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 :امللخص التيفيذي 

يحُٓٝال١ اخلًٝصالٞ غالع٢    َٓحالس٣ ا أؾاضد ايٛضق١ ايط٥ٝػ١ إىل إٔ 

ٜٴالال    ا َالالٔ ؾالال ْ٘  ط َٓاخٶالالا فهطٜٽالال ٛفَِّٓالالص إْؿالالا٥٘ إىل إٔ ٜكالالةػ َٓالال ٶا 

جٛطٝس ايك١ً ٚايحفاعٌ بني أبٓالا٤ زٍٚ دلًالؼ ايحعالإٚ ظالٍٛ قهالاٜا      

ا هلالالالصٙ ايطغالالالاي١  ٜالالالحِ ايحُٓٝالالال١ ٚايكالالالعاث ايالالالت جعينالالالٗا. ٚ كٝكڄالالال

 ِ ٜالحِ فٝٗالا عالطو أٚضام ةرٝالال١     غًػال١ً َالٔ ايًكالا٤اد ايػال١ٜٛٓ     جٓظالٝ

ٜهحةٗا أبٓا٤ ٚبٓاد زٍٚ دلًؼ ايحعإٚ َٔ أعهالا٤ املٓحالس٣ أٚ َالٔ    

ع ٖالالصٙ ا٭ٚضام ُٵالالخاضشالال٘. ٚجعُالالٌ ايًصٓالال١ ايحٓفٝصٜالال١ يًُٓحالالس٣ عًالال٢ شٳ 

طٙ َٚا   ظٛهلا َٔ ْكالاف ٚجعًٝكالاد ٚجكالسضٖا يف نحالاث ٜالحِ ْؿال      

َٛقالالع املٓحالالس٣  عًالال٢ PDF ع َٓالال٘ ْػالالد١ إيهيْٚٝالال١ٛنٳالالٜٚٴ  اٚضقٝٽالال

 .يًُٗحُنيْٶا َحاظ١ دلا

ٚأنسد ايحعكٝةاد ع٢ً إٔ قٝالاّ املٓحالس٣ ٖٚالٛ حالو ظهالَٛٞ      

َٶا ٜع ٍ ٌ يًطعٝالٌ ا٭ٚ ػالصٻ إزلاظٶا ةس شاج٘ ٜٴ سټٚاغحُطاضٙ ٭ضبعني عا

ٕٻ٫ٚ  ايهرو َٔ املةازضاد حو احله١َٝٛ يف املٓڀكال١ شاد   غُٝا أ

ٌٻ حهالطِٜ  بقٝاّ املٓحس٣ َٔ إٓ ٯخط  أفل ظَين قكو يف ايعاز٠. ٚيع

شيالالو ايطعٝالالٌ ا٭ٍٚ َٚالالِٓٗ املطظالالّٛ ايالالسنحٛض أاالالس ايطبعالالٞ ايالالصٟ   

 ط عًٝٗا.ؿهځٜٴ بازض٠ڄ سټعمس٘ ختًٝسٶا يصنطاٙ ٜٴاب 63ايًكا٤  ُٞٿغٴ

ميحاظ ب٘ ٖصا املٓحالس٣ َٓالص   ٜهٶا ايحعكٝةاد إىل إٔ مما أؾاضد أ

ظٗالالٛضٙ ٖالالٛ اضجفالالاع غالالكه ططٚظاجالال٘ ٚجٓاٚيالال٘ ملٛانالالٝع قالالس جهالالٕٛ      

ٚاملؿالالالالطع   ايسميكطاطٝالالالال١ ٚاحلٝالالالالا٠ ايسغالالالالحٛض١ٜ   :َرالالالالٌ  ؾالالالالا٥ه١

 ٞ إىل حالالو   اخلًٝصالٞ ٚاملٛاطٓالال١ اخلًٝصٝالال١ َٚٓظُالالاد ادحُالالع املالالسْ

بايحُٓٝال١ ٚاحلالطم   ؾالحااهلا  اشيو َٔ ايكهاٜا ايالت ٜٓظُٗالا عٝعٶالا    

   ٞ ٖٚالالٛ ايالالُٓو ايٛانالالػ َالالٔ طةٝعالال١       عًالال٢ يُٝالالع ايةٝالالخ اخلًٝصالال

http://df.ae/meetings/index.php?type=4
http://df.ae/meetings/index.php?type=4
http://df.ae/forum/index.php
http://df.ae/forum/index.php
http://df.ae/forum/index.php
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٘ ايصٜٔ ٜ جٕٛ َٔ نافال١ زٍٚ اخلًالٝض ظٝالز نالِ     ٥ٚأعها ٘ػٝغٿَ٪

 ٘ ٌ   أبالطظ ا٭مسالا٤ اخلًٝصٝال١    املٓحس٣ َٓص ج غٝػال ٞ  ز. :َرال   ايطَٝعال

ز. عةالالس ا    ايٓفٝػالالٞ  جطنالالٞ احلُالالس  ز. أغالالا١َ عةالالس ايالالطأ

ٍ  ز. عةالس ايععٜالع    ايكٜٛع ٚحوٖالِ نالرو َالٔ ا٭مسالا٤ شاد       اجلال٬

 ايٛظٕ املعطيف ٚايركايف يف زٍٚ اخلًٝض.

اجلسٜالال١ يف  ٢هالالاف إىل شيالالو إٔ املٓحالالس٣ ٜ خالالص ا٭َالالط  ٓحٗالال   ٜٴ

ْكاؾ٘ يهاف١ ايكهالاٜا ضحالِ عالسّ ٚشالٛز َظًال١ ضمسٝال١ ميهالٔ هلالا         

ٌ جبػاض٠ َا ٜطاٙ َالٔ قهالاٜا ظٜٝٛال١     ػصٿجةين بعض ططٚظاج٘  ٜٚٴ

 يكاظت ايكطاض.  ٚضلاٍٚ إمساع قٛج٘ 

ٕٻ    ٚأؾالالاضد املالالساخ٬د ايالالت شالالطد عًالال٢ ايٛضقالال١ ايط٥ٝػالال١ إىل أ

جٓظالالِٝ يف َالٔ أبالطظ َػالالاُٖاد َٓحالس٣ ايحُٓٝال١ اخلًٝصالالٞ َػالاُٖح٘      

فهالًڄا  ا ظٍٛ قهاٜا ايح١ُٝٓ  نحابٶ 30ط َا ٜطبٛ ع٢ً ؿٵْٚٳ يكا٤ٶ 39

 ٘ يف ايحٛاقالالٌ بالالني املٗالالحُني بكهالالاٜا ايحُٓٝالال١ َالالٔ أبٓالالا٤      عالالٔ إغالالٗاَ

 دلًؼ ايحعإٚ.ٚبٓاد زٍٚ 

  ٕ اغالالالحڀاع خالالال٬ٍ أعٛاَالالالال٘    ٓحالالالس٣ امل ٚأٚنالالالعخ املالالالساخ٬د أ

ٝٽ ٜٴالالالايڀًٜٛالالال١ ْػالالالة ط َظًالالال١ ٚشالالالس َالالالٔ خ٬هلالالالا َركفالالالٛ اخلًالالالٝض ٛفِّا إٔ 

ٗالالِ ةطٜالال١ ٫ جحٝعٗالالا املٓاخالالاد ايعاَالال١ يف    ٥َحٓفػٶالالا يًحعالالةو عالالٔ آضا  

ٛٻ عخ املٛنٛعاد ايت ٜحٓاٚهلالا املٓحالس٣ ٚصلُعٗالا إطالاض     بًساِْٗ  ٚجٓ

َٛٗالالالا ايؿالالالاٌَ  ٚيف َكالالالسَحٗا ايكهالالالاٜا ا٫قحكالالالاز١ٜ   ايحُٓٝالالال١  فٗ

َٚٓٗالالالا املايٝالالال١ ايعاَالالال١  َٚعهالالال١ً املٝالالالاٙ  ٚقهالالالاٜا ايؿالالالةاث  ٚإزاض٠  

 ٚحوٖا. ايح١ُٝٓ...

ٔ  اٚيف ْٗا١ٜ ايٓكاف ططح املًحكال٢ عالسزٶ    ايحٛقالٝاد  أُٖٗالا:   َال

ٌڈ طمٳفٹإٔ ٜهٕٛ ملٓحس٣ اخلًٝض ايحُٟٓٛ  ١  ٝال يف نٌ زٚي١ خًٝص عُ
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ّ  سٻكالالالٗالالالا ذالالالِ جٴصُالالالع َالالالٔ  بالالالاقٞ ايالالالسٍٚ ٚجٴ جطقالالالس أٖالالالِ قهالالالاٜا زٚيح

ايكهاٜا شاد ا٭ٚي١ٜٛ املؿين١ يڀطظٗالا   يًُٓحس٣ ايط٥ٝؼ ٫خحٝاض

يف نالالالالٌ عالالالالاّ  جٛغالالالالٝع قاعالالالالس٠ املؿالالالالاضنني يف َٓحالالالالس٣ اخلًالالالالٝض  

ٚجٜٓٛعِٗ َٔ زٍٚ اخلًٝض بكسض املػحڀاع  طةاع١ ٚجٛظٜالع رلطشالاد   

جٛقالالٝاد  عفڃالالاملٓحالالس٣ ٚإٔ جهالالٕٛ يف َحٓالالاٍٚ ايةالالاظرني ٚاملٗالالحُني  ضٳ

ىل دلًالالؼ ايحعالالإٚ يالالسٍٚ اخلًالالٝض يحهالالٕٛ    إْالالسٚاد ٚٚضف املٓحالالس٣  

 رابالال١ بٛقالال١ً يًكالالاز٠  جعٜٚالالس احلهَٛالالاد  دطشالالاد املٓحالالس٣ َالالٔ 

ايسضاغالالاد ٚا٭ٚضام ايةعرٝالال١ يٓؿالالطٖا ٚا٫غالالحفاز٠ َٓٗالالا نُطاشالالع     

ٚقالالخ احلاشالال١  جفعٝالالٌ بالالز ضغالالا٥ٌ َٜٛٝالال١ عالالٔ املط٥ٝالالاد   ابٗالال ػالالحٓاضٜٴ

٤ إقاَالال١ املٓحالالس٣ بًاالال١ َةػالالڀ١ ٜفُٗٗالالا  أذٓالالايف ٚايحٛقالالٝاد املكيظالال١ 

ايهٌ يٝحػ٢ٓ ٭حًة١ٝ املٛاطٓني يف زٍٚ ادًؼ َحابع١ َالا ٜػالحصس   

َالالالٔ ْكاؾالالالاد ٚجٛقالالالٝاد اكالالالٛم قهالالالاٜا ظٜٝٛالالال١ ٚؾالالالا٥ه١ يف    

 دلحُعاجِٗ.
 

 :مكدمة 

ُټالالال  ع يعالالالسز َالالالٔ املالالالركفني إٕ َٓحالالالس٣ ايحُٓٝالالال١ اخلًٝصالالالٞ ٖالالالٛ ي

ٚيكالس غالع٢ َٓالص    املٗحُني بكهاٜا ايح١ُٝٓ َٔ زٍٚ دلًالؼ ايحعالإٚ    

ٜٴال    ا َالٔ ؾال ْ٘ جٛطٝالس    ط َٓاخٶالا فهطٜٽال  ٛفِّإْؿا٥٘ إىل إٔ ٜكالةػ َٓال ٶا 

ايك١ً ٚايحفاعٌ بني أبٓا٤ زٍٚ دلًؼ ايحعالإٚ ظالٍٛ قهالاٜا ايحُٓٝال١     

 ٚايكعاث ايت جعينٗا.

ٜٚعٌُ َٓحالس٣ ايحُٓٝال١ اخلًٝصالٞ بعٝالسٶا عالٔ ا٭نالٛا٤ ٚاٱعال٬ّ        

ِټ   ٕٳ  ٫ٚ ع٬ق١ ي٘ ب ١ٜ َ٪غػ١ ضمسٝال١  ٜٚهال ايڀٝاله ايػٝاغالٞ    أيالٛا

  .ٚا٫شحُاعٞ يف زٍٚ دلًؼ ايحعإٚ



84 

–1029  1021  
11 

قهالال١ٝ "َٓحالالس٣ ايحُٓٝالال١ اخلًٝصالالٞ: أضبعالالٕٛ غالال١ٓ َالالٔ     يالالصا جٴعالالسټ 

احلٛاض ايحُٟٓٛ" َٔ ايكهاٜا امل١ُٗ ايت ططظٗالا ًَحكال٢ أغالةاض َالٔ     

ز. إبالالطاِٖٝ ايةعٝالالع  ٚشالالطد ظٛهلالالا  َٗاخالال٬ٍ ٚضقالال١ ايعُالالٌ ايالالت قالالسٻ 

د املٓحالالس٣ يف جُٓٝالال١ زٍٚ ايعسٜالس َالالٔ املالالساخ٬د ْاقؿالخ: اَػالالاُٖا  

اخلًالالٝض  ايكالالف١ ا٫عحةاضٜالال١ يًُٓحالالس٣  ايكهالالاٜا ايالالت ٜٗالالحِ املٓحالالس٣  

بحٓاٚهلا  َطاشع١ يٓحا٥ض املٓحس٣  عه١ٜٛ املٓحس٣ ٚآيٝال١ ا٫ْهالُاّ    

جكًٝس١ٜ املٓحس٣ ٚعسّ َٛانةح٘ يًحڀالٛضاد ايحهٓٛيٛشٝال١  ايحعالإٚ    

بالالالالالني املٓحالالالالالس٣ ٚاملهحالالالالالت ايحٓفٝالالالالالصٟ يالالالالالٛظضا٤ ايعُالالالالالٌ ٚايؿالالالالال٪ٕٚ     

٫شحُاعٝالال١  املٓحالالس٣ اخلًٝصالالٞ َٚٓحالالس٣ أغالالةاض ٚيطبالال١ َحةازيالال١      ا

املٓحس٣ ٚياٚظ جاڀٝح٘ َٓڀك١ اخلًٝض  املٓحس٣ ٚجال ذوٙ عًال٢ قالاْع    

ايكالالطاض ٚع٬قحالال٘ بالالٛظاضاد اٱعالال٬ّ اخلًٝصٝالال١  ٚقفالالاد ٬َٚظظالالاد   

ظالالالٍٛ املٓحالالالس٣ َٚٓاقؿالالالاد ايٛضقالالال١ ايط٥ٝػالالال١  َٛاقالالاله املٓحالالالس٣ َالالالع  

يٓحالالالالاط ايفهالالالالطٟ يًُٓحالالالالسٜاد  ا٭ظَالالالالاد اخلًٝصٝالالالال١  آيٝالالالالاد ْكالالالالٌ ا 

َالالٔ ايحٛقالالٝاد املُٗالال١.  اكالال٢ عالالسزٶًحٚاملًحكٝالالاد . ٚيف ايٓٗاٜالال١ طالالطح امل

َالالٔ خالال٬ٍ ٚضقالال١ ايعُالالٌ ايالالت نحةٗالالا ايالالسنحٛض/ إبالالطاِٖٝ ايةعٝالالع    

فٛظٜالالالال١ ٚايالالالسنحٛض٠/    َٗالالالا املٓٝالالاله  عًٝٗالالالا ايالالالسنحٛض٠/    خةالالال ٚعكډ

 .ايةهط

 

َٓحالالس٣ ايحُٓٝالال١ اخلًٝصالالٞ ٖالالالٛ     :كتببب د. د. إبببزاٍيه البعيببش   

ُټالالال ع يعالالالسز َالالالٔ ا٭نالالالازميٝني ٚاملالالالركفني ٚايٓاؾالالالڀني املٗالالالحُني      ي

  ٚا٫قحكالالالالالاز١ٜ  ايػٝاغالالالالال١ٝ :بكهالالالالالاٜا ايحُٓٝالالالالال١ بهالالالالالٌ أبعازٖالالالالالا

 ٚاية١ٝ٦ٝ.    ٚايركاف١ٝ  ٚا٫شحُاع١ٝ
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ٜٴالال     ط َٓاخٶالالا ٛفِّغالالع٢ املٓحالالس٣ َٓالالص إْؿالالا٥٘ إىل إٔ ٜكالالةػ َٓالال ٶا 

ا َالالٔ ؾالال ْ٘ جٛطٝالالس ايكالال١ً ٚايحفاعالالٌ بالالني أبٓالالا٤ زٍٚ دلًالالؼ   فهطٜٽالال

 جعينٗا.ايت إٚ ظٍٛ قهاٜا ايح١ُٝٓ ٚايكعاث ايحع

ٕ  0313كسد يف زٜػُ  جعٛز بسا١ٜ املٓحس٣ إىل ْس٠ٚ عٴ  :بعٓالٛا

اغحهالالافٗا   "ايحُٓٝالال١ يف أقڀالالاض اجلعٜالالط٠ ايعطبٝالال١ املٓحصالال١ يًالالٓفو"     

ٚبطعاٜال١ َعالايٞ ٚظٜالط اخلاضشٝال١ ض٥الٝؼ        شٗاظ أبٛ ظال  ي٬غالحرُاض  

ٖا   زضاغال١ أعالسٻ  31دلًؼ إزاض٠ اجلٗاظ. ْالاقـ احلهالٛض اعالسزِٖ    

ايالالسنحٛض عًالالٞ خًٝفالال١ ايهالالٛاضٟ ظالالٍٛ "نفالالا٠٤ أزا٤ املؿالالطٚعاد      

ايعا١َ يف أقڀالاض اجلعٜالط٠ ايعطبٝال١ املٓحصال١ يًالٓفو". جٛايالخ ايًكالا٤اد        

بؿالالهٌ غالالالٟٓٛ ملٓاقؿالالال١ زضاغالالالاد ظالالالٍٛ ايحُٓٝالالال١ يف زٍٚ اخلًالالالٝض   

ملٓاقؿالال١  0371ظٝالالز نالالإ ايًكالالا٤ ايرالالاْٞ يف ايةعالالطٜٔ يف زٜػالالُ   

ٕ ٖا ايزضاغ١ أعسٻ "إزاض٠ ايحُٓٝال١  : سنحٛض أغا١َ عةس ايطأ بعٓالٛا

شيالو يكالا٤ يف    ٚجال٬   يف ا٭قڀاض املٓحص١ يًٓفو يف اجلعٜالط٠ ايعطبٝال١"  

   ٕ   "زٚض ايكالالالالٓاع١ يف ايحُٓٝالالالال١"  :ايهٜٛالالالالخ ملٓاقؿالالالال١ ٚضقالالالال١ بعٓالالالالٛا

ظالالالني اجفالالالل املٓحظُالالالٕٛ يف ظهالالالٛض ٖالالالصٙ   0373ٖٚهالالالصا إىل عالالالاّ 

   ٓحالس٣ ايحُٓٝال١  جػال١ُٝ ٖالصٙ ايًكالا٤اد     عًال٢ ايػًػ١ً َٔ ايًكا٤اد 

 ب٘ ظح٢ ايٛقخ احلانط.   اا َا ظاٍ َعُٛيڄا جٓظُٝٝٽٚٚنعٛا ي٘ إطاضٶٶ

ِټ   ف بعهالٜٛحٗا يًُٓحس٣ جل١ٓ جٓفٝصٜال١ أؾالطٴ    اأٜهٶالا نًڋال   ٚجهال

ا٭غحاش ايسنحٛض غالعس ايعٖطاْالٞ أغالحاش اييبٝال١ يف شاَعال١ أّ       :َٔ

ٚا٭غالالالالحاش ايالالالالسنحٛض ذلُالالالالس   ايكالالالالط٣ ااملٓػالالالالل ايعالالالالاّ يًُٓحالالالالس٣  

ٚا٭غالالحاش عالالاٍ    اأغالالحاش ا٫شحُالالاع جباَعالال١ ايهٜٛالالخ   ايطَٝعالالٞ 

فدالالالالطٚ اايٓا٥الالالالت ا٭ٍٚ يالالالالط٥ٝؼ دلًالالالالؼ ايؿالالالالٛض٣ يف ايةعالالالالطٜٔ      

  ٚايالالالالسنحٛض خايالالالالس اجلالالالالابط اأغالالالالحاش اٱعالالالال٬ّ يف شاَعالالالال١ قڀالالالالط  
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ٚا٭غحاش ايسنحٛض عةس اخلالايل عةالس ا  اأغالحاش ايعًالّٛ ايػٝاغال١ٝ      

ؼ إزاض٠ ٚا٭غالالحاش عًالٞ املٛغالال٢ اض٥الالٝؼ دلًالال   يف شاَعال١ اٱَالالاضاد  

ٚايالسنحٛض ذلُالس احلالاضذٞ اأغالحاش       ايةٓو ايحصاضٟ يف ايهٜٛالخ  

ٚايالالالالسنحٛض٠ َؿالالالالاعٌ   ا٫قحكالالالاز يف شاَعالالالال١ ايػالالالالًڀإ قالالالالابٛؽ  

ايعحالالالٝ   ٚا٭غالالالحاش َكالالالڀف٢ ايعضعالالالْٛٞ اض٥الالالٝؼ  طٜالالالط اخلًالالالٝض   

ٚايالالالسنحٛض٠ َٛنالالالٞ احلُالالالٛز اض٥الالالٝؼ اجلاَعالالال١ املفحٛظالالال١   جالالالاميع 

نحٛض٠ ٖايالال١ ايكالالًٝةٝذ ٚايالالس  ا ٚٚظٜالالط٠ اييبٝالال١ يف ايهٜٛالالخ غالالابكڄ 

ٚايالسنحٛض٠    اض٥ٝػ١ اجلُع١ٝ ايةعطٜٓٝال١ يًحدڀالٝو اٱغالياجٝصٞ    

 ًَو ايطؾٝس اأغحاش اخلس١َ ا٫شحُاع١ٝ شاَع١ ايهٜٛخ .  

جكّٛ ايفهط٠ ا٭غاغ١ٝ يًُٓحس٣ ع٢ً اخحٝاض ايًص١ٓ ايحٓفٝص١ٜ 

ظالالالالس ا٭عهالالالالا٤ َالالالالٔ   أا يًكالالالالا٤ ايػالالالالٟٓٛ  ٜٚالالالالحِ اخحٝالالالالاض    َٛنالالالالٛعٶ

باملٛنالالٛع يٝهالالٕٛ َالالسٜطٶا يًكالالا٤  يٝحالالٛىل    املحدككالالني أٚ املٗالالحُني 

َٳالال   سٜالالسٳ غالالٝحِ زعالالٛجِٗ يهحابالال١ ا٭ٚضام اَالالٔ   ٔٵاحملالالاٚض ٚجطؾالالٝػ 

مخالالؼ إىل غالالخ أٚضام  يحهالالٕٛ َٓڀًكڄالالا يًعالالٛاض يف ايًكالالا٤ ايػالالٟٓٛ  

يًُٓحس٣ ايصٟ ٜهٕٛ يف أٍٚ عڀ١ً ْٗا١ٜ أغةٛع ااجلُع١ ٚايػالةخ   

ايةعطٜٔ أٚ يف زبٞ أٚ  َٔ ؾٗط ف اٜط َٔ نٌ عاّ  ٜٚهٕٛ عاز٠ڄ

َٳال   ٔ ٜالطٕٚ أْال٘   ايهٜٛخ. ٜحِ زع٠ٛ ا٭عها٤ حلهٛض ايًكا٤ ٚجطؾالٝػ 

غالالٝرطٟ ايًكالالا٤. املؿالالاضن١ يف ايًكالالا٤ ٚظهالالٛضٙ ٜكحكالالط فكالالو عًالال٢    

 أبٓا٤ ٚبٓاد زٍٚ دلًؼ ايحعإٚ.        

ِټ جػصٌٝ َالا ٜالسٚض َالٔ ظالٛاضاد َٚالساخ٬د ٚجعكٝةالاد عًال٢         ٜح

  ٌ ِټٜٚٴ ا٭ٚضام  ٜٚالالحِ جفطٜالالك شيالالو ايحػالالصٝ ٝٴَالالع ا هالال  ٌٳؿالالهِّ٭ٚضام ي

ٜحٛىل املٓحس٣ اييجٝت َع إظس٣ زٚض ايٓؿط يڀةاعح٘   يهحاث َاز٠ڄ

عًالالال٢ َٛقالالالع  PDFْٚؿالالالطٙ  نُالالالا ٜالالالحِ ٚنالالالع ْػالالالد١ إيهيْٚٝالالال١   

 املٓحس٣.  
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  كطف َٔ ضٜع٘ػٕٛ ع٢ً جٛفو ٚقه ٜٴ٪غٿظطم ا٭عها٤ املڂ

ٝٽ ازٜٓاضٶ 11ٜٚحِ جاصٜح٘ باؾياناد ا٭عها٤ ا   ٚج عالاجِٗ.  انٜٛح

١ املٓحالالس٣ َفحٛظالال١ فكالالو ٭بٓالالا٤ ٚبٓالالاد زٍٚ دلًالالؼ ايحعالالإٚ  عهالالٜٛ

ِټ بايحعن١ٝ َٔ أظس ا٭عهالا٤ أٚ بڀًالت    ٚاحلكٍٛ ع٢ً ايعه١ٜٛ ٜح

 بعس ظهٛض ذ٬ذ١ يكا٤اد غ١ٜٛٓ.

 

عالالٔ َٓحالالس٣ ايحُٓٝالال١  نٓالالخ قالالس مسعالالخٴ :بببد د. مَببا املييببفعكَّ

اخلًٝصالالٞ ناطالالاض حالالو ظهالالَٛٞ يًعالالٛاض ظالالٍٛ قهالالاٜا ايحُٓٝالال١ يف   

عٝالالخ ٖالالصا ايعالالاّ يحكالالسِٜ ٚضقالال١ يف يكالالا٤    إىل إٔ زٴ ١ٝصٝالالاملٓڀكالال١ اخلً

  ل ملٛنالالالٛع املالالالطأ٠ اخلًٝصٝالالال١ ٚايحُٓٝالالال١  دكٻالالالٚاملڂ 63 الاملٓحالالالس٣ ايالالال 

 ٖٚالٛ َالا نٓالخٴ     ٠"أٚناْخ ٚضقت ظٍٛ َٛنالٛع "ايعٓاله نالس املالط    

أنرالالط َالالٔ عؿالالط غالالٓٛاد َالالٔ َػالالوجٞ املٗٓٝالال١ يف َحابعحالال٘   أَهالالٝخٴ

َٶالالا. ٚأٚزټ ا يف ايػالالعٛز١ٜا ٚجٛعٜٛٽالالا ٚجٓفٝالالصٜٽجؿالالطٜعٝٽ إٔ  ٚاملٓڀكالال١ عُٛ

أظالسٖا   ذلالاٚض  ٌ جرُٝين يحٓاٍٚ املٓحس٣ َٛنٛع املطأ٠ َٔ عس٠غصٿأڂ

إٔ أؾالٝس أٜهٶالا  ػالح٣ٛ ايٓكالاف      احملٛض ايصٟ جٓاٚيح٘ ٚضقت  ٚأٚزټ

 ّ ظٝالز  ٚ ػالح٣ٛ احلهالٛض ايٓدةالٟٛ      خ٬ٍ زٚض٠ املٓحس٣ ٖصا ايعالا

 . ١ذطٜ ١َٝٚٔ خ٬ٍ ياضث خًٝص ٝٽاا َٚٛنٛعشا٤ ايڀطح عًُٝٽ

ل ملٛنالٛع املالطأ٠ نالعه    دكٻال ٚيفخ اْحةاٖٞ يف ٖصا ايًكالا٤ املڂ 

ِټ       َٶالا ٜٚهال  شلةال١ڄ  جٛاشسٖا يف املٓحس٣ ايالصٟ ٜعالٛز جاضطلال٘ ٭ضبعالني عا

َالالالٔ َركفالالالٞ املٓڀكالالال١ ٚقالالالاْعٞ ايالالالطأٟ ايعالالالاّ فٝٗالالالا. ناْالالالخ ْػالالالة١   

بايًكالالالا٤اد  ١عًالالال٢ َكاضْالالال يف ٖالالالصا ايًكالالالا٤ ٖالالالٞ ا٭  ٠َؿالالالاضن١ املالالالطأ 

ٚيعالٌ ٖالصا ٜعالٛز إىل "شلةٜٛالال١"     ؛٪11صالالاٚظ َٚالع شيالو ت جح  ١ ايػالابك 

ف ايكالالا٥ُني عًٝالال٘ عًالال٢ قٝالالازاد ؾالالةاب١ٝ   ٚض الالا عالالسّ جعالالطټ   املٓحالالس٣
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غالُٗخ خال٬ٍ ايعكالسٜٔ املانالٝني يف جٓالاٍٚ      أيف زٍٚ املٓڀك١  ١ْػا٥ٝ

 ٜٔطالاض يف اٱ ٚظككالخ زلاظالادٺ    قه١ٝ املطأ٠ َالٔ شٛاْةٗالا املدحًفال١   

 ٖالالصا ايًكالالا٤ ايحؿالالطٜعٞ ٚاحلكالالٛقٞ  نالالإ َالالٔ املفٝالالس جٛاشالالسٖا يف  

 ذطا٤ احلٛاض.ٚزعٛجٗا ٱ

ٚعًالالال٢ ايالالالطحِ َالالالٔ جًالالالو امل٬ظظالالال١ إ٫ إٔ قٝالالالاّ املٓحالالالس٣ حالالالو     

َٶا ٜعح  إزلاظٶا ةالس شاجال٘ ٜٴ   ٌ ػالصٻ احلهَٛٞ ٚاغحُطاضٙ ٭ضبعني عا

ٕٻ٫ٚ يًطعٝالٌ ا٭ٍٚ   ايهالرو َالالٔ املةالازضاد حالالو احلهَٛٝالال١    غالالُٝا أ

ٌٻ    قٝالاّ املٓحالس٣ َالٔ     يف املٓڀك١ شاد أفل ظَين قكالو يف ايعالاز٠. ٚيعال

حهالالطِٜ شيالالو ايطعٝالالٌ ا٭ٍٚ َٚالالِٓٗ املطظالالّٛ ايالالالسنحٛض      بإٓ ٯخالالط  

 سټمسال٘ ختًٝالسٶا يالصنطاٙ  ٜعال    اب 63ايًكالا٤   ُٞٿأاس ايطبعٞ ايصٟ غٴ

ّ ايالالت جهالالطٿ ٠ٚأمتٓالال٢ اغالالحُطاض ٖالالصٙ ايةالالازض   ؿالالهط عًٝٗالالاٜٴ بالالازض٠ڄ

 َركفٞ ٚقاْعٞ ايطأٟ ايعاّ يف املٓڀك١.

 

ةعض ايع٤٬َ ٚايع٬َٝد يٝعخ يٞ ٚجأڂ :بد د. فوسية البكزوعكَّ

ّ     ٢َٔ ا٭غةاضٜني ظهٛض ًَحك ٚايالصٟ    ايحُٓٝال١ اخلًٝصالٞ هلالصا ايعالا

ٚنإ َٛنٛع٘ ظالٍٛ    عكس يف ايهٜٛخ يف أٍٚ ف اٜط هلصا ايعاّ

ح عالسز َالٔ ا٭ٚضام اَحالاظ بعهالٗا     طڇاملطأ٠ اخلًٝص١ٝ ٚايح١ُٝٓ ظٝز طڂ

ٜٔ ؾالالالالهايٝاد يف ع٬قالالالال١ ايالالالالسباضجفالالالاع غالالالالكه جٓاٚهلالالالالا يالالالةعض اٱ  

بالالالالاملٛضٚس عٓالالالالس جٓالالالالاٍٚ ظكالالالالٛم املالالالالطأ٠ نُالالالالا يف ٚضقالالالال١ ايالالالالسنحٛض  

ا٭ْكاضٟ ااملطأ٠ اخلًٝص١ٝ ٚظكٛقٗا املس١ْٝ ٚايػٝاغال١ٝ َالٔ َٓظالٛض    

 ْكسٟ .

ٌٻ َٓالص   ٣ٞ  الا ميحالاظ بال٘ ٖالصا املٓحالس     ٛظا٭ْكالاضٟ جال   .ٚضق١ ز يع

ظٗالالٛضٙ ٖٚالالٛ اضجفالالاع غالالكه ططٚظاجالال٘ ٚجٓاٚيالال٘ ملٛانالالٝع قالالس جهالالٕٛ   
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ٚاملؿالالالالطع   ٚاحلٝالالالالا٠ ايسغالالالالحٛض١ٜ  ايسميكطاطٝالالالال١: َرالالالالٌ  ؾالالالالا٥ه١ڄ

 ٞ إىل حالالو   اخلًٝصالٞ ٚاملٛاطٓالال١ اخلًٝصٝالال١ َٚٓظُالالاد ادحُالالع املالالسْ

ؾالحااهلا بايحُٓٝال١ ٚاحلالطم    اا شيو َٔ ايكهاٜا ايالت ٜٓظُٗالا عٝعٶال   

   ٞ  ٖٚالالٛ ايالالُٓو ايٛانالالػ َالالٔ طةٝعالال١      عًالال٢ يُٝالالع ايةٝالالخ اخلًٝصالال

ِٻ  ٘ ايصٜٔ ٜ جٕٛ َٔ ناف١ زٍٚ اخلًٝض٥ػٝ٘ ٚأعهاَ٪غٿ  ظٝز ن

ٌ   َٓص ج غٝػال٘ أبالطظ ا٭مسالا٤ اخلًٝصٝال١     ٣ملٓحسا ٞ  ز. :َرال   ايطَٝعال

ز. عةالالس ا    ايٓفٝػالالٞ  جطنالالٞ احلُالالس  ز. أغالالا١َ عةالالس ايالالطأ

ٍ    ز.  ايكٜٛع ٚحوٖالِ نالرو َالٔ ا٭مسالا٤ شاد       عةالس ايععٜالع اجلال٬

 ايٛظٕ املعطيف ٚايركايف يف زٍٚ اخلًٝض.

ّ ٚإْحاشالال٘ َٓالالص ج غٝػالال٘ عالالا   ٢ طاشعالال١ يٓؿالالال املًحكالال  ٚقُالالخٴ

عةالالالالس ايػالالالال٬ّ ايٛاٜالالالالٌ ايػالالالالًُٝاْٞ    .قالالالالاّ بٗالالالالا ز   0103 – 0313

ٚ ؿالالاضن١ ناجالالت قهالال١ٝ ٖالالصا ا٭غالالةٛع ز. إبالالطاِٖٝ ايةعٝالالع ٚ أ.       

ناًَالال١ يهافالال١ ْؿالالاطاد املٓحالالس٣   ٚجعڀالالٞ جاڀٝالال١ڄ  ايالالسخٌٝ ٣ٖالالس

. 0103عاّ  ٘ ٚنٝٛفِٗ ظح٥٢عهاأج٘ ٚجعًٝكاد اَٚڀةٛعاج٘ ٚيكا٤

املٓحالالالس٣  ٢ث عًالالالف عالالالٔ قالالالطٔ أضاز ايحعالالالطټٖٚالالالٞ َطشالالالع ظكٝكالالالٞ ملځالالال 

 ٚا٫غحفاز٠ َٔ ططٚظاج٘ اجلط١٦ٜ ٚاملحٓٛع١.

اجلسٜالال١ يف  ٢أعصالالةين نالالروٶا إٔ املٓحالالس٣ ٜ خالالص ا٭َالالط  ٓحٗالال    

ْكاؾ٘ يهاف١ ايكهالاٜا ضحالِ عالسّ ٚشالٛز َظًال١ ضمسٝال١ ميهالٔ هلالا         

ٌ جبػالاض٠  ػالصٿ ٜٴ (Think tank)يهٔ ن ٟ   جةين بعض ططٚظاج٘

٘    َا ٜطاٙ َٔ قهاٜا ظ١ٜٛٝ   يكالاظت ايكالطاض   ٚضلاٍٚ إمسالاع قالٛج

ٌٻ ٌٿ    ٚأعصةين أنرط طٍٛ عُط املٓحس٣ ايصٟ ظ  قالاَسٶا يف ٚشال٘ نال

خ باملٓڀكالال١ َالالٔ ظالالطث اخلًالالٝض ٚحالالعٚ ايهٜٛالالخ   ايعٛاقالاله ايالالت أملډالال 

يهٓال٘ أٜهٶالا     خلإ ...ٚجساعٝاد أظساس احلالازٟ عؿالط َالٔ غالةحُ     
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ت ٜهٔ قازضٶا ع٢ً ايٛقٍٛ إىل يُعاد ذكاف١ٝ نرو٠ متح٧ً بٗالا  

 أزبالالا٤ أٚ َالالٔ ذلالال    ني أْٚنالالاْٛا فٓالالا أغالالٛا٤  ةالال١ڄزٍٚ اخلًالالٝض قاط

 ايسضاغاد ايفًػف١ٝ ٚا٫شحُاع١ٝ.  

َالالٔ ايكالالُٛز أَالالاّ ا٭ْظُالال١ ايػٝاغالال١ٝ  ٢ٔ املًحكالالنٝالاله متهډالال

ز زَالالالا٤ٙ بازخالالالاٍ صالالسٿ ٚبؿالالصاع١ال ٫ أعًالالالِ ٖالالٌ ضلحالالالاط املٓحالالالس٣ إٔ ٜٴ  

  أنرالالط يًعٓاقالالط ايؿالالاب١ ايالالت غالالحعٌُ بالال٬ ؾالالو ُٖالالّٛ املٓحالالس٣       

 ض ا.اجلٛاث:   ٚغال ايؿةاثالؽ ظهٛضٙ يف أهطٿٚغحٴ
 

 :املداخالت 

 :َػاُٖاد املٓحس٣ يف ج١ُٝٓ زٍٚ اخلًٝض 

 إىل ؛1979املًحك٢ ايصٟ بالسأ َٓالص   : جػا٤يخ ز. عا٥ؿ١ ظصاظٟ

 اخلًالٝض  زٍٚ جُٓٝال١  يف بكال١ُ  ي٘ جهٕٛ إٔ املًحك٢ اغحڀاع َس٣ أٟ

أشالاث ز. إبالطاِٖٝ ايةعٝالع بال ٕ      إبالطاِٖٝال   زنحالٛض  ْظالطى  ٚشٗال١  َٔ

يهالٔ ميهالٔ ايكالٍٛ إٕ ايةكال١ُ       ١ُٖ َعكس ٚؾالا٥و َكٝاؽ املػا

ا نحابٶال  30ط َا ٜطبالٛ عًال٢   ؿٵْٚٳ يكا٤ٶ 39غِٗ يف جٓظِٝ أايةاضظ٠ أْ٘ 

غالالِٗ يف ايحٛاقالالٌ بالالني املٗالالحُني بكهالالاٜا    أٚ  ظالالٍٛ قهالالاٜا ايحُٓٝالال١  

 ايح١ُٝٓ َٔ أبٓا٤ ٚبٓاد زٍٚ دلًؼ ايحعإٚ.

ٟ عًډ إٕ ٖالالصا َالالا ملػالالح٘ أذٓالالا٤ ظهالالٛضٟ    :كالالخ ز. عا٥ؿالال١ ظصالالاظ

غالِٗ يف  أظالطاى فهالطٟ ٚذكالايف ٚاقحكالازٟ     فرُال١  ٚض٠ ا٭خالو٠.  ايس

إذطا٥الالال٘ احلهالالالٛض املدحًالالاله يف اخحكاقالالالاج٘ ٚجٛشٗاجالالال٘ ايفهطٜالالال١     

 ٚايركاف١ٝ.

ت ٜظٗط يٞ إٔ املٓحس٣ غةل  :نُا جػا٤ٍ ز. خايس بٔ زٖٝـ

يالت جعٝؿالٗا   ا ٠فٌٗ ٖٓالاى َٛاْالعال ٖٚالٌ ايفالي      املًُه١يف س كٹإٔ عٴ
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ٝٽ املًُهال١ال ٚنٝاله ميهالٔ    يف ملٓحالس٣  ا نف١ًٝ بعكس ااملًُه١ ظاي

 ط٬ع ع٢ً َٓحصاج٘الاحلكٍٛ أٚ ا٫

ل ع٢ً شيو ز. إبطاِٖٝ ايةعٝع ب ٕ شيو قالعٝػ  فكالس عٴكٹالس    عًډ

اد  ٚأعحكالس  ٝيف ايطٜاو ظػت َا أشنط َط٠ يف َٓحكه ايرُاْٝٓ

 ٍ ايالالصٟ نالالإ ٚقحٗالالا  إٔ شيالالو جبٗالالٛز ايالالسنحٛض عةالالس ايععٜالالع اجلالال٬

ٚت   ڀالالاع اٱْػالالإ ٚاية٦ٝالال١  أَالالني عالالاّ دلًالالؼ ايحعالالإٚ يك   َػالالاعسٳ

ت ٜهٔ غكه ايفها٤ ايعالاّ ضلحُالٌ َالا ٜالسٚض       ظٝز ٜعكس بعسٖا

٫ َالط٠  إعكالس يف ايسٚظال١   فٝ٘ َٔ ْكاؾالاد َٚالساخ٬د. نالصيو ت ٜٴ   

 عكس إ٫ َط٠ ٚاظس٠.ٚاظس٠  ٚنصيو يف َػكو ت ٜٴ

ٕٳ غاسل١ يعكالسٙ   أنافخ ز. عا٥ؿ١ ظصاظٟ أْ٘ يعٌ ايفطق١ اٯ

ٜالالٔ  وطاِٖٝ ايةعٝالالع إٔ يف ايعالالاَني ا٭خ  يف ايطٜالالاو. ٚأنالالاف ز. إبالال  

ظطقالالخ ايًصٓالال١ ايحٓفٝصٜالال١ إٔ ٜػالالحُط عكالالسٙ يف ايهٜٛالالخ َالالٔ أشالالٌ  

 إجاظ١ فطق١ احلهٛض يٮؾكا٤ َٔ قڀط.

 :ايكف١ ا٫عحةاض١ٜ يًُٓحس٣ 

ٚجػا٤ٍ ز. ظٜاز ايالسضٜؼ عالٔ ايكالف١ ا٫عحةاضٜال١ يًُٓحالس٣ال ٖالٌ       

أشضع دلًالالؼ ايحعالالإٚال أّ أْالال٘ َ٪غػالال١ خاقالال١ ميهالالٔ     ٣ ظالالسإٖالالٛ 

َٶا َاال NGOٜطٖا يحكةػ جڀٛ ٜٛ 

شنالالطد ز. فٛظٜالال١ ايةهالالط؛ َالالٔ أبالالطظ َالالا ٫ظظالالخ ٖالالٛ ايكالالٛد  

 ايسميكطاطٞ ٚاضجفاع ْفؼ احلط١ٜ ملٓاقؿ١ َٛانٝع غاخ١ٓ.

ٝٽ     ٓحالالس٣إٔ املنُالالا  ا إٔ اغالالحڀاع خالال٬ٍ أعٛاَالال٘ ايڀًٜٛالال١ ْػالالة

ط َظًالال١ ٚشالالس َالالٔ خ٬هلالالا َركفالالٛ اخلًالالٝض َحٓفػٶالالا يًحعالالةو عالالٔ     ٛفِّٜٴالال

 ٗا املٓاخاد ايعا١َ يف بًساِْٗ.ِٗ ةط١ٜ ٫ جحٝع٥آضا
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ؾكا٤ َٔ نٌ زٍٚ إٔ املٓحس٣ فطق١ يًطبو بني ا٭ إناف١ إىل

 اخلًٝض ج نٝسٶا يطٚابو ا٭خ٠ٛ ٚاملكو املؿيى.

 :ايكهاٜا ايت ٜٗحِ املٓحس٣ بحٓاٚهلا 

ٛٶا يف َٓحالالس٣       أؾالالاض ز. ْاقالالط ايكعالالٛز إىل أْالالين ٚبكالالفت عهالال

إٔ املٛانالالالٝع  نالالالطشٳإٔ أ أٚزټ  ايحُٓٝالالال١ َٓالالالص ايحػالالالعٝٓٝاد امل٬ٝزٜالالال١  

ٚايكهالالالاٜا ايالالالت جٓاٚهلالالالا املٓحالالالس٣ َحٓٛعالالال١ ٚصلُعٗالالالا إطالالالاض ايحُٓٝالالال١    

املاي١ٝ  : فَٗٛٗا ايؿاٌَ  ٚيف َكسَحٗا ايكهاٜا ا٫قحكاز١ٜ َٚٓٗا

 سټٜٚعالال .ايعاَالال١  َٚعهالال١ً املٝالالاٙ  ٚقهالالاٜا ايؿالالةاث  ٚإزاض٠ ايحُٓٝالال١    

ڀالالو أظالالس ايًكالالا٤اد يًُٓحالالس٣ أغاغٶالالا يٛذٝكالال١ "أٖالالساف ٚغٝاغالالاد خ 

ايح١ُٝٓ يف زٍٚ دلًؼ ايحعالإٚ يالسٍٚ اخلًالٝض ايعطبٝال١ " ايكالازض٠ يف      

 فٛظ١ٜ. ٚ ز.  إبطاِٖٝشنطٙ ز. إطاض دلًؼ ايحعإٚ  إناف١ إىل َا

َس٣ اغالحفاز٠   َا :يف ايػٝام ْفػ٘ جػا٤يخ ز. عا٥ؿ١ ظصاظٟ

طظالالالخال َٚالالالا ٖالالالٞ املًحكالالال٢ َٚٛانالالالٝع٘ َالالالٔ قهالالالاٜا املٓحالالالس٣ ايالالالت طڂ 

 االيف املًحك٢ ٫ظكڄ ڀطحايكهاٜا ايت ميهٔ إٔ جٴ

شنالالالط ز. ْاقالالالط ايكعالالالٛز أْالالال٘ ٫ ؾالالالو إٔ اهلُالالالّٛ َؿالالالين١       

ٚنالالٌ َُٓٗالالا ٜعطنالالٗا بڀطٜكحالال٘ ٚ الالا ٜكحهالالٝ٘     يًًُحكالال٢ ٚاملٓحالالس٣

 ايٛقخ ٚاملٓاغة١.

أنالالاف ز. إبالالطاِٖٝ ايةعٝالالع إٔ ز. ْاقالالط ايكعالالٛز َالالٔ ا٭عهالالا٤     

  ػالالالني أٜهٶالالالا. ٚبايٓػالالالة١ يًُٛانالالالٝع ايالالالت قالالالسضد يف نحالالالت امل٪غٿ

 ٞ:ايٖٚٞ نايح  ح يف آخط عؿط غٓٛادطغ شنط َا طڂ

 .ايػٝاغ١ ايػها١ْٝ 

 .ٞجكِٝٝ ياضث ايح١ُٝٓ يف زٍٚ اخلًٝض ايعطب 

 .ظاٖط٠ ايعٓه ٚايحڀطف 
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      زٍٚ دلًالالالؼ ايحعالالالإٚ ٚزٍٚ اجلالالالٛاض... ايع٬قالالال١ ٚج ذوٖالالالا عًالالال٢

 ايح١ُٝٓ.

 .ٕٚقهاٜا ُّٖٚٛ ادحُع املسْٞ يف زٍٚ دلًؼ ايحعا 

 ٚايعؿطٜٔ طٕ ايٛاظسكاخلًٝض ٚفطم ٚ سٜاد اي. 

 .زٍٚ اخلًٝض ٚايعٛمل١ 

      ٛټٍ ايالالالالسميكطاطٞ يف زٍٚ دلًالالالالؼ َحڀًةالالالالاد ٚ الالالالسٜاد ايحعالالالال

 ايحعإٚ اخلًٝصٞ.

 .اخلًٝض ايعطبٞ ٚاحملٝو اٯغٟٝٛ: ايفطم ٚايحعسٜاد 

  ايٓصاظالالاد ٞايحُٓٝالال١ ايةؿالالط١ٜ يف زٍٚ دلًالالؼ ايحعالالإٚ اخلًٝصالال :

 ٚاٱخفاقاد.

 .ٕٚاٱق٬ح اجلصضٟ يف زٍٚ دلًؼ ايحعا 

  املحعالالالس٠ ٚاخلًالالالٝض: قالالالطا٠٤ املالالالحاواد ايسٚيٝالالال١ ٚض٩ٜالالال١     اي٫ٜٛالالالاد

 املػحكةٌ.

 .ٕٚاياٖاد ايؿةاث يف زٍٚ دلًؼ ايحعا 

 .ًٞاٱع٬ّ يف زٍٚ اخلًٝض: زٚضٙ ايحُٟٓٛ َٚػاضٙ املػحكة 

 ٚإىل أٜٔ ٜحص٘ال  َاشا صلطٟ يف اخلًٝض 

 .ٕٚايڀفط٠ ايٓفڀ١ٝ ايراير١ ٚاْعهاغاجٗا ع٢ً زٍٚ دلًؼ ايحعا 

 ١ يف زٍٚ دلًؼ ايحعإٚ اخلًٝصٞ.ؿطٜعٝحادايؼ اي 

 .ايحعًِٝ ايعايٞ ٚايح١ُٝٓ يف زٍٚ اخلًٝض 

 ق٬ح يف زٍٚ دلًؼ ايحعإٚ.ايػٝاغاد ايعا١َ ٚاحلاش١ يٲ 

 .غهإ اخلًٝض: َظاٖط اخلًٌ ٚآيٝاد املٛاش١ٗ 

 .َٞػحكةٌ دلًؼ ايحعإٚ اخلًٝص 

 .ٞاملٝاٙ ٚايح١ُٝٓ املػحسا١َ يف زٍٚ دلًؼ ايحعإٚ يًدًٝص 
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  ٛټ٫د اٱق١ًُٝٝ ٚايسٚي١ٝ.اخلًٝض  ٚايحع

 .جكٓٝاد ا٫جكاٍ ٚاملعًَٛاد ٚايح١ُٝٓ يف زٍٚ اخلًٝض 

 .املطأ٠ اخلًٝص١ٝ ٚايح١ُٝٓ 

يعًٓا ْٓاقـ شالس٣ٚ َرالٌ ٖالصٙ     الٚايػ٪اٍ املكًل يًةعض ذِ َاشا

ٌٖٚ هلا أ١ُٖٝ أّ ٖٞ فكو ظٛاضاد شلة١ٜٛ ٫ جكٌ إىل   املٓحسٜاد

 ! قاْع أٚ َحدص ايكطاض

َٗالالالا املٓٝالالالاله إىل أْٗالالالا جڀطقالالالخ يف ٚضقحٗالالالالا     نُالالالا شٖةالالالخ ز.  

َٓاٖهالال١ ايعٓالاله نالالس  ٚاغالالياجٝصٝادعالالٔ ايٛنالالع ايالالطأٖ  ١يًُكاضْالال

يف  ٠املطأ٠ يف َٓڀكال١ اخلًالٝض  ٫ٚظظالخ إٔ أٚنالاع َٚؿالانٌ املالطأ      

ٟٻ يصيو أعحكسٴ ؛زٍٚ اخلًٝض َحؿاب١ٗ إىل ظس َا جٛقٝاد ج جٞ  إٔ أ

 املٓڀك١.   َع زٍٚ َٔ َٓحس٣ ايح١ُٝٓ اخلًٝصٞ غحهٕٛ َحٛافك١ڄ

ملٓالالع  "غالالٝساٚ"عالالخ عًالال٢ اجفاقٝالال١  عٝالالع زٍٚ اخلًالالٝض ٚقډ  فُرًڄالالا

ايحُٝٝالالالع نالالالس املالالالطأ٠  يهالالالٔ اٱَالالالاضاد أخالالالصد خڀالالال٠ٛ يٮَالالالاّ يف   

جهالالٜٛٔ دلًالالؼ ايحالالٛاظٕ اجلٓػالالاْٞ ايالالصٟ ٜطاقالالت جڀةٝالالل ا٫جفاقٝالال١  

 ايسٚي١ٝ  ٚنصيو ايحٛاظٕ بني اجلٓػني يف املٓاقت ايكٝاز١ٜ.  

ْظاّ خام يحصطِٜ ايعٓاله َرالٌ    َراٍ آخط؛ بعض ايسٍٚ يسٜٗا

ٚبعهٗا يف طالٛض اعحُالاز ْظالاّ َرالٌ اٱَالاضاد        ايةعطٜٔ ٚايػعٛز١ٜ

ٛٳ    ٚايهٜٛالالالخ ع ْظالالالاّ نٵالالالٚايالالالةعض اٯخالالالط ٫ ٜٛشالالالس أٟ ذلاٚيالالال١ ي

يف فإ ايصٟ أعصالةين    َحدكل ملٓاٖه١ ايعٓه. يهٔ باخحكاض

 :  َا ًٜٞاملًحك٢ 

 .ًَحك٢ يًٓدة١ َٔ املٗحُني ٚاملركفني يف املٓڀك١أْ٘  .0

 . غ١ٓ 40ا قاَسٶٶ ٚبكٞ ظهَٛٞ حو ًَحك٢ أْ٘ .0

 .ب٘ اٱع٬ّ جٛاشس يعسّ َطجفع املٓاقؿ١ غكه .6
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ٓؿط يف نحٝةاد  ٚيهٔ ٫ أعطف َس٣ ْؿاطِٗ يف جٴ جٛقٝاج٘ .1

 جٛقًٝٗا إىل قاْعٞ ايكطاض.

ٚأنافخ ز. فٛظ١ٜ ايةهالط إٔ ز. ْاقالط ايكعالٛز شنالط إٔ أظالس      

ٚغٝاغالاد خڀالو    يكا٤اد املٓحس٣ نإ ٖٛ ا٭غاؽ يٛذٝك١ أٖساف

ّ يٓالا  كسٿٖصا ٜٴ ايح١ُٝٓ يف زٍٚ دلًؼ ايحعإٚ يسٍٚ اخلًٝض ايعطب١ٝ .

ْٶٶال ٕ ٖصٙ ايًكا٤اد ضحِ أْٗا شلة١ٜٛ  إ٫ أْٗا ج٪ذٿ ايسيٌٝ ب ا يف ط أظٝا

 قاْع ايكطاض.

دالت ايالت جالسٜط املٓحالس٣ إٔ     ط ايٓټفهِّٖصا ٜڀطح ايػ٪اٍ  أت جٴ

ٔ ظٛي٘ ظحال٢  إٔ جين٘ ملځجهٕٛ ا٭قطث إىل قاْع ايكطاض بسيڄا َٔ 

ٓع ايكالطاضال أعالطف إٔ شيالو قالعت عًال٢      ط عًال٢ قٴال  ميهٔ هلا إٔ ج٪ذٿ

ُٹاملػالالالح٣ٛ ايؿدكالالالٞ  يهالالالٔ َالالالٔ املٗالالالِ إٔ جٴ ٗا دالالالت قالالالٛجٳع ايٓټػالالال

 يكاْع ايكطاض.

نالالاْٛا  َالالٔ أعهالالا٤ املٓحالالس٣  اعالالسزٶإٔ  ل ز. ْاقالالط ايكعالالٛزٚعًډالال

قالالطٜةني َالالٔ قالالاْع ايكالالطاض  فةعهالالِٗ نالالاْٛا ٚظضا٤ أٚ َفهالالطٜٔ       

 ةني َٔ قاْع ايكطاض  خاق١ يف غٓٛاج٘ ا٭ٚىل.قطٜ

 :َطاشع١ يٓحا٥ض املٓحس٣ 

أؾالالاض ز. عةالالس ايػالال٬ّ ايٛاٜالالٌ إىل أْالال٘ عُالالٌ قةالالٌ بهالالع غالالٓٛاد  

      ٘ حڀالالخ    َطاشعالال١ يٓحاشالالاد املٓحالالس٣ بحهًٝالاله َالالٔ ايكالالا٥ُني عًٝالال

َٶ 40ايسضاغ١ في٠ جاضطل١ٝ ظٛايٞ   ا. عا

 ٚأناف ز. عةس ايػ٬ّ؛ غال ظاٍٚ جكالسِٜ عالطو غالطٜع يٛضقال١     

َٶا نيٚذ٬ذ ١املطاشع١ ٭ٍٚ غح  َٔ عُط املٓحس٣. عا

 حڀخ ايٛضق١ احملاٚض ايحاي١ٝ:

ايحٓظِٝ: َٔ يكا٤ ٜحُعٛض ظٍٛ ٚضق١ ٚاظس٠ اأؾة٘ بهحاث  إىل -

 . 1987عس٠ أٚضام يف ايًكا٤ ايٛاظس  َٓص 
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و ملٛانالٝع املٓحالس٣ ايػال١ٜٛٓ    بٵال ايػٝاقاد ايحاضطلٝال١ يًُٛانالٝع: ضٳ  -

ِٸ  اس.  باخلًٝض َٔ أظس  ا ًٜ

 املٛنٛعاد:

 .1987-1979 ايح١ُٝٓ َٛنٛع ع٢ً ايينٝع َطظ١ً -1

 م َٛانٝع رلحًف١.  طٵع املٓحس٣ يڀځجٛغټ َطظ١ً -2

ٕ املٓحالس٣ متعالٛض يف   إؼ يًُٓحس٣: ميهالٔ ايكالٍٛ   املٓظٛض امل٪غٿ -

ج غٝػالال٘ ظالالٍٛ َٛنالالٛع نٝفٝالال١ ا٫غالالحفاز٠ َالالٔ ايالالٛفط٠ املايٝالال١       

 اد يف ج١ُٝٓ اخلًٝض.  ٝعٝٓاملح ج١ٝ عٔ ايڀفط٠ ايٓفڀ١ٝ ْٗا١ٜ ايػة

ع ظٝالز ُٖٝٓالخ عًال٢ شساٚيال٘     بعس شيو اْحكٌ املٓحالس٣ ملطظًال١ ايحٛغټال   

 ٖٞ:  ذلاٚض ض٥ٝػ١ٝ جهطضد

 يكا٤اد . ١ا يػحذلٛض ايػٝاغ١ اناْخ ايػٝاغ١ َٛنٛعٶ -

  .  يكا٤اد 8ذلٛض املٛانٝع ايسغحٛض١ٜ: أندِ ذلاٚض املٓحس٣ ا -

ا ٜٓعكالس ملٓاقؿال١   ف ظٝاْٶال  ذلٛض املاي١ٝ ايعا١َ: ٖٚصا ذلٛض َرو  -

ْٶالالا ٜٓعكالالس   ةٌ يًحعاَالالٌ َالالع ايفالالا٥ض يف املايٝالال١ أفهالالٌ ايػټالال ٚأظٝا

ةٌ ملٛاشٗالال١ ايعصالالع املالالايٞ  ةػالالت ايالالسٚض٠   ملٓاقؿالال١ أفهالالٌ ايػټالال 

 ايٓفڀ١ٝ .  

كالالالالخ ملٓاقؿالالالال١ اخلًالالالالٌ كٿذلالالالالٛض ايػالالالالهإ: عالالالالس٠ يكالالالالا٤اد خٴ -

 شٓة١ٝ. ايػهاْٞ شطا٤ جٛافس ايعُاي١ ا٭

ٛټ ٜسٜٛيٛشٞ يًايةعس ا٭ - ضاد ُٓحس٣: ؾٗس املٓحس٣ "جكًةاد" أٚ جڀال

عالطو   ا يًحُٓٝال١.  ٻ ا َعطفٝٽال أٜسٜٛيٛش١ٝ يف غعٝ٘ يٝهالٕٛ ضافالسٶ  

ٖالالالصٙ املػالالالو٠ َالالالع اٱؾالالالاض٠ إىل َٛاشٗالالال١ أٜسٜٛيٛشٝالالال١ يف يكالالالا٤      

ٚجٛظعالخ ا٭ٚضام ا٭ضبالع    ٚايحڀطف  ايعٓه ْاقـ ظٝز  1996

بالالالني ْاقالالالسٜٔ ؾالالالٗؤٜ يظالالالاٖط٠ اٱغالالال٬ّ ايػٝاغالالالٞ ٚنالالالاجةني   

 يسفاع عٔ اٱغ٬ّ ايػٝاغٞ ٚقحٗا.ٜٔ يف اؾٗو
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ٛټ - ْحًصٓػالٝا خًٝصٝال١: املٓحالس٣    أض املٓحس٣ نع١َ٬ ع٢ً ظٗالٛض  جڀ

ْحًصٓػالالٝا أيف حلظالال١ اْةراقالال٘ نالالإ جعالالةوٶا عالالٔ ظٗالالٛض جةاؾالالو      

 غِٗ املٓحس٣ يف جڀٛضٖا.أٌ ٚخًٝص١ٝ باز١ٜ يف ايحؿهڊ

ه" يف املٓحالس٣ ٚايػالًڀ١: ٜٴظٗالالط املٓحالس٣ ذلاٚيالال١ ملػالا١ُٖ "املركالال     -

جٛشٝالال٘ ايكالالطاضاد املاغالال١  ػالالحكةٌ ايحُٓٝالال١ َٚٛانالالٝع ؾالالح٢ ممالالا 

 فٝ٘ ايسٚي١ قطاضاد ٚغٝاغٝاد.  صجحد

 :ّعه١ٜٛ املٓحس٣ ٚآي١ٝ ا٫ْهُا 

ٔ ٜطحالالالت إٔ نٝالالاله ميهالالالٔ ملځالالال :جػالالالا٤يخ ز. عا٥ؿالالال١ ظصالالالاظٟ

 ٜٓهِ يعه١ٜٛ املٓحس٣ أٚ املؿاضن١ فٝ٘ال

ٓالالا٤  إٕ عهالال١ٜٛ املٓحالالس٣ َحاظالال١ ٭ب   :أشالالاث ز. إبالالطاِٖٝ ايةعٝالالع  

ٚبٓالالالالاد زٍٚ دلًالالالالؼ ايحعالالالالإٚ بعالالالالس ظهالالالالٛض ذ٬ذالالالال١ يكالالالالا٤اد ٚزفالالالالع 

ٝٽ ازٜٓاضٶ 11ا٫ؾياى   ٜعاهلا. أٚ َا انٜٛح

ٚفُٝالالالا ٜحعًالالالل ب ُٖٝالالال١ ٖالالالصٙ املٓحالالالسٜاد َرالالالٌ ًَحكالالال٢ أغالالالةاض أٚ  

فالالإ ٖٓالالاى ؾالالٛاٖس جؿالالو إىل إٔ احلالالٛاض مسالال١ َالالٔ   َٓحالس٣ ايحُٓٝالال١ 

اغالٞ   مساد ادحُعاد املس١ْٝ احلسٜر١ َٚ٪ؾط عًال٢ ْهالصٗا ايػٝ  

عٔ  أَا ايسٍٚ املحدًف١ فٗٞ حاضق١ يف ذكاف١ غٝاغ١ٝ يعًٗا عاشع٠ڄ

إصلاز ايظطٚف ٚاية١٦ٝ املڀًٛب١ يًعٛاض  فٗٞ جفحكالط إىل امل٪غػالاد   

املٗحُالال١ ٚايكالالازض٠ عًالال٢ جالالةين َؿالالاضٜع َٚةالالازضاد يًعالالٛاض يف ايؿالال ٕ      

 ايعاّ  بهاف١ أبعازٙ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قحكاز١ٜ ٚايركاف١ٝ.  

ٕ احلٛاض اجلاز إايسنحٛض خايس ايطزٜعإ ٚنُا غةل إٔ قاٍ 

املػالالحٓو ٜػالالِٗ يف بًالالٛض٠ ضأٟ عالالاّ َػالالحٓو  جػيؾالالس بالال٘ امل٪غػالال١    

َالالالع ضحةالالال١ ادحُالالالع   ةٝالالالز جالالال جٞ خڀٛاجٗالالالا َحٛافكالالال١ڄ    ايػٝاغالالال١ٝ

َالالا ٜػالالاعس يف قةالالٍٛ َالالا جكالالّٛ بالال٘ امل٪غػالال١   ٖٚالالٛ ٚجٛشٗاجالال٘ ايعاَالال١؛ 
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 ايػٝاغالالال١ٝ  ٚعالالالسّ َكاَٚالالال١ إشطا٤اجٗالالالا. ٚبؿالالالهٌ عالالالاّ  فالالالاحلٛاض  

 املػحٓو ٜٴهطٿؽ ا٫غحكطاض ا٫شحُاعٞ  ٚضلسټ َٔ ايحٛجطاد.

َ٘ ًَحك٢ أغةاض أٚ َٓحس٣ ايحُٓٝال١ ٫  أ١ُٖٝ احلٛاض  رٌ َا قسٻ

جكحكط ع٢ً املػح٣ٛ ادحُعٞ  بٌ ميهٔ ايٓظط هلا ع٢ً املػالح٣ٛ  

ايفالالطزٟ أٜهٶالالا  ففٝالال٘ إؾالالةاع حلاشالال١ ايفالالطز ي٬ْالالسَاط يف دلحُعالال٘     

خالالطٜٔ  ٚجالالعزاز ظاشحالالال٘ يًعالالٛاض يالالالطزّ    بايحٛاقالالٌ ٚايحفاعالالٌ َالالالع اٯ  

ذلسٚز٠ ٚبني َالا   ب٘ َٔ ياضثٳ ايفص٠ٛ املعطف١ٝ بني َعطفح٘ َٚا َطٻ

 ٫ٚ١ فطقالال  ٘ اٱزلالالاظاد ايعًُٝالال١ ٚاملعطفٝالال١ املحػالالاضع١   عٓالالأمثالالطد 

يحهالالٝٝل جًالالو ايفصالال٠ٛ إ٫ بالالاحلٛاض ايفعالالاٍ. ٚجالالعزاز أُٖٝحالال٘ يهْٛالال٘    

 كس.ٌ ايٓظ ذكاف١ اظياّ ايطأٟ اٯخط ٚجكةټععٿٜٴ

  جكًٝسٜالالالالالالالالال١ املٓحالالالالالالالالالس٣ ٚعالالالالالالالالالسّ َٛانةحالالالالالالالالال٘ يًحڀالالالالالالالالالٛضاد

 ايحهٓٛيٛش١ٝ:

ظػني احلهُٞ إٔ قه١ٝ َٓحس٣ ايحُٓٝال١ اخلًٝصالٞ    أٚنػ ز.

َٓٗالالا: إٔ ٖالصا املٓحالالس٣ ٚعًالال٢    ٜكالعت ا٫غيغالالاٍ فٝٗالالا يعالس٠ أَالالٛض  

ؿالهط ايكالا٥ُٕٛ عًٝال٘    ةصٍ فٝ٘ َٔ دلٗالٛزاد ٜٴ ايطحِ َٔ نٌ َا ٜٴ

اٜا ايالالت ٜڀطظٗالالا  عًالال٢ عًُالالِٗ ٚغالالعِٝٗ ٫غالالحُطاضٙ ٚأُٖٝالال١ ايكهالال    

 ٜعاٍ ٜسٚض يف فًو جكًٝالسٟ َالٔ ظٝالز    ٫إ٫ أْين أض٣ أْ٘  ؛ٜٚٓاقؿٗا

عةالالاض٠ عالالٔ َٛنالالٛع   - ٚبةػالالاط١ – ْالال٘إأغالالًٛث املٓاقؿالال١  ظٝالالز   

ٜٚالالحِ اغحهالاف١ عالسز َالٔ ايهالالٝٛف      يًُال٪متط ٜحهالُٔ عالس٠ ذلالاٚض    

يحكسِٜ ا٭ٚضام َع زع٠ٛ يعسز َالٔ ا٭عهالا٤ ٚاملؿالاضنني يًٓكالاف      

ط يف ايكهالاٜا فكالو  ف ْالا    ص ج غٝػ٘ َع جاٝټَٓ ٖ٘ٚٛ ا٭غًٛث ْفػ

أض٣ َالالالٔ خالالالال٬ٍ ايڀالالالطح أْالالالال٘ ت ٜٛانالالالت ايحڀالالالالٛض ايحهٓٛيالالالالٛشٞ    

 ٚا٫غحفاز٠ َٔ ايحك١ٝٓ بؿهٌ ٜٛانت ايحاو ايػطٜع. 
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غالٓصس إٔ ًَحكال٢ أغالةاض أنرالط       فًٛ قاضْالا بٝٓال٘ ٚبالني ًَحكاْالا    

ٚت ضلسس يف ّٜٛ َا إقكالا٤ يالٰضا٤ َرًڄالا      ج ذوٶا ٚايعٌُ فٝ٘ أن 

َٳأ  ع يڀطح بعض ايكهاٜا أٚ احلٛاضاد أٚ املٛنٛعاد.  ٓٵٚ 

نُا إٔ ٭غةاض َٓحالساٖا ايالسٚيٞ ايالصٟ فالام بةالٕٛ ؾاغالع ٚيف       

 ڀع٘ املٓحس٣ اخلًٝصٞ َٓص ج غٝػ٘.في٠ ظ١َٝٓ قكو٠ َا ت ٜػح

    ٌايحعالالالإٚ بالالالني املٓحالالالس٣ ٚاملهحالالالت ايحٓفٝالالالصٟ يالالالٛظضا٤ ايعُالالال

 ٚايؿ٪ٕٚ ا٫شحُاع١ٝ:

زٜعالالالإ يف َالالالس٣ ٚشالالالٛز جعالالالإٚ جطنالالالعد َساخًالالال١ ز. خايالالالس ايط

عًُالالالالٞ بالالالالني َٓحالالالالس٣ ايحُٓٝالالالال١ اخلًٝصالالالالٞ ااٱَالالالالاضاد   ٚاملهحالالالالت    

ايحٓفٝصٟ يٛظضا٤ ايعٌُ ٚايؿال٪ٕٚ ا٫شحُاعٝال١ بالسٍٚ دلًالؼ ايحعالإٚ      

 ايةعطٜٔ .  -ااملٓا١َ 

ا فاملهحالالالت ايحٓفٝالالالصٟ ٖٚالالالٛ جالالالابع دًالالالؼ ايحعالالالإٚ ْؿالالالو شالالالسٽ

 ْالالال٘ ٜحةالالالع أعُالالالٌ. ٚضحالالالِ   ٜٚعكالالالس ْالالالسٚاد ٚٚضفٳ   ٜٚٓؿالالالط بهرافالالال١ 

ْ٘ ٜحُٝع باغحك٬ي١ٝ جكطٜةٶا فُٝالا ٜٓؿالطٙ ٜٚحٓاٚيال٘ َالٔ     أ٫ إادًؼ  

يف ذلاٚيالال١  اَةاؾالالطٶ اقهالالاٜا؛ فالالةعض ا٭عُالالاٍ املٓؿالالٛض٠ جڀالالطح ْكالالسٶ 

ُټ  فهالالالالٌ احلًالالالالٍٛ يًكهالالالالاٜا ا٫شحُاعٝالالالال١ ٚايحُٜٓٛالالالال١ يف زٍٚ أ ؼيالالالحً

ظالس أبٓالا٤ ادًالؼ ةٝالز     أادًؼ. ٚاملهحت ٜطأغال٘ بكالٛض٠ زٚضٜال١    

 ٍٚ ايػخ.  ايس جحعاقت ع٢ً ض٥اغح٘

قالعٝػ إٔ املهحالالت ٜحٓالاٍٚ قهالالاٜا قالس جكيظٗالالا عًٝالال٘ ٚظاضاد    

ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫شحُاع١ٝ ٚايح١ُٝٓ يف زٍٚ ادًؼ  يهٓال٘ أٜهٶالا   

٫ظكڄا  ٜٚعُالٌ َالٔ أشًالٗا     ٜةازض بڀطح قهاٜا جحةٓاٖا ٖصٙ ايٛظاضاد

َٔ اخلال ا٤ ٚاملحدككالني َالٔ رلحًاله      ازضاغاد ٜػحكڀت هلا عسزٶ

 ايسٍٚ ايعطب١ٝ.  
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ْٴؿالالطد   إعالالساز زضاغالالحني يًُهحالالت  يف ؾالالاضنخ   اٝٽؾدكالال

ؿالاضن١  املىل إنالاف١  إ  2013خط٣ غ١ٓ ٚا٭ 2011ُٖا غ١ٓ اظسإ

 ظالالٍٛ  2014كالالسد يف ايهٜٛالالخ ا بٛضقالال١ عُالالٌ يف ظًكالال١ ْكاؾالال١ٝ عٴ  

كڀت هلالالا اغالالحٴٚقالالس  ادًالالؼ  بالالسٍٚ ا٫شحُاعٝالال١ ايطعاٜالال١ غٝاغالالاد

عالالسز نالالةو َالالٔ املحدككالالني َالالٔ زٍٚ ادًالالؼ َٚالالٔ بعالالض ايالالسٍٚ    

 عطب١ٝ.اي

َٶا ٜڀالطح قهالاٜا اشحُاعٝال١ جحكالاطع نالروٶا َالع        ٚاملهحت عُٛ

اٖحُاَالالالاد َٓحالالالس٣ ايحُٓٝالالال١ اخلًٝصالالالٞ  يف ظالالالني إٔ ايحٓػالالالٝل بالالالني    

املهحت ايحٓفٝصٟ ٚاملٓحس٣ اخلًٝصٞ نُالا ٜةالسٚ حالو ظالاٖط اعًال٢      

ٟٻ  ؛قالالٌ بايٓػالالة١ يالالٞ  ا٭ فاملهحالالت   ٖالالصا ايحػالالا٩ٍ يالالصيو نالالإ يالالس

ٚميهالٔ ايالسخٍٛ     و جاْالو  ايحٓفٝصٟ يٝؼ بةعٝس عٔ فهالط٠ اايرٓال  

عًالالالالال٢ ْؿالالالالالاط٘ َٚٓؿالالالالالٛضاج٘    gcclsa.orgإىل َٛقعالالالالال٘ ي٬طالالالالال٬ع  

غًػ١ً ايهحت ٚايسضاغاد ا٫شحُاع١ٝ ايت بًاالخ ظحال٢    اقٶكٛٚخ

ٚأحًةٗا زضاغاد َٓٗص١ٝ ضق١ٓٝ بسأ إقالساضٖا   إقساضٶا  117اٯٕ 

عًٝال٘ زضاغال١ عالٔ "جكالالُِٝ     ٚنالإ آخالط َالا اطًعالخٴ      1983يف عالاّ  

ٚجكطٜالالالط عالالالٔ "املدالالالاطط   ٚقٝالالالاؽ َ٪ؾالالالطاجٗا"ايالالال اَض ا٫شحُاعٝالالال١ 

  .2016ٌ َٛاشٗحٗا" اةٴيف زٍٚ ادًؼ ٚغٴ ا٫شحُاع١ٝ

َالالساخًت جينالالع يف ايحػالالا٩ٍ عالالٔ غالالةت حٝالالاث ايحٓػالالٝل بالالني  

املٓحس٣ اخلًٝصٞ ٚاملهحت ايحٓفٝصٟ يحٛظٝس اجلٗٛز ٚعالسّ ايٛقالٛع   

يف ايحهالالالطاض  بالالالٌ ٚاٱفالالالاز٠ َالالالٔ قاعالالالسجٞ ايةٝاْالالالاد يف املهحالالالت       

ِټ  ٚاملٓحالالس٣ اخلًٝصالالٞايحٓفٝالالصٟ  ايحهاَالالٌ بالالني اجلٗالالحني  ةٝالالز ٜالالح

 املٓڀك١. بكٛض٠ ختسّ ؾعٛثٳ

   ِ   اجفل ز. إبطاِٖٝ ايةعٝع َع ز. خايس يف ٖالصا ا٫غحفػالاض املٗال

يهٓالالال٘ اغالالالحسضى أْالالال٘ ميهالالالٔ  ؛ٖٚالالالصٙ امل٬ظظالالال١ اجلالالالسٜط٠ بالالالايٓظط
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  جفػو شيو ب ٕ املٓحس٣ ٫ ٜكحكط فكو ع٢ً اجلٛاْت ا٫شحُاعٝال١ 

ٚأٜهٶالالالا   فٝٗالالالا احملالالالاٚض ايػٝاغالالال١ٝ ٚا٫قحكالالالاز١ٜ فاٖحُاَالالال٘ جالالالسخٌ

 ايركاف١ٝ ٚاية١ٝ٦ٝ.

جؿاب٘ ا٫ٖحُاَاد ٫ ٜعالين بايهالطٚض٠ ٚشالٛث      َٔ شاْت آخط

غػالال١ دلحُالالع َالالسْٞ  ٪ٜهالالٕٛ ا٭َالالط َ ُالالاظٝٓخكٛقٶالالا ايحٓػالالٝل  

 ٚشٗاد ظه١َٝٛ.

ٚأؾاض ز. ظٜاز ايسضٜؼ إىل أْٓالا ةاشال١ َاغال١ إىل جُٓٝال١ ذكافال١      

ٝ    املٓحسٜاد احلط٠ ٚاملػ يف جڀالٜٛط   ١حك١ً  فٗالٞ ناْالخ شضاعٶالا أغاغال

ٚيف جڀالالٜٛط َ٪غػالالاد احلٛنُالال١ فٝالال٘.   ع املالالسْٞ يف اياالالطثُالالادح

شنالطد    ا عًال٢ شيالو  ٚباملرٌ أٜهٶا يف ايسٍٚ املحكس١َ يف ايؿطم. ضزٽ

  ٚاملٛقالع ايالط٥ٝؼ يف ايةعالطٜٔ    ايهْٛ٘ خًٝصٝٽ ٘ز. فٛظ١ٜ ايةهط أْ

 ايت جعطف نٝه جحعاٌَ َع ايعٛاقه.

َٳالال  أنالالافخ ز ٔ نالالإ َالالٔ ايالالع٤٬َ   . اجلالالاظٟ ايؿالالةٝهٞ  إٔ 

ٚايالالع٬َٝد يف املٓحالالس٣ ٜحالالصنط أْالالٞ يف إظالالس٣ َالالساخ٬جٞ شنالالطد 

اع ايكالالالطاض ٓٻباملٓحالالالس٣ إٔ ٜٴؿٳالالالهٌِّ قالالال٠ٛ فاعًالالال١ يالالالس٣ قالالال   أْالالال٘ شالالالسٜطٷ

اهل٦ٝالاد حالو    ٣ظالس إاخلًٝصٝني َٔ خ٬ٍ ايع٬قاد يٝهالٕٛ  رابال١   

٦ٝالاد ٚاملٓظُالاد   باهل ايطمس١ٝ ايحابع١ دًؼ ايحعإٚ اخلًٝصٞ أغ٠ٛڄ

حو ايطمسٝال١ ايحابعال١ يًصُعٝال١ ايعاَال١ يٮَالِ املحعالس٠. اجفالل َعٗالا ز.         

ٚأناف: قالس غال يخ ز. ايةعٝٸالع يف إظالس٣ َالساخ٬جٞ        ظٜاز ايسضٜؼ

ذالالِ  NGOعًالال٢ ٖالالصٙ ايٛضقالال١ عالالٔ إَهاْٝالال١ جڀالالٜٛط املٓحالالس٣ يٝكالالةػ  

يٝهالالٕٛ قالالازضٶا عًالال٢ ظهالالٛض يكالالا٤اد املٓظُالالاد حالالو احلهَٛٝالال١ يف 

يٝفٝس َٔ جةازٍ اخلال اد َالع     ٚايْٝٛػهٛ ٚحوُٖاا٭َِ املحعس٠ 

 .ايحصاضث ايسٚي١ٝ املؿاب١ٗ
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 :املٓحس٣ اخلًٝصٞ َٚٓحس٣ أغةاض ٚيطب١ َحةازي١ 

شنالالط ز. ظػالالني احلهُالالٞ إٔ َٓحالالس٣ ايحُٓٝالال١ اخلًٝصالالٞ قالالس     

يف بعالالض ايالالسٍٚ اخلًٝصٝالال١ يهالالٔ أض٣ إٔ بكالالُح٘      ٜهالالٕٛ يالال٘ أذالالطٷ  

١ًٝ قس ٫ جحٓاغالت َالع   ٭ْ٘ ٚغ ؛ٚج ذوٙ يف ادحُع ايػعٛزٟ ذلسٚز

 طةٝع١ ادحُع ايػعٛزٟ.  

ميهٔ إٔ ٜػحفٝس َٓحساْا َٔ يطب١ املٓحالس٣ اخلًٝصالٞ يف إٔ   

ٛټ    ض َٚٛانةالالال١ َالالالحاواد  ٫ ٜكالالالع فُٝالالالا ٚقالالالع فٝالالال٘ ٜٚػالالالحُط يف ايحڀالالال

ايعكط  ٚأٜهٶا ميهالٔ إٔ ٜالحِ إقالساض عهالٜٛاد ٭عهالا٤ املٓحالس٣       

ُاعٝالال١ ٜٚالالحِ عُالالٌ ًَحكالال٢ غالالٟٓٛ ٜٓالالاقـ ايكهالالاٜا ايحُٜٓٛالال١ ٚا٫شح      

    ٟ   ٚايركافٝالال١  ٓظالالٛض ظهالالاضٟ رلحًالاله عالالٔ َٓحالالس٣ أغالالةاض ايػالالٓٛ

 ا َا يف جطجٝةاج٘ ٚيٗٝعاج٘.ٚأقٌ ْٛعٶٶ

كالطف  ٜٴ اٚظٍٛ َا شنطٙ ز. إبطاِٖٝ ايةعٝع َٔ إٔ ٖٓاى ٚقفڄال 

٣ َالٔ اؾالياناد ا٭عهالا٤  جػالا٤ٍ ز.     االصٳ َٔ ضٜع٘ ع٢ً املٓحس٣ ٜٚٴ

جهالالايٝه  ٜاڀالالٞ ٖالالصا ايٛقالالهيف  نيػالالع امل٪غٿضٜالالاو زلالالِ: ٖالالٌ جالال ټ

املٓحس٣ ٚفعايٝاج٘ ٚرلطشاج٘ال أّ إٔ ٖٓاى َكازض متٌٜٛ أخط٣ َالٔ  

ؾياناد اج عاد ج جٞ َٔ ضشاٍ أعُاٍ َٚ٪غػادال ٫ أجٛقع إٔ 

َٔ ايحهايٝه. ٌٖٚ ميهٔ ملًحكال٢   اٜػوٶ اا٭عها٤ جاڀٞ إ٫ شع٤ٶ

 غةاض ا٫غحفاز٠ َٔ يطب١ َٓحس٣ ايح١ُٝٓ اخلًٝصٞالأ

ٕ ايٛقاله نالإ َالٔ ج عالاد ععٗالا      ل ز. إبطاِٖٝ ايةعٝالع بال   عًډ

 املٓحس٣ َٔ أعها٥٘ اعسز َِٓٗ َٔ ضشاٍ ا٭عُاٍ .

 :املٓحس٣ ٚياٚظ جاڀٝح٘ َٓڀك١ اخلًٝض 

شنط أ. ذلُس ايسْسْٞ؛ يٓدطط قًًٝڄا َٔ بالاث َٛقالع املًُهال١    

ٝٽشاطافٝٽالال ٝٽا ٚغٝاغالال نًٝالال١ڄ ه املًُهالال١ ٛقٳالالإٔ جٴ ٫ أٚزټ  اا. ؾدكالال
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عٜط٠ ايعطب١ٝ َٔ ايةعط ا٭اط نسٚي١ خًٝص١ٝ فكو. إْٗا ؾة٘ اجل

َٚٔ ظسٚز ب٬ز ايؿاّ إىل ايُٝٔ. اخلًٝض شالع٤    إىل اخلًٝض ايعطبٞ

ٚنًالالٗا بالال٘ ٚةصاظٖالالا ٚزلالالسٖا ٚمشاهلالالا      َالالٔ جطنٝةالال١ املًُهالال١ 

 ٚشٓٛبٗا. 

ٚاحلاشالال١ ملرالالٌ ٖالالصا املٓحالالس٣ نالالطٚض٠    ٫ ْككالالإ  الالا شنالالطد

ٚيهالالالٔ َالالالٔ امل٬ظالالال    َٚفٝالالالس٠ ملٓڀكالالال١ َُٗالالال١  ٛقعٗالالالا ٚؾالالالعٛبٗا

يينٝالالع عًالال٢ اخلًالالٝض ايعطبالالٞ ايالالصٟ ٜفالالٛم ا٫ٖحُالالاّ بالالسٍٚ ظالالٛو   ا

ايالالت ضأٜٓالالا أُٖٝحٗالالا بح غالالٝؼ َٓظَٛالال١ ايحعالالإٚ     ٚ  ايةعالالط ا٭االالط 

ْالطاٙ بال نرط فاعًٝال١ َالع ايالُٝٔ        يسٍٚ ايةعط ا٭اط. ٚإٕ ؾا٤ ا 

ايت هلا أ١ُٖٝ ٫ جكٌ عٔ زٍٚ اخلًٝض ايعطب١ٝ إٕ ت جهٔ أِٖ َالٔ  

قالالطاعٓا َالالع   يفايعطبالالٞ ٚبايالالصاد   بعهالالٗا. ٫ٚ ْٓػالال٢ زٍٚ املؿالالطم  

 إٜطإ امل٬يٞ. 

زٚيحٓالالا ايػالالعٛز١ٜ هلالالا َطنالالع ٚقالالسض ٫ َٓالالام َٓالال٘ يف َٛقعٗالالا   

ٚيصا جك١ٜٛ ٚجفعٌٝ َرٌ ٖصٙ املٓحسٜاد َع ذلٝڀٓا يال٘   ؛َٚػ٪ٚيٝاجٗا

 ٚاقحكاز١ٜ.    ٚاشحُاع١ٝ  أ١َٝٓ :٭غةاث نرو٠ ؛ْفؼ ا٭١ُٖٝ

  بٛظاضاد اٱعال٬ّ  ج ذوٙ ع٢ً قاْع ايكطاض ٚع٬قح٘ ٚاملٓحس٣

 اخلًٝص١ٝ:

أٚنالعخ أ. فالالا٥ع٠ ايعصالالطٚف أْٗالالا جحفالالل َالالع َالالا شٖةالالخ إيٝالال٘ ز.  

زخالالالاٍ ا٘ ب٥الالالفٛظٜالالال١ ايةهالالالط َالالالٔ إٔ املٓحالالالس٣ ةاشالالال١ يحصسٜالالالس زَا    

ؾاب١  فِٗ ب٬ ؾو غٝؿاضنْٛٓا  اايعٓاقط ايؿاب١؛ بكفحٓا ؾعٛبٶ

َٶ ُټ اُٖٛ ِٗ ٚقس ختف٢ عًٝٓالا  ٚيف ايٛقالخ ْفػال٘    أخط٣ َػحصس٠ جٗ

 ٚغال ايؿةاث ب ١ُٖٝ ظهٛضٙ.ع أعفِّغحٴ
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يف  فاعًالال١ڄ ٚإقالالطاضٶا بايالالسٚض ايالالصٟ ٜ٪زٜالال٘ املٓحالالس٣ بٛقالالف٘ شٗالال١ڄ    

أْ٘ ع٢ً ايطحِ َٔ إٔ ٖالصٙ ايًكالا٤اد شلةٜٛال١     أذلٴ  املٝسإ اخلًٝصٞ

٘ ٛشٿالالالط عاشًڄالالالا أٚ آشًڄالالالا يف قالالالاْع ايكالالالطاض؛ نْٛٗالالالا جٴ٪ذٿإ٫ أْٗالالالا غالالالحٴ

 اد ايالالالت ط ايحعًالالال٬ٝد ٚاخلالالال ٛفِّا٫ْحةالالالاٙ إىل قهالالالاٜا ظٜٝٛالالال١  ٚجٴالالال  

ملٛانالالٝع قالالس   َػالالحكة١ًٝ ططٜالالل يحٛقعالالاد ٚ احلالالايٞ ايٛنالالع جطقالالس

جهالالالالٕٛ ؾالالالالا٥ه١  ٚجعُالالالالٌ عًالالالال٢ اطالالالال٬ع احلهَٛالالالالاد بؿالالالالٛاحٌ  

ٜكالالةػ إٔ بالال٘ ز. ظٜالالاز ايالالسضٜؼ  ٣َالالا ْالالازأَٝالالٌ إىل املالالٛاطٓني؛ يالالصيو 

قالالالازضٶا عًالالال٢ جةالالالازٍ اخلالالال اد َالالالع يالالالاضث زٚيٝالالال١        NGOاملٓحالالالس٣ 

 .كاٜٝؼامل بهٌ َٚ٪ذط٠ ٖازف١ خڀ٠ٛ غحهٕٛ  َؿاب١ٗ

ٟٻ ٖالٌ جحعالإٚ ٚظاضاد اٱعال٬ّ يف زٍٚ اخلًالٝض َالع       :جػا٩ٍ ٚيس

إزاض٠ املٓحالالس٣ يحعٜٚالالس احلهَٛالالاد بعٝٓالالاد َالالٔ َٓؿالالٛضاج٘ َٚالالٛازٙ      

 اٱع١َٝ٬ بكٛض٠ َٓحظ١ُال

ملٓاغالةاد  ٚاجعٌُ ع٢ً اييٜٚض يًكا٤ ايػالٟٓٛ   ٘ٚيف ايٛقخ ْفػ

٢ أٖالِ  ايت ٜكّٛ بٗا املٓحس٣ يينٝع اْحةاٙ َٛاطين زٍٚ اخلًٝض عًال 

ٚايت ٜحِ ْكاؾالٗا خال٬ٍ     ٚأبطظ ايكهاٜا امل١ُٗ ايت جٛاش٘ بًساِْٗ

 ؛َٚالٔ خال٬ٍ ضغالا٥ٌ َٜٛٝال١ َهرفالال١      أٜالاّ املٓحالس٣ بؿالهٌ َطنالع    

َٚالالٔ شٗالال١ أخالالط٣ ٱبالالطاظ اجلٗالالٛز ايالالت ٜكالالّٛ بٗالالا املٓحالالس٣ يكالالا         

 ادحُعاد اخلًٝص١ٝ بؿهٌ ًٜٝل ب٘.

٥ع٠ ايعصالطٚف  ل ز. إبطاِٖٝ ايةعٝع؛ فُٝا ٜحعًل بػال٪اٍ أ. فالا  عًډ

عالالٔ َالالس٣ جعالالإٚ ٚظاضاد اٱعالال٬ّ يف زٍٚ اخلًالالٝض َالالع إزاض٠ املٓحالالس٣   

يحعٜٚس احلهَٛاد بعٝٓاد َٔ َٓؿٛضاج٘ َٚٛازٙ اٱع١َٝ٬ بكالٛض٠  

فاْين أض٣ إٔ املٓحس٣ يٝؼ ي٘ َٓؿٛضاد ٫ٚ َٛاز إع١َٝ٬.  ؛َٓحظ١ُ

حالت ابعهالٗا   ٚظٛاضاد ايًكا٤اد ايػال١ٜٛٓ يف نڂ  اٚضاقڄأاملٓحس٣ ٜٓؿط 
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َٓٗالا يًصٗالاد شاد ايع٬قال١     اٜٚطغالٌ ْػالدٶ    جٝت َع زٚض ْؿالط  بايي

 .باملٛنٛع

فالالاليو إٔ جحُطنالالالع ظالالالٍٛ َٓحالالالس٣    إٔ قهالالالٝحٓا ٫ ٜٴ  ٚأعحكالالالسٴ

ايحُٓٝالالال١ اخلًٝصالالالٞ بكالالالسض َالالالا ٖالالالٞ عالالالٔ ايالالالسٚض ايحُٓالالالٟٛ ايًكالالالا٤اد      

احلٛاضٜالال١  ٚخاقالال١ جًالالو ايالالت جحصالالاٚظ احلالالسٚز ايػٝاغالال١ يًالالٛطٔ       

َٓحس٣  :َرٌ ٙ ٖٓاى حوا  يهٔ ٚأخصْا َٓحس٣ ايح١ُٝٓ فكو َرايڄ

 ا.ُٚحوٖ  ايفهط ايعطبٞ  َٚطنع اخلًٝض يٮةاس

أنالالالافخ أ. فالالالا٥ع٠ ايعصالالالطٚف إٔ ٖالالالصا َالالالا جككالالالسٙ بايهالالالةو.  

   ٛ ضاد ااملكيظالالالالاد ٚايحٛقالالالالٝاد املػحدًكالالالال١ َالالالالٔ ايًكالالالالا٤اد ٚاحلالالالال

ايحُٜٓٛالالال١ ٚزٚضٖالالالا يًٛقالالالٍٛ ٚايحالالال ذو عًالالال٢ قالالالاْع ايكالالالطاض  ملالالالاشا ٫  

   ٚ ٕ بالالني احلهَٛالالاد ٚإزاض٠  جهالالٕٛ بڀطٜكالال١ َٓظُالال١ ٚزٚضٜالال١ بايحعالالا

ٗا يًصٗالاد املعٓٝال١ جعآَٶالا َالع ٚقالخ      ٖا ٚٚقٛيځيحهُٔ ْؿطٳ  املٓحس٣

 اليٓصين ايفا٥س٠ املطش٠ٛ َٓٗا  إقا١َ ايًكا٤ ايػٟٓٛ

 :ٚقفاد ٬َٚظظاد ظٍٛ املٓحس٣ َٚٓاقؿاد ايٛضق١ ايط٥ٝػ١ 

أؾاض أ. عةس ا  ايهٛضلٞ إىل إٔ يسٜ٘ ذ٬س ٚقفاد ظٍٛ َالا  

 طڂطح َٔ َٓاقؿاد:

فٛظٜالالال١ ظالالالٍٛ زخالالالٍٛ عٓكالالالط   ا٭ٚىل: ظالالالٍٛ َالالالا أؾالالالاضد يالالال٘ ز. 

ايؿةاث يف املٓحس٣  َٚا أؾاض إيٝ٘ ز. إبالطاِٖٝ ايةعٝالع يف ٚضقحال٘ إىل    

َٳالال   ٖٚالالصا  ؛ا٫ْحُالالا٤ يًُٓحالالس٣ يف ٔ ٜطحالالت إٔ ايفطقالال١ َحاظالال١ يهالالٌ 

 يهالٔ ايػال٪اٍ ا٭نرالط أُٖٝال١ڄ      َها١ْٝ جٛاشس ايؿةاث فٝ٘إٜعين 

َٳال  يف ْظالطٟ: ٖالٌ ايًصٓال١ ايحٓفٝصٜال١ يًُٓحال      ز املالسعٜٛٔ  عالسٿ ٔ ٜٴس٣ ٖالٞ 

ٛٶا يف املٓحالس٣ال   ؿيل إٔ ٜهالٕٛ املحعالسٿ  س فٝ٘ال ٌٖٚ ٜٴيًحعسټ س عهال

فٗالالالٌ َالالالٔ املُهالالالٔ زعالالال٠ٛ عٓاقالالالط ؾالالالاب١     إشا ت ٜهالالالٔ نالالالصيو

 س َٚٓاقؿ١ قهاٜاِٖاليًحعسټ
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ٖٚالصا املٓحالس٣     ايرا١ْٝ: ٖٚالصٙ عاَال١ يهالٌ املٓحالسٜاد املؿالاب١ٗ     

عٔ اٖحُاَاد ٖصٙ  ملاشا جظٌ ايطٜان١ بعٝس٠  ع٢ً ٚش٘ اخلكٛم

املٓحالالسٜادال ٫ أعالالين قهالالاٜاٖا ٚيهالالٔ َالالاشا عالالٔ زٚضٖالالا يف ايحُٓٝالال١ال 

ٚجًعالالت زٚضٶا   قالالةعخ ايطٜانالال١ شالالع٤ٶا َالالٔ َٓظَٛالال١ ايحُٓٝالال١  أايٝالالّٛ 

ُٽَ ا ايعهؼ بحكٜٛهالٗا َالٔ خال٬ٍ    ظٝاْٶأٚ  ا يف ع٬قاد ايؿعٛثٗ

 ت ايطٜانٞ.ايحعكټ

   شيالو يف ٌٖٚ يعسّ اٖحُاّ ايكا٥ُني عًال٢ ٖالصٙ املٓحالسٜاد زٚضٷ   

بالصاجٗا   ِْٗ ٜطٕٚ ايطٜان١ َػالحك١ًڄ أأّ  الْظطجِٗ ايس١ْٝٚ يًطٜان١ ّأ

 َٚ٪متطاجٗا َٚٓحسٜاجٗا ٚؾ٪ْٚٗا ٚؾصْٛٗاال

َٶالاال   َخ ٖالصٙ املٓحالسٜاد يالسٚيٹ   ايراير١: َاشا قالسٻ  ٗا ٚيًُٓڀكال١ عُٛ

ّ عًال٢ َالس٣ أضبعال١ عكالٛزال     َاشا قسٻ  َٓحس٣ ايح١ُٝٓ اخلًٝصٞ يٓ خصٵ

َالالس٣ ج ذوٖالالا عًالال٢ ادحُالالع    عالالٛس َالالا ٖالالصٙ ايًكالالا٤اد ٚا٭ٚضام ٚاية 

اخلًٝصالالالٞ ٚايكالالالطاض اخلًٝصالالالٞال ٖالالالٌ ٖٓالالالاى زضاغالالالاد يالالالس٣ املٓحالالالس٣  

يكٝاؽ ٖصا ايح ذوال ٌٖ ٫ظ  ايكا٥ُٕٛ عًال٢ املٓحالس٣ َالس٣ فا٥سجال٘     

 ٚنٝهال الٚأذطٙ ع٢ً املٓڀك١

َٔ امل٬ظظاد فُٝالا   اٚشٖت ز. ذلُس املًعِ إىل إٔ يسٜ٘ عسزٶ

َٛنالالالٛعاد  :ٖالالالاأ٫ٚ ؛ٜٞحعًالالالل  ٛنالالالٛع َٓحالالالس٣ ايحُٓٝالالال١ اخلًٝصالالال   

ٗ  ٜحًةٗا أظٝز   املٓحس٣ ا ُسٚض ظٍٛ ايح١ُٝٓ ٚا٫قحكالاز َٚٛنالٛعاج

ايفطعٝالالال١ باٱنالالالاف١ إىل ايركافالالال١ ٚايفالالالٔ  ٖٚالالالصا طةٝعالالالٞ باعحةالالالاض       

املٛنٛعاد ايػٝاغ١ٝ شاد ظػاغ١ٝ. نُا إٔ املٛنالٛعاد ايعًُٝال١   

ٌټ    ايڀالالطح ادالالطز َالالٔ   ٫ ب٦ٝالال١ هلالالا خالالاضط امل٪غػالالاد  َٚالالع شيالالو ٜظالال

 اٍ.فعٻ ا ٚحوٳايػٝاغ١ٝ ْاقكٶغكاطاد اٱ

جطجةو ٖصٙ ادُٛعالاد  ٪غػالاد    ظٝز ٫  ايحُرٌٝ :ٗاحذاْٝ

ضمسٝالالال١ جالالالٓفذ فٝٗالالالا ايالالالطٚح  ٖٚالالالصا َالالالا ٜالالالسعٛ نالالالرؤٜ يًؿالالالو يف    
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فعايٝحٗالالا. بٝالالس إٔ شيالالو يالالٝؼ ؾالالططڄا  بالالٌ ظحالال٢ ايًكالالا٤اد ايطمسٝالال١      

ٌ فعٻال املٓةرك١ َٔ امل٪غػالاد ايطمسٝال١ جعالاْٞ ْفالؼ ا٭عالطاو  فال٬ جٴ      

ٗا إ٫  ا ٜحٓاغت َع َا ٜكطٙ أفطاز أٚ دلايؼ عًٝا  ٖٚالصا  جٛقٝاج

ٜسعٛ إىل ايحػا٩ٍ ظٍٛ شس٣ٚ َرٌ ٖصٙ املٓحسٜاد أٚ املًحكٝاد. بٝس 

إٔ اجلالالس٣ٚ َحالالٛفط٠ َالالٔ ظٝالالز ٚفالالط٠ ٖالالصٙ ايًكالالا٤اد ٚايالالعخِ ايالالصٟ    

جكالالالٓع٘ جٛقالالالٝاجٗا املٓؿالالالٛض٠ اأٚ ؾالالالة٘ املٓؿالالالٛض٠  يف ايالالالٛعٞ ايعالالالاّ    

 َطاظٌ ٫ظك١.ٚج قٌٝ ايفهط ٚزعِ ايكطاض يف 

إٔ ا٭غال١ً٦ ايالت ططظٗالا بعالض ايالع٤٬َ ظالٍٛ املٓحالس٣         ٚأعحكسٴ

اخلًٝصالالٞ يٝػالالخ بعٝالالس٠ أٜهٶالالا عالالٔ َٓحالالساْا أٚ ًَحكاْالالا أٚ َ٪غػالالاد 

 ٚحوٖا.  أٚ دلُٛع١ ا٭حط  ايفهط ايعطبٞ :َرٌ  أخط٣

َالٔ ايالٛعٞ    حو إٔ جهاذط ٖصٙ ادُٛعاد ٖٛ ةالس شاجال٘ ْالٛعٷ   

    ٛ ط إٔ ا ٜٚال٪جٞ أنًال٘. يٓحالصنډ   َٶال ايركالايف احلهالاضٟ ايالصٟ غٝٓهالض ٜ

عه ٚدلالال٬د ؾدكالال١ٝ  ٚايٝالالّٛ ٖالالٛ َ٪غػالالاد    إع٬َٓالالا بالالسأ بكٴالال 

 ند١ُ هلا ج ذوٖا املِٗ.

 :َٛاقه املٓحس٣ َع ا٭ظَاد اخلًٝص١ٝ 

 ٕ ٖالالٌ يًُٓحالالس٣ َٛقالاله ٚانالالػ َالالٔ     :ٚجػالالا٤ٍ ز. خايالالس ايطزٜعالالا

ا٭ظَالالال١ اخلًٝصٝالالال١ال ٖٚالالالٌ ٜؿالالالاضى ايكڀطٜالالالٕٛ يف جلالالالإ ْٚؿالالالاطاد   

ٟ  أشابخ ز. ع املٓحس٣ال   َالٔ خال٬ٍ ظهالٛضٟ يًُٓحالس٣     :ا٥ؿال١ ظصالاظ

ٕٻ عٔ َٓاقؿاد ا٭ظ١َ ايػٝاغ١ٝ. ٚقالس   انةوٶ اعسٶٖٓاى بٴ ٫ظظخ أ

ا َالٔ  ظالصضٜٔ شالسٽ   اع٤٬َ َٔ زٚي١ قڀط ناَْٛٔ اي زٺَع عس شًػخٴ

 احلسٜز أٚ ظح٢ ايحعًٝل.

أنافخ ز. فٛظ١ٜ ايةهط إٔ ايًكا٤ نإ يف ايهٜٛخ يًػٓحني 

جفازٜٶالالا ٭ٟ ظػاغالالٝاد   - ةعٝالالعنُالالا شنالالط ز. اي  - ا٭خوجالالني

 غٝاغ١ٝ.
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 ا إٔ املٓحس٣  :يف ٖصا ايػٝام جػا٤ٍ أٜهٶا ز. خايس ايطزٜعإ

فًُالالاشا ت ٜةًالالٛض ض٩ٜالال١ ظالالٍٛ َالالا صلالالطٟ   ٜحٓالالاٍٚ ايكهالالاٜا ايػٝاغالال١ٝ

ز.  ث ايكالالالسع  أٚ اخلالالالطٚط  ةالالالازض٠ ٜكةًالالالٗا اجلُٝالالالعال ضزٻ  أڃبٗالالالسف ضٳ

ٝٽإبالالطاِٖٝ ايةعٝالالع بالال ٕ املٓحالالس٣ ٫ ٜالالط٣ ْفػالال٘ ظعبٶالالا  ا صلالالت إٔ غٝاغالال

ُټال  ع ذكالايف  ٜهٕٛ ي٘ َٛقه يف نٌ ايكهاٜا ايػٝاغ١ٝ  املٓحس٣ ي

فهالالطٟ  ٚايًصٓالال١ ايحٓفٝصٜالال١ ظطٜكالال١ عًالال٢ ا٫بحعالالاز عالالٔ اخل٬فالالاد 

 ٚظطٜك١ ع٢ً ايكٛاغِ املؿين١.  ايػٝاغ١ٝ

ٖٓاى أؾكا٤ ٚؾكٝكاد َٔ قڀط أعها٤ يف املٓحالس٣ َٓالص     ْعِ

ٚايالالسنحٛض خايالالس ج غٝػالال٘ ٚضلهالالطٕٚ ايًكالالا٤اد بؿالالهٌ َٓالالحظِ   

اجلابط أغالحاش اٱعال٬ّ َالٔ شاَعال١ قڀالط عهالٛ يف ايًصٓال١ ايحٓفٝصٜال١         

 يًُٓحس٣.

 :آيٝاد ْكٌ ايٓحاط ايفهطٟ يًُٓحسٜاد ٚاملًحكٝاد 

املٓحالسٜاد ٚاملًحكٝالاد    أؾاض ز. عرُإ ايعرُإ إىل إٔ َالا طلاللټ  

ايركاف١ٝ ٚايفهط١ٜ  فصٌُٝ َا جكّٛ بال٘ َالٔ ْؿالال ذكالايف فهالطٟ      

 هاف يٲْحاط اٱْػاْٞ ايفهطٟ.ٜٴ  ؼ ٚضقنيَ٪غٻ

حو إٔ  ٜٛالٌ ٖالصا ايٓؿالال إىل َٓالحض ظهالاضٟ ٚاقعالٞ ٜػالِٗ        

ا أٚ حوُٖالا  ضلحالاط إىل إعالاز٠    ا أٚ اقحكالازٜٽ ض اٱْػإ قُٝٝٽيف جڀٛټ

َټالال   ةػالالت نالالٌ َٛنالالٛع  ٌٞ يف ايٛغالالا٥ٌ املٓاغالالة١ يًُحًكالال ْظالالط ٚج 

 ٚف٦ح٘ املػحٗسف١.

َٳالالال   اط املًحكٝالالالاد ٔ املػالالال٪ٍٚ عالالالٔ إٜكالالالاٍ ْحالالال  ٜٚةكالالال٢ ايػالالال٪اٍ: 

ٚاملٓحسٜاد ٚحوٖا َالٔ َطانالع اٱْحالاط ايفهالطٟ إىل املحًكالٞال ٖالٌ       

أٚ ٖالالٞ   ٖالٛ املركاله أٚ اٱع٬َالٞ أٚ ا٭غالالحاش يف املسضغال١ ٚاجلاَعال١     

 خًٝو َٔ ٖصا نً٘الٚع١ًُٝ زٜٓاَٝه١ٝ ؾةه١ٝ 

ٚاخل٬قالال١: ْكالالٌ ايٓحالالاط ايفهالالطٟ إىل َػالالحٗسف١ ةاشالال١ إىل     

 ٚغ١ًٝ جػحٟٗٛ املػحٗسف.
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 :التوصيات 

عُالالٌ يف نالالٌ زٚيالال١     طمٳٜهالالٕٛ ملٓحالالس٣ اخلًالالٝض ايحُٓالالٟٛ فٹالال     إٔ .0

ِٻٝخًٝص قهالاٜا زٚيحٗالا ذالِ جٴصُالع َالٔ بالاقٞ ايالسٍٚ         ١  جطقس أٖ

ّ يًُٓحالالالالس٣ ايط٥ٝػالالالالٞ ٫خحٝالالالالاض ايكهالالالالاٜا شاد ا٭ٚيٜٛالالالال١    سٻكالالالالٚجٴ

 املؿين١ يڀطظٗا يف نٌ عاّ.

جٛغٝع قاعس٠ املؿاضنني يف َٓحالس٣ اخلًالٝض ٚجٓالٜٛعِٗ َالٔ زٍٚ      .0

 ڀاع.اخلًٝض بكسض املػح

ٚإٔ جهالالالالٕٛ يف َحٓالالالالاٍٚ   طةاعالالالال١ ٚجٛظٜالالالالع رلطشالالالالاد املٓحالالالالس٣ .6

 ايةاظرني ٚاملٗحُني.

ىل دلًالالؼ ايحعالالإٚ يالالسٍٚ إع جٛقالالٝاد ْالالسٚاد ٚٚضف املٓحالالس٣ فڃالالضٳ .1

 اخلًٝض يحهٕٛ  راب١ بٛق١ً يًكاز٠.

َالالالالٔ ا٭فهالالالالٌ جعٜٚالالالالس احلهَٛالالالالاد  دطشالالالالاد املٓحالالالالس٣ َالالالالٔ    .1

طاشالع  ايسضاغاد ٚا٭ٚضام ايةعر١ٝ يٓؿطٖا ٚا٫غحفاز٠ َٓٗا نُ

 ٚقخ احلاش١.  اػحٓاض بٜٗٴ

يف  ضغالا٥ٌ َٜٛٝال١ عالٔ املط٥ٝالاد ٚايحٛقالٝاد املكيظال١       جفعٌٝ بالزٿ  .3

  ٌ يٝحػالالال٢ٓ   أذٓالالالا٤ إقاَالالال١ املٓحالالالس٣ بًاالالال١ َةػالالالڀ١ ٜفُٗٗالالالا ايهالالال

٭حًةٝالالالال١ املالالالالٛاطٓني يف زٍٚ ادًالالالالؼ َحابعالالالال١ َالالالالا ٜػالالالالحصس َالالالالٔ 

ْكاؾالالالاد ٚجٛقالالالٝاد اكالالالٛم قهالالالاٜا ظٜٝٛالالال١ ٚؾالالالا٥ه١ يف      

 دلحُعاجِٗ.

س٣ َالالٔ جكًٝسٜحالال٘ غالالٛا٤ يف أغالالًٛث املٓاقؿالالاد أٚ   إٔ طلالالطط املٓحالال .1

آيٝالال١ عكالالس املٓحالالس٣ ٚزعالال٠ٛ ا٭عهالالا٤  ٚإٔ ٜعُالالٌ عًالال٢ َٛانةالال١     

ايحڀٛض ايحهٓٛيالٛشٞ ٚا٫غالحفاز٠ َالٔ ايحكٓٝال١ بؿالهٌ ٜٛانالت       

 ايحاو ايػطٜع.
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إصلالالالاز ْالالالٛع َالالالٔ ايحٓػالالالٝل بالالالني املٓحالالالس٣ اخلًٝصالالالٞ ٚاملهحالالالت         .7

ًالالالؼ ايحٓفٝالالالصٟ يالالالٛظضا٤ ايعُالالالٌ ٚايؿالالال٪ٕٚ ا٫شحُاعٝالالال١ بالالالسٍٚ دل 

يحٛظٝس اجلٗالٛز ٚعالسّ ايٛقالٛع يف    ؛ ايةعطٜٔ -ايحعإٚ ااملٓا١َ 

ايحهالالالطاض  بالالالٌ ٚاٱفالالالاز٠ َالالالٔ قاعالالالسجٞ ايةٝاْالالالاد يف املهحالالالت     

ايحٓفٝصٟ ٚاملٓحس٣ اخلًٝصٞ ةٝز ٜالحِ ايحهاَالٌ بالني اجلٗالحني     

 بكٛض٠ ختسّ ؾعٛث املٓڀك١.

ػ ادالالاٍ أَالالاّ َؿالالاضن١ ايعٓاقالالط    حٵيسٜالالس زَالالا٤ املٓحالالس٣ ٚفځالال    .3

 ايؿاب١.

ٗحِ املٓحس٣ بةًٛض٠ ض١ٜ٩ ظٍٛ َا صلالطٟ يف ا٭ظَال١ اخلًٝصٝال١    إٔ ٜ .01

 ث ايكسع  أٚ اخلطٚط  ةازض٠ ٜكةًٗا اجلُٝع.أڃبٗسف ضٳ
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 :امللخص التيفيذي 

ٛټٍ ايكالعٞ إىل  ػالالني نفالالا٠٤ اغالالحدساّ    جڀُالػ بالالطاَض ايحعالال

ٚإْفالالام املالالٛاضز املحاظالال١ إىل شاْالالت  ػالالني نفالالا٠٤ ٚفعايٝالال١ قڀالالاع       

ٛټٍ   ايطعاٜالالالال١ ايكالالالالع١ٝ َالالالالٔ خالالالال٬ٍ جهٓٛيٛشٝالالالالا املعًَٛالالالالاد ٚايحعالالالال

يف رلحًالالاله دلالالالا٫د  ايطقُالالالٞ  ٚظٜالالالاز٠ َػالالالا١ُٖ ايكڀالالالاع اخلالالالام

ا٫قحكالالاز. َالالع اغالالحٗساف ضفالالع ظكالال١ ايكڀالالاع اخلالالام َالالٔ اٱْفالالام   

 ع٢ً ايطعا١ٜ ايكع١ٝ.  

  ٕ ٛټٍ يف ايكڀالالالاع    أؾالالالاضد ايٛضقالالال١ ايط٥ٝػالالال١ إىل أ بالالالطاَض ايحعالالال

ايكالالعٞ ٖالالٞ خاضطالال١ ططٜالالل طًٜٛالال١ جٗالالسف إىل ضفالالع شالالٛز٠ ايطعاٜالال١   

ٛټٍ امل٪غػالٞ       ايكع١ٝ يف ايػعٛز١ٜ. ٚجحعالسز ٖالصٙ ايال اَض يف: ايحعال

ٚمنٛشط ايطعا١ٜ ايكع١ٝ  َؿاضن١ ايكڀاع اخلالام  احلٛنُال١    

 ايك٣ٛ ايعا١ًَ  ايكع١ اٱيهي١ْٝٚ. 

٪َالالالٌ َػالالالا١ُٖ ٖالالالصٙ ايالالال اَض    ٚنؿالالالفخ ايٛضقالالال١ عالالالٔ أْالالال٘ ٜٴ   

يف ضفالالالالالع نفالالالالالا٠٤ خالالالالالسَاد ايطعاٜالالالالال١ ايكالالالالالع١ٝ  ٚإٔ ٜكالالالالالاظةٗا   

      ٞ   جععٜالالالالالع اجلاْالالالالالت ايٛقالالالالالا٥ٞ بطفالالالالالع زضشالالالالال١ ايحركٝالالالالاله ايكالالالالالع

ٜانالالالالالالالال١ يف ادحُالالالالالالالالع   ا٫ٖحُالالالالالالالالاّ با٭حصٜالالالالالالالال١ ايكالالالالالالالالع١ٝ ٚايط  ٚ

 ٚايهؿه املةهط عٔ ا٭َطاو املع١َٓ. 

ٛټٍ ايالالالالٛطين يف   ٚأنالالالالسد ايحعكٝةالالالالاد عًالالالال٢ إٔ بطْالالالالاَض ايحعالالالال

ا. نُالا أْال٘ ٜڀُالػ إىل    ّ جاالٝوٶا شالصضٜٽ  كالسٿ ايكڀاع ايكالعٞ طُالٛح ٜٚٴ  

كالالال١ عالالالٔ ططٜالالالل إْؿالالالا٤ ؾالالالطناد   د كٝالالالل أٖسافالالال٘ عالالال  اخلك 

ٔ خسَاد ٚج َني ظه١َٝٛ َٔ ش١ٗ َٚؿاضن١ ايكڀاع اخلالام َال  

ْاظٝالالالال١ أخالالالالط٣  ٜٚحعالالالالٍٛ زٚض ايالالالالٛظاض٠ إىل ايحدڀالالالالٝو ٚاٱؾالالالالطاف  

 إخل.. ٚاحلٛن١ُ..
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ٛټٍ غالالوجهع عًالال٢   أؾالالاضد ايحعكٝةالالاد أٜهٶالالا إىل إٔ ٖالالصا ايحعالال

َالالالالال١ يًدالالالالالسَاد  ُالالالالال١ ٚايؿالالالالالطناد نُكسٿ ظٚظاض٠ ايكالالالالالع١ نُٓ

ُٴ  ٛٿٚؾالالطناد ايحالال َني ايٛطٓٝالال١ ن يالال١  ٚإٔ املالالٛاطٔ غالالٝهٕٛ يف  ُ

ٔ شٛز٠ اخلالسَاد ايكالع١ٝ. يهالٔ    ْٗا١ٜ ا٭َط ٖٛ املڂػحفٝس ا٭ٍٚ َ

 زلاح جًو ايٓك١ً ايٓٛع١ٝ ايهةو٠ يف ايكڀاع ايكعٞ ٜػحًعّ جٛفوٳ

ايعسٜس َٔ املحڀًةاد ايًٛشػالح١ٝ ٚايحؿالطٜعاد ٚايحٓظُٝالاد اٱزاضٜال١     

َالالا ضلحالالاط َالالٔ     ٖٚالالٛ َالالع نالالٌ اجلٗالالاد ٚا٭طالالطاف شاد ايع٬قالال١    

 ؼايكالا٥ُني عًٝالال٘ ايينٝالع عًالال٢ ايفهالط اٱغالالياجٝصٞ ايالصٟ ٜ٪غٿالال    

 يٓظاّ قٟٛ َحني طٌٜٛ املس٣.

ٚأؾالالاضد املالالساخ٬د ايالالت شالالطد عًالال٢ ايٛضقالال١ ايط٥ٝػالال١ إىل إٔ   

ٛټٍ ايكالعٞ ٖالٛ إزاض٠ ايحاالٝو  فالازاض٠         أن   سٺ أَالاّ بالطاَض ايحعال

أقالعت بهالرو    ٞايحاٝو نُٔ ايهازض ايعاٌَ بايكڀاع ايكعٞ ٖ

ٍ    ٫َٚٔ إزاض٠ ايحاٝو يس٣ َحًكالٞ اخلسَال١     ٛټ  غالُٝا إٔ بالطاَض ايحعال

ط عس٠ شٗاد ٚقڀاعاد َٔ زا٥ط٠ ا٭َالإ باعالاز٠ ضغالِ    دطڇايكعٞ جٴ

ٚٳ َٴ  ل فًػالف١ شسٜالس٠ خال٬ف َالا    فڃا٭زٚاض ٚايك٬ظٝاد  حةالع َٓالص   ٖالٛ 

غالالٓني  ٚعًالال٢ ضأؽ ٖالالصٙ اجلٗالالاد ٚظاض٠ ايكالالع١ ْفػالالٗا. نُالالا إٔ     

أظالالس ايحعالالسٜاد املُٗالال١ جهُالالالٔ يف َالالس٣ قةالالٍٛ املالالٛاطٓني ٯيٝالالالاد       

ث بالني شٗالٛز ٚظاض٠    ايحهاضٴاخلس١َ ايكع١ٝ اجلسٜس٠. باٱناف١ إىل

َٴال    ٛټٍ ٚظاض٠ ايكالع١ َالٔ  ٚٳجٳعٳ ٚٿايكع١ ٚاجلٗاد ا٭خط٣   َٴال ع ِ ٓظِّز ٚ

َٴ  ِ فكو.ٓظِّخس١َ إىل 

ٛټٍ ايكعٞ نُا أٚنعخ املساخ٬د  بٛقالف٘  إٔ بطْاَض ايحع

إىل أْال٘ ٜػالع٢ يطفالع     إنالاف١ڄ  0161أظس أِٖ بطاَض ض١ٜ٩ املًُه١ 

ٛ  ؛١َنفا٠٤ اخلسَاد ايكع١ٝ املكسٻ ٜطنالع عًال٢ َٛاقالع اخلًالٌ      فٗال
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ٜٚػالع٢ ملعاجلحٗالا يحكًٝالٌ      يف جعاٜس ايڀًت ع٢ً اخلسَاد ايكع١ٝ

جبالالٛز٠  ٚظحالال٢ ٜعالالٝـ ظٝالالا٠ڄ  ظاشالال١ املالالٛاطٔ ٚاملكالالِٝ هلالالصٙ اخلالالسَاد

 أع٢ً زٕٚ ايصٖاث يًُػحؿفٝاد.

ٔ  اٚيف ْٗا١ٜ ايٓكاف ططح املًحكال٢ عالسزٶ    ايحٛقالٝاد  أُٖٗالا:   َال

ٝالاله ايكالالعٞ ٚا٫ٖحُالالاّ   جععٜالالع اجلاْالالت ايٛقالالا٥ٞ بطفالالع زضشالال١ ايحرك   

بايحاصٜالالال١ ايكالالالع١ٝ ٚايطٜانالالال١ ٚايهؿالالاله املةهالالالط عالالالٔ ا٭َالالالطاو  

املعَٓالالال١  ايح نالالالس َالالالٔ ٚشالالالٛز ايحؿالالالطٜعاد ٚايحٓظُٝالالالاد اٱزاضٜالالال١     

ِ ايع٬قال١ بالني اجلٗالاد ٚا٭طالطاف املعٓٝال١ بال اَض       اي٬ظ١َ ايالت جالٓظِّ  

ٛټٍ ايكالالعٞ  نالالطٚض٠ جفكالالٌٝ اخلالالسَاد املؿالالُٛي١ بايحالال َني        ايحعالال

ِ اخلسَالال١ بٛنالالٛح  جالالٛفو ظٛنُالال١ ٚانالالع١    ايكالالعٞ ٚآيٝالال١ جكالالسٜ 

يٓظاّ ايح َني ايكالعٞ ٚؾالطٚل ايحعٜٛهالاد ٚايحكانالٞ يًُػالحفٝس      

ّ اخلسَالالال١ ٚؾالالالطناد ايحالالال َني ايكالالالعٞ  إزخالالالاٍ ايالالالصنا٤   َٚكالالالسٿ

عالس ٚجكالسِٜ   ا٫قالڀٓاعٞ خلالسَاد ايكالع١ يحؿالدٝل املالطو عالٔ بٴ      

ّ ايفص٠ٛ بالني َٓالاٖض ايحعًالِٝ ٚايحڀةٝالل     زٵايطعا١ٜ ايكع١ٝ ا٭ٚي١ٝ  ضٳ

ٛټٍ  طاظالالالٌ   ايع ًُالالالٞ يحٛانالالالت ايحڀًعالالالاد املطشالالال٠ٛ  نالالالطٚض٠ ايحعالالال

َحسضش١ يهُإ جٓفٝالص يًال اَض جبالٛز٠ عايٝال١  باٱنالاف١ إىل جالٛفو       

ؿالُٛي١  املضعا١ٜ قع١ٝ خاق١ دلا١ْٝ بايهاٌَ يةعض ايف٦اد حالو  

 ٞ َرالالٌ املحكاعالالسٜٔ ٚايعالالاطًني ٚا٭طفالالاٍ ٚنةالالاض     بايحالال َني ايكالالع

يڀالالابع ايفالالين ايالالسقٝل   ايػالالٔ  ٚنالالصيو جالالٛفو اٱظكالالا٥ٝاد شاد ا   

ٖٛ َحاح َٔ خسَاد قع١ٝ قا٥ُال١    ع ع٢ً َعطف١ َايحػاعس املؿطٿ

خحكالام ايالٛظاض٠ ٚجٓفٝالصٖا    اٚإٔ ٜهٕٛ إعالساز بالطاَض ايٛقاٜال١ َالٔ     

 عٔ ططٜل ايعٝازاد ا٭ٚي١ٝ.
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 :مكدمة 

ٛټٍ ايكعٞ ٚض٩ٜال١   جػع٢ ٚظاض٠ ايكع١ فُٝا طللټ بطاَض ايحع

ٜػالحٛعت اظحٝاشالاد      إىل اغحعساس ْظاّ قع0161ٞاملًُه١ 

املًُهالال١ ايكالالع١ٝ احلايٝالال١ ٚاملػالالحكة١ًٝ  فٗٓالالاى ظاشالال١ إىل ْظالالاّ       

شسٜالالس َالالةين عًالال٢ أغالالؼ حالالو جكًٝسٜالال١ يف ططٜكالال١ متًٜٛالال٘ ٚإزاضجالال٘       

 ٚجكُٝٝ٘ ٚجڀٜٛطٙ.

ٛټٍ ايكالعٞ إىل  ػالني نفالا٠٤ اغالحدساّ      ٚجڀُػ بطاَض ايحع

ٚإْفالالام املالالٛاضز املحاظالال١ إىل شاْالالت  ػالالني نفالالا٠٤ ٚفعايٝالال١ قڀالالاع       

ٛټٍ  ايطع اٜالالالال١ ايكالالالالع١ٝ َالالالالٔ خالالالال٬ٍ جهٓٛيٛشٝالالالالا املعًَٛالالالالاد ٚايحعالالالال

ايطقُالالالٞ  ٚظٜالالالاز٠ َػالالالا١ُٖ ايكڀالالالاع اخلالالالام يف رلحًالالاله دلالالالا٫د 

َالالع اغالالحٗساف ضفالالع ظكالال١ ايكڀالالاع اخلالالام َالالٔ اٱْفالالام   ا٫قحكالاز 

َالا  ٖٚالٛ    0101% ةًالٍٛ  61% إىل 01ع٢ً ايطعا١ٜ ايكع١ٝ َٔ 

غالالٝصًت فطقٶالالا شسٜالالس٠ يًُػحؿالالفٝاد اخلاقالال١  ٚنالالصيو ظٜالالاز٠       

طنٝالالع ٚظاض٠ ايكالالع١ عًالال٢ ايالالسٚض اٱؾالالطايف ٚايحٓظُٝالالٞ يحعػالالني    ج

 .ايكڀاع ايكعٞ ب نًُ٘

ٞ   يصا جٴعسټ ٛټٍ ايكالع خاضطال١ ايڀطٜالل سلالٛ    : قه١ٝ "بطاَض ايحعال

" َالالٔ ايكهالالاٜا املُٗالال١ ايالالت ططظٗالالا ًَحكالال٢ أغالالةاض َالالٔ  0161ض٩ٜالال١ 

ز. خايالالس ايفٗٝالالس  ٚشالالطد ظٛهلالالا     َٗاخالال٬ٍ ٚضقالال١ ايعُالالٌ ايالالت قالالسٻ   

ٛټٍ  ايعسٜالالالس َالالالٔ املالالالسا خ٬د ْاقؿالالالخ: ا الالالسٜاد أَالالالاّ بالالالطاَض ايحعالالال

ايكعٞ  خسَاد ايحال َني ايكالعٞ ٚجعُُٝال٘ عًال٢ ف٦الاد ادحُالع        

ٛټٍ ايكالالعٞ  دلالالاٍ ايكالال٣ٛ      ٬َظظالالاد ظالالٍٛ َٛنالالٛع بالالطاَض ايحعالال

ايعا١ًَ يف اداٍ ايكالعٞ  بالطاَض ايط٩ٜال١ ٚايينٝالع عًال٢ َعاجلال١       

ٛټٍ        َٛاقالالالع اخلًالالالٌ يف اخلالالالسَاد ايكالالالع١ٝ  أٖالالالساف بالالالطاَض ايحعالالال
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ٛټٍ  جعُالِٝ       اي كعٞ ا٫قحكالاز١ٜ  َطاظالٌ ج غالٝؼ ٚجهاًَٝال١ ايحعال

يطبالالال١ إقاَالالال١ املػحؿالالالفٝاد املٝساْٝالالال١ امل٪قحالالال١ . ٚيف ايٓٗاٜالالال١ طالالالطح     

َالٔ خال٬ٍ ٚضقال١ ايعُالٌ     ٚشيالو    َالٔ ايحٛقالٝاد املُٗال١    ا٢ عالسزٶ كاملًح

ت عًٝٗالالا ايالالسنحٛض/ ايالالت نحةٗالالا ايالالسنحٛض/ خايالالس ايفٗٝالالس  ٚعكډالال 

 يؿةٝهٞ.ٚايسنحٛض٠/ اجلاظٟ ا  فٗس ايٝعٝا

 

ايكڀاع ايكالعٞ َالٔ أٖالِ ايكڀاعالاد      كتب د. خالد الفَيد:

ٕٵ  ٫ضجةاطالال٘  ؛ت ٜهالالٔ أُٖٗالالا عًالال٢ اٱطالال٬م    احلٜٝٛالال١ يف أٟ بًالالس إ

عحُالس عًٝال٘     نُا أْال٘ ج ايٛذٝل ةٝا٠ عٝع ؾطا٥ػ ادحُع اي١َٝٛٝ

أ١ُٖٝ ٚشالٛز  ظٝز  عٝع ادا٫د ايح١ُٜٛٓ ا٭خط٣ بؿهٌ َةاؾط

ٍڈ  .َٔ ا٭َطاو دلحُع قعٞ خا

ٚبايكا٤ ْظط٠ ع٢ً بعض امل٪ؾطاد يف ايكڀالاع ايكالعٞ ٜحهالػ    

ٌ  0167أْ٘ يف ْٗا١ٜ عالاّ    إىل املًُهال١  يف املػحؿالفٝاد  عالسز  ٚقال

ٞ  َػحؿف٢ 603َٓٗا  ا٭ظصاّ  رلحًف١ َػحؿف٢ 171  ظهالَٛ

٠  ػحؿالالالفٝاد ا٭غالالالطٸ عالالسز  ٚقالالالٌ فُٝالالالا  ٪31 ْػالالة١  ٜعالالالازٍ  الالا 

 َٓالالاطل بالالني جحالالٛظع غالالطٜط أيالاله 16 إىل ايكڀالالاعني ايعالالاّ ٚاخلالالام 

 املهطَال١  َه١ جًٝٗا ايطٜاو  يف أيه 03 ظٛايٞ َٓٗا املًُه١ 

 ٚجحالٛظع  أياله   06 نرط َالٔ  بذِ املٓڀك١ ايؿطق١ٝ  أيه  03 بٓعٛ

ُ ا٭غالالطٸ أعالالساز بالالاقٞ هالال١ ب عالالساز رلحًفالال١.  ٠ً بالالني بالالاقٞ َٓالالاطل امل

 1101ز َالالٔ ايػالالهإ  فالالط أيالاله 011ٜٚةًالالك َعالالسٍ ْكالالٝت نالالٌ    

 _ ٚيٮغه – ٭ْ٘ ؛امل ٍَٛ  ٜٚةك٢ ٖصا املعسٍ أقٌ َٔ َػحؿفٝاد

ٛٿجٴ ٍ َعظالالِ املٓالالاطل ايٓا٥ٝالال١ َطنالالاٖا إىل َػحؿالالفٝاد َطشعٝالال١       عالال

ٚشيالالالو يكًالالال١ ايحصٗٝالالالعاد ايڀةٝالالال١     ؛اَػحؿالالالفٝاد املالالالسٕ ايط٥ٝػالالال١   
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ٚايهازض ايڀ  امل٪ٌٖ بٗالا  يف ظالني إٔ املػحؿالفٝاد املطشعٝال١ ت     

جعالالس جحعُالالٌ ايهالالاو عًٝٗالالا  ظٝالالز ت ٜالالحِ ظٜالالاز٠ ايػالالع١ ايػالالطٜط١ٜ  

يٝػالالخ بايككالالو٠ يحٛانالالت ايعٜالالاز٠ يف عالالسز ايػالالهإ       َٓالالص فالالي٠ 

ٛټ  ط غالطٜط  عٗالا  ٜٚالسيٌ عًال٢ شيالو قالعٛب١ جالٛفڊ      ٚاْحؿاض ا٭َالطاو ٚجٓ

ْحظالالاض عًالال٢ قا٥ُالال١ املٛاعٝالالس  ٚضحالالِ شيالالو ا٫يف ط يًُالالطٜض أٚ ايحالال خټ

ٖٓاى جطع١ يًصٗٛز ايت ٜكّٛ بٗا املػ٪ٚيٕٛ عٔ ايكڀالاع ايكالعٞ   

١  ٚايػعٞ باغالحُطاض يطفالع   َٚا ضلظ٢ ب٘ َٔ زعِ يف َٝعا١ْٝ ايسٚي

   ٘ ٖٓالالالاى ٚ  نفالالالا٠٤ اخلالالالسَاد املكسَالالال١ يًُػالالالحفٝسٜٔ َالالالٔ خسَاجالالال

جًالالالالو إزلالالالالاظاد ْٛعٝالالالال١ ضحالالالالِ   خَٚهالالالالاد إصلابٝالالالال١ ظٝالالالالز  ككالالالال 

 َٚٓٗا:  ايحعسٜاد

 11يالالاٚظ َحٛغالالو ا٭عُالالاض يف املًُهالال١ املعالالسٍ ايعالالاملٞ ا  -

َٶا َٶا 11  يٝكٌ إىل اعا   .عا

َٶ 61 خ٬ٍ ٪061اضجفعخ َعس٫د ايحڀعِٝ -  ا.عا

 َٚٔ ايحعسٜاد ايت جٛاش٘ ٚظاض٠ ايكع١:

 اخلسَالال١ ايكالالع١ٝ اي٬ظَالال١ يف ايٛقالالخ    وعالالسّ ايكالالسض٠ عًالال٢ جالالٛف   -

 ٚاملهإ املٓاغةني.

ٚاغالالحُطاض خڀالالٛض٠ جفؿالالٞ     اضجفالالاع َعالالس٫د ا٭َالالطاو املعَٓالال١   -

 ا٭ٚب١٦ ٚا٭َطاو املعس١ٜ.

جٓالالالاَٞ املدالالالاطط يف املٓؿالالال د ايكالالالع١ٝ بػالالالةت جفالالالاٚد َعالالالاٜو     -

 .املطف َعاٜو غ١َ٬ اجلٛز٠ ايڀة١ٝ ٚ

ٌٿا٫- جعاٜس املٛاطٓني  عحُاز املحعاٜس ع٢ً ايهٛازض ا٭شٓة١ٝ يف ظ

 امل٪ًٖني ايةاظرني عٔ ايعٌُ.

ا٫ظزٜالالاز املحػالالاضع يف جهًفالال١ ايطعاٜالال١ ايكالالع١ٝ يف ٚقالالخ جٛاشالال٘   -

 قحكاز١ٜ َحٓا١َٝ.افٝ٘ املًُه١  سٜاد 
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عالالسّ ٚشالالٛز ْظالالاّ َحهاَالالٌ يحهٓٛيٛشٝالالا املعًَٛالالاد خلالالسَاد     -

 ايطعا١ٜ ايكع١ٝ.

 ٝٽالالالاٚيف ظالالالٌ َعڀٝالالالاد جكالالالسِٜ خالالالسَاد ايطعاٜالالال١ ايكالالالع١ٝ ظاي 

ًَٕٝٛ  07ًَٕٝٛ ْػ١ُ َٔ ايػهإ باٱناف١ إىل  60٭نرط َٔ 

ا خالال٬ٍ فيجالالٞ احلالالض ٚايعُالالط٠  يف ظالالٌ ٖالالصٙ ايحعالالسٜاد   ظا٥الالط غالالٜٓٛٽ

ٛټ  إىل ٗالالخ ٚظاض٠ ايكالالع١  جٛشٻ ٍ ايالالٛطين يف  ايةالالس٤ يف َةالالازضاد يًحعالال

 ٗا.ايكڀاع ايكعٞ يحصيًٝ

ٛټٍ يف ايكڀاع ايكعٞ ٖالٛ خاضطال١ ططٜالل طًٜٛال١      ٚبطْاَض ايحع

ٚيالال٘ بالالطاَض   جٗالالسف إىل ضفالالع شالالٛز٠ ايطعاٜالال١ ايكالالع١ٝ يف ايػالالعٛز١ٜ  

:ٖٞ 

ٛټٍ امل٪غػالالٞ ٚمنالالٛشط ايطعاٜالال١ ايكالالع١ٝ  ٚشيالالو َالالٔ     .0 ايحعالال

 خ٬ٍ:

ٚبٓالالالا٤ ْظالالالاّ قالالالٟٛ   ايينٝالالالع عًالالال٢ ايٛقاٜالالال١ َالالالٔ ا٭َالالالطاو  •

ٛابالالالال١ ا٭َالالالالإ يًطعاٜالالالال١ ايكالالالالع١ٝ ا٭ٚيٝالالالال١ ٜهالالالالٕٛ  رابالالالال١ ب  

 يًُطن٢.

 ايينٝع ع٢ً مناشط ايطعا١ٜ خاضط املػحؿف٢. •

 زَض ختڀٝو ايكسضاد ٚجٛفو ايطعا١ٜ ع  ايكڀاعاد. •

ٌ َُٗال١ جكالسِٜ اخلالالسَاد ايكالع١ٝ إىل ؾالةهاد َػالالحك١ً     كڃال ْٳ •

 َٔ ايؿطناد احله١َٝٛ.

 بطْاَض ايهُإ ايكعٞ ٚؾطا٤ اخلسَاد ايكع١ٝ. •

كالالعٞ َالالع جعُالالِٝ ايحالال َني ج غالٝؼ َطنالالع ٚطالالين يًحالال َني اي  •

 ايكعٞ بكف١ جسضصل١ٝ.

 جٛيٝس ايحٌُٜٛ َٔ َكازض إناف١ٝ. •
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 َؿاضن١ ايكڀاع اخلام  ٚشيو َٔ خ٬ٍ: .0

َهالالاعف١ َؿالالاضن١ ايكڀالالاع اخلالالام َالالٔ خالال٬ٍ جٝػالالو أٚ       •

 .إزاض٠ اخلسَاد ايكع١ٝ

اٍ زعِ جٛطني جكٓٝع ا٭ز١ٜٚ ٚا٭شٗع٠ ايڀة١ٝ عًال٢ سلالٛ فعٻال    •

 د ايٛظاض٠.َع ا٫غحفاز٠ َٔ َؿيٜا

 احلٛن١ُ  ٚشيو َٔ خ٬ٍ: .6

اٱؾالالالطاف ٚايحٓظالالالِٝ ٚضغالالالِ ايػٝاغالالالاد ايكالالالع١ٝ ٚايطقابالالال١   •

 ةٌ امل٪غػاد ايؿكٝك١.املػحُط٠ يحٓفٝصٖا َٔ قٹ

ٚنالالالع اٯيٝالالالاد اي٬ظَالالال١ يحعكٝالالالل ايحالالالٛاظٕ بالالالني امل٪غػالالالاد      •

 ايؿكٝك١ ايت جحٛافل َع أع٢ً املعاٜو ايسٚي١ٝ.

 ايك٣ٛ ايعا١ًَ  ٚشيو َٔ خ٬ٍ: .1

عٜالالالالع شالالالالٛز٠ ايكالالالال٣ٛ ايعاًَالالالال١ َالالالالٔ خالالالال٬ٍ ظٜالالالالاز٠ ايڀاقالالالال١   جع •

 ٌ املٗٔ شصاب١.عٵا٫غحٝعاب١ٝ ٚ ػني َعاٜو اييخٝل ٚشٳ

ج غالالٝؼ ٚظالالس٠ ٚطٓٝالالال١ يحدڀالالٝو ايكالالال٣ٛ ايعاًَالال١ يف دلالالالاٍ      •

ايطعا١ٜ ايكع١ٝ َٔ أشٌ ايحٓػٝل يٲشطا٤اد بني ا٭طالطاف  

املعٓٝالالال١ ا٭غاغالالال١ٝ يالالالٛظاض٠ ايحعًالالالِٝ ٚٚظاض٠ ايعُالالالٌ ٚايحُٓٝالالال١      

 .حُاع١ٝا٫ش

 ايكع١ اٱيهي١ْٝٚ  ٚشيو َٔ خ٬ٍ: .1

جالالالالٛفو ا٭زٚاد ايطقُٝالالالال١ اايحڀةٝكالالالالاد  يًدالالالالسَاد ايصاجٝالالالال١   •

ٚايطعا١ٜ املحك١ً ٚفعاي١ٝ   ٚايٛقا١ٜ َٔ ا٭َطاو  يًُطن٢

 ايك٣ٛ ايعا١ًَ.

ع نفالا٠٤ خالسَاد   فڃال ا إٔ جػِٗ ٖصٙ اي اَض يف ضٳْٚحڀًع عٝعٶ

ع فڃال اجلاْت ايٛقا٥ٞ بطٳ ايطعا١ٜ ايكع١ٝ  ٚإٔ ٜكاظةٗا أٜهٶا جععٜع
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ٚايطٜانال١ يف    ا٫ٖحُاّ با٭حص١ٜ ايكع١ٝ  زضش١ ايحركٝه ايكعٞ

 ادحُع  ٚايهؿه املةهط عٔ ا٭َطاو املع١َٓ. 

 

ٛټٍ ايالالٛطين يف ايكڀالالاع  ب د. فَببد اليحيببا:عكَّب  إٕ بطْالالاَض ايحعالال

ةعػالالت ايالالسيٌٝ ايحعطٜفالالٞ فا. ّ جاالالٝوٶا شالالصضٜٽٜٚكالالسٿ  ايكالالعٞ طُالالٛح

يسضاغالالالالالال١  0107ٚ 0101ختكالالالالالالٝل عالالالالالالاَٞ  اخلالالالالالالام بالالالالالال٘  ٻ

ا٫ظحٝاشاد ٚايحكِٝٝ ٚجڀٜٛط اٱطاض ايكاْْٛٞ ٚايفالين ٚاملالايٞ. َٚالٔ    

يحٓفٝالالص املؿالالاضٜع ٚاخحةاضٖالالا يهالالٌ  0103املٓحظالالط إٔ ٜهالالٕٛ عالالاّ 

ٝٽال   اَةازض٠ َالٔ َةالازض    0100ا  ٚأٜهٶالا ظحال٢   د ايكڀالاع اخلالام ظاي

ا غٝحِ جٓفٝص منالاشط َؿالاضن١ ايكڀالاع اخلالام ايالت أذةحالخ زلاظٗال       

ِ اي ْالاَض  بايحسضٜض يحڀةٝكٗا ع٢ً َػالح٣ٛ َٓالاطل املًُهال١  ٚقػٻال    

  ٚايٛغالڀ٢   ٚايؿطق١ٝ  ايؿُاي١ٝ :املًُه١ إىل مخؼ َٓاطل ٖٞ

 ٚاياطب١ٝ.  ٚاجلٓٛب١ٝ

ٜٗسف اي ْاَض إىل جڀٜٛط ٚ ػني ٚجٛفو اخلسَاد ايكع١ٝ 

ٚا٫ضجكالا٤ جبٛزجٗالا نُالا أٚنالالػ ز. خايالس ايفٗٝالس. َٚالٔ ايٛانالالػ إٔ       

كالال١ عالالٔ ططٜالالل   دٜڀُالالػ إىل  كٝالالل أٖسافالال٘ عالال  اخلك  اي ْالالاَض 

إْؿالالا٤ ؾالالطناد خالالسَاد ٚجالال َني ظهَٛٝالال١ َالالٔ شٗالال١ َٚؿالالاضن١   

ايكڀالالالالاع اخلالالالالام َالالالالٔ ْاظٝالالالال١ أخالالالالط٣. ٜٚحعالالالالٍٛ زٚض ايالالالالٛظاض٠ إىل     

 إخل. ...ايحدڀٝو ٚاٱؾطاف ٚاحلٛن١ُ

صلابٝال١ َالع   اٱ اد حو اخلٖٚٓا جطاٚز ايةعض املداٚف  َٓٗا 

ا ّ ظالسٽ ايحال َني ايكالعٞ ايالصٟ ٜكالسٿ    خسَاد ايكڀاع اخلام  َٚٓٗا 

حالالو  ٖٚالالصٙ ٫ جهفالالٞ يًعًُٝالالاد    أيالاله ضٜالالاٍ ٫  111أعًالال٢ قالالسضٙ  

٢ إٔ ٜكالّٛ  طيځال َرالٌ ظضاعال١ ايهةالس أٚ حوٖالا  يهالٔ املڂ       ايهةو٠
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ايڀُ ْٝٓالال١ َالالٔ ٖالالصٙ  اٱؾالالطاف ٚؾالالطن١ ايحالال َني احلهَٛٝالال١ بةالالزٿ 

 ايٓاظ١ٝ.

ل يكڀاعالالالالاد كٿالالالالبًالالالالك دلُالالالالٛع َالالالالا خٴ   0103ٚيف َٛاظْالالالال١ 

ًَٝالالاض ضٜالالاٍ    010ايكالالع١ٝ ٚايحُٓٝالال١ ا٫شحُاعٝالال١ سلالالٛ    اخلالالسَاد

ًَٝالالالاض ملةالالالازضاد  كٝالالالل ايط٩ٜالالال١ ايػالالالعٛز١ٜ     1111 سلالالالٛ َحهالالال١ُٓڄ

َٴ 0161 ٘ يف قػالالِ َٓالال٘ ٛشٻالال  ٖالالصا املةًالالك املطقالالٛز يحعكٝالالل ايط٩ٜالال١ 

ٱْؿالالالا٤ "ؾالالالالالطن١ ٚطٓٝالالالالال١ قابهالالالالال١  متحًالالالالالو مخالالالالالؼ ؾالالالالالطناد   

ز جحٛيالالال٢ اٱؾالالالطاف عًالالال٢  ا  ةٝالالالالالالال١ُ عًالالالال٢ املٓاطالالالل شاطافٝالالالٽ كػٻَٴ

ُټ عالالالالالاد قعٝالالالالال١ َحهاًَالالالالال١ فالالالالالٞ شاطافٝحٗالالالالالا احملالالالالالسز٠ حلٝالالالالالٔ ي

ُټ ٛٿعالاد بؿالهٌ ناَالالٌ  ٚبايحايالالٞ جٴ  اغالحك٬ٍ ٖالصٙ ايحص هلالالا إيالال٢   ع

 َٓظُالاد ضعاٜال١ َحهاًَال١.

ُټٜٚٴ الالالالع ايكعالالالالٞ أْالالالال٘ ؾالالالالةه١ َحهاًَالالالال١ َالالالالٔ      ككالالالالس بايحص

حالالالالالالٞ جؿالالالالالالٌُ ايعٝالالالالالالازاد ا٭ٚيٝالالالالال١  َالالالالالالٞ خسَالالالالالالاد ايطعاٜالالالالالال١ ايكسٿَٴ

ٚاملػحؿالفٝاد ٚاملالالسٕ ايڀةٝالال١  ٚختهالالع ٱزاض٠ ٖٝالالهٌ َ٪غػالالٞ.      

ٜٚحالالالالالِ جؿالالالالالهٌٝ ٖالالالالالصٙ ايحصُعالالالالالاد بٓالالالالالا٤ عًالالالالال٢ املطافالالالالالل املحاظالالالالال١ 

ٚايةٝاْالاد ايػالها١ْٝ اخلاقالال١ بالالهٌ َٓڀكالال١. ظٝالالز جحٛيالال٢ إزاض٠      

ايحالالالٞ  ايحؿالالالاٌٝجكسٜالالالِ اخلالالسَاد ايڀةٝالالال١  ٚايكٝالالالاّ  ٗالالالاّ اٱزاض٠ ٚ

 ا.زٖالا ايؿالطن١ احلهَٛٝال١ َػالحكةًڄعسٿجٴ

فهط٠ ايحصُعاد َػحٛظا٠ َٔ يطب١ ْاشع١ يف نٓسا بسأد 

جٗالالالا يف غالالالٗٛي١  آَالالالص جػالالالعٝٓٝاد ايكالالالطٕ املانالالالٞ  ٚيًالالالخ إصلابٝ    

ٚظٜاز٠   ٚا٫غحفاز٠ املراي١ٝ َٔ ايهٛازض ايكع١ٝ  ظطن١ املطٜض

 . إخل .َكاعس ايحسضٜت ٚنفا٠٤ ايةعز ايعًُٞ..

بٝالالس إٔ شاْالالت ايحُٜٛالالٌ يالالٝؼ ٚانالالعٶا ٜٚٓعالالٛ يف ايالالاٙ ايٓظالالاّ  

ّ ٜكالالالسٿ ٟا٭َطٜهالالالٞ ٖٚالالالٛ َاالالالاٜط يًٓظالالالاّ ايكالالالعٞ ايهٓالالالسٟ ايالالالص  
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ْٶالال    Billing Systemٜٚكالالّٛ عًالال٢ ْظالالاّ ايفالالٛاجو ا    اخسَاجالال٘ دلا

 ظٝالالالز جالالالسفع ٚظاض٠ ايكالالالع١ ايهٓسٜالالال١ جهالالالايٝه ايعالالال٬ط. ٚشالالالسٜطٷ   

ٕٻ ٖٚالٛ    ٕٛ ْػال١ُ ًَٝال  61عسز غهإ نٓسا ٜةًك سلالٛ   بايصنط أ

َكاضث يعسز ايػهإ يف ايػالعٛز١ٜ  يهالٔ َٝعاْٝال١ ٚظاض٠ ايكالع١     

 ايهٓس١ٜ جةًك أنرط َٔ ذ٬ذ١ أنعاف َرًٝحٗا ايػعٛز١ٜ.

الالالالالالط اي ْاَالالالالالالض ايحاڀٝالالالالالال١ ايكعٝالالالالالال١  ٜٚؿالالالالو ايالالالالسيٌٝ إىل: "ٜٛفِّ

ٗٿايؿالالالالا١ًَ اداْٝالالالال١ ايحالالالالٞ جٴ  ٌ ظكالالالالٍٛ عٝالالالالع ف٦الالالالاد ادحُالالالالع  ػالالالال

عًالالالالال٢ خسَالالالالالاد ايطعاٜالالالالال١ ايكعٝالالالالال١ اي٬ظَالالالالال١ ٚقالالالالالخ      ايػالالالالالعٛزٟ 

و املػالالالحفٝس إيالالال٢   احلاشالال١ إيٝٗالالا جبالالٛز٠ ٚفعايٝالال١ عايٝالال١ زٕٚ جعالالالطټ 

ّ اي ْاَالالالض ظعَالالال١ َٓافالالالع ٚانعالالال١     كالالالسٿ ظٝالالز ٜٴ  أٟ َؿالالك١ َايٝالال١

ٚأغاغالال١ٝ. نُالالا ٜعڀالالٞ اخلٝالاض يح َٝالالٔ إنافالالٞ اخحٝالالاضٟ ٜعڀالالٞ     

ػالحفٝس َعاٜالا رلحًفالال١ َكابالالٌ ضغالالّٛ إنافٝالال١ ٜحعًُٗالالا ايفالالطز أٚ       امل

ػ املالالالس٣ ايالالالصٟ جؿالالالًُ٘  ٛنٿالالاليهالالالٔ ايالالالسيٌٝ ٫ ٜٴ ؛قاظالالالالالت ايعُالالالالالٌ"

خالالط ٜهالالطث َرًڄالالا يف اخلالالسَاد   آاخلالالسَاد ا٭غاغالال١ٝ. َٚالالٔ شاْالالت  

   ٟ ٖالصا    ا٫خحٝاض١ٜ املسفٛع١ ايرُٔ ٖٛ "عًُٝالاد ايحصُٝالٌ". يف ْظالط

 فكٌٝ.اجلاْت ةاش١ إىل جٛنٝػ ٚج

ٜؿالالو ايالالسيٌٝ إىل أُٖٝالال١ جععٜالالع ايػالال١َ٬ املطٚضٜالال١  ٜٚالالط٣    

 ايحاي١ٝ: ١أْٗا جعهؼ اجلٛاْت اير٬ذ

 ايٛفٝاد.-0

 قاباد ٚاحلٛازس.اٱ-0

 اْحؿاض ا٫ْحٗاناد ااملدايفاد  اخلڀو٠.-6

ٚصلعالٌ    اٱغالياجٝصٞ ايطابالع   اهلالسفٳ  املطٚض١ٜځ ايػ١َ٬ځ طعحةٹٜٚٳ

ا٭ْظُالالالال١ ٚايًٛا٥الالالالػ املطٚضٜالالالال١ جلعالالالالٌ  ا٭ٚىل: "جڀٜٛالالالالط ؛يالال٘ َةالالازضجني
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ايعكٛبالالالالالاد أنرالالالالالط فاعًٝالالالالال١ فالالالالالٞ ا٫يحالالالالالعاّ بايٓظالالالالالاّ"  ٚايراْٝالالال١:     

ٜٚٓالالالٝو  ."َةالالالازض٠ غالالال١َ٬ ايڀالالالطم يحكًٝالالالٌ ٚفٝالالالاد ظالالالٛازس ايػالالالو"    

ٚايراْٝالال١   إزاض٠ املالالطٚض - َػالال٪ٚي١ٝ جڀةٝالالل ا٭ٚىل بالالٛظاض٠ ايساخًٝالال١

   بٛظاض٠ ايٓكٌ.                        

. ٚ كالس  اًَٝالاضٶ  00ض ايحهًف١ املاي١ٝ حلالٛازس ايڀالطم بالال    جٴكسٻ

ّ  ؾالدلڈ  7111ظٛازس املالطٚض   َٳال    يف ايعالا ٛا غالاع١  ٛفچال ٔ جٴٖٚال٪٤٫ 

 ٢1111 قطابال١ ايالال   حالٛفځ ْال٘ ٜٴ أٚيف زضاغال١ اغحككالا١ٝ٥ جالةني    . احلالسس 

ؾدل خ٬ٍ أغةٛعني شطا٤ َهاعفاد احلٛازس. ٚجؿاٌ ظالٛازس  

 ايڀٛاض٨.   % َٔ أقػا01ّاملطٚض َا ٜكاضث 

ٚجؿالالالالالالو بعالالالالالالض اٱظكالالالالالالا٥ٝاد إىل اشلفالالالالالالاو يف ايٛفٝالالالالالالاد  

يف  3160شلفانٶالالا َالالٔ  اإش غالالصًخ أعالالساز ايٛفٝالالاد    قالالابادٚاٱ

ٖالالالالال  فُٝالالالالالا  0163ٚفالالالالا٠ يف  ظايالالالالال١  3101ٖالالالالال إىل  0161عالالالالاّ  

ٖالالالالال إىل 0161  يف 671001اشلفهالالالخ أعالالالالساز اٱقالالالاباد َالالالالٔ   

ٖالالالالال. ٜٚٴعالالالالع٣ ٖالالالالصا إىل اضجفالالالالاع قُٝالالالال١      0163يف عالالالالاّ  611001

ٚإىل غالالطع١    ع يف اغالالحدساّ غالالاٖط َالالٔ ْاظٝالال١   د ٚايحٛغټالال اياطاَالالا

َالالٔ ْاظٝالال١   ٔ َػالالح٣ٛ شٛزجٗالالا ٚ ػټالال جكالالسِٜ اخلالالسَاد اٱغالالعاف١ٝ  

 .أخط٣

َٴ ٚزعالٛد    طٶا بسضش١ نةو٠ككٿإ٫ إْين أض٣ إٔ املطٚض َا ظاٍ 

ٚأزعالالٛ إىل بطْالالاَض ٚطالالين جؿالاليى فٝالال٘ إزاض٠ املالالطٚض ٚٚظاض٠ ايكالالع١   

ٞ ابحالسا٤ٶ َالٔ املالساضؽ  ٚجڀالٜٛط     ٚٚظاض٠ اٱع٬ّ ٚحوٖا يٓؿالط ايالٛع  

جڀةٝالل املدايفال١   يف أْظ١ُ املطٚض  ٚجالةين فًػالف١ احلالعّ  ٚايػالطع١     

فالطاز ادحُالع   أٚا٫غحعا١ْ جبٗاظ َٔ   بسيڄا َٔ جاًٝ  قُٝحٗا املاي١ٝ

بٓظالالاّ ايالالسٚاّ اجلع٥الالٞ أٚ املهافالال د يطقالالس املدايفالالاد ٜٚهالالٕٛ       

 ضزٜفڄا يًُطٚض.
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و فٝالالالال٘ إٔ ض٩ٜالالالال١ ممالالالالا ٫ ؾالالالال بببببد د. اجلبببباسي الشبببببيكي:وعكَّ

جهالالالُٓخ خڀالالال١ ٚانالالالع١ جػالالالحٗسف ْكًالالال١ ْٛعٝالالال١    0161املًُهالالال١ 

فٝٗا اخلسَاد ايكالع١ٝ  ظٝالز غالٝحِ  ٜٛالٌ      جلُٝع اخلسَاد  ا

أزا٤ ٚظاض٠ ايكالالع١ إىل ْظالالاّ ايؿالالطناد نالالُٔ خڀالال١ خلكدكالال١     

ايكڀالالاع ايكالالعٞ  ةٝالالز جٴفكالالٌ املػحؿالالفٝاد ٚاملطانالالع ايكالالع١ٝ   

ؼ عًالال٢ أغالالؼ عالالٔ ايالالٛظاض٠ ٚجحعالالٍٛ إىل ؾالالطناد ظهَٛٝالال١ جحٓالالاف 

اجلالالٛز٠ ٚايهفالالا٠٤ اٱْحاشٝالال١  ٜٚكحكالالط زٚض ايالالٛظاض٠ عًالال٢ ايحٓظالالِٝ    

 ٚاٱؾطاف ٚاملحابع١.

م ايسٚيالالال١ عًالالال٢ َكالالالًع١ عٝالالالع   طٵظٳالالاليف َٚالالالع ذكحٓالالالا عٝعٶالالالا  

٘ قالالالالس ٜٴدؿالالالال٢ َالالالالٔ ْحا٥صالالالال٘    َٛاطٓٝٗالالالالا إ٫ إٔ َرالالالالٌ ٖالالالالصا ايحٛشټالالالال   

َهاْالالالاد  ٚاْعهاغالالالاج٘ عًالالال٢ ايف٦الالالاد شاد ايالالالسخٌ احملالالالسٚز ٚاٱ    

ُٝٓاد يف ٖصا اجلاْت جٴفٝس ب ْ٘ غٝحِ إْؿالا٤  ايةػٝڀ١  يهٔ ايحڀ

بطْاَض ايهُإ ايكالعٞ ٚؾالطا٤ اخلالسَاد ايكالع١ٝ ايحابعال١ يالٛظاض٠       

ايكالالع١ ٚفكڄالالا ٭غالالايٝت ايؿالالطا٤ اٱغالالياجٝصٞ ايالالت جهالالُٔ جالالٛفو       

احلٛافع اي٬ظ١َ يحكسِٜ خس١َ عاي١ٝ اجلالٛز٠ بالسٕٚ  ُٝالٌ املالٛاطٔ     

 أٟ جهايٝه إناف١ٝ.

ٛټيٝالال١ ٖالالٛ جطنٝعٖالالا   يف ٖالالصٙ ايٓظالالط ٚممالالا ٜٴًفٹالالخ  ايالال اَض ايحع

عًالال٢ َفٗالالّٛ ايٛقاٜالال١ نالالُٔ َٓظَٛالال١ َحهاًَالال١ َالالع اجلٗالالاد شاد        

ايع٬قالال١ املطجةڀالال١ جبالالٛز٠ احلٝالالا٠ ٚظطنالال١ ايٓالالاؽ ٚأمنالالال ظٝالالاجِٗ     

نالالصيو ايينٝالالع ٚٚحالالصا٥ِٗ ايػالالًِٝ ٚايػالال١َ٬ املطٚضٜالال١ ٚحوٖالالا   

ع٢ً جڀٜٛط ايطعا١ٜ ايكع١ٝ ا٭ٚي١ٝ باعحةاضٖا خو ايسفاع ايكعٞ 

ٚباعحةاضٖالا قٓالالا٠ ايالطبو َالالع املالٛاطٔ يالالٝؼ يف جكالسِٜ ايعالال٬ط       ا٭ٍٚ

ٚايحعٌٜٛ يًُػحؿفٝاد ايعا١َ أٚ ايحدككال١ٝ فعػالت  ٚيهالٔ يف    
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ط ايحركٝالالاله ٚايحٛعٝالالال١ ب غالالالايٝت احلٝالالالا٠ ايكالالالع١ٝ ايػالالال١ًُٝ يف     ؿٵالالالْٳ

 ا٭ظٝا٤ ٚاملساضؽ ٚحوٖا َٔ َ٪غػاد َٚٓظُاد ادحُع.

ٝٴ  ط عًالالال٢ ٛفِّنُالالالا إٔ إْؿالالالا٤ ادُعالالالاد ايڀةٝالالال١ املحهاًَالالال١ غالالال

 ٜٛالال٘ جًالالو   ملالالا ؛َالالٔ أعةالالا٤ ايحٓكالالٌ ٚا٫ظزٚاشٝالال١   املالالٛطٓني ايهالالروٳ 

ادُعاد َٔ خسَاد ايطعا١ٜ ايكع١ٝ ا٭ٚي١ٝ ٚاملػحؿفٝاد ايعا١َ 

 ٚاخلسَاد ايحدكك١ٝ.

ٛټٍ غالالالوجهع عًالالال٢ ذ٬ذالالال١ عٓاقالالالط    ٚاخل٬قالالال١ إٔ ٖالالالصا ايحعالالال

ُٴ  ُٴ  ُالالالالال١ظِّٓض٥ٝػالالالالال١ٝ: ٚظاض٠ ايكالالالالالع١ ن َالالالالال١ كسٿٚايؿالالالالالطناد ن

ُٴ    يًدالالالسَاد ٛٿٚؾالالالطناد ايحالالال َني ايٛطٓٝالالال١ ن يالالال١. ٚغالالالٝهٕٛ  ُ

املالالٛاطٔ يف ْٗاٜالال١ ا٭َالالط ٖالالٛ املڂػالالحفٝس ا٭ٍٚ َالالٔ شالالٛز٠ اخلالالسَاد        

ايكالالع١ٝ بعالالٕٛ ا . يهالالٔ زلالالاح جًالالو ايٓكًالال١ ايٓٛعٝالال١ ايهالالةو٠ يف    

ايعسٜالالس َالالٔ املحڀًةالالاد ايًٛشػالالح١ٝ    ايكڀالالاع ايكالالعٞ ٜػالالحًعّ جالالٛفوٳ  

د ٚا٭طالطاف شاد  ٚايحؿطٜعاد ٚايحٓظُٝاد اٱزاض١ٜ َع نٌ اجلٗالا 

َا ضلحاط َالٔ ايكالا٥ُني عًٝال٘ ايينٝالع عًال٢ ايفهالط       ٖٚٛ   ايع٬ق١

ؼ يٓظاّ قٟٛ َحني طٌٜٛ املالس٣ بعٝالسٶا عالٔ    اٱغياجٝصٞ ايصٟ ٜ٪غٿ

 دلطز ا٫ٖحُاّ باملٓصعاد اٯ١ْٝ ايػطٜع١.
 

 :املداخالت 

 :ٞٛټٍ ايكع   سٜاد أَاّ بطاَض ايحع

عالالض ايحعالالسٜاد  أؾالالاض أ. فٗالالس ايكاغالالِ إىل أْالال٘ ٜالالحعف  عًالال٢ ب  

املالالصنٛض٠ يف ٚضقالال١ ز. خايالالس ايفٗٝالالس  ٚايالالت شنالالط فٝٗالالا: اضجفالالاع       

َعالالالالس٫د ا٭َالالالالطاو املعَٓالالالال١ ٚاغالالالالحُطاض خڀالالالالٛض٠ جفؿالالالالٞ ا٭ٚب٦الالالال١    

عحُالاز  ٚا٭َطاو املعس١ٜ  جٓاَٞ املداطط يف املٓؿ د ايكالع١ٝ  ا٫ 
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املحعاٜالالس عًالال٢ ايهالالٛازض ا٭شٓةٝالال١ يف ظالالٌ جعاٜالالس املالالٛاطٓني املالال٪ًٖني  

ظزٜاز املحػاضع يف جهًف١ ايطعاٜال١ ايكالع١ٝ   ٌ  ا٫ايةاظرني عٔ ايعُ

ٖٚالالصٙ  ؛يف ٚقالالخ جٛاشالال٘ فٝالال٘ املًُهالال١  الالسٜاد اقحكالالاز١ٜ َحٓاَٝالال١    

 ىل َكاض١ْ بني فيجني بامل٪ؾطاد ٚاملس٣ ايعَين.إ حاط 

أض٣ إٔ أظالس ايحعالسٜاد املُٗال١ يف َالس٣ قةالٍٛ       ذاْٝال١  َٔ شٗال١  

َالالا بالالني  شٗا املالالٛاطٓني ٯيٝالالاد اخلسَالال١ ايكالالع١ٝ اجلسٜالالس٠  ٚجالالسضټ     

غحؿالالالاض٠ اهلاجفٝالالال١ َٚطاشعالالال١ طةٝالالالت ا٭غالالالط٠ ذالالالِ ا٫غحؿالالالاضٟ       ا٫

ٚنصيو املػحؿف٢ ايعاّ ٚاملػحؿف٢ ايحدككالٞ  ٚايحٓالِٜٛ طٜٛالٌ    

 املس٣ ٚاخلس١َ ايكع١ٝ املٓعي١ٝ.

ث بني شٗٛز ٚظاض٠ ايكالع١  ًحهاضٴي ٖٓاى  سٺ  َٚٔ ش١ٗ ذاير١

شٗالالٛز َهافعالال١ ايحالالسخني ٚعالال٬ط   :ٚاجلٗالالاد ا٭خالالط٣  َٚٓالال٘ َرًڄالالا 

 ٘عاطٝ٘  ٚظٛافع ١٦ٖٝ اييفٝ٘ بٛشٛزٙ ن ظس َه٬ُد اييفٝال َح

 ا يف املكاٖٞ ٚاملعػٌ .اَحُرًڄ

فٗالالس ايكاغالالِ يف  ٚشنالالطد ز. عالالةو بالالطُٖني أْٗالالا جحفالالل َالالع ز.  

ظالال٘ ٚيف ايحعالالسٜاد ايالالت شنطٖالالا. ٚأنالالافخ؛ بالالطأٟ إٔ أنالال       فڊ

ٛ   السٺ  ٛټٍ    Change managementإزاض٠ ايحاالٝو   ٖال يف بالطاَض ايحعال

زاض٠ ايحاالالٝو نالالُٔ ايهالالازض ايعاَالالٌ بايكڀالالاع ايكالالعٞ   ايكالالعٞ. فالالا

٫غالالُٝا إٔ   أقالالعت بهالالرو َالالٔ إزاض٠ ايحاالالٝو يالالس٣ َحًكالالٞ اخلسَالال١

ٛټٍ ايكالالعٞ ختالالطط عالالس٠ شٗالالاد ٚقڀاعالالاد َالالٔ زا٥الالط٠        بالالطاَض ايحعالال

باعالالاز٠ ضغالالِ ا٭زٚاض ٚايكالال٬ظٝاد   comfortable zoneا٭َالالإ 

ضأؽ ٖالصٙ  ٖٛ َحةع َٓص غٓني  ٚع٢ً  ل فًػف١ شسٜس٠ خ٬ف َافڃٚٳ

 اجلٗاد ٚظاض٠ ايكع١ ْفػٗا.

ٛټٍ ايكالالعٞ جطجهالالع بؿالالهٌ نالالةو ٚإشا ناْالالخ  بالالطاَض ايحعالال

َٶال     ٛټ   اع٢ً ايڀت ايٛقا٥ٞ ٚجععٜع ايكالع١ ٚشالٛز٠ احلٝالا٠ عُٛ ٍ ٚ ال
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َٴ  ّ جكًٝالالسٟ يًدسَالال١ إىل َؿالالطف عًالال٢ شالالٛز٠   كالالسٿٚظاض٠ ايكالالع١ َالالٔ 

كالالّٛ ٝٚا٫عحُالالاز بؿالالهٌ نالالةو عًالال٢ ايكڀالالاع اخلالالام ي     اخلسَالال١

ٖالالالٌ اجلٗالالالاد ايالالالت جعحالالال   ف جػالالالا٤ٍ: ؛سَاد ايكالالالع١ٝبحكالالالسِٜ اخلالالال

املطجهالالالعاد ا٭غاغالالال١ٝ يًحاالالالٝو أعالالال٬ٙ غحػالالالحصٝت يًحاالالالٝو املالالالطاز   

 يف كٝك٘ بٓفؼ ايػطع١ال َٚا ٖٞ رلاطط جفالاٚد اجلٗالاد املعٓٝال١    

 ا٫غحصاب١ يًحاٝوال

َالالٔ شاْةالالال٘ أٚنالالػ ز. خايالالالس ايفٗٝالالس إٔ َالالالا أؾالالاض يالالال٘ ز. فٗالالالس     

إزضاشٗالالا يف ايٛضقالال١  ايالالت  ٻ ظالالاد عًالال٢ ايحعالالسٜادايكاغالالِ َالالٔ  فڊ

َطشعٗالالالا ايالالالسيٌٝ ايحعطٜفالالالٞ اخلالالالام    ايط٥ٝػالالال١ٝ يكهالالال١ٝ ا٭غالالالةٛع

ٛټٍ ايالالٛطين يف ايكڀالالاع ايكالالعٞ ايالالصٟ أعسجالال٘ ٚظاض٠        ب ْالالاَض ايحعالال

ايكع١ ْٚؿطج٘ ع٢ً َٛقعٗالا اٱيهيْٚالٞ. ٚيف ضأٜالٞ ٖالٞ  السٜاد      

َالا  ٖٚالٛ    َٓڀك١ٝ يٛشٛز املحاواد ايكالع١ٝ املحػالاضع١ يف دلحُعٓالا   

ط املكَٛاد ايالت  ًت أ١ُٖٝ ايحڀةٝل ايفعًٞ يً ْاَض يف ظاٍ جٛفڊٜحڀ

 جػاعس ع٢ً شيو يحصيٌٝ َرٌ ٖصا ايٓٛع َٔ ايحعسٜاد.

 :خسَاد ايح َني ايكعٞ ٚجعُُٝ٘ ع٢ً ف٦اد ادحُع 

يف َساخًحٗا جػا٤يخ ز. ٚفا٤ طٝة١: َح٢ ْحٛقع جعُالِٝ ايحال َني   

ادحُالعال   ايكعٞ َٔ املطنع ايالٛطين املالصنٛض عًال٢ عٝالع ف٦الاد     

  إٔ ْكالالالةػ َرالالالٌ ايةالالالٓـ َالالالاضى ايالالالصٟ اجةعٓالالالاٙ انٓالالالسا       عٓالالال٢

ٝٽالالالال اٜٚهالالالٕٛ ايعالالالال٬ط َحالالالالٛفطٶ  جلُٝالالالالع ا٭فالالالالطازال َٚالالالالا َالالالالس٣  اٚدلاْ

َعالالطفحهِ أٚ ؾالالعٛضنِ باَهاْٝالال١ زلالالاح فهالالط٠ اخلكدكالال١ يف  

 ١ايكع١ يسٜٓاال ٌٖٚ ٜحٛفط أٚ صلطٟ ايعٌُ ع٢ً جٓظِٝ إزاضٟ أٚ آيٝ

ٛقالالع إؾالالطافٗا عًالال٢ ايكالالع١    حغالال١ًٗ يالالطبو اجلٗالالاد ايالالر٬س ايالالت ٜٴ   

ّ اخلالالالسَاد   َػالالالحكةًڄا اٚظاض٠ ايكالالالع١  ٚايؿالالالطناد ايالالالت جكالالالسٿ    
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ٚؾطناد ايح َني ال أخوٶا؛ ٌٖ ميهٔ بايفعٌ جڀالٜٛط ٖالصٙ ايط٩ٜال١    

ايڀُٛظالال١ بٗالالصٙ املٝعاْٝالال١ال ٚظػالالت عًُالالٞ املحٛانالالع َٝعاْٝالال١ نٓالالسا   

نالالط يف شٴ نُالالاا أنالالعاف 6يًكالالع١ جفالالٛم َٝعاْٝحٓالالا بالال نرط َالالٔ   

 ايحعكٝت .

ٛٸ أشابالالخ ز إٔ ايحالال َني ايكالالعٞ صلالالطٟ   ضٴ. عالالةو بالالطُٖني؛ أجكالال

ٝٽالال ا  ٚإصلالالاز ْكڀالال١ جالالٛاظٕ يُالالع بالالني طُالالٛح َحًكالالٞ  ايعُالالٌ عًٝالال٘ ظاي

ع٬ط دلاْٞ ع٢ً أعًال٢ َعالاٜو اجلالٛز٠.    يف اخلس١َ اسلٔ  ٚاملحُرٌ 

ٛټٍ َالالٔ اخلكدكالال١ ٚاملهاغالالت ايالالت       بالالنيَالالا ٚ طُالالٛح ض٩ٜالال١ ايحعالال

نال  يف ٖالصا   ميهٔ إٔ  ككٗا ؾطناد ايح َني ٖالٛ ايحعالسٟ ا٭  

ِ شيالالو عٓالالس ًڃالالٚعٹ  اَحالال٢ غالالٝٓڀًلال أضشالالٛ إٔ ٜهالالٕٛ قطٜةٶالال   احملالالٛض

ضبالٞ. يهالالٔ ا٭ٖالالِ بالالطأٟ ٖالالٛ ا٭خالالص بالالطأٟ املػالالحفٝسٜٔ َالالٔ اخلسَالال١  

ٛټٍ.  ضِٖ َٚس٣ ضناِٖٚنٝف١ٝ جكٛټ  فِٗ قة١ً ٖصا ايحع

َالالٔ شاْةٗالالا جحٛقالالع ز. اجلالالاظٟ ايؿالالةٝهٞ إٔ ٜؿالالٌُ ايحالال َني       

  ٓٛاد ا٭ضبالالالع ايكازَالالال١ػالالالايايكالالعٞ عٝالالالع ف٦الالالاد ادحُالالالع خالال٬ٍ   

ٚغٝاڀٞ ناف١ ا٭َطاو املع١َٓ ٚنافال١ أْالٛاع ع٬شالاد ا٭غالٓإ     

ظفظٓالالا ا  عٝعٶالالا َالالٔ نالالٌ َالالطو    ٚنالالصيو ظضاعالالاد ا٭عهالالا٤

 ٚغ٤ٛ.

ٟ  _ اخلكدكالالال١ يف ايكالالالع١  غالالاليفع َالالالٔ   _ َالالالٔ ٚشٗالالال١ ْظالالالط

ّ َالالٔ  ٭ْٗالالا غالالحٴكسٻ  ؛َالال١ يًُالالٛاطٓني سٻَػالالح٣ٛ جكالالسِٜ اخلالالسَاد املك  

ْفالالؼ غالالححهفٌ ؾالالطناد ايحالال َني  ٚيف ايٛقالالخ   خالال٬ٍ ؾالالطناد

 بايسفع عٔ املٛاطٔ.

نُالالا شالالا٤ يف َكابًالال١ ٚظٜالالط ايكالالع١ يف ضٚجاْالالا خًٝصٝالال١  فالالإ    

ٖٓالالاى إزاض٠ َٛظالالس٠ غحؿالالطف عًالال٢ جٓػالالٝل ٚجٓظالالِٝ عُالالٌ اجلٗالالاد    

 ٚشٗاد ايحٌُٜٛ.  ٚايؿطناد  ايكع١ :اير٬س
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ٌټ      عًډ  انالروٶ  ل ز. خايس ايطزٜعالإ بال ٕ ايحال َني ايكالعٞ قالس ضلال

أْا فكو أغ ٍ عالٔ نةالاض ايػالٔ ٚططٜكال١ جال َِٝٓٗ      َٔ املؿه٬د. 

فٗالِ أنرالط ف٦ال١ َعطنال١ يٮَالطاو  ٚبايحالايٞ قالس جهالٕٛ           اقعٝٽ

عاَالٌ  ظاشحِٗ يًطعاٜال١ ايكالع١ٝ أنرالط َالٔ ايف٦الاد ا٭خالط٣. ٖٚالٌ ٜٴ       

 اجلُٝع ع٢ً قسّ املػاٚا٠ أّ إٔ ٖٓاى ؾطا٥ػ غعط١ٜ يهٌ ف١٦ال

اى يف ٖصا ايػٝام شنطد ز. عةو بالطُٖني َالٔ املعًالّٛ إٔ ٖٓال    

ٛټٍ ايكالعٞ       ٖٛ رلڀډ بني َا افطقڄ و يال٘ عًال٢ ايالٛضم اندڀال١ ايحعال

ا٭غالال١ً٦ فيالالصا  ؛يف ايالالسيٌٝ أعالال٬ٙ  ٚبالالني ايحڀةٝالالل عًالال٢ أضو ايٛاقالالع  

ايالالت ططظٗالالا ز. خايالالس جٴػالالاعس يف جكًالالٝل ٖالالصا ايفالالاضم. ٚأْالالا أٜهٶالالا   

عًال٢ غالةٌٝ    _ ايةٓٛى ٚؾطناد جكػالٝو ايػالٝاضاد   إش إٕ أجػا٤ٍ 

نةالاض ايػالٔ ٚاملحكاعالسٜٔ َالٔ خالسَاجٗا      جػالحرين   _ املراٍ ٫ احلكط

 ٚأضشٛ إٔ ٫ ٜٓػعت شيو ع٢ً ايطعا١ٜ ايكع١ٝ املػحكة١ًٝ.    اظايٝٽ

   ٕ ٖالٌ ٜهالٕٛ ايحال َني َػالڀط٠      :أٜهٶا جػالا٤ٍ ز. خايالس ايطزٜعالا

غالالعاض جالالٓعهؼ يف ا٭ افٝالال٘ جفاٚجٶالالإٔ ّ أل عًالال٢ اجلُٝالالع ڀةٻالالٚاظالالس٠ جٴ

 :٤ طٝةال١ ز. ٚفالا  ع٢ً ططٜك١ جكسِٜ اخلس١َ ايكع١ٝال نُالا جػالا٤يخ  

اشا ْٴػابل َالٔ أشالٌ   ُفً  إشا نإ غٝٓػعت ع٢ً ايطعا١ٜ ايكع١ٝ

 ظٜاز٠ ايعُط املحٛقع يٲْػإ ايػعٛزٟال

ٔ ٜعطف٘ ظكٝكح٘ أؾاض ز. فٗس ايٝعٝا إىل إٔ ايح َني ايكعٞ ملځ

يٝؼ نُا قس ٜةسٚ يهالرو َالٔ ايٓالاؽ أْال٘ املال٬ش اٯَالٔ يًدالسَاد        

 ايكع١ٝ.

غ املٗٓالالال١ َالالالٔ  فالالالطٿٝالالال١ ٜٴىل ع٬قالالال١ َايإ ٜٛالالالٌ اخلسَالالال١ ايڀةٝالالال١  

أبعازٖالالالالا اٱْػالالالالا١ْٝ  ٚايحصالالالالاضث ايٓاشعالالالال١ يف  ٜٛالالالالٌ اخلالالالالسَاد   

ٔ  ايكع١ٝ احله١َٝٛ املكسٻ   ىل ع٬قال١ ج َٝٓٝال١ ْاشعال١   إ َال١ يًُالٛاط
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ا ظػالالت عًُالالٞ. ٚ الالسٜاد ايحالال َني ايكالالعٞ نالالرو٠     ذلالالسٚز٠ شالالسٽ 

 ا  َٚٔ أبطظٖا:شسٽٶ

 جهايٝه ايح َني ايهد١ُ.-0

ٝٽا ٚفٓٝٽبؿطٜٽ ايعاي١ٝ ا٫ظحٝاشاد -0 ا يًُطاشعال١ ٚاملحابعال١   ا َٚٗٓ

 ملڀايةاد ؾطناد ايح َني  

 .ايڀ  ايح َني يكٓاع١ ايكا٥ِ ا٫ظحهاض -6

 اخلالالسَاد جكالالسِٜ يف ايع٬قالال١ َرًالالز بالالني ايع٬قالال١ قالالٝاح١ -1

   .ّ اخلس١َ كسٿَٴ  ؾطن١ ايح َنياخلس١َ   زافعا ايڀة١ٝ

 .ادحُع١ٝ ايح َني ذكاف١ -1

ٕ إظٝالالز   اب ْٗالالا فعًڄالالا ْكالالال َُٗالال١ شالالسٽ كالالخ ز. ٚفالالا٤ طٝةالال١ عًډ

َني ايكالعٞ ايالصٟ    ايحٛاظٕ بني املاٍ ٚاٱْػالا١ْٝ عًُٝال١ قالعة١. ٚايحال    

بالالالٌ َُٗالالالا نالالالإ   ْالالالسفع مثٓالالال٘ اٯٕ بالالالاٯ٫ف ٫ زلالالالسٙ َالالال٬شٶا آَٓٶالالالا

َػح٣ٛ ايح َني جؿعط بايصٍ أظٝاْٶا يف احلكٍٛ ع٢ً املٛافكاد َالٔ  

 ايؿطناد ٱشطا٤ فعٛقاد نطٚض١ٜ.

  ٍٛٛټٍ ايكعٞ:٬َظظاد ظ  َٛنٛع بطاَض ايحع

شٖت ز. خايس ايطزٜعإ إىل إٔ يسٜال٘ دلُٛعال١ َالٔ امل٬ظظالاد     

ٛټٍ ايكعٞ:  ظٍٛ َٛنٛع بطاَض ايحع

 َالالٔ ٪٧امل٬ظظالال١ ا٭ٚىل: ٜػالالحًٗو ايكڀالالاع ايكالالعٞ سلالالٛ   -

٪خالالالص بعالالالني ا٫عحةالالالاض إٔ ايعالالال٬ط يف املًُهالالال١     ٜٚٴ. ايعاَالالال١ املٝعاْٝالالال١

طانع احلهَٛٝال١  ٖٚالٛ َالا    يًُٛاطٓني دلاْٞ يف املػحؿفٝاد ٚامل

ٝٽالال ٦ٶالالاٌ عةؿالالهِّٜٴ بالالٌ ٚقالالعٛب١ يف جكالالسِٜ اخلسَالال١.    عًالال٢ ايسٚيالال١ اَاي

 ا فٝٗا زٍٚ َحكسَال١   ٗا نرو َٔ ايسٍٚ جعاْٞ َٔ املؿه١ً ْفػ

 ٞ   ٫ٚ ٜٛشس ظًٍٛ هلصٙ املؿه١ً ض ا إ٫ َٔ خ٬ٍ ايح َني ايكالع
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ٚجحعُالٌ    َالٔ جهًفال١ ايعال٬ط    ابػالٝڀڄ  اةٝز ٜحعُالٌ املالٛاطٔ شالع٤ٶ   

عًالال٢ إٔ ٜهالالٕٛ ٖٓالالاى ااٜالال١ يًُالالٛاطٔ َالالٔ   ايسٚيالال١ اجلالالع٤ اٯخالالط

َالالا ٜػالالالحٛشت إٔ جهالالالٕٛ ؾالالالطٚل  ٖٚالالالٛ شؿالالع ؾالالالطناد ايحالالال َني؛  

 يٝعالالطف املالٛاطٔ َالالاشا ٜاڀالالٞ ايحال َني َٚالالا ايالالصٟ ٫   ايحال َني ٚانالالع١ڄ 

ٜكالالٍٛ قالالسٜل ٜعُالالٌ يف ايحالال َني: "عٓالالسَا جطٜالالس   ٜاڀٝالال٘. ٚنكاعالالس٠

٘  فاظطم ع٢ً َعطفال١ َالا ٫ مي    ؾطا٤ بٛيٝك١ ج َني   هالٔ جاڀٝحال

 فٗصا ٜػاعسى أنرط".

فاليو  امل٬ظظ١ ايرا١ْٝ: َطانع ايطعا١ٜ ايكع١ٝ ا٭ٚي١ٝ ٜٴ-

ٌٻ ِ بهالالالالٛازض سعٳعًالالالال٢ إٔ جٴالالالال  دلاْٝالالالال١ أٚ بطغالالالالّٛ بػالالالالٝڀ١ إٔ جظالالالال

ٚيٗٝعاد َٓاغة١ ٚناف١ٝ جاالين عالٔ جلال٤ٛ املالطٜض يًُػحؿالفٝاد      

ايعا١َ َع إيعاّ غهإ احلٞ بايحػصٌٝ بٗا نُالا جفعالٌ بطٜڀاْٝالا.    

ٝٴ إشالالالطا٤ ٌٸ ه عالالالٔ ايسٚيالالال١ ايهالالالروٳدفِّنٗالالالصا غالالال َؿالالاله٬د  ٚضلالالال

 ؽ ايعٝازاد اخلاضش١ٝ باملطن٢ يف املػحؿفٝاد ايعا١َ.جهسټ

يف قالالالالالالطف ا٭زٜٚالالالالالال١  امل٬ظظالالالالالال١ ايرايرالالالالالال١: ٖٓالالالالالالاى ٖالالالالالالسضٷ-

ٌٻ  ٚاغالالحدساَٗا ط بڀالالطم َةحهالالط٠ يف اجلٗالالاد املػالال٪ٚي١ جفهِّالال ٚيعالال

قالالالطف ا٭زٜٚالالال١ ايهالالالطٚض١ٜ فكالالالو  ٫ٚ َالالالاْع َالالالٔ ايًصالالال٤ٛ يًڀالالالطم     

احلةالالٛث ٚجكالالسِٜ ايهُٝالال١   سميالال١ يف جكالالٓني قالالطف ا٭زٜٚالال١ اعالالسٸ  ايك

  َالالٔ املطنالال٢ قالالس ٫ ٜػالالحدسّ ناَالالٌ ايعالال٬ط    فهالالروٷ  املڀًٛبالال١ 

ٜٚهڀط يًحدًل َٓ٘ يف ايٓٗا١ٜ. ًٜعّ نالصيو نالةو غالعط ا٭زٜٚال١     

يف ا٭غالالالعاض َالالالٔ   فٗٓالالالاى جفالالالاٚد ظالالالازپ   يف ايكالالالٝسيٝاد ايحصاضٜالالال١ 

 َٚٔ َكٓع أز١ٜٚ إىل آخط. إىل أخط٣  قٝسي١ٝ

ع ايالالالٛعٞ ايكالالالعٞ عٓالالالس   فڃالالالامل٬ظظالالال١ ايطابعالالال١: نالالالطٚض٠ ضٳ  -

املالالٛاطٓني ظالالٍٛ أُٖٝالال١ اياالالصا٤ ايكالالعٞ ٚايطٜانالال١ بحالالٛفو أَالالانٔ    
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ناف١ٝ يًُؿٞ  ٚنالةو أْظُال١ املالطٚض بكالطا١َ َحٓاٖٝال١ يًحدفٝاله       

  ٚ ِٻ َالالٔ ظالالٛازس ايػالالو  َالالا  ٖٚالالٛ    خفالالض أعالالساز اٱقالالاباد   َالالٔ ذٳالال

 ٌ ناو ع٢ً املػحؿفٝاد ايعا١َ.ؿهِّٜٴ

اَػالال١: نالالطٚض٠ زعالالِ املػحؿالالفٝاد اخلاقالال١     امل٬ظظالال١ اخل-

بٓػالالت َعٝٓالال١  ٚ ٜٛالالٌ بعالالض املطنالال٢ إيٝٗالالا عٓالالس احلاشالال١ نالالُٔ      

 ايح َني احلهَٛٞ يًحدفٝه َٔ َعاْا٠ املػحؿفٝاد احله١َٝٛ.

ضٚاجالالالالت يف امل٬ظظالالالال١ ايػازغالالالال١: نالالالالطٚض٠ إعالالالالاز٠ ايٓظالالالالط   -

َٶالالا َالالٔ أطةالالا٤ ٚفٓالالٝني     ٚجكالالسِٜ   ايعالالاًَني يف ايكڀالالاع ايكالالعٞ عُٛ

بِٗ يًُػحؿالالفٝاد اخلاقالال١ أٚ َالالٔ جػالالطټ هلالالِ  الالسټَاطٜالالاد نافٝالال١ 

 اهلصط٠ إىل زٍٚ أخط٣.

أخالالالالالوٶا؛ ايعٝالالالالالازاد ايحعاْٚٝالالالالال١: يحفعٝالالالالالٌ ايكڀالالالالالاع ايرايالالالالالز  -

ٝٶالا   ااجلُعٝاد ايحعا١ْٝٚ  قس ٜهٕٛ َٔ املفٝالس شالسٽ   يف ا ايالحفهو ًَ

ةٝز ٜحِ ج غٝػٗا نصُعٝالاد    املػحؿفٝاد ٚايعٝازاد ايحعا١ْٝٚ

 كٛي١ يهٞ جػحُط.  َع اأضباظٶ كلجعا١ْٝٚ  

ٖٚالٛ    ايٓؿال ايحعاْٚٞ يف ايكڀاع ايكعٞ حو َٛشٛز عٓسْا

أْال٘ ٜالحِ ذلاضبال١ ايكڀالاع      ْؿال ْاشػ يف نرو َالٔ ايالسٍٚ. قالعٝػٷ   

ْٶالالا ةهالالِ     ز َكالالا  ايالالةعض  يهٓالالال٘ يف   ْالالال٘ ٜٗالالسٿ أايحعالالاْٚٞ أظٝا

٫ ا َٓاغالالةٶا يٮخالالص بالال٘ يف ايكڀالالاع ايكالالعٞ ًٚڋالالايٓٗاٜالال١ قالالس ٜهالالٕٛ ظ

 يطٜف١ٝ َٚسٕ ا٭ططاف. يف املٓاطل ا غُٝا

ٖصا ايٓٛع َٔ ايٓؿال ايحعاْٚٞ فاْال٘   يفٚإٔ ٜؿيى ايػهإ 

عِٖ عًالال٢ إزلاظالال٘. ٚأ٩نالالس أْالال٘ َالالٔ خالال٬ٍ اغحعطانالالٞ    ممالالا ضلفِّالال 

 ٍ فالالإ ٖالالصا ايٓؿالالال ْالالاشػ    يالالةعض ايحصالالاضث ايحعاْٚٝالال١ يف عالالس٠ زٚ

ضزٜفال١ يًحال َني ايكالعٞ  بالٌ ٜٚعٜالس َالٔ فالطم         اّ ظًٛيڄال ٜٚكالسٿ   اشسٽ

 ّ ايطعا١ٜ ايكع١ٝ.جلٗاد ايت جكسٿاملٓافػ١ بني ا



84

 –1029     
60 

امل٬ظظالال١ ايرايرالال١  كالالخ أ. فالالا٥ع٠ ايعصالالطٚف أْالال٘ فُٝالالا طلالاللټ  عًډ

 اٚجكٓٝٓٶال  ااخلاق١ باهلسض يف قطف ا٭ز١ٜٚ  ٜٴ٬ظال  إٔ ٖٓالاى جاالوٶ   

يف قالالطف ا٭زٜٚالال١ يف عٝالالع املػحؿالالفٝاد ايهالال ٣ ايحابعالال١ يالالٛظاض٠    

ُالٍٛ  ايكع١ أٚ يًكڀاعالاد ايعػالهط١ٜ ا٭خالط٣  ةٝالز أقالةػ املع     

ا  عالالسّ قالالطف ايعالال٬ط إ٫ ملالالس٠ ؾالالٗط أٚ ؾالالٗطٜٔ ظحالال٢ يالالٛ     ٝٽالالبالال٘ ظاي

ناْخ َطاشع١ ايڀةٝت بعس غح١ أؾٗط َع إعڀا٥ِٗ ٚقالف١ ٱعالاز٠   

 ٚشيو يعس٠ أغةاث: ؛جهطاض ايع٬ط

ايح نالالس َالالٔ اغالالح٬ّ عٝالالع املطنالال٢ ايعالال٬ط اخلالالام بٗالالِ    -

بالالسيڄا َالالٔ ايڀطٜكالال١ ايػالالابك١ باعڀالالا٤ َالالطٜض عالال٬ط ملالالس٠ غالالح١ أؾالالٗط   

 عصض جٛفو ْفؼ ايع٬ط ملطٜض آخط.فُٝا ٜح

ايح نالالالالس َالالالالٔ اخلڀالالالال١ ايع٬شٝالالالال١ يًُالالالالطٜض  ٚايالالالالت َالالالالٔ  -

املُهٔ إٔ جحاو بعالس اغالحدساّ ايعال٬ط يػالةت  ػػالٞ أٚ يٓحٝصال١       

 رلايف١ يحٛقعاد ايڀةٝت.

إٔ َعظالِ املػحؿالفٝاد    خكٛقٶاه ٖسض قطف ا٭ز١ٜٚ قڃٚٳ-

يالال٘ غالالحفاز٠ َالالٔ إضشالالاع املالالطٜض يٮزٜٚالال١ املكالالطٚف١      ٫ ميهٓٗالالا ا٫

 غابكڄا ٚت ٜػحدسَٗا خٛفڄا َٔ عسّ ظفظٗا بايڀطٜك١ ايكعٝع١.

ا َٚٓالص  ٝٽال أَا َالا طلالل ايٓكڀال١ اخلاَػال١ فٗالصا َعُالٍٛ بال٘ ظاي       

َعطفالال١ َةٓٝالال١ عًالال٢ ٖٚالالٞ   فالي٠ يٝػالالخ بايككالالو٠ ظػالالت َالالا أعالطف  

يطب١ ؾدك١ٝ  فعٓسَا ٫ ٜحٛفط غالطٜط يف املػحؿالف٢ احلهالَٛٞ    

ٜع ٜالحِ جٛشٝال٘ املالطٜض    ٚظاي١ املطٜض جػحسعٞ ايحسخٌ ايڀ  ايػالط 

ٱشالالطا٤ ايعًُٝالال١ ٚاٱقاَالال١  ؛ملػحؿالالف٢ خالالام ناحلةٝالالت  ٚاملٛاغالالا٠ 

 ع٢ً ظػاث ايسٚي١.

غالالحفاز٠ َالالٔ عالالسز َالٔ ا٭عهالالا٤ عالالٔ َالس٣ ا٫   ٚبايٓػالة١ ٱؾالالاض٠ 

خاق١ٝ ايصنا٤ ا٫قڀٓاعٞ ٚاغحرُاض ايحكٓٝاد احلسٜر١ يف جععٜالع  



84 

–1029  1021  
61 

ايحٛاقالالالٌ َالالالع املػالالالحفٝسٜٔ َالالالٔ خالالالسَاد ٚظاض٠ ايكالالالع١  ٚإجاظالالال١       

 ؛طقالال١ هلالالِ يًعكالالٍٛ عًالال٢ ا٫غحؿالالاضاد ايڀةٝالال١ َالالٔ املدحكالالني     ايف

أعًٓخ ٚظاض٠ ايكع١ عٔ جٛغٝع ْڀام خسَاجٗا يف ايڀت ا٫جكالايٞ  

بڀطح جڀةٝل اقع١  يحكالسِٜ ا٫غحؿالاضاد ايڀةٝال١ املط٥ٝال١  باجاظال١      

ًعكالٍٛ عًال٢ اغحؿالاض٠    يايفطق١ جلُٝع املٛاطٓني َٚالٔ أٟ َهالإ   

ٗٶالالا يٛشالال٘ َالالع أطةالالا٥ِٗ يف عٝالالع َٓالال  اطل املًُهالال١؛ بٗالالسف طةٝالال١ ٚش

ظٜالالاز٠ أعالالساز املػالالحفٝسٜٔ َالالٔ ٖالالصا ايحڀةٝالالل ٚمتهٝالالِٓٗ بؿالالهٌ       

أن  َٔ احلكٍٛ ع٢ً ا٫غحؿاضاد ايڀة١ٝ املط٥ٝال١ َالٔ املدحكالني    

عالال  اهلٛاجالاله ايصنٝالال١  ٚيًحاًالالت عًالال٢ َؿالاله١ً ْكالالل ايهالالٛازض       

 ايڀة١ٝ احلاز ع٢ً ا٭خل يف ايكط٣ ٚاهلصط.

َالالع َعظالالِ   َالالٔ شاْةٗالالا شنالالطد ز. عالالةو بالالطُٖني أْٗالالا جحفالالل     

 ٬َظظاد ز. خايس ايطزٜعإ. 

امل٬ظظال١ ايرايرال١ املحعًكال١ باهلالسض يف قالطف       فُٝا طللټ إ٫ أْ٘

إٔ ا٫يالاٙ ٖالٛ إٔ ٜالحِ جكًالٝل      فالاْين أعحكالسٴ    ا٭ز١ٜٚ ٚاغحدساَٗا

ايكالالالٝسيٝاد زاخالالالٌ املػحؿالالالفٝاد ٚقكالالالطٖا عًالالال٢ بعالالالض ا٭زٜٚالالال١       

narcotic and controlled drugs  ٓالَٛني.  إىل اظحٝاشالاد امل  إنالاف١ڄ

ٗ   أ إىل عالالسز َالالٔ   اَالالا قالالٝسيٝاد ايعٝالالازاد اخلاضشٝالال١ فػالالٝحِ  ًٜٛالال

ايكالالالٝسيٝاد اخلاضشٝالالال١ اخلاقالالال١ يكالالالطف ايالالالسٚا٤ ايالالالصٟ غالالالٝهٕٛ  

ا. اهلالسف ٖالٛ جكًالٝل املػالحٛزعاد     بادإ أٚ بطغّٛ َٓدفهال١ شالسٽ  

ايعاَالالالال١ ٚؾالالالالطا٤ ٚختالالالالعٜٔ ا٭زٜٚالالالال١ ٚزعالالالالِ ايكالالالالٝسيٝاد اخلاضشٝالالالال١  

 ض ا٭ز١ٜٚ. ٚجكًٌٝ ْػة١ ايح٬عت يف أغعا  اخلاق١

فالالال ض٣ أْالالال٘ يالالالٝؼ نالالالٌ   أَالالالا َالالالا ٜحعًالالالل بامل٬ظظالالال١ اخلاَػالالال١

املػحؿفٝاد اخلاق١ يسٜٗا ايحدككالاد ايٓالازض٠ أٚ ايعٓاٜال١ ايفا٥كال١     



84

 –1029     
62 

ايت قالس جحڀًةٗالا بعالض احلالا٫د احلطشال١  َٚالٔ ٖٓالا املالسٕ ايڀةٝال١          

جٛفو ايعٓاٜال١ ايفا٥كال١   يف ٚاملػحؿفٝاد ايحدكك١ٝ غٝػحُط زٚضٖا 

 يًعا٫د ايسقٝك١. 

إٔ ايعٝالالالازاد ايحعاْٚٝالالال١ ايحابعالالال١ جلُعٝالالالاد ادحُالالالع     نالالالٝهٴٚأ

ععٝالال١ ظَالالعّ ٚععٝالال١    ٖٓالالاىيف َهالال١   املالالسْٞ َٛشالالٛز٠  فُرًڄالالا  

إش جكالالالّٛ اجلُعٝالالال١ ا٭ٚىل بحالالالٛفو ايعالالال٬ط ٚايالالالسٚا٤ ادالالالاْٞ    ؾالالالفا٤

ا ٚجٗالالحِ بايف٦الال١ ا٭قالالٌ ظظڋالال    يفكالالطا٤ احلالالطّ َالالٔ َالالٛاطٓني َٚكالالُٝني  

Underserved community   ايراْٝال١ بالسعِ َطنال٢    جكالّٛ   يف ظالني

ا ٚقالسَخ  ايػهطٟ ملٔ ٫ ٜحٛفط ي٘ ايع٬ط. ٖٚٞ ياضث ْاشع١ شسٽ

إ٫ إٔ املڀًٛث ٖٛ جٛفو عسز أنال  َالٔ َرالٌ ٖالصٙ       خسَاد ش١ًًٝ

 اجلُعٝاد ايحعا١ْٝٚ ايكع١ٝ يف عسز َٔ َسٕ َٚٓاطل املًُه١.

فيو عسّ اخلًو بالني اجلُعٝالاد   ٜٴ :أناف ز. خايس ايطزٜعإ

ٚاجلُعٝالالاد ايحعاْٚٝالال١   ١ ظَالالعّ ٚؾالالفا٤ يف َهالال١ اخلوٜالال١ نصُعٝالال

َٶالال كالالسٿايالالت جٴ ا يالالٝؼ ّ خالالسَاد ضعاٜالال١ قالالع١ٝ. ايٓؿالالال ايحعالالاْٚٞ عُٛ

 ٖٛ اقحكاز ذايز يف َٓعي١ بني املٓعيحني.بٌ   اخوٜٽ اْؿاطڄ

كالالالخ ز. عالالالةو بالالالطُٖني بالالال ٕ ايحعالالالسٜاد نالالالرو٠ ٚايڀُالالالٛح   ٚعًډ

حاط فكو إٔ َٚكَٛاد ايٓصاح َحٛفط٠ إٕ ؾا٤ ا .  سل  انةو شسٽ

ٛټ   عالالالٔ زٚضٙ بٛنالالالٛح يف ٖالالالصا   ضٷْح نالالالس َالالالٔ إٔ اجلُٝالالالع يسٜالالال٘ جكالالال

ٛټٍ ٜٚعٌُ شاٖسٶا يحعكٝل املڀًٛث َٓ٘. املٛنٛع ؾالا٥و ٜٚالرو     ايحع

 ايعسٜس َٔ ايحػا٫٩د ٚاملداٚف.

كخ أٜهٶا ز. ٚفا٤ طٝةال١ أْال٘ يف بعالض املػحؿالفٝاد اخلاقال١      عًډ

ٜعڀٝال٘ ٚضقال١   ايه ٣ عٓسَا ٜهحت ايڀةٝت ايسٚا٤ ٭ظس املطنال٢  

اغالالِ ايالالسٚا٤!  عٓالال٢ أْالال٘ ٫ ميهالالٔ قالالطف   إ٫قالالاو٠ يالالٝؼ عًٝٗالالا 
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ايالالسٚا٤ إ٫ َالالٔ قالالٝسي١ٝ ٖالالصٙ املػحؿالالف٢. ٚظالالسس يالالٞ إٔ اغالالحًُخ        

نٝؼ ايسٚا٤ َٔ ايكٝسي١ٝ ٚبال٘ زٚا٤ ت ٜالحِ َٓاقؿالح٘ َالع ايڀةٝالت      

ٚأضفض  ايهٝؼٳ أضاشعٴ ٚبهُٝاد نةو٠ ٫ ظاش١ هلا  ٚأقةعخٴ

نالالةو٠ َرًڄالالا أٚ َالالا ؾالالاب٘ شيالالو.  اغالالح٬ّ بعالالض املػالالهٓاد بهُٝالال١ 

بالالالسٕٚ إشٕ طةٝالالالت  فٗالالالٌ   املؿالالاله١ً إٔ ايكالالالٝسيٞ ٫ ٜكالالالطف زٚا٤ٶ 

  ٜهحالالت ايڀةٝالالت بعالالض ا٭زٜٚالال١ اجلاْةٝالال١ ٭غالالةاث حالالو َؿالالطٚع١    

خاقالال١ إٔ ايحالال َني غالالٝكّٛ بايالالسفعال ٚملالالاشا جٛافالالل ايالالٛظاض٠ عًالال٢ ٖالالصٙ 

عڀال٢ املالطٜض احلطٜال١ يف    اٯي١ٝ يف املػحؿفٝاد اخلاق١ال ٚملالاشا ٫ ٜٴ 

 الفٝٗا ٤ ايسٚا٤ َٔ أٟ قٝسي١ٝ ٜطحتؾطا

ٛټٍ يف ايكالع١  يف ايفٛا٥الس املػالحُس٠      َٔ قطا٤جٞ ي ْاَض ايحعال

ٛټٍ امل٪غػٞ ٚيف بٓس َكسَٞ ايطعا١ٜ: ٌٖ ايحعسٟ بايٓػالة١   يف ايحع

َٞ ايطعا١ٜ ايكع١ٝ ٖالٛ يف ج٦ٝٗال١ ب٦ٝال١ شاشبال١ ٚ ػالني ايكالسض٠       كسٿملڂ

و ايػالالعٛزٟ عًالال٢ اختالالاش ايكالالطاض فكالالو  أّ يف َٓافػالال١ ايڀةٝالالت حالال    

 َهاْٝاج٘الإيًڀةٝت ايػعٛزٟ َُٗا ناْخ 

نُالالالا أض٣ أْالالال٘ َالالالٔ ايهالالالطٚضٟ بايٓػالالالة١ يًةعرالالالاد يف ادالالالاٍ     

ايكالالعٞ إٔ جٗالالحِ ايالالٛظاض٠ َالالٔ ظٝالالز جڀالالٜٛط بطْالالاَض ايكالال٣ٛ ايعاًَالال١   

ٕٵ نٓا  فٝٗا بايحؿصٝع ع٢ً ايحدككاد ايٓازض٠ ايت سلحاط هلا  فا

ايعُالالط املحٛقالالع  ع فڃالالَٚالالٔ خالال٬ٍ ٖالالصا اي ْالالاَض ايڀُالالٛح ْػالالع٢ إىل ضٳ   

بالالالس إٔ ْفٗالالالِ إٔ ٖالالالصا ٜعالالالين أْالالال٘   فالالال٬ ؛71 إىل 11يًػالالالعٛزٟ َالالالٔ 

ٔ  ٪01ٚباملعٝاض احلايٞ غٝعٝـ اٱْػالإ ايػالعٛزٟ      الخ  عُالطٙ  َال

ُٻ ِٻ٢ نةو ايػٔ  َٚػ بس َٔ جؿصٝع ا٭طةا٤ ٚحوِٖ َالٔ   ٫ َٔ ذٳ

  Geriatricsايحدككالالالاد ايڀةٝالالال١ املػالالالاْس٠ يف ٖالالالصا ايحدكالالالل  

ٝٽ  ا.ِٖٚ ْسض٠ ايٓسض٠ ظاي
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ايحؿالصٝع عًال٢ ختكالل ايڀالت      أض٣ أُٖٝال١ځ   َٚٔ شٗال١ أخالط٣  

ايٓفػالالٞ  أٜهٶالالا يًٓالالسض٠  ٫ٚضجةالالال ٖالالصا ايحدكالالل اضجةاطڄالالا ٚذٝكڄالالا   

بايركاف١ يف نرو َٔ احلا٫د  ٚبايحايٞ ٜهالٕٛ املعالاا ايػالعٛزٟ    

 َٔ حوٙ. أشسضٳ

ٕٻ   املالطٜض َٓاقؿال١    َالٔ ظاللٿ   َٔ شاْةٗا جط٣ ز. عالةو بالطُٖني أ

ٚهلا ٚايةالالسا٥ٌ املحالالٛفط٠  ٚاغالالحدساّ نالالٌ زٚا٤    اغالالٝحٓا٭زٜٚالال١ ايالالت  

 َٚس٣ اظحٝاش٘ ي٘ بايحفكٌٝ. ٖصٙ أظس ظكٛم املطن٢.   

ٕٻ  ختككالاد ايعٓاٜال١ بهةالاض ايػالٔ ٚايكالع١ ايٓفػال١ٝ        نُالا أ

عڀالالال٢ ع عًٝٗالالا يف ا٫بحعالالالاس ٚجٴ ؿالالالصٻٖالالٞ َالالالٔ ا٫خحكاقالالاد ايالالالت ٜٴ  

 أٚي١ٜٛ. 

يهالالٔ َٓافػالال١ ايڀةٝالالت ايػالالعٛزٟ ياالالو ايػالالعٛزٟ  حالالاط إىل     

ةحعز ا٭طةا٤ يحدككاد زقٝك١ يهٔ َالس٠ ا٫بحعالاس    ٚٚقخ. ٜٴق 

ٌټ  زقٝالل   بحدكالل  يٝعالٛز  غٓٛاد  01-7 حاط إىل َحٛغو   ٜٚظال

آخالالالط ضلحالالالاط إىل جڀالالالٜٛط بايٓػالالالة١ يًڀةٝالالالت      اعاَالالالٌ اخلالالال ٠ عاًَڄالالال  

 ا٫غالالحعا١ْ باالالو ايػالالعٛزٜني َالالٔ ا٭طةالالا٤ ظاشالال١    ٫ جالالعاٍايػالالعٛزٟ. 

ٌ  ًَعالالال١ طةالالالا٤  عا١ْ بيهالالالٔ ا٭ٖالالالِ ٖالالالٛ ا٫غالالالح    ظحالالال٢ ٚقالالالخ طٜٛالالال

فٝعػالالٔ َػالالح٣ٛ اخلسَالال١ ٜٚطفالالع ايحٓافػالال١ٝ يف      ػالالحٜٛاد عايٝالال١

 ا٭زا٤.

 ٘ أؾالالالاض أ. ذلُالالالس ايسْالالالسْٞ إىل إٔ جفعٝالالالٌ     يف ايػالالالٝام ْفػالالال

ٛټ ٚٴطةٝالالالت ايعا٥ًالالال١  حابعالالال١ شٝالالالس٠ يالالالح٬يف جڀالالال شالالالس  ض أٟ َالالالطو إٕ 

 ا ٚبايصاد ا٭َطاو ايٛضاذ١ٝ.  ٚجركٝه ايعا١ً٥ قعٝٽ

ٚايحُالالالطٜض  ١ٚايكالالالٝسي جفعٝالالالٌ ايڀالالالت املالالالٛاظٟ صلالالالتنالالالصيو 

يف  ١عٓالال٢ بايڀالالت ايعالالاّ يف املطانالالع ايكالالعٝ يحدالالطٜض نالالازض طالال  ٜٴ 
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ٌټ   غالالٓٛاد 1ٗالالٌ أظحالالاط  ف  عالالسز غالالٓٛاد ايسضاغالال١  ا٭ظٝالالا٤. ٖٓالالا جكالال

   ايڀةٝتال ٚقف١ يٝكطأ يكٝسيٞ

بالالس َالالٔ ايٓظالالط يف خڀالال١ احلالالعاّ ايڀالال   ػحؿالالفٝاد   أٜهٶالالا ٫

د يف املالسٕ  َحدكك١ يف املٓاطل يحكًٌٝ ايػفط ٚاظزظاّ املػحؿفٝا

ٛٻايالالر٬س  عٓالالسَا ٜٴ  ىل ايطٜالالاو فالالٛظاض٠  إٍ َالالطٜض َالالٔ َٓڀكحالال٘   عالال

 جسفع جهايٝه جصنط٠ ايػفط.  ١ايكع

خلالالسَاد  artificial intelligenceإىل أُٖٝالال١ إزخالالاٍ ايالالال   إنالالاف١ڄ

ايكع١  ظٝز غٝ جٞ ايّٝٛ ايصٟ ٜػحڀٝع فٝ٘ ايسنحٛض جؿدٝل 

 عس َٔ خ٬ٍ زا٥ط٠ اجكاٍ قٛد ٚقٛض٠.املطو عٔ بٴ

ٚنالالعخ ز. عالالةو بالالطُٖني أْالال٘ فُٝالالا ٜحعًالالل بحفعٝالالٌ طةٝالالت         ٚأ

ع ع٢ً ختكل ؿصٿنروٶا ْٚٴ فٓعٔ نهًٝاد طت سلزټ  ايعا١ً٥

بعض ايحعالس٬ٜد   كطټإ٫ إٔ ايسٚي١ عًٝٗا إٔ جٴ  طت ا٭غط٠ ٚادحُع

إٔ ٜحِ اؾاليال ايعُالٌ َالس٠ غال١ٓ أٚ       يف ٖصا ا٫ياٙ  فُرًڄا يحكتٸ

 َطانالالع ايطعاٜالال١ ايكالالع١ٝ   قالالٌ نڀةٝالالت أغالالط٠ يف  اذٓالالحني عًالال٢ ا٭ 

قةٌ ايحعاقال٘ يف أٟ   General practicinr GPعطف بال ا٭ٚي١ٝ أٚ َا ٜٴ

بالالطاَض ظَايالال١ ختككالال١ٝ  ٫نحػالالاث اخلالال ٠ أٚيڄالالا ٚفالالو ايهالالاو       

ٚجفعٝالالٌ زٚض َطانالالع ايطعاٜالال١ ايكالالع١ٝ ا٭ٚيٝالال١  ٚيحعفٝالالع اٱقةالالاٍ    

 ع٢ً ختكل طت ا٭غط٠ ٚادحُع.  

 3أظالسُٖا   :ٕابطْادلال أَا بايٓػة١ يحدكل ايكٝسي١ فٗٓاى 

عًالالال٢ َػالالال٢ُ قالالالٝس٫ْٞ ٚقالالالٝسيٞ    غالالالٓٛاد  1ٚاٯخالالالط  غالالالٓٛاد 

  إنًٝٓٝهٞ. ن٬ُٖا ٫ ٜكحكط عًُ٘ ع٢ً قطا٠٤ ٚقف١ ايڀةٝت

 :عًالالال٢ غالالالةٌٝ املرالالالاٍ ٫ احلكالالالط  إش ٜحعالالالس٣ زٚضٖالالالِ شيالالالو  طاظالالالٌ

  َعطفحِٗ باخڀاض جساخٌ ا٭ز١ٜٚ َع بعهٗا ٚاقياح ايةسا٥ٌ اٯ١َٓ

 ١ يًڀةٝت.  ٚجكعٝػ اجلطعاد ايسٚا٥ٝ
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أخالالوٶا؛ بايٓػالالة١ ٱزخالالاٍ ايالالصنا٤ ا٫قالالڀٓاعٞ يف اخلالالسَاد     

ف ض٣ أْال٘ ظًالِ أضشالٛ إٔ ٜحعكالل يف ايٛاقالع عالٔ ايكطٜالت           ايكع١ٝ

ّ فايحڀةٝكاد َٛشٛز٠ يف بعض ايسٍٚ  إ٫ إٔ ايةٓٝال١ ايحعحٝال١ يًحكالسټ   

 ايحكين يف بًسْا أَاَٗا ؾٛل نةو يحكڀع٘.

 :ٞدلاٍ ايك٣ٛ ايعا١ًَ يف اداٍ ايكع 

ع عًالال٢ دلالالاٍ  شنالالط ز. خايالالس بالالٔ زٖالالٝـ إٔ َساخًحالال٘ جٴطنِّالال     

ٛټٍ    ايك٣ٛ ايعا١ًَ يف اداٍ ايكعٞ. فعٓسَا ْٓظط إىل بطْالاَض ايحعال

 ٖٓالالالاى ٜهالالالٕٛ إٔ ْ َالالالٌ  0161ايكالالالعٞ ٚفكڄالالالا يط٩ٜالالال١ املًُهالالال١ 

 ع٢ً بطاَض جعًِٝ ايعًّٛ ايكع١ٝ باملًُه١. جطنٝعٷ

 دلالالاٍ ع نالالةو يفػالالٓٛاد ايعؿالالط ا٭خالالو٠ جٛغټالال   اييف  يكالالس  ٻ

ايحعًالالِٝ ايڀالال  ٚايعًالالّٛ ايكالالع١ٝ ايالالت  حاشٗالالا املًُهالال١ جبُٝالالع        

يحالالٛفو ايكالال٣ٛ ايعاًَالال١ يحكالالسِٜ خالالسَاد قالالع١ٝ       َٓالالاطل املًُهالال١ 

ٕ  عاي١ٝ اجلٛز٠ جٴ نالٕٛ اخلڀال  يف جكالسميٗا قالس      ؛ع٢ٓ بكالع١ اٱْػالا

ااْالا ا     إىل املٛد أٚ اٱعاقال١ ايسا٥ُال١  - ٫ مسػ ا -ٜ٪زٟ 

 ١ٝ.عٝعٶا َٔ ا٭خڀا٤ ايڀة

ٛټٍ ايكالالالعٞ ٫ بالالالس َالالالٔ  يالالالصيو  ٚظحالالال٢ جحعكالالالل أٖالالالساف ايحعالالال

املطاشعالالالال١ املػالالالالحُط٠ يالالالال اَض ايحعًالالالالِٝ ايڀالالالال  يف نًٝالالالالاد ايڀالالالالت    

ٚنًٝاد ايعًالّٛ ايكالع١ٝ ايحڀةٝكٝال١ بايحٓػالٝل ايالسا٥ِ بالني اجلٗالاد        

 املع١ٝٓ بايكع١ ٚاجلٗاد املع١ٝٓ بايحعًِٝ ٚايحسضٜت َٔ خ٬ٍ اٯجٞ:

ايحعًالالِٝ يف ادالالاٍ   ايح نٝالالس عًالال٢ نالالُإ شالالٛز٠ رلطشالالاد    •

نالالالٛازض بؿالالالط١ٜ جحُٝالالالع    ايڀالالال  ٚدلالالالاٍ ايعًالالالّٛ ايكالالالع١ٝ ٱعالالالساز   

 ٗالالاضاد َٗٓٝالال١ عايٝالال١  َالالع املطاشعالال١ املػالالحُط٠ ٚاملٛانةالال١ ايػالالطٜع١ 

عكالالالس ؾالالالطاناد َالالالع اجلاَعالالالاد َالالالٔ خالالال٬ٍ يًُػالالالحصساد ايڀةٝالالال١ 

 ٚاملطانع ايڀة١ٝ ٚايحع١ًُٝٝ َٚطانع ا٭ةاس ايعامل١ٝ.
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ضاغالالاد ايعًٝالالا ٚبالالطاَض ايحعًالالِٝ   بٓالالا٤ بالالطاَض َحكسَالال١ َالالٔ ايس   •

 ايڀ  املػحُط.

ط ايةعالٛس ايكالع١ٝ ٚايٛقا٥ٝال١ اٱبساعٝال١     ؿٵال جؿصٝع إشالطا٤ ْٚٳ  •

خاقالالالال١ ايالالالالت جعالالالالحين بالالالالادحُع احملًالالالالٞ ٚقالالالالع١ اية٦ٝالالالال١ ٚايحاصٜالالالال١  

يالالت قالالس ٜحعالالطو هلالالا  ايًعُاٜالال١ ايٛقا٥ٝالال١ َالالٔ ا٭َالالطاو    ٚايطٜانالال١

 دلحُعٓا احملًٞ.

غالالالحدساّ جكٓٝالالالاد اِ بيًالالالحعًڊ ج٦ٝٗالال١ اية٦ٝالالال١ ايحعًُٝٝالالال١ املٓاغالالالة١  •

جع١ًُٝٝ َةاؾط٠ أٚ عٔ بٴعالس ملحڀًةالاد احلانالط ٚجڀالٛض املػالحكةٌ يف      

يف دلالالالاٍ ايح ٖٝالالالٌ   افالالالامل٬ظ  إٔ ٖٓالالالاى قكالالالٛضٶ  ادالالالاٍ ايڀالالال . 

َالالالع   ٚايحالالالسضٜت املٛانالالالت يًالالالحاواد ايػالالالطٜع١ يف ادالالالاٍ ايكالالالعٞ

أُٖٝالالال١ جالالالٛفو احملفالالالعاد ايحؿالالالصٝع١ٝ املازٜالالال١ ٚاملعٜٓٛالالال١ يًًُالالالحعكني    

 ح ٌٖٝ ٚايحسضٜت.باي

َطاشعالالالالالال١ ايحدككالالالالالالاد املڀطٚظالالالالالال١ ٚجڀٜٛطٖالالالالالالا ٚطالالالالالالطح     •

 ٚجٛفو املعاٌَ ٚاملدح اد اي٬ظ١َ يصيو.  ايحدككاد املػحعسذ١

ا يًحدكالل  بحعاس اخلاضشٞ يًسٍٚ املحكس١َ طةٝٽجهرٝه ا٫ •

 يف ادا٫د املػحصس٠ ٚايػطٜع١.

اجفكالالخ َعالال٘ يف شيالالو ز. عالالةو بالالطُٖني  ٚشنالالطد إٔ جڀالالٜٛط      

ٚجڀٜٛط املٓالاٖض َٚٛانةال١ ايحڀالٛض نالطٚض٠       ٕ ؾ٤ٞ نطٚضٟاٱْػا

   ٍ   ٚظاشالال١. نًٝالالاد ايڀالالت ٚايعًالالّٛ ايكالالع١ٝ ْؿالالڀ١ يف ٖالالصا ادالالا

ٚختكل ايحعًِٝ ايڀال  أقالةػ َالٔ ايحدككالاد ايعًُٝال١ املعحُالس٠       

يحڀالالٜٛط بٓالالا٤ ٚجكالالُِٝ املٓالالاٖض. ايحٛأَالال١ ٚايعُالالٌ يف ْظالالِ ؾالالطاناد  

يف  ا٬َظظڄالالالزٚيٝالال١ َالالالع شاَعالالاد َطَٛقالالال١ يحڀالالالٜٛط املٓالالاٖض أقالالالةػ    

نرو َٔ نًٝاد ايڀت. فٓعٔ يف ن١ًٝ طت شاَع١ أّ ايكط٣ يٓالا  
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يٓالسٕ  ٚطالت شاَعال١ طٝةال١      UCLيطب١ ؾطان١ َٔ ْٛع خالام َالع   

  ٚشاَعالال١ ايالالسَاّ َالالع  Unversity of Manchesterهلالالا ؾالالطان١ َالالع  

Mounach .ٚحوٖا 

       بالالطاَض ايط٩ٜالال١ ٚايينٝالالع عًالال٢ َعاجلالال١ َٛاقالالع اخلًالالٌ يف

 اخلسَاد ايكع١ٝ:

ٛټٍ ايكالالعٞ ٫ ؾالالو  شٖالالت  ز. ضٜالالاو زلالالِ إىل إٔ بطْالالاَض ايحعالال

٘  فكالو  يٝؼ  0161ٖٛ أظس أِٖ بطاَض ض١ٜ٩ املًُه١   ٜػالع٢  ٭ْال

ع عًال٢  يهالٔ ٭ْال٘ ٜطنِّال    املكسَال١؛  ايكالع١ٝ  اخلالسَاد  نفا٠٤ يطفع

إىل َٛاقع اخلًٌ يف جعاٜس ايڀًالت عًال٢ اخلالسَاد ايكالع١ٝ ٜٚػالع٢      

ٚظحالال٢   سَادَعاجلحٗالالا يحكًٝالالٌ ظاشالال١ املالالٛاطٔ ٚاملكالالِٝ هلالالصٙ اخلالال     

ٖالالصا ٖالالٛ    ٜعالالٝـ ظٝالالا٠ جبالالٛز٠ أعًالال٢ زٕٚ ايالالصٖاث يًُػحؿالالفٝاد     

اجلاْت ايالصٟ ًٜالعّ ايينٝالع عًٝال٘. ٚايحعالسٟ ايهالةو ٖالٛ إٔ ٖالصٙ         

ٌ   منا يف قڀاعالاد أخالط٣  إاملعاجلاد يٝػخ يف ٚظاض٠ ايكع١ ٚ  :َرال

  اياالالالصا٤  جًالالالٛس اية٦ٝالالال١   ايٓكالالالٌ  املالالالطٚض  اجلاَعالالالاد  ااملالالالساضؽ

 خل .إ اغحدساّ ٚغا٥ٌ ا٫جكاٍ...  ع٬ّٚغا٥ٌ اٱ  ايحٛع١ٝ

ٍ  فهٝالاله ْػالالحڀٝع إٔ ْٓفِّالال  ٛټ  الص ٖالالصا اجلالالع٤ َالالٔ بطْالالاَض ايحعالال

ٌٖٚ ٖٓاى َ٪ؾالطاد ميهالٔ بٛاغالڀحٗا قٝالاؽ جال ذو ٖالصٙ ايعٛاَالٌ        

 ع٢ً ظصِ اخلسَاد ايكع١ٝ املڀًٛث ج َٝٓٗاال

ٛټ    ٚٿ   ايحعسٟ ايهةو اٯخالط ٖالٛ يف  ال ز ٍ ٚظاض٠ ايكالع١ َالٔ َالع

َٴ َٴٓظِّٚ فكالو. ايُٓالٛشط عًال٢ ايالٛضم ٚانالػ  يهالٔ        ِٓظِِّ خس١َ إىل 

خكٛقٶالا    نٝه ميهٔ جڀةٝك٘ َالٔ ايٓاظٝال١ ايعًُٝال١ ٚايحٓظُٝٝال١    

ٝٽالال َٛظالاله 0111111ايحعاَالالٌ َالالع   ا يف ٚظاض٠ ايكالالع١ال َعظالالِ  ظاي

َٴ  ِ فكو.ٓظِّٖ٪٤٫ ئ  حاشِٗ ايٛظاض٠ عٓسَا جحعٍٛ إىل 
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 ؛أنافخ ز. عةو بطُٖني أْٗا جؿاضى ز. ضٜاو ْفؼ ايحػا٩ٍ

ٝٽالال ١ ايحٓفٝالالص جةالالسٚ َةُٗالال١ڄ  ٭ٕ ططٜكالال ا بايٓػالالة١ يعالالسز نالالةو َالالٔ   ظاي

ا غحهٕٛ عًٝ٘ أزٚاضٖالِ  ُٻع اٖاشػٶٖٓاى ٕ إَٓػٛبٞ ايكع١  إش 

يف املػالالحكةٌ ايكطٜالالت  َٚالالالا إشا نالالإ ا٭َالالالإ ايالالٛظٝفٞ يًٛظالالالا٥ه     

ٚحوٖالا َالٔ ا٭غال١ً٦ جالسٚض يف أشٖالإ ايهالرو        الاحله١َٝٛ ٜح٬ؾ٢

ٝٽالالال َٴَالالالِٓٗ ظاي خلسَالالال١ إىل دلالالالطز َطاقالالالت ّ اكالالالسٿا. ايحدًالالالٞ عالالالٔ زٚض 

 ٌ يهالالالٔ ٫ أعالالالطف َالالالا ٖالالالٞ    َٚؿالالالطف اهلالالالسف َٓالالال٘ يٜٛالالالس ايعُالالال

عحُس يحعكٝالالل ا٭ٖالالساف املٓؿالالٛز٠. ٚا٭ٜالالاّ َ٪ؾالالطاد ا٭زا٤ ايالالت غالالحٴ

 ٚظسٖا نف١ًٝ باذةاد زلاح اخحٝاض امل٪ؾطاد َٔ عسَ٘.

 :ٛټٍ ايكعٞ ا٫قحكاز١ٜ  أٖساف بطاَض ايحع

ٕٻ ٛټٍ ا  أٚنػ ّ. ظػاّ ةوٟ أ عاٍ يف ٫ جال يكالعٞ  بطاَض ايحعال

صلالالالت إٔ جكفالالالع إىل َطاظالالالٌ َحكسَالالال١ بالالالسٕٚ إٔ  طالالالٛض ايح غالالالٝؼ ٫ٚ

خڀالال١   ٜهالالٕٛ هلالالا بٓٝالال١ أغاغالال١ٝ قٜٛالال١ جعحُالالس عًٝٗالالا. يعكالالٛز طًٜٛالال١  

ٚظاض٠ ايكالالع١ جٓڀالالٟٛ عًالال٢ جكالالسِٜ اخلالالسَاد ايكالالع١ٝ اي٬ظَالال١ يف     

َٚالالاظاٍ ٖٓالالاى َؿالالٛاض    بايؿالالهٌ املڀًالالٛث ١عٝالالع أسلالالا٤ املًُهالال 

جعٜٚالالس غالالهإ املًُهالال١ باخلالالسَاد    ٔ َالالٔ يًالالحُهڊ اطٜٛالالٌ أَاَٗالال 

ايكالالع١ٝ ايؿالالا١ًَ  ٚخكٛقٶالالا يف ا٭قالالايِٝ ايالالت جفحكالالس املطانالالع       

َطانع عال٬ط ا٭ٚضاّ ٚايهةالس ٚايعال٬ط     َر١ٌ  املحدكك ١ايكعٝ

نةو بني جٛفو خسَاد قع١ٝ  طمٷؾابٗٗا. ٖٓاى فځ ؾعاعٞ َٚااٱ

ُٶالالا جهالالٕٛ َهًُالال١ڄ  ٖالالٞٚ  ٚخالالسَاد قالالع١ٝ َحدككالال١  ١عاَالال  زا٥

َالٔ   ٠اَض ايكع١ٝ ايؿا١ًَ يهٞ جحُهٔ َٔ ا٫غالحفاز ملٓظ١َٛ اي 

اغحرُاضاد ايكڀالاع اخلالام يف جالٛفو اخلالسَاد ايڀةٝال١ عالٔ ططٜالل        

جكالالٌ هلالالصا اهلالالسف ظحالال٢  ابالالطاَض ايحالال َني ايكالالعٞ. ٚظاض٠ ايكالالع١ ملډالال
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ِٴ    ؛اٯٕ بالطاَض جال َني قالعٞ ؾالا١ًَ يف      ٚيصيو َالاظاٍ َةهالطٶا جكالسٜ

 ١ػالحرُط يف َٓظَٛال  ٭ٕ ايكڀاع اخلالام يالٔ ٜ   ؛عٝع أسلا٤ املًُه١

ٖالا يًُؿالينني. ايةالس٤    َٓ٘ جٛفوٴ اغٝهٕٛ َڀًٛبٶٚ  حو َهح١ًُ

جالالالٛفو ايحالالال َني ايكالالالعٞ يف املالالالسٕ ايط٥ٝػالالال١ ايالالالت ٜٛشالالالس فٝٗالالالا    يف 

َٓظ١َٛ قع١ٝ َحها١ًَ ٚططظٗا عًال٢ ايكڀالاع اخلالام غالٝهٕٛ     

َؿالالٛاض  اُالالا ظاٍ أَاَٗالالفأَالالا ا٭قالايِٝ    يف ايڀطٜالالل ايكالالعٝػ خڀال٠ٛڄ 

 ١.  طٌٜٛ ٫نحُاٍ املٓظَٛ

أخط٣ ٖٚٞ إٔ غٝاغ١ جٛفو اخلسَاد ايكع١ٝ ادا١ْٝ  ١ْكڀ

أقةعخ عاي١ نةو٠ ع٢ً َٝعاْٝال١ ايسٚيال١  ٫ٚ ميهالٔ ا٫غالحُطاض     

بالس َالٔ قكالط جكالسِٜ اخلالسَاد ايڀةٝال١        ٫  ٗا ع٢ً املس٣ ايڀٌٜٛفٝ

يني بحاڀٝالال١ ٛؿالالُاملاداْٝالال١ عًالال٢ ف٦الال١ ذلالالسٚز٠ َالالٔ املالالٛاطٓني حالالو    

  املحكاعالالالالسٜٔ :َرالالالالٌ   الالالالخ ؾالالالالطٚل َٚحڀًةالالالالاد ذلالالالالسز٠   ١طةٝالالالال

 ٚشٟٚ نةاض ايػٔ.   ٚا٭طفاٍ  ٚايعاطًني

٭ٕ ايكالالإْٛ ًٜالالعّ  ؛٬ ٜؿالالًُِٗفالالايكڀالالاع اخلالالام  َٛٛظفالالأَالالا 

 حٛفو ايح َني ايكعٞ ملٓػٛبٝ٘.بامل٪غػاد ٚايؿطناد 

اجفكالالخ ز. عالالالةو بالالطُٖني َالالالع َالالا شٖالالالت إيٝالال٘ ّ. ظػالالالاّ يف إٔ     

ٛټٍ ايكعٞ  حاط إىل ٚقالخ طٜٛالٌ يحٓفٝالصٖا    عًال٢ أضو   بطاَض ايحع

ٛټٍ ايهاَالٌ ٫  بالس َالٔ اغالحُطاض بعالض َطانالع       ايٛاقع  ٚظح٢ ايحع

َرالالٌ  - نُالالا أؾالالطدٴ - جكالالسِٜ اخلالالسَاد ايكالالع١ٝ ايحدككالال١ٝ 

غحهٕٛ ٖٓاى ف١٦ ئ جهالٕٛ َاڀالا٠     ع٬ط ا٭ٚضاّ ٚحوٖا. ْٚعِ

 :بايحالال َني ايكالالعٞ  ٚ حالالاط إىل ضعاٜالال١ دلاْٝالال١ بايهاَالالٌ. ايػالال٪اٍ

َٳ ايكالعٞ بعالسّ ايعسايال١ يالاٙ ٖالصٙ       ٔ ٜسفعٕٛ ايحال َني َاشا يٛ ؾعط 

 نٝه غُٝهٔ إقٓاعِٗال الايف٦اد
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أناف ّ. ظػاّ ةوٟ أْال٘ ٜعحكالس إٔ عالسّ ايعسايال١ يف جكالسِٜ      

٫ جؿٌُ اجلُٝع بڀطٜك١ أٚ بال خط٣. َالٔ    اخلسَاد ايكع١ٝ ٖٞ إٔ

ايڀةٝعالالٞ إٔ ايؿالالدل ايالالصٟ يسٜالال٘ جالال َني قالالعٞ غالالٝهٕٛ يسٜالال٘        

َني. املٗالِ  خسَاد رلحًف١ أفهٌ َٔ ايؿدل ايالصٟ يالٝؼ يسٜال٘ جال     

ّ يٮؾدام كسٻإٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ضعا١ٜ قع١ٝ أغاغ١ٝ ع٢ً ا٭قٌ جٴ

ؿالالُٛيني بحالال َني طالال . ٖالالصا ٫ ٜعالالين إٔ جهالالٕٛ عًالال٢ ْفالالؼ     املحالالو 

ٜحالٛفط يالسِٜٗ ايحال َني     ّٔ يٮؾدام ايالصٜ كسٻَػح٣ٛ ايطعا١ٜ ايت جٴ

 ايڀ .

ٖصا زٚض ايعٝالازاد ا٭ٚيٝال١ ظػالت    عًل ّ. أغا١َ ايهطزٟ ب ٕ 

 يًػالالعٛزٟ َػالال٪ٚي١ٝ ايالالٛظاض٠ اأٚ قالالاظت ايعُالالٌ     اخلڀالال١. ايحالال َني

ٚياالالو ايػالالعٛزٟ َػالال٪ٚي١ٝ قالالاظت ايعُالالٌ. ٚيف ظايالال١ عالالسّ جاڀٝالال١      

 ايح َني خلس١َ َع١ٓٝ يًػعٛزٟ جكةػ ٖصٙ َػ٪ٚي١ٝ ايٛظاض٠.

ٖالالٌ اياالالطو ا٭غاغالالٞ َالالٔ  :َالالٔ شاْةالال٘ جػالالا٤ٍ ز. ضٜالالاو زلالالِ

ٛټٍ ايكعٞ ٖٛ جالٛفو ا٭َالٛاٍ عًال٢ َٝعاْٝال١ ايسٚيال١ال      ٫  بطْاَض ايحع

أظٔ شيو؛ بٌ اياطو ٖٛ جٛفو ٖصٙ اخلسَاد جلُٝع املالٛاطٓني يف  

عٝع املٓاطل بعساي١ ٚشٛز٠ عاي١ٝ. اياالطو ٖالٛ جاالٝو منالٛشط ايعُالٌ      

ٚيالالالٝؼ بايهالالالطٚض٠ جالالالٛفو    ٚمشٛيٝالالال١ڄ ظحالالال٢ ٜكالالالةػ أنرالالالط نفالالالا٠٤ڄ  

 ايحهايٝه.  

ايسٚيالالال١ غالالالحكّٛ بالالالسفع قُٝالالال١ ايحالالال َني ايكالالالعٞ        يف ايٓٗاٜالالال١

َالالٔ ٖالالصٙ   اٛاطٔ املكحالالسض ٜحعُالالٌ شالالع٤ٶ  يًُالالٛاطٓني املػالالحعكني  ٚاملالال  

 .ٜحعًُٗا نًٗاايحهايٝه أٚ 

إ٫ إٔ ّ. ظػالالاّ ةالالوٟ ٜالالط٣ إٔ شيالالو يالالٝؼ اهلالالسف ا٭غاغالالٞ   

٭ٕ  ؛ظالالس أٖالالِ أٖالالساف اي ْالالاَضأٚيهالالٔ ايعاَالالٌ ا٫قحكالالازٟ ٜعحالال  
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املدڀڀالالالني يف ٚظاض٠ ايكالالالع١ ٜعًُالالالٕٛ إٔ عاَالالالٌ ايٛقالالالخ نالالالسِٖ      

ٜحُهٓالالٛا َالالٔ  ةالالسٕٚ نالالذ أَالالٛاٍ طا٥ًالال١ يف ايكڀالالاع ايكالالعٞ يالالٔ      ف

ايحهًف١ ايحؿالا١ًٝٝ ٭ٟ غالطٜط   ف .جكسِٜ اخلسَاد ايكع١ٝ املٓاغة١

ٕ  6ط  يف َػحؿفٝاد ٚظاض٠ ايكالع١ ٜحعالس٣ ايالال     ٍ  ًَٝالٛ ا غالٜٓٛٽ  ضٜالا

 ٬ٝزٟ. املخ٬ٍ عكس ا٭يفني 

أنالالالافخ ز. عالالالةو بالالالطُٖني إٔ جكًٝالالالٌ اٱْفالالالام عًالالال٢ ايكڀالالالاع      

سَالال١ إىل يٜٛالالس اخل ايكالالعٞ ٖالالٛ أظالالس ا٭ٖالالساف املٓؿالالٛز٠ إنالالاف١ڄ   

 ٚجكًٌٝ ٚقخ ا٫ْحظاض.

ِپ  إٔ ا٭ز١ٜٚ ٚايكالٝس٫ْٝاد شالع٤ٷ   ٜٚط٣ ّ. أغا١َ ايهطزٟ  َٗال

َٗالِ ٚنالةو    َٓفكالٌ  ٚإٔ املػحٛقالفاد ٚايعٝالازاد شالع٤ٷ    ٚٚنةو 

ٕٻ     َٚٓفكالالالالالٌ. َٚٓالالالالال٘ جةالالالالالسأ قٛاعالالالالالس املعًَٛالالالالالاد ايڀةٝالالالالال١. نُالالالالالا أ

املػحؿالالالفٝاد ٖٚالالالٞ اجلالالالع٤ ا٭ٖالالالِ غالالالٝحِ  ًٜٛالالالٗا إىل ؾالالالطناد      

Corporatize غػالالاد  ظهَٛٝالال١ عالالسزٖا بعالالسز َٓالالاطل  جالالسٜطٖا ا٪َ

املًُه١ أٚ أقٌ. ٖصٙ املػحؿفٝاد جعالاا املطنال٢  ٛشالت جال َِٝٓٗ     

ايكالالعٞ  ٖالالصا ايحالال َني بايٓػالالة١ يًُالالٛاطٔ جؿالاليٜ٘ احلهَٛالال١ َالالٔ    

 طاظٌ َٔ ايع٬ط املةاؾالط   ٭ٕ ٖصا أقٌ جهًف١ڄ ؛ؾطناد ايح َني

٘ نُا جحهفٌ احلهَٛال١ بحهالايٝه ايعال٬ط ايالصٟ ٫ ٜاڀٝال      .اظايٝٽ

ٚجعُالٌ   .ايح َني انُا ٖالٛ احلالاٍ يف ْظالاّ ايح َٝٓالاد ا٫شحُاعٝال١      

َٳال       ٔ ضلُالٌ  املػحؿفٝاد ع٢ً أغالاؽ يالاضٟ بحكالسِٜ اخلسَال١ يهالٌ 

ل ٫ظكڄالالا. َٚالالٔ  دكٻالالَالالٔ ايػالالعٛزٜني ٚا٭شاْالالت ٚجٴ   اقالالعٝٽ اج َٝٓٶالال

شلفالالاو نالالةو يف ايحهالالايٝه  ااملحٛقالالع إٔ ٜٓالالحض َالالٔ ٖالالصا ايحٓظالالِٝ  

َ ٜكالالاظة٘ جالالٛفڊ  ػالالحكةًڄا اضجفالالاع ْٛعٝالال١ اخلسَالال١.   ط أٚغالالع يًدسَالال١  ٚ

ٖٚالالالالصٙ اخلڀالالالال١ ططظٗالالالالا َٓالالالالص غالالالالٓني طًٜٛالالالال١ أظالالالالس ٚظضا٤ ايكالالالالع١ 

ٝٽ  ايػابكني  ا.ٖٚٛ َا صلطٟ جٓفٝصٙ ظاي
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 :ٍٛټ  َطاظٌ ج غٝؼ ٚجها١ًَٝ ايحع

 ٍ ٛټ ٛټ  - ٜعحكس ز. عةس ا  بٔ قا  احلُٛز إٔ ايحعال  ٍأٟ  ال

ٚيالصا ٫  ؛ َحهاًَال١ َالٔ ايةٓال٢ ايحعحٝال١ ٚا٭غاغال١ٝ      َٓظَٛال١ڄ  ٜٴعسټ -

ٛټٍ ايكالالعٞ  يٰ اَهًُڄالال عالالسټميهالالٔ إحفالالاٍ أٟ دلالالاٍ ٜٴ  خالالط  ايحعالال

ؼ ع٢ً َطاظٌ َحعالسز٠  فيو إٔ ٜ٪غٻاملٓظِ ٚاملهحٌُ اخلسَاد ٜٴ

 ًٜٞ: ا٭ٚش٘  َٚٓٗا َا

ظكالالالا٥ٝاد شاد ايڀالالالابع ايفالالالين ايالالالسقٝل ايالالالصٟ ٜعڀالالالٞ  جالالالٛافط اٱ-

ٖالالٛ َحالالاح َالالٔ خالالسَاد قالالع١ٝ   ٔ املؿالالطع َالالٔ َعطفالال١ َالالا ٚميهِّالال

 قا١ُ٥.

 ز املٛاطٓني ٚاملكُٝني ع٢ً ظس غٛا٤.أعسا-

 ايحعطف ع٢ً ْػة١ ا٭َطاو املعس١ٜ ٚاملػحعك١ٝ.-

ٝٽالالال ايحعالالالطټ- ا  فهالالالًڄا عالالالٔ ف عًالالال٢ ا٭غالالالةاث ايٓاقًالالال١ يٮَالالالطاو ب٦ٝ

ايٓػت ايػ١ٜٛٓ يٲعاقاد ايت  سس شطا٤ احلٛازس املطٚضٜال١   

 ٚا٭َطاو ايٛضاذ١ٝ.

ٌټ      - ٌ ايٛافالس٠  ذلال  إعساز ايهالٛازض ايكالع١ٝ ايٛطٓٝال١ ايالت قالس  ال

 ا ايكا٥ِ َٓٗا ٚاملحٛقع زخٛهلا يف ايكڀاع ايكعٞ.جسضصلٝٽ

َعطف١ أعساز املػحؿفٝاد ٚاملطانع ايكالع١ٝ احلهَٛٝال١ َٓٗالا    -

ٚاخلاقالال١  ٚاخحكاقالالاجٗا ٚزضشالالال١ نفالالا٠٤ نالالالٌ قڀالالاع عًالالال٢     

 ظس٠.

 ا يًكڀاع ايكعٞ احلهَٛٞ  َٚالا املٛاظ١ْ املاي١ٝ املطقٛز٠ ظايٝٽ-

 ايح َني ايكعٞ.قس ٜحِ ضقسٙ يف ظاٍ جڀةٝل 

قالطاو  َس٣ شس٣ٚ ايحٌُٜٛ ايكالعٞ يٲقالطاو احلهالَٛٞ ٚاٱ   -

 َٔ ايةٓٛى ايحصاض١ٜ يًكڀاع ايكعٞ اخلام.
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عالساز ايهًٝالاد ايكالع١ٝ يهافال١ ايحدككالاد       أايحعطف عًال٢  -

َٚالالس٣ إَهاْٝاجٗالالا احلايٝالال١ يف قةالالٍٛ خطصلالالٞ املطظًالال١ ايراْٜٛالال١   

 ايالالالالطاحةني يف زضاغالالالال١ ايڀالالالالت ايةؿالالالالطٟ ٚا٭غالالالالٓإ ٚايحڀةٝكٝالالالال١ 

 ٚايحُطٜض.

َٔ ٖٓا ْةسأ ْحعطف عٔ اٱَهاْالاد احلايٝال١ ايالت جالسعِ بٓالا٤      

ط ٚعالالالٞ قالالالعٞ َحهاَالالالٌ ؿٵالالالىل ْٳإٚايالالالت جٗالالالسف   َطظًالالال١ شسٜالالالس٠

ٞٳ ايةٓا٤  فةًٛغ ا٭ٖساف ئ ٜ بالٌ   ؛َٔ خ٬ٍ شٗس أٚ عاَالٌ ٚاظالس   ج

بالالس َالالٔ بٓالالا٤ َٓظَٛالال١ َحهاًَالالال١ ا٭ٚشالال٘  ٜهالالٕٛ َالالٔ خ٬هلالالالا         ٫

ڀاعالالالالاد احلهَٛٝالالالال١ َيابالالالالو  اٱغالالالالياجٝص١ٝ ايحٓػالالالالٝك١ٝ بالالالالني ايك 

ٛټٍ ئ ٜحِ َالٔ خال٬ٍ شٗال١ ٚاظالس٠ َالٔ       َٚحهاف٧ يف ايعڀا٤  فايحع

ٚظاض٠ ايكالالالالع١ فعػالالالالت  فٗٓالالالالاى اجلاَعالالالالاد ٚايكڀالالالالاع اخلالالالالام     

نالالالٌ ٖالالالصٙ  ؛َٚطانالالالع ايحُٜٛالالالٌ ٚٚظاض٠ ايؿالالال٪ٕٚ ايةًسٜالالال١ ٚايكطٜٚالالال١ 

 فيو إٔ ٜهْٛٛا ؾطنا٤ أغاغٝني َع ٚظاض٠ ايكع١.اجلٗاد ٜٴ

ْٓا سلحاط فعًڄا إ :ٚأنافخ  طُٖنيأنسد ع٢ً شيو ز. عةو ب

ٛټٍ املٓؿالالالٛز  ٚسلحالالالاط جهالالالافطٳ     إىل َطاظالالالٌ َحعالالالسز٠ يحعكٝالالالل ايحعالالال

ا ٖٚالالٞ اجلٗالالٛز. ٚقالالس ٚنالالع ز. عةالالس ا  ٜالالسٙ عًالال٢ ْكڀالال١ َُٗالال١ شالالسٽ   

جٛفو اٱظكا٥ٝاد شاد ايڀابع ايفين ايسقٝل. ٫ أقٍٛ إْال٘ ٫ جحالٛفط   

قٝكال١   يسٜٓا إظكا٥ٝاد  ٚيهٔ أقٍٛ إٕ بعض اٱظكا٥ٝاد حو ز

فالالٓعٔ نؿالالعت ٫ جٛشالالس يالالسٜٓا ذكافالال١ ايحعاَالالٌ َالالع اٱظكالالالا٥ٝاد        

 يعسّ اقحٓاع عسز نةو َٔ ايؿعت جبسٚاٖا. ؛َا١ْ ب

 :جعُِٝ يطب١ إقا١َ املػحؿفٝاد املٝسا١ْٝ امل٪قح١  

جط٣ أ. فا٥ع٠ ايعصطٚف أْ٘ ٚ الا إٔ يطبال١ املًُهال١ ممرًال١ يف     

إقاَالالال١  بهالالالٌ املكالالالاٜٝؼ فُٝالالالا طلالالاللټ ٚظاض٠ ايكالالالع١ جعحالالال  ْاشعالالال١ڄ
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أذٓالالا٤ فالالي٠ احلالالض خلسَالال١ ٚجركٝالاله  يف املػحؿالالفٝاد املٝساْٝالال١ امل٪قحالال١ 

 ْ٘فػالال ٚعالال٬ط ٬َٜالالني احلصالالاط َالالٔ رلحًالاله اجلٓػالالٝاد  ٚايؿالال٤ٞ    

ٚايعالال٬ط يف   ٜٓڀةالالل عًالال٢ املػحؿالالفٝاد املٝساْٝالال١ يف احلالالس اجلٓالالٛبٞ

عًُٝالالاد  جًالالو املػحؿالالفٝاد نالالإ يف بعالالض ا٭ظٝالالإ ٜػالالحًعّ إشالالطا٤ٳ

شٛز حطف إْعاف ٚطاقِ ط  عًال٢ َػالح٣ٛ   شطاظ١ٝ بايا١ ايسق١ ٚٚ

ٍڈ َالالٔ املٗٓٝالال١ ٚاحلطفٝالال١؛ يالالصيو ملالالاشا ٫ جػالالحفٝس عٝالالع َٓالالاطل       عالالا

املًُه١ ٖٚصطٖا ايٓا١ٝ٥ َٔ جعُِٝ ٖصٙ ايحصطب١ ايٓاشعال١  باقاَال١   

َػحؿفٝاد َٝساْٝال١ يالٛث أسلالا٤ املًُهال١ خلسَال١ اهلصالط ٚايكالط٣        

َالالٔ ايعالالات  باملػحؿالالفٝاد ايعا٥ُالال١ يف َٓالالاطل رلحًفالال١  ايٓا٥ٝالال١ أغالال٠ٛڄ

ط خلس١َ  املٛاطٓني َالٔ نافال١ املٓالاطل ايكطٜةال١ َٓٗالا  ؾالطٜڀ١ جالٛفڊ       

 ايعٛاٌَ ايحاي١ٝ:

. جكسِٜ ايطٚاجت ٚاملعاٜا اجلاشب١ يًڀاقِ ايڀال  ايالٛطين يًعُالٌ يف    0

جًالالو املٓالالاطل  َٚٓٗالالا عًالال٢ غالالةٌٝ املرالالاٍ ٫ احلكالالط: ايعُالالٌ ملالالس٠  

ٗ     أ ١ذ٬ذالال ٕ اطؾالالٗط َحٛاقالال١ً يف املػحؿالالف٢ املٝالالساْٞ ٜعكةٗالالا ؾالال

 ."إشاظ٠ َسفٛع١ ايطاجت"

ا َالع ٚظاض٠ ايكالع١   . ايحعإٚ َع ١٦ٖٝ اٱظكالا٤ ايعاَال١ يًعُالٌ غالٜٛٶ    0

ٕ ب عطفالال١ احلاشالال١ ايڀةٝالال١ جينالالع يف أٟ    ملٜٗالالسف  ؛عُالالٌ اغالالحةٝا

يحٛاشالالالس َرالالالٌ ٖالالالصٙ   َٓالالالاطل َالالالٔ املًُهالالال١ أنرالالالط َالالالٔ حوٖالالالا  

 .  املػحؿفٝاد

ٱقاَالال١ َرالالٌ ٖالالصٙ  شاطافٝالالاڄ  ١. ٜالالحِ اخحٝالالاض عالالس٠ أَالالانٔ َحٛغالالڀ   6

ػحؿالالفٝاد يحدالالسّ أنالال  ؾالالطضل١ َحٛاشالالس٠ يف جًالالو املٓڀكالال١     امل

ا ظػالت ظاشال١   ٜٚحاو ٖصا املهإ زٚضٜٽال   ٚاملٓاطل ايكطٜة١ َٓٗا

اض إيٝال٘  ؿاملة١ٝٓ ع٢ً ْحا٥ض ا٫غحةٝإ املڂٚ  اٝٽغهإ املٓاطل طة

 أع٬ٙ.
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 ٦ٖٝال١ اٱظكالا٤ ٚٚظاض٠ ايكالع١ يف جالٛفو قاعالس٠      ني. ٜحِ ايحعالإٚ بال  1

ٖٚالصا َالا أؾالاض إيٝال٘ ز. عةالس ا  احلُالٛز       بٝاْاد قع١ٝ ؾا١ًَ ا

َٶالالا يف ٖالالصٙ ايٓكڀالال١  َالالٔ خالال٬ٍ         يف َساخًحالال٘ ٚأجفالالل َعالال٘ متا

ٚ سٜالالس ْٛعٝالال١ ا٭َالالطاو املٓحؿالالط٠ يف   فالالطظ املالالطاشعنيٚظكالالط 

ػحٓاض َٓٗا يف  سٜس أغالةاث ظٗالٛض   ٝٴنٌ َٓڀك١ زٕٚ حوٖا؛ يٹ

جًو ا٭َطاو ٚططم ايع٬ط ٚايٛقا١ٜ َٓٗا َع ايعٌُ املػالحُط يف  

عًالال٢ ايركٝالاله ايكالالعٞ ملطاشعالالٞ ٚغالالانين جًالالو      ٘يٛقالالخ ْفػالال ا

 املٓاطل.

 . جعٜٚس َطانع ا٭ةاس ايع١ًُٝ ايڀة١ٝ بحًالو ايحكالاضٜط ٚايةٝاْالاد   1

ٚٳ   ؛0ااملؿالالاض إيٝٗالالا أعالال٬ٙ يف ايٓكڀالال١    ع نٵالالي٬غالالحفاز٠ َٓٗالالا يف 

ػاعس يف َعطف١ شس٣ٚ إقا١َ َػحؿالفٝاد ذابحال١   قاعس٠ بٝاْاد جٴ

 يف جًو املٓاطل َٔ عسَٗا.

ايػالالالالعٛز١ٜ يؿالالالالطناد ايكڀالالالالاع اخلالالالالام   أنالالالال  زٚضٶا . إعڀالالالالا3٤

ؿاضن١ َع ٚظاض٠ ايكع١ يف ٖصا اجلاْت يةٓا٤ ٚجؿالاٌٝ َرالٌ    

ٚضفالالع ٚجالالو٠ ايحٓػالالٝل فُٝالالا بٝٓٗالالا يحعكٝالالل       ٖالالصٙ املػحؿالالفٝاد 

ٚنالالالُإ غالالالطع١ اٱزلالالالالاظ يف     ا٭ٖالالالساف ايٛطٓٝالالال١ املؿالالالين١   

شعال١  ٚ كٝل ا٫غحسا١َ يف ايعُالٌ ٚا٭ذالط عال  املطا     املؿطٚعاد

 ايسٚض١ٜ ملػح٣ٛ ايحٓفٝص ٚجكِٝٝ ا٭زا٤.

 أذٓا٤ جٛاشالس  َٛاطين جًو ايكط٣ ٚاهلصط ايٓا١ٝ٥ يًح ع بايسّ . ظزټ1

ِ   املػحؿفٝاد  ملطانالع  غالاسل١ڄ  ٚجهالٕٛ فطقال١ڄ    املٝساْٝال١ يالسٜٗ

جػالالالاعس عًالالال٢ قالالالس شالالالطا٤ َعٜالالالس َالالالٔ ايةعالالالٛس ايالالالت  ٱا٭ةالالالاس 

نُالالالالالالا   انحؿالالالالالالاف بعالالالالالالض ا٭َالالالالالالطاو اجلٝٓٝالالالالالال١ َةهالالالالالالطٶا 

ٚجةعالز يف أغالةاث     احلالس َالٔ اْحؿالاض ا٭ٚب٦ال١     يف هٶاأٜ جػاعس

ظٗٛض أَطاو َع١ٓٝ يف َٓڀك١ بعٝٓٗا زٕٚ أخط٣ ٚ سٜس طالطم  

 ايٛقا١ٜ َٓٗا.
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. ايحعإٚ َع اجلٗاد شاد ايع٬ق١ ي٬غالحفاز٠ َالٔ فالي٠ إقاَال١ جًالو      7

باقاَالالال١ ْالالالسٚاد ٚذلانالالالطاد    املػحؿالالالفٝاد املٝساْٝالالال١ املحٓكًالالال١ 

ٚب ٖالساف    اا ٚقعٝٽٝٽا ٚجعًُٝٝٽيحركٝه َٛاطين جًو املٓاطل زٜٓ

 خل. إ ايح١ُٝٓ املػحسا١َ...

ٚممالالا ٫ ؾالالو فٝالال٘ إٔ أُٖٝالال١ زلالالاح جڀةٝالالل َرالالٌ ٖالالصٙ اخلڀالال٠ٛ   

 غححهػ فُٝا ًٜٞ:

ضفالالع َػالالحٜٛاد ايطنالالا عالالٔ اخلالالسَاد ايكالالع١ٝ يف عٝالالع َٓالالاطل   •

 املًُه١.

بٓا٤ ايكسضاد ٚاٱَهاْاد اي٬ظ١َ يحعكٝل ا٭ٖساف ايڀُٛظ١ يالال   •

َٓٗالالا: دلحُالالع ظٝالالٟٛ ٚقالالعٞ      يف دلالالا٫د عالالس٠ 0161ض٩ٜالال١ 

غالالحسا١َ   ظٜالالاز٠ َػالالا١ُٖ ايكڀالالاع اخلالالام   كٝالالل أٖالالساف ا٫     

 ظٜاز٠ عسز ا٭ةاس ايع١ًُٝ.

 بٓا٤ ايرك١ يف املػحؿفٝاد املٝسا١ْٝ املحٓك١ً. •

 ١.ٝختفٝه ايعت٤ ع٢ً املػحؿفٝاد يف املسٕ ايط٥ٝػ •

اْحكالاهلِ َالٔ    ٘ عٓالس ٝال جكًٌٝ املكالاضٜه ايع٬شٝال١ يًُالطٜض َٚطافك    •

 املسٕ ايه ٣. ٣ظسإ َٓڀكحِٗ يًع٬ط يف
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 :التوصيات 

ٚا٫ٖحُاّ   جععٜع اجلاْت ايٛقا٥ٞ بطفع زضش١ ايحركٝه ايكعٞ .0

ٚايهؿه املةهط عالٔ ا٭َالطاو     بايحاص١ٜ ايكع١ٝ ٚايطٜان١

 املع١َٓ.

ع ايالالٛعٞ املالالطٚضٟ ٚايحكًٝالالٌ َالالٔ احلالالٛازس املطٚضٜالال١      فڃالالنالالطٚض٠ ضٳ .0

 ض ٚٚظاض٠ ايكع١ ٚٚظاض٠ اٱع٬ّ ٚايحعًِٝ.بايحعإٚ َع إزاض٠ املطٚ

  س َالالٔ ٚشالالٛز ايحؿالالطٜعاد ٚايحٓظُٝالالاد اٱزاضٜالال١ اي٬ظَالال١ايح نڊالال .6

ِ ايع٬قالالال١ بالالني اجلٗالالاد ٚا٭طالالالطاف املعٓٝالال١ بالالال اَض    ٚايالالت جالالٓظِّ  

ٛټٍ ايكعٞ.  ايحع

  نالالالالطٚض٠ عُالالالالٌ اجلٗالالالالاد املعٓٝالالالال١ بحٓالالالالاحِ زٕٚ جهالالالالاز. فُرًڄالالالالا  .1

ع َالالالٔ ٦ٖٝالالال١  اييخالالالٝل بحالالالٛفو املعػالالال٬د ٚايحالالالسخني نُعفِّالالال   

ٛټٍ    اييفٝالالال٘ يًُڀالالالاعِ ٚاملكالالالاٖٞ ٜحعالالالاضو ٚجٛشالالال٘ بالالالطاَض ايحعالالال

 ايكعٞ املعين جبٛز٠ احلٝا٠ ٚجععٜع ايكع١ ايعا١َ.   

نالالطٚض٠ جفكالالٌٝ اخلالالسَاد املؿالالُٛي١ بايحالال َني ايكالالعٞ ٚآيٝالال١        .1

 جكسِٜ اخلس١َ بٛنٛح.

جالالالٛفو ظٛنُالالال١ ٚانالالالع١ يٓظالالالاّ ايحالالال َني ايكالالالعٞ ٚؾالالالطٚل        .3

 ٚ ّ اخلسَالال١ ٚؾالالطناد  كالالسٿَٴايحعٜٛهالالاد ٚايحكانالالٞ يًُػالالحفٝس 

 ايح َني ايكعٞ.

إعاز٠ ايٓظالط يف آيٝال١ اغالحكةاٍ املػحؿالفٝاد ايحدككال١ٝ ٚاملالسٕ        .1

 ايڀة١ٝ يًعا٫د ايڀاض١٥ ٚاحلطش١ ايحدكك١ٝ.  

جفعٝالالالٌ زٚض ايكڀالالالاع ايرايالالالز ااجلُعٝالالالاد ايحعاْٚٝالالال١ يف ايكڀالالالاع     .7

 يف املٓاطل ايطٜف١ٝ َٚسٕ ا٭ططاف. ٛقٶاايكعٞ  ٚخك
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  ًالالال١ يحكًٝالالالٌ خڀالالالط ا٭َالالالطاو ايٛضاذٝالالال١  جفعٝالالالٌ زٚض طةٝالالالت ايعا٥ .3

 ا. ٚجركٝه ايعا١ً٥ قعٝٽٶ

إزخالالالاٍ ايالالالصنا٤ ا٫قالالالڀٓاعٞ خلالالالسَاد ايكالالالع١ يحؿالالالدٝل       .01

 ٚجكسِٜ ايطعا١ٜ ايكع١ٝ ا٭ٚي١ٝ.   عساملطو عٔ بٴ

املطاشعالالال١ املػالالالحُط٠ يالالال اَض ايحعًالالالِٝ ايڀالالال  يف نًٝالالالاد ايڀالالالت   .00

ٚايهًٝالالالالاد ايكالالالالع١ٝ يهالالالالُإ شالالالالٛز٠ املدطشالالالالاد يف ادالالالالاٍ    

 .  اَٶايكعٞ عُٛ

ط ؿٵال ٚجؿصٝع إشطا٤ ْٚٳ  بٓا٤ بطاَض َحكس١َ َٔ ايسضاغاد ايعًٝا .00

 ايةعٛس ايكع١ٝ ٚايٛقا١ٝ٥ اخلاق١ بادحُع احملًٞ. 

ّ ايفصالالال٠ٛ بالالالني َٓالالالاٖض ايحعًالالالِٝ ٚايحڀةٝالالالل ايعًُالالالٞ يحٛانالالالت   زٵضٳ .06

 ايحڀًعاد املطش٠ٛ.  

ايينٝع ع٢ً بعض ايحدككاد ايڀة١ٝ اي٬ظَال١ يًفالي٠ املكةًال١     .01

ختكالالالالل أَالالالالطاو  :َرالالالالٌ ٠ د املػالالالالحصسٚاملٛانةالالالال١ يًُصالالالالا٫

  ٚختكالالالل ايعالالال٬ط اجلالالالٝين   ٚايكالالالع١ ايٓفػالالال١ٝ  ايؿالالالٝدٛخ١

 ٚحوٖا. 

نالالطٚض٠ اعحُالالاز َ٪ؾالالطاد أزا٤ يكٝالالاؽ جالال ذو ايعٛاَالالٌ املدحًفالال١      .01

 ع٢ً ظصِ اخلسَاد ايكع١ٝ املڀًٛب١.

ٛټٍ  طاظٌ َحسضشال١ يهالُإ جٓفٝالص     .03 يال اَض جبالٛز٠   انطٚض٠ ايحع

 عاي١ٝ. 

خاقالال١ دلاْٝالال١ بايهاَالالٌ يالالةعض   نالالطٚض٠ جالالٛفو ضعاٜالال١ قالالع١ٝ  .01

ٞ   املايف٦الالاد حالالو   ٌ   ؿالالُٛي١ بايحالال َني ايكالالع ٔ  :َرالال   املحكاعالالسٜ

 ٚنةاض ايػٔ.  ٚا٭طفاٍ  ٚايعاطًني
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جكًٝالالالٌ اهلالالالسض املالالالايٞ يف َٝعاْٝالالال١ ايكالالالع١ بحكالالالٓني آيٝالالال١ قالالالطف     .07

و قالالالطف ايالالالسٚا٤ يف املػحؿالالالفٝاد  ةٵايالالالسٚا٤  َالالالع نالالالطٚض٠ نٳالالال  

ظػالاث  اخلاق١ ٚقطف٘ َٔ أٟ قٝسي١ٝ خالاضط املػحؿالف٢ عًال٢    

 ايح َني.

ع ؿالطٿ جٛفو اٱظكالا٥ٝاد شاد ايڀالابع ايفالين ايالسقٝل يحػالاعس املڂ      .03

 ٖٛ َحاح َٔ خسَاد قع١ٝ قا١ُ٥.  ع٢ً َعطف١ َا

زضاغالال١ َالالس٣ شالالس٣ٚ ايحُٜٛالالٌ ايكالالعٞ يٲقالالطاو احلهالالَٛٞ        .01

 ٚاٱقطاو َٔ ايةٓٛى ايحصاض١ٜ يًكڀاع ايكعٞ. 

  َٗاَعطف١ أعساز ايهًٝالاد ايكالع١ٝ ٚايحدككالاد ايالت جكالسٿ      .00

عُالالالٌ خڀالالال١ جحٓاغالالالت ٚاظحٝالالالاط املطظًالالال١ املكةًالالال١ َالالالٔ ايهالالالٛازض ٚ

 ٚايعٌُ ع٢ً جٛفوٖا. ايكع١ٝ امل٪١ًٖ

  خحكالالالالام ايالالالالٛظاض٠اإٔ ٜهالالالالٕٛ إعالالالالساز بالالالالطاَض ايٛقاٜالالالال١ َالالالالٔ  .00

 ٚجٓفٝصٖا عٔ ططٜل ايعٝازاد ا٭ٚي١ٝ.
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 :امللخص التيفيذي 

ظٜاض٠ ٚيٞ ايعٗالس إىل ذال٬س زٍٚ    أؾاضد ايٛضق١ ايط٥ٝػ١ إىل إٔ

ط جعةٿال   ذلٛض١ٜ يف ايؿطم بسا١ٜ َالٔ بانػالحإ ذالِ اهلٓالس ذالِ ايكالني      

زٙ ذلالالالاٚض عالالالسٿٚايالالالصٟ جٴ  ًهالالال١ُايػٝاغالالال١ اخلاضشٝالالال١ يًُعالالٔ ْٗالالالض  

"ذلالالٛض ايرٛابالالخ"  ٚذلالالٛض "املالالحاواد ٚاملػالالحصساد"  :ض٥ٝػالال١ٝ  َٓٗالالا

ٛٸٙ إىل ٖالصا ا٫يالاٙ ٚجًالو ايالسٍٚ          ع٢ً ايػالاظ١ ايسٚيٝال١. ٚشٖالاث مسال

ُٽ  ا.ا ٚنطٚضٜٽطلًل يًػعٛز١ٜ بٴعسٶا ؾطقٝٽا َٗ

نُالالالالا جعهالالالالؼ ايعٜالالالالاض٠ قالالالال٠ٛ ٚذكالالالالٌ ايػٝاغالالالال١ ٚا٫قحكالالالالاز    

يف اغالالحعطاو مسالالٛ ا٭َالالو ذلُالالس بالالٔ    كٛقٶالالاا؛ خايػالالعٛزٟ عاملٝٽالال 

ٛټٍ ا٫قحكالالالازٟ  0161غالالالًُإ يًط٩ٜالالال١ ايػالالالعٛز١ٜ    0101ّٚايحعالالال

ٚاخلكدكالالال١  ٚإزاض٠ ا٫ظحٝاطٝالالالاد ايٓكسٜالالال١  ٚعٝالالالع ا٭ْؿالالالڀ١     

س َحاْالال١ ٚقالال٠ٛ ا٫قحكالالاز  ٜ٪نِّالالٖالالٛ َالالا ٚ  ٚا٫غالالحرُاض١ٜ ا٫قحكالالاز١ٜ

ا يف زعالِ ٚقالٝاح١ ايكالطاض    ايػعٛزٟ. َٚها١ْ املًُه١ ٚٚظْٗا عاملٝٽ

إنالاف١ إىل أْٗالا     ايػٝاغٞ ٚا٫قحكازٟ احملًٞ ٚاٱقًُٝٞ ٚايعاملٞ

 ٕ املًُه١ غٛف جالةين ع٬قاجٗالا عًال٢ أغالؼ شسٜالس٠      بجةسٚ ضغاي١ 

نُا  .ٚإغياجٝص١ٝ ٚظسٜر١  ٚجك١ٝٓ َحڀٛض٠ ٚاقحكاز١ٜ  ٚغٝاغ١ٝ

ٚ  أْٗالالا  ُٗالال١ بالالني آغالالٝا  َغالالحفحػ ادالالاٍ سلالالٛ اغالالحرُاضاد َؿالالين١ 

 ًُه١.   ٚامل

ٚأنسد ايحعكٝةاد ظٍٛ ايٛضق١ ايط٥ٝػ١ عًال٢ إٔ ٖالصٙ اجلٛيال١    

 اغحٗسفخ ايعٌُ ع٢ً  كٝل املكا  املؿين١.

أؾالالاضد أٜهٶالالا ايحعكٝةالالاد إىل إٔ ٖالالصٙ ايعٜالالاض٠ اٯغالال١ٜٛٝ يػالالُٛ  

ٚيالالٞ ايعٗالالس أجالالخ يح٪نالالس إقالالطاض املًُهالال١ عًالال٢ جٜٓٛالالع  ايفاجٗالالا     
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 ٜٛالٌ ايع٬قال١ َالع    ٚبايحايٞ خٝاضاجٗا ايعػهط١ٜ ٚا٫قحكاز١ٜ  بٌ 

   اقحكازاد ١َُٗ إىل َطظ١ً ايؿطان١.

إٔ ٚأؾالالاضد املالالساخ٬د ايالالت شالالطد عًالال٢ ايٛضقالال١ ايط٥ٝػالال١ إىل   

مسٛ ٚيالٞ ايعٗالس ٜكالّٛ َٓالص غالٓٛاد بالسعِ ع٬قالاد املًُهال١ ؾالطقڄا          

َٚٓٗا   َٚٓٗا ا٫قحكازٟ  إغياجٝصٞ َٓٗا اجلٝٛ ؛٭غةاث عسٜس٠

 جڀالٜٛط ايع٬قالالاد َالالع  ٖٚالالصا ايالسعِ ٜحُرالالٌ يف ا٫غالالحُطاض يف  .ا٭َالين 

ايكالالني ٚضٚغالالٝا  سٜالالسٶا  ٚجُٓٝالال١ ايع٬قالال١ َالالع اهلٓالالس ٭ُٖٝحٗالالا عًالال٢ 

ا عالالسٶا إغالالياجٝصٝٽٌ ٖالالصٙ ايالالسٍٚ ايالالر٬س بٴاملػالالطح ايعالالاملٞ  ظٝالالز مترٿالال

ُٽ ا غٛا٤ َٔ ْاظ١ٝ ايحٛاظٕ ايػٝاغٞ  أٚ خًالل أغالٛامڈ يًُٓحصالاد    َٗ

دلالالاٍ  ايػالالعٛز١ٜ  أٚ "جٛغالالٝع" ايكالالازضاد ايٓفڀٝالال١  أٚ ايحعالالإٚ يف  

ٛ  ًٜٔالص َهافع١ ايحڀطف ٚاٱضٖالاث اي  بعالض ٖالصٙ    ُالا بٓاضٖ ٟجهحال

 ايسٍٚ إٕ ت ٜهٔ نًٗا.

ايٛقخ قالس ظالإ يحعُالٌ ٚظاض٠ ايحصالاض٠     ٚأٚنعخ املساخ٬د إٔ 

ٚا٫غحرُاض ٚقٓسٚم ا٫غحرُاضاد ايعا١َ ع٢ً ٚنالع بطْالاَض خالام    

 إٔيسعِ ْؿاطاد ايحصالاض٠ اخلاضشٝال١ يًؿالطناد ايػالعٛز١ٜ. نُالا      

ٝٽالالالال املًُهالالالال١  حالالالالاط  ا إىل جٛظٝالالالاله ايسبًَٛاغالالالال١ٝ ايٓاعُالالالال١ يف   ظاي

بانػحإ ٚاهلٓس ٚايكني َٔ ظٝز جهرٝه ايعٜاضاد بالني قٝالازاد   

اشحُاعٝالال١ ٚفهطٜالال١ ْٚظالالطا٥ِٗ يف ٖالالصٙ ايالالسٍٚ. ٚنالالصيو ايحٛاقالالٌ  

عًالالالال٢ َػالالالالح٣ٛ امل٪غػالالالالاد ايعًُٝالالالال١ يحةالالالالازٍ اخلالالالال اد ٚايحصالالالالاضث. 

َالا  ٛ ٖٚال باٱناف١ إىل أ١ُٖٝ َٛقعٓالا ايطٚظالٞ يف ايعالات اٱغال٬َٞ     

 طلسّ قٝازجٓا هلصا ايعات. 

نُا أنسد املساخ٬د ع٢ً أْ٘ َٔ املٗالِ إٔ ٫ ٜهالٕٛ ٖالصا    

ايحعطى سلٛ ايؿطم ع٢ً ظػاث ايحفالطٜو يف ايع٬قالاد َالع اياالطث     
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ٚاي٫ٜٛاد املحعس٠  ٫ٚ صلت إٔ شلالطط َالٔ اظحهالاض اياالطث يٓطَالٞ      

 أْفػٓا يف اظحهاض ايؿطم.

   ِ جؿالصٝع   ٛاض:ايحٛقالٝاد ايالت زلُالخ عالٔ احلال      ٚنالإ َالٔ أٖال

ا٫غالالحرُاضاد َالالع ٖالالصٙ ايالالسٍٚ ٚخاقالال١ ايكالالاط٣ ٚاملحٛغالالڀ١. فالالحػ       

َهاجت ًَعك١ٝ ياض١ٜ ذليفال١ َٚحُهٓال١ ٚعًال٢ زضاٜال١ بالايكٛاْني      

ايحصاضٜالالال١ يف ٖالالالصٙ ايالالالسٍٚ ٚيف املًُهالالال١. نالالالطٚض٠ ايٓظالالالط يًكالالالني       

ٗالالِ يًػالالٝاظ١ ٚيالالٝؼ نسٚيالال١ اغالالحواز فكالالو  ٚا٫ٖحُالالاّ   َنػالالٛم 

ايكالالٝين. ايحعطٜالاله ٚاييٜٚالالض   بايعٛاَالالٌ اجلاشبالال١ يًػالالٝاح َالالٔ ايػالالٛم 

يًُٓحصاد ايػعٛز١ٜ َٔ خ٬ٍ جٛاشس ايةعراد ايػالعٛز١ٜ يف اخلالاضط.   

بصٍ أنال  شٗالس ممهالٔ ٚبايحعالإٚ َالع ايالسٍٚ احملٛضٜال١ يف ايعالات         

ايعطبالالٞ ٚايعالالات اٱغالال٬َٞ َٚٓظُالال١ ايحعالالإٚ اٱغالال٬َٞ يٓالالعع فحٝالالٌ   

أظَالالالالت نؿالالالالُو ٚاٱٜاالالالالٛض. زعالالالالِ ٚجؿالالالالصٝع ا٭ْؿالالالالڀ١ اخلوٜالالالال١      

١ْٝ ايػالالعٛز١ٜ يف ٖالالصٙ ايالالسٍٚ. زعالالِ ايػالالفاضاد ايػالالعٛز١ٜ يف ٚاٱْػالالا

َالالالٔ ايكالالالني ٚاهلٓالالالس ٚبانػالالالحإ ٚايٝابالالالإ ٚضٚغالالالٝا ٚنٛضٜالالالا  نالالالٌٍّ

اجلٓٛبٝالال١ ٚإْسْٚٝػالالٝا بهالالٛازض عايٝالال١ ايح ٖٝالالٌ ٚايركافالال١ ٚايحالالسضٜت.  

جؿالالصٝع ايفالالطم ايياذٝالال١ ٚايفٓٝالال١ ٚا٭فالال٬ّ ايػالالعٛز١ٜ َالالع جطعالالاد        

ٚفٓٝالالال١ َؿالالالين١. إقاَالالال١ ذليفالالال١. إقاَالالال١ َعالالالاضو ذكافٝالالال١ ٚزٜٓٝالالال١  

غالالالال١ٜٛٝ َطنالالالالع ذكالالالالايف غالالالالعٛزٟ ٚبفالالالالطٚعڈ يالالالال٘ يف نالالالالٌ ايالالالالسٍٚ اٯ 

بحعًالِٝ ايًاال١ ايعطبٝال١     ٢عٓال املطنع١ٜ. جةين املًُه١ ملطانع ذكاف١ٝ جٴ

يف ٖالالالصٙ ايالالالسٍٚ. فالالالحػ بالالالاث ٚزعالالالِ قٝالالالاّ ايةالالالاظرني ٚأعهالالالا٤ ٦ٖٝالالال١    

ايحالالسضٜؼ بحًالالو ايالالسٍٚ َٚالالٔ املًُهالال١ يًعُالالٌ عًالال٢ َؿالالاضٜع ةرٝالال١       

ٚاملطانع شاد ايع٬قال١ نالُٔ نالٌ ٖالصٙ      اَعادٚأنازمي١ٝ يف اجل

ع يف ا٫بحعالالاس يڀالال٬ث اجلاَعالالاد ٚايسضاغالالاد ايعًٝالالا   ايالالسٍٚ. ايحٛغټالال
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إىل ٖصٙ ايسٍٚ يف اجلاَعاد املعيف بٗا. إعڀا٤ َالٓػ يڀال٬ث ٖالصٙ    

ايسٍٚ يًسضاغ١ يف املًُهال١. ٚنالصيو زعالِ إْؿالا٤ َطانالع أةالاس       

ٍڈ يسضاغالال١ نالالٌ زٚيالال١ ٚجاضطلٗالالا       ٚجٛشٗاجٗالالا ذلًٝالال١ شاد ج ٖٝالالٌ عالالا

جكالسِٜ اقياظالاد يهٝفٝال١     ِٻَٚالٔ ذٳال    خلإ ...ايػٝاغ١ٝ ٚا٫شحُاعٝال١ 

ايػعٛزٜني يف اخلالاضط   املٛاطٓني ايحعاٌَ َعٗا. باٱناف١ إىل جعطٜه

بامل٪غػالالالاد ايطمسٝالالال١ ايٛطٓٝالالال١ اخلوٜالالال١ ٚايٓػالالالا١ٝ٥  ٚجؿالالالصٝعِٗ      

 ِ ناملػالالاعس٠ عٓالالس جكالالسِٜ   ؛ي٬شلالالطال يف ا٭عُالالاٍ ايحڀٛعٝالال١ َعٗالال

َٗا َطنالع املًالو غالًُإ يٮعُالاٍ     ػالاعساد ايالت ٜكالسٿ   املعْٛاد ٚامل

د ااٱْػا١ْٝ ٚاٱحاذ١ٝ يف بًس َا ٫نحػاث اخل اد ٚجڀٜٛط املٗالاض 

َٚالٔ شٗال١ ذاْٝال١ إبالطاظ قالٛض٠ َؿالطف١         يف ايعٌُ ايحڀٛعٞ َٔ شٗال١ 

 ٟ َٚالالٔ شٗالال١ ذايرالال١ ظٜالالاز٠ أعالالساز املحڀالالٛعني      عالالٔ املالالٛاطٔ ايػالالعٛز

 .0161اجػاقڄا َع ض١ٜ٩ 
 

 :مكدمة 

ضاد ٚيالٞ ايعٗالس ا٭َالو ذلُالس بالٔ غالًُإ يالةعض ايالسٍٚ         إٕ ظٜا

ايه ٣ يف آغٝا هلالا َالسي٫ٛد نالةو٠ يف زعالِ َؿالطٚع ايؿالطان١       

ٝٽَالالع زٍٚ ايعالالات املالال٪ذط٠ اقحكالالازٜٽ   ا  ٚهلالالا نالالصيو أُٖٝالال١  ا ٚغٝاغالال

شاطاف١ٝ إغياجٝص١ٝ ٚاقحكاز١ٜ اشحُاع١ٝ  فهًڄا عٔ أُٖٝحٗالا َالٔ   

جطَالالالٞ إىل  . ٖٚالالالٞ نالالالصيو 0161أشالالالٌ  كٝالالالل ض٩ٜالالال١ املًُهالالال١    

اٱغالالالٗاّ يف جٜٓٛالالالالع اقحكالالالالاز املًُهالالالال١  ٚإىل ا٫غالالالالحرُاض ٚاخلالالالال ٠  

 ا٭شٓة١ٝ. 

يالالصا فكالالس طالالطح ًَحكالال٢ أغالالةاض ٖالالصٙ ايكهالال١ٝ َالالٔ خالال٬ٍ ٚضقالال١      

َحٗا ز. ْالالٛف ايااَالالسٟ  ٚشالالطد ظٛهلالالا ايعسٜالالس َالالٔ   ايعُالالٌ ايالالت قالالسٻ 
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اغالحرُاض املةالازضاد ا٫قحكالاز١ٜ يعٜالاضاد مسالٛ      املساخ٬د ْاقؿالخ: ا 

إٚ ا٫قحكازٟ َع زٍٚ شٛي١ ٚيالٞ ايعٗالس  اجلاْالت    ٚيٞ ايعٗس  ايحع

ا٫قحكالالازٟ يعٜالالاض٠ مسالالٛ ٚيالالٞ ايعٗالالس اٯغالال١ٜٛٝ  مسالالٛ ٚيالالٞ ايعٗالالس       

ٚجسعِٝ ع٬قاد املًُهال١ اخلاضشٝال١  ايحعايفالاد اٱغالياجٝص١ٝ يف     

ظٜاضاد ٚيٞ ايعٗس  ا٫يالاٙ سلالٛ ايؿالطم: ا٭ُٖٝال١ ٚايس٫يال١  ايةٴعالس       

اط١ املًُهالال١ بالالني  اٱغالالياجٝصٞ يف ايحعالالايه َالالع بانػالالحإ  ٚغالال   

اهلٓالالالالس ٚبانػالالالالحإ  جٜٓٛالالالالع ايع٬قالالالالاد ايسبًَٛاغالالالال١ٝ يًًُُهالالالال١    

جٛظٝاله  َطانع ايسضاغاد ايةعرٝال١ املحدككال١ يف زضاغال١ ايالسٍٚ      

   املًُهال١ ٚا٭خالص ب غالةاث ايكال٠ٛ     ًُه١ُٚجفعٌٝ ايك٠ٛ ايٓاع١ُ يً

ضظًالال١ و ادحُالالع َالالٔ ايالالساخٌ ٚقٛجالال٘ قاعالالس٠ يًكالال٠ٛ ايٓاعُالال١     متاغٴالال

متط ٚظضا٤ اخلاضشٝالالال١ يالالالسٍٚ َٓظُالالال١ ايحعالالالإٚ اهلٓالالس ٚايكالالالني يف َالالال٪ 

اٱغالال٬َٞ  املًُهالال١ بالالني ااياالالطث  ٚاايؿالالطم   ايحٛاقالالٌ ايركالالايف     

قالالطا٠٤ يف ظٜالالاضاد ٚيالالٞ ايعٗالالس  جفعٝالالٌ زٚض   :ٚاحلهالالاضٟ َالالع ايؿالالطم

َالالالالٔ  ا . ٚيف ايٓٗاٜالالالال١ طالالالالطح املًحكالالالال٢ عالالالالسزٶ ظٚشالالالالاد ايسبًَٛاغالالالالٝني

 َالالٔ خالالال٬ٍ ٚضقالال١ ايعُالالٌ ايالالت نحةحٗالالالا    ٚشيالالو    ايحٛقالالٝاد املُٗالال١  

ٌپ َالٔ  ت عًٝٗا ايسنحٛض٠ ْٛف ايااَسٟ  ٚعكډ قالسق١   ايالسنحٛض ن

 عةس ايطأ ايڀطٜطٟ. غات املطٟ  ٚا٭غحاش فانٌ  ٚاملٗٓسؽ

 

ايػٝاغال١ ايػالعٛز١ٜ ايٝالّٛ أقالةعخ      كتبد د. ىوف الغامدي:

عًالال٢ إظالالساس ايحاالالٝو يف إطالالاضٜٔ َُٗالالني؛ زاخًالالٞ ٚخالالاضشٞ     قالالازض٠ڄ

و َالالالالٔ املعٛقالالالالاد ت ايحالالالالسضصلٞ عًالالالال٢ ايهالالالالرٚشيالالالالو بفهالالالالٌ ايحاًڊالالالال

ٚايحعكٝساد ايت ناْخ جحؿهٌ ظٍٛ منڀ١ٝ املًُهال١ ٚجكًٝالسٜحٗا   

ٚاملحالالابع يػٝاغالال١ املًُهالال١  .ٚقُٝٗالالا املؿالالع١ْٛ بڀطٜكالال١ حالالو َٓاغالالة١
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زٙ ذلاٚض ض٥ٝػال١   غٝصس إٔ ْٗض ايػٝاغ١ اخلاضش١ٝ ايػعٛز١ٜ  سٿ

"ذلالالٛض ايرٛابالالخ"  فُٓالالص إٔ ج غػالالخ املًُهالال١      َٚالالٔ جًالالو احملالالاٚض  

ز١ٜ ع٢ً ٜس املًو ايطاظٌ عةالس ايععٜالع آٍ غالعٛز ٖٚالٞ     ايعطب١ٝ ايػعٛ

جػالالو عًالال٢ َٓالالٛاٍ َٚالالٓٗض ذابالالخ يف غٝاغالالحٗا اخلاضشٝالال١  ٚاملةالالاز٨     

ا٭غاغالال١ٝ ايالالت ظهُالالخ ٫ٚ جالالعاٍ  هالالِ ٖالالصا ايالالٓٗض ت جالالحاو أٚ 

ى ايالالالعَٔ  ٖٚالالالٞ جحُرالالالٌ يف إٔ أٟ قالالالطاض أٚ  الالالطټ   جحةالالالسٍ عًالالال٢ َالالالطٿ 

١ٜ ٜٓةع أغاغٶا َٔ غٝاغٞ خاضشٞ جكّٛ ب٘ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز

َالٔ ا٭َال١ ايعطبٝال١ اٱغال١َٝ٬  َٚالٔ       اٖا أْٗالا شالع٤ٷ  ظكٝك١ أٚي١ٝ َ٪زٻ

ايرٛابالالخ املُٗالال١ أٜهٶالالا إميالالإ املًُهالال١ ايعطبٝالال١ ايػالالعٛز١ٜ ايطاغالالذ        

بايػ٬ّ ايعاملٞ  ٚبا٫غحكطاض ايسٚيٞ ٚاٱقًُٝالٞ  نٗالسف أغالاؽ    

َٔ أٖساف غٝاغحٗا اخلاضشٝال١  ٚٚنالع أغالؼ يًعسايال١ يف ايحعاَالٌ      

 ؛ايالالالسٍٚ يف ادالالالالا٫د ايػٝاغالالال١ٝ ٚا٫قحكالالالاز١ٜ ٚا٫شحُاعٝالالالال١   بالالالني  

يكٓاعحٗالا ايرابحال١ ب ْالال٘ بالسٕٚ ا٫غالالحكطاض يالٔ ٜحػالال٢ٓ يًؿالعٛث  كٝالالل      

 جُٓٝحٗا ٚاظزٖاضٖا ٚضخا٥ٗا. 

"املالحاواد ٚاملػالحصساد" عًال٢ ايػالالاظ١    فٗالالٛ أَالا احملالٛض ايرالاْٞ    

ٖٓاى عسزٶا َٔ املػحصساد ٚاملحاواد ايت فطنالخ  إش إٕ ايسٚي١ٝ  

ةالالٌ فػالالٗا عًالال٢ ايع٬قالالاد ايسٚيٝالال١  ٚظظٝالالخ بعٓاٜالال١ فا٥كالال١ َالالٔ قٹ      ْ

قاْعٞ ايكطاض ايػٝاغالٞ يف املًُهال١  ٜٚالحِ ايحعاَالٌ َعٗالا بهالرو       

قهالالاٜا اٱضٖالالاث    :َالالٔ املٛنالالٛع١ٝ ٚاحلهُالال١ ٚا٫ٖحُالالاّ  َٚٓٗالالا   

ٚظٛاض احلهاضاد  ٚج ذو ذٛض٠ ا٫جكا٫د ٚاملعًَٛاد ع٢ً أغايٝت 

ٝټالالال يف ٖٝهًٝالالال١ ايع٬قالالالاد ايسٚيٝالالال١.  طايسبًَٛاغالالال١ٝ املعاقالالالط٠  ٚايحا

ٚأخوٶا  "ذلٛض ايحعسٜاد"  فايحٗسٜالس اٱٜطاْالٞ يٮَالٔ ٚا٫غالحكطاض     

يف املٓڀك١ ٜ جٞ يف َكس١َ ٖصٙ ايحعسٜاد  ٫ٚ ْٓػال٢ جالسخٌ إٜالطإ    
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ُٻ      ٢ بالايرٛض٠  ايػافط يف ايؿ٪ٕٚ ايساخ١ًٝ يًالسٍٚ  فُٓالص قٝالاّ َالا ٜٴػال

سد املًُهال١  ّ  ٚظحال٢ اٯٕ ٚشال  0313اٱغ١َٝ٬ يف إٜطإ يف عاّ 

ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ْفػٗا يف َٛاشٗال١ َػالحُط٠ َالع ايحعالسٟ اٱٜطاْالٞ      

 ايصٟ أخص عس٠ أؾهاٍ ٚقٛض.

ٕٻ :عودة خط احلزيز خو احلطٜط ٜعٛز َط٠ أخط٣ َٔ خ٬ٍ  إ

ظٜالالاض٠ ٚيالالٞ ايعٗالالس إىل ذالال٬س زٍٚ ذلٛضٜالال١ يف ايؿالالطم  ٜٚعٝالالس خالالو     

ذالالِ احلطٜالط إىل ايٛشالالٛز َالالٔ خالال٬ٍ قالالاض٠ آغالٝا بساٜالال١ َالالٔ بانػالالحإ   

ٛشٛز ٚيٞ ايعٗس يف ٖصٙ املٓاطل أذةخ أْ٘ زاعالِ يًدالو َالٔ    فاهلٓس  

خالال٬ٍ نالالذ عالالسز نالالةو َالالٔ املؿالالاضٜع ايهالالةو٠ ايالالت غالالٛف  ٝالالٞ  

ايةًالالالسإ اير٬ذالالال١  ٚ ٝالالالٞ املًُهالالال١ َالالالٔ ظٝالالالز ا٭ٜالالالسٟ ايعاًَالالال١ أٚ  

ايعكالالٛز ايالالالت جعالالٛز يًًُُهالالال١  ٚايعكالالٍٛ ايالالالت ٜكابًالالٗا يف ايةًالالالسإ     

أذةحالخ  يكس  .يؿطان١ يف ايؿطم ا٭ٚغو؛ َا ٜعين ْٛعٶا َٔ ا١اير٬ذ

املًُه١ أْٗا جعٝس ا٭َالٔ ٚا٫غالحكطاض يعالسز نالةو َالٔ ايالسٍٚ ايالت        

ٛٸٙ إىل ٖالالالصا ا٫يالالالاٙ ٚجًالالالو ايالالالسٍٚ طلًالالالل     جععععالالالخ  ٚشٖالالالاث مسالالال

عسٶا ؾطقٝٽا  ْٚحٛقچع إٔ جهالٕٛ ايط٩ٜال١ ممحالسٸ٠ڄ إىل عٝالع     يًػعٛز١ٜ بٴ

ظٝالز    ايعات  ٚنُا شنط مسٛٙ غحهٕٛ ٖٓالاى أٚضٚبالا شسٜالس٠   

َالٔ   ط ايعكٍٛ يٮَانٔ ايالت شٖالت إيٝٗالا   اغحڀاع ٚيٞ ايعٗس إٔ ٜاٝٿ

 زّ احلطَني ايؿطٜفني.اخ٬ٍ ظٜاضاج٘  ٚغةك٘ إيٝٗا خ

 :ٌسيارة ولي العَد لباكضتا 

َالالالٔ خالالال٬ٍ  ااملُالالالط ا٫قحكالالالازٟ ايكالالالٝين ايةانػالالالحاْٞ :-

ا٫غالالالالحكةا٫د ايهالالالالد١ُ ايالالالالت ظكالالالالًخ يف بانػالالالالحإ  ٚنػالالالالط   

ٛز١ٜ َٚالالٔ أشالالٌ ٚيالالٞ ايعٗالالس ا٭َالالو    اي ٚجٛنالال٫ٛد َالالٔ أشالالٌ ايػالالع  

ٝٽالالالا  فالالالذلُالالالس بالالالٔ غالالالًُإ؛  صيو زيٝالالالٌ عًالالال٢ َهاْالالال١ ايػالالالعٛز١ٜ عامل
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ٚأُٖٝحٗا غٝاغٝٽا  ٚج جٞ ظٜالاض٠ مسالٛ ٚيالٞ ايعٗالس ا٭َالو ذلُالس بالٔ        

غًُإ يةانػالحإ يف إطالاض متٝٝالع ايع٬قالاد ا٭قال١ًٝ بالني ايةًالسٜٔ        

ًالسٜٔ  يح نٝالس ٖالصٙ ايع٬قال١ اٱغالياجٝص١ٝ بالني اية      10يف عاَٗا ايال 

يف ظالالٌ  الال٫ٛد إغالالياجٝص١ٝ جؿالالٗسٖا ايػٝاغالال١ ايعاملٝالال١ ٚخاقالال١       

احملٝو اٱقًُٝالٞ يهًُٝٗالا  ٚايحعالسٜاد ايالت ٜٛاشٗٗالا اجلاْةالإ        

فةعس في٠ ا٫غيخا٤ اٱغالياجٝصٞ ايالصٟ ؾالٗسج٘ غٝاغال١ املًُهال١      

ياٙ َٓڀك١ شٓالٛث آغالٝا  ٜػالع٢ ا٭َالو ذلُالس بالٔ غالًُإ ٱعالاز٠         

فٗالا اٯغالٟٝٛ ايحكًٝالسٟ يف إغال٬ّ     قٝاح١ ع٬قاد املًُه١ َع ظًٝ

 آباز  ٚايك٠ٛ اي١ٜٚٛٓ اٱغ١َٝ٬ ايةاضظ٠ يف ايعات.

ٚيعالالالالالٌ َالالالالالا ٜالالالالالسعِ جًالالالالالو ايحٛشٗالالالالالاد املؿالالالالالين١ ٚايحكالالالالالاضث   

َالالٔ املعڀٝالالاد ايالالت جالالسفع يف  ١اٱغالالياجٝصٞ بالالني ايةًالالسٜٔ  دلُٛعالال

جًو ا٫ياٖاد. فا٭ظ١َ ايت ٜعاْٞ َٓٗالا ا٫قحكالاز ايةانػالحاْٞ     

ٛټ  ٫د اٱغالالياجٝص١ٝ ايالالت جؿالالٗسٖا َٓڀكالال١ شٓالالٛث    فهالالًڄا عالالٔ ايحعالال

ُٻ  ٢ "املُالط  آغٝا َع اياٙ ايكني سلٛ جةين املؿطٚع ا٫قحكازٟ املػال

ٌټ -ا٫قحكالالازٟ ايكالالٝين  شيالالو ٜالالسفع ايكٝالالاز٠  ايةانػالالحاْٞ"  نالال

ايةانػالالالحا١ْٝ يًحعٜٛالالالٌ عًالالال٢ ايالالالسعِ ايػالالالعٛزٟ يف َٛاشٗالالال١ ٖالالالصٙ       

ػالعٛز١ٜ جالسضى   َٚٔ شاْت آخط  فإ املًُه١ ايعطب١ٝ اي .ايحعسٜاد

شٝسٶا  ٫ٛد جٛاظْالاد ايكال٣ٛ ايعاملٝال١  ٚأُٖٝال١ بانػالحإ يف جًالو       

ايحعٛټ٫د  ٫ٚ غُٝا َع ايالسٚض ايالصٟ جًعةال٘ إغال٬ّ آبالاز َالع ايكالني        

ع  ذلٛض اقحكازٟ عاملٞ  ٖٚالٛ َالا صلعالٌ املًُهال١ ظطٜكال١ عًال٢       

 ا٫غحفاز٠ َٔ جًو ايحٛشٗاد اجلسٜس٠ يف ايػٝاغ١ ايعامل١ٝ.

ُٻالالا غالالةل   ؛ بانػالالحإ نُالالا ايػالالعٛز١ٜ ت جػالالًِ َالالٔ    فهالالًڄا ع

ايحسخٌ اٱٜطاْٞ يف ؾ٪ْٚٗا ايساخ١ًٝ  َٓص متهٓخ ذٛض٠ اخلُالٝين  
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. ٚنايعالالالاز٠ 0313َالالالٔ ا٫غالالالح٤٬ٝ عًالالال٢ احلهالالالِ يف إٜالالالطإ عالالالاّ  

جهطث إٜطإ ع٢ً ايٛجط ايڀا٥فٞ ع٢ً ايالطحِ َالٔ عالسّ ظٗالٛض ْاُال١      

ًال٢  ايػٓٸ١ ٚايؿٝع١ يف بانػالحإ ٚجعالاٜـ ايڀالا٥فحني فُٝالا بُٝٓٗالا ع     

ٌ ايػًٛى اٱٜطاْٞ ايساعِ يًفٛن٢ ٚعالسّ  ٚيصيو ميرٿ ؛َساض ايحاضٜذ

َٓكڀال١  يف غالٛا٤   - ا٫غحكطاض يف احملٝو اٱقًُٝٞ يه٬ ايةًسٜٔ

 ٟ عٶا ٜؿالالصع اجلالالاْةني ذلفِّالال - ايؿالالطم ا٭ٚغالالو أٚ احملالالٝو اٯغالالٝٛ

أٜهٶالا َالٔ ايكٛاغالِ     . ع٢ً جععٜع ايع٬قالاد ايػالعٛز١ٜ ايةانػالحا١ْٝ   

ضٶا ٜٔ أُْٗالالالا َالالالٔ أنرالالالط زٍٚ ايعالالالات جهالالالطټ    املؿالالالين١ بالالالني ايةًالالالس  

ٚاغالالالحٗسافڄا َالالالٔ اٱضٖالالالابٝني  ٚيالالالسُٜٗا جالالالاضٜذ طٜٛالالالٌ َٚؿالالالطف يف   

   ٘ ٚيالصيو ٜعُالٌ ايةًالسإ     ؛َهافع١ اٱضٖاث بؿالح٢ قالٛضٙ ٚأؾالهاي

ٚٶا َؿالينڄا     ع٢ً ا َعٶ َهافع١ اٱضٖاث ٚايحڀطف ايالصٟ ٜعحال  عالس

هلُالالالا عالالال  جةالالالازٍ اخلالالال اد؛ يحععٜالالالع غالالالةٌ ٖالالالصٙ املهافعالالال١ ٚفالالالل     

غالالايٝت ايعًُٝالال١ املسضٚغالال١  ايالالت جهالالُٔ ايكهالالا٤ عًالال٢ اٱضٖالالاث    ا٭

 ٬َٚظك١ اٱضٖابٝني.

 Pew Researchٚيكس شنط َطنع بٝٛ ا٭َطٜهٞ يًسضاغاد ا

Center   َالالٔ أبٓالالا٤ 31ٕ أ  املحدكالالل يف إشالالطا٤ أةالالاس ايؿالالعٛث %

ايؿالعت ايةانػالحاْٞ ٜفهالًٕٛ ٚضليَالالٕٛ ايع٬قالاد َالع ايػالالعٛز١ٜ.      

ز٠ ٫  السس بايٓػالة١ خلٝالاضاد ايؿالعٛث      ٚيعًٗا ْػة١ عايٝال١ َٚحفالطٸ  

 دحًالاله ف٦اجٗالالا ٚأطٝافٗالالا ٚجكالالٓٝفاجٗا  يف رلحًالاله ايكالالاضاد  َالالٔ  

ٖالالصا املٓڀالالل اٱظكالالا٥ٞ ايالالسقٝل  أقالالةعخ بانػالالحإ َالالٔ أقالالطث     

احلًفالالا٤ َالالٔ حالالو ايعالالطث بايٓػالالة١ يًػالالعٛز١ٜ  َٚالالٔ أقالالطث احلًفالالا٤     

َٞ ث املٛاقه يف َٓظ١ُ ايحعالإٚ اٱغال٬  املػًُني أٜهٶا  ٚيعٌ جكاضٴ

ٜٚؿالٗس   .زيٝالٌ عًال٢ شيالو    ٚع  ايحعايه ايعػهطٟ اٱغ٬َٞ خالوٴ 
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َٔ ايع٬قاد بني ايطٜاو ٚإغال٬ّ   10ايػٓٛاد ايال  ايحاضٜذ ع٢ً َطڇٸ

؛ "جاضطلٝال١ ٚٚذٝكال١ ٚٚزٜال١ يًااٜال١    "آباز  إٔ أقٌ ٚقه ٜٴكاٍ عٓٗا إْٗا 

ُٶا إىل جڀٜٛط ٖصٙ ايع٬ق١ ايرٓا٥ٝال١ ٭بعالس   ٖٚٛ  َا ٜسعٛ ايڀطفني زا٥

 ٔ.َس٣ ممه

ٕ    ٚيكس ٚقډ  دلُٛعال١ڄ  عخ املًُهال١ ايعطبٝال١ ايػالعٛز١ٜ ٚبانػالحا

 01َٔ ا٫جفاقٝالاد َٚالصنطاد ايحفالاِٖ  بًاالخ قُٝحٗالا اٱعايٝال١       

ِټ ا٫جفاقٝاد ذال٬س َالصنطاد جفالاِٖ ي٬غالحرُاض      ًَٝاض ز٫ٚض  ٚجه

يف قڀاعاد ايالٓفو ٚايڀاقال١ املحصالسٸز٠ ٚاملعالازٕ خال٬ٍ ايعٜالاض٠ ايالت        

ٛزٟ يةانػحإ  نُا مشًخ ا٫جفاقٝالاد  ٜكّٛ بٗا ٚيٞ ايعٗس ايػع

ًَٝالاضاد   01َكفا٠ أضاَهٛ يف َٝٓا٤ شٛازض ايةانػالحاْٞ بكُٝال١   

نُالالا ضنالالعد ا٫جفاقٝالالاد عًالال٢     .ز٫ٚض  ٖٚالالٞ ا٭نالال  يف ايعالالات  

جٛفو ايفطم يًؿةاث يحُهِٝٓٗ َٔ يعالت زٚض ض٥الٝؼ يف ايحُٓٝالحني    

ٔ ا٫شحُاعٝال١ ٚا٫قحكالالاز١ٜ. إٕ إعالالايٞ ايكالالازضاد حالالو ايٓفڀٝالال١ َالال 

ايػالالالالعٛز١ٜ إىل عٗٛضٜالالالال١ بانػالالالالحإ اٱغالالالال١َٝ٬ خالالالال٬ٍ ا٭عالالالالٛاّ   

د املالٛاز اياصا٥ٝال١   ابًاالخ قالازض  ًَٚٝالاض ضٜالاٍ     01اخلُػ١ املانال١ٝ  

 631ًَْٝٛٶالالا  َٚالالٔ َالالٛاز ايةٓالالا٤ أنرالالط َالالٔ  030َٓٗالالا أنرالالط َالالٔ 

ايٛاقعالال١ يف ٚاغالالڀ١ ايعكالالس بالالني   -ًَٝالالٕٛ ضٜالالاٍ  ٚجعٝالالس بانػالالحإ  

 ٝ  -ض ايعطبالالالالٞ حطبٶالالالالا ايعُالالالال٬م ايكالالالالٝين ؾالالالالطقڄا  َٚٓڀكالالالال١ اخلًالالالال

انحؿاف أ١ُٖٝ َٛقعٗا اٱغياجٝصٞ يف ظطن١ ايحصاض٠ ايعاملٝال١   

عالالالالالطف بايهٛضٜالالالالالسٚض ا٫قحكالالالالالازٟ ايكالالالالالٝين    َالالالالالٔ خالالالالال٬ٍ َالالالالالا ٜٴ  

ايةانػحاْٞ  ايصٟ غالٝصعٌ ايةهالا٥ع ايكال١ٝٓٝ جكالٌ يًُالط٠ ا٭ٚىل      

عًالالال٢ ةالالالط ايعالالالطث  َٚٓٗالالالا إىل ْالالالٛاظٞ  Gawaderبالالالطٶا إىل َٝٓالالالا٤ 

غحرُاض ايػعٛزٟ ايصٟ ٜعڀالٞ زفعٶالا   ا٭ضو  ٖٚٓا جهُٔ أ١ُٖٝ ا٫
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ٝٶا َالالٔ   نالالةوٶا هلالالصا اخلالالو اٱغالالياجٝصٞ  ايالالصٟ ٜعالالسټ    شالالع٤ٶا أغاغالال

 ططٜل احلطٜط اجلسٜس.

   :سيارة ولي العَد للَيد 

ايػالالالعٛز١ٜ جعالالالسټ  اع٬قالالالاد جاضطلٝالالال١ ٚؾالالالطان١ ياضٜالالال١ :  -

ايالالالت جػالالالحٛضز نالالالٌ    ا يًڀاقالالال١ بايٓػالالالة١ إىل اهلٓالالالس  َكالالالسضٶا ظٜٝٛٽالالال 

َالٔ ايالٓفو اخلالاّ َالٔ ايػالعٛز١ٜ  نُالا ٜهالٝه        اظحٝاشاجٗا جكطٜةٶا 

عسٶا شسٜسٶا يف ايع٬قاد ايرٓا١ٝ٥ بني ْٝٛزهلٞ جععٜع ايحعإٚ ا٭َين بٴ

ا بالالني  ا قٜٛٽالال ٌ اٱغالال٬ّ أٜهٶالالا ضابڀڄالالا ظهالالاضٜٽ   ؿالالهِّ ٚايطٜالالاو  إش ٜٴ

ِټ ؛ٚاهلٓس ايػعٛز١ٜ ذايز أنال  عالسز َالٔ     ْظطٶا إىل نٕٛ اهلٓس جه

 املػًُني يف ايعات.

 اهلٓالالس ٚايػالالعٛز١ٜ  ايالالت ٫ جالالعاٍ َكحكالالط٠ عًالال٢     ايع٬قالال١ بالالني 

ايؿالالطان١ املحُعالالٛض٠ ظالالٍٛ ايڀاقالال١ َٓالالص عكالالٛز  غالالٝصطٟ جڀٜٛطٖالالا 

ٚ ًٜٛٗا إىل ع٬ق١ إغالياجٝص١ٝ َحعالسز٠ ا٭بعالاز  ٚقالس يعالت ا٭َالو       

ذلُس بالٔ غالًُإ ٚيالٞ ايعٗالس زٚضٶا نالةوٶا يف ٖالصا ايػالٝام  نُالا         

ع ايػالالعٛز١ٜ ا يًحعالالإٚ َالال أظٗالالطد ظهَٛالال١ َالالٛزٟ اغالالحعسازٶا خاقٽالال   

ايحالالالسضٜةاد  :َرالالالٌ  بؿالالال ٕ دلُٛعالالال١ َحٓٛعالالال١ َالالالٔ ايكهالالالاٜا ا٭َٓٝالالال١

ايعػالالالالالالهط١ٜ املؿالالالالالالين١  ٚجةالالالالالالازٍ املعًَٛالالالالالالاد ا٫غالالالالالالحدةاض١ٜ     

ٚحػالٌ ا٭َالٛاٍ ٚمتٜٛالٌ اٱضٖالاث  باٱنالاف١        َٚهافع١ اٱضٖاث

ٚنالإ ظٗالٛض    .إىل بصٍ شٗٛز َؿين١ ملهافع١ ايحڀالطف ايالسٜين  

َالالٔ  بؿالالهٌ خالالام يهالالٌٍّاٱضٖالالاث ٚايحڀالالطف َػالال ي١ َالالرو٠ يًكًالالل  

اهلٓالالس ٚايػالالعٛز١ٜ. ٚ٭ْٗالالالا ٫عالالت ض٥ٝػالالالٞ يف اجلاطافٝالالا ايػٝاغالالال١ٝ     

أَٓٝالالالال١ زاخًٝالالالال١  ادٺالالالالالالالاٱقًُٝٝالالالال١  ٫ جالالالالعاٍ ايػالالالالعٛز١ٜ جٛاشالالالال٘  سٜ

 ٚإق١ًُٝٝ.
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ا يف اهلٓالس  خكٛقٶالا   نُا أقةعخ ايػعٛز١ٜ َػحرُطٶا ض٥ٝػٶ

ُٶالالالالا يف احلالالالٛاض ظالالالالٍٛ     يف قڀالالالاع ايةيٚنُٝاٜٚالالالالاد  ٚؾالالالطٜهڄا َٗ

ٱغالياجٝص١ٝ   الا يف شيالو جةالازٍ املعًَٛالاد ا٫غالحدةاض١ٜ       ايكهاٜا ا

 َٚهافع١ اٱضٖاث.

ايػعٛز١ٜ بايٓػالة١ إىل اهلٓالس ؾالطٜهڄا ٫ حٓال٢      جعسټ  يف املكابٌ

٭ْٗالالا ضابالالع أنالال  ؾالالطٜو يالالاضٟ هلالالا بعالالس ايكالالني ٚاي٫ٜٛالالاد     ؛عٓالال٘

% َٔ اظحٝاشالاد اهلٓالس َالٔ ايڀاقال١      03ط ٚجٛفِّ  املحعس٠ ٚاٱَاضاد

 -ضاالال٘ ا   -املًالالو عةالس ا  بالٔ عةالالس ايععٜالع    ٚنالإ ايطاظالٌ   

أضغال٢ خ٬هلالا أغػٶالا     ّ 0113قس قاّ بعٜالاض٠ جاضطلٝال١ يًٗٓالس عالاّ     

ع بالني  ز "إعال٬ٕ زهلالٞ" املٛقډال   قًة١ يًع٬قاد اهلٓس١ٜ ايػالعٛز١ٜ. ٚؾالسٻ  

ايةًسٜٔ خ٬ٍ ظٜاضجال٘  عًال٢ إٔ اٱضٖالاث آفال١ "غالحكّٛ احلهَٛحالإ       

ُٓٗالالا حملاضبحالال٘. جةالالع شيالالو "إعالال٬ٕ  اٍ" فُٝالالا بٝبايحعالالإٚ ايٛذٝالالل ٚايفعٻالال

خ٬ٍ ظٜاض٠ ض٥ٝؼ ايٛظضا٤  0101جٛقٝع٘ يف عاّ  ايطٜاو" ايصٟ  ٻ

ٚايالالت جالالٓل عًالال٢ ايحعالالإٚ يف   آْالالصاى "َامنٖٛالالإ غالالٝٓك" يًػالالعٛز١ٜ

ظد ظٜالاض٠ َالٛزٟ يف   ٚقالس عالعٻ   .دلاٍ جةازٍ املعًَٛالاد ظالٍٛ اٱضٖالاث   

 ١َٝ.يًًُُه١ ٖصٙ ايؿطان١ املحٓا 0103بطٌٜ اْٝػإ  إؾٗط 

إزاْالالالال١ نالالالال٬ ايةًالالالالسٜٔ  0103ٚؾالالالالٗسد ظٜالالالالاض٠ َالالالالٛزٟ يعالالالالاّ 

ٗټالالالال س بحععٜالالالالع جعاُْٚٗالالالالا يف َهافعحالالالال٘  ٚجععٜالالالالع  يٲضٖالالالالاث  ٚايحع

ايؿطان١ اٱغياجٝص١ٝ بني ايةًسٜٔ   ا يف شيو دلالا٫د ايحعالإٚ   

ا٭َالالين ٚايالالسفاعٞ  َالالع ج نٝالالس ايةٝالالإ املؿالاليى عًالال٢ احلاشالال١ إىل   

    ٚ جٛضٜالس ا٭غالًع١ ٚايالصخا٥ط    ظٜاز٠ جةالازٍ ظٜالاضاد ايػالفٔ ٚايڀالا٥طاد 

جسضٜت زفعالحني َالٔ ايڀال٬ث ايعػالهطٜني      ٚجڀٜٛطٖا املؿيى  ٚ ٻ

ايػعٛزٜني يف أنازمي١ٝ ايسفاع ايٛطين  ا٭نازميٝال١ ايعػالهط١ٜ   

 اهلٓس١ٜ.
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ٚظػت ايهاجالت ايكالعايف "ضاشٝاله ؾالاضَا"  "ناْالخ اهلٓالس       

ايؿالالطف يف َٗطشالالإ اجلٓازضٜالال١ ايػالالعٛز١ٜ      ايعالالاّ املانالالٞ نالالٝهٳ  

عٛز١ٜ يًٗٓالالس نهالالٝه ؾالالطف ملٗطشالالإ جطاذالالٞ ٚذكالالايف      زعالال٠ٛ ايػالال ٚ

ٚطالالين ضلُالالٌ ضَعٜالال١ زبًَٛاغالال١ٝ َُٗالال١ يًااٜالال١  ج٪نالالس  الالا ٫ ٜالالسع     

 دلايڄا يًؿو أ١ُٖٝ اهلٓس املحٓا١َٝ بايٓػة١ إىل ايػعٛز١ٜ.

 0311ظاٚيالالالالخ اهلٓالالالالس يف ايعكالالالالط احلالالالالسٜز  أٚ َٓالالالالص عالالالالاّ 

 بايحعسٜالالس  احلفالالاظ عًالال٢ ع٬قالالاد قٜٛالال١ َالالع ايػالالعٛز١ٜ  ايالالت جعالالسټ  

اد قالالاّ َُٝٗالال١ يف حالالطث آغالالٝا. َٚالالع بساٜالال١ اخلُػالالٝٓ  ياضٜالال١ڄ اعالالس٠ڄق

املًالالو غالالعٛز بعٜالالاض٠ جاضطلٝالال١ يٓٝالالٛزهلٞ  جًحٗالالا ظٜالالاض٠ ض٥الالٝؼ ايالالٛظضا٤   

  يحهالٕٛ ا٭غالاؽ ايكالٟٛ    0313شٛاٖط ٫ٍ ْٗطٚ يًًُُهال١ عالاّ   

ايصٟ قاّ عًٝ٘ ا٫ظياّ املحةازٍ بني ايةًسٜٔ. ٚعٓسَا ٖةڀخ أْسٜطا 

  ناْالالالخ ظٜاضجٗالالالا 0370نحالالالٛبط عالالالاّ حاْالالالسٟ يف ايػالالالعٛز١ٜ يف أ

يف غالالةٌٝ جععٜالالع ايع٬قالالاد ايرٓا٥ٝالال١. ٚخالال٬ٍ ظٜاضجٗالالا    فاقالال١ًڄ حلظالال١ڄ

 ضمس١ٝ. ايت اغحاطقخ أضبع١ أٜاّ  يكٝخ حاْسٟ جطظٝةٶا ٚإؾاز٠ڄ

ٜٚكالاله احملًًالالٕٛ َالالٔ ْٝالالٛزهلٞ اشحُالالاع ض٥الالٝؼ ايالالٛظضا٤ اهلٓالالسٟ   

 َٛزٟ َع ا٭َو ذلُس بٔ غًُإ يف بٜٛٓؼ آٜالطؽ  ب ْال٘ اغالحُطاض   

يًُػالالاض ايڀةٝعالالٞ يًػٝاغالال١ اخلاضشٝالال١ اهلٓسٜالال١ يف حالالطث آغالالٝا ايالالت   

 جحػِ بطٚح ا٫غحك٬ي١ٝ اٱغياجٝص١ٝ يف شٖٛطٖا.

ٚظػت ايهاجت ايكعايف "غطميٟٛ جايٛنساض"  فاْ٘ خ٬ٍ 

قُالال١ دلُٛعالال١ ايعؿالالطٜٔ ايالالت أقُٝالالخ يف زٜػالالُ  يف ا٭ضشٓالالحني        

غالًُإ يف  ايحك٢ ْاضٜٓسضا َٛزٟ َع ٚيٞ ايعٗس ايػعٛزٟ ذلُالس بالٔ   

  ٞ ٚقالالف٘ ٚظٜالالط اخلاضشٝالال١ فٝصالالاٟ     بالالٜٛٓؼ آٜالالطؽ يف اشحُالالاع ذٓالالا٥

ٟٸب ْ٘ حٛخايٞ  ٚٳٚز ل   أنس َٛزٟ بؿهٌ أغاغٞ إٔ اايحًُڊزاف٧ 
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ٜٴ ٚقس نإ ٚقٍٛ َٛزٟ إىل   ز ايػٝاغ١ اخلاضش١ٝ اهلٓس١ٜ عسٿئ 

ايػعٛز١ٜ شع٤ٶا فكو َٔ ٖالصٙ ايعًُٝال١ شاد ا٭ُٖٝال١ ايٛطٓٝال١  ايالت      

قؿالالال١ ا٫غالالالحرُاض ٚايؿالالالطاناد بالالالني ايةًالالالسٜٔ يف    خ خ٬هلالالالا َٓامتډالالال

ايهرو َٔ املؿاضٜع غٛا٤ يف بٓا٤ املٛا٧ْ ٚايڀطم ايػطٜع١ ٚحوٖالا  

َالالالٔ املؿالالالاضٜع  إنالالالاف١ إىل ا٫غالالالحرُاض يف قڀاعالالالاد ايحهٓٛيٛشٝالالالا 

 ٚايعضاع١ يف اهلٓس.

زٶا َالٔ ايًكالا٤  نالإ    ًخ ا٫غحرُاضاد شاْةٶا ذلالسٻ ٚبُٝٓا ؾهډ

ٕ قالالسض َالالٔ ا٫غالالحكطاض يف أغالالعاض    زافالالع َالالٛزٟ احلكٝكالالٞ ٖالالٛ نالالُا   

ايڀاق١  ظٝز جحٛش٘ اهلٓس إىل ا٫ْحداباد ايعا١َ يف حهٕٛ بهالع١  

أؾٗط. ٚبكالفحٗا أنال  َالٛضز يًالٓفو يف ايعالات  ميهالٔ يًػالعٛز١ٜ        

 يعت زٚض ظٟٝٛ يف اغحكطاض أغعاض ايٓفو.

  الصني"سيارة ولي العَد لب": 

و املًُهالال١ أنالال  ؾالالطٜ  عالالسټجٴ اَةالالازض٠ احلالالعاّ ٚايڀطٜالالل : -

فطٜكالٞ  يف ٚقالخ   ياضٟ يًكني  الٓڀكت حالطث آغالٝا ٚايؿالُاٍ اٱ    

َٶالالالا   11متحالالالس خ٬يالالال٘ شالالالصٚض ايع٬قالالالاد بالالالني ايةًالالالسٜٔ يكطابالالال١      عا

ٛٻ ضد إىل َػالالالح٣ٛ ايؿالالالطان١ اٱغالالالياجٝص١ٝ ايؿالالالا١ًَ يف عالالالاّ   ٚجڀالالال

  َالالع زخالالٍٛ املًُهالال١ نؿالالطٜو طةٝعالالٞ يًكالالني يف َةالالازض٠  0103

ض٠ ا٭َالو ذلُالس بالٔ    ا٭َط ايالصٟ صلعالٌ بالسٚضٙ ظٜالا     ؛احلعاّ ٚايڀطٜل

ا ع٢ً ٚقع إغياجٝص١ٝ اقحكالاز١ٜ  ا خاقٽ ٌُ طابعٶ غًُإ يةهني

حو َػةٛق١ جطغِ ٬ََػ املػحكةٌ  َالٔ خال٬ٍ املٛا٤َال١ بالني "ض٩ٜال١      

" َٚةالالالازض٠ "احلالالالعاّ ٚايڀطٜالالالل" ايكالالال١ٝٓٝ ٚقالالالٛيڄا    0161املًُهالالال١ 

بايحعإٚ ا٫قحكازٟ بني ايةًسٜٔ إىل أقكال٢ َػالحٜٛاد ايؿالطان١     

املػحكة١ًٝ املػحسا١َ  ٚ كٝل ايحٛافل ايػٝاغالٞ  ٚجٛذٝالل   ٚايح١ُٝٓ 

 ايحعإٚ ا٭َين ٚايعػهطٟ.
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ٚجحڀًالالالع املًُهالالال١ بحٛذٝالالالل ٚجكٜٛالالال١ ع٬قاجٗالالالا َالالالع ايكالالالني إىل    

ظٝالالز جٓظالالط   0161ڀالالو ض٩ٜالال١ املًُهالال١  َؿالالاضن١ بهالالني يف خٴ

غالالُٝا  ٫ٚايطٜالالاو يالالةهني نكالال٠ٛ جحڀالالٛض بالالٛجو٠ َحٓاٖٝالال١ ايػالالطع١  

ا  ٚقالسضاجٗا ايكالٓاع١ٝ    جة١ ايرا١ْٝ عاملٝٽال باقحكازٖا ايصٟ ضلحٌ املط

ٚجهٓٛيٛشٝاجٗالالالا املحڀالالالٛض٠  َٚعالالالسٍ قالالالازضجٗا ايهالالالدِ يًعالالالات       

إىل نْٛٗالالالا أنالالال  زٍٚ ايعالالالات جعالالالسازٶا يًػالالالهإ ٚمتًالالالو   إنالالالاف١ڄ

جػالالو املًُهالال١ سلالالٛ    يف ظالالنيا َالالٔ أنالال  شٝالالٛف ا٭ضو    ٚاظالالسٶ

ِټ  0161ايطٜالالالاز٠ ايعاملٝالالال١  ؿالالالطٚعاد ض٩ٜالالال١    عؿالالالطاد  ايالالالت جهالالال

َض ايحُٜٓٛالال١ ٚا٫قحكالالاز١ٜ ٚا٫شحُاعٝالال١ ٚايركافٝالال١ اهلازفالال١ إىل   ايالال ا

جٜٓٛالالع َكالالازض ايالالسخٌ  ٚيٗٝالالع املًُهالال١ ملطظًالال١ َالالا بعالالس ايالالٓفو     

امل٦الال١ َالالٔ ايٓالالاجض   يف  11ع ْػالالة١ ايكالالازضاد حالالو ايٓفڀٝالال١ إىل    فڃالالٚضٳ

ا  ٪ؾالالط أزا٤ ّ املًُهالال١ إىل املطاجالالت ا٭ٚىل إقًُٝٝٽالال  احملًالالٞ  ٚجكالالسټ 

ع ا٫غحرُاضاد ا٭شٓة١ٝ  ٚ ٌٜٛ ايالة٬ز  فڃضٳاخلسَاد ايًٛشػح١ٝ  ٚ

 يك٠ٛ قٓاع١ٝ ن ٣.

َٳٸا ايكني فححڀًع بك٠ٛ إىل جعإٚ ٚذٝل َع املًُه١ يف َةازض٠  أ

"احلعاّ ٚايڀطٜل" ايت جٗسف ٱعاز٠ ططٜالل احلطٜالط ايكالسِٜ يًالطبو     

ٚنالذ اغالحرُاضاد جعٜالس عًال٢       زٚيال١  11ا٫قحكازٟ بني أنرط َٔ 

١ٝ٥  ظٝز جعٞ بهني قال٠ٛ ٚزٚض ايطٜالاو   جطًٜٕٝٛ ز٫ٚض بكٛض٠ َةس

ٌ اقحكالاز  دلُٛعال١ ايعؿالطٜٔ ايالت جؿالهِّ    يف نعهٛ عطبٞ ٚظٝالس  

ا٭ضو  ٚأنالال  َكالالسض يًالالٓفو اخلالالاّ يف ايعالالات  ٚقًالالت ايعالالاملني     

إَهاْٝالال١  ِٻايعطبالالٞ ٚاٱغالال٬َٞ  ٚعاقالال١ُ ايكالالطاض ايعطبالالٞ  َٚالالٔ ذٳالال 

 ٜٛالالٌ املًُهالالال١ نسٚيالال١ ذلٛضٜالالال١ بط٩ٜحٗالالا ايڀُٛظالالال١ إىل عٓكالالالط    

َةازض٠ "احلالعاّ ٚايڀطٜالل" بالسعِ زٚض ايطٜالاو نُطنالع      يف ض٥ٝؼ 
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إغياجٝصٞ ٚاقحكازٟ ظٟٝٛ يف َٓڀكال١ ايؿالطم ا٭ٚغالو ٚايعالات      

َٚكسض شصث يًعسٜس َٔ ايؿالطناد ايكال١ٝٓٝ ايڀاذلال١ يف زخالٍٛ     

ايػٛم ايػعٛزٟ ايٛاغع  َٚٓڀًل إقًُٝالٞ يًحعايفالاد ا٫قحكالاز١ٜ؛    

ايحصاضٜال١ َالٔ ايحالٓني    َا صلعٌ ايػعٛز١ٜ َع ٶا ض٥ٝػٶالا يًعطنال١   ٖٚٛ 

 ايكٝين إىل زٍٚ ايعات.

ٖٚٓالالا ٜالال ظ ايحػالالا٩ٍ ا٭ٖالالِ: َالالا ايكٛاغالالِ املؿالالين١ بالالني ض٩ٜالال١   

ل ايٓفالالالع يًؿالالالعةني  عكِّالالالَٚةالالالازض٠ احلالالالعاّ ٚايڀطٜالالالل ايالالالت جٴ    0161

 ايػعٛزٟ ٚايكٝينال

" َالع َةالازض٠ "احلالعاّ ٚايڀطٜالل"     0161ٌ اْكٗاض "ض١ٜ٩ ٜؿهِّ

١ًَ جالالسفع عصًالال١ ايحڀالالٛض  اقحكالالاز١ٜ ؾالالا  بكٛامسُٗالالا املؿالالين١ قالال٠ٛڄ 

ٚايحُٓٝالال١ املػالالحسا١َ يف املٓڀكالال١ ٚايعالالات َالالٔ خالال٬ٍ جٛافالالل ا٭ٖالالساف 

ٚاٱغياجٝصٝاد ايالت ٜحكالسَٗا "ايعٓكالط اجلاالطايف" يف ٚقالخ جحُحالع       

خ٬يالال٘ املًُهالال١  ٛقالالع إغالالياجٝصٞ ٜحالالٝػ هلالالا غالالٗٛي١ ايٛقالالٍٛ إىل     

فطٜكٝالالا ٚأٚضٚبالالا"  فٝح٬قالال٢ شيالالو َالالع أٖالالِ إايكالالاضاد ايالالر٬س "آغالالٝا ٚ

ٖساف َةازض٠ "احلعاّ ٚايڀطٜل" ايت جػع٢ يف املكاّ ا٭ٍٚ يًالطبو  أ

 بني ٖصٙ ايكاضاد اير٬س.

ٚجحكاطع ايط٩ٜال١ َالع املةالازض٠ يف جععٜالع "اجلاْالت ا٫غالحرُاضٟ"        

ع٢ً ضفع ْػة١ َػا١ُٖ ا٫غالحرُاضاد ا٭شٓةٝال١    0161فحعٌُ ض١ٜ٩ 

٬ٍ امل٦ال١ خال  يف  111املةاؾط٠ يف ايٓاجض ايكَٛٞ يًًُُه١ يحكٌ إىل 

٘ ايفالالي٠ املكةًالال١  يف ظالالني جػالالحٗسف َةالالازض٠ "احلالالعاّ ٚايڀطٜالالل" جٛشټالال

يف ايؿالالطناد ايكالال١ٝٓٝ ي٬غالالحرُاض اخلالالاضشٞ  ًٝالالاضاد ايالالس٫ٚضاد 

ظ ايالالالسخٍٛ زٍٚ ايڀطٜالالالل اجلسٜالالالس  ٚإقاَالالال١ َٓالالالاطل يٛشػالالالح١ٝ جعالالالعٿ   

 ايك١َٝٛ يًسٍٚ  ٚجفٝس ؾعٛث ايعات.
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ايةڀايال١    ض َػالحٜٛاد فڃال ٚجح٬ق٢ "ايط٩ٜال١" َالع "املةالازض٠" يف خٳ   

ظٝالالز جعُالالٌ ض٩ٜالال١ املًُهالال١ عًالال٢ خفالالض َعالالسٍ ايةڀايالال١ َالالٔ ْػالالة١     

امل٦الالال١  دطشالالالالاد ايط٩ٜالالال١ خالالال٬ٍ ايفالالالالي٠    يف  1امل٦الالال١ إىل  يف  0013

املكةًالال١  ٚنالالالصيو متهالالني املالالالطأ٠ ايػالالعٛز١ٜ ٚضفالالالع َػالالالاُٖحٗا يف    

ا٫قحكاز احملًٞ  يف ٚقخ جػحٗسف خ٬ي٘ املةازض٠ ايك١ٝٓٝ جؿاٌٝ 

ٓالالالالا٤ زٍٚ "احلالالالالعاّ ٚايڀطٜالالالالل" يف   امل٬ٜالالالالني َالالالالٔ اجلٓػالالالالني َالالالالٔ أب   

َؿالالطٚعاج٘ ايهالالالد١ُ َالالالٔ ايةٓالالال٢ ايحعحٝالال١ ٚآيٝالالالاد  فٝالالالع ايحصالالالاض٠   

 اية١ٝٓٝ.

ٚجطجةو ايط٩ٜال١ ايػالعٛز١ٜ باملةالازض٠ ايكال١ٝٓٝ يف  السٟ "جععٜالع       

ا٫غالالحسا١َ"  فحػالالع٢ املًُهالال١ عالال  ض٩ٜحٗالالا سلالالٛ  كٝالالل "ايحُٓٝالال١       

حُاعٝالالال١  املػالالالحسا١َ" ب بعازٖالالالا اير٬ذالالال١ ا٫قحكالالالاز١ٜ ٚاية٦ٝٝالالال١ ٚا٫ش 

َٶالال  ا بكڀالالاع ايڀاقالال١ املحصالالسز٠  ٚإْحالالاط ايڀاقالال١     ا ٚاغالالعٶف ٚيالالخ اٖحُا

شٝصا ٚال طاق١  011و ٱْحاط أنرط َٔ دڀِّاي١ٜٚٛٓ ايػ١ًُٝ  ٚجٴ

َٶالالالالا نالالالالةوٶا   .0161َحصالالالالسز٠ ةًالالالالٍٛ ايعالالالالاّ   نُالالالالا أٚيالالالالخ اٖحُا

با٫قحكاز ايطقُٞ  بحععٜع دلا٫د جكٓٝال١ املعًَٛالاد ٚا٫جكالا٫د     

ا  ٖٚالصا َالا ٜح٬قال٢ بكال٠ٛ َالع طُالٛح ايحالٓني        ٚجؿصٝع ا٫غحرُاض فٝٗال 

ا يحعكٝالل ايحُٓٝال١   ايكٝين يف شعٌ َةازض٠ "احلعاّ ٚايڀطٜل" َٓڀًكڄال 

ط ا٫غالالالحرُاضاد ايكالالال١ٝٓٝ ٚاٱقًُٝٝالالال١ يف ؿٵالالالْٳَالالالٔ خالالال٬ٍ  املػالالالحسا١َ

 دلا٫د ايڀاق١ املحصسز٠  ٚاقحكاز املعًَٛاد.

َالع َةالازض٠ احلالعاّ ٚايڀطٜالل يف عٓكالط       0161ٚجحكاطع ض١ٜ٩ 

اظٕ املالالايٞ" ايالالصٟ ٜعالالين جػالالاٟٚ إٜالالطازاد ايسٚيالال١ َالالع ْفكاجٗالالا     "ايحالالٛ

فحعُالالٌ ايط٩ٜالال١ ايػالالعٛز١ٜ عًالال٢ ايٛقالالٍٛ إىل ايحالالٛاظٕ املالالايٞ ةًالالٍٛ      

ذلالالالاٚض أغاغالالال١ٝ جؿالالالٌُ جكالالالعٝػ أغالالالعاض     1  عالالال  0106ايعالالالاّ 
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ع نفالالالا٠٤ اٱْفالالالام فڃالالالايڀاقالالال١  ٚظٜالالالاز٠ اٱٜالالالطازاد احلهَٛٝالالال١  ٚضٳ 

م  ٚجٛشٝالال٘ ايالالسعِ  ايطأمسالالايٞ ٚايحؿالالاًٝٞ  ٚجُٓٝالال١ ايكڀالالاع اخلالالا  

ظٜالاز٠ ْػالة١ ايعا٥الساد احلهَٛٝال١ حالو ايٓفڀٝال١        ِٻَٚٔ ذٳ ؛ملػحعكٝ٘

ٝٽ 036َٔ  ا إىل جطًٜٕٝٛ ضٜاٍ  ٖٚصا َا ٜحُاؾ٢ َالع  ًَٝاض ضٜاٍ ظاي

أٖالالساف املةالالازض٠ ايكالال١ٝٓٝ ايالالت جػالالحٗسف ضبالالو ايالالسٍٚ املٓهالال١ُ هلالالا   

بؿالالةه١ ياضٜالال١ قا٥ُالال١ عًالال٢ ايحهاًَٝالال١ ا٫قحكالالاز١ٜ اهلازفالال١ إىل       

ع ايالالالسخٍٛ احملًٝالالال١ هلالالالصٙ ايالالالسٍٚ باجاظالالال١ املؿالالالطٚعاد ٚايةٓالالال٢   جععٜالالال

ا ايحعحٝالالال١  ٚاملالالالسٕ ا٫قحكالالالاز١ٜ اي٬ظَالالال١ يالالالسعِ َٝعاْٝاجٗالالالا ٚقالالالٛيڄ   

 يًحٛاظٕ املايٞ.

نُا جح٬ق٢ ايط٩ٜال١ ايػالعٛز١ٜ َالع املةالازض٠ ايكال١ٝٓٝ يف ٖالسف       

ا عال  ض٩ٜال١   " كٝل ا٭َٔ اياصا٥ٞ ٚاملا٥ٞ"  فحةٓالخ املًُهال١ خڀڀڄال   

ٗاّ يف  كٝالالل ا٭َالالٔ اياالالصا٥ٞ ٚاملالالا٥ٞ َالالٔ    جػالالحٗسف اٱغالال  0161

َةالالازض٠ جؿالالٌُ ابحهالالاض احلًالالٍٛ يحععٜالالع اغالالحسا١َ ا٭َالالٔ    13خالال٬ٍ 

ع نفالالا٠٤ اخلالالسَاد فڃالالاياالالصا٥ٞ ٚاملالالا٥ٞ  ٚاحلفالالاظ عًالال٢ اية٦ٝالال١  ٚضٳ 

ِ ؾالعٛث  عٵال يف ظني جػالحٗسف َةالازض٠ "احلالعاّ ٚايڀطٜالل" زٳ     ؛املدحًف١

ٓؿالٝو ايحصالاض٠    ايسٍٚ ايٓا١َٝ يف  كٝل ا٭َٔ اياصا٥ٞ َٔ خ٬ٍ ج

ٚا٫غحرُاض يف ادالا٫د ايعضاعٝال١  ٚجالٛفو جكٓٝالاد ذلڀالاد  ًٝال١       

 املٝاٙ.

" 0161ٜٚفالالحػ جٛافالالل ا٭ٖالالساف ٚاٱغالالياجٝصٝاد بالالني "ض٩ٜالال١     

أَالاّ ايحهاَالٌ ا٫قحكالازٟ بالني      َٚةازض٠ "احلعاّ ٚايڀطٜل" ا٭بٛاثٳ

ّ ا ٫ َرٌٝ هلا أَاط خ٬ي٘ ض١ٜ٩ املًُه١ فطقٶايةًسٜٔ  يف ٚقخ جٛفِّ

ٌټ ايالالالٓفو املٛذالالالٛم  َكالالالسضٳ ا٫غالالالحرُاضاد ايكالالال١ٝٓٝ  فايػالالالعٛز١ٜ جظالالال

ٝٽالال نالالةو٠ َالالٔ ٚاضزاد ايكالالني َالالٔ ايڀاقالال١     ط ْػالالة١ڄا ايالالصٟ ٜالالٛفِّعامل
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ٜٚالال ظ عالالسز َالالٔ ايعٛاَالالٌ املػالالاعس٠ يًصاْالالت ايكالالٝين يف ا٫غالالحرُاض    

باملًُهالال١ ٜحكالالسَٗا ايحهًفالال١ املٓدفهالال١ ٭ضانالالٞ املًُهالال١ املحاظالال١   

ايػالعٛز١ٜ ٚمشٛيٝحٗالا ٭غالٛام املٓڀكال١      يًُكاْع  ٚاظزٖالاض ايػالٛم   

 ط اية١٦ٝ ايساع١ُ يحسضٜت املٛاضز ايةؿط١ٜ.ٚجٛفڊ

ع ايط٩ٜال١ ايػالعٛز١ٜ زعالِ ايؿالطناد ايكال١ٝٓٝ ايع٬ُقال١       ؿصٿٚجٴ

بفالالالالطم اغالالالالحرُاض١ٜ يف املًُهالالالال١   ؿالالالالطٚعاد ايةٓالالالال٢ ايحعحٝالالالال١    

ٚاٱغالالهإ  ٚايكالالٓاعاد ايحعًٜٛٝالال١  ٚدلالالا٫د ايفهالالا٤ ٚايڀاقالال١   

ٓٝع  ٚاملٓحصالالالالاد ايةيٚنُٝٝا٥ٝالالالال١  ٚقڀاعالالالالاد املحصالالالالسز٠  ٚايحكالالالال

ايركافالالالالال١ ٚايػالالالالالٝاظ١  ٚايحٛاقالالالالالٌ ايفهالالالالالطٟ  ٚجعُٝالالالالالل احلالالالالالٛاض   

احلهالالاضٟ  ٚجٛذٝالالالل ايحعالالإٚ ا٭َالالالين ٚايعػالالهطٟ  ٚايعسٜالالالس َالالالٔ    

  ٜٚعالالالعظ زٚض 0161ادالالا٫د ا٭خالالط٣ شاد ا٭ٚيٜٛالال١ نالالُٔ ض٩ٜالال١      

املًُهالال١ يف بٓالالا٤ َةالالازض٠ احلالالعاّ ٚايڀطٜالالل َالالٔ ايط٩ٜالال١ املػالالحكة١ًٝ       

ٓػٝل اٱغياجٝصٞ ٚجطغٝد٘ بني ايةًالسٜٔ  ٚايالسفع بعصًال١ ايُٓالٛ     يًح

 ي٬قحكاز اٱقًُٝٞ ٚايعاملٞ.

نُالالالا جٓكالالالٌ املٛا٤َالالال١ بالالالني ايط٩ٜالالال١ ٚاملةالالالازض٠ َػالالالح٣ٛ ايحعالالالإٚ   

 0111ايعًُالالالٞ ٚايركالالالايف إىل آفالالالام أضظالالالت َالالالع ٚشالالالٛز أنرالالالط َالالالٔ 

 َةحعز غعٛزٟ يف ايكني  حايةٝحِٗ ٜحعسذٕٛ ايًا١ ايك١ٝٓٝ.

َٻا ع٢ً ايك  0161عٝس ايػٝاغٞ  فحسفع املٛا١َ٤ بالني ض٩ٜال١   أ

َٚةازض٠ "احلعاّ ٚايڀطٜل" ايطٜاو ٚبهالني سلالٛ ع٬قالاد غٝاغال١ٝ     

َالالالٔ  َحٝٓالال١  يف ٚقالالخ جطٜالالس خ٬يالال٘ بهالالني َٓڀكالال١ اخلًالالٝض خايٝالال١ڄ        

ا عًالالال٢ َكالالالسض طاقحٗالالالا ايالالالط٥ٝؼ  ايفٛنالالال٢ ٚا٫نالالالڀطاباد ظفاظڄالالال

ٝٽ ٚنْٛٗالا ذلالٛضٶ   ا يڀطٜالالل احلطٜالط اجلسٜالس  إنالاف١ يهالالٕٛ    ا أغاغال

أغاغ١ٝ يًكالني جعُالٌ نُحالٓفؼ شٝالس هلالا يف ظطبٗالا        اخلًٝض ٚش١ٗڄ
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هٝالال١  ٚجطحالالت ايكالالني يف ٜا٫قحكالالاز١ٜ َالالع اي٫ٜٛالالاد املحعالالس٠ ا٭َط

يعٜالاز٠ أغالٛام ايحةالازٍ ايحصالاضٟ      ؛املٓڀك١يف نُإ ظاي١ ا٫غحكطاض 

فهالًڄا عالٔ   طٖا  عالا٫ٚد اهلُٝٓال١ اخلاضشٝال١     ٚايحكسٜط  َٚٓع ج ذټ

ًع١ً ايعسٜس َٔ ا٭ظَالاد ايسٚيٝال١  ْٚالعع    ايعٌُ َع ايػعٛز١ٜ ع٢ً ظ

فحٝالالٌ ايكالالطاعاد  ٚايحكالالسٟ يظالالاٖط٠ اٱضٖالالاث  يحعكٝالالل ايػالالًِ      

 املٓؿٛز.

َٶالالا؛ يالالسٜٓا أقالالسقا٤ آخالالطٕٚ ظالالٍٛ ايعالالات. جعهالالؼ ايعٜالالاض٠   خحا

ٝٽالالال   يف  ٛقٶالالالاخك  اقالالال٠ٛ ٚذكالالالٌ ايػٝاغالالال١ ٚا٫قحكالالالاز ايػالالالعٛزٟ عامل

 0161اغحعطاو مسٛ ا٭َالو ذلُالس بالٔ غالًُإ يًط٩ٜال١ ايػالعٛز١ٜ       

ٛټٍ ا٫قحكالالازٟ  ّ ٚاخلكدكالال١  ٚإزاض٠ ا٫ظحٝاطٝالالاد 0101ٚايحعالال

ٖٚالالٛ َالالا    ايٓكسٜالال١  ٚعٝالالع ا٭ْؿالالڀ١ ا٫قحكالالاز١ٜ  ٚا٫غالالحرُاض١ٜ    

    ٟ َٚهاْال١ املًُهال١ ٚٚظْٗالا     .ٜ٪نس َحاْال١ ٚقال٠ٛ ا٫قحكالاز ايػالعٛز

     ٟ ٝٶالالا يف زعالالِ ٚقالالٝاح١ ايكالالطاض ايػٝاغالالٞ ٚا٫قحكالالاز احملًالالٞ    عامل

١ غالٛف جالةين ع٬قاجٗالا عًال٢ أغالؼ      إٕ املًُهال  . ٚاٱقًُٝٞ ٚايعاملٞ

شسٜالالالالالالس٠ ٚظسٜرالالالالالال١  ٚجكٓٝالالالالالال١ َحڀالالالالالالٛض٠ ٚاقحكالالالالالالاز١ٜ  ٚغٝاغالالالالالال١ٝ  

  ٚ ُٗالال١ َٚإغالالياجٝص١ٝ  ٚغالالحفحػ ادالالاٍ سلالالٛ اغالالحرُاضاد َؿالالين١ 

 بني آغٝا ٚاملًُه١.  

٘ إىل ٚجةسٚ ضغالاي١ ايػالعٛز١ٜ إىل اياالطث َعزٚشال١: فعال  ايحٛشټال      

قا٤ أَالالالِ نالالال ٣ َُٚٗالالال١ يف آغالالالٝا  جكالالالٍٛ ايػالالالعٛز١ٜ: "يالالالسٜٓا أقالالالس 

آخالالطٕٚ ظالالٍٛ ايعالالات ٖٚالالِ غالالعسا٤ بايحعالالإٚ ايحصالالاضٟ َعٓالالا"؛ ٚعالال      

إضغاٍ غفو٠ ؾالاب١ إىل ٚاؾالٓڀٔ  جكالٍٛ ايػالعٛز١ٜ: "ْعًالِ إٔ يالسٜٓا       

فالالٓعٔ غالالعسا٤ بالال ٕ ْػالالحُع ملالالا صلالالت إٔ   ِٻَٚالالٔ ذٳالال  يٓحصُالالٌ َػالالاظ١ڄ

 جكٛيٛٙ".
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نُالالا ْعالالطف  فالالإ أبالالطظ  ايفالالاد      ب د. صببدقة فاضببل: عكَّبب

ياطث املحٓفالص.  نُالا  الحف  املًُهال١     ها ٚاٜاملًُه١ جحِ َع أَط

ٌټ         بع٬قالالاد طٝةالال١ َالالع أحًالالت زٍٚ ايعالالات  حطبٝٗالالا ٚؾالالطقٝٗا. ٚجظالال

غٝاغالالالال١ املًُهالالالال١ اخلاضشٝالالالال١ جالالالالسٚض يف أضبعالالالال١ ذلالالالالاٚض: ايالالالالسا٥ط٠     

ذالالِ زا٥الالط٠     ذالالِ اٱغالال١َٝ٬ ٚايٓاَٝالال١     ايالالسا٥ط٠ ايعطبٝالال١    اخلًٝصٝالال١

ايسٍٚ ايه ٣ ٚايعظ٢ُ. ٚجٗحِ ايػٝاغ١ اخلاضش١ٝ ناوٖالا  َالع   

نٌ ططف زٚيٞ جحعاٌَ َع٘  بايؿ٪ٕٚ ايرٓا١ٝ٥  ذِ بايكهالاٜا شاد  

 ا٫ٖحُاّ املؿيى. 

ٖالالالٛ ا٫ضجةالالالال   اضجةالالالال املًُهالالال١ ب َطٜهالالالا ٚاياالالالطث املحٓفالالالص  

ٝٽا٭ق٣ٛ غٝاغٝٽ ا.  ٚيهٔ اية٬ز أخصد َٓص عكٛز جعُالٌ عًال٢   ا ٚأَٓ

"جٜٓٛالالع" ايحعايفالالاد ايػالالعٛز١ٜ  يحؿالالٌُ زٚيڄالالا رلحًفالال١ يف َكالالسَحٗا       

 ٚيف ا ظٶٚبالالالالطنرالالالالط ياالالالالطث املحٓفالالالالص  َٚٓافػالالالالِٝٗ ا٭  هالالالالا ٚاٜأَط

خل. ايٗالالخ ايػٝاغالال١ إَكالالسَحِٗ ضٚغالالٝا ٚايكالالني ٚاهلٓالالس ٚايٝابالالإ... 

  ايػعط١ٜ ؾطقڄا  ٚت  كط ع٬قاجٗالا ٚ ايفٗالا َالع اياالطث فكالو     

ٖٚصا عني ايكٛاث. فُٔ أفهٌ ايحٛشٗالاد ايػٝاغال١ٝ اخلاضشٝال١ إٔ    

  ٚإٔ قالالالسقا٤ بهالالالٌ ايالالالسٍٚ ن - أٟ زٚيالالال١ - الالالحف  ايسٚيالالال١ 

بكالالطف    الالطم عًالال٢ إٔ ٫ ٜهالالٕٛ هلالالا أعالالسا٤ اقالالفط َؿالالانٌ   

 ٚاملكًعٞ َعِٗ.  ٞايٓظط عٔ َس٣ اخح٬فٗا ايكُٝ

قالالاّ بٗالالا قالالاظت  ٖالالصا اٱطالالاض متالالخ اجلٛيالال١ املُْٝٛالال١ ايالالت  ٚيف

ايػُٛ املًهٞ ا٭َو ذلُس بٔ غًُإ يهٌ َٔ بانػحإ ٚاهلٓس 

ٌٳ   ا  عًالالال٢  كٝالالالل املكالالال  ٚايكالالالني. ٖالالالصٙ اجلٛيالالال١ اغالالالحٗسفخ ايعُالالال

املؿين١  ٚاجكالا٤ ا٭خڀالاض املؿالين١ ن فهالٌ َالا ٜهالٕٛ شيالو        

ايحعكٝالالل ٖٚالالصا ا٫جكالالا٤. ٚاملحٛقالالع إٔ ٜحعكالالل ٖالالصا اهلالالسف ايهالالةو   
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ٜٴ عطف بالايٓفٛش  ٜٚعٛز باخلو ع٢ً نٌ ا٭ططاف املعٓٝني. ٖٚٓاى َا 

احلحُالالٞ ٚايحًكالالا٥ٞ يًالالسٍٚ عًالال٢ بعهالالٗا ايالالةعض. فايسٚيالال١ ا٭قالال٣ٛ        

غٝاغالاجٗا اخلاضشٝال١ َالٔ ايسٚيال١     جهٕٛ أقسض عًال٢  كٝالل أٖالساف    

ا٭نالالالعه  ٚايسٚيالالال١ ا٭قالالال٣ٛ جهالالالٕٛ أقالالال٣ٛ عًالالال٢ ا٭نالالالعه َٓٗالالالا  

َالالس٣  قالال٣ٛ َٓٗالالا. ٚيهالالٔ ٖٓالالاى جفالالاٚد يف ٚأنالالعه أَالالاّ ايالالسٍٚ ا٭

ٝٽال  يالسٜٗا بطملالإ    ٚايالت   اايك٠ٛ ٚايٓفٛش بني ايسٍٚ. ايسٚي١ ايك١ٜٛ زاخً

ٝٶا. ٜٚكالعت عًال٢ ايالسٍٚ ا٭قال٣ٛ         مترًٝٞ ظكٝكٞ جهٕٛ أقال٣ٛ ْػالة

 ٚاَطٖا  نُا ختهع  ٚض ا جةحع ايسٚيال١ ايالت  عٗا ٭دهٹٗا إٔ جٴَٓ

. َالٔ ٖٓالا جال ج٢ قال٠ٛ ايسٚيال١ اخلاضشٝال١ َالٔ        ٞيٝؼ يسٜٗا بطملإ ظكٝك

 قٛجٗا ايساخ١ًٝ.
 

إَهاْٝالال١ جعًٝالالٌ  يفَالالع ز. ْالالٛف  أجفالاللٴ :ب و. صببامل املببزيوعكَّبب

ٚإضشاع ايحٛش٘ اجلسٜس يًػٝاغ١ ايػعٛز١ٜ سلٛ ايؿطم إىل ذلٛضٜٔ 

ذلالالٛض ايرٛابالالخ ٚذلالالٛض املالالحاواد يف    :ميهالالٔ جػالالُٝحُٗا ض٥ٝػالالٝني 

شنالالطد ز. ْالالٛف   ىل َالالاإايػٝاغالال١ املعاقالالط٠  ٚميهالالٔ باٱنالالاف١    

 ظٍٛ احملٛضٜٔ ايػابكني أشنط َا ًٜٞ:

  :ذلٛض ايرٛابخ :أٚيڄا

دلطٜالالالاد ٚأظالالالساس ايكهالالالاٜا  ايةعالالالس ايعطبالالالٞ ٚاٱغالالال٬َٞ:-

ذلٛضٜال١   ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ ايكسمي١ ٚاملعاقط٠  حِ عًال٢ أٟ زٚيال١  

جعح  ْفػٗا أقٌ ايعطث َٚٓةع اٱغال٬ّ نايػالعٛز١ٜ؛ ايٓظالط بعالني     

ايؿالالو ٚا٫ضجٝالالاث يف ْٛاٜالالا اياالالطث ٚغٝاغالالاج٘ يالالاٙ قهالالاٜا ايعالالات      

 ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ ٚخاق١ قه١ٝ فًػڀني.  

ٚقس ناْخ َٚاظايخ َؿه١ً ايكاز٠ ايعطث ٚايػالعٛزٜني عًال٢   

 نيٚشالالالال٘ اخلكالالالالٛم َالالالالع ايالالالالسٍٚ اياطبٝالالالال١ ٚخاقالالالال١ َالالالالع ايالالالالسٚيح       
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ٖٞ إٔ   يًعًُا١ْٝ اا٭َطٜهإ ٚاٱزلًٝع ني املسعٝحنياي ٚجػحاْحٝح

ٝٽالال    ٖٚالالِ   ابعالالض ايؿدكالالٝاد املػالالٝڀط٠ عًالال٢ ايػالالًڀ١ َحڀطفالال١ زٜٓ

قٗا١ٜٓ با٫خحٝاض  ٜٚالطٕٚ إٔ قالْٗٝٛٝحِٗ ٚاشالت زٜالين قةالٌ نْٛال٘       

ٖٶال  ٝٽ  اايا يف ايكالالطاع  ١ظاملال  ١ٚيالصيو فٗالِ َٓعالاظٕٚ بفصاشال     ا؛غٝاغال

ا٥ًٕٝٝٛ يف ْظالالطِٖ ؾالالعت ا  املدحالالاض  ايعطبالالٞ ايكالالْٗٝٛٞ  ٚاٱغالالط 

 ٚق٣ٛ اخلو  ٚايفًػڀٕٝٓٝٛ ٚايعطث ِٖ ق٣ٛ ايؿط.

ٛټ   ٍ َػالالاض ايػٝاغالال١ اخلاضشٝالال١  ٖٚٓالالاى غالالابك١ جاضطلٝالال١ يف  الال

ٛٻ  ٍ ايػالالعٛز١ٜ بػالالةت ايكهالالاٜا ايعطبٝالال١ ٚاٱغالال١َٝ٬ ٚشيالالو عٓالالسَا ظالال

ؼ بٛقالال١ً ايػٝاغالال١ اخلاضشٝالال١ ايػالالعٛز١ٜ َالالٔ بطٜڀاْٝالالا  املًالالو امل٪غٿالال

ٜالالالالاد املحعالالالالس٠. ٚنالالالالإ ملٛاقالالالاله بطٜڀاْٝالالالالا َالالالالٔ ايكهالالالال١ٝ    إىل اي٫ٛ

ايفًػالالالالالڀ١ٝٓٝ ٚجٛاطالالالالال٪ ا٫ْحالالالالالساث اي ٜڀالالالالالاْٞ َالالالالالع ايٝٗالالالالالٛز نالالالالالس   

ٛټ ٍ ايةٛقالال١ً ايػالالعٛز١ٜ ايفًػالالڀٝٓٝني ايف ضأٜالالٞ  ايالالسٚض ا٭نالال  يحعالال

 ا آْصاى. ا ٚاقحكازٜٽَٔ اٱزلًٝع إىل ا٭َطٜهإ غٝاغٝٽ

ٔٻ    املالالط٠  ا٭َطٜهالالإ ٖالالصٙ  ٚايحالالاضٜذ ايٝالالّٛ ٜعٝالالس ْفػالال٘  ٚيهالال

ٛټعحةٳالالالٜٴ ٍ ايعالالالسٚإ اٱغالالالطا٥ًٝٞ يف ا٭ضانالالالٞ  طٕٚ ا٭ث ايطٚظالالالٞ يحاالالال

يكالالا   ٠احملحًالال١. ٚايؿالالٛاٖس نالالرو٠ عًالال٢ اسلٝالالاظ اي٫ٜٛالالاد املحعالالس  

َٚٔ شيو ايعالسز اهلا٥الٌ َالٔ      إغطا٥ٌٝ ع٢ً ظػاث املكا  ايعطب١ٝ

 قطاضاد ايفٝحٛ يف دلًؼ ا٭َٔ نس ايؿعت ايفًػڀٝين.

املححةالالع يٮظالالساس يف ايعكالالٛز   ٝني:ا٫غالالحكطاض ٚايػالالًِ ايعالالامل  -

ُٖٝالال١ ا٫غالالحكطاض ٚايػالالًِ يسٚيالال١ ْاَٝالال١ جعحُالالس أاملانالال١ٝ ٜالالسضى َالالس٣ 

ٝٶا هلالالا  ٚجػالالحٛضز    عًالال٢ جكالالسٜط ذالالط٠ٚ طةٝعٝالال١ نالالايٓفو زخًڄالالا ض٥ٝػالال

زلالالس إٔ ايالالسٍٚ  َ٘عظالالِ اظحٝاشاجٗالالا َالالٔ اخلالالاضط  ٚيف ايٛقالالخ ْفػالال 

ٝٶا  أاياطب١ٝ  ا يف شيو ضٚغٝا ٚخاق١ڄ اي٫ٜٛاد املحعس٠ ضنٓٶا  غاغال
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يف َعظِ ايك٬قٌ ٚاحلطٚث ايت ؾٗسجٗا املٓڀكال١ ٚايعالات  بالٌ قالس     

٫ ٜهٕٛ َٔ املةاياال١ إشا قًٓالا إٕ ا٫غالحعُاض ايكالسِٜ قالس عالاز نُالا        

قًُٝالالٞ يًػالالعٛز١ٜ   ةاضنالال١    ٖالالٛ إىل املؿالالطم ايعطبالالٞ ااحملالالٝو اٱ   

ايالالالسٍٚ اياطبٝالالال١. ٚقالالالس جفٓٓالالالخ ايالالالسٍٚ اياطبٝالالال١ ايهالالال ٣ يف ايًعالالالت    

َٴ قالالالسضاجٗا ايحػالالالًٝع١ٝ غالالالٛا٤ يف املةاياالالال١ يف    ١ڄَػالالالحدسٹبا٫غالالالحكطاض 

أغعاض ايػ٬ح أٚ يف ظظطٙ عٔ ايسٍٚ ايالت ٫ جطٚقٗالا غٝاغالاجٗا أٚ    

يف جالالالطشٝػ نفالالال١ عًالالال٢ أخالالالط٣ بٓٛعٝالالال١ ايحػالالالًٝػ. ٚاملرالالالاٍ ايؿالالالاٖس   

ا٫عالالياو املحهالالطض يًهالالٛزلطؽ ا٭َطٜهالالٞ عًالال٢ بٝالالع أٟ غالال٬ح   

٥ٌٝ ايالالت غالالطاإملٓالالع  كٝالالل أٟ جالالٛاظٕ يف ايكالال٣ٛ َالالع   ؛ّ يًعالالطثَحكالالسٿ

ٜعح ٖالالالا ايعالالالطث ايكالالال٠ٛ املعازٜالالال١ ايط٥ٝػالالال١ يف املٓڀكالالال١  َٚالالالٔ شيالالالو    

اد ٝالالٚانالالؼ يًػالالعٛز١ٜ يف ايرُاْٝٓ عالالياو ايؿالالٗو عًالال٢ بٝالالع ا٭  ا٫

ٚغٝاغالالاد خفالالض َٛاقالالفاد َٚٝالالعاد ايڀالالا٥طاد ا٭َطٜهٝالال١ ايالالت 

 ةاع يًسٍٚ ايعطب١ٝ. جٴ

ٕ ا٭غالٛام ايكالاعس٠   أاملعطٚف  املكا  ا٫قحكاز١ٜ: َٚٔ -

اشالالال١ ٫غالالالح٬ٗى ايڀاقالالال١ ٖالالالٞ أٜهٶالالالا َالالالٔ أٚيٜٛالالالاد ايػٝاغالالال١     احملح

عًال٢   ٠ايػعٛز١ٜ يحكطٜه َٓحصاجٗا َٔ ايةيٍٚ ٚايكٓاعاد املعحُالس 

ٚايكالالالني ٚزٍٚ ايكالالالاض٠ اهلٓسٜالالال١ َالالالٔ أنرالالالط َٓالالالاطل ايعالالالات      شيالالالو

غها١ْٝ ٚجػحًٗو ْػة١ نةو٠ َٔ ايالةيٍٚ  َٚالٔ املحٛقالع     نراف١ڄ

حًٗو ايالط٥ٝؼ يًُٓحصالاد   إٔ جعٜس ٚاضزاجٗا يف املػحكةٌ ٚجكالةػ املػال  

طد اي٫ٜٛالالالالاد املحعالالالالس٠ عالالالالٔ أْٝابٗالالالالا ايةيٚيٝالالالال١. ٚيف املكابالالالالٌ نؿٻالالالال

ٚبؿالالهٌ َهؿالالٛف نكالال٠ٛ اغالالحعُاض١ٜ جهالالاو ٫غالالحا٬ٍ املالالٛاضز   

ٚجحالالسخٌ يف ايػٝاغالالاد    خلسَالال١ َكالالاحلٗا ا٫قحكالالاز١ٜ   ١ايةيٚيٝالال

 ايساخ١ًٝ يًسٍٚ ا٭خط٣. 
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ٝٶا  املحاواد ايػٝاغ١ٝ املعاقط٠:  :ذاْ

خالالالو٠ ًُهالالال١ ايعطبٝالالال١ ايػالالالعٛز١ٜ يف ايػالالالٓٛاد ا٭  نالالالخ املجعطٻ

َٚالالٔ   ملٛاقالاله غٝاغالال١ٝ خؿالال١ٓ َالالٔ بعالالض ايالالسٍٚ اياطبٝالال١ ايهالال ٣  

طد عالالٔ بعالالض ايالالت عةٻالالٚ  اي٫ٜٛالالاد املحعالالس٠ عًالال٢ ٚشالال٘ اخلكالالٛم 

ٚبڀطم ١َٓٝٗ غالٛا٤ يف عٗالس اجلُٗالٛضٜني ايالصٜٔ      ١غٝاغاجٗا بفصاش

طث  أٚ ُٛا ايعطام ٱٜطإ ٚيالاًٖٛا َكالا  ٚأَالٔ ظًفالا٥ِٗ ايعال     غًډ

عٗس ايسميكطاطٝني ايصٜٔ قطضٚا جفحٝخ ايعات ايعطبٞ يكالا  قال٣ٛ   

إقًُٝٝالالالال١ نالالالالاٜطإ ٚإغالالالالطا٥ٌٝ ٚجطنٝالالالالا  أٚ يف ايعٗالالالالس احلانالالالالط    

يًصُٗٛضٜني ٚايحكطضلاد شاد ايڀابع ا٫غحعُاضٟ املحاڀطؽ ايالت  

ٜڀًكٗالالا جطاَالالت َالالٔ ظالالني إىل آخالالط؛ نايحٛعالالس جبعالالٌ اخلًٝصالالٝني        

جحسخٌ يف ايػٝاغاد ايةيٚي١ٝ  ٚإقساض ايحكطضلاد ايت  ٜسفعٕٛ

بؿهٌ عًين ٚفض زٕٚ اعحةاض ملكالا  زٍٚ ظًٝفال١ ٚقالسٜك١ ٚقفالخ     

 َرٌ ايػعٛز١ٜ ٚبعض ايسٍٚ ايعطب١ٝ ا٭خط٣. ١ َعِٗ يعكٛز طًٜٛ

ٌٷ   ٚانالالػ عًالال٢  َٚالالا ضلكالالٌ اٯٕ َالالٔ إطايالال١ ٭ظَالال١ ايالالُٝٔ  زيٝالال

نٝفٝالال١ جالال ذو اغالالحا٬ٍ ايالالسٍٚ اياطبٝالال١ يػالال٬ظٗا نعاَالالٌ نالالاحو  

اد زٍٚ ايحعايه ايعطبٞ خاق١ املًُه١ ٚاٱَاضاد. ٚذلسز يػٝاغ

ٚنصيو َا ضلاٍٚ ايكٝالاّ بال٘ اٯٕ بعالض أعهالا٤ ايهالٛزلطؽ َالٔ       

ٔٿ ِ يف جؿالالالطٜع ٜعڀالالالٞ ايهالالالٛزلطؽ ا٭َطٜهالالالٞ ظالالالل ايالالالحعهڊ   غالالال

جطنالالخ  يف ظالالنييًػالالعٛز١ٜ   ١قالالفكاد ْكالالٌ ايحهٓٛيٛشٝالالا ايٜٓٛٚالال   

 ٚ ٢ غالطا٥ٌٝ يًعكالٍٛ عًال   إاي٫ٜٛاد املحعس٠ احلةٌ ع٢ً آخطٙ ٱٜالطإ 

جهٓٛيٛشٝالالا جكالالٓٝع ايكالالٛاضٜذ ٚايحهٓٛيٛشٝالالا ايٜٓٛٚالال١. نالالٌ ٖالالصٙ   

ايػٝاغالالالاد ايعسا٥ٝالالال١ ٚا٫غالالالحعُاض١ٜ يعالالالٌ َالالالٔ ايكالالالعت عًالالال٢ أٟ     

 غٝاغٞ عطبٞ قٟٛ رلًل عسّ ايةعز عٔ بسٌٜ.
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 املكا  املؿين١ َع زٍٚ ايعٜاض٠:  -

ٖالالالٞ أقالالالطث ظًفالالالا٤ ايػالالالعٛز١ٜ َالالالٔ بالالالني ايالالالسٍٚ      : بانػالالالحإ

ػالالالالهط١ٜ ٚغٝاغالالالال١ٝ ٚذٝكالالالال١   ع٬قالالالالاد ع ٚجطبڀُٗالالالالا  اٱغالالالال١َٝ٬

ٚبانػالالالحإ ٖالالالٞ ايسٚيالالال١ املػالالال١ًُ ايٛظٝالالالس٠ ايالالالت متًالالالو    ٚقسميالالال١

َالا  ٖٚالٛ    ٚمتًو شٝؿٶا َٔ أنال  اجلٝالٛف يف ايعالات    ١ْٜٚٛڄ أغًع١ڄ

صلعًٗا شاد أ١ُٖٝ خاق١ يًػعٛز١ٜ ايت جػع٢ يحعكٝل جالٛاظٕ ضازع  

 ايعػالالالهط١ٜ بٝٓٗالالالا ٚبالالالني ايكالالالٛجني اٱقًُٝٝالالالحني اإغالالالطا٥ٌٝ ٠يف ايكالالالٛ

غحفاز٠ َٔ اخلال اد ايةانػالحا١ْٝ     مما صلعًٗا ةاش١ ي٬ٚإٜطإ 

ٚغالالالالةل  .ٚايڀاقالالالال١ ايٜٓٛٚالالالال١ ١يف دلالالالاٍ جكٓٝالالالال١ ايكالالالالٛاضٜذ ايةايػالالالحٝ  

 ايػالالالعٛز١ٜ إٔ 0106ّظخ ٦ٖٝالالال١ اٱشاعالالال١ اي ٜڀاْٝالالال١ عالالالاّ    ٚقالالالطٻ

د يف املؿالالاضٜع ايٜٓٛٚالال١ ايةانػالالحا١ْٝ بالالطحِ ْفالالٞ ايالالسٚيحني    اغالالحرُط

حٛافل يالالالاٙ ايكهالالالاٜا  ٚجحػالالالِ غٝاغالالالاد ايالالالسٚيحني بالالالاي   هلالالالصا ايٓةالالال .

نكهالال١ٝ فًػالالڀني ٚأفااْػالالحإ ٚايحالالسخ٬د اٱٜطاْٝالال١ يف  اٱقًُٝٝالال١

 يف ني ذلالٛضٜح نيىل شيالو صلُعُٗالا نُْٛٗالا زٚيالح    إ ناف١ڄإ  املٓڀك١

 َةازض٠ اجلاض ايكٝين ايهةو "احلعاّ ٚايڀطٜل". 

ٟ     :اهلٓالالس َٚالالٔ   عٗٛضٜالال١ اهلٓالالس ذايالالز أنالال  اقحكالالاز آغالالٝٛ

% يف 7إىل  1ا ٜياٚح بالني  ا اقحكازٜٽمنٛٽ ع إٔ جؿٗسحٛقډايسٍٚ ايت ٜٴ

 .َا صلعٌ اغالح٬ٗنٗا يًالٓفو يف جعاٜالس َڀچالطز    ٖٚٛ   املس٣ املٓظٛض

ٚ حٌ املًُه١ املطنع ايرالاْٞ بالني َالٛضزٟ ايالٓفو يًٗٓالس. ٚجٴكالٓٻه       

ايؿالالالالطٜو ايحصالالالالاضٟ ايطابالالالالع يًٗٓالالالالس بعالالالالس ايكالالالالني ب ْٗالالالالا ايػالالالالعٛز١ٜ 

ب١ٝ املحعس٠  نُالا إٔ  ه١ٝ ٚاٱَاضاد ايعطٜٚاي٫ٜٛاد املحعس٠ ا٭َط

ّ ع٬قاجٗالالا َالالع بانػالالحإ ط٬يالال١ اهلٓالالس عًالال٢ احملالالٝو اهلٓالالسٟ ٚجالال ظټإ

قكالال٣ٛ يًعفالالاظ عًالال٢ ايػالالًِ يف   صلعالالٌ يع٬قاجٗالالا باملًُهالال١ أُٖٝالال١ڄ 

 َٓڀك١ شٓٛث حطث آغٟٝٛ.
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جعح  ايػعٛز١ٜ ايّٝٛ أن  َٛضز يًٓفو اخلاّ يًكني  :ايكني

َالالٔ بالالني أنالال   ٚ حالالٌ ايكالالني املطجةالال١ ا٭ٚىل ّ 0107َٓالالص ْٗاٜالال١ 

زٍٚ َػالالحٛضز٠ َالالٔ املًُهالال١  ٚاملطجةالال١ ا٭ٚىل نالالصيو َالالٔ بالالني    01

زٍٚ َكالالالسض٠ يًًُُهالالال١  نُالالالا إٔ ايكالالالني عهالالالٛ يف    01أنالالال  

دلًالالؼ ا٭َالالٔ ايالالسٚيٞ ٚزٚيالال١ نالال ٣ متًالالو ظالالل ايالالٓكض اايفٝحالالٛ .     

ىل إنالالاف١ إ  يف جكٓٝالال١ ايڀاقالال١ ايٜٓٛٚالال١  ١ٚيالالس٣ ايكالالني جكٓٝالال١ دلطبالال 

 ك١ ايت حعد ايعات.  ايكسضاد ايكٓاع١ٝ ايك١ٝٓٝ ايفا٥

ٌ عِّالالٚعٝالالع ايعٛاَالالٌ ايػالالابك١ جعحالال  أغالالةابٶا ض٥ٝػالال١ َٚالال٪ذط٠ جٴ     

 َٓڀك١ٝ ايحٛش٘ ايػعٛزٟ إىل ايؿطم.

ٚيصيو يٝؼ َٔ اياطٜت إٔ جحعطى بٛق١ً ايػٝاغال١ ايػالعٛز١ٜ   

يف ايعٗالالس ايػالالعٛزٟ اجلسٜالالس بكٝالالاز٠ املًالالو غالالًُإ ٚٚيالالٞ عٗالالسٙ إىل    

٫ٚ جحعالالالاضو   ١يالالالٝؼ هلالالالا َٛاقالالاله َعازٜالالال   قالالال٣ٛ شسٜالالالس٠ قالالالاعس٠ 

 َكاحلٗا َع املكا  أٚ ايرٛابخ ايػعٛز١ٜ.

َٶا؛ أجػالا٤ٍ: نٝاله ميهالٔ إٔ زلعالٌ ٖالصا ايحٛشال٘ قابًڄال         اٚخحا

يًحعكل ع٢ً أضو ايٛاقعال ٚنٝاله ميهالٔ جال٬يف غالًةٝاد َٛاقاله      

 ايسٍٚ اياطب١ٝ املحهطض٠ َٔ ٖصا ايحٛش٘ال

 

أجالخ ايعٜالاض٠ اٯغال١ٜٛٝ     ب أ. عبد الزمحً الطزيبزي: كنا عكَّ

يح٪نالالس إقالالطاض   - يف ٖالالصا املٓكالالت - يػالالُٛ ٚيالالٞ ايعٗالالس  ا٭ٚىل

املًُهالالال١ عًالالال٢ جٜٓٛالالالع  ايفاجٗالالالا  ٚبايحالالالايٞ خٝاضاجٗالالالا ايعػالالالهط١ٜ 

ٚا٫قحكالالاز١ٜ  بالالٌ  ٜٛالالٌ ايع٬قالال١ َالالع اقحكالالازاد َُٗالال١ إىل َطظًالال١ 

 ايؿطان١.
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اهلٓس ٚايكالني ٜٴعٳالسٳٸإ َالٔ أٖالِ ا٫قحكالازٜاد يف ايعالات  ٚقالس        

باهلٓالالس جةعٶالالا يڀةٝعالال١ ايع٬قالال١     ج خطْالالا نالالروٶا يف جڀالالٜٛط ع٬قاجٓالالا   

ايحاضطل١ٝ َع بانػحإ  ٚايٓعاعاد املػحُط٠ بالني ايةًالسٜٔ  ٚايٝالّٛ    

زلعالالخ املًُهالال١ يف قالالٓع ع٬قالال١ َحٛاظْالال١ بالالني ايڀالالطفني  صلعًالالٗا     

 ع٢ً عكس ايٛغاط١ بني ايڀطفني. أظس أنرط ا٭ططاف قسض٠ڄ

إغالياجٝصٞ يًًُُهال١  يالسٜٗا ظالسٚز متحالس       بانػحإ ؾالطٜوڅ 

ايةًس ايصٟ يالٛ ؾالٗس اغالحكطاضٶا    ٖٚٞ َع أفااْػحإ  نًِ  0311يال

فالالإ شيالالو غٝكهالالالٞ عًالال٢ فالالطم منالالالٛ اٱضٖالالاث بؿالالهٌ نالالالةو        

ٚخ٬ٍ ظٜاضجٓا ٱغ٬ّ آبالاز جالةني زلالاح ٖالصا ايةًالس يف ايكهالا٤ عًال٢        

 اٱضٖاث خ٬ٍ ايعكس ا٭خو.

عاْٞ َٔ ٚنالع اقحكالازٟ   جيهٔ بانػحإ َٔ ْاظ١ٝ أخط٣  

  ٜٚعالالاْٞ َالالٔ  -Bإىل  Bٔ ض جكالالٓٝف٘ َالال ا  فكالالس خٴفِّالال شالالسٽ ٧غالالٝ

 ادًَٝالالاض  7ظحٝالالاطٞ ا٭شالالٓ  ظٝالالز ٜةًالالك ظالالٛايٞ     اشلفالالاو يف ا٫

ز٫ٚض فكو  ٜٚػحعس يٝهٕٛ أظس أِٖ َػالاضاد طالطم احلطٜالط إىل    

ٛازض ايالصٟ أقالةػ فٝال٘ أنال  اغالحرُاضاد      شةط ايعطث  ع  َٝٓا٤ 

َالا ٜعالعظ   ٖٚالٛ  أضاَهٛ  كفا٠ جةًك قُٝحٗا عؿط٠ ًَٝالاضاد ز٫ٚض   

يف ٖالالصا ايڀطٜالالل  ٜٚعڀالالٞ يةانػالالحإ َػالالاظ١    ؾالالطان١ املًُهالال١ 

 يًحفاٚو َع اجلاْت ايكٝين.

بانػالالالالحإ يالالالالسٜٗا طةٝعالالالال١ خ٬بالالالال١  ٚشةالالالالاٍ جحصالالالالاٚظ شةالالالالاٍ    

ٛټ خالاّ عًال٢ املػالح٣ٛ     ع شاالطايف نالةو  يهٓٗالا أضوٷ   غٜٛػطا  ٚجٓ

غٝاظ١ٝ ٚؾةهاد  ايػٝاظٞ  ٚجفحكط إىل اية١ٝٓ ايحعح١ٝ َٔ َطافلٳ

ُطٜٔ ايػالعٛزٜني يحعكٝالل   ْكٌ ٚخ٬ف٘  ٖٚالصا ٜفالحػ فطقال٘ يًُػالحر    

 ٫ٚ غالُٝا عٛا٥س شٝس٠  ٚاٱغٗاّ يف منٛ ا٫قحكالاز ايةانػالحاْٞ    
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نالةو٠   ايةًس ايراْٞ يف عسز ايؿٝع١ بعس إٜطإ  ٖٚٓالاى َػالاعڈ   أْٗا

 ٫خياقٗا َٔ شاْت طٗطإ.

ٕٻيًٓظالالط اي٬فالالخ  يف  ١ٚاغالالع يالالسٜٗا خالال ٠ڄ يف بانػالالحإ أٜهٶالالا أ

ٜط اٱع٬ّ ايةانػحاْٞ ظني ٜكٍٛ ٚظإش دلاٍ املٛغٝك٢ ٚا٭ف٬ّ  

  نُالا  ١ٕ ا٭فال٬ّ جٴكالٓع يف اهلٓالس  ٛغالٝك٢ بانػالحاْٝ     إايحكٝح٘  

اد امل٬ٝزٜالال١ ناْالالخ ذايالالز  ٝاد ٚايػالالةعٝٓٝأْٗالالا خالال٬ٍ فالالي٠ ايػالالحٝٓ  

 يًحعإٚ. اا دلايڄأن  َٓحض أف٬ّ يف ايعات  ٖٚصا ٜفحػ أٜهٶ

بايڀةع ناْالخ بانػالحإ أنرالط ايالسٍٚ ايالر٬س ايالت ؾالٗسد        

ٝٶا جطظٝةٶ ا بايعٜاض٠  ج نٝسٶا  الا يًًُُهال١ ٚيػالُٛ ٚيالٞ ايعٗالس      ؾعة

 َٔ َها١ْ زٚي١ٝ.

يف اهلٓالالالس نالالالإ اييظٝالالالت نالالالةوٶا عًالالال٢ املػالالالح٣ٛ ايطمسالالالٞ     

َالٔ  طحِ عًال٢ ايال  ٚ .ٚجهطض نػط اي جٛنٍٛ نُا يف إغ٬ّ آبالاز 

أ١ُٖٝ ايٓفو يف ايع٬ق١ بني ايػعٛز١ٜ ٚاهلٓس  إ٫ إٔ َا ميٝالع ٖالصٙ   

١ ايٓفڀٝالالال١  ٚجطغالالالٝذ ايحعالالالإٚ ا٭َالالالين   ايعٜالالالاض٠ ٖالالالٛ يالالالاٚظ ايع٬قالالال  

َٚهافعالالال١ اٱضٖالالالاث  ٚايحعالالالالإٚ يف ادالالالا٫د ايحكٓٝالالال١  ٚزخالالالالٍٛ     

 املًُه١ يف ا٫ از ايصٟ أغػح٘ اهلٓس يًڀاق١ ايؿُػ١ٝ.

اث ٚقالالعفٝني َالالٔ اهلٓالالس  نالالإ ٫فحٶالالا  حٻالالخالال٬ٍ يكا٥ٓالالا َالالع نڂ 

جعًٝكِٗ ع٢ً إٔ َكازضِٖ ظالٍٛ املًُهال١ ٖالٞ ايكالعاف١ اياطبٝال١       

٬ٕ َٓكالاد جحٛاقالٌ َالع آغالٝا  فاهلٓالس ٚايكالني متالرٿ        ًالوڂ ٚأْٓا ٫ من

أنرالالالط َالالالٔ ْكالالاله غالالالهإ ايهالالالط٠ ا٭ضنالالال١ٝ  ٚنالالالرو َالالالِٓٗ ٫    

ِ ايؿالالعٛث بًاالالحِٗ  ٜحعالالسس اٱزلًٝعٜالال١ بڀ٬قالال١  فٓعحالالاط إٔ ْهِّالال 

ٌٻ شٝالس٠ يف ٖالصا ايػالٝام  خاقال١ إٔ      إقطاض ايًا١ ايك١ٝٓٝ خڀ٠ٛڄ ٚيع

ٚغالالو  إ٫ إٔ ايكالالني ٚإٕ بالالسد زٕٚ أشٓالالس٠ غٝاغالال١ٝ يف ايؿالالطم ا٭ 



84 

–1029  1021  
111 

َٝعاْٝالالالالاد ايحػالالالالًٝػ ايهالالالالةو٠  ٚطالالالالطم احلطٜالالالالط ايالالالالت جكالالالالٌ إىل  

 افطٜكٝا  ٫ جعين أِْٗ ب٬ أشٓس٠ غٝاغ١ٝ  بالٌ عًال٢ ا٭ضشالػ إْال٘ ملال     إ

 .ضلٔ ايٛقخ املٓاغت ٱع٬ْٗا بعسٴ

غٴالالالالالالالالالٛقڄا نالالالالالالالالالةو٠ يًالالالالالالالالالٓفو ايػالالالالالالالالالعٛزٟ   ايكالالالالالالالالالني جٴعالالالالالالالالالسټ

ٝٶالا يًًُُ  ٚايةيٚنُٝاٜٚاد  ٚاغحُطاض ايُٓٛ ٜٛفِّ هال١   ط غالٛقڄا َراي

ٜػالالالالاعسٖا يف  كٝالالالالل خڀالالالالو ايط٩ٜالالالال١  نُالالالالا إٔ ايعسٜالالالالس َالالالالٔ      

ٕ ي٬غالالحرُاض يف املًُهالال١  ٛاملػالالحرُطٜٔ يف اهلٓالالس ٚايكالالني َحعُػالال

ّ ٚخكٛقٶالالالا  ٚاغالالالحُطاض ايحعطٜالالاله  .يف املؿالالالاضٜع ايٛاعالالالس٠ َرالالالٌ ْٝالالالٛ

ِپ    بعالس ايعٜالاض٠ نالصيو  ٚزعال٠ٛ      بايفطم ا٫غالحرُاض١ٜ ٚاحلالٛافع َٗال

 غٝعكل أذطٶا نةوٶا.املػحرُطٜٔ يعٜاض٠ املؿاضٜع ايػعٛز١ٜ 
 

 :املداخالت 

 :اغحرُاض املةازضاد ا٫قحكاز١ٜ يعٜاضاد مسٛ ٚيٞ ايعٗس 

أٚنالالػ ز. عةالالس ايععٜالالع احلطقالالإ إٔ امل٪غػالالاد ايكالالازض٠ عًالال٢      

اغالالالحرُاض املةالالالازضاد ا٫قحكالالالاز١ٜ يعٜالالالاضاد مسالالالٛ ٚيالالالٞ ايعٗالالالس ٖالالالٞ     

ايؿالالالالطناد ايعاملٝالالالال١ ايهالالالالد١ُ  ٚيهالالالالٔ ايؿالالالالطناد ايػالالالالعٛز١ٜ   

او٠ حالالالو قالالالازض٠ عًالالال٢ زخالالالٍٛ ا٭غالالالٛام  ايهالالال ٣ ٚاملحٛغالالالڀ١ ايكالالال 

ايعامل١ٝ.  حاط ٖالصٙ ايؿالطناد إىل املػالاعس٠ يف ايحعاَالٌ ايكالاْْٛٞ      

  ٍ ٚيف متٜٛالٌ    ٚيف زعالِ متٜٛالٌ قالازضاجٗا     ٚايحصاضٟ َع ٖالصٙ ايالسٚ

 عًُٝاجٗا ايحؿا١ًٝٝ.  

ظالإ يحعُالٌ ٚظاض٠ ايحصالاض٠ ٚا٫غالحرُاض     قالس  ٚقس ٜهٕٛ ايٛقالخ  

د ايعاَال١ يٛنالع بطْالاَض خالام     ٚٚظاض٠ ايحصاض٠ ٚقٓسٚم ا٫غحرُاضا

 يسعِ ْؿاطاد ايحصاض٠ اخلاضش١ٝ يًؿطناد ايػعٛز١ٜ.
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 :ايحعإٚ ا٫قحكازٟ َع زٍٚ شٛي١ ٚيٞ ايعٗس 

أنالالس ز. خايالالس ايطزٜعالالإ إٔ شٛيالال١ مسالالٛ ٚيالالٞ ايعٗالالس اٯغالال١ٜٛٝ   

ابانػالالالحإ  اهلٓالالالس  ايكالالالني  نالالالطٚض١ٜ يًااٜالالال١  ٚجالالال جٞ يف ٚقالالالخ    

ظالس  يف ٖٚالصا    حكالاز١ٜ ا. ٫ٚ ؾو إٔ أٖساف ايعٜالاض٠ اق َٓاغت شسٽ

ٝٶالالا  زٕٚ   شاجالال٘ ٜعالالسټ  ٕ ْحٛقالالع ايهالالرو َالالٔ ٖالالصٙ ايالالسٍٚ   أَالال ضٶا ناف

اٯغ١ٜٛٝ عًال٢ ايكالعٝس ايػٝاغالٞ ٚايحال ذو عًال٢ دلطٜالاد ايػٝاغال١        

ايعاملٝالالال١  باغالالالحرٓا٤ ايالالالسٚض احملالالالسٚز ٚاخلصالالالٍٛ يًكالالالني يف دلًالالالؼ   

ٖٚالالٛ زٚض حالالو فاعالالٌ بسضشالال١ نافٝالال١ َكاضْالال١ بايالالسٍٚ ا٭ضبالالع   ا٭َالالٔ

ٚض ايكالالني ٫ ٜحٛافالالل َالالع ظصُٗالالا ٚقٛجٗالالا ا٫قحكالالاز١ٜ   ا٭خالالط٣؛ فالالس

 املحٓا١َٝ.  

ٌٻ  ٓٻالالا٤ بالالني   ايعٜالالاض٠ جهالالٕٛ فا ال١ځ  يعال خالالو يف جعالالإٚ اقحكالازٟ بٳ

ل جالالٛاظٕ َڀًالالٛث عٛنٶالالا عالالٔ ا٫عحُالالاز ايحالالاّ عًالال٢   ًڃالالٖالالصٙ ايالالسٍٚ خلځ

اياطث ايصٟ مياضؽ ا٫بحعاظ ٚاغحدساّ نٌ ايالصضا٥ع يًهالاو عًال٢    

َالالٔ بٝالالع ا٭غالالًع١ يًػالالعٛز١ٜ.     ملالالاْٞٚآخطٖالالا املٛقالاله ا٭   املًُهالال١

ه َالٔ ظالس٠   دفِّال ٜٴ اَڀًٛبٶال  اايع٬ق١ ايكٜٛال١ َالع ايكالني غالحدًل جٛاظْٶال     

أٚ  ا٫عحُاز ع٢ً اياطث؛ ؾالطٜڀ١ إٔ ٫ جهالٕٛ ٖالصٙ ايع٬قال١ َ٪قحال١ڄ     

عالٓهِ؛   إ ٖٓالاى بالسًٜڄ  إٚايكالٍٛ هلالِ     َٓاٚض٠ يًهالاو عًال٢ اياالطث   

 ايػةٌ.َا ٜعين نطٚض٠ جڀٜٛط ٖصٙ ايع٬ق١ ٚجطغٝدٗا بهٌ ٖٚٛ 

فالالاليو إٔ جػالالالحُط ايع٬قالالال١ َالالالع اي٫ٜٛالالالاد    ٜٴ ٘ٚيف ايٛقالالالخ شاجالالال 

فاملٓڀكال١    املحعس٠ يف عكٛز ا٭غًع١ ٚجٛفو َظًال١ أَٓٝال١ يًًُُهال١   

حو َػحكط٠ بػةت اخلڀط اٱٜطاْٞ ٚقالعٛب١ ايحٓةال٪  الا غالحكّٛ بال٘      

 إٜطإ َػحكةًڄا.

يحالالٛفو  ؛ُالالٔ ايهالالطٚضٟ ايعُالالٌ َعُٗالالا فاهلٓالالس ٚبانػالالحإ أَالالا 

ٚعُالٌ ؾالطاناد قالٓاع١ٝ ٚاقحكالاز١ٜ َالع        ٛب١ ايفٓٝال١ ايعُاي١ املڀً

 ايسٚيحني. 
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إٔ جكٜٛالالال١ ايع٬قالالال١ َالالالع بانػالالالحإ أٖالالالِ بهالالالرو َالالالٔ   ٚأعحكالالالسٴ

ٚٚشٛز جٓػالٝل    ٱٜطإ ايع٬ق١ َع اهلٓس؛ يهٕٛ بانػحإ ذلاش١ٜڄ

ه عالٔ  عػهطٟ َع بانػحإ غٝةعز بطغالاي١ قٜٛال١ ٱٜالطإ يًحٛقڊال    

إٚ عػالالالهط١ٜ  عةرٗالالالا بالالال َٔ اخلًالالالٝض. ٖٓالالالاى بالالالايڀةع بالالالطاَض جعالالال      

َؿالالين١ َالالع بانػالالحإ يهالالٔ جڀالالٜٛط ٖالالصٙ ايؿالالطان١ غالالٝهٕٛ    

غالالالالُٝا إٔ   ٫ٚ  َفٝالالالالسٶا يًااٜالالالال١ يًًُُهالالالال١ يالالالالسٚاعٞ إغالالالالياجٝص١ٝ    

ٌټ  ؾالالطٜو ٖالالٞ ٚ  َطٜهالالٞ"نالالُٔ "بٝالالخ ايڀاعالال١ ا٭  بانػالالحإ جظالال

 ضٖاث َٔ خ٬ٍ بٛاب١ أفااْػحإ.أغاغٞ يف َهافع١ اٱ

 فحظالالٌ نالالطٚض١ٜڄ  - نُالالا شنالالطدٴ  _ أَالالا ايع٬قالال١ َالالع اهلٓالالس  

بػةت قسض٠ ٖصٙ ايسٚيال١ عًال٢ جعٜٚالس املًُهال١ بايعُايال١ ايفٓٝال١ ايالت        

 حاشٗالالالا  ٚملالالالا متحًهالالال٘ اهلٓالالالس َالالالٔ قاعالالالس٠ قالالالٓاع١ٝ َٚعًَٛاجٝالالال١   

ذالالاض٠ ظفٝظالال١  إا ةٝالالز ميهالالٔ ا٫عحُالالاز عًٝٗالالا زٕٚ   َحكسَالال١ ْػالالةٝٽ 

ا يًٗٓالالس بػالالةت قهالال١ٝ  ٕٛ عالالسا٤ٶ جاضطلٝٽالالايةانػالالحاْٝني ايالالصٜٔ ٜهٓټالال 

ا يف ظٌ ٖصٙ ايكه١ٝ ه١ زٚضٶا إصلابٝٽنؿُو. أٜهٶا قس جًعت املًُ

ةهالالِ جالالٛاظٕ ع٬قحٗالالا َالالع ايڀالالطفني ٚجاًٝالالت ايڀالالطفني يًُكالالا     

 ا٫قحكاز١ٜ.

ٜٚالالالالط٣ ز. االالالالس ايالالالال ٜرٔ إٔ ايالالالالسٍٚ ايالالالالر٬س يالالالالسٜٗا جعالالالالساز       

  ا ا٭ٜالالالسٟ ايعاًَالالال١ فٝٗالالالا ضخٝكالالال١ ا  ْٚػالالالةٝٽغالالالهاْٞ نالالالةو شالالالسٽ

غالالالالحرُاض ظػالالالالت َالالالالا ٖالالالالٛ   ي٬ خكالالالالة١ڄ ٌ ب٦ٝالالالال١ڄُرٿالالالالٖٚالالالالصا ايٛنالالالالع ٜٴ

ٝٽالالالَع ا. أنالالالاف أ. عالالالاٍ ٥٬َهالالال١ إٔ أظالالالس ا٭غالالالةاث  ُالالالٍٛ بالالال٘ عامل

فعًڄالالالالا جهًفالالالال١ ايعُايالالالال١ املٓافػالالالال١  إ٫    ٞغالالالالحرُاض ٖالالالالايط٥ٝػالالالال١ ي٬

ٌ َالالالع اشلفالالالاو جهًفالالال١  أخالالالط٣ مترٿالالال  أْالالال٘ بالالالايڀةع ٖٓالالالاى أغالالالةاثٷ  

ٌٳ  غحرُاض.  شاشب١ ي٬ ايعُاي١ عٛاَ
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 :اجلاْت ا٫قحكازٟ يعٜاض٠ مسٛ ٚيٞ ايعٗس اٯغ١ٜٛٝ 

ْالالت ا٫قحكالالازٟ يعٜالالاض٠ مسالالٛ ٚيالالٞ ايعٗالالس      ٚفُٝالالا ٜحعًالالل باجلا 

شنالالط ز. عةالالس ا  بالالٔ قالالا  احلُالالٛز يف َساخًحالال٘؛ إٕ     اٯغالال١ٜٛٝ

يف ايٛنالالالٛح  ٖالالالصٙ ايعٜالالالاض٠ ايحاضطلٝالالال١ ايالالالت أظٗالالالطد يًصُٝالالالع ظٜالالالاز٠ڄ

ٚايؿالالفاف١ٝ عالالٔ َعڀٝالالاد ا٫قحكالالاز ايػالالعٛزٟ  َؿالالاضن١ ذلًٝالال١      

ٝال١   ا عٔ َٓافػ١ زٚي١ٝ َؿٗٛز هلا يف احملافٌ ايسٚيٚإق١ًُٝٝ  فهًڄ

 أزٍ ع٢ً شيو مما ٜؿٗسٙ ا٫قحكاز ايػعٛزٟ َالٔ َحاْال١ ٚظٗالٛض    ٫ٚ

 َٴؿٳطڇٸف.

ٚيةٓا٤ أغؼ ق١ٜٛ جٴسٳعٹٸِ احلفاظ ع٢ً جالٛاظٕ اقحكالازٟ َٓؿالٛز    

هُالٌ أضنالإ ٖالصا ا٫قحكالاز      بس َٔ اٱجٝالإ بعٛاَالٌ جٴ   َٚٓحظِ ٫

فالاليو إٔ جالالعزاز ايؿالالفاف١ٝ يف نالالٌ ب٦ٝالال١ عُالالٌ  َٚالالٔ ٖالالصا املٓڀًالالل ٜٴ

ٔ اغحكڀاث ٚ فٝع املػالحرُط احملًالٞ ٚاٱقًُٝالٞ    جٗسف إىل َعٜس َ

ٚايالالسٚيٞ عًالال٢ ظالالس غالالٛا٤  َٚالالٔ ٖالالصا جػالالٌٗٝ اٱشالالطا٤اد ايحصاضٜالال١    

 .ا جكالالاضٜػ ا٭عُالالاٍ  ٚإعالالاز٠ ايٓظالالط يف ْػالالت ايهالالطا٥ت     خكٛقٶالال

ٚأ٫ ٜكحكالط    شاْت يًعكالاضاد و ا٭عاز ايٓظط يف متًڊنُا أض٣ إٔ ٜٴ

٘ أٚعُايحال٘ َٚكالط    شيو عًال٢ َػالهٔ يًُػالحرُط    ْكڀال١  ١ مثال ٚ .ْؿالڀح

  غحرُاض١ٜايطنا٥ع ايساع١ُ يًحعطٜه بايفطم ا٫ ٣ظسإ ١َُٗ جعسټ

شيالالو يف فالالحػ َهاجالالت مل٬ظالالل ياضٜالال١ يف أحًالالت ايػالالفاضاد   ٜحُرالالٌٚ

 .ايػالالعٛز١ٜ يف ايةًالالسإ اٯغالال١ٜٛٝ شاد ايحعاَالالٌ ايكالالٟٛ َالالع املًُهالال١    

ٚيالالسعِ ايهالالٛازض ايةؿالالط١ٜ ايٛطٓٝالال١ فالالإ فالالحػ ختككالالاد يسضاغالال١    

 َ ُٽالالال اأَالالالطٶ عالالالسټعالالالاد ٜٴايًاالالال١ ايكالالال١ٝٓٝ يف اجلا يحڀالالالٜٛط ايع٬قالالال١   اَٗ

 ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قحكاز١ٜ.
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 :مسٛ ٚيٞ ايعٗس ٚجسعِٝ ع٬قاد املًُه١ اخلاضش١ٝ 

أؾالالاض أ. عالالاٍ ٥٬َهالال١ إىل إٔ مسالالٛ ٚيالالٞ ايعٗالالس ٜكالالّٛ َٓالالص       

َٓٗالالا  ؛غالالٓٛاد بحالالسعِٝ ع٬قالالاد املًُهالال١ ؾالالطقڄا ٭غالالةاث عسٜالالس٠      

 ٞ ٟ   اجلٝالالالٛ إغالالالياجٝص   ٖٚالالالصا َٚٓٗالالالا ا٭َالالالين   َٚٓٗالالالا ا٫قحكالالالاز

جڀالالٜٛط ايع٬قالالاد َالالع ايكالالني ٚضٚغالالٝا     غالالحُطاض يفايحالالسعِٝ ٖالالٛ ا٫ 

 سٜسٶا  ٚج١ُٝٓ ايع٬قال١ َالع اهلٓالس ٭ُٖٝحٗالا عًال٢ املػالطح ايعالاملٞ         

ُٶالالا غالالٛا٤ َالالٔ عالالسٶا إغالالياجٝصٝٽٌ ٖالالصٙ ايالالسٍٚ ايالالر٬س بٴُرٿالالظٝالالز جٴ ا َٗ

ْاظ١ٝ ايحالٛاظٕ ايػٝاغالٞ  أٚ خًالل أغالٛامڈ يًُٓحصالاد ايػالعٛز١ٜ  أٚ       

كالالالازضاد ايٓفڀٝالالال١ ا٭غالالالةاثٺ ٫ ختفالالال٢ عًالالال٢ املطاقالالالت     "جٛغالالالٝع" اي

دلالالاٍ َهافعالال١ ايحڀالالطف ٚاٱضٖالالاث      أٚ ايحعالالإٚ يفٟقحكالالازا٫

 بعض ٖصٙ ايسٍٚ إٕ ت ٜهٔ نًٗا. ُابٓاضٖ ٟهحٛج ًٜٔصاي

ٖٚٓالاى بٴعالالسٷ إغالالياجٝصٞ خڀالالو ٜحعًالالل  الالا جكالالّٛ بالال٘ إٜالالطإ َالالٔ  

 ايعالالالطام ٜالالالط٣ اجلُٝالالالع ْحا٥صالالال٘ يف  ٞ جٗسٜالالالس خڀالالالو يًعالالالات ايعطبالالال 

  ٔ ز املالال٪اَط٠ أڃٚٳ  ٻ ايةعالالطٜٔ ايالالت  ٚظحالال٢ يف  ٚغالالٛضٜا ٚيةٓالالإ ٚايالالُٝ

 اٱٜطا١ْٝ فٝٗا بايحسخٌ ايػعٛزٟ احلاغِ ٚاحلاظّ.

ٚبايٓػة١ يةانػحإ ف٬ ٜٳدفال٢ عًٝٓالا أُٖٝال١ ع٬قال١ املًُهال١      

ملالا مترًال٘ َالٔ عُالل إغالياجٝصٞ يًًُُهال١ أَالاّ         ؛اٱغياجٝص١ٝ َعٗا

 ًَٕٝٛ 0ػحا١ْٝ جكٌ إىل أٟ جٗسٜسٺ عػهطٟ  ٚٚشٛز شاي١ٝ بان

زفالالع  ١ ٚزٚضٖالالِ املٗالالِ يف املًُهالال أضانالالٞ عًالال٢ بانػالالحاْٞ ؾالالكٝل

 يف ٪قحكاز١ٜ ٚايح١ُٜٛٓ يًة٬ز. نُالا ٫ ٜفٛجٓالا إٔ ايحًهال   ايعص١ً ا٫

ٍٳ       ٱٜالالطإ   جڀالالٜٛط ايع٬قالالاد َالالع بانػالالحإ  سٜالالسٶا غالالٝيى ادالالا

٫خالالالاليام ٖالالالالصا ايةًالالالالس احملالالالالٛضٟ ٚاملٗالالالالِ  ٚقالالالالس ضأٜٓالالالالا ذلالالالالا٫ٚد      

 ياٙ بايفعٌ.  شيو ا٫ ا١ْٝ يفٚ طناد إٜط
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ا نٓٻال  نُا ٫ ٜٳدف٢ ع٢ً أظس َالا جكالّٛ بال٘ بعالض ايالسٍٚ ايالت      

ٖا َالالٔ "احلًفالالا٤" َالالٔ ايًعالالت باملٓڀكالال١ ٚذلاٚيالال١ إذالالاض٠ ايفٛنالال٢   ْعالالسټ

فٝٗا متٗٝسٶا يااٜاد خڀو٠ ع٢ً متاغو ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚاغحكطاضٖا 

ْٳ    ٚجٗسٜالالس أَٓٗالالا ايالالٛطين خسَالال١ڄ    ط ؿالال٭ٖالالساف خةٝرالال١ جحالالسذط برالالٛث 

ز بعهالالالٗا  ٓالالالع  ايسميكطاطٝالالال١ ايهالالالاشث  بالالالٌ ٚضأٜٓالالالا نٝالالاله ٖالالالسٻ   

 إَسازاد ايػ٬ح ٚفطو عكٛباد عًٝٓا هلصٙ ايكه١ٝ أٚ جًو.

يالالصيو فالالإ جٜٓٛالالع ٚجالالسعِٝ ٚجٛذٝالالل ع٬قاجٓالالا َالالع نافالال١ ايالالسٍٚ  

أَالطٷ ٜفطنال٘   ٖالٛ  ٚخاقال١ ايهال ٣ َٓٗالا ت ٜٳعٴالس جطفڄالا أٚ خٝالاضٶا بالٌ        

 .ايػٝاغٞ ٚا٫قحكازٟ ٚا٭َين ا٭َٔ ايٛطين

ملاشا ت جؿٌُ ظٜاض٠ مسٛ ا٭َو  :جػا٤يخ ز. ٚفا٤ طٝة١  أٜهٶا

ذلُالالس إْسْٚٝػالالٝاال ٖٚالالٌ جالالطٕٚ أْٗالالا ظٜالالاض٠ َُٗالال١ َرالالٌ ظٜالالاض٠ ايالالسٍٚ    

ِ    اير٬سال عًډ يهٓال٘ أٜهٶالا ت     ل أ. عاٍ ٥٬َهال١ ب ْال٘ غال٪اٍ َٗال

املػالالحكةٌ   ٜالالعض ايٝابالالإ  ٚيف اياايالالت غالالحهٕٛ ٖٓالالاى ظٜالالاضاد يف     

ٕٻ  ٚاملًو ظاض إْسْٚٝػٝا.  اض ايٝابإا٭َو غةل إٔ ظ نُا أ

َالالالٔ شاْةٗالالالا جالالالط٣ ز. ٚفالالالا٤ طٝةالالال١ إٔ إْسْٚٝػالالالٝا زٚيالالال١ نالالال ٣ 

ا  ٚاملًالالو غالالًُإ ٖالالٛ ايالالصٟ ظاض إْسْٚٝػالالٝا عٓالالس     ا ٚإغالال٬َٝٽآغالالٜٝٛٽ

إٔ ايعٜالاض٠ ناْالخ ا٭ٚىل َٓالص عٗالس املًالو       جٛيٝ٘ احلهالِ  ٚأعحكالسٴ  

 فٝكٌ.

ٚأٚنالالالالػ ز. ٜٛغالالالاله احلالالالالعِٜ إٔ إْسْٚٝػالالالالٝا زٚيالالالال١ شاد عالالالالسز 

 ١  ٖٚالالالِ قالالال٠ٛ إغالالال١َٝ٬ عسزٜالالال١ ذلةالالال اًَْٝٛٶالالال 011هإ قطابالالال١ غالالال

غُٝا َع ض٥ٝؼ ٚظضا٥ٗا ا٭خالو  فهالًڄا   ٫ٚ يًًُُه١  ٚغٛم ْا١َٝ 

ٓظالط هلالا جبسٜال١    ا ت ٜٴجاضطلٝٽال  .عالٔ شيالو بٗالا َالٛاضز اقحكالاز١ٜ شٝالس٠      

ٚشيالالالو يعالالالس٠ أغالالالةاث  َٓٗالالالا: غالالالٝڀط٠ ايكالالالني َٚايٝعٜالالالا نكالالال٣ٛ      
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ٚعالالسّ اٱقالالطاض َالالٔ   نالالعه ايكالالٛاْني ٚايحؿالالطٜعاد    ٚاغالالحرُاض١ٜ  

شاْةٓالالالا ناغالالالياجٝص١ٝ ايالالالٓفؼ ايڀٜٛالالالٌ. إْسْٚٝػالالالٝا جػالالالحعل عالالال   

ايحعايه َع احلهالاضّ َرًڄالا  أٚ يف قالٓازٜل َؿالين١ َالع َايٝعٜالا       

 أٚ َع ايكني.

 :ايحعايفاد اٱغياجٝص١ٝ يف ظٜاضاد ٚيٞ ايعٗس 

أٚنالالػ ز. ظاَالالس ايؿالالطاضٟ أْٓالالا ْٓالالاقـ جكٜٛالال١ ايع٬قالال١ َالالع َالالا    

ٝٸ١ َالالٔ خالال٬ٍ اغالالحرُاض    ٌ ْكالاله عالالسز غالالهإ   ُرٿالالٜٴ ايهالالط٠ ا٭ضنالال

ٚٳ    اٱ نالع َكيظالاد   صلابٝاد بكسض املػالحڀاع  ٚجةالٝني ايػالًةٝاد َالع 

 ظًٍٛ ملعاجلحٗا.

َالالالٔ ع٬قالالال١ ٚذٝكالالال١    ابايٓػالالالة١ يةانػالالالحإ َٚالالالا جطبڀٓالالالا َعٗالالال   

٫ ميهالالٔ إٔ ميالالط َٛقالاله اي ملالالإ ايةانػالالحاْٞ ظٝالالاٍ        َحصالالصض٠

   ٛ َٴ اظطبٓا َع احلٛذٝني ايالصٟ نالإ حالو َ  تقال١ ايال  و يًع٬عالةٹ فالل ٚ

يالالصا َالالٔ املٗالالِ ايٓظالالط بعالالني ذاقةالال١ ٚباغالالياجٝص١ٝ    ؛طاملالالا ْحآالال٢ فٝٗالالا

 ا.ٚانع١ ملا ظسس َٚعاجلح٘ شصضٜٽ

َٚالالا ٜحعًالالل باهلٓالالس؛ فُالالٔ املٗالالِ جٛذٝالالل ايع٬قالال١ َعٗالالا يف ايحكٓٝالال١   

َٳالال  ٔ ٜالالسٜط حايالالت ؾالالطناد ايحكٓٝالال١ ٖالالِ ٖٓالالٛز    ايٓاعُالال١. ْعالالطف إٔ 

 اًُهالال١ أٚ جعاْٚٶالال يف امل اأمتٓالال٢ إٔ أض٣ هلالالا فطعٶالال   IITفُعاٖالالس َرالالٌ  

 َع شاَعاجٓا. اٚذٝكڄ

أَا َٛقه ايكني ٚبٝعٗا يٓا قالٛاضٜذ  ٚجعاْٚٗالا َعٓالا بالايطحِ     

ٝٸ١     َٔ أْ٘ ٫ ٜٛشس ع٬ق١ بٝٓٓا آْصاى  ٚنإ َالٔ أٖالسافٗا ايط٥ٝػال

عًال٢   اٗٛ َ٪ؾط إٔ ايكني ٫ جهع قٝٛزٶفزعِ اقحكازٖا يف ظٝٓ٘  

    ٕ ٜكالالالال٣ٛ  ايحعالالالالإٚ يف أٟ دلالالالالاٍ. شاى املٛقالالالاله اٱصلالالالالابٞ صلالالالالت أ

 ايطنا٥ع ٚاملطشع١ٝ يًع٬ق١ بني ايةًسٜٔ. ٣ظسال نٛذٻػحرُط ٜٚٴٜٚٴ
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ٚأنالالٝه أْالال٘ قالالس ٜٴٓظالالط يف إصلالالاز ظًالاله إغالالياجٝصٞ قالالٟٛ بالالني  

ذالال٬س زٍٚ ابانػالالحإ  ايػالالعٛز١ٜ  َكالالط   ٖٚالالصا غالالٝهٕٛ يالال٘       

شٛاْت إصلابٝال١؛ غٝاغال١ٝ ٚاقحكالاز١ٜ نالةو٠ عًال٢ ايالسٍٚ ايالر٬س         

يف  َالا قالس ٜهالٕٛ يال٘ زٚضٷ    ٖٚالٛ    اٚعػالهطٜٽ  اغٝاغٝٽ ال جٛاظْٶعكِّٜٚٴ

بهالالٌ ج نٝالالس ٜالالٓعهؼ باٱصلالالاث عًالال٢   ٖالالصاٚ  اغالالحكطاض املٓڀكالال١

 جُٓٝحٗا.

فعالٌ   نٝاله غالٝهٕٛ ضزټ   :َٔ شاْة٘ جػا٤ٍ أ. عاٍ ٥٬َه١

ٛٳ٣ اياطث ٚ سٜسٶا اي٫ٜٛاد املحعس٠ خلڀٛاد املًُهال١ ايٛانالع١    قڂ

ِٻيحٜٓٛالالالع ع٬قاجٗالالالا اٱغالالالياجٝص١ٝ ؾالالالطقڄا  ٚ اَـ جهالالالٝٝل هلالالال َالالالٔ ذٳالالال

 املٓاٚض٠ َعٓاال

ٜٚحٛقع ّ. غات املالطٟ إٔ جهالٕٛ ضز٠ ايفعالٌ غٝاغالاد اجلالعض٠      

٘  ظحالال٢ ٜفكالالس ايڀالالطف ايرالالاْٞ  ٚايعكالالا حملاٚيالال١ إفؿالالاٍ ٖالالصا ايحٛشټالال 

ٚيالالصيو َالالٔ املٗالالِ إٔ ٜحةالالع ٖالالصا  ؛ ى ايػالالعٛزٟيف شسٜالال١ ايحعالالطټ ١ځايركالال

ى فحػ قٓٛاد ٚاضجةاطالاد إغالياجٝص١ٝ عًال٢ أضو ايٛاقالع زٕٚ     ايحعطټ

أٟ أْٓالا صلالت    ٠ يف ايع٬قاد َع اياالطث ٚاي٫ٜٛالاد املحعالس   ايحفطٜو 

 ؛أ٫ شلطط َٔ اظحهالاض اياالطث يٓطَالٞ أْفػالٓا يف اظحهالاض ايؿالطم      

َالالٔ قالالسض٠ غٝاغالالاجٓا عًالال٢    ع عًالال٢ فالالو ايكٝالالٛز ايالالت  الالسټ  طنِّالالبالالٌ ْٴ

خس١َ أٖسافٓا ايٛط١ٝٓ ٚايك١َٝٛ اأٚ شعٌ جًو ايكٝٛز حالو فاعًال١     

ٝال١ ٚإصلالاز ايةالسا٥ٌ ٫ظحٝاشاجٓالا     ٖٚصا ٜحال ج٢ بحڀالٜٛط ايكالسضاد ايصاج   

نحالالالالال َني خٝالالالالالاضاد يف ايحػالالالالالًٝػ اٱغالالالالالياجٝصٞ     ؛اٱغالالالالالياجٝص١ٝ

فالالحػ ادالاٍ يًحكٓٝالالاد ايٜٓٛٚالال١   :ٚايكالٓاعاد املُٗالال١  َٚالالٔ شيالو َرًڄالالا  

ايك١ٝٓٝ  ٚجٜٓٛع دلا٫د ا٫غالحرُاض  ٚأخالص ا٫ظحٝاطٝالاد اي٬ظَال١     

 س َالالٔ غالال١َ٬ ا٫غالالحرُاضاد يف اخلالالاضط عالالٔ ططٜالالل جٛظٜعٗالالا    يًح نڊالال
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ا إىل أَالالانٔ ٚدلالالا٫د َحٓٛعالال١ ٚشاد رلالالاطط    ٚجٛشٝٗٗالالا جالالسضصلٝٽ 

 َٓدفه١.

نُالالالالا ٜعحكالالالالس ز. قالالالالسق١ فانالالالالٌ إٔ اياالالالالطث املحٓفالالالالص بكٝالالالالاز٠  

ٟٻٜأَط ا ٌ  السٜٽ ُرٿال  ايه شسٟ َع ايؿالطم  ٚشيالو ٜٴ   ها ئ ٜكةٌ أ

 نةوٶا.

إ٫ إٔ أ. عالالاٍ ٥٬َهالال١ ٫ ٜعحكالالس إٔ املًُهالال١ جطٜالالس  ايفڄالالا    

نافالال١ ادالالا٫د  ٓالالا٤ ع٬قالالاد قٜٛالال١ يف  عٓالال٢ ايحعالالايه  ٚيهالالٔ ب 

 يعّٚ ايحٛاظٕ.

 :ا٫ياٙ سلٛ ايؿطم: ا٭١ُٖٝ ٚايس٫ي١ 

ايعٓالالٛإ "ظٜالالاضاد  شنالالط أ. عةالالس ا  ايهالالٛضلٞ؛ عٓالالسَا قالالطأدٴ 

ٚيالالٞ ايعٗالالس.. بٛابالال١ اقحكالالاز١ٜ ٚغٝاغالال١ٝ سلالالٛ ايؿالالطم" جةالالازض يالالصٖين  

ضٚاٜالال١ عةالالس ايالالطأ َٓٝالاله: "غالالةام املػالالافاد ايڀًٜٛالال١.. ضظًالال١ سلالالٛ   

م". ظٝالالالز نحالالالت يف قالالالفعحٗا ا٭ٚىل عةالالالاض٠ ظػالالال  أْٗالالالا      ايؿالالالط

َٳ  ".ايعاتٳ ميًوٹ ايؿطمٳ ميًوٹ ٔٵَهُٕٛ ايطٚا١ٜ: "

  فكالالالالالاض٠ آغالالالالالٝا  حالالالالالٌ َالالالالالا ٜكالالالالالاضث ذًالالالالالز أضانالالالالالٞ ايعالالالالالات  

% َالالالالٔ غالالالالهإ ايعالالالالات  فُٝالالالالا  31ٌ ٚجعالالالالسازٖا ايػالالالالهاْٞ ميرٿالالالال

غالالالالٝا جكطٜةٶالالالالا  آَػالالالالاظ١  ٌ ايكالالالالني ٚاهلٓالالالالس دلحُعالالالالحني ذًالالالالزٳ  ُرٿالالالالجٴ

ٜعٜالالالالس عالالالالٔ ذًالالالالز    َٚالالالالا  ز غالالالالهاْٗاٚأنرالالالالط َالالالالٔ ْكالالالاله عالالالالس   

ٖٚالالالٞ متًالالالو ذايالالالز أنالالال  ْالالالاجض إعالالالايٞ ذلًالالالٞ   ؛غالالالهإ ايعالالالات

ٚفٝٗالالا  عًالال٢ َػالالح٣ٛ ايكالالاضاد  بعالالس أَطٜهالالا ايؿالالُاي١ٝ ٚأٚضٚبالالا.    

نعهالالالالاضاد   ؛قاَالالالالخ أنالالالال  عالالالالسز َالالالالٔ احلهالالالالاضاد ايكسميالالالال١     

ٚظهالالالالاض٠ ٚازٟ   ٚايكالالالالني  ٚايفالالالالطؽ  ٚغالالالالَٛط  ٚبابالالالالٌ  اهلٓالالالالس

       إىل شاْت احلهاض٠ اٱغ١َٝ٬.   ايػٓس
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ٖٚصا يال٘ ز٫٫جال٘     ا عهٛ زا٥ِ يف دلًؼ ا٭َٔايكني غٝاغٝٽ

ا عهالٛ دلُٛعالال١ ايعؿالطٜٔ ايالالت جػالحعٛش عًالال٢    ٚأُٖٝحال٘. ٚاقحكالالازٜٽ 

 01ذًرالالالٞ ايحصالالالاض٠ ايعاملٝالالال١  ٜٚعٜالالالس إعالالالايٞ ْايٗالالالا احملًالالالٞ عالالالٔ   

ظٝالز   جطًٜٝالٕٛ ز٫ٚض  0ًٝالٕٛ ز٫ٚض  ٚجعٜالس قُٝال١ قالازضاجٗا عالٔ      ٜجط

 جعحُس عًٝٗا بؿهٌ نةو.

  جطًٜٝالالٕٛ ز٫ٚض 011َالالا اهلٓالالس فايٓالالاجض احملًالالٞ هلالالا ٜعٜالالس عالالٔ  أ

أغالطع   ٌ جهٓٛيٛشٝا املعًَٛاد ٚاشٗحٗا ا٫قحكالاز١ٜ  ٚجٴعالسټ  ٚجٴؿهِّ

ٛٶ ٌ ايٛاشٗالالال١ ظحالالال٢ ا  بعالالالس إٔ ناْالالالخ ايعضاعالالال١ مترٿالالال ايكڀاعالالالاد منالالال

ا ذالالِ جطاشعالالخ َػالالاُٖحٗا يف ايٓالالاجض احملًالالٞ إىل     اغالالحكًخ اقحكالالازٜٽ 

ٖالالالالِ َحعاَالالالالٌ عالالالالاملٞ يف دلالالالالاٍ  % َٓالالالال٘. نُالالالالا جعحالالالال  اهلٓالالالالس أ 01

 اي دلٝاد ٚا٭عُاٍ اٱزاض١ٜ َٚعاجلحٗا.

ٌټ ةهِ اضجةاطٗا ايحال ضطلٞ ٚايالسٜين    بانػحإ أ١ُٖٝڄ ٫ٚ جك

 ٚذلاشاجٗا ٭فااْػحإ ٚإٜطإ.  باملًُه١

إغالالياجٝصٞ ملهاْحٗالالا   ٚيهالالٌ َالالٔ ٖالالصٙ ايالالسٍٚ ايالالر٬س عُالاللٷ   

ٗالالالا ٚبالالالني  بٝٓ ١ٚطةٝعالالال١ املكالالالا  املؿالالالين    ايسٚيٝالالال١ اٱقًُٝٝالالال١ أٚ

 املًُه١.

اخحالالاضد املًُهالال١ ٖالالصٙ ايالالسٍٚ ايالالر٬س    _يف ْظالالطٟ  -ٚهلالالصا 

ظٝالالز ؾالالٗسد جٛقٝالالع اجفاقٝالالاد      نةساٜالال١ ي٬ْفحالالاح عًالال٢ ايؿالالطم   

 ًَٝاض ز٫ٚض. 017اغحرُاض١ٜ ند١ُ ٚجعٗساد باغحرُاضاد بًاخ 

ٝٻ    يف ايسضشالالال١ ا٭ٚىل ذالالالِ   ٔ اقحكالالالاز١ٜڅٖالالالصٙ اجلٛيالالال١ نُالالالا جةالالال

حصالالاٚظ ٖالالصٜٔ اجلالالاْةني إىل غٝاغالال١ٝ  يهالالٔ أيالالٝؼ باٱَهالالإ إٔ ْ

ٌ قالالالال٣ٛ ْاعُالالالال١ زاعُالالالال١ يًكالالالال٠ٛ ايػٝاغالالالال١ٝ    ُرٿالالالالجٴ  شٛاْالالالالت أخالالالالط٣ 

 الٚا٫قحكاز١ٜ
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ٝٽ ا ٚذكافٝٽال آغٝا متًو إڇضذٶالا ظهالاضٜٽ   ٚجُٓٝال١ ع٬قاجٓالا     اا ٚضٜانال

 ٌ قال٣ٛ ْاعُال١ڄ  ُرٿال َعٗا يف ٖصٙ اجلٛاْت ٚشٛاْت أخط٣ ميهالٔ إٔ ٜٴ 

 زاع١ُ يًك٠ٛ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قحكاز١ٜ.

املًُهال١   اجلٛيال١ يػالُٛ ٚيالٞ ايعٗالس َهاْال١ځ      يكس أنسد ٖالصٙ 

ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ٚقُٝحٗا يالٝؼ عًال٢ املػالح٣ٛ ايطمسالٞ فعػالت بالٌ       

٘ ٚعًالالال٢ املػالالالح٣ٛ ايؿالالالع   ٚإشا نٓالالالا اخحكالالالطْا املػالالالاف١ بايحٛشټالالال  

ٚأْٗالا ٫ جػالو يف ايالاٙ      فكس أذةحخ إٔ املكالا  َؿالين١    إيِٝٗ

 ٚاظس.

ٟٻ  ٕ:غ٪ا٫ جةك٢ يس

ٝٽ ا٫يالالاٙ ؾالالطقڄاال ٚيكالالس َالالطضدٴ طْالالا يف ٖالالٌ ج خٻ ا٭ٍٚ: ا ؾدكالال

 بر٬ذ١ َٛاقه يعًٗا يٝت ع٢ً شيو:  

ٞ  إظس٣ يف .0  ايرُاْٝٓٝالاد   َٓحكاله  يف اجلٓٛبٝال١  يهٛضٜالا  ظٜالاضاج

َٶ 01نإ ايهٛضٜٕٛ ٜكٛيٕٛ يٓا: اْحظطْٚا بعس  ٖالٞ  ا   ٖٚاعا

س إٔ آغالٝا ٖالٞ َػالحكةٌ ايعالات     ٖٚٞ ضغاي١ ج٪نِّال  !نٛضٜا اٯٕ

 ٚقا٥سج٘. 

 جكالالفٝاد يف ايكالالني َالالع َةالالاضا٠ يٓالالا نالالإ 0370 ْالالٛفُ  يف .0

ِ  أٚ ٖٓالاى  إىل ايػالفط  ٚضفهالٓا  ايعات ن ؽ  ٖٓالا   إىل قالسَٚٗ

ٚايػةت َعطٚف انسٚي١ ؾالٝٛع١ٝ   ٚيعةٓالا يف َايٝعٜالا نةًالس     

 ٚخػطْا.   ذلاٜس

غافطْا نُٔ ٚفس َع ا٭َو فٝكالٌ   0371حػڀؼ أ ْٗا١ٜ يف .6

بالالالٔ فٗالالالس إىل َٛغالالالهٛ اأٍٚ ٚفالالالس غالالالعٛزٟ ٜالالالعٚض َٛغالالالهٛ    

ٚإٔ ْاالالازض   ٱشٕ ضمسالالٞ َالالٔ املًالالو فٗالالس اضاالال٘ ا    ٚاظحصٓالالا

َٴ  بعالالس اْحٗالالا٤ املُٗالال١   َةاؾالالط٠ڄ عٓالالا ج ؾالالو٠ عًالال٢ ٚضقالال١ فٝٗالالا    ٓٹٚ

 عٝع أمسا٤ أفطاز ايٛفس.
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جكالٍٛ   َٚا َٛقاله اياالطث َٓٗالاال    ٌٖ ٖٞ ضغاي١ يًاطثالايراْٞ: 

ايحاميع ايًٓس١ْٝ: إٕ ايعٜاض٠ اٯغ١ٜٛٝ إىل بانػحإ ٚاهلٓالس ٚايكالني   

  عٛز١ٜ ٚآغالٝا ٫ جًحفحالالإ إىل ا٫ْحكالازاد ا٭ٚضٚبٝالال١  نؿالفخ إٔ ايػالال 

 ط عًِٝٗ يف املكابٌ؛ ج٪نس إٔ "املًُه١ أق٣ٛ".٫ٚ ج٪ذٿ

 ٟ ٖالٌ ايٗٓالا    :جعًٝكڄا ع٢ً شيو جػا٤ٍ أ. عةس ايطأ ايڀطٜالط

َالالٔ ايكالالعه اهلٓسٜالال١  اإىل ايؿالالطم َحالال خطٜٔال صلالالت ايكالالٍٛ إٕ بعهٶالال

 اياطث.جٓاٚيخ ايعٜاض٠ نطز٠ فعٌ ظٍٛ بعض ايحٛجطاد َع 

َٚٛذٛم َُٗا ايٗخ ضٜاح  بامڈ ٚهلصا فةٓا٤ ايرك١ يف أْٓا ؾطٜوڅ

شالالين مثالالاض ٖالالصٙ ا٫غالالحرُاضاد  ايعٛاقالاله  ٖالالٛ َالالا غالالُٝٓعٓا فالالطمٳ

 ع٢ً املس٣ ايڀٌٜٛ.

أنالالالالاف أ. عالالالالاٍ ٥٬َهالالالال١ إٔ ٖالالالالصٙ ايع٬قالالالالاد ايػٝاغالالالال١ٝ    

ايكالالال  ٚايةٓالالالا٤    ٞيالالالصيو ٜٓةاالالال  ؛ٚا٫قحكالالالاز١ٜ ج خالالالص ٚقحٶالالالا طًٜٛڄالالالا   

 املحٛاقٌ.  

  . عالالالاٍ ٥٬َهالالال١ إىل أْالالال٘ بايٓػالالالة١ يًحٛشالالال٘ ؾالالالطقڄا ٚشٖالالالت أ

 ٗٓا:حا١ٜ اخلڀٛض٠ قس ج٪ذطإ ع٢ً جٛشټ فٗٓاى قهٝحإ يف

 .ٚبانػحإ اهلٓس بني نؿُو قه١ٝ -0

 ايكني. يف اٱٜاٛض قه١ٝ -0

أٚيڄالالا يحالالسعِٝ ايع٬قالال١    ؛اشالالسٽبايٓػالالة١ يٓالالا َُٗحالالإ   ايكهالالٝحإ 

   ٌ َٳ٥ٛٹالال ُالالا٠ احلالالطَني  ٚظٴ اٱغالالياجٝص١ٝ َالالع ٖالالاجني ايالالسٚيحني نْٛٓالالا 

 ٚقةًالال١ املػالالًُني  ذالالِ يةالالس٤ جفعٝالالالٌ قٛجٓالالا ايٓاعُالال١ يحكالالةػ َكةٛيالالال١ڄ       

عٓالالالسُٖا. نُالالالا إٔ ع٬قحٓالالالا َالالالع بانػالالالحإ ذلٛضٜالالال١  ُٜٚٗٓالالالا إٔ  

َالالٔ َكالالًعحٓا ايعُالالٌ  ٞٚبايحالالاي  جهالالٕٛ ع٬قحٓالالا َالالع اهلٓالالس نالالةو٠ 

 ع٢ً ظٌ ٖصٙ املؿه١ً املع١َٓ.
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َ  ْكيح إٔ جكّٛ املًُه١ بايحعإٚ َع َٓظ١ُ املال٪متط   ٞاٱغال٬

ِ ٚقالالٟٛ بعُالالٌ َالالٓظډ   ا٭َالالِ املحعالالس٠ ٚحوُٖالالا   ٚشٗالالاد ظٝازٜالال١ يف 

 ٌ ُٶالالا عُٝكڄالا  ٚيًحالالسخٌ ايسبًَٛاغالال   ؛ٚفاعال  ٞأٚيڄالالا يفٗالِ ايكهالالٝحني فٗ

ا. ع٢ً إٔ ٜهٕٛ شيو ا ْٗا٥ٝٽاحملاٜس يةس٤ ظٌ ٖاجني املؿهًحني ظًڋ

يهؿالُو  ٚإٔ   ٟظياّ ايػالٝاز٠ اهلٓسٜال١ عًال٢ اجلالع٤ اهلٓالس     انُٔ 

ٗټالالال ؾالالالها٣ٚ َػالالالًُٞ نؿالالالُو إٕ ناْالالالخ جطجهالالالع عًالالال٢  ِٜالالالحِ جف

ٝٽ  ض َػالالًُٞ ٪شٿجٴالال اإٔ ٖٓالالاى زٚيڄالال  ا أعحكالالسٴَظالالات ٚانالالع١؛ اؾدكالال

 َٓٗا اخلةٝز َٚٓٗا َا زٕٚ شيو .   نؿُو ٭ٖساف غٝاغ١ٝ

نُالالالالالالا عًٝٓالالالالالالا فٗالالالالالالِ قهالالالالالال١ٝ اٱٜاالالالالالالٛض نالالالالالالُٔ ايػالالالالالالٝاز٠       

ظالالالالالياّ َعحكالالالالالساد  اٚايعُالالالالالٌ َالالالالالع ايكالالالالالني يهالالالالالُإ      ايكالالالالال١ٝٓٝ

١ ايٓظالالالط ايكالالال١ٝٓٝ فُٝالالالا قاَالالالخ بالالال٘  ٗالالالِ ٚشٗالالالاملػالالالًُني ٖٓالالالاى  ٚفځ

ايحعاَالالالالٌ َعٗالالالالا ةٓهالالالال١     ٜٞٓةاالالالال   اَالالالالٔ قالالالالطاضاد ؾالالالالسٜس٠ شالالالالسٽ    

 ا.ٚزبًَٛاغ١ٝ عاي١ٝ شسٽ

ٕٻ  َٳالالال ٜعحكالالالس أ. ذلُالالالس ايسْالالالسْٞ أ ٜٴالالالٖٓالالالاى  يف  ض ايكهالالال١ٝځ٪شٿٔ 

ايكالالالني  ٚايالالالسيٌٝ إٔ املػالالالًُني ت ٜحعطنالالالٛا يف عٗالالالس ايؿالالالٝٛع١ٝ     

فهالٌ َالٔ   ٫نالڀٗاز أٚ جٗسٜالس حلٝالاجِٗ. َالا ايالصٟ ظكالٌ يف ٚقالخ أ       

 عٗس "َاٚ" ٚش ٚج٘ال

 :ٕايةٴعس اٱغياجٝصٞ يف ايحعايه َع بانػحا 

ٜالالط٣ أ. عالالاٍ ٥٬َهالالال١ أْالال٘ ْظالالالطٶا إىل َؿالالانٌ بانػالالالحإ     

ٚنالعه ايةٓٝال١     ايطؾالا٣ٚ  ٞجفؿال   ٚظػالت َالا ْػالُع     ا٫قحكاز١ٜ

املؿالاضٜع   نٝه غحػالحرُط املًُهال١ يف   :يصا أجػا٤ٍ؛ خلإ ...ايحعح١ٝ

ةالالٌ ا٫غالالحرُاضاد ايعاَالال١ أّ َالالٔ قٹةالالٌ قالالٓسٚم ايػالالٝاظ١ٝ غالالٛا٤ٶ َالالٔ قٹ

 ا٭فطازال
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ٕٻ  َالالٔ  اَڀًٛبٶالال آٖالالاى شٗالالسٶ أفالالاز أ. عةالالس ايالالطأ ايڀطٜالالطٟ أ

٦ٖٝٚالال١ ا٫غالالحرُاض باٱنالالاف١ يالالٛظاض٠      ١قالالٓسٚم ا٫غالالحرُاضاد ايعاَالال   

ٌ  فٝالع  ةٴايحصاض٠ يًحٛاقٌ َع اجلاْت ايةانػالحاْٞ  َٚٓاقؿال١ غٴال   

ٔ  ٛقٶالا خكٚاملػحرُطٜٔ ايػالعٛزٜني  ٚٚنالٛح اٱشالطا٤اد     ْاظٝال١   َال

ايحكانالالٞ  ٚنالالصيو غالالٗٛي١ إخالالطاط املالالاٍ بايٓػالالة١ يًُػالالحرُط َحالال٢    

ؾا٤؛ أَا نعه اية١ٝٓ ايحعح١ٝ فٗٛ اداٍ ايالصٟ صلالت إٔ ٜةالسأ فٝال٘     

 غحرُاض.ا٫

ٕٻٚعًډ َرالٌ بانػالحإ قالس ٫ جهالٕٛ      زٚي١ڄ ل ز. خايس ايطزٜعإ أ

ٚفٝٗالا فػالاز     فٗصٙ زٚيال١ حالو َػالحكط٠     غحرُاضي٬ آَاغةٶ اَهاْٶ

 عٓالالس ايڀةكالال١ ايػٝاغالال١ٝ  ٖٚالالٛ فػالالازٷ  ٫ٚ غالالُٝا م ٚاغالالع عًالال٢ ْڀالالا 

ٜكالالعت ايػالالٝڀط٠ عًٝالال٘. نُالالا إٔ بانػالالحإ زٚيالال١ شاد بٓٝالال١ قةًٝالال١    

ٚا٫غالحرُاض فٝٗالا     يٝػخ بعٝس٠ عٔ جطنٝة١ أفااْػحإ ايػالها١ْٝ 

 . أفهٌ َا ميهٔ احلكٍٛ عًٝ٘ َٔ بانػحإقس ٜهٕٛ دلاظف١ڄ

ُايالالالال١ ٚايع  بالالالالطاَض ايحالالالالسضٜت ايعػالالالالهطٟ املؿالالالالين١    _ ض الالالالا –

 ايطخٝك١ ٚا٭طةا٤.

َٔ شاْة٘ ٜط٣ أ. عةس ايطأ ايڀطٜطٟ إٔ ايفػاز َٛشٛز يف 

ظ عالالالعٿجل فالالالطم ايعُالالالٌ ًڃالالالغالالالحرُاضاد ٚخٳنالالالٌ َهالالالإ. نُالالالا إٔ ا٫

يى املػالالطح  جالال٫ٚ   املهاغالالت ايػٝاغالال١ٝ ٚا٫قحكالالاز١ٜ يًًُُهالال١   

بايهاَالالٌ يًكالالني ٚإٜالالطإ. ٖٚالالٛ َالالا اجفالالل َعالال٘ أ. عالالاٍ ٥٬َهالال١     

 ع شالصث بانػالحإ ٱٜالطإ امليبكال١ ٚايالت     ٚأناف إٔ شيو قس ميٓال 

ٚٻ زٖا ا٭َطٜهإ أٜاّ أٚباَا ب َٛاٍ ٖا١ً٥  ٚعًٝٓا زخالٍٛ املعاليى   ظ

 َُٗا ناْخ ايعٛا٥ل.
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أنالالالالاف أٜهٶالالالالا أ. ذلُالالالالس ايسْالالالالسْٞ إٔ إٜالالالالطإ يالالالالٝؼ يالالالالسٜٗا     

ٚيهٓٗالا جالسخٌ َالٔ بالاث ايڀا٥فٝال١. ايكالني         اغحرُاضاد أٚ نالعٝف١ 

ٚاهلٓالس    ص احلالطث ايةالاضز٠  ا ع٢ً ع٬ق١ طٝة١ بةانػالحإ َٓال  جاضطلٝٽ

َٳال  َع ايػٛفٝٝخ ٚايطٚؽ اٯٕ. نُا أْين أجفلٴ ٔ ٜالط٣ إٔ شالصث   َع 

ِپ ٚأٜهٶالا يف املػالحكةٌ بػالةت      اٯٕ بػةت إٜطإ بانػحإ إيٝٓا َٗ

ِپ  قطبٗا إٔ ٫ جٓصصث يًُعػهط ايينٞ  ٚيالس٣ بانػالحإ    َٚٗ

ِټ    ١ حكًٝسٜال ايجهٓٛيٛشٝا عػالهط١ٜ ٚبايالصاد حالو     ؛ ٖٚالصا ٖالٛ ا٭ٖال

 ٫غحرُاض ايعضاعٞ شٝس أٜهٶا.ا

 :ٕٚغاط١ املًُه١ بني اهلٓس ٚبانػحا 

ٚيعٌ اخلال     أؾاض أ. ذلُس ايسْسْٞ إىل أْ٘ َٔ ظػٔ ايڀايع

يؿال٪ٕٚ اخلاضشٝال١ عالازٍ اجلالةو إىل ْٝالٛزهلٞ       ١قعٝػ: اٚظٜط ايسٚي

بحهًٝه َٔ مسالٛ ٚيالٞ ايعٗالس يًٛغالاط١ َالع ايةانػالحإ . ٜالط٣ يف        

٠ٛ زبًَٛاغ١ٝ ضا٥س٠ ٚ"نالطب١ َعًالِ".   شيو أ. عاٍ ٥٬َه١ أْٗا خٴڀ

 ٞعالالس٠ َالالطاد إٔ جكالالّٛ َٓظُالال١ ايحعالالإٚ اٱغالال٬َ ْٚازٜالالخٴ ٚقالالس غالالةلٳ

 فػةكخ ايػعٛز١ٜ عٝع امليززٜٔ.  بسٚض ايٛغاط١

نُالالالا إٔ ايػٝاغالالال١ ايساخًٝالالال١ يةانػالالالحإ خاقالالال١ املدالالالابطاد 

ٚاجلٝـ هلا زٚض ٖٓالاى  ٜٚةالسٚ إٔ عُالطإ خالإ طالطاظ رلحًاله َالٔ        

ز. قسق١ فانٌ؛ ٚأناف إٔ عُطإ خالإ ضشالٌ    ايكاز٠. ٖٚٛ َا ٜطاٙ

َٶالا عالٔ ْالٛاظ ؾالطٜه.       ٘ٷ  فزٚي١ ْاب٘  نُا أْ٘ طلحًاله متا  ايطشالٌ ْعٜال

إىل أْالال٘ ٜكالاله نالالس ايحڀةٝالالع ٚاملڀالالةعني َالالع ايهٝالالإ    إنالالاف١ڄٚشالالازپ

 .ٞايكْٗٝٛ

نالالالصيو ٜالالالط٣ أ. ذلُالالالس ايسْالالالسْٞ إٔ اجلالالالٝـ يف بانػالالالحإ    

ملرالٌ يف  َاظاٍ ي٘ زٚضٙ. َكط ٚبانػحإ ٚجطنٝا ناْالخ َهالطث ا  
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ٚبكٝخ َكالط    غٝڀط٠ ايعػهط. ْفصد جطنٝا ٚيٛ َع ٖصا املحًٕٛ

 ٚبانػحإ.  

نُالالالا أجكالالالٛض إٔ ا٫قحكالالالاز ض الالالا ٜهالالالٕٛ احملالالالطى ا٭غالالالاؽ  

َالالالالٔ  ٤ٞبؿالالالال ١ٚجالالالالٓعِ املٓڀكالالالال   يًػٝاغالالالالاد ايساخًٝالالالال١ ٚاخلاضشٝالالالال١ 

ا٫غالحكطاض ٚايحُٓٝالال١. َٚالالٔ قالالا  املًُهالال١ ٚخڀڀٗالالا ا٫غالالحكطاض يف  

ايك٬قالالٌ جػالالعةٓا يٮغالالفٌ     اغالالابكڄ نُالالا شنالالطدٴ ٘ ٭ْالال ؛املٓڀكالال١

 ط ايح١ُٝٓ.ٚج٪خٿ

 :جٜٓٛع ايع٬قاد ايسبًَٛاغ١ٝ يًًُُه١ 

شنالالالالط ز. ظٜالالالالاز ايالالالالسضٜؼ؛ إٕ ٖالالالالصٙ ايكهالالالال١ٝ ج٬َػالالالالين َالالالالٔ   

ٕٷ َٓالالالص غالالالٓٛاد ب ُٖٝالالال١ ٚشالالالس٣ٚ جٜٓٛالالالع        ايالالالساخٌ  ف ْالالالا َػالالالهٛ

ايع٬قالالالاد ايسبًَٛاغالالال١ٝ اَٚالالالا ٜحةعٗالالالا َالالالٔ ايع٬قالالالاد ا٫قحكالالالاز١ٜ     

ايعالالات َالالٔ رلحًالاله اجلٗالالاد  يالالٝؼ   ٚايركافٝالال١  يالالة٬زٟ َالالع بًالالسإ   

 حطبٗا فكو بٌ ٚؾطقٗا أٜهٶا  ٚيٝؼ مشاهلا بٌ ٚشٓٛبٗا.

ٌ يف ظٜالاض٠ مسالٛ ٚيالٞ ايعٗالس إىل ضٚغالٝا      ٖصا ايحٜٓٛالع ايالصٟ مترٻال   

َػالالةكڄا  ذالالِ إىل بانػالالحإ ٚاهلٓالالس ٚايكالالني َالال٪خطٶا  ٫ ٜعالالين أبالالسٶا   

يف  ٢َاايكڀٝعالال١ أٚ ظحالال٢ ايياخالالٞ يف ايع٬قالالاد َالالع احلًفالالا٤ ايكالالس     

 0161فحٜٓٛالالالع َكالالالازض ايالالالسخٌ ايالالالت جعُالالالٌ عًٝٗالالالا ض٩ٜالالال١   ؛ثاياالالالط

 غياجٝصٞ.اٱ ايحعإٚ َكازض جٜٓٛع جػحًعّ

ضٚغالالٝا يف عالالاّ  - ٜطاالال٘ ا  - ٚظالالني ظاض املًالالو عةالالس ا 

َكايالالال١   نحةالالالخٴ عكالالالٛز  يػالالالةع١ ايع٬قالالالاد اْكڀالالالاع بعالالالس  0116

ُٶالا يف َٛغالهٛ ظٝٓالصاى  ْؿالطجٴ     ٗا يف قالعٝف١ ايؿالطم   ٚنٓخ َكٝ

عٓٛاْٗا: اظاض٠ ايهالٕٛ جحػالع يكالسٜكني بالسيڄا َالٔ      ا٭ٚغو  شعًخ 

حطبًال١ ٚجڀالٜٛط املكايال١ ٚإعالاز٠ ْؿالطٖا يف       قسٜلڈ ٚاظالس . ذالِ أعالسدٴ   
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قعٝف١ احلٝا٠ بايحعأَ َع ظٜاض٠ مسٛ ا٭َو ذلُس بٔ غالًُإ إىل  

ٕٳ ٚغ نالالالع ّ 0101ضٚغالالالٝا يف ْٜٛٝالالالٛ     ايٓكالالالال َٓٗالالالا  بعالالالضٳ اٯ

  ميهٔ إْعاهلا ع٢ً ظٜاض٠ ايكني خكٛقٶا:  

 إشا نالالإ قالالإْٛ ايػٝاغالال١ اي احُالالاجٞ ٖالالٛ أْالال٘ يالالٝؼ مثالال١ځ " -

ٚپ  قسٜلٷ زا٥الِ  فالإ ايعٜالاض٠ ايػالعٛز١ٜ إىل ضٚغالٝا ٖالٞ        زا٥ِ ٫ٚ عالس

ظٜاض٠ غٝاغ١ٝ باَحٝاظ  إش شٖةخ باياٙ ْفٞ ايظٔ ب ٕ ضٚغالٝا عالسٚ   

 ها قسٜل زا٥ِ.ٜزا٥ِ  ٚنصيو خًد١ً ا٫عحكاز ب ٕ أَط

أ ايكالالالساق١ أٚ بؿالالالهٌ أزم فالالالإ ايعٜالالالاض٠ ٫ جحصالالال٘ يٓفالالالٞ َةالالالس 

 ايعسا٠ٚ  يهٓٗا جٓفٞ زمي١َٛ ٖصا أٚ شاى".

ٕٳ - ةهِ أْٗالا ا٭قال٣ٛ بالني زٍٚ     "احلها١ٜ إٔ أَطٜها اٯ

 ٞ يف   _ ٗالالا ايڀةٝعالالٞٚيالالٝؼ ظكډ - ايعالالات  متالالاضؽ زٚضٖالالا ايڀةٝعالال

فالطو غٝاغالالحٗا َٚعاٜوٖالا اخلاقالال١ بٗالا عًالال٢ اٯخالطٜٔ. ٖالالصا يالالٝؼ     

ٖالٌ ٜعالين ٖالصا إٔ     ج ٜطٶا ٭خ٬قٝالاد أَطٜهالا  يهٓال٘ جفػالو هلالا.     

ٜهٕٛ َٛقفٓا إظا٤ ١ُٖٓٝ أَطٜها ٖٛ ذلاٚي١ ايح ٜالط "ايحال َطى"    

ٕٻ الأٚ ذلاٚيال١ ا٫ححٝالاٍ "ايحعٓالاله" فكالو    ايػٝاغالال١ نُفٗالّٛ  ٜحالالٝػ   إ

يو ايحعاٌَ َع أظالساس ايهالٕٛ يف َػالاظ١ متحالس َالٔ ؾالطم ا٭ضو       

ٝٽ  ا َالالٔ ظحالال٢ حطبٗالالا  َٚالالٔ مشاهلالالا ظحالال٢ شٓٛبٗالالا  بالالٌ ٚاَحالالسازٶا ضأغالال

"ا٭قُالالاض ايكالالٓاع١ٝ َٚالالا ظٛهلالا" ظحالال٢ أغالالفًٗا "ايالالٓفو  أعًال٢ ا٭ضو  

 َٚا شاٚضٙ".

إشا نٓالالالخٳ طفًڄالالالا جكًكالالالو جٗسٜالالالساد ٚنالالالاٛل طفالالالٌ اجلالالالوإ   

َالالٔ ٖالالصا ايحٗسٜالالس   ا٭قالال٣ٛ َٓالالو  فالالإ ٖٓالالاى طڂطٴقڄالالا عسٜالالس٠ يًعالالسٿ    

جحصاٚظ دلطز ا٫ْػعاث َٔ َػطح احلالاض٠  ٚا٫ْالعٚا٤ َػالصْٛٶا يف    

ٝالالا٠ يعةالال١ أطفالالاٍ نةالالاض  بٝحالالو يف اْحظالالاض َالالٛد ايڀفالالٌ اجلةالالاض. احل
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ناْٛا يف طفٛيحِٗ ًٜعةٕٛ با٭يعاث ايٓاضٜال١  ذالِ نال ٚا ٚاغالحُطٚا     

 ٜالعاٍ َٓعٜٚٶالا يف   ٫ ًٜعةٕٛ بايكٛاضٜذ اي١ٜٚٛٓ  ٚابٔ احلاض٠ ايكالاو 

ا. ٖالالٌ ٜهفالالٞ ٖالالصا ٱٜهالالاح إؾالالهاٍ    بٝحالال٘ طلؿالال٢ قالالاضٚخٶا ْٜٛٚٽالال  

 ظالاض٠ ايهالٕٛ ايالت    ؛ز بڀٌ ٚاظالس باهلُٝٓال١ عًال٢ احلالاض٠    ٚجةعاد جفطټ

 جحػع ٚجهٝل  جحڀٛض ٚجحٛظـ  جحكاضث ٚجحةاعسال

طدٵ بعالالالض ٚغالالالا٥ٌ اٱعالالال٬ّ "َالالالٔ َٓظالالالٛض آخالالالط  فكالالالس فػٻالالال-

٦الال١ ب ْٗالالا قالالس   اياطبٝالال١  ٚايطٚغالال١ٝ أٜهٶالالا  ايعٜالالاض٠ ايػالالعٛز١ٜ املفاشٹ    

هالا ايالت ٖازْالخ إٜالطإ نالروٶا      ٜجهٕٛ دلطز ْها١ٜ ٚنٝس ٭َط

ٝا ذالالِ يف بطْادلٗالا ايٓالالٟٛٚ. فًالالحهٔ ا٫جفاقٝالالاد ايػالعٛز١ٜ َالالع ضٚغالال  

َع فطْػا ٖٞ ْها١ٜ ٚنٝالس  أيالٝؼ ايهٝالس َالٔ أزٚاد ايػٝاغال١      

 اي١الاملعح ٠ ٚايفعٻ

إشا ناْالالالالالخ ايٓهاٜالالالالال١ ٚايهٝالالالالالس غالالالالالٝصسٜإ يف إعالالالالالاز٠ ٚظٕ 

ايحعايفالالاد يف املٓڀكالال١ ٚضغالالِ خڀٛطٗالالا ايٛانالالع١ فالال٬ بالال ؽ َالالٔ        

َٳ ٔ يسٟ فالِٝٗ جًالو ا٭زٚاد ايػٝاغال١ٝ. امل٪نالس     اغحدساَُٗا َع 

ٚٽ    خالالوٷبالال ٕ ؾالالعٛضْا إٔ يٓالالا قالالسٜكني  ا يٓالالا َالالٔ ؾالالعٛضْا بالال ٕ يٓالالا عالالس

 ٚاظسٶا.

أنالالالاف أ. عالالالاٍ ٥٬َهالالال١ أْالالال٘ ظحالالال٢ ا٭َالالالطٜهٝني ٚاياالالالطث  

َالالع زٚيالال١   خكٛقٶالالاقٛاعالالس ايًعةالال١ ٚجٗسٜالالساجِٗ هلالالا ظالالسٚز    ٕٜعطفالالٛ

َ  ٞعُكٗالالا اٱغالالياجٝص بڀٛيالال٘ ٚعطنالال٘. يالالٝؼ   ٖٞالالٛ ايعالالات اٱغالال٬

ٞٸ شضاعٓا ٫جةاعٓا ٖصٙ ايػٝاغ١   إ٫ أْٞ ٖصا جٜٗٛٓٶا َٔ ذلا٫ٚد يځ

ّٳ  أٚ  ايػٝاغالال١ يٝػالالالخ أبالالالٝضٳ  ٜعطفالالٕٛ إٔ ا٭َالالالٛض يف  أڂشالالعّ إٔ ايكالالالٛ

ٚايحعالالإٚ    نؿالالطا٤ ايكالالٛاضٜذ ايكالال١ٝٓٝ   ؛ٚعٓالالسْا غالالٛابل   أغالالٛز

ُٶالا  إَٛنٛع ايٓفو َع ضٚغٝا  بٌ  ايهدِ يف ٕ ضأٜٞ إٔ ٖٓاى جفاٖ

 َٛنٛع غٛضٜا َع ضٚغٝا. يف
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 :ٍَٚطانع ايسضاغاد ايةعر١ٝ املحدكك١ يف زضاغ١ ايس 

ٖالٌ يالسٜٓا يف املًُهال١ َطانالع      :ا٤يخ ز. ٚفالا٤ طٝةال١  نُا جػال 

أةاس خاق١ بايسٍٚ اغٛا٤ ايكالسٜك١ أٚ ايعالس٠ٚ أٚ ايالت ْطحالت يف     

ٕٻ ٛاث: ٫. َٚالالٔ شالالاْ  أعحكالالسٴ  اجلالال  َكالالازقحٗا ال يف ظالالين  ٖالالصٙ  أ

اايسٚيالال١  ٚططٜكالال١   فاعالالٌ يف فٗالالِ ايڀالالطف اٯخالالط   املطانالالع هلالالا زٚضٷ 

 ٘ ةالالالاس ايؿالالالطم   عٓالالال٢ إٔ ٜهالالالٕٛ يالالالسٜٓا َطنالالالع أ   ؛ايحعاَالالالٌ َعالالال

َطنع أةاس أٚضٚبالا   َٚطنع أةاس ايسٍٚ ايعطب١ٝ  ٚا٭قك٢  

 ٖٚهصا.

ٜٚط٣ ز. قسق١ فانٌ إٔ ايسع٠ٛ ٱْؿا٤ ٖصٙ املطانع قسمي١. 

َٶالا؛         نحةالخٴ  أْالين  أشنطٴ عالٔ ٖالصا املٛنالٛع قةالٌ ظالٛايٞ عؿالطٜٔ عا

٭ٟ َطنالع زضاغالاد غٝاغال١ٝ  ٚإٕ     جكالطٜػٷ  ٢َٚع ا٭غاله ٫ ٜٴعڀال  

َعٗالالس ايسضاغالالاد ايسبًَٛاغالال١ٝ اَعٗالالس   . ٚيفح ملالالا عالالساٙكالالطٻنالالإ ٜٴ

ا٭َالالالو غالالالعٛز ايفٝكالالالٌ يًسضاغالالالاد ايسبًَٛاغالالال١ٝ  جٛشالالالس َطانالالالع   

ْٶالالالالا َ٪قحالالالال١ يسضاغالالالال١ ٖالالالالصٙ ايالالالالسٍٚ  ٚجٴ  ُٻَكالالالالاط٠ ٚأظٝا ٢ ٖالالالالصٙ ػالالالال

 ٟ. يكالس أقالةػ َالٔ ايهالطٚض    area studyعًِ ايػٝاغال١   ايسضاغاد يف

ٚشٛز َرالٌ ٖالصٙ املطانالع ايةعرٝال١ املُٗال١ ٚايالت جػالاعس رلطشاجٗالا         

 اْع ايكطاض ع٢ً اختاش ايكطاضاد املٓاغة١ ياٙ ايكهاٜا املدحًف١.ق

إٔ َطنالالع زضاغالالاد إٜالالطإ ٜطأغالال٘ ز.  أنالالاف ز. ظٜالالاز ايالالسضٜؼ

ذلُالالالالس ايػالالالالًُٞ  َٚطنالالالالع زضاغالالالالاد ضٚغالالالالٝا ٜطأغالالالال٘ ز. َاشالالالالس    

ايينٞ  َٚطنالع زضاغالاد جطنٝالا ٜطأغال٘ ز. عةالس ا  ايؿالُطٟ.       

ةالال١: ٖالالٌ ٖالالصٙ يف ايػالٝام شاجالال٘ جػالالا٤ٍ ز. قالالسق١ فانالٌ ٚز. ٚفالالا٤ طٝ  

املطانالالالع َػالالالحك١ً أّ جابعالالال١ ملعٗالالالس ايسضاغالالالاد ايسبًَٛاغالالال١ٝال ٖٚالالالٌ  

فاعالٌ يف ع٬قحٓالا َالع ايالسٍٚ      ميهٔ إٔ ٜهالٕٛ هلالصٙ املطانالع زٚضٷ   
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املالالصنٛض٠ال ٖٚالالٌ ْٛقالالٞ باْؿالالا٤ َرالالٌ ٖالالصٙ املطانالالع  أّ ْٛقالالالٞ        

 ٕ املطانالع احلايٝال١   ببحفعٌٝ املٛشٛز أٚيڄاال أشاث ز. ٜٛغه احلعِٜ 

غحك٬ي١ٝ إزاض١ٜ َٚايٝال١ َالع دلالايؼ    ا: ١ أَٛضذ حاط إىل زعِ يف ذ٬

ع غالكه ظطٜاجٗالا َالٔ    فڃال ٚؾة٘ ظهالَٛٞ  ضٳ  ٟإزاض٠ شاد ْفٛش فهط

أشالالالٌ إبالالالساع أنالالال   زعالالالِ َالالالازٟ ٚغٝاغالالالٞ َٚعًَٛالالالاجٞ. أَالالالا عالالالٔ   

املطانالالع اجلسٜالالس٠؛ فايكالالني ٚا٭َالال١ امل٬ٜٚالال١ ٚبانػالالحإ جػالالحعل      

س ملطانع جفهو شسٜس٠. ٚأناف ز. عةس ايععٜع احلطقإ إٔ املعٗال 

ايالالالالسٚيٞ يًسضاغالالالالاد اٱٜطاْٝالالالال١ ٜةالالالالسٚ بالالالالسٕٚ َطشعٝالالالال١  أٚ جعطٜالالالاله 

بايهٝالالالإ ايحالالالابع يالالال٘  ٫ٚ بحػالالالصًٝ٘ يالالالس٣ شٗالالالاد ا٫خحكالالالام يف   

 ايػعٛز١ٜ  ٚقفع١ ا٭َٓا٤ خاي١ٝ.

 ًًُه١:ُجٛظٝه ٚجفعٌٝ ايك٠ٛ ايٓاع١ُ ي 

َالالالالاٍ املعًُالالالالٞ أْٓالالالالا سلحالالالالاط نالالالالصيو إىل جٛظٝالالالاله      آجالالالالط٣ أ. 

س ٚايكالالالني َالالالٔ ظٝالالالز  ايسبًَٛاغالالال١ٝ ايٓاعُالالال١ يف بانػالالالحإ ٚاهلٓالالال  

جهرٝالاله ايعٜالالاضاد بالالني قٝالالازاد اشحُاعٝالال١ ٚفهطٜالال١ ْٚظالالطا٥ِٗ يف   

 ٖصٙ ايسٍٚ. 

ٝٽال   01ا عًال٢ َكاليح يحفعٝالٌ ايكال٣ٛ ايٓاعُال١ ٚجٛظٝاله       ْعٌُ ظاي

ٖالصا  يف ٚميهالٔ ا٫غالحفاز٠ َٓٗالا     املًُهال١   يس٣ أغاغ١ٝ َكَٛاد

ه شٝسٶا شاْت ايكٝالاز٠ ايطٚظٝال١ يًعالات    ايؿ ٕ. يف ضأٜٞ أْٓا ت ْٛظِّ

ٱغ٬َٞ بالسيٌٝ جطاشالع زٚضْالا بؿالهٌ ًَعالٛظ يف َٓظُال١ ايحعالإٚ        ا

اٱغالالالال٬َٞ  إنالالالالاف١ إىل املؿالالالالانٌ احملٝڀالالالال١  صًالالالالؼ ايحعالالالالإٚ     

 اخلًٝصٞ ٚاحلاي١ ايٛا١ٖٓ يف شاَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ.

ٜٚعحكالالس ز. قالالسق١ فانالالٌ إٔ جُٓٝالال١ ٚزعالالِ ايكالال٠ٛ ايٓاعُالال١ ٭ٟ     

ٛجٓالا  بس َٔ ا١ً ن ٣ يالسعِ ق    ٫ٚظح١ُٝڄ زٚي١ أقةعخ نطٚض٠ڄ
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ْػالالإ ايط٥ٝػالال١. ظكالالٛم اٱ ٨ايٓاعُالال١  جةالالسأ بالالا٫يحعاّ ايفعًالالٞ  ةالالاز 

إىل جفعٝالالٌ ٚغالالا٥ٌ ايكالال٠ٛ ايٓاعُالال١ ايط٥ٝػالال١  َٚٓٗالالا إقاَالال١        إنالالاف١ڄ

 أن  عسز ممهٔ َالٔ ايالسٍٚ ايالت    املطانع ايركاف١ٝ ايػعٛز١ٜ يف

ُټ ُټجٗ  ٗا.ٓا ْٚٗ

نُا أؾاض ز. اٝس ايؿاصلٞ إىل إٔ ايػٝاغ١ ايٓاع١ُ يًًُالو  

إْؿالا٤   يف ٖالصا ادالاٍ  ظٝالز  ٻ    اضا٘ ا   ناْخ جكتټ فٝكٌ

َالا  ٖٚالٛ    شاَع١ املًو فٝكٌ يف بانػحإ  ٚحوٖالا َالٔ املطانالع   

غالالاعس عًالال٢ احلهالالٛض املحُٝالالع يًًُُهالال١. ٚيهالالٔ عٓالالسَا اسلػالالطد   

ز اٱٜطاْالٞ ايكالفٟٛ يف نالرو َالٔ     جٴطڇىځ اداٍ يًحُالسټ  ١ٖصٙ ايػٝاغ

 ايةًسإ.

ٛټ  ٝةالال١ إٔ ايحٛاقالالٌ ايعًُالالٞ نالالطٚضٟ    ض ز. ٚفالالا٤ طبُٝٓالالا يف جكالال

بس إٔ ْڀًع ع٢ً َا يسِٜٗ َٔ عًّٛ عًُٝال١ ٚاقحكالاز١ٜ     أٜهٶا  ف٬

حًو قٓابٌ ْٜٛٚال١  َٚالٔ املعالطٚف إٔ    متُٖا حافاهلٓس ٚبانػحإ نً

 ٛنالالروٶا َالالٔ ض٩غالالا٤ ايؿالالطناد ايهالال ٣ يف أَطٜهالالا ٖالالِ خطصلالال  

 شاَع١ َع١ٓٝ يف اهلٓس جٗحِ بايحهٓٛيٛشٝا  ٜحػابل ايؿةاث اهلٓسٟ

ٌٻ٪يسخٛهلا  َٚٔ امل ٖالصٙ ايالسٍٚ ٚخاقال١ ايكالني يالسٜٗا       نس إٔ ن

عًالالّٛ طةٝالال١ ٚاقحكالالاز١ٜ ميهٓٓالالا ا٫غالالحفاز٠ َٓٗالالا بحةالالازٍ ايعٜالالاضاد    

 ٚايةعراد ايع١ًُٝ.

ٕ اا  ٚايالالسٚيحأنالالاف أ. عالالاٍ ٥٬َهالال١ أْٗالالا يفحالال١ َُٗالال١ شالالسٽ   

ٍڈ شالسٽ         ا  ٚض الا  يالسُٜٗا شاَعالاد َٚطانالع أةالاس عًال٢ َػالح٣ٛ عالا

ةحعرني هلُالا اقال٠ٛ ْاعُال١ أٜهٶالا . ٚيف ضأٟ ز. ٚفالا٤      ْعٜس َٔ أعساز امل

ُټالالال ع عالالالس٠ شٗالالالاد يحاڀٝالالال١ ادالالالا٫د طٝةالالال١؛ قالالالس جهالالالٕٛ َةالالالازض٠ ي

 أٟ َةازض٠ يًك٠ٛ ايٓاع١ُ.  املڀًٛب١
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ٚشٖت ز. عةس ايععٜع احلطقإ إىل إٔ ايسٍٚ ايهال ٣ ٚنالعخ   

ا يحفعٝالالالالٌ زٚض ايكالالالال٣ٛ ايٓاعُالالالال١ هلالالالالا  ٜٚهالالالالٕٛ َطنالالالالعٶ    اَطنالالالالعٶ

بايحٓػالالٝل َالالع َ٪غػالالاد    اج٘جٓفٝالالص إغالالياجٝصٝ    ٜٚالالحِاإغالالياجٝصٝٽ

 ايسٚي١. 

نٌ امل٪غػاد ٚاجلٗالاد احلهَٛٝال١ املالصنٛض٠ ٖالٞ ٫ ؾالو      

س٠ غالياجٝص١ٝ َٛظٻال  ا عاٚض ذلسز٠ ٚيٝػخ ب ١َُٗ ٚيهٓٗا ختحلټ

ع٢ً كخ ز. ٚفا٤ طٝة١ ب ْٗا فهط٠ شٝس٠  حٟٛ ٚبطْاَض ؾاٌَ. عًډ

  آيٝالالاد يًحٓفٝالالص جٝص١ٝ ٚاغالاليإٚجهالالع هلالالا    َةالالازض٠ يًكالال٣ٛ ايٓاعُالال١ 

 ٗاد املػ٪ٚي١ ٚزٚض نٌ ش١ٗ.ز اجلعسٿٚجٴ

ٕٻ  ٭ٕ ٜالالالحِ ابحعالالالاس  ٖٓالالالاى نالالالطٚض٠ڄ ٚأٚنالالالػ أ. ْةٝالالالٌ املةالالالاضى أ

طالالال٬ث َالالالٔ جًالالالو ايالالالسٍٚ يًصاَعالالالاد ايػالالالعٛز١ٜ ظٝالالالز ٜعحالالال  شيالالالو    

َالالٔ ايكالال٣ٛ ايٓاعُالال١ عًالال٢ املالالس٣ ايڀٜٛالالٌ  ٚيهالالٔ يالالٝؼ فكالالو يف         

قالالالالٌ ايحدككالالالالاد ايسٜٓٝالالالال١. باٱنالالالالاف١ إىل جفعٝالالالالٌ ٚغالالالالا٥ٌ ايحٛا    

يًٛقالالالالٍٛ يحكالالالالاضث   ؛بًاالالالالاد جًالالالالو ايالالالالسٍٚ  ٚب غالالالالايٝت َةحهالالالالط٠    

َالالالالالالٔ ٖالالالالالالصا ايحكالالالالالالاضث  عاَالالالالالالٌ ايًاالالالالالال١ ضلالالالالالالسټ إش إٕ  ا٫شحُالالالالالالاعٞ

 ٛ شٝالالالالا ايٝالالالالّٛ جػالالالالُػ بالالالال ْٛاع  يٛبؿالالالالهٌ َةاؾالالالالط  ٚيهالالالالٔ ايحهٓ

 َٔ ا٫بحهاضاد يًحٛاقٌ.   

أنالالالاف ز. عةالالالس ايععٜالالالع احلطقالالالإ إٔ ذلالالالاٚض ايكالالال٠ٛ ايٓاعُالالال١    

١ اٚايالالالسٜٔ   َ٪غػالالالاد  يًسٚيالالال١ جٓكػالالالِ إىل غالالالح١ ذلالالالاٚض: ايركافالالال   

ايسٚيالال١  ايحعًالالِٝ  ايحفاعالالٌ ايالالسٚيٞ امل٪غػالالٞ  املعالالاٜو ايػٝاغالال١ٝ      

يًسٚيالال١  ٚايطقُٓالال١ ٚاحلهالالٛض ايطقُالالٞ. نالالٌ ٖالالصٙ جحالالٛىل جٓفٝالالصٖا      

  شٗالالاد ظهَٛٝالال١ َٚ٪غػالالاد نالالُٔ أعُاهلالالا ايَٝٛٝالال١ ايڀةٝعٝالال١      

 حٓػٝل ٚايحٓظِٝ.ايٚجهٕٛ ١َُٗ املطنع ٖٛ 
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ل يٓاعُالال١ ظحالال٢  كِّالال ٜالالط٣ ز. قالالسق١ فانالالٌ إٔ ايكالال٠ٛ ا   أخالالوٶا

ٌ بالس إٔ جهالٕٛ ٖٓالاى غٝاغالاد َٓڀكٝال١ ٚإصلابٝال١  مترٿال        ج ذوٖا ٫

ّٷاا٭حًةٝالالال١ املعٓٝالالال١. ٫ٚ بالالالس إٔ ٜهالالالٕٛ ٖٓالالالاى    فعًالالالٞ ةكالالالٛم   يحالالالعا

 اٱْػإ.

 :املًُه١ ٚا٭خص ب غةاث ايك٠ٛ 

ٖالالٌ  كالالني أْفػالالٓا قاقالالطٶا عًالال٢  :جػالالا٤ٍ أ. عالالاٍ ٥٬َهالال١

ٕٻ  ٚشٛز بطملإ َٓحدالت فكالو   دلالا٫د أخالط٣ يحعكالني    ٖٓالاى   أّ أ

 االأْفػٓا زاخًٝٽ

ٕٻ  نالالرو٠ صلالالت  آٖالالاى أَالالٛضٶ عًالالل ز. قالالسق١ فانالالٌ. ٫ ؾالالو أ

يالالالصاجٓا. جكٜٛالالال١ ايالالالصاد عًُٝالالال١ َػالالالحسا١َ   عًٝٓالالالا ا٭خالالالص بٗالالالا جكٜٛالالال١ڄ

ٔٴ  ايؿالطٚع يف  ِٻَٚٔ ذٳال   أُٖٗا ٚشٛز بطملإ فعًٞ  أَٛض عس٠ځ ٚجحهُ

عطٚفال١  َٚٓٗالا   جة٢ٓ بك١ٝ عٓاقط ايحُٓٝال١ ايػٝاغال١ٝ ٚا٫قحكالاز١ٜ امل   

زعِ ا٫ْكٗاض ايٛطين؛ أٟ زعِ اجلة١ٗ ايساخ١ًٝ ٚجكٜٛحٗالا يالاٙ َالا    

 قس ٜٛاشٗٗا َٔ  سٜاد ج جٞ َٔ اياو.  

إَهاْالالالاد ايكالالالني ٖا٥ًالالال١ ٚنالالالد١ُ ٚج٪ًٖالالالٗا ملهاْالالال١ ايسٚيالالال١ 

ايعظُالال٢  ٚقالالس ظظٝالالخ بكًالال١ قٝازٜالال١ َكالالًع١  ٚيهالالٔ عًالال٢ املالالس٣    

از٣ َكالالالو بالالالس َالالالٔ ايحاالالالٝو. ايكالالالني إٕ أضازد إٔ جحفالالال    ايڀٜٛالالالٌ ٫

فالإ عًٝٗالا إٔ جكةالٌ بايحعالسز احلعبالٞ عاشًڄالا أّ         ا٫ از ايػٛفٝت

 آشًڄا.

َرالٌ ايكالني يالٝؼ     اإ٫ إٔ أ. عاٍ ٥٬َه١ ٜط٣ إٔ ٖٓاى زٚيڄال 

 ٕ ت ز. ٚأقالةعخ قال٠ٛ عاملٝال١ نڂال ٣. عكډال       يسٜٗا بطملإ  ع٢ٓ بطملالا

قسق١ فانٌ بال ٕ ايكالني يالسٜٗا بطملالإ؛ ٚيهالٔ عٝةال٘ ايالط٥ٝؼ أْال٘         

دةالالٛا َالالٔ ٘ جكطٜةٶالالا اْحٴ٥ٕٻ نالالٌ أعهالالاأعث ٚاظالالس  َٚهالالٕٛ َالالٔ ظالال 
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ٝٽ   ظالالعث ٚاظالالس. نُالالا إٔ ايكالالني يف    ا بعالالس غالالةًٝٗا ي٬ْفحالالاح غٝاغالال

ز ايكالني جعالسټ   ٜٚكالةػ يف   ي١ ٚقالخ فكالو   ا. إْٗالا َػال  اْفحاظٗا عاملٝٽال 

ظعبٞ  ٚقةه١ احلعث ايؿٝٛعٞ ايكٝين ع٢ً ايػًڀ١ ٚاظحهالاضٙ  

 .اهلا ئ جسّٚ طًٜٛڄا بعس اْفحاظٗا اقحكازٜٽ

ٕٻ    ٖالالالالالصا ت ميالالالالالٓعِٗ  بُٝٓالالالالالا ٜالالالالالط٣ أ. عالالالالالاٍ ٥٬َهالالالالال١ أ

ضأٜالالالالٞ    ٚمنالالالالٛششِٗ يفعاملٝالالالال١ڄ ظحالالالال٢ اٯٕ َالالالالٔ إٔ ٜكالالالالةعٛا قالالالال٠ٛڄ  

ْٶا  قازَالالال١ غالالال١ٓ 11ٜكالالالًػ يًالالالسٍٚ ايعطبٝالالال١ عًالالال٢ ا٭قالالالٌ يالالالال        نالالالُا

َٻالالالالال ط يفٚايحالالالالالسضټ غالالالالالحكطاض ي٬ ٌ ظالالالالالٌ املؿالالالالاله١ً اٱقالالالالال٬ح  ٚامل٪

 ايفًػالالالالڀ١ٝٓٝ  ٚاسلػالالالالاض املالالالال٪اَطاد اأَالالالالٌ أنرالالالالط َٓالالالال٘ ْحٝصالالالال١      

 ذلح١َٛ .

ٜٚعحكالالالس أ. ذلُالالالس ايسْالالالسْٞ إٔ ادحُالالالع ايعطبالالالٞ حالالالو شالالالاٖع   

ٚيالٝؼ قالعةٶا إصلالاز قٓالٛاد ٚأْظُال١        يٓػالد١ ايسميكطاطٝال١ اياطبٝال١   

يحػالطٜع ايحُٓٝال١ ٚذلاضبال١ ايفػالاز اٱزاضٟ      ٚاملطاقة١ځ ل ايؿفاف١ٝځعكِّجٴ

ايڀاقالالاد َٚكالالازض ايحُٓٝالال١ بهالالٌ أَاْالال١   ػالالحعزٻٚاملالالايٞ. املٗالالِ إٔ جٴ

 ٚؾفاف١ٝ.

ا  ٚايفهالط٠ ٖالٞ أْال٘    ط أ. عاٍ ٥٬َه١ أْ٘ ٜحفل شع٥ٝٽٚشن

ٕٷ      ت ٚزميكطاطٝالال١ عًالال٢   َٓحدٳالال  يالالٝؼ ؾالالططڄا إٔ ٜهالالٕٛ يالالسٜو بطملالالا

 .ق١ٜٛڄ ؾان١ً ايسٍٚ اياطب١ٝ يحكةػ زٚي١ڄ

 و ادحُع َٔ ايساخٌ ٚقٛج٘ قاعس٠ يًك٠ٛ ايٓاع١ُ:متاغٴ 

أناف أ. ذلُس ايسْسْٞ إٔ ايػٝاغال١ ايساخًٝال١ ٚقال٠ٛ ادحُالع     

اف  ي١ امل٪غػاد ٖالٞ ايكاعالس٠ يًكال٠ٛ ايٓاعُال١  نٝاله سلال      ٚبٓا٤ زٚ

 ١ايعطبٝال  ١ع٢ً دلحُعٓالا ٚقُٝٓالاال ٚيحُالع نًالٗا يف اهلٜٛال١ ايػالعٛزٜ      

 اٱغ١َٝ٬.
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ٞ    :يف ٖصا ايػٝام جػالا٤ٍ أ. عالاٍ ٥٬َهال١      ٖالٌ ٖالصا ٜهفال

َٛنٛع ايك٠ٛ ايٓاع١ُال ٌٖٚ ُٖالا   ٖٛ َهٌُ خلڀٛاد أخط٣ يف ٚأ

ٞ َح٬ظَالالإال أشالالاث أ. ذلُالالس ايسْالالسْٞ ب ْ    ٚيهٓٗالالا   ٗالالا ٫ جهفالال

 ة٢ٓ عًٝٗا خڀٛاد أخط٣.بٌ قاعس٠ ١َُٗ ٜٴ  أنرط َٔ َهٌُ

إىل َالالا شنالالطٙ ز. عةالالس ايععٜالالع فُٝالالا ٜحعًالالل  عالالاٚض       ٚإنالالاف١ڄ

 عٓاقالالط ايكالال٠ٛ ايٓاعُالال١ ٚايالالت جحُرالالٌ يف ايركافالال١ ٚايالالسٜٔ ٚايحعًالالِٝ...   

ٕٻإ ِپ خل؛ أض٣ أ ا  ٚعٓكالط َالٔ عٓاقالط ايكال٠ٛ     شالسٽ  احملح٣ٛ احملًٞ َٗ

فُعحٛاْا احملًٞ غٝعهؼ زضش١ شسٜال١ ادحُالع ٚايسٚيال١     ايٓاع١ُ 

 يف ايح١ُٝٓ ايةؿط١ٜ ٚاملاز١ٜ. 

ِپ ؛ ٚضفع َػح٣ٛ املعٝؿ١ يٝؼ ايسخٌ فكو بٌ اٱْحاط املازٟ َٗ

سٚض ا٭ةاس ٚايٓؿالط ٚظحال٢ اييعال١    فاملػح٣ٛ ايكعٞ ٚايحعًُٝٞ. 

َٳال    ١َٔ إْحاط ايسٍٚ ايكٜٛ ٗ . عًٝٓالا إٔ ْٴالطٟ ايعالات إٔ  هال١  ٔ ٜكالّٛ بايٓ

ٛټٍ ٚايط٩ٜال  اٱْحالاط ايكالٓاعٞ   نُالا إٔ  ٚعكالٍٛ غالعٛز١ٜ.    أٜالازٺ  ١ٚايحع

 ٚظٜاز٠ ايحةازٍ ايحصاضٟ َٔ ؾطٚل ايك٠ٛ ايٓاع١ُ.

  ضظ١ً اهلٓس ٚايكني يف َ٪متط ٚظضا٤ اخلاضش١ٝ يسٍٚ َٓظ١ُ

 ايحعإٚ اٱغ٬َٞ:

شنالالطد أ. َٗالالا عكٝالالٌ إٔ احلالالسٜز عالالٔ اهلٓالالس ٚايكالالني نالالإ    

خلاضشٝالالال١ يالالالسٍٚ َٓظُالالال١ ايحعالالالإٚ  ظانالالالطٶا بكالالال٠ٛ يف َالالال٪متط ٚظضا٤ ا 

َٛنالالالٛع  ٛقٶالالالاكالالالس َالالال٪خطٶا يف أبالالالٛظ   ٚخكاٱغالالال٬َٞ ايالالالصٟ عٴ

ايٓكالاف ظالٍٛ اهلٓالس ٚايكالني؛      نؿُو ٚاٱٜاالٛض فكالس ناْالا ذلالٛضٳ    

ٖالالا ايػالالعٛز١ٜ  ٚأَٝٓٗالالا ايعالالاّ غالالعٛزٟ  فٗالالٞ   ٚ الالا إٔ املٓظُالال١ َكطټ

َٛنالٛع   عالسټ يالصيو ٜ ؛ ٘ ٚغٝاغال١ ايػالعٛز١ٜ  جعهؼ إىل ظالس َالا جٛشټال   

يكالالني ٚظٜالالاض٠ مسالالٛ ٚيالالٞ ايعٗالالس هلُالالا ٚيةانػالالحإ يف إطالالاض  اهلٓالالس ٚا

ُٽاايػٝاغ١ اخلاضش١ٝ يًػعٛز١ٜ   يًُٓظ١ُ.   أَطٶا َٗ
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ا َالالالٔ نالالالةو شالالالسٽ  َالالالٔ اهلٓالالالس ٚايكالالالني عالالالسزٷ   ٜٛشالالالس يف نالالالٌٍّ 

ايةًالالالسٜٔ ٜعالالالإْٛ َالالالٔ انالالالڀٗاز ٚمتٝٝالالالع  َالالالٔ  ٚيف نالالالٌٍّ  املػالالالًُني

يهالالالالِْٛٗ َػالالالالًُني  ٚخاقالالالال١ يف ايػالالالالٓٛاد ا٭خالالالالو٠ ظازد ٖالالالالصٙ   

ِټاملُاضغالال ايالالطبو  اد نالالسِٖ بؿالالهٌ عٓٝالاله. ٚيف نالال٬ ايةًالالسٜٔ ٜالالح

بالالالني اٱضٖالالالاث ٚايحڀالالالطف باٱغالالال٬ّ ٚاملػالالالًُني  ٚعٓالالالسَا جحعالالالسس   

احله١َٛ اهلٓس١ٜ ٚايك١ٝٓٝ عٔ َهافع١ اٱضٖاث ٚايحڀطف فٗالِ  

 ٜككسٕٚ املػًُني.  

ايػعٛز١ٜ ٖٞ َٗةو ضغاي١ اٱغ٬ّ ٚقة١ً املػالًُني  ٚبايحالايٞ   

غال٬ّ ٚااٜال١ املػالًُني  ٚإشا خفالخ     عًٝٗا َػ٪ٚي١ٝ ايالسفاع عالٔ اٱ  

ٕ ٛقٛجٗا أٚ جطاشعخ قًًٝڄا عٔ ايكٝاّ بصيو غٝػالحاٌ شيالو امليبكال   

َٔ ايسٍٚ املعاز١ٜ ٚايصٜٔ ٫ ختف٢ ع٬قاجِٗ َٚكاحلِٗ َع ايالسٍٚ  

ٚيهالالٔ َالالٔ بالالاث ايسعاٜالال١ اياٛحالالا٤ يٓفػالالٗا     ايالالت جعالالازٟ املػالالًُني

 ٚإذاض٠ ايؿٛؾط٠ ٚايؿةٗاد ظٍٛ ايػعٛز١ٜ.

َالالالع أُٖٝالالال١ إٔ ٜهالالالٕٛ يًػالالالعٛز١ٜ ع٬قالالالاد قٜٛالالال١   ا شالالالسٽ أجفالالاللٴ

ٚإغالالالياجٝص١ٝ َالالالع زٍٚ ايؿالالالطم يحالالالٛاظٕ ع٬قاجٗالالالا َالالالع اياالالالطث  ٚإٔ  

جهٕٛ ٖالصٙ ايع٬قالاد طًٜٛال١ ا٭َالس  َٚةٓٝال١ عًال٢ ايركال١ ٚاملكالا          

ا٫قحكالازٟ. َٚالٔ   اجلاْت املؿين١ ٚيف عس٠ جٛشٗاد ٚيٝؼ فكو 

اس املٗالالالِ ايسبًَٛاغالالال١ٝ ايٓاعُالالال١ نُالالالا جفهالالالًحِ َالالالٔ خالالال٬ٍ ا٫بحعالالال  

ٚاملٓاغالالةاد ايركافٝالال١ ٚايعًُٝالال١ ٚاٱع٬َٝالال١ ٚايسٜٓٝالال١ أٜهٶالالا يحعالالاف   

ٖالسَٗا    ايػعٛز١ٜ ع٢ً َهاْحٗا  عال  َةالازضاد يةٓالا٤ َػالاشس  ٻ    

 ٚحوٖا.    اط ايكٝٓٝنيٚاغحهاف١ احلصٻ

متط ٚظضا٤ ٪ؾالالالطف َالالال اٱَالالالاضاد زعالالالخ اهلٓالالالس يحهالالالٕٛ نالالالٝهٳ 

 ٞ ضشٝالالال١ ٚزعالالالخ ٚظٜالالالط٠ اخلا  اخلاضشٝالالال١ ملٓظُالالال١ ايحعالالالإٚ اٱغالالال٬َ
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ٕ   أَالا  ٖٚالٛ    س يف اجلًػ١ ا٫فححاظٝال١ يًحعسټ   ذالاض ظفٝظال١ بانػالحا

   ٕ ٘ ٖٚالالصا َ٪ؾالالط عًالال٢ جٛشټالال    ؛ٚجالالسخًخ ايػالالعٛز١ٜ يحٗس٥الال١ بانػالالحا

بِٗ َالالٔ اهلٓالالس ٭غالالةاث َٚكالالا  اقحكالالاز١ٜ يف املكالالاّ   اخلًالالٝض ٚجكالالطټ

ٌټ      ا٭ٍٚ  ٚأٜهٶا جك١ٝٓ َٚالٛاضز بؿالط١ٜ    ٚيهالٔ قهال١ٝ نؿالُو جظال

يعٌُ ع٢ً ظٌ ٖصٙ ايكه١ٝ ٚإ٫ قس جعحال   بس َٔ ا   ٫ٚض٥ٝػ١ڄ عكة١ڄ

ث إىل إٜالطإ  ٚجةالسأ يف ايحكالطټ    بانػحإ إٔ اخلًٝض ٜٓعاظ إىل اهلٓس

 ٚجطنٝا.

عًالالل أ. عالالاٍ ٥٬َهالال١ ب ْالال٘ ٜحفالالل َالالع َالالا شنطجالال٘ أ. َٗالالا يف    

َساخًحٗا  خاق١ أْٗالا جٴُالٝو ايًرالاّ عالٔ ٚقالا٥ع ٚٚاقالع املؿاله٬د        

ض ايالالسٍٚ  ٚأُٖٝالال١  ٗٓالالا ؾالالطقڄا سلالالٛ بعالال   جٛشټ قالالس جٛاشٗٓالالا يف  ايالالت

 .ٞ٘ اجلٝٛ إغياجٝصٖصا ايحٛشټ ايسبًَٛاغ١ٝ ٚاحله١ُ يف

 : املًُه١ بني ااياطث  ٚاايؿطم 

"سلٔ.. بني اياطث ٚايؿطم". شنط ز. عةس ا  بالٔ    خ عٓٛإ

ْاقط احلُٛز؛ ٜةسٚ أْٓا قسض اياطث  ٚإٔ اياالطث قالسضْا  ٚااقال١    

  ُ ا بٝٓٓالالالا ٝكالالال١ شالالالسٽ اي٫ٜٛالالالاد املحعالالالس٠. فاملكالالالا  اٱغالالالياجٝص١ٝ ايع

ٚبٝالالالالالالالِٓٗ  ٚطةٝعالالالالالالال١ ا٭زٚاض املحةازيالالالالالالال١ يف قالالالالالالالٝا١ْ اايهْٝٓٛالالالالالالال١  

اايػالعٛحطب١ٝ  أٚ ااياطبػالالعٛز١ٜ  َيغالد١ بايكالالسض ايالصٟ ٫ ٜٓافػالال٘    

 ٔ  يف املٓظٛض ايكطٜت أٟ أزٚاض خاضط ٖصٙ ايه١ْٛٓٝ. فهٝه ميهال

 فِٗ نطٚض٠ زعِ ٚجطغٝذ ع٬قاجٓا َع ايؿطمال  - يف ْظطٟ -

و يف إطالالاض ايحعايفالالاد اٱغالالياجٝص١ٝ  ض الالا ٫ ميهالالٔ فٗالالِ شيالال 

ايهالال ٣  ٚيهالالٔ جةالالسٚ يالالٞ نالالطٚضاد جهحٝهٝالال١ َُٗالال١ يكالالٝا١ْ     

ايحٛاظْاد اٱغياجٝص١ٝ يًحعايه ايكا٥ِ َع اياطث َالٔ شاْالت  بعالس    

ٝٸالالالطاد أفكٝالالال١ خالالال٬ٍ احلكةالالالحني       َالالالا أقالالالاث ٖالالالصا ايحعالالالايه َالالالٔ جا
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َٚٔ شاْت آخط  ٖٚٛ ا٭ِٖ  ؛ايط٥اغٝحني ا٭خوجني ٭ٚباَا ٚجطاَت

ْظالالالطٟ  يحاالالالٝو َالالالٛاظٜٔ ايكالالال٣ٛ ٚقٛاعالالالس ايعُالالالٌ ايػٝاغالالالٞ يف     يف 

 َٓڀك١ ايؿطم ا٭ٚغو ٚاخلًٝض بايصاد.

َٔ ٖٓا  ٜةسٚ يٞ إٔ إعاز٠ جطَِٝ ع٬قاجٓالا َالع قال٣ٛ ايؿالطم      

ٛټ٫د   عًُٝالالال١ َُٗالالال١ ًَٚعالالال١ ٚشنٝالالال١ شالالالسٽ    ا  ٫جكالالالا٤ رلالالالاطط ايحعالالال

املٓظٛض٠ يف ايػٝاغاد ايسٚي١ٝ يف َٓڀكحٓا  َٚا جحُدض عٓال٘ جًالو   

ٛټ٫د َالالٔ  ايفالالالاد حطٜةالال١ ظٗالالطد َالال٪خطٶا  َٚالالالٔ      املدالال  اطط ٚايحعالال

َالٔ ايالُٝٔ    كاٍ يف ايعًالٔ ٚجكالسقٗا ا٭ظالساس يف نالٌٍّ    أطُاع باجخ جٴ

ٚايعالالالطام ٚغالالالٛضٜا ٚيةٓالالالإ ٚايػالالالٛزإ ٚإذٝٛبٝالالالا ٚيٝةٝالالالا. إنالالالاف١ إىل     

َالٔ ذ٬ذالٞ:     ٫ٛد خڀو٠ ع٢ً املػالحٜٛاد اجلٝٛغٝاغال١ٝ يف نالٌٍّ   

اعٝاد ٖالالصا ايحهحالالٌ إٜالالطإ ٚجطنٝالالا ٚقڀالالط  بؿالالهٌ خالالام  ٚجالالس

 ِ ايحعايفاد َع ايك٣ٛ ايسٚي١ٝ. ًډاير٬ذٞ ع٢ً غٴ

يكالالالالس عةالالالالز ايالالالالسميكطاطٕٝٛ نالالالالروٶا خالالالال٬ٍ ظكةالالالال١ أٚباَالالالالا   

 كالالالاحلٓا اٱغالالالياجٝص١ٝ َالالالع اياالالالطث  َٚالالالع أَطٜهالالالا  سٜالالالسٶا.       

ٚنالالازد أٚ ٖالالٞ جاالالود نالالرو َالالٔ قٛاعالالس ايفعالالٌ اٱغالالياجٝصٞ يف   

٠ ايػالالعٛز١ٜ ٚعُالالل  َٓڀكحٓالالا. ٚيالال٫ٛ جٛفٝالالل ا  ذالالِ ظهُالال١ ايكٝالالاز     

فًط الالالا ناْالالالخ ايحالالالساعٝاد ايػالالالًة١ٝ ظٝٓالالالصاى أعُالالالل        يطبحٗالالالا

 يٓا.    ٚأنرط إٜصا٤ٶ

ايٝالالّٛ  ٚبالالصاد احلهُالال١ ٚايسضاٜالال١ يًكٝالالاز٠ ايػالالعٛز١ٜ  سلالالٔ      

َٶا جًالالٛح يف أفالالل ؾالالطقٓا ا٭ٚغالالڀٞ ٚخًٝصٓالالا      ْػالالحةل أظالالساذٶا شػالالا

شٳطٳٸا٤ غالعٞ قال٣ٛ املٓڀكال١ يحعكٝالل َكالاحلِٗ عًال٢ ظػالاث جاضطلٓالا         

كاقاجٓا. ٚيالالصيو  أفٗالالِ ظٜالالاضاد مسالالٛ ٚيالالٞ ايعٗالالس  يف ٖالالصا     ٚاغالالحع

ٚجطغالالٝذ يع٬قاجٓالالا املُحالالس٠ َالالع بانػالالحإ     ايػالالٝام. ففٝٗالالا جععٜالالعٷ 



84 

–1029  1021  
139 

يحهحُالٌ َالع ع٬قاجٓالا      ٚجعُٝل هلا َع اهلٓس  ٚبًٛض٠ هلا َع ايكني

ٓٸالا  ٭ُٖٝال١     ؛اجلٝس٠ بؿهٌ عاّ َع ايطٚؽ فٓهٕٛ بصيو قالس افځڀٹ

يحڀٜٛكٓالالا  بهةالالاض ايؿالالطم  ايكفالالع عًالال٢ نالالٌ ذلالالا٫ٚد اٯخالالطٜٔ ا 

 ٚٚنعٓا أَاّ ا٭َط ايٛاقع.  

 إٔ ايعٜالالاضاد قالالس زلعالالخ يف  كٝالالل أٖالالسافٗا  يٝةالالاللٳ      أعحكالالسٴ 

أَطٜهالا ظًٝفحٓالا اٱغالياجٝص١ٝ     اياطث يف عَُٛ٘ قالسٜكٓا  ٚيحةاللٳ  

ٛٿ  ٕ َالالع قالال٣ٛ ايؿالالطم ظًفالالا٤ جالالٛاظٕ َٗالالِ يػالال١َ٬     ايهالال ٣  ٚيٓهالال

َٚطجالالالالع  نْٝٓٛحٓالالالالا  ٚااقالالالال١ يف َٓڀكحٓالالالالا اًَحكالالالال٢ ايٓعاعالالالالاد    

 اي٤٫ٛاد ٚاي ا٤اد.

 دالاو قالعت غالٛف     ٚأٚنػ أ. ْةٌٝ املةالاضى إٔ ايعالات ميالطټ   

ٜحُدض عٔ عالات شسٜالس غٝاغالٞ ٚاقحكالازٟ ٚاشحُالاعٞ ٚذكالايف        

َةالالازض٠ يف نافالال١ ادالالا٫د َالالع شةٗالال١    أقالالعاثٚصلالالت إٔ ْهالالٕٛ  

زاخًٝالال١ ٚانالالع١ املعالالات خلالالٛو حُالالاض جًالالو ايحعالالسٜاد  ٚنالالصيو     

 كطٜت ٚايةعٝس. قطا٠٤ ممحاظ٠ يًُػحكةٌ اي

 ٚأجػالالالا٤ٍ: ٖالالالٌ ميهالالالٔ  الالالخ أٟ غالالالٝٓاضٜٛ إٔ ٜالالالسعِ اياالالالطث  

جطنٝالالا يف إعالالاز٠ اخل٬فالال١ ايعرُاْٝالال١ بالالاخطاط    ٚ سٜالالسٶا أَطٜهالالاا

ٌٻ ؛شسٜالالس ٚيالالٝؼ يالالسٜٗا خڀالالٛل   َالالا جطٜالالس ٭ٕ جطنٝالالا جعڀٝٗالالا نالال

االطا٤ عهالؼ ذٛابحٓالاال إشا َالا ؾالعطد أَطٜهالا ٚاياالطث ب ْٓالا قالس          

ا١ْٝ ْفٛش قال٣ٛ أخالط٣ َالٔ خ٬يٓالا     ٌ جٗسٜسٶا ٱغطا٥ٌٝ ٚٱَهؿهِّْٴ

يًُٓڀك١  أٚ جعإٚ أَطٜهالٞ إٜطاْالٞ بؿالهٌ رلحًاله  فايػٝاغال١      

 ٫ جعطف عساٚاد أٚ قساقاد زا١ُ٥.

 :ايحٛاقٌ ايركايف ٚاحلهاضٟ َع ايؿطم 

ٌٳ  احلهالاضٟ   ٜط٣ ز. عرُإ ايعرُإ أْٓا ٫ ؾو أًُٖٓا ايحٛاقال

 ٘ يًاطث.عْا ع٢ً ايحٛشټَع ايؿطم يعَٔ طٌٜٛ  ٚضنډ
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يًحعطٜالالالاله  ؛اٍ َالالالالع ايؿالالالالطمٔ ةاشالالالال١ إىل ايحٛاقالالالالٌ ايفعٻالالالالسلالالالال

ِٿ   بركافاجٓا ايحالسافع ايهالْٛٞ    ٚيهػت "ايعكٍٛ ٚايكًٛث" يف خهال

جبُٝالالع أبعالالالازٙ ايركافٝالالال١ ٚايػٝاغالالال١ٝ ٚا٫قحكالالالاز١ٜ. ٚأض٣ إٔ ٖٓالالالاى  

 َٓٗا:  عٛاٌَ جػاعس ع٢ً ٖصا ايحٛاقٌ

عالالسّ ٚشالالٛز َٛاشٗالالاد جٓافػالال١ٝ َالالع ايؿالالطم  عًالال٢ ا٭قالالٌ       -

َا ٜعالين عالسّ ٚشالٛز خكالَٛاد     ٖٚٛ ايك١ًًٝ املان١ٝ  خ٬ٍ ايكطٕٚ 

 َحٛاضذ١ يس٣ ا٭شٝاٍ املح خط٠.

َالالا ظاٍ ٖٓالالاى شٗالالٌ بٓالالا ٚبركافحٓالالا يالالس٣ ايؿالالطقٝني  ٚإشا        -

ٝٽ عسّ ٚشالٛز ْظالط٠ غالًة١ٝ بٓالا٤ عًال٢      شيو ا  فٝعين أخصْا ٖصا إصلاب

 َا ٜػٌٗ احلٛاض.ٖٚٛ َٛاقه غابك١  

ٝ      ٚشٛز قٛاغالِ َؿالين١  - ِ ا٭غالط٠  َرالٌ ايينٝالع عًال٢ قال

 ٚحوٖا. 

ٚض الا أغالةاث أخالالط٣؛ يالصا ففالالٞ ضأٜالٞ إٔ ايحٛاقالالٌ َالع ايؿالالطم      

 ا نطٚض٠.ا ٚعًُٝٽذكافٝٽ

َٔ شاْة٘ عًل أ. ذلُس ايسْسْٞ أْ٘ باٱناف١ إىل شيو؛ ظحال٢  

ٓٻالال ا َاًكالالني يف ايحةالالازٍ ايركالالايف ٚايحفاعالالٌ َالالع َالالع اياالالطث يٮغالاله نڂ

ايكال٠ٛ ايٓاعُال١    ٚبايصاد يف أَطٜهالا ٚبطٜڀاْٝالا.    ادحُعاد املس١ْٝ

 ا.  ا َاًكڄا دلحُعٶ حاط ا٫ْفحاح ع٢ً اٯخطٜٔ  يعكٛز نٓٻ

ايالالالت جعكالالاله بٗالالالا احلالالالطٚث ٚعالالالسّ     ذالالالِ َالالالاشا عالالالٔ َٓڀكحٓالالالا  

ٟ يف  الا٫غالالحكطاض ٚاْعالالساّ ايحُٓٝالالال١   ٌ   ْظالالط   أْٗالالالا جػالالعةٓا يٮغالالالف

ٚجؿاٌ قاظت ايكطاض. ايػ٪اٍ: ٌٖ ْهحفٞ ي٬يحفاد يًساخٌ َٚٔ 

ٝٽالالأٚ ْ خالالص باجلٗالالسٜٔ إقًُٝٝٽالال  ْڀالال٬م نكالال٠ٛ إقًُٝٝالال١ا٫ ِٻذٳالال ا ا ٚعامل

 الغالالحفاز٠ ٚاٱفالالاز٠ٖالالٛ ايػالالةٌٝ ي٬ يٓعالالطف ايالالسٍٚ ا٭ٖالالِ ظٛيٓالالا َٚالالا 
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اغالالحكطاض احملالالٝو ٚٚشالالٛز جُٓٝالال١ ٜػالالاعس يف جكالالفو املؿالالانٌ َالالٔ     

 ظٛيٓا.

 :قطا٠٤ يف ظٜاضاد ٚيٞ ايعٗس 

 ٠ٌ قالطا٤ ُرٿال  سزد َساخ١ً ز. ٜٛغاله احلالعِٜ يف أضبالع ْكالال جٴ    

 ٗس اخلاضش١ٝ:يطظ١ً مسٛ ٚيٞ ايع

أْٗالا قالطاض إغالياجٝصٞ قالسِٜ       ا٭ٚىل: ايصٖاث ؾطقڄا؛ ٚأعحكالسٴ 

ٕ ع٢ً ذلٌُ اجلالس  شيالو أْٗالِ ٜكٛيالٕٛ: نًُالا      ٛت ٜ خصٙ ايؿطقٝ

ج ظَالالالخ ع٬قالالالحهِ بالالالاياطث؛ جالالالٛشٗحِ يٓالالالا َالالالٔ أشالالالٌ اغالالالحدسآَا     

ٕٻ يف عٗس املًو غًُإ ضعالاٙ   نٛضق١ ناو افكسإ ذك١ ؛ يف ظني أ

 ا سلٛ املكساق١ٝ.جسضصلٝٽ ١غس نعه ايرك ا ؛ شاضڈ

: بانػالالحإ  ٚاهلٓالالس  ٚايكالالني   ايراْٝالال١: ايؿالالطم عٓالالسْا ٜعالالين 

يف  . ٚأقاليحٴ ٣ٚايٝابإ  َٚايٝعٜا ٚإْسْٚٝػٝا  َٓٗا ذ٬س زٍٚ نال  

ٖالصا ايكالسز إٔ جهالٕٛ إغالياجٝصٝحٓا يف ايالسٍٚ اٱغال١َٝ٬ ختحًالاله       

عٓٗالالا يف ا٭خالالط٣. نُالالا ميهالالٔ إٔ ٜهالالٕٛ يالالسٜٓا إغالالياجٝص١ٝ َالالع   

ٛظسٖا؛ فُٝا سلحف  بع٬قاد يف ظسٖا ا٭ز٢ْ َع ايٝابالإ  ايكني ي

يف ظالني سلحالاط إىل    ١ ٚاهلٓس ٭غةاث شٝٛغٝاغ١ٝ ٚجاضطل١ٝ جٓافػالٝ 

عالال٬ط شالالصضٟ يًفحالالٛض ايالالصٟ اعالالي٣ ع٬قاجٓالالا  ايٝعٜالالا ٚإْسْٚٝػالالٝا   

ظًخ َ٪خطٶا. ٜكحهالٞ نُالا شٴنالط إٔ ٜالٛاظٟ      ٚقةً٘ بانػحإ ايت

كالالالالال٠ٛ ايٓاعُالالالالال١ جكٛزٖالالالالالا  ٚبالالالالالايحٛاظٟ: اي  ٖالالالالالصا ايحٛشالالالالال٘ اجلسٜالالالالالس 

ايسبًَٛاغالال١ٝ ايطمسٝالال١ ٚايكڀالالاع اخلالالوٟ ٚاملالالسْٞ ٚاياالالطف ايحصاضٜالال١  

َٚٓظُالال١ غالالعٛز١ٜ آَظُالال١ ايحُٓٝالال١ ايػالالعٛز١ٜ   ٚنالالصيو َٓظُالال١       

 ايعٕٛ ايػعٛزٟ ع٢ً حطاض ايُٓٛشط ا٭َطٜهٞ.



84

 –1029     
142 

ٌ ؿالهِّ ٫ جٴ  ايراير١: إٔ ايع٬قاد ا٫قحكالاز١ٜ أظازٜال١ اجلاْالت   

أذالط غٝاغالٞ نالةو؛ ٚعًٝال٘ فالإ إقال٬ح       ا شا يٛظسٖا ذكًڄالا اقحكالازٜٽ  

َٓظ١َٛ دلًؼ ايحعإٚ اخلًٝصٞ  ٚنصيو دلًؼ ايالسٍٚ ايعطبٝال١   

املڀ١ً ع٢ً غاظٌ ايةعط ا٭اط   خ قٝالاز٠ غالعٛز١ٜ إغالياجٝص١ٝ    

َٔ ايؿطم َطٚضٶا  اٚغٝاغٝٽ ااقحكازٜٽ اٚؾطٜهڄ "ٜخعجطاْ"غٝصعًٓا 

  صًؼ ايحعإٚ ٚقٛيڄا يًكاض٠ ايػٛزا٤.

فالالالاْين أض٣ إٔ إزاض٠ زبًَٛاغالالالٝحٓا هلالالالصا ايحٛشالالال٘   أَالالالا ايطابعالالال١:

اٱغالالالالياجٝصٞ  حالالالالاط إىل إعالالالالاز٠ جعطٜالالالاله ٖٚٝهًالالالال١ غالالالالفاضاجٓا يف  

اخلالالالالالاضط  ٚ سٜالالالالالسٶا يف ايالالالالالسٍٚ احملٛضٜالالالالال١ ملػالالالالالحكةًٓا ايػٝاغالالالالالٞ   

ٚا٫قحكازٟ ٚايركايف ٚا٭َين  ٚضلحالاط أٜهٶالا َالع اهلٝهًال١ غالفطا٤      

 َٔ ططاظ خام.

ٕ    عًډال   ا٫ظحفالاظ بع٬قالاد يف   ل أ. عالاٍ ٥٬َهال١ ب ْال٘ ٜعحكالس أ

ظصالِ ايٝابالإ ٚاهلٓالس قالس ٜهالٕٛ يال٘ مثالٔ         ظسٖا ا٭زْال٢ َالع زٍٚ يف  

ٓػالال٢ إٔ ْ ٚايحالالٛاظٕ ٖالالٛ املڀًالالٛث  ٫ٚ صلالالت إٔ  املػالالحكةٌ قالالاؽڈ يف

 ايحعاٌَ َعٗا. ايكني زٚي١ عظ٢ُ صلت "ا٫ْحةاٙ" يف

  ٜٚط٣ ز. ٜٛغه احلعِٜ إٔ غٝاغ١ َػالو ايعكالا َالع ايٛغالو    

غُٝا إٔ ايعات يف َطظًال١  ٫ٚ ايسٚي١ٝ  غٝاغ١ عك١ُٝ يف ايع٬قاد 

ٌ يٓظالاّ عالاملٞ شسٜالس  ٚاْٗٝالاض ْظالاّ َالا بعالس احلالطث         إعاز٠ جؿالهڊ 

ايعامل١ٝ ا٭ٚىل  فال٬ ميهالٔ إٔ جهالٕٛ ع٬قاجالو ممحالاظ٠ َالع اهلٓالس        

 ممحاظ٠ َع ايكني ٚبانػحإ. ٘ايٛقخ شاج ٚيف

 :جفعٌٝ زٚض ظٚشاد ايسبًَٛاغٝني 

ا ًٜفالالخ ايٓظالالط يف  أؾالالاضد ز. اجلالالاظٟ ايؿالالةٝهٞ إىل أْالال٘ ممالال   

ٚٴ  ٕڈ نالالرو٠ جفالالا د ظصالالِ ْؿالالال ايالالسٚض ايالالصٟ جكالالّٛ بالال٘ ظٚشالالاد   أظٝالالا
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ايػفطا٤ ٚايسبًَٛاغٝني ايػعٛزٜني يف اخلالاضط  ٚيهٓال٘ يف اياايالت    

ٜحػالالالِ بايهالالالعه ٫ٚ ٜعهالالالؼ ايكالالالٛض٠ احلكٝكٝالالال١ يالالالسٚض املالالالطأ٠   زٚضٷ

 املحكاعس يف املؿاضن١ ايح١ُٜٛٓ يف اية٬ز.

سبًَٛاغالالالٞ خالالالاضط ايالالالة٬ز زٚض ظٚشالال١ ايػالالالفو أٚ ايكٓكالالالٌ أٚ اي 

٫ٚ ب ؽ َٔ ايحسضٜت املهره هلالا عًال٢ إٔ     صلت إٔ ٜٴعح٢ٓ بحفعًٝ٘

ُالال١ ايالالت جهالالٕٛ غالالفو٠ڄ ٖالالٞ ا٭خالالط٣ ية٬زٖالالا ٚهلالالا أْؿالالڀحٗا املٓظډ   

 ٚ زلالالالالاظاد املالالالالطأ٠ إجعهالالالالؼ ايكالالالالٛض٠ احلكٝكٝالالالال١ يٓؿالالالالال ٚشٗالالالالٛز 

 ايػعٛز١ٜ.

ا  سلالالٔ ٖٓالالا  ٚأض٣ أْالال٘ ٫ صلالالت إٔ ٜهالالٕٛ ٖالالصا ايالالسٚض ضمسٝٽالال    

ٔ ايكالال٣ٛ ايٓاعُالال١. َٚالالٔ املعالالطٚف عًالال٢ ْڀالالام ٚاغالالع إٔ      ْحعالالسس عالال 

ٚبالالاظاضاد   اشحُاعٝالال١ڄ ظٚشالالاد ايػالالفطا٤ ٚايكٓاقالالٌ ٜالالٓظُٔ أْؿالالڀ١ڄ    

ًالٔ املٓاغالةاد ايٛطٓٝال١ ٚا٭عٝالاز بايًكالا٤اد ٚا٫ظحفالا٫د       خو١ٜ ٜٚفعٿ

ٕٻ يعٚشالالالاد ايػالالالفطا٤ بؿالالالهٌ عالالالاّ أزٚاضٶا  حالالالو ايطمسٝالالال١  نُالالالا أ

 إحاذ١ٝ.

دالطٚف أْٗالا جحفالل نالروٶا     يف ٖصا ايػالٝام شنالطد أ. فالا٥ع٠ ا   

َٹال   :َع َالا ططظحال٘ ز. اجلالاظٟ  ٚأنالافخ     ٔ َٓڀًالل خال ٠ شاجٝال١    أْالا ٚ

ٚيف  يػالالٓٛاد عالالس٠ زبًَٛاغالالٞ يف اخلالالاضط بٗالالا نالالْٛٞ ظٚشالال١ځ َالالطضدٴ

   ٚيف ن٤ٛ قٓاعت ايؿدك١ٝ ب ٕ ا٭ْؿڀ١ اخلو١ٜأنرط َٔ زٚي١

ٌ أٖالالِ أزٚاد ايحعالالاضف ٚايحكالالاضث بالالني  ا٫شحُاعٝالال١  مترٿالالٚ ايركافٝالال١ٚ

 إىل جععٜع ايع٬قاد ايرٓا١ٝ٥ يف دلًُٗا. ٟا ٜ٪ز ؿعٛث  اي

أشنالالط إٔ ايكالالٛض٠   ٚظالالٍٛ جفعٝالالٌ زٚض ظٚشالالاد ايسبًَٛاغالالٝني 

ٓا عالٔ ظٚشالاد ايسبًَٛاغالٝني    يالسٜ ٚاملحعاضف عًٝٗالا   ايػا٥س٠ايص١ٖٝٓ 

ٔٻ جحعس٣ ٫ ٚاش١ٗ اشحُاعٝال١ ٚظهالاض١ٜ ٭ظٚاشٗالٔ يف املٓاغالةاد      أْٗ
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ٚيهالٔ يف ظكٝكال١ ا٭َالط ٖالالصٙ     ُٗال١ فكالالو  ايطمسٝال١ ٚا٫شحُاعٝال١ امل  

َٹالالال    ٔ ايكالالالٛض٠ ٜٓككالالالٗا ايهالالالرو َالالالٔ ايحفاقالالالٌٝ عالالالٔ ايالالالسٚض ايالالالصٟ 

املفالالاليو إٔ ٜكُالالالٔ بح زٜحالالال٘ يف ظٝالالالا٠ أظٚاشٗالالالٔ ٚغالالالفاض٠ ب٬زٖالالالٔ   

طلسَٔ بٗا؛ فايسٚض ايصٟ جكالّٛ بال٘ ظٚشالاد ايػالفطا٤      ي٥٬ٞٚايسٍٚ ا

ٌټ عالٔ ايةعرال١ ايسبًَٛاغال١ٝ ظحال٢ إٔ ٖٓالاى بعالض ايالسٍٚ         أُٖٝال١ڄ  ٫ ٜك

عڀالالالا٤ ضاجالالالت ؾالالالٗطٟ يعٚشالالال١ ايػالالالفو؛ فعٚشالالال١ ايػالالالفو أٚ  جالالالسضؽ إ

يٓصاح ظٚشٗا يف  َه١ًُڄ ٚاش١ٗڄ زبًَٛاغٞ جٴعسټ ايكٓكٌ أٚ أٟ ضشٌ

  ٚا٫شحُاعٝال١   َٓٗا: ا٭ْؿڀ١ ايسبًَٛاغ١ٝ ايطمس١ٝ  شٛاْت عس٠

 ٚايحڀٛع١ٝ.

ٓالالالالا خالالالال٬ٍ َالالالالس٠ مترًٝٓالالالالا ايسبًَٛاغالالالالٞ أْٻ  ٚيهالالالالٔ ٫ظظالالالالخٴ  

َالالالالٔ ايالالالالسٚضاد ايحسضٜةٝالالالال١ سلحالالالالاط ملعٜالالالالس عٚشالالالالاد زبًَٛاغالالالالٝني ن

إعڀا٥ٓالالا عالالٔ املًُهالال١ َالالٔ خالال٬ٍ   قالالٛض٠ َؿالالطف١ڄٚايحركٝفٝالال١ يٓكالالٌ 

بايؿالالالالالهٌ ايالالالالالصٟ ٜعهالالالالالؼ ذكافحٓالالالالالا ايفطقالالالالال١ يحكالالالالالسِٜ أْفػالالالالالٓا 

ٜةعالالالز ايؿالالالاه ٚايفهالالالٍٛ ملعطفالالال١ املعٜالالالس عالالالٔ ٖالالالصٙ   ٚ ٚظهالالالاضجٓا 

ةالالالازضاد املشحٗالالالازاد ٫ٚٚ أحفالالالٌ ٖٓالالالا ايهالالالرو َالالالٔ ا٫    ؛احلهالالالاض٠

ادحُعاد ايسبًَٛاغال١ٝ   يفاط ْسَبعض ايعٚشاد ي٬ؿدك١ٝ َٔ اي

ٚاملؿالالالالاضن١ بؿالالالالهٌ َٓفالالالالطز يف   املڂهالالالالٝه  ةًالالالالساياملحٛاشالالالالس٠ يف 

 ا٭عُاٍ ا٫شحُاع١ٝ ٚايحڀٛع١ٝ.

ز عًال٢ أُٖٝال١ زٚض ظٚشال١ ايسبًَٛاغالٞ     ؿالسٿ َٚٔ ٖصا املٓڀًل  ْٴ

  ّ  جحعُالٌ أعةالالا٤ٶ  ٚايالالت  بؿالالهٌ خالام  ظٚشالال١ ايػالفو ٚ بؿالهٌ عالا

ايػالالفطا٤ بسٚيالال١ عالالس٠  جةالالسأ َالالٔ فالالحػ قٓالالٛاد ايحٛاقالالٌ َالالع ظٚشالالاد    

ا٫عحُالالاز  ٚغالالٝساد ادحُالالع َالالٔ ايؿدكالالٝاد ايعاَالال١  ٚاهل٦ٝالالاد       

ا٭َالط ايالصٟ    ؛ٚامل٪غػاد ايركاف١ٝ ٚا٫شحُاع١ٝ ٚاخلو١ٜ ٚاٱْػا١ْٝ
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جفعٝالٌ ايعسٜالالس َالالٔ   ِٻغٝػالاعس عًالال٢ جٛغالٝع زا٥الالط٠ ْؿالالاطٗا  َٚالٔ ذٳالال   

َٹ ٔ املفطٚو إٔ جكّٛ بٗا  خاقال١ بعالس ايحڀالٛض ايالصٟ     ا٭ْؿڀ١ ايت 

ٔ ظسس خ٬ٍ  ٞ   ايعكسٜٔ ا٭خوٜال ظٝالز ت ٜٳعٴالس     يًعُالٌ ايسبًَٛاغال

ا٭َالالالط ت ٜعالالالس َكحكالالالطٶا عًالالال٢ اجلٛاْالالالت ايػٝاغالالال١ٝ ٚا٫قحكالالالاز١ٜ     

  بالالالالالالطظد َكالالالالالالڀًعاد: "ايسبًَٛاغالالالالالال١ٝ ايركافٝالالالالالال١ بالالالالالالٌ املعحالالالالالالاز٠؛ 

ايسبًَٛاغالالالالالال١ٝ   ايؿالالالالالالعة١ٝ ايسبًَٛاغالالالالالال١ٝ  ايسبًَٛاغالالالالالال١ٝ ايعاَالالالالالال١

ٛا٤ آفالالام شسٜالالس٠ يًعُالالٌ ايسبًَٛاغالالٞ  غالال  خفحعالال ايالالتايطٜانالال١ٝ"  

 أٚ يعٚشاجِٗ.  يًػفطا٤

 : َا ًٜٞ يصا َٔ ايحٛقٝاد امل١ُٗ املكيظ١ يف ٖصا اجلاْت

قس ٜهٕٛ َٔ ا٭١ُٖٝ عٓالس اخحٝالاض زبًَٛاغالٞ َالا يحُرٝالٌ       -

بالالال٬زٙ يف اخلالالالاضط  ايعُالالالٌ عًالالال٢ جالالالسضٜت ظٚشحالالال٘ بؿالالالهٌ فالالالٛضٟ       

َٚهرالالاله يح ًٖٝٗالالالا بؿالالالهٌ زبًَٛاغالالالٞ َؿالالالطف يحًةٝالالال١ ايالالالسعٛاد 

حفالالالالا٫د يف ا٭عٝالالالالاز ٚاملٓاغالالالالةاد   ايطمسٝالالالال١  ٚاملؿالالالالاضن١ يف ا٫ظ 

اٍ يف ايٛطٓٝالالال١ يًسٚيالالال١  باٱنالالالاف١ ٭ُٖٝالالال١ َؿالالالاضنحٗا بالالالسٚض فعٻالالال   

َالالٔ ؛ ا٭ْؿالالڀ١ ٚايفعايٝالالاد اٱْػالالا١ْٝ ٚاخلوٜالال١ ٚايحڀٛعٝالال١ ٚحوٖالالا  

 ًُُه١.ًأشٌ جطغٝذ املها١ْ ايطا٥س٠ ي

ايعُالالٌ عًالال٢ جالالٛفو نافالال١ ايهالالُاْاد يعٚشالال١ ايسبًَٛاغالالٞ   -

َالالع ايعُالالٌ عًالال٢ اغالالحُطاض غالالٓٛاد  ا٫ظحفالالاظ بٛظٝفحٗالالا فُٝالالا طلالاللټ

عػالت نُالا ٖالٛ َعُالٍٛ بال٘      ٌ ايسٚيال١ ٫ٚ جٴ ُرٿال نْٛٗا جٴ  اخلس١َ هلا

اييقٝالاد  َالٔ  ًالٗا عالٔ نالرو    عڀِّا١ٝ٥ جٴٓا باظحػابٗا إشاظ٠ اغالحر ظايٝٽ

ظٚشٗالا   َالٔ َطافكال١  ايالةعض َالٓٗٔ   ميٓالع  ٚايحڀالٜٛط ايالٛظٝفٞ  ٖٚالصا    

٫ طلفال٢  ٚ  يف املًُه١؛ خٛفڄالا َالٔ نالٝاع ٚظٝفحٗالا     فهٌٝ ايةكا٤ٚج

 . شيوآذاض ٚجةعاد عًٝهِ 
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ٔ  إعاز٠ ايٓظط يف  - َٹال َٳالٔ  ظٚشالاد ايسبًَٛاغالٝني    انحؿاف 

جحالالٛفط يالالسٜٗا ظعَالال١ يهالالٔ ط َٓكالالت ظٚشٗالالا  اٴٚإٕ قٳالال  يف اخلالالاضط

٫غالالحا٬هلا نكالال٠ٛ ْاعُالال١ يحُرٝالالٌ املًُهالال١  َهحًُالال١ َالالٔ ايكالالفاد 

 ع٢ًايت ظكًخ ٚااملحع١ًُ املركف١  خو مترٌٝ  َٚٔ ٖصٙ ايكفاد:

ٔ ايؿالالٗازاد اجلاَعٝالال١ ٚاملٗٓٝالال١  ايالالت جحعالالسس عالالسز َالالٔ       عالالسز َالال 

ايًاالالاد ا٭شٓةٝالال١  ايساضغالالال١ يحالالاضٜذ املًُهالالال١  ٚايٛاعٝالال١ بركافحٗالالالا     

ٚظهالالاضجٗا  ٚايكالالازض٠ عًالال٢ ْكًالالٗا بكالالٛض٠ َؿالالطف١ يًاالالو  ٚاغالالع١       

َٴًُال١ باملرالٌ بالصاد اجلٛاْالت       ا٫ط٬ع يف دلا٫د املعطف١ املدحًفال١  ٚ

ف يف سٜز  شاد َظٗالالالط َؿالالالالطٸ يځةٹكځالالالال١ يف احلالالال   يف زٚيالالال١ ا٫عحُالالالاز  

جحالٛفط  َٳٔ ايسعٛاد ٚاملٓاغةاد ٚاظحفا٫د ا٭عٝاز ايٛط١ٝٓ يًسٚي١  

َالالٔ خالال٬ٍ  يالالسٜٗا ايكابًٝالال١ عًالال٢ جُٓٝالال١ قالالفاجٗا ٚجڀٜٛطٖالالا ٚإذطا٥ٗالالا  

َؿالالالٛاضٖا ايسبًَٛاغالالالٞ َالالالع ظٚشٗالالالا  ايكالالالازض٠ عًالالال٢ ا٫ْفحالالالاح عًالالال٢  

 ّ  ٜٴٛنالالٌ َالالا ايركافالالاد املدحًفالال١  ٚايحعالالإٚ ايالالصٟ ٜػالالاعس عًالال٢ إمتالالا

 أْؿڀ١ ٚبطاَض بػٗٛي١ . َٔ إيٝٗا
 

ايالت اقيظٗالا أعهالا٤ املًحكال٢ بعالس       التوصبيات أٖالِ  ٚناْالخ  

 َٓاقؿ١ ايكه١ٝ  َا ًٜٞ:

أٚق٢ املؿاضنٕٛ بايعٌُ ع٢ً جؿصٝع ا٫غحرُاضاد َع ٖالصٙ   .0

 ايكاط٣ ٚاملحٛغڀ١. ٛقٶاٚخك  ايسٍٚ

ػ َهاجت ًَعك١ٝ ياض١ٜ ذليف١ َٚحُه١ٓ ٚع٢ً حٵايكٝاّ بفځ .0

 ني ايحصاض١ٜ يف ٖصٙ ايسٍٚ ٚيف املًُه١.زضا١ٜ بايكٛاْ

أُٖٝالال١ ايٓظالالط يًكالالني نػالالٛم َٗالالِ يًػالالٝاظ١ ٚيالالٝؼ نسٚيالال١    .6

اغالالالحواز فكالالالو  ٚا٫ٖحُالالالاّ بايعٛاَالالالٌ اجلاشبالالال١ يًػالالالٝاح َالالالٔ     

 ايػٛم ايكٝين.
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1.  ٔ ٚبايحعالالالإٚ َالالالع ايالالالسٍٚ   نالالالطٚض٠ بالالالصٍ أنالالال  شٗالالالس ممهالالال

ايعات ايعطبٞ ٚايعات اٱغ٬َٞ َٚٓظ١ُ ايحعالإٚ   احملٛض١ٜ يف

 يٓعع فحٌٝ أظَت نؿُو ٚاٱٜاٛض.  َٞاٱغ٬

عالالالالالالطف با٫جكالالالالالالاٍ ايةٝٓركالالالالالالايف  ايالالالالالالسع٣ٛ إىل جفعٝالالالالالالٌ َالالالالالالا ٜٴ  .1

Intercultural-Communication    ٝٸع ايًاالالال١ ايكالالال١ٝٓٝ يحؿالالالٝ

ِ ٚحوٖالالا َالالٔ ايًاالالاد ايعاملٝالال١ ملځالال    ٔ ٖالالِ خالالاضط َٓظَٛالال١ ايحعًالالٝ

يٝهٕٛ شػطٶا فاعًڄا سلالٛ بًالسإ ٚدلحُعالاد ٚذكافالاد َٛايٝال١      

 ٚخاز١َ ملكاحلٓا.

َالالٔ ايكالني ٚاهلٓالالس   نالٌٍّ  إٔ ٜالحِ زعالِ ايػالالفاضاد ايػالعٛز١ٜ يف    .3

  ٚ ْسْٚٝػالٝا   إٚبانػحإ اٚايٝابإ ٚضٚغٝا ٚنٛضٜالا اجلٓٛبٝال١ 

 بهٛازض عاي١ٝ ايح ٌٖٝ ٚايركاف١ ٚايحسضٜت.

 ٖصٙ ايسٍٚ. ايعٌُ ع٢ً إقا١َ َعاضو ذكاف١ٝ ٚز١ٜٝٓ ٚف١ٝٓ يف .1

ٛفو جؿصٝع ايفطم ايياذٝال١ ٚايفٓٝال١ ٚا٭فال٬ّ ايػالعٛز١ٜ اَالع جال       .7

جطعالالالالالاد ذليفالالالالال١ هلالالالالالا   ٚحوٖالالالالالا َالالالالالٔ ايكالالالالال٣ٛ ايٓاعُالالالالال١  

 ٚايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعة١ٝ ٚععٝاد ايركاف١ َع ٖصٙ ايسٍٚ.

نالٌ   ٚبفالطٚعڈ يال٘ يف   ٟايعٌُ عًال٢ إقاَال١ َطنالع ذكالايف غالعٛز      .3

 ايسٍٚ اٯغ١ٜٛٝ املطنع١ٜ.

  ِ ايًاالالال١ ايكالالال١ٝٓٝ يف املًُهالالال١ ايكٝالالالاّ باْؿالالالا٤ َعاٖالالالس يالالالحعًڊ   .01

ختكالل ياالٟٛ يف اجلاَعالاد.    ٚإزخاٍ ايًا١ ايكال١ٝٓٝ نُالاز٠   

طم ٚجكالّٛ شٗالال١ َرالٌ ٚظاض٠ ايركافالال١ أٚ ٚظاض٠ ايحعًالِٝ بسضاغالال١ طڂالال   

 جعًِٝ ٖصٙ ايًا١ باغحدساّ ايحك١ٝٓ احلسٜر١.

بحعًالالِٝ ايًاالال١   ٢عٓالالإٔ جكالالّٛ املًُهالال١ بحالالةين َطانالالع ذكافٝالال١ جٴ    .00

 ايعطب١ٝ يف ٖصٙ ايسٍٚ. 
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س َالالالالٔ إشالالالالاز٠ نالالالالٌ أٚ َعظالالالالِ َالالالالٛظفٞ ايػالالالالفاضاد   ايح نڊالالالال .00

 صٙ ايسٍٚ يًا١ احمل١ًٝ.ايػعٛز١ٜ يف ٖ

ٍڈ        .06   إٔ ٜحِ زعالِ إْؿالا٤ َطانالع أةالاس ذلًٝال١ شاد ج ٖٝالٌ عالا

يسضاغالالالالالال١ نالالالالالالٌ زٚيالالالالالال١ ٚجاضطلٗالالالالالالا ٚجٛشٗاجٗالالالالالالا ايػٝاغالالالالالال١ٝ  

جكالالالالسِٜ اقياظالالالالاد يهٝفٝالالالال١  ِٻَٚالالالالٔ ذٳالالالال ؛خلإ ...ٚا٫شحُاعٝالالالال١

 ايحعاٌَ َعٗا.

إٔ ٜٴعح٢ٓ بحةازٍ ايٛفٛز ايؿةاب١ٝ ٚايركافٝال١ ٚجؿالصٝع ايعٜالاضاد     .01

ٍ ٚايالالالطظ٬د ايػالالالٝا  يًحعطٜالالاله باجلاْالالالت   ؛ظ١ٝ َالالالع ٖالالالصٙ ايالالالسٚ

 ٟ عًال٢    ايركايف يًًُُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ٚٚشٗٗا احلهالاض

ل ا٭ٖالساف  عكِّال إٔ ٜحِ اخحٝالاض ايؿالةاث ٚايال اَض بعٓاٜال١ جاَال١ جٴ     

 املطش٠ٛ َٓٗا.

إٔ ٜالالالحِ ايحعطٜالالاله ٚاييٜٚالالالض يًُٓحصالالالاد ايػالالالعٛز١ٜ َالالالٔ خالالال٬ٍ    .01

 جٛاشس ايةعراد ايػعٛز١ٜ يف اخلاضط.

َالالٔ  كٗالالا عالالسزٷؾالالاز٠ بككالالل ايٓصالالاح ايالالت ظكډ ايعُالالٌ عًالال٢ اٱ .03

ايػالالالعٛزٜني يف اخلالالالاضط يف رلحًالالاله ادالالالا٫د ضشايڄالالالا ْٚػالالالا٤    

خل   . إاعًُالالالالالا٤  أطةالالالالالا٤  ْاؾالالالالالڀني يف ايعُالالالالالٌ اخلالالالالالوٟ..    

ط قكالالل ؿٵالالٚايعُالالٌ عًالال٢ ْٳ  ٚجهالالطميِٗ بػالالفاضاد املًُهالال١ 

زلالالالالاظِٗ ٚجطٚصلٗالالالالا نالالالالُٔ فعايٝالالالالاد ايعُالالالالٌ ايسبًَٛاغالالالالٞ    

 ايػعٛزٟ يف نٌ زٚي١.

بالالالالسعِ ٚجؿالالالالصٝع ا٭ْؿالالالالڀ١ اخلوٜالالالال١ ٚاٱْػالالالالا١ْٝ      ا٫ٖحُالالالالاّ .01

 ايػعٛز١ٜ يف ٖصٙ ايسٍٚ.

إٔ ٜالالحِ جعطٜالاله املالالٛاطٓني ايػالالعٛزٜني يف اخلالالاضط بامل٪غػالالاد     .07

شلالالطال ايطمسٝال١ ايٛطٓٝالال١ اخلوٜال١ ٚايٓػالالا١ٝ٥  ٚجؿالصٝعِٗ ي٬   
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يف ا٭عُالالالالاٍ ايحڀٛعٝالالالال١ َعٗالالالالِ  ناملػالالالالاعس٠ عٓالالالالس جكالالالالسِٜ    

ًالالالو غالالالًُإ َٗا َطنالالالع املاملعْٛالالالاد ٚاملػالالالاعساد ايالالالت ٜكالالالسٿ 

٫نحػالاث اخلال اد    ؛يٮعُاٍ اٱْػا١ْٝ ٚاٱحاذ١ٝ يف بًالس َالا  

د يف ايعٌُ ايحڀٛعٞ َٔ ش١ٗ  َٚٔ ش١ٗ ذاْٝال١  اٚجڀٜٛط املٗاض

ف١ عالٔ املالٛاطٔ ايػالعٛزٟ  َٚالٔ شٗال١ ذايرال١       إبطاظ قالٛض٠ َؿالطٿ  

 0161ض٩ٜالالالالالالالالال١  يحعكٝالالالالالالالالاللظٜالالالالالالالالالاز٠ أعالالالالالالالالالساز املحڀالالالالالالالالالٛعني  

 ؾدل. ًَٕٝٛ إىل املحڀٛعني عسز يٛقٍٛ ايطا١َٝ

بحعاس يڀال٬ث اجلاَعالاد ٚايسضاغالاد ايعًٝالا إىل     يحٛغع يف ا٫ا .03

 ٖصٙ ايسٍٚ يف اجلاَعاد املعيف بٗا.

 ايكٝاّ بحؿصٝع ٚإعڀالا٤ َالٓػ يڀال٬ث ٖالصٙ ايالسٍٚ يًسضاغال١ يف       .01

 املًُه١.

فحػ بالاث ٚزعالِ قٝالاّ ايةالاظرني ٚأعهالا٤ ٦ٖٝال١ ايحالسضٜؼ بحًالو          .00

ايسٍٚ َٚٔ املًُه١ يًعٌُ ع٢ً َؿاضٜع ةر١ٝ ٚأنازمي١ٝ يف 

 اجلاَعاد ٚاملطانع شاد ايع٬ق١ نُٔ نٌ ٖصٙ ايسٍٚ.

 َٟٔ خ٬هلا املايث ايػعٛز حُهٔإقا١َ َٓك١ إيهي١ْٝٚ ٜ .00

  يف أٟ زٚيالالال١ َالالالٔ ايحفاعالالالٌ َعٗالالالا ٚجةالالالازٍ اٯضا٤ ٚاملعًَٛالالالاد    

ٚجالالٛعٝحِٗ بركافالال١ ٚزٚاخالالٌ ٖالالصٙ ايالالسٍٚ يٝهْٛالالٛا ٖالالِ أٜهٶالالا       

   ِ ٔ  غالفطا٤ يالالة٬زِٖ نكال٠ٛ ْاعُالال١. نُالا ٜالالح خ٬هلالالا جعٜٚالالس  َال

  ٖالالالالصٙ ايالالالالسٍٚ ايبالالالالني باجلٗالالالالاد اخلوٜالالالال١ ٚاٱْػالالالالا١ْٝ يف امل

ٛټ  ٚظٜالالالالاز٠ عالالالالسز املحڀالالالالٛعني    ع بٗالالالالاٚجؿالالالالصٝعِٗ عًالالالال٢ ايحڀالالالال

 ايػعٛزٜني املػصٌ يف جًو املٓظُاد.
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ٗالالِ غالالٛا٤ أنالالاْٛا َكالالُٝني أٚ  ايح نٝالالس عًالال٢ زٚض املايبالالني امل  .06

  َٚا جحٛفط يالسِٜٗ َالٔ إَهاْٝالاد ميهالٔ     اَٛظفني أٚ ط٬بٶ

 ِٖ نػفطا٤ يًًُُه١ يف اخلاضط.اغحا٬هلا يحععٜع زٚض

عكس زٚضاد جسضٜة١ٝ يعٚشاد ايػفطا٤ َٚٛظفٞ ايػفاضاد إٔ جٴ .01

 ٞ يحالالسضٜةِٗ عًالال٢   ٚايكٓكالالًٝاد َالالٔ خالال٬ٍ املعٗالالس ايسبًَٛاغالال

يااد ٖصٙ ايسٍٚ ٚذكافاجٗا  ٚنٝف١ٝ ايحٛاقٌ َالع دلحُعالاد   

 ايفٕٓٛ ٚايركاف١ ٚا٭عُاٍ اخلو١ٜ ٚحوٖا يف ٖصٙ ايسٍٚ. 

  يسٚي١ يػٝاغ١ متهني املطأ٠ بؿهٌ َحُٝعٚيف ظٌ اْحٗاط ا .01

ٚايػالالالالعٞ اجلالالالالاز يحعكٝالالالالل ايحالالالالٛاظٕ بالالالالني اجلٓػالالالالني يف نالالالالٌ  

غالالُٝا ضفالالع املؿالالاضن١ ايػٝاغالال١ٝ ٚا٫قحكالالاز١ٜ      ادالالا٫د ٫ٚ

   ٞ زلالالالس َالالالٔ   ؛يًُالالالطأ٠ ٚظٜالالالاز٠ مترًٝالالالٗا يف ايػالالالًو ايسبًَٛاغالالال

 املٓاغت ايعٌُ ع٢ً اٯجٞ:

ُهالالٔ إٔ نالالطٚض٠ ايحؿالالسٜس عًالال٢ ايالالسٚض ا٫غالالحرٓا٥ٞ ايالالصٟ َالالٔ امل   -

ٌ ايسٚيال١  جًعة٘ املطأ٠ ايسبًَٛاغال١ٝ أٚ ظٚشال١ ايسبًَٛاغالٞ ايالت مترٿال     

يف اخلالالاضط ٚعًالال٢ ا٭خالالل ظٚشالالاد ايػالالفطا٤  َٚالالا جعهػالال٘ َالالٔ     

َٴ ف١ يًًُُه١  ٚزعُٗا ٚجععٜع زٚضٖا َٔ خال٬ٍ قالكٌ   ؿطٿقٛض٠ 

 ٚجٛفو اي اَض ايحسضٜة١ٝ املحدكك١.  َٗاضاجٗا

بًَٛاغالٞ  قالازض٠ عًال٢    إعساز نٛازض ْػا١ٝ٥ يف دلاٍ ايػًو ايس -

َالالٔ خالال٬ٍ     كٝالالل ايحالالٛاظٕ بالالني احلٝالالاجني ا٫شحُاعٝالال١ ٚاملٗٓٝالال١    

ايٛقالالٛف عًالال٢ ايحعالالسٜاد ايكا٥ُالال١  ٚاغالالحد٬م ايحٛقالالٝاد ايالالت   

يحهالالٕٛ  ؛ٚجعٜالالس َالالٔ فطقالالٗا  جالالسفع  ػالالوجٗا املٗٓٝالال١ إىل ا٭َالالاّ

عاًَالال١  جهالالڀطٖا َٗاَٗالالا   نالالاَطأ٠عًالال٢ ايكٝالالاّ  ٗاَٗالالا   قالالازض٠ڄ
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ْٶالالالا  ٚايكٝالالالاّ بالالالسٚضٖا   ايٛظٝفٝالالال١ إىل اٱقاَالالال  ١ خالالالاضط ايسٚيالالال١ أظٝا

َٽا جٳطع٢ أغطجٗا.ن  عٚش١ڄ ٚأ

ايٓظالالالط يف إْؿالالالا٤ ؾالالالةهاد جٛاقالالالٌ اشحُاعٝالالال١ خاقالالال١ بالالالاملطأ٠       -

ٓٿايػالالعٛز١ٜ بالالسعِ َالالٔ غالالفاضاد املًُهالال١ باخلالالاضط؛ جالالسعِ ٚجٴ      ٔ كالال

َػالالاُٖحٗا يف ايحعطٜالاله عالالٔ املًُهالال١ ٚإبالالطاظ ايكالالٛض٠ اٱصلابٝالال١     

حُحالالالع بالالال٘ َالالالٔ إَهاْٝالالالاد   َٚالالالا ج ٚاحلهالالالاض١ٜ يًُالالالطأ٠ ايػالالالعٛز١ٜ 

 ٘ٚقالالسضاد عًُٝالال١ ٚعًُٝالال١ يف نافالال١ ادالالا٫د  ٚيف ايٛقالالخ ْفػالال   

َٴ    ع١ يًُالطأ٠  َالع   ؿالصٿ ايعٌُ ع٢ً اييٜٚض يًًُُهال١ نة٦ٝال١ آَٓال١ ٚ

ٙ َ٪خطٶا َٔ إشطا٤اد ٚجڀالٜٛط يًة٦ٝال١ ايحؿالطٜع١ٝ    إزلاظٴ إبطاظ َا  ٻ

يحُهني املطأ٠ ايػعٛز١ٜ ٚجععٜع زٚضٖا يف ادحُالع َالع ايحعالسٜز    

 ػحُط يًُػحصساد.امل
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 :امللخص التيفيذي 

نالالةو٠ ٚعظُٝالال١  إٕ َػالال٪ٚي١ٝ ايكڀالالاع اخلالالام يالالاٙ ادحُالالع 

ًُػالالا١ُٖ يف جالالٛفو بعالالض ي  َٚڀًٛبالال١ يف نالالٌ ا٭ظالالٛاٍ ٚايظالالطٚف 

ناْؿالالالا٤ َػحؿالالالفٝاد خوٜالالال١  ؛اخلالالالسَاد ايالالالت ضلحاشٗالالالا ادحُالالالع

َٚػالالالانٔ خوٜالالال١ يًُڀًكالالالاد ٚا٭ضاَالالالٌ َالالالٔ    يًفكالالالطا٤ ٚاحملحالالالاشني

ٚايعٌُ ع٢ً ج ٌٖٝ ايؿةاث َالٔ خال٬ٍ     ملػٓنياٚزٚض عصع٠  ايٓػا٤

ٝفِٗ ٚجكالالالسِٜ قالالالطٚو هلالالالِ بالالالسٕٚ عُالالالٌ بالالالطاَض جسضٜةٝالالال١ هلالالالِ ٚجالالالٛظ

  يف قالا  ادحُالع   ٚحوٖالا َالٔ أعُالاٍ اخلالو ايالت جكالتټ        فٛا٥س

فٓعٔ ْعٝـ يف دلحُع َػالًِ   .ٚجعٛز ع٢ً أقعابٗا با٭شط ايعظِٝ

عًال٢ فعالٌ اخلالواد ٚبالصٍ      ٜسعٛ إىل ايحهافالٌ بالني أفالطازٙ  ٚضلالزټ    

 ايعڀا٤ ٚايكسقاد.

حُاعٝال١ يًكڀالالاع  املػال٪ٚي١ٝ ا٫ش إٔ أؾالاضد ايٛضقال١ ايط٥ٝػالال١ إىل   

اخلالالام جعالالين ايحالالعاّ ايؿالالطناد ٚامل٪غػالالاد ٚاملطانالالع ايحصاضٜالال١   

يحعػالالني َػالالح٣ٛ َعٝؿالال١ ايٓالالاؽ    باملػالالا١ُٖ يف ايحُٓٝالال١ املػالالحسا١َ

إٔ نُالا  ل َكالا  ادحُالع.   عكِّال ب غًٛث طلسّ أٖالساف ايحصالاض٠ ٜٚٴ  

َٔ فٛا٥س املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ يف ايكڀالاع اخلالام إٔ ايؿالطناد    

٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١ ٜعٜالالس َعالالسٍ ايطةٝالال١ فٝٗالالا عالالٔ   ل املػالالعكِّالالايالالت جٴ

 .ا٫شحُاع١ٝ املػ٪ٚي١ٝ يف بطاَض يسٜٗا يٝؼ ايت جًو عٔ 07٪

َٚٔ ايحعالسٜاد ايالت جٛاشال٘ املػال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝال١ يف ايكڀالاع       

ْكالل املعًَٛالاد   ٚاخلام: نعه ٚشٛز إطاض أٚ َطشعٝال١ َٛظالس٠    

 ِٜٛ.ٚايةٝاْاد  ٚنعه ايحٓػٝل ٚاملحابع١ ٚايحكِٝٝ ٚايحك

ٚأنالالسد ايٛضقالال١ عًالال٢ إٔ َالالٔ أٚيٜٛالالاد املػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١   

 :يًؿالالطناد ٚامل٪غػالالاد ايطةٝالال١ يف املًُهالال١ ايعطبٝالال١ ايػالالعٛز١ٜ     

ايينٝع ع٢ً بطاَض ايح ٌٖٝ ٚايحسضٜت يػس ايفص٠ٛ بالني رلطشالاد   
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إىل شاْالالالالت زعالالالالِ املؿالالالالطٚعاد ايكالالالالاو٠    ايحعًالالالالِٝ ٚغالالالالٛم ايعُالالالالٌ

ػالالالٝل َالالالع َ٪غػالالالاد ٚايحٓ  ٚزعالالالِ َطانالالالع ا٭ةالالالاس  ٚاملحٛغالالالڀ١

 ايعٌُ اخلوٟ يحٓفٝص َؿاضٜع خو١ٜ َٚؿاضٜع اشحُاع١ٝ ج١ُٜٛٓ.

ٚأٚنالالعخ ايحعكٝةالالاد إٔ املػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١ ٖالالٞ َػالال٪ٚي١ٝ 

نالٌ فالالطز ٜعُالالٌ بامل٪غػالال١ ٚيٝػالالخ َػالال٪ٚي١ٝ اٱزاض٠ ايعًٝالالا أٚ إزاض٠  

ًك٢ بايًّٛ ع٢ً إزاض٠ املػال٪ٚي١ٝ يف  ا ب ٕ ٜٴبصاجٗا نُا ضلكٌ أظٝاْٶ

 ا َِٓٗ إٔ ٫ ع٬ق١ هلِ بصيو.ٔ بعض املٛظفني ظٓٽامل٪غػ١ َ

ٚشٖالالالت ايالالالةعض إىل إٔ َفٗالالالّٛ املػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالال١ قفالالالع      

  ل إزلالاظاد شٝالس٠  بؿهٌ نةو يف ايػٓٛاد ايعؿط ا٭خو٠ ٚظكډال 

َٴ  ٚظاض٠ ايعُالالالٌ يف ٌ ُرٻالالالٚضلحالالالاط إىل جالالالسخٌ إغالالالياجٝصٞ ظهالالالَٛٞ 

ٍ ١٦ٖٝٚ غالٛم    ٚاياطف ايحصاض١ٜ  ٚايح١ُٝٓ ا٫شحُاع١ٝ ٦ٖٝٚال١    املالا

 ايعنا٠ ٚايهطا٥ت.

يف غالالُٗخ أ 0161نُالالا أنالالسد ايحعكٝةالالاد عًالال٢ إٔ ض٩ٜالال١     

جاو ايٓظط٠ يكػِ املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝال١ ٚٚنالع بعالض املعالاٜو يال٘       

ٚيهالالٔ ايٛنالالع ا٫قحكالالازٟ قالالس ٫ ٜػالالُػ بالالايحاٝو ايؿالالُٛيٞ ايالالصٟ   

 سلحاش٘.

إٔ ٚأؾالالاضد املالالساخ٬د ايالالت شالالطد عًالال٢ ايٛضقالال١ ايط٥ٝػالال١ إىل   

اجلٗالاد  يف ًال١  ڀاع اخلام ايعٌُ غالٜٛٶا َالع احلهَٛال١ ممرٻ   ع٢ً ايك

ملٛاشٗالالالال١ عالالالالسز َالالالالٔ املؿالالالالانٌ ا٫شحُاعٝالالالال١ ايهالالالالرو٠        املعٓٝالالالال١

ٚايؿالالالالا٥ه١ ايالالالالت جالالالال٪ذٿط بؿالالالالهٌ أٚ بالالالال خط يف دلطٜالالالالاد احلٝالالالالا٠   

 ا٫قحكاز١ٜ ٚايح١ُٜٛٓ يف املًُه١  ٚذلاٚي١ إصلاز ظًٍٛ هلا.

االالطف َالالٔ املػالال٪ٚيني يف اي  ٚأٚنالالعخ املالالساخ٬د إٔ ايهالالروٳ  

ايحصاض١ٜ ميٓعٕٛ ايكڀاع اخلام َٔ ايكٝاّ  ػال٪ٚيٝح٘ ا٫شحُاعٝال١   
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يف ايعكالالالٛز املانالالال١ٝ باعحةالالالاض إٔ احلهَٛالالال١ يٝػالالالخ يف ظاشالالال١ إىل     

اقسقاجِٗ   ٚاغحُط ٖصا ايٛنع ظح٢ اخحف٢ ا٫ٖحُاّ باملػال٪ٚي١ٝ  

ا٫شحُاع١ٝ يس٣ ايكڀاع اخلام  عٓاٖا ايٛاغع  ٚاغالحُط ايكڀالاع   

ػالالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالالال١ نكالالالالسقاد  قالالالالطف َةالالالالايك امل يف اخلالالالالام 

 .ٚج عاد

نُالالالا ٜالالالط٣ ايالالالةعض إٔ قهالالال١ٝ املػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالال١ فٝٗالالالا    

يالٝؼ َالٔ ايكڀالاع اخلالام بالٌ ظحال٢ َالٔ احلهَٛال١           جككو نةو

ٕ جحٓالالالالافؼ فًالالالِ ختًالالالل اية٦ٝالالال١ ايحؿالالالطٜع١ٝ ٚايحڀةٝكٝالالال١ ٭       ْفػالالالٗا 

 ايؿطناد ٚايةٓٛى ع٢ً جكسِٜ خسَاد يًُصحُع.

ٔ  اعالسزٶ  ٚيف ْٗا١ٜ ايٓكاف ططح املًحكال٢  ايحٛقالٝاد  أُٖٗالا:    َال

ز َفٗالالّٛ املػالال٪ٚي١ٝ ٖٓالالاى ظاشالال١ َاغالال١ يسضاغالالاد َحدككالال١  الالسٿ 

 .ٖصا املفٗالّٛ َالع َفٗالّٛ "ايعُالٌ اخلالوٟ"      ةٶا يحساخٌا٫شحُاع١ٝ يٓټ

نطٚض٠ قٝاؽ ظصِ املؿالاضن١ ايفعًٝال١ يًؿالطناد ٚجٛنالٝػ ظصالِ      

نالالالطٚض٠ خًالالالل اية٦ٝالالال١ ايحؿالالالطٜع١ٝ ٚايحٓظُٝٝالالال١    .املؿالالالاضن١ امل َٛيالالال١

ڀةٝكٝالال١ ايهفًٝالال١ بحٓالالافؼ عٝالالع ؾالالطناد ايكڀالالاع اخلالالام        ٚايح

باعاز٠ قٝاح١ عٝع ايكٛاْني ٚا٭ْظ١ُ   يًُصحُع ايحكسِٜ خسَاجٗ

. اخلاقالال١ باملػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١ َالالٔ نافالال١ اجلٛاْالالت املحعًكالال١ بٗالالا 

ع٠ يًؿالطناد  عفِّال جكسِٜ نافال١ ايحػال٬ٝٗد اٱزاضٜال١ ٚايكاْْٛٝال١ ٚاملڂ    

ايهفًٝال١ بحعفٝعٖالا     شحُاع١ٝايت قڀعخ ؾٛطڄا يف َػاُٖحٗا ا٫

اي٥٬الالل  ا ايحكالالسٜطَالالٔ املفٝالالس شالالسٽ .يعٜالالاز٠ َؿالالاضنحٗا ٚاغالالحُطاضٜحٗا

َٳ َع جٛشٝال٘    ٔ ٜػِٗ ا ج٘ ٚٚقح٘ يف املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝيهٌ 

ٚإزاض٠ عٝالالالع املحڀالالالٛعني ايحٛشٝالالال٘ ايكالالالعٝػ يف بالالالطاَض املػالالال٪ٚي١ٝ    

ٛټ ؛ا٫شحُاع١ٝ بكال١ً   ٫ متالخټ ع يف بطاَض َٓعٶا ٫غحا٬هلِ باغِ ايحڀ
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نطٚض٠ ظز ايؿالطناد عًال٢ يٜٛالس ْٛعٝال١      .يًُؿاضن١ ادحُع١ٝ

ٚٳ   فالالل َػالال٪ٚي١ٝ اشحُاعٝالال١ ْابعالال١ َالالٔ   عًُالالٗا ا٭غاغالالٞ بالال ٕ ٜهالالٕٛ 

 .بعالالالسّ ايحككالالالو يف أزا٤ ٚاشةاجٗالالالا ا٭قالالال١ًٝ يالالالاٙ ادحُالالالع   شاجٗالالالا

أُٖٝالالال١ قٝالالالاّ اياالالالطف ايحصاضٜالالال١ بايالالالسٚض املالالال ٍَٛ َٓٗالالالا  بكالالالٓاع١        

حاواد ا٫شحُاعٝالالالال١ ٚا٫قحكالالالالاز١ٜ   جؿالالالالطٜعاد ظسٜرالالالال١ جحفالالالالل ٚاملالالالال   

َٶا َالع جٛشٗالاد ض٩ٜال١ املًُهالال١        ٚايركافٝال١ يًُصحُالع ايػالعٛزٟ  اجػالالا

 .يف بٓالالالا٤ َٓٗصٝالالال١ ضفٝعالالال١ املػالالالح٣ٛ يًُػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالال١ 0161

ػالالالاعس يف  ًٝالالالٌ ايٛنالالالع  أُٖٝالالال١ إْؿالالالا٤ قاعالالالس٠ بٝاْالالالاد خاقالالال١ جٴ  

ع َػالالالحكةًٞ يًُػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالال١ جهالالالٕٛ  ٚٚنالالالع جٛقڊالالال  ايكالالالا٥ِ

ٓٿ ز ٚجٴعالسٿ ١ "خاضط١ ططٜالل يًُػال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝال١" جٴ    راب ٘ ٔ ٚجٛشٿال كال

ؽ َفٗالّٛ املػال٪ٚي١ٝ   طٵأ١ُٖٝ حځ .عٝع أْؿڀ١ املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ

ٚشيالالالو بحٛشٝالالال٘ قالالالسضاد    ا٫شحُاعٝالالال١ عٓالالالس ا٭فالالالطاز َٓالالالص ايكالالالاط  

 altruismٜرالالالاض ايؿالالةاث سلالالٛ ايكالالالِٝ اٱْػالالا١ْٝ ٚايعڀالالالا٤ ٚقُٝالال١ اٱ    

 طفاٍ.ٚحطغٗا عٓس ا٭
 

 مة:مكد 

ُٽالالال اممالالا ٫ ؾالالالو فٝالال٘ إٔ يًكڀالالالاع اخلالالام زٚضٶ    َٚػالالال٪ٚي١ٝ  اَٗ

 ؛ايالالالالالسٍٚ املحكسَالالالالال١ ٫ غالالالالالُٝااشحُاعٝالالالالال١ يف َعظالالالالالِ زٍٚ ايعالالالالالات ٚ

ناي٫ٜٛالاد املحعالالس٠ ا٭َطٜهٝالال١ ٚايٝابالإ ٚأٚضٚبالالا ٚنالالصيو ايالالسٍٚ   

ايٓفڀٝالالالال١ ايآٝالالالال١  ظٝالالالالز ٜهالالالالٕٛ يًكڀالالالالاع اخلالالالالام بؿالالالالطناج٘      

ٚا٭عُالالاٍ َٚ٪غػالاج٘ ٚبٓٛنالال٘ َٚػحؿالالفٝاج٘ ٚنالصيو ضشالالاٍ املالالاٍ   

ِپ ا٭ذطٜالالا٤ َالالٔ ادحُالالع زٚضٷ   ٚظٝالالٟٛ ٚضا٥الالس يف َػالالاعس٠ أفالالطاز     َٗالال

ادحُالالالالع ٚف٦اجالالالال٘ َالالالالٔ احملحالالالالاشني ٚايڀةكالالالال١ ايهازظالالالال١ ٚايفكالالالالطا٤   
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٫ ٜػحڀٝعٕٛ جٛفو يك١ُ عٝؿالِٗ ٫ٚ ٜػالحڀٝعٕٛ    ٚاملڀًكاد ٚايصٜٔ

جالالٛفو َكالالاضٜه ع٬شٗالالِ املهًفالال١  يف ظالالٌ ا٭ظَالالاد املايٝالال١ ايالالت    

اض ا٭غالالِٗ ايالالت أزخًالالخ ايٓالالاؽ يف زٜالالٕٛ ٫  ْعٝؿالالٗا نالالايا٤٬ ٚاْٗٝالال

 .ْٗا١ٜ هلا

حوٖالا  ٚٚاملًُه١ يسٜٗا ؾطناد ند١ُ َٚ٪غػالاد ٚبٓالٛى   

ايفعاي١ يف ٖصا  اَػاُٖاجٗ اهلايت   َٔ َ٪غػاد ايكڀاع اخلام

بالال ٕ َػالال٪ٚي١ٝ اشحُاعٝالال١   ١ڄادالالاٍ اخلالالام اسَالال١ ادحُالالع َكحٓعالال 

َ     ٚأْالالال٘ ةالالالسأ ٫ بالالالس َالالالٔ َؿالالالاضن١ ايكڀالالالاع اخلالالالام يف شيالالالو َالالالٔ 

ايحهافالالٌ ا٫شحُالالاعٞ ايالالصٟ ظرٓالالا عًٝالال٘ زٜٓٓالالا احلٓٝالاله َٚػالالاعس٠      

ٖٓالاى بعالض ايؿالطناد     ٘ٚيهٔ يف ايٛقالخ ْفػال   ؛ا٭حٓٝا٤ يًفكطا٤

ٚايةٓالالٛى ٚامل٪غػالالاد ٚأقالالعاث ض٩ٚؽ ا٭َالالٛاٍ جظالالٌ َؿالالاضنحِٗ   

يًالةعض َالِٓٗ   احلالس  ٜٚكالٌ    بٌ قالس جهالٕٛ َعسَٚال١     انعٝف١ شسٽ

٢ املالاٍ  بالايطحِ َالٔ إٔ    ع ايعنالا٠ املفطٚنال١ عًال   فڃال زٳ ث َٔإىل ايحٗطټ

ا ا خٝايٝالال١ شالالسٽل أضباظٶالالعكِّالالٖالالصٙ ايؿالالطناد ٚامل٪غػالالاد ٚايةٓالالٛى جٴ 

طٙ ا٫قحكالاز ايػالعٛزٟ َالٔ فالطم اغالحرُاض١ٜ نالةو٠       ْحٝص١ َالا ٜالٛفِّ  

إىل عالالسّ ٚشالالٛز نالالطا٥ت  ا  إنالالاف١ڄنالالةو٠ شالالسٽ ل عٛا٥الالسٳعكِّالالا جٴشالالسٽ

فطو ع٢ً أْؿڀحِٗ ايحصاضٜال١ ٚايڀةٝال١ ٚا٫قحكالاز١ٜ ٚايكالٓاع١ٝ      جٴ

نُا ضلكٌ يف نرو َٔ زٍٚ ايعالات باغالحرٓا٤ ايعنالا٠ ايؿالطع١ٝ     

 .ٚايت يٮغه ايؿسٜس ٜحٗطث نرو َِٓٗ عٔ غسازٖا  املفطٚن١

َٚٔ ٖٓا؛ فإ َػ٪ٚي١ٝ ايكڀاع اخلام يالاٙ ادحُالع نالةو٠    

ًُػالا١ُٖ يف جالٛفو   يٚعظ١ُٝ َٚڀًٛب١ يف نالٌ ا٭ظالٛاٍ ٚايظالطٚف    

ؿالالالا٤ َػحؿالالالفٝاد ناْ ؛بعالالالض اخلالالالسَاد ايالالالت ضلحاشٗالالالا ادحُالالالع 

َٚػانٔ خو١ٜ يًُڀًكاد ٚا٭ضاٌَ َٔ  خو١ٜ يًفكطا٤ ٚاحملحاشني
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ٚايعٌُ ع٢ً ج ٌٖٝ ايؿةاث َالٔ خال٬ٍ     ايٓػا٤ ٚزٚض عصع٠ املػٓني

عُالالالٌ بالالالطاَض جسضٜةٝالالال١ هلالالالِ ٚجالالالٛظٝفِٗ ٚجكالالالسِٜ قالالالطٚو هلالالالِ بالالالسٕٚ  

  يف قالا  ادحُالع   ٚحوٖالا َالٔ أعُالاٍ اخلالو ايالت جكالتټ        فٛا٥س

ِ  ٚجعالالٛز عًالال٢ أقالالعابٗا   فالالٓعٔ ْعالالٝـ يف دلحُالالع    . بالالا٭شط ايعظالالٝ

عًال٢ فعالٌ اخلالواد     َػًِ ٜسعٛ إىل ايحهافالٌ بالني أفالطازٙ  ٚضلالزټ    

ْٴٛا عٳًځالال٢ ايڃةٹالالطٿ   ﴿ٚبالالصٍ ايعڀالالا٤ ٚايكالالسقاد  قالالاٍ ا  جعالالاىل:      ٚٳ ٚٳجٳعٳالالا

ٛٳ٣  غ.0ؼ املا٥س٠: آ١ٜ ﴾ٚٳايحٻكڃ

قهالال١ٝ "املػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١ يًكڀالالاع اخلالالام" َالالٔ    يالالصا جٴعالالسټ

املُٗالال١ ايالالت ططظٗالا ًَحكالال٢ أغالالةاض َالٔ خالال٬ٍ ٚضقالال١ ايعُالالٌ   ايكهالاٜا  

َحٗا ز. اجلالالاظٟ ايؿالالةٝهٞ  ٚشالالطد ظٛهلالالا ايعسٜالالس َالالٔ      ايالالت قالالسٻ 

املالالساخ٬د ْاقؿالالخ: ااملػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١ يالالةعض ايةٓالالٛى  زٚض      

ايكڀالالالاع اخلالالالام يف َٛاشٗالالال١ املؿالالاله٬د ا٫شحُاعٝالالال١  ذلفالالالعاد 

َػالالاُٖاد يًكڀالاع اخلالام ٭زا٤ زٚضٙ ا٫شحُالالاعٞ  َ٪ؾالط يكٝالاؽ     

ايؿالالالطناد ا٫شحُاعٝالالال١  شٛاْالالالت َُٗالالال١ يًُػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالال١    

يًكڀالالاع اخلالالام  املؿالالاضن١ يف املػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١ يف اياالالطث  

عالالسّ ٚنالالٛح ايالالسٚض ايفعًالالٞ يًكڀالالاع اخلالالام يالالاٙ ادحُالالع  آيٝالالاد   

ٚأْظُالالال١ جهالالالُٔ َػالالالا١ُٖ ايكڀالالالاع اخلالالالام يف بالالالطاَض املػالالال٪ٚي١ٝ    

عٌٝ َػا١ُٖ ايكڀالاع اخلالام   ا٫شحُاع١ٝ  َػ٪ٚيٝاد ايسٚي١ يف جف

يف بالالالطاَض املػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالال١  قالالالطا٠٤ يف َػالالالاُٖاد ايكڀالالالاع    

احلالطث عًالال٢  اخلالام يف بالطاَض املػال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١ ٚأٚيٜٛاجٗالا      

ٕ ٛا٫شحُاعٝالالالالال١ يًكڀالالالالالاع اخلالالالالالام  ا٭فالالالالالطاز ايعالالالالالازٜ   املػالالالالال٪ٚي١ٝ 

َٚؿالالاضنحِٗ يف املػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١  ايةوٚقطاطٝالال١ ٚاملعٛقالالاد   

ا٫شحُالالالالاعٞ  املػالالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالالال١ ٚض٩ٜالالالال١ املًُهالالالال١ يف ايعُالالالالٌ 
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يالالالالاضث يف َؿالالالالاضن١ ايكڀالالالالاع اخلالالالالام يف املػالالالال٪ٚي١ٝ      0161

زٚض اجلاَعالاد يف قهال١ٝ املػال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝال١ . ٚيف     ا٫شحُاع١ٝ  

َالالٔ ايحٛقالالٝاد املُٗالال١. َالالٔ خالال٬ٍ ٚضقالال١   اايٓٗاٜالال١ طالالطح املًحكالال٢ عالالسزٶ

ت عًٝٗالا  ٚعكډال  ايعٌُ ايت نحةحٗا ايسنحٛض٠/ اجلاظٟ ايؿةٝهٞ 

ايالالالالالسنحٛض/ ظػالالالالالني احلهُالالالالالٞ ٚايالالالالالسنحٛض/ ٜٛغالالالالاله احلالالالالالعِٜ  

 غًُٝإ. ٚا٭غحاش٠/ ٢َٓ أبٛ
 

َع جٓاَٞ زٚض ايكڀاع اخلام يف  كتبد د. اجلاسي الشبيكي:

َالالٔ َٓظُاجالال٘  ايال اَض ايحُٜٓٛالال١ يف أحًالالت ادحُعالالاد  غالالعخ نالالروٷ 

َٚ٪غػاج٘ إىل جةين بطاَض يًُػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝال١ ملػالاْس٠ اجلٗالٛز    

حله١َٝٛ يف ايحدفٝاله َالٔ ايظالطٚف ٚاملؿاله٬د ايالت جٛاشٗٗالا       ا

ٝٶا يحعكٝالل أٖالساف ايحُٓٝال١ املػالحسا١َ       ؛ايف٦اد ا٭نرط اظحٝاشٶا غالع

  ٚايحكالالالسّ ا٫شحُالالالاعٞ  ايُٓالالالٛ ا٫قحكالالالازٟ ١: طجهعاجٗالالالا اير٬ذالالال

 ٚاا١ٜ اية١٦ٝ.

ْٚعالالالالين باملػالالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالالال١ يًكڀالالالالاع اخلالالالالام: ايحالالالالعاّ      

انالالع ايحصاضٜالال١ باملػالالا١ُٖ يف ايحُٓٝالال١ ايؿالالطناد ٚامل٪غػالالاد ٚاملط

يحعػني َػح٣ٛ َعٝؿ١ ايٓالاؽ ب غالًٛث طلالسّ أٖالساف       املػحسا١َ

 ايحصاض٠ ٚضلكل َكا  ادحُع.  

ٚاملٝرام ايعاملٞ يًُػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝال١ ٖالٛ إغالياجٝص١ٝ َكالطض٠     

ّ َٓالال ٶا يٮعهالالا٤ َالالٔ أشالالٌ  كٝالالل    كالالسٿٜٴ  َالالٔ قٹةالالٌ ا٭َالالِ املحعالالس٠  

اّ سلالالالالٛ ا٫غالالالالحسا١َ ٚضٚح املؿالالالالاضن١   َكالالالالاحلِٗ ٚجععٜالالالالع ا٫يحالالالالع  

 ٚاملػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ.

ا يف َٚكالالڀًػ املػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١ بالالسأ اغالالحدساَ٘ جاضطلٝٽالال   

ايكطٕ ايرأَ عؿط امل٬ٝزٟ ظني أعًالٔ ايفًٝػالٛف ا٫قحكالازٟ "آزّ    
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مسٝز" إٔ اظحٝاشالاد ٚضحةالاد ادحُالع غالٛف جحعكالل عًال٢ أفهالٌ        

اد ا٫قحكالالالالاز١ٜ ٚشالالالال٘ بفهالالالالٌ ايحعالالالالإٚ بالالالالني املٓظُالالالالاد ٚامل٪غػالالالال  

ٚادحُالالالع  ذالالالِ ؾالالالاع اغالالالحدساّ املكالالالڀًػ يف أٚاخالالالط ايػالالالحٝٓٝاد       

َالٔ ايكهالاٜا ايالت حايةٶالا      ٚاغع١ڄ ٚايػةعٝٓٝاد  ٖٚٛ ٜاڀٞ دلُٛع١ڄ

ٚاية٦ٝالالالال١   ٚايٓالالالالاؽ  ؿالالالالاض إيٝٗالالالالا بطنالالالالا٥ع ذ٬ذٝالالالال١ اايالالالالطبػ    ٜٴ َالالالالا

 ا٫شحُاع١ٝ .

ٚقس َطٻد ع٬ق١ املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ بايكڀاع اخلالام بعالس٠   

 َطاظٌ:

 يًٛطٔ . يٞ شٝسٷ ٖٛ شٝسٷ   َطظ١ً أزا٠ جعظِٝ ا٭ضباح اَا0

ٖالٛ شٝالس يًؿالطنا٤ ٚاملػالاُٖني شٝالس         َطظ١ً أزا٠ ايٛقالا١ٜ اَالا  0

 يًٛطٔ .

ٖالالٛ شٝالالس يًُصحُالالع ٖالالٛ شٝالالس يٮفالالطاز         أزا٠ ْٛعٝالال١ احلٝالالا٠ اَالالا  6

 ٚايؿطنا٤ ٚايٛطٔ .

ٚيًُػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ يف ايكڀاع اخلالام عالس٠ أبعالاز شالا٤د     

 غاد َ٪غػ١ ايفهط ايعطبٞ ع٢ً ايٓعٛ ايحايٞ:  يف إظس٣ زضا

 :املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ ياٙ ايع٤٬ُ 

 مماضغاد جػٜٛك١ٝ أخ٬ق١ٝ ٚقا١ْْٝٛ.-

 غ١َ٬ املٓحصاد ٚاخلسَاد ٚشٛزجٗا.-

 ع٬قاد أخ٬ق١ٝ.-

 :املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ ياٙ املٛظفني 

ٚايحعٜٛهالالالاد ٚاييقٝالالالاد   ايحعالالالٝني ايؿالالالفاف١ٝ ٚايعسايالالال١ يف -

 كطاض ايٛظٝفٞ.ٚا٫غح

 جعٝني املٛاطٓني ٚا٭قًٝاد ٚشٟٚ اٱعاق١ ٚجطقٝحِٗ ٚظٝفٝٶٸا.-
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 جٛفو ايكع١ ٚايػ١َ٬ يف َهإ ايعٌُ -

 :املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ ياٙ ادحُع 

 املُاضغاد ايحصاض١ٜ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ. -

 قع١ ادحُع ٚضفاٖٝح٘. -

 ايحدفٝه َٔ ٚط ٠ ايفكط. -

 ٝ١٦:املػ٪ٚي١ٝ ياٙ اية 

 َةاْٞ قسٜك١ يًة١٦ٝ ْٚةاجاد طةٝع١ٝ. -

 ايحدفٝه َٔ ظس٠ جاو املٓار ٚايحهٝه َع٘. -

 ت جًٛذٗا.احملافظ١ ع٢ً املٝاٙ ٚيٓټ -

 احلفاظ ع٢ً ايڀاق١ ٚاغحدساّ ايڀاق١ ايةس١ًٜ.  -

 .جفازٟ جهطض اية١٦ٝ بؿهٌ عاّ -

 َٔ فٛا٥س املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ يف ايكڀاع اخلام:

َٔ ايحكاضٜط ا٫قحكاز١ٜ إىل إٔ ايؿطناد ايت ؿو عسز ٜ  0

 ٪07ل املػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١ ٜعٜالالس َعالالسٍ ايطةٝالال١ فٝٗالالا عالالٔ   كِّالال

 .يسٜٗا بطاَض يف املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ يٝؼ ايت جًو عٔ

 coparate giving guid lines  أظٗطد زضاغال١ أشطجٗالا ا  0

غػالاد  ًٕٛ ايحعاٌَ َع امل٪ٜفهٿ املػحًٗهني َٔ ٪13  إٔ 2011,

ل بالالطاَض املػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١ أنرالالط َالالٔ جعاًَالالِٗ َالالع    ڀةٿالالايالالت جٴ

امل٪غػالالاد قالالاظة١ ايع٬َالالاد ايحصاضٜالال١ ايؿالالٗو٠  نُالالا أظٗالالطد      

ل بالالطاَض يف ڀةٿالالإٔ املالالٛظفني يف امل٪غػالالاد ايالالت جٴ   ٗالالاايسضاغالال١ شاج

 ٪71اع١ٝ يسِٜٗ ٤٫ٚ مل٪غػاجِٗ بٓػة١ جكٌ إىل ُشحاملػ٪ٚي١ٝ ا٫

 َالالالالٔ ٪76ٚإٔ  ا٭خالالالالط٣  امل٪غػالالالالاد يف املالالالالٛظفني َالالالالٔ أنرالالالالط

 .امل٪غػاد جًو يس٣ ايعٌُ يف ٜطحةٕٛ اجلسز املٛظفني
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َٚٔ َحڀًةالاد زلالاح بالطاَض املػال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝال١ يف ايكڀالاع       

 اخلام:

نالالالالالالطٚض٠ ٚشالالالالالالٛز إزاض٠ َحدككالالالالالال١ َعٓٝالالالالالال١ باملػالالالالالال٪ٚي١ٝ  -

ا٫شحُاع١ٝ زاخٌ ايؿطناد ٚامل٪غػالاد ايحصاضٜال١ جحالٛىل    

ٗالالاد اَض ٚايحٓػالالٝل َالالع اجلفٝالالص يحًالالو ايالال ٓايحدڀالالٝو ٚايح

 ٚإٔ جحةع يٲزاض٠ ايعًٝا َةاؾط٠.  شاد ايع٬ق١

ٚٳ  - ع ايحؿالالالطٜعاد ٚايكالالٛاْني اي٬ظَالالال١  نٵالال عًالال٢ احلهَٛالالالاد 

اٍ عُالالالٌ املػالالال٪ٚي١ٝ  يحفعٝالالالٌ ايؿالالالطان١ املڀًٛبالالال١ يف دلالالال   

 ا٫شحُاع١ٝ بني ايكڀاع ايعاّ ٚايكڀاع اخلام.

 ط ذكافالالال١ؿٵالالالنالالالطٚض٠ اٖحُالالالاّ ٚغالالالا٥ٌ اٱعالالال٬ّ بايحٛعٝالالال١ بٓٳ  -

ٚجععٜالع ذكافال١     املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ َٚةاز٥ٗا ايكالعٝع١ 

ٚٚعالالالٞ أفالالالطاز ادحُالالالع  حڀًةالالالاد املػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالال١ 

 ٚدلا٫د عًُٗا املدحًف١.

َٶالالال  - باملػالالال٪ٚي١ٝ  ازعالالِ َطانالالالع ا٭ةالالالاس ايالالالت جالالالٛيٞ اٖحُا

ا٫شحُاع١ٝ ٚزضاغاد ادحُالع  ٚنالصيو زعالِ املال٪متطاد     

 حُع بكف١ عا١َ.بادٚاملًحكٝاد ايت َٔ ؾ ْٗا ايٓٗٛو 

ٚنالالالع آيٝالالالاد  فٝعٜالالال١ َالالالٔ قٹةالالالٌ ايسٚيالالال١ ٚجؿالالالصٝع ٚزعالالالِ  -

 ايحٓافػ١ٝ ا٫شحُاع١ٝ املػ٪ٚي١.

َٚٔ ايحعالسٜاد ايالت جٛاشال٘ املػال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝال١ يف ايكڀالاع       

 اخلام:  

   نعه ٚشٛز إطاض أٚ َطشع١ٝ َٛظس٠.0

   ْكل املعًَٛاد ٚايةٝاْاد.0

 ٚايحكِٜٛ.   نعه ايحٓػٝل ٚاملحابع١ ٚايحك6ِٝٝ



84 

–1029  1021  
163 

ٜٚالالط٣ بعالالض املٗالالحُني باملػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١ يًكڀالالاع اخلالالام 

إٔ َالالالٔ أٚيٜٛالالالاد املػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالال١ يًؿالالالطناد ٚامل٪غػالالالاد    

ايينٝالالالع عًالالال٢ بالالالطاَض   :ايطةٝالالال١ يف املًُهالالال١ ايعطبٝالالال١ ايػالالالعٛز١ٜ  

ايح ٖٝالالالٌ ٚايحالالالسضٜت يػالالالس ايفصالالال٠ٛ بالالالني رلطشالالالاد ايحعًالالالِٝ ٚغالالالٛم    

ٚزعالالِ   كالالاو٠ ٚاملحٛغالالڀ١ إىل شاْالالت زعالالِ املؿالالطٚعاد اي    ايعُالالٌ

ٚايحٓػالٝل َالع َ٪غػالاد ايعُالٌ اخلالوٟ يحٓفٝالص         َطانع ا٭ةالاس 

 َؿاضٜع خو١ٜ َٚؿاضٜع اشحُاع١ٝ ج١ُٜٛٓ.

 

أض٣ إٔ املػالالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالالال١   ب د. حضببببني احلكنببببي: عكَّبببب

افالالٌ عٓٗالالا نالالرو َالالٔ  جيًكڀالالاع اخلالالام َالالٔ اجلٛاْالالت املُٗالال١ ايالالت   

 َ٪غػاد ايكڀاع اخلام.  

ٕٻ يًكڀالاع اخلالام    ١َكڀًػ املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝ ٚإشا اجفكٓا أ

ٛ  :عطف باملػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝال١ يًؿالطناد  أٚ َا ٜٴ نالٌ َالا جكالّٛ     ٖال

ُٴبالال٘ ايؿالالطناد  أٜٽالال َالالٔ  ٗالالا أٚ دلالالاٍ عًُالالٗا  طٛاعٝالال١ڄ ا نالالإ ظص

    ٌ فآْالا ْٴعڀالٞ بالصيو     ؛أشٌ جعظِٝ قُٝحٗالا املهالاف١ يًُصحُالع نهال

 ٖٚٞ اٱْػإ ٚاية١٦ٝ ٚا٫قحكاز.  أِٖ ذ٬ذ١ شٛاْت

ٕٻ املػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالال١ مل٪غػالالالاد ايكڀالالالاع اخلالالالام ٖالالالٞ      إ

َػ٪ٚي١ٝ نٌ فطز ٜعٌُ بامل٪غػال١ ٚيٝػالخ َػال٪ٚي١ٝ اٱزاض٠ ايعًٝالا     

ْٶالال ًكالال٢ بالالايًّٛ عًالال٢ إزاض٠ بالال ٕ ٜٴ  اأٚ إزاض٠ بالالصاجٗا نُالالا ضلكالالٌ أظٝا

ا َالالِٓٗ إٔ ٫ ع٬قالال١ املػالال٪ٚي١ٝ يف امل٪غػالال١ َالالٔ بعالالض املالالٛظفني ظٓٽالال

 هلِ بصيو.

٫شحُاعٝالالال١ يًكڀالالالاع اخلالالالام َالالالٔ ايحعاَالالال٘     املػالالال٪ٚي١ٝ ا جةالالالسأ

  ا جًالالالو املحعًكالالال١ ةكالالالٛم ايعالالالاًَني   بالالالايكٛاْني املدحًفالالال١ ٚخكٛقٶالالال  
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اجلاْالت ادحُعالٞ املحعًالل     ؛ إشٚاحلفاظ عًال٢ اية٦ٝال١ ٚجُٓٝال١ ادحُالع    

 ِ ا بػالالةت أْالال٘ َالالطجةو   أنرالالط اجلٛاْالالت ٚنالالٛظٶ   بايٓالالاؽ ٚخالالسَاجٗ

 ِ ٔ ٜظالاليالالصا  ؛ٚجٴطنالالع عًٝالال٘ ٚغالالا٥ٌ اٱعالال٬ّ     بايٓالالاؽ ٚاظحٝاشالالاجٗ

َٔ َ٪غػاد ايكڀاع اخلام بحكسِٜ اخلسَاد  ايةعض إٔ قٝاّ أٍّٟ

يًفكالالالطا٤ ٚاحملحالالالاشني ٚشٟٚ اٱعاقالالال١ ٚجكالالالسِٜ املػالالالاعساد ايعٝٓٝالالال١     

ٚايٓكسٜالال١  ٚيف أظػالالٔ ا٭ظالالالٛاٍ ٜالالطٕٚ إٔ َالالا جكالالالّٛ بالال٘ َ٪غػالالالاد      

ايكڀاع اخلام َالٔ جالسضٜت ٚج ٖٝالٌ يًؿالةاث أٚ يف ايحٛظٝاله ٚخًالل       

فكو؛ ب٬ ؾو ٖالصا شالع٤ َالٔ    فطم عٌُ ٖٛ املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ 

فايكڀالالاع اخلالالام   املػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١ يهٓالال٘ يالالٝؼ نالالٌ ؾالال٤ٞ

َٓ٘ َؿالاضناد دلحُعٝال١ أخالط٣ شاد أذالط َٗالِ عًال٢ ف٦الاد         َڀًٛثٷ

َالالالٔ َ٪غػالالالاد ايكڀالالالاع  َرالالالٌ اية٦ٝالالال١. نالالالروٷ  أخالالالط٣ َالالالٔ ادحُالالالع

اخلام ٚبايصاد ايالت جعُالٌ يف ايكالٓاع١ جػالحفٝس يف َٓحصاجٗالا َالٔ       

ٓا َٔ ايٛاشت ع٢ً َرٌ ٖصٙ امل٪غػاد إٔ جعُالٌ  ٖٚ  املٛاضز اية١ٝ٦ٝ

عًالال٢ احملافظالال١ عًالال٢ ٖالالصٙ املالالٛاضز َالالٔ ايٓهالالٛث أٚ َالالٔ ا٫غالالحدساّ     

ٚنصيو خًل بسا٥ٌ شسٜس٠   اجلا٥ط َٔ خ٬ٍ ا٫غحدساّ املٓاغت

يًُعافظالال١ عًالال٢ املالالٛاضز ايالالت جالال٪ذط عًالال٢ اية٦ٝالال١ ٚايالالحاو اية٦ٝالالٞ ض الالا 

َٳالال أٚ َالالٔ املٝالالاٙ أٚ َالالٔ  َالالٔ ا٭ؾالالصاض ٔ ٜػالالحدسّ َالالٛازٻغالالًةٶا. فٗٓالالاى 

ٚعٓالس فٓا٥ٗالا     املعازٕ ٚايت ٖالٞ َهػالت يًة٦ٝال١ ايالت جٛشالس فٝٗالا      

عًال٢    ا ع٢ً اية١٦ٝ ٜٚح ذط اٱْػإ. َالٔ شاْالت آخالط   غحٓعهؼ غًةٶ

فاٜالاد أٚ  ٖصٙ امل٪غػالاد إٔ جطاعالٞ َػال ي١ نٝفٝال١ ايحعاَالٌ َالع ايٓټ      

ل بال ٕ جعُالٌ عًال٢ ايالحدًڊ      املٓحصاد ايت ٫ ميهٔ ا٫غحفاز٠ َٓٗالا 

أٚ َٔ خ٬ٍ إعاز٠ جسٜٚطٖا َط٠ أخالط٣.    ا زٕٚ اٱنطاض باية١٦َٝٓٗ

ؾالالالالالالطناد ايةڀاضٜالالالالالالاد ٚايةيٚنُٝاٜٚالالالالالالاد ٚا٭شٗالالالالالالع٠   فُرًڄالالالالالالا
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      ِ  ؛اٱيهي١ْٝٚ إشا ت ٜالحِ جالسٜٚطٖا أٚ ايالحدًل َٓٗالا بؿالهٌ غالًٝ

ٝ    افإ آذاضٖا ع٢ً اية١٦ٝ غحظٗط َػحكةًڄ ٜال٪زٟ إىل   ٧ٚبؿالهٌ غال

 ط اٱْػإ.ج ذټ

٘  ٖٚٛ َا ضلكٌ اجلاْت ايرايز ا٭خو نالرو َالٔ ايٓكالاف     فٝال

    ٟ   ٖٚالالٛ املػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١ يًُ٪غػالالاد يف اجلاْالالت ا٫قحكالالاز

ٖٚالالالٛ ٜحعًالالالل بالالالاحلطم عًالالال٢ زلالالالاح امل٪غػالالال١ ٚضةٝحٗالالالا ٚاغالالالحفاز٠    

ٕ. فٓصالالالاح امل٪غػالالال١ ٚضةٝحٗالالالا  ٛاملػالالالاُٖ نالالالصيوٚ املٓحػالالالةني هلالالالا

 اقٜٛٽالال  اط اقحكالالازٶفٝالالٛفِّ   ٜالالٓعهؼ بؿالالهٌ إصلالالابٞ عًالال٢ ادحُالالع    

عاًَني يف امل٪غػ١ ٚاملػالاُٖني ٚأفالطاز ادحُالع َالٔ خال٬ٍ      طلسّ اي

 جٛفو ٚظا٥ه َٚٓحصاد جؿةع اظحٝاشاد ادحُع.

يسٜٓا يف ادحُع ايػعٛزٟ َؿاضناد َٔ ايكڀاع اخلام يف 

جالالالعاٍ نالالالعٝف١ ٫ٚ جًٝالالالل   ٫شاْالالالت املػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالال١ يهٓٗالالالا   

 صحُالالالع زغالالالحٛضٙ ايالالالسٜٔ اٱغالالال٬َٞ ايالالالصٟ ٜالالالسعِ نافالالال١ شٛاْالالالت   

 ٪ٚي١ٝ سلٛ ادحُع بهٌ شٛاْة٘ ٚف٦اج٘. املػ

ٕٻ ٖٓاى َ٪غػاد ٚؾالطناد اغالحدسَخ املػال٪ٚي١ٝ     ٬ْظ  أ

 ؛فٝالال٘ نالالوٳ ٖٚالالصا ظػالالٔ ٫ٚ  ا٫شحُاعٝالال١ نٓالالٛع َالالٔ ايحػالالٜٛل هلالالا 

ٕٻ  َٳالال  َٹالال يهالالٔ يٮغالاله أ ٔ اغالالحدسَح٘ ب غالالًٛث  ٔ جًالالو ايؿالالطناد 

غالالً  فاغالالحاًخ ظاشالال١ ايٓالالاؽ يًُػالالاعس٠ بالال ٕ ععفالالخ عًالال٢ ٚجالالط         

ٛٿ جكالالالسٿايعاطفالالال١ ب ْٗالالالا  ض شيالالالو ّ َػالالالاعساد يًف٦الالالاد احملحاشالالال١ ٚجكالالال

بؿالالهٌ قالالس ٜكالالٌ إىل ظالالس اٱٖاْالال١ يًُػالالحفٝسٜٔ. نُالالا إٔ بعالالض      

يف ايؿالالالةاث ايػالالالعٛزٟ يًحڀالالالٛع ٚبالالالسأد   تٻايؿالالالطناد اغالالالحاًخ ظٴالالال

ٛٻ  ضد شالصبِٗ يًُؿالالاضن١ يف عًُالالٗا يًُػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١ بالالال ٕ قالال

ٝٽالال هلالالِ إٔ عًُالالِٗ نالالٞ ٜهالالٕٛ جڀٛعٶالال   وٚبالالصي ا؛ا فاْالال٘ ٜهالالٕٛ دلاْ
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ًحِٗ يف ايؿالالالةاث يًدالالالو ٚايعُالالالٌ ايحڀالالالٛعٞ بالالال ٕ ؾالالالاٻ تٻاغالالالحاًخ ظٴالالال

 فيو أْٗا َسفٛع١ ا٭شط.أعُاٍ ٜٴ

 

َحٗا اجػُخ ايٛضق١ ايط٥ٝػ١ ايت قسٻ ب د. يوصف احلشيه:وعكَّ

ز. اجلالالالاظٟ ايؿالالالةٝهٞ بايحُاغالالالو املٓٗصالالالٞ ٚايؿالالالُٛي١ٝ ٚٚنالالالٛح      

 املفالالاِٖٝ؛ يف ظالالني افحكالالسد إىل املُاضغالالاد ايحڀةٝكٝالال١ ٚايسضاغالالاد   

 ٚا٭ةاس شاد ايع٬ق١ باملٛنٛع يف ايؿ ٕ ايػعٛزٟ.

ٕٻ    ٛٶا يف دلًالالالؼ املػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالال١  ذالالِ إ نالالالْٛٞ عهالالال

ايحصطبال١    ٓڀك١ ايطٜاو ٚايحابع يًاطف١ ايحصاض١ٜ فٝٗا؛ فكس خهخٴ

 ٚنإ مثاضٖا:  ٔ نرتَ

ٝٽال     -0 ا زضاغ١ َعُك١ َٚطَٛقال١ عالٔ املػال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝال١ زٚي

 .ٚآيٝاجٗا

 .٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ ايػَٟٓٛعطو املػ-0

 .شا٥ع٠ املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ-6

   .َ٪ؾط ضقس ا٫غحسا١َ يف دلاٍ املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ-1

زٚضاد َحدككالالالالالالالال١ يح ٖٝالالالالالالالالٌ أخكالالالالالالالالا٥ٞ املػالالالالالالالال٪ٚي١ٝ  -1

ٕ اياطفالالال١ ٚادًالالالؼ قاَالالالا بالالالسٚض ممحالالالاظ َٚؿالالالٗٛز يف  إا٫شحُاعٝالالال١. 

ٝٶالا ا٫غالحسا١َ يظالطٚف خاقال١. اجلالسٜ      ط َطظً٘ َا؛ ٚيهٔ حابخ جاي

شنالالطٙ إٔ يطبالال١ ادالالايؼ َٛشالالٛز٠ يف اياالالطف ايحصاضٜالال١ يف أسلالالا٤    

 .املًُه١

يف جٓفٝالالالص بالالالطاَض   ٠خالالالةوبٛقالالالفٞ أْالالالين ؾالالالاضنخ   ٚأشنالالالطٴ

زٚيالالال١ ايةعالالالطٜٔ بايحعالالالإٚ َالالالع ايؿالالالةه١  يف املػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالال١ 

ٝٽال ا ظٶٚبالط نرالط  ا٭ عالسټ جٴظٝالز    اٱق١ًُٝٝ يًُػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ ا عطب
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  اد ايسٚيٝالالال١ نيخالالالٝل َعاٚيالالال١ َٗٓالالال١ا يف َالالالٓػ ايؿالالالٗازٚخًٝصٝٽالالال

ٖٚالٞ    ٚنصا ؾٗاز٠ فعل َٚڀابك١ ايؿالطناد يًُعالاٜو ايسٚيٝال١   

ٚيًؿةه١ َال٪متطاد   .َِ املحعس٠ َٚٓظُاجٗا ايفطع١َٝػحكا٠ َٔ ا٭

غالال١ٜٛٓ ٚشالالا٥ع٠ عطبٝالال١ ٚجكطٜالالط ضقالالس غالالٟٓٛ. جعالالاْٞ ايؿالالةه١ َالالٔ      

  ط ايٛعٞ ٚايع٬قالاد ايعاَال١  ؿٵٖٚٞ أقطث إىل ْٳ  نعه رلطشاجٗا

ىل َطنعٜالال١ ايكالالطاض بٝالالس ؾدكالال١ٝ قٝازٜالال١ خًٝصٝالال١   إةت ٜعالالٛز ٚايػالال

 .ى ايؿةه١ َع متحع٘ بايهاضٜعَا ايعاطف١ٝ ٚايحؿحخعطٿجٴ

اطډًځعٵالالخ عًالال٢ يالالاضث ايكڀالالاع اخلالالام ايػالالعٛزٟ    نُالالا أْالالين  

ايالالالالالصٟ ٜهالالالالالاز ٜٓعكالالالالالط يف قڀالالالالالاع ايةٓالالالالالٛى ٚايؿالالالالالطناد ؾالالالالالة٘ 

ُٗا قػٸال أٚأغالحڀٝع إٔ   ٣ احله١َٝٛ ٚايؿالطناد ايعا٥ًٝال١ ايهال    

َؿالالاضن١   -0ؼ مماضغالالاد يف املػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١:    ىل مخالال إ

َؿالالالاضن١  -0 .ا باغالالالحرٓا٤ بٓالالالو اجلعٜالالالط٠املكالالالاضف خصٛيالالال١ شالالالسٽ

 جعالالسټ ٚأبطظٖالا غالالابو ايالت    ايؿالطناد ؾالالة٘ احلهَٛٝال١ ايهالال ٣  

 ١َهالالالٛ ظالالالاٖط٠ قالالالٛجٝ اضأؾالالالطن١ جعالالالسټ فُٝالالالا   ايحصطبالالال١ ايطا٥الالالس٠

ايؿالالالطناد ايحصاضٜالالال١   -6ٚاغالالالحسضنخ أخالالالوٶا  طنالالالع إذالالالطا٤.   

ػالخ َ٪غػالاد خوٜال١    ٚجٓكػالِ إىل ذال٬س: ؾالطناد أغٻ     ٣ايه 

ٌ   ٚايػالالالةٝعٞ  ااجلُالالالٝػ :َرالالالٌ  خاقالالال١ ٚعةالالالس   ٚقالالالا  ناَالالال

ٜعالالٛز  ؾالالطناد جٓفالالل أَٛاهلالالا يف ايةًالالسإ ايالالت      ايًڀٝالاله عٝالالٌ  

  ٚبكؿالالالإ  ٚبالالالٔ ٫زٕ ٘ أٚشٝالالال ٟشالالالصٚض َايهٝٗالالالا هلالالالا: اغالالالعٛز   

َرٌ:   ع٢ً طًت أَطا٤ املٓاطل ؾطناد جػاِٖ بٓا٤ٶ  ٚايعٝػا٥ٞ 

جٴٓفالل َڀًكڄالا  أٚ ايٓالصض     ؾطناد نال ٣ ٫   ااجلطٜػٞ ٚايطاؾس 

  حٝالاث  1جٛشس بٗالا ٚظالساد يًُػال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝال١. ا     ايٝػو  ٫ٚ

ؾة٘ جاّ يًُػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ يف امل٪غػالاد املحٛغالڀ١ ٚايكالاو٠.    
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  حٝاث ؾة٘ جالاّ يًؿالطناد ا٭شٓةٝال١ باغالحرٓا٤ ؾالطن١ ؾالٌ يف       1ا

 .ضٜاز٠ ا٭عُاٍ

فٗالالالّٛ املػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالال١ قفالالالع بؿالالالهٌ    اخل٬قالالال١؛ إٕ َ

ٚضلحالاط    شٝالس٠ڄ  ل إزلالاظادٺ نةو يف ايػٓٛاد ايعؿط ا٭خالو٠ ٚظكډال  

ٚظاض٠ ايعُالالالٌ ٚايحُٓٝالالال١ يف إىل جالالالسخٌ إغالالالياجٝصٞ ظهالالالَٛٞ ممرالالالٌ 

ا٫شحُاعٝالال١ ٚاياالالطف ايحصاضٜالال١ ٦ٖٝٚالال١ غالالٛم املالالاٍ ٦ٖٝٚالال١ ايعنالالا٠        

اجؿالالالطٜع   ٞج غالالالٝؼ إطالالالاض قالالالاْْٛ -0عالالال  َالالالا ًٜالالالٞ:  ٚايهالالالطا٥ت

ل اجلٗالالالٛز َالالالع خًالالالل ؾالالالطاناد زٚيٝالالال١ َالالالع   ِ ٜٚٓػٿالالالو ٜٚالالالٓظِّڀِّالالالطل

املٓظُالالاد اٱقًُٝٝالال١ ٚايسٚيٝالال١ شاد ايع٬قالال١  عًالال٢ إٔ جكالالّٛ ايسٚيالال١     

ٔٿ عًالال٢ إٔ جالالسضط  ٚجؿالالطٜعاد ًَعَالال١ جؿالالٌُ ظالالٛافع ٚشالالعا٤اد      بػالال

املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ ن ظس ؾطٚل اٱفكاح يف املطانع املاي١ٝ  

باملػالالال٪ٚي١ٝ  ٢عٓالالالجٴَالالع فالالالطو ج غالالالٝؼ ٚظالالالساد زاخالالٌ ايؿالالالطناد   

ا٫شحُاع١ٝ. أنه إىل شيو اعحُاز املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ نُعالٛض  

َالالالٔ ذلالالالاٚض احلٛنُالالال١  ْاٖٝالالالو عالالالٔ إطالالال٬م بطْالالالاَض ذلالالاليف        

 . ٣ييخٝل َعاٚي١ امل١ٓٗ  ٚإط٬م شا٥ع٠ ٚط١ٝٓ ن 

 

َالالٔ امل٪نالالس إٔ املػالال٪ٚي١ٝ  صببليناٌ: بببد أ. ميببى أبببوكنببا عكَّ

نڀطٜكالال١ يالالسعِ  0161ٜالال١ ض٩يف ا٫شحُاعٝالال١ أٜهٶالالا أخالالصد ظٝالالعٶا  

 ايكڀاع ايرايز ٚ فٝع ايحٛظٝه ب٘. 

ت  -يٮغه -إ٫ أْين أض٣ إٔ قػِ املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ 

ملا ضلحاش٘ ادحُع  ٚيف نرو َٔ ا٭ظٝإ ٜهٕٛ  خ إزاض٠  ٜطمٳ

ٚشالٛز  فهالًڄا عالٔ   َالٔ شيالو     افٝكالةػ ايكػالِ شالع٤ٶ     َسٜط ايحػٜٛل

شحُاعٝال١ يالسِٜٗ ا٭زٚاد   أقػالاّ املػال٪ٚي١ٝ ا٫   ٜطٟق١ً فكو َالٔ َالس  
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جهالٜٛٔ خڀال١ ظكٝكٝال١ جالسعِ     يف ٚايعًِ ٚايع٬قاد ايت جػالاعسِٖ  

اظحٝاشاد ادحُع ٚايٛطٔ ٚاية١٦ٝ. ٚنروٶا َا ْػالُع عالٔ َةالازضاد    

 قعٝف١.  يف  اعًٔ ٫ ْٳط٣ َٓٗا إ٫ قٛض٠ أٚ خ ٶجٴ

ٚنعه   جعاْٞ َ٪غػاد ايكڀاع ايرايز َٔ ق١ً ايسعِ املايٞ

ٚعسّ اٖحُاّ ايؿطناد بٗالِ خالاضط زعالِ بعالض       َػح٣ٛ املٛظفني

املؿاضٜع شاد ا٭ذالط. ٚامل٪غػالاد اخلوٜال١ ذلحاشال١ خلال اد ايكڀالاع       

نُالا  حالاط يًالسعِ ايهالايف يحٓفٝالص َؿالاضٜعٗا.         اخلام اٱزاضٜال١ 

ٕٻ  َعظالِ ايالسعِ املالايٞ ٜالصٖت يعالس٠ َ٪غػالاد خوٜال١ نالالةو٠         حالو أ

١ َالالالٔ سعَٛالالالامليًُةالالالازضاد حالالالو  اؾالالالسٜسٶ اَٚعطٚفالالال١ فٝػالالالةت ْككٶالالال 

 .أٚ َةازضاد زعِ ايع٬ط ايٓفػٞ   َةازضاد اية١٦ٝ  ايٛشٗا٤ اَرًڄا

َعظِ ايؿطناد اٖحُخ بايحسضٜت ٚايح ٌٖٝ  ٚايهرو فؿالٌ  

٭ْ٘ ت ٜسعِ املؿالاضٜع بڀالطم جهاًَٝال١ َالٔ بٓالا٤ اي ْالاَض        ؛يف شيو

ٝٽالال    ذالالِ ايعُالالٌ َعٗالالِ     ا خالال٬ٍ ايحالالسضٜت املٓاغالالت  ٚزعالالِ ايڀًةالال١ َاي

 ٱصلاز ايٛظا٥ه.    

 اَض ادحُعٝالالال١ ايٓاشعالالال١ جحهالالالٕٛ َالالالٔ غًػالالال١ً َةالالالازضاد   ايالالال

جحعالالالإٚ حلالالالٌ َؿالالاله١ً َعٝٓالالال١ َالالالٔ رلحًالالاله ا٭ٚشالالال٘  ٚيف َعظالالالِ     

ظالٌ املؿاله١ً ةالٌ    يف ا٭ظٝإ ٜحِ زعِ شع٤ فكو ٚجفؿالٌ املةالازض٠   

 شصضٟ. 

نصيو فإ جهًف١ اي اَض اجلٝس٠ نالةو٠  ٚعٓالسَا ٜهالٕٛ    

ٔ ايكڀالالالاع َالالا بالالالني ايؿالالطناد َالالال   ا٫ زلالالس جعاْٚٶالالال  ااهلالالسف إع٬َٝٽالالال 

ُٶالال ٗا ايالالةعض  ٚبٓالالا٤ ؾالالطاناد َالالع بعهالالْ٘فػالال  ايالالسعِ ايؿالالةاث زع

 .  اَحهاًَڄ اظكٝكٝٽ
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بالالس  ٬فالالا إٔ جالالٓصػ بالالطاَض املػال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١  إشا أضزْالا ظكڋالال 

إٔ زلالاح َةازضاجٗالا ٜػالِٗ     َِٔ فكًٗا َالٔ إزاض٠ ايحػالٜٛل اَالع ايعًال    

ظػالالت اظحٝاشالالاد  ٢بٓالالا٤ اي اْالالس   ٚ سٜالالس أٚيٜٛالالاد ايعُالالٌ عًالاليف 

ٚعٔ ططٜل ظكط ايسضاغالاد ايالت متالخ بالٛظاضاد       حُع احملٝواد

ايحدڀالالالالٝو ٚايؿالالالال٪ٕٚ ا٫شحُاعٝالالالال١ ٚامل٪غػالالالالاد املعٓٝالالالال١ بايكڀالالالالاع   

يحهالالٜٛٔ َةالالازضاد   اخلالالوٟ اَرالالٌ َ٪غػالال١ املًالالو خايالالس ٚاجلُالالٝػ 

غؼ قعٝع١ َٚحها١ًَ.  طةعٶا بعض ايؿطناد َرالٌ  أ ٢َة١ٝٓ عً

زٟ ملالا نالإ   يهٔ يٛ نإ شيالو ايعالا    غابو عًُخ بطاَض ممحاظ٠

 ٖٛ عًٝ٘.  ظاٍ ايكڀاع ايرايز ع٢ً َا

و ايٓظط٠ يكػالِ  ٝجايف غُٗخ أ 0161أخوٶا؛ أجكٛض إٔ ض١ٜ٩ 

املػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١ ٚٚنالالع بعالالض املعالالاٜو يالال٘  ٚيهالالٔ ايٛنالالع       

 ا٫قحكازٟ قس ٫ ٜػُػ بايحاٝو ايؿُٛيٞ ايصٟ سلحاش٘.
 

 :املداخالت 

 :املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ يةعض ايةٓٛى 

ُٸالالز. خايالالس ايطزٜعالالإ إىل أْالال٘ ٚظحالال٢ ٫ ْٴ أؾالالاض  ِ ْٚظًالالِ بعالالض ع

ايةٓٛى  ف ؾو إىل إٔ ايةٓو ا٭ًٖٞ ي٘ ضٜازجال٘ يف بالطاَض املػال٪ٚي١ٝ    

ِ ا٭غالالالط املٓحصالالال١ ٚجكالالالسِٜ ايكالالالطٚو    عٵالالالا٫شحُاعٝالالال١ َالالالٔ خالالال٬ٍ زٳ  

 ىل بطْاَض أٖايٝٓا ايصٟ ٜٓفصٙ ايةٓو. إيًػٝساد  إناف١ 

ا٭ڂغالط املٓحصال١    فاْ٘ ٜػحٗسف يف بطاَض  ظػت ْؿطاد ايةٓو

 هلالالالٔ  ٚايكالالالطٚو ايحالالالسضٜت جكالالالسِٜ بٗالالالسف غالالالٝس٠ أيالالاله 711سلالالالٛ 

يف  ٜٚكالالتټ بالال٘ ٜكالالّٛ َالالا زلالالاح يهالالُإ َٓحصالالاجٗٔ جػالالٜٛل ٚنالالصيو

ايح١ُٝٓ املػحسا١َ. اجفل َع٘ يف شيو ز. ٜٛغه احلعِٜ  ٚأناف إٔ 
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ٖصا نإ يف املانٞ ظُٝٓا ناْالخ ظكال١ احملفالٛظ ظكال١ ٚاظْال١       

ٝټالالال ٚإعالالالاز٠ اهلٝهًالالال١؛ نالالالعه ٖالالالصا  ط ظكالالالل املًهٝالالال١أَالالالا بعالالالس جا

 احلهٛض.

ٔٿ ز. اٝس ايؿالاصلٞ إٔ جكالسِٜ ايكالطٚو ٫ ٜالسخٌ      بُٝٓا يف ظ

نُٔ بطْالاَض املػال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝال١. ٜٚالط٣ ز. خايالس ايطزٜعالإ أْٗالا        

 اّ جالسضٜةٶ قطٚو قالاو٠ زٕٚ أضبالاح  يهالٔ ٫ ْٓػال٢ إٔ ايةٓالو ٜكالسٿ      

 أِٖ َٔ ايكطٚو. - ضأٜٞيف  -ُٖٚا  ا ٚجػٜٛكڄ

فالالا٤ طٝةالال١ ٚنُالالا شنالالط ز. ٜٛغالاله  إٔ بٓالالو َرالالٌ      ٚجالالط٣ ز. ٚ

ٌٻاغ ّ ضٚاجالت نالٌ َالٛظفني َٚهافال د نالٌ ايڀايةالاد       كالسٿ ٜٴ َةا ظ

ٟٻٚايڀًةالالالال١ يف اجلاَعالالالال١  ٚت ٜكالالالالسٿ  يًصاَعالالالال١  ٫ٚ ياالالالالو  ٤ؾالالالالٞ ّ أ

  اجلاَع١ ظػت عًُٞ.

 :زٚض ايكڀاع اخلام يف َٛاش١ٗ املؿه٬د ا٫شحُاع١ٝ 

ع اخلالام ايعُالٌ   شٖةخ أ. فا٥ع٠ ايعصالطٚف إىل إٔ عًال٢ ايكڀالا   

اجلٗالالاد املعٓٝالال١ ملٛاشٗالال١ عالالسز َالالٔ    يف ًالال١ غالالٜٛٶا َالالع احلهَٛالال١ ممرٻ 

املؿالالانٌ ا٫شحُاعٝالال١ ايهالالرو٠ ٚايؿالالا٥ه١ ايالالت جالال٪ذٿط بؿالالهٌ أٚ  

بالالال خط يف دلطٜالالالاد احلٝالالالا٠ ا٫قحكالالالاز١ٜ ٚايحُٜٓٛالالال١ يف املًُهالالال١       

ٚذلاٚيالال١ إصلالالاز ظًالالٍٛ هلالالا  َٚالالٔ أُٖٗالالا: اغالالحعساس فالالطم عُالالٌ      

د ايةڀايال١  ٚزعالِ َطانالع ايةعالٛس     شسٜس٠ يًؿةاث خلفض َعالس٫ 

املػالالالاعس٠ يف ظالالالٌ َؿالالاله١ً اٱغالالالهإ  ٚإقاَالالال١     ٚٚايسضاغالالالاد  

املؿالاضٜع ايحُٜٓٛالال١  ٚاملػالالا١ُٖ يف رلحًالاله ا٭ْؿالالڀ١ ايالالت جػالالِٗ يف  

اغالالالحسا١َ ايحُٓٝالالال١ ادحُعٝالالال١. ٚنالالالصيو ْهالالالٝه إقاَالالال١ احلُالالال٬د    

ايحركٝفٝالال١ ٚايحٛعٝالال١ ملهافعالال١ ايحًالالٛس بهافالال١ أؾالالهاي٘ يف اجلالالع٤   

 ػ٪ٚي١ٝ ياٙ اية١٦ٝ.اخلام بامل
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 ِّعاد يًكڀاع اخلام ٭زا٤ زٚضٙ ا٫شحُاعٞ:ذلف 

  ٕ َالالا ٖالالٞ احملفالالعاد ايالالت ميهالالٔ      : جػالالا٤ٍ ز. خايالالس ايطزٜعالالا

جكالالالالسميٗا يًكڀالالالالاع اخلالالالالام يهالالالالٞ ٜهالالالالڀًع  ُٗالالالال١ املػالالالال٪ٚي١ٝ       

 ا٫شحُاع١ٝال  

ٖالالالصا ايحػالالالا٩ٍ  ٔعًكالالالخ أ. فالالالا٥ع٠ ايعصالالالطٚف بالالال ٕ اٱشابالالال١ عالالال 

طم ٭ُٖٝال١ زٚض احلهَٛال١ يف   بس َٔ ايحڀ أٚهلُا: ٫ ؛جٓكػِ يؿكني

يكٝاّ بسٚضٖا امل ٍَٛ َٓٗالا يف  باَػاعس٠ ؾطناد ايكڀاع اخلام 

 املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ بحعكٝل َا ًٜٞ:

 إعڀا٥ٗا ا٭ٚي١ٜٛ يف املٓاقكاد احله١َٝٛ.    -

 Sociallyا غالالحرُاض املػالال٪ٍٚ اشحُاعٝٽالال عالالطف با٫جڀةٝالالل َالالا ٜٴ  -

Responsible Investing (SRI) ٚي١ٝ   جبعالالالالٌ املػالالالال٪

َالالٔ َٓظَٛالال١ اخحٝالالاض ا٫غالالحرُاضاد  ٚجكالالسِٜ    اا٫شحُاعٝالال١ شالالع٤ٶ

 جػ٬ٝٗد قا١ْْٝٛ ٚإزاض١ٜ يًؿطناد املًحع١َ بحًو املعاٜو.

جكسِٜ احلٛافع ايحؿالصٝع١ٝ يًؿالطناد ٚامل٪غػالاد ايطا٥الس٠ يف      -

  كٝل املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ بسافع شاجٞ.

يحصاض١ٜ ٚايسٚض ٗٛ عٔ عسّ إحفاٍ أ١ُٖٝ اياطف افأَا ايؿل ايراْٞ 

ع ٚ فٝالالع ايكڀالالاع اخلالالام فڃالالٚايالالصٟ َالالٔ ؾالال ْ٘ زٳ  املالال ٍَٛ َٓٗالالا

يًُػالالا١ُٖ بالالسٚض بالالاضظ يف املػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١ َالالٔ خالال٬ٍ َالالا    

:ًٜٞ 

ٔٿ - ٗٿ     ايعٌُ ع٢ً غ ٚٳجٴػال ٌ متهالني ايكڀالاع   ا٭ْظُال١ ايالت جػالاعس 

 اخلام َٔ ايكٝاّ  ػ٪ٚيٝاج٘ ا٫شحُاع١ٝ.

 قا٥ُال١ ا٭ٚيٜٛالاد يف ايؿالطناد    ٌ املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝال١ يف عٵشٳ -

 ٚامل٪غػاد اخلاق١.
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ط ذكافالال١ املػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١ يف ايكڀالالاع اخلالالام باقاَالال١    ؿٵالالْٳ -

 ايٓسٚاد ٚاحملانطاد ٚناف١ ايٛغا٥ٌ.

 يف ٖصا اداٍ. ز٠ڄٜاجكسِٜ شا٥ع٠ غ١ٜٛٓ ٭نرط امل٪غػاد ض -

اييٜٚالالض اٱع٬َالالٞ اي٥٬الالل يًؿالالطناد ايالالت قڀعالالخ ؾالالٛطڄا يف      -

 ا ا٫شحُاع١ٝ.َػاُٖحٗ

ع عفِّالالا ٜٴَالالٔ شاْةٗالالا شٖةالالخ ز. اجلالالاظٟ ايؿالالةٝهٞ إىل إٔ ممډالال    

 :َا ًٜٞ ايكڀاع اخلام ي٬نڀ٬ع  ١ُٗ املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ

ٓٳظُال١ يًؿالطان١ بٝٓال٘ ٚبالني        0 َٴ   ٚشٛز جؿالطٜعاد ٚقالٛاْني ٚانالع١ 

 ايسٚي١.

ع ٚجالسعِ ايحٓافػال١ٝ   ؿالصٿ   ٚشٛز آيٝاد  فٝع١ٜ َالٔ قٹةالٌ ايسٚيال١ جٴ   0

 اع١ٝ املػ٪ٚي١.ا٫شحُ

  جػ٬ٝٗد ٚأٚيٜٛاد يف اٱشطا٤اد احله١َٝٛ يف جةين املؿالاضٜع  6

 ٚجطغ١ٝ املٓاقكاد.

   ختفٝه يف املحڀًةاد ايهطٜة١ٝ.1

   زعِ إع٬َٞ ٚدلحُعٞ.1

أيٝؼ َالٔ املفالطٚو    :يف ٖصا ايػٝام جػا٤ٍ أ. ذلُس ايسْسْٞ

إٔ جهٕٛ ب٬ جكٓني ٫ٚ جؿصٝع  جهٕٛ َٔ عطفالإ ضشالٌ ا٭عُالاٍ    

هْٛالال٘ ايكالال٠ٛ ياياالالين ٚاملكحالالسض ٱعالالاز٠ شالالع٤ َالالٔ َػالالا١ُٖ ادحُالالع  ٚ

   ٘ ُٻالخ ذطٚجال ْٳ ختالسّ   ١ٚجهالٕٛ َػالا١ُٖ شاَعال     خلإ ...ايؿطا١ٝ٥ ايالت 

عًكالالخ ز. اجلالالاظٟ ايؿالالةٝهٞ ب ْالال٘ ٫  الَالالٔ ادحُالالع انالالةوٶ اقڀاعٶالال

ٕٳ يف عكالالط ايحكالالٓني ٚامل غػالال١.  جحفالالل َالالع ض٩ٜالال١ أ. ذلُالالس  فالالٓعٔ اٯ

ّٳنالالصيو فالالإ َفٗالالّٛ املػالال٪ٚي١ٝ ا أٚغالالع َالالٔ دلالالطز  ٫شحُاعٝالال١ ايٝالالٛ

 عڀاٜا اي  ٚاٱظػإ َٔ ا٭حٓٝا٤ ٚضشاٍ ا٭عُاٍ.  
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 :ؾط يكٝاؽ َػاُٖاد ايؿطناد ا٫شحُاع١ٝ٪َ 

فٗالّٛ املػال٪ٚي١ٝ   مل ااْحكايڄٖٓاى أٚنعخ أ. بػ١ُ ايحٛصلطٟ إٔ 

ا٫شحُاعٝالالالال١ َالالالالٔ اٱطالالالالاض ايهالالالالٝل املالالالالطجةو با٭عُالالالالاٍ اخلوٜالالالال١        

  خالالالالالص يف ا٫عحةالالالالالاض عٝالالالالالعٳ   إىل أفالالالالالل أضظالالالالالت philanthropicٜا

ڀالو ايؿالطن١   ٜٚعهالؼ خٴ   ا٭ططاف شاد ايع٬ق١ َع ايؿطناد

اٱغالالياجٝص١ٝ ايالالت جحةٓالال٢ ٖالالصا املفٗالالّٛ  ٚجالال٪َٔ إٔ جڀةٝكٗالالا هلالالصا      

    ٛ  - املفّٗٛ غٝٓعهؼ إصلابٶا ع٢ً أزا٥ٗا املالايٞ ٚحالو املالايٞ  ٖٚال

َٔ أِٖ ايحڀالٛضاد ايالت طالطأد عًال٢ َفٗالّٛ املػال٪ٚي١ٝ        - يف ضأٜٞ

 ١ خ٬ٍ ايػٓٛاد ا٭خو٠.ا٫شحُاعٝ

ِپ     ٜحعًالل  فٗالّٛ املػال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝال١      ٜةكال٢ َٛنالٛع آخالط َٗال

  indexٖالالالٛ قالالالعٛب١ ايكٝالالالاؽ ٚاحلاشالالال١ إىل إصلالالالاز َ٪ؾالالالط عًُالالالٞ ا

  ظػالالالت َالالالس٣  rankingػالالالحدسّ يكٝالالالاؽ ٚجطجٝالالالت ايؿالالالطناد ا  ٜٴ

 ا٫شحُاع١ٝ. ايف  كٝل َػ٪ٚيٝحٗ اإغٗاَٗ

  ٚ أنالافخ؛ إْٓالا   اجفكخ ز. اجلاظٟ ايؿةٝهٞ َع ٖالصا ايڀالطح  

نًُالالا خڀْٛالالا خڀالالٛاد جكُٝٝٝالال١  هُٝٝالال١ جٓافػالال١ٝ َسضٚغالال١ يف    

ا بالالطاَض َحُٝالالع٠ فاعًالالال١ يف   َٛنالالٛع املػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١  نالالالُٓٻ   

 املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ يف ب٬زْا.

 شٛاْت ١َُٗ يًُػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ يًكڀاع اخلام:

ٜالالط٣ أ. فٗالالس ايكاغالالِ إٔ احلالالل ايٛاشالالت ٚميهالالٔ قٝاغالال٘ ٜٚكالالع  

ناد سلالالٛ ادحُالالع ٚاحلهَٛالال١ ٖالالٛ قالالسق١ املالالاٍ ٖٚالالٞ  عًالال٢ ايؿالالط

يف  ايعنا٠  ٚاحله١َٛ جٛشٗ٘ سلٛ َكاضف٘ ايؿطع١ٝ ايت جكالتټ 

 قًت املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ.
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ُٻ أَا شٛاْت املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ ا٭خط٣  ف عحكالسٴ  ٗالا  إٔ أٖ

 ٜحًدل فُٝا ًٜٞ:

 . عسّ إْحاط أٚ بٝع أٚ جطٜٚض غًع أٚ خسَاد ناض٠.0

 خاٍ عازاد غ١٦ٝ.زإ. عسّ 0

 . ا٫نحفا٤ بٗٛاَـ أضباح َعكٛي١.6

 . جٛظٝه املٛاطٓني ٚجسضٜةِٗ ٚمتهِٝٓٗ.1

  ايطؾالالال٠ٛ :َرالالالٌ  . عالالالسّ مماضغالالال١ أٟ جكالالالطفاد جفػالالالس ادحُالالالع 1

 خل.. إٚاياـ..

 ١َ.كسٻ. شٛز٠ املٓحض ٚاخلس١َ املڂ3

 . ا٫يحعاّ با٭ْظ١ُ املحةع١ ٚعسّ رلايفحٗا.1

 ا٫ظحهاض.. املٓافػ١ ايعازي١ ٚعسّ 7

ٚأٟ شٗالالٛز أخالالط٣ خلسَالال١ ادحُالالع جكالالّٛ بٗالالا ايؿالالطناد يف       

 ايكڀاع اخلام  فٗٞ إناف١ ٚظٜاز٠.

يف ٖالالصا ايػالالٝام شنالالط ز. خايالالس ايطزٜعالالإ إٔ أ. فٗالالس ٜالالط٣ إٔ     

أ٫   ايعنا٠ ايت ٜسفعٗا ايكڀاع اخلالام ٖالٞ َػال٪ٚي١ٝ اشحُاعٝال١    

ُهالالٔ إٔ ٜالالسفع شيالالو ايؿالالطناد يٲظصالالاّ عالالٔ جكالالسِٜ َؿالالاضٜع      ٜٴ

 ٔ املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝالجسخٌ نُ

عًالل أ. فٗالس ايكاغالالِ؛ بايح نٝالس أْالالا ٫ أض٣ ايعنالا٠ َػالال٪ٚي١ٝ     

ٌٴ  ٚيهالٔ ٫    َٚالٔ بعالسٴ   اشحُاع١ٝ فكو  فٗٞ ٚاشت ؾطعٞ َٔ قةال

بالٌ صلالت    ؛أض٣ َڀاية١ ايؿطناد بحةين بطاَض اشحُاع١ٝ ن ٚي١ٜٛ

 عًٝٗا ايكٝالاّ ب زٚاضٖالا ايط٥ٝػال١ ٚفالل َػال٪ٚي١ٝ اشحُاعٝال١  ٚنالروٷ       

َٴَٔ ايؿطنا  َٔ أَر١ً شيو ايحككو:ٚ  ط٠ يف ٖصا اجلاْتككٸد 

 بٝع َٓحصاد َكًس٠. -
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ٛٿ -  ا.م نصبٶاٱع٬ْاد ايت جػ

 ٥حُإ.ايفٛا٥س ايفًه١ٝ يةڀاقاد ا٫ -

 ا.بٝع ايهحت ٚاملڀةٛعاد املد١ً أخ٬قٝٽٶ -

 جعٜٚط جٛاضٜذ ْٗا١ٜ ايك٬ظ١ٝ. -

 ايح٬عت يف ايكٛا٥ِ املاي١ٝ. -

 أنٌ ظكٛم اياو. -

 ايح٬عت بؿٗازاد املٓؿ . -

 يحاڀ١ٝ املدايفاد. ٣زفع ايطؾاٚ -

 جعٜٚط جٛاضٜذ اْحٗا٤ ايك٬ظ١ٝ. -

 جكسِٜ ايؿٝؿ١ يف املڀاعِ. -

ٚيٮغالالاله فالالالإ بعالالالض ايؿالالالطناد جحةٓالالال٢ بالالالطاَض املػالالال٪ٚي١ٝ      

ا٫شحُاعٝالال١  ٚجالالصض بٗالالصٙ ايالال اَض ايطَالالاز يف ايعٝالالٕٛ  يف ظالالني أْٗالالا  

 ادحُع.ط٠ يف ٚاشةاجٗا ا٭ق١ًٝ ياٙ ككٿَٴ

جػا٤ٍ أٜهٶالا ز. خايالس ايطزٜعالإ؛ ن ْالو جكاليح ٚنالع ؾالطٚل        

أ٫ ميهٔ إٔ ٜهالٕٛ يف    جكسِٜ بطاَض َػ٪ٚي١ٝ اشحُاع١ٝ ٔ ٜٛزټملځ

خس١َ ادحُعال َٔ شاْة٘ ٜالط٣ أ. فٗالس ايكاغالِ     شيو  صِٝ ملٔ ٜٛزټ

إٔ املػالالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالالال١ ا٭ٚىل يًؿالالالالطناد جهُالالالالٔ يف قٝالالالالاّ     

١  ٚفالالل إطالالاض أخ٬قالالٞ ٚدلحُعالالٞ    ايؿالالطناد  ٗاَٗالالا ا٭غاغالالٝ 

ٚقاْْٛٝالالال١   ٚجهالالالٕٛ املڀايةالالال١ ا٭ٚىل يًؿالالالطناد بحصٜٛالالالس عًُالالالٗا    

يى يًُصحُالالع ذلانُالال١ ايؿالالطناد يف ٚأخ٬قٝالال١ مماضغالالاجٗا  ٜٚٴالال

 فعاي١ٝ َةازضاجٗا ا٫شحُاع١ٝ ا٭خط٣.

 :املؿاضن١ يف املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ يف اياطث 

ع ٕ زافالالالالإنُالالالالا جػالالالالا٤ٍ ز. ظٜالالالالاز ايالالالالسضٜؼ؛ ٜكالالالالٍٛ ايالالالالةعض     

ايؿالالالالالالطناد ايهالالالالالال ٣ يف اياالالالالالالطث يًُؿالالالالالالاضن١ يف املػالالالالالال٪ٚي١ٝ   

ث َٔ ايهطا٥ت  فُا زقال١ ٖالصا ا٫جٗالاّال ٖٚالٌ     ا٫شحُاع١ٝ ٖٛ ايحٗطټ
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ميهالالالٔ إٔ جالالالعزاز َػالالالاُٖاد ايكڀالالالاع اخلالالالام عٓالالالسْا يف بالالالطاَض    

 جفعٌٝ بطْاَض ايهطٜة١ال املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ بعس إٔ  ٻ

ٔ أشالالاث أ. ذلُالالس ايسْالالسْٞ بالالال ٕ ٖٓالالاى ْؿالالاطاد ختكالالِ َالالال      

ايهالالطا٥ت ٚيهالالالٔ يٝػالالخ نًالالالٗا  ٖٓالالالاى ج عالالاد ٫ ختكالالالِ َالالالٔ    

ػالالالحدسّ يًسعاٜالالال١ ٚشالالالع٤ َالالالٔ ايحػالالالٜٛل. َٚالالالٔ َالالالع أْٗالالالا جٴ ايهالالالطا٥ت

امل٬ظالالال  إٔ ايح عالالالاد ايهالالالد١ُ ٚحايةٗالالالا أٚقالالالاف يًصاَعالالالاد أٚ       

ٖصا ايٓٛع ٫ ٜٛشس   ل ٭ةاس َطو َعنيدكٻيًُػحؿفٝاد أٚ جٴ

 يسٜٓا.

 اٙ ادحُع:عسّ ٚنٛح ايسٚض ايفعًٞ يًكڀاع اخلام ي 

أٚنالالعخ أ. فالالا٥ع٠ ايعصالالطٚف أْٗالالا جعحكالالس أْالال٘ بػالالةت حٝالالاث        

ٌٿ         َفّٗٛ ٚانالػ َٚحفالل عًٝال٘ يًُػال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝال١ يالسٜٓا  ٚيف ظال

عسّ ٚشالٛز أْظُال١ ٚانالع١ أٚ ٥٫عال١ َػالحك١ً جكالّٛ بالايحعطٜه عٓٗالا         

يف ايكڀاع اخلالام ٚجٛنالٝػ َالا ٖالٛ ظصالِ املؿالاضن١ املحٛقعال١ َٓال٘         

ةاب١ٝ عٔ ايسٚض ايصٟ َٔ املفالطٚو إٔ  ظاز َٔ خًل قٛض٠ ن ؛اٜٽغٓٛ

 ؛جكالالّٛ بالال٘ َ٪غػالالاد ايكڀالالاع اخلالالام يف املًُهالال١ يالالاٙ ادحُالالع       

فٗٓاى َ٪غػاد خاق١ جٓظط يصيو َٔ خ٬ٍ  كٝل ْػت غعٛز٠ 

َٳالال  ٜظالالٔ إٔ املػالال٪ٚي١ٝ ادحُعٝالال١ ٖالالٞ َالالٔ َٗالالاّ    ٔٵَطجفعالال١  ٖٚٓالالاى 

ٌٷ فاٱزاض٠ فكالالو يف ايؿالالطناد ٚيالالٝؼ ملٛظ   َٚالالٔ  .يف شيالالو ٝٗالالا زخالال

َٳشاْت آ َٹال     خط  ٖٓاى  ٔ َٓڀًالل إٔ  ٔ ٜٓظط هلالا َالٔ ضشالاٍ ا٭عُالاٍ 

ُټ ًالالالِٗ يًُدالالالاطط ا٫غالالالحرُاض١ٜ ب ْٛاعٗالالالا عالالالٔ جٛظٝالالاله أَالالالٛاهلِ       

 ل املڀًالٛثٳ َٚسخطاجِٗ اخلاق١ يف املؿطٚعاد ا٫غحرُاض١ٜ قالس ظكډال  

ٛٳ  َٓالال٘ َالالٔ ع َفٗالالّٛ ٚانالالػ نٵالالاملػالال٪ٚي١ٝ ادحُعٝالال١؛ يالالصيو ْٛقالالٞ ب

ٔٿ   يكڀاع اخلاميًُػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ امل َٛي١ َٔ ا ا٭ْظُال١   ٚغال
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ٚٳ ِ جًالالو املػالال٪ٚي١ٝ يالالس٣  ٓظِّز ٚجٴالالعالالسٿع ايًالالٛا٥ػ ايحعطٜفٝالال١ ايالالت جٴ نٵالالٚ

ع ظالالس أزْال٢ يحًالالو  نٵال ؾالطناد َٚ٪غػالاد ايكڀالالاع اخلالام  انٛٳ   

 املػا١ُٖ َطجةو بسخٌ ايؿطن١ ايػٟٓٛ .

    آيٝالالاد ٚأْظُالال١ جهالالُٔ َػالالا١ُٖ ايكڀالالاع اخلالالام يف بالالطاَض

 املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ:

ٕٻشنط ز. اٝ يف  انالةوٶ  آٖالاى خًڀڄال   س ايؿاصلٞ؛ ٫ظظخ أ

 ادحُع ظٍٛ فِٗ َكڀًػ املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ َٚاعاٙ.

ٖالالالٞ َػالالال٪ٚي١ٝ   ٚاملػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالال١ يف ايكڀالالالاع اخلالالالام  

٘ ٖالصا ايكڀالاع ٜٚػالحفٝس َالٔ     فٝال أخ٬ق١ٝ يالاٙ ادحُالع ايالصٟ ٜعُالٌ     

 خواج٘.

ٕ عاٍ زٜٚالال يهالالٔ جفاعالالٌ ايكڀالالاع اخلالالام َالالع ٖالالصا املفٗالالّٛ ٫   

املالال ٍَٛ  عًالال٢ ايالالطحِ َالالٔ ايالال اَض ايحٛعٜٛالال١ ايالالت جةالالصهلا اياالالطف         

بال٘. فُالٔ احلالٛافع املػالحدس١َ يحفعٝالٌ َؿالاضن١        ايحصاض١ٜ يًحعطٜاله 

ايكڀالالاع اخلالالام ٖالالٛ اعحةاضٖالالا َالالٔ ؾالالطٚل ايالالسخٍٛ يف املٓاقكالالاد   

احلهَٛٝالالال١  أٟ جعحالالال  َالالالٔ ْكالالالال ايحفهالالالٌٝ ييغالالال١ٝ املٓاقكالالالاد   

ٌ ٖصا املحڀًالت. نُالا   احله١َٝٛ. ٚيهٔ ٖٓاى إؾهاي١ٝ يف جفعٝ

إٔ بعالالالالالض ايؿالالالالالطناد ٫ جعحُالالالالالس يف عًُالالالالالٗا عًالالالالال٢ املٓاقكالالالالالاد     

ِٻاحله١َٝٛ ٚ َٴ    َٔ ذٳ ّ هلالا  ًالعڇ ٫ ٜعٓٝٗا ٖصا ا٭َالط  ٫ٚ ٜٛشالس ْظالاّ 

ٚيالالالصيو جهالالالٕٛ َػالالالاُٖحٗا يف املػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالال١  ؛يًُػالالالا١ُٖ

 ذلسٚز٠.

بالالالس َالالالالٔ ٚشالالالٛز آيٝالالالاد ٚأْظُالالالال١ جهالالالُٔ َػالالالالا١ُٖ      يالالالصيو ٫ 

يف بالالالالالالالطاَض  أنرالالالالالالالط فاعًٝالالالالالالال١ڄ  ٚبؿالالالالالالالهٌ  ايكڀالالالالالالالاع اخلالالالالالالالام 

 املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ.
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ل ز. خايس ايطزٜعإ أْ٘ ةهِ شالس٠ املكالڀًػ ااملػال٪ٚي١ٝ    ٚعًډ

يف ايكڀاع  ا٫شحُاع١ٝ  يف دلحُعٓا  فٌٗ ٜٴعحكس إٔ املكڀًػ ؾا٥عٷ

ِ    اخلام أّ أْٓالا ةاشال١ حلُال٬د     ؛ٚأِْٗ ٜهعْٛ٘ نالُٔ أٚيٜٛالاجٗ

 :. اٝالالالس ايؿالالالاصلٞإع٬َٝالال١ يًيٜٚالالالض يًُكالالالڀًػ ْٚؿالالطٙال أشالالالاث ز  

بالس َالٔ      ٫ٚخحكاض املؿٛاض ٫اعاٍ املؿٛاض طًٜٛڄٜ ٫  ٫ٚ  يٮغه

َٴ  ١َ يًكڀاع اخلام.ًعڇغٔ جؿطٜعاد 

جصنط ز. ٚفا٤ طٝة١ أْال٘ نالإ ٖٓالاى     فُٝا ٜحعًل بايحؿطٜعاد

َٴ  ظٜٓت أبٛ طايت. .ّ َٔ زكسٻَؿطٚع ْظاّ يًُػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ 

   ايكڀالالاع اخلالالام يف   َػالال٪ٚيٝاد ايسٚيالال١ يف جفعٝالالٌ َػالالا١ُٖ

 بطاَض املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ:

يف اعحكاز أ. َڀًالل ايةكُالٞ إٔ َٛنالٛع املػال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝال١      

يالالالٝؼ َالالالٔ ايكڀالالالاع اخلالالالام بالالالٌ ظحالالال٢ َالالالٔ       فٝالالال٘ جككالالالو نالالالةو 

ختًالالل اية٦ٝالال١ ايحؿالالطٜع١ٝ ٚايحڀةٝكٝالال١ ت  إش إْٗالالا  احلهَٛالال١ ْفػالالٗا

 جحٓافؼ ايؿطناد ٚايةٓٛى ع٢ً جكسِٜ خسَاد يًُصحُع. نٞ

ٕٳ  ّٳ  احلهَٛالال١ أقالالةعخ اٯ خالالسَاد  جحكانالال٢ نالالطا٥ت ٚضغالالٛ

ا   َالالالا املالالالاْع يف جكالالالسميٗا جػالالال٬ٝٗد نالالالطٜة١ٝ     ااجلُطنٝالالال١ َرًڄٶالالال 

ّ خالسَاد يًُصحُالع  ٖالصا ا٭َالط غالالٝ٪زٟ إىل     يًؿالطناد ايالت جكالسٿ   

 ذ٬س فٛا٥س:

ٔ ا َٚٝعاْٝحٗالا  احلهَٛال١  ع٢ً ايحدفٝه -0 ٌ  ظٝالز  َال  ايحؿالاٝ

نالال ٕ  ًُصحُالالع؛ي اخلالالسَاد بعالالض جكالالسِٜ َالالٔ  ايحؿالالٝٝس ٚجهًفالال١

 ٕ أٚ   جحعُالالٌ ؾالالطن١ َالالا بٓالالا٤ َػحؿالالف٢ ختككالالٞ يف إظالالس٣ املالالس

ْسٜال١ ملُاضغال١ ايطٜانال١    أأٚ   أٚ زاض يًعصالع٠   َطانع حػٌٝ نڂًال٢ 

 أٚ عٌُ َعاٖس جسضٜت دلا١ْٝ.  يػهإ احلٞ
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َالا  ٖٚالٛ   ادحُالع   يف امسٗالا  إبالطاظ  عًال٢  ايؿالطن١  ٜػاعس -0

ّ  فطاز ادحُالع  أَٔ ايح يه بني ايؿطن١ ٚ اطلًل ْٛعٶ   بؿالهٌ عالا

 ٚبايحايٞ قس ٜعٜس َٔ اٱقةاٍ ع٢ً َٓحصاجٗا. 

اٱعفا٤ َٔ ايطغّٛ ٚايهطا٥ت يًؿالطن١ قالس ٜػالاعسٖا     -6

 يعٜاز٠ أضباظٗا.

َٚالالالٔ أشالالالٌ شيالالالو ٜعُالالالٌ َ٪ؾالالالط باٱَهالالالإ ضبڀالالال٘ َالالالع اغالالالِ      

ز َالالالس٣ فاعًٝحٗالالالا يف  عالالالسٿايؿالالالطن١ املحساٚيالالال١ يف غالالالٛم ا٭غالالالِٗ ٜٴ   

 املحساٚي١. ٜعٌُ َ٪ؾط آخط يًؿطناد حو يف ظنيادحُع  

٘ أٜسد ز. ٚفا٤ طٝة١ شيو ٚخاق١ يٛ نإ ٖٓالاى بايفعالٌ جٛشټال   

ّ فٝٗالالا ايكڀالالالاع  كالالسٿ َالالٔ ايسٚيالال١ يحعسٜالالالس ادالالا٫د ايالالت جطٜالالالس إٔ ٜٴ    

اخلام َؿاضٜع َٔ خ٬ٍ املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ  فعػالت َالا ْالط٣    

عٝعٗالالا جحٛشالال٘ سلالالٛ نالالطث ايفكالالط عٓالالس ايٓػالالا٤ يف      إٔ ٜةالالسٚ يالالٞ  ٚ

 اع١ أٚ َٗٓالال١ َعٝٓالال١ يحهالالٕٛ َكالالسضٳ   جعًالالُٝٗٔ ٚجالالسضٜةٗٔ عًالال٢ قالالٓ   

٘ ايكڀالاع اخلالام سلالٛ َطانالع يًُٖٛةال١      عٝـ هلٔ  فُاشا يالٛ جٛشٻال  

َرًڄالالا أٚ َػحٛقالالفاد ٚعٝالالازاد َٚػحؿالالفٝاد  أٚ َطانالالع أةالالاس  

بؿالهٌ شٝالس     اايڄال ٙ فعٻأعحكالس غالٝهٕٛ زٚضٴ   ؛ٚظػت ظاش١ ايسٚيال١ 

ايحؿالطٜعاد َالٔ ايسٚيال١ ايالت     صلت إٔ جٛشالس   ٤ٚيهٔ قةٌ نٌ ؾٞ

 جٓظِ َرٌ ٖصٙ املؿاضناد َٔ ايكڀاع اخلام.قس جفطو ٚ

 ١َالالالٔ شاْةٗالالالا جعحكالالالس َٗالالالا ايعٝالالالسإ إٔ نالالالعه زٚض املػالالال٪ٚيٝ     

  َا ًٜٞ: ا إىليف ادحُع ايػعٛزٟ ٜطشع أٜهٶٶحُاع١ٝ شالا

بالس َالٔ إعالاز٠ قالٝاححٗا      ايالت ٫  ١نعه ايكٛاْني ٚا٭ْظُال  -

 يحٛانت ٚقحٓا احلايٞ.

 ١َالٔ خال٬ٍ َكالًع   ع ايكٛاْني يحٓظِٝ اي اَض املٓظ١ُ نٵٚٳ -

 ايعنا٠ ٚايسخٌ.
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ع ظالالالس أزْالالال٢ يٮشالالالٛض َالالالٔ خالالال٬ٍ  سٜالالالس املحڀًةالالالاد  نٵالالالٚٳ -

 ا٭غاغ١ٝ يًفطز.

      قالالطا٠٤ يف َػالالاُٖاد ايكڀالالاع اخلالالام يف بالالطاَض املػالال٪ٚي١ٝ

 ا٫شحُاع١ٝ ٚأٚيٜٛاجٗا:

عةالالالالس ا  بالالالالٔ قالالالالا  احلُالالالالٛز إىل إٔ املػالالالال٪ٚي١ٝ      شٖالالالالت ز.

 ع٢ٓ إٔ ايفالطز ٜكالع    ؛٫جٗا املع١ٜٛٓا٫شحُاع١ٝ ج جٞ نعةاض٠ هلا ز٫

 حِ عًٝ٘ زاخٌ دلحُع٘ إٔ ٜهالٕٛ   ١ع٢ً عاجك٘ َػ٪ٚي١ٝ دلحُعٝ

 عٓكطٶا فاعًڄا يف املٓاؾو املحعسز٠ زاخٌ أٟ دلحُع.

ٕ عةالالاض٠ َػالال٪ٚي١ٝ إبٗالالصا اٱٜهالالاح ايةػالالٝو  ميهٓٓالالا ايكالالٍٛ   

بايٛاشت  ط ايفطزٳؿعٹط عٔ ٖاشؼ ظػٞ ٜٴاشحُاع١ٝ ٖٓا ٖٛ أَط ٜعةٿ

 خ٬ٍ جعاٜؿ٘ َٚعاٜؿح٘ َع أبٓا٤ دلحُع٘. ٢ ع٢ً عاجكً٘كځاملڂ

زاخالالٌ  ٠ٚةهالالِ إٔ ا٭قالالٌ يف ايػالالعٞ سلالالٛ املالال٪اظض٠ ٚاملػالالاْس 

ادحُعالالالاد جحالالال ج٢ َالالالٔ ا٭فالالالطاز ابحالالالسا٤ٶ  إ٫ إٔ ايفالالالطز َالالالع ايُٓالالالٛ       

ٛټايػالالهاْٞ املڀالالطز ٚجطاَالالٞ أطالالطاف املالالسٕ  فهالالًڄا عالالٔ جعالالسټ ع ز ٚجٓالال

صٙ ٣ شيالالالالالو إىل ٚشالالالالالٛث ايٓٗالالالالالٛو بٗالالالالالأزٻ ؛ظحٝاشالالالالالاد ادحُعالالالالالادا

املػالال٪ٚيٝاد َالالٔ يالالسٕ َٓظُالالاد َٚٓؿالال د اقحكالالاز١ٜ ٜحعالالحِ عًٝٗالالا      

 ا٭َط املؿاضن١ يف جكسِٜ ايسعِ ٚامل٪اظض٠ يًُصحُع.

فكالالس ؾالالٗس ايعالالات َٓالالص بساٜالال١ ايعكالالس ا٭ٍٚ َالالٔ ا٭يفٝالال١ ايرايرالال١   

َٶالالالالالا َحعاٜالالالالالسٶا  ٛنالالالالالٛع املػالالالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالالالال١ يًُٓؿالالالالال د  اٖحُا

ٝٽ ٘ ا٫قحكاز١ٜ  ٚايت أخصد بٴعسٶا زٚي َالِ  إيعاَالٞ َالع إقالطاض ا٭    ا ؾالة

 املحعس٠ يًُٛاقفاد ايعامل١ٝ يًُػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ هلصٙ املٓؿ د.

إٕ ٖالالصٙ املٓؿالال د يٝػالالخ َ٪غػالالاد خوٜالال١  َٚالالٔ ايڀةٝعالالٞ إٔ  

ٖاشػٗا ا٭ٍٚ ٖٛ  كٝل أن  عا٥س َٔ ايالطبػ يًُػالاُٖني فٝٗالا.    
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بُٝٓالالا اغالالحٛشت ا٭َالالط نالالطٚض٠ جالالصنو جًالالو املٓؿالال د  ػالال٪ٚيٝاجٗا  

ا َالالٔ ٚا٭خ٬قٝالال١  ظحالال٢ ٫ ٜهالالٕٛ  كٝالالل ايالالطبػ عا٥الالسٶٶ ا٫شحُاعٝالال١

ٝٽأَٛض حو َكةٛي١ أخ٬قٝٽ ا  عال٠ٚ٬ عًال٢ شيالو؛ فالإ ايالسٚض      ا أٚ قاْْٛ

ايط٥ٝؼ ايصٟ جًعة٘ املٓؿ د نْٛٗا املكسض ايط٥ٝؼ يًرالط٠ٚ ٚجٛيٝالس   

ا فالالالطم ايعُالالالٌ ضلالالالحِ عًٝٗالالالا ايكٝالالالاّ بٛاشةاجٗالالالا ا٫شحُاعٝالالال١ ٚفكڄٶالالال     

 يًُفاِٖٝ احلسٜر١.

ظٗالالالالالٛض َفٗالالالالالّٛ املػالالالالال٪ٚي١ٝ عًالالالالال٢ ْالالالالالت ؾالالالالالصعخ ٖالالالالالصٙ اجلٛا

خح٬ف ٚشٗالالاد ايٓظالالط يف  ابالال ً٘الاله يف جعطٜفالال ٚإٕ اخحٴ  ا٫شحُاعٝالال١

ٜطاٖالالا  رابالال١ جالالالصنو    ٔ سٜالالس ؾالالهٌ ٖالالصٙ املػالال٪ٚي١ٝ  بالالني َالال      

يًُٓؿ د  ػ٪ٚيٝاجٗا ٚٚاشةاجٗا إظا٤ دلحُعٗالا  ٚآخالطٕٚ ٜالطٕٚ إٔ    

خحٝاضٜالالال١ جكالالالّٛ بٗالالالا اَكحهالالال٢ ٖالالالصٙ املػالالال٪ٚي١ٝ ٫ ٜحصالالالاٚظ َةالالالازضاد 

ملٓؿالال د باضازجٗالالا املٓفالالطز٠ يالالاٙ ادحُالالع  ٚفطٜالالل ذايالالز ٜعح ٖالالا        ا

 ١َ ا٫شحُاع١ٝ ايٛاشة١ ع٢ً املٓؿ د.٤َٔ قٛض امل٬ قٛض٠ڄ

ٕٻ   َالالٔ أٖالالِ ايحعطٜفالالاد ٚأنرطٖالالا    َٚالالٔ ٖٓالالا ْػالالحڀٝع ايكالالٍٛ إ

ؾالالالٝٛعٶا يًُػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالال١ جعطٜالالاله ايةٓالالالو ايالالالسٚيٞ ٚا٫ الالالاز   

املػالحسا١َ  ٚشيالو عًال٢     ٚضٚبٞ ٚدلًالؼ ا٭عُالاٍ ايالسٚيٞ يًحُٓٝال١    ا٭

  ايٓعٛ ايحايٞ:

قالالعاث ايٓؿالالاطاد ايحصاضٜالال١ باملػالالا١ُٖ يف أأْٗالالا ايحالالعاّ  -0

ايحُٓٝالالال١ املػالالالحسا١َ َالالالٔ خالالال٬ٍ ايعُالالالٌ َالالالع َالالالٛظفِٝٗ ٚعالالالا٬٥جِٗ       

ٚادحُع احملًٞ نهٌ  يحعػني َػح٣ٛ َعٝؿال١ ايٓالاؽ ب غالًٛث    

 طلسّ ايحصاض٠ ٚطلسّ ايح١ُٝٓ يف إٓ ٚاظس.

ناد  كحهالالالالاٙ بحهالالالالُني   أْٗالالالالا َفٗالالالالّٛ جكالالالالّٛ ايؿالالالالط    -0

قالالعاث أعحةالالاضاد اشحُاعٝالال١ ٚب٦ٝٝالال١ يف أعُاهلالالا ٚيف جفاعًالالٗا َالالع     ا

 املكا  ع٢ً سلٛ جڀٛعٞ.
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ةالالالٌ َ٪غػالالالاد ا٭عُالالالاٍ   أْٗالالالا ا٫يحالالالعاّ املػالالالحُط َالالالٔ قٹ    -6

ٚاملػالالا١ُٖ يف  كٝالالل ايحُٓٝالال١ ا٫قحكالالاز١ٜ       اف أخ٬قٝٽالالبايحكالالطټ

ًَالالال١ ٚايعُالالالٌ عًالالال٢  ػالالالني ْٛعٝالالال١ ايظالالالطٚف املعٝؿالالال١ٝ يًكالالال٣ٛ ايعا    

 إىل ادحُع احملًٞ ٚادحُع نهٌ. ٚعا٬٥جِٗ  إناف١ڄ

قالالٌ َالالٔ نًُالال١ ٖٚٓالالا ٜحڀًالالت اٱٜهالالاح َالالٔ إٔ املككالالٛز يف ا٭

أٟ ايؿالالالالطناد أٚ   آَؿالالال د  جعالالالالين ٖٓالالالالا ايؿالالالطناد ايحصاضٜالالالال١  

املٓظُاد ايت ْؿاطٗا ا٭قًٞ ٜٓؿس ايطةٝال١  ٖٚالصا أَالط طةٝعالٞ     

ڀحٗا عًال٢  ٫ خ٬ف عًٝ٘ ةهِ إٔ ٖصٙ ايؿطناد قا١ُ٥ يف أْؿال 

 ايعٌُ ايحصاضٟ ايكطف.

ٚأجخ بايح نٝس احلاش١ ادحُعٝال١ َٚالا ٜٓؿالسٙ أفالطاز ادحُالع      

َٔ ٚشٛث جالٛافط ٚاشالت ٚطالين ضلالحِ عًال٢ ٖالصٙ ايؿالطناد ايكٝالاّ         

 ب٘  ٚاملحُرٌ يف زٚضٖا ادحُعٞ ايٛاشت اٱجٝإ ب٘.

ٚاحلالسٜز ٖٓالا عًال٢     - فكس ؾالطعخ ايعسٜالس َالٔ ايؿالطناد    

ٛطٓٝالالال١ يف املًُهالالال١ ايعطبٝالالال١  ايؿالالالطناد اي ٔٚشالالال٘ اخلكالالالٛم عالالال 

يف إْؿا٤ إزاضاد َػحك١ً نالُٔ ٖٝانًالٗا ايحٓظُٝٝال١     - ايػعٛز١ٜ

ُٻأاٱزاضٜال١   ٢ اإزاض٠ املػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١   ٚايالالسٚض عڀالالخ هلالالا َػالال

أٚيڄالالا   ١ايالالط٥ٝؼ هلالالا ٖالالٛ ا٫غحؿالالعاض  فٗالالّٛ املػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال    

فٝال١ ٚزضشال١   ِ يهٝظحٝاشاد ادحُع أخوٶا يف ايحؿطٜع املٓظِّاٚجًة١ٝ 

 ١َ يًُصحُع.اخلس١َ املكسٻ

َالالالال٘ ٖالالالالصٙ ايؿالالالالطناد  َٚالالالالٔ ا٭زٚاض ايط٥ٝػالالالال١ سلالالالالٛ َالالالالا جكسٿ 

 فاْ٘ ٜ جٞ يف أٚيٜٛاد شيو َا ًٜٞ:  يًُصحُع

ايكٝالالالاّ با٭ْؿالالالڀ١ ا٫شحُاعٝالالال١ ايالالالت ختالالالسّ ادحُالالالع يف       -

 ظحٝاشاد َحعسز٠.ا
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املػالالالالا١ُٖ يف جكالالالالسِٜ ايالالالالسعِ املالالالالايٞ ٚاملعٓالالالالٟٛ ٭ْؿالالالالڀ١    -

  ععٝالالاد خوٜالال١    ظٝالالا٤ املالالسْٞ اَطانالالع ا٭  َ٪غػالالاد ادحُالالع   

 َػاعساد َحعسز٠ يٮٖايٞ .

ضعاٜالال١ ا٫ظحفالالا٫د ايٛطٓٝالال١  ٚا٫ظحفالالا٫د ايالالت جكالالّٛ بٗالالا   -

 اجلُعٝاد اخلو١ٜ ملٓحػةٝٗا.

 جكسِٜ ا٫غحؿاضاد ا٫شحُاع١ٝ ٚا٫قحكاز١ٜ يًُصحُع. -

ػالالالالخ اياطفالالالال١ ايحصاضٜالالالال١ ايكالالالالٓاع١ٝ   ٚيف َسٜٓالالالال١ ايطٜالالالالاو أغٻ 

ٖٚالالالٛ  رابالالال١ املطشعٝالالال١    املػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالال١ بايطٜالالالاو دلًالالالؼ

ٖا ايؿالطناد  ا٭ْؿڀ١ َٚؿطٚعاد املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ ايت جحةٓ

ٚامل٪غػالالاد يحُٓٝالال١ ادحُالالع ٚجًةٝالال١ اظحٝاشاجالال٘  ٜٚػالالع٢ إىل ظؿالالس   

ايالالالسعِ ٚاملػالالالاْس٠ يالالال اَض ايحُٓٝالالال١ املػالالالحسا١َ يف َٓڀكالالال١ ايطٜالالالاو   

  ٘ عالالاّ  ٚطلالالحل  خاقالال١ َٚٓالالاطل املًُهالال١ ايعطبٝالال١ ايػالالعٛز١ٜ بٛشالال

قياح ا٭ْؿڀ١ ٚاي اَض ا٫شحُاع١ٝ ايت ٜح٫ٖٛالا ايكڀالاع   اادًؼ ب

ٚٳ ع اخلڀالالالالو امل٪زٜالالالال١ يحعكٝالالالالل أٖالالالالساف ادًالالالالؼ   نٵالالالالاخلالالالالام  ٚ

ٚٳ ع بالالطاَض  فٝالالع املػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١ يالالس٣ ايكڀالالاع  نٵالالٚنالالصيو 

اخلالالام  ٚإصلالالاز َعالالاٜو ٚأْظُالال١ ذلًٝالال١ يحڀةٝالالل جًالالو ايالالال اَض         

ًحكٝالالالاد ٚايٓالالالسٚاد ايالالالالت ختالالالسّ ذكافالالالال١    ٚاملٛافكالالال١ عًالالال٢ جٓظالالالالِٝ امل  

 املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ.

ٜٴالال  ط قٓالالا٠ جعالالإٚ بالالني ايكڀالالاع اخلالالام   ٛفِّٚأقالالةػ ٖالالصا ادًالالؼ 

ٚايكڀاع اخلالوٟ ٚا٫شحُالاعٞ يف جٓفٝالص بالطاَض يًحُٓٝال١ املػالحسا١َ        

 َٚٔ بطاَض ٚأٖساف ادًؼ َا ًٜٞ:

 ا: بطاَض ادًؼ:أٚيڄٶ

٫شحُاعٝالال١ ايالالت  ٚيٜٛالالاد احلاشالالاد ا أايحدڀالالٝو يحعسٜالالس   -

 جحڀًت إغٗاّ ايكڀاع اخلام.
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طم يحعسٜالس آيٝالاد جٓفٝالص جًالو اخلڀالو      جؿهٌٝ جلإ ٚفٹال  -

 بايحعإٚ َع ايكڀاع اخلام.

ط عالٔ ا٫ْحُالا٤   ايالت جعةٿال   ١ط ذكافال١ املػال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝال   ؿٵْٳ -

 ٚاملٛاط١ٓ نػًٛى َٔ ايؿطناد يف ادحُع.

ايينٝالالالالالع عًالالالالال٢ زٚض ختڀٝڀالالالالالٞ ٚجكالالالالالُُٝٞ ٚجٓفٝالالالالالصٟ    -

 .٘ا يٓظاّ ادًؼ ٚيٛا٥عُػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ  ٚشيو ٚفكڄٶيً

ٝٶٶ  ٖساف ادًؼ:أا: ذاْ

قالالياح ا٭ْؿالالڀ١ ٚايالال اَض ا٫شحُاعٝالال١ ايالالت ٜح٫ٖٛالالا ايكڀالالاع   ا -0

 اخلام.

 اخلڀو ٚايسضاغاد املحعًك١ ب ٖساف ادًؼ. -0

 بطاَض  فٝع املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ يس٣ ايكڀاع اخلام. -6

 د ٚايٓسٚاد ايت ختسّ املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ.جٓظِٝ املًحكٝا -1

ع خڀالالالالالو ٚإغالالالالالياجٝصٝاد جٗالالالالالسف يحالالالالالةين املػالالالالال٪ٚي١ٝ   نٵالالالالالٚٳ -1

 َٓڀك١ ايطٜاو.يف ا٫شحُاع١ٝ َٔ َ٪غػاد ايكڀاع اخلام 

اياطف١ ايحصاضٜال١ ايكالٓاع١ٝ بايطٜالاو ٚظالرِٗ      جؿصٝع َٓحػ  -3

 ع٢ً جةين بطاَض املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ.

 ا٫شحُاع١ٝ بني ٖصٙ امل٪غػاد.ْكٌ ياضث املػ٪ٚي١ٝ  -1

جػالالًٝو ايهالال٤ٛ عًالال٢ بالالطاَض املػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١ ايٓاشعالال١     -7

 عحص٣ ب٘.نُٓٛشط ٜٴ

 بحهاض١ٜ اشسٜس٠  خلس١َ ادحُع.اقياح ٚجةين بطاَض ا -3

جكالالسِٜ خالالسَاد اغحؿالالاض١ٜ يف دلالالاٍ املػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١  -01

 اياطف١. ملٓحػ 
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َٳ ْال٘ ٖٓالاى   أيال٘ ٚشٗال١ ْظالط َالٔ     ٔ ٖٚٓاى َٔ ايٓكاز ٚاملطاقةني 

غحا٬ٍ ٜح ج٢ َٔ بعض ايؿطناد عٓس قٝاَٗا بسٚضٖا َٔ خال٬ٍ  ا

 املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ  ٚشيو ع٢ً ايٓعٛ ايحايٞ:

بعالالالالالض ايؿالالالالالطناد ٚامل٪غػالالالالالاد جحآالالالالال٢ بالالالالال اَض ااملػالالالالال٪ٚي١ٝ     •

يف ظكٝكال١ ا٭َالط جػالحاٌ شيالو يًيٜٚالض       يف ظني أْٗا  ا٫شحُاع١ٝ 

اٍ َٚؿالاضن١ ظكٝكٝال١   فعٻال  ا زٚضٷيٓفػٗا فكالو  زٕٚ إٔ ٜهالٕٛ هلال   

 يًُصحُع  أٚ جكسِٜ خس١َ يًُٛاطٓني.

بعالالالض ٖالالالصٙ ايؿالالالطناد اغالالالحاًخ ايعُالالالٌ ايحڀالالالٛعٞ يالالالس٣ بعالالالض    •

ُټ عالالاد ايؿالالةاب١ٝ يًعُالالٌ يف بالالطاَض املػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١ زٕٚ   ايحص

ٌٻ       ايفكالطا٤   اٱؾاض٠ إيِٝٗ َالٔ قطٜالت أٚ بعٝالس  بالٌ إٕ بعهالٗا اغالحا

َرالالٌ ٖالالصٙ ايالال اَض ةصالال١ ضعاٜحالال٘   ٚاحملحالالاشني يحٛذٝالالل ْؿالالاط٘ يف  

 إٜاِٖ.

َٝعاْٝالالالال١ يالالالال اَض  لدكٿالالالالبعالالالالض ٖالالالالصٙ ايؿالالالالطناد ايهالالالال ٣ جٴ •

%  َالالٔ املٝعاْٝالال١ يًحًُٝالالع اٱع٬َالالٞ    31ا  املػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١ 

فكو عالٔ ايؿالطن١ ٚزٚضٖالا ا٫شحُالاعٞ اَٛانالٝع إْؿالا١ٝ٥ يالٝؼ        

 هلا ٚشٛز ع٢ً أضو ايٛاقع .

كالاّ  الخ   ملال٪متطاد ايالت جٴ  يٛ اغحعطنالٓا َالا ٜٴكالاٍ يف املًحكٝالاد ٚا     •

ُٻ فكالو عال     ا خطافٝال١ڄ ٢ املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ  يٛشسْا أعُايڄال َػ

 أٚضام ايعٌُ.

ٝٻالالالالطٳدٵ بطادلٗالالالالا ا٫شحُاعٝالالالال١ ملكالالالالًع١    • إٕ بعالالالالض ايؿالالالالطناد شٳ

 املػحًٗو  ٖٚصا ظكٝك١ ت جحعكل نُا صلت.

يف   ل َرًڄالالالادكٻالالالإٕ بالالالطاَض املػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالال١ صلالالالت إٔ جٴ   •

ٚإْؿالالا٤ بعالالض املطافالالل اخلسَٝالال١     اية٦ٝالال١ ٚايحعًالالِٝ احلفالالاظ عًالال٢
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ناْؿالا٤   ؛َٔ َةازضاد شاز٠ ٚظكٝك١ٝ ًَُٚٛغ١ ٚإٔ جهٕٛ ْابع١ڄ

 ططم َٚؿاضٜع جعٛز بايٓفع ايعاّ.

بالالالطاَض املػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالال١ إشا ت جهالالالٔ َػالالالحسا١َ ٜٚطاٖالالالا      •

ايٓالالالاؽ أَالالالاَِٗ فالالال٬ ظاشالالال١ يًُصحُالالالع بٗالالالا. فايٓالالالاؽ يالالالسِٜٗ َالالالٔ    

 ه ظٜه بعهِٗ.ايٛعٞ َا ٜهفٞ يهؿ

ا ٚضز َٔ ٖصا ايٓكالس فٝال٘ َالٔ    ممډ اٚبڀةٝع١ ا٭َٛض ْط٣ إٔ بعهٶ

 بس يٓا إٔ ْال٪َٔ إٔ طةٝعال١ ايؿالطناد    ٫ يف ظنيايكع١ ب٬ ؾو  

أْٗالالالالا جػالالالالع٢ إىل ايطةٝالالالال١ ن قالالالالٌ يف     - نُالالالالا شنطْالالالالا  -

 ج غٝػٗا.

فالالالإ   َالالال٘كسٿّ يًُصحُالالالع َالالالا ميهالالالٔ إٔ جٴ ٚيهالالالٔ ٖٚالالالٞ جكالالالسٿ 

يف قالالالا   جكالالالتټ ١ٝالالالٌ َالالالٔ أٟ َٓفعالالال  أَالالالطٶا َكةٛيڄالالالا يًٓ  ٖالالالصا ٜعالالالسټ 

َالالٔ املفالاليو أيډالالا ٜهالالٕٛ ا٭قالالٌ يف شيالالو ٖالالٛ        يف ظالالنيادحُالالع  

ٚهلالالالصا ٫ بالالالس إٔ   ؛ٱظٗالالالاض ايؿالالالطناد بظٗالالالٛض املحفهالالالٌ فعػالالالت    

ٞٳ  ايؿطناد إٔ عًٝٗا ٚاشةاد ٚط١ٝٓ ٚاشت اٱجٝإ بٗا. جع

خايالس ظالالٍٛ   كالخ ز. ٚفالا٤ طٝةالال١ ب ْٗالا جحفالالل َالع َالا ططظالال٘ ز.     عًډ

ضلحاط فكو إٔ ٜالحِ  ٚأْ٘ ملػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ  جٛنٝػ زٚض دلًؼ ا

زعُالالال٘ بايحؿالالالطٜعاد. بُٝٓالالالا ٜعحكالالالس ز. خايالالالس ايطزٜعالالالإ إٔ ٖالالالصا زٚض  

إٔ جكالالّٛ بكالالٓاع١  ظٝالالز صلالالت  اياالالطف ايحصاضٜالال١ يف ٖالالصٙ املطظًالال١    

جؿالالالالطٜعاد ظسٜرالالالال١ جحفالالالالل ٚاملالالالالحاواد ا٫شحُاعٝالالالال١ ٚا٫قحكالالالالاز١ٜ      

َٶا َالع  اٚايركاف١ٝ يًُصحُع ايػعٛزٟ  فهًڄا عٔ إٔ ٜهٕٛ شيو  جػا

يف بٓالالا٤ َٓٗصٝالال١ ضفٝعالال١ املػالالح٣ٛ      0161جٛشٗالالاد ض٩ٜالال١ املًُهالال١   

 يًُػ٪ٚي١ٝ ادحُع١ٝ.
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 :احلطث ع٢ً املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ يًكڀاع اخلام 

ع٢ً املػ٪ٚي١ٝ  افإ ٖٓاى ظطبٶ  ض ّ. أغا١َ ايهطزٟيف جكٛټ

 ا٫شحُاع١ٝ يًكڀاع اخلام.  

إ ٚأنالالالاف؛ َالالالٔ خ جالالالٞ املةاؾالالالط٠ يف اياالالالطف ايحصاضٜالالال١ نالالال    

ايهالالالالرو َالالالالٔ املػالالالال٪ٚيني ميٓعالالالالٕٛ ايكڀالالالالاع اخلالالالالام َالالالالٔ ايكٝالالالالاّ   

 ػالال٪ٚيٝح٘ ا٫شحُاعٝالال١ يف ايعكالالٛز املانالال١ٝ باعحةالالاض إٔ احلهَٛالال١    

يٝػخ يف ظاش١ إىل اقسقاجِٗ   ٚاغحُط ٖصا ايٛنع ظح٢ اخحف٢ 

ا٫ٖحُالالالاّ باملػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالال١ يالالالس٣ ايكڀالالالاع اخلالالالام  عٓاٖالالالا  

قالطف  يف ُط ايكڀاع اخلالام  ح أَؼ ٚايّٝٛ. ٚاغحطڇايٛاغع ايصٟ طڂ

 َةايك املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ نكالسقاد ٚج عالاد. ٚعٓالسَا ظاٚيالخٴ    

إعساز زضاغ١ ٚإظكا٤ عٔ شيو ضفض ايكڀاع اخلام ظح٢ ٫ جعًالِ  

 مشاي٘ َا جٓفل ميٝٓ٘.  

ٚهلصا فٓعٔ ةاش١ إىل إعاز٠ ايحعطٜه باملػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝال١  

اح ظٛهلالالا َٓالالص ٟ جكالالسّ ايكڀالالاع اخلالالام بالالاقي ص عٓاٖالالا ايٛاغالالع ايالال 

ايهالطا٥ت ٚغال١ًٝ َالٔ ٚغالا٥ٌ ْؿالط        ْعِ ٤!غٓٛاد ٚت ٜحعطى ؾٞ

ع ٚظاض٠ املاي١ٝ بالصيوال أَالا َالا    كٓٹَٔ ٜٴ ٔٚيه  املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ

 ٙ َػالال٪ٚي١ٝڄ جكالالّٛ بالال٘ ؾالالطناد َرالالٌ غالالابو ٚأضاَهالالٛ فالال٬ أعحالال ٴ       

يحعاَالالالاد اجلٗالالالاد احلهَٛٝالالال١  بالالالٌ ٖالالالٛ اغالالالحهُاٍ ٫  ؛اشحُاعٝالالال١

 يؿطناد.باعحةاض ًَه١ٝ َرٌ ٖصٙ ا

ٚأنس ز. عةس ا  بٔ قالا  احلُالٛز إٔ ايعنالا٠ ٚايهالطا٥ت     

ايعنالالالا٠ ٚاشالالالت  ف ؛٫ ع٬قالالال١ هلالالالا  فٗالالالّٛ املػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالال١   

اظض٠ احلهَٛال١ ٱصلالاز جالٛاظٕ    ٪قالاْْٛٞ ملال   ؾطعٞ  ٚايهطٜة١ فطوٷ

املػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١   ْفالالام عاَالال١. اٱ يفَالالايٞ ٜهالالُٔ ا٫غالالحُطاض   
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  نايكالالالالسقاد ؛َحعالالالسز٠ ٜالالال جٞ َكالالالسضٖا َالالالٔ أبالالالالٛاث َػالالالُٝاد     

 ؾاب٘ شيو. َٚا  ٚايح عاد

  ٞ إٔ املككالٛز ٖٓالا ٖالٞ ايهالطا٥ت      بُٝٓا أٚنػ أ. َڀًالل ايةكُال

 َٚٓٗا ااجلُاضى َرًڄا .    ٚايطغّٛ احله١َٝٛ ا٭خط٣

  ٍ جكالالسِٜ إعفالالا٤ َالالٔ ايطغالالّٛ اجلُطنٝالال١       فعًالال٢ غالالةٌٝ املرالالا

ٝٴ      ؛ل ْحالا٥ض َحعالالسز٠ عكَِّكابالٌ جكالسِٜ َؿالالاضٜع َػال٪ٚي١ٝ اشحُاعٝال١ غالال

ه عًالالال٢ َٝعاْٝالالال١ احلهَٛالالال١ جالالالٛفو ٖالالالصا املطفالالالل اخلالالالسَٞ       طلفِّالالال

ٌ ًفالال١ اٱاَػحؿالالف٢ َرًڄالالا   َالالٔ ظٝالالز نڂ    ٚصلعالالٌ   ْؿالالا٤ ٚايحؿالالاٝ

ٌٿ      اغالالحفازجٗا َالالٔ   ايؿالالطناد جحٓالالافؼ عًالال٢ خسَالال١ ادحُالالع يف ظالال

 ا.م هلصٙ ايؿطناد أٜهٶٶػٛٿ٭ٕ ٖصٙ املؿاضٜع جٴ ؛اٱعفا٤اد

ل" اقالاليح ز. خايالالالس ايطزٜعالالإ إٔ ٜهالالالٕٛ ٖٓالالاى "خاضطالالال١ ططٜالالال   

يًُػالالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالالال١؛ ةٝالالالالز ٜالالالالحِ ظكالالالالط أٚشالالالال٘ املػالالالال٪ٚي١ٝ     

ا٫شحُاعٝالالالال١ يف ْؿالالالالاطاد ٚأعُالالالالاٍ ذلالالالالسز٠ ٜالالالالحِ جٛظٜعٗالالالالا عًالالالال٢      

َٶالالا   ةٝالالز ٫ جحهالالطض   ؛ايؿالالطناد ٚايةٓالالٛى ٚايكڀالالاع اخلالالام عُٛ

َرًڄالا بالطاَض املالٓػ     ٜٚحِ جاافٌ أْؿڀ١ أخط٣. ٖٓالاى   ْؿڀ١بعض ا٭

ٖٚٓالالالاى   ١ٖٚٓالالالاى ْؿالالالال متٜٛالالالٌ ايةعالالالٛس ايحڀةٝكٝالالال     ايسضاغالالال١ٝ

ٖٚٓالالاى أْؿالالڀ١ جحعًالالل   أْؿالالڀ١ جحعًالالل بالالصٟٚ ا٫ظحٝاشالالاد اخلاقالال١ 

 بطعا١ٜ نةاض ايػٔ ٚا٭طفاٍ.

ٕ عالٔ  ٛشٗالاد ظهَٛٝال١ ٚممرًال    عالس٠ڂ  ٖصٙ اخلاضطال١ځ  ٚقس جهعٴ

ُټ  اياطف ايحصاض١ٜ ٖا أٚيٜٛال١  ٩ؼ اي اَض ا٭ِٖ ٚإعڀاةٝز ٜحِ جً

ٔ جهالطاض  َال  اي اَض ايت جًٝٗا. َكيظٞ ٖٛ يًعالسٿ  ِٻَٚٔ ذٳ  قك٣ٛ

ٚجٛظٜع اجلٗس عًال٢ أعُالاٍ رلحًفال١ جالسخٌ يف ْڀالام        بعض اي اَض

 املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ.



84

 –1029     
190 

بالس ايٝالّٛ    َٔ شاْة٘ ٜط٣ ز. عةس ا  بٔ قالا  احلُالٛز أْال٘ ٫   

 .ٚعڀا٤ٶ َٔ َٛانة١ املحاواد اٯ١ْٝ  ظاش١ڄ

ٕٻ عالالالطف بكڀاعٓالالالا ٖٓالالالاى َالالالا ٜٴ أنالالالافخ أ. َٓالالال٢ أبالالالٛ غالالالًُٝإ أ

كٝكالالٞ أٚ حالالو فعالالاٍ.   احلٚ ايهالالطّ حالالو    أfalse generosityبالالال

ّٷ ؾالال٦ٝٶا ٚأْالالخ جكالالسض إٔ جفعالالٌ أنرالالط    كالالاٍ أْالالو فعًالالخٳ يهالالٞ ٜٴ نالالط

 ٖٚصا ٖٛ ظايٓا.  ٚبڀطٜك١ فعاي١

بُٝٓا ٜعحكس ز. عةس ايطأ اهلسيل إٔ ٖٓاى بعالض "املعاشٝال١"   

أٚ ا٭ٖالٛا٤ يالالس٣ بعالض ايكالالا٥ُني عًالال٢ بالطاَض املػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١    

ِ   ١سعِ جل١ٗ َعٝٓال أٚ اي  عٓس جكسِٜ اخلسَاد   زٕٚ أخالط٣. ٫ أعًال

يهٔ ٌٖ ميهٔ َعاجل١ ٖصا املٛنٛع إٕ نالإ فعًڄالا ضلالسس عًال٢     

 أضو ايٛاقعال

 َٜٚؿاضنحِٗ يف املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ:ٛا٭فطاز ايعاز ٕ 

فالإ ٚاشالت املػالا١ُٖ يف املػال٪ٚي١ٝ       ض أ. ْةٌٝ املةالاضى يف جكٛټ

اشا عالٔ  ا٫شحُاع١ٝ ٫ ٜٓةاٞ إٔ ٜٓعكط عًال٢ ايؿالطناد فكالو  َال    

ٝٽ أيالٝؼ عًالِٝٗ     ا أٚ أحٓٝالا٤ بالاخل ٠ ٚايحصالاضث   ا٭فطازال ا٭حٓٝا٤ َاي

ممالالا ظكالالًٛا  ابػالالٝڀڄ اَػالال٪ٚي١ٝ يالالاٙ ادحُالالع يف إضشالالاع ٚيالالٛ شالالع٤ٶ  

ٛټ      عًٝالال٘ال  يف ع يالالٝؼ بايهالالطٚض٠ إٔ ٜػالالاُٖٛا باملالالاٍ  ٚيهالالٔ بالالايحڀ

ٌپ  خس١َ ادحُع يف دلاي٘ إٕ ت ٜهٔ يسٜال٘ املالاٍ. ٚأمتٓال٢ إٔ     نڂ

احلكالالٍٛ عًالال٢  يف ايطحةالال١  ٘ظهالالَٛٞ أٚ خالالام يسٜالال   ٜٛشالالس شٗالالاظ 

    ٛ َالٔ خ٬يال٘ خسَال١     ٕخسَاد ٖال٪٤٫ بؿالهٌ َ٪غػالاجٞ  ٜػالحڀٝع

 دلحُعِٗ.  

 :ٞايةوٚقطاط١ٝ ٚاملعٛقاد يف ايعٌُ ا٫شحُاع 

ٕٻ ٝٶالالال اٚ اًَڄالالال ٠ڄٖٓالالالاى فصالالالٛ ٚشٖةالالالخ ز. ٚفالالالا٤ طٝةالالال١ إىل أ  اطةك

َٶالالا بعالالس ٜالالّٛ يف اٯْٚالال١ ا٭خالالو٠ ٭غالالةاث نالالرو٠      اٚانالالعٶ ٜالالعزاز ٜٛ

 ٚيهٓٗا ب٬ َػةةاد ًَُٛغ١ بكسض َا ٖٞ ْفػ١ٝ.
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ٕٻ بوٚقطاطٝالالال١ عًالالال٢  آٖالالالاى قٝالالالٛزٶ ٜٚالالالط٣ ز. خايالالالس ايطزٜعالالالإ أ

ايعُالالالٌ ا٫شحُالالالاعٞ ةهالالالِ أْالالال٘ ٜالالالسخٌ  الالالخ فهالالالط٠ "ادحُالالالع       

 ٗاْفػالالالال جكالالالالسِٜ املالالالالاٍ ٫ ٜٛاشالالالال٘ املؿالالالاله١ً  يف ظالالالالني إٔ  املالالالالسْٞ"

َٴ كٛقٶاخ بٛقالفٓا  َٓا جكالسٻ   عڀٞ َرايڄايًساخٌ. ٚأڂ اٗٶٛشٻإشا نإ 

ِ  دلُٛع١ڄ   َٔ ايع٤٬َ يح غٝؼ عع١ٝ إْػا١ْٝ ياطو ق١ً ايالطظ

جبُٝالالع اٱشالالطا٤اد اي٬ظَالال١ ايالالت طًةحٗالالا َٓالالا ٚظاض٠ ايعُالالٌ     ُٓالالا ٚق

ٚظحالال٢ ٖالالصٙ ايًعظالال١ ت سلكالالٌ عًالال٢ املٛافكالال١ ضحالالِ إٔ ايڀًالالت عٓالالس  

 ؾٗط.أايٛظاض٠ َٓص غح١ 

 ٌٖ عع١ٝ َرٌ ٖصٙ ظعث غٝاغٞال أْالا فكالو أؾالوٴ    :ٚأجػا٤ٍ

ٌٻإىل امل إىل  ؾالالالال٤ٞ  إنالالالالاف١ڄ عالالالالٛم ايةوٚقطاطالالالالٞ ايالالالالصٟ ٜعٝالالالالل نالالالال

 ؼ َٔ أٟ ؾ٤ٞ امس٘ عع١ٝ.ايحٛشټ

ٚعالٔ يطبال١     أنافخ ز. ٚفا٤ طٝة١ إٔ باملٓڀك١ ايؿالطق١ٝ َرًڄالا  

شاَعالاد ٚععٝالاد    اٛػال ؾدك١ٝ؛ ايؿطناد ٚايحصالاض ٖالِ َالٔ أغ   

ٛنالالع يف ٜالالّٛ ٥٫عالال١ جؿالالو   ٚزٚض ضعاٜالالاد عًالال٢ َالالساض أعالالٛاّ  ٚت جٴ  

َٳالالالٚت ٜڀالالالا  جلٗالالالٛزِٖ ؼ ٪غٿالالالٔ ٜعُالالالٌ ةالالالل ٜٚٴيةٛا بالالالصيو. ٖٓالالالاى 

جؿهٝو ٚختٜٛٔ ممٓٗض َٔ  ١املكابٌ عًُٝيف ٚيهٔ ٖٓاى   يًاو

و فهِّالالو ٚجٴؿالاله٫ِّ ختالالسّ ايالالٛطٔ بكالالسض َالالا ٖالالٞ جٴ      ةالالٌ ايالالةعض قٹ

 ايٓػٝض ا٫شحُاعٞ.

أنالالاف أٜهٶالالا ز. خايالالس ايطزٜعالالإ إٔ املٗٝالالسث َرًڄالالا هلالالِ شٗالالٛز     

 املٓڀكالال١ ايؿالالطق١ٝ   شةالالاض٠ يف ايعُالالٌ اخلالالوٟ ٚإغالالهإ جُٓالالٟٛ يف   

ؾالال  اٱؾالالاض٠ إىل أمسالالا٤ بعٝٓٗالالا. أْالالا    أٚحوٖالالِ نالالصيو  يهالالٔ ت   

َٴعٛم نالةو يف قهال١ٝ    فكو أؾوٴ إىل بوٚقطاطٝحٓا املي١ًٖ  ٚأْٗا 

ُا ٖٛ حالو املالاٍ. يف ٖالصا اجلاْالت شنالطد      فٝاملػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ 
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ز. ٚفالالا٤ طٝةالال١ أْٗالالا ٫ جحفالالل َالالع ز. خايالالس؛ فايةوٚقطاطٝالال١ جكالالع عًالال٢    

َٳالالنيذالالٓا٫ ٘ بالال٬ ٥الالعڀايف  أ ٜٓصالالع ٖالالٛ َالالٔ ٜهالالٕٛ قالالازقڄ   ٚيهالالٔ 

 َػا١َٚ.

ٌٴ أقالعاث اخلال ٠    إٔ بعالضٳ  بايعٌُ ا٫شحُالاعٞ ٚأشالسٴ   أْا أعُ

ا َالِٓٗ أْٓالا   يسِٜٗ ْ ٠ َحعاي١ٝ ٜٚػحكعةٕٛ ايعڀا٤ بال٬ َكابالٌ  ظٓٽال   

 .ايكٓةًال١ ايصضٜال١   سلاٍٚ اغحا٬هلِ ب٬ َكابٌ ٚن ِْٗ ميًهٕٛ غطٻ

٘  .ا ْحكالالٛضايٛنالالع َعكالالس أنرالالط ممالال   ضبالالٞ  أاالالسٴ  يف ايٛقالالخ ْفػالال

    ٔ ٝٴ    يٛشٛز شٌٝ نةو َالٔ ايؿالةاث املالحعًِ املالحُه ى عطٿٚايالصٟ غال

 .ايطانس٠ َٔ املحعايني ٝاٙامل

  0202املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ ٚض١ٜ٩ املًُه١: 

 0161أٖالالساف ض٩ٜالال١ املًُهالال١   ٕٻأأنالالسد ز. ْالالٛف ايااَالالسٟ  

 :ض  ٖٞكخ يف ذ٬ذ١ ذلاٚيڂدٿ

 حكاز َعزٖط.اق ٚدلحُع ظٟٝٛ ش -

 ٚطٔ طُٛح. -

أَالالالا احملالالالٛض ايرايالالالز فحهالالالُٔ يف أٖسافالالال٘ اٱغالالالياجٝص١ٝ      -

 َٛنٛع "متهني املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ".

أٖالالساف يف املػالالحٜٛني ايرالالاْٞ ٚايرايالالز.     3ٚيكالالس اؾالالحٌُ عًالال٢   

ٚبٝٓالالالالخ ا٭ٖالالالالساف اير٬ذالالالال١ باملػالالالالح٣ٛ ايرالالالالاْٞ أضنالالالالإ املػالالالال٪ٚي١ٝ   

 جحهُٔ:ا٫شحُاع١ٝ املصنٛض٠ باهلسف اٱغياجٝصٞ  ٚ

ُټفڃضٳ -  ٌ املٛاطٔ يًُػ٪ٚي١ٝ.ع َػح٣ٛ  

 متهني ايؿطناد َٔ املػا١ُٖ ا٫شحُاع١ٝ. -

  فٝع ايكڀاع حو ايطةٞ يحعكٝل أذط أن  يف ادحُع.   -
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َٚالالالٔ ظٝالالالز إٜهالالالاح أضنالالالإ املػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالال١  فٗالالالصٙ    

ا٭ٖالالالساف ٚنالالالعخ اٱطالالالاض ايعالالالاّ يًُػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالال١  ايالالالصٟ    

َٓظُالالاد حالالو ٖازفالال١     َ٪غػالالاد ياضٜالال١   زٜحؿالالهٌ َالالٔ اأفالالطا  

أض٣ أْٗالالا ت جحٓالالاٍٚ "امل٪غػالالاد احلهَٛٝالال١"    يًالالطبػ   ٚإٕ نٓالالخٴ 

ا٭عالالٛاّ املانالال١ٝ يف زعالالِ  ٛاٍٖٚالالٞ ايالالت اًالالخ ايعالالت٤ ايهالالةو طالال 

 عسٜس َٔ اي اَض ادحُع١ٝ.ايٚجٓفٝص 

يٛقالالالالالاله  Carroll  ٚيف زضاغالالالالالال١ يًةاظالالالالالز  0330يف عالالالالالاّ  

يف ٖالطّ َالٔ أضبالع طةكالاد.      CSRاملػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ يًؿطناد 

ٟٻ     ّ كالسٻ عُالٌ ٜٴ  جكّٛ يف قاعسج٘ عًال٢ اهلالسف ا٫قحكالازٟ؛ ظٝالز إٕ أ

ٔ قالالاّ بالال٘  ذالالِ يف  َالالٔ فالالطز أٚ َ٪غػالال١ ٜٗالالسف إىل  كٝالالل عا٥الالس ملځالال   

إيعاَٝال١   ايسضش١ ايرا١ْٝ ج جٞ أْؿڀ١ املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ اغالحصاب١ڄ 

ال أٚ َالالال١ يًٓؿالالال ًعڇأٚ جڀٛعٝالالال١ يٮْظُالالال١ ٚايحؿالالالطٜعاد ايكاْْٛٝالالال١ املڂ   

ا٭عطاف ايت جهٕٛ  ٓعي١ ايكإْٛ. ذِ ي٤ٞ بعس شيالو املػال٪ٚي١ٝ   

ا٭خ٬قٝالال١ سلالالٛ ادحُالالع َٚهْٛاجالال٘ َالالٔ طةٝعالال١ ٚب٦ٝالال١ ٚرلًٛقالالاد.    

ٛټ    ع خلسَال١ ادحُالع   ٜٚ جٞ يف أع٢ً ٖطّ املػال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝال١ ايحڀال

 ٚاملػحفٝسٜٔ.

؛ َالالالا ايالالالصٟ ْٗالالالسف إيٝالالال٘ َالالالٔ خالالال٬ٍ متهالالالني املػالالال٪ٚي١ٝ       اإشٶ

فالالالالالخ شيالالالالالو أٖالالالالالساف   "ال ٚقالالالالالس عطٻ0161يف "ض٩ٜالالالالال١ ا٫شحُاعٝالالالالال١ 

مشًالالالالالالخ جععٜالالالالالالع قٝالالالالالالاّ  ظٝالالالالالالزايط٩ٜالالالالالال١ يف َػالالالالالالحٛاٖا ايرايالالالالالالز  

ايؿالالالالالطناد  ػالالالالال٪ٚيٝحٗا ا٫شحُاعٝالالالالال١  ٚا٫ٖحُالالالالالاّ باغالالالالالحسا١َ     

زعالالالِ ٚا٫قحكالالالاز ايالالالٛطين  ٚجؿالالالصٝع ايعُالالالٌ ايحڀالالالٛعٞ يٮفالالالطاز    

ع  ٚايينٝالالالع عًالالال٢ ٚ فٝالالالع ايكڀالالالاع حالالالو ايطةالالالٞ يًُٓالالالٛ ٚايحٛغټالالال 

 ُاٍ يف جًو املٓظُاد.جعظِٝ ا٭ذط يٮع
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ٕٻ  اهلسف اٱغياجٝصٞ "متهالني املػال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝال١" شالا٤ٳ     إ

  ايالت جؿالٌُ   ٝالا شاَعٶا ملػحٜٛاد املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ اهلطَٝال١ ايعً 

املػ٪ٚي١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚاملػ٪ٚي١ٝ اخلو١ٜ  َع اٱؾالاض٠ إىل املػال٪ٚي١ٝ   

  يهالالٔ ظحالال٢ جحعكالالل صلالالت إٔ ٜالالحِ  CSRا٫شحُاعٝالال١ يًؿالالطناد 

يعٌُ ع٢ً  سٜز ا٭ْظ١ُ ٚايحؿطٜعاد  ٚاغحعساس َا ًٜعّ َٓٗا ا

 املطاز َٓٗا. ل ا٭ذطٳعكِّيكةك املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ بكةا١ قا١ْْٝٛ جٴ

نُا إٔ يًُٓاٖض ايحعًُٝٝال١ ٚأقالعاث ايكالس٠ٚ زٚضٶا نالةوٶا يف     

ؽ ذكافالال١ املػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١ َالالٔ ايفالالطز يحكالالٌ إىل اجلُاعالال١ طٵحځالال

ععٜع ايسٚض ا٭خ٬قٞ هلصا املفٗالّٛ  ٚيحػالاعس يف   ٚشيو يح ؛ٚادحُع

  كٝل أٖساف "ايط١ٜ٩" ٚأٖساف ا٫غحسا١َ ايعامل١ٝ.

ا ناْالخ قٓٛاجال٘؛ ٜعحُالس    ل ز. ٜٛغه احلالعِٜ بال ٕ ايعڀالا٤ أٜٽال    عًډ

  ٚقٛاْني َطع١ٝ  ٚمماضغ١ عطف١ٝ؛ جٓةالع َالٔ   ١ع٢ً أخ٬م ج غٝػٝ

 .٫٠ أذطفًػف١ إٔ احلٝا٠ َعضع١ ٫ حا١ٜ  ٚإٔ احلهاض٠ إٜراض 

 .إٕ ت ْٓحكالالالالٌ يالالالالٓعٔ  هالالالالعه رلطشاجٓالالالالا ايحُٜٓٛالالالال١ا٭ْالالالالا غحٴ

ظُٝٓالالالا جفهالالالط يف إغالالالعاز   املؿالالالاضٜع ايٓٗهالالال١ٜٛ جةالالالسأ َالالالٔ ايالالالٓفؼ   

نْٛالالخ عكالالسْا ا٫شحُالالاعٞ.   اجلُاعالال١. إْٗالالا املكالالًع١ ايعاَالال١ ايالالت   

 السلٔ سلٔ ِٳغ٪اٍ ا٭خ٬م: يٹ

فػالالالالالالٓعٌ يالالالالالالٝؼ املػالالالالالال٪ٚي١ٝ   اٱٜرالالالالالالاض ٚايهالالالالالالطّ إٕ ؾالالالالالالاع

َعهال١ً ايكڀالاع ايرايالز  بالٌ نالٌ َؿالانًٓا       بٌ نٌ   ا٫شحُاع١ٝ

 ايح١ُٜٛٓ.

فُٝالالا شٖةالالخ إيٝالال٘ ز.  - كالالخ ز. ٚفالالا٤ طٝةالال١؛ أعصالالةيننُالالا عًډ

ٕ جطبٝالالال١ إضبالالالو امل٪غػالالالاد ايحعًُٝٝالالال١ باملٛنالالالٛع  ظٝالالالز   - ْالالالٛف

ةالالالسأ َالالالٔ  جبالالالس إٔ  ٫ CSRاملػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالال١ ٖٚالالالٞ ْالالالٛا٠ ايالالالال    
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عڀالا٤   ٚجٛشٝال٘ قالسضاد ايؿالةاث سلالٛ ايكالِٝ اٱْػالا١ْٝ ٚاي        ايڀفٛي١

َٚالالٔ املعالالطٚف أْالال٘ يف اياالالطث ٜالالحِ جُٓٝالال١ ٖالالصٙ ايكالالِٝ اٱْػالالا١ْٝ يف        

 ٍ قُٝال١ ٜالحِ ايحالسضٜت عًٝٗالا يف      altruismفالال    َطظ١ً ضٜاو ا٭طفالا

ٚيف ظين إٔ ٖصٙ ايكالِٝ ٖالٞ ْالٛا٠ املػال٪ٚي١ٝ       بطاَض ضٜاو ا٭طفاٍ

 .CSRا٫شحُاع١ٝ ٚ

      يالالالالالاضث يف َؿالالالالالاضن١ ايكڀالالالالالاع اخلالالالالالام يف املػالالالالال٪ٚي١ٝ

 ا٫شحُاع١ٝ:

ًڄالالالا يًفالالالٛظإ ممرٿ َؿالالالاضٟ ايٓعالالالِٝ؛ يًٝالالال١ ايةاضظالالال١ نٓالالالخٴشنالالالط 

ٛٻ   خلسَالال١ ادحُالالع ٕ ٖٚالالٛ بطْالالاَض َػالال٪ٚي١ٝ اشحُاعٝالال١ ؾالالاٌَ َهالال

 :ٖٞ  َٔ عس٠ ؾطناد

ضجكالالالا٤: ظفالالال  ايٓعُالالال١ ايطقُٝالالال١ َالالالٔ خالالال٬ٍ عالالالع أشٗالالالع٠ ا -

 احلاغت ايكسمي١ ٚإعاز٠ ج ًٖٝٗا ٚجٛظٜعٗا.

ٖٚالالالالٛ أنالالالال    س: يف ايعيفالالالالٞ ٚيف اخلالالالال َطنالالالالع ايحٛظټالالالال -

 س يف ايؿطم ا٭ٚغو. َطنع جٛظټ

-      ٍ   أنازميٝالالالال١ ايفالالالالٛظإ: بايحعالالالالإٚ َالالالالع شاَعالالالال١ ايالالالالةيٚ

 َٚحدكك١ يف إعساز قاز٠ ايعٌُ اخلوٟ.

اٱغالالالهإ اخلالالالوٟ: يالالالصٟٚ ايالالالسخٌ احملالالالسٚز ٚخكٛقٶالالالا   -

 ايٓػا٤ ا٭ضاٌَ ٚاملڀًكاد.

 شا٥ع٠ عةس ايًڀٝه ايفٛظإ يعُاض٠ املػاشس. -

-  ّ ٖٚالالٞ َ٪غػالال١ حلفالال     ٚايفالالٛظإ َ٪غالالؼ ض٥الالٝؼ ٱطعالالا

 ايڀعاّ ابٓو ايڀعاّ .

َٴ ٬ خلس١َ ادحُع يف ظفٌ إقا١َ ا٭َالو غالعٛز بالٔ    ُرٿٚنٓخ 

ذ١ٝٓٝٓ  ي٬ظحفالا٤  ةالازضاد املػال٪ٚي١ٝ    ْاٜه يف يكا٥٘ ا٭غةٛعٞ ااٱ
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ادحُع١ٝ ايت بسأد جحؿهٌ بكٛض٠ ٚانالع١ يف دلحُعٓالا  يهالٔ    

ع ايعطاقٝالالٌ ُالال١ ٚايكالالٛاْني احلايٝالال١ ٫ جالالسعُٗا بالالٌ جهالال ظيٮغالاله ا٭ْ

 أَاَٗا.

أنالالالالسد أٜهٶالالالالا ز. اجلالالالالاظٟ ايؿالالالالةٝهٞ عًالالالال٢ إٔ ا٭ْظُالالالال١      

ٚايكالالٛاْني َالالٔ َحڀًةالالاد زلالالالاح املػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١ يف ايكڀالالالاع      

 اخلام.

بُٝٓا ٜط٣ َؿاضٟ ايٓعِٝ إٔ حايت ايؿطناد جعح  املػال٪ٚي١ٝ  

َٶالال َٶ اٚقفٝٽالال اا٫شحُاعٝالال١ ْظا   ٚظحالال٢ اٯٕ ت جٛافالالل ايسٚيالال١  اَػالالحسا

 .غحسا١َڄاطناد ايٛقف١ٝ ايت ٖٞ أنرط ع٢ً ْظاّ ايؿ

ٞ    أإٔ ايطاشعٞ  ٚأشنطٴ  ؛ْؿا ؾالطن١ باغالِ: َػالصس ايطاشعال

  ٭ٕ ْظاّ اجلُعٝاد اخلو١ٜ فٝ٘ ايهرو َٔ ايحسخ٬د اخلاضش١ٝ

 ٚحايةٶا ٫ ٜٓصػ ٭ْ٘ حو َطٕ. 

ٚنحةٛا عٓٗالا    ٚقف١ٝ عا١ًٝ٥ نةو٠ ٚا ؾطن١ڄ٪ٚايفٛظإ أْؿ

ٝٿ  ٜٴةالالال ١ اجلسٜالالالس٠  ذالالالِ قالالالاَٛا بح غالالالٝؼ   ٔ فهالالالطجِٗ ايٛقفٝالالال نحابٶالالالا 

ّ قابهال١  ؾطن١ يهالٌ ْؿالال ٚقفالٞ طلالسّ ادحُالع. ايؿالطن١ ا٭      

   ٞ أٟ أْال٘ ظحال٢     ٚمتًو باقٞ ايؿطناد  يهٔ ٖالصا ايٓظالاّ زاخًال

َٶٶ اٯٕ ت جكةػ ٖصٙ ايؿطناد ٚقف١ٝڄ  اْظا

 :زٚض اجلاَعاد يف قه١ٝ املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ 

قهالالال١ٝ زٚض اجلاَعالالالاد يف  عالالالٔ ز. عا٥ؿالالال١ ا٭االالالسٟ ذخ الالالس

صنط إٔ اجلاَعالالالاد جالالال جٞ باعحةاضٖالالالا   حالالالف املػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالال١؛ 

نٝاْاد َ٪غػ١ٝ جحال ذط ٚجال٪ذط بهالٌ َالا ضلالٝو بٗالا  ٚميهالٔ إٔ        

ت "جالالالال ذواد ب٦ٝٝالالالال١ ٚاغالالالالع١ ٚخڀالالالالو٠"  فهالالالال  ظصالالالالِ ٖالالالالصٙ  جػالالالالةٿ

امل٪غػالالالالاد ٚغالالالالطع١ ظطنالالالال١ ايحُٓٝالالالال١ فٝٗالالالالا  ٚجعالالالالسز أْؿالالالالڀحٗا     
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ُ٪غػالاد  ٚجعكٝسٖا  جهاز جهٕٛ أقالطث يًُالسٕ ايكالاو٠ َٓٗالا يً    

 حالالاط إىل نُٝالالاد نالالةو٠  ا٫شحُاعٝالال١  ٚأٟ عًُٝالال١  الالسس فٝٗالالا 

َٔ املٛاضز  ٚميهٔ إٔ جفالطو طةٝعحٗالا ا٭نازميٝال١ جػالدو ٖالصٙ      

إٔ املعطفالال١   كالالازضٖا ا٭غاغالال١ٝ  فكالالعٝػٷ  املالالٛاضز بؿالالهٌ ٜهالالطټ 

ايالالت جٓحصٗالالا اجلاَعالالاد ٖالالٞ َفحالالاح ايٛيالالٛط ا٭نٝالالس يًُػالالحكةٌ         

إ ع٢ً ٖالصا ايهٛنالت  َٚكالوٙ    ز ْٛع١ٝ ظٝا٠ اٱْػعسٿيهٓٗا جٴ

 ا.   يف إٓ َعٶٶ

بٝالال١  فاْالال٘ ٜالالحعني عًالال٢ اجلاَعالالاد إٔ ٚٚةػالالت املفٛنالال١ٝ ا٭ٚض

 جحعٌُ َػ٪ٚي١ٝ ايعٛاقت ايٓاي١ عٔ إغياجٝصٝاجٗا.

َٴالالالال   ٛټٍ يف ايٓظالالالالط٠ ايعاَالالالال١ يًصاَعالالالال١ َالالالالٔ  ٚٿنُالالالالا إٔ ايحعالالالال ز ع

ٛٻيًدسَاد ايحع١ًُٝٝ  إىل ضافس ٜٴ بني عًٝ٘ يف إْحاط َٛاطٓني َالسض  ٍٴع

َالالٔ أشالالٌ زخالالٍٛ َٓافػالال١ عاملٝالال١  ًٜعَٗالالا إٔ جهالالٕٛ َػالال٪ٚي١ سلالالٛ    

عحةاض إٔ ايةعز َٚٔ ا٘  ٚايكفع فٛم ظاشع فٝادحُع ايصٟ جٛشس 

ايٓظط٠ ايالت أغالُٗخ    -ايحعًِٝ ُٖا ايٛظٝفحإ ا٭غاغٝحإ هلا  ِٻذٳ

ٝٽالال  فٝٗالالا جالال ذواد ايعٛملالال١ غالالُٗخ يف أا يهالالٔ ايظالالطٚف ايػالالا٥س٠ ظاي

خ ايطأٖ ٖٛ ايٛقالخ املٓاغالت ٱعالاز٠ ٖٝهًال١     ؾٝٛع اعحكاز إٔ ايٛق

 اجلاَعاد  ةٝز ٜهالٕٛ ايحالسضٜت عًال٢ ايػالًٛى ا٭خ٬قالٞ شالع٤ٶا      

٫ ٜحصالالالعأ َالالالٔ املٓالالالاٖض ايسضاغالالال١ٝ  ٚإٔ جهالالالٕٛ قهالالالاٜا املػالالال٪ٚي١ٝ   

ٝٽ اا٫شحُاعٝالال١ يًصاَعالالاد عٓكالالطٶ   فحؿالالهٌٝ   .يف غٝاغالالحٗا  اأغاغالال

هًالال١ أفالالطاز أنرالالط ٚعٝٶالالا باملػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١ ٜحڀًالالت إعالالاز٠ ٖٝ  

غالُٝا يف ايةًالسإ ايٓاَٝال١      ٫َٚ٪غػالاد ايحعًالِٝ ايعالايٞ    يف ايحعًِٝ 

ٚةػالالالت ٖالالالصا    .عًالالال٢ إٔ جةالالالسأ جًالالالو اهلٝهًالالال١ بالالالاٱزاض٠ ٚايكٝالالالاز٠      

ا٫عحكالالاز  فالالإ اجلاَعالال١ صلالالت إٔ جعٝالالس ٖٝهًالال١ ْفػالالٗا َالالٔ خالال٬ٍ  
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 زَالالض ٖالالصٜٔ اهلالالٝهًني  ظحالال٢ ٜهالالٕٛ نالالٌ ٖٝهالالٌ َُٓٗالالا أنرالالطٳ  

 ٚنفا٠٤. فاع١ًٝڄ

ّ كالالالسٿػالالالحفٝس٠ َالالٔ خالالالسَاد اجلاَعالالاد جٴ  ٚ الالا إٔ ا٭طالالطاف امل  

نُٓعٗا ايؿطع١ٝ  ٚضأؽ املالاٍ  ٚايعُال٤٬     َٔ املٛاضز  دلُٛع١ڄ

ا  نُالا  خالسَاد َكةٛيال١ اشحُاعٝٽال    فالاملحٛقع َٓٗالا جالٛفو    ؛ٚاملٛظفني

إٔ جععٜالالالالع ايعكالالالالس ا٫شحُالالالالاعٞ ايالالالالصٟ ٜػالالالالُػ يًصاَعالالالال١  ٛاقالالالال١ً   

ػالال٪ٚي١ٝ ا  ٖٚالالصٙ املٚي١ اشحُاعٝٽالال٪َٗالالا إٔ جهالالٕٛ َػال عًُٝاجٗالا  ٜٴًعڇ 

ا٫شحُاع١ٝ ٜفطنٗا ايعكس ا٫شحُاعٞ بني عٝع أقعاث املكًع١ 

ايؿطل ا٭غاغٞ يكٝاّ أٟ دلحُالع َالسْٞ  ٖٚالصا    ٖٚٛ يف ادحُع  

أظالالالس ا٭غالالالةاث ايهآَالالال١ ايالالالت جالالالسفع يف ايالالالاٙ املڀايةالالال١ بكٝالالالاّ        

اجلاَعالالاد  ػالال٪ٚيٝحٗا ا٫شحُاعٝالال١  ٚإعالالاز٠ جكالالسٜطٖا يًُصحُالالع  

خلطصلني ٜحعًُٕٛ َػ٪ٚيٝاجِٗ  َٔ خ٬ٍ جؿهٌٝ ٖصٙ امل٪غػاد

 ا٫شحُاع١ٝ.
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  :التوصيات 

ز َفّٗٛ املػال٪ٚي١ٝ  عسٿٖٓاى ظاش١ َاغ١ يسضاغاد َحدكك١ جٴ .0

ةٶالالالا يحالالالساخٌ ٖالالالصا املفٗالالالّٛ َالالالع َفٗالالالّٛ "ايعُالالالٌ    ا٫شحُاعٝالالال١ يٓټ

 اخلوٟ".  

ٚجٛنالالٝػ  نالالطٚض٠ قٝالالاؽ ظصالالِ املؿالالاضن١ ايفعًٝالال١ يًؿالالطناد    .0

  indexًُالالالالٞ اظصالالالالِ املؿالالالالاضن١ امل َٛيالالالال١؛ يحالالالالٛفو َ٪ؾالالالالط ع  

  ييجٝت ايؿطناد ظػت َس٣ rankingٚا  ػحدسّ يًكٝاؽٜٴ

 ا٫شحُاع١ٝ. ايف  كٝل َػ٪ٚيٝحٗ اغٗاَٗإ

نطٚض٠ خًل اية١٦ٝ ايحؿطٜع١ٝ ٚايحٓظُٝٝال١ ٚايحڀةٝكٝال١ ايهفًٝال١     .6

 ٗ  ابحٓالالالافؼ عٝالالالع ؾالالالطناد ايكڀالالالاع اخلالالالام يحكالالالسِٜ خالالالسَاج

باعالالاز٠ قالالٝاح١ عٝالالع ايكالالٛاْني ٚا٭ْظُالال١ اخلاقالال١       ؛يًُصحُالالع

باملػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ َٔ ناف١ اجلٛاْالت املحعًكال١ بٗالا ٚغالطع١     

َالالالع َطاعالالالا٠ أُٖٝالالال١ أخالالالص آضا٤ املٗالالالحُني     جٓفٝالالالصٖا ٚجڀةٝكٗالالالا  

  .ٚايةاظرني ٚايعاًَني يف ٖصا اداٍ

ع٠ عفِّالالالالالجكالالالالالسِٜ نافالالالالال١ ايحػالالالالال٬ٝٗد اٱزاضٜالالالالال١ ٚايكاْْٛٝالالالالال١ ٚاملڂ  .1

يًؿالالالطناد ايالالالت قڀعالالالخ ؾالالالٛطڄا يف َػالالالاُٖحٗا ا٫شحُاعٝالالال١      

فٝعٖالالالالالالا يعٜالالالالالالاز٠ َؿالالالالالالاضنحٗا ٚاغالالالالالالحُطاضٜحٗا  ايهفًٝالالالالالال١ بحع

اناعڀا٥ٗالالالالالالالالالا ا٭ٚيٜٛالالالالالالالالال١ يف املٓاقكالالالالالالالالالاد احلهَٛٝالالالالالالالالال١     

ٚايحػالالالال٬ٝٗد عٓالالالالس َالالالالٓػ ايكالالالالطٚو ا٫غالالالالحرُاض١ٜ  ٚاٱعفالالالالا٤     

عًالالال٢ إٔ جؿالالالٌُ جًالالالو ايحػالالال٬ٝٗد    َالالالٔ ايطغالالالّٛ اجلُطنٝالالال١ 

نالالالصيو عٝالالالع املحكالالالسَني اجلالالالسز ايالالالطاحةني يف املػالالالا١ُٖ يف     

 املػ٪ٚي١ٝ ادحُع١ٝ.
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هإ جصيٌٝ ناف١ ايعكةاد ايالت جعٝالل َػالا١ُٖ    َٔ ا٭١ُٖٝ   .1

ايكڀاع اخلام يف املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ َع أ١ُٖٝ ايحٓػٝل َالع  

 اجلٗاد احله١َٝٛ شاد ايع٬ق١.

َٳَٔ املفٝس شسٽ .3 ٔ ٜػِٗ ا ج٘ ٚٚقح٘ يف ا ايحكسٜط اي٥٬ل يهٌ 

املػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالال١  َالالالع جٛشٝالالال٘ ٚإزاض٠ عٝالالالع املحڀالالالٛعني     

َٓعٶالالالالا  ؛بالالالالطاَض املػالالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالالال١  ايحٛشٝالالالال٘ ايكالالالالعٝػ يف

بكالال١ً يًُؿالالاضن١  ٫غالالحا٬هلِ باغالالِ ايحڀالالٛع يف بالالطاَض ٫ متالالخټ

 ادحُع١ٝ.

ايؿالطناد عًال٢ يٜٛالس ْٛعٝال١ عًُالٗا ا٭غاغالٞ         نطٚض٠ ظزٿ .1

بالال ٕ ٜهالالٕٛ ٚفالالل َػالال٪ٚي١ٝ اشحُاعٝالال١ ْابعالال١ َالالٔ شاجٗالالا  بعالالسّ      

   ُ ٗالا:  ايحككو يف أزا٤ ٚاشةاجٗا ا٭ق١ًٝ يالاٙ ادحُالع  َٚالٔ أٖ

اايح٬عالالالالت يف ايكالالالالٛا٥ِ املايٝالالالال١  ايفػالالالالاز املالالالالايٞ  ايحعٜٚالالالالط يف   

ؾالالٗازاد املٓؿالال   بٝالالع املٓحصالالاد املكًالالس٠  جاالالٝو جالالٛاضٜذ اْحٗالالا٤       

 ايك٬ظ١ٝ   ٚحوٖا َٔ أٚش٘ ايحككو ايهاض٠ بادحُع.

أُٖٝالال١ قٝالالاّ اياالالطف ايحصاضٜالال١ بايالالسٚض املالال ٍَٛ َٓٗالالا  بكالالٓاع١        .7

ُاعٝالالال١ ٚا٫قحكالالالاز١ٜ جؿالالالطٜعاد ظسٜرالالال١ جحفالالالل ٚاملالالالحاواد ا٫شح 

ا َالالالالع جٛشٗالالالالاد ض٩ٜالالالال١ قڄٚايركافٝالالالال١ يًُصحُالالالالع ايػالالالالعٛزٟ  اجػالالالالا

يف بٓالالا٤ َٓٗصٝالال١ ضفٝعالال١ املػالالح٣ٛ يًُػالال٪ٚي١ٝ       0161املًُهالال١ 

 ا٫شحُاع١ٝ.

أُٖٝالال١ إْؿالالا٤ قاعالالس٠ بٝاْالالاد خاقالال١ جػالالاعس يف  ًٝالالٌ ايٛنالالع     .3

 ِ ٚٚنالالع جٛقالالع َػالالحكةًٞ يًُػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١ جهالالٕٛ   ايكالا٥

ٓٿز ٚجٴعالالالسٿُػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١" جٴ  رابالال١ "خاضطالالال١ ططٜالالل يً   ٔ كالالال

 ٘ عٝع أْؿڀ١ املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ.ٛشٿٚجٴ
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ط عٝالالالالع ايٛظالالالالا٥ه ايالالالالت  حاشٗالالالالا  كٵالالالالا ظٳَالالالالٔ ايعًُالالالالٞ شالالالالسٽ  .01

امل٪غػالالالاد احلهَٛٝالالال١ ٚنالالال ٣ ؾالالالطناد ايكڀالالالاع اخلالالالام   

ا يف نافالالالالالال١ ايحدككالالالالالالاد يف رلحًالالالالالاله ايكڀاعالالالالالالاد   ٜٽغالالالالالالٓٛ

املػالالالالال٪ٚي١ٝ جٛظٜالالالالع َٗالالالالاّ    ِٻَٚالالالالٔ ذٳالالالال    ا٫قحكالالالالاز١ٜ ٚايحُٜٓٛالالالال١  

ا٫شحُاع١ٝ بني ايؿالطناد املدحًفال١ يهالُإ جٛظٝاله شالع٤ َالٔ       

اخلطصلني ٚابحعالاس شالع٤ آخالط  ٚايكٝالاّ بح٦ٝٗال١ بكٝال١ اخلالطصلني        

 دحًالاله ايالالسٚضاد اي٬ظَالال١ ملٛانةالال١ املٗالالاضاد املڀًٛبالال١ يف غالالٛم 

ٛ ايعُالالٌ  َالالع أُٖٝالال١ جالالٛفڊ  ا ٜٽط ظالالس أزْالالٞ يًحٛظٝالاله ٚيًطٚاجالالت غالالٓ

 يهٌ ؾطن١.

اخلام بالاي اَض شاد ا٭ٚيٜٛال١ ايككال٣ٛ     نطٚض٠ جعطٜه ايكڀاع .00

ايالالالالالت ضلحاشٗالالالالالا ادحُالالالالالع َالالالالالٔ بالالالالالطاَض ايحُٓٝالالالالال١ ا٫قحكالالالالالاز١ٜ 

  َٓعٶالالالا يًحهالالالطاض ؛ٚا٫شحُاعٝالالال١ ٚايكالالالع١ٝ ٚايركافٝالالال١ ٚاية٦ٝٝالالال١ 

  ايطعاٜالالال١ املةهالالالط٠  0َٚٓٗالالالا عًالالال٢ غالالالةٌٝ املرالالالاٍ ٫ احلكالالالط: ا  

  جالالالالسضٜت ايؿالالالالةاث ٚجالالالال ًِٖٝٗ  0يًُٖٛالالالالٛبني َالالالالٔ ا٭طفالالالالاٍ  ا 

  جكالالسِٜ ايطعاٜالال١ ايكالالع١ٝ 6بالال١ يػالالٛم ايعُالالٌ  اباملٗالالاضاد املڀًٛ

يًُطنالالالالالال٢ املػالالالالالالٓني يف املٓالالالالالالاظٍ يحصٓٝالالالالالالةِٗ عٓالالالالالالا٤ ايالالالالالالصٖاث  

 ٚحوٖا َٔ اي اَض.  يًُػحؿفٝاد

َالالالٔ املفٝالالالس إعالالالساز جكطٜالالالط غالالالٟٓٛ ضلكالالالط عٝالالالع ايؿالالالطناد      .00

ٚٳ  املػالالالا١ُٖ يف املػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالال١  ع جطجٝالالالت ملػالالالح٣ٛ نٵالالالٚ

١ٝ ٚايطحةالالال١ يف ضٚح ايحٓافػالالال يةالالالزٿ ؛املػالالالا١ُٖ بالالالني ايؿالالالطناد 

 إظطاظ أَانٔ َحكس١َ يف ايحكطٜط ايػٟٓٛ.

نالالطٚض٠ ايةعالالز ٚايحككالالٞ عالالٔ أغالالةاث نالالعه زٚض املؿالالاضن١      .06

 ٚٚنػ املكيظاد املٓاغة١.  ادحُع١ٝ يف املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ
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نالالطٚض٠ بٓالالا٤ ؾالالطاناد بالالني ٚظاض٠ ايعُالالٌ ٚايحُٓٝالال١ ا٫شحُاعٝالال١    .01

َٴ يًكٝالاّ    كالٓاع١ٝ اياطف ايحصاض١ٜ ٚاييف ٬ ُرٻٚايكڀاع اخلام 

 ب اَض جسعِ ذكاف١ املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ.

ع ا٫غالحسا١َ  عفِّال جؿصٝع ٚزعِ جٓظِٝ املًحكٝاد ٚايٓالسٚاد ايالت جٴ   .01

َٴ  ١ُ.ٓظډٚا٫ٖحُاّ باملػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ بكٛض َٓحظ١ُ ٚ

جؿالالالصٝع َٓحػالالال  اياالالالطف ايحصاضٜالالال١ ايكالالالٓاع١ٝ َالالالٔ املٓؿالالال د        .03

ٚي١ٝ عٔ املػال٪ٚي١ٝ  أايكاو٠ ٚاملحٛغڀ١ ٚظرِٗ ع٢ً جةين بطاَض 

يًُػالالالا١ُٖ يف ٖالالالصا ايحٛشالالال٘ ايالالالٛطين يف ظالالالسٚز      ا٫شحُاعٝالالال١

 إَهاْٝاجِٗ.

ٌ ٚجةازٍ يالاضث املػال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝال١ بالني َٓؿال د ايكڀالاع       كڃْٳ .01

ىل جڀالالٜٛط ٚإظٗالالاض  إا غالالعٝٶ  ايالالت جحةٓالال٢ ٖالالصٙ ايركافالال١    اخلالالام

 ذكاف١ املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ باملظٗط اي٥٬ل بٗا.

عًالالال٢ بالالالطاَض املػالالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالالال١   نالالالطٚض٠ جػالالالًٝو ايهالالال٤ٛ    .07

٘  عحالص٣ ايٓاشع١ نُٓٛشط ٜٴ   ٚاقالياح ٚجالةين بالطاَض َةحهالط٠     بال

 يف املػ٪ٚي١ٝ ا٫شحُاع١ٝ.

أُٖٝالال١ حالالطؽ َفٗالالّٛ املػالال٪ٚي١ٝ ا٫شحُاعٝالال١ عٓالالس ا٭فالالطاز َٓالالص     .03

ٚشيالالو بحٛشٝالال٘ قالالسضاد ايؿالالةاث سلالالٛ ايكالالِٝ اٱْػالالا١ْٝ      ايكالالاط

 طفاٍ.ا٭ ٚحطغٗا عٓس altruismٜراض ٚق١ُٝ اٱ  ٚايعڀا٤
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 )حضب احلزوف األجبدية(

 .ز. إبطاِٖٝ ايةعٝع 

 .ٟأغا١َ نطز .ّ 

 . ز. اجلاظٟ ايؿةٝهٞ اض٥ٝؼ اهل١٦ٝ اٱؾطاف١ٝ ملًحك٢ أغةاض 

 ًُٞأ. آَ ٍ املع. 

 .ٟأ. بػ١ُ ايحٛصلط 

 ٥٬َه١. عاٍ. أ 

 ٟز. ظاَس ايؿطاض. 

 .ُٞز. ظػني احله 

 ظػاّ ةو .ّ.ٟ 

 ٍز. اع٠ بٝخ املا. 

 ٔز. اس اي ٜر. 

 ٞز. اٝس ايؿاصل. 

 ٕز. خايس ايطزٜعا. 

 .ز. خايس ايفٗٝس 

 .ز. خايس ايٝعٝا 

 .خايس بٔ زٖٝـ. ز 

 .ِز. ضٜاو زل 

 ز. ظٜاز ايسضٜؼ. 

 ّ .املطٟ. غات 

 فانٌ. قسق١. ز 

 .ٟز. عا٥ؿ١ ا٭اس 

 .ٟز. عا٥ؿ١ ظصاظ 

 ايڀطٜطٟ. عةس ايطأ. أ 
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 ٜز. عةس ايػ٬ّ ايٛا.ٌ 

 ا  ايهٛضلٞ أ. عةس. 

 ا  بٔ قا  احلُٛز ز. عةس. 

 ا  بٔ ْاقط احلُٛز ز. عةس. 

 ايععٜع احلطقإ ز. عةس. 

 .ز. عةو بطُٖني 

 ٕز. عرُإ ايعرُا. 

 ع٠ ايعصطٚف٥أ. فا. 

 ْٞأ. ذلُس ايسْس. 

 .ِز. ذلُس املًع 

 .ِٝز. َؿاضٟ ايٓع 

 .ُٞأ. َڀًل ايةك 

 .ٕأ. ٢َٓ أبٛ غًُٝا 

 .ز. َٗا املٓٝه 

 َٗا عكٌٝأ .. 

 ٟز. ذلُس ايؿٗط. 

 .ز. ْاقط ايكعٛز 

 ز. ْةٌٝ املةاضى. 

 . ز. ْٛف ايااَسٟ اض٥ٝؼ جل١ٓ ايحكاضٜط 

 ِز. فٗس ايكاغ. 

 .ز. فٛظ١ٜ ايةهط 

 ز. ٚفا٤ طٝة١. 

 ِٜز. ٜٛغه احلع. 
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 013 آزّ مسٝز -

 01  7 أاس ايطبعٞ -

 03  00  3 ايطأأغا١َ عةس -

 031 ا٭َو غعٛز بٔ ْاٜه -

 003 ا٭َو غعٛز ايفٝكٌ -

 000 ا٭َو فٝكٌ بٔ فٗس -

  71  70 ا٭َو ذلُس بٔ غًُإ -

77  73  30  31  31  010  

010  001 

 31 أْسٜطا حاْسٟ -

 01 ا٭ْكاضٟ -

 067  001 أٚباَا -

 031 بٔ ٫زٕ -

 031 اعةسا  أاس  بكؿإ -

 067  013 جطاَت -

 03  3 جطنٞ احلُس -

 031 ا عةسايطأ  اجلطٜػٞ -

 00 طٚعاٍ فد -

  031 ا ذلُس بٔ عةسا   اجلُٝػ -

011 

 31 شٛاٖط ٫ٍ ْٗطٚ -

 61  00 خايس اجلابط -

 73 اخلُٝين -

 31 ضاشٝه ؾاضَا -

 031 ضاؾس ا ايطاؾس -

 013 ظٜٓت أبٛ طايت -

 031 اعةسا   ايػةٝعٞ -

 31 غطميٟٛ جايٛنساض -

 00 غعس ايعٖطاْٞ -

 06 ايػًڀإ قابٛؽ -

 031 قا  ناٌَ -

 001 عازٍ اجلةو -

 06 ةسا عةس اخلايل ع -

 003 عةس ايطأ َٓٝه -

 003 عةس ا  ايؿُطٟ -

 03  3 عةس ا  ايكٜٛع -

 07  03  3 عةس ايععٜع اجل٬ٍ -

 031 عةس ايًڀٝه ايفٛظإ -

 031 عةس ايًڀٝه عٌٝ -

 00 عًٞ خًٝف١ ايهٛاضٟ -

 06 عًٞ املٛغ٢ -

 001 عُطإ خإ -

 031 ا عًٞ عةسا   ايعٝػا٥ٞ -

 31 فٝصاٟ حٛخايٞ -

 003 َاشس ايينٞ -

 36 ٖٛإ غٝٓكَامن -



84

 

 –1024     
206 

 06 ذلُس احلاضذٞ -

 00 ذلُس ايطَٝعٞ -

 003 ذلُس ايػًُٞ -

 06 َؿاعٌ ايعحٝ  -

 06 َكڀف٢ ايعضعْٛٞ -

 06 َٛنٞ احلُٛز -

 011 املًو خايس -

 06 و ايطؾٝسًځَٳ -

  003  017  71 املًو غًُإ -

010  013 

 31 املًو غعٛز -

 003  36 املًو عةس ا  -

 000 املًو فٗس -

 060  003 ملًو فٝكٌا -

 31 َٛزٟ ْاضٜٓسضا -

 03  3 اعةسا   ايٓفٝػٞ -

 001 ْٛاظ ؾطٜه -

 06 ٖاي١ ايكًٝةٝذ -

  30 _ 71  70  3  1 ٚيٞ ايعٗس -

017_001  061  067  010 
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  31  31  73  77  71  70 آغٝا -

010  000  000 

 61  00 ظ  أبٛ -

 066 ا٫ از ايػٛفٝت -

 067 إذٝٛبٝا -

 31 حنيا٭ضشٓ -

 063  011- 011 إغطا٥ٌٝ -

 001  010  30  73 إغ٬ّ آباز -

 000  31 فطٜكٝاإ -

 061  001  013  011 أفااْػحإ -

  013  36  03  00  06 اٱَاضاد -

011  061 

  003  011  010 أَطٜها -

0101  001  061 

 010  003  71 إْسْٚٝػٝا -

  31 77  71  61  61 إٜطإ -

000  001  001  003  003  

061  067 

 011  30-70 بانػحإ -

  07  03  00  06  00 ايةعطٜٔ -

61  001  033 

 011  011  17 بطٜڀاْٝا -

 011  33  31 بهني -

 31 بٜٛٓؼ آٜطؽ -

 063  003  003 جطنٝا -

 003-003  011  010 ضٚغٝا -

 067 ايػٛزإ -

 067  007  001 غٛضٜا -

 013 غٜٛػطا -

 61 ايؿاّ -

  33  36  73  71  76 ايكني -

011  017  001  000  001  

003  000  006  001  060  

066  061  010  010  011 

 001 طٗطإ -

 033  067  001  013 ايعطام -

 007 فطْػا -

 061  011  011  016 فًػڀني -

 067  61  61  07  00 قڀط -

  000  006  71 نؿُو -

006  061  061  011 

 11  11  13  17 نٓسا -

 011  000  71 اجلٓٛب١ٝ نٛضٜا -

  01  07  01  06  00 ايهٜٛخ -

61 
 067  001 يةٓإ -

 000  37 يٓسٕ -

 067 يٝةٝا -

 010  000  001  003 َايٝعٜا -

 07 َػكو -

 003  001 َكط -

 61  03 املٓا١َ -

 003  000 َٛغهٛ -

 001  31  30 ْٝٛزهلٞ -

  31_30  77  73  76  70 اهلٓس -

011  011  001_006  001  

001  000  006  001  061  

063  061  063  010 

 010 ٚاؾٓڀٔ -

  010  013  010  71ايٝابإ -

010  011  013 

 067  001  013  61 ايُٝٔ -
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 د. فَد العزابي احلارثي. -

-  

  
 .(اهليئة رئيط) د. اجلاسي الشبيكي -
 .إبزاٍيه البعيش د. -
 .آمال املعلني أ. -
 .حامد الشزاري د. -
 .خالد بً دٍيش د. -
 .رياض جنه معالي د. -
 .ه الفزياٌري 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 " -
 ة احملتوىإدار -
 اللجاٌ املؤقتة -
 خدمات إدارية مضاىدة -
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