا. ز٫ٚض ًَٝاض 05.4 بال ايػ١ٓ تًو يف ايػعٛز١ٜ  إىل اضتؿال   املعالس

 ٚقٝالالاز٠ ز٫ٚض, ًَٝالالاض 27.6 يٝبًالالؼ 0273 غالال١ٓ يف َػالالتٜٛات٘ ٢أعًالال

 شنالط  سٝالح  ا٭داْالب,  ايػا٥كا عٔ ا٫غتػٓا٤ ٜع  يًػٝاض٠ املطأ٠

ٍ  بٔ ايٛيٝس ا٭َرل ٘  عًال٢  ْؿالطٖا  تػطٜالس٠  يف طال٬  َٛقال   عًال٢  سػالاب

 ايػالالالالعٛز١ٜ يف يًػالالالالٝاض٠ املالالالالطأ٠ قٝالالالالاز٠ إٔ 0271 ايعالالالالاّ يف" تالالالالٜٛذل"

 . أدٓي غا٥ل أيـ 322 عٔ ٜكٌ ٫ عُا بايتدًٞ غتػُض
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ٞ  ايػالعٛز١ٜ  ايعا١ً٥ يس٣ ايػا٥ل ٜتكان٢ -  ز٫ٚض 222 سالٛاي

ٕ  إقالطاض  عٓالس  ز٫ّٚضا 444 إىل ٜطتؿال   إٔ ُٜٚتٛقال   ؾٗطٜ٘ا,  اؿالس  قالاْٛ

 غالٛف  غالا٥ٟكا  تػالتةدط  اياليت  ايعا٥ًال١  إٔ ٜعال   ٚشيالو  يٮدٛض  ا٭ز٢ْ

 قٝالاز٠  ضخل ايٓػا٤ َٓض قطاض زخٍٛ َ  غٜٓٛ٘ا, ز٫ٚض 2622 تٛؾدط

 ٜالالسؾعٔ ايػالالعٛز١ٜ يف ايعالالا٬َت ايٓػالالا٤ إٔ ُٜٚالالصنط. ايتٓؿٝالالص سٝالالع

 .ايتٛقٌٝ خسَات َكابٌ ضٚاتبٗٔ َٔ%  72 ْػب١

ٛ  َعسٍ ٜٓدؿ  إٔ"  ٜٛضَْٚٛٝتٛض" تكطٜط تٛق  -  ٌ  منال  ايالسخ

ٞ  بالا  يف امل٦ال١  4 عٛايٞ ايػعٛز١ٜ يف  ٚضمبالا  ,0275ٚ 0270 عالاَ

 ايطٚاتالالالالب ٚتكًالالالالٝل ايالالالالٓؿ , أغالالالالعاض تطادالالالال  دالالالالطا٤ َالالالالٔ أنجالالالالط

 غالالٝعٛز ايػالالا٥ل عالالٔ ايعالالا٬٥ت ؽًالالٞ يهالالٔ َالال٪خّطا, اؿهَٛٝالال١

 ايكالالالسض٠ اضتؿالالالاع ؾالالالهٌ عًالالال٢ ايػالالالعٛزٟ ي٬قتكالالالاز إنالالالايف بالالالسخٌ

 .ايػعٛز١ٜ ايعا٬٥ت يس٣ ايؿطا١ٝ٥

 ايػالالٝاضات عالالسز ظٜالالاز٠ ؾالال ٕ ايتشتٝالال١, ايبٓٝالال١ ىالالٗل ؾُٝالالا -

 ايٛالطم,  عًال٢  ايهػٛط غرلؾ  املكٛٛع١ املػاؾات إمجايٞ ٚاضتؿاع

 َٚػالالتًعَات ايكٝالالاز٠, َٚالالساضؽ يًُٛاقالالـ, دككالال١امل ٚاملػالالاسات

 ايتشتٝال١  ايبٓٝال١  يف ا٫غالتجُاض  َتًٛبات غٝعٜس ٖٚصا. املطٚض ٚإزاضات

ٝ٘الالا عًٜٛالال٘ ميهالالٔ ايالالصٟ يًُطنبالالات, ٝ٘الالا أٚ دع٥  ايػطاَالالات َالالٔ نً

  خط داْب ٚيف داْب. يف ٖصا املطنبات, ع٢ً املؿطٚن١ ٚايطغّٛ

ـ  ممالا  ٛقالٛز  اي عًال٢  ايًٛالب  املطنبالات  أعالساز  ظٜاز٠ غذلؾ   غالٝدؿ

ِ  إيػالا٤  سايال١  ٚيف. أغالعاضٙ  ٚضؾال   ايٛقالٛز  زعِ إيػا٤ تةثرل ًٜػٞ أٚ  زعال

 بايٓػالب١  سٝازٜ٘ا غٝهٕٛ َٓ٘ احملًٞ ا٫غت٬ٗى ظٜاز٠ ؾ ٕ ايٛقٛز,

 ٚغالت٪ثط . املسؾٛعات ملٝعإ بايٓػب١ غًي ٚيهٓ٘ ايسٚي١, إلٜطازات
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 اتَٛاقالالؿ تتشػالالٔ مل َالالا ايب٦ٝالال١ يف غالالًّبا ايٛقالالٛز اغالالت٬ٗى ظٜالالاز٠

ٝ٘ا ٚاملطنبات ايٛقٛز  .ب٦ٝ

 غالالٛم  يف املؿالالاضنات  ايػالالعٛزٜات  ايٓػالالا٤  ْػالالب١  تتذالالاٚظ -

 ٌ  يتكالالٌ ايٓػالالب١ ٖالصٙ  ظٜالالاز٠ إىل 0212 ض٩ٜالال١ ٚتُٛالض . %00 ايالالال ايعُال

 ايػالالالعٛز١ٜ يف ايعاَالالال١ ايبٛايالالال١ ْػالالالب١ تبًالالالؼ ؾبُٝٓالالالا .امل٦الالال١ يف 12 إىل

 ُتػالالِٗ إٔ ُٜٚتٛقالال  %,11 ايٓػالالا٤ بالالا ايبٛايالال١ ْػالالب١ بًػالالت %,70.5

ٍ  يف يًػالٝاض٠  املطأ٠ ز٠قٝا ـ  عًال٢  اإلقبالا  املًُهال١  َٓالاطل  يف ايٛظالا٥

 .يتٓك٬تٗا سكٝكٞ عا٥ل ٖٓاى ٜهٕٛ إٔ ناؾ١, زٕٚ

 يًػالالٝاض٠ املالالطأ٠ يكٝالالاز٠ ا٫دتُاعٝالال١ باٯثالالاض ٜالالطتب  ؾُٝالالا أَالالا 

 :ٖٞ أغاغ١ٝ, ْكاط ث٬خ يف ؾتتًدل

 - املالالالطأ٠ عهالالالا َالالالٔ املالالالطأ٠ بكٝالالالاز٠ ايػالالالُاح غالالالٝعٜس -

 ايعُالالٌ إىل ٚقالالٛشلا ٜٚٝػالالط الالال أغالالطتٗا أٚ ػالالٗايٓؿ املعًٝالال١ خكٛقالالا

ٌ  ؾالطنات  غتتهالطض  أخالط٣  ْاسٝال١  َٔ. ٚايتعًِٝ  ٚغالٝاضات  ايتٛقالٝ

 خالسَاتٗا,  عًال٢  ايٓػالا٤  طًالب  تطادال   َٔ ايٌٜٛٛ ا٭َس ع٢ً ا٭دط٠

ـ  غالتٓدؿ   ْؿػ٘ ايٛقت ٚيف ٌ  تهالايٝ ٛ  ايٓكال  بايٓػالب١  َالذل  يًهًٝال

 عًالالِٝٚايت ايعُالالٌ عًالال٢ ايٓػالالا٤ طًالالب غالالرلتؿ  ٚبٗالالصا. ٚا٭غالالط يًٓػالالا٤

 ٜٚطؾالال  ايعُالالٌ, غالالٛم يف َؿالالاضنتٗٔ اضتؿالالاع ٜعالال  َالالا ٚايتالالسضٜب 

 اغالالتجُاض غالالٝتععظ. يًُالالطأ٠ ايعُالالٌ ؾالالطم َالالٔ َعٜالالس يتالالٛؾرل اؿادالال١

 ايبؿالالط١ٜ ا٭َالالٛاٍ ض٩ٚؽ غالالٝعٜس ممالالا ٚايتعًالالِٝ  ايتالالسضٜب يف ايٓػالالا٤

 َالالا ايكالالٍٛ ٖالالصا ٜ٪نالالس نهالالٌ, ٚاجملتُالال  املالالطأ٠ إلْتادٝالال١ املعالالعظ٠

٘  أؾالاضت  ٔ  قالازض٠  زضاغال١  إيٝال  سالالٍٛ خًٜٛالس  بٓالت  خسهال١  طنالع َ عال

-0270 يعالالالاّ ايٛطٓٝالالال١ ايتُٓٝالالال١ يف ايػالالالعٛز١ٜ املالالالطأ٠ َؿالالالاضن١
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ٛ  يًػالٝاض٠  املطأ٠ قٝاز٠ عسّ إٔ ,0271 ٔ  ٚاسالس  ٖال  اياليت  املعٛقالات  َال

 .ا٭طؿاٍ ضعا١ٜ تٛؾُّط اْعساّ إىل باإلناؾ١ ايعا١ًَ, املطأ٠ تٛاد٘

  تكالالٓٝؿٗا َالالٔ املًُهالال١ يف يًػالالٝاض٠ املالالطأ٠ قٝالالاز٠ غُتشٚػالالٔ -

 املٓتالالس٣ عالالٔ ايكالالازض اؾٓػالالا, بالالا يًُػالالاٚا٠ ايعالالاملٞ امل٪ؾالالط يف

 .ايعاملٞ ا٫قتكاز

ٔ  ايهالجرل  ُتٛدس -  ايٓػالا٤  بالاخت٬ط  ٜالطتب   ؾُٝالا  ايعٛا٥الل  َال

ٔ  ايهجرل إٔ ٜع  مما ايطداٍ  َ  بةضو١ٝ ٔ  َال  َالا  ايعاَال١  ا٭َالان

 اؿا٫ت باغتجٓا٤ بع  يًذٓػا, َٓؿك١ً أَانٔ ُتدٚكل ظايت

 إ٫ ٚاملكالاضف,  ايٛالب,  املػتؿؿٝات, ٚنًٝالات : ٌا٫غتجٓا١ٝ٥, َج

 أسالالس ؾٗالالٞ ٖالالصٙ, ايؿكالالٌ عًُٝالال١ غالالُتدؿدـ يًػالالٝاض٠ املالالطأ٠ قٝالالاز٠ إٔ

 .  ا٫خت٬ط أَاّ املتبك١ٝ ايعٛا٥ل إظاي١ يف املػاعس٠ ايعٛاٌَ

 اؿطٜالالال١ يف نالالالبرّلا إلالالالاّظا يًػالالالٝاض٠ املالالالطأ٠ قٝالالالاز٠ عجالالالٌ -

 .١املًُه يف ايٓػا٤ مل٬ٜا ٚايتٓكٌ ا٫دتُاع١ٝ,

َٖا  ٞ  املػالت٣ٛ  عًال٢  أ ٔ  ايب٦ٝال  املالطأ٠  يكٝالاز٠  اٯثالاض  سكالط  ؾالُٝه

 : اٯتٞ يف يًػٝاض٠

 يف مبالا  املدتًؿال١,  ايػٛا٥ٌ َٔ ايعسٜس ع٢ً ايػٝاض٠ ؼتٟٛ -

ُٗس, ٚايبٓالعٜٔ, ٚغالاظات   َٚهاز احملطنات, ظٜت شيو  تدلٜالس  ايتذ

ٌ  غالالالٛا٥ٌ ٚأٜهالالالا اشلالالالٛا٤, َهٝالالالـ  اؿطنالالال١, ايهالالالٛابض, ْٚاقالالال

ِ  يف. ٖػاساتٚامل ٚاشلٝسضٚيٝو, ٌ  ٖالصٙ  اؿالا٫ت  َععال  غالا١َ  ايػالٛا٥

ٛٚخ إٔ ٚميهالالٔ ٚاؿٝالالٛإ, يإلْػالالإ  ناْالالت إشا اجملالالاضٟ َٝالالاٙ تًالال

 ٜٚتعالطض . خالاط٧  بؿهٌ َٓٗا ايتدًل ٜتِ أٚ ايػٝاض٠ َٔ تتػط 

 احملطى, عٌُ أثٓا٤ ٚا٭نػذا يًشطاض٠ ايػٛا٥ٌ ٖصٙ َٔ ايعسٜس
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 ايٓاػال١  ايجك١ًٝ املعازٕ أّٜها ٚتًتك  نُٝٝا١ٝ٥, يتػٝرلات ٚؽه 

 زلٝالال١ٟ أنجالالط هعًالالٗا ممالالا احملالالطى  عُالالٌ أثٓالالا٤ ا٫ستهالالاى عالالٔ

 املدالاطط,  ٖالصٙ  تعٜس إٔ ؾُٝٓتعط ايػٝاضات أعساز ظٜاز٠ َٚ  يًب١٦ٝ,

ٞ  نُالا  تعاْٞ ايطٜاض ؾُس١ٜٓ ٔ  غرلٖالا  تعالاْ ٕ  َال ٔ  ايهالبرل٠  املالس  َال

ٛٗخ ظالالاٖط٠  بعالال  ٫سالالغ سٝالالح اشلالالٛا٤, تًالالٛخ ٚخاقالال١ ايب٦ٝالال١, تًالال

 ؾالالٛم ايالالسخإ َالالٔ غُاَالال١ ٚدالالٛز ايب٦ٝالال١ بؿالال٪ٕٚ اٚاملٗالالتُ املالالطاقبا

ٍ  يف ٚتتهطض ا٭ٜاّ, بع  يف ايطٜاض َس١ٜٓ  ٚتعٜالس  ايػال١ٓ,  ؾكالٛ

 ايسقٝكالال١ املالالٛاز ٚخاقالال١ ايػاظٜالال١, املًٛثالالات ْتٝذالال١ ايكالالٝـ ؾكالالٌ يف

 اياليت  تًالو  ايػٝاضات, ٫غُٝا عٛازّ َٔ ٚاملٓبعج١ اشلٛا٤, يف ايعايك١

ٔ  نبرل٠ٟ نُٝإت حتٓؿ اييت ايػٝاضات ٚنصيو بايسٜعٍ, تعٌُ  َال

 .ايسٚض١ٜ ايكٝا١ْ يعسّ ْتٝذ١ املًٛثات

 ٚايػبالالالا٥ط اؾع٦ٜالالالات ايػالالالٝاض٠ تٓجالالالط ايعالالالازٟ, ايػالالالرل أثٓالالالا٤ -

ٔ  زقٝكال١  دع٦ٜالات  بالسْٗا  ٜؿطظ نُا. ايٛطٜل ع٢ً املػتكط٠  ْالٛاتر  َال

 ٚمجٝعٗالالا ٚاملٛالالاط, اؿسٜالالس, أنػالالٝس َجالالٌ: ٚايكالالسأ, ايتآنالالٌ

 تٛالالاٜط شيالالو إىل أنالالـ. اإلْػالالإ يط٥الال١ ايالالساخًٞ ايٓػالالٝر عًالال٢ تالال٪ٚثط

 استهالالالاى عالالالٔ ٚايٓامجالالال١ يًػالالالططإ املػالالالبب١ ا٭غبػالالالتٛؽ أيٝالالالاف

 .ايػرل أثٓا٤ ايؿطاٌَ أقُؿ١

 ايعطبٝال١  املًُهال١  قاَالت  ايػازغال١,  ايتُٓٝال١  خٛال١  إطاض يف -

ٍٛٗ 0227 عالالاّ ًَٛالال  َٓالالص ايػالالعٛز١ٜ  َالالٔ اـالالايٞ ايٛقالالٛز إىل بالالايتش

٘  ٜتِ ايصٟ ايٗطقام, ٛ  ؾالطن١  َكالايف  يف إْتادال  ضأؽ يف أضاَهال

 عٓالالس ا٭ٚنتالالإ َعالالس٫ت بكالالا٤ َالال  ٜٚٓبالال , ٚدالالس٠ ٚايطٜالالاض تٓالالٛض٠

 غ١ٓ ًَٛ  َ  أخط٣ إهاب١ٝ خ٠ٛٛ ٚيف. 73 ايعازٟ املػت٣ٛ سسٚز
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 ايطقالام,  َٔ اـايٞ املُتاظ ايبٓعٜٔ َٔ ْٛعا إْعاٍ مت ,0225

 ؼػالالا يف خٛالال٠ٛ ٖالالصٙ إٔ َٚالال  .73 ٚاملُتالالاظ ,77 املُتالالاظ ُٖٚالالا:

 ايػٝاضات َػتدسَٞ تًعّ ٥٫ش١ٝ ب١ٝٓ ٜٛدس٫  أْ٘ إ٫ ايب١٦ٝ, ساي١

 تعاٜالس  َال   يًب١٦ٝ سكٝك١ٝ َؿه١ً تدلظ إٔ ُٜٓتعط شيو ن٤ٛ يف بٗا,

 .ايػٝاضات َػتدسَٞ أعساز

 

 :املداخالت 

  ثاض قٝاز٠ املطأ٠ ع٢ً ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ:

 بٗالا  قاَالت  اياليت  يًسضاغال١  أؾاض ز. محٝالس املالعضٚع إىل أْال٘ ٚؾٟكالا    

ٔ  ٚتطٖالٛؽ ٚ بالطاٜؼ  ؾطن١  إٔ , BBCة ي٬غتؿالاضات  نٛضبٛؾال

 عالالاّ ستالال٢ ًَٝالالٕٛ 1 سالالٛايٞ إىل ايٛطٜالالل عًالال٢ ايٓػالالا٤ عالالسز ٜطتؿالال 

ِ  ٚعًال٢ . بايػعٛز١ٜ 0202  أْٗالا  إ٫ أٚيٝال١,  إسكالا١ٝ٥  َالٔ أْٗالا   ايالطغ

 احملالالٛضٜٔ عًالال٢ ٚأثطٖالالا ايكٝالالاؽ َعالالاٜرل  ؾُٝالال  اغذلؾالالاز١ٜ تعتالالدل

 .ٚا٫دتُاعٞ ايتُٟٓٛ

ٚٞ  اغالالت٬ٗىة تٝالال١ايتش ايبٓٝالال١ عًالال٢ ايكالالطاض أثالالط َالالٔ أًْٛالالُل ٚيعًالال

  ايػعٛز١ٜ يسٜٗا ا٭غط إٔ اؾذلنٓا ؾ شا . ٚايٛاق١ ٚايهٗطبا٤ املٝا٠

ـ  َا٥يت سٛايٞ ٕ  خالام,  غالا٥ل  أيال ِ  ا٫غالتػٓا٤  ؾال  ِ  عالٓٗ  َٚػالازضتٗ

ٞ   عالسٚز  تسضه١ٝ غتهٕٛ يًب٬ز ـ  02 سالٛاي ٔ  غالٜٓٛ٘ا,  أيال    خالصٜ

ِ  ْػالب١  بكالا٤  ا٫عتباض بعا  عًال٢ اغالت٬ٗى   ايهالػ   إٔ ٫ ؾالو . َالٓٗ

 بعالالال  عًالالال٢ ايهالالالػ  ُٜدؿدالالالـ ممالالالا غالالالٝٓدؿ   يٛبٝعٝالالال١ا املالالالٛاضز

ٌ  بعهالٗا   تكالسٜط  ٚإَهاْٝال١  املٝالاٙ,  خاق١ عًٝٗا, ا٫ختٓاقات  َجال

 .ايٛاق١ َٛاضز
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٘  اغالالالتجُاض  ميهالالالٔ نالالالصيو  ضٚاتالالالب غالالالٝٛؾدط ايكالالالطاض يهْٛالالال

 ايػالال١ٜٛٓ تهًؿتالال٘ تبًالالؼ إش اـالالام  بايػالالا٥ل ا٫غالالتعا١ْ ٚتهالالايٝـ

ـ  سالالٛايٞ  َٚالالٔ ػالالعٛز١ٜ,اي ا٭غالالط َٝعاْٝالال١ عًالال٢ ضٜالالاٍ عؿالالطٜٔ أيالال

 خاقالالال١ "أٚبالالالط" أدالالالط٠ ؾالالالطنات قٝالالالاّ أّٜهالالالا املتٛقعالالال١ اإلهابٝالالالات

ٌٗ يًٓػالالالا٤, دسٜالالالس٠ عُالالالٌ ؾالالالطم ٜالالالٛؾدط ممالالالا يًٓػالالالا٤  بعالالال   ٚوالالال

 .ٚاملٛظؿات املعًُات ْكٌ َؿه٬ت

 اٯثاض ا٫قتكاز١ٜ يكطاض قٝاز٠ املطأ٠ يًػٝاض٠:

 شلالالا َالالطزٚز إهالالابٞ ٖالالصا ايكالالطاض تالالط٣ ز. ضٜالالِ ايؿطٜالالإ إٔ ْتالالا٥ر

 بؿالالهٌ ٚاملالالطأ٠ عالالاّ, بؿالالهٌ يٮغالالط٠ ا٫قتكالالازٟ ؾاْالالبا عًالال٢

 خام. 

ٕ  تعتكالس ز. ْالٛض٠ ايكالٜٛإ أْال٘ بايتةنٝالس      نُا  ٖٓالاى  غالٝهٛ

ٔ  ايبعٝالس  املالس٣  عًال٢  إهابٝال١  أقتكاز١ٜ  ثاض  ٚيٮغالط٠  ٚيًُالطأ٠  يًالٛط

 اٯثالالاض ٖالالصٙ غالالتهٕٛ ايكٛاعالالات. ٚيف ضأٜالالٞ يالالبع  شاتٗالالا, ٚغالالًب١ٝ

 غالالتهٕٛ ايبعٝالس  س٣املال  عًال٢  ٚيهالالٔ ايكطٜالب,  املٓعالٛض  يف قالسٚز٠ 

ٝ٘ا غٝتِ أٚنض, سٝح بؿهٌ ًَُٛغ١ ٔ  ا٫غالتػٓا٤  َطسً  نالجرل  عال

ٔ  ٫ٚسٟكا ا٭داْب ايػا٥كا َٔ  ضٚاتالب  ا٭غالط  أغًالبِٗ, ٚغالتٛؾط   عال

ٚخ٬ؾالالال٘,  ضغالالالّٛ َالالالٔ باغالالالتكساَِٗ َالالالا ٜتعًالالالل ٚنالالالٌ ايػالالالا٥كا,

 ايعاًَالالال١ إنالالالاؾ١ إىل إٔ املالالالطأ٠ .ٚعالالال٬ز نػالالالهٔ, َٚػالالالتًعَاتِٗ 

ـ  غالُتٛؾدط  ٟ  ضاتبٗالا  ْكال ٘  ناْالت  ايالص  إٕ ٚسٝالالح .يًُٛاقال٬ت  تسؾعال

٘  اياليت  املعٛقات أِٖ َٔ نإ يًػٝاض٠ املطأ٠ قٝاز٠ عسّ  املالطأ٠  تٛادال

ٕ  يًُالطأ٠  ايكٝالاز٠  قالطاض   بال قطاض  ؾ ْ٘ ايعا١ًَ,  َؿالاضن١  شلالا  غالٝهٛ

 .ايعٌُ غٛم يف أندل
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 ايتشت١ٝ ايب١ٝٓ يف ا٫غتجُاض ظٜاز٠ ايكطاض ع٢ً نصيو غٝتشتِ

 ايكٝالالالاز٠, َالالالساضؽ يًٜٛٛالالال١,ا يًٛالالالطم ْٛعٝالالال١ خالالالسَات َٛاقالالالـ,ة

 ايػالالٝاضات, عًالال٢ ايًٛالالب , ٚظٜالالاز٠ املطٚضٜالال١ اـالالسَات َػالالتًعَات

ٞ  ٚايتالةَا,  ايػالٝاضات,  ٚقالٝا١ْ  ايػٝاض, ٚقٛ  َالٔ   املتٛقال   ٚبايتالاي

 .تهايٝؿ٘ انؿاض ايتةَا ع٢ً ايًٛب ظٜاز٠

ٌ  ٚخسَات املٛاق٬ت تهايٝـ أّٜها َّالا  ايٓكال  غالتٓدؿ   عُٛ

 عًالال٢ املٛاطٓالالات إقبالالاٍ غالالرلتؿ  ايٞٚبايتالال ٚيًُالالطأ٠, يٮغالالط بايٓػالالب١

 غٛم يف املطأ٠ َؿاضن١ اضتؿاع مما ٜع  ٚايتسضٜب  ٚايتعًِٝ ايعٌُ

ٌ  ؾالطنات  ٚيف املكابالٌ غتتهالطض   .ايعٌُ  ا٭دالط٠  ٚغالٝاضات  ايتٛقالٝ

 .خسَاتٗا ع٢ً ايًٛب يذلاد  ْتٝذ١

 اٯثاض ا٫دتُاع١ٝ يكطاض قٝاز٠ املطأ٠ يًػٝاض٠:

املذلتبال١ عًال٢    ا٫دتُاعٝال١  ضضقست ز. ْٛض٠ ايكالٜٛإ أٖالِ اٯثالا   

 اؿطنال١  عًال٢  ٚقالسضتٗا  املالطأ٠  اغالتك٬ي١ٝ  تععٜع :ٖصا ايكطاض, َٓٗا

 أَٛضٖالالا ٚإزاض٠ املالالطأ٠ عهالالا يف ايكالالطاض ايكالالطاض. غٝػالالاِٖ ٚاؽالالاش

 ٚأغالطتٗا. نالصيو طبٝعال١    يٓؿػالٗا  املعًٝال١  املطأ٠ ٚخكّٛقا بٓؿػٗا,

 ايكالالالطاض ٖالالالصا غٝػالالالِٗ بالالالٌ غالالالتتػرل, ا٭غالالالط٠ أؾالالالطاز بالالالا ايع٬قالالالات

ٞ  َػتكبًٟا ٌ  بالا  ايع٬قال١  يف   يف تػٝرل ْالٛع ـ  ٚاملالطأ٠.  ايطدال  غتهالع

ِ  ٚغُتٛيس ادتُاع١ٝ, ٚتكايٝس عازات  ايبعٝالس  املالس٣  عًال٢  دسٜالس٠  قالٝ
 دسٜالالالس٠  يٝالالالات إسالالال٬ٍ شيالالالو ٚغالالالٝتًٛب _ايجكالالالايف يإلْتالالالاز إعالالالاز٠_

ٔ  ا٫دتُاعٝال١  يًتٓؿ١٦ ٍ  َال  ا٭غالط٠  خاقال١  َ٪غػالاتٗا,  ناؾال١  خال٬

 اجملتُعٝال١,  املؿالاضن١  يف املالطأ٠  زٚض عٚاملسضغ١. باإلناؾ١ إىل تععٜال 

 .  ايعاّ ايؿها٤ يف ٚايتٛادس
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ٛ  ا٫دتُاعٞ ٚشنطت أ. ٢َٓ أبٛ غًُٝإ إٔ ا٭ثط ا٭ٖالِ يف   ٖال

ٍ . قطاض قٝاز٠ املطأ٠ يًػٝاض٠ ٞ  نالدلت  ايػالابك١  ا٭دٝالا  إٔ تعتكالس  ٖٚال

 ٚا٭دٝالالالاٍ ناًَٟالالالا, إْػالالالاّْا يٝػالالالت ؾٗالالالٞ ُتُالالالٓض, يًُالالالطأ٠ اؿكالالالٛم

 َتػالالاٜٚإ ٚايطدالالٌ املالالطأ٠ بالالاي٬ٚعٞ إٔ تعًالالِ ٖٚالالٞ تهالالدل اؾسٜالالس٠

different mindsetايؿطم ٜكٓ  ايتػٝرل   يصيو ؾ ٕ شيو  ٞ  اجملتُعال

 ا٭ثط. ايٛاغ 

 ٖالالٛ ا٫دتُالالاعٞ ا٭ثالالط إٔ أنالالاف ّ. خايالالس ايعجُالالإ: ا٭نٝالالس   

 يٮثالالط ا٫قتكالالاز١ٜ ايكُٝالال١ يكٝالالاؽ ٚغالال١ًٝ َٔالالٔ ٖالالٌ يهالالٔ ا٭ٖالالِ,

 إيٝٗالا  تٛطقالت  اياليت  ٠املباؾط ا٫قتكاز١ٜ اٯثاض غ٬ف ا٫دتُاعٞ؟

 عٓٗا املٓاقؿٕٛ. ٚؼسخ ايسضاغ١,

 َالالٔ غالالتتؿاٚت بايكٝالالاز٠ املالالطأ٠ ٚأنالالس ز. محٝالالس املالالعضٚع قٓاعالال١ 

 ايتكالالالاعس ٚيهالالالٔ اؿادالالال١, طبٝعالالال١ ٚسػالالالب أخالالالط٣, إىل َٓٛكالالال١

 إسكالالالا١ٝ٥  َالالالٔ _ٚبػالالالٗٛي١ _ قٝاغالالال٘ َتٛقالالال , ٚميهالالالٔ ايتالالالسضهٞ

 .املطٚض َٔ إزاض٠ املكسض٠ ايطخل

 تٛقع١ يكطاض قٝاز٠ املطأ٠ يًػٝاض٠:تػا٫٩ت سٍٛ اٯثاض امل

طالالطح ز. قُالالس املًشالالِ عالالس٠ تػالالا٫٩ت, تتعًالالل باٯثالالاض املتٛقعالال١  

ٔ   يكطاض قٝاز٠ املطأ٠ يًػٝاض٠, ٖٚالٞ: أٟٚيالا: ا٭ثالط    ٞ  ا٫قتكالازٟ: َال  ٖال

ٚ , ايعايٞ ايسخٌ: ا٫قتكاز يف تةثرّلا ا٭نجط ايؿ١٦  أٚ املالٓدؿ , أ

ٍ  شٟٚ املتٛغ ؟ باغتجٓا٤ ّٛ  املتٛطؾال١  ايالسخٛ  ٚانؿاّنالا, أتٛقال    اعًال

 َػالالتُط طُالالٛح غايّبالالا يالالسٜٗا ايؿ٦الال١ ٖالالصٙ .املتٛغالال  ٖالالٞ اإلدابالال١ إٔ

ٍ  َٔ ا٭ع٢ً يًؿ١٦ ي٬ْتكاٍ ٔ  اإلْؿالام   ٚنالب   ايتالٛؾرل  خال٬  ٖٓالا  َٚال

 تالالٛؾدط إٔ ايكٝالالاز٠ َالالٔ ؾٝٗالالا املالالطأ٠ يالالتُهٔ ٜهالالٕٛ إٔ ُٜتٛقالال  ؾٗالالٌ
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 , َتهالالالطض٠ أعٛالالالاٍ ٚبايتالالالايٞة ايػالالالا٥ل إُٖالالالاٍ ايػالالالا٥ل, ْؿكالالالات

 بػطؾتال٘,  ي٬غالذلاس١  ايعالٛز٠  ضسال٬ت  بػالبب  ايٛقالٛز  َٔ ظا٥س قطف

 ايعكالالالس, ٫ْتٗالالالا٤ ْتٝذالالال١ ايػالالالا٥ل تٛظٝالالالـ إعالالالاز٠ ْؿكالالالات ٚنالالالصيو

 ايعا٥الالالس ْػالالالب١ ؾهالالالِ نالالالصيو, ا٭َالالالط نالالالإ إخل؟ ٚإٕ اشلالالالطٚ ,

 املتٛق ؟

ّٝالالالا: ا٭ثالالالط  ٚغالالال١ًٝ ايػالالالا٥ل َالالالٔ ايالالالتدًل ُٜعتالالالدل ايب٦ٝالالالٞ: أ٫ ثاْ

ٌ  ا٭غالط٠  غًٛى ٜكٌ سٝح ايعازّ, ـؿ   قالػرل٠  ًبالات ط يف املُٗال

 ظٜالالالاز٠ يف ب٦ٝٝالالال١ غػالالالاض٠ ايهػالالالب ٖالالالصا ْكابالالالٌ ٖالالالٌ َتهالالالطض٠؟ أٚ

ٔ  ايٓالاتر  ايعازّ  عًال٢  ا٭غالط٠  سادال١  ؾالٛم  ضؾاٖٝال١  ؾتٝالات  غالٝاضات  َال

 ٜتػًالالب أٚ َتػالالاٜٚإ, َكالالساضإ ُٖالالا ٖٚالالٌ ايؿالالبا ؟ غالالٝاضات غالالطاض

 اٯخط؟ ع٢ً أسسُٖا

  ٌ  نايؿالالالا  فاِظؾالالال١ ايػالالالعٛز١ٜ ايبٓالالالت ثايّجالالالا: ايػالالال١َ٬: ٖالالال

 يًبٓات؟ ٌٖ ايؿبا  غٝاق١ عس٣ٚ تٓتكٌ إٔ ميهٔ ٌٖٚ ايػعٛزٟ؟

 نايتالالالالالسخا, يًبٓالالالالالات  اْتكًالالالالالت بعالالالالالٛاٖط ا٫غتؿالالالالالٗاز ميهالالالالالٔ

 ايبٓات١ٝ؟ ٚايسٜٛاْٝات ٚاملػاظٍ, ٚاؿؿٝـ,

 قٝاز٠ املطأ٠ ايػعٛز١ٜ ٚا٭ضقاّ ا٫قتكاز١ٜ:

ّ  بًَٛبرلؽ َٔ قسض أٚضز ز. ضٜاض لِ َكاٟيا  إٔ ٜالصنط  *ايٝالٛ

 املالالطأ٠ بكٝالالاز٠ ايػالالُاح َالالٔ  هالال إٔ ميهالالٔ ايػالالعٛزٟ ا٫قتكالالاز

٘  إٔ ُٜتٛقال   ممالا  أنجالط  ٔ  هٓٝال ٔ  %3 بٝال   َال ٛ  َال  ةبًالَٛبرلؽ   أضاَهال

                                                           
-https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06*
24/saudi-women-driving-is-seen-better-for-economy-than-
aramco-ipo 
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ٟ  ز٫ٚض ي٬قتكالاز  ًَٝالاض  ٠٩ ايػُاح ٖصا ٜهٝـ إٔ تتٛق   ايػالعٛز

 . ٚسالالٍٛ املعٓالال٢ ْؿػالال٘ أٚضزت أ. ٖٝالالا ايػالالًٗٞ تػطٜالالس٠    0212 ستالال٢

ٟٓ بًَٛبٝرلؽ. نُا شنط أ. خايس ايٛابٌ إٔ  قٓا٠ ايعطب١ٝ عٔ اقتكاز

ٝ٘الا سػالب   ايٛقالٛز  عًال٢  ايًٛالب  ظٜالاز٠  ٖٛ ًَٝاض 72 اٍ نُٔ َٔ  قً

 ."ايؿاحل" ايٛاق١ ٚظٜط تكطٜض

ُّا ْؿالطت٘ قالشٝؿ١    ٚأٚضزت أّٜها ز. لاح ايكطعاٟٚ تكطّٜطا َٗ

 ايكالطاض  . ةبعس*0275 غبتُدل 05 ايطٜاض - ا٫قتكاز١ٜ - َاٍ

 11 ٜتكانالالٕٛ خالالام غالالا٥ل ًَٝالالٕٛ 7.16 تطقالالس" َالالاٍ.. "ايتالالاضىٞ

 غٜٓٛ٘ا . اًَٝاّض

ـ  ٕ عالالسز أدطتال٘ "َالاٍ" َالٔ ٚاقال  بٝاْالات ضزلٝال١       أضقالس  نؿال

 7.16غالالالط ايػالالالعٛز١ٜ ٚقالالالٌ إىل مالالالٛ ايػالالالا٥كا ايعالالالاًَا يالالالس٣ ا٭

ًَٝاض ضٜاٍ نطٚاتالب, ٖالصا    11ا مٛ ٜتكانٕٛ غٜٓٛ٘ ,ًَٕٝٛ غا٥ل

يف  ١ٚاملتُجًالالال ,ٜالالالا ايعٝٓٝالالال١ ايالالاليت وكالالالًٕٛ عًٝٗالالالاانالالالاؾ١ إىل املعباإل

ٔ  ,ٚاملعٝؿال١  ,ا١َقٚاإل ,َكاضٜـ ا٫غتكساّ ٚاغالتدطاز   ,ٚايػاله

غالط٠ ايػالعٛز١ٜ يف   قا١َ ٚايكٝاز٠ اييت تتشًُالٗا ا٭ ٚػسٜس ضخل اإل

يف نال٤ٛ َٓال  املالطأ٠ َالٔ قٝالاز٠       ,غط٠غبٌٝ ايكٝاّ مب١ُٗ ايكٝاز٠ با٭

 ايػٝاضات.

َالالط ايػالالاَٞ ايهالالطِٜ ايكالالازض عالالٔ خالالازّ اؿالالطَا    ٚميٗالالس ا٭

تالالالسضهٞ يف ايؿالالطٜؿا املًالالالو غالالًُإ بالالالٔ عبالالالس ايععٜالالع ٫نؿالالالاض    

داْب يف املًُه١ َ  بس٤ تٛبٝل ا٭َط ايػالاَٞ  عساز ايػا٥كا ا٭أ

ٌ  72بساٜالال١ َالالٔ   , ٖٚالالٛ َالالا  0276ْٜٛٝالالٛ  02املٛاؾالالل  ,ؾالالٛاٍ املكبالال

                                                           
* http://www.maaal.com/archives/20170927/97023 
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ٚوالالالس َالالالٔ غالالالًبٝات اغالالالتكساّ  ,غالالالط ايػالالالعٛز١ٜدؿالالال  ْؿكالالالات ا٭ُٜ

ٔ عالالسز نالالبرل َالالِٓٗ َالالٔ ايكٝالالاز٠  ٚعالالسّ عهُّالال ,داْالالبايػالالا٥كا ا٭

ىل بعالالال  ايػالالالًٛنٝات ايالالاليت  إؾ١ نالالالاإ ,ٚتعًُٗالالالِ زاخالالالٌ املًُهالالال١ 

 اييت تكسض عٔ ايبع  َِٓٗ.ٚ ,ٜٓؿطٖا اجملتُ  ايػعٛزٟ

ٚتؿرل بٝاْات ايٓؿط٠ ايطبال  غال١ٜٛٓ يػالٛم ايعُالٌ ايكالازض٠ عالٔ       

سكالالالا٤ إٔ إمجالالالايٞ عالالالسز ايعُايالالال١ املٓعيٝالالال١ غالالالرل    اشل٦ٝالالال١ ايعاَالالال١ يإل 

 0.11ٍٚ َالالٔ ايعالالاّ اؾالالاضٟ مالالٛ  ْٗاٜالال١ ايطبالال  ا٭يف ايػالالعٛز١ٜ بًالالؼ 

  ٌ ًَٝالالٕٛ  7.16ٜػالتشٛش ايػالا٥كٕٛ عًال٢ مالٛ      ,ٚعاًَال١  ًَٝالٕٛ عاَال

% َالٔ ايعُايال١ املٓعيٝال١ املػالتكس١َ َالٔ      42ض بٓشالٛ  كٖسبٓػب١ ُت ,غا٥ل

 اـاضز.

ؾالالال ٕ عالالالسز ايعُايالالال١ املٓعيٝالالال١ َالالالٔ ايالالالصنٛض    ,ٚٚؾكالالالا يًبٝاْالالالات

ًَٝالالالٕٛ  7.36ٍٚ َالالالٔ ايعالالالاّ اؾالالالاضٟ مالالالٛ  ْٗاٜالالال١ ايطبالالال  ا٭ يف بًالالالؼ 

ٌ ؿالالالالالهد%. ُٚت65بٓػالالالالالب١  ,ًَٝالالالالالٕٛ غالالالالالا٥ل  7.16َالالالالالِٓٗ  ,عاَالالالالالٌ

% َالالالالٔ 07.3مالالالالٛ  ,ًَٝالالالالٕٛ  0.11ايعُايالالالال١ املٓعيٝالالالال١ املػالالالالتكس١َ ة

 72.63دٓبٝالالالالالالال١ ايعاًَالالالالالالال١ يف ايػالالالالالالالعٛز١ٜ ةمجالالالالالالالايٞ ايعُايالالالالالالال١ ا٭إ

% َالالالالالالالالٔ 70.5أٟ إٔ ايػالالالالالالالالا٥كا ٜؿالالالالالالالالهًٕٛ   ًَٝالالالالالالالالٕٛ عاَالالالالالالالالٌ 

 دٓب١ٝ يف املًُه١.ايعُاي١ ا٭

ٜؿالالرل َػالالض ايكالال٣ٛ  ,دالالٛضٚعًالال٢ قالالعٝس املتٛغالال  ايؿالالٗطٟ يٮ 

دالالالط ايؿالالالٗطٟ سكالالالا٤ إىل إٔ َتٛغالالال  ا٭يعاَالالال١ يإلايعاًَالالال١ ي٦ًٝٗالالال١ ا

مجالايٞ  إا, أٟ إٔ ؾالٗطٜ٘  اضٜاٟيال  7763يًعُاي١ املٓعي١ٝ ايصنٛض مالٛ  

ض كالسٖ ا ُٜدٛض ٚضٚاتب يًػا٥كا ؾٗطٜ٘أغط٠ ايػعٛز١ٜ َٔ َا تسؾع٘ ا٭

 ا.ًَٝاض ضٜاٍ غٜٓٛ٘ 11أٟ مٛ  ,ًَٝاض ضٜاٍ 0.51بٓشٛ 
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ٗ إٚ غالط ايػالعٛز١ٜ َالٔ    ا ا٭ناؾ١ إىل ايتهًؿ١ املاي١ٝ اييت تالسؾع

اغالالالتكساّ غالالالا٥كا, تطتؿالالال  ايتهًؿالالال١ ا٫دتُاعٝالالال١ ايالالاليت ٜتشًُالالالٗا     

زاض٠ املالالطٚض بًالالؼ عالالسز إسكالالا٤ات إخالالط ؾٛؾكالالا ٯ ,اجملتُالال  ايػالالعٛزٟ

 311.2ٖالال عالسز   7215اؿٛازخ املطٚضٜال١ يف املًُهال١ خال٬ٍ ايعالاّ     

% َٔ 23زاض٠ املطٚض إٔ مٛ سكا٤ات غابك١ إلإض كٚسُتٚ ١,يـ سازثأ

دالالالٓي, ؾُٝالالالا تالالالط٣ اؾُعٝالالال١   أٛازخ ْاػالالال١ عالالالٔ طالالالطف  تًالالالو اؿالالال 

ايػعٛز١ٜ يًػ١َ٬ املطٚض١ٜ إٔ غبب اؿٛازخ املطٚض١ٜ ٜطد  يٛدالٛز  

% َٔ ايػالا٥كا ا٭داْالب ايكالازَا إىل زاخالٌ املًُهال١ هًٗالٕٛ       52

 أغايٝب ايكٝاز٠, َٚعِٗ ضخل قٝاز٠ َعٚض٠ َٔ بًساِْٗ.

 ا٫غتػٓا٤ عٔ ايػا٥كا ا٭داْب:

 ٚشات َُٗالال١  يالالطمحٔ اشلالالسيل, ؾالال ٕ ايسضاغالال١    يف ضأٟ ز. عبالالس ا 

ِ  َٔ أْ٘ ٚأسػب. ايػعٛزٟ جملتُعٓا َتعسز٠ ؾٛا٥س  تػالتؿٝس  إٔ املٗال

 ايعالالازات يف تؿالالابٗٓا ايالاليت اـًٝذٝالال١ اجملتُعالالات ٚاقالال  َالالٔ ايسضاغالال١

ٍ  ْؿالؼ  يف ؾالب١ٗٝ  زضاغالات  ٖٓالاى  نإ إشا خاق١ ٚايتكايٝس,  فالا

 اـًٝذٝال١  تُعالات اجمل اغالتػٓت  ؾعًٟا ٌٖ املجاٍ: غبٌٝ ؾع٢ً. ايسضاغ١

  بايكٝاز٠؟ يًُطأ٠ ايػُاح بعس ايػا٥كا َٔ نبرل٠ أعساز عٔ

  ٕ  غٝػالالتػٕٓٛ ايالالصٜٔ ْػالب١  عًالال٢ ْتعالطف  نُالا أْالال٘ َالٔ املؿٝالالس أ

 تكالالاض  ايٓػالالب١ إٔ شنالالطت ايالاليت ا٫غالالتبا١ْ خالال٬ٍ َالالٔ ايػالالا٥ل عالالٔ

ّ  ٚغتجبت كتًٟؿا, غٝهٕٛ ايٛاق  إٔ أعتكس يهٔ ,24%  ا٭ضقالا

 ا٭َالالرل قالالٍٛ أَالالا. ٫ أّ قالالشّٝشا ّايهالال٬ ٖالالصا نالالإ إشا َػالالتكبًٟا

 عًالال٢ بٓالالا٤ شيالالو يف ؾةؾالالو غالالٝٓدؿ , ايػالالا٥كا عالالسز إٔ ايٛيٝالالس

 يػالالالٓٛات ايتذطبالالال١ خانالالالت ايالالاليت اجملالالالاٚض٠ ايالالالسٍٚ ٚاقالالال  َعٛٝالالالات
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 اؾُٝال   إٔ َ  ايػا٥كا, عسز يف ُٜصنط انؿاّنا ْط ٚمل ط١ًٜٛ,

ٝ٘ا انؿاّنا فتُعاتِٗ تؿٗس إٔ ٜت٢ُٓ    .يًػا٥كا ؾعً

 ضمبالالالا تكالالالسٜطٟ, شنالالالط ز. عبالالالس اهلل ايعػالالالاف: يفَالالالٔ داْبالالال٘ 

 يًػالالالا٥ل ايؿالالالٗطٟ ايطاتالالالب َتٛغالالال  نالالالإ إشا ايعهالالالؼ, ٜهالالالٕٛ

ّ  ٚنإ ضٜاٍ, 7322 ٌ  اٯٕ ناًَال١,  أغالط٠  ىالس  ٚغالٝس٠  بٓالت  نال

ٌ  ؼتالالاز  ٚسالالٛازخ, ٚٚقالالّٛزا, قالالٝا١ْ, ؼتالالاز غالالٝاض٠ غالالٝاض٠, ٚنالال

 ايػا٥ل عٔ ا٭غط مجٝ  تػتػ  ؾًٔ ٚغرلٖا. ٚبايتةنٝس ٚتةَّٝٓا,

 اقتكالالاز١ٜ قالالطا٠٤ وتالالاز يًُالالطأ٠, ا٭َالالط خاقالال١ غالالٝاضات ٛزٚدالال َالال 

 ايٓٛاسٞ. مجٝ  َٔ َتٛاظ١ْ

   ٘  عًَّكالالت ز. لالالاح ايكطعالالاٟٚ بةْٗالالا تتؿالالل َالال  ٖالالصا ايالالطأٟ, ؾ ْالال

 ٚاَالالت٬ى ايػالالعٛز١ٜ, ا٭غالالط أبٓالالا٤ َالالٔ ايؿالالبا  أٚنالالاع عًالال٢ قٝاّغالالا

 ايػالالا٥كا عالالٔ ا٫غالالتػٓا٤ ٜالالتِ ٚمل بالال٘, خاقالال١ يػالالٝاض٠ َالالِٓٗ نالالٌ

ٔ  بايؿابات بايٓا ؾُا ط١ًٜٛ  يعكٛز  ايػالعٛز١ٜ؟  ٚقالس   ا٭غالط  بٓالات  َال

 يًػالالٝاضات, ايبٝالالٛت ضبالالات ا٭َٗالالات قٝالالاز٠ عٓالالس طبّعالالا ا٭َالالط ىتًالالـ

٘  ٜذلتالب  قالس  ؾٗٓا ٞ  اغالتػٓا٤  عًٝال ٔ  دع٥ال  تؿالطؽ  إلَهاْٝال١  ايػالا٥ل  عال

٘      َتًٛبات ؾُٝ  املٓعٍ ضب١ ا٭ّ  ا٭غالط٠. يف ايٛقالت ايالصٟ عٓال٢ ؾٝال

 .ا٭دٓي ايػا٥ل اّاغتكس ضغّٛ ُتطؾ  ز. َٓكٛض املٛرلٟ يٛ

 قٝاز٠ املطأ٠ يًػٝاض٠ سٙل طبٝعٞ:

ٛٗض ز. عبس اهلل بٔ ْاقط اؿُٛز, إٔ  بٛن  ٜتعًل ا٭َط يف تك

 إلالاّظا  ايػالٝاض٠ يالٝؼ   املالطأ٠  تكٛز طبٝعٞ, إٔ سل  ضمبا طبٝعٞ, أٚ

٘  سهالالالاضّٜا  ايتؿالالالسز  سكبالالال١ عًالالال٢ سكٝكالالالٞ اْتكالالالاض  يصاتالالال٘, يهٓالالال

 أض٣ َٔ, ٚبايتالالالايٞ ٫ايالالالع َالالالٔ ضزّسالالالا بٓالالالا عكالالالؿت ايالالاليت ٚايتٛالالالٗطف
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ٌ  ايسضاغ١ ٖصٙ قٝازتٗا  ٭ٕ َٔ ايت١ُٜٛٓ ايعٛا٥س يسضاغ١ نطٚض٠  َجال

ٕٖ اؿسٜح بؿط  يإلْػإ  ايػُاح عٛا٥س زضاغ١ ٍ  املا٤, ٚنة  سالٛ

 َالالال  َٓالالالاٚض٠ ٚغالالالًّبا ُٜعٚبالالالط عالالالٔ سايالالال١    إهاّبالالالا ايتبعالالالات أٚ ايعٛا٥الالالس

ّ  ٜعس مل اـكّٛ, ٚايّٝٛ  ؾالٛن١, ؾكالس   ايهطميال١  اؿٝالا٠  ـكالٛ

ٔ  ْتالٓؿؼ, ٚيالٝؼ   ؾٛنتِٗ, ٚبسأْا ْانػط ٕ  َال  ُْعالٚسز  اؿهُال١ أ

 ايتٓؿؼ. َٓاقب

      ٞ  بُٝٓالالا يف ضأٟ ز. قُالالس املًشالالِ أْالال٘ مل ٜهالالٔ تؿالالٗسّزا, ؾؿالالال

 سٖطَٗالالا ٚإمنالالا ا٭قالالٌ  يف دٛاظٖالالا عًالال٢ ؾكٗالالٞ ٫ خالال٬ف ايػالالٝاق١

 دال٘سا,  ٚقالسٚز  سالسٜح  ادتٗاز ٖٚٛ ايهطض, يسؾ  ايػعٛز١ٜ عًُا٤

ٔ  بةنجط زلشت املُاضغ١ ايهُٓ .بػٗٛي١ عًُٝ٘ا ٜػك   ايكٝالاز٠  َال

 ٚزلشالت   أظٗالط  ؾٝ٘ اـ٬ف إٔ َ  ايٛد٘, غؿٛض ٖٚٛ عكٛز, َٔ

 ايػالالُٝٓا, يف ايػالالا٥ل. نالالصيو  ٚخًالال٠ٛ ناـالالسّ, أخالالط٣  بةؾالالٝا٤

 ٞ ٞ  ايسؾالٛف  بُٝٓالا  َُٓعالت    عاَال١ ة عالطض  ٚغال١ًٝ  ٖٚال   خاقال١ ة ٖٚال

ِٓ. أععِ ٖٛ َٚا شيو, ؾٛم َٚا+ 76 يتذًب َػُٛس١  ٚأط

 َٛقالالـ أٚ زٜٓٝالال١ ؾتالال٣ٛ يالالٝؼ ا٭َالالط يالالٞ, ١بايٓػالالب قًالالُت, نُالالا

ٛ  بٌ ضأٜ٘, ؾًهٌٍّ ايسٜٔ, عًُا٤ بع  أؾُٗال٘,   ٫ أْالا   خالط  ؾال٤ٞ  ٖال

ٍٛٗ ْك١ٛ ٖصٙ اٯٕ عٓسٟ يهٔ  أمحالس  ا٭َالطٜٔ,  يهال٬  إهاب١ٝ ؼ

 ْعًُالال٘, َالالا ٫ ٖٓالالاى إٔ ٚأيالالتُؼ أتاسٗالالا, مَبالالٔ ٚأؾالالٝس عًٝٗالالا, اهلل

ٞ  نُالا  .ـالرل ا إ٫ يٓالا  ٫تطٜالس  ؾكٝازتٓالا  اـٛال٠ٛ,  ٖصٙ أٓخط ضمبا  أْال

ُّ ٞ  ٭ن  سٛشلا, ايطأٟ ططيف أسذل ـ  يف ْؿػال ٟ  ثكالايف  َٛقال  سهالاض

ٍٛٗ ْكٛالال١ مالالٛ عًالالل عًالال٢ شيالالو ز. عبالالس اهلل بالالٔ ْاقالالط       .ٖالالصٙ ايتشالال

 ٖالالالٛ َعطؾتالالال٘ ايكالالالعب َالالالٔ ضمبالالالا ايالالالصٟ ايؿالالال٤ٞ اؿُالالالٛز بالالالةٕ ٖالالالصا
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 ؾُٗالا  ,أخط٣ بايتٛٗطفٚ تاض٠, بايتؿٗسز ٚقؿ٘ ميهٔ َا بايهب 

 ٕ ٕ  أَالالطا ِ  عًالال٢  بايتةنٝالالس  ٜػتعكالالٝا  ٜػالالالٛقُٗا إش املٓٛكالالٞ   ايؿٗالال

 ا٭ٜسٜٛيٛدٝا. ٚتػصُٜٗا اشل٣ٛ,

    ٕ  أنالش٢  ا٭َالط  يف سا ٜط٣ ز. عبالس اهلل بالٔ قالاحل اؿُالٛز أ

ٝ٘الالا  قٝالالاز٠ يف يًذٓػالالا َؿالالطٚع نشالالل طبٝعالالٞ أْالال٘ قالالشٝض, طبٝع

ٌِ أٚ احملعالالالٛض, ػاٚظْالالالا ٚقالالالس إمنالالالا, املطنبالالال١  -ؾالالال٦ت إٕ -ٝقالالال

ٝ٘الالالالا شيالالالالو دالالالالطا٤ ؾػالالالالٝٓتر املُٓالالالالٛع,  ٚب٦ٝٝالالالال١ قتكالالالالاز١ٜا  ثالالالالاض طبٝع

 َالالٔ سكالال٘ ٜةخالالص إٔ ٚا٭ؾهالالٌ نٗالصا,  أَالالط ُٜٗالالٌ ؾًالالِ ٚادتُاعٝال١, 

ٕ  إٔ َٓٗالا  امل٪ٌَ بايٓتا٥ر ٚاـطٚز ٚايبشح, ايسضاغ١  ضقالّسا  تهالٛ

ٞ  يف سالسثت  اياليت  ايػالًب١ٝ  اٯثالاض  َعاؾ١ ىسّ َٚطدّعا  َال  , املانال

   .َػتكبًٟا َٓ٘ ايٛقا١ٜ ميهٔ َا تساضى

 سالالٍٛ خالال٬ف أْالال٘ ٫أنالالاف  ز. عبالالس اهلل بالالٔ ْاقالالط اؿُالالٛز     

ٞ  َالا  إٔ عس٠, غالرل  َػتٜٛات ع٢ً ايكٝاز٠ دس٣ٚ  إيٝال٘ ٜالتًدل   أضَال

 ػالالاضٟ, يف ملؿالالطٚع ا٫قتكالالازٟ ا٭ثالالط قٝالالاؽ املُهالالٔ َالالٔ أْالال٘ يف

ٌ  ايالٓؿؼ  ع٢ً ٜعٗع سا ٔ  سالل  عًال٢  ايتالسيٝ  عالدل  ايٛبٝعٝال١  اؿكالٛم  َال

 ناْت. أٜ٘ا عٛا٥سٙ,

سالالالٍٛ ايػالالالٝام ْؿػالالال٘, اتؿكالالالت  اؾالالالاظٟ ايؿالالالبٝهٞ ٚز. ضٜالالالاّ 

طٜالالإ َالال  َالالا ططسالال٘ ز.عبالالس اهلل بالالٔ قالالاحل اؿُالالٛز, سٝالالح إٕ      ايؿ

ٔ  يًتٛالٜٛط  ١َُٗ ٚايسضاغ١ ايبشح  ايكٝالاز٠  تًٛعالات  تٓؿٝالص  ؾعايٝال١  َال

 .شيو يتشكٝل ٚاجملتُ  املطأ٠ تٛاد٘ ؼسٜات أٟ ٚتصيٌٝ ايطؾٝس٠,

 قس ظٛاٖط ؾِٗ يف ٜػِٗ ايتشًٌٝ ثِ ايػٓا عدل ايتٛثٝل أّٜها

 اـطٚز ٚنصيو اؿػبإ, يف تهٔ ٚمل ايكطاض تٓؿٝص ع٢ً تذلتب
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 اٯثالالاض عًالال٢ ٚاحملاؾعالال١ ايػالالًب١ٝ, ايعالالٛاٖط عًالال٢ يًتػًالالب بتٛقالالٝات

 .اإلهاب١ٝ

 إٔ ْالال٪َٔ إٔ َالالٔ أمجالالٌ مثالال١ ٚأنالالاف ز. َػالالاعس احملٝالالا: يالالٝؼ 

 بعطٚؾٗالا  تالطتب   شلالا  قٝازتٗا طبعٞ, ٚإٔ سل يًُطنب١ املطأ٠ قٝاز٠

 .ٚغٝتكبً٘ شيو, يف غٝتسضز فتُعٓا ٚإٔ ٚسادتٗا,

 إع١َٝ٬ سٍٛ قطاض قٝاز٠ املطأ٠ ايػعٛز١ٜ: تكاضٜط

أٚضزت ز. اؾالالاظٟ ايؿالالبٝهٞ تكطٜالالّطا اقتكالالازٜ٘ا قكالالرّلا بجتالال٘     

 املالطأ٠  يكٝالاز٠  إهابٝالات  72ة * يًػالٝاض٠  املطأ٠ قٓا٠ ايعطب١ٝ عٔ قٝاز٠

يالالٔ تكتكالالط تالالةثرلات ايػالالعٛزٟ . شنالالط ايتكطٜالالط أْالال٘  ا٫قتكالالاز عًال٢ 

 يف ايػالالالالالٝسات, ايالالالالالصٟ اْتعطتالالالالال٘يًػالالالالالٝاض٠_املالالالالالطأ٠_قٝالالالالالاز٠قالالالالالطاض

يػٓٛات نالجرل٠, ٚايالصٟ زخالٌ سٝالع ايتٓؿٝالص ايٝالّٛ, عًال٢        ايػعٛز١ٜ

اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ يًُطأ٠ ايػعٛز١ٜ ٚا٭دٓب١ٝ املكُٝال١ يف املًُهال١..   

 إش غٝهٕٛ ي٘ ٚق  نبرل ع٢ً ا٫قتكاز ايػعٛزٟ.

                                                           
* 
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2018/06/24/%
D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-
10-
%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7
%D8%AA-
%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-
%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7
%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A.
html 

https://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9&tagLabel=%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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تععٜالع زٚض ايٓػالالا٤ يف غالالٛم ايعُالالٌ   ,PWCؾبشػالب زضاغالال١ يالالال  

%, 36غٝػاِٖ يف ؽؿٝ  ْػالب١ ايبٛايال١ بالا ايٓػالا٤, اياليت تبًالؼ       

نُالالا إٔ قٝالالاز٠ املالالطأ٠ يًػالالٝاض٠ غتػالالاعس ايهالالجرلات عًالال٢ اإلقالالساّ    

عًالال٢ ٖالالصٙ اـٛالال٠ٛ, إش شيالالو غٝػالالٌٗ عًالالٝٗٔ ايتٓكالالٌ إىل َطانالالع      

ٚعػالالب ٖالالصٙ ايسضاغالال١, ؾ ْالال٘ َالالٔ املتٛقالال  إٔ ٜكالالٌ عالالسز        ايعُالالٌ.

٬َٜالالا غالالٝس٠ عًالالٍٛ عالالاّ    ٤1 اي٬تالالٞ ٜكالالسٕ ايػالالٝاضات إىل   ايٓػالالا

ا ستال٢ عالاّ   % غالٜٓٛ٘ 7, ٚإٔ تطتؿ  َبٝعات ايػٝاضات مبعالسٍ  0202

0203. 

ا, % غالالٜٓٛ٘ 2َٚالالٔ املتٛقالال  إٔ تعٜالالس ْػالالب١ تالالةدرل ايػالالٝاضات بالالال      

 ٛ ٛ 7بالال ايػالٝاضات  عًال٢  ايتالةَا  غالٛم  باإلناؾ١ إىل منال ا يٝبًالؼ  ٜ٘% غالٓ

احملًًالا يف إسالس٣   َٔ ٜٚتٛق  نبرل  .0203ًَٝاض ضٜاٍ عًٍٛ  12

ايؿالالطنات ايهالالدل٣ يبٝالال  ايػالالٝاضات إٔ تعٜالالس َبٝعالالات ايػالالٝاضات     

يًٓكالالٌ نالالطِٜؾالالطن١ أيالالـ غالالٝاض٠.  603ٖالالصا ايعالالاّ ؾكالال  بٓشالالٛ   

% َالالٔ ظبا٥ٓٗالالا,  52ايالاليت ٜؿالالهٌ ايٓػالالا٤    -اَجًٟالال -ايتؿالالاضنٞ

 ٫ف غالالٝس٠ يتالالسضٜبٗٔ عًالال٢ ايكٝالالاز٠ يٝكالالبشٔ غالالا٥كات    1اختالالاضت 

 يػٝاضاتٗا.

% َٔ 60ٜعتعّ  ,GULF TALENTٚعػب زضاغ١ يؿطن١ 

ايػالالالٝاض٠ ٖالالالصا ايعالالالاّ, َٚالالالٔ املتٛقالالال  إٔ   ايٓػالالالا٤ ايػالالالعٛزٜات قٝالالالاز٠

ٜػالالاِٖ شيالالو يف ظٜالالاز٠ عالالسز ايٓػالالا٤ اي٬تالالٞ وكالالًٔ عًالال٢ َٓاقالالب   

ٚغالالٝ٪َٔ ٖالالصا ايكالالطاض  ٚظٝؿٝالال١ عًٝالالا ناْالالت سهالالّطا عًالال٢ ايطدالالاٍ. 

ايؿطقالال١ يًهالالجرلات باؿكالالٍٛ عًالال٢ ٚظالالا٥ـ أعًالال٢ أدالالّطا تكالال  يف      

ا بػالبب  َٓاطل تبعس عٔ أَانٔ إقاَتٗٔ, مل ٜتكالسَٔ إيٝٗالا غالابكٟ   

 ٌ.يتٓكُّقٝٛز ا

https://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA&tagLabel=%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA&tagLabel=%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85&tagLabel=%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85


04

 –1428     
46 

ٚيف سالالالالا غتػالالالالتؿٝس قٛاعالالالالات ٚؾ٦الالالالات نالالالالجرل٠ َالالالالٔ ٖالالالالصا     

% 13قالالالس ٜعالالالإْٛ بػالالالبب٘, ؾالالالال  ا٭داْالالالب ايػالالالا٥كاايكالالالطاض, إ٫ إٔ

  ِ ْٚػالالالب١ مماثًالالال١ تعتالالالعّ   ,َالالالٔ ايعالالالا٬٥ت غتػالالالتػ  عالالالٔ خالالالسَاتٗ

% ؾكالالالالالالال  غالالالالالالالٝشتؿعٕٛ 17يف سالالالالالالالا  اؽالالالالالالالاش ٖالالالالالالالصٙ اـٛالالالالالالال٠ٛ.

 .GULF TALENTبايػالالالالالا٥كا, عػالالالالالب زضاغالالالالال١ يؿالالالالالطن١   

 ٫ف  2ا٬٥ت ايالالالاليت غتػالالالالتػ  عالالالالٔ ايػالالالالا٥ل مالالالالٛ  ط ايعالالالالٛؾدٚغالالالالُت

 ا.ضٜاٍ ؾٗطٜ٘

َالالالالٔ ايٛانالالالالض إٔ قالالالالطاض قٝالالالالاز٠ املالالالالطأ٠ يًػالالالالٝاض٠ غٝػالالالالاِٖ   اإّش

يف تػالالالٌٗٝ تٓكًالالالٗا, ٚبايتالالالايٞ غتػالالالٓض شلالالالا ؾالالالطم عُالالالٌ أؾهالالالٌ,     

ظ َؿالالاضنتٗا يف غالالٛم ايعُالالٌ, ٖٚالالٛ َالالا ٜتٛاؾالالل َالال        عٚعٖٚالالصا غالالُٝ 

ػالالالب١ ايالالاليت َالالالٔ أٖالالالساؾٗا ايط٥ٝػالالال١ ضؾالالال  ْ     0212ض٩ٜالالال١ املًُهالالال١  

 %.12% إىل  00َؿاضن١ ايٓػا٤ يف غٛم ايعٌُ َٔ 

 اٯثاض ٚايٓتا٥ر ا٭ٚي١ٝ َ  بس٤ تٓؿٝص ايكطاض:

 مجٝ  ع٢ً يًكطاض اإلهاب١ٝ اٯثاض يف ضأٟ ز. ضِٜ ايؿطٜإ, ؾ ٕ

 ا.تسضهٝ٘ بايعٗٛض ا٭قعس٠ غتبسأ

 اشلالال٣ٛ  غالالٝام عالالٔ بُٝٓالالا تالالط٣ ز. لالالاح ايكطعالالاٟٚ أْالال٘ بعٝالالّسا     

 املالالالالالطأ٠ قٝالالالالالاز٠ عًالالالالال٢ املذلتبالالالالال١ ؾاٯثالالالالالاض ١,ا٭ٜسٜٛيٛدٝالالالالال ٚتػصٜالالالالال١

 ايكالالالالالطاض يكالالالالالسٚض ا٭ٍٚ ايٝالالالالالّٛ َٓالالالالالص بالالالالالايعٗٛض بالالالالالسأت يًػالالالالالٝاض٠

 َالالالٔ أنجالالالط يف ٝؾتشالالالت ايالالاليت ايكٝالالالاز٠ تعًالالالِٝ َٚالالالساضؽ ايػالالالاَٞ,

 يًٓػالالالالا٤ غالالالالٛا٤ أتٝشالالالت  ايالالالاليت ايٛظٝؿٝالالال١  ايؿالالالالطم ٚ ٫ف َٓٛكالالال١, 

 .ٚايتٛثٝل بايطقس دسٜط نجرل ٚغرلٖا ايطداٍ, أٚ

https://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8
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 ت تٛاد٘ عًُٗا:قٝاز٠ املطأ٠ ٚسٌ َؿه٬

  ٔ ِ  أؾاضت ز. ضِٜ ايؿطٜالإ إىل إٔ َال ٘   ايتشالسٜات  أٖال  اياليت تٛادال

ٌ . املٛاق٬ت ايػعٛز١ٜ ٖٞ يف  املطأ٠ عٌُ ميهالٔ إٔ   ٚتػا٤يت: ٖال

 املؿه١ً؟ ٖصٙ ؿٌ ناؾّٝا ٚسسٙ ايكطاض ٜهٕٛ ٖصا

 ٟ ٕ  أدابت ز. لاح ايكطعالاٚ  بكٝالاز٠  يًُالطأ٠  بايػالُاح  ايكالطاض  بالة

ّٝالالا سِّالالا يالالٝؼ ايػالالٝاض٠  ايعاًَالال١, املالالطأ٠ تٛادالال٘ ايالاليت تشالالسٜاتيً ناؾ

ٌ  شلالا  عها إ٫ ٖٞ َا املطأ٠ ؾكٝاز٠ ّ  داٖالس٠  يًعُال  بالسٚضٖا,  يًكٝالا

ٞ  نُالالالا ٚقالالسضاتٗا  ْؿػالالٗا  ٚإثبالالات   ٚاظزٖالالالاض اجملتُالال   بٓالالا٤  يف ٜٓبػالال

 َالالٔ -ايعاًَالال١ املالالطأ٠ أَالالاّ ايالاليت ايٚتشالالسٜات ٚيهالالٔ ايبًالالس, اقتكالاز 

 بهجرل. شيو َٔ أبعس -ْعطٟ ٚد١ٗ

٘  ايكالطاض  إٔ ؾالو  ْسْٞ: ٫أناف أ. قُس ايس  يف نالبرل  أثالط  يال

ِ  ٖٚٓالا  اجملتُال ,  يف املطأ٠ يسَر اؿٛادع تكًٌٝ ٔ  ْالتهً  ايعُالٌ,  عال

ٔ  نجرل ٚيف ضأٜٞ, ٌ   َال ٌ  بػالبب  اجملتُال   َؿالان ٔ  %32 تعٛٝال  َال

 ٚيٝتٗالا  َعًٛال١,  عا١ًَ ق٠ٛ عٔ أتهًِ ا٭زؾ١, عٔ ٚبعّٝسا. ايؿعب

ٔ  ايتشسٜات, ٚمبععٍ عٔ مبععٍ ؾٗٞ ؾك , نصيو  ٫ٚ اؿٝالا٠  عال

 ٚتكًٝالالٌ يف ايالالٓؿؼ, ايجكالال١ إعالالاز٠ ٖالالٞ اإلهابٝالال١ اٯثالالاض أٖالالِ. أبالالايؼ

 َكالالازض أسالالس ٖالالٛ ٚايالالصٟ املالالازٟ, ا٭َالالٔ ؼكٝالالل أٚ املالالازٟ اـالالٛف

ِ  ٭ْ٘ يٮؾهٌ  غٝتػرل ايطدٌ. سل ٚغرل عل ايطدٌ غٝٛط٠  غالٝٓع

 ٚايبٓات ا٭بٓا٤ ٜهٕٛ بةٕ ا٭غط٠  غٝسعِ َا ٖٚصا َٓتر, بؿطٜو

ٔ  ٟيالا َععٚ نٓت إشا. َٓتذا ٕ  ؾًال  يف ٚاؿالؼ  املعطؾال١,  يالسٜو  ٜهالٛ

 ٚعالٞ,  عًال٢  ٚاؿط٠ ايعا١ًَ املطأ٠ غتهٕٛ. اؿٝا٠ ٚؼسٜات ايٛاق 

 بعالال  ٚغالالٝهٕٛ ٖٓالالاى غالالتتػرل, نالالجرل٠ أَالالٛض. ْؿتكالالسٙ َالالا ٖٚالالصا
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 ٖالالالصٙ ؼذالالالِٝ املُهالالالٔ َالالالٔ ٚيهالالالٔ طبٝعالالالٞ, ٖٚالالالصا ايػالالالًبٝات,

َّالالا, ايػالالًبٝات.  ٚايػالالًبٝات اغالالتسا١َ, أنجالالط اإلهابٝالالات أض٣ عُٛ

 .غتدتؿٞ _ بايٌٜٛٛ ٚيٝؼ _ ايٛقت َٚ  َ٪قت١, غتهٕٛ

 املطأ٠ ٚاٯثاض ايٓؿػ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ: قٝاز٠ غًبٝات

ضقالالس ز. ظٜالالاز ايالالسضٜؼ بعالال  غالالًبٝات قٝالالاز٠ املالالطأ٠ يًػالالٝاض٠,    

:ٖٞٚ 

َّالالالا  ؼًُالالالٗا إَهاْٝالالال١ .7  ا٭غالالالط٠  ؾالالال٪ٕٚ إلزاض٠ إنالالالاؾ١َٝٗا

 .ٚاملٓعٍ

 .املطٚض١ٜ, ٚايتشطف يًشٛازخ تعٗطنٗا .0

 َجالالالٌ قالالالسضاتٗا, َالالال  تالالالت٤٬ّ ٫ ٚظٝؿٝالالال١ ٗالالالاّيف َ اغالالالتػ٬شلا .1

 .املباْٞ خاضز ايعٌُ

ٍ  اغالُتٓعؾت  اييت ٚايٓؿػ١ٝ ايص١ٖٝٓ اؾٗٛز تصنُّط ٜ٪مل   طالٛا

 أملالالٞ ٜٚالالعزاز يًػالالٝاض٠, املالالطأ٠ قٝالالاز٠ سالالٍٛ اؾالالسٍ يف َهالالت غالالٓٛات

 ملالالا ثالالِ ايالالسٜٔ, باغالالِ نالالإ شاى ايعالالطٜ  اؾالالسٍ إٔ أتالالصّنط سالالا

ٔ  نسٙ ناْٛا ايصٜٔ ٚي٦وأ بع  خطز اٯٕ, ايػُاح قطاض قسض  َال

 بالالٌ ايتبالالانٞ, ايتعًٝالالل ٖالالصا َالالٔ غطنالالٞ يالالٝؼ  اٯٕ يٝعٜٓٓالالٛٙ قبالالٌ

 باغالالالِ ايٓالالالاؽ سٝالالالا٠ يف مناضغالالال٘ ايالالالصٟ ايت٬عالالالب سذالالالِ اغالالالتٓباط

  ٚأخط٣ نس َ , تاض٠ٟ ايسٜٔ,

  ٔ  اٯثالالاض يف ايٛقالالت ْؿػالال٘, تػالالا٤ٍ ز. عبالالس ايالالطمحٔ اشلالالسيل عالال

 مل سٝالح  قٝالـ, ايتٛ ٚسسات يف املطأ٠ إلٜكاف ٚا٫دتُاع١ٝ ايٓؿػ١ٝ

 .اإلٜكالاف  ٚٚسالسات  ايػذٔ ايٓػا٤ زخٍٛ ع٢ً فتُعٓا غايب١ٝ ٜعتس
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 ٜتعالالٛزٕٚ أدالالا  ز. عبالالس اهلل بالالٔ قالالاحل اؿُالالٛز بالالةٕ ايٓالالاؽ غالالٛف  

 َطٚضٜ٘ا. َٓٗٔ املدايؿات إٜكاف ع٢ً

 ا٭غالبا   يالبع   اإلٜكالاف  بُٝٓا ٜط٣ ز. قُس املًشِ إٔ قإْٛ

ٌٚ يف ؾٝالالال٘, خاقالالال١ ايٓعالالالط إعالالالاز٠ ٜٓبػالالالٞ املطٚضٜالالال١  ايعُالالالٌ عالالالسّ ظالالال

 ٚتطن٘ املطٚض, ضداٍ ٚأعُاٍ غٝاضات يف اؿاي١ تٛثٝل بهاَرلات

ِ  عًال٢  ايعسٍ ٚظاض٠ تعٌُ إٔ ٜٓبػٞ ؾك . نصيو ٫دتٗازاتِٗ  تٓعالٝ

 ستال٢  املالٛاطٓا  غالٝاضات  يف ايتٛثٝالل  ناَرلات بؿٗاز٠ ا٭خص هٝع

ٍ  بعال   عًِٝٗ ٜتذ٢ٓ ٫ ادتٗالازاتِٗ.   يف ى٦ٛالٛا  أٚ ايؿالطط١,  ضدالا

ٌ  يًػذٔ زاعٞ شيو أ. قُس ايسْسْٞ, ٫ٚاتؿل َع٘ يف   أبّسا يًطدال

ٔ  املالطأ٠  أٚ ممهٔ إٔ ُتُٖٝالع  املطأ٠, أٚ ٌ  عال  َالايٞ,  بالسؾ  َبًالؼ   ايطدال

 .  ايتٛقٝـ يف ُتٛن  ٫ٚ

 :ايػعٛز١ٜ َٔ قٝاز٠ ايػٝاض٠املطأ٠ عكبات عٓ  

قالالاّ  خسهالال١ ايػالالٝس٠ أؾالالاضت ز. ضٜالالِ ايؿطٜالالإ إىل إٔ َطنالالع   

ٛع قٝالاز٠ املالطأ٠ يًػالٝاض٠. سٝالح     َٛنال  سٍٛ يًطأٟ اغت٬ٛعات بعٌُ

ٖا َطنالع ايػالٝس٠ خسهال١ بٓالت خًٜٛالس ايتالاب        نؿؿت زضاغ١ أعٖس

يػطؾالال١ ػالالاض٠ ٚقالالٓاع١ دالالس٠ إٔ املؿالاله٬ت املتٛقالال  سالالسٚثٗا عٓالالس     

 أَالٛض ض٥ٝػال١.   3ايػُاح يًُطأ٠ ايػعٛز١ٜ بكٝاز٠ ايػٝاض٠ تهُالٔ يف  

ٚأؾالالالالاضت ايسضاغالالالال١ إىل إٔ ٖالالالالصٙ املؿالالالاله٬ت تتُجالالالالٌ يف: ظٜالالالالالاز٠      

ظٜالالاز٠ ا٫ظزسالالاّ, ٚعالالسّ َعطؾالال١   ٚظٜالالاز٠ اؿالالٛازخ,  ٚت, املعانػالالا

املالالالطأ٠ بكالالالٝا١ْ غالالالٝاضتٗا, إنالالالاؾ١ ملؿالالاله٬ت عا٥ًٝالالال١ ٚادتُاعٝالالال١   

 أخط٣.
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% َٔ املٛاطٓا 47ٚعػب ايسضاغ١ ْؿػٗا, أنس أنجط َٔ 

ظٜاز٠ َػةي١ املعانػات عػب ْعط٠ اجملتُ  اؿاي١ٝ, إىل داْب 

% 32ٜعٜالس عًال٢    %, ؾُٝا ضؾال  َالا  26تؿاقِ ْػب١ اؿٛازخ بٓػب١ 

تكسِٜ أٟ زعِ إشا ضغبت قطٜباتِٗ يف ايكٝاز٠, ٚتهجط ٖصٙ ايٓػب١ 

َّالال 23يف ا٭عُالالاض ايالاليت أقالالٌ َالالٔ   ا, عًالال٢ عهالالؼ ا٭عُالالاض ايالاليت   عا

% َالالٔ ايالالصٜٔ  34ٚأنالالس  تعٜالالس عًالال٢ شيالالو ؾٗالالٞ عٝالالٌ إىل ايتةٜٝالالس.    

َّالال 02ٚ 76أعُالالاضِٖ َالالا بالالا    تتطاٚسالال ا عًالال٢ عالالسّ زعالالِ قٝالالاز٠   عا

َّالالال 12ٚ 03ض ايالالاليت بالالالا  املالالالطأ٠, أَالالالا ؾ٦الالال١ ا٭عُالالالا   ا ؾكالالالس ٚقالالالٌ  عا

%, يف سالا ٚقالًت ْػالب١ املعاضنالا ايالصٜٔ      33ايطاؾهٕٛ ؾٝٗا إىل 

َّ 22ٚ 13تةتٞ أعُاضِٖ با   %.31ا إىل عا

 زضاغ١ سٍٛ اٯثاض ا٫قتكاز١ٜ يكطاض قٝاز٠ املطأ٠:

ٜبسٚ أْ٘ ٫ سٍٛ تػطٜس٠  ز. إسػإ بٛ سًٝك١ اييت شنط ؾٝٗا ة

 تكالالٛز١ ايػالالعٛزٜأ٠ املالالطتكالالازٟ يكالالطاض  تٛدالالس زضاغالال١ عالالٔ ا٭ثالالط ا٫ق  

ا٫قتكالالازٟ ٫ ٜٓشكالالط أبالالّسا يف ايػالالٝاضات ايالاليت     ٚا٭ثالالط  ,٠ايػالالٝاض

َُُهٔ يًُالطأ٠,   ,غتؿذلٜٗا ايٓػا٤ ٫ٚ يف بٛايٝل ايتةَا. ايكطاض 

تطتؿال  َالٔ خ٬يال٘ َػالا١ُٖ      ,ٚغالرل َباؾالط   اَباؾالطّ  اٟ إٔ ي٘ تالةثرلّ أ

 , تػا٤يت ز. ضِٜ ايؿطٜالإ: نٝالـ   املطأ٠ يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ

 اإلمجايٞ؟ احملًٞ اترايٓ ْػب١ يف املطأ٠ َػا١ُٖ  غتهٕٛ

 لالالاح. ز عًٝٗالالا تعُالالٌ ايالاليت ٜالالط٣ ّ. خايالالس ايعجُالالإ إٔ ايسضاغالال١ 

ٚاملًتك٢.  يًؿطٜل غابك١ ٖصٙ.. إسػإ. ز عٓ٘ ٜبشح َا ٖٞ ٚؾطٜكٗا

 خكّٛقالا  ْٛعٗا, َٔ غابك١ ؾعًٟا أنست شيو ز. ضِٜ ايؿطٜإ بةْٗا

 0212ض١ٜ٩ يف ١َُٗ ٭بعاز ايكطاض تٓؿٝص َا بعس َطس١ً تسضؽ أْٗا

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%87_%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%87_%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87?src=hash


04 

–1428  1422  
51 

 قطا٠٤ يف قطاض قٝاز٠ املطأ٠ يًػٝاض٠:

يف قطا٤تالال٘ يكالالطاض قٝالالاز٠ املالالطأ٠ يًػالالٝاض٠, قالالاٍ ز. عبالالس اهلل بالالٔ      

 املٗالالِ اؿالالسخ ٖالالصا  ثالالاض عالالٔ قالالاحل اؿُالالٛز: أٚٗز ايتشالالٗسخ َباؾالالط٠

 ٚايب٦ٝٝالال١, ا٫قتكالالاز١ٜ,ة اجملالالا٫ت: ػالالاٙ املػالالتسا١َ ايتُٓٝالال١ عًالال٢

 ٚأعتكالسُ  ملطٚضٜال١. ا ايػال١َ٬  عًال٢  اؿؿاظ إىل إناؾ١ , ٚا٫دتُاع١ٝ

ٕ  ٚأّٜهالالا ا٭َالالٛض, بٗالالصٙ اختكالالت قالالس ايبشالالح ٚضقالال١ إٔ  ستالال٢ أنالالٛ

 بؿالالهٌ يًػالالٝاض٠ املالالطأ٠ قٝالالاز٠ سالالٍٛ ا٫دتُالالاعٞ ايتالالٓعرل عالالٔ بعٝالالّسا

 ا٫ػاٖالالات, َتعالالسز٠ ا٫دتُاعٝالال١ ا٭ٖالالساف إٔ َالال  اعتكالالاّزا عالالاّ,

 .املكاقس َعطٚؾ١ ٚغايّبا

ٌٗ  ١ٚا٫قتكالازٜ  ا٫دتُاعٝال١  املكاحل ؾ ٕ ؾو, أز٢ْ ؾسٕٚ  ؼال

 ٚشلالصا  ا٭ٚطالإ   مبكالاحل  املطتبٛال١  ايػٝاغال١ٝ  ايكالطاضات  سًالت  أُٜٓا

٫  املطنبات, بكٝاز٠ يًُطأ٠ بايػُاح ايػٝاغٞ ايكطاض قسض سُٝٓا

 زٕٚ غالالٝٓذُإ اقتكالالازٜ٘ا ٚ خالالط ادتُاعٝ٘الالا َالالطزّٚزا ٖٓالالاى إٔ ؾالالوَّ

 .اجملا٫ت تًو َٓاقب تعٗسز أٚ اـٛض,

ٔ  ْعالالطٟ ٚدٗالال١  َالالٔ أؼالالسخ  إٔ ٚقبالالٌ  ا٫دتُاعٝالال١  ٓالالاؾ امل عالال

ٟ  ٚدٗال١  َٚٔ -يٞ ٫بس ٚايب١ٝ٦ٝ, ٚا٫قتكاز١ٜ ٕ  إٔ -ْعالط  ٜهالٛ

 املًٛٛبالالال١ ايتةغالالالٝؼ   يٝالالال١ عًالالال٢ َٓكالالال٘با بالالالس٤ شٟ بالالالاز٨ اؿالالالسٜح

 بالالالس٤ عالالالٔ ْتشالالالسخ ٚمالالالٔ َالالالا, سالالالسخ أٟ أٚ َؿالالالطٚع أٟ ٬ْٛ٫قالال١ 

 ٜعالالٛز أٚ ٜالطتب   ٚايالالصٟ املطنبالات,  بكٝالاز٠  يًُالالطأ٠ ايػالُاح  اْٛال٬م 

, اقتكالالاز١ٜ أٚ ادتُاعٝالال١ هاغالالبَ عالالسّ أٚ َهاغالالب مالالٛ بالالصيو

ٚٞ  َطسًالالال١  ٚدالالالٛ  أٚ ايتةغالالالٝؼ  مبطسًالالال١ أزلٝتالالال٘ مبالالالا  أبالالالسأ ؾًعًالالال

ٕ  أَالط  أْ٘ -ظ  يف -ٚايصٟ تةغٝؼ, ٔ  ٫بالس  نالا ٕ  َال ٘  اإلتٝالا  بال

 :َا ًٜٞ ٖٓا ٚأقكس ايتٛبٝل, ا٬ْٛق١ يف ايؿطٚع قبٌ
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 َٓٗالالا, ايهالالدل٣ املًُهالال١ َالالسٕ َععالالِ داٖعٜالال١ َالالس٣ َالالا -

 مبؿٗالالّٛ ٚايؿالالٛاضع ايٛالالطم ؾالال١َعا يف ٚشيالالو َػالالاس١, ٚاملتٛغالال١ٛ

 ايٛالالطم ٚكالالاضز َالالساخٌ ؽٛالالٝ  إعالالاز٠ َجالالٌ: املطٚضٜالال١, اشلٓسغالال١

 ٚت٦ٝٗالالال١ قالالالٝا١ْ, َالالالٔ املػالالالاضات  ٖالالالصٙ إقالالال٬ح ٚنالالالصا ٚايؿالالٛاضع, 

 عا١َ؟

 شيالالو ٚضبالال  يًُؿالالا٠, َػالالاضات تالالٛاؾط داٖعٜالال١ َالالس٣ َالالا -

 املطٚض١ٜ؟ باإلؾاضات

ِٔ إٔ ٬ُٜسغ - ٔ  ايٓػا٤ َٔ املطنبات قٝاز٠ ع٢ً تسٖض  ََ  ٖال

ِٔ  ايػالٝاض٠  ٜكٛز إٔ ُٜدؿ٢ ٚشلصا د٘سا  قًٌٝ عسز ٔ  مل ََال ٔ  تالتُه  َال

ّ  عٔ ؾهًٟا دّٝسا, ايتسضٜب ٌ  عالس  ايالبع ,  يالس٣  قٝالاز٠  ضخكال١  محال

َّا ٖصا ٜطتب  ٖٚصا  .ايتةَا ببٛيٝك١ ْعا

ـ  تٛاؾط عٔ عادع٠ ايهدل٣ املسٕ تعٌ -  يًُطنبالات  َٛاقال

ٔ  اؿه١َٝٛ, ايكٛاعات أَاّ  بالس٤  ٌقبال  ٚشيالو  اؿٜٝٛال١,  ٚا٭َالان

 ٕ ـ  يًػالالٝاض٠,  املالالطأ٠  قٝالالاز٠  غالالطٜا  املالالطأ٠  قٝالالاز٠  بعالالس  بالالا٭َط  ؾهٝالال

 .  عا١َ ٚايؿٛاضع يًٛطم َطٚضٜ٘ا عب٦ّا غُٝؿهدٌ أَط ٖٚصا يًػٝاض٠؟ 

ٞ  ايٓػا١ٝ٥, اؿٛازخ َباؾطٟ إعساز - ٔ  ؾالاي٬ت  عًال٢  سكالً

ٔ  ايعالسز  ٖٚالصا  اَالطأ٠,  مخػا ٜتذاٚظٕ مل تسضٜب١ٝ زٚضات ّ  يال  ىالس

ٌ  عًال٢  دػطاؾٝ٘الا.  ايطٜاض َس١ٜٓ اتٚدٗ َٔ ٚاسس٠ ٚد١ٗ غ٣ٛ  غالبٝ

 شيالالالو, َالالالٔ نالالالبرل٠ أعالالالساز ػٗٝالالالع املؿالالالذلض َالالالٔ نالالالإ املجالالالاٍ,

 عؿالط٠  قطابال١  املدتكال١  اؾٗالات  أٌَٗ ايػٝاغٞ ايكطاض إٔ خكّٛقا

 .ٚايت١٦ٝٗ ي٬غتعساز تكطّٜبا أؾٗط
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ٌ  ٜتِ إٔ َا ُٜؿذلض سٍٛ شنطٖا حملات أضزُت ٖصٙ ٕ  قبال  غالطٜا

َٖالالالالا غكالالالالٛماي بكٝالالالالاز٠ يًُالالالالطأ٠ ايػالالالالُاح تالالالالاضٜذ  اٯثالالالالاض ػالالالالٝاض٠. أ

 بكٝالاز٠  يًُطأ٠ ايػُاح ع٢ً املذلتب١ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ا٫قتكاز١ٜ

ٞٚ, َٚتٓٛع١ َتعسز٠  ثاض ؾٗٞ, ايػٝاض٠  :ًٜٞ ؾُٝا أٚدعٖا ٚيعً

 :ا٫قتكاز١ٜ اٯثاض* 

ِٔ  خكّٛقالا  ا٭غالط,  بع  ع٢ً اقتكاز١ٜ أعبا٤ تعٗط غٛف  مٜلال

 إٔ مبعٓالال٢ عُالالٌ, طمؾالال عًالال٢ اؿكالالٍٛ َالالٔ ؾتٝالالاتِٗ تالالتُهٔ مل

 ؾالالالطا٥ٗا, َالالالٔ املطنبالالال١  عًالالال٢ املالالالايٞ إْؿاقالالال٘ ٜالالالعزاز غالالالٛف املعٝالالالٌ

 . ايسٚض١ٜ ٚقٝاْتٗا باحملطٚقات, ٚعٜٛٓٗا

 أعتكالس  ٫ يًػٝاض٠ املطأ٠ قٝاز٠ دطا٤ ا٫قتكازٟ نصيو ايعا٥س

ٍ  َٔ غٛا٤ يًٛطٔ, َطزّٚزا وكل أْ٘ ٔ  ُٜتٛقال   َالا  خال٬  ا٫غالتػٓا٤  َال

ٔ  يًػالٝاض٠  قٝازتٗالا  يف املالطأ٠  طىؼال  ْسض٠ أٚ ايػا٥كا, بع  عٔ  َال

 يػالا٥ل  اؿادال١  َػالةي١  إٔ شيالو  ٚغالبب  ٚخ٬ؾال٘   يًُشطٚقات تٛؾرل

ٔ  ايػالٔ,  نبالاض  ؾٗٓالاى  بٗا, ٫ بةؽ بٓػب١ قا١ُ٥ غتعٌ املٓعٍ ََال ٚ 

ٖٔ  مل ٔ  ٜالتُه  عالالٔ ؾهالًٟا  ايػالالٝاض٠, قٝالاز٠  عًالال٢ َبهالّطا  ايتالالسضٜب َال

ِ  إىل اإلسكالا٥ٝات  تؿرل باملٓاغب١ ِٖٚ اـاق١, ايكسضات شٟٚ  أْٗال

ِٔ إىل ٚؼتاز نبرل٠, أعساز  ا٭ّ أٚ ٚايؿتالا٠  تٓك٬تٗا. يف ىسَٗا ََ

ٌٖ  إٔ عالس٠,  ٫ٚعتبالاضات  بايهطٚض٠, يٝؼ َطنبتٗا غتكٛز اييت  ؼال

ٝ٘ا, ايػا٥ل قٌ ٛ  ع٢ً غتػتُط املاي١ٝ املكاضٜـ ؾ ٕ ٚشلصا ساي  مال

 عالالٔ تكالالٌ أ٫ ُٜؿالالذلض ايالاليت ايتذطبالال١ ؾالالذل٠ يٓالالا والالسزٙ ٖٚالالصا ْػالالي,

 .غٓتا عٔ تعٜس٫ٚ  غ١ٓ,
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 ٔ ِ  قالالس اياليت  ا٫قتكالالاز١ٜ اٯثالاض  َٚال  املالالطأ٠ قٝالاز٠  َالٔ دالالطا٤  تالٓذ

ٍ  َٔ تتُهٔ مل أٚ قٝاز٠, ضخك١ ؼٌُ ٫ ٖٚٞ يًػٝاض٠,  اؿكالٛ

ٌ  ؾٗالصا  ػسٜالسٖا,  عسّ أٚ تةَا بٛيٝك١ ع٢ً ٘  ا٭َالط  غٝؿاله  َعال

 .ا٭غط٠ ع٢ً اقتكازٜ٘ا أثّطا

 :ا٫دتُاع١ٝ اٯثاض*    

ٟٛا نإ ٚإٕ عٞ,ا٫دتُا ا٭ثط إٔ أعتكُس  اؿايال١  ٖصٙ يف َطتب

 -ظالالال  يف -ا٫دتُاعٝالالال١ املٓؿعالالال١ إٔ إ٫ ا٫قتكالالالازٟ, بايؿالالالةٕ

 ٚايتشكالالالالل ا٫قتكالالالالازٟ, ايؿالالالالةٕ َالالالالٔ أؾهالالالالٌ إهاّبالالالالا غالالالالتتشكل

 أثٓالالا٤ ا٫دتُاعٝالال١ باؿطٜالال١ ايؿالالعٛض دالالطا٤ غالالٝةتٞ ٖٓالالا ا٫دتُالالاعٞ

 زاخالالٌ قالالطّ غالالرل أٚ غطٜالالب ؾالالدل تٛادالالس زٕٚ باملطنبالال١ ايتٓكالالٌ

 ايػالالط١ٜ, طالالاب  تتًٛالالب ايالاليت ا٫ستٝادالالات قهالالا٤ اأّٜهالال املطنبالال١,

 ٜكالالٛز سالالا ايطدالالاٍ ستالال٢ أْالال٘ ٬ُٜسالالغ بالالٌ يًػاٜالال١, َٗالالِ أَالالط ٖٚالالصا

ِ  ٜهٕٛ سا باؿطز ٜؿعطٕٚ أبٓا٥ِٗ, غرل غا٥كٕٛ َطنباتِٗ  شلال

 .اٯخطٜٔ عٔ بعّٝسا قها٤َٖا ٜٛزٕٚ خاق١ استٝادات

َّالالالا  نالالالجرل٠ ا٫دتُاعٝالالال١ املهاغالالالب أٚ املٓالالالاؾ  إٔ أدالالالُس ٚعُٛ

 .املكاّ ٖصا يف غطزٖا ٜٚكعب ا٭ٚد٘, عسز٠َٚت

 :ايب٦ٝٞ ا٭ثط*     

ٔ  ايتشكالل  سكٝك١ ٜكعب ٖٓا  ايب٦ٝٝال١  ا٭نالطاض  أٚ املهاغالب  َال

 عًال٢  ٜعتُالس  أَط ؾٗصا يًػٝاض٠, املطأ٠ قٝاز٠ َٔ دطا٤ تٓذِ قس اييت

 أٚ ايػالالٝاض٠, قٝالالاز٠ عًالال٢ ٚايكالالازضات ايطاغبالالات يعالالسز ايعاَالال١ ايٓػالالب١

 يف _ ٜكالالعب ايب٦ٝالالٞ ايتكٝالالِٝ ؾُػالالةي١ ,أقالالًٟا ايػالالٝاض٠ عًالالو ستالال٢

ٝ٘ا َعطؾتٗا _ظ  ِٖ َٚٔ ايتذطب١, تٓهر إٔ إىل ساي  .ا٭َٛض تتهض َث
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ٕ  ؾُٔ زلعت, أناؾت ز. ؾٛظ١ٜ ايبهط: نُا  ايطخكال١  أخالص

  قالالسٚز عالالسز ٖٚالالٛ ,0522 عالالسزٖٔ ٜتذالالاٚظ مل ايطٜالالاض َسٜٓالال١ يف

 ٣ْط ئ ٚيصا ايطٜاض, َجٌ بايػهإ َهتع١ مبس١ٜٓ َكاض١ْ د٘سا

 نالالالٔ طبّعالالالا يهالالالٔ ملطنبالالالاتٗٔ, ايكا٥الالالسات ايٓػالالالا٤ َالالالٔ ايهالالالجرل

ٔ  عؿط٠ ايجا١ْٝ ايػاع١ بعس ايعسٜسات بٓؿػٞ َتٛادسات, ٚضأٜت  َال

 .ايكٝاز٠ إتاس١ ّٜٛ

ٛ  ايكالطاض  يف أ١ُٖٝ ا٭نجط إٔ اعتكازٟ, ٚيف ٞ  ا٭ثالط  ٖال  ايٓؿػال

ِٔ ٚع٢ً املطأ٠, ع٢ً ٚايعكًٞ    سٛشلا. ََ

 غٓكالبض  تالسضهٝ٘ا  يهٓٓالا  ١,ٚيًٝال  ّٜٛ با غٓتػرل أْٓا ْتٛق  ٫

ٞ  َجٌ طبٝعٝ٘ا فتُّعا ِٔ  َتالاح  اـٝالاض  سٝالح  اجملتُعالات,  بالاق  أضاز مٜلال

 استاز. أٚ

 عالالالٔ غتػالالالتػ  ا٭غالالالط َالالالٔ إٔ ايهالالالجرل أظالالالٔ نُالالالا أْالالال  ٫

 املٓعيٝالال١, ايعاًَالال١ َجالالٌ َجًالال٘ أزَٓٗالالا, ايطاسالال١ اعتالالاز ؾُالالٔ ايػالالا٥ل,

 اي٬تالالالالٞ ٚايؿالالالالابات ايكالالالالػرل٠, يٮغالالالالط ٚخاقالالالال١ تالالالالسضهٝ٘ا يهالالالالٔ

ٖٔ ٔ  َعٜس ٚاقتٓام سٛا٥ذٗٔ, إىل ايٛقٍٛ َٔ غٝتُه  ايؿالطم  َال

 ايػابل. غ٬ف ٚايٛظٝؿ١ٝ ٚايتسضٜب١ٝ ايتع١ًُٝٝ

 اتهالالض املانالالٝا, ايٝالالَٛا ٚأنالالاف ز. خايالالس ايطزٜعالالإ: خالال٬ٍ

 ضمبا ايػٝاض٠, قٝاز٠ ع٢ً ايٓػا٤ َٔ قٟٛ إقباٍ ٖٓاى ٜهٔ مل أْ٘

ِٔ عالالسز حملسٚزٜالال١  ػالالببب ٚنالالصيو قٝالالاز٠, ضخالالل عًالال٢ سكالالًٔ ََالال

َّالا  َؿالذع١  غالرلَ  تعالسٗ  اياليت  ا٫دتُاعٝال١  املٛاقـ بع   ٖالصٙ  عًال٢  عا

 يهالالالٞ إىل ٚقالالالت ٚؼتالالالاز ب٦ٝٛالالال١, ا٫دتُاعٝالالال١ ايالالالتػرلات .اـٛالالال٠ٛ

ٍ  شيالالالو ْتا٥ذٗالالا, َٚالال    تتهالالض   ٚايالالالتٗهِ ايػالالدط١ٜ  َكالالاط   ٫ تالالعا
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ّ  خطٟقالا  ٜعٗس شيو إٔ ضغِ ٚتٓتؿط, تت٬سل ٟ  يًٓعالا  عًال٢  ضنَّالع  ايالص

 .املػةي١ ٖصٙ

 ٟ يًؿبا :ايػًٛى املطٚض

ٔ  نالجرل  غالًٛى  شٖب ز. َػاعس احملٝا إىل إٔ ٚاق   ايؿالبا   َال

 بػالالبب ا٫قتكالالازٟ اشلالالسض ٚسذالالِ غالالٓٛات, َٓالالص يٓالالا َكًالالل املالالطٚضٟ

ٕ  ٚيالصا  ايؿالبا    تٗالٛض  بػبب شيو ٚغايب د٘سا, نبرل اؿٛازخ  ؾال 

ٟ  ٚايتالالٛتط ايكًالالل ْتٝذالال١ َٖٓالالا نالجرّلا   هعًٓالالا ايكٝالالاز٠ أثٓالالا٤ ٜٓتابالال٘ ايالص

 ٚٚؾكالا  .بايطسًال١  ْٚػتُت  يػرلْا, ايكٝاز٠ ْسع إٔ مٗب ايطداٍ مٔ

 .  كٝؿ١ ا٭ضقاّ إٔ ٜتهض يًُطٚض ايطزل١ٝ ايسضاغ١ يٓتا٥ر

 املالالالطأ٠ املػالالالتٗع٥ٕٛ بكٝالالالاز٠  ايؿالالالبا  ايطدالالالاٍ, ٚغاقالالال١   

ِ  ايػٝاضات, قٝاز٠ هٝسٕٚ ٫ ايػعٛز١ٜ ٔ  ؾٗال  يف ايػالا٥كا  أغالٛأ  َال

 قٝالاز٠  يف ايعالامل  زٍٚ أخٛالط  َٔ بةْٗا املًُه١ ُتكٖٓـ  ايعامل  ٚيصا

 أيالالـ 722 يهالالٌ  02.6 ٜبًالالؼ ايٛؾٝالالات عالالسز إٕ سٝالالح ايػالالٝاضات,

 سٛازخ َٔ غٜٓٛ٘ا ُٜتٛؾ٢ ؾدّكا 5222 ٖٓايو إٔ مبع٢ٓ ؾدل,

 ٖالالصٙ غالالتعزاز ٖالالٌ ؾُتالالط٣ .املالالطٚض زضاغالالات يٓتالالا٥ر ٚؾٟكالالا ايػالالٝاضات

 ا٫قتكازٟ؟ اشلسض غٝعزاز ٌٖٚ املطأ٠؟ قٝاز٠ َ  ا٭ضقاّ

َٖالا  ٟٖ ايطؾالالٝسات ايٓانالالذات ايٓػالالا٤ أ  قٝالالازتٗٔ بالالةٕ قٓاعالال١ ؾًالالس

َٖالا   َٓهالب١ٛ  غتهٕٛ ٔ  ؾةخؿال٢  ايؿتٝالات  دال٘سا, أ ٔ  عًالٝٗ ٔ  َٚالٓٗ  َال

َّا ٛٗضٖٔ, عا ٛٗض تٗ   .ايؿبا  نتٗ

 قٝاز٠ املطأ٠ ٚع٬قات اؾٓسض:

 ًَُٗالالال١ ناْالالالت ضنَّالالالع ز. خايالالالس ايطزٜعالالالإ عًالالال٢ ظاٜٚالالال١ ضمبالالالا   

neglected issue يف ع٬قالالالات تتُجالالالٌ املالالالطأ٠, قٝالالالاز٠ َٛنالالالٛع يف 
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 يًُالطأ٠  ايػالُاح  بعالس  عًٝٗالا  غالٝٛطأ  َٚالا  ,gender relation اؾٓسض

 .  ايػٝاض٠ بكٝاز٠ ايػعٛز١ٜ

 بالالالاملع٢ٓ يالالالٝؼ ايٓالالالٛع, ع٬قالالال١ بةْٗالالالا اؾٓالالالسض ع٬قالالالات ُتعالالالطف

ٞ  باملعٓٝا ٚيهٔ , أْج٢ -شنطة ايبٝٛيٛدٞ  ٚايجكالايف  ا٫دتُالاع

ٔ  بٗالا  ٜكَٕٛٛ اييت ا٭ؾطاز أزٚاض ٜطزلإ ايًصٜٔ  َتؿالل  تطاتبٝال١  نالُ

٘  َالا  نُٔ شيو ٜع . ٝٗاعً ٌ  اياليت  ايٛالطم  ٜعٓٝال  ا٭زٚاض بٗالا  تتؿاله

ٌ  بٗالا  ٜكّٛ اييت ٚاملٗاّ  ٚايتابٖٛالات  ايجكاؾال١  ملتًٛبالات  ٚؾٟكالا  ْالٛع  نال

 إٕ بالالٌ ؾشػالب   نالالصيو ا٭َالط  ٚيالالٝؼ ايٓالٛع,  بػالالبب تؿطنالٗا  اياليت 

ٔ  نجرل يف تطاتب١ٝ ٖٓاى ٌ  اجملتُعالات  َال  أزْال٢  َٛقال   يف املالطأ٠  ػعال

 َالالالالٔ ايهالالالالجرل يعٗالالالالٛض زؾعالالالالت ايالالالاليت املػالالالالةي١ ٖٚالالالالٞ ايطدالالالالٌ, َالالالالٔ

 ٚاملػالالاٚا٠ بالالايتُها تٛايالالب ايالاليت ٚايتشطضٜالال١ ايٓػالال١ٜٛ اؿطنالالات

 .  اؾٓػا با

 طٝاتٗالالالالا يف ؼُالالالالٌ فتُعٓالالالالا ثكاؾالالالال١ إٔ ايالالالالصنط عالالالالٔ ٚغالالال  

 تاضىٝ٘الالا أغالالبابٗا يتتٗبالال  اجملالالاٍ يالالٝؼ ٚانالالش١," دٓالالسض أٜسٜٛيٛدٝالال١"

ٝ٘ا ست٢  ".ٚقؿطا٤" قعٛض٠ َٓٛك١ إىل ايه٬ّ ٫ هٓض ٚزٜٓ

 املالالالطأ٠ قٝالالالاز٠ نالالال٤ٛ يف اؾٓالالالسض ع٬قالالالات عًالالال٢ غالالالٝٛطأ اشاَالالال

 ٚأـالالل. ادتُالالاعٞ نشالالسخدالال٘سا  املٗالالِ ٖالالٛ ٜهالالٕٛ قالالس يًػالالٝاض٠؟

 :ْكٛتا يف شيو

ٔ  عكالٛز  ث٬ث١ -7  يف غالاُٖت  ايػالٝاض٠  بكٝالاز٠  املالطأ٠  َٛايبال١  َال

ٔ  مل إٕ َععِ تبًٛض  ,"ايكالػرل " اؿالل  يف ٖالصا  سكٛقٗالا  مجٝال   ٜهال

 ٚعًُالالٗا, ٚغالالؿطٖا, شلالالا,ٚزخٛ ٚخطٚدٗالالا املالالطأ٠, سطنالال١ ؾشطٜالال١

ـ  ٚط٬قٗالا,  ٚظٚادٗالا,  ٚابتعاثٗا, ٚزضاغتٗا,  أَالٛض  نالسٖا   ٚايعٓال



04

 –1428     
58 

 عالالل املٛايبالالات ٔقبالالٌ َالالٔ بالالصيو ُٜكالالطح مل ٚإٕ بايكٝالالاز٠, ضبٛٗالالا مٖت

 .ايكٝاز٠

 ادتُاعٝ٘الالا ٚاقّعالالا غالالٝدًل َالالا غالالبل نالالٌ عًالال٢ اؿكالالٍٛ سطٜالال١

 ايٛاسالالالس ايبٝالالالت يف بالالالاملطأ٠ ايطدالالالٌ ع٬قالالال١ عًالالال٢ ٜالالالٓعهؼ دسٜالالالّسا

 غالالتعزاز إش نالالصيو  اجملتُالال  َػالالت٣ٛ ٚعًالال٢ ايهالالبرل٠, ٛيالال١ٚاؿُ

 .ايكٝاز٠ سل غرل أخط٣ عكٛم املٛايب١ ٚترل٠

 ػالالطِٜ أْعُالال١: تٓعُٝالالات بعالالس٠ ايػالالعٛز١ٜ املالالطأ٠ تػالالتكٟٛ -0

 شيو ٚقبٌ ا٭خرل, ايتشطف َٓ  ْٚعاّ ٚإٜصا٥ٗا, املطأ٠ نس ايعٓـ

  ٚغالالٝساة املالالطأ٠ نالالس ايتُٝٝالالع َٓالال  اتؿاقٝالالات عًالال٢ املًُهالال١ تٛقٝالال 

ّ  شيالو  إىل إنالاؾ١ . املطأ٠ عها ٚقٛاْا ِ  ؾٓعالا ٞ  اؿهال  ا٭غاغال

ٛ  ؾُٝالا  يًتؿػالرل  قاب١ً َٛاز ع٢ً وتٟٛ  املالطأ٠   سكالٛم  َالٔ قالاحل   ٖال

 سكالٛم  محاٜال١  عًال٢  تالٓلٗ  اييت اـاَؼ ايبا  َٔ 04 ضقِ ناملاز٠

 ايكالالٛاْا ٖالالصٙ مجًالال١. اإلغالال١َٝ٬ ايؿالالطٜع١ ملبالالاز٤٣ ٚؾٟكالالا اإلْػالالإ

 عًالالال٢ نالالالإ تالالالسضهٝ٘ا  ٚإٕ َالالال٪ثط٠, غالالالتهٕٛ بٗالالالا ايالالالٛعٞ ٚظٜالالالاز٠

ٕ  اييت ايجكاؾ١ٝ املػًُات بع  ٚؼطٜو اؾٓسض, ع٬قات ٔ  نالا  َال

 .غابٟكا َٓاقؿٗا أٚ عٓٗا اؿسٜح ايكعب

 ػطبيت َ  أٍٚ ّٜٛ يف قٝاز٠ ايػٝاض٠:

شنالالطت أ. عالالالبرل خايالالالس ػطبتٗالالالا يف أٍٚ ٜالالالّٛ يف قٝالالالاز٠ املالالالطأ٠  

ض٠ َبهالّطا يف  يًػٝاض٠, سٝح قايت: مل ٜهٔ اـطٚز يكٝاز٠ ايػٝا

ٖالالصا ايٝالالّٛ ايتالالاضىٞ َالالٔ سٝالالاتٞ نالالاَطأ٠ غالالعٛز١ٜ غالالبام أٚيٜٛالال١.      

َّالالا خٝالاض تالالطف. ٚمل تهالٔ املالالط٠       نُالا مل تهالٔ اؿادالال١ يًكٝالاز٠ ٜٛ

ا٭ٚىل اييت أدًؼ ؾٝٗا خًـ املكٛز ٚأزٜط احملطى, يهٓٗا ناْت 
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ا٭ٚىل يف ٚطالال  ٚيف َالالسٜٓيت, ٚبالالا ٬ََالالض أْالالاؽ عذٓالالٛا بالالايٛا    

ِ ايؿُؼ شاتٗالا, ٚمل ٜهالٔ ايتشالسٟ غالًٟٗا     شات٘, ٚقبػت ٬َقٗ

ٚأْالالت عهالالٞ يف نالالٌ خٛٛاتالالو ٫ْتالالعاع سكالالو ٚسٝالالّسا َػالالًّٛبا إ٫     

 َٔ اإلضاز٠ ٚايجك١ بٓؿػو.

ناْت أبٗا تبسٚ ؾات١ٓ أنجط ٖصا ايكباح َٔ تًو ايعاٜٚال١ يف  

ايػٝاض٠: أقك٢ ايٝػاض يف املكس١َ, ٚناْت ْعطات ايسٖؿ١ ممالٔ  

عٗالا ابتػالا١َ ضنالا ٚاغالتػطا      نإ تؿاضن  ايٛطٜالل, ٚاياليت تتب  

تعُالالٌ نةقالالاب  ْاعُالال١ عػالالض ايالالسَ  املٓبٗالالط َالالٔ مجالالاٍ ايًشعالال١.     

ؿع١ ا٫ْتكاض ناْت يف َؿٗسٜٔ: ا٭ٍٚ: ٚأْا أتٛقـ عٓس إؾالاض٠  

"ْطٖالالالإ", ٚعالالالٔ ٜػالالالاضٟ غالالالٝاض٠ عا٥ًالالال١ نالالالبرل٠ تتذالالالاٚظْٞ بالالالب ٤,  

هًؼ نبرلِٖ مب٬ق٘ ايبٝها٤ دٛاض ايػا٥ل, ٚبٗا عس٠ أطؿالاٍ  

غٛا غؿ١ ِٖٚ ٜسٜطٕٚ أْعاضِٖ مٟٛ يف َال٪خط٠  َٚطاٖكٕٛ تهس

ايػالالالٝاض٠. ؾتالالالا٠ قالالالػرل٠ يٛسالالالت يالالالٞ نالالالاسه١, ٚعٝٓاٖالالالا تًُعالالالإ      

ٖٛح         نٓذّٛ قٝـ باضز, ٚأْالا أبتعالس عالِٓٗ يف ْؿالؼ ايًشعال١ اياليت يال

عُطُٖالالا  وتاًالالٛتبٝالالسٙ املتذعالالس٠ ايطدالالٌ ايعذالالٛظ, ؾالالسخًت بالالا      

يك٠ٛٗ ع٢ً أدٝاٍ. ٚاملؿٗس ايجاْٞ: ٚأْا أقـ ظٛاض أسس َٓاؾص بٝ  ا

ايٛطٜالالل, ٜعٗالالط أَالالاَٞ يف غالالٝاض٠ دبًٝالال١ ضدالالٌ ًَالالتض , ٜٓعالالط مالالٟٛ  

بعسا٤ٕ ٚاستكاض, ٜؿرل إىل ب قبع٘ ثِ ٜطؾعٗا يًػُا٤, ؾؿُٗالت أْٗالا   

       ٓٛ زع٠ٛ ٜطدٛ بٗا ؾ٦ّٝا, ؾطؾعت يال٘ نالٛ  ايكٗال٠ٛ ايالصٟ تػالًُت٘ يًتال

نالالالسع٠ٛ َتبازيالالال١, ٚابتعالالالست َسضنالالال١ إٔ أبٗالالالا تهالالالتِ أْؿاغالالالٗا     

باـؿالالا٤, تبشالالح عالالٔ ضنالالا اٯخالالطٜٔ,    بٝالالسٖا, ٚعالالاضؽ ايتالالٓؿؼ   

َّا عٔ ْؿػٗا, ؾرلٖكٗا ايًٗاخ خًـ ا٭ٌَ.  بُٝٓا ٖٞ مل تطض ٜٛ
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 قطاض قٝاز٠ املطأ٠ يًػٝاض٠ َا با امل٪ٜسٜٔ ٚاملتشؿعا:

ٌ  إٔ ٜٚتُٓالاٙ  شنط أ. عبس اهلل ايهٛوٞ إٔ َا ُٜٗ٘  ٖالصا  ٜكال

٘  اؾٗس ٕ  قالاسب  إىل ْٚتا٥ذال ٞ  ٚأ٫ َٓال٘,  ُٜػالتؿاز  ايكالطاض, ٚأ  ٜٓتٗال

 إٔ أٚ ٚايبشالٛخ,  ايسضاغالات  َٔ نجرل ؾةٕ ا٭زضاز أٚ ايطؾٛف ىلإ

 ايعُالالالالٌ أٚ غٝالالالالا  َػالالالال٪ٍٚ, يالالالالتػرل ايٛطٜالالالالل َٓتكالالالالـ يف ٜتٛقالالالالـ

 .  خط غبب ٭ٟ أٚ امل٪غػٞ,

 ممالا  َٚٛنالّٛعا   ٚإزاض٠ٟ إعالساّزا  عتال١  ْػالا١ٝ٥  قهال١ٝ  أَاّ مٔ

ِ  ايػالعٛز١ٜ  املطأ٠ إٔ ٜ٪نس ٌ  ايٛطٓٝال١,  تُٓٝتٓالا  يف قالعب  ضقال  ٚعاَال

 .ؾٝٗا ٜٚ٪ثط بٗا ٜتةثط َِٗ

 ٖٓاى ٚناْت سذُ٘, َٔ أندل أخص املٛنٛع إٔ ظ , ٚيف

 أٚ اجملتُال   أٚ ايٓػالا٤  بعال   ٔقبٌ َٔ غٛا٤ ايؿعٌ, ضزٚز يف َبايػات

 ٚمت اْتٗت ٚا٫دتُاع١ٝ ايت١ُٜٛٓ َؿانًٓا ٚنةٕ خاضد١ٝ, دٗات

 .ُتصنط َؿانٌ يسٜٓا ٜعس ٚمل مجٝعٗا, سًٗا

 ٖٚٓالاى  َتهالطض  ٖٓاى إق٬ح أٚ قطاض أٚ دسٜس ْعاّ نٌ َ 

ِ  يهٔ َػتؿٝس, َٚالا   يًػالٝاض٠  املالطأ٠  ٚقٝالاز٠  ايعاَال١,  احملكال١ً  املٗال

ٟ  نالالالطضٖا. ٚايعا٥الالالس  َالالالٔ أنالالالدل ْؿعٗالالالا عًٝٗالالالا ٜذلتالالالب  ا٫قتكالالالاز

 :ْٛعإ -ْعطٟ يف -ٚضا٥ٗا َٔ ٚايتُٟٓٛ

ٛ  ؾدكٞ, فًُ٘ يف عا٥سٙ :ٚغطٜ  َباؾط :ا٭ٍٚ  خالام  ٖٚال

ِ  , اؿط  ػاض ططٜك١ ع٢ًة ايؿطم مبػتجُطٟ ٔ  ٖٚال  بالس٩ٚا  ايالصٜ

 املالالطأ٠ ٚقٝالالاز٠ تتػالالل ايالاليت خالالسَاتِٗ أٚ ملٓتذالالاتِٗ تػالالٜٛك١ٝ محالال٬ت

 .ايػطض شلصا طٛعٗا ٚايبع  يًػٝاض٠,
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 ايٛضقالال١ تٓاٚيتالال٘ عاَالال١, ٚقالالس بكالالٛض٠ ايالالٛطٔ عًالال٢ ٜعالالٛز :ايجالالاْٞ

 .ٚتعكٝباتِٗ َساخ٬تِٗ يف ٚايع٤٬َ

ٔ   َكبٍّ يف ايعا٥سإ ًٜتكٞ ايٓٗا١ٜ ٚيف ِ  ٚاسالس, يهال  يف _ املٗال

 ايعا٥س؟ ٖصا َا َكساض _ ْعطٟ

ـ  ٔ  ٚنٝالالال  املػالالالالتسا١َ ايتُٓٝالالال١  يف زٚضٙ سػالالالالاب٘؟ َٚالالالا  ميهالالال

 شيو؟ يف ٜػِٗ يًٛطٔ؟ ٚنٝـ

ٟ  ايعا٥س سٍٛ ٝططست اييت ا٭ضقاّ اقتكازٜ٘ا: مجٝ   ا٫قتكالاز

 ٔ  أٚ َباؾالالالط٠ َازٜالالال١ غالالالٛا٤ ايػالالعٛز١ٜ,  يف يًػالالالٝاض٠ املالالالطأ٠ قٝالالالاز٠ َالال

 َٛثكالال١  غالالاتزضا عًالال٢ تػالالتٓس ٫ٚ ؾٝٗالالا, َبالالايؼ _ ظالال  يف _ تُٜٓٛالال١

ٔ  ايتٛقعالات  ٖالصٙ  أناْالت  غالٛا٤  تٛقعات, ٚإمنا  أّ قًٝال١  دٗالات  َال

 .َتدكك١ خاضد١ٝ

 ايؿٛا٥الس  تعالساز  يف بالايػٛا  ايكٝاز٠ َ٪ٜسٚ :اجملتُعٞ احملٝ  ٚيف

ٕ  قسٚض قبٌ شيو ٚضا٤ َٔ ٚايعٛا٥س  يف تٛطؾالٛا  ايكطاض, ٚاملتشؿعالٛ

ٌٙ   َػالتٓس  زٕٚ ٚايػالًبٝات  املهالاض  تعساز ٔ  عًُالٞ, ٚنال  ايؿالطٜكا  َال

 .ب٘ اـاق١ ا٭دٓس٠ عطٜط ٖسؾ٘

 ٔ  ٜٚطغالالًٕٛ اشلاؾالالتاقات, ٜهالالعٕٛ نالالاْٛا ٚادتُاعٝ٘الالا: ؾايالالصٜ

ٕ  ايطغا٥ٌ, ٌ  ٚوالاٚيٛ  زضدال١,  762 مبكالساض  ؼٛيالٛا  املؿالطٚع  تعٛٝال

 فتُعٓا إٔ ٜ٪نس مما تٛع١ٜٛ  ضغا٥ٌ ٜٛدٕٗٛ قؿ٘, يف ٚقاضٚا

ٕٖ تٜٛٛع٘, ايػٌٗ َٔ ٔ  نالجرّلا  ٚأ ٞ  َكالسضٖا  املعاضنالات  َال  خالاضد

ِٔ ٖٚٓالالاى خاقالال١, ٚأغالالطاض ٭ٖالساف   ٚضا٤ٖالالا ٜٓػالالام أٚ ُٜٓٝٗالالا, ََالال

 .٭بعازٖا إزضاى زٕٚ
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 َٓٗذٝالال١ زضاغالال١ ايبشجالالٞ املؿالالطٚع ٖالالصا ٜكالالسّ إٔ ْةَالالٌ يالالصيو

يًػالالٝاض٠,  املالالطأ٠ قٝالالاز٠ سالالٍٛ عًُٝالال١ أغالالؼ عًالال٢ َبٓٝالال١ َتهاًَالال١

 ٚإٔ املًُهال١,  يف املطٚضٜال١  ٚايػ١َ٬ املػتسا١َ ايت١ُٝٓ ع٢ً ٚأثطٖا

 .باملٛنٛع ايع٬ق١ شات افا٭طط نٌ َٓٗا تػتؿٝس

َالالٔ داْبٗالالا اتؿكالالت أ. ؾالالاٜع٠ اؿطبالالٞ َالال  ٖالالصٙ ايط٩ٜالال١ يٮغالالتاش 

  ٍ ٗٛ ٔ  ايهالجرل   ؾهالط  يف عبس اهلل ايهٛوٞ, ٚشنالطت  إٔ ايتشال  َال

َٖٓالا,   ٚؼًًٟٝالا  ٚقؿال١  وتالاز  َ٪ٜسٜٔ إىل َعاضنا َٔ اجملتُ  أؾطاز

ّ  زٚض ٫ٚ ْٓػ٢ ٞ  َػالت٣ٛ  ضؾال   يف ايهالبرل  اإلعال٬ اجملتُعالٞ,   ايالٛع

ٌ  ؾكال ,  يًػالٝاض٠  املطأ٠ قٝاز٠ يف ؼيٝ  نالايبٝ   فالا٫ت   عالس٠  يف بال

 ٚاملٛاعِ. ا٭غٛام يف

ِٔ  ؾعًٟا ٖٓاى يف اإلطاض ْؿػ٘, تػا٤ٍ ز. َػاعس احملٝا: ٌٖ  ََال

ٍٖٛ  ضأٟ بٗالالا؟ أٜالالٔ ٜطسالالب ٚايٝالالّٛ ميٓعٗالالا نالالإ ٖالالٌ؟زضدالال١ 762 ؼالال

٤٫٪ٖ  َٔ ٌُ ٌ   بعالس  ٚضأِٜٗ قب ٔ  شيالو؟ نال  قٝالاز٠  عًال٢  ؼؿعالٛا  ايالصٜ

 ْالالط٣ أ٫ أتٛقالال  طبعالالٞ. بالالٌ أَالالط َالالتشؿعا, ٖٚالالصا ٜعايالالٕٛ ٫ املالالطأ٠

 ايالالالتشؿغ, ٖالالالصا بػالالالبب فتُعٓالالالا  يف ايٓػالالالا٤ َالالالٔ نالالالبرّلا تؿاعًٟالالالا

 .أخط٣ ٚأغبا 

 اؿالالسٜح إٔ -اإلقبالالاٍ يف ايهالالعـ ٖالالصا ٚبػالالبب -أض٣ يالالصا

ٌ  ٚدالٛز  أٚ املػالتسا١َ,  يًت١ُٝٓ َؿّٗٛ عٔ أٟ  ي٬قتكالاز  نالبرل  زخال

 تالالطتب  ٫ ايالاليت عذعالال١ٚاؾ ايتهالالدِٝ َالالٔ ٖالالٛ املالالطأ٠  قٝالالاز٠ بػالالبب

 ست٢ غٓٛات عؿط أٚ مخؼ َٔ أنجط اجملتُ  وتاز بايٛاق . ضمبا

 .اْتؿاّضا أنجط شيو تًشغ
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َّالالالا  ٜكالالالسٕ ايًالالالٛاتٞ أعالالالساز تعالالالٌ اـًالالالٝر, زٍٚ نالالالٌ يف ٚعُٛ

ٛ   أؾٝا٤ يًُطأ٠ تتٝض ٖٓاى ايب١٦ٝ إٔ بطغِ د٘سا ق٬ًٝت  نالجرل٠, ٖٚال

ٌ  َا ٟ  َالا  إٔ ٜتٛقال   املالط٤  هعال ٛ  غالٝذط ٔ  عالح  ٖال  املالطأ٠  هالا ع عال

  .ايٛاق  أضض ع٢ً شلا ٚمماضغ١ قٝاز٠ نْٛ٘ َٔ أنجط

ٛ  ايالطأٟ,  ٚأؾاض أ. قُس ايسْسْٞ إىل أْ٘ ميٌٝ شلالصا  ٘  ٚيال  ٫ أْال

ٔ  سسٚث٘, ٜت٢ُٓ ِٔ . ٚاقعٝ٘الا  ٜالطاٙ  ٚيهال ِ  غالرلٚا  ََال ِ  ضأٜٗال  أقالشا   ٖال

 ؾ٦الالال١ أقالالالبشٛا ٚيٓكالالالٌ: احملالالالاؾعا, َٚالالالٔ ايالالالسٜٔ ضدالالالاٍ َالالالٔ ضأٟ

ٞ  قاَت١, ٌ  ٚٔؾال ٍ  أؾهال  سادال١ ٚيٝػالت   املالطأ٠  غالٝاق١  ٕٜٛكٛيال  ا٭سالٛا

 ٚبكٝالال١ ايالالج٬خ املالالسٕ بالالا نالالبرّلا ؾاضٟقالالا غالالٓط٣ ٚيف ضأٜالالٞ,. تطٟؾالالا

عًال٢   ٚغٝػالاعس  ٚايتكًٝالسٜا,  احملاؾعا ْػب١ بػبب املٓاطل  أٟٚيا

 ا٭ْؿال١ٛ  يف ؾاغ  ؾطم ٖٓاى. املٓاطل ٖصٙ يف املطأ٠ عٌُ ق١ً ٖصا

 .املٓاطل ٚبك١ٝ ايج٬خ املسٕ با ا٫قتكاز١ٜ

 يٓتا٥ر ا٭ٚي١ٝ ي٬غتبٝإ:َِْؿط ا

  ٌ  اإلؾكالالالاح ؾُٝالالالا ٜتعًالالالل باغتؿػالالالاض ز. لالالالاح ايكطعالالالاٟٚ, ٖالالال

ٞٓ ايتكطٜالالالالالالط عالالالالالالٔ اإلع٬َٝالالالالالال١ يًكٓالالالالالالٛات ٚٓيالالالالالال  ْتالالالالالالا٥ر يالالالالالالبع  ا٭

 اؾٛاْالالالالالب يف املًؿتالالالالال١ ا٭ضقالالالالالاّ بعالالالالال  عًالالالالال٢ َؿالالالالالتًُٟا ا٫غالالالالالتبٝإ

 تٛثٝالالالالل عًالالالال٢ ٜٚالالالال٪ثط غٝهالالالالعـ أْالالالال٘ أّ قُالالالالٛز, أَالالالالط املدتًؿالالالال١

 َعاٜالالالالالالا والالالالالالطم قالالالالالالس يٞٚبايتالالالالالالا ا٭ضقالالالالالالاّ؟  َٚكالالالالالالازض َطدعٝالالالالالال١

ّ  ايالالاليت  ايعًُٝالالال١  ٚا٭ٚضام ا٭عالالالاخ  بٗالالالالا,  اـالالالطٚز  ايسضاغالالال١  تعتالالالع

 فًّالالالالالالات يف ْٚؿالالالالالالطٖا عاملٝالالالالالال١ َالالالالالال٪عطات يف بٗالالالالالالا ٚاملؿالالالالالالاضن١

 طاملالالالا ايٓتالالالا٥ر ْؿالالالط ٜكالالالٗض عاملٝالالال١. ٜٚالالالط٣ ّ. خايالالالس ايعجُالالالإ أْالالال٘ ٫ 

 َؿتّٛسا. ا٫غتبٝإ بكٞ
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ٝ٘الالا  ايٓتالالا٥ر  نالالصيو أنالالاف ز. قُالالس املًشالالِ إٔ ْؿالالط      يف ساي

ٌ  بعالس  َػالتكب١ًٝ  إؾالها٫ت  ٜػالبب  اإلع٬ّ  ٚتؿػالرل  ايبٝاْالات  ؼًٝال

ٔ  ا٫بتعالالاز ُٜػتشػالالٔ ايٓتالالا٥ر  يالالصا   ايب٦ٝالال١ يف ايعالالطض عٓالال٘. ٚميهالال

 ٚايًكا٤ات. نامل٪عطات, ي٬غتؿاض٠  ايع١ًُٝ

 ٔ  أٖالالِ عالالٔ اإلؾكالالاح املٗالالِ بُٝٓالالا تالالط٣ أ. ؾالالاٜع٠ اؿطبالالٞ أْالال٘ َالال

 ايعًُٝال١  باملالاز٠  اظٚا٫ستؿال  املتٓٛعال١,  اإلع١َٝ٬ ايكٓٛات عدل ايٓتا٥ر

 ٜٚالالسعِ دٝالالس, ايٓتالالا٥ر بعالال  بالالح يف إٔ ايتالالسٗضز ٚأعتكالالس يًبشالالح,

 ايبشح  ٚشيو يٮغبا  ايتاي١ٝ:

   ايكه١ٝ. بتٛٛضات اجملتُ  ٚعٞ يطؾ  .7

 َػالالرل٠ يف ٚايعًُٝالال١ ايٛطٓٝالال١ اؾٗالالٛز عًالال٢ اجملتُالال  إطالال٬ع .0

ٍٗٛ  ايٛط . ايتش

 ا٭ٚىل. ايبشج١ٝ املطس١ً اْتٗا٤ .1

 ايبشح. يطعا١ٜ امل٪غػاتٚ  اجملتُ  زعِ ؼؿٝع .2

 عًال٢  ٜ٪ثط َا قس طًٜٟٛا, ٖٚٛ ٚقّتا ٜػتػطم ايبشح نُا إٔ .3

 عازٜ٘ا أَّطا تهٕٛ ضمبا ايّٝٛ َٚؿٝس٠ َجرل٠ ؾٓتٝذ١ ايٓتا٥ر,

 عاّ. بعس د٘سا

 ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ٚتةثرلٖا ع٢ً املؿٗس ايعاّ:

ٕ  ٜط٣ ز. ساَس ايؿطاضٟ أْ٘ بايطغِ  ايطقال١ٓٝ  ايسضاغالات  َالٔ أ

. ايكالطاض  أقشا  َٚتدصٟ عٔ غا٥ب١ تهٕٛ قس أَٛض عٔ يٓا تؿكض

َٖالالالالا  ا٫قتكالالالالازٟ اؾالالالالاْبا عًالالالال٢  تطنالالالالع ايالالالاليت ايساضغالالالال١ ٖالالالالصٙ أ

ٔ  تبشالح  نةْٗاة ٚا٫دتُاعٞ ٔ  ا٫قتكالاز١ٜ  اؾالس٣ٚ  عال  ايػالُاح  َال
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ٔ  غالًّبا  أٚ إهاّبالا  ؾٓتا٥ذٗالا  خالام,  بٛد٘   املطأ٠ بكٝاز٠ ٔ  تػالرل  يال  َال

ّ  املؿٗس ٕ  ؾال٦ّٝا   ايعالا ٌ  طأ٠املال  بكٝالاز٠  ايػالُاح  نالٛ  أبعالازْ  ؾٝٗالا  تالسخ

 .أخط٣

 ا٫قتكالالالالازٟ ا٭ثالالالالطٜٔ زضاغالالالال١ يف ايسضاغالالالال١ ٖالالالالصٙ أؾالالالالب٘ قالالالالس

ٔ  ٚدالالالسٚاٖا ٚا٫دتُالالاعٞ,   غالالالهو يف ٚايتٛٗغالالال  ايٛالالطم  إْؿالالالا٤ َالال

ٌ  اـاقال١  ايالٛطٔ. ؾايسضاغالات   َػالاس١  عًال٢  اؿسٜس  تػالاعس  بايٓكال

ٔ  ٚاؿالس  اـالسَات,  تًالو  ؼػالا  ع٢ً ٞ  اشلالسض  َال  ٚاؿالٛازخ,  املالاي

 دالالالسٚاٖا َالالالس٣ يف ايٛيالالالٛز زٕٚ كالالالٝا١ْ,اي تهالالالايٝـ َالالالٔ ٚايتكًٝالالالٌ

 يف املالالالطأ٠ قٝالالالاز٠ تالالالةثرل َالالالس٣ عًالالال٢ تطنالالالع ايسضاغالالال١ .ا٫قتكالالالاز١ٜ

  ا٭زا٠ ٖالالٞ بايكٝالالاز٠ ٚايػالالُاح ٚا٫دتُالالاعٞ, ا٫قتكالالازٟ اؾالالاْبا

 .   ايتُٟٓٛ اؿطاى شلصا

ٌ  يًٓػالا٤  ُغُض ا٭خرل٠, اٯ١ْٚ يف  نالجرل٠,  قٛاعالات  يف بايعُال

ٕ  خسَات يف -َجًٟا -َٓٗا ٞ ا ايٛالرلا ٌ ... ملالسْ  زضاغالات  ٖٓالاى  ؾٗال

 ايػالُاح  أزاتٗالا  سٝح ٚا٫دتُاعٞ, ا٫قتكازٟ ا٭ثطٜٔ عٔ ٝأدطٜت

ٕ  قس ؟ ؾك  يًطداٍ قكٛض٠ فا٫ت يف بايعٌُ شلٔ  َؿٝالّسا  ٜهالٛ

ا٭زٚات. يالالصا  اختًؿالالت يالالٛ ستالال٢ ايسضاغالالات ٖالالصٙ َجالالٌ عًالال٢ ا٫طالال٬ع

 انتُالالالاٍ بعالالالس أخالالالط٣ َالالالط٠ ايكهالالال١ٝ ٖالالالصٙ ْكالالالاف ُٜعالالالاز إٔ أضدالالالٛ

 املؿالالٗس اتهالالاح بعالالس يًٓكالالاف إثالالطا٤ ٖٓالالاى ٜهالالٕٛ ٢ستالال ايسضاغالال١,

 .ناًَٟا

. ؾالو  ٫ َُٗال١  َٔ داْب٘ ٜط٣ ز. إسػإ بٛ سًٝكال١ إٔ ايسضاغال١  

 اغالتكطاض  بعالس  إ٫ ايكالطاض  تبعات ع٢ً ايتعٗطف باإلَهإ يٝؼ يهٔ

ٍ  عٓالالس  أٟ أثالالطٙ,  سايالال١  إىل يًػالالٝاض٠  املالالطأ٠  ٚقٝالالاز٠ فتُعٓالالا  ٚقالالٛ
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ٞ اي إٔ ٚايػالبب  .steady state ا٫غتكطاض  ا٭ثالط  عًال٢  يًتعالطف  ػالع

ٞ  ميٓال   ٫ ٖٚالصا . اغتكطاضٙ بعس إ٫ ميهٔ ٫  ٚا٫طال٬ع  يًتٓبال٪  ايػالع

 .امٝلبازض٠ امل٪ؾطات ع٢ً

ٔ  زضاغال١  ْؿطت pwc ؾ ٕ ثا١ْٝ, ْاس١ٝ َٔ  املباؾالط٠  اٯثالاض  عال

ٌ  يًكالطاض,  ٚاٯْٝال١  ٟ  ايػالٝاضات  عالالسز َجال ٘  ايالص . إخل ايٓالالاؽ, غٝؿالذلٜ

 ٖٚٛ قسٚز, ظاْب تتعًل أْٗا إ٫ َؿٝس٠ أْٗا ضغِ ايتكسٜطات ٖصٙ

 .ٚاـسَات ايػً  غٛم ع٢ً املباؾط ايتةثرل

 ايتُٓٝالال١" ٖٚالالٛ ايبشالالح, بٗالالسف ايتكالالاٟقا ا٭نجالالط اؾاْالالب أَالالا

ٕ , يف ٚاتػاّعا عُٟكا أنجط ؾٗٛ" املػتسا١َ  اؾاْالب  ست٢ ٜٚتذاٚظ  

 .ٚايب١ٝ٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ ايتبعات إىل ا٫قتكازٟ

 غالتتةثط  أخالط٣  سٝال١ أناف ز. عبس ايععٜالع اؿطقالإ أْال٘ َالٔ ْا    

ٞ  يًذاْالب  ايٓعط هب ٫ٚ غًّبا, أخط٣ دٛاْب ؾكال . ٖٚالٛ    اإلهالاب

      ِ  يًذاْالالب ايٓعالالط َالالا اتؿكالالت َعالال٘ ؾٝالال٘ ز. ضٜالالِ ايؿطٜالالإ, ؾُالالٔ املٗالال

ٔ  ٚإمنالالا ي٬عالالذلاض  يالالٝؼ ايػالًي   يًكالالطاض غالالًؼ تٓؿٝالالص َالالٔ يٓالتُه

 .قش١ٝ بٛطٜك١ املطدٛ اشلسف ؼكٝل ٜهُٔ

 اليكاش وأٍه التوصيات خمزجات: 

 ٚايالالسٍٚ املتشالالس٠ اي٫ٜٛالالات يف ٚاغالالّعا تطسّٝبالالا ايكالالطاض أثالالاض -

 ٚايؿدكالالالٝات اؾٗالالالات َٛقالالالـ تععٜالالالع إىل أز٣ سٝالالالح ا٭ٚضٚبٝالالال١ 

 أغالالِٗ نُالالا ايػطبٝالال١, ايكالالطاض قالالٓ  أضٚقالال١ زاخالالٌ يًػالالعٛز١ٜ امل٪ٜالالس٠

 ٜتعًالل  ؾُٝالا  خكّٛقالا  املًُهال١,  قالٛض٠  ؼػالا  يف ٚانش١ بكٛض٠

 َ٪ؾالطات  ستٚبال . ايػالعٛز١ٜ  ايسٚيال١  تهؿًالٗا  اياليت  اؿطٜات بكهاٜا

 املطسالالب ا٭َطٜهٝالال١ اـاضدٝالال١ َٛقالالـ يف ٚانالالش١ ايذلسٝالالب ٖالالصا
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ٞ  ٚايتساٍٚ بايكطاض, ٞ  اإلع٬َال ـ  يف اإلهالاب  إخباضٜال١  َٚٛاقال   قالش

 .بٛغت" ٚ"ٚاؾٓٛٔ تاميع", "ْٜٝٛٛضى َجٌ: ١َُٗ,

 أدالالٌ َالالٔ عٓٗالالا غٓالال٢ ٫ نالالطٚض٠ ا٫دتُالالاعٞ ا٫ْؿتالالاح ُٜعالالس -

 ايػالالالٝاس١ تقٛاعالالالا ؼتالالالٌ ايالالاليت اؾسٜالالالس٠, ا٫قتكالالالاز١ٜ اـٛالالال 

ُّالالا َٛقّعالالا ٚايذلؾٝالال٘ ٚاـالالسَات  ا٭خالالرل ايكالالطاض ٚغالالٝسعِ ؾٝٗالالا, َٗ

ٟٛٗيالالالا ٖٓالالالاى بالالالةٕ يًدالالالاضز قالالالٛض٠ ٜٚكالالالسّ ا٫دتُاعٝالالال١, اؿطٜالالالات  ؼ

ّٝالالالا  ٚادٗالالالت سٝالالالح ايػالالالعٛزٟ, ايالالالساخٌ يف والالالسخ ًَُّٛغالالالا فتُع

ٛ  عًال٢  َٓتذعالات  يتٛالٜٛط  املًُه١ خٛ   قبايال١  تكال   دعٜالط٠  32 مال

 ٖالالصٙ قالالسض٠ يف تؿالالهٟٝها محالالط,ا٭ ايبشالالط عًالال٢ املًُهالال١ غالالٛاسٌ

ِٖ َٚالالٔ اجملتُعٝالال١, ايتشؿعالالات َٛادٗالال١ عًالال٢ املؿالالطٚعات  ؾٗالالصا َثالال

ٕٖ إىل نُالالا أْالال٘ َ٪ؾالالطْ  اي٬ظَالال١, ايهالالُاْات بساٜالال١ ٜكالالسّ ايكالالطاض  أ

 .بٛنٛح بسأ فتُعٝ٘ا اْؿتاّسا

 ادتُاعٝالال١ تػالالرلات بايهالالطٚض٠ تعالال  يًػالالٝاض٠ املالالطأ٠ قٝالالاز٠ -

 ا٫دتُالالاعٞ سهالالٛضٖا تٛغالٝ   ىالالل ؾُٝالالا اؿٝالا٠  منالال  يف نالد١ُ 

 .ايتػرلات َٔ املعٜس يكبٍٛ اجملتُ  ٧ٜٚٝٗٚ ٚزٚضٖا,

 ايعٛاَالالالٌ َالالالٔ تهالالالٕٛ قالالالس اإلهابٝالالال١ ا٫دتُاعٝالالال١ ايٓتالالالا٥ر -

ٔ  ٚاؿالس  بالايكطاض,  ؼؿٟعالا  ا٭نجط ايكٛاعات إقٓاع مٛ ايساؾع١  َال

 ا٭طؿالاٍ,  نس ٚايعٓـ ا٫ختٛاف, َجٌ: اؾطا٥ِ, تٗسٜسات بع 

 .ايٛاؾسٜٔ ايػا٥كا بع  داْب َٔ تٓتر قس اييت

 خالال٬ٍ اجملتُعالالٞ ا٫ْؿتالالاح باػالالاٙ خٛالالٛات ٖٓالالاى ناْالالت -

 َٛاقال١ً  يف تتُجٌ اؾسٜس٠ اـ٠ٛٛ أ١ُٖٝ يهٔ ا٭خرل٠, ايػٓٛات

 ٚا٫ْؿتالالالالالاح ايتشالالالالالسٜح اػاٖالالالالالات ايػالالالالالعٛز١ٜ ايعطبٝالالالالال١ املًُهالالالالال١
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ٝ٘الا,  احملطن١ ايكٝازات ػاٙ سازل١ ضغا٥ٌ ٚبح اجملتُعٞ, ٔ  زٜٓ  َال

 َتؿالالالسز٠, زعٜٛالالال١ ؾدكالالالٝات عالالالل اتاإلدالالالطا٤ َالالالٔ عالالالسز خالالال٬ٍ

 أٟ َالالال   عالالالعّ غالالالتتعاٌَ املًُهالالال١  إٔ اإلدالالالطا٤ات ٖالالالصٙ ٚت٪نالالالس

 .ايسٜ  يًتشطٜ  قا٫ٚت

ٔ  ايطزلٝالالال١ ايسٜٓٝالالال١ امل٪غػالالال١ زعُالالالت -  خالالال٬ٍ ايكالالالطاض, َالالال

ّ  "إٔ ايعًُالا٤  نبالاض  ٦ٖٝال١  تةنٝس  ٜتالٛخ٢  ايؿالطٜؿا  اؿالطَا  خالاز

 َٚال   ",اإلغال١َٝ٬  ايؿالطٜع١  تكطضٙ َا ن٤ٛ يف ٚؾعب٘ ب٬زٙ َكًش١

ٌ  َٔ ضاؾه١ سطن١ تتبًٛض إٔ املتٛق  َٔ شيو  زٜٓٝال١  ؾدكالٝات  ٔقبال

 ضاؾهال١  ؾالطع١ٝ  ؾتالا٣ٚ غالابٟكا   إقساضِٖ بػبب يًُعاضن١ تتذ٘ قس

 .يًكطاض

 ايًٛالب  ظٜالاز٠  املالطأ٠  يكٝالاز٠  احملتًُال١  ا٫قتكالاز١ٜ  اٯثاض َٔ -

 بةعساز املطنبات غا٥كٞ عسز اضتؿاع ُٜتٛق  سٝح ايػٝاضات, ع٢ً

 إٔ قالالالشٝض. ايٛالالالطم َعذلنالالالات غالالالٝسخًٔ ايًالالالٛاتٞ ايٓػالالالا٤ تكالالالاض 

ٔ  َطنباتٗالا,  غا٥كٞ َٔ غتتدًل ا٭غط بع   يف ايذلادال   ٚيهال

ٌٖ غالالٝهٕٛ ٖالال٪٤٫ عالالسز  عالالسز يف املتٛقعالال١ ايعٜالالاز٠ َالالٔ بهالالجرل أقالال

 .ايػا٥كات

 غالالالا٥كٞ عالالالسز يف طؿالالالط٠ ٖٓالالالاى غالالالتهٕٛ ايبساٜالالال١ عٓالالالس -

 شلالا,  ٚاملتكٓالات  يًكٝالاز٠  املتعٛؿالات  ايٓػالا٤  عالسز  بػبب املطنبات 

ٔ  أٚ أدٓبٝالالال١, ضخّكالالالا  َالالالٓٗٔ نالالالجرلات  ؼُالالالٌ ٚايًالالالٛاتٞ  يف ٜػالالالك

 .ايدلاضٟ

ٛ  غالٝٓدؿ   املالطأ٠  بكٝاز٠ ايػُاح َٔ ا٭ٚىل ايػ١ٓ بعس -  منال

 أنجالط  ايتذطبال١  إهابٝالات  ناْالت  إشا ٚغرلتؿ  املطنبات, غا٥كٞ

 .املطأ٠ قٝاز٠ ظس٣ٚ غًبٝاتٗا َٔ
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 يف نالالالبرل٠ ظٜالالالاز٠ ٖٓالالالاى غالالالتهٕٛ ايٜٛٛالالالٌ ا٭َالالالس عًالالال٢ -

 إىل املطنبالالات ْػالالب١ ٚغالالتعزاز املطنبالالات, غالالا٥كٞ زعالالس إمجالالايٞ

 .ايػٝاضات عسز يف قؿع٠ ٜع  َا ايػهإ  عسز

ٌ  َا ٚاضزاتٗا  َٔ ايػٝاضات ع٢ً ايًٛب منٛ غٝعٜس -  غالٝجك

 قالالالٓاع١ ْؿالالال٤ٛ دالالالس٣ٚ َالالالٔ غالالالرلؾ  ٚيهٓالالال٘ املالالالسؾٛعات, َٝالالالعإ

 .ق١ًٝ غٝاضات

 اـالالسَات قٛالالاع زعالالِ إىل املطنبالالات عالالسز ظٜالالاز٠ غالالٝكٛز -

ٔ  اييت باملطنبات, ٚاملطتب١ٛ ايساع١ُ ٚايػً   قٛاعالات  أبطظٖالا:  َال

 ٚايتالةَا  ٚعًٜٛالٗا,  ٚقالٝاْتٗا,  غٝاضٖالا,  ٚقٛال   ايػٝاضات َبٝعات

 .شلا ايٛقٛز ٚتٛؾرل عًٝٗا,

 اؿطنالالالالال١ يف نالالالالالبرّلا زّٚضا املطنبالالالالالات قالالالالالٓاع١ تًعالالالالالب -

 يف تةثرلٖالا  تؿالٗعب  بػالبب  ايالسخٌ   عايٝال١  ايعالامل  يبًسإ ا٫قتكاز١ٜ

 بٗالا  املطتبٛال١  ٚايكٛاعالات  َػاُٖتٗا تعٜس ٚقس نهٌ, ا٫قتكاز

 .احملًٞ ايٓاتر % 73َٔ ع٢ً

-  ٞ  ؾتالالّٛضا اؿالالايٞ ايٛقالالت يف احملًٝال١  املطنبالالات أغالالٛام تعالاْ

 ا٭غالالٛام, ٖالالصٙ إْعالالاف إىل ايكالالطاض ٜكالالٛز ٚقالالس ايًٛالالب, يف ٚانالالّشا

 تعالالاْٞ أْٗالالا بعهالالِٗ ٜالالصنط ايالاليت ايػالالٝاضات أغالالعاض تعالالايف ٚضمبالالا

 تطادّعا.

 عًالالال٢ ايًٛالالالب ظٜالالالاز٠ َالالالٔ املكالالالاضف ؿاز٠اغالالالت املتٛقالالال  َالالالٔ -

ٍ  َٔ ايػٝاضات ِ  ظٜالاز٠  خال٬  إٜالطازات  غالذلتؿ   نُالا  ايتُٜٛالٌ,  سذال

 أغالالعاض أَالالا. اإلدبالالاضٟ ايتالالةَا َتًٛبالالات بػالالبب ايتالالةَا ؾالالطنات

 اؿالٛازخ,  َعالس٫ت  يف ظٜالاز٠  ٖٓالاى  ناْالت  إشا تطتؿ  ؾكس ايتةَا

 .َعس٫تٗا يف تطاد  ٖٓاى نإ إشا ٚغتٓدؿ 
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 أنجالالط ايٓػالالا٤ إٔ إىل اجملالالاٚض٠ ايالالسٍٚ بعالال  بٝاْالالات تؿالالرل -

َّا ٔ  املالطٚض,  بةْع١ُ ايتعا ٌٗ  ٚأْٗال ٔ  ٚشلالصا  اؿالٛازخ   ْػالب  يف أقال  ؾُال

ـ  تطادال   املطدض ٌ  ا٭َالس  يف ايتالةَا  تهالايٝ  ايػالٝاضات  عًال٢  ايٜٛٛال

 .يًكطاض ْتٝذ١

 ايػالالٝاضات عالالسز ظٜالالاز٠ ؾالال ٕ ايتشتٝالال١, ايبٓٝالال١ ىالالٗل ؾُٝالالا -

 ايٛالطم,  عًال٢  ايهػٛط ؾ غرل املكٛٛع١ املػاؾات إمجايٞ ٚاضتؿاع

 َٚػالالتًعَات ايكٝالالاز٠, َٚالالساضؽ يًُٛاقالالـ, املدككالال١ ٚاملػالالاسات

 ايتشتٝال١  ايبٓٝال١  يف ا٫غالتجُاض  َتًٛبات غٝعٜس ٖٚصا. املطٚض ٚإزاضات

ٝ٘الالا عًٜٛالال٘ ميهالالٔ ايالالصٟ يًُطنبالالات, ٝ٘الالا أٚ دع٥  ايػطاَالالات َالالٔ نً

 .املطنبات ع٢ً املؿطٚن١ ٚايطغّٛ

ٖٚالٛ   ايٛقالٛز,  عًال٢  ًٛالب اي املطنبالات  أعساز ظٜاز٠ غذلؾ  -

 سايال١  ٚيف أغعاضٙ. ٚضؾ  ايٛقٛز زعِ إيػا٤ تةثرل ًٜػٞ أٚ غٝدؿـ َا

 غالالٝهٕٛ َٓالال٘ احملًالالٞ ا٫غالالت٬ٗى ظٜالالاز٠ ؾالال ٕ ايٛقالالٛز  زعالالِ إيػالالا٤

 ملٝالالعإ بايٓػالالب١ غالالًي ٚيهٓالال٘ ايسٚيالال١, إلٜالالطازات بايٓػالالب١ سٝازٜ٘الالا

 .املسؾٛعات

 مل َالالالا ايب٦ٝالالال١ يف غالالالًّبا ايٛقالالالٛز اغالالالت٬ٗى ظٜالالالاز٠ غالالالت٪ثط -

ٝ٘ا ٚاملطنبات ايٛقٛز َٛاقؿات تتشػٔ  .ب٦ٝ

ٔ  املالطأ٠  بكٝاز٠ ايػُاح غٝعٜس -  خكّٛقالا  املالطأ٠  عهالا  َال

 .ٚايتعًِ ايعٌُ إىل ٚقٛشلا ٜٚٝػط أغطتٗا, أٚ يٓؿػٗا املع١ًٝ

 ا٭َالس  عًال٢  ا٭دط٠ ٚغٝاضات ايتٛقٌٝ ؾطنات غتتهطض -

٘  ايٛقالت  ٚيف خالسَاتٗا,  عًال٢  ايٓػالا٤  طًالب  تطادال   َٔ ايٌٜٛٛ  ْؿػال

 ٚا٭غالالط, يًٓػالالا٤ بايٓػالالب١ َالالذل يًهًٝالالٛ ايٓكالالٌ تهالالايٝـ غالتٓدؿ  
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 ٖٚالٛ َالا   ٚايتسضٜب, ٚايتعًِٝ ايعٌُ ع٢ً ايٓػا٤ طًب غرلتؿ  ٚبٗصا

 يتالالٛؾرل اؿادالال١ ٜٚطؾالال  ايعُالالٌ, غالالٛم يف َؿالالاضنتٗٔ اضتؿالالاع ٜعالال 

 .يًُطأ٠ ايعٌُ ؾطم َٔ َعٜس

ٞ  ايتالالسضٜب يف ايٓػالالا٤ اغالالتجُاض غالالٝتععظ -  ٚايتعًالالِٝ  ٚبايتالالاي

 ٚاجملتُالال  املالالطأ٠ إلْتادٝالال١ املعالالعظ٠ ايبؿالالط١ٜ ا٭َالالٛاٍ ٩ٚؽض غالالٝعٜس

 .نهٌ

ٔ  غالٝدؿ   َالا  ا٭غالط   غا٥كٞ أعساز تطاد  املتٛق  َٔ -  َال

ِ  ٖٚالصا  اـاضز, إىل ايتش٬ٜٛت ٕ  غالٝسع  ؾٗٓالاى  املالسؾٛعات,  َٝالعا

 ايػالالا٥ل وعالال٢ ايٛاؾالالس٠, يًعُايالال١ غالالٜٓٛ٘ا ؽالالطز ضٜالالاٍ ًَٝالالاض 740

 َبالالايؼ ٜالالٛؾط ممالا  ت ايتشالال٬ٜٛ ٖالصٙ  َالالٔ %22 بٓػالب١  ؾٝٗالالا اـالام 

 ايًٛالالب ٜطتؿالال  قالالس املكابالالٌ يف ايبًالالس, َكالالًش١ يف ٜٚكالالٗب نالالد١ُ,

 .ٚايتعًِ يًعٌُ أنجط املطأ٠ خطٚز بػبب املٓعيٝات ايعا٬َت ع٢ً

 َػالالال٪ٚيٝات َالالالٔ َعٜالالالّسا غالالالتتشٌُ املالالالطأ٠ قٝالالالاز٠ سايالالال١ يف -

 املالساضؽ  إىل ٚأطؿاشلالا  ْؿػٗا تٛقٌٝ فاٍ يف ٚخكّٛقا ا٭غط٠,

ٌ  تؿالٗطؽ  ٜعال   ٚايتػالٛم, ٚشيالو   ؾٝ٘ٚايذل ٚاملػتؿؿٝات  بسضدال١  ايطدال

ٌ  أنالالدل  َعالالس٫ت  خؿالال   يف ٜػالالاعس  قالالس ٖٚالالصا  ايذلؾٝالال٘,  أٚ يًعُالال

 .ايعُاي١ إْتاد١ٝ َٔ ٜٚطؾ  ايعٌُ, يف ايتػٝب

ٟٛالا,  ايكطاض تةثرل ؾػٝهٕٛ ا٭غط ملٝعاْٝات بايٓػب١ -  كتً

 خالال٬ٍ َالالٔ ايٓكالالٌ تهالالايٝـ خؿالال  يف ا٭غالالط بعالال  غالالتٓذض سٝالالح

ٗ  َٔ ايتدًل  ٚغٝػالاعس  املكٛٛعال١,  املػالاؾات  خؿال   أٚ ا,غالا٥كٝ

 بعالالال  سكالالالٍٛ تٝػالالالرل خالالال٬ٍ َالالالٔ زخًالالالٗا ضؾالالال  عًالالال٢ أخالالالط٣ أغالالالّطا

ـ  يف سالا غالذلتؿ    عٌُ, ع٢ً أؾطازٖا ٌ  تهالايٝ  اياليت  يٮغالط  ايٓكال

 .أخط٣ تػٝرلات أٟ إسساخ بسٕٚ غٝاضاتٗا عسز غتعٜس
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 املًُهال١  ض١ٜ٩ ْكت ا٭دٓي, ا٫غتجُاض دص  ع٢ً ا٭ثط -

 َالالالٔ% 1.6 َالالالٔ املباؾالالالط٠ ا٭دٓبٝالالال١ غالالالتجُاضاتا٫ ْػالالالب١ ضؾالالال " عًالالال٢

 إٔ ؾالو  ٫ٚ ,%"3.5 ٖٚٛ ايعاملٞ, املعسٍ إىل احملًٞ ايٓاتر إمجايٞ

 ايالاليت ا٫دتُاعٝالال١ ا٭غالالبا  أٖالالِ أسالالس نالالإ ايكٝالالاز٠ َالالٔ املالالطأ٠ َٓالال 

 َٛنالالالالٛع يف ٜهؿالالالالٞ ٫ٚ ا٭دالالالالٓي, ا٫غالالالالتجُاض تالالالالسؾل َالالالالٔ ؼالالالالٗس

قتكالالاز١ٜ  ا٫ ٚايتػالال٬ٝٗت ايعٛاَالالٌ ا٭دالالٓي ا٫غالالتجُاض اغالالتكٛا 

ٖٕ  وتاز ٚإمنا ٚاإلعؿا٤ات, ايتػ٬ٝٗت ُتكٚسّ ا٭خط٣ ايسٍٚ نٌ ٭

 ٚادتُاعٝ٘الا  اقتكالازٜ٘ا  َتهاًَال١  يب١٦ٝ ا٭دٓي ا٫غتجُاض اغتكٛا 

ٞ  ٚثكاؾٝ٘ا ٛ  ايبًالس,  يف ٜٚػالتكط  يٝالةت ٘  ؼكَّاللَ  أَالط  ٖٚال  بايػالُاح  بعهال

 .  ايػٝاض٠ بكٝاز٠ يًُطأ٠

 خالالسَات َٛاقالالـ,ة تشتٝالال١اي ايبٓٝالال١ يف ا٫غالالتجُاض يف ظٜالالاز٠ -

 َػالالتًعَات يًكٝالالاز٠, َالالساضؽ ايًٜٛٛالال١, يًٛالالطم ايٛالالطم يف ْٛعٝالال١

 . املطٚض١ٜ اـسَات

 ٚايتالالةَا, ٚايكالالٝا١ْ ايػٝالالاض قٛالال  عًالال٢ ايًٛالالب يف ظٜالالاز٠ -

 املٛاقالالال٬ت تهالالالايٝـ ٚأّٜهالالالا تهايٝؿالالال٘, يف انؿالالالاض ٚبايتالالالايٞ

َّالالا ٚايٓكالالٌ  إقبالالاٍ غالالرلتؿ  يٮغالالط ٚاملالالطأ٠, ٚبايتالالايٞ غالالتٓدؿ  عُٛ

ٌ  عًالال٢  ٛاطٓالالاتامل ٞ  املٛاقالال٬ت  إٕ سٝالالح ٚايتعًالالِٝ,  ايعُالال ِ  ٖالال  أٖالال

 .املطأ٠ عٌُ ؼسٜات

 نعٜالالالالاض٠  ادتُاعٝالالالال١   إٔ تهالالالالٕٛ ٖٓالالالالاى  ثالالالالاضْ    ُٜٚتٛقالالالال   -

 يف أثالالالط ٖٓالالالاى ٜهالالالٕٛ إٔ ُٜٚتٛقالالال . اؿطنالالال١ يف املالالالطأ٠ اغالالالتك٬ي١ٝ

 يف ْالالٛعٞ يف تػالالٝرل ايكالالطاض غٝػالالِٗ سٝالالح بالالاملطأ٠, ايطدالالٌ ع٬قالال١

 .ا٭غط١ٜ ايع٬ق١
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 قالالالِٝ ٚغالالالُتٛيس ٚايتكايٝالالالس, ايعالالالازات غتهالالالعـ ا:ادتُاعٝ٘الالال -

 دسٜالالس٠  يٝالالات إسالال٬ٍ شيالالو ٚغالالٝتًٛب. ايبعٝالالس املالالس٣ عًالال٢ دسٜالالس٠

ٔ  ا٫دتُاعٝال١  يًتٓؿ١٦ ٍ  َال  ا٭غالط٠  خاقال١  َ٪غػالاتٗا,  ناؾال١  خال٬

 يف ٚايتٛادالالس اجملتُعٝالال١, املؿالالاضن١ يف املالالطأ٠ زٚض تععٜالالع. ٚاملسضغالال١

 .ايعاّ ايؿها٤

 ايعاًَالالال١ ظالالالٛاض عيالالالَٞٓ غالالالا٥ل تٛظٝالالالـ يف اشلالالالسض ٚيتكًٝالالالٌ -

ٕ  املٓعي١ٝ, ّ  ٜػالُض  ؾٝٓبػالٞ أ ٍ  املٓعيٝال١  يًعاًَال١  ايٓعالا  عًال٢  باؿكالٛ

 ايكٝاز٠. ضخك١

ٌ  ايػالا٥ك١  خس١َ ع٢ً ٚنطِٜ أٚبط تؿذٝ  -  ايٓػالا٤  يتٛقالٝ

 املٗٓالالال١ شلالالالصٙ ٚتؿالالالذّٝعا املالالالطأ٠, خكٛقالالال١ٝ عًالالال٢ سؿاٟظالالالا ؾكالالال ,

 ٚايع١ًُٝ. ايػا٥ك١ يًٛطؾا امل١ُٗ اؾسٜس٠

 اؿه١َٝٛ ٚايسٚا٥ط ٚايبٓٛى ؿطناتاي ا٭َاْات ُتٛايب -

 ملٛظؿاتٗا ناؾ١ٝ غٝاضات مبٛاقـ ايٓػا١ٝ٥ ا٭قػاّ َباْٞ بتذٗٝع

 ٚيًُطادعات.

 زٚضات ا٫دتُاع١ٝ املػ٪ٚي١ٝ َٔ نذع٤ ايؿطنات تكسّ -

 خاقالال١ة شيالالو عًالال٢ شلالالٔ تؿالالذّٝعا يًػالالٝسات, فاْٝالال١ غالالٝاق١ تعًالالِٝ

 . ايػٝاضات ؾطنات

 اإلضؾالالاز فالالاٍ يف ااملدتكالال قالالسضات بٓالالا٤ عًالال٢ ايذلنٝالالع -

ِ  ا٭غالالطٟ    َالالالٔ َالالالا غالالٝعٗط  َالال   يًتعاَالالالٌ املكبًالال١  يًُطسًالالال١ يت٦ٝٗالالتٗ

 ٚايالاليت ٚايطدالالٌ, املالالطأ٠ بالالا ايع٬قالالات طبٝعالال١ يف ٚتػالالرل َؿالاله٬ت

 اسذلاؾ١ٝ. َٚٗاضات َعاضف غتتًٛب
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ٌ  ٚايتٛثٝالل,  ٚاملطاقب١ ايطقس يف ايتك١ٝٓ اغتدساّ - َالا   ٚنال

 قالالالاسبات ايػالالالٝسات ٚمحاٜالالال١ غالالال١َ٬ عًالالال٢ اؿؿالالالاظ ؾالالالةْ٘ َالالالٔ

ـ  يف املطاقبال١  نالاَرلات  تالٛؾرل : َٓٗا املطنبات,  عالاز٠  اياليت  املٛاقال

ٔ  غالٝاضات  يف املطاقبال١  نالاَرلات  ايػٝسات, ٚتٛؾرل ؾٝٗا تكـ  ا٭َال

 قالالاسب١ ايػالالٝس٠ يالال٘ تتعالالطض سالالسخ أٟ يتٛثٝالالل   ٚايؿالالطط١ املالالطٚضة

 املطنب١.

 َباؾالالط :ْٛعالالإ ٚضا٥ٗالالا َالالٔ ٚايتُٓالالٟٛ ا٫قتكالالازٟ ايعا٥الالس -

 مبػالالالتجُطٟ خالالالام ٖٚالالالٛ ؾدكالالالٞ, ًُالالال٘ف يف عا٥الالالسٙ ٚغالالالطٜ ,

 محالال٬ت بالالس٩ٚا ايالالصٜٔ ٖٚالالِ , اؿالالط  ػالالاض ططٜكالال١ عًالال٢ة ايؿالالطم

ِ  ملٓتذالالاتِٗ أٚ تػالٜٛك١ٝ  يًػالالٝاض٠.  املالطأ٠  ٚقٝالالاز٠ تتػالل  ايالاليت خالسَاتٗ

 عاَال١,  بكالٛض٠  ايٛطٔ ع٢ً ايػطض, مبا ٜعٛز شلصا طٛعٗا ٚايبع 

 يٓٗاٜال١ ا ٚيف. ٚتعكٝباتِٗ َساخ٬تِٗ يف ٚايع٤٬َ ايٛضق١ تٓاٚيت٘ ٚقس

 ٞ ٕ  ًٜتكال ٔ  ٚاسالس,  َكالبٚ  يف ايعا٥السا ِ  يهال ٟ  يف -املٗال  َالا  -ْعالط

ـ  ايعا٥الس؟  ٖالصا  َكساض ٔ  ٚنٝال ٘  ميهال  ايتُٓٝال١  يف زٚضٙ َٚالا ؟ سػالاب

 شيو؟ يف ٜػِٗ ٚنٝـ ؟ يًٛطٔ املػتسا١َ

ّ  مجٝالالال  اقتكالالالازٜ٘ا: -  ايعا٥الالالس  سالالالٍٛ ٝططسالالالت  ايالالاليت ا٭ضقالالالا

 ١َازٜالال غالالٛا٤ ايػالالعٛز١ٜ, يف يًػالالٝاض٠ املالالطأ٠ قٝالالاز٠ َالالٔ ا٫قتكالالازٟ

 زضاغالات  عًال٢  تػتٓس ٫ٚ ؾٝٗا, َبايؼ -ظ  يف - ت١ُٜٛٓ أٚ َباؾط٠

 دٗالالات َالالٔ ايتٛقعالالات ٖالالصٙ أناْالالت غالالٛا٤ تٛقعالالات, ٚإمنالالا َٛثكالال١ 

 .  َتدكك١ خاضد١ٝ أّ ق١ًٝ

 تعالالالساز يف بالالالايػٛا ايكٝالالالاز٠ َ٪ٜالالالسٚ: اجملتُعالالالٞ احملالالالٝ  يف -

 ٚاملتشؿعالالٕٛ ايكالالطاض, قالالسٚض قبالالٌ شيالالو ٚضا٤ َالالٔ ٚايعٛا٥الالس ايؿٛا٥الالس
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ٞ  َػالتٓس  زٕٚ ٚايػالًبٝات  املهاض تعساز يف تٛطؾٛا ٌٙ . عًُال ٔ  ٚنال  َال

 .ب٘ اـاق١ ا٭دٓس٠ عطٜط ٖسؾ٘ ايؿطٜكا

 ٜٚطغالالًٕٛ اشلاؾالالتاقات, ٜهالالعٕٛ نالالاْٛا ايالالصٜٔ: ادتُاعٝ٘الالا -

ٕ  ايطغا٥ٌ, ٌ  ٚوالاٚيٛ  زضدال١,  762 مبكالساض  ؼٛيالٛا  املؿالطٚع  تعٛٝال

 فتُعٓا إٔ ٜ٪نس مما تٛع١ٜٛ  ضغا٥ٌ قؿ٘, ُٜٛٚدٕٗٛ يف ٚقاضٚا

ٕٖ تٜٛٛع٘, ايػٌٗ َٔ خالاضدٞ    َكالسضٖا  املعاضنالات  َٔ نجرّلا ٚأ

 زٕٚ ٚضا٤ٖا ٜٓػام أٚ ُٜٓٝٗا َٔ ٖٚٓاى خاق١, ٚأغطاض ٭ٖساف

 .٭بعازٖا إزضاى

 ادتُاعٝ٘الا  ٚاقّعا غٝدًل غبل َا نٌ ع٢ً اؿكٍٛ سط١ٜ -

 ايٛاسالالس  ايبٝالالت يف بالالاملطأ٠  ايطدالالٌ ع٬قالال١ عًالال٢  ٜالالٓعهؼ دسٜالالّسا,

 غالالتعزاز إش نالالصيو  اجملتُالال  َػالالت٣ٛ ًالال٢ٚع ايهالالبرل٠, ٚاؿُٛيالال١

 ايكٝاز٠. سل غرل أخط٣ عكٛم املٛايب١ ٚترل٠

 َٓالال  ْٚعالالاّ ٚإٜالالصا٥ٗا, املالالطأ٠ نالالس ايعٓالالـ ػالالطِٜ أْعُالال١ -

 َٓالال  اتؿاقٝالالات عًالال٢ املًُهالال١ تٛقٝالال  شيالالو ٚقبالالٌ ا٭خالالرل, ايتشالالطف

 إىل إنالالاؾ١. املالالطأ٠ عهالالا ٚقالالٛاْا , غالالٝساٚة املالالطأ٠ نالالس ايتُٝٝالالع

 يًتؿػالالرل قابًالال١ َالالٛاز عًالال٢ وتالالٟٛ ٭غاغالالٞا اؿهالالِ ؾٓعالالاّ شيالالو

 ايبالالا  َالالٔ 04 ضقالالِ ناملالالاز٠ املالالطأ٠  سكالالٛم َالالٔ قالالاحل  ٖالالٛ ؾُٝالالا

 ملبالالالاز٨ ٚؾٟكالالالا اإلْػالالالإ سكالالالٛم محاٜالالال١ عًالالال٢ تالالالٓٗل ايالالاليت اـالالالاَؼ

ٕ  بٗا ايٛعٞ ٚظٜاز٠ ايكٛاْا ٖصٙ مج١ً. اإلغ١َٝ٬ ايؿطٜع١  غالتهٛ

 بعالالال  ٖٚالالالٖع اؾٓالالالسض, ع٬قالالالات عًالالال٢ -تالالالسضهٝ٘ا ٚإٕ -َالالال٪ثط٠

 أٚ عٓٗالالالا اؿالالالسٜح ايكالالالعب َالالالٔ نالالالإ ايالالاليت ايجكاؾٝالالال١ ػالالالًُاتامل

 .غابٟكا َٓاقؿتٗا
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 عًالال٢ اقتكالالاز١ٜ أعبالالا٤ّ تعٗالالط غالالٛف :ا٫قتكالالاز١ٜ اٯثالالاض -

ِٔ خكّٛقا ا٭غط, بع  ِ  تتُهٔ مل مٜل ٔ  ؾتٝالاتٗ ٍ  َال  عًال٢  اؿكالٛ

ٌ  ؾالالطم  ٌ  إٔ مبعٓالال٢ , عُالال ٘  ٜالالعزاز  غالالالٛف املعٝالال ٞ  إْؿاقالال  عًالالال٢ املالالاي

 .ايسٚضٜال١  ٚقالٝاْتٗا  طٚقالات, باحمل ٚعٜٛٓٗالا  ؾطا٥ٗا, َٔ املطنب١ 

 ُٜعتكالس  ٫ يًػالٝاض٠  املالطأ٠  قٝاز٠ دطا٤ ا٫قتكازٟ َٔ نُا إٔ ايعا٥س

ٍ  َٔ غٛا٤ يًٛطٔ, َطزّٚزا وكل أْ٘ ٔ  ُٜتٛقال   َالا  خال٬  ا٫غالتػٓا٤  َال

ٔ  يًػالٝاض٠  قٝازتٗالا  يف املالطأ٠  ؼالٗطى  ْسض٠ أٚ ايػا٥كا, بع  عٔ  َال

 يػالا٥ل  ادال١ اؿ َػالةي١  إٔ شيالو  ٚغالبب  ٚخ٬ؾال٘   يًُشطٚقات تٛؾرل

ٌٗ املٓعٍ ٔ  ايػالٔ,  نبالاض  ؾٗٓالاى  بٗا, ٫ بةؽ بٓػب١ قا١ُ٥ غتع  َٚال

ٖٔ  مل ٔ  ٜالتُه  عالالٔ ايػالالٝاض٠, ؾهالًٟا  قٝالاز٠  عًالال٢ َبهالطا  ايتالالسضٜب َال

ِ  إىل اإلسكالا٥ٝات  تؿرل باملٓاغب١ ِٖٚ اـاق١, ايكسضات شٟٚ  أْٗال

ِٔ إىل ٚؼتاز نبرل٠, أعساز  ا٭ّ أٚ ٚايؿتالا٠  تٓك٬تٗا. يف ىسَٗا ََ

ٌ  إٔ عالس٠,  ٫ٚعتبالاضات  بايهطٚض٠, يٝؼ َطنبتٗا كٛزغت اييت  ؼال

ٝ٘ا  ايػا٥ل قٌ ٛ  عًال٢  غتػتُط املاي١ٝ املكاضٜـ ؾ ٕ ٚشلصا ساي  مال

 عالالٔ تكالالٌ أ٫ ُٜؿالالذلض ايالاليت ايتذطبالال١ ؾالالذل٠ يٓالالا والالسزٙ ٖالالصا, ْٚػالالي

 .غٓتا عٔ تعٜس ٫ٚ غ١ٓ,

ٕ  ٚإٕ ا٫دتُالاعٞ,  ا٭ثط إٔ ُٜعتكس: ا٫دتُاع١ٝ اٯثاض -  نالا

ٟٛالالالالا  ٕ  اؿايالالالال١  ٖالالالالصٙ  يف َطتب  املٓؿعالالالال١  إٔ إ٫ ا٫قتكالالالالازٟ,  بايؿالالالالة

 ايؿالالةٕ َالالٔ أؾهالالٌ إهابالالا غالالتتشكل أْٗالالا تهُالالٔ يف ا٫دتُاعٝالال١

 ايؿالالعٛض َالالٔ دالالطا٤ غالالٝةتٞ ٖٓالالا ا٫دتُالالاعٞ ٚايتشكالالل ا٫قتكالالازٟ,

ٌ  أثٓالالا٤ ا٫دتُاعٝالال١ باؿطٜالال١  ؾالالدل  تٛادالالس زٕٚ باملطنبالال١ ايتٓكالال

 اياليت  اداتا٫ستٝ قها٤ أّٜها املطنب١, زاخٌ قطّ غرل أٚ غطٜب
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ِ  أَالط  ٖٚالصا  ايػط١ٜ, طاب  تتًٛب ٌ  يًػاٜال١   َٗال ٘  ٬ُٜسالغ  بال  ستال٢  أْال

 باؿطز ٜؿعطٕٚ أبٓا٥ِٗ غرل غا٥كٕٛ َطنباتِٗ ٜكٛز سا ايطداٍ

 عالالٔ بعٝالالّسا قهالالا٤ٖا, ٜالالٛزٕٚ خاقالال١ استٝادالالات شلالالِ ٜهالالٕٛ سالالا

 .اٯخطٜٔ

 ا٭نالالطاض أٚ املهاغالالب َالالٔ ايتشكالالل ٜكالالعب :ايب٦ٝالالٞ ا٭ثالالط -

 أَالالط ؾٗالالصا يًػالالٝاض٠, املالالطأ٠ قٝالالاز٠ َالالٔ دالالطا٤ تالالٓذِ قالالس ايالاليت ايب٦ٝٝالال١

 قٝالالاز٠ عًالال٢ ٚايكالالازضات ايطاغبالالات يعالالسز ايعاَالال١ ايٓػالالب١ عًالال٢ ٜعتُالالس

 ايب٦ٝالالالٞ ايتكٝالالالِٝ ؾُػالالالةي١ أقالالالًٟا, ايػالالالٝاض٠ عًالالالو ستالالال٢ أٚ ايػالالالٝاض٠

٘  -ظ  يف -ٜكعب ٝ٘الا  َعطؾتال ٔ  ايتذطبال١,  تٓهالر  إٔ إىل ساي  َٚال

ِٖ  .ا٭َٛض تتهض َث

 يًػالالالالٝاض٠ املالالالالطأ٠ كٝالالالالاز٠ب ايػالالالالُاح يكالالالالطاض ايٓعالالالالط ٜٓبػالالالالٞ -

٘  إٔ مبع٢ٓ نُُهٔ,  ملٗالاضات  ا٬ْٟٛقالا  ٚغالتع   َتعسٜال١,  تةثرلاتال

 َٓعَٛال١  ع٢ً تةثرل مث١ ٚنصيو غابٟكا, َهبٛت١ ناْت ٚأٖساف

 .اجملتُ  َٔ ؾطا٥ض َٛقـ شيو يف مبا ايكِٝ,

 زضاغالالالالالال١ ايبشجالالالالالالٞ املؿالالالالالالطٚع ٖالالالالالالصا ُٜكالالالالالالٚسّ ُٜٚٛقالالالالالال٢ إٔ -

 املالالالطأ٠ قٝالالالاز٠ سالالالٍٛ عًُٝالالال١ أغالالالؼ عًالالال٢ َبٓٝالالال١ َتهاًَالالال١ َٓٗذٝالالال١

 املطٚضٜالالالال١ ٚايػالالالال١َ٬ املػالالالالتسا١َ ايتُٓٝالالالال١ عًالالالال٢ ٚأثطٖالالالالا يًػالالالالٝاض٠,

 ايع٬قالالالال١ شات ا٭طالالالالطاف نالالالالٌ َٓٗالالالالا تػالالالالتؿٝس ٚإٔ املًُهالالالال١, يف

 .باملٛنٛع

 املالس٣  طًٜٛال١  تتبعٝال١  زضاغ١ إلاظ يف ايسخٍٛ نُا ُٜٛق٢ -

 املطتبٛالال١ ٚايعالالٛاٖط ٚاجملتُالال , ايؿالطز  عًالال٢ ايتالالةثرلات عًالال٢ يًتعالطف 

 .ا٫قتكاز١ٜ-ا٫دتُاع١ٝ ايٓػل شيو يف مبا بُٗا,
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 أخالالط٣ َالالط٠ ايكهالال١ٝ ٖالالصٙ ْكالالاف ُٜعالالاز ٚأخالالرّلا, ُٜٛقالال٢ إٔ -

 اتهالاح  بعس يًٓكاف إثطا٤ ٖٓاى ٜهٕٛ ست٢ ايسضاغ١ انتُاٍ بعس

 ناٌَ. املؿٗس

 

 :امللدص التيفيذي 

 املػالالتسا١َ ايتُٓٝالال١ عًالال٢ يًػالالٝاض٠ املالالطأ٠ قٝالالاز٠ ةأثالالطايكهالال١ٝ: 

 ايػعٛز١ٜ . ايعطب١ٝ املًُه١ يف املطٚض١ٜ ٚايػ١َ٬

خ٠ٛٛ َُٗال١  ُٜعٗس قطاض ايػُاح يًُطأ٠ ايػعٛز١ٜ بكٝاز٠ ايػٝاض٠ 

, ٖٚٛ َالا ٜ٪نالس ايالسٚض املٗالِ يًُالطأ٠      1000يف إطاض ض١ٜ٩ املًُه١ 

, زٚضٖا ا٫قتكازٟ ٚاجملتُعٞ خ٬شلا, ٚإٔ شلا ْكّٝبا نبرّلا ُٜعٚعظ

ُٝالال١ يف ٚباعتباضٖالالا ُتؿالالهدٌ دالالع٤ّا ض٥ّٝػالالا يف َػالالرل٠ ايتٛالالٜٛط ٚايتٓ   

, نُالالالا ٜذلدالالالِ ٖالالالصا ايكالالالطاض تةنٝالالالس ايػالالالعٛز١ٜ يًالالالسٚض    املًُهالالال١

احملالالالٛضٟ يًُالالالطأ٠ يف َػالالالتكبٌ املًُهالالال١, يٝهالالالٕٛ ْكالالالـ اجملتُالالال   

 . ا يف َػرل٠ ايت١ُٝٓ ٚايتٜٛٛطؾطٜٟه

ٝ٘الالالا َؿالالالطّٚعا ايبشالالالح باعتبالالالاضٙ ٚططسالالالت ايٛضقالالال١ ؾهالالالط٠   ٚطٓ

 بكٝالالالاز٠ يًُالالالطأ٠ ايػالالالُاح عالالالٔ - َالالالط٠ ٚ٭ٍٚ _ اإلعالالال٬ٕ َالالال  ٜتالالالعأَ

 َالالٔ عجالالٞ ؾطٜالالل بالال٘ ٜكالالّٛ ايػالالعٛز١ٜ, ايعطبٝالال١ يف املًُهالال١ ٠ايػالالٝاض

ّ  داَع١ ٔ   اإلَالا ٔ  عبالس ايالطمح ٌ  بال ٕ  ؾٝكال  كالتل  ؾطٜالل  َال   بايتعالاٚ

   املًُه١. يف يًُطٚض ايعا١َ اإلزاض٠ َٔ

 تالالالتِ عًالالال٢ ٚطٓٝالالال١ زضاغالالال١ نْٛٗالالالا يف ؾهالالالط٠ ايبشالالالح تتُجالالالٌ

ٔ  ايػالعٛز١ٜ,  ايعطب١ٝ املًُه١ َػت٣ٛ ٟ  سالسخ  َال   تتالعاَ ِ  تُٓالٛ  َٗال
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ٕ  ٖٚٛ أ٫  تاضىٗا يف ٔ  -َالط٠  ٚ٭ٍٚ -اإلعال٬  يًُالطأ٠  ايػالُاح  عال

 يًباسجال١  غالٝتٝض  ممالا  ايػالعٛز١ٜ   ايعطبٝال١  يف املًُه١ ايػٝاض٠ بكٝاز٠

 ا٫ْتكاي١ٝ املطس١ً ٚتٛثٝل ضقس يف تػِٗ بةٕ ْٛعٗا َٔ ْازض٠ ؾطق١

 نجالالب َالالٔ ٚتتٗبالال  يًػالالٝاض٠, املالالطأ٠ بكٝالالاز٠ ٚايػالالُاح اؿعالالط بالالا َالالا

 عٗٝالّسا  ؼهالرل١ٜ  إدطا٤ات َٔ تًٛب٘ َٚا ايكطاض شيو إع٬ٕ تبعات

 ايتُٓٝالالال١ عًالالال٢ ًَُٛغالالال١  ثالالالاض َالالالٔ عًٝالالال٘ غالالالٝذلتب َٚالالالا يتٛبٝكالالال٘,

 , ٚاجملتُالالال  ٚايب٦ٝالالال١,, ا٫قتكالالالازة ايج٬ثالالال١: بةبعازٖالالالا املػالالالتسا١َ

 يف املًُهالال١ َٚكاضْالال١ ٚبعالالسٙ, اؿعالالط ضؾالال  قبالالٌ املطٚضٜالال١ ٚايػالال١َ٬

 .  اـًٝذٞ ايتعإٚ فًؼ زٍٚ َ  اجملاٍ ٖصا

كٝبالالالات ايالالاليت دالالالطت عًالالال٢ ٖالالالصٙ ايٛضقالالال١ عًالالالال٢       ٚضنَّالالالعت ايتع 

ايؿالالالالالالالل املالالالالالالالطتب  بايتُٓٝالالالالالالال١ املػالالالالالالالتسا١َ, ٚخاقالالالالالالال١ اؾاْالالالالالالالب     

ا٫قتكالالالالازٟ َٓٗالالالالا, ٚ ثالالالالاضٙ احملتًُالالالال١ َجالالالالٌ ظٜالالالالاز٠ ايًٛالالالالب عًالالالال٢     

ِٖ زعالالالالِ قٛالالالالاع اـالالالالسَات ٚايػالالالالً  ايسا٥ُالالالال١     ايػالالالالٝاضات, َٚالالالالٔ َثالالالال

املطتبٛالالال١ بٗالالالا, ٚايالالاليت َالالالٔ أبطظٖالالالا: قٛاعالالالات َبٝعالالالات ايػالالالٝاضات   

تٗا, ٚعًٜٛالالالالالالٗا, ٚايتالالالالالالةَا عًٝٗالالالالالالا, ٚقٛالالالالالال  غٝاضٖالالالالالالا, ٚقالالالالالالٝاْ

 ٚتٛؾرل ايٛقٛز شلا.

باإلنالالالاؾ١ إىل ايتٛالالالٗطم إىل بعالالال  اٯثالالالاض ا٫دتُاعٝالالال١ ٚاٯثالالالاض  

ايب١ٝ٦ٝ  نتُها املطأ٠ ٚتٝػرل ٚقالٛشلا إىل ايعُالٌ ٚايتعًالِٝ, ٚيف    

املكابالالالالٌ غالالالالرلتؿ  ايهالالالالػ  عًالالالال٢ ايٛالالالالطم ٚاملػالالالالاسات املدككالالالال١  

ت املالطٚض, ٚنالصيو   يًُٛاقـ, َٚساضؽ ايكٝاز٠, َٚػتًعَات إزاضا

غالت٪ثط ظٜالالاز٠ اغالت٬ٗى ايٛقالالٛز غالًّبا يف ايب٦ٝالال١ بػالبب ظٜالالاز٠ عالالٛازّ     

 ايػٝاضات.
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 بايهالطٚض٠  تعال   يًػالٝاض٠  املالطأ٠  إٔ قٝالاز٠ ٚشٖب املٓاقؿالٕٛ إىل  

 تٛغالالالٝ  ىالالالٗل ؾُٝالالالا اؿٝالالالا٠ منالالال  يف نالالالد١ُ ادتُاعٝالالال١ تػالالالرلات

 َالالٔ املعٜالالس يكبالالٍٛ اجملتُالال  ٜٚٗٝالال٧ ٚزٚضٖالالا, ا٫دتُالالاعٞ سهالالٛضٖا

 .اتايتػرل

ٕ  قالس  اإلهابٝال١  ا٫دتُاعٝال١  ايٓتالا٥ر ٚنٝالـ إٔ    ٔ  تهالٛ  َال

 بالالايكطاض, ؼؿٟعالالا ا٭نجالالط ايكٛاعالالات إقٓالالاع مالالٛ ايساؾعالال١ ايعٛاَالالٌ

 ٚايعٓالالـ ا٫ختٛالالاف, َجالالٌ: اؾالالطا٥ِ, تٗسٜالالسات بعالال  َالالٔ ٚاؿالالس

 .ايٛاؾسٜٔ ايػا٥كا بع  داْب َٔ تٓتر قس اييت ا٭طؿاٍ, نس

 ٕٛ ٖٓالالالاى  ثالالالاضْ إٔ تهالالال أْالالال٘ ُٜتٛقالالال  ٚأؾالالالاضت املالالالساخ٬ت إىل  

 إٔ ُٜٚتٛقالالال  . اؿطنالالال١  يف املالالالطأ٠  اغالالالتك٬ي١ٝ  نعٜالالالاض٠  ادتُاعٝالالال١  

 يف ايكطاض غٝػِٗ سٝح باملطأ٠, ايطدٌ ع٬ق١ يف أثط ٖٓاى ٜهٕٛ

 .ا٭غط١ٜ ايع٬ق١ يف تػٝرل ْٛعٞ

كطدالات ايٓكالاف,    ٚيف ْٗا١ٜ ايٓكاف, ططح املًتك٢ عسّزا َٔ

ٔ  أُٖٗا:  ايًٛالب  ظٜالاز٠  املالطأ٠:  يكٝالاز٠  احملتًُال١  ا٫قتكالاز١ٜ  اٯثالاض  َال

 َا ٚاضزاتٗا َٔ ايػٝاضات ع٢ً ايًٛب منٛ ايػٝاضات, ٚغٝعٜس ع٢ً

 قالٓاع١  ْؿال٤ٛ  دس٣ٚ َٔ غرلؾ  ٚيهٓ٘ املسؾٛعات, َٝعإ غٝجكٌ

ِ  إىل املطنبالالات  عالالسز  ظٜالالاز٠  قًٝالال١, غالالٝكٛز   غالالٝاضات   قٛالالاع  زعالال

ٔ  ٚاملطتبٛالال١ ايساعُالال١ ٚايػالالً  اـالالسَات  باملطنبالالات, نُالالا أْالال٘ َالال

 خ٬ٍ َٔ ايػٝاضات ع٢ً ايًٛب ظٜاز٠ َٔ املكاضف اغتؿاز٠ املتٛق 

 ايتالالةَا ؾالالطنات إٜالالطازات غالالذلتؿ  نُالالا ايتُٜٛالالٌ, سذالالِ ظٜالالاز٠

 ايتشتٝالال١, ايبٓٝالال١ ىالالل اإلدبالالاضٟ. ٚؾُٝالالا ايتالالةَا َتًٛبالالات بػالالبب

 املكٛٛعالال١ املػالالاؾات إمجالالايٞ ٚاضتؿالالاع ايػالالٝاضات عالالسز ظٜالالاز٠ ؾالال ٕ
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قالالـ, يًُٛا املدككالال١ ٚاملػالالاسات ايٛالالطم عًالال٢ ايهالالػٛط غالالرلؾ 

 ٖٚالالٛ َالالا   ايٛقالالٛز, عًالال٢  ايًٛالالب املطنبالالات  أعالالساز ظٜالالاز٠  ٚغالالذلؾ 

 ٚغالالت٪ثط أغالالعاضٙ, ٚضؾالال  ايٛقالالٛز زعالالِ إيػالالا٤ تالالةثرل ًٜػالالٞ أٚ غالالٝدؿـ

 َٛاقالالؿات تتشػالالٔ مل َالالا ايب٦ٝالال١ يف غالالًّبا ايٛقالالٛز اغالالت٬ٗى ظٜالالاز٠

ٝ٘ا, ٚنصيو غٝعٜس ٚاملطنبات ايٛقٛز  َٔ املطأ٠ بكٝاز٠ ايػُاح ب٦ٝ

 ٚقالٛشلا  ٜٚٝػالط  أغالطتٗا,  أٚ يٓؿػٗا ع١ًٝامل خكّٛقا املطأ٠ عها

 ا٭دالط٠  ٚغٝاضات ايتٛقٌٝ ؾطنات ٚايتعًِ, ٚغتتهطض ايعٌُ إىل

. نُالالا خالالسَاتٗا عًالال٢ ايٓػالالا٤ طًالالب تطادالال  ايٜٛٛالالٌ َالالٔ ا٭َالالس عًال٢ 

 بعالالس  أخالالط٣  َالالط٠  ايكهالال١ٝ  ٖالالصٙ ْكالالاف  ُٜعالالاز  إٔأٚقالال٢ املٓاقؿالالٕٛ  

 اتهالالاح بعالالس يًٓكالالاف إثالالطا٤ ٖٓالالاى ٜهالالٕٛ ستالال٢ ايسضاغالال١ انتُالالاٍ

 .ناٌَ ساملؿٗ
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 الورقة الزئيضة:
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  :مكدمة 

ؾٗالالٞ  ,ايجكاؾالال١ َالالٔ ايطنالالا٥ع ا٭غاغالال١ٝ يًالالسٍٚ املتٛالالٛض٠    ُتعالالٗس

      ٛ  ٠ ا٫قتكالاز١ٜ, ايك٠ٛ ايٓاعُال١ اياليت تهُالٌ ايكال٠ٛ ايعػالهط١ٜ ٚايكال

ٖٕٚ إْؿا٤ ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ٖالٛ قالطاض تالاضىٞ ٜٛانالب ايٓٗهال١       ٫ ؾو أ

, ٜٚ٪نالالالس عًالالال٢ إزضاى ٚاٖتُالالالاّ ايكٝالالالاز٠  ١ايالالاليت تؿالالالٗسٖا املًُهالالال

ٚغبٌ تٜٛٛطٖا ٚاغتجُاضٖا, ؾايجكاؾال١ قالٛض َٗالِ     ,بايك٠ٛ ايٓاع١ُ

 أنجالالالط غالالالٝهٕٛ ٚتٛظٝؿٗالالالا ,0212يف ايتُٓٝالالال١ ٚض٩ٜالالال١ املًُهالالال١  

أضغالت ض٩ٜال١   يًجكاؾ١. ؾكس  َػتك١ً ٚظاض٠ خ٬ٍ َٔ ايط١ٜ٩ يف ؾاع١ًٝ

اياليت أعًٓٗالا ٚيالٞ ايعٗالس ا٭َالرل قُالس بالٔ غالًُإ          1000ايػعٛز١ٜ 

باعتباضٖا أسس أٖالِ قطنالات    ,ا٬ْٛق١ دسٜس٠ يًجكاؾ١ ايػعٛز١ٜ

ٗٛ ٚظاض٠ يالالصا ناْالالت قهالال١ٝ    .ٍ ايالالٛط  مالالٛ ايتُٓٝالال١ ايبؿالالط١ٜ   ايتشالال

ايالاليت ططسٗالالا ًَتكالال٢   َالالٔ ايكهالالاٜا املُٗالال١  ايجكاؾالال١.. املعٓالال٢ ٚايس٫يالال١ 

أغالالباض َالالٔ خالال٬ٍ ٚضقالال١ ايعُالالٌ ايالاليت قالالٖسَٗا ز. عبالالس اهلل بالالٔ ْاقالالط     

اؿُالالالالٛز. ٚمت ايتعكٝالالالالب عًالالالال٢ َٛنالالالالٛع ايٛضقالالالال١, ٚدالالالالطت سٛشلالالالالا      

قالٓاع١ ايجكاؾال١ ٚايتُٓٝال١, تالةثرل ؾكالٌ      َساخ٬ت عسٜس٠ ْاقؿالت: ة 

ايجكاؾ١ عالٔ اإلعال٬ّ عًال٢ املؿالٗس ايجكالايف, ايجكاؾال١ ٚايكال٠ٛ ايٓاعُال١         
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١ ايجكاؾالالالال١ نكالالال٠ٛ ْاعُالالالال١, املُاضغالالال١ ايجكاؾٝالالالال١   يًًُُهالالال١, أُٖٝالالال  

ٚا٫نتػالا  ايجكالايف, املالالةٍَٛ يف اٖتُاَالات ٚظاض٠ ايجكاؾال١, ثكاؾالال١     

ايؿعٛ  ٫ ُتػتٛضز, َػ٪ٚيٝات ٚظاض٠ ايجكاؾ١, ايجكاؾ١ ٚخكٛقال١ٝ  

املًُه١, دٗات ٚإزاضات َتعسز٠ َػ٪ٚي١ عالٔ ايجكاؾال١, ايؿًهًالٛض    

غالد١, ايجكاؾال١ َٚكَٛالات    ٚاملٛضٚخ ايؿعي ايؿ , بٓا٤ ايجكاؾ١ ايطا

 . ٚيف ايٓٗاٜالال١ اقالالذلح ا٭عهالالا٤ املٓاقؿالالٕٛ ايعسٜالالس َالالٔ   دالالٛز٠ اؿٝالالا٠

نتالالٛض/ ز ايتٛقالالٝات املُٗالال١  ٚؾُٝالالا ًٜالالٞ ْالالٗل ايٛضقالال١ ايالاليت نتبٗالالا  

ٌٙ َالالٔ ايالالسنتٛض٠/  , عبالالس اهلل بالالٔ ْاقالالط اؿُالالٛز ٚعكَّالالب عًٝٗالالا نالال

 ٖٓس اـًٝؿ١, ٚايسنتٛض/ ضاؾس ايعبس ايهطِٜ.

اصااز احلنااود و ورقتااُ الزئيضااة عااً      كتااب د. عبااد اهلل بااً ى   

 ا٭َالالِ َٓعُالال١ أقالالسضت عٓالالسَا وسارة الجكافااة.. املعيااى والد:لااة(:  )

 7762ّ عالالالالاّ يف  Unescoة ٚايجكاؾالالالال١ ٚايعًالالالالّٛ يًذلبٝالالالال١ املتشالالالالس٠

 ايعطبٝالال١, ايالالسٍٚ يف ايجكاؾٝالال١ ايػٝاغالات  سالالٍٛ إقالالساضاتٗا فُٛعال١ 

 ؽٛالالٝ  نٝؿٝالال١ تٛنالالٝضة إىل اجملُٛعالال١ تًالالو َالالٔ تٗالالسف ناْالالت

ٍ  كتًـ  ٚقالس  , شلالا  ٚتٛبٝكٗالا  ايجكاؾٝال١  يػٝاغالاتٗا  ا٭عهالا٤  ايالسٚ

ٌٙ قالالٖسّ  زضاغالالتُٗا يف ايػالالبٝت ايالالطمحٔ ٚعبالالس املٓٝالال  قُالالس َالالٔ نالال

 أدطٜاٖالالالا ايالالاليت ايػالالالعٛز١ٜ ايعطبٝالالال١ املًُهالالال١ يف ايجكاؾٝالالال١ يًػٝاغالالال١

ٔ  – املٓعُالال١  يكالالاحل  يًُ٪غػالالات  سكالالّطا  -اجملُٛعالال١  تًالالو  نالالُ

 ايػالالالالعٛزٟ اجملتُالالالال  يف املتاسالالالال١ ايجكاؾٝالالالال١ ٚاملطانالالالالع ٚاؾُعٝالالالالات

 ايعًالّٛ,  َٚطانالع  ٚاملهتبات, ايتعًِٝ, َ٪غػات: سلًت  ْصاى,

 ٚامل٪غػالالالالالالات ايؿالالالالالالبا , ٚضعاٜالالالالالال١ ايجكاؾٝالالالالالال١, ايؿالالالالالال٪ٕٚ ٚإزاضات

 ٚقالالالس. ا٭زبٝالالال١ ٚا٭ْسٜالالال١ ٚايؿٓالالالٕٛ, ايجكاؾالالال١ ٚمجعٝالالالات اإلع٬َٝالالال١,

 . إيٝٗا املؿاض ايسضاغ١ يف اجملتُ  َ٪غػات َععِ زخًت
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 ٚايجكاؾ١: ايعط 

 عالالالاّ يف ألالالالعت ايالالاليت ايعطبٝالالال١ يًجكاؾالالال١ ايؿالالالا١ًَ ١اـٛالالال تعالالالٗس

 اؿايالال١ يتكالالِٜٛ ايتةغٝػالال١ٝ اـٛالال  أٖالالِ َالالٔ 7765ّ ٖالالال,7225

 ايالاليت املُٗالال١ ايتشالالسٜات َالالٔ إٔ إىل أؾالالاضت ٚقالالس. ايعطبٝالال١ ايجكاؾٝالال١

 ٘ ـ ة سٝٓالالالصاى عالالاّ,  بؿالالالهٌ ايعطبٝالال١  ايجكاؾالالال١ تٛادالال  ٚعالالالسّ ايتدًالال

 ٞ ٔ  نالجرل  يالس٣  ايالٛع ٟ  ٖالصا  ٚأؾالاض   املالالٛاطٓا َال  اضتؿالالاع إىل ايتشالس

 ٚايهتابال١,  ايكالطا٠٤  أ١َٝ َٓٗا غٛا٤ ايعطب١ٝ, ايب٬ز يف ا٭١َٝ ْػب

 يف امل٬سعال١  ٖالصٙ  ٚأنالست . ايتكٓٝال١  ا٭َٝال١  أّ ايٛظٝؿٝال١,  ا٭١َٝ أّ

 َالالٔ اؿكٝكالال١, ٖالالصٙ َالال  ايجكالالايف ايعُالالٌ اتػالالام نالالطٚض٠ إىل اـٛالال١

ٌ  اجملتُع١ٝ امل٪غػات أزا٤ َػت٣ٛ تٜٛٛط خ٬ٍ  ؾالطا٥ض  َال   يًتؿاعال

 ٚإَهاْاتٗالالالالا ؾالالالالطو١ نالالالالٌ قالالالالسضات عػالالالالب تالالالال٘,ٚؾ٦ا اجملتُالالالال 

 .  ا٫تكاي١ٝ

ٛٗضات َالالالٔ ايالالالطغِ ٚعًالالال٢ ٚايٝالالالّٛ,  ايالالالسٍٚ ؾالالالٗستٗا ايالالاليت ايتٛالالال

 يف ايهالالبرل ايتٛالالٛض ٚغاقالال١ ا٭خرلٜالالٔ, ايعكالالسٜٔ خالال٬ٍ ايعطبٝالال١

ّ ة فاٍ ٍ  ايبالح  ٚتكٓٝالات  املتكسَال١  ا٫تكالا٫ت   اغالتدسا  ٚا٫غالتكبا

 عٓسة ايجكاؾ١ٝ اإلؾها٫ت َعاٖط إٔ إ٫ ثكايف, ؾعٌ ٭ٟ ايساع١ُ

 عطبالالٞ فتُالال  بالالا ايٓػالالي اخت٬ؾٗالالا َالال  َاثًالال١, تالالعاٍ ٫  ايعالالط 

 .ٚ خط

 ا٭ٚنالالاع َالالٔ نالالجرل تالالسٖٛض اإلؾالالها٫ت تًالالو َالالٔ ظاز ٚقالالس

ٞ  َالا  قالطاعات  ْتٝذال١  ايعطب١ٝ ُٚ ٘  ايعطبالٞ,  بالايطبٝ   ُغال ٔ . ْٚٛاػال  َٚال

 عًالال٢ ايهالالدل٣ ٚتةثرلاتٗالالا  ا٫غالالتكٛا ة زٚا٥الالط اتػالالاع ْٛاػالال٘ أبالالطظ

 .ايعطب١ٝ ١ايجكاؾٝ اؿاي١
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 ٚايجكاؾ١: املًُه١

  ٖالالال7202-7273ة ايػازغالال١ ايتُٓٝالال١ خٛالال١ اعتبالالاض ميهالالٔ

 أٟ ايػالعٛز١ٜ,  ايعطبٝال١  املًُهال١  يف ايتدٛالٝ   ٚظاض٠ أقسضتٗا اييت

ٔ  ٜعٜالس  َالا  قبٌ ٔ  عال ٔ  عكالسٜ  ايتُٓٝال١  يف تاضىٝ٘الا  َؿكالًٟا  ايعَالإ,  َال

 يف املُٗالال١ احملالالاٚض َالالٔ عالالسّزا تهالالُٓت سٝالالح املًُهالال١, يف ايجكاؾٝالال١

 املٓاغالب١  ايعالطٚف  تالٛؾرل  َٓٗالا:  اجملتُال ,  يف ايجكاؾٝال١  ايت١ُٝٓ فاٍ

 ٚبٓالالا٤ ايػالالعٛزٟ, املالالٛاطٔ ؾدكالال١ٝ إلثالالطا٤ املًٛٛبالال١ ٚاإلَهاْالالات

 عًالالال٢ ٚايكالالالسض٠ بايعكٝالالالس٠, ايالالالٛعٞ قالالالِٝ ؾٝالالال٘ ٜعالالالعظ ؾُٝالالالا تهاًَالالالٗا

ٛٗض سطن١ نُٔ ا٫نطاط  ايؿهطٜال١  ايبٓٝال١  ٚإثطا٤ اإلْػاْٞ, ايتٛ

ْٔ ايجكاؾالال١ إٔ عهالالِ زا٥الالِ, بؿالالهٌ تٜٛٛطٖالالا عًالال٢ ٚايعُالالٌ  ضنالال

 ايجكالالالايف  ايٓؿالالالاط  ٚزعالالالِ يًالالالٛطٔ,  اؿهالالالاضٟ ايبٓالالالا٤  يف أغاغالالالٞ

 ٚايٓٗالالالٛض ا٭نازميٝالالال١, ٚايسضاغالالالات ايعًُٝالالال١ ايبشالالالٛخ مبعٛٝالالالات

 اؿالٛاض  عًال٢  قازّضا هعً٘ سس إىل ٚايؿ  ٚا٭زبٞ ايؿهطٟ باإلْتاز

 .َٓٗا ٜػتؿٝس َا قسض ع٢ً ٜعٛٝٗا عٝح ا٭خط٣, ايجكاؾات َ 

 اإلع٬َٝالال١ ايػٝاغالال١ َالالٔ عؿالالط٠ ايجآَالال١ از٠املالال أؾالالاضت نُالالا

ِ  أُٖٝال١  إىل يًًُُه١ ٌ  زعال ٟ  اجملتُال   يف ايجكالايف  ايعُال ٔ  ايػالعٛز  َال

 املٛاٖالالالب ٚضعاٜالالال١ ٚاملؿهالالالطٜٔ, ٚايعًُالالالا٤ ايبالالالاسجا تؿالالالذٝ  خالالال٬ٍ

 املػالالت٣ٛ تبًالالؼ ستالال٢ ٚتعاٖالالسٖا َٚعٜٓٛ٘الالا, َازٜ٘الالا بتؿالالذٝعٗا ايؿالالاب١

 ٚايعًُٝال١,  ٭زبٝال١ ا ٚاملال٪عطات  ايؿهط١ٜ, ايٓسٚات ٚعكس املًٛٛ ,

 اـالالاضز  يف ْٚعالالطا٥ِٗ املًُهالال١ أبٓالالا٤ َالالٔ املالالجكؿا بالالا ٚايًكالالا٤ات

 ايبٓالا٤,  اؿٛاض أبٛا  ٚؾتض اؾاز٠, ايع١ًُٝ اؿٝا٠ يف اإلغٗاّ بػ١ٝ

 ٚاـالالالاضز, ايالالالساخٌ يف يًًُُهالالال١ ٚايعًُالالالٞ ايجكالالالايف ايٛدالالال٘ ٚإبالالالطاظ
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 ٚيف خاقال١,  املًُهال١  يف تكسض اييت املتدكك١ اجمل٬ت ٚتؿذٝ 

 اإلع٬َٝال١,  ايػٝاغ١ َ  ٜتؿل مبا عا١َ, ٚاإلغ٬َٞ ايعطبٞ املايع

 .َٚعٜٓٛ٘ا َازٜ٘ا َٚػاْستٗا ايٛط١ٝٓ, ايٓؿط زٚض ٚتؿذٝ 

 َهت؟ سكب١ يف ٚايجكاؾ١ اإلع٬ّ با مجعٓا ملاشا

 يًجكاؾالال١ ايؿالالا١ًَ اـٛالال١ َالالٔ يهالالٌٍّ املُٗالال١ ا٭ٖالالساف يتشكٝالالل

 ايػالالعٛز١ٜ, طبٝالال١ايع املًُهالال١ يف ايػازغالال١ ايتُٓٝالال١ ٚخٛالال١ ايعطبٝالال١,

 زعالالِ أُٖٝالال١ إىل املانالال١ٝ ايػالالٓٛات خالال٬ٍ نالالجرل٠ زضاغالالات أؾالالاضت

 املدتًؿالالال١, ٚٚغالالالا٥ً٘ بةمناطالالال٘ ٚا٫تكالالالاٍ اإلعالالال٬ّ قٓالالالٛات ٚتٛالالالٜٛط

 اجملتُال   مل٪غػالات  ايالٛط   بايٛادب ايكٝاّ يف ايكٓٛات تًو ٚتؿعٌٝ

 اإلْػالالإ ببٓالالا٤ املعٓٝالال١ ايجكاؾٝالال١ امل٪غػالالات تًالالو خاقالال١ املدتًؿالال١,

 يًذلبٝالالال١ ايعطبٝالالال١ املٓعُالالال١ إقالالالساض يف ٚضز َالالالا شيالالالو: َٚالالالٔ. ٚتطبٝتالالال٘

 يف ٚايتٛظٜالالال  ايٓؿالالالط ٚقهالالالاٜا ايجكاؾالالال١"بعٓالالالٛإ:  ٚايعًالالالّٛ, ٚايجكاؾالالال١

 تالالالساخٌ تؿالالالٗس املعاقالالالط٠ سٝاتٓالالالا إٕة7770 عالالالاّ" ايعطبالالالٞ ايالالالٛطٔ

 ّ  وتٜٛٗالالالا إٔ اإلعالالال٬ّ ٜهالالاز  ستالالال٢ ؾالالالا١ًَ, بكالالٛض٠  ؾٝٗالالالا اإلعالال٬

 ٖالالٛ ٚاسالالس سفٖالال ٚاإلعالال٬ّ ؾًًجكاؾالال١ . َؿاقالالًٗا ؾالالت٢ يف ٜٚتؿالالعب

 عالالٔ ٚتعالالبرل إبالال٬ؽ زٕٚ ثكاؾالال١ ؾالال٬. بٗالالِ ٚا٫تكالالاٍ ايٓالالاؽ كاطبالال١

 تكالالٛضات ٚؾالالاعت. تالال٪اظضٙ ثكاؾالال١ زٕٚ دٝالالس إعالال٬ّ ٫ٚ قتٛاٖالالا,

 ايجكاؾالالالات ت٬قالالالض عالالالٔ املػالالال٪ٚي١ ٖالالالٞ اإلعالالال٬ّ أدٗالالالع٠ إٔ ت٪نالالالس

ٔ  ايعًُٝال١,  اؿكٝك١ عٔ بعٝس٠ يٝػت تكٛضات ٖٚٞ. ٚتساخًٗا  يهال

 . سكٝك١ ْكـ َٓٗا دعًت اؾذلاطاتٗا,

 فُٛعالال١"ة أغالالاؽ عًالال٢ ايكٛالالاعا, بالالا ايع٬قالال١ تًالالو ٚقاَالت 

 , اإلعالال٬ّ ٚغالالا٥ٌ بٗالالا تكالالّٛ إٔ ميهالالٔ ايالاليت ايعاَالال١ ايٛظالالا٥ـ َالالٔ
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 َالالالٔ َؿالالالذلى ضقالالالٝس تالالالٛؾرل ٚٚظٝؿالالال١ اإلخباضٜالالال١  ايٛظٝؿالالال١: أُٖٗالالالا

ِ  املعطؾ١ ٔ  ايتالآظض,  ٜالسع ٔ  اجملتُال   أبٓالا٤  ٚميهدال ـ  َال ٌ  ايتعالاٜ  ٚايعُال

 اشلُالالِ, اغالالتجاض٠ عالالدل ٚايالالسٚاؾ  اؿالالٛاؾع خًالالل ٚٚظٝؿالال١ املؿالالذلى 

 ٚايٓكالالاف اؿالالٛاض ٚٚظٝؿالال١ ٚاؾُاعٝالال١  ايؿطزٜالال١ ايتًٛعالالات ٚتؿالالذٝ 

 مبالالا ٚ ضا٥ٗالالِ أقالالٛاتِٗ إبالال٬ؽ َالالٔ ٚاجملُٛعالالات ا٭ؾالالطاز يالالتُها

 َعٝؿالال١ ظالالطٚف عًالال٢ ٚايتؿالالاِٖ, ٚايتعالالٗطف ا٫طالال٬ع ؾالالطم ٜهؿالالٌ

 باإلْتالالاز ٚايٓٗالالٛض ايذلبٝالال١ ٚٚظالالا٥ـ ٚتًٛعالالاتِٗ  ٚ ضا٥ٗالالِ اٯخالالطٜٔ

 .  ايجكاؾ١ٝ اشل١ٜٛ ٚمحا١ٜ ٚايذلؾٝ٘ ٟ,ايؿهط

ٌ  َال   ايجكاؾال١  أدٗع٠ تتهاٌَ إٔ هب نُا ّ  ٚغالا٥ يف  اإلعال٬

 عًالال٢ اؿالالح يف تالالتًدل ا٭دٗالالع٠, يتًالالو قالالسز٠ بٛظالالا٥ـ ايكٝالالاّ

 ْٚؿالالطٙ ٚاملازٜالال١, ٚايؿٓٝالال١ ايؿهطٜالال١ أٚدٗالال٘ بهالالٌ ٚاإلْتالالاز اإلبالالساع

 ٘  اـ٬قالال١ ايٛاقالالات ٚتؿذالالرل ايٓالالاؽ, بالا  ْٛالالام أٚغالال  عًالال٢ ٚتٛظٜعال

ٔ  ٚعهٝٓٗالا  ٚاجملُٛعالات,  ا٭ؾالدام  يف ايها١َٓ ّ  َال  يف اإلغالٗا

 ٚزؾالال  ايعالالاّ, ايالالصٚم ٚتٗالالصٜب ٚإب٬غٗالالا, ايجكاؾٝالال١ ايطغالالاي١ إعالالساز

 احملالالٝ  َالال  ٚايتؿاعالالٌ ايجكالالايف, اإلْتالالاز َالال  ايتؿاعالالٌ إىل اؾُالالاٖرل

 ٚتٓاقالالٌ أزلالال٢, َٓعيالال١ إىل بالال٘ ا٫ضتكالالا٤ إىل ٚايػالالعٞ ا٫دتُالالاعٞ,

ٍ  با ايذلاخ ٘  ٚإثطا٥ال٘,  ا٭دٝالا ٟ  ايػالطاز  ٚدعًال  اؿانالط,  ٜالٓرل  ايالص

 .يًُذتُ  ايجكايف ا٭َٔ ٚنُإ ٚاملػتكبٌ, املانٞ با ٜٚكٌ

٘  -طالاف  ايكالازض  عبس ايسنتٛض عٖبط ٚقس ٛ ة -اهلل ضمحال  ٖٚال

 غالالٓٛات, عالالس٠ اإلَالالاّ داَعالال١ يف اإلعالال٬ّ قػالالِ ضأؽ بالالاضظ إع٬َالالٞ

ٟٛا ٚنإ املػًُٕٛ, دطٜس٠ ؼطٜط ٚضٜأَؽ  خ٬قال١  عٔ  ثكاؾٝ٘ا ْاؾ

 ٜعالالالٗس: بكٛيالالال٘ ٚايجكالالالايف, اإلع٬َالالالٞ ايكٛالالالاعا بالالالا ايع٬قالالال١ ٖالالالصٙ
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ٌ  ايٛنال   ٖٛ ٚاإلع٬ّ ايجكاؾ١ با اإلهابٞ ايتؿاعٌ  املٓؿالٛز,  ا٭َجال

 ٚٚعالالا٤ قُٝٗالالا, َٚػالالتٛزع ايػالال١ٜٛ ايؿدكالال١ٝ َٓالالاط ٖالالٞ ؾايجكاؾالال١

ّ  أَالالا  اؿهالالاض١ٜ   ٖٜٛتٗالالا  ٚسكٝكالال١  سهُتٗالالا,  ٛ  اإلعالال٬  ٚعالالالا٤ ؾٗالال

 قالالٝاغ١ يف تالالةثرّلا ا٭نجالالط ٠ايكٓالالا ٖٚالالٛ بٓا٥ٗالالا, ٚٚغالال١ًٝ ايجكاؾالال١,

 . ٚنطٚضاتٗا ايجكاؾ١ ملتًٛبات ٚؾكا ايعاّ ايطأٟ

 : َ٪غػٝ٘اة ٚايجكاؾ١ اإلع٬ّ با ايؿطام َٚه١

 اختًٛالالت ٚاسالالس٠, ٚظاض٠ يف ٚايجكاؾالال١ اإلعالال٬ّ بالالا اؾُالال  بعالالس

 ٕ ِ . ببعهالُٗا  ايٛظٝؿتالا ٝ٘الا  تؿالٚطم  ضقال١ٓٝ  زضاغالات  عًال٢  أطًال   ؾًال َٓٗ 

  اإلع٬َٝالال١ ايٛظٝؿالال١ٚة اإلعالال٬ّ, غالالا٥ٌيٛ  ايجكاؾٝالال١ ايٛظٝؿالال١ة بالالا

ٍ  ايتٓاؾط َٔ ؾ٤ٞ إىل ا٭َط ٖصا أز٣ ٚقس. ايجكاؾ١ٝ يًُ٪غػات  بالس

. اجملتُال   يف ايجكاؾٝال١  ٚا٭دٗالع٠  اإلع٬َٝال١  امل٪غػات با ايتهاٌَ

 بالالالالاة َةَٟٛيالالالالا نالالالالإ ايالالالالصٟ املٓؿالالالالٛز ايتهاَالالالالٌ غٝالالالالا  ظالالالالٌ ٚيف

ٔ  نالجرل  بكٝالت  , ايكٛاعا ـ  َال ّ  ٚظالا٥  ًالي ت ٫ املتدكالل  اإلعال٬

 .  اإلع٬ّ ٚغا٥ٌ ؾُٗٛض ايؿع١ًٝ ا٫ستٝادات

 ايكالالالشاؾ١ يف.. ايهٖتالالالا  ٭سالالالس َساخًالالال١ عٓالالالس أتٛقالالالـ.. ٖٓالالالا

 عؿالالط٠ َالالٔ أنجالالط قبالالٌ أٟ ّ,7777 ايعالالاّ يف ايػالالعٛز١ٜ, ْؿالالطٖا 

ٕٖ أّٜهالالا املالجرل  ايؿالال٤ٞ: ةٜكالالٍٛ أعالٛاّ,  ٌٖ أ  بايجكاؾالال١ ٜالالطتب  ؾال٤ٞ  نالال

 ايٓٛازٟ يف شيو ت٬سغ إٔ ٚميهٔ ايب ٤, أٚ اؾُٛز طاب  ٜتدص

 إٔ تالالط٣ ايكالالشـ ظايالالت َالالا اٯٕ ؾشتالال٢ ا٭زبٝالال١, ٚاجملالال٬ت ا٭زبٝالال١

 ٚقالس  يٛدٛزٖالا,  ا٭غاغ١ٝ املطانع َٔ َطنع ٖٞ ا٭زب١ٝ امل٬سل

 امل٬سالل  ع٢ً قاَت ا٭غاؽ يف ايػعٛز١ٜ ايكشـ إٔ َٔ شيو دا٤

ٍ  ث٬ثال١  اٯٕ َالطٖ  ٚضمبا ا٭زب١ٝ,  تةغالٝؼ  َطسًال١  عًال٢  أضبعال١  أٚ أدٝالا
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ٕ  ايجكاؾٝال١  ايكؿشات قطضٚ ٍظا َٚا ايكشـ, ْؿػال٘   ايالسٚض  ٜال٪زٚ

 ٚنالالالعٗا ايالالاليت املؿالالالاِٖٝ ٚبالالالٓؿؼ أغالالال٬ؾِٗ, ٜ٪زٜالالال٘ نالالالإ ايالالالصٟ

 ظايالت  ؾُالا  ا٫ػالاٙ,  ْؿؼ يف تٛغ  ٖٛ سسخ َا ؾهٌ امل٪غػٕٛ,

ٕ  مبٓاغالب١  ا٭زبالا٤  َال   ايكالشؿ١ٝ  ٚاملكالاب٬ت  ايعٚاٜالا   َٓاغالب١,  ٚبالسٚ

 اـاضدٝال١  اتالب امله َٔ ايٛاؾس٠ ٚاملاز٠  مجاع١ٝة ايجكاؾ١ٝ ٚاحملاٚض

٢ُٖ ممَّالالا خؿٝؿالال١ طالالطاطٝـ َالال   َالالاز٠ ٖالالٞ اإلبساعٝالال١ با٭عُالالاٍ ُٜػالال

  .ا٭زب١ٝ امل٬سل

 ايهالالالبرل٠ ا٭ُٖٝالالال١ بالالالا املتٓاقهالالال١ ايب٦ٝالالال١ ٖالالالصٙ أٚدالالالست يكالالالس

 ٖالصا  ٚاق  ٚبا ٚا٫تكاٍ, اإلع٬ّ يكٓٛات ا٭َجٌ ايجكايف يًتٛظٝـ

 املطادعالالال١ ستُٝالالال١ ايتٛانالالال , َالالالٔ عايٝالالال١ بسضدالالال١ ايتٛظٝالالالـ املتػالالالِ

 .ضؾٝس ثكايف ؾعٌ قٝاغ١ أدٌ َٔ ملتة١ْٝا

 : َ٪غػٝ٘اة ايكٛاعا با ايؿطام نطٚض٠ إىل ايٓعط٠ تطغذ

ٔ  اإلع٬َالٝا  بالا  تتػال   ايؿك١ بسأت ٔ  ٚايجكالاؾٝا  داْالب  َال  َال

 غٝاغالال١ عًالال٢ ا٫تؿالالام عالالسّ ْتٝذالال١ َؿالالاضبِٗ, مبدتًالالـ  خالالط داْالالب

 غال١ غٝا عًال٢  ا٫تؿام عسّ ٚيف املكابٌ, ٚاسس٠,  تجكٝؿ١ٝ أٚة ثكاؾ١ٝ

 .ٚايجكايف اإلع٬َٞ ايٛطؾا قبٌ َٔ ٚاسس٠ إع١َٝ٬

ٌ  غٝاغ١ با ايع٬ق١ زضاغات ٚتؿرل ّ  ٚغالا٥  ٚايػٝاغال١  اإلعال٬

 تًالالالو ناْالالالت إشا تالالالعزاز اإلعالالال٬ّ ٚغالالالا٥ٌ ؾعايٝالالال١ إٔ إىل ايجكاؾٝالالال١

 ٚقالالسز٠ ٚانالالش١ ثكاؾٝالال١ إع٬َٝالال١ غٝاغالال١ نالال٤ٛ يف تعُالالٌ ايٛغالالا٥ٌ

 املالالالالس٣ ٌطٜٛالالالال ايتدٛالالالالٝ  إَهاْٝالالالال١ شيالالالالو ٜتالالالالٝض سٝالالالالح املعالالالالامل,

ٕ  املعٓٝال١  امل٪غػالات  يف اإلع١َٝ٬ يًػٝاغات  ٜٚعال  . ايجكالايف  بايؿالة

 اياليت  ٚاملبالاز٨  يًُعالاٜرل  ٚٚنّٛسا َتهاٌَ, قُٝٞ ْػل ططح أّٜها
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 ّ ٌ  بٗالا  تًتالع ّ  ٚغالا٥ ٌ  أُٖٝال١  ٜعال   ا٭َالط  ٖٚالصا . اإلعال٬  بالا  ايتهاَال

 ايكهالالالاٜا فُالالالٌ يف اجملتُالالال  يف ايجكاؾالالال١ ٚأدٗالالالع٠ اإلعالالال٬ّ ٚغالالالا٥ٌ

 يف ايتهاَالالٌ إٔ شيالالو. اؾٗالالاظٜٔ َالالٔ يهالالٌٍّ ظَالال١اي٬ ٚاملٛنالالٛعات

 لالالاح يف أغالالاؽ بالالسٚض ٜكالالّٛ ايجكاؾالال١ ٚأدٗالالع٠ اإلعالال٬ّ أدٗالالع٠ عُالالٌ

. ايجكاؾٝال١  ٚظا٥ؿُٗالا  يف ؾؿالًُٗا  أٚ ٚاإلع٬َٝال١  ايجكاؾٝال١  امل٪غػتا

ٌ  أ١ُٖٝ إىل َتعسز٠ زضاغات تؿرل نُا ٍ  يف ايتهاَال  ايبشالح  فالا

 إدالالطا٤ات يكالالاحل ١َُٗال  تٛقالالٝات أخالالط٣ زضاغالات  ُٚتكالالٚسّ. ٚايتٛثٝالل 

 ٚنالالصيو ايكٛالالاعا, َالالٔ يهالالٌٍّ ايجكاؾٝالال١ ايػٝاغالال١ يف ايتهاَالالٌ

 ايالالالالٛطٔ يف ٚايجكاؾٝالالالال١ اإلع٬َٝالالالال١ يًُ٪غػالالالالات تٓؿٝصٜالالالال١ تٛقالالالالٝات

 .ايعطبٞ

 اؿٝالالالا٠ يف َاثًالالال١ ايتهاًَٝالالال١ ا٭غالالالؼ تًالالالو تهالالالٔ مل ٚسٝالالالح

 عًالالال٢ ايكٛالالالاعا بالالالا ايؿالالالطام نالالالطٚضات تطغالالالدت ؾكالالالس ايعًُٝالالال١,

 .امل٪غػٞ املػت٣ٛ

 ايتهاَالالٌ سالالٍٛ زضاغالال١ 0277ّ ايعالالاّ يف طٜالالُتأد نٓالالُت ٚقالالس

 ٚاؾٗالالال١ ايتهاَالالالٌ ٖالالالصا َػالالالت٣ٛ إٔ إ٫ ٚايجكاؾالالال١, اإلعالالال٬ّ بالالالا

 يف املؿالالالاضنا بالالالا اتؿالالالام قالالالٌ ٜهالالالٔ مل تٓؿٝالالالصٙ عالالالٔ املػالالال٪ٚي١

 اهلل عبالالس ا٭غالالتاش ٜالالط٣ إش. ايسضاغالال١ تًالالو يف  ايذلنٝالالع فُٛعالال١ة

ٟ  ايجكالايف  ايعٌُ خَبط َٔ ٖٚٛة ايؿٌٗٝ  يجكاؾال١ ا اضتبالاط  إٔ  ايػالعٛز

٢ُٖ  ؼت  سٝٓصاىة اؾسٜس ايٛظاضٟ ايتٓعِٝ يف باإلع٬ّ  ٚظاض٠ َُػال

َٟ يالالالٔ ٚاإلعالالال٬ّ ايجكاؾالالال١  ايجكالالالايف ايعُالالالٌ زعالالالِ إىل بايهالالالطٚض٠ ٜالالال٪ز

 عًُٟالالا غالالتبك٢ ايالالٛظاض٠ َٓعَٛالال١ ؼالالت ؾايجكاؾالال١ املٗالال , ا٫سالالذلايف

َٖالا  إزاضٜ٘ا, ّ  ايجكاؾال١  أ ٟ  بالاملؿٗٛ ٘  ٜتًٛال   ايالص  إٔ ؾ٬بالس  املٗٓٝالٕٛ,  إيٝال
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 ٚاشل٦ٝالات  يًػالٝاس١  ايعًٝالا  اشل٦ٝال١  غالطاض  عًال٢  أع٢ً فًؼ شلا ٜهٕٛ

 ايعًٝالا  اجملالايؼ  َع١ً ؼت ايجكايف ايعٌُ إٔ نُا. املُاث١ً ا٭خط٣

ٕٖ أؾهالالالٌ غالالالٝهٕٛ ايتةٖٝالالالٌ عايٝالالال١ املتدككالالال١  ٖالالالصا يًجكاؾالالال١  ٭

 ٚقٝالٛز  ضٚابال   َٔ ٜٚٓعتل أنجط, عط١ٜ بايتشطى غٝػُض اإلدطا٤

 اإلزاضٟ اإلؾالطاف  بالا  ايتؿطٜل ٠نطٚض إىل شيو ٜعٛز ٚضمبا. نجرل٠

 ُٖٝٓالال١ ٚاستُايٝالال١ داْالالب, َالالٔ ا٫سالالذلايف املٗالال  ٚايعُالالٌ داْالالب َالالٔ

 إزاضٜالالال١ دٗالالال١ تتالالالٛىل عٓالالالسَا املٗالالال  ايعُالالالٌ عًالالال٢ اإلزاضٜالالال١ اؾٛاْالالالب

 . نً٘ ايجكايف ايؿةٕ تٓع١ُٝٝ

 ي٬ْؿكاٍ: قازت اييت ايه٪ٚز ايػت اؿكا٥ل

 ي٬ْؿكالالاٍ قالالازت -يالالٞ ٜعٗالالط نُالالا -سكالالا٥ل غالالت ٖٓالالاى

 ايجكايف: اإلع٬َٞ ايكٛاعا با ٪غػٞامل

 َ  ايتعاطٞ عٔ اإلع٬ّ ٚغا٥ٌ ععٚف َتبازٍ: ععٚف: ا٭ٚىل

 امل٪غػالالات َكالالساق١ٝ يف نالالعـ تعتكالالس ايجكاؾٝالال١  ٭ْٗالالا امل٪غػالالات

 داْالالب َالالٔ ٚظا٥ؿٗالالا ٭زا٤ محاغالالٗا ٚبالالٓكل داْالالب, َالالٔ ايجكاؾٝالال١

ٕ  ٜط٣ نُا -ايجكاؾ١ٝ امل٪غػات يس٣ ؾًٝؼ  خط,  -اإلع٬َٝالٛ

ٌ  ٫ أْٗالا  أٚ يًعٌُ, محاؽ ِ  ؼُال ٞ  ايجكالايف  اشلال  مبذالطز  إ٫ اجملتُعال

 نُالالا ا٭َالالط, ٖالالصا أز٣ ٚقالالس. اإلزاضٜالال١ َُٗاتٗالالا َالالٔ دالالع٤ّا نْٛالال٘

ّ  ٚغالالا٥ٌ بالالا ايجكال١  ؾكالالسإ إىل ٜبالسٚ,  . ايجكاؾٝالال١ ٚامل٪غػالالات اإلعال٬

 يف اإلعالال٬ّ يٛغالالا٥ٌ بايٓػالالب١ ساٟيالالا أؾهالالٌ ٜبالالسٚ ٫ ايٛنالال  إٔ غالالرل

 ٚيف ايكالالشاؾ١ يف بالالا٥ؼ ؾٗالالِ ٜٛدالالس إش ايجكالالايف, املٓالالتر َالال  تعاًَالالٗا

 .ٖٚازف ثكايف ٖٛ ملا ا٭خط٣ اإلع٬ّ ٚغا٥ٌ
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ٕ  عسّناضب١:  أٜسٜٛيٛدٝا: ايجا١ْٝ ـ  إىل ا٫ط٦ُٓالا  ٚاسالس  َٛقال

 ٔ  ٚستالال٢ ٚايتؿالالهٌٝ, ٚايٓشالالت ٚايطغالالِ ٚايػالالُٝٓا ٚاملػالالطح ايؿالالٔ َال

ٔ  ٚايتعالبرل  ايالتؿهرل,  سطٜال١  َٔ ٛ  ا٭ؾهالاض,  عال ٕ  َالا  ٖٚال  ٜعال   نالا

 قالالسض ٚبالالطٚظ اشلالالسف, ٚنالالٝاع ايؿٗالالِ  ٚغٝالالا املكالالًٛض, انالالٛطا 

 ٚتُٓٝالال٘, ايجكالالايف ايؿعالالٌ تعنالالٞ ٫ ايالاليت ا٭ٜالالسٜٛيٛدٝا َالالٔ نالالبرل

ّْالالا, بالال٘ ٚتعكالالـ تالالاض٠, َٓالال٘ ؼالالٗس ناْالالت ٚيهٓٗالالا  يف ٚتكُعالال٘ أسٝا

 . ا٭سٝإ غايب

 يف تعالالٗس ايجكاؾٝالال١ ا٫ٖتُاَالالات بالالستايجكاؾالال١:  تُٓالالٝ : ايجايجالال١

ٔ  َع١ٓٝ يؿ١٦ َٛد١ٗ نب١ٜٛ اٖتُاَات أقًٗا  ٖهالصا  أٚ ايٓالاؽ,  َال

 ايعُالالالٌ اضتبالالالاط غالالال٤ّٛا ا٭َالالالط ٖالالالصا ٚظاز. إع٬َٝ٘الالالا تكالالالسميٗا منٛٝالالال١

 اتػالالالاع ُٜٗالالال٘ ٚاملعًٔالالالٔ اإلع٬ْٝالالال١, باـالالالسَات إمجاٟيالالالا اإلع٬َالالالٞ

 اإلع٬ٕ, يف ٜػتدسَٗا اييت اإلع١َٝ٬ يًُاز٠ اؾُاٖرل١ٜ ايكاعس٠

 ايالاليت ٚاملٛنالالٛعات امل٪غػالالات إىل اإلعالال٬ّ ٚغالالا٥ٌ اػٗالالت ٚبالالصيو

ٛ  ٚاغالع١,  مجاٖرلٜال١  بؿالعب١ٝ  طداتٗاك ؼع٢ ٟ  ا٭َالط  ٖٚال  مل ايالص

 .  ايجكاؾ١ٝ يًُ٪غػات بايهطٚض٠ ٜطٚم ٜهٔ

 كالالالاطط عًالالال٢ ايكا٥ُالالال١ ايتذاشبالالالاتثكالالالايف:  تهالالالًٌٝ: ايطابعالالال١

ٌ  نٌ يف ٬َق٘ تبٝٗٔ ميهٔ ايصٟ  ايجكايف ايتهًٌٝة  ٜٗالسف  عُال

٘  ٜعإْٛ ٚعُا اؿكٝك١ٝ, قهاٜاِٖ عٔ ايٓاؽ أْعاض قطف إىل  َٓال

ٔ  ٜعٗالط  َا ٖٚٛ. ا٫دتُاعٞ ايجكايف عِٗٚاق يف ٍ  َال  ايؿالسٜس  اإلُٖالا

 ٚنٓعطٜالالات خايكالال١, ٚقهالالاٜا نةؾهالالاض أٟ نؿهالالط  يًؿهالالط

 ٚنبشالالالح  ٚزضاغالالالات, ٚأعالالالاخ ٚنُٓالالالاٖر ادتُاعٝالالال١, ثكاؾٝالالال١

 عًُٝالالالالال١ سًالالالالالٍٛ عالالالالالٔ َٛنالالالالالٛعٞ َٓٛكالالالالالٞ نبشالالالالالح أٚ عًُالالالالالٞ,
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 ايجكالالايف ايتهالالًٌٝ ظٗالالط نُالالا. ٚا٫دتُاعٝالال١ ايجكاؾٝالال١ يًُؿالاله٬ت

 داَعالالات, َالالٔ ايؿهالالط  مل٪غػالالات ايؿالالسٜس اإلُٖالالاٍ يف نالالصيو

ٔ  ٚزٚضٜالات,  ٚنتب ْؿط, ٚزٚض عح, َٚطانع ّ  َٚال ّ  عالس  اٖتُالا

٘  تتٛقٌ مبا أٚ تٓتذ٘, مبا ٔ  إيٝال ٔ  أٚ ْتالا٥ر  َال  ٚقهالاٜا,  أؾهالاض  َال

 ٚايبالالالالالالاسجا, ايساضغالالالالالالا ٚايعًُالالالالالالا٤ يًُؿهالالالالالالطٜٔ إُٖالالالالالالاٍ َٚالالالالالالٔ

 .سٛشلِ َٔ يًٛاق  ٚؼ٬ًٝتِٗ ٚ ضا٥ِٗ ٚنتاباتِٗ ٚإلبساعاتِٗ

 ٚتصبالالص  اشلبالالٛط, ثكاؾالال١ طػٝالالإاشلبالالٛط:  طػٝالالإ: اـاَػالال١

 ضغالالاي١ ايجكالالايف ؾايؿعالالٌ. ايطؾالالٝس ايجكالالايف اإلع٬َالالٞ بايؿعالالٌ ايالالٛعٞ

 املؿالالاعط تكالالٛز ايػالُٛ,  مالالٛ تتشالالطى باؿٝالا٠,  تٓالالب  أْٗالالا ُٜؿالذلض 

 باإلسػالاؽ,  ٚتطتكٞ ايعٛاطـ, ٚتطبٞ ايؿه١ًٝ, مٛ اـرل, مٛ

ِٖ َالالٔ ٚتالالسؾ   ٖالالٛ ٚيالالٝؼ ا٫بتهالالاض, إىل اإلْتالالاز, إىل ايعُالالٌ, إىل َثالال

 أْٗالالا أٚ ايؿالالطاؽ, إىل ٚتالالسؾ  ايػطٜالالع٠, تالال٪در بطاقالال١ خازعالال١, قالالٛض٠

 .َٓ٘ ٚايٌٓٝ اٯخط ٚؽٜٛٔ ا٫ْععاٍ ثكاؾ١

"  ٖٞ ؾايجكاؾ١ ايجكايف, بايؿعٌ ايتؿٗطزايتُاٜع:  ٜؾٞكس: ايػازغ١

 مل ايٓالالاؽ إٔ ايكٛالالاعا بالالا اؾُالال  َالالٔ ٚظٗالالط". فٗالالٛز"ٚ" اختٝالالاض

. بايهالالطٚض٠ ايعاَالال١ اإلعالال٬ّ ٚغالالا٥ٌ يف ٚتالالطاٙ تػالالُع٘ َالالا ؽتالالاض تعالالس

 ٚايتُالالاٜع, ٚاإلبالالساع, ايؿطزٜالال١, ؼاقالالط بالالةٕ تٓتٗالالٞ ايٛغالالا٥ٌ ؾٗالالصٙ

 ٚيف ْؿػٗا, ٚاملؿاٖس ا٭سازٜح ٜٚؿاٖسٕٚ ٜػُعٕٛ ايٓاؽ ؾهٌ

 ُْػالالالّدامجّٝعالالالا  ٜكالالالبشٛا إٔ إىل ا٭َالالالط بٗالالالِ ٜٓتٗالالالٞ اؿايالالال١ ٖالالالصٙ

 .َتؿاب١ٗ

 س٫ي١:ٚاي املع٢ٓ.. يًجكاؾ١ ٚظاض٠ يسٜٓا: ايّٝٛ

 ؾُالا  يًجكاؾال١,  َػتك١ً ٚظاض٠ منًو ٚأقبشٓا ا٫ْؿكاٍ, ؼكل

 اؾػالالس إٔ ؾالالسٜس, باختكالالاض يالالٞ ز٫٫تالال٘؟ ٜبالالسٚ َٚالالا شيالالو؟ َعٓالال٢
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ٔ  ٚتؿتل ْٗ , املاضز اْتؿ , ٚإٔ ايػعٛزٟ ايجكايف  غالرل  سالطاى  عال

 إٔ اجملتُالالالال  يف ايتكًٝسٜالالالال١ امل٪غػالالالالات بٛغالالالال  ٜعالالالالس ٚمل َػالالالالبٛم,

ٌ  اجملتُال   َٔ عطٜه١ اتقٛاع ٚإٔ تؿُٗ٘. ست٢ ٫ٚ ؼتٜٛ٘,  غالتُج

ٌ  ٖٞ أٚ ٟ  ايجكالايف  املالاضز  يكالٛي١   املُاْعال١  قٛالب ة َجًالت,  بايؿعال  ايالص

ٌٖ ُّا ظ  .ايعَٔ َٔ يعكٛز ْا٥

 ٜتشُالالٌ َػالالتكٌ, قالالٟٛ ثكالالايف نٝالالإ َالالٔ َٓالالام ٫ ٖٓالالا, َالالٔ

 ايعٗالالس يف بتٓالالا قالالس ٚ٭ْٓالالا. املػالالتكبٌ مالالٛ ٜٚعالالدل ايٓٗالالٛض, تبعالالات

 ناْالت  ؾكس ٚسازلا  أنجط, ٚاثكا ؾاعًا, ٜاؾعا, اؾسٜس,

 ٚظاض٠ ٚدٝالالع ٚقالالت يف يتًٝٗالالا يًجكاؾالال١, ايعاَالال١ اشل٦ٝالال١ ب ْؿالالا٤ املبالالازض٠

 .  ايجكاؾ١

ِِٗ مبشاٚي١ بٝٓٓا َٔ ايتكًٝسٜٕٛ غٝٓؿػٌ  اشل٦ٝال١  با املعاٚد١ ٜؾ

 يهالالٔ نٝالالاْا, ٚدالالٛز كالالاطط مالالٛ ض٩اٖالالِ ٜٚؿٓالالسٕٚ ٚايالالٛظاض٠,

ٕ  غالٛف  ٚاؿالازلا,  ايالٛاثكا  َٓا, ايٝاؾعا  ًٓعالط ي شيالو  ٜتذالاٚظٚ

 . ثكاؾٝ٘ا يبًٛغ٘ ْػع٢ ايصٟ ايبعٝس ا٭ؾل إىل

 ْٓؿسٙ: ايصٟ ايجكايف املػتكبٌ

 املالالالساخ٬ت تتٓاٚيالالال٘ إٔ أضدالالالٛ ايالالالصٟ ايهالالالبرل ايػالالال٪اٍ ٜبكالالال٢

 ٖالالالٛ ٚنٝالالالـ ْٓؿالالالسٙ؟ ايالالالصٟ ايجكالالالايف املػالالالتكبٌ َالالالا ٚايتعكٝبالالالات,

 ايػبٌٝ؟

 اغذلداعةْٓؿسٙ, ٖٛ ايصٟ ايجكايف املػتكبٌ ؾ ٕ داْي, َٚٔ

ـ  ٛزٟايػع اإلْػإ  ؾكالس . ٚادتُاعٝ٘الا   ٚثكاؾٝ٘الا,  ؾهطٜ٘الا,  املدتٛال

  املٛاضبالالالال١ة ٚأعاقالالالالت ايجكالالالالايف, بطٜكٓالالالالا ٚايتؿالالالالٗسز ايتٛالالالالٗطف غالالالالًب

 بالال٬ ؾٝالال٘ ْالالٛاض  ؾٝهٖٓالالا َهالال٢, ظَالالٔ يف ْؿالالسْاٙ ايالالصٟ اـالال٬م

 .سسٚز
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 احملالب,  ايهالطِٜ,  ايؿِٗ, املػًِ ايػعٛزٟ, ايعطبٞ اإلْػإ

 املالالالسبط اؿٝالالالا٠ ٫ عًالالال٢ ٌايػالالالعٛزٟ املكبالالال اإلْػالالالإ .املٓالالالتر ايالالالٛزٚز,

 ٚايؿطقالالال١ ايععيالالال١ ٭ٜالالالسٜٛيٛدٝا املػالالالتها ٫ ؾٝٗالالالا عٓٗالالالا, ايعاَالالالٌ

 .اٯخطٜٔ َ  ٚاـك١َٛ

 شيو إىل ايػبٌٝ أَا

 ادتُاعٞ,  تػٝٓطة َطس١ً ْعدل بةْٓا ايعُٝل اإلميإ خ٬ٍ ؾُٔ

ٌ  إٔ عًٝٓالا  ٚإٔ. ٚسازل١ ١َُٗ  ؾًًالتػرل . بؿالطٚطٗا  املطسًال١  ٖالصٙ  ْكبال

  املعتالاز ةاٖتعاظ  ْتٝذ١ َٓٗا, ايؿهاى ميهٔ ٫  تٛاب ة اجملتُعٞ

 ٍ  يًٓالالاؽ املطدعٝالال١ اؿايالال١  انالٛطا  ة ْٚتٝذالال١. ٚا٭ؾعالالاٍ َالٔ ا٭قالالٛا

 ايالالالصات عًالالال٢ ٚقًالالالل خالالالٛف اؿايالالال١ ٖالالالصٙ عالالالٔ ؾٝٓالالالتر. ٚاؾُاعالالالات

 ثكاؾالالال١ تطٗغالالالذ ْتٝذالالال١ ايٓالالالاؽ, َالالالٔ نالالالجرل يالالالسٕ َالالالٔ ٚاٯخالالالطٜٔ,

 ٗالالاشات ايتػالالٝرل ؾهالالط٠ َٚٓعالالت ايالالتؿهرل, نٖبًالالت ايالاليت  ايٛقالالا١ٜة

 املؿالالاِٖٝ تطٗغالالذ َالال  تالالسضهٝ٘ا, ٜتبالالسز خالالٛف يهٓالال٘. َهالالت يعكالالٛز

 يتبالسأ  ٚاملتذسز, اؾسٜس, ايجكايف ايؿعٌ يف اؾسٜس٠ ٚايػًٛنٝات

ٝٗالالالالالط عًُٝالالالالالات  املؿالالالالالاِٖٝ ٚيتبالالالالالسأ َالالالالالساٖا, تةخالالالالالص اجملتُعالالالالالٞ ايتػ

 يًٓالالالاؽ دسٜالالالس نٛاقالالال  ْؿػالالالٗا تؿالالالطض اؾسٜالالالس٠ ٚايػالالالًٛنٝات

 .ٚاؿٝا٠

دالال٘سا,  عايٝالال١.. عايٝالال١ تناْالال ايجكاؾٝالال١ ايكالالطخ١ إٔ قالالشٝض,

ٕ  ؾُذتُعٓا. ا٭مل بكسض ايكطار إٔ َ٪َٔ يهٓ  ٔٗ  ٜتالةمل  نالا  ٜٚال٦

 قالطخ١  أْٗالا  ٜكالا  يع٢ً ٚإْ  .قطر ست٢ ا٭ٜسٜٛيٛدٝا, غ٠ٛٛ َٔ

 .ايسْٝا اؿٝا٠ غع١ إىل ايطسِ نٝل َٔ خطز  َٛيٛزة
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 ٝغبالالاض عٖٓالالا ٚيٓالالٓؿ  ايطؾالالٝس, بايؿعالالٌ عالالاَط٠ٟ سٝاتٓالالا ؾًٓذعالالٌ

 َػتبؿالالالطٜٔ اهلل, عالالالٍٛ املؿالالالطم َػالالالتكبًٓا إىل ٚيٓٓعالالالط املانالالالٞ,

 بٓٝٓالا  ّٜٛ َ٪ْػا َؿطقا نٖٓا نُا ععِٝ, ْٚكط عُِٝ, غرل

  .ايػعٛز١ٜة ايععِٝ ايهٝإ ٖصا

 ايجكالالالالايف يؿعًٓالالالالا ٚطالالالالٛب٢ اؾسٜالالالالس٠, ايجكاؾالالالال١ يالالالالٛظاض٠ طالالالالٛب٢

 ٜالالّٛ اؾسٜالالس ضٖآْالا  ٖالالٞ  ؾايجكاؾال١ ةمجّٝعالالا,  يٓالا  ٚطالالٛب٢ اؾسٜالس, 

 ايػالالعٛزٟ إْػالالآْا ْٚهالال  أضنالالٓا, غالالرل ِْٚالالٓع زٜٓٓالالا, ٭قالالٌ ْعالالٛز

 .ٜهٕٛ إٔ هب سٝح

ٕ تعكٝب ز. ٖٓس اـًٝؿ١:   اؿُٛز ايسنتٛض ٚضق١ تٓاٚيت ٚنا

 أؾالاض  َالا  عًال٢  ٚأضندع َٓٗا, بع  عٓس غةقـ قّٛضا, عؿط أسس

. شيالالالو إىل ٚايػالالالبٌٝ ْٓؿالالالسٙ, ايالالالصٟ ايجكالالالايف املػالالالتكبٌ عالالالٔ إيٝالالال٘

ٟ  عالطض  يف غةًُْٛلٚ ٔ  اؾاْالب  شلالصا  تكالٛض ٔ  هال١ٝ ايك َال ّ  َال  َؿٗالٛ

 ,"اؿٝالالا٠ َالالٓٗر" ٖٚالالٛ أ٫ اؿُالالٛز, ايالالسنتٛض إيٝالال٘ أؾالالاض يًجكاؾالال١

 ؾهالالّطا ْعٝؿالال٘ ايالالصٟ اؿٝالالا٠ ْٗالالر ٖالالٞ عٓٗالالا أؼالالسُخ ايالاليت ؾايجكاؾالال١

 . ٚغًٟٛنا ٚٚدساّْا

   ٍ  اإلؾالالهايٝات ٚضقتالال٘ َػالالتٌٗ يف ايالالسنتٛض اؿُالالٛز تٓالاٚ

ٍ  يف ايجكاؾٝال١  ايتُٜٓٛال١  اـٛ  تٓؿٝص زٕٚ ؼٍٛ اييت ايجكاؾ١ٝ  ايالسٚ

ٔ  إٔ إىل ٚأؾالالاض  ايعطبٝالال١, ِ  َالال ٘  ايالاليت  ايتشالالسٜات  أٖالال  ايجكاؾالال١  تٛادالال

. املالالٛاطٓا َالالٔ نالالجرل يالالس٣ ايالالٛعٞ ٚعالالسّ ايتدًالالـ ؼالالسٟ ايعطبٝالال١

 ٖالالالصٙ . أؾالالالهاشلا بهاؾالالال١ ا٭َٝالالال١  ْػالالالب١ اضتؿالالالاع إىل شيالالالو ٚأضدالالال 

 ايالالالسنتٛض ٜالالط٣  ايعؿالالطٜٔ,  ايكالالالطٕ يف ظٗالالطت  ايالاليت  اإلؾالالهايٝات 

 أز٣ قالالس ٚايعؿالالطٜٔ ٟاؿالالاز ايكالالطٕ يف ايػٝاغالالٞ ايالالتػرل إٔ اؿُالالٛز
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 ْتٝذالال١ ايعطبٝالال١ ا٭ٚنالالاع ٚتالالسٖٛض اإلؾالالهايٝات, ٖالالصٙ تعُٝالالل إىل

 عًالال٢ ا٫غالالتكٛا  ٚتةثرلٖالالا  زٚا٥الالط ٚاتػالالاع ايساخًٝالال١, ايكالالطاعات

 .  ايعطب١ٝ ايجكاؾ١ٝ اؿاي١

 ثكاؾالالال١ عًالالال٢ ٚتالالالساعٝاتٗا اإلؾالالالهايٝات ٖالالالصٙ َطادعالالال١ ٚٔؾالالالٞ

 ٕ ٌ  ٖالالالٞ ايذلبٝالال١  إٔ أض٣ ايعطبالالٞ,  اإلْػالالا ٍ  املؿكالال  كالالالٞاؿكٝ ٚاملعالالٛ

ّ  ٚا٭خص ايتدًـ, دصٚض هتح إٔ ميهٔ ايصٟ ٛ  ايتػالٝرل  بعَالا  مال

 دالالٛاز قُالالس ايالالسنتٛض عًٝٗالالا أطًالالل نُالالا -ؾايذلبٝالال١. املػالالتكبٌ

ٕ  إٔ إَالا  -املػالتكبٌ   ٚتطب١ٝ ةايعط  نتاب٘: يف ضنا  تطبٝال١  تهالٛ

ٔ   تكطٜطٖالا  ٚيف. ا٭ٌَ تطب١ٝ أٚ ايٓهٛم, ٕ  تطبٝال١  عال ٟ  ايكالط  اؿالاز

ٛ  أمجًت ٚايعؿطٜٔ ٔ  ضايػالط  ايْٝٛػاله  ايكالطٕ,  ٖالصا  يف ايذلبٝال١  َال

 ايٛاقالالالات ٚتُٓالالالٞ تػالالالطؽ إٔ ايذلبٝالالال١ بٗالالالا تػالالالتٛٝ  ايالالاليت بايٛطٜكالالال١

ِ  إٔ شات٘ ايٛقت ٚيف ؾطز, نٌ يف املبسع١  عاُغالو  تٛالٜٛط  يف تػالٗ

ٔ  يف اجملتُ  َّالا  عٛملال١  ٜالعزاز  ظَال ّ  بعالس  ٜٛ  َػالتكب١ًٝ  َُٗال١   ٖٚالصٙ . ٜالٛ

ٞ  غاٜاتٗالا,  ٚأزلال٢  عًُالٗا  قالٛض  اإلْػإ ػعٌ َعزٚد١  َُٗال١  ٖٚال

 املطْٚالال١ زضدالالات بالالةع٢ً  ْٚهالالذ٘ اإلْػالالاْٞ ايعكالالٌ بتؿتالالٝض َؿالالطٚط١

  . 0222: ضناة

 زٚض يف ايتؿهُّالالالالالالط عٓالالالالالالس شيالالالالالالو عًالالالالالال٢ ايكٝالالالالالالاؽ ٚميهالالالالالالٔ

 ٜٓبػالالالالالٞ َالالالالالاشا. ايػالالالالالعٛزٟ اجملتُالالالالال  يف ايؿالالالالالطز تطبٝالالالالال١ يف ايجكاؾالالالالال١

 ٚنٝالالالالالـ املػالالالالالتكبٌ؟ إىل بالالالالالاملٛاطٓا يتةخالالالالالص تؿعالالالالالٌ إٔ يًالالالالالٛظاض٠

 ايهالالالالِ ٚبالالالالا ٓالالالالٟٛ,ٚاملع املالالالالازٟ ايالالالالتػرلٜٔ بالالالالا ايتالالالالٛاظٕ ؼكالالالالل

 إغالالالالط ؼالالالالت ْبكالالالال٢ ٫ يهالالالالٞ..ٚاملعاقالالالالط٠ ٚا٭قالالالالاي١ ٚايهٝالالالالـ,

 إىل ْالالالالةتٞ شاتالالالال٘ ٫ ايٛقالالالالت ٚيف َهالالالال٢, قالالالالس عٗالالالالس إؾالالالالهايٝات



04 

–1428  1422  
99 

 ا٭طٝالالالالالالاف ٚتعالالالالالالٗسز ايالالالالالالٛؾط٠ ظَالالالالالالٔ يف ؾالالالالالالاضؽ ٚطبٝكٓالالالالالالا احملؿالالالالالالٌ

 ا٭خٛالالالط إٕ ْالالالي:" بالالالٔ َايالالالو َكٛيالالال١ عٓالالالس ٖٓالالالا ٚأقالالالـ ٚاملكالالالازض؟

 َالالالالالٔ -اٚأخٛطٖالالالالال. ي٬غالالالالالتعُاض ايكابًٝالالالالال١ ٖالالالالالٛ ا٫غالالالالالتعُاض َالالالالالٔ

. املالالالالازٟ قبالالالالٌ ايٛدالالالالساْٞ ايجكالالالالايف ا٫غالالالالتعُاض -ْعالالالالطٟ ٚدٗالالالال١

 ٚظاض٠ َالالالالالالالٔ َٚتٛقالالالالالالال  َٗالالالالالالالِ َػالالالالالالالتكبًٞ ؾجُالالالالالالال١ زٚض ٚبايتالالالالالالالايٞ,

 احملًٝالالال١ اشلٜٛالالال١ تععٜالالالع بالالالا ايتالالالٛاظٕ َعازيالالال١ إهالالالاز ٖٚالالالٛ ايجكاؾالالال١,

 ٚا٫ْالالالالالسَاز اٯخالالالالالط ٚقبالالالالالٍٛ ا٫ْؿتالالالالالاح ٚبالالالالالا ايجكالالالالالايف, ٚا٫ْتُالالالالالا٤

 ايجكاؾٝالالال١ ايذلبٝالالال١ زٚض ٖٓالالالا ٜٚتذًالالال٢ .إقكالالالا٤ أٚ شٚبالالالإ زٕٚ َعالالال٘,

 .ٚاملعتسٍ املتٛاظٕ ايػعٛزٟ اإلْػإ بٓا٤ يف

ٛ   خالط,  داّْبا أّٜها ايٛضق١ تٓاٚيت   . ٚايجكاؾال١  املًُهال١  ٖٚال

 يف ايجكالالالالايف ايعُالالالالٌ إزاض٠ يف امل٪غػالالالال١ٝ  اإلؾالالالالهايٝات ْٚاقؿالالالالت

ُِالال   بالالا  املًُهالال١ ّ  َد ٌ  أٚ ٚاسالالس٠  ٚظاض٠ يف ٚايجكاؾالال١  اإلعالال٬  ايؿكالال

 ايعُالالٌ إلزاض٠ امل٪غػالالٞ ايتٓعالالِٝ صاٖالال أُٖٝالال١ َالالٔ ٚبالالايطغِ. بُٝٓٗالالا

ٔ  ٜٓبجل -ْعطٟ يف -ايكٛاع ٖصا تعٗجط إٔ إ٫ ايجكايف,  ؾًػالؿ١  َال

 ايؿهالالالط يف ٚايتٓالالالاغِ ٚايتهاَالالالٌ ايؿالالالُٛي١ٝ ٜٓككالالالٗا ايعُالالالٌ ايالالاليت

 عًُالالٗا ٚلالالاح ا٬ْٛقتٗالالا ناْالالت, قالالٝػ١ بالالةٟ ؾالالايٛظاض٠,. ٚايعُالالٌ

ٌ  َهالالُٕٛ عًال٢  ٜعتُالس  ٕ  ا٭ٚىل, ٚإٕ بايسضدالال١ ايعُال  ؽكالالٝل نالا

 ٚتالالالةتٞ ٚايتُٝالالالع, يًذلنٝالالالع أضنالالال١ٝ ٜالالالٛؾط يًجكاؾالالال١ َػالالالتك١ً ٠ٚظاض

 ي٬ْتكالالا٤ ايُٛالالٛح ٜٚتٛدالال٘, اإلزاضٟ ايالالتػرل ٖالالصا عذالالِ ايتًٛعالالات

 َػالالتٗسٟؾا ٚايالالصٚم, يًؿهالالط غالالصا٤ّ يٝهالالٕٛ ايجكالالايف يًعُالالٌ ايٓالالٛعٞ

 شنالالالٛض ٚؾالالالبا , أطؿالالالاٍ َالالالٔ املدتًؿالالال١  اجملتُالالال  ٚأطٝالالالاف ؾ٦الالالات

 ٚغرلِٖ....ٚأَٝا َتعًُا ٚإْاخ,
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. ز ٚقالالـ نُالالا -"املدتٛالالـ ايػالالعٛزٟ اإلْػالالإ اغالالذلداع"

 أنالالٝـ املًُهالال١, يف ايجكالالايف يًعُالالٌ املػالالتكب١ًٝ املُٗالال١ -اؿُالالٛز

 عًالال٢ ٚامٝلكالالٔسّ املانالالٞ َالالٔ ايٛاثالالل ايػالالعٛزٟ اإلْػالالإ شيالالو بٓالالا٤ إىل

 .ٚاٯخطٜٔ ْؿػ٘ َ  ٚاملتكاحل املػتكبٌ,

 عًالالال٢ بايتةنٝالالالس أبالالالسأ: عكاااب د. راشاااد العباااد الكااازيه  نُالالالا 

 املعٓالالالالال٢ة عالالالالالٔ اؿالالالالالسٜح ايكالالالالالعب َالالالالالٔ ْالالالالال٘املؿٗالالالالالّٛ  ٭ أُٖٝالالالالال١

 غالالالبب ٚغايّبالالالا. املالالالطتب  املؿٗالالالّٛ َعطؾالالال١ زٕٚ َالالالا ؿالالالسخ  ٚايس٫يالالال١

 عالالالالسّ أٚ املؿَٗٛالالالالات تعالالالالسز ٖالالالالٛ اؿالالالالٛاضات, َالالالالٔ نالالالالجرل عكالالالالِ

 دالالالع٤ ايجكاؾالالال١ َؿٗالالالّٛ سالالالٍٛ اؿالالالٛاض إٔ إىل باإلنالالالاؾ١. ٚنالالالٛسٗا

 اغالالالتُطاض يف ٜػالالالِٗ عًٝالالال٘ ٚايكؿالالالع ايجكالالالايف, املؿالالالٗس َالالالٔ أغاغالالالٞ

  املجكالالالـة ؼسٜالالالس هعالالالٌ أْالالال٘ نُالالالا ايجكالالالايف, ايٓهالالالر عالالالسّ سايالالال١

 .  ًَتبّػا أَّطا ايطؾٝس ايجكايف ٚايؿعٌ

 يف َتُاٖٝالالالال١ -ايؿهالالالالطٟ بٛدٗٗالالالالا -ايػالالالالعٛز١ٜ  ايجكاؾالالالال١

 إٔ ٚأعتكالسُ  بٗالا,  خاقال١   قالػط٣ ة ب١ٜٛٗ تٓؿطز ايعطب١ٝ, ٫ٚ ايجكاؾ١

 ٚتؿالالهٌُّ يًتؿالالٗطز, ٜ٪ًٖالالٗا َالالا ايٓهالالر َالالٔ بًػالالت ايػالالعٛز١ٜ ايجكاؾالال١

 اإلغالال١َٝ٬  ايعطبٝالال١ يًجكاؾالال١ ايعالالاّ اإلطالالاض  ٔنالالُ اـاقالال١ ٖٜٛتٗالالا

 .  اؾاَع١

 ٚاملطتهالالعات ايجٛابالالت ُتشالالٚسز ثكاؾٝالال١ غٝاغالال١ ُتٛنالال  إٔ هالالب

 َعالاٜرل  ُتٛنال   إٔ ٚهب. ايجكايف ايؿعٌ ت٪طدط اييت ا٭غاغ١ٝ ٚايكِٝ

 ايعبالالالح َالالالٔ اؿالالالس يف تػالالالِٗ ثكاؾٝالالال١ ٚأعالالالطاف املُاضغالالالات, تٛدالالال٘

 ايعطبٝالال١ ايجكاؾالال١ َكَٛالالات ُٜٗالالٚسز َالالا ٚدالال٘ يف ٚايٛقالالٛف ٚايػالالٛش١ٝ,

 .  ايػعٛز١ٜ
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 عالسز  إهازٖالا  يف تعانالس  ثكالايف  تػالرل  مبطسًال١  منٗط أْٓا ؾوَّ ٫

 تالالسبٝر يٝػالالت اؿالالا٫ت ٖالالصٙ يف املجكالالـ َُٗالال١ يهالالٔ ايعٛاَالالٌ, َالالٔ

ٌ  اـٛالالب ٞ  غايبٗالالا  ايالاليت  -ا٫ْتكالالاضات  ٚتػالالذٝ  إمنالالا   - ُٖٚالال

 اإلبساع َٔ  ؾام ٚؾتض ايتػرل, ٖصا تطؾٝس يف املؿاضن١ ٖٞ َُٗت٘

 ٫ٚ ايتُشالٝل,  إىل تؿتكالس  اياليت  ايالسعا٣ٚ  سؿالس  َٔ بسٟيا ا٭قٌٝ,

ٔ  ايجكايف املؿٗس ْكٌ عٔ تعٜس  أٜالسًٜٛدٝا  إىل خاقال١  أٜالسٜٛيٛدٝا  َال

ٔ  ؽالطز  إٔ هالب  ْٓؿسٖا اييت ايجكاؾ١. عٛمل١ٝ  ايؿعالٌ,  ضز٠ ْٛالام  َال

 . بصاتٗا َ٪ٖغّػا إبساعٝ٘ا ؾعًٟا يتهٕٛ

 َػالطع١,  قال٣ٛ  ّٜهاأ ؾً٘ مماْع١, ق٣ٛ ايجكايف يًتػرل إٔ نُا

 يف" طبٝع١ٝ" ٚ يٝات ايجكاؾ١, دػِ َٔ عهٟٛ دع٤ ا٭َطٜٔ ٚن٬

 ٚٚظاض٠ – املجكالالـ َُٚٗالال١ ايتٛالالٗطف, ٜعذلٜالال٘ ٚن٬ُٖالالا ثكاؾالال١, أٟ

 ػعًالالالُٗا ٚإٔ اٯيٝالالالتا, ٖالالالاتا بالالالا ايتالالالٛاظٕ تهالالالب  إٔ –ايجكاؾالالال١

ٞ  ايٓانالذ١  ؾايجكاؾ١. ايٛبٝعٞ غٝاقُٗا يف ٜػرلإ ٔ  خالطز  َالا  ٖال  َال

ٕ  شيالو  غال٣ٛ  َٚالا . املُاْع١ ٚزّ اضع١املػ ؾطخ با  تهالطاّضا  غالٝهٛ

 .  ٚنبٛاتٗا بعجطاتٗا غابك١ عطب١ٝ يتذاض 

ٕ  ايكٍٛ إٔ أعتكُس ٟ  ايجكالايف  اؾػالس ة بالة  ٚإٔ.. اْالتؿ   ايػالعٛز

 بٛغالالال  ٜعالالالس ٚمل َػالالالبٛم, غالالالرل سالالالطاى عالالالٔ ٚتؿتالالالل ْٗالالال , املالالالاضز

 ٚإٔ تؿُٗال٘,  ستال٢  ٫ٚ ؼتٜٛال٘,  إٔ اجملتُال   يف ايتكًٝس١ٜ امل٪غػات

ٞ  أٚ غتُجٌ اجملتُ  َٔ عطٜه١ قٛاعات ٌ  ٖال  قٛالب ة َجًالت,  بايؿعال

ٟ  ايجكالايف  املالاضز  يكالٛي١   املُاْع١ ٌٖ  ايالص ُّالا  ظال ٔ  يعكالٛز  ْا٥ ٔ  َال .  ايالعَ

 تبػالالٝ  َٓالال٘ ُٜؿٗالالِ ٚقالالس ايجكالالايف, يًشالالطاى ا٫ختالالعاٍ َالالٔ ْالالٛع ؾٝالال٘

ٛٗض  شلالالصا ٜهالالٕٛ ٚقالس  ا٭قالالٌٝ, ايجكالالايف اإلْتالاز  ٞٙ أثالالْط ايتكال . عهػالال
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 ايجكالالالايف اإلْتالالالاز بالالالا اـًالالال  إىل ايٛالالالطح ٖالالالصا ٜالالال٪زٟ إٔ ٚأخؿالالال٢

 .  ايجكايف ٚا٫ْؿتاح

 َٚؿتكاتٗا,  كتٛـةَؿطز٠  اغتدساّ أسٗب ٫ أخرّلا  ؾ ْ 

 ثكاؾتٓالالالالا إٔ أعتكالالالالس ٫ أْالالالال : َٓٗالالالا  ٭غالالالالبا , ايجكاؾالالالال١  غالالالٝام  يف

 إٔ تػالالتٛ  مل عٝالالح ٖعًٜالال١,  ظايالالت ٫ٚة ناْالالت إمنالالا اختٛؿالالت,

ٕ  ايتٓٗعٍ ٚع٢ً. اؾُٗٛض – تكٓ  أٚ – ػص   , اختٛاٟؾالا ة ٖٓالاى  بالة

 بالالاملجكؿا ا٭دالالسض نالالإ ايالاليت ايجكاؾٝالال١, ايػالالرلٚض٠ َالالٔ دالالع٤ ؾٗالالصا

 ٚطالالطح ؾٝٗالالا, اـًالالٌ أٚدالال٘ ٚبٝالالإ تؿهٝهٗالالا,  املدالالتٛؿا غالالرلة

. اٯخالالطٜٔ عًالال٢ ايًالالّٛ ٚإيكالالا٤ املعًَٛٝالال١, ازعالالا٤ َالالٔ بالالسٟيا ايبالالسٌٜ,

ٟ  ٫ٚ َؿطغال١,  ٚسًكال١  غالٌٗ,  ايهًُال١  بٗالصٙ  ايذلاؾالل  إٔ نُا  ٜال٪ز

   كتٛؿا. مجّٝعا يٓٗا١ٜا يف ؾعًٓا إ٫

 

 :املداخالت 

 قٓاع١ ايجكاؾ١ ٚايت١ُٝٓ:

ّ  تعال   ايجكاؾال١  أؾاضت ز. ْٛف ايػاَسٟ إىل إٔ قٓاع١  إٔ ايٝالٛ

 تُٓٝالالال١ إٕ بالالالٌ ا٫قتكالالالاز١ٜ, ايتُٓٝالالال١ عًالالال٢ سهالالالّطا يٝػالالالت ايتُٓٝالالال١

 يًٜٗٛال١,  ساًَال١  ايجكاؾال١  إٔ باعتبالاض  خاقال١,  أُٖٝال١  ُتؿهدٌ ايجكاؾ١

 ؿهط.ٚاي ٚاإلْػإ ايٛطٔ ١ٜٖٛ

ٌ  قالطاض  خ٬ٍ َٔ ايٓاع١ُ قٛتٗا أٜكعت ايػعٛز١ٜ  ايجكاؾال١  ؾكال

 ٜتعًالالل َؿالالطّٚعا ُٜعالالٗس َػالالتك١ً بالالٛظاض٠ ايجكاؾالال١ ٚإؾالالطاز اإلعالال٬ّ, عالالٔ

 .ايػالالعٛز١ٜ يف كتًؿالال١ ثكاؾٝالال١ سطنالال١ يكالالٓاع١ ايجكاؾٝالال١ بايتُٓٝالال١
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 تُٓٝالالال١ َالالالٔ َٗالالالِ دالالالع٤ ٖالالالٞ ايجكاؾٝالالال١ ايتُٓٝالالال١ إٔ ايسٚيالالال١ ٚٚدالالالست

ٞ  ٚايػٝاغٞ, ُاعٞا٫دت ٚاإلق٬سا ا٫قتكاز  َٛاظٜال١  ثكاؾال١  ٖٚال

 ايجكاؾال١  ٚظاض٠ غالتععظ  ٚأتػا٤ٍ: نٝـ .ا٭١ُٖٝ بايؼ ثكًٗا ٚشلا شلا,

ِ  ايسٚض ٖصا ٌ  يف شلالا  املٗال ٔ  املػالتكب ٍ  َال ٞ  تععٜالع  خال٬  ايجكالايف؟  ايالٛع

 ٌ ٕ  ٖٚالال ٘  ايجكاؾالال١  ٚٚظاض٠ ايتعًالالالِٝ ٚظاض٠ بالالا  ايتعالالاٚ  يف نالالالبرل زٚض يالال

ٟ  ػرلٜٔايت با اجملتُ  يف ايجكايف ايتٛاظٕ ؼكٝل  أّ ٚاملعٓالٟٛ,  املالاز

 َالالٔ غالالٝععظ َٓؿالالطز٠ ايعُالالٌ عًالال٢ ٚتطنٝعٖالالا ايتٓؿٝصٜالال١ بطافٗالالا إٔ

 كطداتٗا؟ دٛز٠

 َػ٪ٚي١ٝ تتشٌُ اٯٕ ايجكاؾ١ شنطت ز. ٖٓس اـًٝؿ١ إٔ ٚظاض٠

 َعاٜرل إىل تػتٓس إٔ ٫بس ٚاييت ٚبطافٗا, عًُٗا اْتكا٤ يف نبرل٠

ِ  أٚيٜٛات َٔ ٚتًٓٛل قسز٠, ٞ يذلت ٚانالش١  ٚقالٝ  ايعالاّ,  بايالصٚم  كال

 ٚاإلْػإ. ايٛدسإ ٚتطبٞ

ٌ  َال   ٜتآظض إٔ يعًُٗا ٫ٚبس  يف ْالسٚض  غالٓبك٢  ٚإ٫ ايتعًالِٝ,  عُال

 ٚايؿالالالُٛي١ٝ  َبالالالاز٨  ٚايتعالالالإٚ, َؿطغالالال١, ؾالالالال ةايتهاَالالالٌ,   زٚا٥الالالط

 ٚايذلبٟٛ. ايجكايف ايعٌُ إللاح أغاغ١ٝ

 تةثرل ؾكٌ ايجكاؾ١ عٔ اإلع٬ّ ع٢ً املؿٗس ايجكايف:

ٌ  قالطاض  تالةثرل  ايػاَسٟ, نٝـ ْط٣ٚسٍٛ تػا٩ٍ ز. ْٛف   ؾكال

ـ  يف ايجكالالايف املؿالالٗس عًالال٢ اإلعالال٬ّ عالالٔ ايجكاؾالال١  ايػالالعٛز١ٜ؟ ٚنٝالال

 يًتػالالٝرل املػالالطع١ ٚايكالال٣ٛ املُاْعالال١ قالال٣ٛ بالالا ايتالالٛاظٕ نالالب  ميهالالٔ

ٍ  ايجكالالايف؟ أدالالا  أ. قُالالس ايسْالالسْٞ بالالةٕ ٖالالصا       إىل ٜكٛزْالالا  ايػالال٪ا

 ملٓٛكال١ ا تهالٝٝل  أٚ يتكًٌٝ املدتك١ اؾٗات َ  ايجكاؾ١ ٚظاض٠ َكسض٠

ٌ . ايػالعٛز١ٜ  ايجكاؾال١  يتعطٜـ ٚامل٪ٜس٠ املُاْع١ ايك٣ٛ با ايطَاز١ٜ  ٖال
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 ٗٔ  ُتشالالالٚسزٖا اشلٜٛالال١  ٖالالالٌ ٚقالالٛاْا؟ ٚبٓعالالالط٠ أسلالالٌ    تؿالالالطٜعات غتػالال

 ايجكايف؟ ايتػرل َ  تتذسز أٚ اشل١ٜٛ, تتػرل ٌٖٚ ايجكاؾ١؟

 اؿالطٚ  شنط ز. ضاؾالس ايعبالس ايهالطِٜ إٔ ٖٓالاى أُٖٝال١ يًشالٛاض      

ِ  ٚأّٜهالا  ٚايٛطٓٝال١,  ايسٜٓٝال١  ابتايجٛ إطاض يف ايٓعٜ٘  َػال٪ٚي١ٝ  تععالٝ

ٌ  اياليت " املؿالاغب١ " ثكاؾ١ عٔ بايبعس ايه١ًُ  اإلع٬َٝال١  يإلثالاض٠  ػعال

 ايجكاؾالالال١ بالالالا ا٫ضتبالالالاط ؾالالالو ٜهالالالٕٛ ٚقالالالس ايؿهالالالط, عًالالال٢ أٚيٜٛالالال١

 ثكاؾٝالال١ َٓالالابط إهالالاز َٓالال٘ ًٜالالعّ ٖٚالالصا شيالالو, عًالال٢ َعّٝٓالالا ٚاإلعالال٬ّ

 شٟٚ أٚ كاؾالال١ايج أزعٝالالا٤ عًالال٢ ايعػالالرل َالالٔ ػعالالٌ ْٚانالالذ١ ضقالال١ٓٝ

 ايتكٗسض. ايٓانذ١ غرل ايجكاؾ١

 ّ  ايجكاؾالال١ مجعٝالالات يالالسٜٓا ٚأنالالاف أ.قُالالس ايسْالالسْٞ أْالال٘ َالالازا

ِٖ  مل ملالا  اقالذلاح  املتالةخط  ؾُٔ املٓاطل, نٌ أٚ أغًب يف ٚايؿٕٓٛ  تػال

ٕ  أنجط تؿعًٟٝا غٓط٣ ؾٌٗ ٚايؿٕٓٛ, ايجكاؾ١ ٚظاض٠  يف ٚاٯزا  يًؿٓالٛ

ٕ  مجعٝالالات َالالا شٖبالالت إيٝالال٘ ز. ْالالٛف     ا٭زبٝالال١؟ ٖٚالالٛ    ٚا٭ْسٜالال١  ايؿٓالالٛ

  ٘ ٔ  ايػاَالسٟ بةْال ٌ  تؿعًٝالالٗا املؿالذلض  َال ٔ  بؿاله زٚضٖالالا.  تععٜالع  ٜهالُ

  ٕ  َالالٔ َٗالالِ دالالع٤ْ ٚاٯزا  ٚأنالالس أ. قُالالس ايسْالالسْٞ عًالال٢ إٔ ايؿٓالالٛ

 غالالٛا٤ أناْالالت عسٜالالس٠, ؾعايٝالالات ُتكالالاّ إٔ ْٚطدالالٛ ؾالالعب, أٟ ٖٜٛالال١

 َعٝٓالالالال١  املٓالالالالاطل, أٚ ناْالالالالت خاقالالالال١ مبٓالالالالاطل    بالالالالا َؿالالالالذلن١

َُٓالالا ايالالذلاخ َالالٔ ٖالالٞ ايؿالالعب١ٝ, ٚعالالازات  نا٭يعالالا  َٔ  عًٝالال٘ والالح َٚ

 .ايسٜٔ

 املػالاس١  إيػا٤ عٔ ْتشسخ مٔ ٚأناؾت ز. ْٛف ايػاَسٟ: إّشا

يًكٛالاع. إ٫ إٔ   عايٝال١  َعاٜرل ٚبايتايٞ أ. قُس, قاٍ نُا ايطَاز١ٜ

 غالرل  إٔ إيػا٤ٖالا  -َٔ ٚد١ٗ ْعطٙ -ز. ضاؾس ايعبس ايهطِٜ ٜط٣

 ٗا.َٓ ايهطٚضٟ غرل ٚإيػا٤ تهٝٝكٗا, ميهٔ يهٔ ممهٔ,
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 املُاضغ١ ايجكاؾ١ٝ ٚا٫نتػا  ايجكايف:

 إٔ ْالالتؿِٗ أؾالاض ز.عبالالس اهلل بالٔ قالالاحل اؿُالٛز إىل أْٓالالا سُٝٓالا    

 أٚٗز ؾٗٓالا . ايبؿالط١ٜ  يًُذتُعات َٚعٝاض ادتُاعٞ غًٛى ٖٞ ايجكاؾ١

 يٓالالا تعالال  َالالاشا مبعٓالال٢ أقالالًٟا, ايجكاؾالال١ َاٖٝالال١ عالالٔ تػالالا٩ٟيا أطالالطح إٔ

 إشا مثاضٖالا؟  يالٓذ    فاملعالاض  انتػالا   تعال   ايجكاؾ١ ؾٌٗ ايجكاؾ١؟

ٌٚ  يالس٣  ايالطادض  ايكٍٛ ٖٛ ٖصا نإ ِٔ  نال ٔ  ََال  عاَال١,  بايجكاؾال١  ٜال٪َ

 أعٛٝٓالا؟  َٚالاشا  ايجكاؾٝال١؟  املُاضغال١  َٔ أخصْا َاشا أْؿػٓا: ؾًٓػةٍ

 ايؿالالعٛ  ثكاؾالالات تهتػالالب ايالاليت ا٭ٚطالالإ َالالٔ بعّهالالا إٔ ٬ُٜسالالغ

 ٚتطقال٢  قسضٖا, َٔٔ ٜطؾ  مٛ إىل املهاغب ٖصٙ َٔ تٓتؿ  ػسٖا

 بٝٓٗالالا عاؾالالت أٚطالالإ ٖٚٓالالاى تٓؿالالسٖا. ناْالالت  َالالاٍ مالالٛ ؾالالعٛبٗا

 تًالالو ػالالس أّٜهالالا بالالٌ ثكاؾاتٗالالا, َالالٔ تتؿالالط  ٚمل َتعالالسز٠, ؾالالعٛ 

 َتعالالالسز٠ ٚعايٝالالال١ ثكاؾالالالات ؾٝٗالالالا تتٓالالالٛع بًالالالسإ إىل تػطبالالالت ايؿالالالعٛ 

ٔ  أنجالط  ايذلاد  إىل عٌٝ أٚطاّْا ٫ تعاٍ أْٗا إ٫ ايكسض, ّ  َال  ايتكالٗس

 .ٚايجكايف ايؿهطٟ

ٟ  اييت  ا٭غبا َا ُٖٞتط٣    ٌ  إىل تال٪ز  ايؿالعٛ   بعال   ؾؿال

 إسالالالس٣ ُٜعالالالٗس ايالالالصٟ ايجكالالالايف ا٫نتػالالالا  عالالالسّ يف عاَالالال١ ايالالالسٍٚ أٚ

 ايػٝالالا  إٔ ظالال , يف ؾالالاَذ؟ ٚطالالٔ بٓالالا٤ مالالٛ ا٭غاغالال١ٝ ايطنالالا٥ع

ٔ  ؾهًٟا ايؿعٛ , َ  ا٫ْؿتاح ٚاْعساّ املُٝع, ايتعًُٝٞ  ايالتشؿُّغ  عال

ٌ  يف أغالُٗت  ا٭غالبا   تًو نٌ املدلض  غرل ا٫دتُاعٞ  يعذًال١ ا َدِعال

٘  ايٛقالت  يف أٖز٣ َالا  ايُٓٛ, ب١٦ٝٛ ايجكاؾ١ٝ ٌ  قسٚزٜال١  إىل ْؿػال  ايٓٝال

 ٢ُٖ  ايالالتػرل ؾالالةٕ ؾالالةْ٘ ايجكالالايف ٚايالالتػرل ايجكالالايف, بالالايتػرل ممَّالالا ُٜػالال

 ثكاؾاتٗالا  يف تػٝرّلا اجملتُعات تهتػب إٔ َٔ ٫بس إش ا٫دتُاعٞ,
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 قُالال١ أٚ ايطقالال١ٓٝ بايجكاؾالالات َؿالالٗٛز َكالالساض إىل ٚقالالًت ٚإٕ ستالال٢

ٟ  ًَٛب ايجكايف ؾايتػرل ايجكاؾ١,  اٯخالط,  ثكاؾال١  ٫نتػالا   نالطٚض

ٕ  ٚايتٛبٝالل,  بايكبٍٛ إ٫ ٜتشكل ئ ا٭َط ٖٚصا  ٜؿكالس  شيالو  ؾُالٔ زٚ

٘  ٜهُالالالٌ ثكاؾٝ٘الالا  بٓالالالا٤ّ اجملتُالال    تالالالٓٗ  َتهاًَالالال١ َٓعَٛالال١  بٓالالالا٤ يالال

ٛٗض مٛ باجملتُ   .ٚاجملا٫ت ا٫ػاٖات َتعسز تٛ

ٕٖ ًْشالالالغ ٚشلالالالصا  إٔ ٕٚز بايجكاؾالالالات تتػٓالالال٢ فتُعالالالات ٖٓالالالاى أ

ٞ  ايتػالًض  تعالسٗ  اياليت  اؿكٝك١ٝ ٚأبعازٖا َاٖٝتٗا تسضى ٛ  اؿكٝكال  مال

ٕٖ ٚايعٛا٤. ا٫نتػا   نهًُال١  ُتًكال٢  إٔ ٫ هب  ثكاؾ١ة ن١ًُ إ

٘  َالا  ؾالطز  أٚ َالا  جملتُ  ُٜكاٍ إٔ َٔ أزل٢ ؾٗٞ ؾشػب,  َجكالـ.  أْال

ٞ  -ظال   يف -ايجكاؾ١ ّ  ٖال  إىل ٚقالٟٛيا  ٚاقتٓا٩ٖالا  ا٭ؾالٝا٤  اغالتًٗا

ِ  خالطاز اإل يف ايعٛالا٤  قُال١  ّ  أٚ ايالساع ٍ  قالض  إٕ -اـالاز  ؾعالالٌ -ايكالٛ

ُّالا  أنجالط  اجملتُ  َالا   ٖٚالصا  عاتكال٘,  عًال٢  املًكالا٠  يًطغالاي١  ٚس٘بالا  تؿٗ

 .ب٘ ٚاإلتٝإ انتػاب٘ ٜؿذلض

 ايجكاؾ١ ٚايك٠ٛ ايٓاع١ُ يًًُُه١:

ٕ  ايجكاؾال١  إٔ أؾاضت ز. ْالٛف ايػازَالسٟ إىل   ٔ  تتهالٛ  مخػال١  َال

 ٜتكالالٌ َٚالالا ٚمالالت َطغالالِ َالالٔ اؾًُٝالال١ ٚايؿٓالالٕٛ ا٭ز ,: عٓاقالالط

 املتعالسز٠  مبػتٜٛاتٗا ٖٚٞ ٚايػُٝٓا, ٚاملٛغٝك٢, ٚاملػطح, بصيو,

 يًٛطٔ. ٚغذٌ ٚشانط٠ ١ٜٖٛ

ٌ  يف عالاز٠  تهالًٛ   ايجكاؾال١  ٚأشنُط إٔ ٚظاضات  ايعالامل  زٍٚ نال

 ٚا٭ثطٜالالال١ ايتاضىٝالالال١ املٛاقالالال  ٚمحاٜالالال١ ايعاَالالال١ املتالالالاسـ مبػالالال٪ٚي١ٝ

 املتشس٠ َِا٭ َٓع١ُ قا١ُ٥ يف ٚتػذًٝٗا بٗا, ٚايتعطٜـ ٚايذلاث١ٝ,

ايالالسٚض  ٖٚالالٛ ايعالالاملٞ, يًالالذلاخ" ايْٝٛػالالهٛ" ٚايجكاؾالال١ ٚايعًالالِ يًذلبٝالال١
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ّ  إٔ ُٜتٛق  ايصٟ ٘  تكالٛ ٌ  ايػالعٛز١ٜ,  ايجكاؾال١  ٚظاض٠ بال  ْٛالام  يف ٜٚالسخ

ـ  اٯٕ عًالو  اختكاقٗا. ٖٞ  تػالع١  ؾٗٓالاى  ايتاضىٝال١,  املٛاقال   ًَال

 ططٜالالل ظبٝالالس٠, ةزض : ٖالالٞ ,"ايْٝٛػالالهٛ" قا٥ُالال١ يف دسٜالالس٠ َٛاقالال 

 قطٜال١  اؿذاظ, سسٜس غه١ املكطٟ, اؿر ططٜل ايؿاَٞ, اؿر

 َٛقالال  ايذلاثٝالال١, عالالا شٟ قطٜالال١ ايذلاثٝالال١, أملالال  ضدالالاٍ قطٜالال١ ايؿالالاٚ,

ٞ  لالطإ,  مبٓٛك١ مح٢ ب٦ط يف ايكدط١ٜ ايؿٕٓٛ  بسَٚال١  ايالسضع  ٚسال

 بالال زاض٠ ايتاضىٝالال١ دالالس٠ َٓٗالالا اؾالالٛف , اعُتُالالست  مبٓٛكالال١ اؾٓالالسٍ

ٔ  َػتك١ً, َٚٝعا١ْٝ  ايكالدط١ٜ  ٛفٚايٓكال  ٚايسضعٝال١,  قالاحل,  َالسا٥

  .ا٭سػا٤ ٚاس١ ٚأخرّلا سا٥ٌ, يف

يًػالالالعٛز١ٜ,  ايٓاعُالالال١ ايكالالال٠ٛ تععٜالالالع إىل ايالالالٛظاض٠ غتػالالالع٢ ؾٗالالالٌ

ٌ  دسٜس٠ ملطس١ً ْٚكًٗا  دسٜالس٠  ؾطّقالا  ايالٛظاض٠  غالتدًل  تاضى١ٝ؟ ٖٚال

 ايهبرل٠؟ املتػرلات َ  يًعٌُ ٚعكط١ٜ

ٕٖ ٜالالط٣ أ. قُالالس ايسْالالسْٞ أْالال٘ بالال٬ ؾالالو  ِّ دالالع٤ َالالا ُشنالالط أ  َٗالال

ٔ  ٚنبرل ٌ  ؾال١, ايجكا َال ٚ  عٓاقالط  ٖٓالاى . ًَُٛغال١  عٓاقالط  ٚيٓٝكال  تبالس

ٕ  ٚنجطت سُػٓت إشا ٚؾطز١ٜ بػ١ٛٝ  يجكاؾال١  مجعٝال١  عٓاقالط  تهالٛ

 ؾُجًٟالالا: ؾالالٓعِ  ْاعُالال١ نكالال٠ٛ أَالالا. ٚايػالالًٛى ا٭خالال٬م ؾالالعب, ٖٚالالٞ

 ضغالالالِ َالالال٪ثط٠ َاظايالالالت ٚايػالالالتٝٓٝات اـُػالالالٝٓٝات يف َكالالالط ثكاؾالالال١

٘  ٜكتالات  َالا  ٖٚٞ ا٫ْتهاغات, ٕ  عًٝال . ٝ٘الا إقًُٝ أقًالٗا  اٯٕ املكالطٜٛ

ٌ  ايجكاؾال١  ٚظاض٠ ؾعًال٢  َ٪ثط٠, ْاع١ُ ق٠ٛ يسٜٓا ٚيتهٔ  نالبرل,  محال

ٔ  دالع٤  ؾٗٞ نٌ, َٔ دع٤ أْ٘ ٚيٛ ٞ  ٚطال ,  َؿالطٚع  َال  سايتٓالا  ٚٔؾال

 ٖٜٛال١  تعهالؼ  ْاعُال١  ق٠ٛ ٜٚٓتر غٝعهؼ ٖٚصا, 0212 ض١ٜ٩ ٖٞ

 ٚممٝع٠. ٚانش١ ؾعب



04

 –1428     
108 

 اتؿكت َع٘ يف شيو ز. ْٛف ايػاَسٟ, سٝح تط٣ إٔ ايػالعٛز١ٜ 

ٌ  بٌ ايعػهط١ٜ  ايك٠ٛ ع٢ً ؾك  تعتُس ٫ ايّٝٛ اؾسٜس٠  عًال٢  تعُال

٘  اجملتُال   شلٓسغ١ ْاع١ُ ق٠ٛ تةغٝؼ ٝ٘الا  يٝتٛانالب  ٖٚٝهًتال  َال   ؾعً

 ؾالالالطٜٟها ٜهالالالٕٛ دٝالالالٌ ٚت٦ٝٗالالال١ املػالالالتكب١ًٝ, ا٫قتكالالالاز١ٜ اـٛالالال 

 َعالالالطيف َالالالاٍ ضأؽ قالالالٓاع١ عًالالال٢ تعُالالالٌ أْٗالالالا أٟ ٚثكاؾٝ٘الالالا  ؾهطٜ٘الالالا

 .ايبؿطٟ ي٬غتجُاض خٛٛٗا َٔ نذع٤ ٚؾهطٟ

 قال٠ٛ  متالاز  اإلقًُٝٞ ايتهٜٛٔ ُس ايسْسْٞ أْ٘ يفأناف أ.ق

 عكا٥سٜالالال١ بػالالالبب ٚا٫قتكالالالاز١ٜ  ايعػالالالهط١ٜ ايكالالال٠ٛ بكالالالسض ْاعُالالال١

ـ  ايؿالعب . ٚاقتكالاز١ٜ  قَٛٝال١  ٭طُالاع  غٛالا٤  أْ٘ ٚيٛ ايكطاع,  املجكال

 اإلْػالالإ إٔ ْٓػالال٢ ٫ٚ. أّٜهالالا عػالالهطٜ٘ا أقالال٣ٛ غالالٝهٕٛ ايالالٛاعٞ

ٔ  ٜٚساؾ  ٜصٚز بٛبع٘ ٌ  ٫ َهتػالبات  عال ّ  ٜؿكالسٖا  إٔ ٜتدٝال  أٟ أَالا

 .ق٠ٛ

 أ١ُٖٝ ايجكاؾ١ نك٠ٛ ْاع١ُ:

ُتعالالٗس إسالالس٣ أزٚات   شٖبالالت أ. َٓالال٢ أبالالٛ غالالًُٝإ إىل إٔ ايجكاؾالال١  

 َالال  ايتعالالإٚ غالالٝتِ نٝالالـ أعالالطف, ٚأعٓالال٢. ايكالال٠ٛ ايٓاعُالال١ املُٗالال١ 

 ٚايعاملٝالالال١ اإلقًُٝٝالالال١ احملًٝالالال١ ايجكاؾالالال١ َبالالالاز٨ إلزخالالالاٍ ايتعًالالالِٝ ٚظاض٠

   يًًٛب١؟

 ايالاليت املٛايالالب أٖالالِ َٔالالٔ داْبٗالالا تالالط٣ ز. ْالالٛف ايػاَالالسٟ إٔ َالال  

 أزٚات ن سالالالس٣ ايجكاؾالالال١ أُٖٝالالال١ إزضاى ٖالالالٞ ايجكاؾالالال١ ٚظاض٠ تٓتعالالالط

ٝ٘ا" ايٓاع١ُ ايك٠ٛ" ٌ  ايؿٕٓٛ كتًـ بتعًِٝ بس٤ّا ٚخاضدٝ٘ا, زاخً  يًذٝال

ٌ  إىل ٚٚقالٟٛيا  ايسضاغال١ٝ,  املٓالاٖر  يف ٚتهُٝٓٗا اؾسٜس,  زٚض تؿعٝال

 ٝتٗاَػالال٪ٚي ْكالالٌ بعالالس ايػالالعٛز١ٜ, ايػالالؿاضات يف ايجكاؾٝالال١ املًشكٝالالات



04 

–1428  1422  
109 

ٟ  ايالسٚض  إلبطاظ  "ايجكاؾ١" إىل ايتعًِٝ ٚظاض٠ َٔ  يًًُُهال١,  اؿهالاض

 .ايعطٜل َٚٛضٚثٗا مببسعٝٗا ٚايتعطٜـ ايجكايف, ٚدٗٗا ٚضغِ

 ع٬قال١  شات َتعسز٠ ٚشنط أ. قُس ايسْسْٞ إٔ ٖٓاى ٦ٖٝات

 ايتعًالِٝ,  َ  ايتٓػٝل غرل ٚايذلؾٝ٘ ٚايػٝاس١ ايجكاؾ١ بايجكاؾ١: ١٦ٖٝ

 َالال  يطبٛٗالالا دالالساٍٚ ؼتالالاز دالالعض. ايػالال١ٜٛٓ اتيًُٗطداْالال باإلنالالاؾ١

 إّشا َالالٔ أنالالاؾت ز. ْالالٛف ايػاَالالسٟ إٔ شيالالو ٜعالال  أْالال٘ ٫بالالس   .بعهالالٗا

 ايجكاؾ١ٝ.   ايب١ٝٓ يتععٜع ٚط١ٝٓ اغذلاتٝذ١ٝ

 املةٍَٛ يف اٖتُاَات ٚظاض٠ ايجكاؾ١:

 يف ٚضقتالالال٘ عالالالطض  اهلل إٔ ز. عبالالالس ٜتكالالالٛض ز. َػالالالاعس احملٝالالالا  

, "ايالالٛظاض٠" ايجكاؾٝالال١ ٪غػالال١امل ٚاقالال  ثالالِ بتالالاضٜذ تتعًالالل َُٗالال١ دٛاْالالب

ٕ  مما دٛاْب ع٢ً َعطّدا ٕ  ٫ غالٝعذلٜٗا, ٚأ  غاٜتٗالا  َ٪غػال١  تهالٛ

ّ  يف اؿاٍ ٖٞ نُا ايػٓا١ٝ٥ ٚاؿؿ٬ت ايؿًهًٛضات تٓعِٝ  اٖتُالا

ّ  نُا أْال٘ ضأ٣  .ايجكاؾ١ ١٦ٖٝ ـ  يف اـالٛض  عالس  املؿٗالّٛ,  أٚ ايتعطٜال

 يًجكاؾالال١, َؿَٗٛالال٘ أظٗالالطت ايتُٜٓٛالال١ اـٛالال١ َالالٔ اقتباغالالات٘ يهالالٔ

ٞ  إبالطاظٙ  ٜٓبػٞ مما ٖٚصا. ٚضقت٘ قٛض ٜهٕٛ إٔ ٜؿذلض ٟايص  نال

 اٖتُاَٗا. يف ٚأسلٌ أعِ ايٛظاض٠ تهٕٛ

ـُ ا٫ختٛالاف    َكالًٛض  يف اهلل عبالس  ز َ  نصيو ؾ ْ  أختً

 .ٚوب ملا ٜطٜس َٚسضى ٚاع عكٌ ب٬ بةْ٘ اجملتُ  تتِٗ يػ١ ٖصٙ ٭ٕ

َّالالا  إىل ٜتذٗالالٕٛ اإلع٬َٝالال١ ايسضاغالالات يف ايبالالاسجٕٛ نالالإ نُالالا عا

ِ  غالالالًي, اؾُٗالالٛض  إٔ ٘  تالالالبا ثالال  يف ٚعٓٝالالالس بالالالٌ ْؿالال ,  مجٗالالالٛض أْالال

ّ  يٛغا٥ٌ اغتدساَ٘ ٔ  ؾهالًٟا  .اإلعال٬ ٍ  ٜؿالتض  شيالو  إٔ عال ٟ  اجملالا  يالطأ



04

 –1428     
110 

ِٔ  ايؿهطٜالالال١ ايكالالال٣ٛ ٔقبالالالٌ َالالالٔ إَالالالا كتٛالالالـ  اجملتُالالال  إٔ ٜالالالط٣ ََالالال

 .قُٝٝ٘ا املٓهب١ٛ غرل اإلع١َٝ٬ اجملُٛعات أٚ احملاؾع١,

ٌٗ ايػالالالالعٛزٟ اجملتُالالالال  إٕ ثكاؾالالالال١  ثكاؾالالالال١ عالالالالاّ مالالالالٛ عًالالالال٢ تعالالالال

 ٖٜٛالال١" اؿهالالِ ْعالالاّ" يسغالالتٛضٖا ٚؾٟكالالا ايالالب٬ز ٖٜٚٛالال١ قاؾعالال١,

٘   أزضٝى ا٭َط ٖصا .ٚايػ١ٓ ايهتا  َٚطدعٝتٗا إغ١َٝ٬, ٌ  أْال  قال

ٞ  ايٛاقال   أضض عًال٢  ٚايتٛبٝالل  ايتؿاقالٌٝ ٚاملُاضغال١    ٚإٔ اتؿام,  ٖال

ٛ  ا٫خت٬ف, َٔ ايهجرل وٌُ َا  قُالٛز  ٚضمبالا  َكبالٍٛ,  أَالط  ٖٚال

 تب٢ٓ سا أَا .ٚمٖٛا ٚا٭غايٝب ا٭زٚات يف اـ٬ف ٜهٕٛ سا

ٛٗض  عًال٢  ايجكاؾ١ اغذلاتٝذ١ٝ ـ  تكال ُٚال ٌ  أٚ اشلٜٛال١,  تًالو  ُٜٗ ٔ  ٜتػاؾال  عال

 .َكبٍٛ غرل أَّطا شيو ؾٝهٕٛ اؿهِ, ْعاّ َٛاز إبطاظ

 ٖٜٛال١  تتب٢ٓ إٔ ٜٓبػٞ اييت امل٪غػ١ أْٗا ايجكاؾ١ أسػُب ٚٚظاض٠

 ٚاإلغ٬َٞ, يعطبٞا ايعامل يف َٚهاْتٗا ٚخكٛقٝتٗا ايب٬ز ٖصٙ

٘  عتالاظ  َالا  تبٓع ٚإٔ ِ  ٚدػطاؾٝتٗالا  ب٦ٝتٗالا  بال ٘  ٜٚتػال ٔ  .فتُعٗالا  بال  مال

 املػالالالذس ٚيالالالسٜٓا ايالالٛسٞ,  َٚٗالالالب  ا٭ؾ٦الالالس٠ َٚٗالال٣ٛ  املػالالالًُا قبًالال١ 

ٚاملسٜٓالال١.  َٚهالال١ املكسغالال١, ٚاملؿالالاعط ايٓبالالٟٛ, ٚاملػالالذس اؿالالطاّ,

ٌ  شلِ ْٚكسّ ٚاملعتُطٜٔ, اؿٖذاز خس١َ ع٢ً مطم أْٓا نُا  نال

ٌ  َالا  أبالطظ  َٔ ٖصٙاـسَات    ٚثكاؾتٓالا  سهالاضتٓا  َهْٛالات  ٜؿاله

ٞ  ايسٜٓٝالال١ ٟٙ دٛاْالالب ٚاؾػطاؾٝالال١, ٖٚالال  َالالٔ دالالع٤ّا تهالالٕٛ بالالةٕ سالالط

 املًُهالال١ ٚزٚض ايػالالعٛزٟ, اجملتُالال  ثكاؾالال١ ْؿالالط يف ايالالٛظاض٠ اٖتُالالاّ

 .اؿهاضٟ

 اٖتُاَالالات تهالالٕٛ إٔ أتًٛالالُ  ٫ٚظيالالُت أ٩ًَالال٘, َالالا بعالال  ٖالالصا

 ٚامل٪غػات يًؿطز ُٞٚايعً ايؿهطٟ ايبعس سٍٛ تسٚض ايجكاؾ١ ٚظاض٠
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ٌٖ ٚتالالالسعِ ٚتٗالالالتِ تطعالالال٢ عٝالالالح ايجكاؾٝالالال١,  ٚايالالالدلاَر ا٫ْؿالالال١ٛ نالالال

 َٓاؾالالالصٙ, َالالالٔ ايهالالالجرل ُٚتٛٔدالالالس ايٓؿالالالط, ُغالالالبٌ ٚتٝٓػالالالط ايجكاؾٝالالال١,

ٕ  ٚأ٫ ايتعًُٝٝال١,  امل٪غػالات  َال   زٚضٖا يف يتتهاٌَ ٘  ٜهالٛ  ايذلؾٝال

ٌ  بٗالالصا ٭ْٗالا  أْؿالٛتٗا   يف سانالّطا   ٦ٖٝالال١ َال   قال٬سٝاتٗا  يف تتالساخ

 .َٚٛدٛز٠ قا١ُ٥ اشل١٦ٝ َتَازا ايذلؾٝ٘

إ٫  ايط١ٜ٩ ٚبايطغِ َٔ اتؿام أ. عبس ايطمحٔ ايٛطٜطٟ َ  ٖصٙ

ايجكاؾ١. بُٝٓالا ٜالط٣ ز.    ٚظاض٠ ٫ اؿر أْ٘ ٜط٣ أْٗا ض١ٜ٩ أقط  يٛظاض٠

ٛ  ٖٚالصا  ايجكاؾال١,  َػاعس احملٝالا أْٗالا يالٛظاض٠     ٚظاض٠ ايتشالسٟ, أَالا   ٖال

 ايجكاؾالال١ ٠بٗالالا, ٚٚظاض ٚتٗالالتِ اـالالسَات بٗالالصٙ تكالالّٛ ايالاليت ؾٗالالٞ اؿالالر

ٟٙ ٘  عتالاظ  مبالا  ُٜؿطم ايصٟ املكباح تهٕٛ إٔ بٗا سط  ايالب٬ز  ٖالصٙ  بال

 .ب٘ ْتػِ َا اٯخطٕٚ يرل٣ ٚفتُعٗا,

 تعالالاْٞ اٯٕ ايعطبٝالال١ أنالالاف ز. ضاؾالالس ايعبالالس ايهالالطِٜ إٔ ايًػالال١ 

ثكاؾتٓالالا,  أعُالالس٠ َالالٔ بكالال٠ٛ, ٖٚالالٞ تتبٓاٖالالا زٚيالال١ ٜٛدالالس نالالعٟؿا, ٫ٚ

ٌ  يًالٛظاض٠  ؾطق١ ؾٗٞ ٞ  ؾال٤ٞ  يعُال أنالس عًال٢ شيالو أ.    شيالو.   يف ْالٛع

 يف إغالالال١َٝ٬ َطانالالالع يالالالسٜٓا قُالالالس ايسْالالالسْٞ, ٚأنالالالاف: َجًٟالالالا,   

 ٖالالالصٙ يف ايعطبٝالالال١ يًػالالال١ َعٗالالالس إؿالالالام عذالالالعت عالالالٔ َُٗالالال١ عٛاقالالالِ

ٔ  -اهلل أٜالالالسٖا -املطانالالالع, ٚزٚيتٓالالالا  ٜكالالالطفٚ بٓاٖالالالا, ٖالالالٞ َالالال

 املًشكٝالالات يف تًشالالل ٫ مل شاتٗالالا, عالالس غالالؿاضات ٖالالصٙ ُتعالالٗس عًٝٗالالا,

 شلا؟ يكطبٗا ايجكاؾ١ٝ

 ٛ  ٫ تػتٛضز:ثكاؾ١ ايؿع

شنالالط أ. قُالالالس ايسْالالالسْٞ ٚاتؿكالالالت َعالالال٘ ز. عالالالبرل بالالالطُٖا إٔ  

. أخالط٣  ثكاؾات َٔ ُٚتهتػب تت٬قض بٌ ُتػتٛضز  ٫ َا ؾعب ثكاؾ١
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 أٚ نعٝؿ١ املٛضٚث١ ثكاؾت٘ ي٘ ؾعب ٚنٌ سٝا٠, أغًٛ  ٖٞ ايجكاؾ١

 َتٛاضثالالال١ دٝٓالالالات َالالالٔ دٝٓٝالالال١ -ايتعالالالبرل قالالالٖض إٕ -ؾٗالالالٞ قٜٛالالال١,

 نالالالعـ عًالالال٢ زيٝالالالٌ ؾٗالالالصا ايجكاؾالالال١, اغالالالُتٛضزت إٕ ٖٚٓالالالا ٚضاغالالالد١,

 ؾالالعٛ  ؾكالالسإ عًالال٢ ايػالالٓا عالالدل قٜٛالال١ ٚا٭َجًالال١ ٚاشلٜٛالال١, ايجكاؾالال١

 .  ايصات َٔ ْابع١ يٝػت ٭ْٗا َٚؿ١ٖٛ  أدٓب١ٝ ثكاؾات إىل ٖٜٛتٗا

 تعتالالس  بؿالالط١ٜ نُذُٛعالال١  ميٝعْالالا طًٜٟٛالالا  تاضٟىالالا منًالالو  مالالٔ

  َال  ْتعاٌَ مل أْٓا اـًٌ. ٚبٛدٛزٖا ٚا٫دتُاعٞ, ايسٜ  مبٛضٚثٗا

ٌ  َالطض,  إٕ ايعال٬ز  وتالاز  سٞ نها٥ٔ ايجكاؾ١  ٚايؿالط   ٚا٭نال

ٌ  ضؾهالٓا . ايتذسٜالس  أٟ ٚايكٝا١ْ  ٟٛالا  ٚبٓٝٓالا  اٯخالط,  َال   ايتعاَال  سا٥

 َهتًُال١   ٚيٝتٗالا  املاز١ٜ, بايٓٛاسٞ ٚأخصْا يًتػٝرل, ضؾّها أٚ خٟٛؾا

 ايالالالتؿهرل تطنٓالالالا أٟ اإلْتالالالاز, ٚتطنٓالالا  ا٫غالالالت٬ٗى أخالالالصْا ؾكالالس 

. ايالٓٗر  ٖالصا  يتالب   املايٝال١  ايكال٠ٛ  غاعست ٚقس ا٫ْععاٍ, إىل ٚضنٖٓا

َٞ  ْطٜالس  بةْٓا اٯٕ ْؿعط  يف ؾالذاع١  ٜتًٛالب  ٖٚالصا  ثكاؾتٓالا,  إٔ مٝال

ٖٛٙ أٚ خٛة َا ٖٛ تكشٝض يف ٚؾذاع١ ايعامل, ع٢ً ا٫ْؿتاح  يف َؿ

 . َٛضٚثٓا

 قالال٠ٛ ؼتالالاز ٚايطغالالاي١ ضغالالاي١, أَالال١ أْٗالالا  أَتٓالالا ْٗهالال١ أغالالاؽ

 ٫. َؿطغال١  يف سًكال١  ٚضْس ؾٓشٔ ٖٜٛتٓا تعهؼ ثكاؾ١ ْاع١ُ, ؾب٬

 تتعاضض ٫ ٚاييت ايجٛابت, نُٔ ٚايتػرل ايتذسٜس يف َؿه١ً أدس

 أدٓالالالالسات يتُطٜالالالالط ايجٛابالالالالت ُتػالالالالتػٌ أ٫ بؿالالالالطط أبالالالالّسا  ٖالالالالصا َالالالال 

 .َعا ؾطٜل ٚدٛز إلثبات ٚغٝاغ١ٝ أٜسٜٛيٛد١ٝ

ِ  إٔ هالب  ايالٛظاض٠, َٚالا   ٖالصٙ  ٚ٭١ُٖٝ ٔ  عًٝٗالا  َٚالا  بال٘,  تٗالت  َال

ٝ٘الا  ٚنْٛٗالا  تبعات, ٔ  عالسز   َال  غتٓػالل  عًُ  ٚاشل٦ٝالات,  ايالٛظاضات  َال

 .ايه١ًُ َع٢ٓ بهٌ غٝاز١ٜ ٚظاض٠ تهٕٛ إٔ تطق٢ ؾٗٞ
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 َػ٪ٚيٝات ٚظاض٠ ايجكاؾ١:

    ٕ ـ  ٜالط٣ ز. خايالس بالٔ زٖالٝـ أ  باملًُهالال١ ايجكاؾال١  َػال٪ٚي١ٝ  ًَال

 عس٠ با َٛظع١ ايجكاؾ١ َػ٪ٚي١ٝ ناْت إٔ ؾبعس َطاسٌ, بعس٠ َٖط

 ٚمجعٝالال١ ,ٚايطٜانالال١ٝ ا٭زبٝالال١ ا٭ْسٜالال١ ٚبالالا سهَٛٝالال١, قٛاعالالات

ٌ  املػ٪ٚي١ٝ ٖصٙ اْتكًت ٚغرلٖا, ايؿٕٓٛ,  ٚظاض٠ إىل غالٓا  بهال   قبال

٢ُٖ ُٚعالالٚسٍ اإلعالال٬ّ,  ثالالِ ٚاإلعالال٬ّ, ايجكاؾالال١ ٚظاض٠ إىل ايالالٛظاض٠ َُػالال

 يًجكاؾال١  خاق١ ٚظاض٠ أْؿ٦ت ٚأخرّلا يًجكاؾ١, ١٦ٖٝ شيو بعس ٝأسسثت

ّ  ٚظاض٠ عٔ ؾكًٗا بعس ايجكاؾ١ ١٦ٖٝ َعًتٗا ؼت ٌ . اإلعال٬  إٔ امل٪َال

 املػالال٪ٚي١ٝ يتالالب  اؿكٝكٝالال١ ايٓكًالال١ ٖالالٛ ا٭خالالرل ايتٛدالال٘ ٖالالصا ٜهالالٕٛ

 .باملًُه١ يًجكاؾ١ ايها١ًَ

 ايالالالالالصٟ ايالالالالالٛط , ايالالالالالذلاخ َػالالالالال٪ٚي١ٝ إٔ تالالالالالطٕٚ أ٫ ٚيهالالالالالٔ

َّالالالالا 70 قبالالالالٌ اْتكالالالالٌ  ايػالالالالٝاس١, ٦ٖٝالالالال١ إىل ايتعًالالالالِٝ ٚظاض٠ َالالالالٔ عا

 نالالالالُٔ َالالالالٔ ٖالالالالٛ تطاثٓالالالالا, يف دٝالالالالس٠ ْٛعٝالالالال١ ْكًالالالال١ أسالالالالسثت ايالالالاليت

 يعالالالالٌ ايعالالالالامل؟ زٍٚ َالالالالٔ بالالالالايهجرل ٠ٛأغالالالال ايجكاؾالالالال١ ٚظاض٠ َػالالالال٪ٚي١ٝ

 َا. ّٜٛ يف وسخ شيو

ٔ  ايجكاؾ١ ١٦ٖٝٚ ٚظاض٠ تػتؿٝس إٔ ْٚةٌَ  ٚإَهاْالات  خالدلات  َال

 ايتٛدالالالالال٘ يٛنالالالالال  ندالالالالالدلا٤ ٚايجكاؾالالالالال١ ايؿهالالالالالط ْٚػالالالالالا٤ ضدالالالالالاٍ

 ايػالالالعٛز١ٜ ايجكاؾالالال١ ٚتالالالاضٜذ ٖٜٛالالال١ َالالال  تتؿالالالل ايالالاليت ٚا٫غالالالذلاتٝذ١ٝ

 ٚخسَالالال١ ايػالالالُا١ٜٚ, ايطغالالالاي١ َٚٗالالالس ايالالالٛسٞ, اإلغالالال١َٝ٬ َٗالالالب  

 َالالٔ أنجالط  َٓالص  ًَٛنٓالا  عًُالالٗا تؿالٖطف  اياليت  ايؿالطٜؿا  اؿالطَا 

َّا 12 ٢ُٖ  اغالتبسيٛا  عٓسَا عا ّ  إىل املًالو  د٬يال١  َُػال  اؿالطَا  خالاز

 .ايؿطٜؿا
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 سٝالٟٛ,  فتُال   أْٓالا  عًال٢  0212 املًُهال١  ض١ٜ٩ أنست ٚيكس

 ٚا٫عتالساٍ,  ايٛغ١ٝٛ َٚٓٗر اإلغ١َٝ٬, املباز٨ ٚؾل أؾطازٙ ٜعٝـ

 ب٦ٝال١  يف ايعطٜل, ايجكايف ب ضثِٗ ٚؾدٛضٜٔ ١,ايٛطٓٝ بٜٗٛتِٗ َعتعٜٔ

 يًُالالالٛاطٓا اؿٝالالالا٠ دالالالٛز٠ َكَٛالالالات ؾٝٗالالالا تتالالالٛؾط ٚدصابالالال١ إهابٝالالال١

. ايجكاؾٝال١  اغالذلاتٝذٝتٓا  ُتبٓال٢  إٔ هالب  املًٓٛالل  ٖالصا  َٚٔ. ٚاملكُٝا

 ٚخسَال١  ٚا٭ز  يًجكاؾ١ ايػ١ٜٛٓ ايسٚي١ دا٥ع٠ ايٛظاض٠ ٖصٙ تعٝس ٚإٔ

 .اإلغ٬ّ

ٔ  شاأناؾت ز. ْالٛف ايػاَالسٟ: َالا     َٚعالاضض  ا٭زبٝال١  ا٭ْسٜال١  عال

ٌ  ايكالٓسٚم  خالاضز  بالدلاَر  َٛايبال١  ايالٛظاض٠  إٔ أعتكالس ؟ ايهتب  ؾعال

ٌ  وؿالع  َٚبٗالّطا,  ؾالٟٝكا  ا٭زبٞ ايٓتاز ٍ  اؾسٜالس  اؾٝال  عًٝال٘,  يإلقبالا

 ٚتععٜالالالع ايػالالالٔ, قالالالػاض يًُٖٛالالالٛبا ايؿهالالالطٟ بايٓتالالالاز ٚا٫ٖتُالالالاّ

 ٘,بصٚقالال ٚا٫ضتكالالا٤ يًُالالٛاطٔ, ايجكاؾٝالال١ اشلٜٛالال١ ٜعالالعظ ايالالصٟ احملتالال٣ٛ

 ا٭خط٣. يًجكاؾات ٚتكبً٘

 ايجكاؾ١ ٚخكٛق١ٝ املًُه١:

ٞ  اشل١ٜٛ, تع  يف اعتكاز ز.عبرل بطُٖا, إٔ ايجكاؾ١  ْتالاز  ٖٚال

 ٌ ٞ  ايتؿاعال ٔ  بٗالا  َٚالا  احملٝٛال١,  ايب٦ٝال١  َال   اإلهالاب  ٚعٛاَالالٌ أْالاؽ  َال

ٛٗع  دػطاؾٝ٘الا  املًُهال١  َػاس١ ٚندل. ا٭دٝاٍ اَتساز عدل أخط٣  ٚتٓال

ٌ  يف َعٝٓال١  ٛق١ٝخك َٓٛك١ يهٌ خًل تهاضٜػٗا ٚايًالٕٛ   ايؿاله

 ُٜطاعالال٢ إٔ هالالب املٓالالاطكٞ اؾاْالالب ٖٚالالصا. ٚاؿالالطف ٚايالالٓػِ ٚاملالالصام

ٝ٘الالا  ٛٗع ٭ٕ إهاب  َالالس٣ ٜعهالالؼ ايؿالالعي ٚاملالالٛضٚخ ايجكاؾالالات يف ايتٓالال

ٌ  ؾشػالب,  شيالو  يالٝؼ . َالا  يبًالس  ايجكالايف  ايػ٢ٓ  ايعكالٛض  تعاقالب  إٕ بال

 ٚقٜٛالالال١ سٝالالال١ ٖالالالٞ نالالالِ ٜعهالالالؼ ايجكاؾالالالات تػالالالرل َٚالالالس٣ نالالالصيو,
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ـ  اؾًٗال١  بع  إٔ إ٫ َا. بكع١ ثكاؾ١ َٚتٓاغ١ُ ٛٗع  دعًالٛا  يٮغال  ايتٓال

 ايعٓكالالالطٟ يًتكالالالٓٝـ أغاّغالالالا بًالالالسْا يف ٚايػالالال  ايهالالالبرل ايجكالالالايف

 نْٛالال٘ يف ٚايٛعالالٔ ٚايتؿالالهٝو ايالالطؾ  إىل ٚتعالالٖساٙ بالالٌ ايبػالالٝ ,

ٝ٘ا َٛضّٚثالالا ٝ٘الالا, ثكاؾٝ٘الالا ؾالالعب  ايعطبٝالال١ غالالرل أقالالٛي٘ إىل ٚإضداعالال٘ ٚطٓ

ّٝا إ٫ يؿ٤ٞ ٫ أسٝاّْا,  ؾالعب  ثكاؾال١  إٔ تٓاغٛا أٚ ْٚػٛا. ٚدًٟٗا تعاي

 تكالالبض ستالال٢ ُٚتٛالالٛع أخالالط٣, ؾالالعٛ  ثكاؾالال١ َالالٔ ُٚتػالالتٌ َالالا تالالت٬قض

 ٔ  ٫ املجالالاٍ غالالبٌٝ عًالال٢ -أشنالالط. اؾسٜالالس قٝٛالال٘ ٖٜٛالال١ دالالع٤ّا َالال

 ايػباْالال١, ٚيالالبؼ املعَالالاض, ضقكالال١ عًالال٢ ايالالبع  اعالالذلاض -اؿكالالط

ٕ  سالا  يف ايتالٛايٞ,  عًال٢  ٖٚٓس١ٜ إؾطٜك١ٝ أقٛشلا إٔ َعًًا  ٜؿدالطٚ

ِ  يًًُُهال١  املُٝالع٠  ايؿالعب١ٝ  ا٭ن١ً ٖٞ ايػعٛز١ٜ ايهبػ١ إٔ  ضغال

 إٔ -يف ضأٜالالٞ -ٚيالصيو  َالِٓٗ   دًٟٗالا  ايٓٗالالط, َالا ٚضا٤  بال٬ز  أقالٛشلا  إٔ

 : بايتايٞ تكّٛ إٔ عًٝٗا ايجكاؾ١ ٚظاض٠

ٛٗع عًالال٢ ؼالالطم إٔ هالالب -  يف ٚايػالال  ايهالالبرل ايجكالالايف ايتٓالال

ِٓ ططٜالالل عالالٔ املًُهالال١,  لاملٓالالاط كتًالالـ َالالٔ بالالاع شلالالا عٓاقالالط نالال

 .  نُػتؿاضٜٔ

 بالالالالاخت٬ف ايؿالالالالعب١ٝ املٛضٚثالالالالات تػالالالالذٌٝ عًالالالال٢ ٚايعُالالالالٌ - 

 . عًٝٗا يًشؿاظ ٚتٛثٝكٗا عٓاقطٖا,

٘  عًالال٢ ايهالال٤ٛ  ٚتػالالًٝ  ايتٓالالٛع  ٖالالصا إبالالطاظ  نالالصيو -  أٚدالال

ٝ٘ا ايذلاخ ٖصا ْٚؿط اإلهابٞ, ا٫خت٬ف ٝ٘ا ٚإقًُٝٝ٘ا قً  . ٚزٚي

 َٔ ٚا٫غتؿاز٠ عاملٞ, َػت٣ٛ ع٢ً املتاسـ ٚإْؿا٤ إقا١َ -

ٝ٘الا  ايكا٥ُال١  ايؿدكال١ٝ  املتاسـ  بالسعُٗا  يٮؾالطاز,  شاتٝال١  ظٗالٛز  ساي
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 شلالا   َسؾٛعال١  ظٜاضات ٚتٓعِٝ ضزلٝ٘ا, َعتُس٠ َتاسـ إىل ٚؼًٜٛٗا

 .  ٚاغتُطاضٖا اي٬ظّ  ايصاتٞ ايتٌُٜٛ يهُإ

 ٦ٖٝٚالالال١ اإلعالالال٬ّ, ٚٚظاض٠ ا٭خالالالط٣, اؾٗالالالات َالالال  ايتعالالالإٚ -

 ثكاؾٝال١  ٚأْؿال١ٛ  عايٝالات ؾ إقاَال١  يف ٚاٯثاض ايػٝاس١ ١٦ٖٝٚ ايذلؾٝ٘,

 ايجكاؾٝال١  اشلٜٛال١  ٚتععٜالع  ايهال٤ٛ,  يتػًٝ  ايػ١ٓ  َساض ع٢ً فسٚي١

 استؿايٝالالال١ يالالالسٜٓا تهالالالٕٛ إٔ هالالالب اٯٕ َالالالج٬:ة املدتًؿالالال١ يًُٓالالالاطل

ٝ٘ا ا٭سػا٤ ٚاس١ بتػذٌٝ نبرل٠  ٚظاض٠ ؾعًال٢  تطاث١ٝ, نُٓٛك١ زٚي

 . بصيو ا٫ستؿاٍ ا٭خط٣ اؾٗات َ  بايتعإٚ ايجكاؾ١

 إٔ ا٭خالالط٣ اؾٗالالات َالال  بايتعالالإٚ ايجكاؾالال١ ٚظاض٠ ب َهالالإ -

 ايالالالتؿهرل َالالالٔ بكًٝالالالٌ قالالالَٛٞ, زخالالالٌ َٚكالالالسض َٓتذالالال١ ٚظاض٠ تكالالالبض

ٔ  ٚا٫غالتؿاز٠  ٚاإلعال٬ٕ,  ٚايسعاٜال١  ايتػالٜٛل  فايٞ يف اإلبساعٞ  َال

 .  ٚايػ  املتعسز ايؿعي املٛضٚخ

 اؾٗالالات َالال  بايتعالالإٚ ٜهالالٕٛ إٔ ميهالالٔ ايجكاؾالال١ قٛالالاع -

ٛ  دال٘سا  َُٗال١  دٗال١  ا٭خط٣ ٔ  نالبرل  عالسز  ؾرليتال ـ  َال  اي٥٬كال١  ايٛظالا٥

 .يًذٓػا

 ؾالالتض اـاضدٝالال١ ٚظاض٠ َالال  بايتعالالإٚ ايجكاؾالال١ ٚظاض٠ ب َهالالإ -

ٌ  قٓالالٛات  ٍ  َالال   تٛاقالال ٔ  دػالالٛض  َٚالالسٓ  ا٭خالالط٣,  ايالالسٚ  ايتعالالالاضف, َالال

 .ٚايتذاض  اـدلات ٚتبازٍ

 ايالتؿهرل  من  ع٢ً إهاّبا ت٪ثط إٔ ميهٓٗا ايجكاؾ١ ٚظاض٠ -

 ع٬قتٓالالالا عًالالال٢ ٚاْعهاغالالالٗا ايالالالساخٌ, يف يًٓالالالاؽ اؿٝالالالا٠ ٚأغالالالًٛ 

 . اـاضز يف ا٭خط٣ بايؿعٛ 
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 ٚض١ٜ٩ ؾهط ٖٛ املًٛٛ  ايجكاؾ١؟ ٚظاض٠ َٔ املًٛٛ  َا ٖٛ إّشا

 يالالسِٜٗ ممَّالالٔ ايتكًٝسٜالال١ غالالرل ا٭ؾهالالاض أقالالشا  ٚاغالالتكٛا  ثاقبالال١,

ٌ  ٚايؿالعي,  ايجكالايف  املالٛضٚخ  بةُٖٝال١  نإف إملاّ ِ  ٚايعُال  َال   بتٓالاغ

 .املط١ْٚ َٔ هجرلب ٚاـاق١ اؿه١َٝٛ ا٭خط٣ اؾٗات

 دٗات ٚإزاضات َتعسز٠ َػ٪ٚي١ عٔ ايجكاؾ١:

 سػال   يف َساخًت٘, شنط أ. عبالس اهلل ايهالٛوٞ, تالصنطت   

 إٔ أضزْالالا  إشاة ايٓالالّٛ قالالض  َػًػالالٌ يف ايؿالالٗرل٠  ٚعباضاتالال٘ ايدلظاْالالٞ

ٌ  يف َالاشا  ْعالطف  إٔ عًٝٓالا  إٜٛايٝالا  يف َالاشا  ْعطف ٌ   ايدلاظٜال  إٔ ؾكبال

ِٚ  ْػالع٢  إٔ عًٝٓالا  َٓٗالا,  ًالٛ  ٚاملٛ ايجكاؾ١ ٚظاض٠ زٚض عٔ ْتػا٤ٍ  ٔيًٜال

 .َطدعٝتٗا ٚتٛسٝس يسٜٓا, ايجكاؾ١ ؾتات

ْٚتادٗالا,   ؾعايٝاتٗا ْٚتاب  ايجكاؾ١ َؿّٗٛ ْعٞ إٔ بسأْا إٔ َٓص

ٌٙ  عالس٠,  أطالطاف  تتذاشبٗالا  َؿتت١ ٖٚٞ ٞ  نال  ٚقالًٟا. ٚظاض٠  بٗالا  ٜالسع

املسضغال١ٝ,   يًُهتبات أٚ يًجكاؾ١ إزاض٠ بٗا ناْت   ْصاىة املعاضف

 املًشكٝالالالات عًالالال٢ ٚتؿالالالطف إزاض٠ بٗالالالا أّٜهالالالا ايعالالالايٞ عًالالالِٝايت ٚظاض٠

ٔ  ؼٌُ ٫ املًشكٝات ؾٗصٙ ايجكاؾ١ٝ, ٚباملٓاغب١,  ْكالّٝبا,  ازلٗالا  َال

 اإلزاض٠ة ايالالٛط  ٚيف اؿالالطؽ  اٯٕ ستالال٢ ثكاؾٝ٘الالا زّٚضا شلالالا أعًالالِ ٫ٚ

ِ  ٚايتعًالالِٝ يًجكاؾالال١ ايعاَال١   مجعٝالالات ثالالِ ا٭زبٝال١,  ا٭ْسٜالال١ ْؿالالةت , ثال

ٕ  ايجكاؾ١  يطعاٜال١  ايعاَال١  يًط٥اغال١  بعالس  ؾُٝالا  نالُٗا  مٖت ٚاياليت  ٚايؿٓالٛ

 ٚمل ايجكاؾٝالالال١, يًؿالالال٪ٕٚ عاَالالال١ إزاض٠ يالالالسٜٗا ناْالالالت ايالالاليت ايؿالالالبا 

ِ  ٖصٜٔ ع٢ً تؿطف تهٔ ٌ  مٖت ايكٛاعا, ثال  َٚٓػالٛبٝٗا  اإلزاض٠ ْكال

 ٚظاض٠ إىل ٚايؿٓالالالالٕٛ ايجكاؾالالالال١ ٚمجعٝالالالال١ ا٭زبٝالالالال١ ٚا٭ْسٜالالالال١ ْٚؿالالالالاطٗا

 ضعاٜالالال١ فإؾالالالطا نالالالُٔ َُٗالالال١ ٚايجكاؾالالال١, ٖٚٓالالالاى َطسًالالال١  اإلعالالال٬ّ
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 إطالال٬م ٖٚالالٞ ؾٗالالس, بالالٔ ؾٝكالالٌ ا٭َالالرل ؾالالذل٠ ايجكاؾالال١ عًالال٢ ايؿالالبا 

 ظٗط بساٜاتٗا, ثِ يف تٛقؿت اييت ا٭ز  يف ايتكسٜط١ٜ ايسٚي١ دا٥ع٠

 اؿالالطؽ ٚإزاض٠ إؾالالطاف ؼالالت ٚايجكاؾالال١ يًالالذلاخ ايالالٛط  املٗطدالالإ

 ايعاَالال١ اشل٦ٝالال١ ايػالالٟٓٛ, ثالالِ اشلذالالٔ غالالبام أغاغالال٘ ٚنالالإ ايالالٛط ,

ٕٖ بٌ .ايجكاؾ١ ١٦ٖٝ ايذلؾٝ٘, ثِ ١٦ٖٝ , ثِايٛط  ٚايذلاخ يًػٝاس١  إ

َّالا  ٍ  املالالٮ عًال٢  ظٗالالط اشل٦ٝالتا  ٖالالاتا بالا  َتبازٟيالالا اتٗا  اإلؾالالطاف سالٛ

ٕ  مجٝعٗالا  ٖالصٙ  َع١ٓٝ, ٚبا ؾعاي١ٝ ع٢ً  بالا  املًُهال١  َعالطض  نالا

اؾاَعالات,   ْٓػ٢ ايهتا , ٫ٚ َعاضض ْٓػ٢ ٚايّٝٛ, ٫ٚ ا٭َؼ

ٞ  ادتُالاعٞ,  ثكايف,ة ا٭ْس١ٜ ٚؾعاضات ٘  . ٖالصا  ضٜانال  ٜ٪نالس  نًال

٘   ٫ ْسضى ٚأْٓا ٚانض, غرل يًجكاؾ١ َؿَٗٛٓا إٔ  بايهالب ,  َالا تعٓٝال

 ٛ ٛ  َٖٓالالا املًٛالالٛ  َٚالالا ٖالال  املطدعٝالالات تعالالسز داْالالب إىل ػاٖٗالالا؟ ٖٚالال

ٝ٘الالا ٖالالسّضا ميجالالٌ ايجكاؾٝالال١  إٔ يًذٗالالٛز, خاقالال١  ٖٚالالسّضا ٚٚظٟٝؿالالا, َاي

 .ٚظاض٠ بسضد١ َطدع١ٝ َٔ أنجط ٖٓاى

 َٚالالا تعٓٝالال٘.  يًجكاؾالال١ َؿَٗٛٓالالا زُْشالالٚس إٔ أٟٚيالالا عًٝٓالالا إٔ أعتكالالُس

ٛ  َطدعٝتٗالالا, ُْشالالٚسز شيالالو نالال٤ٛ ٚعًالال٢  ٚظاض٠ َالالٔ املًٛالالٛ  َٚالالا ٖالال

ٞ  َعٓاٖالالا؟ َٚالالا ايجكاؾالال١؟  املطبالال  يف ؾػالالٓعٌ ز٫٫تٗالالا؟ ٚإ٫ َٚالالا ٖالال

 ا٭ٍٚ.

 ايؿًهًٛض ٚاملٛضٚخ ايؿعي ايؿ :

 اإلْتالاز " بايجكاؾال١  ْككسٙ َا يف اعتكاز ز. خايس ايطزٜعإ, ؾ ٕ

 َػالالطح," ةٚأعُالالاٍ ؾٓالالٕٛ َالالٔ عُٓٗالالا ٜتؿالالطع َٚالالا ٚايؿالال , ا٭زبالالٞ

 ايؿالعي  املالٛضٚخ  إناؾ١ إىل , إخل ؾ١ٝٓ, َعاضض ْسٚات, غُٝٓا,

 .ٚؾًهًٛض ؾٕٓٛ َٔ
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 إش ايؿالال , ايؿالالعي ٚاملالالٛضٚخ ايؿٛيهًالالٛض عٓالالس ايٛقالالٛف ٚأٚٗز

ٕ  بعال   اختؿا٤ َٔ زا٥ِ قًل ٜٓتاب   ٚايؿٛيهًٛضٜال١   ايؿالعب١ٝ  ايؿٓالٛ

ِ  ا٭ؾالطاز  ١شا٥كال  ٚتػرل ايعٛمل١, ظسـ بػبب  خٝالاضات  عًال٢  ٚاْؿتالاسٗ

 .  ايب٦ٝات كتًـ َٔ ٚأزب١ٝ ؾ١ٝٓ

 عًال٢  اؿؿاظ يف َِٗ بسٚض ٜكّٛ اؾٓازض١ٜ َٗطدإ إٔ قشٝض

 غالالٜٓٛ٘ا, تكسميالال٘ خالال٬ٍ َالالٔ ايؿالال , ايؿالالعي ٚايؿٛيهًالالٛض املالالٛضٚخ

 ٔ ّٝالالا  ٫ ُٜعالسٗ  قالالس شيالو  يهال ٔ  أضدالالٛ ٚيالصيو  ناؾ  إٔ ايجكاؾالال١ ٚظاض٠ َال

 املُٗالال١ ٚإللالالاظ ٚايؿالالعب١ٝ, ٚايؿٓالالٕٛ ضبالالايؿًهًٛ ا٫ٖتُالالاّ تهالالٚطؽ

 :ًٜٞ َا أقذلح ؾ ْ 

 َٚٓشٗالالا ٚايؿٛيهًٛضٜالال١, ايؿالالعب١ٝ ايؿالالطم مجٝالال  تػالالذٌٝ - 

 .عٌُ تكاضٜض

٘  يًشؿالاظ  ايؿال    ايؿالعي  املٛضٚخ تسٜٚٔ - ٔ  عًٝال  ايهالٝاع  َال

 . ٚايٓػٝإ

 نالالالٌ يف ؾالالالعب١ٝ ؾٓٝالالال١ مجعٝالالالات أٚ ؾٓٝالالال١ َعاٖالالالس إْؿالالالا٤ -

 .يًذُٗٛض كسَ٘ٚت ايؿعي, بايذلاخ ُتع٢ٓ َٓٛك١,

 عًال٢  اؿؿالاظ  يف ايؿطزٜال١  املبالازضات  أقالشا   ا٭ؾالطاز  زعِ -

 ٖالصا  يف ايؿطزٜال١  اؾٗالٛز  بع  ؾ ٕ ٚسكٝك١,. ٚايؿٛيهًٛض املٛضٚخ

٘  تكّٛ َا تؿٛم اؾاْب ٟ  اؿهَٛٝال١   ا٭دٗالع٠  بال  -ٜؿعًال٘   نايالص

ُِالالال  َالالالٔ اـاقالالال١ املتالالالاسـ أقالالالشا  -َجًٟالالالا  ٚايكٛالالال  ايٗتشالالالـ َد

ٔ  ايٝٛتٝالٛبطظ  بعال   دٗالٛز  صيوٚنال  عًٝٗالا,  ٚاؿؿالاظ  ايكسمي١  ايالصٜ

ٕ  ايٓالت  عًال٢  ٜٚٓعيْٛٗالا  ايكسميال١,  ؾٓٝال١  َٛاز ٜػذًٕٛ  َتاسال١  يتهالٛ
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ِٔ  ؼتاز اشلٛا٠ َٔ ايؿطو١ ٖصٙ. يًُتًكٞ ِ  ٜػالاعسٖا,  ََال  َالا  ٜٚالسع

 . ب٘ تكّٛ

ـ  َٚٔ أيٛاْ٘ بهٌ ايؿعي املٛضٚخ إٔ ٫ٚ ؾو  املٓالاطل  كتًال

ٌٚ يف ٌايػالالب بهالالٌ تععٜعٖالالا ُٜؿالالذلض ايالاليت اشلٜٛالال١ َالالٔ دالالع٤ ٖالالٛ  ظالال

 ناٖالالٌ عًالال٢ ٜٚكالال . اجملتُعالالات بٗالالا عالالٗط ايالاليت املتػالالاضع١ ايالالتػرلات

 عكالس  ُٜؿالذلض  ٚبايتايٞ ايع١ًُٝ, ٖصٙ يف نبرل٠ دٗٛز ايجكاؾ١ ٚظاض٠

 ٚأٖالالالساف ضغالالالاي١ يتشسٜالالالس ايالالالٛظاض٠ تعكالالالسٖا ٝنالالالدل٣ عُالالالٌ ٚضؾالالال١

 أبالطظ  ايٛضؾال١  شلالصٙ  ُٜسع٢. تٓؿٝصٙ ٚغبٌ ب٘, ايكٝاّ تٛٗز َٚا ايٛظاض٠,

ٕ  املدتكاتٚ املدتكا ٔ  ٚاإلؾالاز٠  ايجكالايف,  بايؿالة  َكذلسالاتِٗ,  َال

 عالالالٔ بعٝالالالّسا ا٭َالالالط ٜهالالالٕٛ إٔ عًالالال٢ ايٛضؾالالال١, يف ٜٛطسْٛالالال٘ َٚالالالا

ٔ  نالجرّلا  عًٛالت  ٚاييت املهط٠, ٚا٭زؾ١ ايتذاشبات  يف املؿالاضٜ   َال

 .ايػابل

 بٓا٤ ايجكاؾ١ ايطاغد١:

ـ         يٓالالا َالٔ داْبال٘ تػالا٤ٍ ز. عبالس اهلل بالالٔ قالاحل اؿُالٛز: نٝال

 إشا نالالإ مبكالالسٚض  ايطاغالالد١, تعالال  ٚايجكاؾالال١ ؟ضاغالالد١ ثكاؾالال١ بٓالالا٤

ٕ  إٔ ايجكاؾالال١  بٓالالا٤  ٚعٓالالس  اجملتُالال , بٓالالا٤  يف ؾاعًٟالالا  ؾالالطٜٟها تهالالٛ

 - ايٓالاؽ ة ايج٬ث١: أن٬عٗا ايسٚي١ مٛ بٓا٤ ٜتِ يًُذتُ  سكٝكٞ

 خالال٬ٍ َالالٔ إ٫ ٜتالالةت٢ يالالٔ ٖٚالالصا , اؿهَٛالال١ - اإلقًالالِٝ أٚ ا٭ضض

ٞ  َػاضات تٛدٝ٘ ٞ  ايالٛع ٟ  اجملتُعال  يػالًٛنا ا عًال٢  ٜالٓعهؼ  ايالص

 ايالاليت ٖالالٞ -اـالالدلا٤ ٜ٪نالالس نُالالا -ؾايجكاؾالال١ ٚاؾُالالاعٞ, ايؿالالطزٟ

َّا ٚٚعّٝالالا ؾهالالّطا تكالالٓ   بالالايٓؿ  ٜعالالٛز بالالسٚضٙ ٖٚالالصا يًُذتُالال , َتكالالس

 ٖٓالالا ٚايالالٛعٞ املدتًؿالال١, ٚأْؿالالٛتٗا نهالالٌ ايسٚيالال١ َ٪غػالالات عًالال٢
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 ا٭غاغالالٞ اشلالالسف ٖالالٛ ٖٚالالصا اؿٝالالا٠, ؼػالالا عًالال٢ اْعهاّغالالا ٜعالالس

 .ؾ١نا ٚايؿعٛ  ا٭َِ سٝا٠ يف يًجكاؾ١

ِ  إٔ عًٝٓالا  املًٓٛالل  ٖالصا  َٔ ِ  ْؿٗال ٞ  ايجكاؾال١  زٚض ْٚالتؿٗ  اؿكٝكال

 ْعٛالالٞ إٔ َالالٔ ٫بالالس ٚشلالالصا اؾُعالالٞ  ٚايالالٛعٞ ايؿهالالط تطغالالٝذ مالالٛ

 إٔ ْتكالٛض  إٔ زٕٚ ٚا٫غالتكٛا   ايٛقالت,  َٔ أندل َػاس١ يًجكاؾ١

 .ؾشػب ثكايف ازعا٤ غ٣ٛ ٫ ميجٌ إيٝٗا اؿاد١

 ايجكاؾ١ َٚكَٛات دٛز٠ اؿٝا٠:

عًال٢   تكّٛ 2030 املًُه١ حملٝا إىل إٔ ض١ٜ٩أؾاض ز. َػاعس ا

 املتاسال١  ايجكاؾٝال١  ايؿالطم  ٚإٔ اؿٝا٠, دٛز٠ َكَٛات َٔ ايجكاؾ١ إٔ

ٝ٘الالا  َالال  تتالالٛا٤ّ ٫ٚ ٚاملكالالُٝا, املالالٛاطٓا تًٛعالالات إىل تطتكالالٞ ٫ ساي

ٟ  املعزٖالط  ا٫قتكازٟ ايٛن  ٘  ايالص ٔ  يالصا  املًُهال١   تعٝؿال ِ  ؾُال  املٗال

ٌٖ ٗٛزد ب٘ تسعِ ٚعٌُ دٗس يًٛظاض٠ ٜهٕٛ إٔ  املًُهال١  َٓاطل ن

 املٗطداْالالالات إقاَالالال١ يف اـاقالالال١ ٚايطعٝالالال١ ايعاَالالال١ امل٪غػالالالات عالالالدل

 اؾُٗالٛض,  شا٥كال١  إؾالباعات  ناؾال١  ؼكالل  اييت ايجكاؾ١ٝ ٚايؿعايٝات

 ٚتٛالٜٛط  تةغالٝؼ  يف املػا١ُٖ يف زْٚض ا٫غتجُاض ؾٗات ٜهٕٛ ٚإٔ

 َالالٔ ي٬غالالتجُاض َتاسالال١ يتهالالٕٛ َسٜٓالال١, نالالٌ يف ايجكاؾٝالال١ املطانالالع

  تؿالالالذٝ  َالالال  َٚٛاٖالالالب, طاقالالالات َالالالٔ يالالالسِٜٗ مبالالالا ملالالالٛاطٓاا ٔقبالالالٌ

 ٔ ٔ  املػالالالتجُطٜ ٌ  َالالال  َالالال   ايؿالالالطانات  َعٞكالالالس  عالالالدل  ٚاـالالالاضز  ايالالالساخ

 ا٭َالالالانٔ َٚٓشٗالالالا ٚعاملٝالالال١, ٚإغالالال١َٝ٬ عطبٝالالال١ ثكاؾٝالالال١ َ٪غػالالات 

 َهتبالالالات, َالالالٔ ايجكاؾٝالالال١  َؿالالالطٚعاتٗا ٚإقاَالالال١ يتٓؿٝالالالص املٓاغالالالب١

 ٚغرلٖا. ٚقانطات, ٚزٚضات, ٚؾٕٓٛ, َٚتاسـ,
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 َالالالالالٔ املٖٛالالالالالٛبا زعالالالالالِ ٜؿالالالالالٌُ ُٜؿالالالالالذلض إٔ شيالالالالالو إٔ نُالالالالالا

 غالالالالٝتٝض ممالالالالا َسٜٓالالالال١  نالالالالٌ يف ٚاملدالالالالطدا ٚاملالالالال٪يؿا ايٝهٖتالالالالا 

ٛٓعالالالال١ ثكاؾٝالالالال١ خٝالالالالاضات  إْتالالالالاز  ٚايؿ٦الالالالات ا٭شٚام َالالالال  تتٓاغالالالالب َتٓ

 زْٚض املؿالالالالطٚعات شلالالالالصٙ ٜهالالالالٕٛ إٔ عًالالالال٢ اؿالالالالطم َالالالال  ناّؾالالالال١,

ٟٙ ِٙ اقتكالالالاز  ٚا٭زٚات ايعُالالالٌ ؾالالالطم َالالالٔ ايعسٜالالالس إهالالالاز عالالالدل َٗالالال

 امل٪غػالالالال١ تهالالالالٕٛ أ٫ عًالالالال٢ ايتةنٝالالالالس َالالالال  غالالالالع١,ايٛا ايجكاؾٝالالالال١

 ق١ًٝ. غرل ملٓتذات ؾك  َتذّطا ايجكاؾ١ٝ

    ٌ  املالالالسٕ أْػالالال١ٓ تؿالالالٌُ ٚتػالالالا٤يت ز. ْالالالٛف ايػاَالالالسٟ: ٖالالال

 ميهالالالٔ ٖالالالٌ أقكالالس  ايجكالالالايف؟ املالالٛضٚخ  عًالالال٢ احملاؾعالال١  َالالالٔ دالالع٤ّا 

 دػطاؾٝ٘الالالالالالا املالالالالالالسٕ ثكاؾالالالالالال١ ٚتععٜالالالالالالع املالالالالالالسٕ, أْػالالالالالال١ٓ ايتدٛالالالالالالٝ 

يسْالالالالالسْٞ, إٔ شيالالالالالو  ٚتاضىٝ٘الالالالالا؟ أدالالالالالا  عالالالالالٔ شيالالالالالو أ. قُالالالالالس ا    

 أغالالالًٛ  ٖالالالٞ ا٭سلالالالٌ بتعطٜؿٗالالالا ايجكاؾالالال١ إٔ اعتُالالالسْا ممهالالالٔ إشا

  ٕ ٛٗض ز. ْالالالالالالٛف ايػاَالالالالالالسٟ, ؾالالالالالال ٕ املالالالالالالس  ثكاؾالالالالالال١  سٝالالالالالالا٠. ٚيف تكالالالالالال

ايبٓالالالا٤. عَّالالالل عًالالال٢ شيالالالو  ٚأمنالالالاط ايؿهطٜالالال١, ٚأمناطٗالالالا عازاتٗالالالا,

 بالالالايذلنٝع أعٓٝالالال٘ َالالالا بعالالال  ز. َػالالالاعس احملٝالالالا, ٚشنالالالط إٔ ٖالالالصا 

ثالالالالال٬خ.  أٚ مبالالالالالسٜٓتا ا٫ٖتُالالالالالاّ َالالالالالٔ بالالالالالسٟيا املالالالالالسٕ, نالالالالالٌ عًالالالالال٢

 َالالالٔ ايعسٜالالالس غُٝطٚغالالالذ املًُهالالال١ ملالالالسٕ ايجكالالالايف بايُبعالالالس ؾا٫ٖتُالالالاّ

 غالالالالالٓٛات خالالالالال٬ٍ َعٗالالالالالا ٚتعاطالالالالالت بٗالالالالالا اتػالالالالالُت ايالالالالاليت ا٭ْؿالالالالال١ٛ

 َالالالالسْٗا, ثكاؾالالالال١ ؼالالالالٗب ٖٚالالالالٞ اؾسٜالالالالس٠ ا٭دٝالالالالاٍ ٚتٓؿالالالالة طًٜٛالالال١, 

 ٜهالالالالاز أٚ عالالالالٛمل ايالالالالصٟ ايٛػٝالالالالإ ٖالالالالصا َالالالالٔ بالالالالس٫ شلالالالالا ٚتٓتُالالالالٞ

 .َسْٓا
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 :التوصيات 

 َُٗالال١ ادتُالالاعٞ,  تػٝٓالالطة َطسًالال١ ْعالالدل بةْٓالالا ايعُٝالالل اإلميالالإ  7

 ؾًًالتػرل  بؿالطٚطٗا,  املطسًال١  ٖصٙ ْكبٌ إٔ عًٝٓا ٚإٔ ٚسازل١,

 . َٓٗا ايؿهاى ميهٔ ٫  تٛاب ة اجملتُعٞ

 ٚا٫ْتُالالالا٤ احملًٝالالال١ اشلٜٛالالال١ تععٜالالالع بالالالا تالالالٛاظٕ َعازيالالال١ إهالالالاز  0

 زٕٚ َعالال٘, ٚا٫ْالالسَاز اٯخالالط ٚقبالالٍٛ ا٫ْؿتالالاح ٚبالالا ايجكالالايف,

 ٕ  بٓالالالالا٤ يف ايجكاؾالالال١  ٚظاض٠ زٚض ٖٓالالالا  ٜٚتذًالالالال٢. إقكالالالا٤  أٚ شٚبالالالا

 .ٚاملعتسٍ املتٛاظٕ ايػعٛزٟ اإلْػإ

 يًذٗالالس تالالٛؾرّلا ٚاسالالس٠ َعًالال١ ؼالالت ايجكاؾالال١ َطدعٝالالات تٛسٝالالس  1

 ٚاملالالجكؿا عًالال٢  يًُبالالسعا ٚسالالٛاؾع دالالٛا٥ع ٚإسالالساخ ٚاملالالاٍ,

 بساٜال١  يف ظٗالطت  اياليت  ا٭ز  يف ايتكسٜطٜال١  ايسٚي١ دا٥ع٠ غطاض

 . ٚتٛقؿت ايجُاْٝٓٝات

 ٚخكٛقالٝتٗا  ايالب٬ز  ٖالصٙ  ٖٜٛال١  تتبٓال٢  اييت ٖٞ ايجكاؾ١ ض٠ٚظا  2

ٍ  اٖتُاَاتٗا تسٚض إٔ ُٜؿذلض ٚبايتايٞ َٚهاْتٗا,  ايبعالس  سالٛ

 تطعال٢  عٝالح  ايجكاؾٝال١,  ٚامل٪غػات يًؿطز ٚايعًُٞ ايؿهطٟ

ٌٖ  ُٚتٛٔدس ايٓؿط, ُغُبٌ ٚتٝٓػط ايجكاؾ١ٝ, ٚايدلاَر ا٭ْؿ١ٛ ن

 . َٓاؾصٙ َٔ ايهجرل

 يتشسٜالالالس ايجكاؾالالال١ ٚظاض٠ تتبٓاٖالالالا نالالالدل٣ عُالالالٌ ٚضؾالالال١ َعٞكالالالس  3

 , ٚطٓٝالالال١ اغالالالذلاتٝذ١ٝة تٓؿٝالالالصٖا ٚغالالالبٌ ٚأٖالالالساؾٗا ضغالالالايتٗا

ٕ  ٚكتكالات  كتكٕٛ شلا ُٜسع٢ ٔ  يإلؾالاز٠  ايجكالايف   بايؿالة  َال

 ٚايالاليت املهالالط٠, ٚا٭زؾالال١ ايتذاشبالالات عالالٔ بعٝالالّسا َكذلسالالاتِٗ,

ًَّت  .  ايػابل يف املؿاضٜ  َٔ نجرّلا ع
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 ٚايكالالالِٝ ٚاملطتهالالالعات تايجٛابالالال ُتشالالالٚسز ثكاؾٝالالال١ غٝاغالالال١ َِٚنالالال   4

 عًال٢  يًُشاؾعال١  َٚعالاٜرل  ايجكايف, ايؿعٌ ت٪طدط اييت ا٭غاغ١ٝ

 ثكاؾٝالالال١ َٓالالالابط ٚإهالالاز  ايػالالالعٛز١ٜ, ايعطبٝالال١  ايجكاؾالالال١ َكَٛالالات 

ٔ  ؼالسٗ  ضق١ٓٝ ٞ  تكالٗسض  َال  غالرل  ايجكاؾال١  شٟٚ أٚ ايجكاؾال١,  َالسع

 .ايٓانذ١

ٌ   َةغػ١  5 ٕ  املتدكالل,  ايجكالايف  ايعُال َّا  عًُٟالا  يٝهالٛ  َػالتسا

 ؽككالالالات٘ ملدتًالالالـ نٝاْالالالات أٚ مجعٝالالالات ب ٚتالالال. َتُٝالالالّعا

 . شلا ٚايؿ  ٚاملازٟ اإلزاضٟ ايسعِ ٚتكسِٜ ٚاٖتُاَات٘,

 ٚمجٗالالٛض  ايجكاؾالال١  ٚظاض٠ بالالا سكٝكٝالال١  ؾالالطان١ غٝاغالال١  تالالب   6

 ٔ ٔ  املػالالتؿٝسٜ ٔ  خالالسَاتٗا,  َالال ٍ  َالال ٍ  قٓالالٛات  ؾالالتض  خالال٬  يًتبالالاز

 . ٚايتكِٝٝ ٚايتدٛٝ , املعطيف,

ِ  ٚٚظاض٠ ايجكاؾال١  ٚظاض٠ با ايتعإٚ تععٜع  7 ٌ  إللالاح  ايتعًالٝ  ايعُال

 إلقاَالال١ ايع٬قالال١ شات ا٭خالالط٣ اؾٗالالات َٚالال  ايذلبالالٟٛ, ايجكالالايف

 ايهالال٤ٛ يتػالالًٝ  ايعالالاّ  َالالساض عًالال٢ فسٚيالال١ ثكاؾٝالال١ ؾعايٝالالات

 .  املًُه١ ملٓاطل ايجكاؾ١ٝ اشل١ٜٛ ع٢ً

 ا٫ْتُالالا٤ ضٚح يتعُٝالالل املًُهالال١ ملالالسٕ ايجكالالايف بايُبعالالس ا٫ٖتُالالاّ  72

 امل٪غػالالات ؿالالذٝ ٚت زعالالِ خالال٬ٍ َالالٔ ملالالسْٗا, ا٭دٝالالاٍ يالالس٣

 ٚايؿعايٝالالات املٗطداْالالات إقاَالال١ يف اـاقالال١ ٚايطعٝالال١ ايعاَالال١

 .  اؾُٗٛض شا٥ك١ إؾباعات ناؾ١ ؼكل اييت ايجكاؾ١ٝ

 يالالس٣ خاقالال١ ايكالالطا٠٤ عًالال٢ ايكا٥ُالال١ ٚايؿعايٝالالات ا٭ْؿالال١ٛ زعالالِ  77

 عًال٢  ٚايع٬قال١  ا٫ختكالام  شات اؾٗات َ  ٚايعٌُ ايٓاؾ١٦,
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 ايكالالا٥ِ ٚاملػالالطح ,َبتهالالط٠ بٛالالطم شلالالا ٚايذلٜٚالالر ايكالالطا٠٤ ْؿالالط

 .املتُٝع ٚاحملًٞ ايعاملٞ ا٭ز  ع٢ً

 ٚانالالالالالش١ ؾالالالالالعب ٖٜٛالالالالال١ تعهالالالالالؼ ْاعُالالالالال١ يكالالالالال٠ٛ ايتةغالالالالالٝؼ  70

 ٖالالالٞ سايتٓالالالا ٚيف ٚطالالال , َؿالالالطٚع َالالالٔ دالالالع٤ ؾٗالالالٞ ٚممٝالالالع٠,

 .0212 ض١ٜ٩

ٔ  ي٬غالتؿاز٠  اإلغال١َٝ٬  ايؿ٪ٕٚ ٚظاض٠ َ  ايتعإٚ  71  املطانالع  َال

 ايعطبٝالالال١, ايًػالالال١ تعًالالالِٝ يف اـالالالاضز يف  ايػالالالعٛز١ٜة اإلغالالال١َٝ٬

ٝ٘ا ايػعٛز١ٜ ايجكاؾ١ ْٚؿط  . زٚي

 ايكالالالازض٠ ايهتالالالب يذلمجالالال١ يًذلمجالالال١ ٚطالالال  َطنالالالع إْؿالالالا٤  72

 َطانالالع ٚبالالا بٝٓالال٘ تٓػالالٝل ٖٓالالاى ٜهالالٕٛ إٔ عًالال٢ سالالسّٜجا,

 ايذلمجالالالالالال١ ٚزٚض ا٭خالالالالالالط٣, ايعطبٝالالالالالال١ ايالالالالالالسٍٚ يف ايذلمجالالالالالال١

 امل٪يالالالالالالـ, بالالالالالالسعِ احملًالالالالالالٞ باإلْتالالالالالالاز ٚا٫ٖتُالالالالالالاّ. ايعاملٝالالالالالال١

 يًُبتالالالالالس٥ا تٓؿالالالالط  ضعٝالالالال١  غالالالالالرل ٚطٓٝالالالال١  ْؿالالالالط  زاض ٚإْؿالالالالا٤ 

 .شلِ تؿذّٝعا ٚاملبتس٥ات

 ٚؾكالالالالًٗااـالالالالاضز  يف ايجكاؾٝالالالال١ املًشكٝالالالالات يف ايٓعالالالالط إعالالالالاز٠  73

َٓٗالالالالالالا,  نالالالالالالٌ اختكاقالالالالالالات ٚؼسٜالالالالالالس ,ايتعًُٝٝالالالالالال١ عالالالالالالٔ

 نالالالُٔ أٚ َػالالالتكٌ َ٪ٖالالالٌ ثكالالالايف أٚ َهتالالالب ًَشالالالل ٚتعالالالٝا

 َػالالالالاس١ أنالالالالدل يتػٛٝالالالال١ بعهالالالالٗا أٚ ايػالالالالعٛز١ٜ ايػالالالالؿاضات

 ايالالالسٚض إلبالالالطاظ ايجكاؾالالال١  بالالالٛظاض٠ َالالالطتب  ممهٓالالال١, دػطاؾٝالالال١

 ٚايتعطٜالالالـ ايجكالالالايف, ٚدٗٗالالالا ٚضغالالالِ يًًُُهالالال١, اؿهالالالاضٟ

 .ايعطٜل َٚٛضٚثٗا مببسعٝٗا
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 ايكا٥ُالالالال١, ٚايؿٛيهًٛضٜالالالال١ ايؿالالالالعب١ٝ ايؿالالالالطم مجٝالالالال  تػالالالالذٌٝ  74

ـ  ٚإْؿالا٤  عٌُ, تكاضٜض َٚٓشٗا  عالاملٞ,  َػالت٣ٛ  عًال٢  َتالاس

ٌ  يف ؾالعب١ٝ  ؾٓٝال١  مجعٝات أٚ ؾ١ٝٓ َٚعاٖس  ُتعٓال٢  َٓٛكال١,  نال

 . ضيًذُٗٛ ٚتكسَ٘ ايؿعي, بايذلاخ

 ايهالالالٝاع َالالالٔ عًٝالالال٘ يًشؿالالالاظ ايؿالالال  ايؿالالالعي املالالالٛضٚخ تالالالسٜٚٔ  75

ٝ٘الالالالالا  ْٚؿالالالالالطٙ  ٚايٓػالالالالالٝإ, ِ  ٚخاضدٝ٘الالالالالا, قً  ا٭ؾالالالالالطاز  ٚزعالالالالال

 املالالالالالٛضٚخ عًالالالالال٢ اؿؿالالالالالاظ يف ايؿطزٜالالالالال١ املبالالالالالازضات أقالالالالالشا 

 .  ٚايؿٛيهًٛض

 يف عالالالالالالت ايالالالالالاليت ٚايسضاغالالالالالالات ا٭عالالالالالالاخ َالالالالالالٔ ا٫غالالالالالالتؿاز٠  76

 اجملتُالالالالالال  ثكاؾالالالالالال١ سالالالالالالٍٛ ٚغرلٖالالالالالالا ايػالالالالالالعٛز١ٜ اؾاَعالالالالالالات

 ؾٝالالال٘ اؿاقالالال١ً ايالالالتػرلات يتتػالالالل َالالال  ٜٛٛطٖالالالا,ت َٚتًٛبالالالات

 ض٩ٜالالالالال١ وكالالالالالل ٚمبالالالالالا ايسٚيالالالالال١, َطتهالالالالالعات غٝاغالالالالال١ ٚؾالالالالالل

 .0212 املًُه١

 ايجكاؾٝالالال١ املطانالالالع ٚتٛالالالٜٛط تةغالالالٝؼ ا٫غالالالتجُاض يف تؿالالالذٝ   77

 يالالالالسِٜٗ مبالالالالا يًُالالالالٛاطٓا َتاسالالالال١ يتهالالالالٕٛ َسٜٓالالالال١, نالالالالٌ يف

 َالالال   ايؿالالالطانات عكالالالس داْالالالب إىل َٚٛاٖالالالب, طاقالالالات َالالالٔ

 َٚٓشٗالالالالالا ٚعاملٝالالالالال١, ١ٚإغالالالالال٬َٝ عطبٝالالالالال١ ثكاؾٝالالالالال١ َ٪غػالالالالالات

 .  ايجكاؾ١ٝ َؿطٚعاتٗا ٚإقا١َ يتٓؿٝص املٓاغب١  ا٭َانٔ

 َٓتذالالالالالالالالال١, ٚظاض٠ تكالالالالالالالالالبض إٔ ب َهاْٗالالالالالالالالالا ايجكاؾالالالالالالالالال١ ٚظاض٠  02

 مبالالالا ,0212 ض٩ٜالالال١ أشُضع َالالالٔ ٚشضاع قالالالَٛٞ, زخالالالٌ َٚكالالالسض

 َٚؿالالالاضٜ  َتٓالالالٛع, ٚثكالالالايف ؾالالالعي َالالالٛضٚخ َالالالٔ يالالالسٜٓا ٜتالالالٛؾط

 .اإلْؿا٤ ؼت َػتكب١ًٝ غٝاس١ٝ
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 :امللدص التيفيذي 

 املع٢ٓ ٚايس٫ي١ . .ةٚظاض٠ ايجكاؾ١.يكه١ٝ: ا

ُ٘الال اايجكاؾال١ قالٛضّ   ُتعالسٗ   ,0212يف ايتُٓٝال١ ٚض٩ٜال١ املًُهالال١    اَٗ

 ٚظاض٠ خالالال٬ٍ َالالالٔ ايط٩ٜالالال١ يف ؾاعًٝالالال١ أنجالالالط غالالالٝهٕٛ ٚتٛظٝؿٗالالالا

اييت أعًٓٗا ٚيالٞ   0212أضغت ض١ٜ٩ ايػعٛز١ٜ يًجكاؾ١. ؾكس  َػتك١ً

 ,جكاؾال١ ايػالعٛز١ٜ  ايعٗس ا٭َرل قُس بٔ غًُإ ا٬ْٛقال١ دسٜالس٠ يً  

  ٗٛ ٍ ايالالالٛط  مالالالٛ ايتُٓٝالالال١  باعتباضٖالالالا أسالالالس أٖالالالِ قطنالالالات ايتشالالال

 . ايبؿط١ٜ

ؼالالسثت ايٛضقالال١ عالالٔ اـٛالال١ ايؿالالا١ًَ يًجكاؾالال١ ايعطبٝالال١, ٚخٛالال١   

 َؿكالالًٟاايتُٓٝالال١ ايػازغالال١ يًًُُهالال١ ايعطبٝالال١ ايػالالعٛز١ٜ ايالاليت تعتالالدل    

ٔ  عالسّزا  تهالُٓت  سٝالح  املًُهال١,  يف ايجكاؾ١ٝ ايت١ُٝٓ يف تاضىٝ٘ا  َال

. ثِ ؼسثت عالٔ  اجملتُ  يف ايجكاؾ١ٝ ايت١ُٝٓ فاٍ يف امل١ُٗ ٚضاحملا

ا٭غالالالاؽ ايالالالصٟ قاَالالالت عًٝالالال٘ ايع٬قالالال١ بالالالا ايجكاؾالالال١ ٚاإلعالالال٬ّ يف       

املًُهالالالال١, ٚنٝالالالالـ سالالالالسخ ايتٓالالالالاؾط بالالالالا امل٪غػالالالالات اإلع٬َٝالالالال١  

ٚا٭دٗالالالع٠ ايجكاؾٝالالال١ بالالالسٟيا َالالالٔ ايتهاَالالالٌ املٓؿالالالٛز, ٚايالالالصٟ نالالالإ    

تدكالالل ٫ تًالالي  َةَٟٛيالالا, ٚبكٝالالت نالالجرل َالالٔ ٚظالالا٥ـ اإلعالال٬ّ امل     

َٚ  تطٗغذ ايٓعالط٠ إىل  . ا٫ستٝادات ايؿع١ًٝ ؾُٗٛض ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ

ٝ٘ا     بالالا تتػالال  ايؿالالك١ بالالسأتنالالطٚض٠ ايؿالالطام بالالا ايكٛالالاعا َ٪غػالال

 مبدتًالالالالـ  خالالالالط داْالالالالب َالالالالٔ ٚايجكالالالالاؾٝا داْالالالالب َالالالالٔ اإلع٬َالالالالٝا

  تجكٝؿٝالال١ أٚة ثكاؾٝالال١ غٝاغالال١ عًالال٢ ا٫تؿالالام عالالسّ ْتٝذالال١ َؿالالاضبِٗ,

ٔ   إع١َٝ٬ غٝاغ١ ع٢ً ا٫تؿام عسّ ٚيف املكابٌ, ٚاسس٠,  ٚاسالس٠ َال

 .ٚايجكايف اإلع٬َٞ ايٛطؾا ٔقبٌ
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ثالالالِ ططسالالالت ايٛضقالالال١ بعالالال  اؿكالالالا٥ل ايالالاليت قالالالازت ي٬ْؿكالالالاٍ   

ٌ  امل٪غػٞ با ايكٛاعا اإلع٬َٞ ٚايجكايف, أُٖٗا: ععٚف  ٚغالا٥

ـ  تعتكس ٭ْٗا ايجكاؾ١ٝ  امل٪غػات َ  ايتعاطٞ عٔ اإلع٬ّ  يف نالع

 ٭زا٤ محاغالالٗا ْٚكالالل داْالالب, َالالٔ كاؾٝالال١ايج امل٪غػالالات َكالالساق١ٝ

 . خط داْب َٔ ٚظا٥ؿٗا

ٚتًدكالالت ايتعكٝبالالات ايالاليت دالالطت عًالال٢ ٖالالصٙ ايٛضقالال١ يف: أْالال٘        

ِ  أُٖٝال١  َٔ بايطغِ ٞ  ايتٓعالٝ ٌ  إلزاض٠  امل٪غػال  إٔ إ٫ ايجكالايف,  ايعُال

ٔ  ايكٛالاع ٜٓبجالل   ٖصا تعٗجط ٌ  ؾًػالؿ١  َال  ايؿالُٛي١ٝ  ٜٓككالٗا  اياليت  ايعُال

 قالالالٝػ١ بالالالةٟ ؾالالالايٛظاض٠. ُالالالٌٚايع ايؿهالالالط يف ٚايتٓالالالاغِ ٚايتهاَالالالٌ

 ايعُالالالٌ َهالالالُٕٛ عًالالال٢ ٜعتُالالالس عًُالالالٗا ٚلالالالاح ا٬ْٛقتٗالالالا ناْالالالت,

 ٜالالٛؾط يًجكاؾالال١ َػالالتك١ً ٚظاض٠ ؽكالالٝل نالالإ ٚإٕ .ا٭ٚىل بايسضدالال١

 . ٚايتُٝع يًذلنٝع أضن١ٝ

 قالالال٣ٛ أٜهالالالا ؾًالالال٘ مماْعالالال١, قالالال٣ٛ ايجكالالالايف يًالالالتػرلٚنُالالالا إٔ 

ٟ  دالع٤  ا٭َطٜٔ ٚن٬ َػطع١, ٔ  عهالٛ ِ  َال  ٚ يٝالات  ايجكاؾال١,  دػال

 ٚظاض٠ َُٚٗالال١ ايتٛالالٗطف, ٜعذلٜالال٘ ٚن٬ُٖالالا ثكاؾالال١, أٟ يف" عٝالال١طبٝ"

 ػعًالالالُٗا ٚإٔ اٯيٝالالالتا, ٖالالالاتا بالالالا ايتالالالٛاظٕ تهالالالب  ايجكاؾالالال١ إٔ

 .  ايٛبٝعٞ غٝاقُٗا يف ٜػرلإ

 ْٚاقؿالالت املالالساخ٬ت ايالاليت زاضت سالالٍٛ َٛنالالٛع ايكهالال١ٝ تالالةثرل   

ايػالعٛز١ٜ,   يف ايجكالايف  املؿالٗس  عًال٢  اإلع٬ّ عٔ ايجكاؾ١ ؾكٌ قطاض

 ايؿعب ١ٜٖٛ تعهؼ ْاع١ُ هٔ يًجكاؾ١ إٔ تهٕٛ ق٠ٛٚنٝـ مي

 ٫ ايٝالالّٛ اؾسٜالالس٠ ايػالالعٛزٟ؟ ٚأؾالالاضت املالالساخ٬ت إىل إٔ ايػالالعٛز١ٜ

 قالال٠ٛ تةغالالٝؼ عًالال٢ تعُالالٌ بالالٌ ايعػالالهط١ٜ, ايكالال٠ٛ عًالال٢ ؾكالال  تعتُالالس
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ٝ٘الالا يٝتٛانالالب ٖٚٝهًتالال٘, اجملتُالال  شلٓسغالال١ ْاعُالال١  اـٛالال  َالال  ؾعً

 ؾهطٜ٘الالالا ؾالالالطٜٟها ٜهالالالٕٛ دٝالالالٌ ٚت٦ٝٗالالال١ املػالالالتكب١ًٝ, ا٫قتكالالالاز١ٜ

 ٚثكاؾٝ٘ا.

ّ  تعال   ايجكاؾ١ ٚشٖب املٓاقؿٕٛ إىل إٔ قٓاع١  ايتُٓٝال١  إٔ ايٝالٛ

 ايجكاؾالالال١ تُٓٝالالال١ إٕ بالالالٌ ا٫قتكالالالاز١ٜ  ايتُٓٝالالال١ عًالالال٢ سهالالالّطا يٝػالالالت

 ٖٜٛالال١ يًٜٗٛالال١, ساًَالال١ ايجكاؾالال١ إٔ باعتبالالاض خاقالال١, أُٖٝالال١ تؿالالهدٌ

 ٚايؿهط. ٚاإلْػإ ايٛطٔ

قٝات, أُٖٗالا:  ايتٛ ٚيف ْٗا١ٜ ايٓكاف, ططح املًتك٢ عسّزا َٔ

 ايجكالالايف, ٚا٫ْتُالالا٤ احملًٝالال١ اشلٜٛالال١ تععٜالالع بالالا تالالٛاظٕ َعازيالال١ إهالالاز

ٍ  ا٫ْؿتاح ٚبا ٕ  زٕٚ َعال٘,  ٚا٫ْالسَاز  اٯخالط  ٚقبالٛ . إقكالا٤  أٚ شٚبالا

ِ  ٚاملطتهالعات  ايجٛابالت  ؼٚسز ثكاؾ١ٝ غٝاغ١ ٚن   ا٭غاغال١ٝ  ٚايكالٝ

 ؾال١ ايجكا َكَٛات ع٢ً يًُشاؾع١ َٚعاٜرل ايجكايف, ايؿعٌ ت٪طدط اييت

 تكالالٗسض َالالٔ ؼالالٗس ضقالال١ٓٝ ثكاؾٝالال١ َٓالالابط ٚإهالالاز ايػالالعٛز١ٜ, ايعطبٝالال١

 بايُبعالالالس ا٫ٖتُالالالاّ. ايٓانالالالذ١ غالالالرل ايجكاؾالالال١ شٟٚ أٚ ايجكاؾالالال١ َالالالسعٞ

ٔ  ملسْٗا, ا٭دٝاٍ يس٣ ا٫ْتُا٤ ضٚح يتعُٝل املًُه١ ملسٕ ايجكايف  َال

 إقاَال١  يف اـاقال١  ٚايطعٝال١  ايعاَال١  امل٪غػات ٚتؿذٝ  زعِ خ٬ٍ

 شا٥كال١  إؾالباعات  ناؾال١  ؼكل اييت ايجكاؾ١ٝ ؿعايٝاتٚاي املٗطداْات

٘  يًشؿالاظ  ايؿ  ايؿعي املٛضٚخ تسٜٚٔ. ٚاؾُٗٛض ٔ  عًٝال  ايهالٝاع  َال

ٝ٘الالالالا ْٚؿالالالطٙ  ٚايٓػالالالٝإ,   أقالالالالشا  ا٭ؾالالالطاز  ٚزعالالالالِ ٚخاضدٝ٘الالالا,  قً

نُالا إٔ   .ٚايؿٛيهًالٛض  املالٛضٚخ  عًال٢  اؿؿالاظ  يف ايؿطز١ٜ املبازضات

 زخالالالٌ َٚكالالالسض ٓتذالالال١,َ ٚظاض٠ تكالالالبض إٔ ب َهاْٗالالالا ايجكاؾالالال١ ٚظاض٠

ٔ  ٚشضاع قَٛٞ, ٔ  يالسٜٓا  ٜتالٛؾط  مبالا  ,0212 ض٩ٜال١  أشضع َال  َالٛضٚخ  َال

 .اإلْؿا٤ ؼت َػتكب١ًٝ غٝاس١ٝ َٚؿاضٜ  َتٓٛع, ٚثكايف ؾعي
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 :مكدمة 

, ايُٛٛسالالالال١, ب زضادٗالالالالا يكالالالالٓاع١  0212املًُهالالالال١ ض٩ٜالالالال١ إٕ 

ايذلؾٝالالال٘ نالالالُٔ فالالالا٫ت ايتُٓٝالالال١, ت٪نالالالس اغالالالتٝعابٗا ٫ستٝادالالالات  

س إزضانٗالالالا ٭ُٖٝالالال١ ايعٛاَالالالٌ ايؿهطٜالالالال١    نُالالالا ت٪ندالالال   ,اجملتُالالال  

ٚايٓؿػالال١ٝ ٚايطٚسٝالال١ يف تُٓٝالال١ ايؿالالعٛ , ؾايتُٓٝالال١ يٝػالالت اقتكالالاّزا   

ّْالالا َتٛالالّٛضا ؾشػالالب, بالالٌ أّٜهالالا بٓالالا٤ فتُالال  غالالًِٝ   ؾ كالال , ٫ٚ عُطا

قالازض عًال٢ ؼكٝالل أٖالساف ايط٩ٜال١. ٚعٓالسَا ضبٛالت ايط٩ٜال١          ,َتٛاظٕ

ايُٛٛس١ با َػت٣ٛ املعٝؿ١ ٚايؿعٌ ايجكايف, ؾكس أؾاضت بٛنالٛح  

إىل أُٖٝالال١ ايعاَالالٌ ا٫قتكالالازٟ ايالالصٟ تٓٛالالٟٛ عًٝالال٘ قالالٓاع١ ايجكاؾالال١  

ايذلؾٝ٘ ايػعٛز١ٜ.. غٝام قًٞ قٓاع١ يصا ناْت قه١ٝ   ٚايذلؾٝ٘

َٔ ايكهاٜا امل١ُٗ اييت ططسٗا ًَتك٢ أغباض َٔ خ٬ٍ ٚضقال١   عاملٞ

ايعُالالالٌ ايالالاليت قالالالسَتٗا أ. عالالالبرل خايالالالس. ٚمت ايتعكٝالالالب عًالالال٢ َٛنالالالٛع     

ايذلؾٝالال٘ ايالالصٟ ايٛضقالال١, ٚدالالطت سٛشلالالا َالالساخ٬ت عسٜالالس٠ ْاقؿالالت: ة  

ْطٜالالُس, َالالٛاضز قالالٓاع١ ايذلؾٝالال٘, أضبالالاح قٛالالاع ايذلؾٝالال٘, ايذلؾٝالال٘ ٖالالٛ   

ا٭قالالالٌ ٚسالالالل يًذُٝالالال , َتًٛبالالالات قالالالٓاع١ ايذلؾٝالالال٘, قالالالٛض٠ ٦ٖٝالالال١  

ايذلؾٝالالال٘ ٚأْؿالالالٛتٗا املكبٛيالالال١, ايذلؾٝالالال٘ بالالالا املُالالالاْعا ٚاملالالالٛاؾكا      
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ايالساعُا, املُاْعالال١ يالبع  أؾالالهاٍ ايذلؾٝال٘, بعالال   ثالاض ؾعايٝالالات     

  ٘  . ٚيف ايٓٗاٜالال١ اقالالذلح ا٭عهالالا٤  ايذلؾٝالال٘, ؾعايٝالالات ٚأْؿالال١ٛ ايذلؾٝالال

امل١ُٗ  ٚؾُٝا ًٜٞ ْٗل ايٛضق١ اياليت  املٓاقؿٕٛ ايعسٜس َٔ ايتٛقٝات 

ٚعكَّالالب عًٝٗالالا ايالالسنتٛض/ ؾٗالالس    , / عالالبرل خايالالس ا٭غالالتاش٠ نتبتٗالالا

 ايٝشٝا, ٚايسنتٛض/ ضٜاض لِ.
 

)صاياعة الففياُ   كتبت أ. عبري خالد و ورقتَا الزئيضاة عاً   

 ٦ٖٝالال١ أقالالسضت٘ سالالسٜح تكطٜالالط يف (:الضااعودية.. صااياي حملااي عاااملي

 عالالالسز إٔ اتهالالالض ا٭دالالالٛض,ٚ ايتٛظٝالالالـ عالالالٔ 0275 عالالالاّ اإلسكالالالا٤

 40722بالالالال ُٜكالالالٖسض ٚايؿٓالالالٕٛ ايذلؾٝالالال٘ قٛالالالاع يف ايعالالالاًَا ايػالالالعٛزٜا

٘  قٛالاع  يف ايعالاًَا  ايػالعٛزٜا  غالرل  بُٝٓا ؾدل, ٕ  ايذلؾٝال  ٚايؿٓالٛ

 َالالالالٔ عالالالالسّزا أنجالالالالط ايػالالالالعٛزٜا غالالالالرل إٔ أٟ. 070222  ؾُٝكالالالالٖسض

 ٖالالصا يف ايػالالعٛزٟ ضاتالالب َتٛغالال  ٚبُٝٓالالا. َالالطات بالالةضب  ايػالالعٛزٜا

ٟ  غالرل  ايعاٌَ ٜتػًِ ضٜاٍ, 3222  ُٜكاض ايكٛاع  قٛالاع  يف ايػالعٛز

 إٔ أٟ. َتٛغالالالال  مبعالالالالسٍ ؾالالالالٗطٜ٘ا ضٜالالالالاٍ 7522 ٚايؿٓالالالالٕٛ ايذلؾٝالالالال٘

 إٔ ًٜٚشغ. تكطّٜبا َطات بج٬خ ا٭دٓي َٔ أنجط ٜػتًِ ايػعٛزٟ

 َالالٔ أنجالالط بؿالالطم وعالال٢ -ادتُاعٝالال١ يعٛاَالالٌ ضمبالالا -ايطدالالٌ

 ايط٩ٜالال١ بةٖالالساف تتعًالالل اقتكالالاز١ٜ ٚيالالسٚاعٞ. اجملالالاٍ ٖالالصا يف املالالطأ٠

ٍ  يطؾال   ايػالاع١ٝ  0212 ايٛط١ٝٓ ـ  َعالس ٟ  ايؿالا   تٛظٝال  يف ايػالعٛز

ٌ  ع٢ً املطأ٠ يتؿذٝ  إناؾ١ ي٘, َةيٛؾ١ تهٔ مل قٛاعات  يف ايعُال

 ايٛضقالال١ ٖالالصٙ ُتهتالالب أّٜهالالا, ثكاؾٝالال١ ٚيالالسٚاعٞ َتعالالسز٠, قٛاعالالات

٘  قٓاع١ عٔ ايع١ًُٝ ٔ  ايػالعٛز١ٜ  يف ايذلؾٝال  اقتكالاز١ٜ  ْعالط  ٚدٗال١  َال

 ٚاتكالالاي١ٝ إع٬َٝالال١ تؿالالطٜعات ططٜالالل ٔعالال تٜٛٛطٖالالا ٚقابًٝالال١ ٚؾٓٝالال١,
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 ايتبآٜالالات ا٫عتبالاض  بعالالا ا٭خالص  َال   أخالالط٣, زٍٚ يف لاسٗالا  أثبتالت 

 بًالس  ٚأٟ ايػعٛز١ٜ با ٚاؾػطاؾ١ٝ ٚايتاضى١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ايجكاؾ١ٝ

 .ٚتعكٝباتٗا ايٛضق١ ٖصٙ يف شنطٙ ٜتِ  خط

ٝ٘اة ايذلؾٝ٘ -  :قًٞ - عاملٞ غٝام  ٚاقتكازٜ٘ا ؾٓ

 747" ْتؿًالالالٝهؼ"ٚ ز٫ٚض, ًَٝالالاض 732" زٜعْالالالٞ" قُٝالال١  ُتكالالٖسض 

ٕ  نُالالا تٓبالالة  ًَٝالالاض ز٫ٚض,  ايعاملٝالال١  ايػالالُٝٓا  يكالالٓاع١ ا٫قتكالالازٜٛ

 سٝالح  ايكاز١َ, يًػٓٛات دٝس٠ بةضباح  ٚايطقُٞ ايتكًٝسٟ بؿكٝٗاة

 16 سٛايٞ َٔ ايعامل١ٝ ايتصانط ؾباى عا٥سات تعٜس إٔ املتٛق  َٔ

 ًَٝالالاض 32 َالالٔ ط ٜكالال َالالا إىل 0274 عالالاّ يف أَطٜهالالٞ ز٫ٚض ًَٝالالاض

 أندل ٚأَطٜها ٚاشلٓس ايكا تعٗس. 0202 عاّ يف أَطٜهٞ ز٫ٚض

 ُتبالالاع ايالاليت ايتالالصانط عالالسز سٝالالح َالالٔ ايعالالامل, يف يٮؾالال٬ّ ا٭غالالٛام

 أَطٜهالالالا يف ؾالالالًِٝ تالالالصنط٠ ًَٝالالالاض 7.0 ٜكالالالاض  َالالالا بٝالالال  مت. غالالالٜٓٛ٘ا

 ايذلؾٝالالال٘ قٛالالالاع وكالالالل إٔ املتٛقالالال  َٚالالالٔ ,0274 عالالالاّ يف ٚسالالالسٖا

 ٞ ٞ  ز٫ٚض اضًَٝال  13.1 ايػالُٝٓا٥ ٍ  ايعا٥السات  َالالٔ أَطٜهال  عالالاّ عًالٛ

٘  أؾالهاي٘,  بهاؾال١  ايذلؾٝ٘ بةٕ ٜ٪نس شيو نٌ.0277  ٚؾالهً

ٔ  نالبرل,  ػاضٟ ْؿاط ؼسّٜسا, ايػُٝٓا٥ٞ ٝ٘الا.  ٚيهال  ٖٚٓالاى  قً

 ايؿا٥الالس٠ يتشكٝالالل ا٫عتبالالاض بعالالا أخالالصٖا عًٝٓالالا ٜٓبػالالٞ نالالجرل٠ أَالالٛض

 انٞؼال  قتٜٛالات  قٓاع١ ا٭َٛض ٖصٙ أٍٚاقتكازٜ٘ا, َٓ٘ املطد٠ٛ

 تتُٛنالالال  ْؿػالالال٘ ايٛقالالالت ٚيف َٚانالالالِٝٗ, ٚسٝالالالاتِٗ ايٓالالالاؽ ػالالالاض 

 ٜػالالالتكط٥ٗا عسٜالالالس٠ عاملٝالالال١ غالالالٝاقات نالالالُٔ ٚشنالالالٞ دٝالالالس بؿالالالهٌ

ّ  إىل باإلنالاؾ١  ٖصا .املدتل ٍ  عالس ٞ  اؾاْالب  إُٖالا  عاملٝ٘الا  ايتؿالطٜع

ٝ٘ا  .ايذلؾٝ٘ قٓاع١ َٔ ٚقً
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 َجًٟا: ايك١ٝٓٝ ايتذطب١ -

ُ٘ا ايٓاع١ُ ايك٠ٛ َؿّٗٛ بسأ  ايػالٓٛات  يف ٝٓٝايًكال  بايٓػالب١  َٗ

ٔ  يًتعالبرل  نػبٌٝ ا٭خرل٠,  ايسٚيٝال١,  يًع٬قالات  ايجكاؾٝال١  ا٭بعالاز  عال

 إع٬َٗالا  ٚعسٜس ٚغا٥ٌ تٛغٝ  يف ايسٚي١ ٫غتجُاض عًُٞ ٚنسيٌٝ

 ايكال١ٝٓٝ  ايتذطب١ يف ٚامل٬سغ. غٛا٤ سس ع٢ً ٚايذلؾ١ٝٗٝ اإلخباض١ٜ

َّالالا تالالٛيٞ أْٗالالا ٖالالٛ  يًدالالاضدٞ, َٓالال٘ أنجالالط ايالالساخًٞ بالالاملتًكٞ اٖتُا

ٞ  ايتٛٗغ  زعُٗا يف دًٞ بؿهٌ ٜتهض ا٭َط ٖصاٚ  يتًؿاظٖالا  ايالسٚي

 ايذلؾٝٗٝالالالال١ ايٛغالالالالا٥  يتهالالالالت٬ت ٚتُٓٝتٗالالالالا املطنالالالالعٟ, ايالالالالٛط 

 احملتالال٣ٛ عًالال٢ ايذلؾٝٗالالٞ ا٫غالالتجُاض َععالالِ ٜكالال  ايكالالا يف. ايكالال١ٝٓٝ

 ايالاليت يًهٝؿٝالال١ ا٫ٖتُالالاّ َالالٔ ايكًٝالالٌ إ٫ ُٜعالال  ٚمل احملًالالٞ, ايجكالالايف

 ٚاحملتٜٛالالالات ايعالالالاملٞ اإلعالالال٬ّ َالالال  ايكالالالٝ  اؾُٗالالالٛض بٗالالالا ٜتؿاعالالالٌ

ٔ . املػالتٛضز٠  ايجكاؾٝال١  ٔ  اقتبالالاؽ ميهال  تطؾٝٗٝ٘الالا ايكال١ٝٓٝ  ايتذطبال١  َال

 ِ  بؿالالالالهٌ ٚتٜٛٛطٖالالالا  ايٛطٓٝالالال١,  ايٓاعُالالال١  يًكالالال٠ٛ  اؾٝالالالس  تالالالٛظٝؿٗ

 .احملًٝا ٚايػهإ املٛاطٓا َ  ٜتُاؾ٢

 ٚؼسٜالالّسا ايٓاعُالال١, ايكالال٠ٛ َٛنالالٛع ٜعالالٗس املعاقالالط٠, ايكالالا يف

 ايكالالشؿٞ اؾالالسٍ َٛنالالٛعات أٖالالِ أسالالس ,ايذلؾٝٗٝالال١ املٓتذالالات عالالدل

 ممالالا ٜالالَٛٞ  ؾالالب٘ ٚبؿالالهٌ احملًالالٞ, املػالالت٣ٛ عًالال٢ ٚا٭نالالازميٞ

 َالالا ٖٓالالاى .ايٓاعُالال١ ايجكاؾٝالال١ قٛتٗالالا بتٛالالٜٛط ايكالالا ايتالالعاّ ٜعهالالؼ

 ايكا يف سه١َٝٛ زضاغات َٚطانع داَعٝ٘ا َطنّعا 32 ُٜكاض 

 قالٓاعات  يف ايٓاعُال١  ٚايكال٠ٛ  ايعاَال١  ايسبًَٛاغ١ٝ يسضاغ١ ككك١

 عالالاّ بعالالس َععُٗالالا تةغالالٝؼ مت ايذلؾٝالال٘, َٚٓٗالالا ٚايجكاؾالال١, ٬ّاإلعالال

 ٜتعًالالل ؾُٝالالا أَطٜهالالا تطنالالع بُٝٓالالا أْالال٘ بايالالصنط اؾالالسٜط.0222
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 ؾالال ٕ اقتكالالاز١ٜ, أٚ غٝاغالال١ٝ دٛاْالالب إبالالطاظ عًالال٢ ايٓاعُالال١ بالالايك٣ٛ

 ايػالالٝاس١ تععٜالالع قًٝالال١, َجالالٌ: أخالالط٣ دٛاْالالب عًالال٢ تطنالالع ايكالالا

ّ  يٛغا٥ٌ ٞايعامل ٚايٛقٍٛ احملًٝا, ايػهإ با ايساخ١ًٝ  اإلعال٬

 ايٛطٓٝالال١, يًػالال١ ايالالسٚيٞ ٚا٫غالالتدساّ ايسٚيالال١, تطعاٖالالا ايالاليت احملًٝالال١

 .ٚايكٝؿ١ٝ ايؿت١ٜٛ ا٭ٚملب١ٝ ا٭يعا  يف ايصٖب١ٝ املٝسايٝات ٚعسز

 ايذلؾٝ٘: بكٓاع١ ٜتعًل ؾُٝا ايتؿطٜعٞ اؾاْب -

ُّالا  ؾ ْٗا ايذلؾ١ٝٗ, قٓاع١ دػطاؾ١ٝ ايٓعط عٔ بػ   تطدال   زا٥

ٛ  اياليت  اؾٛاْب ٚأسس. احمل١ًٝ تًو داْب ىلإ عامل١ٝ يتؿطٜعات  تالسع

 ٚاملتٛغال١ٛ  ايكالػرل٠  املؿالاضٜ   تؿالذٝ   ايعاملٝال١  ايذلؾٝ٘ تؿطٜعات شلا

 -املجالالالاٍ غالالالبٌٝ عًالالال٢ -شيالالالو نالالالُٔ ٜٚالالالسخٌ. ايكٛالالالاع ٖالالالصا يف

 تكٓٝالالالات يف املدتكالالال١ أٚ ايذلؾٝٗٝالالال١, با٭ْؿالالال١ٛ املعٓٝالالال١ امل٪غػالالالات

ٞ  ايالالصنا٤   أنجالالط  ٝالال١ تطؾٝٗ قتٜٛالالات  إلْتالالاز  املػالالتدس١َ  ايكالالٓاع

 تًالالو أٚ ٚاملٛغالالٝك٢, ٚايتكالالٜٛط اإلخالطاز  يتكٓٝالالات باإلنالالاؾ١ دالٛز٠, 

ٛ  اييت ايتػٜٛك١ٝ امل٪غػات ٔ  تالسع  ايكٛالاع  يف ي٬غالتجُاض  املػالتجُطٜ

 PwC’s "Global"تكطٜالط  يف ٜكاٍ. شيو ٚغرل بايػعٛز١ٜ, ايذلؾٝٗٞ

entertainment and media outlook 2017-2021 ٕاإلْذلْالالت أ 

 تطؾٝالالال٘ قالالالٓاع١ بالالالةٟ يًٓٗالالالٛض عالالالاًَا ٖالالالِأ غالالالٝهْٛإ ٚايػالالُٝٓا 

 ٔقبالالٌ َالالٔ ؾُٝٗالالا ا٫غالالتجُاض زعالالِ املٓٛكالالٞ َالالٔ ٚغالالٝهٕٛ قًٝالال١,

 .ايػًٛات
 

 ٜؿالالالػٌ اشلٓالالالٛز أسالالالس نالالالإ: تعكياااب د. فَاااد اليحياااا ٚنالالالإ 

 ؾالالطع يف تطقٝالال١ ٚدا٤تالال٘ بايطٜالالاض, ايبٓالالٛى أسالالس يف دٝالالّسا َطنالالّعا

ٞ  يف يًبٓو ٘  ٚغالازض  ٚايعال٠ٚ٬,  بايذلقٝال١  ؾالطح   زبال  ى,ٖٓالا  إىل بعا٥ًتال
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ّٝالالا ايطٜالالاض إىل ايعالالٛز٠ طًالالب أؾالالٗط بهالالع١ بعالالس ٚيهٓالال٘  عالالٔ َتدً

ٔ  ايػعٛزٜٕٛ ظ٩٬َٙ غةي٘ ٚملا. ايذلق١ٝ  نٓالت  ٖٓالا  قالاٍ:  ايػالبب.  عال

 مل زبالالالٞ يف بُٝٓالالالا املطتالالالب, َالالالٔ بالالال٘ بالالالةؽ ٫ قالالالسّضا تالالالٛؾرل أغالالالتٛٝ 

ايػالالُٝٓا  املٛالالاعِ ٚزٚض بػالالبب َكالالاضٜؿٞ  ظازت بالالٌ ٖالالصا, أغالالتٛ 

َّا املسؾٛع ٘ايذلؾٝ أٟة ٚاملٗطداْات ٚامل٬ٖٞ    عُٛ

 غالاع١  بعالس  غاع١ ايكًٛ  عٔ ٚايذلٜٚض إْػا١ْٝ, ساد١ ايذلؾٝ٘

ٔ  ٚايٓؿػال١ٝ.  اؾػالس١ٜ  يًكالش١  نطٚضٟ  َجًالح  إٕ ْكالٍٛ:  إٔ ٚميهال

 ايعُالالالٌ, ؾالالالطم ٚتالالالٛؾرل املػالالالتًٗو, َالالالٔ ايذلؾٝالالال٘ ٜتهالالالٕٛ قالالالٓاع١

 ايعؿالالالط يًػالالالٓٛات ا٫غالالالتجُاض١ٜ خٛتٗالالالا ٚيف. َٓٗالالالا املالالالايٞ ٚايعا٥الالالس

٘  ايعاَال١  اشل١٦ٝ أعًٓت املكب١ً,  ايػالعٛز١ٜ  ايعطبٝال١  املًُهال١  يف يًذلؾٝال

ٕ . ايػال١ٓ  يف ز٫ٚض ًَٝالاض  2.4 ُٜكالاض   َالا  اغالتجُاض  ْٝتٗا عٔ  ٚاإلعال٬

 ؾالالالالطم ٚدالالالالٛز عالالالالٔ يًُػالالالالتجُطٜٔ تٛنالالالالّٝشا وُالالالالٌ شاتالالالال٘ سالالالالس يف

 زاعُالالالال١ اشل٦ٝالالالال١ ٚإٔ املًُهالالالال١, يف ايذلؾٝالالالال٘ قٛالالالالاع يف اغالالالالتجُاض١ٜ

 . ٛاعايك ٖصا يف ا٫غتجُاض ع٢ً ععَٛا ساٍ يف يًُػتجُطٜٔ

 أمحالالس ايػالالعٛز١ٜ ايذلؾٝالال٘ ٦ٖٝالال١ إزاض٠ فًالالؼ ض٥الالٝؼ ٚنؿالالـ

ٔ  تًؿعْٜٛٝال١  َكابًال١  يف اـٛٝب ٞ  تةغالٝؼ  عال  ؾالطن١   322ة سالٛاي

 اشل٦ٝالال١, عُالالط َالالٔ ا٭ٍٚ ايعالالاّ خالال٬ٍ ايذلؾٝالال٘ قالالٓاع١ يف َتدككالال١

 تطنالع  اشل٦ٝال١  إٔ إىل إنالاؾ١ٟ  عٌُ, ؾطق١ أيـ  00ة تٛؾطت نُا

ٝ٘ا  اؿالسا٥ل  َجالٌ:  ايذلؾٝ٘, ع١يكٓا ا٭غاغ١ٝ ايب١ٝٓ تؿٝٝس ع٢ً ساي

 .ٚغرلٖا امل٬ٖٞ, َٚسٕ ايهبرل٠,

٘  أْؿ١ٛ إىل باإلناؾ١  نالجرّلا,  تتعاٜالس  ايكا٥ُال١, ٚاياليت   ايذلؾٝال

" ايكسٜالال١" ُٖالالا: اجملالالاٍ, ٖالالصا يف طُٛسالالإ َؿالالطٚعإ ٖٓالالاى ٜبكالال٢
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" ّْٝٛ" َٚس١ٜٓ ,0202 يف َٓ٘ ا٭ٚىل املطس١ً تٓتٗٞ إٔ ُٜتٛق  ٚايصٟ

 املتدككالال١, ايتػالالع١ قٛاعاتٗالالا أسالالس ؾٝالال٘ايذل ُٜعالالٗس ايالاليت ايع٬ُقالال١

 ايٛاقالال١ َٚػالالتكبٌ اإلْػالالا١ْٝ, اؿهالالاض٠ َػالالتكبٌ تػالالتٗسف ٚايالاليت

ٌ  ايتٓكالٌ,  َٚػتكبٌ ٚاملٝاٙ, ٌ  اؿٜٝٛال١,  ايتكٓٝالات  َٚػالتكب  َٚػالتكب

 َٚػالالالتكبٌ ٚايطقُٝالالال١, ايتكٓٝالالال١ ايعًالالالّٛ َػالالالتكبٌ ٚنالالالصيو ايػالالالصا٤,

 تكبٌَٚػال  اإلع٬َالٞ,  ٚاإلْتالاز  اإلع٬ّ َٚػتكبٌ املتٛٛض, ايتكٓٝ 

ٌ  ايذلؾٝ٘, ٟ  املعٝؿال١  َٚػالتكب ٌ  ايالص ٞ  ا٭غاغال١ٝ  ايطنٝالع٠  ميجال  يبالاق

 .ايكٛاعات

 ايكٛالالاع: ٖالالٞ أغاغالال١ٝ, قٛاعالالات أضبعالال١ َالالٔ ا٫قتكالالاز ٜتالالةيـ

 أٚ ايجالالالالاْٟٛ ٚايكٛالالالالاع ٚايتعالالالالسٜٔ, ٚايكالالالالٝس نايعضاعالالالال١ ا٭ٚيالالالالٞ 

 أٚ ايطابالالال  ٚايكٛالالالاع اـالالالسَات, أٚ ايجايالالالح ٚايكٛالالالاع ايتكالالالٓٝعٞ,

ِٗ. املعطؾ١ اقتكاز ٞ . قالٓاعات  عالس٠  قٛالاع  نٌ ٜٚه  قالٓاع١  ٚتٓتُال

 اضتباٟطالا  تالعزاز  ٚيهٓٗا اـسَات, أٟ ايجايح, ايكٛاع إىل ايذلؾٝ٘

 .املعطؾ١ أٟ ايطاب , بايكٛاع ؾةنجط أنجط

 قالالالٓاع١ َالالالٔ نالالالجرل٠  قالالالٓاعات ايذلؾٝالالال٘ قالالالٓاع١ يف ٚتالالالسخٌ

 ٚايعالامل  ٚبطافال٘,  اإلْذلْالت  ٚقٓاع١ ايػُٝٓا, ٚقٓاع١ ايطٜان١,

 ايطزلالالٞ ٚبؿالالكٝ٘ بةْٛاعالال٘, اإلعالال٬ّ اع١ٚقالالٓ ٚتٛبٝكاتالال٘, ايطقُالالٞ

 .ايتكًٝسٟ ٚغرل ايتكًٝسٟ أٚ ايطزلٞ, ٚغرل

ٍ  قال٠ٛ  ناْالت  قطٜالب,  ٚقت ست٢: "ٚأقتبُؼ  مبالس٣  ُتكالاؽ  ايالسٚ

ٍ  ٚقس. ايكٓاعٞ اإلْتاز يف إغٗاَٗا ِ  َ٪غالؼ  قالا   زّ ا٫قتكالاز  عًال

 ايػالالالً  َُٜكالالالسض ايالالالصٟ ا٫قتكالالالاز ٖالالالٛ اؾٝالالالس ا٫قتكالالالاز إٕ زلٝالالالح:

ٛ  ايػال٧ٝ  ا٫قتكالاز  أَالا  ا٭ٚيٝال١   ٛازاملال  ٜٚػالتٛضز  املكٓع١, ٟ  ؾٗال  ايالص
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 عكالالط إىل ايالالسخٍٛ أبالالٛا  عًالال٢ أْٓالالا ٚاؿالالاٍ. شيالالو عهالالؼ ٜؿعالالٌ

 ٚايطٚبٛتات اٯ٫ت غتشٌ سٝح ايكٓاعٞ, ايصنا٤ عُاز٠ دسٜس,

ٌ  ؾةنجط أنجط ٟ  تػالرلات  ٚغالتشسخ  اإلْػالإ,  قال  تهالدل  أٚ تالٛاظ

 اتغاع مبٛدبٗا ٚغتعزاز ايكٓاع١ٝ, ايجٛض٠ أسسثتٗا اييت تًو عٔ

٘  قٓاع١ إٔ املٓٛك١ٝ ٚايٓتٝذ١ ايؿطاؽ, ٕ  ايذلؾٝال  ؾكال   يالٝؼ  غالتهٛ

 ٚيعالالٌ. ا٭غاغالال١ٝ ا٫قتكالالاز قطنالالات َالالٔ بالالٌ املػالالتكبٌ, قالالٓاع١

 .ايكٓاع١" ٖصٙ يف إغٗاَٗا مبس٣ غٝهٕٛ ايسٍٚ ق٠ٛ قٝاؽ

 ضٜتؿالالٝٛتٛ" ا٭قالالٌ اإلٜٛالالايٞ ايؿطْػالالٞ ايٓاقالالس أطًالالل ختاَالالا 

 ,"ايػالالاب  ٔايؿالال" اغالالِ ايػالالُٝٓا عًالال٢  7701-7657" ةنالالاْٛزٚ

ٕ  بالا  ػُ  ٜكٍٛ: إْٗا سٝح  ايبؿالط١ٜ,  َاضغالتٗا  اياليت  ايػالت١  ايؿٓالٛ

 ٚايٓشالالالالالت, ٚاملٛغالالالالالٝك٢, ٚايطغالالالالالِ, ٚايؿالالالالالعط, ايعُالالالالالاض٠,: ٖٚالالالالالٞ

 ايذلؾٝ٘. نُٔ تسخٌ ٚايطقل  ٚنًٗا

 اؾٛاْالب  أسس ع٢ً : ضنعت ايٛضق١عكَّب د. رياض دماه نُا 

 ؼالسثت  اإلع١َٝ٬. نُا ٚايكٓٛات ايػُٝٓا ٖٚٛ ايذلؾٝ٘, يف امل١ُٗ

 ايتذطبالال١ ٖٚالالٞ اجملالالاٍ, ٖالالصا يف املُٗالال١ ايتذالالاض  إسالالس٣ عالالٔ ايٛضقالال١

 ٫إ ا٭َطٜهٝالال١, ايتذطبالال١ َجالالٌ ايعاملٝالال١ إىل تكالالٌ مل ايالاليت ايكالال١ٝٓٝ

ٛ  َٗالِ,  داْب ع٢ً تطنع أْٗا ِ  ٖٚال ٞ  احملتال٣ٛ  تععالٝ  ٖالصٙ  يف احملًال

ِ  ٕأ ؾهٌأ ٚنٓت .ايكٓاع١ ٘  قالٓاع١ " ايٛضقال١  تػال١ُٝ  ٜالت  يف ايذلؾٝال

 ٚمل ٚقالالسٚز٠, دسٜالالس٠ اجملالالاٍ ٖالالصا يف طبتٓالالاػ ٭ٕ  ... "املًُهالال١

 ٭ٕ ُْٛالض  مٔ نٝسةبايت. غعٛز١ٜ ايكٓاع١ ٖصٙ تهٕٛ ٭ٕ ْكٌ

 عازاتٓالالا َالالٔ ٚتًٓٛالالل غالالعٛز١ٜ, قالالبػ١ شات ايكالالٓاع١ ٖالالصٙ تهالالٕٛ

, اـالاضز  يف ايذلؾٝ٘ ع٢ً ْكطؾ٘ مما دع٤ّا عًٝٓا ٚتكايٝسْا, ٚتٛؾدط

 .ملطس١ًا ٖصٙ إىل يًٛقٍٛ ايٛقت بع  إىل متاز أْٓا ا٫
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 املكالال١ُُ ايٓؿالالاطات بةْالال٘: ايعالالاّ املكالالًٛض يف ايذلؾٝالال٘ ُٜعالالطف

ٔ  ا٫غالذلخا٤,  ٚأ املتعال١  ايٓالاؽ  إلعٛا٤  اؾُٗالٛض  ٜؿالاضى  إٔ ٚميهال

 ا٭ٚبالالطا َؿالالاٖس٠ َجالالٌ: تؿالالاعًٞ, غالالرل بؿالالهٌ ايٓؿالالاطات ٖالالصٙ يف

 ا٭يعا . يف وكٌ َا َجٌ تؿاعًٞ, بؿهٌ أٚ ٚايػُٝٓا 

 أْٗالالالالا عًالالالال٢ ٭سٝالالالالإا غايالالالالب يف ايذلؾٝالالالال٘ قالالالالٓاع١ إىل ُٜٚؿالالالالاض

 َالالالٛاز ٚإْتالالالاز تٛظٜالالال  عًالالال٢ تػالالالٝٛط ايالالاليت ٚايؿالالالطنات ايهٝاْالالالات

 ٚايطازٜالالالالالٛ, ايتًؿعٜالالالالالٕٛ, َجالالالالالٌ: يًذُالالالالالاٖرل, اإلع٬َٝالالالالال١ ايذلؾٝالالالالال٘

 ايكالٓاع١  ٖالصٙ  إٔ إ٫ ٚاملٛغالٝك٢,  املتشطن١, ٚايطغّٛ ٚايػُٝٓا,

 :َٓٗا ٚايؿعايٝات, ايٓؿاطات َٔ أخط٣ ْٛاّعاأ تؿٌُ

 ٚا٫ستؿالالا٫ت, يؿٓالالٕٛ,ا َعالالاضض ٚتؿالالٌُ ايعالالطٚض: تطؾٝالال٘ -

 ا٭يعالالالالا  َٚالالالالسٕ ايػالالالالؿط, َٚعالالالالاضض ٚاملتالالالالاسـ, ٚاملٗطداْالالالالات,

Theme Parks. 

 ٚعالالالالطٚض ٚاملػالالالالطح, ا٭ٚبالالالالطا, اؿالالالالٞ: ٜٚؿالالالالٌُ ايذلؾٝالالالال٘ -

 ٚايػٓا٥ٝال١,  ٚاشلعيٝال١  ايؿهاٖٝال١  ٚايعطٚض ايؿ , ٚا٭زا٤ ايػرلى,

 ايالس٢َ  ٚعطٚض ايٓاض١ٜ, ٚا٭يعا  ٚايػشط١ٜ, ٚا٭ظٜا٤, ٚايطقل,

 .ٚاملكاضع١

 ا٭يعالالا  غاغالالٞأ بؿالالهٌ ٜٚؿالالٌُ اإليهذلْٚالالٞ: ايذلؾٝالال٘ -

 عالالالدل املػالالالتًٗو ٚاملػالالالُٛع املط٥الالالٞ احملتالالال٣ٛ ٚبعالالال  اإليهذلْٚٝالالال١,

 ا٫دتُاعٞ. ٚايتٛاقٌ اؿسٜج١ ا٫تكاٍ ٚغا٥ٌ

 ْؿالاطات  إىل ايطٜانالات  َٔ نجرل ؼٛيت ا٭خرل٠ ايعكٛز ٚيف

 ٚيف اجملتُ  يف أثّطا أندل ؾٝٗا ايذلؾٝٗٞ اؾاْب قبضأٚ تطؾ١ٝٗٝ,

 نالجرل  يف ايعامل نةؽ ٚب٫ٛٛت ايطٜانٞ, اؾاْب َٔ ا٫قتكاز
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 ٚغرلٖالالالا. ايػالالال١ً, ٚنالالالط٠ ايكالالالسّ, نالالالط٠ َجالالالٌ: ايطٜانالالالات, َالالالٔ

 .شيو ع٢ً َج١ًأ خرل ٚايكاض١ٜ ا٭ٚملب١ٝ ٚا٭يعا 

 أْٗالا  أّ شاتٗالا  عالس  َػتك١ً ايذلؾٝ٘ قٓاع١ ٌٖ: اٍ٪ايػ ٜٚبك٢

 ّ,اإلعالالال٬ َٓٗالالالا: خالالالط٣,أ قالالالٓاعات َالالال  نالالالبرل بؿالالالهٌ تتكالالالاط 

 تهالالالٕٛ إٔ ا٭ْػالالالب َالالالٔ ٚايػالالالٝاس١؟ ٖٚالالالٌ ٚايطٜانالالال١, ٚايجكاؾالالال١,

 يف ايكالالٓاع١ ٖالالصٙ تٛالالٜٛط عًالال٢ تعُالالٌ يًذلؾٝالال٘ َػالالتك١ً ٦ٖٝالال١ ٖٓالالاى

 أخالالط٣ ٦ٖٝالالات عُالالٌ َالال  ٜتعالالاضض عًُالالٗا ٕأ ّأ املدتًؿالال١؟ اجملالالا٫ت

ٌ   بؿهٌ ايكٛاعات ٖصٙ تٓعِ ٔ  َػالتكٌ؟ ٖٚال ـ  ا٭دالس٣  َال  تهًٝال

ٌ  ايكا٥ُال١  اشل٦ٝات ٔ  بالسٟيا  فاشلالا  يف ١ايذلؾٝٗٝال  اؾٛاْالب  بتؿعٝال  إٔ َال

 بصيو؟ ايذلؾٝ٘ ١٦ٖٝ تكّٛ

 َالالٔ ْالال٘أ ٖالالٞ ٫ت٩ايتػالالا ٖالالصٙ عالالٔ املبػالال١ٛ اإلدابالالات إسالالس٣

 ايؿالالطاؽ ظالالٌ يف اؿايٝالال١ املطسًالال١ يف يًذلؾٝالال٘ ٦ٖٝالال١ ٚدالالٛز ايهالالطٚضٟ

 تكالالالّٛ ايٛقالالالت َالالالطٚض َٚالالال  اؾاْالالالب, ٖالالالصا يف اجملتُالالال  يف ايهالالالبرل

 . فا٫تٗا يف ايذلؾٝ٘ داْب بتٓؿٝ  ا٭خط٣ اشل٦ٝات

 

 :املداخالت 

 ايذلؾٝ٘ ايصٟ ْطُٜس

ٔ  ْتشسخ نٓا أملض ز. محع٠ بٝت املاٍ إىل أْٓا إشا قالٓاع١,   عال

 ْتٛغالال  إٔ ٚكطدالالات. ٚقبالالٌ َالسخ٬ت  شلالالا فالالاٍ أٟ يف ؾايكالٓاع١ 

ٞ  املطزٚز تؿاقٌٝ يف  ايبٓال٢  يف ايٓعالط  عًٝٓالا  ا٭ضبالاح,  ٚسػالا   املالاي

ٌ  عًال٢  -بطٜٛاْٝالا  عٓالسْا. يف  ايتشت١ٝ ٍ  غالبٝ  يف عالاًَا اي ْكابال١  -املجالا
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 املٗالالٔ َكالالٓؿ١, ٖالالصٙ َٗٓالال١ مثالالاْا سالالٛايٞ ٚايػالالُٝٓا يالالسٜٗا اإلعالال٬ّ

ٔ  أٜٔ تعًُٗا. ايػ٪اٍ: َعاٖس ٖٓاى ٔ  مال ٔ  ٖالصٙ  َال  أٚ ٚاملعاٖالس  املٗال

ٌ  ايالاليت اؾاَعالالات ِٔ تعالالسِٖ؟ نالال  إطالال٬م مبٓاغالالب١ بٗالالِ ايتكٝالالت ََالال

ٌ  خال   ٜػبك٘ أُٖٝت٘ ضغِ كطدٕٛ, ٚاإلخطاز يسٜٓا ايػُٝٓا  طٜٛال

 قالالٓاع١ تهالالٕٛ َالالٔ إٔ خالالٛيف إٔ ٖالالٛ قكالالسٙأ اإلعالالسازات. َالالا  َالالٔ

ـ  يف تعتُالس  ا٭خالط٣  ايكالٓاعات  بك١ٝ َجٌ عٓسْا ايذلؾٝ٘  عًال٢  اـًال

 غعٛزٜا. غرل

 قتالالال٣ٛ ٖالالالٞ إيٝٗالالالا يف اإلؾالالالاض٠ أضغالالالب ايالالاليت ايتايٝالالال١ ايٓكٛالالال١

ِ  أٍٚ عطض ٜهٕٛ إٔ أع  أنٔ ايذلؾٝ٘, ؾًِ غالعٛزٟ.   غالرل  ؾالًٝ

 ٓالالال٢أع ايػٓا٥ٝالالال١, نٓالالالت اؿؿالالال٬ت عًالالال٢ ا٭َالالالط ٜٓػالالالشب نالالالصيو

ٞ  ع٢ً تكسٜط أقٌ ع٢ً قكطٖا  ْطغالب  نٓالا  إشا اـًالٝر, ٖالصا   ؾٓالاْ

ْػالالتٛضزٙ, ؾكالالس  ايذلؾٝالال٘ ستالال٢ قًٝالال١, ٚيٮغالالـ تطؾٝالال٘ قالالٓاع١ يف

 يًُٓالالتر ا٭ٚيٝالال١ تعٛالالٞ تٓعُٝالالات ٖٓالالاى تهالالٕٛ إٔ ُٜػتشػالالٔ نالالإ

  ٕ ٌ  احملًالٞ, سٝالح إ ٔ  ايسضاغالات  نال ّ  املػًػال٬ت  عال  تؿالرل  ٚا٭ؾال٬

ٝ٘الالالا نالالالإ ٚيالالالٛ ستالالال٢ احملًالالالٞ املٓالالالتر عًالالال٢ اإلقبالالالاٍ ْػالالالب١ إىل إٔ  ؾٓ

ٝ٘الالا نالالإ ٚيالالٛ ستالال٢ اـالالاضدٞ عًالال٢ اإلقبالالاٍ َالالٔ َتٛانالالّعا أعًالال٢  ؾٓ

 نٝك١. سسٚز يف يهٔ با٭دٓي بةؽ ممتاّظا. ٫ٚ

   ٟ  تطؾٝالالالالال٘ يف ٖالالالالالصا ايػالالالالالٝام, تػالالالالالا٤ٍ أ. زلالالالالالرل مخالالالالالٝؼ: أ

 ميهٓٓالالالا ايٓؿالالالاط؟  ٚنٝالالالـ املٓؿالالالة, دٓػالالال٘, ْطٜالالالس, ؾالالالهً٘,

ِ  إٔ ٔ  املكالالالسّ ايعُالالالٌ ْكالالٝ ٍ  ايذلؾٝالالال٘ ٦ٖٝالالال١ َالال املانالالال١ٝ؟  ذل٠ايؿالالال خالال٬

 املكبٛيالالالال١ ايذلؾٝٗٝالالالال١ ٚتػالالالالا٤ٍ ّ. سػالالالالاّ عالالالالرلٟ عالالالالٔ ايٓؿالالالالاطات  

 ادتُاعٝ٘ا؟ يسٜٓا
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 إسالس٣  يف َالط٠  قًالت  َٔ داْبال٘ شنالط ز. َػالاعس احملٝالا, يكالس     

 ٚؾالالالطم أزٚات إهالالالاز عًالالال٢ تكالالالّٛ املًُهالالال١ ض٩ٜالالال١ ةإٕ ايتػطٜالالالسات:

ٕ  يالصا  ٚاغالع١   ٚثكاؾٝال١  تطؾ١ٝٗٝ ٘  َ٪غػال١  ؾال  ٟٙ  ايذلؾٝال  ٫ إٔ بٗالا  سالط

 ق١ًٝ . غرل ملٓتذات ؾك  ّطاَتذ تهٕٛ

ٕٖ تعآًَالالا   َالالٔ ؾٝالال٘ ايذلؾٝالال٘ َالال  ٚأنالالاف ز. محٝالالس ايؿالالاهٞ: إ

 َتعالالالسز٠ قالالالٓاع١  ايذلٜٚالالالضة ؾايذلؾٝالالال٘ .ايهالالالجرل ٚا٭خٛالالالا٤ ايتػالالالٗطع

ٞ  ٚايدلاَر, اؾٛاْب ِ  ًَٛالب  ٖٚال ٌ  َٗال ٌ  فتُال ,  يهال  أقالبشت  بال

ُ٘الا  دالع٤ّا  ايّٝٛ َٗ  ٔ  امل٦ًٝال١  املتػالاضع١  ايعكالط١ٜ  اؿٝالا٠  َهْٛالات  َال

ٔ . ايعٛالا٤  يٝتذسز شٚاتٓا عٔ يًذلٜٚض ؾٓشتاز هػٛط,باي ٌ  ٚيهال  ٖال

 شلالالالا ايالالاليت ايسقٝكالالال١, ايكالالالٓاع١ ٖالالالصٙ ٚتٓؿٝالالالص إلْتالالالاز ٦َٝٗالالالٕٛ مالالالٔ

 نبالالالالاّضا َٓٗالالالالا املػالالالالتؿٝسٜٔ عًالالالال٢ ٚؾهطٜالالالال١ ْؿػالالالال١ٝ اْعهاغالالالالات

 ؿُاٜالال١  code of ethicsة قُٝالالٞ َعٝالالاض ٖٓالالاى ٖالالٌ ٚقالالػاّضا؟

ِ  عٓالس  ايكالػاض  ٚؿُاٜال١  ٚا٭خ٬م, ايكِٝ ايذلؾٝال٘,   اَريالدل  تعٗطنالٗ

 ايهباض؟ أْؿ١ٛ يف عط١ٜ ٜؿاضنٕٛ ُٜذلنٕٛ أّ

 ٌ  َالالالسضبٕٛ ايذلؾٝالالال٘ قالالالٓاع١ يف عٓالالالسْا ايعالالالإًَٛ ٚأّٜهالالالا  ٖالالال

 يت٦ٝٗال١  اؾتتاسٗالا  مت تسضٜب١ٝ َٚ٪غػ١ َعّٗسا نِ  يصيو؟ َٚ٪ًٖٕٛ

 احملاٚيالالالال١ عًالالالال٢ ْعتُالالالالس أّ ايكالالالالٓاع١؟ ٖالالالالصٙ يف ايعالالالالاًَا ٚتالالالالسضٜب

 يٝػالالالت ٚيهٓٗالالالا ًالالال١مجٝ ؾالالالباب١ٝ ٚاـٛالالالة, ٚادتٗالالالازات ٚايتذطبالالال١

 ْهالطض  أْٓالا  اـالٛف  اؿكالٛم؟  ٚسؿالغ  ا٫غتُطاض١ٜ تٓككٗا ١َٝٓٗ,

 ٘ ٟ  اـٛة ْؿػال  ٚايجُاْٝٓٝالات  ايػالبعٝٓٝات  أٚاخالط  يف اضتهبٓالاٙ  ايالص

 ايعُايالالال١ َالالالٔ ايهالالالبرل٠ ا٭عالالالساز ٖالالالصٙ اغالالالتكسَٓا عٓالالالسَا ٬َٝزٜالالال١

 ْػالتٛٝ   ٚنعٓاٖا اييت ايعٌُ ٚؾطٚط بةْع١ُ أْٓا ٚظٓٓا ايٛاؾس٠,
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ِ  ْالتدًل  إٔ ٔ  ػالالٗٛي١,ب َالٓٗ ـ  ٚيهال ٔ  ٖالالا يٮغال  ْعالالاْٞ َاظيٓالا  مال

 َالالالٔ خالالالام ْالالالٛع إىل وتالالالاز ايذلؾٝالالال٘ ؾػالالالٛم ٚدٛزٖالالالا, َالالالٔ ايٝالالالّٛ

ٔ  غٓؿتض أْٓا ٜع  مما ٚاملسضبا  امل٪ًٖا ايعاًَا  ايبالا   دسٜالس  َال

ٌ  يف خكّٛقالا  املتدككا, ٫غتكساّ َكطاعٝ٘ ع٢ً  املٓاؾػال١  ظال

ٔ  ايذلؾٝ٘, فاٍ يف ايؿسٜس٠ ِٖ  َٚال ٞ  َثال ٔ  غالٓعاْ ْؿػالٗا   ١ًاملؿاله  َال

 .دسٜس َٔ

 عاقالالٌ بؿالالهٌ ايذلؾٝالال٘, ٚتعُالالٌ ٦ٖٝالال١ ػتٗالالس إٔ هالالب نُالالا

ٕ  يف ٚتةخص إقكا٥ٞ, ٚغرل ٚداز َٚٛنٛعٞ ٛٗع  اؿػالبا  أطٝالاف  تٓال

 املٓاغالالب١ املتٓٛعالال١ ايذلؾٝٗٝالال١ ايالالدلاَر تالالٛؾرل عًالال٢ ٚتعُالالٌ, اجملتُالال 

 ٌ ٔ  ؾ٦ال١  يهال ّ  اجملتُالال , ؾ٦الات  َال  بالالطاَر سعَال١  عًال٢  ايذلنٝالع  ٚعالس

 اختالالعاٍ مت سٝالالح ا٭خالالط٣, ايؿ٦الالات زٕٚ ٚاسالالس٠ ؾ٦الال١ ؽالالسّ ٚاسالالس٠

 عًال٢  غٝػالاعس  ايتٜٓٛال   إٕ ؾكال    قالسز  منال   يف ايذلؾ١ٝٗٝ ايدلاَر

 املًٛالالالالالٛ  املالالالالالازٟ ايالالالالالسخٌ ٚتالالالالالٛؾرل ايذلؾٝٗٝالالالالال١, ايالالالالالدلاَر لالالالالالاح

 .٫غتُطاضٜتٗا

 -ايذلؾٝالال٘ إٔ ٖٚالالٞ شلالالا, ايتٜٓٛالال٘ هالالب أخالالط٣ قهالال١ٝ ٖٚٓالالاى

ٖٝٓالالا نُالالا  ٖٓالالاى اؿٝالالا٠, ؾًالالٝؼ نالالطٚضات َالالٔ نالالطٚض٠ أقالالبض -ب

ِٛم سادالال١  ٚاجملتُالال  املػالال٪ٍٚ إلقٓالالاع قالالشٝش١ غالالرل ٚأزيالال١ سذالالر يَػالال

 اياليت  ايبًْٝٛٝال١  ايؿًه١ٝ ا٭ضقاّ عٔ ٖٓا ٚاؿسٜح ايذلؾٝ٘, بة١ُٖٝ

ٔ  ٚاييت يًذلؾٝ٘, نعا٥سات ايبع  ٜػتدسَٗا  ا٫قتكالاز,  غُتشٚػال

 ٚايصٟ ايذلؾٝ٘, قٓاع١ غتٛؾطٙ ايصٟ ايٛظا٥ـ َٔ ايهبرل ٚايعسز

 َكالط  يهاْالت  نصيو ا٭َط نإ ًٛؾ ايبٛاي١, َؿه١ً غٝعاجل

ٔ  ٚغرلٖالا  ٚيبٓإ ٚا٭ضزٕ ٍ  َال ٔ  ايعطبٝال١  ايالسٚ ٞ  ايالسٍٚ,  أغٓال٢  َال  ؾٗال



04

 –1428     
144 

 ا٭ؾالالال٬ّ ٚقالالالٓاع١ ٚأٚبالالالطا ؾٓٝالالال١ َٛغالالالٝك١ٝ ٚؾالالالطم غالالالُٝٓات يالالالسٜٗا

 ٖالالصٙ إٔ ٬ْسالالغ شيالالو َٚالال  ايالالعَٔ, َالالٔ عكالالٛز َٓالالص ٚاملػًػالال٬ت

٘  قالٓاع١  ست٢ اقتكازٜ٘ا, بٌ تعاْٞ ايسٍٚ ٞ  ايذلؾٝال  -ؾُكالط  .تعالاْ

 عكٛز, َٓص ايعطب١ٝ ايػُٝٓا قٓاع١ َٓب  تعتدل -املجاٍ غبٌٝ ع٢ً

ٞ  شيالالالو َٚالالال   املتٓٛعالالال١, املٛغالالالٝك١ٝ ا٭ٚبالالالطا ٚايؿالالالطم  ٚيالالالسٜٗا  تعالالالاْ

 املٛغالالٝك١ٝ اؿؿالال٬ت ٚزخالالٌ ايػالالُٝٓا, ًَٝالالاضات ؾالالةٜٔ اقتكالالازٜ٘ا,

 املعع١َٛ؟ 

 ضاقٝال١  ندس١َ ٜٛؾط إٔ ٚهب د٘سا, َِٗ ٚايذلٜٚض ايذلؾٝ٘ إٕ

 يتعٜٝالالالـ اؿادالالال١ زٕٚ اؿٝالالالا٠, طنالالالػٛ َالالالٔ يًتدؿٝالالالـ يًُالالالٛاطٓا

ٟ  َطزٚزٙ  عًال٢  ؾالاٖس٠  سٛيٓالا  ؾايتذالاض   بهالطٚضت٘,  إلقٓاعٓالا  املالاز

٘  ٫ ؾًُالاشا  ٚاعالس٠,  أغالٛام  ٚاشلٓالس  ايكالا  إٔ مبا ٚأخرّلا .شيو  ُٜٖٛدال

 اجملاٍ؟ ٖصا يف اـاضدٞ ا٫غتجُاض َٔ دع٤

 َٛاضز قٓاع١ ايذلؾٝ٘:

ٞ  تالبا  شنط ّ. خايس ايطزٜعإ: ممالا  ٔ  يال  يتعكٝبالات ٚا ايٛضقال١  َال

٘  قٓاع١ َٔ اشلسف إٔ ٛ  ايذلؾٝال ٌ  َالٛاضز  خًالل  ٖال  يًبًالس,  دسٜالس٠  زخال

 .يًذُٝ  َتاس١ ٚدعًٗا ايذلؾ١ٝٗٝ, ايٓؿاطات يف ايتٛغ  خ٬ٍ َٔ

 تالالةتٞ يالالٔ ايذلؾٝالال٘ َالالٔ اؾسٜالالس٠ ؾالالاملٛاضز ايبسا٥ٝالال١, عػالالاباتٞ

ٍ  يف قالٛض٠  بايٛب  ٔ  أَالٛا ٞ  املًُهال١  خالاضز  َال ٍ  يهال  أتٝٓالا  إْٓالا  ْكالٛ

 َالالٔ ٚغالالرلٙ ايالالٓؿ  بٝالال  َالالٔ ْهػالالب٘ َالالا إىل ُٜهالالاف دسٜالالس مبكالالسض

ٕ  بطَتٗالالا ايكهالال١ٝ. يًدالاضز  ْكالالسضٖا ايالاليت ايػالً    َالالٔ اؿالالس غالتهٛ

ٔ  ايذلؾٝ٘  ع٢ً إْؿاقٗا ٜتِ ٚاييت يًداضز, ايٛط١ٝٓ ا٭َٛاٍ خطٚز  َال

ِ  عٝالالح  إخل.. ؾٓٝالال١,  ٚعالالطٚض  َٚػالالطح,  غالالُٝٓا,  ٖالالصٙ  إْؿالالام  ٜالالت
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 ٚغالالتهٕٛ يًػاٜالال١, دٝالالس٠ خٛالال٠ٛ ٫ ؾالالو ٖالالصٙ. ايالالساخٌ يف ا٭َالالٛاٍ

ـ  ْؿهالط  إٔ شاتال٘ ُٜؿالذلض   ايٛقالت  ٚيف  يهٓٓالا  َؿذع١  ا١ٜبس  نٝال

ٔ  بةَٛاٍ ْةتٞ ٟ  َٚالا  املًُهال١؟  خالاضز  َال ّ  هالب  ايالص ٘  ايكٝالا ٌ  بال  ؾعال

ٔ  ا٭َٛاٍ ؾًب َكسّضا ايذلؾٝ٘ ٔ  بالسٟيا  اـالاضز  َال  عًال٢  ايذلنٝالع  َال

 عًٝ٘؟ ا٫غتشٛاش ٚغبٌ املٛاطٔ, بٝس َا

 ْٚٝالالالالالّٛ ايكسٜالالالالال١ َٚؿالالالالالطٚع ايؿالالالالالٛاط٧ بعالالالالال  تٛالالالالالٜٛط ٚيعالالالالالٌ

 ٫ نٓالالالت ٚإٕ اـالالالاضز, َالالالٔ ظبالالالا٥ٔ دًالالالب أٟ املُٗالالال١, ٙبٗالالالص تكالالالّٛ

 يعًٓالالالا ٚايكالالالاضٟ  اؿالالالاض ايٛكالالالؼ ٖالالالصا يف لًالالالبِٗ نٝالالالـ أعالالالطف

 َٓاغالالالالالب١ تهالالالالالٕٛ ؾالالالالالت١ٜٛ تطؾٝالالالالال٘ يف أْؿالالالالال١ٛ ْؿهالالالالالط نالالالالالصيو

 عًالالالال٢ ْتػًالالالالب عٝالالالالح ايػالالالالعٛزٜا , ٚغالالالالرل ةايػالالالالعٛزٜا يًذُٝالالالال 

 ايكالالالالالسّٚ عًالالالالال٢ اٯخالالالالالطٜٔ ٜؿالالالالالذ  ٫ ايالالالالالصٟ طكػالالالالالٓا َؿالالالالاله١ً

 .كٝـاي ؾكٌ يف ٚخاق١ يًًُُه١,

 طكّػالالالالا  املعتسيالالالال١ يف املٓالالالالاطل نالالالالصيو ْؿهالالالالط إٔ ٚميهالالالالٔ

 ؾالالالالا١ًَ خٛالالالال١ ٖٓالالالالاى تهالالالالٕٛ ٚإٔ ٚايٛالالالالا٥ـ, اؾٓالالالالٛ  نُالالالالسٕ

ٖٚاض شلالالا ػًالالب َٓاغالالب١, تطؾٝالال٘ مبؿالالاضٜ  إلْعاؾالالٗا زاخالالٌ  َالالٔ ايالالع

 .ٚخاضدٗا املًُه١

 املًُهال١  يف أؾالٗط  مثاْٝال١  أناف أ. قُس ايسْالسْٞ أْال٘ يالسٜٓا   

. ايكالالالٝـ ؾكالالالٌ ٜػٛالالالٞ ايػطبالالالٞ اؾٓالالالٛ  عالالالٔ إٔ ْاٖٝالالالو نًالالالٗا,

ّ  ٚغالُٝٓا,  َٛغالٝك٢ ٚ َػالطّسا  ؾكال   يالٝؼ  ايذلٜٚض أٚ ايذلؾٝ٘  ٚأدالع

٘   املالٛاطٓا,  يػايب١ٝ داشب١ٝ ا٭قٌ أْٗا ٘   ؾجُال١ تطؾٝال  ضٜانالٞ, ٚتطؾٝال

ٔ  ايهالجرل . املعطٚؾ١ امل٬ٖٞ نُسٕ أيعا  ٘  ممهال ٘  عًُال  يف يًذلؾٝال

ٍ  ؾتا٥ٓا يف اؾ١ًُٝ, ؾٛاط٦ٓا أٚ ايكشطا٤ ٕ  املعتالس  ؾالٛاط٧  تهالٛ
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 ٚضٜانالال١ عطٜالال١, ٚايالالساخٌ, ضسالال٬ت  يٮٚضٚبالالٝا داشبالال١ املًُهالال١

 . إخل ٚايكٝس,... ايػٛم,

 ١٦ٖٝٚ ايجكاؾ١ ٚظاض٠ با ايتٓػٝل ٜةتٞ زٚض اـاضدٞ ٚيًتػٜٛل

 ايػالالٝاس١ٝ ايؿٝالالعا قالالطاض ٚاملٗطداْالالات, ٚأَآَالالا  ٚايػالالٝاس١ ايذلؾٝالال٘

 ٕ ٌ  َالٛضز  يتهالٛ  ايبٓٝالال١ يف اغالتجُاضات  وتالاز  ٖالصا  نالالٌ يًبًالس,  زخال

 .ٚأْس١ٜ زمؾٓا َٔ ايتشت١ٝ

ٔ  ٚايعُط٠ اؿر ٚأناف ز. محٝس املعضٚع: إٕ بطْاَر إٔ  ميهال

يف  خاقال١  ٚايب٦ٝالٞ,  ايجكالايف  ايذلؾٝ٘ أمناط َٔ َتٓٛع١ سع١َ ُٜشؿدع

املٓالالالٛض٠. ٜٚالالالط٣ أ.  ٚاملسٜٓالالال١ املهطَالالال١, مبهالالال١ احملٝٛالالال١ ا٭َالالالانٔ

ٔ  ايػا٥ض نإ ايعُط٠ إشا ُتهاف إٔ قُس ايسْسْٞ أْ٘ ممهٔ  َال

 .ا٭محط ايبشط غٛاسٌ يف إداظ٠ ٜكهٞ ٕٚنا املًُه١, خاضز

 ايؿٝكالالالٌ خايالالالس بُٝٓالالالا شنالالالط ز. خايالالالس ايطزٜعالالالإ إٔ يٮَالالالرل    

ٍ  ؾالٗرّلا  تكطٟوا ٫  ٚايعُالط٠  "اؿالر  إٕ قالاٍ:  ؾكالس  ا٭َالط,  ٖالصا  سالٛ

ٞ  ايذلؾٝال٘,  أٚ بايػالٝاس١  شلُا ع٬ق١  نًال   ؾال٬  زٜٓٝال١,  أْؿال١ٛ  ؾٗال

 َٔالال  اؿالالطَا عًالال٢ إْؿاقالال٘ ٜالالتِ َٚالالا .ٚايعُالالط٠" اؿالالر َالال  ايذلؾٝالال٘

ٖٚاض يًشٖذالالالاز ٚخالالالسَات ٚأْؿالالال١ٛ َؿالالالاضٜ   ٜالالالتِ مبالالالا ٫ ُٜكالالالاؽ ٚايالالالع

ٔ  عًٝ٘ اؿكٍٛ ٔ  اؿالاز  َال ٍ  َال عًالل ز. محٝالس عًال٢ شيالو بالةٕ       .أَالٛا

ّ  بػالبب  نإ ا٫عذلاض  عًال٢  ايسٜٓٝال١  ايػالٝاس١  َكالًٛض   اغالتدسا

 .ٚايعُط٠ اؿر ؾعا٥ط

 أضباح قٛاع ايذلؾٝ٘:

٘  أؾاض ز. عبس ايععٜع اؿطقالإ إىل إٔ قٛالاع    إىل تالاز و ايذلؾٝال

 ايتشتٝالال١ ايبٓٝالال١ يبٓالالا٤ ا٫غالالتجُاضات, إمجالالايٞ َالالٔ ضٜالالاٍ ًَٝالالاض 045
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 اإلْؿالالالالالام  إٔ ُٜٚتٛقالالالالال  املًُهالالالالال١,  َٓالالالالالاطل مجٝالالالالال   يف ايذلؾٝٗٝالالالالال١

 .0212 عالالاّ عًالالٍٛ ًَٝالالاّضا 14 غالالٝبًؼ ايذلؾٝالال٘ عًالال٢ ا٫غالالت٬ٗنٞ

ًَٝالاض ضٜالاٍ َتٛقعال١     72"ايذلؾٝ٘, ؾال ٕ   ١٦ٖٝ ض٥ٝؼ ٚعػب تكطٜض

 ."نسخٌ يًػُٝٓا يف املًُه١

    ّ  متالاز  خٝايٝال١, ٚمالٔ ٫   عًل ز. محٝالس ايؿالاهٞ بةْٗالا أضقالا

 املتٛاظْال١, ٫ٚ  يًشٝالا٠  ًَٛالب  ٚايذلٜٚض ايذلؾٝ٘. ايذلؾٝ٘ ٭س٬ّ يٓؿط

ٌ   إلقٓاعٓالا  ؾًهٝال١  ٭ضقاّ متاز ٞ  إْؿالام  إىل متالاز  بال٘, بال  سهالَٛ

 يًذلؾٝ٘. ايتشت١ٝ ايب١ٝٓ يت١٦ٝٗ

 ايذلؾٝ٘ ٖٛ ا٭قٌ ٚسٙل يًذُٝ :

ِ أ. عبالالس اهلل  بالالسأ  ٖالالٌ :ايهالالٛوٞ َساخًتالال٘ بٛالالطح تػالالا٩ٍ َٗالال

ٌ  ٖٛ ايذلؾٝ٘ ٘  أّ ا٭قال ِٔ  ٖٓالاى  ؟اؿٝالا٠  ْتالاز  أْال ٕ  إٔ ٜالط٣  ََال  اإلْػالا

اؿٝالالالالا٠,  نالالالالػٛطات َالالالالٔ يًتشالالالالطض ٚقالالالالٓع٘ ايذلؾٝالالالال٘ عالالالالٔ عالالالالح

ٛ  ايذلؾٝ٘ إٔ -ْعطٟ يف -ٚاؿكٝك١ ٌ  ٖال ِ  ا٭قال  اؿٝالا٠,  يتػالتكٝ

َٓا ﴿ٚتكّٛ. قاٍ تعاىل: ًٞ َٚظَ  َٚٝق ِْالَت  ِٔ ٜأ ُّ اِغٝه َٚٝنًٜالا    َٜا  َز ُِٚدالٜو اٞيَذٖٓال١ٜ 

َُا...  ُِٝح ٔؾ٦ُِت َٗا َضٜغّسا َس ِٓ ـ  . ضغالس ص53طايبكط٠:  ١ٜ﴾اٯ١َٜٔ ُ٘الا  ايعالٝ  ن

ّٗا اإلْػإ ٜعٝـ ٚقت, ٚإٔ أٟ ٚيف ٚنٟٝؿا,   سس يف تطؾٝ٘ ٖٛ َطؾ

٘  َال   َٛغال٢  قكال١  شات٘, ٚيف َِٔكالّطا    ﴿أدالابِٗ:  عٓالسَا  قَٛال ٛٝالٛا  ِٖٔب ا

  ِِ ََالالا َغالالٜةٞيُت  ِِ ٕٖ ٜيٝهالال  عالالٔ ضٚسالالٛاة :ا٭ثالالط , ٚيفص16ط٠:  ٜالال١ طايبكالال﴾ٜؾالالِ 

 ِ  , إّشا عُٝالالت نًالالت إشا ايكًالالٛ  ؾالال ٕ غالالاع١, بعالالس غالالاع١ أْؿػاله

 ٌ ـ  إٔ ا٭قال ٘   اإلْػالالإ ٜعالٝ ّٗالا. ٚايذلؾٝال  ؾ٦الال١ عًال٢  سهالّطا  يالالٝؼ َطؾ

ٌ  زٕٚ طبك١ أخط٣, أٚ زٕٚ ٕ  غرلٖا, ٚنال ٔ  إْػالا ٘  َال ٘  إٔ سكال  ٜطؾال
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٘  ايذلؾٝال٘  ٚشلالصا   يف اؿل ٚي٘ ْؿػ٘ عٔ ا ْػالب١ٝ, َال   َػالةي١  ؾايذلؾٝال

ّٗا ايبع  ٜطاٙ  .ٚايعهؼ نصيو ايبع  ٫ ٜطاٙ قس ,تطؾٝ

 ايكالالطٕ مثاْٝٓٝالالات بساٜالال١ َٓالالص عاٜؿالالٓاٖا ايالاليت ايج٬ثالال١ ايعكالالٛز

ٍ  َعٝٓال١  ثكاؾ١ أٚدست املانٞ ٔ  ايذلؾٝال٘,  سالٛ ِٖ  َٚال  َهالاز٠  ثكاؾال١  َثال

٘  عًالال٢ اْعهػالالت  َٛدٗالال١ بالالطاَر َالالٔ اٯٕ ايذلؾٝالال٘ ٦ٖٝالال١ َالالا تكسَالال

َالالا  عًالال٢ ايذلنٝالالع مت ؾكالالس .َعٝٓالال١ عُطٜالال١ ٚيؿ٦الال١ َعٝٓالال١, يؿالالطو١

٘  قٓاع١ غتهٝؿ٘ ٘  ايكالَٛٞ, َٚالا   يًٓالاتر  ايذلؾٝال ايػالُٝٓا,   غتهالٝؿ

ّ  ٚظا٥ـ, ٚنًٗا َٔ غتتٝش٘ َٚا  عًال٢  أزضٟ ؾٝٗالا, ٫  َبالايؼ  أضقالا

٘  َالالٔ َعالالا ْالالٛع عًالال٢ ايذلنٝالالع ٚمت أغالالاؽ؟  أٟ  ايذلؾٝالال٘, ٚايتٛدالال

ٞ  َعٝٓالالال١ يؿ٦الالال١ أّٜهالالا   ايالالالتػ  نالالالإ ٚنةمنالالا  .املكتالالالسض٠ ايكالالالازض٠ ٖالال

 املككالالٛز اشلالالسف ٖالالٛ يًدالالاضز ايػالالؿط َالالٔ ٚاؿالالس زٟ,املالالا بالالاملطزٚز

ٕ  ٚايػا١ٜ  ٚإشا ٔ  نالصيو  نالا ٔ  والس  ؾًال ٕ  ايػالؿط,  َال  يف ؾاملػالاؾطٚ

املٛغالالالٝك١ٝ,  ٚاؿؿالالال٬ت ايػالالالُٝٓا أدالالالٌ َالالالٔ ٜػالالالاؾطٕٚ ٫ َععُٗالالالِ

 1 َبًالؼ  زؾال   تػتٛٝ  ئ أؾطاز 4 أٚ 3 َٔ َه١ْٛ َتٛغ١ٛ ٚعا١ً٥

 بٗالالصا ٤نٗطبالالا ؾالالاتٛض٠ ٚيالالسٜٗا غٓا٥ٝالال١, سؿًالال١ ؿهالالٛض ضٜالالاٍ  ٫ف

 ٔ ِ  سهالٛض  تػالتٛٝ   املبًؼ, ٚيال ٞ  ؾالًٝ ٘ ة غالُٝٓا٥ ٍ   , ٚتٛابعال  مبالا ٜعالاز

ِٔ املٓعيٝالال١. ٖٓالالاى ايعاًَالال١ ضاتالالب  ٫ يهالالٔ ايػٓالالا٤, عًالال٢ ٜعالالذلض ٫ ََالال

 .غٓا١ٝ٥ سؿ١ً سهٛض ٜػتٜٗٛ٘

 عالالاّ :سٝالالاتٞ, ا٭ٚىل يف َالالطتا ايػالالُٝٓا ٚأشنالالُط أْالال  زخًالالت

 ٟايالالالص ايعكالالالاز ملكالالالٛؿ٢ ايطغالالالاي١ ؾالالالًِٝ ملؿالالالاٖس٠ يٓالالالسٕ يف 7754

ِ  ٚؾٛد٦الت  ايعا١ً٥, َ  أَطٜها يف :ايجا١ْٝ .ايعاّ شيو يف ُعطض  بٗال

 ٜعالال  ٫ ٖالالصا  ايؿالالًِٝ اْتٗالال٢ ٜكٛيالالٕٛ: عُٝكالال١, َْٛالال١ َالالٔ ٜٛقعالالْٛ 

ُّا أسهط أٚ أؾاٖس, ئ أْ   .يٞ بايٓػب١ بةُٖٝت٘ ؾعطت يٛ ؾًٝ



04 

–1428  1422  
149 

 ٍ َالالا  َكالالساض يصاتالال٘؟ أّ ايذلؾٝالال٘ ٖالالٛ املٗالالِ ٖالالٌ :املٛالالطٚح ٚايػال٪ا

 يًٓالالاتر, ٚإٕ ؾػٝهالالٝـ ا٭ٚىل ناْالالت إٕايكالالَٛٞ؟  يًٓالالاتر ٜهالالٝؿ٘

 يًٓالالاتر ٜهالالٝـ ٚيالالٔ املٓؿالالٛز, ايذلؾٝالال٘ مكالالل ؾًالالٔ ايجاْٝالال١ ناْالالت

 عٓ٘. ْبشح َا ايكَٛٞ

ٞ  َُٗال١,  يٓك١ٛ أقٌ إٔ أضُٜس ٘  إٔ ٖٚال ٔ  يًذُٝال   ساللٙ  ايذلؾٝال  َال

٘   إىل املٗالالالس   ٚتعالالالالسز ا٭شٚام اخالالالت٬ف  َطاعالالالا٠  هالالالب  ايًشالالالس, ٚأْالالال

 نًالٗا  ٚاملػطح  ٛغٝك١ٝ,امل املؿاض . ايػٓا٤, ٚايػُٝٓا, ٚاؿؿ٬ت

 يف أٚ عالرل٠  نالؿاف  عًال٢  نتالا , ٚاؾًالٛؽ   قطا٠٤ :ٚأّٜها .تطؾٝ٘

 .نالالالصيو ٖالالالٞ بايٛبٝعالالال١ ٚايتُتالالال  ايطٜانالالال١, ٚمماضغالالال١ سسٜكالالال١,

ٕ  ايهتالالا  ؾُعالالطض  تطؾٝالال٘, ايػالالٝاس١  اؾٓازضٜالال١ تطؾٝالال٘, َٗطدالالا

٘  غالبك   َالا  َال   يالصيو  .تطؾٝ٘ ٚايذلاخ ٞ  يال ٘  يف ضٜالاض .ز َعالاي  تعكٝبال

ٛٗع سٍٛ بايعًُٝال١؟ أض٣ إٔ   ٜكّٛ ََٔ ٚتػا٩ي٘: َٚطدعٝات٘, ٘ايذلؾٝ تٓ

 ٖالالسّضا َالالا ميجالالٌ ٖٚالالٛ تطؾٝٗٝالال١, بالالطاَر تكالالٚسّ دٗالال١ َالالٔ أنجالالط يالالسٜٓا

 ٚقالالسز, ٚانالالض تٓػالالٝل َالالٔ ٫بالالس ٚايتهالالطاض  شلالالصا ٚاؾٗالالس يًُالالاٍ

ٌٙ يٝعالالطف  َعًالال١ ؼالالت يتهالالٕٛ زفٗالالا َٓالال٘, أٚ املًٛالالٛ  َٓٗالالا نالال

 .ؾٝ٘ ٚايسخٍٛ ٘ططق يف اؿل ٚيهٌٍّ ٚاغ , با  ايذلؾٝ٘ .ٚاسس٠

 بالالال٘ ٜكالالالّٛ :شاتالالالٞ ْٛعالالالإ: تطؾٝالالال٘ نُالالالا أض٣ أّٜهالالالا إٔ ايذلؾٝالالال٘

 ٚتطؾٝالالال٘ .اـاقالالال١ بٛطٜكتالالال٘ ٚشاتالالال٘ ْؿػالالال٘ عالالالٔ بالالال٘ ٜٚطؾالالال٘ ايؿالالالطز,

 ٖٓالالا َالالٔ .بالالسٕٚ أٚ مبكابالالٌ َٓالالتر َالالٔ يالال٘ ُْكٚسَالال٘ َالالا ٖٚالالٛ :َكالالٓٛع

 إٔ قالالالالٓاع١, ٚعًٝٓالالالالا ٜهالالالالٕٛ إٔ قبالالالالٌ ثكاؾالالالال١ ايذلؾٝالالالال٘ إٕ :أقالالالالٍٛ

ُِٚ  َٚطزٚزٙ. ٚأبعازٙ اؿكٝكٞ, َ٘مبؿٗٛ ايذلؾٝ٘ ثكاؾ١ ُْع
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 َتًٛبات قٓاع١ ايذلؾٝ٘:

 بكالٓاع١  ايٓٗالٛض  َتًٛبات شٖب ز. محٝس املعضٚع إىل إٔ أبطظ

 :ايتاي١ٝ ايعٓاقط باملًُه١ ايذلؾٝ٘

 ظُٝالال  ايكالالٓاع١ ٖالالصٙ ُتالالٓعدِ ايالاليت ايتؿالالطٜع١ٝ ا٭ْعُالال١ أٟٚيالالا:

 .ٚظطٚؾٗا َسخ٬تٗا ٚأمناطٗا

ّٝالالا:  ؼتادٗالالا ايالاليت ايكٛاعالالاتب امل٪ًٖالال١ ايبؿالالط١ٜ ايهالالٛازض ثاْ

 .ايكٓاع١ ٖصٙ

 بٗالالالصٙ املطتبٛالالال١ ٚايالالالدلاَر يًُؿالالالاضٜ  ايتُٜٛالالالٌ ثايّجالالالا: َكالالالازض 

 .ٚايٓكٌ, ٚاملٛاضات اإلٜٛا٤, نُٓٗا: َٚٔ ايكٓاع١,

ِ  املالعضٚع . ز عًل ز. محٝس ايؿالاهٞ بالةٕ َالا شنالطٙ      دال٘سا,  َٗال

ِ  اياليت  ايتؿالطٜع١ٝ  ا٭ْع١ُ ْك١ٛ ٚخكّٛقا ٔ  ايكالٓاع١  ٖالصٙ  تالٓعد  َال

 أَاَٗالالا سالالا٥ّطا املػالال٪ٍٚ ٜكالالـ املُاضغالالات ؾالالبع . اْبٗالالادٛ ناؾالال١

 خاطالب  عٓالسَا  شيالو:  َٚجاٍ َعٗا, يًتعاٌَ ٚانض ْعاّ ٚدٛز يعسّ

 ػالالاٙ ُٜتدالالص ايالالصٟ اإلدالالطا٤ غكالالٛم املٓٛكالال١ إَالالاض٠ دالالس٠ قالالاؾغ

ِ  يف املٛغالٝك١ٝ  ٚاٯ٫ت ايػٓا٥ٝال١  ايؿطم اغتدساّ ٍ  ؾٗالصا . املٛالاع  ٜالس

ّ  عًال٢  ّ  ٚدالالٛز عالس  َٓٛكالال١ أَالرل  ضٗز دالالا٤ٚ ايؿالةٕ,  بٗالصا  ٚانالالض ْعالا

  .*بصيو تٛدٝٗات تطز َا مل مبٓعٗا املهط١َ َه١

ٌ  ؼتالاز  ايذلؾٝ٘ ؾكٓاع١ يصا ٌ  ٚبؿاله  أْعُال١  ٚدالٛز  إىل عادال

 ايعالالالالاًَا ؿُاٜالالالال١ املدتًؿالالالال١  دٛاْبٗالالالا  تػٛالالالالٞ ؾالالالالا١ًَ ٚتؿالالالطٜعات 

 محاٜالال١ ٚقبًالالٗا ٚاملتٓاؾػالالا, , ايكالالػاض خكّٛقالالاة ٚاملػالالتدسَا

 .اجملتُع١ٝ ٚايكِٝ ا٭خ٬م

                                                           
 .https://mobile.sabq.org/M2fcCr: ٩٣٤٠ قؿط ٦٢ بل,غ قشٝؿ١ *

https://mobile.sabq.org/M2fcCr
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 ٔدالص َُٓت عًال٢  ىؿ٢ ٫ ْب٘ ٜط٣ أ. قُس ايسْسْٞ إٔ ٖصأَ دا

 أعتكالسٙ  َا امٝلٓؿدص, بٗا ٜٗتسٟ ٚتؿطٜعات يكٛاْا اؿاد١ يف ايكطاض

 ٚقالالطض املالالا٤, عُالالل اعالالطف أٟ ," ٚغالالٝل قالالٝؼ"  املجالالٌ: تٛبٝالالل ٖالالٛ

 .أٟٚيا ايػٛم

٘  ١٦ٖٝ نُا أْ  أتػا٤ٍ: ٌٖ ٕ  ايذلؾٝال  َػالتجُط٠  دٗال١  غالتهٛ

  خالالطٜٔ, أٚ َػالالتجُطٜٔ َالال  أٚ يٛسالالسٖا ايذلؾٝالال٘ ملٓؿالال٦ات َٚؿالالػ١ً

ٌ  ايالٗطخل  إقالساض  َجًٟالا:  َٚطاقبال١,  َٓع١ُ غتهٕٛ ؾكال ؟   َالا  يعُال

ٞ  دٗاظ ْعًِ َا سػب ايذلؾٝ٘ أدا  ز. ضٜاض لِ بةٕ ١٦ٖٝ  تٓعُٝال

 ّ  تكالالالّٛ ٫ٚ, ايذلؾٝالالال٘ يف ا٫غالالتجُاض  ٚؼؿٝالالالع ايذلاخالالٝل  مبالالالٓض ٜكالالٛ

ٔ  سٚتتةن عًٝٗا, ُتؿطف بٌ بٓؿػٗا, ايؿعايٝات ٚتٓعِٝ بتؿػٌٝ  َال

 تهعٗا. اييت بايهٛاب  ايتعاَٗا

 قٛض٠ ١٦ٖٝ ايذلؾٝ٘ ٚأْؿٛتٗا املكبٛي١:

 قٛض٠ إٔ اؾُٝ  ع٢ً ىؿ٢ أؾاض ز. خايس ايطزٜعإ إىل أْ٘ ٫

َّالا,  ٚانالش١  غالرل  اؾُٗالٛض  أشٖإ يف ايذلؾٝ٘ ١٦ٖٝ ّ  ٖٚٓالاى  عا  عالس

 أْؿالال١ٛ َالالٔ ايتالالدٗلّ بعالال  نالالصيو ٜٛدالالس. بالال٘ تكالالّٛ َالالا يالالبع  قبالالٍٛ

ٕ  ايػعٛزٜا َٔ ب٘ ٫ ُٜػتٗإ اّعاقٛ إٔ ضغِ قسز٠  ٖالصٙ  وهالطٚ

 َالا  َؿاضق١  ٖٚٞ فاٚض٠, زٍٚ يف ُتكاّ عٓسَا ٚايؿعايٝات ا٭ْؿ١ٛ

ٔ  ْؿعالٌ   َٚا ْكٍٛ َا با اظزٚاد١ٝ ٚدٛز ٜ٪نس  ْؿالاٟطا  ْطٜالس  ؾالٓش

 . عٓسْا ٫ ْطٜسٙ يهٓٓا اـاضز, يف عٓ٘ ْٚبشح َا,

 عالال٢ؼ -املجالالاٍ غالالبٌٝ عًالال٢ -ايكالالاٖط٠ يف ايؿٓالالاْا سؿالال٬ت

 ُتكالالاّ إْٗالالا بالالٌ ٚاـًٝذالالٞ, ايػالالعٛزٟ اؾُٗالالٛض َالالٔ طالالاؽ  عهالالٛض

 ببكٝالال١ َكاضْالال١ عالالسّزا ا٭نجالالط أْٗالالِ عهالالِ خكّٝكالالا يًػالالعٛزٜا
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ٟ  اؾُٗٛض. اـًٝذٝا ٕ  سؿًال١  ٫ وهالط  عالاز٠  املكالط ٟ  يؿٓالا  غالعٛز

ٌٖ, َا إ٫ ايكاٖط٠, َػاضح يف  .ًَشٛظ ٖٚصا ق

 ملالالاشا يػالالع, يؿالالو َٛٓغالالع١ زضاغالالات إدالالطا٤ إىل متالالاز ٚبايتالالايٞ

 إىل ٚمتالالاز عٓالالسْا؟ ٫ٚ ْطٜالالسٖا اـالالاضز يف ا٭ْؿالال١ٛ بعالال  ْطٜالالس

 ايذلؾٝال٘,  أْؿال١ٛ  تعالٛم  اياليت  ٚايجكاؾٝال١  ا٫دتُاعٝال١  املعٛقات َعطؾ١

ٌ  إىل نالصيو  متاز. لاسٗا ع٢ً تػاعس ٫ٚ  با٭ْؿال١ٛ  قا٥ُال١  عُال

 املًُهال١,  َٓاطل كتًـ يف اؾُٗٛض بكبٍٛ ؼع٢ اييت ايذلؾ١ٝٗٝ

 ٦ٖٝال١  إٔ أعتكالس . شيالو  أغالبا   َٚعطؾال١  بكبالٍٛ,  ٫ ؼع٢ اييت ٚتًو

ٍ  اؾُٗٛض ْعط ٚد١ٗ ملعطؾ١ ناؾ١ٝ مبػٛسات ٫ تكّٛ ايذلؾٝ٘  سالٛ

 .ب٘ تكّٛ َا

 ايذلؾٝ٘ با املُاْعا ٚاملٛاؾكا ايساعُا:

 ٘  َالالا أزضاى َٚالالا شنالالط ز. عبالالس اهلل بالالٔ ْاقالالط اؿُالالٛز: ايذلؾٝالال

ٍٛٗ, َطسًالال١ ٜعالالدل فتُالال  ايذلؾٝالال٘ يف  ؿهالالطاي ٖٝهًالال١ ٚإعالالاز٠ ؼالال

 عُٝك١. ٚػاشبات سطاى َٛن  ناؾ١ ؾ٪ْٚ٘ ٚايػًٛى, تكبض

 عكالالّٛزا َعٗالالا املتعالالاطٕٛ ضغالالذ ايالاليت املؿالالطزات ايذلؾٝالال٘, إسالالس٣

ِ  َهالالت  ٔ  يهالالالجرل ممالالاْعتٗ ٍ  َالال ٘  ٚقتٜٛالالالات أؾالالها  عٓالالالس ايذلؾٝالال

ايؿعالٌ,   سطَال١  ٫ٚ املالط٠٤ٚ  خالطم  أقٛاٖا يٝؼ ق١ٜٛ, عذر اٯخطٜٔ

ٕ  ٜػالع٢  ٚايّٝٛ  قٜٛال١,  عذالر  شلالا  َِٗالٛاؾكت  يذلغالٝذ  َعٗالا  املتعالاطٛ

 املُالالالاْعا ايؿعالالالٌ, ٚبالالالا إباسالالال١ ٫ٚ ايذلؾٝالالال٘ نالالالطٚض٠ أقٛاٖالالالا يالالالٝؼ

ٌ  نال١ٝ٥ٛ  َٚػالاؾات  ؾاغ , بٕٛ ايساعُا ٚاملٛاؾكا  َالا  بالا  تؿكال

 ٚؾذٛض.  ؾػل ٖٛ َٚا َباح, تطؾٝ٘ ٖٛ
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 قاٚيال١  يف ايعذٝب ايٛاق  ٖصا ايّٝٛ فتُعٓا ٖٓا, ٜٛاد٘ َٔ

ٔ  ؾالاط٧  ع٢ً ٚايطغٛ ايؿهط١ٜ دطاس٘ مل١ًُ ِ    َال  َالا  َػالتتب, ضغال

ٔ  عكالّسا  َت٬طُال١. غالٓشتاز   أَٛاز َٔ عطٙ مبا٤ ٜعكـ  ايالعَٔ,  َال

 غاٜال١  ؾالا٭َط  شيو قبٌ َعتدل, أَا َطغ٢ ع٢ً يٓطغٛ عكسٜٔ ٚضمبا

٘  تؿالطٜ   تعٝالس  نالجرل٠  فتُعٝال١  يكال٣ٛ  ايػطاب١, ٚغٓشتاز يف  ايذلؾٝال

ٔ  أخٛاتٗالا  ؾعًالت  نُالا  ٌُ  َال ٛ   تؿالطٜ   يف قبال  َال   قالطاع  اي٬تطؾٝال٘. ٖال

٘  ايذلؾٝ٘, ؾًالٝؼ  َتع١ َ  قطاع َٓ٘ جطايبكا٤ أن  ٚادٗال١  إ٫ ايذلؾٝال

 بالالا ؾالالكٝكإ  أخالالٛإ عٓالالسْا سٛشلُالالا ىتًالالـ ٚؾعالالٌ يؿهالالط مجًٝالال١

 ٖالالالصٜٔ َالالالٔ نالالالٌ اإلباسالالال١. َٚالالال   يف َٚٛغالالالٌ ايتشالالالطِٜ, يف َٛغالالالٌ

ٔ  ُٜٗاسٚايال  سالرل٣ نشالرل٠   فتُعٝال١  نتٌ ايؿكٝكا  ٜعالس  مل ايًالصٜ

ٕ  َالا  ةٕبؿال  سكالا  احملطدال١  تػا٫٩تُٗا عٔ ب َهاُْٗا اإلداب١  نالا

 إلعالاز٠  ؼتالاز  ٫ اجملتُعالات  إٔ ٖٛ ي٬ط٦ُٓإ ٜسعٛ ٜهٕٛ. َا َٚا

ث٬ثالال١   أٚ دالالًٝا أٚ دٝالالٌ نالالٌ عالالاَا, بالالٌ أٚ عالالاّ نالالٌ اشلٝهًالال١

َّا ٜهٕٛ دٌٝ ٚشلصا ؾج١ُ   اشلٝه١ً. ١َٝٛ زٚ

 َالالٔ بالالاجملتُ  ْةخالالص إٔ أمجالالٌ ٖالالصا, ؾُالا  بكالالسضْا ْالال٪َٔ زعْٛالا 

 َٚػالتٗذّٓا  غطّٜبالا  ٜبسٚ َا إباست٘  أَا غع١ إىل ايذلؾٝ٘ سط١َ نٝل

ِ  ايٝالّٛ, ؾػالٛف   عٓالسْا  املالطؾٗا  ٚؾعٌ ؾهط َٔ ِ  تٓهالذٗ  ػالاضبٗ

 ٚأْٛؾٓا. أْٛؾِٗ َعٓا ضغِ

 املُاْع١ يبع  أؾهاٍ ايذلؾٝ٘:

ٕ  ايكٍٛ ميهٓٓا تػا٤ٍ أ. زلرل مخٝؼ: ٌٖ  املُاْعال١  بعال   بالة

ٕ  تٗالسأ,  ست٢ ايعَٔ َٔ ؾذل٠ ؼتاز ايذلؾٝ٘ أؾهاٍ يبع   ٚتهالٛ

 َدلضاتٗا؟ شلا املُاْع١ ٖصٙ إٔ ا٭قٌ؟ أّ ٢ًع َٓٛك١ٝ مماْعتٗا



04

 –1428     
154 

 شلالٛاٙ  مماْعت٘ تبّعالا  ي٘ عًل ز. عبس اهلل بٔ ْاقط اؿُٛز: نٌ

 ٚتالالتػرل املكالالًش١ اشلالال٣ٛ ٚتتشالالٍٛ ٜتشالالٍٛ ٚض٩اٙ, ٚعٓالالسَا َٚكالالاؿ٘

 دسٜس, ايؿالطم  َٔ ٚمماْعات٘ َٛاؾكات٘ ؼطٜط يف املط٤ ايط٣٩, ٜبسأ

 شيالالو يالالط٣٩؟ والالسخا ٚتالالتػرل ٚاملكالالاحل ا٭ٖالالٛا٤ تتشالالٍٛ نٝالالـ ٖالالٛ

٘  أٚ املطسًالال١  ٖالالصٙ  يف اخذلْالالا  ٚقالالس  ,عسٜالالس٠  بٛغالالا٥ٌ  يٓالالا  اخالالترل  أْالال

 ٍ ٗٛ ٌ  ٚايالالالتػرل ايتشالال  مبعاَالالالٌ تؿالالالهًٓا إٔ املٝهطٜٚٚالالالـ بعالالس  مبعاَالال

ٛٗض ز. خايس ايطزٜعإ ؾ ٕ اجملتُ   تةغالؼ  ايهرلٚغا. بُٝٓا يف تك

 .بُٝٓٗا ؾ٤ٞ ٫ٚ سطاّ, ٖٚصا س٬ٍ ٖصا قاعس٠: ع٢ً

 ؾٝ٘:بع   ثاض ؾعايٝات ايذل

ٌ  ميٗؼ ايذلؾٝ٘ أؾاض ز. ضٜاض لِ إىل إٔ َٛنٛع  ؾالطا٥ض  نال

ٌ  ٚاؿالالطاى اغالتجٓا٤,  زٕٚ اجملتُال   ٕ  اؿاقال  عًالال٢ تالةثرل  يالال٘ غالٝهٛ

قالالػاّضا  ْٚػالالا٤ّ, ضداٟيالالا ايالالبع , بعهالالِٗ َالال  اجملتُالال  أؾالالطاز تعاَالالٌ

 .ٚنباّضا

ِٔ  ْػب١ إٕ تكٍٛ اإلسكا٤ات بع  ـ  ٖالصا  غالاؾط  ََال ٌٗ  ايكالٝ  أقال

ّ  َجًٝتٗالا  َٔ ٌ . ٞاملانال  ايعالا  شيالو  يف ميهالٔ إٔ ٜهالٕٛ ايػالبب    ؾٗال

 بػبب أّ املانٞ؟ ايعاّ َٛدٛز٠ تهٔ مل اييت ايذلؾٝ٘ ؾعايٝات ٖٛ

 ٖالصا  زخًٗا َٔ ايػعٛز١ٜ ا٭غط ٚؾطت٘ َا ٚتسْٞ ا٫قتكاز١ٜ اؿاي١

 ايػالالببا,  يهالال٬  ضادالال  ا٫نؿالالاض  إٔ ايبسٜٗٝالال١ ايعالالاّ؟ ٚاإلدابالال١ 

 ْػب١؟ بةٟ ٚيهٔ

 ؾعايٝات ٚأْؿ١ٛ ايذلؾٝ٘:

 تكطّٜبالالا, عالالاّ َٓالالص تعُالالٌ ٜٛغالالـ ايطؾالالٝسٟ إٔ اشل٦ٝالال١  ٜالالط٣ ز. 

 اـٛالالال  تٓؿٝالالالص يف ايتػالالالطٜ  إىل ٜهالالالٕٛ َالالالا أسالالالٛز أْٗالالالِ ٚأعتكالالالس
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ٛٗع ٫غالالتٝعا  أؾالالهاشلا  بهالالٌ ايذلؾٝٗٝالال١  ايؿالالاضع يالالس٣ ا٭شٚام تٓالال

 .  ايػعٛزٟ

 َالالالٔ ايذلؾٝالالال٘ ًَؿالالالات عًالالال٢ ٚايكالالالا٥ُا اشل٦ٝالالال١ إٔ ٚأض٣ أّٜهالالالا

 ايػٓا١ٝ٥ اؿؿ٬ت ع٢ً ايه٤ٛ تػًٝ  ىسَِٗ مل َتٓٛع١ قٛاعات

 ايجكاؾالال١ يف ايعالالاّ ٖالالصا خالال٬ٍ ٝأقُٝالالت ايالاليت ا٭خالالط٣ ايؿعايٝالالات زٕٚ

ِ  َال   ا٭خط٣, ٚايؿٕٓٛ ِ  ايهال ٔ  ايهالد ٌ  ايعا٥ًال١  ؾعايٝالات  َال  بؿاله

 .عاّ

ٍ  املتٛقع١ املساخٌٝ إٔ ٚتٛقعٞ  ايكازَال١  ايػالٓٛات  اـُالؼ  خال٬

ٌ  بٗالا  َبايؼ  املطتؿعال١,  ٚبةغالعاضٖا  ايػالُٝٓا  ٚخاقال١  نالبرل,  بؿاله

 ضٜاٟيالالا 12-03 ايالالال بالالا ا٭غالالعاض تهالالٕٛ إٔ أتٛقالال  نٓالالُت أْالالٞ َالال 

 .  أقك٢ نشس

 اإلقبالالاٍ خالال٬ٍ َالالٔ أثالالطٙ ُٜالالط٣ ستالال٢ ٚقّتالالا وتالالاز ايذلؾٝالال٘ ًَالالـ

 ٚأْؿ١ٛ. ؾعايٝات َٔ ُٜٛطح َا َ  ٚايتعاطٞ

 

 :التوصيات 

 يف احملًٝالالال١/ايٛطٓٝالالال١ ايذلؾٝٗٝالالال١ ايكالالالٓاع١ عًالالال٢ ايذلنٝالالالع  7

 احملًٝالالال١, ا٭نازميٝالالال١ ايكالالالشؿ١ٝ, ٚا٭عالالالاخ ايتػٛٝالالالات

 .املػتٛضز٠ ايذلؾ١ٝٗٝ ايكٓاعات َٔ أنجط ٚعجًٝٗا

 قالالالٓاع١ اغالالالتدساّ يف ايكالالال١ٝٓٝ ايتذطبالالال١ َالالالٔ ا٫غالالالتؿاز٠  0

 أخالالط٣, قًٝالال١ دٛاْالالب ٜالالسعِ بؿالالهٌ احملًٝالال١, ايذلؾٝالال٘

 .ا٭ٚملب١ٝ ٚايطٜان١ ايساخ١ًٝ, ايػٝاس١ َجٌ:
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 ايطٜانال١  ١٦ٖٝ َٔ أططاف با ػُ  َؿذلن١ ؾإ عٌُ  1

 ايذلؾٝالال٘ قالالٓاع١ يتٛالالٜٛط ١ ايجكاؾالال ٚٚظاض٠ ايػالالٝاس١ ٦ٖٝٚالال١

 .احمل١ًٝ

٘  قٛالالاع يف ٚاملتٛغالال١ٛ ايكالالػرل٠ املؿالالاضٜ  تؿالالذٝ   2  ايذلؾٝالال

 .ٚايػُٝٓا اإلْذلْت عدل َا ٜبٗح ٫ٚ غُٝا ايػعٛزٟ,

 

 :امللدص التيفيذي 

 . قٓاع١ ايذلؾٝ٘ ايػعٛز١ٜ.. غٝام قًٞ عاملٞةايكه١ٝ: 

, ايُٛٛسالالالال١, ب زضادٗالالالالا يكالالالالٓاع١  0212املًُهالالالال١ ض٩ٜالالالال١ إٕ 

س اغالالالتٝعابٗا ٫ستٝادالالالات ٝالالال٘ نالالالُٔ فالالالا٫ت ايتُٓٝالالال١, ت٪ندالالالايذلؾ

نُالالالا ت٪نالالالس إزضانٗالالالا ٭ُٖٝالالال١ ايعٛاَالالالٌ ايؿهطٜالالالال١       ,اجملتُالالال  

ٚايٓؿػالال١ٝ ٚايطٚسٝالال١ يف تُٓٝالال١ ايؿالالعٛ , ؾايتُٓٝالال١ يٝػالالت اقتكالالاّزا   

ّْالالا َتٛالالّٛضا ؾشػالالب, بالالٌ أّٜهالالا بٓالالا٤ فتُالال  غالالًِٝ    ؾكالال , ٫ٚ عُطا

ضبٛالت ايط٩ٜال١    قالازض عًال٢ ؼكٝالل أٖالساف ايط٩ٜال١. ٚعٓالسَا       ,َتٛاظٕ

ايُٛٛس١ با َػت٣ٛ املعٝؿ١ ٚايؿعٌ ايجكايف, ؾكس أؾاضت بٛنالٛح  

إىل أُٖٝالال١ ايعاَالالٌ ا٫قتكالالازٟ ايالالصٟ تٓٛالالٟٛ عًٝالال٘ قالالٓاع١ ايجكاؾالال١  

  .ٚايذلؾٝ٘

تٓاٚيت ايٛضق١ ْكاٟطا َُٗال١ تتعًالل بكالٓاع١ ايذلؾٝال٘ ايػالعٛز١ٜ,      

ىل َٔ ايٓاسٝتا ايؿ١ٝٓ ٚا٫قتكالاز١ٜ, ٚأؾالاضت إ   تٓاٍٚ ايذلؾَٝ٘ٓٗا 

نالبرّلا, ٚبايتالايٞ    ػاضٜ٘الا  ُٜعالٗس ْؿالاٟطا   أؾهاي٘ بهاؾ١ إٔ ايذلؾٝ٘

ٝ٘الالا, ؾٗٓالالاى   ٜٓبػالالٞ نالالجرل٠ أَالالٛض ٚستالال٢ ميهالالٔ ا٫غالالتؿاز٠ َٓالال٘ قً
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٘  املطدال٠ٛ  ايؿا٥الس٠  يتشكٝالل  ا٫عتباض بعا أخصٖا  أٍٚاقتكالازٜ٘ا,  َٓال

 ٚسٝالالاتِٗ ايٓالالاؽ ػالالاض  ؼالالانٞ قتٜٛالالات قالالٓاع١ ا٭َالالٛض ٖالالصٙ

ٞ  دٝالس  بؿهٌ ْؿػ٘ تتُٛن  ايٛقت ٚيف َٚانِٝٗ, ٔ  ٚشنال  نالُ

ّ  إىل باإلنالاؾ١  ٖالصا . املدالتل  ٜػتكط٥ٗا عسٜس٠ عامل١ٝ غٝاقات  عالس

ٝ٘ا عاملٝ٘ا ايتؿطٜعٞ اؾاْب إُٖاٍ  .ايذلؾٝ٘ قٓاع١ َٔ ٚقً

 ايذلؾٝ٘ٚتًٖدكت ايتعكٝبات اييت دطت ع٢ً ٖصٙ ايٛضق١ يف إٔ 

ٟٙ ايكًالالٛ  عالالٔ ٚايذلٜٚالالض إْػالالا١ْٝ, سادالال١  ١ٜاؾػالالس يًكالالش١ نالالطٚض

ٕ   قالٓاع١  َجًح ٚايٓؿػ١ٝ, نُا إٔ ٔ  ايذلؾٝال٘ ٜتهالٛ  املػالتًٗو,  َال

 .َٓٗا املايٞ ٚايعا٥س ايعٌُ, ؾطم ٚتٛؾرل

 ٖٞ عباض٠ عٔ ايذلؾٝ٘ إٔ قٓاع١ إىل ٚأؾاضت ايتعكٝبات أّٜها

 َالالالٛاز ٚإْتالالالاز تٛظٜالالال  عًالالال٢ تػالالالٝٛط ايالالاليت ٚايؿالالالطنات ايهٝاْالالالات

 ,ٚايطازٜالالالالالٛ ايتًؿعٜالالالالالٕٛ, َجالالالالالٌ: يًذُالالالالالاٖرل, اإلع٬َٝالالالالال١ ايذلؾٝالالالالال٘

 ّ  ايكالٓاع١  ٖالصٙ  إٔ إ٫ ٚاملٛغالٝك٢   املتشطنال١,  ٚايػُٝٓا, ٚايطغالٛ

 تطؾٝالالال٘ :ايٓؿالالالاطات ٚايؿعايٝالالالات, َٓٗالالالا َالالالٔ أخالالالط٣ ْٛاّعالالالاأ تؿالالالٌُ

 ٚاملٗطداْالالات, ٚا٫ستؿالالا٫ت, ايؿٓالالٕٛ, َعالالاضض ايعالالطٚض, ٚتؿالالٌُ

 اؿالالالٞ, ا٭يعالالالا   ٚايذلؾٝالالال٘ َٚالالالسٕ ايػالالالؿط, َٚعالالالاضض ٚاملتالالالاسـ,

 ٚايعالالالالالطٚض ى,ايػالالالالالرل ٚعالالالالالطٚض ٚاملػالالالالالطح, ا٭ٚبالالالالالطا, ٜٚؿالالالالالٌُ

 ٚايػالالشط١ٜ, ٚا٭ظٜالالا٤, ٚايالالطقل, ٚايػٓا٥ٝالال١, ٚاشلعيٝالال١ ايؿهاٖٝالال١

ٚاملكالالالالاضع١  باإلنالالالالاؾ١ إىل  ايالالالالٗس٢َ ٚعالالالالطٚض ايٓاضٜالالالال١, ٚا٭يعالالالالا 

 ا٭يعالالالالالالا  غاغالالالالالالٞأ بؿالالالالالالهٌ ٜٚؿالالالالالالٌُ اإليهذلْٚالالالالالالٞ, ايذلؾٝالالالالالال٘

 عالالالدل املػالالالتًٗو ٚاملػالالالُٛع املط٥الالالٞ احملتالالال٣ٛ ٚبعالالال  اإليهذلْٚٝالالال١,

 َالالٔ نالالجرل ؼٛيالالت ا٭خالالرل٠ زايعكالالٛ اؿسٜجالال١. ٚيف ا٫تكالالاٍ ٚغالالا٥ٌ

 تطؾ١ٝٗٝ. ْؿاطات إىل ايطٜانات
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ْٚاقؿالالالت املالالالساخ٬ت َالالالٛاضز قالالالٓاع١ ايذلؾٝالالال٘, ٚشنالالالطت إٔ    

َٛاضز ايذلؾٝ٘ تذلنع يف اؿس َٔ خطٚز ا٭َٛاٍ ايٛطٓٝال١ يًدالاضز,   

ٌٖ تٛالٜٛط بعال  ايؿالٛاط٧          ٚنٝؿ١ٝ دًالب ا٭َالٛاٍ َالٔ اـالاضز, ٚيعال

 َٚؿطٚع ايكس١ٜ تكّٛ بٗصٙ امل١ُٗ.

ٓاقؿالالٕٛ ؽالالٛؾِٗ َالالٔ إٔ تهالالٕٛ قالالٓاع١ ايذلؾٝالال٘ يف  ٚأطًالالل امل

ايػعٛز١ٜ َجٌ بك١ٝ ايكٓاعات ا٭خط٣, تعتُس يف اـًـ عًال٢ غالرل   

ايػعٛزٜا, إناؾ١ إىل ايتػا٫٩ت املتعًك١ مبالس٣ ا٫غالتعساز إلْتالاز    

ٚتٓؿٝالالالص ٖالالالصٙ ايكالالالٓاع١ ايسقٝكالالال١, ٚايعالالالإًَٛ املالالالسضبٕٛ ٚامل٪ًٖالالالٕٛ   

  ُ ٝالال١ ايالاليت ؼتادٗالالا ؿُاٜالال١   يكالالٓاع١ ايذلؾٝالال٘, ٚأّٜهالالا املعالالاٜرل ايكٝ

 ايكِٝ ٚا٭خ٬م ٚايٓـ٤ عٓس تعطنِٗ يدلاَر ايذلؾٝ٘.

 بكالالالٓاع١ ايٓٗالالالٛض َتًٛبالالالات ٚشٖالالالب املٓاقؿالالالٕٛ إىل إٔ أبالالالطظ 

 ايكالالٓاع١ ٖالالصٙ ُتالالٓعدِ ايالاليت ايتؿالالطٜع١ٝ باملًُهالال١ ا٭ْعُالال١  ايذلؾٝالال٘

 امل٪ًٖال١  ايبؿالط١ٜ  ٚظطٚؾٗالا, ٚايهالٛازض   ٚأمناطٗا َسخ٬تٗا ظُٝ 

 ايكالالالٓاع١, ٚنالالالصيو َكالالالازض   ٖالالالصٙ تادٗالالالاؼ ايالالاليت بايكٛاعالالالات

ٔ  ايكالٓاع١,  بٗالصٙ  املطتبٛال١  ٚايالدلاَر  يًُؿاضٜ  ايتٌُٜٛ  نالُٓٗا  َٚال

 .ايٓكٌ ٚاملٛاضات

    ٔ كطدالات ايٓكالاف,    ٚيف ْٗا١ٜ ايٓكاف طالطح املًتكال٢ عالسّزا َال

 يف احملًٝالالال١/ايٛطٓٝالالال١ ايذلؾٝٗٝالالال١ ايكالالالٓاع١ عًالالال٢ ايذلنٝالالالع أُٖٗالالالا:

 ٚعجًٝالالالٗا ًٝالالال١,احمل ا٭نازميٝالالال١ ٚا٭عالالالاخ ايكالالالشؿ١ٝ ايتػٛٝالالالات

ٔ  املػتٛضز٠, ٚا٫غتؿاز٠ ايذلؾ١ٝٗٝ ايكٓاعات َٔ أنجط  ايتذطبال١  َال

ِ  بؿهٌ احمل١ًٝ ايذلؾٝ٘ قٓاع١ اغتدساّ يف ايك١ٝٓٝ  دٛاْالب  ٜالسع

ا٭ٚملب١ٝ, ٚنصيو  ٚايطٜان١ ايساخ١ًٝ ايػٝاس١ َجٌ أخط٣, ق١ًٝ
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ٔ  أطالطاف  بالا  ػُال   َؿالذلن١  ؾإ عٌُ  ٦ٖٝٚال١  ايطٜانال١  ٦ٖٝال١  َال

٘  قالٓاع١  يتٜٛٛط ايجكاؾ١ ض٠ٚٚظا ايػٝاس١ احملًٝال١, باإلنالاؾ١    ايذلؾٝال

 ايذلؾٝالالالالال٘ قٛالالالالالاع يف ٚاملتٛغالالالالال١ٛ ايكالالالالالػرل٠ املؿالالالالالاضٜ  إىل تؿالالالالالذٝ 

 .ايػعٛزٟ
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 الورقة الزئيضة
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 :مكدمة 

ٍٛٗ بطْالالاَر ايتُٓٝالال١ يف قٛالالاع أٖالالساف ٫ ؾالالو إٔ ؼكٝالالل   ايتشالال

 ض١ٜ٩ ايػعٞ مٛ ؼكٝل ُٜعٗس َطس١ً تٜٛٛط١ٜ ١َُٗ يف إطاض ايٛط 

ٕٖ 1000ٖٓ املًُه١ ٘  اى ايعسٜس َٔ ايتشالسٜات اياليت  , إ٫ أ  غالتٛاد

ٍٛٗ خ١ٛ ؼتالاز ٭ٕ ُٜػالً  عًٝٗالا ايهال٤ٛ  يالصا ناْالت        ايالٛط   ايتش

ٍ  بطْالاَر  يف ايتُٓٝال١  قٛاع َٚبازضات أٖساف"قه١ٝ  ٗٛ  ايالٛط   ايتشال

َالٔ ايكهالاٜا املُٗال١ اياليت ططسٗالا      "احملتًُال١  ٚايتشالسٜات  املًُه١ يف

اؾالالالاظٟ  ًَتكالالال٢ أغالالالباض َالالالٔ خالالال٬ٍ ٚضقالالال١ ايعُالالالٌ ايالالاليت قالالالسَتٗا ز.   

ايؿالالالبٝهٞ. ٚمٖت ايتعكٝالالالب عًالالال٢ َٛنالالالٛع ايٛضقالالال١, ٚدالالالطت سٛشلالالالا     

َ٪ؾالالالطات قٝالالالاؽ ا٭زا٤ يف بطْالالالاَر   َالالالساخ٬ت عسٜالالالس٠ ْاقؿالالالت: ة  

ٍٛٗ ايالالٛط , زٚض اؿهَٛالال١ يف بالالطاَر ايتُٓٝالال١ ا٫دتُاعٝالال١,      ايتشالال

ايعُالالٌ ايتٛالالٛعٞ ٚاـالالرلٟ ٚؼكٝالالل أٖالالساف ايتُٓٝالال١ ا٫دتُاعٝالال١,     

سلٛيٝالال١ ايتُٓٝالال١ ا٫دتُاعٝالال١,    ٚظاض٠ َػالالتك١ً يًتُٓٝالال١ ا٫دتُاعٝالال١, 

ضزل١ً قٛاع ايت١ُٝٓ ا٫دتُاعٝال١, ايتُٓٝال١ ا٫دتُاعٝال١ بالا ايطعاٜال١      

ٚايتُٓٝالال١, املػالال٪ٚي١ٝ ا٫دتُاعٝالال١ يالالس٣ ايكٛالالاع اـالالام, ايتُٓٝالال١       
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 . ٚيف ايٓٗاٜالال١ اقالالذلح ا٭عهالالا٤ املٓاقؿالالٕٛ 0212ا٫دتُاعٝالال١ ٚض٩ٜالال١ 

 اياليت نتبتٗالا  ايعسٜس َٔ ايتٛقٝات امل١ُٗ  ٚؾُٝالا ًٜالٞ ْالٗل ايٛضقال١     

عًٝٗالالا ايالالسنتٛض/ خايالالس  بٚعكَّالال, / اؾالالاظٟ ايؿالالبٝهٞايالالسنتٛض٠

 ايطزٜعإ, ٚا٭غتاش٠/ عًٝا٤ ايباظعٞ.

 أٍااداف)و ورقتَااا الزئيضااة عااً   الشاابيكي اجلاااسي. كتباات د

 املنلكاااة و الاااو ي التحاااو ل بزىاااام  و التينياااة قطاااا  ومباااادرات

 ث٬ثال١  عًال٢  0212 املًُهال١  ض٩ٜال١  اضتهعت احملتنلة(: والتحديات

 طُالالٛح ٚٚطالالٔ َعزٖالالط, سٝالالٟٛ, ٚاقتكالالاز  فتُالال : ض٥ٝػالال١ قالالاٚض

 ايػالالُات ملػالالت٣ٛ ٚيًٛقالالٍٛ َػالال٪ٍٚ, َٚٛاطٓالال٘ ؾاعًالال١ سهَٛتالال٘

ٛ  اياليت  ايط١ٜ٩ غا١ٜ وكل ايصٟ املػ٪ٍٚ املٛاطٔ يف امل٪١ًَ ٞ  ٖال  دالاْ

ٓٔس  ايٓٗا١ٜ, يف  مثاضٖا ٌ  َٓعَٛال١  إىل ٝأغال  ا٫دتُاعٝال١  ٚايتُٓٝال١  ايعُال

ٍٛٗ بطْالالاَر يف ا٫غالالذلاتٝذ١ٝ  ٭ٖالالسافا َالالٔ عالالسز املًُهالال١ يف  ايتشالال

 ايتُٓٝالال١ قٛالالاع عًالال٢ ٖٓالالا ايذلنٝالالع غالالٝتِ, ايجاْٝالال١ بٓػالالدت٘ ايالالٛط 

 .بايتشسٜس

ٍٛٗ بطْالالاَر يف ايتُٓٝالال١ يكٛالالاع ا٫غالالذلاتٝذ١ٝ  ا٭ٖالالساف  ايتشالال

 :ايٛط 

 اـالالالالالسَات َٓعَٛالالالالال١ خالالالالال٬ٍ َالالالالالٔ املالالالالالٛاطٓا عهالالالالالا  7

 ا٫دتُاع١ٝ.

 ٫دتُاع١ٝ.ا اـسَات ٚنؿا٠٤ ؾعاي١ٝ ؼػا  0

   ا٫دتُاع١ٝ. مبػ٪ٚيٝتٗا ايؿطنات قٝاّ تععٜع  1

   أعُل. أثط ؼكٝل َٔ ايطع١ٝ غرل املٓعُات عها  2
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 ايعٌُ. غٛم يف اإلعاق١ شٟٚ ا٭ؾدام عها  3

 ايطعٞ. غرل ايكٛاع منٛ زعِ  4

 ايتٛٛعٞ. ايعٌُ تؿذٝ   5

 :ا٭ٖساف تًو ٚؾل ا٫يتعاَات أبطظ َٚٔ

ٞ  غالرل  عايكٛالا  َػا١ُٖ  7 ٞ  ايٓالاتر  يف ايطعال ٞ  احملًال  اإلمجالاي

 %.2.4 بٓػب١

 املايٝالال١ اإلعاْالالات عالالٔ املػالالتػٓا املػالالتؿٝسٜٔ  ْػالالب١ ظٜالالاز٠  0

 .٪70 بٓػب١

 ّ.0202  عاّ عًٍٛ أيـ 122 إىل املتٛٛعا عسز ظٜاز٠  1

ٛٗع ا٫قتكالالالاز١ٜ بايكُٝالالال١ ايٛقالالالٍٛ  2  املًُهالالال١ يف ايؿالالالطز يتٛالالال

 ضٜاٟيا.73 إىل ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ

 ايكالالازضٜٔ اإلعاقالال١ شٟٚ يٮؾالالدام ايتٛظٝالالـ ْػالالب١ ظٜالالاز٠  3

 .٪70.2 إىل ايعٌُ ع٢ً

ايتايٝالال١,  املبالالازضات خالال٬ٍ َالالٔ َالالا غالالبل نالالٌ ؼكٝالالل ٚغالالٝتِ

 :ضٜاٟيا 479.17914 إىل تكٌ مبٝعا١ْٝ

 اـالالالسَات َالالالٔ املػالالالتؿٝسٜٔ ٚإزَالالالاز يالالالتُها ْعالالالاّ بٓالالالا٤  7

 ايعٌُ. غٛم يف ا٫دتُاع١ٝ

 بالالالالالايتٛظٝـ َٓتٗٝالالالالال١ ًٖٝٝالالالالال١ٚتة تسضٜبٝالالالالال١ بالالالالالطاَر تٛالالالالالٜٛط  0

 ا٫دتُاع١ٝ. اـسَات َٓع١َٛ َٔ يًُػتؿٝسٜٔ

 يالالالدلاَر ٚإضؾالالالاز١ٜ ٚتٛعٜٛالالال١ تػالالالٜٛك١ٝ محالالال٬ت اغالالالتشساخ  1

 ايتُها.
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 ا٫دتُاعٝالالال١  ايطعاٜالالال١ خالالالسَات  ٚإغالالالٓاز ٚػٗٝالالالع  منصدالالال١  2

 بايؿالطان١  ٚاملٓالاظٍ,  املطانالع  يف اإلعاق١ شٟٚ يٮؾدام املكس١َ

 .ايطعٞ ٚغرل اـام ايكٛاعا َ 

   ا٫دتُاع١ٝ. ايتدككات ١٦ٖٝ تةغٝؼ  3

 اؾػطاؾٝالال١ ايتػٛٝالال١ يعٜالالاز٠ ايجايالالح ايكٛالالاع َالال  ايؿالالطان١  4

 ا٭غط١ٜ. اؿُا١ٜ ؾٗات

 اجملتُع١ٝ. املػا١ُٖ ٚعها تٓعِٝ  5

 املػالالالال٪ٚي١ٝ بالالالالطاَر ٚتٛالالالالٜٛط يتالالالالب  ايؿالالالالطنات تؿالالالالذٝ   6

 ا٫دتُاع١ٝ.

ّ  ابتهالالالالاض  7  أثالالالالط  شات ٚعًٜٛٝالالالال١  اغالالالالتجُاض١ٜ  ٚمنالالالالاشز  سالالالالع

  ضعٞ. غرل نٝإ خ٬ٍ َٔ ُتٓؿَّص ادتُاعٞ,

 ايكٛالالاع يف ايعُالالٌ ؾالالطم ٚتالالٛؾرل ايعاًَالال١, ايكالال٣ٛ تةٖٝالالٌ  72

 ايطعٞ. غرل

 .ٚتكٓٝؿٗا ايطع١ٝ غرل املٓعُات سٛن١ُ  77

 يٮؾالدام  ايٛطٓٝال١  ا٫غذلاتٝذ١ٝ يف ايعٌُ بطاَر تٓؿٝص  70

  اإلعاق١. شٟٚ

 يٮؾالدام  ١ُ٥َٛا ب٦ٝات يتٜٛٛط املٛٔظؿ١ اؾٗات ؼؿٝع  71

 اإلعاق١. شٟٚ

 اإلعاق١. شٟٚ ا٭ؾدام ضعا١ٜ ١٦ٖٝ تةغٝؼ  72

 ايطعٞ. غرل ايكٛاع يت١ُٝٓ ايٛط  املطنع تةغٝؼ  73
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 ايتُٓالالالٟٛ ايالالالسٚض يتععٜالالالع ا٭ٚقالالالاف ٦ٖٝالالال١ َالالال  ايتهاَالالالٌ  74

 ايطعٞ. غرل يًكٛاع

 ايتُٟٓٛ. ا٫دتُاعٞ ايعٌُ ٚعها تٓعِٝ  75

 ايتٛٛع١ٝ. ن١املؿاض يتُها َٓع١َٛ بٓا٤  76

 ايتٛٛعٞ. ايعٌُ ٚقؿعات ثكاؾ١ بٓا٤  77

 غالالالرل ايكٛالالالاعا يف ايتٛالالالٛعٞ ايعُالالالٌ ٚتٓعالالالِٝ عهالالالا  02

 .ٚاؿهَٛٞ ايطعٞ

 قٛالاع  أٖالساف  ؼكٝالل  إىل تػالع٢  اييت املبازضات تًو مجٝ  إٕ

ٍ  بطْالاَر  ايتُٓٝال١ يف  ٗٛ  فتُعٝالال١ تٜٛٛطٜال١  ْكًال١ٟ  ُتَذٚػالس  ايالالٛط  ايتشال

 َالالٔ عالالسز ٚدالالٛز َالال  ,0212 املًُهالال١ ض٩ٜالال١ َػالالاض باػالالاٙ نالالبرل٠

 -َٓٗالا  َا, سس إىل املػاض شيو يٛطٜل إطايتٗا ايتشسٜات احملتٌُ

 :-اؿكط  ٫ املجاٍ غبٌٝ ع٢ً

 َػالالال٪ٚي١ٝ بٗالالالا املٓالالالٛط امل٪ًٖالالال١ ايبؿالالالط١ٜ ايهالالالٛازض نالالالعـ  7

  ا٭ٖساف. تًو ؼكٝل

 ا٭ْعُالالالالال١ تعالالالالالسٌٜ يف نالالالالالبرل٠ دٗالالالالالٛز بالالالالالصٍ إىل اؿادالالالالال١  0

   ايٓك١ً. تًو نب١ملٛا ٚايًٛا٥ض ٚاإلدطا٤ات

 ٚاإلسكالالالالا٤ات ٚايسضاغالالالالات ٚايبٝاْالالالالات املعًَٛالالالالات ْكالالالالل  1

 املًُه١. يف ا٫دتُاعٞ اجملاٍ يف ايسقٝك١

 ٚايت١ُٝٓ ايعٌُ ٚظاض٠ يف ا٫دتُاع١ٝ ا٭ْع١ُ بع  تهاُض   2

  ٚايتذاض١ٜ. ايعسي١ٝ ا٭ْع١ُ بع  َ  ا٫دتُاع١ٝ
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 ايعُالالالالالٌ أغالالالالالايٝب يف ايػالالالالالا٥س٠ ايٛظٝؿٝالالالالال١ ايبرلٚقطاطٝالالالالال١  3

   ا٫دتُاع١ٝ. ٚايت١ُٝٓ ايعٌُ ٚظاض٠ يف ٚاملتذصض٠

 ايػالالهاْٞ, اؿذالالِ َالال  املتٓاغالالب١ غالالرل ايكالالطاض َطنعٜالال١  4

  املًُه١. يف اإلزاض١ٜ يًُٓاطل اؾػطايف ٚايتباعس

 املػالالالالالتكب١ًٝ ايتًُٜٛٝالالالالال١ ايكالالالالالسض٠ قالالالالالعٛب١ سالالالالالٍٛ  تٛقعالالالالالات  5

   اـ١ٛ. يف املٛطٚس١ يًُبازضات

 ؽٛالٝ   عًال٢  َطتهالع٠  نبرل٠ تٛع١ٜٛ دٗٛز إىل اؿاد١   6

ٍ   بجكاؾال١  خاقال١  قٓاعالات َٚعتكالسات   يتػالٝرل  غًِٝ  ايعُالٌ, ٚا٫تهالا

 .ايطعا١ٜ زٚي١ ع٢ً

ٌ  اظزٚاد١ٝ  7 ٔ  ايعسٜالس  ٚتالساخ  اؾُعٝالات  ٚخالسَات  بالطاَر  َال

   .ا٫دتُاع١ٝ ٚايت١ُٝٓ ايعٌُ ٚظاض٠ خسَات َ  اـرل١ٜ ٚامل٪غػات

ٔ  ايكًًٝال١  غرل ا٭عساز  72 ٔ  نالبرلات  َال  ايطاغبالات  ٚغالرل  ايػال

 َبالالازضات لالالاح عالالٔ عا٥ٟكالالا ٜؿالالهًٔ قالالس يًعُالالٌ, بتاّتالالا ٚاملالال٪٬ٖت

 .ايعٌُ غٛم يف إزَادٗٔ

ٔ  اـرلٜال١   اؾُعٝات أغًب َػت٣ٛ ٚاق  نعـ  77  سٝالح  َال

 تٛقالال  يف ٜػالالاعس يالالٔ -ٚايتُٜٛالالٌ ٚاإلزاض٠, ٚايتٓؿٝالالص, ايتدٛالالٝ ,

 .املٛطٚس١ ٚا٭ٖساف ايدلاَر يتًو َػاْستٗا َٔ املةٍَٛ

اجملتُعالالالالٞ  ايالالالالٛعٞ َػالالالالت٣ٛ يطؾالالالال  املػالالالالتٗٔسؾ١ اـٛالالالال   70

ٕ   إٔ هب املبازضات ٚلاح تًو َٛانب١ يهُإ  عًال٢  َبٓٝال١  تهالٛ

 ايػُات تًو يف ا٫خت٬ؾات أخص َ  اجملتُ , ٚأسٛاٍ زلات ٚاق 

 .  اؿػبإ يف املًُه١ َٓاطل با ايٛاق  ٚشيو
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 ايكٝازٜال١  يًُٓاقالب  قكالرل٠  ؾالذلات  يف املت٬سكال١  ايتػرلات  71

ٍ  تٛقعالات  عـته ايعٌُ ٚظاض٠ يف  باملػالت٣ٛ   ا٭ٖالساف  يتًالو  ايٛقالٛ

 .َٓٗاٌ َٖامل٪

ناتبالال١  ْعالالط ٚدٗالال١ عجالالٌ ايالاليت ايتشالالسٜات أٖالالِ ناْالالت تًالالو

 َالالالٔ غرلٖالالالا َالالال  املُهالالالٔ ضقالالالسٖا َالالالٔ أْالالال٘ إمياْٗالالالا ايٛضقالالال١, َالالال 

 ايػالالالًِٝ بالالالايتدٛٝ  َٛادٗتٗالالالا عًالالال٢ اؾالالالاز ٚايعُالالالٌ ايتشالالالسٜات,

١ًَ ايؿالالالا ايسقٝكالالال١ ايعًُٝالالال١ ٚايسضاغالالالات ايبٝاْالالالات عًالالال٢ املطتهالالالع

ٔ  ايع٬قال١,  شات  ٚايالٛظاضات  ايكٛاعالات  ناؾال١  َ  ٚاملتها١ًَ   نالُ

ٍٛٗ بطْاَر  .0212 املًُه١  ض١ٜ٩ يتشكٝل ايٛط  ايتش

 ٌ  إىل أنالالالالالالالٝـ إٔ أٚٗز :وكااااااااٌ تعكياااااااب د. خالاااااااد الزديعاااااااا

٘  اياليت  ايتشسٜات ٍ  خٛال١  غالتٛاد ٗٛ   خالط  َعٟٛقالا  0212 ايالٛط   ايتشال

ٞ  اؾاْب يف املعٛم ٖصا ا٭١ُٖٝ, ٜتُجٌ غا١ٜ يف أضاٙ  - ا٫دتُالاع

 .ايػعٛزٟ يًُذتُ  ايجكايف

اؿهَٛٝال١,   اإلزاض٠ ع٢ً ايًّٛ ناٌَ إيكا٤ بايٛب  ٫ ميهٔ

ٌٗ ضمبالالا ٚاملايٝالال١, ؾٗالالصٙ ايبرلٚقطاطٝالال١ املعٛقالالات عًالال٢ ٚايذلنٝالالع  تعالال

 نتٛبٝالالالل سعَالالال١ إدالالالطا٤ات   خالالال٬ٍ َالالالٔ ٚاؿالالالٌ يًُعاؾالالال١ قابًالالال١

 ٤ٛايًذالالالال ٚضمبالالالالا دسٜالالالالس٠, عٜٛالالالالٌ َكالالالالازض اي٬َطنعٜالالالال١, ٚخًالالالالل

 .  ايكٛاعات بع  ـكدك١

ٞ  -ا٭ندل ايعا٥ل ٔ  -املتٛانال   يف ضأٜال  اجملتُال   ثكاؾال١  يف ٜهُال

٘  َٚٓع١َٛ  بالٓؿؼ  يًتشال٫ٛت  تػالتذٝب  ٫ قالس  اياليت  ا٫دتُاعٝال١  قُٝال

 اجملتُالال . ا٫قتكالالازٟ املػالالت٣ٛ عًالال٢ ؼالالسخ ايالاليت ٚايػالالطع١ املالالس٣

 ٚيعالالٌ ا٫دتُاعٝالال١  ايطٚاغالالب َالالٔ بالالايهجرل نالالبرل سالالس إىل َُهٖبالالٌ
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ِ  املطأ٠ اياليت  بكهاٜا ٜتعًل َا َجاٍ أقط   اياليت  ايكالطاضات  سعَال١  ضغال

ٍ  ؾ ْٗالا  يتُهٝٓٗا, اـٝاضات بع  يتٛؾرل قسضت  شات غالرل  ٫ تالعا

 ٚؾاعًٝالالال١ دالالالس٣ٚ عًالالال٢ اؿهالالالِ َبهالالالّطا نالالالإ ٚإٕ ؾاعالالالٌ,  أثالالالط

 .  ايتُها قطاضات

 , ايػالالعٛز٠ة املٗالالٔ بعالال  تالالٛطا عًالال٢ ْؿػالالٗا تٓٛبالالل ايكاعالالس٠

 ْكالالل ٫قتشاَالال٘ بػالالبب  ٛزٟايػالالع يًؿالالبا  َػالالط  ايػالالٛم إٔ ؾالالطغِ

 إٕ بالالالٌ نالالالجرّلا  ٜالالالتػرل مل ايٛنالالال  إٔ إ٫ املٗالالالٔ, بعالالال  يف ايعُايالالال١

 ٖالالٛ ٫ ٜالالعاٍ ايجابالالت ايالالسخٌ شات اؿهَٛٝالال١ ايٛظٝؿالال١ عًالال٢ ايًٛالالب

 ايالاليت ايتؿالالطٜعات ْكالالل عًالال٢ باي٥٬ُالال١ ًٜكالالٞ ايالالبع . املٛقالالـ غالالٝس

ّٝاَدلّضا  يٝؼ شيو إٔ إ٫ ٚايتٛطا, ايػعٛز٠ ُتشكدل  . نأؾ

ٞ  ضقالسٖا,  ٜٚكالعب  َباؾالط٠  ٫ تعٗط ا٫دتُاع١ٝ ايعٛا٥ل  ٖٚال

ّ  ٜػالتٛٝ   اؿهَٛٞ, ٫ٚ اؾٗاظ غ١ًٛ خاضز ؾ٤ٞ نصيو  ايكٝالا

 .  اجملتُع١ٝ يف ايجكاؾ١ َٓػطغ١ ٖٞ طاملا ػاٖٗا بايهجرل

َّالالا  َتٛقالال  ٖالالٛ َالالا  ايالاليت  ٖالالٞ ا٫قتكالالاز١ٜ ايتؿالالطٜعات إٔ عُٛ

َّا, بالال٘ ٚتالالسؾ  ا٫دتُالالاعٞ, ايتػالالٝرل غالالُتشسخ ٛٗ يٝشالالسخ ٝقالالس  ٍايتشالال

 .مثٔ بسٕٚ ٜهٕٛ ئ شيو يهٔ ا٫دتُاعٞ, اؾاْب يف املٓؿٛز

 يف أْٗالالالا ٜتُجالالالٌ ا٫دتُاعٝالالال١ ايتُٓٝالال١  قٛالالالاع ٜٛادالالال٘  خالالالط ؼالالسٕ 

ُّا غتعتُس ٔ  ايسٚيال١  شلا ؽكك٘ َا ع٢ً َٛاضزٖا يف زا٥  أَالٛاٍ,  َال

 ا٫ْهُالالالالالاف ؾُػالالالالالةي١ تالالالالالٓكل  أٚ تعٜالالالالالس قالالالالالس ا٭َالالالالالٛاٍ ٖٚالالالالالصٙ

 تالٛؾرل  ع٢ً ١َ, غٝ٪ثطَعًٛ غرل يؿذل٠ اغتُطاضٙ ا٫قتكازٟ, ٚضمبا

ٍٛٗ يع١ًُٝ ناؾ١ٝ َٛاضز  ا٫دتُاعٝال١  ايت١ُٝٓ قٛاع إٔ ٫ ْٓػ٢. ايتش

 يف إ٫ بال٘,  اـاقال١   َٛاضزٙ ٜتسبط ست٢ ضعٝ٘ا قٛاّعا يٝؼ مبذًُ٘
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ّ  ؾهط٠ تػرل ساي١  ايكٛالاع  ٖالصا  ضزلًال١ . ا٫دتُاعٝال١  ايتُٓٝال١  َٚؿٗالٛ

 ايطزلًالال١ ناْالالت إشا خاقالال١ املؿالاله٬ت بعالال  غالالٝدًل ايعالالطٜ 

 .َتسضد١ ٚغرل ع١غطٜ

 ايتُٓٝالال١ قٛالالاع ٫ضتبالالاط : ْعالالّطاكنااا عكَّباات أ.علياااء الباااسعي  

 دٗالالات بعالالس٠ ٚنالالصيو َباؾالالط, بؿالالهٌ ايٓالالاؽ عٝالالا٠ ا٫دتُاعٝالال١

ٍ  أخالالط٣, سهَٛٝالال١ ٚغالالرل سهَٛٝالال١  أٖالالساف ٖالالٌ :ؾالال ْ  أتػالالا٤

ٍٛٗ بطْالالاَر يف ايتُٓٝالال١ قٛالالاع  بعهالالٗا َالال  َتهاًَالال١ ايالالٛط  ايتشالال

ٌ تت ٌٖٚ ْؿػ٘؟ ايكٛاع زاخٌ ايبع   امل٪غػالات  أٖالساف  َال   هاَال

 ا٭خط٣؟ اؿه١َٝٛ

 بطْالالاَر يف ايتُٓٝالال١ يكٛالالاع ا٫غالالذلاتٝذ١ٝ ا٭ٖالالساف ضادعٓالالا يالالٛ

ٍٗٛ ٌ  بايؿعٌ أْٗا ايٛط  غ٬ٓسغ ايتش  ؼكٝالل  ٚإٔ بعهالٗا,  تهُال

 اشلالسف  :املجاٍ غبٌٝ ٚع٢ً أخط٣, بةٖساف َطتب  ا٭ٖساف بع 

 اشلالسف,  ٖصا بتشكٝل أْ٘ غٓذس ,"ايتٛٛعٞ ايعٌُ تؿذٝ " ايػاب 

ِ  ٚنال   ٚنالصيو  ايكالػاض,  ْؿالٛؽ  يف ايتٛٛعٞ ايعٌُ ٚغطؽ  تٓعالٝ

ِ  ايكٛاعات, كتًـ يف ايتٛٛع١ٝ با٭عُاٍ يًكٝاّ قهِ  غٝػالٗ

 َٓعَٛالالال١ خالالال٬ٍ َالالالٔ املالالالٛاطٓا عهالالالا" ا٭ٍٚ اشلالالالسف ؼكٝالالالل يف

ٛٗع خ٬ٍ َٔ ٭ْ٘  "ا٫دتُاع١ٝ اـس١َ ٔ  بالتُها  ٝقُٓا ايتٛ  املالٛاط

٘  يٝالالب  ٔ  ٚيٓػالالتؿٝس  ,"ايكالالػاض  يًؿالالبا  بايٓػالالب١ " خدلتالال ٘  َالال  خدلتالال

 أٚ بؿالالهٌ ؾطاغالال٘ ٚقالالت َالالٔ يٝػالالتؿٝس أٚ ,"يًُتكاعالالسٜٔ بايٓػالالب١"

 .بآخط

 ؾعايٝالالالال١ ؼػالالالالا يف غٓػالالالالاِٖ اشلالالالالسف ٖالالالالصا بتشكٝالالالالل أّٜهالالالالا

 َتٛالالالٛعا ٚدالالالٛز سالالالاٍ يف ٭ْالالال٘ ا٫دتُاعٝالالال١  اـالالالسَات ٚنؿالالالا٠٤

. اشلالالسف ؼكٝالالل يف ٜػالالِٗ ممالالا املٝالالسإ  يف ايعالالاًَا عالالسز غالالٝعزاز
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 ا٫دتُاعٝالالالال١, مبػالالالال٪ٚيٝتٗا ايؿالالالالطنات قٝالالالالاّ تععٜالالالالع  ٚنالالالالصيو

 إٕ سٝالالالح أعُالالالل, أثالالالط ؼكٝالالالل َالالالٔ ايطعٝالالال١ املٓعُالالالات ٚعهالالالا

ّ  ا٭ٖساف ٖصٙ ؼكٝل ـ  خؿال   عًال٢  ٜكالٛ ِ  املازٜال١  ايتهالايٝ  يتكالسٜ

 أَالالا. شيالالو يف ٜػالالِٗ املتٛالالٛعا ٚٚدالالٛز أٚغالال , ْٛالالام عًالال٢ خسَالال١

 َالال  ايعُالالٌ ؾالال ٕ ايعُالالٌ, غالالٛم يف اإلعاقالال١ شٟٚ ا٭ؾالالدام عهالالا

 ع٢ً نجرّلا ٜعتُس -ايعامل َػت٣ٛ ع٢ًٚ اإلعاق١ شٟٚ ا٭ؾدام

 شٟٚ ا٭ؾالدام  سادال١ ٚ ايتهًؿال١,  ٫ضتؿالاع  ْعالّطا  ايتٛٛعٞ  ايعٌُ

 َتٓٛعال١,  َػالاْس٠  خالسَات  إىل -قالػاّضا  أّ نالاْٛا  نباّضا -اإلعاق١

 تالالالةَا ٜكالالعب  َالالالا ٚنالالجرّلا  ايتدككالالالات, َتعالالسز  ؾطٜالالالل ٜكالالسَٗا 

ٕ  ٘ٚعًٝالال  َازٜالالال١  ٭غالالبا   ايؿطٜالالالل غايّبالالا,  أؾالالطاز  ناؾالال١   بعالالال  ؾالال 

ٍ  يف ايعاًَال١  ايطعٝال١  غالرل  ٚاملٓعُات ٚاؾُعٝات اؿهَٛات  فالا

ٔ  ٖصا .َٓعِ بؿهٌ يًتٛٛع اجملاٍ ؾتشت اإلعاق١ شٟٚ خسَات  َال

 .ايت١ُٝٓ قٛاع زاخٌ بعهٗا َ  ا٭ٖساف تهاٌَ ْاس١ٝ

 َ٪غػالالات َالال  ايتُٓٝالال١ قٛالالاع أٖالالساف تهاَالالٌ ْاسٝالال١ َالالٔ أَالالا

ٔ  ٫ ٖالسؾا  ٖٓالاى  إٔ ؾٓذس" َج٬ٝ ايتعًِٝ" ا٭خط٣ ايسٚي١  إٔ ميهال

ِ  بؿالالهٌ ٜتشككالا   :ُٖٚالالا ايتعًالالِٝ, ٚظاض٠ ؾُٝٗالا  تؿالالاضى َالالا مل غالًٝ

 يف اإلعاقالال١  شٟٚ ا٭ؾالالدام ايتٛالالٛعٞ, ٚعهالالا  ايعُالالٌ تؿالالذٝ 

 ايعٌُ. غٛم

 ٚأْعُتالال٘ أٖساؾالال٘ غالالطؽ ٜالالتِ إٔ هالالب ْٚعالالاّ ثكاؾالال١ ؾالالايتٛٛع

 ٫ ايكالالالسق١ إٔ ا٭طؿالالالاٍ ٚتعًالالالِٝ املبهالالالط٠, ايٛؿٛيالالال١ َطاسالالالٌ َٓالالالص

 اٯخالالالطٜٔ َٚػالالالاعس٠ ٚايعًالالالِ, بايٛقالالالت, بالالالٌ ملالالالاٍ,با ؾكالالال  تهالالالٕٛ

 َٓالالاٖر يف ُتٛدالالس إٔ هالالب املبالالاز٨ ٖالالصٙ ؾالال ٕ ٚبٓالالا٤ّ عًٝالال٘ .ٚزعُٗالالِ

 .اختٝاضٜ٘ا ٚيٝؼ أغاغٞ, عًُٞ بؿهٌ ُٚتٖٛبل املطاسٌ, مجٝ 



04 

–1428  1422  
171 

 بعالس  ؾذة٠ وسخ إٔ ميهٔ ٫ اإلعاق١ شٟٚ نُا إٔ عها

 ايعُالالٌ بهالال بالالٌ ٜعازشلالالا, َالالا أٚ ايجاْٜٛالال١ يًُطسًالال١ ايٛايالالب ٜكالالٌ إٔ

 اإلعاقالالالالال١ ٫نتؿالالالالالاف ا٭ٚىل ايًشعالالالالالات َٓالالالالالص ايالالالالالتُها عًالالالالال٢

 َالالٔ َبالالازض٠ ٖالالٞ ٚايالاليت املبهالالط, ايتالالسخٌ َطسًالال١ يف ٚتؿدٝكالالٗا

ٍٛٗ َبازضات  ايسضاغالات  أثبتالت  سٝالح  ايتعًِٝ, ٚظاض٠ يف ايٛط  ايتش

 ُٜالالٛؾدط َبهالالط٠ غالالٍّٔ يف اإلعاقالال١ يالالصٟٚ اـسَالال١ تكالالسِٜ إٔ ٚايتكالالاضٜط

 َالالالٔ ٜتشٛيالالالٕٛ سٝالالالح َٛالالالات,اؿه عًالالال٢ ا٭َالالالٛاٍ َالالالٔ ايهالالالجرل

 ايالالصٟ ايتكطٜالالط َٚٓٗالالا َٓالالتذا, أؾالالدام إىل اعتُالالازٜا أؾالالدام

 عالالاّ ايدلٜٛاْٝالال١ يًشهَٛالال١ ٚاقتكالالازٜا خالالدلا٤ َالالٔ ؼالالايـ قٖسَالال٘

 املبهط  ايتسخٌ فاٍ يف ا٫غتجُاض أ١ُٖٝ ٜ٪نس ٚايصٟ ,0273

 .  0202ّ عاّ عًٍٛ دٓٝ٘ بًٕٝٛ 0 غٝٛؾط شيو إٕ إش

 تًالو  ايسٍٚ َٔ نجرل تٛدٗات رلتغ اييت ايسضاغات أِٖ َٚٔ

 إٔ ت٪ندالالالس ٚايالالاليت ,0224 عالالالاّ   RANDَطنالالالع قالالالٖسَٗا ايالالاليت

ِ  أقٌ, أٚ 2 عُط يف اإلعاق١ شٟٚ يٮطؿاٍ اـسَات تكسِٜ  غٝػالٗ

 عًال٢  ُٜكطف ز٫ٚض يهٌ ز٫ّٚضا, 75 إىل ز٫ّٚضا 704 َٔ تٛؾرل يف

 .ا٭طؿاٍ ٖ٪٤٫ ؽسّ اييت ايدلاَر

 

 :املداخالت 

ٍٛٗ ايٛط :َ٪ؾطات قٝاؽ ا٭  زا٤ يف بطْاَر ايتش

 بةْالال٘ مجّٝعالالا غالالعسْا َالالا ٜعتكالالس ز. محالالع٠ بٝالالت املالالاٍ أْالال٘ بكالالسض   

ٍ  بطْالاَر  يسٜٓا أقبض ٗٛ  ؾالػً   َالا  إٔ , إ0212٫ ٚض٩ٜال١  ٚطال   ؼال

ٟٖ تٛيالالست يكالالس. ٚاإللالالاظ ا٭زا٤ قٝالالاؽ َٛنالالٛع ٖالالٛ  عالالدل قٓاعالال١ يالالس
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ٌ  ٫ أقالبشت  امل٪ؾطات إٔ اـٛ , َتابع١ َٚٔ ايعَٔ,  أُٖٝال١  تكال

 وتالاز  تٓؿٝصٜال١  خ١ٛ وتاز َا بكسض ٖسف نٌ .ْؿػٗا اـ١ٛ عٔ

 .ٚاإللاظ ايكٝاؽ َعاٜرل

ٔ  اؾاْالب  ايجكالايف, ٖٚالصا   بالايتػٝرل  تتعًل ا٫دتُاع١ٝ ايت١ُٝٓ  َال

خايالس يف   ز يالصيو  أؾالاض  نُا ايبؿط, سٝا٠ يف ايتػٝرل أٚد٘ أقعب

 .ا٭َٛض أقعب َٔ شلا ايكٝاؽ َ٪ؾطات إعساز ؾ ٕ تعكٝب٘. يصيو

 ا٭ُٖٝالال١ َالالٔ ٚايؿالالؿاؾ١ٝ, ؾالالةض٣ اؿٛنُالال١ ػالالب١ ملٛنالالٛعٚبايٓ

 بالالاإلع٬ّ ٚشيالالو ايالالدلاَر, ٖالالصٙ يف اجملتُالال  ؾالالطا٥ض مجٝالال  إؾالالطاى

ِ  إسالس٣  ؾٗٞ عاي١ٝ, بؿؿاؾ١ٝ اإللاظ قبٌ ايعكبات عٔ املػتُط  أٖال

 يًُػالالالا١ُٖ ايالالالٛط , ٚزؾعٗالالالِ اشلالالالِ يف اؾُٝالالال  إؾالالالطاى خٛالالالٛات

 اؿًٍٛ. يف اإلهاب١ٝ

ـ    ٕ  اتؿالالل َعالالال٘ ز. خايالالس بالالالٔ زٖالالٝ  ٚنالالال  يف شيالالالو, ٚأنالالاف أ

ٔ  ا٭زا٤ يكٝالاؽ  زقٝكال١  َ٪ؾطات ِ  َال ٘  َالا  أٖال ٍ  بالطاَر  تهالُٓت ٗٛ  ايتشال

ٞ  ايالالٛط ,  اـُػالال١ٝ  ايتُٜٓٛالال١  اـٛالال   يف ْؿتكالالسٙ  ٝنٖٓالالا  َالالا  ٖٚالال

َِٚنالال  7752 عالالاّ َٓالالص ايػالالابك١  يالالٝؼ  ا٭زا٤ يكٝالالاؽ َ٪ؾالالطات , ٚ

ٍ  َالالٔ َتٛاقالالٌ دٗالالس إىل ؼتالالاز ؾٗالالٞ ايػالالٌٗ, بالالا٭َط  ٚضف خالال٬

 اجملالالالاٍ, ٖالالالصا يف غالالالبكتٓا زٍٚ َالالال  كاضْالالالاتَٚ َٚكالالالاب٬ت, عُالالالٌ,

 .ٚايؿؿاؾ١ٝ اؿٛن١ُ تٛٚبل

 أٖالالساف أٚنالالشت إٔ تعكٝبٗالالا يف عًٝالالا٤ ٚأشنالالُط إٔ ا٭غالالتاش٠ 

 َالال  َتهاًَالال١ اؾالالاظٟ زنتالالٛض٠ اغتعطنالالتٗا ايالاليت ايتُٓٝالال١ قٛالالاع

 امل٪غػالالات أٖالالساف َالال  ٚتتهاَالالٌ ايكٛالالاع, زاخالالٌ ايالالبع  بعهالالٗا

 تًالالالالو ابالالالال ايتهاَالالالالٌ شيالالالالو ٚاغتعطنالالالالت ا٭خالالالالط٣, اؿهَٛٝالالالال١
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 أخالط٣  بةٖالساف  َالطتب   ا٭ٖساف تًو بع  إٔ ٚنٝـ ا٭ٖساف,

ٔ  ٚشنالطت أَجًال١   أخالط٣,  سه١َٝٛ قٛاعات يف . ا٭ٖالساف  تًالو  َال

 ظالالالٌ يف ايتهاَالالالٌ ٖالالالصا سالالالسٚخ  يٝالالالات أٚ ايهٝؿٝالالال١ ٚيهالالالٔ َالالالا 

 تهاَالالالالٌ أٟ تعٝالالالالل ايػايالالالالب يف ايالالالاليت اؿهَٛٝالالالال١ ايبرلٚقطاطٝالالالال١

 ةٕ ا٭ٖالساف املًٛٛب١؟ عًكت عًال٢ شيالو أ.عًٝالا٤ ايبالاظعٞ بال      بايكٛض٠

 ٖالالالصٙ ُتشكالالالل إٔ بايهالالالطٚض٠ يالالالٝؼ يهالالالٔ َتهاًَالالال١, تهالالالٕٛ قالالالس

 تؿالالالهٌ امل٪غػالالالات برلٚقطاطٝالالال١ .ايكالالالشٝض بايؿالالالهٌ ا٭ٖالالالساف

ُّا ايتٜٛٛط أَاّ عكبات  .زا٥

 زٚض اؿه١َٛ يف بطاَر ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ:

 ايتُٓٝالالالالال١ بالالالالالطاَر يف اؿهَٛالالالالال١ زٚض ؾُٝالالالالالا ٜتعًالالالالالل بالالالالالتكًل 

 شيالو,  والسخ  أ٫ أْ٘ ُٜ٪ٌَ ا٫دتُاع١ٝ, أؾاض ز. َػاعس احملٝا إىل

 يف َٚتٓاَّٝالالا ضا٥الالّسا ٜبكالال٢ إٔ ٜٓبػالالٞ ٚايتشؿٝالالع اؿهالالَٛٞ ؾايالالسعِ

 ٚدٝالالس٠ َٓاؾػالال١ بالالدلاَر اـالالام ايكٛالالاع ؾٝالال٘ ٜػالالِٗ ايالالصٟ ايٛقالالت

ٍ  َٔ يًهجرلٜٔ ٚقؿع٠ ّ  ٜكًالل  ا٭عُالاٍ. َالا   ضدالا  ايطنالٛز  إٔ ايٝالٛ

ٛ  عًال٢  َال٪ثّطا  أقالبض  ا٫قتكازٟ ٌ  نالبرل, عًال٢   مال  امل٪غػالات  نال

 ٚسذالالالِ بطافٗالالالا طبٝعالالال١ ٚعًالالال٢ ٚاـرلٜالالال١, ايتُٜٓٛالالال١ ا٫دتُاعٝالالال١

 .َٓٗا املػتؿٝسٜٔ

ٕ  اؾاظٟ ز شنطت٘ ايصٟ ٚايطقِ  ا٫غالذلاتٝذ١ٝ  ا٭ٖالساف  بؿالة

ٛ  ضٜالاٍ   ٬َٜالا  ةمثا١ْٝ زقٟٝكا ايطقِ نإ إٕ ٚايتعاَاتٗا, ٌ  ؾٗال  قًٝال

 َٚالالٔ ٚاغالالع١, قالالاض٠ ؾاملًُهالال١ َبالالازض٠؟ بعؿالالطٜٔ ُٜكالالٓ  َالالاشا. دالال٘سا

 ايتُٓٝالال١ يتهالالٕٛ َٓاطكٗالالا, َالالٔ ٓٛكالال١َ يهالالٌ شيالالو ٜكالالٌ إٔ املٗالالِ

  .د٘سا ٚاغع١
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   ِ  دالا٤  نُالا  باملًٝالاضات  عًكت ز. اؾاظٟ ايؿالبٝهٞ بالةٕ ايالطق

ا٫دتُاعٝالالال١.  ٚايتُٓٝالالال١ ايعُالالالٌ بالالالٛظاض٠ ايط٩ٜالالال١ ؼكٝالالالل َهتالالالب َالالالٔ

ٍٛٗ ٚثٝكالال١ ٚأنالالاؾت أ. عًٝالالا٤ ايبالالاظعٞ أْالال٘ يف   ُتهتالالب ايالالٛط  ايتشالال

 بتػال   ُٜهتالب  يطقِا إٔ مما ٜع   "ًَٕٝٛ أيـ" خا١ْ ؼت املٝعا١ْٝ

 شيو. غرل ُٜٚكطأ ؾك , خاْات

ٞ ٚاـرلٟ ٚؼكٝل أٖساف ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ:  ايعٌُ ايتٛٛع

 ايبالالاظعٞ أؾالالاضت عًٝالالا٤ شنالالط ز. خايالالس ايطزٜعالالإ إٔ ا٭غالالتاش٠ 

ٛٗع إىل  ايػالالالًٛى ٖالالالصا ؾالالالٝٛع ٚإٔ تُٜٓٛالالال١, نُُاضغالالال١ ٚزٚضٙ ايتٛالالال

 تٓاٚيٓالالا  ٚقالالس. ا٫دتُاعٝالال١ ايتُٓٝالال١ عًُٝالال١  يف طا٥ًالال١ َبالالايؼ غالالٝٛؾط

ٝ٘الالالا بالالالايتؿهرل طايبٓالالالا ٚايالالاليت ,"ايٛقالالالت ؾالالالطا٤" قهالالال١ٝ غالالالابٟكا يف  ًَ

 ٚإزخاشلالا  يتٜٛٛطٖالا  َٓاغب١ تؿطٜع١ٝ أطط ٚن  ٚنطٚض٠ دسٚاٖا,

 .  اجملتُ  يف

 َالالٔ َػالال٪ٍٚ ٖٓالالاى ٚنالالإ اإلشاعالال١, إىل ايٝالالّٛ أغالالتُ  نٓالالت

 إقباٟيالا  ٖٓالاى  إٔ ٚشنالط  ايتٛٛع, ع٢ً سسٜج٘ اْكٖب ايػٝاس١ ١٦ٖٝ

ٕ  عٓالسَا  اشل٦ٝال١  يف ٚأِْٗ اؾٓػا, قبٌ َٔ عًٝ٘ ؾسّٜسا ٔ  ٜعًٓالٛ  عال

 ِ ِ  ٜتكالالسّ ؾ ْالال٘ يف َتٛالالٛعا, ضغبالتٗ  َالالا املًٛالالٛ   ايعالالسز نالالعـ شلال

ٕ  ٖالصا  ٚيالٛز  يف ايؿالبا   عٓالس  ايطغبال١  ٚدٛز ٜع   ٚاملؿالاضن١  املٝالسا

 ٚقالت  ٚقهالا٤  املٗالاضات  يهػالب  ٚٚغال١ًٝ  زٜ ,: ًَٓٛكا َٔ ؾٝ٘,

 .  َؿٝس٠ أعُاٍ يف ايؿطاؽ

 ايالاليت ا٫دتُاعٝالال١ املٓاؾالال  َالالٔ ايهالالجرل ٖٓالالاى ؾالال ٕ ٚسكٝكالال١,

 تٓعالالالِٝ مت سالالالاٍ ٚيف طا٥ًالالال١, َبالالالايؼ ٚتهًؿٗالالالا ايسٚيالالال١, تت٫ٖٛالالالا

ٛٗع, عًُٝالالات ُّالالا ضاؾالالّسا غالالتهٕٛ ؾ ْٗالالا ايتٛالال  ايتُٓٝالال١ عًُٝالال١ يف َٗ
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 َهًؿالالالالال١ ٚغالالالالالرل بػالالالالال١ٛٝ اَتٝالالالالالاظات إعٛالالالالالا٤ َالالالالال  ا٫دتُاعٝالالالالال١,

 أعُالالالاٍ يف ا٫نالالالطاط عًالالال٢ اؾُٝالالال  يتؿالالالذٝ  ٚشيالالالو يًُتٛالالالٛعا 

 .اجملتُ  ٚخس١َ ا٫دتُاع١ٝ, ايت١ُٝٓ خس١َ يف تكٗب تٛٛع١ٝ

ٞ   ايكه١ٝ ٖصٙ أناف ز. محع٠ بٝت املاٍ بةٕ ٔ  ؾعًٟالا ٖال ِ  َال  أٖال

 ُْشػالالٔ مل ا٭خالالط٣, ؾالال شا ايالالتػرلات يهالالٌ َؿتالالاح ايكهالالاٜا, ٖٚالالٞ

 قالالس ا٫ْتهاغالال١ ؾالال ٕ باسذلاؾٝالال١, ايجكالالايف ا٫دتُالالاعٞ ايتػالالٝرل إزاض٠

ٔ  مل ايكٛاعالالات. إشا بكٝالال١  عًالال٢ خٛالالرل٠  تهالالٕٛ  ادتُاعٝ٘الالا  ْالالتُه

 ٚتالٛطا  ايػالعٛز٠  ٚأُٖٝال١  ايتٛٛعٞ, ايعٌُ ق١ُٝ غطؽ َٔ ٚثكاؾٝ٘ا

 ٕ  املؿالاله١ً, ٚأٍٚ ؼالالٌ يالالٔ ٚا٭ْعُالال١ ايتؿالالطٜعات نالالٌ املٗالالٔ  ؾالال 

 عًالال٢ أ٩نالالس املدالالطز. يالالصيو  ٖالالٞ غالالتهٕٛ َٓٗالالا يًالالتدًل ؾطقالال١

ٌ  يتشكٝالل  ايتذطب١ تكِٝٝ يف ا٭زا٤, ٚايٓعط قٝاؽ أ١ُٖٝ  ٖالسف  نال

 ٚتٜٛٛطٖا.

 ع١ًُٝ يف ايتٛٛعٞ ايعٌُ ؿاهٞ إىل أ١ُٖٝٚأؾاض ز. محٝس اي

 :ؾُٝا ًٜٞ ٜٛنش٘ َِٗ أَط اْتباٖ٘ ٚقس يؿت اجملتُع١ٝ, ايت١ُٝٓ

 اـالالالرل ممًهالالال١ بةْٗالالالا ايػالالالعٛز١ٜ ايعطبٝالالال١ املًُهالالال١ عٝالالالعت

ٛٗع بًالالس ٖٚالالٞ ٫ ٚنٝالالـ ٚايعٛالالا٤,  ايتُٓالالٟٛ اـالالرلٟ ٚايعُالالٌ ايتٛالال

ٔ  اضتكال٢  ايصٟ املُٝع, ٍ  َال  صتٗااؽال  اياليت  ايتٓعُٝٝال١  اـٛالٛات  خال٬

ٞ  ا٫دتُاعٝال١  ٚايت١ُٝٓ ايعٌُ ٚظاض٠ ٘  بال٘,  يًطقال ٘  ٚتٓعُٝال  ملالا  ٚتٛدٝٗال

ٍ  ايُٛٛسال١,  املػالتكب١ًٝ  ٚايط٩ٜال١  اجملتُال   تُٓٝال١  وكل  بالصيو  يٝتشالٛ

 شٍ َالالٔ احملتالالاز ٚيٝشُالالٞ ايتُٓالالٟٛ, ايعُالالٌ إىل ايطعالالٟٛ ايعُالالٌ َالالٔ

 إ٫ شيالالالالو ٜتشكالالالالل ٚمل ٚاإللالالالالاظ, ايعُالالالالٌ إىل يٝٛدٗالالالال٘ ايػالالالال٪اٍ,

ُّا ايجايح ٛاعايك َ  ايٛظاض٠ بتهاتـ ُّا زع  .ٚإؾطاٟؾا ٚتٓعٝ
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 ٚأنالالطاض إهابٝالال١ ْتالالا٥ر ادتُالالاعٞ تػالالٝرل عًُٝالال١ يهالالٌ إٔ إ٫

 ادتُالالالاعٞ تػالالالٝرل سايالالال١ املًُهالالال١ يف ْعالالالٝـ ايٝالالالّٛ ٚمالالالٔ. داْبٝالالال١

 ا٭نالالالطاض بعالالال  ٜكالالالاسبٗا إٔ َٚتٛقالالال  دالالال٘سا, غالالالطٜع١ ٚاقتكالالالازٟ

ٌ  ايتسخٌ إىل ؼتاز اييت ايػًب١ٝ ٚايٓتا٥ر ٌ  ٚايتدٛالٝ   ايعادال  اٯدال

 يًشالسٓ  اـالرلٟ,  ايكٛالاع  َٚٓٗالا  املعٓٝال١,  اجملتُ  َ٪غػات نٌ َٔ

 ٚا٭غالالط٠ ايؿالالطز عًالال٢ املتٛقعالال١ ايػالالًب١ٝ ٚايٓتالالا٥ر ا٭نالالطاض ٖالالصٙ َالالٔ

 .ٚاجملتُ 

 دالع٤ّا  ٖٛ أقبض شات٘, اـرلٟ ايكٛاع إٔ يف تهُٔ املؿه١ً

 َ٪غػالالات ؾالالبع  ايػالالطٜ , ايالالتػرل ٖالالصا ٚنالالشاٜا املتهالالطضٜٔ َالالٔ

 -ْاػال١  ؾالسٜس٠,  َايٝال١  نالا٥ك١  َٔ تعاْٞ أقبشت اـرلٟ ايعٌُ

ٍٛٗ ساي١ عٔ -َباؾط غرل ٚبؿهٌ  تعٝؿالٗا  اياليت  ا٫قتكازٟ ايتش

 ٚاحملػالالالالٓا املالالالالاما َالالالالٔ نالالالالجرل عًالالالال٢ أثالالالالطت ٚايالالالاليت ايالالالالب٬ز,

ٍ  ايتذاض َٔ ٚاملتكسقا ٌٖ  ا٭عُالاٍ,  ٚضدالا ِ  عٛالا٩ِٖ,  ؾكال  ٚزعُٗال

ِٔ. اـرلٟ يًكٛاع املازٟ ََ  .شيو ٜػتؿعط اـرلٟ ايكٛاع يف ٜعٌُ ٚ

ٍٛٗ ١ًُٝع إٕ  ٚأثطت اـرلٟ, بايكٛاع أنطت ا٫قتكازٟ ايتش

٘  عًال٢  أثالط  ممالا  نالبرل   بؿهٌ زخً٘ ع٢ً ٞ  ٚنالع  ؾايتدلعالات  .املالاي

 ايكٛالالاع َالالٔ تالالةتٞ ناْالالت ايالاليت ٚايعنالالٛات ٚاشلبالالات ٚايكالالسقات

ٌ  قَّالت  اـالام  ٌ  عًال٢  بػال١ٛٝ  ؾٓعالالط٠. ًَشالٛظ  ٚبؿاله  ايعسٜالالس زخال

٘  نال١ٝ, أؾالٗط املا  ايج٬ث١ ؾذل٠ خ٬ٍ اـرل١ٜ اؾُعٝات َٔ  َٚكاضْتال

 يف نالبرّلا  امػالاّضا  ٖٓالاى  إٔ لالس  املانٞ ايعاّ َٔ بايؿذل٠ ْؿػٗا

 ايالالتػرلات عالالٔ ٖٚالالٛ ْالالاتر  اـرلٜالال١, اؾُعٝالالات َالالٔ ايهالالجرل زخالالٌ

 َالالٔ ايعسٜالالس تػالالطٜض إىل أز٣ ممالالا ا٭خالالرل٠  ا٫قتكالالاز١ٜ ٚايكالالطاضات
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 ٚايعذالع  ضٚاتالبِٗ,  زؾ  يف يًعذع ْعّطا اـرلٟ  ايكٛاع يف ايعاًَا

 ٚايؿالالالالٛاترل, ناإلهالالالالاضات, َايٝالالالال١ أخالالالالط٣  َتًٛبالالالالات تػالالالسٜس  يف

 . ٚغرلٖا

ُ٘الالا غٓدػالالط ضاؾالالّسا  أْٓالالا ٜعالال  ممالالا  يف ايتُٓٝالال١ ضٚاؾالالس َالالٔ َٗ

ٍٛٓ ضاؾالالس فتُعٓالالا,  يتؿعٝالالٌ ٚشيالالو نالالجرّلا, 0212 ض٩ٜالال١ عًٝالال٘ تعالال

ٕٖ. اجملتُالال  ْٗهالال١ يف عًٝٗالالا امل٪َالالٌ ايتٛٛعٝالال١ ايكالال٠ٛ  ايعُالالٌ تؿعٝالالٌ إ

 ٚؾاعًالالال١, قٜٛالالال١ ٪غػالالالاتَٚ مجعٝالالالات ٚدالالالٛز إىل وتالالالاز ايتٛالالالٛعٞ

 ٚتٓعالالالُِٝٗ أعالالالسازِٖ, ٚظٜالالالاز٠ املتٛالالالٛعا اغالالالتٝعا  عًالالال٢ قالالالازض٠

ٕ  اياليت  املٓاؾ  إىل ٚتٛدِٝٗٗ  إَهاْالاتِٗ  يالصا   سػالب  ؾٝٗالا  ٜدلعالٛ

ٕ  إٔ ٫بالس  ٘  إْكالالاش خٛال١  ٖٓالالاى تهالٛ ٟ  يًكٛالالاع عادًال  إٔ قبالالٌ اـالرل

 .نػطٙ

ٕٖ ٖٓالالاى تالالةثرّلا    بُٝٓالالا شنالالط ّ. أغالالا١َ ايهالالطزٟ: أْالال٘ ٫سالالغ أ

ٝ٘ا  عًٝالال٘ املعالالٍٛ اـالالام ايكٛالالاع عًالال٢ ايط٩ٜالال١ بالالطاَر َالالٔ زيعالالس غالالًب

 اؿهَٛٝال١  املٓاؾػال١  إىل باإلنالاؾ١  ايالدلاَر,  ٖالصٙ  ْؿالؼ  يف نجرّلا

ٟ  ايكٛالاع  عًال٢  ايالدلاَر  ٖصٙ تةثرل أؿغ مل ٚيهٓ  ي٘,  أٚ اـالرل

 ايطعٞ.

ٌ  عًل عًٝ٘ ز. محٝس ايؿاهٞ بةٕ ٟ  ايكٛالاع  عٜٛال ٞ  اـالرل  ٜالةت

 :ايتاي١ٝ ا٭َٛض َٔ

 َالالالٔ تالالالةتٞ ايالالاليت ايػالالال١ٖٜٛٓ املػالالالاعس٠ ٖٚالالالٞ ٚيالالال١,ايس إعاْالالال١ -7

 ٜتذالالاٚظ ٫ اؾُعٝالال١ َٝعاْٝالال١ َالالٔ دالالع٤ّا إ٫ تػالالس ٫ ٖٚالالٞ ايالالٛظاض٠,

 .ا٭سٛاٍ أسػٔ يف 03%
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 مجعٝالالال١ َالالالٔ ٜتؿالالالاٚت ٚسذُٗالالالا ٚا٫غالالالتجُاضات, ا٭ٚقالالالاف -0

ٌ  ٭خالالط٣, ٕٖ ستالال٢  أٚقاٟؾالالا,  عتًالالو ٫ مجعٝالالات  ٖٓالالاى  بالال  َكطٖالالا  أ

ٌ . َػتةدط ٔ  عبالاض٠  ٚبعهالٗا  ٜتؿالاٚت,  ا٭ٚقالاف  ٖالصٙ  ٚزخال  ؾالكل  عال

 انؿالال  ايٛاؾالالسٜٔ ايعُالالاٍ َالالٔ نالالجرل خالالطٚز عًُٝالال١ َٚالال  تالال٪ٖدط,

ٌ  .اإلهالاضات  قُٝال١  قًالت  نُالا  تةدرلٖا, َعسٍ ٕ  شيالو  نال ٘  نالا  يال

 .ٚا٫غتجُاضات ا٭ٚقاف َٔ ايعا٥س ع٢ً غًي اْعهاؽ

 ٚيف احملػٕٓٛ, ٜكسَٗا اييت ٚاشلبات ٚايكسقات ايتدلعات -1

 اؾُعٝات ضٚاؾس أِٖ َٔ تعٗس ٖٚصٙ ا٭عُاٍ, ضداٍ َٔ ِٖ ايػايب

َالا   تٛؾط سٝح اؾُعٝات, ملٝعاْٝات ايؿكطٟ ايعُٛز اـرل١ٜ, ٖٚٞ

 ايكٛالالالاع ٚبتالالالةٗثط .اـرلٜالالال١ اؾُعٝالالالات زخالالالٌ َالالالٔ %62842 ْػالالالبت٘

ٌٖ ٚعا٥سات٘ اـام ٘  عٛالا٩ٙ  ق ٔ  .اـرلٜال١  يًذُعٝالات  ٚتدلعال  ٖٓالا  َٚال

 ٜٚالالتشذِ ٜهالالُط إٔ َالالٔ ايجايالالح ايكٛالالاع عًالال٢ اـالالٛف َكالالسض ٜالالةتٞ

 اـالالسَات ٚدالالٛز٠ ايتٛالالٛعٞ, ايعُالالٌ عًالال٢ غالالًّبا غالالٝ٪ثط ممالالا عًُالال٘ 

 .يًُذتُ  املكس١َ

 ايجايالالح املكالسض  ىالل  َالٔ داْبال٘ ٜالط٣ ّ. خايالس ايعجُالالإ ؾُٝالا     

ٍ  ٚإسذالالاّ تكًكالالٗا غالالبب إٔ ؾةعتكالالس , ٚايتدلعالالات اشلبالالاتة  ضدالالا

 بعالال  عٓالالس ايؿالالؿاؾ١ٝ غٝالالا : يػالالببا ٜعالالٛز تكالالسميٗا عالالٔ ا٭عُالالاٍ

ٛٗف اؾُعٝالالات,  دٗالالات إىل ا٭َالالٛاٍ ٖالالصٙ شٖالالا  َالالٔ ايالالبع  ٚؽالال

ّ  ايصٟ ٚايتادط .َؿب١ٖٛ ٘  خرلٜال١  ؾُعٝال١  أَٛاٟيالا  ٜكالس  بايسضدال١  ُٜٗال

ٔ  قطؾٗا ٝطُطم ا٭ٚىل ٌ  َال ِ  ٜٚعالاٚز  ٜتةنالس  ستال٢  اؾُعٝال١  ٔقبال  تكالسٜ

ٖٚٛ َالا اتؿكالت َعال٘ ؾٝال٘ ز. ْالٛض٠ ايكالٜٛإ         .ايكاز١َ ايػ١ٓ يف ٖبت٘

 ُعٝالات اؾ بعال   يالس٣  اؿٛن١ُ ٚاؾتكاز ايؿؿاؾ١ٝ سٝح إٕ غٝا 



04 

–1428  1422  
179 

ِ  ايتدٗلع يتٛقـ ا٭غبا  أِٖ َٔ اـرل١ٜ ٚامل٪غػات  اشلبالات  ٚتكالسٜ

 ا٭عُاٍ. ضداٍ بع  َٔ

ٛٗض ز. محٝس ايؿاهٞ, ؾ ٕ ٖصا ٔ  دالع٤ّا  ٚيف تك  املؿاله١ً,  َال

 َسقل َتابع١ خ٬ٍ َٔ اؾع١ٝ٥ ٖصٙ عاؾت اؾُعٝات َٔ ٚنجرل

ٖٝٔ اـالالاضدٞ اؿػالالابات اعٝالال١. ا٫دتُ ٚايتُٓٝالال١ ايعُالالٌ ٚظاض٠ َالالٔ امٝلعالال

ٔ  اؿكٝك١ٝ املؿه١ً يهٔ ٌ  تكُّالل  يف تهُال  اـالام  ايكٛالاع  زخال

 باإلنالاؾ١ إىل ايهالػ    .نطزٟ أغاَ٘. ز شنطٖا اييت ايعٛاٌَ َٔ

ٌ  قالالاسب  عًالال٢ ِ  ايعُالال ٘  نالالٌ بتػالالًٝ  ايعنالالا٠  َكالالًش١  إىل ظناتالال

٘  ُٜػُض ٚمل ٚايسخٌ, ٕ  يال ٘  َٓٗالا,  ظالع٤  ٜتكالطف  بالة  نٝؿُالا  ٜهالع

 .يسٜ٘ باتٚاشل يًكسقات املدكل املاٍ قًٌ ممَّا أضاز 

٘  ؾال٦ّٝا  أناف ز. خايالس ايطزٜعالإ بالةٕ ٖٓالاى      ايكالسقات,  ازلال

 ٜػالالتٛٝعٕٛ ا٭عُالالاٍ ضدالالاٍ غالالرل ستالال٢ ايعنالالا٠, عالالٔ ؽتًالالـ ٖٚالالٞ

بُٝٓا ٜط٣ ز. محٝالس ايؿالاهٞ    .اـرل١ٜ يًذُعٝات ايكسقات تكسِٜ

ٕ   دال٘سا, ٚعالاز٠   أْٗا قسٚز٠ ٔ  َالا تهالٛ ٍ  َال  املالٛظؿا, ٖٚالصٙ   زخالٛ

 ايالالصٟ اـرلٜالال١, أَالالا ايتالالادط   تاؾُعٝالالا َٝعاْٝالال١ يف قًٝالالٌ سذُٗالالا

 ٘ ٛ  بالالامل٬ٜا, زخًال ٌ  ٜتالالدلع ايالالصٟ ٖٚال ٌٖ  أنالالدل بؿاله  عٛالالا٩ٙ ؾكالس قالال

ٍ   أؼسخ ٚأْا اٯٕ, إْال    سٝالح  ًَُٛغال١,  ٚاقعٝال١  ػالاض   َالٔ خال٬

َّا 12 َٔ أنجط َٓص اـرلٟ ايعٌُ يف أعٌُ  .عا

 ٚظاض٠ َػتك١ً يًت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ:

 عالالٔ اٯٕ ٥ّعاؾالالا سالالسّٜجا أؾالالاض ّ. خايالالس ايعجُالالإ إىل إٔ ٖٓالالاى  

 عانالالالط. ز ٚتعالالالٝا َػالالالتك١ً, ٚظاض٠ يف ا٫دتُاعٝالالال١ ايتُٓٝالالال١ ؾكالالالٌ

ٕ  ضمبالا . ايػالعٛز١ٜ  يف ٚظٜالط٠  نةٍٚ ضأغٗا, ع٢ً ايطَاح  ٖالصا  ٜهالٛ
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 أْٗالالا ٜبالالسٚ ايالاليت ا٫دتُاعٝالال١ ايتُٓٝالال١ قهالالاٜا يتؿعٝالالٌ َؿتاّسالالا ايكالالطاض

 ايعٌُ. أٚيٜٛات ٚضا٤ اْهٛت

 اـدل ٖصا ٜهٕٛ إٔ بةْٗا تت٢ُٓ عًكت ز. اؾاظٟ ايؿبٝهٞ

ٌٖ ٭ٕ قشّٝشا   إىل نالإ وتالاز   ا٫دتُاعٝال١  بايؿ٪ٕٚ َا ٜتعًل ن

ٔ  َطنالع٠  َتدككال١  ْٛع١ٝ نبرل٠ دٗٛز  مٖت ٚسُٝٓالا  ا٭غالاؽ,  َال

 أنالالعاٟؾا َُهالالاعؿ١ اؿادالال١ أقالالبشت ايعُالالٌ َالال  ايكٛالالاع ٖالالصا نالالِ

 ٚامل٪غػالالالات ايالالالسٚض َالالالٔ ايعسٜالالالس َالالالٔ قطبالالالٞ ٚاقالالال  نالالالجرل٠, َٚالالالٔ

ٕ  ايتابعال١  ٚاملطانالع  ٔ  غالابٟكا,  ٝالال١ا٫دتُاع يًؿال٪ٚ  َط٥ٝالالات ٚاقال   َٚال

ٔ  عسز ٬َٚسعات  أغالتٛٝ   َٚٛظؿاتال٘,  ايكٛالاع  ٖالصا  َػال٪٫ٚت  َال

 يف ٜهالالالٔ مل ا٫دتُاعٝالالال١ ايؿالالال٪ٕٚ َالالال  ايعُالالالٌ زَالالالر إٔ أ٩نالالالس إٔ

 .نبرل بؿهٌ ا٭خرل٠ َكًش١

 ؾُالالالٔ ايتذطبالالال١, عًالالال٢ ٚيف ضأٟ ز. ْالالالٛض٠ ايكالالالٜٛإ, ؾ ْالالال٘ بٓالالالا٤

 َالالٔ ِّالالان تٛادالال٘ ايالاليت ؾايتشالالسٜات يف ايالالسَر, ا٫غالالتُطاض ايكالالعب

 ايكٛالاعا,  ن٬ يف ٚضعا١ٜ ملتابع١ ٚؼتاز نبرل٠, ٚايت١ُٝٓ ايعٌُ

 َتدككالا  ٫غالتكٛا   ايكٛاعا, ٚاؿاد١ ؾكٌ َ  اتؿل ٚعًٝ٘

 عٓكالالالالط ايتُٓٝالالالال١ ٚظاض٠ قٝالالالالاز٠ ٜتالالالالٛىل ا٫دتُالالالالاعٞ, ٚإٔ اجملالالالالاٍ يف

 َالالس٣ تعهالالؼ ايعاملٝالال١ ٚايٓػالالب ايعطبٝالال١, ايالالسٍٚ ؾتذالالاض  ْػالالا٥ٞ,

 إنالالالاؾ١ ايتُٓٝالالال١, قٛالالالاع يف ايؿعايالالال١ اإلزاض٠ عًالالال٢ ايٓػالالالا٤ َكالالالسض٠

 با٭غالالالط٠ ؾُٝالالالا ٜتعًالالالل  ايتُٓٝالالال١ تٛادالالال٘ ايالالاليت ايهالالالبرل٠ يًتشالالالسٜات

 ؼكٝالالل إطالالاض يف ٜكالالٗب شيالالو عالالٔ إٔ ؾهالالًٟا .ا٫دتُاعٝالال١ ٚاؿُاٜالال١

 قال٠ٛ  يف املالطأ٠  َؿالاضن١  ْػب١ ضؾ  غكٛم ,0212 ض١ٜ٩ أٖساف

 %.12 إىل ايعٌُ
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 ٌ ٌ  قالطاض  إىل ٜٚط٣ ز. محٝس ايؿاهٞ أْ٘ ميٝال  بالا ٚظاض٠  ايؿكال

ٞ   ٚظاضتالا  إىل ا٫دتُاعٝال١  ٚايت١ُٝٓ ايعٌُ ٌ  ٫ َػالتكًتا, يهال  تجكال

ٌ  طبٝعال١  اخالت٬ف  َال   خكّٛقالا  ا٭خط٣, ع٢ً إسساُٖا تٔبعات  عُال

 .َُٓٗا نٌ

 ا٫دتُاعٝال١,  ايت١ُٝٓ ٚظاض٠ إىل ايػذٕٛ قٛاع ُٜهِ إٔ ٚأقذلُح

ٌ  غالطاض  ع٢ً ايعٌُ, عٔ ؾكً٘ بعس  ا٫دتُاعٝال١,  امل٬سعال١  زاض عُال

 امل٪غػالالالتإ ُٖٚالالالا ايالالالٛظاض٠, يالالالٛا٤ ؼالالالت ايؿتٝالالالات ضعاٜالالال١ َٚ٪غػالالال١

 غالال١ٓ, 76-72 َالالٔ ايالالصنٛض ا٭سالالساخ ٚغالالذٔ باستذالالاظ املعٓٝتالالإ

 ايتُٓٝالالالال١ َالالالال  تتعالالالالإٚ ٚايساخًٝالالالال١ غالالالال١ٓ, 12 غالالالالٔ إىل ٚايؿتٝالالالالات

 ٖٚالالصا  ؾكالال ,  ٚاإلسايالال١ ا٭َٓٝالال١  اؿطاغالالات تالالٛؾرل  يف ا٫دتُاعٝالال١

ايالس ايطزٜعالإ,   اتؿل َع٘ يف شيالو ّ. خ  .بطٜٛاْٝا يف ب٘ َعٍُٛ ا٭َط

ّ  اإلق٬س١ٝ يؿهط٠ سكٝكٝ٘ا ػػّٝسا ٚشنط إٔ شيو ُٜعٗس  نُؿٗالٛ

َّا ٜهٕٛ إٔ قبٌ ادتُاعٞ ٝ٘ا َؿٗٛ  .أَٓ

 أنجالط  أقبض ايكطاض قاْ  َٔ داْب٘ ٜط٣ ز. َػاعس احملٝا إٔ

 .ايعٌُ بكٛاع ا٫دتُاع١ٝ ايدلاَر نٌ يع٬ق١ بايسَر  قٓاع١ٟ

ٕ  ايسَر ٖصا إٔ بُٝٓا شنط ز. خايس بٔ زٖٝـ أْ٘ ٜتٛق   نالا

ِٗ ٫ ايالالصٟ ا٭دالالٓي, املػتؿالالاض تٛقالالٝات ْتٝذالال١  اجملتُالال  بٛبٝعالال١ ًٜالال

 يف يُٝٛبالالل أخالالط٣ فتُعالالات عًٝالال٘ َالالا ٜٓكالالٌ ٚاستٝاداتالال٘, ايػالالعٛزٟ

 .فتُعٓا

ٟ  اإلزاضٟ يًتٓعِٝ ايعًٝا ايًذ١ٓ  عبالس  املًالو  عٝٓٗالا  إٔ غالبل  ايالص

 ايعٌُ بؿكٌ أٚقت -اهلل ضمحُٗا -غًٛإ ا٭َرل بط٥اغ١ اهلل

ٝٚٔ شيالالالو, ٚمت ا٫دتُاعٝالالال١, ايؿالالال٪ٕٚ عالالالٔ  ٜٛغالالالـ ايالالالسنتٛض ُٚعالالال
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ٔ  ثِ ا٫دتُاع١ٝ, يًؿ٪ٕٚ ٚظٜط أٍٚ ايعجُٝا ٚٝ  ايككالي  َادالس  ز. ُعال

٢ُٖ ٚتعالالالالسٌٜ بايعُالالالالٌ أخالالالالط٣ َالالالالط٠ ضبٛٗالالالالا قبالالالالٌ  ايتُٓٝالالالال١ إىل امٝلػالالالال

 يًؿالال٪ٕٚ ٚظٜالالط أنالالاف أ. عبالالس اهلل ايهالالٛوٞ بالالةٕ أٍٚ .ا٫دتُاعٝالال١

ٔ .أ ثالالالِ ايًُٓالالال١, عًالالالٞ.ز ا٫دتُاعٝالالال١  ثالالالِ ايعهالالالاؽ, عبالالالس احملػالالال

 .ايككي َادس.ز ثِ ايعجُٝا, ٜٛغـ.ز

 سلٛي١ٝ ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ:

 تتعًالالالل ٫ ا٫دتُاعٝالالال١ ايتُٓٝالالال١ إٔ أؾالالالاض ّ. خايالالالس ايعجُالالالإ إىل

ِٔ ايؿكالالطا٤ ٚقهالالاٜا ٚاـرلٜالال١, ا٫دتُاعٝالال١ بايؿالال٪ٕٚ ؾكالال  ََالال  يف ٚ

 ايتُٓٝالالال١ اختكالالالام نالالالُٔ ٜكالالال  بطَتالالال٘ املالالالسْٞ سهُٗالالالِ, ايعُالالالٌ

 َالالٔ سلٟٛيالالا أنجالالط َؿٗالالّٛ ا٫دتُاعٝالال١ ايتُٓٝالال١ . بالالايٛب ا٫دتُاعٝالال١

 ا٫دتُاع١ٝ. ايؿ٪ٕٚ

ّ  شلالالا ايعُالالٌ أنالالاف ز. خايالالس بالالٔ زٖالالٝـ بالالةٕ ٚظاض٠      يف إغالالٗا

 اجملتُ . ٭ؾطاز عٌُ ؾطم إهاز سٝح َٔ ا٫دتُاع١ٝ, ايت١ُٝٓ

 ضزل١ً قٛاع ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ:

 إٔ تعكالالٝي يف يف َساخًتالال٘ شنالالط ز. خايالالس ايطزٜعالالإ: أؾالالطت    

َّالالا ا٫دتُاعٝالال١ ايتُٓٝالال١  اإلْؿالالام ٜالالتِ بالالٌ ضعٝ٘الالا, قٛاّعالالا يٝػالالت عُٛ

ٕ  ايكٛالاع,  ٖالصا  يف ْٛعٝال١  ْكًال١  ٚإلسالساخ . ايسٚيال١  َٔ عًٝ٘  شيالو  ؾال 

 تٓؿالل  َالٛاضز  ـًالل  اـكدك١   يٝات خ٬ٍ َٔ ضزلًت٘ ٜتًٛب قس

ُّا تهٕٛ ئ ايسٚي١ إٔ عهِ عًٝ٘,  .بامل١ُٗ ايكٝاّ ع٢ً قازض٠ زا٥

 ا٭ٖساف غا١َ ايهطزٟ إىل أْ٘ ٫سغ إَٔٔ داْب٘ أؾاض ّ. أ

 اـالالام ايكٛالالاع عًالال٢ ناَالالٌ ؾالالب٘ بؿالالهٌ تعتُالالس ا٫غالالذلاتٝذ١ٝ

ٕٖ  ايطعالٞ,  غالرل  ٚايكٛاع ٔ  تٓاظيالت  اؿهَٛال١  ٚنالة  ايالسٚض  ٖالصا  عال
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ٕ    .شلُا  سٝالح  ٬َسالغ,  أَالط   شيالو  عًكت ز. اؾالاظٟ ايؿالبٝهٞ بالة

ٌ  ايط٩ٜال١,  ؼكٝل يف أغاغٝ٘ا ؾطٜٟها اـام ايكٛاع ُٜعٗس  قالٛض  بال

 املتدككا َٔ نجرل شيو إىل أؾاض نُا ,0212 املًُه١ ١ٜ٩ض

ٔ  غرلؾ  شيو إٔ أّٜها ٜطٕٚ ٚايصٜٔ ٚاملطاقبا,  اـالسَات  دالٛز٠  َال

ٌ  ٚنؿا٠٤ املكس١َ, ٞ  اإلْؿالام  ٚاإلزاض٠  ٭ٕ ايتؿالػٝ ٟ  اؿهالَٛ  ايالص

 ايالٓؿ   أغالعاض  بتصبالص   ايكطٜب ٚاملػتكبٌ اؿانط ايٛقت يف  ٜتةثط

ّٓالالالا ٜهالالالٕٛ يالالالٔ  ايتشٛيٝالالال١ ايالالالدلاَر تًالالالو نالالالٌ ًالالال٢ع يإلْؿالالالام  ٦َُٛ

 اؿهَٛٞ ايسٚض نبرل إٔ تٛقُّ  َػتكبًٞ ايط١ٜ٩, ٖٚٓاى يتشكٝل

 ا٭ْعُالالال١ ٚإهالالالاز ٚاإلؾالالالطاف, اإلزاض٠ عًالالال٢ غٝكتكالالالط املػالالالتكبًٞ

 ٚمحاٜتٗا. ٚايكٛاْا

  ٔ  ايكٛالالاع يف عًُالالٞ ٚاقالال  بُٝٓالالا تالالط٣ أ. عًٝالالا٤ ايبالالاظعٞ أْالال٘ َالال

ٛ  ايتشالالٍٛ ملبالالازضات املٓؿالالص اـالالام  َالالٔ ٜالالةتٞ ٝ ايالالٛط , ؾالالايتد

 َٓؿصٕٚ. ٚمٔ ايٛظاض٠,

 ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ با ايطعا١ٜ ٚايت١ُٝٓ:

خايالالالالالالس . ز َالالالالالال  شنالالالالالالطت ز. ْالالالالالالٛض٠ ايكالالالالالالٜٛإ أْٗالالالالالالا تتؿالالالالالالل  

٘  أؾالالالالاض  ؾُٝالالالالا  ايطزٜعالالالالإ  ايجكاؾالالالال١  ايتشالالالالسٜات  أبالالالالطظ  َالالالالٔ إٔ إيٝالالالال

ٞ   ٚايٓعالالالط٠  ا٫دتُاعٝالالال١  ٞ  أْٓالالالا  يًعُالالالٌ, ٚيف ضأٜالالال  إؾالالالالهاي١ٝ ْعالالالاْ

ٍٛٗ ٌظالالالال يف اإلؾالالالالهاي١ٝ ايعُالالالالٌ. ٖالالالالصٙ ثكاؾالالالال١ يف  ٫قتكالالالالاز ايتشالالالال

٘  ٚشيالالالالالو َٚتٓالالالالالٛع,  َٓالالالالالتر ٍٛٗ غٝكالالالالالاسب ٛٗض  ؼالالالالال  يف َالالالالالٛاظ  ٚتٛالالالالال

إْالالال٘  سٝالالالح ٚايجكاؾٝالالال١, ٚايتعًُٝٝالالال١ ا٫دتُاعٝالالال١ ا٭ْػالالالام كتًالالالـ

ٍٛٗ ؾالالذل٠ خالال٬ٍ  ٚادتُاعٝالال١,  اقتكالالاز١ٜ قالالِٝ بٓالالا٤ أّٜهالالا ٜالالتِ ايتشالال

 .دسٜس٠ ٚإْتاز عٌُ ٚثكاؾ١
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   ٕ  ايتشالالالسٜات أٖالالالِ نُالالالا اتؿكالالالت َعُٗالالالا ز. َٗالالالا املٓٝالالالـ يف أ

ٍٛٗ خٛالالال١ تٛبٝالالاللي  ثكاؾالالال١ ٖالالالٞ باملًُهالالال١ ا٫دتُاعٝالالال١ ايتُٓٝالالال١ ؼالالال

 باإلنالالاؾ١ إىل ايجكاؾالال١, ٖالالصٙ تػالالٝرل ٚؼالالسٜات ايػالالعٛزٟ, اجملتُالال 

 :  ا٭غاغ١ٝ ايٓك١ٛ ٖصٙ َ  تتكاط  اييت ايتاي١ٝ ايٓكاط

٫ٗٛت أٟٚيالالا: ٌ  باملًُهالال١ ا٫قتكالالاز١ٜ ايتشالال  أغالالطع تػالالرل بؿالاله

٫ٗٛت َٔ بهجرل ٔ  اجملتُال   اؾال١ ثك  بػبب ا٫دتُاع١ٝ  ايتش  سٝالح  َال

 عّٛنالا  ا٫دتُاعٝال١  ايطعاٜال١  ع٢ً نجرل٠ يػٓا ٚايذلنٝع ايتٛٛع,

 ا٫قتكالالاز١ٜ ايتُٓٝالال١ بالالا ؾذالال٠ٟٛ ىًالالل غالالٛف ٖٚالالصا ايتُٓٝالال١, عالالٔ

   عا١َ. بكؿ١ ا٫دتُاع١ٝ ٚايت١ُٝٓ

ّٝالالالالا: ٍٛٗ بطْالالالالاَر ثاْ  يًتُٓٝالالالال١ املُٗالالالال١ مببازضاتالالالال٘ ايالالالالٛط  ايتشالالالال

 ٚاملازٜالال١ ايبؿالالط١ٜ يكالالسضاتا إىل ٚبالالايٓعط دالال٘سا, طُالالٛح ا٫دتُاعٝالال١

 املبالازضات  ٖالصٙ  ؼكٝالل  ايكعب َٔ غٝهٕٛ يًٛظاض٠ ايتشت١ٝ ٚايب١ٝٓ

 ٚزٚض ايطعاٜال١  عًال٢  َعتُالس٠  ظايالت  ٫ٚ ناْالت  ٚظاض٠ ٭ْٗا ايُٛٛس١ 

 . سكٗا ايت١ُٝٓ تع  ٚمل ايطعا١ٜ,

ٍٛٗ يدلْالالالاَر ا٫غالالالذلاتٝذ١ٝ ا٭ٖالالالساف إىل بالالالايٓعط ثايّجالالالا:  ايتشالالال

ٌ  ٚظاض٠ ْكالٝب  َٔ ٭ٖساف ٖٞا ثًح إٔ أض٣ ,0202 ايٛط   ايعُال

 ايالالالٛظاضات مجٝالالال  عًالالال٢ َكػالالالُإ ٚايجًالالالجا ا٫دتُاعٝالالال١, ٚايتُٓٝالالال١

  ا٭خط٣.

ٌ  تتكالاط   اييت املبازضات َٔ ايهجرل ا٭ٖساف بٗا ٖصٙ  ٚتهُال

ٌ  بكا٤ يف قاحل إٔ ٜهٕٛ ممهٔ ٖٚصا ايبع , بعهٗا  َال   ايعُال

 ٚظالالا٥ـ تالالٛؾرل ٖالالٛ َبازضاتٗالالا, أٖالالِ َالالٔ ايعُالالٌ إٔ خاقالال١ ايتُٓٝالال١,

 املبالالالازضات نجالالالط٠ املػتهالالالعؿا. يهالالالٔ ٚخاقالالال١ اجملتُالالال , ٭ؾالالطاز 
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ٌ  ٚسذِ  ايؿاغال   ايتُٓٝال١, ٚايؿالطم   قٛالاع  عالاتل  عًال٢  ايهالبرل  ايعُال

 يف ايكٝالالازات بالالا ايتُٓٝالال١ ٚؽكالالل ا٭عُالالاٍ قٛالالاع ؽكالالل بالالا

  ٚظاضتا. إىل ايٛظاض٠ اْؿكاٍ إىل أنجط أٌَٝ هعً  ايٛظاض٠,

ٍٛٗ بطْالالالاَر تٛبٝالالالل يٓذالالالاح ايػالالالبٌٝ إٔ نُالالالا أض٣  ايتُٓٝالالال١ ؼالالال

ٌ  َٔ ٜع  ايكؿط, َٔ ْبسأ إٔ ٖٛ ا٫دتُاع١ٝ  يذلبٝال١  ا٭ٚىل املطاسال

   ايت١ُٜٛٓ. بايدلاَر ايٛايسٜٔ ٚزعِ ايٛؿٌ,

 ٕ  ا٫دتُاعٝال١  يًشُاٜال١  ؾالبه١  ٜهالٕٛ يالسٜٓا   ٚنصيو هالب أ

social protection network ِٗ  ايهالالُإ, ٚايتالالةَا, ؼتٗالالا تهالال

ٛٗع,ٚاي ايعٌُ, ٚبطاَر ايت١ُٝٓ, ٚبطاَر  ...اإلعاقال١,  شٟٚ ٚإزَالاز  تٛ

 ٖالالصا إٔ ٚأعتكالالس ا٫دتُاعٝالال١. ايتُٓٝالال١ َٓعَٛالال١ تهتُالالٌ ستالال٢ إخل,

ِْ ايعُالالٌ ٝ٘الالا قالالا٥  ا٫قتكالالاز ٚظاض٠ ٖالالٞ: ٚظاضات, 1 بالالا بايتعالالإٚ ساي

 ؾالالالالبه١ إٔ ٚأعتكالالالالس ايعُالالالالٌ. ٚٚظاض٠ املايٝالالالال١, ٚٚظاض٠ ٚايتدٛالالالالٝ ,

ٌ  وٌ غٛف ا٫دتُاع١ٝ اؿُا١ٜ ٔ  سػالا   قال ٟ  املالٛاط  عضنَّال  ايالص

ٟ  ا٫قتكازٟ ايٛن  ع٢ً ؾك   عًال٢  ٜطنالع  ٚمل يًُالٛاطٔ,  ايطعالٛ

 ايت١ُٝٓ. قٛاع

 يف ٖالالالالصا ايػالالالالٝام, شٖالالالالب ز. َػالالالالاعس احملٝالالالالا إىل إٔ ايتُٓٝالالالال١ 

 َٓالالص يالالسٜٗا ايٝالالّٛ, ٚايالالٛظاض٠ ٚيٝالالس٠ يٝػالالت املًُهالال١ يف ا٫دتُاعٝالال١

 ايالاليت ايكا٥ُالال١, ٚايالالدلاَر ا٫دتُاعٝالال١ ايالالدلاَر َالالٔ ايهالالجرل غالالٓٛات

 أٚ ايكا٥ُال١,  ايالدلاَر  َٔ يهجرل زعِ مجًتٗا يف ٖٞ ايط١ٜ٩ قسَتٗا

ٌ  اجملتُال   ثكاؾال١  دسٜالس٠. أَالا   فتُع١ٝ َبازضات َ  شلا تٛدٝ٘  ؾةَٝال

 أٚ ايهؿالا٤ات,  سٝالح  َٔ خدل٠, بٝت ٜعٗس ايػعٛزٟ اجملتُ  إٔ إىل

ٛٗع ٛٗع, ايتعالالالإٚ ٚيف ٚتعالالالسزٖا, ايالالالدلاَر تٓالالال  َالالالٔ نالالالجرل َالالال  ٚايتٛالالال
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ٔ  ايهجرل إٕ بٌ يٛاغع١,ا ا٫دتُاع١ٝ ايت١ُٜٛٓ ٚا٭ْؿ١ٛ ايدلاَر  َال

ٕ  فتُعٓالا  يف ا٭ؾطاز ٔ  ٜبشجالٛ ٔ  َعٜالس  عال  تػالتٛعب  اياليت  ايالدلاَر  َال

ٔٗ  طاقاتِٗ, ٫ٚ ٞ  أْٓالا  أظال  ايالدلاَر  يف املػالاُٖا  يف ْكّكالا  ْؿالته

 ٚايت١ُٜٛٓ. ٚاـرل١ٜ ايتٛٛع١ٝ

ٝ٘ا ؾكًٟا بُٝٓا تعتكس أ. ٢َٓ أبٛ غًُٝإ أْٓا متاز  َالا بالا   شٖٓ

 ٖٚصا ٜعٗس أَّطا ا٫دتُاع١ٝ, ٚايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ايطعا١ٜ ؾبهات

ٛ   َالٛاطٔ,  عػالا   املعطؾال١  بػالبب  غًٟٗا يف ايٛقالت اؿالايٞ     َٚالا ٖال

 .املتؿابو ا٭غط زخٌ

ِٔ يطعا١ٜ ايسٚي١ زٚض ٜٚةتٞ  عذالع, ة َػتسا١َ ساد١ ب٘ نإ ََ

 ؾالالطان١ َالالٔ تالالةتٞ ا٫دتُاعٝالال١ ٚايتُٓٝالال١ ٚغرلٖالالِ, ... َالالطض ُٜالالتِ,

ٌٖ  اـام, ٚتػتٗسف ايكٛاع ٞٓ  نال ٔ  سال ٌ  َال ٔ  املعطٚؾال١  املؿالان  عال

 .اإلسكا٤ ١٦ٖٝٚ ايهبرل٠ ايبٝاْات ططٜل

 اؾُعٝالالالات مجٝالالال  بٝاْالالالات ػُٝالالال  َالالالٔ يالالالصيو أض٣ أْالالال٘ ٫بالالالس 

ٔ  َٓٗالا  اـرل١ٜ ٚاملػتؿٝسٜٔ  َالاشا  ملعطؾال١  َالٛاطٔ   سػالا   ططٜالل  عال

 يًشكالالٍٛ ٜالالصٖب أٜالالٔ َٚعطؾالال١ استٝادالالات املػالالتؿٝس؟ تًبٝالال١ َالالٔ ٜالالتِ

 ايبٝاْالات  اغتٛعٓا تٛظٝـ عًٝ٘؟  ؾ شا اؿكٍٛ ٜػتٛ  َا مل ع٢ً

ٌ  استٝالالاز ٚعطؾٓالا  املالٛاطٔ,  عػالالا  ٚضبٛٓاٖالا  ايهالبرل٠   أغالالط٠ نال

ٞٓ, ٚقتٗا بهٌ  ا٭ثط. ٚتكِٝٝ املػاعسات تطنٝع ْػتٛٝ  س

 اؾُعٝالات  عالسز  ٚظٜالاز٠  ايهايف ايتٌُٜٛ أّٜها تعٗط َؿه١ً

 ٌ ٔ  مل٦الالات  ي٬نتؿالالا٤, ؾالالٓشٔ متالالاز    يٓكالال  ملػالالاعس٠  اؾُعٝالالات  َالال

ٟ  ٛاعايك ٜكّٛ ٚئ احملتادا,  ْٚعٜالس  نالٛازضٙ,  ْطؾال   ستال٢  اـالرل
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 يهٕٛة قبّٛبا ب٘ ٚايعٌُ ايتٛظٝـ ٜٚكبض املػتساّ, املايٞ زعُ٘

 . اـام ايكٛاع َجٌ ايتسضٜب ٜٚٛؾط فعّٜا, املطتب

 مجٝعالالال١ ٠٩٩ أنالالالاف ز. عبالالالس ايععٜالالالع اؿطقالالالإ بةْٓالالالا عٓالالالسْا

ٞ  ٖصا املًُه١, ؾٌٗ َسٕ ناؾ١ يف خرل١ٜ ٛ  ؟ ٜهؿال  َعٝالاض   َٚالا ٖال

ٌ  7 تكطّٜبالا  تٛقال  أ أ. َٓال٢ أبالٛ غالًُٝإ:   اغالب؟ عًكالت   املٓ ايعسز  يهال

ؾالالالدل,  422 يهالالالٌ 7 ٖٓالالالاى ؾالالالدل, بُٝٓالالالا يف اشلٓالالالس 3222

 مجعٝالالات مجعٝالال١. يالالصا ؾ ْٓالالا متالالاز أيالالـ 422222 عٓالالسٖا ٚأملاْٝالالا

 اـسَٝال١,  املازٜال١,  ا٫ستٝادالات ةبالاجملتُ    املٛدالٛز  ايالٓكل  يتػ١ٝٛ

 .طا٤ ؾك يًؿك َٛد١ٗ تهٕٛ , نُا هب أ٫ إخل ايتع١ًُٝٝ...

ٞ  يف ايعالامل  ٚأناؾت ز. ٚؾا٤ ايطؾٝس بالةٕ ا٭عًال٢    اي٫ٜٛالات  ٖال

ؾبانػالتإ. ٜٚالط٣ أّٜهالا ز.     اشلٓس ثِ مجع١ٝ, ًَٕٝٛ 3.7 بال املتشس٠

 ٔ  سالالٞ نالالٌ ٚيف دالالاَ  بهالالٌ ًٜشالالل إٔ خايالالس ايطزٜعالالإ أْالال٘ ميهالال

ـ  َٔ ُْٛٚغ  خرل١ٜ, عٝح مجع١ٝ  عًٝال٘,  ٚايكالا٥ُا  املػالذس  ٚظالا٥

ٌٙ باحملتادا, أعطف ؾِٗ  .سٝٚ٘ يف ن

 املػ٪ٚي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ يس٣ ايكٛاع اـام:

ٛٗض ّ. أغا١َ ايهطزٟ, ؾ ٕ  ا٫دتُاع١ٝ املػ٪ٚي١ٝ َبسأ يف تك

ٕ  إٔ َٔ اقذل  ٘   اـالام,  ايكٛالاع  يالس٣  َتذالصّضا  ٜهالٛ  َٚالا وتادال

َّا َتذصّضا يٝهٕٛ شيو ٘  قالٛاْا  تكسض إٔ عا ٕ  سٛيال  ٖالسؾٗا  ٜهالٛ

 سطٜال١  أٚ ايهالطٜب١ٝ,  َٛاتاـك َجٌ: املبسأ, بٗصا املًتعّ َهاؾة٠

 ايكٛالاع  َػالت٣ٛ إزضاى  ضؾال   ٚنالصيو  ايعنا٠, َٔ ظع٤ ايتكطف

 .  املػتُط٠ ايتٛع١ٝ ططٜل عٔ املبسأ شلصا ٚتؿُٗ٘
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ٌ  بالالا  ايتؿطٜالالل  تؿالالٌُ إٔ هالالب  ايتٛعٝالال١  ٖالالصٙ  إٔ نُالالا  ايعُالال

 املٓاغالب  اؾع٤ َٓٗا يهٌ يُٝدكل ا٫دتُاعٞ, ٚايت١ُٝٓ اـرلٟ

ٞ  ٚيهٔ ايٛقالت  ٚايتٌُٜٛ, اؾٗس َ  ٕ  ٫ قالس  اؿالاي  َػالاّْسا  ٜهالٛ

ٝ٘ا اـام ايكٛاع ب٘ ميٗط َا إىل بايٓعط ايعٌُ, شلصا  َٔ أسٛاٍ ساي

ٞٚ يًشسٜح فاٍ ٫ اقتكاز١ٜ  ايعًُٝال١  خدلتٞ َٔ أنٝـ عٓٗا. ٚيعً

 َٛنالالٛع اجملالالاٍ  ٖالالصا يف اـالالام ايكٛالالاع َالال  ايتعاَالالٌ يف ايػالالابك١

 اٍفالالال يف أعُايالالال٘ عالالالٔ اإلعالالال٬ّ يف اـالالالام ايكٛالالالاع ضغبالالال١ عالالالسّ

 . ميٝٓ٘ تٓؿل َا سلاي٘ تعًِ ٫ ست٢ة ا٫دتُاع١ٝ املػ٪ٚي١ٝ

 :2232ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ٚض١ٜ٩ 

 نالالالدل٣ أُٖٝالالال١ ايكهالالال١ٝ أؾالالالاض أ. ٚيٝالالالس اؿالالالاضثٞ إىل إٔ شلالالالصٙ

 ؾاعًٝتالالال٘ أثبالالالت ايجايالالالح ؾايكٛالالالاع ,0212 ض٩ٜالالال١ مبشالالالاٚض يكالالالًتٗا

ٌٓ يف ٚلاس٘  ٚقالسض٠  باسذلاؾٝال١  ٜٚتُتال   قالٖسَٗا,  اياليت  املؿطٚعات ُد

 بعالالال  إىل غالالالطٜع١ ٚبٓعالالالط٠ .ايعايٝالالال١ ايٓتالالالا٥ر ؼكٝالالالل عًالالال٢ عايٝالالال١

ٌ  ٚعًال٢  أٚقالاف,  أْٗا لس املتُٝع٠ املؿطٚعات  ةداَعال١  املجالاٍ:  غالبٝ

 يف ايعٓالالٛز َ٪غػالال١ َؿالالطٚعات دالالس٠, يف َالالٍٛ ايطزغالالٞ ايؿٝكالالٌ,

  .إخل  ...ايطٜاض

ٍٛٗ بالالطاَر يف اـكدكالال١, مالالٛ تٛدٗٓالالا َٚالال  نُالالا أْالال٘  ايتشالال

ُ٘الا  بايتةنٝس ضاؾّسا غٝهٕٛ حايجاي ايكٛاع ؾ ٕ ايٛط ,  يتًالو  َٗ

 ٚاؾالٛز٠,  ٚايهؿالا٠٤  ا٫ستٝالاز  ظٛاْالب  ايؿا٥ك١ يعٓاٜت٘ ايكٛاعات 

 ايكٛالالاع ؾالالطم تالالٛاظٟ تهالالاز ايالاليت اؾٝالالس٠ ايعُالالٌ ؾالالطم ٚتالالٛؾرل

 يف ا٫غالالالالتجُاض يف ايكٛالالالالاع ٖالالالالصا تٛٗغالالالال  غالالالالٝجبت٘ اـالالالالام, ٖٚالالالالصا
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 ايكٛاعالالالات عًالالال٢ َباؾالالالْط أثالالالْط يالالال٘ ٚغالالالٝهٕٛ ٚتُٓٝتالالال٘, اجملتُالالال ,

 .يًٓتا٥ر ٚؼكٝكٗا ,أّٜها ه١َٝٛاؿ

 ايؿالالالطنات بجكاؾالالال١ إ٫ أْالالال  أض٣ إٔ ٖٓالالالاى إؾالالالهاي١ٝ تتعًالالالل

ٍٛٗ يف املدتًؿ١ ٚايكٛاعات  شيو  يف ٚا٫غتجُاض ا٭ٚقاف, مٛ ايتش

 ٚعًال٢  ْؿػٗا, ايكٛاعات َػت٣ٛ ع٢ً اؿكٝك١ٝ بايؿا٥س٠ ٜعٛز ٭ْ٘

 اؾٛاْالالب كتًالالـ َالالٔ اؿهَٛالال١ َػالالت٣ٛ ٚعًالال٢ اجملتُالال , َػالالت٣ٛ

 .ت١ُٜٛٓاي

    ٕ  -متادالال٘ ؾالال٤ٞ أٖالالِ َالالٔ داْبالال٘ ٜالالط٣ ّ. سػالالاّ عالالرلٟ أ

 ٚتٛالالٜٛطٙ ْٚؿالالطٙ ايتٛالالٛعٞ ايعُالالٌ تكالالٓا ٖالالٛ -عادالالٌ ٚبؿالالهٌ

٘  ملالا  املتعسز٠  استٝاداتٓا يٝٓاغب ٔ  يال ٔ  عالسز  يف قكال٣ٛ  أُٖٝال١  َال  َال

 .ٚاـرل١ٜ ا٫دتُاع١ٝ اجملا٫ت

 

 :التوصيات 

ٍٛٗ بالالالطاَر أٖالالالساف يتشكٝالالالل َبالالالازضات أٟ لالالالاح يهالالالُإ .7  ايتشالالال

 ايذلنٝالالع هالالب ؾ ْالال٘, ا٫دتُاعٝالال١ ايتُٓٝالال١ قٛالالاع يف ط ايالالٛ

 يًُذتُال ,  ايسقٝكال١  ٚاملعًَٛالات  ٚايبٝاْالات  املعٛٝالات  ٚاقال   ع٢ً

 َال   دٓالب  إىل دّٓبا احمل١ًٝ ٚايسضاغات اـدلات َٔ ٚا٫غتؿاز٠

  ايعُالالٌ  يٝالالات تٛالالٜٛط  فالالاٍ يف املتكسَالال١ اـاضدٝالال١ اـالالدلات

 .ا٫دتُاعٞ

ٞ  اجملتُ  َٓعُات تهٕٛ إٔ أ١ُٖٝ .0  عًٝٗالا  تطتهالع  اياليت  املالسْ

ٍٛٗ بطاَر َبازضات ٔ   ايالٛط  مبػالت٣ٛ   ايتش ايٓالٛاسٞ:   َتُٝالع َال
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 َتًٛبالالالات َالالالٔ ٚغرلٖالالالا ٚايتًُٜٛٝالالال١, ٚاإلزاضٜالالال١, ايتدٛٝٛٝالالال١,

 .ايتُٝع

 ايتهالاُض   َٚعاؾال١  ايتٓؿٝصٜال١,  ٚاإلدالطا٤ات  ايتؿطٜعات تٜٛٛط .1

ٌ  ايتؿالالطٜعات, يف  ايالاليت  املتدككالال١  اؾُعٝالالات إْؿالالا٤  يتػالالٗٝ

 .ايت١ُٜٛٓ ا٭ٚيٜٛات ؼكٝل يف ٚتػاِٖ تسعِ

 ا٭غالط٠,  ؾ٪ٕٚ يف َتدكك١ عج١ٝ َطانع يتةغٝؼ اؿاد١ .2

 َطدعٝال١  ٚبٝاْات قٛاعس شات ادتُاع١ٝ َطاقس مبجاب١ يتهٕٛ

 ايعالالالٛاٖط ٚزضاغالالال١ ايبشالالالٛخ, ؽٛالالالٝ  يف زقٝكالالال١  يًُػالالالاعس٠

 .ٚاملؿه٬ت

 َػال٪ٚي١ٝ  بٗالا  املٓالٛط   امل٪ًٖال١  ايبؿالط١ٜ  ايهٛازض ٚتةٌٖٝ إعساز  .3

 خالال٬ٍ َالالٔ ا٫دتُاعٝالال١, ايتُٓٝالال١ اغالالذلاتٝذ١ٝ سافأٖالال ؼكٝالالل

 .ا٫دتُاع١ٝ اـسَات َٓع١َٛ

 ٚظاض٠ يف ايعُالالٌ أغالالايٝب ٚأعتالال١ ٚؼالالسٜح تٛالالٜٛط عًالال٢ ايعُالالٌ  .4

 .ا٫دتُاع١ٝ ايت١ُٝٓ فاٍ يف ا٫دتُاع١ٝ, ٚايت١ُٝٓ ايعٌُ

 قٛالالاع ملبالالازضات املػالالتكب١ًٝ ايتًُٜٛٝالال١ ايكالالسض٠ ظٜالالاز٠  عًالال٢ ايعُالالٌ  .5

 .ا٫دتُاع١ٝ ايت١ُٝٓ

 املعتكالالساتٚ  ايكٓاعالالات تػالالٝرل عًالال٢ ٚايذلنٝالالع ايتٛعٝالال١ تهجٝالالـ  .6

 بطْالالالاَر خالالال٬ٍ َالالالٔ املٗالالالٔ بعالالال   يتالالالٛطا ايعُالالالٌ ثكاؾالالال١ سالالالٍٛ

ٔ  ٚغرلٖا  ايػعٛز٠ ٍ  ٚػٓٗالب  ايالدلاَر,  َال ـ  عًال٢  ا٫تهالا  ٚظالا٥

 .ايسٚي١
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7.   ٌ ٔ  َٓعَٛالال١ ٚتٛالالٜٛط إسالساخ  عًالال٢  ايعُال  ٚايبٝاْالالات املعًَٛالالات َال

 ايتُٓٝالالال١ قٛالالالاع ٜٛطيتٛالالال ايسقٝكالالال١, ٚاإلسكالالالا٤ات ٚايسضاغالالالات

 .ا٫غذلاتٝذ١ٝ أٖساؾٗا يتشكٝل ا٫دتُاع١ٝ,

ٔ  اـرلٜال١   اؾُعٝالات  أغًالب  أزا٤ َػالت٣ٛ  تٛالٜٛط  ع٢ً ايعٌُ  .72  َال

ٌ  َٚعاؾ١ ٚايتٓؿٝص, ايتدٛٝ , سٝح  بالا  ايالدلاَر  يف  ايتالساخ

 .ا٫دتُاع١ٝ ٚايت١ُٝٓ ايعٌُ ٚٚظاض٠ اـرل١ٜ اؾُعٝات

ٍٛٗ يف تػالالالالالِٗ ايالالالالاليت ا٫قتكالالالالالاز١ٜ ايتؿالالالالالطٜعات تٛالالالالالٜٛط  .77  ايتشالالالالال

ٔ  ايهالجرل  يف  اجملتُ  ثكاؾ١ تػٝرل ٚيف ا٫دتُاعٞ,  ايكهالاٜا   َال

 .غًب١ٝ  ثاض سسٚخ زٕٚ 

 ايكالالػاض ْؿالالٛؽ يف ايتٛالالٛعٞ ايعُالالٌ ٚتؿالالذٝ  ٚتٓعالالِٝ تٛالالٜٛط  .70

 ٜٓاغالالب مبالالا ايتٛٛعٝالال١ با٭عُالالاٍ يًكٝالالاّ ٚت٦ٝٗالالتِٗ ٚايؿالالبا ,

 .عُطِٖ

 يف ا٫دتُاعٝال١  اـالسَات   ٚنؿالا٠٤  ؾعايٝال١   ؼػالا  عًال٢  ايعٌُ  .71

 يتكالالالالسِٜ املازٜالالالال١ ايتهالالالالايٝـ ٚؽؿٝالالالالـ اـرلٜالالالال١, اؾُعٝالالالالات

ِ   أٚغال ,  ْٛالالام  عًال٢  خالسَاتٗا   عًالال٢ ايؿالطنات  ٚتؿالالذٝ  ٚزعال

 .  ا٫دتُاع١ٝ مبػ٪ٚيٝاتٗا ايكٝاّ

 أٖالالساف بتشكٝالالل  املعٓٝالال١ اؾٗالالات أزا٤ يكٝالالاؽ َ٪ؾالالطات إهالالاز  .72

 .  ا٫دتُاع١ٝ ايت١ُٝٓ يكٛاع ا٫غذلاتٝذ١ٝ اـ١ٛ َبازضات

ِ  ١َطادع ع٢ً ايعٌُ  .73 ٌ  ٚظاض٠ زَالر   ٚتكٝالٝ  ايتُٓٝال١  ٚظاض٠ َال   ايعُال

 ايعُالالٌ بالا   ايؿكالالٌ إىل ٚايطدالٛع , ٚاسالالس٠ ٚظاض٠ يف ا٫دتُاعٝال١ 

ٍٛٗ بطْاَر تٛبٝل إللاح ا٫دتُاع١ٝ  ٚايت١ُٝٓ  .ايٛط  ايتش
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 ٚتالالٛطا ٚايػالالعٛز٠ ايتٛالالٛعٞ ايعُالالٌ  قُٝالال١ ٜغالالِطؽ عًالال٢ ايعُالالٌ  .74

 ٖالالالالسافأ يتشكٝالالالالل املػالالالالتُط ٚايتكٝالالالالِٝ ا٭زا٤ ٚقٝالالالالاؽ املٗالالالالٔ, 

 .ا٫غذلاتٝذ١ٝ

 زعالالِ ظاْالالب ٚايتشؿٝالالع, اؿهالالَٛٞ ايالالسعِ اغالالتُطاض أُٖٝالال١    .75

 .ا٫دتُاع١ٝ ايت١ُٝٓ يدلْاَر اـام ايكٛاع

 اـالالالالالالرلٟ ايعُالالالالالالٌ إلْكالالالالالالاش  عادًالالالالالال١ خٛالالالالالال١ إهالالالالالالاز  أُٖٝالالالالالال١  .76

 .ٚايتٛٛعٞ

 املًتالالالالالالعّ اـالالالالالالام ايكٛالالالالالالاع ملهاؾالالالالالالة٠  ايتؿالالالالالالطٜعات ٚنالالالالالال   .77

اؿهَٛٝالالالالالال١,  ايطغالالالالالالّٛ َجالالالالالالٌ: ا٫دتُاعٝالالالالالال١, باملػالالالالالال٪ٚي١ٝ

 َالالالالالٔ ظالالالالالع٤ ايتكالالالالالطف ٚسطٜالالالالال١ ٚايهالالالالالطٜب١ٝ, ٚاـكالالالالالَٛات

 .ايعٛا٤ اغتُطاض١ٜ يهُإ ايعنا٠ 

 يف ٚاؿٛنُالالالالال١ ايجكاؾٝالالالالال١ املبالالالالالازضات  تٛبٝالالالالالل عًالالالالال٢ ايعُالالالالالٌ  .02

 .اـرل١ٜ ٚاؾُعٝات امل٪غػات

ٞٓ يف نالالالبرل َػالالالذس أٚ دالالالاَ  بهالالالٌ إٔ ًٜشالالالل .07  مجعٝالالال١ اؿالالال

ٞٓ يهالالالالٌ مجعٝالالالال١ة خرلٜالالالال١  بػالالالالهإ ْؿالالالالاطاتٗا تتعًالالالالل  سالالالال

ٓٞ  .تتذاٚظٙ ٫ٚ اؿ

 ا٫دتُاعٝالالالالال١,  ايتُٓٝالالالالال١  ٚظاض٠ يف يًتٛظٝالالالالالـ غٝاغالالالالال١  ٚنالالالالال  .00

 يهاؾالالالالال١ املتدككالالالالال١ بالالالالالاـدلات ايٛظالالالالالا٥ـ ٚضبالالالالال  ٚتكالالالالالٓا

 ا٭زا٤ دالالالالالالالالالٛز٠ عًالالالالالالالالال٢ سؿاٟظالالالالالالالالالا ايٛظٝؿٝالالالالالالالالال١, املػالالالالالالالالالتٜٛات

 .ٚاملدطدات
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 :امللدص التيفيذي 

 ايتشٍٛ بطْاَر يف ايت١ُٝٓ قٛاع َٚبازضات ةأٖسافايكه١ٝ: 

 احملت١ًُ . ٚايتشسٜات املًُه١ يف ايٛط 

 ا٫غالالالذلاتٝذ١ٝ ا٭ٖالالالساف قهالالال١ٝ اغتعطنالالالت ايٛضقالالال١ ايط٥ٝػالالال١

 اـالالسَات ٚنؿالالا٠٤ ؾعايٝالال١ ؼػالالاايتُٓٝالال١, ٚيف َكالالسَتٗا  يكٛالالاع

, ايعُالالٌ غالالٛم يف اإلعاقالال١ شٟٚ ا٭ؾالالدام ا٫دتُاعٝالال١, ٚعهالالا

 ا٫يتعاَالالات أٖالالِ . نُالالا أبالالطظتايطعالالٞ غالالرل ايكٛالالاع منالالٛ زعالالِ َالال 

 قالس  اياليت  مٝلشتًُال١ ا ايتشالسٜات  ٚأنجالط  ا٫غذلاتٝذ١ٝ, ٭ٖساف ٚؾٟكا

ا٫غالالذلاتٝذ١ٝ, َٚٓٗالالا:   إيٝالال٘ تػالالع٢ ايالالصٟ املػالالاض إطايالال١ إىل تالال٪زٟ

 تًالو  ؼكٝالل  َػال٪ٚي١ٝ  بٗالا  املٓالٛط  امل٪ًٖال١  ايبؿط١ٜ ايهٛازض نعـ

 ا٭ْعُالالال١ تعالالالسٌٜ يف نالالالبرل٠ دٗالالالٛز بالالالصٍ إىل ا٭ٖالالالساف, ٚاؿادالالال١

ـ   تًالالو ملٛانبالال١ ٚايًالالٛا٥ض ٚاإلدالالطا٤ات  ايٓكًالال١, باإلنالالاؾ١ إىل نالالع

 ايتدٛالالالٝ  سٝالالالح َالالالٔ اـرلٜالالال١ اؾُعٝالالالات بأغًالالال َػالالالت٣ٛ ٚاقالالال 

ٍ  تٛقُّال   شيالو يف  ٜػالاعس  ٚئ ٚايتٌُٜٛ, ٚاإلزاض٠ ٚايتٓؿٝص ٔ  املالةَٛ  َال

 .املٛطٚس١ ٚا٭ٖساف ايدلاَر يتًو َػاْستٗا

َالالٔ ٚضنالالعت ايتعكٝبالالات ايالاليت دالالطت عًالال٢ ٖالالصٙ ايٛضقالال١ يف إٔ    

٘  اياليت  ايتشسٜاتأبطظ  ٍ  خٛال١  غالتٛاد ٗٛ تكالـ  ٚ 0212 ايالٛط   ايتشال

ٞ  ٖالٞ املعالالٛم  ا٫غالذلاتٝذ١ٝ  سافأٖالال أَالاّ ؼكٝالل    ايجكالالايف ا٫دتُالاع

ٌ  يًُذتُالال   خالال٬ٍ َالالٔ املٗالالٔ بعالال  تالالٛطا قالالعٛب١ ايػالالعٛزٟ, َجالال

 إ٫ إٔ ايعٛا٥الالالالالل املالالالالطأ٠   بكهالالالالاٜا  ٜتعًالالالالالل , َٚالالالالا ايػالالالالعٛز٠  بالالالالطاَر 

 ؾال٤ٞ  نصيو ٖٚٞ ضقسٖا, ٜٚكعب َباؾط٠ ٫ تعٗط ا٫دتُاع١ٝ

ّ  ٜػالالالتٛٝ  ٫ٚ اؿهالالَٛٞ,  اؾٗالالالاظ غالال١ًٛ  خالالاضز   بالالالايهجرل ايكٝالالا
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ٞ  طاملا اٖٗاػ ٛ  َالا . اجملتُعٝال١  يف ايجكاؾال١  َٓػطغال١  ٖال  إٔ َتٛقال   ٖال

 ا٫دتُالالاعٞ, ايتػالالٝرل غالالُتشسخ ايالاليت ٖالالٞ ا٫قتكالالاز١ٜ ايتؿالالطٜعات

َّا بالال٘ ٚتالالسؾ   ا٫دتُالالاعٞ, اؾاْالالب يف املٓؿالالٛز ايتشالالٍٛ يٝشالالسخ ٝقالالس

 .مثٔ بسٕٚ ٜهٕٛ ئ شيو يهٔ

 يف ايتُٓٝالالال١ قٛالالالاع أؾالالالاضت ايتعكٝبالالالات أّٜهالالالا إىل إٔ أٖالالالساف  

ٍٛٗ بطْاَر ٌ  ايالبع   بعهٗا َ  َتها١ًَ ايٛط  ايتش  ايكٛالاع  زاخال

ٌ   ْؿػالال٘,  اؿهَٛٝالال١ امل٪غػالالات أٖالالساف َالال  نُالالا أْٗالالا تتهاَالال

َجالٌ   أخالط٣,  بةٖساف َطتب  ا٭ٖساف بع  ؼكٝل ٚإٔ, ا٭خط٣

ٌ  ٚغالالطؽ اشلالالسف  ٖالالصا ايتٛالالٛعٞ, ؾبتشكٝالالل  ايعُالالٌ تؿالالذٝ   ايعُالال

 با٭عُالالالالاٍ يًكٝالالالالاّ قهالالالالِ تٓعالالالالِٝ ٚنالالالال  ايتٛالالالالٛعٞ, ٚنالالالالصيو

املتعًالل   اشلسف ؼكٝل يف ايكٛاعات, غٝػِٗ كتًـ ١ يفايتٛٛعٝ

ٔ  املالٛاطٓا  بتُها ٍ  َال  أّٜهالا  .ا٫دتُاعٝال١  اـسَال١  َٓعَٛال١  خال٬

 ٚنؿالالالا٠٤ غٝػالالالِٗ يف ؼػالالالا ؾعايٝالالال١  اشلالالالسف ٖالالالصا ؾالالال ٕ ؼكٝالالالل 

 .  ا٫دتُاع١ٝ اـسَات

 َالالٔٚأؾالالاضت املالالساخ٬ت ايالاليت دالالطت عًالال٢ ٖالالصٙ ايٛضقالال١ إىل إٔ  

 ِ ٛٗ  خٛال١  يتٛبٝالل  ايتشالسٜات  أٖال  باملًُهالال١ ا٫دتُاعٝال١  ايتُٓٝال١  ٍؼال

, َالال  ايجكاؾالال١ ٖالالصٙ تػالالٝرل ٚؼالالسٜات ايػالالعٛزٟ, اجملتُالال  ثكاؾالال١ ٖالالٞ

ٌ  أ١ُٖٝايتةنٝس ع٢ً  ٞ  ايعُال اجملتُعٝال١.   ايتُٓٝال١  عًُٝال١  يف ايتٛالٛع

 ٔ  ايتػالالٝرلات يهالالٌ َؿتالالاح ايكهالالاٜا, ٖٚالالٞ أٖالالِ نُالالا أْٗالالا تعالالٗس َالال

ٞ  ايتػٝرل ُٜساض مل ا٭خط٣, ٚإشا ٕ  ؾٝال١, باسذلا ايجكالايف  ا٫دتُالاع  ؾال 

ايكٛاعالالات, نُالالا إٔ   بكٝالال١ عًالال٢ خٛالالرل٠ تهالالٕٛ قالالس ا٫ْتهاغالال١

ٔ  ٚثكاؾٝ٘الا  ادتُاعٝ٘الا  عسّ ايتُهٔ ٌ  قُٝال١  غالطؽ  َال ٞ  ايعُال  ايتٛالٛع
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ٔ  ٚا٭ْعُال١  ايتؿالطٜعات  نٌ ؾ ٕ املٗٔ, ٚتٛطا ايػعٛز٠ ٚأ١ُٖٝ  يال

ا٭زا٤,  قٝالالاؽ أُٖٝالال١ عًالال٢ أنالالس املٓاقؿالالٕٛ املؿالاله١ً. يالالصيو ؼالالٌ

 ٚتٜٛٛطٖا. ٖسف نٌ تشكٝلي ايتذطب١  تكِٝٝ يف ٚايٓعط

ْٚاقؿالالت املالالساخ٬ت قالالطاض ؾكالالٌ ايتُٓٝالال١ عالالٔ ايعُالالٌ, ٚشٖالالب    

 ٚايتُٓٝالال١ ايعُالالٌ بالالا ٚظاض٠ املٓاقؿالالٕٛ إىل اتؿالالاقِٗ َالال  قالالطاض ايؿكالالٌ

 إسالساُٖا  تٔبعالات  تجكٌ ٫ َػتكًتا, يهٞ ٚظاضتا إىل ا٫دتُاع١ٝ

ٌ  عٌُ طبٝع١ اخت٬ف َ  خكّٛقا ا٭خط٣, ع٢ً ٕ  نال  َُٓٗالا  ٚ٭

 نالبرل٠  دٗالٛز  إىل وتالاز  نإ ا٫دتُاع١ٝ بايؿ٪ٕٚ ًلَا ٜتع نٌ

ا٭غالاؽ, نُالا أنالس ايالبع  عًال٢       َٔ َطنع٠ َتدكك١ ْٛع١ٝ

 َالالٔ نِّالالا تٛادالال٘ ايالاليت ؾايتشالالسٜات يف ايالالسَر, ا٫غالالتُطاض قالالعٛب١

ايكٛالاعا,   ن٬ يف ٚضعا١ٜ ملتابع١ ٚؼتاز نبرل٠, ٚايت١ُٝٓ ايعٌُ

ٌ  قال١ يع٬ بايالسَر  قٓاع١ٟ أنجط أقبض ايكطاض ٚإٔ قاْ   ايالدلاَر  نال

ٌ  َؿتاّسالا  ايعُالٌ, سٝالح ُٜعالٗس ٖالصا ايكالطاض      بكٛالاع  ا٫دتُاعٝال١   يتؿعٝال

 أٚيٜٛالالات ٚضا٤ اْهالالٛت أْٗالالا ٜبالالسٚ ايالاليت ا٫دتُاعٝالال١ ايتُٓٝالال١ قهالالاٜا

 ايعٌُ.

كطدالات ايٓكالاف,    ٚيف ْٗا١ٜ ايٓكاف, ططح املًتك٢ عسّزا َٔ

 عًٝٗالالا تطتهالالع ايالاليت املالالسْٞ اجملتُالال  َٓعُالالات تهالالٕٛ إٔ أُٖٗالالا:

ٍٛٗ بالالطاَر َبالالازضات  ايٓالالٛاسٞ: َالالٔ َتُٝالالع مبػالالت٣ٛ  ايالالٛط  ايتشالال

ٔ  ٚغرلٖالا  ٚايتًُٜٛٝال١,  ٚاإلزاض١ٜ, ايتد١ٝٛٝٛ, ايتُٝالع.   َتًٛبالات  َال

 َٚعاؾالالالال١ ايتٓؿٝصٜالالالال١, ٚاإلدالالالالطا٤ات ايتؿالالالالطٜعات ٚأُٖٝالالالال١ تٛالالالالٜٛط 

 اياليت  املتدككال١  اؾُعٝات إْؿا٤ يتػٌٗٝ ايتؿطٜعات يف ايتهاُض 

 ِ ِ  تالسع ٚ ايتُٓ ا٭ٚيٜٛالات  ؼكٝالالل يف ٚتػالاٖ  تٛالالٜٛط عًال٢  ايعُالالٌ ٜٛال١. 
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 ا٫دتُاعٝال١  ٚايت١ُٝٓ ايعٌُ ٚظاض٠ يف ايعٌُ أغايٝب ٚأعت١ ٚؼسٜح

ٍ  يف ٚ  ايتُٓٝالال١ فالا  ايتًُٜٛٝالال١ ايكالالسض٠ ظٜالاز٠   عًالال٢ ايعُالالٌ ا٫دتُاعٝال١. 

 ايتؿالطٜعات  ٚتٛالٜٛط  ا٫دتُاعٝال١.   ايتُٓٝال١  قٛالاع  ملبازضات املػتكب١ًٝ

 ثكاؾالال١ تػالالٝرل ٚيف ا٫دتُالالاعٞ, ايتشالالٍٛ يف تػالالِٗ ايالاليت ا٫قتكالالاز١ٜ

 ٚتٛالالٜٛط غالالًب١ٝ.   ثالالاض سالالسٚخ زٕٚ  ايكهالالاٜا  َالالٔ ايهالالجرل يف  اجملتُالال 

 ٚايؿالالبا , ايكالالػاض ْؿالالٛؽ يف ايتٛالالٛعٞ ايعُالالٌ ٚتؿالالذٝ  ٚتٓعالالِٝ

عُالطِٖ. ٚنالصيو    ٜٓاغالب  مبالا  ايتٛٛعٝال١  با٭عُاٍ يًكٝاّ ٚت٦ٝٗتِٗ

 أٖالالالساف بتشكٝالالالل  املعٓٝالالال١ اؾٗالالالات أزا٤ يكٝالالالاؽ َ٪ؾالالالطات إهالالالاز 

ا٫دتُاع١ٝ. باإلنالاؾ١   ايت١ُٝٓ يكٛاع ذلاتٝذ١ٝا٫غ اـ١ٛ َبازضات

ِ  َطادعال١  ع٢ً إىل ايعٌُ ٌ  ٚظاض٠ زَالر   ٚتكٝالٝ  ايتُٓٝال١  ٚظاض٠ َال   ايعُال

 ايعُالالالٌ بالالالا  ايؿكالالالٌ إىل ٚايطدالالالٛع ٚاسالالالس٠, ٚظاض٠ يف ا٫دتُاعٝالالال١

ٍٛٗ بطْاَر تٛبٝل إللاح ا٫دتُاع١ٝ  ٚايت١ُٝٓ  .ايٛط  ايتش
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 (حضب احلزوف األجبدية)

 

 .ز. إسػإ بٛ سًٝك١ 

 .ٟأغا١َ ايهطز .ّ 

 . ز. اؾاظٟ ايؿبٝهٞ ةض٥ٝؼ اشل١٦ٝ اإلؾطاؾ١ٝ ملًتك٢ أغباض 

 .ٟز. ساَس ايؿطاض 

 .ٟسػاّ عرل .ّ 

 .ٍز. محع٠ بٝت املا 

 .ٞز. محٝس ايؿاه 

 .ز. محٝس املعضٚع 

 .ٕز. خايس ايطزٜعا 

 .ٕخايس ايعجُا .ّ 

 .ز. خايس بٔ زٖٝـ 

 ؾس ايعبس ايهطِٜ.ز. ضا 

 .ِز. ضٜاض ل 

 ٕز. ضِٜ ايؿطٜا. 

 .ز. ظٜاز ايسضٜؼ 

 .ْٞأ. زلرل مخٝؼ ايعٖطا 

 ٟز. عا٥ؿ١ ا٭محس. 

 .ٟأ. عبس ايطمحٔ ايٛطٜط 

 .ز. عبس ايطمحٔ اشلسيل 

 .ٞأ. عبس اهلل ايهٛو 

 .ز. عبس اهلل ايعػاف 

 .ز. عبس اهلل بٔ قاحل اؿُٛز 

 .ز. عبس اهلل بٔ ْاقط اؿُٛز 

 ٜع اؿطقإ.ز. عبس ايعع 

 .ز. عبرل بطُٖا 

 .أ. عبرل خايس 
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 .ٞأ. عًٝا٤ ايباظع 

 .ٞأ. ؾاٜع٠ اؿطب 

 .ز. ؾٗس ايٝشٝا 

 .ْٞأ. قُس ايسْس 

 .ِز. قُس املًش 

 . َُٔعٓس ايتكطٜط  ز. قُٛز ضَهإ ة

 .ز. َػاعس احملٝا 

 .ِٝز. َؿاضٟ ايٓع 

 .ٕأ. ٢َٓ أبٛ غًُٝا 

 .ز. َٗا املٓٝـ 

 .ٕز. ْٛض٠ ايكٜٛا 

 َ كبٌ ايكطعاٟٚز. لاح بٓت. 

 . ز. ْٛف ايػاَسٟ ةض٥ٝؼ ؾ١ٓ ايتكاضٜط 

 .ز. ٖٓس اـًٝؿ١ 

 .ًٞٗأ. ٖٝا ايػ 

 .ز. ٚؾا٤ ايطؾٝس 

 .ٞأ. ٚيٝس اؿاضث 

 .ز. ٜٛغـ ايطؾٝس 
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 715 زلٝح  زّ -

 714 اـٛٝب أمحس -

 ؾٝكٌ بٔ عبس ايطمحٔ اإلَاّ -

7 ,56 

 724 ايؿٝكٌ خايس ا٭َرل -

 767 غًٛإ ا٭َرل -

 776 ؾٗس بٔ ؾٝكٌ َرلا٭ -

, 61 ا٭َرل قُس بٔ غًُإ -

705 

 06 ط٬ٍ بٔ ايٛيٝس ا٭َرل -

 757 ايطَاح عانط -

 775 ايدلظاْٞ سػ  -

 27, 12 خًٜٛس بٓت خسه١ -

 716 ناْٛزٚ ضٜتؿٝٛتٛ -

 62 ايػبٝت ايطمحٔ عبس -

 66 طاف ايكازض عبس -

 77 ايؿٌٗٝ اهلل عبس -

 760 ايعهاؽ عبس احملػٔ -

 760 اي١ًُٓ عًٞ -

 766 ايعٓٛز -

 16 خايس بٔ عبسايععٜع ةايؿاحل  -

 760 ايككي َادس -

 77 ْي بٔ َايو -

 62 املٓٝ  قُس -

 76 ضنا دٛاز قُس -

 726 ايعكاز َكٛؿ٢ -

 16املًو غًُإ بٔ عبس ايععٜع -

 767 اهلل عبس املًو -

 705, 61 ٚيٞ ايعٗس -

 760 , 767 ايعجُٝا ٜٛغـ -
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 37 أبٗا -

 774, 725 ا٭سػا٤ -

 721 ا٭ضزٕ -

 765 أملاْٝا -

 726, 712, 711 هاأَطٜ -

 775 إٜٛايٝا -

 765 بانػتإ -

 775 ايدلاظٌٜ -

 767, 722 بطٜٛاْٝا -

 766, 732 ,725, 27 دس٠ -

 725 اؾٛف -

 725 سا٥ٌ -

 714, 713 زبٞ -

 725 اؾٓسٍ ز١َٚ -

 10 تٓٛض٠ ضأؽ -

, 33, 30, 16, 10 ايطٜاض -

714 ,766 

 736, 713, 712 ايكا -

 723 ايٛا٥ـ -

 721 يبٓإ -

 726 يٓسٕ -

 725 قاحل َسا٥ٔ -

 724 املس١ٜٓ املٓٛض٠ -

 725, 721, 7225 َكط -

 732, 724 َه١ املهط١َ -

 725 لطإ -

 45, 02 ْٜٝٛٛضى -

 765, 722, 711 اشلٓس -

 45, 02 ٚاؾٓٛٔ -

, 06, 02 املتشس٠ اي٫ٜٛات -

44 ,765 

 10 ٜٓب  -
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 د. فَد العزابي احلارثي. -

-  

  
 .(اهليئة رئيط) د. اجلاسي الشبيكي -

 .(امللتكىأمني عاو ) مسري مخيط الشٍزاىيأ.  -

 .إبزاٍيه البعيش د. -

 .آمال املعلني أ. -

 .حامد الشزاري د. -

 .خالد بً دٍيش د. -

 .رياض دمه معالي د. -

 .ريه الفزياٌ د. -

 .سياد الدريط د. -

 .سييب إبزاٍيه د. -

 .عائشة حجاسي د. -

 . الضوييعبد اهلل أ. -

 .علياء الباسعي أ. -

 .مضاعد احمليا د. -

 .وفاء الزشيد د. -
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