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ٜعررطه ٖررصا ايتكطٜررط يعررسز َررٔ املٛنررٛعات املُٗرر١ ايرر           

ّ، ْٚاقؿرٗا  1029ؾٗط َاٜٛ  أغباض خ٬ٍ ٢ططسٗا يًشٛاض يف ًَتك

غبب١ َتُٝع٠ َٔ َفهرطٟ املًُهر١ يف طبتًرجمل اترا٫ت، ٚايرصٜٔ      

يكهرراٜا ا٠٤ َٚكرتسرراتِٗ اداز رر١ سررٍٛ ا أثررطٚا اسبررٛاض ئرر ضا٥ِٗ ايبٓٻرر  

 ايتاي١ٝ:  

 ٚايفا٥ض. املٝعا١ْٝ ايػعٛز١ٜ ئني ايعذع  •

    .املع٢ٓ ٚايس٫ي١ "اسبٛاض" •

   .ْظط٠  اسك١ إىل اٱقا١َ املُٝع٠ •
 .املُطات املا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ •
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 :ٍاملمخط التٍفًر 

املٝعا١ْٝ ايػرعٛز١ٜ  تأغػت ْكاؾات ًَتك٢ أغباض سٍٛ قه١ٝ 

َررٔ  ، هرراض ايط٥ٝػرر١ٚايفررا٥ض عًرر٢ صبُٛعرر١ َررٔ ا٭ ئررني ايعذررع 

أئطظٖررا نررٕٛ ايفررا٥ض ايررصٟ سككترر٘ املٝعاْٝرر١ يف ايطئرر  ا٭ٍٚ َررٔ    

ُٖررا:  ،سررسخ ْتٝذرر١ يتعانررس َكررسضٜٔ َتهرراًَني   1029ايعرراّ 

اٱٜطازات ايٓفڀٝر١ ٚاٱٜرطازات  رل ايٓفڀٝر١، ٖٚرصا أَرط   ٜهرٔ        

ؼبررسخ َٓررص إٔ غررٝڀط ايررٓفز عًرر٢ اشبعاْرر١ ايعاَرر١. َررا ت ررل ٖررصا    

ُٶ    ايعاّ إٔ اٱٜطازات ا٭ثرط يف   ٚانر ٳ  ا ل ايٓفڀٝر١ أقربشت َػراٖ

ت ص١ٜ اشبعا١ْ ايعاَر١. ٖٚرصا أَرط يڀاملرا غرعت املًُهر١ يتشكٝكر٘،        

يهػرط   أَ إٔ تٜٓٛر  َكرازض املٛاظْر١ ايعاَر١ نرإ َڀًبٶر       ااْڀ٬قڄ

اغرت٦جاض ايرٓفز ئرا٭َط. نرصيو  رجنٕ اٱظبراظ ٖرٛ يرٝؼ يف ايفررا٥ض         

ٝٽررر اْٗذٶرررنكُٝررر١، ئرررٌ يف إٔ اسبهَٛررر١ ايػرررعٛز١ٜ اْتٗذرررت      اَاي

يف تُٓٝرر١ إٜررطازات  ل ْتررا٥ر إػبائٝرر١شك رر، ٚمتهٓررت َررٔ إٔ تٴاقررعبٶ

ئٌ ٚغر١ًٝ   اسس شات٘  ًٝؼ ٖس ڄيف اشبع١ٜٓ عرب تٜٓٛعٗا. أَا ايتٜٓٛ  

ٖٚرٞ تععٜرع اغرتكطاض إٜرطازات اشبعاْر١ ايعاَر١،  را         ،يتشكٝل  ا١ٜ

كررٗا َررٔ تأضدشررات اٱٜررطازات ايٓفڀٝرر١ ْتٝذرر١ يتصئررص  غررعط      دً ٜٴ

ٌ ايرٓفز، ٖٚرٛ ترأضد  يرٝؼ ئاٱَهرإ تُٗرٝـ ترأثلٙ،  كرس         ئطَٝ

عًر٢ َرس٣    اَتكًبٶ اَتعطدٶ اضغِ يًت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ايػعٛز١ٜ َػاضٶ

، ئني تأخل ٚتعڀٝرٌ  تايعكٛز ايج٬ث١ املان١ٝ، َٓص ئسا١ٜ ايجُاْٝٓٝا

ايت١ُٝٓ ٚعسّ ٚنٛح ايط١ٜ٩  ُٝا ٜتكرٌ ئاٱْفرام اسبهرَٛٞه ٖٚرٛ     

غررُٝا  ض٣٩ ازبٗررات املػررتفٝس٠، ٫ٚٚنررٛح نررطٚضٟ تطتهررع إيٝرر٘  

 ايكڀاع اشبام.
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املٝعاْٝر١ ايػرعٛز١ٜ ئرني    ٚقس ْاقؿت ايٛضقر١ ايط٥ٝػر١ تفاقرٌٝ    

ٚايفرررا٥ض، ٚاغرررتهًُت ايتعكٝبررررات تفٓٝرررس َرررا ٚضز َررررٔ     ايعذرررع  

يف سرررني تهرررُٓت املرررساخ٬ت سرررٍٛ   ،أططٚسرررات يف ٖرررصا اٱطررراض 

 ايكه١ٝ احملاٚض ايتاي١ٝ:

 ملاي١ٝ ٚتكِٝٝ امل٪ؾطات ايعا١َ.املٝعا١ْٝ ايػعٛز١ٜ: املػتٗس ات ا •

  .املٝعا١ْٝيف اٱٜطازات ايٓفڀ١ٝ ٚ ل ايٓفڀ١ٝ  •

  .ٚاٱ كاح يف عطه أضقاّ املٝعا١ْٝ ايؿفا ١ٝأ١ُٖٝ  •

 

 

 

 

 

 
 

 

 

إيٝٗرررا املتشررراٚضٕٚ سرررٍٛ   ٢اْتٗرررايتٛقرررٝات ايررر    أئرررطظَٚرررٔ 

 ايكه١ٝ َا ًٜٞ:

 يررر ا ادٝهًررر١ إعررراز٠ا٫غرررتُطاض يف تررربة غٝاغررر١    نرررطٚض٠ -1

 .يًُػتكبٌ ايػعٛزٟ ا٫قتكاز ٜؿٗسٖا

 َرٔ داْر    ٚاٱ كاح يف عطه أضقاّ املٝعاْٝر١  أ١ُٖٝ ايؿفا ١ٝ -2

 اتتُ .   ٚنا ١  ٦اتاملعٓٝني  املاي١ٝ أَاّٚظاض٠ 
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  :ُد. إحطاُ بى حمًكُالىزقُ السًٓط 

قبٌ اسبسٜح عرٔ ايفرا٥ض ايرصٟ سككتر٘ املٝعاْٝر١ يًطئر  ا٭ٍٚ       

ئٝررإ إٔ ٖررصا  ررا٥ض سررسخ ْتٝذرر١     َررٔ املفٝررس ، 2119َررٔ ايعرراّ  

يتعانس َٛضزٜٔ ُٖا: اٱٜطازات ايٓفڀ١ٝ ٚاٱٜطازات  رل ايٓفڀٝر١،   

ٖٚررصا أَررط   ٜهررٔ ؼبررسخ َٓررص إٔ غررٝڀط ايررٓفز عًرر٢ اشبعاْرر١     

ايٓفڀٝرر١ أقرربشت    ررلايعاَرر١. َررا ت ررل ٖررصا ايعرراّ إٔ اٱٜررطازات      

ُٶ  ا٭ثررط يف ت صٜرر١ اشبعاْرر١ ايعاَرر١. ٖٚررصا أَررط يڀاملررا  ٚانرر ٳ اَػرراٖ

َررٔ إٔ تٜٓٛرر  َكررازض املٛاظْرر١    اغررعت املًُهرر١ يتشكٝكرر٘، اْڀ٬قڄرر  

يهػط اغت٦جاض ايرٓفز ئرا٭َط. ٚئرصيو  هرٔ      اايعا١َ نإ َڀًبٶ

ايكرررٍٛ إٕ ايفرررا٥ض ايرررصٟ سككتررر٘ اشبعاْررر١ يف ايطئررر  ا٭ٍٚ  جرررٌ      

ئررس َررٔ   ئررٛانل إعرراز٠ ٖٝهًرر١ املايٝرر١ ايعاَرر١. ا٭َررط اٯخررط، ٫ٚ     

يربعض ئرايُٓٛ املڀرطز يٲٜرطازات     تٓاٚي٘ زٕٚ تأدٌٝ ٖرٛ اغرتدفاف ا  

ضٕٚ "اغرررتدفا ِٗ" ئرررإٔ ٖرررصٙ اٱٜرررطازات  رررل   رررل ايٓفڀٝررر١، ٜٚرررربٿ

اسبه١َٝٛ ٖرٞ ضبكر١ً دباٜر١ نرطا٥  ٚضغرّٛ. ٚاغرت طائِٗ ٖرصا        

َػرررت ط ه ٚايػرررب  إٔ إٜرررطازات اسبهَٛرررات عررراز٠ ٖرررٞ ضغرررّٛ      

ٚنررطا٥ ، ٖٚهررصا  رراٱٜطازات  ررل ايٓفڀٝرر١ غررتهٕٛ ئڀبٝعتٗررا   

ّٛ ٚنطا٥ ، ٖصا قشٝ  يف ٖصا ايبًس ٚيف ٚنٓٗٗا عباض٠ عٔ ضغ

ئك١ٝ ايبًسإ. ْعِ، يسٜٓا ثط٠ٚ ْفڀ١ٝ ٖٚٞ متٍٛ اشبعا١ْ ايعاَر١  را   

ُٻٜٴ  ا يعكٛز ٫ٚ ٜعاٍ. جمل عٓٻ٢ إٜطازات  ل ْفڀ١ٝ، ٖٚصا خفډػ

، ئرٌ يف  نكُٝر١ ٖٚهصا،  جنٕ اٱظباظ ٖرٛ يرٝؼ يف ايفرا٥ض    

ٝٽر  اإٔ اسبه١َٛ ايػعٛز١ٜ اْتٗذت ْٗذٶ ٓرت َرٔ   ، ٚمتهډاقرعبٶ  اَاي

ل ْتا٥ر إػبائ١ٝ يف ت١ُٝٓ إٜطازات اشبع١ٜٓ عررب تٜٓٛعٗرا. أَرا    شك إٔ تٴ

ٖٚررٞ  ،ئررٌ ٚغرر١ًٝ يتشكٝررل  اٜرر١  اسررس شاترر٘  ًررٝؼ ٖررس ڄ يف ايتٜٓٛرر  
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كررررٗا َررررٔ دً تععٜررررع اغررررتكطاض إٜررررطازات اشبعاْرررر١ ايعاَرررر١،  ررررا ٜٴ 

تأضدشات اٱٜرطازات ايٓفڀٝر١ ْتٝذر١ يتصئرص  غرعط ئطَٝرٌ ايرٓفز،        

اٱَهرإ تُٗرٝـ ترأثلٙ،  كرس ضغرِ يًتُٓٝر١       يف د  يرٝؼ  ٖٚٛ ترأض 

عًرر٢ َررس٣ ايعكررٛز    اَتكًبٶرر  اَتعطدٶرر  اا٫دتُاعٝرر١ ايػررعٛز١ٜ َػرراضٶ  

، ئني تأخل ٚتعڀٌٝ ايتُٓٝر١  تايج٬ث١ املان١ٝ، َٓص ئسا١ٜ ايجُاْٝٓٝا

اسبهرَٛٞه ٖٚرٛ ٚنرٛح     ٚعسّ ٚنٛح ايط١ٜ٩  ُٝا ٜتكرٌ ئاٱْفرام  

ػررتفٝس٠، ٫ٚغررُٝا ايكڀرراع  يٝرر٘ ض٣٩ ازبٗررات املنررطٚضٟ تطتهررع إ

 اشبام.

ٛټ اإشٶ ع إٜطازات اشبعا١ْ، اير   اٱٜطازات  ل ايٓفڀ١ٝ دبً  تٓ

ٔ ُه رررٔ ٖٝهًٝررر١ َايٝررر١ تٴا٫غرررتكطاض املرررايٞ، ايرررصٟ ٜٴُه ررر  ظتعرررعٿ

اشبعاْرر١ َررٔ ضغررِ َػرراض ٚانرر  يٲْفررام عًرر٢ املررس٣ املتٛغررز  ررا   

هَٛٝر١  ظ ايٛنٛح ٚايتٓب٪١ٜ، ٚئصيو ٜهٕٛ ئٛغر  ازبٗرات اسب  ٜععٿ

ٚايكڀرررراع اشبررررام عًرررر٢ سررررسٺ غررررٛا٤ ايتدڀررررٝز َتٛغررررز املررررس٣  

ئاعتُازٜرر١ عايٝرر١، ٫ تكررّٛ عًرر٢ سررل ايررٓكض ايررصٟ يڀاملررا اَتًهرر٘ 

َرٔ غرڀ٠ٛ ايرٓفز،     ضت ئعسٴايٓفز. ٫ٚ أقٍٛ إٕ خعاْتٓا ايعا١َ ذبطٻ

يف تًو ايڀطٜل ايكعب١. ٖٚٞ ٖٝهًٝر١   انبلٶ ايهٔ قڀعٓا ؾٛطڄ

ايٓفڀٝر١ ٚ رل ايٓفڀٝر١ ٚا٫غرتسا١ْ      تكّٛ ع٢ً ايسَر ئني اٱٜرطازات 

يف غررربٌٝ ترررٛ ل ايتُٜٛرررٌ ايررر٬ظّ يٲْفرررام عًررر٢ املٝعاْٝررر١ ٚايٛ رررا٤    

ئايتعاَاتٗا. ٖٚرصا أَرطٷ َ راٜط يًٗٝهًٝر١ ايتكًٝسٜر١ ايكا٥ُر١ عًر٢ إٔ        

 اٱْفام َطتبز ئاٱٜطازات ايٓفڀ١ٝ عاّ ئعاّ.

ٚستررر٢ ٫ ْكررر   طٜػررر١ سبُررراؽ ايًشظررر١، غرررأعٛز إىل ايعررراّ  

شبفررض تكررٓٝجمل املًُهرر١  املررا قايترر٘ "َررٛزٜع" تربٜررطٶ طيًٓظرر. 2116

َٔ ئا  ، A1 إىل Aa3 املطتب١ ع٢ً املس٣ ايڀٌٜٛ زضد١ ٚاسس٠ َٔ



15

 –1059     
12 

     ٕ  ايٓظرررط٠ اغرررتصناض َرررا نرررإ ايٛنررر  عًٝررر٘ نْرررصاى. قايرررت: "إ

ٞ  عت إٔ ايٓراتر َػتكط٠، ٚتٛقډ يًًُُه١ املػتكب١ًٝ ٞ  احملًر  اٱمجراي

 ئٗبررٛ  ا( َتررأثطٶ2116) ايعرراّ ٖررصا امل٦رر١يف  5 غررٝتكًل ا٫مسررٞ

ٌ  َػرتٜٛات َرا   ٚايعٛز٠ إىل، ايٓفز أغعاض ٍ  ايكرس١َ  قبر ّ  حبًرٛ  عرا

 ايػررٓٛات َررس٣ يًٓرراتر عًرر٢  اسبكٝكررٞ ايُٓررٛإٔ  . ٚأنررا ت2119

 أقررٌ امل٦رر١،يف  2 _املتٛغررز  يف _َتٛقرر  إٔ ٜهررٕٛ  املكبًرر١ اشبُررؼ

إٔ ئر ، ٚتٓبأت 2115- 2111 ئني املتشكك١ امل١٦يف  5 َػت٣ٛ َٔ

عررراّ  َػرررتٛاٙ يف اتكطٜبٶررر ( غٝػرررا2116ٟٚيًعررراّ ) املرررايٞ ايعذرررع

ٕٳٓاٱمجايٞ." ي احملًٞ ايٓاتر َٔ امل١٦يف  1449، أٟ 2115  ٓظط اٯ

ملررا سررسخه ناْررت  رررت٠ قررعب١ ٫ ؾررو، يهررٔ اغررتجُاضٖا نررإ      

ئٛنرر  ٖٝهًرر١ دسٜررس٠ يًُايٝرر١ ايعاَرر١، دبرراٚظت  ٝرر٘ اسبهَٛرر١      

ٕ أسرس  َتعطدات مج١ عًر٢ ططٜرل إعراز٠ ادٝهًر١ املايٝر١، َرا نرا       

ٌٴ عؿرٛا١ٝ٥، ئرٌ    ػبط٩ ع٢ً ادتٝاظٖا. ٚ  ٜهٔ شيو خڀر٠ٛڄ  َٔ قب

 ،ز املعررا نررإ َررٔ خرر٬ٍ ئطْرراَر ٱعرراز٠ ادٝهًرر١ املايٝرر١ ضبررسٻ    

ْؿررطت٘ اسبهَٛرر١ نربْرراَر عُررٌ َتهاَررٌ، غرربل اٱعرر٬ٕ عررٔ   

يف إعرررراز٠ ضغررررِ املؿررررٗس املررررايٞ   اايڄررررايط٩ٜرررر١ ئأؾررررٗط، ٚنررررإ  عٻ

٠ يًًُُهررر١. ٚتتٓرررراٍٚ  ايػرررعٛزٟ، ٚاخرررتز غٝاغرررر١ َايٝررر١ دسٜررررس   

   أنرب.ايفكطات ايتاي١ٝ شيو ئتٛغټ

 ادٝهًرر١ايفررطه ايررصٟ متٗررس يرر٘ ايفكررطات ايػررائك١ إٔ إعرراز٠ 

 يكهٝتني:   ، ٚشيو يٛن  سسٍّااملاي١ٝ نطٚض٠ ٚيٝػت تط ڄ

كات ايٓكسٜر١ ٱٜرطازات ايرٓفز ٚقرسض٠     ساير١ ايتُراٖٞ ئرني ايترس ڊ     -1

 اشبعا١ْ ع٢ً اٱْفام.
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ِ اٱْفرررام ازبررراضٟ ْتٝذررر١ يؿرررُٛي١ٝ    ا٫يترررعاّ ئُٓرررٛشز "تعرررا    -2

 ٚع١َُٝٛ ايسعِ". 

ٚإعاز٠ ادٝه١ً املڀًٛئر١ ٜٓب رٞ إٔ تهرٕٛ َتعرسز٠ ازبٛاْر :      

. ٖٚررصا َررا أتررت ئرر٘ ايط٩ٜرر١ ايػررعٛز١ٜ     اَايٝرر١ ٚاقتكرراز١ٜ يف نٕ َعٶرر  

ايتًُرٝ    ٚنُرا  ٻ  -، ٚئطاَر ذبكٝكٗا. َٚرٔ داْر  نخرط    2131

ٕ     -انْفڄ عرٔ ئطْراَر طُرٛح      كس غبل اٱعر٬ٕ عرٔ ايط٩ٜر١ اٱعر٬

، 2116ع٬ٕ َٝعا١ْٝ عاّ ٔ عٓ٘ ئايتعأَ َ  إعًٹ٠ ادٝه١ً أڂٱعاز

 َٔ سٝح:  ائٝٓت ٬َضب٘ تفكًٝڄ

 املعٜس َٔ ايتدڀٝز املايٞ. -1

 َطادع١ ٚتڀٜٛط إدطا٤ات إعساز املٝعا١ْٝ. -2

 ض   نفا٠٤ اٱْفام ايطأمسايٞ. -3

 ض   نفا٠٤ اٱْفام ايتؿ ًٝٞ يًسٚي١. -4

 اَٞ املكطٚ ات ازباض١ٜ.ايعٌُ ع٢ً اسبس َٔ تٓ -5

 ا٫ْتٗا٤ َٔ ذبسٜح ْظاّ املؿرتٜات اسبه١َٝٛ. -6

 ذبػني َٓٗر ٚنيٝات إزاض٠ ا٭قٍٛ. -7

 تڀٜٛط أٖساف ٚأزٚات ايػٝاغ١ املاي١ٝ. -8

ذبكٝرررل إقررر٬سات ٖٝهًٝررر١ ٚاغرررع١ يف ا٫قتكررراز ايرررٛطة      -9

 ٚتكًٌٝ اعتُازٙ ع٢ً ايٓفز.

ُٜٛر١ اير    ا٭ٚي١ٜٛ ي٬غتجُاض يف املؿراضٜ  ٚايررباَر ايتٓ  عڀا٤ إ -11

 ،نكڀاعات ايتعًرِٝ ٚايكرش١   هربسّ املٛاطٔ ئؿهٌ َباؾط

ٚاملٝرراٙ ٚايكررطف   ،ٚاشبررسَات ا٭َٓٝرر١ ٚا٫دتُاعٝرر١ ٚايبًسٜرر١   

 ،اٱيهرتْٚٝررر١ٚايتعرررا٬َت  ،ايكرررشٞ ٚايهٗطئرررا٤ ٚايڀرررطم 

ٚنٌ َرا ٜهفرٌ ذبػرني ارز اسبٝرا٠       ،ٚزعِ ايبشح ايعًُٞ

 اي١َٝٛٝ يًُٛاطٔ.
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11-   ٞ ٜؿرررٌُ شيرررو تعرررسٌٜ  ٚ ،َطادعررر١ ٚتكٝرررِٝ ايرررسعِ اسبهرررَٛ

َٓظَٛرر١ زعررِ املٓتذررات ايبرتٚيٝرر١ ٚاملٝرراٙ ٚايهٗطئررا٤ ٚإعرراز٠     

 ز.٢  ٝ٘ ايتسضټطاعٳٜٴحبٝح تػعلٖا 

 تڀٜٛط ٚسس٠ إزاض٠ ايسٜٔ يف ٚظاض٠ املاي١ٝ. -12

ذبػرررني َػرررت٣ٛ ايتٛاقرررٌ ٚايتٓػرررٝل ئرررني نا ررر١ ازبٗرررات        -13

 ٚا٭ططاف املع١ٝٓ ئتٓفٝص اٱق٬سات املاي١ٝ.

غرررٓٛاتع ئعرررس َهرررٞ ثررر٬خ   َررراشا ذبكرررل ئعرررس َهرررٞ ثررر٬خ 

 دررراغرررٓٛات عًررر٢ إطررر٬م دٗرررس إعررراز٠ ادٝهًررر١، ايررر  أؾررراضت     

 ا،  اضقڄررررادٖٛطٜٽرررر اايفكررررط٠ ايػررررائك١، ظبررررس أْٗررررا أسررررسثت  اضقڄرررر 

ٞڈ ٚعررررٔ   -ٜكررررّٛ عًرررر٢ أْٓررررا اربررررصْا خٝرررراضات، ٚاخرتْررررا      ئررررٛع

تٛدٗررررات يًُػررررتكبٌ. ٚربًٝٓررررا عررررٔ ا٫عتُرررراز   -غررررائل إقررررطاض

ىل سكررررر١ًٝ إٜرررررطازات  عًررررر٢ "قررررر٠ٛ ايرررررس   ايرررررصاتٞ املطتهرررررع٠ إ   

ٕ تًرررو ازبٗرررٛز غرررتهٕٛ َطؼبررر١،  كرررس   إايرررٓفز".   ٜكرررٌ أسرررسٷ  

أخطدتٓرررررا َرررررٔ "َٓررررراطل ايطاسررررر١" إىل "َٓررررراطل املٛادٗررررر١" َررررر      

  ملهاْتٓرررا، ٚيتٛغټررر اعًررر٢ َكررراسبٓا ٚتععٜرررعٶ  ااملػرررتكبٌ، سفا ڄررر

ٝٽ ٍڈ عسٜس٠ قاز١َ.  ااقتكازْا، ٚيط اٙ ايػعٛزٜني ساي  ٚ٭دٝا

َرررررٔ اٱقررررر٬سات َرررررٔ     ْعرررررِ، أخطدتٓرررررا تًرررررو اسبعَررررر١   

، إش ا"َٓررراطل ايطاسررر١ ٚايسعررر١ ٚا٫عتٝررراز"،  كرررس نرررإ نرررطٚضٜٽٶ      

يف تكرررسِٜ ايرررسعِ زٕٚ متٝٝرررع ي رررة    ا٫غرررتُطاضٴ ا  ٜهرررٔ خٝررراضٶ 

يف اغرررررتكساّ ٬َٜرررررني  ا٫غرررررتُطاضٴ اأٚ  كرررررل، ٚ  ٜهرررررٔ خٝررررراضٶ

َرررٔ ايعُايرررر١ ايٛا رررس٠ َٓدفهرررر١ اٱْتادٝررر١،  ُررررا ايرررصٟ ْتٛقعرررر٘     

، ٜٚػررررع٢ يتٜٓٛرررر  اقتكررررازٙ  ررررل َررررٔ اقتكرررراز ٜكررررّٛ عًرررر٢ ضٜرررر ڈ 

نٝرررجمل غٝػرررتڀٝ    عايٓفڀرررٞ َرررٔ خررر٬ٍ أغرررايٝ   رررل ٥٬َُررر١     
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َٚررررا ايررررصٟ  إٔ ٜٓررررا ؼ ٚإْتادٝرررر١ ايعاَررررٌ ؾررررسٜس٠ ا٫غبفرررراهع     

نٓرررا ْتٛقعررر٘ يًُػرررتكبٌ ا٫قتكرررازٟ يكڀاعرررات اقتكررراز١ٜ  رررل     

ْفڀٝرررر١ تطتهررررع يف إْتادٝتٗررررا عًرررر٢ ايررررسعِ ٚاسبُاٜرررر١ ٚايعُايرررر١  

   ايٛا س٠ ايطخٝك١ع

ّٴ اٜهررٔ خٝرراضٶٖٚهررصا،    ا  ٝرر٘، ايعسعسرر١  ررا نٓٻرر  عررس

ٔٻ   - ع٢ً ايرط ِ َرٔ نرطٚضتٗا   - ادٝه١ً  فطزٖا إعاز٠ يه

ٖٚرصا َرٔ    ئرس َرٔ ضبطنرات يٲْتراز.      تهٔ نا ١ٝ، ئٌ نرإ ٫ 

َٻ " عررب ئطاصبٗرا   2131ٌ إٔ دبًبر٘ "ض٩ٜر١ املًُهر١    نُٔ َا ٖٛ َ٪

ػرني  يتشكٝل ايط١ٜ٩، يتٜٓٛ  ا٫قتكاز ئهٌ قڀاعات٘ َٔ خ٬ٍ ذب

قررا٥ِ غررٛا٤ أنررإ قررٓاع١ أٚ ظضاعرر١ أٚ خررسَات، أٚ      ٛأزا٤ َررا ٖرر 

اغتشهررراض ايكڀاعرررات ايهررراَط٠ أٚ اي ا٥بررر١ َػررراُٖتٗا يف ايٓررراتر  

ٕ إَجٌ ايرت ٝر٘ ٚايػرٝاس١ ئرٌ ٚستر٢ ايتذراض٠ه إش       ،احملًٞ اٱمجايٞ

ٌٻ ايكڀاعات ا٫قتكراز١ٜ تعراْٞ َرٔ ترسْٞ اٱْتادٝر١ ْتٝذر١ يعرسّ         د

سخ٬ت َررررٔ دٗرررر١، ٚنررررٝاع ايفررررطم ايهفرررا٠٤ يف اغررررتدساّ املرررر 

     ٞ َرٔ دٗر١    ايٛ ٝف١ٝ ٚا٫غرتجُاض١ٜ ْتٝذر١ يًتػررت ٚايتٛ ٝرجمل ايرُٖٛ

  يف ا٫عتُاز ع٢ً ايعُاي١ ايٛا رس٠ ئتهًفر١   ، نُا إٔ ايتٛغټأخط٣

يًُٓؿرررر ت   ائٶرررر٣ إىل دعررررٌ اقتكررررازْا ايررررٛطة داش  َٓدفهرررر١ أزٻ

٫ َٓدفه١ اٱْتاد١ٝ املعتُس٠ ع٢ً نجا ١ ايٝس ايعا١ًَ، ٖٚصا أَط 

أُٖٗررا أْٓررا ئًررس   ،ٜتػررل ٚ ررل قائررٌ ي٬غررتسا١َ ٭غرربا  ٖٝهًٝرر١  

َررا ٜعررة ٖٚررٛ ٜعرراْٞ َررٔ ؾرر  ايٝررس ايعاًَرر١، ٚٚ ررط٠ يف ضأؽ املرراٍ، 

ئسا١ٖڄ ا٫دباٙ يٮْؿڀ١ نجٝفر١ ضأؽ املراٍ ٚقًًٝر١ اسبادر١ يًعُاير١.      

أّ أْرر٘ قررسضْا ايررصٟ عًٝٓررا   ط ٖررصا ايٛنرر ع   ٝٸررنٝررجمل  هررٔ إٔ ْٴ

ٓب رررٞ ا٫غرررتٗا١ْ ئػرررڀ٠ٛ "َٓررراطل ايطاسررر١  ٫ٚ ٜ ٬َظَتررر٘ يٮئرررسع  
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ٕٻ      اٱَهررإ يف يررٝؼ  ٚايسعرر١" عًرر٢ تٛدٗررات ايرربعض َٓررا، ٚنررأ

ايػرعٞ يًت ررٝل ٱقرر٬ح اشبًررٌ ادٝهًررٞ يف ايُٓررٛشز ا٫قتكررازٟ،  

ٕٻ ًررسٜٓا َهررأَ ؾرر ، ٖررصا ٖررٛ ٚاقرر     يٓررا َعاٜررا ْػررب١ٝ    هُررا أ

ا٭ؾرررٝا٤، ٚنُرررا إٔ عًٝٓرررا اغرررت ٬ٍ َٛقعٓرررا ازب رررطايف املُٝرررع،    

ٕٻ ػب يو نص دباٚظ ْرسض٠ ايعُاير١ ئا٫دبراٙ يٮمتتر١      عًٝٓا إزضاى أ

ٕ ٖرصا ٖرٛ ايؿرط     إ، ئرٌ  هرٔ ايكرٍٛ    انًُا نإ شيو  هٓٶ

ايػرررائل شبطٚدٓرررا َرررٔ ارررٛشز اقتكرررازٟ َرررٓدفض اٱْتادٝررر١ إىل   

ارررٛشز اقتكرررازٟ عرررايٞ اٱْتادٝررر١، ٖٚرررصا "اشبرررطٚز" ؾرررط  ٫ظّ   

  يرٝؼ  كرز ي رعٚ    يتشػني قرسضتٓا عًر٢ املٓا ػر١، ٚاملٓا ػر١ ؾرط     

أغررٛام خاضدٝرر١ عرررب ايكررازضات ئررٌ نررصيو يًررس اع عررٔ غررٛقٓا        

 ررررجنٕ   ْررررتُهٔ َررررٔ شيررررو،  ػتعكررررجمل ئأْؿررررڀتٓا       احملًررررٞ. 

 ٚا٭ع٢ً دٛز٠ڄ. اا٫قتكاز١ٜ ايٛاضزات ا٭قٌ غعطٶ

ِٴ ئڀرطح غر٪اٍ: َرا  ا٥رس٠ تُٓٝر١ اٱٜرطازات  رل ايٓفڀٝر١ع          أخت

يعٛا٥رس ايٓفڀٝر١   نػرط ُٖٝٓر١ ا  : إٔ يصيو  ٛا٥س عرس٠، َٓٗرا   ايٛاق 

ع٢ً صبطٜات اشبعا١ْ ايعا١َ، ٚا٫غتفاز٠ َٔ ا٭ْؿڀ١ ا٫قتكراز١ٜ  

يتععٜع إٜطازات اشبعا١ْ، ٚإعاز٠ ٖٝه١ً نيٝات تٛظٜ  ايجط٠ٚ  ا يف 

ز املٓظَٛررررر١ شيرررررو ايعٛا٥رررررس ايٓفڀٝررررر١ عًررررر٢ اتتُررررر   رررررا ػبرررررطٿ  

ا٫قتكرراز١ٜ َررٔ تررأثلات ايطٜرر ، ٜٚٓكًررٗا إىل غررٝام   -ا٫دتُاعٝرر١

 اٱْتاز.

، شيررررو تهتػرررر  اٱٜررررطازات  ررررل ايٓفڀٝرررر١ أُٖٝرررر١ڄ   يهررررٌ

2114ٜٚعرررة ايهرررجل إٔ تُٓررررٛ خررر٬ٍ غرررٓٛات قًًٝرررر١ )    
_

2118 )

امل٦رررررر١ َررررررٔ يف  32امل٦رررررر١ إىل يف  12امل٦رررررر١ َررررررٔ يف  21 عررررررسٍ 

ٛٶإمجرررايٞ اٱٜرررطازات. ٚنرررصيو إٔ ذبك ررر   يف ايطئررر   انرررا ٝٽإ ال اررر
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 ٖررررٛ ا٭ًٍَٚٚٝرررراض ضٜرررراٍ،  2748، قررررسضٙ 2119ا٭ٍٚ َررررٔ ايعرررراّ 

، أٟ َٓررررررص اررررررؼ غررررررٓٛات.  2114َٓررررررص ايطئرررررر  ا٭ٍٚ يًعرررررراّ  

 ٓشررررٛاضتفرررر  إمجررررايٞ اٱٜررررطازات ئ يتكررررطؼبات ضمسٝرررر١،  اٚطبكڄٶرررر

ئررررايطئ  املُاثررررٌ َررررٔ   َكاضْرررر١ڄ 2119% يف ايطئرررر  ا٭ٍٚ يًعرررراّ  48

، ٚاضتفرررراع اٱٜررررطازات  ررررل ايٓفڀٝرررر١ خرررر٬ٍ ايطئرررر    2118ايعرررراّ 

ازات أنرررعاف اٱٜرررط  ث٬ثررر١ا٭ٍٚ َرررٔ ايعررراّ اسبرررايٞ ئرررأنجط َرررٔ   

 7643عبرررررٛ إش ئً رررررت ، 2114كررررر١ يف عررررراّ  رررررل ايٓفڀٝررررر١ احملكډ

 .2114ًَٝاض ضٜاٍ يف ايعاّ  2149ًَٝاض ضٜاٍ َكاض١ْ ئر 

ٖٚهررصا،  هررٔ ازبررسٍ إٔ ايكهرر١ٝ يٝػررت تُٓٝرر١ إٜررطازات  

َاي١ٝ نٗسف ْٗا٥ٞه ئٌ ٖٞ َرٔ أدرٌ ذبكٝرل "ا٫غرتكطاض املرايٞ"،      

ٜػرررتٚ"ه  شكٝكرر١ ايررصٟ ئررسا أْرر٘ يررٔ ٜتشكررل َررا زاّ ايررٓفز ٖررٛ "املا   

ا٭َط اي  اغتُطت يعكٛز إٔ ايٓفز ٜهتِ تُٓٝتٓا ٚاْٛا ثِ ٜعاٚز 

ٖررصا ايتررأضد  املتعررسٟ ٱٜررطازات   ٱط٬قُٗررا ئجنؾرراض٠ َررٔ إٜطازاترر٘.  

ايرررٓفز ٫ ٜٓػرررذِ َررر  ذبكٝرررل اقتكرررازْا يًكُٝررر١ ا٭ٖرررِ أ٫ ٖٚرررٞ   

ٜٴرررررنرررررإ َٓٻررررر   "ا٫غرررررتكطاض" طأٖ إٔ ئٛغرررررعٓا َطانُررررر١ ا َرررررٔ 

ٔٷ، ٚيهررٔ  ٓكسٜرر١ يتعُررٌ نررر"َامٸا٫ستٝاطٝررات اي قررسَات". سػرر

َاشا إٕ طايت  رت٠ تطاد  إٜطازات ايٓفز،  ت نًرت ا٫ستٝاطٝرات   

ئطَتٗا، ثِ اقرتنٓا ست٢ "ايجُاي١" إىل إٔ غرا٣ٚ ايرسٜٔ ايعراّ قُٝر١     

ٖصٙ يٝػت ا رتانرات خٝايٝر١، ئرٌ ٖرصا      ايٓاتر احملًٞ اٱمجايٞع  

عكرررٛز َرررٔ  ٬١ثرر ايهررائٛؽ عاٜؿرررٓاٙ يف ٚطٓٓررا ٖرررصا عًرر٢ َرررس٣ ث   

 ٗرٌ ْعراٚز ايهځرط٠ اٯٕه أٟ     ايعَٔ، ئسأ َٔ َٓتكجمل ايجُاْٝٓٝرات.  

ْػررتًٗو ا٫ستٝاطٝررات ْٚػررتسٜٔ، ْٚٓتظررط إٔ تطتفرر  أغررعاض ايررٓفز 

 يهٞ ْػسز ايسٳٜٔع 
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ʘ  :العطافعبد اهللد. التعكًب األوه  

سػرإ،  إشنطٖرا ز.   ٗا َُٗر١ڄ عٓرس ْكڀر١ أسػربٴ    أتٛقجملٴ ئسا١ٜڄ

ُٶ   أ٫ ٖٚٞ إٔ اٱٜطازات   ٚانر  ا٭ثرط    ال ايٓفڀٝر١ أقربشت َػراٖ

ٚيررٔ  ،ايررطأٟ ٖررصا٫ٚ ؾررو إٔ  يف ت صٜرر١ اشبعٜٓرر١ ايعاَرر١ يًسٚيرر١".   

يٛدرٛز ضأٟ   _أمت٢ٓ إٔ تهرٕٛ نرصيو    ٚإٕ نٓتٴ _أقٍٛ اسبكٝك١ 

َتدكررل، ٜرررط٣ عهرررؼ َررا شٖررر  إيٝررر٘ ز.    َرررٔ اقتكرررازٍّٟخررط  ن

ععٜرع ايرسخٌٝ ت طٜستر٘ ايتايٝر١، ئعرس      عبرس اي إسػإ، سٝح ْؿرط ز.  

٬ٕ ٚظٜررط املايٝرر١ عررٔ ذبكٝررل  ررا٥ض يف املٝعاْٝرر١ يف ايطئرر  ا٭ٍٚ  إعرر

دررصا ايعررا  ٭ٍٚ َررط٠ َٓررص اررؼ غررٓٛات، ٚيكٝررت ٖررصٙ ايت طٜررس٠   

ٚاغررع١ يف ايتررساٍٚ عرررب ٚغررا٥ٌ ايتٛاقررٌ ا٫دتُرراعٞ، ٚيف   أقررسا٤ٶ

ايفررا٥ض يف املٝعاْٝرر١   ايتعًٝررل عًٝٗررا، سٝررح ٜررط٣ ز. ايررسخٌٝ إٔ "      

ُر٘ َرٔ اضتفراع غرعط ايرٓفز يف ايػرٛم       ايصٟ أعًٓ٘ ٚظٜط املايٝر١ َعظ 

قرسم ٚأعُرل يرٛ إٔ ايفرا٥ض نرإ ئػرب  ظٜراز٠        أ طستٓا ، ١ايعاملٝ

ٖٚررصا  ايُٓرٛ ٚخفرض ايبڀايرر١ ٚظٜراز٠ ايرسخٌ ٚخفررض ْػرب١ ايفكرط.       

أغاغررٗا ذبفٝررع اٱْترراز ٚخفررض ايتهررايٝجمل   َايٝرر١ڄ ٜتڀًرر  غٝاغرر١ڄ

 ".نعاف ايك٠ٛ ايؿطا١ٝ٥إٚيٝؼ مج  املاٍ ٚ

ْرت ْتٝذر١ ٫ضتفراع أغرعاض ايرٓفز حبرسٚز       ٖصٙ ايعٜراز٠ نا  اإشٶ

ٌٻ31اٍ أشٖرإ   يفايتػرا٩ٍ ايرصٟ ٜررتزز     % ٚايهطا٥  ٚايطغّٛ، ٚيع

ايهرررجلٜٔ: ملررراشا ٫ ترررٛيٞ اسبهَٛررر١ ايكڀررراع اشبرررام ا٫ٖتُررراّ    

ايؿرررطنات ايكررر ل٠  اايهررايفع سٝرررح ٫ ٜررعاٍ ٜعررراْٞ ٚخكٛقٶرر   

ٚاملتٛغرررڀ١، ٚايرررسيٌٝ ٖرررٛ نجرررط٠ خطٚدٗرررا َرررٔ ايػرررٛم، خاقررر١   

َٳٚاسبه١َٛ  ٔ ٜكٛز ا٫قتكراز  تأٌَ إٔ ٜهٕٛ ايكڀاع اشبام ٖٛ 

ٚايررر   ،2131ض٩ٜررر١ املًُهررر١  أٖرررسافعًررر٢  ايف املػرررتكبٌ عڀفڄررر

https://arabic.sputniknews.com/search/?query=%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9+2030


15 

–1059  1051  
19 

قتكرررازٟ يف املًُهررر١، ٚض ررر  نفرررا٠٤  تٗرررسف إىل زعرررِ ايُٓرررٛ ا٫ 

 .اٱْفام ٚذبكٝل ا٫غتسا١َ ٚا٫غتكطاض املايٞ

اخللً ا ا٭غاغر١ٝ ا٫قتكاز ايػعٛزٟ ٜعاْٞ يف ئٓٝت٘  جنشا نإ 
٘ ز ٗرررسٿٜٴ ٚقسضتررر٘ عًررر٢ ذبكٝرررل تُٓٝررر١ سكٝكٝررر١    اغرررتكطاضٙ ٚغررر٬َت

يٓا ا٫عتُاز عًٝر٘ يف تأغرٝؼ قاعرس٠ اقتكراز١ٜ      هٝجمل ه َػتسا١َ

ل اقتكرازْا َرٔ إزَرإ ايرٓفز، نُرا قراٍ مسرٛ         ل ْفڀ١ٝ، ربً 

 عٚيٞ ايعٗس

 

ʘ  :ٌٌأ. وطمل البكىٌالتعكًب الجا 

َٶرر تفررلٴأ :أ٫ٚڄ  إىل  ررايٓظط ئٛسًٝكرر١، اسػررإ ز. طررطح َرر  امتا

 نفررا٥ض إيٝرر٘ ايٓظررط  هررٔ ٫ ا٭ٍٚ ايطئرر  يف املتشكررل ايفررا٥ض

٘  ه كرز  َايٞ  َػرت٣ٛ  عًر٢  يتصٹئٴر  نربل٠  زبٗرٛز  أٚىل مثرط٠  ٚيهٓر

ّ  يف تػررتٗسف ٚايرر   ا٫قتكرراز١ٜ  اتاٱقرر٬س  خفررض  ا٭ٍٚ املكررا

 هايٓفڀٝرر١  ررل اٱٜررطازات ٚظٜرراز٠ ايٓفڀٝرر١ ٜررطازاتاٱ عًرر٢ ا٫عتُرراز

ِٻ  ٚ ٟټ ٜٛدررس   رر٬  َررٔ ثٳرر ٍ  أ ٌ أٚ  ي٬غررت طا   صبررا ٔ  ايتكًٝرر ِ  َرر  سذرر

 عًررر٢ ايػرررعٛز١ٜ املايٝررر١ ٜهررر  ٚايرررصٟ ،املتشكرررل ٚاٱظبررراظ ازبٗرررٛز

 ٖرررٞ أْٛاعٗرررا تًرررجمل د ٚايطغرررّٛ  ايهرررطا٥  هايكرررشٝ  ايڀطٜرررل

 ايررسٍٚ يف غررٛا٤ سهَٛٝرر١ َٝعاْٝرر١أٟ  ٱٜررطازات ايفكررطٟ ايعُررٛز

ٌ  ٚاير   ،ايٓاَٝر١ أٚ  املتكس١َ ٍ  ئعرض  يف عايٝر١  ْػر   إىل تكر . ايرسٚ

ٌ  غعٛز١ٜ ئسع١ يٝػت ٚايطغّٛ ٚايهطا٥   اقتكرازٜات ٕ أنررب  إ ئر

 .كٗاڀبٿتٴ ايعا 
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 تعطٜررجمل ْػررتصنطإٔ  ايجاْٝرر١ ڀرر١كايٓ يف ايٛيررٛز قبررٌ ٚعًٝٓررا

ٔ  اسبٝرا٠  ْٛع١ٝ ع٢ً اسبفا ڂ ئأْٗا تٴعطف  ٗٞ ،غتسا١َا٫ ٍ  َر  خر٬

ٍ  ١ايڀبٝعٝٻر  املرٛاضز  اغت ٬ٍ ططٜل عٔ ايب١٦ٝ َ  ايتأقًِ  َرس٣  ٭طرٛ

ٔڈ ظَةڈٸ  .اسبٝا٠ اغتُطاض ع٢ً احملا ظ١ إىل ٟٜ٪زٿ  ه

ٞ  ايرٓفز  عًر٢  ا٫عتُاز يتكًٌٝ املًش١ ايهطٚض٠ ظبس ٖٚٓا  يهر

 املعٝؿرررر١ َػررررت٣ٛ يف اررررٛ ئررررٌ ثبررررات ٚذبكٝررررل ،اسبٝررررا٠ تػررررتُط

 .دِ ايعٌُ  طم َٔ املعٜس ٚتٛ ل ،يًُٛاطٓني

ٝٶرررررر  ايعرررررراّ َررررررٔ ا٭ٍٚ ايطئرررررر  َٝعاْٝرررررر١ يبٝررررررإ اٚ كڄرررررر :اثاْ

 ٚاشبرررررسَات ايػرررررً  عًررررر٢ ايهرررررطا٥  إٜرررررطازات  رررررجنٕ ،ازبررررراضٟ

 املٓتذرررات ٚضغرررّٛ ،ا٫ْتكا٥ٝررر١ ايػرررً  نرررطٜب١ املهرررا ١، ايكُٝررر١)

 ًَٝررراض  1845 ئعٜررراز٠ ضٜررراٍ ًَٝررراض 41عبرررٛ ئً رررت (ٚ لٖرررا ايٓفڀٝررر١

ٕٻ أٟ ه%82 اضتفررراع ئٓػرررب١ ضٜررراٍ  ئفرررطه اشباقررر١ اٱقررر٬سات أ

 ايػرررررً  عًررررر٢ ا٫ْتكا٥ٝررررر١ ٚايهرررررطٜب١ املهرررررا ١ ايكُٝررررر١ نرررررطٜب١

 .املتشكرررل ايفرررا٥ض ذبكٝرررل يف ايهررربل ا٭ثرررط درررا نرررإ ايهررراض٠

ٚاشبررررسَات  ايػررررً  عًرررر٢ ايهررررطا٥  إٜررررطازات ًتؾررررهډ سٝررررح  

 عبرررٛ ٚؾرررهًت ،تٗرررا ٦ا جبُٝررر  ايهرررطا٥  سكررر١ًٝ َرررٔ % 7545 

54%  ٔ ٞ  َرر  ٖرررٌٖٓررا:   ايػررر٪اٍٚ  .ايٓفڀٝرر١.   ررل  اٱٜرررطازات إمجرراي

 ،ا٭خررررط٣ ايهررررطا٥  أْررررٛاع يف ايٓظررررط إعرررراز٠ ٬ڄَػررررتكب عبترررراز

 يًُعٜرررس ،ايطأمسايٝررر١ ٚاملهاغررر  ٚا٭ضئررراح ايرررسخٌ نرررطٜب١ َجرررٌ

                                                                                                                                     ايهطا٥ ع إٜطازات يف ايُٓٛ َٔ

 اٱٜرررطازات عًررر٢ ؾررا١ًَڄ  ْظرررط٠ڄ ايط٥ٝػررر١ ايٛضقرر١ أيكرررت  :اثايجٶرر 

 اٱٜرررطازات  رررجنٕ إيٝررر٘ اٱؾررراض٠  ٻ ٚنُرررا ٚاٖٛرررا، ايٓفڀٝررر١  رررل

 ٔ ٕ  ٚاشبرررسَات ايػررً   عًرر٢  ايهررطا٥   َرر ٘  نررا  ايهررربل ايررسٚض  يرر
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 ايڀرررطحإٔ  إ٫ ،امجٝعٶٶررر ْٚجُٓررر٘ دٝرررس ؾررر٤ٞ ٖرررصاٚ ايُٓرررٛ ٖرررصا يف

 ٖٚرررٛ ،ايعاَررر١ ا٫غرررتجُاضات يكرررٓسٚم املطتكررر  ايرررسٚضٳ ٜتٓررراٍٚ  

 11أنرررررب  ئررررني َررررٔ عررررسټٜٴايررررصٟ  ،ايػررررعٛزٟ ايجررررط٠ٚ قررررٓسٚم

 قررر ٚايتٛ ايُٓرررٛ، َرررٔ املعٜرررس ٜٚٓتظرررطٙ ايعرررا  يف غرررٝاز١ٜ قرررٓازٜل

ٕ إٔ   ظٜررررررراز٠ يف ٚايفاعرررررررٌ ا٭نررررررررب ايرررررررسٚض يًكرررررررٓسٚم ٜهررررررٛ

 ايػرررررٓٛات خررررر٬ٍ خاقررررر١ يًًُُهرررر١  ايٓفڀٝررررر١  رررررل اتاٱٜررررطاز 

 .2131 املًُه١ ض١ٜ٩ تػتٗس ٘ َا ٖٚصا .املكب١ً.

 أُٖٝررر١ سرررٍٛ سػرررإإ ز. ططسررر٘ َرررا َررر  اأٜهٶررر تفرررلٴأ :اضائعٶررر

 ايػررررررررعٛزٟ ا٫قتكرررررررراز ٜؿررررررررٗسٖا ايرررررررر  ادٝهًرررررررر١ إعرررررررراز٠

 يف تطتهرررع ْفڀٝررر١  رررل قڀاعرررات عًررر٢  ا٫عتُررراز ،يًُػرررتكبٌ

 يرررٔ ايطخٝكررر١ ايٛا رررس٠ ٚايعُايررر١ ٚاسبُاٜررر١ ايرررسعِ عًررر٢ إْتادٗرررا

 َرررٔ ئرررس ٫ ايٛاقررر  يف أْررر٘ إ٫ هإيٝررر٘ ْتڀًررر  ايرررصٟ َػرررتكبًٓا ٜررربة

  ررررأٟ ،ٚاغررررتكڀائٗا ايهررررجمل٤ دٓبٝرررر١ا٭ ايعُايرررر١ عًرررر٢ اسبفررررا 

 عًٝٗررررا، ٚؼبررررا   ايهررررجمل٤ ايعُايرررر١ځ ٜػررررتكڀ  َتكررررسّ اقتكررراز 

ٍ  ئرررأٟ ت رررةٳ يرررٔ ١متتررر ا٭  يف ٚيٓرررا  ،ايهرررجمل٤ ايعُايررر١ عرررٔ سرررا

 ؾرررطنات٘ ٜرررسٜطٕٚ ٔ ډررر  هرررجل ،عررررب٠ َطٜهرررٞا٭ ا٫قتكررراز

 .أَطٜه١ٝ  ل قٛدِأ

ٝٽ اعكرررررربٶ اشبررررررام ايكڀرررررراع ٌ جٿرررررر :اخاَػٶرررررر  يف اأغاغرررررر

 ارررٛٙ عًررر٢ 2131 املًُهررر١ ض٩ٜررر١ عرررٍٛٚتٴ ،ايػرررعٛزٟ ا٫قتكررراز

 ٘  َررررٔ ايٓفڀٝررر١   ررررل اٱٜرررطازات  ٚظٜرررراز٠ ا٫قتكررراز  يتٜٓٛرررر  ٚزعُررر

 اٱقًُٝٝرررررر١ ا٭غررررررٛام يف ٚتٓا ػررررررٝت٘ قررررررازضات٘ ظٜرررررراز٠ خرررررر٬ٍ

 َٝررررع٠ املًُهرررر١  ٝٗررررا متتًررررو ايرررر  ايػررررً  يف خاقرررر١ يعاملٝرررر١ٚا

 اشبررررام  ايكڀرررراع زٚض عًرررر٢ ايتأنٝررررس   ررررجنٕ ٚئايتررررايٞ ْػررررب١ٝ،

11
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ٝٽ اضنٓٶررر عرررسټٜٴ ارررٛٙ عًررر٢ ٚاسبفرررا   اْتكًٓرررا قرررس نٓرررا إشا اأغاغررر

 .يًُػتكبٌ املٛاد١ٗ َطس١ً إىل ايطاس١ َطس١ً َٔ

ʘ ًُاملداخالت حىه الكي:  

   املايٝرر١ ٚتكٝررِٝ امل٪ؾررطات    املٝعاْٝرر١ ايػررعٛز١ٜ: املػررتٗس ات

 :ايعا١َ

ٛټ  يفٚزٚضٙ  املرررايٞايفرررا٥ض  رررجنٕ  أ. مجررراٍ ٥٬َهررر١ ضيف تكررر

ٞ  ايعراّ   ايسٜٔتكًٌٝ  ٚاعتبراض   ،أَرطٷ ئرايا ا٭ُٖٝر١    ٚتعظرِٝ ا٫ستٝراط

 اٜعٝبر٘ أئرسٶٶ   ٚنرطا٥  ٫ ايفا٥ض ْتٝذر١ َباؾرط٠ يفرطه ضغرّٛ      ٖصا

َٳ يفإ٫  ٛٻز ع٢ً ايط اٙ ْظط   ْان . َٛضز  ٚا٫عتُاز ع٢ًٔ تع

ٕ ايفررا٥ض يف ئررأَرر  ايررطأٟ إىل أْرر٘  ز. خايررس ايطزٜعررإ ٚأؾرراض

ٟپ املٝعاْٝرر١ املعًځرر  سترر٢ يررٛ نررإ َررٔ ايطغررّٛ    ٔ عٓرر٘ َفٝررس ٚنررطٚض

تهُررٔ يف نرربز اٱْفررام،   ٙتكررسٜطيف ٚأُٖٝرر١ شيررو   ٚايهررطا٥ . 

ٚايؿفا ١ٝ يف إٜهاح َكازض ايفا٥ض، ٚتعٜٛس ايٓراؽ عًر٢ تطؾرٝس    

َكرررازض  طا٥  غرررتهٕٛ أسرررسٳايتأنٝرررس عًررر٢ إٔ ايهررر، ٚإْفررراقِٗ

ٖا عررسټهررطا٥  ٚتٴايتفررطه  اذُٝرر  ايررسٍٚ تكطٜبٶرر  ه  املٛاظْرر١ ايعاَرر١ 

ُٽرر ادررع٤ٶ َررا ٖررٛ   .٬ َؿرره١ً يف شيررو.  ررَررٔ زخًررٗا ٚئايتررايٞ    اَٗ

َڀًٛ  َٔ ايسٚي١ ئٗصا اشبكٛم ٖرٛ ذبػرني اشبرسَات ٚاملطا رل     

ٔ سترر٢  إٔ َررا ز عرر٘ َررٔ نررطا٥  ٜعررٛز عًٝرر٘ ئرراشبل      ٜؿررعط املررٛاط

قشٝ  إٔ اٱدطا٤ات ا٫قتكاز١ٜ اي  اربصتٗا املًُهر١    ٚايفا٥س٠.

إ٫  ،ايرج٬خ ا٭خرل٠   تتهر  َعاملٗرا ئسضدر١ نا ٝر١      ػٓٛات اييف 

إٔ ٖرررصا َتٛقررر ه حبهرررِ إٔ ٖرررصٙ اٱدرررطا٤ات يٝػرررت اقتكررراز١ٜ      

 شػ ه ٚيهٓٗا نصيو ادتُاع١ٝ ٚثكا ١ٝ تتعًل ئڀطٜك١ تفهرل  
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 لٚئايتررايٞ  ررايت ٝ اتتُرر  ايررصٟ اعترراز عًرر٢ اررز ايسٚيرر١ ايطٜعٝرر١. 

أطرررٍٛ ستررر٢ تتهررر  َعاملررر٘ ٚظبرررة  ااملٓؿرررٛز غرررٛف ٜػرررت طم ٚقتٶررر

َٻ ،تبعات٘ َرا عبرٔ   . ٚع٢ً املرس٣ ايبعٝرس.   ٌ إٔ تهٕٛ َفٝس٠ڄٚاي  ٜ٪

ٌٿ   ،يٝ٘ ٖٛ ا٫ٖتُاّ ئايكڀاع اشبام ٚتؿذٝع٘إحباد١   ٚتكرسِٜ نر

عات يهٞ ٜٓذ  نكڀاع َِٗ يف ع١ًُٝ اٱْتاز، َا ًٜعَ٘ َٔ ضبف 

ٌٻ ايٛ ا٥جمل، ٚظٜاز٠ ايسخٌ ايٛطة.  ٚتٛيٝس  َرا ٜفررته  ٖصا ٖٛ  ٚيع

 إٔ تٛيٝ٘ ايسٚي١ عٓا١ٜ نبل٠.

  ربرطز   رجنٕ ايٛضقر١ ايط٥ٝػر١     ،ز. َػاعس احملٝرا اعتكاز يف ٚ

ٌٻ    ْكررٌ ٚدٗرر١ عررٔ  َررا ٜتعًررل   ْظررط ٚظاض٠ املايٝرر١، ٚايرر  أٚضزت نرر

ٜٚبررسٚ إٔ َجررٌ ٖررصا ايتٓرراٍٚ  ..  فًررت سٝجٝاترر٘أ ػررببات ا٫ضتفرراع ٚ

٬َررؼ ايفهررط٠ ايرر  تررسٚض سررٍٛ تربٜررط ظٜرراز٠ ايهررطا٥  ٚايطغررّٛ ٜ

ٕٻٚ لٖرررا َرررٔ إٜرررطازات  رررل ْفڀٝررر١   يف ٜهُرررٔ  ادرررا زٚضٶ سٝرررح إ

 داْبني:

تكًررٝل ا٫عتُرراز عًرر٢ اشبرراضز حبهررِ أْرر٘ املػررتًٗو ايررط٥ٝؼ     -1

 يًٓفز.

َرا ٜعرة ٚدرٛز اغرتسا١َ     ٖٚرٛ   هاسبس َٔ ايتكًبات يف اٱٜرطازات  -2

 ٚ ٞ  َايٝررر١ ٚاغرررتكطاض اقتكرررازٟ أ ٖٚرررصا ايٛدررر٘  ، ئا٭قررر  َررراي

 اسبػٔ دا.

ٛټ اأٜهٶ   تتٓراٍٚ   ز. َػاعس احملٝرا ض  جنٕ ايٛضق١ ايط٥ٝػ١ يف تك

 يتني َُٗتني تتعًكإ ئعٛاٌَ أخط٣:أَػ

َرررا ٜتعًرررل ئعٛاَرررٌ تكًرررٝل اٱْفرررام نترررأخل    :ٚىلا٭املػرررأي١  -1

ايكطف اسبهَٛٞ يًُػتشكني َرٔ َكراٚيني ٚأ رطاز، أٚ عرسّ     
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ٖٚرصا ْرٛع َرٔ عرسّ ايؿرفا ١ٝ        ٚ غائك١.تٓفٝص َؿاضٜ  دسٜس٠ أ

 َٔ ايٛظاض٠.

ٝ   :ايجاْٝر١ املػأي١  -2 يطغرّٛ  اَرٔ   ايػرً  يعرسز   ايترأثل   عرسّ تٛنر

ٛټ  هٚايهررطا٥  عًرر٢ ا٫قتكرراز ٚاٱْتادٝرر١   يف  اعٶٶررسٝررح   ْررط تٓ

ايكاعرس٠ اٱْتادٝر١ املُٗر١ يًررٛطٔ، ئرٓفؼ ايرٛتل٠ ايػرطٜع١ ايرر        

 تػع٢  ٝٗا ايٛظاض٠ يعٜاز٠ اٱٜطازات.

نررصيو  ررجنٕ املتٛقرر  إٔ ادررسف َررٔ ظٜرراز٠ اٱٜررطازات  ررل        ٚ

 ا٫ستٝاطاتايٓفڀ١ٝ ٖٛ تكًٌٝ ايسٜٔ ايعاّ أٚ اسبس َٔ ايػش  َٔ 

قررس عًرر٢ املػررت٣ٛ اٱع٬َررٞ ٚ .ٜتشكررل.ٜٚبررسٚ إٔ ٖررصا    ،ايٓكسٜرر١

َرررٔ ْاسٝررر١ ذبػرررني قرررٛض٠ ايب٦ٝررر١   اايتكرررطٜ  َفٝرررسٶ ٜهرررٕٛ ٖرررصا

املكائررٌ عبترراز إٔ   يفيهررٔ  .دٝررس.ٖٚررصا  ،ا٫غررتجُاض١ٜ يًًُُهرر١ 

عًُٝرات إْتادٝر١    ايٓفڀٝر١ ٜتڀًر   ْسضى إٔ ايُٓٛ يف اٱٜطازات  رل  

  .نبل٠ ئعٝس٠ عٔ ايٓفز ٚ ل َطتبڀ١ ئ٘

ٞ   عَٔ داْبر٘ ضنډر   ٚدٗر١ ْظرطٙ سرٍٛ قهر١ٝ      أ. ضبُرس ايسْرسْ

 ٚايفا٥ض يف ايٓكا  احملسز٠ ايتاي١ٝ:املٝعا١ْٝ ايػعٛز١ٜ ئني ايعذع 

ئا٭ضقرراّ  املايٝرر١ٚظاض٠ طت شنررٚنرر  يررٛ أ إٕ ايكررٛض٠ غررتهٕٛ -1

ٖرٛ   َرٔ ايهرطا٥  َٚرا    َٛرا ٖر  ، ١َكسض اٱٜطازات  ل ايٓفڀٝر 

  .خط٣أَٔ قازضات 

 ،ؽ َررٔ إٔ ايررسٍٚ تعتُررس عًرر٢ ايهررطا٥  يف َٝعاْٝاتٗررا    أ٫ ئرر -2

َررررٔ نررررطٜب١  ٚٚيهٓٗررررا نررررطا٥  يف اي ايرررر  عًرررر٢ اٱْترررراز     

ػبرر  أْرر٘   ُررٔ املٗررِ ،ئعررسٴْكررٌ دررصا  اٚعبررٔ ملرر ،ايؿررطنات

عًرر٢ املػررتجُط  ٚنررطٜب١ ايررسخٌ املهررا ١ يهررطٜب١اايتُٝٝررع ئررني 

 اؾررطنات ٚأعُرراٍ املررٛاطٓني. أٜهٶٶرر    ٚايعنررا٠ عًرر٢  ا٭دررٓ 
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عًر٢ ايٓؿرا  ايتذراضٟ.     املفطٚنر١ متٝٝع َرا غربل عرٔ ايطغرّٛ     

ٞ  ٜؿررتٜٗا  غرًع١  أٟ عًر٢  ٪5 عٓرسَا ٜرس   املرٛاطٔ     ٝٽر   ٗر  اعًُ

 يٝػت غ٣ٛ اغتكڀاع َٔ زخً٘ ايؿٗطٟ. 

ايُٓرررٛ  ١، َرررٔ املٗرررِ ايتٛنرررٝ  ئرررإٔايػرررائك يًٓكڀررر١ ااغرررتڀطازٶ -3

ٞ  ٜٴ أٟ عًررررر٢ َكرررررساض ارررررٛ   هشػررررر  عًررررر٢ ايرررررسخٌ اشبررررراضد

املٝررررررعإ ايتذرررررراضٟ َررررررٔ ايكررررررازضات ٚيررررررٝؼ عًرررررر٢ ايُٓررررررٛ   

 ايساخًٞ. 

ع٢ً َا  ١اغتسا١َ َكطٚ ات ايسٚي ض ا ٜهٕٛ َٔ  ل امل٥٬ِ -4

ئرر٬ نررطٜب١ زخررٌ    ايكررٝا١ْ اٚأٜهٶرر ،١ٗا َررٔ ئٓٝرر٘ ذبتٝرر  ؽبكټرر

 ٚئايصات ع٢ً ايؿطنات.  

 buy inكررراٍ اٍ ٖرررٞ زضدررر١ ايتفاعرررٌ ايؿرررع  أٚ نُرررا ٜٴ  اَررر -5

 َررراه أٟ ايرررسخٌ ٚت رررل َكرررازضذبرررسخ  ١َررر  َرررت لات دصضٜررر 

ٝٽررررر   اٚدباضٜٽررررر اٚعًُٝٽررررر اٖرررررٞ زضدررررر١ اغرررررتعساز املرررررٛاطٓني َٗٓ

ا   عًررررر٢ نٝرررررجمل عبررررر  ٠عيف ايفرررررطم ازبسٜرررررس  يًؿرررررطان١

 ٠َررررٔ ايررررسخٌ عًرررر٢ املؿرررراضٜ  ازبسٜررررس    ١ْػرررربئكررررا٤ أنرررررب  

ٕ تعٜرررررس َرررررٔ زخرررررٌ املرررررٛاطٔ   أ ْطدرررررٛٚايررررر   ،ٚايع٬ُقررررر١

 َٚؿاضنت٘ اٱْتاد١ٝع

إىل إٔ ايڀرررررررطح  أ.  رررررررا٥ع٠ ايعذرررررررطٚفيف سرررررررني أؾررررررراضت 

ايٛضقرررر١ ايط٥ٝػرررر١ سررررٍٛ املٝعاْٝرررر١ ايػررررعٛز١ٜ ٜبعررررح   يف املتهررررُٔ 

قٝازتٓررررا ايطؾررررٝس٠، اداز رررر١ يتشكٝررررل    يف عًرررر٢ ايتفررررا٩ٍ ٚايجكرررر١   

ٖٚرررٛ تٜٓٛررر    ا٭ٚىل،ا ْطدرررٛٙ َٓرررص اشبڀررر١ اشبُػررر١ٝ   ٖرررسف نٓٻررر 

ٚعرررسّ ا٫عتُررراز عًررر٢ ايرررٓفز نُكرررسض     ،قتكررراز١ٜايكاعرررس٠ ا٫

. ٚنُررررا َػررررتسا١َ.يهررررُإ تُٓٝرررر١  هأغاغررررٞ ٱٜررررطازات ايسٚيرررر١ 

buy in
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 ٟ  11ٖٓرررراى   ررررجنٕ 2119ملٝعاْٝرررر١ عرررراّ   أ ٗررررط ايبٝررررإ ايتُٗٝررررس

 2119يًعرررراّ  َٝعاْٝرررر١ ايػررررعٛز١ٜأضقرررراّ ٚتٛقعررررات إػبائٝرررر١ عررررٔ  

 )*(ايتايٞ: ْفٛدطا ٝو شٗا ا٭ٜٛنٿ

 

                                                           
املٛق  اٱيهرتْٚرٞ يرٛظاض٠ املايٝر١، املًُهر١ ايعطئٝر١ ايػرعٛز١ٜ: ايبٝرإ ايتُٗٝرسٟ ملٝعاْٝر١           –)*( 

2119.ّ 
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 أْرر٘ أ.  ررا٥ع٠ ايعذررطٚف ط٣ ٚيف نرر٤ٛ ايبٝاْررات املٛنررش١، ترر   

ػبررر  عًٝٓرررا عرررسّ ايٓظررررط إىل ايفرررا٥ض املتشكرررل يف ايطئرررر  ا٭ٍٚ      

نفا٥ض َرايٞ  كرز، ئرٌ ٜٓب رٞ ايٓظرط إيٝر٘ نجُرط٠ أٚىل زبٗرٛز         

نرربل٠، دررا٤ت ْتٝذررر١ ٱقرر٬سات اقتكرراز١ٜ نررربل٠ تكررّٛ ئٗرررا      

املًُه١، ٚارباشٖا يتسائل ذبفٝع١ٜ يُٓرٛ ايٓراتر احملًرٞ اٱمجرايٞ     

، 2117%( يف 147َكاضْرر١   ) 2118%( يف  242)عبررٛ سٝررح ئًررا 

تبرراع غٝاغررات َايٝرر١ تعُررٌ عًرر٢ اغررتدساّ اٱدررطا٤ات ٚا٭زٚات    إٚ

املايٝرر١ املتاسررر١ يتشكٝررل َػرررتٗس ات ايتٜٓٛرر  ا٫قتكرررازٟ ٚايتُٓٝررر١    

، 2119املػرتسا١َ، ٚإىل ترربة ٚظاض٠ املايٝر١ َٚٓررص ايٝرّٛ ا٭ٍٚ َررٔ     

١ ايعاَرر١ يًسٚيرر١ ئاربرراش  ١ٝ يتڀررٜٛط عًُٝرر١ إعررساز املٝعاْٝرر  إغرررتاتٝذ

مشًرررت ، اٝٽرررخڀرررٛات سكٝكٝررر١ ٚ رررل أعًررر٢ املُاضغرررات املتبعررر١ عامل  

إدررطا٤ات اسبٛنُرر١ ٚايؿررفا ١ٝ، ٚض رر  ْػررب١ َؿرراضن١ ازبٗررات     

اسبه١َٝٛ نُٔ أطط تٓظ١ُٝٝ ٚانش١ املػر٪ٚيٝات، ٚنرإ أسرس    

أِٖ أٖسا ٗا ا٫غتُطاض يف ربفٝض َعسٍ ايعذعه يتشكٝل تڀًعرات  

اداز ررر١ -ڀٝٓرررا ي ررر١ ا٭ضقررراّ يف املٝعاْٝررر١ نُرررا تع . 2131ض٩ٜرر١  

ٚا٭ضقررراّ اشباقرررر١ ئررررايتعًِٝ ٚايكررررش١   اٱْفررررام،يعٜررراز٠ نفررررا٠٤  

ڀڀٗرررا ٚانرررش١ عًررر٢ َهرررٞ املًُهررر١ يف خٴ ز٫يررر١ڄ-ٚاٱغرررهإ 

َررر  تطنٝعٖرررا عًررر٢   ا٫قتكرررازٟ،ايتُٜٓٛررر١ إىل داْررر  اٱقررر٬ح  

 تكررطؼباتاي. ٖٚررصا َررا أنسترر٘   املررٛاطٔ.ا٭َررٛض اشباقرر١ ئطخررا٤   

 املاي١ٝ ضبُس ازبسعإ:   ملعايٞ ٚظٜط ايتاي١ٝ

غرتعزاز خر٬ٍ    إٔ َعس٫ت ايكرطف عًر٢ املؿرطٚعات ايتُٜٓٛر١     •

يرباَر َٚؿرطٚعات   اايفرت٠ املتبك١ٝ َٔ ايعاّ ازباضٟ، خكٛقٶ

 ، ٚئطاَر ت١ُٝٓ ايكڀاع اشبام.2131ل ض١ٜ٩ املًُه١ ٝذبك
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إٔ اضتفرراع َعررس٫ت ايكررطف غررتتعأَ َرر  ا٫غررتُطاض يف ظٜرراز٠  •

 ا٫دتُاع٢ً.١ٝ ئطاَر اسبُا١ٜ اٱْفام ع

إٔ سذرِ اٱْفرام اشبرام ئاملٝعاْٝر١ غرٝعزاز يف ا٭ضئراع ايتايٝر١         •

 َٔ ايعاّ ازباضٟ.

ٌٻ    إٔ ْػب١ ايسٜٔ ايعاّ تعرسټ  • َرٔ َتٛغرز    َٓدفهر١ ٫ٚ ترعاٍ أقر

 .Aايسٍٚ املكٓف١ يف  ١٦ 

ا٫غتُطاض يف ظٜاز٠ اٱْفرام عًر٢ ئرطاَر اسبُاٜر١ ا٫دتُاعٝر١،       •

اعررات ايتعًررِٝ ٚايكررش١ ٚايتُٓٝرر١ ا٫دتُاعٝرر١  ٚيف َكررسَتٗا قڀ

ٚسػررا  املررٛاطٔ ٚايهررُإ ا٫دتُرراعٞ ٚئررسٍ  رر٤٬ املعٝؿرر١      

اغتُطاض اٛ اٱٜطازات  ْ٘فػايٛقت َٚها  ت ايڀ٬ ، ٚيف 

  ل ايٓفڀ١ٝ.

ايٛضقر١  َر  أ. َڀًرل ايبكُرٞ يف إٔ     أ.  ا٥ع٠ ايعذطٚفٚاتفكت 

ايعاَرر١ تجُاضات املطتكرر  يكررٓسٚم ا٫غرر  تٓرراٍٚ ايررسٚضٳت " ايط٥ٝػرر١ 

ايرررسٚض ا٭نررررب ٚايفاعرررٌ يف ظٜررراز٠     ٘إٔ ٜهرررٕٛ يررر   ٚايرررصٟ ٜٴتٛقډررر 

. املكبًرر١.اٱٜررطازات  ررل ايٓفڀٝرر١ يًًُُهرر١ خاقرر١ خرر٬ٍ ايػررٓٛات 

غررٝكّٛ ئرر٘ عُررا   هرر٬ڄ ."2131ٖٚررصا َررا تػررتٗس ٘ ض٩ٜرر١ املًُهرر١ 

ايكررٓسٚم َررٔ زٚض يف ظٜرراز٠  ررطم ايتُٓٝرر١ ٚ ررت  صبررا٫ت أنرررب      

ٚاغرتُطاض   ايعُرٌ، ايٞ خًل َعٜس َرٔ  رطم   يًكڀاع اشبام، ٚئايت

َٚرا ذبرسٜح ٚناير١ ايتكرٓٝجمل     . تڀرٜٛط ايبٓر٢ ايتشتٝر١.   يف املًُه١ 

َررر  ْظرررط٠  A1ا٥٫تُررراْٞ "َرررٛزٜع" يًتكطٜرررط ا٥٫تُررراْٞ يًًُُهررر١ )

ڀز املًُه١ ايطاَٝر١ يتٜٓٛر    ٚاملؿل إىل إٔ خٴ (،َػتكب١ًٝ َػتكط٠

ا٫قتكررازٟ اقتكررازٖا ئعٝررسٶا عررٔ ايررٓفز قررس تػررِٗ يف ض رر  ايُٓررٛ   

 ايٛناير١ َٚا أؾرازت ئر٘    يًًُُه١ ع٢ً املسٜني املتٛغز ٚايڀٌٜٛ. 
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ّ املًشٛ  عًر٢ قرعٝس َ٪ؾرطات    ايك٠ٛ امل٪غػ١ٝ ئايتكسټ  ُٝا ؽبلټ

ّ َطنررع املًُهرر١ يف َ٪ؾررطات  اعًٝرر١  اسبٛنُرر١ ايعاملٝرر١، ٚتكررسټ 

زيٝررٌ  خررلٴ- 2115اسبٛنُرر١ ٚايػررٝڀط٠ عًرر٢ ايفػرراز َٓررص عرراّ 

ٚع٢ً غ١َ٬ املطس١ً ازبسٜس٠ اير    ايػعٛزٟ،ع٢ً َتا١ْ ا٫قتكاز 

ٛټ ض إزاض٠ اشبعاْرر١ ٚاملايٝرر١ ايعاَرر١ تكررّٛ ئٗررا املًُهرر١ َررٔ َطاسررٌ تڀرر

يًسٚيرر١، يًدررطٚز َررٔ زٚاَرر١ ا٫عتُرراز عًرر٢ قررعٛز ٖٚبررٛ  أغررعاض    

ٍ   ايٓفز. ايترايٞ َٚرا   ْفٛدطا ٝرو  ا٭ ٚ هٔ تٛنٝ  شيو َرٔ خر٬

 .)*(ئعسٙ 

 

                                                           
 ّ.2119املكسض: املٛق  اٱيهرتْٚٞ يٛظاض٠ املاي١ٝ، املًُه١ ايعطئ١ٝ ايػعٛز١ٜ،  )*(
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 ١ٝ ئاملٝعا١ْٝاٱٜطازات ايٓفڀ١ٝ ٚ ل ايٓفڀ: 

ايٛضقر١ ايط٥ٝػر١ تهرُٓت اٱؾراض٠ إىل     ز. ضٜاه ظبِ إٔ شنط 

ايػب  ا٭غاغٞ يف  را٥ض املٝعاْٝر١ نرإ ايعٜراز٠ ايهربل٠ يف      إٔ 

 ايهٔ َٔ املٗرِ أٜهٶر   ،%64برتٚيٞ ايصٟ ظاز ئٓػب١ اي  لايسخٌ 

  رل  ايعٜراز٠  ئػرب   %64ايسخٌ ايبرتٚيٞ ظاز ئٓػب١ تٛنٝ  ئإٔ اي

أؾرراض ئٝررإ ٚظاض٠ قررس ٚ ايطئرر . ٖررصا خرر٬ٍ ايرربرتٍٚ غررعط يف املتٛقعرر١
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إٔ ايكررطف عًرر٢ املؿرراضٜ  خرر٬ٍ ا٭ضئرراع ايج٬ثرر١ ايباقٝرر١ إىل املايٝر١  

ْرر٘ يررٝؼ ئايهررطٚض٠  أٜعررة َررا ٖٚررٛ  ٜتعاٜررسهَررٔ ايػرر١ٓ  هررٔ إٔ  

ٍ  ايعاّ.ذبكٝل  ا٥ض يف املٝعا١ْٝ ٖصا   يهٔ تكطٜط ٚظاض٠ املاي١ٝ ٜرس

يكررشٝ  عبررٛ تٜٓٛرر  َكررازض   ْػررل يف ا٫دبرراٙ ا  ٓرراأْ نررصيو عًرر٢ 

 ْفٛدطا ٝرو ا٭  ٜٚٛنٿر  . ايسخٌ ٚتكًٌٝ ا٫عتُاز عًر٢ زخرٌ ايرٓفز   

 )*(:تفاقٌٝ اٱٜطازات  ل ايٓفڀ١ٝ ايصٟ ْؿطت٘ ٚظاض٠ املاي١ٝ ايتايٞ

 

ًت عبررٛ ٚ ُٝررا ٜتعًررل  كررازض ايررسخٌ ا٭خررط٣ ٚايرر  ؾررهډ    

إٔ  أ.  را٥ع٠ ايعذرطٚف  % َٔ اٱٜطازات  رل ايٓفڀٝر١، أٚنرشت    29

ككرررٛز ئٗرررا سػررر  املًشرررل اشبرررام ئتعطٜرررجمل ئٓرررٛز اٱٜرررطازات        امل

ٚاملكطٚ ات يف ايٓػد١ املفك١ً َٔ ايتكطٜرط ايطئعرٞ ٭زا٤ املٝعاْٝر١    

ٞ 2119ّايعا١َ يًسٚي١ يًطئر  ا٭ٍٚ َرٔ ايػر١ٓ املايٝر١      : ايعٛا٥رس  ، ٖر

                                                           
: ايتكطٜررررررط ايطئعررررررٞ ٭زا٤ املٝعاْٝرررررر١، ايػرررررر١ٓ املايٝرررررر١  ٚظاض٠ املايٝرررررر١ ايػررررررعٛز١ٜاملكررررررسض: )*( 

  ّ(، َتاح ع٢ً ايطائز:2119ٖر )1441/1441

https://twitter.com/mofksa/status/1123660712109322243?s=12 

https://twitter.com/MOFKSA
https://twitter.com/MOFKSA
https://twitter.com/mofksa/status/1123660712109322243?s=12
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 )َٓٗررا َ٪غػرر١ املتشككرر١ َررٔ ٚسررسات اسبهَٛرر١ ايعاَرر١ ا٭خررط٣     

ػررٛق١ٝ اي تاملٓؿرر بررٌ ات َررٔ قٹبٝعرراملٚ ،ايػررعٛز١ٜ(ايٓكررس ايعطئررٞ  

 ،املرررٛا٧ْ( ٚأدرررٛض خرررسَات ٚضغرررّٛ  ،ايرررسخٌ َرررٔ اٱع٬ْرررات ن)

 .ٚاملكازضات ٚاي طاَات ٚازبعا٤اتٚايطغّٛ اٱزاض١ٜ 

  ٚاٱ كاح يف عطه أضقاّ املٝعا١ْٝ ايؿفا ١ٝأ١ُٖٝ:  

ـ   أؾرراض  يف صبرراٍ إىل إٔ تطتٝرر  املًُهرر١   ز. خايررس ئررٔ زٖررٝ

 Open Budget Indexايعاملٝرر١ ازبُعٝرر١ ٚايؿررفا ١ٝ يررس٣ اٱ كرراح 

 يًرسٍٚ، املٝعاْٝات  ٚاٱ كاح يفئكٝاؽ سذِ ايؿفا ١ٝ  ٖٚٞ َع١ٝٓ

إىل أُٖٝرررر١  . ٖٚررررصا ٜكٛزْرررراادررررسٽ انررررإ نررررعٝفڄ 2117يف عرررراّ 

ٚنا ر١  ٚاٱ كاح يف عطه أضقاّ املٝعا١ْٝ أَراّ املعٓرٝني    ايؿفا ١ٝ

١ ٚإٔ عًرر٢ ٚظاض٠ املايٝرر    ا٫غررتدفاف. سترر٢ ٫ ٜررتِ    هاتتُرر    ٦ررات 

ً رز، َٚٛادٗر١   ٜؿرٛئٗا قرسض َرٔ اي   ايتٛنٝ  يًُٗتُني ايٓكا  اي  

ٔ يهرررٞ ترررسعِ ايرررٛظاض٠ ئٝاْٗرررا    هخرررطايرررطأٟ ئرررايطأٟ اٯ   ٚتعٜرررس َررر

ٌ ؾررفا ٝتٗا ٍ  َررٔ اٱ كرراح  اّ َعٜررسٶ ٚتكررسٿ  ، ئرر ْػررب١ ايطغررّٛ    سررٛ

َٚرٔ   ازبُٝر .  ئً ر١ ٜفُٗٗرا    ٚايهطا٥  َٔ اٱٜرطازات  رل ايٓفڀٝر١   

، س ػبًٗٗا  ايبٝر١  ٦رات اتتُر    قاملِٗ ايتأنٝس ع٢ً ْكڀ١ أخط٣ 

ٓت اٱٜرطازات  رل   نٝرجمل ذبػٻر   ٚقس تڀطم دا ز. إسػإ ئتٛنٝش٘

 راملٛاطٔ   إىل ظٜازتٗا. املاي١ٝ ٚظاض٠ اغتسعت ٚاملربضات اي ايٓفڀ١ٝ 

ٜٚعترررب َررا اربصترر٘   اسبُررس،ثكترر٘  ررل ضبررسٚز٠ يف سهَٛترر٘ ٚ   

 ٙٚاقتكرررازايسٚيررر١ َرررٔ إدرررطا٤ات ٖرررٞ ئايتأنٝرررس يكرررا  ايرررٛطٔ  

ٚٴنٹررر  دررا     طُٛسرر١ تطعاٖرررا ايكٝرراز٠ ايطؾرررٝس٠    ض٩ٜررر١ٚتُٓٝترر٘ ايرر  

قٝراز٠ ؾرائ١ قبًرت ئايتشرسٜات اير  غرتٛادٗٗا ٚ رل         ٜٚؿطف عًٝٗرا 
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ذبكٝرررل ٖرررصٙ  َٚ٪ؾرررطات يكٝرراؽ دررا أٖرررساف   ١ٝإغررررتاتٝذڀررز  خٴ

 بٌ اسبه١َٛ ئؿهٌ قاضّ.ائ  َٔ قٹتٳتٴٚ ،ا٭ٖساف

عٜررررس َايكررررٍٛ ئاسبادرررر١ إىل ز. عرررربل ئررررطُٖني َرررر   ٚاتفكررررت

 ُعط ررر١ ايُٓرررٛ يٲٜرررطازات  رررل ايٓفڀٝررر١ إنرررا ١     هَرررٔ ايؿرررفا ١ٝ 

يهرررٔ  ،إىل اضتفرراع غررعط ايررربرتٍٚ قررس ٜهرررٕٛ ٖررٛ غرررب  ايعٜرراز٠     

ئٛائٗرراع نٝررجمل   أت ايكرر ل٠  َرراشا عررٔ إ رر٬م ايعسٜررس َررٔ املٓؿرر     

ٛٽ ل اغررررررتسا١َڄشك ررررررْػررررررتڀٝ  إٔ ْٴ يف ايٓرررررراتر  اَهررررررڀطزٶ اٚارررررر

ٖرررٌ  ،ايػرررعٛزَٟٚررراشا عرررٔ ْػرررب١ ايبڀايررر١ يف اتتُررر     احملًرررٞع 

إٔ زخررررٍٛ ايؿررررطنات ايهرررررب٣ َجررررٌ   ٖررررٞ يف تٓرررراقلع نُررررا  

املررررررراٍ  ؽٳأأَررررررراظٕٚ ٚ لٖرررررررا يٮغرررررررٛام ايػرررررررعٛز١ٜ ػبًررررررر  ض  

يًفررررررطز  أ هررررررٌل  ررررررطم ٚض ررررررِ أْرررررر٘ قررررررس ؼبك رررررر   ،ا٭دررررررٓ 

نُػررررررتًٗو ٚيهٓرررررر٘ غررررررٝهٕٛ عًرررررر٢ سػررررررا  ايؿررررررطنات   

 هٝرررجمل  هرررٔ ذبكٝرررل املٛاظْررر١    احملًٝررر١ املتٛغرررڀ١ ٚايكررر ل٠.   

 ٕٻإثرررِ   احملًٝررر١عٚاغرررتُطاض ايؿرررطنات   ئرررني ضأؽ املررراٍ ا٭درررٓ  

املكائرررٌ يف ا٭ رررطاز قرررس قررراَٛا ئرررس   ايهرررطا٥  ٚايطغرررّٛ ٚيهرررٔ  

يرررٝؼ  رررا٥ض  أ،   تتشػرررٔ اشبرررسَات ايبًسٜررر١ أٚ ايبٓررر٢ ايتشتٝررر١  

املٝعاْٝرررر١ ػبرررر  إٔ ٜررررتِ سػررررائ٘ ئعررررس ذبػررررني ايبٓرررر٢ ايتشتٝرررر١       

 ٚذبػني اشبسَات ا٭غاغ١ٝع  

ٔ ايؿررفا ١ٝ يف َرر  َعٜررس َرر ْ٘ررأز. ضٜرراه ظبررِ  ٚئررسٚضٙ أنررس

َررٔ املٗررِ اٱقررطاض  يهررٔ ،َكررازض ايررسخٌ ايبرتٚيررٞ ٚ ررل ايبرتٚيررٞ

َٔ ضقِ ٚاسس يٲٜرطازات ٜعًرٔ    ،يف ٖصا اتاٍ آا نجلٶذبػٻ ئأْٓا

 ٔ ئؿهٌ ضئ  غٟٓٛ.عًځَا( ٜٴ اٌ )ْٛعٶيف ْٗا١ٜ ايػ١ٓ إىل ضقِ َفكٻ
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ʘ التىصًات:  

 ايرررر  ادٝهًرررر١ إعرررراز٠ا٫غررررتُطاض يف ترررربة غٝاغرررر١  نررررطٚض٠ -1

 .يًُػتكبٌ ايػعٛزٟ ا٫قتكاز ٜؿٗسٖا

 َرٔ داْر    ٚاٱ كاح يف عطه أضقراّ املٝعاْٝر١   أ١ُٖٝ ايؿفا ١ٝ -2

 اتتُ .   ٚنا ١  ٦اتاملعٓٝني  املاي١ٝ أَاّٚظاض٠ 

ا٫غررتُطاض يف ظٜرراز٠ اٱْفررام عًرر٢ ئررطاَر اسبُاٜرر١ ا٫دتُاعٝرر١،  -3

ٚيف َكررسَتٗا قڀاعررات ايتعًررِٝ ٚايكررش١ ٚايتُٓٝرر١ ا٫دتُاعٝرر١    

املرررٛاطٔ ٚايهرررُإ ا٫دتُررراعٞ ٚئرررسٍ  ررر٤٬ املعٝؿررر١ ٚسػرررا  

اغتُطاض ارٛ اٱٜرطازات    ْ٘فػَٚها  ت ايڀ٬ ، ٚيف ايٛقت 

  ل ايٓفڀ١ٝ.

يكڀاع اشبرام خاقر١ ايكر ل٠    ايسعِ املازٟ ٚاملعٟٓٛ ملٓؿ ت ا -4

ٚظٜازتٗا َرٔ خر٬ٍ اٱدرطا٤ات     ٚتؿذٝ  تُٓٝتٗا ئٌ ،ٚاملتٛغڀ١

 ايتاي١ٝ:

ٚتػررررٌٗٝ  ،عًررررِٝٗ ملعكررررس٠ا اسبهَٛٝرررر١ربفٝررررجمل اٱدررررطا٤ات   .أ 

ٚٳ هاٱدطا٤ات دِ  .  ْظاّ ايؿباى ايٛاسسنٵَجٌ 

 .اقطانِٗ َازٜٽٶإيع١ًُٝ  ٠َٝػط ١ٝني  نٵٚٳ .  

َجرررٌ  ،ٝات ايعُرررٌأغاغررريترررسضٜبِٗ عًررر٢  ئػرررٝڀ١  ئرررطاَر نٵرررٚٳ .ز 

  ١.ٚايكاْْٛٝ ٚايتػٜٛك١ٝ ٚاٱزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ احملاغب١ٝايرباَر 

 ايسٚير١ ٛز َرٔ  يعاّ ايؿرطنات ايهررب٣ اير  ذبكرٌ عًر٢ عكر      إ .ز 

 ايكرررر ل٠ املٓؿرررر ت َررررٔ َؿرررررتٜاتِٗ َررررٔ %55إٔ ٜهررررٕٛ ئرررر

 ١.ٚاملتٛغڀ

 ١ٚاملتٛغررررڀ ٠ت ايكرررر ل ْؿررررا٤ تهررررت٬ت ٚزعُُٗررررا يًُٓؿررررإٖررررر. 

  .ائسٍ إٔ ٜهٕٛ تٓا ػٝٽ ١ڄًَٝاأنجط ته اعٌ عًُٗدٚ ا،يتكٜٛتٗ
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 ٍاملمخط التٍفًر: 

يًعرا  ايبؿررطٟ عًرر٢   ٚصبتُعٝرر١ڄ إْػررا١ْٝڄ اسبررٛاض نرطٚض٠ڄ  عرسټ ٜٴ

ٓٳرانڂِ  ٜٳا أځ﴿ :ٚاملتأٌَ يف قٛي٘ تعاىل ايعكٛض، طٿَ ٗٳا ايٓٻاؽٴ إڇْٻا خٳًځكڃ ٜټ

ٚٳأڂْجٳررر٢   ِٵ ٰ  َٿرررٔ شٳنځرررطڈ  ٓٳرررانڂ ًڃ ٌٳ  ؾٴرررعٴٛئٶا  ٚٳدٳعٳ  ٕٻإڇ ٰ   يٹتٳعٳررراضٳ ڂٛا  ٚٳقځبٳا٥ٹررر

ِٵ َٳهڂ ٘ٹ  عٹٓسٳ أځنڃطٳ ِٵ  ايًډر ٘ٳ  ٕٻإڇ ٰ   أځتٵكځرانڂ ِٷ  ايًډر ٜٴرسضى   ،)*(﴾خٳربٹلٷ  عٳًٹرٝ

 تُعرات، ات٧ ٜٚٴٓؿٹ ط اٱْػإ ا٭ضهٳُٿف ايصٟ ئ٘ ٜعإٔ ٖصا ايتعاضٴ

ٌ ٚايتعرررإٚ ٚئٓرررا٤ قرررشٝ  إ٫ ئايتفاعٴررر ٜرررتِ ئؿرررهٌإٔ  ٫ٔ  هررر

يف  اسبررٛاض يررٝؼ  اٜرر١ڄٚ  ايع٬قررات َرر  اٯخررطٜٔ عررٔ ططٜررل اسبررٛاض.

ئا٭ؾررٝا٤.  املعط رر١ هسررس شاترر٘، ٚإاررا ٚغرر١ًٝ يتشكٝررل  اٜرر١ املعط رر١   

ٗررا يف  هررا٤ ٜررط ض اسبررٛاض. ٚئايتررايٞ،  ا٭ؾررٝا٤ ٫  هررٔ َعط تٴ 

قرراسب١ ٭ٕ  ٦رر١ املفعُرر١ ئجكا رر١ اسبررٛاض ئ٦ٝرر١څ    هررٔ تكطٜررط إٔ ايبٝ 

املكائرررٌ، ايب٦ٝررر١  يف ٚ هٚنرررجل٠ َُٗررر١ڄ  ٝٗرررا أؾرررٝا٤ٳ  ايٓررراؽٴ ٜعرررطفٳ

َ ًكر١ تتػررًز  ٝٗررا َتشهُرات أخررط٣  ررل    ايطا هر١ يًشررٛاض ئ٦ٝرر١څ 

اسبررررٛاض ايررررصٟ ؼبُررررٌ َكَٛررررات ايكررررسم  نررررصيو  ررررجنٕ املعط رررر١.

و ٜهررٕٛ ئرر٬ ؾرر املفرراِٖٝ،ٚاملٛنررٛع١ٝ ٚايتهررا ٪ ٚا٫تفررام عًرر٢ 

ععٜررع عبررس ايَطنررع املًررو  ٚدبطئرر١ڂ .ٚ رراع٬ڄ اَٚجُررطٶ اْادشٶرر اسررٛاضٶ

 ُررر١څقٝٻ يًشرررٛاض ايرررٛطة يف تععٜرررع زٚض اسبرررٛاض يف اتتُررر ، دبطئررر١څ

عاٍ حبادررر١ إىل أزٚات ٚإدرررطا٤ات تررر ٚيهرررٔ ناْرررت ٫ٚ َٚفٝرررس٠،

 ٚايفاع١ًٝ.ايٓذاح َعٜس َٔ ٗا أنجط ع٢ً ذبكٝل تعٝٓٴ

ُٻ متٗٝسٜر١ سرٍٛ اسبرٛاض،     ١ڄٓت ايٛضقر١ ايط٥ٝػر١ َكسَر   ٚقس ته

ٌٳثررِ اغتعطنررت املرر   ايرتنٝررع  ط٠ يًشررٛاض، ٚ ٻاملفػٿررٓظطٜرر١ اي ساخ

                                                           
 .13اٯ١ٜ  :غٛض٠ اسبذطات *()
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ا٫ت اسبررٛاضات ٚتفػررلٖا سبرر ْظطٜرر١ ايتٓررا ط املعررطيفعًرر٢  اذبسٜررسٶ

ادؼ اٱقٓررراع ٚتفػرررلٖا دررر  ْظطٜررر١ اي رررطؽ ايجكرررايف  ، ٚايػررراخ١ٓ

ٌ "ايكررً " ئررايطأٟ ٚتفػررل ايتػررٜٛل ا٫دتُرراعٞ  ، ٚنررصيو َررسخ

ٟ  ٖررادؼ اٱق ئٓررا٤  تٚاٖتُررت ايٛضقرر١  تڀًبررا   . ٓرراع "ايًررني" ئررايطأ

يف  ، ٚاْتٗرت ئتٓراٍٚ اسبرٛاض   ا٠٤ ها٤ سٛاضٟ دٝس، ٚثكا ١ سٛاض ئٓٻر 

ُٻ 2131َٓظَٛررر١ ض٩ٜررر١  ٓت٘ . أَرررا ايتعكٝبرررات  كرررس ْاقؿرررت َرررا تهررر

يف سرني تهرُٓت املرساخ٬ت     ،ايٛضق١ ايط٥ٝػ١ سٍٛ َٛنٛع اسبٛاض

 ايتاي١ٝ: سٍٛ ايكه١ٝ احملاٚضٳ

اسبررٛاض ٚايتفرراٚه ٚازبررساٍ   ٜررس زقٝررل ملفرراِٖٝ   عبررٛ ذبس •

 .ٚاملٓا ط٠

 أٖساف اسبٛاض ٚئ٦ٝت٘ امل١ُ٥٬. •

 أ١ُٖٝ اسبٛاض ايٛغڀٞ َٚعٛقات٘. •

 . ذ ا٫قڀفافاسبٛاض ٚ •

 عٛاٌَ ْؿط ثكا ١ اسبٛاض. •

 ًَتك٢ أغباض نتذطئ١ ضا٥س٠ يًشٛاض. •
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َٚررٔ أئررطظ ايتٛقررٝات ايرر  اْتٗررٞ إيٝٗررا املتشرراٚضٕٚ يف ًَتكرر٢ 

 ( َا ًٜٞ:املع٢ٓ ٚايس٫ي١ ..اسبٛاضسٍٛ قه١ٝ ) أغباض

 :تٛقٝات خاق١ ئايتعًِٝ-٫ڄأٚ

تهُني َٓاٖر ئعض املٛاز ايسضاغ١ٝ يف املطاسٌ ايسضاغ١ٝ  -1

ٔٿ ااملدتًفرر١ زضٚغٶرر اسبررٛاض ٚايتعاَررٌ َرر   شات َٓٗذٝرر١ ٚانررش١ يف  رر

ٚئؿررهٌ تررطات  تبررسأ َررٔ املطاسررٌ ا٫ئتسا٥ٝرر١ ا٭ٚىل إىل       اٯخررط،

 .١َايعا ايجا١ْٜٛ

براع  تٿاتأٌٖٝ ٚتسضٜ  املعًُني يتٓؿ١٦ ا٭دٝاٍ ايكاز١َ ع٢ً  -2

 أغًٛ  اسبٛاض.

ٝٶا  :تٛقٝات خاق١ ئا٭غط٠ -ثاْ

ٚايررررسٚضات تهجٝررررجمل ٚزعررررِ ئررررطاَر ايتٛعٝرررر١ ا٭غررررط١ٜ    -1

ا٤ ئررني ايررعٚدني ٚئررني   ٓٻررط ثكا رر١ اسبررٛاض ايب ؿٵرراملتعًكرر١ ئٓٳايتسضٜبٝرر١ 

 ا٭ئٓا٤.

غررطٟ ئررني  سررح ايٛايررسٜٔ عًرر٢ تڀبٝررل َررٓٗر اسبررٛاض ا٭    -2

أ طاز ا٭غط٠، ٚنط  اٛشز يٮ٫ٚز يف شيو، ٚ اضغرت٘ ئؿرهٌ   

 رررطاز أاٍ َٚػرررتُط ئرررني َػرررتُط يًشفرررا  عًررر٢ ٚدرررٛز اتكررراٍ  عٻررر 

 .ا٭غط٠

  :تٛقٝات عا١َ-ثايجٶا

 هطٜرر١  اتٓظررِٝ  عايٝررات تُٜٓٛرر١ َػررتُط٠ دبُرر  أطٝا ڄرر  -1

عًر٢ قبٛدرا    ئرطاَر ٚأْؿرڀ١ ٜٴتفرل عراز٠ڄ     صيتٓفٝر طبتًف١ َٔ اتتُ  

 ٚأْؿررڀ١ ،اتتُرر ا٭ْؿررڀ١ ايتڀٛعٝرر١ شبسَرر١  :َجررٌ ،ازبُٝرر َررٔ 

ٛٸ  هايعٓاٜرر١ ئايب٦ٝرر١ ز ٚشيررو ئٗررسف تهجٝررجمل ازبٛاْرر  اسبٛاضٜرر١ ٚايتعرر
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عًرر٢ ايتعرراٜـ َرر  اٯخررط ٚاسبررٛاض َعرر٘ سترر٢ يررٛ ناْررت ايتٛدٗررات  

 ايفهط١ٜ طبتًف١.

تهجٝرررجمل زٚض َطنرررع اسبرررٛاض ايرررٛطة يطعاٜررر١ اسبرررٛاض    -2

نجنقاَرر١  هيرر٘ٚتررٛ ل ايب٦ٝرر١ املٓاغررب١  ،اَٚعٜٓٛٽررا ٜٽررا٤ ٚزعُرر٘ َازايبٓٻرر

١ ئكرررف١ زٚضٜررر١ ئرررني نا ررر١ أطٝررراف اتتُررر      املٓترررسٜات اسبٛاضٜٳٸررر 

 املدتًف١.
 

  :ُبَ ٌاصس احلىىدعبد اهللد. الىزقُ السًٓط  

ايتػرا٩يني ايط٥ٝػرني درصٙ     زٕٚ اٱغٗا  يف َكرسَات، أطرطحٴ  

   ٘ ئعض ايٓاؽعملاشا اسبٛاضع ٚملاشا ٜط هٴايٛضق١: 

ٌٴأ يف سرس شاتر٘، ٚإارا     اسبٛاض يٝؼ  اٜر١ڄ : ائ  ئايكٍٛإد غتٗ

املعط ١ ئا٭ؾٝا٤. ٚا٭ؾرٝا٤ ٫  هرٔ    ه"ٚغ١ًٝ يتشكٝل  ا١ٜ "املعط ١

ٚئايتررايٞ،  هررٔ تكطٜررط إٔ  "َعط تٗررا" يف  هررا٤ ٜررط ض اسبررٛاض.  

٭ٕ ٜعررطف ايٓرراؽ  ٝٗررا  قرراسب١څ ايب٦ٝرر١ املفعُرر١ ئجكا رر١ اسبررٛاض ئ٦ٝرر١څ 

 ئ٦ٝرر١څ ملكائررٌ، ايب٦ٝرر١ ايطا هرر١ يًشررٛاض  ايف ٚ هٚنررجل٠ َُٗرر١ڄ أؾررٝا٤ٳ

 َ ًك١ تتػًز  ٝٗا َتشهُات أخط٣  ل املعط ١.

َرررٔ ٖٓرررا، تتؿرررهٌ ٬ََررر  إدائررر١ ايػررر٪اٍ ايجررراْٞ أعررر٬ٙ،   

 ايررصٜٔ ٜط هررٕٛ اسبررٛاض ٫ ٜػررتٗس ٕٛ "املعط رر١" ٫ٚ ٜٓؿرررسْٚٗا،      

أخررط٣  لٖررا ئايهررطٚض٠، ض ررا تهررٕٛ  ررطه   ٚإاررا ٜب ررٕٛ أؾررٝا٤ٳ

قٛاَٗا إٔ اسبل احملرض َعٗرِ، ٚإٔ املعط ر١    ٚقا١ٜ ع٢ً اٯخطٜٔ، 

ٔٵ     ُٳر َٳر   املڀًكر١ يرسِٜٗ. ٚئايترايٞ،   ٔ ٜكرٍٛ ئ رل قررٛدِ،   غرٛاِٖ.. أٚ 

ٝٸ ٖرررِ أْررراؽٷ  ٦ٕٛ، َٚطٜرررسٚ إ ػررراز ٚنررر٬ٍ، ٚعًررر٢ ايٓررراؽ إٔ   غررر

 ؼبصضِٖٚ.
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ٌټ  •  يف اسبايررر١ ا٭ٚىل: سايررر١ ايب٦ٝررر١ اسبٛاضٜررر١، ٜهرررٕٛ نررر

س املػرررا ات املٗرررتُني ئاملعط ررر١ ؾرررطنا٤ يف تكطٜطٖرررا، ٚيف ذبسٜررر  

ٛٿ  ١ْ ئني عٓاقطٖا َٚػتٜٛاتٗا، ٚئسا٥ًٗا.امله

يف اسباير١ ايجاْٝرر١: سايرر١ ايب٦ٝرر١ ايطا هرر١ يًشررٛاض، ٜهررٕٛ   •

أٌٖ اسبظ٠ٛ ٚايػڀ٠ٛ ضبتهطٜٔ َڀًكرني ملڀًرل "املعط ر١"، غرٛا٤     

.  املعط ر١ ٖرٞ ئاختكراض، يف    اضبهٶ ناْت َعط ١ ئايفعٌ أٚ د٬ٗڄ

 ٖصٙ اسباي١، َا ٜكطضٙ ٖ٪٤٫.

إشا نررإ ْرر٘ إ،  هررٔ ايكررٍٛ ١  ًػررف١ ا٭َررط قًرر٬ٝڄٚ شاٚيرر

ِ" املعط رر١"  رجنٕ  هررط٠ "ايررتعًڊ ر "ا ئر ا٭َرط يف َٛنررٛع اسبرٛاض َطتبڀڄرر  

 عٓرررر٢، إٔ ايٓرررراؽ   ، يتهررررٕٛ غررررٝس٠ املٛقررررجمل.   اتتكررررسّ نررررجلٶ 

 "ٜتشاٚضٕٚ" َٔ أدٌ إٔ ٜتعًُٛا َا ػبًْٗٛ٘.  

َٚررٔ ٖٓررا، ػبرر  ايتفطٜررل ئررني "اسبررٛاض" ٚأؾررٝا٤ أخررط٣ ٫ تررتِ 

تبررسٚ ٚنأْٗررا "سررٛاض" ٚيهررٔ َررعزسِ      ٚاملعط رر١" .ِه "ايررتعًڊئ ررط

ُٸط، ٚامل ايڀ١، ٚض ر  ا٭قرٛات، ٚتػرفٝ٘ ايرطأٟ      ئايػفػڀ١، ٚايتٓ

 يٝػت َٔ اسبٛاض.  ٗصٙ أَٛضٷ هاملدايجمل، ٚعبٛ شيو

 : ط٠ يًشٛاضاملفػٿٓظط١ٜ ايساخٌ امل •

ِ" يف ا٫تكرراٍ ظبررس إٔ "ْظطٜررات ايررتعًڊ  ّ، عًرر٢ َررا تكررسٻ   ئٓررا٤ٶ

ط٠ سباير١ "اسبرٛاض".  ٚتتهاَرٌ يف    ٞ تتكرسّ ايٓظطٜرات املفػٿر   اٱْػاْ

ِ ٖرررصا ايػرررٝام، ْظطٜرررات ايرررتعًِ ئكرررف١ عاَررر١، ْٚظطٜرررات ايرررتعًڊ    

ِ ا٫دتُرررراعٞ، ئهرررٌ َررررا  ِ ئامل٬سظرررر١، ٚايرررتعًڊ املعرررطيف، ٚايرررتعًڊ  

 ِ ايترأثلات املتٛقعر١  ٗٵر تتهُٓ٘ ٖصٙ ايٓظطٜات َٔ ااشز يسضاغر١ ٚ ځ 

، غرررٛا٤ ناْرررت ٖرررصٙ ايترررأثلات ٚاملتشككررر١ ي٬تكررراٍ ئرررني ايٓررراؽ

َباؾط٠ أٚ  ل َباؾط٠، ضبسٚز٠ أٚ ٚاغع١ ق١ٜٛ، ٚشيو عرب ايفٗرِ  
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ُرت يف عًُٝر١ ا٫تكرراٍ اير  ترتِ ئررني     ايرسقٝل يًظرطٚف ايرر  ذبهډ  

 طط ني َتٛاقًني يف ع١ًُٝ سٛاض َا.

  كررز ٖٓررا ٚيهررٔ غررأططحٴ  ،"اسبررٛاض" تررٓظليف  يررٔ أغررطفٳ 

ٛټيف  اَررساخٌ ْظطٜرر١ َُٗرر١ دررسٽ    ث٬ثرر١ځ ض املٛنررٛع َررٔ ايعاٜٚرر١   تكرر

 املفا١ُٖٝٝ:

سرررا٫ت "اسبرررٛاضات" ٚتفػرررل ط املعرررطيف" "ْظطٜررر١ ايتٓرررا ڂ -0

 .ايػاخ١ٓ

"ْظطٜر١ ايتٓرا ط    ل عًٝٗرا ڀًځر ٜٴيف ْظطٜات عًِ ا٫تكراٍ ْظطٜر١   

ٖٚٓررا تكررّٛ ايفطنرر١ٝ عًرر٢ إٔ َٛنررٛعات اسبررٛاض ٖررٞ        ،املعررطيف"

 ٌ  َٛنرررٛعات تػرررتٓس إىل َرررساخٌ َعط ٝررر١ َتٓرررا ط٠ يف ا٭قرررٌ، ئررر

ؼ ٪غٻررئررس َررٔ إٔ تٴ ٚئررصيو، ٫ َٚتعاضنرر١ يف نررجل َررٔ اسبررا٫ت. 

ٜٚػررتًعّ ٖررصا املبررسأ نررطٚض٠  عًُٝرر١ اسبررٛاض عًرر٢ َبررسأ ا٫ْتكا٥ٝرر١.  

ئررني  اَعط ٝٽر  قڄاايبشرح يف َٛنرٛع اسبررٛاض عرٔ أنجرط ايعٚاٜررا اتػرا     

٫يتكررررا٤، َرررر  تأنٝررررس ا٫يتررررعاّ ٚايؿررررعٛض  ااملتشرررراٚضٜٔ، ْٚكررررا  

سبرٛاض ئعرس شيرو. ٚ هرٔ نرُإ سرسٚز       يتتسضز ع١ًُٝ ا ٚي١ٝ٪ئاملػ

ٌ إىل ْكرا   ١ُ٥٬َ يًشٛاض ٜتِ عربٖا ايعٌُ ع٢ً اغتُطاضٙ ٚايتٛقټر 

ت٬قٞ أنجرط ٚأٚغر ، ثرِ يف ايٓٗاٜر١، ايكبرٍٛ  برسأ ا٫خرت٬ف يف        

 ٚدٗات ايٓظط، ٚإؾاع١ ا٫سرتاّ املتبازٍ ئني املدتًفني.

ٖادؼ اٱقٓاع "ايكً " ٚتفػل ْظط١ٜ "اي طؽ ايجكايف"  -9

 .يطأٟئا

يف  ْظطٜرر١ "اي ررطؽ ايجكررايف" َررٔ أنجررط املررساخٌ أُٖٝرر١ڄ     عررسټتٴ

ا دصٙ ايٓظط١ٜ، تتڀًر   ٚٚ كڄ . ٚسػاغ١ٝڄ َٛنٛع اسبٛاض، ٚخڀٛض٠ڄ

اٍ ئرني  َٚتكس١َ يف ئٓا٤ اتكاٍ  عٻ ادسٽ عاي١ٝڄ ع١ًُٝ اسبٛاض َٗاضاتٺ
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طؽ ٜٚكرررّٛ ٖرررصا املرررسخٌ ايٓظرررطٟ عًررر٢ " ځررر      طرررط ني أٚ أنجرررط.  

ٚاملعًَٛرررات ٚاملعررراضف ٚايػرررًٛنٝات". ٖٚرررٛ  ا٭ هررراض ٚاملعتكرررسات

َٹررػررتٗسٳٔ ٜٴئررصيو، َررسخٌ َٗررِ ملځرر    ٔ عًُٝرر١ اسبررٛاض "اٱقٓرراع"    ٕٛ 

 ئررر ضا٥ِٗ ٚض ررر  َػرررت٣ٛ َكرررساقٝتٗا َٚٛثٛقٝتٗرررا يتهرررٕٛ أقررر٬ڄ    

ٜٚكرّٛ ٖرصا املرسخٌ عًر٢ َٓظَٛر١       "يًُعط ١" املؿرتن١ املػرتٗس ١.  

يڀرطف أٚ  َجٌ خًل ٚاق  خام يس٣ ا ،ٝات احملرت ١غرتاتٝذَٔ اٱ

ٌټ    ٌٻ   ا٭ططاف املكائ١ً يف ع١ًُٝ اسبرٛاض، حبٝرح ؼبر ايٛاقر    شيرو ضبر

 ايڀبٝعٞ دِ.

ٖررادؼ اٱقٓرراع  ٚتفػررل "ايتػررٜٛل ا٫دتُرراعٞ"   َررسخٌ -3

 ."ايًني" ئايطأٟ

ٖٓا، ٜرربظ املرسخٌ ايٓظرطٟ "ايتػرٜٛل ا٫دتُراعٞ" يٮ هراض.       

ٜٚكررّٛ ٖررصا املررسخٌ عًرر٢ اغررتدساّ ا٭غررايٝ  ايتػررٜٛك١ٝ يف ْكررض   

 هررراض املدايفررر١، ٚاٱقٓررراع ئا٭ هررراض املػرررتٗس ١، يف عًُٝررر١     ا٭

 سٛاض١ٜ ي١ٓٝ ٚيهٔ َسضٚغ١ ئعٓا١ٜ  ا٥ك١.

ٓٻ •  ، ٫ئس:ا٠٤َٔ أدٌ ئٓا٤  ها٤ سٛاضٟ دٝس، ٚثكا ١ سٛاض ئ

         إٔ ٜرر٪َٔ املررط٤ ئأُٖٝرر١ ٚدررس٣ٚ ٚنررطٚض٠ ٚدررٛز ئ٦ٝرر١ سٛاضٜرر١

 قشٝٸ١.

   ٛٸْررات ايج٬ثرر١ يًب٦ٝرر١ اسبٛاضٜرر١ ايكرر شٝش١: إٔ ٜرر٪َٔ املررط٤ ئامله

ٝٶررقبررٍٛ ا٫خررت٬ف أ٫ٚڄ ، ثررِ قبررٍٛ ايتعسزٜرر١ يف ا، ثررِ اسبررٛاض ثاْ

 .ااٯضا٤ ثايجٶٶ

       ٜٔإٔ ٜرر٪َٔ املررط٤ ئررإٔ ا٭قررٌ يف  ٦ررات اتتُرر  ٚأ ررطازٙ ايتبررا

عًرر٢ خًفٝرراتِٗ املعط ٝرر١ ٚ ررطٚ ِٗ املعٝؿرر١ٝ    ٚا٫خررت٬ف، ئٓررا٤ٶ

 ٚقسضاتِٗ ايؿدك١ٝ، َٚكاقسِٖ املتعسز٠.  
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 ات ٚا٭ رطاز ٫َرت٬ى اٯضا٤ ٚاملفراِٖٝ    إٔ ٜ٪َٔ املط٤ ئأ١ًٖٝ ايف٦

 ٚاملعاضف ٚايس اع عٓٗا.

 ٕٻ  ٦ررات اتتُرر  املدتًفرر١ ٫ تعررٝـ يف َعررعٍ عُررا ٜررسٚض   سٝررح إ

سٛدرررا َرررٔ تفررراع٬ت إقًُٝٝررر١ ٚزٚيٝررر١، ئرررٌ غررراعست ٚغرررا٥ٌ     

ه ا٫تكرراٍ املتكسَرر١ عًرر٢ تررساخٌ نررجل َررٔ ادٜٛررات ٚؾررٝٛعٗا   

ني ا٭ طاز ٚايف٦رات يرٔ    ُٔ املِٗ ا٭خص يف ا٫عتباض إٔ ايتبأٜ ئ

َٳرر   َرر   ا كررز، ٚيهررٔ أٜهٶرر   زاخررٌ اتتُرر   ٖررِ ٔٵٜهررٕٛ َرر  

ا٫دتُاعٝررر١.  ٚاتتُعرررات ا٭خرررط٣ ئهرررٌ أااطٗرررا ايجكا ٝررر١      

ـٴ ِٴ ٜٚػتًعّ ايعٝ ٌٳ ا٫عتكازٳ ايهطٜ ٔ   ايهاَ غرٛا٤   ئرإٔ اٯخرطٜ

ٜٚػررررًهٕٛ  ضا٤ٶنقررررطٜبني أّ ئعٝررررسٜٔ قررررس ؼبًُررررٕٛ    أنرررراْٛا 

ز اتتُ ، ٚأْ٘ ٫ أقٌ َٔ إٔ عُا يس٣ أ طا طبتًف١ڄ غًٛنٝاتٺ

 ت َٓاقؿرتٗا ٚ ٻ ٌ ٖصٙ ا٫خت٬ ات ئا٫سرتاّ، ست٢ يرٛ متډر  كائٳتٴ

 ٖا ئك٠ٛ.ْكسٴ

 :عبٔ ٚاسبٛاض •

ئؿر٤ٞ َرٔ    اسبرٛاض َا غبل ٖٛ ضباٚي١ يتأطل َٛنرٛع قهر١ٝ   

ٛټ يهٔ قكتٓا )عبرٔ( َر  اسبرٛاض،     ،ضٙاحملسزات يتػٌٗ ع١ًُٝ تك

 قك١ ا٭قاقٝل.

 نٝجملع •

يٝعًُٓررا َهرراضّ ا٭خرر٬م،   ا   ٝٓررا ضغرر٫ٛڄ ئعررح  عبررٔ أَرر١څ 

ٔٻ جررت ٭متررِ َهرراضّ ا٭خرر٬م".  "إاررا ئٴعٹ  ايعكررٛض اسبانررط٠ ٚيهرر

ٜؿررٗس عًرر٢ شيررو ، ِ ا٭خرر٬م" ئٝٓٓرراًډيف "غٴرر انرربلٶ اتؿررٗس تطادعٶرر

 َٚررررٔ نررررجل َررررٔ تفاع٬تٓررررا ايَٝٛٝرررر١ َرررر  ا٭سررررساخ ٚايٓرررراؽ.      
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ٔ شػٹر ا، ٫ٚ ْٴ عٓٻر املدرتًفني  "اي٬أخ٬م" عٓسْا أْٓا ٫ عبرتّ إمجا٫ڄ

ٚإشا زخًٓررا "َعطنرر١" سررٛاض،  جنْٓررا ْررطّٚ َٓٗررا " ررٌ"   ضبرراٚضتِٗ. 

ِٻ ٚ هعًرر٢ نضا٥ٓررا ٚأ هاضْررا   ايٓرراؽ عٓرر٠ٛڄ  ، عبررٔ ٫ "ْتشرراٚض"  َررٔ ثٳرر

 . اٚايعاقب١ يٮعٓجمل ٚا٭دطأ ٚا٭ض   قٛتٶ ئٌ "ْتكاضع"..، عاز٠ڄ

 رجنٕ    .ذباٚضْٚة" يف ضأٜٞ ٖصا يتشًُْٛٞ عًر٢  رلٙ عٓر٠ٛڄ   ٫ "

،  بررايط ل ايررصٟ َررا نررإ يف   نيئررس  رراعً  ٫ٚأٚ ئعهررهِ نٓررتِ 

 يف  لٙ.  ٔ يٞ اسبلټ جنْٞ ضاد  عٓ٘ يٛ تبٝٻ، ؾ٤ٞ إ٫ ظاْ٘

ٕٳ     يكرررس ناْرررت "ثكا ررر١ اسبرررٛاض يف اتتُررر  ايػرررعٛزٟ" عٓرررٛا

زضاغ١ أدطاٖا َطنع املًو عبس ايععٜرع يًشرٛاض ايرٛطة َٓرص عرس٠      

٣ ؾررٝٛع ثكا رر١  ٚنررإ َررٔ أٖررساف ايسضاغرر١ َعط رر١ َررس    غررٓٛات. 

ئررر ضا٤ أعهرررا٤ ٦ٖٝررر١  ايسضاغررر١ ٓٝرررتعٴ سٝرررح ،اسبرررٛاض يف اتتُررر 

ايسضاغ١ إىل خ٬قات َُٗر١   اْتٗتٚ  ايتسضٜؼ  كز يف ازباَعات.

أْ٘ ع٢ً ايط ِ َٔ ؾٝٛع ثكا ١ سٛاضٜر١ يرس٣ ايف٦رات املجكفر١      أئطظٖا

أٚ  ايف اتتُررر ، إ٫ إٔ ا٭َرررط   ٜكرررٌ إىل املػرررت٣ٛ ايعرررايٞ درررسٽ   

ثكا رر١ اسبررٛاض يررس٣ ايڀبكرر١ ايعاًَرر١ أٚ  ررل     عررسټتٴ سررنييف ايعررايٞ، 

يف ئعررض  إىل َٓدفهرر١، ٚض ررا تهررٕٛ َٓعسَرر١ڄ    املجكفرر١ َتٛغررڀ١ڄ 

 ،ط٠ يف ض   َػت٣ٛ ثكا ١ اسبرٛاض ئايٓػب١ يًعٛاٌَ امل٪ثٿا٭سٝإ. أَا 

 ٝته  إٔ ايتعًِٝ ؼبتٌ املطتب١ ا٭ٚىل، ثِ ايرتئ١ٝ ا٭غرط١ٜ،  عاَرٌ   

 كا٤ات ٚا٭ْؿڀ١ ايجكا ١ٝ.ايً ااٱع٬ّ، ثِ أخلٶ

 :9131. يف َٓظ١َٛ ض١ٜ٩ اسبٛاض. •

، عًررر٢ َطتهرررعات َُٗررر١ تكرررّٛ يف    2131تطتهرررع ض٩ٜتٓرررا  

ٚ"ايٛغرڀ١ٝ"   ٗا "ايسٜة" ٚ"ايفهطٟ" عًر٢ قاعرس٠ "ايٛغرڀ١ٝ.    ٝداْب

ٌ دٗٛزْرا ايٝرّٛ، ٚايٝرّٛ ئايرصات يف ٖرصٙ      ئايٓػب١ يٓرا ٖرٞ َٓرا  دٴر    
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ّٳ   ف ٚاي ًررٛ يف اخ ايتڀررطټادتجررعًرر٢  املطسًرر١ ايرر  عكررسْا  ٝٗررا ايعررع

َٶٶررراملعتكرررسات ٚا٭ هررراض ٚايػرررًٛى، ٚيف ايترررسٜټ  ايكهررر١ٝ  . أ عُٛ

 "ايس١ٜٝٓ" تبسٚ َٔ ئني أِٖ قهاٜاْا املعاقط٠.

اٍ، ٚض ر   ٚاي ا١ٜ ايهرب٣ ذبكٝل ت يجمل ادتُاعٞ سكٝكرٞ  عٻر  

قسضتٓا عًر٢ ا٫ْػرذاّ ايرساخًٞ َر  اٯخرطٜٔ َرٔ سٛيٓرا ٚاٯخرطٜٔ         

ٚعًٝر٘،   ٛقا١ٜ: ٚقا١ٜ ئعهرٓا عًر٢  ايبٓرا.    ايبعٝسٜٔ عٓا، ٚض   اي

ٝٸ ًررِ ٜعررس  هٓٶرر س املٛقررجمل نُررا ا يٮ هرراض "اٱقكررا١ٝ٥" إٔ تتػرر

ئٓرا، ٚأٚضزْرا َٗايرو نررب٣.       عًت طٛاٍ  رت٠ ايكش٠ٛ ئكسضڈ أنرطٻ 

 ايطؾرٝس  ا٤َؿرطع١ يًشرٛاض ايبٓٻر    اٚيف ن٤ٛ ايط١ٜ٩ ْفرت  أئٛائٶر   . ايّٝٛ

اتتُرر  ايػررعٛزٟ،  ٜٚبررسٚ إٔ يررس٣   ٱقرر٬ح َررا أ ػررسٙ ئعهررٓا.    

 يتربة  نيسكٝكرٝ  ٚنُا ت٪نس ايعسٜس َٔ ايسضاغات، ض بر١ َٚر٬ٝڄ  

إٔ ايڀطٜل طًٜٛر١، ٚاملُٗر١    اٚيهٔ ٜبسٚ أٜهٶ ،ا٤ثكا ١ اسبٛاض ايبٓٻ

 ن٪ٚز.
 

  :د. اجلاشٍ الشبًكٌالتعكًب األوه 

 ٝ٘ إٔ اسبٛاض نرطٚض٠ إْػرا١ْٝ ٚصبتُعٝر١ يًعرا       و٫ ؾا  ډ

ٗٳرا ايٓٻراؽٴ    ﴿ :ٚاملتأٌَ يف قٛي٘ تعاىل ايعكٛض، طٿايبؿطٟ ع٢ً َ ٜټ ٜٳرا أځ

ٚٳأڂْجٳ٢ َٿٔ شٳنځطڈ  ِٵ ٰ  إڇْٻا خٳًځكڃٓٳانڂِ  ٓٳانڂ ٌٳ ؾٴعٴٛئٶا ٚٳدٳعٳًڃ  يٹتٳعٳاضٳ ڂٛا ٚٳقځبٳا٥ٹ

ِٵ ٕٻإڇ ٰ   َٳهڂ ٘ٹ عٹٓررسٳ أځنڃررطٳ ِٵ ايًډرر ٘ٳ ٕٻإڇ ٰ   أځتٵكځررانڂ ِٷ ايًډرر  ،)*(﴾خٳرربٹلٷ عٳًٹررٝ

ٜٚٴٓؿررر٧  ط اٱْػرررإ ا٭ضهٳُٿرر ٜٴررسضى إٔ ٖرررصا ايتعرراضف ايرررصٟ ئررر٘ ٜع  

ٌ إٔ  ٫ٔ  هرررر اتتُعررررات، قررررشٝ  إ٫ ئايتفاعررررٌ   ٜررررتِ ئؿرررره

   ٚايتعإٚ ٚئٓا٤ ايع٬قات َ  اٯخطٜٔ عٔ ططٜل اسبٛاض.

                                                           
 .13اٯ١ٜ  :غٛض٠ اسبذطات)*( 
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ٚسرررررٍٛ  طنررررر١ٝ " ْظطٜررررر١ ايتٓرررررا ط املعرررررطيف " ايررررر  أؾررررراض  

ٚايرررر  تكررررّٛ عًرررر٢ إٔ   ايٛضقرررر١ ايط٥ٝػرررر١،   يف عبررررس ا  ز.إيٝٗررررا 

تػررررررتٓس إىل َررررررساخٌ   َٛنررررررٛعات اسبررررررٛاض ٖررررررٞ َٛنررررررٛعات  

ئرررررٌ َٚتعاضنررررر١ يف نرررررجل َرررررٔ   َعط ٝررررر١ َتٓررررراثط٠ يف ا٭قرررررٌ، 

ؼ عًُٝررر١ اسبرررٛاض عًررر٢  ٪غٻرررئرررس َرررٔ إٔ تٴ  اسبرررا٫ت، ٚئرررصيو  ررر٬ 

ايبشررررح يف َٛنررررٛع  ا٫ْتكا٥ٝرررر١، ٜٚػررررتًعّ ٖررررصا املبررررسأ نررررطٚض٠ځ 

ئررررني املتشرررراٚضٜٔ   اَعط ٝٽرررر ااسبررررٛاض عررررٔ أنجررررط ايعٚاٜررررا اتػرررراقڄ   

قايرررر٘ ايؿررررٝذ ايررررسنتٛض    آٖررررا  رررر  غتؿررررٗسٴأ هْٚكررررا  ا٫يتكررررا٤ 

 ئررررٔ  ٝررررس يف نتائرررر٘ )أقررررٍٛ اسبررررٛاض    عبررررس ا قررررا  ئررررٔ  

 ّ ئررررررس٤ اسبررررررسٜح ٚاسبررررررٛاض  ررررررٛاطٔ    ٕٻإ: (ٚنزائرررررر٘ يف اٱغرررررر٬

  ٚ ضٚح ايتفررراِٖ، ٜكرررل   إ ؿرررا٤ا٫تفرررام ططٜرررل إىل نػررر  ايجكررر١ 

ٕٻ هاٖٚاز ڄرررر ائرررر٘ اسبررررٛاض ٖاز٥ٶرررر  اسبررررسٜح عررررٔ ْكررررا  ا٫تفررررام    ٭

ٜٚررررطزّ  ٍ  ررررا ٜكًررررٌ ازبفرررر٠ٛځَررررٔ ايت٬قررررٞ ٚاٱقبررررا اٜفررررت  ن اقڄرررر

ٛٸ ٚ   ٠ځادررر ف انرررأٚػبعرررٌ  رررطم ايٛ رررام ٚايٓذررراح أ هرررٌ ٚأقرررط ، 

ر قررررراسبو يف ايڀرررررطف اٯخرررررط ٜٛا رررررل ٚػبٝررررر  ئررررر     عٵزٳ" :قرررررا٬٥ڄ

نًُرررر١ )٫(   ٭ٕ ه٫(ئٝٓرررر٘ ٚئررررني )  تَررررا اغررررتڀع ٚسٴررررٌ  ،)ْعررررِ(

 ٝٽاعكبرررر١ نرررر٪ٚز ٜكررررع  اقتشاَٗررررا ٚدباٚظٖررررا ٫ضتباطٗررررا ْفػرررر  

 ."ئايهربٜا٤ َٚٓاقط٠ ايٓفؼ

إٔ  :ٖٚررٞ ،ٖررصا ايػررٝام شات ٜررّٛ ٗررا يفقطأتٴعذبررتة عبرراض٠ أ

إْ٘ عبٛض عبٛ ع٬قر١   ايه٬ّ،اسبٛاض يٝؼ صبطز ن٬ّ يف غٝام 

 تط٣ يف اٯخط إَها١ْٝ دبسٜس ايصات ئاملعط ١ ٚاحملب١ ٚايعڀا٤.

َٳرررر    ٔټٖٚررررصا عًرررر٢ عهررررؼ  إٔ يسٜرررر٘ ايفٗررررِ ايجائررررت    ٔ ٜظرررر

 ِٻَرررررٔ ثٳررررر ٚ ،يف َٛنرررررٛع اسبرررررٛاض  ٗانًررررراسبكٝكررررر١ ئاَت٬نررررر٘ 

ٝٽ   اٯخط.ايڀطف  اٜط ض شٖٓ
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إٕ اسبرررررٛاض ايرررررصٟ ؼبُرررررٌ َكَٛرررررات ايكرررررسم ٚاملٛنرررررٛع١ٝ 

 اْادشٶر  اٚايتها ٪ ٚا٫تفام ع٢ً املفراِٖٝ، ٜهرٕٛ ئر٬ ؾرو سرٛاضٶٶ     

ععٜرع يًشرٛاض ايرٛطة    عبرس اي َطنع املًو  ٚدبطئ١ڂ  .ٚ اع٬ڄ اَٚجُطٶ

ٔ  ُرر١څٝٻق يف تععٜررع زٚض اسبررٛاض يف اتتُرر ، دبطئرر١څ    َٚفٝررس٠، ٚيهرر

عاٍ حبادرر١ إىل أزٚات ٚإدررطا٤ات تعٝٓٗررا أنجررط عًرر٢  ترر ناْررت ٫ٚ

ا٫غرتفاز٠ َرٔ    :اڄ، َرٔ شيرو َجًڄر   ٚايفاعًٝر١ ايٓذراح  َعٜس َرٔ  ذبكٝل 

ازباَعررررات ٚاملطانررررع ايبشجٝرررر١ يف إدررررطا٤ ايسضاغررررات املػررررتُط٠    

ط ٚتععٜررع ثكا رر١ اسبررٛاض يف اتتُرر ،    ؿٵرريًٛقررٍٛ ٭ظبرر  ايػرربٌ يٓٳ  

تُٜٓٛررر١ املؿررررتن١ ئرررني أطٝررراف    إىل تٓظرررِٝ ايفعايٝرررات اي  إنرررا ١ڄ

ئٗرسف نرُإ اغرتُطاض١ٜ     هٗات املدتًفر١ اتتُ  شات ايط٣٩ ٚايتٛدټ

     ٞ  ،ٚدبسٜررس ايعًُٝرر١ اسبٛاضٜرر١ يكررا  ايتعرراٜـ ٚايػرر٬ّ اتتُعرر

 ٚذبكٝل ايط٣٩ ايٛط١ٝٓ. 

ا   ٝٓررا  أَرر١ ئعررحٳ عبررٔ ،عبررس ا نُررا أؾرراض ز.  ٚئايفعررٌ،

ّٳ  ضغرر٫ٛڄ َٚٓٗررا  ،ٛاْرر  سٝاتٓررا ا٭خرر٬م يف نررٌ د  يٝعًُٓررا َهرراض

ُٶ . اسبٛاضأخ٬قٝات  ٍٳ اٚأتصنط زا٥ شيرو  يف ايتڀبٝكٞ ايعظِٝ  املجا

سني قسٹّ ع٢ً ايٓ  عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػر٬ّ نبراض قرطٜـ ضبراٚيني     

ٛٻ  ،ٛا عتب١ ئٔ ضئٝع١ درصٙ املُٗر١  نٴإٔ ٜجٓٛٙ عٔ املهٞ يف ايسع٠ٛ ٚ 

  .عرروأمس ،ٌ ٜررا أئررا ايٛيٝررس قڂرر ٜٚكررٍٛ:يرر٘  اٚايطغررٍٛ ٜٓكررت َػررتُعٶ 

 ًُررا اْتٗرر٢ َررٔ ن٬َرر٘ ٚعطنرر٘ يًطغررٍٛ   طٜررات املرراٍ ٚازبرراٙ     

أ ط رت   :ملسو هيلع هللا ىلصقاٍ ي٘ ايرٓ    ٓكت،َٴ ٚايطغٍٛ ،ايسع٠ٛٚاملًو يٝرتى 

 ٗٓررا تطنرر٘ ٜهُررٌ ن٬َرر٘ ٖٚررٛ ٜٓاقؿرر٘ يف أَررط  ايٛيٝررسع ٜررا أئررا 

 ،َٚر  شيرو   ٜكاطعر٘ ٚتطنر٘ ٜهُرٌ إىل إٔ اْتٗر٢       دًٌ،عظِٝ 

 عًٝ٘.ثِ ئسأ ايطز 
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ڀبٝرل َرٓٗر ضغرٛيٓا عًٝر٘ ايكر٠٬ ٚايػر٬ّ يف       أٜٔ عبٔ َرٔ ت 

 ٚ اعًٝت٘عَتڀًبات ٚؾطٚ  ظباس٘  لشك اسبٛاض يٓٴ

٘ ٚغرًډ اسبرٛاض   أُٖٝر١ځ  اإشا أزضنٓا مجٝعٶ أضقر٢ ٚأمجرٌ    ُٓا ئأْر

بٌ ِ عًٝٓرا ا٫ٖتُرراّ ئػٴرر تٻذبرر اٱْػرراْٞ،ٚأمسر٢ أؾررهاٍ ايتٛاقرٌ   

 خ٬ٍ: اتتُ  َٔتععٜع ْٚؿط ثكا ١ اسبٛاض يف 

ا٭غط١ٜ ايػ١ًُٝ املطتهع٠ ع٢ً ا٫ٖتُاّ  رتئ١ٝايتٓؿ١٦ ٚاي -1

 ايٓظرط، ٚايتكسٜط ٚإعڀا٤ ايفطق١ ايها ١ٝ يًشٛاض ٚمساع ٚدٗرات  

 .ئٌ ٚايتؿذٝ  ٚايتشفٝع ع٢ً شاى

ٚايرتئ١ٜٛ ٚاٱع١َٝ٬ يف  امل٪غػات ايتع١ًُٝٝتهجٝجمل زٚض  -2

   .ط ثكا ١ اسبٛاضؿٵْٳ

  ايفعايٝررات املٝساْٝرر١ ايتڀبٝكٝرر١ ملُاضغرر١ ا٭غررايٝ   تٓظررِٝ -3

 .اسبٛاض١ٜ يف طبتًجمل صبا٫ت ٚأْؿڀ١ اسبٝا٠ يف اتتُ 

ظ ثكا ر١ اسبرٛاض َرٔ    عرعٿ ايرتنٝع عًر٢ ايػرًٛنٝات اير  تٴ    -4

ٌٿ َ٪غػات اتتُ  َٔ خ٬ٍ ازبٗرٛز ٚايررباَر املؿررتن١     قٹبٌ ن

 املػتُط.املطتهع٠ ع٢ً ايتدڀٝز ايؿُٛيٞ ايػًِٝ 

 

  :ٌٌاألوريًأ. يالتعكًب الجا ِ 

ملرراشا  يً اٜرر٬:١ٍ طررطح ضبررٛضٜٔ سٝررٜٛني   ايٛضقرر١ َررٔ خرر  أتبررس

 ٚملاشا ٜط ه٘ ايبعضع  ،اسبٛاض

ٚغررر١ًٝ يتشكٝرررل  اٜررر١ ٖٚرررٞ  اسبرررٛاض َررر   هرررط٠ إٔ  ختًرررجملٴأ

املعط ١ ٫ ٜتِ ْكًٗا عٔ ططٜل اسبٛاض ٚخباق١ َ  ايڀفرط٠  ، املعط ١

ٚإشا نرإ   ،يًذُٝر   املعًَٛات١ٝ ايهرب٣ اي  دعًت املعط ١ َتاسر١ڄ 
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 ٝشرل يٓرا    ،"ايڀطٜرل املعراْٞ ًَكرا٠ يف    ٕٻ"إ اازباس  قس قراٍ قرس ٶ  

ٖررصا إشا نررإ املررطاز  ،ايڀطٜررلًكررا٠ يف َٴ إٕ املعط رر١ايٝررّٛ إٔ ْكررٍٛ 

ٖٓرا   ِ  كرس ٜكر ټ  أَا إشا نإ املككرٛز ئٗرا ايرتعًڊ    هئاملعط ١ املع١ًَٛ

ٌٻ ٚيف ٚاقعٓرا   ،ِأاا  ايرتعًڊ  ايتٛقٝجمل يهٓ٘ غببٟٛ ٫ٚ ٜؿٌُ ن

 ِ.ايتعًڊَٔ أزٚات  ا٠ڄأز دعٌ اسبٛاض إىل ْكٌ ئعسٴ ااحملًٞ ض ا مل

َرررٔ أزٚات إزاض٠ املعط ررر١ ٚإزاض٠ املٛقرررجمل َٓٗرررا  اسبرررٛاض أزا٠څ ٕٻإ

ٛټ٭ عًٝٗرراهٚيررٝؼ اسبكررٍٛ   ّٳٕ ايتٓرر يررٝؼ يف ذبسٜررس املعط رر١   ع ايٝررٛ

ا٬ڄَرج ايجكر  ا٭غرٛز    َٓٗرا. ٚؾهًٗا ٚقُٝتٗا ئٌ يف ذبسٜرس املٛقرجمل   
 ،املٛقررجمل َٓرر٘يهررٔ اشبرر٬ف سٛيرر٘ خرر٬ف سررٍٛ  ،َػررأي١ َعط ٝرر١

ٚاسبرٛاض ئؿرأْ٘ يرٝؼ َرٔ أدرٌ ذبسٜرس َرا ٖرٛ ئرٌ َرٔ أدرٌ ذبسٜررس            

 سٛي٘.ايطأٟ 

   :ض ض اسبٛاض •

 اسبرٛاض، ٫ تٛدس ثكا ١ ٫ٚ صبُٛعر١ ٫ٚ  رطز ٜكٛيرٕٛ ئرط ض     

 سٛاضٜر١، ْٗرا  أٞ مجٝ  ايتٝاضات ٚازبُاعات ترسعٿ  ايعهؼهئٌ ع٢ً 

ٖرصا َرا   ٚ ،اسبٝراز ٚايعًُٝر١   عرا٤ ازٸقبٍٛ اسبٛاض ٖٛ ْرٛع َرٔ    ٚازعا٤

 .ذباٍٚ طبتًجمل ايتٝاضات إٔ تسعٝ٘

  املؿه١ًعأٜٔ تهُٔ  •

أٟ إٔ  اسبرٛاضه تهُٔ املؿه١ً  ُٝا  هٔ ٚقف٘ ئؿرطٚ   

ِٗ اشباقررر١ ئررراسبٛاض ٚئكبرررٍٛ يرررس٣ نرررٌ  ٦ررر١ أٚ صبُٛعررر١ ؾرررطٚطځ

َٳ تبسأٖٚٞ ؾطٚ   ايتشاٚض، ٔ َٔ َٛنٛع اسبٛاض إىل سسٚزٙ ْٚٛع 

تٝرراض  .  هررٌاملؿرره١ًٚيف ؾررطٚ  اسبررٛاض متهررٔ  .٘ ٝررٜتشرراٚضٕٚ 

ايفكرررٌ  ٓررر٘ َرررٔ إٔ ٜهرررٕٛ قررراس ٳ يًشرررٛاض مته  اٜهررر  ؾرررطٚطڄ

 ا٭ٚسس.هِ ٚايطأٟ ٚاسبڂ
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ؼبراٚضى ؾرطٜڀ١ إٔ ٫ ٜتعرس٣ اسبرٛاض      ايػًفٞ ايتكًٝسٟ َرج٬ڄ 

ٛ       ،ْر٘ َرٔ ايجٛائرت   أع٢ً َا ٜرطاٙ    هٚايجٛائرت ٖٓرا َرٔ ٚدٗر١ ْظرطٙ ٖر

ٛٻ  اسبررٛاض،ٍ َررٔ سايرر١ اسبررٛاض إىل سايرر١ ايٛقررا١ٜ عًرر٢ ٚئايتررايٞ ذبرر

  ايكٝاؽ.ٚع٢ً ٖصا  هٔ 

َرا ٜهتٓرجمل اسبرٛاض     إٔ أغٛإايكٍٛ  هٔ  ،َٔ ٚد١ٗ ْظطٟ

سررررني ٜتكررررٛض  ،اٱقٓرررراعيف ايجكا رررر١ احملًٝرررر١ يررررسٜٓا ٖررررٞ  هررررط٠  

خرط  املتشراٚضٕٚ إٔ قهر١ٝ نرٌ طرطف تهُرٔ يف إقٓراع ايڀرطف اٯ       

٫ٚ  ، رر٬ قرراس  املٓڀررل قررازض عًرر٢ اٱقٓرراع    ،ٚيف ايٛاقرر   ئطأٜرر٘.

 . اٜطاٙ ٖع ١ ٚتطادعٶ ٭ْ٘ هاقتٓاع٘ ٔعًٹٕ ٜٴأاملػتُ  قائٌ 

  :عاز٠  ُٗٓا يسٚض اسبٛاضإ •

عاز٠  ُٗٓرا يرسٚض اسبرٛاض ٚايرصٟ     إايتشسٟ ايهبل ٜهُٔ يف 

   نايتايٞ:أضاٙ 

    ٛټ ادررسف ا٭غاغرررٞ َررٔ اسبرررٛاض ٖررٛ ايتعرررطټ ع ف عًرر٢ ايتٓررر

ٛټ  ز عًرر٢ قبررٍٛ ا٫خررت٬ف ْٚكرراف َهررأَ شيررو    ٚا٫خررت٬ف ٚايتعرر

ٛٸ   ا٫خررت٬ف ٚطبتًررجمل دٛاْبرر٘    اشب٬ ٝرر١   تا ررا ٜػررِٗ يف ضزّ ادرر

ٛٿ ايهرررب٣ ٚئٓررا٤ سبظررات ايكبررٍٛ ايرر  تٴ     ٛټ شرر ع ٍ ا٫خررت٬ف إىل تٓرر

 إػبائٞ.ز ٚتعسټ

  ٌقررررشا  أعٛا٥ررررل اسبررررٛاض يف ايتشرررراٚض َرررر   أئررررطظتتُجرررر

ٜررطٕٚ إٔ  ٭ْٗررِهررٔ اسبررٛاض َعٗررِ   ٖرر٪٤٫ ٫  املڀًررل،ايكررٛا  

ٔٳ  اطڄر ِٗ خڀٕٛ يسٜأٚ ،ع٢ً اسبٛاض قٛائِٗ املتػاَٞ ػب  إٔ ُٜٗٝ

ِٻ ٚ ،٫  هررٔ املػرراؽ ئٗررا   َٶ  كررب  اسبررٛاضٴ ٜٴ َررٔ ثٳرر  اَعٗررِ ضبػررٛ

 . فڄاغً

 يتكررشٝ   قررشا  ايكررٛا  املڀًررل ٜررطٕٚ اسبررٛاض ٚغرر١ًٝڄ  أ

ٱعررازتِٗ إىل ططٜررل ايكررٛا  ٚتبٝررإ   ٚ طقرر١ڄ ،خڀررا٤ طبررايفِٝٗأ

 دِ.اسبل 
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 ا٫  هررٔ إٔ ٜهْٛررٛا دررع٤ٶ اٜٕٛٛ ايٛعظٝررٕٛ أٜهٶررايررسعٳ 

ٞ  َٔ سرٛاض ٚاعڈ  ِ  هٚسكٝكر ْٗرِ ٜتشرسثٕٛ َر  أٖرٌ     أٜرطٕٚ   اأٜهٶر  ٭ْٗر

 دِ.ٕ اي طه َٔ شيو تبٝإ اسبل أٚ ،ايباطٌ

 :يف ايتذطئ١ احمل١ًٝ •

ععٜررع يًشررٛاض ايررٛطة ٫  هررٔ عبررس ايخرر٬ف َطنررع املًررو 

ٚيهرررٔ  ازباْررر ،مثررر١ دبطئررر١ غرررعٛز١ٜ َررر٪ثط٠ يف ٖرررصا   ٕٻإايكرررٍٛ 

ٛٻ در   تتهردِ يف زاخًرٗا ٜٚرتا   ١ٍ َ  ايػٓني إىل َ٪غػر املطنع ذب

ٗرررا ئجنزاضتٗرررا ازبسٜرررس٠ ربڀرررٛ ئؿرررهٌ  ٚيعًډ ،تأثلٖرررا يف ضبٝڀٗرررا

 املػتكبٌ.دسٜس ْٚٛعٞ عبٛ 

قررشا  ايكررٛا  املڀًررل يف ثكا تٓررا احملًٝرر١ أ ررإ  اأَررا ثكا ٝٽرر

ِټ  َؿررطٚط١ڄ دعًررٛا َررٔ اسبررٛاض سبظرر١ڄ    اقرراسبڄ كڄررا طٜ َتعايٝرر١ تهرر

   اسبٛاض.د٤٬ اسبل ٚايكٛا  ي٘ َٔ خ٬ٍ إىل نخط ؼبتاز  اٚ طٜكڄ

  :َؿاٖس٠ •

 ةغٴرر )ؾررٝذ(سررس٣ درر٫ٛت اسبررٛاض ايررٛطة مجعررت ئررني   إيف 

ٚئررسأْا ْتشررسخ ٚإشا ئهررٌ   قررسٜكإ،ن٬ُٖررا  ؾررٝعٞ، )ؾررٝذ(ٚ

ٌپ   يًشررٛاض،طررطف ٜهرر  َعرراٜل   َُٓٗررا  َٚترر٢  هررٔ إٔ ٜكبررٌ نرر

ٕٻ ٜكٓتٴأ اٯخط.سٛاض  ازٟ أسر ٔ اغرتٛع  اسبرٛاض ئؿرهٌ    َٳ سٝٓٗا أ

 .ٚاعڈًُٞ سط ْكاف ع خاط٧ ٫  هٔ إٔ ػبعٌ َٓ٘ سبظ١ځ

  :اشب٬ق١ •

ٛټ  ٛټايكُٝرر١ ايهرررب٣ يًشررٛاض ٖررٞ ايتعرر ع ز عًرر٢ ا٫خررت٬ف ٚايتٓرر

خكررّٛ  اٚخكررّٛ ا٫خررت٬ف ٚايتٓررٛع ٖررِ قڀعٶٶرر  ٚايتعرراٜـ.ٚايكبررٍٛ 

 اسبٛاض.
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 ًُاملداخالت حىه الكي:  

     ِٖٝاسبررٛاض ٚايتفرراٚه ٚازبررساٍ   عبررٛ ذبسٜررس زقٝررل ملفررا

 :ٚاملٓا ط٠

تفرررراٚه ٚازبررررساٍ  اسبررررٛاض ٚايإٔ  ز. ٚ ررررا٤ طٝبرررر١ أٚنررررشت 

نًررٗا أغرررايٝ  تٛاقررٌ ئررني طرررط ني أٚ أنجررط يعرررطه      ٚاملٓررا ط٠ 

جنٕ  رر ،ٖرراُررٔ ٚدٗرر١ ْظط  . إ٫ يف اسبررٛاض َعًَٛررات َتٓررا ط٠ عرراز٠ڄ 

ؾررهاٍ أاسبرراٍ يف اسبررٛاض ايػررًِٝ ايررصٟ ٫ ٜٓكًرر  إىل ؾررهٌ َررٔ 

ٌټ      رراسبٛاض   هٚأنجررط ٚزٜرر١ڄ   اتٓررا طٶ  ا٭غررايٝ  ا٭خررط٣ يًتٛاقررٌ أقرر

ّ يعررطه  هررط أٚ َعط رر١ ئررني طررط ني أٚ ه إٔ ٜهررٕٛ ئػرر٬فرررتٳٜٴ

ٜتُٝررع ئادررس٤ٚ ٚعررسّ ايط برر١ يف اي ًبرر١ ٭ٟ طررطف عًرر٢     ٚ ،أنجررط

اٯخط، ٫ٚ ٜٗسف ٱقٓاع ططف َا ئفهرط أسرس ا٭طرطاف ئكرسض َرا      

ٚ ٗررٛض  هررط٠ قررس ٜرر٪زٟ إىل َرر٬ٝز   ٜٗررسف إىل عررطه ا٭ هرراض،

َرٔ   اضٶٶ هط٠ دسٜس٠ يف شٖٔ اٯخرط، ٚنًُرا نرإ اسبرٛاض َتشرطٿ     

نررإ ٖررصا  هَررٔ ايؿدكرر١ٓ اضٶتشررطٿَٴِٚ ايػررً  يٮ هرراض، ايتكٝررٝ

 ،اسبررٛاض أْهررر، ٚأزعرر٢ يًعكررٌ اٱْػرراْٞ ئجنْترراز أ هرراض دسٜررس٠     

ٚنرررصا اي رررس٠   ،سٝرررح تهرررٕٛ َٛدرررات ايرررسَائ يف سايررر١ ٖاز٥ررر١    

 stress hormones)ايهررٛضتٝعٍٚ(  ٚئايتررايٞ َػررت٣ٛ ،زضٜٓايٝرر١ا٭

ُ    َٓدفض. اأٜهٶ ٝعٗرا تٗرسف   أَا ازبساٍ ٚاملٓرا ط٠ ٚايتفراٚه  ذ

ٖررٛ  اأنجطٖررا تٓررا طٶ ٚ٘ َررا، إىل إقٓرراع اٯخررط ئفهررط٠ َررا أٚ تٛدټرر   

٫ ٜعتُررس عًرر٢ ٖررسف غرر٣ٛ نػرر      ٚخاقرر١ أْرر٘ عرراز٠ڄ   ،ازبررساٍ

و ئرايطأٟ  ٜظٗط  ٝر٘ ايعٓراز ٚايتُػټر   ه يصا ايكه١ٝ ست٢ يٛ ئ ل اسبل

  لٙ َٔ أغايٝ  ايتٛاقٌ. َٔٚايعكب١ٝ أنجط 
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ٞ أ.  اٜع٠ اسبطأؾاضت  ،ٚيف ايػٝام شات٘ ٔپ   إىل إٔ ئر  اسبرٛاض  ر

  عًٝٗا يتشكٝرل  َٜٛضٚث١ َٚهتػب١ ٚتػتشل ايتسض ٜتڀً  َٗاضاتٺ

ٌټ هَػررتٜٛاتٗا ايعًٝررا ل ا٭ٖررساف املطدرر٠ٛ َررٔ شك ررسررٛاض ٜٴ  ًررٝؼ نرر

 ٘ ٚتتؿرراضى َعظررِ اسبررٛاؽ َرر  ايعكررٌ يٝتشكررل     ، ْؿررأت٘ أٚ سسٚثرر

 .  اٍاسبٛاض ايفعٻ

ايترسضٜ   َٔ ٚاق  دبطئ١ يف ٘: "قٛيځ ز. غعٝس ايعُٛزٟ ٚأناف

عًرر٢ َٗرراضات ا٫تكرراٍ يف اسبررٛاض َرر  َطنررع املًررو عبررس ايععٜررع      

ايٓرراؽ يررسِٜٗ َفرراِٖٝ ،  ررجنٕ اتكطٜبٶرر غرر١ٓ 13يًشررٛاض ايررٛطة ملررس٠ 

ٚاملٓرا ط٠ ٚازبرسٍ، ٖٚرصا     قٓراع َهڀطئ١ يف ايفطم ئني اسبرٛاض ٚاٱ 

أسسِٖ شنرط أْر٘ نرإ ٫     سٝاتِٗ،َٔ اشب٬ ات يف  غب  نجل

يفُٗر٘ امل ًرٛ     هئرس إٔ ٜٓتكرط   ٓر٘ أْر٘ ٫  يف ٜكٝإ٫ ٜٚسخٌ يف ْكاف 

ٍ  ٚاٱقٓراع، ئرني اسبرٛاض ٚازبرسٍ     ٗرِ ايفرطمٳ  سَا  ځٓ ع  يًشٛاض  : ٜكرٛ

إٔ ْتبررازٍ  يًشررٛاض:أئػررز َعٓرر٢   . ؾررعطت ئطاسرر١ ْفػرر١ٝ عظُٝرر١ 

ِٿ    كز  ْكات ٚاٱ اسبسٜحٳ ئعرض  اٱؾراض٠ إىل إٔ   نصيو َرٔ املٗر

َٳر ايٓاؽ يسِٜٗ ؾطٚ  َػبك١ يًشٛاض،  ٝفطٿ ٔ ٜٓب رٞ اسبرٛاض   م ئني 

َٳ ُٻر   ػب  ٔ ٫ َعِٗ ٚ ٔ ؽبتًرجمل  ٖٚصا دعٌ يسِٜٗ َٛاقجمل َػبك١ ع

ِ َعِٗ قبٌ إٔ ٜػُ   ٜٚفٗرِ ملراشا ٖٓراى خر٬ف يف ا٭غراؽ        ،َرٓٗ

ٖٚٓررا تررأتٞ اٱؾرراض٠ ايفاقرر١ً يف ٖررصا ايررِٖٛ َررٔ عٓررس ا  تعرراىل        

ئًٝؼ َ  عًُ٘ جبطَ٘ قبرٌ إٔ ؽبًرل املدًٛقرات،    إعٓسَا ذباٚض َ  

ٝٴَٚرر  شيررو أعڀررا  ٟٳٙ  طقرر١ ي ٍٳ﴿ٚدٗرر١ ْظررطٙ   بررس ٓٳعٳرروځ َٳررا قځررا ٫ أ َٳ

َٳطٵتٴوځ  ٍٳ ٰ  تٳػٵذٴسٳ إڇشٵ أځ ْٳرا  قځا ٝٵرطٷ  أځ ٘ٴ  خٳ ٓٵر ٞ  َٿ ٓٹر ٔ  خٳًځكڃتٳ ٘ٴ  ْٻراضڈ  َٹر ٔ  ٚٳخٳًځكڃتٳر  َٹر

ئًرٝؼ ٫ٚ  إَرٔ   اعكٌ إٔ ٜٛدس ؾردل أنجرط غر٤ٛٶ    ٌٗ ٜٴ، )*(﴾طٹنيڈ

                                                           
 .12اٯ١ٜ  :غٛض٠ ا٭عطاف)*( 
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عٓررسَا ْرر٪َٔ ئرررصيو   ا٫عتكرراز أْررر٘   يٝرررربض َٛقفرر٘    آشرر٘  طقرر١ڄ  

 ".ٝتشٍٛ اسبٛاض ٭غًٛ  سٝا٠غ

اسبرٛاض يرٝؼ صبرطز    ع٢ً إٔ  أ.  ا٥ع٠ ايعذطٚف عتضنډ اأٜهٶ

ٔپ تبازٍ نًُات أٚ تٓاقرٌ عبراضات، إْٻر     را ذبًُر٘ ايهًُر١ َرٔ      ٘  ر

ٕڈ ٔٿ   سٛاض.. . يًفٕٓٛ  ٕٓٛ.. ٚنُا يًشٛاض .َعا  ٚاسبٛاض َرٔ خر٬ٍ ايفر

ز َررٔ أظبرر  سررٛاضات ايتٛاقررٌ ئررني ا٭ ررطا      سټجبُٝرر  أؾررهاي٘ ٜعرر  

 ايفٓرررإْٛ سذػٿرررٜٴ خ٬درررا ٜػرررتڀٝ  إٔ  َٚرررٔ  ٚا٭َرررِ،ٚاتتُعرررات 

ضغايتِٗ عرب   ًِٝ ٱٜكاٍ أٚ قكٝس٠ أٚ يٛس١ أٚ قٛض٠ يف إئساعِٗ

ٚنررِ َررٔ    ناْررت أئًررا َررٔ أيررجمل سررٛاض  ،  هررِ َررٔ قررٛض٠ٺ ايفررٔ

 زٚض٠ سهرٛض أٚ  نترا   قطا٠٤ َٔ ٚأغطع أئًاسٛاض ٫ ٜتعس٣ زقا٥ل 

ِ  ٚنِ َٔ خكِ درسٜط     تسضٜب١ٝ ٚنرِ َرٔ       ئاٱعذرا  ٚايتعظرٝ

                                                                               ٚا٫ظزضا٤سًٝجمل دسٜط ئا٫ستكاض 

 أٖساف اسبٛاض ٚئ٦ٝت٘ امل١ُ٥٬: 

 اسبررررٛاض أْررررٛاعٷ ررررجنٕ  ،أ. ضبُررررس ايسْررررسَْٞررررٔ ٚدٗرررر١ ْظررررط 

ٔ ادسف َٗرِ يرس٣    ٖٚٓا ذبسٜس ،ٚزضدات ٖرٌ ٖرٛ ْكرٌ     ،املتشراٚضٜ

 زضدرر١عٚعًرر٢ أٟ  ، كررز أٚ اٱقٓرراع أٚ ا٫تفررام  املعط رر١أٚ  املعًَٛرر١

ئؿردل   اَطئٛطڄر  ٌ ادسفعٵٚدٳ ايؿدك١ٓعس عٔ أِٖ ؾط  ٖٛ ايبٴ

 ،يًشررٛاض اٚغرركفڄ ١ڄٖٓرراى َررٔ ايكهرراٜا َررا ؼبترراز َطدعٝرر   احملرراٚض. 

 املطدعٝر١ ض را   ٚقهراٜا ايؿرإٔ ايعراّ.     ايٛط١ٝٓٚئايصات يف ايكهاٜا 

يًُشاٚضه َٚٔ ٖٓا ٜهٕٛ ذبسٜس ادرسف   تهب٬ٝڄ هٕٛٚايػكجمل ٜ

ُٽ اأَطٶ ٤ٚقبٌ نٌ ؾٞ َٔ اسبٛاض أ٫ٚڄ  . اَٗ

ٞپ اتفامٷ ئعسٴ٘ ٫ ٜٛدس أْ ١ؿهًامل َٳ مجع  ،أ عبٔ أسٝاْٶع٢ً 

 أسررسٳذرررب تٴ ايرر  ايؿررُٛي١ٝ ايعكًٝرر١َررٔ  ٖٚررصا دررع٤ٷ  عأٚ َرراشا ْطٜررس
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ض ررا ٫ ضٙ ئررسٖٚٚرصا   ايؿررفا ١ٝها٭طرطاف عًرر٢ عرسّ ايٛنررٛح ٚقًر١    

تػرراعسٙ يف  قررس ايرر ِ ئعررض ا٭َررٛض ٗٵررخررط يف  ځٜػرراعس ايڀررطف اٯ

٘    َٳررٟ أعًرر٢ ض املٛا كرر١ . ٔ ٜتشرراٚض َعرر٘ أٚ عًرر٢ ا٭قررٌ ا٫قرررتا  َٓرر

ٕ درراظ ايٛقررجمل يتشسٜررس   إ ١أقٓعرر ئٝٓررا ًْرربؼ عررس٠ځ  أ أَّاظيٓررا ؾرر٦ٓا  

ٚدرررا  ،ٚانرررش١ڄ ١ڄأٟ أْٓرررا ْعرررٝـ اظزٚادٝررر هخرررط هرررط ايڀرررطف اٯ

 ٗا ٖٓا. ٝدٛه ٫ٚ صباٍ يً ،أغبائٗا

َرا ظبرس يف اسبرٛاض اي طئرٞ      انرجلٶ ئأْر٘   ز. ٚ ا٤ طٝب١كت ٚعًډ

َجرٌ:   ،ِ َككرٛز ايڀرطف اٯخرط   ٗٵس َٔ  ځيًتأنڊ اغتٝهاس١ٝ مج١ًڄ

اير  تػراعس   ٖٚصٙ َرٔ نيٝرات اسبرٛاض    )...(ع  تعة ئٗصا ايه٬ّ ٌٖ

 .ذبكٝل ايٛنٛح ع٢ً

ٞ  ٚئرسٚضٙ أٚنر     ٛ إٔ َررا ٜككرسٙ أْر٘    أ. ضبُرس ايسْرسْ  ستر٢ يرر

 ٠أٚ ت ررٝل َٛقفرر٘ ٚاضز ١ ٓػررب١ املطاٚ رر ،٘ ٖررصا ايػرر٪اٍ حملرراٚض دٿررٚٴ

َا خراضز املرأيٛف أٚ   إ ٭ْ٘ هئسا٤ ايطأٟإٗا اشبٛف َٔ أُٖ ،٭غبا 

ايػرا٥س  ْػرل اسبرٛاض    ٠صبراضا عًر٢   طذبٳر ٜٴٖٚٓرا   ،عًٝ٘ ٪خصقس ٜٴ ْ٘أ

  إ  ا ٜكٍٛ. َ  عسّ اٱ

يف غررايٝ  ايتٓؿرر١٦  أز. ٚ ررا٤ طٝبرر١ إٔ  َٚررٔ دسٜررس أٚنررشت   

تررسعِ ٖررصا اشبٓررٛع ٚايتٓرراظٍ ٚاشبذررٌ أٚ اشبررٛف  غررط٠املسضغرر١ ٚا٭

٫عتكازٙ  هايفطز َٔ شنط ايطأٟ اسبكٝكٞ ايصٟ ٜكرتس٘ أٚ ٜ٪َٔ ئ٘

  ١ ل َأَْٛقس تهٕٛ ضز٠ ايفعٌ املتٛقع١  ئإٔ

 ٜعرة ايبشرحٳ   اسبرٛاض إٔ   ئٔ ْاقط اسبُٛزعبس ا ز. ٚشنط 

ٓشٔ ٫  ررر عٓرررسَا ْبشرررح عرررٔ ؾررر٤ٞ نخرررط  .. ٚ كرررز عرررٔ اسبكٝكررر١

أٚ ْتكرراشف، أٚ ْتذررازٍ، ايٛقررجمل ايكررشٝ  أْٓرا   ٌ ض را ، ئررْتشراٚض 
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يف سررراٍ ٚ .. إخل. ٢ْتبررراٖأٚ ْتدررراشٍ، أٚ ْتكررراضع، أٚ ْتُاسرررو، 

احملررض،  ٗررٛ ٫  طررطاف اسبررٛاض ٜعتكررس إٔ يسٜرر٘ اسبررلٻأنررإ أسررس 

  ٞ ٚاسررس٠  ْٗاٜر١ڄ  أضاز َرٔ سايرر١ اسبرٛاض   ٚإارا  هٜرسخٌ يف سرٛاض سكٝكرر

يٓتدٝررٌ إٔ ايڀرطف اٯخررط يسٜرر٘  ، اٯخررطإقٓرراع ايڀرطف  ٖٚررٞ   كرز 

 .تًتبؼ ا٭َٛض ٚتتشٍٛ ادُِ إىل  ل سٛاض ٖٓا.. ٗاشات ا٥ك١صاي

ئإٔ ٖصا ايڀطح ا٭خل ايصٟ أؾراض   أ.  ا٥ع٠ ايعذطٚف بتٚعكډ

يهرٔ ٖٓراى    ،إىل سرس ئعٝرس   ا قرس ٜهرٕٛ قرشٝشٶ   عبرس ا  ز. إيٝ٘ 

ٖٶ سٛاضات اْرت  َٔ سٛاض أْكص ْفػٶا ن نخط،  هِ اقس تأخص ادبا

ٚنرِ َرٔ سرٛاض نرإ غرببٶا         أخرط٣ َهت٦ب١ َٔ اد٬ى، ٚأًٖو 

أٚ فرررراِٖٝ أٚ املعرررازات  اي ئعرررض   رررطؽ ثكا ررر١ َعٝٓررر١ أٚ ت رررٝل     يف

  ايكٓاعات

إٔ ٖسف اسبرٛاض يرٝؼ ئايهرطٚض٠     أ.  ٗس ايكاغِ يف سني ٜط٣

اسبٛاض قرس ٜهرٕٛ يًٛقرٍٛ إىل أضنر١ٝ     ٖٛ ايبشح عٔ اسبكٝكر١ه  ر  

 .ايٓظط عبٛ قه١ٝ َع١ٓٝ ٚقس ٜهٕٛ يبٝإ ٚدٗاتَؿرتن١، 

قررس ْتشرراٚض َررٔ إىل أْٓررا  ط ٔ ادررسيلعبررس ايررز.  شٖرر  اأٜهٶرر

ٗ ُٻر أدٌ إٔ ْتفل ع٢ً قه١ٝ َع١ٓٝ ٜتٓاظٍ  ٝٗا ايربعض ع  َرٔ   ِا يرسٜ

ِٳ  ٌ اسبكٝك١.  ُجٿَٔ أدٌ ايٛقٍٛ إىل اتفام قس ٫ ٜٴ ٚض باتٺ َفاٖٝ

ؿررت  إٔ ٜهرٕٛ اسبرٛاض    ٫ ٜٴ رصنطت أْر٘   ز. ٚ ا٤ طٝبر١   أَا

دٌ ايبشح عرٔ سكٝكر١ أٚ َعط ر١ َعٝٓر١ أٚ يًٛقرٍٛ إىل اتفرام       َٔ أ

ح  ٝر٘  ڀرطٳ سٛاض سٍٛ َٛنٛع َعني تٴ ْ٘ قس ٜهٕٛ صبطزٳإئٌ  هَعني

ٕ ذبررت عٓررٛإ  دتررعٳتٴايرر  املعًَٛررات ٚا٫ْعهاغررات ٚا٭ هرراض،   

ٌپ َعني يف ايصانط٠ ٚشنطٜات مج١ًٝ، عٓسَا ٜك ټ ا َا يف َٓٻ ن
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سبررسٜح ٚاسبررٛاض ٚيررٝؼ    هررطٙ ْٚفػرر٘ عررٔ َٛنررٛع َررا تررطز ا     

ٌټأاملِٗ .. يًٛقٍٛ إىل أٟ ٖسف َعني َٴ ْ٘ ٜظ ُٻذبت  ٢ )سٛاض( َا ػ

 ٘  ،ايتعكررر ٚعرررسّ  ،ٚايػرررًِ ،ادرررس٤ٚ :ٚأُٖٗرررا ،ايترررعّ ئؿرررطٚط

 ٚا٫عبٝاظ١ٜ.

ٞ عبس ا أ. يف سني اغتٌٗ    َساخًتر٘ ئكٛير٘ تعراىل:      ايهرٛؼب

ٌٷ  ﴿  ْٿررٞ دٳاعٹرر ُٳًځا٥ٹهځرر١ٹ إڇ ًڃ ٍٳ ضٳئټرروځ يٹ  قځررايڂٛا ٰ   ٹررٞ ايڃررأځضٵهڇ خٳًٹٝفځرر١ڄ ٚٳإڇشٵ قځررا

ٌٴ ٗٳا أځتٳذٵعٳ ٔ   ٹٝ ٗٳرا  ٜٴفڃػٹرسٴ  َٳر ٜٳػٵرفٹوڂ   ٹٝ َٳا٤ٳ  ٚٳ ٔٴ  ايرسٿ ْٳشٵر ُٵرسٹىځ  ْٴػٳربٿ ٴ  ٚٳ  ئٹشٳ

ْٴكځرسٿؽٴ  ٍٳ  ٰ   يځروځ  ٚٳ ٞ  قځرا ْٿر ِٴ  إڇ ٕٳ  يځرا  َٳرا  أځعٵًځر ُٴرٛ ٗرصٙ اٯٜرات َرٔ      )*(﴾تٳعٵًځ

ٚٴغٛض٠ ايبكط٠ تؿل إىل إٔ ئعض املعراضف ٚايعًرّٛ ٚايجكا را    ست دٹر ت 

ٌٻ          َرر  ْؿررأ٠ اشبًٝكرر١ ئررٌ قبًررٗا.   ٌ  ٝٗررا خررلٳثكا رر١ اسبررٛاض تتُجٻرر  ٚيعرر

ٚٳ ن كبٌ خًرل   ،متجٌٝ ٌٻ  ض عرعٻ زّ سرا ٚنرإ   ،يف شيرو  امل٥٬هر١ځ  ٚدر

يف ا٭ضه زٕٚ  ٛ ايكررازض إٔ ؽبًررل نزّ ٜٚهررع٘ خًٝفرر١ڄ ٖررئجنَهاْرر٘ ٚ

 ،٬ڄئًرٝؼ ٚنرإ طرٜٛ   إثِ اَتس اسبٛاض ئعس خًكر٘ َر     .   ْكاف َعِٗ.

ا  غررربشاْ٘ . ٚٚدرررا٤ يف أنجرررط َرررٔ َٛنررر  يف ايكرررطنٕ ايهرررطِٜ.

َٚ  شيو اطاٍ  ،إئًٝؼ َٚكلٳ ٚتعاىل ٜعطف يف غائل عًُ٘ َٛقجملٳ

ٍٳإئًررٝؼ ئعررس إاسبررٛاض َعرر٘ سترر٢ عٓررسَا طًرر    ايًعٓرر١ عًٝرر٘ إٔ  سرر٬

                                                                                                                 َع٘... اغتُط يف اسبٛاض .ٙ إىل ّٜٛ ايسٜٔٓظطٳٜٴ

ًررٝؼ  ٝرر٘ ثرر٬خ إئٖررصا اسبررٛاض ايطئرراْٞ َرر  امل٥٬هرر١ ثررِ َرر   

 ؼ ملبسأ اسبٛاض ٚثكا ت٘: ٪غٿتٴ -عبٔ ايبؿط-ضغا٥ٌ يٓا 

 أ١ُٖٝ اسبٛاض يف اٱقٓاع ٚذبكٝل ادسف.  -1

 .قسضٌ اٯخط ٚاخت٬ف ايطأٟ َع٘ ئطسائ١ تكبټ -2

                                                           
 .31ن١ٜ  :غٛض٠ ايبكط٠ )*(
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 إنررراع١ ايٓتٝذررر١  ،يطأٜررر٘قرررعٛئ١ اسبرررٛاض َررر  املتعكررر   -3

 .ٚقتو

ٕ س ٚئرسٚضٙ أنډرر  ٜعهررؼ نررصيو إٔ اسبرٛاض   ز. خايرس ايطزٜعررا

ٌ ايفرررطز عًررر٢ نررربز ْفػررر٘ ٚاْفعا٫تررر٘، ٚقسضتررر٘ عًررر٢ تكبټررر  قرررسض٠ځ

نخرط   اداْبٶر  نُرا ٜعهرؼٴ   اسبكٝك١ َُٗا ناْت َٚٔ أٟ َكرسض.  

 ٖ ُٝترر٘ ٚٚ ٝفترر٘ يف ٜتعًررل  ررس٣ اسرررتاّ ايفررطز يفهررط٠ ايكررإْٛ ٚأ

ٕٻ سٝا٠ ايبؿط.  خباٜرا ايرٓفؼ َٚرا تهتٓرعٙ      اسبٛاض ٜهؿجملٴ نُا أ

 يف زٖايٝعٖا.

ٛټ ٘   ٷبٵر طځ  رجنٕ اسبرٛاض   ،ز. َػراعس احملٝرا   ضٚيف تك  املرط٤  ٜتڀبعر

٘   ،ٝات٘ َٓص ق طٙ زاخٌ أغطت٘س يف  إطراض ٚيف  ،ٚيف ٚغرز صبتُعر

ٌټٚ  .َسضغت٘. ٛ   إٖصٙ ايب٦ٝات  ن اض ٕ ناْت ربًٛ َرٔ  اضغر١ اسبر

 ط ايٓظطٜر١ يرٔ تهرٕٛ إ٫ ٚغر١ًٝڄ    طڂر ا٭ َٚكبٍٛ..  جنٕع٢ً عبٛ ٚاغ  

 .يًٛاقرررر .اسبررررٛاض ٫  تررررس  ئؿررررإٔيًتعرررربل عررررٔ غررررًٛى ا تدرررراضٟ 

ٔ  ايعسٜرس  ٚتهؿجمل َؿراضنات   ايكٓرٛات  طبتًرجمل  يف ايػرعٛزٜني  َر

اٯخررطٜٔ يف طبتًررجمل ايكهرراٜا أْٓررا ٫  سررٛاض يف َٝررسٜا ايػٛؾررٌ ٚيف

ارا َرا ػبرطٟ ٖرٛ إٔ ٖر٪٤٫      إٚ .اي اير . جبسٜات اسبرٛاض يف  أاتًو 

ٌٿ   ٱؾررباعٜتذٗررٕٛ  كررز   يفررا   ررل   ا٭ ض برراتِٗ يف اغررتدساّ نرر

ا٭َرط   ٖس ر٘ه عرٔ   ز اسبٛاضٳدطڇاملٓاغب١ ٚامل٬نُات ايًفظ١ٝ اي  تٴ

َٹرر ٕٻأايررصٟ ػبعررٌ اٯخررطٜٔ ٜؿررعطٕٚ ئرر ٔ ٖرر٪٤٫ ٖررِ  كررز نررجلٜٔ 

 .   ٛاٖط قٛت١ٝ

ٝٽررر أ.  رررا٥ع٠ ايعذرررطٚف  ٚاتفكرررت ز َػررراعس َررر  تعكٝررر    ادع٥

عًرر٢ أْرر٘ َررٔ  ئايفعررٌ جمل ؾررعبٓا ٜٴكررٓٻاحملٝررا، سٝررح أؾرراضت إىل إٔ  
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، ا٫دتُاعٝرر١أنجرط ايؿررعٛ  سررٛاضٶا يف تررٜٛرت ٚ رلٙ َررٔ ايٛغررا٥ز   

ٝٻ  ٔ يٓرا يف نرجل َرٔ املٛاقرجمل أْٓرا ؾرع  قرازض َٚرٔ خر٬ٍ          يهٔ تبر

ا٤ عًررر٢ إٜكررراٍ َط٥ٝاتٓرررا َٚكرتساتٓرررا يكررراس  سرررٛاض عك٬ْرررٞ ئٓٻررر

ٕ  هًُهر١ ئؿرهٌ ضا٥ر    ايكطاض، ٚايس اع عرٔ امل  ٖٓراى يف   يف سرني أ

َٳررر   ٔ ٜعُررٌ عًرر٢ تؿرررٜٛ٘ ايكررٛض٠ ايصٖٓٝرر١ يًؿرررع      ازباْرر  اٯخررط 

 تسررٛاضاَررٔ خرر٬ٍ   -قكررس ئككررس أٚ زٕٚ  غررٛا٤ -ايػررعٛزٟ 

ٗڇتٴيٰخررطٜٔ، ط٠ تا ٗرر١ َٚتؿررسز٠ ٚقبًٝرر١ ٚضبك رر    طْررا يف قررٛض٠ ٫  ظ

 ْطناٖا عٔ أْفػٓا.

ٌ ٚشٖررررر   ايعرررررا  املتكرررررسّ دعرررررٌ   إىل إٔ  ز. قرررررسق١  انررررر

 دٖٛطٖررا يف ٖررٞ ، ٚايرر اسبٝررا٠ ايعاَرر١ ٱزاض٠ اطرراضٶإايس كطاطٝرر١ 

 جنٕ اسبرسٜح   ِٻَٚٔ ثٳ هتٓظِٝ يًشٛاض ٚايتٛ ٝل ئني املكا  املدتًف١

 إػبررائٞ ادتُرراعٞدررطا٤ سررٛاض شٟ َعٓرر٢ َٚررطزٚز   عررٔ إَهاْٝرر١ إ 

 يف ايٛقت شات٘. قسض َعكٍٛ َٔ اسبط١ٜ ٚاملػا٤ي١ ٚدٛزٳ ٜتڀً 

إىل ايتأنٝس ع٢ً صبُٛعر١   ايعجُإز عجُإ  أ.يف سني شٖ  

 احملسزات ا٭غاغ١ٝ ايتاي١ٝ املتعًك١ ئأٖساف اسبٛاض ٚئ٦ٝت٘ امل١ُ٥٬:  

يتشٌٜٛ ا٭ هاض ٚايط٣٩ املجاي١ٝ  ض ا نإ اسبٛاض ٚغ١ًٝڄ -1

٬َسظرات َٚ خرص عًر٢     ٔنٌ ططف َ َ٘ا ٜبسٜإىل ٚاقع١ٝ ئػب  

 يًڀط ني.  اٜهٕٛ اسبٛاض َهػبٶ يوٚئص هايڀطف اٯخط

ٜتشرٍٛ اسبرٛاض اٱػبرائٞ     ،ااسبا٫ت اي  تتڀً  تٓفٝصٶيف  -2

ي١ ئني ايڀط ني يًٛقٍٛ يرطأٟ ٚاقعرٞ   َتبازٳ ٚتٓاظ٫ت َكاٜهاتإىل 

 قائٌ يًتٓفٝص، ٖٚٓا ْكڀ١ ايتكا٤ ئني اسبٛاض ٚايتفاٚه.
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ٝٽ انَٓرر١  هطٜٽرر  ٜتڀًرر  اسبررٛاض ئ٦ٝرر١ڄ   -3 ٚعًٝرر٘  ررجنٕ   هاْٚفػرر

ٖررٞ  جائرر١ تفعاظ اشبررٛف ٚايتٗسٜررس ٚا٫غررتعسا٤ ٚا٫غررتٗعا٤ ٚا٫غرر  

ن ررررات قاتًرررر١ يًشررررٛاض، ْتٝذتٗررررا إسررررس٣ ايػرررر٦ٝتنيه ا٫ْهفررررا٤ أٚ 

 ايكساّ.

تعزاز سس٠ اسبٛاضات نًُا قطئت َٔ ا٭قرٍٛ ايفهطٜر١    -4

ئعًُٝات ا٭غرٓإ نًُرا اقرتئرت َرٔ      َٕا تهٛيهٌ ططفه أؾب٘ 

ٜتعني ع٢ً ايڀط ني تكسٜط  ،اٚيهٞ ٜهٕٛ اسبٛاض َجُطٶ ايعك . 

٠ ايفعرٌ ايٓادبر١   ز ايكرٍٛ ٚضز بٵ، ٚنٳر سػاغ١ٝ ايكه١ٝ يهٌ ططف

 .عٓ٘

ّ يف عبرررٔ حبادررر١ يًتععٜرررع ايٓفػرررٞ ٚايعًُرررٞ ئرررإٔ املكرررسٻ   -5

ّٳ  اسبرررٛاض ٖرررٛ طًررر ٴ  هرررٔ ٖٓرررا ٚ  اشبكرررِ.  اسبرررل ٚيرررٝؼ إ شرررا

إ٫ متٓٸٝررت إٔ  اأسررسٶ َررا دازيررتٴ   يًؿررا عٞ:ٓػٳرركررٍٛ ٜٴا٫غتؿررٗاز ئ

ٗڇط ا ڂٜٴ  ع٢ً يػاْ٘. اسبلٻ ظ

َرس٣ ترأثل    ل َٓ٘  ُٝا ؽبلټتشكڊؼبتاز إىل اي اعتكازٷ مث١ځ -6

ٗ    اايعًرررِ ٚايجكا ررر١ غرررًٛنٝٽ   ه اُ رررا  ٝررر٘ ايهفاٜررر١ عًررر٢ أقرررشائ

َٚرررٓ   ،ٚسرررعاّ ا٭َرررإ ،ٚغرررًٛى ايكٝررراز٠ َرررٔ ايػرررطع١ ،اسبٛاض ررر

جمل ايػررًٛى عررٔ املعط رر١. ٖٚررصا  أَجًرر١ عًرر٢ ربًڊرر  ها٭ هرر١ًٝ املطٚضٜرر١

ٝٿٜٴ ٞ  ٔ غڀ٠ٛځب  َرا ٜهرٕٛ ايتػرا٩ٍ املڀرطٚح:    ٖٚٓرا   . ايػًٛى ازبُعر

بٌ يهػررط زٚاَرر١ تررٛاضخ ايعررازات  ررل ازبٝررس٠ يف اتتُعررات    ايػټرر

 عاٚتڀبٝكڄ اتٓظلٶٶ

 ٘أ١ُٖٝ اسبٛاض ايٛغڀٞ َٚعٛقات: 

إىل إٔ طررطح قهرر١ٝ اسبررٛاض شاتٗررا أ.  ررا٥ع٠ ايعذررطٚف أؾرراضت 

اؽ يف صبتُعٓررا ايػررعٛزٟ ئعررس اعتررصاض    ٗررِ ٚسػٻرر َيف ٚقررت ٜررأتٞ 



15 

–1059  1051  
61 

 ٞ يررصاى  ٚضا ررضٜررس ٚاْكػرراّ اتتُرر  َررا ئررني َ٪   ،ايساعٝرر١ ايكطْرر

نجلٶا َرٔ   ٢ا٫عتصاض، ٚاسبٛاضات اي  زاضت ئعسٙ..  ُذتُعٓا عاْ

ٕٻ اسبررٛاض ٚثكا رر١ اسرررتاّ اخررت٬ف ايررطأٟ ناْررت َ ٝبرر١ عٓررس   سررلٻ أ

ايهررجل، ٫ٚ ٜررعاٍ ٜعرراْٞ َررٔ اعتٓررام ايرربعض ملبررسأ "إٕ   تهررٔ     

َررٔ اسبررٛاضات اشباقرر١    ايررصيو ضأٜٓررا نررجلٶ   ..َعررٞ  أْررت نررسٟ"  

ٚقبٛيرر٘ َررٔ عسَرر٘ يف اتررايؼ ٚٚغررا٥ز ايتٛاقررٌ   ئررصيو ا٫عتررصاض

ٔ ا٫غرتُاع َر    ػٵ٭ئػز َباز٨ اسبٛاض َٔ سٴ َفتكس٠ڄ ا٫دتُاعٞ،

ٝٻرراسبفررا  عًرر٢ ضئاطرر١ ازبررأف، ٚايبعررس عررٔ ايعكرربٝٻ ١ يف ١ ٚادٛدا٥

اختٝرراض ايهًُررات ٚا٭يفررا ، ٚا٫غررتعساز يكبررٍٛ    ٔػٵرراسبررٛاض، ٚسٴ

ٝٸٔ ش أٚ  أٟ اٯخطايطٻ عبرس   تڀرطم ز. ٚنُرا   يرو.  ا٭قٛ  سُٝٓا ٜتبر

ملطتهعات خڀر١ ايط٩ٜر١ اير  تطتهرع عًر٢       ١ ايط٥ٝػ١ٛضقاي يف ا 

ٚيصا عبتراز   ئايصاتهقاعس٠ ايٛغڀ١ٝ يف دٛاْبٗا ايفهط١ٜ ٚايس١ٜٝٓ 

ُٶررررا ٚأئررررسٶا   ايٛغررررڀٞ ايررررصٟ ٜتػررررِ ٛاض سبئرررا يترررصنل أْفػررررٓا زا٥

ٔ  ئايعك١ْٝ٬ ٚاملٓڀكٝر١ َر     ٠ خ٬ير٘ ْػرتڀٝ  ضزّ سرسٻ    اٯخرطٜٔ،  ُر

ٟٿ َٳرر    أ ٔ غبتًررجمل َعٗررِ، ْٚعُررٌ عًرر٢   خ٬ ررات قا٥ُرر١ ئررني أ هرراض 

تًرجمل َعٗرا ذبكٝكڄرا ي اٜر١ نررب٣      غبتكًٝل ايفذ٠ٛ ئني أٟ أطرطاف  

اٍ يجمل ا٫دتُاعٞ اسبكٝكٞ ٚايفعٻر  تٓؿسٖا ايط١ٜ٩، ٖٚٞ ذبكٝل ايت

 ئني نا ١ أطٝاف اتتُ .

ٕ  َٚررٔ داْبرر٘ ٜررط٣   يف اسبررٛاض ايعطئررٞ   أْرر٘   ز. خايررس ايطزٜعررا

ّ  ٢ قه١ٝ اي اي  ٚامل ًٛ  يف اسبٛاض ٚأُٖٝر١  َا تڀ انجلٶ  اٱ شرا

ضنرإ اسبرٛاض حبهرِ إٔ    أنك١ُٝ عًٝاه يف سني إٔ ٖصا يٝؼ َٔ 

اسبٛاض املفٝس ٖٛ َا نإ يعرطه ٚدٗر١   ٚ . ايع١ًُٝ يٝػت "َٓا ط٠"

ايعًرر١ تهُررٔ يف  .اٚقهرر١ٝ اٱقٓرراع يٝػررت ؾررططڄ  ،ايٓظررط أٚ ايررطأٟ
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ئررٌ  ،ٛاض ٚازبررسٍ ايعًُررٞ  تعتررس عًرر٢ اسبرر ٭ْٗررا هايصٖٓٝرر١ ايعطئٝرر١

ستر٢ يرٛ      ْٗا عك١ًٝ ْؿأت ع٢ً ايكُ  ٚقبٍٛ ايرطأٟ اٯخرط عٓر٠ٛڄ   إ

. اعتٝرراز اڄٜكررُس ٖررصا ايررطأٟ يًبشررح ايعًُررٞ يهررٞ ٜكررب  َكبٛيڄرر    

ٖرصٙ ايصٖٓٝر١    لَرا خًځر  ايعطئٞ ع٢ً اشبٓٛع ٚايػُ   كرز ٖرٛ   ايفطز 

ترٝ  ير٘ شيرو ئؿرط      أڂايعطئٞ ػبٝرس اسبرٛاض يرٛ    ايفطز  املتًك١ٝ  كز. 

َٔ عٝٛ  اسبٛاض ايعطئٞ ٚ  ًت٘ يعكٛز.ًٝ٘ عٔ عٓاقط ثكا ١ٝ نبٻرب

ٚيهررٔ  ،دررا ئررايطأٟ املڀررطٚح ٫١ ع٬قرر  يف ايررطأٟ يررسٚا   ايتعكټرر

 كز ٭ْ٘ قسض َٔ أؾدام تطئڀٓا ئِٗ ع٬ق١ َاه نإٔ ٜتعكر   

أْ٘ َٔ قبًٝت٘ أٚ َٔ َصٖبر٘ أٚ  تطز ئعهِٗ يطأٟ  ٬ٕ َٔ ايٓاؽ 

 هئٌ ٜكٛز إىل عٛاق  ٚخ١ُٝ ،اط٬قڄإٛاض اسب س٫ ٜفٖٝصا  دٓػٝت٘. 

  ايب ٝض، ٚايؿكام، ٚايتسيٝؼ ٚايتهًٌٝ ئ طه طُؼ نايتشعټ

َطسًر١ َرا إىل سرط      اسبرٛاض يف ٗا. ٖٚٓا قس ٜٓكًر   ٥خفاإاسبكٝك١ ٚ

 زاسؼ ٚاي ربا٤.

َررٔ أٖررِ َعٛقررات  ررجنٕ  ،ط ٔ ادررسيلعبررس ايررز. اعتكرراز يف ٚ

ٛاض أٚ ايرررسخٍٛ يف ززبررر١ يف اسبررراسبرررٛاض ايٓررراد  ٖرررٛ اغرررتدساّ ا٭

  يًفهرررط٠ َرررٔ َٓڀًرررل  عٓررر٢ ايتعكټررر هاسبرررٛاض ئكرررٛض٠ َ٪ززبررر١

تبررراع  ايبٝررر١ ايتٝررراضات  أا يرررس٣ ٖٚرررصا ؼبرررسخ نرررجلٶ  . ٞأٜرررسٜٛيٛد

يٓذرراح اسبررٛاضات  اعا٥كڄر  ٚأقررب  ،ٚايسٜٓٝر١ ا٫دتُاعٝر١ ٚايػٝاغرر١ٝ  

سٝح ترسخٌ ا٭طرطاف يف سرٛاض ٖس ر٘ ا٫ْتكراض يًكٓاعرات ايصاتٝر١        

ٌٿٚ ايعاَررر١ أٚ ايٛقرررٍٛ يًشكٝكررر١.    عرررٔ املكرررا   ائعٝرررسٶ ٖرررصٙ  سبررر

ئعراز أ رطاز اتتُر  عرٔ نا ر١      إئرس َرٔ ايعُرٌ عًر٢      ٫ اٱؾهاي١ٝ

ٚشيو عٔ ططٜرل   هخط٣ا٭ اٯضا٤ٚاسرتاّ  ، أْٛاع ٚأؾهاٍ ايتعكټ

، ايرتئٜٛررر١، اٱع٬َٝررر١، )ايسٜٓٝررر١َ٪غػرررات ايتٓؿررر١٦ ا٫دتُاعٝررر١ 

ٜٓب رٞ إٔ   ي اَ٪غػات اتتُ  املسْٞ نصيو ٚ ،ا٭غط٠(جباْ  
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قرٌ ايتدفٝرجمل     أٚ عًر٢ ا٭ نبل يف َعازب١ ايتعكټر  ٜهٕٛ دا زٚضٷ

 .َ٘ٓ 

ِ  يف سني ٜرط٣   ٕٻ ز. ضٜراه ظبر كًرل يف ٖرصٙ ايظراٖط٠ إٔ    َرا ٜٴ  أ

عسّ اسرتاّ ايطأٟ اٯخط َٓتؿط ئٓػ  طبتًفر١ ئرني أ رطاز اتتُر      

 ملراشا ٚايػر٪اٍ املٗرِ:    ٚاملتعًُر١   ِٗ َرٔ ايڀبكر١ املجكفر١    ايصٜٔ عبػبٴ

إٔ ايطأٟ ايصٟ غبتًجمل َع٘ ٖٛ اشبڀرأ  ع٢ً يف ئعض ْكاؾاتٓا  كطټْٴ

أٚ أْ٘ َٔ  ١٦ ٫ تطٚم يٓا َرٔ َٓڀًرل    ،حبذ١ إٔ قاسب٘  ل َڀً 

٫  هرررٔ إٔ عبررررتّ أ  شيررروععطقرررٞ أٚ قبًرررٞ أٚ َرررصٖ  أٚ  رررل  

 ط را ٜهرٕٛ ٖرٛ ايرصٟ عًر٢ سرل ٚعبرٔ         ،ايرطأٟ املدرايجمل   قاس ٳ

 املڀًرررلعملڀًرررل ٚاشبڀرررأ   ًرررو ايكرررٛا  ا  ٔٵَٳررر عًررر٢  رررل شيررروع  

 .ايعاملني  كز سس َٔ ايبؿط.. ئٌ ض ټأيٝؼ  ،ئايتأنٝس

 ٚ ا٫قڀفاف  ذټاسبٛاض: 

غرتٴ  َٓرص إٔ نطٻ : ٘يف َساخًت٘ َا ْكټ ز. ظٜاز ايسضٜؼ شنط

عررس عررٔ  ًررٛا٤ َٛدرر١ ايتكررٓٝجمل   قبررٌ غررٓٛات عسٜررس٠ دٗررسٟ يف ايبٴ 

املتشرررعٸ ، ٚغرررشٵ  ضدًررررٞ َرررٔ ا٫ظبررررطاض يف ضَررراٍ ا٫قررررڀفاف     

ايرتفهل اسبرط ٚايٓكرس     دتُاعٞ، تًو ايفدار اي  تػًبو إضاز٠ځا٫

َٴإاملػتكٌ، ٚاي   يف اَترساح قرٛا     ارتززٶٶٕ خطدت َٓٗا ٫ تكب  

َٳ َٳضأٟ  . ٔ اعترست َٛا كتر٘.  ٔ اعتست طبايفت٘ ٫ٚ يف شّ خڀأ ضأٟ 

 ٫ أسرر ټ ايصاتٝرر١ ايڀًٜٛرر١ ٚاملػررتُط٠، ئررتټ ٖررصٙ املكاَٚرر١ځ َٓررص ئررسأتٴ

ٍٳ  رتى ايٓكاؾررات اير  تٓڀرٟٛ عًرر٢ خًفٝر١ تكررٓٝف١ٝ،    يف َعر  ايرسخٛ

 هرررٔ ٚقرررف٘ ئأْررر٘ سرررٛاض    ،ٚعًررر٢ ططٜكررر١ تفهرررل اقرررڀفايف  

 ٓ ( فهٞ إىل ْتا٥ر )َػبك١ ايكټغٝٴ
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ربُررني املٛقررجمل ايررصٟ غررٌُٝٝ إيٝرر٘ ٖرر٪٤٫       ا هٓررو َػرربكڄ 

املكررڀفچٕٛ َرررٔ ايڀرررط ني يف ْكرراف أٟ قهررر١ٝ، َُٗرررا نرررربت أٚ   

َٶ ق طت.  ّٳ اٚإشا استاض أسسِٖ ٜٛ يف  قه١ٝٺ َا  ػٝرتٜٸح ق٬ًٝڄ أَا

إع٬ٕ َٛقف٘، يرٝؼ يًرتفهل ٚايتأَرٌ ئرٌ ٫غرتبٝإ َٛقرجمل ايتٝراض        

 َع٘. ايعاّ ايصٟ ٜتبع٘ نٞ ٜكڀجملٻ

ْكراف  : ، ٜٛدس ْٛعإ َٔ ايتٓاٍٚيف نٌ َٛنٛع ٜجل دس٫ڄٚ

ٖٚرٛا٠ ئرٌ  رٛا٠ ا٫قرڀفاف دعًرٛا َرٔ نرٌ قررطاض أٚ          ٚاقرڀفاف. 

اسبػررائات ئررني ايتٝرراضٜٔ  يتكررف١ٝ دسٜررس٠ڄ سررسخ، يٮغررجمل،  طقرر١ڄ

َٶ ٚسرني    يف ئ٬ز ايعط ، )اٱغ٬َٝني ٚايًٝرربايٝني(.  ااملتٓاسطٜٔ زٚ

َٴ  شصٿتٴ ٌپ َُٓٗا عًٝرو ئأْرو  ع تشٝٸر ضِٖ َٔ ا٫قڀفاف، ؼبهِ ن

ِٗ عًر٢ ا٫َتٓراع عرٔ قرٍٛ     ٜظٓٸٕٛ أْو ذبرجټ أٚ  ،يطأٟ ايڀطف اٯخط

أٚ  ،ضأٜٗرررِ أٚ ترررسعِٖٛ إىل اسبٝررراز ايرررصٟ ٫ ًٜٝرررل ئتًرررو ايًشظررر١    

ٜعظْٛو ئرإٔ اسبٝراز يف ايٛقرٛف َر  اسبرل ٖرٛ  ًرِ، ٖٚرِ ٜعًُرٕٛ          

ّٳ أْو   تسعٴ ، يهٓرو  كرز   اأٚ َتفطدٶر  ااسبل ضباٜرسٶ  يًٛقٛف أَا

ذباٍٚ ٚن  َٓٗذ١ٝ يًٛقٛف َ  اسبل... عرب اٱ إ ئرايفهط٠، ٫  

ػرر٦ٕٝٛ  ُٗررو ٭ٕ سررسٜجو     ٖررِ ٫ ٜٴ  ط.ا٫قررڀفاف َرر  املفه رر  

ٕٻاٜهٔ ٚانشٶ ، قرس  ابلى عرٔ  هطترو   ٜهرٔ زقٝكڄر    تع ، أٚ ٭

ٜكسم ٖصا ع٢ً قًچ١  كز، أَا ا٭ ًب١ٝ  ٗٞ سهُت عًٝرو ستر٢   

املؿررره١ً     ِ عًٝرررو درررا ئايٓٝائررر١ عٓٗرررا.قبرررٌ إٔ تكرررطأى، أٚ سٴهٹررر

عٓرررررسِٖ ٖرررررٞ يف اشبًرررررز ئرررررني َفررررراِٖٝ اسبٝررررراز ٚا٫قرررررڀفاف  

ض رررا نرررإ َرررٔ املٗرررِ ايتفطٜرررل ٖٓرررا ئرررني املٛاقرررجمل  ٚ  ٚا٫غرررتك٬ٍ.

   ايج٬ث١:

 اسبٝاز: إٔ ربتاض عسّ ا٫عبٝاظ ٭سس ايطأٜني. •

٭سررررس   ا٫قررررڀفاف: إٔ ؽبترررراض يررررو اٯخررررطٕٚ ا٫عبٝرررراظٳ      •

 ايطأٜني.
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ا٫غتك٬ٍ: إٔ ربتاض أْرت ئٓفػرو، َرٔ زٕٚ نر ٛ  أ رطاز        •

 ٭سس ايطأٜني. أٚ تٝاض، ا٫عبٝاظٳ

 ٚيتكِٝٝ أْٛاع املٛاقجمل ايج٬ث١،  جنٕ: 

 ا٭ هٌ ئايڀب  إٔ ٜهٕٛ يو ضأٟ َػتكٌ.  •

ٌټ •  .سٶاأ ه١ًٝ إٔ تهٕٛ ضباٜ  جنٕ   تػتڀ   ا٭ق

 ا٫قڀفاف.  جنٕ   ذبصض  ا٭غٛأ إٔ تك  يف  ذٿ •

ٌٵ سطٜررر١ ٚؾرررذاع١، يهرررٔ ٫ تػرررُ  درررِ إٔ  ٌٿضأٜرررو ئهڂررر قڂررر

، فڋا٫ تهررٔ َكررڀ . ٜػررتذطٸٚى ي٬قررڀفاف َرر  ٖرر٪٤٫ أٚ أٚي٦ررو. 

ٖرصٙ يٝػرت زعر٠ٛ    . ٚ.ٔ عراز٫ڄ ، نڂر ا٫ تهٔ ضباٜرسٶ  . .ٔ َػتك٬ڄنڂ

ايكائررٌ  عُررِٝ اسبٝرراز ايبرراضز، ئررٌ ٖررٞ زعرر٠ٛ يتشذررِٝ ا٫قررڀفاف يت

 ي٬ؾتعاٍ 

 عٛاٌَ ْؿط ثكا ١ اسبٛاض: 

ز. عًرر٢ ا٫قرررتاح ايررصٟ نررُٓت٘     أ.  ررا٥ع٠ ايعذررطٚف أنررست 

 ٞ ا٫غررتفاز٠ َررٔ ازباَعررات   ٚاملتعًررل ئ ،تعكٝبٗررا ازبرراظٟ ايؿرربٝه

ط ٚتربة  ؿٵٚاملطانع ايبشج١ٝ ٱدطا٤ ايسضاغات املػتُط٠ يًٛقٍٛ يٓٳ

. سٝاتٓررا ا٭غررط١ٜ  يف  اسبررٛاض ا٤، ٚشبڀررٛض٠ ؾٴرر كا رر١ اسبررٛاض ايبٓٻرر  ث

  عًٝٓررا ا٫ٖتُرراّ ئٗررا  نُررا أنررا ت إىل ئعررض ايعٛاَررٌ ايرر  ػبرر   

يف ايب١٦ٝ ا٭غرط١ٜ   اٚذبسٜسٶ ،تتُ  ط ٚتععٜع ثكا ١ اسبٛاض يف اؿٵيٓٳ

                                         َا ًٜٞ:َٔ خ٬ٍ 

 ٚ كرررسإ اسبرررٛاض اْعرررساّ َها شرر١ ٚ  ايعُررٌ عًررر٢ عررر٬ز    -1

ِ  ٚعسّ ايعٚدني ئني ايتٛاقٌ خرط، ٚايرصٟ   اٯ يًڀرطف  أسرسُٖا   ٗر

َٶ يًڀ٬م ايصٟ اض٥ٝػٶ اٜعترب غببٶ                                                                                                 .ئعس عاّ اتتعاٜس ْػبت٘ عا
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ٚتربة   ٛاض ٚأغرايٝب٘ ٭ئٓا٥ٓرا دٝرسٶا،    ػب  عًٝٓا تعًرِٝ اسبر   -2

ٚخاقرر١ ئررني ا٭ّ  هثكا رر١ اسبررٛاض ادررازف ئررني مجٝرر  أ ررطاز ا٭غررط٠  

                                                ئِٝٓٗ.ٚئني اٱخٛإ  ُٝا  ،ٚائٓ٘ٚئني ا٭   ،ٚائٓتٗا

 كررس ، اسبررٛاض ثكا رر١ ايتعًِٝ ٚأُٖٝترر٘ يف تُٓٝرر١ٚ ُٝررا ٜتعًررل ئرر

يهٞ ٜكّٛ ايتعًِٝ ئرسٚضٙ يف تُٓٝر١   أْ٘   ايهٛؼبٞعبس ا  أ.س أنډ

 ؼبتاز ٭َطٜٔ:  جنْ٘ ثكا ١ اسبٛاض 

 إعاز٠ ايٓظط يف ططٜك١ تأٌٖٝ املعًُني. -1

ٚنررصيو  ،اغررتجُاض ايٓؿررا  اي٬قررفٞ يف ٖررصا ازباْرر    -2

 ئعض اسبكل ايسضاغ١ٝ.

ٚايرر   ايكررٝف١ٝعٚنٝررجمل قهررٝت ايعڀًرر١  سكرر١ ايتعرربل َررج٬ڄ

ِ تتٓكررٌ ئررني املعًُررني   ناْررت َٛدررٛز٠  .. إٕ  املتررأخطٜٔ يف َٓرراٖذٗ

 ٝررتِ ت ررٝل اڀٗررا إىل ٚضف عًُٝرر١ ٚخڀائرر١ ٚسررٛاضات ٜررتِ اختٝرراض   

برٌ ايت٬َٝرص، ٚإٕ   تهرٔ    ٚايتشهل درا َرٔ قٹ   اَٛانٝعٗا َػبكڄ

 ت١ُٝٓ اسبٛاض.يسك١  ُٔ املِٗ إٔ ٜتِ ربكٝل 

ٞ   شنطت ،يف غٝام َتكٌٚ ٕٻ أ.  راٜع٠ اسبطئر َرٔ ايتذراض     أ

ُٻنُعًُرر١ َررا ٜٴ ٗاٗا يف َٝررسإ عًُررتٵقررطٳايرر  عا ٕ إ٢ ئاملٓررا ط٠ ػرر

ٖرٞ َرا تكرّٛ ئر٘ ئعرض املعًُرات  تفرت  اسبرٛاض ئررني         ، ٚايتعربل  قر ٻ 

ايڀايبات يف سكل ايفطائ أٚ ايٛقت املتبكرٞ َرٔ سكرتٗا ملٓاقؿر١     

ِټ    ٔ   ئعررض ايكهرراٜا ايرر  تٗرر  ررترتى   .. ايڀايبررات أٚ اتتُرر  سررٛد

ٛدٗاتٗٔ سٍٛ ايكه١ٝ يف ضبا٫ٚت يًڀايبات َ  اخت٬ف ت ايٓكافٳ

 ئا٭زيرر١ٚايررس اع عٓٗررا ئا٫غتؿررٗاز  اٯضا٤َرر  طررطح  ،إقٓاعٝرر١ َررٓٗٔ

ٌټايسٜٓٝرر١ أٚ قكررل َررٔ ايٛاقرر  أٚ اسبذررر املٓڀكٝرر١    املعًُرر١ .. ٚتظرر
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ٌ ُجٿر  تٴ ،خرط نٟ عرٔ  أيرط    اسبٛاض ٚقرس تهرٕٛ َٓشراظ٠ڄ   ؿذٿتٴ ١ٗڄَٛدٿ

 تكرٓ  َرٔ   كهر١ٝ..  اياحملاٚض ازبٝس َعٗٔ ٚتؿاضى يف  ئٓفػٗا زٚضٳ

ًر٘  خط ٚتكبټٟ اٯأئٗٔ ع٢ً مساع ايطسضٿدٝسات ٚتٴ طايباتٗا ضباٚضاتٺ

  ٘ َٚررٔ ايٓتررا٥ر   ثطٜرر١..  سررٛاضات  لَررا ؽبًرر  ٖٚررٛ ، ٚض ررا ا٫قتٓرراع ئرر

َررٔ ئعررض سررٛاضات ايڀايبررات إٔ ئعررض ازبٝررٌ ايكررازّ     املػتدًكرر١

 ٜٚتُتررر  ئرراملٓڀل ٚقرر٠ٛ اسبذرر١ ئسضدررر١    ،دٝررٌ غببررٟٛ َجكررجمل ٚٚاعڈ   

 .عاي١ٝ

عًررر٢ زٚض ايتعًررررِٝ يف  ز. ضٜررراه ظبرررِ     كرررس أنرررس   نرررصيو 

تُٓٝرر١ ثكا رر١ اسبررٛاض سٝررح أؾرراض إىل أْرر٘ عٓررسَا نررإ يف ظٜرراض٠         

نرررُٔ ايربْررراَر  ، ٚنرررإ ايٓرررطٜٚر قبرررٌ عررراَني  رررل ضمسٝررر١ إىل  

 5-6عُرررراض ظٜرررراض٠ َسضغرررر١ َررررا قبررررٌ ا٫ئتررررسا٥ٞ يٮطفرررراٍ شٟٚ ا٭

املؿرررط ١ عًررر٢ املسضغررر١   تٛنرررٝ  ٖرررٛٞ اْتبررراٖ يفرررت َرررا. غرررٓٛات

سبػرررٔ اٜرررتِ ايرتنٝرررع عًٝررر٘ ٖرررٛ تعًرررِٝ ايڀفرررٌ ايػرررًٛى     َرررا إٔ 

َرررٔ نرررُٔ ٖرررصا ايػرررًٛى تعًرررِٝ ايڀفرررٌ نٝرررجمل    ٕٻأٚ ،ٚايكرررشٝ 

 .اٯخطٜٔٚنٝجمل ؼبرتّ ضأٟ  ،ط عٔ ضأٜ٘ ئؿهٌ ٥٫لعبٿٜٴ

خ٬قٝرررررات اسبرررررٛاض تبرررررسأ َرررررٔ أأز  ٜٚٚؿرررررل شيرررررو إىل إٔ 

ٜٚكرررب  َرررٔ ايكرررع   اتتُررر ،يف  ايكررر ط يهرررٞ تهرررٕٛ ثكا ررر١ڄ

يٓرررٛع  أَآَرررا أَجًررر١ڄ  ايعُرررط ٚؾررراٖسْا َٓا يف ت ٝلٖرررا نًُرررا تكرررس 

اسبررٛاض ٕ ثكا رر١ أئرر ئررس يٓررا إٔ ْعرررتفٳ   ٫ ايررطأٟ.أٚ نخررط َررٔ قُرر    

. يرررسٜٓا.ايرررطأٟ اٯخرررط نرررعٝف١ عًررر٢ نا ررر١ املػرررتٜٛات      ٚاسررررتاّ

   ايعا١َ.َٔ املسضغ١ إىل ا٭غط٠ إىل ئ١٦ٝ ايعٌُ ٚاسبٝا٠ 

ـ ٚئسٚضٙ أؾاض  يتعًرِٝ  ٚظاض٠ ايرتئٝر١ ٚا إىل إٔ  ز. خايس ئٔ زٖرٝ

يٓؿررط  اتفاقڄرراَرر  َطنررع املًررو عبررس ايععٜررع يًشررٛاض ايررٛطة  تعر ٚقډ
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ثكا ر١ اسبررٛاض ئرني ا٭دٝرراٍ ايكراعس٠ زاخررٌ َساضغرٓا ئررني ايڀرر٬      

قاَررر١ َؿررراضنات سٛاضٜررر١ عسٜرررس٠ ئرررني     إٚايڀايبرررات َرررٔ خررر٬ٍ   

 ٚ إٔ ٫ ٜؿراضى  عًر٢  ايرتنٝرع  ٝٗرا     ٻَ٪غػات ايتعًِٝ املدتًفر١، 

ل أٚ َساخًرر١ يتررٛ ل أقكرر٢ زضدرر١ َررٔ   َررسٜط اسبررٛاض ئررطأٟ أٚ تعًٝرر 

ّ اسبطٜرر١ يًُؿرراضنني ٚاملؿرراضنات    ايتررأثل ئررأٟ   ئرراسبٛاض، ٚعررس

ٚدٗرر١ ناْررت. َرر  إعڀررا٤ َررسٜط اسبررٛاض قرر٬س١ٝ تٛدٝرر٘ غرر٪اٍ أٚ  

 ٚقررس أعررسٻ   تكررسِٜ َعًَٛرر١ ٜررط٣ أْٗررا نررطٚض١ٜ يف اسبررٛاض ايكررا٥ِ.      

ُٶ  ااملطنرع ايرٛطة يًشررٛاض ئطْاصبڄر    يٓؿررط ثكا ر١ اسبرٛاض عرررب    انرد

نُا نإ ايرتنٝع ع٢ً اسبٛاض ئني أ رطاز    ملساضؽ ٚعرب ايڀًب١.ا

َرٔ املؿرره٬ت ايرر  تٛادر٘ ا٭غررط٠ ٚاتتُرر     إ نررجلٶ٭ ها٭غرط٠ 

اٍ ئررني ايٛايررسٜٔ ٚئررني أ ررطاز ا٭غررط٠   عٻررغررببٗا نررعجمل ايتٛاقررٌ ايف 

َٶ  ا٫قررتا  يف  ٌ َت لات َٚ٪ثطات تتڀً  َٔ أ طاز ا٭غط٠  اعُٛ

َررٔ ا٭غرربا  ا٭غاغرر١ٝ يف ْؿرر٤ٛ    سټعٳرر  ٝررا  اسبررٛاض ٜٴ  هَررٔ ئعررض 

ضٖا  أٚ ا٫عب٬ٍ أٚ إىل اٱ اأ هاض َٓشط ١ َٚتڀط ١ ت٪زٟ أسٝاْٶ

   أغربائٗا يررٛ  ٻ نرإ  كرسٚض ا٭غرط٠ دبٓټر    ٚ ،ايهرٝاع أٚ ايتؿرتت  

  ط ثكا ١ اسبٛاض زاخٌ ا٭غط٠ ٚاملسضغ١.ؿٵْٳ

ثكا رر١ ػبر  إٔ تبرسأ   عًر٢ أْر٘ ئايفعرٌ    ز. ٚ را٤ طٝبر١   ٚأنرست  

املعًُررات عًٝٗررا َررٔ َطسًرر١ ايطٚنرر١ يتأقررٌٝ    ٜٚررتِ تررسضٜ  اسبررٛاض

ٜهٕٛ ٖٓراى زٚضات تسضٜبٝر١   إٔ  ئس املفّٗٛ ٚاملُاضغ١، ٚنصيو ٫

يٰئررا٤ ٚا٭َٗررات يف ايتعاَررٌ َرر  ايڀفررٌ ٚسررٛاضٙ، ٖٚٓرراى مجعٝرر١      

ايرر١ ٖٚررٞ مجعٝرر١  َٗررات عًرر٢ ايٛايسٜرر١ ايفعٻ ضا٥ررس٠ تكررّٛ ئتررسضٜ  ا٭ 

بل َررٔ ا٭َٗررات يف عررس٠  ضعاٜرر١ ايڀفٛيرر١، ٚاغررتفاز َٓٗررا عررسز نرر 

َٓرراطل يف املًُهرر١، َٚررٔ تعًٝررل ا٭َٗررات إٔ ٖررصٙ ايرررباَر ايرر        
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ئٔ عًٝٗا َٚٔ نُٓٗا اسبٛاض َ  ايڀفٌ اْتكٌ أثطٖا يًشرٛاض َر    تسضٻ

ٗټ  انررجلٶٚاتتُرر  ايػررعٛزٟ ؼبترراز  . ُٗررِايررعٚز َٚرر  اٯخررطٜٔ ٚتف

ٜٛرٌ  إىل َجٌ ٖصٙ ايرباَر ايطا٥س٠ يترسضٜ  ا٭ رطاز عًر٢ اسبرٛاض ٚذب    

ٜٚفٗرِ ٜٚكرسض ٚدٗرات     ،ض اسبٛاض ٚأغايٝب٘صبتُعٓا إىل صبتُ  ٜكسٿ

 .ايٓظط املدتًف١

 ًَتك٢ أغباض نتذطئ١ ضا٥س٠ يًشٛاض: 

إىل دبطئرر١ ًَتكرر٢ أغررباض نتذطئرر١   ز. خايررس ايطزٜعررإم تڀررطٻ

يف  حبهِ سساث١ ٚ طاز٠ ايتذطئر١ َرا ػبعًرٗا َ طٜر١ڄ    ضا٥س٠ يًشٛاض، 

ر يبساٜتر٘  ضٻ٪ٜٴر غرباض  أيف ًَتك٢ اسبٛاض ٚأؾاض إىل إٔ  . ايتعًٝل عًٝٗا

 ،  بعرس َرطٚض أضئر  غرٓٛات َرٔ ايتذطئر١ ٚقرسٚض       5105َّٓص َاٜٛ 

ٔ  قهر١ٝ،  511أنجرط َرٔ    َٚٓاقؿر١  اؾرٗطٜٽ  طٶاتكطٜ 64 عبٛ   هر

اسبرررٛاض يف ًَتكررر٢ أغرررباض قرررس ْهرررذت إىل سرررس   دبطئررر١ٕ إايكرررٍٛ 

ٓررت َعاملٗرراه حبٝررح  هٓٓررا ا٫ط٦ُٓررإ إىل ظباسٗررا    نرربل، ٚتبٝٻ

ٌ ادِ ايعاّ َٚٓاقؿت٘ زٚاا تؿرٓر أٚ  ُٵتذطئ١ ٚط١ٝٓ ضا٥س٠ يف سٳن

ٚايكهاٜا املڀطٚس١ عاَر١   ،َعاٜسات أٚ ؾدك١ٓ،  ادادؼ ٚطة

ضزت اٱقرر٬ح َررا  أ ٕٵإئعٝررِٓٗه يتشُررٌ ؾررعاض "   ا٫ٚ تعررة أؾداقٶرر 

 اغتڀعت".

 ٝرررع َٚرررا غرررباض ظبررر  يف تطغرررٝذ ثكا ررر١ اسبرررٛاض،  أ ٢ًَتكرررٚ

َررٔ املفهررطٜٔ ٚاملررجكفني  ترراظ٠ دبرر١ ٜؿرررتى  ٝٗررا ْٴ اأْٗرر ٘سٛاضاترر

َرٔ   ٚا٭نراز ٝني ا  تٻعُاٍ ٚايػٝاغ١ ٚايهڂزاضٜني ٚضداٍ ا٭ٚاٱ

يف اي اير  ا٭عرِ عًر٢ َعًَٛرات      نُا إٔ اسبٛاض ٜعتُرس ازبٓػني، 

يف ايكهرراٜا  ٛقٶرراكرر١، ئعٝررس٠ عررٔ ا٫ْڀباعررات ايؿدكرر١ٝ خك  َٛثٻ

   ايت١ُٜٛٓ ٚا٫قتكاز١ٜ.
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إٔ أعهرررررا٤  ٞغرررررباض ٖرررر أمسرررر١ أخررررط٣ يًشرررررٛاض يف ًَتكرررر٢    

ٚعهرررررٛات املًتكررررر٢ ٜرررررأتٕٛ َرررررٔ طبتًرررررجمل املؿررررراض  ايفهطٜررررر١، 

سٝررح ٜررربظ قررٛت ايررٛطٔ     ،اَٚررٔ مجٝرر  َٓرراطل املًُهرر١ تكطٜبٶرر    

ٚستررر٢ عٓرررسَا   ٜعًرررٛ  رررٛم قرررٛت ايرررٛطٔ.     ررر٬ قرررٛتٳ  ،ايٛاسرررس

 ررررجنٕ  ،اططٚسررررات ٜٚؿررررتس اسبررررٛاض ٖٚررررٛ ْررررازض دررررسٽ  تتٓرررراقض ا٭

ُٶررر ٠ عرررٔ ايػرررذاي١ٝ ايطظٜٓررر١ ايبعٝرررس يٮططٚسررر١ ااي ًبررر١ تهرررٕٛ زا٥

  ايكرررا  ايعررراّ قبرررٌ   ًٹٸرررططٚسررر١ ايررر  تٴا٭ ٚايتؿرررٓر ٚايتؿرررفٞ. 

 أغررررباض ٖٚررررصٙ اشبكرررر١ً ٖررررٞ َررررا اغررررتڀاع ًَتكرررر٢ ،نررررٌ ؾرررر٤ٞ

َررررررٔ َػررررررًُات  كررررررب ٳضئرررررر  يتٴتطغررررررٝدٗا خرررررر٬ٍ ايػررررررٓٛات ا٭

ًتكررر٢، ٚنرررٌ شيرررو ئفهرررٌ ْظررراّ املًتكررر٢ يف اسبرررٛاض     املسرررٛاضات 

ٛع١ٝ تتعررراىل ٚايتعررراطٞ َررر  ايكهررراٜا املڀطٚسررر١ ئعك٬ْٝررر١ َٚٛنررر   

 ع٢ً ايصات١ٝ ٚا٫ْتكاضات ايفطز١ٜ. 

ٕٻ أ.  رررا٥ع٠ ايعذرررطٚفٚيف ايػرررٝام شاتررر٘ شنرررطت  أٖرررِ  َرررٔ أ

 دبطئرر١ ًَتكرر٢ أغررباض نتذطئرر١ ايعٛاَررٌ ايرر  غرراعست عًرر٢ ظبرراح  

 َا ًٜٞ: ضا٥س٠، ٚط١ٝٓ

 .ني١ٝ عٌُ اسبٛاض يف املًتك٢ -1

ٓټ -2  املُتاظ٠.دب١ اسبطم ع٢ً اْتكا٤ ا٭عها٤ َٔ اي

 .ػٞ يًًُتك٢ايعٌُ امل٪غ -3

 .ٓاقـطبٝع١ ايكهاٜا اي  تٴ -4

ِټ   -5 ْؿررررطٖا َررررٔ طبطدررررات   َٛثٛقٝرررر١ ايبٝاْررررات ايرررر  ٜررررت

 املًتك٢.
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 التىصًات:  

 :تٛقٝات خاق١ ئايتعًِٝ-٫ڄأٚ •

تهُني َٓاٖر ئعض املٛاز ايسضاغ١ٝ يف املطاسٌ ايسضاغ١ٝ  -1

ٔٿ ااملدتًفرر١ زضٚغٶرر اسبررٛاض ٚايتعاَررٌ َرر   شات َٓٗذٝرر١ ٚانررش١ يف  رر

ٌ تررطات  تبررسأ َررٔ املطاسررٌ ا٫ئتسا٥ٝرر١ ا٭ٚىل إىل     ٚئؿرره اٯخررط،

 .ايعا١َ ايجا١ْٜٛ

براع  تٿاتأٌٖٝ ٚتسضٜ  املعًُني يتٓؿ١٦ ا٭دٝاٍ ايكاز١َ ع٢ً  -2

 أغًٛ  اسبٛاض.

 تُٓٝرر١ َٗرراضات اسبررٛاض،  اغررتجُاض ايٓؿررا  اي٬قررفٞ يف    -3

ئعررض اسبكررل ايسضاغرر١ٝ إىل ٚضف عًُٝرر١ ٚخڀائرر١     ٚت ررٝل اررز 

بررٌ ٚايتشهررل دررا َررٔ قٹ   اٝعٗا َػرربكڄٚسررٛاضات ٜررتِ اختٝرراض َٛانرر  

 سك١ خاق١ ئت١ُٝٓ اسبٛاض. أٚ ع٢ً ا٭قٌ إسساخايت٬َٝص، 

تعٜٛس ايڀر٬  ٚايٓاؾر١٦ عًر٢ سطٜر١ ايتعربل ٚ اضغرتٗا،        -4

 املطاسررٌ،ئررس٤ٶا َررٔ َطسًرر١ ضٜرراه ا٭طفرراٍ ٚاغررتُطاضٖا يف مجٝرر    

ٚا٫ئتعررراز عرررٔ أغرررًٛ  ايكُررر  غرررٛا٤ يف اسبرررٛاضات أٚ اسبفررر٬ت        

 املسضغ١ٝ.

فعٝررررٌ زٚض ايهؿررررا ١ ٚايرررررباَر ايتفاعًٝرررر١ ٚايتعاْٚٝرررر١    ت -5

 املؿرتن١ ئني ايڀ٬  َٔ َٓاطل املًُه١ املدتًف١.

إْؿرررا٤ ْرررٛازٟ خڀائررر١ يف املرررساضؽ نٓرررٛع َرررٔ ايٓؿرررا     -6

يتعٜٛرررس ايڀررر٬  ٚايڀايبرررات عًررر٢ اشبڀائررر١ ٚاسبرررٛاض     هاي٬قرررفٞ

  أٚ  هرط٠  َرٔ ايتعكټر   َ  تٓظِٝ اسبرٛاضات ئؿرطٚ  ذبرسټ    ،ا٤ايبٓٻ

 اّ. شاٱ
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تسضٜ  ايڀ٬  ع٢ً ايع١ًُٝ ا٫ْتدائ١ٝ، ٚشيرو َرٔ خر٬ٍ     -7

  ٌ ز تعررسټ ؼټيُٝٓررٛ عٓررسِٖ سرر  هتررسضٜبِٗ عًرر٢ اْتدررا  عطٜررجمل ايفكرر

ضا٤ ٚاخت٬ ٗررررا، ٚتُٓٝرررر١ ضٚح ايتػرررراَ  ٚايتعاَررررٌ َرررر  ايفررررا٥ع     اٯ

 ٚاشباغط.

قٝرراّ ازباَعررات ئررسٚضٖا ايتٛعررٟٛ يف أُٖٝرر١ ترربة ثكا رر١      -8

 .ا٭ناز ٞاتتُ  ْٚؿطٖا يف  ،اسبٛاض ادازف ٚ ٛا٥سٙ

قٝررراّ ٚظاض٠ ايتعًرررِٝ ئطعاٜررر١ َٓا ػرررات يف املٓرررا ط٠ ئرررني      -9

، ٚنرصيو  املساضؽ ايجا١ْٜٛ عًر٢ َػرت٣ٛ املرسٕ ٚاملٓراطل ايتعًُٝٝر١     

ٚعًرر٢ َػررت٣ٛ داَعررات   ايهًٝررات   املٓررا ط٠ ئررني إزضاز َٓا ػررات 

 املًُه١.

َٴ -11 ط٠ يًررررٓـ٤ ٚازبٝررررٌ ازبسٜررررس يف  ٻكررررإْؿررررا٤ ئطملاْررررات 

تكرّٛ عًر٢ طرطح     ٚايجاْٜٛر١ ٚازباَعٝر١،  تٛغرڀ١  املطاسٌ ايسضاغ١ٝ امل

ٚتهرٕٛ ذبرت إؾرطاف صبًرؼ      سٛدرا، عسز َرٔ ايكهراٜا ٚاسبرٛاض    

ئٗررسف تعٜٛررسِٖ   هَرراضات املٓرراطل إ ايبًسٜرر١ أٚايؿررٛض٣ أٚ اتررايؼ  

 ع٢ً اسبٛاض ٚا٭خص ٚايعڀا٤ ٚتبازٍ ٚدٗات ايٓظط.

أغاغررٝات اسبررٛاض   زشررسٿتٴ إٔ تهرر  ٚظاض٠ ايتعًررِٝ ٥٫شرر١ڄ   -11

ٚئرني ايڀاير  ٚاملعًرِ     ظًَٝر٘، ٚٛ  ايتعاٌَ ئني ايڀاي  ٚتهبز أغً

ل ْكاطٗا ا٭غاغ١ٝ عًډٜتِ ايتسضٜ  عًٝٗا ئاغتُطاض، ٚتٴٚأٚ اٱزاضٟ. 

 يف نٌ ايفكٍٛ.

ٝٶا •  :تٛقٝات خاق١ ئا٭غط٠-ثاْ

ٚايررررسٚضات ِ ئررررطاَر ايتٛعٝرررر١ ا٭غررررط١ٜ  عٵررررتهجٝررررجمل ٚزٳ -1

ٚئررني  ،دنيا٤ ئررني ايررعٚٓٻرراملتعًكرر١ ئٓؿررط ثكا رر١ اسبررٛاض ايب ايتسضٜبٝرر١ 

 ا٭ئٓا٤.
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ايٛايررسٜٔ عًرر٢ تڀبٝررل َررٓٗر اسبررٛاض ا٭غررطٟ ئررني      سررحټ -2

أ طاز ا٭غط٠، ٚنط  اٛشز يٮ٫ٚز يف شيو، ٚ اضغرت٘ ئؿرهٌ   

 رررطاز أاٍ َٚػرررتُط ئرررني َػرررتُط يًشفرررا  عًررر٢ ٚدرررٛز اتكررراٍ  عٻررر 

 .ا٭غط٠

ٚتعٜٛسِٖ عًر٢ سطٜر١    ٚأغايٝب٘،تعًِٝ ا٭ئٓا٤  ٔ اسبٛاض  -3

ئتعررراز عرررٔ أغرررًٛ  ايكُررر  يف اسبرررٛاضات  ايتعررربل ٚ اضغرررتٗا، ٚا٫

 ا٭غط١ٜ.

ايعُررٌ عًرر٢ تهجٝررجمل اسبررٛاض ادررازف ئررني مجٝرر  أ ررطاز      -4

ٚئرني اٱخرٛإ    ٚائٓر٘، ا٭   ٚائٓتٗرا، ٚئرني  ٚخاق١ ئني ا٭ّ  ها٭غط٠

 َ  ئعهِٗ ايبعض.

  :تٛقٝات عا١َ-ثايجٶا •

قٝاّ ازبٗات املعٓٝر١ ئتهجٝرجمل ٚظٜراز٠ َٓترسٜات ٚضبا رٌ       -1

تُر ، ٚترٛ ل ايب٦ٝر١ املٓاغرب١ يرصيو، ْٚؿرطٖا       ا٤ يف اتاسبٛاض ايبٓٻر 

 .املدتًف١يف نا ١ املٓاطل ٚئني أطٝاف اتتُ  

 هطٜرر١  اتٓظررِٝ  عايٝررات تُٜٓٛرر١ َػررتُط٠ دبُرر  أطٝا ڄرر  -2

عًر٢ قبٛدرا    ئرطاَر ٚأْؿرڀ١ ٜٴتفرل عراز٠ڄ     صيتٓفٝر طبتًف١ َٔ اتتُ  

 ٚأْؿررڀ١ ،اتتُرر ا٭ْؿررڀ١ ايتڀٛعٝرر١ شبسَرر١  :َجررٌ ،َررٔ ازبُٝرر 

ٛټ  ،ٚشيرو ئٗرسف تهجٝرجمل ازبٛاْر  اسبٛاضٜر١      ه١ٜ ئايب١٦ٝايعٓا ز ٚايتعر

عًرر٢ ايتعرراٜـ َرر  اٯخررط ٚاسبررٛاض َعرر٘ سترر٢ يررٛ ناْررت ايتٛدٗررات  

 ايفهط١ٜ طبتًف١.

تفعٌٝ ْظاّ ازبطا٥ِ املعًَٛاتٝر١ ئايٓػرب١ ملٛاقر  ايتٛاقرٌ      -3

ايٓاؽ ع٢ً قبٍٛ ا٫خرت٬ف يف   ست٢ ٜعتازٳ ازقٝكڄ ا٫دتُاعٞ تفع٬ٝڄ

  ٜكتٓعٛا ئٗا.ا٭ هاض ٚإٕ  
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ظ ثكا ر١ اسبرٛاض يف   عرعٿ ايتٸطنٝع ع٢ً ايػرًٛنٝات اير  تٴ   -4

ٛعٝرر١ ايتشطٜطٜرر١ ٚايؿررف١ٜٛ ايرر   هررٔ إٔ  نطغررا٥ٌ ايتٻ هاتتُرر 

 .ًٗا املػ٪ٚيٕٛ يًٓاؽٜٛقٿ

ٔٿ -5 ط ثكا ر١ اسبرٛاض يف   ؿٵر ئها ١ أؾرهاي٘ يٓٳ  اغتدساّ ايف

ٔٿ هاتتُ   هاضٟ.َٔ أثط يف ايٓفٛؽ ٚايتٛاقٌ اسب ٚشيو ملا يًف

ٝٻ -6 ١ ٚاملكط٠٤ٚ ٚاملػُٛع١ ئٛادبٗرا  قٝاّ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ املط٥

ات ١ يف احملڀډرر١ اسبررٛاض، ٚتهجٝررجمل ايرررباَر اسبٛاضٜٻرر يف ئٝررإ أُٖٝٻرر

 ١ ايػعٛز١ٜ.ايفها٥ٝٻ

تهجٝرررجمل زٚض َطنرررع اسبرررٛاض ايرررٛطة يطعاٜررر١ اسبرررٛاض    -7

١ نجنقاَرر هيرر٘ٚتررٛ ل ايب٦ٝرر١ املٓاغررب١  ا،َٚعٜٓٛٽررا ٜٽررا٤ ٚزعُرر٘ َازايبٓٻرر

١ ئكرررف١ زٚضٜررر١ ئرررني نا ررر١ أطٝررراف اتتُررر      ٜٻررراملٓترررسٜات اسبٛاض

 املدتًف١.

ْٳ   -8 ط ثكا ررر١ اسبرررٛاض يف ؿٵرررتفعٝرررٌ زٚض ايكڀررراع ايجايرررح يف 

 مل٬َػت٘ يها ١ ؾطا٥  اتتُ .   اٚشيو ْظطٶ هاتتُ 
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  :بَ صاحل احلىىدعبد اهللد. التعكًب األوه  

  :ٌٌد. ٌىف الغاودٍ  التعكًب الجا 

  َوالٓكًُ. مجاه  احلىاز:إداز 
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 ٍاملمخط التٍفًر : 

َررٔ سٝرررح   يٓظررراّ اٱقاَرر١ املُٝرررع٠ عطنررت ايٛضقررر١ ايط٥ٝػرر١   

ٚأٚنررشت إٔ  أٖسا رر٘، ٚؾررطٚ  َررٓ  ٖررصٙ اٱقاَرر١، ٚ ٝعاتٗررا.    

ظٜراز٠   :َرٔ ا٭ٖرساف َرٔ إقرساض ٖرصا ايٓظراّ، َٓٗرا        ايعسٜرسٳ  ٖٓاى

 ٞ ٚاغررررررتكڀا   ،ايٓؿررررررا  ا٫قتكررررررازٟ ٚتُٓٝرررررر١ ايٓرررررراتر احملًرررررر

ٚزعررِ قڀرراع  ،ٚدررص  ايهفرا٤ات ٚاملٛاٖرر  ايعاملٝر١   ،ا٫غرتجُاضات 

ٍ   ،ايػرررٝاس١ ٚاسبرررس َرررٔ خرررطٚز    ،ٚذبػرررني خرررربات ضٚاز ا٭عُرررا

يتذرراضٟ ط اٚأٖررِ َررٔ ٖررصا نًرر٘ ٖررٛ ايكهررا٤ عًرر٢ ايتػررتټ  ،ا٭َررٛاٍ

ٕ  ْظاَٝررر١ َػرررتسا١َ.   اسرتا ٝررر١ئڀطٜكررر١  َرررٔ نرررُٔ   ٚقرررس ٜهرررٛ

   ١ٗ يٓظاّ ايهفٌٝ.املٛدٻ ا٫ْتكازاتا٭ٖساف ايتذاٚ  َ  

أَا ايتعكٝبات  كس ْاقؿت َرا تهرُٓت٘ ايٛضقر١ ايط٥ٝػر١ سرٍٛ      

اي٥٬شر١ ايتٓفٝصٜر١   ْظاّ اٱقا١َ املُٝع٠، َ  ايٛنر  يف ا٫عتبراض إٔ   

ُٻ يف سرني  . تكرسض ئعرسٴ   آظاّ ملر ًي ٓت املرساخ٬ت سرٍٛ ايكهر١ٝ     تهر

 احملاٚض ايتاي١ٝ:

ٝٶرر ايبعررس: أئعرراز ْظرراّ اٱقاَرر١ املُٝررع٠ )أ٫ٚڄ  • : اايػٝاغررٞ، ثاْ

 ايبعررس: اا٫دتُرراعٞ، ضائعٶرر ايبعررس: اا٫قتكررازٟ، ثايجٶرر ايبعررس

 ايسٜة(.

 ف سًٗا. ْظاّ اٱقا١َ املُٝع٠ ٚاملؿانٌ املػتٗسٳ •

 ْظاّ اٱقا١َ املُٝع٠ ٚتػا٫٩ت َجاض٠. •

 ملعاٜا ٚايعٛا٥س ايت١ُٜٛٓ يٓظاّ اٱقا١َ املُٝع٠.ا •

ايتدٛ ات املطتبڀ١ ئتڀبٝرل ْظراّ اٱقاَر١ املُٝرع٠ يف ايٛاقر        •

 ايعًُٞ.

نيٝات تعظِٝ اٱ از٠ َٔ ْظاّ اٱقا١َ املُٝع٠ ٚدبراٚظ ئعرض    •

 غًبٝات٘.
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ٚقس تبآٜت ٚدٗات ايٓظرط سرٍٛ ْظراّ اٱقاَر١ املُٝرع٠ه سٝرح       

غرُٝا   ٢ٚ٫ املعاٜرا ٚايعٛا٥رس ايتُٜٓٛر١ يًٓظراّ،     أنست  ايبٝتٗرا عًر  

ٝٴَا ٜتعًل ئهْٛ٘ دا٤  ط خٝراضات َتعرسز٠ يًُػرتجُطٜٔ ا٭داْر      ٛ  ي

، ٚنذع٤ َٔ إق٬سات أْظُر١  2131إطاض ض١ٜ٩  يفيف ايػعٛز١ٜ 

ٚٳ  ل أغررؼ َٚعرراٜل تفهرر١ًٝٝ   تهررٔ َٛدررٛز٠     ڃررايعُررٌ ٚاٱقاَرر١ 

طظت ربٛ اتٗرا َرٔ   يف َكائرٌ ئعرض ٚدٗرات ايٓظرط اير  أئر       . اغرائكڄ 

يًُرٛاطٓني،  غٝڀط٠ ا٭داْ  ع٢ً ا٭عُراٍ ٚايٛ را٥جمل َٚرعا تِٗ    

َٚرررا ٜتعًرررل ئايترررأثل ايػرررً  عًررر٢ قرررِٝ اتتُررر  ايػرررعٛزٟ ْتٝذررر١  

 .  اٱقا١َ ي ل ايػعٛزٜنييًتػاٌٖ يف َٓ  

َٚررٔ أئررطظ ايتٛقررٝات ايرر  اْتٗررٞ إيٝٗررا املتشرراٚضٕٚ يف ًَتكرر٢ 

َررا  2131ع٠ يف نرر٤ٛ ض٩ٜرر١ اٱقاَرر١ املُٝرر أغررباض سررٍٛ قهرر١ٝ ْظرراّ

:ًٜٞ 

  البعااذ نظاااا ااقامااة املميااسة  أوالًأبعاااد :

: ا: البعاذ االقجاااد   ثال ًااالسايا،  ثانيًا

 : البعذ الذيني(.االبعذ االججامعي  رابعً 

  نظاااااا ااقامااااة املميااااسة وامل اااااكل

 املسجهذف حلها. 

 .نظاا ااقامة املميسة وثساؤالت م ارة 

  املسايا والعىائاذ الجنمىياة لنظااا ااقاماة

 املميسة.

 ت املرثبطة بجطبيق نظااا ااقاماة الجخىفا

 املميسة يف الىاقع العميل.

  آليااات ثعظاايم اافااادة مااإل نظاااا ااقامااة
 املميسة وثجاوز بعض سلبياثه.
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ٝٴ  -1 ٌٿإْؿررا٤ قاعررس٠ ئٝاْررات ي ٌٷ كررب  يهرر ملطاقبرر١  َكررِٝ غررذ

ٚايكاْْٛٝررر١  طبايفررراتِٗ ايتذاضٜررر١ س قٵرررغرررًٛن٘ ٚاغرررتجُاضات٘، ٚضٳ 

تكٝررِٝ دررساضتِٗ ٚأسكٝررتِٗ يف    ِٻٚ٭ْظُرر١ ايعُررٌ ٚ لٖررا، َٚررٔ ثٳرر   

 اٱقا١َ ٚايعٌُ ٚا٫غتجُاض يفرتات أطٍٛ.

عرررس ا٤ات َعٝٓررر١ ذبُرررٌ ايبٴاغرررتجٓعًررر٢ إٔ ٜؿرررتٌُ ايٓظررراّ  -2

ٚقررررسَا٤ املكررررُٝني زاخررررٌ  ،َٛايٝررررس املًُهرررر١ َررررِٓٗ:اٱْػرررراْٞ، 

عڀرا٥ِٗ  إٚأئٓا٤ ايػرعٛزٜات املتعٚدرات َرٔ أداْر ، َر        ،املًُه١

ٌټ  ئا٭ْظ١ُ ٚايكٛاْني ايػعٛز١ٜ. ا٭ٚي١ٜٛ  ا ٫ ؽب

ٜٴ -3 -َٗٓسغني -ٕ َٔ املٗٓٝني )أطبا٤ ٚػتج٢ٓ املتُٝعإٔ 

ايؿرررٗازات ايعًٝرررا ٚاملبرررسعني ٚاملررر٪ثطٜٔ ٚأقرررشا   ،خل(إ .عًُرررا٤..

ْظرراّ اٱقاَرر١ املُٝررع٠ َررٔ املكائررٌ  َكرراْ ، يفٚايررطا بني يف إْؿررا٤ 

 . ئؿطٚ  َٚعاٜل ضبسز٠..ٞاملاي

املطادعررر١ ايسٚضٜررر١ يًٓظررراّ ٚإسرررساخ ايتعرررس٬ٜت سػررر        -4

يًتكٝررررِٝ املطسًررررٞ   ٗررررِاملطادعرررر١، َرررر  خهررررٛع ٖررررصا املؿررررطٚع امل  

ٜكررررٌ عررررٔ عؿررررط غررررٓٛات، ئعررررس َررررطٚض َررررا ٫  ٚايتكٝررررِٝ ايٓٗررررا٥ٞ

ٚايتڀررررٜٛط ٚايتشررررسٜح  ررررا ٜتفررررل َٚكتهررررٝات املطسًرررر١ ايكازَرررر١    

 ٚساد١ اتتُ .

اربرراش ايتررسائل ا٫قتكرراز١ٜ اي٬ظَرر١ يهررُإ ْظرراّ ايعُررٌ   -5

ايررصٟ ٜهفررٌ أٚيٜٛرر١ سررل املررٛاطٓني يف ايفررطم ايٛ ٝفٝرر١ ٚتكًررٝل  

 ايبڀاي١.

زضاغرر١  هررط٠ إعڀررا٤  ٝررعات خاقرر١ يررطا   اٱقاَرر١       -6

 غتجُاض يف املسٕ ايك ل٠ ٚايكط٣.ٚايت١ُٝٓ ٚا٫
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 .ً :ُأضاوُ الكسدٍ   الىزقُ السًٓط 

عًرررر٢ ايررررط ِ َررررٔ إٔ اي٥٬شرررر١ ايتٓفٝصٜرررر١ يٓظرررراّ اٱقاَرررر١       

ايعسٜررس َررٔ   اغررتكطا٤،  جنْرر٘ َررٔ املُهررٔ   تكررسض ئعررسٴ  ااملُٝررع٠ ملرر 

 املعڀٝات سٛدا.

  ا٭ٖساف: •

ٕٻ  َرررٔ ا٭ٖرررساف َرررٔ إقرررساض    ٖٓررراى ايعسٜرررسٳ  َرررٔ ايٛانررر  أ

ٚتُٓٝررر١ ايٓررراتر  ،ظٜررراز٠ ايٓؿرررا  ا٫قتكرررازٟ :، َٓٗررراٖرررصا ايٓظررراّ

ٚدرررررررص  ايهفرررررررا٤ات   ،ٚاغرررررررتكڀا  ا٫غرررررررتجُاضات  ،احملًرررررررٞ

ٚذبػررررني خررررربات  ،ٚزعررررِ قڀرررراع ايػررررٝاس١ ،ٚاملٛاٖرررر  ايعاملٝرررر١

ٍ  ،ضٚاز ا٭عُرررراٍ ٚأٖررررِ َررررٔ ٖررررصا   ،ٚاسبررررس َررررٔ خررررطٚز ا٭َررررٛا

 اسرتا ٝرررر١ط ايتذرررراضٟ ئڀطٜكرررر١ نًرررر٘ ٖررررٛ ايكهررررا٤ عًرررر٢ ايتػررررتټ  

َرررٔ نرررُٔ ا٭ٖرررساف ايتذررراٚ    ٚقرررس ٜهرررٕٛ  ْظاَٝررر١ َػرررتسا١َ.

 ١ٗ يٓظاّ ايهفٌٝ.املٛدٻ ا٫ْتكازاتَ  

  ؾطٚطٗا: •

ٓٳتٴ ايبڀاقررر١  ْرررٛعني:  اٱقاَررر١ املُٝرررع٠ )ايررر  ٜبرررسٚ إٔ درررا  ُررر

ملررررٔ ٜڀًبٗررررا َررررٔ ا٭داْرررر  إشا ز رررر    ئًررررؼ(اشبهررررطا٤ ٚاٱقاَرررر١ 

ٟٳ إ ؼبُررررٌ دررررٛاظٶ اضغررررَٛٗا ٚنرررر   ٠٤املفعررررٍٛ ٚيسٜرررر١ َرررر٬   غرررراض

اقرررًٝٗا ئعرررس إ٫  ُٝرررا ٜتعًرررل ئطغرررّٛ ٖرررصٙ       تتهررر  تف  ) َايٝررر١  

ٝٽرررر انُررررا إٔ َررررٔ ؾررررطٚطٗا تكطٜررررطٶ ،اٱقاَرررر١( س خًررررٛ ٜ٪ن رررر اطب

 َررررٔ ٝٶرررراخاي ٚإٔ يسٜرررر٘ غررررذ٬ڄ  ،طايبٗررررا َررررٔ ا٭َررررطاه املعسٜرررر١  

 .غ١ٓ 50نُا إٔ اسبس ا٭ز٢ْ يًعُط ٖٛ  ايػٛائل،

 



15

 –1059     
80 

  املُٝعات: •

ٓٳتٳ  :أُٖٗررا ،َررٔ املُٝررعات    ٖررصٙ اٱقاَرر١ سباًَررٗا ايعسٜررسٳ   ُرر

 ،از غرررٜٓٛٽذرررسٻاَررر١ زا٥ُررر١ ئرررسٕٚ ؾرررطٚ   رررل ضبرررسز٠ املرررس٠ أٚ تٴإق

َ  عسّ اسبادر١ إىل   ،َٚعاٚي١ ايتذاض٠ ،ا٭عُاٍ ايتذاض١ٜ ٚاَت٬ى

و ايعكرراض )َاعررسا يف َهرر١ املهطَرر١   ئاٱنررا ١ إىل متًڊرر  ،نفٝررٌ

ٚمتتررس اٱقاَرر١ إىل ا٭غررط٠ ناًَرر١ َررٔ ايسضدرر١     ،ٚاملسٜٓرر١ املٓررٛض٠( 

تأؾرررلات ظٜرراض٠ ٭قاضئرر٘ َررٔ ايسضدررر١     كررسض٠ عًرر٢ َررٓ    املٚ ،ٚىلا٭

َٚرٔ املُٝرعات     .ٚاسبكرٍٛ عًر٢ تأؾرلات يًعُاير١ املٓعيٝر١      ،ايجا١ْٝ

 ،و ٚغررا٥ٌ ايٓكررٌ )اسبررا ٬ت ٚايؿرراسٓات َٚررا ؾررائٗٗا(ُٗرر١ متًڊررامل

ٌ     ئجنَهاْ٘نُا إٔ   ،ا٫ؾرتاى يف ئطْاَر غراْس يًتعڀرٌ عرٔ ايعُر

از٠ َررررٔ ٚا٫غررررتف ،ٚا٫ؾرررررتاى يف ْظرررراّ ايتأَٝٓررررات ا٫دتُاعٝرررر١ 

ٚايعُررٌ يف ايكڀرراع    ،ايتعًررِٝ ٚايكررش١ٝ  يف  اسبهَٛٝرر١  سَاتاشبرر

إىل  ٝرعات أخرط٣ أقرٌ     ئاٱنرا ١   اشبام ٚايتٓكٌ ئني ؾرطنات٘. 

 ،َكسضت٘ إٔ ٜكسض يٓفػر٘ تأؾرلات اشبرطٚز ٚايعرٛز٠     :َجٌ ،أ١ُٖٝ

ْٚكررا   ،ٚإٔ ٜػررتدسّ َػرراضات اشبًٝذررٝني يف املٓا ررص اسبسٚزٜرر١    

 إنا ١ٝ يف ْظاّ ازبٓػ١ٝ.

  اسك١:  ط٠ْظ •

يعررٌ َررٔ أٖررِ  كررطات ايٓظرراّ ٖررٛ إسررساخ َطنررع َتدكررل   

ٱقررساض ٚإزاض٠ ٖررصٙ اٱقاَرر١ خاقرر١ڄ يف سرراٍ نررٕٛ ٖررصا املطنررع    

ٝٽ اَػتكٌ إزاضٜٽ ٖرصا املطنرع عٓرس     تَػر٪ٚيٝا ٚيعٌ َٔ أٖرِ   . اَٚاي

ئس٤ عًُ٘ ٖٛ َكاض١ْ ايٓظاّ َ  ؾطٚ  عهٜٛتٓا يف َٓظ١ُ ايتذاض٠ 

 . ًل ئؿطٚ  ا٫غتجُاض ايتذاضٟ يٮداْر  ئايصات  ُٝا ٜتعٚ ،ايعامل١ٝ
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ٛټ ف ايهررجلٜٔ َررٔ تررأثل اْهررُآَا إىل املٓظُرر١ عًرر٢  ٚ كاضْرر١ ربرر

 ُررٔ  ررل املتٛقرر  إٔ ٜهررٕٛ دررصٙ اٱقاَرر١ تررأثل    هقڀاعٓررا اشبررام

َررٔ املٗررِ قٝرراّ املطنررع نُررا أْرر٘  ط عًرر٢ قڀاعٓررا اشبررام. صنځٜٴرر

 ،اَرر١دررصٙ اٱق ٠ئتكرسٜط سذررِ ايڀًبررات َررٔ نررٌ دٓػر١ٝ عًرر٢ سررس  

نُررا إٔ تررأثل ٖررصٙ    س ئاغررتُطاض َررٔ ذبكٝررل ا٭ٖررساف.    ٚايتأنڊرر

اٱقا١َ عًر٢ غرعٛز٠ ايٛ را٥جمل ٚعًر٢ ايبڀاير١ يف املًُهر١ ػبر  إٔ        

نُررا ٜتٛدر  ذبسٜررس َٛقرجمل أقررشا  ٖرصٙ اٱقاَرر١      سضؽ ئسقر١. ٜٴر 

سرراٍ نررِْٛٗ َػررتجُطٜٔ َررٔ ْظرراّ ايعنررا٠ َٚررٔ ْظرراّ نررطٜب١         

إٔ ايكڀاعرررات  اٝٽرررٜٚبرررسٚ  رررا ٜترررٛ ط َرررٔ َعًَٛرررات ساي   ايرررسخٌ. 

املفتٛس١ أَاّ ساًَٞ ٖصٙ اٱقاَات ٖٞ ايتذاض٠ ٚاشبسَات، ٚعًر٢  

ئرس    جنْر٘ ٫  ،يف قڀراع ايكرٓاع١   اط نجلٶايط ِ َٔ اغبفاه ايتػتټ

أُٖٝرر١ َٓرر  ساَررٌ ٖررصٙ  إٔ ٜهررٕٛ َررٔ ايكڀاعررات املػررتٗس ١. َرر    

ٚذبسٜس ْػب١ غعٛز٠ٺ َطتفعر١ٺ   ،ط ع٢ً أئٓا٤ دًست٘اٱقا١َ َٔ ايتػتټ

ايٛانر  نٝرجمل  هرٔ إٔ ترسعِ ٖرصٙ       . نُا أْ٘ َٔ  لي٘ اٝٽْػب

 اٱقا١َ قڀاع ايػٝاس١.  

َررٔ املٓاغرر  قٝرراّ املطنررع ئسضاغرر١ إي ررا٤ ْظرراّ    ٚقررس ٜهررٕٛ

ٝٽ ايؿرطنات ٚامل٪غػرات   يف  ٙأٚ عًر٢ ا٭قرٌ سكرط    ،اايهفٌٝ نً

ٌ ضغرّٛ  ؿره  نُرا أْر٘ يرٝؼ َرٔ املتٛقر  إٔ تٴ      ا٫قتكاز١ٜ امل٪١ًٖ. 

يا شات أ١ُٖٝ يًسخٌ اسبهَٛٞ َ  نٕٛ ايطغّٛ ٖصٙ اٱقا١َ َبا

ٜٚبرررسٚ إٔ  . اضٜررراٍ غرررٜٓٛٽ أيرررجمل 64ضٜررراٍ إىل  أيرررجمل 06تررررتاٚح ئرررني 

َٶ 50ربفٝض عُط ساٌَ ٖصٙ اٱقا١َ إىل   تؿذٝ  قبٌٝ َٔ ٖٛ اعا

َررط ايررصٟ ٜتڀًرر  ض رر  َػررت٣ٛ ايتشفٝررع  ٖٚررٛ ا٭ يڀًبٗررا، َتكررسَني

 ْظاّ ٖصٙ اٱقا١َ. اسبايٞ إىليٝٓتكٌ املتػرت 
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تكررررطؼبات َعررررايٞ ٚظٜررررط    ايتررررايٞ ْفٛدطا ٝررررو ا٭ٜٛنرررر  ٚ

 ا٫قتكاز ٚايتدڀٝز ئؿإٔ ْظاّ اٱقا١َ املُٝع٠:

 
 

  :بَ صاحل احلىىدعبد اهللد. التعكًب األوه  

َرررٔ املبرررازضات شات ايكُٝررر١   عرررسټٕ ٖرررصٙ املبرررازض٠ تٴ  رررجن ،ئساٜررر١ڄ

ٕٻ ها٫قتكرررراز١ٜ ايٓٛعٝرررر١ يًًُُهرررر١    يف ز ٚايتٛغټررررايتعررررسټ سٝررررح إ

١ُ ٚايهٛائز اي  تط   َٔ نفا٠٤ ايٓاتر احملًٞ اٱمجرايٞ،  ا٭ْظ

 ٣سرس إ عرسټ ٜٴ ،2131ٚتكٌ إىل تهاٌَ َٓؿٛز عبٛ ض٩ٜر١ املًُهر١   

ٖررررساف ايط٥ٝػرررر١ عبررررٛ ئٓررررا٤ اقتكررررازٟ َتهاَررررٌ  ايطنررررا٥ع ٚا٭

 .ا٭ضنإ

2131
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تررر٢ ايتؿرررطٜ  ازبسٜرررس اشبرررام  رررٓ  اٱقاَررر١ املُٝرررع٠  أٚقرررس 

يًُٓررٛ ا٫قتكررازٟ،   أسررس ايتؿررطٜعات ايساعُرر١ ٚئكرر٠ٛ نيًٛا ررسٜٔ 

ٝٽر  اٌ انتػائٶُجٿنُا ٜٴ ٚخرربات ٚظٜراز٠ يف ايتعرإٚ ا٫قتكرازٟ      اَاي

 ٗا يف ايعسٜس َٔ ايبًسإ.٥ٚايفة ئني املًُه١ ٚؾطنا

يف إٔ ٌ شيررو ، متجٻررإػبائٝرر١ڄ ٚقررس أنرراف ٖررصا ايتؿررطٜ  َعٜرر١ڄ  

ٌٿ    طق١ اسبكٍٛ ع٢ً اٱقا١َ املُٝع٠ غرتهٕٛ َڀطٚسر١ڄ    أَراّ نر

اٱقاَررر١ َرررٔ خررر٬ٍ تطئڀٗرررا ع٬قرررات ئاملًُهررر١ ازبٓػرررٝات ايررر  

ايسا١ُ٥ أٚ امل٪قت١، نُا غرتكّٛ ازبٗرات املدتكر١  رٓ  عرسز َرٔ       

 ٝرع٠ ي٬غرتفاز٠    ايهفا٤ات املُٝع٠ يف ايتدككات ايٓازض٠ إقاَر١ڄ 

  خبررسَات ٘ سباَرٌ اٱقاَرر١ املُٝرع٠ ايتُتټر   َرِٓٗ، ٜٚترٝ  ٖررصا ايتٛدټر   

ْتفررراع َٓررر٘ َرررٔ خررر٬ٍ   نررراَت٬ى ايعكررراض، ٚا٫  هّ يًُرررٛاطٔكرررسٻتٴ

 نا ١ إىل خسَات ايتعًِٝ ٚايكش١.إا٫غت٦ذاض، 

خ ٚظٜررررط ايتذرررراض٠ ٚا٫غررررتجُاض، َادررررس ئررررٔ     ذبررررسٻ ٚقررررس    

ظ َررررٔ عررررعٿعبررررس ا  ايككرررر ، عررررٔ إٔ ْظرررراّ اٱقاَرررر١ املُٝررررع٠ ٜٴ  

ٔ ايػرررررعٛز١ٜ َرررررٔ اغرررررتكڀا  املػرررررتجُطٜٔ  ُه رررررٜٚٴ ،ايتٓا ػررررر١ٝ

شاترررر٘ ٜعترررررب  ط، ٖٚررررصا يف سررررسَررررٔ ايتػررررتټ ٚؼبررررسټ ،ٚايهفررررا٤ات

َررررٔ اقتكرررراز ايظررررٌ،    يًررررٛطٔ،  ٗررررٛ ؼبررررسټ   اقتكرررراز١ٜڄ نررررا ١ڄإ

 ِٻثٳرر َررٔ ٜٚٛدررس تررٛاظٕ دبرراضٟ َجُررط عًرر٢ املررس٣ ايڀٜٛررٌ،       سٝررح 

ٚٳ     َطغررّٛ ملٓتذاتٗررا    َٛررا ٖرر  ل  ڃرر تٓررتظِ ايػٝاغرر١ ايتذاضٜرر١ يًررب٬ز 

 اؾررررررررطعٝٽ اٚتػررررررررٜٛكٗا تػررررررررٜٛكڄٶ  ،َررررررررٔ ايػررررررررً  ٚاشبررررررررسَات  

امل٪ؾرررررط ٜط ررررر  َرررررٔ نفرررررا٠٤ غررررر١َ٬    ٖٚرررررٛ َرررررا  ، اَٚٓهررررربڀڄ

 ا٫قتكازٟ يًب٬ز.
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ٝٴ ١ذبًًٝٝررٚٱيكررا٤ ْظررط٠  ًشكررٍٛ يفطه عًرر٢ ايطغررِ ايررصٟ غرر

أؾاض َكسض قشفٞ َرٔ خر٬ٍ قرشٝف١      كس، ٠ع٢ً اٱقا١َ املُٝع

َٔ املتٛقر  إٔ ٜهرٕٛ نًفر١ ضغرِ اٱقاَر١ املُٝرع٠        ٘أْ إىلعها  

٥رر١ ا  امل٪قترر١ٜهررٕٛ ضغررِ  يف سررنيضٜرراٍ،  أيررجمل ١ئجُااا٥ررايسا٥ُرر١ 

 .اٜٽٶضٜاٍ غٓٛ أيجمل

  ٗ ُٶر  عرسټ َكرساضٙ ٜٴ ا ٜهرٔ  ُر ٖرصا ايطغرِ َٚ  ،ا ملٛاظْر١ ايسٚيرر١ زع

قٓررٛات ايتررٛاظٕ املررايٞ ايررصٟ أمثررط َررٔ خرر٬ٍ ٖررصا ايتؿررطٜ   ٣سرس إٚ

ٚ ررلٙ َررٔ ايتؿررطٜعات اداز رر١ إىل ئًررٛئ َطسًرر١ َٛاظٜرر١ ٱٜررطازات       

 ايٓفز.ايسٚي١ َٔ 

ٟ أ ّ.يٝررر٘ إعًررر٢ َرررا أؾررراض   اٚتعكٝبٶررر يف ايٛضقررر١  غرررا١َ نرررطز

ِٿ، سٝايط٥ٝػ١ َطنرع    كطات ايٓظاّ ٖٚٛ إسرساخ  ح تڀطم إىل أٖ

يف سراٍ نرٕٛ ٖرصا     ١ڄَتدكل ٱقساض ٚإزاض٠ ٖرصٙ اٱقاَر١ خاقر   

ٝٽرر اإزاضٜٽرر املطنررع َػررتك٬ڄ إٔ َررٔ َػرر٪ٚيٝات ٖررصا املطنررع ٚ، اَٚاي

عٓس ئس٤ عًُر٘ ٖرٛ َكاضْر١ ايٓظراّ َر  ؾرطٚ  عهرٜٛتٓا يف َٓظُر١         

٫غررتجُاض ايتذرراضٟ  ايتذرراض٠ ايعاملٝرر١ ئايررصات  ُٝررا ٜتعًررل ئؿررطٚ  ا   

ٛټ   ،يٮداْرر   ف ايهرررجلٜٔ َررٔ تررأثل اْهرررُآَا إىل   ٚ كاضْرر١ ربرر

ا أْرر٘ َررٔ  ررل املتٛقرر  إٔ   املٓظُرر١ عًرر٢ قڀاعٓررا اشبررام، َ٪نررسٶ  

 ط ع٢ً قڀاعٓا اشبام.صنځٜهٕٛ دصٙ اٱقا١َ تأثل ٜٴ

َرٔ أٖرِ اشبڀرٛات اٱقر٬س١ٝ      عسټٖٓا ْط٣ إٔ ٖصٙ اشبڀ٠ٛ تٴ

ل إٜطازات سكٝك١ٝ يف تس ڊ اْػٝائ١ٝڄ ي٬قتكاز ايٛطة،  ٗٞ تهُٔ

َجرٌ   ٝٽرا، يًدعا١ْ ايعا١َ، ٚتط   َٔ نفا٠٤ ايؿطان١ ايسٚي١ٝ زاخً

ايعاَرٌ ايرط٥ٝؼ    سټعٳر شيو نُجٌ ا٫ٖتُراّ ئٓؿرا  ايتكرسٜط ايرصٟ ٜٴ    

 ايتذاضٟ. يًُٝعإ



15 

–1059  1051  
85 

  :ٌٌد. ٌىف الغاودٍالتعكًب الجا 

اخرررٌ ٕ ْظرراّ اٱقاَرر١ املُٝررع٠ ٖرررٛ "تررٛطني يًعٛا٥ررس املايٝرر١ ز      إ

 ٕ عررسزٳجنسػرر  ئٝاْررات ٦ٖٝرر١ اٱسكررا٤ ايػررعٛز١ٜه  رر    ٚ، املًُهرر١"

ٌ ُجٿررًَٝررٕٛ ْػرر١ُ، ٖٚررٛ َررا ٜٴ 1242ايػررهإ  ررل ايػررعٛزٜني ئًررا 

 نثررراض ترررٓعهؼ نُرررا . ايػرررهإ عرررسز إمجرررايٞ َرررٔ ٪ 37عبرررٛ 

 ئكڀاعرررات ا٫قتكرررازٟ ايٓؿرررا  ظٜررراز٠ يف اإػبائٶررر املُٝرررع٠ اٱقاَررر١

 قڀررراع ترررسعِ شاتررر٘ ايٛقرررت يف أْٗرررا نُرررا ٚايتذع٥ررر١، اشبرررسَات

اٱقاَر١ املُٝرع٠    تتٝ  نُا . نجل٠ عٌُ  طمٳ ؽبًل  ا ايػٝاس١

ٍٳ يًُػرررتجُطٜٔ ازبڂرررر  عًرررر٢ إقاَررر١ زا٥ُرررر١ أٚ َ٪قترررر١ يف   سز اسبكرررٛ

ٚايعُرررٌ يف ا٭عُررراٍ ايتذاضٜرر١، ٚا٫ؾررررتاى يف ئطْررراَر   ،املًُهرر١ 

ايتأَني نرس أخڀراض ايعُرٌ، ٚسطٜر١ ا٫ْتكراٍ ئرني َٓؿر ت ايعُرٌ،         

اشبسَررر١ ايكرررش١ٝ يف املػتؿرررفٝات اسبهَٛٝررر١،  ٚتًكرررٞ ايتعًرررِٝ ٚ

ٚإقررساض تأؾررلات اغررتكساّ ايعا٥ًرر١ ٚا٭قرراض ، ٚتأؾررلات ايعٜرراض٠   

ٝٴ ٖرٛ َرا   ٚ هٚايعُاي١ املٓعي١ٝ، ٚإي ا٤ ْظاّ ايهفٌٝ ظ اٱٜرطازات  ععٿغر

ذبرر٬ٜٛت  املايٝر١ يًًُُهرر١، ٚ ٓرر  تٗطٜرر  ا٭َررٛاٍ يًدرراضز خاقرر١ڄ 

ٝٽرر  ا٭داْرر  يًدرراضز، سٝررح ذبتررٌ املًُهرر١ املط    يف  اتبرر١ ايجاْٝرر١ عامل

سذررِ اسبررٛا٫ت املايٝرر١ ئعررس اي٫ٜٛررات ا٭َطٜهٝرر١ ناغررتجُاضات      

ٝٴ  ٔ املػررتجُطٜٔ َررٔ اسبكررٍٛ عًرر٢  ُه َتػرررت عًٝٗررا، ٚايٓظرراّ غرر

ٜرررساعٗا يف ايبٓرررٛى  إِٓٗ َرررٔ  ُه رررأَرررٛادِ ئڀطٜكررر١ ؾرررطع١ٝ، ٜٚٴ  

 ايػعٛز١ٜ، ٚاغتجُاضٖا زاخٌ ايٛطٔ.

عِ ترررٛطني ا٭َرررٛاٍ ْظررراّ اٱقاَررر١ املُٝرررع٠ "غرررٝس رررجنٕ  اأٜهٶررر

ػررِٗ يف تررٛطني ايعٛا٥ررس ئأمسررا٤ املػررتجُطٜٔ ايكررشٝش١، ٖٚررصا غٝٴ
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ذبًٜٛرٗا يًدراضز، ْٚأَرٌ إٔ تهرٕٛ     َرٔ   املاي١ٝ زاخٌ املًُه١ ئرس٫ڄ 

ٟٿ  َؿرره١ً أٚ خًررٌ قررس ٜظٗررط خرر٬ٍ    ٖٓرراى َطادعرر١ زٚضٜرر١ سبررٌ أ

١ ٫ تكررٌ عررٔ غرر١ٓ   ئررتڀبٝررل ايٓظرراّ، ٚإٔ تهررٕٛ ٖٓرراى  رررت٠ دبط   

َكرراع  قررس تظٗررط يف املػررتكبٌ ٚتعٝررل    يهؿررجمل أٟ َؿرره١ً أٚ  

  ٔ َٓرص غرٓٛات َهرت ٚايػرعٛز١ٜ       .ايٓظاّ، ٚت٪ثط يف اقتكراز ايرٛط

ز ملرررٓ  دٓػرررٝتٗا ٭قرررشا  ايهفرررا٤ات ايٓرررازض٠،    دڀ رررناْرررت تٴ

ٚايعكٍٛ املبتهط٠، ٚأعًٓت نيٝرات ٚئرطاَر َتعرسز٠ ملرٓ  ازبٓػر١ٝ،      

ٓٳ   ٚٳنررإٔ َررٔ ئٝٓٗررا ْظرراّ "ايٓكررا " ايرر  تٴُرر ٘ ل َ٪٬ٖترر ڃرر  يًٛا ررس 

ايعًُٝرر١ ٚخرباتررر٘ ايعًُٝررر١، ٚطبٝعررر١ املٗٓررر١ ايررر  ٜ٪زٜٗرررا ٚأُٖٝتٗرررا  

ٕ ايًًُُه١، ٚعسز ايػٓٛات اير  قهراٖا يف ايػرعٛز١ٜ، ٚإشا نر    

ٌ تٓفٝرصٖا ملعٜرس َرٔ    ي٘ أقاض  غعٛزٜٕٛ.. ئٝس إٔ ٖصٙ ايررباَر تأدٻر  

ّٳ  ايسضاغ١ ٚايبشرح.   ٔ ايػرعٛز١ٜ ْظراّ "اٱقاَر١ املُٝرع٠"،     عًٹر تٴ ٚايٝرٛ

ُٻرر ئأٖررساف ٚتڀًعررات اقتكرراز١ٜ تفررٛم َررا ناْررت   ٬ڄايررصٟ دررا٤ ضب

ٖصٙ ا٭ٖساف غعت ض١ٜ٩  كت نْصاى. غتشًُ٘ ئطاَر املانٞ يٛ طڂبٿ

ظ عرعٿ إىل ذبكٝكٗرا عًر٢ أضه ايٛاقر ، ٚيهرٔ ٚ رل َٓظرٛض ٜٴ       2131

املرٛاطٔ،   اغتفاز٠ ايسٚي١ َٔ ٖصا ايٓظراّ، ٜٚهرُٔ أٜهٶرا اغرتفاز٠ځ    

ٚايعُررٌ ازبرراز يف ايكڀرراع  ع املػررتجُط ا٭دررٓ  عًرر٢ ايعڀررا٤   شف ررٜٚٴ

 ا٫قتكازٟ ايصٟ اختاضٙ.

ٕٻ ايتأنٝسٳ أغتڀٝ ٴ  ْظاّ "اٱقاَر١ املُٝرع٠" قرطاض  تراظ،  ٻ     أ

تڀبٝكررر٘ يف ايٛقرررت املٓاغررر ه  ايتدڀرررٝز يررر٘ ئرباعررر١ ٚئٗرررس٤ٚ، ٚ ٻ

ٝٴ عًر٢ زعرِ خعاْر١     أٖسا ٘ املطد٠ٛ َٓر٘ه  ايٓظراّ قرازضٷ    ل مجٝ ٳشك ي

ضٜرراٍ غرٜٓٛٽا، نُرا أْر٘ غررٝسعِ     ًَٝراضات  7ايػرعٛز١ٜ ئرأنجط َرٔ    

ا٫غرررتجُاضات ا٭دٓبٝررر١ يف   ايػرررعٛز١ٜ نا ررر١ عررررب نرررذٿ   ا٭غرررٛامٳ
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عررٔ قسضترر٘ عًرر٢ تررٛ ل  ررطم   ؾررطاٜني ا٫قتكرراز ايررٛطة،  هرر٬ڄ 

ايعُررٌ املٓاغررب١ ٭ئٓررا٤ ايررٛطٔ َررٔ ازبٓػررني يف املؿرراضٜ  ايكرر ل٠     

 ٜٚٴهاف إىل ٖصا ٚشاى إٔ ايكرطاض ئهرٌ ئٓرٛزٙ َٚعاٜراٙ     ٚاملتٛغڀ١. 

ٜبعح ع٢ً ايڀُأ١ْٓٝ يس٣ املػتجُطٜٔ ا٭داْ ، ٚ ٓشِٗ ايفطقر١  

إشا  يًعُرررٌ ٚاٱقاَررر١ ٚايعرررٝـ ئػررر٬ّ زاخرررٌ ايػرررعٛز١ٜ، ٫ٚ أئررراياٴ   

ٕٻأنډرر ّٳ  ست أ ٖررِ ضدرراٍ  أغررعس ايٓرراؽ ئٓظرراّ "اٱقاَرر١ املُٝررع٠" ايٝررٛ

 ٌ ايُٝٓرررٝني  :ا٭عُررراٍ َرررٔ ازبٓػرررٝات ايعطئٝررر١ قبرررٌ ا٭داْررر ، َجررر

ٗرا يف  ٚاملكطٜني، ايصٜٔ عاؾرٛا سٝراتِٗ نًډ  ٚايػٛضٜني ٚايًبٓاْٝني 

ػررٛا ملؿرراضٜ  دٝررس٠، ٜٚتُٓررٕٛ اٱئكررا٤ عًرر٢ ٖررصٙ       ايػررعٛز١ٜ، ٚأغٻ

ٖرصٙ ا٭َٓٝر١ تتشكرل     املؿاضٜ  دِ ٚ٭ئٓا٥ِٗ ٚأسفازِٖ َٔ ئعرسِٖ.  

ٌټ ؾأْٶا عرٔ ازبٓػر١ٝ    ايّٝٛ َ  "اٱقا١َ املُٝع٠"، اي  أض٣ أْٗا ٫ تك

ِٖ َررٔ ايعررٝـ ُه ررِٓٗ ٚأغررطٳتٴايػررعٛز١ٜ، خاقرر١ إٔ ٖررصٙ اٱقاَرر١ 

اٯَررٔ يف ايػررعٛز١ٜ، ٚإقررساض تأؾررلات ظٜرراض٠ يٮقرراض ، ٚاَررت٬ى 

 ايعكررراضات ٚٚغرررا٥ٌ ايٓكرررٌ، ٚايعُرررٌ يف َٓؿررر ت ايكڀررراع اشبرررام   

ٝٽرررا،       ٚايتٓكرررٌ ئٝٓٗرررا، ٚسطٜررر١ اشبرررطٚز ٚايعرررٛز٠ َرررٔ ايػرررعٛز١ٜ شات

ٚاغتدساّ املُطات املدكك١ يًػعٛزٜني، َٚعاٚير١ ايتذراض٠.. َٚجرٌ    

َٴٖررصٙ  ُٹاملعاٜررا  ل طُٛسرراتِٗ، نُررا شك رر٦ٓرر١ يطدرراٍ ا٭عُرراٍ، ٚتٴڀ

َٴ ع٠ عًرر٢ تڀررٜٛط املؿرراضٜ ، ٚاسبررطم عًرر٢ تععٜررع ا٭ضئرراح  شف ررأْٗررا 

  ٝٗا.

ٕٻ ٫ٚ ْػتڀٝ ٴ ٖٓاى طبراٚف نرجل٠ َرٔ ايػرعٛزٜني      دباٌٖ أ

يٛدررٛز أداْرر  عًرر٢ َػررت٣ٛ ا٫غررتجُاض أٚ ايعُررٌ زاخررٌ ا٫قتكرراز    

 ،ٚقت قع  عًر٢ ا٭غرٛام ايساخًٝر١    ٭ْ٘ يف املانٞ َطٻ هايػعٛزٟ

ازبٓػررٝات عًرر٢ عررسز نرربل َررٔ ايكڀاعررات    كررس غررٝڀطت ئعررضٴ
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َٶاا٫قتكراز١ٜ، ٚنرر  حبرا٫ت تػرررت دبرراضٟ ٜكررع    إ ا٭َررط َررسعٛ

نؿررفٗا َررٔ ٚظاضتررٞ ايتذرراض٠ ٚايعُررٌ، نُررا إٔ تًررو اتُٛعررات   

ٝٶرر ااملدايفرر١ يكٛاعررس ايػررٛم ناْررت ترر٪زٟ زٚضٶ   يف َهرراٜك١ أٟ  اخف

ٍٳَٛاطٔ أٚ َػت إىل ايػرٛم َرٔ خر٬ٍ غرٝڀطتٗا      جُط ؼباٍٚ ايسخٛ

تهررطض  كررس أَررا عًرر٢ َػررت٣ٛ ايتٛ ٝررجمل  . عًرر٢ غًػرر١ً اٱَررسازات

غٝٓاضٜٛ غٝڀط٠ صبُٛع١ دٓػٝات عًر٢ ٚ را٥جمل قٝازٜر١ َٚتٛغرڀ١     

يف ايؿطنات ٚامل٪غػات،  هاْت ٖٓاى طبايفرات قرطؼب١ َرٔ    

ئٗررسف  هخرر٬ٍ ذبسٜررس دٓػررٝات َعٝٓرر١ عٓررس اٱعرر٬ٕ عررٔ ؾررٛا ط   

َٛاطة ازبٓػ١ٝ املػٝڀط٠، تًو املُاضغرات دعًرت قراْ      تٛ ٝجمل

ٚقاض١َ حملاضئ١ ٖصٙ اٯ ات ا٫قتكاز١ٜ  دصض١ٜڄ ايكطاض ٜتدص س٫ًٛڄ

ايٛطة َرٔ ايٛ را٥جمل ٚا٭َرٛاٍ عررب      اي  ناْت تػتٓعف ايطقٝسٳ

ايٓظررط ئٛاقعٝرر١ ضبررٛض أغاغررٞ يف     ٕٻإ . ايتشرر٬ٜٛت املايٝرر١ يًدرراضز  

ظٜرر١ ٚ ررت  ا٭غررٛام يًُػرررتجُطٜٔ    َعازبرر١ تًررو املؿرره٬ت ا٫ْتٗا   

يصا دا٤ ْظاّ اٱقا١َ املُٝرع٠   ها٭داْ  ٚدص  ايهفا٤ات ا٭دٓب١ٝ

ٚٳ     ل أغرؼ َٚعراٜل    ڃر نذع٤ َٔ إقر٬سات أْظُر١ ايعُرٌ ٚاٱقاَر١ 

ٚعًررر٢ ايرررط ِ َرررٔ أُٖٝتٗرررا  ،اتفهررر١ًٝٝ   تهرررٔ َٛدرررٛز٠ غرررائكڄ

َٚٓا عٗررررررا ا٫قتكرررررراز١ٜ إ٫ إٔ ايرررررربعض  ررررررل َررررررسضى ملٓا عٗررررررا 

أٚ إٔ ايبعض ٜؿعط ئايكًل َرٔ غرٝڀط٠ ا٭داْر  عًر٢      ،١ا٫قتكازٜ

ا٭عُاٍ ٚايٛ ا٥جمل َٚعا ١ املٛاطٓني، نٌ تًرو املدراٚف درا َرا     

 ٜربضٖا.

 هرررٔ دبررراٚظ نرررٌ تًرررو ا٭َرررٛض عرررٔ ططٜرررل َرررٓ  اٱقاَررر١  

 ٬ڄعًرررر٢ أغرررراؽ املٓفعرررر١ ا٫قتكرررراز١ٜ ٚغررررًٛى املػررررتجُط،  ُررررج      

طه  هررررٔ َررررٓ  املػررررتجُط ا٭دررررٓ  اٱقاَرررر١ ايسا٥ُرررر١ َرررر   رررر    
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 عًرررر٢ ٪ 21نررررطٜب١ أضئرررراح عًرررر٢ أعُايرررر٘  عررررسٍ ٫ ٜكررررٌ عررررٔ     

 أَرررا ئهفرررا٠٤، ايػرررعٛزٟ املػرررتجُط  ٝٗرررا ٜٛدرررس ايررر  ا٭ْؿرررڀ١

 رررررُٝهٔ  ٜٽااغرررررتجُاض ايهرررررعٝف١ أٚ ايٓانرررررذ١  رررررل ايكڀاعرررررات

ربفرررٝض نرررطا٥  ا٭ضئررراح ئاملكرررساض امل٥٬رررِ ئٗرررسف درررص  َعٜرررس     

َررررررررٔ ا٫غررررررررتجُاضات نتشفٝررررررررع اقتكررررررررازٟ، ٫ٚ غررررررررُٝا يف     

٭ٕ  هاشبفٝفرررر١ ٚاملتٛغررررڀ١ ايررر  تػررررتٗسف ايتكررررسٜط ايكرررٓاعات  

ٝٽررر ادرررا أثرررطٶ  ٕ املرررس ٛعات ٚأضقرررس٠ املكررراضف َرررٔ   ايف َٝرررع اإػبائ

ٟ   ،ايٓكررررس ا٭دررررٓ   نُررررا  هررررٔ   . ٚضباضئرررر١ ايتػرررررت ايتذرررراض

 ررررطه ضغررررّٛ غرررر١ٜٛٓ َتكرررراعس٠ عًرررر٢ ٚ ررررا٥جمل ا٭داْرررر  ايرررر   

تٓاغرررر  املررررٛاطٓني  كررررساض ْػررررب١ ٦َٜٛرررر١ َررررٔ ايررررسخٌ ايػررررٟٓٛ     

طه ضغررررّٛ ثائترررر١ عًرررر٢ املٗررررٔ ا٭ٚيٝرررر١ ايرررر  ٫      يٮدررررٓ ، ٚ رررر 

ٜػرررتڀٝ  املرررٛاطٔ ايعُرررٌ  ٝٗررراه نُرررا يف صبررراٍ ايبٓرررا٤ ٚايٓظا ررر١  

ٚسبُاٜررررر١ ا٫قتكررررراز َٚٓررررر  أٟ  . ٚ لٖرررررا َرررررٔ املٗرررررٔ ايبػرررررٝڀ١

غرررًٛى اْتٗررراظٟ َرررٔ املػرررتجُطٜٔ ا٭داْررر  نررراي ـ ٚايترررسيٝؼ       

ٚا٫ستهررررراض ٚاٱخررررر٬ٍ ئاملٓا ػررررر١ ٚطبايفررررر١ قٛاعرررررس ايعرررررطف      

سّ ا٫غرررررتذائ١ يًػٝاغرررررات ا٫قتكررررراز١ٜه أقررررررتح   ايتذررررراضٟ ٚعررررر 

َعًَٛررررررات  اثررررررٌ   ؼ َطنررررررعٳ٪غٿررررررٚظاض٠ ايتذرررررراض٠ إٔ تٴعًرررررر٢ 

ٚٳ  ل أغرررررؼ دباضٜررررر١  ڃررررريؿرررررطنات املعًَٛرررررات ا٥٫تُاْٝررررر١ ٜعُرررررٌ 

يطقررررس طبايفررررات املػررررتجُطٜٔ ايتذاضٜرررر١ ٚايكاْْٛٝرررر١ ٚايهررررطا٥    

 ٌ ٌٷ     ،ٚأْظُرررر١ ايعُرررر ملعط رررر١   حبٝررررح ٜكررررب  يهررررٌ تررررادط غررررذ

يف تكٝرررِٝ دساضتررر٘   اّ ٫سكڄرررػرررتدسٳثرررِ ٜٴ، غرررًٛن٘ يف ا٫قتكررراز 

ا٫غررررتجُاض١ٜ ٚأسكٝترررر٘ يف اٱقاَرررر١ ٚايعُررررٌ ٚا٫غررررتجُاض يفرررررتات    

 أطٍٛ.
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 ًُاملداخالت حىه الكي:  

 أئعاز ْظاّ اٱقا١َ املُٝع٠: 

 دررا٤ت 5101ض٩ٜرر١ املًُهرر١ إىل إٔ  ز. غررًُٝإ ايڀفٝررٌ أؾرراض

ٌ   ذرأ٠ڄ  ٔ  ايعسٜرسٳ  طٝاتٗررا يف ذبُر  اتٚايررت ل ا٭غاغر١ٝ  ا٭ٖررساف َر

 ،.ٚ لٖرا.  ا٫دتُاعٝر١  ٚايتُٓٝر١  ٚا٫قتكراز  ايػٝاغر١  يف ازبٖٛط١ٜ

 هررٝجملٳٚيتٴ ،يتٓكررٌ ايسٚيرر١ َررٔ َطسًرر١ ايطعٜٛرر١ إىل َطسًرر١ اٱْتادٝرر١

ئعازٖا املايٝر١ ٚايب٦ٝر١   أايطنا٥ع ا٭غاغ١ٝ يًت١ُٝٓ املػتسا١َ جبُٝ  

ا٭غاغر١ٝ ئرسأت ئرأٍٚ ئطْراَر      ١. ٚئرطاَر ايط٩ٜر١ ايج٬ثر   ٚاسبهراض١ٜ. 

ٛټعكرررسٖا أٚ  يرررٝعة 5151ٍ ايرررٛطة ٚأقرررعبٗا ٖٚرررٛ ئطْررراَر ايتشررر

 ٚاتتُر   ا٫قتكاز يٓٗه١ عٓٗا سٝازٳ ٫ اي  املػًُات َٔ ايهجلٳ

 عًررر٢ ايكهرررا٤ إىل ايعُايررر١ أٚنررراع تكرررشٝ  َرررٔ ائرررس٤ٶ ،ايػرررعٛزٟ

ْظراّ  ٕ اٚنر ط َٚعازبر١ ايبڀاير١...   أؾهاٍ ايفػاز ٚ راٖط٠ ايتػرتټ  

١ٝ يًدررطٚز َررٔ زا٥ررط٠   اتٝذغرررتاشبٝرراضات اٱ اٱقاَرر١ املُٝررع٠ أسررسٳ  

َٸ      إٔ ٜهرٕٛ   ٬ڄ ٛن١ٜٛ ايعُاي١ ا٭دٓبٝر١ ٚاٱقاَر١ ٚادرسض املرايٞ َر٪

ٚاملٓكرررص ملرررا نيرررت إيٝررر٘ أٚنررراع غرررٛم ايعُرررٌ    ٖرررصا ايٓظررراّ املدرررطزٳ

 .ٚايتؿٖٛات اي  سبكت ئا٫قتكاز ايػعٛزٟ ئػب  تًو ايفٛن٢

 ،ْظررررراّ اٱقاَررررر١ املُٝرررررع٠ يررررر٘ أئعررررراز َتعرررررسز٠ )غٝاغررررر١ٝ   ٚ

يف ايٓكررا    هررٔ تٛنررٝشٗا   ٚأَٓٝرر١(   ،ادتُاعٝرر١ ٚ ،ٚاقتكرراز١ٜ

 ايتاي١ٝ:  

 :ايػٝاغٞ ايبعس-أ٫ٚڄ

ػبرر  إٔ ْررسضى إٔ تعاَررٌ املًُهرر١ ايعطئٝرر١ ايػررعٛز١ٜ يطعاٜررا  

ِ ا٫غرتفاز٠  عظ ر َٔ شيو غٛف ٜٴ اايسٍٚ ا٭خط٣  بسأ املجٌ أٚ قطٜبٶ
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يف  أٚغر  سكرٛم ٚ رطم    عًر٢ َٔ سكٍٛ املرٛاطٔ ايػرعٛزٟ ْفػر٘    

اق١ ايرسٍٚ املتكسَر١، نُرا إٔ ؾرعٛض ا٭داْر       ايسٍٚ ا٭خط٣ ٚخب

املكررُٝني عًرر٢ أضه املًُهرر١ حبكررٛدِ عًرر٢  ٝررعات تفهررر١ًٝٝ        

ظ ضٚح عررعٿٚخباقرر١ ايررصٜٔ ٖررِ َررٔ زٍٚ ايعررا  اٱغرر٬َٞ غررٛف ٜٴ      

 ،خرر٠ٛ اٱغررر١َٝ٬ ايرر٤٫ٛ ٚا٫ْتُررا٤ ٚا٫سرررتاّ ٚايؿررعٛض حبكررٛم ا٭     

غررٗٛي١ه ئررٌ  ط ٚػٵررغرر١ ئهررٌ ٜٴ ٚئايررصات ا٫ْتفرراع َررٔ املؿرراعط املكسٻ  

ا يًسٚيرر١ عًرر٢ دررص  أئٓررا٤ دٓػررِٗ يًعُررٌ أٚ ايعٜرراض٠ غررٝذعًِٗ عْٛٶرر

ٝٴ  ،يًعُرررط٠ ٚاسبرررر ايط٩ٜررر١ ئعٜررراز٠ عرررسز   ل أٖرررسافٳشك ٖٚرررٛ َرررا غررر

 ّ.5101 ئٓٗا١ٜ اًَْٝٛٶ 01املعتُطٜٔ إىل 

ٝٶ   :ا٫قتكازٟ ايبعس-اثاْ

ؽ أإْهاض إٔ ايبعس ا٫قتكازٟ قرس ٜهرٕٛ عًر٢ ض    ٫ٔ  ه

يهٓ٘ ٜتكجمل ئأْ٘ غرٝجمل   ،ظاّ اٱقا١َ املُٝع٠ا٭ٚيٜٛات يف إقطاض ْ

ئؿررررهٌ عررررايٞ ايسقرررر١ يف   اّ اقتكررررازٜٽػررررتدسٳشٚ سررررسٜٔ إشا   ٜٴ

 ٜٽررازاضإٚايررصٟ ػبرر  إٔ تسعُرر٘ ئ٦ٝرر١ تؿررطٜع١ٝ َتهاًَرر١   ،ايتڀبٝررل

ٝٽ ٝٽ اَٚاي ٝٽأٚ اٚقاْْٛ َها١ْٝ إٔ ٜكب  ٖرصا  يتبسٜس املداٚف َٔ إ آَ

ٌٻ تڀٞ  ٝ٘ املػتجُط أٚ امل اايٓظاّ دػطٶ ايعكبرات   كِٝ ا٭دٓ  ن

 هَررٔ ُٖٝٓترر٘ عًرر٢ َفاقررٌ َُٗرر١ يف ا٫قتكرراز   ايرر  ناْررت ذبررسټ 

ٚقڀاع اشبسَات ٚخباقر١   ،ٚدباض٠ ايتذع١٥ ٚازب١ًُ ،نايكٓاع١

 يف ايػٝاس١ ٚايڀ  ٚ لٖا.

٫ٚ أسس ٜٓهط أ١ُٖٝ إٔ ٜتشرطض ا٭درٓ  َرٔ ْظراّ ايهفٝرٌ      

ايعُررٌ  غررٛميف يف سكررٍٛ  ٛنرر١ٜٛ   إ غررببٶا)ايعكررِٝ( ايررصٟ نرر  

ِ   يف أعُاير٘ ٚتهردټ  يٮدرٓ  يًتٛغټر   ١ًڄظٕ َاٚن ،يػٓٛات طٛاٍ

ئايتػرررت عًرر٢ ايعُايرر١    فطڇَررا عٴرر أَٛايرر٘ زٕٚ ٚدرر٘ سررل َررٔ خرر٬ٍ    

ُٻُا٭دٓب١ٝ ٚايتهت٬ت ايع  ١.اي١ٝ يف قڀاعات اقتكاز١ٜ َٗ
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ُٸرر١ ا٫قتكرراز١ٜ َررٔ ْظرراّ اٱقاَرر١ املُٝررع٠ تهُررٔ يف       إ ٕ املٗ

ٌ قٝا ١ ض١ٜ٩ دسٜس٠ يًُػتجُط  نرٌ   ٚايعاٌَ ٚاملكِٝ ا٭دٓ  زبعر

َررٔ  ي٬قتكرراز ايػررعٛزٟ ئررس٫ڄ اَفٝررسٶ اقرراسبڄ اعٓكررطٶ ٚاسررس َررِٓٗ

ٖٚرررصا ؼبترراز إىل ضغرررِ خاضطررر١ عُرررٌ   ،شبلاتررر٘ انْٛرر٘ َػرررتٓع ڄ 

ٚانش١ َٚك١ٓٓ تسخٌ  ٝٗا ٚغا٥ٌ ايتك١ٝٓ اسبسٜج١ ٚاملتڀٛض٠ يتذعٌ 

ٛ يف حبٝرح ٜػرتڀٝ  إزاض٠ أَٛاير٘ ٚأعُاير٘ ٖٚر      هاَٝػرطٶ  عًُ٘ غ٬ٗڄ

ُټ َٶ َ٘ا عًًٝ٘ مجٝ  تهايٝجمل ٚطٓ٘ ا٭ّ َ  ذب .. ٚئٗصا ٜهرٕٛ  اْظا

 أُٖٗا: ،ل يٮدٓ  عس٠ َعاٜاايٓظاّ قس سكډ

 ٕع٢ً دباضت٘ ٚأعُاي٘ ا٫ط٦ُٓا.  

  ٖٚررٛ َررا  ،قسضترر٘ عًرر٢ ا٫ْتكرراٍ حبطٜرر١ ناًَرر١ زٕٚ قٝررٛز

 ررطاز ٚايػررً  دررطا٤ات اْتكرراٍ ا٭َررٛاٍ ٚا٭إٜتڀًرر  نررطٚض٠ تػررٌٗٝ 

َرٔ طط رر٘.. ٚئررصيو ٜهررٕٛ ْظرراّ   تررأتٞسَات ايرر  ٚايبهرا٥  ٚاشبرر 

ؾرردام َررٔ خرراضز املًُهرر١ شبسَرر١  جمل ٬َٜررني ا٭اٱقاَرر١ قررس ٚ ډرر 

 ٘  َررا ػبعررٌ املًُهرر١ َػررتكب٬ڄ ٖٚررٛ  ،ا٫قتكرراز ايػررعٛزٟ ئأنًُرر

ٍ  ع٢ً ق١ُ ايسٍٚ ا٭نجط غٗٛي١ڄ ٖٚرٛ َرا غرٝععظ     هيف تٝػل ا٭عُرا

ٖٚرصا   ١. عٛزٜضانرٞ ايػر  َٔ داشئ١ٝ ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ زاخٌ ا٭

 ٜٽا٫ ٜعة سهُٓا ايكاط  ٚايٓٗا٥ٞ ئػ١َ٬ تڀبٝل ايٓظراّ اقتكراز  

٫ ئعس َطٚض  رت٠ دبطئ١ ٚاختباض يكٝاؽ ا٭ثط ا٫قتكازٟ َرٔ ٖرصا   إ

 ايتڀبٝل.

يررٝؼ يررسٜٓا َعًَٛررات ضمسٝرر١ عررٔ ايطغررّٛ  ،َررٔ ْاسٝرر١ أخررط٣

أضقررراّ أٚ ، نُرررا   ْڀًررر  عًررر٢  يٝررر١ تڀبٝكٗرررا نٌ ٚشكٻرررايررر  غتٴ

َٴ ٓرررر١ خبكررررٛم أعررررساز املكررررُٝني ايررررصٜٔ  هررررٔ إٔ   عًځزضاغررررات 

َررٔ ٖررصا ايٓظرراّ سرراٍ تڀبٝكرر٘.. ٚعًرر٢ ٖررصا ا٭غرراؽ ٫     اٜػررتفٝسٚ
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   س٣ تأثل تڀبٝل ايٓظاّ ع٢ً ا٭ْؿڀ١ ٚايكڀاعات  هٔ ايتٛقڊ

٫ٚ عًررررر٢ ايٓررررراتر احملًرررررٞ َٚعاز٫تررررر٘   ،تٛظٜعاتٗررررراٚا٫قتكررررراز١ٜ 

ضدٝررررر١ ٚنرررررصا ايتشررررر٬ٜٛت اشبا  ،ا٫غرررررت٬ٗن١ٝ ٚا٫غرررررتجُاض١ٜ 

  خل.إ .ايٛاضزات..ٚايكازضات أٚ 

 ا٭ْظُررر١ئكرررسض٠ ٖرررصا ايٓظررراّ إىل داْررر     َٕٛتفرررا٥ً ايهٓٓررر

 ٚأْٗرا  ،5101ّئتشكٝرل ض٩ٜر١ املًُهر١     طٶاطت َر٪خ ق ا٭خط٣ اي  أڂ

ٝٴ  ،٫قتكازْا ٚطبٝع١ أعُايٓا ادسٜسٶ اؾ٦ٝٶ هٝجملغتٴ ظ ايٓظراّ  ععٿٚغر

 ٠.غعاض ٚازبٛزَٔ زضد١ املٓا ػ١ ٚا٭

ٔ     اْعهاغات٘أَا   رايٛاق    ،عًر٢ ايػرعٛز٠ ٚايتٛ ٝرجمل يًُرٛاط

َرٔ أضئعرني    ٭نجرط طت ق ر أڂَٔ غٝاغ١ ايػرعٛز٠ اير     ػتفس  ْأْٓا 

ئررٌ أقرربشت  املررٛاطٔه٫ ايرتادرر  يف عُررٌ إغرر١ٓ ٚسترر٢ َٜٛٓررا ٖررصا 

ا يًُررٛاطٔ ٫ تهررٝجمل يرر٘ ٫ٚ ي٬قتكرراز احملًررٞ ؾرر٦ٝٶ   ادررسضٶَٴ اؾررعاضٶ

 .اَفٝسٶٶ

ايعٌُ ٜٚهػط     طمٳٛغٿٝٴٕ ْظاّ اٱقا١َ املُٝع٠ غ جنٚدصا 

غرراز اعتكرراز يررس٣  يررصٜٔازبُررٛز يف ْفررٛؽ املررٛاطٓني َررٔ ايؿرربا  ا

ٌٻ  ُٻجل َرِٓٗ ئرإٔ ايسٚير١ غرتتش    ن ٚقرس    .تبعرات اسبٝرا٠   ٌ عرِٓٗ نر

خرررل٠ نٝرررجمل اغرررتڀاعت ايفتٝرررات ايػرررعٛزٜات  ضأٜٓرررا يف اٯْٚررر١ ا٭

ٔٻ ٚٚدررسٕ  ،يًتهررشٝات اأنجررط اغررتعسازٶ اقتشرراّ غررٛم ايعُررٌ ٭ْٗرر

َررٔ ؾرربائٓا ئصضٜعرر١ قًرر١  نررجلٷ يٮغررجمل٢ عٓٗررا نرربل٠ ربًډرر ا طقٶرر

 خل.إ .ايعٌُ..ايطٚات  أٚ ن ز 

 :ا٫دتُاعٞ ايبعس-اثايجٶ

امل٬ٜررني َررٔ ا٭داْرر  َٚررٔ دٓػررٝات طبتًفرر١ عطئٝرر١ ٚنغرر١ٜٛٝ 

     ِ  ،ٚ لٖرررِ ٜعٝؿرررٕٛ َرررٔ غرررٓٛات طًٜٛررر١ ٖرررِ ٚأغرررطِٖ ٚأقررراضئٗ
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َٶررردبررراٚظت غرررٓٛات ئكرررا٤ ئعهرررِٗ ا٭ضئعرررني    ات ٖرررصٙ ايفررررت ٚ . اعا

ُٶ  اادتُاعٝٽر  اًت َ  َطٚض ايعَٔ ْػركڄ ؾهډ در٪٤٫ ا٭داْر     آَػرذ

ٚأقبشت تؿعط ئهجل َٔ ايٛ ا٤ ٚاٱخا٤،  ،َ  اتتُ  ايػعٛزٟ

ٔ يهرجل َرِٓٗ  ډر    نربل٠ڄ  ٕ قطاض ضغّٛ املكائٌ املايٞ قس١َڄاٚن

َط ايصٟ   ٜفت ع٢ً طبڀڀرٞ  ٖٚٛ ا٭ ،  ؼبتٌُ ز   تهايٝفٗا

 َرٔ سٝرح   ،غًُإَل ضبُس ئٔ ٞ ايعٗس ا٭ايط١ٜ٩ ٚع٢ً ضأغِٗ ٚي

 ت  ن ام دسٜرس٠ ٚئرسا٥ٌ ٚخٝراضات أٚغر  يًبكرا٤ ٚ اضغر١ سٝراتِٗ        

نُا ٖٛ ٚانر  َرٔ    ،َٔ ايػائل اا٫دتُاع١ٝ ئؿهٌ أنجط متٝعٶ

ٍٳ  ،َٛاز ايٓظاّ عًر٢ اٱقاَر١    ٚايصٟ دعٌ َٔ ئني اشبٝاضات اسبكرٛ

تُاعٝرر١ َٚررا  ٝٗررا َررٔ تعُٝررل  اضغرر١ ازبٛاْرر  ا٫د ،َررس٣ اسبٝررا٠

ٚٳ ئرٌ سرل    اغتشٝا٤هدٌ ٫ٚ ئهٌ ضاس١ ٚاط٦ُٓإ.. ٚئسٕٚ خٛف ٫ٚ 

 ايٓظاّ.َؿطٚع ي٘ ٜهفً٘ 

 ايسٜة: ايبعس-اضائعٶ

٫  هٔ إٔ تفرٛت عًر٢ قراْ  ايط٩ٜر١ نرصيو أُٖٝر١ ايبعرس        

خاقر١ إشا   ا٭خرط٣، ايسٜة يف ذبكٝرل أٖرسا ٗا إىل داْر  ا٭ئعراز     

     ٞ  ايٝٗرا غرٜٓٛٽ  إٜفرس  إش  ،ناْت املًُهر١ ٖرٞ قًر  ايعرا  اٱغر٬َ

ضه يًعٜرراض٠ ٚايعُررط٠  ا٭ أقرركاعامل٬ٜررني َررٔ املػررًُني َررٔ مجٝرر     

 ٚاسبر.

عس ايسٜة يٓظاّ اٱقا١َ املُٝع٠ يف ايٓكرا   ٚتهُٔ أ١ُٖٝ ايبٴ

 ايتاي١ٝ:

      ئٓٗاٜرر١  اًَْٝٛٶرر 01ذبكٝررل ٖررسف ظٜرراز٠ أعررساز املعتُررطٜٔ إىل 

5101. 
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        ا٭داْر    تٝػل سطٜر١ ا٫ْتكراٍ يًعٜراض٠ ٚايعُرط٠ ٚاسبرر زبُٝر

 اٱقا١َ.َٔ املػًُني اسباقًني ع٢ً 

 ا٭داْررر  اسباقرررًني عًررر٢ اٱقاَررر١ َرررٔ املؿررراضن١     متهڊررر ٔ

ٚقرراف َٚتائعتٗررا ا٭ ٚتأغررٝؼ ،ٚاٱغررٗاّ يف ا٭عُرراٍ اشبلٜرر١ 

 .ئأْفػِٗ ساٍ تٛادسِٖ

َرٔ أعُراٍ    إ ؼبًِ ئ٘ ايهجل َِٓٗ يٝهعٛا ؾ٦ٝٶٶاٖٚٛ َا ن

َرر١ ايهررٝٛف َررٔ أئٓررا٤  ٚقرراف ٚادبررات شبسنايٛقرراٜا ٚا٭ هاشبررل

ا ٕ قرعبٶ اٖٚٛ َا نر  ،دٓػِٗ إىل َه١ املهط١َ أٚ املس١ٜٓ املٓٛض٠

   .عًِٝٗ ذبكٝك٘ يف ايػائل

 :اشب٬ق١ •

يًًُُهررر١  ْٛعٝررر١ڄ ٌ ْكًررر١ڄؿررره ٕ ْظررراّ اٱقاَررر١ املُٝرررع٠ غٝٴإ

ْظ١ُ ا٭خرط٣ اير  درا٤ت َٚرا ظاٍ     هاف إىل ا٭ايعطئ١ٝ ايػعٛز١ٜ ٜٴ

ْٓا حباد١ إىل ٚقت إٚ ٱقطاضٖا، ئعهٗا يف طٛض ايسضاغ١ ٚا٫ختباض

 .ٍٚ ايط١ٜ٩أيف  ا ُا ظيٓ ،٫ختباضٙ ٚا٫ط٬ع ع٢ً ْتا٥ذ٘ ٚنثاضٙ

 ف سًٗاْظاّ اٱقا١َ املُٝع٠ ٚاملؿانٌ املػتٗسٳ:  

يفِٗ ٚتكِٝٝ اٱقا١َ  جنْ٘  ،ز. سػني ازبشسيَٞٔ ٚد١ٗ ْظط 

ٖرٞ املؿره١ً/ صبُٛعر١ املؿرانٌ اير        املُٝع٠، ػب  إٔ ْعًِ َا

 ٚ هٔ تٛنٝ  شيو يف ايٓكا  ايتاي١ٝ: . ٓظاّ سًٗاٜطٜس اي

اٱع٬ٕ عٔ ايٓظراّ ٚتربٜطاتر٘، نرصيو    : ايٛان  َٔ أ٫ٚڄ •

ايتػرررررت  ٕٻأ ..ط ايتذرررراضَٟتائعررر١ تهجٝررررجمل اٱع٬ْرررات عررررٔ ايتػرررتټ   

سؿس َا  هرٔ سؿرسٙ     ٻ ِٻَٔ ثٳ، ٚايتذاضٟ ٖٛ ايسا   ا٭غاغٞ

ًرر٢ ايتػرررت،  ٕ ادررسف ايكهررا٤ ع آٖررا، ٚإشا نرر  َررٔ َعاٜررا أخررط٣ 
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َٳرر ٝذرر  إٔ ْفٗررِ نٝررجمل ٜتؿررهٌ ايتػررتټ     فررٞ   إيٝرر٘.. ًٜذررأٔ ط ٚ

ط َٔ ايعُاي١ ايٛا س٠ اي  أَهرت يف املًُهر١   اي اي  ٜهٕٛ ايتػتټ

ٛٿ ٚاغتڀاعت غٓٛات 01أنجط َٔ  ٕ ع٬قات َ  َرٛاطٓني  إٔ ته

ٓررت َررٔ َعط رر١  ، ٚمتهډا٫غتهررعافٚ املػرره١ٓطم غررعٛزٜني ئڀڂرر 

ئهرررٌ غ٬غرررٌ  ْرررت ع٬قررر١ڄٛٻٚن ،قڀررراع أعُادرررا ئؿرررهٌ دٝرررس 

ٚظضعرررررت َرررررٛايني يػرررررٗٛي١ متهرررررني   ،اٱَرررررساز يف شات ايكڀررررراع

  ضأؽ َراٍ  ُٵر ايعؿرط ترتُهٔ َرٔ دٳ   ػرٓٛات  ايخر٬ٍ  ٚ   ا٫ستهاض

ٚخًرل نٝرإ دبراضٟ    ، ٍٚٓٗا َٔ ا٫غتك٬ٍ عرٔ ايهفٝرٌ ا٭  ُه ٜٴ

ٟ ط ٚإقٓاع ايهفٌٝ ازبسٜرس  ئٓظاّ ايتػتټ ٚ   ا،ٜهرٕٛ عاطفٝٽر   ايرص

إْػرا١ْٝ   ّ خسَر١ڄ كرسٿ أْر٘ ٜٴ  ايٝهرٕٛ ٖرٛ املتػررت ) اْٽر     ئعٓاٜر١ ٙ ٩اْتكا

ِټ  ِٻَٚرررٔ ثٳرر  ،بررٌ نفًٝرر٘(  ملػررهني َهررڀٗس َرررٔ قٹ   اغرررتكڀا   ٜررت

ٚٳ  ال ؾطٚط٘ ٚتٛدٝٗات٘..  ٝهٕٛ ايهٝإ سهطٶ ڃا٭قاض  يٝعًُٛا 

 ا  ؾر٦ٝٶ َرساز ٜٚتٛغٻر  ظ غ٬غرٌ اٱ ٜعرعٿ  ِٻ.. َٚرٔ ثٳر  ٠دٓػ١ٝ ٚاسرس ع٢ً 

ٌٿٚعًٝرر٘ ٚ ها ؿرر٦ٝٶ ط ئبػرراط١ ٜررتِ إْٗررا٤ إقاَرر١ مجٝرر  َررٔ   ايتػررتټ سبرر

  دبسٜررس ٓٵررَٳ ِٻَررٔ ثٳر ٚ.. ايػررعٛز١ٜ يف غرٓٛات  01أَهر٢ أنجررط َررٔ  

 .غٓٛات 5اٱقا١َ ٭نجط َٔ 

ٝٶررر • دًررر  ا٫غرررتجُاض ا٭درررٓ ،  ٦ٝٗررر١     ا ؽبرررلټ:  ُٝررراثاْ

ّ ا٫عتكراز إٔ ا ٚ ،ا٫غتجُاض َع١ٝٓ ئرصيو  ٘   يٓظرا ٟټ يرٝؼ ير  رل   أثرط  أ

طا١َ ئعررض ؾررطٚ  ا٫غررتجُاض  ٚض ررِ قرر ،أْرر٘ ٜػررٌٗ دبرراٚظ اد٦ٝرر١ 

 .ايتشاٌٜ عًٝٗا ٫ أْ٘  ٻإ ا٭دٓ 

ٓٗٞ دٗرٛز ٚظاض٠ ايعُرٌ يف   ايٓظاّ ئهٌ تأنٝس غٝٴ: اثايجٶ •

 ١څضغرِ غرًٗ   أيجملتٛطني املٓاق  ايكٝاز١ٜ يف ايكڀاع اشبام..  ١٦ُ 

ٖٴ ،اأيفڄ 50ضاتب٘ ايؿٗطٟ  ملٔ ٜتذاٚظٴ ط، ْاٖٝو عٔ َٝرعات  جٴِ نڂٚ

 .أنجطط عًٝ٘ ٛ  ايتعًِٝ ٚايكش١ اي  غتٴ
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إْؿررا٤ َطنررع ٱزاض٠ اٱقاَرر١، نررِ    :  ُٝررا ؽبررلټ اضائعٶرر •

ع قررس ٫ ٜهررٕٛ ٖٓرراى  تؿرر ًٝٝ٘ٚتهًفرر١  تأغٝػرر٘غررتهٕٛ قُٝرر١ 

 دس٣ٚ َٓ٘.. ٚ هٔ ا٫نتفا٤ ئازبٛاظات يتٛيٞ امل١ُٗ.

ْظرراّ اٱقاَرر١   ُٝررا ؽبررلټ أ. ضبُررس ايسْررسْٞيف سررني شٖرر  

ٕٻإىل ، ايتػرررت املُٝررع٠ َٚعازبترر٘ يكهرر١ٝ ، قررس يرر٘ أغرربا  طايتػررتټ أ

أٚ زخًرر٘  ١يررٝؼ يسٜرر٘ َٗٓرر طاملتػررتٿسٝررح ٜهررٕٛ  اسبادرر١ تتُجررٌ يف

٘   ئاملكاضْر١ ئ٘ ايتػرت َكبرٍٛ   ٜأتَٞٚا  ،قًٌٝ ، ٚقرس ٜهرٕٛ   َر  زخًر

 قرعٛئ١ ملاشا ظبس  . أٚ ايتذاض٠عُاٍ ا٭ٌٖ أٔ ، ئٌ َٚاط دؿعٶاملتػتٿ

ٝسٜٔ َرٔ املػرتف  - ٕ دراظ املػر٢ُ  إ-ْ٘ يرٛئٞ  إ ع يف ايكها٤ عًٝ٘

ا٭َرٛض إشا اغرتُطت يٝػرت َرٔ      درطا٤ ْرا  .   إايصٜٔ ٜكفٕٛ ٚضا٤ أٟ 

ٖٚٞ نُا ؼباض  ايبعض ٚػبس املربضات يف ترٛطني   ،ايكس ١ئا  

ايعر٬ز ايترسضػبٞ ٫    رجنٕ  ٛن  اييصا يف َجٌ ٖصا  )ايػعٛز٠(هايعٌُ 

ٚيرررٝهٔ ٖٓررراى اضتبررراى يف ، ١دصضٜررر قرررطاضاتٺإىل ٜؿرررفٞ، عبتررراز 

َررط ٚيعررٌ ا٭ ايتذع٥رر١،س ٖٓررا دبرراض٠ قكررأٚ ،اشبررسَات أٚ ايتُررٜٛٔ

 ايتذرررراض٠قررررطاضات متٓرررر   اضغرررر١  ه ازبًُرررر١اغررررتفشٌ إىل دبرررراض٠ 

ناْرت   ١ڄئكاير  ،يف ضبرٌ يًبٝر    أٟ  ٓٛع إٔ ٜكجمل أدرٓ پ  ،يٮدٓ 

ٚعًررِٝٗ امل ررازض٠ ئجنْكرراف  ،ٌ غررب  ٚدررٛزِٖٖرر٪٤٫ ئڀڂرر أٚ خسَرر١. 

 ايؿرررطق١ٝ املٓڀكررر١  يفايررر ايبكرررا٫ت . ٚنُجررراٍ ص سكرررٛقِٗ.ٚأخٵررر

َرا املراْ  َرٔ تفعٝرٌ ٚإقاَر١ مجعٝرات        . ١َعٝٓر  ١ٝڀط عًٝٗا دٓػٝتػ

ٚتػررتٛع   ،ٗررا َٛاطٓررٕٛ َٚٛاطٓررات ٜٝػررِٗ  ،يف ا٭سٝررا٤ ١تعاْٚٝرر

ْكرررل  ٝرررتِ نرررإ ٖٓررراى ٕ إٚ ،ٖرررٌ اسبرررٞ ٚ رررلٙأَرررٛ فني َرررٔ 

مجعٝررات تهرررٕٛ شات    يتػرررتع سٝررح ٫ صبررراٍ   ،تٛ ٝررجمل أداْرر   

ٞ  هقررف١ ايؿررطنات  ٞ   ،دررا ضباغرر  قرراْْٛ ٫  . ٚئٗررا َررسقل زاخًرر
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ٖٓرا ٫ عرصض    ٘ يتًب١ٝ ساداتر٘.  اتتُ  غٝذس ططٜكځ ،خٛف ٫ٚ قًل

ػبرراز سًررٍٛ ٭َررٛض    إعذررع اتتُرر  عررٔ    .. إشا ٞطفًٝرر يهػررٍٛ أٚ  

ٚ  ،ٗا اغت٬ٗنٞدًڊ ئػٝڀ١ نررب ٖٚرٛ   أ هٝجمل عبًِ  ا ٖٛ أٖرِ 

 عاٱْتاز

ٕٻز. خايرررس ايطزٜعرررإ   شنرررط ٘شاتررر ايػرررٝام ٚيف َرررٔ أؾرررٗط   أ

ُٻايسٚي١ٝ َا ٜٴ ذط٠ځط ادفػٿايٓظطٜات اي  تٴ ٢ ئٓظط١ٜ "ايؿربهات  ػ

ا٫دتُاعٝرر١" ايرر  تٓؿررأ يف ئًررس املٗذررطه سٝررح ٜكررّٛ أئٓررا٤ دٓػرر١ٝ    

ُٻ كُٝرٕٛ يف ئًرس َرا ئجنْؿرا٤ َرا ٜٴ     َع١ٓٝ ٜٴ ؿربهات أَرإ ٭ئٓرا٤    ئ٢ ػر

ِ   هدًررستِٗ ٚتػررٌٗٝ إقاَرر١ املٗررادطٜٔ ازبررسز     ،يًتعررإٚ  ُٝررا ئٝررٓٗ

إْٓرا ظبرس أئٓرا٤ دٓػر١ٝ     ٚزصبِٗ يف اتتُ  ايصٟ ٖادطٚا إيٝر٘ه ئرٌ   

ضبسز٠ ُٜٕٗٝٓٛ ع٢ً ١َٓٗ َا أٚ صباٍ دباضٟ َعني ئرسا٥ط٠ ٜكرع    

َٚرٔ تًرو     بٌ دٓػرٝات أخرط٣.  بٌ املٛاطٓني أٚ َٔ قٹنػطٖا َٔ قٹ

يف املًُهرررر١ يف َٛنررررٛع ايؿرررربهات  اازبٓػررررٝات ايٓؿررررڀ١ دررررسٽ

عًر٢ درع٤ َٗرِ َرٔ      اا٫دتُاع١ٝ ازباي١ٝ ادٓس١ٜ اي  تػٝڀط تكطٜبٶٶ

ذع٥رر١. ٚقررس اتهرر  إٔ يررسِٜٗ قاعررس٠ َعًَٛررات عررٔ ئعررض   دبرراض٠ ايت

ضٕٚ َرٔ خ٬درا   ُرطٿ ٝر١ ٜٴ إيهرتْٚٚإٔ دِ َٛاقر    ،ا٭ْؿڀ١ ايتذاض١ٜ

ٕٳ َٕٛ ايػررٓسٳكررسٿاملعًَٛررات إىل ئعهررِٗ ايرربعض، ٜٚٴ   ملررٔ ٜررٛزټ  ٚايعررٛ

ٗٿ ْؿا  دباضٟ يف صباٍ َعني، ٚإٔ ايرصٟ ٜٴ يف ايبس٤  ٌٻ  ػر  ٌ درِ نر

اسبطنرر١ ٚذبٜٛررٌ   َٓشررتِٗ سطٜرر١ځ  ط ايرر شيررو ٖررٛ  رراٖط٠ ايتػررتټ   

َٹررر  ِ ا٭َررٛاٍ ٚا٫قررررتاه  ؾرررطانات  ُٝرررا يف ٚايرررسخٍٛ  ،ٔ ئعهررٗ

َجرررراٍ نخرررط عًرررر٢ ْؿررررا   ٚ ئٝرررِٓٗ يهررررٞ ٜٓذشرررٛا يف دبرررراضتِٗ.   

ايؿبهات ا٫دتُاع١ٝ َا تكّٛ ئ٘ ازباي١ٝ ايػٛزا١ْٝ نصيوه  ٗرٞ  

ْٗررِ إنررصيو تررطتبز ئؿرربه١ ٚاغررع١ يًتٛاقررٌ  ُٝررا ئٝررِٓٗ، ئررٌ      
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ٖٚرٛ َرا    ،ٕازخٛدِ ٭ْؿڀ١ ت١ُٜٛٓ يف ايػرٛز  َٔ اكٕٛ دع٤ٶدكٿٜٴ

ٍ  ئعض ايسضاغات املتدككر١ يف ادذرط٠  نؿفت٘  : . ٚخ٬قر١ ايكرٛ

ٜكّٛ ئ٘ ايٛا رسٕٚ زاخرٌ املًُهر١ يتععٜرع ْفرٛشِٖ       آٖاى ْؿاطڄ ٕٻإ

َٚعظُررر٘ ٜرررتِ ئػرررب  ْظررراّ ايهفٝرررٌ اي ا رررٌ     ،املرررايٞ ٚايتذررراضٟ

ملُٝع ٜػراعس يف  ٚيعٌ ْظاّ اٱقا١َ ا ٚاملتػرت اشبفٞ َٔ املٛاطٓني. 

ط حبٝرررح ٜهرررٕٛ ٖٓررراى ؾرررفا ١ٝ يف ايتدفٝرررجمل َرررٔ  ررراٖط٠ ايتػرررتټ

 .ٝٗايإٚاملًُه١ ذبٌٜٛ ْٚكٌ ا٭َٛاٍ َٔ 

إىل إٔ  ز. عبررررس ا  ئررررٔ قررررا  اسبُررررٛزَررررٔ داْبرررر٘ شٖرررر  

ا ْٓرازٟ  شاضئتر٘   ْٓا نٓٻر أط يف ايعكٛز املان١ٝ َؿهًتٓا َ  ايتػتټ

ْهرٔ ْػرأٍ عرٔ     زا٤، ٚ َٔ خر٬ٍ نيٝرات ٚإدرطا٤ات ضبرسٚز٠ ا٭    

ًررررر٘ يف ط أٚ سترررر٢ تٛ ڊ ٚدررررست ايتػررررتټ  أا٭غرررربا  ايط٥ٝػرررر١ ايرررر     

َطْٚر١   ٚاقتكازْا، ايٝرّٛ َر  ْظراّ ا٫غرتجُاض ا٭درٓ  ايرصٟ ٖرٛ ش       

ط عتبٳررعررٔ شٟ قبررٌ، ٚقررسٚض ْظرراّ اٱقاَرر١ املُٝررع٠ ازبسٜررس، ٖٓررا ْٴ  

ئررسأْا يف ئساٜرر١ تكررشٝ  املػرراض ايتذرراضٟ ٚا٫قتكررازٟ،  ُعط ررر١       

٧ يٓررا ايكررطاض املٓاغرر    ٗٝٿررؾررا١ًَ ٚٚا ٝرر١ تٴ  أٟ غررب  َعط رر١  ٤ْٛؿرر

 ٭ٟ ادرررصضٜٽ يًعررر٬ز،  ًرررِ تهرررٔ قرررٛاْني ايعكٛئرررات ٚسرررسٖا سررر٬ڄ  

 ناْت أٚ اقتكاز١ٜ. دٓا١ٝ٥ڄ ،َؿه١ً ذبسخ

ٌ ٚاتفررل  ط َؿرره١ً اقتكرراز١ٜ  ايتػررتټإٔ َرر   ز. قررسق١  انرر

َٚرٔ ايهرطٚضٟ    ٚغٝاغ١ٝ ٚادتُاعٝر١ خڀرل٠ تٛادر٘ ئ٬زْرا حبرس٠.      

 ررا ٜعررٛز عًرر٢ ايسٚيرر١ ئعا٥ررس َٓاغرر ، طاملررا    تكررٓني ٖررصٙ ايظرراٖط٠

ٜٴ ٚٵ. ا٭ځٝٗرراايكهررا٤ عً َٔاظيٓررا عررادعٜٔ عرر  ٔ كررٓٿىل إٔ ٜكررسض ْظرراّ 

َٶ      أٚ نرطا٥ ...   ا اضغ١ ا٭دٓ  يًتذراض٠ يرسٜٓا، ٜٚهر  عًٝر٘ ضغرٛ

َٳرر ٓفځررتٴ . ٚأؾرراض ز. ٬ڄٔ ٖررِ عًرر٢ ايهررُإ ا٫دتُرراعٞ َررج   ل يكررا  
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عًر٢  راٖط٠    ٞٳٜكهر ٔ ي ْظاّ اٱقا١َ املُٝع٠قسق١ نصيو إىل إٔ 

ٔ ط ايتػرررتټ ٕ ٚشيرررو ٭ هَٓٗرررا جمل قًررر٬ٝڄدف رررقرررس ٜٴ ايتذررراضٟ، ٚيهررر

 ضأؽٳط َعظُٗررِ  كررطا٤ ٫ٚ  ًهررٕٛ   أعُرراٍ ايتػررتټ  يفاملٓدررططني 

. ِٖ ٜعتُسٕٚ عًر٢ عًُرِٗ ٚنجرط٠ عرسزِٖ ٚتٛانر  َرا يرسِٜٗ        َاٍ

ٕٻ املڀلعبس ا ز.  سيف املكائٌ أنډ . َاٍ ضأؽَٔ  َرٔ أٖرساف    ٟ أ

ٚٳ ،طَعازب١ َؿه١ً ايتػتټايٓظاّ    ْظاّ قاضّ نٵٚيهٔ ايٛاد  

ٕ املػرتجُط املكرِٝ    رجن عٓرسٖا   ،ل عًر٢ ازبُٝر   ڀبٻر ٜٚٴ اشائٞ أسرسٶ ٫ ٜٴ

 فٝس ٜٚػتفٝس.غٝٴ

 ررجنٕ َررٔ امل٥٬ررِ إٔ  ،ز. غررًُٝإ ايڀفٝررٌ َررٔ ٚدٗرر١ ْظررط أَررا

تهِ يط   َػت٣ٛ ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ املدتك١ ئسضاغ١  اٖط٠ ايتػتټط ځٜٴ

يٓظاّ  دسٜس َٛاظڈْظاّ قساض إعٌُ ع٢ً ٜتِ ايٚإٔ  ،مجٝ  ازبٗات

ُٻاٱقاَرر١ املُٝررع٠ )ايبڀاقرر١ اشبهررطا٤( تٴ  )ايبڀاقرر١ ايعضقررا٤(  ر٢ ئررػرر

ٓٳ ٚتٴ ،ل يٲقا١َ ايتذاض١ٜ زٕٚ  لٖرا دكٻتٴٚ   يهرٌ عاَرٌ قرازض    ُر

عًرررر٢ َعاٚيرررر١ ايتذرررراض٠ ئؿررررطٚطٗا ٚايتعاَاتٗررررا.. ٚتهررررٕٛ ضغررررّٛ  

ْررٛع ايٓؿرا  ٚسذُرر٘   ا٫ؾررتاى  ٝٗرا عًرر٢ زضدرات طبتًفرر١ سػر     

ُٓرر  ٚنرر  قٛاعررس َٚعرراٜل أغاغرر١ٝ يًشكررٍٛ عًرر٢  ايتذرراضٟ... ٫ٚ ٜٴ

ٖرررررصٙ ايبڀاقررررر١، ٖٚرررررصا ٫  ٓررررر  َرررررٔ زضاغررررر١ مجٝررررر  املدررررراطط 

ُٳ  .١ً َٔ ٚضا٤ تڀبٝكٗاٚاملؿه٬ت املڂشت

َٶ اأقررسضْا قاْْٛٶرر ٜررط٣ أْرر٘ يررٛز. خايررس ايطزٜعررإ إ٫ إٔ   اقرراض

 يٛادٗٓررا أظَرر١ڄ  اهٚغررذٓٶ َايٝرر١ڄ ط ٜٚهرر  عًٝرر٘ عكٛئرراتٺ   ٓرر  ايتػررتټ 

ِٻٚير  ،طاس١ٓڄ ايهرجل َرٔ    تًر ٚتعڀډ ،م ايهرجل َرٔ احملر٬ت    ر٬ إ ت

ايكهرر١ٝ دررا     َؿرره١ً سكٝكٝرر١.   ٚأقرربشٓا يف   ،املٗررٔ ٚاملكررا  

ٓا يهجل َٔ ا٭عُاٍ ٚاملٗرٔ  ٥داْ  ادتُاعٞ ثكايف ٜتُجٌ يف اظزضا
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َرٛض غربل يٓرا َٓاقؿرتٗا زٕٚ إٔ ْكرٌ      أٖٚرٞ   ،ٚؾٝٛع ثكا ١ ايعٝر  

َرٔ   سټعٳر هِ إٔ ت ٝل ايكِٝ ٚاملتٛانعات ا٫دتُاع١ٝ ٜٴْتٝذ١ حبڂ إىل

ٖٳ. عكرٛز َرٔ ايرعَٔ.   إىل تراز  ؼبٚ ،أقع  ا٭َٛض طأٖ عًر٢  ا ْٚٴر ٓٻر ضا

ٛټ ٔٻ ،سٛايٓرراأط َررٔ  ٝٿ٫ت ٚايهرر ٛ  ا٫قتكرراز١ٜ غررتٴ  إٔ ايتشرر  يهرر

ِټ قرِٝ ايطأمسايٝر١ ٚاٱْتراز ٚايعُرٌ  رل       ئبز٤ ؾسٜس يً ا١ٜ.  شيو ٜت

٫ اْك٬  تاّ يف إ٫ٚ ٜ طغٗا  ،صبتُعٓا ئسضد١ نا ١ٝ َٓ طغ١ يف

طأٖ ع٢ً دٌٝ قازّ قس ٜهرٕٛ أنجرط   ْٓا ْٴأْظاّ ايتعًِٝه حبهِ 

َعظُٓرررا ْؿرررأ يف ْظررراّ ايسٚيررر١ ايطٜعٝررر١      َرررٔ دًٝٓرررا.   ئطا ُاتٝررر١ڄ

ٜٴرر ِٻٚ ،طصنځٚايهػرر  ايػررطٜ  زٕٚ دٗررس  َررٔ ايكررع  عًٝرر٘  َررٔ ثٳرر

 ٚنُا قاٍ ايؿاعط:  ،ٌ ٚن  دسٜستكبټ

 !ٍحَ خشبفتمني إذا كاٌت وَ اخلشب  وال   ...  الغضىُ إذا عدلتّا اعتدلتُ إ

ئرني قرطاض    اائڀڄر إىل أْر٘ ٫ ٜرط٣ ض   ز. ْبٌٝ املباضىيف سني أؾاض 

اسبهَٛرر١  ررجنٕ  ،اعتكررازٙيف ٚ . طاٱقاَرر١ املُٝررع٠ َٚٛنررٛع ايتػررتټ  

ط ئٗصٙ ايڀطٜكر١.  ايكها٤ ع٢ً ايتػتټ إىل ناْت تػع٢ َٔ ٚضا٤ شيو

َٓٗرا   هػرُٝات طبتًفر١  ايعا  يسٜٗا َجٌ تًو ايفهط٠  ٴمجٝ  زٍٚ 

اٱقا١َ ايسا١ُ٥، ٚأٖسا ٗا اقتكراز١ٜ ٚحبجٝر١    َٚٓٗا ،َٓ  ازبٓػ١ٝ

ٖٚٓاى زبٓ٘ عًٝا ئط٥اغ١ ٚظٜط ايتذاض٠  ٚع١ًُٝ، ٚايبعض غٝاغ١ٝ. 

َٓررص  غرر١ٓ 61درصا املٛنررٛع، ٖٚررٛ َٛنررٛع َعكررس ٚؾررا٥و، ْتٝذرر١  

 ٚىل. ايڀفط٠ ا٭

 ُٝع٠ ٚتػا٫٩ت َجاض٠ْظاّ اٱقا١َ امل: 

يڀبٝعرررر١ املطسًرررر١   اْظررررطٶإىل أْرررر٘  ز. ٖٓررررس اشبًٝفرررر١أؾرررراضت 

ٝٽررر  رررطټ ايررر ايتؿرره١ًٝٝ   ْظررراّ اٱقاَررر١ املُٝرررع٠، نرررٕٛ  ائٗرررا ساي

طررطح َررٔ املٗررِ   ررجنٕ هعاٍ يف طررٛض ايسضاغرر١ترر ي٥٬شرر١ ايتٓفٝصٜرر١ ٫ا
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ايتػرررا٫٩ت سرررٍٛ ايعٛاَرررٌ املررر٪ثط٠ ٚاٯثررراض املػرررتكب١ًٝ املتٛقعررر١،       

املؿررراضن١ يف تكرررٓني ٚتٛدٝررر٘ ٖرررصٙ ايعٛاَرررٌ ٚاٯثررراض،      ٚضباٚيررر١ 

ٖرصا ايكرطاض   ظبرس إٔ  عرس ا٫دتُراعٞ ٚأُٖٝتر٘،    عًر٢ ايبٴ ٚئايرتنٝع 

يف  هط ئؿهٌ نبل عًر٢ أ رطاز اتتُر  َرٔ َرٛاطٓني ٚأداْر       ٜ٪ثٿ

ٚايفرطم ٚتٛظٜر  ايجرط٠ٚ،     ،ٚايتكػِٝ ايڀبكٞ ،ع٬قاتِٗ ٚتفاعًِٗ

 ٞاملتٛقعرر١ ٖرر  تررا٥رايٕٓ ئعررض إ ٚتطنٝبرر١ اتتُرر  ئؿررهٌ عرراّ.    

سررسٚخ َٛدرر١ َررٔ ايت ررٝل يف ايٓػررٝر ا٫دتُرراعٞ عبررٛ َعٜررس َررٔ      

ٛټ ع ايرررصٟ قرررس ٜكرررٌ إىل زضدررر١ ا٫خرررت٬ف، ٚقرررس ؼبُرررٌ شيرررو  ايتٓررر

تدرص اٱدرطا٤ات   ػبائٝات ٚنصيو غًبٝات َٚؿره٬ت، إشا   تٴ إ

  .٥٘أثٓايف ٚايتٓفٝص ايٛقا١ٝ٥ قبٌ 

ٚايبڀاقررر١ ٖرررٌ اٱقاَررر١ املُٝرررع٠ : أ. عًٝرررا٤ ايبررراظعٞٚتػرررا٤يت 

نرصيو  كرس     عتتهر  ئعرسٴ   اسس أّ أْٗرا قرٛض٠ ملر   ااشبهطا٤ ؾ٤ٞ ٚ

أ. مجاٍ ٥٬َه١: ملراشا ٫ تهرٕٛ ٖٓراى نرطٜب١ زخرٌ عًر٢       تػا٤ٍ 

ٍ  ز. ظٜاز ايرسضٜؼ أَا   ساٌَ اٱقا١َ املُٝع٠ "املػتجُط"ع َرا   : تػرا٤

اٱ رراز٠ َررٔ اٱقاَرر١ املُٝررع٠ ٫غررتذ٬  َررجكفني أٚ  َررس٣ إَهاْٝرر١ 

سهررررط  كررررز عًرررر٢ أّ أْرررر٘ سز طًٜٛررر١،  ٖٓررررا ملڂرررر ٓررراْني يٲقاَرررر١  

ز. ضٜاه ظبِ إٔ ٖرصا ايٓظراّ   ٚيف ٖصا ايكسز أٚن   ع املػتجُطٜٔ

أسس أٖسا ٘ ٖٛ اغتكڀا  ايهفا٤ات املتُٝرع٠ اير  تػرتفٝس َرِٓٗ     

املًُهرر١ يف أنجرررط َررٔ داْررر  ٚيرررٝؼ  كررز ا٫غرررتجُاض ٚضباضئررر١    

َرررٔ ايتٓفٝرررصٜني شٟٚ اشبرررربات   آٖررراى نرررجلٶ .. نُرررا إٔ ايتػررررت

ّ  ُهرٔ درصئٴ  املُٝع٠ يف ايؿطنات ٚايبٓٛى ايصٜٔ ٜٴ . ِٗ ئٗرصا ايٓظرا

ٔ عٓٗرا  عًٹر اٱقا١َ املُٝع٠ اي  أڂِ ظڂإٔ ْٴ أ.  ٗس ايكاغِئُٝٓا أٚن  
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ٞ ربتًجمل نجلا عرٔ "ازبرطٜٔ نراضز" ا٭    اخلٶأ َٚرٔ أئرطظ   ، َطٜهر

 ا٫خت٬ ات:

 اغررتجُاض ساَررٌ ازبررطٜٔ نرراضز يف اي٫ٜٛررات املتشررس٠ ٫     -1

ٝٽا ٜعترب اغتجُاضٶ  .اأدٓب

طٜٔ ا٭َررطٜهٝني ٚسرراًَٞ ازبرر عًرر٢ تٓڀبررل ايعُررٌ قرٛاْني  -5

 غٛا٤.ناضز ع٢ً سس 

ٝٽٶرر زذررسٻٜٴ أٚ ئازبٓػرر١ٝ ٜٓتٗررٞ نرراضز ازبررطٜٔ -0 ٌٻ اضٚتٝٓ  نرر

 عؿط غٓٛات.

 ط.صنځٜٴ َايٞ َكائٌ ئسٕٚ ناضز ازبطٜٔ -6

ٞ  َٚٔ داْبر٘ تػرا٤ٍ    يرٝؼ َرٔ ا٭درس٣ إٔ    : أأ. ضبُرس ايسْرسْ

 ًررٝؼ َررٔ    عّ نأسررس ايؿررطٚ  غررتجُاض يًُتكررسٿ ٜٴعررطف َاٖٝرر١ ا٫ 

َٴ  إقا١َڄ أسسِٖٜڀً  املٓڀكٞ إٔ  ٕٳ  ١فر هً زا٥ُر١  يف  اَٛ فڄر  يٝهرٛ

َرا  عرطف  عُرٌ ٜٚٴ  ّ خڀ١ځكسٿايكڀاع اشبام، أيٝؼ َٔ ا٭دس٣ إٔ ٜٴ

 ايكطائر١ ٖرٞ زضدر١    َرا نرصيو    ع٘ ٜٝطٜس إٔ ٜعٌُ  ايصٟايعٌُ  ٖٛ

ٛ   ايرر  ٚنٝررجمل ْػررتڀٝ     عيًًُُهرر١ ٠ أقاضئررٜ٘ػررتڀٝ  املكررِٝ زعرر

عًرر٢ ْػررب١ ايػررعٛزٜني ٚإٔ ٫ ْٓتٗررٞ  طانررع عُررٌ َررٔ    ايػررٝڀط٠

تكرررّٛ هررراف إىل شيرررو اٱؾررراض٠ إىل إٔ ايرررسٍٚ   ٜٴ  ع٠ٚاسرررس ١دٓػرررٝ

ٌٻ ًهفررا٤ات. يسا٥ُرر١ ايقاَرر١ اٱتذٓٝؼ ٚيررٝؼ  كررز  ايئرر ٖررصا  ٚيعرر

ٚيهررٔ َررٔ  ايػررها١ْٝ، ايرتنٝبرر١عًرر٢  اخٛ ڄرر اشبٝرراض  ررل ٥٬َررِ

 .  ت ة اتتُعات اي   ٗٞ ،املِٗ اغتكڀا  ايعكٍٛ

تػرا٫٩ت سرٍٛ   صبُٛعر١ َرٔ اي  ز. خايس ايطزٜعإ ٚئسٚضٙ ططح 

ِٻ  ٕ ٖٓراى طًر  ؾرسٜس عًٝر٘ َرٔ      اإشا نر  ْظاّ اٱقا١َ املُٝع٠، ٚعر
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ملراشا   ٜهرٔ َرٓ     ٚقطاضٙ ئٗصٙ ايكٛض٠ع إ ل ايػعٛزٜني ست٢ ٜتِ 

 ،ُرا تفعرٌ زٍٚ أخرط٣   ن ٓظاّ اٱقا١َ املُٝرع٠ يازبٓػ١ٝ ٖٛ ايبسٌٜ 

ٚ َجررٌ     ازبٓػررر١ٝ ٓٵَٳرر  ررجنٕ   ، ُررٔ ٚدٗرر١ ْظررطٙ     غرررتايٝاع أنٓررسا 

ا٭َرٛاٍ أٚ درع٤ نربل َٓٗرا يف ايرساخٌ،       غٝهُٔ ع٢ً ا٭قٌ ئكا٤ٳ

ٜهرٕٛ صبرطز ٚغر١ًٝ ْظاَٝر١ شبرطٚز       كسَا ْظاّ اٱقا١َ املُٝع٠  أ

َرا َٛقر  ايػرعٛز٠     اا٭َٛاٍ َٔ ايبًس ٚشٖائٗا إىل زٍٚ أخط٣.. أٜهٶٶر 

ٝررجمل  هررٔ ظٜرراز٠ ايػررعٛز٠ َررٔ    ٚن ع ٚايتررٛطني يف ٖررصا ازباْرر  

ٛ خرر٬ٍ ٖررصا ايٓظرراّ ستررر٢     ٚغرر١ًٝ ٫غررتبعاز ايػرررعٛزٜني    ٫ٕ ٜهرر

دًرررستِٗ ٫ٚ غرررُٝا أْررر٘ غرررٝتِ   فرررٕٛ أئٓرررا٤ٳٛ  س٬درررِ ئٛا رررسٜٔ ٜٴإٚ

َٳ   ٔ ٜطٜسٕٚعايػُاح دِ ئاغتكساّ 

ٞ  نصيو  كس أثاض  ٍ ايتػرا٩ٍ   أ. ضبُرس ايسْرسْ َرس٣   : َرا سرٛ

ٚئ ررض  ،يهررٌ ازبٓػررٝات  اَفتٛسٶرراٱقاَرر١ املُٝررع٠  ْظرراّ نررٕٛ 

ِ  اعتكاز يف ٚ عٔ ايسٜا١ْ. ايٓظط َفترٛح   رجنٕ ايٓظراّ    ،أ.  ٗرس ايكاغر

 ٬ڄ،ايررررسٍٚ املُٓٛعرررر١ أقرررر   ئاغررررتجٓا٤ اٱقاَرررر١، نُررررا يف ْظرررراّ  

ٍ اعْررأْٓررا ٫  ّ. أغررا١َ نررطزٟئُٝٓررا أٚنرر   نجنغررطا٥ٌٝ ٚإٜررطإ. 

ٛټ اي٥٬شرر١ ايتٓفٝصٜرر١.  ئاْتظرراض  ،ط ٔ ادررسيلعبررس ايررز. ض ٚيف تكرر

اؾرررتا  ايسٜاْرر١ َررطتبز   ، ٚيرر٘ ع٬قرر١ ئايسٜاْرر١   ٓظرراّ يررٝؼ  ررجنٕ اي

ٛټ . ئازبٓػ١ٝ ايسٜاْر١ غرتسخٌ يف    رجنٕ   ،ز. إئرطاِٖٝ ايبعٝرع  ض ٚيف تك

ِڈيتٴ ا٭ٕ شيو غٝفت  ئائٶ ه١ٓايؿطٚ  املعًځ  .عبٔ يف  ٢ٓ عٓٗا ٗ

َهاْٝاتٓررا يف ايتعًررِٝ  إٖررٌ : ز. ٚ ررا٤ طٝبرر١ يف سررني تػررا٤يت  

  اٱقاَرر١ املُٝررع٠ع قررطاض ْظرراّ  إنا ٝرر١ يٓررا قبررٌ  ٚ ٚايكررش١ َٓاغررب١ 

 عڀ٢ ٖررصٙ املٝررع٠ زبُٝرر  أْررٛاع ا٭ْؿررڀ١ ٚا٫غررتجُاضاتع    ٖٚررٌ غررتٴ 

ئررس َررٔ  ٫٘ سٝررح إْٻررع اٯثرراض ا٫دتُاعٝرر١ دررصا ايٓظرراّٚنررصيو َررا 
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زضاغ١ أثط تٛادس ٖر٪٤٫ عًر٢ اشبرسَات املترٛ ط٠ يف املًُهر١،  ًرٛ       

ٚؽبتًرررجمل َػرررتٛاِٖ - يًرررسٍٚ املػرررتكب١ً يًُٗرررادطٜٔ ْظطْرررا َرررج٬ڄ

ٕ ٚدرٛز ٖر٪٤٫ املٗرادطٜٔ     جن ،ٚا٭ضزٕ يبٓإَجٌ -املازٟ ٚايعًُٞ 

ؼ املرررٛاطٓني يف اشبرررسَات احملًٝررر١ ْٚرررا ځ ٚئؿرررهٌ َفررراد٧ أضٖرررلٳ

ا٭عرساز يف ساير١ اٱقاَر١ املُٝرع٠      ٚئايڀب   جنٕنجل َٔ اسبا٫ت، 

زضاغرر١ نٝررجمل غررت ڀٞ   ٟهررطٚضَررٔ اييٝػررت َجررٌ تًررو، ٚيهررٔ   

ٱقاَر١  ٞ اسراًَ ع١ َرٔ  َتٛقډأعساز دسٜس٠  اشبسَات املتٛ ط٠ تٛادس

  .غطِٖاملُٝع٠ ٚأ

 املعاٜا ٚايعٛا٥س ايت١ُٜٛٓ يٓظاّ اٱقا١َ املُٝع٠: 

درررا٤ ْظررراّ اٱقاَررر١ املُٝرررع٠ إٔ  أ.  رررا٥ع٠ ايعذرررطٚف شنرررطت

ٝٴ إطراض   يفَتعسز٠ يًُػرتجُطٜٔ ا٭داْر  يف ايػرعٛز١ٜ     ط خٝاضاتٺٛ  ي

ٚٳ    2131ض١ٜ٩  ل  ڃر ، ٚنذع٤ َٔ إقر٬سات أْظُر١ ايعُرٌ ٚاٱقاَر١ 

َٚررٔ شيررو إٔ ، اأغررؼ َٚعرراٜل تفهرر١ًٝٝ   تهررٔ َٛدررٛز٠ غررائكڄ  

 نْٛ٘:تڀبٝل ايٓظاّ غٝٓعهؼ إػبائٶا ع٢ً اقتكاز املًُه١ 

 زبررص  أقررشا  ض٩ٚؽ  ٚتٓا ػررٝت٘هظ َررٔ داشئٝرر١ ايػررٛم  ٜٴعررعٿ

 ا٭َٛاٍ ٚاملٗاضات ايعاي١ٝ ٚاملبتهطٜٔ ٚاملتُٝعٜٔ.

  ١ٝ يتٛادرررس قررر٠ٛ ؾرررطا٥ املًُهررر١هغرررٝٓعـ غرررٛم ايعكررراضات يف

 دسٜس٠ يف ايػٛم ايعكاضٟ.

 ئػررُاح  ،ايررٛطة يف ثٓاٜررا ا٫قتكرراز   دسٜررس٠ڄ  أَررٛا٫ڄ  غٝهررذټ 

 ئأعُاٍ دباض١ٜ يف املًُه١. ٜكَٛٛا إٔايٓظاّ يًُكُٝني 

 .ٍَها ش١ ا٫قتكاز اشبفٞ، ٚنٌ َا ٜتعًل ئ ػٌ ا٭َٛا 

     َرٔ   ايتذراضٟ، ط تأنٝس صبٗٛزات ايسٚير١ يف اسبرس َرٔ ايتػرتټ

 أنجط اغتكطاضٶا يًٛا سٜٔ ٚأغطِٖ.خ٬ٍ خًل ئ١٦ٝ أعُاٍ 
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 يف اسبس َٔ ايتش٬ٜٛت املايٝر١ ايهرد١ُ ٭نجرط َرٔ      املػا١ُٖ

 املًُه١.يف ايٛا س٠  ايعُاي٬َ١ٜني َٔ  9

  دسٜس٠.خًل  طم ٚ ٝف١ٝ 

ْظرراّ اٱقاَرر١ املُٝررع٠ يررٝؼ   أٚنرر  إٔ  أ. َڀًررل ايبكُررٞأَررا 

ٜٴَٳرر :ؾررب٘  ٓا ػرر١ ئررني ايررسٍٚأ ٗررٛ  ،جبسٜررس . فررعّ ا٭ هررٌ ٜكررسٿٔ 

 ، ٛا٥ررس َباؾررط٠ صبُٛعرر١ ل ؼبك رر- اعتكررازٙيف -ٖٚررصا ايٓظرراّ  

 أُٖٗا َا ًٜٞ:

 ٞضباضئ١ ا٫قتكاز اشبف. 

 ًٞتؿذٝ  ا٫غتجُاض ٚا٫غت٬ٗى احمل. 

 ذبطٜو ا٭َٛاٍ اتُس٠ ٚندٗا يف ؾطاٜني ا٫قتكاز. 

 اتًَٝرراض 6-3ض ئررني كررسٻا تررٛ ل غررٝٛي١ شبعٜٓرر١ ايسٚيرر١ تٴٜهٶررأ 

عٝرس تٛ ٝفٗررا  ٛاٍ تػرتڀٝ  ايسٚير١ إٔ تٴ  ٖٚرصٙ ا٭َر   .اضٜراٍ غرٜٓٛٽ  

 .ٚئايتايٞ ٜػتفٝس َٓٗا ازبُٝ  ،َٔ دسٜس نُؿاضٜ  ت١ُٜٛٓ

َررررٔ  ّ صبُٛعرررر١ڄإىل َررررا تكررررسٻ أ. مجرررراٍ ٥٬َهرررر١ ٚأنرررراف

غرُٝا   ٫ٚاٱقا١َ املُٝرع٠   ػبائ١ٝ اي  ٜتٝشٗا ْظاّا٫ْعهاغات اٱ

 :َا ٜتكٌ ئر

 .٥٘أٚ إي اْظاّ ايهفاي١ َٔ اسبس  -1

 ّ ٚايٓظِ ايعامل٤.١ٝعا١ًَ املكِٝ  ا ٜت٬َٚ اٱْػإسكٛم  -2

 ايسٚي١. زعِ خعا١ْ -3

ٕٻ ط ٔ ادرررسيلعبرررس ايرررز.  ٚشٖررر  َرررٔ  ٖٓررراى ايهرررجلٳ إىل أ

ٔ  ثطٜا٤ املػرًُني ا٭ ٘     ايرصٜ يهرٔ   ،ٜط برٕٛ يف ا٫غرتجُاض يرٝؼ يصاتر

اي  ػبٝرع درِ   ٚ ،املكسغ١ َه١ ٚاملس١ٜٓ يف ا٭ضانٞئٗسف ايبكا٤ 
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ٔ ايٓظرراّ  . نُررا إٔ غرر١ٓ. 44تتذرراٚظ ملررس٠ ٫  تٗررااعكاض ا٫ْتفرراع َرر

يكرعٛئ١   طٶاايهجل َِٓٗ غٝػتفٝس َرٔ َٛنرٛع اسبرر ٚايعُرط٠ ْظر     

ٌ سطٜرر١ ايتٓكڊرر. ٚايٛاقرر  إٔ اسبررر ٚايعُررط٠. تأؾررلاتاسبكررٍٛ عًرر٢ 

سكٝكٝر١ عٓرس نرجل َرٔ      ًُه١ غتهٕٛ َٝع٠ڄُٚاشبطٚز ٚايعٛز٠ يً

 ثطٜا٤ ايعط  ٚاملػًُني.ا٭

ّ  عز. ْٛض٠ ايفأَٜ داْبٗا أؾاضت  اٱقاَر١ املُٝرع٠    إىل إٔ ْظرا

 ،برٌ قٝازتٓرا ايطؾرٝس٠   ئعس زضاغ١ َتأ١ْٝ َرٔ قٹ إقطاضٙ   ٻ٫ ؾو قس 

ص يف خٹر قرس أڂ   أْ٘ يتٛقڊٚا ٚطٓٓا،ٚإٔ ي٘ عٛا٥س نجل٠ ع٢ً َػتكبٌ 

ايؿررإٔ، ا٫عتبرراض ا٫غررتفاز٠ َررٔ دبرراض  ايررسٍٚ ا٭خررط٣ يف ٖررصا       

ئاسبس َٔ ايعُاي١  خل٠ اشباق١َ  تڀبٝل ايهٛائز ا٭  أْ٘ ٚايتٛقڊ

َٚررر  ايرررٛعٞ   ايػرررٝاضات،َٚررر  ايػرررُاح يًٓػرررا٤ ئكٝررراز٠    ايٛا رررس٠،

ٕ عررسز ا٭داْرر   جن رر  ٚئٓاتٓررا،ئٓا٥ٓررا أيررس٣  ٕ اتتُعررٞ ايػررا٥س اٯ 

ٌٻغٝهٕٛ  َٳر   ٔٵَٳ ٕٻإئٌ  هأق ٝٴ غٝبك٢ َرِٓٗ أٚ  ُٓ  إقاَر١  ٝرع٠   ٔ غر

ّٳ    اٖصا طبعٶر ٚ . انُٝٽٚيٝؼ  اغٝهٕٛ ٚدٛزٙ ْٛعٝٽ  يرٔ ؼبكرٌ ايٝرٛ

ّ ٚإاا ئعس َا ٫ ٜكٌ عرٔ عؿرط   ،ا سٶأٚ  َٶر   ٠ أعرٛا  ،اإىل عؿرطٜٔ عا

ٚئعررس ايتڀبٝررل ازبٝررس يعًُٝررات ايررتدًل َررٔ ايعُايرر١ ايعا٥ررس٠ يف        

 .ْا ع١ ١ڄإنا  املًُه١ ٚئصيو غٝهٕٛ ٚدٛز ا٭داْ  يف هٚطٓٓا

 ٛټ  رررات املطتبڀررر١ ئتڀبٝرررل ْظررراّ اٱقاَررر١ املُٝرررع٠ يف  ايتد

 :ايٛاق  ايعًُٞ

ٛټ   -أ.  رررا٥ع٠ ايعذرررطٚف ْظرررط يف -ت  ررراتتعًرررل أئرررطظ ايتد

 ،يًُرٛاطٓني ػٝڀط٠ ا٭داْ  ع٢ً ا٭عُاٍ ٚايٛ ا٥جمل َٚرعا تِٗ  ئ

ايتػرراٌٖ يف اٱقاَرر١  ررجنٕ  ،ز. إئررطاِٖٝ ايبعٝررعضأٟ يف  يف سررني أْرر٘

 .  ي ل ايػعٛزٜني ي٘ قِٝ ثكا ١ٝ َها ١ ع٢ً املس٣ ايبعٝس
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سػرر  َررا ٚقررًٓا َررٔ    إىل أْرر٘   ز. ٚ ررا٤ طٝبرر١  ئُٝٓررا أؾرراضت 

ٚضا٤ ٖرررصا  َرررٔ ٞ ٝبرررسٚ إٔ ادرررسف ا٭غاغررر ،ٕستررر٢ اٯَعًَٛرررات 

َرٔ   ئتٛطني ا٭َرٛاٍ يف املًُهر١ ئرس٫ڄ    ،ايٓظاّ ٖٛ ٖسف اقتكازٟ

، عطف ئعسٴ٫ْ  إ نٓإخطٚز املًٝاضات نٌ عاّ إىل املٛطٔ ا٭ّ، ٚ

نٝررجمل ٜهررُٔ ٖررصا ايٓظرراّ عررسّ خررطٚز ا٭َررٛاٍ َررٔ ايػررعٛز١ٜع        

 ،يف أَطٜهررا ٕٛ اسبٝررا٠أقرشا  ازبررطٜٔ نراضز يف أَطٜهررا ؼببټر   

ْٚظرراّ اٱقاَرر١   َٚرر  شيررو ربررطز املًٝرراضات إىل ئ٬زٖررِ ا٭قرر١ًٝ.      

ّٳ دٓػرر١ٝ، نُررا ٖررٛ ازبررطٜٔ نرراضز  هررٔ إٔ   املُٝررع٠ يررٝؼ ْظررا

هرراف  كررز، نُررا إٔ نررط إٔ يرر٘ ْكررا  تٴَررا شٴ ،ٜٓتٗررٞ ئازبٓػرر١ٝ

 َٓ٘ َا ٖٛ َ٪قت.

ٟٻ ررجنٕ  ،ظبرراح ايكطعرراٟٚ َٚررٔ ٚدٗرر١ ْظررط ز. ت ررٝل ٫ ٜعترررب  أ

 ٚعبررٔ اررطټ  سررس شاترر٘ َررا   ٜرتترر  عًٝرر٘ َؿررانٌ      يف  َؿرره١ًڄ

ئس إٔ ْتكبٸرٌ املرطٚض    ٬  ،١ُٗ َٔ تاضٜذ  ًهتٓا اسببٝب١َ طس١ً 

َٴ ٜٚبكرر٢ ادررادؼه َررا َررس٣ تررأثل ٖررصا ايت ررٝل   طٸٖررا. ئٗررا حبًٖٛررا ٚ

َرررا َٛقرررجمل ا٭غرررط ٚ عايرررس ٛ طايف ايػرررطٜ  عًررر٢ ٖٜٛتٓرررا ايٛطٓٝررر١

َٚررا َررس٣ تررأثل   عبائٗاايػررعٛز١ٜ أَرراّ ايتشررسٜات ايرر  غررتٛاد٘ ؾرر

َٚرا َرس٣ َػراُٖت٘ يف تفراقِ       عٖصا ايٓظاّ ع٢ً ؾربهات ططقٓرا  

٫ غرررُٝا َررر  قٝررراز٠ ايٓػرررا٤   ٚا٫ظزسررراّ املرررطٚضٟ املتعاٜرررس يرررسٜٓا،   

ْظراّ اٱقاَر١   إٔ ز. خايرس ايطزٜعرإ   ٜعتكس  ،ٚسٍٛ شيو  يًػٝاضاتع

ٝٽ اخ ت ررلٶشررسٹٜٴيررٔ  ٠املُٝررع نايررصٟ ْررطاٙ يف   ازضاَاتٝهٝٽرر اغررهاْ

 عررسز  َررٔ %04ٖررا٤ ًٕٛ ظٴؿرره دررٛز ٬َٜررني ايٛا ررسٜٔ ايررصٜٔ ٜٴ   ٚ

ٛٿاملًُهررررر١، ٜٴ غرررررهإ ض كرررررسٻإىل ئًرررررساِْٗ َرررررا ٜٴ  ايرررررٕٛ غرررررٜٓٛٽ ش

ٖررصا  ررايٛاق  إٔ   .ايتكررسٜطات ئعررض سػرر  ضٜرراٍ ًَٝرراض001ئٓشررٛ
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ئرررٌ  ،ادرررسٽ ( ٜتذررر٘ عبرررٛ ؾرررطؼب١ قررر ل٠٠ايٓظررراّ )اٱقاَررر١ املُٝرررع

    ٛ َٚرٔ   ،اٍ ايهربل٠ َٚٓتكا٠ َٔ ايٛا رسٜٔ َرٔ أقرشا  ض٩ٚؽ ا٭َر

أْررراؽ ٜكُٝرررٕٛ خررراضز املًُهررر١ ئٗرررسف درررصئِٗ يٲقاَررر١ ٚايعُرررٌ     

ِٻٚٚا٫غرررتجُاض يف املًُهررر١،  ف َٓررر٘ ٬َٜرررني املػرررتٗسٳ رررجنٕ  َرررٔ ثٳررر

ٖرصا ٜعرة إٔ    َِٓٗ.  ١ايٛا سٜٔ ئٌ ٬َٜني ايس٫ٚضات اي  حبٛظ٠ قً

ٝٴ ٠ْظررراّ اٱقاَررر١ املُٝرررع ٫غرررتجُاض أَرررٛادِ  نَٓررر١ڄ س درررِ ئ٦ٝررر١ڄٛدٹغررر

٘  ٚتُٓٝت حبٝررح ٜكررب   هٗررا  ررا ٜتٛا ررل َرر  ايهررٛائز ايرر  ذبهُرر

ط ايتذرراضٟ ي٬قتكرراز ايررٛطة، ٚيًشررس نررصيو َررٔ ايتػررتټ     اضا ررسٶ

َرر  ٖررصا ز. ضٜرراه ظبررِ  ٚاتفررل ٚايٓررعف املررايٞ ايررصٟ تطترر  عًٝرر٘.   

ٕ يرٝؼ ٖٓراى َرا ٜرسعٛ يًكًرل َرٔ       ايڀطح، ئاعتباض أْ٘  ايٓظراّ   نرٛ

 .  غٝعٜس َٔ عسز ا٭داْ  يف املًُه١

املتعًكررر١  املدررراٚفنرررصيو إىل  . عررربل ئرررطُٖني زٚتڀطقرررت 

ئتڀبٝل ْظاّ اٱقاَر١ املُٝرع٠ ٚايتػرا٫٩ت شات ايكر١ً ئرصيو، َٚرٔ       

   َا ًٜٞ:-َٔ ٚد١ٗ ْظطٖا -أئطظٖا 

ٕٵ -1 ٕ ادررررسف ٖررررٛ دررررص  ا٫غررررتجُاض ٚضأؽ املرررراٍ     انرررر إ

أسررس ٫ تهررٕٛ سػررائات َبًررا ضغررّٛ اٱقاَرر١    ،  ررا٭ِٖ أا٭دررٓ 

أٚ  اأيفڄرر 27 عبررٛأٟ َررا ٜعررازٍ   أيررجمل 811ٚ 111٭ٕ  ها٫ٖتُاَررات

ز٫ٚض ٖررٛ َبًررا ظٖٝررس َكائررٌ اشبررسَات املڀطٚسرر١ َررٔ      أيررجمل 231

 ٌ عررررٔ ايعُررررٌ َٚعاؾررررات تكاعسٜرررر١.  تعًررررِٝ ٚقررررش١ ْٚظرررراّ تعڀڊرررر 

ٌٖ املبًا ٖصا ٖرٛ سرس أزْر٢ نطقرٝس ػبر  إٔ ٜهرٕٛ        ،ٚايػ٪اٍ

 ُررا ٖررٛ  ،ٕ نررصيوانرر ٕٵإّ َرراشاع ٚأ اٱقاَرر١طررٛاٍ  رررت٠  طٶاَتررٛ 

 ٖٞ املس٠ع َٚا عٌٖٚ ٜتذسز عطغّٛ إقا١ََكساض املبًا ن
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ٜٴ -2 ٌ َررٔ أثررط  كً ٝٴغرر  ْظرراّ اٱقاَرر١ املُٝررع٠ نٝررجمل   ٛنٿرر  

ٖرٞ   تهٜٛٔ تهت٬ت َرٔ دٓػرٝات ضبرسز٠ عًر٢ غرٛم ايعُرٌ. َرا       

ٚيف أٟ ؾررطؼب١ َررٔ ايٛ ررا٥جملع يتفررازٟ  ،ْػرر  ايػررعٛز٠ ٚؾررطٚطٗا

تهررررطاض َؿرررره١ً ايتٛ ٝررررجمل ايررررُٖٛٞ. يف ايؿررررطنات املتعررررسز٠   

تؿرررت  اسبهَٛرر١ اٱْسْٚٝػرر١ٝ    ،َررج٬ڄ ْٚٝػررٝاإْسازبٓػررٝات يف 

ْٚػررب١ أخررط٣ َررٔ ايٛ ررا٥جمل     ،()عُرراٍَررٔ املٗررٔ ايٛ ٝفٝرر١    ْػررب١ڄ

ٝٽرر َرر   ررت  صبرراٍ   ،ٌ  ٛاطٓٝٗرراؿرر ٳاٱزاضٜرر١ ايعًٝررا تٴ   ايت٦ٝٗررتِٗ َٗٓ

َررا مسرر   ٖٚررٛ  ه  يف ايبًررس ا٭قررًٞ يًؿررطنات  ٜئائتعرراثِٗ يًتررسض 

ٚخًل نرازض   ،ط ١ٚتٛطني املع ،ئتشػني ْٛع١ٝ أزا٤ ا٭ٜسٟ ايعا١ًَ

ٛ     ٝع نُٔإزاضٟ  ٖرٌ  : خڀ١ ئعٝس٠ املس٣ َٚػرتسا١َ. ٚايػر٪اٍ ٖر

َرررٔ املفٝرررس ه  كرررس ٜهررٕٛ  ٕ   ٜهرررٔإ اسبػرربإع  يف ص شيرررو خٹرر أڂ

ا٫طررر٬ع عًررر٢ ايتذطئررر١ اٱْسْٚٝػررر١ٝ ٚاملايٝعٜررر١ يف ٖرررصا ايٓڀرررام      

 . سٶاذبسٜ

ايػررب  ٕ ٭ هطَؿرره١ً ايتػررتټ ٫ٞ تً رراٱقاَرر١ املُٝررع٠ إٕ  -3

 ،ٛ  ػرراز عررسز َررٔ املررٛاطٓني ايػررعٛزٜني يٮغررجمل   يف املؿرره١ً ٖرر 

 اٖٞ ذبسٜسٶ َا ،ٚايػ٪اٍ ٖٛ ٚاغت ٬ٍ ا٭دٓ  زبؿ  ٖصٙ ايف١٦. 

 ط يف ْظاّ اٱقا١َ املُٝع٠عي١ٝ ايكها٤ ع٢ً ايتػتټن

إٔ َررررٔ أٖررررساف ايط٩ٜرررر١ ظٜرررراز٠ عررررسز     إ ا٫عتكررررازنرررر -4

ْظررراّ اٱقاَررر١  يهرررٔ  ،ايؿرررطنات ايكررر ل٠ ٚاملتٛغرررڀ١ احملًٝررر١  

ايفطم  قشٝ  أْ٘ غٝدًل ئعضٳ ل ايعهؼ. شك ٚ أْ٘ ٜٴاملُٝع٠ ٜبس

و املٛاطٔ دصٙ ايؿرطنات ايكر ل٠   متًڊ لشك ٜٴ٫ يهٓ٘  ،ايٛ ٝف١ٝ

    ٚاملتٛغڀ١
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َها شررر١  ػرررٌ ا٭َرررٛاٍ يف ضأؽ املررراٍ    نرررُإدع٥ٝررر١  -5

   ا٭دٓ  َ  ْظاّ اٱقا١َ املُٝع٠  ل ٚان 

 تٛظٜرر  ٚنررُإ ،ا٭ْظُرر١ املتعًكرر١ ئايرتنٝبرر١ ايػررها١ْٝ  -6

ايؿطنات ٚضأؽ املراٍ ا٭درٓ  عًر٢ َٓراطل املًُهر١ ) رل املرسٕ        

 ّ ؽ املراٍ ا٭درٓ    أْرا قراسب١ ض  أ ا نٓرتٴ ه  رجنش ايهرب٣(  ل َفٗرٛ

ٟٻ ًعَة املًُه١ ئفرت  اغرتجُاضات يف   نٝجمل غتٴ ،إقا١َ  ٝع٠ ٚيس

ٚمترٓعة َرٔ َعاٚير١     ،َجرٌ سفرط ايبراطٔ أٚ غرهانا َرج٬ڄ      ،َسٕ

 ْؿاطٞ يف دس٠ أٚ ايطٜاهع

ايٛقرت  رل َٓاغر  يتفعٝرٌ      رل٣ إٔ    املڀلٟعبس ا . زأَا 

ئرر٘  َٚررا  ررطټ ،عًرر٢ َررا تؿررٗسٙ املٓڀكرر١ َررٔ أسررساخ   اايٓظرراّ عڀفڄرر

ا٫قتكرراز ايعرراملٞ َررٔ طبرراٚف ْادبرر١ عررٔ اسبررط  ايتذاضٜرر١ ئررني         

نُرررا إٔ درررص  ايف٦ررر١ املػرررتٗس ١ ٚاملررر٪ثط٠     ا٫قتكررراز، عُايكررر١ 

ٝٽ ااقتكازٜٽ  .اهٕٛ ضبسٚزٶٝغ اساي

تفٓٝرررس ئعرررض املدررراٚف املطتبڀررر١   أغرررا١َ نرررطزٟ ّ.ٚسررراٍٚ 

 ئتڀبٝل ْظاّ اٱقا١َ املُٝع٠، ٚشيو يف ايٓكا  احملسز٠ ايتاي١ٝ:

 جنْر٘ يرٝؼ    ،املُٝرع٠ َٛنرٛع ضغرّٛ اٱقاَر١      ُٝرا ؽبرلټ   :أ٫ٚڄ

يٓهرٕٛ   ،تكرسض اي٥٬شر١ ايتٓفٝصٜر١   َٔ املٓاغ  َٓاقؿرتٗا قبرٌ إٔ   

  ع٢ً ئ١ٓٝ قبٌ املٓاقؿ١. امجٝعٶ

ٝٶررر ايٓؿررراطات  أسرررسٳ املُٝرررع٠ و قررراس  اٱقاَررر١ًډرررمتإشا  :اثاْ

ٝٴ  عاٌَ ٖررصا ايٓؿررا  َجررٌ أٟ َػررتجُط أدررٓ  َررٔ    ا٫قتكرراز١ٜ  ػرر

ْاس١ٝ ايػعٛز٠ ٚايهطا٥  ٚايطغّٛ َٚا ؾائ٘،  ًٝؼ َرٔ ايكرشٝ    

 اشبًز ئني ايٓؿا  ا٫قتكازٟ ٖٚصٙ اٱقا١َ.
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، ئررايتش٬ٜٛت املايٝرر١ إىل خرراضز املًُهرر١  ؽبررتلټ ُٝررا  :اثايجٶرر

 ايرتنٝرع عًٝٗرا ئؿررهٌ نربل يف اٯْٚر١ ا٭خرل٠ يػررب       ٚاير    

طبٝع١ٝ يف نٌ ايسٍٚ َُٗا ناْت  ٓٝر١ڄ    ل َعطٚفه  ٗٞ َػأي١

املِٗ ٖٓا ٖٛ ايٓتٝذ١ ايٓٗا١ٝ٥ يًشػرا  ازبراضٟ اشبرام    ه ٚأٚ  كل٠ڄ

 ادررسٽ ائاملًُهرر١، سٝررح تطتفرر  املبررايا ايررٛاضز٠ إىل املًُهرر١ نررجلٶ  

ٖٚرررصا ئٝرررت  ،املبرررايا امل رررازض٠ئػرررب  تكرررسٜط ايررربرتٍٚ ٚ رررلٙ عرررٔ 

ٛٻاشبؿ١ٝ إٔ ٚ ايككٝس.  تر٪زٟ   قرس  ي١نجط٠ اسبسٜح عٔ املبايا احمل

إىل زعررِ  هررط٠ تكٝٝررس ذبٜٛررٌ ايٓكررس إىل خرراضز املًُهرر١ أٚ ٚنرر    

  اخڀ٠ٛ  ل ١ُ٥٬َ إط٬قڄٖٚصٙ  ،ضغّٛ عًٝ٘

    نيٝرات تعظررِٝ اٱ رراز٠ َررٔ ْظراّ اٱقاَرر١ املُٝررع٠ ٚدبرراٚظ

 :ئعض غًبٝات٘

يهرررٞ عبُرررٞ اقتكرررازْا  أْررر٘   رررا٥ع٠ ايعذرررطٚف أ. أٚنرررشت

ٟٻ ،ايرررٛطة ه غرررًٛى اْتٗررراظٟ َرررٔ املػرررتجُطٜٔ ا٭داْررر     ٚآررر  أ

 عٔ ططٜل َا ًٜٞ: هٓٓا دباٚظ شيو 

  اٱقاَررر١ عًررر٢ أغررراؽ املٓفعررر١ ا٫قتكررراز١ٜ،   ٓٵَٳررر تكرررٓني •

 ٚغًٛى املػتجُطٜٔ.

ٝٴ • ٌٷإْؿررا٤ قاعررس٠ ئٝاْررات ي ه ملطاقبرر١ كررب  يهررٌ تررادط غررذ

ٚايكا١ْْٝٛ ٚ٭ْظُر١   طبايفاتِٗ ايتذاض١ٜس قٵ، ٚضٳغًٛى املػتجُطٜٔ

تكٝرِٝ درساضتِٗ ا٫غرتجُاض١ٜ ٚأسكٝرتِٗ يف اٱقاَر١       ِٻايعٌُ، َٚٔ ثٳر 

 ٚايعٌُ ٚا٫غتجُاض يفرتات أطٍٛ.

اٱقاَر١ ايسا٥ُر١   يف ٔ ٜط ر   َٳر عًر٢   طه نطٜب١ ايرسخٌ   •

 ئايسٍٚ ا٭خط٣. امل٪قت١ أغ٠ٛأٚ اٱقا١َ 
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ٝٴ يرر اايرتنٝررع عًرر٢ ايكُٝرر١ املهررا ١   • طٖا املػررتجُط ٛ  غرر

 .ايٛطةا٭دٓ  ي٬قتكاز 

 .ايرتنٝع ع٢ً ايعكٍٛ ايٛاعس٠ •

ػتج٢ٓ َرٔ املكائرٌ املرايٞ يٲقاَر١     ٜٴئإٔ  أ.  ٗس ايكاغِ  ٚطايځ

 ،خل(إ .عًُرا٤..  _َٗٓسغرني   _ٕ َٔ املٗٓرٝني )أطبرا٤   ٚاملُٝع٠ املتُٝع

ل ئؿرطٚ  َٚعراٜ   .ٚاملر٪ثطٜٔ. ٚأقشا  ايؿرٗازات ايعًٝرا ٚاملبرسعني    

ْظراّ ٜػرتكڀ    ٞ ئجنػبراز  أ. ضبُس ايسْسْ كس اٖتِ  اأٜهٶ ضبسز٠. 

يف ازباَعررررات َررررٔ   ٚا٭غرررراتص٠ايبرررراسجني ٚا٭طبررررا٤ ٚاملٗٓسغررررني   

ز. ضٜرراه ظبررِ إٔ َٚررٔ داْبرر٘ أٚنرر     املتُهررٓني ٱثررطا٤ اتتُرر .

إٔ تأخرص ٖرصا    سٽاَٚٔ املُهٔ د ،تكسض ئعسٴ ااي٥٬ش١ ايتٓفٝص١ٜ مل

ّٷٖٓرررراى ٕ أٚ إٔ تهررررٛ ا٫عتبرررراض،يف  َررررٔ  ضبررررسٚز٠ درررر٪٤٫ ضغررررٛ

ط َٔ تٛقعرات املكائرٌ املرايٞ يٲقاَر١ املُٝرع٠      ؿٹَا ْٴأَا  ايهفا٤ات. 

  ل َٓڀكٞ. ٝبسٚ 

قسٚض اي٥٬شر١   جنْ٘ ساٍ  ،أ. مجاٍ ٥٬َه١َٚٔ ٚد١ٗ ْظط 

ٕ ايررسخٌ َررٔ ٖررصا  اَررٔ ٚظاض٠ املايٝرر١ تبٝرر  اايتٓفٝصٜرر١ ٜهررٕٛ َڀًٛئٶرر 

 ايٓظاّ نُٔ ؾفا ١ٝ نا١ًَ يًُٝعا١ْٝ.

ٟ   ٚئسٚضٙ أٚنر   ضغرّٛ ٖرصٙ   أْر٘ ٫ ٜعتكرس إٔ    ّ. أغرا١َ نرطز

ُٽررر ااٱقاَررر١ غرررتهٕٛ ضا رررسٶ  ٫غبفررراهيًُٝعاْٝررر١ اسبهَٛٝررر١  اَٗ

 را  ٝر٘    ضقاّ املتكرسَني عايٝر١ڄ  أتهٕٛ  ايتٛق  أ٫ٚ ،اضغَٛٗا ْػبٝٽ

 رجنٕ   ٚدرصا  هإىل املٝعا١ْٝ اسبه١َٝٛ انجلٶ ٦ٶاؾٝايهفا١ٜ يتهٝجمل 

ٚأُٖٗررا  ،قاَر١ ٖرٞ ا٭ٖرساف املُٗر١    ا٭ٖرساف ا٭خرط٣ َرٔ ٖرصٙ اٱ    

   تكٓني املتػرتٜٔ.
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ٟ ز. ضٜاه ظبِ ٚاتفل  ايفا٥رس٠ املايٝر١   إٔ  ئاعتبراض  َ  ٖصا ايرطأ

  ٞ َررا غررٝتِ   ٚئؿررهٌ  ررل َباؾررط.    ،غررتهٕٛ ي٬قتكرراز ايهًرر

ذبكررًٝ٘ َررٔ ضغررّٛ قررس ٫ ٜ ڀررٞ ايتهررايٝجمل اٱزاضٜرر١ ملررٓ  ٖررصٙ         

ٌټ َر١  ايفا٥س٠ املتٛقع١ َرٔ ٖرصٙ اٱقا   ع٢ٓ إٔ  ،اٱقا١َ أنررب   غرتظ

ِټ  ا٫ تهرٕٛ ٖرس ڄٶ  ا٭ِٖ أذبكًٝٗا... ٚ ئهجل َٔ ايطغّٛ اي  غٝت

ٝٽر  يف  ٚيرٝؼ   اسس شاتٗا ست٢ ْػتڀٝ  اغتكڀا  أ هٌ ا٭داْر  َٗٓ

ٕٻ . ٔ يررسِٜٗ املرراٍ  كررزَٳرر تأخررص اي٥٬شرر١ َررٔ ايهررطٚضٟ إٔ  نُررا أ

ٕٻه اٱقاَرر١ املُٝررع٠ يف ا٫عتبرراض   ايتٓفٝصٜرر١ َررس٠ځ  َررس٠ ايػرر١ٓ   سٝررح إ

 املًُهرررر١ شات َعٓرررر٢ غررررٛا٤ يًُكررررِٝ أٚ يٓررررا يف يٝػررررت اسررررس٠ يٛا

 ايػر١ٓ  يف يًُطادعر١  قائًر١  غرٓٛات  ٥ملرس٠   ٬ڄ ُٝهٔ إٔ تهرٕٛ َرج  

ٛ  ٖٚرصا  . غٓتني نٌ ثِ ا٭ٚىل ٍ ئر٘ يف ايفٝرعا ايصٖبٝر١ يربعض     َعُر

 .ايسٍٚ ا٭ٚضٚئ١ٝ

إىل إٔ ايٓظررراّ   ٜتڀرررطم  أ.  رررا٥ع٠ ايعذرررطٚفنُرررا شٖبرررت 

ٚقسَا٤ املكُٝرٝني زاخرٌ    ،َٛايٝس املًُه١ َجٌ: َع٫،١ٓٝغتجٓا٤ات 

ٚأئٓرا٤ ايػرعٛزٜات املتعٚدرات َرٔ أدرٓ ، ئرإٔ ٜؿرًُِٗ         ،املًُه١

ٌټ  خرام،  را  ايٓظاّ ٜٚهٕٛ درِ ٚنر     ئا٭ْظُر١ ٚايكرٛاْني    ٫ ؽبر

 ايػعٛز١ٜ.

ٔ  ٚأنس  ايٛادر    نربز ايؿرطٚ   عًر٢ أُٖٝر١    ز.  رس ايرربٜج

يف ٖرصا   ١َٚنر  ٥٫شر١ قراض   ٚ ،ٔ ؼبكٌ ع٢ً اٱقاَر١ تٛا طٖا  ُٝ

أُٖٝرر١ َطاقبرر١ عًرر٢  ز. عًررٞ ايڀدررٝؼز ٚئررسٚضٙ  كررس ؾررسٻ ايؿررإٔ. 

ٚتفرازٟ َرا    ،ٚخاقر١ ايترس كات املايٝر١    ٠تڀبٝل ْظاّ اٱقا١َ املُٝرع 

ٍڈ أَهررٔ َررٔ غررًبٝات ْظرراّ ا٫غررتجُاض ا٭دررٓ  ايررصٟ أترراحٳ       يعُررا

ٛټ   ٍ إىل َػررتجُطٜٔ أداْرر  عررٔ ططٜررل    ٜعًُررٕٛ يف ٚضف  ٓٝرر١ ايتشرر
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ٚ   تهأَ عسز َِٓٗ ٚمج يف ٜساعر٘  إ  اسبس املڀًرٛ  َرٔ ضأؽ املراٍ 

َٚررٔ  ايٓظاَٝرر١،ايبٓررو ئاغررِ املػررتجُط ا٭ٍٚ يٝشكررٌ عًرر٢ ا٭ٚضام 

غررش  املبًررا َررٔ ايبٓررو ٚإٜساعرر٘ يف ئٓررو نخررط ئاغررِ َػررتجُط      ِٻثٳرر

 ؽ املاٍ عس٠ َطات.  أٖٚهصا ٜسٚض ض ،نخط

صبُٛعررر١ َرررٔ املكرتسرررات ايعًُٝررر١   ز. ْرررٛض٠ ايفررراٜعت ٚاقرتسررر

 ، َٚٔ أئطظٖا َا ًٜٞ:اٱقا١َ املُٝع٠ ٜٛط ْظاّاداز ١ إىل تڀ

ٜٴ • َٳررإٔ  ِټفكررٌ يف ايٓظرراّ ئررني  َررٓشِٗ اٱقاَرر١ املُٝررع٠  ٔ ٜررت

َٳرر ِټ ٔٵيفهررطِٖ أٚ َٗرراضاتِٗ، ٚ اٱقاَرر١ يجررطٚاتِٗ، ٖررصٙ َررٓشِٗ  ٜررت

 ُٗا.ٝحباد١ يهً تبك٢ٚاملًُه١ 

ِٻ • ٜٴرر   إٔ تررت  عٓرر٢ إٔ ٜهررٕٛ   هس  ايتفطقرر١ يف املبًررا ايررصٟ 

ٜٴرر  ٔ س   َررٔ املبًررا ايررصٟ  ٜررتِ َررٓشِٗ اٱقاَرر١ املتُٝررع٠    أٚي٦ررو ايررصٜ

ٌٻ ٜٴرر يفهررطِٖ أٚ ملٗرراضاتِٗ أقرر ِټ نخررطٜٔس   َررٔ َررٔ املبًررا ايررصٟ   ٜررت

 ِ اٱقا١َ املتُٝع٠ يجطٚاتِٗ.َٗٓش

َٳرر      • ِټأُٖٝرر١ اؾرررتا  تٛ ٝررجمل ايػررعٛزٜني عًرر٢ نررٌ   ٔ ٜررت

 َٓشِٗ اٱقا١َ املُٝع٠.  

تكٝررِٝ ٚايٗررِ يًتكٝررِٝ املطسًررٞ  إٔ ؽبهرر  ٖررصا املؿررطٚع امل  •

ئعرررس َرررطٚض َرررا ٫ ٜكرررٌ عرررٔ عؿرررط غرررٓٛات، ٚايتڀرررٜٛط         ايٓٗرررا٥ٞ

 ٚايتشسٜح  ا ٜتفل َٚكتهٝات املطس١ً ايكاز١َ ٚساد١ اتتُ .

ٔ تتهرررُٔ ايًرررٛا٥  ايتٓفٝصٜررر١ اؾررررتاطات ٚعكٛئرررات ملځرررإٔ  •

 ل عًِٝٗ اٱقا١َ املُٝع٠.ڀبٻتٴ

إٔ تهررررٕٛ ٖٓرررراى خڀرررر١ تٓفٝصٜرررر١ شنٝرررر١ ٫غررررتكڀا      •

ايجرطٚات، ٚإٔ ٫ ْٓتظرطِٖ ٖرِ يٝتكرسَٛا     ايهفا٤ات املتُٝع٠ ٚشٟٚ 

 ئڀً  اٱقا١َ املُٝع٠.
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 التىصًات:  

ٌٿ   -1 ٌٷ  إْؿرررا٤ قاعرررس٠ ئٝاْرررات يٝكرررب  يهررر ملطاقبررر١  َكرررِٝ غرررذ

ٚايكاْْٛٝر١   طبايفاتِٗ ايتذاضٜر١ س قٵغًٛن٘ ٚاغتجُاضات٘، ٚضٳ

تكِٝٝ دساضتِٗ ٚأسكٝتِٗ يف  ِٻٚ٭ْظ١ُ ايعٌُ ٚ لٖا، َٚٔ ثٳ

 ض يفرتات أطٍٛ.اٱقا١َ ٚايعٌُ ٚا٫غتجُا

ٔ  رررطه نرررطٜب١ ايرررسخٌ ايتكررراعس١ٜ ملځررر  يف ايٓظرررط َػرررتكب٬ڄ -2

اٱقاَرر١ ايسا٥ُرر١ أٚ اٱقاَرر١ امل٪قترر١ نررُٔ تڀبٝررل       يفٜط رر  

 نطٜب١ ايسخٌ نٓظاّ ؾاٌَ.

يًُبرررررسعني ٚأقرررررشا  املٛاٖررررر     زا٥ُررررر١ قاَرررررات إاقررررررتاح  -3

إٔ تهررررٕٛ ٖٓرررراى خڀرررر١ تٓفٝصٜرررر١ شنٝرررر١    ، ٚايتدككرررر١ٝ

 ٚ يف ِٗ بٟ ايجررطٚات يرت ٝرر ٫غررتكڀا  ايهفررا٤ات املتُٝررع٠ ٚش

 اسبكٍٛ ع٢ً اٱقا١َ املُٝع٠.

عررررس اغررررتجٓا٤ات َعٝٓرررر١ ذبُررررٌ ايبٴ عًرررر٢ إٔ ٜؿررررتٌُ ايٓظرررراّ  -4

ٚقررسَا٤ املكررُٝني زاخررٌ  ،َٛايٝررس املًُهرر١ َررِٓٗ:اٱْػرراْٞ، 

ٚأئٓرررا٤ ايػرررعٛزٜات املتعٚدرررات َرررٔ أداْررر ، َررر    ،املًُهررر١

ٌټإ  ١.ئا٭ْظ١ُ ٚايكٛاْني ايػعٛزٜ عڀا٥ِٗ ا٭ٚي١ٜٛ  ا ٫ ؽب

ٜٴ -5  _َٗٓسغررررني  _ٕ َررررٔ املٗٓررررٝني )أطبررررا٤ ٚػررررتج٢ٓ املتُٝررررعإٔ 

ٚأقرررررشا  ايؿرررررٗازات ايعًٝرررررا ٚاملبرررررسعني     ،خل(إ .عًُرررررا٤..

ْظررراّ اٱقاَررر١   َكررراْ ، يفٚاملررر٪ثطٜٔ ٚايرررطا بني يف إْؿرررا٤  

 . ئؿطٚ  َٚعاٜل ضبسز٠.املايٞ.املُٝع٠ َٔ املكائٌ 

١، املطادع١ ايسٚض١ٜ يًٓظاّ ٚإسساخ ايتعس٬ٜت سػ  املطادعر  -6

ٚايتكٝرررِٝ يًتكٝرررِٝ املطسًرررٞ  ٗرررَِررر  خهرررٛع ٖرررصا املؿرررطٚع امل 

ئعررس َررطٚض َررا ٫ ٜكررٌ عررٔ عؿررط غررٓٛات، ٚايتڀررٜٛط     ايٓٗررا٥ٞ



15 

–1059  1051  
117 

ٚايتشرررسٜح  رررا ٜتفرررل َٚكتهرررٝات املطسًررر١ ايكازَررر١ ٚسادررر١  

 اتتُ .

ايعٌُ ع٢ً ت١٦ٝٗ ٚتٛع١ٝ اتتُ  ئٓظاّ اٱقا١َ املُٝع٠ ٚتأثلٙ  -7

 ع٢ً املٛاطٓني.

ٔٿَؿرراضن١ املررٛاطٓني يف -8 ا٭ْظُرر١ ايرر  ذبُررٞ َكرراسبِٗ   غرر

 ئعس تڀبٝل ايٓظاّ.

 هاملػرراْس٠ دبٗٝررع ايبٓٝرر١ ايتشتٝرر١ يف مجٝرر  ايررسٚا٥ط ٚاملطا ررل    -9

يتٛ ل استٝادات املٛاطٓني ٚايٛا سٜٔ َ  اسبفرا  عًر٢ درٛز٠    

 اسبٝا٠ يًذُٝ .

ارباش ايتسائل ا٫قتكاز١ٜ اي٬ظ١َ يهرُإ ْظراّ ايعُرٌ ايرصٟ      -11

ٚتكًرٝل   ، يف ايفرطم ايٛ ٝفٝر١  ٜهفٌ أٚي١ٜٛ سرل املرٛاطٓني  

 ايبڀاي١.

 اٱزاضٜررررر١ يًُٗرررررٔ ٪111إٔ ٫ تكرررررٌ ْػرررررب١ ايػرررررعٛز٠ عرررررٔ    -11

ٌٿ ٚادٓسغ١ٝ ِټ َٳر  ٚايف١ٝٓ ٚايڀب١ٝ ع٢ً ن َرٓشِٗ اٱقاَر١    ٔ ٜرت

املُٝرررع٠. ٚنررربز ايػرررعٛز٠ يف طبتًرررجمل َػرررتٜٛات ايتٛ ٝرررجمل     

 ٚخاق١ ايعًٝا َٓٗا.

ْظُرر١ ض رر  نفررا٠٤ ازبٗرراظ ا٭َررة ملتائعرر١ َٚطاقبرر١ تڀبٝررل ا٭  -12

ٚايتؿرررطٜعات اسبايٝررر١، ٚا٫ٖتُررراّ ئاملػررر  ا٭َرررة ايرررسقٝل      

 اٱقا١َ.يها ١ املتكسَني قبٌ َٓشِٗ 

ُٻ -13  هًُر١ "  ه ٢ اسبرايٞ يٲقاَر١ ازبسٜرس٠   ايٓظط يف تعسٌٜ املػ

ِ ُٝٿ ٝع٠ " نأْٓا ْٴ ٜترٝ  ايٓظراّ   ، ٚإٔ ع أؾداقٶا عٔ  لٖر

، ١ب٬تٝٓٝررررناٱقاَرررر١ )اي هاٱقاَرررر١ٖررررصٙ ْررررٛاع َررررٔ  أ عررررس٠
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اي٥٬ش١ يف ز ؾطٚطٗا ٚصبا٫تٗا شسٻٚتٴ ،(فه١ٝايٖب١ٝ، ٚصٚاي

 ايتٓفٝص١ٜ.

ايعرسز،  ز يف اغرتكباٍ طراي  اٱقاَر١ املُٝرع٠ َرٔ سٝرح       ايتسضټ -14

 .ٜٽازضاغ١ ايٓظاّ غٓٛ َٚتائع١

زضاغ١  هط٠ إعڀا٤  ٝعات خاق١ يطا   اٱقا١َ ٚايت١ُٝٓ  -15

 ٚا٫غتجُاض يف املسٕ ايك ل٠ ٚايكط٣.

 يٲقاَرررر١ّ اضٟ أٚ ايكرررٓاعٞ يًُتكرررسٿ  ذبسٜرررس ايٓؿرررا  ايتذررر    -16

 املُٝع٠.
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  :ُد. صدقُ فاضن  الىزقُ السًٓط 

 التعكًبات:

  :العجىٌ  ظافسد. التعكًب األوه 

  :ٌٌٍسمحَ الطسيسعبد الأ. التعكًب الجا  

  :أ. حطاً عريٍالتعكًب الجالح 

 د. خالد السديعاُ   احلىاز:ازَ إد 
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 ٍاملمخط التٍفًر: 

ٌ قر٠ٛ  ؿره  عٓاقرط تٴ  أٚنشت ايٛضق١ ايط٥ٝػ١ إٔ ٖٓراى غرت١ځ  

ِ  ايٓظاّ ايػٝاغرٞ، ٚاملٛقر     ٖٞ:ايسٚي١ اشبؿ١ٓ،   ازب رطايف، ٚنر

ْٚٛع ايػرهإ، ٚاملرٛاضز ايڀبٝعٝر١، ٚايكرسضات ايتكٓٝر١ ٚايكرٓاع١ٝ       

يكرررر٠ٛ ايٓاعُرررر١ ٖررررصا إنررررا ١ إىل ا، يًػررررهإ، ٚايكرررر٠ٛ املػررررًش١

ٌ ؿرره  ٚنررُٔ عٓكررط املٛقرر  ازب ررطايف، تٴ    ئعٓاقررطٖا املعطٚ رر١.  

 إنرا ١ٝڄ  ٚأُٖٝر١ڄ  ُٗر١ قر٠ٛڄ  امل ٚاملُرطات املا٥ٝر١  اٱط٬ي١ ع٢ً املها٥ل 

ٛ  نبل٠.  املُرط ايرصٟ ؽبرسّ امل٬سر١ ايبشطٜر١ ايسٚيٝر١،        ٚاملهٝل ٖر

ٚ   اٜٚكررٌ دررع٤ٶ   اٱقًُٝررٞئررايبشط  َررٔ ايبشررط ايعررايٞ جبررع٤ نخررط، أ

ُٗر١  َٚؼبظر٢ عاملٓرا ايعطئرٞ ئٛدرٛز اػر١  رطات َا٥ٝر١          .يًسٚي١

ٚترلإ   ،َكرط( ايػرٜٛؼ ) قٓرا٠  ٚ ،(طراضم )امل رط   دبرٌ   ٖٞ: ٝ٘، 

ٌ ٖرصٙ  ؿه ٖطَع )عُإ(. ٚتٴٚ ،ايُٝٔ(املٓس  )ئا  ٚ ،ايػعٛز١ٜ()

َهرٝل ايبٛغرفٛض،   ٚقٓا٠ نٝرٌ،  ٚقٓا٠ ئُٓا،  ٔ:َٹ املُطات َ  نٌٍّ

َهرررٝل ٚٝل َرراد٬ٕ،  َهرر َٚهررٝل ئايرررو،  َٚهررٝل ايررسضزٌْٝ،   ٚ

ِٻ لئ ايعررا    ٞٚشيررو َررا ٜعڀرر   املُررطات املا٥ٝرر١ يف ايعررا .    ْررا، أٖرر

٫  ايعطئرررٞ، ٚخباقررر١ ايرررسٍٚ املڀًررر١ عًررر٢ ٖرررصٙ املُرررطات، أُٖٝررر١ڄ  

ٕ   ػررتٗإ ئٗررا. ٜٴ ي٬ًُسرر١  ايرررب٤ٟاملررطٚض  ايبشرراض سررلٻ  ٜٚهررُٔ قرراْٛ

أَررا َررٔ   ٖررصا َررٔ ايٓاسٝرر١ ايكاْْٛٝرر١.    ، ايسٚيٝرر١ يف ٖررصٙ املُررطات  

 ١ٝٞ ايػٝاغ١ٝ،  جنٕ إط٬ي١ زٚي١ َا ع٢ً  ط َا٥ٞ َٗرِ ٜعڀر  ايٓاس

١ٝ نررربل٠، خاقررر١ ٚقرررت ا٭ظَرررات إغررررتاتٝذ تًرررو ايسٚيررر١ أُٖٝررر١ڄ

 ٚاسبطٚ . 

م يٝرر١، ٚتڀررطٻ ٚقهرر١ٝ املُررطات ايس  ٚتٓاٚيررت ايتعكٝبررات أئعررازٳ  

ايتعكٝرر  ا٭ٍٚ إىل ٖررصٜإ ايعظُرر١ ايررصٟ متاضغرر٘ إٜررطإ ئتٗسٜررسٖا   

   ٛ ٖات اٱ ر٬م اٱٜطاْٝر١، َٚٛقرجمل    ئجن ٬م َهرٝل ٖطَرع، ٚغرٝٓاضٜ
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س عًرر٢ أُٖٝرر١ املٛقرر   أَررا ايتعكٝرر  ايجرراْٞ  أنډرر   اتتُرر  ايررسٚيٞ. 

ِ أُٖٝرر١ قٝرراّ املًُهرر١ ٚزٍٚ   ازب ررطايف املُٝررع يًًُُهرر١، ٚتعررا ڂ  

اشبًررٝر ئهررٌ َررا َررٔ ؾررأْ٘  اٜرر١ َكرراسبٗا ئؿررهٌ َؿرررتى،     

ٌ طبٝعر١ املعطنر١ ايبشطٜر١    ٚعرب ايتعإٚ َ  اسبًفا٤، َ  عسّ ت ا ڂ

أَررا ايتعكٝرر  ايجايررح  تڀررطم يًكهرر١ٝ َررٔ      ًٗا طٗررطإ.فهٿرريرر  تٴا

ٚ  ،َٓظرررٛض ا أُٖٝتٗررر َررراَررراشا تعرررة يٓرررا املُرررطات املا٥ٝررر١ ايسٚيٝررر١، 

   يًًُُه١ع ١ٝغرتاتٝذاٱ

 يف سني تهُٓت املساخ٬ت سٍٛ ايكه١ٝ احملاٚض ايتاي١ٝ:

ا٭١ُٖٝ ا٫قتكراز١ٜ ٚايػٝاغر١ٝ يًُُرطات املا٥ٝر١ ايسٚيٝر١:       •

 .ُا نُٓٛشزدبطئ١ قٓا٠ ئٓ

  .َهٝل ٖطَع: أُٖٝت٘ ٚسسٚز ايػٝاز٠ اٱٜطا١ْٝ •

ئررسا٥ٌ َهررٝل ٖطَررع ئايٓػررب١ يًًُُهرر١ ٚأُٖٝتٗررا: عبررٛ     •

 اي١ٝ.١  عٻإغرتاتٝذَعازب١ 

 .ااملهاٜل ايسٚي١ٝ ٚاملطٚض ايعائط: َهٝل تلإ اٛشدٶٶ •

أَٔ املُطات املا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ٚايسٚض املٓتظط تًؼ ايتعرإٚ   •

 .اشبًٝذٞ
 

ا همية االقجاادية والسياسية للممرات  •

 املائية الذولية: ثجربة قناة بنام كنمىر .

م يق هرمس: أهميجه وحذود السيادة  •

اايرانية.  

بذائل م يق هرمس بالنسبة للممل ة  •

وأهميجها: نحى معالجة اس اثيجية فعالة. 

امل ايق الذولية واملرور العابر: م يق  •

ث ا   ىرجاً . 

أمإل املمرات املائية الذولية والذور املنجظر  •

ملجل  الجعاو  الخليجي. 

 

مس
هر

ق 
 ي

م
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كرررت  ايبٝررر١ املرررساخ٬ت عًررر٢ أُٖٝررر١ َهرررٝل ٖطَرررع ٚقررس اتف 

نُُط دباضٟ، يهٔ َ  اسباد١ إىل ارباش َا ًٜعّ ٱػبراز ئرسا٥ٌ   

  ٛ ٔٳ   أخط٣ عًر٢ عبر ا٫قتكرازٟ ٚايػٝاغرٞ يًًُُهر١،     ٜهرُٔ ا٭َر

يف سرني   هٌ َٔ ا٫غت ٬ٍ ايػٝاغٞ يف ايهر ز عًر٢ املًُهر١   كً ٜٚٴ

    ٚ َررس٣ تبآٜررت ٚدٗررات ايٓظررط سررٍٛ َاٖٝرر١ ئررسا٥ٌ َهررٝل ٖطَررع، 

 دسٚاٖا ٚقائًٝتٗا يًتٓفٝص ع٢ً أضه ايٛاق .

َٚررٔ أئررطظ ايتٛقررٝات ايرر  اْتٗررٞ إيٝٗررا املتشرراٚضٕٚ يف ًَتكرر٢ 

 أغباض سٍٛ قه١ٝ املُطات املا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ َا ًٜٞ:

ْٓررا ايسٚيرر١ ايٛسٝررس٠ أ ايعُررٌ عًرر٢ إٔ ْرربة أَٓٓررا نُررا يررٛ -1

 ٚشيو ئرسعِ ٚتڀرٜٛط ايكرٛات    هاملڀ١ً َٔ اي ط  ع٢ً اشبًٝر ايعطئٞ

 سسٜح. ايبشط١ٜ ايػعٛز١ٜ َٔ أ طاز ٚعتازٺ

ايعُررٌ ئهررٌ دسٜرر١ عًرر٢  ررت  َٓفررص عًرر٢ حبررط ايعررط ،       -2

ٚخًل َكرا  َؿررتن١    ،ٚشيو ئايتٓػٝل َ  ايُٝٔ ٚغًڀ١ٓ عُإ

 ئني ٖصٙ ايسٍٚ.

تتبررر  صبًرررؼ  ١زضاغررر١ إَهاْٝررر١ تأغرررٝؼ ٦ٖٝررر١ إؾرررطا ٝ  -3

 يتٛسٝس ازبٗٛز يف اٱؾطاف ع٢ً املُطات املا٥ٝر١  هايتعإٚ اشبًٝذٞ

 يف اشبًٝر ايعطئٞ.

 

  :ُد. صدقُ فاضن الىزقُ السًٓط 

اشبؿر١ٓ،   _ أٟ زٚير١  _ٌ ق٠ٛ ايسٚير١  ؿه ٖٓاى غت١ عٓاقط تٴ

ِټ املٛق  ٚايٓظاّ ايػٝاغٞ،  ٖٞ: ْٚرٛع ايػرهإ،    ازب طايف، ٚنر

ايكر٠ٛ  ٚايكسضات ايتك١ٝٓ ٚايكٓاع١ٝ يًػرهإ،  ٚاملٛاضز ايڀبٝع١ٝ، ٚ
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ُررر١ ئعٓاقرررطٖا املعطٚ ررر١.   ٖرررصا إنرررا ١ إىل ايكررر٠ٛ ايٓاع   ،املػرررًش١

ٌ اٱط٬يرر١ عًرر٢ املهررا٥ل ؿرره ٚنررُٔ عٓكررط املٛقرر  ازب ررطايف، تٴ

ٖرٛ  ٚاملهرٝل   إنرا ١ٝ نربل٠.    ٚأُٖٝر١ڄ  ُٗر١ قر٠ٛڄ  امل ٚاملُطات املا٥ٝر١ 

َرٔ ايبشرط    اايصٟ ؽبسّ امل٬س١ ايبشط١ٜ ايسٚي١ٝ، ٜٚكٌ درع٤ٶٶ  املُط

 يًسٚي١. اٱقًُٝٞئايبشط  ايعايٞ جبع٤ نخط، أٚ

ٓررا٠  ٗررٞ  ررط َررا٥ٞ اقررڀٓاعٞ ٜررطئز ئررني حبررطٜٔ.      أَررا ايك 

ايتٛقٝرر   ٚذبهررِ اتفاقٝرر١ ا٭َررِ املتشررس٠ يكررإْٛ ايبشرراض نُررا  ٻ    

ٌٻ 1958ّ، ٚنرصيو اتفاقٝر١ دٓٝرجمل عراّ     1982عًٝٗا عراّ    ّ، نر

ٚاملُرطات  َٚٔ شيو امل٬س١ يف املهرا٥ل  ، ئامل٬س١ ايبشط١َٜا ٜتعًل 

ٝٽرر  اهررٝكڄ َ 51سررٛايٞ  . ٜٚٛدررس يف ايعررا  ايٝررّٛ    املا٥ٝرر١  5، ٚاطبٝع

 ١ُٗ.  َقٓٛات 

١ُٗ  ٝ٘، َٚؼبظ٢ عاملٓا ايعطئٞ ئٛدٛز اػ١  طات َا١ٝ٥ 

ٚترررلإ  ،َكرررط(ايػرررٜٛؼ )قٓرررا٠ ٚ ،(طررراضم )امل رررط  دبرررٌ  ٖرررٞ:

ٌ ؿرره ٚتٴ ٖطَررع )عُررإ(.  ٚ ،ايررُٝٔ(املٓررس  )ئررا  ٚ ،ايػررعٛز١ٜ()

َهررٝل  ٚقٓررا٠ نٝررٌ،   ٚقٓررا٠ ئُٓررا،    َررٔ:  ٖررصٙ املُررطات َرر  نررٌٍّ   

َهرٝل َراد٬ٕ،   َٚهرٝل ئايرو،   ٚهرٝل ايرسضزٌْٝ،   َٚايبٛغفٛض، 

ِٻ لَهررٝل ئٚ  ٞٚشيررو َررا ٜعڀرر  املُررطات املا٥ٝرر١ يف ايعررا .   ْررا، أٖرر

٫  ايعا  ايعطئٞ، ٚخباق١ ايسٍٚ املڀ١ً ع٢ً ٖصٙ املُرطات، أُٖٝر١ڄ  

  ػتٗإ ئٗا.ٜٴ

ي٬ًُسر١ ايسٚيٝر١ يف    ايررب٤ٟ املرطٚض   سرلٻ  ايبشاض ٜٚهُٔ قإْٛ

اسٝررر١ ايكاْْٛٝررر١. أَرررا َرررٔ ايٓاسٝررر١      ٖرررصا َرررٔ ايٓ   ،ٖرررصٙ املُرررطات  
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تًررو  ٞايػٝاغر١ٝ،  رجنٕ إط٬ير١ زٚيرر١ َرا عًر٢  رط َررا٥ٞ َٗرِ ٜعڀر        

 ١ٝ نبل٠، خاق١ ٚقت ا٭ظَات ٚاسبطٚ .إغرتاتٝذ ايسٚي١ أ١ُٖٝڄ

ٚيعٌ َرٔ أٖرِ أسهراّ قرإْٛ ايبشراض ٚاتفاقٝر١ دٓٝرجمل،  ُٝرا         

 ٜتعًل ئاملُطات املا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ، َا ًٜٞ:

١٦ يًُهٝل اسبفا  ع٢ً أَٓٗا ٚغ١َ٬ َٔ سل ايسٚي١ املؿاط 

زٚيرر١ إ رر٬م    ٭ٟٚيهررٔ ٫ ػبررٛظ   ،ْظاَٗررا يف َٝاٖٗررا اٱقًُٝٝرر١  

 إش ؼبل يهرٌ زٍٚ ايعرا  إٔ مترطٻ   َهٝل ٜطئز ئني حبطٜٔ عايٝني. 

. ٚتتُتر  ئراملطٚض   ائط٦ٜٶر  اَرطٚضٶ  )تطاْعٜت( أٚ اعائطٶ اَا َطٚضٶإغفٓٗا، 

ٌټ  رررل  دباضٜررر١ أٚايػرررفٔ ٚايڀرررا٥طات، غرررٛا٤ ناْرررت   ايعرررائط نررر

نررطاض ايػررف١ٓٝ املرراض٠ ئػررًِ   إٜعٓرر٢ عررسّ   ايرررب٤ٟٚاملررطٚض  دباضٜرر١. 

 (.َٔ قإْٛ ايبشاض 45/1ٚغ١َ٬ ايسٚي١ ايػاس١ًٝ )املاز٠ 

٫ٚ ٜٓڀبل ْظاّ املطٚض ايعرائط يف ساير١ املهرٝل ايرصٟ ٜٛقرٌ        

ْر٘  إأٟ  هيسٚي١ أخط٣ اٱقًُٜٝٞٔ َٔ أعايٞ ايبشاض ٚايبشط أئني دع

 "تلإ" ايٛاق  يف َسخٌ خًٝر ايعكب١.   َهٝل ٫ ٜٓڀبل ع٢ً

**** 

ٕ ا٭ٚإ ٫ٖتُرراّ ايعررط   ررٛقعِٗ ازب ررطايف املتُٝررع،   نٚقررس  

 نرررب٣، خاقرر١ٝ١ إغررتاتٝذ ٚ را ؼبظررٕٛ ئر٘ َررٔ َرٛاضز، ٚأُٖٝرر١    

ٔ إٔ ٜتذًررر٢ ٖرررصا ػتشػٳرررٕٛ عًٝٗرررا.  ٜٚٴڀًچررراملُرررطات املا٥ٝررر١ ايررر  ٜٴ

 ا٫ٖتُاّ  ُٝا ًٜٞ:

١ُٝ ٖصٙ املُرطات ايعطئٝر١ شات   تػًٝز ن٤ٛ أنرب ع٢ً أٖ -1

 ايؿإٔ ايسٚيٞ املعطٚف.

 



15 

–1059  1051  
125 

يف املرررر٪متطات ٚايٓررررسٚات    املؿرررراضن١ ا٭نجررررط  اعًٝرررر١ڄ   -2

بٌ تڀررٜٛط اغررتدساّ ٖررصٙ س ملٓاقؿرر١ غٴررعكځررٚايًكرا٤ات ايسٚيٝرر١ ايرر  تٴ 

 املُطات.  

س عكځررررايرررر١ يف املرررر٪متطات ايسٚيٝرررر١ ايرررر  تٴاملؿرررراضن١ ايفعٻ -3

 هاز املتعًك١ ئاملُطات املا٥ٝر١ ملطادع١ َٛاز قإْٛ ايبشاض، ٚخاق١ املٛ

 يهُإ سكٛم أ هٌ يًسٍٚ املڀ١ً ع٢ً ٖصٙ املُطات.  

يهررررُإ  هإْؿررررا٤ قررررٛات  اٜرررر١ عطئٝرررر١ أَٓٝرررر١ َٓاغررررب١   -4

 ا٫غتدساّ املػتساّ اٯَٔ ٚايػًِٝ دصٙ املُطات. 

إْؿا٤ َٓاطل غٝاس١ٝ َٚٓراطل سرط٠ قرط  ٖرصٙ املُرطات،       -5

 يسعِ ا٫قتكازات ايعطئ١ٝ املع١ٝٓ.

ظُرر١ إقًُٝٝر١ عطئٝرر١ زٚيٝر١ َتدككرر١، يررسعِ   تهرٜٛٔ َٓ  -6

 ٚتڀٜٛط ٚ ا١ٜ ٖصٙ املُطات.  

**** 

بٌ ايت ًر   ؾراضنت يف ْرس٠ٚ عرٔ غٴر     ْرة أقبٌ غٓٛات  أشنطٴ

ٖرِ  أَٚٔ  ا  ٝٗا. حبجٶ َتٴامل٬س١ يف َهٝل ٖطَع، ٚقسٻ ع٢ً إعاق١

املٓڀكرر١ ٚٚدررٛز يف إٔ اغررتتبا  ايػرر٬ّ  ايٓررس٠ٚ:ط يف تًررو نٹررَررا شٴ

 زٚدا، قا٥ُر١ عًر٢ َطاعرا٠ سكرٛم نرٌ ؾرعٛ        ع٬قات غ١ًُٝ ئني

َجٌ يهرُإ عرسّ إعاقر١ امل٬سر١ ايسٚيٝر١ يف      ايػبٌٝ ا٭ ٖٛ هاملٓڀك١

 ٖطَع ٚ لٙ.

ملٛاد١ٗ ٖرصٙ   ئعض اسبًٍٛٚايتٛتط،  ٗٓاى  ٕ اغتُط ايؿسټإٚ 

أْائٝر  نرذ    إْؿا٤ قٓٛات َا١ٝ٥، أٚ ؾلټ َٓٗا:ٕ سكًت، إاٱعاق١ 

ٚ  ايٓفز، تطئز ئني املٓڀك١ ايؿر  ٚ   طق١ٝ ٚحبرط عُرإ أ  حبرط ايعرط  أ

خل َرا ظايرت   ْبٛ  ا٭ٚا٭ ٕ. ساقٌ اٯ نُا ٖٛ-  طايبشط ا٭
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تٛغررٝعٗا أنجررط،  ينررطٚض٠  ٖٓرراىٚ  ضبررسٚز٠.طاقترر٘ ا٫غررتٝعائ١ٝ  

ٚ   َرا عرربٳ  إ ض عرربٙ ػبر  إٔ  رطٻ   ض ِ إٔ ايٓفز املكرسٻ   ئرا  املٓرس  أ

 قٓا٠ ايػٜٛؼ.  

عررب ٖطَرع،    ٕٳض٠ اٯِٖ ايػرً  املكرسٻ  أ قشٝ  إٔ ايٓفز ٖٛ  

إعاقرر١ امل٬سرر١ يف ٖطَررع   ٚيهٓرر٘ ئررايڀب  يررٝؼ ايػررًع١ ايٛسٝررس٠.     

ٌٿ دبرراض٠ َررٔ امل٦رر١يف  61عبررٛإعاقرر١ -ٕ سكررًت إ- غررتعة  نرر

 . عُإ عسا ايتعإٚ، صبًؼ زٍٚ

 ٞايػ٬ّ اسبكٝكر  ايطٖإ ا٭ِٖ يؿعٛ  املٓڀك١ ٖٛ إٔ ٜػتت ٻ

اي ايبٝر١(   )ضنرا ع٢ً ا٭غؼ ايكشٝش١  ايػ٬ّ ايكا٥ِاملٓڀك١... يف 

 أٚ اَ٪قتٶر  أٚ ا، ٚيرٝؼ َكرڀٓعٶ  اقرًبٶ  اغٝاغٝٽ ااي  تهُٔ اغتكطاضٶ

ٛ  جن... َ  نٌ ا٭غجمل،  اٖؿٽ هراٍ... دعًرٗا   زا٤ عٴ ٕ زا٤ َٓڀكتٓرا ٖر

ؿررجمل َررٔ ٖررصا  . َٚررا   تٴاٚانررڀطائٶ أنجررط َٓرراطل ايعررا  غررد١ْٛڄ 

  ٚخڀل٠.َٚععذ١  ايسا٤،  ػتظٌ َتاعبٗا َػتُط٠ڄ

 

  :العجىٌ  ظافسد. التعكًب األوه 

  يتٗسٜس ئجن ٬م َهٝل ٖطَعٚاإٜطإ ٖٚصٜإ ايعظ١ُ: 

ايكرررسض٠ ايتدطٜبٝررر١ درررصٜإ ايعظُررر١   ايعك٬ْٝررر١، ترررصٖ ئرررسٍ 

َراّ سطنر١ ايػرفٔ نًُررا ظازت    أ ئرجن ٬م ٖطَررع ئڀٗرطإ يًتٗسٜرس   

ٖررصٜإ ايعظُرر١ ٖررصا ٜعررٛز ئكررسض    نرر ٛ  اتتُرر  ايررسٚيٞ عًٝٗررا.  

ايٓفرررٛش  ايٓاضٜررر١ أٚ نررربل َٓررر٘ إىل ازب طا ٝرررا أنجرررط َٓررر٘ يًكررر٠ٛ   

اٱٜطاْٝرر١ ايرر     ١ٝغرررتاتٝذ اٱٚترراز ًرر٘ ا٭ ُجٿايػٝاغررٞ يڀٗررطإ، ٚتٴ 

ُټ  ،قؿرررِاملأٖٛيررر١ )ٖٚرررٞ ازبرررعض ايكررر ل٠  رررل    ،ٗا املهرررٝلٜهررر

41
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إىل ازبررعض اٱَاضاتٝرر١ ايررج٬خ احملتًرر١.     ٖٚطَررع(، إنررا ١ڄ  ،٫ٚضاى

نرِ   39  أز٢ْ عطه يًُهٝل ٖٛ هإٔ خڀط اٱ ٬م ٚاضز و٫ٚؾ

ٖٶرا عُٝكر١    َرتٶا، ٚئاغتجٓا٤ 81ٜتذاٚظ ٚعُك٘ ٫  قٓاتني ذبٜٛإ َٝا

 ُٝٗرا،   هٔ يً ٛاقات ٚايػفٔ اسبطئ١ٝ ايكٝاّ ئعًُٝات نبل٠ 

 طنرر١ڄٚتعتررربإ ا٭نجررط عٴ نررِ  كررز.  2عررطه نررٌ قٓررا٠   ٜٚبًررا

 حملاٚي١ اي ًل َٔ داْ  إٜطإ.

 ڀٛات ايتٗسٜسخ: 

ٗسٜرسات  ئت اٱ ٬م عاز٠ڄ ٜتؿهٌ املؿٗس ا٫ تتاسٞ يػٝٓاضٜٛ

َررٔ قرراز٠ طٗررطإ ايعػررهطٜني نُررا  عررٌ قا٥ررس اسبررطؽ ايجررٛضٟ       

ٞ )ازبسٜس ازبٓطاٍ  أٚ ْا٥ر  قا٥رس اسبرطؽ ايعُٝرس      ،(سػني غر٬َ

َٚٔ قبًِٗ قا٥س ايكٛات ايبشطٜر١ يف ازبرٝـ اٱٜطاْرٞ     (عًٞ  سٟٚ)

ٟ سبٝرر  ا  )ا٭زَررلاٍ  إ رر٬م املهررٝل غررٌٗ  " :قرراٍ غررٝاضٟ( ايررص

ؽ َررا٤ نُررا أٜٚؿررب٘ ؾررط  نرر  ،١يًكررٛات املػررًش١ اٱٜطاْٝرر  ادررسٽ

ض٥ٝؼ  (سػٔ  لٚظ نئازٟ)سني أعًٔ ازبٓطاٍ  ْكٍٛ ئايفاضغ١ٝ". أٚ

املرر٪متط ايػررٟٓٛ يكرراز٠ اسبررطؽ ايجررٛضٟ  اٱٜطاْررٞ، خرر٬ٍا٭ضنررإ 

ٕ "ئ٬زٙ اْتٗت َٔ نا ١ ا٫غرتعسازات اشباقر١ ئرجن ٬م    أاٱٜطاْٞ 

ا٭عًرر٢ َهررٝل ٖطَررع، ٚؼبترراز تٓفٝررص اشبڀرر١ إىل َٛا كرر١ ايكا٥ررس    

 ".  (خا٦َٓٞ )عًٞ

 غٝٓاضٜٖٛات اٱ ٬م اٱٜطا١ْٝ: 

تً رررِٝ املهرررٝل يف املٓررراطل شات ايعُرررل ايبشرررطٟ ايككرررل   -1

َط ررأ "ؾرراٙ  ٚايجايجرر١، إىلؾررطقٞ "ئٓررسض عبرراؽ" إىل َط ررأ "دػررو"  

يهٔ تً ِٝ َػاض ايسخٍٛ ٚاشبرطٚز يف    حبط" ع٢ً احملٝز ادٓسٟ.

املهرٝل.   َط عػل سٝح دبٛ  ايكڀ  ايبشط١ٜ ا٭َلن١ٝأاملهٝل 
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ٚٳ  يهررٔ عًرر٢ إ رر٬م   ِ ئررأِْٗ  ًهررٕٛ ايكررسض٠ځ  ٖٵرريررس٣ اٱٜررطاْٝني 

إٔ ايتكرسٜطات   تكرسٜط.  رل  أؾٗط ع٢ً أقرٌ   3املهٝل ئٗصٙ ايڀطٜك١ 

ناغررررررشات ا٭ي رررررراّ   ٭ٕ هأغررررررائٝ  7-3تهررررررعٗا يف سررررررسٚز  

أغررائٝ  عًرر٢ أقررٌ تكررسٜط يررتڀٗل َػرراض  3ا٭َلنٝرر١ غررتشتاز إىل 

 ٚاسس.

اغرتٗساف   عرب SWARMملٛت عًُٝات اْتشاض١ٜ ئڀطازات ا -2

ايكڀرر  ايبشطٜرر١ ا٭َلنٝرر١ ٚاسبًٝفرر١، ْٚرراق٬ت ايررٓفز ٚاملررٛا٧ْ      

ايجرررررررررررٛضٟ: اشبًٝذٝررررررررررر١ ٚتكرررررررررررّٛ ئررررررررررر٘ حبطٜررررررررررر١ اسبرررررررررررطؽ  
https://www.youtube.com/watch?v=CkbS4BQxTgg 

سررررررع  ا  ٚاسبؿررررررس ايؿررررررع   غٝؿرررررراضنٗا نُررررررا  -3

ٚقررت ْٗررت زٚضاتٗررا قبررٌ إٔ، ٖٚٝانررٌ عػررهط١ٜ أخررط٣ ٛٚاسبٛثٝرر

 ١ٝ ٱٜطإ. غرتاتٝذامله٬ُت اٱ سټعٳٚتٴ ، اي٬شق١ٝ ئػٛضٜايف قكل

اغتدساّ ايكٛات ازب١ٜٛ اٱٜطا١ْٝ ٱ ٬م املهٝل ئككرجمل   -4

يهررٔ ض ررِ تٗسٜررسات إٜررطإ  ررجنٕ قٛاتٗررا ازبٜٛرر١     ،ْرراق٬ت ايررٓفز 

ٝټ ،ٖطَررر١ تفتكرررط يًكڀررر  ايط٥ٝػررر١ٝ    ٖٛرررا   ٜتًكرررٛا  ٚطٝاضٖٚرررا ٚ ٓ

 ٞ ئرٌ    .ا٭َطٜهرٞ املتڀرٛض   تسضٜبات َتكس١َ يتٛاد٘ ايڀلإ اسبطئر

َٶررررإ ايكٝرررراز٠  يٲْررررصاض املبهررررط أٚ اَٶَتكررررسٿ إ إٜررررطإ ٫ متًررررو ْظا

   ٚ ْظرراّ تٛدٝرر٘ قرراضٚخٞ    ٚايػررٝڀط٠ ٫ٚ إعرراز٠ ايتررعٚز ئررايٛقٛز، أ

إىل د١ٜٛ عات١ٝ   جنٜطإ غتٛاد٘  ١ًڄ يٝعضٟ يًٛقٍٛ إىل أٖسا ٗا. 

 سس عذعٖا عٔ  ا١ٜ َٛاقعٗا ايس اع١ٝ. 

 ْتا٥ر َعطن١ املهٝل: 

قررس ٫ ٜهررٕٛ اغررتدساّ ايكرر٠ٛ ايعػررهط١ٜ نررس إٜررطإ يفررت     

ن٫ف ا٭ي اّ ايبشط١ٜ  طٗطإ ع٢ً، دطا٤ سكٍٛ آٶٖٝٻ ااملهٝل أَطٶ
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يهررٔ  هَررساز َررٔ غرراس١ املعطنرر١ َٓرراطل اٱ ٚايكررٛاضٜذ، ٚيكررط 

نإ أاي ًب١ غتهٕٛ يف ْٗا١ٜ املڀاف يًكٛات املٓا١٥ٚ ٱٜطإ غٛا٤ 

عاٍ تصنط ت ٚيعٌ إٜطإ ٫  ٠ َٓفطز٠.اي٫ٜٛات املتشس ّأ سًجمل ايٓاتٛ

ّ 1988ئطٌٜ إ 18يف " Operation Praying Mantisع١ًُٝ  طؽ ايٓ  "

ئً رررِ حبرررطٟ   (ضٚئرررطتؼ)َلنٝررر١ سرررني اقرررڀسَت ايفطقاطررر١ ا٭ 

َلنٝرررر١ إٜررررطإ زاخررررٌ َٝاٖٗررررا  ا٭  ٗامجررررت ايبشطٜرررر١ ،إٜطاْررررٞ

أخرررط٣،  تٚاػررر١ طرررطازاغرررفٔ إٜطاْٝررر١  3 أ طقرررت  ،قًُٝٝررر١اٱ

ايعرطام   ئرٌ َر    ا٭َطٜهإٕ يٛقجمل إط٬م ايٓاض يٝؼ َ  ز عت إٜطا

 ايكٝجمل ْفػ٘. يف

 َٞٛقجمل اتتُ  ايسٚي:  

َهررٝل ٜعررطف قرراْ  ايكررطاض ايػٝاغررٞ يف طٗررطإ إٔ إ رر٬م   

ِ ايعررررا  إىل كػٿررررغتٴ ذبايفررررات دسٜررررس٠ٖطَررررع غررررٝدًل خطٜڀرررر١ 

 هإٜطإ يٛسسٖا ٚايجاْٞ ٖٛ ،اتتُ  ايسٚيٞ ٍٚ ٖٛا٭ :َعػهطٜٔ

 اي١ٝ:يٮغبا  ايت

َرٔ ا٫تفاقٝر١ ايسٚيٝر١ يكرإْٛ      38املاز٠  اتسضى إٜطإ دٝسٶ -1

ّ إٜرررطإ عًررر٢ تًرررو  كرررسٹيرررصيو َرررٔ ايكرررعٛئ١ إٔ تٴ  ه1982حبررراض اٱ

 ادباضٜٽررر َط رررأڄ 13جمل عُرررٌ املهرررٝل ٜعرررة تٛقڊررر   م رررجن ٬ايفعًررر١، 

ٌٳ هاٚعػهطٜٽ  ايٛسٝس يرٗا. يهْٛ٘ املسخ

% َرررررٔ ٚاضزات اشبًرررررٝر   55 اٱ ررررر٬م َرررررطٚض غرررررٝٛقجمل  -2

 23سطَرررإ ايرررٓفز ٭نجرررط َرررٔ  اأٜهٶررر ٖٚرررٛ ،ضٜررر١ املعٝؿررر١ٝايتذا

إٔ طٗرررطإ ئٗرررصا ايعُررررٌ    ،زٚيررر١ أٚضٚئٝررر١ ٚنغررر١ٜٛٝ.  عٓرررر٢ نخرررط    

 زٚي١. 31غتػتعسٟ 

55%

23

31 
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زٍٚ يف  7عًر٢ أَرٔ    ٚاعترسا٤ٶ  إ ٬م ٖطَرع غرٝعترب شضٜعر١ڄ    -3

 ٖٞ زٍٚ اشبًٝر ٚاي٫ٜٛات املتشس٠. ،ٚقت ٚاسس

 بكٝر١   ،ٚاغرع١ ايٓڀرام   زٚيٝر١ڄ  إٔ إ ٬م ٖطَع ٜعرة أظَر١ڄ   -4

 ٫ضتبررا  زٍٚ هئؿررهٌ  ررل َباؾررط   ئا٭ظَرر١زٍٚ ايعررا  غرررتتبز  

     ٛ َٚعاٖرررس٠   اشبًرررٝر ٚاي٫ٜٛرررات املتشرررس٠ ئرررأس٬ف أَٓٝررر١ نايٓرررات

ه ٚئررو يتعررطټأزٍٚ  إقًُٝٝرر١ نازباَعرر١ ايعطئٝرر١، أٚ غررڀٓبٍٛ، أٚإ

 أغعاض ايٓفز يت لات ساز٠. 

 : ٝئايعذُٞ ايفك 

ٚعكررٛض  18كررطٕ ئٓررا إىل قررطاع اي  تررأئ٢ طٗررطإ إ٫ إٔ تعررٛزٳ 

ايكطق١ٓ ايبشطٜر١، ٚئعرس تكرٓٝجمل اسبرطؽ ايجرٛضٟ َٓظُر١ إضٖائٝر١        

 .18ئٓا ايعٛز٠ يعكٛئات ايكطٕ  ضدبٛظ َڀاضز٠ غفٓ٘، ض ا ػبس

 

  :ٌٌٍسمحَ الطسيسعبد الأ. التعكًب الجا  

يًًُُه١ َٛق  د طايف  ٝرع، ئٛدٛزٖرا يف َٓتكرجمل ايعرا      

ٌټ نُا أْٗا تٴ أٚضٚئا(،ٚ،  طٜكٝاإٚئني ث٬خ قاضات )نغٝا،  عًر٢   ڀر

 ايعاملٝرر١، ايتذرراض٠ َررٔ %05ايبشررط ا٭ ررط سٝررح  ررط أنجررط َررٔ 

 ط٪ثٿتٴرر ٖٚررٞ ايعررا ، ْفررز َررٔ ايهررجل  ررط سٝررح ايعطئررٞ ٚاشبًررٝر

 :١ٝ يف ث٬ث١ َعائط َا١ٝ٥ ض٥ٝػ١، ٖٚٞٚاملٓاخ ا٭١َٝٓ ئاسباي١ ٚتتأثط

َٚهررٝل ئررا  املٓررس ، َٚهررٝل ٖطَررع سٝررح  ررط    ،قٓررا٠ ايػررٜٛؼ

 ؼ ْفز ايعا .ُٵسٛايٞ خٴ

ِٴ ؾ١ٝٗ ايًكٛم، ٜٚتٛد  اسبهرٛض   ٚسٝجُا تٛدس ايتذاض٠ تٓ

   ٛ  ا٭َة، َٚجاٍ شيو َٛد١ ايكطاق١ٓ ايكَٛايٝني قبرٌ أعرٛاّ، ٖٚر
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ٚنررإ دررا نثرراض اقتكرراز١ٜ، َٚٓٗررا  ،أَٓٝرر١ ْررٛاحڈ عًرر٢َررا اْعهررؼ 

 ع٢ً غبٌٝ املجاٍ تهايٝجمل ايتأَني.

َجرٌ   ٕ زٚير١ڄ ْٚتٝذ١ عس٠ عٛاَرٌ َٓٗرا ايعاَرٌ ايػرائل، ظبرس أ     

دٝبرررٛتٞ يرررسٜٗا قٛاعرررس عػرررهط١ٜ  طْػررر١ٝ ٚأَطٜهٝررر١ ٚقررر١ٝٓٝ   

 اٜرر١ املُررطات املا٥ٝرر١    ظ أُٖٝرر١ځعررعٿٚغررعٛز١ٜ ٜٚائاْٝرر١، ٖٚررصا َررا ٜٴ  

شات املكرا    ا٭خرط٣ ئؿهٌ  طزٟ َٔ ايسٍٚ املؿراط١٦، ٚايرسٍٚ   

 ٣ا٫قتكررراز١ٜ، خاقررر١ ايرررسٍٚ ايهررررب٣ شات املػررر٪ٚيٝات ايهررررب

 .ٝٽاعامل

١ اي  تعٝؿٗا املٓڀك١، َ  اْػرشا  اي٫ٜٛرات   ايّٝٛ ٚيف اسباي

املتشرس٠ َررٔ ا٫تفررام ايٓررٟٛٚ، َٚررا ْرتر عررٔ شيررو َررٔ عكٛئررات عًرر٢   

َٴ    ٓشررت ايكررازضات ايٓفڀٝرر١ اٱٜطاْٝرر١، ثررِ إٜكرراف اٱعفررا٤ات ايرر  

نرٝجمل عًر٢ شيرو    يبعض ايسٍٚ املػتٛضز٠ يًرٓفز اٱٜطاْرٞ، َر  َرا أڂ    

ٚنُٝاٜٚرات، ظاز  ؽ سبظط تكسٜط املعرازٕ ٚايبرت سضٳَٔ إدطا٤ات تٴ

  تكررسٜط ْفررز اشبًررٝر إشا ٓٵررَررٔ تٗسٜررس إٜررطإ  ٳ ا٫ستكررإ خاقرر١ڄ

 ت َٔ تكسٜط ْفڀٗا.عٳٓٹَٴ

ّٳ  تٚئايتررايٞ    قٝرراّ املًُهرر١ ٚزٍٚ اشبًرررٝر   أُٖٝررر١ڂ تعررا ِ ايٝررٛ

ئهررٌ َررا َرررٔ ؾررأْ٘  اٜررر١ َكرراسبٗا ئؿرررهٌ َؿرررتى، ٚعررررب      

  ، َ  عسّ ت ا رٌ طبٝعر١ املعطنر١ ايبشطٜر١ اير     ايتعإٚ َ  اسبًفا٤

ًٗا طٗطإ، ٖٚٞ أؾب٘ حبط  ؾٛاضع حبطٜر١، َاضغرتٗا إٜرطإ    تفهٿ

عرررب قررٛاض  غررطٜع١ ضبررسٚز٠ ايتكٓٝرر١، َررٔ ايكررعٛئ١ ضقررسٖا عرررب     

إسرساخ نرطض   إىل يهٓٗا تٗسف  هطم تسَلٖا نبل٠ايطازاض، ٚ ڂ

غرررطٜ  ٚايعررررٛز٠ ملٓڀًكٗررررا، ٚقررررس ٖامجررررت ظٚاضم َٓٗررررا ايبشررررطٜٔ  
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اسبايٝرر١ ئررني زٍٚ خًٝذٝرر١  ، ٚايررسٚضٜات ايبشطٜرر١ اٚايػررعٛز١ٜ غررائكڄ

 َٔ اشبڀط ايبشطٟ اٱٜطاْٞ ئؿهٌ نبل. ٚٚاؾٓڀٔ ذبسټ

 ٛ ايػررر٬ح ا٭قرررسّ ٚا٭ئكررر٢ ستررر٢ ايٝرررّٛ،   غررر٬ح ايبشطٜررر١ ٖررر

عت أيػر١ٓ   بايبشط١ٜ   ت   ايؿُؼ عٔ ئطٜڀاْٝا، ٚئايبشط١ٜ تٛظٻ

 أَطٜها ازبٓٛئ١ٝ ئني اٱغبا١ْٝ ٚايربت اي١ٝ.

 

  :أ. حطاً عريٍالتعكًب الجالح 

   ا َرررا أُٖٝتٗررر ٚ عَررراشا تعرررة يٓرررا املُرررطات املا٥ٝررر١ ايسٚيٝررر١

 عيًًُُه١ ١ٝغرتاتٝذاٱ

املًُه١ ايعطئ١ٝ ايػعٛز١ٜ زٚي١ اقتكاز١ٜ نرب٣ ٚٚاسس٠ َرٔ  

ٌ ؿرره ٚسطنرر١ ايتذرراض٠ ايعاملٝرر١ تٴ ،يف ايعررا  ااقتكررازٶ 21أنرررب 

 ،ملدتًررجمل زٍٚ ايعررا   ايٓفڀٝرر١ئػررب  قررازضاتٓا   سٜٝٛرر١ڄ يٓررا أُٖٝرر١ڄ 

يف تسئل أَٛض سٝاتٓا عًر٢ َٓتٛدرات    ائؿهٌ نبل دسٽٚاعتُازْا 

قًُٝررٞ يف إٌ أنرررب اقتكرراز ؿرره ْٴ هرر٬ڄ عررٔ نْٛٓررا  ٠،َػررتٛضز

ُ  511َٓڀكر١ ٜٛدرس ئٗررا أنجرط َررٔ     ٖٚٓراى ايهررجل   ١،ًَٝرٕٛ ْػرر

َٔ ايسٍٚ اتاٚض٠ يٓرا تعتُرس عًر٢ اغرتكطاضْا ا٫قتكرازٟ ئؿرهٌ       

ٜعتُرس  ئرسٚضٙ  ٟ اغتكطاضْا ا٫قتكازٚأغاغٞ يف تسئل اقتكازٖا، 

ئؿرهٌ ض٥ٝػرٞ عًرر٢ اغرتكطاض تررأَني خڀرٛ  امل٬سرر١ ايسٚيٝر١ َررٔ      

يٝرات ٚقرٛاْني   نٚيهٓ٘ ئرايط ِ َرٔ ٚدرٛز     هٝٗايإٚ أغٛاقٓا ايتذاض١ٜ

ايٛاقررر   رررجنٕ  ،ذبهرررِ سطنررر١ امل٬سررر١ يف املهرررا٥ل املا٥ٝررر١ ١زٚيٝرر 

ٕٻٛنٿٜٴ ذبرتّ ايرسٍٚ   َا اٚقات ايكطاعات ٚا٭ظَات ْازضٶأيف    يٓا أ

ُٶرررر ،فاقٝرررراتٖررررصٙ ا٫ت تػررررتدسّ املُررررطات ٚاملهرررراٜل املا٥ٝرررر١  اٚزا٥
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   ٝ  ،نررس خكررَٛٗا  ١نٛغررا٥ٌ نرر ز يتشكٝررل َهتػرربات غٝاغرر

دررا  ١عرراْٞ َررٔ َؿرره١ً دٝٛغٝاغررٝ ٚاملًُهرر١ ايعطئٝرر١ ايػررعٛز١ٜ تٴ 

ٌټتٴ ٭ْٗرررا هعكرررٛز طًٜٛررر١  :ٖٚرررٞ ،سٜٝٛررر١ رررطات َا٥ٝررر١  3عًررر٢  ڀررر

ٌٸ (،ٚقٓررا٠ ايػررٜٛؼ  ،ٚئررا  املٓررس   ،َهررٝل ٖطَررع )   ررط أٚ ٚنرر

ٕٻ ٠هنرربل ١ٝإغرررتاتٝذيرر٘ أُٖٝرر١   اهررٝل َررا٥ٞ َٓٗرر َ قٓررا٠  سٝررح إ

ٖٚرصا   ايػٜٛؼ ٖٞ املعرب ايط٥ٝػٞ يتذاضتٓرا َر  أٚضٚئرا ٚأَطٜهرا.     

ا ط زعُٓا ايكٟٛ ٚاملػرتُط يًكر٠ٛ ايعػرهط١ٜ املكرط١ٜ خكٛقٶر     فػٿٜٴ

أُٖٝررر١  اًرررُٗ ئرررا  املٓرررس  َٚهرررٝل ٖطَرررع  أَرررا  ايبشطٜررر١.  ٠كرررٛاي

ٔڇربٳٕ املعر ٬ؿه ٜٴ ا٭ُْٗ هَؿرتن١  ايٓفڀٝر١ يكرازضاتٓا   نيڇايط٥ٝػٳر  ٜ

 ايعامل١ٝ.  

 (ضٜتؿررازض َررليف )ايػررفل ا٭َطٜهررٞ ايػررائل يف ايػررعٛز١ٜ    

 ْٗررا "ضبڀرر١ ايٛقررٛز ايرر  متررسټأٚقرجمل املًُهرر١ ايعطئٝرر١ ايػررعٛز١ٜ ئ 

 هٔ ا٫غت ٓا٤  ٫ ١ٖصا ٜعة إٔ ايػعٛز١ٜ زٚي، ٚ"ئايڀاق١ايعا  

املٛقرر  ازبٝررٛ طايف  عاملٝرر١. اي ١ٝغرررتاتٝذاٱا أُٖٝتٗررايتكًٝررٌ َررٔ  أٚ

 انبلٶ انإ َٚاظاٍ ٖادػٶ ١يًًُُه١ ٚٚقٛع٘ ئني املُطات ايج٬ث

عسز نبل َٔ قٛاعسْا ٚايعػهطٜني ايػعٛزٜني،  ٝنيغرتاتٝذيٲ

ٖا تكرر  ئررايكط  َررٔ املُررطات  ٩ْؿرراإ ايرر   ٻ ايعػررهط١ْٜظُتٓررا أٚ

ػررٌٗ َررٔ اي ٭ْرر٘ هتٗسٜررس ٭ٟ ايػررطٜع١ ي٬غررتذائ١املا٥ٝرر١ اسبٜٝٛرر١  

 ٜكررافٳإٖٚررصا ٜعرة   ١هبررٌ أٟ قر٣ٛ َعازٜر  إ ر٬م ٖرصٙ املهرراٜل َرٔ قٹ   

 ٫ٔ  هررر َرررطٷأٖٚرررصا  ،ٝٗررراٚإي ايػرررعٛز١ٜ ا٭ضانرررٞايتذررراض٠ َرررٔ 

ٚغرٝشتِ عًٝٓرا إٔ ْهرٕٛ َػرتعسٜٔ      ،ْ٘أق٬ٍ َٔ ؾاٱ ٘ أٚدباًٖڂ

ٝٽ  اٌ عػرهطٜٽ ٚقازضٜٔ عًر٢ ايترسخټ   خڀرٛ  امل٬سر١    ٱئكرا٤  اٚغٝاغر

 عامل١ٝ.َاّ دباضتٓا ايأ َفتٛس١ڄ
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 ازبٜٛررر١ػرررت ايكرررٛات  غٻأ امل٬ٝزٜررر١ات ٝرررٚا٥رررٌ ايجُاْٝٓأَٓرررص 

ٟ   ايػعٛز١ٜ خزډ املًه١ٝ ٛ  ، ٗرس ازبرٛ ططٜرل درٟٛ عػرهطٟ     ٖٚر

إىل  ررط َهررٝل    ٚقرر٫ٛڄ  ١ايؿررطقٝ  املٓڀكرر١ ٜبررسأ َررٔ قٛاعررسْا يف   

ٚتكررّٛ ئڀًعررات  ،خررط اشبًرٝر ٚسترر٢ َرسخٌ حبررط ايعرط    نٖطَرع يف  

١ خڀٛ  امل٬س١ يٓاق٬ت غٝڀطتٗا ٚٚدٛزٖا سبُاٜ يتأنٝس ١َٜٛٝ

ايرٓفز ايػرعٛز١ٜ اير  ناْررت َٚاظايرت ذبرت ايتٗسٜرسات اٱٜطاْٝرر١       

يف ئعس ادذرّٛ عًر٢ ْراق٬ت ايرٓفز ايػرعٛز١ٜ       اخكٛقٶ ،املػتُط٠

إٜررطإ قاَررت  ،1984ّيف عرراّ  اٱٜطاْٝرر١.  ١أثٓررا٤ اسبررط  ايعطاقٝرر  

ا غٝڀطتٓا غكا  طا٥طاتِٗ ٚنُٓٻإ ٚ ٻ ،ئتشسٟ ططٜل  ٗس ازبٟٛ

ٞ   أعًر٢   ايٓٛع١ٝعػهط١ٜ اي َٓرص شيرو ايٛقرت     ،درٛا٤ اشبًرٝر ايعطئر

ِپ  ا اسبُا١ٜ يٓاق٬ت ايٓفز ست٢ ايّٝٛ. نُٓٻ ٍٚ أإٔ ْترصنط إٔ   َٗر

 ١اؾررتباى عػررهطٟ غررعٛزٟ إٜطاْررٞ   ٜهررٔ يرر٘ أغرربا  تكًٝسٜرر   

 ١سٚزٜر اسبُؿانٌ ْتٝذ١ يًخط٣ ئني ايسٍٚ ا٭  ع٢ً عبٛ َا قس ٜك

هررٔ نررإ ئػررب  ايػررٝڀط٠   ٚي ،كررٛاتايتكرراض   أٚ أٚ ايػررها١ْٝ

 خطدٓا َٓ٘ َٓتكطٜٔ.  ٚقس ،ايبشط١ٜ ١ع٢ً  طات امل٬س

ُٶرر   ػررتدسّ يف ايكررطاعات ئررني ايررسٍٚ   غتٴ ااملُررطات املا٥ٝرر١ زا٥

  ٚ ٜٓرررا شيرررو يف ايعًُٝرررات   أٚض ،نعرررا٥ل غرررٛا٤ نٛغررر١ًٝ سكررراض أ

ٚضبررا٫ٚت  ،ٕ يف ئررا  املٓررس  ٛئٗررا اسبٛثٝرر قرراّ ايعػررهط١ٜ ايرر   

 ،امل٬سر١ ايبشطٜر١ يف َهرٝل ٖطَرع     ئتٗسٜس سطن١ املػتُط٠إٜطإ 

٘  هيًػرعٛز١ٜ  اَباؾرطٶ  اٌ ذبسٜٽؿه ٖٚصا ٜٴ إٔ ْػرتُط   ٫ٔ  هر  ٭ْر

٫ ْر٘  أٔ يٓرا ئٛنرٛح   بٝٿٖٚصا ايٛاق  ٜٴ  .ٌ ٚدٛز ٖصٙ ايتٗسٜسات يف 

 هز  طاتٓا املا١ٝ٥ٗسٿق٣ٛ َٓا ػ١ يسٚيتٓا إٔ تٴ ٭ٟإٔ ْػُ   ٔ ه

 إُاضغرررغٝٴ ٔصًٜرررٞ ايٕ ايهرررطض ا٫قتكرررازٟ ٚا٫ئترررعاظ ايػٝاغررر  ٭
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ٞ  ثرطٷ أ ُاد إنسْا غٝهْٛ َرٔ ا٫غرتُطاض    َفرطٻ  ٚيرصيو ٫  هنراضث

ٚا٫غتُطاض يف ئٓا٤ ق٠ٛ  ،يف تؿهٌٝ ذبايفاتٓا ايعػهط١ٜ ايسٚي١ٝ

 ضباٚيررر١ تؿرررٜٛـ أٚ ٭ٟقرررازض٠ عًررر٢ ايتكرررسٟ  ١عػرررهط١ٜ ضبًٝررر

ايهررطض ايررصٟ غررٝك    تعڀٝررٌ سبطنرر١ امل٬سرر١ يف املهرراٜل املا٥ٝرر١.   

ٝٗررا يإٚأضانررٝٗا َررٔ أٟ تعڀٝررٌ يًُعررائط املا٥ٝرر١ َررٔ   عًرر٢ ايػررعٛز١ٜ

ٝٴ ٞ  ٪ثٿغرر ٚئ ررض ايٓظررط عررٔ أٟ   -ٚيررصيو  هط عًرر٢ ا٫قتكرراز ايعررامل

ه طٵيًػرررعٛز١ٜ َرررٔ  ځررر   ٫ َفرررطٻ -١ زٚيٝررر اتفاقٝرررات َعاٖرررسات أٚ

 ،عًر٢ أضانرٝٗا   ١املڀً  أٚ ١ُٖٝٓتٗا ايعػهط١ٜ ع٢ً املهاٜل ايكطٜب

ٜهرٕٛ درا ٚدرٛز     ػٓا أٚإٔ تٓا  ١قٟٛ  ل سًٝف ٭ٟٚعسّ ايػُاح 

ٛادٗر١  املتباع غٝاغر١  ائس َٔ  ٫ٚ  .ز َكاسبٓاٗسٿعػهطٟ ْٛعٞ ٜٴ

ٚيرٝؼ ٖٓراى َرا     ،ز دباضتٓرا ٗرسٿ تٴ ١قًُٝٝر إ ١عػهط١ٜ نس أٟ زٚير اي

َكرررا   ٕٻ٭ ١هؽبؿررراٙ ايعرررا  َرررٔ إْؿرررا٤ قررر٣ٛ عػرررهط١ٜ ْٛعٝررر  

 ،١ٝ ايعاملٝر١ غررتاتٝذ ١ٝ تتٛا ل َر  املكرا  اٱ  غرتاتٝذايػعٛز١ٜ اٱ

 ا٫قتكاز ايعاملٞ. غتكطاضْا ا٫قتكازٟ ٜعة اغتكطاضٳٚا

 

 ًُاملداخالت حىه الكي:  

  ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ يًُُطات املا١ٝ٥ ايسٚيٝر١ :

 :دبطئ١ قٓا٠ ئُٓا نُٓٛشز

إىل دبطئررر١ قٓرررا٠ ئُٓرررا نُٓرررٛشز   ز.  ٝرررس ايؿررراػبٞم تڀرررطٻ

ٕٻ  ،ا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ يًُُطات املا١ٝ٥ ايسٚيٝر١ يٮ١ُٖٝ   سٝرح إ

َا٥ٞ ٜعرب ئطظر ئُٓرا، ٜٚكرٌ ئرني احملرٝز ا٭طًػرٞ       قٓا٠ ئُٓا  طپ

ٖرصٙ ايكٓرا٠ َرٔ أعظرِ اٱظبراظات ادٓسغر١ٝ        ٚاحملٝز اداز٨. ٚتٴعرسټ 
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ّ ر عًر٢    1914ٗا عاّ َٔ ؾك  ا٫ْتٗا٤يف ايعا . عًُت ايكٓا٠ ر ئعس  

تككرررررل َػرررررا ١ ضسًررررر١ ايػرررررفٔ ئرررررني َسٜٓررررر١ ْٜٝٛرررررٛضى ٚغرررررإ   

ٚيف ايفرررت٠ ايرر  غرربكت  نررِ.  84371  أقررٌ َررٔإىل  طاْػٝػررهٛ

ٖصٙ ايكٓا٠، نإ عًر٢ ايػرفٔ اير  تكرّٛ  جرٌ تًرو ايطسًر١،         ؾلٻ

ٛ  ط سٍٛ أَطٜها ازبٓٛئ١ٝ قاطع١ڄبشٹإٔ تٴ ٚ رط   نرِ.  214911 عبر

 .ٜٽايف قٓا٠ ئُٓا أضئع١ عؿط أيجمل غف١ٓٝ غٓٛ

 :حمل١ تاضؽب١ٝ 

ملررا  ،ايكٓررا٠ٖررصٙ  عًرر٢ ؾررلٿ آٖرراى سطقٶررإٔ  ا٬سرر  تاضؽبٝٽررٜٴ

 طٙ َٔ دٗس ٚٚقت َٚاٍ.ٛ  إٔ تٴ انإ َتٛقعٶ

٬َٝزٟ، أَط اٱَرباطرٛض ايطَٚراْٞ ًَٚرو     1534يف عاّ  -

إغباْٝا ؾاضٍ اشباَؼ ئسضاغ١ ٚاغتككرا٤ ايػربٌ اير  َرٔ ؾرأْٗا      

 ع٢ً ايػفٔ املٓڀًك١ َٔ إغباْٝا ٚايبلٚ. جمل ايڀطٜلٳدف إٔ تٴ

ّ 1793 _ 1788خرر٬ٍ ضسًرر١ اغتهؿررا ١ٝ ئررني عرراَٞ      -

 َٔ خڀز ئٓا٤ ايكٓا٠. (أيٝػاْسٚض َا٫غبٝٓا)اْتٗٞ 

َرٔ شيرو    ئرس٫ڄ  ٚ ٻ ،سباطٗرا إ ڀز ئٓرا٤ ايكٓرا٠  ٻ  إ٫ إٔ خٴ -

ٗٿيتٴ ،يف ئُٓرراّ 1855ئٓررا٤ غرره١ سسٜسٜرر١ يف عرراّ   ٌ عبررٛض ٖررصا ػرر

ٚأقرربشت ٖررصٙ ايػرره١ ٖررٞ ايررطائز ايررربٟ اسبٝررٟٛ ئررني  املهررٝل. 

ٗٻ     ط َرٔ تٓكرٌ ايتذراض٠    ٌ ٖرصا ا٭َر  ئُٓا ْٚكرجمل ايهرط٠ اي طئرٞ، ٚغر

 .ٌ َٔ أ١ُٖٝ إْؿا٤ ايكٓا٠  ُٝا ئعسٴئؿهٌ نبل، ٚنصيو قًډ

تكررُِٝ   ٻ: 1894ّ _ 1881ضبررا٫ٚت ايبٓررا٤ ايفطْػرر١ٝ   -

َؿررطٚع ايكٓررا٠ يٝهررٕٛ عًرر٢ َػررت٣ٛ غررڀ  ايبشررط، ٚنررإ ذبررت   

ايصٟ قاّ ئبٓا٤ قٓرا٠ ايػرٜٛؼ ئتُٜٛرٌ     ( طزٜٓاْس زٟ يٝػبؼ)قٝاز٠ 

ٚقرس ئرسأت  هرط٠ إْؿرا٤      و ايٛقرت.  نبل ٚزعِ َٔ ئاضٜؼ يف شير 
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ٚقرس ز عرت  طْػرا     قٓا٠ ئُٓا يكعٛئ١ ايٛقٍٛ إىل املٓاطل املساض١ٜ. 

ز٫ٚض يبٓررررا٤ ايكٓررررا٠، ٚخػرررراض٠   28741114111يف شيررررو ايٛقررررت 

 أيررجمل ؾرردل نرراْٛا ٜعًُررٕٛ يف ئٓررا٤ ايكٓررا٠ يكررا٤ٳ      22أنجررط َررٔ  

ت ٚا٫ْٗٝراضا  ،ٚاسبُر٢ ايكرفطا٤   ،امل٬ضٜا :َجٌ ،ا٭َطاه املٓتؿط٠

أثٓا٤ ئٓا٤ ايكٓا٠ َرٔ  ػراز   يف ايكدط١ٜ. ٚنصيو عا٢ْ ايفطْػٕٝٛ 

٣ إىل قٝراّ  نرٌ شيرو أزٻ   اٱزاض٠ املاي١ٝ ٚنصيو ايفػاز ايػٝاغٞ. 

َررٔ  َرراٜٛ 15فرر١ ئبٓررا٤ ايكٓررا٠ ئررجنع٬ٕ إ ٬غررٗا يف  ايؿررطن١ املهًډ

ٝت ئفهررٝش١ ئُٓررا،  ُٿترر٬ شيررو خررطٚز  هررٝش١ غٴرر     . 1889ّعرراّ 

ُٗررٛا ئرراخت٬ؽ ا٭َررٛاٍ  ٚيني ايررصٜٔ اتټِ ايعسٜررس َررٔ املػرر٪ ٛنٹٚسٴرر

تؿرررراضيع زٟ )كرررر١ يف ئٓررررا٤ ايكٓررررا٠، ٚنررررإ عًرررر٢ ضأغررررِٗ  املدكٻ

اسبهِ عًرِٝٗ ئايػرذٔ    ، ٚ ٻ( طزٜٓاْس)ٚنصيو ائٓ٘  ،(يٝػبؼ

قاَررت ؾررطن١  طْػرر١ٝ أخررط٣    ّ 1894ٚيف عرراّ  اررؼ غررٓٛات. 

ُٻتٴ ئتررٛيٞ  ٢Compagnie Nouvelle du Canal de Panama ػرر

 نصيو. كٓا٠ إ٫ أْٗا  ؿًت  ُٝا ئعسٴَؿطٚع ئٓا٤ اي

ٛٻّ 1912ٚيف سعٜرررطإ َرررٔ عررراّ   - ت صبًرررؼ ايؿرررٝٛر  قررر

قاَرت اي٫ٜٛرات   ّ 1913ٚيف عراّ   قٓرا٠ ئُٓرا.    ا٭َطٜهٞ ع٢ً ؾرلٿ 

ى يف املُرطات ايبشطٜر١     ايػفٔ ايهٛيَٛب١ٝ َرٔ ايتشرطټ  ٓٵاملتشس٠  ٳ

ا٭َطٜهٝرر١ يًهرر ز عًرر٢ اسبهَٛرر١ ايهٛيَٛبٝرر١ ئايػررُاح دررا       

شيرو قاَرت اسبهَٛر١     ٛاش ع٢ً َؿرطٚع قٓرا٠ ئُٓرا، ٚيكرا٤ٳ    ئا٫غتش

، (ٖرراٟ ئْٛاٚ ررراض٬ٜ )ايهٛيَٛبٝرر١ ئتٛقٝرر  اتفاقٝررر١ دسٜررس٠ ئاغرررِ    

ئٓرا٤ ايكٓرا٠ ٚإزاضتٗرا     ٚاي  قاَت  ٓ  اسبهَٛر١ ا٭َطٜهٝر١ سرلٻ   

 .)*(٭دٌ  ل َػ٢ُ

                                                           
ٝٽ از.  ا ط ايعذُٞ إٔ قٓا٠ ئُٓا يٝػت  طٽ أٚن )*(  ئٌ  ،تعربٙ ايػفٔ َٔ املسخٌ يًُدطز اَا٥

 ئررأدٗع٠ِ ض رر  ايػررف١ٓٝ ٜٚرت  ،١يف ْكڀرر١ َعٝٓرر ايكٓررا٠قٓرا٠ شات َػررتٜٛات. تتٛقررجمل ايػرفٔ يف   
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ِ ٚناْررت ٖٓرراى ضبررا٫ٚت اْفكرراي١ٝ      ئُٓررا عررٔ زٚيرر١     ٱقًررٝ

و يًهررر ز عًررر٢ اسبهَٛررر١   ٚزعُرررت أَطٜهرررا شيررر   ،نٛيَٛبٝرررا

 ايهٛيَٛب١ٝ.

 ايٓعاعات اٱق١ًُٝٝ ع٢ً قٓا٠ ئُٓا: 

قررطاع ئررني اي٫ٜٛررات املتشررس٠    يف بت َٓڀكرر١ قٓررا٠ ئُٓررا   تػرربٻ 

ُت َٓڀكرر١ ئُٓررا إىل ٚشيررو ٭ْٗررا قػٻرر ها٭َطٜهٝرر١ ٚمجٗٛضٜرر١ ئُٓررا

قػُني، ٚقرس استًرت اي٫ٜٛرات املتشرس٠ املٓڀكر١ ستر٢ أْٗرا سظرطت         

ٕ ئتٓظرِٝ املظراٖطات ايػٝاغر١ٝ ي٬ستذراز     ٛعًِ ئُٓا،  بسأ ايبُٓٝر 

َهجفر١،   ّ، ٚئرسأت ايرسٚيتإ َفاٚنراتٺ   1962ع٢ً شيرو يف عراّ   

ٚٴق  ّ، سٝرح  1979ٍ عراّ  ٚتؿرطٜٔ ا٭  1  ئعسٖا عًر٢ َعاٖرس٠ يف   ٚ

ٚنعت ٖصٙ املعاٖس٠ املٓڀك١ ذبت سهِ َؿرتى، ٚيهٔ يف عاّ 

ضٜر١  ّ تٓاظيت اي٫ٜٛات املتشس٠ عٔ غًڀتٗا يف املٓڀك١ زب1999ُٛٗ

سٝح اغتعازت مجٗٛض١ٜ ئُٓا غٝازتٗا عًر٢ ايكٓرا٠ ئعرس إزاض٠     ،ئُٓا

 .َٶاعا 85اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ دا 

 اشب٬ق١: 

ا٭ُٖٝر١ ا٫قتكراز١ٜ   تٛنرٝ   قٓرا٠ ئُٓرا    قك١ ؾرلٿ  ػتفاز َٜٔٴ

  ، ٚنِ تبرصٍ ايرسٍٚ يكرا٤ شيرو    ٚايػٝاغ١ٝ يًُُطات املا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ

عػررهط١ٜ ايرر  تٓؿررأ ئررني ايررسٍٚ  ٚسذررِ ايكررطاعات ايػٝاغرر١ٝ ٚاي

عٝؿر٘ ايٝرّٛ َر  قهر١ٝ َهرٝل      ْ َٚرا  يًػٝڀط٠ ع٢ً املُطات املا٥ٝر١.  

 ع٢ً شيو. إ٫ َجا٫ڄيٝؼ ٖطَع ٚ لٙ 

                                                                                                       
سٝرح  َٝهاْٝه١ٝ إىل املػت٣ٛ ايجاْٞ. ايػب  إٔ  هط٠ ايكٓا٠  ل  هرط٠ قٓرا٠ ايػرٜٛؼ    

ٚڈ  اطئز حبررطٜٔ دُرر إْٗررا ترر  طئز حبررلات طبتًفرر١  تررقٓررا٠ ئُٓررا   ، يف سررني إَٔٓػررٛ  َتػررا

 ا٫ضتفاعات.
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  َهٝل ٖطَع: أُٖٝت٘ ٚسسٚز ايػٝاز٠ اٱٜطا١ْٝ 

ٕ شنررطت  ٫ ؽبفرر٢ عًرر٢ ازبُٝرر  أُٖٝرر١    أْرر٘  ز. َٗررا ايعٝررسا

ٌ َا ٖٚٛ  ،َهٝل ٖطَع نُُط دباضٟ  انربلٶ  ازٚضٶيربٜڀاْٝرا   دعر

املُررط، َٚرر  انتؿرراف ايرربرتٍٚ يف َٓڀكرر١   ايف ايػررٝڀط٠ عًرر٢ ٖررص 

اقتكاز١ٜ يف ايعا ، ٚ را   ١ِٖ غًعاشبًٝر ظازت أُٖٝت٘ نُُط ٭

ايهر ٛطات ايػٝاغر١ٝ ٚا٫قتكراز١ٜ عًر٢ زٍٚ      أسرسٳ ٌ ْ٘ نإ  جٿأ

ا٭ٚإ ٱػبررراز ئرررسا٥ٌ  ٕٳن  كرررس هسٍٚ ا٭خرررط٣ًررراملٓڀكررر١ ٜٚتعرررساٖا ي

 آَٶررأسٝررح ؽبًررل ٖررصا ايبررسٌٜ  ،ضتفعررت تهًفتٗرراا أخررط٣ سترر٢ يررٛ

ا٫غررت ٬ٍ ايػٝاغررٞ  ايهرر ز ٚ ٌ َررٔكً ررٜٚٴ ،يًًُُهرر١ ااقتكررازٜٽ

 ١.ًًُُهي

ٛټ ٟ ض ٚيف تكرر املُررطات   جنْرر٘ ٚ ُٝررا ؽبررلټ   ،ّ. سػرراّ ايرربشل

ٌټاملا١ٝ٥ اي  تٴ  ٠َؿهًتٓا ايٛسٝرس٠ املػرتُط    جنٕ ،عًٝٗا املًُه١ ڀ

َٶرر ١َٓررنٚ َكررط١ٜ أضاهڈقٓررا٠ ايػررٜٛؼ   ٖررٞ َهررٝل ٖطَررع.     ،امتا

ئررا  املٓررس  ذبررت ايػررٝڀط٠ ئررط ِ    . ضٚتٝٓٝرر١ٚعًُٝررات ايعبررٛض ئٗررا  

ٛٻ   ،احملا٫ٚت املتعسز٠ ٱ ٬ق٘ ٚتؿٜٛـ امل٬سر١   كرٛات ضت ايٚقرس طر

عًُٝاتٗا يًتعاٌَ َ  تٗسٜسات اسبرٛثٝني املتعرسز٠   ايػعٛز١ٜ  ايبشط١ٜ

 ي ررراّ ايبشطٜررر١ إىل ا٭ ،١يرررَعسٻ تٚطٛضئٝرررسا َفددررر١َرررٔ قرررٛاض   

ٚايبشطٜرررر١   ٚايككررررجمل ئٛاغررررڀ١ ايطامجررررات ٚاملس عٝرررر١ َررررٔ ايرررررب. 

ٞ غررڀ٫ٛأٜٛدررس ئٗررا   ايػررعٛز١ٜ ٕ َٓفكرر٬ اُٖٚرر ،ٕ  طئررٞ ٚؾررطق

َٶرر ٛ   ا٭، ٚيف سررا٫ت ْررازض٠  يف ايعًُٝررات إ٫  امتا  غررڀٍٛ اي طئررٞ ٖرر

َرٔ ايفطقاطرات َرٔ طرطاظ      ايط٥ٝػر١ كڀ  ايؼبتٟٛ ع٢ً  ٭ْ٘ق٣ٛ ا٭

 سٽا،قتايٝرر١ عايٝرر١ درر  ٖٚررصٙ ايػررفٔ دررا قررسضات   ٚاملسٜٓرر١،ايطٜرراه 

 ٫ٔ  هرررٚيهرررٔ  ،ْٗرررا تػرررتڀٝ  ترررأَني ئرررا  املٓرررس    أثبترررت أٚ
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يهررٝل  اطٶظررْ هغرر٬ٗڄ اغررتهٕٛ ٖررس ڄ ٭ْٗررااغررتدساَٗا يف اشبًررٝر 

كڀعر٘ ايبشطٜر١ قر ل٠     غرڀٍٛ ايؿرطقٞ   ا٭أَرا   َػاس١ عًُٝاتٗا. 

ٗٻرررٚ ،َرررٔ طرررطاظ ايكرررسٜل غرررطٜع١غررراس١ًٝ  ع٠ ئكرررٛاضٜذ حبطٜررر١ صب

ّ أٚناغرشات   َتكس١َ إىل غر٬ح اسبٛاَرات ايترائ      ئاٱنرا ١  ،ي را

 تسس٣ املؿه٬إٚ ،املا١ٝ٥ املًُه١ يًكٛات ايبشط١ٜ يت ڀ١ٝ سسٚز

َررٔ ايررعٚاضم اٱٜطاْٝرر١   اٛادٗٗررا ٖررٞ ٚدررٛز عررسز نرربل دررسٽ  ْايرر  

إ٫  ايكتايٝر١ اي  ع٢ً ايط ِ َٔ نرعجمل قرسضاتٗا    ،املػًش١ ايك ل٠

 اشبًررٝر ئػررب  قررٛات حبطٜرر١ يف ٭ٟ اَػررتُطٶ اٌ تٗسٜررسٶؿرره تٴ أْٗررا

تكًٝرٌ أُٖٝرر١ َهرٝل ٖطَرع ئجنػبراز ئررسا٥ٌ     أَرا   . ايهرجل٠ عرسازٖا  أ

ٌٳ ائررس إٔ ٜهررٕٛ ٖررس ڄ ٬ ر يتكرسٜط ايررٓفز َررٔ خرراضز اشبًررٝر    طٜٛرر

ُٶ املس٣.   هْػرتٛضزٖا  ٭ْٓرا  ضبرسٚز٠ڄ غرتهٕٛ   اَٛاضزْا ايس اع١ٝ زا٥

 ٠ٖرساف ضبرسز  أعًر٢   ْرا ايس اعٝر١ځ  ع دٗٛزٳطن ر ٚيصيو َٔ املِٗ إٔ ْٴ

 أنرب.  عاي١ٝڄ لشك يٓٴ

ٌټَهررررٝل ٖطَررررع تٴ: إشا نررررإ ز. ٚ ررررا٤ طٝبرررر١ ٚتػررررا٤يت  ڀرررر

هٝرررجمل ،  ( إٜرررطإ ٚعُرررإ ٚدرررع٤ َرررٔ اٱَررراضات   )تؿررراط٦٘ عًٝررر٘

ِ ئرررني ٖرررصٙ ايرررسٍٚ عًررر٢  ؼبهرررِ قرررإْٛ ايبشررراض تٓػرررٝل ايرررتشهڊ 

ٖٚررررررٌ إٜررررررطإ ئاعتباضٖررررررا أنرررررررب ايررررررسٍٚ املؿرررررراط١٦  املهررررررٝلع

ٚيف   ؾرررطاف عًررر٢ املهرررٝلع  يًُهرررٝل ٜهرررٕٛ درررا ايرررتشهِ ٚاٱ   

ٌ شنرررط ز. ،ٖرررصا ايكرررسز  َهرررٝل ٖطَرررع ٜرررطئز  إٔ  قرررسق١  انررر

سطٜررر١ امل٬سررر١  يرررصيو  رررجنٕ ا٭قرررٌ  ٝررر٘ ٖرررٛ هئرررني حبرررطٜٔ عرررايٝني

ٚايعبرررررٛض يهرررررٌ ايرررررسٍٚ، َررررر  َطاعرررررا٠ أَرررررٔ ٚغررررر١َ٬ ايرررررسٍٚ    

ْكررررجمل املهرررٝل َررررٔ دٗرررر١   . ٖٓررررا(املؿررراط١٦ يرررر٘ )إٜررررطإ ٚعُرررإ   

 ُٝاٖرررر٘  ٞا٭قررررً  ي٬ًُسرررر١، أَررررا ايٓكررررجمل ايعُرررراْ  إٜررررطإ ٖررررٛ
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ٚيف   قررراسب١ ملرررطٚض ايػرررفٔ ٚايٓررراق٬ت ايهررربل٠.     نرررش١ً ٚ رررل 

ٛټ ٛانررررر  عرررررسّ ض بررررر١ َرررررٔ ايجنْررررر٘   ،ز. خايرررررس ايطزٜعرررررإض تكررررر

يهررررررِٓٗ  ،اسررررررط  يهًفتٗررررررا ايباٖظرررررر١ دررررررسٽيف ا٭َطٜهررررررإ 

ز  أ.يف سررررني أؾرررراض    ٜهرررر ڀٕٛ ئادبرررراٙ املفاٚنررررات َرررر  إٜررررطإ.  

يعرررررسّ تهرررررا ٪ ايكررررر٣ٛ ئرررررني  اْظرررررطٶإىل أْررررر٘ ٚ عجُرررررإ ايعجُرررررإ

ٗټ   ٚئرررني ٚسًفا٥ٗررراأَطٜهرررا  ٔ ئرررإٔ إٜرررطإ،  ُرررٔ ايكرررعٛئ١ ايرررته

عًررر٢ عرررسّ تهرررا ٪ ايكررر٣ٛ،  ٚئٓرررا٤ٶ ل إٜرررطإ ؾرررطاض٠ يًشرررط . ڀًٹرر تٴ

ٖرررٌ  هرررٔ إٔ تًذرررأ إٜرررطإ يتٗس٥ررر١ املٛادٗررر١ املباؾرررط٠ َررر  زٍٚ      

تكرررّٛ ئايتكرررعٝس  رررل املباؾرررط عررررب أشضعٗرررا يف   يف سرررنياشبًرررٝر، 

س يف سرررراٍ املفاٚنررررات، ٖررررٌ غررررٝ٪ن   ٚ  عايررررُٝٔ ٚغررررٛضٜا َررررج٬ڄ 

ئًَٛاغررررٕٝٛ عًرررر٢ نررررطٚض٠ إٜكرررراف إٜررررطإ يًُٛادٗررررات  ررررل       ايس

٭ْٓرررا يف اسبكٝكررر١   املباؾرررط٠ يف ايرررُٝٔ، ٚضئڀٗرررا ئأظَررر١ ٖطَرررعع     

   يف سط  َ  ٚن٤٬ إٜطإ َٓص غٓٛات.

٫ أه فرررتٳَهررٝل ٖطَررع ٜٴإىل إٔ  ّ. غررا  املررطٟئُٝٓررا شٖرر  

ٚئررسٕٚ سادرر١ ملٝٓررا٤ عًرر٢ حبررط   ،يٓررا يف املًُهرر١ ١ٜهررٕٛ َؿررهً

ٚقٓرا٠ ايػرٜٛؼ ٚئرا      ،َٛا٧ْ ع٢ً ايبشط ا٭ رط  ٓايسٜٕ ٭ هايعط 

ٕ  ٚيهررٔ ه١سًٝفرر ٜررسٺأٚيف نَٓررإ املٓررس   ٖٓرراى  ايٛاقرر  نررصيو أ

 ،املانرر١ٝ ٞ يف ايعكررٛز  غرررتاتٝذ يف ايتدڀررٝز اٱ  انرربلٶ  اتككررلٶ

ٕٳ سٝح قازضٜٔ عًر٢ ْكرٌ ناَرٌ إْتراز      نإ َٔ املفرته إٔ ْهٛ

 ٞ عرٔ ططٜرل   ه ٚدرٛز ضئرز   فررتٳ ٜٴ، نُرا  ايٓفز إىل ايػاسٌ اي طئر

 اتنيٚايتككرل يف ٖر   ،ػه١ اسبسٜس ئرني ؾرطم املًُهر١ ٚ طئٗرا    اي

 ٙ.املػأيتني املُٗتني ٜكع  تربٜطٴ
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١ٝ غررتاتٝذ ا٭١ُٖٝ اٱإىل إٔ  ّ. سػاّ ايبشلٟ يف سني أؾاض

 ١إشا اعتُرسْا عًر٢ خڀرٛ  ْكرٌ ئطٜر      ٢ئس إٔ تت٬ؾ ملهٝل ٖطَع ٫

 فٞ ٖصٙ  هئٞحبط١ٜ ٚد١ٜٛ إىل حبط ايعط  عٔ ططٜل ايُٝٔ ازبٓٛٚ

ٟټ   اسبايرر١  ،ملهررٝل ٖطَررع  ١ٝإغرررتاتٝذأُٖٝرر١  يررٔ تهررٕٛ ٖٓرراى أ

اشبڀرررط  يٓرررا.  اتٗسٜرررسٶ ٌؿررره ٫ تٴإٔ إٜرررطإ  ٫ ٜعرررةٚيهرررٔ ٖرررصا 

 ٖ ت ايٓفڀٝررررر١  يًُٓؿررررر ااٱٜطاْرررررٞ اسبكٝكرررررٞ ٜهُرررررٔ يف تٗسٜرررررس

تررٛ ل  اايرر  َرٔ ايكررع  درسٽ  ٚ ،املٝراٙ  ١ٚايكرٓاع١ٝ ٚضبڀرات ذبًٝرر  

ٛ  ايتاَررر١ اسبُاٜررر١  ٭ْٗرررا هاضٜذ ٚايطامجرررات اٱٜطاْٝررر١درررا َرررٔ ايكررر

ِٴ، ٚايررس اع عٓٗررا ٜكررع  ١ت نرردُ َٓؿرر ٕٻ إٜررطإ تعًرر  ئجنَهاْٗررا أ

سٛاٍ غرٝهٕٛ  ا٭ أ هٌيف  اٚيهٔ ٖذَٛٗ ،ت نط  ٖصٙ املٓؿ

ْررر٘ إشا ٖامجرررت أ اتعرررٞ دٝرررسٶ ا، إٜرررطإ أٜهٶررراضبرررسٚزٶ اتهتٝهٝٽررر

ٕ ٭ هدرررررا اايفعرررررٌ غرررررٝهٕٛ َرررررسَطٶ  طزټ رررررت اشبًٝذٝررررر١  املٓؿررررر

َٶررر  ايعػرررهطٜني ا ئ رررض ايٓظرررط عرررٔ   - اٱٜرررطاْٝني ٜرررسضنٕٛ متا

عًر٢   ايكسض٠سًفا٥ٓا ٚيس٣ ْ٘ ٜٛدس يسٜٓا أ -تكطؼباتِٗ ايفاض ١ 

ٔٿ يرررٝؼ  تػرررتٗسف ترررسَلٳ ،١ٝ زاخرررٌ عُكٗرررِإغررررتاتٝذَعررراضى  ؾررر

 ائرررٌ أٜهٶررر  شػررر ، تِٗ ايٓفڀٝررر١ ٚايكرررٓاع١ٝ ٚايعػرررهط١ٜ َٓؿررر

َررٔ ؾرربهات ايهٗطئررا٤ ٚاملررا٤ ٚا٫تكررا٫ت      ٚايًٛدػررت١ٝ املسْٝرر١

َٶغرتاتٝذاملعاضى اٱ ايػسٚز ٚايڀطم. ٚ عرٔ املعراضى    ا١ٝ ربتًجمل متا

 ١ٜٚػررتٗسف ايبٓٝرر ،املررس٣ ايتررسَلٟ ئعٝررسٴ أثطٖررإ ٭ هايتهتٝهٝرر١

تررررت ا٭َررررٛض يًُٛادٗرررر١  أإشا  جنْرررر٘  ِٻ١، َٚررررٔ ثٳررررزٚيرررر ٭ٟ ايتشتٝرررر١

ٛ  سترر٢  غٝدػررطٕٚ ايهررجلٳ   ررجنٕ اٱٜررطاْٝني    هايعػررهط١ٜ  ظبرر    يرر

ٖصٙ غٝاغ١ ايطزع اي  ااضغٗا   .ايػعٛز١ٜ ت ٖذَِٛٗ ع٢ً املٓؿ

 َ  سًفا٥ٓا نس ايتٗسٜس اٱٜطاْٞ.
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 عبرٛ  : ئايٓػب١ يًًُُهر١، ٚأُٖٝتٗرا   ئسا٥ٌ َهٝل ٖطَع

 :اي١ٝ١  عٻإغرتاتٝذَعازب١ 

ٟ  أٚنر    ٚ  ّ. غرا  املرط ٛ أْر٘  ٕ غررٛاسٌ جن ر  ،َعرطٚف  نُررا ٖر

ٖٚرررصإ ، عًررر٢ اشبًرررٝر ايعطئرررٞ ٚايبشرررط ا٭ رررط    ٌټڀٹررراملًُهررر١ تٴ

ٚئرا    ،ُٖا ٖطَع يف اشبًرٝر  ، هٝكني َُٗنيايبشطإ طبٓٛقإ 

 ١َٚر  شيرو تبكر٢ املعهرً     املٓس  ٚقٓا٠ ايػرٜٛؼ يف ايبشرط ا٭ رط.    

 اٝٽإغررتاتٝذ ؾرطاف زٚير١ َعازٜر١    إايهرب٣ يف َهٝل ٖطَع ئػرب   

ٝٽر   ٖٚٞ إٜطإ.  َٶر   اٚئػب  أ١ُٖٝ ايٓفز ايعاملٝر١ ساي َرٔ   اظبرس اٖتُا

يف أٟ  سًفررا٤ٳ اػبعًررٗ َرراٖٚررٛ  هزٍٚ ايعررا  ٚخاقرر١ ايررسٍٚ اي طئٝرر١ 

 ٬ڄْعاع َ  إٜرطإ سرٍٛ املهرٝل، ٚيهرٔ ٖرصا  رل َهرُٕٛ َػرتكب        

َر١ ايفاضغر١ٝ عًر٢    غرتبك٢ ا٭  يف سرني عٓسَا ربفت أ١ُٖٝ ايرٓفز،  

ٚ  ،ازباْرر  اٯخررط  طُاعٗررا ا٫غررتعُاض١ٜ َرر   أٚتتعرراضه َكرراسبٗا 

ٌٻجنٚيصيو   هَكاسبٓا ٫  عازبتٗرا َعازبر١   إ املؿه١ًدصٙ  ْ٘ ٫ س

 ايتايٞ: ١ ع٢ً ايٓشٛٝإغرتاتٝذ

)اشبًرٝر( ٚايبشرط    ازبعٜرط٠ تڀٜٛط ايٓكٌ ٚايطئز ئني ؾطم  -1

عرٔ ططٜرل ا٭ْائٝر  ٚايكڀراضات      اٝٽإغررتاتٝذ  اضئڀڄر  ا٭ ط يٝهٕٛ

ػبرراز ئررسٌٜ يتكررسٜط ايررٓفز ٚاغررتلاز    إحبٝررح  هررٔ   ،ايػررطٜع١

 ئٌ زبُٝ  زٍٚ اشبًٝر. شػ ،ٚتكسٜط ايبها٥  يٝؼ يًًُُه١  

ايعط  ئا٫تفرام َر  ايرُٝٔ ٚعُرإ     تڀٜٛط َٛا٧ْ ع٢ً حبط  -2

١ٝ غرررتاتٝذٚخڀررٛ  ايٓكررٌ اٱ  ،ايعطئٝرر١ ازبعٜررط٠ٚضئڀٗررا ئررساخٌ  

 .ايٓكڀ١ ايػائك١يف  املصنٛض٠

تڀٜٛط ايكسضات ايتػًٝش١ٝ ٚايتكرٓٝع١ٝ يًذرٝـ ايػرعٛزٟ     -3

ُٶ ايٝهٕٛ ْسٽ ،ٚخاق١ ايبشط١ٜ ٚايڀلإ  يًكٛات اٱٜطا١ْٝ. ازا٥
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َر    يؿرطان١ ئا١ٝ إغررتاتٝذ تهٜٛٔ قٓاعات عػرهط١ٜ   -4

َر  ا٫غرتفاز٠ َرٔ     ،زٍٚ اشبًٝر ترتنع يف ٚغرز ازبعٜرط٠ ايعطئٝر١   

 .ٚايكسٜك١اشبربات ٚايكسضات ايعطئ١ٝ 

َعاًَرر١ ايكرر٣ٛ ايعطئٝررر١ املتذشفًرر١ َررر  ازباْرر  اٱٜطاْرررٞ      -5

َرس٣ ايهرطض    ا( ستر٢ ٜتهر  در   ايطدعر١ )َ   ت  ئرا    ١َعا١ًَ خؿٓ

 ،عطئٝرر١اي َرر١ كررا  ا٭ اشبرراط٧ايعكا٥ررسٟ  اايررصٟ ًٜشكرر٘ َٛقفٗرر

ْٚكًرررٌ  ،َرررٔ َٛاضزْرررا ا٫غرررتفاز٠عًررر٢  اَرررٔ قرررسضاتٗ ٚيهرررٞ عبرررسٻ

ٝٴ  ٖٚرٛ  ٚقرات ا٭ظَرات،   أع٢ً ايهطض يف  اقسضاتٗ ِ ايكرسض٠  شذٿَرا غر

ٚٚاقعٝرر١ يف  ١ايررتفهل جبسٜرر ااٱٜطاْٝرر١، نُررا إٔ شيررو غررٝتٝ  درر 

 .اخٝاضاتٗ

املڀطٚح َٔ  ٍٚاملكرتح ا٭إٔ  ز. خايس ايطزٜعإَٚٔ دٗت٘ ٜط٣ 

َٴأ ٜبررسٚ  املررطّٟ. غررا داْرر   املكرررتح ، أَررا اجمل اقتكررازٜٽهً ررْرر٘ 

ّ.  ٚئررسٚضٙ شنررط  ُطٖررٕٛ  ٛا كرر١ ايررُٝٔ ٚايع٬قرر١ َعٗررا.  ايجرراْٞ 

ِپ  ُكرتح أْ٘ ئايٓػب١ يً غا  املطٟ ه فررتٳ ٜٚٴ ،يً اٜر١  ا٭ٍٚ،  ٗرٛ َٗر

 .اٚاقتكرازٜٽ  اٝٽإغررتاتٝذ  صبرسٺ ١ه  ٗرٛ  طًٜٛر  ٠ظبراظٙ َٓرص  ررت   إ ْ٘  ٻأ

 ٠ٚٚدررٛز قڀرراض ٜررطئز ايطٜرراه جبررس   ،شبًٝرئررا ١ ايطٜرراه َطئٛطرر 

نررإ  يٮغررجملٚيهررٔ  يف ايٛقررت اسبررايٞ.   ١ڄًَشرر أقررب  نررطٚض٠ڄ 

َٳ برٌ ايكڀراع   زخٌ  هرط٠ ا٫غرتجُاض يف ٖرصا اشبرز َرٔ قٹ     أٔ ٖٓاى 

ٚ   ايفهرط٠ بعض ئٗصٙ ايٚاقتٓ   ،اشبام ٔ ٜكرّٛ  ملځر  ١ڄمجًٝر  اير  تبرس

كرع  عًر٢   ٚيف ايٛاق  ٜ  ٌ املؿطٚع. َا عڀډٖٚٛ ، ١ع٢ً ٚظاض٠ املايٝ

 ١يف ئٓٝر  طا٥ًر١ دٓ  ا٫غتجُاض ئرأَٛاٍ  ا٭ ايكڀاع اشبام احملًٞ أٚ

ٝت٘، ئػرررب  إغررررتاتٝذجرررٌ ٖرررصا املؿرررطٚع َُٗرررا ناْرررت    ملذبتٝررر١ 

 ١تكٓٝرر  جنْٗرراَررا أْائٝرر  ايررٓفز أ ايظررطٚف ايػٝاغرر١ٝ ٚا٫قتكرراز١ٜ. 
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 هررٔ ايتدفٝررجمل َررٔ نًفتٗررا جبعًررٗا ضبًٝرر١ڄ   ٚ ،ٚقس رر١ ئػررٝڀ١

ئايتعرإٚ   هرٔ   جنْر٘   املكرتح ايجاْٞ ؽبلټٚ ُٝا  ٓ  ٚايتٓفٝص.ايكټ

 ٕ ٟ  ،َررر  ايرررُٝٔ ٚعُرررا زبُٝررر   ٚايفا٥رررس٠ ،ٚعًررر٢ أغررراؽ اقتكررراز

ٕٻ راْ   يرٔ  َُٓٗا  اإٔ أٜٽ ، ٚأ ً  ايظٔا٭ططاف ايرسٚيتني   ترا نً ٭

   .حباد١ ي٬غتجُاض ٚتٓؿٝز ا٫قتكاز

أْررر٘ خبكرررٛم  ز.  رررا ط ايعذُرررٞ  ٚيف ايػرررٝام شاتررر٘، ٜرررط٣  

ٟ املكرتح ايجاْٞ يف َساخ ٛ املٓاغر   اشبٝراض   رجنٕ   ،١ً ّ. غا  املرط  ٖر

 هايٛقٍٛ إىل حبط ايعط  عرب ا٭ضانٞ اي١ُٝٓٝ ئعس إعراز٠ ايؿرطع١ٝ  

أْائٝرر  يٓكررٌ ايررٓفز َررٔ سكررٌ ايؿررٝب١ يف ايطئرر     هررٔ َررسټسٝررح 

اشبررايٞ ٚ ررلٙ َررٔ اسبكررٍٛ إىل غرراسٌ حبررط ايعررط  عرررب ا٭ضانررٞ   

س ا٭ْبرٛ   اي١ُٝٓٝ إىل َٝٓا٤ املهر٬ يف ضبا ظر١ سهرطَٛت، ٚ تر    

عًرر٢ إٔ ٜهررٕٛ ٖررصا   ،نًٝررَٛرت 411ٚ 351َػررا ١ ترررتاٚح ئررني  

قًُٝررٞ خًٝذرٞ زاخًررٞ ٜٓتٗررٞ  إاشبرز َكسَرر١ ٱْؿرا٤ َؿررطٚع ضئرز    

١ٝ عًرر٢ غررٛاسٌ ايررسٍٚ املڀًرر١ عًرر٢ خًررٝر عُررإ   إغرررتاتٝذ ٓا ررص 

 ططم: ١ٚحبط ايعط ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ ث٬ث

  ايُٝٔ. _اٱَاضات  _خز ايػعٛز١ٜ 

  ايُٝٔ _خز ايػعٛز١ٜ.  

  عُررإ  _اٱَرراضات  _ايػررعٛز١ٜ  _خررز أْائٝرر  ايهٜٛررت_ 

 ايُٝٔ.

ٟ  أَا خبكٛم املكرتح ايجايح،  رجنٕ   نُرا   املٝرعإ ايعػرهط

ز.  رررا ط ايعذُرررٞ، ٜكرررٍٛ ئتفرررٛم زٍٚ اشبًرررٝر يف ايترررٛاظٕ  أٚنررر  

َطتبرر١ ايػررٝاز٠   سٝررح متًررو ٞ يف صبرراٍ ايكرر٠ٛ ازبٜٛرر١  غرررتاتٝذاٱ
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ٛټ   ، ٖٚٞ َطس١ً ٫سكAir supremacy١املڀًك١  م ازبرٟٛ  ملطسًر١ ايتفر

Air superiority      نُرا  َٓرص ايجُاْٝٓٝرات   ذبككرت عًر٢ إٜرطإ اير ،

ٝٽر  4إٜرطإ يف املطتبر١   ، سٝح تأتٞ ْكرت  َِٓٗ يف ايبشط١ٜأْٓا   اعامل

ٚاٱَررراضات يف ، 31ٚقڀرررط يف املطتبررر١ ، َرررٔ سٝرررح ايكررر٠ٛ ايبشطٜررر١

، ١61 يف املطتبرر بشررطٜٔٚاي، 51يف املطتبرر١  ايػررعٛز١ٜ، 33ٚاملطتبرر١ 

َرر   . 88يف املطتبرر١  تررأتٞ  عُررإأَررا ، 63يف املطتبرر١  ايهٜٛررتٚ

 أٚ ١دٜٛرر إْررعاٍتفررٛم إٜررطإ يف ايكرر٠ٛ ايربٜرر١، يهررٔ َرر   ٝررا  قرر٠ٛ  

ٞ  ٚشنرط   حبط١ٜ ٚ ٝرا  ازبػرط ايرربٟ.     إٜرطإ  إٔ  أ. ضبُرس ايسْرسْ

ٛٻ هد١ٜٛ ٠يٝؼ يسٜٗا قٛ  ١ٖٚرٞ ْػرد   ،ضت قٓاع١ ايكرٛاضٜذ ٚيصا ط

ٚزٍٚ  ايؿررُاي١ٝقررس غرراعستٗا نٛضٜررا   ٚ ،َررٔ ايكررٛاضٜذ ايطٚغرر١ٝ  

ٚدررع٤ َررٔ   ،٠هُٝررات نرربل ئٚ ٠يكررٛاضٜذ يررسٜٗا َرر٪ثط ، ٚاخررط٣أ

 ٛ ز.   ٚعكډرر  ايٓررٟٛٚ ٚايكررٛاضٜذ ئعٝررس٠ املررس٣.   سكرراض أَطٜهررا ٖرر

عًر٢   ْكُر١ڄ نرإ  نرعجمل ايكر٠ٛ ازبٜٛر١ اٱٜطاْٝر١      ئإٔ  ا ط ايعذُٞ

  يف ئطْاصبٗرررا ايكررراضٚخٞ ز ررر  إٜررطإ يًتٛغټررر اشبًررٝر،  كرررس  زٍٚ 

 تػرررتٛضزٙ َرررٔ ايكرررني.   تَرررا ناْررر ظ تڀٜٛطٖرررا يًكرررٛاضٜذ   تذررراٚ

ئرررٌ  ،ٜكررراٍعٗا عًررر٢ ايربْررراَر ايٓرررٟٛٚ ٫َت٬نٗرررا نيٝررر١ اٱ ٚؾرررذٻ

 ١ٝ. غرتاتٝذيًُٝٔ ٚيبٓإ ٚيهٌ َه٬ُتٗا اٱ ضكسٿإٜطإ تٴقاضت 

ٛټ ٕ  ،ّ. إئطاِٖٝ ْا طض ٚيف تك ٕ قهر١ٝ إٔ    رجن ضائر  قر٠ٛ حبطٜر١     إٜرطا

ُٽرر  يف قٛتٗررا ايكرراضٚخ١ٝ   ٢ٚسترر ،اْٚٛعٶرر ايف ايعررا  َبررايا  ٝٗررا ن

فٞ سطئٗا يف غٛضٜا نرس    هَؿانٌ يف ايتكٓٝات ٚايتكٜٛ  ايسٜٗ

  ٜكررٌ َٓٗررا يٮٖررساف  ،اٗٶررَٛدٻ اقرراضٚخٶ 04املًٝؿررٝات أطًكررت 

ايػررفٔ ٖررٞ  ٢ٚيهررٔ خڀررٛض٠ إٜررطإ يف اشبًررٝر عًرر ،ٕاإ٫ قراضٚخ 

 ،عرس ٘ عرٔ ئٴ ٛدٻر ٚاير  تٴ  ٚاملفددر١ ا٭ي اّ ايبشط١ٜ ٚايرعٚاضم املػرل٠   
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يف  ١ايهٜٛتٝررزت ئهررط  ْرراق٬ت ايررٓفز ٚقررس غرربل ٱٜررطإ إٔ ٖررسٻ

ٔ  ا  ٚ ٻ ،أثٓا٤ اسبط  ايعطاق١ٝ اٱٜطاْٝر١  ايكرٛات ايبشطٜر١    ٜتٗرا َر

ِټسٝررح نرر ،ٚايكررٛات ازبٜٛرر١ ايػررعٛز١ٜ ١ا٭َطٜهٝرر َطا كرر١  إ ٜررت

إىل ٚقرررٛدا  ٢سترررأغرررڀٍٛ ايٓررراق٬ت َرررٔ زخرررٍٛ َهرررٝل ٖطَرررع    

 .ايهٜٛت

ايفراضم ايهربل يف ايكرٛات ايبشطٜر١     ّ. غا  املرطٟ   ٚاغت ط 

يهرٔ   ،١ط١ًٜٛ يف املًُهر  ؾٛاط٧يكا  إٜطإ ئايط ِ َٔ ٚدٛز 

ٞ يهرتْٚررتطتٝرر  ايررسٍٚ يف املٛقرر  اٱ أٚنرر  إٔ ز.  ررا ط ايعذُررٞ 

ٜعتُررررس عًرررر٢ عررررسز ايكڀرررر  ٚيررررٝؼ ازباٖعٜرررر١ ايكتايٝرررر١ ٚايعُررررل     

يف َٝرعإ ايكر٠ٛ ٖٓراى    ٚ ٞ ٚٚسس٠ ايكٝاز٠، ٖٚٞ ا٭ِٖ. غرتاتٝذاٱ

 :َج٬ڄ ،ِٖ َٔ عسز ايكڀ أٖٞ ػب  ٚنعٗا يف ا٫عتباض ض أَٛ

 ٞغرتاتٝذايعُل اٱ. 

 ازباٖع١ٜ ايكتاي١ٝ. 

 ٚسس٠ ايكٝاز٠. 

شح ٚأناف أْ٘ ئب ،ٖصا ايطأٟ  َ ز. سػني ازبشسيٞٚاتفل 

ٜظٗرررط إٔ ايكڀررر  ايبشطٜررر١  غرررطٜ  عرررٔ تفاقرررٌٝ ايكررر٠ٛ ايبشطٜررر١،   

 .ٛاقرراتاي  ئاغررتجٓا٤نعترراز قتررايٞ تتفررٛم عًرر٢ إٜررطإ    ايػررعٛز١ٜ 

تتذراٚظإ قرسض٠ إٜرطإ ايبشطٜر١..      اايػعٛز١ٜ ٚاٱَراضات َعٶر  نُا إٔ 

ض رِ  ٚاي ٛاقات ٖٚٞ ٫عر  َٗرِ يف ايعتراز ايعػرهطٟ،      ئاغتجٓا٤

  ٛاقرات  ٖٓراى  إٔ إ٫  ٛاقر١  01 رإٔ إٜطإ متتًو َا ٜعٜس عٔ اير 

ٚ  اير   نرصيو َكرط   ..املٛقر   شٜ٘ٛنٿ ٫ َا ٖٚصا ،َس١ْٝ ْٗرا  أ ٜبرس

ٝٽرررر  ٚيعررررٌ املٛقرررر   ًررررو سرررراًَ  طررررا٥طات  مت ايرررر  اايٛسٝررررس٠ عطئ
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(www.globalfirepower.com/navy-ships.asp)    ٜرررصنط مجٝررر

ايكڀ  ايبشط١ٜ يكائًٝتٗا يًتػًٝ ،  ُٝهٔ تػًٝ  أٟ قڀع١ حبط١ٜ 

 .ْٚٛع١ٝ ايتػًٝ  اَ   اضم يًكسضات طبعٶ

ٛ إىل إٔ  سػرراّ ايرربشلّٟ. ٚشٖرر    أ هررٌ ايررُٝٔ ازبٓررٛئٞ ٖرر

  ٞ ايرُٝٔ  ٚا٫عتكراز إٔ   ،ئسٌٜ ملهٝل ٖطَع يتكسٜط ايرٓفز اشبًٝذر

ٕ ٭ هإٔ ٜررتِ تكررسٜط ايررٓفز اشبًٝذررٞ َررٔ أضانررٝ٘ ٢ٜتُٓررازبٓررٛئٞ 

عرطٚف إٔ ايرسٍٚ   ه سٝح َرٔ امل ٠ڄايفٛا٥س ا٫قتكاز١ٜ غتهٕٛ نبل

َٔ  ئػٝڀ١ ١ٜٛ٦َ ١ٗا ذبكٌ ع٢ً ْػبأضانٝض ايٓفز َٔ كسٻاي  ٜٴ

شا اؾرررتنت زٍٚ اشبًررٝر يف ئٓررا٤ ؾرربه١ أْائٝرر      إٚ ،ايكررازضات

يبشرررط ايعرررط  غتشكرررٌ ايرررُٝٔ عًررر٢ ئ٬ٜرررني َرررٔ      ترررس٠ْفڀٝررر١ 

ٌٻ أغرتهٕٛ   ااقتكرازٜٽ ، ٚنرسخٌ ثائرت   اايس٫ٚضات غٜٓٛٽ نًفر١   قر

 غرًش١ ٚاملعرسات ٚايترسضٜبات َرٔ اي رط . إشا  ٻ     ئهجل َٔ ؾطا٤ ا٭

  أْائٝرررر  ْفڀٝرررر١ إىل غررررٛاسٌ ايررررُٝٔ  خڀررررٛ ا٫تفررررام عًرررر٢ َررررسٿ

ٚدٛز قاعس٠ عػرهط١ٜ غرعٛز١ٜ    ٜعة ست١ُٝځ اٗصا أٜهٶ  ،ازبٓٛئٞ

ٚيف سايرر١ ٚدررٛز   خًٝذٝرر١ َؿرررتن١ سبُاٜرر١ قررازضات ايررٓفز.     أٚ

َهاْٝررر١ إٖرررصا غرررٝعة   ،قاعرررس٠ عػرررهط١ٜ سبُاٜررر١ َكررراسبٓا   

ا٫غتجُاض يف قڀاعات اشبسَات ٚايػٝاس١ يف ايُٝٔ ازبٓٛئٞ اير   

ٚايٓٗرٛه   ١،مجًٝر  طبٝعٝر١ ٚؾرٛاط٧   ،درصا   طبٝعر١ اٍ تتُت  جبُر 

 اي١ُٝٓٝ، يًدع١ٜٓ انبلٶ ٝٽانا إ ػبً  زخ٬ڄ ئكڀاع اقتكازٟ ٍَِّٗ

ٞ يف غررررتاتٝذَرررٔ ذبكٝرررل سًُٓرررا اٱيف ايٛقرررت شاتررر٘ ٚغرررٓتُهٔ 

َهررٝل  ررجنٕ  ،ٚيف ٖررصا اٱطرراض ايٛقررٍٛ إىل ؾررٛاط٧ حبررط ايعررط . 

ع٢ً ايعهؼ كب  ٚغٓٴ ،١ٝ يسٜٓاغرتاتٝذٖطَع غٝفكس أُٖٝت٘ اٱ

ٕ  َكررسضٳ قفرراٍ  إعًرر٢  ايكررسض٠غررٝهٕٛ يررسٜٓا   ٭ْرر٘ هتٗسٜررس ٱٜررطا

http://www.globalfirepower.com/navy-ships.asp
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ٌ ؿره  ٚغٓٴ ئجنقفاير٘، زتٓا َاّ إٜطإ ْفػٗا اير  طاملرا ٖرسٻ   أاملهٝل 

 إٜررطإ إٔ قٛاعررس ااٱٜطاْٝرر١ خكٛقٶرر  ايتذرراض٠ خڀررط عًرر٢  َكررسضٳ

يف حبررط  املٛدررٛز٠خرراضز اشبًررٝر غررتهٕٛ يف َطَرر٢ ْرراض قٛاعررسْا    

ٛټ ٜٛدس ٚ٭ْ٘ ،ايعط  م تػًٝشٞ ْٛعٞ ع٢ً إٜطإ غرٝٓكً   يسٜٓا تف

 ايػشط ع٢ً ايػاسط.

ـ  ٚأؾرراض دبطئرر١ املًُهرر١ َرر  خررز  إىل إٔ  ز. خايررس ئررٔ زٖررٝ

ايتائ٬ٜٔ املُتس َٔ ايكٝك١َٛ إىل َٝٓا٤ قٝسا ع٢ً ايبشرط ا٭ئرٝض   

 ،0444ّاسبرررط  عررراّ   اْرررس٫عفررر٘ ئعرررس  املتٛغرررز يف يبٓرررإ ٚتٛقڊ 

َٔ خ٬دا خز ايتائ٬ٜٔ َٔ قبٌ  ازب٫ٕٛ اي  نإ  طټ ٚاست٬ٍ

ٕ أٚايتػا٩ٍ املڀطٚح يف ٖرصا ايكرسز:    .غطا٥ٌٝإ ٜتٛقرجمل   ٫ غبؿر٢ أ

إشا اْررسيعت سررطٚ  أًٖٝرر١ يف ايررُٝٔ نُررا سررسخ شبررز ايتررائ٬ٜٔع   

ُررا ٚدٖٛطٜرر١،  ْكڀرر١ َُٗرر١ ئررإٔ ٖررصٙ  ز. سػررني ازبشررسيٞل ٚعًډرر

 ايهأَ إٔ تػتُط ايُٝٔ يف اغتكطاض َترعٕ نبراقٞ زٍٚ اشبًرٝرع    

 ا تبعات شيو ع٢ً أٟ اغتجُاضع  َٚ

ٟ  س عًٝر٘ أنډر   ٚئٓا٤ٶ يتعرإٚ ٚض را   عًر٢ نرطٚض٠ ا   ّ. غرا  املرط

َرررررر  َكررررررط ٚاٱَرررررراضات يف ايتكررررررٓٝ  ايعػررررررهطٟ   ايؿررررررطان١

ٍڈ  اظباظٶإٞ ٚعًّٛ ايفها٤ يهٞ ْهُٔ غرتاتٝذاٱ  ع٢ً َػت٣ٛ عرا

ٞ  ٚاتفرل   . َٚٛاضز متٌٜٛ اٚغٛقڄ َر  ٖرصا املكررتح     ز. سػرني ازبشرسي

ٚ أْر٘   اا٭خل َٛنشٶ يف  ١نرصيو إٔ يهرٌ زٚير١ قرسضات ْٛعٝر      ٜبرس

     ٝ  ِٻ١، َٚررٔ ثٳرر صبرراٍ َعررني، اغررتجُطت  ٝرر٘ خرر٬ٍ ايػررٓٛات املانرر

ْٶررايتعررإٚ ٖٓررا ٜٴ   تكررب   هيف أنجررط َررٔ صبرراٍ اَتُٝررعٶ آؿرر٧ نٝا

   ١ٝ ْٛع١ٝ.إغرتاتٝذؾطان١ 
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ٌټ٫ تعترررب ايررسٍٚ ايرر  ٫ تٴ : أ املڀررلٟعبررس ا ز. ٚتػررا٤ٍ   ڀرر

ؾررب٘ سبٝػرر١، ٚئايتررايٞ  ررجنٕ َٛقعٓررا ئررني    ز٫ٚڄ عًرر٢ حبرراض َفتٛسرر١ 

 ع ْٚكُرررر١ عًٝٓررررا ،َهررررٝل ٖطَررررع َٚهررررٝل ئررررا  املٓررررس  ؽبٓكٓررررا  

ٔ َاشا  ،ٚنصيو ل عًٝر٘ ئرني املًُهر١    فٹر اتټإٔ ملٓفرص ايرصٟ غربل    ا عر

ٌ  شنط ز ،ٚيف ٖصا ايػٝام ع ٚعٴُإ َرٔ عٓاقرط   إٔ  . قرسق١  انر

امل ًكرر١ ايسٚيرر١   هقرر٠ٛ املٛقرر  ازب ررطايف إٔ تڀررٌ ايسٚيرر١ عًرر٢ َٝرراٙ     

ٕ تهرررٕٛ ذبرررت ض ررر١ أقرررط  ايرررسٍٚ  ، ٚتهرررڀط ٭انرررجلٶ ٞتعررراْ

ٚٴ  املؿاط١٦ دا. س إٔ أْائٝ  نذ ؾطم  رط   دٹٚئعس عس٠ زضاغات، 

ٌټ  ،أ هٌ َٔ خٝاضٟ حبط عُإ ٚحبط ايعرط   اخٝاضٶ ئايٓػب١ يٓا تظ

ٌٻأَررا ظايررت ايڀاقرر١ ا٫غررتٝعائ١ٝ دررصا اشبررز  ٚيهررٔ  َررٔ  انررجلٶ قرر

 ط١ٜ.  َهاْات املًُه١ ايتكسٜإ

ِ إٔ أَررا ز. خايررس ايطزٜعررإ  ررل٣   ، ئررسٌٜ ٖطَررع َٛدررٛز ٚقررا٥

إىل أْر٘   ،ع٢ً املعًَٛات املتاس١ يف ٖرصا اٱطراض   اسٝح أؾاض اعتُازٶ

ٜطئڀررإ  ض٥ٝػررٝني، دررط٣ إْؿررا٤ خڀررٞ أْائٝرر     1982ّيف ايعرراّ 

ُٖٚا أنجط خڀٛ    َطا ل إْتاز ايعٜت يف املٓڀك١ ايؿطق١ٝ ئٝٓب .

ٛټأْائٝررر  املررررٛاز ادٝسضٚنط  ا ُررررسٝررررت ٜررررتِ َطاقبتٗ ،اضٶئْٛٝرررر١ تڀرررر

ٜٚٓكررٌ أسررس اشبڀررني     ا عررٔ ططٜررل ايهُبٝررٛتط.  ُررٚايررتشهِ  ٝٗ

غٛا٥ٌ اي اظ ايڀبٝعٞ َرٔ َطا رل َعازبر١ اي راظ يف َٓڀكر١ ؾرسقِ،       

أَررا خررز ا٭ْائٝرر   .انًٝررَٛرتٶ 1171ايرر  تبعررس عررٔ ٜٓبرر  َػررا ١  

نًٝرررَٛرت  ٝٓكرررٌ ايعٜرررت اشبررراّ َرررٔ   1211اٯخرررط املُترررس ئڀرررٍٛ 

ا ا٭ْائٝرر  املعطٚ ررإ خبڀررٞ ا٭ْائٝرر   ٜٚتكاغررِ خڀډرر ئكٝررل.َٓڀكرر١ 

 ط ، سطّ ايڀطٜل، ٚنرإ خرز أْائٝر  ايعٜرت اشبراّ،       -ؾطم

ًَٝررٕٛ  1485يف ايبساٜرر١ عًرر٢ ْكررٌ   اغررِ، قررازضٶ 122ايبررايا قڀررطٙ 

1982
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  ئطَٝررٌ يف ايٝررّٛ َررٔ ايرربرتٍٚ اشبرراّ إىل ٜٓبرر  يتهطٜررطٙ ٚتكررسٜطٙ.   

٠ ٖرصٙ ايڀاقر١ يتكرٌ إىل    ئعٜراز  ايػعٛز١ٜ  ُٝا ئعسٴ ٚقاَت أضاَهٛ

قڀررطٙ   ئطَٝررٌ يف ايٝررّٛ عررٔ ططٜررل متسٜررس أْبررٛ  َررٛاظڈنيٜر ٬َ 342

٣ ٚأزٻ  ئٛقررر١( َتكرررٌ  شڀرررات ايهرررذ ايكا٥ُررر١.    56غرررِ ) 142

إىل ظٜرراز٠ طاقر١ خررز  ّ 1992أٚاخررط عراّ  يف تٛغرٝ  ضبڀرر١ ايهرذ   

ِټ   ئطَٝررٌ يف ايٝررّٛ. نيٜرر٬َ 445ا٭ْائٝرر  إىل   طنرر١ ايعٜررت   ٚتهرر

ِ   قٗطٜرٳ 11اشباّ يف ٜٓب   ٜتػر    ،ربعٜٔ َٔ شٚات ايػركجمل ايعرا٥

ًَٝرٕٛ ئطَٝرٌ    145إىل خرعإ غرع١    إنا ١ڄ ،نٌ َٓٗا ملًٕٝٛ ئطٌَٝ

ٚايرصٟ   ،أنرب خعإ يف املًُهر١ َرٔ سٝرح ايكڀرط     يف ايّٝٛ، ٖٚٛ

ٜٚبًرررا   .1992ّنرررٝجمل نرررُٔ ظٜررراز٠ ايڀاقررر١ اٱْتادٝررر١ يف عررراّ    أڂ

 1245اّ ايتدعٜٓٝرر١ يػرراس١ خعاْررات ايعٜررت اشبررر     إمجررايٞ ايڀاقرر١  

ٖٚٓرراى خعاْررإ ئػررڀ  طبطٚطررٞ تبًرررا      ًَٝررٕٛ ئطَٝررٌ يف ايٝررّٛ.    

  أيرجمل ئطَٝرٌ َرٔ ٚقرٛز ايػرفٔ.      251ايڀاق١ ايتدع١ٜٝٓ يهٌ َُٓٗا 

 142ڀط نٌ َٓٗرا  ٚتطتبز ٖصٙ املٓظ١َٛ َ  أضئع١ خڀٛ  تعب١٦ قڂ

  تررطئز خعاْررات ايتدررعٜٔ  طاغررٞ تعب٦رر١ ايٓرراق٬ت ايٓفڀٝرر١.    ،غررِ

اٱدرطا٤ ايتؿر ًٝٞ    ٞاملطاغر ١ يًٓراق٬ت زاخرٌ   ٌ ايتعب١٦ املتعآَر ُجٿٚتٴ

أيررجمل ئطَٝررٌ َررٔ    131املعترراز ئاغررتدساّ ْظرراّ قررازض عًرر٢ تػررًِٝ     

ايرصٟ   ٚؽبرسّ ٖرصا املط رل،     ايعٜت اشباّ يف ايػاع١ يهٌ َطغر٢. 

 طنرر١ تعب٦رر١ ايٓرراق٬ت شبڀررٛ  ، 1981ّزخررٌ اشبسَرر١ َٓررص عرراّ 

ؿرطق١ٝ إىل  ا٭ْائٝ  املعزٚد١ اي  تٓكٌ ايعٜت اشبراّ َرٔ املٓڀكر١ اي   

، اَررتٶ  32دبطٜفٗرا إىل عُرل ٜبًرا     ٚتتأيجمل ايفطنر١، اير   ٻ   ٜٓب .

ِټ أضئعررر١ َرررطاؽڈ يًتعب٦ررر١ َتكررر١ً ئايؿررراط٧   َرررٔ دػرررط حبرررطٟ ٜهررر

 ئٛاغڀ١ ساٌَ َٓفكٌ ٚدػط.
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صبُٛع١ َٔ ايٓكا  يف ٖرصا   ايهٛؼبٞ إىل عبس ا أ.  ٚأؾاض

 اٱطاض، نُا ًٜٞ:

 َررٔ ٚضم( أٚإزا ناْررت إٜررطإ نُررا ٜكررٍٛ ازبُٝرر  )اررط   -1

ٚإٜرررطإ  ٚاي رررط  ٚأَطٜهرررا ترررسضى شيرررو..  )دعذعررر١ ئررر٬ طشرررٔ(.. 

ٚعبٔ )املًُه١  ئايٓػب١ ٭َطٜها شضاع أخط٣ إىل داْ  إغطا٥ٌٝ..

خاقررر١( َكرررسض ايڀاقررر١ يف ايعرررا  ٚػبررر  اسبفرررا  عًٝٓرررا نُرررا   

ٚملرررراشا ٖررررصٙ  نًرررر٘ع ا ملرررراشا ٖررررصا إشٶ ٜ٪نررررسٕٚ يف تكررررطؼباتِٗ..

ٕ أْٗررِ ٜررأتٕٛ سبُاٜتٓررا.. ٖررٌ    ٛؽبٛ ْٛٓررا ئررجنٜطإ ٜٚررسعٸ   اسبؿررٛزع 

ٚقٛتٓا تبرسأ   ،  ْهٔ أقٜٛا٤ َاايسضد١ع املعازي١ قعب١ اسبٌ دصٙ 

ٌټ ،َٔ ايساخٌ  أططا ٗا َهْٛات ٖصٙ املعازي١ ٚيٝؼ  أسسٳ غٓظ

ٞ  عًرر٢ َررا شنررطٙ   اتعًٝكڄرر -2 ٖٓرراى َررٔ إٔ  ز.  ررا ط ايعذُرر

 َٝاُٖٗررا عُٝكرر١ تػررُ   ررطٚض ْرراق٬ت ايررٓفز، إسررساُٖا    نيقٓررات

يررصٟ ا َررا ..ٞتكرر  يف ازباْرر  ايعُرراْٚاضدرر١ َررٔ اشبًررٝر يًػررفٔ اشب

 ع ١ٜٔ زٚض عُإ يف ٖصٙ اسبايايٓاق٬تع أ ٓ  َطٚض 

 ررط ( -إشا ناْررت ايڀاقرر١ ا٫غررتٝعائ١ٝ شبررز )ؾررطم      -3

َرررٔ اٱْتررراز  ا% تكطٜبٶررر٬َ71ٜرررني ) 7غتكرررٌ َررر  ْٗاٜررر١ ايعررراّ إىل 

 (ع٣أٚ ئأخط٫  هٔ ظٜازتٗا )ئڀطٜك١ أ ،ايَٝٛٞ(

ٚ   ٖررٌ  هررٔ إعرراز٠    -4 عٴُررإ  تطغررِٝ اسبررسٚز َرر  ايررُٝٔ أ

 ايعط عع٢ً حبط  احبطٜٽ ايٝكب  يٓا َٓفصٶ

ٚسٍٛ ايتػا٩ٍ املڀطٚح: َرا ايرصٟ  ٓر  َرطٚض ْراق٬ت ايرٓفز       

ع أٚن  تك  يف ازباْ  ايعُاْٞاي  ٚ ،يًػفٔ اشباضد١ َٔ اشبًٝر

قررٛاْني اعتكررازٙ ٜعررٛز إىل طبٝعرر١   يف ايػررب  ز.  ررا ط ايعذُررٞ إٔ  

ٍ   ط ررا ايبشطٜرر١،املُررطات   ررني ٜػرراض  .. ٜهررٕٛ اشبررطٚز ٚايررسخٛ

7
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  ررا٭ٚاَط ،كائًررت طررا٥طاتتإشا  ايڀررلإ َررج٬ڄ حبررطٟ،  فررٞعررطف 

  . نيد١ٗ  سٚضٕٚإٔ ازبُٝ  ٜ ايجائت١

أْائٝر  يٓكرٌ   ملراشا ٫ ٜهرٕٛ يٓرا خرز     : ز. ٚ ا٤ طٝب١ٚتػا٤يت 

ئرسٕٚ اسبادر١ إىل َهرٝل     اعرب عُإ إىل حبرط ايعرط  ضأغٶر   ايبرتٍٚ 

ٚ  ٖطَرررع، ٖرررٌ ٖرررص   قرررٛاْني  ا  هرررٔع أّ إٔ تهررراضٜؼ عُرررإ، أ

ٚسررٍٛ ٖررصا   ررطٚف غٝاغرر١ٝ ٫ تػررُ  ئررصيوع ٚاتفاقٝررات َعٝٓرر١ أٚ

ٌ  أٚن  ز.  ٚنرعٗا اسبرايٞ ٫  هرٔ ٭ْائٝر      أْر٘ يف   قرسق١  انر

ٚأ ًرر  ، ا ئطَٝررٌ َٜٛٝٽررنيٜرر٬َ 345َررٔ ؾررطم /  ررط  نررذ أنجررط 

ٗٓررراى غٝاغرررات  ه  ي١ أنررررب َرررٔ ٖطَرررع ئهرررجل  أاملػرررايظرررٔ إٔ 

ٓظرررط اي ٝات دبًررر  املؿرررانٌ ٚترررٛ ط ايكرررسٚض. ًٜفرررت  إغررررتاتٝذٚ

 ٚاير  ع٢ً إٜطإ ٖٚطَع، ٚدباٖرٌ ئكٝر١ املرت لات ا٭ٖرِ      ايرتنٝع

. نررصيو  ُررٔ امل٬سرر  إٔ  ترر٪ثط عًرر٢ سانررط املٓڀكرر١ َٚػررتكبًٗا  

 ٕ.ا٭ هٌ اٯ خز ايؿطق١ٝ ٜٓب  ٖٛ

تهررٕٛ  ررجنٕ ا٭ٖررِ إٔ   ،ز. َػرراعس احملٝررا  َٚررٔ ٚدٗرر١ ْظررط  

عًرر٢ ا٫ْهفررا٤ عًرر٢    يف املُررطات َبٓٝرر١ڄ ١ٝ غرررتاتٝذايػٝاغررات اٱ

 ررراملت لات ايػٝاغررر١ٝ تڀرررٝ    ،ايرررصات ٚعًررر٢ املؿرررطٚعات احملًٝررر١ 

، ٖٚرٛ  TAPLINEايترائ٬ٜٔ  خرز  ٚخبكرٛم   ئهجل َٔ ازبٗٛز..

 ،ست٢ َٝٓا٤ قرٝسا  خز ا٭ْائٝ  ايٓفڀٞ ايصٟ  تس َٔ ايكٝك١َٛ

ايٝرّٛ ٚخباقر١ ئعرس     ا  ٜعرس َٓاغربٶ   جنْر٘   ٝر٘   أْفرل ئرط ِ نرٌ َرا    

ٚ   ض را سادتٓرا املًشٸر   ه ٛض٠ اشبُٝةث عررب ايرُٝٔ    ١ ملٓفرص عررب عُرإ أ

ايٛسٝررس ايررصٟ عبتادرر٘  ٖررٛ، ازبٓررٛئٞ ايررصٟ تٛؾررو زٚيترر٘ إٔ تعررٛز 

إٔ   املڀررلٟعبررس ا ز. ٚئررسٚضٙ ٜررط٣   ٘. ئررط ِ َررا قررس ٜڀررطأ عًٝرر    

ٌټ ٔٻ ،َٔ َؿه١ً ايتكسٜط ادع٤ٶ ايتكسٜط عٔ ططٜل ٜٓب  ؼب  ٚيه
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ٔٻ  ٭ْػر ، ا ايُٝٔ ٖٛ ايتكسٜط عٔ ططٜل عٴُإ أٚ ايعُراْٝني   ٚيهر

أْٗررِ ؽبهررعٕٛ يهرر ٛ  متررٓعِٗ َررٔ ايػررُاح  ررطٚض ايررٓفز     ٜبررسٚ

ئأضانرررِٝٗ، ٚض ررررا ايتكررررسٜط عررررٔ ططٜررررل ايررررُٝٔ  هررررٔ ئعررررس  

إٔ ْكرررٌ ناَرررٌ ا٫ْتبررراٙ إىل  ز. عًرررٞ ايڀدرررٝؼٚيفرررت   اغرررتكطاضٙ.

ا إٔ ٫ ٜ ٝ  عٓٻٚ ، ط  ٫ ٜهفٞ –إْتادٓا يًٓفز ع٢ً خز ؾطم 

تػتٛضز ايٓفز ايػعٛزٟ ٚتكر  يف ؾرطم    ٚنبل٠ڄ نجل٠ڄ ٖٓاى ز٫ٚڄ

ططٜل َهرٝل   ض عٔكسٻٜٴإئكا٤ ْػب١ َٔ ايٓفز   ُٔ املِٗ يصا هنغٝا

نر ز عاملٝر١ عًر٢ إٜرطإ ئهرطٚض٠ ئكا٥ر٘        ٖطَع ست٢ ٜهٕٛ ٚغ١ًٝځ

 يسٍٚ املٓڀك١. اَفتٛسٶ

ٕٻز. ساَس م ٚتڀطٻ  ا٥رس٠ڄ  ل ك ر شٜٴ اَكرتسٶر ٖٓاى  ايؿطاضٟ إىل أ

إػبراز   ٖٛٚر  هػِٗ يف اغتُطاض تس ل ايٓفزٜٚ ،ز١ٜ يًًُُه١اقتكا

ز سسٜررسٟ ٜررطئز َباؾررط٠ ضأؽ أئررٛ قُررٝل )ٜكرر  عًرر٢ اشبًررٝر    خرر

ملررا يرر٘ َررٔ   هَٓڀكرر١ تبررٛى –ايعطئررٞ ئررني قڀررط ٚاٱَرراضات( ئؿررطَا   

 ٛا٥ررس نرربل٠ يف اختكرراض ايررعَٔ يًبهررا٥  ٚاملٓتذررات ايبرتٚيٝرر١ يف 

اسبًررٍٛ ايرر  قررس   سررسٳأ ا املكرررتحهررٕٛ ٖررص ٜقررس ٚ سرراٍ ايتررٛتطات. 

ٛٸه تهررايٝجمل املؿررطٚع عًرر٢ املررس٣ ايبعٝررس    ٜٴ ل زخرر٬ڄشك ررتٴ يف ٚ ،عرر

ُٶ اظعادٶإ  ػبٿعٔ َٓاطل ايتٛتطات اي  تٴايٛقت شات٘ ٜبعسْا   .ازا٥

ٟ عبرس ا  ز.  ٚاتفل َر  َرا ططسر٘ ز. ساَرس ايؿرطاضٟ        املڀرل

 ،طنٹر ٘ ئاٱنرا ١ ملرا شٴ  سٝرح إْٻر   ا،ٖرصا اشبرز نرطٚضٜٽ   سٍٛ نرٕٛ  

 ،ا٭ ررط ايػررٝاسٞ تڀررٜٛط ايبشررطْٝررّٛ َٚؿررطٚع  َؿررطٚعٳغررٝدسّ 

ٜٚػِٗ يف ايتُٓٝر١ ايؿرا١ًَ املػرتسا١َ اير  ٖرٞ ٖرسف َرٔ أٖرساف         

ٖصا ٫ ٜعة إٔ ٫ ْٗرتِ خبرز ؾرطم    ، َٚ  ٬َسظ١ إٔ 5101ض١ٜ٩ 

–

 

 

–
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ٔٻ،  ررط  ا٫غررتفاز٠ َررٔ طررٍٛ سررسٚزْا عًرر٢ ايبشررط ا٭ ررط     ٚيهرر

 .٬ڄَٚػتكب اػب  إٔ ْػت ً٘  ا ؽبسّ َكًشتٓا سانطٶ

إىل إٔ ايرتنٝرررع ػبرررر  أ٫   ز. عًرررٞ ايڀدرررٝؼ  ئُٝٓرررا شٖررر    

 ل َهرررٝل ٖطَرررع  ًٹرررأڂ يرررٛ برتٍٚايررر ٝررر١ تكرررسٜطنٝفعًررر٢  ٜهرررٕٛ

 ،َعازب١ املؿره١ً َرٔ درصٚضٖا َٚػربباتٗا    ا٭ِٖ ٖٛ ئٌ  ، شػ 

ٚايٛقررٍٛ إىل سررٌ ْٗررا٥ٞ ؼبفرر  يٓررا نررسٍٚ خًٝذٝرر١ نطاَتٓررا        

ٓڀرل ايعكرٌ   ٫ إشا خهرعت إٜرطإ مل  إٚععتٓا ٚقٛتٓا. ٖٚصا ئ ٜتشكل 

ٚعًٝٓا ايعٌُ ايس٩ٚ  يتڀرٜٛط قرسضاتٓا ايعػرهط١ٜ     ،ٚاسرتاّ ازباض

 طاٍ ايعَٔ أّ قكط. ،٫ اسبسٜسإ ٬ ٜفٌ اسبسٜس  ،ئأْٛاعٗا

تٓظررررط أُٖٝرررر١ إٔ عًرررر٢  ز. ٚ ررررا٤ ايطؾررررٝسيف سررررني أنررررست 

املٓظُررات اٱاا٥ٝرر١ اٱقًُٝٝرر١، َجررٌ ضائڀرر١ أَررِ دٓررٛ  ؾررطم نغررٝا  

  ٞ ، يف َؿراضٜ  خڀرٛ  ا٭ْائٝر     )نغٝإ( ٚصبًؼ ايتعرإٚ اشبًٝذر

 ٞ  ،نررأزا٠ يًتٝػررل تطَررٞ إىل ذبكٝررل أٖررسا ٗا يف ايتعررإٚ اٱقًُٝرر

 ًدڀرررٛ    .ٚتؿرررهٌٝ صبُٛعرررات عُرررٌ يتڀرررٜٛط تًرررو املؿررراضٜ     

ٛٻ ا٭ْائٝ  زٚضٷ ٠ اشب٬ ات يف ايعسٜس َٔ اسبرا٫ت  َِٗ يف تهٝٝل ٖ

درا  ئني عسز َٔ ايسٍٚ ئػب  اسبٛا ع ا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ اير   

ّ   كب  خڀٛ  ا٭ْائٝ  قٓٛاتٺيف نُإ إٔ تٴ عايٝتٗا  . يبٓرا٤ ايػر٬

اغررتدطاز قررإْٛ    ٕ   ٜهررٔ َررٔ املًرر ٿ  إَررٔ ايهررطٚضٟ  نُررا إٔ 

َِ املتشس٠ ملٛاد١ٗ ايتٗسٜسات ايكا١ُ٥ طاض٨ َٔ صبًؼ ا٭َٔ / ا٭

َٶٶر   ِٻَٔ إٜطإ ع٢ً املٓڀك١ َٚٔ ثٳ ّ  نُرا سكرٌ يف   اايعرا ، متا  عرا

ٞ ط اشبڀرر  تائٗرر١  س املٓرر  ئررا   يكهرر١ٝ 2008ّ ٚعًرر٢   . ايكررَٛاي

ايتعذٝرررٌ يف ايتدڀرررٝز ملؿررراضٜ   َرررٔ املًررر ٿ  جنْررر٘ ،خرررط٣ازبٗررر١ ا٭

 ،َرر  زٍٚ ازبررٛاض يتكررسٜط ايرربرتٍٚ ٚاي رراظ    ١نَٓررؼ شبڀررٛ  ٪غٸررتٴ

ٝٴٖٚررٛ  هٚتررأَني َررطٚض نَررٔ دررا ِټ ،ظ ايع٬قرراتععٿَررا غرر ئايفا٥ررس٠  ٜٚعرر
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ا ْعررٛز  ٚيهٓٓررا ٖٓرر  ايررسٍٚ نررصيو..  ٙا٫قتكرراز١ٜ املػررتسا١َ دررص  

 .ايسٍٚ اتاٚض٠ ٖصَٙٔ ايػٝاغٞ يف ا٭ يًتشسٟ ايكا٥ِ ٖٚٛ

 ااملهاٜل ايسٚي١ٝ ٚاملطٚض ايعائط: َهٝل تلإ اٛشدٶٶ 

ٕ تػا٤ٍ  ئرايتڀبٝل   "املرطٚض ايعرائط"  عرٔ قهر١ٝ    ز. خايس ايطزٜعرا

ٚيف ٖرصا   ُر١ ير٘.   َٔ سٝح أئعرازٙ ٚايكٛاعرس املٓظ    َهٝل تلإع٢ً 

ٕ  ،قرإْٛ ايبشراض   ْ٘ يفأ قسق١  انٌ ايؿإٔ أٚن  ز. املهرا٥ل    رجن

 رت املراز٠   ٚقرس عطٻ  ٚنٌ ْرٛع ير٘ تهٝٝرجمل قراْْٛٞ طبتًرجمل.       أْٛاع. 

َٔ اتفاقٝر١ قرإْٛ ايبشراض املرطٚض ايعرائط )ايرتاْعٜرت( ئأْر٘: "         38/2

ٚٳ    ل ا٭سهراّ املٛنرٛع١ ي رطه     ڃر  اضغ١ سطٜر١ امل٬سر١ ٚايتشًٝرل 

ع٤ َرٔ أعرايٞ   ٚاسس ٖٛ ايعبٛض املتٛاقرٌ ايػرطٜ  يف املهرٝل ئرني در     

أٚ َٓڀك١ اقتكاز١ٜ خايك١ ٚدع٤ نخط َٔ أعايٞ ايبشراض أٚ   ايبشاض

  تٛاقررٌ ٚغررطع١ َٓڀكرر١ اقتكرراز١ٜ خايكرر١، َٚرر  شيررو  ررجنٕ تڀًڊرر 

خررر٬ٍ املهرررٝل ي رررطه ايرررسخٍٛ إىل زٚيررر١    ايعبرررٛض ٫  ٓررر  املرررطٚضٳ 

َها٥ك١ٝ أٚ َ ازضتٗا أٚ ايعٛز٠ َٓٗا َ  َطاعا٠ ؾرطٚ  زخرٍٛ تًرو    

 ايسٚي١". 

ٔ ٖرصا ايتعطٜرجمل إٔ املرطٚض ايعرائط يرٝؼ غر٣ٛ املرطٚض        ٜٚته  َر 

ٚايررصٟ تتُترر  ئرر٘ نا رر١ ايػررفٔ ٚايڀررا٥طات َرر  عررسّ دررٛاظ   ،اسبررط

ّ ػرتدسٳ ل ْظاّ املطٚض ايعرائط ٖرصا يف املهراٜل اير  تٴ    ڀبٻٜٚٴ إعاقت٘. 

ي٬ًُس١ ايسٚي١ٝ ئني َٓڀك١ َٔ أعرايٞ ايبشراض أٚ َٓڀكر١ اقتكراز١ٜ     

شرراض أٚ َٓڀكرر١ اقتكررراز١ٜ   خايكرر١ َٚٓڀكرر١ أخررط٣ َرررٔ أعررايٞ ايب    

َٴ    جبعٜرط٠ تائعر١ يًسٚير١     ٬ڄؿرهچ خاق١، ئؿرط  أ٫ ٜهرٕٛ املهرٝل 

ٚٴ املؿرراط١٦ يًُهررٝل ٚئررربٿ  س يف ادبرراٙ ايبشررط َررٔ  دٹررٖررصٙ ايسٚيرر١، ٚ
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ازبعٜررط٠ ططٜررل يف أعررايٞ ايبشرراض أٚ ططٜررل يف َٓڀكرر١ اقتكرراز١ٜ       

ُٶ  يًُطٚض ئكسض  اثٌ. اخايك١ ٜهٕٛ ٥٬َ

ايعرائط ٫ ٜٓڀبرل يف ساير١ املهرٝل     َٚع٢ٓ شيو إٔ ْظراّ املرطٚض   

ايصٟ ٜكٌ ئني دع٤ َٔ أعايٞ ايبشاض أٚ َٓڀك١ اقتكراز١ٜ خايكر١   

أٟ أْرر٘ ؽبررطز َررٔ ْڀررام تڀبٝكرر٘      هٚايبشررط ا٭ ررط يسٚيرر١ أخررط٣   

 َهٝل تلإ يف َسخٌ خًٝر ايعكب١.

  ٕٚأَٔ املُطات املا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ٚايسٚض املٓتظط تًؼ ايتعا

 :اشبًٝذٞ

أٜٔ زٚض صبًؼ ايتعرإٚ يف سرٌ   :  ايهٛؼبٞعبس ا أ.  تػا٤ٍ

ٖٚررٌ ْعترررب ٖررصٙ املطسًرر١      ع قهرراٜا أَررٔ اشبًررٝر ٚاملُررطات املا٥ٝرر١    

عًر٢   ّ. إئرطاِٖٝ ْرا ط   أنس ،ٚيف ٖصا اٱطاض ي٘ع  اسكٝكٝٽ ااختباضٶ

درا٤ قٝراّ   إٔ ايتػا٩ٍ سٍٛ زٚض صبًؼ ايتعإٚ ٖٛ يف ضبًر٘ه  ًكرس   

 ا٭َرررٔ يف١ صبًرررؼ ايتعرررإٚ يرررسٍٚ اشبًرررٝر نهرررطٚض٠ سبرررٌ قهرررٝ

٘   اشبًٝر ٚأَٔ ٘ ٪َػر  ٛٚإٔ أَٓر٘ ٖر   ،املُطات امل٬سٝر١  ٝر  ،ٚي١ٝ زٚير

ٚئٓررررا٤  ،٘٭َررررٔ زٚيٹرررر َكررررازض ايتٗسٜررررس ٢ع عًررررٚيهٓرررر٘   ٜطن رررر

 م ررعٚ ايعررطا نُررا إٔ  ا. ٚايعػررهط١ٜ درر  ا٭َٓٝرر١ تٝاغرررتاتٝذاٱ

 ،املفٗرررّٛ ايرررصٟ ٚضز يف ئٝاْررر٘ ا٭ٍٚ ت رررٝل ٖرررصاإىل  ٣يًهٜٛرررت أزٻ

ٚإعررراز٠ قرررٝا ١  ،ئكرررٛات خاضدٝررر١ عاملٝررر١ ١ْا٫غرررتعانرررڀط إىل اٚ

  ٘  هٚت ررلت َررٛاظٜٔ ايكرر٣ٛ يف املٓڀكرر١   ،َكررازض ايتٗسٜررس ٭َررٔ زٚيرر

 نرإ إٔ ادبٗرت   ،َٛادٗت٘ ٢ْٚتٝذ١ دصا اسبسخ ٚعسّ ايكسض٠ عً

ٚإئرطاّ   ،ايصاتٝر١ إىل تععٜع قرسضتٗا ايعػرهط١ٜ   صبًؼ ايتعإٚ  زٍٚ

 ررا َررة يتشكٝررل ايتررٛاظٕ ا٭  ٣َرر  أَطٜهررا ٚزٍٚ أخررط   اتفاقٝررات

 .  هُٔ اغتكطاضٖاٜ
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ايطٖرررإ عًررر٢ إٔ  ز.  رررا ط ايعذُرررٞ إٔ   َٚرررٔ ْاسٝتررر٘ شنرررط 

ٛ   ٜهررٕٛ   عررٛز٠ اشبًٝذررٝني   يدػررط    جائرر١  ايتعررإٚ ايعػررهطٟ ٖرر

َٳ، يػائل عٗسِٖ ٝٽٶر    سرٍٛ شيرو   ٔ ػبازٍٚ نٝرجمل   اعًٝر٘ إٔ ٜٓظرط ًَ

َٹررر   ٔ ئطٜهػرررت يهرررٔ غرررتبك٢ َتُػررره١ڄ إٔ ئطٜڀاْٝرررا غرررتدطز 

ايؿررطا٤ ايتهاًَٝرر١  نيٝرر١ظايررت  ُررا   ايتػررًڊ ٚ ُٝررا ؽبررلټ . ئايٓرراتٛ

سرعاّ  ، ٚل ايڀًعرات ٓػٿر درٛا٤ ٜٚٴ ٜعٌُ ع٢ً  ا١ٜ ا٭ CI4َػتُط٠، 

ٞ تٛسٝرس نرٌ     ٻ، زضع ازبعٜط٠ ٜعٌُ، ٚايتعإٚ ٜعٌُ َرٔ ْرٛع    ٤ؾر

ايعُررررٌ ، ٚ ررررطاضايررررصخل٠ يف املٝررررسإ إىل نطاغررررات تررررسضٜ  ا٭  

ٞ   اظبراظٶ إايبٓس ا٭نجط  ٖٛ ٟايعػهط ٔ ، يهر يف ايتعرإٚ اشبًٝذر

ظباظاترر٘ ٫ تظٗررط يًعٝررإ   إَؿرره١ً ايعُررٌ ايعػررهط١ٜ إٔ َعظررِ    

ٟ   يڀبٝع١ ايتشطټ ّ  ٚ . نات ايػرط١ٜ يًٓؿرا  ايعػرهط  ،ئؿرهٌ عرا

، غررر٬ح خررراضز سًرررجمل ايٓررراتٛ أسرررسخٳايعػرررهطٟ اشبًٝذرررٞ  ًرررو 

١ٝ ز اعٝرر١ إغرررتاتٝذٚيسٜرر٘ ، س٠ ضاقٝرر١قتايٝرر١ َٛسٻرر  ٠عكٝررس ًررو ٚ

 .َتها١ًَ

ايبٝرررإ إىل إٔ  ِٝ ْرررا طّ. إئرررطاٖ ملرررا تكرررسّ، أؾررراض اٚتأنٝرررسٶ

س يف كٹر يسٍٚ صبًؼ ايتعإٚ ايصٟ عٴ ا٭ع٢ًاشبتاَٞ ا٭ٍٚ يًُذًؼ 

ُٻ ،26/5/1981ّ ئترراضٜذ أئررٛ  رر   ٔ املطتهررعات ا٭غاغرر١ٝ  تهرر

 ايتاي١ٝ:

 .٘ٚي١ٝ زٚيٹ٪َػ ٚاغتكطاضٙأَٔ اشبًٝر  -1

 ،ٌ ايكرر٣ٛ ا٭دٓبٝرر١ يف ؾرر٪ٕٚ َٓڀكرر١ اشبًررٝر ض تررسخټ ڃررضٳ -2

 .ايسٚي١ٝ ٱئعاز املٓڀك١ عٔ ايكطاعات

ايػررعٞ إىل تععٜررع ايتعررإٚ ايعػررهطٟ ئررني زٍٚ صبًررؼ      -3

   .ايتعإٚ
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قاز٠ اتًؼ يف ادتُاع ايك١ُ ايعاؾط يف إئطٌٜ عاّ  نُا أقطٻ

ّ 22/12/1991 ٚيف ،ايػٝاغرر١ ايس اعٝرر١ يررسٍٚ اتًررؼ 0441ّ

س ايكرراز٠ غررعِٝٗ إىل ذبكٝررل ايررس اع ازبُرراعٞ ٚتكٜٛرر١ ايتعررإٚ  أنډرر

ٚتڀبٝرررل  اعتُرررازايٛاقررر    ٜرررتِ أضه  ٢ٚيهرررٔ عًررر، ايعػرررهطٟ

ٚيف ايكُررر١ اشبًٝذٝررر١ ايجاْٝررر١   ،قرررٝ ١ غٝاغررر١ ز اعٝررر١ َؿررررتن١ 

 عبرررس ا  أعرررط  املًرررو    31/12/2111ّ ٚايعؿرررطٜٔ يف َػررركز 

ل ا٭ٖساف اي  شك أْٓا   ْٴ، صيًعٗس س٦ٓٝ اٚيٝٽٚنإ  ،ض ٘ ا 

زٍٚ  اْهرُت ٚئعرس سرط  ايهٜٛرت     ،تٛخٝٓاٖا سني إْؿا٤ اتًرؼ 

( SDIٞ )غررررررتاتٝذيرررررٞ َبرررررازض٠ ايرررررس اع ازبرررررٟٛ اٱ   إ اتًرررررؼ

تعرررإٚ اٱؾررراض٠ إيٝررر٘ َرررٔ    ت رررجنٕ َرررا متډررر   ِٻَٚرررٔ ثٳررر  . ١ا٭َطٜهٝررر

ٌټ  ، تعإٚ عًُٝاتٞ دٝس يف عرس٠ صبرا٫ت   عػهطٟ ٖٛ  ٚيهرٔ ٜظر

ز رراع دررٟٛ  ١ٝإغرررتاتٝذ أ٫ٚ ٜكررٌ إىل غٝاغرر١ ز اعٝرر١ َؿرررتن١  

 .َؿرتى
 

 التىصًات:  

1-     ٛ ١ ًډر ْٓرا ايسٚير١ ايٛسٝرس٠ املڀٹ   أ ايعٌُ ع٢ً إٔ ْربة أَٓٓرا نُرا ير

 ٞ ٚشيرو ئرسعِ ٚتڀرٜٛط ايكرٛات      هَٔ اي ط  ع٢ً اشبًٝر ايعطئر

 ايبشط١ٜ ايػعٛز١ٜ َٔ أ طاز ٚعتاز سسٜح.

ض ٚدٝبررٛتٞ  ُٝررا ٜتعًررل ئررأَٔ    ايتٓػررٝل ايترراّ َرر  ايررُٝٔ احملررطٻ     -2

يتهررٕٛ  اٜترر٘ َؿرررتن١ ئررني ٖررصٙ      ،َهررٝل ئررا  املٓررس   

 ايسٍٚ.

س َرٔ أ٫  شبًٝر ايعطئ١ٝ ايتأنڊر ع٢ً أَا١ْ صبًؼ ايتعإٚ يسٍٚ ا -3

ٟټ اتفاقٝرر١ ثٓا٥ٝرر١ ئررني زٚيررتني َررٔ زٍٚ صبًررؼ ايتعررإٚ    ربررٌ أ

 ٘. ٓظ١َٛ ايس اع املؿرتى ئني زٚيٹ
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إٔ تػررررع٢ زٍٚ صبًررررؼ ايتعررررإٚ يًتٛقررررٌ إىل اعتُرررراز قررررٝ ١   -4

 ،ع يف تٓفٝرصٖا ؿرطڇ يػٝاغ١ ز اع١ٝ َؿرتن١ ٭َرٔ اشبًرٝر ٚتٴ  

َجررٌ   ،١ٝإغرررتاتٝذ٫ٚ  ٓرر  إٔ تػررتٓس إىل زٍٚ دررا َكررا     

 ئا.ٚأَطٜها ٚئعض زٍٚ أٚض

يهرُإ ا٫غرتدساّ    ،إْؿا٤ قرٛات  اٜر١ عطئٝر١ أَٓٝر١ َٓاغرب١      -5

 املػتساّ اٯَٔ ٚايػًِٝ دصٙ املُطات. 

ز امل٬سرر١ ايبشطٜرر١ يف  ٗررسٿدررطا٤ َررٔ أٟ زٚيرر١ ٜٴ  إعررسّ قبررٍٛ أٟ   -6

 َِ املتشس٠ ٚصبًؼ ا٭َٔ ئصيو. ٚإساط١ ا٭ ،َهٝل ٖطَع

س عكځرريف املرر٪متطات ٚايٓررسٚات ايسٚيٝرر١ ايرر  تٴ  ايرر١املؿرراضن١ ايفعٻ -7

ملطادع١ َٛاز قرإْٛ ايبشراض، ٚخاقر١ املرٛاز املتعًكر١ ئراملُطات       

 سكٛم أ هٌ يًسٍٚ املڀ١ً ع٢ً ٖصٙ املُطات.  يهُإ هاملا١ٝ٥

ايعُررٌ ئهررٌ دسٜرر١ عًرر٢  ررت  َٓفررص عًرر٢ حبررط ايعررط ، ٚشيررو     -8

ٚخًرل َكرا  َؿررتن١     ،ئايتٓػٝل َ  ايُٝٔ ٚغًڀ١ٓ عُإ

  ٖصٙ ايسٍٚ.ئني

ايعٌُ ع٢ً عكس اتفاقٝات طًٜٛر١ املرس٣ َر  زٍٚ ازبرٛاض سبُاٜر١       -9

 َكا  مجٝ  ا٭ططاف.

تٓفٝص دػط املًو غًُإ ئرني َكرط ٚاملًُهر١ ملرا     يف اٱغطاع  -11

 ١.ي٘ َٔ  ٛا٥س اقتكازٜ

 رررط  ئؿرررهٌ  -ظٜررراز٠ قرررسض٠ خڀرررٛ  ْكرررٌ ايرررٓفز ؾرررطم   -11

حبٝررح ْهررٕٛ قررازضٜٔ عًرر٢ تكررسٜط ناَررٌ إْترراز  ،تررسضػبٞ

 َٔ َٛا٧ْ ايبشط ا٭ ط. ايٓفز

غرررطاع يف تٓفٝرررص ازبػرررط اسبسٜرررسٟ ئرررني اشبًرررٝر ايعطئرررٞ    اٱ -12

يف اسبررا٫ت ايڀاض٥رر١  اي٬ظَرر١ املطْٚرر١يتررٛ ل  هٚايبشررط ا٭ ررط
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ئررا  املٓررس ، ٚاغررتدساّ ٖررصا  ٖطَررع أٚ عٓررس إ رر٬م َهررٝل  

تٓا ػرررر١ٝ ملررررٛا٧ْ   ٠ازبػررررط يف ايظررررطٚف ايڀبٝعٝرررر١ نُٝررررع  

 ملًُه١.ا

ايعطئٝرر١ شات  املا٥ٝر١  ١ املُرطات تػرًٝز نر٤ٛ أنررب عًر٢ أُٖٝر      -13

 ايؿإٔ ايسٚيٞ املعطٚف.

املا٥ٝرر١  إْؿررا٤ َٓرراطل غررٝاس١ٝ َٚٓرراطل سررط٠ قررط  املُررطات       -14

 يسعِ ا٫قتكازات ايعطئ١ٝ املع١ٝٓ. ايعطئ١ٝ

ك١ يسعِ ٚتڀٜٛط تهٜٛٔ َٓظ١ُ إق١ًُٝٝ عطئ١ٝ زٚي١ٝ َتدكٿ -15

 .  املا١ٝ٥ يف املٓڀك١ ٚ ا١ٜ املُطات

ططٜرل اسبطٜرط ايرصٟ تعُرٌ      أثلَٔ ا٭١ُٖٝ  هرإ زضاغر١ تر    -16

 ،عًٝررر٘ ايكرررني ٚئؿرررهٌ نررربل َررر  زٍٚ عسٜرررس٠ يف ايعرررا  

درصا ايڀطٜرل عًر٢ املُرطات     ػبائٝر١  ٚاٱٚذبسٜس اٯثاض ايػًب١ٝ 

سررني  ٬ڄٚأُٖٝرر١ تًررو املُررطات َػررتكب   ،املا٥ٝرر١ يررسٍٚ اشبًررٝر  

 ايڀطٜل. إط٬م

تتبر  صبًرؼ ايتعرإٚ     ١تأغرٝؼ ٦ٖٝر١ إؾرطا ٝ   زضاغ١ إَها١ْٝ  -17

 ٞ يتٛسٝررس ازبٗررٛز يف اٱؾرطاف عًرر٢ املُررطات املا٥ٝرر١   هاشبًٝذر

 .يف اشبًٝر ايعطئٞ

ايعُررٌ عًرر٢ ايتكًٝررٌ َررٔ ا٫عتُرراز عًرر٢ سطنرر١ َررطٚض ايػررفٔ   -18

ا٫غررتجُاض يف َٓا ررص  ٚ ،ٚايبهررا٥  َررٔ خرر٬ٍ َهررٝل ٖطَررع    

 .١ئسًٜ ١حبط١ٜ ٚئطٜ

س٠ اشباقرر١ ئايٓكررٌ  تفعٝررٌ َررٛاز ا٫تفاقٝرر١ ا٫قتكرراز١ٜ املٛسٻرر     -19

يتها١ًَٝ املؿرتن١ ٚايبٓٝر١ ا٭غاغر١ٝ   ايبشطٟ ٚاملؿطٚعات ا

ٚخباقر١ تًرو    ،ئني زٍٚ صبًؼ ايتعإٚ يسٍٚ اشبًرٝر ايعطئٝر١  
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ٚتػرررٌٗٝ َرررطٚض   ،املتعًكررر١ ئرررايٓفز ٚاي ررراظ ٚاملرررٛاضز ايڀبٝعررر١   

 اشباضدٞ.َ  ايعا   سطن١ ايتذاض٠ ايب١ٝٓٝ أٚ

 تٛقٝات عػهط١ٜ شات طبٝع١  ١ٝٓ: -21

نررُٔ  ه إٔ تكررّٛ ئررأَٔ َهررٝل ٖطَررع قررٛات خًٝذٝرر١    فرررتٳٜٴ (1

   ٖٝهًني:

 :ٍٚقٛات  ا٭CTF152 ()* ٝٽر  ،زٚي١ 33 ِټٚته ٜكٛزٖرا   اٚساي

 غف١ٓٝ ٚقٝازتِٗ ئايبشطٜٔ. 25نائز حبطٟ نٜٛ  َٚع٘ 

  :ُْٞٻتٴ ط ١قٹرررقرررٛات خًٝذٝررر١ ايجرررا َرررٔ  ٢81 اتُٛعررر١ ػررر

 .هٶاايبشطٜٔ أٜ

ٔ   81ًٜعّ تڀٜٛط اتُٛع١  (2 يتهرٕٛ   ،ٚاي  تعٌُ َرٔ ايبشرطٜ

غررڀٍٛ اشبرراَؼ َررٔ ا٫تهرراٍ عًرر٢ ا٭  يٲٜررطاْٝني ئررس٫ڄ اْررسٽ

 ٜهٕٛ عٔ ا٫ٖتُاّ ئأَٔ زٍٚ اشبًٝر. ئعس َاأ ايصٟ ٖٛ

                                                           
 Combined Task Force 152  ق٠ٛ ايٛاد  اتُع١ CTF152 )*(َكڀًشات:
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 )حطب احلسوف األظديُ(

 

  ِ(ض٥ٝؼ اد١٦ٝ اٱؾطا ١ٝ)ز. ضٜاه ظب 

  َٴعٹسٸ      ايتكطٜط(ز. إئطاِٖٝ إمساعٌٝ عبسٙ )

 ز. إئطاِٖٝ ايبعٝع 

  .ّْا طئطاِٖٝ إ 

  .إسػإ ئٛ سًٝك١ز 

  ٟأغا١َ ايهطز .ّ 

 ٞز. ازباظٟ ايؿبٝه 

 أ. مجاٍ ٥٬َه١ 

 ٟز. ساَس ايؿطاض 

  ّبشلٟايأ. سػا 

 ٞز. سػني ازبشسي 

   ٔز.  س ايربٜج 

 ٞز.  ٝس ايؿاػب 

 ٕز. خايس ايطزٜعا 

 ز. خايس ئٔ زٖٝـ  

  ِٜز. ضاؾس ايعبس ايهط 

 ز. ظٜاز ايسضٜؼ 

 ٟغا  املط .ّ 

  ٟز. غعٝس ايعُٛز 

 ٕايڀفٌٝ ز. غًُٝا 

 ٌز. قسق١  ان 

  .ايعذُٞ   ا طز 

 .عا٥ؿ١ ا٭ سٟ ز 

  .ط ٔ ايڀطٜطٟ عبس ايأ 

  .ط ٔ ادسيلعبس ايز 
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  .ايهٛؼبٞ عبس ا أ  

  .ايعػافعبس ا ز  

  .املڀلٟعبس ا ز  

  .ئٔ قا  اسبُٛزعبس ا ز  

  .ئٔ ْاقط اسبُٛزعبس ا ز  

  ز. عبل ئطُٖني 

 ٕز. عجُإ ايعجُا 

 ٝؼز. عًٞ ايڀد 

 .عًٝا٤ ايباظعٞ أ 

 ٞز.  اٜع٠ اسبطئ 

 أ.  ا٥ع٠ ايعذطٚف  

 (٢املًتك)ض٥ٝؼ  اسباضثٞ ايعطائٞ ز.  ٗس 

 ِأ.  ٗس ايكاغ 

 ز.  ٛظ١ٜ ايبهط 

 ْٞأ. ضبُس ايسْس 

 ز. َػاعس احملٝا  

 ُٞأ. َڀًل ايبك 

 .َٓكٛض املڀلٟ ز 

  .َٗا ايعٝسإز 

 املباضى ْبٌٝ. أ 

 أ. ْٛض٠ ايفاٜع 

 ز. ٖٓس اشبًٝف١ 

 يطؾٝس ز. ٚ ا٤ ا 

 ض٥ٝػ١ زب١ٓ ايتكاضٜط( ز. ٚ ا٤ طٝب١( 

 .اسباضثٞ ٚيٝس أ 

 ٢ ا٭َلٝأ. ؼب 

 ِٜز. ٜٛغجمل اسبع 
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 نؿاف ا٭ع٬ّ
 

 57 نزّ -

 57، 53 إئًٝؼ -

 136 أيٝػاْسٚض َا٫غبٝٓا -

 94 غًُإَل ضبُس ئٔ ا٭ -

 137 تؿاضيع زٟ يٝػبؼ -

 49 ازباس  -

 127 غٝاضٟسبٝ  ا   -

 127 سػٔ  لٚظ نئازٟ -

 127 سػني غ٬َٞ -

 153 اشبُٝة -

 133 ضٜتؿازض َليف -

 136 ؾاضٍ اشباَؼ -

 61 يؿا عٞا -

 46 قا  ئٔ عبسا  ئٔ  ٝس -

 18 عبسايععٜع ايسخٌٝ -

 47 عتب١ ئٔ ضئٝع١ -

 127 خا٦َٓٞ  عًٞ -

 127 عًٞ  سٟٚ -

 137، 136  طزٜٓاْس زٟ يٝػبؼ -

 61 )عا٥ض( ايكطْٞ -

 83 َادس ئٔ عبس ا  ايكك  -

 27 ضبُس ازبسعإ -

، 51، 47، 44، 36 املًو عبس ايععٜع -

 67ر، 53

 159 املًو عبس ا  -

 عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ)ضبُس( ايٓ   -

47 ،48 

 94، 19 ٚيٞ ايعٗس -
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 نؿاف ا٭َانٔ
 

 155 نغٝا -

 158 أئٛ    -

 115 ا٭ضزٕ -

، 33، 32، 26، 19، 11، 8 ايػعٛز١ٜ -

74 ،77 ،78 ،83 ،85 ،86 ،87 ،92 ،

115 ،114 ،124 ،126 ،134 

 136 إغباْٝا -

 114 غرتايٝاأ -

 152، 149، 114 إغطا٥ٌٝ -

 131 غڀٓبٍٛإ -

 131  طٜكٝاإ -

 146، 145، 141 اٱَاضات -

، 136، 133، 132، 129، 118 أَطٜها -

138 ،141 ،146 ،152 ،157 ،161 

  111 إْسْٚٝػٝا -

 161، 133، 131 ئاٚأٚض -

-126، 121، 121، 114 إٜطإ -

132 ،134 ،139-142 

 136 ئاضٜؼ -

 162، 146، 131 ايبشطٜٔ -

 159، 139، 132 ئطٜڀاْٝا -

، 137، 136، 135، 123، 121، 121 ئُٓا -

138 
 136 ايبلٚ -

 157، 156، 124، 123، 121، 121 تلإ -

 124، 123 دٓٝجمل -

 149 ازب٫ٕٛ -

 159، 131 دٝبٛتٞ -

 145 سهطَٛت -

، 134، 131-129، 122، 121 اشبًٝر -

139-141 ،143 ،144 ،146 ،148 ،

149 ،152 ،154 ،157-162 

 136 إ  طاْػٝػهٛغ -

 161، 122 ُإغًڀ١ٓ عٴ -

 146، 141، 128 غٛضٜا -

 154 ؾطَا -

 153، 149 قٝسا -

 161، 146 ايكني -

 131-129، 127، 126، 121 طٗطإ -

 157، 129 ايعطام -

، 126، 125، 123، 122، 121 عُإ -

141 ،143 ،145 ،146 ،151 ،

152 ،152-154 ،161 

 137  طْػا -

 154، 151، 146 قڀط -

 114 نٓسا -

 146 نٛضٜا -

 138 نٛيَٛبٝا -

 159، 147-145 ايهٜٛت -

 128 اي٬شق١ٝ -

 149، 146، 115 يبٓإ -

 159 َػكز -

 161، 149، 147 َكط -

 123، 121 امل ط  -

 67 ايٓطٜٚر -

 136 ْٜٝٛٛضى -

 132 ٚاؾٓڀٔ -

، 131، 129، 113 اي٫ٜٛات املتشس٠ -

131 ،137 ،138 

، 145-123،141، 122، 121 ايُٝٔ -

148 ،149 ،152-154 ،159 ،161 

  153، 151، 151 ٜٓب -
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 زثٌد. فّد العسابٌ احلا -

-  

  
 (اهلًُٔ زًٓظ) وعالٌ د. زياض جني -
 إبساًِي البعًص د. -
 د. إحطاُ أبى حمًكُ -
 د. حاود الشسازٍ -
 د. خالد السديعاُ -
 د. خالد بَ دًِش -
 د. زيي الفسياُ -
 الدزيظ عبداهللد. شياد بَ  -
 د. عآشُ حجاشٍ -
 احلىىد  ٌاصس عبداهللد.  -
 أ. فآصَ العجسوش -
 د. فّد الكاضي -
 طمل البكىٌأ. و -
 املًٍفد. وّا  -
 د. ٌبًن املبازك -
 د. وفاْ طًبُ -

 

  
 .األواٌُ العاوُ -
 .جلٍُ قيًُ األضبىع -
 .جلٍُ التكازيس الشّسيُ -
 .أضباز" ومتكِالمجٍُ التحيرييُ لمكاْ الطٍىٍ " -
 إدازَ احملتىّ. -
 المجاُ املؤقتُ. -
 خدوات إدازيُ وطاٌدَ. -

121051  


