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 :امللخص التيفيذي 

 ١ بٝال ت إػل نعـ يػتٓا ايعطأزٻ ٠ثريعٛاٌَ ن ٖٓاى٫ ؾو إٔ 

يًُسْٝالال١ ٚاحلسا،الال١  ٚايالالبعم   اايعٛاَالالٌ جالالا٤ ْتاجٶالال  ٖالالصٙبعالالم َالالٔ  

 ايثكاؾالات  تتتال إػل تؿ هلالازف اخلالاضجٞ اكلتعُالس ا   ،رييًتأ ج١تٝاٯخط ْ

اب زٚض ٚغٝال   كلٝال١ ؾاغالخٶا ااالاٍ يىلٗالٛض ٖٜٛال١ عا     ١ٓٝال ايٛط ٚاهلٜٛات

ايبٝت ٚاكلسضغ١ ٚاجلاَع١ ٚٚغالا٥ٌ اٱعال٬ّ مل فلاٜال١ ايًڊػال١ ايعطبٝال١      

زات ٗالسٹ ٚت١ُٝٓ احلؼ ايٛطين بًػ١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚفلاٜتٗالا َالٔ اكلڂ  

َالالٔ أٖالالِ  سټباٱنالالاؾ١ إػل ايًالالٗجات ايعاَٝالال١ ايالالت تعالال   عٗالالآاظڇايالالت تٴ

 زات ايًڊػ١ ايؿكخ٢  ٚنصيو اكلٓالار ايعالاّ مل ايبٝالت ٚاكلسضغال١    ٗسٹَٴ

ز ج ٖجٝٓٶا َٔ ايًڊػات ٚايًٗجات ايت تٗسٿدطڇٚايعٌُ ٚايؿاضع ايصٟ ٜٴ

ِ ايًڊػال١ ايعطبٝال١   نُا إٔ ايساؾع١ٝ سلالٛ تعًڊال   .ايًڊػ١ ا٭ّ مل عكط زاضٖا

تطاجعالالالت أَالالالاّ َتڀًبالالالات ايػالالالٛم َٚػالالالاقات     ''ايعٛكلالالال١''مل عكالالالط 

عالالالس ايعطبٝالالال١ ؾٝٗالالالا ٖالالالٞ ايًڊػالالال١     ايتالالالسضٜؼ مل اجلاَعالالالات ايالالالت   تٳ  

َالالٔ ايًڊػالالات ا٭جٓبٝالال١ مل اجلاَعالالات       بالالٌ  الالس َٓاؾػالال١ڄ  ا٭غاغالال١ٝ

 .ايعطب١ٝ ْؿػٗا

أؾاضت ايٛضق١ ايط٥ٝػ١ إػل إٔ ايًڊػال١ ايعطبٝال١ تعالاْٞ َالٔ نالعـ      

غٝاغال١ٝ ٚ،كاؾٝال١ ٚحهالاض١ٜ.     ؛ؾسٜس  أغُٗت ؾٝال٘ أغالباب رلتًؿال١   

ايًڊػالالال١  ملا غالالالًبٶ ،ٻالالالطأؾالالالا٫ْٗعاّ ايعػالالالهطٟ ٚايػٝاغالالالٞ ٚايثكالالالامل    

ا ايهالالعـ ايؿهالالطٟ ايالالصٟ أقالالاب   ٜهٶالالأٗالالا ٝؾط ،ٻالالأنُالالا   ايعطبٝالال١

 اكلتخس،غل بٗا.

ٕٻ ْٴال   ٚأنست أ سض٠ احلالسٜ   َٔ قٛض نعـ ايًڊػ١ ايعطب١ٝ  ٖالٛ 

بٗالالالالالا مل ا٭َالالالالالانٔ ايعاَالالالالال١ ٚاٱعالالالالال٬ّ ٚتٓالالالالالاقل اغالالالالالتدساَٗا مل  

اكل٪غػالالات اكلايٝالال١ ٚايعًُٝالال١ ٚبعالالم اكل٪غػالالات احلهَٛٝالال١ ٚؾالالب٘      

 احله١َٝٛ.
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ت ايالالت طالالٝنل ٚشٖبالالت ايٛضقالال١ إػل أْالال٘ ؿلهالالٔ إـلالالاٍ اكلٗالالسزا

ايًٗجال١  ٚبايًڊػ١ ايعطب١ٝ مل َٗسزٜٔ أغاغٝغل  ُٖا: ايًڊػ١ ا٭جٓبٝال١   

ايًڊػال١  مل إعالاز٠ ايثكال١    ػلإايعا١َٝ. ٚأْٓالا سلتالاج يتكٜٛال١ ايًڊػال١ ايعطبٝال١      

ع مل ايتالسضٜؼ  ضٚح ا٫عتعاظ بايًڊػ١  ٚاحلس َٔ ايتٛغټال  ب ٿٚايعطب١ٝ  

 بايًڊػات ا٭جٓب١ٝ.

ٖالِ ايتخالالسٜات ايالالت تٛاجال٘ ايًڊػالال١ ايعطبٝالال١   ٚتالط٣ ايتعكٝبالالات إٔ أ 

تالالتًدل مل: ا٫غالالااب ايثكالالامل ٚايؿهالالطٟ بالالغل ايًڊػالال١ ٚأبٓا٥ٗالالا  يػالال١  

ايتٛاقالالالٌ ايَٝٛٝالالال١ ٚاْتؿالالالاض ايعاَٝالالال١  طالالالسٟ ايعٛكلالالال١  ٚايتخالالالسٟ      

 ايتكين.
َالٔ ايًڊػالات    أْ٘ يالٝؼ ةال١ خڀالطٷ   نصيو أؾاضت ايتعكٝبات إػل 

ري٠ ايًڊػٜٛال١ ايعطبٝال١  بالٌ    ا٭جٓب١ٝ ٚتعطٜب ا٭يؿاول ٚزخٛهلالا مل ايالصخ  

اخلڀالالط ٜهُالالٔ مل ظعععالال١ ْىلالالاّ ايًڊػالال١ ايعطبٝالال١ ايٓخالالٟٛ ٚايكالالطمل    

ٚا٭ؾس خڀٛض٠ َٔ شيالو ٖالٛ نتابال١    . ٚتؿٜٛٗ٘  بإح٬ٍ غريٙ ذلً٘

ػالال١ ٌ اْٗٝالالاضٶا جسٜالالسٶا يًڊ َالالا ؿلثٿالال ٖٚالالٛ ايًڊػالال١ ايعطبٝالال١  الالطٚف ٫تٝٓٝالال١   

   .ايعطب١ٝ

ػالالال١ إٔ ٚشنالالالطت اكلالالالساخ٬ت ايالالالت جالالالطت عًالالال٢ ايٛضقالالال١ ايط٥ٝ   

َٔ ا٭غالباب ايط٥ٝػال١ يهالعـ ايًڊػال١ مل شاتٗالا ٚيهالعـ        سټاٱع٬ّ ٜع

َالٔ َٗالسزاتٗا  باٱنالاؾ١ إػل عالسّ اغالتدساّ       عالسټ ٜٚ  ايڀ٬ب ؾٝٗالا 

ػ١ ايعطب١ٝ ايؿكالخ٢  ٚنالصيو   اكلسضغغل ٚأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يًڊ

ايهًُات اهلج١ٓٝ ايسخ١ًٝ عًال٢ ايًڊػال١ ايعطبٝال١ مل اكلٓالاٖج ايتعًُٝٝال١      

   ٚاياـلات احلطؾ١ٝ ايت هلا َكابٌ آخط بايًڊػ١ ايعطب١ٝ.اجلاَع١ٝ

ٜٚط٣ ايالبعم إٔ َالٔ غٴالبٌ َٛاجٗال١ ٖالصٙ اكلٗالسزات ٖالٛ  ٜٛالس         

ل تعًِٝ ايعطب١ٝ  ٚإٔ احلس َٔ ا٫غالتدساّ ايطيالٞ يًعاَٝال١ غالٝكً     

 .بسضج١ نبري٠ ٜٚكٌ خڀط ايعا١َٝ ع٢ً ايؿكخ٢ ايؿج٠ٛځ
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ٔ  اٚمل ْٗا١ٜ ايٓكاف ططح اكلًتكال٢ عالسزٶ    يتٛقالٝات  أُٖٗالا:  ا َال

ٱعالاز٠   اغالٛقڄ بٛقالؿ٘  بٌ اغالتثُاض تعًالِٝ ايًڊػال١ ايعطبٝال١     ايبخ  مل غٴ

بٛقالالالؿٗا ضٚح  ضٚح ا٫عتالالالعاظ بايًڊػالالال١  ايًڊػالالال١ ايعطبٝالالال١  بالالال ټ مل ايثكالالال١ 

ٔټ     اأغاغٶال  اايثكاؾال١ َٚهْٛٶال   ايتؿالطٜعات   َالٔ َهْٛالات ايٛطٓٝال١  غال

يًڊػالٟٛ َٚالا   َالٔ ايتًالٛا ا   اي٬ظ١َ يًخؿاول ع٢ً ايًڊػ١ ايعطب١ٝ ؼلا ضلسټ

ع مل ٫ ٜتعالالاضم َالالع ا٫ْؿتالالاح ايثكالالامل اٱصلالالابٞ  احلالالس َالالٔ ايتٛغټالال     

مل ايتعًالالالِٝ ايعالالالاّ  تڀالالالٜٛط   ٛقٶالالالاخك ايتالالالسضٜؼ بايًڊػالالالات ا٭جٓبٝالالال١

تسضٜؼ ايًڊػ١ ايعطب١ٝ مل اكلساضؽ َالٔ خال٬ٍ َؿالطٚعات ٚطٓٝال١ شات     

َكالالساق١ٝ  ٚنالالع إغالالااتٝج١ٝ إع٬َٝالال١ تتعًالالل باحلؿالالاول عًالال٢ ايًڊػالال١  

ع بعالالم اكل٪غػالالات احلهَٛٝالال١  تكٜٛتٗالالا  احلالالس َالالٔ تٛغټالال ايعطبٝالال١ ٚ

ٚؾالالالالب٘ احلهَٛٝالالالال١ ٚغالالالالري احلهَٛٝالالالال١ مل اغالالالالتدساّ ايعاَٝالالالال١ مل  

 اياٜٚالالج خلالالسَاتٗا  قٝالالاّ ٚظاض٠ ايثكاؾالال١ بٛاجبٗالالا مل ٖالالصا ايكالالسز      

ؾُٝا ٜتعًل بايؿباب  اغتخساا دلُع يػٟٛ مل اكلًُه١  ٛقٶاخك

ا٤ بتالالسضٜؼ أغالال٠ٛ ؼلالالا ٖالالٛ َٛجالالٛز مل بعالالم ايالالسٍٚ ايعطبٝالال١  ا٫عتٓالال  

ُٽالال -ايكالالطإٓ ايهالالطِٜ  بڀطٜكالال١ قالالخٝخ١ َٓاغالالب١  -ا ٚنٝؿڄالالا ن

ِ ايًڊػال١  أعىلالِ ضاؾالس يهالٌ ؾالطٚع تعًڊال      ٛيًُطح١ً ايُٓا١ٝ٥ يًڀؿٌ  ؾٗال 

ايعطبٝالالال١ ٚايعًُٝالالالات ايعكًٝالالال١ اكلتعًكالالال١ بٗالالالا  ٜٓبػالالالٞ يالالالٛظاض٠ ايتعًالالالِٝ     

،الِ  ختكٝل غ١ٓ زضاغ١ٝ نا١ًَ كلعًُٞ ايًڊػ١ ايعطب١ٝ بعالس تعٝٝالِٓٗ   

غالط٠ ٚا٭ّ  ٖا ضخك١ َعاٚيال١ اكلٗٓال١  ا٫ٖتُالاّ بالسٚض ا٭    ٜٴُٓخٕٛ بعس

ػ١ ايعطب١ٝ تٓاقل اغتدساّ اجلٌٝ اجلسٜس يًڊ حٝ  ٜٴ٬حيلا طسٜسٶ

ٕ ايعطبٝالال١  ا٫ ٜتخالس،  ابػالبب زخالالٍٛ ايعاًَال١ اكلٓعيٝالال١ ٚايػالا٥ل ُٖٚالال   

اكلعًالالِ ٚايهتالالاب  ٛقٶالالاػالال١ ٚخكايتأنٝالالس عًالال٢ اجلاْالالب ايتعًُٝالالٞ يًڊ

 ٚايڀايب. 
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 :مكدمة 

َٳ  ٜبل ٖٓا َٴٓهٹٔ ٜٴى  َٳال  ٗسٻط إٔ يػتٓا ايعطب١ٝ  ٔ ز٠  ٚ  ٜبالل 

ٜهابط مل ٚاقع ٚانذ جًٞ ٫ ٜعع ع٢ً أحس إزضانال٘  ٫ٚ ٜكالعب   

ُټ ؼ َىلاٖطٙ مل أٟ ؾهٌ َالٔ أؾالهاٍ ايتٛاقالٌ بايًڊػال١  ٚعًال٢      تً

 أٟ َػت٣ٛ َٔ َػتٜٛات ٖصا ايتٛاقٌ.

 ١ بٝأزت إػل نعـ يػتٓا ايعط ٠ريعٛاٌَ ن ٖٓاى٫ٚ ؾو إٔ 

يًُسْٝالال١ ٚاحلسا،الال١  ٚايالالبعم   اايعٛاَالالٌ جالالا٤ ْتاجٶالال  ٖالالصٙبعالالم َالالٔ  

ٞ  ،رييًتأ ج١تٝاٯخط ْ  ايثكاؾالات  تتتال إػل تؿ هلالازف ا اكلتعُالس  اخلالاضج

عالالٔ    ؾهالالًڄاكلٝالال١عاٖٜٛالال١  ىلٗالالٛضا ااالالاٍ يؾاغالالخٶ ١ٓٝالالايٛط هلٜٛالالاتٚا

غٝالالاب زٚض ايبٝالالت ٚاكلسضغالال١ ٚاجلاَعالال١ ٚٚغالالا٥ٌ اٱعالال٬ّ مل فلاٜالال١     

ٛطين بًػ١ ايكالطإٓ ايهالطِٜ ٚفلاٜتٗالا    ايًڊػ١ ايعطب١ٝ ٚت١ُٝٓ احلؼ اي

 سټباٱناؾ١ إػل ايًٗجات ايعا١َٝ ايت تعال  .َٔ اكلٗسزات ايت تٓاظعٗا

َٔ أِٖ َٗالسزات ايًڊػال١ ايؿكالخ٢  ٚنالصيو اكلٓالار ايعالاّ مل ايبٝالت        

ٚاكلسضغ١ ٚايعٌُ ٚايؿاضع ايصٟ طلطج ٖجٝٓٶا َٔ ايًڊػالات ٚايًالٗجات   

 .ز ايًڊػ١ ا٭ّ مل عكط زاضٖاايت تٗسٿ

 ''ايعٛكلال١ ''ِ ايًڊػال١ ايعطبٝال١ مل عكالط    نُا إٔ ايساؾعٝال١ سلالٛ تعًڊال   

تطاجعالالت أَالالاّ َتڀًبالالات ايػالالٛم َٚػالالاقات ايتالالسضٜؼ مل اجلاَعالالات  

َالٔ   ايت   تعس ايعطب١ٝ ؾٝٗا ٖٞ ايًڊػ١ ا٭غاغ١ٝ  بٌ  س َٓاؾػال١ڄ 

 .ايًڊػات ا٭جٓب١ٝ مل اجلاَعات ايعطب١ٝ ْؿػٗا

حالالال١ بٌ اكلڂكتٳطٳ١ ايعطبٝالالال١ ٚايػټالالالَٴٗالالالسزات ايًڊػالالاليالالالصا تٴعالالالس قهالالال١ٝ   

  َٔ ايكهاٜا اكل١ُٗ ايت ططحٗا ًَتكال٢ أغالباض َالٔ خال٬ٍ     كلٛاجٗتٗا

  ٚجالالطت حٛهلالالا ز. ضاؾالالس ايعبالالس ايهالالطَِٜٗا ٚضقالال١ ايعُالالٌ ايالالت قالالسٻ 

ٛټ ايعسٜالالس َالالالٔ اكلالالالساخ٬ت ْاقؿالالالت:    م طايبالالالات ايڀالالالب مل ايًڊػالالال١ تؿالال
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ِ ايًڊػٜٛال١ ايعطبٝال١    ايعطب١ٝ  اٯ،الاض ايػالًب١ٝ يًثٓا٥ٝال١ ايًڊػٜٛال١  اكلعالاج     

ِ ايًڊػال١ ايعطبٝال١   ٗٵال ايًڊػات اهلج١ٓٝ ٚاياـلات احلطؾ١ٝ  إؾالهاي١ٝ ؾځ 

مل ٚاقعٓالالا احلالالايٞ  أغالالباب نالالعـ ايًڊػالال١ ايعطبٝالال١  اضتبالالاهل ايًڊػالال١        

اٱزلًٝعٜالال١ بالالايتؿهري مل َكابالالالٌ ايعطبٝالال١  حػالالالٔ ايتعالالبري بايًڊػالالال١      

ٖاض ايًڊػال١   تطتٝب يػات ايعا   ػب ا٭١ُٖٝ ٚأغباب٘  عٛاٌَ اظز

ايًڊػالال١ ٚغالال١ًٝ أّ غاٜالال١غ ايًڊػالال١ ايعطبٝالال١ بالالغل ايتالالصٚم ا٭زبالالٞ ٚاْعالالساّ        

احلالالؼ اجلُالالايٞ  ـلايٝالالات ايًڊػالال١ ايعطبٝالال١  زٚض ايٓؿالالط ٚاغالالتدساّ   

ايتخطٜـ ٚايتعٜٚط  ت١ُٝٓ ايًڊػ١ يالس٣ ا٭جٝالاٍ  أغالباب عالسّ ؾُٗٓالا      

٢ كال تًاكل(. ٚمل ايٓٗاٜال١ طالطح   ػ١ ايعطب١ٝ  ايًڊػ١ ٚا٫قتكالاز احلالسٜ   يًڊ

ايٛضقالال١ ايالالت نتبٗالالا  ٚؾُٝالالا ًٜالالٞ ْالاللټ .َالالٔ ايتٛقالالٝات اكلُٗالال١ اعالالسزٶ

ظٜٓالالب بالالت عًٝٗالالا ايالالسنتٛض٠   ٚعكډضاؾالالس ايعبالالس ايهالالطِٜايالالسنتٛض 

 .حػٓا٤ ايكٓٝعريٚايسنتٛض٠   اخلهري
 

 ٟأ يػالال١ ٕأَالالٔ ا٭َالالٛض اكلڂػالالًځٸ١ُ  :راش  د العب  د الك  زيه كت  ب د.

 ؛ا ٚغالالٝازتٗاٝؼ يٓٗهالالتٗض٥الال َؿتالالاح ٖٚالالٞ ،كاؾتٗالالا  ٚعالالا٤ ٖالالٞ َالال١أ

ٚيالالالصيو طالالالطم ا٭َالالالِ ايكٜٛالالال١ شات ايًڊػالالالات احلٝالالال١  ايالالالت ؽلتًالالالو    

قطاضٖا  ع٢ً ْؿط يػاتٗا ٚاحلؿاول عًٝٗالا ٚتععٜالع َهاْتٗالا. نُالا     

نُالالالا تكالالالٍٛ ايٓىلطٜالالال١   _بالالالايتؿهري  َباؾالالالط٠ ع٬قالالال١ شات ايًڊػالالال١ ٕأ

ٚطٝالالالس٠  ؾهالالالعـ يػالالال١  بُٝٓٗالالالا ع٬قالالال١ڄإٕ بالالالٌ  _ِ ٝالالال١ مل ايالالالتعًڊ٥ايبٓا

 عُل تؿهريٙ.ط مل ،ٿ٪ايڀايب ٜ

٘  غالُٗت أٚتعاْٞ ايًڊػ١ ايعطبٝال١ َالٔ نالعـ ؾالسٜس        غالباب أ ؾٝال

غٝاغالالالال١ٝ ٚ،كاؾٝالالالال١ ٚحهالالالالاض١ٜ. ؾالالالالا٫ْٗعاّ ايعػالالالالهطٟ     رلتًؿالالالال١؛

ا ٜهٶال أ ؾٝٗا ،طٻأايًڊػ١ ايعطب١ٝ. نُا  مل اغًبٶ ،ٻطأٚايػٝاغٞ ٚايثكامل 

 .بٗا اكلتخس،غل قابأايهعـ ايؿهطٟ ايصٟ 
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ُٗالا يال٘ زٚض   حٝال  قالعٛب١ تعًڊ   ب١ٝٓ ايًڊػ١ ايعطب١ٝ َٔ ٕأ٫ٚ ؾو 

ٝؼ  ٥مل ٖصا ايهعـ  يهٔ ٖالصٙ ايكالعٛب١   تهالٔ ايعاَالٌ ايالط     

ٌټ يػالالالاتٺ ٖٓالالالاى ٕأؾالالالٓخٔ ْعًالالالِ   : َثالالالٌ عالالالٔ ايعطبٝالالال١ قالالالعٛب١ڄ ٫ تكالالال

ٕڇ    ٚايٝاباْٝال١   ايؿطْػال١ٝ  َالا تعاْٝال٘ ايًڊػالال١    ٚغريُٖالا( يهٓٗالالا   تعالا

   عٛب١ ايًڊػالال١ ايعطبٝالال١ شاتٗالالا قالال ٕأايعطبٝالال١ مل ٖالالصا ايعكالالط. نُالالا   

ُٗا ٚاْتؿاضٖا مل ٚقت قال٠ٛ َتخالس،ٝٗا ايعًُٝال١    تعًڊ َاّأكڄا ٥تهٔ عا

 ٚاٱبساع١ٝ ٚاحلهاض١ٜ.

 تكِٜٛ ٚأ ايهعـ غبابأٚئ ٜهٕٛ احلسٜ  ٖٓا عٔ تؿكٌٝ 

٘ أ عتكسٴأؾ ايعطب١ٝ  ايًڊػ١ ٚاقع  ٜكالعب  ٚأـ عًٝال٘  دتًځال ٜٴ للالا  يالٝؼ  ْال

 ِ ب٘. َٚٔ قٛض ٖصا ايهعـ:  ػًډاكلڂ حهِ مل ؾٗٛ تكطٜطٙ 

ّ  ْٴ- ٚتٓالاقل    سض٠ احلسٜ  بٗا مل ا٭َانٔ ايعاَال١ ٚاٱعال٬

اكل٪غػالات  اكلاي١ٝ ٚايع١ًُٝ ٚبعم اكل٪غػات اغتدساَٗا مل 

 احله١َٝٛ ٚؾب٘ احله١َٝٛ.  

-   ّ نالعـ  ٚ  نعـ اغتدساَٗا ٚتٛولٝؿٗالا مل ٚغالا٥ٌ اٱعال٬

 اٱْتاج ايعًُٞ ايطقغل بٗا.

ٝٿأ ٕأ ٚأٚزټ  قكالسٴ أ ْالا أ١(  ؾٙ بالال  ايًڊػال١ ايعطبٝال   قكسٴأَا  ٔ بسا١ٜڄب

 ايًڊػالال١  _٫ٚ تكتكالالط عًالال٢  –ايًڊػالال١ ايعطبٝالال١  ايكالالخٝخ١  ايالالت تؿالالٌُ 

ايعطب١ٝ ايؿكٝخ١( ايالت عالاز٠ ٜهالٕٛ تالساٚهلا مل اكلػالت٣ٛ ايطيالٞ       

 دالالالب ٚاكلالالالثكؿغل ٚايابالالالٟٛ ٚايؿهالالالطٟ ٚعًالالال٢ َػالالالت٣ٛ ؾعايٝالالالات ايٓټ  

اب  ٚ ايًڊػال١ احملهٝال١( شات ا٭قالٍٛ    ع٢ً اكلػت٣ٛ ايهتٻال  ٛقٶاخك

 َٔ حٝ  اجل١ًُ  ٚايت تٴتساٍٚ ؾُٝا غ٣ٛ شيو. ايعطب١ٝ

ـلالالالاٍ اكلٗالالالسزات ايالالالت طالالالٝنل بايًڊػالالال١ ايعطبٝالالال١ مل     إٚؿلهالالالٔ 

 :ُٖا غاغٝغل َٗسزٜٔ أ
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ز تؿالالاى ٗالالسٿاكلڂ ا. ايًڊػالال١ ا٭جٓبٝالال١  ٚخاقالال١ اٱزلًٝعٜالال١. ٖٚالالص 1

ايًڊػات ا٭خط٣ َع ايًڊػ١ ايعطب١ٝ ؾٝ٘  ٖٚٛ َٗالسز قالٟٛ بؿعالٌ ايعٛكلال١     

ػالال١ اٱزلًٝعٜالال١  يًڊ تػالالٍٛ َالالع ،كالالامل  ٚتالالساؾع ؽلالالاظج َالالٔ ؾطظتالال٘أَٚالالا 

 .ؾت٢ اعتباضات ٚجبت٘أ

 ـلٝع مل طبٝعٞ َطأ . ايًٗج١ ايعا١َٝ. ٖٚٞ َٔ حٝ  ا٭ق2ٌ

 ْٗاإٚبكٝت مل غٝاقٗا ايڀبٝعٞ ؾ ١ٝعٝبڀبَعٗا  تٴعٌَٛ شاإٚ ايًڊػات 

قالِٝ َٓٗالا قالٝػ١    أ شاإ خڀطٖالا  ٜالعزاز  ؾلالا إا. ا خڀالريٶ زٶ٫ تهٕٛ َٗسٿ

 ػ١ ايعطب١ٝ  ٚيٝػت َٛاظ١ٜ هلا بؿهٌ طبٝعٞ.يًڊبس١ًٜ  ٚأَٓاؾػ١ 

َٴٗسٿاكلڂٕ ٚغايبٶا َا ٜتُاظج ٖصا ػال١  زٶا غالاحكڄا يًڊ ٗسٿزإ يٹٝٴؿه ٬ 

عًالال٢ َػالالت٣ٛ ا٭يؿالالاول ٚعًالال٢ َػالالت٣ٛ ايس٫يالال١  ٚاخلڀالالاب بؿالالهٌ    

ٞٻ  ٕأا عًُٝٽ ايثابت َٔ ْ٘إط ع٢ً َػت٣ٛ ايؿهط. ؾ،ٿ٪عاّ  ؼلا ٜ  ضٴقٹال

ٗٶا  ٚايعهؼ قالخٝذ ٓتٹٜٴايًڊػ١ ٚقؿا٤ٖا   –ٚيالصيو   ؛ج ؾهطٶا َؿاب

ٖٓاى ت٬ظّ بالغل عًالٛ ايًڊػال١     –ات قاحب  ايطغاي١  ايعٜٻ ؾاضأنُا 

ٚعًٛ ايؿهط مل نٌ حكب١ َٔ ايالعَٔ. ٚقالس ٜؿالٗس هلالصا َالا ْعاْٝال٘       

 مل عكطْا احلانط مل ،كاؾتٓا ايعطب١ٝ.

 اٱصلالالابٞ َالالطزٚزٙ ػلإإٕ ا٫ٖتُالالاّ بايًڊػالال١ ايعطبٝالال١  باٱنالالاؾ١   

ا نثري٠ يًعُالٌ.  ؾطقٶ ٜؿتذ ٕأ ؿلهٔ َهاْتٗا  ٚتععٜع ايًڊػ١ ع٢ً

ُٽالالِ اٱزلًٝعٜالال١( ؿلثٿالالتعًڊالال  ٕأؾُالالٔ اكلعالالطٚف  ا َالالٔ ايؿالالطم ٌ جالالع٤ٶا َٗ

ػالالتثُط مل غالالٛم ايٛولٝؿٝالال١ مل نالالثري َالالٔ ايالالسٍٚ. ايًڊػالال١ ايعطبٝالال١   تٴ 

 ٜٚتُثٌ شيو مل اٯتٞ:  ايعٌُ

 ضج.  يٛاؾسٜٔ َٔ اخلااَعاٖس يتعًُٝٗا يًُكُٝغل ٚ -

 .ٚتڀبٝكٗا اختباضاتٗا ٱْتاج غػات٪َ -

 َطانع يًتخطٜط ٚايتكخٝذ ايًڊػٟٛ. -
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 َطانع اياـل١ ايع١ًُٝ ٚايتجاض١ٜ ٚايػٝاح١ٝ.   -

 .  ايتع١ًُٝٝ اكلٛاز ٱْتاج غػات٪َ -

 (.ٚسلٖٛا اكلعاجِ  ايًڊػ١ٜٛ اكلكازض ٱْتاج غػات٪َ -

ُٳ   تٴ -ٝال١  ؾُٝا ٜتعًل بايًڊػال١ ايعطب  –ؾايكٓاع١ ايًڊػ١ٜٛ  ط ػالتث

نالع ٖالصا عًال٢ ؾالهٌ َؿالطٚع ٜتال٫ٛٙ       ٚٴ يٛ ْ٘أ عتكسٴأنُا ٜٓبػٞ. ٚ

ّڈ  ـ.٥َٔ ايٛولا َتدككٕٛ ٭َهٔ تٛيٝس عسز نبري َٚتٓا

 ايعطبٝال١  اكلًُهال١  َٔ ْٚؿطٖا ايعطب١ٝ بايًڊػ١ ا٫ٖتُاّ ٕأنُا 

ٗٶالالا َالالٔ  ٜٴعالالسټ ايػالالعٛز١ٜ  ايٓاعُالال١ ٚايثكاؾٝالال١ ايػٝاغالال١ٝ ايكالال٠ٛ ٚجالال٘أٚج

ُٳتٴ كلډالالالا ايالالالت ُٗالالالا . ؾا٫حتؿالالالا٤ بايًڊػالالال١ ايعطبٝالالال١ ْٚؿالالالط تعًڊ بعالالالسٴ طػالالالتث

   ايػالعٛز١ٜ  ايثكاؾ١  طتاجٗا ،كامل ،ريأٚاغتكڀاب َتعًُٝٗا قٓا٠ ت

كالالالاٍ عًالالال٢ مل ٖالالالصا ايعكالالالط ايالالالصٟ ؾٝالالال٘  تهػالالالطت ايٓٿ   خكٛقٶالالالا

كالالاٍ(  ٚنؿالالذ نالالٌ شٟ عالالسا٠ٚ يٓالالا بعساٚتالال٘  ٚضَتٓالالا ايعالالطب     ايٓٿ

 .ٚاحس٠ قٛؽ عٔ نازٚا  ٚأٚايعجِ  

 :أَٛض ػلاج يتك١ٜٛ ايًڊػ١ ايعطب١ٝ إسلت

ايًڊػالالالالالال١ ايعطبٝالالالالالال١  ٜٚهالالالالالالٕٛ شيالالالالالالو ببٝالالالالالالإ    مل  ايثكالالالالالال١ عالالالالالالاز٠إ. 1

 ٚايؿعايٝالالالالال١ ٚايُٓالالالالالٛ ايبكالالالالالا٤ َكَٛالالالالالات َالالالالالٔ ؽلتًالالالالالو يػالالالالال١ ْٗالالالالالاأ

 .ايًڊػات َٔ نثري مل ٜتٛؾط ٫ َا

ايثكاؾالالالالالالالالالال١   ضٚح ا٫عتالالالالالالالالالالعاظ بايًڊػالالالالالالالالالال١ بٛقالالالالالالالالالالؿٗا ضٚحٳ    . بالالالالالالالالالال ټ 2

 َٔ َهْٛات ايٛط١ٝٓ.   غاغٶاأ اَٚهْٛٶ

ٔټ .3 َالالالالالٔ  ايتؿالالالالالطٜعات اي٬ظَالالالالال١ يًخؿالالالالالاول عًٝٗالالالالالا ؼلالالالالالا ضلالالالالالسټ  غالالالالال

ايتًالالالالالالٛا ايًڊػالالالالالالٟٛ َٚالالالالالالا ٫ ٜتعالالالالالالاضم َالالالالالالع ا٫ْؿتالالالالالالاح ايثكالالالالالالامل     

َالالالالالالٔ  تطغالالالالالالِٝ  ايًٗجالالالالالال١    اٱصلالالالالالالابٞ. ٜٚؿالالالالالالٌُ شيالالالالالالو احلالالالالالالسٻ   

 ايعا١َٝ.  
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مل  ٛقٶالالاخك ع مل ايتالالسضٜؼ بايًڊػالالات ا٭جٓبٝالال١ . احلالالس َالالٔ ايتٛغټالال 4

 ٚط١ٝٓ(. جطؿل١ڄ ضاٙأايتعًِٝ ايعاّ  ٚايصٟ 

َالالٔ خالال٬ٍ َؿالالطٚعات  . تڀالالٜٛط تالالسضٜؼ ايًڊػالال١ ايعطبٝالال١ مل اكلالالساضؽ5

مل  اَتدككٶالالالالبٛقالالالالؿٞ  – ٩نالالالالسأٚطٓٝالالالال١ شات َكالالالالساق١ٝ.  ٚ

٘ أ -تسضٜؼ ايًڊػ١ اٱزلًٝعٜال١   ٛ  ْال صٍ مل تالسضٜؼ ايعطبٝال١ َالا    بٴال  يال

ٍ ٜٴ يهالإ   ؛بصٍ مل تسضٜؼ اٱزلًٝع١ٜ مل َساضغٓا َٔ جٗس َٚالا

 (.ٕاٯ عًٝ٘ ٖٞ للا ؼلطاحٌ ؾهٌأٚنع ايعطب١ٝ 

ٚٳ6 تتعًالالل باحلؿالالاول عًالال٢ ايًڊػالال١ ايعطبٝالال١    ع٬َٝالال١إع إغالالااتٝج١ٝ نٵالال. 

 ٚتكٜٛتٗا. 

٘  احلهَٛٝال١  غػالات ٪ع بعم اكلاحلس َٔ تٛغټ. 7  احلهَٛٝال١  ٚؾالب

 . خلسَاتٗا تطٚصلٗا مل ايعا١َٝ اغتدساّ مل احله١َٝٛ ٚغري

ؾُٝالا ٜتعًالل    ٛقٶا. قٝاّ ٚظاض٠ ايثكاؾ١ بٛاجبٗا مل ٖصا ايكسز خك8

خس١َ ايًڊػ١ ايعطب١ٝ ٖٞ مل ايٓٗاٜال١ خسَال١    ٕأ٫ٚ ْٓؼ بايؿباب. 

 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ.   يهتاب اهلل ٚيػ١ٓ ضغٛي٘

 

ٌ أٍٚ ااتُعالالالات تؿالالهډ إٔ َٓالالص   :ب  م د. سيي  ب اخلض  ري   وعكَّ

ٚايتجُعات ايبؿالط١ٜ  ناْالت ايًڊػال١ ٖالٞ ضَالع اهلٜٛال١  ٖٚالٞ ايبٛابال١         

ايتٛاقالٌ بالغل   ف ،كاؾالاتِٗ ٚعالازاتِٗ  ؾ  كلعطؾ١ ١ٜٖٛ ايؿعٛب  ٚتعالطټ 

       ّ ابالالٔ جالالين:   ايبؿالالط ٫ ٜالالتِ إ٫ َالالٔ خالال٬ٍ ايًڊػالال١  ؾٗالالٞ عٓالالس اٱَالالا

 ِ ٌټ قالالّٛ عالالٔ أغطانالالٗ . ٖٚالالٞ ٚغالال١ًٝڂ ٱزضاى   أقالالٛاتٷ ٜعبٿالالط بٗالالا نالال

ايعالالا  ٚتكالالٓٝـ اكلڂجتُعالالات  ْٚىلالالطٶا إػل أُٖٝتٗالالا ٚمشٛيٝتٗالالا ؾٗالالٞ 

ٌٿ ٛٿ  َػالال٪ٚي١ٝڂ نالال ٭ْٗالالا ٖالالٞ ؛ ٕ عٓاقالالط ااتُالالعاجلٹٗالالات ايالالت تهالال

عالالٔ نالالٌ َالالا طلالالتًج زاخالالٌ اٱْػالالإ َالالٔ     يًتعالالبري ٢ؿهالالًايٛغالال١ًٝ اي
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ط عالالالٔ ططٜكالالال١ تؿهالالالري   َؿالالالاعط ٚاحتٝاجالالالات  نالالالصيو ٖالالالٞ تعبٿالالال   

ـٴ بٛنالٛحڈ ،كاؾال١ ٖٜٚٛال١ ايؿالعٛب بالاخت٬ف         ايؿعٛب  ٖٚالٞ تهؿال

يالالالصيو ٖالالالٞ َٓىلَٛالالال١ َالالالٔ َبالالالاز٨ ٚأغالالالؼ   ؛ظٚاٜالالالا ايٓٻىلالالالط إػل ايًڊػالالال١

ٌپ  ٚططٜك١ حٝا٠ ٚتؿهري ٍ ٚقس تٓاٚ .َهتٌُ ٜ٪،ط ٜٚتأ،ط ؾٗٞ نڂ

ز. ضاؾس ايعبس ايهطِٜ َؿه٬ت ايًڊػال١ ايعطبٝال١ َالٔ حٝال  نالعـ      

ايًڊػالال١ ايعطبٝالال١  ٚاكلٗالالسزات ايالالت طالالٝنل بٗالالا  ؾاٱْػالالإ بساخًالال١ يػالال١  

٘  ُٖٚا جالٖٛطٙ. ؾايًڊػال١ تعجالع عالٔ     ٥ؾهطٙ ٚاْتُامل ١ٜٖٛٚ َتُث١ً 

ؾٗالالٞ َطتبڀالال١ بالالايٛاقع     ايالالسؾاع عالالٔ ْؿػالالٗا ٭ْٗالالا يٝػالالت َػالالتك١ً    

ٟ كالامل  ؾهًُالا   ايػٝاغٞ ٚا٫قتكازٟ ٚايث ايٛاقالع ا٫قتكالازٟ    قالٛ

يالصيو نالإ ٫ بالس َالٔ  ال  ايتخالسٜات ايالت         ؛ٚايثكامل قٜٛت ايًڊػ١

تٛاج٘ ايًڊػ١ حت٢ ْػتڀٝع ايتٛقٌ إػل حًالٍٛ ٚاقعٝال١. ٚغالٛف أٚجالع     

 : شيو ع٢ً ايٓخٛ ايتايٞبعم ايتخسٜات  ٚ

ا٫غالالااب ايثكالالامل ٚايؿهالالطٟ بالالغل ايًڊػالال١ ٚأبٓا٥ٗالالا  ؾالالٓخٔ      -

حػالاؽ  ٖٚالٛ ْىلطتٓالا يًػال١ ٚاٱ     ا٫غالت٬ب ايثكالامل  ْعٝـ مل َطح١ً 

بأْٗا عاجع٠ ٚز١ْٝٚ أَاّ ايًڊػات ا٭خط٣  ؾااتُع ٜعاْٞ َالٔ أظَال١   

 اهل١ٜٛ ٚاهل١ٜٛ ايًڊػ١ٜٛ.

 يػ١ ايتٛاقٌ اي١َٝٛٝ  ٚاْتؿاض ايعا١َٝ.-

طسٟ ايعٛكل١: تػع٢ ايعٛكل١ إػل اهل١ُٓٝ ٚا٫حتهالاض يالُٓنل   -

ِ   عالالاكلٞ ٚاحالالس  َػالالتػ١ًڄ    يالالصيو   ؛ٚاْتؿالالاض ايتهٓٛيٛجٝالالا   قالال٠ٛ ايعًالال

نل ايثكاؾالال١ ايهْٛٝالال١ َكابالالٌ أقالبخت ايًڊػالال١ ٚاهلٜٛالال١ بالالغل ؾهالٞ تػالالًڊ  

ٕٳ       جالسٍ ايتػالٝري    اهل١ٜٛ ٚايًڊػال١ احملًٝالتغل. ؾاهلٜٛال١ ٚايًڊػال١ تٛاجال٘ طٛؾالا

َالالٔ ُٖٝٓالال١ ايٓىلالالالاّ ايعالالاكلٞ  ايالالصٟ ٜالالالطؾم قالالٝاغ١ عالالا  َتعالالالسز       

    ٌ  ايثكاؾالالالالات ٜٚػالالالالع٢ يؿالالالالطم ايًڊػالالالال١ ا٭قالالالال٣ٛ  هالالالالِ قالالالال٠ٛ ايؿعالالالال
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ا٫قتكازٟ ايعًُٞ ٚايالتكين؛ يالصيو سلتالاج إػل تععٜالع ٖٜٛتٓالا ٚيػتٓالا       

يتتُاؾ٢ َع احلطاى ايهْٛٞ  ٚيٓجعًٗا تتخالطى نايٓالس  ؽلً٪ْالا    

قٓاع١ جالس٣ٚ يػتٓالا ٖٜٚٛتٓالا  ٚيٓجعًالٗا تتؿاعالٌ بإصلابٝال١ ٚاْػالجاّ        

 َع نٌ ايتػٝريات ٚايتخ٫ٛت ايت ؾطنتٗا ايعٛكل١ ع٢ً دلتُعاتٓا.

ٛټ  ايتخالالالالالالالسٟ ايالالالالالالالتكين: ؼلع  - ض ايتهٓٛيالالالالالالالالٛجٞ ٓالالالالالالال٢ ايتڀالالالالالالال

ايهالالالالبري ٚايػالالالالطٜع؛ ؾايًڊػالالالالات اكلػالالالالتع١ًُ مل ؾالالالالبه١ اكلعًَٛالالالالات      

ًٝعٜالالال١ ٚايؿطْػالالال١ٝ  أَالالالا   ايٓالالالت( ٚاكلُٗٝٓالالال١ عًٝٗالالالا ٖالالالٞ ايًڊػالالال١ اٱزل  

ـ   ا إٔ زلالالالس بالالالطاَج  ٚقًٝالالالٌ جالالالسٽ   ايًڊػالالال١ ايعطبٝالالال١ ؾُختٛاٖالالالا نالالالعٝ

 أٚ تڀبٝكات بايًڊػ١ ايعطب١ٝ.

اؾىلال١ عًال٢ ٖٜٛتال٘    نٝـ ؿلهٔ يًؿطز احمل :ٚايػ٪اٍ اكلڀطٚح

عرب ايًڊػ١غ ٚأض٣ إٔ شيو ٫ ٜهٕٛ إ٫ َالٔ خال٬ٍ ايًڊػال١ ايالت تؿهالٞ      

إػل تععٜع حهٛض َٓىلَٛات ايكِٝ ايؿهط١ٜ ٚايثكاؾ١ٝ ٚا٫جتُاعٝال١  

ٍٳ  إػل ااتُالع اكلالسْٞ اكلعتالع بثكاؾتال٘ ٖٜٚٛتال٘       ايت تهؿٌ يٓا ا٫ْتكالا

 ٚيػت٘. 

 يصيو نإ ٫ بس َٔ ايعٌُ ع٢ً اٯتٞ:  

  قهالالال١ٝ غالالالٝاز٠ بٛقالالالؿٗا ايًڊػالالال١ مل ٔ إٔ ْؿهالالالط بالالالس َالالال  ٫-

 ٚايبخ  مل َػتكبٌ ايًڊػ١ ٚغنل ٖصٙ ايتخ٫ٛت ٚايتػريات.

ايتدڀالالالٝنل ايًڊػالالالٟٛ ٚٚنالالالع إغالالالااتٝجٝات ٚإ،الالالطا٤ ؾالالالبه١   -

 اٱْاْت.

احلؿالالالالاول عًالالالال٢ ايالالالالااا ايعطبالالالالٞ ٚايًڊػالالالالٟٛ يالالالالٔ ٜهالالالالٕٛ إ٫ -

ٌٿ    َالالا  باغالالتٝعاب ايتكٓٝالالات احلسٜثالال١ ٚا٫غالالتؿاز٠ َٓٗالالا  ٚتڀالالٜٛط نالال

ٜػِٗ مل اياٜٚج يًػ١ ٚاهل١ٜٛ مل ايؿها٤ ايهْٛٞ  ٚإ،الطا٤ احملتال٣ٛ   

 ايطقُٞ ايعطبٞ.
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ّ ايعًُالالٞ ٚايالالتكين ٚذلاٚيالال١ ايًخالالام   ا٭خالالص بأغالالباب ايتكالالسټ -

عكالالالس٠  ٭ٕ ٖالالالصا ٚحالالالسٙ َالالالا غالالالٝجعٌ دلتُعاتٓالالالا تؿالالالوڊ    ؛بايطنالالالب

ا٫غالالت٬ب ٚايتبعٝالال١  ٚبايتالالايٞ غتػالالتعٝس يػتٓالالا ٚ،كاؾتٓالالا َهاُْٗالالا  

 ٛب.اكلطَٛم بغل ايؿع

ٜٚهٕٛ يسٜٓا َثٌ ـلع١ٝ   تؿعٌٝ زٚض دلاَع ايًڊػ١ ايعطب١ٝ-

 فلا١ٜ ايًڊػ١ ايعطب١ٝ مل ايؿاضق١. 

 َا ٜٓازٟ ي٘ ز.ٖٚٛ   ا٫ْؿتاح ع٢ً ايؿهط ايًڊػٟٛ احلسٜ -

 ؾٝكٌ احلؿٝإ.

ؾاحلالالالايٞ   إعالالالاز٠ ايٓىلالالالط مل تالالالسضٜؼ َالالالاز٠ ايًڊػالالال١ ايعطبٝالالال١  -

 ٜتٓاغب َع يػ١ ايعكط.  ٫

مل تكخٝذ َػاض ايًڊػ١  ؾ٬ بالس َالٔ إقالساض    ع٬ّ ٚزٚض٠ اٱ-

نالالصيو عُالالٌ بالالطاَج   ٚتؿالالطٜعات قاْْٛٝالال١ حلُاٜالال١ ايًڊػالال١ ايعطبٝالال١      

 ساّ اكلؿطزات ايعا١َٝ.  دَٚٓع اغت يًُصٜعات ٚاكلصٜعغل ١تأًٖٝٝ

عًالال٢ ْكالالٌ اكلعالالاضف    تعطٜالالب ايعًالالّٛ بڀطٜكالال١  عًالالٗا قالالازض٠ڄ    -

 ٚاكلػتجسات.

 

ٞ ايٛقالالٛف عٓالالسٙ للالالا ٜٓبػالال :ب  م د. حض  ياء الكي  يعريكن  ا عكَّ

 َٓٗا:  ؾُٝا ططح٘ أ. ز. ضاؾس ايعبس ايهطِٜ عس٠ ْكاهل

طبٝعالٞ   ٖٚٞ َالٔ حٝال  ا٭قالٌ أَالطٷ      قٛي٘: ايًٗج١ ايعا١َٝ-

َٹالال   ٌ َعٗالالا بڀبٝعٝالال١ ٚبكٝالالت مل غالالٝاقٗا    مل ـلٝالالع ايًڊػالالات  ٚإشا تٴعٛ

 ٞ َٴ  اؾإْٗالال  ايڀبٝعال زٶا خڀالريٶا. إؾلالالا ٜالعزاز خڀطٖالالا إشا   ٗالالسٿ٫ تهالٕٛ 

هلالا   ػ١ ايعطبٝال١  ٚيٝػالت َٛاظٜال١ڄ   يًڊ ؾػ١ أٚ بس١ًٜقِٝ َٓٗا قٝػ١ َٓاأڂ

 بؿهٌ طبٝعٞ. 
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ٍ  ؾُٝا طلاللټ  ٚٴجٹال      اجلالع٤ ا٭ٚ ٕٸ ايًالٗجات ايعطبٝال١  ست أقالٍٛ: إ

إػل جاْالالب ايًڊػالال١ ايعطبٝالال١ ايؿكالالخ٢ طالالٛاٍ عكالالٛضٖا تبعٶالالا ٫خالالت٬ف  

ايكبا٥الالٌ ٚولطٚؾٗالالا ا٫جتُاعٝالال١  َٚالالٔ ايالالس٥٫ٌ عًالال٢ ٚجالالٛز ايًالالٗجات 

ٍ إػل جاْب ايؿكخ٢ َا ٚضز عال  ِ    _ ٔ ايطغالٛ  _ قال٢ً اهلل عًٝال٘ ٚغالً

َت ٱع٬ٕ إغال٬َٗا   َٔ ن٬ّ عٓس يكا٥٘ ايٛؾٛز ايعطب١ٝ ايت قسٹ

نصيو َا نتبال٘ يًًُالٛى ٚظعُالا٤ ايعؿالا٥ط ايعطبٝال١ مل ايالسع٠ٛ إػل       

ٕٻ َالالالٔ أقالالال٣ٛ ا٭غالالالاْٝس مل ٖالالالصا ايكالالالسز ايكالالالطا٤ات    اٱغالالال٬ّ. بالالالٌ إ

؛ بػبب اخت٬ف بٝذ يًعطب ايكطا٠٤ بٗا تٝػريٶا عًِٝٗايكطآ١ْٝ ايت أڂ

أڂْالعٍ ايكالطإٓ عًال٢      هلجات ايكبا٥ٌ. ٚقس ٚضز مل احلسٜ  َا َعٓاٙ: 

 .                                                                               ؾاقط٩ٚا َا تٝػط َٓ٘نافٺغبع١ أحطف نًٗا ؾافٺ 

ٕٳٚمل ايعا١َٝ نثري َٔ ا٭غالايٝب ٚايهًُالات ايالت ْعالسټ      ٖا اٯ

ٕٻ      ايهًُالالالال١ أٚ  عاَٝالالال١  ٚبعهالالالٗا ٜطجالالالع إػل ايؿكالالالخ٢  يهالالالٔ ٭

َٶا مل اخلڀالالاب ايؿكالالٝذ  ٢ْ َػالالتٛاٙ ؾًالالِ ٜٳا٭غالالًٛب تالالسٻ عالالس َػالالتدس

قبالالع مل حٝالالع ايعاَٝالال١  ؾؿالالٞ نالالثري َالالٔ ايالالب٬ز ايعطبٝالال١ َالالاز٠ يػٜٛالال١    

عا١َٝ أقٛهلا ؾكٝخ١. ٚمل ب٬زْا نالثري َالٔ ا٭يؿالاول ايعاَٝال١ شات     

ٕٻ نثريٶا َٔ قٛ اعسٖا ٚقطؾٗا ٚأغايٝبٗا أقالً٘  أقٌ ؾكٝذ  بٌ إ

 .  ٢َٔ ايعطب١ٝ ايؿكخ

ٕٻ  ٚنُا تؿهٻ كالاّ  خڀالط ايعاَٝال١ ٜتُثالٌ عٓالسَا تٴ     ٌ ز. ضاؾالس ؾالإ

هلالالا ؾعايٝالالات ضيٝالال١ عًالال٢ غالالطاض ؾالالاعط اكلًٝالالٕٛ  ٚاغالالتدساَٗا مل        

اٱعالال٬ّ ٚمل اٱع٬ْالالات ايتجاضٜالال١  ٚمل أيالالا٤ ا٭غالالٛام ٚاكلڀالالاعِ   

مل أٜآَالالا ٖالالصٙ   قاعالالس٠ڄٚغالالري شيالالو َالالٔ ايتًالالٛا ايًڊػالالٟٛ ايالالصٟ قالالاض     

  سلالالٛ شيالالو اٱعالال٬ٕ ايالالصٟ اْتؿالالط مل ؾالالٛاضعٓا َٓالالص ٚيالالٝؼ اغالالتثٓا٤ٶ

ٌٴ       –َٜٛغل  ٖٚالٛ إعال٬ٕ زاٚز    -عًال٢ سلالٛ   تؿالٗسٙ ب٬زْالا َالٔ قبال
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ّ بطْالالاَج ايثآَالال١   ايؿالالطٜإ اكلػالالطم مل ايعاَٝالال١ َٓالالص إٔ نالالإ ٜكالالسٿ   

ا هلالصا   عجبٶال  ٚقٝػ١ اٱع٬ٕ بايعا١َٝ ايٓجس١ٜ:  َا حٓا بػانتغل(

َٳال   ٚ ٔ يسٜال٘ قال٬ح١ٝ إٜكالاف ٖالصا     يٝؼ أغٛأ َٔ غالهٛت٘ غالهٛت 

ٔ َالٔ اكلكالا٫ت يهالٔ ٫ حٝالا٠ كلٹال      تب عٓ٘ أٜهٶا عسزٷايعب  ايصٟ نڂ

ٕٻ    ٗالالا مل ٥َٛالالالٌ  حطَاتٴ ىڊسٳايعطبٝالالال١ ايؿكالالخ٢ تٴالال   تٓالالازٟ. للالالا ٜالال٪  أ

اكلعًكالات حتال٢    ايعطبالٞ  َٓالص ظَالٔ ؾالعط     ايٛحٞ  ٚمل َٛطٔ ايؿالعط 

 ٝذ.                    ذلُس ايثبٝت ٚجاغِ ايكخ ظَٔ ؾعط

ز اكلٗالالسٿ اقٛيالال٘: ايًڊػالال١ ا٭جٓبٝالال١  ٚخاقالال١ اٱزلًٝعٜالال١. ٖٚالالص    -

َٴ ز قٟٛ بؿعالٌ  ٗسٿتؿاى ايًڊػات ا٭خط٣ َع ايًڊػ١ ايعطب١ٝ ؾٝ٘  ٖٚٛ 

ٛټ     ػالالال١ ٍ يًڊايعٛكلالالال١ َٚالالالا أؾطظتالالال٘ َالالالٔ ؽلالالالاظج ٚتالالالساؾع ،كالالالامل  َالالالع تػالالال

 اٱزلًٝع١ٜ أٚجبت٘ اعتباضات ؾت٢.

 تُالالاظج ٚايتالالساؾع ايثكالالامل  ؾكالالس زخالالٌ ايًڊػالال١ځ  اي أَالالا ؾُٝالالا طلالاللټ 

َالٔ ا٭يؿالاول ا٭جٓبٝال١ َٓالص عكالٛضٖا ا٭ٚػل  ٚنالإ        ايعطب١ٝ نثريٷ

ٖالالصا َكالالسض إ،الالطا٤ هلالالا  ٖٚالالٛ غالال١ٓ َالالٔ غالالٓٔ ايهالالٕٛ  ؾالالايت٬قذ        

طبٝعالالٞ  ٚايٓكالالا٤ ايًڊػالالٟٛ  أَالالطٷ ايًڊػالالٟٛ بالالغل ايًڊػالالات مل نالالٌ ايعكالالٛض

تكالالاٍ بالالا٭َِ  ْالالازض  ؾكالالس نالالإ ايعالالطب مل جالالاًٖٝتِٗ عًالال٢ ا     أَالالطٷ

نالالالايؿطؽ ٚا٭حبالالالاف ٚايالالالطّٚ ٚايػالالالطٜإ ٚايٓالالالبنل     ااالالالاٚض٠ هلالالالِ

غالالالُٝا مل ضحالال٬ت ايؿالالالتا٤   ٚغريٖالالِ  ْٚالالتج عالالالٔ ٖالالصا ا٫تكالالاٍ  ٫    

ٍٷ        ٟپ  ٚايكالٝـ حٝال  ايتبالازٍ ايتجالاضٟ  ٚمل َٛاغالِ احلالج( تبالاز  يػالٛ

ٌٻ       ١  يالالػ مل ايهًُالالات  ٖٚالالصا أَالالط طبٝعالالٞ ٭ْالال٘ َالالٔ اكلتعالالصض إٔ تىلالال

 َالالٔ بعالالم يػالالسٿ  بعهالالٗاات ٜكالالام  ػؼلالالأَٔ َالالٔ نالالٌ تالالأ،ري  ؾالالايًڊ 

ٟ  اايؿطاغالال جالالطت عًالال٢ أيػالال١ٓ   ٚقالالس  .ت اكلعجُٝالال١ مل ضقالالٝسٖا ايًڊػالالٛ

ايعالطب بعالم ا٭يؿالاول ايالالت احتالاجٛا إيٝٗالا بعالالس إٔ ْؿدالٛا ؾٝٗالا َالالٔ        

ضٚحِٗ ايعطب١ٝ  ؾتًكؿٗالا ايؿالعطا٤ ٚا٭زبالا٤ ٚأزخًٖٛالا مل أؾالعاضِٖ      
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ا ْػالٛا  ٚضؼلال   ٚنتابتِٗ حت٢ قاضت جع٤ٶا َٔ ايهًُات اكلتساٚيال١ 

أجٓبٝال١ ٫ َعطؾال١    أقًٗا. ٚناْٛا ٜالأتٕٛ بايػالًع ايالت طُالٌ أيالا٤ٶ     

ًٖٛالالا ٚزخًالالت مل ايالالصخري٠ ايًڊػٜٛالال١ ايعطبٝالال١ قبالالٌ إٔ تكبٻؾ  يًعالالطب بٗالالا

   ٘   ٜعطؾٛا اكلعاجِ  ٚكلا جا٤ ايكطإٓ احتٛاٖالا ٚاغالتدسَٗا مل خڀابال

  ٚأنالالٛاب  غالالتربماٱٚ  ٚايػالالٓسؽ  ٚايعضابالالٞ  اكلؿالالها٠: َثالالٌ

 َٔ اٱغطٜك١ٝ.  نًٗا   ٚقُٝل  بٌٝٚظزل  ٚأباضٜل

ٔټ   كالطاهل ايالت اغالتدسَٗا ايكالطإٓ     ايإٔ نًُال١   ؾُٔ نالإ ٜىلال

يًس٫ي١ ع٢ً شيو ايڀطٜل بغل اجل١ٓ ٚايٓاض  ايڀطٜالل اكلػالتكِٝ ايالصٟ    

ٚإؾلالالا ٖالالٞ َالالٔ اٱغطٜكٝالال١ ايكسؿلالال١       عطبٝالال١ ٫ اعٛجالالاج ؾٝالال٘( غالالري  

مل   Street ٗالا أقالٌ نًُال١:   . ٚيعًډStrataٚمل اي٬تٝٓٝال١:     غااتا(

ب١ ع٢ً ٚظٕ َالٔ  اٱزلًٝع١ٜ اكلعاقط٠  ؾأقبخت ن١ًُ قطاهل َعطٻ

 أٚظإ ايعطب١ٝ ٖٚٛ ؾٹعٳاٍ(.

١ُ إٔ يػ١ أٟ أ١َ ٖٞ ٚعالا٤  ػًډٚشنط ز. ضاؾس إٔ َٔ ا٭َٛض اكلڂ

،كاؾتٗالالا  ٖٚالالٞ َؿتالالاح ض٥الالٝؼ يٓٗهالالتٗا ٚغالالٝازتٗا. ٖٚالالصا قالالخٝذ     

ايعطبٝال١ ا٭َٜٛال١    ٚاغعٶا إبإ ق٠ٛ ايسٚي١ ؾًكس ؾلت ايًڊػ١ ايعطب١ٝ ؾلا٤ٶ

ؾايعباغالالال١ٝ  ٚقالالالس نثالالالطت ايعًالالالّٛ ايعطبٝالالال١ ـلعٶالالالا ٚتأيٝؿڄالالالا  نُالالالا 

اتػالالعت حطنالال١ ايتعطٜالالب ٚتطـلالال١ ايعًالالّٛ نايڀالالب نايهُٝٝالالا٤    

ا٭َالالٟٛ عًالال٢ ٜالالس   بالالسأت مل ايعكالالطإش   تًؿالال١دٚايؿًالالو َالالٔ ا٭َالالِ اكل 

غالُٝا مل عٗالس    خايس بٔ ٜعٜس  ،ِ اظزٖطت مل ايعكالط ايعباغالٞ ٫ٚ  

  اغالالتكڀب يالال٘ اكلاـلالالغل ايالالصٟ حلهُالال١ اكلالالإَٔٛ َالالٔ خالال٬ٍ بٝالالت ا 

َالالالٔ اكلكالالالڀًخات ايعًُٝالالال١ ٚا٭يؿالالالاول   ؾالالالسخٌ ايًڊػالالال١ ايعطبٝالالال١ نالالالثريٷ 

اكلعطب١  ٚبٗصا ايعٌُ اَتعجت ايثكاؾال١ اكلاـلال١ بايثكاؾال١ ا٭قال١ًٝ      

ٛټ       ع ايثكاؾالال١ ايعاَالال١  ٚضؾالالستٗا بعٓاقالالطٳ جسٜالالس٠ٺ نالالإ هلالالا أ،الالط مل تٓالال

 ٚايعًّٛ ٚغريُٖا. 
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َالالٔ ايًڊػالالات ا٭جٓبٝالال١     خڀالالطٷ للالالا غالالبل ٜتالالبغل أْالال٘ يالالٝؼ ةالال١      

ٚتعطٜالب ا٭يؿالالاول ٚزخٛهلالا مل ايالالصخري٠ ايًڊػٜٛالال١ ايعطبٝال١  بالالٌ اخلڀالالط    

ٜهُٔ مل ظععع١ ْىلاّ ايًڊػ١ ايعطب١ٝ ايٓخالٟٛ ٚايكالطمل ٚتؿالٜٛٗ٘     

  ٘ ػالالتدسّ ا٭ؾعالالاٍ ا٭جٓبٝالال١ بالالسيڄا َالالٔ    نالالإٔ تٴ ؛بالالإح٬ٍ غالالريٙ ذلًالال

ِٳَثٌ قٛهلِ: غٝٿ  ا٭ؾعاٍ ايعطب١ٝ ىل٘  ٚبًه٘ ا َٔ احؿبسيڄ ـ ايطق

ٚبًهين  أٚ اغتدساّ ْىلاّ اجلٌُ ا٭جٓبٝال١ ٚتطانٝبٗالا بالسيڄا َالٔ     

 ْىلاّ اجل١ًُ ايعطب١ٝ.       

ٖٚالٛ    ٖٛ نتاب١ ايًڊػ١ ايعطب١ٝ  طٚف ٫تٝٓٝال١  خڀٛض٠ڄ ٚا٭ؾسټ

ٌ اْٗٝاضٶا جسٜسٶا يًػ١ ايعطب١ٝ  نُا ْط٣ مل ٚغا٥ٌ ايتٛاقالٌ  َا ؿلثٿ

    ٖ جٝٓالال١ َالالٔ ايعطبٝالال١   ا٫جتُالالاعٞ  َٚثالالٌ شيالالو اغالالتدساّ نًُالالات 

ٚاٱزلًٝع١ٜ ايصٟ بات ٜعطف بايعطبٝعٟ  ٚشيالو مل أغًالب نتابالات    

ٚايؿالالالالطٜنل اكلتخالالالالطى أغالالالالؿٌ   ايؿالالالالباب عالالالالرب اكلٛاقالالالالع ا٫جتُاعٝالالالال١

 ؾاؾات ايؿها٥ٝات.                                                                                  

عطبٝالال١ َالالالٔ حٝالال  قالالالعٛب١   قٛيالال٘: ٫ٚ ؾالالو إٔ بٓٝالالال١ ايًڊػالال١ اي   -

 ُٗا ي٘ زٚض مل ٖصا ايهعـ.تعًڊ

  يهالالالٔ ٖالالالصٙ  ١أْالالال٘ تٛجالالالس قالالالعٛب١ مل ايًڊػالالال١ ايعطبٝالالال    ٫ ؾالالالوډ

ا ْعالالطف ٓالا ـلٝعٶال  ُٗالا ٚاٱبالساع ؾٝٗالالا  ٚيعًډ  ايكالعٛب١   ؽلٓالع َالالٔ تعًڊ  

نالالِ ٖالالٛ قالالٟٛ َػالالت٣ٛ طالال٬ب ايعًالالّٛ ايؿالالطع١ٝ مل ايًڊػالال١ ايعطبٝالال١     

ّ قالالالسضتِٗ عًالالال٢ ُهُالالالٔ اخلًالالالٌ ٜالالالأتٞ َالالالٔ نالالالعـ اكلعًُالالالغل ٚعالالالسؾ

تسضٜػٗا نُا صلالب  ؾُعىلُٗالِ طال٬ب نالعاف   ضلكالًٛا عًال٢       

َعالالس٫ت عايٝالال١ مل ايثاْٜٛالال١ ت٪ًٖالالِٗ ي٬يتخالالام بايهًٝالالات ايعًُٝالال١    

كالالٕٛ بأقػالالاّ ايسضاغالالات اٱْػالالا١ْٝ َٚٓٗالالا ايًڊػالال١ ايعطبٝالال١  ،الالِ      ؾٝٴًخٳ

ٕٓٛ َعًُالغل َٚعًُالاتٺ مل اكلالساضؽ  ؾهٝالـ     عٝٻعاؾڄا ٜٚٴٜتدطجٕٛ نٹ
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ٜٓجذ مل تسضٜػ٘غ ؾؿاقالس ايؿال٤ٞ ٫ ٜعڀٝال٘. أنالـ      كلعًِ نعٝـ إٔ

إػل ٖ٪٤٫ ط٬ب نًٝات اكلعًُغل ايت ٫ ٜكٌ ب٪غالٗا ايتعًُٝالٞ عالٔ    

 ايهًٝات ا٭خط٣.                                                        

هاف إػل نالعـ اكلعًالِ نالعـ اكلٓالاٖج ايسضاغال١ٝ ايالت بكٝالت        ٜٴ

خس،ت يتڀٜٛطٖالا    ج ايالت اغالتٴ  ع٢ً ايتڀٜٛط  ؾهٌ ايرباَ عك١ٝڄ

ٜٴالالل ؾالال٦ٝٶطك الال َٳالالا  ٕٛ ٖالالصٙ ايالالرباَج يٝػالالٛا َالالٔ شٟٚ ٔ ٜتٛيډالالصنط؛ ٭ٕ 

ٚهلالصا ؾؿالالٌ نالٌ شيالو عًالال٢     ؛اكلٗالاضات بالٌ َالٔ ا٭قالالسقا٤ ٚا٭قالاضب    

 قست ي٘.ايطغِ َٔ اكلبايؼ ايڀا١ً٥ ايت ضٴ

ٔٷ صلالب إٔ ٜهالٕٛ نالٌ اكلسضغالغل      :كاٍ ؾٝ٘نإ ٜٴ يكس َطٻ ظَ

ايعايٞ ٜتكٕٓٛ احلسٜ  بايعطب١ٝ ايؿكخ٢ اخلاي١ٝ مل ايتعًِٝ ايعاّ ٚ

ٛٶا ٚإ٤٬َٶ  ،ِ نٝكٛا ايالسا٥ط٠   َٔ ايًخٔ َٚٔ ا٭خڀا٤ ايهتاب١ٝ سل

غالالالُٝا مل ايتعًالالالِٝ   ٫ٚعًالالال٢ أغالالالاتص٠ ايًڊػالالال١ ايعطبٝالالال١    ا٭َالالالطٴ طٳؾكڂكٹالالال

ؾٝالال٘ أغالالتاش ا٭زب  ايعالالايٞ  حتالال٢ ٚقالالًٓا إػل ظَٓٓالالا ٖالالصا ايالالصٟ قالالاض

كٶالا مل عًالِ   َتدكٿ أْا يػتٴ :كٍٛعٓسَا ًٜخٔ أٚ ٜتخسا بايعا١َٝ ٜ

ٌٿ ايًڊػالال١ أٚ ايٓخالالٛ ٚايكالالطف. ٚقالالس أقالالبختٹ  نًٝالالات  ايعاَٝالال١ مل نالال

اجلاَع١ ٚأقػاَٗا ٖٞ ايؿا٥ع١  ؾعٓالسَا سلهالط َٓاقؿالات ضغالا٥ٌ     

بكاعالالالات احملانالالالطات   عًُٝالالال١ أٚ ذلانالالالطات أٚ ْالالالسٚات  أٚ ؾلالالالطټ 

َٳال    ٜٓس٣ هلا اجلبغل  ٚحتال٢ ٫ أولًالِ اجلُٝالعٳ    ْػُع عا١َٝڄ ٔ ٖٓالاى 

َالالٔ  ضلالالاٍٚ إٔ ٜالالتهًِ بايؿكالالخ٢ يهٓٗالالا ؾكالالخ٢ ٜؿالالٛبٗا نالالثريٷ  

ايًخٔ ْاٖٝو عٔ ا٭خڀا٤ اٱ١ٝ٥٬َ ايت ْطاٖالا عًال٢ ايػالبٛضات مل    

بعالالم ايكاعالالات. بالالات أنثالالط ٖالال٪٤٫ ٫ طلجًالالٕٛ َالالٔ ٖالالصٙ ا٭خڀالالا٤    

 جالال١ أْٗالالِ يٝػالالٛا َالالٔ شٟٚ ا٫ختكالالام  ؾايؿالالل بالالات أنالالرب َالالٔ  

ْڀايالالب باحلالالس  ايطقعالال١. عٓالالسَا ْڀايالالب باحلالالسٜ  بايؿكالالخ٢ ؾالالٓخٔ

 ا٭ز٢ْ َٓٗا.
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قٛيالالال٘: نُالالالا إٔ ا٫ٖتُالالالاّ بايًڊػالالال١ ايعطبٝالالال١ ْٚؿالالالطٖا َالالالٔ       -

ٗٶالال اكلًُهالال١ ايعطبٝالال١ ايػالالعٛز١ٜ ٜٴعالالسټ  ا َالالٔ أٚجالال٘ ايكالال٠ٛ ايػٝاغالال١ٝ  ٚج

 .بعسٴ ػتثُطتٴ اٚايثكاؾ١ٝ ايٓاع١ُ ايت كلډ

ٖٚصا قخٝذ  يهٓٓا يٮغـ يٝؼ يسٜٓا َٔ َٓاحٞ ا٫ٖتُاّ 

كالالاّ ؾٝالال٘ ؾعايٝالالات   ١ ايعطبٝالال١ ايالالصٟ تٴ غالال٣ٛ شيالالو ايٝالالّٛ ايعالالاكلٞ يًػالال   

دلالالالطز نًُالالالات عاطؿٝالالال١    ٚڀالالال٣ٛ شنطاٖالالالا يًعالالالاّ ايالالالصٟ ًٜٝالالال٘ أ   تٴ

ػالالين َالالٔ جالالٛع  ٚتطزٜالالس يككالالٝس٠ حالالاؾيل    ػالالُٔ ٫ٚ تٴٚؾالالعاضات ٫ تٴ

نالأَ . ٚللالا ٜ٪غالـ يال٘ أْال٘       ضټ أْا ايبخط مل أحؿالا٥٘ ايالسټ   إبطاِٖٝ

ٝٽال    اغال٬َٝٽ ا ٚإيٝؼ مل ب٬زْا دلُع يًػ١ ايعطب١ٝ ًٜٝل ؼلهاْتٗالا عطب

َٓالالص  عًالال٢ ايالالطغِ َالالٔ ٚجالالٛزٙ مل عالالسز َالالٔ ايالالسٍٚ ايعطبٝالال١ نُكالالط  

 ٞ غالالالالٛضٜا ٚايعالالالالطام ٚا٭ضزٕ   ٚنالالالالصيو ،٬،ٝٓٝالالالالات ايكالالالالطٕ اكلانالالالال

َٓص  ٭َطاٖصا  ٚاجلعا٥ط ٚاٱَاضات ايعطب١ٝ اكلتخس٠. ٚنإ قس أ،ري

ًت يال٘ جلٓال١ َالٔ اكلتدككالغل ٱعالالساز     غالت غالٓٛات تكطٜبٶالا  ٚؾٴاله     

ٛټ  يهٔ اكلؿطٚع َات مل َٗسٙ.             نٓتٴ َٔ نُٓٗا ٚي٘  ضتك

قٛيالالال٘: احلالالالس َالالالٔ ايتٛغالالالع مل ايتالالالسضٜؼ بايًڊػالالالات ا٭جٓبٝالالال١  -

 ٚط١ٝٓ. ٚايصٟ أضاٙ جطؿل١ڄ  مل ايتعًِٝ ايعاّ ٛقٶاخك

ِ ايًڊػالالالال١ اٱزلًٝعٜالالالال١   تهالالالالٔ عا٥كڄالالالالا ٜعٝالالالالل تعًڊالالالال     ٕٻإ :أقالالالالٍٛ

ايؿكالالخ٢  ٚ  تهالالٔ غالالببٶا َالالٔ أغالالباب نالالعـ ط٬بٓالالا مل يػالالتِٗ    

ٔ زضؽ اٱزلًٝعٜالال١ َٓالالص ايطٚنالال١  ٚتًكالال٢    َالالِٓٗ للډالال  ريٷا٭ّ  ؾهالالث

ُٶالالا قالالخٝخٶا يًػالال١ ايعطبٝالال١  أجالالاز ايًڊػالالتغل  ٚقالالس زضٻ    عالالسزٶا  غالالتٴتعًٝ

نالالالبريٶا َالالالٔ طايبالالالات نًٝالالال١ ايًڊػالالالات ٚاياـلالالال١ ٚنًالالالٝت ايڀالالالب      

مل ايًڊػ١ ايعطبٝال١   اٱعساز ايعاّ  ؾٛجستٗٔ َتؿٛقاتٺ ٚايكٝسي١ َٛازٻ

بالالات قػالالِ ايًڊػالال١ ايعطبٝالال١ اي٬تالالٞ  عًالال٢ سلالالٛ أؾهالالٌ ؼلطاحالالٌ َالالٔ طاي 
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ج َعىلُٗٔ َالٔ ايتعًالِٝ ايعالاّ حٝال  ٫ يػال١ إزلًٝعٜال١  ٚتالسضٜؼ        ختطٻ

 ايًڊػ١ ايعطب١ٝ ع٢ً ايٓخٛ ايصٟ ْعًُ٘ ـلٝعٶا.                                                                            

َٶا؛  احلالسٜ    ْالسض٠ ؾُٝا ٜتعًل بإٔ َٔ قٛض ٖالصا ايهالعـ:   ختا

  ّ ٚتٓالالالالاقل اغالالالالتدساَٗا مل    بٗالالالالا مل ا٭َالالالالانٔ ايعاَالالالال١ ٚاٱعالالالال٬

اكل٪غػالالات اكلايٝالال١ ٚايعًُٝالال١ ٚبعالالم اكل٪غػالالات احلهَٛٝالال١ ٚؾالالب٘      

نالالالعـ اغالالالتدساَٗا ٚتٛولٝؿٗالالالا مل ٚغالالالا٥ٌ   ٚنالالالصيواحلهَٛٝالالال١. 

ٚإٔ َالالالٔ آيٝالالالات نالالالعـ اٱْتالالالاج ايعًُالالالٞ ايطقالالالغل بٗالالالا..  ٚ  اٱعالالال٬ّ

كل٪غػالالات احلهَٛٝالال١ ع بعالالم اَالالٔ تٛغټالال احلالالسټٚأغالالايٝب تكٜٛتٗالالا: 

ٚؾالالالالب٘ احلهَٛٝالالالال١ ٚغالالالالري احلهَٛٝالالالال١ مل اغالالالالتدساّ ايعاَٝالالالال١ مل  

 تطٚصلٗا خلسَاتٗا. 

٭ْال٘ اغالتؿخٌ مل َعىلالِ     ا؛احلسٜ  عٔ ٖالصا ا٭َالط َٛجعٶال   أض٣ 

َٳ  نُالٔ ٜؿهالط   ٔ ٜڀايالب بإعالاز٠ تعالسٌٜ اكلػالاض    اكل٪غػات  ٚقاض 

ز خالالاضج ايػالالطب ايالالصٟ اغالالتهإ يًٛنالالع.  خالالاضج ايكالالٓسٚم  أٚ ٜػالالطٿ

ض،الال١ َالالٔ ايهالالٛاضا اكلػتعكالال١ٝ عًالال٢ أٟ عالال٬ج  إْالال٘        اٱعالال٬ّ نا

ظَالالٔ ٖالالٛا٠ اٱعالال٬ّ  ؾالال٬ ،كاؾالال١ ٫ٚ تأٖٝالالٌ    إعالال٬ّ ايالالعَٔ ايالالطز٤ٟ

 إع٬َٞ  ٫ٚ ذلت٣ٛ جٝس.
 

 :املداخالا  

 ٛټ  م طايبات ايڀب مل ايًڊػ١ ايعطب١ٝ:تؿ

  ٕ مل تؿالالالالٛم طايبالالالالات   ايػالالالالطټ: َالالالالا تػالالالالا٤ٍ ز. خايالالالالس ايطزٜعالالالالا

تٗٔ مل ٜٻسٿعطبٝالالالالال١غ ٖالالالالالٌ جٹالالالالال ايڀالالالالالب ٚايكالالالالالٝسي١ مل َالالالالالٛاز ايًڊػالالالالال١ اي 

ختككالالالالاتٗٔ ايعًُٝالالالال١ غالالالالبب آخالالالالط جلالالالالسٜتٗٔ مل ايًڊػالالالال١ ايعطبٝالالالال١غ  

أنثالالالالط بالالالالت ز. حػالالالالٓا٤ ايكٓالالالالٝعري بالالالالإٔ ٖالالالالصا قالالالالخٝذ  ؾٗالالالالٔ     عكډ

ٜٻالالال١ڄ َٚتؿٛقالالالات  ٖٚالالالصا ٜالالالٓعهؼ عًالالال٢ َالالالس٣ اغالالالتٝعابٗٔ يًػالالال١    جٹسٿ
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بالالالالٌ إْالالالال٘ ْىلالالالالطٶا يتالالالالسْٞ َؿالالالالطزات   .ٚقالالالالسضتٗٔ عًالالالال٢ اٱبالالالالساع ؾٝٗالالالالا

ّ جلُٝالالالالع ايهًٝالالالالات نالالالالثريٶا َالالالالا اكلكالالالالطض ايالالالالصٟ ٖالالالالٛ َتڀًالالالالب عالالالالا

يالالالالصيو  ؛ٜؿالالالالعطٕ باكلًالالالالٌ َالالالالٔ تسضٜػالالالالٗٔ قهالالالالاٜا ٜعطؾٓٗالالالالا َػالالالالبكڄا 

َالالال٘ هلالالالٔ  ٖٚالالالٛ خالالال٬ف َالالالا ضلالالالسا   ْعُالالالٌ عًالالال٢ تهثٝالالالـ َالالالا ْكسٿ 

َالالالالالع طايبالالالالالات ايهًٝالالالالالات اٱْػالالالالالا١ْٝ خكٛقٶالالالالالا ايًڊػالالالالال١ ايعطبٝالالالالال١    

ٚايتالالالالالالاضٜذ ٚاجلػطاؾٝالالالالالالا ٚا٫جتُالالالالالالاع ٚايابٝالالالالالال١. ٜٚالالالالالالط٣ ز. خايالالالالالالس   

ٜٓىلالالالالالطٕ يًػالالالالال١   ضؼلالالالالالاٚايڀالالالالالب ايطزٜعالالالالالإ إٔ طايبالالالالالات ايكالالالالالٝسي١  

َٶالالالا  َٚالالالٔ ،ٳالالال          ِٻايعطبٝالالال١ َالالالٔ ظاٜٚالالال١ تڀبٝكٝالالال١ نتدككالالالاتٗٔ ؽلا

  .قڄاٜبسعٔ بٗا ٚيٝؼ بايهطٚض٠  تصٚ

 :اٯ،اض ايػًب١ٝ يًثٓا١ٝ٥ ايًڊػ١ٜٛ 

ٕ زنُا تػالا٤ٍ أٜهٶالا ز. خايالس ايط    َالٔ ا٭،الط    نٝالـ سلالسټ   :ٜعالا

ايػالالًل يًثٓا٥ٝالال١ ايًڊػٜٛالال١  ؾكالالخ٢ َكابالالٌ عاَٝالال١(  َالالع ٬َحىلالال١ إٔ  

 اكلؿه١ً َٛجٛز٠ مل ـلٝع ايسٍٚ ايعطب١ٝغ

 ل ز. ضاؾس ايعبس ايهطِٜ؛ بايٓػب١ يػال٪اٍ ايثٓا٥ٝال١  أعتكالسٴ   عًډ

إٔ  ٜٛالالس تعًالالِٝ ايعطبٝالال١ ٚاحلالالس َالالٔ ا٫غالالتدساّ ايطيالالٞ يًعاَٝالال١     

ٌټ ل ايؿجالالالال٠ٛځغالالالالٝكً  خڀالالالالط ايعاَٝالالالال١ عًالالالال٢  بسضجالالالال١ نالالالالبري٠  ٜٚكالالالال

 ايؿكخ٢.  

تبات ايطيٝال١  ٜعإ  يهٔ ايتعًِٝ ٚاكلهازأناف ز. خايس ايط

ٚاكلاز٠ اٱع١َٝ٬ تالتِ بايؿكالخ٢  ؾالأٜٔ اكلؿاله١ًغ أجالاب ز. ضاؾالس       

ٕٳ   مل ايًڊػالال١ ايعطبٝالال١ بٝٓٗالالا   ايعبالالس ايهالالطِٜ بالالإٔ ايؿجالال٠ٛ ايهالالبري٠ اٯ

ٚبغل ايعا١َٝ ؾٛم اكلػالت٣ٛ ايڀبٝعالٞ  ؾُٝالا ٜىلٗالط يالٞ. َٚالع ايتٛجال٘        

زخاهلا مل اٱع٬ّ( قس ٜتڀٛض بٗا يتهٕٛ يػال١  إيطيٓتٗا ٚأعًُتٗا  

 طع١ٝ.ؾ
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سضؽ ،الِ  ؽ ،الِ اكلڂال  سضٿَٔ جاْب٘ ٜعتكس ّ. أغا١َ ايهطزٟ إٔ اكلڂ

غال١( ٖالٞ أٚ ٖالٛ ايعٓكالط ا٭غاغالٞ مل تعًالِٝ ايًڊػال١        اكلسضؽ  أٚ اكلڂسضٿ

اَٗا  ٚإعالالالساز اكلسضغالالالغل خڀالالال٠ٛ أٚػل جصضٜالالال١ مل سغالالالتداايعطبٝالالال١ ٚ

َٴ   ،الالطت ملٻأزات ايًڊػالال١ ايعطبٝالال١  َالالٔ اكلكالالطضات ايالالت   ٗالالسٿايتعاَالالٌ َالالع 

 زضاغت اجلاَع١ٝ مل جاَع١ اكلًالو ؾٗالس يًالباٍٚ ٚاكلعالازٕ     نثريٶا مل

 نإ َكطض نتاب١ ايتكاضٜط اهلٓسغ١ٝ بايًڊػ١ ايعطب١ٝ.

 :اكلعاجِ ايًڊػ١ٜٛ ايعطب١ٝ 

قس ٜؿاضنين ايالبعم   ٜط٣ ز. خايس ايطزٜعإ إٔ ٖٓاى ولاٖط٠ڄ

ؾٝٗا  ٖٚالٞ غٝالاب  ،كاؾال١ ايكالاَٛؽ ايعطبالٞ  ٚعالسّ اغالتدساَ٘ َالٔ         

بٶا؛ مل حالغل إٔ أٟ أَطٜهالٞ أٚ بطٜڀالاْٞ ٚغريٖالِ     بٌ اجلُٝع تكطٜقٹ

غهػالالٕٛ ٫ ختًالالٛ َهتبالالاتِٗ أٚ بٝالالٛتِٗ َالالٔ قالالاَٛؽ   َالالٔ ا٭زلًالالٛ

 ٟ إزلًٝالالعٟ ٜطجعالٕٛ إيٝالال٘ بكالالٛض٠ َػالتُط٠  يعالالٌ أؾالالٗطٖا    _ إزلًٝالع

 قاَٛؽ ٜٚبػا. ٖ٪٤٫ ايكّٛ ٜػتدسَٕٛ قٛاَٝػِٗ بهثاؾ١.

ؾالالالالإٕ ايكالالالالاَٛؽ ايعطبالالالالٞ اكلبػالالالالنل ْالالالالازض   مل اجلاْالالالالب اٯخالالالالط

ٌٻ ا٫غالالالت ٕ ضأٜالالالت طايبٶالالالا أ دساّ حتالالال٢ مل اكلهتبالالالات ايتجاضٜالالال١  ٚقالالال

ٔ ضلالطضٕٚ ايٓكالٛم   ا أٚ غهطتريٶا للډال ا أٚ َٛولؿڄا حهَٛٝٽجاَعٝٽ

    ٞ عطبالالٞ. ٖالالصٙ  -بؿالالهٌ ٜالالَٛٞ ضلُالالٌ أٚ ٜػالالتدسّ قالالاَٛؽ عطبالال

 ايىلاٖط٠ تًؿت ا٫ْتباٙ.

اكلعجالِ ايعطبالٞ َأغالا٠    إٔ ٜالط٣ أٜهٶالا ز. ضاؾالس ايعبالس ايهالطِٜ      

ايطزٜعالإ؛ عًال٢ غالبٌٝ اكلثالاٍ: نالِ ٚاحالسٶا       َػتك١ً. أناف ز. خايالس  

ا ٜعالطف َعٓال٢ نًُال١  ايكالُس  أٚ  بالاخع  ٖٚالٞ نًُالات قطآْٝال١         َٓٻ

ُٶالاغ يالصيو ٜعتكالس ز. ضاؾالس ايعبالس ايهالطِٜ إٔ ٖالصا جالع٤          ْكطأٖا زا٥

 َٔ ايهعـ ايًڊػٟٛ.  
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ٕ اكلعالالالاجِ ايًڊػٜٛالالال١ قالالالٓاع١  ٖٚالالالٞ َالالالٔ ضٚاؾالالالس ايكالالال٠ٛ   أنُالالالا 

 -كالالالالڀًخات. ٚيالالالالصيو ايٓاعُالالالال١ ٚتالالالالطٜٚج ايثكاؾالالالال١ َالالالالٔ خالالالال٬ٍ اكل

 ؾُٝا ٜبسٚ  اٖتِ بٗا ْكاض٣ يبٓإ. -باٱناؾ١ إػل أؾٝا٤ أخط٣ 

  ٟ ٖالالٌ ؿلهالالٔ اعتبالالاض اكلعجالالِ أٚ     :ٚتػالالا٤ٍ ّ. أغالالا١َ ايهالالطز

َٴ إحالالس٣ايكالالاَٛؽ  زات ايًڊػالال١ ايعطبٝالال١غ ٚنٝالالـغ ٗالالسٿٚغالالا٥ٌ َكاَٚالال١ 

أجالالاب ز. ضاؾالالس ايعبالالس ايهالالطِٜ بالالإٔ اكلعالالاجِ اكلتڀالالٛض٠ تػالالٌٗ ايًڊػالال١   

تڀٜٛط ايًڊػ١ َالٔ جٗال١ إحٝالا٤ ا٭يؿالاول      ملزات  ٚتػاعس ب اكلؿطٚتكطٿ

اكلٗجالالالٛض٠ ايالالالت تتجالالالسز احلاجالالال١ هلالالالا  ٚاغالالالتخساا أيؿالالالاول جسٜالالالس٠   

 يًُػتجسات تتٛاؾل َع قٛاعس ايًڊػ١.

غاٜالالات: قالال٠ٛ ْاعُالال١    ل ،الال٬اؾكالالٓاع١ اكلعالالاجِ احلسٜثالال١ طك الال 

 تك١ٜٛ ايًڊػ١ ٚتڀٜٛطٖا  ٚإصلاز ؾطم عٌُ.

شيو قخٝذ  ؾاكلعاجِ ايًڊػ١ٜٛ  أناؾت ز. عا٥ؿ١ ا٭فلسٟ إٔ

ٗٿ   ٌ ؾٗالالالِ اكلالالالسي٫ٛت ايًڊػٜٛالالال١  تثالالالطٟ اكلعجالالالِ ايًڊػالالالٟٛ يٮؾالالالطاز  ٚتػالالال

ْٶالالا نالالثري٠ تٴػالالاعس مل ٚنالالع اكلالالسي٫ٛت اكلدتًؿالال١   يًُؿالالطز٠  بالالٌ ٚأحٝا

 بٶا ي٬غت٬ٗى مل ايهتابات ايطاق١ٝ.يًُؿطز٠  ٓټ

 :ايًڊػات اهلج١ٓٝ ٚاياـلات احلطؾ١ٝ 

  ٞ إػل إٔ ز. حػالالالالالالٓا٤ شنالالالالالالالطت   أؾالالالالالالاض ز. فلٝالالالالالالس ايؿالالالالالالالاصل

إؾالالالهاي١ٝ عالالالالسّ اغالالالالتدساّ اكلسضغالالالغل ٚأعهالالالالا٤ ٦ٖٝالالالال١ ايتالالالالسضٜؼ   

يًػالالالال١ ايعطبٝالالالال١ ايؿكالالالالخ٢ للالالالالا ٜٴهالالالالعـ ايًڊػالالالال١ ايعطبٝالالالال١  ٖٚالالالالصٙ       

حالالالس شاتٗالالالا. ٚاٱؾالالالهاي١ٝ ا٭خالالالط٣ ٖالالالٞ ايهًُالالالات      مل َؿالالاله١ً 

ًٝٓالالالالالا ؾٝٗالالالالالا مل اهلجٝٓالالالالال١ ايسخًٝالالالالال١ عًالالالالال٢ ايًڊػالالالالال١ ايعطبٝالالالالال١ ايالالالالالت ابتٴ

 _ؾؿالالالالٞ ختكالالالالل عًالالالالِ ا٫جتُالالالالاع  اكلٓالالالالاٖج ايتعًُٝٝالالالال١ اجلاَعٝالالالال١ 

 تطز ايهًُات ايتاي١ٝ: _ ع٢ً غبٌٝ اكلثاٍ
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 َربٜك١ٝ.ايسضاغات اٱ -

 .ٞٚايتخًٌٝ ايػٛغٝٛيٛج -

 .اايؿَٝٓٛٝٓٛيٛجٝٚعًِ اجتُاع  -

ٚايؿاْتاظٜا ٚغريٖا َٔ ايهًُات اٱزلًٝعٜال١ ايالت نڂتٹبالت     -

 بًػ١ عطب١ٝ. 

ط بايًڊػال١  نُا إٔ ٖٓاى اياـلات احلطؾ١ٝ ايت هلا َكابالٌ آخال  

 ١ٚاكلؿالهً   familyاجالِ إػل  ايصٟ ٜٴ ٠ايعطب١ٝ  َثٌ َكڀًذ ا٭غط

 أْ٘ ٫ ٜٛجس ي٘ تؿطٜعات بايًڊػ١ اٱزلًٝع١ٜ.

 ٠ٚايهالبري  ٠ايكالػري  ٠غالط ٚيصيو عٓسَا أضازٚا ايتؿطٜالل بالغل ا٭  

طجِ   ٚتٴال Nuclear family ٚExtended familyاغتدسَٛا َكڀًذ 

تالالس٠. بُٝٓالالا ايًڊػالال١ ايعطبٝالال١ غٓٝالال١   غالالط٠ ايٜٓٛٚالال١ ٚا٭غالالط٠ اكلُشيالالو با٭

ط عالالٔ ؾٗٓالالاى ا٭غالالط٠ يتعالالرب عالالٔ ا٭ب ٚا٭ّ ٚا٭بٓالالا٤. ٚايعا٥ًالال١ يتعبٿالال     

أٟ إٔ َكالالڀًذ   اجلالالسٜٔ ٚايٛايالالسٜٔ ٚا٭بٓالالا٤ ٚظٚجالالاتِٗ ٚا٭حؿالالاز   

 اكلُتس٠.   ٠عطف با٭غطايعا١ً٥ ٜكابٌ َا ٜٴ

أٟ أْٓالالالا يػالالالٓا  اجالالال١ ٫غالالالتدساّ ا٭غالالالط٠ اكلُتالالالس٠ ٚا٭غالالالط٠      

 ُٖٚا ا٭غط٠ ٚايعا١ً٥.  طٶا يٛجٛز بسٌٜ هلُاْىل ؛اي١ٜٚٛٓ

 :ٞإؾهاي١ٝ ؾِٗ ايًڊػ١ ايعطب١ٝ مل ٚاقعٓا احلاي 

ذ تأٜٝالسٟ كلبالسأ عالسّ    أٚيڄالا إٔ أٚنٿال   شنط ز. ذلُس اكلًخالِ؛ أٚزټ 

ػالال١ زلًٝعٜالال١ يًڊَالالٔ ايعاَٝالال١  ايؿكالالٝخ١(  ٚنالالصيو اٱ َعافلالال١ نالالٌٍّ

   ايعطب١ٝ  مل عَُٛٗا ٫ مل ؾكاحتٗا اكلٛغ١ً(.

عالسّ تالأ،ري    ْتؿل ع٢ً ٖصٜٔ اكلبسأٜٔ ؾُٝا أض٣. أقكالسٴ ْٚهاز 

إٔ ٜتٛج٘  يصا ؾإٕ َا أٚزټ ؛َٔ ايعا١َٝ ٚاٱزلًٝع١ٜ ع٢ً ايعطب١ٝ ٌٍّن

ٖٚالالٛ  comprehensionايٓكالالاف إيٝالال٘ ٖالالٛ تالالطزٟ ؾٗالالِ ايًڊػالال١ ايعطبٝالال١   

 كٗا مل اٯتٞ:أخل   ع١ٝ يعس٠ َؿه٬تْٝتٝج١ طب
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ٜٛجالالالس َالالالٔ   َٚالالالا  ا٭ٍٚ: ٖالالالٛ نالالالعـ ايكالالالطا٠٤ يالالالس٣ ايؿالالالباب   

ٝٽ ا ٜعهؼ قطا٠٤ ايطٚاٜات  ٚيٝت ؾالعطٟ َالا َػالت٣ٛ    إحكا٤ات حاي

(  ٚايتكالالاضٜط ايكالالخاؾ١ٝ  خاقالال١ ايطٜانالال١ٝ(  ٖٚالالصٙ هلالالا     غب٬غتٗالالا

 خكٛق١ٝ عٓس ايكخـ مل ايتجاٚظ ايًڊػٟٛ بؿهٌ ٫ؾت.

ايثاْٞ: تطزٟ تسضٜؼ َاز٠ اكلڀايع١ أٚ ايكالطا٠٤ يٝهالٕٛ ٖالسؾٗا    

كخٝذ  ٚتتٛقـ ٖٓا  ٖٚٛ ْڀل ايهًُات ٚا٭حطف بايتؿهٌٝ اي

َالالٔ أٖالالساف ايكالالؿٛف ا٭ٚػل ا٫بتسا٥ٝالال١( ٫ٚ طؿالالٌ ؼلػالالأي١ ايؿٗالالِ   

 ايكطا٥ٞ حت٢ مل اكلػتٜٛات ايعًٝا َٔ ايتعًِٝ.

ايثاي : اٱُٖاٍ مل َاز٠ ايتعبري ٚتطزٟ َػتٜٛات اكلالتعًُغل مل  

 ٖٚصا ي٘ إغكاطات٘ اكل١ُٗ ع٢ً ؾِٗ ايًڊػ١ ٚتصٚقٗا.  ا٫ض اٍ

َٶالا ٚتهالع   ايطابع: َطتعق١  ايٓكس ا٭زبٞ ٚايؿ١ًًٝ ايت تطؾع أقٛا

ا نالالعٝؿ١ ب٬غٝٽالال آخالالطٜٔ  ؾتٓتؿالالط مل احملاؾالالٌ ٚاكلڀبٛعالالات ْكالالٛمٷ

 ْٗا َكٝاؽ جٛز٠.أؾٝىلٔ اجلٌٝ اجلسٜس 

َٶالا ٚمل نالٌ ايتدككالات( مل      اخلاَؼ: نعـ اكلعًُالغل  عُٛ

َالالالا ٫ ٜتٛقالالالع َعالالال٘ زعُٗالالالِ هلالالالصٙ اكلٗالالالاض٠ مل  ٖٚالالالٛ   ايؿٗالالالِ ايكطا٥الالالٞ

 َٛازِٖ.

ا نالالإ َعًالالِ أٟ َالالاز٠  اجلػطاؾٝالالا َثًڄالالا( ٜكالالٍٛ: اؾتخالالٛا    قالالسؿلٶ

ل ٜٚٓالالاقـ. ٖٚالالصا ٚإٕ ٜٚڀًالالب َالالٔ ايڀالال٬ب ايكالالطا٠٤ ٜٚعً الال  ايهتالاب 

طًالالِ بٗالالا ايٝالالّٛ   نالالإ ٫ ٜؿعًالال٘ نًالالِٗ يهٓالال٘ للاضغالال١ للٝالالع٠ ٫ 

ٖٚٛ َالٓٗج حًكالات طًالب ايعًالِ ايؿالطعٞ حٝال  ضلًالٌ ايؿالٝذ ايالٓل          

 ًه١.ؼلا ٜؿتذ آؾام اكلتعًُغل ُٜٚٓٞ يسِٜٗ ٖصٙ اكل

ايػالالازؽ: غٝالالاب َؿالالاضٜع زعالالِ ايؿٗالالِ ايكطا٥الالٞ عًالال٢ اكلػالالت٣ٛ     

ايٛطين ٫ يًڀ٬ب ؾكنل بٌ يعا١َ ايٓالاؽ  ؾاكلهتبالات ايعاَال١ ٖالصا     
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زٚضٖالالالا ٫ٚ ٜكتكالالالط عًالالال٢ تالالالٛؾري ايهتالالالب ؾكالالالنل  أٜالالالٔ اكلهتبالالالات     

 (.غ ايٛط١ٝٓ

ايػالالالابع: تٛعٝالالال١ اكلالالالٛولؿغل احلهالالالَٛٝغل ٚضؾالالالع نؿالالالا٤تِٗ مل   

 ٞ ا َٓالالالا   ؿلالالالط ؼلٛاقالالالـ   نالالالِ ٚاحالالالسٶ  :ٚأتػالالالا٤ٍ  ايؿٗالالالِ ايكطا٥الالال

 زضاَاتٝه١ٝ مل غ٤ٛ تؿػري َٛولـ يتعُِٝ َاغ

 :أغباب نعـ ايًڊػ١ ايعطب١ٝ 

َالالٔ ا٭غالالباب   سټٜالالط٣ ز. ضاؾالالس ايعبالالس ايهالالطِٜ إٔ اٱعالال٬ّ ٜعالال   

 ٚيهعـ ايڀ٬ب ؾٝٗا.  ايط٥ٝػ١ يهعـ ايًڊػ١ مل شاتٗا

ـٴ  إٔ ايًڊػال١ ٫ ٜهالالعؿٗا زخالٍٛ  نًُالالات( أجٓبٝال١ ؾٝٗالالا      ٚأنالٝ

ُٳت إ٫ ٖٚٞ تػتكبٌ نًُاتٺؾُا َٔ يػ١   . ٚأعتكسٴأجٓب١ٝڄ َُٗا عٳىلڂ

 إٔ اٱؾهاٍ مل أَطٜٔ:

ايتٛغالالالع مل اغالالالتدساّ  أٟ ايكاعالالالس٠  ٖالالالٞ ٖالالالصٙ تهالالالٕٛ إٔ -1

 اكلؿطزات ا٭جٓب١ٝ زٕٚ حاج١ َاغ١.

 ٚأٚظاْٗالالالالالا ايًڊػالالالالال١ كلكالالالالالاٜٝؼ ا٭يؿالالالالالاول ٖالالالالالصٙ ختهالالالالالع ٫ إٔ -2

  .ضطا١ْ  ايًڊػ١ تكبذ نثطتٗا َع  ٝ   (ايتعطٜب 

٫حىلٓا ططٜك١ ايعٛاّ قسؿلٶا  أجسازْا( مل إزخالاٍ ا٭يؿالاول    ٚيٛ

 ناْٛا مل ايػايب ٜعطبْٛٗا غًٝك١.زلس أِْٗ 

خايالالس ايطزٜعالالإ إٔ ز. حػالالٓا٤ أؾالالاضت إػل  َالالٔ جاْبالال٘ ٜعتكالالس ز.

ٚإٔ شيالو ٫ ٜعٝالب     شيو؛ أٟ ا٫قتباؽ ٚا٫غتعاض٠ َٔ يػالات أخالط٣  

بٝال١ يهٓٗالا   ايًڊػ١. ٚقس ٚضز مل ايكطإٓ نًُات يٝػت َٔ أقالٍٛ عط 

 أقبخت جع٤ٶا َٔ ايعطب١ٝ ايؿكخ٢ َع نثط٠ تساٍٚ اغتدساَٗا.

َالاشا عالٔ اغالتدساّ نًُالات َالٔ       :بُٝٓا تػا٤يت ز. ٚؾا٤ طٝبال١ 

تعخط ايًڊػ١ ايعطب١ٝ بالٓؿؼ اكلعٓال٢ َٚطازؾاتال٘غ    مل حغل   يػات أخط٣
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أعتكس إٔ ايكطإٓ اغتدسَٗا هلسف قس ٜهالٕٛ   غٌٖ سلتاج إػل شيو

 .١(إٔ ايكطإٓ  يًٓاؽ ناؾچ

أنالالاف ز. ضاؾالالس ايعبالالس ايهالالطِٜ؛ بعالالم اياـلالالات ؾٝٗالالا َالالا      

ٜهخو  حت٢ ضأٜت بعهِٗ إشا أعجعت٘ عباض٠ اغتدسّ ايعاَٝال١ مل  

تطـلتٗالالا. أنالالاف أٜهٶالالا ز. خايالالس ايطزٜعالالإ إٔ بعالالم اكلكالالڀًخات     

جٓب١ٝ يٝؼ هلا َكابٌ بايعطب١ٝ بػبب إٔ ٖصٙ اكلكالڀًخات ٚيٝالس٠   ا٭

ٔ ٜاجالِ  َٳال   cattle comple عًال٢ شيالو   اَثايڄال  ٢ٚأعڀال   ب٦ٝال١ َعٝٓال١  

ا  ٖالالصا اكلكالالڀًذ غالالٝكٍٛ: َطنالالب اكلاؾالال١ٝ  ٖٚالالصا قالالخٝذ حطؾٝٽالال   

ُٻالالٚيهالالٔ اكلكالالڀًذ ٖٚالالٛ أْثط ٜهٛيالالٛجٞ غالالري إعالالس ٌ ببٴبٛيالالٛجٞ ذل

َٛجٛز مل ب٦ٝتٓا  ٚبايتايٞ غالٝختِ شيالو اغالتدساَ٘ بًػتال٘ ا٭قال١ًٝ      

 ٖٚٓا تأتٞ بطاع١ اكلاجِ ٚخربت٘ ٚختكك٘.  يًُعٜس َٔ ايؿِٗ

ٕ يًػ١ ٕٛ اكلًُٛاِٖٝ آٍ غٓإ؛ ؾعًڄا أقبذ اكلاـلٚشنط أ. إبط

مل ايهتالالب  بالالاضظ٠ڄ ايعطبٝالال١ ْالالازضٜٔ يًسضجالال١ ايالالت  عًالالِٗ ع٬َالالاتٺ    

ڀًب بعالم  بٌ مل َعاضم ايهتب ٜٴ  ِ هلِاجٳيؿغل اكلڂ٪ٚأِٖ َٔ اكل

 اكلاـلغل با٫غِ يًػت٘ ٚاختٝاضات٘.

ٓؿالط أقالبخت تتعاَالٌ َالع اياـلال١ نتجالاض٠        اينُا إٔ زٚض 

ٜٚهتؿالالٕٛ بايػالالطع١ ٚإٔ تهالالٕٛ يػالال١   ع َالالع َهاتالالب تطـلالال١ٚتٛق الال

 َؿ١َٛٗ ؾكنل.

ؿالطت مل  عاكلٝال١ ْٚٴ  ِ ضٚاٜال١ڄ َٚٔ ايٓٛازض إٔ أحس اكلاـلغل تالطجٳ 

ْٗالا ْػالد١ غالري قاْْٛٝال١ إ٫ إٔ ايڀًالالب     أزاض ْؿالط بالسٕٚ حكالٛم. ضغالِ     

عًٝٗا أنرب َٔ اياـل١ يٓؿؼ ايهتاب يس٣ زاض ْؿط أخط٣ ؽلًو 

 ايٓؿط ايكا١ْْٝٛ. حكٛمٳ
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نا٥ٔ حالٞ تهالعـ ٚؽلالٛت     ١ٜعتكس أ. ذلُس ايسْسْٞ إٔ ايًڊػٚ

ايتدًـ ايعًُٞ ٚا٭زبٞ أنعـ ايًڊػ١  ٚي٫ٛ قُٝتٗا ؾبػبب أًٖٗا  

ايطٚح١ٝ اكلػتُس٠ َالٔ ايكالطإٓ ٚايالسٜٔ يهاْالت مل ٚنالع أغالٛأ للالا        

 . اٯٕ ٖٞ عًٝ٘

ٚبايالصات مل ايعًالّٛ    _ ٌٖ ٜكذ تبين نًُات أجٓب١ٝ: ٚأتػا٤ٍ

ٗالالا  الالطٚف عطبٝالال١غ أ٫ ٜٛجالالس نًُالالات عطبٝالال١  ٚنتابت _ ٚايكالالٓاع١

 غٓب١ٝ َع أْٗا يػات ح١ٝجزخًت يػات أ

 :اضتباهل ايًڊػ١ اٱزلًٝع١ٜ بايتؿهري مل َكابٌ ايعطب١ٝ 

شنطت ز. ٚؾا٤ طٝب١؛ مل ضأٜٞ ايؿدكالٞ إٔ عالسّ ايتالٛاظٕ مل    

تسضٜؼ ايًڊػ١ اٱزلًٝع١ٜ َع تسضٜؼ ايًڊػال١ ايعطبٝال١ يال٘ زٚض مل اْتؿالاض     

 ٚايتؿهري بٗا بغل ؾباب ايّٝٛ.ٗا ٚؾُٗ ػ١ اٱزلًٝع١ٜايًڊ اغتدساّ

ِ عالس٠ يػالات مل ايكالػط مل إٓ ٚاحالس     عكٌ اٱْػإ ٜػتڀٝع تعًڊ

 ع٢ً إٔ تهٕٛ مل ب٦ٝات َٓؿك١ً ٚبك٠ٛ َتػا١ٜٚ.

ٕٳ َٔ نثري َٔ ايؿباب ايالصٜٔ ٜػالتدسَٕٛ ايًڊػال١     َا ْػُع٘ اٯ

ا مل ٔ   ٜتعًُالالٖٛٚالالِ نثالالط  حتالال٢ للډالال    _ اٱزلًٝعٜالال١ مل احلالالسٜ  

أْٗا أغٌٗ هلِ مل ايتؿهري  ٖٚصا ٜعين إٔ ٖصٙ  _ اكلساضؽ ا٭جٓب١ٝ

ايًڊػ١ اضتبڀت بايتؿهري أنثط َٔ ايًڊػ١ ايعطبٝال١  ٖٚالصا َعٓالاٙ أْٗالا     

 ٖٞ ايًڊػ١ ا٭ّ بايٓػب١ هلِ.

ٖٳ س أْ٘ حت٢ ايتكاضٜط احله١َٝٛ ٚبػالبب ٚجالٛز   نُا إٔ اكلؿا

اٱزلًٝعٜالالال١  أَالالالا مل هتالالالب ابتالالالسا٤ٶ بايًڊػالالال١ اكلػتؿالالالاضٜٔ ا٭جاْالالالب تٴ

ايكڀالالاع اخلالالام ؾالال٬ أعالالطف  ٚأغًالالب ايىلالالٔ إٔ نتابالال١ ايتكالالاضٜط        

ٚنٌ شيو ٜػِٗ  ؛ٚايٓكاف ٜهٕٛ بايًڊػ١ اٱزلًٝع١ٜ مل نثري َٓٗا

 مل انُخ٬ٍ أ١ُٖٝ ايًڊػ١ ايعطب١ٝ.
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 :حػٔ ايتعبري بايًڊػ١ 

شٖالالب ز. ذلُالالس اكلًخالالِ إػل أْالال٘ عٓالالسَا ٜػالالتدسّ ايهاتالالب أٚ     

ٟٻ اكلتخسا ايعًُالٞ أٚ ا   َكالڀًذ َالٔ أٜال١ يػال١ أخالط٣ ؾٗالصا ٫       كلٗالين أ

َٳ ايتعبري بًػتال٘   ٔ ٫ صلٝسٴٜعٝب٘  ٫ٚ ٜعٝب يػت٘ ا٭ّ  َؿهًتٓا َع 

َٳالال  َٳالال خػٹالالٔ ٫ ٜٴ ايتػطٜالالب(  ٚنالالصيو  ٜؿكالال٘  ٔ ٫ٔ ايتعالالبري بًػتالال٘  ٚ

خؿاقالالالالات مل نالالالالٌ اجلٛاْالالالالب ٖٚالالالالصا غالالالالبب نالالالالثري َالالالالٔ اٱ  ؛يػتالالالال٘

أٚ حتالالال٢ مل ب٦ٝالالال١  ا٭نازؿلٝالالال١ ايسضاغالالال١ٝ أٚ ايعًُٝالالال١ أٚ اٱع٬َٝالالال١  

 ايعٌُ.

ايػالال٪اٍ ايتالالايٞ عًالال٢ أحالالس ايؿالالباب بعالالس إٔ     نالالثريٶا َالالا أطالالطحٴ 

أؾطح ي٘ َػأي١ ؾٝعٜا١ٝ٥ قعب١ اغتعكت عًٝ٘  أطسا عٔ طايالب  

ا حتالال٢ ًڃالالت ايػالال٪اٍ يػٜٛٽالال  يالالو ؾٝعٜالالا٤غ أّ حًډ  دلتٗالالس(: ٖالالٌ ؾالالطحتٴ  

 ؾكٗت َػاض احلٌغ

ػال١  عًل ز. خايالس ايطزٜعالإ بالإٔ ايالبعم قالس ٜكًالٌ َالٔ أُٖٝال١ ايًڊ        

 بالٌ إٕ ايالبعم ٜكالٍٛ يالو: ٫      ٜٚطاٖا ؾكنل ٚغال١ًٝ يتٛقالٌٝ اكلعًَٛال١   

 سٖا.تعك 

 :٘تطتٝب يػات ايعا   ػب ا٭١ُٖٝ ٚأغباب 

ل عًال٢ َالس٣ ايتعآَالا بايًڊػال١     شنط ز. ضٜام زلالِ؛ قبالٌ إٔ أعً ال   

    ٛ اكلٗالالين ٚايؿدكالالٞ  زعْٛالالا     ٜغلايعطبٝالال١ مل تعا٬َتٓالالا عًالال٢ اكلػالالت

غالالالالباب ٖالالالصٙ ا٭ُٖٝالالالال١. َعىلالالالالِ  ْٓىلالالالط ٭ٖالالالالِ ايًڊػالالالات مل ايعالالالالا  ٚأ  

ٓٻ  ؿت تطتٝالب يػالات ايعالا   ػالب ا٭ُٖٝال١ نايتالايٞ:       ايسضاغات قال

١  الالالالالالالالايؿطْػٝ -3  (ٔالالالالالالالالالاكلاْسضٜ  ايكالال١ٝٓٝ -2  ١الالالالالالالالالاٱزلًٝعٜ -1 

 (.ا٭كلا١ْٝ -7ايطٚغ١ٝ   -6 ايعطب١ٝ  -5ا٫غبا١ْٝ  -4
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 أَا أغباب ٖصٙ ا٭١ُٖٝ ؾٗٞ:

 احلكٍٛ ع٢ً اكلعطؾ١. -

 يتٛاقٌ َع اٯخطٜٔ.ا -

 ايتٓكٌ ٚايػؿط بػٗٛي١. -

 اٱحػاؽ باحل١ٜٛٝ. -

 اغتٝعاب ٚاغت٬ٗى ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ. -

 ايتٛاقٌ ايسبًَٛاغٞ ٚايسٚيٞ. -

إشا ْىلطْا إػل أغباب ٖصٙ ا٭١ُٖٝ ؿلهٓٓالا بػالٗٛي١ اغالتٝعاب    

ْٶالالا( ايعالالطب بؿالالهٌ عالالاّ ايأغالالباب عالالسّ اٖتُالالاّ  ٚضؼلالالا  عالالعٚف أحٝا

ًڊػ١ ايعطب١ٝ مل ايعكط احلالايٞ. ٚبڀبٝعال١   ٚايؿباب بؿهٌ خام باي

ؾالها٫ت ٚايػالعٞ حلًالٗا يالٝؼ بٝالس      احلاٍ ؾإٕ ايتعاٌَ َع ٖالصٙ اٱ 

 ايًڊػٜٛغل ٫ٚ ا٭زبا٤.

بًػتٓالالالالالا ايعطبٝالالالالال١ ٚاحملاؾىلالالالالال١ عًٝٗالالالالالا  ْطٜالالالالالس ا٫عتالالالالالعاظٳ  ْعالالالالالِ

يهالالالالالالٔ   ٚاغالالالالالالتدسَٗا قالالالالالالسض اٱَهالالالالالالإ مل حٝاتٓالالالالالالا ايعًُٝالالالالالال١    

ٌټ   ٌ َالالالع َػالالالببات  ذلالالالسٚزٶا َالالالا   ْتعاَالالال   إزلاظْالالالا مل شيالالالو غالالالٝىل

اشلؿالالالالام أُٖٝالالالال١ ايًڊػالالالال١ ايعطبٝالالالال١ عًالالالال٢ َػالالالالت٣ٛ ايعالالالالا . ٚنُالالالالا   

ٓا اهلل بالالإٔ ايكالالطإٓ ْالالعٍ بايًڊػالال١    قالالاٍ أحالالس ايالالع٤٬َ:  يالال٫ٛ إٔ خكٻالال    

 ؛ايعطبٝالالال١ ٖٚالالالٛ اكلًالالالِٗ كلالالالا ٜعٜالالالس عالالالٔ بًٝالالالٕٛ َالالالٔ غالالالهإ ا٭ضم       

يهالالالإ اٖتُالالالاّ ايعالالالا   ٚسلالالالٔ جالالالع٤ َٓالالال٘( بايًڊػالالال١ ايعطبٝالالال١ أقالالالٌ        

 اٯٕ . ؼلطاحٌ نبري٠ عُا ْؿاٖسٙ

ُٶالا.       ٚتط٣ ز. ٚؾا٤ طٝب١ إٔ احلهالاض٠ ٫ تتجالعأ  ٖٚالصا ضأٜالٞ زا٥

ُٶالا          عٓسَا نٓٻال  ا عىلُالا٤ نالإ نالٌ ؾال٤ٞ َٚالٔ نالُٓ٘ ايًڊػال١ عىلٝ

 ٚعٓسَا ٖبڀٓا بسٜٓٓا ٚعًُٓا غكنل نٌ ؾ٤ٞ َعٓا.
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 :عٛاٌَ اظزٖاض ايًڊػ١ 

غالٓٛات طًٜٛال١ َٓؿالػًڄا بػال٪اٍ:      ٚشنط ز. ظٜاز ايسضٜؼ؛ ولًًتٴ

ايًڊػالالات ا٭جٓبٝالال١ أّ ايًالالٗجات    :ا يًػالال١ ايعطبٝالال١ أُٜٗالالا أنثالالط تٗسٜالالسٶ  

ايعاَٝالالال١غ ٚقبالالالٌ إٔ أتٛقالالالٌ إػل جالالالٛاب إٔ ايًڊػالالالات ا٭جٓبٝالالال١ أؾالالالس     

تٗسٜالالسٶا  انتؿالالؿت إٔ ٖٓالالاى تٗسٜالالسٶا أنالالرب َُٓٗالالا    ْٓتبالال٘ يالال٘   

ٖٚالالٛ ٜتُالالسز ٜٚٓتؿالالط غالالطٜعٶا غالالطٜعٶا. أعالالين بالالصيو ا٫عتكالالاز ايالالصٟ        

يٝػت ٚغ١ًٝ يًتعالبري   ٜتٓا٢َ عٓس اجلٌٝ اجلسٜس خكٛقٶا بإٔ ايًڊػ١

عالالٔ اهلٜٛالال١ بالالٌ ٖالالٞ ٚغالال١ًٝ يًتٛاقالالٌ ؾكالالنل.   بطغالالٛر ٖالالصا اكلؿٗالالّٛ      

غتكالبذ َكاَٚتٓالا    اكلػًٛهل  ايصٟ تهاؾخال٘ ايْٝٛػالهٛ باكلٓاغالب١(   

 َٔ ايعب . بٶاػات ا٭جٓب١ٝ أٚ ايعا١َٝ نطيًڊ

مل ايتعالالبري عالالٔ   ػالال١ أُٖٝالال١ڄ أطالالسا ٖٓالالا عالالٔ ايالالصٜٔ ٫ ٜالالطٕٚ يًڊ   

أ١ُٖٝ ي١ًٜٛٗ ْؿػٗا ؾٗ٪٤٫ قه١ٝ أخالط٣  اهل١ٜٛ  أَا ايصٜٔ ٫ ٜطٕٚ 

 ٫ ٜڀٝكٗا ْكاؾٓا اٯٕ.

ايتالالالالاضٜذ  ٕٻإغالالالالبل إٔ قًالالالالت ٖٓالالالالا  ٚمل أنثالالالالط َالالالالٔ َٛنالالالالع   

قاَالت   اٱْػاْٞ ايكسِٜ ٚاحلسٜ    ٜػجٌ يٓالا حتال٢ اٯٕ حهالاض٠ڄ   

بػري يػتٗا. ؾإشا نٓالا ْتبالان٢ نالثريٶا عًال٢ حهالاضتٓا ايالت غالازت        

إٔ ْعًالالِ إٔ ايًڊػالالال١   ،الالِ بالالازت  ْٚطٜالالس اغالالالت٦ٓاف احلهالالاض٠  ؾٝجالالب     

 ايعطب١ٝ ٖٞ ايطقٝـ ايصٟ صلب إٔ تٓڀًل َٓ٘ غؿٔ احلهاض٠.

ٖالالصا ٫ ٜعالالين أبالالسٶا ايتكًٝالالٌ َالالٔ أُٖٝالال١ إتكالالإ ايًڊػالالات ا٭جٓبٝالال١    

اكلتٓؿص٠  يهٓ٘ ٜعين ايتكًٌٝ َٔ أ١ُٖٝ ا٫عتكاز بإٔ اعتُازْا ع٢ً 

 ايًڊػات ا٭جٓب١ٝ غٝهؿٝٓا يكٓع ايتخهط.

٥ع١ بإٔ ايًڊػال١ تعًالٛ ٚتعزٖالط حالغل تعًالٛ      نًٓا ٜعطف اكلكٛي١ ايؿا

حهالالالاضتٗا  ٚايعهالالالؼ بالالالايعهؼ. يهٓٓالالالا قالالالس ْتؿاجالالالأ ؼلكٛيالالال١       
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تالالالاضٜذ ايؿالالالعٛب  بالالالإٔ   مل َعانػالالال١ ٜكٛهلالالالا بعالالالم اكلتدككالالالغل   

ٟٸ احلهالالاض٠ ٖالالٞ ايالالت تعًالالٛ ٚتعزٖالالط حالالغل تعًالالٛ يػتٗالالا. يالالٔ أضجٿالال       ذ أ

  بٌ غأتطى شيو يؿطغإ ايكه١ٝ ايث١،٬ يٝؿٝالسْٚٓا  اكلكٛيتغل أقذټ

 ِٜٗ ٚيًع٤٬َ اكلٗتُغل مل اكلًتك٢.بطأ

ٛټ َالٔ أغالباب    ؾإٕ احلهاض٠ غالببٷ   ض ز. حػٓا٤ ايكٓٝعريمل تك

يػال١ َالا    ؼلع٢ٓ إٔ احلهالاض٠ ٫ تكالٓع ،الطا٤ٳ     اظزٖاض ايًڊػ١ ٚاْتؿاضٖا

أيكٗالالا مل حالالاٍ ناْالالت مل شاتٗالالا ٫ ؽلًالالو شيالالو    تٚؽلٓخٗالالا قٛتٗالالا ٚ

ا حسا مل ٚيهٔ احلهاض٠ تػاعسٖا ع٢ً ايُٓٛ ٚا٫ظزٖاض  ٖٚٛ َ

س ناؾال١. ٖٚالصا   عٴا عًال٢ ايكټال  ايسٚي١ ايعباغ١ٝ حغل اظزٖطت حهالاضٜٽ 

عٗا مل حكٍٛ َعطؾٝال١ نالثري٠   ٜهالٔ    غِٗ مل اظزٖاض ايًڊػ١ ٚتٛغټأ

تالالأتٞ تطـلالال١ ايعًالالّٛ رُٝالالع ؾطٚعٗالالا إػل ايًڊػالال١   ٚايعالالطب ٜعطؾْٛٗالالا  

ايعطبٝالالالال١ مل َكسَالالالال١ شيالالالالو. ٚبؿهالالالالٌ ايُٓالالالالٛ احلهالالالالاضٟ مل بػالالالالساز   

ْثالالالطٶا ٚؾالالالعطٶا نالالالثريٶا َالالالٔ اكلؿالالالطزات ٚاكلؿالالالاِٖٝ        اغالالالتٛعبت ايًڊػالالال١  

جبت عٔ اكلعجِ ايعطبٞ بػبب ظَهاْٝال١ ؾهالط٠   احلهاض١ٜ ايت حٴ

ٕٵ ا٫حتجالالاج ايالالت قٝٻالال  ٕٵ ست ايًڊػالال١ بعَالالإ َٚهالالإ إ مل  مل ايبازٜالال١ ٚإ

 ا٭َكاض.

ٚا٭َالالالالط ْؿػالالالال٘ ٜٓڀبالالالالل أٜهالالالالا عًالالالال٢ ايسٚيالالالال١ اٱغالالالال١َٝ٬ مل      

ع ٚأضحالالب  ؾخالالسا  ا٭ْالالسيؼ  حالالغل خطجالالت ايًڊػالال١ إػل آؾالالام أٚغالال     

 ايًڊػات اااٚض٠ هلا مل شات اكلهإ ٚايعَإ.بغل ايت٬قذ بٝٓٗا ٚ

   ٚ َالالا ٖالالٛ َالالا ٜعالالين إٔ احلهالالاض٠ ٚايًڊػالال١ ٚجٗالالإ يعًُالال١ ٚاحالالس٠  

ٜعالالين أٜهٶالالا إٔ احلهالالاض٠ ٫ تطؾالالع َالالٔ ؾالالإٔ يػالال١ ٫ ؽلًالالو َكَٛالالات    

إٕ ايسٚيالال١ ايعثُاْٝالال١ ايالالت   :ِخالالؾهُالالا شنالالط ز. ذلُالالس اكلً   ايكالال٠ٛ

٭ْٗالا يػال١    ؛ٗاتٖا احلهاضٟ   تػتڀع ؾطم يػأ َسع٢ً ايطغِ َ
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يالالالٝؼ يالالالالسٜٗا َكَٛالالالات ايًڊػالالالالات ايكٜٛالالالال١ ْالالالاٖٝهِ عالالالالٔ اْتؿالالالالاضٖا    

 ٚاظزٖاضٖا.

٫ تػالتڀٝع   ضؼلالا ط هلا َٔ ق٠ٛ ٚحهٛض نُا إٔ ايًڊػ١ َُٗا تٛؾډ

ؾايًڊػالال١ ايعطبٝالال١ عًالال٢    حهالالاضٟ ٜثطٜٗالالا.  إٔ تعزٖالالط أٚ تُٓالالٛ زٕٚ َالالسٍّ 

ؾالعط ٚخڀابالال١    ب٬غال١ بكٝالت يػالال١ځ  ؾكالالاح١ ٚ ايالطغِ َالٔ نْٛٗالالا يػال١ځ   

ٚ  تِٓ ٚتتػع آؾاقٗا إ٫ بعس دلال٤ٞ اٱغال٬ّ ايالصٟ غالاعسٖا ٚؼلالا      

ؽلًهالال٘ َالالٔ آيٝالالات ايُٓالالٛ ٚايتهالالا،ط ٚايتٛايالالس با٫ؾالالتكام ٚااالالاظ      

ٌٻ  اكلػالالالالتجسات َالالالالٔ َؿالالالالاِٖٝ   ٚايتعطٜالالالالب  عًالالالال٢ إٔ تػالالالالتٛعب نالالالال

َٚكالالالڀًخات ٚعًالالالّٛ   ٜهالالالٔ ايعالالالطب ٜعطؾْٛٗالالالا  ؾٓؿالالالأت عًالالالّٛ  

عًّٛ ايعطب١ٝ نايٓخٛ ٚايكطف ٚايعطٚم ٚايبٝالإ   ا َٔجسٜس٠ بس٤ٶ

  ٚعًّٛ ايتؿالطٜع َٚالا تال٬ شيالو َالٔ تكعٝالس ٚٚنالع يًُعالاجِ         عسٜبٚاي

ٚاكل٪يؿالالات بأْٛاعٗالالا  ٚقالالٛيڄا إػل عًالالّٛ ايهالال٬ّ ٚاكلٓڀالالل  ٫ٚحكڄالالا   
ّ ٚٴ _ مل ايعكالط ايعباغالالٞ طسٜالسٶا  _ نايڀالالب   نالالعت رلتًالـ ايعًالالٛ

طٜانالٝات  بؿهالٌ   ٚايكٝسي١ ٚايهُٝٝا٤ ٚايبكطٜات ٚاهلٓسغال١ ٚاي 

حطنالالال١ اياـلالالال١ ٚزخالالالٍٛ نالالالثري َالالالٔ أٖالالالٌ ا٭َكالالالاض اكلؿتٛحالالال١ مل 

 اٱغ٬ّ.

َٔ جاْب٘ ٜعتكس ز. ذلُس اكلًخِ إٔ اظزٖاض ايًڊػ١ ٚغال١ًٝ َُٗال١   

َثالالايغل: اياـلالال١ مل ايعكالالط ايعباغالالٞ  ٫ظزٖالالاض احلهالالاض٠  ٚيٓأخالالصٵ

ٚاظزٖاض عًّٛ ايعطب  بٌ ٚتػًػٌ ايعطب١ٝ مل اي٬ت١ٝٓٝ ايت اقتبػالت  

 .هٶاٖصٙ ايعًّٛ َٚٔ احلهاض٠ أٜ َٔ

َثالالالالالالاٍ َعالالالالالالانؼ؛ احلهالالالالالاض٠ ايعثُاْٝالالالالالال١ اكلُتالالالالالالس٠  ٖٚٓالالالالالاى  

 اكلعُالالالالالاض ٚايػٝاغالالالالال١ ٚا٫قتكالالالالالاز( ٖالالالالالٌ أز٣ إػل اْتؿالالالالالاض ايًڊػالالالالال١     

 ايعثُا١ْٝغ
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مل َالالساخًت ا٭ٚػل أؾالالطت إػل  ايؿٗالالِ ايكطا٥الالٞ  نُؿالاله١ً    

أقكالس    ذ ٚايؿكاح١. ٖٚصا َٔ شاىيػ١ أعڀٝٗا أٚي١ٜٛ ع٢ً ايتؿكټ

ٗالالِ ايكطا٥الالٞ اجلٝالالس يًػتٓالالا غالالٝجعًٓا ْتؿالالاِٖ أؾهالالٌ  ْٚؿٗالالِ     إٔ ايؿ

ْٚتأَالالٌ ُٜٚٓالالٛ احلالالؼ ايتالالأًَٞ ٖٚالالٛ أغالالاؽ ا٫غتهؿالالاف ٚايؿالالتذ    

 ايعًُٞ.

ايّٝٛ َُٗتٓا عػري٠ ؾ٦ٝٶا َا  ؾعًٝٓا ٚاجبالإ يٓٓالاؾؼ: احلالصم    

 مل يػتٓا  ٚإتكإ اٱزلًٝع١ٜ.

أنالالاؾت ز. ٚؾالالا٤ طٝبالال١؛ َٚالالٔ ٖٓالالا زلالالس خڀالالط ايعاَٝالال١ ٚايًڊػالال١      

 ػ١ ايعطب١ٝ.١ٝ مل حاٍ عسّ ايتسضٜؼ ايكٟٛ يًڊا٭جٓب

غالالبل إٔ شنالالطت مل ٖالالصٙ ااُٛعالال١    ٚنُثالالاٍ هلالالصا اخلڀالالط 

عبس اهلل ايسْإ ايصٟ جعٌ ايتعًالِٝ مل َطحًال١ ايطٚنال١ مل     . طب١ ز

 طبت٘ بايًڊػ١ ايؿكالخ٢  ٚنٝالـ أز٣ إتكالإ ايؿكالخ٢ إػل غالطع١      

ٚايعاَٝال١ عًال٢   ايكطا٠٤  حٝ  إْٻ٘ ٜبسٚ إٔ اكلذ ٜتعاٌَ َالع ايؿكالخ٢   

 يهٔ َتساخًتإ.ٚأُْٗا يػتإ َٓؿكًتإ 

 ايًڊػ١ ٚغ١ًٝ أّ غا١ٜغ 

ٖالالٌ ايًڊػالال١ ٚغالال١ًٝ أّ غاٜالال١غ َالالٔ ايػالالٌٗ   :تػالالا٤ٍ ز. ضٜالالام زلالالِ

ا٫قتٓالالالاع بأْٗالالالا ٚغالالال١ًٝ يتخكٝالالالل ا٭ٖالالالساف ايػالالالت١ ايالالالت تالالال٪زٟ إػل    

ٗالالا مل اكلساخًالال١ قبالالٌ ايػالالابك١. أَالالا إٔ تهالالٕٛ  أُٖٝتٗالالا ٚايالالت شنطتٴ

ؾٓختاج   ا١ٜ ٖٚٞ ايت تعزٖط حهاض٠ ايؿعٛب بػببٗاايًڊػ١ ٖٞ ايػ

 إػل َٔ ٜكٓعٓا بصيو.

أؾاض ز. ظٜاز ايسضٜؼ إػل إٔ ايًڊػال١ يٝػالت غاٜال١ مل حالس شاتٗالا       

ٔٷ   أغاغالٞ مل   يهٓٗا أنرب َٔ إٔ تهٕٛ دلطز ٚغ١ًٝ. ايًڊػال١ ضنال

بٓا٤ اهلٜٛال١  ٚا٫عتالعاظ باهلٜٛال١ ٖالٛ عٓكالط ض٥الٝؼ مل بٓالا٤ احلهالاض٠         

 ٚايتكسّ.
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تأغالالالٝؼ  احتؿايٝالالال١ ايٝالالالّٛ ايعالالالاكلٞ يًػالالال١ ايعطبٝالالال١( ٫     ٚيالالالصا  ٻ

ػالال١ ايهالالاز  ٚيهالالٔ   يهٝالالٌ اكلالالسا٥ذ اكلهالالطٚض٠ يًڊ   يتهالالٕٛ َٓاغالالب١ڄ 

ٱع٤٬ َٓػٛب ا٫عتعاظ بايًڊػ١ ايعطب١ٝ عٓس ايؿالباب   يتهٕٛ ؾطق١ڄ

َٶالالالا ٚتهالالالطاضٶا أ٩َالالالٔ بالالالإٔ  اكلالالالسخٌ احلكٝكالالالٞ   ؛ خكٛقٶالالالا ٭ْالالالين زٚ

  ٫ ٜهُالٔ مل نثالط٠ َالسضلٗا    ٚايؿعاٍ يطؾع َها١ْ ايًڊػال١ ايعطبٝال١  

 بٌ مل نثط٠ اغتدساَٗا .

أنالالالاف ز. خايالالالس ايطزٜعالالالإ أْالالال٘ للالالالا ؿلهالالالٔ ٬َحىلتالالال٘ مل      

ؾالالٛاضعٓا َالالٔ عبالال  بايًڊػالال١ ايعطبٝالال١ ٚجالالٛز ذلالال٬ت  اضٜالال١ نڂتبالالت    

يٛحاتٗا بًػال١ عطبٝال١ ضنٝهال١؛ ؾتجالس بعهالِٗ ٜٴػالكنل اٍ ايتعطٜالـ        

َالالالٔ ايهًُالالالات  أٚ ٜٓكالالالب ٜٚطؾالالالع ٚصلالالالط زٚؾلالالالا عٓاٜالالال١ بايكاعالالالس٠  

 ايٓخ١ٜٛ.  

ٚقالالس تالالبغل يالالٞ إٔ بعالالم خڀالالاطٞ ايًٛحالالات ٖالالِ َالالٔ اجلٓػالال١ٝ     

ايبانػالالالتا١ْٝ ٚاهلٓسٜالالال١ ايالالالصٜٔ أخالالالصٚا ٖالالالصٙ اكلٗٓالالال١ ي٬غالالالاظام        

ٟ ختؿ٢ اخلڀډاؾ  ٚأقالبخت ايعطبٝال١ َػالتباح١ڄ     اهل ايعطبٞ ٚايػالعٛز

 َٔ ايعجِ.  

ٜٛجالالالس قالالالطب َٓعيالالالٞ ذلالالالٌ خهالالالاض ٚؾٛانالالال٘ نڂتبالالالت يٛحتالالال٘   

ى أخڀالا٤ أؾالٓع َالٔ شيالو     ٖٚٓا  ٖهصا  ذلٌ بٝع ايتُٛض ٚخهاض(

 ا ؾاٖسٖا مل ؾٛاضعٓا.َ٪ش١ٜ يًبكط ٫ بس إٔ ايبعم َٓٻ

 ؼ الالالالالالالساّ احلالالالالالٞ ٚاْعالالالالالالصٚم ا٭زبالالالالال١ بالالغل ايتالالالالالالال١ ايعطبٝالالالالالالالايًڊػ

 ٞ:الالالالالاجلُاي

أنثالالط َالالٔ َالالط٠ إػل قهالال١ٝ    شنالالط ز. خايالالس ايطزٜعالالإ؛ أؾالالطتٴ  

١ ايتعًُٝٝال١    ايتصٚم ا٭زبٞ  ٚأْ٘ يالٝؼ نالُٔ اٖتُاَاتٓالا مل ايعًُٝال    

 ٚأْٓا ٫ ُْٓٝ٘ عٓس ايٓاؾ١٦ َٓص ْع١َٛ أولؿاضِٖ.



74

 –1029     
42 

ُٻ     ٢ مل اكلػالالت٣ٛ اجلالالاَعٞ  قالالخٝذ أْالال٘ ٜٛجالالس َالالاز٠ بٗالالصا اكلػالال

ؾُا ًٜؿت ا٫ْتباٙ ٖٛ إٔ   تكسؿلٗا يًڀ٬ب يهين ٫ أعطف ططٜك١ځ

نثريٶا َٔ ط٬ب اجلاَع١ يٝؼ يسِٜٗ ٖالصا احلالؼ اجلُالايٞ بايًڊػال١     

 ضٚا١ٜ.ا ٚأزبٗا َٔ ؾعط ٚقك١ ٚايعطب١ٝ َٚؿطزاتٗا ٚتطانبٝٗ

ٝٶالال ٚقالالس ؾهالالطتٴ    أٟ  احلالالؼ اجلُالالايٞ    ٖالالصٙ اكلػالالأي١ مل ا ًَ

ٕ شيالالو احلالؼ ٜٓعالسّ حتالال٢ مل ايٓىلالط يٮؾالٝا٤ ا٭خالالط٣؛     أؾتالبغل يالٞ   

نا٭عُالالاٍ ايؿٓٝالال١ َالالٔ يٛحالالات ٚضغالالَٛات َٚكڀٛعالالات َٛغالالٝك١ٝ       

 ْػا١ْٝ تعٛز إػل حكب تاضطل١ٝ قسؿل١. إ ٚيٝؼ غٓا٤(  ٚآ،اض ٚبكاٜا 

ْعالساّ احلالالؼ اجلُالالايٞ  اَالالط نالصيو ؾخػالالب؛ بالالٌ إٕ  ٚيالٝؼ ا٭ 

      ٍ ٚيالصيو   ؛ٜتعس٣ إػل َىلاٖط ايب٦ٝال١ َالٔ ْبالات ٚحٝالٛإ ٚجبالاٍ ٚضَالا

  زلس ايڀؿالٌ عٓالسْا ٚبعالم ايهبالاض ٜعبثالٕٛ بايب٦ٝال١ بكالٛض٠ َطٜعال١        

ِْٗ ٫ ٜطٕٚ إبٌ   ٚنٌ شيو بػبب عسّ تكسٜطِٖ جلُايٝات ايب١٦ٝ

ٝٛاْالالالات تًالالالو اجلُايٝالالالات. ٜالالالتِ بٗالالالصا اخلكالالالٛم ايكهالالالا٤ عًالالال٢ احل

بكالالٝسٖا  ٚقڀالالع ا٭ؾالالجاض ٚإتالال٬ف اٯ،الالاض ٚضؼلالالا طُػالالٗا ٚتػالالٝري      

 َعاكلٗا زٚؾلا حاج١ إػل شيو.

ٖالالالصا ايعبالالال  ٚاْعالالالساّ احلالالالؼ اجلُالالالايٞ ٜٓػالالالخب عًالالال٢ يػتٓالالالا   

َٔ اجلُايٝات ٚخاق١ مل ايؿعط  انبريٶ اايعطب١ٝ ايت تهتٓع عسزٶ

ٌٻ   إٔ  الالس عٓالالس ايٓاؾالال١٦ اكلتالالصٚم  ايعطبالٞ َالالٔ رلتًالالـ ايعكالالٛض؛ إش قال

يًؿعط ايؿكٝذ  ؼلا مل شيو ايؿعط احلالسٜ  باانٝبال٘ ايالت تؿالص     

عٔ قاعس٠ ايؿعط ايه٬غٝهٞ اكلٛظٕٚ ٚاكلكؿال٢. ٖٓالاى اْكالطاف    

عالطم  ؾب٘ تاّ عٔ ايؿعط بسيٌٝ ْسض٠ زٚاٜٚٔ ايؿعط ايؿكٝذ ايالت تٴ 

قتٓا٤ ٚقطا٠٤ اٚإٕ نإ ا٫ اٙ ٖٛ سلٛ   يًبٝع مل َعاضم ايهتب

  ايطٚا١ٜ.
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ـ يتالالٛحټ ـ ايصا٥كالال١ اْعهالالاؽٷِ إٔ تالالٛحټٜٚالالط٣ ز. ذلُالالس اكلًخالال

ؾإْالال٘ ؿلهالالٔ إٔ    ا٭خالال٬م ٚايڀبالالاع. بُٝٓالالا مل ضأٟ ز. ٚؾالالا٤ طٝبالال١    

ٜ٪زٟ تسضٜب ايصا٥ك١ إػل أ،ط إصلابٞ ع٢ً ا٭خ٬م ٚايڀباع. أنالاف  

ز. ذلُالالس اكلًخالالِ أْالال٘ ٫ ؾالالو ٚللالالا ٖالالٛ َعالالطٚف عالالٔ اخلالالنل ايعطبالالٞ 

ًالالِ ٚاحالالااّ ِ ايكالالرب ٚاحلؾٗالالٛ ٜعً الال  خالال٬مٔ ا٭ٚاحااؾالال٘ أْالال٘ ضلػٿالال

 ٘ ٕ     ايٓىلاّ. مل ايػٝام ْؿػال ُٿال   :تػالا٤ٍ ز. خايالس ايطزٜعالا ٞ نٝالـ ْٓ

    ِ ٕ شيالو ؿلهالٔ إٔ ٜالتِ َالٔ     إ :ٖصٙ ايصا٥كال١غ أجالاب ز. ذلُالس اكلًخال

تؿالالجٝع ايؿالالٔ ايطاقالالٞ  ٚتكًٝالالٌ ايػالالعاض   ٚخالال٬ٍ ايتعًالالِٝ ٚاٱعالال٬ّ   

 ايتؿجٝعٞ يًهط٠  عهؼ اجلُايٝات ٖٛ اجلاْب احلطنٞ(.

 ـلايٝات ايًڊػ١ ايعطب١ٝ: 

شٖب ز. خايس ايطزٜعإ إػل إٔ َٔ ـلايٝات ايًڊػ١ ايعطب١ٝ ايالت  

ٛټ ع أؾالالهاٍ   ْتٓاٚهلالالا حطٚؾٗالالا ٚططٜكالال١ نتابتٗالالا  إنالالاؾ١ إػل تٓالال

 خل(. إ .اخلنل ايعطبٞ  ْػذ  ضقع١  ،ً   زٜٛاْٞ  نٛمل..

نالالبري َالالٔ ايؿٓالالاْغل ايتؿالالهًٝٝغل ايعالالطب ٚغالالري     ٖٚٓالالاى عالالسزٷ

ٛ ايعالالطب للډالال نالالٛع يًٛحالالاتِٗ ايؿٓٝالال١.  ٔ ٚولؿالالٛا احلالالطف ايعطبالالٞ نُ

ٍ  ٚقالس (. 1943  ٚيعٌ أؾٗطِٖ ايؿٓإ اكلكطٟ أفلالس َكالڀؿ٢    قالا

ٛ  اٱغباْٞ ايطغاّ قالٍٛ إيٝٗالا   ايٛ أضزت ْكڀال١  أقكال٢  إٕ:  بٝهاغال

يٝٗا َٓص ظَالٔ بعٝالس . ٚايٓكڀال١    إاخلنل اٱغ٬َٞ قس غبكين  ٚجستٴ

ايت أضاز ايٛقٍٛ إيٝٗا ٖٞ احلطن١ ٚايتٓاغِ اجلُالايٞ مل ايًٛحال١   

 .اكلطغ١َٛ

ؾالالتعل بالالاحلطف ٚاخلالالنل ايعطبالالٞ   اٖٚٓالالاى َالالٔ غالالري ايعالالطب َالالٔ   

ٌٻ  ٚـلايٝاتُٗالالالا أؾالالالٗطِٖ اخلڀالالالاهل ايانالالالٞ حاَالالالس اٯَالالالسٟ   يعالالال

ٔ غالالهإ زٜالالاض بهالالط  ٚايالالصٟ حكالالٌ َالال ٖٚالالٛ  (1891-1982 
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ع٢ً عس٠ جالٛا٥ع بػالبب عٓاٜتال٘ ايؿا٥كال١ بالاخلنل ايعطبالٞ ٚٚنالع٘ مل        

 اكلهإ اي٥٬ل ب٘. 

اي٘ بالاحلطف اي٬تالٝين   ٚقس ٜعالٛز إيػالا٤ احلالطف ايعطبالٞ ٚاغالتبس     

ٕ  َٔ ا٭تطاى خٛف إػل( بعس َٚا 1923مل تطنٝا أتاتٛضى    طػٝالا

ل ا٭تالطاى  احلطف ايعطبٞ ٚتعًڊمل  للث١ً ،كاؾتِٗ ع٢ً ايعطب١ٝ اهل١ٜٛ

 ب٘.

َٶ اعطبٶبٛقؿٓا  يًدنل ايعطبٞ بػالبب   اناؾٝٶ اقس ٫ ْعري اٖتُا

  ٘  اعتٝازْالالالا عًٝالالال٘  يهالالالٔ غريْالالالا َالالالٔ اكلػالالالًُغل ضلاَْٛالالال٘ ٜٚعڀْٛالالال

بػبب اضتباط٘ بايكطإٓ ايهطِٜ  أقٍٛ شيو َالٔ ٚاقالع    بايػ١ڄ قسغ١ٝڄ

ٔ ٜتعًُٕٛ مل جاَع١ َا كلػت٘ َٔ بعم ايڀًب١ ا٭ؾاضق١  ايعجِ( للډ

 اكلًو غعٛز.

 :زٴٚض ايٓؿط ٚاغتدساّ ايتخطٜـ ٚايتعٜٚط 

أٚضز أ. إبالالالالطاِٖٝ آٍ غالالالالٓإ خالالالالربٶا عالالالالٔ زاض للالالالالسٚح عالالالالسٚإ     

مل إٔ ٜكالالطأ نالالٌ ايعالالطب َالالا    اْڀ٬قڄالالا َالالٔ أَٓٝالال١    ٜؿٝالالس:  *يًٓؿالالط

أبالالٞ  ضغالالاي١ ايػؿالالطإٜػالالتڀٝعٕٛ َالالٔ ايالالااا ايكالالسِٜ  ضجعالالت إػل  

يٛنعٗا بغل أٜسٟ ايكالطا٤ عالرب  إعالاز٠ قالٝاغتٗا   أٟ      ايع٤٬ اكلعطٟ

بؿهٌ أغاغٞ اغتبسيتٴ ايهًُات ايػطٜب١ ايبا٥س٠ بأيؿالاول عازٜال١   

 نٝب ٚاجلٌُ .بإعاز٠ قٝاغ١ بعم اياا ٜؿُٗٗا ايكاض٨  ٚقُتٴ

ل أ. إبالالطاِٖٝ عًالال٢ ٖالصا اخلالالرب شانالالطٶا أْال٘ ٜٴعڀالالٞ ؾلٛشجٶالالا   ٚعًډال 

عٔ نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َالع ايًڊػال١ ايعطبٝال١.   ٜهالٔ َالٔ حكٗالِ ايتػالٝري        

ؿالام  نٕٛ ايهًُات ايت ٜكٛيٕٛ عٓٗا با٥س٠ ٖٞ ايالااا ايالصٟ ٜٴ  

 بٓا احملاؾىل١ عًٝ٘.

                                                           
?s=12https://twitter.com/adwanph/status/1085623401681772550*  

 

https://twitter.com/hashtag/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%8A?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%8A?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%8A?src=hash
https://twitter.com/adwanph/status/1085623401681772550?s=12
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 انُا عًل ز. ضٜام زلِ بأْ٘ إشا نالإ ٖالصا ا٫غالتبساٍ غالببٶ    

ط٬ع ايعُّٛ ع٢ً تالطاا قالسِٜ ْعتالع بال٘  ؾًُالاشا ْكاَٚال٘ ْٚعالام        ٫

ا٭ضؾالـ   عًٝ٘غ أيٝؼ شيو أؾهٌ َٔ إٔ تبك٢ تًالو ايهتالب حبٝػال١ځ   

َٳ ٔ ٜطٜسٖا باكلؿطزات ايكسؿل١ ؿلهٓال٘ ايطجالٛع إػل   مل اكلهتباتغ ٚ

 ْػدتٗا ا٭ق١ًٝ.

َالالالالٔ جاْبالالالال٘ أنالالالالاف أ. إبالالالالطاِٖٝ آٍ غالالالالٓإ أْالالالال٘ إٕ ناْالالالالت      

اكل٪يالالالـ ٚاْتٗالالالا٤ ؾالالالا٠ احلكالالالٛم اخلاقالالال١    يٛؾالالالا٠ احلكالالالٛم َؿالالالاع١ڄ

ٌټ يالالالالٝؼ َالالالالٔ حالالالالل أٟ ؾالالالالدل تػالالالالٝري احملتالالالال٣ٛ ايًڊػالالالالٟٛ     أْالالالال٘ ٜىلالالالال

ػالالالالات أخالالالالط٣ ؾكالالالالنل. ٖالالالالصا َالالالالٔ   كبالالالالٌ مل اياـلالالالال١ يًڊ ٜٚٴ  ا٭قالالالالًٞ

ٝٽ       ا. أَالالا َالالٔ   حٝالال  أخ٬قٝالالات ايٓؿالالط ايعاكلٝالال١ ٚاكلتؿالالل عًٝٗالالا نالالُٓ

  حٝالالال  أخ٬قٝتالالال٘ ايعًُٝالالال١ ٚا٭زبٝالالال١ عًالالال٢ َػالالالت٣ٛ ايًڊػالالال١ ْؿػالالالٗا     

طالالالالالات ٚا٭عُالالالالالاٍ ا٭قالالالالال١ًٝ عٓالالالالالس تػٝريٖالالالالالا ٛتكالالالالالازّ اكلدڀبؾإْالالالالال٘ 

زبٝالالال١ ٖالالالٞ ٚايؿهالالالط٠ ا٭  تكالالالبذ ايٓػالالالذ اجلسٜالالالس٠ بالالالسا٥ٌ يًكسؿلالالال١

ٚؿلهالالالالٔ ايؿالالالالطح مل اهلالالالالٛاَـ   يػتٗالالالالا ا٭قالالالال١ًٝ ٚيالالالالٝؼ َعٓاٖالالالالا

 يًُكڀًخات ايػطٜب١.

أنالالالالاف أٜهٶالالالالا ز. ضٜالالالالام زلالالالالِ إٔ اكلڀبٛعالالالال١ ايالالالالت أؾالالالالطت     

 إيٝٗالالالالالالا ٚحػالالالالالالب ايعٓالالالالالالٛإ اكلدڀالالالالالالٛهل عًالالالالالال٢ غ٬ؾٗالالالالالالا  قالالالالالالٝاغ١

َعاقالالالالط٠ يالالالالٓل...(  ٚبايتالالالالايٞ ٖالالالالٞ تؿػالالالالري ٚتػالالالالٌٗٝ يًكالالالالٝاغ١      

ل أ. إبالالالطاِٖٝ آٍ غالالالٓإ؛ أعًالالالِ   ا٭قالالال١ًٝ ٚيٝػالالالت بالالالسًٜڄا عٓٗالالالا. عًډالالال   

يالالالس٣  شيالالالو. أقكالالالس أْٗالالالا َالالالع ايتكالالالازّ مل ايػالالالٓغل غتكالالالبذ بسًٜالالال١ڄ   

ٜٽالالالالال ا نالالالالالإ ايكالالالالالطا٤  ٚقالالالالالٝاغ١ َعاقالالالالالط٠ أٚ ططٜالالالالالط حالالالالالسٜ  أٚ أ

ُٻ  ٖالالٞ يٝػالالالت  قالال١ًٝ  ايالالصٟ ٜعالالالين تػالالٝري يػالال١ ايهتالالالاب ا٭   ٚ  ٢اكلػالال

 َٔ أخ٬قٝات ايٓؿط.
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نُالالا عًكالالت أٜهٶالالا ز. حػالالٓا٤ ايكٓالالٝعري؛ ٫ أحػالالب إٔ عاقًڄالالا      

ٖٚالٛ صلالس إقالطاضٶا قالطضلڄا       غٝڀ٦ُٔ بعسٴ إػل تًو ايالساض ٚقالاحبٗا  

 بايتخطٜـ ٚايتعٜٚط.

ٌ ا٭َالالط أنثالالط للالالا ضلتُالالٌ  ٖٚالالصا غالالري    قالالس ٜكالالاٍ إْالالٞ أفل الال  

طكٝالل     أٚهلُا: إٔ ٖصا ايعُالٌ ٜتٓالاؾ٢ َٚٓٗجٝالات   َطٜٔ٭ ؛قخٝذ

نُالا ٚنالع٘ قالاحب٘      اكلدڀٛطات ايت تٗسف إػل بع  ايهتالاب 

ط أٚ ٜهالٝـ  ل إٔ ٜػٝٿُٓا طايباتٓا أْ٘ ٫ صلٛظ يًُخك ُٓا ٚعًډؾكس تعًډ

  ٚإٕ انڀط غري باؽڈ ٫ٚ َعتسٺ نُا ؾعٌ ا َٔ ايٓلٿأٚ ضلصف ؾ٦ٝٶ

شيالالو ايطجالالٌ  ؾسْٚالال٘ اهلالالاَـ ٜثبالالت ؾٝالال٘ َالالا بالالسا يالال٘ أْالال٘ خڀالالأ أٚ        

ـ  ؾٝؿري إيٝ٘ مل اهلاَـ بعس إٔ ٜهالع ايهًُال١   ططٜـ أٚ تكخٝ

ل نتابٶالا  ا سلك ال بغل قٛغغل ٚبعسُٖا ضقِ اٱحاي١. ٖصا مل حاٍ نٓٻال 

  ٘ عًال٢     ٜػبل طكٝك٘  ؾُا بايٓا مل ططٜـ نتاب غالبل طكٝكال

 ٖصا ايٓخٛ اكلؿغل.  

س عٓالس ا٭خالص   ا٭َط ايثاْٞ إٔ َٓٗجٝالات ايبخال  ايعًُالٞ ت٪ن ال    

ٟٿ اكل٪يالالـ  ؾعٓالالس اقتبالالاؽ ْالالل َٓالال٘   نتالالاب عًالال٢ حؿالاليل حالالل   َالالٔ أ

صلب إ،بات شيو بغل َعزٚجغل ٚعسّ تػٝري أٟ ن١ًُ َٓ٘. أَا عٓالس  

ا٫قتبالالالالاؽ بالالالالاكلع٢ٓ ؾٝجالالالالٛظ ايتعالالالالبري بهالالالال٬ّ ايباحالالالال  زٕٚ تػالالالالٝري 

ايؿهالالط٠ ٫ٚ حاجالال١ إػل اكلالالعزٚجغل  ٚمل نالال٬ ا٭َالالطٜٔ ٫ بالالس َالالٔ    

اٱحاي١ إػل اكلكسض ٚقاحب٘ مل اهلاَـ ٖٚالصا إ،بالات حلكال٘  ٚزٕٚ    

 غطق١. ٜعسټ شيو

طبعٶالالا نالالثري َالالٓهِ ٜعطؾالالٕٛ ٖالالصا يهالالين أٚضزتالال٘ َالالٔ بالالاب         

تأنٝالالس أخ٬قٝالالالات ايبخالالال  ايعًُالالالٞ  ؾالالالإٕ نالالالإ ٖالالالصا ٚاجالالالب مل  

نتالب اكلعاقالالطٜٔ  ؾٗالالٛ أنثالالط ٚجٛبٶالا مل نتالالب ايالالااا ايالالت ٖالالٞ   

 يٮ١َ نًٗا. وڅًڃَٹ
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ٕٻ اياـلال١  َكٛيال١    للالا تعًُٓالاٙ أٜهٶالا ؾُٝالا طلاللټ      ٫ٚ أْػ٢ أ

 ٘ طلالٕٛ قالاحب ايالٓل مل حالاٍ   ٜاجالِ ْكال٘        اكلاجِ خا٥ٔ  ٭ْال

نُا ٚنع٘. ٚنٌ ٖصا ٜ٪نس حل اكل٪يـ غالٛا٤ أنالإ غالابكڄا أّ    

 ٫حكڄا.

عتالالالسا٤ٶ ا جالالالاا٤ عًالال٢ نتالالالاب ضغالالاي١ ايػؿالالالطإ ٜعالالسټ   إٕ ٖالالصا ا٫ 

اكلًهٝال١   ا ع٢ً ايااا  ٚغًبٶا حلل أبٞ ايع٤٬  ٚخطقڄا حللٿقاضخٶ

 ايؿهط١ٜ مل اقڀ٬ح اكلعاقطٜٔ.

جالالاا٤ عًالال٢ نتالالب ايالالااا  ٖالالصا ايالالٓٗج مل ا٫ يالالٛ ؾالالاع  أخالالريٶا

 جالال١ قالالعٛب١ أيؿاولٗالالا  ؾػالالٝؿتذ ايبالالاب ٚاغالالعٶا يهالالٌ ايؿاؾالالًغل       

بغل بهتب ايااا  نُالا غالٝ٪زٟ   ايعاجعٜٔ عٔ ايتأيٝـ ٚاكلتهػٿ

ع مل قُت اكل٪غػات ايثكاؾ١ٝ ايعطب١ٝ عالٔ ٖالصا ايكالٓٝع إػل ايتٛغټال    

ٔٴٖٚٛ   ٖصا طا٤ ٚنتالب  جاا٤ ع٢ً ؾالعط ايؿالع  َع٘ َٔ ا٫ َا ٫ ْأَ

 ٖٚصٙ أّ ايهٛاضا.  ايتاضٜذ ٚايػري ٚضؼلا ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ

 :ٍت١ُٝٓ ايًڊػ١ يس٣ ا٭جٝا 

بالالالسأ أ. عبالالالس اهلل ايهالالالٛضلٞ َساخًتالالال٘ باحلالالالسٜ  عالالالٔ  طبالالال١  

ذلُالالس ايطؾالالٝس ضفلالال٘ اهلل   ؾدكالال١ٝ ٭حالالسِٖ ايتكالالاٙ مل غالالبت١ٝ ز.

ٜكالٍٛ: إْال٘ اعتالاز عًال٢ رلاطبال١ أ٫ٚزٙ        ٜٚعتكس أْ٘ غٛضٟ اجلٓػ١ٝ

ُٗالِ ايهال٬ّ ؾُٝالا ختالاطبِٗ     ًڊػ١ ايعطب١ٝ ايؿكخ٢ َٓص بسا١ٜ تعًڊباي

تدالاطبٕٛ  ٜ  ٚا دلٝالسٜٔ هلالصٙ ٚتًالو   ٪ٚايستِٗ بايًٗجال١ ايعاَٝال١ ؾٓؿال   

َٚالٔ ايڀطٜالـ عٓالسَا تكالٍٛ       َع٘ بايؿكخ٢ َٚع ٚايالستِٗ بايعاَٝال١  

بين قٌ يباباى ايػالسا جالاٖع(    اا٭ّ يًٛيس ع٢ً غبٌٝ اكلثاٍ:  ضٚح ٜا 

ٞ  ؾإْ٘ ٜصٖب ٜٚكٍٛ يٛ تكالٍٛ يالو ٚايالستٞ ايػالسا٤ جالاٖع .        ايالسٙ:  أبال

ؾهأؾلالالا ٖالالٛ َاجالالِ بالالغل ايًٗجالال١ ٚايًڊػالال١  ٚايعهالالؼ عٓالالسَا ٜٓكالالٌ    

 ٖٚهصا. .ايطغاي١ َٔ ٚايسٙ يٛايست٘..
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ٖالالصا ٜ٪نالالس إٔ ايًڊػالال١ تُٓالالٛ بالالايتعًِٝ ،الالِ اكلُاضغالال١. عًالال٢ أْالالين      

ُٻَهٝؿڄا يصيو إٔ ايًڊػ١ َٖٛب١ ًَٚه١ تٴ أعتكسٴ ِ ٢ بالايكطا٠٤ ٚايالتعًڊ  ٓ

 ٚاكلُاضغ١.

ٖٚٛ قطا٠٤ ايكطإٓ مل غٔ   ٔ  طب١عٖٚٓاى عاٌَ آخط َِٗ ٚ

ٛٿَبهط٠ جسٽ  ّ ايًػإ ُٜٚٓٞ ايًڊػ١.ا ٚاكلسا١َٚ عًٝ٘ َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜك

ٌٷ  عهالالؼ جٝالالٌ    َالالِٓٗ ايهالالعٝـ مل ايًڊػالال١ ايعطبٝالال١   جًٝٓالالا قًٝالال

َٳالال     ٔ صلٝالالسٖا حتالال٢ بعالالم اكلتدككالالغل ؾٝٗالالا   ايٝالالّٛ ايكًٝالالٌ َالالِٓٗ 

 ٦الٕٛ مل اٱَال٤٬ ٚاٱعالطاب. ٚايػالبب    دڀٹٝال١ ٜٴ َعًُٞ يػ١ عطب عطفٴأٚ

ٕٳ ا ْكالالالالطأڂأْٓالالالالا نٓٻالالالال - مل ْىلالالالالطٟ - ناًَڄالالالالا مل اكلطحًالالالال١  ايكالالالالطآ

ْٚالالسضؽ اٱَالال٤٬ ٚاخلالالنل ٚاكلڀايعالال١ ٚايتعالالبري مل َطحًالال١     بتسا٥ٝالال١ا٫

ٚايتجٜٛالالالالس مل ايكالالالالـ    ٚايكٛاعالالالالس مل ايكالالالالـ ايطابالالالالع   َبهالالالالط٠

 :ٌَثال   ٚمل اكلطح١ً اكلتٛغالڀ١ بعالم ايككالل ٚايطٚاٜالات      اخلاَؼ

ٚايٓكالالٛم   ٚاكلًٗالالٌٗ غالالٝس ضبٝعالال١   ٚبالال٬ٍ بالالٔ ضبالالاح   بڀالالٌ ايػالالٓس

ٚمل ا٭ٍٚ ايثالالالالاْٟٛ َكالالالالالطض ايٓكالالالالس ٚايب٬غالالالالال١     ٚغريٖالالالالالا  ا٭زبٝالالالال١ 

إخل. ٖالالالصا إػل جاْالالالب اخلڀابالالال١ ٚغريٖالالالا مل احلؿالالال٬ت  . ٚاكلعًكالالالات..

اكلسضغال١ٝ ٚاكلطانالالع ايكالالٝؿ١ٝ. ٖالالصٙ ايٓؿالاطات ٖٚالالصٙ اكلكالالطضات َالالع   

  ؾكالطْا ْكالطأ ايكالخـ ٚايهتالب     ا٠٤ځجٛز٠ َعًُٝٗا حٳبٻبٳت يٓا ايكالط 

ٛٻٖٚٛ   يػ١ٜٛ جٝس٠. ٕ يسٜٓا ،ط٠ٚڄَا ن

ٕٳ ٚٴ    ؛ ٫اٯ جالس ؾٗالالٛ قًٝالٌ  ٚايتعًالالِٝ   ٜٛجالس ؾال٤ٞ َالالٔ ٖالصا  ٚإٕ 

با٭خڀا٤  عس ١َٓٗ  ٚايكخاؾ١ ٖٞ ا٭خط٣ تعجټٚ  ٜٳ أقبذ ٚولٝؿ١ڄ

ٞ نصيو ٚ خاق١ اٱيها١ْٝٚ زٕٚ  -ٚغا٥نل ايتٛاقٌ ا٫جتُالاع

ط ا٭غالالباب  ٚإشاعالالات اٱف إّ نالالٌ  ٚشنڃالال يٲطايالال١ مل ايؿالالطح  زاعڈ

َالالالعٜج بالالالغل اٱزلًٝعٜالالال١   ٖالالالٞ  بطادلٗالالالا َٚالالالصٜعٝٗا ٜتخالالالس،ٕٛ بًػالالال١ٺ   



74 

–1029  1022  
49 

 اٚايعاَٝالال١  ٚاٱع٬ْالالات ٚايطغالالا٥ٌ اٱع٬َٝالال١ تعتُالالس ايعاَٝالال١ ٭ْٗالال     

 ٭ٖساف تػٜٛك١ٝ.ٚ  ا٭غطع

أْٓالالا  ص. أعتكالالسٴٓؿډالالايكهالال١ٝ يٝػالالت قالالطاضٶا ٜكالالسض  ٫ٚ بطْادلڄالالا ٜٴ

َٔ خ٬ٍ ج١ٗ َػتك١ً  ص ع٢ً َطاحٌٓؿډتٴ اج١ خلڀ١ ط١ًٜٛ اكلس٣ 

ؾالالطاف  ٕ ٚاٱٛتتالالٛػل ٖالالصٙ اكلُٗالال١. أَالالا اكلكالالطضات اكلسضغالال١ٝ ٚاكلعًُالال      

طتاج إػل إقال٬ح  ٚصلالب إٔ تهالٕٛ أزٚات     صٙ ا٭َٛضايابٟٛ  ؾٗ

 تٓؿٝص١ٜ يًدڀ١ بعٝس٠ اكلس٣.

 :أغباب عسّ ؾُٗٓا يًػ١ ايعطب١ٝ 

ِٻ  ػال١ ايعطبٝال١   أغالباب عالسّ ؾُٗٓالا يً    تط٣ ز. عبري بطُٖغل إٔ أٖال

 :  َٛضٜطجع يعس٠ أ

أُٖٗالا  ٖالالٛ عالسّ أٚ قًالال١ ايكالطا٠٤. قالالطا٠٤ ايكالطإٓ ايهالالطِٜ     -1

  ٚنالالالٌ ايهتالالالب ٚأَٗالالالات ايهتالالالب مل ايػالالال١ٓ أٚ ايتؿػالالالري ابتالالالسا٤ٶ 

 قطأ ٫ تكطأ.اايكسؿل١ ؼلا ؾٝٗا نتب ايڀب ٚايعًّٛ. ؾًٮغـ أ١َ 

أغالالايٝب تالالسضٜؼ ايًڊػالال١ ايعطبٝالال١ مل اكلالالساضؽ ٚاجلاَعالالات      -2

  ٔ  ؾتكالالٌ عالالاز٠ڄ   ا٫عتالالعاظ ٚايؿالالػـ بالالصات ايؿالال٤ٞ   ٜهالالاز طلًالالٛ َالال

ضغالالا٥ٌ ٫ إضازٜالال١ عالالٔ زْٚٝالال١ اكلالالاز٠ نُالالاز٠  ْاٖٝالالو عالالٔ        ٞيًًُتكالال

نعـ عالاّ مل أغالايٝب ايتخؿٝالع ٚا٫بتهالاض بؿالهٌ عالاّ يتالسضٜؼ        

َٳ  ٔ ضحِ ضبٞ. ايًڊػ١ ايعطب١ٝ إ٫ 

ط ٜٚتالأ،ط بهالثري َالٔ    ز ٜال٪،ٿ َالع إٔ ايًڊػال١ نالا٥ٔ َتجالسٿ     أتؿلٴ -3 

غالالالالُٝا مل اكلؿالالالالطزات ايتكٓٝالالالال١ اكلتكالالالال١ً بعًالالالالّٛ    ٣ ٫ايًڊػالالالالات ا٭خالالالالط 

ؾأقالالبخت نًُالال١  جٛجًالالٗا  َثًڄالالا ؾالالا٥ع١ ا٫غالالتدساّ      احلاغالالبات

َٚكبٛيالالال١ بؿالالالهٌ نالالالبري يالالالس٣ ايٓالالالاطكغل بايعطبٝالالال١  إش تالالالسٍ عًالالال٢ 

 ٚ ضأٜالالالٞ َثالالالٌ ٖالالالصٙ اكلؿالالالطزات  مل ايبخالالال  عٓٗالالالا مل ذلالالالطى جٛجالالالٌ. 

 َٔ يػتٓا ايعطب١ٝ احمله١ٝ ؾ٦ٓا أّ أبٝٓا.  اأقبخت جع٤ٶ
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يل عًالال٢ َالالا ٚضز مل غالالٝام ايٓكالالاف يالالٞ طؿڊالال ٘ ايٓػالالل ْؿػالال ٚمل

ٕ نًُال١ ايكالطاهل َؿالتك١ َالٔ     إٚايكا٥الٌ    عٔ َٛنٛع ايًڊػ١ ايعطب١ٝ

ايؿدكالٞ   ٞيػ١ غري عطب١ٝ. ٚضغِ ٚجاٖال١ ايؿالطح ٚايتربٜالط ؾالإٕ ضأٜال     

 ٟ ٌٻ   ٖالالٛ َعالالانؼ هلالالصا ايالالطأ عالالٔ نتابالال٘:   ٬ٙ قالالاٍمل عٴالال ؾالالاهلل جالال

َٴالبٹغلڈ   ﴿ ٕڈ عٳطٳبٹالٍّٞ   أٟ أْال٘ مل ٚاغالع ٚغالالابؼ    د195 آٜال١ : ٤ايؿالالعطار ﴾بٹًٹػٳالا

ٌٴ     بؿهالط٠   عٹًُ٘ تعاػل أٚنذ يٓا َا١ٖٝ نتابال٘ َٚؿطزاتال٘  ؾال٬ أقبال

ٕ آؾُٝالالا ٜتعًالالل ؼلؿالالطزات ايكالالط   ٛقٶالالاا٫ؾالالتكام َالالٔ يػالال١ أخالالط٣ خك 

ٌٴ  ايهطِٜ َٶا. ٚيهين أقب  بايعهؼ ؽلا

ٚاغالتدساَٗا    بايًڊػ١ ٖٛ جع٤ َٔ اهلٜٛال١  ٚايؿػـ ا٫عتعاظ -4

ٓالا ٚاعتعاظْالالا. إ٫ إٔ ايؿهالالط  اؽ كلالالس٣ حبٿبؿالهٌ ٜالالَٛٞ ٖالٛ اْعهالال  

ؾهالالط٠ اكلٓاطكٝالال١ ٚاحلالالسٚز اجلػطاؾٝالال١ بالالالغل      ٘ا٫غالالتعُاضٟ بؿطنالال  

ٚخاق١ تععٜالع ؾهالط٠     هلا تأ،ريٖا ايڀاغٞ ع٢ً ايًڊػ١نإ ايسٍٚ 

ايًٗج١ ايعاَٝال١ أٚ ايًڊػال١ احملهٝال١ ٚأْٗالا أغالٌٗ ٚأغالطع مل ايتٛاقالٌ        

اهلسّ ٚا٫ْػال٬ر   َٔ عٛاٌَ اا٫جتُاعٞ. ؾأقبخت َع ايعَٔ عاًَڄ

 عٔ اغتدساّ ايًڊػ١ ايعطب١ٝ ايؿكخ٢.  

 ٜؿالطم  غريٖالا  زٕٚ يسٍٚ احلهاضٟ ٚايتكسّ ايك٣ٛ َٝعإ -5 

ععٖالا   أٚجٿ مل ايعطبٝال١  ايًڊػال١  ناْالت  ٚيالصيو . غريٖالا  عًال٢  يػ١ غٝاز٠

عالطف مل  ٚاْتؿاضٖا مل عكط قسض اٱغ٬ّ ٚاَتست إػل حكبال١ َالا ٜٴ  

ّ احلهالالاضٟ ٭ٕ ايتكالالسټ ؛ًُالال١ايػالالطب بعكالالط ايكالالطٕٚ ايٛغالالڀ٢ أٚ اكلىل

حت٢ قٝالٌ    ٘ٚجٿأنإ مل ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ باخت٬ف عكٛضٖا مل 

ٕ ايطجالالٌ ايػطبالالٞ ٜػالالتدسّ يؿىلالال١  أحبالالو ٚحبٝالالبت  بايًڊػالال١ ايعطبٝالال١ إ

يًتعبري عٔ َؿاعطٙ  ٫ٚغتعطام حكًٝت٘ ايًڊػ١ٜٛ َٚػت٣ٛ تعًُٝال٘  

 ٚ،كاؾت٘ مل شاى ايعكط.    
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إ٥٬َٝال١   ا أخڀالا٤ٶ ض٣ َٜٛٝٽإٔ أ انثريٶ ٚحٓكٞ حؿٝىلت ٜثري -6

هتالالب عًالال٢ قالالؿخات اٱْاْالالت أٚ ايكالالخـ    ٚيػٜٛالال١ مل نالالٌ َالالا ٜٴ  

مل ٚغالالا٥ٌ اٱعالال٬ّ  ٘ٴايَٝٛٝالال١ اكلڀبٛعالال١  ٚ الالاٚظ شيالالو َالالا ٜالالتِ يؿىلڂالال 

ِ اهلل عكالالطٶا نالالإ  ايًخالالٔ مل ايكالالٍٛ  َالالٔ     اكلكالالط٤ٚ ٚاكلط٥الالٞ. ؾالالطحٹ  

 أنرب اكلعٝبات مل حل أٟ ؾدل ْاطل بايًڊػ١ ايعطب١ٝ.   

َٶ   ا؛ قس تهالعـ ايًڊػال١ ايعطبٝال١ ٚؽلالطم يهٓٗالا يالٔ ؽلالٛتٳ       ختا

َٳ ٖالٞ يػال١   أْٗالا  طاكلالا    ٔ عًٝٗالا ؾٗٞ باق١ٝ إػل إٔ ٜطا اهلل ا٭ضم ٚ

ٓٳا ﴿: ؾكس قاٍ غبخاْ٘  ايكطإٓ ؾكس تهؿٌ اهلل  ؿىل٘ ٔٴ ْٳعٻيڃ إڇْٻا ْٳخٵ

ٕٳ ٘ٴ يځخٳاؾٹىلڂٛ ْٻا يځ ٚٳإڇ  د.9 آ١ٜ: احلجطر  ﴾ايصٿنڃطٳ 

 سٜ :ايًڊػ١ ٚا٫قتكاز احل 

أؾالالالاضت ز. ْالالالٛف ايػاَالالالسٟ إػل إٔ ايًڊػالالال١ بايٓػالالالب١ ي٬قتكالالالاز     

َػالأي١   _أٟ  اقتكاز ايػٛم  مل َكابٌ  اقتكاز اكلعٝؿ١  _ احلسٜ 

ذلٛض١ٜ َثٌ ايٓكالٛز  ٚتٓؿالأ أُٖٝتٗالا احلايال١ َالٔ نالٕٛ ايٓؿالاهل        

ٚإٔ   ا٫قتكالالالازٟ ٜعتُالالالس عًالالال٢ ا٫تكالالالاٍ بسضجالالال١ نالالالبري٠ يًػاٜالالال١      

ٚعًالالال٢ . كالالالازٟ عٓاقالالالط يػٜٛالالال١ايعٓاقالالالط ا٭غاغالالال١ٝ ي٬تكالالالاٍ ا٫قت

ايالالطغِ َالالٔ عالالسّ ٚجالالٛز ْؿالالاهل اقتكالالازٟ َالالٔ زٕٚ اتكالالاٍ  ؾالالإٕ         

ٝٽالالال  ز ايًڊػالالالٟٛ مل ا إػل ايتعالالالسټا٫تكالالالاٍ ٜػالالالتًعّ تهالالالايٝـ تطجالالالع جع٥

ؾايكطاض ايالصٟ تتدالصٙ ٚحالس٠ اقتكالاز١ٜ َعٝٓال١ غالٛف ٜعتُالس         ايعا . 

حٝ  ؿلهٔ اؾاام   مل ايػايب ع٢ً ايتهايٝـ ايٓػب١ٝ يًبسا٥ٌ

 ٫قتكاز١ٜ يًػات اكلػتدس١َ تكّٛ بسٚض َِٗ.إٔ ايك٠ٛ ا

ٝٽ     ا أٚ نُالالالا إٔ ا٫غالالالتثُاض مل ايًڊػالالال١ بٛقالالالؿٗا ضأيايڄالالالا إْػالالالاْ

  ضلتالالاج إػل اعتُالالاز َالالايٞ بكالالسض نالالبري أٚ قالالػري   _ بٛقالالؿٗا غالالًع١ڄ

ٚغٛا٤ أنإ ٖٓاى ؾِٗ اقتكازٟ أّ   ٜهٔ ع٢ً اٱط٬م  ؾإٕ 
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يٝـ ا٫غالالالتثُاض مل يػالالال١ َعٝٓالالال١ يػالالالطم أٚ آخالالالط ٖالالالٛ َػالالالأي١ تهالالالا     

بايٓػالب١   ٚأضباح  ٚٚنع ٖصٙ اكلػأي١ مل ا٫عتباض أَالط أنثالط أُٖٝال١ڄ   

 يًُؿطٚع اخلام للا ٖٛ بايٓػب١ يًخهَٛات.

عًالالال٢ ايىلالالالطٚف   إٕ اْتؿالالالاض ايًڊػالالال١ نالالالثريٶا َالالالا ٜهالالالٕٛ ز٫يالالال١ڄ     

ٛټ ا٫قتكالالالالالاز١ٜ  ٚمل بعالالالالالم احلالالالالالا٫ت ٜهالالالالالٕٛ ْتٝجالالالالال١ڄ  ضات يًتڀالالالالال

ٕٻ؛ ا٫قتكالالاز١ٜ ٝټالال ٭ تُعالالات عًالال٢ إٔ ط ااط أٚنالالاع ا٫قتكالالاز صلبٹالالتػ

 ٍ شخريتٗا ايه١َٝ٬ ٚأؾلاهل اتكاهلا.عسٿتٴ

: (ايًڊػال١ ٚا٫قتكالاز    ٜكٍٛ ؾًٛضٜإ نٛكلالاؽ مل نتابال٘ ايطا٥الع   

اقتكالازٜات ايًڊػال١ تعالاأل ا٭ْىلُالال١ ايؿعًٝال١  َٚطنالع اٖتُاَٗالا ٖٓالالا       

ٖالالٛ: كلالالاشا تهالالٕٛ يػالالات َعٝٓالال١ عًالال٢ َالالا ٖالالٞ عًٝالال٘غ أٟ كلالالاشا تػالالٛز     

  خكا٥ل َع١ٓٝ ٫ٚ تػٛز أخط٣غ

حٝال     بأْٗا بٓت غالٛم  ٛقـ يػتٓا ايعطب١ٝ مل ايتعبري ايساضجتٴ

بعس _ ْؿأت ٚتطعطعت بغل أحهإ ايتجاض٠  ٖٚٞ احلطؾ١ ايط٥ٝػ١

ايت نإ ايعطب ًٜتُػٕٛ بٗا أغالباب ايالطظم  ٚنالإ هلالا      _ايطعٞ

أ،ط بايؼ مل َهاعؿ١ أغالطام ايًڊػال١ ايعطبٝال١ ٚتُٓٝال١ ،طٚتٗالا ايًؿىلٝال١       

جالط٣ غالٛا٤   ت ايتجاضٜال١ ايالت ناْالت تٴ   ٚايس٫ي١ٝ َٔ خال٬ٍ ايتعالا٬َ  

عالالٔ   أٚ ايالالبعم  بعهالالٗا ٚبالالغل ايكبا٥الالٌ مل أضجالالا٤ اجلعٜالالط٠ ايعطبٝالال١      

ططٜالالل احتهالالانِٗ بايؿالالعٛب ااالالاٚض٠ هلالالِ مل قٛاؾالالالالالٌ ضح٬تٗالالِ    

 ضحًتا ايؿتا٤ ٚايكٝـ. َٚٓٗا  ايتجاض١ٜ اكلٛي١ٝ

ع ايعالطب مل اكلػالا٥ٌ ا٫قتكالاز١ٜ  نثالط٠     ٚللا ٜسٍ عًال٢ تٛغټال  

١ ايعطبٝالال١ ايسايالال١ عًالال٢ اكلالالاٍ  ؾالالإٕ َٓٗالالا بهالالع١ ٚعؿالالطٜٔ  أيؿالالاول ايًڊػالال

يهالالٌ َٓٗالالا َعٓالال٢ َالالٔ اكلعالالاْٞ ا٫قتكالالاز١ٜ ايالالت تطجالالع إػل      اايٶالال

 ا٫غتثُاض ٚغريٙ  َٓٗا: 
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 ايت٬ز  اكلالاٍ اكلٛضٚا(. -

 ايطناظ  اكلاٍ اكلسؾٕٛ(. -

 طج٢(. ايهُاض  اكلاٍ ٫ ٜٴ -

 ايڀاضف  اكلاٍ اكلػتخسا(.   -

 يكسِٜ(.ايتايس  اكلاٍ ا -

إٕ تٛجٝ٘ ضأؽ اكلالاٍ سلالٛ ا٫غالتثُاض مل َؿالاضٜع َعاجلال١ ايًڊػال١       

ايعطبٝالالال١ يالالال٘ عا٥الالالس نالالالبري يًُػالالالتثُط ْؿػالالال٘ ٚيًػالالال١ أٜهٶالالالا  ٚشيالالالو     

 يٮغباب اٯت١ٝ:

ْىلالطٶا ٫تػالاع غالٛم ايًڊػال١      ؛قاب١ًٝ ٖصٙ ا٫غتثُاضات يًُٓٛ -1

ايعطبٝالال١ مل اكلٓڀكالال١ ايعطبٝالال١  ٚتعاٜالالس ايڀًالالب عًالال٢ بالالطاَج اكلعاجلالال١     

 ػ١ٜٛ.ايًڊ

تؿاعالالٌ ايثكاؾالال١ ايعطبٝالال١ ٚاٱغالال١َٝ٬ َالالع ،كاؾالالات ايعالالا       -2

ٚتٓالاَٞ ضغبال١ اكلػالتدسّ ايعطبالٞ مل       اكلدتًؿ١ عرب ؾبه١ اٱْاْالت 

ٚإقبالاٍ غالري ايعالطب عًال٢ بالطاَج       إ،بات شات٘ َالٔ خال٬ٍ يػتال٘ ايعاكلٝال١    

 ُٗا.تعًڊ

ٖٚالالالٞ ايػالالالًع١ مل ٖالالالصا    _ قالالالسض٠ َٚطْٚالالال١ ايًڊػالالال١ ايعطبٝالالال١    -3

 ز خكا٥كالالالٗايتعالالالسټ ؛عاب ايتكٓٝالالالات اكلدتًؿالالال١ عًالالال٢ اغالالالتٝ  _ايٛنالالالع

ا يًسضاغات ايتٓىلريٜال١ ايًڊػٜٛال١   ا خكبٶَا صلعًٗا حكًڄ  ٖٚٛ زٖاٚتؿطټ

ا هلالا مل حطنال١ ايبٝالع ٚايؿالطا٤ عٓالس      للا ٜهُٔ ضٚاجٶال  ؛بكؿ١ عا١َ

 ا مل ٚغا٥ٌ ايعطم.ايڀًب  ٚتٓاَٝٶ

 ا:يًٓٗٛم بايًڊػ١ ايعطب١ٝ اقتكازٜٽ

ٚ  أٚيڄالالا: ٫ بالالس إٔ ٜػالالاض ضجالالاٍ    ٫ أا٭عُالالاٍ ايعالالطب عًالال٢ يػالالتِٗ  

  ٜ٪،طٚا عًٝٗا اكلؿاضٜع شات ايٓؿؼ ايككالري ٚايالطبذ ايػالطٜع ايالٛؾري    
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ع٢ً اكلؿاضٜع ايت ختالسّ ايًڊػال١ ٫ غالُٝا َالٔ خال٬ٍ       ٕٜكسَٛ ِٻَٔ ،ٳٚ

ايتكٓٝالالات احلسٜثالال١  ؾالالايعطب أٚػل بًػالالتِٗ َالالٔ ايؿالالطنات ٚبٝالالٛت       

 ضلػالٕٓٛ ايتعاَالٌ   ؾال٬   اخلرب٠ ا٭جٓب١ٝ ايت ٜتؿطم زّ ايًڊػال١ عًٝٗالا  

َع َٓىلَٛتٗا مل ولالٌ تكالاعؼ أبٓا٥ٗالا عٓٗالا  ٚاغالتػ٬ٍ أَالٛاهلِ مل       

ٗا  َٚالٔ اخلالعٟ إٔ تكالّٛ بعالم ايالسٍٚ      َا عسا َا طلكټال  ٤ٞنٌ ؾ

٪نالٌ ايهتالـ   اٯغ١ٜٛٝ ايكػري٠ ايت تعطف ٖٞ ا٭خط٣ َٔ أٜٔ ٜٴ

٢َ ٚ ؾالالٛاْٝؼ ضَهالالإ  ايالالت تٓڀالالل بًػتٓالالا     ايعطبالالٞ  بتكالالسٜط ايالالسټ  

 ٜهتؿٞ ايعطب ؼلجطز ايڀطب هلا  حغل ايعطب١ٝ  مل

ٞٳ  ٝٶالالالالا: إٔ تعالالالال احلهَٛالالالالات إٔ ا٫ٖتُالالالالاّ بايًڊػالالالال١ ايعطبٝالالالال١     ،اْ

ا٭قالالالالالٌ تعڀٝٗالالالالالا َالالالالالٔ  عًالالالالال٢ٚيٝاتٗا  أٚ ٪ٖالالالالالٛ َالالالالالٔ أٚيٝالالالالالات َػالالالالال 

 عالالالالسټ ايطعاٜالالالال١ ٚا٫ٖتُالالالالاّ َالالالالا تعڀٝالالالال٘ يٮَالالالالٛض اياؾٝٗٝالالالال١ ايالالالالت ٜٴ      

عًالالال٢ حػالالالاب اجلالالالٖٛط مل بٓالالالا٤ ؾدكالالال١ٝ اكلالالالٛاطٔ      ايتُػالالالو بٗالالالا 

قالالالسض٠ ٖالالالصٙ احلهَٛالالالات   مل صا اكلالالالٛاطٔ يؿكالالالسإ ،كالالال١ ٖالالال   َالالالسعا٠ڄ

عًالالال٢ ايطقالالالٞ بالالال٘  ٚاٱخالالال٬م يًُػالالال٪ٚي١ٝ اجلػالالال١ُٝ اكلًكالالالا٠ عًالالال٢    

 عاتكٗا  اٙ ؾعبٗا ٚزٜٓٗا ٚيػتٗا.

ٔٷ       ،ايثٶالالالا: إٔ ٜالالالسضى ايؿالالالعب ْؿػالالال٘ إٔ َػالالالتكبٌ ا٭جٝالالالاٍ ضٖالالال

بطعاٜالالالال١ ايًڊػالالالال١ ٚايٓٗالالالالٛم بٗالالالالا  ٚإٔ عالالالالب٤ ايٓٗالالالالٛم ٫ صلالالالالب إٔ    

ٌپ ٘ عًالالالال٢ جٗالالال١ ٚاحالالالس٠  ٚإؾلالالالالا ٜؿالالال   ًكالالال٢ نًڊالالال  ٜٴ  اى اجلُٝالالالع نالالالال

بالالالأزا٤ زٚضٙ اكلٓالالالٛهل بالالال٘ طالالالت ضاٜالالالال١ ايٓٗالالالٛم بًػالالالتِٗ  ٚؿلهالالالٔ إٔ 

ٜهالالالالڀًع ااتُالالالالع بايالالالالسٚض ايالالالالط٥ٝؼ  الالالالاٙ ايًڊػالالالال١ بعالالالالس غٝالالالالاب أٚ     

تػٝٝالالالالالب ايالالالالالسٚض ايؿاعالالالالالٌ ٚاكلالالالالال٪،ط يًالالالالالبعم َالالالالالٔ ضجالالالالالاٍ ا٭عُالالالالالاٍ  

 ٚاكلػ٪ٚيغل.

 



74 

–1029  1022  
55 

 :التوصياا 

 اغالالٛقڄبٛقالالؿ٘ ٌ اغالالتثُاض تعًالالِٝ ايًڊػالال١ ايعطبٝالال١  بٴايبخالال  مل غٴالال .1

ايًڊػالال١ ايعطبٝالال١  ٜٚهالالٕٛ شيالالو ببٝالالإ أْٗالالا يػالال١ مل از٠ ايثكالال١ ٱعالال

ؽلتًالالو َالالٔ َكَٛالالات ايبكالالا٤ ٚايُٓالالٛ ٚايؿعايٝالال١ َالالا ٫ ٜتالالٛؾط مل    

 نثري َٔ ايًڊػات.

 اأغاغٶال  اايثكاؾ١ َٚهْٛٶ بٛقؿٗا ضٚحٳ ضٚح ا٫عتعاظ بايًڊػ١ ب ټ .2

 َٔ َهْٛات ايٛط١ٝٓ.

ٔټ .3  ٝال١ ؼلالا ضلالسټ   ايتؿطٜعات اي٬ظ١َ يًخؿالاول عًال٢ ايًڊػال١ ايعطب    غ

َالالالٔ ايتًالالالٛا ايًڊػالالالٟٛ َٚالالالا ٫ ٜتعالالالاضم َالالالع ا٫ْؿتالالالاح ايثكالالالامل      

 َٔ  تطغِٝ  ايًٗج١ ايعا١َٝ. اٱصلابٞ  ٜٚؿٌُ شيو احلسٻ

مل  ٛقٶالا ع مل ايتالسضٜؼ بايًڊػالات ا٭جٓبٝال١ خك   َٔ ايتٛغټال  احلسټ .4

 ايتعًِٝ ايعاّ.

َٔ خال٬ٍ َؿالطٚعات    تڀٜٛط تسضٜؼ ايًڊػ١ ايعطب١ٝ مل اكلساضؽ .5

 ات َكساق١ٝ.  ٚط١ٝٓ ش

ع إغااتٝج١ٝ إع١َٝ٬ تتعًالل باحلؿالاول عًال٢ ايًڊػال١ ايعطبٝال١      نٵٚٳ .6

 ٚتكٜٛتٗا.

ع بعالالالالم اكل٪غػالالالالات احلهَٛٝالالالال١ ٚؾالالالالب٘    احلالالالالس َالالالالٔ تٛغټالالالال   .7

احله١َٝٛ ٚغري احله١َٝٛ مل اغتدساّ ايعا١َٝ مل اياٜٚالج  

 خلسَاتٗا.

ؾُٝالالا  ٛقٶالالاقٝالالاّ ٚظاض٠ ايثكاؾالال١ بٛاجبٗالالا مل ٖالالصا ايكالالسز خك   .8

 ٜتعًل بايؿباب.

تعُالالس اكل٪غػالالات ايابٜٛالال١ ٚايثكاؾٝالال١ إػل تٛجٝالال٘ احتؿايٝالال١      إٔ .9

َالالالٔ دلالالالطز َىلالالالاٖط احتؿايٝالالال١    ايٝالالالّٛ ايعالالالاكلٞ يًػالالال١ ايعطبٝالالال١( 
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َٚسا٥خ١ٝ إػل َٓاغب١ حٛي١ٝ يكٓع َبازضات ع١ًُٝ تٗسف إػل 

 تععٜع اغتدساّ ايًڊػ١ ايعطب١ٝ عٓس ايؿباب.

ٚقالس ٜهالٕٛ مل نًٝال١     - اغتخساا ختكل تعًالِٝ ايكالطا٠٤   .11

ٚ مل ختكل ايٓڀل ٚايػُع مل ن١ًٝ ايعًالّٛ ايڀبٝال١   اياب١ٝ أ

ٍڈ  - ايًڊػالالال١ ايعطبٝالالال١ مل نًٝالالال١أٚ  مل  ٚشيالالالو نتدكالالالل عالالالا

اكلاجػالالتري. حٝالال  ،بالالت بايتجطبالال١ إٔ َسضغالالٞ ايًڊػالال١ ٫ ٜعطؾالالٕٛ  

 آي١ٝ تعاٌَ عكٌ ايڀؿٌ َع َؿطزات ايًڊػ١.

اغتخساا دلُع يػالٟٛ مل اكلًُهال١ أغال٠ٛ ؼلالا ٖالٛ َٛجالٛز مل        .11

 بعم ايسٍٚ ايعطب١ٝ.

ٜكالالٌ عالالٔ أضبالالع   ا٫ٖتُالالاّ بتالالسضٜؼ ايهتابالال١  ايتالالأيٝـ( ؼلالالا ٫   .12

 غاعات مل ا٭غبٛع مل َػتٜٛات ايتعًِٝ ايعاّ.

13.  ِ ُٽالالال - ا٫عتٓالالالا٤ بتالالالسضٜؼ ايكالالالطإٓ ايهالالالطٜ  -ا ٚنٝؿڄالالالا ن

 ٛبڀطٜكالالال١ قالالالخٝخ١ َٓاغالالالب١ يًُطحًالالال١ ايُٓا٥ٝالالال١ يًڀؿالالالٌ  ؾٗالالال  

ِ ايًڊػال١ ايعطبٝال١ ٚايعًُٝالات ايعكًٝال١     أعىلِ ضاؾس يهٌ ؾطٚع تعًڊ

 عًك١ بٗا.اكلت

ٜٓبػالالٞ يالالٛظاض٠ ايتعًالالِٝ ختكالالٝل غالال١ٓ زضاغالال١ٝ ناًَالال١ كلعًُالالٞ   .14

ايًڊػالال١ ايعطبٝالال١ بعالالس تعٝٝالالِٓٗ  ٜٴُٓخالالٕٛ بعالالسٖا ضخكالال١ َعاٚيالال١     

 اكل١ٓٗ.

تٓالاقل   حٝال  ٜٴ٬حاليل    ا٫ٖتُاّ بالسٚض ا٭غالط٠ ٚا٭ّ طسٜالسٶا    .15

اغالالتدساّ اجلٝالالٌ اجلسٜالالس يًػالال١ ايعطبٝالال١ بػالالبب زخالالٍٛ ايعاًَالال١   

 ٕ ايعطب١ٝ.اخس،٫ ٜت ااكلٓعي١ٝ ٚايػا٥ل ُٖٚ

ؾالالالالالاز٠ َالالالالالٔ  طبالالالالال١ ز عبالالالالالس اهلل ايالالالالالسْإ مل ْؿالالالالالط ايًڊػالالالالال١   اٱ .16

 ايعطب١ٝ.
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اكلعًالالالِ   ٛقٶالالالا ٚخك ايتأنٝالالالس عًالالال٢ اجلاْالالالب ايتعًُٝالالالٞ يًػالالال١     .17

ٚايهتالالالاب ٚايڀايالالالب  ؾهًٓالالالا َتؿكالالالٕٛ عًالالال٢ نالالالعـ ٖالالالصا      

 اجلاْب مل ب٬زْا. 

ع٬ْالالات ايالالت تٴهتالالب  َطاقبالال١ يٛحالالات احملالال٬ت ايتجاضٜالال١ ٚاٱ  .18

َٳالال    بًػالال١ عطبٝالال١ َعتًالال١  َٚٓالال    ٔ ع شيالالو ٚإٜكالالاع اكلدايؿالالات عًالال٢ 

ٛٿ  ٖٕٛ ايًڊػ١ ايعطب١ٝ.ٜؿ

19.  ٘ ٚتؿالالجٝع اٱقبالالاٍ   ا٫ٖتُالالاّ بؿٓالالٕٛ اخلالالنل ايعطبالالٞ َٚساضغالال

 ُ٘ مل نًٝات ٚأقػاّ ايؿٕٓٛ.ع٢ً زضاغت٘ ٚتعًڊ

ٕ ايًڊػالال١ ايعطبٝالال١ يٝػالالت دلالالطز ٚغالال١ًٝ تٛاقالالٌ أايتأنٝالالس عًالال٢  .21

  ١غال٬َٝ َٔ اهل١ٜٛ ايعطبٝال١ ٚاٱ  ٚيهٓٗا أٜهٶا جع٤ٷ  ؾخػب

 ا نصيو.ا ٚغٝاغٝٽا ْٚؿػٝٽَا ٜعڀٝٗا بٴعسا ،كاؾٝٽٖٚٛ 

بتالالالأيٝـ أزب ايكالالالػاض ٚايٝالالالاؾعغل  ٢عٓٳالالالصلالالالاز اهل٦ٝالالالات ايالالالت تٴإ .21

  َالالع شا٥كالالتِٗ ايعكالالط١ٜ ٢ٚايؿالالباب بايًڊػالال١ ايعطبٝالال١ ؼلالالا ٜتُاؾالال

 ٚبعٝسٶا عٔ ايُٓنل ايٛعىلٞ.

إٔ ٜعُالالالٌ  َطنالالالالع أغالالالالباض يًسضاغالالالالات ٚايبخالالالالٛا ٚاٱعالالالال٬ّ    .22

ؿالالالاِٖ َالالالع  َطنالالالع اكلًالالالو عبالالالس اهلل   عًالالال٢ تٛقٝالالالع َالالالصنط٠ ت 

َالالالالٔ   تتهالالالالُٔ َٓىلَٛالالالال١ڄ   ايالالالالسٚيٞ خلسَالالالال١ ايًڊػالالالال١ ايعطبٝالالالال١    

ايالالالرباَج ٚا٭ْؿالالالالڀ١ اكلتعًكالالال١ بالالالالسعِ ايًڊػالالال١ ايعطبٝالالالال١ ٚايعالالالالطب    

 مل ع٬قتِٗ بٗا.

ايعُالالالٌ عًالالال٢ تععٜالالالع ايع٬قالالال١ بالالالغل َطنالالالع اكلًالالالو عبالالالس اهلل         .23

ايالالالالالسٚيٞ خلسَالالالالال١ ايًڊػالالالالال١ ايعطبٝالالالالال١  ٚاجلاَعالالالالالات ايػالالالالالعٛز١ٜ  

 ٛ ٜط ؾالالالالطانات تسضٜبٝالالالال١ ٚ ثٝالالالال١ مل ايًڊػالالالال١   َالالالالٔ خالالالال٬ٍ تڀالالالال

 ايعطب١ٝ ٚاغتدساَاتٗا.
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 ؛ؾالالالتذ أقػالالالاّ يتالالالسضٜؼ أزب ايڀؿالالالٌ مل اجلاَعالالالات ايػالالالعٛز١ٜ  .24

اب ٚشيو بٗالسف تڀالٜٛط َٗالاضات ايهتابال١ ا٭زبٝال١ عٓالس ايهتٻال       

 ٚاكلٗتُغل  ٚتٛولٝـ ـلايٝات ايًڊػ١ ايعطب١ٝ مل أزب ا٭طؿاٍ. 

ٍ ايانٝع ع٢ً تالصٚم  تععٜع ايع٬ق١ َع ايًڊػ١ ايعطب١ٝ َٔ خ٬ .25

 ٞ ٚايعُالالٌ عًالال٢ ْؿالالط ٖالالصا ايؿالالٔ َالالٔ     ـلايٝالالات اخلالالنل ايعطبالال

خالالال٬ٍ اكلعالالالاضم ايؿٓٝالالال١ ٚاكلػالالالابكات ٚؾٹالالالٞ تالالالعٜغل ا٭َالالالانٔ    

ايعا١َ. نُالا ؿلهالٔ تٛولٝالـ اخلالنل ايعطبالٞ مل تععٜالع ايكالِٝ        

ٚاهل١ٜٛ ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬ باغتدساَ٘ مل يٛحالات ـلايٝال١ عالٔ    

 ٝالال١ ايالالت ناْالالت َتساٚيالال١ڄ اٯٜالالات ٚا٭حازٜالال  ٚاكلالالأ،ٛضات ايكُٝ

 ا.تاضطلٝٽ
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 :امللخص التيفيذي 

ٕٻ ـلٝالالع ا٭طؿالالاٍ مل اكلًُهالال١ ٚنالالصيو ايؿتٝالالات ٚايػالالٝسات    إ

 إ٫چ  ايهباض هلِ احلل مل احلُا١ٜ َالٔ ايعٓالـ ٚا٫غالتػ٬ٍ ٚاٱٜالصا٤    

ٝالال١ ٚا٫قتكالالاز١ٜ  اخلًؿٝالالات ا٫جتُاع ـلٝالالعإٔ ايهالالثري َالالِٓٗ َالالٔ   

ا َالالٔ ايعٓالالـ ٚا٫غالالتػ٬ٍ ٚاٱٜالالصا٤.    ٚايؿ٦الالات ايعُطٜالال١ ٜعالالإْٛ َٜٛٝٽالال   

 .نٕٛ يًُداططٕ َِٓٗ َعطٻٖٚٚٓاى آخط
 قالالسٚض ْىلالالاّ احلُاٜالال١ َالالٔ اٱٜالالصا٤ مل اكلًُهالال١ خڀالال٠ٛڄ      ٜٚٴعالالسټ

ا حلُا١ٜ ؾ١٦ َػتهالعؿ١ طتالاج يًخُاٜال١ ٚايطعاٜال١     ١َُٗٚ جسٽ َٛؾك١ڄ

ض إٔ ٜكّٛ بإٜصا٥ٗا  ٚبعس ،بالٛت  َٔ ٚيٞ أَطٖا  ٖٚٛ ايصٟ ٫ ٜتكٛ

عسز َٔ جطا٥ِ اٱٜصا٤ ٚايتعصٜب يٮطؿاٍ ٚايٓػالا٤ َالٔ قبالٌ أٚيٝالا٤     

ٚقس مشٌ ايٓىلالاّ ـلٝالع أْالٛاع اٱٜالصا٤ اجلػالسٟ ٚايًؿىلالٞ        .أَٛضِٖ

ٚاجلٓػالالالٞ ٭ٟ ؾالالالدل  ٖٚالالالصا َ٪ؾالالالط إصلالالالابٞ حلُاٜالالال١ ايڀالالالطف    

 .ايهعٝـ َٔ اٱٜصا٤ بؿت٢ أْٛاع٘ ٚقٛضٙ
إٔ ْىلالالالاّ احلُاٜالالال١ َالالالٔ ايعٓالالالـ   أؾالالالاضت ايٛضقالالال١ ايط٥ٝػالالال١ إػل  

َٶالالالا قٜٛٽالالال سټٚاٱٜالالالصا٤ مل اكلًُهالالال١ ٜعالالال  ا   ٜػؿالالالٌ أٟ َطحًالالال١ َالالالٔ  ْىلا

ٙ عاَال١ تعڀالٞ   َالٛازٻ نُالا إٔ  ع٬ج ايعٓـ ا٭غالطٟ   يطاحٌ ا٭ضبع اكل

 ٚاغع١ يٛنع آيٝات تٓؿٝص١ٜ قاض١َ.  اكلٓؿصٜٔ َػاح١ڄ

َٶا ًَخٛولڄا مل ٖصا اكلًـ َٓص ا٫عالااف  ٚاكلًُه١ أحطظت تكسټ

 ٚايؿجٛات اجلٛاض  بسٍٚ َكاض١ْ اٯٕ إػل 2222ؿه١ً مل عاّ باكل

ـ  بػبب ٖٞ ايٓىلاّ تڀبٝل مل اكلٛجٛز٠  عًال٢  ايعالاًَغل  قالسضات  نالع

ـ  ايبؿالط١ٜ   اكلالٛاضز  ٚق١ً اكلًـ  ٖصا  غالٛا٤  اكل٪غػال١ٝ  اٱضاز٠ ٚنالع

 .ا٫جتُاع١ٝ ٚايت١ُٝٓ ايعٌُ ٚظاض٠ أٚ ايؿطط١ َٔ
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اٱٜالالصا٤ ٥٫ٚختالال٘ ٚشٖبالالت ايتعكٝبالالات إػل إٔ ْىلالالاّ احلُاٜالال١ َالالٔ  

َٶ بٛقؿ٘ ايتٓؿٝص١ٜ َٶٜعسټ  اتؿطٜعٝٽ اْىلا َت٢ َالا انتًُالت    اقٜٛٽ اْىلا

إ٫ إٔ اغالالتثُاض   َٓىلَٛالال١ ايعُالالٌ بالالغل ناؾالال١ اجلٗالالات شات ايع٬قالال١ 

ايؿا٥س٠ َٔ ٖصا ايٓىلالاّ ٜتڀًالب إصلالاز تٓىلالِٝ َ٪غػالٞ َتهاَالٌ        

ٜػالالالتٓس عًالالال٢ يالالالٛا٥ذ ٚآيٝالالالات تٓؿٝصٜالالال١ تڀبٝكٝالالال١  َٚطاجعالالال١ ٚتكالالالِٜٛ 

   اعتُازٖا مل ْىلاّ احلُا١ٜ. ت ٚاٱجطا٤ات ايت  ٻيًهؿا٤ا

َالالٔ اكلؿالاله٬ت ايالالت  اٚتالالط٣ ايتعكٝبالالات أٜهٶالالا إٔ ٖٓالالاى عالالسزٶ 

ٜٛاجٗٗالالا ايعُالالٌ اكلٝالالساْٞ ٚايتالالسخٌ يهالالٔ ٖالالصٙ اكلؿالاله٬ت تعٝٗالالا     

ٕٻ ٖالالسؾٗا ٖالالٛ ايتُٝټالال    ايالالٛظاض٠ ٚتػالالع٢ يتؿازٜٗالالا  تكالالسِٜ مل ع حٝالال  إ

َالالالالٔ  زٷاعٝالالالال١ عالالالالساحلُاٜالالالال١ ا٫جتُ ٠ل ٱزاضكٿالالالالاخلسَالالالال١  ٚقالالالالس خٴ

 جٗالالال١ غالالالٝؼأاكلبالالالازضات ايالالالت تًُػالالالت تًالالالو ا٫حتٝاجالالالات  َٓٗالالالا: ت 

ـ  َٔ ااتُع يٛقا١ٜ تٛع١ٜٛ فل٬ت تڀٜٛط ا٭غط١ٜ  يًخُا١ٜ  ايعٓال

 ٟ  جالالٌأتُالالع ايػالعٛزٟ حالالٍٛ ايعٓالالـ َالالٔ  اا مل ايالالٛعٞ ْٚؿالالط ا٭غالط

ـ  نالخاٜا  احتٝاجالات  تػڀٝال١  ايٛقا١ٜ  ٝالات  يآ تڀالٜٛط  ا٭غالطٟ   ايعٓال

ٗات اكلع١ٝٓ بايعٓـ ا٭غطٟ  تڀالٜٛط اي٥٬خال١   ايتعإٚ بغل ـلٝع اجل

ايؿجالٛات   ايتٓؿٝص١ٜ يٓىلاّ احلُا١ٜ َٔ اٱٜصا٤ ٚايعٓـ ا٭غطٟ يػسٿ

 ايتؿطٜع١ٝ.
إٔ اي٥٬خالال١ ايتٓؿٝصٜالال١ يًٓىلالالاّ  نالالصيو أؾالالاضت ايتعكٝبالالات إػل  

. أَالالا ايتڀبٝالالل ايالٛاقعٞ ؾٝؿالالٛب٘ عالالس٠ َؿالاله٬ت   نُالالٛازٻ َٓاغالب١ڄ 

ِټٚاحلالالٌ ا٭َثالالٌ يتخػالالغل ايٛنالالع إْؿالالا٤  َطنالالع  ٦ٖٝالال١ َػالالتك١ً تهالال

ٝٽال  اايب٬غات ٚايؿالطط١ ااتُعٝال١ َٚطانالع احلُاٜال١ َٚهتبٶال       اقاْْٛ

عالالٔ ٚظاض٠ ايعالالسٍ ٚٚظاض٠ ايكالالخ١ ٚٚظاض٠ ايساخًٝالال١ ٚحكالالٛم      ا ًڄالالٚللثٿ

ٚٻاٱْػإ ٚاجلٗات ا٭خط٣ شات ايع٬ق١. ٚتٴال  ز باٱَهاْالات اكلازٜال١   ع
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ع احلالالايٞ ٭ٕ ايٛنالال ؛ض ايبؿالالط١ٜ ايهاؾٝالال١ يًكٝالالاّ ؼلٗاَٗالالازٚايهالالٛا

ٌټتعسًٜڂ َُٗا  ٻ  ْاقكٶا مل أزا٥٘ كلٗاَ٘. ٘ غٝىل

ٚشٖبالالت اكلالالساخ٬ت ايالالت جالالطت عًالال٢ ايٛضقالال١ ايط٥ٝػالال١ إػل إٔ      

بطْاَج ا٭َإ ٖٛ أؾهٌ َثاٍ يًُٓاقط٠ ٚايتأٜٝالس مل قهال١ٝ ايعٓالـ    

ضؾالالالالع ايالالالالٛعٞ  عًالالالال٢ٜعُالالالالٌ إش ا٭غالالالالطٟ عالالالالرب َ٪غػالالالالات ايسٚيالالالال١   

 بايتسضٜب اكلتدكالل  باحل٬ُت ٚاكل٪ؽلطات  ٚبٓا٤ قسضات ايعاًَغل

كلعطؾالالالال١ ْػالالالالب١  ٜالالالالس٠زضاغالالالالات عسعًالالالال٢ يهالالالالٌ ختكالالالالل  ٚعُالالالالٌ 

َؿالالطٚع  :َثالالٌ  ا٫ْتؿالاض  نُالالا ٜعُالالٌ عًالال٢ تكالسِٜ َؿالالاضٜع ٚطٓٝالال١  

 .ؿاتَٚؿطٚع تأٌٖٝ ايٓػا٤ اكلعٓٻ  َٚؿطٚع ايتُٓط  ؾباب ا٭َإ

ٚاتؿكت اكلساخ٬ت ع٢ً إٔ ،كاؾ١ ااتُع هلا تأ،ري ع٢ً ع٬قال١  

إٔ ٖالالالصٙ  ٤٣  ٚيهالالالٔ اكلؿالالاله١ً ايهالالالرب  ايطجالالالٌ بايعٚجالالال١ ٚا٭بٓالالالا  

 ٚيالالالالصيو؛ عًالالالال٢ ا٭ْىلُالالالال١ ٚايكالالالالٛاْغل ٚاٱجالالالالطا٤ات    طايثكاؾالالالال١ تالالالال٪،ٿ 

ؾإٕ اكلطأ٠ تعاْٞ َٔ ايعٓـ ٚاْتٗالاى احلكالٛم مل حالا٫ت      ٚبايكإْٛ

 ٚايٛاقع ٜعهؼ شيو.  نثري٠

نُا أنالست اكلالساخ٬ت إٔ إحالس٣ ايؿجالٛات اكلُٗال١ مل ْىلالاّ       

ْٴال    اٱٜالصا٤ مل َطحًال١   ٚاحلُا١ٜ َٔ ايعٓالـ   سض٠ ايتأٖٝالٌ ٚايٛقاٜال١ ٖالٞ 

ـٷ ُٴعٳٓٿؿٹغل ٚاكلڂعٳٓٻؿغل  ؾٗٓاى نع ؾسٜس مل ٖالصٙ   ايرباَج ايتأ١ًٖٝٝ يً

 ٚتهاز تٓعسّ مل حاي١ َطتهل ايعٓـ.  ايرباَج

ٔ  اٚمل ْٗا١ٜ ايٓكاف ططح اكلًتكال٢ عالسزٶ    ايتٛقالٝات  أُٖٗالا:   َال

طٜٛالالٌ ٚحالالسات احلُاٜالال١ إػل َطانالالع تهاًَٝالال١ ٚزعُٗالالا بالالاكلٛاضز       

ٚاكلايٝالال١ اي٬ظَالالال١  إْؿالالا٤ جٗالال١ تؿالالالطٜع١ٝ ضقابٝالال١ تٓؿٝصٜالالال١     ايبؿالالط١ٜ  

ٗټال    س  اكلالأخٛش َالٔ   رلتك١ باحلُا١ٜ  َٔ ايهالطٚضٟ إٔ ٜكالڀبؼ  ايتع

ايؿدل ايصٟ قاّ بايعٓـ بايكبػ١ ايكا١ْْٝٛ اي٬ظ١َ  ايعُالٌ عًال٢   
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ع عًٝال٘   تٛع١ٝ ااتُع خبڀالٛض٠ ايعٓالـ َٚهاؾخال١ أٟ ،كاؾال١ تؿالجٿ     

باكلػالال٪ٚي١ٝ اكلًكالالا٠ عًالال٢ عاتكالال٘  تطؾالالٝس اي٫ٜٛالال١ ٚظٜالالاز٠ ٚعالالٞ ايطجالالٌ  

ٚٴٚعسّ اغتػ٬ٍ اي١ٜ٫ٛ يٲنطاض ؼلٳ ٞ عًٝٗٔ  قالٝاغ١ َالصنط٠   ي ٔ 

ز  قال٬حٝات ايالٛيٞ  أٜالٔ تبالسأ َٚتال٢ تٓتٗالٞ        خالسٿ زقٝك١ ٚٚانالخ١ تٴ 

تڀالالالٜٛط اٱحكالالالا٥ٝات اكلتعًكالالال١ بكٝالالالاؽ ْػالالالب١ ايعٓالالالـ ا٭غالالالطٟ مل      

رلتًالالالـ َٓالالالاطل اكلًُهالالال١  تهثٝالالالـ ايالالالرباَج ايتٛعٜٛالالال١ يًُعالالالٓٿؿغل 

اكلعٓٿؿالالات  ٚيًُعالالٓٻؿغل ٚاكلعٓٻؿالالات  طػالالغل ايب٦ٝالال١ ايساخًٝالال١ يالالسٚض      ٚ

ايطعاٜالالال١ ٚاٱٜالالالٛا٤ ٚتڀالالالٜٛط أْىلُالالال١ عًُالالالٗا ايساخًٝالالال١  ايعُالالالٌ عًالالال٢   

ٗالالا  إْؿالالا٤ ؾالالطط١  َعاجلالال١ بعالالم ايثكاؾالالات ايالالت تالالبدؼ اكلالالطأ٠ حكډ  

ا نالالالإ دلتُعٝالالال١  ؾالالالطط١ ا٭غالالالط٠   اكلعاجلالالال١ كلػالالالببات ايعٓالالالـ أٜٽالالال

اكلطأ٠  إؾاع١ َؿّٗٛ ايٛقا١ٜ نخًكال١  َكسضٖا غٛا٤ َٔ ايطجٌ أٚ 

 ١غتخساا بطاَج تأًٖٝٝاأٚػل مل َٛاج١ٗ ايعٓـ ٚاٱٜصا٤ ا٭غطٟ  

كلعاجلالالال١ اكلعالالالٓٿؿغل ٚاكلعٓٿؿالالالات  ٚتڀالالالٜٛط ايالالالرباَج ايكا٥ُالالال١ يتأٖٝالالالٌ       

 َٚعاجل١ اكلعٓٻؿغل ٚاكلعٓٻؿات.

 



74

 –1029     
64 

 :مكدمة 

ـلٝالالالع ا٭طؿالالالاٍ مل اكلًُهالالال١ ٚنالالالصيو ايؿتٝالالالات ٚايػالالالٝسات    

إ٫   مل احلُا١ٜ َالٔ ايعٓالـ ٚا٫غالتػ٬ٍ ٚاٱٜالصا٤     حللټايهباض هلِ ا

اخلًؿٝالالات ا٫جتُاعٝالال١ ٚا٫قتكالالاز١ٜ    ـلٝالالعَالالِٓٗ َالالٔ   إٔ ايهالالثريٳ

ا َالالٔ ايعٓالالـ ٚا٫غالالتػ٬ٍ ٚاٱٜالالصا٤.    ٚايؿ٦الالات ايعُطٜالال١ ٜعالالإْٛ َٜٛٝٽالال   

 .نٕٛ يًُداططٕ َِٓٗ َعطٻٖٚٚٓاى آخط
ٓٶ     قس ٜطتبنل ايتعطټ ا م يًُدالاطط بالايعُط؛ ؾا٭طؿالاٍ ا٭قالػط غال

ـ  ٜهْٕٛٛ أنثط عطن١ڄ ٚختتًالـ اكلدالاطط     ٭ْٛاع َع١ٓٝ َٔ ايعٓال

نثري٠ ع٢ً إٔ ايعٓالـ ٚا٫غالتػ٬ٍ    ٖٚٓاى أزي١څ  ٔٿَِٗ مل ايػبتكسټ

قخ١ ا٭طؿاٍ اجلػس١ٜ ٚايٓؿػ١ٝ ع٢ً  ملط ٪،ٿٜٚاٱٜصا٤ ؿلهٔ إٔ 

ِ ـ قالالسضتِٗ عًالال٢ ايالالتعًڊ  َالالا ٜهالالعٹ ٖٚالالٛ ايككالالري ٚايڀٜٛالالٌ    ٜغلاكلالالس

اْتكاهلِ إػل َطح١ً ايبًٛؽ َالع آ،الاض    مل ُع  ٜٚ٪،طٿٚا٫ْسَاج مل اات

 نُالالا إٔ ولالالاٖط٠ ايعٓالالـ نالالس اكلالالطأ٠ تعالالسټ   .غالالًب١ٝ ٫حكڄالالا مل احلٝالالا٠ 

 أخڀط اكلؿه٬ت ا٫جتُاع١ٝ ايؿا٥ع١ مل اكلًُه١.
ٜٴ بالالالٌ ُالالالاضؽ ايعٓالالالـ ٚا٫غالالالتػ٬ٍ ٚاٱٜالالالصا٤ َالالالٔ قٹ ٚنالالالثريٶا َالالالا 

بالالالا٤ ؾالالالدل َعالالالطٚف يًڀؿالالالٌ أٚ ايؿتالالالا٠ أٚ اكلالالالطأ٠  ؼلالالالا مل شيالالالو اٯ 

   ٚ اكلطبالالالٕٛ نالالالصيو ٚا٭َٗالالات ٚا٭ظٚاج ٚغريٖالالالِ َالالٔ أؾالالالطاز ا٭غالالط٠ 

ٚاكلعًُالالالٕٛ ٚأضبالالالاب ايعُالالالٌ ٚاجلٗالالالات ايؿاعًالالال١ احلهَٛٝالالال١ ٚغالالالالري       

ْػب١ قػري٠ ؾكنل َالٔ أعُالاٍ   ة١ احله١َٝٛ ٚا٭طؿاٍ اٯخطٕٚ. ٚ

بالال٬ؽ عٓٗالالالا ٚايتخكٝالالل ؾٝٗالالالا    ايعٓالالـ ٚا٫غالالالتػ٬ٍ ٚاٱٜالالصا٤ ٜالالالتِ اٱ  

ُ  ٜٚتعالالالالطم عالالالالسزٷ  ٚضلالالالالسا ايعٓالالالالـ   .ػالالالالا٤ي١قًٝالالالالٌ َالالالالٔ اجلٓالالالالا٠ يً

ِ ايطعاٜالال١ ىلڂالالٚا٫غالالتػ٬ٍ ٚاٱٜالالصا٤ مل ايبٝالالٛت ٚا٭غالالط ٚاكلالالساضؽ ْٚٴ  
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ٚايعساي١ ٚأَانٔ ايعٌُ ٚااتُعالات احملًٝال١ مل ـلٝالع ايػالٝاقات      

 .ؼلا مل شيو ْتٝج١ يًكطاعات ٚايهٛاضا ايڀبٝع١ٝ
 ٚبايتايٞ ؾإٕ قسٚض ْىلاّ احلُا١ٜ َٔ اٱٜصا٤ مل اكلًُه١ ٜٴعالسټ 

ا حلُاٜالال١ ؾ٦الال١ َػتهالالعؿ١ طتالالاج يًخُاٜالال١ َُٚٗالال١ جالالسٽ َٛؾكالال١ڄ خڀالال٠ٛڄ

ٚايطعا١ٜ َٔ ٚيٞ أَطٖالا  ٖٚالٛ ايالصٟ ٫ ٜتكالٛض إٔ ٜكالّٛ بإٜالصا٥ٗا        

ٚبعس ،بٛت عسز َٔ جطا٥ِ اٱٜصا٤ ٚايتعصٜب يٮطؿالاٍ ٚايٓػالا٤ َالٔ    

ٚقس مشٌ ايٓىلاّ ـلٝع أْٛاع اٱٜالصا٤ اجلػالسٟ    .بٌ أٚيٝا٤ أَٛضِٖقٹ

٪ؾالالالط إصلالالالابٞ حلُاٜالالال١ ٚايًؿىلالالالٞ ٚاجلٓػالالالٞ ٭ٟ ؾالالالدل  ٖٚالالالصا َ

 .ايڀطف ايهعٝـ َٔ اٱٜصا٤ بؿت٢ أْٛاع٘ ٚقٛضٙ
 ْىلالاّ احلُاٜال١ َالٔ ايعٓالـ ٚاٱٜالصا٤.... ؾجالٛات       قهال١ٝ   تٴعسټيصا 

َالالٔ ايكهالالاٜا اكلُٗالال١ ايالالت ططحٗالالا ًَتكالال٢ أغالالباض َالالٔ       مل ايتڀبٝالالل 

  ٚجطت حٛهلا ايعسٜس ز. َٗا اكلٓٝـَتٗا خ٬ٍ ٚضق١ ايعٌُ ايت قسٻ

زضاغات ٚإحكا٤ات طكط حا٫ت ايعٓالـ  :  َٔ اكلساخ٬ت ْاقؿت

مل ااتُع  َس٣ ؾعاي١ٝ بطْالاَج ا٭َالإ ا٭غالطٟ ايالٛطين مل احلالس      

عٛا٥الالل تڀبٝالالل احلُاٜالال١ ا٫جتُاعٝالال١    َالالٔ حالالا٫ت ايعٓالالـ ٚاٱٜالالصا٤   

ؿات  اكلعٓٻؿات َالا بالغل تعٓالٝؿٗٔ َٚؿالانٌ زٚض احلُاٜال١  زٚض      يًُعٓٻ

٤ إزاض٠ احلُاٜالالال١ نُطانالالالع تهاًَٝالالال١ يهالالالخاٜا ايتعٓٝالالالـ  إْؿالالالا    

َػتك١ً يًخُا١ٜ بك٬حٝات ايؿطط١ ااتُع١ٝ  ايعٓـ مل ااتُع 

ٚاحلًٍٛ اٱجطا١ٝ٥  ايتساخٌ بغل َؿَٗٛٞ اٱٜصا٤ ٚايتأزٜب  غٝالاب  

ا٫ٖتُالالالاّ بكهالالال١ٝ ايعٓالالالـ نالالالس نبالالالاض ايػالالالٔ ٚاكلعالالالاقغل  ايالالالٛعٞ     

ااتُعٞ ٚايتكًٌٝ َٔ ايعٓـ  حا٫ت اٱٜالصا٤ ايبػالٝڀ١ ٚايتهاؾالٌ    

ـ ايكالالالالا٥ُغل عًالالالال٢ زٚض احلُاٜالالالال١  بعالالالالم  ا٭غالالالالطٟ  تأٖٝالالالالٌ تثكٝالالالال

اكل٬حىلات ع٢ً قه١ٝ احلُا١ٜ َٔ ايعٓـ ٚاٱٜالصا٤  أغالباب اخلًالٌ    
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مل ايتڀبٝالالل  اٱٜالالصا٤ اكلػالالهٛت عٓالال٘ ٚاحلًالالٍٛ اكلكاحالال١  قهالالاٜا     

   ٟ كالال٢ ًت(. ٚمل ايٓٗاٜالال١ طالالطح اكل ايعٓالالـ ا٭غالالطٟ مل ااتُالالع ايػالالعٛز

نتبتٗالالا  ايٛضقالال١ ايالت  ٚؾُٝالا ًٜالالٞ ْاللټ   .َالالٔ ايتٛقالٝات اكلُٗالال١  اعالسزٶ 

ٞ   ب عًٝٗالا ايالسنتٛض٠  َٗالا اكلٓٝالـ  ٚعكډال    ايسنتٛض٠/   َالطاّ احلطبال

 فلٝس ايؿاصلٞ. ٚايسنتٛض  ٖٓس اخلًٝؿ١ ٚايسنتٛض٠

 

قبالٌ اخلالٛم مل احلالسٜ  عالٔ ؾجالٛات       :كتبم د. مَا املييف

ٞٳأ تڀبٝالالل ْىلالالاّ احلُاٜالال١ َالالٔ اٱٜالالصا٤ أٚزټ  عالالٔ  ؾالالا١ًَڄ ٠ڄْىلالالط ٕ أعڀالال

 تاضٜذ اعتُاز ٖصا ايٓىلاّ َٚٛازٙ. 

قاَت َ٪غػ١ اكلًو خايس بعٌُ زضاغ١ عٔ ايعٓالـ   ايتاضٜذ:-

ا٭غالالطٟ مل بساٜالال١ ا٭يؿٝالال١ اجلسٜالالس٠ بعالالس إٔ أقالالبخت قهالال١ٝ ايعٓالالـ 

ا٭غالالطٟ ٖالالٞ حالالسٜ  ااتُالالع ٚقهالال١ٝ ضأٟ عالالاّ. ٚنالالإ َالالٔ نالالُٔ  

ّ ٖالالصا ايٓىلالالاّ عالالٔ سٿايسضاغالال١ َكالالاح يٓىلالالاّ احلُاٜالال١ َالالٔ اٱٜالالصا٤. قڂالال

يالٛظاضات اكلعٓٝال١ ٚدلًالؼ    ططٜل بطْاَج ا٭َإ ا٭غطٟ ايٛطين إػل ا

ٍٳ  2226ايالالٛظضا٤ مل عالالاّ   ٛٿ ٚقالالس . يكالالٝاغت٘ اخلالالربا٤ ٦ٖٝالال١ إػل ٚٳحٴالال

٘   ؾتٴؾالالالطٴ  ٠نالالالْٛٞ اكلالالالطأ  بالالالإٔ أنالالالٕٛ َالالالٔ اكلػالالالاُٖغل مل قالالالٝاغت

اغالتػطم ايعُالٌ بٗالا     قالس ٚ  ايٛحٝس٠ مل ٖصٙ ايًج١ٓ مل ٦ٖٝال١ اخلالربا٤  

ٔ  غٓٛات 7 حتال٢ قالسض ايٓىلالاّ  نالإ ٖٓالاى      ّ 2213 – 2226 َال

ّ      نالبري٠   ١َكاَٚ ٚانالڀطضْا    َالٔ ؾ٦الات َالٔ ااتُالع يىلٗالٛض ايٓىلالا

ٝٶا َالالالع أضم ايٛاقالالالع(. نالالالإ اًالالالؼ  إػل تػالالالٝري بعالالالم َالالالٛازٙ ؽلاؾالالال

نالالبري أٜهٶالالا مل َطاجعالال١ ايٓىلالالاّ ٚإنالالاؾ١ َالالٛاز جٝالالس٠   ايؿالالٛض٣ زٚضٷ

 حٳػٻٓت َٔ قٛضت٘ ايٓٗا١ٝ٥. 
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 ّ 2213قالسض ْىلالالاّ احلُاٜال١ َالالٔ ايعٓالـ ٚاٱٜالالصا٤ مل غالالبتُرب    

 . َاز٠ 17ٜٚتهٕٛ َٔ 

 ت ٚاجل١ٗ اكلدتك١ ٚأٖساف ايٓىلاّ.   تعطٜؿا 2 -1

ايثايثالال١ ايالالت  ٠ُٖٗالالا اكلالالازٚأ ايتبًٝالالؼ ؼلطحًالال١ َعٓٝالال١ َالالٛاز 6 – 3

أنالست عًال٢ إيعاَٝال١ ايتبًٝالؼ َٚعاقبال١ اكلتػالاًٖغل َالٔ ايعالاًَغل َالالع         

 ٍ ٚإيالالعاّ ايؿالالالطط١    ؼ حػالالٔ ايٓٝالالال١ ٚفلاٜالال١ اكلبً الالال   ايٓػالالا٤ ٚا٭طؿالالالا

 ٚايٛظاض٠ ؼلباؾط٠ ايب٬ؽ.

إيالعاّ ايؿالطط١ ٚٚظاض٠    :ٚأُٖٗالا   با٫غتجاب١ ١َٝٓع َٛاز 8 – 7

ايعُالالٌ با٫غالالتجاب١ ايؿٛضٜالال١ حػالالب حالالس٠ احلايالال١ ٚزخالالٍٛ اكلٓالالعٍ زٕٚ  

ايهالخاٜا    ١أخص َٛاؾك١ ٚيٞ ا٭َط أٚ َٛاؾك١ جٗات أخالط٣ ٚفلاٜال  

ٚيٞ ا٭َط ٭خص ا٭طؿالاٍ   ١ٚطًِٜٛٗ يسٚض اٱٜٛا٤  ٫ٚ سلتاج َٛاؾك

ٛا٤  ٚنالصيو إيالعاّ ايكڀاعالات    ٜساعِٗ زاض اٱٜال إَٔ اكلٓعٍ ٚ ٠ٚاكلطأ

 ا٭خط٣ ناكلػتؿؿٝات با٫غتجاب١.

ٚجٛز : َٓٗا  َٛاز َتدكك١ يتخسٜس أغايٝب ايتسخٌ 14 - 9

ٚإيالالالعاّ   زٚض إٜالالالٛا٤ َٚطانالالالع  ٚحالالالسات( فلاٜالالال١ مل نالالالٌ اكلٓالالالاطل 

ُدكك١ ؾ 13اكلاز٠ أَا  .ايٛظاضات اكلع١ٝٓ ا٭خط٣ بتكسِٜ اخلسَات

أيالـ ٚاحلالبؼ َالٔ     52 – 5222يعكٛب١ ايعٓـ ا٭غطٟ ٖٚٞ ايػطا١َ 

ٌ عٓالالسَا ؿلثٿالال ١ؾالالٗط إػل غالال١ٓ  ٖالالصا خالالاضج ْىلالالاّ ايعكٛبالالات اجلعا٥ٝالال 

 (.١ايعٓـ ا٭غطٟ جطؿل

از٠ عًالال٢ أغالالايٝب ايٛقاٜالال١ َالالٔ ضؾالالع ايالالٛعٞ اكلالال ٖالالصٙ ضنالالعت 15

 خل. . إٚأ اا ٚزضاغات..  ٚإق٬ح شات ايبغل

 أٚ آيٝالالات عُالالٌ َٚٓٗالالا ايٓىلالالاّ  يتڀبٝالالل إزاضٜالال١ َالالٛاز 17 – 16

 ٚضلل يًٛظٜط تعسٌٜ اٯي١ٝ نٌ غٓتغل.   ايتٓؿٝص  إجطا٤ات
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طاحالالٌ اكلٚنُالالا ْالالط٣ ؾٗالالٛ ْىلالالاّ قالالٟٛ   ٜػؿالالٌ أٟ َطحًالال١ َالالٔ  

ٞ اكلٓؿالصٜٔ  َٛازٙ عاَال١ تعڀٹال  نُا إٔ   ع٬ج ايعٓـ ا٭غطٟيا٭ضبع 

 يٛنع آيٝات تٓؿٝص١ٜ قاض١َ.   ٚاغع١ڄ َػاح١ڄ

َٹ  إشٶا   غٔ تڀبٝل ٖصٙ اكلطاحٌ ا٭ضبعأٜٔ سلٔ 

ست ايٛظاض٠ ايتبًٝؼ اٱيهاْٚالٞ ٚخالنل ٖالاتـ    اعتُ ايتبًٝؼ:-

نالصيو ٖٓالاى َٛقالع عًال٢      ايػالاع١   َالساض  ع٢ً ٜعٌُ 1919غاخٔ 

ؾالٗٛض ا٭ٚػل   9ٜػتكبٌ ب٬غات ايعٓـ. مل ايال  @mlsd_1919ا ٜتٛ

 ب٬ؽ أيـ 32 اخلنل اغتكبٌ( غبتُرب إػل ٜٓاٜط َٔ  2218َٔ عاّ 

ٚ    ٻ ْٚػالالا٤ ٭طؿالالاٍ عٓالالـ ايؿالالطط١ طًٜٛالالٗا إػل َطانالالع احلُاٜالال١ 

ٖٚالالالصٙ اكلطحًالالال١   ٚزٚض اٱٜالالالٛا٤ مل َٓالالالاطل اكلًُهالالال١ حػالالالب احلايالالال١ 

ْاجخالال١ ٭ٕ ايالالٛظاض٠ اغالالتكڀبت ؾالالطن١ تكٓٝالال١ خاقالال١ تكالالّٛ بتًكالالٞ      

َالالالٔ ايٓػالالالا٤ اكلالالال٪٬ٖت    ٝٶالالالاناؾ اؿالالالت عالالالسزٶ ايب٬غالالالات  ٚقالالالس ٚولډ 

  ٗ ُهالٔ إٔ  َالٔ اكل قاعالس٠ َعًَٛالات جٝالس٠     ٔٻ٫غتكباٍ ايالب٬ؽ  ٚيالسٜ

 ع٘ ٚخكا٥ك٘.ل َٓٗا ْػب١ ايعٓـ ٚأْٛاػتدًځٜٴ

ع٢ً ايالطغِ َالٔ ٚجالٛز أخكالا٥ٝات اجتُاعٝالات مل       ايؿج٠ٛ:-

ٍ ؾكالنل  ؾالسٚضٙ  ّ اغتؿالاضات   اكلطنع إ٫ أْ٘ ٫ ٜكالسٿ   .ب٬ؽايال  اغالتكبا

ٕٳ تػٝري ٖصا ايُٓنل ٚايتؿاعالٌ ا٭ؾهالٌ َالع اكلتكالًغل َالٔ       ٚحاٚيٓا اٯ

تخػالالالغل ٖالالالصا  ي 2232ايٓػالالالا٤ ٚايؿتٝالالالات. ٖٚٓالالالاى َبالالالازض٠ مل ض٩ٜالالال١   

 َٝعا١ْٝ.ل هلا كٿاكلطنع ٚخٴ

ٖٚٓالالا تىلٗالالط بعالالم ؾجالالٛات ايتڀبٝالالل     َطحًالال١ ا٫غالالتجاب١:  -

ٛٻاحلالالا٫ت أٚ ايب٬غالالات ايؿالالسٜس٠ اخلڀالالٛض٠ تٴؾايؿعًالالٞ يًٓىلالالاّ   ٍ خالال

إػل ايؿالالالطط١  ٫ تػالالالتجٝب ايؿالالالطط٘ إ٫ بالالالأٚضام ضيٝالالال١      َباؾالالالط٠ڄ

ٚيهالٔ تػالتڀٝع    ا ٚؾانؼ َٔ َطنع ايب٬غات( ايت تأخص ٚقتٶال 

 اٱٜٛا٤. إٔ تساِٖ اكلٓعٍ ٚتٓكٌ ايهخاٜا يسٚض
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أَا احلا٫ت اكلتٛغڀ١ اخلڀٛض٠ ٚايك١ًًٝ اخلڀالٛض٠ ٚايالت ؽلثالٌ    

ٛٻ ؾإْٗا احلا٫ت دلُٛع َٔ ٪92-82ضأٜٞ مل  ٍ إػل َطانالع أٚ  تٴخ

ايّٝٛ ايثاْٞ مل ٚحسات احلُا١ٜ ا٫جتُاع١ٝ باكلٓاطل ايت تػتجٝب 

  ٚمل بعم ا٭حٝإ بعس عس٠ أٜاّ( حػب خڀٛض٠ احلاي١.  

ؿالال١ ٜعطنالٗا يًدڀالالط(  اكلعٓٻ ٠سات بالاكلطأ  اتكالاٍ ايٛحالال  ؾجال٠ٛ: -

ُهالٔ إٔ ٜهالٕٛ   َالٔ اكل ٚ  خكالا١ٝ٥ عًال٢ ٚقالت ا٭   ٜتِ ا٫تكاٍ بٓا٤ٶ

ًػالٞ ايالب٬ؽ ٚتٓػالخب.    ـ راْب ايهخ١ٝ ؾتداف َالٔ ايالطز أٚ تٴ  اكلعٓٿ

 . ٪42ْػب١ ا٫ْػخاب بعس تكسِٜ ايب٬ؽ 

َطح١ً ايتسخٌ ايت ٜؿٛبٗا ايهثري َالٔ اكلؿالانٌ ٚايؿجالٛات    

 : َا ًٜٞبػبب 

غل ْٝػالالالب١ ا٭خكالالالا٥  : ؾُثًڄالالالا١ٚاكلازٜالال  ١. قًالال١ اكلالالالٛاضز ايبؿالالالطٜ 1

ُٻاكلطانالالع  أٚ َالالا ٜٴمل ايعالالاًَغل  ٢ ٚحالالسات احلُاٜالال١ ا٫جتُاعٝالال١( ػالال

ـ  62يعسز ايػهإ ٖٞ تكطٜبٶا أخكا٥ٞ يهٌ  ٔ  أيال  ايػالهإ   َال

َالالٔ  2222ٖالالٞ ٚاحالالس يهالالٌ  ١ايٓػالالب ١مل ايالالسٍٚ اكلتكسَالال مل حالالغل إٔ

 َٛولؿڄالالا 52َطنالالع ٚاحالالس بالال٘ ايطٜالالام بٗالالا  ١َسٜٓالال  ايػالالهإ  َثًڄالالا

 ْػ١ُ(. ٬َٜغل 5طلسّ أنثط َٔ 

 ١ٚنالالالعـ قالالالسضاتِٗ ايؿٓٝالالال  . نالالالعـ تالالالسضٜب ايعالالالاًَغل ؾٝٗالالالا 2

 قٍٛ ايعٌُ مل ٖصا اااٍ. أَٚعطؾتِٗ ب

3 ٌ ؾُثًڄالالا ايعُالالٌ بالالاكلطانع    اكلعُالالٍٛ بٗالالا . نالالعـ آيٝالالات ايعُالال

ٝٽا  ٚيالالالالٝؼ ٪122َهالالالالتل  ؾايعٜالالالالاضات اكلٓعيٝالالالال١ َٚباؾالالالالط٠  َٝالالالالساْ

ٚايبريٚقطاطٝالال١ يًكٝالالاّ    ا تهالالاز تهالالٕٛ َعسَٚالال١ڄ  اْٝٽاحلالالا٫ت َٝالالس 

ٜٚٓتٗالالٞ ا٭َالالط بإحهالالاض ايڀالالطؾغل     ا خالالص أغالالبٛعٶ أبعٜالالاض٠ ٚاحالالس٠ ت 

ٗټ ٖصا ايتعٗس يٝؼ ي٘ أٟ قؿ١   س ع٢ً اكلعتسٟيًُطنع ٚنتاب١ تع

 قا١ْْٝٛ. 
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ٚض اٱٜالٛا٤  عالسز زٴ مل نالبري   ذپنصيو مل ٖصٙ اكلطح١ً يالسٜٓا ؾٴال  

بالساض ضعاٜال١ أٚ تأٖٝالٌ     ١َٓٗالا ًَخكال  ٚض ؾكنل ٚجع٤ نبري زٴ 9 يسٜٓا 

إػل إٔ آيٝالالالات ايعُالالالٌ بٗالالالا   بالالالايعٓـ(  إنالالالاؾ١ڄ  ٚيٝػالالالت َتدككالالال١ڄ 

ٚتتُٝالالع   َالأخٛش٠ َالالٔ آيٝالات ايعُالالٌ بالسٚض ايطعاٜالال١ ا٭خالط٣ بالالايٛظاض٠    

بايؿس٠ ٚا٭ب١ٜٛ ٚاحلُا١ٜ نس ضغب١ ايهخ١ٝ  ٫ٚ ٜٛجس بٗا بالطاَج  

 ٠اضٚحٌ َؿهًتٗا. نصيو ٖصٙ اكلطانع تتبع ايالٛظ  ٠يتُهغل اكلطأ

ٞ يٝػت الالالالالؾٗ  ع َعسّٚالالالالخط٣ باكلطانٚتٛاجس اجلٗات ا٭  122٪

ُٻَطانالالع تهاًَٝالال١ أٚ َتعالالسز٠ ايكڀاعالالات أٚ َالالا ٜٴ  ٕٳػالال  one ٢ اٯ
stop shop اجتُاع١ٝ ٚأ١َٝٓ   َتها١١ًَ ّ خسَٜعين َطانع تكسٿ

ٚحتالال٢ قهالالا١ٝ٥ يًهالالخ١ٝ مل ْؿالالؼ اكلهالالإ. ٖٓالالا  َطحًالال١ ايتالالسخٌ(    

تڀبٝالل ايٓىلالاّ  ٖٚٓالاى َبالازض٠ مل ض٩ٜال١      تٛجس ايؿج٠ٛ ايهالبري٠ مل  

 ٚإْؿالالا٤ ايتالالسخٌ خالالسَات تكالالسِٜ مل ايثايالال  ايكڀالالاع ٱؾالالطاى 2232

َالٔ   طالسټ  ١ٚض إٜٛا٤  يهٔ ايبريٚقطاطٝٚزٴ تها١ًَٝ فلا١ٜ َطانع

 ايطا٥ع١.  ٠تڀبٝل ٖصٙ اكلبازض

. اكلطحًالالال١ ا٭خالالالري٠ ٖٚالالالٞ َطحًالالال١ ايتأٖٝالالالٌ ٚايٛقاٜالالال١ ٚايالالالٛعٞ  4

س بالالطاَج تأًٖٝٝالال١ يًُعتالالسٟ ٫ٚ   تهالالاز تهالالٕٛ َعسَٚالال١  ؾالال٬ ٜٛجالال   

 ٜٛجس بطْاَج ٚاحس ٜكالّٛ بال٘ بطْالاَج ا٭َالإ      ٠بطاَج ؽلهغل يًُطأ

ا٭غطٟ َع ايػربْج بٛضز(  ٚبالطاَج ضؾالع َػالت٣ٛ ايالٛعٞ ااتُعالٞ      

 ع٢ً ايرباٖغل.    َتٓا،ط٠ ٚؾطز١ٜ ٚيٝػت َب١ٝٓڄ

 احلًٍٛ:  -

طػالالغل َطحًالال١ ايتبًٝالالؼ ٚايعُالالٌ َالالع ايؿالالطن١    مل ايبالالس٤  .  ٻ1

ٌ   اخل ٚتٛولٝالـ أخكالا٥ٝات اجتُاعٝالات      اق١ يتخػالغل آيٝالات ايعُال

ٚعٌُ تڀبٝل إيهاْٚالٞ يًسضزؾال١    ٔ يًطز ع٢ً اكلهاكلات ٚتسضٜبٗ
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ٚتكسِٜ ب٬ؽ  أؽل٢ٓ إٔ ٜط٣ ايٓٛض قطٜبٶا(. ٚنصيو عٌُ َٛقع عًال٢  

ؾتتاحالال٘ َالالٔ ؾالالٗطٜٔ. ا ايالالصٟ  ٻ @mlsd_1919تالالٜٛا يتًكالالٞ ايالالب٬ؽ 

تؿالاض٠ ٚاحتالٛا٤ ايهالخ١ٝ عٓالس     غاٚتؿجٝع ا٭خكا٥ٝات ع٢ً تكالسِٜ  

 ا٫تكاٍ ٚيٝؼ ؾكنل أخص َعًَٛات ايب٬ؽ. 

. طٜٛالالٌ ٚحالالسات احلُاٜالال١  احلايٝالال١ إػل َطانالالع  تهاًَٝالال١     2

one stop shop    ٚزعُٗا باكلٛاضز ايبؿط١ٜ ٚإزاضتٗا َٔ قٹبالٌ ايكٹڀالاع

ٕٳ  ع٢ً ٖصا اكلًـ. ايثاي   اجلُعٝات اخلري١ٜ(  ٚتعٌُ ايٛظاض٠ اٯ

ي١ٝ ٚٚجٛز ايؿطط١ ٚايٓٝابال١ مل ٖالصٙ اكلطانالع    . ايعٜاضات اكلٓع3

 ايتها١ًَٝ يتكسِٜ ايسعِ يٮخكا٥ٝات ٚايعٌُ َع ايهخاٜا. 

َت نطاغالال١ يؿالالطن١ اغتؿالالاض١ٜ عاكلٝالال١ ٱعڀالالا٤ ايالالٛظاض٠   سٿٚقڂالال

ايُٓالالٛشج ايعالالاكلٞ هلالالصٙ اكلطانالالع  ٚآيٝالالات ايعُالالٌ بٗالالا ٚبالالسٚض اٱٜالالٛا٤.  

 ْٚت٢ُٓ إٔ تتخكل ٖصٙ اكلبازض٠. 

خالالط٣ ٱْؿالالا٤ جٗالال١ رلتكالال١  أ َبالالازض٠ ٖٓالالاى 2232 ١. مل ض٩ٜالال4

إٔ ٫ تهالالٕٛ ؾكالالنل جٗالال١ تؿالالطٜع١ٝ ضقابٝالال١ أغالال٠ٛ    باحلُاٜالال١. ٚأقالالاحٴ

إٔ تهٕٛ  تٓؿٝص١ٜ َٚٓؿكال١ً  صلب ب٦ٝٗات نثري٠ باحله١َٛ  بٌ 

عالالالٔ ٚظاض٠ ايتُٓٝالالال١ حتالالال٢ تػالالالتڀٝع ايتٛاقالالالٌ َالالالع اجلٗالالالات ا٭خالالالط٣ 

ٚتكالالالسِٜ خسَالالال١ َتهاًَالالال١   ٚقهالالالا١ٝ٥(  أَٓٝالالال١  اكلػالالال٪ٚي١  طبٝالالال١

 اٜا. يًهخ

بالٌ ايكڀالاع   ّ اخلسَات يًهخاٜا َالٔ قٹ كسٻمل نثري َٔ ايسٍٚ تٴ

 ٚصلب ا٭خص بٗصا ايُٓٛشج.    ايثاي  ٚايكڀاع اخلام

ٗټ . تػري5 ِټ  قا١ْْٝٛڄ س ايكا٥ِ إػل تعٗس ٜأخص قبػ١ڄايتع   ٝ  ٜالت

أخالالصٙ َباؾالالط٠ َالالٔ اجلٗالالات ا٭َٓٝالال١ اكلٛجالالٛز٠ بالالاكلطانع بالالسٕٚ ضؾالالع  

خالاٍ  ٚمل حاٍ نػط ٖالصا ايتعٗالس تٴ   قه١ٝ ٚايصٖاب إػل احملانِ 

 ايكه١ٝ يًُخان١ُ أٚ اغتدساّ ايعكٛب١ اكلٛنخ١ بايٓىلاّ.  
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. أخريٶا صلب إٔ ٫ ْػؿٌ تأ،ري ،كاؾ١ ااتُع مل تڀبٝالل ْىلالاّ   6

ااالالاٍ غالالٛا٤ َالالٔ مل احلُاٜالال١ َالالٔ اٱٜالالصا٤  ؾالالايهثري َالالٔ ايعالالاًَغل  

َالٔ  أخكا٥ٝات أٚ أؾطاز ؾطط١ أٚ قها٠ ٫ ٜعاؾٕٛ بالأْٛاع نالثري٠   

ٜٚالالربضٕٚ أْالالٛاع عٓالالـ نالالثري٠ طالالت ،كاؾالال١ ايتأزٜالالب ٚ،كاؾالال١    ايعٓالالـ

اكلًهٝالال١ ٚ،كاؾالال١ ايعٝالالب  َٚالالٔ اكلعالالطٚف إٔ تػالالٝري ،كاؾالال١ أٟ دلتُالالع  

 تأخص ٚقتٶا أطٍٛ ٚت٪،ط ع٢ً تڀبٝل ايكإْٛ.  

َٶا ن١ًُ حل أخري٠؛ ؾكس أحطظت اكلًُهال١ مل ٖالصا اكلًالـ تكالسټ    

َكاضْالال١  اٯٕ إػل 2222ًَخٛولڄالالا َٓالالص ا٫عالالااف باكلؿالاله١ً مل عالالاّ   

بالالسٍٚ اجلالالٛاض  ٚايؿجالالٛات اكلٛجالالٛز٠ مل تڀبٝالالل ايٓىلالالاّ ٖالالٞ بػالالبب    

نالالعـ قالالسضات ايعالالاًَغل عًالال٢ ٖالالصا اكلًالالـ  ٚقًالال١ اكلالالٛاضز ايبؿالالط١ٜ     

ٚنعـ اٱضاز٠ اكل٪غػ١ٝ غٛا٤ َٔ ايؿطط١ أٚ ٚظاض٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ 

 ا٫جتُاع١ٝ.

 

ٗا  حػب تكػِٝ ٚضق١ ز. َ ٞ أبسأڂيعً  :بم د. مزاو احلزب ي عكَّ

ًخُاٜال١ ا٫جتُاعٝال١( بالسأ بكالطاض ٚظاضٟ عالاّ      يؾتاضٜذ  اٱزاض٠ ايعاَال١  

( احملالالالالسز ٭ٖالالالالساف اٱزاض٠ باختالالالالاش ايتالالالالسابري 2225ّ _ٖالالالالال 1425 

حلُاٜالالال١ بعالالالم أؾالالالطاز ااتُالالالع اكلعطنالالالغل يٲٜالالالصا٤ فلاٜالالال١ إٜٛا٥ٝالالال١  

ل ا٭َٔ ا٫جتُالاعٞ ٜٚطاعالٞ   ؼلا ضلك   ٚؾطع١ٝ ْٚؿػ١ٝ ٚاجتُاع١ٝ

هلالالالالا آيٝالالالال١ يتعب٦الالالال١ اجلٗالالالالٛز ٚقالالالالٝاغ١  َكالالالالاحلِٗ  تالالالالٓىلِ َالالالالٔ خ٬

ايػٝاغالالالات ٚأزٚات ايتٓؿٝالالالص ايعاَالالال١ ٚا٭ًٖٝالالال١ ٚشيالالالو عالالالٔ ططٜالالالل       

ز ايكالالطاض ايؿ٦الالات ايالالت ختالالسَٗا    اجلٗالالات شات ايع٬قالال١. نُالالا حالالسٻ   

ٝٽ  18ا  ايڀؿٌ ٚؾكڄا يًػٔ ايصٟ حسزتال٘ ايًالٛا٥ذ ايعاكلٝال١    اٱزاض٠ َبس٥

ٜالالالصا٤ ا نالالالإ عُطٖالالالا حلُاٜتٗالالالا َالالالٔ اٱ اكلالالالطأ٠ أٜٽالالال  غالالال١ٓ َٚالالالا زٕٚ
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اجلػالالسٟ أٚ ايٓؿػالالٞ أٚ اجلٓػالالٞ(  عًالال٢ إٔ تهالالٕٛ ٖٓالالاى أقػالالاّ  

ذلسز٠ زاخٌ ايسٚض ا٫جتُاعٝال١ اٱٜٛا٥ٝال١ تهالٕٛ َػالتك١ً يًخالا٫ت      

زاض٠ ايعاَالالالال١ يًخُاٜالالالال١ ايالالالالت تتعالالالالطم يٲٜالالالالصا٤. عًالالالال٢ إٔ تتالالالالٛػل اٱ 

زضاغ١ اكلؿاله٬ت ا٫جتُاعٝال١ ايالت تال٪زٟ إػل      َا ًٜٞ: ا٫جتُاع١ٝ

ٚاقالالالالااح تٓىلالالالالِٝ اكلؿالالالالاضن١ مل    ٟاٱٜالالالالصا٤ مل ااتُالالالالع ايػالالالالعٛز 

ٚايتالالالالسخٌ   اكلالالالال٪ؽلطات ٚٚضف ايعُالالالالٌ شات ايع٬قالالالال١ ؼلٗالالالالاّ اٱزاض٠ 

َالالالع اجلٗالالالات شات   ضٟٛايػالالالطٜع مل حالالالا٫ت اٱٜالالالصا٤ ٚايتٓػالالالٝل ايؿالالال  

  ٚايؿالالالطط١ احملالالالانِ ايؿالالالطع١ٝ َٚثالالالٌ إَالالالاضات اكلٓالالالاطل    ايع٬قالالال١

ٚتٓػالٝل اجلٗالالٛز احلهَٛٝالال١ ٚا٭ًٖٝالال١ ايالالت تبالالصهلا ايكڀاعالالات شات  

ٞ    ٙبٗص ايع٬ق١ ٚتؿعٝالٌ    اخلس١َ ٚتػٌٗٝ َٓىلَٛال١ ايعُالٌ ا٫جتُالاع

زٚض ايكڀالالالاع ا٭ًٖالالالٞ ٚاجلُعٝالالالات اخلريٜالالال١ مل أعُالالالاٍ ٖالالالصٙ اٱزاض٠   

ٚايتؿالالجٝع عًالال٢ إْؿالالا٤ ـلعٝالالات خريٜالال١ َتدككالال١ يًكٝالالاّ بالالأزٚاض      

َٚالٔ بٝالِٓٗ ؾ٦ال١      احلُا١ٜ ا٫جتُاع١ٝ يًؿ٦الات ايهالعٝؿ١ مل ااتُالع   

 ش٣ زاخٌ أغطِٖ. ا٭طؿاٍ ٚايٓػا٤ ايصٜٔ قس ٜتعطنٕٛ يٮ

ٚ  إْؿالالالالا٤ َطنالالالالع يًب٬غالالالالات ندالالالالنل غالالالالاخٔ ٫غالالالالتكباٍ    

  .٫غتكباٍ ب٬غات ايعٓـ ا٭غطٟٚ  ايب٬غات ع٢ً َساض ايػاع١

ٟ  ايالٛظضا٤  دلًالؼ  قالطاض  قسض ٖال1429ٚمل عاّ  عًال٢  ْاللٻ   ايالص

 ٚظاض٠ ايؿالال٪ٕٚ ا٫جتُاعٝالال١( اختالالاش َالالا ًٜالالعّ يًخالالس َالالٔ َؿالاله١ً         

 ٟ نالالإ َالالٔ    يكالالطاضاتاَالالٔ ٚجالالا٤ مل شيالالو عالالسز     ايعٓالالـ ا٭غالالط

اٱغطاع مل اؾتتاح ٚحالسات يًخُاٜال١ ا٫جتُاعٝال١ مل اكلٓالاطل      :أُٖٗا

ٚإعالالالساز   ٚإعالالالساز اخلڀالالالنل اٱع٬َٝالالال١ ٚايتٛعٜٛالالال١     ٚاحملاؾىلالالالات

إغالالالااتٝج١ٝ ٚطٓٝالالال١ ؾالالالا١ًَ يًتعاَالالالٌ َالالالع اكلؿالالاله١ً عًالالال٢ ـلٝالالالع        

ٚتهًٝالالـ  ٚظاض٠ ايابٝالال١ ٚايتعًالالِٝ( بتهالالُغل َٓاٖجٗالالا    اكلػالالتٜٛات

 ع٢ً ايتػاَذ ْٚبص ايعٓـ.  انخ١ ط ټايسضاغ١ٝ َؿاِٖٝ ٚ
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عًالال٢ ـلٝالالع اجلٗالالات ايالالت طالالت َىلًالال١     ايالالٓل   ٚإػل إٔ جالالا٤ 

ٚظاض٠ ايؿالال٪ٕٚ ا٫جتُاعٝالال١ بٛقالالؿٗا اجلٗالال١ اكلػالال٪ٚي١ عالالٔ نالالٌ َالالا    

 .   ايؿ٪ٕٚ ا٫جتُاع١ٝ طللټ

 ٥٫ٚختالالال٘ 2213ّإػل إٔ قالالالسض ْىلالالالاّ احلُاٜالالال١ َالالالٔ اٱٜالالالصا٤     

َٶبٛقؿ٘ ٚايصٟ  ايتٓؿٝص١ٜ  َٶال ٜعالسټ   اتؿالطٜعٝٽ  اْىلا َتال٢ َالا    اقٜٛٽال  اْىلا

 ٖالٛ َالا  ٚ  انتًُت َٓىل١َٛ ايعٌُ بغل ناؾ١ اجلٗات شات ايع٬قال١ 

حٝال   تػع٢ ي٘ ايٛظاض٠ َٔ خ٬ٍ ايتعسٌٜ ا٭خالري ي٥٬خال١ ايتٓؿٝصٜال١    

قالسض   قالس ٚ  ذ َػ٪ٚيٝات نٌ ج١ٗبتٛظٜع أزٚاض َٚٗاّ تٛنٿ قاَت

 . ٖال1442ايؿٗط اكلانٞ َٔ عاّ 

َٗالا حٝالاٍ ايؿجال٠ٛ بعالسّ ٚجالٛز      أَا ؾُٝا ٜتعًل ؼلالا شنطتال٘ ز.   

يالالالٝؼ نالالالٌ   ٘ؾتعًُالالالٕٛ أْالالال  اغتؿالالالاضات غالالالابكڄا كلطنالالالع ايب٬غالالالات  

إػل   ٖٚالالالالالالصا ا٭َالالالالالالط ضلتالالالالالالاج  اأٚ َطؾالالالالالالسٶ اأخكالالالالالالا٥ٞ َػتؿالالالالالالاضٶ 

  ٚقالالالس اعتُالالالست ايالالالٛظاض٠ ؾُٝالالالا غالالالبل عًالالال٢   غل َالالالسضبغلختكاقالالالٝا

َٚالالٔ خالال٬ٍ َبالالازض٠ تڀالالٜٛط َطنالالع    َطنالالع ا٫غتؿالالاضات ايػالالابل

ٕٳ    ٛټ     ب٬غات ايعٓالـ ا٭غالطٟ تػالع٢ اٯ ضات إػل نالُٔ عالسز َالٔ ايتڀال

إنالالاؾ١ خسَالال١ ا٫غتؿالالاضات َٚتابعالال١ اخلالالسَات ٚتكُٝٝٗالالا ٚقٝالالاؽ       

نالالالصيو ايالالالطبنل اٱيهاْٚالالالٞ َالالالع اجلٗالالالات شات  ٚضنالالالا اكلػالالالتؿٝس 

ٔ  يعالسز  باٱنالاؾ١ ( 911ايع٬ق١  ايكالخ١  ايساخًٝال١    ا٫تؿاقٝالات   َال

ٚمل طالٛض تٛقٝالع اتؿاقٝال١ َالع       ٚقس ؽلت اتؿاقٝات  ايعالسٍ  ايٓٝابال١(  

ّ ٚ  ايساخًٝالال١ َالالٔ  كلعٜالالسٺ   ٚشيالالوٚايكالالخ١  ٚايتعًالالِٝ  ا٭َالالٔ ايعالالا

 ايتٓىلِٝ نُٔ َٓىل١َٛ ايعٌُ ا٫جتُاعٞ.  

ٗټ ـ َالٔ  س ع٢ً اكلعٓٿأَا َا شنطت٘ زنتٛض٠ َٗا حٝاٍ تٛقٝع تع

ِټ   بالالٌ ٚحالالسات احلُاٜالال١ قٹ َالالع ايطؾالالع يًجٗالالات   َعآَالال١ڄ ؾالالإٕ ٖالالصا ٜالالت
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ٚنالالالثري َالالالٔ    بالالالٌ جٗالالالات ايهالالالبنل ٚايٓٝابالالال١ ايعاَالالال١   اكلعٓٝالالال١ َالالالٔ قٹ 

ٝٽالال ايتعٗالالس جاْبٶالالاب٬غالالات يالالٝؼ يالالسٜٗا ايبٝٓالال١ ؾٝهالالٕٛ تٛقٝالالع  اي  اٚقا٥

ٕٳاٚضازعٶالالالال َٚالالالالٔ خالالالال٬ٍ ا٫تؿاقٝالالالالات اكلٛقعالالالال١   . ٚتػالالالالع٢ ايالالالالٛظاض٠ اٯ

ايت بكسز تٛقٝعٗا إػل إصلالاز ؾالطم تهاًَٝال١ َالٔ ناؾال١      نصيو ٚ

ايكڀاعالالات شات ايع٬قالال١ ندسَالال١ ؾالالا١ًَ تػڀالالٞ ناؾالال١ دلالالا٫ت      

ٌ. أٚ َالالالا تعالالالطف الالالالالالالاليتأٖٝا  ايعالالال٬ج  ايتالالالسخٌ ٚا٫غالالالتجاب١  ايالالالب٬ؽ

 one stop shop .) 

ُٶالالا إٔ ايالالٛظاض٠ ٚقډ  عالالت َالالصنط٠ تؿالالاِٖ َالالع بطْالالاَج ا٭َالالإ       عً

عاٍ ٜال  ص عسز َٔ ايسٚضات  إ٫ أْال٘ ٫ ؿ ا٭غطٟ يتسضٜب ايعاًَغل  ْٚٴ

 25ْىلطٶا يعسز ايٛحسات ٚايؿطم ايصٟ  الاٚظ   ؛ٖٓاى احتٝاج أنثط

 ا. َطنعٶ

٬ت ايالت ٜٛاجٗٗالا ايعُالٌ    َٔ اكلؿه ا٫ ْٓهط إٔ ٖٓاى عسزٶ

يهالالٔ ٖالالصٙ اكلؿالاله٬ت تعٝٗالالا ايالالٛظاض٠ ٚتػالالع٢   اكلٝالالساْٞ ٚايتالالسخٌ

ٕٻ ٖالالالسؾٓا ٖالالالٛ ايتُٝټالالال   تكالالالسِٜ اخلسَالالال١  ٚقالالالس  مل ع يتؿازٜٗالالالا حٝالالال  إ

َٔ اكلبازضات ايالت تًُػالت    زٷاحلُا١ٜ ا٫جتُاع١ٝ عس ٠زاضٱل كٿخٴ

تًو ا٫حتٝاجات نالُٔ زضاغال١ إغالااتٝج١ٝ قاَالت بٗالا َسٜٓال١ اكلًالو        

س ايععٜالالع يًعًالالّٛ ٚايتكٓٝالال١ يكالالاة ايالالٛظاض٠ َعتُالالس٠ عًالال٢ زضاغالال١     عبالال

كت ع٢ً ؾطضل١ َٔ ناؾ١ َٓالاطل اكلًُهال١ ٚعًال٢ ؾ٦الات     بٿع١ًُٝ طڂ

 َتعسز٠.  

بعهٶا َٔ اكلبازضات شات ايع٬ق١ ٚايت ْتڀًالع   ٜٚػطْٞ إٔ أٚضزٳ

ٍٷ    مل ايعُالٌ ا٫جتُالاعٞ اكلعتُالس عًال٢ جالٛز٠       بإٔ ٜهالٕٛ ٖٓالاى طالٛ

 ١. اخلس١َ بهؿا٠٤ ٚؾاعًٝ
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 َٔ ٖصٙ اكلبازضات:

 ايكالطاض   قالخاب أ َٔ يـأتت ا٭غط١ٜ يًخُا١ٜ ج١ٗ غٝؼأت-

قالالالازض٠ عًالالال٢ ايكٝالالالاّ  ٛنُالالال١ ٚتؿالالالطٜع َٚتابعالالال١ ـلٝالالالع    ٚتهالالالٕٛ 

ًُهالال١ ايعطبٝالال١ ايػالالعٛز١ٜ كلا٭عُالالاٍ اكلتعًكالال١ باحلُاٜالال١ ا٭غالالط١ٜ مل ا

 ٚاٱؾطاف عًٝٗا.

-  ٟ   تڀٜٛط فل٬ت تٛع١ٜٛ يٛقا١ٜ ااتُع َٔ ايعٓالـ ا٭غالط

. ايٛقاٜالال١ جالالٌأتُالالع ايػالالعٛزٟ حالالٍٛ ايعٓالالـ َالالٔ ط ايالالٛعٞ مل ااْٚؿالال

١َ هلِ مل حاٍ اكلكسٻ ٚاخلسَات ٚٚاجباتِٗ حلكٛقِٗ ا٭ؾطاز تعطٜـ

 نِٗ يًعٓـ.  تعطټ

تڀالالٜٛط حعَالال١ َتهاًَالال١ َالالٔ اخلالالسَات يتػڀالالٞ احتٝاجالالات  -

 .ٙٚبعسا٭غطٟ  ايعٓـ ،ٓا٤أايهخاٜا ٚاكلعتسٜٔ 

- ٟ نتالالالالٛؾري   تػڀٝالالالال١ احتٝاجالالالالات نالالالالخاٜا ايعٓالالالالـ ا٭غالالالالط

ؾٗالصٙ تٴعالس َالٔ    غالطٟ  ـ ا٭ٓال أطؿالاٍ ايع ًٝال١ ٚاحتهالإ   ٥ايعٜاضات ايعا

ٝٶا ٚتػڀٞ ناؾ١ احتٝاجالات ايهالخاٜا.   نُالا   اخلسَات اكلكس١َ حاي

ٝٽالالاكلكسٻ اخلالالسَات ٖالالصٙ ٕأ اكلعتالالسٜٔ ٖٝالالٌ أا تؿالالٌُ خالالسَات يتَالال١ حاي

 ٚايعٌُ ع٢ً َػاعستِٗ. 

 بالالايعٓـ اكلعٓٝالال١ اجلٗالالات ـلٝالالع بالالغل ايتعالالإٚ يٝالالاتآتڀالالٜٛط -

 . ا٭غطٟ

 ا٭ًٖٝالالالالالال١ غػالالالالالالات٪إعالالالالالالساز بطتٛنالالالالالالٍٛ تعالالالالالالإٚ بالالالالالالغل اكل -

ؿالٌُ قالٝاغ١   ٜ ا٫جتُاعٝال١   احلُاٜال١  ؼلٓىل١َٛ اكلع١ٝٓ ٚاحله١َٝٛ

 . ا٭غطٟ يًعٓـ ذلسز٠ ٚتعطٜؿات ٚانخ١ يٝاتآ

ايؿالالطان١ َالالع ايكڀالالاع ايثايالال  يعٜالالاز٠ ايتػڀٝالال١ اجلػطاؾٝالال١    -

ٚبٓالالا٤ ؾالالطانات َالالع ايكڀالالاع غالالري       جلٗالالات احلُاٜالال١ ا٫جتُاعٝالال١  
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ٚإْؿالالا٤ ؾالالطٚع يتكالالسِٜ خالالسَات احلُاٜالال١ ا٫جتُاعٝالال١ مل       يط الالٞا

ات ا٭نثالالط ٦الالَٓالالاطل رلتًؿالال١ َالالٔ اكلًُهالال١ بٗالالسف ايٛقالالٍٛ إػل ايؿ 

 ايت    تتُهٔ َٔ ايٛقٍٛ إػل خسَات ايٛظاض٠.  احتٝاجٶا ٚ

تڀالالالٜٛط اي٥٬خالالال١ ايتٓؿٝصٜالالال١ يٓىلالالالاّ احلُاٜالالال١ َالالالٔ اٱٜالالالصا٤      -

ا٫تػالالام بالالغل ٚايعٓالالـ ا٭غالالطٟ يػالالس ايؿجالالٛات ايتؿالالطٜع١ٝ ٚطكٝالالل   

ْىلُالالالال١ اخلاقالالالال١ باحلُاٜالالالال١ ا٫جتُاعٝالالالال١. باٱنالالالالاؾ١ إػل ناؾالالالال١ ا٭

ذ ايتٓؿٝصٜالال١ يٓىلالالاَٞ احلُاٜالال١ َالالٔ اٱٜالالصا٤    ٥طالالسٜ  ٚتڀالالٜٛط ايًالالٛا  

 ٚفلا١ٜ ايڀؿٌ.  

ْػالع٢ يال٘   إٔ ٓالا  ٞ ايهُالاٍ يهالٔ َالٔ حك    ْعٛز إػل أْٓا ٫ ْٳسٻعٹ

ٚغنل حطم ٚاٖتُاّ ايسٚي١ َٚػ٪ٚيٝٗا ٚٚغنل ناؾال١ اكلُهٓالات   

قالالعٛبات  ؾالالايعٓـ  َالالٔ ٕ ٫ٚٛ ْٓهالالط َالالا ٜٛاجالال٘ اكلٝالالساْٝ   اكلتاحالال١ 

ؿالالام أْٗالالا شيالالو ايػالالٝاج  ٜٴتغالالطٟ ٜالالتِ زاخالالٌ ا٭غالالط٠ شاتٗالالا ٚايالال ا٭

ا٭َالالإ  ؾهٝالالـ بٗالالا هلالالِ ط ؾ ٜالالٛايالالصٟ ٜتدالالص زٚض احلُاٜالال١ ٭ؾالالطازٙ ٚ

       ٚ ٛ تكالبذ غالببٶا يتعالطٜم حٝالاتِٗ يًدڀالالط ٚغالنل ٖالصا ايالسٚض   َالالا  ٖال

ُٶا تسخټٜؿه  ٕ ٛخكالا٥ٞ ٚايعالاًَ  يال٘ ا٭ ًڄا حػاغٶا ٜكع َالٔ خ٬ ٌ حت

ٚغالالنل ْععالالات بعالالم َٓٗالالا قالالس ٫  نالالػٛهل مل احلُاٜالال١ ا٫جتُاعٝالال١ ب

عًالال٢ ايعهالالؼ َالالٔ    حالالري٠ ملَالالا ٜالالٛقعِٗ  ٖٚالالٛ ا ٜتًُػالالٕٛ يالال٘ أ،الالطٶ 

إحايتال٘ يًجٗالات ا٭َٓٝال١    ٚايالصٟ تالتِ   ايعٓـ ايٛانذ ٚاكلثبالت بكالطا٥ٔ   

 َٚتابعت٘.  

ّٳ  ب ٚايالالٛظاض٠ بكٝازتٗالالا تالالٛيٹ  ٩ٚايعُالالٌ ز   ٞ ٖالالصا اكلًالالـ ا٫ٖتُالالا

يًخس َالٔ ٖالصٙ ايىلالاٖط٠ نالُٔ َٓىلَٛال١ عُالٌ َؿالاى بالغل          ٢ػعتٚ

 ٞ   ناؾ١ ايكڀاعات احله١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ ؼل٪غػات ااتُع اكلالسْ

ٌپ حػالالالب زٚضٙ َٚػالالال٪ٚيٝات٘  ٚعًالالال٢ اعتبالالالاض إٔ اكلالالالساؾع ا٭ٍٚ     نڂالالال
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ٚايؿالالالالطٜو ا٭غاغالالالالٞ يٓالالالالا ٖالالالالٛ ااتُالالالالع  ٚبإط٬قٓالالالالا يًٗاؾالالالالتام      

ُٿالال  _ٜكبالالٌ_٫_دلتُالالع#    تُالالع ايطغالالاي١ځ ٌ ااايعٓالالـ(  ٚبالالصيو سل

َٳ  ؾايعٓـ قه١ٝ ااتُع  . هلا احلسٻ ٔ ٜهعٴٖٚٛ 

 

إٕ َؿاله١ً ايعٓالـ ا٭غالطٟ َٚالس٣      :بم د. ٍي د اخلليف ة  وعكَّ

ؾعاي١ٝ ْىلاّ احلُا١ٜ َٔ ايعٓـ ٚاٱٜصا٤ مل فلا١ٜ ايهالخاٜا ٚتالٛؾري   

٭ْٗالا  ؛ َٔ ايكهاٜا اكل١ُٗتعسټ  _ هلِ ل ا٭َإ ٚا٫غتكطاضبسا٥ٌ طك 

ل ا٭بالالٛاب ػًځالالٝاتٓالالا  ٚتػالالٛم زاخالالٌ بٝٛتٓالالا حٝالال  تٴتالسخٌ مل عُالالل ح 

 عًٝٗا ٜٚكُت عٓٗا احلسٜ .  

ؾالا١ًَ عالٔ تالاضٜذ اعتُالاز      ْبص٠ڄ َت ز. َٗا اكلٓٝـ َؿهٛض٠ڄقسٻ 

ٚولٗالالالالط مل   ْىلالالالالاّ احلُاٜالالالال١ َالالالالٔ ايعٓالالالالـ ٚاٱٜالالالالصا٤ مل اكلًُهالالالال١     

َالالٛازٙ ٚتػڀٝتٗالالا يًُطاحالالٌ   ١غتعطانالالٗا يبٓالالٛز ٖالالصا ايٓىلالالاّ مشٛيٝالال ا

 ا٭غطٟ. ٚتػالتٛقـ اكلطاجالع يًُطاحالٌ ايالت َالطٻ      بٗا ايعٓـ ايت ؿلطټ

بٗا ْىلاّ احلُا١ٜ طٍٛ ايؿالا٠ ايعَٓٝال١ ايالت اغالتػطقٗا ٖالصا ايٓىلالاّ       

ٕٻ بسا١ٜ ا٫عااف ايطيٞ باكلؿه١ً ناْالت    يٝدطج إػل ايٓٛض إش إ

  ت٬ٖالالالالا اكلٓاقؿالالالالات ايطيٝالالالال١ ٭ُٖٝالالالال١ ايتالالالالسخٌ    2111مل عالالالالاّ 

 اكلًُهال١ ٚايالت   ايكاْْٛٞ مل احلس َالٔ َؿاله١ً ايعٓالـ ا٭غالطٟ مل    

ولٗالالالط  حالالالغل 2213 ايعالالالاّ إػل ٚاغالالالتُطت  2226بالالالسأت مل ايعالالالاّ 

َؿالالطٚع ْىلالالاّ احلُاٜالال١ َالالٔ ايعٓالالـ ا٭غالالطٟ. ٚبالالايطغِ َالالٔ ا٭ُٖٝالال١    

إصلابٝال١ سلالٛ حؿاليل     ايهبري٠ ٱقطاض ْىلاّ احلُا١ٜ  ٚنْٛ٘ خڀال٠ٛڄ 

ٕٻ ؛حكٛم اٱْػإ ٚفلاٜت٘ نل٤ ٚتالري٠ ايتكالسّ سلالٛ اغالتهُاٍ     بٴال  إ٫ أ

ٓٻ زا٥الط٠ احلُاٜالال١ اكل  ؿغل ٜالالثري ايكًالالل حالٍٛ غالالطع١ تڀبٝالالل  ػالالتسا١َ يًُعال

ايًالالٛا٥ذ ايتٓؿٝصٜالال١ يٲجالالطا٤ات ايالالت ٚضزت مل َالالٛاز ْىلالالاّ احلُاٜالال١      
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ل َٔ ؾعايٝتٗالا َٚالٔ نؿالا٠٤ اٱجالطا٤ات     َٚتابعتٗا َٚطاجعتٗا يًتخكڊ

 ٚايعاًَغل ع٢ً تڀبٝكٗا.

ْتؿالالل ـلٝعٶالالا عًالال٢ إٔ َؿالاله١ً ايعٓالالـ ا٭غالالطٟ ٖالالٞ َؿالاله١ً   

ٛزٟ ؾأْ٘ ؾإٔ غريٙ َالٔ ااتُعالات  نُالا    قا١ُ٥ مل ااتُع ايػع

ُٿ ٔ إقطاض ٚقسٚض ْىلاّ احلُا١ٜ  إ٫ إٔ اغتثُاض ايؿا٥س٠ َٔ ٖالصا  ْث

ايٓىلاّ ٜتڀًب إصلاز تٓىلِٝ َ٪غػٞ َتهاٌَ  ٜػالتٓس عًال٢ يالٛا٥ذ    

ٚآيٝات تٓؿٝص١ٜ تڀبٝك١ٝ  َٚطاجع١ ٚتكِٜٛ يًهؿالا٤ات ٚاٱجالطا٤ات   

ٌٻ ايالالت  ٻ ايؿالالٛاٖس ٚاٱحكالالا٤ات  اعتُازٖالالا مل ْىلالالاّ احلُاٜالال١. ٚيعالال

باٱنالالاؾ١ إػل ا٭َثًالال١ ايالالت أؾالالاضت هلالالا ز. َٗالالا اكلٓٝالالـ مل َٓاقؿالالتٗا 

ٗڇال يتڀبٝالل ايٓىلالاّ تٴ   ط قكالٛضٶا ٚانالخٶا مل آيٝالات ايتڀبٝالل ٚنالالطٚض٠     ىل

 اغتهُاٍ ايعٌُ يتتخكل ا٭ٖساف اكلطج٠ٛ.

جالع٤ٶا َالٔ    2115ْىلاّ فلاٜال١ ايڀؿالٌ ايالصٟ قالسض مل عالاّ       ٜعسټ

احلكٛم ٚتكٓٝٓٗا. ٜٚتهٕٛ ٖصا ايٓىلاّ ٘ اكلًُه١ سلٛ َأغػ١ تٛجټ

َالالاز٠ ْىلاَٝالال١  تتُٝالالع بايؿالالُٛي١ٝ ٚتٓالالاٍٚ حكالالٛم ايڀؿالالٌ مل     25َالالٔ 

٬حاليل اتػالام ْىلالاّ فلاٜال١     ا٭غط٠ ٚااتُالع بهاؾال١ َ٪غػالات٘. ٜٚٴ   

عت جا٤ مل ا٫تؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ حلكٛم ايڀؿٌ  ٚايت ٚقډ ايڀؿٌ َع َا

 بتڀبٝالالل َالالا قالالبخت ًَعَالال١ڄأٚبايتالالايٞ   1996عًٝٗالالا اكلًُهالال١ عالالاّ 

ىلالت عًٝال٘ اكلًُهال١ ٚنالإ     طؿډ جا٤ مل ٖالصٙ ا٫تؿاقٝال١  َاعالسا َالا    

غري َتٛاؾل َع ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬  نٓىلاّ ايتبين ٚايصٟ ٚنالعت  

 ٘.عٓ ااكلًُه١ ْىلاّ ايهؿاي١ بسًٜڄ

٬حاليل طالٍٛ ايؿالا٠ ايعَٓٝال١ ايؿاقال١ً بالغل تٛقٝالع        َط٠ أخط٣  ٜٴ

١ ايڀؿالالٌ مل ا٫تؿاقٝالال١ ايسٚيٝالال١ حلكالالٛم ايڀؿالالٌ ٚقالالسٚض ْىلالالاّ فلاٜالال  

 اكلًُه١.
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ْىلالاّ فلاٜال١ ايڀؿالٌ َالٔ     حالاٍ  نُا ٖٛ  ٜٚعاْٞ ْىلاّ احلُا١ٜ 

 ايؿج٠ٛ مل آيٝات ايتڀبٝل  ٚايت َٔ أُٖٗا:

ـ    - اغالالالتدساّ  ايعَُٛٝالالال١ مل ايتعاَالالالٌ َالالالع ايكهالالالاٜا  ٚنالالالع

َٓٗج١ٝ زضاغ١ احلاي١ يًتعاَالٌ َالع نالٌ قهال١ٝ ٚاختالاش ايال٬ظّ سلالٛ        

 َعڀٝاتٗا.  

ّ يًهالخ١ٝ  ٚعالسّ   كالسٻ يالت تٴ عسّ َٓاغب١ ايبسا٥ٌ ٚاحلًالٍٛ ا -

ٖٚالٛ   ؛انتُاٍ زا٥ط٠ احلُا١ٜ ايت َٔ ؾأْٗا تٛؾري ا٭َإ يًهالخ١ٝ 

 ؿغل.َا ٜ٪زٟ إػل اْػخابٗا َٔ ايكه١ٝ ٚايعٛز٠ إػل اكلعٓٿ

-  ٞ ٚتُٗالالٝـ   غٝالالاب ايؿالالطان١ َالالع َٓىلُالالات ااتُالالع اكلالالسْ

زٚضٖالالا مل ايٛقاٜالال١ ٚاحلُاٜالال١ ٚايالالالتُهغل يؿ٦الالات ااتُالالع ا٭نثالالالط      

 ا٤ ٚا٭طؿاٍ.ايٓػ ؛تعٓٝؿڄا

نالالالعـ ايتٛاقالالالٌ بالالالغل ايكڀاعالالالات اكلدتًؿالالال١ شات ايع٬قالالال١     -

بتكسِٜ احلُا١ٜ َٔ ايعٓـ ا٭غطٟ. ٚتىلٗط ٖٓا أ١ُٖٝ ايتؿبٝو بغل 

  ايتٓؿٝالص ٚ  ٖصٙ ايكڀاعالات مل َطاحالٌ ايعُالٌ اكلدتًؿال١: ايتدڀالٝنل     

 ايتكِٝٝ ٚاكلطاجع١.ٚ

عالالسّ تڀالالٜٛط َٗالالاضات ايعالالاًَغل يتتٛاؾالالل َالالع أٖالالساف أْىلُالال١  -

خؿاقالالات مل إَالالا ٜالال٪زٟ إػل  ٖٚالالٛ  ؛كلػالالتخس،١ مل اكلًُهالال١ احلُاٜالال١ ا

كال٘  ضلك  ايتڀبٝل ٚتعُٝالل ايؿجال٠ٛ بالغل ايٓىلالاّ نسغالتٛض ْىلالطٟ َٚالا       

ٝٽ  ضم ايٛاقع.أا ع٢ً عًُ

نالالعـ ايالالٛعٞ احلكالالٛقٞ  ٚتععٜالالع ايثكاؾالال١ احملًٝالال١ يالالبعم     -

ؾ٦ات ااتُع يٮغايٝب اياب١ٜٛ ايكا١ُ٥ ع٢ً اغالتدساّ ايػالًڀ١ مل   

ايػالالالًڀ١ ايٛايسٜالالال١ مل حطَالالالإ ا٭طؿالالالاٍ َالالالٔ     غالالالُٝا  ٫ٚ ايع٬قالالالات

 حكٛقِٗ.
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 ٚتبك٢ أْىل١ُ احلُا١ٜ اكلػالتخس،١ مل ااتُالع ايػالعٛزٟ خڀال٠ٛڄ    

تتڀًالب ايعُالٌ   ٚااتُعالٞ ٚايؿالطزٟ     ١َُٜٗٔ ع٢ً ايكالعٝس  إصلاب١ٝڄ

 اجلاز مل ايتڀبٝل ٚجين ايثُاض.

 

تكالالالالخٝذ  ١مل ايبساٜالالالال أٚزټ :محي    د الش    اجيي. ب دكن   ا عكَّ     

ُٻ ٚ  ٜطز ؾٝ٘ نًُال١    ْىلاّ احلُا١ٜ َٔ اٱٜصا٤ ٢ ايٓىلاّ  ؾَٗٛػ

مل اكلًُهال١ يًتعاَالٌ َالع َؿاله١ً      ْٛعٝال١ڄ  ْكًال١ڄ  ايعٓـ. ٚايٓىلالاّ ٜعالسټ  

مل جلٓالالتغل  ايعٓالالـ ا٭غالالطٟ. ٚطالالاٍ اْتىلالالاضٙ نالالثريٶا. ٚقالالس ؾالالاضنتٴ 

    ٟ مل  ١ًت جلٓالال ه حٝالال  ؾٴالال   .يًٓىلالالاّ ٚزضاغالالتغل عالالٔ ايعٓالالـ ا٭غالالط

 ٚ ٻ  ٭يؿٝال١ ايثاْٝال١  ايٛظاض٠ يٛنع ْىلاّ يًعٓـ ا٭غالطٟ مل بالساٜات ا  

إعالالساز ايٓىلالالاّ ٚضؾعالال٘ يًالالٛظاض٠ ٚولالالٌ ٜالالسٚض مل أضٚقتٗالالا بالالغل َػالال٪ٍٚ     

 ٙٴ.ٚٳأڃزٴ َ٪ٜس ٚآخط َعاضم ،ِ  ٻ

ًت جلٓالال١ يٛنالالع اي٥٬خالال١  ٚبعالالس قالالسٚض ايٓىلالالاّ اجلسٜالالس ؾٴالاله   

 ٚايالالالت ٖالالالال 8/5/1435ايتٓؿٝصٜالالال١ يًٓىلالالالاّ ٚقالالالسضت اي٥٬خالالال١ مل   

ٔ  تهْٛت ٍٴ . َالاز٠  18 َال  ١ايتٓؿٝصٜال  ١اي٥٬خال  أٖالِ اكلالٛاز مل   ٚغالأتٓاٚ

 يتٛنٝذ َا أؾاضت إيٝ٘ ز. َٗا عٓس تٓاٚهلا َٛاز ايٓىلاّ.

 أؾاضت إػل:   ايثا١ْٝ ٠اكلاز -

 يتخكٝل أٖساف ايٓىلاّ تكّٛ ايٛظاض٠ ؼلا ًٜٞ:

إجالالالالطا٤ ايبخالالالال  ا٫جتُالالالالاعٞ ٚايٓؿػالالالالٞ يًخالالالالا٫ت ايالالالالت   -1

 نت يٲٜصا٤.تعطٻ

 ٜالالٛا٤ أٚ ا٫غتهالالاؾ١ يًخالالا٫ت احملتاجالال١ َالالانٔ اٱأتالالٛؾري -2

ل فلاٜتٗالالا ٚبايكالسض ايالصٟ ضلك ال     نالٗا يٲٜالالصا٤ ت تعطټايالت ،بٴال  ٚإيٝٗالا  

 ٚإزَاجٗا مل ااتُع.
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تكّٛ ايٛظاض٠ بايتٓػٝل َالع اجلٗالات ايعاَال١ ٚاخلاقال١ شات     -3

نالت  ايع٬ق١  يهُإ تكالسِٜ اخلالسَات اي٬ظَال١ يًخالا٫ت ايالت تعطٻ     

 يٲٜصا٤.

اٱٜالالصا٤  تكالالّٛ   صلالالاز ب٦ٝالال١ خايٝالال١ َالالٔ حالالا٫ت    إمل غالالبٌٝ -4

يالالٛظاض٠ بالالاقااح ايتالالسابري ايٛقا٥ٝالال١ اكلٓاغالالب١ يًخُاٜالال١ َالالٔ اٱٜالالصا٤        ا

ٚشيو بايتعإٚ َع اجلٗات ايعاَال١ ٚاخلاقال١ شات ايع٬قال١ باحلُاٜال١     

 َٔ اٱٜصا٤.

ناْت إجطا٥ٝال١   اكلٛاز ايثايث١ ٚايطابع١ ٚاخلاَػ١ ٚايػازغ١-

ؼ ٚآيٝالات  حٍٛ َطنع ايب٬غالات ٚٚجالٛب ايتبًٝالؼ ٚغالط١ٜ ٖٜٛال١ اكلبً ال      

 ٌ.ايتسخټ

ٌ بعالالالالس تًكالالالالٞ  تٓاٚيالالالالت إجالالالالطا٤ات ايتالالالالسخټ   اكلالالالالاز٠ ايػالالالالابع١ -

إ٫ إٔ   ٚٚانالالالالالالخ١ َُٗالالالالالال١ ؾكالالالالالالطات 6ايالالالالالب٬ؽ  ٚجالالالالالالا٤ شيالالالالالالو مل  

ٔ  ١اكلؿالالالهً    مل آيٝالالال١ ايتٓؿٝالالالالص  _ َٗالالالا  نُالالالا شنالالالالطت ز. _ تهُالالال

 ٫١ تػالالالالاعس ايهالالالالخٝ  ١َٝساْٝالالالال ١حٝالالالال  تٛجالالالالس ؾجالالالالٛات تڀبٝكٝالالالال   

 .اٚطُٝٗ

ايؿكالالالطات  تٓاٚيالالالت ؾكالالالطات 6َهْٛالالال١ َالالالٔ   اكلالالالاز٠ ايثآَالالال١ -

َٓٗالالالالالالالا طسٜالالالالالالالس حالالالالالالالا٫ت اٱٜالالالالالالالصا٤ ٚخڀٛضتٗالالالالالالالا  ٍٚٳُالالالالالالالؼ ا٭ڂاخل

٬حالالاليل ٚاٱجالالالطا٤ات ايالالالت صلالالالب اختاشٖالالالا حٝالالالاٍ نالالالٌ حايالالال١. ٜٚٴ     

ختالالالالالاش إجالالالالالطا٤ات امل احلالالالالالا٫ت َتٛغالالالالالڀ١ اخلڀالالالالالٛض٠ ٚايبػالالالالالٝڀ١  

قالالالالال٬ح غالالالالالري ؾاعًالالالالال١ مل احلُاٜالالالالال١ َالالالالالٔ ايعٓالالالالالـ اكلػالالالالالتكبًٞ ناٱ

ٗټالالال س  ٖٚالالالصٙ اٱجالالالطا٤ات غالالالري ًَعَالالال١ ٚؾٝٗالالالا خًالالالٌ    ٚايتٗس٥الالال١ ٚايتع

ٗټالالالالالال أٟ أْالالالالالال٘ ٫ ضلُالالالالالالٌ ايكالالالالالالؿ١   غالالالالالالري ضيالالالالالالٞ _ َثًڄالالالالالالا _ سؾايتع

 أٚ ايكها١ٝ٥. ١ايكاْْٛٝ



74 

–1029  1022  
83 

٬حالاليل ٜالالٛا٤  ٜٚٴاٱ بؿالالطٚهل تتعًالالل ؾٗالالٞ 8 ّ َالالٔ 6 ٠أَالالا ايؿكالالط

ّ  3بأْٗا  ١ؾٝٗا ايتؿسٜس ع٢ً َس٠ ا٫غتهاؾ  إػل يًتُسٜالس  قابًال١  أٜالا

 ُهٔ اغتثٓا٤ٶ ؽلسٜسٖا ٭نثط َٔ شيو.َٚٔ اكل ؾٗطٜٔ

حٝال     ايطجالٌ مل ٖالصٙ ايؿكالط٠    نالس  ا٬حيل إٔ ٖٓاى ؽلٝٝعٶٜٚٴ

قكالالطت اٱٜالالٛا٤ عًالال٢ ايٓػالالا٤ ٚا٭طؿالالاٍ ٚ  تؿالالتٌُ عًالال٢ حالالا٫ت        

 ٚنبري ايػٔ.    ٚاكلعام  ناكلطٜم؛ ؿغلخاق١ َٔ ايطجاٍ اكلعٓٻ

اكلالالاز٠ ايتاغالالع١ تٓاٚيالالت إجالالطا٤ات ا٫غالالتجاب١ ٚايع٬قالال١ بالالغل     -

 ايتسخٌ ٜهٕٛ َٔ ١َُٗ ايؿطط١. ٕٳٚحس٠ احلُا١ٜ ٚايؿطط١  ٚاٯ

تٓاٚيت ٖصٙ اكلٛاز ايكٛاعس ايالت صلالب    12ٚ 11ٚ 12اكلٛاز -

 ا٫يتعاّ بٗا عٓس ايتعاٌَ َع حا٫ت اٱٜصا٤.

 ١بالالالالغل ٚحالالالالس٠ احلُاٜالالالال  ١ايع٬قالالالال اتٓاٚيتالالالال 14ٚ 13ٕ ااكلازتالالالال-

 .ـيًُعٓٿ ١ٚايعكٛبات ايبسًٜ ١ٚاحملهُ

  تتٓالالاٍٚ اجلاْالالب ايٛقالالا٥ٞ يًخُاٜالال١ َالالٔ اٱٜالالصا٤     15اكلالالاز٠ -

 ع ايبٝاْات.ٚإجطا٤ ايسضاغات ٚـل ١نايتٛعٝ

 أحهاّ عا١َ. 18ٚ 17ٚ 16اكلٛاز -

يل َٓاغالالالب١ اي٥٬خالالال١ ايتٓؿٝصٜالالال١ نُالالالٛاز. أَالالالا ايتڀبٝالالالل ٬حالالالٜٚٴ

ٗالالا ز. َٗالالا. ٚاحلالالٌ ا٭َثالالٌ تٵايالالٛاقعٞ ؾٝؿالالٛب٘ عالالس٠ َؿالاله٬ت شنطٳ

ِټ   َطنالالالع ايب٬غالالالات   يتخػالالالغل ايٛنالالالع إْؿالالالا٤ ٦ٖٝالالال١ َػالالالتك١ً تهالالال

ٝٽال  اٚايؿطط١ ااتُع١ٝ َٚطانع احلُا١ٜ َٚهتبٶ عالٔ   اثًڄال ٚلل اقاْْٛ

ٚظاض٠ ايعالالالالسٍ ٚٚظاض٠ ايكالالالالخ١ ٚٚظاض٠ ايساخًٝالالالال١ ٚحكالالالالٛم اٱْػالالالالإ    

ٚٻٚاجلٗالالالالات ا٭خالالالالط٣ شات ايع٬قالالالال١. ٚتٴالالالال    ز باٱَهاْالالالالات اكلازٜالالالال١   ع

٭ٕ ايٛنالالع احلالالايٞ ؛ ض ايبؿالالط١ٜ ايهاؾٝالال١ يًكٝالالاّ ؼلٗاَٗالالازٚايهالالٛا

ٌټ َُٗا  ٻ  ْاقكٶا مل أزا٥٘ كلٗاَ٘. تعسًٜ٘ غٝىل
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  َٗالا حالٍٛ ؾجال٠ٛ ايتبًٝالؼ    ٚيٞ ٬َحىل١ ع٢ً أحس َكاحات ز. 

حٝ  شنطت إٔ تكّٛ َتًكٝات ايب٬ؽ بتكسِٜ ا٫غتؿالاضات  ٖٚالصا   

ٝٽالالال مل َػالالالتكب٬ت  ١تڀًبالالالات ٚاكلٗالالالاضات اكلڀًٛبالالالاكل  ؾاأَالالالط يالالالٝؼ َٗٓ

يالالالالصيو  ؛ؾطٖالالالالا مل اكلػتؿالالالالاضاتاايب٬غالالالالات غالالالالري تًالالالالو ايٛاجالالالالب تٛ

   ٝ  ٜالتِ تٛولٝالـ عالسز َالٔ     ١باٱَهإ اغتدساّ أغًٛب اٱحاي

 ٠تدككات ٜتِ إحاي١ احلا٫ت ايت تتڀًالب اغتؿالاض  اكلػتؿاضات اكل

ٌ غالٝعڀ   ٠ٕ تٛيٞ َػتكب٬ت ايب٬غات ع١ًُٝ ا٫غتؿاضأ. نُا ٔهل

 ٭ٕ ايعا٬َت َؿػ٫ٛت با٫غتؿاض٠.٠؛ ع١ًُٝ تًكٞ ب٬غات جسٜس

 

 :املداخالا 

 :زضاغات ٚإحكا٤ات طكط حا٫ت ايعٓـ مل ااتُع 

َالس٣ اْتؿالاض   َالا    اّبسأ أ. يري ايعٖطاْٞ َساخًت٘ بتػا٩ٍ ع

ايعٓالالالـ ٚاٱٜالالالصا٤ مل ا٭غالالالط مل ايػالالالعٛز١ٜغ ٖٚالالالٌ ٖٓالالالاى زضاغالالالات      

 ٚإحكا٤ات طكط حا٫ت ايعٓـ مل ااتُعغ

ٞ عًډ بايٓػالب١ يًعالسز ايؿعًالٞ يًخالا٫ت ؾٗالٛ       :ل ز. فلٝس ايؿالاصل

 ٚشيو يٮغباب ايتاي١ٝ: ؛غري َعطٚف بؿهٌ زقٝل

 طف ايالالالبعم مل عٴالالال عٓؿڄالالالا تعتالالالرب ٫ ايعٓالالالـ أقالالالٓاف بعالالالم -1

  ٞ ؼ بًډال ٚبايتالايٞ ٖالصٙ احلالا٫ت ٫ ٜٴ    ؛نايعٓـ ايًؿىلٞ ٚايعٓالـ ايٓؿػال

 عٓٗا ٫ٚ تسخٌ مل إحكا٤ات ايعٓـ ا٭غطٟ.

ِټ ايالالت ا٭ْالالٛاع ٖالالٞ ٚاجلٓػالالٞ اجلػالالسٟ ايعٓالالـ -2 ايتعاَالالٌ  ٜالالت

ِټ   ٘  َعٗالالا  َٚالالع شيالالو بعهالالٗا ٫ ٜالالت إَالالا ٫عتبالالاضٙ ؾالالأْا   ؛اٱبالال٬ؽ عٓالال

ٝٶا خ١ٝ َالٔ اجلالاْٞ أٚ َالٔ    أٚ ٫عتباضٙ تأزٜبٶالا  أٚ خلالٛف ايهال     زاخً
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أحالالس أؾالالطاز ا٭غالالط٠ أٚ ايعا٥ًالال١  أٚ يًدجالالٌ ٚاخلالالٛف َالالٔ ايؿهالالٝخ١. 

حلالا٫ت   ٫١ تٛجالس أضقالاّ زقٝكال    ١ڄؾبػبب نٌ ٖالصٙ ايعٛاَالٌ دلتُعال   

 ايت طسا مل ااتُع.  ١ كٝٝايعٓـ ا٭غطٟ احلك

ٖٚٓالالاى ضأٟ اجتُالالاعٞ حالالٍٛ عالالسّ زقالال١ إحكالالا٤ات اجلطؿلالال١      

 Tip ofا ٖٛ إ٫ ق١ُ اجلبٌ اجلًٝسٟ ٔ يًجطؿل١ َعًځٜط٣ إٔ ايطقِ اكلڂ
the iceberg  ٕبك١ٝ اجلبٌ َػُٛض طت اكلا٤. مل حغل أ 

 ٪12 ٌ إ٫چٓال١ ٫ ؽلثٿال  عًځٜٚصٖب ايبعم إػل إٔ أضقاّ اجلطؿلال١ اكلڂ 

 ايالالطقِ تعالالطف إٔ أضزت إشا أْالالو أٟ يًجطؿلالال١  احلكٝكالالٞ ايالالطقِ َالالٔ

 ٚشيالالو  12 مل اكلڀالالطٚح ايالالطقِ بهالالطب تكالالّٛ احلكٝكالال١ َالالٔ ايكطٜالالب

 Self reportedعالطف بالال   جطٜت حٍٛ َا ٜٴع٢ً ايسضاغات ايت أڂ ٤ٶبٓا
delinquency  ٚSelf reported criminality  ٕٚنًالالٗا أ،بتالالت أ  

ِټ َالالٔ اجلالالطا٥ِ تٴ  انالالبريٶ آٖالالاى عالالسزٶ  انتؿالالاؾٗا   طتهالالب ٫ٚ ٜالالت

ؼ عٓٗالالالا  ٚبايتالالالايٞ ٫ تالالالسخٌ نالالالالُٔ    بًډالالال ؿالالالؿت ٫ ٜٴ نتٴاٚحتالالال٢ إشا  

 اٱحكا٤ات ايطي١ٝ يًجطؿل١. 

ؾالإٕ اٱحكالا٤ات ايطيٝال١ حلالا٫ت ايعٓالـ        ٚقٝاغٶا ع٢ً شيالو 

مل  ١ا٭غطٟ ٫ ؽلثٌ ايطقِ احلكٝكٞ يهٌ حالا٫ت ايعٓالـ اكلطتهبال   

 أنرب بهثري. _ ٚيٮغـ _ ااتُع ايػعٛزٟ  ؾايٛاقع

ٚشٖبت ز. َٗا اكلٓٝـ إػل أْ٘ ؾُٝا ٜتعًل بٓػالب١ حالسٚا ايعٓالـ    

incidence   حاز،ال١ عٓالـ    ٌٿؾتؿري ايسضاغات ٚبكؿ١ عا١َ إٔ يهال

 . اكلٓاظٍ أبٛاب خًـ حاي١ 22ايتبًٝؼ عٓٗا ٖٓاى   ٻ

َعًَٛالات يًكڀالاع    أځغٻؼٳ بطْاَج ا٭َإ ا٭غطٟ ايٛطين قاعس٠ځ

ٌ ـلٝع حا٫ت ايعٓالـ ايالت ٚضزت إػل ايكڀالاع    ٖٚٞ تػجٿ  ايكخٞ

حايالال١   2222- 1522ا ْػالالجٌ َالالٔ   ايكالالخٞ باكلًُهالال١  ٚغالالٜٓٛٽ   

 ػب١ يعسز ايػهإ تعترب ن١ًٝ٦.  بايٓ ٙؾكنل  ْػا٤ ٚأطؿاٍ(  ٖٚص
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 prevalenceأَالالالالالالالا ْػالالالالالالالب١ اْتؿالالالالالالالاض ايعٓالالالالالالالـ بايسضاغالالالالالالالات    

ٗٓالالالاى عالالالس٠ زضاغالالالات َٝساْٝالالال١ أنالالالست إٔ اْتؿالالالاض ايعٓالالالـ نالالالس    ؾ

َالالالطأ٠ إٔ اٜعالالالين ٖٚالالالصا   ٪42-25اكلالالالطأ٠ بايػالالالعٛز١ٜ ٜالالالااٚح بالالالغل   

ـ تعطٻ قالالالس ْػالالالا٤ 3َالالالٔ نالالالٌ   ٖٚالالالٛ َكالالالاضب يًٓػالالالب١     نالالالت يًعٓالالال

 ايعاكل١ٝ.  

 زٚيالالال١ 79ايعاكلٝالالال١ مل  ١ىلُالالال١ ايكالالالخ مل زضاغالالال١ قاَالالالت بٗالالالا َٓ 

 12 بغل تااٚح ايٓػب ناْت
ايالسٍٚ  مل ٖٚٞ ْػالب١ عايٝال١     72٪ _

     ٛ ٚنالصيو يػالٓا    أايٓا١َٝ َكاض١ْ بايالسٍٚ اكلتكسَال١. سلالٔ يػالٓا ا٭غال

 ا.ا٭ؾهٌ عاكلٝٽ

  َس٣ ؾعاي١ٝ بطْاَج ا٭َإ ا٭غطٟ ايٛطين مل احلس َٔ حا٫ت

 ايعٓـ ٚاٱٜصا٤:

َا َس٣ ؾعاي١ٝ بطْاَج ا٭َالإ   :طاْٞنُا تػا٤ٍ أ. يري ايعٖ

 ا٭غطٟ ايٛطين مل احلس َٔ حا٫ت ايعٓـ ٚاٱٜصا٤غ

شنالالالطت ز. َٗالالالا اكلٓٝالالالـ إٔ بطْالالالاَج ا٭َالالالإ ٖالالالٛ أؾهالالالٌ َثالالالاٍ 

يًُٓاقالالالط٠ ٚايتأٜٝالالالس مل قهالالال١ٝ ايعٓالالالـ ا٭غالالالطٟ عالالالرب َ٪غػالالالالات       

ضؾالالالالع ايالالالالٛعٞ بالالالالاحل٬ُت ٚاكلالالالال٪ؽلطات     عًالالالال٢ٜعُالالالالٌ إش ايسٚيالالالال١  

سضٜب اكلتدكالالالل يهالالالٌ ختكالالالل   ٚبٓالالالا٤ قالالالسضات ايعالالالاًَغل بايتالالال  

كلعطؾالالالال١ ْػالالالالب١ ا٫ْتؿالالالالاض  نُالالالالا   ٜالالالالس٠ٚعُالالالالٌ عًالالالال٢ زضاغالالالالات عس 

َؿالالالالالطٚع ؾالالالالالباب  :َثالالالالالٌ  ٜعُالالالالالٌ عًالالالالال٢ تكالالالالالسِٜ َؿالالالالالاضٜع ٚطٓٝالالالالال١ 

 ؿالالالات...َٚؿالالالطٚع تأٖٝالالالٌ ايٓػالالالا٤ اكلعٓٻ    َٚؿالالالطٚع ايتُٓالالالط   ا٭َالالالإ

ّ خالالالالالسَات ػالالالالالتڀٝع إٔ ٜكالالالالالسٿ ٜخل. ٚيهالالالالالٔ بطْالالالالالاَج ا٭َالالالالالإ ٫   إ

ـ   َىلًالالالالال١ ٚظاض٠  نْٛالالالالال٘ ٜعُالالالالالٌ طالالالالالت   ؛يًُتهالالالالالطضٜٔ َالالالالالٔ ايعٓالالالالال

 احلطؽ ايٛطين.
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 ؿات:عٛا٥ل تڀبٝل احلُا١ٜ ا٫جتُاع١ٝ يًُعٓٻ 

ٜعتكالالالس ز. خايالالالس ايطزٜعالالالإ إٔ أنالالالرب عالالالا٥ل مل عًُٝالالال١ تڀبٝالالالل  

ؿات يالٝؼ يال٘ ع٬قال١ َباؾالط٠ بالاٱجطا٤ات      احلُا١ٜ ا٫جتُاع١ٝ يًُعٓٻ

 احله١َٝٛ.  

ٚتتعًالالل  بثكاؾالال١ َٚتٛانالالعات    اكلػالالأي١ أبعالالس َالالٔ شيالالو بهالالثري

٘. دلتُالالالع ٜتأغالالالؼ عًالالال٢ بٓٝالالال١ بڀطنٝالالال١  أبٜٛالالال١(  دلتُالالالع بأنًُالالال

 تٗالالا بكالالٛاْغل ٚإجالالطا٤ات ْىلاَٝال١. دلتُالالع ٜالالٛيٞ أُٖٝالال١ڄ ٜكالعب َعاجلڂ 

نبري٠ يػًڀ١ ايٛيٞ ايصنط غٛا٤ نإ أبٶا أٚ ظٚجٶا. ٖصٙ ايػالًڀ١  

ٜٚكالالعب ايتكًٝالالٌ َالالٔ زٚضٖالالا مل ولالالٌ       َطنعٜالال١ مل ْػالالل ا٭غالالط٠  

 ايىلطٚف احلاي١ٝ.

ٕٻ َٔ عٓالـ ايالٛيٞ غتدػالط    أٟ ؾتا٠ أٚ غٝس٠ تتكسّ بؿه٣ٛ  إ

خجِ عٔ تكسِٜ ايؿه٣ٛ أٚ تتٓاظٍ عٓٗا َا صلعًٗا تٴٖٚٛ   نثريٶا

ؾٗالالٞ مل ايٓٗاٜالال١ غالالتعٛز يًعالالٝـ َالالع أغالالطتٗا ٚيالالٔ          مل َطحًالال١ َالالا  

  تػالالالتػين عٓٗالالالا َُٗالالالا نالالالإ حجالالالِ ايهالالالطض ايالالالصٟ ٚقالالالع عًٝٗالالالا        

 نايعهٌ ع٢ً غبٌٝ اكلثاٍ.

َٔ بؿه٣ٛ َٔ عٓالـ ا٭ب  ٔ تكسٻيكس تأنسْا َٔ حا٫ت للډ

ٚتكالالسَٛا بؿالالها٣ٚ    نٝالالـ اعتالالرب بعالالم اٯبالالا٤ إٔ شيالالو عكالالٛمٷ    ٚ

ٕ بعالم احملالانِ ٚقؿالت إػل    أَهاز٠ يًتسيٌٝ عًال٢ شيالو  ٚنٝالـ    

جاْالالب ا٭ب مل ٖالالصٙ اكلػالالأي١. ٚأبًالالؼ زيٝالالٌ عًالال٢ شيالالو قكالال١ ايڀبٝبالال١   

َٶالالا َالالٔ ايعُالالط ٚايالالت نالالإ ٚايالالسٖا ٜالالطؾم   ايالالت بًػالالت ا٭ ضبعالالغل عا

ٌٿ ٚنٝالـ    ايٓػالب  ٪ؾّ هلا  جال١ عالسّ تهالا   ٔ تكسٻَٳ تعٚصلٗا يه

ٕ احملالالانِ أخالالصت ؼلٛقالالـ ا٭ب  هالالِ ٫ٜٚتالال٘ مل ايالالعٚاج حٝالال   أ

 ٛايسٖا.ي١ اعتربٚا ايػٝس٠ عاقډ
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ٚيٝؼ اكلككٛز َٔ ٖصا ايه٬ّ ْعع اي١ٜ٫ٛ عٔ ا٭ب أٚ ايعٚج 

ٚظٜالالاز٠ ٚعالالٞ ايطجالالٌ عاَالال١ باكلػالال٪ٚي١ٝ   ٚيهالالٔ تطؾالالٝسٖا ٚتكٓٝٓٗالالا

 ٘ ٜٴالال ٚعالالسّ اغالالتػ٬ٍ اي٫ٜٛالال١ يٲنالالط    اكلًكالالا٠ عًالال٢ عاتكالال ٛيډ٢ اض ؼلالالٔ 

 . عًٝٗٔ

ٚأعتكس إٔ أنرب تأ،ري ع٢ً ايٛيٞ قس ٜأتٞ َالٔ ؾالٝٛر ايكبا٥الٌ    

ٚأ٥ُالال١ اكلػالالاجس ٚاخلڀبالالا٤ ٚزٚضٖالالِ مل ضؾالالع ايالالٛعٞ مل ٖالالصٙ اكلػالالأي١ 

اكلالالطأ٠ بكهالال١ٝ يعالال١ ا٭غالالط٠    ٚشيالالو ٫ضتبالالاهل َالالا ؿلالالؼټ   ؛احلػاغالال١

ختالالٌ بايٓىلالالاّ ايكطابالالٞ ٚايااتبٝالال١     ٚايالالت ًٜالالعّ حؿىلٗالالا بڀطٜكالال١ ٫   

ؾٗٞ   ؾاكلطأ٠ مل دلتُعٓا غري َػتك١ً َُٗا قًٓا غري شيو ؛١ا٭غطٜ

ٖٚٞ قهاٜا أغاغال١ٝ    طتاج ايٛيٞ غٛا٤ مل عكٛز ايعٚاج أٚ ايػؿط

 بايٓػب١ يًُطأ٠.

َٴ  مل اكلطحًال١ احلايٝال١ ٖالٛ قالٝاغ١ َالصنط٠       ًالذٸ َا ٖٛ َڀًالٛب ٚ

ٚ  زقٝك١ ٚٚانخ١ طسٿ ٞ    أز  قال٬حٝات ايالٛيٞ     ٜالٔ تبالسأ َٚتال٢ تٓتٗال

٫ تًػالٞ زٚضٙ  ٚإٔ ٜالتِ عكالس     ْ٘ؿػال  ايٛقالت مل ؿ٘ ٚ ٝ  ؽلٓالع تعػټال  

ٚضف ْٚسٚات إع١َٝ٬ يًاٜٚج هلصٙ اكلصنط٠ يٝهٕٛ اجلُٝالع عًال٢   

 اط٬ع عًٝٗا. 

  ٘ ؾإْال٘ ًٜالعّ     ٚمل حاٍ اخل٬ف ايصٟ قس ٜربظ بغل ايالٛيٞ ٚٚيٝتال

أٚيڄالالا َعاجلالال١ شيالالو َالالٔ خالال٬ٍ َهاتالالب اغتؿالالاض١ٜ أغالالط١ٜ ٚإقالال٬ح   

حملالالالانِ إشا ٚقالالالٌ ا٭َالالالط تػاؾالالالس بطأٜٗالالالا نالالصيو ا   شات ايالالبغل 

يًكهالالا٤. ٫ٚ بالالس إٔ تهالالٕٛ ٖالالصٙ اكلهاتالالب شات قالال٬حٝات ٚاغالالع١   

ٕ تتػالالالالِ أٚ   ٝالالال  تٓػالالالالل َالالالالع زٚض احلُاٜالالال١ ٚاجلٗالالالالات ا٭خالالالالط٣  

 يٝٗا.إبايػطع١ ٚايؿاع١ًٝ مل َعاجل١ ايكهاٜا ايت تكٌ 
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َٗالالا اكلٓٝالالـ َالالع َالالا شٖالالب إيٝالال٘ ز. خايالالس حالالٍٛ زٚض         اتؿكالالت ز.

  غاغٞ ايصٟ ٜؿالطح يٓالا ٚاقالع ااتُالع    ٭ْٗا ٖٞ اكلؿتاح ا٭ ؛ايثكاؾ١

 ١ٜتالأ،ط بٗالا اكلعتالسٟ ٚايهالخٝ    ٫ ٕ ٖصٙ ايثكاؾ١ تؿطظ غالًٛنٝات  إش إ

ٕ اجلُٝالع  ٭ ١؛اخلالسَات َالٔ ايعالاًَغل باحلُاٜال     ٛبٌ َكسَ  ؾخػب

ايؿالططٞ ٫ ٜػالتجٝب  ٚا٭خكالا١ٝ٥    ؾ ؛َ٪َٔ بثكاؾ١ ايس١ْٝٚ يًُالطأ٠ 

ع٢ً  جٌ بٓا٤ٶبٗصٙ ايثكاؾ١  ٚايكانٞ ضلهِ يًط ٠طاٍٚ إقٓاع اكلطأ

 ملٌ َٔ ؾأْ٘. ٖصٙ ايثكاؾ١ أ،الطت  ض ايعٓـ ٚتكً ٖصٙ ايثكاؾ١ ايت تربٿ

ايالت   ١ايكالٛاْغل احلسٜثال  مل ؾٓخٔ إَا  يسٜٓا ْكالل نالبري     ايكٛاْغل

ٔ  ٠تٓاغب ايعكط أٚ ٚجالٛز قالإْٛ ٜٓكالـ اكلالطأ     ل َثالٌ   ڀبٻال ٫ ٜٴ ٚيهال

 طأ٠.ا٠ ايكا١ْْٝٛ بغل ايطجٌ ٚاكلٚقإْٛ اي١ٜ٫ٛ  ٚاحلٌ ٖٛ اكلػا

َالالٔ جاْبٗالالا أؾالالاضت ز. ٖٓالالس اخلًٝؿالال١ إػل أْٗالالا تتؿالالل َالالع ٖالالصا      

ايڀطح ؾُٝا ٜتعًل بتأ،ري ،كاؾ١ ااتُع ع٢ً ع٬ق١ ايطجالٌ بايعٚجال١   

ا٭ْىل١ُ  ملط إٔ ٖصٙ ايثكاؾ١ ت٪،ٿ ٣ٚا٭بٓا٤  يهٔ اكلؿه١ً ايهرب

ٕ  ؛ٚايكالالٛاْغل ٚاٱجالالطا٤ات  ؾالالإٕ اكلالالطأ٠ تعالالاْٞ َالالٔ     ٚيالالصيو ٚبايكالالاْٛ

كٛم مل حا٫ت نالثري٠. ٚايٛاقالع ٜعهالؼ شيالو      ايعٓـ ٚاْتٗاى احل

ؾؿالالالٞ حًكالالالات تسضٜبٝالالال١ َالالالع عالالالسز َالالالٔ اكلطؾالالالسات ا٫جتُاعٝالالالات مل  

م هلا ايبٓات طاكلساضؽ طس،ٔ عٔ أؾهاٍ رلتًؿ١ َٔ اٱٜصا٤ تتع

خالال٠ٛ  ؼلالالا ؾٝالال٘ اٱٜالالصا٤ اجلٓػالالٞ. ٚبعالالس ايتبًٝالالؼ عالالٔ  َالالٔ اٯبالالا٤ أٚ اٱ

ٚعالسّ َٓاغالب١    احلا٫ت تااجع ا٭ّ بػالبب عالسّ احلُاٜال١ ايكاْْٛٝال١    

ٕٻ تكالسِٜ ؾاله٣ٛ نالس ا٭ب تعالين تالطى اكلٓالعٍ  َٚالٔ         ايبسا٥ٌ  إش إ

ّ ٚبٓاتٗالالا. ٖالالصا أحالالس ا٭َثًالال١  عالالسّ ٚجالالٛز َهالالإ يًػالالهٔ يالالٮ ِٻ،ٳالال

نالالس عًالال٢ إٔ ايٛاقالالع ا٫جتُالالاعٞ خًالالل    ٪ٖٚٓالالاى أٚنالالاع رلتًؿالال١ ت  

 ا.ا ٚاقتكازٜٽط يًُطأ٠ أَاْٶا اجتُاعٝٽا ٫ ٜٛؾ ٚاقعٶا قاْْٛٝٽ
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ايطزٜعالالإ إٔ اكلؿالالطٚم طسٜالالس ؾالالطٚهل ٫ٜٚالال١      ٜٚالالط٣ ز. خايالالس 

ايطجالالٌ عًالال٢ اكلالالطأ٠ ٚتطؾالالٝسٖا حتالال٢ ٫ ْٴؿاجالالأ بٗاضبالالات بػالالبب ولًالالِ  

 ٚعٓـ ايٛيٞ.

إػل َساخًالالال١ ؾتالالالا٠ غالالالعٛز١ٜ ٖاضبالالال١ تكالالالِٝ مل      أَالالالؼ اغالالالتُعتٴ 

ٚنالالالالإ َعىلالالالالِ ن٬َٗالالالالا ٜالالالالسٚض حالالالالٍٛ ٖالالالالصا        ّ( ايػالالالالٜٛس  ف.

ٞ   اكلٛنالالالالٛع. مل ايػالالالالٝام ْؿػالالالال٘  َالالالالا :تػالالالالا٤ٍ ز. فلٝالالالالس ايؿالالالالاصل

ٕ ْىلالالالالالاّ اي٫ٜٛالالالالال١ أغ ٖٚالالالالالٌ تتٛقعالالالالالٕٛ ١سٚز ْىلالالالالالاّ اي٫ٜٛالالالالالٖالالالالٞ حالالالالال 

 َٛجٛز مل ايػعٛز١ٜ ؾكنلغ

ٞ    عًډ ٫ بالس   ل ز. خايس ايطزٜعإ أْال٘ مل َٛنالٛع ايًجال٤ٛ ايػٝاغال

ٚٳ ع َربضات َكٓع١  ٫ٚ ٜٛجس ؾ٤ٞ أنثالط إقٓاعٶالا َالٔ عكٛبال١     نٵَٔ 

ٚيالالالصيو ٜالالالثري ايالالالبعم َٛنالالالٛع اٱحلالالالاز ٚايعٓالالالـ ا٭غالالالطٟ     ؛ ايكتالالالٌ

ٝٽ يهػب ايتعاطـ َع طًب٘ ا قس ٜهالٕٛ خال٬ف   يًج٤ٛ َع أْ٘ زاخً

 شيو.

قالات إٕ   ٜهالٔ   َٚع شيو ؾالإٕ ضأٜالٞ ٖالصا ٜبكال٢ دلالطز ختطټ     

ٝٶالالالال ز عًالالالال٢ ْتالالالالا٥ج زضاغالالالالات عًُٝالالالال١ َٛنالالالالٛع١ٝ ذلاٜالالالالس٠ طالالالالسٿ  اَبٓ

 اخلكا٥ل ٚايعٛاٌَ ٚا٭غباب.

أنالالاف ز. فلٝالالس ايؿالالاصلٞ إٔ إحالالس٣ ايؿجالالٛات اكلُٗالال١ ايالالت       

اٜالالال١ ٖالالالٞ ْالالالسض٠ ايالالالرباَج   أ،اضتٗالالالا ز. َٗالالالا مل َطحًالالال١ ايتأٖٝالالالٌ ٚايٛق  

ـ  ٓٿؿٹغل ٚاكلڂعٳالالٓٻؿغل. ٚيٮغالال ُٴعٳالال ٖٓالالاى نالالعـ ؾالالسٜس مل    ايتأًٖٝٝالال١ يً

ٚتهاز تٓعسّ مل حايال١ َالطتهل ايعٓالـ. أقكال٢ َالا        ٖصٙ ايرباَج

ٗټال أضلسا ٖٛ حهِ بايػجٔ  س أٚ َٓاقالخ١ َ٪قتال١  ٚيهالٔ ٫    ٚ تع

١ٗ يًؿدل ايعٓٝـ شنطٶا نإ أٚ تٛجس بطاَج تأ١ًٖٝٝ جاز٠ َٛجٻ

 أْث٢.
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 :اكلعٓٻؿات َا بغل تعٓٝؿٗٔ َٚؿانٌ زٚض احلُا١ٜ 

ّ. أغالا١َ ايهالطزٟ إػل أْال٘ َالٔ ايٛانالذ أْٓالا سلتالاج إػل         أؾاض

تٛظعٗا ٜتِ تڀٜٛط اٱحكا٥ٝات يٓتعطف ع٢ً حجِ اكلؿه١ً ٚحت٢ 

عٓالالالس تڀبٝالالالل  _ ٚيهالالالٔ ا٭ٖالالالِ َالالالٔ شيالالالو نًالالال٘ ايٓىلالالالط   اجػطاؾٝٽالالال

ِ   ٔؿات َٚا ضلكٌ هلال مل ٚنع اكلعٓٻ _ايٓىلاّ ٖ  بعالس تكالسٜ  ٔ ؾالهٛا

ؿالات إٔ  َالٔ بعالم اكلعٓٻ   يالعٴ أْالين  أغ نُا ٜٔػخظل ؾهٛاٖ اٚكلاش

ٗٓٗا بايػالالجٔ. ايتعٓٝالالـ أغالالٌٗ عٓالالسِٖ َالالٔ زٚض احلُاٜالال١ ايالالت ٜؿالالبٿ   

 َٔ اكلؿه١ً. اٚبٗصا أقبذ ايع٬ج جع٤ٶ

ـ  _ يسٚض احلُاٜال١  ١بايٓػب :أناف ز. فلٝس ايؿاصلٞ  _ يٮغال

ٚاخلالالطٚج ٖالالٞ أؾالالب٘ بايػالالجٕٛ اكلدؿؿالال١  ؾٗٓالالاى نالالٛابنل يًالالسخٍٛ   

ٚاهلسف َٓٗا تٓىلِٝ ا٭َٛض نُالا ٜكالٍٛ ايكالا٥ُٕٛ عًال٢      ١ ٚاحلطن

 ايساض.

ٚشنالطت إٔ زٚض احلُاٜال١     أنست ع٢ً شيو ز. ٖٓالس اخلًٝؿال١  

ظ ايػالالًٛنٝات ايػالالًب١ٝ ٫ٚ ٚزٚض ايطعاٜالال١ ب٦ٝالال١ طالالاضز٠  بالالٌ قالالس تعالالعٿ  

ا عالالٔ ؿالالات اي٬تالالٞ ٜانالالٔ بٝالالٛتٗٔ  ثٶالال   َٓاغالالب يًُعٓٻ اّ بالالسًٜڄتكالالسٿ

 تمل ٖالصٙ ايالسٚض غالري َٓاغالب١ ٚغالًڀ١ٜٛ  ٚايعالا٬َ       ا٭َإ. ا٭ْىل١ُ

ايتالالالسضٜب ٚاكلٗالالالاضات ايابٜٛالالال١ ٚاٱضؾالالالاز١ٜ اي٬ظَالالال١  ٔ ؾٝٗالالالا ٜٓككالالالٗ

ي٬حتٛا٤ ٚايتٛجٝ٘. أناؾت أٜهٶالا ز. ٚؾالا٤ طٝبال١ أْال٘ َالٔ ايهالطٚضٟ       

ػالالالِٗ زضاغالالال١ كلالالالاشا ٜالالالتِ غالالالخب ايؿالالاله٣ٛغ ٚنٝالالالـ ؿلهالالالٔ إٔ ٜٴ  

 ٔ ٜػالخظل َٳال  طسٜ  ايٓىلاّ ٥٫ٚخت٘ ايتٓؿٝص١ٜ مل ايتكًٝالٌ َالٔ عالسز   

ايؿالاله٣ٛغ ٖٚالالٌ ٜػالالتُط اٱٜالالصا٤ أٚ ايعٓالالـ بعالالس غالالخب ايؿالاله٣ٛغ 

 ٌٖٚ ٜعٜس أٚ ٜتػريغ
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َٔ جاْبٗالا تعتكالس ز. َٗالا اكلٓٝالـ إٔ أغالباب غالخب ايؿاله٣ٛ        

 نثري٠  َٓٗا:

مل ؾٝالتِ ا٫تكالاٍ بايهالخ١ٝ     ٚايػالط١ٜ   اخلكٛق١ٝ ؾكسإ -1

مل  _ٚاحلالٌ   . أٚقات تٓاغالب ا٭خكالا١ٝ٥ يهالٔ ٫ تٓاغالب ايهالخ١ٝ     

ضقالالِ خالالام أٚ تڀبٝالالل َعالالغل تتٛاقالالٌ ٖالالٞ    ٠عڀالال٢ اكلالالطأ إٔ تٴ _ ضأٜالالٞ

 خكا١ٝ٥. با٭

ٝٽال َٚعتُس ِؾٗ ١ باحلُاٜ ايعاًَغل ق٬حٝات نعـ -2 ا ٕ نً

ٌ َالٔ  ٗالصٙ اجلٗالات تكً ال   ؾ  ّ اخلسَال١ ع٢ً اجلٗات ا٭خط٣ ايت تكالسٿ 

    ٚ ِ    ٣ ؾإٔ ٖالصا ايٓالٛع َالٔ ايؿالها ٚاحلالٌ   .َثالٌ ايؿالطط١ ٚاحملالان

يالالسِٜٗ   ٝابالال١ َٓتالالسبغل باحلُاٜالال١ ٖالالٛ ٚجالالٛز أؾالالطاز َالالٔ ايؿالالطط١ ٚايٓ 

ٗټالالال س يالالال٘ قالالالبػ١ قاْْٛٝالالال١. قالالال٬حٝات ايكالالالبم ٚايتخكٝالالالل ٚإعڀالالالا٤ تع

 .one stop shop ١َطانع تهاًَٝ ١ؾتكبذ ٚحسات احلُاٜ

 ٠بالالالٌ ايعاَالالال١ َالالالع إٔ اٱزاضاحلُاٜالالال١ َالالالٔ قٹمل  ايثكالالال١ ؾكالالالسإ -3

ايعاَالال١ يًخُاٜالال١ تكالالّٛ رٗالالس نالالبري  يهالالٔ نالالعـ اكلالالٛاضز اكلايٝالال١      

 ك١ هلا ت٪،ط غًبٶا ع٢ً أزا٥ِٗ.ٚايبؿط١ٜ اكلدكٻ

 :زٚض احلُا١ٜ نُطانع تها١ًَٝ يهخاٜا ايتعٓٝـ 

ؿالالام إٔ ٜتالالٛؾط مل زٚض احلُاٜالال١ ٜالالط٣ ز. خايالالس ايطزٜعالالإ أْالال٘ ٜٴ

. ٘بٓىلالالالاّ احلُاٜالالال١ ٚتبعاتالالال َالالالٔ احملالالالاَغل يالالالسِٜٗ إكلالالالاّ نالالالافٺ عالالالسزٷ

ا٭خكالالا٥ٞ ا٫جتُالالاعٞ أبعالالس َالالا ٜهالالٕٛ عالالٔ اجلٛاْالالب ايكاْْٛٝالال١     ؾ

إٔ ٜأخالالص  أقالالاحٴ  كالال٘. ٚحلالالٌ ٖالالصٙ اكلؿالاله١ً  هالالِ طبٝعالال١ ختك

ؾالالٗط أس٠ ٫ تكالالٌ عالالٔ غالالت١   كلالالا٭خكالالا٥ٞ ا٫جتُالالاعٞ زٚض٠ قاْْٛٝالال١   

ٓالالال٘ َالالالٔ أزا٤ عًُالالال٘   ٝالالال  ًٜالالالِ باجلٛاْالالالب ايكاْْٛٝالالال١ بكالالالٛض٠ ؽله  

  طؾ١ٝ.
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كت ع٢ً شيو ز. ٚؾا٤ طٝبال١؛ نالصيو أض٣ حتال٢ مل ايؿالطط١     عًډ

 َتدكل مل نٌ َطنع حكالٌ عًال٢ زٚض٠   ٫ بس إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى

 ف.ف مل َثٌ ٖصٙ احلا٫ت أٚ غطع١ ايتكطټَٓاغب١ يًتكطټ

ٕٳ  َٚالالالالالٔ خالالالالال٬ٍ  شنالالالالالطت ز. َٗالالالالالا ٚز. َالالالالالطاّ إٔ  ايالالالالالٛظاض٠ اٯ

إػل إصلالالاز ؾالالطم  تػالالع٢ ا٫تؿاقٝالالات اكلٛقعالال١ ٚايالالت بكالالسز تٛقٝعٗالالا    

تهاًَٝالالال١ َالالالٔ ناؾالالال١ ايكڀاعالالالات شات ايع٬قالالال١ ندسَالالال١ ؾالالالا١ًَ   

  عالال٬جايٚ  ايتالالسخٌ ٚا٫غالالتجاب١ ٚ  تػڀالالٞ ناؾالال١ دلالالا٫ت ايالالب٬ؽ  

ٖالٌ ؿلهالٔ   ٚ. ؾهٝالـغ  one stop shopعالطف  ٜٴايتأٖٝالٌ. أٚ َالا   ٚ

 إٜهاح آي١ٝ ايعٌُ ؾٝٗاغ

أٚ اكلطانالع   One stop shop (oss)أجابت ز. َٗا اكلٓٝـ بإٔ 

ايتهاًَٝالالال١: ٖالالالٞ َطانالالالع تتالالالٛؾط ؾٝٗالالالا نالالالٌ اخلالالالسَات يهالالالخاٜا  

ٕ ٕٛ اجتُالالالاعٝٛؾؿٝٗالالالا اخلالالالسَات ا٫جتُاعٝالالال١  أخكالالالا٥ٝ    ايعٓالالالـ

  ٕ(ٛ ايٓٝابالالال١/ذلاَ ٚايتخكٝالالالل   ايؿالالالطط١(ٚا٭َٓٝالالال١   ٕ(ْٛٚؿػالالالٝ

تكالالالّٛ بايعٜالالالاضات  ١ٜٚعُالالالٌ بٗالالالا ؾالالالطم َٝساْٝالالال  ٚايكهالالالا١ٝ٥  قهالالالا٠(

 احلا٫ت.   ١اكلٓعي١ٝ َٚتابع

تؿاقٝالالات تعالالإٚ َالالع   اٖالالصا َالالا شنطتالال٘ ز. َالالطاّ بؿالالإٔ تٛقٝالالع     

ٚشيو يٛجٛز َٓالسٚبغل َالٔ ٖالصٙ اجلٗالات       ايٓٝاب١ ٚايعسٍ ٚايساخ١ًٝ

نالط بالإٔ   َع َالا شٴ  ٚزا٥ِ. ٚأتؿلٴ باكلطانع ايتها١ًَٝ بؿهٌ َٜٛٞ

ٚإٔ تهالالالٕٛ إزاض٠ احلُاٜالالال١ أٚ    ٜهالالالٕٛ ٖٓالالالاى ؾالالالطط١ دلتُعٝالالال١   

 بطْاَج ا٭َإ ٖٛ ايٓٛا٠ هل١٦ٝ َػتك١ً تكّٛ بآيٝات ايتٓؿٝص.

ٚشٖبالالالت أ. عًٝالالالا٤ ايبالالالاظعٞ إػل أْٗالالالا ٫ تعًالالالِ إٕ نالالالإ خٝالالالاض    

 ا٭غالالالط اكلهالالالٝؿ١  قالالالس ؽلالالالت زضاغالالالت٘ ندٝالالالاض ٱقاَالالال١ ا٭طؿالالالاٍ أٚ  

 ٜصا٤ بؿهٌ َ٪قت حلغل حٌ اكلؿه١ً.اكلتعطنغل يٲ
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 :إْؿا٤ إزاض٠ َػتك١ً يًخُا١ٜ بك٬حٝات ايؿطط١ ااتُع١ٝ 

ٍ باْتىلالالالاض إْؿالالالا٤  اعْالالالأؾالالالاض ز. فلٝالالالس ايؿالالالاصلٞ إػل أْٓالالالا ٫   

َالالالٔ  اايؿالالالطط١ ااتُعٝالالال١ أٚ ؾالالالطط١ ا٭غالالالط٠  ٚغالالالٝخٌ شيالالالو جالالالع٤ٶ 

ِټ اكلؿالاله١ً. ٚيالالالصيو يالالٛ أڂ   طالالالت  ْؿالالال٦ت إزاض٠ أٚ ٦ٖٝالالال١ َػالالتك١ً تهالالال

 ٔ:َٹ ثًغل عٔ نٌٍَّىلًتٗا لل

 ايؿطط١.-

 ايعا١َ. ١ايٓٝاب-

 حٛاٍ اكلس١ْٝ.ا٭-

 ٚظاض٠ ايكخ١.-

 حكٛم اٱْػإ.-

 َطنع تًكٞ ايب٬غات.-

 غتؿاضٜٔ ٚأخكا٥ٝغل اجتُاعٝغل ْٚؿػٝغل ٚؾطعٝغل.-

 ذلاَغل.-

   ٕ أْال٘ ؿلهالٔ ؾكالٌ إزاض٠ احلُاٜال١ عالالٔ      ٜٚالط٣ ز. خايالس ايطزٜعالا

ٛاقِ ناؾ١ٝ ٚقال٬حٝات  ٚظاض٠ ايعٌُ ٚجعًٗا َػتك١ً ٚتعٜٚسٖا بڀ

ٞ ٚقٹال . أنالاف ز. فلٝالس ايؿالاصلٞ إٔ ٖالصا ايالصٟ أڂ     ٝال١ ؾطط١ دلتُع

ٕٳ ؛بالال٘  ٖٚالالٛ َالالا ْالالازت بالال٘ ز. َٗالالا      ًالال١ بالالايطٚتغل  َهبٻ ٭ٕ اٱزاض٠ اٯ

 ايٛظاضٟ.

 :ايعٓـ مل ااتُع ٚاحلًٍٛ اٱجطا١ٝ٥ 

شنالالطت أ. عًٝالالا٤ ايبالالاظعٞ إٔ ايكهالال١ٝ ايالالت تڀطحٗالالا ايٛضقالال١      

 ٔ ٚمل ٚقتٗالالا. ٚبايتأنٝالالس تٛقالالٝاتٗا     ١ايكهالالاٜا اكلُٗالال  ايط٥ٝػالال١ َالال

 غتخىل٢ باٖتُاّ َٔ قاحب ايكطاض  َٛنٛع ايػاع١ .

ٜٛجالالس يالالسٜٓا َؿالاله١ً نالالبري٠ مل اٱحكالالا٥ٝات عًالال٢ َػالالت٣ٛ    

ٌ َعىلِ أٚ نالثري  ػجٻبايٓا ؼلٛنٛع ٫ تٴ ايكڀاعات  ؾُا َٔ نثري

   َٔ حا٫ت٘ حت٢ ٫ أبايؼ
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١ غٓٛات عًُٞ َع طايبالات شٚات إعاقال١ ؾالٗست نالصا حايال      مل

ِټ   إٜصا٤ جػسٟ/جٓػٞ بطٚا١ٜ ايڀايب١ تبًٝالؼ اكلدتكالغل    ٚحُٝٓا ٜالت

ختتًالـ ضٚاٜال١    ِٻَٚالٔ ،ٳال    ٜتِ ايتعاٌَ َع ايكهال١ٝ بڀطٜكال١ ٫ ْعطؾٗالا   

ايڀايب١ ٚتٓؿٞ َا قايت َػبكڄا  قبٌ اخلنل ايػاخٔ . ٜٚتِ طالصٜطْا  

نُعًُات َٔ ايتسخٌ. أتؿِٗ حػاغ١ٝ اكلٛنٛع  ٚيهٔ َاشا عالٔ  

 اكلٛنالالالٛعغ ٫ أعًالالِ إٕ ناْالالت اٱجالالالطا٤ات   عالالاأل ايبٓالالتغ ٚنٝالالـ ٜٴ  

َٚثًالالالالٗا ايهالالالالثري    ٌػالالالالجٻتػالالالالريت أّ ٫. ٖالالالالصٙ حايالالالال١ أنٝالالالالس   تٴ  

 بايتأنٝس 

ٚتػا٤ٍ أ. يري ايعٖطاْٞ  ٌٖ اٱغٗاب مل احلًٍٛ اٱجطا١ٝ٥ 

غٝكهٞ ع٢ً اكلؿه١ًغ أجابت أ. عًٝا٤ ايباظعٞ أْٗا ٫ تعتكالس أْال٘   

صٙ احلًالٍٛ  غٝكهٞ يهٔ قس طلؿـ َٓٗالا ٚخباقال١ إشا قالاحب ٖال    

  حع١َ بطاَج ع٬ج١ٝ ٚتأ١ًٖٝٝ يهٌ ا٭ططاف.

ٍ  مل ٚتط٣ ز. َٗا اكلٓٝـ إٔ ايسٍٚ ايالت غالبكتٓا     - ٖالصا ااالا

 عًُالالت عًالال٢ ايكهالال١ٝ َالالٔ ا٭ضبعٝٓٝالالات َالالٔ       - نأَطٜهالالا َثًڄالالا 

ُالالالاضؽ بٗالالالا  ٚيهالالالٔ  عاٍ ايعٓالالالـ ا٭غالالالطٟ ٜٴ ٜالالالايكالالالطٕ اكلانالالالٞ( ٫  

ٚاكلالطأ٠   اٱحكا٥ٝات ت٪نس ع٢ً اشلؿام ْػب١ ايعٓـ نس ايڀؿٌ

َٓص ايتػعٝٓٝات َٔ ايكطٕ ايػابل  ؾايكإْٛ ٚاٱجطا٤ات ايكاض١َ 

 ٌ َٔ ْػب١ حسٚا ايعٓـ.تكً 

 :ايتساخٌ بغل َؿَٗٛٞ اٱٜصا٤ ٚايتأزٜب 

إٜالالصا٤ ا٭طؿالالاٍ   شٖالالب ز. خايالالس ايطزٜعالالإ إػل أْالال٘ ؾُٝالالا طلالاللټ   

 ِ ٖٓالالالاى قهالالال١ٝ ايتالالالساخٌ بالالالغل اٱٜالالالصا٤     ٚايعٓالالالـ ا٭غالالالطٟ نالالالسٖ

ؿالالام إٔ ٜهالالٕٛ ٖٓالالاى ٚعالالٞ      ٚبايتالالايٞ ٜٴ(غلٚايتأزٜالالب  ايسغالالبً 

  ٌ ؿالام عالسّ ايًجال٤ٛ    ٜٴ - َثًڄالا  - يًتؿطٜل بُٝٓٗا  ؾهالطب ايڀؿال
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ٕٵ  إيٝ٘ مل أَانٔ ذلالسز٠ َالٔ اجلػالِ  ٝال  ٫     ٜهٕٛ شيو   ٻ ٚإ

َٴالسَٝٶ    ٚإٔ ٫ ٜهالٕٛ بالأزا٠ بالٌ نالطب عًال٢      اٜهٕٛ ع٢ً ايٛج٘ أٚ 

 ايكؿا ٚبايٝس  ٚإٔ ٫ ٜهٕٛ ايهطب أَاّ اٯخطٜٔ.

ػالُذ بكًٝالٌ   ز. َٗا اكلٓٝالـ إػل أْال٘ مل ايػالابل نالإ ٜٴ    ٚأؾاضت 

 زٜل ايصٟ شنطت.  أَٔ ايهطب ايت

ٕٳ  72ايهالالطب ايتالالأزٜل بالالاكلٓعٍ للٓالالٛع بايكالالإْٛ مل حالالٛايٞ  اٯ

أٍٚ زٚي١ تهع ٖالصا ايكالإْٛ   بٛقؿٗا بسأت٘ ايػٜٛس   ايعا مل  زٚي١

٭ٕ ايسضاغالات أنالست إٔ بساٜالال١ اٱٜالصا٤ ٖالٛ قبالالٍٛ      ؛1977مل عالاّ  

 ايهطب ايتأزٜل. َبسأ

ٌٴ عًكت أٜهٶا ز. ٚؾا٤ طٝب١؛ أشنطٴ مل ٖصا  أْٓا تٓاقؿٓا َٔ قب

اكلًتك٢ ع٢ً َٛنٛع ايهطب. ٚقٓاعت إٔ ايهطب ٫ صلالٛظ إ٫ عًال٢   

ٚبعالس    مل َػت٣ٛ ايكال٠٬  ٫ٚ ٜٛجالس ؾال٤ٞ بأُٖٝال١ ايكال٠٬(      ٤ٞؾ

 َالطات  5غٔ عؿط غٓٛات  ٚقس حاٚيٓا تعًِٝ ٖالصا ايڀؿالٌ ايكال٠٬    

ٛ  ٚحت٢ ٚايًغل  بايطؾل غٓٛات 3 ا كلس٠َٜٛٝٽ ٌ  انالڀطْا  يال  بعالس  ايڀؿال

 ؼټؿلالال تالالأزٜل نالالطب ؾٗالالٛ ايكالال٠٬ عًالال٢ نالالطب٘ إػل احملالالا٫ٚت ٖالالصٙ

َٶالالا َالالٔ ايڀؿالالٌ أٚ      ايالالٓؿؼ أنثالالط َالالٔ إ٬َٜالال٘ يًجػالالس  ٚيالالٝؼ اْتكا

 تؿطٜػٶا يًػهب نُا ضلسا.

م ؿالطٿ ٜٚعتكس ز. خايالس ايطزٜعالإ إٔ قالًب ايكهال١ٝ ٖالٛ نٝالـ ْٴ      

آخالط:   اَٛنٛع ايهالطب  ٚأعڀالٞ َثايڄال    يٓٓؼٳ بغل ايتأزٜب ٚاٱٜصا٤غ

   ٝ  ٧ٖالالالٌ حطَالالالإ ايڀؿالالالٌ َالالالٔ َكالالالطٚؾ٘ نعكالالالاب عًالالال٢ غالالالًٛى غالالال

 غاأّ تأزٜبٶ إٜصا٤ٶ عسټاضتهب٘ ٜٴ

ؾاز يًك٠٬ ؾُالا زْٚال٘   أٜط٣ أ. إبطاِٖٝ آٍ غٓإ إٔ ايهطب إٕ 

ٗٴ  ؾأغٌٗ بسٕٚ نطب.  ٌ عًٝال٘ ا٫يتالعاّ   ُت٢ ايتعّ ايڀؿٌ بكال٬ت٘ غال
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ٕٵ طٝبالال١ إٔ ايٛايالالس   بأؾالالٝا٤ نالالثري٠. أنالالاؾت ز. ٚؾالالا٤   ِ إٔ ٖالالصا عًٹالالإ

ايڀؿٌ يٛ حطَ٘ َٔ َكطٚؾ٘ َالط٠ غالٛف ٜػالًو ايػالًٛى ايكالخٝذ      

ٜعترب تأزٜبٶا  ٚيهالٔ يالٛ ٖالصا ايٓالٛع َالٔ ايعكالاب انالڀط ايڀؿالٌ إػل         

ؾالالال٬ ٜهالالالٕٛ ٖالالالصا ايعكالالالاب  - نايػالالالطق١ َثًڄالالالا - غالالالًٛى أغالالالٛأ

 مل  ايًڀؿالالٌ. عٓالالس اختٝالالاض ايعكالالاب ٫ بالالس إٔ ٜهالالٕٛ َٓاغالالبٶ   آَاغالالبٶ

 ٚيًڀؿٌ بصات٘.  جطّؾست٘( يً

أْٓالالا مل ـلٝالالع ا٭حالالٛاٍ ٫ بالالس َالالٔ ايطجالالٛع يًٓىلالالاّ إشا    ٚأعتكالالسٴ

ا ؾالايتععٜع  ١ٝ ايكاْْٛٝال١  أَالا تطبٜٛٽال   حا ْتخسا عٔ إٜصا٤ َٔ ايٓانٓٻ

ٌپ    ١َ ع٢ً ايعكابٚايتؿجٝع ٚايع٬ق١ ايڀٝب١ َكسٻ َالٔ   ٜٚهالٕٛ نال

ٌ  طايتععٜ ؾُالا ٜكالًذ يعُالطٚ قالس ٫       ٚايعكاب حػب ؾدك١ٝ ايڀؿال

 ذ يعٜس.ٜكً

ٖالالٌ تتالالصنطٕٚ قكالال١ ا٭ب ايالالصٟ   :ٚأنالالاؾت ز. ؾٛظٜالال١ ايبهالالط

جعٌ ابٓت٘ ؽلؿٞ إػل اكلسضغ١ مل ايؿتا٤ ايكالاضؽ عًال٢ قالسَٝٗا كلالس٠     

ُټقلػ١ نًَٝٛاات بعالس إٔ عًٹال   طٖالا ايالصٟ حالاٍٚ َالطاضٶا ْٗٝٗالا      ِ بتٓ

عٓالالال٘ ٚ  تطتالالالسع  ؾكالالالطض مل قالالالباح بالالالاضز إٔ ٜالالالطؾم إٜكالالالاهلا إػل    

ا َؿالالطٚعٶا  ت ابٓتالال٘ تعتالالربٙ حكڋالال  اكلسضغالال١  ٖٚالالٛ ا٭َالالط ايالالصٟ ناْالال   

ٚطًالالالب َٓٗالالالا إٔ ؽلؿالالالٞ إػل اكلسضغالالال١  ٚقالالالاّ بتكالالالٜٛط نالالالٌ شيالالالو    

ٚٚنالالع٘ عًالال٢ حػالالاب٘ مل ايؿالالٝؼ بالالٛى. تبآٜالالت آضا٤ ايٓالالاؽ يهالالٔ       

ُټ  بعالس حطنال١ ايتأزٜالب ٖالصٙ. أعتكالسٴ      ٢ط يس٣ ايؿتا٠ اختؿغًٛى ايتٓ

 إٔ ايكك١ حس،ت مل أَطٜها مل زٜػُرب اكلانٞ.

ٍټ بالالايؿالاصلٞ  ل عًالال٢ شيالو ز. فلٝالالس  عًډال  عًال٢ ٚجالالٛز   إٔ ٖالصا ٜالالس

أْٛاع رلتًؿ١ َٔ ٚغا٥ٌ ايتأزٜب غري ايهطب اكلربح. بعم ا٭َٗالات  

٘  تهٟٛ ابٓٗا ؼلًعك١ ذل١ُٝ ع٢ً ايٓاض يتأزٜب٘  ٖٚٓالاى َالٔ تعىلڂال   
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ٚغريٖالالالا َالالالٔ    ٘ بايعكالالالا أٚ بػالالالًو ايتٛقالالال١ًٝ ٖٚٓالالالاى َالالالٔ تهالالالطبٴ 

 ا٭زٚات.

 اتبعٶالالنالالإ َ ٣أؾالالاضت ز. ؾٛظٜالال١ ايبهالالط إػل إٔ ٖالالصا ؾُٝالالا أض  

. أَٗالالات ايٛقالالت احلانالالط َعىلُٗالالٔ َتعًُالالات ٫ٚ ٜكُالالٔ بٗالالصٙ قالالسؿلٶا

ا٭ؾعاٍ ٜٚعتٓغل بأطؿاهلٔ جٝسٶا. ٚحسا عالٔ ا٭ب ٚإُٖايال٘ أٚ حتال٢    

  ٘ ٚايكًٝالالٌ ؾكالالنل  ؾالال٬ َكاضْالال١ بالالغل     عٓؿالال٘ ضؼلالالا ضلالالسا ايكًٝالالٌ َٓالال

 ٚا٭جٝاٍ اكلان١ٝ. (ضجايڄا ْٚػا٤ ا٭جٝاٍ اكلتع١ًُ ايؿاب١ 

ٕ احلطَالالالإ َالالالٔ اخلالالالطٚج يٛقالالالت   ٜٚالالالط٣ ز. فلٝالالالس ايؿالالالاصلٞ أ 

ذلسز  أٚ احلطَإ َٔ ايًعب مل اٯٜبالاز يٛقالت ذلالسز  ٚاحلطَالإ     

َٔ َؿاٖس٠ ايتًؿاظ  ٚاخلكِ َٔ اكلكطٚف  ٚغريٖا َٔ ايٛغالا٥ٌ  

 اٯ١َٓ.

أْالالا أقالالٍٛ إٕ ايعٓالالـ حًكالال١ َػالالتُط٠  ا٭قالال٣ٛ ؿلاضغالالٗا عًالال٢        

ا٭نالالعـ  ايالالعٚج عًالال٢ ايعٚجالال١ ٚا٭بٓالالا٤  ٚايعٚجالال١ عًالال٢ ا٭بٓالالا٤        

َٳال   ٚا٭ ٔ ٖالِ أنالعـ َالِٓٗ  ٖٚٓالاى حالا٫ت      بٓا٤ ع٢ً بعهالِٗ ٚعًال٢ 

اجلػالالسٟ عًالال٢ ايطجالالٌ  إ٫ إٔ عٓؿٗالالا    ٠ا َالالٔ عٓالالـ اكلالالطأ قًًٝالال١ جالالسٽ 

 ٓىلط إيٝ٘.ايًؿىلٞ ٚايٓؿػٞ أع٢ً ٚيهٓ٘ ٫ ٜٴ

 َالالٔ جاْبالال٘ ٜالالط٣ أ. ـلالالاٍ ٥٬َهالال١ أْالال٘ صلالالب إعالالاز٠ ايٓىلالالط مل 

ٝٽ   َٛضٚ،الات  ايهالطب  ؾُٝالا جالالا٤ت بال٘ ايطٚاٜالات      إٔ  ا أؾالالوڊٚؾدكال

 َٞالالالا ٖالالال  ٜالالالأَط بايهالالالطب يًكالالال٠٬ - عًٝالالال٘ ايػالالال٬ّ - ايطغالالالٍٛ

غٝهٕٛ عًٝٗا ايؿالدل بعالس نالطب٘ يًكال٠٬غ ٖالٌ       ايؿدك١ٝ ايت

ٖصا ؾعٌ ايطغٍٛغ ٌٖ ايكطإٓ قاٍ بٗصاغ ٫ٚ ْٓػ٢ إٔ ايٓاؽ بكؿ١ 

 ٛ َعٓالال٢ ايهالالطب  ٕعاَالال١ إشا نالالطبٛا ؾٗالالِ ٜهالالطبٕٛ بكػالال٠ٛ ٫ٚ ٜعطؾالال

 اٱؾالاض٠ َالين   تع٢ً ايهطب أقًڄا(  نُا غالبك  ٞايًغل  َع طؿىل
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آٜال١ ايٓاؾالع ٖالٛ     اكلًتكال٢ إػل إٔ َعٓال٢ ايهالطب مل    أنثط َٔ َالط٠ مل 

ايهالالطب ؼلعٓالال٢  ا٫ْؿكالالاٍ   ٖٚالالٛ َطحًالال١ َالالا قبالالٌ ايڀالال٬م  ٖٚالالصا  

ضأٜٞ ٚضأٟ ايهالثرئٜ. احلالسٜ  ٚاٯٜال١ هلُالا      مل  تؿػري ي١ٰٜ أقذټ

يالصا صلالب ايكبالٍٛ     ؛َٛنالٛع نالطب ايعٚجالات ٚا٭بٓالا٤     زٚض نبري مل

اكلؿالالاض إيٝالال٘ بعايٝالال٘  ٚإعالالاز٠ زضاغالال١ حالالسٜ       بتؿػالالري اٯٜالال١ حػالالب  

 نطب ايڀؿٌ ع٢ً ايك٠٬.

اكلٛنالالٛعغل أعالال٬ٙ ؾػالالٝتِ تكًالالٝل  خٓا ٖالالصا ايؿٗالالِ ملإشا قالالخٻ

 ٞشيالالو إٔ ايالالٛعٞ اجلُعالال    اايعٓالالـ ٚايهالالطب بؿالالهٌ نالالبري جالالسٽ   

 ٖٚالالصا  ٭ٕ يالالصيو ع٬قالال١ بايالالسٜٔ ٚايؿالالطع؛ ٜعتكالالس ٜٚالال٪َٔ بايهالالطب

ااتُعالالات  ـ ملغالالبب َباؾالالط كلالالا ًُْػالال٘ َالالٔ عٓالال  -ٞ ضأٜالال مل -

أيډالا   ٤ٞأٖالِ ؾال  ٚإٔ ايهالطب َؿاله١ً عاَال١      اكلػ١ًُ. نُالا أعتكالسٴ  

 ٭ْ٘ يٝؼ نصيو. ؛ٜٴكٓٔ بأْ٘ زٜٔ

 :غٝاب ا٫ٖتُاّ بكه١ٝ ايعٓـ نس نباض ايػٔ ٚاكلعاقغل 

تػالا٤يت نالالصيو ز. ٚؾالا٤ طٝبالال١ عالٔ ايعٓالالـ نالس نبالالاض ايػالالٔ     

إحكالالا٥ٝاتغ ٖالالٌ يالال٘ قالالؿ١ َعٝٓالال١ طتالالاج إػل   ٖٓالالاىٖالالٌ   ٚاكلعالالاقغل

ٕ ايٓىلاّ ٜػڀالٞ ـلٝالع أْالٛاع اٱٜالصا٤ يهبالاض      أأّ   سٌٜ مل ايٓىلاّتع

ايػٔ ٚاكلعالاقغلغ ٖالٌ َالٔ زضاغالاتغ أجالاب ز. فلٝالس ايؿالاصلٞ بالإٔ         

مل تعًٝكالالٞ إٕ اي٥٬خالال١  ايٓىلالالاّ ٜػڀالالٞ شيالالو  يهالالٔ نُالالا شنالالطتٴ 

ط صنځايتٓؿٝص١ٜ ؾٝٗا طٝع يًُطأ٠ ٚايڀؿٌ أنثط َٔ ايطجٌ  ؾًالِ ٜٴال  

 ايطجٌ اكلػٔ أٚ ايطجٌ اكلعام.

 ٛعٞ ااتُعٞ ٚايتكًٌٝ َٔ ايعٓـ:اي 

 ٞ ٖالالٌ ؿلهالالٔ اكلطآٖالال١ عًالال٢   :ٚتػالالا٤ٍ أٜهٶالالا أ. يالالري ايعٖطاْالال

ٚعٞ ايٓاؽ مل ايتكًٌٝ َٔ ايعٓـغ ٌٖ اكلؿه١ً مل ايص١ٖٝٓ ا٭بٜٛال١  
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مل ايابٝالالال١ ايالالالت ٫ تالالالعاٍ َٓتؿالالالط٠ َٚڀبكالالال١ مل دلتُعٓالالالاغ ٚنٝالالالـ 

 ْعاجلٗاغ

ؾالا١ًَ  ل ز. فلٝالس ايؿالاصلٞ بالإٔ اكلعاجلال١ صلالب إٔ تهالٕٛ       عًډ

تؿالالٌُ ايعٓالالـ ا٭غالالطٟ ايكالالازض َالالٔ نالالٌ أطالالطاف   ٚيٝػالالت جع٥ٝالال١

ٚ إْا،ٶالا  اجلالس ٚاجلالس٠  ا٭ب ٚا٭ّ  ايالعٚج     ا٭غط٠ شنٛضٶا ناْٛا أ

ُهالالالٔ إٔ ٜطتهبالالالٛا  َالالالٔ اكلؾهًالالالِٗ   ٚايعٚجالالال١  ٚا٭ر ٚا٭خالالالت( 

ط مل نخاٜا يًعٓالـ. ؾٝجالب إٔ ْػٝٿال    ٕايعٓـ  نُا أِْٗ قس ٜهْٛٛ

هالالب ايعٓالالـ  ؾٗٓالالاى عٓالالـ ايٓػالالا٤ ايصنٛضٜالال١ كلطت أشٖآْالالا ايٓىلالالط٠ځ

ٚا٭طؿاٍ ايٓابع َٔ عٛاٌَ أخط٣ غري اياب١ٝ ايصنٛض١ٜ(  ٖالصا إشا  

 َا أضزْا إٔ ْعاأل ايعٓـ بڀطٜك١ مشٛي١ٝ قخٝخ١.

ـ    ٕٻ   نُالالا صلالالب َعاجلالال١ نالالٌ أقالالٓاف ٚأْالالٛاع ايعٓالال حٝالال  إ

تبالالالسأ بالالالايعٓـ  ١خالالالط ا٭قالالال٣ٛ  ؾاكلػالالالأياخلؿٝالالالـ َٓٗالالالا ٜكالالالٛز إػل اٯ

 ايًؿىلٞ ٚتٓتٗٞ بايعٓـ اجلػسٟ مل اكلٛقـ ايتكاعسٟ.

    ٛ ٕ ٜٚكالالالٛ ٕيالالالصا يالالالعڇّ تٛعٝالالال١ أؾالالالطاز ااتُالالالع بهٝالالالـ ضلالالالاؾىل

أْؿػالالالِٗ َالالالٔ إٔ ٜهالالالعٖٛا مل َٛقالالالـ تكالالالاعسٟ ٜالالال٪زٟ إػل ايعٓالالالـ  

ايؿسٜس. ؾايعٓـ اجلػسٟ مل ايػايب ٜهٕٛ اخلڀال٠ٛ ا٭خالري٠ ايالت    

ٟ حالاز خكٛقٶالا بالغل    ًٜجأ إيٝٗا اكلڂعٓٿالـ مل َٛقالـ جالسايٞ تكالاعس    

ٜٴال     ؾالدام: نٝالـ   ٢ بٗالا ا٭ ٛعٻايعٚجغل. ؾُٔ ا٭َالٛض ايالت صلالب إٔ 

ا حالالالالسٽ إٔ أنالالالالعٳ اكلٛقالالالالـ ايتكالالالالاعسٟ  ٚنٝالالالالـ أغالالالالتڀٝعٴ أعالالالالطفٴ

يتكاعسٙ يهٞ ٫ أطٍٛ إػل نخ١ٝ عٓـ أغطٟ  ؾٗصا ايٓالٛع َالٔ   

 ايٛعٞ ايٛقا٥ٞ أٜهٶا َِٗ.

ٟ ٚأؾاضت ز. ٖٓس اخلًٝؿ١ إػل إٔ ايالٛعٞ ايعالاّ ٚايالٛعٞ ا٭غالط    

عالالا٬َٕ أغاغالالٝإ مل احلالالس َالالٔ ايعٓالالـ ٚاٱٜالالصا٤  ٜالالسخٌ مل شيالالو     

 تٛع١ٝ اكلعتسٟ ٚاكلعتس٣ عًٝ٘.
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إٕ زا٥الالالط٠ ايعٓالالالـ تػالالالتُط ٭غالالالباب َتعالالالسز٠  َالالالٔ بٝٓٗالالالا جٗالالالٌ  

ايهخ١ٝ  كٛق٘ ٚنٝؿ١ٝ ايتكطف كلٓع تهطاض ٚقٛع اٱٜصا٤ عًٝ٘. 

 زٜالالب ٜعالالين اْهالالباهلځأايتأزٜالالب طلتًالالـ عالالٔ ايتعالالصٜب ٚايعكالالاب  ؾايت 

ٚيڄا  ٚٚنٛح تٛقعاتال٘ َالٔ ايڀؿالٌ  ٚتٛنالٝذ ْالٛاتج ايػالًٛى       اكلطبٞ أ

ٌ  قبٌ ٚقٛع اخلڀأ أٚ ايتٗإٚ َٔ قٹ ،الِ بعالس شيالو ايتعاَال٘       بالٌ ايڀؿال

ج يًػالالالًٛى. ؾالالالإشا ٚعالالالس ؼلهاؾالالالأ٠  ٥ا٫تؿالالالام عًٝالالال٘ َالالالٔ ْتالالالا  ؼلالالالا  ٻ

ٕ ايٓتٝج١ حطَإ َٔ ظٜاض٠ أقسقا٤ أٚ ايًعالب  أٜكسَٗا  ٚإشا ؾطح ب

عًٝالال٘ إٔ ًٜتالالعّ بالالصيو. ٚؾٹالالٞ ؾ  أٚ غالالري شيالالو َالالٔ أَالالٛض ضلبٗالالا ايڀؿالالٌ

ا ًهالالٞ ْطبالالٞ طؿًڄالال ؾنالالٌ َالالط٠ ٜتهالالطض ايػالالًٛى تتهالالطض ايٓتٝجالال١.   

َػالالال٪ٚيڄا ٫ بالالالس َالالالٔ تٛنالالالٝذ ايتٛقعالالالات ٚايٓتالالالا٥ج  ٚا٫يتالالالعاّ بٗالالالا.     

باغتدساّ ٖصا ا٭غًٛب َٔ اياب١ٝ ايؿعاي١  يٝؼ ٖٓالاى حاجال١ إػل   

 نل ٚايكػ٠ٛ.ايتػًڊ

ا٭طؿالالاٍ  ؾًػالالؿ١ ايابٝالال١ ايالالت  عالالٌ َالالٔ ع٬قالال١ ايطاؾالالسٜٔ ب      

. ٖالصٙ ايؿًػالؿ١   اٚايبايؼ ضاؾالسٶ  اع٬ق١ غًڀ١ٜٛ  ٚتعترب ايڀؿٌ جاًٖڄ

 اج١ إػل تػٝري ٚتعسٌٜ  ٖٚصا ايعٌُ  اج١ إػل ؾالطان١ ٚتٛعٝال١   

ٚإعاز٠ تأٌٖٝ يًُطبغل مل َٛاقعِٗ اكلدتًؿال١. ايعٓالـ ايالصٟ ٜكالع عًال٢      

 ا٭طؿاٍ ٖٛ ْتاج هلصٙ ايؿًػؿ١.

 ٟحا٫ت اٱٜصا٤ ايبػٝڀ١ ٚايتهاؾٌ ا٭غط: 

ز مل اكلالالساخ٬ت إٔ بٝالالت ايعٓالالـ   شنالالط أ. ذلُالالس ايسْالالسْٞ؛ ٚضٳ  

يصا َالا اكلالاْع إٔ تهالٕٛ زاض ايطعاٜال١ نالُٔ       ؛أؾهٌ َٔ زٚض ايطعا١ٜ

ؿال١ أٚ  أٟ ختتاض اجلٗات اكلػال٪ٚي١ إٔ تٓتكالٌ اكلعٓٻ   غايتهاؾٌ ا٭غطٟ

ْٴالالالٜٓتكالالالٌ اكلعٓٻالالال ـ ٖالالالصا عًالالال٢ ٛقٹـ يبٝالالالت ا٭عُالالالاّ أٚ ا٭خالالالٛاٍ. ٖالالالٌ 

 غ َكبٍٛ حٚقبً٘ ٌٖ ٖٛ َكا غ١َػت٣ٛ ايؿ٪ٕٚ ا٫جتُاعٝ
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ل ز. فلٝس ايؿاصلٞ بإٔ اي٥٬خ١ ايتٓؿٝصٜال١ يٓىلالاّ احلُاٜال١    عًډ

مل  طالالال ټ 5/ 8ّٚ 5/ 7ّٚ 2/ 7: ١َّالالالٔ اٱٜالالالصا٤ مل اكلالالالٛاز ايتايٝالالال   

ٌٻحا٫ت اٱٜصا٤ ايبػٝڀ١ ع٢ً إٔ تٴ اكلؿه١ً زاخٌ ا٭غالط٠ ٚبكالا٤    خ

ٓالالـ  نُالالا  طاض ايعُس َالالٔ عالالسّ اغالالت  ايتأنڊالال ايهالالخ١ٝ ؾٝٗالالا إشا  ٻ 

قطبالا٤ بعالس   يالس٣ بعالم ا٭   ١بكالا٤ ايهالخٝ  إْ٘ باٱَهإ أأؾاضت إػل 

 س َٔ َٓاغب١ شيو.ايتأنڊ

ٚحٌ  هتؿ٢ باحل ٿنٝـ ٜٴ :إٔ أ. ذلُس ايسْسْٞ ٜتػا٤ٍ إ٫چ

ٔ ٖالالصا ضؼلالالا ٜڀُالال٦ٹ غاكلؿالاله١ً زاخالالٌ ايعا٥ًالال١ ٚبساٜالال١ ايعٓالالـ ٚانالالخ١

 ـ.ـ ٜٚٓعع ايثك١ يس٣ اكلعٴٓٻاكلعٓٿ

 ُغل ع٢ً زٚض احلُا١ٜ:تأٌٖٝ ٚتثكٝـ ايكا٥ 

ط مل ٚنالالالع ٜالالالط٣ أ. عبالالالس اهلل ايهالالالٛضلٞ أْٓالالالا قبالالالٌ إٔ ْؿه الالال   

ٓٻ      ؿغل عًٝٓالا إٔ  ايًٛا٥ذ ٚايكٛاْغل يًخُاٜال١ َالٔ اٱٜالصا٤ أٚ حلُاٜال١ اكلعال

َػالالت٣ٛ تأٖٝالالٌ ٚ،كاؾالال١ ايكالالا٥ُغل عًالال٢ زٚض ضعاٜالال١ ايؿتٝالالات أٚ   ْطؾالالع 

ُٶال    ؾابٗٗا زٚض احلُا١ٜ أٚ َا كالسض أُٖٝال١ ايالسٚض    با ؾا٫غِ يالٝؼ َٗ

 كلٓٛهل بٗا.ا

يٮغالالالالـ إٔ نالالالالثريٶا َالالالالٔ ايعالالالالاًَغل ٚايعالالالالا٬َت أٚ اكلؿالالالالطؾغل 

إٕ جالالالالاظت  _ٚاكلؿالالالطؾات مل ٖالالالصٙ ايالالالسٚض ٜتعالالالإًَٛ َالالالع ايهالالالخ١ٝ       

٫ٚ  عًالالال٢ أْٗالالا َصْبالالال١ َٚتُٗالال١ خاقالالال١ إشا ناْالالت ؾتالالالا٠ڄ    _ايتػالال١ُٝ  

 ٗ بؿالالطٶا  ا  ٫ٚ نْٛٗالالا  ٫ٚ احتُالالاٍ َىلًَٛٝتٗالال اضلاَالالٕٛ إْػالالاْٝت

 يًدڀأ ٚؿلهٔ تكخٝخ٘. ١َعطن

ٌٻ  َالا عطؾتالال٘ َالٔ ايالبعم   ٖالصا   ايالع٬َٝت ايؿانال٬ت ٖٓالالا    ٚيعالال

ٜسضنٔ أنثط َٔ غرئٖ  هِ ظٜاضتٗٔ يتًالو ايالسٚض أٚ ايالع٤٬َ    

ٓالـ إػل  يالصيو طلالطج ٖال٪٤٫ َالٔ عٴ     .ا٭ؾانٌ ايالصٜٔ تػال٢ٓ هلالِ شيالو    

 ٓـ  َٚٔ إٜصا٤ إػل آخط.عٴ
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َٳال ؾإ  ْاح١ٝ أخط٣َٔ  ُٻ ٌ هلالصٙ ايالسٚض ٜٴ  طغٳال ٔ ٜالسخٌ أٚ ٜٴ ٕ  ٢ ػال

ٚز٫يال١ إ٫ إٔ ٖالصا ايًؿاليل       ٚضغِ قخ١ اكلكڀًذ يػال١ڄ أٚ ْع١ًٜ اْعًٜڄ

 ٖٚصا ي٘ تأ،ريٙ ايٓؿػٞ عًِٝٗ.  اضتبنل بايػجٕٛ

نُالا عُالست     اغتبساهلا بالال  ايهالٝـ  ٚ ايهالٝٛف     َاشا يٛ  ٻ

ؾُٗالا نًُتالإ َاازؾتالإ      بعم ايؿٓازم بالسيڄا َالٔ  ْعٜالٌ  ٚ ْالع٤٫     

 مل ايًڊػ١ ايعطب١ٝ ٚهلُا ْؿؼ اكلع٢ٓ ٚايس٫ي١.

إٔ َػالت٣ٛ اخلالسَات مل    ٫ أعتكسٴ :ف أ. ذلُس ايسْسْٞٚأنا

ٖٓاى تؿاٚت مل جٛز٠ اخلس١َ حت٢ ٫   نثري َٔ أَٛضْا جٝس. ْعِ

أعُالالالِ  ٚيهالالالٔ ايىلالالالاٖط٠ ايعاَالالال١ ٖالالالٞ غالالال٤ٛ ا٫ٖتُالالالاّ ٚايعٓاٜالالال١.       

ٛٿ      اٌ َٛاطٓٶال ف ٜٚهالصب ٜٚعڀ ال  ٚنُبسأ  َا ايؿالطم بالغل َٛولالـ ٜػال

َٳ عسّ ايؿعٛض  غٱٜٛا٤ٔ ٜعٌُ مل زٚض اصلطٟ كلكًخت٘ ٚضظق٘  ٚبغل 

باكلػال٪ٚي١ٝ ٚعالسّ ا٫عتالعاظ ؼلالالا ٜكالّٛ بال٘ اكلٛولالالـ أُٜٓالا نالإ يالالٝؼ        

 باكلػت٣ٛ اكلڀًٛب  ٫ٚ حت٢ احلس ا٭ز٢ْ. 

 :بعم اكل٬حىلات ع٢ً قه١ٝ احلُا١ٜ َٔ ايعٓـ ٚاٱٜصا٤ 

شنالالالالطت ز. ْالالالالٛض٠ ايكالالالالٜٛإ؛ َالالالالٔ خالالالال٬ٍ خربتالالالالٞ اكلتٛانالالالالع١  

 ٩نالالس أْٓالالا نُُاضغالال١ مل ااالالاٍ َٚٓالالص غالالٓٛات عسٜالالس٠  ؾالالإْين أ    
ٚمل  _ ْؿتدط بٗا ٚانخ١ڄ كٓا إزلاظاتٺقس حكډ _  ُس اهلل ٚتٛؾٝك٘_

عًالالال٢ أضم ايٛاقالالالع مل ٖالالالصا ااالالالاٍ َكاضْالالال١   _ ؾالالالا٠ ظَٓٝالالال١ قكالالالري٠

ٟٻ  بالالايؿا٠ اكلانالالال١ٝ  ُٶالالالا َالالالا ْڀُالالالذ يٮؾهالالالٌ ؾًالالالس بعالالالم  ٚ٭ْٓالالالا زا٥

 اكل٬حىلات:

 أِٖ ايتخسٜات:

 عالا٬َت  ايايثكاؾ١ ااتُع١ٝ ايػا٥س٠  ٚخاقال١  ايعاًَغل/ -

قالالاز٠ اكل٪غػالالات شات ايع٬قالال١( ٚتالالأ،ري شيالالو مل ايتعاَالالٌ َالالع  

 ؿ١ ٚخاق١  اكلطأ٠ ٚايؿتا٠(.احلا٫ت اكلعٓٻ
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 س.٫ ٜٛجس ْىلاّ طٌٜٛ ٚطين َٛحٻ-

ؿ١ رس٣ٚ تبًٝػٗا كلالا تتعالطم يال٘ َالٔ     عسّ قٓاع١ اكلطأ٠ اكلعٓٻ-

ٛټ  عٓـ  ؾٗا َٔ تبعات شيو.ٚخت

كل٪ًٖالال١ ٚاكلًتعَالال١ مل ْكالالل مل ايهالالٛازض ايبؿالالط١ٜ ايٛاعٝالال١ ٚا-

 ايعٌُ مل ٖصا اااٍ.

َٴ    - ّ ًالالالالالعڇايٓىلالالالالالاّ َٛجالالالالالٛز ٚيهالالالالالٔ يالالالالالٝؼ ٖٓالالالالالاى قالالالالالإْٛ 

 يتڀبٝك٘.

نعـ ايتؿبٝو ٚايتٓػٝل بغل ناؾ١ ايكڀاعات ايعاًَال١ مل  -

 ٫ غالالُٝاٚ ابالالٌ يٮغالالـ اكل٬حالاليل إٔ ٖٓالالاى تٓاؾػٶالال   ااالالاٍ

 بغل ايكڀاع ايكخٞ ٚا٫جتُاعٞ.

ؿالال١ أٚ بعالالس  ايالال١ اكلعٓٻ٫ تٛجالالس آيٝالال١ يًُتابعالال١ بعالالس خالالطٚج احل   -

 إحايتٗا جل١ٗ أخط٣. 

 نعـ مل ايتٛ،ٝل ٚايطقس ٚتٛؾري قاعس٠ بٝاْات.-

 َط٥ٝات:

ضؾع َػت٣ٛ ايكسضات ٚاكلٗاضات ٚايٛعٞ ٚايتؿبٝو يًعاًَغل -

 مل اااٍ.

إعالالالساز زيٝالالالٌ إجالالالطا٤ات َٛحالالالس٠ يهاؾالالال١ ايكڀاعالالالات شات    -

 ايع٬ق١.

 تؿهٌٝ ؾطم ٚآيٝات يًطقس ٚاكلتابع١ ٚايتكِٝٝ.-

إزضاج َػالالام تعًُٝالالٞ حالالٍٛ ايعٓالالـ ا٭غالالطٟ ٚايعٓالالـ اكلالالبين    -

ع٢ً ايٓٛع ا٫جتُاعٞ  ًٜتخالل بال٘ َٓػالٛبٛ ايكڀاعالات شات     

غل َالالٔ أؾالالطاز  أخكالالا٥ٝقٝالالازات ٚأخكا٥ٝات/ ايع٬قالال١ َالالٔ: 

 خل.إايؿطط١...
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نإ يالسٜٓا َالاز٠ مل َػالت٣ٛ     :عًل ع٢ً شيو ز. خايس ايطزٜعإ

ٓالـ ااتُعالٞ  ٚناْالت    اكلاجػتري  اكلاجػتري اكلالٛاظٟ( بعٓالٛإ: ايع  

مل دلتُعاتٓا ٜٚأخص عس٠  َؿٝس٠ يًػا١ٜ   هِ إٔ ايعٓـ َػتؿطڈ

ٚقالٛض    ٚعٓـ قا٥سٟ اكلطنبات  ؼلا مل شيو عٓـ ايؿاضع ؛قٛض

 أخط٣.

بُٝٓالالا تالالط٣ ز. ؾٛظٜالال١ ايبهالالط إٔ ٬َحىلالالات ز. ْالالٛض٠ غاٜالال١ مل       

ا٭١ُٖٝ  ٚتٛقٝات ْابع١ َٔ للاضغ١ ع١ًُٝ. ٚأض٣ أْٓا ضؼلا سلتالاج  

ؿالالطح يالالبعم ايٓكالالاهل. َثًڄالالا: َالالا طبٝعالال١ ايكالالِٝ ايثكاؾٝالال١ ايالالت        إػل اي

  بالالالغل ايعالالالاًَغل ٚايكالالالاز٠ مل ااالالالاٍ ٛقٶالالالا٫حىلالالالت اْتؿالالالاضٖا ٚخك

ٚت٪،ط عًال٢ اختالاش ايكالطاض خاقال١ َالا يال٘ ع٬قال١ بالاكلطأ٠ ٚايؿتالا٠غ َٚالا           

 س؛ ؾلٛشجغاكلككٛز بعسّ ٚجٛز ْىلاّ طٌٜٛ ٚطين َٛحٻ

ٞ  كالٛم اٱْػالإ   ٚشٖبت ز. َطاّ احلطبالٞ إػل إٔ ،كاؾال١ ايالٛع   

ٗا يتخكٝالالل ؽلاغالالو  ٥قكالالاإٖالالٛ بساٜالال١ ايٛقاٜالال١ َالالٔ تُٗالالٝـ ؾ٦الال١ أٚ     

ل ايٓٗالالٛم اكلالالسْٞ ايالالصٟ تػالالع٢ يالال٘ ض٩ٜالال١ اكلًُهالال١     اجتُالالاعٞ ضلك الال 

2232.   

نالالالالالطت ٖالالالالالالٞ حكٝكالالالالالال١  نُالالالالالا أض٣ إٔ اكل٬حىلالالالالالالات ايالالالالالالت شٴ 

ُټالالالال   ٚغالالالالًبٝات ؾعًڄالالالالا َٛجالالالالٛز٠    ٤ؼ احلكٝكالالالال١ ٖالالالالٛ ايبالالالالس  يهالالالالٔ تً

اٖتُالالالاّ ةالالال١ ٚ  ااض٠ حكڋالالال٘ ايالالالٛظإيٝالالالؼلعاجلتٗالالالا  ٖٚالالالصا َالالالا تػالالالع٢  

ٖٚالالالٛ ٚاجالالالب ٚطالالالين    نالالالبري َالالالٔ َعالالالايٞ ايالالالٛظٜط َٚعالالالايٞ ايٓا٥الالالب  

ا بايكالالالالالازّ اجلُٝالالالالالٌ. ٚ  أجالالالالالس   ٍ جالالالالالسٽ٤َٓالالالالالٛهل بالالالالالاجلُٝع. ْتؿالالالالالا  

٬َحىلالالالالال١ شنطٖالالالالالا اكلٓاقؿالالالالالٕٛ يًكهالالالالال١ٝ   تتًُػالالالالالٗا ايالالالالالٛظاض٠     

ج نالالالالالالُٔ اكلبالالالالالالازضات. ايتخالالالالالالسٜات َٛجالالالالالالٛز٠ ٚايتڀًعالالالالالالات   عالالالالالالايځٚتٴ

 عاي١ٝ  ب١ُٗ نجبٌ طٜٛل ئ تٓهػط .
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ٛټ ٍ ايٛطين َب١ٝٓ ع٢ً زضاغ١ ع١ًُٝ ٱغااتٝج١ٝ َبازضات ايتخ

 ااتُع ايػعٛزٟ.  مل ٚط١ٝٓ يًٛقا١ٜ ٚايتكسٟ يًعٓـ ا٭غطٟ 

ؿال١  َٔ جاْبٗا تعتكس ز. ْٛض٠ ايكٜٛإ إٔ ايتعاٌَ َع اكلالطأ٠ اكلعٓٻ 

 ٞ   أٚ ايؿتالالا٠ َالالٔ َٓڀًالالل أْالال٘ ؾالالإٔ عالالا٥ًٞ ٚيالالٝؼ َالالٔ َٓڀًالالل حكالالٛق

ؿال١.  خلٝالاضات اكلتاحال١ عًال٢ حػالاب اكلعٓٻ    ٚبايتايٞ تهالٕٛ مل ايػايالب ا  

٫ بالالس إٔ تهالالٕٛ ايُٓالالاشج ٚاٯيٝالال١ َٛحالالس٠  ٚيهالالٔ يٮغالالـ       ْعالالِ

ٌپ  صلتٗالالس حلايالال٘ ؼلعالالالعٍ عالالٔ اجلٗالالات ا٭خالالط٣ شات ايع٬قالالال١        نالال

  ٖٚالصا طبعٶالا   ْ٘ؿػال  ايٛقالت مل ؿ١ تتعاَالٌ َالع أنثالط َالٔ جٗال١      ٚاكلعٓٻ

 تساخٌ ٚإناع١ يًجٗس ٚايٛقت.

٘ مل ـلع١ٝ حكالٛم اٱْػالإ   نٓا ْٛاج :ٚشنطت ز. ٚؾا٤ طٝب١

 ٙـ إقالاب١ ؾالسٜس٠ ٜأخالص   ـ ٚمل حايال١ إقالاب١ اكلعٓٻال   َؿه١ً إٔ اكلعٓٿال 

،الالالالِ عٓالالالالس تهالالالالطاض ايتعٓٝالالالالـ ٜأخالالالالصٙ/ ٜأخالالالالصٖا إػل   يًُػتؿالالالالؿ٢

َػتؿؿ٢ آخط أٚ عٝاز٠ أخالط٣ يعالسّ انتؿالاف تهالطاض ايتعٓٝالـ       

مل ؾالالطح ايػالالبب. ؾًالالٛ    ٚمل ـلٝالالع احلالالا٫ت ٜهالالٕٛ ٖٓالالاى نالالصبٷ   

   ٞ بالطقِ اهلٜٛالال١ يًًُالـ ايكالخٞ يهالالإ     نالإ ٖٓالاى ضبالالنل إيهاْٚال

انتؿاف َثٌ ٖصٙ احلا٫ت غالًٗڄا. ٚبالايڀبع ٖالصا ايالطبنل يال٘ ؾٛا٥الس       

 يٝؼ دلاٍ ؾطحٗا اٯٕ.  نثري٠ َٔ اجلاْب ايكخٞ

اٯٕ. ؾٗٓالالالالالاى قاعالالالالالس٠   كالالالالالت ز. َٗالالالالالا اكلٓٝالالالالالـ إٔ ٖالالالالالصا  ٻ   عًډ

عٶا َطنالالال 53َعًَٛالالالات أْؿالالالأٖا بطْالالالاَج ا٭َالالالإ ا٭غالالالطٟ تالالالطبنل     

يكالالالالالالخٞ مل ـلٝالالالالالالع َػتؿالالالالالالؿٝات أٚ ؾطٜالالالالالالل فلاٜالالالالالال١ بايكڀالالالالالالاع ا

اكلًُهالالالالالال١  ٚأٟ حايالالالالالال١ تالالالالالالطز يًُػتؿالالالالالالؿ٢ غالالالالالالٛا٤ يٮطؿالالالالالالاٍ أٚ   

ٛ ؾٝالالتِ ايتعالالالطټ   ٌ بالالطقِ اهلٜٛالالال١ ػالالالجٻايبالالايػغل تٴ  حهالالالطت  ف عًٝٗالالا يالالال

 كلػتؿؿ٢ آخط.
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 :أغباب اخلًٌ مل ايتڀبٝل 

تال٪زٟ إػل خًالٌ    انُا أناؾت ز. َٗا ايعٝسإ إٔ ٖٓالاى أغالبابٶ  

ؿغل أٚ ايعالاًَغل  اكلعالٓٻ نالاْٛا  مل ايتڀبٝل َٔ ـلٝالع ا٭طالطاف غالٛا٤    

عًال٢ ايربْالالاَج  ٚأض٣ إٔ أٖالالِ غالبب ٖالالٛ ،كاؾالال١ ايعٝالب ٚاخلالالٛف َالالٔ    

إٔ  _ نُالالالالا شنالالالالطت ز. َٗالالالالا _ ايؿهالالالالٝخ١  ٚايالالالالسيٌٝ عًالالالال٢ شيالالالالو 

باٱنالالاؾ١ إػل ،كاؾالال١ ااتُالالع  % 42اكلٓػالالخبات بعالالس تكالالسِٜ ايالالب٬ؽ 

 ايصنٛض١ٜ َع نعـ ايٛعٞ احلكٛقٞ يٮؾطاز. 

ا ؽلثًالال٘ َالالٔ ٚقالالُ٘ عالالاض   مل َكابالالٌ شيالالو غالال٤ٛ زٚض اٱٜالالٛا٤ َٚالال   

َا ٜعين أْٓا َا ظيٓالا  ٖٚٛ   باٱناؾ١ إػل اجلاْب اٱزاضٟ ا كلطتازٜٗ

 ١َهتًُالالال١ بالالالغل ناؾالالال١ اجلٗالالالات شات ايع٬قالالال   ١سلتالالالاج إػل َٓىلَٛالالال

 أؾطاز ااتُع. ١ ُاٜ

 :اٱٜصا٤ اكلػهٛت عٓ٘ ٚاحلًٍٛ اكلكاح١ 

شٖبت ز. عبري بطُٖغل إػل إٔ قهال١ٝ ايعٓالـ ا٭غالطٟ ؾالا٥ه١     

  ٖالالالصا ايكالالالسزمل ـلٝالالالٌ إٔ ٜهالالالٕٛ يالالالسٜٓا يالالالٛا٥ذ ٚأْىلُالالال١ ا. ٚجالالسٽ 

ص عًالال٢ أضم ايٛاقالالع  ٓؿډالالٚتٴ َٚتهاًَالال١ڄ ٚا٭ـلالالٌ إٔ تهالالٕٛ ؾالالا١ًَڄ  

ا أٚ ا أٚ جػالسٜٽ اٱٜصا٤ قس ٜهالٕٛ يؿىلٝٽال   ٚأٚبؿهٌ قخٝذ. ايعٓـ 

إ٫ إٔ حجالِ اٱٜالصا٤ اكلػالهٛت عٓال٘      .ٚي٘ َػالببات نالثري٠    اْؿػٝٽ

غالات ايطيٝال١ ٖالٞ ؾكالنل قُال١      ؼ ب٘ نالبري. ٚعالسز ايب٬  بًډٚايصٟ   ٜٴ

جبالالٌ اجلًٝالالس. َالالٔ اكلٗالالِ إٔ ٜهالالٕٛ ٖٓالالاى تٛعٝالال١ يٮؾالالطاز ٚا٭غالالط      

ضٚا. كالسٻ خاَالٛا ٜٚٴ نالآزَٝغل صلالب إٔ ٜٴ   اكلعٓٻؿات أٚ اكلعالٓٻؿغل   كٛم

ٛ ٚصلب إٔ  ٜعطؾالٕٛ  ٚنالصيو   .ؽلٝٝالع ايتأزٜالب َالٔ اٱٜالصا٤     اٜػالتڀٝع

ٛٻ٪َتالال٢ ًٜجالال  ٜٚعطؾالالٕٛ حجالالِ    يالال١ يڀًالالب اكلػالالاعس٠  ٕٚ يًجٗالالات اكلد

ط ايكٛاَالالال١ غٝخكالالالًٕٛ عًٝٗالالالا. بعالالالم ا٭غالالالط تؿػٿالالال  اكلػالالالاعس٠ ايالالالت
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يتالالسخٌ حلٝالالع اجلالالٛض ٚايتعالالسٟ    ٧ٚايٛقالالا١ٜ ٚاي٫ٜٛالال١ بؿالالهٌ خالالاط  

 ٚاٱٜصا٤. 

عًالال٢  َالالاز٠ تالالٓلټ عًالال٢ ٕ ضلتالالٟٛ ايٓىلالالاّ  أَالالٔ اكلٗالالِ نالالصيو   

ٔ ًٜخاليل شيالو َالٔ اجلالريإ أٚ     ٚجٛب اٱب٬ؽ عٔ حا٫ت اٱٜصا٤ للډال 

  ٱْكاش ايهالخاٜا  غل مل اكلػتؿؿٝاتاكلعًُغل أٚ ا٭قسقا٤ أٚ ايعاًَ

ؿالال١ أٚ ايالالت تعطنالالت يٲٜالالصا٤ غالالري قالالازض٠  تهالالٕٛ ايؿ٦الال١ اكلعٓٻ إش عالالاز٠ڄ

َتكالاعس. نالصيو صلالب     ا َٔ بڀـ أنرب ٚإٜصا٤ٺع٢ً اٱب٬ؽ خٛؾڄ

صلالب إٔ    إٔ تهٕٛ ٖٓاى َتابع١ ٚإعاز٠ تأٌٖٝ ْؿػٞ ٚع٬ج. ْعِ

ط احلُاٜالال١ ٫ٚ تالالٛؾ آَٓالال١  ٧مل ٬َجالال أٚ اكلعٓٻؿالالات ؿغلٜالالتِ إٜالالٛا٤ اكلعالالٓٻ 

تهٕٛ ؾب١ٗٝ بايػالجٕٛ. نُالا رالب إجبالاض ايعا٥ًال١ حهالٛض زٚضات       

ـ ؾُٝالا بعالس إضجاعال٘ ٭غالطت٘.     تأ١ًٖٝٝ ٚتثكٝؿ١ٝ. ٚضلب َتابعال١ اكلعٓٻال  

ٓٻ        ؿغل عًال٢  إعاز٠ ايتأٌٖٝ َُٗال١ بكالسض ايعال٬ج حتال٢ ْهالُٔ قالسض٠ اكلعال

َٶ ا  ٝالالالاتِٗ. نُالالالا ٜالالالتعغل نالالالصيو إٔ تهالالالٕٛ ٖٓالالالاى   اكلهالالالٞ قالالالس

م يًتعٓٝالـ ٚاٱٜالصا٤ طُعٶالا مل اهلالطب َالٔ      ٞ ايتعالطټ سعٿذلاغب١ كلٔ ٜ

ٖالالٌ ايهالالازض اكلعالالين  :غالالڀ٠ٛ ايعا٥ًالال١ ٭غالالباب ٚاٖٝالال١. ايػالال٪اٍ ا٭ٖالالِ

ٓٻ      َٳالالبٗالصٙ اكلؿاله١ً َ٪ٖالالٌ بڀطٜكال١ احااؾٝالال١ يًتعاَالٌ َالالع اكلعال ٔ ؿغل ٚ

 يًكٝاّ بٗصٙ اكل١ُٗغ م يٲٜصا٤غ ٌٖٚ ايعسز نافٺتعطٻ

 قهاٜا ايعٓـ ا٭غطٟ مل ااتُع ايػعٛز:ٟ 

ٜط٣ ز. َػالاعس احملٝالا إٔ قهالاٜا ايعٓالـ ا٭غالطٟ مل دلتُعٓالا       

ٌټ ٌ ايع٬قال١ بالغل ايطجالٌ    بايثكاؾال١ ااتُعٝال١ ايالت تؿاله      َطتبڀ١ڄ تىل

ٚاكلالالالطأ٠ ٚؾلالالالنل إزاض٠ ا٭غالالالط٠. ؾهًُالالالا ناْالالالت ايب٦ٝالالال١ ا٫جتُاعٝالالال١   

ٚايثكاؾٝالالال١ تكالالالّٛ عًالالال٢ تكالالالسٜط اٯخالالالط ٚتبالالالازٍ ا٫حالالالااّ ٚاغتؿالالالعاض   

ٌٻَػ٪ٚي١ٝ اجلُٝع  اٙ ا٭غط إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى عٓـ أٚ  ٠ ٚا٭بٓا٤ ق

 إٜصا٤.
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صلالالالاز اكلٓالالالار اكلٓاغالالالب إيالالالصا َالالالٔ اكلٗالالالِ ايعُالالالٌ عًالالال٢ ا٫ٖتُالالالاّ ب

  يتهٜٛٔ بٓا٤ أغط٠ قخٝخ١ ٚغ١ًُٝ. ٚحغل ٜتعصض شيو أٚ ٜكالعب 

ْىلُال١ ايالت   ؾًٝؼ ٖٓاى َٔ ططٜالل غال٣ٛ اكلهالٞ مل تڀبٝالل ٖالصٙ ا٭     

عّ ٚعسايال١  بٌ اٱٜصا٤ ٚايعٓـ  ٚايعٌُ ع٢ً تڀبٝكٗالا  ال  َٔ غٴ طسټ

عًال٢ طكٝالل ٖالصا     َالٔ قالازض٠ڄ  جٗالع٠ ا٭ أٚإٔ تهالٕٛ نالٌ     ٚمشٛي١ٝ

ٚٳ ـ أٚ ٚايالالسٙ ٚإٔ ٫ ٜؿالالعط اكلعٓٻالال  ْىلُالال١ل يالالٛا٥ذ ٖالالصٙ ا٭ؾڃالالايهالالبنل 

ٚأغطت٘ بإٔ ٖٓاى إجطا٤ات ط١ًٜٛ مل احملالانِ يًٛقالٍٛ حلكالٛقِٗ    

ٕٻ إتاحالالال١ تڀبٝالالالل ٖالالالصٙ ا٭  بالالالٌ ا٭جٗالالالع٠ ْىلُالالال١ َالالالٔ قٹايڀبٝعٝالالال١  إش إ

ٌٻ     ا٭١َٝٓ طلتكالط اي  ٛٿ ٔ تٴَٳال  هالثري َالٔ اٱجالطا٤ات ٜٚالطزع نال ٍ يال٘  ػال

ايًٛا٥ذ ٚا٭ْىلُالال١ َُٗالال١ ٚنالالطٚض١ٜ ٚـلٝالالٌ ؾالالْؿػالال٘ إٜالالصا٤ اٯخالالطٜٔ. 

ٚجٛزٖالالا  يهالالٔ عالالسّ تڀبٝكٗالالا أٚ اخلًالالٌ مل تڀبٝكٗالالا عًالال٢ أضم     

ٕٛ ع٢ً تعٓٝـ ايٓاؽ ؾطقٶا ٫ حالس هلالا مل   ٥ايٛاقع ؿلٓذ ايصٜٔ صلا

 اغتُطا٤ ايعٓـ ٚايتعٓٝـ طت شضا٥ع ٫ تٓتٗٞ.

 

 :التوصياا 

طٌٜٛ ٚحسات احلُا١ٜ إػل َطانالع تهاًَٝال١ ٚزعُٗالا بالاكلٛاضز      .1

 ايبؿط١ٜ ٚاكلاي١ٝ اي٬ظ١َ.

 إْؿا٤ ج١ٗ تؿطٜع١ٝ ضقاب١ٝ تٓؿٝص١ٜ رلتك١ باحلُا١ٜ. .2

ٗټال  .3 س  اكلالأخٛش َالٔ ايؿالدل ايالصٟ     َٔ ايهطٚضٟ إٔ ٜكڀبؼ  ايتع

 قاّ بايعٓـ بايكبػ١ ايكا١ْْٝٛ اي٬ظ١َ.

خبڀٛض٠ ايعٓالـ َٚهاؾخال١ أٟ ،كاؾال١    ايعٌُ ع٢ً تٛع١ٝ ااتُع  .4

 ع عًٝ٘.تؿجٿ
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 نطٚض٠ تك١ٜٛ ايؿطان١ َع َ٪غػات ااتُع اكلسْٞ. .5

تطؾالالالٝس اي٫ٜٛالالال١ ٚظٜالالالاز٠ ٚعالالالٞ ايطجالالالٌ باكلػالالال٪ٚي١ٝ اكلًكالالالا٠ عًالالال٢    .6

ٚٴٚعسّ اغتػ٬ٍ اي١ٜ٫ٛ يٲنطاض ؼلٳ  عاتك٘  ٞ عًٝٗٔ.ي ٔ 

ز  قال٬حٝات ايالٛيٞ  أٜالٔ    قٝاغ١ َصنط٠ زقٝك١ ٚٚانخ١ طالسٿ  .7

 َت٢ تٓتٗٞ.تبسأ ٚ

تڀالالٜٛط اٱحكالالا٥ٝات اكلتعًكالال١ بكٝالالاؽ ْػالالب١ ايعٓالالـ ا٭غالالطٟ مل     .8

 رلتًـ َٓاطل اكلًُه١.

تهثٝالالالـ ايالالالرباَج ايتٛعٜٛالالال١ يًُعالالالٓٿؿغل ٚاكلعٓٿؿالالالات  ٚيًُعالالالٓٻؿغل     .9

 ٚاكلعٓٻؿات.

طػالالغل ايب٦ٝالال١ ايساخًٝالال١ يالالسٚض ايطعاٜالال١ ٚاٱٜالالٛا٤ ٚتڀالالٜٛط أْىلُالال١   .11

 عًُٗا ايساخ١ًٝ.

 ؾات ايت تبدؼ اكلطأ٠ حكٗا.ايعٌُ ع٢ً َعاجل١ بعم ايثكا .11

حتالالٛا٤ زٚض احلُاٜالال١ حملالالاَغل قالالاْْٛٝغل هلالالِ إكلالالاّ نالالافٺ بٓىلالالاّ   ا .12

يالسٚض احلُاٜال١    ٠احلُا١ٜ ٚتبعات٘ َٚتدككالغل مل قهالاٜا ا٭غالط   

 ا٫جتُاع١ٝ.

 إْؿا٤ ؾطط١ دلتُع١ٝ  ؾطط١ ا٭غط٠ . .13

ايعُالالٌ ؼلكالالاح  ا٭غالالط اكلهالالٝؿ١  جٓبٶالالا إػل جٓالالب َالالع َطانالالع         .14

 احلُا١ٜ.

ا نإ َكسضٖا غٛا٤ َالٔ ايطجالٌ أٚ   ػببات ايعٓـ أٜٽاكلعاجل١ كل .15

 اكلطأ٠.

ؿالالطز٠ ؼلغالتبساٍ َؿالالطز٠  ْعٜالالٌ  اكلػالالتدس١َ مل َطانالالع اٱٜالالٛا٤  ا .16

  نٝـ .

 إعساز زيٌٝ إجطا٤ات َٛحس يهاؾ١ ايكڀاعات شات ايع٬ق١. .17
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 تؿهٌٝ ؾطم ٚآيٝات يًطقس ٚاكلتابع١ ٚايتكِٝٝ. .18

مل  ايعالا٬َت ٚ ضؾع َػت٣ٛ ايكسضات ٚاكلٗاضات ٚايٛعٞ يًعالاًَغل  .19

َالالٔ خالال٬ٍ تكالالسِٜ زٚضات حالالٍٛ   ٚمل ٖالالصا ايكڀالالاع  ٖالالصا ااالالاٍ

 ا٭بعاز ايثكاؾ١ٝ ٚا٫جتُاع١ٝ كلؿه٬ت اٱٜصا٤ ا٭غطٟ.

إزضاج َػالالام تعًُٝالالٞ حالالٍٛ ايعٓالالـ ا٭غالالطٟ ٚايعٓالالـ اكلالالبين عًالال٢   .21

  ايٓٛع ا٫جتُاعٞ  ًٜتخل بال٘ َٓػالٛبٛ ايكڀاعالات شات ايع٬قال١    

 خل.إ أؾطاز ايؿطط١... قٝازات ٚأخكا٥ٝات ٚأخكا٥ٝغل َٔ َٔ

 تػٝري اخلڀاب ايثكامل ٚايًڊػ١ اكلػتدس١َ  اٙ اكلطأ٠. .21

َالالٔ اكلٗالالالِ إٔ طتالالالٟٛ اكلدطجالالالات ايتعًُٝٝالالال١ عًالالال٢ ايتدككالالالات   .22

 شلطاهل اكلٗين مل ٖصا اااٍ.اكلڀًٛب١ ي٬

 تهُغل اكلٓاٖج ايتع١ًُٝٝ اكلٗاضات احلٝات١ٝ ٚحكٛم اٱْػإ. .23

 ايتڀبٝكات ايع١ًُٝ.ضتباهل اكلٓاٖج ايتع١ًُٝٝ ايٓىلط١ٜ با .24

إؾاع١ َؿّٗٛ ايٛقا١ٜ نخًك١ أٚػل مل َٛاجٗال١ ايعٓالـ ٚاٱٜالصا٤     .25

 ا٭غطٟ.

كلعاجلال١ اكلعالٓٿؿغل ٚاكلعٓٿؿالات  ٚتڀالٜٛط      ١غتخساا بالطاَج تأًٖٝٝال  ا .26

 ايرباَج ايكا١ُ٥ يتأٌٖٝ َٚعاجل١ اكلعٓٻؿغل ٚاكلعٓٻؿات.

ٚإجالالطا٤ات ايتٛ،ٝالالل   بٓالالا٤ قالالسضات ايعالالاًَغل مل ااالالاٍ خبڀالالٛات    .27

 طقس.ٚاي

 

 

 



74

 –1029     
112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كاتب الورقة: و. أصامة حمند الكزدي. -

  :ٌاملعكبا 

 د. ىبيل املبارق. -

 د. ىاصز الكعود. -

 إدارة احلوار: و. حضاو البحريي. -

 



74 

–1029  1022  
113 

 :امللخص التيفيذي 

ٜػالالالالتٗسف بطْالالالالاَج تڀالالالالٜٛط ايكالالالالٓاع١ ايٛطٓٝالالالال١ ٚاخلالالالالسَات     

ايًٛجػت١ٝ طٌٜٛ اكلًُه١ إػل ق٠ٛ قٓاع١ٝ ضا٥س٠ َٚٓك١ يٛجػت١ٝ 

س ؾالالطم عُالالٌ ٚاؾالالط٠  عاكلٝالال١ مل ااالالا٫ت ايٛاعالالس٠ يًُٓالالٛ  ؼلالالا ٜٛي الال   

 ِ احملت٣ٛ احملًٞ. ظ اكلٝعإ ايتجاضٟ ٜٚعىل يًهٛازض ايػعٛز١ٜ  ٜٚععٿ

أحالالس  _ مل ْىلالالطٟ _ أؾالالاضت ايٛضقالال١ ايط٥ٝػالال١ إػل إٔ ايربْالالاَج   

  2232ادلڄا ايت تتهٕٛ َٓٗا ض٩ٜال١ اكلًُهال١   أِٖ ا٫،ين عؿط بطْ

ٌ  ٚبٝٓال١  ٚانالخ١  ع٬َالات  ايربْالاَج  ٖالصا  مل تالط٣  أْٗا نُا  َالا  يهال

ٛ  ٜتعًل ؾُٝا ايط١ٜ٩ مل إيٝ٘ ٜٴڀُذ ٟ  بالايُٓ  َكالازض  ٚتٜٓٛالع  ا٫قتكالاز

 .ايػعٛزٟ ي٬قتكاز ايسخٌ

نصيو تط٣ ايٛضق١ إٔ ٖصا ايربْالاَج يالٝؼ يال٘ غالابل مل تالاضٜذ      

أُٖٗا مشٛي٘ ايٛاغالع يًعسٜالس َالٔ ايٓالٛاحٞ       اكلًُه١ َٔ عس٠ ْٛاحڈ

َٚؿالالاضن١ ـلٝالالع اجلٗالالات احلهَٛٝالال١     ا٫قتكالالاز١ٜ مل اكلًُهالال١

ٚيهٔ ٫ بس  ؛ٚتطنٝعٙ ع٢ً اكلُٝعات ايتٓاؾػ١ٝ يًًُُه١  اكلع١ٝٓ

نصيو َٔ ايٓىلط مل ايتخسٜات ايت غتٛاج٘ اجلٗالات احلهَٛٝال١   

إجالطا٤ات  طٍٛ ٚقعٛب١  :اكلػ٪ٚي١ عٔ تٓؿٝص ايربْاَج  ٚايت أُٖٗا

  ٚايتعالسٌٜ اكلتهالطض يٮْىلُال١ ٚاٱجالطا٤ات      احلكٍٛ ع٢ً ايتٌُٜٛ

ٚاٖتُاّ ايهثري َٔ ايسٍٚ بتكًٝالٌ ٚاضزاتٗالا     ٚاحلُا١ٜ َٔ اٱغطام

  ٚتعىلِٝ قازضاتٗا.

ايربْالاَج بال٬ ضٜالب بطْالاَج طُالٛح       ٚأنست ايتعكٝبالات إٔ ٖالصا  

ا كلٛانبال١ ايثالٛض٠ ايكالٓاع١ٝ ايطابعال١. ٚقالس ضؾالع َػالت٣ٛ ايڀُالٛح         جسٽ

يس٣ اجلُٝالع بال٬ ؾالو  بكٝالاز٠ قالاحب ايػالُٛ اكلًهالٞ ذلُالس بالٔ          

غالالًُإ ٚيالالٞ ايعٗالالس ٚقالالاحب ايط٩ٜالال١. ؾالالٓخٔ يالالسٜٓا اكلٛقالالع اجلػالالطامل 

ٚبايالالصات يًدالالسَات ايًٛجػالالت١ٝ  ٚيالالسٜٓا ايتجطبالال١  ٚيالالسٜٓا ايثالالطٚات   

  .ايڀبٝع١ ي٬ْڀ٬م َٓٗا
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شٖبت ايتعكٝبات إػل إٔ َٔ أبطظ َعاٜا بطْالاَج تڀالٜٛط   نصيو 

ٛطٓٝالال١ ٚاخلالالسَات ايًٛجػالالت١ٝ ٖالالٛ تهاَالالٌ ايربْالالاَج    ايكالالٓاعات اي

 َالالٔ ٪32 َالالٔ ٚمشٛيالال٘ ٚتطابڀالال٘  ٚأْالال٘ غٝػالالِٗ مل إزلالالاظ أنثالالط    

ا كلكالالازض ل ٖالالصا ايربْالالاَج تٜٓٛعٶالالا حكٝكٝٽالال  ٚغالالٝخك  ايط٩ٜالال١  أٖالالساف

ا٫قتكاز ايػالعٛزٟ  باٱنالاؾ١ إػل إٔ تٓؿٝالص ايربْالاَج ٜعتُالس عًال٢       

جالالٓل َالالع زعالالِ  ايالال١ َالالٔ قڀالالاع ا٭عُالالاٍ ايػالالعٛزٟ ٚا٭ َؿالالاضن١ ؾعٻ

   ٚطؿٝع َٔ احله١َٛ.
إٔ إػل ٚأؾالالاضت اكلالالساخ٬ت ايالالت جالالطت عًالال٢ ايٛضقالال١ ايط٥ٝػالال١   

للا ًٜؿت ا٫ْتباٙ مل ايربْاَج ٖٛ غٝاب كل٪غػات ايتعًِٝ اجلالاَعٞ  

تاج يك٣ٛ بؿالط١ٜ غالعٛز١ٜ   ضلاَج ؼلبازضات٘ َٚؿاضٜع٘ ْٚاكلٗين. ؾايرب

ْالالال٘ َالالالٔ إش إعًالالال٢ ـلٝالالالع اكلػالالالتٜٛات اٱزاضٜالالال١ ٚاهلٓسغالالال١ٝ ٚاكلٗٓٝالالال١   

ناْالت   اكلتٛقع إٔ ٜكٛز اكلًُهال١ إػل َكالاف زٍٚ قالٓاع١ٝ نالرب٣    

٪خالالص مل ا٫عتبالالاض ايتالالعأَ هلالالصٙ ٬ بالالس إٔ ٜٴؾالالَتٛغالالڀ١  ٚبايتالالايٞ ٚ أ

ا٫ْڀ٬قالالال١ سلالالالٛ تالالالسضٜب ٚتأٖٝالالالٌ ايؿالالالباب ٚايؿالالالابات ايػالالالعٛزٜغل     

قالالٓاع١ٝ   ٖالالصٙ اكلؿالالاضٜعَثالالٌ يًُؿالالاضن١ اكلػالالتكب١ًٝ ايؿاعًالال١ يبٓالالا٤ 

 ناْت أٚ يٛجػت١ٝ.  

ُا أْٓا سلتاج إغااتٝج١ٝ ناًَال١ يًٓٗالٛم بالايتعًِٝ ايالتكين     ن

كلٛاج١ٗ حاجات َؿطٚعٓا ايكٓاعٞ  ٚيًٛقٍٛ إػل َػالت٣ٛ ايتُٝالع   

مل ا٭زا٤ يتخكٝالالالالالالل حاجالالالالالال١ ايربْالالالالالالاَج ايكالالالالالالٓاعٞ ٚايًٛجػالالالالالالت    

ٚيًُٓاؾػ١ مل غٛم ايعٌُ خاقال١ إٔ أغالٛام ايعُالٌ ايالت ؽلالس غالٛم       

ايڀاقال١ ٚايتعالسٜٔ    ايعٌُ ايػعٛزٟ   تكٌ مل َعىلُٗالا ٫حتٝاجالات  

 اكلػتٗسؾ١.

نصيو أنست اكلالساخ٬ت عًال٢ أُٖٝال١ إْؿالا٤ قاعالس٠ بٝاْالات       

يًهٛازض ايٛط١ٝٓ  نُا إٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ خالربات اكلتكاعالسٜٔ شٟٚ   
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إٔ ايسٚيال١  غالُٝا   ٫ٚ ايتدككات َڀًٛب١ ٱْؿا٤ ايرباَج اكلدتًؿال١  

 أْؿكت أَٛايڄا طا١ً٥ مل تسضٜبِٗ ٚتهٜٛٔ خرباتِٗ.

ٔ  ااف ططح اكلًتكال٢ عالسزٶ  ٚمل ْٗا١ٜ ايٓك  ايتٛقالٝات  أُٖٗالا:   َال

تڀٜٛط ايػٝاغ١ ايتع١ًُٝٝ يتتٓاغب َع ايتڀالٛضات اكلعطؾٝال١ ٚاكلٗاضٜال١    

 اجلاَعالات  إعڀالا٤   2232كلتڀًبات ايت١ُٝٓ ٚبطاَج ض٩ٜال١ اكلًُهال١   

يًُؿالاضن١   اٚض٥ٝػٶال  أنالربٳ  زٚضٶا ؾٝٗالا  ٚايتڀالٜٛط  ا٭ الاا  َٚطانع

طانات بٗصا اخلكٛم  تِ عكس ؾٜإٔ ٚمل ٖصا ايربْاَج ايڀُٛح 

ضغِ خڀ١ نُٔ ايربْاَج يتجاٚظ ايكٝٛز أٚ ايعكبالات ايالت تؿطنالٗا    

ايالالسٍٚ ايكالالٓاع١ٝ مل ْكالالٌ ٚتالالٛطغل ايتكٓٝالال١ يًالالسٍٚ ايٓاَٝالال١  نالالطٚض٠   

طسٜس َطاحٌ ظ١َٝٓ يتخكٝل أٖساف ايربْاَج اتػاقڄا َالع ايػالٓٛات   

يًٛقالالٍٛ إػل تهاَالٌ َٓؿالالٛز   ٚ 2131ايكازَال١ يًٛقالالٍٛ إػل ض٩ٜال١   

يكالالالكٌ ايهؿالالالا٤ات ايبؿالالالط١ٜ    نالالالٓات عايٝالالال١ ايهؿالالالا٠٤  إْؿالالالا٤ حا

ٞٸ       مل  اكلػالالالتٗسؾ١ يًعُالالالٌ مل ايربْالالالاَج بعالالالس إٔ ٜالالالتِ تالالالسضٜبِٗ ا٭ٚيالالال

َطانالالالالع ايتالالالالسضٜب اكلتدككالالالال١ يًكالالالالٓاع١ اكلتڀالالالالٛض٠ ٚاخلالالالالسَات     

ختالالاش ااحلانالالٓات ب٦ٝالالات ؾهطٜالال١ َتكسَالال١   حٝالال  تعالالسټ ايًٛجػالالت١ٝ

عٛز١ٜ اٱجالالطا٤ات ا٭ٚيٝالال١ يًبالالس٤ مل تٓؿٝالالص جػالالط اكلًالالو غالالًُإ  ايػالال  

َكط( إشا   ٜتِ ايبس٤ ؾٝ٘  إجطا٤ زضاغات جس٣ٚ أٚي١ٝ يًُؿاضٜع 

ا٫غتثُاض١ٜ مل ايربْاَج ٚتٛظٜعٗا بسٕٚ َكابٌ يتعِ ايؿا٥الس٠ يًجُٝالع   

ٚنػالالبٶا كلؿالالاضنات ٚطٓٝالال١ َ٪ًَالال١  ايعُالالٌ عًالال٢ إصلالالاز للهٓالالات 

ٖٚالالالٞ بايسضجالالال١ ا٭ٚػل َعاَالالالٌ   ا٭عُالالالاٍ يًثالالالٛض٠ ايكالالالٓاع١ٝ ايطابعالالال١ 

يبخالالالال  ايعًُالالالٞ  بٓالالالالا٤ خڀالالالال١ إغالالالالااتٝج١ٝ  يًالالالصنا٤ ايكالالالالٓاعٞ ٚا 

طكٝالالل زلاحالالات عُالالٌ   مل ا٭َالالط ايالالصٟ ٜػالالِٗ    ؛يًبٝاْالالات ايهالالد١ُ 

 ايربْاَج.
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 :مكدمة 

ٜكبٛ بطْاَج تڀٜٛط ايكالٓاع١ ايٛطٓٝال١ ٚاخلالسَات ايًٛجػالت١ٝ     

إػل طٌٜٛ اكلًُه١ إػل ق٠ٛ قٓاع١ٝ ضا٥س٠ َٚٓك١ يٛجػالت١ٝ عاكلٝال١   

عُالٌ ٚاؾالط٠ يًهالٛازض     مل ااا٫ت ايٛاعس٠ يًُٓٛ  ؼلالا ٜٛيالس ؾالطم   

 ِ احملت٣ٛ احملًٞ. ظ اكلٝعإ ايتجاضٟ ٜٚعىل ايػعٛز١ٜ  ٜٚععٿ

 :ٖالالٞ  ٜطنالالع ايربْالالاَج نالالصيو عًالال٢ أضبعالال١ قڀاعالالات ض٥ٝػالال١  

ٚاخلالالسَات ايًٛجػالالت١ٝ. ٜٚؿالالٌُ     ايڀاقالال١ٚايتعالالسٜٔ   ٚايكالالٓاع١  

ؼلالالا مل شيالالو تڀالالٜٛط   ؛ايربْالالاَج تكالالُِٝ ٚتالالٛؾري اكلُهٓالالات اي٬ظَالال١ 

ٚا٭ضانالٞ    ايتُهغل اكلايٞ  ايب١ٝٓ ايتختٝال١ ايػٝاغات ٚايًٛا٥ذ  ٚ

  ايبخالالالٛا ايعًُٝالالال١ ٚايطقُٓالالال١  ٚ ٚاكلٓالالالاطل اخلاقالالال١    ايكالالالٓاع١ٝ

نُالالالا إٔ  .ٚغريٖالالالا  ٚضؾالالالع ايهؿالالالا٤ات   ٚايتالالالسضٜب  ٚا٫بتهالالالاض

ا٭ٖالالساف اكلتٛقالالع إٔ تتخكالالل َالالٔ خالال٬ٍ ٖالالصا ايربْالالاَج ٖالالٞ مل حالالس    

 شاتٗالالا تػڀالالٞ أٖالالساؾڄا َتعالالسز٠ َٚباؾالالط٠ َالالٔ ا٭ٖالالساف اكلتهالال١ُٓ مل   

 .2131ض١ٜ٩ 
بطْاَج تڀٜٛط ايكالٓاعات ايٛطٓٝال١ ٚاخلالسَات    قه١ٝ   يصا تٴعسټ

  َٔ ايكهاٜا اكل١ُٗ ايت ططحٗا ًَتك٢ أغباض َٔ خال٬ٍ  ايًٛجػت١ٝ

ٟ    َٗاٚضق١ ايعٌُ ايت قسٻ   ٚجالطت حٛهلالا   ّ. أغالا١َ ذلُالس ايهالطز

غٝالاب كل٪غػالات ايتعًالِٝ اجلالاَعٞ     ايعسٜس َٔ اكلساخ٬ت ْاقؿالت:   

ايربْالالاَج ٚطٜٛالالٌ اكلًُهالال١ إػل قالال٠ٛ قالالٓاع١ٝ َٚٓكالال١ مل ايربْالالاَج  

يٛجػالالت١ٝ عاكلٝالال١  اكل٪غػالالات ايتعًُٝٝالال١ ٚزٚضٖالالا مل طكٝالالل أٖالالساف 

مل تڀالالٜٛط  اايربْالالاَج  اجلاَعالالات َٚطانالالع ايبخالال  ايعًُالالٞ ٚزٚضٖالال 

١  ٜالالايكالالٓاع١  ضؾالالع َػالالت٣ٛ ايكالالسضات ايتسضٜبٝالال١ ٚايتعًُٝٝالال١ ٚاكلٗاض   
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ايربْالالاَج  ْكالالاهل َُٗالال١  ا٫غالالتؿاز٠ َالالٔ ايبٓٝالال١ ا٭غاغالال١ٝ احملًٝالال١ مل  

ٚتػالالا٫٩ت َثالالاض٠ حالالٍٛ ايربْالالاَج  اخلالالسَات ايًٛجػالالت١ٝ مل دلالالاٍ    

ايٓكٌ  ايڀاق١ ايبؿط١ٜ مل اكلًُه١ ٚاكلؿطٚعات ايكٓاع١ٝ  ايثالٛض٠  

َٳالالالال   ٝٽالالالال ايكالالالالٓاع١ٝ ايطابعالالالال١ ٚ ا  تالالالالٛطغل ايكالالالالٓاعات  ٔ ٜالالالالسٜطٖا حاي

(. ايتكًٝسٜالال١  بطْالالاَج تڀالالٜٛط ايكالالٓاع١ َٚعٜالالس َالالٔ احلًالالٍٛ اكلكاحالال١

َالالٔ ٚشيالالو   َالالٔ ايتٛقالالٝات اكلُٗالال١  ااٜالال١ طالالطح اكلًتكالال٢ عالالسزٶ ٚمل ايٓٗ

ٟ   خ٬ٍ ٚضق١ ايعٌُ ايالت نتبٗالا اكلٗٓالسؽ       أغالا١َ ذلُالس ايهالطز

 .ْاقط ايكعٛز ٚايسنتٛض  ْبٌٝ اكلباضىب عًٝٗا ايسنتٛض ٚعكډ

 

 2131مل ض٩ٜال١ اكلًُهال١   ظاز إؿلالاْٞ  : كتب و. أصامة الك زدي 

َالري ذلُالس   ا٭هالٞ  اكلًػالُٛ  قاحب ايض٣ أْا أبسضج١ نبري٠ جساڄ ٚ

ٚػل َالالالالٔ ذلؿالالالالعات   ٜعتُالالالالس اكلطحًالالالال١ ا٭ حؿىلالالالال٘ اهلل  بالالالالٔ غالالالالًُإ  

ٓاع١ ايٛطٓٝالالالالال١ ٚاخلالالالالالسَات  ٚللهٓالالالالالات بطْالالالالالاَج تڀالالالالالٜٛط ايكالالالالال   

عؿالالط  ث٬،الال١حالالس اٖالالِ ايٖالالٛ أ  ٖٚالالصا ايربْالالاَج مل ْىلالالطٟ ايًٛجػالالت١ٝ

  أَالا غالبب شيالو    2131ايالت تتهالٕٛ َٓٗالا ضٜٚال١ اكلًُهال١       بطْادلاڄ

ٚانخ١ ٚب١ٓٝ يهٌ َا نٓالت  ؾإْٞ ضأٜت مل ٖصا ايربْاَج ع٬َات 

يٝ٘ مل ايط١ٜ٩ ؾُٝا ٜتعًل بالايُٓٛ ا٫قتكالازٟ ٚتٜٓٛالع َكالازض     إأطُذ 

قتكالالالاز ايػالالالعٛزٟ نُالالالا ٚجالالالست ؾٝالالال٘ ايانٝالالالع عًالالال٢   ايالالالسخٌ ي٬

ؾطقال١   65عطنالت عًالِٝٗ   حٝال   ايكڀاع اخلام ايالٛطين ٚايالسٚيٞ   

ٖٚالالٛ أَالالط ٫ؾالالو غٝػالالاِٖ مل ضؾالالع َػالالا١ُٖ ايكڀالالاع       اغالالتثُاض١ٜ

 تج ايكالالالَٛٞ حػالالالب َتڀًبالالالات ايط٩ٜالالال١.  َالالالٔ ايٓالالالا  ٪65ػل إاخلالالالام 

ًَٝالالالالاض ضٜالالالالاٍ يتٓؿٝالالالالص َبالالالالازضات ايالالالالرباَج  ٫ٚ27حىلالالالالت ختكالالالالٝل 

 اكلتعسز٠.



74

 –1029     
118 

اكلُٝالعات ايهالثري٠ ايالت ٜتُٝالع بٗالا      ػل إَالٔ اٱؾالاض٠   ٖٓا ٫بس ٚ

َُٗال١ جالساڄ ي٬قتكالاز    ٜؿٌُ قڀاعات أضبعال١   ٖصا ايربْاَج ٖٚٞ أْ٘

ٓكالالٌ ٖالالٞ ايڀاقالال١ ٚايكالالٓاع١ ٚايتعالالسٜٔ ٚايًٛجػالالتٝات  اي   ايػالالعٛزٟ 

ٕ ايربْالاَج  أاكلكالاحب١ هلُالا(. نُالا     ايهالثري٠  ٚايتدعٜٔ ٚاخلسَات

َٓٗالالا ٚظاض٠ ايٓكالالٌ  جٗالال١ حهَٛٝالال١ مل تٓؿٝالالصٙ  31ٜتُٝالالع ؼلؿالالاضن١ 

ٚايڀالالريإ اكلالالسْٞ ٦ٖٝٚالال١ اكلالالٛا٧ْ ٦ٖٝٚالال١ ا٫غالالتثُاض ٦ٖٝٚالال١ اجلُالالاضى   

 ِ ٖٚالصا ٜعالين بايٓػالب١ يالٞ ؾطقال١ نالبري٠       . ٚٚظاض٠ اٱغهإ ٚغريٖال

 ٌ ايٓجاح يكاة نٌ ٖصٙ اجلٗات.يٓجاح ايربْاَج عٓسَا ٜػج

ٕ ٖالصا ايربْالاَج ؿلثالٌ اكلطحًال١ ا٫قتكالاز١ٜ      أٜٚط٣ ٚظٜط ايڀاق١ 

ػل إٚػل ايالالت بالالسأت ببٓالالا٤ قڀالالاض ايالالسَاّ     ايثايثالال١ يًًُُهالال١ بعالالس ا٭  

ت ببٓالا٤ َسٜٓال١ اجلبٝالٌ ايكالٓاع١ٝ َٚسٜٓال١      أايطٜام ٚايثا١ْٝ ايت بالس 

ػل إهالال١ ٕ ٖالالصا ايربْالالاَج ٖالالٛ َالالسخٌ اكلًُ  أٚقالالاٍ   ٜٓبالالع ايكالالٓاع١ٝ 

 .ايثٛض٠ ايكٓاع١ٝ ايعاكل١ٝ ايطابع١
أٖالساف ايربْالاَج قبالٌ إٔ     ٚيعً٘ َٔ اكلٓاغب إٔ ْػالتعطم ٖٓالا  

ُا   تٛقٝع٘ َ٪خطاڄ َٔ عكٛز. ٚعًٝ٘ ؾإٕ أحالس ا٭ٖالساف   ْتخسا ع

ايط٥ٝػالال١ٝ يًربْالالاَج ٖالالٛ تڀالالٜٛط ايكڀالالاع ايكالالٓاعٞ يٝكالالبذ قڀاعالالاڄ      

ًالالٞ ؾٝالال٘  َالالع ضؾالالع ْػالالب١ احملتالال٣ٛ احمل  ؾالالاع٬ڄ عًالال٢ اكلػالالت٣ٛ ايالالسٚيٞ   

ٞ ٚايالالالسٚيٞ يؿالالالبهات ايتجالالالاض٠ ٚطػالالالغل ايالالالطبنل احملًالالالٞ ٚاٱقًُٝالالال

ػل جعالالٌ اكلًُهالال١ َٓكالال١ عاكلٝالال١ يًدالالسَات  إنُالالا ٜٗالالسف   ٚايٓكالالٌ

  ػل جالس٠ إنتُاٍ غه١ حسٜس ايطٜالام  اخاق١ڄ عٓس   ايًٛجػت١ٝ

   ٞ ،الِ    للا ٜٛؾط ططٜكاڄ رلتكطاڄ بغل ايبخط ا٭فلالط ٚاخلًالٝج ايعطبال

ْالالالط٣ إٔ ايربْالالالاَج ايربْالالالاَج  إغالالالٗاَات الالالط ايعالالالطب. ٚمل تؿاقالالالٌٝ 

ػل إتطًٜٝالٕٛ ضٜالاٍ    1.2ػل إإناؾ١ قُٝال١ ٜكالٌ َكالساضٖا    غٝ٪زٟ إػل 
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 1.7ػل إٚتٛؾري اغتثُاضات تكٌ قُٝتٗا  2131ا٫قتكاز احملًٞ مل 

نثط َالٔ تطًٜٝالٕٛ ضٜالاٍ    إًَٔٝٛ ٚنٝؿ١ ٚ 1.6تطًٜٕٝٛ ضٜاٍ ٚإحساا 

ٝت ٖٞ ب _مل ْىلطٟ  _َٔ ايكازضات غري ايٓؿڀ١ٝ ٖٚصٙ ايكازضات 

 .قتكازْااايككٝس مل تٜٓٛع َكازض ايسخٌ مل 
َٔ اكلِٗ ايتعطف عًال٢ زٚض اجلٗالات احلهَٛٝال١ اكلؿالاضن١ مل     

ختالاش إجالطا٤ات ذلالسز٠ تالسعِ طكٝالل      اايربْاَج ٚايت ٫بالس هلالا َالٔ    

أٖساف ايربْاَج. ؾؿٞ ٖصا اٱطاض أعًٔ قالٓسٚم ايتُٓٝال١ ايكالٓاعٞ    

ؾ١ َٓتجالالالات ًَٝالالالاض ضٜالالالاٍ ٚإنالالالا  115ػل إ 65ظٜالالالاز٠ ضأؽ َايالالال٘ َالالالٔ  

ؽلًٜٛٝالال١ جسٜالالس٠ َٓٗالالا ؽلٜٛالالٌ ا٫غالالتخٛاش عًالال٢ ايؿالالطنات  نُالالا     

ٝالٌ َالالٔ  َأعًٓالت ٚظاض٠ ايٓكالٌ إْؿالالا٤ قلػال١ َڀالاضات جسٜالالس٠ ٚأيؿالٞ      

خڀالالٛهل ايػالاله١ احلسٜالالس ٚأعًٓالالت ٦ٖٝالال١ ا٫غالالتثُاض خڀالال١ يتػالالٌٗٝ    

ٚتعالالسٌٜ ٚتػالالطٜع إجطا٤اتٗالالا اكلتعًالالل بإقالالساض ايااخالالٝل ٚخالالسَاتٗا   

احله١َٝٛ  ٚاكلؿاٜاتٞ احملًخط٣  نُا أعًٓت ١٦ٖٝ احملت٣ٛ ا٭

( عالالالٔ خڀڀٗالالالا يتؿعٝالالالٌ ْؿالالالاطاتٗا  نُالالالا أڂعًالالالٔ عالالالٔ       اجلسٜالالالس٠

ًَٝالالاض ضٜالالاٍ يتڀالالٜٛط قالالٓاع١ ايػالالٝاضات مل اكلًُهالال١.    44ختكالالٝل 

ختالالصتٗا اجلٗالالات احلهَٛٝالال١ ايتعاقالالس بالالغل    اَٚالالٔ اٱجالالطا٤ات ايالالت  

٤ َٓڀكالالال١ إٜالالالساع ٚإعالالالاز٠ تكالالالسٜط مل    أضاَهالالالٛ ٚاجلُالالالاضى ٱْؿالالالا  

نالالالصيو ايتعاقالالالس بالالالغل قالالالٓسٚم ايتُٓٝالالال١ ٚ  ( قالالالطب أبكٝالالاللاضىبغالالال 

يتُٜٛالالٌ اكلكالالاْع ايُٓٛشجٝالال١    ععبالالس ايععٜالال ايكالالٓاع١ٝ َٚسٜٓالال١ اكلًالالو   

ًَٝالاض ضٜالاٍ  ٚايتٛغالع مل بطْالاَج      3يًثٛض٠ ايكالٓاع١ٝ ايطابعال١ ؼلبًالؼ    

ؽلٌٜٛ ايكالازضات  غريٖالا ايهالثري َالٔ اٱجالطا٤ات ايالت قاَالت بٗالا         

 .اجلٗات احله١َٝٛ
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 عكالالٛز   تٛقٝالالع عالالس٠  ؾكالالساخلالالام  أَالالا ؾُٝالالا ٜتعًالالل بايكڀالالاع  

ػل إ. أٚهلالالالا عكالالالس أضاَهالالالٛ ٚغالالالابو كلؿالالالطٚع طٜٛالالالٌ ايالالالٓؿنل   َُٗالالال١

آغالالٝا  بالالإٚ،اُْٝٗالالا عكالالس إْؿالالا٤ ٚتؿالالػٌٝ َكالالٓع     باٚنُٝاٜٚالالات

ٚ،ايثٗا عكس َكٓع اكلٛاز ايعػهط١ٜ يؿالطن١    عإٝايكٝين مل ج

 ؼ ايؿطْػ١ٝ.ٝايت

ٜٞ اكلتٛانع ؾإٕ ٖصا ايربْالاَج يالٝؼ يال٘ غالابل مل تالاضٜذ      أٚمل ض

ًُه١ َٔ عس٠ ْٛاحٞ أُٖٗا مشٛي٘ ايٛاغع يًعسٜس َالٔ ايٓالٛاحٞ   اكل

ا٫قتكالالالاز١ٜ مل اكلًُهالالال١ َٚؿالالالاضن١ ـلٝالالالع اجلٗالالالات احلهَٛٝالالال١ 

. ٚتطنٝالالعٙ عًالال٢ اكلُٝالالعات ايتٓاؾػالال١ٝ يًًُُهالال١   مل تٓؿٝالالصٙ اكلعٓٝالال١ 

  ٛ ٣ احملًالالٞ ٫ٚبالالس ٖٓالالا َالالٔ ايالالطبنل بالالغل ٖالالصا ايربْالالاَج َٚ٪ؾالالط احملتالال

ٜتڀًالالالب إٔ تكالالالٌ ْػالالالب١     ٖٚالالالصا اكل٪ؾالالالط اكل٪ؾالالالط اكلٗالالالِ مل ايط٩ٜالالال١ 

% مل قڀالالالالالاع اكلؿالالالالالاٜات 51إػل  2131احملتالالالالال٣ٛ احملًالالالالالٞ مل عالالالالالاّ 

ًَٝالالالاض ز٫ٚض ٚمل قڀالالالاع ايػالالالٝاضات    71 – 51ايعػالالالهط١ٜ ٚقُٝتالالال٘  

 ًَٝاض ز٫ٚض. 22ًَٝاض ز٫ٚض ٚمل قڀاع اياؾٝ٘ ٚقُٝت٘  31ٚقُٝت٘ 

ٚيهالالٔ ٫بالالس نالالصيو َالالٔ ايٓىلالالط مل ايتخالالسٜات ايالالت غالالتٛاج٘   

ي١ عالالالٔ تٓؿٝالالالص ايربْالالالاَج. ؾُالالالٔ ٖالالالصٙ   ٚ٪اجلٗالالالات احلهَٛٝالالال١ اكلػالالال 

ايتخسٜات طٍٛ ٚقعٛب١ إجطا٤ات احلكٍٛ عًال٢ ايتُٜٛالٌ ٚايتعالسٌٜ    

 ٚ ٖتُالالالاّ ااكلتهالالالطض يٮْىلُالالال١ ٚاٱجالالالطا٤ات ٚاحلُاٜالالال١ َالالالٔ اٱغالالالطام 

 ٚ ٕ أ  نُالالا تعىلالالِٝ قالالازضاتٗاايهالالثري َالالٔ ايالالسٍٚ بتكًٝالالٌ ٚاضزاتٗالالا 

عُالالاٍ أحالالس أٖالالِ ايتخالالسٜات ٖالالٞ تعالالسز اجلٗالالات اكلعٓٝالال١ بتكالالاضٜذ ا٭ 

عُالالالاٍ ايؿالالالطنات َٚتابعالالال١ ْؿالالالاطاتٗا َثالالالٌ ٚظاض٠  أايطقابالالال١ عًالالال٢ ٚ

نُالا   .ع٬ّ ٚايػطف ايتجاض١ٜ ٚايعسٜس غريٖاايتجاض٠ ٚايعنا٠ ٚاٱ

إٔ احلاجالال١ إػل ايتٓػالالٝل اكلػالالتُط بالالغل ناؾالال١ اجلٗالالات احلهَٛٝالال١   
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ٚغالالالٝتڀًب  غالال٬ٗڄ  اكلعٓٝالال١ َالالع اضتؿالالالاع عالالسزٖا قالالس ٫ ٜهالالالٕٛ أَالالطاڄ     

 .َتٛاق١ًدلٗٛزاڄ نبرياڄ ٚضلتاج إػل َتابع١ 

 

ايانٝالالالع عًالالال٢ بعالالالم ايٓكالالالاهل     ٚزټ: أعك   ب د. ىبي   ل املب   ارق  

حالالالٍٛ نٝؿٝالالال١ تٓؿٝالالالص تًالالالو ايٛعالالالٛز ٚأغالالالًٛب احملؿالالالعات ٚنالالالصيو   

َاٖٝالالالال١ اكلُهٓالالالالات ايالالالالت سلتاجٗالالالالا يًربْالالالالاَج  ٖٚالالالالٛ بالالالال٬ ضٜالالالالب     

ا كلٛانبالالال١ ايثالالالٛض٠ ايكالالالالٓاع١ٝ ايطابعالالال١. ٚقالالالالس    بطْالالالاَج طُالالالٛح جالالالالسٽ  

أَالالالالري  ضؾالالالالع َػالالالالت٣ٛ ايڀُالالالالٛح يالالالالس٣ اجلُٝالالالالع بالالالال٬ ؾالالالالو  بكٝالالالالاز٠  

ايؿالالباب قالالاحب ايػالالُٛ اكلًهالالٞ ذلُالالس بالالٔ غالالًُإ ٚيالالٞ ايعٗالالس         

ُٶالالالا بالالالإٔ يالالالسٜٓا َالالالٔ َؿالالالاتٝذ ايكالالال٠ٛ ايهالالالثري     ٚقالالالاحب ايط٩ٜالالال١. عً

ؾايتالالالالاضٜذ ٜؿالالالالٗس بٛجالالالالٛز ايٓىلالالالالط٠ ايبعٝالالالالس٠ يًكٝالالالالاز٠  ٚأضاَهالالالالٛ     

ٚغالالالالابو َٚعالالالالازٕ ٚغريٖالالالالا َالالالالٔ ايكالالالالطاضات ايالالالالت ناْالالالالت ذلالالالالٌ      

امل ٚيالالالالسٜٓا اكلٛقالالالالع اجلػالالالالط . ٚأ،بتالالالالت ا٭ٜالالالالاّ عُالالالالل ايط٩ٜالالالال١  ؾالالالالو 

يالالالسٜٓا  ٚبايالالالصات يًدالالالسَات ايًٛجػالالالت١ٝ  ؾالالالاكلٛقع عالالالاكلٞ باَتٝالالالاظ.     

ايتجطبالالالالال١  ٚإٕ ناْالالالالالت ايتخالالالالالسٜات ايكازَالالالالال١ أقالالالالالعب. ٚيالالالالالسٜٓا      

 ايثطٚات ايڀبٝع١ ي٬ْڀ٬م َٓٗا ٚيهٔ يٝؼ ايطنٕٛ هلا. 

ٔ ٚايكٓاع١ ٚ ٖٚٞ ايڀاق١  عٓاقط ١ٚايربْاَج َٔ أضبع  ايتعالسٜ

 ٔ ا٭ٖالِ ٚا٭ٚؾالط    ٚاخلسَات ايًٛجػت١ٝ  ٚقس ٜهٕٛ عٓكط ايتعالسٜ

ضٜالالاٍ(  ٖٚالالٞ اَتالالساز يًثالالطٚات ايڀبٝعالال١ ايالالت      تطًْٜٝٛالالات 5ا  حىلڋالال

َثالالالالٌ ايالالالالٓؿنل. ٚتبكالالالال٢ ايتخالالالالسٜات مل ايڀاقالالالال١      إٜاٖالالالالا ٖٚبٓالالالالا اهلل

ؾٗالالٞ  ٖٚالٞ طالالسٜات حكٝكال١. أَالا اخلالالسَات ايًٛجػالت١ٝ      ٚايكالٓاع١ 

ا مل ا للتالاظٶ أْٓا قڀعٓا ؾالٛطڄ  عتكسٴأنُٔ َؿاضٜع ايب١ٝٓ ايتخت١ٝ  ٚ

 تٓؿٝصٖا. 
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 2217ّاْتبالالالاٖٞ مل ايربْالالالاَج ايالالالصٟ أڂقٹالالالطٸ مل ٜٛيٝالالالٛ    ؾالالالسٻ َٚالالالا

ايثٛض٠ ايكالٓاع١ٝ ايطابعال١  ٖٚالٛ     ع٢ً ايانٝع نطٚض٠ عٔ احلسٜ 

ا؛ َالا ٖالٞ َتڀًبالات اكلٓاؾػال١     أَط ضلتاج إػل ططح غ٪اٍ نالبري جالسٽ  

ٜعالين    مل ايثٛض٠ ايكالٓاع١ٝ ايطابعال١غ إشا نالإ ٖالصا أحالس ا٭ٖالساف      

ٔ    _كالط ع٢ً غبٌٝ اكلثالاٍ ٚيالٝؼ احل   _ؾكنل   ؾالطن١ يٛنٗٝالس َالاضت

ع طٝالالاضات الالالالالالبالالسأت مل اغالالتدساّ ايڀباعالال١ ،٬،ٝالال١ ا٭بعالالاز يكڀ   ايالالت

 F-35سلتالالالالالاج َعٗالالالالالا إػل عُالالالالالٌ جبالالالالالاض  ٚايؿجالالالالال٠ٛ نالالالالالبري٠  ا(  إشٶ

غالالالٛف  اهلل شٕإايتعالالالسٜٔ ٚاخلالالالسَات ايًٛجػالالالت١ٝ بالالال   ايتكًٝكالالالٗا. إشٶ

ٔ  ايڀاق١ ٚايكٓاع١ ٞتتخكل  ٜٚبك٢ ايتخسٟ مل دلاي تالاج  سل ايًالصٜ

 جاح إػل تٛاؾط َهْٛات ايثٛض٠ ايكٓاع١ٝ ايطابع١.  ا يًُٓؾٝٗ

 اٖٚالالصٙ ايثالالٛض٠  أقكالالس ايكالالٓاع١ٝ ايطابعالال١  بالالسأت ختًالالل تػالالٝريٶ 

ٝٽالالال ط عًالالال٢ احلهَٛالالالات ٚااتُالالالع  ا  ٚغالالالٛف تالالال٪،ٿجالالالسٽ اغالالالطٜعٶ اعاكل

ِٻ ٚ ؛تػالالٝريات مل ايڀبٝعالال١ ايػالالها١ْٝ نُالالا أحالالس،ت  اكلالالسْٞ    َالالٔ ،ٳالال

ٛض٠. حتال٢ ايالسٍٚ   ب تالٛاؾط عٓاقالط ذلالسز٠ يًُٓاؾػال١ مل ٖالصٙ ايثال      صل

ٕ قالٛاْغل  ٭ ؛ايت تكٛز تًو ايثٛض٠ تتدٛف َٔ خػاض٠ اكلٓاؾػ١ ؾٝٗالا 

ا يكالاة  يػالٝڀط٠ تالتكًل تالسضصلٝٽ   ع٢ً اايًعب١ تتػري  ٚقسض٠ ايسٍٚ 

 ق٣ٛ أخط٣ يٝػت تكًٝس١ٜ. 

نٝالالـ ؿلهالالٔ إٔ تكالالٛز أعُايالالو يًٓجالالاح مل ٖالالصٙ ايثالالٛض٠        اإشٶ

 يًخهَٛات ٚايؿطناتغ

ٝٽال  أٚيڄا: ايتعإٚ ٚايعٌُ نُٔ  ٜعالين  ٖٚالصا   ا قٛاْغل جسٜالس٠ نً

٫ ؿلهٔ إٔ ْعٌُ با٭غًٛب ايكسِٜ ٚاهلٝانٌ اٱزاض١ٜ ٚايؿٓٝال١  اْ٘ 

 ايكسؿل١.  
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ٝٶالا: ايتدڀالالٝنل يًتعاَالٌ َالالع تًالو اكلٛجالال    َالٔ اجلُٝالالع  ٚيالالٝؼ   ١،اْ

 أٚ َػ٪ٍٚ ٚاحس.  ١جَٗٔ 

 ،ايثٶالالالا: قكالالالط زٚضات اٱْتالالالاج ؼلدتًالالالـ قالالالٛضٖا. ٖٚالالالصا طالالالسٺ    

ايكٓاع١ تأخالص ضبالع إػل    عاز٠ڄؾ  ٘س عًٝي٬غتثُاض ايطأيايٞ ٚايعا٥

ْكالالـ قالالطٕ  غالالابو َثًڄالالا. ايٝالالّٛ احلالالسٜ  عالالٔ قلالالؼ إػل عؿالالط         

ا أقالالالٌ َالالالٔ قلالالالؼ غالالالٓٛات. ؾالالالايثٛضات ا٭ٚػل   غالالالٓٛات ؾكالالالنل. ٚغالالالسٶ 

كالت إػل عكالس   ٦َالات ايػالٓٛات  ٚتكًډ   صٚايثا١ْٝ ٚايثايث١ ناْت تأخال 

 ١ؾكنل  ٚقس ٜهٕٛ يسٜٓا ،ٛض٠ قٓاع١ٝ خاَػ١ مل غهالٕٛ اخلُػال  

َٶ  ا ايكاز١َ.  عؿط عا

ضابعٶا: ايتعإٚ بغل اجلٗات شات ايع٬ق١ ٚاكل٪،ط٠ ٚاكلتأ،ط٠ بٗالصٙ  

ايثالالٛض٠  ؼلالالا مل شيالالو قالال٣ٛ ايعُالالٌ ايالالت تتڀًالالب َٗالالاضات ٚقالالسضات         

َٗاضتٓالا ٚططٜكال١ تؿهالري. ٚاياابالنل ايهالا،ٛيٝهٞ َالع       عٔ رلتًؿ١ 

 ب إٔ ْطبنل أْؿػٓا بايعا  بؿهٌ تهاًَٞ.  إش صلايعا   

ْالالاَج ٚتًالالو ايٛعالالٛز نٝؿٝالال١ تأٖٝالالٌ    هالالُٔ ايربٜتٚعًٝالال٘  ٖالالٌ  

ٖٚالٌ ايٓىلالاّ ايتعًُٝالٞ جالاٖع ٱعڀا٥ٓالا       غاجلٌٝ ايكالازّ يتًالو ايثالٛض٠   

رلطجالات هلالالصٙ ايثالالٛض٠غ ؾًالالِ ْالالط نٝالالـ غالالٝتِ ايتعاَالالٌ َالالع ايالالصنا٤  

٭ٕ ايالالالسٚضات  ؛عايٝالالال١ايطْٚالالال١ اكلا٫قالالالڀٓاعٞ  ٚؾلالالالاشج ايعُالالالٌ شات  

 غٛف تهٕٛ قكري٠ جسٶا  ٚبايتايٞ ايتػٝري ٖٛ زا٥ِ. 

كالٓع قٝالازات ايتػالٝري مل نالٌ َهْٛالات      ٝـ غٛف تٴ  ْط ن

َُٗا ناْت قالسضات أضاَهالٛ     ٖصٙ ايثٛض٠  ايكػري٠ قبٌ ايهبري٠

ٚغالالابو  ؾالالايثٛض٠ ايكالالٓاع١ٝ ايطابعالال١ تكالالّٛ عًالال٢ َػالالتٜٛات قالالػري٠     

 Small scale)ْٗالالالا  اجالالال١ إػل اخااعالالالات َالالالٔ عكالالالٍٛ بؿالالالط١ٜ ٭ ؛

 ٚيٝؼ َٔ َها٥ٔ ؿلهٔ إٔ تٴؿا٣. 
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ٖا ٩اْالالالات ايهالالالد١ُ ٚنٝالالالـ ٜالالالتِ إْؿالالالا    يًبٝ ا  ْؿالالالاٖس زٚضٶ

ؾُالا    غاغ١ٝقٌ ايسٍٚ مل ايبٝاْات ا٭أٚا٫غتؿاز٠ َٓٗا  ٚسلٔ َٔ 

مل إْؿالا٤ ؾالطن١    طَٕالساض قال  عاْٝت ع٢ً   بايو بايبٝاْات ايهد١ُ

ؾُالالا بايالالو با٫غالالتؿاز٠ َٓٗالالا      بٝاْالالات ٚاحالالس٠ َالالٔ ضؾالالم يًؿهالالط٠   

    ٚاغتدساّ تًو ايبٝاْات مل عًُٝات اختاش ايكطاضات

نٝالالالالالـ غالالالالالٛف ٜالالالالالتِ ايتعاَالالالالالٌ َالالالالالع ايتڀالالالالالٛضات     ٫ٚ ْعالالالالالطف

ايتهٓٛيٛجٝالال١ ٚايالالت ٖالالٞ جالالع٤ أغاغالالٞ َالالٔ تًالالو ايثالالٛض٠  ؾالالٓخٔ ٫  

ـ     ٚيالالالالٝؼ يالالالالسٜٓا    ْكالالالالٛز تًالالالالو ايتڀالالالالٛضات ايتهٓٛيٛجٝالالالال١ يٮغالالالال

ٚبايتايٞ ٌٖ غٛف ْتعاٌَ َعٗا نُا تأتٞ أٚ صلب  ؛ذلطنات هلا

   غإٔ ٜهٕٛ يسٜٓا رلتربات يًتڀٜٛط ايتهٓٛيٛجٞ

ٚاجلٗالالالالٛز   ٚاحملالالالالا٫ٚت  بالالالالاحلطاى مل اخلتالالالالاّ  أْالالالالا َتؿا٥الالالالٌ    

يالالذ شيالالو يٓالالا     قالال٣ٛ ٚأعُالالل  أاكلبصٚيالال١  ٚنًُالالا ناْالالت ا٭غالال١ً٦    

ايػ٪اٍ ٫ ٜعالين عالسّ ايكٓاعال١  ٚيهٓال٘     ؾبتؿازٟ اٱخؿام. ٚبايتايٞ 

ٜعين غرب أغٛاض ايتخسٜات يًتعاٌَ َعٗا  ٚبايتٛؾٝل يًٛطٔ ٚيكٝالاز٠  

طٔ ايٓػا٤ ٚايطجاٍ  ايؿٝب ٚايؿباب  اكلالٛا  :ايٛطٔ ٚيهٌ أؾطازٙ

 ٚاكلكِٝ. 
 

ؾُٝالالا ًٜالٞ أڂـلالالٌ أبالطظ َعاٜالالا بطْالالاَج   : ب د. ىاص ز الكع  ود وعكَّ  

 تڀٜٛط ايكٓاعات ايٛط١ٝٓ ٚاخلسَات ايًٛجػت١ٝ  ٚؾل َا أضاٙ:

ٌ  حٝ  ٚتطابڀ٘  ٚمشٛي٘ ايربْاَج تهاٌَ -1 ع١ ايكالٓا  ٜؿالُ

 ٚايڀاق١ بأْٛاعٗا ٚايتعسٜٔ ٚاخلسَات ايًٛجػت١ٝ.

ا  ؾًهالٞ تال٪تٞ   ِ جسٽٚايانٝع ع٢ً اخلسَات ايًٛجػت١ٝ َٗ

ايكڀاعات ايث١،٬ أنًٗا ٫ بس َٔ تٛؾري خالسَات يٛجػالت١ٝ للٝالع٠    
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 ٧ؼلالالا مل شيالالو ايڀالالطم ٚغالالهو احلسٜالالس ٚتڀالالٜٛط اكلالالٛاْ      ؛َٚتٓٛعالال١

ٚاكلڀالالالاضات  ٚإصلالالالاز َٓالالالاطل اقتكالالالاز١ٜ حالالالط٠  ٚٚغالالالا٥ٌ ؽلٜٛالالالٌ      

ل هلالالالالصٙ ايكڀاعالالالالات ايتهاَالالالالٌ ٚؾالالالالبه١ يٛجػالالالالت١ٝ شنٝالالالال١ طك الالالال

ٝٽ  ا َع اقتكازات ايعا .ا ٚخاضجٝٽٚاياابنل زاخً

 ض٩ٜالال١ طكٝالالل بالالطاَج َالالٔ عؿالالط ايثايالال  ٖالالٛ ايربْالالاَج ٖالالصا -2

 ٪32 أنثالالط إزلالالاظ مل غٝػالالِٗ حٝالال  ٚا٭ٖالالِ   2232 اكلًُهالال١

بالالطاَج ايط٩ٜالال١ ا٭خالالط٣   ا عالالٔ تالالأ،ريٙ مل ؾهالالًڄ ايط٩ٜالال١  أٖالالساف َالالٔ

 .بٗا طٙٚتأ،ټ

ا كلكالالازض ا٫قتكالالاز  ٝٽالالا حكٝكل ٖالالصا ايربْالالاَج تٜٓٛعٶالال  غالالٝخك  -3

 ٖالالالالصٙ تػالالالالِٗ إٔ  2232  ؾُالالالالٔ اكلتٛقالالالالع  ًالالالالٍٛ عالالالالاّ ايػالالالالعٛزٟ

ع ًٝالالالالٕٛ ضٜالالالالاٍ  ٚطؿ الالالال  تطٜ 2.1 بالالالالال احملًالالالالٞ ايٓالالالالاتج مل ايكڀاعالالالالات

ًٝالالٕٛ ضٜالالاٍ  ٚتطؾالالع حجالالِ ايكالالازضات غالالري      تطٜ 7.1اغالالتثُاضات بالالال  

 6.1ًٝالٕٛ ضٜالالاٍ  ٚتالال٪زٟ إػل اغالالتخساا  ٜايٓؿڀٝال١ إػل أنثالالط َالالٔ تط 

 كٝالاللٚط ايتكٓٝالال١ تالالٛطغل َثالالٌ أخالالط٣ ؾٛا٥الالس نالالُٔ ٚولٝؿالال١  ًَٝالالٕٛ

 .َػتسا١َ ت١ُٝٓ

ايالال١ َالالٔ قڀالالاع    ؾعٻ َؿالالاضن١  عًالال٢  ايربْالالاَج  تٓؿٝالالص  ٜعتُالالس  -4

ٚشيو   ا٭عُاٍ ايػعٛزٟ ٚا٭جٓل َع زعِ ٚطؿٝع َٔ احله١َٛ

ط بػالالطع١ اٱزلالالاظ  ٚضؾالالع َػالالا١ُٖ ايكڀالالاع اخلالالام مل ايٓالالاتج  ٜبؿٿالال

 احملًٞ ايصٟ ٖٛ ٖسف أغاؽ َٔ أٖساف ايط١ٜ٩.

اجلٝس ي٘  ٚقسٚض نتاب  إط٬م ايربْاَج بعس اٱعساز   -5

ز ايؿطم ا٫غالتثُاض١ٜ مل نالٌ قڀالاع  ٚتالعأَ َالع بالس٤ تٓؿٝالص        ضلسٿ

بعالالم اكلبالالازضات. ٚقالالس شنالالط اكلٗٓالالسؽ خايالالس ايؿالالاة ٚظٜالالط ايڀاقالال١     

 ٛاٍٚايكٓاع١ ٚايثط٠ٚ اكلعس١ْٝ مل حؿالٌ إطال٬م ايربْالاَج  أْال٘   طال     
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ٚٳ ع اخلڀالالالالنل ٚإعالالالالساز اكلبالالالالازضات ٚاغالالالالتكڀاب  نٵالالالالايؿالالالالا٠ اكلانالالالال١ٝ 

 ٜٔ ٚتطـل١ اكلبازضات إػل َؿطٚعات ت١ُٜٛٓ َػتسا١َ.اكلػتثُط

 َٓٗالالا ٨132 بتؿعٝالالٌ سٹبٴالال َبالالازض٠  332ٚقالالس تهالالُٔ ايربْالالاَج 

 ٚاتؿاقالالات تؿالالاِٖ َالالصنطات إػل إنالالاؾ١ اتؿاقٝالال١  37 خالال٬ٍ َالالٔ

 .أخط٣

ٚقالالالس قالالالاحب إطالالال٬م ايربْالالالاَج إطالالال٬م ايٛعالالالٛز ٚاحملؿالالالعات     

قلالؼ  ٚاكلُهٓات احله١َٝٛ هلصا ايربْاَج  ٚايت مشًت إطال٬م  

َٓالالالاطل اقتكالالالاز١ٜ خاقالالال١  ٚظٜالالالالاز٠ ضأؽ َالالالاٍ قالالالٓسٚم ايتُٓٝالالالال١      

 يتخؿٝالع  ضٜاٍ ًَٝاض 45ضٜاٍ  ٚاعتُاز  ًَٝاضات 125ايكٓاعٞ إػل 

ع٠ ٚإجالالالطا٤ات ذلؿ الال  غٝاغالالات  ٚتالالبين  ايػالالٝاضات   قالالٓاع١  ٚتالالٛطغل 

 ٚآيٝات زاع١ُ.

َٶالالال -6 طٜٛالالالٌ اكلًُهالالال١ إػل َٓكالالال١ إػل ا؛ ٜٗالالالسف ايربْالالالاَج ختا

ٚ   قٓاع١ٝ ٚيٛجػت١ٝ عاكل١ٝ ت ؾطٜكٝالا َالٔ   إطبنل قالاضات آغالٝا ٚأٚضٚبالا 

ٖٞ ايكٓاع١ ٚايتعسٜٔ   خ٬ٍ ايانٝع ع٢ً أضبع١ قڀاعات ح١ٜٛٝ

ٚايڀاقالال١ ٚاخلالالسَات ايًٛجػالالت١ٝ  ؾٗالالٛ ٜهُالالٌ ٜٚتهاَالالٌ َالالع بكٝالال١  

 بطاَج ايط١ٜ٩  يتخكٝل ايط١ٜ٩ بهٌ أبعازٖا.
 

 :املداخالا 

 :غٝاب كل٪غػات ايتعًِٝ اجلاَعٞ مل ايربْاَج 

اكلالاٍ إٔ َالا يؿالت اْتباٖال٘ مل اكلٛنالٛع ٖالٛ       شنط ز. فلع٠ بٝالت  

غٝالالالاب كل٪غػالالالات ايتعًالالالِٝ اجلالالالاَعٞ ٚاكلٗالالالين. ؾالالالرباَج َٚبالالالازضات      

َٚؿالالاضٜع بٗالالصا احلجالالِ طتالالاج يكالال٣ٛ بؿالالط١ٜ غالالعٛز١ٜ عًالال٢ ـلٝالالع       

 اكلػتٜٛات اٱزاض١ٜ ٚاهلٓسغ١ٝ ٚاكل١ٝٓٗ.
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ُٝال١  ٝٚأض٣ أ١ُٖٝ إٔ ٜهٕٛ يهٌ َالٔ ٖالصٙ اجلٗالٛز بالطاَج تعً    

ايالسعِ ايًٛجػالت أٚ ايبٝاْالات ايهالد١ُ:       ٍَٛاظ١ٜ. ع٢ً غبٌٝ اكلثا

بالالالالطاَج مل اجلاَعالالالالات تٗالالالالتِ ؼلثالالالالٌ ٖالالالالصٙ    أٚ  قػالالالالاّأٖالالالالٌ ٖٓالالالالاى  

ايتدككالالالات اكلعاقالالالط٠غ ٚاحلالالالسٜ  ٜٓػالالالخب أٜهٶالالالا عًالالال٢ قالالالٓاع١  

ّ بالطاَج تعًُٝٝال١ مل ٖالصا    ايػٝاضات: ٌٖ اكلعاٖس اكل١ٝٓٗ احلاي١ٝ تكالسٿ 

 اااٍغ

    ٛ جػالت١ٝ  ايربْاَج ٚطٌٜٛ اكلًُه١ إػل قال٠ٛ قالٓاع١ٝ َٚٓكال١ ي

 عاكل١ٝ:

ت جلٓالالال١ ٜالالط٣ ز. عبالالس اهلل بالالٔ قالالاة احلُالالٛز أْالال٘ بعالالس إٔ أقالالطٻ 

ٚايتُٓٝالال١   اٱزاض٠ اٱغااتٝج١ٝ ايتابعال١ اًالؼ ايؿالال٪ٕٚ ا٫قتكالاز١ٜ  

َٝثالالالام بطْاَالالالج تڀٜٛالالالط ايكٓاعالالال١ ايٛطٓٝالالال١ ٚاخلسَالالالات ايًٛجػالالالت١ٝ   

أتالت   ّ 2117ٜٛيٝالالٛ   15ٖالالال اكلٛاؾالالل    1438ضَهالالإ   25بتاضٜالذ 

طا٠٤ ا٭ٚيٝالالالال١ يًتعطٜالالالالـ بربْالالالالاَج تڀالالالالٜٛط ايكالالالالٓاع١ ايٛطٓٝالالالال١     ايكالالالال

ٚاخلالالالسَات ايًٛجػالالالت١ٝ  حٝالالال  ولٗالالالط يٓالالالا إٔ اكلؿالالالطٚع ٜٗالالالسف إػل   

َٚٓكال١ يٛجػالت١ٝ عاكلٝال١ مل     طٌٜٛ اكلًُه١ إػل ق٠ٛ قٓاع١ٝ ضا٥الس٠ 

ااا٫ت ايٛاعس٠ يًُٓٛ  َع ايانٝع ع٢ً اجلٌٝ ايطابالع يًكالٓاع١(.   

 ١ايسضج١ ايعاي١ٝ َٔ ايهداَصٙ ٫ٚٗ ؾو إٔ بطْاَج بٗصا ايتٛج٘ ٚب

ْ٘ غٝأتٞ بسعِ اجتُاعٞ ٚاقتكازٟ نبري ٚنالبري يًػاٜال١    ٫ بس أ

 -يٝ٘ ايتٛقعات ٚايسضاغات إشٖبت  ٖٚصا َا - ٚمل ايٛقت ْؿػ٘

اٙ تٛيٝالالالس ؾالالطم عُالالٌ يًهالالالٛازض ايػالالعٛز١ٜ  ٚتععٜالالالع    إٔ شيالالو َالال٪زٻ  

 يًُٝعإ ايتجاضٟ  ؾهًڄا عٔ تعىلِٝ يًُخت٣ٛ احملًٞ. 

نع ع٢ً أضبعال١ قڀاعالات ض٥ٝػال١  ٖالٞ ايكالٓاع١      ايربْاَج غري

إػل مشٛيالالال٘   ايڀاقالالال١ ٚاخلالالالسَات ايًٛجػالالالت١ٝ  إنالالالاؾ١ڄ   ٚايتعالالالسٜٔ ٚ
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ؼلا مل شيالو تڀالٜٛط ايػٝاغالات     ؛يتكُِٝ ٚتٛؾري اكلُهٓات اي٬ظ١َ

ٚايًالالالالالٛا٥ذ  ٚايالالالالالتُهغل اكلالالالالالايٞ  ٚايبٓٝالالالالال١ ايتختٝالالالالال١  ٚا٭ضانالالالالالٞ   

  ايكالالالٓاع١ٝ  ٚاكلٓالالالاطل اخلاقالالال١  ٚايطقُٓالالال١  ٚايبخالالالٛا ايعًُٝالالال١    

 ٚغريٖا.  ٚا٫بتهاض  ٚايتسضٜب  ٚضؾع ايهؿا٤ات

( ٖالسؾڄا َباؾالطٶا   11إناؾ١ إػل إٔ ايربْاَج ٜٗسف إػل طكٝالل   

 . 2131( ٖسؾڄا َٔ أٖساف ض١ٜ٩ اكلًُه١ 96َٔ أقٌ  

ٚقالالس قالالاّ ايربْالالاَج بالالطبنل ا٭ٖالالساف اكلباؾالالط٠ َالالع ايكڀاعالالات       

 ايط٥ٝػ١ ا٭ضبع١ باٱناؾ١ إػل احملت٣ٛ احملًٞ ٚاكلُهٓات.

ٖالالسؾڄا غالالري َباؾالالط َالالٔ اكلػالالت٣ٛ ايثايالال      23ٜػڀالالٞ ايربْالالاَج  ٚ

 .2131نُٔ ض١ٜ٩ 

 24َبالالازض٠ تتالالٛظع عًالال٢    311ز ايربْالالاَج أنثالالط َالالٔ   ٚقالالس حالالسٻ 

ايبخالالال   ٚللهالالالٔ  كالالالٓاع١ايَٓٗالالالا اجلٝالالالٌ ايطابالالالع َالالالٔ  ا للهٓٶالالال

جٗال١ َالٔ    31ايربْالاَج عًال٢ أنثالط َالٔ      ١ٚا٫بتهاض  ٚتتٛظع ًَهٝ

     ٛ ّ ٚايتكٓٝالال١  ٚتؿالالٌُ تًالالو   نالالُٓٗا َسٜٓالال١ اكلًالالو عبالالس ايععٜالالع يًعًالال

ػالطٜع١  ٚاكلبالازضات   ايهاغالب  اكلاكلبازضات عسزٶا َٔ اكلبالازضات شات  

 ٚغريٖا َٔ اكلبازضات.  احملٛض١ٜ  ٚاكلبازضات شات ا٭غبك١ٝ

بإشٕ  _ ٚأَاّ ٖصا ايعخِ ايهبري ٚاكلتٛقع ي٘  َٔ ٖصا اكلٓڀًل

َٔ إٔ ٜكٛز اكلًُه١ إػل َكالاف زٍٚ قالٓاع١ٝ نالرب٣     _ اهلل تعاػل

٫ بالالالس إٔ ٜ٪خالالالص مل ا٫عتبالالالاض ايتالالالعأَ هلالالالصٙ    ؛َتٛغالالالڀ١ ْٚالالالت أنا

ا٫ْڀ٬قالالال١ سلالالالٛ تالالالسضٜب ٚتأٖٝالالالٌ ايؿالالالباب ٚايؿالالالابات ايػالالالعٛزٜغل     

قالالٓاع١ٝ   ٖالالصٙ اكلؿالالاضٜعَثالالٌ يًُؿالالاضن١ اكلػالالتكب١ًٝ ايؿاعًالال١ يبٓالالا٤ 

 ناْت أٚ يٛجػت١ٝ.
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ا ؾالالاحملت٣ٛ احملًالالٞ بكالالسض َالالا ٜٓؿالالس اجلُٝالالع إٔ ٜهالالٕٛ ذلككڄالال    

ٜتأَالالٌ اجلُٝالالع إٔ تهالالٕٛ    بكالالسض َالالايٓالالاتج ذلًالالٞ عالالايٞ ايهؿالالا٠٤ 

مل ٖالصا احملتال٣ٛ  ٚاكلككالٛز ٖٓالا      اض٥ٝػٶ اايػٛاعس ايٛط١ٝٓ ؾطٜهڄ

ٖالالٛ أ٫ تتهالالطض َطحًالال١ إْتالالاج قالالٓاعات ٚطٓٝالال١ َالالٔ خالال٬ٍ غالالٛاعس     

ايٛاؾس نؿالطٜو مل   عٔيبت١ أٜعين ا٫غتػٓا٤  ٚاؾس٠  ٚا٭َط ٖٓا ٫

 رب٭نال ايٓكالٝب ا  إؾلا إٔ تهٕٛ اكلؿاضن١ ايٛطٓٝال١ آخالص٠ڄ   ؛ايت١ُٝٓ

 مل ايبٓا٤.

َػأي١ ١َُٗ مل ٖصا ايؿإٔ؛ ٖٚٛ إٔ ايتخسٜس ايالعَين يتخكٝالل   

    ٟ يالالصا نٓالالت أضجالالٛ َالالٔ ٚظاض٠     ؛أٖالالساف ايربْالالاَج ٖالالٛ أَالالط نالالطٚض

َٴالالال ٕ تٛنٿالالالأايڀاقالالال١ ٚايكالالالٓاع١ ٚايثالالالط٠ٚ اكلعسْٝالالال١   سز ذ يٓالالالا َطاحالالالٌ 

نالإ  أاٱزلاظ ايت تتؿل َالع نالٌ تٛجال٘ َالٔ ٖالصا اكلؿالطٚع  غالٛا٤        

 .اا أّ يٛجػتٝٽقٓاعٝٽ

 :اكل٪غػات ايتع١ًُٝٝ ٚزٚضٖا مل طكٝل أٖساف ايربْاَج 

  ٟ ٖالالٌ سلتالالاج إػل إْؿالالا٤ َ٪غػالالات     :ٚتػالالا٤ٍ ّ. حػالالاّ  الالري

غ ٖالٌ  ١تع١ًُٝٝ جسٜس٠  أٚ اكلؿالاضن١ َالع َ٪غػالات مل زٍٚ قالسٜك    

 غاكل٪غػات ايتع١ًُٝٝ ايٛط١ٝٓ عٓسٖا ايكسض٠ ع٢ً تٛؾري ايهٛازض

نالإ   ١2131 ٜعتكس أ. ذلُس ايسْسْٞ أْال٘ َالع اْڀ٬قال١ ايط٩ٜال    

َٔ ا٭ؾهالٌ إصلالاز ؾالطانات عًُٝال١ ٚعًُٝال١ َالع نًٝالات َٚعاٖالس         

نًٝالالات ايالالال  :ؾٓٝالال١ َالالٔ زٍٚ قالالٓاع١ٝ  عًالال٢ غالالبٌٝ اكلثالالاٍ ٫ احلكالالط 

polytechnic إٔ َعاٖالالالالالسْا  أٚ غريٖالالالالالا. ٫ٚ أعتكالالالالالسٴ  مل بطٜڀاْٝالالالالالا

 ع٢ً إعساز ايهٛازض اكلڀًٛب١.   ٚنًٝاتٓا ايؿ١ٝٓ قازض٠څ

كٶالالا ٚقطبٶالالا؛ إٔ ٜهالالٕٛ   َٓخالال٢ آخالالط ٖٚالالٛ ضؼلالالا ا٭نثالالط ختك   

ٍڈ َالطتبنل    َعٗسٷ ١يهٌ قڀاع َٔ ايكڀاعات ا٭ضبع  ع٢ً َػالت٣ٛ عالا
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تهالالٕٛ َُٗتالال٘ تػصٜالال١ ايكڀالالاع اكلعالالين بالالايهٛازض اكلڀًٛبالال١. ٫ٚ     بالال٘ 

ؽ بإٔ ٜهالٕٛ َؿالانڄا َالع َعاٖالس َتدككال١ مل زٍٚ َتكسَال١       أب

 مل ٖصا ايكڀاع.

ؾٗالالٛ ايالالصٟ قاَالالت عًٝالال٘      ٚأض٣ إٔ ٖالالصا اكلكالالاح يالالٝؼ جسٜالالسٶا   

ٛ َٓالالص بالالساٜتٗا تكطٜبٶالالا  َالالٔ خالال٬ٍ بطْالالاَج ايتالالسضٜب حلًُالال١  أضاَهالال

ايهؿا٠٤ قسؿلٶا ٚاٯٕ حل١ًُ ايثا١ْٜٛ  ٚيال٘ َػالاضات َتعالسز٠ إزاضٜال١     

 ٚؾ١ٝٓ. ٖٞ ايؿهط٠ يٝؼ إ٫. 

ٚيالسٜٗا َعاٖالسٖا يًتالسضٜب.      أٜهٶا حلكت غابو بٗصا ايڀطٜالل 

ؼلالالا تهالالٕٛ ٖالالصٙ اكلعاٖالالس أٜهٶالالا َطنالالعٶا يًتالالسضٜب اكلػالالتُط  َالالٔ  ضٚ

َالالٔ ڀالالا٤ زٚضات مل ختككالالات زقٝكالال١ كلالالٔ تٳدٳالالطٻج َٓٗالالا أٚ   حٝالال  إع

 غريٖا.

أنالالالاف ز. خايالالالس بالالالٔ زٖالالالٝـ إٔ اكل٪غػالالال١ ايعاَالالال١ يًتالالالسضٜب       

ايالالالالالتكين ٚاكلٗالالالالالين قاَالالالالالت بالالالالالسع٠ٛ َ٪غػالالالالالات تعًُٝٝالالالالال١ ٚتسضٜبٝالالالالال١  

أجٓبٝالالال١  ٚأطًكالالالت ٜالالالسٖا يتؿالالالػٌٝ بعالالالم َالالالٔ نًٝاتٗالالالا ايتكٓٝالالال١        

ختكالالالالالل ٜهالالالالالٕٛ ٚأيتٗالالالالالا نًٝالالالالالات ايتُٝالالالالالع. ٚايالالالالالصٟ أضاٙ إٔ   

تالالالسضٜب ٚتأٖٝالالالٌ ايؿالالالباب ايػالالالعٛزٟ َٓكالالالبٶا عًالالال٢ هًٝالالالات ٖالالالصٙ اي

َالالالالالالالٔ اجلٓػالالالالالالالغل ٫حتٝاجالالالالالالالات بطْالالالالالالالاَج ايكالالالالالالالٓاعات ايٛطٓٝالالالالالالال١  

 ٚاخلسَات ايًٛجػت١ٝ.

 يًبالالالالالالالٓغل نًٝالالالالالالال١ 32ٚنًٝالالالالالالالات ايتُٝالالالالالالالع عالالالالالالالسزٖا تكطٜبٶالالالالالالالا 

بالالالٌ َ٪غػالالالات تعًُٝٝالالال١ ٚتسضٜبٝالالال١ أٚضٚبٝالالال١   ساض َالالالٔ قٹتٴالالالٚ ٚايبٓالالالات 

  زٚيٝالالال١َطٜهٝالالال١ ٚأغالالالااي١ٝ َالالالٔ خالالال٬ٍ تكالالالسِٜ بالالالطاَج تأًٖٝٝالالال١ أٚ

ٔٻ ٗالالالالِ عالالالالطب  ٫ٚ أعًالالالالِ عالالالالٔ َالالالالس٣ َٓاؾػالالالال١    اكلالالالالسضبغل جًڊ ٚيهالالالال

 خطصلٝٗا يػٛم ايعٌُ.
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  مل تڀالالالالٜٛط  ااجلاَعالالالالات َٚطانالالالالع ايبخالالالال  ايعًُالالالالٞ ٚزٚضٖالالالال

 ايكٓاع١:

أؾالالاض ز. حاَالالس ايؿالالطاضٟ إػل أْالال٘ َالالٔ ايكالالطا٠٤ ا٭ٚيٝالال١ يالالٮٚضام  

َٗا ايع٤٬َ ايهطاّ  ٚعسّ تهُغل قا١ُ٥ بأيا٤ اجلٗات ايت قسٻ

ايت تكّٛ بتٓؿٝص ٖصا اكلؿطٚع ايالٛطين ايهالدِ ٚايؿالاٌَ      ايث٬،غل

 317ٚا٫طالال٬ع ايػالالطٜع عًالال٢ ٚ،ٝكالال١ ايربْالالاَج ايطا٥عالال١ ايالالت تكالالع مل    

يالالسٚض اجلاَعالالات َٚطانالالع ايبخالال     ؾالالإْين   أض إؾالالاض٠ڄ  ات؛قالالؿخ

ٚايتڀٜٛط ؾٝٗالا بؿالهٌ ٚانالذ أٚ تؿكالًٝٞ  أٚ آيٝال١ تٛ،ٝالل ايع٬قال١        

أغاؽ تڀٜٛط ايكالٓاع١ مل  بغل اجلاَعات ٚقڀاع ايكٓاع١ ايت ٖٞ 

ايالسٍٚ ايكالالٓاع١ٝ اكلتكسَالال١ ٚتهاًَالالٗا َالع ايكڀالالاع ايكالالٓاعٞ  عالالسا   

احلالالالسٜ  عالالالٔ ايبخالالال  ٚايتڀالالالٜٛط ٚا٫بتهالالالاض ٚتُٓٝالالال١ ضأؽ اكلالالالاٍ       

ٖالالالٞ:   ط أضبالالالع جٗالالالات هلالالالا ع٬قالالال١ بٓكالالالٌ ايتكٓٝالالال١  نڃالالالايبؿالالالطٟ  ٚشٹ

ٚجاَع١ اكلًالو     ناٚغت  َس١ٜٓ اكلًو عبس ايععٜع يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ

 ڀٜٛط اكلٓتجات ايبخث١ٝ(.  ؾٗس  ٚؾطن١ ت

أٜهٶالالا زلالالس إٔ ٚظاض٠ ايتعًالالِٝ ٚاكل٪غػالال١ ايعاَالال١ يًتعًالالِٝ ايؿالالين     

ؾري ي٘ مل ايكػِ ايػالازؽ  ٚايتكين شنطٖا بؿهٌ نٝل  نُا أڂ

ٌٻ  ٖالالصا ايالالسٚض اكلالالأٍَٛ ٜالالأتٞ مل ٚقالالت َتكالالسّ عٓالالس       مل ايٛ،ٝكالال١. ٚيعالال

 ايتٓؿٝص. 

 ٕ ٞ       ٫ طلتًـ ا،ٓالا مل  عًال٢ ايالسٚض اكلٗالِ يًبخال  ايعًُالٞ اجلالاَع

تڀٜٛط ايكٓاع١ ٚحٌ اكلؿه٬ت ايؿ١ٝٓ ايت تٛاجٗٗا  ٫ٚ ؾو إٔ 

مل حالٌ غايالب اكلؿالانٌ     اايبخ  ايعًُٞ ايتڀبٝكالٞ أقالبذ ؾالطٜهڄ   

ضنٝالالع٠ َٚٓڀًالالل يهالالٌ نُالالا أْالال٘ ايالالت تٛاجالال٘ ايكڀالالاع ايكالالٓاعٞ  

ٛټ ّ اقتكالالازٟ مل ايالالسٍٚ اكلتكسَالال١. بالالٌ أنالالخ٢     ض قالالٓاعٞ ٚتكالالسټ تڀالال
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ُٽالالَٚزٟ زٚضٶا نالالبريٶا ْؿالالاطڄا َالالٔ ا٭ْؿالالڀ١ ا٫قتكالالاز١ٜ  ٜٚالال٪   ا مل ٗ

ّ ايكالالٓاع١ ٚا٫قتكالالاز ٚؾلُٖٛالالا  َٚالالٔ ايعٓاقالالط ا٭غاغالال١ٝ مل تكالالسټ

ْكالالالٌ ايتكٓٝالالال١ ٚتٛطٝٓٗالالالا. ع٬قالالال١ ايكالالالٓاع١ باجلاَعالالالات ٚاكلعاٖالالالالس       

ٚاكلطانالالالع ايبخثٝالالال١ ٚأُٖٝتٗالالالا  أ،الالالط٣ ْكاؾٶالالالا ٚزضاغالالال١ ٚ ثٶالالالا مل      

يهالالٕٛ تًالالو ايع٬قالال١ ٚ،ٝكالال١   ؛عاٍٜالال ٫رلتًالالـ ايٛغالالا٥ٌ مل ايػالالابل ٚ

مل  بازيالالال١ ٚتهاًَٝالالال١ بُٝٓٗالالالا  ؾًًبخالالال  ايعًُالالالٞ اجلالالالاَعٞ زٚضٷ  َٚت

خس١َ ايتڀٛض ايكالٓاعٞ  ٚيًكالٓاع١ زٚض مل خسَال١ ايبخال  ايعًُالٞ      

  اجلاَعٞ. 

ضغالالالِ نالالالٌ ٖالالالصا ا٫ٖتُالالالاّ بأُٖٝالالال١ اجلاَعالالالات َٚطانعٖالالالا      

ايؿطقالالالال١  عالالالالنلځإ٫ أْٗالالالالا   تٴ  َٚالالالالٔ ايتجالالالالاضب ايػالالالالابك١  ايبخثٝالالالال١

ٛا يًكڀالاع ايكالٓاعٞ   ًُؿاضن١ مل تكسِٜ زضاغات ٚ ال يايهاؾ١ٝ 

 ٛاجٗ٘.ت تٚاكلػاعس٠ مل حٌ اكلؿانٌ اي

ػالالالالتؿاز َالالالالٔ ايتجالالالالاضب ايعاكلٝالالالال١  ٚيالالالالٝؼ ٖٓالالالالاى ؾالالالالو أْالالالال٘ غٝٴ 

مل طكٝالل أٖالساف    ١نع ايبخال  ٚايتڀالٜٛط ايسٚيٝال   اٚاجلاَعات َٚط

ٖالٛ  ايتأنٝالس عًٝال٘    ايربْاَج َٔ خال٬ٍ ايؿالطانات  إ٫ إٔ َالا أٚزټ   

 ٛطٓٝالالال١ زٚضٷإٔ ٜهالالالٕٛ يًجاَعالالالات َٚطانالالالع ايبخالالال  ٚايتڀالالالٜٛط اي   

ز ٖالالصا ايالالسٚض  خالالسٻٜٚٴ  ض٥الالٝؼ ٚؾاعالالٌ مل تٓؿٝالالص َثالالٌ ٖالالصا ايربْالالاَج    

 بؿهٌ ٚانذ مل ايٛ،ا٥ل ايتؿك١ًٝٝ عٓس تٓؿٝص ايربْاَج. 

 :ضؾع َػت٣ٛ ايكسضات ايتسضٜب١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ٚاكلٗاض١ٜ 

شٖب ز. خايس بٔ زٖٝـ إػل أْ٘ ٜتؿالل َالع َالا ططحال٘ ز. فلالع٠      

ٚايتالسضٜب ٚايتأٖٝالٌ كلتڀًبالات    ؾُٝا ٜتعًالل بػٝالاب كل٪غػالات ايتعًالِٝ     

ايثالالالٛض٠ ايكالالالٓاع١ٝ ايطابعالالال١ أٚ بطْالالالاَج تڀالالالٜٛط ايكالالالٓاعات ايٛطٓٝالالال١  

ٚاخلسَات ايًٛجػت١ٝ. ؾبسٕٚ إعڀا٤ ٖصا اجلاْب ايانٝع اكلٛاظٟ 
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   ٘ ا ْالالط٣ إٔ ايثالالٛض٠ ايكالالٓاع١ٝ   إشا نٓٻالال  يًربْالالاَج يالالٔ ضلكالالل أٖساؾالال

ضٜب ايطابعالال١ َعىلالالِ َتڀًباتٗالالا ٫ تتالالٛؾط مل َ٪غػالالات ايتعًالالِٝ ٚايتالالس 

 احلاي١ٝ.

ٕٻ بٓا٤ ايكسضات يتخكٝل ايطٜاز٠ ٜتِ عرب ضؾع َػت٣ٛ ايكالسضات   إ

ايتسضٜبٝالالال١ ٚايتعًُٝٝالالال١ ٚاكلٗاضٜالالال١ مل َ٪غػالالالات ايتعًالالالِٝ ٚايتالالالالسضٜب      

ع مل ا٭زا٤ يتخكٝالالالل حاجالالال١ ايربْالالالاَج   يًٛقالالالٍٛ إػل َػالالالت٣ٛ ايتُٝټالالال  

إٔ  ٛقٶالالا ايكالالٓاعٞ ٚايًٛجػالالت  ٚيًُٓاؾػالال١ مل غالالٛم ايعُالالٌ خك     

غٛم ايعُالٌ ايػالعٛزٟ   تكالٌ مل َعىلُٗالا      ؽلسټأغٛام ايعٌُ ايت 

 ٫حتٝاجات ايڀاق١ ٚايتعسٜٔ اكلػتٗسؾ١.

ؾالالالايطؾع َالالالٔ اكلػالالالت٣ٛ اكلٗالالالاضٟ يًػالالالعٛزٜغل ضلتالالالاج إػل ،الالالٛض٠        

َالالالٔ خالالال٬ٍ َطاجعالالال١ يًدڀالالالنل  ؛ تسضٜبٝالالال١ َٛاظٜالالال١ يًثالالالٛض٠ ايكالالالٓاع١ٝ 

ٚايالالالالالالرباَج ايتعًُٝٝالالالالالال١ ٚايتسضٜبٝالالالالالال١ احلايٝالالالالالال١ يتخكٝالالالالالالل أٖالالالالالالساف     

١  ٚنالالالالصيو ضؾالالالالع َػالالالالت٣ٛ ايڀاقالالالال١   اكلطحًالالالال١ ايكالالالالٓاع١ٝ ايكازَالالالال  

غالالالالالالالالالتٝعاب١ٝ مل َ٪غػالالالالالالالالالات ايتالالالالالالالالالسضٜب ٚايتعًالالالالالالالالالِٝ ٚضبڀٗالالالالالالالالالا ا٫

باحتٝاجالالالالالالالات ايربْالالالالالالالاَج ايكالالالالالالالٓاعٞ ٚايًٛجػالالالالالالالت  ٚنالالالالالالالصيو    

عتُالالالاز يًالالالرباَج ايتعًُٝٝالالال١ ٚايتسضٜبٝالالال١   تڀالالالٜٛط َعالالالاٜري اجلالالالٛز٠ ٚا٫ 

ْٚكالالالالٌ ٚتالالالالٛطغل ايالالالالرباَج ايسٚيٝالالالال١ َالالالالٔ ايالالالالسٍٚ اكلتكسَالالالال١  ٚتبالالالالازٍ 

يالالالالصيو ٫ بالالالالس َالالالالٔ إْؿالالالالا٤ َعاٖالالالالس   اخلالالالالربات اكلعطؾٝالالالال١ ٚايتكٓٝالالالال١.  

ُٻ  ٓٗا ايربْالالالالالالاَج ٚنًٝالالالالالالات َتدككالالالالالال١ يًكالالالالالالٓاعات ايالالالالالالت تهالالالالالال

ايكالالالالٓاعٞ ٚايًٛجػالالالالت نُالالالالا حكالالالالٌ كلؿالالالالطٚعٞ اجلبٝالالالالٌ ٜٚٓبالالالالع  

إْؿالالالالالالالالالالا٤ نًٝالالالالالالالالالالات َتدككالالالالالالالالالال١ يًكالالالالالالالالالالٓاعات     عٓالالالالالالالالالالسَا  ٻ

ايباٚنُٝٝا٥ٝالالالالال١ مل اجلبٝالالالالالٌ ٜٚٓبالالالالالع حتالالالالال٢ أقالالالالالبخت َكالالالالالاْعٗا  

 غعٛز١ٜ َاٖط٠. ساض بأٜازٺتٴ
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 غاغ١ٝ احمل١ًٝ مل ايربْاَج:ا٫غتؿاز٠ َٔ ايب١ٝٓ ا٭ 

نٝـ غٓتُهٔ َٔ ا٫غالتؿاز٠ َالٔ    :ٚتػا٤ٍ ّ. حػاّ  ريٟ

ايبؿالط١ٜ أٚ ايكالٓاع١ٝ أٚ    زايب١ٝٓ ا٭غاغال١ٝ احملًٝال١ غالٛا٤ َالٔ اكلالٛاض     

ٌٖ زٚضٖا ٜكتكط ع٢ً اكلػالا١ُٖ مل ايالرباَج    غايتك١ٝٓ اكلتٛؾط٠ يسٜٓا

زلالاح  أّ سلتاج إػل تأغٝؼ بٓٝات قٓاع١ٝ ٚتك١ٝٓ ٚبؿط١ٜ جسٜس٠ ٱ

 غايرباَج

أؾاض أ. ذلُس ايسْالسْٞ إػل إٔ ز. ْبٝالٌ اكلبالاضى شنالط نالطٚض٠      

ط إحكالا٥ٝات زقٝكال١ عالٔ    أْٗالا غالتٛؾ    إْؿا٤ قاعس٠ بٝاْالات  ٚأعتكالسٴ  

هالالٔ ؿلايهالالٛازض ايٛطٓٝالال١ بهالالٌ َػالالتٜٛاتٗا ٚختككالالاتٗا. حٝٓٗالالا  

ا٫غتؿاز٠ َٔ ٖصٙ ايهالٛازض َالٔ حٝال  ٚنالع ايهالازض اكلٓاغالب مل       

ٕٻاكلهالالالإ اكلٓاغالالالب  أٚ  عالالالاز٠ ٱمل غالالالٔ َٓاغالالالب َٳالالالٔ ٖالالالٛ َالالالِٓٗ  أ

َٓال٘ ٫ٚ   أ بًالؼ ايػالٔ ايتكاعالسٟ أٚ قطٜبٶال    َٳال أَالا  ايتسضٜب ٚايتأٖٝالٌ   

٘  مل ايعڀالا٤ أٚ ٫ ؿلهالٔ إعالاز٠ تسضٜبال٘ ؾٝٴ     صلس ضغبال١ڄ    عڀال٢ حكٛقال

 ٚايتكاعس أؾهٌ. 

ايسٚي١ ٚخباق١ مل ايٛظاضات  َٛٛولؿٌٖ  :ٖٓا ْكڀ١ ١َُٗ ٖٚٞ

ٛټ ٚاهل٦ٝات اكلع١ٝٓ قالازضٕٚ عًال٢ َٛانبال    ٍ ٚايتػالٝريغ ٫ٚ ْٓػال٢   ١ ايتخال

تهًؿالال١ ضٚاتالالالب َالالٛولؿٞ اخلسَالالال١ اكلسْٝالال١  ٚنٝالالالـ غتػالالتُط َالالالع     

  إْتاج١ٝ َتس١ْٝ

قالااح ضا٥الع  ؾتهالٜٛٔ قاعالس٠     اعًل ّ. حػالاّ  الريٟ إٔ شيالو    

بٝاْالالات يًهالالٛازض ايٛطٓٝالال١ أَالالط أغاغالالٞ  ٚا٫غالالتؿاز٠ َالالٔ خالالربات      

٫ ٚاكلتكاعالالسٜٔ شٟٚ ايتدككالالات َڀًٛبالال١ ٱْؿالالا٤ ايالالرباَج اكلدتًؿالال١ 

 إٔ ايسٚي١ أْؿكت أَٛايڄا طا١ً٥ مل تسضٜبِٗ ٚتهٜٛٔ خرباتِٗ.غُٝا 

ا ٖٚالالٛ ؽلٜٛالالٌ ايالالرباَج  ؾالال٬ ؾالالالو إٔ     ٖٓالالاى عاَالالٌ َٗالالِ جالالسٽ    

ٍ   ؛ايتهًؿ١ غتهٕٛ عاي١ٝ ٖالٌ اكل٪غػالات ايتًُٜٛٝال١     :يالصيو أتػالا٤
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أّ غٓختاج إػل غس ايعجع إٕ   يٛؾا٤ باكلتڀًباتع٢ً ااحمل١ًٝ قازض٠ 

ًٝالال١ زٚيٝالال١غ ٖٚالالٌ غالالٝهٕٛ ٖٓالالاى   جالالس عالالٔ ططٜالالل ؾالالطنات ؽلٜٛ  ٚٴ

 قبٍٛ َٔ ضجاٍ ا٭عُاٍ ي٬غتثُاض مل ٖصٙ ايرباَج أّ ٫غ

 :ْكاهل ١َُٗ ٚتػا٫٩ت َثاض٠ حٍٛ ايربْاَج 

أ،اض ز. فلٝالس ايؿالاصلٞ مل َساخًتال٘ ْكاطڄالا َُٗال١؛ حٝال  ٜالط٣        

ٕٳ حٛايٞ غ١ٓ ْٚالل عًال٢ طالطح ٖالصا ايربْالاَج ايالٛطين        أْ٘ َه٢ اٯ

كلطاحالٌ ايتٓؿٝالصغ َالاشا     ١ِ َٚتابعٌٖ ٖٓاى تكٜٛ :ٚتػا٩يٞ  ايڀُٛح

 إػل اٯٕغ  ٻ

ُٶالالالا غالالالٝؿتذ ااالالالاٍ ؾنُالالالا أْالالال٘ ْىلالالالطٶا يهالالالدا١َ اكلؿالالالاضٜع   خت

ٚيهالالالٔ ايب٦ٝالالال١ ا٫غالالالتثُاض١ٜ ؾٝٗالالالا قالالالطاضات       يًُػالالالتثُط ا٭جالالالٓل 

َتهالالاضب١ تالال٪،ط مل ،كالال١ اكلػالالتثُط اخلالالاضجٞ ٚضغبتالال٘ مل ا٫غالالتثُاض    

ٌٿ ؾايطغّٛ خًكت ب١٦ٝڄ  ات احمل١ًٝ.عسّ ٚجٛز ايهؿا٤ طاضز٠ مل ول

ـٴ ط أنثالالط أٜهٶالالا إٔ ّ. أغالالا١َ شنالالط إٔ ايربْالالاَج غالالٝٛؾ   أنالالٝ

َٔ ًَٕٝٛ ٚولٝؿ١  ؾٌٗ ايػٛم احمل١ًٝ ؾٝٗا عسز ناف َٔ ايعُايال١  

ٚأ،الين عًال٢ ايالالطأٟ    غاحملًٝال١ اكلسضبال١ ٚاكل٪ًٖال١ مل ااالالا٫ت اكلڀطٚحال١    

عاًَال١  اي ٟٜالس ا٭ايصٟ شٖالب إػل نالطٚض٠ ت٦ٝٗال١ ايب٦ٝال١ احملًٝال١ يتالٛؾري       

ٝٸالالال١ اي ٚبايتالالالايٞ   كالالالازض٠ عًالالال٢ اكلؿالالالاضن١ مل ٖالالالصٙ ايكڀاعالالالات    ايؿٓ

٫ َٓالالام  ٠ايؿالالطان١ َالالع اكل٪غػالالات ايتعًُٝٝالال١ ٚايتسضٜبٝالال١ نالالطٚض    

 َٓٗا.

 :ٌاخلسَات ايًٛجػت١ٝ مل دلاٍ ايٓك 

تػالا٤ٍ ز.    ؾُٝا ٜتعًل باخلسَات ايًٛجػالت١ٝ  ايٓكالٌ طسٜالسٶا(   

اجلس٣ٚ ا٫قتكالاز١ٜ يٛجالٛز خالنل غاله١ حسٜالس      َا  :خايس ايطزٜعإ

ٓتٗٞ بتبٛى  ّْٝٛ(  ذلاش١ٜ يًبخط ا٭فلالط قالطب   تعإ َٚٝٔ جبسأ ت
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عًال٢  _ ٖصا اخلنل غايػاحٌ بعٝسٶا عٔ ايػًػ١ً اجلب١ًٝ  ايػطاٚات(

غالريبنل اجلٓالٛب بايؿالُاٍ  ًٜٚتكالٞ      _ اؾاام إٔ ايؿهالط٠ َعكٛيال١  

 ٚايت غاتبنل بايطٜام.   ؼلخڀ١ جس٠ مل اكلٓتكـ

ٚشيالو    ٜال١ أجاب ز. حاَس ايؿطاضٟ بأْ٘ قس ٜهٕٛ ٖٓاى أٚيٛ

 غه١ احلسٜس:مل ع ع٢ً ايٓخٛ ايتايٞ بايٓػب١ يًتٛغټ

 .جس٠ ايطٜام -1

 .زلطإ أبٗا ايطٜام -2

ٓىلالط هلالا نجالس٣ٚ اقتكالاز١ٜ     ٫ٚ أعتكالس إٔ غالهو احلسٜالس ٜٴ   

نْٛٗا خس١َ ْكٌ َثٌ َؿاضٜع ايڀطم. َثٌ ٖصٙ اكلؿالاضٜع   ؛َباؾط٠

 ٔ   ؿلٛهلالالا قالالٓسٚم ا٫غالالتثُاضات ايعاَالال١  ٚعالالاز٠ڄ  ٖالالٞ َؿالالاضٜع ٚطالال

 ٚعٛا٥سٖا تهٕٛ ع٢ً َس٣ طٌٜٛ.

       قالالالطا٠٤ مل بطْالالالاَج تڀالالالٜٛط ايكالالالٓاعات ايٛطٓٝالالال١ ٚاخلالالالسَات

 ايًٛجػت١ٝ:

اٱعالالال٬ٕ عالالالٔ ايربْالالالاَج مشالالالٌ إٔ  أٚنالالالذ ّ. أغالالالا١َ ايهالالالطزٟ

 طالالسا عٓالال٘ ز. ْاقالالطاغالالتثُاض١ٜ  ؾطقالال١ 65إقالالساض نتالالاب ضلالالٟٛ 

 َتٛؾط يسٜ٘ ٜٚكعب غطز ذلتٜٛات٘ ٖٓا.ٖٛ ٚ  ايكعٛز

ـ  ٚعًالال٢ ايالالطغِ َالالٔ اٖتُالالاّ ا    ؾالالإٕ   يربْالالاَج بتالالٛطغل ايٛولالالا٥

ْ٘ َٔ اٖتُاّ أعتباض اٖتُاَات ايربْاَج باايٓؿاهل ايعًُٞ يٝؼ َٔ 

 بطاَج أخط٣ مل ايط١ٜ٩.

نُا ٜبسٚ َٔ تؿاقٌٝ ايربْاَج إٔ إْؿالا٤ بٓٝال١ طتٝال١ جسٜالس٠     

يٝػت ٚاضز٠ مل ايربْاَج باعتباض إٔ اكلالسٕ ا٫قتكالاز١ٜ ايتابعال١ هل٦ٝال١     

ٕ  2ٚ 1 ٜٚٓبالع  2ٚ 1َسٕ اجلبٝالٌ   عإ ٚجٝال  ضابالؼ  مل ا٫قتكالاز١ٜ  ٚاكلالس

نالاؾ١ إػل َسٜٓال١ اكلًالو    ٱاٚاكلس١ٜٓ اكلٓٛض٠ ٚحا٥الٌ  عٓالس انتُاهلالا( ب   

 قس تهٕٛ ناؾ١ٝ. _ غًُإ قطب بكٝل
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  نالالصيو ؾإْالالال٘ يالالٝؼ ٖٓالالالاى ،كاؾالالال١ أٚ َعالالسٍ ٭جالالالٛض ايعُايالالال١   

ٚيهالالٔ ٖٓالالاى قٛاعالالس عاَالال١ ٜالالتِ اغالالتدساَٗا عٓالالس زضاغالال١ اجلالالس٣ٚ  

ٚإٕ نإ ٖصا ؿلط ؼلطح١ً تػالٝري    ١ا٫قتكاز١ٜ يًُؿاضٜع ايكٓاعٝ

 ا٥ـ.ولبايٓىلط يػٝاغات تٛطغل ايٛ

ا بڀبٝعالال١ احلالالاٍ  أْالال٘ َٗالالِ جالالسٽ ؾأعتكالالسٴ أَالالا َٛنالالٛع ايتُٜٛالالٌ

ٚطبٝعالالالال١ اكلؿالالالالاضٜع ا٫غالالالالتثُاض١ٜ إٔ تػالالالالتدسّ ايكٓالالالالٛات ايتًُٜٛٝالالالال١   

ؽلٜٛالٌ اكلؿالطٚع   إٔ ٜهالٕٛ   اكلتٛؾط٠ مل ايبًس اكلعين ٚيٝؼ بايهالطٚض٠ 

ٝٽالال َٝعاتٗالالا ايتٓاؾػالال١ٝ   إحالالس٣ٌ مل اكلًُهالال١ ٖالالٛ  ط ايتُٜٛالالا. ٚتالالٛؾڊشات

اكلُٗالالال١  ٚهلالالالصا مشالالالٌ ايربْالالالاَج ظٜالالالاز٠ ضأؽ َالالالاٍ قالالالٓسٚم ايتُٓٝالالال١    

ٚأنالالالاف َٓتجالالالات ؽلًٜٛٝالالال١    ًَٝالالالاضات ضٜالالالاٍ   125ايكالالالٓاعٞ إػل 

 جسٜس٠.

ـٴ عًالٔ عٓال٘ َٓالص َالس٠ ٚيهٓال٘        إٔ ٖصا ايربْالاَج قالس أڂ   ٚأنٝ

 ٜٓڀًالالل غالال٣ٛ اٯٕ  ٜٚتهالالذ َالالٔ حجالالِ ايربْالالاَج ْٚڀاقالال٘ ٬َحىلالال١    

ٛټ  ٍ ايٛطين.عسّ اخلًنل بغل ٖصا ايربْاَج ٚبطْاَج ايتخ

نالالصيو أعتكالالس ؾعًڄالالا إٔ ايطغالالّٛ ٫ تػالالِٗ مل جالالصب اكلػالالتثُط   

 ات.َٝع اضتؿاع ا٫حتٝاط ٛقٶاا٭جٓل ٫ٚ احملًٞ خك

ؾالإٕ غالٛم ايعُالٌ ضلتالاج أنثالط نالثريٶا         أَا َالٔ ْاحٝال١ ايعالسز   

 تٗاختككالالا حػالالب اكلڀًٛبالال١ ايعُايالال١ ٚتٛظٜالالع ًَٝالالٕٛ  6.1َالالٔ ايالالال  

أْ٘ باٱَهالإ   ٚإٕ نٓت أعتكسٴ أخط٣  بطاَج نُٔ ٜتِ ٚتأًٖٝٗا

تٛؾري ايتأٖٝالٌ اكلڀًالٛب إشا ْىلطْالا إػل إحكالا٥ٝات طًبال١ اجلاَعالات       

 ايع١ًُٝ.
ؾالالإْين أض٣ أْالال٘ يالالٝؼ يهالالٌ َؿالالاضٜع ايبٓٝالال١ ايتختٝالال١         أخالالريٶا

جالالالالس٣ٚ اقتكالالالالاز١ٜ َباؾالالالالط٠  بالالالالٌ ؿلهالالالالٔ إٔ تهالالالالٕٛ اجلالالالالس٣ٚ    

 شيو جس٣ٚ ت١ُٜٛٓ اجتُاع١ٝ. ا٫قتكاز١ٜ غري َباؾط٠  ٚأِٖ َٔ
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ٜٴال     طبنل ا٫غالتثُاض  أناف ز. قسق١ ؾانٌ أْال٘ نالإ ٜتُٓال٢ إٔ 

ٚاْػٝاب٘ ٚتهثٝؿ٘ بعٓكط ا٫غتكطاض ايصٟ ٜعترب َُٗا ٭ٟ دلتُالع  

اكلالالالا٤ ٚاهلالالٛا٤. تكالالالعٝس ٚتطؾالالالٝس ا٫غالالتثُاض ٜالالال٪ز٣ إػل زعالالالِ    أُٖٝالال١ځ 

ٚا٫ظزٖالالالالالالاض  ثُاضتا٫غالالالالالالتكطاض  ٚقالالالالالال٠ٛ ا٫غالالالالالالتكطاض تالالالالالالسعِ ا٫غالالالالالال

 عالالسّ  اٖالالٌ عٓكالالط ا٫غالالتكطاض مل _ ضأٜالالٞ مل _صلالالب  .قتكالالازٟا٫

 ٟ طًٌٝ جاز ٚعًُٞ ْٚاؾع ي٬غتثُاض. أ

نُا أ،٢ٓ أ. إبطاِٖٝ آٍ غٓإ ع٢ً تعطٜج ّ. أغا١َ ايهالطزٟ  

إْٓالا عٓالسَا ْالتهًِ عالٔ      :ع٢ً َؿّٗٛ أجٛض ا٭ٜسٟ ايعا١ًَ. ٚأناف

ع٢ً غالبٌٝ اكلثالاٍ ٚيالٝؼ     ؛تڀٜٛط ايكٓاعات يسٜٓا مل نٌ ااا٫ت

ؾهالِ    يٛجٝالا ٚؾتخٓالا اكلكالاْع   ٛؾًٛ ْكًٓا ايتهٓ  ايتك١ٝٓ :طاحلك

غالتهٕٛ َطتؿعال١  ٖٚالصا َالا       بالايڀبع  غغتهٕٛ تهًؿال١ اكلٓتجالات  

طلٝالالـ اكلػالالتثُطٜٔ. أَطٜهالالا ْؿػالالٗا ْكًالالت قالالٓاعاتٗا ايتكٓٝالال١ إػل     

ُٻالالٚأقالالبخت تٴ  ايكالالغل ٚايٝابالالإ ٭ٕ أجالالٛض  ؛ع مل َايٝعٜالالا ٚؾٝتٓالالاّج

 ا٭ٜسٟ ايعا١ًَ َٓدؿه١.  

ايتكٓٝالالالالات يٝػالالالالت اكلؿالالالاله١ً غالالالالٛا٤ َالالالالٔ حٝالالالال      إٔ ٚأعتكالالالالسٴ

 ا٫خالالالالالالااع أٚ ْكًالالالالالالٗا  اكلؿالالالالالاله١ً مل تكالالالالالالٓٝعٗا. كلكالالالالالالط  طبالالالالالال١څ 

ـلًٝالالال١ َالالالع تٛؾالالالٝبا ايعطبالالالٞ ٚؾالالالاضب ٚنالالالصيو غالالالٝاضات ايالالالال  بالالالٞ    

ُٻالالالالالالالاّ زبًٝالالالالالالالٛ(  تٴ ٓٻع ٚتٴج   ع بعالالالالالالالم ايتكٓٝالالالالالالالات مل َكالالالالالالالط  كالالالالالالال

ٌٻٚاكلٓتجالالالات تٴ ٚأغالالالعاضٖا َكبٛيالالال١ عًالالال٢ َػالالالت٣ٛ   تهًؿالالال١ڄ كالالالبذ أقالالال

َكالالالالالاْع مل طْالالالالالا ٣ ؾالالالالالطا١ٝ٥. ٚيالالالالالٛ ؾهډايؿالالالالالعب اكلكالالالالالطٟ نكالالالالالٛ

جٛض َٓدؿهالالال١ ؾهأْٓالالالا إٔ ٖٚٓالالالٛز بالالالٕٛ ٚقالالالٝٓٝٝٛآَالالالًٗا ؾٝتٜؿالالالػٿ

  ْؿعالالالالٌ ؾالالالال٦ٝٶا.   ْػالالالالتؿس غالالالال٣ٛ ايتالالالالٛطغل اجلػالالالالطامل ٚيالالالالٝؼ       

 ـ َٚٗٔ. ٥ايتُٟٓٛ ٚايكٓاعٞ بتٛؾري ٚولا
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ٕٻ    أكلاْٝالالالا ضحٻ  بالالالت باكلٗالالالاجطٜٔ يالالالٝؼ ٭ْٗالالالا إْػالالالا١ْٝ ٚيهالالالٔ ٭

أقالالٌ َالالٔ ايٓكالالـ َكاضْالال١    أجالالٛضِٖ نأٜالالسٟ عاًَالال١ َٓدؿهالال١ إػل    

غل ٭ْٗالالِ نالالأجٛض  ٝبا٭كلالالاْٞ  ٚتطاَالالب ضلالالاضب زخالالٍٛ اكلهػالالٝه  

ًِٗ حتال٢ يالٛ َٗالاجطٜٔ    ٚقاضت اكلكاْع تؿهٿال   أقٌ َٔ ا٭َطٜهإ

 غري ؾطعٝغل.

مل يكالالا٤ أتالالصنطٙ َالالع قالالاحب َاضنالال١ ْاٜالالو يٮحصٜالال١ طالالسا  

 1.51ْسْٚٝػالالٝا إ ٚمل يٮَطٜهالالٞ  يًػالالاع١ ز٫ٚض 12-6عالالٔ أجالالط  

 ١ًٝ. ز٫ٚض  غٓتات قً

إٔ ناؾالال١ ا٫غالالتثُاضات اكلككالالٛز٠  بالالعًالالل ّ. أغالالا١َ ايهالالطزٟ  

ٜعالين اضتؿالاع تهالايٝـ    َالا  ٖٚٛ   يًعُاي١ ؾ١اهثبيٝػت َػتدس١َ 

ؼلا ٜٓاغالب ايػالعٛزٜغل ٫ٚ ٜهالط اكلػالتثُطٜٔ. بكػال١ُ حجالِ        ايعاٌَ

ا٫غتثُاض اكلتٛقالع عًال٢ عالسز ايٛولالا٥ـ ٜتهالذ إٔ نالٌ ًَٝالٕٛ ضٜالاٍ         

ع اغالالالتثُاضات ايتكٓٝالالال١ ٖٚالالالصا َتٓاغالالالب َالالال   ا ٚولٝؿالالال١ ٚاحالالالس٠ضلالالالسٹ

 اكلتكس١َ.

ٟٻ َٓٗالا   َعًَٛال١ تأنالستٴ   أناف أٜهٶا أ. إبطاِٖٝ آٍ غٓإ؛ يس

ٚايؿالطا٤ عًال٢ اكلٛاقالع  ٖٚالٞ إٔ      ايػؿط َ٪خطٶا عٔ ططٜل حجٛظات

ّ احلجالالالٛظات أٚ اكلٓتجالالالات تالالالتػري   اكلٛاقالالالع ٚايتڀبٝكالالالات ايالالالت تكالالالسٿ   

ْٶالالا بسضجالال١ قالالػري٠ اعتُالالازٶ ْٶالالا بالالسضجات نالالبري٠ ٚأحٝا ا أغالالعاضٖا أحٝا

   ٍ ؾالالإٕ احلجالالع   عًال٢ َهالالإ اكلػالتدسّ. ؾايؿٓالالازم مل َكالالط نُثالا

يًػالالعٛزٟ أغًالال٢ َٓالال٘ يًُكالالطٟ أٚ ا٭ضزْالالٞ غالالٛا٤ عًالال٢ ايتڀبٝالالل أٚ     

ٝٽ ض تهًؿتٗالالا كالالسٻٕ اكلٓتجالالات تٴإا. نُالالا إٔ أحالالسِٖ قالالاٍ يالالٞ   ؾدكالال

حػالالب ايكالال٣ٛ ايؿالالطا١ٝ٥ يهالالٌ بًالالس  َٚالالٔ خالال٬ٍ اغالالتدساّ أَالالاظٕٚ  

طسٜس ايػالعط حػالب    بايؿعٌ خس١َ نبا٥ع يبعم اكلٓتجات ٚجستٴ
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بالالالس٫ٚض مل  آَتجٶالالال ٚنٝالالالـ ؿلهالالالٔ يالالالٞ إٔ أبٝالالالعٳ  اكلٓڀكالالال١ ٚايبًالالالس

 ٚؼل١٦ ز٫ٚض مل ايػعٛز١ٜ.  َكط

 :ايڀاق١ ايبؿط١ٜ مل اكلًُه١ ٚاكلؿطٚعات ايكٓاع١ٝ 

أٜالالٔ َٛقالالع َؿالالطٚع ٚعالالس    :َالالٔ جاْبٗالالا تػالالا٤يت ز. ٚؾالالا٤ طٝبالال١  

َالا   ٚضأٜالتٴ   ايؿُاٍ َالٔ ٖالصاغ ناْالت يالٞ ؾطقال١ إٔ ظضت اكلؿالطٚع      

ضلُالٌ اكلؿالطٚع    اا غالعٛزٜٽ ح ايكسض ٜٚطؾالع ايالطأؽ  ضأٜالت ؾالبابٶ    ٜؿط

ع٢ً نتؿٝ٘  َؿطٚع َس١ٜٓ َتها١ًَ شنطتين بأضاَهٛ  نالإ  

 شيو َٓص عس٠ غٓٛات  ٌٖ بسأ اكلؿطٚع مل ايعڀا٤غ

حكٝكالال١ َالالا ٜالال٪ضقين مل اكلؿالالطٚع ايكالالٓاعٞ ايعىلالالِٝ ٖالالٛ ايڀاقالال١  

       ِ ٜبالالسٚ ٚ  ايبؿالط١ٜ  نًٝالات ايتكٓٝال١ ٫ ؽلالاضٟ ٖالصا اكلؿالطٚع ايعىلالٝ

يالٞ إٔ ا٫بتعالالاا مل ااالا٫ت ايتكٓٝالال١ ايكالٓاع١ٝ نالالعٝـ  ؾُالٔ أٜالالٔ     

ڀالالالٞ حاجالالال١ ٖالالالصٙ اكلكالالالاْعغ ٖالالالٌ غالالالٓعتُس عًالالال٢ ايعُايالالال١    ػيٓالالالا إٔ ْٴ

ا٭جٓب١ٝ َط٠ أخط٣غ ٌٖ َعاٖس تالسضٜب غالابو ٚأضاَهالٛ عاَال١غ ٫     

ٞٳ ؾ نالالصيو ٚحتالال٢ يالالٛ ناْالالت   أعتكالالس ٛټ  ًالالٔ تعڀالال . عايعالالسز ٫ٚ ايتٓالال

ِټ  ٚع٢ً حس عًُٞ ٚايتالسضٜب ايالتكين يالٛظاض٠ ايتعًالِٝ       ايتعًِٝ   ن

ٟٿ  تڀٛضات مل ٖصا اااٍ. ٚيهٓٓا ٫ ْػُع عٔ أ

ٟ    مل ايػٝام ْؿػ٘ ٖالٌ ؿلهالٔ ضبالنل     :تػا٤ٍ ّ. حػالاّ  الري

َع خڀ١ إْؿا٤ ايرباَج ٱعالساز ايهالٛازض    ١غٝاغ١ ايتعًِٝ اكلػتكبًٝ

ٚؾا٤ طٝب١ أْ٘ ٫ بالس َالٔ ضبڀٗالا      ايبؿط١ٜ اكلڀًٛب١ ذل١ًٝغ عًكت ز.

َالالٔ ايعُالالٌ عًالال٢ ضؾالالع َػالالت٣ٛ قبالالٍٛ ايعُالالٌ ايالالتكين اكلٗالالين مل  ٫ٚ بالالس

قالالالس ٜهالالالٕٛ ضبالالالنل ٖالالالصا ايٓالالالٛع َالالالٔ ايتعًالالالِٝ      ٚمل ضأٜالالالٞ.  ااتُالالالع

باجلاَعالالالات اكلعطٚؾالالال١ مل اكلًُهالالال١ َالالالٔ بالالالاب طػالالالغل ايٓىلالالالط٠ إػل     

 اخلطٜج ٚظٜاز٠ إقباٍ ايؿباب ع٢ً ٖصٙ ايتدككات.
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إغالالالالااتٝج١ٝ ناًَالالالال١ يًٓٗالالالالٛم بالالالالايتعًِٝ ايالالالالتكين  إػل سلتالالالالاج 

 ٛاج١ٗ حاجات َؿطٚعٓا ايكٓاعٞ.كل

َٔ اكلِٗ أٜهٶا ايهؿـ عٔ ٖصٙ اكلٗاضات مل َطحًال١ َبهالط٠   

قالالس ٜٓكػالالِ ايتعًالالِٝ ايثالالاْٟٛ ايعالالاّ إػل عًُالالٞ   .ٚتؿالالجٝعٗا ٚتٛجٝٗٗالالا

 ٚأزبٞ ٚتكين َثًڄا  بسيڄا َٔ عًُٞ ٚأزبٞ ؾكنل  ٜٚهالٕٛ شيالو بٓالا٤ٶ   

 عًالال٢ اختبالالاض يًكالالسضات ٚاكلٗالالاضات  ،الالِ بعالالس شيالالو ٜتٛجالال٘ اجلُٝالالع إػل 

 اجلاَعات حػب ايتدكل.

ا مل ا٭عُالالاٍ  جالالسٽ  ٜٔاٖطاكلالال قابًالالت مل حٝالالاتٞ بعالالم ايؿالالباب    

 ٗ َتابعالالال١ ايتعًالالالِٝ اكلعتُالالالس عًالالال٢     ٫ٕٛ ٜػالالالتڀٝع ِايٝسٜٚالالال١  ٚيهالالالٓ

  ٗ ٗ أمل  ِايصانط٠ أٚ ا٭نالازؿلٞ  َٗالاضت   ٖٚالصٙ أٜهٶالا قالسض٠    ِٜالسٜ

َثًٗا َثالٌ ايكالسضات ايعًُٝال١      عؿجٻض ٚصلب إٔ تٴكسٻْٚع١ُ صلب إٔ تٴ

 َالالٔ ٪٣62. مل نالالثري َالالٔ زٍٚ أٚضٚبالالا َٚٓٗالالا ؾًٓٓالالسا ٜتٛجالال٘  ا٭خالالط

 ١َ إػل ايتعًِٝ ايتكين.ايعا ايثا١ْٜٛ خطصلٞ

ٚأٚنالالالذ ّ. حػالالالاّ  الالالريٟ إٔ دلتُعٓالالالا ٜؿتكالالالس يڀبكالالال١ شٟٚ      

ايٝاقات ايعضقالا٤  ٖٚالٞ ايڀبكال١ ايالت تتُتالع بالايتعًِٝ ايؿالين ٚاكلٗالين         

ٞ ٚتؿالالاله  يالالالصا ؾإْٓالالالا سلتالالالاج ياٜٚالالالج    ؛ٌ عُالالالاز أٟ دلتُالالالع قالالالٓاع

 ؿجٝع أ١ُٖٝ ايتعًِٝ ايؿين ٚاكلٗين مل دلتُعٓا.ٚت

ٚشنالالالالالط ز. خايالالالالالس بالالالالالٔ زٖالالالالالٝـ؛ إٕ غٝاغالالالالال١ ايتعًالالالالالِٝ ٖالالالالالٞ    

اخلڀالالالالٛهل ايعاَالالالال١ ايالالالالت تكالالالالّٛ عًٝٗالالالالا ايعًُٝالالالال١ ايتعًُٝٝالالالال١. ؾُالالالالٔ      

ا٭غالالالؼ ايعاَالالال١ ايالالالت ٜكالالالّٛ عًٝٗالالالا ايتعًالالالِٝ ت٦ٝٗالالال١ ؾالالالطم ايُٓالالالٛ         

أَالالالالالالاّ ايڀايالالالالالالب يًُػالالالالالالا١ُٖ مل تُٓٝالالالالالال١ ااتُالالالالالالع مل احلانالالالالالالط     

هٔ َالالالالالٔ ايعالالالالالٝـ ؾٝالالالالال٘ ٚاٱؾالالالالالاز٠ َالالالالالٔ ٖالالالالالصٙ  يٝالالالالالتُ  ٚاكلػالالالالالتكبٌ

 ايت١ُٝٓ ايت ؾاضى ؾٝٗا.
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َٚالالالٔ غاٜالالالات ايتعًالالالِٝ تعٜٚالالالس ايڀايالالالب بايكالالالسض اكلٓاغالالالب َالالالٔ       

اكلعًَٛالالات ٚايثكاؾالال١ ٚاخلالالربات ٚاكلٗالالاضات اكلدتًؿالال١ ايالالت  عالالٌ َٓالال٘    

ٛٶا عاًَڄالالا مل ااتُالالع. ٚيهالالٌ َطحًالال١ تعًُٝٝالال١ أٖالالساف َطتبڀالال١   عهالال

ا إٔ يًسٚيالال١. َٚالالٔ اكلٗالالِ جالالسٽ بإغالالااتٝجٝات ٚخڀالالنل ايتُٓٝالال١ ايعاَالال١  

طاجع ٖصٙ ايػٝاغات ايتعًُٝٝال١ ٚؾكڄالا يًُالتػريات ايتُٜٓٛال١ نط٩ٜال١      تٴ

قهالٝتٓا  مل ٛقالٞ بال٘   ْٴ َالا  ٖٚصا اكلدتًؿ١  ٚبطادلٗا 2232اكلًُه١ 

 ٖصا ا٭غبٛع.

نُا أنس أ. ذلُس ايسْسْٞ أْ٘ ٜؿاضى ز. ٚؾا٤ ؾُٝالا شٖبالت   

ًكالالالٓاعات إيٝالالال٘ َالالالٔ حٝالالال  عالالالسّ تالالالٛاؾط ايهالالالٛازض ايؿٓٝالالال١ يالالالسٜٓا ي  

 غؾهٝالالالـ ٖالالالٛ احلالالالاٍ بايٓػالالالب١ يًكالالالٓاعات اكلتكسَالالال١       ايتكًٝسٜالالال١

نصيو ؾإٕ ايكٓاع١ َٓىل١َٛ َعكالس٠ َالٔ اكلالٛاز ا٭ٚيٝال١ ٚ ٗٝعٖالا      

ؾٗالٌ يالسٜٓا ايكالٓاع١      ًػالٝاضات ي اي٬غتدساّ. ٖب أْٓا بٓٝٓا َكٓعٶ

ٌٖٚ يسٜٓا ختككات مل عًِ  غا٭غاغ١ٝ يػبو احلسٜس ٚتؿهًٝ٘

  إٕ ناْالت  metal casting and forgingَثًڄالا    اكلعازٕ ٚايعٓاقط

 غ  ٚعًّٛ أخط٣ ١َُٗ يًكٓاعalloyed١ اأٚ خًٝڀڄ َعازٕ ٚحٝس٠ڄ

 َٳ ٝٽايثٛض٠ ايكٓاع١ٝ ايطابع١ ٚ  ا:ٔ ٜسٜطٖا حاي

ايثالالالٛض٠ ايكالالالٓاع١ٝ َالالالٔ حالالالٍٛ َالالالا أؾالالالاض إيٝالالال٘ ز. ْبٝالالالٌ اكلبالالالاضى  

ٟ   ايطابع١ ٖالٌ ايالرباَج اكلڀطٚحال١ تػالِٗ مل      :تػا٤ٍ ّ. حػإ  الري

ٝٽتڀبٝكٗا ذل  ٕ ايثٛض٠ ايكالٓاع١ٝ ايطابعال١  إ :اغ أجاب ز. ْبٌٝ اكلباضىً

ايالالالالصنا٤ ايكالالالالٓاعٞ  ٚايبٝاْالالالالات  ١: تتهالالالالٕٛ َالالالالٔ عٓاقالالالالط ،٬،الالالال  

تؿالغل. ٚمل نالٌ عٓكالط عالٛا  بالصاتٗا تتالساخٌ        ايهد١ُ  ٚايبًٛى

ٝٿ  ِٻطٜٗا  ٚٚتتڀالالٛض بتػالالاضع رلٝالالـ حتالال٢ كلػالال عٓاقالالط اٱْتالالاج ؾ َالالٔ ،ٳالال

 ؛ؿٗالّٛ ايكالٓاعٞ ايػالابل   ايكٓاعٞ ؼلؿَٗٛٗا ايعاّ   تعس بٓؿؼ اكل
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َٳال ؾٚبايتايٞ  سٜط ايثالٛض٠ ايكالٓاع١ٝ   ٜال ٔ ايعكٍٛ ٚاٯي١ قبٌ ا٭ٜسٟ ٖٞ 

 ايطابع١.  

ل َالالالٔ قالالالخ١   ًتدالالالعٜٔ ٚايتخكڊالالال يتؿالالالغل ٖالالالٞ تكٓٝالالال١     ٚايبًالالالٛى

  ٚتالالالطخٝل ايتعالالالا٬َت ايطقُٝالالال١ مل اٱْاْالالالت بسضجالالال١ أَالالالإ عايٝالالال١

ٚزضج١ تؿؿري قس ٜهٕٛ َالٔ اكلػالتخٌٝ نػالطٖا مل ولالٌ ايتكٓٝالات      

نالالٌ  ٘تِ زاخًالالتالال٠ ايٝالالّٛ. ٖٚالالٞ عبالالاض٠ أٜهٶالالا عالالٔ قالالٓسٚم     اكلتالالٛؾط

ٝات َالٔ خال٬ٍ ْىلالاّ تكالين ٜتخالسا َالع ْىلالاّ تكالين َالع آيٝالات           ًايعُ

نالثري٠   اَالا ٜعالين إٔ َٗٓٶال   ٖٚالٛ  تسقٝل ٚتأنٝس زٕٚ تسخٌ بؿالطٟ   

غٛف ختتؿٞ َٔ ايٛجٛز ٚبايتالايٞ ٚولالا٥ـ بالاكل٬ٜغل  َٚالٔ نالُٓٗا      

يالالٔ ٜهالالٕٛ هلالالا  _ عًالال٢ غالالبٌٝ اكلثالالاٍ _عًُٝالالات احملاغالالب١ ٚاكلطاجعالال١ 

ِٻٚ  ٚجٛز  ٚاكلبٝعالات   ٫ حاج١ يًُطاجعال١ ٚايتالسقٝل احملاغالل    َٔ ،ٳ

 اٯ٫ت تتخسا َع اٯ٫ت.إٔ ٜعين ٖٚٛ َا   ٚايعًُٝات اٱزاض١ٜ

 :تٛطغل ايكٓاعات ايتكًٝس١ٜ 

ايكٓاعات ايتكًٝس١ٜ  أنس ز. حاَس ايؿطاضٟ أْٓا ْطٜس تٛطغلٳ

اج١ هلا. ايكه١ٝ نٝالـ  اكلٛجٛز٠ مل ايسٍٚ ايكٓاع١ٝ ٚايت سلٔ  

و تًو ايكٓاعات يسٍٚ ايعالا  ايثايال    ايت ؽلٓع ؽلًڊ ْتجاٚظ ايكٝٛزٳ

ٟٳ ايالالالسٍٚ مل ايثالالالٛض٠ ايكالالالٓاع١ٝ   ايٓالالالاَٞ(... ٖٚالالالصا ٫ ؿلٓالالالع إٔ زلالالالاض

ـٳ ٞ اجلٗٛز  ايطابع١ َٚا بعسٖا  ْٚهاع ايالت   ايكٝالٛز  تًالو  ْؿالو  نال

تؿطنالالالٗا ايالالالسٍٚ ايكالالالٓاع١ٝ عًالالال٢ ايالالالسٍٚ ايٓاَٝالالال١ مل ْكالالالٌ أغالالالطاض     

 يكٓاع١ اكلتكس١َ.ا

بُٝٓا ٜط٣ أ. إبطاِٖٝ آٍ غٓإ أْ٘ يٝػت ٖٓالاى أغالطاض  ٚإؾلالا    

جس٣ٚ ٜٓىلط هلا اكلػتثُط  ٚايكالٓاعات ايتكًٝسٜال١ أٚ غالري ايتكًٝسٜال١     

ّ َٓتجالات. ٚايتكالٓٝع ايعػالهطٟ غالٝهٕٛ أغالطع      مل ايٓٗا١ٜ غتكسٿ
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ٕ    ؛ ٚأنرب ٚيالٔ ٜكالٓع إ٫     ٭ٕ َا ٜٓتج٘ يال٘ عُٝالٌ َعالطٚف َٚهالُٛ

 ٌُٝ.َا ٜطٜسٙ ايع

عًالالل ز. حاَالالس ايؿالالطاضٟ بالالإٔ زٍٚ     ٚيتٛنالالٝذ ؾهالالط٠ ايكٝالالٛز 

ٞ  _هالالا اجلٓٛبٝالال١  ٜأَط نالالت عًٝٗالالا  طڇؾڂ _ نبكٝالال١ زٍٚ ايعالالا  ايٓالالاَ

بالالٌ ايالالسٍٚ ايكالالٓاع١ٝ اكلتكسَالال١ يتالالٛطغل ايتكٓٝالال١    ؾالالسٜس٠ َالالٔ قٹ  قٝالالٛزٷ

ٝٽالالال   ا  َٓالالالص ايكالالالطٕ اكلانالالالٞ َالالالٔ خالالال٬ٍ غالالالٔ      ٚإعالالالاز٠ إْتاجٗالالالا ذلً

ٚحكالالالٛم   ا٫خالالالااع اتنالالالربا٤؛ ايتؿالالالطٜعات ٚايكالالالٛاْغل ايكالالالاض١َ  

  ٚا٫تؿاقٝالالالات  ٚغالالالط١ٜ ايكالالالٓع١  اكلًهٝالالال١ ايؿهطٜالالال١ ٚتػالالالجًٝٗا 

ٖالٛ َٛنالٛع   ٚخل  إ ٚايتخهِ مل اكلٓىلُالات ايسٚيٝال١ شات ايع٬قال١...   

قالًب اقتكالازٖا ٚيالٝؼ     ٭ْال٘ ؿلالؼټ  ؛ اؽ يًالسٍٚ اكلٓتجال١ يًتكٓٝال١   حػٻ

َالالٔ ايػالالٌٗ إٔ تؿالالطهل مل ًَهٝتالال٘ َٚعطؾالال١ غالالط قالالٓعت٘  إ٫ أْالال٘ مل 

رئٜ بايطغِ َٔ تًو ايكٝٛز بطظت بعم زٍٚ أَطٜها ايعكسٜٔ ا٭خ

اجلٓٛبٝالال١ نكالال٠ٛ اقتكالالاز١ٜ َٓاؾػالال١ َٚالال٪،ط٠ مل ايكالالٓاع١ اكلتكسَالال١   

 ٚايثك١ًٝ نايرباظٌٜ  ٚبسأت َٓتجاتٗا تػعٚ أغٛام ايعا .

نٝـ ْػتڀٝع إٔ ْػالتؿٝس َالٔ  الاضب اٯخالطٜٔ مل      :ٚأتػا٤ٍ

دلالاٍ   ؾو بعم تًو ايكٝٛز يهٞ ٜٓجذ ٖالصا ايربْالاَج ايڀُالٛح مل   

ٖالالصا  ٔتالالٛطغل ايتكٓٝالال١ بٛجالال٘ خالالامغ مل ايػالالٝام ْؿػالال٘ ٚإجابالال١ عالال     

إٔ شيالالالو للهالالالٔ َالالالٔ خالالال٬ٍ    ٜٞالالالط٣ أ. ذلُالالالس ايسْالالالسْ   ايػالالال٪اٍ

ٔ ٜٛاؾالالالل عًالالال٢ تالالالٛطغل ايتهٓٛيٛجٝالالالا    ايؿالالالطانات احلكالالالط١ٜ كلځالالال 

ٚاكلؿاضن١ مل بطا٤ات ا٫خالااع إٕ ناْالت زٚيڄالا أٚ ؾالطنات  َالع      

اى اغالترياز َالٔ   ضؾع ايتعإٚ ايتجالاضٟ َالع ٖالصٙ ايالسٍٚ إٕ نالإ ٖٓال      

 ايؿطنات أٚ ايسٍٚ. 
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ا ٚنالالصيو َالالٔ خالال٬ٍ ا٫غالالتثُاض مل احلانالالٓات ايعًُٝالال١ ؾالالطقڄ  

        ٚ مل ٚغطبٶالا  ٚؾالطا٤ ْػالب١ َػالٝڀط٠ قبالٌ إٔ تكالٌ كلػالت٣ٛ ايتجالاض  

إزضاج ٖالالصٙ احلانالالٓات مل غالالٛم اكلالالاٍ طالالت تكالالٓٝـ   ٘ايٛقالالت ْؿػالال

ًتالالالساٍٚ  ٚتؿعٝالالالٌ احلانالالالٓات يَٓؿكالالالٌ عالالالٔ ايؿالالالطنات اكلسضجالالال١ 

ٗالا َالٔ   ؾٝٚا٫غالتثُاض   ١ا٭ اا مل زاخٌ اكلًُهاخلاق١ َٚطانع 

ٔ ٜتعالإٚ َالٔ   ايكڀاعغل احلهَٛٞ ٚاخلام  ٚإعڀا٤ ا٭ؾهال١ًٝ كلځال  

ٚزٍٚ   انايٝابإ ٚايكالغل ٚنٛضٜالا ٚغريٖالا ؾالطقڄ     ١؛ايسٍٚ اكلتكسَ

 با ٚا٭َطٜهٝتغل غطبٶا. ٚأٚض

باٱناؾ١ إػل تبين ايٓٛابؼ َٔ ايڀًب١ ايعطب مل ايػطب ٚايالسٍٚ  

ؾٗالالصا ٜهالالٝـ   ٫غالالتٝعابِٗ ٚ ٓٝػالالِٗ اتنالالٓاا٤ حٚإْؿالال  ايعطبٝالال١

ٔ ضلتاجٕٛ ؽلٜٛالٌ ٱنُالاٍ   يًُجتُع  ٚايبخ  عٔ ايٓٛابؼ للډ ،طا٤ٶ

ٚبٗالصا ْؿالاضى    ؛زضاغاتِٗ ايعًٝا أٚ أ اا َا بعالس ايسضاغالات ايعًٝالا   

 خااع أٚ انتؿاف نًُه١ٝ ع١ًُٝ ٚضأياي١ٝ.امل أٟ 

 :بطْاَج تڀٜٛط ايكٓاع١ َٚعٜس َٔ احلًٍٛ اكلكاح١ 

أٚنالالذ ز. َػالالاعس احملٝالالا إٔ ٖالالصا ايربْالالاَج ايالالصٟ ٜؿالالتٌُ عًالال٢ 

احملؿالعات ٚايٛعالٛز َالع أْال٘ جالع٤ َالٔ بالطاَج ايط٩ٜال١          َٔ إط٬م عسز

ٔ عٓ٘ غابكڄا إ٫ أْ٘ ٜأتٞ مل إطاض نعـ أٚ ضنٛز اقتكالازٟ   اكلعًځ

  عٵالالمل بٳ ظ إَهاْٝالال١ إٔ ٜهالالٕٛ هلالالصٙ احملؿالالعات أ،الالطٷ    َالالا ٜعالالعٿ ٖٚالالٛ 

 حطاى اقتكازٟ جٝس.

ضتؿالالاع ايعا٥الالسات ايٓؿڀٝالال١ خالال٬ٍ   َالالٔ اطغِ عًالال٢ ايالال اكلًُهالال١ ؾ 

ُٻ ا ٜٴايػٓٛات اكلان١ٝ إ٫ أْٗالا عاْالت َالٔ ايتالأ،ريات ايػالًب١ٝ للډال       ٢ ػال

ٓٝالالت بالال٘ ايكٝالالاز٠   يالالصا نالالإ َالالٔ أٖالالِ َالالا عٴ    ؛باٱزَالالإ عًالال٢ ايالالٓؿنل  

ٝت بط٩ٜالالال١ ُٿايػالالعٛز١ٜ َالال٪خطٶا ٖالالٛ تڀبٝالالل خڀالال١ طًٜٛالال١ ا٭جالالٌ غٴالال        
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ضات ٚايالالالسخٌ بككالالالس طكٝالالالل ايتٓالالالٛع مل ايكالالالاز    2131اكلًُهالالال١ 

 اٱْتاج١ٝ. تٜٓٛع ايكاعس٠  ِٻَٚٔ ،ٳ  احلهَٛٞ

َالالٔ أنالالرب ايالالسٍٚ اكلٓتجالال١ ٚاكلكالالسض يًالالٓؿنل مل      اكلًُهالال١ تعالالسټ  

يالصا ؾايػال٪اٍ ايالسا٥ِ     ؛ؾٗٞ ؽلًو احتٝاطٝالات ْؿڀٝال١ ٖا٥ًال١     ايعا 

تػالالتُس َالالٔ حٝالال    ٚا يًالالٓؿنل اكلٗالالِ.. َازاَالالت اكلًُهالال١ بًالالسٶا َٓتجٶالال    

  ٘ ٌټغالال ٗالالٌؾ  ايٛاقالالع إٜطازاتٗالالا اكلايٝالال١ َٓالال عالالاْٞ للالالا عاْالالت َٓالال٘   تٴ تىل

يًالالٓؿنل أٚ غالالريٙ َالالٔ اكلالالٛاضز ايڀبٝعٝالال١ َالالٔ       ٠ضَعىلالالِ ايالالسٍٚ اكلكالالسٿ  

تأ،ريات غًب١ٝ ع٢ً اقتكازٖا بطغِ اخالت٬ف حايتٗالا ٚؾكڄالا يڀبٝعال١     

 غتطنٝب١ اقتكازٖا

هٝؿٝالال١ ييالالصا ٫ بالالس إٔ تػتخهالالط احلًالالٍٛ اكلكاحالال١ ٚايٓاجعالال١     

قتكالاز١ٜ َالع طالسٜات    تعاٌَ ايسٍٚ ايٓؿڀ١ٝ َٔ خ٬ٍ غٝاغاتٗا ا٫

ايػالالالٛم ايٓؿڀٝالالال١ َٚالالالع ايتكًبالالالات ايهالالالبري٠ مل ايعا٥الالالسات ايٓؿڀٝالالال١.    

إػل طبٝعالال١ ايكالالِٝ ا٫جتُاعٝالال١ ايالالت تؿالالهًت يالالس٣ ايؿالالطز       إنالالاؾ١ڄ

بػبب ضٜع١ٝ ايسٚي١  اٙ ايؿالعب ٚاٱزَالإ ايٓؿڀالٞ  ٚشيالو بػالطم      

ايٛقٍٛ يٓجاح حكٝكٞ تكٛز إيٝ٘ خڀ١ ع١ًُٝ ٚغٝاغالات اقتكالاز١ٜ   

َالالالإ ايٓؿڀالالالٞ بؿالالالهٌ ٜػالالالِٗ مل تٜٓٛالالالع ايكاعالالالس٠  تبعالالالسٖا عالالالٔ اٱز

 ا عٔ ايكٌٗٝ اٱع٬َٞ.اٱْتاج١ٝ ٚتٜٓٛع َكازض زخًٗا بعٝسٶ

ّٳٖالالالٌ ٖالالالصٙ ايالالالرباَج ٚاحملؿ الالال :ايػالالال٪اٍ اٯٕ  عات ايهالالالبري٠ ايٝالالالٛ

ؿلهالالٔ ايٓىلالالط إيٝٗالالا عًالال٢ أْٗالالا ذلؿالالعات بعٝالالس٠ عالالٔ ٖالالصا اٱْتالالاج       

قتكالاز  ٖصا ٖٛ ايػ٪اٍ احلكٝكٞ كلعطؾ١ َس٣ ع٬قتٓا با٫ ايٓؿڀٞغ 

ٛټ        ع حكٝكالالٞ  ايٓؿڀالالٞ  َٚالالا إشا نالالإ ٖٓالالاى ؾعًڄالالا عُالالٌ ٱصلالالاز تٓالال

 ٚإصلاز قٛاعس إْتاج١ٝ أخط٣.
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ٖالالالصٙ احملؿالالالعات ٚايٛعالالالٛز ٖالالالٞ ا٭َالالالٌ بايؿعالالالٌ مل إٔ تالالالٓجذ مل 

عٓا عًالال٢ بساٜالال١ ايڀطٜالالل  ؾٗالالٌ غالالٝهٕٛ ٖٓالالاى بالالطاَج يتكٜٛالال١     نٵالالٚٳ

َٗالالاضات ايعُالالالٌ يالالالس٣ ايؿالالالطز ايػالالعٛزٟ نالالالٞ ٜالالالط٣ اكلػالالالتثُطٕٚ مل   

ٖالساف  ايكالسض٠ عًال٢ ايٛقالٍٛ إػل طكٝالل ا٭     اضج بساٜال١ځ ايساخٌ ٚاخلال 

 غاحلكٝك١ٝ

ٕ إإػل أٟ َس٣ ؿلهالٔ إٔ ْكالٍٛ    نُا إٔ َٔ اكلِٗ ٖٓا َعطؾ١ 

ٖٓالالاى َ٪ؾالالطات حكٝكٝالال١ ْػالالتڀٝع اغالالتدساَٗا يتكالالِٜٛ  طبالال١ ٚأ،الالط 

ٚايٛعالالالالٛز يًُػالالالالا١ُٖ مل طكٝالالالالل ٖالالالالصا ايتٓالالالالٛع      عاتٖالالالالصٙ احملؿ الالالال 

 .كٝك١ٝيٮٖساف احل ا٫قتكازٟ  ٝ  تهٕٛ ذلكك١ڄ

عات نٝالالـ ؿلهالالٔ إٔ ْالالٓجذ مل تكالالِٜٛ ٖالالصٙ احملؿ الال    ٚبايتالالايٞ

قالالالازض٠ عًالالال٢ إٔ تػالالالِٗ مل تٛغالالالٝع حكٝكالالالٞ مل ايكاعالالالس٠       نْٛٗالالالاٚ

ا كلبالالالالسأ تععٜالالالالع ايؿالالالالؿاؾ١ٝ   اٱْتاجٝالالالال١ ايكالالالالٓاع١ٝ ٚايعضاعٝالالالال١ ٚؾكڄالالالال  

جٗالالالالع٠ ايطقابالالالال١ ٚتڀالالالالٜٛط ايب٦ٝالالالال١ ايتؿالالالالطٜع١ٝ   أٚاحلٛنُالالالال١ ٚزعالالالالِ 

 غٚايكا١ْْٝٛ

َالالالالٔ خالالالال٬ٍ   ١ايػالالالالًعٝ ؾالالالالإٕ تٛغالالالالٝع ايكالالالالازضات    زٕٚ ؾالالالالو

ض٠ يًدالالالاضج أٚ تٜٓٛالالالع ا٭غالالالٛام اخلاضجٝالالال١ بالالالسيڄا ز ايػالالالًع اكلكالالالسٻتعالالالسټ

 _ َالالالٔ ا٫عتُالالالاز عًالالال٢ تكالالالسٜط غالالالًع١ ٚاحالالالس٠ تتالالالأ،ط غالالالًبٶا ٚإصلابٶالالالا 

غالالالالالٝهٕٛ ٖالالالالالٛ ايتٜٓٛالالالالالع ا٫قتكالالالالالازٟ ؼلؿَٗٛالالالالال٘ ايٛاغالالالالالع  ٖٚالالالالالٛ  

غٝاغالالالالال١ تُٜٓٛالالالالال١ تكالالالالالّٛ عًالالالالال٢ اغالالالالالتػ٬ٍ نالالالالالٌ اكلالالالالالٛاضز اكلتاحالالالالال١   

ي٬قتكالالالالالاز. ؾًعالالالالالٌ ٖالالالالالصٙ ايالالالالالرباَج  يتٛغالالالالالٝع ايكاعالالالالالس٠ اٱْتاجٝالالالالال١ 

 .ٚاحملؿعات تؿٞ بصيو

 :َثالالالٌ  ٖٓالالالاى زٍٚ زلخالالالت مل  اضبٗالالالا مل تٜٓٛالالالع اقتكالالالازٖا 

ٚغريٖالالالالالا.  َٚايٝعٜالالالالالا...  ٚإْسْٚٝػالالالالالٝا  ٚاكلهػالالالالالٝو  غالالالالالٓػاؾٛضا
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إش   اٱؾهاٍ احلكٝكٞ ٖٛ ا٫خالت٬ف مل ايب٦ٝال١ ا٫جتُاعٝال١ يالسٜٓا    

 ٜكعب ٚجٛز ا٭ٜسٟ ايعا١ًَ ايطخٝك١.

تعتُس ع٢ً ،١،٬ ذلاٚض ض٥ٝػال١: دلتُالع    2131ض١ٜ٩ اكلًُه١ 

ٚٚطٔ طُٛح. ٚطكٝل ٖالصٙ ايط٩ٜال١ ٜكالّٛ      ٚاقتكاز َعزٖط  حٟٝٛ

 تٛقع إٔ ٜهٕٛ هلا زٚضٷع٢ً تٓؿٝص عسز َٔ ايرباَج ايتٓؿٝص١ٜ ايت ٜٴ

  مل طكٝل أٖساؾٗا. ٚايتخسٜات ايت تٛاج٘ تڀبٝل ايط٩ٜال١ َتعالسز٠  

ٚ َٔ أبطظٖا ايعٌُ ع٢ً تطؾٝس ٚختؿٝم اٱْؿالا  َالٔ  م احلهالَٛٞ  

ِٻ ّ عات زٕٚ تكالالسټْؿالالام إشا اغالالتُط عًالال٢ ؾالالهٌ ذلؿ الال ؾالالإٕ ٖالالصا اٱ  ،ٳالال

ٚبايتالايٞ ؾالإٕ أٟ ختؿالٝم هلالصٙ       اغٝهٕٛ اغالتُطاض شيالو نالطٚضٜٽ   

٘  احملؿ الال  تالالأ،ريٷ - بالال٬ ؾالالو  - عات أٚ عالالسّ طكٝكٗالالا غالالٝهٕٛ يالال

ّٳ  غالالًلپ  عًالال٢ ا٫قتكالالاز ٚعًالال٢ ايطنالالٛز ايالالصٟ أقالالبخٓا ْعٝؿالال٘ ايٝالالٛ

َثالالالالالٌ ا٫شلؿالالالالالام مل ايالالالالالسخٌ اكلتالالالالالاح     ْٚالالالالالط٣ بعالالالالالم َىلالالالالالاٖطٙ  

ى ْؿام احلهَٛٞ ايالصٟ ضلالطٿ  َٔ نعـ اٱ كًٌللا ٜ  ي٬غت٬ٗى

شلؿالام َػالا١ُٖ ايسٚيال١ مل    اٖٚٛ َا ٜعالين   ؛ايٓؿاطات ا٫قتكاز١ٜ

ْؿالالالام ا٫غالالالت٬ٗنٞ  ايٓالالالاتج احملًالالالٞ ْتٝجالالال١ ايتٛقالالالـ أٚ تأجٝالالالٌ اٱ   

  ٚا٫غتثُاضٟ. 

ّٳ اٱٜالالطازات  ٜ٪نالالس اغالالتُطاض غالالٝڀط٠ ٜبالالسٚ يالالٞ إٔ ايٛاقالالع ايٝالالٛ

ٖٚالصا مل َعىلالِ ايػالٓٛات      ايٓؿڀ١ٝ ع٢ً إـلايٞ اٱٜالطازات ايعاَال١  

ٔ ايالالصٟ طالالطأ مل بعالالم اٱٜالالطازات غالالري    اكلانالال١ٝ. َٚالالع ٖالالصا ايتخػټالال  

ٓىلالط إيٝٗالا عًال٢ أْٗالا أضقالاّ دلالطز٠ ٫       ايٓؿڀ١ٝ  ٚٚجٛز أضقاّ ضؼلا ٜٴ

ٚايػالالبب مل شيالالو إٔ اشلؿالالام   ضتؿالالاع ْػالالبتٗا اكل٦ٜٛالال١اتتٓاغالالب َالالع 

ع ْػالالب١ َػالالا١ُٖ اٱٜالالطازات غالالري ايٓؿڀٝالال١ زٕٚ عاَالال١ ضؾځالالاٱٜالالطازات اي

إػل نالالعـ اغالالتُطاض َػالالا١ُٖ ايكڀالالاع  إنالالاؾ١ڄ  ايعٜالالاز٠ مل حجُٗالالا
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%. 2.6ايعضاعالالالٞ مل ايٓالالالاتج احملًالالالٞ اٱـلالالالايٞ حٝالالال    تتجالالالاٚظ      

 إػل إٔ ْػالالب١ َػالالا١ُٖ ايكالالٓاع١ ايتخًٜٛٝالال١ ٫ تالالعاٍ نالال١ًٝ٦ڄ    إنالالاؾ١ڄ

ٝالال    تتجالالالاٚظ  أَالالٛاٍ طا٥ًالال١ ح  طف عًٝٗالالا َالالٔ   ا ضغالالِ َالالا قٴالال   جالالسٽ 

ٌٷطػټالال ٖٚالالٛ  2217 عالالاّ مل 12.2٪ ٔ مل ٜعالالٛز إػل ايتخػټالال  ٔ قًٝالال

 ٔ مل ايكٓاعات ا٭خط٣.ٚيٝؼ ايتخػټ  قٓاع١ تهطٜط ايعٜت

إشٶا ؾإٕ ايُٓٛ مل ايٓاتج احملًٞ اٱـلايٞ ٜػالري جٓبٶالا إػل جٓالب    

  ٞ َالالا ٜالالسٍ عًالال٢ إٔ ايالالٓؿنل ٖالالٛ    ٖٚالالٛ   َالالع ايُٓالالٛ مل ايكڀالالاع ايٓؿڀالال

 ى ا٫قتكاز.خطٿاكله١ٓٝ ايت تٴ

َػالالالا١ُٖ ايكالالالازضات  اشلؿالالالام ٖٚالالالٛ أَالالالط آخالالالط أٜهٶالالالا  ٚةالالال١ 

بايٓػالالالب١ ٱـلالالالايٞ ايكالالالازضات. أنالالالـ هلالالالصا تعاٜالالالس    غالالالري ايٓؿڀٝالالال١ 

َالالالا ٜعالالالعظ  ٖٚالالالٛ   ايالالالٛاضزات َالالالع تعاٜالالالس ايكالالالازضات غالالالري ايٓؿڀٝالالال١    

٫ تالالالالالعاٍ ايكالالالالالازضات ايٓؿڀٝالالالالال١    َػالالالالالأي١ اٱزَالالالالالإ ايٓؿڀالالالالالٞ  إشا   

ع إٔ ٖٓالالالالالاى عايٝالالالالال١ َكاضْالالالالال١ بإـلالالالالالايٞ قالالالالالازضات اكلًُهالالالالال١. َٚالالالالال

 ٣عالالالعْػالالالب١ اٱٜالالالطازات ايٓؿڀٝالالال١ إ٫ إٕ شيالالالو ٜٴ  مل  اا قًًٝڄالالالاشلؿانٶالالال

إػل ؾالالالالالالطم ايطغالالالالالالّٛ ٚايهالالالالالالطا٥ب ٚخؿالالالالالالم اٱعاْالالالالالالات ٚظٜالالالالالالاز٠   

أغالالالالعاض اكلٓالالالالاؾع ايعاَالالالال١  َٚالالالالع شيالالالالو ؾٗٓالالالالاى َ٪ؾالالالالطات َبس٥ٝالالالال١     

 إصلاب١ٝ َع بسا١ٜ تڀبٝل ايط١ٜ٩.

ٕٻ بٝالالالالٛت اخلالالالالرب٠ اكلايٝالالالال١ ايعاكلٝالالالال١ نكالالالالٓسٚم ايٓكالالالالس  نُالالالالا أ

ؾٝالالالالتـ يًتكالالالالٓٝـ ٚنايالالالال١ ٚنايالالالال١ َالالالالٛزٜع ٚ أٚ ٚيٞٚايبٓالالالالو ايالالالالس

ٟ  ا٥٫تُالالالاْٞ أعڀالالالت ْىلالالالط٠ڄ  ٚضؾعالالالت   إصلابٝالالال١ ي٬قتكالالالاز ايػالالالعٛز

غالالالكـ َعالالالالس٫ت ؾلالالالالٛ ٚطػالالالالغل ب٦ٝتٗالالالا ا٫غالالالالتثُاض١ٜ  ٖٚالالالالصا َالالالالا   

 ظ ا٭ٌَ ٚاغتؿطاف اكلػتكبٌ اكلؿطم بإشٕ اهلل.ٜععٿ
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 :التوصياا 

تهالالالٜٛٔ قاعالالالس٠ بٝاْالالالات يًهالالالٛازض ايٛطٓٝالالال١ َالالالٔ ايعالالالاًَغل أٚ       .1

اعالالالالسٜٔ  يػالالالالٗٛي١ اغالالالالتكڀابِٗ َٚؿالالالالاضنتِٗ مل أعُالالالالاٍ   اكلتك

 ايربْاَج.

ٛټ   .2 ضات اكلعطؾٝالالال١ تڀالالالٜٛط ايػٝاغالالال١ ايتعًُٝٝالالال١ يتتٓاغالالالب َالالالع ايتڀالالال

 .2232ٚاكلٗاض١ٜ كلتڀًبات ايت١ُٝٓ ٚبطاَج ض١ٜ٩ اكلًُه١ 

أنالرب   اإعڀا٤ اجلاَعات َٚطانع ا٭ اا ٚايتڀٜٛط ؾٝٗالا زٚضٶ  .3

ٚإٔ تالالتِ عكالالس  يًُؿالالاضن١ مل ٖالالصا ايربْالالاَج ايڀُالالٛح   اٚض٥ٝػٶالال

 ؾطانات بٗصا اخلكٛم.

أٚ ٘ ايربْاَج ا٫غالتخٛاش عًال٢ ايؿالطنات    إٔ ٜهٕٛ نُٔ تٛجټ .4

اكلكاْع مل بعم ايسٍٚ ايت يسٜٗا َؿه٬ت َاي١ٝ نايالسٜٕٛ  

و حكالالالالٛم اكلًهٝالالالال١ ايؿهطٜالالالال١ إػل ؽلًڊالالالال أٚ اٱؾالالالال٬ؽ  إنالالالالاؾ١ڄ

 ٚبطا٤ات ا٫خااع.

ت ضغالالِ خڀالالال١ نالالُٔ ايربْالالالاَج يتجالالاٚظ ايكٝالالالٛز أٚ ايعكبالالات ايالالال     .5

 تؿطنٗا ايسٍٚ ايكٓاع١ٝ مل ْكٌ ٚتٛطغل ايتك١ٝٓ يًسٍٚ ايٓا١َٝ.

ؿام طسٜس َطاحٌ ظَٓٝال١ يتخكٝالل أٖالساف ايربْالاَج اتػالاقڄا      ٜٴ .6

  يًٛقالالٍٛ إػل 2131َالالع ايػالالٓٛات ايكازَالال١ يًٛقالالٍٛ إػل ض٩ٜالال١  

 تهاٌَ َٓؿٛز.

إْؿالالا٤ حانالالٓات عايٝالال١ ايهؿالالا٠٤  يكالالكٌ ايهؿالالا٤ات ايبؿالالط١ٜ  .7

ٞٸ  اكلػالالتٗسؾ١ يًعُالالٌ مل ايربْالال  مل  اَج بعالالس إٔ ٜالالتِ تالالسضٜبِٗ ا٭ٚيالال

َطانالالالع ايتالالالسضٜب اكلتدككالالال١ يًكالالالٓاع١ اكلتڀالالالٛض٠ ٚاخلالالالسَات  

 احلانٓات ب٦ٝات ؾهط١ٜ َتكس١َ. عسټحٝ  تٴ  ايًٛجػت١ٝ

ا٫ٖتُالالالاّ بسضجالالال١ أنالالالرب بايؿالالالخٔ ايالالالربٟ ٭ُٖٝتالالال٘ مل قڀالالالاع       .8

 ايًٛجػتٝات راْب خسَات ايػه١ احلسٜس ٚاكلاٚ.
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ٜػالُذ هلالا باكلٓاؾػال١ َالع اكلالٛا٧ْ      تڀٜٛط قٛاعس عٌُ اكلالٛا٧ْ ؼلالا    .9

 مل َٓڀكتٓا.

ختالالاش اٱجالالطا٤ات ا٭ٚيٝالال١ يًبالالس٤ مل تٓؿٝالالص جػالالط اكلًالالو غالالًُإ  ا .11

 إشا   ٜتِ ايبس٤ ؾٝ٘.  ايػعٛز١ٜ َكط(

إجطا٤ زضاغات جس٣ٚ أٚي١ٝ يًُؿاضٜع ا٫غتثُاض١ٜ مل ايربْاَج  .11

ٚتٛظٜعٗالالالالا بالالالالسٕٚ َكابالالالالٌ يالالالالتعِ ايؿا٥الالالالس٠ يًجُٝالالالالع ٚنػالالالالبٶا       

َٻ  ١ً.كلؿاضنات ٚط١ٝٓ َ٪

غالالالالًٛب عُالالالالٌ ٦ٖٝالالالال١ ايكالالالالازضات ٚبٓالالالالو ايكالالالالازضات   أتڀالالالالٜٛط  .12

 يٝتٓاغب َع َتڀًبات ايربْاَج.

ّ ايعُالالالٌ مل ايربْالالالاَج ا عالالالٔ تكالالالسټإعالالالساز تكطٜالالالط ْٚؿالالالطٙ ؾالالالٗطٜٽ .13

كالال٘ ايربْالالاَج أٚيڄالالا  حكډ طالال٬ع اكلػالالتثُطٜٔ عًالال٢ َالالا  َٚبازضاتالال٘ ٱ

 بأٍٚ.

ٗالال١ يًكڀالالاع ايتأنالالس َالالٔ إٔ ا٫غالالتثُاضات اكلػالالتٗسؾ١ ٖالالٞ َٛجٻ  .14

 حملًٞ ٚايسٚيٞ ؾكنل.اخلام ا

إعالالساز خڀالال١ تعطٜؿٝالال١ ذلًٝالال١ ٚزٚيٝالال١ يًربْالالاَج ٚعكالالس ْالالسٚات       .15

عكالالالس ٚضف عُالالالٌ بكالالالؿ١  إػل ١ يًُػالالالتثُطٜٔ  إنالالالاؾ١ ٝالالالتعطٜؿ

 زٚض١ٜ يًتڀٜٛط َٔ أعُاٍ ايربْاَج.

ايعُالالالالٌ عًالالالال٢ إصلالالالالاز للهٓالالالالات ا٭عُالالالالاٍ يًثالالالالٛض٠ ايكالالالالٓاع١ٝ  .16

ايطابعالالال١  ٖٚالالالٞ بايسضجالالال١ ا٭ٚػل َعاَالالالٌ يًالالالصنا٤ ايكالالالٓاعٞ     

 ًُٞ.ٚايبخ  ايع

مل ا٭َط ايصٟ ٜػِٗ ؛ بٓا٤ خڀ١ إغااتٝج١ٝ يًبٝاْات ايهد١ُ .17

 طكٝل زلاحات عٌُ ايربْاَج.

َبالالازضات ايربْالالاَج  ٖٚالالٞ   إحالالس٣اكلبالالازض٠ اٯْٝالال١ سلالالٛ طكٝالالل    .18

تػالالالالالٌٗٝ ٚتػالالالالالطٜع إقالالالالالساض ايااخالالالالالٝل اي٬ظَالالالالال١ يًُؿالالالالالاضٜع  

 ا٫غتثُاض١ٜ اكلتاح١ نُٔ أٖساف ايربْاَج.
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 :امللخص التيفيذي 

إٕ َكڀًذ احملت٣ٛ احملًٞ جا٤ مل أنثالط َالٔ َٛقالع مل  ض٩ٜال١     

يالالتعهؼ َالالس٣ أُٖٝتالال٘ نأحالالس ا٭غالالؼ ايؿاعًالال١     2131اكلًُهالال١ 

جلعالالالٌ  ايط٩ٜالالال١  ٚاقعٶالالالا ٜتخكالالالل  ؾأحالالالس أٖالالالساف ذلالالالٛض  اقتكالالالاز     

طـلت إػل ظٜاز٠ احملت٣ٛ احملًٞ. نُا إٔ غًػال١ً ايكُٝال١   َعزٖط  تٴ

اكلهاؾ١ ايػعٛز١ٜ ٦ًَٝال١ بالاكلٛاضز ايالت ؿلهالٔ اغالتػ٬هلا ٚتٛطٝٓٗالا       

      ّ إػل  إنالاؾ١ڄ  بؿهٌ غالطٜع. ؾا٫قتكالاز ايالٛطين ًَال٤ٞ بالاكلٛاز اخلالا

اغتثُاضات٘ اهلا١ً٥ مل َطانع ايبخال  ٚايتڀالٜٛط مل قڀالاعٞ ايالٓؿنل     

ٗٿ  ؛ٚايباٚنُٝاٜٚات ٌ ايعُالٌ عًال٢ ظٜالاز٠ احملتال٣ٛ     ا٭َط ايصٟ غٝػال

 .ـ ع١ًُٝ تٛغٝع ايكاعس٠ ايكٓاع١ٝ ايٛط١ٝٓاحملًٞ ٜٚهثٿ
  2131اٖتُالالالاّ  ض٩ٜالالال١  ٚقالالالس أؾالالالاضت ايٛضقالالال١ ايط٥ٝػالالال١ إػل إٔ   

ْٶا بعٗالالالسٺ جسٜالالالس ؾُٝالالالا ٜتكالالالٌ بعٜالالالاز٠ بالالالاحملت٣ٛ احملًالالالٞ نالالالإ إٜالالال صا

ا٫عتُاز ع٢ً اكلٛاضز ايبؿط١ٜ اكلٛاط١ٓ  ٚاقتكام حكال١ َتعاولُال١   

يتهٕٛ َٔ ْكٝبٗا َٔ أٟ ْؿاهل اقتكازٟ ٜٴُاضؽ  ٖٚالصا ٜٓڀبالل   

 ع٢ً ايٛاضزات ٚايكازضات َٔ غًع ٚخسَات. 

احملتال٣ٛ احملًالٞ ٖالٛ     مل اقتكاز ايسٍٚ  نصيو تط٣ ايٛضق١ إٔ

ٛ    نالالٌ ؾالال٤ٞ  ػالالطف َٓالال٘  ايكُٝالال١ اكلهالالاؾ١      عالالا٤  ايالالصٟ تٴ ٖالالٛ  اي

ٚذلكالال١ً ايكُٝالال١ اكلهالالاؾ١ ٖالالٛ ايٓالالاتج احملًالالٞ اٱـلالالايٞ  ٖٚالالٛ َالالا      

ّ   ٜكٝؼ ق١ُٝ َا ٜٛي  نالصيو   .سٙ ا٫قتكاز َٔ غالًع ٚخالسَات مل عالا

ؾالالإٕ تُٓٝالال١ ٚتععٜالالع احملتالال٣ٛ احملًالالٞ قالالس تعالالين تٛجٗالالات اقتكالالاز١ٜ       

٠  أٚ جسٜس٠  ؾٗٞ غٝاغ١ قس تهع ا٫قتكاز أَالاّ خٝالاضات جسٜالس   

َٶا َع غٝاغات أخط٣  .تتڀًب اختاش قطاضات ذلسز٠ اْػجا



74

 –1029     
154 

ٚأنست ايتعكٝبات ع٢ً إٔ  احملتال٣ٛ احملًالٞ  َالٔ اكلٛنالٛعات     

اكل١ُٗ ٚاٱغااتٝج١ٝ مل اكلٓىلٛضٜٔ ايكطٜب ٚايبعٝس  ٚب٘ ق٠ٛ ايسٚي١ 

ٝٽالال  ٝٽالالا ٚإقًُٝٝٽالالٚااتُالالع ٚؾلُٖٛالالا ايتٓاؾػالالٞ ذلً ا  ٖٚالالٛ ايكالال٠ٛ ا ٚزٚي

 خلاضج١ٝ.  ايٓاع١ُ يًػٝاغ١ ا

ٚشٖبالالالت ايتعكٝبالالالات أٜهٶالالالا إػل إٔ َالالالٔ أنالالالرب ايعٛا٥الالالل ايالالالت      

 ؛ٚاجٗت احملت٣ٛ احملًٞ َٓص اْڀ٬م ايط١ٜ٩ ٖٞ ايتٓىلالِٝ ٚايكالٛاْغل  

ٚيالالالصيو جالالالا٤ ا٭َالالالط اكلًهالالالٞ ايهالالالطِٜ بإعڀالالالا٤ قالالال٬حٝات هل٦ٝالالال١   

احملت٣ٛ احملًٞ ٚاكلؿاٜات احله١َٝٛ يتهٕٛ هلا ايٝس ايعٴًٝا عًال٢  

يؿالالالطم اٱَهاْٝالالالات    اكلًُهالالال١ٖالالالصٙ ايؿالالالطنات ايهالالالرب٣ مل   

ٕٻ إْؿالالا٤ اهل٦ٝالال١       اكلتاحالال١ مل ايػالالٛم عًالال٢ ٖالالصٙ ايؿالالطنات  حٝالال  إ

اغالالتٗسف تعىلالالِٝ َؿالالاضن١ اكلٓؿالالآت ا٫قتكالالاز١ٜ مل ايٓالالاتج احملًالالٞ 

ٚظٜالالاز٠ ايڀًالالب عًالال٢ احملتالال٣ٛ احملًالالٞ  ٚنالالصيو ضؾالالع َعالالسٍ ايُٓالالٛ     

   ا٫قتكازٟ يًكڀاع ايكٓاعٞ.

 يط٥ٝػالال١ إػل إٔٚأؾالالاضت اكلالالساخ٬ت ايالالت جالالطت عًالال٢ ايٛضقالال١ ا  

    ٚ صلالب  احملت٣ٛ احملًٞ ٖٛ بٴعس إغااتٝجٞ ٫ بالس َالٔ ا٫ٖتُالاّ بال٘  

بالٌ ايڀُالٛح إٔ ٜتجالاٚظ شيالو عًال٢        %52عالٔ ايالال    اْػبٝٽأ٫ ٜٓدؿم 

 ايسٚاّ.

ٚأنالالالالست اكلالالالالساخ٬ت عًالالالال٢ إٔ ايكُٝالالالال١ اكلڂهالالالالاؾ١ ؿلهالالالالٔ إٔ 

تهالالالٕٛ َالالالٔ ضأؽ اكلالالالاٍ ايالالالٛطين أٚ اكلالالالٛاز اخلالالالاّ ايٛطٓٝالالال١ أٚ أٟ       

ُٻالال َالالسخ٬ت ٚطٓٝالال١    ٌ احملتالال٣ٛ احملًالالٞ أنثالالط للالالا   ٚبايتالالايٞ ٫ ٜٴخ

 ٜتخًُ٘ ؾُٝا ٜتعًل بايك٣ٛ ايعا١ًَ ايٛط١ٝٓ.

ايسضاغالات أ،بتالت عالسّ جالس٣ٚ     بُٝٓا تط٣ بعالم اكلالساخ٬ت إٔ   

يالالصا ؾإْالال٘ ٫ بالالس َالالٔ     ؛غٝاغالال١ احملتالال٣ٛ احملًالالٞ عًالال٢ اكلالالس٣ ايبعٝالالس    

 غتخساا غٝاغات رلتًؿال١ عالٔ احملتال٣ٛ احملًالٞ يتععٜالع ا٫قتكالاز      ا
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١ ايتخسٜات ايساخًٝال١  ٚإٔ تػالتٗسف ٖالصٙ ايػٝاغالات خًالل      َٚعاجل

ب٦ٝالالال١  اضٜالالال١ ٚتٓىلُٝٝالالال١ جٝالالالس٠  ٚاحلالالالس َالالالٔ احلالالالٛاجع ايتجاضٜالالال١      

 ٚا٫غتثُاض١ٜ  ٚاغتٗساف غٝاغ١ ا٫بتهاض ٚتڀٜٛط ايب١ٝٓ ايتخت١ٝ.

ٔ  اٚمل ْٗا١ٜ ايٓكاف ططح اكلًتكال٢ عالسزٶ    ايتٛقالٝات  أُٖٗالا:   َال

ت مل أعُاٍ ٦ٖٝال١ احملتال٣ٛ   ا٫عتُاز ٚا٫ٖتُاّ با٭ضقاّ ٚاٱحكا٥ٝا

احملًالالٞ ٚاكلؿالالاٜات احلهَٛٝالال١  ؼلالالا طلالالسّ تُٓٝالال١ اكلالالٛاضز ايبؿالالط١ٜ 

ٚاكلٛاضز ايڀبٝع١ٝ  ٚايتعطٜـ بايٛاضزات ايالت ؿلهالٔ ايتعاَالٌ َعٗالا     

ايعُالالٌ اجلُالالاعٞ ٚايتٓػالالٝل َالالع نالالٌ اجلٗالالات     .نؿالالطم قالالٓاع١ٝ 

ع٢ٓ باحملت٣ٛ احملًٞ ٚبايصات ٚناي١ ٚظاض٠ ايڀاق١ ٚايكٓاع١ ايت تٴ

ايانٝالالالالع عًالالالال٢ اخلالالالالربات   .ٚايثالالالالط٠ٚ اكلعسْٝالالالال١ يؿالالالال٪ٕٚ ايكالالالالٓاع١  

ٚايتجالالالالالاضب ايٛطٓٝالالالالال١ مل أْؿالالالالالڀ١ احملتالالالالال٣ٛ احملًالالالالالٞ  ٚاقتكالالالالالاض     

ا٫غتؿاضات اخلاضج١ٝ ع٢ً أؾطاز رلتكغل ٚباضظٜٔ مل ٖصا اااٍ 

ايانٝالالع عًالال٢ ايتعًالالِٝ ايؿالالين ٚايالالتكين     .ي٬حتٝالالاج ايؿعًالالٞ ٚايٓالالازض 

قاعس٠ بٝاْات ٱعالساز   ٚح  نٌ َٓؿا٠ اقتكاز١ٜ إٔ ٜهٕٛ يسٜٗا

نالالالٛازض ٚطٓٝالالال١ شات نؿالالالا٠٤ عايٝالالال١  ٚإعالالالاز٠ تكٝالالالِٝ اكلدطجالالالات       

ٞ   ٤اجلاَع١ٝ ؼلا ٜتالٛا  ايىلٗالٛض اٱع٬َالٞ    .ّ َٚتڀًبالات احملتال٣ٛ احملًال

اكلتٛاظٕ َٔ اٱزلاظات اكلػتُط٠ يًُخت٣ٛ احملًٞ  ٚتعطٜـ ااتُالع  

  ٞ تڀالٜٛط َٓكال١ اعتُالاز  ٝال       .بسٚض اهل١٦ٝ مل ت١ُٝٓ احملتال٣ٛ احملًال

ُٶا يًؿؿاؾ١ٝ َٔ ْاحٝال١   ؿٌُ نٌ َا ٜعينت ِٜٚٗ احملت٣ٛ احملًٞ زع

احلالالطم  .ٚظٜالالاز٠ يًتعطٜالالـ ايؿالالاٌَ بايالالسٚض اكلٓالالٛهل ؼلٓكالال١ اعتُالالاز   

عًالال٢ َبالالسأ ايتالالٛاظٕ ٚاكلٛا٤َالال١ بالالغل ايكالالٓاع١ ٚاخلالالربات احملًٝالال١ َٚالالا    

ٝٽالالال  ا تؿازٜٶالالالا حلالالالسٚا اشلؿالالالام َتٛقالالالع يًكالالالازضات   ؿلا،الالالٌ شيالالالو زٚي

اكلػتٗسؾ١ يًُٝعإ ايتجالاضٟ ٚع٬قالات   احمل١ًٝ  حؿاولڄا ع٢ً ايٓػب١ 

تعىلِٝ زٚض احملت٣ٛ احملًٞ مل ااا٫ت  .اكلًُه١ مل ايتجاض٠ ايب١ٝٓٝ

ا مل ايالالٓؿنل شات اكلعٜالال١ ايٓٛعٝالال١ ايالالت طىلالال٢ بٗالالا اكلًُهالال١ خكٛقٶالال 

 ايباٚنُٝاٜٚات ٚاكلعازٕ.ٚ



74

 –1029     
156 

 :مكدمة 

إٕ َكڀًذ احملت٣ٛ احملًٞ جا٤ مل أنثالط َالٔ َٛقالع مل  ض٩ٜال١     

يالتعهؼ َالالس٣ أُٖٝتال٘ نأحالالس ا٭غالؼ ايؿاعًالال١      2131اكلًُهال١  

جلعالالالٌ  ايط٩ٜالالال١  ٚاقعٶالالالا ٜتخكالالالل  ؾأحالالالس أٖالالالساف ذلالالالٛض  اقتكالالالاز     

طـلت إػل ظٜاز٠ احملت٣ٛ احملًٞ. نُا إٔ غًػال١ً ايكُٝال١   َعزٖط  تٴ

اكلهاؾ١ ايػعٛز١ٜ ٦ًَٝال١ بالاكلٛاضز ايالت ؿلهالٔ اغالتػ٬هلا ٚتٛطٝٓٗالا       

إنالاؾ١ إػل  بؿهٌ غالطٜع. ؾا٫قتكالاز ايالٛطين ًَال٤ٞ بالاكلٛاز اخلالاّ       

اغتثُاضات٘ اهلا١ً٥ مل َطانع ايبخال  ٚايتڀالٜٛط مل قڀالاعٞ ايالٓؿنل     

ا٭َط ايصٟ غٝػالٌٗ ايعُالٌ عًال٢ ظٜالاز٠ احملتال٣ٛ       ؛ٚايباٚنُٝاٜٚات

 .احملًٞ ٜٚهثـ ع١ًُٝ تٛغٝع ايكاعس٠ ايكٓاع١ٝ ايٛط١ٝٓ
قهالالال١ٝ  مل اقتكالالالازٜات ايالالالسٍٚ اكلڂٓاؾٹػالالال١  احملتالالال٣ٛ   يالالالصا تٴعالالالسټ

كهالالاٜا اكلُٗالال١ ايالالت ططحٗالالا ًَتكالال٢   احملًالالٞ ٖالالٛ نالالٌ ؾالال٤ٞ  َالالٔ اي  

ز. إحػالإ عًالٞ بٛحًٝكال١      أغباض َٔ خ٬ٍ ٚضق١ ايعٌُ ايت قسَٗا

ٚجالالطت حٛهلالالا ايعسٜالالس َالالٔ اكلالالساخ٬ت ْاقؿالالت:  احملتالال٣ٛ احملًالالٞ        

%  اكلػالالتثُطٜٔ مل ايكڀالالاع ايعضاعالالٞ خالالاضج اكلًُهالال١  51ْٚػالب١ ايالالال  

 أ،الالالط ايتعًالالالِٝ ا٭نالالالازؿلٞ ٚايؿالالالين ٚاكلٗالالالين عًالالال٢ احملتالالال٣ٛ احملًالالالٞ  

احملتالالالال٣ٛ احملًالالالالٞ ٚايكالالالال٣ٛ ايعاًَالالالال١ ايٛطٓٝالالالال١  قالالالالٓاع١ اكلالالالال٪ؽلطات 

ٚاكلٓتالالسٜات نأحالالس اكلالالٛاضز ا٫قتكالالاز١ٜ يًُختالال٣ٛ احملًالالٞ  تٛولٝالالـ  

مل  ٞ(  ؾطقالالالال١ تڀالالالالٜٛط احملتالالالال٣ٛ احملًالالالال    LCRاحملتالالالال٣ٛ احملًالالالالٞ   

اكلًُه١  اكلع٢ٓ ايعًُٞ يًُخت٣ٛ احملًٞ مل اكلًُه١  اكلٛاظْال١ بالغل   

١ ع٢ً اجلٛز٠ ٚايتٓاؾػال١ٝ  ايكڀالاع   تعىلِٝ احملت٣ٛ احملًٞ ٚاحملاؾىل

اخلالالالالام ٚتععٜالالالالع احملتالالالال٣ٛ احملًالالالالٞ  زٚض ايتعًالالالالِٝ ٚٚظاض٠ ايتعًالالالالِٝ    
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ٚاجلاَعات مل بٓا٤ احملت٣ٛ احملًٞ  َا صلب عًٝٓا ؾعً٘ ي٬غالتؿاز٠  

َالالٔ  اَالالٔ احملتالال٣ٛ احملًالالٞ يالالسٜٓا(. ٚمل ايٓٗاٜالال١ طالالطح اكلًتكالال٢ عالالسزٶ       

تبٗالالالا َالالالٔ خالالال٬ٍ ٚضقالالال١ ايعُالالالٌ ايالالالت ن ٚشيالالالو   ايتٛقالالالٝات اكلُٗالالال١

ايالالسنتٛض إحػالالإ عًالالٞ بٛحًٝكالال١  ٚعكالالب عًٝٗالالا ايالالسنتٛض٠ ْالالٛف     

  ٚا٭غتاش ذلُس ايسْسْٞ.  ايػاَسٟ

 

مل اقتكالالاز ايالالسٍٚ  احملتالال٣ٛ   : كت  ب د. إحض  اٌ أب  و حليك  ة   

ػالالطف َٓالال٘  ايكُٝالال١   احملًالالٞ ٖالالٛ نالالٌ ؾالال٤ٞ  ٖالالٛ  ايٛعالالا٤  ايالالصٟ تٴ      

اكلهاؾ١   ٚذلكال١ً ايكُٝال١ اكلهالاؾ١ ٖالٛ ايٓالاتج احملًالٞ اٱـلالايٞ         

سٙ ا٫قتكالاز َالٔ غالًع ٚخالسَات مل عالاّ.      ا ٜكٝؼ ق١ُٝ َا ٜٛي ٖٚٛ َ

ع٢ٓ ؼلسخ٬ت ٜٴ اٚاحملت٣ٛ احملًٞ يٝؼ ؾهط٠ جسٜس٠  بٌ َطتهعٶ

خس١َ إٔ تهٕٛ ذل١ًٝ  ٖٚالصا ٜؿالٌُ أٍٚ َالا ٜؿالٌُ      إْتاج غًع١ أٚ

  بالالاحملت٣ٛ احملًالالٞ  2131اكلالالٛاضز ايبؿالالط١ٜ. ٚبالالصيو ؾاٖتُالالاّ  ض٩ٜالال١     

ْٶا بعٗسٺ جسٜالس ؾُٝالا ٜت   كالٌ بعٜالاز٠ ا٫عتُالاز عًال٢ اكلالٛاضز      نإ إٜصا

ايبؿط١ٜ اكلٛاط١ٓ  ٚاقتكام حك١ َتعاول١ُ يتهالٕٛ َالٔ ْكالٝبٗا    

َالالالٔ أٟ ْؿالالالاهل اقتكالالالازٟ ٜٴُالالالاضؽ  ٖٚالالالصا ٜٓڀبالالالل عًالالال٢ ايالالالٛاضزات 

بايتأنٝالالالس. ٚمل ٖالالالصا  تالالالسضصلٝٽاٚايكالالالازضات َالالالٔ غالالالًع ٚخالالالسَات  

ايػٝام  ٫ بس َٔ بٝإ َا أعًٔ عٓ٘ يٛ ٚيٞ ايعٗالس ا٭َالري ذلُالس    

كالالٌ ٜٕ عالالٔ إٔ احملتال٣ٛ احملًالالٞ يًتعاقالسات ايعػالالهط١ٜ يالٔ    بالٔ غالًُا  

. ٚظٜالالاز٠ احملتالال٣ٛ احملًالالٞ ٖالالٛ    2131اكل٦الال١  ًالالٍٛ ايعالالاّ   مل  51عالالٔ 

حالال٬ٍ مل اكلالالٛاضز ايبؿالالط١ٜ  ٖٚٓالالا ْأخالالص بعالالغل   اكلطتهالالع يتخكٝالالل اٱ

إ٫ بتخكٝالالل حالالس أزْالال٢ َالالٔ     ػالالًع١ يالالٔ تعتالالرب غالالعٛز١ٜڄ   ايا٫عتبالالاض إٔ 

ؾبٛغالالعٗا ا٫غالالتؿاز٠ َالالٔ   احملتالال٣ٛ احملًالالٞ  ٚإٕ حككالالت شيالالو احلالالس  
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ٝٽ ااحلٛاؾع نْٛٗا َٓتجٶ إٔ عسزٶا َتعاٜسٶا إػل . ٚ سض اٱؾاض٠ اٚطٓ

َالالالٔ ايالالالسٍٚ أخالالالصت َالالال٪خطٶا مل َطاجعالالال١ غٝاغالالالاتٗا ؾُٝالالالا ٜتكالالالٌ       

بالالالاحملت٣ٛ احملًالالالٞ  ٚقالالالس أ،الالالط شيالالالو بايؿعالالالٌ عًالالال٢ حطنالالال١ ايتجالالالاض٠  

ؿاهل يًػُاح كلػتثُطٜٔ يتأغالٝؼ قالٓاع١ َعٝٓال١    ٜٴ :ايسٚي١ٝ  ؾُثًڄا

اكل١٦. ٖٚٓا زلس إٔ شيالو  مل  71 عٔ خكل ذلت٣ٛ ذلًٞ ٫ ٜكٌتإٔ ٜ

غٝهع ؾاقالًڄا بالغل ايكالٓاعات ٚاخلالسَات ايالت تكالّٛ ٖٓالا يتهالٕٛ         

َٛجٗالالال١ ي٬غالالالتؿاز٠ َالالالٔ اكلالالالٛاضز احملًٝالالال١. ٚبالالالايكڀع ؾالالالإٕ شيالالالو قالالالس    

ٜتعالالاضم َالالع أغالالؼ ايتٓاؾػالال١ٝ  أٟ إٔ شيالالو قالالس ٜعالالين إٔ َالالا ْٓتجالال٘  

ٝٶا يٝؼ ا٭نثالط تٓاؾػال١ٝڄ َكاضْال١ڄ    ٓالتج مل ايالسٍٚ ا٭خالط٣     ٜٴ ؼلالا  ذلً

يهٔ ؿلهٔ ايالطز    إشا أقطضْا ع٢ً تڀبٝل َعاٜري احملت٣ٛ احملًٞ

( إٔ زعِ ا٫قتكالاز احملًالٞ َالٔ حٝال      1  ؼلا ًٜٞ: ع٢ً ٖصٙ ايٓكڀ١

س ٚولالالا٥ـ ايتٛولٝالالـ ٖالالٛ ٖالالسفٷ أعًالال٢ َالالٔ دلالالطز ايتٗالالاّ غالالًع ٫ تٛي الال 

ٌٻ    2يًُالالٛاطٓغل.    ( إٔ اكلالالربض يتخؿٝالالع قالالٓاع١ َعٝٓالال١ ٖالالٛ إَالالا إٔ طالال

ُٿالال ٞ ايكالالازضات  ؾالالإٕ   ٜهالالٔ بٛغالالعٗا طكٝالالل  ذلالالٌ ٚاضزات أٚ تٓ

ؾُالا أُٖٝال١     ع٢ً ا٭قٌ أحس ا٭َالطٜٔ َالٔ خال٬ٍ اكلالسخ٬ت احملًٝال١     

ؼلع٢ٓ إٔ إقا١َ ٖالصٙ ايكالٓاعات ٖٓالا      سٖاغايك١ُٝ اكلهاؾ١ ايت تٛي 

ا  إ٫ إشا ناْالت تكالّٛ عًال٢ اغالتج٬ب قُٝال١ أَٓٝال١       قس ٜهٕٛ عبثٝٽ

 ٓٗا.أٚ إغااتٝج١ٝ ٫ غ٢ٓ ع

ٖٚهالالالصا زلالالالس إٔ تُٓٝالالال١ ٚتععٜالالالع احملتالالال٣ٛ احملًالالالٞ قالالالس تعالالالين  

تٛجٗات اقتكاز١ٜ جسٜس٠  ؾٗالٞ غٝاغال١ قالس تهالع ا٫قتكالاز أَالاّ       

َٶا َالالع      خٝالالاضات جسٜالالس٠  أٚ تتڀًالالب اختالالاش قالالطاضات ذلالالسز٠ اْػالالجا

٘ ؾُٝا ٜتكالٌ بايكالٓاع١   يڀاكلا نإ ايتٛجټ  ؾُثًڄا ؛غٝاغات أخط٣

ٚيالصا   ؛ٌ ايالٛاضزات نأٚيٜٛال١  ح٬ٍ ذلال ايتخ١ًٜٝٛ غري ايٓؿڀ١ٝ ٖٛ اٱ
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عًال٢ َالٓذ حالٛاؾع ٚإعؿالا٤ات  ؼلالا       بتالسا٤ٶ اقاَت ايػٝاغ١ ايكٓاع١ٝ 

مل شيالالالالو تالالالالٛؾري ايبٓٝالالالال١ ايتختٝالالالال١ ايكالالالالٓاع١ٝ َالالالالٔ خالالالال٬ٍ اكلٓالالالالاطل    

عؿالالالا٤ات عًالالال٢ اغالالالترياز ايكالالالٓاع١ٝ  َٚالالالٓذ ايكالالالطٚم اكلٝػالالالط٠  ٚاٱ

ٝٽالالال  ا  تًبٝالالال١ڄ َالالالسخ٬ت اٱْتالالالاج  نالالالٌ شيالالالو مل غالالالبٌٝ ايتكالالالٓٝع ذلً

ٚايالسيٌٝ   ؛ايتٓاؾػ١ٝ طكٝلٴ ًٞ. ٚبايكڀع   ٜهٔ أٚي١ٜٛڄيًڀًب احمل

إٔ ايٓٗج نإ َٓص ايبسا١ٜ ٚحت٢ اْهُاّ اكلًُه١ يعه١ٜٛ َٓىل١ُ 

ايتجالالاض٠ ايعاكلٝالال١ ٖالالٛ ؾالالطم ضغالالّٛ فلا٥ٝالال١ عًالال٢ ايالالٛاضزات  َٚالالٓذ       

تؿهالالال٬ٝت مل اكلؿالالالاٜات احلهَٛٝالالال١ يًُٓالالالتج احملًالالالٞ. ٚنُالالالا إٔ   

ػالالالب١ احملتالالالال٣ٛ  ايتٓاؾػالالال١ٝ   تهالالالٔ نالالالُٔ ا٭ٚيٜٛالالالات نالالالصيو ْ     

خػالب  ٚحتال٢   ٌ ؾاضقڄا بٌ   تهٔ تٴاحملًٞ  ؾًِ تهٔ ايٓػب١ ؽلثٿ

عٓالالسَا أخالالصت ْػالالب١ ايكُٝالال١ اكلهالالاؾ١ تٴخػالالب نالالإ شيالالو طكٝكڄالالا     

يًخُا١ٜ نُٔ َٓىل١َٛ زٍٚ دلًؼ ايتعالإٚ يالسٍٚ اخلًالٝج ايعطبٝال١      

ل اكلٓتج حسٶا أز٢ْ َٔ ايكُٝال١ اكلهالاؾ١   حٝ  نإ ٫ بس َٔ إٔ ضلك 

 ا.عترب َٓتجٶا خًٝجٝٽاحمل١ًٝ حت٢ ٜ

ٕٳإَا تكسّ ٜربض يٓا ايكٍٛ  أَاّ ٚاقع جسٜس  ٜتج٘ يؿػذ  ْٓا اٯ

ٕٻ  ٕٵ  اااٍ يًُٓتجات شات احملت٣ٛ ا٭ع٢ً  ؼلعٓال٢ أ نالإ   طسٜالس إ

ٝٽالالالال زٙ جٓػالالالال١ٝ ضأؽ اكلالالالالاٍ ٚغالالالالجً٘  ا أّ ٫ أَالالالالطٷ ٫ طالالالالسٿ اكلٓالالالالتج ٚطٓ

ٌ ناْالالت َالالسخ٬ت اٱْتالالاج ذلًٝالال١  أٚ عًالال٢ ا٭قالال  شاايتجالالاضٟ  بالالٌ إ

حالال٬ٍ ٖٚالصا ٜعالين إٔ ايعٓالالٛإ ايعالطٜم  اٱ     طكٝكٗالا يًخالس ا٭زْالال٢  

ا بالالٌ ٜالالطتبنل باغالالتدساّ ذلالالٌ ايالالٛاضزات    ٜعالالس دلالالطزٶا أٚ  طٜالالسٜٽ 

ٕٵ َالالسخ٬ت إْتالالاج ذلًٝالال١  ٫ٚ  غالالُٝا اكلالالٛاضز ايبؿالالط١ٜ ايػالالعٛز١ٜ  ٚإ

بالغل اكلٓالتج احملًالٞ ْٚىلالريٙ اكلػالتٛضز.       ل شيو ؾًٝؼ ةال١ ؾالطمٷ    ضلك 

ًكٞ بىل٬هلالالا عًال٢ غٝاغالال١ تؿالالجٝع ايكالالازضات   تٴٖٚالصٙ ايػٝاغالال١ غالال 
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ؾاكلٓتجات احمل١ًٝ غتتج٘ يتخكٝل احلس ا٭ز٢ْ َالٔ احملتال٣ٛ احملًالٞ    

حتالال٢ تػالالتؿٝس َالالٔ احلالالٛاؾع ٚايتؿهالال٬ٝت  ٚبايتالالايٞ َالالٔ ايڀًالالب مل  

ٛ       ؛ايػٛم احمل١ًٝ يًُٓاؾػال١   ٕٖٚالصا قالس ٜعالين إٔ اكلٓالتجغل قالس ٜهالخ

ٝال١. ٚايػالبب إٔ   ا مل غبٌٝ انتػالاب حكال١ َالٔ ايػالٛم احملً    خاضجٝٽ

تٛولٝـ اكلسخ٬ت احمل١ًٝ قالس ٫ ٜهالٕٛ اخلٝالاض ا٭ْػالب َالٔ حٝال        

ايتهًؿالال١  يهٓالال٘ ؾالالطهلڅ ي٬غالالتؿاز٠ َالالٔ تؿهالال٬ٝت اكلٓؿالالآت ايالالت   

ل اؾالالااطات احملتالال٣ٛ احملًالالٞ  َٚٓٗالالا بايتأنٝالالس اكلؿالالاٜات      طك الال

ِټ اغتػ٬ٍ اكلٛاضز احمل١ًٝ أّ ؾالتذ ايػالٛم عًال٢     احله١َٝٛ. أُٜٗا أٖ

ات ا٭جٓبٝالالال١غ غالالال٪اٍ غالالالتتبغل إجابتالالال٘ يالالالٝؼ َالالالٔ يًالالالٛاضز اَكالالالطعٝٗ

ٌٴ  ك٘ مل ايكازّ َٔ ا٭ٜاّ.خك ي٘ ْٚٴ تكطضلاتٓا بٌ للا غٓك

 

أٖالالساؾڄا  2131زت ض٩ٜالال١ حكٝكالال١ حالالسٻ :ب م د. ى  وف الغام  دي عكَّ

طُٛح١ يًًُُه١ ايعطبٝال١ ايػالعٛز١ٜ ٚشيالو ٱحالساا ْكًال١ ْٛعٝال١ مل       

احملًالالالٞ  ـلالالالايٞ ايٓالالالاتجإؼلالالالا مل شيالالالو ظٜالالالاز٠  ؛ٟزا٫قتكالالالاز ايػالالالعٛ

ٞ    ـلالالالالايٞاٱ   ٚظٜالالالالاز٠ َػالالالالا١ُٖ ايكڀالالالالاع اخلالالالالام غالالالالري ايٓؿڀالالالال

 إحالالس٣رب ظٜالالاز٠ احملتالال٣ٛ احملًالالٞ تالالٚتع .ٚختؿالالٝم َػالالتٜٛات ايبڀايالال١

 بإشٕ اهلل - ايطنا٥ع ا٭غاغ١ٝ يتخكٝل ٖصٙ ا٭ٖساف  ٚغتػِٗ

تبٓٝٗالالا مل تععٜالالع ايكالالٓاعات  غٝاغالات احملتالال٣ٛ احملًالالٞ ايالالت  ٻ  -

ٝٽالالٚاخلالالسَات احملًٝالال١ ايكالالازض٠ عًالال  ا ٚظٜالالاز٠ ا٫غالالتثُاض ٢ اكلٓاؾػالال١ عاكل

ظ َالالٔ ايتُٓٝالال١ ا٫قتكالالاز١ٜ اكلػالالتسا١َ  ٚفلاٜالال١   احملًالالٞ  نُالالا تعالالعٿ 

اكلالالالاٍ ايعالالالاّ َٚٓالالالع تالالالأ،ري اكلكالالالاة ايؿدكالالال١ٝ ٚاغالالالتعُاٍ ايٓؿالالالٛش    

ٚطكٝل نؿا٠٤ اٱْؿام ٚتطغٝذ َبسأ ايؿؿاؾ١ٝ  ٚتععٜع ايتٓاؾػ١ٝ 

   ٚايؿؿاؾ١ٝ ٚتهاؾ٪ ايؿطم ٚايع١ْٝ٬.
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حملت٣ٛ احملًالٞ بايكُٝال١ اكلهالاؾ١ احلكٝكٝال١ ايالت تطاؾالل       ٜٴعطٻف ا

ايتكالٓٝع ياؾالع َالٔ ْػالب١ َػالا١ُٖ ا٭ْؿالڀ١ ا٫قتكالاز١ٜ مل ايٓالاتج         

احملًٞ اٱـلايٞ  غٛا٤ نإ شيالو َالٔ خال٬ٍ جالصب ا٫غالتثُاضات      

ْٚكالالالالٌ ايتكٓٝالالالال١ أٚ تالالالالٛطغل ايٛولالالالالا٥ـ أٚ إحالالالال٬ٍ ايالالالالٛاضزات ٚظٜالالالالاز٠  

ٕٻ زٍٚ ايعالالا   يعالالاكلٞ ضلالال ټايٓىلالالاّ ايتجالالاضٟ ا ايكالالازضات. ْٚىلالالطٶا ٭

عًالال٢ ا٫غالالتؿاز٠ ايككالال٣ٛ َالالٔ َعاٜاٖالالا ايتٓاؾػالال١ٝ يتٜٓٛالالع َكالالازض        

احملت٣ٛ احملًٞ َٓص  ت ٖصٙ ايسٍٚ َبسأځتبٓٻ ؛زخًٗا ٚظٜاز٠ قازضاتٗا

عكالالٛز طًٜٛالال١ يتؿالالٞ ؼلتڀًبالالات ايتُٓٝالال١ ٚتععٜالالع قالالسضاتٗا ايتٓاؾػالال١ٝ   

يعضاعالال١ ا مل ايكالالٓاع١ ٚاا إغالالااتٝجٝٽؾأقالالبذ احملتالال٣ٛ احملًالالٞ ٖالالسؾڄ 

ٚاخلسَات ٚتكٓٝال١ اكلعًَٛالات يتأغالٝؼ ايكالسض٠ اكلعطؾٝال١ شات ايكُٝال١       

 اكلهاؾ١ ايعاي١ٝ.  

ٕٻ َالالالٔ أنالالالرب ايعٛا٥الالالل ايالالالت ٚاجٗالالالت احملتالالال٣ٛ احملًالالالٞ َٓالالالص      إ

ٚيالصيو جالا٤ ا٭َالط اكلًهالٞ      ؛اْڀ٬م ايط١ٜ٩ ٖالٞ ايتٓىلالِٝ ٚايكالٛاْغل   

ايهطِٜ بإعڀا٤ ق٬حٝات ي١٦ًٝٗ يتهٕٛ هلا ايٝس ايعٴًٝا ع٢ً ٖالصٙ  

يؿالطم اٱَهاْٝالات اكلتاحال١ مل      يؿطنات ايهرب٣ مل اكلًُه١ا

ٚشيالالالو ٭ٕ ايؿالالالطنات ايهالالالرب٣   ؛ايػالالالٛم عًالالال٢ ٖالالالصٙ ايؿالالالطنات 

تتٛاؾل َع اٱَهاْٝات اكلٛجٛز٠ عٓالس اكلٓؿالآت    تؿاهل َتڀًبات ٫

ايكالالػري٠ ٚاكلتٛغالالڀ١  ٚايالالت غالالٝهٕٛ هلالالا ايالالسٚض ا٭نالالرب مل إ،الالطا٤  

 احملت٣ٛ احملًٞ ٚتٛيٝس ايٛولا٥ـ.

 ٗ إْؿالالالا٤ ٦ٖٝالالال١ احملتالالال٣ٛ احملًالالالٞ ٚاكلؿالالالاٜات      سفٳٚيكالالالس اغالالالت

تعىلِٝ َؿاضن١ اكلٓؿآت ا٫قتكاز١ٜ مل ايٓاتج احملًالٞ   احله١َٝٛ

ٚظٜالالاز٠ ايڀًالالب عًالال٢ احملتالال٣ٛ احملًالالٞ  ٚنالالصيو ضؾالالع َعالالسٍ ايُٓالالٛ     

جالالالع٤ َالالالٔ َأغػالالال١ عًُٝالالالات  نا٫قتكالالالازٟ يًكڀالالالاع ايكالالالٓاعٞ  ٚ
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ايؿالالالطا٤ احلهالالالَٛٞ بعالالالس اعتُالالالاز ْىلالالالاّ اكلٓاؾػالالالات ٚاكلؿالالالاٜات       

َٓكال١ اعتُالاز ايالت تػالِٗ مل ؽلهالغل اجلٗالات       ٚنصيو سٜس  اجل

ل حٛنُالال١ ايالالسٚض٠  إزاض٠ َٛاضزٖالالا بؿاعًٝالال١ ٚطك الال   َالالٔاحلهَٛٝالال١ 

ظٜالالاز٠ ايؿالالؿاؾ١ٝ َالالٔ خالال٬ٍ إتاحالال١ اكلٓاؾػالال١      ؾهالالًڄا عالالٔ  اكلػالالتٓس١ٜ 

مل تععٜالالع ؾالالؿاؾ١ٝ   اايعازيالال١ يًكڀالالاع اخلالالام  نُالالا إٔ ي٦ًٝٗالال١ زٚضٶ  

ه١َٝٛ بؿالهٌ ٜهالُٔ   اٱجطا٤ات َٔ خ٬ٍ تٛحٝس اكلؿاٜات احل

اكلٓاؾػ١ ايعازي١ ٚخًل َٓاؾػ١ عاي١ٝ بغل ايؿطنات يتكالسِٜ خسَال١   

 أؾهٌ بأغعاض تٓاؾػ١ٝ.

َٔ أٖالِ أٖالساف اهل٦ٝال١ تأغالٝؼ قاعالس٠      ؾإٕ   ٚمل ٖصا ايػٝام

 ِ ٓٗالالا َالالٔ ظٜالالاز٠  َالالا ؿله ٖٚالالٛ   بٝاْالالات ؾالالا١ًَ يًُالالٛضزٜٔ ٚتكالالٓٝؿٗ

طب َالٔ  يكڂال اكلط١ْٚ مل إجطا٤ تعس٬ٜت ع٢ً َٛاقؿات اٱْتاج بػبب ا

عغل  ٚايتٛاؾالالالل َالالالع َتڀًبالالالات احلهَٛالالال١ مل زعالالالِ اكلهالالالٕٛ  اكلكالالالٓٿ

 - ا ٜ٪نس أ١ُٖٝ تأغٝؼ ٖالصٙ اهل٦ٝال١ مل ٖالصا ايٛقالت    للٚ .احملًٞ

أْ٘ ٜتِ قالطف   - مل ولٌ ايتخسٜات ا٫قتكاز١ٜ ايت تٛاج٘ ايعا 

ٝٽ21 _15َا ٜكاضب ْػبت٘  ا عًال٢ اكلؿالاٜات   % َٔ ايٓاتج احملًٞ عاكل

 ٕ اكلؿالالالاٜات احلهَٛٝالالالال١ تعتالالالرب ذلطنڄالالالالا    احلهَٛٝالالال١  نُالالالالا أ

ٝٽ ٚٚجالالٛز اهل٦ٝالال١   ا خلًالالل أغالالٛام جسٜالالس٠ يًؿالالطنات ايٓاؾالال١٦  ض٥ٝػالال

ٚبؿهٌ ٜالٓعهؼ عًال٢ ا٫قتكالاز      غٝػِٗ مل تععٜع ٖصا ا٫ اٙ

 ٚتٛؾري ؾطم ٚولٝؿ١ٝ يًُٛاطٔ.  ايٛطين

َٚٔ اكلِٗ إٔ ْصنط إٔ ١٦ٖٝ اكلؿالاٜات احلهَٛٝال١ ٚاحملتال٣ٛ    

ٖالالا ٚأٖالالساؾٗا إػل طٜٛالالٌ حكالال١    احملًالالٞ غتػالالِٗ َالالٔ خالال٬ٍ جٗٛز   

ُٽال  انبري٠ َٔ ٖصا اٱْؿام زاخٌ اكلًُه١  نُا إٔ ي١٦ًٝٗ زٚضٶ  اَٗ

ڀ٢ ْكٌ ايتهٓٛيٛجٝا َع تٜٓٛالع قاعالس٠ ايعُال٤٬     مل تػطٜع خٴ اجسٽ
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َٚؿالالالاضن١ اكلدالالالاطط َالالالالٔ خالالال٬ٍ ايتُٜٛالالالالٌ ٚا٭عُالالالاٍ اكلؿالالالالان١     

ٚتػالالالالٌٗٝ ؾالالالالطم احلكالالالالٍٛ عًالالالال٢ ايتُٜٛالالالالٌ يًُٓؿالالالالآت ايكالالالالػري٠       

 ٚ ظٜالالاز٠ ؾالالطم ا٫بتهالالاض ٚايتخالالسٜ  ٚتععٜالالع ايكالالالسض٠      ٚاكلتٛغالالڀ١  

 ايتٓاؾػ١ٝ.

َباؾالالط عًالال٢ خؿالالم ؾالالاتٛض٠ ايالالٛاضزات ايكالالٓاع١ٝ     ٚي٦ًٝٗالال١ أ،الالطٷ 

َثالالالٌ  ٚتكًٝالالٌ تهالالالايٝـ ايتؿالالالػٌٝ اكلتعًكالالال١ باكلؿالالالاٜات احلهَٛٝالالال١ 

تالٛؾري قُٝال١ َهالاؾ١ مل ايتؿالاٚم َالع      مل ايتدعٜٔ ٚايٓكٌ  ٚتػالاِٖ  

يًُؿالالالالاٜات  اكلالالالالٛضزٜٔ يهالالالالُإ احلكالالالالٍٛ عًالالالال٢ أغالالالالعاض تٓاؾػالالالال١ٝ 

احلهَٛٝالالال١ يهاؾالالال١ اكلٓتجالالالات  ٚنالالالصيو غتػالالالاعس اهل٦ٝالالال١ عًالالال٢  

تٛجٝ٘ اكلؿاٜات احله١َٝٛ يًُٓؿالآت ايكالػري٠ ٚاكلتٛغالڀ١ ٚظٜالاز٠     

تٛطغل ايتهٓٛيٛجٝا  ٚيهالٔ عًٝٓالا قٝالاؽ قالسض٠ ايؿالطنات عًال٢       

 تكُِٝ غٝاغات احملت٣ٛ احملًٞ ٚتكسٜط ا٭،ط اكلايٞ هلا.

ًب١ٝ عًالال٢ اهل٦ٝالال١   ٖٓالالاى طالالسٜات قالالس تهالالٕٛ هلالالا تالالأ،ريات غالال   

ًالِ ٜالتِ   ؾَٓٗا: عسّ ٚجٛز إغااتٝج١ٝ جسٜالس٠ يًكالٓاع١ ايػالعٛز١ٜ     

ض٩ٜالال١  ٨إعالالاز٠ نتابالال١ إغالالااتٝج١ٝ ايكالالٓاع١ ايػالالعٛز١ٜ ٚؾكڄالالا كلبالالاز    

بالت  تٹل َباز٨ اٱغااتٝج١ٝ ايالت نڂ ڀبٿَٚاظايت تٴ  2131اكلًُه١ 

ٛٿ   ٖال1431عاّ  ٍ ايالسعِ ايهالبري يًكالٓسٚم    ٖٚصا بسٚضٙ غٛف ضلال

 81يٝكالٌ إػل   2119يًتٌُٜٛ ايصٟ تهالاعـ مل َٝعاْٝال١    ايكٓاعٞ

  تالٛؾري َعٜالس َالٔ ايٛولالا٥ـ يٮجاْالب      ٖٚٛ َالا أز٣ إػل   ًَٝاض ضٜاٍ

نُا ْكت عًٝال٘ إغالااتٝج١ٝ ايكالٓاع١ ايكسؿلال١ ٚشيالو بتدكالٝل       

% َالالٔ عُايالال١ اكلكالالٓع يٮٜالالسٟ ايعاًَالال١ ا٭جٓبٝالال١  ٖٚالالٞ خبالال٬ف    71

% ٚيًكالٓاعات  111ع٢ً ذلت٣ٛ ذلًٞ ٜبالسأ   َبسأ ايط١ٜ٩ ايصٟ ْلٻ

%  نُالالالا إٔ عالالالسّ ٚجالالالٛز إغالالالااتٝج١ٝ جسٜالالالس٠ غالالالٛف 51ايسقٝكالالال١ 
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ـ هً الالالتٴؾٗالالٞ  ٜػالالتُط باختٝالالاض ْالالٛع قالالالٓاع١ ٫ تٓاغالالب اكلًُهالال١       

عًالال٢ قالالاحب  إ٫ا٭ضبالالاح  عايٝالال١ َالالٔ ايالالسعِ ٫ٚ تالالسضټ  ايسٚيالال١ ؾالالاتٛض٠ڄ

تٛجالالالال٘  حٝالالالال . ٣اكلكالالالالٓع ايالالالالصٟ ٜػالالالالتأ،ط بكُٝالالالال١ ايالالالالسعِ ايهالالالالرب   

اكلايٞ سلٛ ظٜاز٠ عسز اكلكاْع ؾكالنل   اٱغااتٝج١ٝ ايكسؿل١ اٱْؿام 

َٓاؾػال١ َٓتجال٘ خالاضج     حتال٢ طٙ َٔ ٚولالا٥ـ أٚ  ػل َا ٜٛؾ إزٕٚ ايٓىلط 

ـ     ع٢ً  ٚايط١ٜ٩ تٓلټ .اكلًُه١   إٔ اٱْؿالام اكلالايٞ َالٔ أجالٌ ايتٛولٝال

نالبري٠ مل ايكالٓاع١    ا اغالتساض٠ڄ ٖٚصا اكلبسأ َٔ ايط٩ٜال١ غالٛف ٜٴخالسٹ   

ٛٿ  ٚ ايػالالالعٛز١ٜ ٚضلالالال تكٓٝالالالات تٓاغالالالب  ٍ اختٝالالالاض اكلػالالالتثُطٜٔ كلكالالالاْع 

بتالالالالٛؾري ٚولالالالالا٥ـ يًُالالالالٛاطٔ     ٚتٛجٗالالالالات اٱغالالالالااتٝج١ٝ اجلسٜالالالالس٠  

ٚتٓاغب ؾدك١ٝ اكلٛاطٔ ايػالعٛزٟ مل    يًخكٍٛ ع٢ً زعِ ايسٚي١

ٌ عًالال٢ ؾدكالال١ٝ اكلالالٛاطٔ   اختٝالالاض ايٛولٝؿالال١  ؼلعٓالال٢ قالالٓاع١ تٴؿكٻالال    

ٚولالالا٥ـ  ط يالالٌ٘ عًالال٢ قالالٓاع١ ٫ تالالٛؾ ٜٴؿكٻالالٖالالٛ ايالالصٟ ٛاطٔ اكلالالٚيالالٝؼ 

 تٓاغب٘.

َالالالا بالالالغل ايكالالالٓاع١ احملًٝالالال١ ٚاكلؿالالالاٜات      أٜهٶالالالا حايالالال١ ايٓؿالالالٛض  

ؾلالالٛ ؾالالاتٛض٠ ؾالالطا٤ ايػالالًع اخلاضجٝالال١ يًًُُهالال١ حتالال٢  ٚاحلهَٛٝالال١  

ط ٜالسٍ عًال٢ حايال١ تالأخټ    ٖٚالٛ َالا     اًَٝاض ضٜاٍ غٜٓٛٽ 232ٚقًت إػل 

ايكٓاع١ احمل١ًٝ كلٛانب١ ٖصا ايُٓٛ ايهالبري. َٚالا ٜالٓكل ايكالٓاع١     

حلهَٛٝال١  يٝؼ َعٜسٶا َالٔ ايكالطاضات حلال  ا٭جٗالع٠ ا     ٛايػعٛز١ٜ ٖ

عالسّ  عًال٢  صلاز آي١ٝ حملاغب١ ا٭جٗالع٠ احلهَٛٝال١   إايؿطا٤ بٌ ع٢ً 

ُٻال   ٌ تالٛؾري ٚولالا٥ـ عايٝال١ ا٭جالط     ايؿطا٤ َٔ اكلكٓع احملًٞ ايالصٟ ط

يًُٛاطٔ ايػعٛزٟ  ٖٚصا ضلكٌ عٓالسَا ٜالتِ تػالٝري ططٜكال١ حػالاب      

يتالالالسخٌ ايٓػالالالب١ مل نالالالٌ غالالالًع١ ٚنالالالٌ خسَالالال١        ْػالالالب١ ايػالالالعٛز٠ 

ا َالالٔ احتػالالاب ْػالالب١ ايػالالعٛز٠  اكلٓؿالالأ٠ احلهَٛٝالال١ بالالسيڄا تػالالتدسَٗ
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بايڀطٜكالال١ احلايٝالالال١ ايه٦ٝبالالال١ ايالالالت تكتكالالالط عًالالال٢ أعالالالساز اكلالالالٛولؿغل  

 ايػعٛزٜغل مل غجٌ ايتأَٝٓات ا٫جتُاع١ٝ يًُٓؿأ٠.

أٜهٶالالا  نتابالال١ َعالالاٜري يًكالالٓاع١ ايػالالعٛز١ٜ  ؾالال٬ ؿلهالالٔ إٔ      

نالالٌ  تٛجالالس قالالٓاع١ زٕٚ إٔ تٛجالالس َعالالاٜري ذلالالسز٠ َهتٛبالال١ ختالاللټ

تاج٘. اكلالسٕ ايكالٓاع١ٝ قاَالت يالسٜٓا زٕٚ     بًس جلٛز٠ اكلٓتج ٚغ١َ٬ إْ

ٚجالالٛز َعالالاٜري غالالعٛز١ٜ َهتٛبالال١ ٚذلالالسز٠ تػالالتڀٝع احملاؾىلالال١ عًالال٢    

ٚتػالالالتڀٝع نػالالالب ،كالالال١ اكلػالالالتًٗو احملًالالالٞ ٚايعالالالاكلٞ   جالالالٛز٠ اكلٓالالالتج

َثالالٌ أضاَهالالٛ   ٚا٫غالالترياز َالالٔ اخلالالاضج يالالس٣ ؾالالطنات احلهَٛالال١

تتُػالالالو بٗالالالصٙ اكلعالالالاٜري ٚتهالالالع٘ عا٥كڄالالالا زٕٚ    ٚايهٗطبالالالا٤ َٚعالالالازٕ

 ٔ اكلكٓع احملًٞ.ؾطا٥٘ َ

أخالالالالريٶا؛ إٕ ايُٓالالالالٛ ا٫قتكالالالالازٟ ايؿالالالالاٌَ ٚاكلػالالالالتساّ ٜتڀًالالالالب     

مل  تڀالالالالٜٛط ب٦ٝالالالالات ا٭عُالالالالاٍ ايٛطٓٝالالالال١  ٚجعًالالالالٗا أنثالالالالط غالالالالٗٛي١ڄ     

للاضغالالالال١ ا٭ْؿالالالالڀ١ ا٫غالالالالتثُاض١ٜ  ٚشيالالالالو َالالالالا أغالالالالِٗ مل تكالالالالسِٜ      

عالالالسز َالالالٔ ايُٓالالالاشج ا٫قتكالالالاز١ٜ ايتٓاؾػالالال١ٝ عًالالال٢ اكلػالالالت٣ٛ ايعالالالاكلٞ    

م ايالالالسٍٚ مل تڀالالالٜٛط  خالالال٬ٍ ايعكالالالٛز ا٭خالالالري٠  حٝالالال  زلخالالالت بعالالال   

اقتكالالالازاتٗا َالالالٔ خالالال٬ٍ بٓالالالا٤ ذلتالالال٣ٛ ذلًالالالٞ َالالالطٕ َٚٓؿالالالتذ عًالالال٢     

 ا٫غتثُاضات احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝ.
 

نل ز. إحػالإ بالٛ حًٝكال١ مل    يكس غالًډ  :وعكب أ. حمند الدى دىي 

ٚضقتالال٘ ايهالال٤ٛ عًالال٢ تعطٜالالـ احملتالال٣ٛ احملًالالٞ َٚالالا ؿلهالالٔ اعتبالالاضٙ       

ٝٶا َٔ حٝ  ْػب١ ب١ اكلالٛاضز  ا٭ٜسٟ ايعا١ًَ ايٛط١ٝٓ ْٚػ ذلت٣ٛ ذلً

ٚع٬قالالال١ ٖالالالصا  ١ تخًٜٛٝالالالاياّ أٚ اخلالالالٛاز اكلالالالناْالالالت أاكلازٜالالال١ غالالالٛا٤ 

 بايتٓاؾػ١ٝ.  
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احملتالالال٣ٛ :  م ٖالالالصا اكلٛنالالالٛع ٚنالالالإ طالالالت اغالالالِطڇغالالالبل إٔ طڂالالال

  ٍ ٚأٜهٶالالا عٴالالطڇٸج عًٝالال٘ مل َٛنالالٛع تڀالالٜٛط        احملًالالٞ يًعُالالٌ ٚا٭عُالالا

ٌٴ قهال١ٝ       ايكٓاعات ايٛط١ٝٓ ٚاخلالسَات ايًٛجػالت١ٝ  ٚأٜهٶالا   تٳدال

ٚهلالالصا أقالالاب ز.  ؛ْٚكالالٝبٷ نالالإ هلالالصا اكلٛنالالٛع شنالالطٷطحالالت إ٫ ٚطڂ

. إْال٘ َٛنالٛع   ٢٤ٞ احملتال٣ٛ احملًالٞ بأْال٘ نالٌ ؾال     إحػإ حُٝٓا يٻال 

نبري ٚإغااتٝجٞ مل اكلٓىلٛضٜٔ ايكطٜب ٚايبعٝالس  ٚبال٘ قال٠ٛ ايسٚيال١     

ٝٽالال  ٝٽالالا ٚإقًُٝٝٽالالٚااتُالالع ٚؾلُٖٛالالا ايتٓاؾػالالٞ ذلً ٖٚالالٛ ايكالال٠ٛ   اا ٚزٚي

 ايٓاع١ُ يًػٝاغ١ اخلاضج١ٝ.  

ُٻالٔ غالبكْٛا مل تؿعٝالٌ احملتال٣ٛ     اأؽ َٔ ٫ ب َٹ غتكطا٤ ايتجاضب 

ٚا٫غالتؿاز٠ َالٔ ايتجالاضب  ٚإٔ ْتخاؾال٢ ايبالس٤       احملًٞ ؾطقڄا ٚغطبٶا

ٞٳ  ْٴكځالالسٿض َكَٛاتٓالالا  َالالٔ ايكالالؿط قالالسض اكلػالالتڀاع  ٚبٗالالصا صلالالب إٔ ْعالال ٚٳ

ٕٻ اكلالالٛاضز  بؿالالجاع١ ٚؾالالؿاؾ١ٝ  ٚأقكالالس ٖٓالالا اكلالالٛاضز ايبؿالالط١ٜ حٝالال  إ

ٚايتعاٌَ َعٗا أغٌٗ بهالثري َالٔ ايتعاَالٌ    اكلاز١ٜ ٚانخ١ َٚعطٚؾ١  

. 2131ضنالا٥ع ض٩ٜال١ اكلًُهال١     إحالس٣ ايالصٟ ٖالٛ    َع ايعاٌَ ايبؿطٟ

 ٖالالالٌ اقتكالالالاز ايالالالٛطٔ َٚالالالٛاضزٙ ايهالالالثري٠   :ٚيٓػالالالأٍ غالالال٪ايڄا جط٦ٜٶالالالا 
ُٶالالالا ْٚٛعٶالالالا    _ هلل ٚاحلُالالالس_  غأنالالالرب َالالالٔ اكلالالالٛاطٓغل ٚاكلٛاطٓالالالات ن

ٝٽ يالت  ا ْعِ  ٖٚصا بػبب تطانُات ايػٝاغ١ ايطعٜٛال١ ا اجلٛاب حاي

ا ٜتعالاضم َالع َالا ْكالبٛ إيٝال٘ َالٔ       ا ٚاقتكازٜٽأْتجت ٚنعٶا اجتُاعٝٽ

حؿىلالالالال٘ اهلل. ٖالالالالصٙ   خالالالال٬ٍ ايط٩ٜالالالال١ ٚقا٥الالالالسٖا يالالالالٛ ٚيالالالالٞ ايعٗالالالالس  

اياانُالالات تكٛزْالالا إػل ا٫ٖتُالالاّ بايؿالالل ا٫جتُالالاعٞ َالالٔ عالالازات       

ٚتكايٝس َٚالٓٗج حٝالا٠  ٚأغًبٗالا طاض٥ال١ ٚيٝػالت أقال١ًٝ مل دلتُعٓالا.        

ٛټ ٘ ٖالالالالالٛ ايتالالالالالٛاظٕ ملقٛيځالالالالال َالالالالالا أٚزټ ٍ مل ؾالالالالالكٝ٘ ا٫جتُالالالالالاعٞ ايتخالالالالال

 ٚا٫قتكازٟ.  



74 

–1029  1022  
167 

مل ايالالالالٛظاضات ٚاهل٦ٝالالالالات  ًالالالال١ڄيٓكڀالالالال١ اٱزاض٠ احملًٝالالالال١ للث أعالالالالٛزٴ

حالالالإ ايٛقالالالت ٱعالالالاز٠ ايٓىلالالالط مل     - ْىلالالالطٟمل  – اخلسَٝالالال١ ايالالالت 

ٚيسقالالال١ طسٜالالالس قالالال٬حٝاتٗا   تطنٝبتٗالالالا اٱزاضٜالالال١ ٚططٜكالالال١ ايعُالالالٌ

يالالصا ؛ اظاٱزلالال ِٻَٚػالال٪ٚيٝاتٗا. ايتػالالٝري ضلتالالاج غالالطع١ ايكالالطاض َٚالالٔ ،ٳالال   

 بريٚقطاطٝالال١ ٖالالصٙ اكلٓؿالالآت بتدؿٝالالـ اكلطنعٜالال١ عًالال٢ صلالالب ايكهالالا٤

اٱزلالالاظ  ٚأٚايعُالالٌ  حٝالال  تهالالٕٛ ايػٝاغالالات ٚايكالالطاضات َطنعٜالال١ڄ 

ايالالٛظاض٠  زٚضٳ ٠ا. احلالالٌ ٖالالٛ إعڀالالا٤ اكلٓالالاطل ايالالث٬ا عؿالالط    ٫َطنعٜٽالال

ايتٓؿٝالالصٟ  ٚتؿطٜالالالؼ ايالالالٛظاضات يًالالالتؿهري ٚايتدڀالالالٝنل ٚاكلتابعالالال١ َالالالٔ  

 ٚايٓعا١ٖ.   ٕٛحٝ  نؿا٠٤ ايعٌُ ٚايعاًَ

ْأتٞ يًتٓاؾػ١ٝ؛ ؾًِ ٜهٔ ٚيالٔ ٜهالٕٛ غالًٗڄا ٭ٟ زٚيال١ أضازت     

ٚتطٜس تؿعٝالٌ احملتال٣ٛ احملًالٞ  ؾايبالساٜات قالعب١ ٚا٭خڀالا٤ ٚاضز٠        

ٝٽالال   بُٗالالا اكلكالالًخ١   اٚإغالالااتٝجٝٽ اٚيهالالٔ عٓالالسَا ٜهالالٕٛ ايكالالطاض ٚطٓ

ٚصلالب إٔ ٜهالٕٛ للهٓٶالا  ؾٗالصا       ايعًٝا ؾتڀٜٛالع ايكالعاب ٚاجالب   

ي١ ْهالالٕٛ أٚ ٫ ْهالالٕٛ. راْالالب ايكالالعاب   إْٗالالا َػالالأ  ا يالالٝؼ خٝالالاضٶ 

ؾٓٝال١  ٖٓالاى َكالاعب إقًُٝٝال١      ااحمل١ًٝ ٚايتٓاؾػ١ٝ ٚأيٝٗالا قالعابٶ  

ٝٽالالإقًُٝٝٽالال ٚزٚيٝالال١ ٫ تطٜالالس يٓالالا ايالالربٚظٳ    ا يٓهالالٕٛ زٚيالال١ إقًُٝٝالال١   ا ٚزٚي

 ضاغد١.  

َٳالال ٔ ٜطٜالالس إٔ ٜطؾالالع عًٝٓالالا عكالالا َٓىلُالال١ ايتجالالاض٠ ايعاكلٝالال١   نالالٌ 

َٚٓٗالالالا ايالالالسٍٚ   ًالالالٞؾًٝٓىلالالالط كلالالالا ٜكالالالّٛ بالالال٘ َالالالٔ زعالالالِ يًُختالالال٣ٛ احمل 

٘    اايكٓاع١ٝ ايهالرب٣  ؾٗالصا ٖالٛ تط    ْٚتالصنط َالا     َالب َٚالا ٜكالّٛ بال

يكالٓاعاتٗا ٚخالسَاتٗا    ١ٓٛب١ٝ َٔ زعِ احلهَٛتكّٛ ب٘ نٛضٜا اجل

بالالا ٚأَطٜهالالا َالالٔ زعالالِ ٚمل ايالالساخٌ ٚاخلالالاضج  ٚأٜهٶالالا َالالا تؿعًالال٘ أٚض

م بالالالغل إٔ ْؿالالالطٿ كلعاضعٝٗالالالا يهالالالُإ ا٫غالالالتكطاض ٚاكلٓاؾػالالال١. ٖٓالالالا أٚزټ   
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 سَات. ٫ بأؽ إٔ ٜهٕٛ ايكڀاع اخلسَٞ أقالٌ ْػالب١ڄ  ايكٓاع١ ٚاخل

    ٞ ٚشيالالو بػالالبب عالالعٚف   ؛ مل احملتالال٣ٛ احملًالالٞ َالالٔ ايكڀالالاع ايكالالٓاع

ٖٚالالٛ  _ ٔ ايكڀالالاع ايكالالٓاعٞ  ٚنالالصيو عالالاكلالالٛاطٔ إػل حالالس أنالالرب  

اكلالالٛاضز ايڀبٝعٝالال١ نالالايٓؿنل   إٔ ايكالالٓاع١ مل غايبٗالالا ؽلالالؼټ  _ ا٭ٖالالِ

ب ضؾع ْػالب١  ٚايتعسٜٔ ٚايعضاع١ حٝ  ايك١ُٝ ْاؾص٠ َع ايٛقت  ٚصل

 . ٝٗاٚاحلطم عً احملت٣ٛ احملًٞ

ؾكس ْٛقؿت َطاضٶا ٚبايصات مل   ٫ أض٣ غطز َعٛقات ايتٛطغل

ٚضق١ احملت٣ٛ احملًٞ يًعٌُ ٚا٭عُاٍ  ٚيهٔ َٔ ا٭١ُٖٝ ؼلهالإ  

ايانٝالالع عًالال٢ ايتعًالالِٝ ،الالِ ايتعًالالِٝ بؿالالكٝ٘ ا٭نالالازؿلٞ ٚايؿالالين أٚ      

 اكلٗين.

َ  أض٣ إٔ ٜهالالالالٕٛ جالالالالع٤ٷ   ؿالالالالطٚع َٗالالالالٍِّ َالالالالٔ ا٫غالالالالتثُاض مل أٟ 

َعٗالالس خالالام يتعٜٚالالس ٖالالصا اكلؿالالطٚع با٭ٜالالسٟ       ٚإغالالااتٝجٞ إْؿالالا٤ٳ 

ٚقالس أ،بتالت ايتجالاضب احملًٝال١      . ٚايتسضٜب اكلػالتُط   ايعا١ًَ ايهؿ٪٠

 ٚايعاكل١ٝ زلاع١ ٖصا ايٓٗج. 

      ٌ   ا٭َط اٯخط ٖٛ ايٓىلالط مل احلالس ا٭زْال٢ َالٔ ايطاتالب ٚايالسخ

ٛولالالـ  ؽ َالالٔ إٔ ٜهالالٕٛ ؾالالطا٥ذ حػالالب أًٖٝالال١ ايعاَالالٌ أٚ اكل أ٫ٚ بالال

َٳال  ٟٻ ٚصلب إٔ ٜؿٌُ ؾطضل١   ؛تأٖٝالٌ عًُالٞ أٚ ؾالين    ٔ ٫ ؿلًهالٕٛ أ

  ٚشيالالو يطؾالالع َػالالت٣ٛ اكلٓالالتج  ٚاغالالتكڀاب اكلالال٪ًٖغل ٚغالالري اكلالال٪ًٖغل  

ِټ بالٌ ْالٛع ايعُالٌ ٚاٱْتالاج. أَالا ايعُايال١ ا٭جٓبٝال١         ٠ٖٓا ايؿالٗاز  ؾ٬ ٜٗ

يًالسخٌ ايعالاكلٞ حٝالال     أٚ َٓاؾػال١ڄ  ؾٝجالب إٔ تهالٕٛ اكلطتبالات قطٜبال١ڄ    

أْٓالالالا ْعالالالاْٞ َالالالٔ ضزا٠٤ ٫ٚ غالالالُٝا ايهؿالالالا٤ات   صلالالالب إٔ ْػالالالتكڀب

َالالٔ ايعاَالالٌ ايبػالالٝنل إػل ايڀبٝالالب ٚاكلٗٓالالسؽ.  بالالس٤ٶا ايعاَالالٌ ا٭جالالٓل 

أقبخٓا أنرب َطنع تالسضٜب مل ايعالا  يًتالسضٜب  ٚايٓتٝجال١ ضزا٠٤     



74 

–1029  1022  
169 

اخلسَالال١ ٚاكلٓالالتج  ْاٖٝالالو عالالٔ أخ٬قٝالالات ايعُالالٌ ايػالال١٦ٝ ايالالت ٚضزت 

ٜتعالاضم َالع ض ٝال١    نالإ احلالس ا٭زْال٢     ؾإشاإيٝٓا َع ٖصٙ ايٓٛع١ٝ. 

ؾُا اكلاْع َالٔ ٚجالٛز قالٓسٚم ٜػالاِٖ مل جالع٤ َالٔ ايطاتالب          اكلٓؿأٙ

ضؼلا ٜهالٕٛ   غيؿا٠ َع١ٓٝ  حٝ  إْ٘ جع٤ َٔ زلاح احملت٣ٛ احملًٞ

َٚالالٔ َكالالًخ١   ١اكلهالالاؾ ١اكلالالٛضز هلالالصا ايكالالٓسٚم َالالٔ زخالالٌ ايهالالطٜب    

 كلعطؾ١ ٚطسٜس اكلكسض.   ايعنا٠ ٚايسخٌ

ا٫ٖتُاّ ايهامل ٖٚٛ ايتجاض٠ ج ع٢ً دلاٍ   ًٜل عطٿإٔ أڂ أٚزټ

ا. َالالالٔ اكلعالالالطٚف إٔ َالالالٔ خكالالالا٥ل أٖالالالٌ اجلعٜالالالط٠ ايعطبٝالالال١   خاضجٝٽالالال

 ٍ حٝالال  ٖالالاجطت بٝٛتالالات نالالثري٠   ٚاكلًُهال١ بايالالصات مل ٖالالصا ااالالا

قبٌ انتؿاف ايٓؿنل  ٚبطظت ٚزلخت مل زٍٚ عسٜالس٠  َٚالٔ ٖالصٙ    

َٳالال  ِ   ايبٝٛتالالات  اختًؿالالت   ٔ عالالاز إػل ايالالٛطٔ ٚاغالالتُط مل زلاحالال٘. ْعالال

َٹالال   اٯيٝالالات ٚايػٝ ٔ اخلالالربات ايهالالثري٠ يالالس٣   اغالالات ٚيهالالٔ ٖٓالالاى 

عًال٢   ؛ايكڀاع اخلام للا ٜػتٛجب اخلالطٚج يًعاكلٝال١ مل زٍٚ َعٝٓال١   

كلالالاشا أض٣ ؾالالطن١ ٖٓسٜالال١ تؿالالتذ مل بًالالسٟ     :غالالبٌٝ اكلثالالاٍ ٫ احلكالالط  

َاضنالت أٚ َالٍٛ( ٫ٚ أض٣ ايتالاجط ايػالعٛزٟ      غًػ١ً أغالٛام  غالٛبط  

يػالٝاز١ٜ اكلُثًال١   يسٜٓا ايك٠ٛ ا غ مل اهلٓس ٚغريٖا ٜ٘عٌُ ايٓؿاهل ْؿػ

تڀٜٛالالالع أٟ عكبالالالات َالالالٔ حٝالالال  َالالالا طكالالالٌ عًٝالالال٘ ٖالالالصٙ ايالالالسٍٚ     مل 

     ِ َٚالا   :ٚايؿطنات َٔ ؾالطم اغالتثُاض١ٜ مل ب٬زْالا. غالٝكٍٛ أحالسٖ

 ؛غالري َباؾالط   اْال٘ ٜعتالرب زخًڄال   إ :أقٍٛ غ زخٌ ٖصا مل احملت٣ٛ ايٛطين

ًع٬ُت ايكعب١ إػل ايٛطٔ  ٚنػب اخلالربات َالٔ بالاب    يؾٗٛ جًب 

 مل اخلاضج.   ؾطم عٌُ يًُٛاطٓغلإتاح١ 

ختاَالالا؛ َالالا ٜتعًالالل بإْؿالالا٤ ٦ٖٝالال١ احملتالال٣ٛ احملًالالٞ ٚاكلؿالالاٜات        

ٝٽ  احل ا ٫ أعالطف عٓٗالا إ٫ ايٗالا ٚاغالِ ض٥ٝػالالٗا.       هَٛٝال١. ؾدكال
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  ِ ايهالالالٌ أٚ   أعثالالالط عًالالال٢ تؿاقالالالٌٝ َػالالال٪ٚيٝاتٗا ٚقالالال٬حٝاتٗا. ْعالالال

ٚناْالالالت إحالالالس٣ ايتٛقالالالٝات مل   ايػايبٝالالال١ ؾطحالالالت بالالالاٱع٬ٕ عٓٗالالالا

ٚٳ ايٛضق١ ايػابك١  ٚنإ ايككس أ ع نٵال ٕ تهٕٛ ١٦ٖٝ هلا َػال٪ٚي١ٝ 

ُال١ َٚطاقبال١ احملتالال٣ٛ احملًالٞ مل ايكڀالاعغل اخلالالام     ىلْايكالٛاْغل ٚا٭ 

ٚاحلهالالَٛٞ. أضجالالٛ شيالالو َالالٔ بالالاب عالالسّ تالالطى ٖالالصا اكلٛنالالٛع اكلٗالالِ     

ٚبعهالالٗا ـلٝالالٌ   يهالالٌ َٓؿالالأ٠  ٚإيػالالا٤ غٝاغالالات اجلالالعض اكلتٓالالا،ط٠  

ٚيهالالالٔ سلتالالالاج تٛحٝالالالس اجلٗالالالٛز ٚعالالالسّ ايتهالالالطاض ٚاهلالالالسض. ٖٚٓالالالا       

١ إْؿالالا٤ أضؾالالٝـ ٚطالالين ضلالالٟٛ ايهالالٛازض ايٛطٓٝالال١    ضلهالالطْٞ أُٖٝالال 

 حٝ  ٫ ٜٴعًځ٢ ع٢ً يػ١ ا٭ضقاّ ٚاٱحكا٥ٝات.   قػري٠ ٚنبري٠
 

 :املداخالا 

  05احملت٣ٛ احملًٞ ْٚػب١ ايال:% 

ٜط٣ ّ. أغا١َ ايهطزٟ أْ٘ نإ َٔ ايكٛاب اختٝاض ْػب١ ايال 

ٞ  يًُخت٣ٛ 52٪ ٌ ٭ٕ ضؾالع ٖالصٙ ايٓػالب١ ٜؿاله      َهاْٗالا؛  مل احملًال

عًالال٢ أٟ اقتكالالاز ؾُٝالالا ٜتعًالالل بع٬قالالات ايسٚيالال١ اخلاضجٝالال١.       خڀالالطٶا 

ّ ؾهُا ٜعًِ اجلُٝع إٔ ا٫قتكاز مل ايػٓٛات ايعؿط اكلانال١ٝ تكالسٻ  

ع٢ً ايػٝاغ١ مل ايع٬قات ايسٚي١ٝ  ٫ٚ ٜكبذ اقتكاز أٟ زٚيال١ يال٘   

ٖصٙ ا٭١ُٖٝ إ٫ بكسض َا ٜتؿاعٌ َع ا٫قتكازٜات ايسٚيٝال١ تكالسٜطٶا   

 غتثُاضٶا نصيو.ااٍ ٚاغتريازٶا  ٚبڀبٝع١ احل

َالالٔ جاْبالال٘ ٜعتكالالس ز. عبالالس اهلل بالالٔ قالالاة احلُالالٛز إٔ احملتالال٣ٛ   

ا يالسٍٚ خاضجٝال١  بكالسض    طالسٜٽ  ٜعالين  ٫ ٪52احملًٞ إشا ؾام عٔ ايال 

ي٬قتكالالاز احملًالالٞ  ٖٚالالصا َالالا تٓؿالالسٙ ايالالسٍٚ ايالالت      اَالالا ٜعالالين تؿٛقڄالال 

 تػع٢ إػل ايٛقٍٛ إػل أع٢ً زضجات ا٫نتؿا٤ ايصاتٞ.
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عالالين ا٫ضتؿالالاع ايٓػالالل يًُختالال٣ٛ احملًالالٞ   ٚمل ايٛقالالت ْؿػالال٘ ٫ ٜ

ا٫بتعاز عٔ ؾلٛ جلػالٛض ايع٬قالات ا٫قتكالاز١ٜ بالغل ايبًالسإ  ؾعًال٢       

 الس زضجال١ احملتال٣ٛ احملًالٞ يالسُٜٗا        غبٌٝ اكلثاٍ أَطٜها ٚايكغل

ٜػالتػٓٝإ عالٔ ا٫غالترياز ٚتبالازٍ قالا٥ِ يًتجالاض٠        عاي١ٝ  َٚالع شيالو ٫  

 ايب١ٝٓٝ.

عس إغااتٝجٞ ٫ بس َالٔ  بٴٚاكلككٛز ٖٓا إٔ احملت٣ٛ احملًٞ ٖٛ 

ٌ  ٪52ا عٔ ايالال  أ٫ ٜٓدؿم ْػبٝٽصلب ا٫ٖتُاّ ب٘  ٚ  إٔ ايڀُالٛح  بال

 . ايسٚاّ ع٢ً شيو ٜتجاٚظ

بالالاحملت٣ٛ  ٚ٭ٕ اٱضاز٠ اكلًهٝالال١ أَالالطت بتأغالالٝؼ ٦ٖٝالال١ ختالالتلټ  

احملًٞ طت اغالِ  ٦ٖٝال١ احملتال٣ٛ احملًالٞ ٚاكلؿالاٜات احلهَٛٝال١(.       

ٌ ٚبا٫غالالتُاع إػل َكابًالال١ َالالع َعالالايٞ ض٥الالٝؼ      اهل٦ٝالال١ أ. غػالالإ ايؿالالب

ْؿِٗ اكلعٜس عٔ زٚض اهل١٦ٝ  اٙ تععٜالع زٚض احملتال٣ٛ احملًالٞ ٚايالسعِ     

اكلتٛقالالع يًؿالالؿاؾ١ٝ حالالٍٛ اكلؿالالاٜات احلهَٛٝالال١ ٚع٬قاتٗالالا بايكڀالالاع  

ٕ اهل٦ٝالال١ إ :ٜكالالٍٛ  ا اكلٓؿالالآت ايكالالػري٠ ٚاكلتٛغالالڀ١اخلالالام خكٛقٶالال

ري اكلػ٪ٚي١ عٔ اكلؿاٜات احله١َٝٛ ٚاحملت٣ٛ احملًٞ هلالا زٚض نالب  

ايطنالا٥ع ا٭غاغال١ٝ يًتٜٓٛالع     إحس٣مل طؿٝع ا٫قتكاز. ٚايٛاقع إٔ 

ا٫قتكالالازٟ ايالالصٟ تؿالالٗسٙ اكلًُهالال١ ٖالالٛ ظٜالالاز٠ َكالالسضتٗا احملًٝالال١ َالالٔ  

 خ٬ٍ ظٜاز٠ قاعستٗا ايكٓاع١ٝ ٚتععٜعٖا. 

ٚايٝالالالالّٛ ٫ طلؿالالالال٢ عًالالالال٢ اجلُٝالالالالع إٔ اكلؿالالالالاٜات احلهَٛٝالالالال١   

تًعالالالالالالالالب زٚضٶا نالالالالالالالالبريٶا  ٖٚالالالالالالالالٞ ذلالالالالالالالالطى ض٥الالالالالالالالٝؼ يٮغالالالالالالالالٛام     

ؾالالالالالالالالال١٦ مل ايٛاقالالالالالالالالالع مل اكلًُهالالالالالالالالال١ ايعطبٝالالالالالالالالال١ اايٓ ٚيًؿالالالالالالالالالطنات

ايػالالالالالعٛز١ٜ  ٚنالالالالالصيو َالالالالالٔ خالالالالال٬ٍ ع٬قاتٗالالالالالا َالالالالالع ايؿالالالالالطنات  

 ايعاكل١ٝ َٔ خ٬ٍ قٛتٗا ايؿطا١ٝ٥ ايت تعتُس عًٝٗا.
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      ٞ   ٚبايتالايٞ تععٜالع زٚض اكلؿالاٜات احلهَٛٝال١ ٚاحملتال٣ٛ احملًال

ٚإؾالالطانٗا بؿالالهٌ َباؾالالط مل طكٝالالل اهلالالسف اكلالالأٍَٛ َالالٔ تٛغالالٝع 

 ١ ٚتععٜعٖا.ايكاعس٠ ا٫قتكازٜ

   ٟ ض َالالا ٜؿالالٌُ ا٫غالالتثُاض مل   أ   :عًالالل ّ. أغالالا١َ ايهالالطز

اخلاضج نُٔ احملت٣ٛ احملًٞ  ٚمل حسٜثٞ َالع اكلػال٪ٚيغل مل اهل٦ٝال١    

 ا بإعساز إغااتٝج١ٝ يعًُِٗ.أؾازٚا أِْٗ ٜكَٕٛٛ حايٝٽ

 مل ايكڀاع ايعضاعٞ خاضج اكلًُه١:ٚاكلػتثُط ٕ 

  تالال٣ٛ احملًالالٞأؾالالاض ز. خايالالس ايطزٜعالالإ إػل أْالال٘ خبكالالٛم احمل  

ٟٻ  تػالا٩ٍ حالٍٛ اكلػالتثُطٜٔ مل ايكڀالاع ايعضاعالٞ خالاضج اكلًُهال١         يالس

  طٕٚ َػالالالالاحات ؾاغالالالالع١ مل بعالالالالم ايالالالالسٍٚ  َكالالالالط    ٔ ٜالالالال٪جٿ للډالالالال

ٚنطاْٝالا( يعضاعتٗالا ٚا٫غالتؿاز٠ َالٔ إْتاجٗالا        ٚأاهلٓس  ٚايػٛزإٚ

 ٚتكسٜطٙ يًًُُه١ أٚ يسٍٚ أخط٣.

بٗا ٖٞ َالٔ  ايعُاي١ ايت تسٜط ٖصٙ اكلعاضع ٚتعٌُ   ٚبايتأنٝس

ٕ ٜعًُٕٛ مل ٖصٙ اكلعاضع أٚ ٜسٜطْٚٗا ٫ٚٛ ٜٛجس غعٛزٜ  ْؿؼ ايبًس

عسا اكلايو أٚ عسز قػري َالٔ أقاضبال٘. أٜالٔ َٛقالع ٖالصٙ ا٭ْؿالڀ١ َالٔ        

 ٞ ٚنٝالالالـ ؿلهالالالٔ اعتبالالالاض شيالالالو قُٝالالال١ َهالالالاؾ١       غاحملتالالال٣ٛ احملًالالال

 ي٬قتكاز ايٛطينغ

َٴهځًٹٸالالالـ     ٜالالالسضى اجلُٝالالالعٴ  إٔ ايٓؿالالالاهل ايعضاعالالالٞ مل اكلًُهالالال١ 

اكلٝالاٙ مل َعىلالِ اكلٓالاطل أٚ قالعٛب١ اغتكال٬ح ا٭ضم أٚ       ذٿبػبب ؾٴ

ًٜجالالالأ بعالالالم   ِٻط ا٭ٜالالالسٟ ايعاًَالالال١ مل ايعضاعالالال١  َٚالالالٔ ،ٳالالال   عالالالسّ تالالالٛؾڊ 

 اكلػتثُطٜٔ إػل زٍٚ دلاٚض٠ كلُاضغ١ اٱْتاج ايعضاعٞ أٚ احلٝٛاْٞ.

ؾالالإٕ ا٭ْؿالالڀ١   بُٝٓالالا مل ولالالٔ ز. عبالالس اهلل بالالٔ قالالاة احلُالالٛز 

ل ٗالٞ أْؿالڀ١ طك ال   ؾاحملًالٞ؛   ايسٚي١ٝ ٫ تالطتبنل بايهالطٚض٠ بالاحملت٣ٛ   
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ٝٽالالال انتؿالالالا٤ٶ ٝٽالالالشات ا أؾهالالالٌ َالالالٔ ا٫غالالالترياز اكلباؾالالالط َالالالٔ ايػالالالري  ا ذلً

ٚايػالبب ايالالط٥ٝؼ هلالالصٙ ا٭ْؿالالڀ١ بايالالصات ٖالالٛ حالالٍٛ َالالا شنالالطت عالالٔ  

مل احلؿالالاول عًالال٢ ايثالالط٠ٚ   اإغالالااتٝجٝٽ اٖالالسؾڄ ذ اكلٝالالاٙ  ٖٚالالصا ٜٴعالالسټ ؾٴالال

 اكلا١ٝ٥ احمل١ًٝ َٚٓؿع١ غصا١ٝ٥ مل ايٛقت ْؿػ٘.

 ًا٭نازؿلٞ ٚايؿين ٚاكلٗين ع٢ً احملت٣ٛ احملًٞ:أ،ط ايتع ِٝ 

ؾالالو إٔ ايكالالٓاع١   شنالالط ز. عبالالس اهلل بالالٔ قالالاة احلُالالٛز؛ ٫    

ُٻالال   إ  إ٫ إٔ ايالالبعم قالالس ٜالالط٣ إٔ ا٫غالالتؿاز٠   ٚايعضاعالال١ ْؿالالاطإ َٗ

مل حالاٍ عالسّ تالٛاؾط اكلالٛاضز      ١ڄهالٕٛ دلسٜال  تا قالس ٫  َُٓٗالا اقتكالازٜٽ  

ٍ ايڀبٝع١ٝ ٚضٴ نٝالـ ٜهالٕٛ يًتعًالِٝ     :خل اكلٛاضز ايبؿط١ٜ. ٚأتػالا٤

 غع٢ً احملت٣ٛ احملًٞ ا٭نازؿلٞ ٚايؿين أٚ اكلٗين أ،طٷ

ٕٻ عًډالال أٖالالٌ ايؿالالإٔ قالالس   ل أ. ذلُالالس ايسْالالسْٞ أْالال٘ َالالٔ اكلؿالالام أ

َٳال    زضغالٛا قڀالاع ايكالالٓاع١   إيٝال٘ َالالٔ   ٔ ٜالالط٣ َالا شٖبالالتٴ ٚضؼلالا ٜٛجالالس 

َٳالال ٜا  ؾًػالالٓا ايٛحٝالالس عالالسّ جالالسٚاٖا اقتكالالازٜٽ  ٔ ٜٛاجالال٘ ٔ مل ايعالالا  

بالالا ٚأَطٜهالالا َالالع خالالطٚج   ٚعاًَالال١  ؾٗالالصٙ أٚض خالالل ا٭ٜالالسٟ اي عالالسّ ضٴ

َكاْع نثري٠ إػل اكلٓاطل ا٭ضخل  إ٫ إٔ يسٜٗا قالٓاعات جبالاض٠   

َالالا ظايالالت مل َٛطٓٗالالا َالالع غالال٤٬ ا٭ٜالالسٟ ايعاًَالال١ ٚاحلكالالٛم اكلهًؿالال١.   

ٍ يسعِ ايسٍٚ هلا نُٔ َٛنٛع َٓىلُال١  اٚقس أٚضزت ايعضاع١ نُث

طهل تڀبٝالالل َالع أْال٘ ٫ صلالالب إٔ ُْٗالٌ ايعضاعال١ بؿال       ايتجالاض٠ ايعاكلٝال١  

 ا مل تٛؾري اكلٝاٙ ٚاغتك٬ح ا٭ضانٞ.  ا٭حسا تهٓٛيٛجٝٽ

ُٻ ُٳؾٝجب إٔ ٜٴ  اإ جسٽايتعًِٝ ايؿين ٚا٭نازؿلٞ َٗ ط مل ػتث

ؾُالطزٚزٙ بڀطٜكال١ أٚ بالأخط٣ إػل     ١َُٚٗا ناْالت ايتهًؿال    اكلٛاطٔ

ايػالالالٛم احملًالالالٞ  ٜٚبكالالال٢ أضخالالالل َالالالٔ ا٭جالالالٓل  ْاٖٝالالالو عالالالٔ أَالالالط 

 .ٗااحلس َٓ ٚأ ايبڀاي١ع٢ً ايكها٤ ا٫غتكطاض ايػٝاغٞ ٚا٭َين ب



74

 –1029     
174 

خاام ا٭غالٛام غالٝهٕٛ قالعبٶا    اَع ايطأٟ ايصٟ ٜط٣ إٔ  أتؿلٴ

مل ايبسا١ٜ  ٚيهٔ جٛز٠ اكلٓتج غالٝجس ططٜكال٘ إػل ا٭غالٛام  ٖٚٓالا     

        ٍ  :صلالالب اعتُالالاز أقالال٣ٛ اكلعالالاٜري مل اكلٛاقالالؿات  ؾعًالال٢ غالالبٌٝ اكلثالالا

 ٛ ام ٖٓالالاى بعالالم اكلٓتجالالات ايكالال١ٝٓٝ ٫ تالالأتٞ ٭غالالٛاقٓا ٫ٚ حتالال٢ أغالال

ٗالالا إػل ا٭غالالٛام مل ططٜكځ ٚيهٓٗالالا  الالسٳ  ٖالالا٩اخلًالالٝج ٚايػالالبب غ٬

 غطب أٚضٚبا ٚمشاٍ أَطٜها.

ْٳالالالسٵخٌ مل دلالالالاٍ  أنالالالاف ّ. حػالالالاّ  الالالريٟ أْٓالالالا إشا أضزْالالالا إٔ 

ايكٓاع١  ؾ٬ بس َٔ ايانٝع ع٢ً قٓاعات ايٓؿنل ٚايػالاظ ٚاكلالٛاز   

َثالالالٌ اٱيهاْٚٝالالالات ٚاكلعالالالسات     ايهُٝاٜٚالالال١ ٚا٭جٗالالالع٠ اكلتڀالالالٛض٠  

تالٛؾط خاَاتٗالا بهثالالط٠ مل ايسٚيال١. ايالالسخٍٛ مل    تًال١ ٚاكلالٛاز ايالالت   ايثكٝ

ٚ    اقٓاع١ َٓتجات ضخٝك١ يٓٓاؾؼ زٚيڄ  ٣آغ١ٜٛٝ ئ ٜهالٕٛ يال٘ جالس

ٙ اٱغااتٝج١ٝ تهُٔ مل ايانٝالع عًال٢   صاقتكاز١ٜ. ا٭١ُٖٝ مل ٖ

 ٚايالالت  ٻ ١تالالسضٜب ايٝالالس ايعاًَالال١ ايػالالعٛز١ٜ عًالال٢ ايكالالٓاعات اكلتكسَالال 

َطٜهالالٞ ايٝالالّٛ ٜٓالالتج نالالعؿٞ اكلالالٛاز   شنطٖالالا. اٱْتالالاج ايكالالٓاعٞ ا٭ 

( Total production outputات اكل٬ٝز١ٜ  ٝايت نإ ٜٓتجٗا مل ايثُاْٝٓ

ات اكل٬ٝزٜالال١. َالالٔ  ٝالالاكلڀًٛبالال١ مل ايثُاْٝٓ ١ٚبأقالالٌ َالالٔ ْكالالـ ايعُايالال   

عاًَالال١ َالالاٖط٠   ع عًالال٢ ا٫غالالتثُاض مل تالالسضٜب أٜالالازٺ  ا٭ؾهالالٌ إٔ ْطن الال 

مل ايػالالالاع١  اضٜايڄالالال ٠٥ٚذلاؾالالال١. إشا نالالالإ اكلكالالالٓع غالالالٝسؾع َبًالالالؼ  

يًُٛولـ إشٶا َٔ ا٭ؾهٌ إٔ ٜالتِ تسضٜبال٘ عًال٢ قالٓاع١ نُبٝالٛتطات      

أٚ غٝاضات أٚ َعالسات ،كًٝال١ بالسيڄا َالٔ ٬َبالؼ أٚ ٬َعالل أٚ َعالسات        

ٝٽالال   ا مل إْتالالاج احملتالال٣ٛ ْىلاؾال١. ايعُايالال١ اكلسضبالال١ اكلالالاٖط٠ غتػالاِٖ إصلاب

 احملًٞ.
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 :احملت٣ٛ احملًٞ ٚايك٣ٛ ايعا١ًَ ايٛط١ٝٓ  

ًٓالالا احملتالال٣ٛ احملًالالٞ أنثالالط ايهالالطزٟ أْٓالالا فلډٜعتكالس ّ. أغالالا١َ  

ْال٘  إللا ٜتخًُ٘ ؾُٝا ٜتعًل بايك٣ٛ ايعا١ًَ ايٛط١ٝٓ  ٚنأْٓالا ْكالٍٛ   

إشا   تهالالٔ ايكُٝالال١ اكلڂهالالاؾ١ أغًبٗالالا مل ايكالال٣ٛ ايعاًَالال١ ايػالالعٛز١ٜ      

ٝٽال  اؾإْ٘ ٫ ؿلهٔ اعتباض اكلٓتج أٚ اخلسَال١ َٓتجٶال   ٜالسخٌ نالُٔ    اٚطٓ

اكلڂهالاؾ١ ؿلهالٔ إٔ تهالٕٛ َالٔ     احملت٣ٛ احملًٞ  ْٚػٝٓا إٔ ايكُٝال١  

ضأؽ اكلاٍ ايالٛطين أٚ اكلالٛاز اخلالاّ ايٛطٓٝال١ أٚ أٟ َالسخ٬ت ٚطٓٝال١.       

ٞ  ٚنُالالا ٫حىلالالتٴ ايٛولالالا٥ـ  ؾالالإٕ عالالسزٳ  مل قهالال١ٝ ا٭غالالبٛع اكلانالال

احملس،الال١ مل قڀالالاع ايكالالٓاع١ قالالس اشلؿالالم إػل ٚولٝؿالال١ ٚاحالالس٠ يهالالٌ   

ًَٕٝٛ ضٜاٍ اغتثُاض. ٚؿلهٔ ٬َحىل١ شيو بكػال١ُ عالسز ايٛولالا٥ـ    

٫غالالالالتثُاض اكلتٛقالالالالع مل بطْالالالالاَج ايكالالالالٓاع١ ايٛطٓٝالالالال١    عًالالالال٢ حجالالالالِ ا 

 ٚايًٛجػتٝات.

اتؿالالل أ. ذلُالالس ايسْالالسْٞ َالالع شيالالو  حٝالال  ٜالالط٣ أْالال٘ صلالالب إٔ      

ٜٴالالطاز طُٝالالٌ   تهالالٕٛ ايكُٝالال١ اكلهالالاؾ١ َالالٔ ضأؽ اكلالالاٍ ايالالٛطين ٫ٚ     

احملت٣ٛ احملًٞ أنثط َٔ طاقت٘. ايهٌ َتؿل ع٢ً ْػب١ َع١ٓٝ َالٔ  

 َعطٚف  ٖٚصا  ٪122ا٭ٜسٟ ايعا١ًَ ٚيٝؼ بايهطٚض٠ إٔ تهٕٛ 

إشا اغالتٛعبٓا ا٭ٜالسٟ     هلل. ببػالاط١  ٚاحلُالس  ؾاقتكاز ايبًس نالبري 

ٓل ايهؿال٪. أَالا إٔ ْالأتٞ    جال ا٭ ايعا١ًَ ؾ٬ خڀأ َٔ ٚجٛز ايعٓكالط 

ؾال٬   ١عڀالٞ أبٓالا٤ ٚبٓالات ايبًالس أزٚات ايعُالٌ ٚاكلٓاؾػال      با٭جٓل ٫ٚ ْٴ

ٍٷ  .  أعتكس إٔ ٖصا َكبٛ

  ٖالالٌ ٖالالٛ ايسٚيالال١ أّ ا صلالالب إٔ ْٴعٳالالطٿف ضأؽ اكلالالاٍ ايالالٛطين أٜهٶالال

  ؾلٛ اكلاٍ اخلام ٖٛ ٭ًٖ٘ ٚيٝؼ يًٛطٔ خكٛقٶالا  غضجٌ ا٭عُاٍ

ْ٘ ٫ ٜسؾع نطٜب١ ايؿطنات ايت تػاعس مل ايكطف ع٢ً ايبٓٝال١  إ

ٚؾٹالالالٞ اكلؿالالالاضٜع ايهالالالد١ُ   ايتختٝالالال١ ٚايتعًالالالِٝ ٚايكالالالخ١. مل ايػايالالالب



74

 –1029     
176 

ٚضؼلالا ٖالصا اكلؿالطٚع      ٚاٱغااتٝج١ٝ غٝهٕٛ ٖٓاى ؾطٜو أجٓل

ُالالالس عًالال٢ َالالالٛاز خالالالاّ نالالايٓؿنل َٚؿالالالتكات٘ ٚقالالالٓاع١   ايكالالٓاعٞ ٜعت 

ايباٚنُٝٝهالاٍ ٖٚالٞ ًَالو ايسٚيال١  ؾٗالٌ َالٔ اكلعكالٍٛ أ٫ ٜهالٕٛ         

أَالا اخلالسَات ؾال٬ نالطٚض٠      غاحملت٣ٛ ايٛطين بٓػب١ جٝس٠ ٚحكٝكٝال١ 

إٔ تهٕٛ ْػب١ ا٭ٜسٟ ايعا١ًَ نُا ٖٞ مل ْػالب١ ايتكالٓٝع. ا٭ٖالِ    

 ٘أْال  َالع  لٴٚايكاعس٠ تؿهٌٝ احملًٞ َٚا ْكل ٜهٕٛ يٮجٓل. ٚأتؿال 

  عڀٌ َؿطٚع أٚ َكالٓع بػالبب جع٥ٝال١ ا٭ٜالسٟ ايعاًَال١ ايٛطٓٝال١      ٫ ٜٴ

إشا نالالالإ ٖالالالصا اكلؿالالالطٚع ؾٝالالال٘ قُٝالالال١ َهالالالاؾ١ ي٬قتكالالالاز ايالالالٛطين   

 بؿطهل إٔ تطؾذ َٓ٘ ق١ُٝ َاز١ٜ َٚع١ٜٛٓ يًسٚي١ ٚاكلٛاطٔ. 

ا َالالالالٔ ٖالالالالصا اكلٛنالالالٛع؛ نٝالالالالـ غٓػالالالالتكڀب ضأؽ اكلالالالالاٍ  قطٜبٶالالال 

 يكڀالالالاع اخلالالالام  ايالالالصٟ غالالالٝهٕٛ ؾالالالطٜهڄا يًسٚيالالال١ أٚ ا   ا٭جالالالٓل

ُٿ ٚايػعٛزٟ ٫ ٜالسؾع    ً٘ نطٜب١ نُا مل ْىلاّ ١٦ٖٝ ا٫غتثُاضٚسل

 ٠غغ٣ٛ ايعنا

   قالالالٓاع١ اكلالالال٪ؽلطات ٚاكلٓتالالالسٜات نأحالالالس اكلالالالٛاضز ا٫قتكالالالاز١ٜ

 يًُخت٣ٛ احملًٞ:

أٚضز ز. عبالالس اهلل بالالٔ قالالاة احلُالالٛز َكايڄالالا يٮغالالتاش حػالالغل       

ٞپ  ٟٸ ٚعهالالٛ دلًالالؼ    ؾبهؿالالٞ  ٖٚالالٛ  إع٬َالال ٚضجالالٌ أعُالالاٍ غالالعٛز

جالالالاض٠ ٚعهالالالٛ دلًالالالؼ إزاض٠  ض٠ ؾالالالطن١ ؾبهؿالالالٞ يًتٸُٓٝٸالالال١ ٚايتٿ إزا

ؿالالالط   ْٴؿالالالط بكالالالخٝؿ١ ايؿالالالالطم    َ٪غػالالال١ عٴهالالالاول يًكالالالخاؾ١ ٚايٓٻ   

قُالالالالالال١   :  طالالالالالالت عٓالالالالالالٛا2119ٕؾرباٜالالالالالالط  11بتالالالالالالاضٜذ  *ا٭ٚغالالالالالالنل

 .  مل زبٞ اتاحلهَٛ

                                                           
* https://aawsat.com/home/article/1583841/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-

%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%B4%D9%8A/%D9%82%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-
%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%8A 

 

https://aawsat.com/home/article/1583841/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%B4%D9%8A/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/1583841/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%B4%D9%8A/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/1583841/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%B4%D9%8A/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/1583841/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%B4%D9%8A/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/1583841/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%B4%D9%8A/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
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  اكلكايالال١ تتخالالسا عالالٔ ا٫ٖتُالالاّ بكالالٓاع١ اكلالال٪ؽلطات ٚاكلٓتالالسٜات

مل َكالًخ١ احملتال٣ٛ    يالت تكالبټ  أحس اكلالٛاضز ا٫قتكالاز١ٜ ا   عسټٖٚٞ تٴ

احملًالالٞ غالالٛا٤ بڀطٜكالال١ َباؾالالط٠ أٚ غالالري َباؾالالط٠  خكٛقٶالالا إٔ ٖالالصٙ 

 ايكٓاع١ تػتجًب َٛاضز بؿط١ٜ َتعسز٠ ا٫ختكاقات.

عٝالت  اكلال٪ؽلطات ٚاكلٓتالسٜات ايالت زٴ    جا٤ باكلكاي١:  ٫ أعًالِ عالسزٳ  

ٞٻ        ا. َالٔ  غالٜٓٛٽ  إيٝٗا طًٝال١ حٝالاتٞ  ٫ٚ عالسز ايالسعٛات ايالت تكالٌ إيال

ٚتٓٛعٗا   ٜعس َالٔ اكلُهالٔ حكالطٖا بايؿالهٌ ايالسقٝل.      نثطتٗا 

عكس تكًٝالسٶا  عكس ٭جٌ  ايع٬قات ايعا١َ  ٚأخط٣ تٴؾٗٓاى َ٪ؽلطات تٴ

ٔٻ ع مل قٓاع١ اكلال٪ؽلطات  ٖٓاى َهاْٶا ٚاحسٶا يًتُٝټ يٰخطٜٔ. ٚيه

ٌٻٚاكلٓتالالسٜات  ٚأعالالين ٖٓالالا طسٜالالسٶا زبالالٞ ايالالت تػالالدٿ     طاقتٗالالا  ط نالال

ٌٻايت تٴَٚٛاضزٖا ٱزلاح اكلٓاغبات  إحس٣ أِٖ  كاّ ع٢ً أضنٗا. ٚيع

اكلٓاغالالبات ايالالت تكالالاّ ؾٝٗالالا ٚأقالالبخت ع٬َالال١ ؾاضقالال١ ْٚٛعٝالال١ عًالال٢       

َػالالالت٣ٛ اكلٓاغالالالبات ايؿالالالب١ٗٝ حالالالالٍٛ ايعالالالا  ٖالالالٞ: ايكُالالال١ ايعاكلٝالالالال١       

 يًخهَٛات.

ا يٮؾهالاض  يكس طٛيت ٖصٙ اكلٓاغب١ إػل زٚض٠ َطنع٠ جالسٽ     

تجالالالالاضب اجلسٜالالالس٠ ٚاكلُٝالالالالع٠  ٚأقالالالالبخت َػالالالطحٶا يعالالالالطم أٖالالالالِ اي  

احله١َٝٛ اٱزاض١ٜ ايٓاجخ١ َٔ حٍٛ ايعا   نُا قالاضت َعًُڄالا   

ّ حًٛيڄالالا كالالسٿعالالطم ؾٝالال٘ أٖالالِ ا٭ؾهالالاض اكلػالالتكب١ًٝ ايالالت تٴ     ا تٴرلربٜٽالال

َبتهالالط٠ كلؿالاله٬ت عكالال١ٝ تٛاجالال٘ احلهَٛالالات ٚايؿالالعٛب  ٜٚالالتِ  

َٔ خ٬هلا اغتػ٬ٍ عٓاقط ايتك١ٝٓ ٚاٱزاض٠ ٚاكلاٍ ٚايعًالّٛ بؿالهٌ   

 إصلابٞ َٚسٖـ ٚؾعاٍ.

يكُالال١  الالصب بكٛتٗالالا ٚحػالالٔ إزاضتٗالالا أٖالالِ ايعكالالٍٛ ٚا٭يالالا٤      ا

اكلُٝع٠ َٔ دلالا٫ت ،طٜال١ ٚللٝالع٠ َالٔ حالٍٛ ايعالا   ٭جالٌ غاٜال١ مل         



74

 –1029     
178 

َٓتٗالالال٢ ايبػالالالاط١  ٖٚالالالٞ ؽلهالالالغل احلهَٛالالالات َالالالٔ إزاض٠ ْؿػالالالٗا   

بؿالالالهٌ أنثالالالط ؾاعًٝالالال١ ٚأقالالال٣ٛ تالالالأ،ريٶا ٭جالالالٌ تالالالٛؾري حٝالالالا٠ أؾهالالالٌ  

ايٛعىلٝال١   يؿعٛبٗا  ٖٚصٙ غا١ٜ ختتكط آ٫ف ايؿعاضات ٚايهًُات

عكالالس ايكُالال١ مل َهالالإ  حكالالل  ٚ أزلالالع  حهَٛالال١  ايرباقالال١. ٚعٓالالسَا تٴ

ٚأغالًٛب إزاض٠ طكالل ايػالالعاز٠ ٚايعالٝـ اٯَالٔ ٚايهالالطِٜ يهالٌ َالالٔ      

ٜعالالالٝـ عًٝٗالالالا  ؾٗالالالصا َالالالا أزلعتالالال٘ حهَٛالالال١ زبالالالٞ بؿالالالهٌ للٝالالالع    

 ٚاغتثٓا٥ٞ.

مل ٖصٙ ا٭ٜاّ  تػتهٝـ زبٞ ايك١ُ ايعاكل١ٝ يًخهَٛات ايت 

ا٠ َالالالٔ ايػاغالالال١ ٚا٫قتكالالالازٜغل   طهالالالطٖا دلُٛعالالال١ َُٗالالال١ َٚٓتكالالال   

ٚا٭نازؿلٝغل ٚايعًُا٤ ٚاٱع٬َالٝغل كلالس٠ أضبعال١ أٜالاّ  تتخالٍٛ ؾٝٗالا       

اكلٓاغب١ إػل ٚضؾ١ عٌُ نرب٣  ٚحاي١ ؾطٜس٠ َٔ ايعكالـ ايالصٖين   

ٌټ ڀالطح ؾٝٗالا ٖالٛ أؾهالاض َبٗالط٠ تالأتٞ َالٔ        َالا ٜٴ  اخل٬م ٚاكلبسع  ن

َٔ ٖالصٙ  خاضج ايكٓسٚم ٚخاضج  اكلٓڀك١ اكلطضل١   ٚاكلػتؿٝس ا٭ٍٚ 

َٶالالا َالالا تهالالٕٛ اكلهالالإ  ؛اكلٓاغالالب١ ايؿطٜالالس٠ ٖالالٞ زبالالٞ ْؿػالالٗا ٭ْٗالالا زٚ

ا٭ٍٚ ايصٟ ٜػاضع يتڀبٝل ا٭ؾهاض اكلكاح١ للا ٜطغذ يع١ زبالٞ  

نخه١َٛ قسٜك١ يًعٝـ ايهالطِٜ  ٚبايتالايٞ ٜعٜالس َالٔ  قُٝتٗالا       

مل شٖالالالٔ ايٓالالالاؽ ٚتطغالالالٝذ قكالالال١ زلاحٗالالالا بؿالالالهٌ أنثالالالط عُكڄالالالا.    

ٔپ    ٫ ٜتكٓال٘ إ٫ ايكًٝالالٌ  عًال٢ ايالالطغِ    قالٓاع١ اكلال٪ؽلطات ٚاكلٓتالالسٜات ؾال

 َٔ اْتؿاض نثري َٔ اكلكًسٜٔ.

ٖصٙ ايٓٛع١ٝ َٔ اكلٓاغبات إشا   تالٓعهؼ باٱصلالاب اكلباؾالط    

ٚايؿعالالالاٍ عًالالال٢ حٝالالالا٠ ايٓالالالاؽ  ٚأغالالالُٗت مل طػالالالغل ايع٬قالالال١ بالالالغل    

احلهَٛات ٚايؿعٛب أقبخت دلطز ؾطق١ ي٬غتعطام ايٓىلطٟ 

عالال١ ايكُٝالال١. ؾالالهٌ ٚطالالطح قالالاة حلُالال٬ت ايع٬قالالات ايعاَالال١ اكلسؾٛ
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ٝٴ    عاز ٖٝهًتٗالالا مل ولالالالٌ  احلهَٛالال١ غالالٝتػري َػالالالتكبًڄا ٚأزٚاضٖالالا غالالال

ايتڀٛض ايعىلِٝ ٚاهلا٥ٌ يًتك١ٝٓ احلسٜث١ ٚٚغالا٥ٌ ا٫تكالا٫ت ٚأزٚات   

ايتٛاقٌ ٚتٓاَٞ ايؿطان١ ٚاكلٗالاّ اكلؿالان١ بالغل ايكڀالاع اخلالام      

ٚايكڀالالالاع ايعالالالاّ. أٜهٶالالالا ٫ ؿلهالالالٔ إغؿالالالاٍ َعالالالاٜري قٝالالالاؽ جسٜالالالس٠     

ٞ عالالالغل ايطقابالالال١ عًالالال٢ ايتُٝالالالع احلهالالالَٛٞ مل َٚػالالالتخس،١ باتالالالت ٖالالال

ٞ  :َثالالٌ  ا٭زا٤ َٚعٝالالاض ايػالالعاز٠     ٚضنالالا ايعُالال٤٬   ا٫يتالالعاّ ايب٦ٝالال

 ٚغري شيو َٔ اكلػتجسات.

َٶالالالالا   احلهَٛالالالالات بؿالالالالهًٗا ايتكًٝالالالالسٟ تٴ   عالالالالاز ٖٝهًتٗالالالالا ؽلا

يتٛانالالب اكلػالالتجسات  ٚاحلهَٛالالات ايالالت تالالسضى شيالالو َبهالالطٶا       

ٞ ٚجٝسٶا غتهٕٛ ا٭قسض ع٢ً َٛاج١ٗ ايتخسٜات بؿال    هٌ اغالتباق

 ٚختؿـ عٔ ناًٖٗا إحباطات ايؿعٛب َٓٗا.

   ًٞتٛولٝـ احملت٣ٛ احملLCR:) 

تعالالالين تٛولٝالالالـ احملتالالال٣ٛ    LCRأؾالالالاضت ز. ٚؾالالالا٤ طٝبالالال١ إػل إٔ   

احملًٞ. ٚبايطغِ َٔ أْٞ أ٩َٔ بأ١ُٖٝ احملت٣ٛ احملًالٞ إ٫ إٔ ٖٓالاى   

تالالالطجذ  LCRعالالٔ ايالالالال   OECDَالالالٔ ايبخالالٛا ايالالالت ْؿالالالطتٗا   ايهالالثريٳ 

ْٶا أْٗا أقبخت ايٝالّٛ غالببٶا َباؾالطٶا ٫شلؿالام     ٚتثبت با٭ضقاّ أح ٝا

ٚايتكًٌٝ نصيو َٔ اكلٓاؾػ١ ايعاكلٝال١. ٚبالإٔ     عسز اخلربا٤ ايعاكلٝغل

   ٞ بالالالايباٍٚ   َثًڄالالالا _ إيالالالعاّ ايؿالالالطنات بالالالا٫يتعاّ بالالالاحملت٣ٛ احملًالالال

نإ ي٘ زٚض مل ايتأ،ري ع٢ً ايكڀاعات ا٭خالط٣ عًال٢ اكلالس٣     _ٚايػاظ

قالالازضات ايهالالثري َالالٔ    LCR’sاكلتٛغالالنل  ؾاشلؿهالالت بػالالبب ايالالال    

 َثٌ اهلٓس ٚايرباظٌٜ.   ايسٍٚ

غالالتخساا غٝاغالالات رلتًؿالال١ عالالٔ احملتالال٣ٛ  اللالالا ٜالالطجذ أُٖٝالال١ 

احملًٞ يتععٜع ا٫قتكاز  َٚعاجل١ ايتخسٜات ايساخ١ًٝ. ؾايسضاغات 
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أ،بتالالت إٔ غٝاغالال١ احملتالال٣ٛ احملًالالٞ عًالال٢ اكلالالس٣ ايبعٝالالس غالالري دلسٜالال١.   

كالالالاز أؾهالالالٌ ب٦ٝالالال١  ط ايػٝاغالالالات ا٭ؾكٝالالال١ عًالالال٢ َػالالالت٣ٛ ا٫قت ؾتالالالٛؾڊ

ع ع٢ً طالٍٛ اكلٓالاطل شات اكلٝالع٠ ايٓػالب١ٝ      لله١ٓ ي٬قتكاز يًتٛغټ

 َع ايػُاح بت١ُٝٓ َٓاطل ؾلٛ جسٜس٠. 

صلب إٔ تػتٗسف ٖصٙ ايػٝاغات خًل ب١٦ٝ  اضٜال١ ٚتٓىلُٝٝال١   

جٝالالس٠  ٚاحلالالس َالالٔ احلالالٛاجع ايتجاضٜالال١ ٚا٫غالالتثُاض١ٜ  ٚاغالالتٗساف    

   ٛ ف تال٪زٟ ايتخػالٝٓات   غٝاغ١ ا٫بتهاض ٚتڀٜٛط ايبٓٝال١ ايتختٝال١. غال

مل ٖالالالصٙ ااالالالا٫ت اكلهًُالالال١ يًػٝاغالالالات إػل ْتالالالا٥ج  اضٜالالال١ أنثالالالط 

أْالال٘ مل بعالالالم احلالالالا٫ت   عًالالال٢ اكلالالس٣ ايڀٜٛالالالٌ. ٫ٚ أْهالالالطٴ  اغالالتسا١َڄ 

 ؿلهٔ ايٓىلط مل غٝاغات أنثط اغتٗساؾڄا  َثٌ تڀٜٛط اكلٗاضات.

ٕ يًُختالال٣ٛ عًالالل أ. ذلُالالس ايسْالالسْٞ بالالإٔ اهلٓالالس ٚايرباظٜالالٌ َثالالا٫

اظٜالٌ  ٚاكلػالتػطب ٖالٛ ْىلالطتِٗ يًُختال٣ٛ احملًالٞ       احملًالٞ خاقال١ ايرب  

مل ايٓؿنل ٚايػاظ. ٚ طب١ ايٓطٜٚج نتاب مل ٖصا ااالاٍ. ٚاكلالسٖـ   

ٌٻ ٖصٙ ايسٍٚ يسٜٗا َٓىل١َٛ يًُخت٣ٛ احملًٞ  ٖٚٞ طبعٶالا مل   إٔ ن

 ٌُٗ احملت٣ٛ احملًٞ.تأغًبٗا زٍٚ قٓاع١ٝ ْانج١  َٚع ٖصا   

إٔ احملتال٣ٛ احملًالٞ   أٜهٶا أٚنذ ز. عبس اهلل بٔ قاة احلُٛز 

ٔ إزاضت٘  ٚايٓؿنل َٚؿتكات٘ حػٹٜٓهب ةاضٖا إشا أڂ ٜعترب َعضع١ ٫

ٜؿالالام إٔ ٜهالالٕٛ بعٝالالسٶا عالالٔ ا٭زٚات اكلػالالتدس١َ يبٓالالا٤ احملتالال٣ٛ      

ٙ َالٔ قالٓاعات ذلًٝال١    ٩احملًٞ  ؾاحملت٣ٛ احملًٞ صلب إٔ ٜتأت٢ بٓا

 تكًٝس١ٜ.ائَ ايكٓاعات غري  إػل بعمڈ إناؾ١ڄ  ٚت١ُٝٓ بؿط١ٜ

ٚيهالٔ    ا ٜط٣ أ. ذلُالس ايسْالسْٞ إٔ أزٚاتال٘ ختتًالـ ؾعًڄالا     بُٝٓ

 ظٜالالاز٠ ايكُٝالال١ اكلهالالاؾ١ َالالٔ ايكالالٓاعات ٚاخلالالسَات طتالالاج بطْالالاَجٳ      

ٕٳ  ٚيهالالٔ َالالاظاٍ ٖٓالالاى ؾالالطم     ايٛقالالت َتالالأخط  ذلتالال٣ٛ ذلًالالٞ. اٯ

 َٚٓتجات ْػتڀٝع تؿعٌٝ احملت٣ٛ احملًٞ هلا.
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 ٍ َالالالا اكلالالالاْع إٔ ْػالالالتثُط مل ا٭ؾهالالالاض مل   :نُالالالا أْالالالين أتػالالالا٤

زلاحاتٗالالا. ٫ ؿلهالالٔ   بعهالالٗا ٚتابعالالتٴ  ٚقالالس ظضتٴ غزٚيٝالال١حانالالٓات 

ختٝالالٌ نالالِ قُٝالال١ ا٫غالالتثُاض مل ايؿهالالط٠ َكابالالٌ ايكُٝالال١ ايتجاضٜالال١       

 ٫حكڄا. 

 ًمل اكلًُه١: ٞؾطق١ تڀٜٛط احملت٣ٛ احمل 

شٖب أ. ـلاٍ ٥٬َهال١ إػل أْال٘ ٫ ؾالو يالس٣ اكلًُهال١ ؾطقال١       

ُٽ ٞند١ُ يتڀٜٛط احملت٣ٛ احملً ِ    ؛ا ْٚٛعٶان  ٚشيالو يهالدا١َ حجال

 ...ٚٚجالٛز بٓٝال١ طتٝال١ َتڀالٛض٠      غالترياز ٚحجالِ ا٫  ا٫قتكاز ايٛطين

 B 20ع٢ً جٗٛز دلُٛع١ ايال  قس اطًعتٴ أْينإػل إٔ أؾري  خل. ٚأٚزټإ

ٚأعالطف إٔ    يتؿالجٝع ايتجالاض٠ ايسٚيٝال١    ٞيتكًٌٝ ْػب١ احملت٣ٛ احملً

أنثالالط ايالالسٍٚ َٚٓٗالالا اي٫ٜٛالالات اكلتخالالس٠ قالالس عاضنالالت ٖالالصا بؿالالس٠.        

ٚجٛز تعالاولِ   مل ٫ٚ غُٝاضز ؾعٌ  ٟشلؿ٢ َٔ أ ؾعًٝٓا أ٫ ٞٚبايتاي

اجلالاشب   ْٚىلطٶا يٛنع ا٫قتكاز ايالٛطين   ايًػٝاغ١ احلُا١ٝ٥ عاكلٝٽ

 يًُٛضزٜٔ ايعاكلٝغل.

بتؿكالالٌٝ  ٖٞالالٛ إٔ تكالالّٛ ٦ٖٝالال١ احملتالال٣ٛ احملًالال   قااحٚعًٝالال٘ ؾالالا٫

خًالل   ٟخل  ٚبالايتٛاظ إناؾ١ ايػًع اكلػالتٛضز٠ ٚحجُٗالا ٚأغالعاضٖا..    

 َٚٔ:  ؾطٜل عٌُ َٓٗا

 .ايكٓاع١ ٚظاض٠ .1

 .ايعػهط١ٜ ايكٓاعات .2

 .ٞايكٓاع ايكٓسٚم .3

 .ايتجاض٠ ٚظاض٠ .4

   .اكلٛاقؿات ١٦ٖٝ .5
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 ٝالال  ٜالالتِ اخلالالطٚج ب٥٬خالال١ َٓتجالالات َٚالالٛاز ٚحػالالاب حجُٗالالا  

يًتكالالسٜط يٝكالالبذ   ٞيًتكالالٓٝع ٚاحتػالالاب ٖالالاَـ نُالال   ٟا٫قتكالالاز

ا  ٚٚنالالالع ؾالالالطٚهل يتٛولٝالالالـ ايعُايالالال١ ايػالالالعٛز١ٜ    اٱْتالالالاج اقتكالالالازٜٽ 

ٚاتالالب يهالالٌ ٚولٝؿالال١  ٚنالالصيو زضاغالالات  ٚتالالسضٜبٗا  ٚحالالس أزْالال٢ يًط

. ؾطٜكٝالا.. إٚزٚيالت َكالط ٚايػالٛزإ ٚبعالم زٍٚ      يٮغٛام اخلًٝجٝال١ 

٫قتكالالازٜات ايٓكالالٌ ٚعالالسّ ٚجالالٛز    ايكالالطب اجلػالالطامل ٚنالالصيو خل. إ

حتػالاب جالسٚاٖا   ا ِٻَالٔ ،ٳال  ٚ  نطا٥ب ـلطن١ٝ بالغل ايالسٍٚ ايعطبٝال١   

 ا٫قتكاز١ٜ.

ـٳ ُٶ  اإٔ ٖٓاى عا٥كڄال  بكٞ إٔ أنٝ ًٝال١  أَالاّ ايكالٓاع١ احمل   انالد

طالالالالالاز زٍٚ ا٫ ٖٚالالالالٛ ايهالالالالطٜب١ اجلُطنٝالالالالال١ اكلؿطٚنالالالال١ عًٝٓالالالالا مل    

اكلًُهالال١ ٚزٍٚ اخلًالالٝج َالالٔ ايٛقالالٍٛ  ٚعالالسّ ؽلهٓٓالالا مل ٞ ا٭ٚضٚبالال

َالا ضلطَٓالا َالٔ ؾالطم     ٖٚالٛ    تؿاق١ٝ  الاض٠ حالط٠ بالغل ايڀالطؾغل    اإػل 

تكالالسٜط١ٜ نالالد١ُ  ٚيٮغالالـ ٫ ٜٛجالالس ؾالالؿاؾ١ٝ بالالغل اكلعٓالالٝغل ٚبالالغل     

ٌ هلالالالصٙ ١ يعالالالسّ ايتٛقټالالال دلتُالالالع ا٭عُالالالاٍ يؿٗالالالِ ا٭غالالالباب احلكٝكٝالالال  

ظٜالالالاز٠  ٞٚبايتالالالاي  ايتكالالالٓٝع غتػالالالاعسْا نالالالثريٶا مل تؿاقٝالالال١ ايالالالتا٫

 .ٞاحملت٣ٛ احملً اكلػا١ُٖ مل

ؾطقالالال١ تاضطلٝالالال١ ٚنالالالد١ُ ٚصلالالالب    َٞٛنالالالٛع احملتالالال٣ٛ احملًالالال 

ـ عالالا٥ل إٔ ٜعٛقٗالالا َُٗالالا نًډالال ٟتؿالالجٝعٗا بكالال٠ٛ  ٚعالالسّ ايػالالُاح ٭

 ا٭َط.

َالا   خكٛقٶالا ٛز َع٘ مل شيو ز. عبس اهلل بٔ قالاة احلُال   اتؿلٳ

ايطاَٝال١ يتكًٝالٌ ْػالب١ أزا٤ احملتال٣ٛ      B 20ٜتعًل رٗٛز دلُٛعال١ ايالال   

َا أنالسٙ أ. ـلالاٍ ٥٬َهال١    ٖٛ احملًٞ يتؿجٝع ايتجاض٠ ايسٚي١ٝ  ٚ

َٔ أْ٘ َٔ ٚاجب ٦ٖٝال١ احملتال٣ٛ احملًالٞ ٚاكلؿالاٜات احلهَٛٝال١ إٔ      
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تكّٛ بتؿكٌٝ ايػًع اكلػالتٛضز٠ ٚحجُٗالا ٚأغالعاضٖا يٝتؿالل شيالو َالع       

 احمل١ًٝ.َعڀٝاتٓا 

 :اكلع٢ٓ ايعًُٞ يًُخت٣ٛ احملًٞ مل اكلًُه١ 

ٖالٌ سلالٔ َتؿكالٕٛ     :تػا٤ٍ ز. ْبٝالٌ اكلبالاضى    مل بسا١ٜ َساخًت٘

عٝالت ٫جتُالاع َالع    ؾكالس زٴ  غع٢ً َع٢ٓ عًُٞ يًُختال٣ٛ احملًالٞ يالسٜٓا   

ًالالٕٛ ٦ٖٝالال١ احملتالال٣ٛ احملًالالٞ  ٖٚالالِ أْؿػالالِٗ إػل اٯٕ ٜسضغالالٕٛ ٚضلً      

ٝٽالالالٛا عطنٶالالالَٴَهْٛالالالات احملتالالال٣ٛ احملًالالالٞ  ٚقالالالسٻ  ا حالالالٍٛ بعالالالم ا َط٥

ايعٓاقالالط ايالالت تعتالالرب ذلًٝالال١ يكٝالالاؽ َػالالا١ُٖ      اكلكاحالالات يتخسٜالالس 

احملتالال٣ٛ احملًالالٞ يًؿالالطن١ َٚالالٔ ،الالِ يًكڀالالاع َٚالالٔ بعالالس شيالالو يًٓالالاتج     

أْٗالالالِ بكالالالسز تعُٝالالالس إحالالالس٣ اجلٗالالالات    احملًالالالٞ نهالالالٌ  ٚأعتكالالالسٴ 

 ا٫غتؿاض١ٜ هلصا ايػطم.  

ٕ  ٚيهالٔ يالسٜٓا ٚاقالع عًٝٓالا طًٝالٌ      اايؿهط٠ ٚايڀُٛح للتالاظ 

كالنل ا٫ْڀال٬م يتخكٝالل اكلعازيال١  َثالالاٍ     طسٜالس ْٴ  ِٻٝاتال٘  َٚالٔ ،ٳال   َعڀ

عٓاقالالط اٱْتالالاج ٖالالٞ اكلالالٛاز اخلالالاّ ٚاٯ٫ت ٚاكلعالالسات ٚا٭ٜالالسٟ   :شيالالو

ُهالالٔ إٔ تهالالٕٛ  َالالٔ اكلٕ اكلالالٛاز اخلالالاّ  أايعاًَالال١  ٚعًالال٢ اؾالالاام  

 غٖالا( ٩ا ٜالعزاز شنا   َالاشا عالٔ اٯ٫ت ٚاكلعالسات  ٚايالت َٜٛٝٽال     ذل١ًٝڄ

ايالالت خالال٬ٍ غالالٓٛات   ج اٯ٫ت ٚاكلعالسات ٖالٌ غالالٛف ْػالالتثُط مل إْتالالا 

 ا َٔ ايصنا٤ ايكٓاعٞغق١ًًٝ نًٗا غٛف تهٕٛ جع٤ٶ

َالٔ اٱْتالاج احملًالٞ ٚأٖالِ      اا٭ٜسٟ ايعا١ًَ صلب إٔ تهٕٛ جع٤ٶ

 جع٤  ٚيهٔ َالا ٖالٛ َػالت٣ٛ ايهؿالا٤ات اكلڀًٛبال١غ ٚظاض٠ ايكالٓاع١      
ٛټ   طاٍٚ إٔ تؿالجٿ   َٚٓص ،٬ا غٓٛات _اَثًڄ_ ٍ ع اكلكالاْع عًال٢ ايتخال

اٱْتاج اكلعتُس عًال٢ ا٭ٜالسٟ ايعاًَال١  ضخٝكال١( ٚغالري ٚطٓٝال١ إػل       َٔ 

ا٫عتُالالاز عًالال٢ اكلعالالسات احلسٜثالال١  ٚشيالالو للتالالاظ؛ ٚيهالالٔ ايٓتٝجالال١        
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ؾكالالس تهالالٕٛ    ٚاحالالس٠ إٕ   ٜهالالٔ اخلٝالالاض ايثالالاْٞ أنثالالط تهًؿالال١ڄ    

ٚإٕ   طٜٛالالٌ ا٭َالالٛاٍ   - تهًؿالال١ إْتالالاج ا٭ٜالالسٟ ايعاًَالال١ أضخالالل   

إػل قالالٝا١ْ ٚتؿالالػٌٝ َالالٔ ؾالالطا٤ َعالالسات َتڀالالٛض٠ طتالالاج   - يًدالالاضج

ـٳ ٜتڀًالالالالب نؿالالالالا٤ات عايٝالالالال١   إ٫ إشا اَػالالالالتُطٶ اٚإح٬يڄالالالال ٚتهالالالالايٝ

ٌ  ٚأٜهٶالالا؛ إ٫ مل ضأؽ اكلالالاٍ ايبؿالالطٟ اكلؿالالػٿ ب شيالالو اغالالتثُاضٷقالالاحٳ

 ْتاج اٯ٫ت ٚاكلعسات احلسٜث١.إشا نإ يسٜٓا خڀنل ٱ

  ٫ٚ بالالالس َالالالٔ ا٫ْڀالالال٬م مل ٖالالالصا   ٚذلُالالالٛزٷ ايتخالالالطى َڀًالالالٛبٷ

 يـ ٌَٝ ٜبسأ خبڀ٠ٛ.اكلؿٛاض ايڀٌٜٛ  ٚططٜل ا٭

ٕٻ    أنډالال س شيالالو أٜهٶالالا ز. عبالالس اهلل بالالٔ قالالاة احلُالالٛز  حٝالال  إ

ٞ   تتأت٢ َٔ ،١،٬ عٓاقالط ض٥ٝػال١   عٓاقط اٱْتاج عا١َڄ  اكلالٛاز  : ٖٚال

اكلالالٛضز ايبؿالالطٟ(  ٚنُالالا شٖالالب ز. ْبٝالالٌ    اٯ٫ت ٚاكلعالالسات  اخلالالاّ

ٝٽال      اذلالٛضٶ  ٜعالسټ  - مل ولالين  - ا  ٖٚالصا َٔ تالٛاؾط اكلالٛاز اخلالاّ ذلً

مل أٟ عًُٝالالال١ إْتاجٝالالال١. ٚبايٓػالالالب١ يالالال٫ٰت ٚاكلعالالالسات ؾُالالالٔ      اض٥ٝػٶالالال

ٔٳ     َٚالالع ٖالالصا َالالٔ ايڀبٝعالالٞ أْٓالالا   ايڀبٝعالالٞ أْٗالالا آيٝالالات تػالالابل ايالالعَ

  غٓٛاج٘ شيو ايتخسٜ  اكلػتُط مل ظَٔ أنخت ايؿهالط٠ قالٓاع١ڄ  

ا يهالالٌ َٓالالتج  أَالالا اكلالالٛضز ايبؿالالطٟ ؾٗالالٛ ذلالالٛض طالالسٜٽ ٜعالالسټ ٖٚالالٛ أَالالطٷ

َٶالالا إٔ تالالسضى اهل٦ٝالال١ ايٛيٝالالس٠  يعانالالإ يالالصا  ؛ض٥الالٝؼ أٜهٶالالا مل اٱْتالالاج

ٖالالصا ا٭َالالط  بالالإٔ تػالالع٢ سلالالٛ تالالٛاؾط تأٖٝالالٌ بؿالالطٟ ٜتؿالالل ٚاكلطحًالال١     

 احلاي١ٝ.

    اكلٛاظْالال١ بالالغل تعىلالالِٝ احملتالال٣ٛ احملًالالٞ ٚاحملاؾىلالال١ عًالال٢ اجلالالٛز٠

 ٚايتٓاؾػ١ٝ:

شنالالط ز. ضٜالالام زلالالِ إٔ ز. إحػالالإ بالالسأ ٚضقتالال٘ بالالإٔ  احملتالال٣ٛ   

ٕ  ؾٗالٌ ٖالٛ ؾعًڄال     احملًٞ ٖٛ نٌ ؾال٤ٞ(  ْالٛاظٕ   ا نالصيوغ أّ صلالب أ
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بغل تعىلِٝ احملت٣ٛ احملًٞ ٚاحملاؾىل١ ع٢ً اجلٛز٠ ٚايتٓاؾػال١ٝ ؾُٝالا   

 ْٓتج٘ َٔ غًع ٚخسَاتغ

ؿلهالالٔ إٔ ْكالالٓع َٓتجٶالالا ؼلختالال٣ٛ ذلًالالٞ    ؾعًالال٢ غالالبٌٝ اكلثالالاٍ

ٓٻ للا،ًالالال٘ عالالالٔ ايػالالالعط َطتؿالالالع يهٓالالال٘  100٪ ع مل اخلالالالاضج  اكلكالالال

ٚبايتايٞ ٫ ؿلهٓٓا تكسٜطٙ  ٚإشا اغتدسَٓاٙ مل ايساخٌ قًًٓا َٔ 

 ا٠٤ ا٫قتكاز.نؿ

ِپ    ْعالالِ  يعٜازتالال٘ ٢ٚعًٝٓالالا إٔ ْػالالع   اجالالسٽ احملتالال٣ٛ احملًالالٞ َٗالال

ٚيهٔ يٝؼ ع٢ً حػالاب اجلالٛز٠ ٚايتٓاؾػال١ٝ  ٚإ٫ أنالعؿٓا أجالعا٤ٶ      

 أخط٣ َٔ ا٫قتكاز.

عًٝٓا ايانٝالع عًال٢ تعىلالِٝ احملتال٣ٛ احملًالٞ ؾُٝالا يالسٜٓا َٝالع٠         

 َثٌ ايٓؿنل ٚايباٚنُٝاٜٚات ٚبعم اكلعازٕ.  ْٛع١ٝ ؾٝ٘

يؿطم ايت ؿلهٓٓا َٔ خ٬هلا ظٜالاز٠ احملتال٣ٛ احملًالٞ    إحس٣ ا

ص ٓؿډال ٖٞ ٚنع حس أزْال٢ هلالصا احملتال٣ٛ مل اكلؿالاضٜع ايع٬ُقال١ ايالت تٴ      

ناْالت ٖالصٙ اكلؿالاضٜع    أغٛا٤   بٌ ؾطنات زٚي١ٝمل اكلًُه١ َٔ قٹ

 حه١َٝٛ أٚ خاق١.

 ٫ :ٚاؾكالال٘ مل شيالالو ز. عبالالس اهلل بالالٔ قالالاة احلُالالٛز  ٚأنالالاف   

َٗالالِ يًػاٜالال١  ٚصلالالب أ٫    ْتاجٝالال١ أَالالطٷ ؾالالو إٔ َػالالأي١ ايتهًؿالال١ اٱ  

ٜهٕٛ اٱْتاج احملًٞ ع٢ً حػاب تهًؿال١ باٖىلال١ تڀػال٢ تهًؿتٗالا     

إشا غالالاضت اهل٦ٝالال١ حػالالب َالالا ْػالالُع     ٚيهالالٔعًالال٢ َالالٛاز َػالالتٛضز٠   

بالالإٔ َالٔ بٓالا٤ احملتالال٣ٛ احملًالٞ ٖالٛ ايتالالسضٜب      2131ْٚكالطأ َالٔ ض٩ٜال١    

جٓبٝالال١ اكلعَالالع   ٚايتأٖٝالالٌ يًُالالٛضز ايبؿالالطٟ َالالٔ يالالسٕ ايؿالالطنات ا٭      

ٝٽالالالَؿالالالاضنتٗ ٘ ا زاخً ؾالالال٬ خالالالٛف أٚ   ؛ا مل ايتكالالالٓٝع اكلتعالالالسز ا٭ٚجالالال

 إؾهاٍ غٝٛاج٘ بٓا٤ احملت٣ٛ احملًٞ نُا خٴڀٹٸنلځ ي٘.
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ـٴ  ٦ٝالالال١ احملتالالال٣ٛ احملًالالالٞ ٚاكلؿالالالاٜات  بايٓػالالالب١ هلأٜهٶالالالا  ٚأنالالالٝ

جلٗالالالات احلهَٛٝالالال١ ٚؾالالالب٘ احلهَٛٝالالال١ ٚغالالالري   ؾالالالإٕ ا احلهَٛٝالالال١

احلهَٛٝال١ أٜهٶالا ؿلهالٔ إٔ تالبين ؾالطانات َعٗالا يبٓالا٤ َٓىلَٛالال١        

 ػالالالٓٛاتايًَالالال١  عالالالٌ َالالالٔ احملتالالال٣ٛ احملًالالالٞ عًالالال٢ ا٭قالالالٌ مل     َتها

 ا.ا ٫ تٓاقكٝٽا٭ٚػل َٔ عُط اهل١٦ٝ ُٜٓٛ تسضصلٝٽ اخلُؼ

 :ًٞايكڀاع اخلام ٚتععٜع احملت٣ٛ احمل 

ايكڀالاع اخلالام    نٝالـ يٓالا إٔ ْڀايالبٳ    :تػا٤يت ز. ٚؾا٤ طٝبال١ 

 ٞ تعتُالالس عًالال٢  ٣اكلىلًالال١ ايهالالرب مل حالالغل إٔ  بتععٜالالع احملتالال٣ٛ احملًالال

 ٘ا٭جٓبٝالالالالالال١ مل ا٫غتؿالالالالالالاضات ٚايتكالالالالالالُِٝ ٚاياؾٝالالالالالال  ايؿالالالالالالطنات

 :غ أجالاب ز. عبالس اهلل بالٔ قالاة احلُالٛز     ٠ٚايكٓاعات عايٝال١ اجلالٛز  

ٚحتالال٢ سلهالالِ عًالال٢ قڀاعٓالالا اخلالالام عالالٔ َالالس٣ نؿا٤تالال٘ أٚ     ٖٓالالا

ّ ْؿػال٘ تعطٜؿڄالا بال٘    ٘ َع ا٭جٓل  ٫ بس إٔ ٜكسٿ٥تؿٛق٘ أٚ للا،١ً أزا

ٖالالٛ َڀًالالٛب  ٗالالا َالا ٚؼلٓٗجٝتال٘ ايالالت َٓٗالا ٜثبالالت إَهاْٝاتالال٘ ايالت َٓ   

ا يبٓا٤ ؾطانات يًٓٗٛم باحملت٣ٛ احملًٞ  ٚا٭َط ٖٓا يالٝؼ طالسٜٽ  

عًال٢   ٖٛ تبٝإ يٲَهاْات ناؾ١ يتهالٕٛ ؾالاٖس٠ڄ   بايكٍٛ بكسض َا

 ،بات ايٓؿؼ.اجلُٝع َٔ ععّ ٚقسض٠ ايكڀاع اخلام ايػعٛزٟ ٱ

ّ ايكڀالالاع اخلالالام  ًالالعڇزعْٛالالا ٫ ْٴ ا إشٶ :أنالالاؾت ز. ٚؾالالا٤ طٝبالال١  

ٍٳ . ؾالالإشا ْىلطْالالا إػل  ٞمل غالالبٌٝ ْكالالط٠ احملتالال٣ٛ احملًالال   با٭قالالٌ  ايكبالالٛ

أٖالالالساف ٦ٖٝالالال١ احملتالالال٣ٛ احملًالالالٞ بالالالايٛظاض٠ غالالالتجس أْٗالالالا  عالالالٌ َالالالٔ    

ٚيٜٛالالال١ أؾالالطنات ايكڀالالالاع اخلالالالام ايالالالت تتكالالالسّ بالالالاحملت٣ٛ احملًالالالٞ  

احملتالالال٣ٛ  مل حالالالغل إٔيًعكالالالٛز احلهَٛٝالالال١ ٚاجلالالالٛا٥ع ايتخؿٝعٜالالال١     

احملًالالٞ قالالس ٫ ٜهالالٕٛ ٖالالٛ اخلٝالالاض ا٭ؾهالالٌ يًكڀالالاع اخلالالام عًالال٢       

ع٢ً  اضب اهلٓس ٚايرباظٌٜ َثًڄالا    بٓا٤ٶؾ  اكلتٛغنل ٚايڀٌٜٛ ٜغلاكلس
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  ُ ـ   احٝ  اشلؿهالت قالازضاتٗ ا غالري  تأقالبخ  ا٭ُْٗال  ؛بؿالهٌ رلٝال

 غل ع٢ً اكلٓاؾػ١ ايعاكل١ٝ يػٝاب اخلربات ٚاجلٛز٠.ضتقاز

َالالٔ جاْبالال٘ ٜعتكالالس ز. عبالالس اهلل بالالٔ قالالاة احلُالالٛز إٔ غٝالالاب        

ٱْتالالاج َالالع َتڀًبالالات  اخلالالربات ٚاجلالالٛز٠ ٜالالأتٞ بػالالبب عالالسّ َٛا٤َالال١ ا  

ٝٽالالال ٝٽالالالا٭غالالالٛام ذلً ا  ؾهالالالًڄا عالالالٔ نالالالعـ َٛاجٗالالال١ ايتخالالالسٜات   ا ٚزٚي

َٳالالال  ٕ َٛانبٶالالالا ٛٔ ٫ ٜهالالالاخلاضجٝالالال١. ايٝالالالّٛ غالالالٝدطج َالالالٔ أٟ غالالالٛم 

ْبٝالالٌ اكلبالالاضى حالالغل أؾالالاض  يًُالتػريات اكلتػالالاضع١  نُثالالاٍ شنالالطٙ ز. 

إػل ايػالالٍٛ ايكالالازّ مل عًُٝالال١ اٱْتالالاج ٖٚالالٛ  ايالالصنا٤ ا٫قالالڀٓاعٞ(    

 احلاي١ٝ أٜهٶا. ؾٗٛ أحس ايتخسٜات

ٚأؾاض ز. إحػإ بالٛ حًٝكال١ إػل إٔ احملتال٣ٛ احملًالٞ نالطٚض٠ مل      

٫ ٜػتػًٗا ا٫غتػ٬ٍ ا٭َثٌ  َٚٔ ؾٛاٖس  يهٓ٘ بًس ؿلتًو َٛاضزٳ

َٶالالا  ْٚعالالاْٞ َالالٔ ايبڀايالال١ َٚالالٔ اشلؿالالام     شيالالو أْٓالالا ْبٝالالع ْؿڀٓالالا   خا

يالالٝؼ أَالالاّ اقتكالالازْا   َػالالت٣ٛ اكلؿالالاضن١. ٚمل بًالالس َثالالٌ ايػالالعٛز١ٜ 

 اغ١ َتٛاظ١ْ يًُخت٣ٛ احملًٞ.بسٕٚ غٝ أؾلٷ

تٓىلالالط يًُختالال٣ٛ احملًالالٞ َالالٔ ايٓاحٝالال١ ا٭خالالط٣   OECDمل زٍٚ 

ص إٔ تًجالأ  ض٠ يًػالًع ٚاخلالسَات  ٫ٚ طبٿال   ؾٗٞ زٍٚ باٱـلاٍ َكالسٿ 

 ايسٍٚ اكلػتٛضز٠ يػٝاغات احملت٣ٛ احملًٞ.

 :ًٞزٚض ايتعًِٝ ٚٚظاض٠ ايتعًِٝ ٚاجلاَعات مل بٓا٤ احملت٣ٛ احمل 

ٕٻ عالِٝ؛ ٫حىلالتٴ  شنط ز. َؿاضٟ ايٓ ِ ايتعًالِٝ  كخٹال ايٓكالاف ٫ ٜٴ  أ

 مل حالالالغل إٔٚٚظاض٠ ايتعًالالالِٝ ٚاجلاَعالالالات مل بٓالالالا٤ احملتالالال٣ٛ احملًالالالٞ   

 طٴي١ بايسضج١ ا٭ٚػل تعتُس ع٢ً نؿا٠٤ اكلٛاضز ايبؿط١ٜ. أتالصنډ أاكلػ

 ضجالالاٍ َالالٔ يعالالسز اجتُالالاع ٖٓالالاى نالالإ أعالالٛاّ 10قبالالٌ أنثالالط َالالٔ  

 ايثالالاْٟٛ يتعًالالِٝا ٜكالالبذ إٔ ؾهالالط٠ ٚططحالالٛا اكلًُهالال١ مل ا٭عُالالاٍ
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ٝٽا  َٓٗ  vocational      ططح ٖصٙ ايؿهالط٠ مل اٱعال٬ّ يتػالٜٛكٗا  ٚ

ٔ ايسٚيال١ َالٔ ا٫غالتػ٬ٍ    ٚؽله   نْٛٗا تسعِ بٓا٤ احملت٣ٛ احملًٞ

ُټالال       ا٭َثالالٌ يًُالالٛاضز  ٌ ٚتعٜالالس َالالٔ ايكالالسض٠ احملًٝالال١ ايبؿالالط١ٜ عًالال٢ ط

 ٚيهٔ   تٓجذ ايؿهط٠. ؛ي١ٝ ايت١َُٝٓٚػ٪

 ٘ عًالال٢ أٜالالسٺ ٥الالٜعتُالالس مل بٓا ٞذلًالالمل اعتكالالازٟ إٔ أٟ ذلتالال٣ٛ  

ٝٽ  ٚؿلهٔ إٔ ْؿكسٙ مل أٟ حلىل١.  اخاضج١ٝ ٖٛ يٝؼ ذلً

 ي٬غتؿاز٠ َٔ احملت٣ٛ احملًٞ يسٜٓا:َا صلب عًٝٓا ؾعًڂ ٘ 

نل َكالالڀًخات ػالالكٹٜالالط٣ أ. ذلُالالس ايسْالالسْٞ أْالال٘ عًٝٓالالا إٔ ٫ ْٴ   

َعطٚؾالال١ َٚتساٚيالال١ مل ٖالالصا ايؿالالالإٔ  ٚبايالالصات مل تعطٜالالـ احملتالالال٣ٛ      

ٖٚالٞ َعطٚؾال١ ٚقالس      ت بٗالا زٍٚ غريْالا  ُا َالطٻ قًډ احملًٞ. ؾًٓا ولطٚف

ٖٚٞ َٛاج١ٗ حكٝك١ َكَٛاتٓا  ؾًالٝؼ يالسٜٓا     أؾطت هلا مل تعكٝل

ؾأغًبٗا أٚ نًٗا  ُٝع ٚإعاز٠ تكسٜط َالع     اضب قٓاع١ٝ  ت١

أٟ إٔ   اكلتهاًَال١  ١ًكٓاعيبعم اكلٛاز ا٭ٚي١ٝ احمل١ًٝ. يصا ٫ أٌَٝ 

عطٚف إٔ ايكٓاع١ اكلتها١ًَ تتهالُٔ  . ؾُاأٚ تًٝؿعْٜٛٶ ع غٝاض٠ڄكٓٿْٴ

ٍ نُا ٜٴ _ غًػ١ً َٔ ايكٓاعات   َالٔ ايكالاَٛي١ إػل اكلهٝٓال١    _ كالا

ُٿ ـٷٖٚصا َهً  ًال١ ٚاجلع٥ٝال١ َالع    ٚقتٶا َٚايڄا. عًٝٓا بايكٓاعات اكله

ؾالالطنات عاكلٝالال١ اعتُالالست تٛظٜالالع َؿاقالالٌ ٚأجالالعا٤ َالالٔ قالالٓاعتٗا        

اعات ٘ يًكالالٓٚإْتاجٗالالا خالالاضج حالالسٚزٖا. ايُٓالالٛشج اٯخالالط ٖالالٛ ايتٛجټالال    

ُٻاكلتكسَال١ َٚالا ٜٴ   ٖٚٓالالا َالٔ ايٛاجالالب    ٢ بالايثٛض٠ ايكالالٓاع١ٝ ايطابعال١  ػالال

ات احلهَٛٝالال١ ٜتؿعٝالالٌ ٚحالالس٠ نالالُٔ ٦ٖٝالال١ احملتالال٣ٛ احملًالالٞ ٚاكلؿالالا 

ا  أٟ تؿالجٝع  ا ٚ اضٜٽال َُٗتٗا ؾكنل تًكٞ ا٭ؾهاض ٚتكُٝٝٗالا عًُٝٽال  

اغتثُاض١ٜ  ١إط٬قٗا مل َٓك ِٻَٚٔ ،ٳ industrial entrepreneurs ايال

 خلام ٚيًداضج ٫غتكڀاب ضأؽ اكلاٍ. يًكڀاع ا
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اكلطجالالالالٛ َالالالالالٔ اهل٦ٝالالالالال١ ا٫عتُالالالالالاز عًالالالالال٢ نؿالالالالالا٤ات ايالالالالالٛطٔ مل  

ٚيهالالالالٔ ٱ،بالالالالات   ١يالالالالٝؼ ؾكالالالالنل َالالالالٔ بالالالالاب ايٛطٓٝالالالال      ايسضاغالالالالات

 ١تالالالٛطغل ٖالالالصٙ اكلُٗالالال  ِٻَُٗتٗالالالا مل قٝالالالاز٠ احملتالالال٣ٛ احملًالالالٞ َٚالالالٔ ،ٳالالال  

 ١بالالالالالأؽ َالالالالالٔ تٛولٝالالالالالـ خالالالالالربات عاكلٝالالالالال  ٖٚٓالالالالالا ٫  ٚايبٓالالالالالا٤ عًٝٗالالالالالا

 اض١ٜ.  نأؾدام ٚيٝؼ نُ٪غػات اغتؿ

ْالالالالأتٞ يًكڀالالالالاع اخلالالالالام؛ نُالالالالا شٴنالالالالط ٫ بالالالالس َالالالالٔ إعالالالالاز٠       

ايالالالالالالتؿهري مل َػالالالالالالاُٖت٘ بالالالالالالٌ مل ٚجالالالالالالٛزٙ كلٛانبالالالالالال١ اكلطحًالالالالالال١.     

ٟ    قڀاعٓالالالالا اخلالالالالام جالالالالع٤ٷ   يالالالالصا  ؛َالالالالٔ ايٛنالالالالع ٖٚالالالالٛ ؾالالالالب٘ ضعالالالالٛ

ٜٴ  .كالالالالالاٍ ايالالالالالتؿهري خالالالالالاضج ايكالالالالالٓسٚم أٚ خالالالالالاضج اكلالالالالالأيٛفٚنُالالالالالا 

ى ايكڀالالالالالاع ايكالالالالالٓاعٞ اخلالالالالالام مل ايالالالالالسٍٚ اكلتكسَالالالالال١ ٖالالالالالٛ ذلالالالالالطٿ

ايكڀالالالالالالالالاض. حالالالالالالالالإ ايٛقالالالالالالالالت ي٬ْالالالالالالالالسَاجات ا٫قتكالالالالالالالالاز ٚعطبالالالالالالالال١ 

ٚايؿالالالالالالالالطانات ايهالالالالالالالالبري٠ نالالالالالالالالٞ تػالالالالالالالالتڀٝع اكلٓاؾػالالالالالالالال١ َالالالالالالالالع  

اكلػالالالالتثُط٠ مل اقتكالالالالازْا. َثًڄالالالالا مل قالالالالٓاع١  ١ايؿالالالالطنات ا٭جٓبٝالالالال

غالالالالٝاض٠ ٚيهالالالالٔ عًالالالال٢ ايالالالالٛن٤٬ إٔ    ٫ أض٣ قالالالالٓاع١ځ  ايػالالالالٝاضات

  ٜؿالالالالاضنٛا اكلكالالالالٓع مل قالالالالٓاع١ أجالالالالعا٤ َُٗالالالال١ َالالالالٔ ٖالالالالصا اكلٓالالالالتج

ٚايالالالت َالالالٔ اكل٪نالالالس    ٣ٚقالالالؼ عًٝالالال٘ مل ٚنالالال٤٬ اكلٓتجالالالات ا٭خالالالط 

 إٔ هلا جس٣ٚ اقتكاز١ٜ ٚ اض١ٜ.  

٘  َٔ غري إٔ ٜٴ ؾاهل٦ٝال١ اجلسٜالس٠ ٖالٞ َ٪غػال١ غالٝاز١ٜ        عًالٔ عٓال

ٚصلالالب ايٓىلالالط هلالالالا ٖهالالصا حتالال٢ تهالالالٕٛ       بهالالٌ َعٓالال٢ ايهًُالالال١  

؛ َٓتجاتٗا مل َٛقع ٚطين جسٜط با٫ٖتُالاّ َالٔ نالٌ ؾ٦الات ااتُالع     

َٽ اقڀاعٶ غٛا٤ نإ  .اأؾطازٶ ٚأ اخاقٽ ٚأ اعا
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 صياا:التو 

ا٫عتُالالاز ٚا٫ٖتُالالاّ با٭ضقالالاّ ٚاٱحكالالا٥ٝات مل أعُالالاٍ ٦ٖٝالال١       (2

احملتالالال٣ٛ احملًالالالٞ ٚاكلؿالالالاٜات احلهَٛٝالالال١  ؼلالالالا طلالالالسّ تُٓٝالالال١ 

اكلالٛاضز ايبؿالط١ٜ ٚاكلالٛاضز ايڀبٝعٝال١  ٚايتعطٜالـ بالايٛاضزات ايالالت       

 ؿلهٔ ايتعاٌَ َعٗا نؿطم قٓاع١ٝ. 

عٓالالال٢ ايعُالالالٌ اجلُالالالاعٞ ٚايتٓػالالالٝل َالالالع نالالالٌ اجلٗالالالات ايالالالت تٴ      (1

ٚبايالالصات ٚنايالال١ ٚظاض٠ ايڀاقالال١ ٚايكالالٓاع١      ٣ احملًالالٞبالالاحملتٛ

 ٚايثط٠ٚ اكلعس١ْٝ يؿ٪ٕٚ ايكٓاع١.

ايانٝع ع٢ً اخلربات ٚايتجاضب ايٛطٓٝال١ مل أْؿالڀ١ احملتال٣ٛ     (1

احملًٞ  ٚاقتكاض ا٫غتؿاضات اخلاضج١ٝ ع٢ً أؾطاز رلتكالغل  

 ٚباضظٜٔ مل ٖصا اااٍ ي٬حتٝاج ايؿعًٞ ٚايٓازض.

نالالٌ َٓؿالالالا٠    ٚايالالتكين  ٚحالال ٸ  ايانٝالالع عًالال٢ ايتعًالالِٝ ايؿالالين     (6

اقتكالالالاز١ٜ إٔ ٜهالالالٕٛ يالالالسٜٗا قاعالالالس٠ بٝاْالالالات ٱعالالالساز نالالالٛازض  

ٚط١ٝٓ شات نؿا٠٤ عاي١ٝ  ٚإعالاز٠ تكٝالِٝ اكلدطجالات اجلاَعٝال١     

 ّ َٚتڀًبات احملت٣ٛ احملًٞ.٤ؼلا ٜتٛا

ايتؿالالالجٝع ٚايتخؿٝالالالع يؿالالالباب ٚؾالالالابات ايالالالٛطٔ يتًكالالالٞ ٚعالالالطم  (5

يعٌُ   ٚاحتهاِْٗ ٚاindustrial entrepreneursأؾهاضِٖ

 ع٢ً ا٫غتؿاز٠ َٔ جٗٛزِٖ يتكٌ إػل اكلٓؿع١ ايتجاض١ٜ.

عكس ٚضف عٌُ َالع اكلٗالتُغل بالسٚض احملتال٣ٛ احملًالٞ مل ايكڀالاع        (1

 يًتعطٜـ ؼلتڀًبات اكلطح١ً.  اخلام يًُؿاضن١ اجلُاع١ٝ

ايىلٗالالٛض اٱع٬َالالٞ اكلتالالٛاظٕ َالالٔ اٱزلالالاظات اكلػالالتُط٠ يًُختالال٣ٛ   (2

 ١ُٝ احملت٣ٛ احملًٞ.احملًٞ  ٚتعطٜـ ااتُع بسٚض اهل١٦ٝ مل تٓ
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تڀالالالالٜٛط زضاغالالالالات اجلالالالالس٣ٚ ا٫قتكالالالالاز١ٜ يًكڀاعالالالالات اكلعٓٝالالالال١     (3

ٚقالالالالٓاع١ ايػالالالالٝاضات  َثالالالالٌ  ايعػالالالالهط١ٜ  بالالالالاحملت٣ٛ احملًالالالالٞ

حل  اكلػتثُطٜٔ مل ايكڀالاع اخلالام سلالٛ      َٚؿاضٜع اياؾٝ٘(

 اكلؿاضن١ ايؿاع١ً مل ٖصا اكلهُاض اجلسٜس.

ِټ تڀٜٛط َٓك١ اعتُاز  ٝ  تؿٌُ نٌ َا ٜعين (4 تال٣ٛ  احمل ٜٚٗ

ُٶالا يًؿالؿاؾ١ٝ َالٔ ْاحٝال١  ٚظٜالاز٠ڄ      يًتعطٜالـ ايؿالاٌَ    احملًٞ  زع

 بايسٚض اكلٓٛهل ؼلٓك١ اعتُاز.

احلطم عًال٢ َبالسأ ايتالٛاظٕ ٚاكلٛا٤َال١ بالغل ايكالٓاع١ ٚاخلالربات         (26

ٝٶا احمل١ًٝ تؿازٜٶالا حلالسٚا اشلؿالام َتٛقالع       َٚا ؿلا،ٌ شيو زٚي

حؿاولڄالالا عًالال٢ ايٓػالالب١ اكلػالالتٗسؾ١ يًُٝالالعإ ٚيًكالالازضات احملًٝالال١  

 ايتجاضٟ ٚع٬قات اكلًُه١ مل ايتجاض٠ ايب١ٝٓٝ.

ايعٌُ عًال٢ تڀالٜٛط اكلعالاٜري ا٭غاغال١ٝ يتخسٜالس ٚقٝالاؽ نؿالا٠٤         (22

 ٞ بٗالالسف احلؿالالاول عًالال٢ ٖالالصٙ ايهؿالالا٠٤ أَالالاّ        احملتالال٣ٛ احملًالال

 طسٜات عاكل١ٝ تٓؿنل بغل ٚقت ٚآخط.

ٖتُاّ بايؿالإٔ اٱع٬َالٞ ٭عُالاٍ َٚٓاؾالنل احملتال٣ٛ احملًالٞ       ا٫ (21

ا ٕ َطجعٶالالٛيٝالال١ اكلػالالت٣ٛ  يتهالال  َالالٔ خالال٬ٍ َٓكالال١ إع٬َٝالال١ عا  

ط إحكالا٥ٝات عالٔ أعُاهلالا  ؾهالًڄا     ؿٵال يًتعطٜـ رٗالٛز اهل٦ٝال١ ْٚٳ  

 عٔ ايتعطٜـ باكلػت٣ٛ ايصٟ ٚقٌ إيٝ٘ احملت٣ٛ احملًٞ.

تعىلالالِٝ زٚض احملتالال٣ٛ احملًالالٞ مل ااالالا٫ت شات اكلعٜالال١ ايٓٛعٝالال١       (21

ايالالالالالالالالت طىلالالالالالالالال٢ بٗالالالالالالالالا اكلًُهالالالالالالالال١ خكٛقٶالالالالالالالالا مل ايالالالالالالالالٓؿنل   

 ايباٚنُٝاٜٚات ٚاكلعازٕ.ٚ
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 )حضب احلزوف األجبدية(

 .ٕأ. إبطاِٖٝ آٍ غٓا 

 .ز. إحػإ بٛحًٝك١ 

 .ٟأغا١َ ايهطز .ّ 

 .أ. ـلاٍ ٥٬َه١ 

 .ٟز. حاَس ايؿطاض 

 .ٟحػاّ  ري .ّ 

  .)ز. حػٓا٤ ايكٓٝعري  نٝؿ١ ًَتك٢ أغباض 

 .ٍز. فلع٠ بٝت اكلا 

 .ٞز. فلٝس ايؿاصل 

 .ٕز. خايس ايطزٜعا 

 س بٔ زٖٝـ.ز. خاي 

 .ِٜز. ضاؾس ايعبس ايهط 

 .ِز. ضٜام زل 

 .ز. ظٜاز ايسضٜؼ 

 .ز. ظٜٓب احلهري 

 .ْٞأ. غعٝس ايعٖطا 

 .ٌز. قسق١ ؾان 

 .ٟز.عا٥ؿ١ ا٭فلس 

 .ٞأ. عبس اهلل ايهٛضل 

 .ز. عبس اهلل بٔ قاة احلُٛز 

 .ز. عبري بطُٖغل 

 .ٞأ. عًٝا٤ ايباظع 

 .ز. ؾٛظ١ٜ ايبهط 
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 .ْٞأ. ذلُس ايسْس 

 ز. ذلُس اكلًخ.ِ 

 .)ز. َطاّ احلطبٞ  نٝؿ١ ًَتك٢ أغباض 

 .ز. َػاعس احملٝا 

 .ِٝز. َؿاضٟ ايٓع 

 .ٕز. َٗا ايعٝسا 

 .ز. َٗا اكلٓٝـ 

 .ز. ْاقط ايكعٛز 

 .ز. ْبٌٝ اكلباضى 

 .ٕز. ْٛض٠ ايكٜٛا 

 .)ز. ْٛف ايػاَسٟ  ض٥ٝؼ جل١ٓ ايتكاضٜط 

 .ز. ٖٓس اخلًٝؿ١ 

 .ز. ٚؾا٤ طٝب١ 
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 66 أبٞ ايع٤٬ اكلعطٟ -

 66 أتاتٛضى -

 61 أفلس َكڀؿ٢ -

  221  ا٭َري ذلُس بٔ غًُإ -

222  212  211 

 61 بٝهاغٛ -

 212  214 تطاَب -

 12 جاغِ ايكخٝذ -

 61 َس اٯَسٟحا -

 221 حػغل ؾبهؿٞ -

 215  خايس ايؿاة -

 11 خايس بٔ ٜعٜس -

 12 زاٚز ايؿطٜإ -

 _ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ _ايطغٍٛ  -

16  43 

 51  66 عبساهلل ايسْإ -

 222 غػإ ايؿبٌ -

 51 ؾًٛضٜإ نٛكلاؽ -

 24 ؾٝكٌ احلؿٝإ -

 11 اكلإَٔٛ -

 12 ذلُس ايثبٝت -

 62 ذلُس ايطؾٝس -

بٔ عبسايععٜع  اكلًو(  غًُإ -

225  211  252 
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 211  216 آغٝا -

 214  15 ا٭ضزٕ -

 231  211 ؾطٜكٝاا -

 214 أكلاْٝا -

 15 اٱَاضات -

  213  42  45 أَطٜها -

214  266  212  222  

221 
 263  214 إْسْٚٝػٝا -

  266  262  211 أٚضٚبا -

265  212  221  226 

 221 أٚنطاْٝا -

  236  224  266 ايرباظٌٜ -

231 
 13 بػساز -

 15 اجلعا٥ط -

  226  254  223 اخلًٝج -

231 
 223  222 زبٞ -

 211 ضابؼ -

 263 غٓػاؾٛضا -

 231  221 ايػٛزإ -

 15 غٛضٜا -

 41  46 ايػٜٛس -

 265  266  213 ايكغل -

 15 ايعطام -

 262 ؾًٓٓسا -

 213 ؾٝتٓاّ -

 212  265 نٛضٜا -

 213  213 َايٝعٜا -

 231  221 َكط -

 263  214 اكلهػٝو -

  25 ايػعٛز١ٜاكلًُه١ ايعطب١ٝ  -

15  21  222 

 236  ايٓطٜٚج -

 231  236  224  214 اهلٓس -

 232 اي٫ٜٛات اكلتخس٠ -

 265  213 ايٝابإ -
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 د. فَد العزابي احلارثي. -

-  

  
 .(اهليئة رئيط) د. اجلاسي الشبيكي -
  .(امللتكى عاو أمني) مسري مخيط الشٍزاىيأ.  -
 .إبزاٍيه البعيش د. -
 .آمال املعلني أ. -
 .حامد الشزاري د. -
 .خالد بً دٍيش د. -
 .رياض جنه 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. -

 

  
 .األماىة العامة -
 .جلية قضية األصبوع -
 .جلية التكاريز الشَزية -
 .أصبار" ملتكىاللجية التحضريية للكاء الضيوي " -
 إدارة احملتوى -
 اللجاٌ املؤقتة -
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