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 مررو تضُقررُعمله تضًلررٕ تيرر   ٯ    تِعررسه يرررت تيرقسِررس عررد ٪   

م،  9102أضرررملز لرر٠ر غررًس أ رررُ س   ٖطسًِررمل يوّررُتز ت مورقرر

َنملقػًمل رمرٕ مرلّصٔ مو مفكسٓ تضلوكٕ ت خمروف تجملرملٟه،  

ٔ َمقذلِررملتً  تشلمل  ررٕ ِررُر   ملَ٘تيرررِو أوررسَت ت ررُتز  ررلزتًٙ  تيرهٯرر    

 تيقكملِمل تيرمليّٕ:  

 تيطّملِٕ.. تيؿهملعٕ تي  توّق  مليطعُ ِٕ تجلدِدٔ.  •

 غرزته نفطّٕ ت ُِم تيؿّٕ تيهفطّٕ. •

 تيع٠قمله تيطعُ ِٕ.. تيسَضّٕ. •

 ؾّٕ تضسأٔ.  •

 

 

 

 

 

 

 



65 

–1029  1026  
7 

 

 

 

 

6019102 

 

 الزًٓضُ: د. فّد العزابٌ احلارثٌالىرق ُ. 

 :التعكًبات 

 التعكًب األوه: د. صعىد كاتب. 

 التعكًب الجاٌٌ: د. وشارٍ الٍعًي. 
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ʘ ٍاملمخط التٍفًذ: 

مل مر   أغملز  .  ًد تيعست ْ ت ملزوْ ت تيُزقٕ تيسّٙطٕ إىل أنٌ تُتٝم٪

يطرررّملِٕ،  ررر ى ِرررُر مطررررقرع "ؾرررهملعٕ" ت  9101زِٝرررٕ تضلوكرررٕ 

تيطرررعُ ِٕ تعلرررع مهرررر مررردٔ عورررٖ شررردِي مه ُمرررٕ تيرػرررسِعمله        

َت٥ٌرست٘ته تضرعوقرٕ  مليطرّملِٕ، يرمل ِكفرع شلرمل تٟش يرملز تضٴورُ          

تضهر س، َمو ذيك تّطرل َتطًّع ت ؿُر عوٖ تأغرلته تيطّملِٕ 

يوررستنيريف ت شِررملزٔ تضلوكررٕ،  ؿرردَز ت٥عرر٠ى  رفعّررع تيرأغرررلٔ       

إع٠ى عو عؿس ٌدِد ِهقع تيطرعُ ِٕ إىل   ت يُت٥يكذلَنّٕ مٞلس٪

س تيعململ إىل تيطعُ ِٕ، يررُّر تير٠  إىل معرسه  ّك٭تيعململ، أَ ٨ِ

  ٘ أٓ تيطررعُ ِٕ نيرررل  ؛غملضرر  مفرررُل يكررع تيهررملع مررو  ررع ت١زٌررمل

 قٸملتيهفٴّررٕ، تيطررعُ ِٕ تي هّررٕ  ذلتوًررمل َوقمل رًررمل، َيررْ  ملنرر  ضررمل  

 دَ ٔ أِك٪مل.ٖ  مليطّملِٕ تيدِهّٕ َ أعدت  حمطلٯحمؿُزٔ  ّلمل ٨ِ

َأ ررد  . ضررعُ   ملتررت ت تيرعقّررت ت١َر عوررٖ أى تدغرريف زِٝررٕ      

يىمل ررٕ تررملزِال مرر٠ّ  يود وُمملضررّٕ تيعملمررٕ تيطررعُ ِٕ،   ٰدع٧ررم ٨ِ 2030

َتي  تعردل تيىقمل ٕ َتيطّملِٕ مو مقُمملتًمل ت١ضملضّٕ.  قررع تيسِٝرٕ   

ِ٪ ملن  توك تيد وُمملضّٕ تعملنْ  ٶ مل ِؿع ت  عض ٌُتنرٌ إىل طمل

ت مرو تضقُمرمله تي٠شمرٕ    ػوع تيرملم، نرٍّرٕ ٟ رقمل يرمل  رىرل٪    زٌٕ تي

يرلكّهًمل مرو تيهًرُه َت س رٕ، مىرع تيىقمل رٕ َتيفهرُى َتيرذلتً        

٧ٌ َت٣وملز َنيرليمل.  ع تيرُتؾرع تيػرع    ع٩ر َقد نرَ عو ذيك تيكٶطملل 

تخلملزٌْ مًلٕ  ملي رٕ تيؿرعُ ٕ،  ػركع ٍِرت عرو تيعرململ أ رع        

مل نيرررل و تنعكملض٪ررَ أنررٌ مرره٧م٠مررو َؾررفمله إنطررملنّرهمل تضػررذل ٕ، أ

ت ع طرملزٻ ضً  ت ٌعرع تيكرىرل مرو تيهرملع ت تخلرملزُ ت٨     أِقّقْ، َ
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٨ِ قملر عهمل يعدم زِٝرً  ١ ع م٠حمهمل، َيّظ مرو  تؿدِق  ع ممل 

تضرملي ٕ تيقُر  أنهمل أؾرّهمل ت ن س تيرعض َ أنهرمل خموُقرمله مرو    

 ُ ت آلس نيرل  ُ ت ت١زه. َت قّقٕ أى تضلوكرٕ ضرُ    

تهلل مرررو تّطررررل ت ؿرررُر عورررٖ تأغررررلته تيطرررّملِٕ  جترررو  رررُر 

 ،يوررستنيريف ت شِررملزٔ تضلوكررٕ َتفعّررع ن ررملم تيرأغرررلٔ ت٥يكذلَنّررٕ

ٕٸ  ملٙرردٔٸ  ررررلٔ مررو تػررٍّعًمل يوطررّملِٕ َتطررًّع إٌررست٘ته    مص ٌَرر

 تيصِملزٔ،  مل٥قمل ٕ إىل تخلٴرُته ت١لرسٗ تيعدِردٔ تضُتشِرٕ تير   ٯ     

يكررملت َتيسعملِررٕ تي٠شمررٕ   إِرر٠٘ تٟيرلررملم ت  :تيعلررع عوًّررمل، َمهًررمل  

يوىقمل ٕ َتضطسل َتيطّهلمل َتيفهرُى، َيولهرملطق ت١وسِرٕ َتيرملزشمّرٕ،     

َتي  عملن   ّعًمل يعقُ  طُِوٕ مو تيكٶطرملل أَ ِررٖ مرو تيػروع     

 تيكملمع يرعض ٌُتنرًمل َعهملؾسيمل.

 ّهلمل ز ص  . مػرملزٓ تيهعرّ  ت تيرعقّرت تيىرملنْ عورٖ أى تيطرّملِٕ       

ػكع ِقّقْ ت مػملزِ  معصَيرٕ عرو    مليٴر  ٟ ميكو شقّقًمل  

َ ررمليسني  مررو أيلّررٕ مػررملزِ   ،تيرّٚرٕ تٌٟرلملعّررٕ َتيىقمل ّررٕ ت وّررٕ 

محرس إٟ أى تيعلرع ت قّقرْ زمرت أى     مىع تيقدِرٕ َنّرُم َتيرّرس ت١   

عوررٖ إعررمل ٔ  هررمل٘ تضرردى َتيقررسٗ تيطررعُ ِٕ تيرر  شلررع  رررَز   ِهؿررتٯ

ت١ٌره  أ ىرس    تيىقمل ٕ تيطعُ ِٕ تضرعد ٔ تي  ِرّي عهًمل تيطرملٙو 

ى  كررسٔ تقرردِ  تيطرعُ ِٕ يوعررململ أَ أى ِررأتْ  إمرو أٓ غررْ٘ آلرس.    

تيعرررململ يوطرررعُ ِٕ ٟ ميكرررو أى ترّقرررق عررردل تضػرررملزِ  تيطرررّملِّٕ   

 ع زمت أى ِكُى يررت تيعلرع عرو طسِرق      ؛تضعصَيٕ )زني  أيلّرًمل(

تقرردِ  مررمل ميّررص تيطرررعُ ِٕ )تستوًررمل، طرّعرًررمل، وقمل رًررمل ت وّرررٕ،       

 رررل   شتر يهرمل  إيلرملر٫   يرقوّدِرٕ(. َ رمليٴر  مرمل   مٴرخًمل َِس ًمل ت

ت  ًررر  ت رررس  َتيؿرررهملعمله تيّدَِرررٕ ت وّرررٕ َ ّفّرررٕ تقررردميًمل 
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ميكررو  Brandsَشُِوررًمل إىل ع٠مررمله  ، لهرررَ يررٌ لؿُؾررّٕ

   ت دمررستى أَ عطرررل أَ ت١ِطررمل٘(. ه٭أى شلررع مُطهًررمل ت وررْ )ؾ٨رر

ُٳكررمل  إىل ذيررك أنررٌ ِرررٖ يرررٍ تيوّ ررٕ مل ن٨   ٨ِ ت ٴررٕ ز مفًررُم ٴرر

تيطررّملِّٕ تيرر  تعررصش مررو تيرهررُع تيىقررملت َتيٴُ ررُنيستت َتضهررمللْ      

 َِرٖ ت ست َتيفو )يمل ت ذيك  هُى ت١ ت٘ َت س ٕ(.

 َتكله  تضدتل٠ه ُِر تيقكّٕ ت ملَز تيرمليّٕ:

 سف تش يملز تيطّملِٕ  ملضلوكٕ. ٶ 

 .ٌُِّٕتنت إ مل ٔ تضلوكٕ مو قستز إتملِٕ تيرأغرلته تيطّمل 

 َت٣ورررملز تيطرررورّٕ تيررر  تُتٌرررٌ قٴرررملع تيطرررّملِٕ ت      تيرّررردِمله

 .تضلوكٕ

    تيرؿرررُزته تضقذلِرررٕ يرع رررّ  إ رررمل ٔ تضلوكرررٕ مرررو تيرأغررررلته

 تيطّملِّٕ.

إيًّرمل تضرّرملَزَى ت مورقرٖ أضررملز      َٖمو أ سش تيرُؾّمله تير  تنرًر  

مرمل   "تيطّملِٕ.. تيؿهملعٕ تي  توّق  مليطرعُ ِٕ تجلدِردٔ  " ُِر قكّٕ

 ِوْ:

 ملضُتؾر٠ه   ،ت إنػمل٘ تيرهٖ تيرّرّٕ تضًلٕأى ِر  ت٥ضستع  -1

َتضهػررررله تيؿررررّّٕ َتيفهررررمل ل تضهملضرررررٕ ِررررُر تضُتقرررر  ت١وسِررررٕ       

 يرػٍّ  تيطّملل عوٖ شِملزتًمل. ؛َتيطّملِّٕ َتيىقمل ّٕ ت تضلوكٕ

تررردزِت تجلًرررمله ت١مهّرررٕ ت وّرررٕ ت تضررردى تيطرررعُ ِٕ عورررٖ       -2

تيطررّملِّٕ، ت١ضررمليّت تضهملضرررٕ يوّلملِررٕ ت١مهّررٕ تيكمل ّررٕ يولُتقرر   

َقسَزٔ إٌمل ٔ أ رست  تيػرسطٕ  رد أ نرٖ      ،َت تيرعملمع م  تيطّملل

مررو تيو ررٕ ت٥دموّصِررٕ َنيرليررمل مررو تيو ررمله تيرر  ِرّرردً  ًررمل نيمليرّررٕ   

 تيطّملل تيصتٙسِو يوللوكٕ.
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ʘ ْتيُزقٕ تيسّٙطٕ:  .  ًد تيعست ْ ت ملزو: 
ِرررُر مطررررقرع "ؾرررهملعٕ"    9101تُتٝم٪رررمل مررر  زِٝرررٕ تضلوكرررٕ    

طررعُ ِٕ تعلررع مهررر مرردٔ عوررٖ شرردِي مه ُمررٕ     تيطررّملِٕ،  رر ى تي 

تيرػسِعمله َت٥ٌست٘ته تضرعوقٕ  مليطّملِٕ، يمل ِكفع شلمل تٟش يملز 

تضٴوُ  تضهر س، َمو ذيك تّطرل َتطًّع ت ؿُر عوٖ تأغررلته  

 ؿررردَز ت٥عررر٠ى  رفعّرررع  ؛تيطرررّملِٕ يورررستنيريف ت شِرررملزٔ تضلوكرررٕ

ٌدِررد ِهقررع تيرأغرررلٔ ت٥يكذلَنّررٕ مررٞلس٪ت يررُ إعرر٠ى عررو عؿررس   

س تيعرررململ إىل تيطرررعُ ِٕ، يررّرررُر ّك٭رررتيطرررعُ ِٕ إىل تيعرررململ، أَ ٨ِ

  ٘ أٓ  ؛تير٠  إىل معسه غملض  مفرُل يكع تيهملع مو  رع ت١زٌرمل

تيطررعُ ِٕ نيرررل تيهفٴّررٕ، تيطررعُ ِٕ تي هّررٕ  ذلتوًررمل َوقمل رًررمل، َيررْ  

ٕ  طرلٯ  ملن  ضرمل قٸمل حمؿرُزٔ  ّلرمل ٨ِ    َ أعردت    ،ٖ  مليطرّملِٕ تيدِهّر

 مل.حمدَ ٔ أِك٪

تيطررّملِٕ "ؾررهملعٕ" عوررٖ قرردز  ررررل مررو ت١يلّررٕ َتيرررأورل، َٟ  

ع لىٳررضررّلمل مررو تيهملِّررٕ تٟقرؿررمل ِٕ.  ًررْ ت  سنطررمل أَ إضرررملنّمل ت٨     

تضؿردز ت١ير  ت تيردلع تيقرُمْ يورر٠  )مٚرٕ موّرُى ضرملٙو ٧ِفردَى          

مل(. َمو تيٴرّعْ أى ِكُى مو أ سش تضهرٍمله تير   إىل  سنطمل ضهُِٱ

تيىقمل ٕ نفطًمل. َتضقؿُ   مليىقمل ٕ يهمل مرمل   تقدمًمل ؾهملعٕ تيطّملِٕ:

ِرُت س عوٌّ تجملرل  مو قرّ  َلؿُؾرّمله ت تيررفكرل َتيطروُ .     

َتضقؿررُ   مليىقمل ررٕ أِك٪ررمل تررستً ذيررك تجملرلرر  ت تيفهررُى َتيرررملزِال     

 عورٖ ضررّع تضىرملر    -َت٣وملز َتيفوكوُز. َقسأه مٞلس٪ت أى تيؿيف 

-  ٕ َضرّملِّٕ  ملمرّرملش.    ترٌٍ َ قُٔ إىل تسََِ نفطًمل  ًٍٕ وقمل ّر

م، ضررع  تيؿرريف ١ى تكررُى تيدَيررٕ ؾررملِرٕ    9102 خرر٠ر ضررهٕ  

صدددددإلعالن   ددددد  ن

تأشدد  نبتفعيددان  

   كرتعنيددمنخدداظ   ن

هونإ   ن د ن  دن

ذإليدددددددإلني  دددددددان

  سددددددعو يمنإ ن

ددد  عددد أونيعني ن نصض 

  عددددددددددد أنإ ن

   سعو يم
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ٍٯتيعرررد  ت١ ررردل ت تضُتقررر  ت١وسِرررٕ َتيذلتوّرررٕ تضٶ   وٕ ت مه لرررٕ طررر

ٍٳتيُّنطكُ. َتيؿيف ت٨ ّٱط مل أعدت ٪ت  ررلٔ مو تضُتق  ت١وسِرٕ  ع  عو

َتيذلتوّررٕ،  قررد ٟ ترفررُل عوًّررمل ضررُٗ إِٴمليّررمل، َمررو تضهر ررس أى        

ملَشيمل تيؿيف تي  أ ز   أيلّٕ تيقرُٔ تيهملعلرٕ تضطررلدٔ عردل     ترٍ

ٟٸ      تيرررملزِال مررو ت كررملزٔ َتيىقمل ررٕ. ٠َِِررأ تضًرلررُى أى يهررمل   َ

مرعد ٔ متكهر  مرو شقّرق مُتقر  عورٖ لسِٴرٕ تيعرململ ت٥نطرملنّٕ         

 أقع تيركمليّف َ عُتٙد  دلٗ تنعكط  عوٖ ؾُزتًمل تيريهّٕ، 

 .َعوٖ تقرؿمل تتًمل ت وّٕ
مل،  قد  ملن  تهلّرًرمل  مل َتقرؿمل ِٱ١يلّٕ تيطّملِٕ وقمل ّٱَن س٪ت 

ّ٪مل          َ  عًمل يركرُى مؿردز٪ت مرو تضؿرمل ز تضًلرٕ يوردلع يرد ٸمل َتقر

. َتضعوررررُم أى  9101َ ّه٪ررررمل يسِٝررررٕ تضلوكررررٕ تيعس ّررررٕ تيطررررعُ ِٕ     

تيطعُ ِٕ تهع  مهرر تيقردم  هرُع مرفرس  مرو أنرُتع تيطرّملِٕ تيررٓ ٟ         

ٖ  مليطرررّملِٕ تيدِهّرررٕ )ت رررَ طرررلٯِكرررمليًّمل  ّرررٌ أِرررد، َيرررُ مرررمل ٨ِ

 مليسِٕٝ تعلرع عورٖ أى ِرور      ،َتيعلسٔ( َإ زت ٸمل شلرٍ تضّصٔ ت ُِّٕ

م ضررٕ م٠ِريف ِرملُ، َأى ِؿرع عرد       9101عد  ت ٍملُ ت تيعملم 

تضعرلررسِو إىل و٠ورريف موّررُى معرلررس ت تيعررملم. أمررمل أنررُتع تيطررّملِٕ      

 مل.ت١لسٗ  لو تضرُلٖ أى جترر  تيعػسِو موُّن٪

ٞلررر تيطررّملِٕ عوررٖ أنًررمل يررس   لررع ِصِررد ت     ر ررْ أى ت٨ٟ ِه 

ت، مٌُررُ ته لصِهررٕ تيدَيررٕ..  ررع يررْ تِرفررملر تهلررُٓ  ررررل ٌرردٱ       

 مليطررّملِٕ ترٴوررت أى تعلررع تضلوكررٕ عوررٖ شطرريف ت١ ت٘، َتٴررُِس 

تخلرردممله َ عرر   فررمل٘ٔ تٟضرررّعمل ، َتٴررُِس تيهقررع، َتيكررّمل ٕ،  

ِهر رْ أى ِرطر    مل مرمل ِعرو ِست ٸرمل تهلُِٱر    َيرُ   ؛َتيؿّٕ، َتيرطُل
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    ُٰ  ملع٪رر مليهٍملعررٕ َتيكفررمل٘ٔ.  مليطررّملِٕ يّطرر   قررو تأغرررلته، َته

، َتطرر٠ًّه تس ًّّررٕ؛  ررع يررْ أِك٪ررمل مه ُمررٕ  ررررلٔ مررو     ملوقمل ّٱرر

تخلدممله تي  ترٴوت  هّٕ شرّٕ مركملموٕ، ممل ِعو لوق يرملٟه  

زِرٕ ي٠ضرىلملز، َلوق  سف علع ٟ حمدَ ٔ. َتيطّملِٕ  رريك  

نقرع  ّطرت،  رع يرْ،  مل٥قرمل ٕ إىل ذيرك،       يّط   همل ل ََضملٙع 

إعرررمل ٔ يّكورررٕ يوىقمل رررٕ ت وّرررٕ  سمرًرررمل: تيرررذلتً َت٣ورررملز َمهرررملطق  

تيذل ٌّ. َيْ  ُل ذيرك إعرمل ٔ ؾرّملنيٕ يطروُ  تضرُتطهيف، َطسِقرٕ       

تفكرلي ، َِطو تقدِسي  يع٠قملتً  م  ت٣لرسِو ت لرع وقمل رٕ    

 ملنر   أَ  مل١ِسٗ تير    ،ٌدِدٔ تقرّ  عوًّ  ٌدزتنً  ت ؿّهٕ

 ِؿّهٕ.
    ٕ  لرمل ذ سنرمل    - َ ًرٍ ت١يردت  تيكردلٗ تكرُى تيطرعُ ِ

ت مررو قررد تنرقورر  إىل مطرررُِمله مرقدمررٕ ٌرردٱ   - ت مكررملى ضررمل ق 

تيرهمل طرّٕ َتضهمل طررٕ، يررّظ عوررٖ مطررُٗ تضهٴقررٕ  ررع عوررٖ مطرررُٗ   

تيعرررململ. َمل ٟ ممل تمررر  تيعُتمرررع تيررر  تقرررُ  إىل ذيرررك مررررُ سٔ،       

، َتيرخٴرررررّو، َترررررُ رل  َأيلًرررررمل: قرررررُٔ ت٥زت ٔ، َِطرررررو ت٥ تزٔ 

ت١مُتر، َتيقدزٔ عوٖ تضرىلملزيمل، َإعدت  تيكُت ز تضرفُقرٕ تير    

 ؟ضرهًض  مل لع

نفطرررًمل تيرفرررر   رررريك إىل   9101َتضلوكرررٕ قرررلو تيسِٝرررٕ 

  ْ ٠ مىوٸرمل(، َيررْ  مىرع مهرملطق ت٣وررملز )تيع٨ر    ،مهرملطق تجلرر  تيطررّملِ

ٴّٴٸرمل  خت ؛ ىرلٔ َمهرػسٔ ت أزٌمل٘ تير٠ ،  أَيرًمل تيرلملم٪مل  ملي ٪رمل 

٘٪ ١نرٌ مرسٯ      ٘٪. َنقرُر إِّرمل ه ضرهُته  َتػسِع٪مل، َقرع ذيك  وٌ إِّرمل

طُِوٕ ٌَملنت ت٣ورملز ِعرملنْ مرو قر ُش مرػرد ٔ مرو ِّري تيه رسٔ         
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ى ت٥يلملر َتي ورُ ت تيه رس إىل ت٣ورملز    إ ع  ،تيػسعّٕ تيرقوّدِٕ إيٌّ

أ ٗ  ّلررمل مكررٖ إىل تنرردوملز َتلرفررمل٘ وررسَته وقمل ّررٕ يملٙوررٕ ت يرررت   

 تجلملنت.

ع  عردت ت٣ورملز؛  ر ى تضلوكرٕ تررُت س عورٖ ورست٘ َتهرُع وقرملت          أٌر 

 ،َتيفوكورررُز ، ررر  قولرررمل ٌُِرررد ت  وررردتى ألرررسٗ: ت تيعلرررملزٔ    ٟ

َتيفهررُى  ػرركع   ،َتيسقؿررمله ،َتضررأ ُٟه ،َت ٶوررْ ،َت١شِررمل٘

عررملم. َيقررد  ررملى يرررت تيرهررُع مُقررُع٪مل يعررد  مررو تيدزتضررمله تيرر    

شتير  يهرمل   هرُش     تغر ع عوًّمل  ملِىُى غ ُ ُى، َإى  ملن  مرمل 

، َيرْ شررملُ   كرػف  عرد٨ ت٨ مل ىرلٔ ت تيذلتً تيىقملت تيطعُ ٓ ضٽ

إىل ًٌرُ   ررررلٔ يدزتضررًمل َتُوّقًررمل َتيرعسِرف  ًررمل، َتضرررىلملزيمل    

 .ململ َضّملِّٱوقمل ّٱ
َتيذل ّررٌ ِررردتلع نيملير٪ررمل مرر  تيىقمل ررٕ َتيطررّملِٕ ت  ررىرل مررو        

   ً مل،  كروٸمل  يملٟتًمل، َٟ ضّلمل ت ٌملنت تيفهُى عورٖ خمرورف ؾرّ 

علمل ترُت س عوٌّ تيٴرّعرٕ ذتتًرمل ت تضلوكرٕ مرو  رسف تس ًّّرٕ ت       

تيرررردل َتيرّررررس، َت تضستفعررررمله َتجلرررررملر َتيطررررًُر َتيؿررررّملزٓ     

 .َتيػٴلى
أممل تيرهُع تضهمللْ ت تضلوكٕ  طّكلو تد ق تيطّملل ت  رع  

تيفؿررُر،  رر٠ ِ ّررت عررو تيرررملر مررمل ِرلررر   ررٌ ٌهررُ  تيطررعُ ِٕ مررو  

َيرررُ ِهرررمل ظ أيررر   ،تزتفرررملع  زٌرررٕ ت رررستزٔ مهرررملذ ٌررررت  ت أِرررملم

سه تخلررردممله تيررر  ِررررُل إيًّرررمل  تضؿرررملِف ت تضهٴقرررٕ إذت مرررمل ترررُ ٽ 

  تيطملٙو.

 ململكدددمناتدددو   ن

 ددثنجدد  ننعا ددو ن

 تنقلد نج  يفنلن

يوذدددإلنيفنبلدددإل  ن

يظدددددددددددد   نيفن

نو  عدددددددددددددددد ال 

نوع  فلكلدددددددددددددوال

نوع  ص ددينوع ألزيدد ن

نوع ملدددددددددددأ ول 

نوع   قصددددددددددددد  

ع  ف دددو نب دددكان

   م.
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مو لرل ممل ِعكظ تيرلملم َطلُل تيطعُ ِٕ ت يملر ؾرهملعٕ   َإىٯ

م ؾرررملِت تيطرررلُ  9102ُِيّرررُ  00تيطرررّملِٕ مرررمل أعورررو عهرررٌ ت   

"تيرّرس   تضوكْ ت١مرل حملرد  رو ضرولملى َيرْ تيعًرد ِرُر مػرسَع       

أيرف  ّورُ    03َترو  مطملِٕ تضػسَع ت٥ مليّرٕ ِرُتيْ    ،ت١محس"

ٌصِرسٔ طرّعّرٕ،  ريف مرهٴق       01مذل مس  ، َِركرلو أ ىرس مرو    

 .أموَ َتيٌٌُ
ٕٸ  ضرّملِّٕ زتٙردٔ، تذل ر      َضّػكع مػسَع تيرّس ت١محس ًٌَر

عورررٖ عرررد  مرررو تجلرررصز تيركرررس ت تيرّرررس ت١محرررس. َقسِر٪رررمل مرررو       

حل تي هّررٕ  مل٣وررملز َتيرررملزِال، َيررْ أِك٪ررمل  تضػررسَع، تقرر  مرردتٙو ؾررمل

رملل يصتٙرررسٓ مػرررسَع تيرّرررس  متررررملش هللملشلرررمل تيعلستنرررْ.  لرررمل ضرررر٨ 

ت١محررس، َعوررٖ  عررد  قررملٙق قوّوررٕ مررو تيػررملطٛ تيسّٙطررْ،  سؾررٕ    

تيرعرررس  عورررٖ تيكهرررُش تخلفّرررٕ ت مهٴقرررٕ تضػرررسَع نفطرررٌ، مىرررع  

 ت لّٕ تيٴرّعّٕ ٟضركػرمل  تهرُع ت ّرملٔ تيهرملتّرٕ َت ُّتنّرٕ ت     

ع  ررريف تيررردلت يف  تضهٴقرررٕ. َضرررّرلكو يرررُتٔ تض رررملمسٔ مرررو تيرهقپررر   

ملل تي رُف  تخلملموٕ تيُتقعٕ هلُتز مهٴقٕ تضػرسَع، َضّّؿرع عػٯر   

عورٖ  سؾررً  ت تضركػرمل  تيػرعمل  تضسٌملنّرٕ تيرُ رلٔ ت تضّررملٍ       

ت ّٴررررٕ  ررررٌ. َضررررّكُى مػررررسَع تيرّررررس ت١محررررس َتِررررد٪ت مررررو     

تيطرررّملِٕ َأ َتتًرررمل  تضػرررسَعمله تيررر  ضرطرررً  ت تٴرررُِس مفرررمليّ 

 .ػسه ُِيٌَمهرٍملتًمل َأنيستقًمل، َ ق تيرقملزِس تضرعد ٔ تي  ن٨
َمل ِكو مػسَع تيرّس ت١محس تيُِّد تيرٓ يف  ت١ن رملز ت  

م،  قررد ضرررقٌ ت٥عرر٠ى عررو مػررسَع "تيقدِررٕ" تيرررٓ     9102تيعررملم 

ضّكُى أ ردل مدِهرٕ تس ًّّرٕ َزِملقرّٕ َوقمل ّرٕ ت تيعرململ. َتقر         

 ددكانخعددع نسي

ن  بص ن ألشم نعذهم ن

سددددي شيمنال  ددددإل ون

ارتبعن ثن إل نخ ن

  رددداالن  بكددد نيفن

   بص ن ألشم 
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 رر   003تيعملؾررلٕ تيسِررمله يطررملِٕ ترورر     تيقدِررٕ ٌهررُ  نيررس  

ٌ   3مس رررر ، َِكرررر    َزِملقررررٕ  ،يلُعررررمله زّٙطررررٕ يررررْ: تيذل ّرررر

َضررّكُى  .تيطررّملزته، َتيسِملقررٕ تضملّٙررٕ، َت٥ضرركملى َتيكررّمل ٕ   

 .يهمل   ّٚمله مىمليّٕ مرهُعٕ تػلع م ملمسته مملّٕٙ َم ملمسته  سِٕ
  أى تكررُى "تيقد٬ِررٕ" ًٌَررٕ ضررّملِّٕ  رردلٗ عوررٖ مطرررُٗ      رُقٽرر٨َِ

َتيعررململ. َ ًرررٍ ت١يرردت  تيكرردلٗ تكررُى تيطررعُ ِٕ قررد     تخلوررَّ

ت مرو تيرهمل طرّٕ َتضهمل طرٕ، يرّظ     تنرقو  إىل مطرُِمله مرقدمٕ ٌردٱ 

 .ك٪ملعوٖ مطرُٗ تضهٴقٕ  ّطت َإمنمل عوٖ مطرُٗ تيعململ أِ
م 9102أ ررررُ س 93و عهًرررمل ت عوٵررر لرررمل أى مدِهرررٕ "نّرررُم" تضٶ

َيرْ ت ٌملنرًرمل    م تيعدِد مرو تضهرٍرمله َتيفرسف تيطرّملِّٕ،    ضرقدٳ

تيىقررملت تطررعٖ يرؿرررو حمررُز٪ت زملرر  أ كررع تيعقررُر َتيػررس مله     

يرخٴررْ ِرردَ  تٟ ركررملز إىل أعوررٖ مطرررُِمله ت كررملزٔ ت٥نطررملنّٕ  

ق تيرقملزِس تضهػُزٔ عهًمل. َقد ذ سه تيرقملزِس نفطًمل أنٌ قد    ٷ٧َ

تؿلّ  يررٍ تضهٴقرٕ تخلملؾرٕ يررفرُل عورٖ تضردى تيعملضّرٕ تيكردلٗ         

ٔ تيرهمل طرررّٕ، َمنررو تضعّػرررٕ؛ إذ مررو تضرُقررر  أى   مررو ِّررري تيقرردز  

 تؿرو مس ص٪ت زتٙد٪ت يوعململ  أضسٍ.
 ر  مرو    361َت "نُّم" غُتطٛ ل٠ ٕ مترد عوٖ أ ىرس مرو   

تيطررُتِع، َ ًّررمل تيعدِررد مررو تجلررصز تيركررس، َتجلرررملر تيػررمليقٕ    

عورٖ لورَّ    م، َيرْ تٴرعٰ  9011تخل٠ ٕ عوٖ تزتفملعرمله تؿرع إىل   

٨ُ، َت ٴْ قلل٧تيعقرٕ َتيرّس ت١محس ت  ؿرع تيػررمل٘. َت    ًمل تيىوُ

 ."نُّم"  ريك ؾّست٘ غملضعٕ ٌملذ ٕ يوطّملِٕ
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ٌٕ ضرهقع تيطعُ ِٕ أى تضػسَعمله تيطّملِّٕ تضدز٧ تمل ن٠ِأ إذ٪هيعو

إىل مؿرررمل  تيررردَر تيكررردلٗ تيررر  ت٨رررُيْ تيرلملم٪رررمل  ملي ٪رررمل يؿرررهملعٕ  

تيطررّملِٕ. َضررّهعكظ تٟيرلررملم  مليطررّملِٕ يررّظ  قررو عوررٖ  عرر     

ع تٟقرؿمل  تيطعُ ٓ تضهعرق مو إ مرملى تيرهفو،  رع  رريك     مطرقر

عوررٖ إنعررملؽ نػررملطمله َ عمليّررمله َمُزَوررمله وقمل ّررٕ َ هّررٕ ت نيملِررٕ   

 ت١يلّٕ.

 مليطررّملِٕ شلرمل وقمل رًررمل َشلرمل َضررملٙوًمل ت    ،َإقرمل ٕ إىل مررمل تقردم  

تيعرررسه َتيرطرررُِق َتيرػرررُِق، َشلرررمل مه ُمملتًرررمل مرررو تيدزتضرررمله     

تير  تكفرع شلرمل ت١ ت٘ تضطررقع     َتيقُتعد َت٥ٌست٘ته َتيرػرسِعمله  

قمل رع مرمل   تجلّد، َتكلو يولطرًوك أَ تضطرفّد ت ؿُر عوٖ مرمل ٨ِ 

ٌّ طررلٳِهفررق مررو ت١مررُتر. َميكررو أى نررركو   ستِررٕ تملمررٕ علررمل ن٨     

"عُضررٕ" تيرّٚررٕ ت٥ٌستّٙررٕ يوطررّملِٕ، َ مليرررمليْ نػررُ٘ ِػررد معررست      

طق َتقررو يملٙررع ِطررملعد ت تيرعسِررف  ملضقُمررمله تيطررّملِّٕ ت تضهررمل  

تجلملذ ررررٕ َتضهخسطررررٕ ت تهمل طررررّٕ تيؿررررهملعٕ ت أزٌررررمل٘ تيكررررسٔ      

ًٯ  و  ت١زقرررّٕ، َتضرررردعٖ ذيرررك مررر٠ّ  َزَتُ تٴرّقرررمله تقهّرررٕ ضررر

ش مرمل عرصٯ  َيرُ   ؛سه تخلردممله يولطررًوكيف  تيذلََِ يوؿهملعٕ، َِطٯر 

مصِررد٪ت مررو ت٥قرررملر عوررٖ تيطررّملِٕ، َمررمل   رر  إىل ت رػررمل  ؾررّ     

َقررد أقررّ  يرررٍ    .مًلررٕ  ررُتز ت كررملزته، َضررٍملر تيىقمل ررمله   

مل ت تضػررسَع ت٥نطررملنْ ت١يرر  تيرررٓ تيؿررّ ٕ تررٞ ٓ تيّررُم  َز٪ت مًلٱرر

توخؿرررٌ يررررٍ تيعررررملزٔ: "خمروفرررُى  ررر٠ ل٠ رررمله"، َإذت تضررررٴملع      

تضعهّررررُى  مليطررررّملِٕ تأ ّررررد يرررررٍ "ت لُيررررٕ" ت٥نطررررملنّٕ تضًلررررٕ   

 ً  ضّقُمُى  مليدَز ت١ي  ت تسضرّال مػرسَع "ضر٠م     ،يؿهملعرً 

 تيعململ".
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 ّرمله:تيرعق 
ʘ تيرعقّت ت١َر:  . ضعُ   ملتت 

أغررملز  .  ًررد ت ررملزوْ ت تيُزقررٕ تيسّٙطررٕ إىل قّررملم تضلوكررٕ      

 رّدِي مه ُمٕ تيرػسِعمله تضرعوقرٕ  مليطرّملِٕ، َمرو ذيرك تّطررل      

ت ؿررُر عوررٖ تأغرررلته تيطررّملِٕ يوررستنيريف ت شِررملزٔ تضلوكررٕ،       

َتفعّررع ن ررملم تيرأغرررلٔ ت٥يكذلَنّررٕ. َتيطررٞتر تيرررٓ ميكررو أى       

ررررمل ز إىل ت١ذيرررملى يهرررمل يرررُ، مرررمل مررردٗ أيلّرررٕ يررررٍ تخلٴررررُٔ         ِر

مل  روك ت ملٌٕ إيًّمل؟ َيُ ضٞتر  ملضهملضرٕ يوللوكٕ، َيع ذمو ِقٿ

عوررررٖ غررررركمله تيرُتؾررررع - ػرررركع أَ  ررررللس- ٍ تيرررررعض ز ٯ

 تٌٟرلملعْ.

 ملٙررردٔ -  رررُر تهلل-ت قّقرررٕ أى تضلوكرررٕ ضرررُ  جترررو    

٘ته تيصِرملزٔ،  مص ٌَٕ  ررلٔ مو تػٍّعًمل يوطّملِٕ َتطرًّع إٌرست  

 مل٥قررمل ٕ إىل تخلٴررُته ت١لررسٗ تيعدِرردٔ تضُتشِررٕ تيرر    تيعلررع      

إِرر٠٘ تٟيرلررملم تيكررملت َتيسعملِررٕ تي٠شمررٕ يوىقمل ررٕ    :عوًّررمل، َمهًررمل

َتضطررسل َتيطررّهلمل َتيفهررُى، َيولهررملطق ت١وسِررٕ َتيرملزشمّررٕ، َتيرر  

عملنررر   ّعًرررمل يعقرررُ  طُِورررٕ مرررو تيكٶطرررملل أَ ِررررٖ مرررو تيػررروع  

 ٌُتنرًمل َعهملؾسيمل. تيكملمع يرعض

يُ ن سنمل ت تيردتِٕ إىل ٍِ  تيطّملِٕ تيعملضّٕ َمنُيمل تضرريع،  

  نهمل ضُ  نؿع إىل قهملعٕ تملمٕ  أى تضرلستز تيقؿُز ت تُلّفًرمل  

 لؿدز ِعُ   مليفملٙدٔ عوٖ تيرود يرُ لطرملزٔ  رررلٔ ٟ مردلز شلرمل.      

 رر ى عررد    ،(UNTWOمل يرّملنررمله مه لررٕ تيطررّملِٕ تيعملضّررٕ ) ُ قٸرر

 وّررُى  1.4يررُ  ْقّملضرر  ټزقررإىل م َؾررع  2018ملل ت عررملم تيطررّ

دددددد  ن بي ندددددد  نع   

خ ظمدددمن  سددددي شمن

نو(UNTWO  ع مليمن)

 إ ن إل ن  سي سنيفنن

منعصدددانن2018 ددد من

نقيددد ينم نالقدددإ ن

سد  ضننبليدو نن1.4هون

 عيلونباي   نقإلاله ن

ن2017 دد ن  عدد منن%6

نعمبإلظول نمتح انمو

ليددو نيا ن1.7شددو يلن

  علال
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م، َيردلُٟه   2017عرو تيعرملم    6%ضملٙو  َيْ،  صِمل ٔ قدزيمل  

وّرُى  َٟز. َيررٍ أزقرملم شلرمل معهرٖ َمرديُٟه       ِتس 1.7متىع ُِتيْ 

 ررررلٔ عوررٖ أيلّررٕ تيطررّملِٕ َ َزيررمل ت تٟقرؿررمل  تيعررملضْ. َمررمل        

   ُٰ ٘ مكملنرررٕ مرقدمرررٕ  متوكرررٌ تضلوكرررٕ مرررو مقُمرررمله تٞيورررًمل يررررر

س تيرهّرٕ تيرّرّرٕ تي٠شمرٕ يوطرّملِٕ  كمل رٕ      مل، َمو ذيرك ترُ پ  ضّملِّٱ

 أغكملشلمل.

و تيػرركع تيرررمليْ تيهلررُ تيعررملضْ تيكررررل يوطررّملِٕ مهررر    َُِقٳرر

 تنرًمل٘ ت س  تيعملضّٕ تيىملنّٕ.

 
يّط  يس  قرُٔ َمؿردز    َتيُتق  أى تيطّملِٕ  مليهطرٕ ١ٓ  ود

علٕ مص ٌَٕ، ميكو تيه س إيًّمل تقرؿمل ٓ، َيكهًمل أِك٪مل قُٔ نمل

 مو عدٔ شَتِمل، مهًمل:
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ُٳى تيطّملل عمل ٔٸ • ت أعلق مو تيفً  عو تيرود تيرٓ قملمُت قدز٪ ٨ِك

 صِملزتررٌ  ػرركع ِررٞ ٓ إىل مصِررد مررو تيرعررملطف َت٥ِطررملع  ررمليُ     

ذمررٍُ، َذيررك عهرردممل تكررُى ن ررستً  إىل جتس ررٕ تيصِررملزٔ إزممل ّررٕ.    

س ررٕ غررعُ  تيعررململ   أِررد مررس َ ته تيطررّملِٕ يررُ شِررمل ٔ َعررْ َمع  

 مليرود، َتعصِص ؾُزتٌ ت٥زممل ّٕ ت أذيملنً ، َتيعلع عوٖ تؿّّو 

 تضفمليّ  تخلملطٕٚ يدًِ  عهٌ  ملضرخدتم أ َته تيىقمل ٕ تضخروفٕ.
تيطّملِٕ َ ستمَ تيررمل ر تيىقملت تضخروفٕ تعلع عوٖ تيرأورل عورٖ   •

 تتيهخت ضُت٘ ت٥ع٠مّٕ أَ تيطّملضّٕ أَ تيىقمل ّرٕ، َمترهًّ  غرعُز٪   

يفررٕ َتٟنٴرررملع تجلّررد عررو تيروررد   ررسه شِررمل ٔ تأِّرردي  يررٌ،          مل١ٶ

 مل  رود ؾدِق َِوّف.مل َوقمل ّٱمل َضّملضّٱَتيرعملمع معٌ إع٠مّٱ
قّملم تجلًمله تضعهّٕ  ر  ستش أ رع    تٟنفرملل تيطّملِْ ِررعٌ عمل ٔٸ •

ٞلر عهٌ، َذيك معململ َمصتِمل تيرود، َتيرعملمع م  أٓ ؾُز ضورّٕ ت٨

 ً ٍررْ تركررو نرملٍٙررٌ عوررٖ تضرردٗ تيٴُِررع ت       ػرركع مطرررلس َمه

تؿررو تورك تيؿرُزٔ      ٯمل، َمرو و٧ر  شطو ؾرُزٔ َزلعرٕ تيرورد لملزٌّٱر    

 أِد لٴُش تيد ملع تيروقملّٕٙ أمملم أٓ مح٠ه إع٠مّٕ مطّٕٚ.
َيُ أى ضّملل تيرود إىل  ،مل ت تٟعررملزٍ  َم٪أمس آلس ِهر ْ ألر٨ •

  مرررهً  رُقٽرررتيررردَر ت١لرررسٗ ِعلورررُى  طرررفست٘ يررردَشل ،  ّررري ٨ِ 

حمرد ٔ   تإِؿملر زضملٙع إزممل ّٕ عهٌ،  لو تضعسَ  أى يهرمل  ؾرُز٪  

ترررسترو  طرررّملل  َر معّهرررٕ، مهًرررمل عورررٖ ضررررّع تضىرررملر: أنيهّررررمل٘،        

مػرررملنيرُى، يٴفرررمل٘،  سمرررمل٘.  رورررك تيؿرررُز ميكرررو أى تكرررُى   

و ِطً  ت تسضّخًمل ي  عمل ٔ أعردت   إزممل ّٕ أَ ضورّٕ،  لمل أى م٧

ممملزضرمله ِكرُى شلرمل ؾردٗ     قوّوٕ، يكو تأورل ممل ِقُمُى  رٌ مرو   

 ررررل. مررو أٌررع ذيررك دمررد أى ت كُمررٕ تيؿررّهّٕ تقررُم  ػرركع   
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ترملعًرمل  تمطرلس  رُعّٕ مُتطهًّمل ُِر تيكّفّٕ تي  ِهر رْ عورًّ    

عهررد تيطررفس إىل لررملزُ تيؿرريف، َيررُ أمررس تقررُم  ررٌ أِك٪ررمل  ملنر ررملم     

َشتزٔ تخلملزٌّٕ تيطعُ ِٕ.  مليطّملِٕ  ػقًّمل "تيدتلورٕ" َ"تخلملزٌرٕ"   

ُ     ِهر رررْ أى َتسضرررّال  تعلرررع عورررٖ تررردعّ  ؾرررُزٔ تيرورررد ت تخلرررملز

 مليكسم أَ تيرطملمو أَ تضرُ ٔ.   ؛رٕ عهٌّرٯَ كسٔ معّهٕ م٨ تنٴرملع

تيعلررع عوررٖ تعرردِع أٓ تؿررُز أَ زلعررٕ نيررررل       ،َعوررٖ ٌملنررت آلررس   

 إزممل ّٕ عهٌ.

تعلررع تيطررّملِٕ  مليركملمررع مرر   ررستمَ تيررررمل ر تيىقررملت تضخروفررٕ   •

لملؾررٕ  رريف  ٚررٕ تيػرررمل     عوررٖ لوررق تقررملز  نررُعْ  رريف تيػررعُ ،   

   ت٣زت٘ تضخروفٕ.يرقُِٕ قّ  تيرطملمو َتيرعملِؼ َقرُر تعٰد

 رر ى تيطررّملِٕ  كمل ررٕ أغرركملشلمل ِهر ررْ    ،مررو أٌررع  ررع ذيررك 

ّ٪رررمهًّرررمل قررردز٪ ت مؿررردز٪ يكُنًرررمل  ؛مل مرررو تيسعملِرررٕ َتٟيرلرررملمت  مل 

 قُٔ نملعلٕ  ملي ٕ تيرأورل. ٌمل، َت تيُق  ذتتتقرؿمل ِٱ

ٓ  ،يرت تيؿرد  ت َ  لٴرُته ت يررت تٟجترملٍ يرو شقرق        ر ى أ

تيهرملَٙ تضسٌُٔ مهًمل،  َى ٌَُ  تكملمع  يف  مل رٕ تجلُتنرت ذته   

تيع٠قرررٕ: تيطرررّملِٕ، َتيىقمل رررٕ، َت٥عررر٠م، َتجلُتنرررت تيرػرررسِعّٕ   

 َتيره ّلّٕ، َنيرليمل.

م ِعردل يىمل ٕ تملزِال م٠ّ  يود وُمملضرّٕ   2030إى تدغيف زِٕٝ 

مل ررٕ َتيطررّملِٕ مررو مقُمملتًررمل    تيعملمررٕ تيطررعُ ِٕ، َتيرر  تعررردل تيىق   

ِ٪ت١ضملضرّٕ.  قررع تيسِٝررٕ  ملنر  تورك تيد وُمملضررّٕ تعرملنْ  ٶ      مل طررمل

ِؿررع ت  عررض ٌُتنرررٌ إىل  زٌررٕ تيػرروع تيرررملم، نرٍّررٕ ٟ رقمل يررمل     

ت مرو تضقُمرمله تي٠شمرٕ يرلكّهًرمل مرو تيهًرُه َت س رٕ،         ىرل٪



65

 –1029     
22 

َقررد نررَ عررو ذيررك   تيىقمل ررٕ َتيفهرُى َتيررذلتً َت٣وررملز َنيرليرمل.    :مىرع 

٧ٌتي ع تيرُتؾرع تيػرع  تخلرملزٌْ مًلرٕ  ملي رٕ تيؿرعُ ٕ،       ع٩ر كٶطملل 

 ػررركع ٍِرررت عرررو تيعرررململ أ رررع م٠مرررو َؾرررفمله إنطرررملنّرهمل        

مل نيرررل ِقّقررْ، َضررملي  ت ٌعررع تضػررذل ٕ، أَ أنررٌ مررهو تنعكملض٪رر

مل تؿدِق  رع مرمل ِقرملر عهٯر    ت تيكىرل مو تيهملع ت تخلملزُ تطملزع 

نهرمل أؾررّهمل   : إأقُريعدم زِٝرً  ١ ع م٠حمهمل، َٟ أ ملي  عهدممل 

ت ن رررس تيرررررعض َ أنهرررمل خموُقررررمله مرررو  ُ ررررت آلرررس نيرررررل     

  ُ ت ت١زه.

إى يرت تٟنفرملل تيطّملِْ َتيىقملت ضرُ  ِعرُ   رُر تهلل عورٖ     

تضلوكٕ  رمليكىرل مرو تيفُتٙرد َتضصتِرمل، ضرُت٘ عورٖ غركع عُتٙرد         

مل عدل تعصِص ؾرُزٔ َزلعرٕ تضلوكرٕ    َمس َ ته تقرؿمل ِٕ، أَ معهُِٱ

   ت تخلملزُ.

ʘ  ّتيرعقّت تيىملنْ:  . مػملزٓ تيهع 

أَ  أى أذ ررس أى يّٚررٕ تيطررّملِٕ َتيررذلتً تيررُطو    ،ت تيردتِررٕ

قملمرر   رر ٌست٘  زتضررٕ  مليرعررملَى مرر  تيرهررك تيرردَيْ ِررُر تضرررىلملز       

 أ ررده تيدزتضررٕ أى  ررع    ،تيررذلتً تيررُطو ت يررملر تيطررّملِٕ   

ؿس  عوٖ تٟضرىلملز ت تيذلتً َتهلّرٌ َتٴرُِسٍ ضرّكُى    َٟز ٨ِ

أقررعمل .  لررمل أى مس ررص   ٕ، أٓ و٠وررته َٟز 0عملٙررد مهررٌ يررُ  تي

تيذلتً تيعلستنْ تيُطو قملم   ٌست٘  زتضٕ م  تيرهرك تيردَيْ ِرُر    

مردى( تير  ميكرو أى شلرع إمكملنّرٕ       2أَتضو تضدى تيطعُ ِٕ )

 ٌُرررده تيدزتضرررٕ أى أنيورررت تضررردى  ،تضررررىلملزِٕ ت يرررملر تيرررذلتً

قمل ّرٕ، َتٟضررىلملز ت يررت     قده تيكىرل مو ُِِّرًمل تيذلتوّٕ َتيى

 فن ثن ان علالني ن

 لستح النيفن  رت ثن

عا ميتدددتنعاردددوي  ن

سديكو ن  ع  ددإلنخ ددتن

    علالنن3هون
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ّٱ مل ت  ّفّٕ تيرعملمع مر  َضرو   تجلملنت ِرٴوت إعمل ٔ تيرفكرل  و

" يكهًرمل  َى  ملتضدِهٕ. َيكرو  رمليٴر  تيطرّملِٕ يّطر   ورًمل "تستو٪ر      

ت  قورررت تضدِهرررٕ َُِِّرًرررمل تيذلتوّرررٕ   مل  رررررل٪غرررك مسترٴرررٕ تزترملطٸررر 

َٯ  تزيمل.  َت كملِمله تيرملزشمّٕ تي  تسًَِمل يص

 ملى ت١مررل   9102َِرٖ نًملِٕ عملم  9110مو ل٠ر ت١عُتم 

    ٕ َأَر  ،ضرروٴملى  ررو ضررولملى عوررٖ زأع ًٌررملش تيطررّملِٕ ت تضلوكرر

و   دأ  عد ذيك  دلنملمَ طلرُل   ، سنملمَ  دأ  ٌ يُ "تيذلتً تيىقملت"

ِس ص عوٖ تٴرُِس تضُتقر  تيطرّملِّٕ ت تضلوكرٕ مرو لر٠ر َقر         

ٞ لؿُؾ٪ر  ،آيّٕ جتعع مو تيػس مل٘  رملعويف  َى تيرودِرٕ  مل َشتزٔ تيػر

َ ررملى تشلررد  مررو َزت٘ ذيررك تًّٚررٕ   ،َتيقسَِررٕ َتيكًس ررمل٘ َتضّررملٍ 

مل تورررك تيررر  تيرهّرررٕ تيرّرّرررٕ يولُتقررر  تيطرررّملِّٕ تيذلتوّرررٕ لؿُؾ٪ررر  

َيررْ  ،يهررمل  مًلررٕ  ررررلٔ  ميوكًرمل تضُتطهررُى. ت تيُتقرر   ملنرر 

ت َيرررت تٴوٽرر  ،تًّٚررٕ تيررريو تجملرلعررْ ضفًررُم تيطررّملِٕ َوقمل رًررمل     

ٕٸ   ُؾ٪ررمررو تيعلررع لؿ  تيكررىرل٧  مل َأى يّٚررٕ تيطررّملِٕ مل تكررو ًٌرر

َيرت مرمل قملمر   رٌ عهردممل      ،ًٌٕ تػسِ  َته ّ   تهفّرِٕ  ع  ملن

علو  عوٖ ن ملم تيطّملِٕ َن ملم ت٣وملز َتضرملِف َتيذلتً تيعلستنرْ  

علورر  تشلّٚررٕ لرر٠ر تيطررهُته  ،َن ررملم ت ررس  تيُطهّررٕ. َمرر  ذيررك

 عرد  مل مررملِف إقوّلّرٕ لؿُؾ٪ر    01تيفملٙرٕ عوٖ تٴرُِس أ ىرس مرو    

م. 9112تنكلملم ت٣ورملز َتيرذلتً تيعلستنرْ إىل يّٚرٕ تيطرّملِٕ عرملم       

مُتقرر  ت ضررٍع تيررذلتً تيعررملضْ مهررر عررملم  0 لررمل قملمرر   رطررٍّع 

 م.  9101
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يرت تيرعقّرت ٟ ًِرد  إىل تضررعسته مرمل قملمر   رٌ يّٚرٕ تيطرّملِٕ         

ِرٖ يُ أى تيرعض ِرطمل٘ر عورٖ   ؛تَيُ  ىرل ٌدٱ ،َتيذلتً تيُطو

رت تيعلررع تيرردَٝ  َتجلًررد تيكررررل يرهررمل٘ وقمل ررٕ      تضهرررَ تيعررّو شلرر  

َيررُ ت١مررس تيرررٓ أغررملز يررٌ  .   ،تيطررّملِٕ عوررٖ تضطرررُٗ تٌٟرلررملعْ

قررٌ ضطررأيٕ إعررمل ٔ  هررمل٘ تيىقمل ررٕ تجملرلعّررٕ ِررُر  ًرد مررو لرر٠ر تعسٰ 

     ٕ ١ى  ؛تيطّملِٕ، َيْ مطرأيٕ ٌُيسِرٕ ت دمرملل أٓ ؾرهملعٕ ضرّملِّ

َٯتجملرلرر  تضطرررقرع يوطررّملل َقدزتررٌ عوررٖ تيرُتؾرر  تز ِعررردل ع مرر  تيررص

٪٘ شتيرر  تيطررّملِٕ  مررمل ،ت يرررٍ تيؿررهملعٕ. ت َتقرر  ت١مررس ملمًلٱرر تٌررص

تعملنْ مو إغركملٟه أضملضرّٕ َيرْ أى تضُتقر  ذته تيعلرق تيذلتورْ       

َ مليرررمليْ  ررملى مررو تيكررسَزٓ     ؛تفرقررس يوخرردممله  ػرركع  ررررل   

 تٴُِس تيرهّٕ تيرّرّٕ تخلملؾٕ  ًمل. ت١مس ت١ ّد أى يرٍ تضُتق  مرمل 

 َمرمل  ،عملنْ مو إغكملٟه  ررلٔ ت تيرهّٕ تيرّرّٕ َتيفُقّٕشتي  ت

 ت عو تجلملذ ّٕ تٟضرىلملزِٕ.   ٌدٱ شتي   عّدٔٸ

 ررررمليٴر  تيطررررّملِٕ ٟ ميكررررو شقّقًررررمل  ػرررركع ِقّقررررْ ت   

مػملزِ  معصَيٕ عو تيرّٚرٕ تٌٟرلملعّرٕ َتيىقمل ّرٕ ت وّرٕ، َ رمليسني       

   ٟ  أى تيعلرع  مو أيلّٕ مػملزِ  مىع تيقدِٕ َنّرُم َتيرّرس ت١محرس؛ إ

ت قّقْ زمت أى ِهؿرت عورٖ إعرمل ٔ  هرمل٘ تضردى َتيقرسٗ تيطرعُ ِٕ        

تيررر  شلرررع  ررررَز تيىقمل رررٕ تيطرررعُ ِٕ تضرعرررد ٔ تيررر  ِرّررري عهًرررمل 

تيطملٙو ت١ٌره  أ ىرس مرو أٓ غرْ٘ آلرس. ت تعرقرمل ٓ أى  كرسٔ        

تقردِ  تيطررعُ ِٕ يوعررململ أَ أى ِرأتْ تيعررململ يوطررعُ ِٕ ٟ ميكررو أى   

 ع زمرت أى   ؛تيطّملِّٕ تضعصَيٕ )زني  أيلّرًمل( ترّقق عدل تضػملزِ 

ِكرُى يرررت تيعلررع عررو طسِررق تقرردِ  مررمل ميّررص تيطررعُ ِٕ )تستوًررمل،  

طرّعرًررمل، وقمل رًررمل ت وّررٕ، مٴرخًررمل َِس ًررمل تيرقوّدِررٕ(. َ ررمليٴر  
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 ررررل ت  ًرر  ت ررس  َتيؿررهملعمله تيّدَِررٕ    مررملشتر يهررمل  إيلررملر٫ 

ُِوررًمل إىل َش ،ت وّررٕ َ ّفّررٕ تقرردميًمل  لهرررَ يررٌ لؿُؾررّٕ    

  ت ه٭ميكرررو أى شلرررع مُطهًرررمل ت ورررْ )ؾ٨ررر  Brandsع٠مرررمله 

كرررمل  إىل ذيرررك أنرررٌ ِررررٖ يررررٍ  دمرررستى أَ عطررررل أَ ت١ِطرررمل٘(. ٨ِ

تيوّ ررٕ مل نٴررُز مفًررُم ت ٴررٕ تيطررّملِّٕ تيرر  تعررصش مررو تيرهررُع    

تيىقملت َتيٴُ ُنيستت َتضهمللْ َِرٖ ت ست َتيفو )يرمل ت ذيرك   

  هُى ت١ ت٘ َت س ٕ(.

ٕٸ  إْ أى أقررُر   قرر مًلررٕ تيرفررر  شلررمل مه لررٕ      ى يهررمل  إغرركمليّ

   ٕ َيرْ تيررُتشى  ريف تضررىلملز      ،تيُّنطكُ َمه لرٕ تيطرّملِٕ تيعملضّر

تيرررذلتً  لهررررَ ضرررّملِْ َت ررررز مرررو ت٥ رررستش ت تضررررخدتمٌ       

قرد أَر   لهرَ يمل قد ِرٞ ٓ إىل لطرملزتٌ ت نًملِرٕ ت١مرس، َقرد ع٨     

 رر  ضررهُته  مررٞمتس شللررمل ت يرررت تخلؿررُف ت  لرُ ِررمل قرررع أز     

َ رملى مرو تيكرسَزٓ أى     ،ت يررت تضرٞمتس(   مل )َقد غملز  ٨تقسِر٪

عوررٖ ت١ن لررٕ ت وّررٕ ِرررٖ ٟ   شمررسُ يرررت تضررٞمتس  رُؾررّمله تررٞوس  

َټ    تفرررسش ت تُلّرررف تيرررذلتً  لهررررَ ضرررّملِْ  َى تيررررفكرل  رررذل

َتيرررٓ   ،َعق٠نّررٕ يولّمل  ررٕ عوررٖ يرررت تضهرررَ تيرررٓ ٟ ِركررسز      

 نٌ  ٚس نفو ٟ ِهكت.      أ َؾفٌ ت١مرل ضوٴملى  و ضولملى 

ʘ ّٕتضدتل٠ه ُِر تيقك:  
ʘ ٕسف تش يملز تيطّملِٕ  ملضلوك : 

 ر ى تيطرّملِٕ ت١ٌهرّرٕ  ملضلوكرٕ      ، . حملد تضوّر  مو ًٌَٕ ن س 

 مل ّملٔ ت ٌملنرًمل تيىقملت، َميكو تٟضرفمل ٔ مو  ضركُى نمل كٕٸ

مملزتتّرررٕ لملؾرررٕ  ّلرررمل ِرعورررق  ملضركػرررمل  تيؿرررّست٘   تيرٍس رررٕ ت٥
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مل أى زِر٠ه تضركػرمل  تيس ر  تخلرمليْ     عّؼ  ًّرمل، عول٪ر  َجتس ٕ تي

َيهررمل  عررد  حمررد  مررو  ،مررو لرر٠ر ت١ٌملنررت عوًّررمل إقرررملر  ررررل 

 و يوستنيريف.له٧تيرؿملزِو ت٨

    ٪٘  ّوررٕ مررو   َِررسٗ أ. حملررد تيدنرردنْ أى يرردِهمل ت تضلوكررٕ أٌررُت

ملل ّنررُ لدل إىل نًملِررٕ مررملُِ. يررّظ  مليكررسَزٔ أى ِكررُى  ررع تيطرر      

ملل ِرّىررُى  قررو عررو ّتً َت٣وررملز. يهررمل  ضررمًرررليف  مليىقمل ررٕ َتيررذل

خل. َأقرمل  أى تيطرّملِٕ تجللملعّرٕ    إتيذل ٌّ ت تيػُتطٛ َتجلصز.. 

يرررْ ت١ كرررع يرقررردِ  تخلررردممله مرررو لررر٠ر َ رررملٟه ضرررّملِّٕ      

ّٱرر  أمه لررٕ،  تكملمررع عهملؾررس  إىل مل  رّرررملُ مررمل ضررّملِٕ ت١ ررست  ِملي

 ع تيطملٙو.  َقرُر غع  مو ِّي ؾهملعٕ تخلدمٕ َتقٰر ،تيطّملِٕ

ِررسٗ  . عوررْ تيٴخررّظ أى مررو تيفررسف تضرملِررٕ إمكملنّررٕ تستّررت     َ

 ستمَ لملؾٕ قلو  ستمَ تيطرّملِٕ يقكرمل٘ تيوّرمليْ تضقلرسٔ )يّرمليْ      

ٓ  غرًس   ع مو( 59،58،57  رهّو تيدَيرٕ    تيؿرّست٘،  ت يٍرس

 تيُِّدٔ تي  ضّكُى يدًِمل مّصٔ نطرّٕ. 

َذ س م. إ ستيّ  نمللس أى يّٕٚ تضطملِٕ تجلُّيٌُّٕ تيطرعُ ِٕ  

ٔ تيرس٠ِه تيدلِرٕ ت تضلوكرٕ تيعس ّرٕ     قملم    ؾدتز  يّرع يرُت   قد

ًِر   مليطرّملِٕ تجلُّيٌُّرٕ، َيررت تيرديّع ُِقرو أير         ،تيطعُ ِٕ

تي ُتيس تيٴرّعّٕ َتيطّملِّٕ َتيرعدِهّٕ َت٣ورملز تير  تًر  تيرملِري     

َتيصتٙس يولهملطق تيدلِٕ ت تضلوكٕ تيعس ّٕ تيطرعُ ِٕ، مر  تعسِفًرمل    

ٕٸَشدِررررد مُتقعًررررمل َط إىل  عررررض  سِقررررٕ تيُؾررررُر إيًّررررمل، إقررررمل 

   ٕ  ،تضعوُمررمله عررو  عررض تي ررُتيس تيرر  تصلررس  ًررمل أزتقررْ تضلوكرر

َتي  ت٨هػس ١َر مسٔ مدعلٕ  ملخلستٙو تيٴرُنيست ّٕ ت دِىٕ تير   
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ت ٴْ  ّ  أزتقْ تضلوكٕ تيعس ّٕ تيطعُ ِٕ. َِأتْ يرت  ملعرررملز  

ته تضرصَِ  تيطّملِٕ تجلُّيٌُّٕ يْ  سع زٙرّظ يؿرهملعٕ تيطرّملِٕ ذ   

 تيعولْ تيرّ  ت قمليت تس ًّْ تسَسمْ ممّص.

 

ت  أنهرمل  ملٌررٕ إىل  يّرع غرملمع ِكرر     يكرو  . لمليرد تيس ِعررملى عقٽر   

تضُتقرر  تيطررّملِّٕ َمهررملطق ت٣وررملز َتضهرٍعررمله َتجلرررملر َتيػررُتطٛ    

َمدى ت١يعمل ، َت ّملٔ تيدلِٕ مممل ِرّي عهٌ علُم تيطرّملل َيرّظ   

ِ   ٚررٕ َتِرردٔ. ِكرر ٰ   ف تيػخؿررّٕ ت  ّرر  مهررملطق    ررريك تضرررمل

   ْ  رر ى تضٴوررُ  يررُ    ،تضلوكررٕ.  ّهلررمل ت تعرقررمل  أ. حملررد تيدنرردن

مرو تضًر  أى ِكرُى       تضعوُممله ت  يّرع َتِرد، َهلملنرت ذيرك    ل٧ٌ٩
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يهررمل   يّررع يكررع مهٴقررٕ ضررّملِّٕ ت مرردى َمُتقرر  خمروفررٕ مررو       

   تضلوكٕ.

ʘ ٌُِّٕتنت إ مل ٔ تضلوكٕ مو قستز إتملِٕ تيرأغرلته تيطّمل: 

 . زِمله دم  أى أ ردل مّرصٔ يفررو تيرأغررلته تيطرّملِّٕ يرْ       ٗ ِس

  ٕ َتير    ، رو تضلوكٕ يوعململ يرلٗ  عّهٌ  ودنمل عوٖ ِقّقرًرمل تي ملٙرر

مل.  فررررْ تيطررررمل ق  ملنرررر  تضلوكررررٕ  تضررررر وًمل أعرررردتٝنمل يوهّررررع مهٯرررر 

   ٌ ٕٸ   ، ؿهدَل أضُ  ٟ ِعو  تيعرململ مرمل  دتلور  قرو    كملنر  ًٌَر

٣وملز تيدِهّرٕ )َمهًرمل ت٥ضر٠مّٕ(    يوعلع َأ ت٘ ت َ َتيعلسٔ؛ َِرٖ ت

َٯ  تز ٟ مو تيدتلع َٟ مو تخلملزُ.مل تكو مرملِٕ يوص

أى تٟنفرملل عوٖ ت٣لس ٟ غرك أنرٌ    َأ د  . عوْ ت ملزوْ عوٖ

مفّرررد يو ملِرررٕ  مليػرررسَش ت٥زممل ّرررٕ َتضًهّرررٕ َتٟقرؿرررمل ِٕ تيُتٌرررت  

ِرٖ ٟ ِهعكظ أوسيمل ضور٪مل عوٖ زلعٕ تيرود  ،تختملذيمل َتيعلع  ًمل

 َأيوٌ َوقمل رٌ َتملزشمٌ. 

عرملزٔ أى  عر  تيطرّملِٕ َتش يملزيرمل      . ؾدقٕ  ملقعَيف  ن س 

يرردِهمل ضررُ  ِطررً  ت:" إعررمل ٔ ؾررّملنيٕ ضرروُ  تضررُتطهيف َطسِقررٕ      

تفكرلي ، َِطو تقدِسي  يع٠قملتً  م  ت٣لسِو ". َذيك يد  

 ررررل، ميكررو يوطررّملِٕ تضص يررسٔ أى شققررٌ ضُتطهّهررمل، ِرررٖ ت  

 َ أقرمل  أنرٌ ضررق جملورظ تيػرُزٗ مهملقػرٕ قرسَزٔ        تضدٗ تيقسِرت. 

تضلوكررٕ، َإنػررمل٘ َشتزٔ لملؾررٕ يوطررّملِٕ ت  عر  َتهلّررٕ تيطررّملِٕ  

نيهّرٕ  - لمل ٌمل٘ ت تيُزقٕ َ ٠ تيرعقّرريف  -َت٣وملز.   ر٠ نمل 

 عُتمع تجلر  تيطّملِْ تضخروفرٕ، يرمل متوكرٌ مرو ورسَٔ ضرّملِّٕ       

مل. مل َته ّلّٱررميكررو أى تهررمل ظ مى٠ّتًررمل ت تيرردَر تضرقدمررٕ ضررّملِّٱ
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ٌَدِس  ملير س أى  ع  َتهلّٕ تيطّملِٕ تيطعُ ِٕ ضّطً  ت  ع  

َيرت  ،َتقُِٕ تيقُٔ تيهملعلٕ ير٠ نمل  ػكع  ّع َمكلُى أ ع

 مممل ِعصش مكملنٕ تضلوكٕ.  

 رر ى ِؿررس تيطررّملِٕ عوررٖ  ، . مػررملزٓ تيهعررّ َمررو ًٌَررٕ ن ررس 

 تيدتلع  رملى ِػركع أِرد أير  معُقرمله تٟضررىلملز ت تخلردممله       

 ًرررت تٟضرررىلملز مل ِكررو ذت  ،تيطررّملِّٕ  مليهطرررٕ يسٌررملر ت١علررملر

ٕٸ      ،ٌدَٗ تقرؿمل ِٕ  َمو تضرُقر  أى تررّو تيرأغررلٔ تيطرّملِّٕ  سؾر

 يوقٴملع تخلملف ضستٌعٕ مُقفٌ.

 ٕإىل تجلُتنرررت ت٥زممل ّرررٕ تضرعوقررر    . ضررروّلملى تيٴفّرررع َتٴرررسل 

ل   ع٠ى تضلوكٕ إؾدتز تيرأغرلته ت٥يكذلَنّٕ يوطّملِٕ َتيطرلمل 

ع تضسِوررٕ َتيرر  متىٳرر  عوًّررمل،  مل ؿررُر أٌهرّررٕ  َيررٕ =8ضررُتطو 

، 9101ت١قُٗ ت إط٠ل قٴملع تيطّملِٕ  أِد أي  أضظ زِٝرٕ  

َيررْ لٴررٕ قررلو يلُعررٕ لٴررو تًررد  يرهُِرر  مؿررمل ز تيرردلع    

َعرردم تعرلررمل  تٟقرؿررمل  تيطررعُ ٓ عوررٖ تيررهفو  لؿرردز َِّررد      

 011ِّٕ   يورردلع. ِّرري   إقررستز أضررعملز زضررُم تيرأغرررلٔ تيطررّمل 

زِمليٸرمل يرؿرع تيقّلرٕ ت٥ مليّرٕ      031زِملر، َزضُم تيرأميف تيرُطو  

زِمليٸررمل ِررد عًمل  ررع ضررملٙو،  مل٥قررمل ٕ إىل زضررُم تيقّلررٕ      331إىل 

مرو   م٪رمل ُِ 061تضكمل ٕ َتضعملموٕ. َمدٔ ؾ٠ِّٕ تيرأغرلٔ ضركُى 

ُِم٪رمل يكرع شِرملزٔ،     21تملزِال تيؿدَز، َمردٔ ت٥قملمرٕ ت تضلوكرٕ    

ُِم٪ررمل لرر٠ر تيطررهٕ تيُتِرردٔ. َمررو تضلكررو أى  021َٟ تصِررد عوررٖ 

ِقُم زٌع ت١علملر تيقمل م  رأغرلٔ شِملزٔ  رأضّظ أعلملر جتملزِرٕ يرٌ   

ّٱررسلٯمررو لرر٠ر تُ ّررع أَ تعررّيف غررخـ م٨رر   مل يّلىوررٌ أَ ـ يررٌ حمو
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ًٯ      ِكُى َ ٠ّٸ ع عهٌ ت إ تزٔ أعلمليٌ، َيرُ  رريك ِكرُى قرد ضر

  أى جتعرع  رُقٽر لّصته ٨ِيٕ ته ّ  علوٌ. َمىع يرٍ تضأعوٖ نفطٌ مط

ٕٸ عوٖ ممل متهّرٌ تيكرىرل مرو  َر تيعرململ      تيطّملِٕ يوللوكٕ مرفُق

 رر ى  ،يرّقّررق مفًررُم تيرهمل طررّٕ تيطررّملِّٕ. َعوررٖ ٌَررٌ تيرّدِررد    

ت٣وررملز ت٥زممل ّررٕ يرأغرررلته تيطررّملِٕ تجلدِرردٔ ضررركُى عدِرردٔ،      

 أيلًمل:  

ّٱرر  -0    أى ِطررً  ترُقٽررمل َيررُ مررمل ٨ِشِررمل ٔ تيٴوررت عوررٖ تيسِررملر عملض

َ مليررمليْ قردزٔ تضلوكرٕ ت ت ؿرُر عورٖ       ؛شِمل ٔ تيقُٔ تيػستّٕٙ يٌ

هًرمل مرو تّطرررل ِس رٕ تيرٍرملزٔ تخلملزٌّرٕ مرر       علر٠ه ؾرعرٕ متك   

َتصِرد  مليررمليْ مرو ِس رٕ تيرررمل ر تيرٍرملزٓ مر          ،تيعململ تخلملزٌْ

 ررررىرل مررررو  َر تيعررررململ َ مليرررررته تيرررردَر تيرررر  ِ ّرررر   ًرررررٍ       

ْ ت ىّري ت شِرمل ٔ عرد     تيرأغرلته، َيُ ممل ِرٴوت قرسَزٔ تيطرع  

ق تضلوكرررٕ أعورررٖ تيررردَر تيررر  ش رررٖ  ًررررٍ تيرأغررررلٔ ِررررٖ شق ررر

 ٧ٌ ع تيطرررّملِٕ ع٩ررر زٌررمله تيرهمل طرررّٕ مررر   قّرررٕ تيررردَر إذت مرررمل أزت ه 

 مل ي٠قرؿمل .ت  تعل٪مؿدز٪

ٍٳ -9   تيؿررهملعمله ت وّررٕ شِررمل ٔ أعرردت  تيطررّملل ضررُ  ِعررصش َِػرر

٘٪ ،َ ريك تيرٍملزٔ ت وّٕ شلدتِمل َتض٠ رظ  ت مو جتملزٔ تيرّف َت د

َت١طعلررٕ َتضررأ ُٟه تيطررعُ ِٕ ذته تيؿررر ٕ تيذلتوّررٕ َتيىقمل ّررٕ     

تيعسِقرررٕ.. َ رررريك تهلّرررٕ َتػرررٍّ  تٟضررررىلملزته ت١ٌهرّرررٕ تيررر    

ٟٸ ور  تهٴورق ت تيرّري عرو تيفرسف، َيرُ مرمل         ،يوطّملِٕ ضرأتْ أَ

ِرٴوت قسَزٔ أى تعلع تي س  تيرٍملزِرٕ مرو لر٠ر يورظ تي رس       

ٍٳتيطعُ ِٕ يٴسل مر   تيرٍملز مل زته جتملزِٕ َلؿُممله مُزلّٕ تػ

َتهػررس مفًررُم تضهرررَ تيررُطو عرردل معررملزه   ،عوررٖ ٌررر  تيطررّملِٕ
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ٍٳ َمًسٌملنمله جتملزِرٕ م٨  َنملقورٕ ضفًرُم قردزٔ تضرُتطو      ،عٕ يوطرّملل ػر

تيطعُ ٓ  رملٌس أَ مطرىلس عوٖ تيرعملِؼ م  ت٣لرسِو مرو لر٠ر    

 َتيقدزٔ عوٖ ت١ ت٘ َتجلُ ٔ. ،تيرطملطٕ

تيرأغرلته تيطّملِّٕ مو أعدت  تيصتٙسِو يوطّملِٕ  ضُ  تصِد -0

 ،َيرت  دَزٍ ضّصِد مو تيٴوت عوٖ تيطرو  َتخلردممله   ، ملضلوكٕ

شِررمل ٔ معرردر ت٥نفررملل عوررٖ تٟضررر٠ً  تيرررٓ يررُ ٌررص٘ مررو   مررو و٧رر ٯَ

مرررمل ِعررررو شِرررمل ٔ تيرررررأورل ت تيٴورررت عوررررٖ    َيررررُ معمل يرررٕ تيررردلع؛   

ّض معررردٟه تٟضررررىلملز، َ مليررررمليْ تيقررردزٔ عورررٖ تيرُلّرررف َختفررر 

 تيرٴمليٕ.

ضُ  ش ٖ ت١ضُتل تيػعرّٕ َت١ضس تضهرٍٕ  أ َت رس مرو    -3

 ،يرٍ تيطّملِٕ إذت ممل   تُلّفًمل َته ّلًمل  ػركع ٌّرد مردزَع   

و ِّرررملٔ ت١ضرررس  َضرررّكُى يرررريك تنعكرررملع إزمرررمل ْ عورررٖ شٰطررر   

َِطررً  ت ٌعوررًمل مهرٍررٕ َذته مررس َ  تقرؿررمل ٓ نررمل        ،تضعّػررّٕ

 قرؿمل .َمطملي  ت علوّٕ تيرهمل٘ َتٟ

ضررُ  تس رر  تيرأغرررلته تيطررّملِّٕ ت٥يكذلَنّررٕ مررو معرردٟه   -0

غرر ملر يوفهررمل ل َت١ٌهّررٕ تيفهدقّررٕ َتضهرٍعررمله َتيهررصر تيسِفّررٕ؛   ت٥

َيرت ِطردعْ قسَزٔ تقدِ  تيدع  َتيرط٠ًّه مو تيدَيٕ يصِرمل ٔ  

ٌَر  تضطررىلسِو   ،عد  تيُِدته تيفهدقّٕ عوٖ مطرُٗ تضلوكٕ

 ٖ  ،َتّطرررل إٌررست٘ته علوررًمل ،تيرردَر ت تيقٴررملع تيطررّملِْ مررو غررر

َيرررُ  َز  ،َتػرررٍّ  تأضرررّظ تيرّمليفرررمله مررر  تيػرررس مله ت وّرررٕ

َمطَٞيّٕ يّٕٚ تيطّملِّٕ، إىل ٌملنت ؾهدَل تٟضررىلملزته تيعملمرٕ   

يعلع ؾهدَل قسه ضّملِْ قخ  يرلُِع تضػملزِ  تيطّملِّٕ تير   

ضّهًض  ًرمل تيقٴرملع تخلرملف؛ َإذت مل ِرّقرق غرْ٘ مرو ذيرك   نرٌ         
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ترمفرمله ٌرُ ٔ    َزيرمل  ،مل ت شِرمل ٔ ت١ضرعملز  أى ِهعكظ ضرور٪   رُقٽ٨ِ

تخلرردممله  طرررت عرردم تيقرردزٔ عوررٖ تضُت٘مررٕ مرر  ضررسعٕ تٟنفرررملل        

 تيطّملِْ.

مل ت شفّررص تيهلررُ تٟقرؿررمل ٓ مررو   توعررت تيطررّملِٕ  َز٪ت مًلٱرر   -6

لررر٠ر لورررق  رررسف تيعلرررع، َترررُ رل تيعلررر٠ه ت١ٌهرّرررٕ، َتعصِرررص   

َشطرريف مطرررُِمله    ،ٕتيركهُيٌُّررمل، َتُيّررد عملٙرردته تضرررىلملزِ   

 تضعّػٕ ي٢ ست . 

 لررمل تطررً  تيطررّملِٕ  ؿررهملعٕ ت تُضررّ  ت١علررملر َشِررمل ٔ    -2

تيدلع مقملزنٕ  أٓ قٴملعمله ألسٗ، َتعلع  ُضرّو تؿردِس نيررل    

طرررخدم ت تجتررملٍ تضطررمليلٕ ت شطرريف  مسٙررْ زموررت تيىررسَٔ تيرر  ت٨ 

 تضُتشنٕ  يف تيد   َت٥نرملُ َعٍص تضُتشنٕ َتيعلمليٕ.

 . ضرررعُ   ملترررت عرررد  تيطرررّملل ت تيعرررململ     تكرررلو تعقّرررت   -2

 يكرع  تضرُضرو  ت زِملر 8944َتيرٓ  ملى عهد معدر  ،َإنفملقً 

ت ١يلّٕ تقدِ  تخلردممله تيطرّملِّٕ ذته   َيُ ممل ِعٴْ مٞغس٪  س ؛

ش مررو تررس  ي  عررصٳَت٨ ،تجلررُ ٔ َت١ضررعملز ت١قررع ِرررٖ جتررر  تيطررّملل 

تيًٌُرٕ   مل ت شدِرد ت مًلٱت١ضعملز متىع عهؿس٪ لمل أى  .َتُتٌدي 

َيررُ مررمل زمررت مستعملتًررمل  ،مل يرردٗ  ررىرل مررو تيهررملعتيطررّملِّٕ نيملير٪رر

مل يذلضّال مفًُم تيطّملِٕ تيطعُ ِٕ  ردِع ٌّد عهد مقملزنررٌ   تٙل٪

  دَر تيعململ.

  أى تعلرررع تيطرررّملِٕ تجلدِرررردٔ عورررٖ شطررريف تضّررررصتى     رُقٽررر ٨ِ -2

تيطرررّملِْ ت مّرررصتى تضرررد ُعمله يوللوكرررٕ، ِّررري ترررر  علوّرررٕ       

٧ٌ  تضقملؾررٕ مررمل  رريف إنفررملل  ت وٷررتضررُتطهيف عوررٖ تيطررّملِٕ تخلملزٌّررٕ َ
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 تلرع ِردَ     تمقرهّمله مو تخلملزُ م  ممل ِهفقرٌ تيطرّملل ت١ٌملنرت    

   ٕ َيررُ مررمل   ،أزتقررْ تضلوكررٕ َتقرهررملًٙ  يوطررو  َتخلرردممله تيُطهّرر

ِطرٌُت تطًّع أن لٕ َإٌست٘ته تيطّملِٕ تيدتلوّٕ َتُ رل  مل رٕ  

ملع يولرُتطهيف  تخلدممله شلمل،  مل٥قمل ٕ إىل تيعلع عوٖ شقّق ت٥غرر 

ّٱرر ٟٸ تلو مررو لررسًٌَ  لررملزُ ِرردَ  تيررُطو إٟ ٟمررمل و نررمل زٔ   مل  ررد

ِؿعت تُ سيمل  تلع تضلوكٕ؛ َذيك  ًد  تػٍّ  تضُتطهيف عورٖ  

َتيرٓ ميرورك   ،قكمل٘ إٌملشتتً  َتضرلرملعً   أَقملتً   تلع تيُطو

 مقُممله عدِدٔ يوطّملِٕ ِملى تيُق  يرهلّرًمل َتضرىلملزيمل.

تيطرّملِٕ تجلدِردٔ عورٖ تهلّرٕ تضهرملطق      ضُ  تعلرع   ،ملتهلُِٱ -01

تضطررررًد ٕ َةملؾرررٕ تضررردى تيررر  تفرقرررس يررررعض لررردممله تيرهّرررٕ       

تيرّرّررٕ، َيررُ مررمل ِطررملعد ت شقّررق أيرردت  تضلوكررٕ ت شقّررق   

  َز   مطرُٗ تضعّػٕ َتخلدممله  ًّمل. ،تيرهلّٕ تضرُتشنٕ يولهملطق

00-   ٓ  رر ى تيطررّملِٕ يررْ ِس ررٕ    ،مررو مه ررُز وقررملت َِكررملز

يعهرٖ   ؛سترو  ملجلُتنت تيىقمل ّٕ َت كملزِٕ ي٦نطرملى  ِهملمّكّٕ ت

أنًمل زضمليٕ ِكملزِٕ ٌَطس يورُتؾع تيرػسٓ ت تيىقمل مله َتضعملز  

َيرْ حمؿروٕ طرّعّرٕ يرٴرُز تجملرلرر       ،ت٥نطرملنّٕ ي٢مر  َتيػرعُ    

مٌ. َيُٟ تٟضرقستز َت١مو َت١ن لٕ َتيرػرسِعمله تير  ترلّرص    َتقٰد

مل ت زِٝرٕ  ت مًلٱر أى تكرُى عهؿرس٪  تضلوكٕ ضمل أمكرو يوطرّملِٕ   ًمل  

 َِررملشه تيدِهّررٕ تيطررّملِٕ مفًررُم تضلوكررٕ مملزضرر  َيقررد. م6474

ق مسِوررٕ ٌدِرردٔ مرر  ٴو٭ررت٨ ت٣ى َيررْ ذيررك؛ ت تيعملضّررٕ تيسِررمل ٔ عوررٖ

َيرُ مٴورت أضملضرْ ٟنرقملشلرمل إىل      ،ملتيطّملِٕ تيعملضّٕ ت١َض  نٴملقٸر 

كرملع  مسِوٕ مرقدمٕ مو تيرٴُز ت كملزٓ َتيىقرملت تيررٓ يرُ تنع   
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يرٴررُز تجملرلرر  تيطررعُ ٓ َتضرررعدت ٍ يكررّمل ٕ ٌهطررّمله َوقمل ررمله     

 َي مله خمروفٕ َمرهُعٕ.

ʘ     تيرّرردِمله َت٣وررملز تيطررورّٕ تيرر  تُتٌررٌ قٴررملع تيطررّملِٕ ت

 :تضلوكٕ

تيرّدِمله تي  تُتٌٌ قٴرملع تيطرّملِٕ    أي ٯ أ.  ًد تيقملض   ِدٯ

 :ِوْ لملت تضلوكٕ  ّ

رعملمرررع مررر  تيطرررّملل  ت رررّرل وقمل رررٕ تجملرلررر  ذمرررُ تيطرررّملِٕ َتي   -1

 َتضهملطق َتضػملزِ  تيطّملِّٕ   زممل ّٕ.

آيّرررمله متُِرررع تضػرررملزِ  تيعل٠قرررٕ تيررر  تٴسقررر  شلرررمل تيُزقرررٕ   -2

 َمسِوّٕ تيرهفّر.  ،تيسّٙطٕ، َتجلدَٗ تٟقرؿمل ِٕ مهًمل

تس   تيقٴملع تخلرملف ت لرُه تضػرملزِ  تيطرّملِّٕ تيكردلٗ       -3

 يٴُر مدٔ تضذل ت  زَٝع ت١مُتر.  

 ُٰ  ر ى تيطرّملِٕ ت١ٌهرّرٕ ٟ تس رص      ،لد تضوّر   . حمز َت تؿر

عوٖ تيػُتطٛ َتضهرصيمله ت تضلوكٕ  قدز ممل تس رص عورٖ  ّٚرمله    

 ٗ مىررع تيؿررّملزٓ َتكُِهررمله تجلرررملر تضرلّررصٔ  ًررمل     ،طرّعّررٕ ألررس

تجلصِسٔ ضُت٘ تي  ت تجلهُ  أَ تيػلملر تي س ْ، َ رريك  عرض   

 َ تيركُِهرمله  تض مليس تيٴرّعّٕ تضرفس ٔ ت تضلوكٕ مىع تيكًرُ  

 تجلرلِٕ،  لمل أى شِملزٔ تضُتق  ت١وسِٕ ذته تيرعرد تيررملزشمْ يرد ٫   

يكىرل مو تيطّملل، هلملنت تيرفملعع م  تجملرل  تيطعُ ٓ تيرقوّدٓ 

 ،تيرٓ زمدَنٌ ت تيقسِٕ َتجلرع َتشلٍس تيردَِٕ. َمو يرت تضهٴوق

س تضهرٍعرمله أَ تيفهرمل ل أَ مرمل غرمل ٌ ذيرك مرو تضقُمرمله يرو           ى تُ پ
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كُى قّلٕ ِملزلرٕ ٟش يرملز مىرع يررٍ تيطرّملِٕ )عورٖ تيرسني  مرو         ت

 َترقٖ يهمل  ِملٌٕ إىل: ،أيلّرًمل(

تيقُتنيف تيُتقّٕ َطسِقٕ تٴرّقًمل يمل ِكفع ض٠مٕ َزتِرٕ   -1

 تيطملٙو. 

تررُت س تضعوُمررمله تيكمل ّررٕ عررو  ّرر  مهررملطق تجلررر   كررع    -2

 م  تُ رل ت١ ٟ٘ تيطّملِّيف َتطًّع مًلملتً . ،مػملز ًمل

مرر  مررمل ذيررت إيّررٌ  . مػررملزٓ تيهعررّ  ت    لررد تيدنرردنْأ. حمَتتفررق 

 تعقّررررٌ مرررو أى تيرهرررٖ تيرّرّرررٕ ت مُتقعهرررمل ت١وسِرررٕ يّطررر  ٌرررمليصٔٸ

ٕ  ٨َِ ،ٟضرررقرملر تيطررّملل    ،كرررمل  إىل ذيررك  عرررض تيرطررملٟٝه تضًلررر

 َمهًمل:

 يع يدِهمل  ػعت يٴمل ٕ تيرعملمع م  تيطملٙو؟  -1

يررع منروررك تيررسَل تخلدمّررٕ، َتيطررعْ يرقرردِ  أ كررع لدمررٕ     -2

  س َطورمله تيطملٙو تضعسَ ٕ؟ع تيررٰمٰرَتق

 >8مملذت عو ضّملِٕ تيذلتنصِ  ت مٴملزتتهمل َإعٴمل٘  ّصٔ ضردٔ   -3

مل أى تكرررُى مٴملزتتهرررمل يمل ٙرررٕ معّر٪ررر أيرررّظ يورطرررُل؟ ضرررملعٕ 6; أَ

  َٰ مل تفعّررع نػرملش تخلٴررُش   ملضطرمل سِو؟ أيررّظ مًلٱر   َمٴرملز   رْ ِعرر

يررْ َيرع   ؟يرردِهمل تألرسٗ؟  رر  مٴرملز٪   ٕتيطرعُ ِٕ َغرس مله َطهّرر  

 مطر وٕ تٟضر ٠ر ت١مىع؟

 عوٖ تيهقملش تيرمليّٕ:   . مطملعد ت ّملص َمو ًٌرٌ ز ٽ

ʘ   أم أى  ْ تيرردلع  عرر٠ٸيررع تيرررٓ زمررسٓ يرردِهمل ميكررو أى ِهلٳرر

؟ تيؿرُزٔ تيعملمرٕ   فملٸكو ت٥نفملل عوٖ ت١ممل و تيطّملِّٕ ضّكُى م٨

يرهلّرررٕ أَ إنػرررمل٘ أَ تأيّرررع مُتقررر      مل يرررمل٠ٙٸت٣ى أى يهرررمل  إنفملقٸررر 
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ت. َيرررررٍ ٴمل  يعهملؾررررس مػررررملز ٕ يرررررملي   ررررررلٔ ٌرررردٱ    َتضرررررق

ٓٯ    يررُتمؼ ز ّررٕ مقملزنررٕ    تيركررمليّف تيرملي ررٕ ميكررو أٟ ترررّو أ

  مليركوفٕ.

ʘ   ٪ت  رأى ِرأتْ إيّهرمل تض٠ِريف، َتي رو أى يررت       ذمو نرفرمل٘ر  رىرل

تيرعرررل؛   ؾروٯ  تيرفملٝر نيرل َتقعْ؛ إٟ مو ِّي تيطّملِٕ تيدِهّرٕ إى٩ 

  ضّملل زيمل ِكرُى يرد ً  مكرٕ    ١ى  عض ت١زقملم تػرل إىل ٌَُ

ررع  عُى مو ق٭له٧َتضدِهٕ، َ لىملر   ى تضطوليف ت تيؿيف  ملنُت ٨ِ

 ؿررُر عوررٖ تأغرررلته ت ررَ َتيعلررسٔ، َتيرأغرررلته  مررو ت ٠ يرر  

مل  رررل٪ت َأشتِر  عرهً  مُتنر      تيطّملِّٕ زيمل تكُى  رّ  شل   مل ٪

ر ٞل٧ر عدِدٔ، َزيمل ذيك شمسًٌ  مرو تكرمليّف إقرمل ّٕ  ملنر  ت٨    

 َيكرت  مليهطرٕ يرودتى ألسٗ. ،هً م

ʘ   إذت  ملى تضُتطهُى ِرّىُى عو  ع  سؾٕ يّطمل سَت يوعدِرد

و ِعرقرررد  كفرررمل٘ٔ تضست رررق َ مليررررمليْ تيقوّرررع مرررهً  م٧ررر ،مرررو تيررردَر

ّٱ قه  تيطملٙو ت١ٌه   أى يدِهمل أممل و  كّف ن٨ ،ملتيطّملِّٕ  تلو

 تطرّق تيصِملزٔ َتضػمليدٔ؟

ʘ    ّٙيف ترطررق َتيرلملمررملتً  ِهقؿررهمل إعرردت   ررستمَ نُعّررٕ يوطررمل، 

    ٕ لرملزع علورًمل يطرَٞيّٕ    َت٨ ، ّي تقرُم  ًرمل غرس مله مرخؿؿر

 َطهّٕ.

ʘ     ْإى أيرر  مكررملى ضررّملِْ ميكررو أى ِطرررقٴت تيكررىرلِو يرر

تجلررررملر ت مدِهرررٕ تيعررر٠ َمررردتٙو ؾرررملحل، َيررررٍ تضهرررملطق  ملٌرررٕ 

ت يرأيّع ضّملِْ  رررل، َيعرع تجلًرُ  ت١لررلٔ أقرمل   شلرمل  رىرل٪       

 عهملِٕ لملؾٕ. إىل ي٢ضف سمرملُمو تيولطمله يكو  عكًمل 



65 

–1029  1026  
37 

: يع ت ملر ت تضلوكٕ تضرُ ٖ  . عوْ ت ملزوْتطمل٘ر َمو ٌملنرٌ 

يههفررو عورٖ تيعرململ     ، ع يرٍ تيعهملؾس أَ ِرٖ ت د ت١ نٖ مهًرمل 

 ضررّملِّٕ لرردممله تهػررد مرّكررسٔ  َيررٕ( =8) ريرر نطررلومل َضررّملِّٱ

؟ تٟعرقمل  أنهمل مل نؿع ِرٖ إىل أقرع مرو   يدًِمل يُ  لمل مركملموٕ

ممل قد ِهعكظ ضرور٪مل َ ػردٔ   َيُ ت د ت١ نٖ ضرٴورمله تيطّملِٕ، 

 عوّهمل.

:  ّررف نُتٌررٌ تيرّرردِمله َنقوررع  . عرررد تهلل تضٴرررلَٓتطررمل٘ر 

مو ت٣وملز تجملرلعّٕ تيطورّٕ تضذلترٕ عوٖ مهو تيرأغرلته تيطّملِّٕ؟ 

ٟٸ أ. حملررد تيدنرردنْأَقررو  ،َت يرررت تيطررّملل  أى مررو تضهٴقررْ أَ

ّٱرررتيرُعّرررٕ ت ت٥عررر٠ مل عرررو أى مل َلملزٌّٱرررم َتيطُغرررّملر مّررردِمل  تلو

تيطررررعُ ِٕ  وررررد ضررررّملِْ ِرررررُت س  ّررررٌ ت٣وررررملز َتضرررررملِف تيعملمررررٕ     

َتيفُيكورررُز تيػرررع ، َأِك٪رررمل ضرررّملِٕ تٟضررررٍلملم َتيذل ّرررٌ مرررو  

غُتطٛ ٌَصز َممل معًرمل مرو يُتِرمله  رملي ُف ت تيرّرس ت١محرس       

  يرمل  نقٶر  ململ ضٽر شيهر  خل.  َتٟعرقمل  أنهمل مرمل إ ..َنيُف تيوٞيٞ ت تخلوَّ.

ت إقملمٕ تضعرملزه تيدَيّرٕ تضرخؿؿرٕ، َ عرُٔ تضه لرمله       ِوصم  عد٨

َتيػررررس مله تيطررررّملِّٕ تيكرررردلٗ يرقرررردِ  تيطررررُل تيطررررّملِْ ت 

و ِسنيرت تيعلرع ت يررت تجملرملر،     تضلوكٕ، َعلع  َزته تدزِرّٕ ضٵر 

َتضرقٴمل  طورٕ ت٣وملز َتيرملزِال يّقُمُت  علرع  يّرع ضرّملِْ قرلو     

ٕ   غس مله ضّملِّٕ.  ر ى ت٣ورملز تيطرورّٕ ِرقرٖ      ،َمو نملِّرٕ مكلور

نًمل مؿردز  إٌده  ًْ أقع مو تضهمل   مو ِّي ٨َ َإى٩ ، ًّمل ملمرملي ٪

َنقع تجملرل  ي٠نفررملل َتيرُتؾرع مر  تيػرعُ .      ، لع َ سف علع

 ع وقمل ٕ تيرُتق  َتٟنكلملم يوهمل ٓ تيرػسٓ. تيطّملِٕ أِك٪مل ضرفعٳ
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د ت١قؿررٖ ي٦قملمررٕ ت  رطررمل٘ر: إذت  ررملى ت رر . زِررمله دمرر  أمررمل 

ع طرُر  مل،  ًرع ِػرك   ُِم٪ر  4>5تضلوكٕ يٌُت يرٍ تيرأغرلٔ يُ 

مل عوررٖ تيرهررٖ تيرّرّررٕ ت تضلوكررٕ إذت شت  عررد  تيطررّملل  تضرردٔ قرر ٴٸ

 . ضرروّلملى د  طُِوررٕ؟ َمررو ًٌَررٕ ن ررس   ػرركع  ررررل َأقررملمُت ضٶرر 

  ٠ غك مهمل   َتكمليّف يفرو تيصِملزٔ؛ يكروٯ    ى يهمل  ،تيٴفّع

و تضر ٠شلمل ِط٭ ؿفٕ عملمٕ تٴ ٖ عوٖ تيركمليّف مرٖ ممل أٶتضهمل   

َتع ررّ   ُتٙررديمل ٌَررو مكملضرررًمل. أمررمل  مليهطرررٕ يٴررُر تضرردٔ  رر٠   

ِعو طُر  قرمل٘  ّر  تيطرّملل  رع يرْ  طرّٕ شلر ، يكرو ت١نيورت          

َت١ع   لمل يُ معلُر  ٌ ت مع   تيدَر يُ تيصِملزته تيقؿرلٔ، 

١قع ضٍّدَى توك تضقُممله َتٟعرقمل  أى تيطّملل  مليهطرٕ يهمل عوٖ ت

تيرر  ترردعُي  يورقررمل٘ مرردٔ أطررُر يقؿررس لرردلٔ تضلوكررٕ ت تًّٚررٕ       

س تيرهّررٕ تيرّرّررٕ تيكمل ّررٕ َعرردم تررُ پ ،تي ررسَ  تضهملضرررٕ يوطررّملِٕ

ت مل  رٕ   مممل ِطروصم  عر٠ٸ  ؛طهُته تيعػس تيقمل مٕتيعوٖ ت١قع ت 

ُ ت  هرررمل٘ َتيرررردٰز ،عورررٖ مطررررُٗ معررريف مرررو تخلررردممله تيطرررّملِّٕ 

ًرر   و شلرررت تيقٴررملع تض لك ررمه ُمررٕ تيعلررع تيطررّملِْ تجلررملذ  َتضٶ   

  لؿدز إقملت يودلع إىل ٌملنت تيطّملِٕ تيدِهّٕ.

ʘ      تيرؿررُزته تضقذلِررٕ يرع ررّ  إ ررمل ٔ تضلوكررٕ مررو تيرأغرررلته

 :تيطّملِّٕ

رع تعصِرص تٟجتمليرمله ت٥زممل ّرٕ    عوٖ ض٨ر   . لمليد تيس ِعملىز ص 

قٸرمل مرو أيلّرٕ تيطرّملِٕ     عهد تجللًُز ذمُ تيطرّملِٕ َتيطرّملل تنٴ٠  

 لرُز  تقرؿررمل ٓ نيررل قمل ررع يوهكررُ .  رمليُتق  أى تضلوكررٕ ترٍررٌ    

تضؿرمل ز تضًلرٕ ت يررت     أِرد ذمُ تهُِ  مؿرمل ز  لورًمل، َتيطرّملِٕ    

سٍ مو  سف تقرؿمل ِٕ َ سف علع،  لمل أغرملز  تجلملنت؛ ضمل ضرُ  
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ت تيُزقررٕ تيسّٙطررٕ. ِفررذله َت ررملر  ررريك أى     .  ًررد ت ررملزوْ

ز عوٖ مطررُٗ ت ردً؛  ّري ِكرُى تفملعورً  مر        ِكُى تجللًُ

ّٱرر   ص٪ت مل َحمف ررتيقررستزته ت١لرررلٔ ةؿررُف تيرأغرررلٔ تيطررّملِّٕ إزممل 

يوطررملٙو يورقررمل٘ ت تضلوكررٕ ١طررُر  ررذلٔ ممكهررٕ؛ إذ  ولررمل طررملر     

أَ مُتقرف مهملَٙرٕ يوطرّملل     ملٍ شت  إنفملقٌ. ٟ نسِد أى نسٗ أِردتو٪ ٝ قمل

ُته تضملقّٕ  رزِعرٕ أى   لمل ِدً ت  عض تيدَر تيعس ّٕ ت تيطه

تيطرررملٙو ٟ سمرررذلم وقمل رررٕ تيرورررد أَ معرقدتترررٌ. ذمرررو  ورررد إضررر٠مْ    

م مرمل ِرعرملزه مر  تيػرسع تيكرسِ ،      َحممل أ َهلل ت لد، َٟ نقدٳ

يكو تِذلتم لؿُؾّٕ تيطّملل َمطملِرً  تيػخؿرّٕ ِ رع عملموٸرمل    

مل ت زض  ؾُزٔ إزممل ّٕ عو تضلوكٕ، َت   ر  تيطرملٙو يورقرمل٘    مًلٱ

ُٰ ر ت تضلوكٕ، َزيرمل تكرستز شِرملزٔ تضلوكرٕ َإزغرمل  أ هرمل٘       َتيرٍ

ٌودتررٌ يوطررّملِٕ ت تضلوكررٕ.  لررمل أى عوّهررمل تيرررخوـ مررو تيؿررُز 

تيهلٴّٕ عو تيطرّملل َتيو رُ تيررٓ زأِهرملٍ ت  عرض َضرملٙع تيرُتؾرع        

تٌٟرلرملعْ ت ت١ِررملم تيفملٙرررٕ  طرررت ألٴررمل٘ ؾرر رلٔ ِررر  تكررخّلًمل  

َتػررٌُِ مفًررُم تيطررّملِٕ.    ،ملمَتيرهررمل٘ عوًّررمل ت تػررٌُِ تيررسأٓ تيعرر    

هلملنرررت قرررسَزٔ تيعلرررع عورررٖ ت رررّرل ًٌَرررٕ ن سنرررمل ذمرررُ تيُت ررردِو   

يركُى إزممل ّٕ، َأى ٟ نرّطظ مرو ٌَرُ ي ، أَ تيرأيّرت عورًّ      

طملضمل ي  ممرىوُى ١ن لٕ  ودنمل َلملؾٕ مو نيرل تضطوليف. تيطرّملِٕ  

همل يهٍملل تيطرّملِٕ ت  هؿت أعَّيُ ممل زمت أى نكعٌ ن٨ ،مُز  زشل

 لوكٕ.تض

أى تضهررملطق تيؿرر رلٔ َت مل  ررمله     . لمليررد تيس ِعررملى َأقررمل  

يٍرلعملتًمل ت وّٕ قد تكرُى ٌملذ رٕ يوطرّملل؛ َ مليررمليْ  لرو تضًر        

َأى  ،ٌَُ  ًٌملش ي٢مو تيطرّملِْ يررُ رل ت لملِرٕ تي٠شمرٕ يوطرّملل     
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ٍّرردَى عرردٔ ي ررمله تقررُم يّٚررٕ تيطررّملِٕ  رررُ رل مسغرردِو أ فررمل٘ ٨ِ 

تيعلع تيعػُتْٙ َتٌٟرًمل ته تيفس ِرٕ   يوعلع  لسغدِو  عّد٪ت عو

  ه٩رررو تقررردِ  ؾرررُزٔ تضلوكرررٕ. َيعرررع مرررو تضهملضرررت م٧ّطٳرررتيررر  ٟ ت٨

أؾرررّمل  تيطرررّملزته نيررررل تضسلؿرررٕ ي٢ٌرررسٔ مرررو تيعلرررع ت نقرررع      

َتُؾّع تيطّملل،  ً  نيرل مرخؿؿيف َيررٍ يّطر  مًهررً . دمرد     

َقد نرعرملطف معًر  مرو مهٴورق أنًر        ،يٟٞ٘ ت تضٴملزته َ كىسٔ

ى أير  عهؿرس ِرّري عهرٌ     إذمملَر مطرملعدتً .    ٯَمو و٧ ،ِعلوُىٟ 

تيطملٙو قرع م مل زتٌ  وردٍ يرُ أمهرٌ تيػخؿرْ َضر٠مرٌ، َ مليررمليْ       

ملع زمت أى ٟ ِ ّت يرت تيعهؿرس عرو تيقرملٙليف عورٖ تيطرّملِٕ َؾرهٯ      

ه  ريك أى دمرد مكملترت شلّٚرٕ تيطرّملِٕ ت  رع      فذل٧تيقستز. ٨َِ

مهػررُزته َ سَغررُزته  كررٰ  ّرري تمٴررملز مررو مٴررملزته تضلوكررٕ  

مٴرُعررٕ  ٴسِقررٕ أنّقررٕ  ررمليو ريف تيعس ّررٕ َت٥دموّصِررٕ َزيررمل  و ررمله  

ألسٗ.  ريك   ى علع محورٕ إع٠مّرٕ مكىفرٕ يوذلَِرَ يوطرّملِٕ      

َترّملى مهمل عًمل تٟقرؿمل ِٕ قد ِكُى علوٸرمل آلرس تكرٴو   رٌ َشتزٔ     

ت٥عرر٠م  مليرعررملَى مرر  يّٚررٕ تيطررّملِٕ. عوّهررمل  ررريك تيرررخوـ مررو    

ّٕ تضفسطرررٕ جترررملٍ ٌَرررُ  نطرررمل٘ أَزَ ّرررمله أَ نيرليرررو ت     ت طملضررر

ت  عرض   وَٟ  أع مو ختؿّـ غرُتطٛ شلر   ،يلُعمله ضّملِّٕ

تضهررملطق تضٴوررٕ عوررٖ تيرّررس ضلملزضررٕ تيطرررملِٕ َتيسِملقررمله تضملّٙررٕ.     

ه ٌَُ  معوُممله  مل ّٕ عو ت١مرمل و  فذل٧َ ّلمل شمـ تيفهمل ل ٨ِ

قررع تيرردتلوْ َتهطررّق عررمليْ تضطرررُٗ مرر  غررس مله تيره ،تيطررّملِّٕ

َتضُتؾرر٠ه يهقررع تيطررّملل َتررُ رل تيسعملِررٕ تيٴرّررٕ شلرر  طملضررمل أنًرر     

ِرد عُى مقمل ررع تيررأميف تيٴرر  ِطررت غرسَش تيرأغرررلٔ تيطررّملِّٕ.    
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يرررت ِعررو قررسَزٔ تٟيرلررملم  ملخلرردممله تيٴرّررٕ َتيرهطررّق ت يرررت   

 تجلملنت م  تضطرػفّمله تضرخؿؿٕ.  

يطرّملِٕ مطرأيٕ   إى لوق تجتملٍ إزمرمل ْ جترملٍ تيطرّملل ت١ٌملنرت َت    

ت نيملِٕ ت١يلّٕ ِرٖ ٟ نق  ت  عرض ت١لٴرمل٘ تيقملتورٕ تير  َقعر       

ُٳ    ٕ   ًّمل  عض تيدَر تيعس ّٕ ممرمل قرد ِػر َِكرس    ،ٍ زلعرٕ تضلوكر

تيطررّملِٕ ت مقرررع  لررمل ِرردً ت تررُنظ مهررر عرردٔ ضررهُته. ذمررو   

َزمررت تعصِررص يرررٍ تيقّلررٕ  ٍررص٘ مررو       ،مكررّمل  علُم٪ررمل غررعت٫ 

 أع٠ٍ.ت لوٕ ت٥ع٠مّٕ تضقذلِٕ 

عرررملزه  كرررسٔ إنػرررمل٘ ًٌرررملش أمهرررٖ    . حملرررد تضوّررر يكرررو 

ت يوطّملِٕ أ ىس يوطّملِٕ؛  ملعررملز أى مىع يرت ت٥ٌست٘ ميىع تًدِد٪

٨ّ     مل.   ذت ملٌملذ ٪ عملم٠ٸ  ُنٌ مو عملمع  كرع  ِػرعس تيطرملٙو أنرٌ ضر

ِررق مررو ِقُقررٌ  رر ى   يررظٳ َإذت جتررسأ أِررد٫ ،تِررذلتم مررو تجللّرر  

َ رهفظ   ،يْ نفطًمل تي  ضرّلٌّ تجلًٕ تي  شلْ مُتطو تيرود

  نٌ يو ِأمو عوٖ نفطرٌ.   ؛تيقُٔ َ ٴسِقٕ ِكملزِٕ َ دَى تعقّدته

ه أِك٪ررمل ي٠عررردت٘ ت  ورردٍ يكهررٌ عررسٯتيطررملٙو نفطررٌ م٨ ،َ ملضهملضرررٕ

ٚو يهررمل  يىقرررٌ ت ت٥ٌررست٘ ٥َ زت ررٌ أى ذيررك ٟ سمرردً ت   ٴل٭ررم٨

ت َإمنرمل ت ًٌرمله حمرد ٔ يرُ َنيررلٍ ِرٍهرُنًرمل. زمر        ، ع مكملى

أى نؿع شلرٍ تيؿُزٔ عوٖ ت١قع يّػرعس  رع غرخـ أنرٌ ضرّعّؼ      

ت، هلملنرت قرسَزٔ تُعّرٕ أ رست  تجلًرمله ت١مهّرٕ       جتس ٕ مسسمٕ ٌردٱ 

َقرررو ضرروُ ً ، َ ررريك تُعّررٕ أ ررست  تجملرلرر  َضررو قررُتنيف    

أ.  ررملٙصٔ تعرقررمل  تيطرروُ  تيعررملم ََقررعًمل حمررع تيرهفّررر. أِك٪ررمل َت   

سطٕ لملؾررٕ غ٨رر  نررٌ يررّظ مررو تيكررسَزٓ ختؿررّـ      ،تيعٍررسَؽ

 ت تيعلرررع تيطرررسِ  َتضكىرررفدٱيوطرررّملِٕ  قررردز مرررمل يرررُ قرررسَزٓ ٌررر
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يردزِت َتأيّع  ّ  مهطُ ْ تيقٴملع ت١مو يكّفّٕ تيرعملمرع مر    

تيطملٙو  ٴسِقٕ خمروفٕ َضسِعٕ، َتٟضرفمل ٔ مرو جتملز هرمل تيهملٌّرٕ    

ت تيرعملمررع  ملِذلت ّررٕ عمليّررٕ مرر  ت ٍررملُ َتضعرلررسِو مررو خمروررف      

عوررٖ مرردٗ ضررهيف طُِوررٕ ضررُت٘ مررو تيهملِّررٕ    تجلهطررّمله َتيىقمل ررمله 

 ت١مهّٕ أَ تيؿّّٕ.

ْ ت ِررريف ذيرررت   إىل أى تيػرررسطٕ أَ ت١مرررو   أ. حملرررد تيدنررردن

٪٘ مرو تضه ُمرٕ ت١مهّرٕ َيكهرٌ مرخؿرـ ت       تتيطّملِْ ِكُى ٌص

ملل؛ أٓ ٌرررص٘ مرررو تضه ُمرررٕ تيررر  شلرررْ  ّتيرعملمرررع مررر  نُعّرررٕ تيطررر

غررسطٕ أَ ًٌررٕ ٌَررُ    . عررررل  ررسيليفتضررُتطهيف. َ رردَزيمل أِررده 

لملؾررررٕ يوطررررّملِٕ أَ أٓ ته ررررّ  ِطررررملعد عوررررٖ محملِررررٕ ت قررررُل     

َتيُتٌرمله يوطملٙو َؾملِت تضهػأٔ َتضرُتطو.  مليرٍرملَشته ميكرو    

 ٟرررر  َأى شؿررع َمررو تيكررسَزٓ أى ِكررُى يهررمل  ن ررملم معرريف ٨ِ   

ذل  ت١مس ي٠ٌرًمل  تيػخؿْ عوٖ ت١قع ِرٖ ِعرمل  تجللّ  عورٖ  ٨ِ

   يرت تيُق  تجلدِد ت  ودنمل. 

تهلّٕ َتٴرُِس تيرهرٖ تيرّّرٕ     عوٖ أيلّٕ .  ًد ت ملزوْ َأ د 

  ْ َيررررررت  َز تيقٴرررررملع تخلرررررملف    ،ت مهرررررملطق تجلرررررر  تيطرررررّملِ

َتضطرررىلسِو، مرر  ت ملٌررٕ إىل تضررركلملر تيرػررسِعمله َتيقررُتنيف،   

َمرمل ِرسترو  رريك مرو تردزِت       ؛َتسقّٕ تخلدممله تيفهدقّٕ  أنُتعًمل

ُِس تضعرملز  تيطرّملِّٕ.   َتيعلرع عورٖ تٴر    ،تيعملمويف  قٴملع تيطرّملِٕ 

يكذلَنّرٕ    نٌ ِوصم معملجلٕ مُقُع تيرأغرلٔ ت٥ ٌ،َت تيطّملل ذتت

ودَر نيررل تضػرلُيٕ؛  قرد ِرر  تضرر ٠ر يررت تيهقٴرٕ يردٗ         ي مليهطرٕ 

 ٗ   نهررمل زيررمل ذمرررملُ ت  ، عرض تيعررس  َتضطرروليف. َمررو نملِّررٕ ألررس

ٙل٪رمل   دتِٕ تضػُتز م  تيطّملِٕ أى نس   تيػعملز تيرٓ  ملى ِس عٌ  ت
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ٗ    أيع مكٕ: "ت ملُ  تٙل٪  ،مل عوٖ ِرق" ت ضررّع محملِررٌ مرو أٓ أذ

مل عوررٖ ِررقا   ررمليُتق  أى  رررو  ررمل   ١نررٌ  تٙل٪رر  رر٠ ِقررذل  مهررٌ أِررد٫

ٌ٭   ٚ٪رررمل يوٍلّررر  ت  تيرأغررررلته تيطرررّملِّٕ  ًررررٍ تيٴسِقرررٕ  رررملى مفمل

٧ِ ؛تيدتلع َتخلملزُ ٌ َشلرت ِهر ْ أى نًّٛ شلرت ت١مس ممل ِكلو دممل

  كع تضقملِّظ.

عوررٖ قررسَزٔ إنػررمل٘ َشتزٔ تيطررّملِٕ      . ؾرردقٕ  ملقررع  َأ ررد

: يرع   . زِمله دم َت٣وملز ت أقس   سؾٕ ممكهٕ. َ دَزٍ تطمل٘ر 

ٟٸ  مرررررو تشلّٚرررررٕ ت مليّرررررٕ ِصِرررررد مرررررو    إنػرررررمل٘ َشتزٔ يوطرررررّملِٕ  رررررد

مل مرو تضررمل زته أ ىرس ؾرعُ ٕ ت     َزيمل زمعرع  عك٪ر   ،تيررلَقستطّٕ

يرررٍ تيررُشتزٔ أى إنػررمل٘   . ؾرردقٕ  ملقررعتيرهفّررر؟ َمررو ٌملنرررٌ ِررسٗ 

َتهلّررٕ تيطررّملِٕ يرردِهمل   مل، طملضررمل  هررمل  ؿررد   عرر   أؾرررو قررسَزِٱ 

أى -زأه تيهرُز   إى٩- ػكع نيرل مطرُل. َميكرو شلررٍ تيرُشتزٔ    

َتضعسَ رٕ ت٣ى. َميكرو عردل     ،تتألر  ُضرملٙع ت٥ تزٔ ت دِىرٕ ٌردٱ   

يرٍ تيُشتزٔ تُِّد  مل ٕ إٌست٘ته قدَم تيطملّٙيف، َتطسِ  يررٍ  

 و ن ملمّٕ تيقدَم َضًُيرٌ.ت٥ٌست٘ته يمل ِكل

مرر  تيقررُر  ررأى وقمل رهررمل تٌٟرلملعّررٕ   . عرررد تهلل تضٴرررلَٓتتفررق 

 يّطررر   ملضطررررُٗ تيررررٓ ُِت رررت وقمل رررٕ تجملرلعرررمله تيررر  سمرررقٰ       

ضُتطهًّرررمل ت ؿرررُر عورررٖ تيرأغررررلٔ، َت رررع يرررُ نيرررسع مفًرررُم      

ٓ أغرررملز يرررٌ  ملترررت تيُزقرررٕ تيسّٙطرررٕ    رتيررر-تيطرررّملِٕ ت دِىرررٕ  

جلدِررد، ََتِرردٔ مررو تيُضررملٙع ت ن ررسٍ     ت تجلّررع ت- ىملَتضعقررر

ّٳ      و  ّفّرٕ إ رمل تً  مرو    َق  مقرسز تىقّفرْ يوٴر٠  َتيٴمليررمله ِرر

تيطّملِٕ تيدتلوّٕ َتخلملزٌّٕ، هلملنت  ّفّرٕ تيرعملمرع مر  تيطرّملل     



65

 –1029     
44 

ٕٸ  إىل تيرعسِرف  مل١مرمل و تيطرّملِّٕ ت     تيُت دِو يوللوكٕ، إقرمل 

  مل ٕ مهملطق تضلوكٕ َحممل  ملتًمل.

إىل أى لٴٕ تضلوكٕ ت مليّٕ تُتٌٌ  سَؽأ.  ملٙصٔ تيعٍَذير  

َٯ      تز تيردَيّيف   مليرأ ّد شدِمله  رررلٔ؛  ملِركرملى تضصِرد مرو تيرص

 رررررل يوللوكرررٕ تيررر  مل ِرعرررُ   ضررّكُى يىمل رررٕ تلرررررملز َشررردٮ 

غررعرًمل تضرررقرملر ضررّملل يعهررٖ  ولررٕ ضررّملل، مل ِررأتُت يوعلررع أَ        

هطررمل٘ يصِرملزٔ تضقدضررمله تيدِهّررٕ، َ ررريك مل ِرعرُ َت عوررٖ زِٝررٕ تي  

ت١ٌهرّمله  دَى تيعرمل٘ٔ؛ يررت  رملى مرو تضفرذله تيعلرع عورٖ تًّٚرٕ        

ع تيطررّملل  كمل ررٕ  َتُعّررٕ تجملرلرر  تيطررعُ ٓ  مل ررٕ  كررسَزٔ تقٰررر   

 ِملنررملتً  َتِررذلتم لؿُؾررّرً  أوهررمل٘ تُتٌرردي   ّههررمل، َتيررردزِت      

و ِعلورررُى ت يرررملر تيطرررّملِٕ قررررع ؾررردَز  تيػرررملمع َتضكىرررف ضٵررر 

مو تضػمل ع،  كروٸمل   تٍهرهمل  ىرل٪ت٨ت تيقستز؛  ًرٍ لٴُٔ مًلٕ ٌدٱ

مل جتعررع ع مررو تضررُتطهيف ِعٴررْ ؾررُزٔ ضررّٕٚ عهٯرر  عررو أٓ ضررُ٘ تعملم٨رر 

تيطملٙو ٟ ِفكس ت شِرملزٔ تضلوكرٕ مرسٔ ألرسٗ؛ لملؾرٕ َأى أنيورت       

تيدَر تي    تلرّملزيمل يقردَم تيطرّملل مهًرمل، يرْ  َر مرقدمرٕ ت      

زٌررٕ  ّر  تجملررملٟه، َميروررك أ ست يررمل مرُتز   لررع عمليّررٕ َعوررٖ    

عمليّٕ مرو تيرُعْ َتيىقمل رٕ، َيرُ ت١مرس تيررٓ ِفرسه أى نطررقروً          

عوٖ نفظ تضطرُٗ تيرٓ ٨ِفرذله أى ِوقرملٍ تيطرّملل ت ًٌَررً  تير       

مل َ صتٙرررسِو مل َوقمل ّٱرررِٱتلرملزَيرررمل يوطرررّملِٕ؛ يهكطررررً  تقرؿرررمل   

 تٙليف يوللوكٕ، َيُ ممل ضّكُى يٌ أوسٍ تيرملي  ت ت ّرل تيؿُزٔ 

  مهر شمو طُِع عرو تضرُتطو تيعس رْ عملمرٕ     تيهلٴّٕ تيستضخٕ يدًِ

َتيطررعُ ٓ لملؾررٕ، َيرررت  ررد ذتتررٌ أِررد أيرر  تضكملضررت تيرر         

 ضهٍهًّمل  َى غك مو  رو تيرمل  يوطّملِٕ ت  ٠ نمل.
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إمكملنّٕ ترو تضلوكرٕ ضرٞمتسته  َيّرٕ      . محد تيدلِىوَطسل 

َعولّررٕ َطرّرررٕ َإنطرررملنّٕ َنيرليرررمل  مليرهطرررّق مررر  قٴرررملع تيطرررّملِٕ.  

قهررررُته غررررًّٕ  مليرأغرررررلته تيطررررّملِّٕ يوُلررررملٙف  هلملنرررت َقرررر   

 ًرررد  تضررررقٴمل  طررر٠   ؛تضسترٴرررٕ  رررمليرعوّ  َتيرّررري َتيرٴرررُِس 

تيدزتضمله تيعوّمل َتيرملِىيف تضرلّصِو يفذلته قؿرلٔ؛  ّي ِكُى 

عرو طسِرق تيرعرملم٠ه ت٥يكذلَنّرٕ     َ ت ؿُر عوٖ تيرأغرلٔ ضر٠ًٸ 

  .  ًدَأَقرو   وق.  ديٸمل مو تيٴسِق تضعًُ  ذٓ ت١مد تيٴُِع أَ تض

  نررٌ ِررر    ،ةؿررُف تضقررذلل ت١َر أنررٌ  لررمل   ت٥عرر٠ى    ت ّررمل

ّٱ ْ    تيرهطّق ِملي  فرْ   ،مل م  يّٕٚ تضٞمتسته. أمرمل  ػرأى تضقرذلل تيىرملن

ُٰ أنٌ ميكو تضرقٴمل  تيٴ٠  َتيرملِىيف  أ. . عىلملى تيعىلملىز تؿ

ٓ  تضرلّصِو ت ِدَ  مدٔ تيرأغررلٔ. َذيرت     إىل أى م. أضرملمٕ  رس 

يهررمل  تيعدِررد مررو تضعُقررمله تيرر  تعررذله قٴررملع تيطررّملِٕ َترقررٖ      

 ملٌرررٕ مملضرررٕ إىل ِورررًمل، َقرررد ِكرررُى مرررو تضفّرررد تقرررذلتل إقرررستز  

تيرأغرلته ت٥يكذلَنّٕ يصِملزٔ تضعملزه َِكرُز تضرٞمتسته  ّري    

 ٟ ِرٴوت ت١مس تضسَز عوٖ تيطفملزٔ.

ْ َتقذلِ   ترُ رل مُتؾر٠ه نقرع عرملم يولُتقر         .  ملِصٔ ت س ر

طّملِّٕ، َ ريك إعردت  لٴرو ضرّملِّٕ مرهُعرٕ  مليؿرُز ١ير        تي

 (Packagesتضعململ تيطّملِّٕ َتضٴملع  تضسنيُ ٕ ت يلُعمله )
ع ت ؾرملٟه تضٴرملز تيدَيّرٕ    ُشٯِطًع تلرّملز تيطّملل مهًمل،  ّي ت٨ر 

َتيفهررمل ل، هلملنررت تضرررقرملر  عرر  مررمليْ َعررّو مررو  ّرر  تجلًررمله  

ِررٕ شلرررٍ تجلًررمله. َأقررمل     تضطرررفّدٔ ت تيطررّملِٕ ت وّررٕ  دعمل 

إىل تًّٚررٕ تضٴررملزته تيدَيّررٕ ت تضلوكررٕ     ت ملٌررٕ .مًررمل تيعّرردتى  
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يكملتت ضّملِّٕ يرأٌرل تيطّملزته َتيفهمل ل م  ختؿّـ مُتقرف  

 حمد ٔ َمسلؿٕ يولُتؾ٠ه.

ُٯ  . مطررملعد ت ّررملَتيررر   زٔ  كررع   عرردت  مررُت  ؾررُتّٕ َمؿرر

ررع تيطرّملل   مرو ق٭ تيو مله ترعوق  كرع ت١مرمل و تير  ضررر  شِملزتًرمل      

 ّي ميكو تٟضررلملع إيًّرمل عردل  رُ  معريف  ملضررخدتم تجلرُتر        

ٟٸ  مو تٟ رفمل٘  ملضُت  تضكرُ ٕ أَ تضٴرُعٕ.  د

عوٖ قسَزٔ تٟيرلرملم  ملضطرأيٕ تيؿرّّٕ      . َ مل٘ طّرَٕأ ده 

مررو نملِّررٕ تيعلررع عوررٖ أى ِكررُى تيطررملٙو ت مررأمو ت مُتًٌررٕ أٓ  

ه ١ٓ طُتزٜ ت يرّٕٚ يعدم تيرعٰسأ تًّٯمل ت٨طملزٜ ؾّْ،  ّي أَيٸ

مل زمد تيطملٙو )تضُتطو أَ تضقّ ( تيعهملِرٕ  تيس٠ِه تيطّملِّٕ، َوملنّ٪

 تيؿّّٕ تيطسِعٕ ت ِملر ِدًَ أٓ طملزٜ.

ع ت٣لرس،  َق  قُت و حمد ٔ يرقٰرر   . عررل  سيليفَتقذلِ  

َٟ ِرٍررملَش تيكررُت و تيػررسعّٕ.   ،يررمل ِرفررق َقُتعررد تيرررَل تيعررملم  

ٍرٕ يورعملمرع مر  تيطرّملل َتٴرّرق      ضً  تًّٕٚ ت١ضس تضهر٭ لمل أى مو ت

تغررذلتطمله تيطرر٠مٕ تي رتّٙررٕ لملؾررٕ عهررد إعرردت  َؾررفمله تيٴعررملم  

 تيػعرّٕ.  

أى قرررملنُى تيررررَل تيعرررملم    . عملٙػرررٕ ت١محررردٓ ت ِررريف تعرقرررد

تكررُى  إذ ملنرر   طررّٴٕ،  ، َٟ ذمرررملُ َقرر  قرُت و َتى٩  رمل ٮ 

ٟ  تٸسهف ررم٨ عررملم٠ٸ شيهررمل ت جتس رهررمل   أنهررمل مررمل  ضررّلمل يوطررّملِٕ يرردِهمل، 

تيطررّملِٕ ت مسِوررٕ تضًررد، َيررُ مررمل ِفررسه عوّهررمل ت رررز، َتيرعررد   

 ت عو تيؿوف ت قُت و تيطلملل. ىرل٪
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إىل أى يهمل  ٌُتنت مًلرٕ ترعورق هلرر       . ضوّلملى تيٴفّعَأغملز 

َيرْ تطرروصم مػرملز ٕ تيقٴرملع      ، رد مرو تٟيرفرمله إيًّرمل     تيطّملل ٟ

 أيلًمل:َ ،تخلملف

َلملؾرررٕ  ،ملدممله ت قٴرررملع تيكرررّمل ٕ علُم٪رررز ررر  مطررررُٗ تخلررر -

 تضٴملع  َتضقمليْ.

َ رمل١لـ   ،تُ رل تخلدممله تيٴرّٕ َتيع٠ٌّرٕ َتيررأميف تيٴر     -

 مست ص تيع٠ُ تضرخؿؿٕ.

يولملز رمله تيعملضّرٕ ت    out let ،تأضّظ مست رص تيرطرُِق تر   -

 أطست  تضدى تيكررلٔ.

ٖ    تُ رل عرد   رررل مرو تضسغ٭ر     -  دِو تيطرّملِّيف ِررٖ يرُ تضرردع

 ؛ت١مس تضرقدتم لدلته مو  َر يملَزٔ يهقع لردلتتً   ريف تيػررمل    

 يوقّملم  ًرت تيدَز  ػكع تِذلتت.

 تٴُِس تضدى تيطّملِّٕ َتيدلتمَ تيذل ًّّٕ تضهملضرٕ. -

تيذل ّرص عوررٖ تيردلتمَ تيطررّملِّٕ تيرر  تعكرظ أؾررمليٕ َوقمل ررٕ     -

تضرىقفيف مرهً  ِرٴوعرُى     َٟ ضرّلمل ملل ّى تيطر إتجملرل  تيطرعُ ٓ؛ إذ  

  عوررٖ تيهررملع ت مررُتطهً  َيرر   ٴرّعرررً  َطسِقررٕ   ػررُل يورعررٰسَ

َقرررد تكرررُى يهرررمل  ِطملضرررّمله يررردٗ عرررد   رررررل ت     ،ِّرررملتً 

ملل تؿرُِسي  َير    ّيرلعهمل ت مطأيٕ تخلؿُؾّٕ إذت ممل أزت  تيط

ت أمررمل و علوررً  أَ ِطرررلَى عوررٖ مررست رً . قررد ِرٴورر  تيطررملٙو 

َطسِقرٕ  جلل  أ ردل عرد  ممكرو مرو تيؿرُز عرو طرّعرٕ ت ّرملٔ         

تيهرررملع ت يرطرررً  َأ ورررً  َغرررس ً ؛ َيرررُ مرررمل ِرٴورررت تكىّرررف   

تيرردلتمَ ت٥ع٠مّررٕ َتضهررردِمله تيىقمل ّررٕ  كررسَزٔ تُعّررٕ تضررُتطهيف     
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 ريك ِرٖ نهقع ؾُزٔ ِطهٕ توّرق يٍرلعهرمل عردل  رستمَ تيطرّملِٕ      

 تشلمل  ٕ.

ʘ تيرُؾّمله:  
 ملضُتؾر٠ه   ،أى ِر  ت٥ضستع ت إنػمل٘ تيرهٖ تيرّرّٕ تضًلٕ -1

له تيؿررررّّٕ َتيفهررررمل ل تضهملضرررررٕ ِررررُر تضُتقرررر  ت١وسِررررٕ      َتضهػرررر

 يرػٍّ  تيطّملل عوٖ شِملزتًمل. ؛َتيطّملِّٕ َتيىقمل ّٕ ت تضلوكٕ

إعرردت   ررستمَ َ ُتؾررع عوررٖ َضررملٙع ت٥عرر٠م تيطررعُ ِٕ عررو       -2

 ّفّررٕ تيرعملمررع مرر  تيطررّملل  ررمللر٠  وقمل ررملتً  َي ررملتً ، تسضررع     

ٌ زضررملٙع يولررُتطو  ررأى تُتٌررد تيطررّملل  ّههررمل يررُ مؿرردز       ، لررع يرر

 َ سؾٕ يورعس  عوٖ وقمل مله ٌدِدٔ َتعسِفً   ىقمل رهمل. 
ع تيطّملل، يمل ِرفق َقُتعد تيررَل  َق  قُت و حمد ٔ يرقٰر -3

 تيعملم َٟ ِرٍملَش تيكُت و تيػسعّٕ.

تررردزِت تجلًرررمله ت١مهّرررٕ ت وّرررٕ ت تضررردى تيطرررعُ ِٕ عورررٖ       -4

 ت١ضررمليّت تضهملضرررٕ يوّلملِررٕ ت١مهّررٕ تيكمل ّررٕ يولُتقرر  تيطررّملِّٕ،  

َت تيرعملمع مر  تيطرّملل َقرسَزٔ إٌرمل ٔ أ رست  تيػرسطٕ  رد أ نرٖ         

مررو تيو ررٕ ت٥دموّصِررٕ َنيرليررمل مررو تيو ررمله تيرر  ِرّرردً  ًررمل نيمليرّررٕ   

 تيطّملل تيصتٙسِو يوللوكٕ.

إقملمرررٕ تضعرررملزه َتضػرررملز ٕ ت مرررٞمتسته تيطرررّملِٕ تيعملضّرررٕ   -5

   ٕ لؿُؾ٪رمل مرمل ترلّرص  رٌ عرو       ،  سه تيذلَِرَ يوطرّملِٕ ت تضلوكر

 .و تيدَرنيرليمل م

تيعلررع عوررٖ ترر٠ت تض ررمليس تيرر  تررصعَ تيطررّملل َتكررملِقً          -6

ؿريف  سلٯمل عو تضلوكٕ، مىرع ت١ رست  نيررل تضٶ   مل ضّٚ٪َتعٴًّ  تنٴرملع٪

م  تيؿستمٕ ت تٴرّرق ت١ن لرٕ جترملٍ     ،يهقع تيس مل  ت تضٴملزته
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منٴّرٕ ضرورّٕ عرو تضلوكرٕ      ْ ؾُزٔٸعٴ٭ْ٘ يوطّملل أَ ٨ِط٭و ٨ِ ع م٧

 َغعرًمل.

 رريف تجلًررمله تضعهّررٕ ِررُر إمكملنّررٕ تٟضرررفمل ٔ مررو    تيرهطررّق  -7

و يوٍملمعرررمله ضرررد   ِتيرأغررررلٔ تيطرررّملِّٕ يصِرررملزٔ ت١ضرررملترٔ تيصتٙرررس   

قرملم ت  قؿرلٔ، ١َنيسته تضػملز ٕ ت تضٞمتسته َتضعملزه تي  ت٨

ّ٪مل يرهلّٕ يرٍ تيؿهملعٕ.  تضلوكٕ، ضع

إعرردت  تٴرّررق مرردع  يررُت  ؾررُتّٕ َمسّٙررٕ  مليو ررمله تيسّٙطررٕ   -8

 ّرري   ،رررع تيطررّملل مل١مررمل و تيرر  ضرررر  شِملزتًررمل مررو ق٭       تعررسٳ

َ رررريك  ،ميكرررهً  تيرعرررس  عوًّرررمل قررررع َؾرررُشل  شلررررٍ تضُتقررر  

َيرررت ضررُ  ِقوررع   ؛تيرفملعررع مرر  معررململ يرررٍ تضُتقرر  عهررد شِملزتًررمل   

َٳ٨َِ ،ت ملٌٕ يولسغدِو تيطّملِّيف  عد.ُ يولُتق  تيطّملِّٕ عو  ٨س
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 تيُزقٕ تيسّٙطٕ:  .  ًد ضعُ  تيّّّمل. 
 :تيرعقّرمله 
 تيرعقّت ت١َر:  . نُتر تيكرّرملى. 

 ْتيرعقّت تيىملنْ:  . ِطيف ت كل. 

 إ تزٔ ت ُتز:  . لمليد تيس ِعملى. 



65 

–1029  1026  
51 

ʘ ٓتضوخـ تيرهفّر: 
ت تيُزقررٕ تيسّٙطررٕ إىل أنررٌ َز  ت زِٝررٕ     .  ًررد تيّّّررمل أغررملز 

ضرعمل ٔ تضُتطهّرو َتضقّلّرو تأتْ عورٖ زأع ت١َيُِرمله،   أى 9101

َضررررعمل تً  ٟ تررررر   َى ت رلرررررملر ؾّرًررررر  تيردنّرررررٕ َتيهفطرررررّٕ     

َتٌٟرلملعّررٕ، َيهررمل تكلرررو أيلّرررٕ  هرررمل٘ يرلررر  ِهعررر  أ رررست ٍ       

 هلررو ِّررملٔ ؾّرررْ، َحمّرررو ِرّرررو تيعّرررؼ  رررْ  ّٚرررٕ إزممل ّرررٕ        

ٕ. َت يرت ت٥طملز  قد  ردأه َشتزٔ تيؿرّٕ مهرر أ ىرس مرو      ٌَملذ رر

ضرررهريف مػررررسَع٪مل يرررررُ رل تيسعملِررررٕ تيؿررررّّٕ تيهفطررررّٕ ت١َيّررررٕ ت  

طرت ت١ضرسٔ َتجملرلر  ت ت١ِّرمل٘.  لرمل       مست ص تيؿّٕ ت١َيّرٕ/ 

مل ضردٔ عرملم يوّملؾرويف    تعرلده يّٕٚ تيرخؿؿرمله تيؿرّّٕ  سنمليٸر   

تيعررملم/مست ص  عوررٖ غررًمل ٔ يوررظ طررت ت١ضررسٔ َتجملرلرر  )تيٴررت  

ّٱرررر  % مررررو تضسقررررٖ 20مل أى تيسعملِررررٕ ت١َيّررررٕ(.  لررررو تضعررررسَ  عملض

ْٯ    /طرررت ت١ضرررسٔ  تيهفطرررّيف ِقرررُم  ع٠ًٌررر  طرّرررت تضس رررص ت١َي

 َتجملرل .  

ت تيرعقّرررت ت١َر عورررٖ  ّفّرررٕ   . نرررُتر تيكررررّرملىصه َز ٽررر

َقملِٕ يرت ت٥نطرملى مرو تيررديُزته تيهفطرّٕ تير  قرد تؿرع  رٌ إىل         

 ٟ لملؾرررٕ َأى ت١مرررسته تيهفطرررّٕ ت علُمًرررمل   ،همىرررع تورررك ت رررمل

 ُىعرررملنَِجتعرررع تيفرررس  َأضرررستٌ   ،قملضرررّٕ َمٞضرررٕ يورررهفظ تيرػرررسِٕ 

قرد تيرلر  تيدَيرٕ      ،أ ىس مو ت١مسته تجلطدِٕ. يرت ُىرلصقَِ

يفًرررررُم  9101ت تخلٴرررررو َت٥ضرررررذلتتٍّّمله ت دِىرررررٕ َزِٝرررررٕ 

َِررررد ه شلررررمل ضرررررٕ مٞغررررسته  ،تيطررررعمل ٔ َ ررررستمَ ٌررررُ ٔ ت ّررررملٔ

 َيْ  مليرمليْ: ،يقّملضًمل
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 تيرؿهّف تيعملضْ يقمل وّٕ تيعّؼ. -0

 جلُ ٔ ت ّملٔ. Mercer مطو مرلضس -9

 يهلو ت ّملٔ. Monocle قملٙلٕ يوٕ مُنُ ع -0

 .9102مٞغس تيطعمل ٔ تيعملضْ  -3

 مٞغس مه لٕ تيرعملَى تٟقرؿمل ٓ َتيرهلّٕ جلُ ٔ ت ّملٔ. -0

 جلُ ٔ تضعّػٕ.  ARRPمٞغس -6

ْ  َمو ٌملنرٌ أَقرو   قّرت تيىرملنْ أنرٌ    ت تيرع  . ِطريف ت كلر

ي٢ضررف ٟ ِررصتر تجملرلرر  يرردِهمل ٟ ِعررْ أيلّررٕ تخلرردممله تيهفطررّٕ     

َتٌٟرلملعّررررٕ َ َز تضرخؿؿرررريف ت يرررررِو تجملررررملييف ت لدمررررٕ     

ُٰ زٍ َمُتًٌررٕ مػررك٠تٌ، يرررت تيررُعْ يررّظ تجملرلرر  َتيررُطو َتٴرر

 ع ِرٖ عوٖ تضطَٞييف َأؾّمل  تيقرستز   ،ت عوٖ عملمٕ تيهملعِؿس٪

مل  َز تضدزضرٕ َأيلّررٌ   ه تضعهّٕ؛ نعور   ّع٪ر  ت تيُشتزته َتضٞضطمل

ُٰ فرْ تضردتزع َإىل    هرملٔ تضطررقرع،   ز تيُطو َتًّٚرٕ غررمل  َ ٨  ت تٴ

و ِدع  قستز تُ رل مرخؿرـ ت تجلُتنرت تيهفطرّٕ    ت٣ى ٟ ٌُِد م٧

ت مُتًٌررٕ َِررع  ملَآلررس ت تجلُتنررت تٌٟرلملعّررٕ يّقُمررمل يًملمًلرر 

ملقلًررمل ضررّهرَ عهًررمل   َمعملجلررٕ تضػررك٠ه تيرر   عررد تٴُزيررمل َتف    

مػك٠ه تعّق تجملرل   أ لوٌ مو تيرقدم، نعر  ضرّكُى يردِهمل    

ى ت تيٴرررت َتشلهدضرررٕ َت ملمرررملٔ َت ملضرررت َ مل رررٕ     ُمرخؿؿررر

يكررو  ّررف ضررّر  مطررملعدٔ يررٟٞ٘ عوررٖ مُتًٌررٕ     ؛تيرخؿؿررمله

مػك٠تً  تٌٟرلملعّٕ َتيهفطّٕ تي  قد ترطرت ت إعملقٕ علوً  

ُ  س عورًّ  ضرور٪  أَ ترٞوٳ  ى يرمل يرُ مٴورُ  مرهً   مليػرركع     مل  ر٠ ِقُمر

مل عهررردممل ِكرررُى يررردِهمل يرلررر  مرٴرررُز ممل ِٱررر     ،ملأِك٪ررر .تيؿرررّّو
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ٕ   َتكهُيٌُّٱرر   نررٌ  مليرأ ّررد   ؛مل يكررو  ررٌ عوررع نفطررّٕ َتٌرلملعّرر

َمو تضلكو ت أٓ َقر  أى ترٞوس يررٍ     مل،مسِك٪ ملضّكُى يرلع٪

َتيطرررت عرردم قرردزٔ  ؛ رهًرردم  مل ررٕ تجلًررُ  ت١لررسٗ ،تيعوررع عوّررٌ

 ُتًٌٕ مػك٠تً  تيهفطّٕ َتٌٟرلملعّٕ.أ ست ٍ عوٖ م

 َتكله  تضدتل٠ه ُِر تيقكّٕ ت ملَز تيرمليّٕ:

  .ٕموخـ نرملَٙ تضطو تيُطو يوؿّٕ تيهفطّٕ  ملضلوك 

 .ّٕت ّملٔ َع٠قرًمل  مليؿّٕ تيهفطّٕ َتيعقو ٔ ٌُ 

 سل تيُقملِٕ مهًمل. أضرمل  ت١مسته تيهفطّٕ َطٶ 

 عُ ٓ.عقرمله تُتٌٌ تيٴت تيهفطْ ت تيُتق  تيط 

إيًّرمل تضرّرملَزَى ت مورقرٖ أضررملز      َٖمو أ سش تيرُؾّمله تير  تنرًر  

 ممل ِوْ: "غرزته نفطّٕ ت ُِم تيؿّٕ تيهفطّٕ" ُِر قكّٕ

 شلررمل،  مل ّررٕ مرررملي  َختؿررّـ تيهفطررّٕ؛  مليؿررّٕ تٟيرلررملم  -0

 مهرررملطق  ّررر  ت ٴرررْ ِدِىرررٕ نفطرررّٕ ؾرررّٕ مطرػرررفّمله َإنػرررمل٘

 يوؿررّٕ ت١ض٭ررسٯٔ ومرر  مل ّررٕ نطرررٕ إزمررمل  قررستز َتفعّررع. تضلوكررٕ

 تيٴرّررررٕ  ررررمليكُت ز َجتًّصيررررمل تيعملمررررٕ تضطرػررررفّمله ت تيهفطررررّٕ

 .تضهملضرٕ
 تيهفطررْ تيٴررت يدزتضررٕ يوخررملزُ تٟ رعررملً ت تيرُٰضرر  قررسَزٔ -9

ـ  ت٥ وّهّكرررررْ، ْ  َختؿررررر ٕ  تيهفطرررررْ،  ت١لؿرررررملٙ  َتخلدمررررر

 َتيرلررررسِض تيهفطررررْ، تيررررُلّفْ َتيعرررر٠ُ تيٴرّررررٕ، تٌٟرلملعّررررٕ

 .تيهفطْ
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ʘ  :ًٕد تيّّّملتيُزقٕ تيسّٙط  . : 
  مه لٕ تيؿّٕ تيعملضّرٕ مفًرُم تيؿرّٕ يىوري أقر٠عٌ:      ت٨عسٳ

 تيؿّٕ تجلطلملنّٕ، َتيؿّٕ تيهفطّٕ، َتيؿّٕ تٌٟرلملعّٕ.

: "تأترْ ضرعمل ٔ تضُتطهّرو َتضقّلّرو عورٖ زأع 9101َت زِٕٝ 

أَيُِملتهررررمل، َضررررعمل تً  ٟ تررررر   َى ت رلرررررملر ؾّرًررررر  تيردنّرررررٕ    

ٌٟرلملعّررٕ، َيهررمل تكلرررو أيلّرررٕ زِٝرهرررمل  رررْ  هرررمل٘      َتيهفطررّٕ َت

يرلررررر  ِهعررررر  أ رررررست ٍ  هلرررررو ِّرررررملٔ ؾّرررررْ، َحمّرررررو ِرّرررررو   

 تيعّررؼ  ررْ  ّٚررٕ إزممل ّررٕ ٌَملذ ررٕ".

قررّ  ت مدِهررٕ أضررمل آتررمل مررٞمتس  ػررعملز "تيؿررّٕ  أٶ 0262ت عررملم 

ى يهررمل  فررذله أى ِكرر٨َُِ ،"9111تيهفطررّٕ يكررع  ررس  ت عررملم  

َيكررو ذيررك  ،نطررلٕ مررو تيطرركملى 0111طرّررت نفطررملنْ يكررع 

عرلرررد  رررع تيُضرررملٙع تضرملِرررٕ ت تجملرلررر  يورعملمرررع مررر     تت٥عررر٠ى 

 تٟقٴست مله تيهفطّٕا

َمررر  أى تضلوكرررٕ تيعس ّرررٕ تيطرررعُ ِٕ مرررو تضرررُقعيف عورررٖ ذيرررك  

 َإى٩ م،0222ت٥عرررر٠ى إٟ أى تخلٴررررُته ت قّقّررررٕ  رررردأه عررررملم   

 ه لٕ. ملن   ؿُزٔ  ٴّٕٚ َنيرل م

ُٯ   ت،زه لرردممله تيؿررّٕ تيهفطررّٕ  ررىرل٪ َيكررو مرر  ت١ِررملم تٴرر

 ررملى طسِررق شقّررق   َإى٩ ،سٔ  ررأى تخلرررل ت تطررست  رػٳررَت١زقررملم م٨

 .صتر ط٠ُِٸِتشلد  ٟ 

ّٱ 292-ت َشتزٔ تيؿرررررّٕ -يهرررررمل   ّٱرررررملِملي مل طرّر٪رررررمل نفطررررر

ّٱ 090مل َممسق٪رررررر 0036َ ّٱتلرؿملؾرررررر  212مل َمل عّمل ِٱررررررمل نفطرررررر
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 ّ ّٱ   90َ يفتٌرلرررملعّ  يفتلرؿملؾررر  3136مل  طررررعٕ مطرػرررفٖ نفطررر

 ،  لرمل  ور  عرد    9102مسِك٪مل لر٠ر   00222  تهُِ   ،تضسِس٪

 مستٌع٪مل. 029269ستٌعيف يوعّمل ته تخلملزٌّٕ تض

أيررف نطررلٕ،  011ت يكررع ضررسِس٪ 01َ طررت تضعّررملز تيعررملضْ: 

تلرؿملؾررّيف نفطررّيف  3آٟ  نطررلٕ، َ 01َطرّررت نفطررْ يكررع 

ّٱضررسِس٪ 01يكررع  يكررع ضررسِس نفطررْ.    هممررس 0290مل، َت نفطرر

ْ   00111  ى ت١عردت  تضطررًد ٕ يرْ:     ،َعوٖ يرت  ،ضرسِس٪ نفطر

   .ململ نفطّٱممسق٪ 00201مل َتلرؿملؾّٱ 221طرّت َ 9911َ

جترردز تض٠ِ ررٕ يهررمل أى يرررٍ ت١زقررملم لملؾررٕ  ررُشتزٔ تيؿررّٕ. َٟ       

   ٗ  مليعطررركسٓ  ،تررردلع  ًّرررمل إِؿرررملّٙمله تضطرػرررفّمله ت١لرررس

ترقرررٖ لررردممله يررررٍ ت١لررررلٔ َ ،َتجلرررملمعْ َتيرخؿؿرررْ َنيرليرررمل

 ٔ نفطّٕ.سٯٟ ضّلمل ت تُ رل أض٭ حمدَ ٔٸ
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َمو تضً  ت٥غملزٔ إىل أى َشتزٔ تيؿّٕ  دأه مهر أ ىس مو ضهريف 

مل يررررُ رل تيسعملِرررٕ تيؿرررّّٕ تيهفطرررّٕ ت١َيّرررٕ ت مست رررص   مػرررسَع٪

 طت ت١ضسٔ َتجملرل  ت ت١ِّمل٘. / تيؿّٕ ت١َيّٕ

مل ضرردٔ عررملم ه تيؿررّّٕ  سنمليٸرر لررمل تعرلررده يّٚررٕ تيرخؿؿررمل

 / يوّملؾويف عوٖ غًمل ٔ يوظ طت ت١ضسٔ َتجملرل  )تيٴت تيعرملم 

% مرو تضسقرٖ   20مل أى مست ص تيسعملِٕ ت١َيّٕ(.  لو تضعسَ  عملضّٱ

     ْ طررت ت١ضررسٔ   / تيهفطررّيف ِقررُم  ع٠ًٌرر  طرّررت تضس ررص ت١َيرر

   .َتجملرل 

١مررسته ت إِؿررملّٙمله مه لررٕ تيؿررّٕ تيعملضّررٕ ِرورر  تنرػررملز ت   

أ ىررس مررو أمررسته تيرردل  ت  ؿررع   أنررٌ ِعررو ممررمل  ؛%91تيهفطررّٕ 

٨ٌ  ،يعهٖ آلرس  .%2تيػرمل٘ َتي  تؿع إىل  لعر  عّهرٕ عػرُتّٕٙ    يرُ 

مرهً  ِعرملنْ مرو يررت تٟقرٴست  أَ       91غرخـ ضرهٍد    011مو 

 ذت .

  إعررر٠ى تضطرررو ت٥ِؿرررملْٙ  9102أ ررررُ س  00ت ِرررُم ت١ِرررد 

ٕ ت تضلوكررٕ نرٍّررٕ  زتضررٕ ٟنرػررملز خمروررف تٟقررٴست مله تيهفطررّ

 مكىفٕ تضرلسه عدٔ ضهُته.  
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 عو تيُّم تيعملضْ يوؿّٕ تيهفطّٕ:

 World Federationظ تٟشمل  تيعملضْ يوؿّٕ تيهفطّٕ تأضٯ
for Mental Health WFMH يرعصِص تيؿّٕ  0232، ت عملم

 01َت  .تيهفطرررّٕ َعررر٠ُ تٟقرررٴست مله تيهفطرررّٕ َتيُقملِرررٕ مهًرررمل    

 ،َيرررمل زٔ مررو تٟشرمل  تيعررملضْ يوؿررّٕ تيهفطررّٕ  ،0229أ ررُ س  

. َمهرٌ تنٴوررق تيّرُم تيعررملضْ   0229َ رملى أَر تِٟرفرملٟه ت عررملم   

َغرررعملز يررررت تيعرررملم  ،َنيررردت يكرررع ضرررهٕ غرررعملز ،يوؿرررّٕ تيهفطرررّٕ

 : مه  تٟنرّملزا  9102

 عو تٟنرّملز:

مل ١يوررٌ ت مهرؿررف تيوّررع: أنررمل    تيعػررسِو عملم٪رر  َقررملر تيػررمل  ذ 

ْ    َإذت ممل ز ،لملزُ َت تشلصِر    .ٌعر  توقرُنْ ت مطرػرفٖ تيػلّطر

ٍٯت١لرررل مررو تيوّررع توقررٖ أيوررٌ مكملضررٕ تفّررد  ررأى ت ررهً  م٨    ٖ ت طرر

 و٠ٌٕ مطرػفٖ تيػلّطْ  عد أى َت رٌ تضهّٕ ت ِمل ً ضّملزٔا  

 -ع أطررررمل٘  سنرررملمَ تيٴرررت تيهفطرررْ َ رررستمَ ألرررسٗ    زٳأٶ  هررر ٨

هّرع غررًمل ٔ    ت قطر  تيٴررت تيهفطرْ يطرػررفملنمل ي  ِقُمرُى  مليررردزٰ 

مل أى أ ىرس تيُضرملٙع غرُّع٪    َذ رسه٨  ،عو تٟنرّرملز -تٟلرؿملف

ي٠نرّررملز عهررد زٌررملر ت١علررملر ت أَزَ ررمل يررْ ِررُت ً تيطررّملزته        

َذيك  ْ ٟ ٨ِّسم تيُزورٕ   (؛عمل ٔ تيطقُش  مليطّملزٔ مو قلٕ ٌرع)

نررْ ألررو أى قطررل٪مل مررو   أَأقررف   ،مررو مرورر  تيرررأميف عوررٖ ت ّررملٔ  

زٔ عررو حمررملَٟه تنرّررملز َقرررع   ِررُت ً تيطررّملزته عهرردنمل يررْ عرررمل   

(Suicide and homocideٶ َ .)   ٌُّٕٚرر   أِررد أطرررمل٘ ؾرر

نررٌ أوهررمل٘ علوررٌ ت قطرر    أت١ضررسٔ َتجملرلرر  ِٞ ررد قررُيْا َذ ررس   

 نرلددددددمن  يددددددومن

  عدددد ملصن لصددددصمن

عغدإل ن كداننو   فسيم

عشدع الننوس منشدع ال

 ن9102هدددا ن  عددد من

نخ عن لنتص ال!ن
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عرررذل  عرررد  مرررو  تت رررُت ً َتيٴرررُتزٜ ت مطرػرررفٖ تيػلّطرررْ  

     .تيهملٌيف مو ُِت ً تيطّملزته  أنً   ملنُت ِهَُى تٟنرّملز

غرخـ   ٕٵوملنّرٕ،  ٯر   31ّرٕ: " رع    طت مه لرٕ تيؿرّٕ تيعملض  

 211ت مكررملى مررمل ِرخررر تيقررستز تضأضررملَٓ   نًررمل٘ ِّملتررٌ، أٓ أى    

ت  ّررملتً   ررع عررملم، َيررُ مررمل زمعررع      أيررف غررخـ ِكررعُى ِرردٱ   

تيىملنْ يوُ ملٔ يدٗ تيػررمل  تيررِو ترذلتَل أعلرملزي       تٟنرّملز تيطرت٧

رّرملز  مل مهٌ أى تٟنقد ِقسز تضس٘ إنًمل٘ ِّملتٌ لهٱ .ملعملم٪ 92َ 00 يف 

 ٧٘ سٔ ت مردمٳ ٍ آورملز٪ يُ ت ع ت١مىع جللّ  تضػمل ع، يكهٌ ِرذل  َزت

 .عوٖ حمّٴٌ ت تيرّ  َتضدزضٕ َتيعلع َتجملرل   أضسٍ"
ِمليرررٕ  91َ طررت تضه لرررٕ، أمررملم  رررع ِمليرررٕ تنرّررملز تٌُرررد    

% 21مل ممل تركسز توك ت ملَٟه ِرٖ تهٍو. حمملَيٕ تنرّملز، َنيملير٪

 ؛دَر ذته تيدلع تضردنْ َتضرُضرو مو ِملٟه قرع تيهفظ تر  ت تي

َذيررك  طرررت نيّررمل  تضررُتز  تضٴوُ ررٕ يرقرردِ  تضطررملعدٔ َت٥ضررهمل          

 .يوػخـ تيرٓ ِعملنْ مو أشمٕ أَ ت رٚمل 
ٟ تٌُررد إِؿررملّٕٙ ضررعُ ِٕ عررو ِررملٟه تٟنرّررملز أَ حمررملَٟه    

ِمليرٕ مرمل    0311إىل  211َيكو تيرقدِسته تذلتَل  يف  ،تٟنرّملز

َيررررررت تنٴررررررملع  -ع ررررر  ت رررررملٟه  ررررريف تنرّرررررملز َحمملَيرررررٕ. َم 

 مو تيعلس.   00إىل  02مو تيػرمل   يف  -إ وّهّكْ

إىل ت رد مرو تٟنرّرملز عردل      9102ًَِد  ُِم تيؿّٕ تيعملضْ 

َتررُ رل مهررملذ  ،ع: تررُ رل لرردممله ؾررّّٕ نفطررّٕ َمطررملندٔ ر٨عرردٔ ض٨رر

 ،مررو تيعُتمررع تيرر  قررد تررد    ررملضس٘ إىل تٟنرّررملز     تٌرلررملعْ سمرردٰ 

%نخ نشد ل نقتدان01

  دددد فمناددددتمنيفن

  دددإلعان   ن  دددإلظان

إلينن ملتدددددددددددددددددد

ع  دد نن؛ع ملتوسدد 

بسببنغي بن ملدو ال ن

 ملرلوبددمن ت دددإليمن

نع  سد   ن  ملس  إل 

 ل دددددعين  دددددا ن

يعدد يننخدد نيزخددمنيعن

 .  تئ ب
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ت و ِفكررس سته َتض ررمليس تيرر  تررردَ عوررٖ م٧ررَتيرعررس  عوررٖ تضٞغرر

 .تٟنرّملز

 :َمو تيرُؾّمله
 .تقدِ  تيدع  تيهفطْ يٴ٠  تضدتزع 
    تيرّدِررد تضركررس ي٢غررخملف تيرررِو قررد تررردَ عوررًّ  أعررسته

تضسَز  أشمٕ زيمل تٞ ٓ  ً  إىل تٟنرّملز، َتقدِ  تضطملعدٔ تيفُزِٕ 

 شل .

 ١مررررع تػررررٍّ  َضررررملٙع ت٥عرررر٠م عوررررٖ نػررررس قؿررررـ موّٚررررٕ  مل

 َت٥زممل ّٕ.

 ٌٰر    ِٰي ٌ يٴورت تضطرملعدٔ،  مل ردِي عرو     ت١غرخملف عورٖ تيرُ

 تيسنيرٕ ت تٟنرّملز ٟ ِهر ْ أى ِسترو  مليعّت أَ تيعملز.

          تطرخرل مرُتز  ت كُمرمله يُقر  لٴرو تضررٍمل ٕ َطهّرٕ ضهرر

 تٟنرّملز.

ٌٯرر   ٌ ت١مرريف ألرررل٪ت، يهملضرررٕ تيّررُم تيعررملضْ يوؿررّٕ تيهفطررّٕ  قررد َ

ٕٸ  تيعملم ي٢م  ت قرملر  ًّرمل: "زمرت     ضرّدٔ، أنٴُنُّ نيرُترلِؼ،  ولر

ٕٶ مرو طورت تضطرملعدٔ تير       ت١غرخملف٧  أى ٟ نطلو  أى مته  تيُؾل

   ".سمرملٌُنًمل

ʘ :تيرعقّرمله 
 تيرعقّت ت١َر:  . نُتر تيكرّرملى 

َيررْ  ،مل عوررٖ مررمل ذ ررس  .  ًررد  ػررأى تٟنرّررملز  رريف تيػرررمل  تعقّر٪رر

 عملنٖ مهًمل تيفرس   تأتْ  هرٍّٕ ي٢مسته َتضػمل ع تيهفطّٕ تي 
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 ٕ َتيرر  ٌعورررٌ ِرخررر تيقررستز تيرررملٙظ  ررأى    ،لرر٠ر مطرررلتٌ ت ّملتّرر

 عملؽ.ت ّملٔ ٟ تطرّق أى ت٨

ص ت تعقررّ  عوررٖ  ّفّررٕ َقملِررٕ يرررت ت٥نطررملى مررو ز  يرررت ضررأٶ

 ،تيرررديُزته تيهفطررّٕ تيرر  قررد تؿررع  ررٌ إىل مىررع توررك ت ررملٟه        

     ٕ يوررهفظ  لملؾررٕ َأى ت١مررسته تيهفطررّٕ ت علُمًررمل قملضررّٕ َمٞضرر

أ ىرررس مرررو  ُىرلصقرررَِ ُىعرررملنَِجتعرررع تيفرررس  َأضرررستٌ   ،تيرػرررسِٕ

 ت١مسته تجلطدِٕ.

ٴررو َت٥ضررذلتتٍّّمله ت دِىررٕ يرررت  قررد تيرلرر  تيدَيررٕ ت تخلٶ

َِرد ه شلرمل    ،يفًُم تيطرعمل ٔ َ رستمَ ٌرُ ٔ ت ّرملٔ     9101َزِٕٝ 

 َيْ  مليرمليْ: ،ضرٕ مٞغسته يقّملضًمل

 تيرؿهّف تيعملضْ يقمل وّٕ تيعّؼ. .0

 جلُ ٔ ت ّملٔ. Mercer ِسعمطو مس .9

 يهلو ت ّملٔ. Monocle قملٙلٕ يوٕ مُنُ ع .0

 .9102مٞغس تيطعمل ٔ تيعملضْ  .3

 مٞغس مه لٕ تيرعملَى تٟقرؿمل ٓ َتيرهلّٕ جلُ ٔ ت ّملٔ. .0

 جلُ ٔ تضعّػٕ.  ARRPمٞغس .6

 ملٟزتررررملش َوّرررق َمرملغرررس  ررريف ٌرررُ ٔ ت ّرررملٔ ٌَرررُ ٔ تيؿرررّٕ   

 تيهفطّٕ.

نًرمل٘ ِّرملتً   ملنر      قرستز    لع   ت١غخملف تيرِو تخترَت تي

   ٕ َ رملنُت ِفرقرسَى يولعس رٕ َتيرُعْ      ، هّرً  تيهفطرّٕ يػرٕ َزقّقر

تيهكررررمله َتيؿرررستعمله  ْت٥ زت ررْ َتضًرررملزته ت١ضملضرررّٕ يرخٴرر  
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ٕ  تي  تؿملزعهمل مو ِيف ٣ َمرو لر٠ر تيُتقر      ،لس.  مل ّرملٔ مدزضر

 شيهمل مل نطرعد شلمل  مليػكع ت١مىع.  ممل

إىل  ملىتيؿرّٕ تيهفطرّٕ سمرملٌر    مليهٍملل َتيطعمل ٔ يرّقّق ٌُ ٔ 

ختٴّو َمىمل سٔ َؾدل َتفمل٘ر َإ دتع يقوت تضُتشِو يؿمل همل مًلرمل  

 ،ف مرررر  تضررررر رلته ت ّملتّررررٕ ملنرررر  تيهرررررملَٙ مررررو أٌررررع تيركّٰرررر 

َيررت   ؛ملَتٟضرلستز يرّقّق أيدت همل َ ؿلٕ زتضخٕ يكرع  رس  مهٯر   

َ ًرر   ،َ ًرر  تيٴرّعررٕ تيرػررسِٕ َمقُمملتًررمل  ،يرررَتتهمل ملِرٴوررت  ًل٪رر

 دت همل تي  نطعٖ شلمل.أي

 ملٟ رٚررمل  َتٟنرّررملز مررو أ ىررس ت١ضرررمل  تيرر  تررٞ ٓ يولررُه  

ع َذيرررك نرٍّررٕ يوّمليررٕ تيهفطرررّٕ تيطررّٕٚ َعرردم تقٰرررر     ؛ رريف تيػرررمل   

ًٰ ٌتضررسِض يُتقعررٌ أَ يفػررو لررٌ َإزمررمل  ِوررُر َ رردتٙع ضعملجلررٕ  ت تف

 211ؿررمل ُى يررسه تٟ رٚررمل  ترٍررملَش   َقررعٌ.  أعرردت  تيرررِو ٨ِ 

َمهًررمل تيرردَر تيرررٓ ضررٍو  أعوررٖ     ،ُر تيعررململموّررُى مكرٚررت ِرر  

 مٞغسته تيطعمل ٔ مىع  هوهدتا

َ ّلمل ِوْ تضررّملى ِقرّظ ٌرُ ٔ ت ّرملٔ َمردٗ تزترملطًرمل هلرُ ٔ       

تيؿررّٕ تيهفطررّٕ يرردٗ ت١ ررست  مررو أٌررع تيُقملِررٕ َشدِررد مكررملمو  

 تخلوع َتيقؿُز ت تجلُتنت ت ّملتّٕ يوؿّٕ تيهفطّٕ:

 ملم.ِطّٴس تيسَتيف عوٖ ِّملتْ طُتر تيع  -0
 مملزع تيسِملقٕ  أضمليّت مرهُعٕ  أضوُ  ِّملٔ.أٶ -9
ٓٯ -0  ى، أوق  ًّ  مو  تلع ت١ضسٔ.ُأؾدقمل٘ َحمر يد
ٓٯ -3  ى، أوق  ًّ  مو لملزُ ت١ضسٔ.ُأؾدقمل٘ َحمر يد
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يرردٓ  سنررملمَ نيرررتْٙ ؾررّْ ِرهملضررت مرر  ؾررّ  تجلطرردِٕ       -0

 َتيعلسِٕ.
 أغعس  ػكع عملم  مليهػملش َت ُِّٕ. -6
ٓٯ -2  أضستْ.مملزضٌ ٥عمليٕ نفطْ َعلع أٶ يد
ٓٯ -2  .تأميف ط  يد
ٓٯ -2  .مطكو مسِو يد

ٓٯ -01  .َق  أضرُعْ ٟضرهػملل تشلُت٘ َتٟضرٍلملم يد
 يدٓ أعلملر لرلِٕ َتٴُعّٕ مو ِيف ٣لس. -00
 تطملمو م  ت٣لسِو.أ ػكع عملم،  -09
 تقرع تيهقد َتٟلر٠ مله ت ت٣زت٘.أ -00
 .ضعٖ ير ّرل تخلٴو  عد تيفػعأ -03
 .ضرلر   ًُتِملتْ مو ِيف ٣لسأ -00
 . ٔ م  ذتتْأغعس  مليطعمل -06
 .لسِوأغعس  مليطعمل ٔ م  ت٣ -02
 .أغعس  مليطعمل ٔ ت علوْ -02
 يع متملزع تيقست٘ٔ؟ -02
 يع تعس  ممليْ أيدت ك ت ت ّملٔ؟  -91
 ٴو مطرقروّٕ؟يع يدِك ل٨ -90
  ػكع عملم، يع أن  مرفملٙع؟ -99
 رررمليسني  مرررو ت٥لفملقررررمله     ػررركع عرررملم، يرررع أنرررر  زتهټ    -90

 َتيرّدِمله؟
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يرررع شقرررق يرررك ؾررر٠تك َقست٘ترررك يوقرررسآى تيطررركّهٕ        -93

 ؟ملقَتيس
 

 ْتيرعقّت تيىملنْ:  . ِطيف ت كل 

َأيلّرررٕ  ،ل شلرررمل  .  ًرررديوؿرررّٕ تيهفطرررّٕ أيلّرًرررمل تيررر  تٴرررسٯ 

ختؿررّـ تيعررد  تضهملضررت تيرررٓ ِقرردم تخلرردممله تيهفطررّٕ ١ ررست       

م تٟضرػررملزته تيهفطررّٕ تيرر  َِقرردٳ ،َِعررملا تِرّملٌررملتً  ،تجملرلرر 

 عّهً  عوٖ مُتًٌٕ ت رلته ت ّملٔ َشدِملتًمل.ت٨

ٕٹ  ت١زقملم ت َ عرملي٭ َترريف أيلّرٕ تضٶ   ،تٌردٱ  ي  ذ سيمل  .  ًرد مًلر

ى إِقرُر   0262تيهفطْ يكمل ٕ أ ست  تجملرل ؛   ذت  رملى مرٞمتس   

غرررخـ مرررو  0111تضطررررُٗ تضهملضرررت يرررُ طرّرررت نفطرررْ يكرررع  

َعررد  ت١طرررمل٘ ت   9102ت ِرريف أنهررمل تيّررُم ت عررملم     ،تيطرركملى

 01أٓ ٟ ِؿررع ِرررٖ ١يررف يّخرردم مررمل ِفررُل      292َشتزٔ تيؿررّٕ 

  نهمل  مليرأ ّد يهمل نكر  ع٠مرٕ    ،موُّى  س  ت تجملرل  تيطعُ ٓ

 تضرفًملم  ررلٔا

ٟ ِرررصتر تجملرلررر  يررردِهمل ٟ ِعرررْ أيلّرررٕ تخلررردممله        ،ي٢ضرررف 

تيهفطرررّٕ َتٌٟرلملعّرررٕ َ َز تضرخؿؿررريف ت يررررِو تجملرررملييف ت     

لدمٕ تجملرل  َتيُطو َتٴُزٍ  َمُتًٌرٕ مػرك٠تٌ، يررت تيرُعْ     

تيهرملع  رع ِررٖ عورٖ تضطرَٞييف َأؾرّمل        ت عورٖ عملمرٕ   يّظ ِؿس٪

مل  َز تضدزضررٕ تيقررستز ت تيررُشتزته َتضٞضطررمله تضعهّررٕ؛ نعورر   ّع٪رر 

ُٰ ز تيُطو َتًّٕٚ غرمل  َ هملٔ تضطررقرع، ت تضردتزع   َأيلّرٌ ت تٴ

و ِرردع  قررستز تررُ رل مرخؿررـ ت تجلُتنررت    َإىل ت٣ى ٟ ٌُِررد م٧رر 

 ددددإل ن أل بدددد ننيفن

ي نن890عز ال ن  صصمن

لنيصددانشتددفنأل دد ن

ن31 يعإلمنخد نيفدو ن

خليدددددو ن ددددد  نيفن

 ملرتمددددددددددددددددددعن

 إن ددد ننو  سدددعو  

ب  تأ يددإلنه دد نن دددعن

  خددددمن سددددتفه من

  ب  !
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ت مُتًٌٕ  مليًملمًلتيهفطّٕ َآلس ت تجلُتنت تٌٟرلملعّٕ يّقُممل 

َِع َمعملجلٕ تضػك٠ه تي   عد تٴُزيمل َتفملقلًمل ضرّهرَ عهًرمل   

مػك٠ه تعّق تجملرل   أ لوٌ مو تيرقدم، نعر  ضرّكُى يردِهمل    

ى ت تيٴرررت َتشلهدضرررٕ َت ملمرررملٔ َت ملضرررت َ مل رررٕ     ُمرخؿؿررر

يكررو  ّررف ضررّر  مطررملعدٔ يررٟٞ٘ عوررٖ مُتًٌررٕ     ؛تيرخؿؿررمله

ي  قد ترطرت ت إعملقٕ علوً  مػك٠تً  تٌٟرلملعّٕ َتيهفطّٕ ت

مل  ر٠ ِقُمرُى يرمل يرُ مٴورُ  مرهً   مليػرركع       أَ ترٞوس عورًّ  ضرور٪   

مل مل عهررردممل ِكرررُى يررردِهمل يرلررر  مرٴرررُز ممل ِٱررر     تيؿرررّّو، أِك٪ررر 

ٕ   َتكهُيٌُّٱرر   نررٌ  مليرأ ّررد   ؛مل يكررو  ررٌ عوررع نفطررّٕ َتٌرلملعّرر

َمو تضلكو ت أٓ َقر  أى ترٞوس يررٍ     مل،مسِك٪ ملضّكُى يرلع٪

ٗ  تيعوررع عوّررٌ   َتيطرررت عرردم قرردزٔ   ؛ رهًرردم  مل ررٕ تجلًررُ  ت١لررس

 أ ست ٍ عوٖ مُتًٌٕ مػك٠تً  تيهفطّٕ َتٌٟرلملعّٕ.

طررت ت١ضررسٔ َتجملرلرر  شلررمل أيلّرًررمل   / مست ررص تيسعملِررٕ ت١َيّررٕ

 ًررْ تخلررو ت١َر قرررع تضطرػررفّمله تيرررٓ تقرر  عوّررٌ         ،تيكررررلٔ 

مطررررَٞيّٕ معملجلررررٕ َِررررع تضػررررك٠ه تيٴرّررررٕ، تُتٌررررد َتررررُت س   

 تيهفطرررّيف َتٌٟرلرررملعّيف ت يررررٍ تضست رررص شمررردم    تضرخؿؿررريف

سي  ت يررٍ  عردم ترُ پ  َت، ت ت ت رػمل  تضػك٠ه مركس٪ ىرل٪

َتيرّدٓ ت٣لس يُ عدم وقٕ أ ست  تجملرلر    ،أَر تضست ص يُ شدٮ

َتضرهّٕ عورٖ تست لرمله َؾرُزٔ منٴّرٕ      ،ت لدممله يرٍ تضست ص

 فمل ٔ مو لدمملتًمل.عهًمل، ممل ِدت  مليكىرلِو  عدم شِملزتًمل َتٟضر

تضعوُمررررمله َتيرّملنررررمله تيرررر  ذ سيررررمل  .  ًررررد عررررو تٟنرّررررملز   

ت، تضػركوٕ  َت ملٟه تي  شؿع ت تجملرل  تيطرعُ ٓ مًلرٕ ٌردٱ   

و ِعلوررُى ت تجملررملر تيٴرر  أَ تيهفطررْ أَ تٌٟرلررملعْ   مٌُررُ ٔ َم٧رر
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ِررملٟه أَ حمررملَٟه  -َ ػرركع مطرررلس  -ِطررلعُى َُِتًٌررُى  

َتٟنرّملز مػكوٕ تٌرلملعّٕ قرد   ،ململتنرّملز. يرلعهمل ٌص٘ مو تيع

  رررض تيه رررس عرررو لوفّملترررٌ  ،ِرعرررسه شلرررمل أٓ  رررس  ت أٓ يرلررر 

 تيىقمل ّٕ َتيدِهّٕ َِرٖ قّلٌ َعمل تتٌ َتقمليّدٍ.

 وهررمل ِعورر  أيلّررٕ تيرّملنررمله َت١زقررملم مررو أٌررع تختررملذ قررستزته    

رع تيعر٠ُ تضهملضررٕ، َمرو    مُتًٌٕ تضػك٠ه َتيرّدِمله ََق  ض٨

س  ّملنمله َأزقرملم َإِؿرمل٘ته عرو حمرملَٟه     َعدم تُ پ   ى نيّمل   ٯو٧

مل ت تيرعملمرع مر    ع عملٙقٸر لىٳر ٨َِِملٟه تٟنرّملز ت تجملرلر  تيطرعُ ٓ   

 .يرت تيرّدٓ

مرر  مررمل ذيررت إيّررٌ  .  ًررد مررو أى نيمليرّررٕ ت ررملٟه يررْ         أتفررق٨

يرر رلته   يػرمل  ت مسِوٕ تضستيقٕ أَ  عديمل  قوّرع؛ تجملرلر  ميرسٰ   

وسيررمل تيكررررل عوررٖ ت١ ررست  َنفطررّملتً . ت     ررىرلٔ َضررسِعٕ شلررمل أ  

مل يوعد  تيكررل مو غررمل   مل مطر س ٪ت مهٯتيػًس تضملقْ  ملى  ىرل٪

    ٕ ع تيكُزِرٕ، يررت   إ رْ ترْ      BTSتجملرلر  تيررِو ِكرسَت ِفور

تٟضرررر ست   يّرررع عورررٖ عررردم تفًلهرررمل يفٚرررٕ تيػررررمل  َتيرلملمرررملتً    

نهمل نرعملمرع  َتِرّملٌملتً  َزنيرملتً  تيهفطّٕ َتٌٟرلملعّٕ، َتيهرٍّٕ أ

 م  مػك٠تً   ػكع إممل لملطٛ أَ نيرل مهملضت. 

و ِرخررر تيُؾررُر إىل قررستز تٟنرّررملز يررّظ  ررمليقستز تيرطررّو، م٧رر 

يرررت تيقررستز ِكررُى قررد َؾررع إىل مسِوررٕ ِررسٗ  ًّررمل أى ِّملتررٌ ٟ      

َأى تضرُه تيررٓ شمػرملٍ تيرػرس َٟ      ،ًمل ممل ِطررّق تيعرّؼ   ٌُِّد 

 ُ ت رع ضرمل ُِتًٌرٌ يررت      ِسنيرُى  ٌّ َتيرٓ يُ ِد يهًملِٕ ت ّملٔ ير

تيػررخـ ت ِّملتررٌ. يرررٍ يررْ تيصتَِررٕ تيرر  ِه ررس مهًررمل تيػررخـ     

 نع ددإلمناددو  نغيدد بن

بي نددددد  نعيالقددددد من

عإشصددددد ن  ن ددددد ن

خصدددد عل نعشدددد ل ن

 لنتصدددددددددددددد النيفن

ن  سعو  ن  ملرتمع

ددددح ددددي ن  نيفنان     

  تع خدددانخدددعنهدددا ن

ن.  تصإل 
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٨ِ م عوٖ حمملَيٕ تٟنرّملز، ت١ضررمل   رىرلٔ َ ورًمل تهٴورق     قد٭تيرٓ 

إىل ت تجلملنررت تيهفطررْ تيرررٓ  رردَزٍ ِقررُ     مررو مػررك٠ه تؿررتٰ 

تيقررستز َتيفعررع. ت١ضرررمل  قررد ِ هًررمل أَ ِستيررمل تيرررعض  طررّٴٕ َٟ      

ع ت١مس أ ىس مممل سمرلع، يكو مرمل قرد ِ ّرت عرو     ّلٳ تعْ ١ى ن٨

ع تضػرك٠ه  تيكىرلِو يُ أى تيهملع ختروف ت قدزتًمل عورٖ شٰلر  

و قد ِعردل أى زضُ ٌ أَ عدم ِؿُيٌ عوٖ َأعرمل٘ ت ّملٔ،  ًهمل  م٧

 معدر ِطلو يٌ  دلُر ختؿرـ معريف ِٴلرو يرٌ يرُ ضررت  رمل ٮ       

يررت تيقررستز   م عورٖ تٟنرّررملز،  رمليٴر  يهررمل  أضررمل  لوررف   قرد٭ ٨ِ ١ى٩

 عهد يرت تيػخـ.

ٕ    -ِرررر س  .  ًرررد   أى - َ طرررت مه لرررٕ تيؿرررّٕ تيعملضّررر

ِملٟه تٟنرّملز شؿع ت تيدَر تي  ِهخفض  ًّمل  لع تيفرس  أَ  

ِكررررُى ت تضطرررررُٗ تضرُضررررو، َيرررررت  يّررررع عوررررٖ أى تيعملمررررع        

إذ تٟقرؿمل ٓ أِد ت س رمله ت١ضملضرّٕ ي٦قردتم عورٖ تٟنرّرملز،      

نفطرررّٕ عورررٖ أ رررست   مل  ِطررررت قررر ُطٸى أٓ ت رررل تقرؿرررمل ٓ ضرررو إ

و ِطرٴّ  مُتًٌٕ يرت تيُق  َتيرعملمع َتيرأقو  يهمل  م٧َ ؛تجملرل 

ّٱر   .و ِعٍص عو ذيكَيهمل  م٧ ،معٌ مل ميرس يسِورٕ ت ررل    يرلعهرمل ِملي

 ٓ َ رىرل مرو تيػررمل  ُِتًٌرُى مػركوٕ تيرٴمليرٕ َعردم         ،تقرؿرمل 

ت ؿررُر عوررٖ  ررسف علررع، َيهررمل عوّهررمل أى نكرر  يرررت ت١مررس ت      

َنعلررع عوررٖ مُتًٌررٕ يرررت تيرّرردٓ َتيعلررع عوررٖ تقوّررع      ،ٟعررررملزت

   ٌ قردتم عورٖ   َتير  مهًرمل قرد ِكرُى ت٥     ،ت٣وملز تيطرورّٕ تضذلتررٕ عوّر

 تٟنرّملز.

يررُ ت مهرؿررف ت١ز عرريف مررو علررسٍ   -زَٗ يررْ أِررد تيػرررمل   

ٌ  - ت٣ى ّ   ،عررو مُقررف ِرردً يرر عررو  ٚ٪مليررُ ت حمرررُتٍ ِركررلو غرر
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ضررىقع أى  أوٖ علرع  هر    تٟنرّملز:  عد أى ختسٌ  َمل أِؿع ع

مل مو تضرملر، ت  رع مرسٔ  رملى أ رْ      أطوت مو أ ْ أى ِعٴّو مرو ٪

ٌ    رمل ٭يُ تضٶ َ هر  آلرر تضرور  َأ كرْ      ،ز َِعٴرّو مرو توقرمل٘ نفطر

و  ّف أنو أنمل تيػرمل  تيررٓ زمرت أى ِكرُى يرُ م٧ر       ،عوٖ ِمليْ

ت تورك   ات ِيف أى تيُتق  عكرظ ذيرك   ؛ِعلع َِعٴْ يُتيدٍ تضملر

ً نفطْ  مليريمل  إىل  وطٴيف يوًٍمل  َشسِرس  ِدٳه  أٶ  ،تيفذلٔ

 ِرصتر شلررت تيػرمل  )تيػرمل   رملى ِرّردً       ٟتيقدع، تيك٠م يهمل 

 ضهٕ(. 91قرع ُِتيْ  ّٕعو  ذلٔ شمه

ʘ ّٕتضدتل٠ه ُِر تيقك : 
ʘ ٕموخـ نرملَٙ تضطو تيُطو يوؿّٕ تيهفطّٕ  ملضلوك:  

وخررـ إىل م  . مطررملعد ت ّررملَ ررريك   . محّررد تيػررملزمْأغررملز 

َتيرٓ ٌمل٘  ٌّ مرمل   ،نرملَٙ تضطو تيُطو يوؿّٕ تيهفطّٕ  ملضلوكٕ

 ِوْ:

ِعررردل تضطررو تيررُطو يوؿررّٕ تيهفطررّٕ أ رردل مػررسَع َطررو         •

 ملضلوكرررٕ تيعس ّرررٕ تيطرررعُ ِٕ يقّرررملع نطررررٕ تنرػرررملز تٟقرررٴست مله 

 تيهفطّٕ.

 يطرملعدٔ  م6454  تلرّملز تيعّهٕ مو تيرعدت  تيطركملنْ عرملم    •

 مهررملششل ، ت تضػررملز يف شِررملزٔ لرر٠ر مررو ٘ي٦ِؿررمل تيعملمررٕ تشلّٚررٕ

ٕ  مهرملطق   ّر   مرو  مػرملز   8444ِّي  و  ٍِر  تيعّهرٕ     تضلوكر

ٕ  ضرملعٕ،  56-5َتستَل َق  تضقمل وٕ  ريف   ،ملتقسِر٪ ٕ  ت١ضرٚو  ت طملضر

 .ت٥ٌمل ٕ َتلرّملز ت١ضٚوٕ زلملع طسِق عو  ملن 
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نطرٕ ت٥ؾمل ٕ  أٓ تقٴست  نفطرْ َ رق تيرديّع تيرػخّؿرْ      •

لرر٠ر ِّررملٔ تيفررس  ت  ، رر  ي٠قررٴست مله تيهفطررّٕتيست َت٥ِؿررملْٙ

مسِكّرررٕ )أقرررع مرررو تيُِٟرررمله تضرّررردٔ ت١  ٪6378تيطرررعُ ِٕ تروررر  

 %369>  رررمليعستل تيعس ّرررٕ تيررردَر  عرررض مرررو َأ ىرررس ،٪:838

 َيررُ ،٪6367 تيقوررق تقررٴست مله غرركٽو   لررمل(. ٪>35> َيرهررملى

 ِوًّررمل تيعملضّررٕ، تيؿررّٕ مه لررٕ إِؿررملّٙمله مع رر  مرر  ِرلملغررٖ مررمل

ٕ  َتٟقٴست مله ،٪6355 ت تيدَت   تيرّك  ت ملهتقٴس  تضصتٌّر

 تضررخدتم  إضمل٘ٔ َتقٴست مله ،٪:53 ت١ ع َتقٴست مله ،٪=63

 .٪8 تضُت 

ت  ملنرر  قوررق تٟنفؿررملر   أ ىررس تٟقررٴست مله تضهفررس ٔ تنرػررملز٪   •

 ،٪٨  تٟنررررررررملٍ ت س ررررررٕ َتػررررررٰر  ررررررسش تقررررررٴست  ،355٪=

 ،٪39: تٌٟرلررملعْ تيسيررمل  ،٪: تجلطررّ  تٟ رٚررمل  تقررٴست 

 .٪538 تيقًسٓ تيُضُتع تقٴست 

 ت٥ؾرررمل ٕ نطررررٕ ،٪59نطررررٕ ت٥ؾرررمل ٕ  ملقرررٴست يف أَ أ ىرررس   •

 أز عرررررٕ  ت٥ؾرررررمل ٕ نطررررررٕ ،٪;93 أ ىرررررس أَ تقرررررٴست مله  ى٠ورررررٕ

 .٪37=تقٴست مله أَ أ ىس 

 ملقٴست مله نفطّٕ غدِدٔ  قو ير    تضؿمل يف مو ٪;5ُِتيْ  •

 ٖعوررر سمؿررروُى ٟ ٪7> ت ِررريف أىو سمؿررروُى عورررٖ تيعررر٠ُ،  م٧ررر

 .تيع٠ُ

 تُؾّمله تيرّي:



65 

–1029  1026  
69 

قرررسَزٔ إٌرررست٘ تيعدِرررد مرررو تيرررردل٠ه َت١ رررملً ت  عرررض   -0

 ملضردتزع َتجلملمعرمله تير  ِقكرْ  ًّرمل تيػررمل  مع ر          ،تضُتق 

 أَقملتً .

ص تيدزتضررررمله تيُطهّررررٕ ت تضلوكررررٕ عوررررٖ    س  ررررزمررررت أى ت٨ -9

تجملرلعرررمله تيررر  مل ِ ٴًرررمل تضطرررو ت رررمليْ،  مل١طفرررملر َ ررررملز 

ص تضطررو عوررٖ تيفٚررٕ ِّرري ز ٽرر ،(ضررهٕ 9:و جتررملَش ضررو تيطررو )م٧رر

 .ضهٕ 9:-59تيعلسِٕ مو 

ت ملٌٕ يوذل ّص  ػكع أ دل عوٖ تيؿّٕ تيهفطرّٕ يولرسأٔ    -0

 تيطعُ ِٕ.

َتير    ،زمت أى تكُى تخلدممله تي  ميكو تيُؾُر إيًّرمل  -3

ّٱ   ،تو  تِرّملٌمله تيؿّٕ تيهفطّٕ يولٍرل  تيطعُ ٓ مل يرد ٸمل زّٙطر

تضرررخدتم  :تيعلوّررٕ يورّرري عوررٖ ٌرردَر ت١علررملر. مررو تٟقذلتِررمله  

ٕٸ     ،عرد ت١ضمليّت تيع٠ٌّٕ عو  ٨ َ عمليرٕ   تير  ميكرو أى تكرُى آمهر

 مًمل تضخرؿُى عدل تضُتق  ت٥يكذلَنّٕ يولسقٖ ت  ُّتً .َِقدٳ

ٌُِد تزترملش قُٓ  ريف تيؿرّٕ تيهفطرّٕ َتيؿرّٕ تجلطردِٕ،       -0

َيرت ِػرل إىل ت ملٌٕ ٥ٌست٘ أ رملً يدزتضرٕ ترأورل تٟقرٴست مله     

 مليطرسطملى   ،ّٕ  يف تضسقٖ تيرِو ِعرملنُى مرو مرسه معريف    تيهفط

 تيطكس َت١مسته ت١لسٗ.َأمسته تيقوت َ

تيدزتضررمله تيقمل مررٕ زمررت أى تس ررص عوررٖ تقررٴست مله نفطررّٕ  -6

معّهررٕ، َعُتمررع تخلٴررُزٔ، َتيررردتعّمله تيؿررّّٕ تضسترٴررٕ  ًررمل ت   

 تجملرل  تيطعُ ٓ.
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ملضلوكرٕ  ق مطرقروٸمل أ رملً تيؿرّٕ تيهفطرّٕ     ٴرٳ٨ُِؾٖ  أى ت٨ -2

 يوٍُ ٔ َممل تُؾو  إيٌّ تيركهُيٌُّمل مو ٌدِد. مل قّقٸ ملن ملم٪
تيه س إىل أى يرٍ تيهطت تضػرملز إيًّرمل     . نُتر تيكرّرملى  َيفر

ت نرررملَٙ تضطررو تيررُطو يوؿررّٕ تيهفطررّٕ  ملضلوكررٕ، يررْ تيهطررت    

تضسؾُ ٔ  ملٟه تيرِو ِعذل ُى  ملضػمل ع أَ تيؿرعُ مله تيهفطرّٕ   

رررع ِهػرردَى تضطررملعدٔ َتيرردع  مررو ق٭   مررو و٧رر ٯ َتيرر  ِعررملنُى مهًررمل،  

طررًملى  ًرمل ٟ   تضخرؿيف؛ َيكو زمت أى نعور  أنرٌ ٌُِرد نطررٕ ٟ ٨ِ    

 َِرٕ  ت١ َىَنطرٕ ألسٗ ِػرذل  ،َى  ملضسه تيهفطْٰسق٭ِعذل ُى َٟ ٨ِ

َ َنمرررو تيؿرررّديّٕ أَ ِػرررذل  ى تكرررمليّف أًمل مرررو تخلرررملزُ، لملؾرررٕ 

طرررًملى وطررمله ٟ ٨َِقّلررٕ تجل ،تيٴرّررت تيهفطررْ ٟ ِ ٴًّررمل تيرررأميف 

ضّلمل َأى تيع٠ُ ِٴرُر. مر  تيرأ ّرد      ًمل  ٍوطمله مركسزٔ، ٟ

طرررًملى  ًررمل؛  رررعض ت١مررسته    عوررٖ أى معملنررملٔ أضررسٔ تضررسِض ٟ ٨ِ   

ٕٸتيهفطّٕ مىع تٟ رٚمل  قد تكُى م٨  ُِر تضسِض. و٩ضٵ عدِ

ʘ ّٕت ّملٔ َع٠قرًمل  مليؿّٕ تيهفطّٕ َتيعقو ٔ ٌُ: 

مفمل ٍ: يع جلُ ٔ ت ّرملٔ ع٠قرٕ   تطملٝيٸمل   . لمليد تيس ِعملىطسل 

 مليؿرررّٕ تيهفطرررّٕ َتيعقوّرررٕ، َ ّرررف؟ َت يررررت تيؿرررد  ذيرررر     

إىل أنرررٌ ِؿرررعت عوّهرررمل أى نرررهع   ؿرررّٕ نفطرررّٕ   .نررُتر تيكررررّرملى 

لررملزع  أضرروُ  ِّررملٔ، لملؾررٕ مرُتشنررٕ َمطرررقسٔ  رردَى  سنررملمَ ٨ِ

ت يٴرّعٕ ت ّملٔ تير  ذمّمليرمل  رمليسني  مرو     َن س٪ ،َأنهمل ت تيطعُ ِٕ

و ّط٭ررر ٣ٟ٘ تيع ّلرررٕ تيررر  ِرملنرررمل تهلل  ًرررمل؛ إٟ أنهرررمل ٟ ن٨     تيرررهع  َت 

تٟضرررر ٠ر  مليػررركع ت١مىرررع يرررهقـ  عرررض تضًرررملزته ت ّملتّرررٕ أَ  

يوس مليّٕ تي  ذمّمليمل  فكع تهلل.  مليؿّٕ تيهفطرّٕ ٌَرُ ٔ ت ّرملٔ    
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ع تيعقرررمله ت تيرطررملطٕ ت تيرعملمررع مرر  تضررىرلته َتيرّرردِمله َتقٰررر     

١ى ت ّرملٔ مرر رلٔ  ٴرّعرًرمل  ريف     َعدم تٟدمرست  لورف تيس مليّرٕ؛    

ي٢شمررمله  ٠ٸؾررعُ  َيرررُش، َ مليرررمليْ ِؿرررو ت٥نطررملى أ ىررس تقرررٰ   

 تي  ُِتًًٌمل ضُت٘ تضمل ِٕ مهًمل أَ تضعهُِٕ.

َيرت  ، َى تيؿّٕ تيهفطّٕ أنٌ ٟ ؾّٕٵ  . مستم ت س َْتسٗ 

ى إتيرردَز ٟ ِقرؿررس  قررو عوررٖ َشتزٔ تيؿررّٕ  ًٍررٕ معهّررٕ؛  ررع      

ػملز   ًّمل م  تجلًمله ت كُمّٕ َمٞضطرمله  يهمل  مطَٞيّمله تر

  ٌ ٕ   ،تجملرلرر   مل ررٕ. َعوّرر : يررع  ملى، َيلررملمٴسَِرر ى تطررملٟٝ ىلرر

يهررمل  مرررمل زته َمػررملزِ  يس رر  مطرررُٗ تيؿررّٕ تيهفطررّٕ تيقملٙلررٕ؟  

 تكر   6474َيع يهمل  إضذلتتٍّّٕ يوؿّٕ تيهفطّٕ  ملعرررملز زِٝرٕ   

ٌ  َمرو  أَيُِملتًرمل؟  زأع عوٖ َتضقّليف تضُتطهيف ضعمل ٔ  أ رد  نملِّرر

مرًمل جلهرٕ  أى يهمل  إضذلتتٍّّٕ يوؿّٕ تيهفطرّٕ قردٯ    .  ًد تيّّّمل

 (.9102مرخؿؿٕ يرت تيعملم )

ٔ تيؿُِملىَأ ده  غك ع٠قٕ  يف تيؿّٕ  أنٌ تٌُد  ٠  . نُز

تيهفطررّٕ ٌَررُ ٔ ت ّررملٔ؛  مليستِررٕ َتيطررعمل ٔ تيهفطررّٕ شللررمل ع٠قررٕ      

 ررر ى تيرررُعْ  أيلّرررٕ  ،َيكرررو ي٢ضرررف ؛َوّقرررٕ  مليؿرررّٕ تيهفطرررّٕ

ٟ  َي ّ٪   فًُم تيؿرّٕ تيهفطرّٕ  َ َى  ،يردِهمل ت تجملرلر    ملِرصتر مرردن

تضطرررُٗ تضٴوررُ . َِوفرر  تٟنررررملٍ ت نرررملَٙ تضطررو تيررُطو يوؿررّٕ  

 عوررٖ سمؿرروُى ٟ ٪7>تيهفطررّٕ ت تضلوكررٕ تيعس ّررٕ تيطررعُ ِٕ أى  

َعوٌّ نرُق  مو َشتزٔ تيؿرّٕ أى   ؛ت، َيرٍ تيهطرٕ عمليّٕ ٌدٱتيع٠ُ

٘٪تدل نرملقُع تخلٴرس  هر    عورٖ يررٍ تيهطررٕ. َأقرمل    . نرُزٔ أنًرمل        مل

ِٟ   مو ل٠ر ممملزضرًمل ي٦زغمل  َتقدِ  تٟضرػملزته ت١ضسِٕ 
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تزتفملع نطرٕ تقٴست مله تيسيمل  تٌٟرلملعْ َتيُضُتع تيقًرسٓ ت  

  ٯَمو و٧ ؛غسسمٕ تيػرمل  َلملؾٕ تيفرّمله، َتٟ رٚمل  عهد تيهطمل٘

ٟقررٴست مله  رر ى يهررمل  ِملٌررٕ إىل مصِررد مررو تيرّررًُ ِررُر يرررٍ ت 

 َنيرليمل تضٌُُ ٔ ت تجملرل .  

  ٗ ٕ  أقرمل     ،َمو نملِّرٕ ألرس أى تيرقسِررس تيعملضررْ     . َ رمل٘ طّرر

م ِػررررررل إىل أى تٟقٴست رررررمله 9102يطّملضرررررمله تيطرررررعمل ٔ يعررررملم 

مل  رّرررررس٪ت أمررررملم تٟقرؿرررررمل ، َميكرررررو تيهفطرررررّٕ تػررررركع عملٙقٸرررر

رت ِّرررري ترطرررر ، ع٠ًٌررررمل إنقرررملذ موّررررملزته تيرػررررس ِررررُر تيعمليرررر   

تٟقٴست رمله تيهفطرّٕ  رْ لفرض تيهملترَ ت ورْ ت٥ مليرْ  هطرررٕ  

%، َذيرررك مررو ِرررملٟه تيرٴمليرررٕ، َتير ّرررت عرررو تيعلرررع، َقعرررف  0

تٟنرملٌّررررٕ، َتكمليّررررف تيسعملِررررٕ تيؿّّررررٕ تجلطرررردِٕ َتيهفطرررّٕ     

ت٥قمل ّٕ. َِػرل تقسِس مٞضطٕ تضوك لمليد إىل أى تخلطملزٔ نرٍّررٕ 

 ٍ ز  هّررُ قرردٯمل ٕ تيكمل ّررٕ ي٠قٴست رررمله تيهفطرررّٕ ت٨  يعرررردم تٟضررررر

( موّررملز زِررملر ضرررعُ ٓ مرررو تيهملترررَ ت ورررْ ت٥ مليرررْ  رررْ       032)

عردم تيعلرع  قرُٔ عورٖ     يتضلوكررٕ  ع عررملم.  ًهرمل  لطرملزٔ تهلُِرٕ    

ٕٸ   ٌ٪رر تٟيرلررملم  مليؿررّٕ تيهفطررّٕ َقملِرر إذت  ٌمل. َت ت٥طررملز نفطرر َع٠

هٕ ت تضطرررو تيرررُطو يوؿرررّٕ تيهفطرررّٕ  رررملى ووررري تيعّهرررٕ تضركرررلٯ

 ملضلوكٕ تضػملز إىل نرملٍٙرٌ أعر٠ٍ، يردًِمل نرُع مرمل مرو تٟقرست مله        

 ًررٍ تيهطرت تٞ رد تخلطرملزٔ      ؛ى أَ أ ىرس ملتقرٴست   يدًِمل 59٪َ

تضمليّٕ َتيرهلُِٕ تي  ٌمل٘ه ت  زتضٕ مٞضطٕ تضوك لمليرد، لملؾرٕ   

تيؿررّٕ  ص عوررٖس  ررضررملذت ن٨ ،ملُى تيعرر٠ُا أِك٪رر ِروقرر  قررو ٪;5أى 

 وكررع مرو تجلهطريف ؾررّٕ نفطرّٕ َمػررك٠ه     تيهفطرّٕ يولرسأٔ؟   
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نفطررّٕ،  ملضطررأيٕ ِررق، َتيُتقرر  أى تيذل ّررص عوررٖ  زتضررٕ تيؿررّٕ  

تيهفطّٕ يولسأٔ ِ و  تيسٌع؛  مليه سٔ تجملرلعّرٕ يوسٌرع أنرٌ ت١قرُٗ     

ٟ تهلل مررررو ت٣ٟم إخفررررْ شرًرررمل مررررمل ٟ ِعولرررٌ   ت٨ ٠ٸَت١ ىرررس شٰلررر  

 َتضػك٠ه تيهفطّٕ.

ʘ رمل  ت١مسته تيهفطّٕ َطسل تيُقملِٕ مهًملأض:  

أى تيرلّّرص  ريف تضرسه تيعقورْ َتيهفطرْ        .  ًرد تيّّّرمل  أَقو 

متّّررص قرردِ ، يكررو ت٣ى ِعررردل تضؿررٴوّملى مذلت  رريف. ت تيطررمل ق   

قؿررررررد  ررررررٌ تقررررررٴست مله تيررررررريملى     ررررررملى تضررررررسه تيعقوررررررْ ٨ِ  

(psychosis)،  د قؿ٧ر تضرسه تيهفطرْ ٨ِ   ت ِريف أى  ؛مىع تيفؿرملم

 مىع نُ مله تشلو . ،(neorosisت مله تيعؿمل  ) ٌ تقٴس

إىل أضرررمل  ت١مررسته تيهفطررّٕ َطررسل   . مًررمل تضهّررفَتٴسقرر  

تيُقملِٕ مهًمل تنٴ٠قٸرمل مرو أى "تيُقملِرٕ لررل مرو تيعر٠ُ".  فرْ  ري         

 Adverse Childhoodقملمر   رٌ عرو جترملز  تيٴفُيرٕ تيطرّٕٚ       
Experiences  َأACE     َمدٗ تزترملطًمل  رمل١مسته تيهفطرّٕ مر 

تيرُقررّو أى تضقؿررُ   رٍررملز  تيٴفُيررٕ تيطررّٕٚ يررّظ  قررو تيعهررف  

َيكرررو عررّؼ تيٴفرررع ت  ّٚرررٕ  ًرررمل: عهرررف   ،قررد تيٴفرررع تضرملغرررس 

 ...أضررسٓ، أَ تنفؿررملر، أَ تفكررك أضررسٓ، أَ ٌررستٙ ، أَ ِررسَ    

َقرد   ًرمل تيٴفرع أوهرمل٘ طفُيررٌ،      يمل ِعو أٓ جتس ٕ ضّٕٚ ميرسٰ  ؛خلإ

   تيرُؾع إىل ممل ِوْ:

يرررف غرررخـ أ 58ٕ )تيعّهرررٕ  ملنررر  ِرررُتيْ تيعّهررر مرررو٪74أى  •

 .طفُيرً  ت أ ىس أَ ضّٕٚ جتملز  8 يرتعسقُت  .ضعُ ٓ  ملي (

 .  أ ىس جتملز  ; ير تعسقُت 64٪ •
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مسِورٕ تيٴفُيرٕ   ت أى يهمل  ع٠قٕ طس ِٕ  يف تيرٍملز  تيطّٕٚ  •

َ ملنرر  نطرررٕ ت٥ؾررمل ٕ  ررمل١مسته  ،َت٥ؾررمل ٕ  ررمل١مسته تيهفطررّٕ

ْ   رأ ىس  جترملز   8 يرر عسقرُت  تيهفطّٕ يدٗ ت١غرخملف تيررِو ت    ير

 .أقع أَ َتِدٔ يرٍس ٕ تعسقُت تيرِو ت١غخملف أقعمل  :-8
ْ  مليهطمل٘ ت ؛ ملى يهمل   سل  يف تيسٌملر َتيهطمل٘ •  وتعسقر  ي٠تر

ٌ٪   وٯتيٴفُيرٕ  ٶر  ت يرٍملز  ضرّٕٚ   ي٢مرسته تيهفطرّٕ    أ ىرس عسقر

ي٠نرّرملز   ٕٸأمرمل تيسٌرملر  كرملنُت أ ىرس عسقر      ،تٟ رٚمل  َٕلملؾ

عررو أى تعملمررع تيهطررمل٘ مرر  تيكرر ُش تيهفطررّٕ يررُ        مررملى؛ مررمل ِ َت٥

 ّهلررررمل  ،َِهرررررَ عهررررٌ أمررررسته نفطررررّٕ internalization تلوررررْ 

 externalizingمل أَ مررر  تيكررر ُش لملزٌّٱررر  ُىتيسٌرررملر ِرعرررملمو
behaviors  تضخدزته َتٟنرّملز.  ت َِهرَ عهٌ تٟرمستش 

يعهررٖ أى  ؛Resilienceيهررمل  مسَنررٕ تيػخؿررّٕ أَ    ،تلرررل٪أ •

ٕ     عررض ت١  كرر ُش    مررو و٧رر ٯ  َ ،غررخملف ِفرقرردَى إىل يرررٍ تضسَنرر

مل عورررٖ ت  ملي ٪رررت ّررملٔ أَ ِررررٖ جتررملز  تيٴفُيرررٕ تيطررّٕٚ ترررٞوس تررأورل٪    

 ٕ َ عررررض تٟغرررخملف يرررردًِ  تضسَنررررٕ ضُتًٌررررٕ   ،ؾرررّرً  تيهفطررررّ

 تضؿملعت أ ىس.  

مررو تضًرر  تيقررُر  كررسَزٔ تٟضرررىلملز َتٟيرلررملم   ،ت قررُ٘ ذيررك •

ه يوعهررف أَ أٓ  مررو تيرعررسٰ  مليٴفُيررٕ َمحملِررٕ ت١طفررملر َتيّررمل عيف   

 َذيك يوُقملِٕ مو ت١مسته تيهفطّٕ عهد تيكدل.  ؛جتملز  ضّٕٚ

 Resileincyذمررررملُ  زتضرررمله أ ىرررس عرررو مسَنرررٕ تيػخؿرررّٕ  •

ت٥نطررملى يوُقملِررٕ مررو ت١مررسته    ت ْ يرررٍ تخلملؾررّٕ  هلٳررَ ّررف ن٨

 تضخدزته َتٟنرّملز. ت َ ريك تيُقملِٕ مو تٟرمستش  ،تيهفطّٕ
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: ضرملذت   . زتغد تيعررد تيكرسِ   َ ريك  تيس ِعملى  . لمليدَتطمل٘ر 

تيُزقٕ تيسّٙطٕ تيذل ّص عورٖ تٟنرّرملز؟ َيرع    ت  ملى مو تي٠   

ٕٸ  لررمليسٔ ت٨ تٟنرّررملز  عرر٠ٸ ت تيرررفكرل   مليعوررع  وفرر  تٟنررررملٍ مقملزنرر

 تيهفطّٕ ت١لسٗ؟ 

١نرٌ   ؛تيذل ّرص عورٖ تٟنرّرملز    أنرٌ  ٯ   .  ًرد ت ّرمل  َ دَزٍ أَقرو  

َمرر  أى مه لررٕ تيؿررّٕ  .م ت ِررُم تيؿررّٕ تيهفطررّٕغررعملز يرررت تيعررمل

ّٱررتيعملضّررٕ جتعررع تيعملغررس مررو ضررررلدل مررو  ررع عررملم ُِم٪رر   مل ضهرر  مل عملض

مل  طررت  أِك٪ر  ؛ت شلررت تيّرُم  ًمل تزتأه أى تكعٌ غرعملز٪ تٟنرّملز، يكهٯ

ٕ   يزتررررملش تيُوّرررق  تٟ  ،وؿرررّٕ تيهفطرررّٕ  قرررستز تٟنرّرررملز مرررو نملِّررر

ز َِرملٟه تٟنرّرملز تيفعوّرٕ مرو     َي٠زتفملع تضرصتِد  ملَٟه تٟنرّرمل 

 نملِّٕ ألسٗ.

ى وقمل رهرمل   رأ إىل تيقرُر    . لمليرد تيس ِعرملى  َمو شتَِٕ م ملِسٔ، ميّع 

ٍٳتٌٟرلملعّٕ قملنيٴٕ َٟ ت٨  لمل   تيهؼ٘ عوٖ ت ُتز َتيك٠م. ػ

ع  رر  ت١ رست  مهرر ضرو مركرسٔ؛      لرملزٻ أى تيٴفع ِهػرأ ت  ّٚرٕ ت٨  

ّٱ  كررًٍ   ػرركع مررمل ٟ ِطررملعد عوررٖ منررُي  َن٨   َيررُ  مل ضرروّ  نفطرر

ّٱ تش َتٌّرٕ  ت كمل  إىل ذيك مطأيٕ ت نيملِٕ ت١يلّٕ ترلىع مل. ٨َِعقو

قًررمل ٴرٳتيطرروُ  َتيرؿررس مله،  ررمليفس  قررد ِررٞمو  فكررسٔ معّهررٕ ٨َِ  

٧ٌ   معررريف أَ عهررردممل ِكرررُى يفرررس ٍ، يكهرررٌ َت   ل٩رررضررروُ ٸمل ت 

مررمل َيررُ مُتقررف ألررسٗ قررد ِررأتْ  عكطررًمل ت تجملرلرر  تيكررررل؛    

و َذيك  طرت تيرُقعمله تٌٟرلملعّٕ َمستقرٕ ِػرل إىل تهملقض َتق

تجمللُعررٕ يطرروُ ٌ َأقُتيررٌ. يرردِهمل تش َتٌّررٕ ٟ تطررملعدنمل عوررٖ أى   

 مل.نكُى أؾّمل٘ نفطّٱ
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 ررأى أِررد أضرررمل  ت١مررسته تيهفطررّٕ يررْ      . مًررمل تضهّررف ررر  َعقٽ

كررًٍ  تيهفطررْ َٟ   رر٠ نس ررص عوررٖ ن٨  ،طسِقررٕ تس ّرهررمل ي٢طفررملر 

ممل زمعع تيٴفع ِهػأ ت  ّٚرٕ  ُ َي ؛نػٍعً  عوٖ ت ُتز َتيك٠م

ٍٳ  عٕ عورررٖ غرررسل ََؾرررف مػرررملعسي ، َترقرررٖ تضػرررملعس    نيررررل مػررر

ٕٸ َ مليررررمليْ تهػرررأ غخؿرررّٕ   ،ير ًرررس  رررأمسته نفطرررّٕ  مكرُتررر

أى تقّّلهررمل   . َ ررمل٘ طّرررٕز ّكررٕ َِرررزٔ َنيرررل مسنررٕ. َأقررمل    

يوفعع أَ تيقُر ِكُى مرو ًٌَرٕ ن سنرمل َٟ ذمرملَر أى نفًر  ًٌَرٕ       

ٴوق ت ك   رمليس ض َتخلٴرأ َٟ    مليرمليْ ن٨َ ،ن س يٟٞ٘ ت١طفملر

ممل ِػٍ  عورٖ تكرُِو يررت تخلرُ  مرو تيرعرررل       َيُ نقرع تيسأٓ، 

يّظ ت حمّو ت١ضسٔ َتضدزضٕ  قو َيكو  ؛عو تيسأٓ َتضػملعس

 ت ت ّملٔ  ػكع عملم.

ٌرلرررملعْ أَ إىل أى تخلٍرررع تٟ  .  ًرررد تيّّّرررملَمرررو ٌملنررررٌ أغرررملز 

 ريف طملٙفرٕ تيػررمل  مرو      تيسيمل  تٌٟرلملعْ مهرػس  ػكع  رررل 

َِرٴوررت معس ررٕ أضرررمل  ذيررك عوررٖ ٌَررٌ تيدقررٕ    ،ملعملم٪رر 31- 91

ٕ  زتضمله نُعّٕ مرخؿؿرٕ َمكو    رريك ِهرػرس  ريف أطفمليهرمل      . فر

َ رىرل  ، Low self-esteem َغرمل همل نقـ تٟعررصتش  رمليهفظ   

    ٌ  لرو تضًر  أى    ،مو تيعُتمع قد تركمل س ي ًرُز يررٍ ت١مرُز. َعوّر

ٕ  .خلٴمل ٕ َتضهمللسٔشرُٓ مهمليٍهمل عوٖ ت  ر ى   ،َمو نملِّٕ مكلور

مطرررررُٗ ت١لؿررررملّٙيف تٌٟرلررررملعّيف َت١لؿررررملّٙيف تيهفطررررّيف ت  

عر٠َٔ عورٖ تيرهقـ ت عرد ي   مليهطررٕ      ،  ىرل مو تضدتزع مردىټ

 .إىل عد  تيٴ٠ 
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ٕ  َتتفقر     رر ى  ،مر  ذيررك،  رع َأ رده أنرٌ َي٢ضرف       . َ رمل٘ طّرر

َتيرر  يررْ ع٠قررٕ  -ت تيذل ّررٕ ت مدتزضررهمل َع٠قررٕ تضعورر   مليٴمليرر 

٘     مًلٕ ٌدٱ شلرمل  َز  رررل   -ت تؿرع ١يلّرٕ ع٠قرٕ تيُتيردِو  مل١ هرمل

ت تعصِص تيىقٕ  مليهفظ َتقدِس تيرته عرو طسِرق مطرملعدٔ تيٴمليرت     

ٟٸ مى٠ٸ مو تيذل ّص عوٖ عُّ رٌ.   عوٖ ت رػمل  نقملش تيقُٔ  ٌّ  د

ّٱ  مًلٱرر تقرردِس تيرررته ِعررردل عررملم٠ٸ   مل. مل يرهررمل٘ غخؿررّٕ مرُتشنررٕ نفطرر

كمل  إىل ذيرك مػركوٕ تيرهلرس ت تضردتزع؛  ًرْ لرمليسٔ يردِهمل        ٨َِ

مىررع  قّررٕ تجملرلعررمله يكررو تيررُشتزٔ ٟ ترّررس  ت يرررت تجملررملر،        

    ٕ َزمرت عر٠ُ    ،تيرهلس  يف تيٴورٕ َتيٴمليررمله ِرردأ ِررٖ ت تيسَقر

ٕٸ     رررلٔ   م مليسٍ ت١َيّٕ َأضرمل ٌ،  قد ٌَرده تيدزتضرمله أى نطرر

س ت تضررردتزع  رررملنُت قرررّّٕ مل مرررو تيررررِو عرررملنُت مرررو تيرهلرررنطررررّٱ

تٟنرّملز  عد ذيك.  ًرٍ تضػكوٕ ٟ ميكرو أى ِعلرع عوًّرمل تيرّر      

ًْ مػكوٕ شلرمل آورملز نفطرّٕ علّقرٕ زمرت أى ِعلرع عوًّرمل         َِدٍ، 

ََقر  تيقرُتنيف    ، رُعّٕ تضعوليف َت٣ مل٘ َت١طفرملر  ؛تيه ملم  ملم٠ٸ

 ررمليكىرل مررو   ملَت١ن لررٕ ت تضرردتزع يكرررو تيعلوّررٕ، َمُتًٌرًرر   

ملٟه ت٥نطملنّٕ  مليرعملطف َتٟيرلملم  رمل٣لس مهرر   تيدَزته ت تجمل

تيؿ س َقرع أى ترفملق  تضػكوٕ، َيطهمل  عّردِو عرو قؿرٕ تيٴفرع     

مو تيقؿـ  ىرل، َِرٖ  ملتيرٓ قرع ؾملِرٌ ت تضدزضٕ، َنيرلي

يُ مل ِؿع ت١مرس يوقررع  ملضػركوٕ شلرمل آورملز نفطرّٕ علّقرٕ َمعّقرٕ         

ملٙ   ريف ت٥نرملً عهرٌ  ريف تيرر ُز،      عوٖ تلر٠  نُعّٕ تيرهلس تيػر 

 َٟ نهطٖ تيرهلس ت٥يكذلَنْ.

يلُعررٕ تيرطررملٟٝه   عىلررملى تيعىلررملى أ. .َت ضررّملل مرؿررع طررسل  

 تشلملمٕ تيرمليّٕ:
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0-     ْ َيرع   ؟يع  ّ  ت١مسته تيهفطرّٕ  ملٌرٕ يورردلع تيع٠ٌر

ميكرررو ي٦قهرررملع تضهٴقرررْ ِرررع  عرررض مهًرررمل، َلملؾرررٕ تورررك تيررر    

 تضُتقف تٌٟرلملعّٕ تيطورّٕ؟ مهػٞيمل تست لمله مو تضػمل ع أَ

 صمو؟أم يُ مسه م٨ يع ِصَر تضسه تيهفطْ عمل ٔٸ -9

يرع تيعر٠ُ تيهفطرْ قطررسٓ  مل٥ مرملى أم تلرّرملزٓ؟ َلملؾررٕ       -0

٬ٓي٢غخملف تيرِو ٨ِ مىع  ،ت تجملرل  ٠ِأ عوًّ  ضوُ  نيرل ضُ

 تشلملٙليف ت تيػُتزع؟

َيررت مرفرق عوّرٌ     ،ِكىس ت دِي عو عدم تعهّرف ت١طفرملر   -3

مل نيرررل يكررو مررملذت عررو تيرررديّع تيصتٙررد تيرررٓ ِهػررٛ غررمل ٱ   ؛غررك  رر٠

 مطَٞر، َقد تعؿف  ٌ أ نٖ مػكوٕ؟

  .  ًد تيّّّمل:ت عوٖ تيرطملٟٝه تضرّهٕ أَقو َت يرت ت٥طملز َز ٱ

0- ٨ِ ٖ تٟقررررٴست ( تيهفطررررْ: زمررررت أى  طررررلٯأى تضررررسه )َت٣ى 

مو تيصمو  ْ ِرر    ٔ ذلٔ حمد  عدٔ ع٠ممله عوٖ مسٳعوٖ سمرُٓ 

 ملٟ رٚمل  تيفسل  ّهٌ َ يف ت رصى تيعرمل ٓ يرُ تيكر       .ـتيرػخّ

 Every dayَتيكّرررف نمليّرررك عرررو أى ت رررصى تيعرررمل ٓ )    
sadnessيكررو إذت طمليرر  تضرردٔ   ،مررمل ِكررُى يررٌ أضرررمل    ( عررمل ٔٸ

َشت ه تيُطرررررأٔ زيرررررمل ِرٌُرررررت عوّهرررررمل تيرّررررري عرررررو تٟ رٚرررررمل   

 ْ َ رمليك٠م.   ، رػخّـ. َتيع٠ُ ِهقط   دَزٍ إىل نُعيف:  َتٙر

إزغررمل ٓ َعرر٠ُ نفطررْ؛ َتيهررُع   :ِهقطرر   رردَزٍ إىل نررُعيف  َتيىررملنْ

 مل ت  دتِرًمل.ت١َر مفّد ت ِملٟه  ىرلٔ لؿُؾ٪

 .ريفِمل،  قرررو تيرهصَ ِرررملش  ت إ مملن٪ررر طررررٳ ت١ َِرررٕ تيهفطرررّٕ ٟ ت٨  -9

َت١مررسته تيهفطررّٕ مرعررد ٔ  ررمل١مسته تجلطرردِٕ،  عوررٖ ضرررّع   
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فرررذلٔ مل يمل ع٠ٌّٱررر ررر ى تٟيرًرررمل  ت تيؿررردز سمررررملُ  ُزض٪ررر :تضىرررملر

 ررذلٔ طُِوررٕ َزيررمل طررُتر    إىل تيكرر و سمرررملُ   ت ِرريف أى ،معّهررٕ

تيفؿررملم( أَ  تيعلررس، َ ررريك أمررسته  مليطررسطملى )ِقمل وررًمل مررى٠ٸ

ٌ٪رر َيرررت  ّررٌ تفؿررّع.  عهرردممل  مل طُِوٸررمل،أمررسته مصمهررٕ شرررملُ ع٠

نؿررُم ت زمكررملى نعررملنْ ت تيّررُم ت١َر مررو آوررملز تنقٴررملع تيقًررُٔ       

ٌ٭تيرُق دَتيػررملٓا يرررت مررمل سمرردً عهرر ٛ يعررد  مررو ت١ َِررٕ ّررف تضفررمل

َيرررت مررمل زمعررع   ، مليررردزَِذيررك تيهفطررّٕ؛ يررريك زمررت أى ِكررُى  

 تيرعض ِ هُى  أنً  أ مهُت.

َتوررٌ تي٠ّٙرٕ    ،لًس ن ملم تيؿّٕ تيهفطّٕ مهر عردٔ ضرهُته   -0

َيرُ ًِرد  إىل محملِرٕ     ،تيرهفّرِٕ )َممل شتر ِػُ ٌ  عرض تيقؿرُز(  

ت ملر تضررسِض قطررس٪َت ِررملٟه معّهررٕ ميكررو إ لرر  .تيفررس  َتجملرلرر 

َتررأتْ جلهررٕ   ،َيولررسِض تيررر و   ،)ِطررت مررمل تُقررٌّ تي٠ّٙررٕ(   

 َترخر ت٥ٌست٘ تي٠شم. ،لملزٌّٕ ضستٌعٕ َقعٌ

لرل ت١مُز تيُضو، َتيررديّع تضفرسش ِطرملعد ت لًرُز عرد        -3

 مو تٟقٴست مله تيهفطّٕ.

ت مرمل نرسٗ  رستمَ تُعُِرٕ عرو      أنرٌ  رىرل٪   أ. . عىلملى تيعىلرملى َذ س 

ٟ دمررررد ذيررررك  مليهطرررررٕ يوؿررررّٕ  ت ِرررريف  ،ِٕت١مررررسته تجلطررررد

 ًهمل  قؿُز  رررل ت    ٯَمو و٧ ،ت مليرُعّٕ  ًمل قوّوٕ ٌدٱ ،تيهفطّٕ

 تيرُعّٕ تٌٟرلملعّٕ. َيعع أ ىس تجلًمله مطَٞيّٕ عو يرت يْ:

 َشتزٔ تيؿّٕ. •

 تضس ص تيُطو يرعصِص تيؿّٕ تيهفطّٕ. •

 جلملى تيرهلّٕ تٌٟرلملعّٕ. •
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رفّدٔ  ُشتزٔ تيرعوّ  )يٴورٕ مىع تجلًمله تضط ،ًٌمله ألسٗ •

 تيرعوّ  تيعملم َتجلملمعْ(.

ʘ ٓ ُعقرمله تُتٌٌ تيٴت تيهفطْ ت تيُتق  تيطع: 

 رر ى تٟضرررعملنٕ  مليٴررت  ،أنررٌ َي٢ضررف أ.  ررملٙصٔ تيعٍررسَؽأغررملزه 

صتر  ٚررٕ ترر و ِوٍررأ يررٌا  رر٠ تيهفطررْ أؾرررو َ أنررٌ َؾررلٕ عررملز ضٵرر   

تيُقر     ررلٔ مو تجملرل  يدًِمل ذيك تخلُ  َتشلّرٕ َتيرّطظ ت

َى يرٌ إٟ  عرد مرمل ِرر      ٞمو تيريمل  يوٴرّرت تيهفطرْ، َٟ ِوٍر    ٌذتت

 ،عرر٠ُ تضررسِض  ٴررسل خمروفررٕ مررو ت١يررع َت١ؾرردقمل٘ َتجلرررلتى       

٘٪ت  مل١عػمل  أَ ت١ َِٕ تخلملطٕٚ َمسَز٪ت  ملضػملِال يقرست٘ٔ تيسقّرٕ    َ د

عوٖ تضسِض أَ ٥لستُ تيطّس َتجلرو مهرٌ، َٟ ِردز ُى لٴرُزٔ     

 ملَِؿرو تيػخـ إممل تنٴُتّٙٱ ،دممل ترفملق  ت مليٕذيك ت١مس إٟ عه

ّٱ ملأَ مكرٚر٪ ، َِفقد ت١يع تيطرّٴسٔ متملم٪رمل عورٖ تيُقر      ملأَ عدَتن

َى  عديمل يولخرؿيف. َأقرمل   أ.  رملٙصٔ أنرٌ ميكرو شدِرد      َِٞوٍ

 عض تيعقرمله تي  تُتٌٌ تيٴت تيهفطْ ت تيُتقر  تيطرعُ ٓ  ّلرمل    

 ِوْ:

ّٱمل َّٱررأَيٸررمل: تضررسِض ِررسترو عملطف  • ت، َِرررأوس مل  مليٴرّررت ٌرردٱنفطرر

ّٯررر س طرّررررٌ، أَ مل ِطررررٴ  ِكرررُز ٌوطرررٕ مرررو  أغرررد تيررررأوس يرررُ ت 

ٌوطمله تيع٠ُ، َيهمل تهػرأ تضعكروٕ تيكردلٗ تيهملجترٕ مرو تيرهقـ       

 َيررُ مررمل ت ررمل  ت أعرردت  ت١طرررمل٘ تضرخؿؿرريف ت يرررت تجملررملر،      

ّٱ ر تيعر٠ُ  ل٩ر مل ت تديُز ِمليٕ تضسِض تيرٓ ِرس ض أٵ تركو آوملزٍ ٌو

ِرردًَ تنركملضررٕ   ٯأَ ِكررُز تجلوطررمله مرر  طرّررت آلررس، َمررو و٧رر  

ٌدِرردٔ تعّررد تضررسِض ضسِوررٕ تيعرر٠ُ مررو تيؿررفس، َيهررمل أى نرؿررُز    

ٍِ  ت١مل َتضعملنملٔ َتخلُ  َتيرػر  تيرٓ ِعّػٌ تضسِض َت١يرع  
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َ ريك تيرعت تيػدِد َتجملًُ  تيكرررل   ات توك تضسِوٕ ت سٌٕ

 ٟ يرصتمررٌ  عرر٠ُ عررد  مررو تضسقررٖ  تيرررٓ ِقررُم  ررٌ تيٴرّررت تضعررملا 

 ِفُل قدزتٌ تيعقوّٕ َتجلطدِٕ.

ّ٪ررمل: تيرررهقـ ت ررمل  ت عرررد  ت١ض٭رر    • ؿرررٕ يولسقرررٖ ٔ تضخؿٯسٯوملن

تيهفطّيف ت تضطرػفّمله ت كُمّٕ، َيهمل  ِملٟه ِػررد عوًّرمل   

تضسه َت ِملٟه ِسٌٕ، َتطردعْ تيرهُِ  َتض٠ِ ٕ تيػردِدٔ،  

س ضرسِس غرملنيس؛ َيررت    عردم ترُ پ  َزني  ذيك ٨ِذل  تضسِض ت تضهصر ي

ّٱ ملع ضررررر٪ميىٳررر يعرررد   رررررل مرررو ِرررملٟه تٟنرّرررملز َتيعهرررف    ملزّٙطررر

َتيرر  قررد تؿررع ت  عررض ت١ِّررملى يقرررع تضررسِض ١ِررد     ،ت١ضررسٓ

َإمنرمل نرٍّرٕ ضرمل ِعملنّرٌ مرو       ، ّردٯ و ِقمل ورٌ  َى ضررت م٨  أقملز ٌ أَ ضٵ

 ق و َتػر  َمسه نفطْ.  

سقررٖ تيهفطررّيف مررو أطرررمل٘  و ِرعررملموُى مرر  تضومليى٪ررمل: مع رر  م٧رر •

َألؿملّٙيف َمطملعدِو َممسقيف مو ٌهطّمله عس ّرٕ أَ أٌهرّرٕ،   

ٟ ِرفًلُى تضػرمل ع تٌٟرلملعّرٕ َتيهفطرّٕ َتٟقرؿرمل ِٕ تيوؿرّقٕ      

َتيرر  تررٞوس عوّررٌ  ػرركع  ررررل، عوررٖ تيررسني  مررو أى     ، ررملضسِض

ً  مو ع٠ُ ِمليررٌ. َممرمل ٟ غرك  ّرٌ     مو توك تضػمل ع ٌص٘ شٰط

يف مرو نفرظ تجلهطرّٕ تيطرعُ ِٕ ضّطرملعد  رىرل٪ت       أى ٌَُ  خمرؿ

و ِررمليرً ، يكررو تيرررٓ نررستٍ أنًرر  ٟ ِقرردمُى تضطررملعدٔ     ت شٰطرر

َت  ،و ِمليرررٌتيكمل ّرٕ َتضٴوُ رٕ يولرسِض عورٖ ذمرُ ِرٞ ٓ يرّٰطر       

َى يوعهرف مر  تضرسِض أَ إعٴملٙرٌ أ َِرٕ مًدٙرٕ       ٞ عض ت١ِّملى ِوٍر 

ٙ٪ر     ّقرْ )ت ِرملر    َى عر٠ُ ِق  ملأ ىس مو تير٠شم  قرو ٥ قملٙرٌ يمل 

 ملى تضسِض مهُم٪مل(؛ َيرت تيهقـ ت تيكرمل ز تيٴر   طررت قورٕ     

 ت ُت ص َتضلّصته تجلملذ ٕ ١ همل٘ تيُطو يوعلع ت يرت تجململر.
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زت ع٪رررمل: تيرررهقـ ت رررمل  ت ت١ َِرررٕ تيهفطرررّٕ، َجلرررُ٘  عرررض       •

تضطرػرررفّمله ت كُمّرررٕ يؿرررس  عررر٠ُ  ررردِع يولرررسِض  قرررو       

طهّٕ، زني  أى  ملعوّرٕ يررت   يرقوّـ تضؿملزِف، ١َنٌ مو غس ٕ َ

عمل ر  ملعوّٕ تيدَت٘ ت١ٌه ؛ مممل ٟ ِرٞ ٓ يرهفظ تيهررملَٙ    تيدَت٘ ٟ ت٨

طررررت ت تنركملضرررٕ يولرررسِض؛ يرررريك زمرررت َقررر       رَِ ،تضسٌرررُٔ

َتقو َؾسِو يولسقرٖ تيهفطرّيف  عردم تضررردتر أ َِررً        ٘تضرىهمل

َتعٴررْ نفررظ تيهرٍّررٕ   ،و ِررملر ؾررهملعٕ ت١ َِررٕ يرردِهمل ِرررٖ ِرّطٯرر

تضٴوررُ ؛  رػررٍّ  تيؿررهملعٕ تيُطهّررٕ ٟ زمررت أى ِكررُى   َتضفعررُر

 عوٖ ِطمل  تضسقٖ.
أنررٌ مررو َتقرر  ممملزضرررًمل تيعلوّررٕ       . نررُزٔ تيؿررُِملى َأقررمل   

ِٟ ررر  أى تيعدِرررد مرررو ت١ضرررس ي٢ضرررف ترررس ض مستٌعرررٕ  هملتًرررمل    

يرررريك  ؛مل مرررو تيُؾررر  َتيه رررسٔ تجملرلعّرررٕيوعّرررمل ته تيهفطرررّٕ لُ ٸررر

 ؛رررديُز ت مليررٕ تيهفطررّٕ يوفرررملٔ ٌعررٕ إىل أى تتت ت تضسترررألس  ررىرل٪

َأى نرررعو  أى  ، ررهّو  ملٌررٕ ١ى نهػررس تيررُعْ تيؿررّّو    ٯَمررو و٧رر 

ت مليرررٕ تيهفطرررّٕ ي٦نطرررملى يرررْ أيررر  مرررمل ميوكرررٌ يؿرررّٕ أ كرررع    

 َت١ي  ِّملٔ هلُ ٔ عمليّٕ. ،َتفكرل ضوّ 

ْ َمو ٌملنرًمل قملي   عررملزٔ "ٟ تُضرُع.. مرمل     إى: أ. عوّمل٘ تيررملشع

زنيررٌ ت شِملزٔ طرّت نفطْ أَ تغرركٖ    ّك إٟ تيعمل ّٕ" ضو أ دٗ

 ،ت تفرررملق  مػرررمل ع  رررىرلٔأضرررًل  مرررو أٓ أمل نيررررل عكرررُٓ؛ 

ََؾُر  ىرل مو تيهملع إىل تهملَر تضًدٙمله َمكرمل ته تٟ رٚرمل    

 ػرركع  ررررل، أَ َؾررو  يرردزٌمله معقرردٔ مررو تضررسه تيهفطررْ      

ِؿرررعت ع٠ًٌرررمل. ضرررملذت ٟ نه رررس ي٢مرررسته تيهفطرررّٕ مىرررع ن ستهرررمل 

؟ نررررريت يوٴرّررررت تيعررررملم  ررررع مػررررك٠ه  ي٢مررررسته تيعكررررُِٕ
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س أى يردِهمل مػركوٕ نفطرّٕا ذمررملُ     َرمٍع مو ِرٖ ذ ٷر  ، طّٴٕ

ى تيّرُم تيعرملضْ يوؿرّٕ تيهفطرّٕ     إ ،إىل  ىرل مو تيرُعّرٕ. ي٢ضرف  

و ير  ت تجملرملر، َ رأى  رملقْ تجملرلر       عس  عهٌ ضُٗ م٧َٟ ٨ِ ميٰس

ّٱ  ؾررّّو٫ ىررملر   عرر  أَ عرر٠ُ. َعوررٖ ضرررّع تض   إىل مل َٟ سمرررملُ  نفطرر

  نرررٌ ت يرررملر " عررر  ت١غرررخملف ذَٓ ت٥عملقرررٕ    ،َيرررّظ ت ؿرررس

 ،مل أوس عرملزٔ "ٟ تُضُع" عوٖ ت١طفملر  نهمل نولظ ُِمّٱ ،َأضسي "

ِّي ِرألس ت١يع ت طوت تيدع  إذت  ملن  ت٥عملقٕ نيررل َتقرّٕ   

 ْ َِهر رسَى إىل ضرو  لرُر     ،َضملَزي  تيػك أى طفوً  نيرل طرّعر

 ٕ ت ِرريف أى "تيررردلع تضركررس"   ،تضدزضررٕ َِّهًررمل ترفررملق  تضػرركو

قرررع ضررو تيطمل ضررٕ قررد شمفررف مررو أوررس  عررض تضػررمل ع ت ِّررملٔ      

..  ولرمل  عكرُِٕ مىوٌ مىع ت١مسته تي  هطرٕ عمليّٕ... تيفس  مطرقر٠ٸ

 فهمل مو أوس تضػكوٕ عوٖ ِّملٔ تيفس .ت لفٽتدلوهمل مركس٪

: يمل أى نطرٕ ت١طرمل٘ تيهفطرّيف إىل تضسقرٖ    . َ مل٘ طّرَٕتطمل٘ي  

هخفكٕ، َيعوًمل  ريك ت  ّ  تيرخؿؿمله تيٴرّٕ، ممل تيررٓ  م

تفعورٌ تيررُشتزٔ َتجلملمعررمله تيطررعُ ِٕ  ررع يرررٍ تضػرركوٕ؟ َضررملذت ٟ  

٨ِقر٭ررع ت١طرررمل٘ تجلررد  عوررٖ يرررت تيرخؿررـ؟ يررع يررُ  طرررت قوررٕ         

ت٥قررملر عورًّ   طررت تيُؾرلٕ تضفرعورٕ يردِهمل َتيعرصَ  عرو تيعرر٠ُ         

 ؟ٴسِق، يع يْ ٌدِدٔتيهفطْ؟ َمملذت ةؿُف  ُّه مهرؿف تي

 َيع تقُم  علوًمل؟ 

أى لردممله تيؿرّٕ تيهفطرّٕ      .  ًرد تيّّّرمل  َمو ٌملنررٌ أَقرو   

 ، َ مليهطرٕ ي٢طررمل٘  رمليهقـ ٟ غررٌّ يرٌ إٟ     وٽي٢ضف ت آلس تيٰط

 .ت أمسته تي رد  َتيطركس  مليررته ٟزتفرملع نطررٕ تنرػرملزٍ عهردنمل       

 َ مرررو نملِّرررٕ َ .تيرررُشتزٔ تعلرررع عورررٖ لٴرررٕ يصِرررمل ٔ ت١طررررمل٘  مليرررردزِ
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َِصِد يوظ  ،سم ٖ تيرخؿـ   قرملر  ررل مو ت١طرمل٘ ،ألسٗ

ـ   َيكررررو  ،تيٴررررت تيهفطررررْ مررررو أعرررردت  تيررررستنيريف ت تيرخؿرررر

 ٕ أمرمل ةؿرُف  ّرُه مهرؿرف      .تضطرػفّمله تضعرلدٔ يوردزِت قوّور

و يرردًِ   َت رر  قُِررٕ  َيررْ نيملير٪ررمل ضٵرر  ،تيٴسِررق  لعرردَ ٔ َحمرردَ ٔ 

طرػرررفٖ. َ مليهطررررٕ  يوررررخوـ مرررو ت٥ مرررملى  عرررد تخلرررسَُ مرررو تض     

 Clinicalي٠لرؿملؾرررررررررّيف تيهفطرررررررررّيف تيعّرررررررررمل ِيف ) 
psychologists   ت مرو ِّري تجلررُ ٔ  مل  ررررل٪(   نهرمل نعرملنْ نقؿ٪ر، 

رًَ أى قطر  عور  تيرهفظ ت    َزيمل ِعُ  يرت إىل تضهمليَ ت مليّٕ. تضٶ

ٍ٪ررمل مرقرردم٪مل         ٌملمعررٕ ت١مرررلٔ نررُزٔ  هرر  عرررد تيررسمحو، ِرردزع مهً

)أَ أمسِكّرررٕ( َ مليو رررٕ ت٥دموّصِرررٕ.   ّرررَٕ مليرعرررملَى مررر  ٌملمعرررٕ أَز

َيرُ  يّرع تيرؿرهّف تضررر  ت أمسِكرمل. مرو        DSM 5َِردزع تيرر   

عرررو قررررُر  - ي٢ضرررف –مترهررر   عرررض ت١قطرررملم   ،نملِّرررٕ ألرررسٗ

تضرررررردز يف َتضرررررردز مله  ٍرررررَ خمروفرررررٕ؛  عكرررررًمل عررررردم ٌَرررررُ    

  وّهّكملر ضملِكُيٌُّط  مرخؿؿيف ي٦غست  عوًّ .

مله مررررررو عّهررررررٕ تر  أى مس ررررررر  .  ًررررررد تيّّّررررررمل َأقررررررمل  

Benzodiazepines  ٕ مىررررع تيفررررمليُّم   ،يررررْ مس رررررمله مًدٙرررر

َيرررررْ مكرررررمل ٔ يوقورررررق َيرررررّظ   ،َتيطرررررّدلتيّكظ َتيصتنرررررمل ظ

 ،ؿررس   ُؾررفٕ لملؾررٕ )َؾررفٕ لملقررعٕ يوسقمل ررٕ(   ي٠ رٚررمل ، َت٨

١نًرمل قرد تررٞ ٓ    ؛ُؾرف ١ ىرس مرو عردٔ أضرمل ّ      َتضفرسَه أى ٟ ت٨ 

يفرذلٔ طُِورٕ قرد    يورعُ  َممل ِػرٌ ت٥ مملى، َتضرخدتمًمل  كىسٔ أَ 

 ،ِٞ ٓ إىل تٟ رٚرمل . َيهرمل  لملؾرّٕ عٍّررٕ ت يررٍ تضس ررمله      

رر   َيْ أنًمل َم   ُنًمل مًدٕٙ يكهًمل تطًع تجلهُل يوعهفا َعقٽ
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 ررأى مطررلّمله ت١ َِررٕ تضػررملز إيًّررمل غررملٙعٕ َمعسَ ررٕ    . َ ررمل٘ طّرررٕ

َِػذلًِمل تيطعُ ُِى مو تيدَر تيعس ّٕ تضخروفٕ  دَى زَغرٕ، َيْ 

زمرت أٟ   ،َ لرمل ذ رس  .  ًرد    CNN س ت  سنملمَ ِطت ممل ذ٨

  ٕ َتضػرركوٕ أى تيهررملع تطرررلس عوًّررمل  رردَى أى     ،تٞلررر ضرردٔ طُِورر

     ٕ مل  رر ى َأِك٪رر ،تعررس  أنًررمل ت ِررد ذتتًررمل تررٞ ٓ إىل أعررسته ضررّٚ

َِرررد   يطرررروُ ّمله مٞضرررٕ تؿررررع إىل    ،تٟنطرررّمل  مهًرررمل ؾررررعت  

 تٟنرّملز.

ّٯ ،َمو ٌدِد   قطٯر ملمرٕ ت٨ أى ت١ َِرٕ  ؿرفٕ ع    .  ًرد تيّّّرمل  و  

 طرقمله: 3إىل 

0- ٨ِ َتعررو  ،over the Shelve   مل٥دموّصِررٕ   عررس٧مررمل 

 ت١ز ف تضٌُُ ٔ ت مدلع تيؿّديّٕ.

 أ َِٕ  ُؾفٕ طرّٕ. -9

 أ َِٕ لملقعٕ يوسقمل ٕ. -0

َمررمل  عررد   ،أ َِررٕ خمرردزٔ يرر٤ٟم تيػرردِدٔ مىررع تيكررُ تِيف      -3

 تيعلوّمله مىع تضُز يف.

ٔ تيهفطرّٕ  سٯت١ض٭ر  إىل أى عد   . َ مل٘ طّرٕ ريك  قد أغملزه 

٪ّ  َذيك  همل٘ عوٖ ممل ذ رسٍ  .  ًرد ت ّرمل    ،تٌدٱ ملتضرملِٕ ِعردل مردن

ُ   سٯمو أى عرد  ت١ض٭ر     ٟآ 54ٔ يكرع  سٯأض٭ر  9ٔ تيهفطرّٕ تضفرذله ير

ٕ      ،مرررُتطو  ، ررر٠ ٌُِرررد مطرػرررفّمله نفطرررّٕ مرخؿؿرررٕ  مل ّررر

ٔ ي٢مررسته تيهفطررّٕ ت سٯٌُررد أقطررملم مركملموررٕ َأض٭ررتَ ررريك ٟ 

مررمل  ت١لررسٗ، مرر  أى يررٟٞ٘ تضسقررٖ تيهفطررّيف عررمل ٔٸ    تضطرػررفّمله 

تص ت  يدًِ  أمسته ألسٗ مىع تيطكس َتيطلهٕ َق و تيدم؛ مرمل  
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زمعوررً   ملٌررٕ إىل ت١قطررملم تيٴرّررٕ نيرررل تضرررُ سٔ ت تضطرػررفّمله   

مرٴررُزٔ ت تيقوررت َتيكرررد    ملَزنيرر  أى يرردِهمل أقطررملم٪   .تضرخؿؿررٕ

ٌُرررد يررردِهمل أقطرررملم  َت١ضرررهملى ت تضطرػرررفّمله تيعملمرررٕ إٟ أنرررٌ ٟ ِ 

 نفطّٕ.

أنررٌ ؾرردز مهررر عرردٔ ضررهُته قررستز مفررمل ٍ       .  ًررد تيّّّررمل َأَقررو 

ٔ يوٴررت تيهفطررْ ت أٓ مطرػررفٖ  ررٌ   سٯأض٭رر 01قررسَزٔ ختؿررّـ  

تضػركوٕ   .َيرت ِعو إنػمل٘ قط  يوٴت تيهفطْ ،ضسِس 011ذمُ 

   ٕ َيررّظ  ،أى تيقطرر  تيهفطررْ َتيفسِررق تيهفطررْ يررٌ لؿررملٙـ معّهرر

مل ةؿُف أؾّمل  تضسه تجلطردٓ تيررٓ   أم .ٔسٯيس  شدِد أض٭

مل يررٌ أَ نملجتٸررمل يررٌ أَ ِٟقٸرر ملِ ًررس عوّررٌ مررسه نفطررْ إمررمل مؿررملِر٪  

عرس   مليٴرت تيهفطرْ    عهٌ،  مليرخؿـ تيفسعْ شلرت تيهُع  رملى ٨ِ 

َيُ تس ٕ ِس ّٕ نيررل  مل ّرٕ يولؿرٴوو     ،تٟضرػملزٓ تيرُتؾوْ

َِعرو أى   ،(Consultation liaison psychiatryت١عٍلرْ: ) 

تضعملا يوّمليٕ تجلطردِٕ ِٴورت تضرػرملزٔ تيٴرّرت تيهفطرْ       تيٴرّت

َأى ِرُتؾر٠ مع٪رمل ت ع٠ًٌرمل. َمر       ، ػأى تجلملنت تيهفطْ يوّمليٕ

-تضررد ت١مسِكررْ أؾرررو تزلررٌ ت  عررض تيرردَر "تيٴررت تجلطررد   

َيرررررُ تضٌُرررررُ  ت تضطرػرررررفّمله   ،(Psychosomatic) نفطرررررْ

 رملٟه  تيكدلٗ تير  ٟ متورك أقطرملم٪مل يوٴرت تيهفطرْ. يكرو ت ت      

تيرر  شررررملُ إىل تيرهررُِ ، ِرررر  شُِورررًمل ضطرػررفّمله عهرررديمل يررررٍ    

ت٥مكملنّررٕ. َمررو تجلرردِس  مليررر س أى تيعرر٠ُ تيهفطررْ ِهقطرر  إىل   

)تيرّوّوررررررْ(  ٌهررررررملِيف  ررررررررلِو: تيعرررررر٠ُ تيهفطررررررْ تيرررررردِهملمْ

Psychodynamic psychotherapy)   َٖتيرررٓ ِعرلررد عورر )
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َ  ،مدتزع  سَِد :مىع ،تضدتزع تيرّوّوّٕ ْ َم٠ّ ، يرس أَ ،َِرُن  نر

 تجلرد .. إخل. َتجلهرملل   يفَتيفسَِدِ ،َتضدزضٕ تيدلِٴملنّٕ ، ٠ِو

 CBTتيىررررملنْ يررررُ تيعرررر٠ُ تضعست/ت٥ زت ررررْ تيطرررروُ ْ )  
cognitive behavior therapy)،   َِعرلرررد عورررٖ شدِرررد

    ٕ َمررررو  ،َمُتًٌرررٕ َتعررردِع تضّررررُر تيريهّٕ/تضعس ّرررٕ/ ت٥ زت ّررر

 َنيرليلمل. ،مدتزضٌ مدزضٕ أيدله إيّظ َ ّك

ٕ َت تعرقررمل    رر ى ٌَررُ  أقطررملم يوٴررت تيهفطررْ ت    ، . َ ررمل٘ طّررر

َِعٴرْ ؾرُزٔ    ،تضطرػفّمله تيعملمٕ شمفف مو تيُؾلٕ تٌٟرلملعّٕ

أى تضسه تيهفطْ مىوٌ مىع أٓ مرسه. عورٖ عكرظ  مرَ تضسقرٖ      

تيهفطّيف م  مدمو تضخدزته،  لرمل أى تضردمهيف ِػر وُى مع ر      

ممررمل ِكررّق  سؾررٕ ت ؿررُر عوررٖ     ؛ٔ ت يرررٍ تضطرػررفّمله سٯت١ض٭رر

أى  ذ رس  .  ًرد تيّّّرمل   ضسِس يولسِض تيهفطْ. َت يرت تيؿرد   

 ىت١مررع ت تيسِررمله َتيرردمملم، ِّرري ِركررلهمل ْيهررمل   قررو يلعرر

ٕ     ملتملمٱ  ؿ٠ٸ أمرمل   . يف قط  ت٥ مملى َقطر  ت١مرسته تيهفطرّٕ تيعملمر

   ى تيُق  خمروو. ت،( ضسِس٪31-91ت تضطرػفّمله تيؿ رلٔ )

عوٖ تيهقـ تيفمل ل ت تيعّرمل ته تيهفطرّٕ    . لمليد تيس ِعملى َأ د 

تضرخؿؿٕ،  عوٖ تيرسني  مرو أنرٌ ٌُِرد  مليفعرع مطرػرفٖ يوؿرّٕ        

تيهفطرررّٕ ت  عرررض تضهرررملطق؛ إٟ أنًرررمل ٟ تكفرررْ َٟ تقمل رررع تيٴورررت 

تيػدِد عوٖ يرٍ تخلدمٕ. أِّملن٪مل قد نسٗ  عض تضسقرٖ تيهفطرّيف   

ِررررردتعً  ت إت ٟ ِرررررر  ضرررررملذ :َنرطرررررمل٘ر ،َتيعقورررررّيف ت تيػرررررُتزع 

َتٟعرقمل  أى تيطرت ِكلرو ت قورٕ عرد      ؟امطرػفّمله مرخؿؿٕ

 ٔ َتضرخؿؿيف.سٯت١ض٭
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أى مػكوٕ ممملزضٕ تيٴت تيهفطرْ ت تيُتقر      .  ًد تيّّّملَِسٗ 

  ٕ  فسِررق تيٴررت  ،أنًررمل ختروررف عررو نيرليررمل مررو تيرخؿؿررمله تيٴرّرر

 تيهفظ زمت أى ِركُى مو:

 .(Psychiatristطرّت نفطْ ) -0
 .(Clinical psychologistْٙ نفطْ عّمل ٓ )ألؿمل -9
 Psychiatric Socialألؿرررملْٙ تٌرلرررملعْ نفطرررْ )  -0

Worker). 
 .(Psychiatric Nurseممسه نفطْ ) -3
 .(Psychiatric occupationalمعملا َلّفْ نفطْ ) -0

ً  ِملؾررويف عوررٖ ترردزِت َغررًمل ته ت   أٓ زمررت أى ِكررُى  ررّع٨ 

  عرمل ٔ تضرسِض    معوٲ ١ٌنٯ ؛َتيرخؿـ ت١لرل مً  .تجململر تيهفطْ

ُ٪ت  ملعوٸ  مل ت تجملرل .تضصمو عك

مرر  تيٴررسل تيطررمل ق، َأقررمل   أى يررٟٞ٘ ٟ    . َ ررمل٘ طّرررَٕتتفقرر  

ِعُقً  تضلملزع مو لملزُ تجملرل  تيرٓ قرد ٟ ِفًر  تيىقمل رٕ تير      

نػررأه  ًّررمل يرررٍ تيهفطررّٕ أَ تضررسه تيهفطررْ تيرررٓ ِرعملمررع معررٌ،   

مل  مليىقمل رٕ مرو   أ ىس تيرؿرملقٸ  ملضلملزع تيهفطْ )طرّت، ألؿملْٙ( 

 تيرخؿؿمله تيٴرّٕ ت١لسٗ.

 ت١ضٚوٕ تيرمليّٕ:  ٴسِ  أ.  ملٙصٔ تيعٍسَؽأممل 

أَيٸمل: يع يهمل  تعملَى حمد  ذَ آيّٕ َتقّٕ ٌَمليصٔ يورٴرّق  •

تيفرررُزٓ  ررريف تضطرررَٞييف ت تيٴرررت تيهفطرررْ ت تضلوكرررٕ َقرررّملِمل  

مرررو   سنرررملمَ تيعهرررف ت١ضرررسٓ، أَ نرررصٟ٘  تز تيسعملِرررٕ، أَ تيهرررملٌيف 
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ت ُت ً تضسَزِٕ َتيررِو تعذل رُت  أنًرمل  ملنر  حمرملَٟه تنرّرملز..       

 يدزتضٕ ت ملٟه َمعس ٕ مطررملتًمل َ َت عًمل، َتختملذ تي٠شم؟ ؛إخل

ّ٪ررمل: يررع يرردِهمل قملعرردٔ  ّملنررمله لملؾررٕ  مليٴررت تيهفطررْ دمررد   • وملن

  ًّمل:

 ت٥ِؿملّٙمله َتضعوُممله ١ي  ت١مسته تيهفطّٕ ت تضلوكٕ. -0

 مل ٕ  مل١مسته تيهفطّٕ ذ ُز٪ت أم إنملو٪مل.تيهطرٕ ت١ ىس ي٦ؾ -9

سقٕ يرعسه تضستيقيف ي٢مرسته تيهفطرّٕ،   تيعلس ت١ ىس ع٨ -0

 َأنُتعًمل.

ت٥ِؿررملّٙمله ت ررد ٔ َتيرر  تفّررد أٓ تضهررملطق تكىررس  ًّررمل        -3

 سقٕ أ ىس مو نيرليمل.ت١مسته تيهفطّٕ أَ ع٨

أيلّرررٕ تورررك ت٥ِؿرررملّٙمله َتيررر  عورررٖ    َٟ شمفرررٖ عورررٖ أِررردٮ 

دزتضمله َتيرًُّ تيكفّوٕ  ُقعهمل عورٖ تيٴسِرق   ٍسٗ تيأضملضًمل ت٨

تيؿّّو يوع٠ُ، َتختملذ ت٥ٌرست٘ته تيُقملّٙرٕ َتيكفّورٕ  رخفرّض     

 مل ت تضلوكٕ.ّٱنطت تضكٴس يف َتضسقٖ نفط

  نُعّرررٕ ّررردٳومليى٪رررمل: يرررع يهرررمل  تؿرررهّف ت تيٴرررت تيهفطرررْ ٨ِ    •

َِررس و تُتٌررديمل يهررملطق معّهررٕ ت ًررس  ًّررمل؛   ،ت١مررسته تيهفطررّٕ

 رّس ت١ ّض تضرُضو؟ا   أنّلّمل تي

تيرطرملٟٝه تضرر ُزٔ    وإٌمل رٌ عر تيّّّمل   .  ًدَمو نملِّرٌ أٌَص 

 أع٠ٍ ت تيهقملش تيرمليّٕ:

أَيٸررمل: ت  ررع مطرػررفٖ  ررررل مس ررص يوّلملِررٕ مررو تيعهررف         •

 ٓ َت تضطرػررفّمله تيؿرر رلٔ جلهررٕ ترررر  أقررس       ،َت٥يلررملر ت١ضررس

طفرملر سمررملٌُى   إذت تريف أى تضعردٓ أَ تضعرردٗ عوّرٌ أَ ت١   .مس ص
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 لرمل ِرر  إ ر٠ح َِرردٔ     ت،يرردلع تيٴرت تيهفطرْ ِرر  شُِورً   رُز٪      

ت لملِررٕ ت تضهٴقررٕ ت٥ تزِررٕ يرقررُم  مليصِررملزٔ؛ يكررو تضػرركوٕ يررْ   

 ىسٔ ت رملٟه َقورٕ ت٥مكملنرمله تيرػرسِٕ َتضمل ِرٕ. أمرمل ةؿرُف        

أٓ حمملَيررٕ تنرّررملز  لًلررمل  ررملى غرركوًمل ِررر  شُِوررًمل إىل تيٴررت    

 تيهفطْ.

 :ّ٪ملوملن •

 ،ِؿملّٙمله تضٌُُ ٔ يْ إِؿملّٙمله مطرػفّمله َعّرمل ته ت٥ -0

َيكرررو تيدزتضرررٕ تضطرررّّٕ ت١لررررلٔ     ،َ مليررررمليْ ٟ متىرررع تجملرلررر   

 ألًسه عد ٪ت مو نطت تٟنرػملز.

 ت٥نملً أ ىس إؾمل ٕ  ملٟقٴست مله تيهفطّٕ  ؿُزٔ عملمٕ. -9

ٕٸضرررهٕ ت١ ىرررس ع٨ 02ِعرررد ت١طفرررملر َتضرررستيقيف شررر    -0  سقررر

 ي٢مسته تيهفطّٕ.
مررٕ يوُؾررُر إىل  ملٌررٕ إىل  زتضررمله مطررّّٕ مرقدٳ  شيهررمل   مررمل -3

 إِؿمل٘ته  قّقٕ.

مل: يهرررمل  عررردٔ أمرررسته ٌطررردِٕ مرررو تضعرررسَ  أى شلرررمل       ومليى٪ررر •

مر٠شمٕ تيرٙرٕ ت لرست٘، َيهرمل   رسع ت     :مىع ،مكملعفمله نفطّٕ

 تيٴت تيهفطْ خمرـ  ًرت.
ʘ تيرُؾّمله:  
1-  ٕ َختؿررّـ مرررملي   مل ّررٕ شلررمل،    ؛تٟيرلررملم  مليؿررّٕ تيهفطررّ

ّمله ؾرررّٕ نفطرررّٕ ِدِىرررٕ ت ٴرررْ  ّررر  مهرررملطق  َإنػرررمل٘ مطرػرررف

ٔ يوؿررّٕ سٯَتفعّررع قررستز إزمررمل  نطرررٕ  مل ّررٕ مررو ت١ض٭رر   ،تضلوكررٕ
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تيهفطررررّٕ ت تضطرػررررفّمله تيعملمررررٕ َجتًّصيررررمل  ررررمليكُت ز تيٴرّررررٕ 

 .تضهملضرٕ
  ت تٟ رعررملً يوخررملزُ يدزتضررٕ تيٴررت تيهفطررْ  قررسَزٔ تيرُٰضرر -2

 وّهّكرررررْ، َختؿرررررـ ت١لؿرررررملْٙ تيهفطرررررْ، َتخلدمرررررٕ     ت٥

تٌٟرلملعّررررٕ تيٴرّررررٕ، َتيعرررر٠ُ تيررررُلّفْ تيهفطررررْ، َتيرلررررسِض   

 تيهفطْ.
  ت مست رررص ت٥زغرررمل  ت١ضرررسٓ ت ت١ِّرررمل٘   قرررسَزٔ تيرُٰضررر  -3

يرقرردِ  تيعررُى يولّرررملٌيف قرررع أى ترفررملق  مػررك٠تً  َتؿررع إىل   

 ملم لررررردمملتًمل أِك٪رررررقررررردٳعورررررٖ أى ت٨، مسِورررررٕ ت١مرررررسته تيهفطرررررّٕ

 يولرعسقيف يوعهف تٟضسٓ مو أٓ علس َأٓ ٌهظ.

قررسَزٔ تررُ رل إزغررمل  نفطررْ  ملعررع ت تضرردتزع ت خمروررف        -4

ضُتًٌررٕ مػررك٠ه تيهملغررٕٚ    (؛ ررهيف َ هررمله )تضطرررُِمله تيرعوّلّررٕ  

 َضسعٕ تيرعملمع معًمل ِرٖ ٟ ترفملق  م  ت٥يلملر.

 ررملل أقطررملم عورر  تيررهفظ ت تجلملمعررمله تيطررعُ ِٕ  كوّررمله  إ -5

ٟٸ تيعوررُم تيٴرّررٕ ١ى عورر  تيررهفظ َلملؾررٕ  ؛مررو  وّررمله تيذل ّررٕ  ررد

 مل  مليعوُم تيٴرّٕ.   وّهّكْ أ ىس تزترملطٸت٥

مررو مست ررص تيعرر٠ُ تيهًررملزٓ َتيرأيّررع تيهفطررْ   دٮإنػررمل٘ مصِرر -6

يرقردِ  تيسعملِرٕ طُِورٕ ت١مرد      ؛َ ُّه مهرؿف تيٴسِق َ َز ت٥ُِت٘

 مل.صمه٪مل م٨تيهفطّيف مسق٪ ٖيولسق
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 ٓتيُزقٕ تيسّٙطٕ: م. ضململ تضس. 

  ت: أ. عرد تيسمحو تيٴسِسٓتضعق. 
 )ٖ(مػملز  ت ت ُتز:  . تس ْ تيقر٠ى )قّف تضورق*(. 

 ْإ تزٔ ت ُتز: أ. حملد  ندن. 

                                                           
 يورظ  زٙرّظ  َنملٙت َتيرًُّ، يودزتضمله  ميُمٕ مس ص َزّٙظ مرقملعد علّد)*( 

 .تيدَيّٕ تيعس ّٕ تيع٠قمله يوظ مٞضظ َعكُ ضمل قٸمل، تيدَيّٕ  ّٕتيعس تيع٠قمله
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ʘ ٓتضوخـ تيرهفّر: 
 َ ضررّمل تضرررًع م. ضررململ تضررسٓ تيُزقررٕ تيسّٙطررٕ  مل٥غررملزٔ إىل أى ز

د ش  ِك  تٟشمل  تيطُ ّ  َيّظ يدًِمل شف رمله  تيُّم مل تع٨

يٌُّررٕ متهعًررمل مررو تُوّررق ع٠قملتًررمل مرر   َيررٕ مىررع تضلوكررٕ،     ُِأِد

 ؛َضرو َترّي عو تعصِص ِكُزيمل ت تيعململ َلملؾٕ ت تيػسل ت١

٨ٌر   د  ت تضهٴقرٕ، َمرو تيُتقرو    َيريك يو متملن  ت  طت ِوفرمل٘ 

 ٘ إضررذلتتٍّّيف آلررسِو مررو تيرردَر   أى تيسنيرررٕ ت تيرّرري عررو ِوفررمل

ٕٸ يوُِٟرررمله تضرّررردٔ مٌُرررُ ٔ أِك٪رررمل يررردٗ تجلملنرررت   تيع لرررٖ إقرررمل 

شكررررر  تيع٠قرررررمله  ٕتيطرررررعُ ٓ،  ًهرررررمل  و٠ورررررٕ عُتمرررررع مًلررررر 

ت٥ضذلتتٍّّٕ يدَيٕ حمُزِٕ مىع تضلوكرٕ تيعس ّرٕ تيطرعُ ِٕ، َمرو     

 تيٴرّعْ أى ِألر  ًمل ؾملن  تيطّملضٕ تيطعُ ِٕ:

 .َ قملٌٙ تيدَيٕ ن ملم عوٖ ت فملل-5

 .تٟقرؿمل ِٕ تضؿوّٕ -6

 تيعس ْ َت٥ض٠مْ. تيرعدتى-7

مرررررو زَضرررررّمل َتيطرررررعُ ِٕ مررررر  ت وّرررررف     َتيُتقررررر  أى  ررررر٠ٸ 

ت٥ضذلتتٍّْ تخلٴأ ت تيػرسل ت١َضرو مرو ًٌَرٕ تيه رس تيػرعرّٕ       

َتضؿملحل ت٥ضذلتتٍّّٕ. َيرت  ٠ غك يو ِ ّت عو قملٙرد خمكرسم   

يرد    ر٠ ٍ ذمرُ     َقملٙرد َطرو طلرُل مرّفرص     ،َحمهك مىرع  رُتيف  

مل زمعرع تقرملز  تضلوكرٕ    ممٵ٬ ،مطرقرع أ كع مىع حملد  و ضولملى

 مل.مل َمهٴقّٱت طرّعّٱَزَضّمل أمس٪

َذ ررس أ. عرررد تيررسمحو تيٴسِررسٓ ت تعقّرررٌ أى تيع٠قررمله  رريف  

ت ع٠قررمله تيرورردِو،   ملتيطررعُ ِٕ َزَضررّمل تألررر مهّررٖ تؿررملعدِٱ    
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مل ٓ َذزَٔ ضرهملمٌ  ِرط   مليطعْ يرُضرّ  تيرعرملَى ت تجملرملر تٟقرؿر    

أَ ررركو، َيرررْ تٟتفملقّرررٕ ت١َىل  ررريف مه لرررٕ أَ رررك َمهررررٍيف مرررو  

. َ رملى يررت تضهٍرص    9106َتي  َقع  ت لسِف تيعملم  ،لملزًٌمل

 دتِررٕ يرهررمل٘ وقررٕ  رريف تيرورردِو، ت يررملر طملضررمل  ررملى يررملر       يّررع٧

ت  ررذلته ترمفررمله ت١ضررعملز، َيعررع  ٕم٠مررٕ  رريف تيٴررس يف، لملؾرر

 ل٠ر تيصِملزٔ ٟضرلستز تيعلع ت أَ ركو  يّرع٨   تٟتفملقّٕ تي  َقع 

زتِررٕ تيٴررس يف شلرررٍ تيع٠قررٕ،  مل٥قررمل ٕ ٟتفملقّررمله ألررسٗ تػررذلٓ  

يٌُرًرررمل أزتمكرررُ مكرررخمله َمعررردته مرررو زَضرررّمل.  لرررمل ضرررع   

تضلوكٕ يرُضّ  يملٟه تيرعرملَى تٟقرؿرمل ٓ، عردل لفرض تيقّرُ       

ر عوٖ َتز ته تيقلو مو زَضّمل، َتُقّ  مرر سته تفرملي  ت يرمل   

تيررر مل٘ تيؿررهملعْ، َ ٭ررْ يررملر تيرقهّررمله تيعطرركسِٕ، َتيرقهّررٕ    

مًر  ت أ ررُ س    تيهَُِٕ ي٢نيسته تيطولّٕ. َ ملى يسَضّمل مُقرف٫ 

مرررو تيعرررملم تضملقرررْ، عهررردممل مل تهؿرررملع يوّلورررٕ تيررر  تضررررًد       

َتضًٌُرٕ   ،سه عو  ً  ي٢يردت  تيطّملضرّٕ َزت٘يرمل   تضلوكٕ، َعرٯ

ميهعًرمل تيرعرملَى مر  تس ّرمل      خلدمٕ أٌهدته معمل ِٕ يوللوكٕ، َيٵ 

ت مطملز آضرملنٕ مو تختملذ مُقرف مكرمل  ١نقرسٔ، َ رمليٴر   ملنر       

هظ آِرسع زضرمليٕ مًلرٕ  ًلرًرمل عردٔ      ِمؿمل ّٕ قلٕ تيعػسِو ت  ُ

 أطست  أَزَ ّٕ َإقوّلّٕ  ُقُل.

 َتكله  تضدتل٠ه ُِر تيقكّٕ ت ملَز تيرمليّٕ:

  ِٕ ُتيسَضّٕ. –ن سٔ تملزشمّٕ يوع٠قمله تيطع 

 تيسَضْ ت تضهٴقٕ.  تيرلٰدأ عمل   

 .مكملضت تضلوكٕ مو  همل٘ ع٠قمله إضذلتتٍّّٕ م  زَضّمل 
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 .حمملذِس  همل٘ ع٠قمله إضذلتتٍّّٕ  يف تضلوكٕ َزَضّمل 

 تيسَضّٕ. –رع تقُِٕ تيع٠قمله ت٥ضذلتتٍّّٕ تيطعُ ِٕ ض٨ 

إيًّرمل تضرّرملَزَى ت مورقرٖ أضررملز      َٖمو أ سش تيرُؾّمله تير  تنرًر  

 ممل ِوْ: "ع٠قمله تيطعُ ِٕ.. تيسَضّٕتي"ُِر قكّٕ 

 عرررر  تيطررررفملزٔ تيطررررعُ ِٕ ت مُضرررركُ  ررررملضُلفيف َإنػررررمل٘   -1

تضوّقّمله  ملضوّقّٕ تيرعوّلّٕ، عوٖ أى ِكرُى تيطرفرل تيطرعُ ٓ    

 َطملق  تيطفملزٔ ت١ضملضْ مو مرّدوْ تيسَضّٕ  ٴ٠قٕ.
لً  تيو رٕ  ت رعملً تيٴورٕ تيطعُ ِيف إىل زَضرّمل َتٟيرلرملم  ررعوپ    -2

شِررررمل ٔ تضررررهو تيدزتضررررّٕ  َهلررررُتز ختؿؿررررً  تيعولررررْ،  تيسَضررررّٕ 

مل تجلملمعرمله تير    يولطوليف تيسَع ت ٌملمعملتهرمل  ملضقمل رع َلؿُؾ٪ر   

شلمل طمل   إضر٠مْ يرعٴػرً  يرريك. َتفعّرع تيع٠قرمله ت١ مل ميّرٕ       

 َتيرّىّٕ َتيرعملَى تجلمل  م  تجلملمعمله َمست ص تيرّي تيسَضّٕ. 

ʘ ٓتيُزقٕ تيسّٙطٕ: م. ضململ تضس: 
َيررّظ  ،د شرر  ِكرر  تٟشررمل  تيطررُ ّ  ّررُم مل تع٨ررزَضررّمل تي

يٌُّٕ متهعًمل مو تُوّق ع٠قملتًمل م   َيٕ مىع ُِيدًِمل شف مله أِد

تضلوكرررٕ، َترّررري عرررو تعصِرررص ِكرررُزيمل ت تيعرررململ َلملؾرررٕ ت    

٨ٌررر   ؛تيػرررسل ت١َضرررو د  ت َيرررريك يرررو مترررملن  ت  طرررت ِوفرررمل٘ 

تضهٴقرررررٕ، َمرررررو تيُتقرررررو أى تيسنيررررررٕ ت تيرّررررري عرررررو ِوفرررررمل٘     

ٕٸإضررذل يوُِٟررمله تضرّرردٔ  تتٍّّيف آلررسِو مررو تيرردَر تيع لررٖ إقررمل 

 ٕمٌُُ ٔ أِك٪مل يردٗ تجلملنرت تيطرعُ ٓ،  ًهرمل  و٠ورٕ عُتمرع مًلر       

شك  تيع٠قمله ت٥ضذلتتٍّّٕ يدَيٕ حمُزِٕ مىع تضلوكٕ تيعس ّٕ 

 تيطعُ ِٕ، َمو تيٴرّعْ أى ِألر  ًمل ؾملن  تيطّملضٕ تيطعُ ِٕ:
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 .ٌَٙ قمل تيدَيٕ ن ملم عوٖ ت فملل-5

 .تٟقرؿمل ِٕ تضؿوّٕ -6

 .َت٥ض٠مْ تيعس ْ تيرعدتى-7

َإذت زٌعهمل يورملزِال َيسِمله ت١ِردتً ضرهٍد أى تورك تيعُتمرع     

ِملقررررسٔ ت مع رررر  تًٌُررررمله تيطّملضررررمله ت٥ضررررذلتتٍّّٕ يودَيررررٕ    

تيطعُ ِٕ،  فْ  دتِٕ تيقرسى تيعػرسِو  رملى ت ورف ت٥ضرذلتتٍّْ      

تيذل رْ تضرلىررع ت  مر  ت٥دموّررص يوررخوـ مررو تيهفرُذ تٟضرررعلملزٓ    

تيقكمل٘ عوٖ أٓ ِكر  عس رْ    تيدَيٕ تيعىلملنّٕ تي  ِملَي  ٌمليدٔٸ

ت تجلصِررررسٔ تيعس ّررررٕ، ورررر   رررردأه تيررررر رلته ت تيعُتمررررع تيطررررمل ق  

 ذ سيمل عوٖ تيهُّ تيرمليْ:

تتكررّ  تيهُتِررمل تيدلِٴملنّررٕ تٟضرررعلملزِٕ ت تضهٴقررٕ تيعس ّررٕ     -0

ؿملعد تيعردت٘  َتٟنردت  َت ،مل ت  وطٴيف  عد َعد  وفُزَلؿُؾ٪

    ْ  ،تيػررع  قررد  سِٴملنّررمل تيع لررٖ ت تيعررملضيف تيعس ررْ َت٥ضرر٠م

 ممل ٌعع تيع٠قٕ معًمل تًلٕ ١ٓ ن ملم ِك  عس ْ.َيُ 

َختور  عرو    ،عٍصه  سِٴملنّرمل تيع لرٖ عرو محملِرٕ تعًردتتًمل      -9

 ِوفملًٙمل تيطّملضّيف ت تضهٴقٕ.

ٕ   ت ر٨ -0 َتضررررىلسه  ،ػرررف تيررررذلَر ت غررررٌ تجلصِرررسٔ تيعس ّررر

ّردٔ ت تضركػرمل ٌ َتضررخستٌٌ ت تضلوكرٕ. َزت رق      تيُِٟمله تضر

ذيك ؾعُ  تيُِٟمله تضرّردٔ  قرُٔ ع لرٖ حمملِردٔ تردعُ يوّسِرٕ       

َتعرلرده تيُِٟرمله تضرّردٔ عورٖ تيررذلَر ت       ،َمهملؾرسٔ تض ورُميف  

  ُزٔ نًكرًمل تٟقرؿمل ِٕ َتيرقهّٕ  عد ت س  تيعملضّٕ تيىملنّٕ.  
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ٓ مررو  سِٴملنّررمل إىل  َيررريك شررُر تيرّررمليف ت٥ضررذلتتٍّْ تيطررعُ   

 تيُِٟمله تضرّدٔ ت ت١ز عّهّمله مو ذيك تيقسى.

أعررردت٘ تيعرررس     يررردٳ أَتيّرررُم أؾررررّ  تيُِٟرررمله تضرّررردٔ مرررو     

هرررٕ ت تضهٴقرررٕ  َ ّررر  ضّملضرررملتًمل ت٥ضرررذلتتٍّّٕ تضعوٵ   ،َتضطررروليف

ترلُّز ُِر أمو إضستّٙع َإقعمل  تيدَر تيعس ّرٕ، َعردم تضررملٟٔ    

ٕٸ  مليُ ررمل٘  مليرصتمملتًررمل جتررمل  إىل تيذلتٌرر  تيررردززمْ   ٍ ِوفملًٙررمل. إقررمل 

 ١يلّٕ  ذلَر تضهٴقٕ  مليهطرٕ يوطُل ت١مسِكّٕ.

ضرررررررعد أى تيػرررررركُ  ت مُوُقّرررررٕ تيع٠قررررررمله   أَيرررررريك ٟ  

ت٥ضذلتتٍّّٕ م  تيُِٟمله تضرّدٔ قد  ردأه تطرملَز زتضر  تيطّملضرٕ     

َيرريك   ؛ت٥ضذلتتٍّّٕ تيطعُ ِٕ مهر  دتِٕ تيقسى تيُتِد َتيعػسِو

٨ٌر     دأه د . زِملل تٟنفرملل تيطعُ ٓ ترّي عو ِوفرمل٘ إضرذلتتٍّّيف 

َيُ ن سنمل يورّمليفمله تيسَضّٕ ت تضهٴقٕ ضهٍد أى َقعًمل مقرملز   

يُق  شمليف تضلوكٕ م  تيُِٟمله تضرّدٔ مرو ِّري تٟعرلمل ِرٕ،    

 سَضّمل جتد نفطًمل م  ِوّف ٟ ميىرع تيٴلرُل تيررٓ تطرعٖ يرٌ ت      

َميكررو أى  ،هًّررمل مطررولُى ضررهٕتضهٴقرٕ.  هطرررٕ  ررررلٔ مررو مُتط 

عورًّ .  لرمل أى    ِكُى يطّملضمله تضلوكٕ تيعس ّٕ تيطعُ ِٕ تأورل٫

مؿررمل ًمل تيرذلَيّررٕ تورقررْ مرر  تضؿررملحل تيطررعُ ِٕ ت ته ررّ  ضررُل  

تيررررذلَر،  ّهلرررمل ِوفًرررمل ت تيعرررملضيف تيعس رررْ َت٥ضررر٠مْ حمؿرررُز   

 مل( ت إِستى َضُزِمل، َت١َىل ذته ِك   ِرو طرملٙفْ ِعرردل   )تقسِر٪

ي٢قوّررٕ عوررٖ مطرررُٗ تيعررململ ت٥ضرر٠مْ َ ررريك  مليهطرررٕ     متىرر٠ّٸ

ت ت ت تيعرململ تيعس رْ،   يطُزِمل.  هفُذ تيه ملم تيطُزٓ حمردَ  ٌردٱ  

ت ت مل مرٞوس٪ معهُِٱر  أورر  ت قرٕ تيطُ ّرّٕ  أى يوللوكرٕ وقر٠ٸ   ِيف

مل ت تيطررررُل تيرذلَيّررررٕ ت قُِٱررررتيعررررملضيف تيعس ررررْ َت٥ضرررر٠مْ َنفررررُذ٪
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عهدممل  ملن  ت تضعطكس  مً ٍّ ْإضذلتتٍّ زټعت  َهمليمل مو يمكٽ

تضعررمل ٓ يوطررُ ّّ ، ِّرري  ررملى ضطررمليلرًمل ت  عرر  تجلًررمل  ت       

 ع٫ ملعر  ِس  أ  ملنطرملى َتٌٌُّ تيطّملضمله تيرذلَيّرٕ تي٠ِقرٕ ترأورل٫   

 عوٖ ضقُش تضعطكس تيطُ ّ .   

نفطررًلمل ممكررو إعررمل ٔ تضرررخدتمًلمل ت أٓ ؾررستع أَتيعررملم٠ى 

ممررمل  ،تيرٍملذ ررمله تضطرررلسٔ  رريف زَضررّمل َتي ررس  قررد ِرٴررُز ت لررع 

 أيلّٕ لملؾٕ يوسَع. تزمعع تيرقملز  م  تضلوكٕ ذ

مرررو زَضرررّمل َتيطرررعُ ِٕ مررر  ت وّرررف    َل٠ؾرررٕ تيقرررُر:  رررعٲ 

ت٥ضذلتتٍّْ تخلٴأ ت تيػرسل ت١َضرو مرو ًٌَرٕ تيه رس تيػرعرّٕ       

َتضؿملحل ت٥ضذلتتٍّّٕ. َيرت  ٠ غك يو ِ ّت عو قملٙرد خمكرسم   

َقملٙرد َطرو طلرُل مرّفرص يرد    ر٠ ٍ ذمرُ         ، رُتيف  َحمهك مىرع 

مل زمعرع تقرملز  تضلوكرٕ    ممٽ ،مطرقرع أ كع مىع حملد  و ضولملى

 مل.مل َمهٴقّٱت طرّعّٱَزَضّمل أمس٪

ʘ ٓتيرعقّت: أ. عرد تيسمحو تيٴسِس: 
تأتْ تيصِملزٔ تيىملنّٕ يوسّٙظ  ُتيف َتي  ضرقرًمل أَر شِرملزٔ ضورك   

ت  ملتؿررررملعدِٱ تع مطررررملز٪لىٳرررر، ير9102٨ضررررعُ ٓ إىل مُضرررركُ ت 

ع٠قررررمله تيرورررردِو، ِرطرررر   مليطررررعْ يرُضررررّ  تيرعررررملَى ت تجملررررملر  

تٟقرؿمل ٓ َذزَٔ ضهملمٌ أَ كو، َيْ تٟتفملقّٕ ت١َىل  يف مه لرٕ  

 .9106َتي  َقع  ت لسِف تيعملم  ،أَ ك َمهرٍيف مو لملزًٌمل

 دتِرٕ يرهرمل٘ وقرٕ  ريف تيروردِو، ت يرملر         ملى يرت تضهٍص  يّع٧

ت  رذلته ترمفرمله    ٕمل  ملى يملر م٠مٕ  يف تيٴس يف، لملؾر طملض

ت١ضعملز، َيعع تٟتفملقّٕ تي  َقع  ل٠ر تيصِملزٔ ٟضررلستز تيعلرع   
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ت أَ كو  يّع زتِٕ تيٴرس يف شلررٍ تيع٠قرٕ،  مل٥قرمل ٕ ٟتفملقّرمله      

 ألسٗ تػذلٓ يٌُرًمل أزتمكُ مكخمله َمعدته مو زَضّمل.

ملَى تٟقرؿمل ٓ، عدل  لمل ضع  تضلوكٕ يرُضّ  يملٟه تيرع

لفررض تيقّررُ  عوررٖ َتز ته تيقلررو مررو زَضررّمل، َتُقّرر  مررر سته 

تفررررملي  ت يررررملر تيررررر مل٘ تيؿررررهملعْ، َ ٭ررررْ يررررملر تيرقهّررررمله     

 تيعطكسِٕ، َتيرقهّٕ تيهَُِٕ ي٢نيسته تيطولّٕ.

مًرر  ت أ رررُ س مررو تيعررملم تضملقررْ،      َ ررملى يسَضررّمل مُقررف٫  

َعدله عو  ً   عهدممل مل تهؿملع يوّلوٕ تي  تضرًد   تضلوكٕ،

ي٢يررردت  تيطّملضرررّٕ َزت٘يرررمل َتضًٌُرررٕ خلدمرررٕ أٌهررردته معمل ِرررٕ    

يوللوكررٕ، َيٵرر  ميهعًررمل تيرعررملَى مرر  تس ّررمل ت مطررملز آضرررملنٕ مررو    

تخترررملذ مُقرررف مكرررمل  ١نقرررسٔ، َ رررمليٴر   ملنررر  مؿرررمل ّٕ قلرررٕ     

ٕٸِتيعػسِو ت  ُ مًلٕ  ًلرًمل عدٔ أطست  أَزَ ّرٕ   هظ آِسع زضملي

 َإقوّلّٕ  ُقُل.

ت ت تيعرملم تضقررع إىل   ٍرد ٪ تيقمل مٕ َِرٖ ِعرُ   رُتيف م٨  ت تيفذلٔ 

تيسِررمله  كررُز قلررٕ تيعػررسِو، ٟ غررك أى تضلوكررٕ ضرطرررقرع      

ى زَضّمل مو تيردَر تيرطر    إت مو تيطّملل تيسَع، ِّي ت  ررل٪عد ٪

ز عيف تي  ميكهًمل ت ؿرُر عورٖ تأغررلٔ تيطرّملِٕ تيطرعُ ِٕ      ت١َ

ٔ تضطررررًد ٕ مرملغرررسٔ، َتيػرررعت تيسَضرررْ مرررو تيػرررعُ  تيكرررررل    

مل، َتهرعؼ عمل ٔ مهملطق غسم تيػّال َتي س قٕ َ  ْ  مليطرّملل  ضّملِّٱ

ت تيس   تيست   مو تيعملم، َضّكُى نرملُ ذيرك لورق    ٕتيسَع لملؾ

 مل عو تضلوكٕ.طّرٕ غعرّٱ ٔؾُز
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عوٖ تضطرُٗ تيطّملضْ ترط  تيع٠قٕ  دزٌٕ ٌّدٔ مرو تيرهطرّق   

 إِررستى  لررمل عوررٖ مطرررُٗ مستعررملٔ  ررُتيف ضؿررملحل َٕتيرررفً ، لملؾرر

و ٌَرُ   عإزممل ّٕ  س ت ِدِىٌ تيروفصُِنْ، يكهٌ أقمل  نقٴٕٸعرٯ

 عوٖ تيٴملَيٕ. مليّطرَّٕق  موف تيؿُتزِال تير

مل  دزٌرٕ  رررلٔ،   مل ل٠ ّٱر د موفٸر َ ٭ْ تضوف تيطُزٓ تيرٓ مل ِع٨

ترردز  مُضرركُ أيلّررٕ تضلوكررٕ يوُؾررُر  ررع ضّملضررْ مرردعُم       

ّٱرر قوّلّررٕ ت١لررسٗ  دزٌررٕ  مل ت ضررُزِمل،  لررمل ترطرر  تضوفررمله ت٥  عس 

أ دل مو تيرُت ق، لملؾٕ ت يّرّرمل َتيطرُ تى َت مؿرس  عرد ورُزٔ      

ُِنُّ،  لمل أى شِملزٔ َشِس تخلملزٌّٕ تيسَضْ ضرلنيْ ٟ رسَ  إىل  

  رردت  ت تيىررملمو مررو تيػررًس تجلررملزٓ،  عررد تنٴرر٠ل تِٟرٍملٌررمله    

تيػعرّٕ، ِػررل إىل تصتِرد تيفرستح تيررٓ شموفرٌ تي ّرمل  ت١مسِكرْ        

 ٴقٕ ضؿوّٕ تيكسمويف.عو تضه

ʘ ّٕتضدتل٠ه ُِر تيقك:  

ʘ  ِٕ ُتيسَضّٕ –ن سٔ تملزشمّٕ يوع٠قمله تيطع: 

 ر ى تيع٠قرمله تيطرعُ ِٕ     ،ملأنٌ تملزشمّٱر  . لمليد تيس ِعملى ذ س 

ِّرري  ملنرر   م،:6=5تيسَضررّٕ )تٟشررمل  تيطررُ ّ ( تعررُ  يوعررملم  

زَضرّمل مرو أَتٙرع تيردَر تير  تعذل ر   رمل ك  تيطرعُ ٓ، َذيررك         

  ررررو  قرررد ِّهرررٌ َت م،0209إعررر٠ى قّرررملم تضلوكرررٕ عرررملم   قررررع

ٌ  ضفملزٔ تيطُ ّ  تٟشمل  يكرو تض٠ طرمله َتضخرملَ      ٌردٔ،  ت ير

تضرعوقٕ  مليعقّدٔ تيػُّعّٕ َممل تعهٌّ يولطوليف، إقمل ٕ إىل ٌرستٙ   

َش ررك َمطررولْ تجللًُزِررمله تيُضررٴٖ  ضرررملييف  ررق تيكررملشتذ َت١

ُ ّ  زنير  أى تيع٠قرمله   قرد عسقرع منرُ تيع٠قرمله مر  تٟشرمل  تيطر       

 مل بسددددددددددددددد  ن

ع ملع عفن ملتعل من

ن   يو يمن ب  ع يإل 

عخدددددددد ناع يددددددددتن

 لمسددلم ونإفدد  من

إ نذدد   منسددت   ن

بصدددددددمن  كددددددد ز طن

عزب نعخسدلمصنع ألن

  رمهواليدددددددددددد  ن

رفنقدإلن  قدان  وس

منددون  ع قدد  نخددعن

  لاص  ن  سو يتص
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ضرّلمل  عرد    مله، ّٟتيرٍملزِٕ م  تيطُ ّّ  مل تهقٴر  ِررٖ تيطررعّه   

أى تريف يوّكُمٕ تيطعُ ِٕ أطلملع تٟشمل  تيطُ ّ  ت تضهٴقرٕ،  

َزنيرررررٌ ت تيُؾرررُر يولّرررملٍ تيدت ٚرررٕ ت تخلورررَّ تيعس رررْ، َ علرررٌ   

تضطرلس ي٢ن لٕ تيىُزِٕ تيعس ّرٕ تير   ملنر  مهملَٙرٕ يوللوكرٕ ت      

مؿس َتيعرستل َضرُزِمل َتجلصتٙرس. تيهملؾرسِٕ تير   ملنر  حمطرُ ٕ        

مل تكو عوٖ َ ملل مر  ضّملضرٕ    :عوٖ ضرّع تضىملر ،عوٖ تيطُ ّّ 

تضلوكررٕ  ررع نملؾررر  تضلوكررٕ تيعرردت٘، َذيررك عوررٖ لوفّررٕ تنقرر٠   

مله َحمملَيرررٕ عرررررد تيهملؾرررس شعصعررررٕ   ّتيرررّلو ت مهرؿرررف تيطرررررّه  

مله ّملِرررررٕ تيطررررررعّهمل ت نًت١ن لرررررٕ تضوكّرررررٕ ت تخلورررررَّ. َِٟقٸررررر 

 ررر ى تٌٟرّرررملل تيطرررُ ّ  ١  ملنطررررملى َقّرررملم ت رررس       ،(=;=5)

إى ذيررك مررسٔ ألررسٗ  ،َ عرر  تضلوكررٕ يولٍمليرردِو ت١  ررملى  ملقرردي

أعررملل إقملمررٕ أٓ ع٠قررٕ طرّعّررٕ مرر  تٟشررمل  تيطررُ ّ . َمهررر عررملم    

عررد تفكررك تٟشررمل  تيطررُ ّ  َتنقػررملع تضررد تيػررُّعْ،      4==5

  نرررٌ ِرررردَ مرررو عررردم  ،تيطررُ ّّ   ز أ  ملنطررررملى مرررو قركرررَٕشررسٰ 

ت كلررٕ أٟ ذمررملَر مررسٔ ألررسٗ إعررمل ٔ ؾررّملنيٕ تيع٠قررٕ مرر  زَضررّمل 

١نرٌ ٟ ٌُِرد مُتنر      ؛ظ ٌدِردٔ تقرُم عورٖ تررمل ر تضؿرملحل     عوٖ أض٨

 ؛ضّلمل أى تيػسِك ت١مسِكرْ أؾررو نيررل مُورُل     َٟ ،تعسقع ذيك

َ مليررمليْ   ،ع١ى شمليفمله تيعململ ت طُز تيرػركپ  ،َمو ًٌٕ ألسٗ

سَزٔ مُت ررررٕ يررررت تيرررر رل يرررمل شمررردم مؿرررمل همل تٟقرؿرررمل ِٕ   قررر

 ،َت٥ضذلتتٍّّٕ. زَضّمل  َيٕ قُِٕ َمهرٍٕ َعكرُ ت يورظ ت١مرو   

 يٌ. مل ٟ مدلز٧َعدم تُوّق تيع٠قٕ معًمل ضّكُى يدز٪ت ضّملضّٱ
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 رررر ى تيع٠قررررمله تيطررررعُ ِٕ   ،أ. عرررررد تهلل تيكررررُسمَْت تعرقررررمل  

عد٪ت َمل تألر  ٨ ،ت مسِوٕ تضخملهصتر ت َٟ ترروُز  عد٨ ملتيسَضّٕ ضٽ

 يطرريف: ؛مل َتقو تضعململإضذلتتٍّّٱ

: علق تيع٠قرمله تيطرعُ ِٕ ت١مسِكّرٕ َمردٗ تأورليرمل ت      ت١َر

تيقستز تيطّملضْ تيطعُ ٓ.  سَضرّمل يّطر  تيؿريف أَ  ُزِرمل  ًرْ      

 ع تيقٴت ت٣لس َتي سِ  تيرقوّدٓ.لىٳصتر ت٨ت ٟ

مل َمدٗ ترأورل يررٍ تيع٠قرٕ    : ع٠قٕ زَضّمل   ِستى َتس ّتيىملنْ

 َ َز تضلوكٕ  ًّمل. ،عوٖ قكملِمل تضهٴقٕ

ـٰ  . تس ررْ تيقررر٠ىَأَقررو   ،ع٠قررٕ تس ّررمل  سَضررّمل   ّلررمل شمرر

نٌ ِس ٴًمل ممل يُ أعلق َيرُ تيٴلرُل تيسَضرْ تيذل رْ تضػرذل         

َِركرُى   ،9191عس  يػسَع تيطّع تيذل ْ يهقع تي رملز  لمل ٨ِ ّ

ـ أِررد تخلٴرريف ي ررملش ض٨ّخؿٯررتضػررسَع مررو لٴرريف ١نمل ّررت نقررع ت 

يهقرررع تي رررملش تيٴرّعرررْ إىل تس ّرررمل يرورّرررٕ تِرّملٌملتًرررمل تيدتلوّرررٕ،     

َتخلرررو تيىرررملنْ يهقرررع تي رررملش تيسَضرررْ إىل أَزَ رررمل عررردل ت١زتقرررْ       

َطرع٪مل تطرفّد تس ّمل إىل ٌملنت ذيك قسِرٕ مسَز. أمرمل   ،تيذل ّٕ

 ّلررمل شمررـ ع٠قررٕ إِررستى مرر  زَضررّمل  ٌُّررد عملمررع مًرر  مػررذل     

 مل ررس قررصَِو،  عهرردممل  ررملى تٟشررمل  تيطررُ ّ  قملٙل٪رر ّهًلرمل َيررُ  

 ملنررر  إِرررستى تػرررذل  ِّهًرررمل إىل ٌملنررررٌ ت  رررس قرررصَِو، َ عرررد  

تفكررك تٟشررمل  تيطررُ ّ  أؾرررو ِٴررع عوررٖ يرررت تيرّررس تض وررق        

َشرررملُ إِررستى َزَضررّمل إىل تهطررّق مُتقفًلررمل ِّررملر       ،مخررظ  َر

تيرّرملز   ِط  تضهفعٕ مو تيرّس؛ إذ يهمل  تٟضرفمل ٔ إممل َ رق قرملنُى  

َيكرع مهًلرمل مّرصٔ ِرُر تقملضر  تضهفعرٕ،        ،أَ َ ق تيقملنُى تيدَيْ
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ش تيع٠قرررٕ ت عرررصٳيرررت إىل ٌملنرررت تٟعرررررملزته ت١لرررسٗ عوررٖ ذمرررُ ٨ِ  

 ْ َ ررريك تيرطررمل ق تيرردَيْ مررو تيرردَر ذته     ، عررديمل ت٥ضررذلتتٍّ

 مو إِستى َتس ّمل. تضهفعٕ تضػذل ٕ ت  عٍّ

ʘ تيسَضْ ت تضهٴقٕأ عمل  تيرلٰد  : 

 إىل أى زَضّمل تدلع تضهٴقٕ عدل:  . تس ْ تيقر٠ىز أغمل

ِّي ٌَده زَضّمل نفطًمل أمملم لرٟى تيرفكك  عد ضُزِمل:  -0

م، َتضقملز ررٕ تيسَضررّٕ تيطررُزِٕ  عررد ذيررك ورر  تيرّررمليف   0220عررملم 

تضرررٴملع تي ررس  َأمسِكررمل عررصر   ٌت٥ضررذلتتٍّْ، إذ ت تيُقرر  ذتترر

تضررٴملع   م، َيُ تضر رل تيررٓ   9112م َِرٖ  9113ضُزِمل مو 

مل، يرهرقع تيع٠قمله مرو تيرررمل ر   مُضكُ َ مػق قست٘تٌ إضذلتتٍّّٱ

تيرٍرررملزٓ َتيعطررركسٓ ت ررردَ  إىل تيرّرررمليف ت٥ضرررذلتتٍّْ َ رررق  

 مهًلمل. إضذلتتٍّّمله  عٍّ

نعررس  أنررٌ ت  ررذلٔ حملررد زقررمل  ملنرر  تجل ست ّررمل      إِررستى:  -9

 قد تيرلد  تيطرُ ّ ، نيررل أى مرمل    يىمل ٕ ِملٙو ؾد٬ ٰدع٧ت٥ِستنّٕ ت٨

ع٠قرررمله إضرررذلتتٍّّٕ  عرررد تنررردٟع تِٟرٍملٌرررمله يَأضرررظ  ضررررٍدٯت

َتُقّررر  تتفملقّررٕ يررُشتى  ررريف  َر    ،9100تيطررُزِٕ َشدِررد٪ت  عررد    

تضرٴملع  إِستى َ ٴوت ضُزٓ مو متًّد ت كرُز تيسَضرْ    ؛0و0

َأؾررّ  تضؿرملحل ت١مسِكّرٕ ت ِمليرٕ      ،عوٖ تجل ست ّمل تيطرُزِٕ 

ٖ تيرّرررس ت١ رررّض  َإذت  سَضرررّمل تٟشمل ِرررٕ تٴرررع عوررر   ،تنكػرررمل 

 تضرُضو.  

عررس   رررُتشى تيقررُٗ ت  يهررمل  مررمل ٨ِ أىٯ َأقررمل   . تس ررْ تيقررر٠ى 

تضهٴقررٕ َؾررهملعرٌ َ ررق مررر رلته ضّملضررّٕ مرعررد ٔ،  قررد تنرًٍرر     
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أمسِكررمل ت عًررد نّكطررُى َأوهررمل٘ تنػرر ملشلمل ت ِررس   ّرهررملم أى      

ه  حملد زقمل  ًورُٓ مرو ضرد  رستح ت كرُز ت١مسِكرْ ت       مكٽ

 ٌ ع تيستعرررْ يولؿرررملحل ت١مسِكّرررٕ    ّررري ميىٳررر  ،تخلورررَّ َ علرررر

َت مل أ عوًّمل، َيهمل أؾرّ  تيكولٕ تيٴُىل ت تخلورَّ ٥ِرستى   

َقرد  علر  إضرستّٙع يررت تٟجترملٍ       ،ت  ػسطْ تخلوَِّرٖ أنٌ يٶق 

َيررْ ضّملضررٕ ت ررّو   ،ت لررع ضّملضررٕ أَ إضررذلتتٍّّٕ  ررو نيسِررُى  

 إِرستى  َتي  تقرُم عورٖ تقُِرٕ مست رص تيقرُٗ ي٦ِملطرٕ  رمليعس  ت       

مُتشِو تيقُٗ  عد تُقّ  ؾدتم ِطيف  هَتس ّمل َإوُّ ّمل، و  ت رل

ِّهًرمل  ، 0220عس   ملتفملقّٕ تجلصتٙرس  ٟتفملقّٕ غو تيعس  أَ ممل ٨ِ

تضرررٴملع ؾرردتم ِطرريف تٴررُِس تجلررّؼ تيعستقررْ َشّّررد تيرردع         

ت٥ِستنْ ت٥ضستّٙوْ ي٢ رست  ِريف  لورُت ت ِرس  تضررهصت  مر        

مل، َ عرد  زل ت تفرُل تيعرستل عطركسِٱ   تجلّؼ تيعستقْ، َؾه  تيفمل

 ررسش  ،تتفملقّررٕ  ملمررت  ِفّررد َلفررُه دمرر  مؿررس  رقّّررد تضعمليرردٔ 

ّٱ  ُٯ دمرر  ؾررردتم ِطررريف ضّملضررر  ،ر مس رررص تيقرررُٔ إىل تيعرررستلمل َشرر

 ررأى أؾرررو  ؛َ مليرررمليْ تيرّررُر ت٥ضررذلتتٍّْ يرردٗ إِررستى َإضررستّٙع  

ُز   شللرمل  لرمل ِرر  تؿرهّفٌ، َتيّرُم ت كر      ًردٳ تيعستل يُ تيعدَ تضٶ

تيسَضررْ ت تضهٴقررٕ َتيرلُقرر  تيفعوررْ ت ضررُزِمل َتيرّررس ت١ ررّض   

َ ٭ررْ لررع ضّملضررٕ تٟنكفررمل٘  .تضرُضررو عررو طسِررق مّهررمل٘ طسطررُع

ت ذيررك عوررٖ  تتير  ِهرًًٍررمل تستمرت َمررردأ أمسِكرمل أَيٸررمل مستكرص٪    

َقد  ردأه غرُتيد يررت تٟنكفرمل٘      ،مدزضٕ  طهٍس ت تيطّملضٕ

 ،١مسِكّٕ ت أ  ملنطررملى َإعمل ٔ تيقُته ت ،عوٖ ت١زه مو ضُزِمل

ٕٸ      إىل حمملَيررٕ  َ هررمل٘ تيطررُز مرر  تضكطررّك َن ررملم تشلٍررسٔ، إقررمل 

شقّق إعمل ٔ تيرفملَه م  إِستى ِرُر تٟتفرملل تيهرَُٓ يّملؾرستًمل     
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عورٖ   ،َتُقّ  تيعقُ مله ٥زنيملمًمل عوٖ تجلوُع إىل طملَيٕ تيرفملَه

أى ِرررر   َى تيررردلُر ت ِرررس  زنيررر  تيرؿرررعّد ت٥ِستنرررْ، َيررررٍ     

عررس     ضررذلتتٍّّٕ نّكطررُى تضعهُنررٕ "نؿررس٫  رر٠     ٍّٕ ت٨ت٥ضررذلتتّ

 ِس ".

َمررو ٌملنرًررمل تطررمل٘ي   .  ُشِررٕ تيركررس: مررمل مُقررف زَضررّمل مررو   

تيرلد  ت٥ضستّٙوْ ت ت١زتقرْ تيعس ّرٕ؟ َ ردَزٍ أَقرو  . تس رْ      

تيقرررر٠ى أنرررٌ إذت  رررملى تضقؿرررُ   مليرلرررد  ت٥ضرررستّٙوْ تٟلرررذلتل     

س مله ضُتقررر  إِستنّرررٕ  ت٥ضرررستّٙوْ ي٢ٌرررُت٘ تيطرررُزِٕ َتٌُّرررٌ قررر    

 ملَ ريك ضُتق  ِرص  تهلل ت ضرُزِمل،  ملٟعرقرمل  أى يهرمل  تفمليل٪ر     

يقرررمل٘  ررريف   ررريف ت٥ضرررستّٙوّيف َتيرررسَع ِرررُر ذيرررك، َضررررق َأى  ٯ 

 ػررسش أى ِررر  تيرهطررّق مرر     ،رفررملي تينرهّررمليُ َ ررُتيف ِررُر يرررت   

ٕٸ       إىل أى  تيررسَع مهع٪ررمل يرؿررمل م زَضررْ إضررستّٙوْ ت تجلررُ، إقررمل 

ت ضررُزِمل أى تعلررع  لكررمل ته  S300تيؿررُتزِال  تيررسَع ِّرردَت

 ر ى  ّرملى    ،ٌُِٕ قرد تيٴررلتى ت٥ضرستّٙوْ. َ ّلرمل شمرـ تجلرُٟى      

َشتزٔ تخلملزٌّررٕ تيسَضررّٕ أَقررو ت يرررت تيؿررد  أى زَضررّمل تعررردل     

 0262مل ضرُزِٕ تِرورًرمل إضرستّٙع ت ِرس      مستفعمله تجلُٟى أزق٪

ت٥ضرستّٙوْ   م. ٌَمل٘ ت  ّملى ؾدز عرو َشتزٔ تخلملزٌّرٕ  عرد تيقرستز    

 ٰدع٧ررمل. َ رر٠ غررك ت٨ أى مُقررف زَضررّمل مررو يرررٍ تضطررأيٕ ٟ ِررصتر ومل ر٪رر    

مل ضرُزِٕ تِرورًرمل إضرستّٙع أوهرمل٘ ِرس  عرملم       مستفعمله تجلرُٟى أزق٪ر  

َزَضّمل ترلطك َتستكص ت ذيك إىل تيقستز ت١ممرْ زقر     ،0262

تيررررٓ ِعرررردل قرررستز إضرررستّٙع  هػرررس     ،0220تيؿرررمل ز عرررملم   323

خ نخوق نالعسي نخ نن

  تمددإل ن  ئ  دديين

ن ألال يضن يف

   ع بيم؟
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ٖ يررٍ ت١زتقرْ تيطرُزِٕ نيررل غرسعْ َيرّظ       قُتنّهًمل َضّمل تًمل عو

 يٌ أٓ قُٔ قملنُنّٕ.

ʘ مو  همل٘ ع٠قمله إضذلتتٍّّٕ م  زَضّمل ٕ  :مكملضت تضلوك

َمؿروّٕ   ،ِرلْ أى تيرُتشى ت تيع٠قمله أمس٫  . محد تيدلِىوِسٗ 

تضلوكرررٕ ت تيطرررعْ يررررُطيف تيقررردزته َتررردزِت تيكرررُت ز؛  لرررو   

ت َتيرّري تيعولرْ َمرمل    تجلّد تٌٌُّ ٌص٘ مو   ٕ تٟ رعملً َتيردزِ

غمل ًٌ يسَضّمل. َأقمل  أ.  ملر م٠ٙكرٕ أى تيررُتشى ت تيع٠قرمله    

ٕ    مليفعع أمس٫ َلملؾرٕ أى زَضرّمل مرقدمرٕ     ،ُِّٓ َقرسَٓ يوللوكر

 ت يملٟه تقهّٕ عدِدٔ.

ّٱر    مل ت َأ د م. ضململ تضسٓ عوٖ أى تفُِ  تيفسؾرٕ تضُتتّرٕ ِملي

 ز يٌ.ت ٟ مدلتٴُِس تيع٠قمله م  زَضّمل ضّكُى يدز٪

ُٰ  قد مسزنرمل  رملٌص نفطرْ َوقرملت      ،ز  .  ُشِٕ تيركسَت تؿ

 ىلإَقرد  ردأنمل نرّرسز مرو ذيرك َنه رس        ، مليهطرٕ يوع٠قٕ م  زَضّمل

َذيك  ؛تيع٠قمله م   مل ٕ تيدَر يه ملز تيُتقعّٕ َتضؿوّٕ تيعملمٕ

َيرررت مررمل تفعوررٌ   ،خلوررق تُتشنررمله  َيّررٕ تطررً  ت تضرررقستز تيعررململ   

ل٠ر تُوّق ع٠قملتًمل ت٣ى  سَضرّمل َ رريك    قّمل تهمل ت كّلٕ مو

 تيؿيف.

 رر ى ت ملٌررٕ موّررٕ إىل    ،َمررو ًٌَررٕ ن ررس  . تس ررْ تيقررر٠ى   

تيرٴورر  يرٴررُِس تيع٠قررمله تيطررعُ ِٕ تيسَضررّٕ َنقوررًمل إىل مطرررُٗ      

َمررو تيطررًع إزمررمل  أزقررّٕ مػررذل ٕ مرر  تيررسَع ت    ،إضررذلتتٍّْ

  تيرستيو  َتيسَضرّٕ ت تيُقر   ضُزِمل ت لع تكمل  تضؿملحل ت٥ِستنّٕ

أغكملر تيدع  مرو تيفّررُ    م  زَضّمل يه ملم ت١ضد  عٯ عد أى قدٯ
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تيسَضْ َِرٖ تيرقهّمله َت١ضوّٕ يرّقّق ت طر  يؿرملحل تيه رملم.    

ت مؿروّٕ تيرقرملز  تيسَضرْ      ريك ٧ِؿٰت ت لمل أى يهمل  مر رل٪

تيطررعُ ٓ عوررٖ ِطررمل  ت وّررف ت٥ِستنررْ يسَضررّمل، َيررُ تؿررمل م        

د  عورررٖ ت١زه مرررو إِرررستى إىل تيعرررستل  تضػرررسَع ت٥ِستنرررْ ت تيرلررر

 طُزِمل َيرهملى م  تيٴلُل ت٥ضستّٙوْ ت مد تيهفُذ  ملجتملٍ تضهٴقرٕ  

 تيعس ّٕ َتأميف مهٴقٕ تضػسل تيعس ْ  أمو قُمْ إضستّٙوْ.

َأغررملزه  . َ ررمل٘ طّرررٕ إىل أى لررمل م ت ررسميف تيػررسِفيف تضوررك  

  ٌٰ ّ٪ ً٪ر ضرولملى ألًرس تُ ع٠قررمله مل يسنيررٕ تضلوكرٕ ت تكرُِو    مل َتقر

قُِٕ م  زَضّمل مهر  دتِرٕ عًردٍ ِف رٌ تهلل، َأ رده ذيرك شِرملزٔ       

ضررولملى. َلرر٠ر شِررملزٔ  ررُتيف ت١لرررلٔ   َيررْ تيعًررد ت١مرررل حملررد  ررو 

 ملى  ٕ ِردِي عرو تتفملقّرمله     –َيْ تيصِملزٔ تيىملنّٕ  –يوللوكٕ 

 ررررىرلٔ يررررّظ ت يررررملر تضعرررردته تيىقّوررررٕ َت١ضرررروّٕ َتجلملنررررت     

جلُتنت تيىقمل ّٕ أِك٪مل. َِؿررو مرو   َيكو ت ت ؛ملتٟقرؿمل ٓ علُم٪

تضًرر  تيرطررملٝر: يررع ميكررو أى تؿررع ع٠قملتهررمل مرر  زَضررّمل إىل أوررس   

وقملت قُٓ  لمل يُ م  تيُِٟرمله تضرّردٔ، َتعرّمل نرمل عورٖ تيقرست٘ٔ      

شل  َمػمليدٔ أ ٠مً  َمطسِّملتً ؟ يع ميكو أى نؿع إىل ذيك 

 ضرررقف أم( ٪64ى )ُلملؾررٕ َأى نطرررٕ  ررررلٔ مررو تيررسَع مطررول   

ؿرّٕ تير  تسِرد    تيػخ  ًررٍ  يّطُت تيسَع أى أم  ّههمل؟ ِملٌص٪ت  ٕتيو

عُضٕ وقمل رًمل؟ ت قّقٕ أنهمل َ طرت تيو ٕ َت ملٌص تيرٓ ذ ستٌ  . 

مل  ررع معررململ تيىقمل ررٕ تيسَضررّٕ، ٟ نكررمل   مل تقسِر٪رر ُشِررٕ ِ ّررت عهٯرر 

ت عرو عرمل ته َتقمليّرد َوقمل رٕ تيػرعت      نعس  إٟ معوُممله قوّورٕ ٌردٱ  

نقرررسٍٝ مرررو زَتِرررمله يرُيطررررُٓ )ت رررس    تيسَضرررْ مىرررع مرررمل  هرررمل  

ُ ڤضرُِفطكْ َ) .شَٓلُٔ  ملزتمملشَ ( يدَتيطو (، َ)ت٥ ( تٌر
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مل  قرد  رمل زه تضلوكرٕ  صِرمل ٔ عرد       أِك٪ر . تيسَضّٕ تيرمليّٕ َزقؿمله

 ًررع ميرررد تررأورل تضلوكررٕ إىل معملنررملٔ تجللملعررمله  ،ت ٍررملُ تيررسَع

ت٥ضررر٠مّٕ ت زَضرررّمل؟ يرررع تطررررٴّ  تضلوكرررٕ تيرررردلع يرّطررريف    

 ملعً ؟أَق

إىل أنهررمل نرردز  أى زَضررّمل ت٣ى يّطرر      . شِررمل  تيرردزِظ َأغررملز 

 َيررٕ ع لررٖ  ررملضه ُز تيطّملضررْ ت كررُم  ه ررملم تيقٴررت تيُتِررد  

عورٖ شقّرق  َز ترُتشنْ     يوعململ، يكرو زَضرّمل زيرمل تكرُى قرمل زٔٸ     

 ع ت١مس قد ِرٍملَش ذيك،  قد طرسل أ ىرس مرو     ؛ع ّ  ت تضهٴقٕ

 ملنرر  زَضررّمل ٟ تررصتر  َيررٕ      ملتررت نيس ررْ تطررملٝيٸمل ِررُر مررمل إذت    

مع لًرر   ررريك مررو ِّرري ؾررهملعملتًمل ت س ّررٕ    ع لررٖ؟ َيقررد أقررسٯ 

َتسضرررملنرًمل تيهَُِرررٕ، يكرررو زَضرررّمل متورررك أِك٪رررمل مرررو مُتؾرررفمله    

« ٕ مطررملِرًمل تيػملضرعٕ مررو أقؿررٖ غررسل تيكررسٔ  مررو ِّرري « تيع لر

ت١زقرررّٕ،   ط٠يرررٕ عورررٖ تي رررس  ت١مسِكرررْ، إىل ِررردَ   هوهررردت  

قست ررٕ مخررظ عػررسٔ  َيررٕ آضررُِّٕ      نيس ٪ررمل، َترررملل  ِرردَ  زَضررّمل   

َأَزَ ّٕ غسقٸمل َنيس ٪مل ٌَهُ ٪مل. َتكر  يررٍ ت١زه تيػملضرعٕ ورسَته     

طرّعّٕ يملٙوٕ مو تيهفو َتي ملش َتضرملع َتيرريت َت١لػرمل ، َتضرمل٘     

ٕٸ   أعرستل زَضرّمل   إىل تعٰد تيرٓ ضّؿرو نفو تيقسى تجلدِد، إقمل 

ورٕ  ِٕ مٞيٯَوقمل ملتًمل َإزوًمل تيرملزشمْ، َممل متوكرٌ مرو قردزته  ػرس    

ضُتؾرروٕ تضطرررلٔ تيعولّررٕ تيرر  قررمل ه أَر إنطررملى ت تيعررململ )ِررُزٓ     

   ٘ )ؾررّّفٕ تيػررسل ت١َضرررو،    .ٌملٌررملزِو( مررو زَضررّمل إىل تيفكرررمل

 (.2200م: تيعد  9119

العسددي نلناددا ان ع ددمن

متلد نخد ننعن ظمف

خو صددددددددددددددددف  ن

«ن  عظمدددددددددددددددم»

ن    سعم نخس شته 

رثع  نبر ندددددبن  ددددد

ه  لدددمن  ربيعيدددمن  

خددد ن  ددد ف نع   ددد زن

ع ملددد انع  ددداهبن

ع ألظ ددد بونع ملددد نن

بضننفدد ن  ددا نسيصدد

 .     ن  رإليإل

 



65 

–1029  1026  
109 

أى ت١ِررردتً تيعملضّرررٕ قررردمي٪مل  ِرررسٗ أ.  رررملر م٠ٙكرررٕت ِررريف 

ّ٪ررمل أورررر  أى تضستيهررٕ عوررٖ قٴررتٮ عررملضْ َتِررد َتيرعُِررع عوّررٌ    َِملي

ّ   ،ستعررملٔ مؿررمل همل ض َمليررٌ َقرر  زقررهررمل شرر     ٛ،يررُ تلرّررملز ضرر

مٴسقرررٕ يررررت تيقٴرررت.  لرررمل أوررررر  ت١ِررردتً أى تيقٴرررت تيررررٓ    

ورملز  آتعرلدنمل عوٌّ قملم  مليرخٴّو يوفُقٖ تخل٠قرٕ ممرمل  رملى يرٌ     

 ْ  لررمل قررملم نفررظ تيقٴررت  مليكرر و   ، ملزوّررٕ عوررٖ تيه ررملم تيعس رر

   ٌ ملا  لررمل َأى يرررت  ررسه٫ عوّهرر   ،َ رردَى أٓ يرملقررٕ يػررست٘ مهرٍملترر

تضررر ع قكررّٕ ٌهملّٙررٕ يوكرر و عوّهررمل " ػرردٔ" ت يمليطررٌ تيهّمل ّررٕ    

 ٕ َ إ ...َ َتٙررررسٍ ت١مهّرررر تٟشررررمل   مررررو قروررررًمل خل.  مليهطرررررٕ يسَضررررّمل 

َأنررٌ عوررٖ   ،د عوّرر٨ٌِعرل٧رر ِوّررف٫ ملتيطررُ ّ  أورررر  ت١ِرردتً أنًلرر 

ًٰررر  ملمرررع تٟضررررعدت  يرررررمل ٨     ِملٌملتهرررمل تيطّملضرررّٕ  ر تضؿرررملحل َتف

تيهفٴّٕ.  لمل أورر  ت١ِردتً أى زَضرّمل ٟ   َت١مهّٕ َتٟقرؿمل ِٕ َ

َمل سمرردً يرررت َٟ مررسٔٮ َتِرردٔ ت تررملزِال      ،ترررلمس قررد ِوفملًٙررمل  

ّٱرر   نهررمل ٟ نسِررد أى نطرررردر  ،مل زَضررّمل. َ مليرأ ّرردتيطررُ ّّ  َِملي

ّ٪مل أى تضلوكررٕ شررملَر    ،لررسآقٴر٪ررمل مكررملى٧  َيكررو مررمل نررستٍ َتقرر

َأى  ،  تيعملضّٕ د وُمملضّٕ  ملٙقٕ أى تُتشى  يف ع٠قملتًمل م  ت١قٴمل

  قرلو تيرهملقكرمله تيعملضّرٕ    شملَر تضهملَزٔ قردز ت٥مكرملى َتيرّرسٰ   

َيرُ أمرس٫ يرّظ     ،َتضؿملحل تٟقرؿمل ِٕ يرؿع إىل "نُع" مرو تيررُتشى  

ّٱ مل  رعض تيدَر ٌََُ   ملشليف ن س٪ت يوع٠قٕ تيُوّقٕ تي  تس ٴهمل ِملي

ّ    ىِرطلُ ملضّملضّيف يدًِ ٕ  قدزټ  ررل مو عردم ت ؿرمل ٕ تيطّملضر

 َت٥ع٠مّٕ.

عورٖ ذيرك  رأى تيفرذلٔ تضملقرّٕ  ملنر          .  ُشِٕ تيركرس ر  َعقٽ

 ؛ ذلٔ تيرهلّٕ تي  ضرع   ًّرمل تضلوكرٕ إىل تيوّرملل  مليعرململ تضرقردم      
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 هلل َت لرد  –يرت  ملى يهمل  قسَزٔ يرعض تضستيهمله. أمرمل تيّرُم   

 قررد  لورر  تضلوكررٕ عؿررس ؾررهملعٕ ت رررُٓ ت وررْ َجتُِرردٍ   -

  ٌ مل َيكرو مرٴملَيٸرمل سمرملَر    يرّظ  مليكرسَزٔ مُتشِ٪ر    يّقف عورٖ قدمّر

تيُقررررُ   ؿرررر٠ ٕ، َضررررررٴوت تضسِوررررٕ مّكملنصمررررمله خمروفررررٕ      

    ٕ َتسقررْ ت١طررست    ،يوع٠قررمله تيدَيّررٕ شقررق تضؿررملحل تيدتلوّرر

َيررت   ؛َتصزع أضرظ تيطر٠م ت تيعرململ    ،ت٥قوّلّٕ تضِٞدٔ َت ملِدٔ

ممرررمل زمعرررع  ،مررمل نٴلرررو يررٌ  رررُطو غرررمل  يدِررٌ  رررع تضررٞي٠ه    

٠قمله تضرُتشنٕ م   ع ت١طست  قسَزٔ قؿُٗ ٥زضمل٘ قُتعرد  تيع

 تيط٠م تيعملضْ.

عورٖ أى تيع٠قرمله تيدَيّرٕ مر  أِرٕ  َيرٕ         . حملد تضوّ َأ د 

ظ عوررٖ مؿرروّرهمل ت أٓ ٞضٯرر ررد شلررمل مررو أى ت٨ مل َٟمًلررٕ إضررذلتتٍّّٱ

ِرد تيرعرملَى    ت ت مردٳ مطرُٗ َيْ ضّملضٕ تضلوكرٕ،  ر٠ ترأيُ ًٌرد٪    

يرعصِرررص  َزيرررمل َقّلرًرررمل   ؛قرؿرررمل ته َتيررردَر تضًلرررٕمررر   ّررر  تٟ

  ٕ َيفررو أضرُتل ٌدِردٔ ٟقرؿرمل يمل تيٴلرُل عورٖ        ،تيدَيّٕ مرو ًٌر

  .مو ًٌٕ ألسٗ تيدَتم

 ررذلٗ أى زَضررّمل  رّمليفملتًررمل شلررمل ضّملضررٕ       . َ ررمل٘ تيسغررّد أمررمل 

ت عرررو أمسِكرررمل.. َإذت زٌعهرررمل يوررررملزِال تيقسِرررت َيرررّظ خمروفرررٕ ٌررردٱ

 ٪ّ  مليرّرررمليف مررر  زَضرررّمل ت١قرررعف   مل؛تيرعّرررد يكرررملى تيفرررسل َتقررر

مل  مليهطرٕ ١مسِكمل ِقُم عوٖ مرردأ تيػرست ٕ   مل َتقرؿمل ِٱعطكسِٱ

َتيررد ملع عررو ت وّررف  كررع مررمل تضرررٴملع  مررو قررُٔ ضّملضررّٕ  ررع       

عطكسِٕ أِك٪مل. أممل تيرّمليف م  تيُِٟمله تضرّدٔ ت١مسِكّٕ  ًُ 

شمليف م  ت١قُٗ ت تيعململ، َيكهٌ شمليف ِقُم عوٖ مرردأ ٌرو   
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رىلملزته َتضؿملحل،  رلٍس  شقّق تضؿروّٕ ِؿررو تيرّرمليف    تٟض

 تزل٪مل  ٠ مكلُى. ّٱملغكو

 :حمملذِس  همل٘ ع٠قمله إضذلتتٍّّٕ  يف تضلوكٕ َزَضّمل

ُٯ    زه تطمل٘ر أ. حملد تيدندنْ: ممل مدٗ ز   عع أمسِكرمل يرُ تٴر

َ مليررررته ت  ،تيسَضرررّٕ إىل مطررررُٗ عرررملرټ   -تيع٠قرررٕ تيطرررعُ ِٕ  

يُقرر  ت تٟعررررملز ز   عررع أمسِكررمل مررو  تيرعررملَى تيعطرركسٓ مرر  ت

ؾررفقٕ تس ّررمل ت١لرررلٔ يػررست٘ تيؿررُتزِال تيسَضررّٕ؟   ررريك  قررد 

تطرررمل٘ر  . عورررْ تيٴخرررّظ: يرررع ميكرررو  هرررمل٘ شمليفرررمله مررر  أِرررد  

 ١ى َتق  ت ملر نيرل ذيك؟   ؛ت١قٴمل   َى تدلع ت١قٴمل  ت١لسٗ

ُٰ  ِعرقد م. ضململ تضرسٓ أىٯ  ،َمو نملِّرٌ فًر   ر زمرت أى ٨ِ أٓ شر

ُٰع ٌٯر ذمررُ تٟعرلررمل  عوررٖ تيرررته َيررّظ م٨ وررٖ أنررٌ شرر مل قررد أٓ ً٪ررُ

ًٌرررٕ. َ ّررري ِكرررُى تٟ رعرررمل  عرررو تٟعرلرررمل  عورررٖ قٴرررت َتِرررد  

ِررٖ نكرلو أٟ ِكرُى يهرمل  ز ٔ  عرع معٴورٕ. َ مليهطررٕ         ملتدززمّٱ

مل مرمل عرو تس ّرمل.  ذل ّرمل عكرُ ت      يوللوكٕ تيُق  خمرورف نُع٪ر  

 ،حمملز رٕ تيرسَع   ِوف سلملر ت١طوطْ تيرٓ تأضط  عقّدتٌ عوٖ

مل عورررٖ تيطررر٠ل تي س رررْ. َغرررست٘ تس ّرررمل يوطررر٠ل    َِعرلرررد أضملض٪ررر 

    ُٰ ت تيرصتمًررمل ذمررُ ت وررف. أمررمل    رتيسَضررْ قررد ٨ِقررسأ عوررٖ أنررٌ شرر

تضلوكٕ  وّط  ت ِوف مكمل  يسَضّمل. َأٓ تٴرُِس يوع٠قرمله مر     

ص عوٖ تيؿهملعٕ َتيركهُيٌُّمل تضفرُِرٕ تير    زَضّمل زمت أى ِس  

َترس و تيرهمل طرّٕ مر  تي رس . َعورٖ       ،مل زَضرّمل ميكو أى تدلع  ًّ

أضملع مػملزِ  ِكُى  ًّمل إعٴرمل٘ تيركهُيٌُّرمل َإتملِرٕ تٟعرلرمل      

َذيررك  ، رردَى  لررُر مهررمل ظ قررُٓ مىررع زَضررّمل  ملعوررٖ تيرررته ؾررعر٪

ن لع قد  ن ي ناروي 

خددعنالعسددي نيرددبني ن

ان ددثن  صدد   مني   دد

ع  تك و وذيدددددددددددد ن

 ملفتوشددددمن  تددددصن

يك ني ناإلظان يهد ن

عادددددد بضننوالعسددددددي 

   ت   سيمنخعن    ب
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 ػرررست٘  عررررض تيؿررررهملعمله تيسَضررررّٕ تيرررر   ملٌررررٕ يورٴررررُِس أَ  

ٕ   ؛تضػملز ٕ  ًّرمل ت تيطرعُ ِٕ   َؾرهملعٕ   ، مليؿرهملعٕ تيكّلّملّٙر

ٕ   ،وّٕت١ضرر ٕ   ،َحمٴررمله تيٴملقررٕ تيهَُِرر  ،َمػررملزِ  تيرهّررٕ تيرّرّرر

َؾررررهملعٕ ت٣ٟه َتضعرررردته تيىقّوررررٕ تيكررررسَزِٕ يرٴررررُِس تيقملعرررردٔ   

دته  ؿرررهملعٕ تي وٺملِرررمله تيرخملزِرررٕ َتيرُز ّهرررمله َتضُي٭٬ررر ؛تيؿرررهملعّٕ

يررٍ  ّعًرمل ؾرهملعمله ت ؿرُر      .َتيقملطسته َ همل٘ تيطفو َنيرليمل

س ت تي مليرررت  ّركٵررر َم٨ ف٫كو ررر عوًّرررمل مرررو تيػرررس مله تي س ّرررٕ م٨   

 ،َمرُ سٔ مو زَضّمل  أضعملز تهمل طّٕ َ ردَى قّرُ  أَ قّرُ   طرّٴٕ    

 ت عوًّمل.َميكو تٴُِس ؾهملعٕ لملؾٕ  همل تعرلمل ٪

 ٌ ُٰ    ،َمررو ًٌررر ر ت مُوُقّررٕ ِررسٗ  . تس ررْ تيقررر٠ى أى تيرّرر

مل تيررررد ملعْ يؿررررملحل تيؿررررُتزِال   تيطرررر٠ل ت١مسِكررررْ َلؿُؾ٪رررر  

ٌٰر  ٌٳس٨ِر  - S400 ٟ ضرّلمل تيد ملعّٕ تيسَضّٕ َ ٌ ذمرُ  و  فرٕ تيرُ

تيرطوو مو زَضّمل زني  تيرًدِد ت١مسِكْ ت مُتًٌٕ يرت تيطرملل 

 مو  َر تضهٴقٕ جتملٍ زَضّمل.

مرمل مردٗ متكرو     ،َتطمل٘ر  . حملد تضوّ :  ّلمل ِرعوق  سَضّمل

تيوررررُ ْ تيؿررررًُّنْ ت زَضررررّمل َتررررأورلٍ عوررررٖ تيقررررستز تيطّملضررررْ؟   

ِررررمله تضرّرررردٔ  تيُٟت   مليؿررررُزٔ ت تضعطرررركس تي س ررررْ )ممررررى٠ٸ   

ت١مسِكّرررٕ  مليدزٌرررٕ ت١َىل( َتقرررّٕ تضعرررململ إىل ِرررد  رررررل،      

َيكرو مرمل ِرعوررق  سَضرّمل  رر ى تُتٌرد تيًّررُ  "تضرعؿرريف"  كىمل ررٕ      

مررردعملٔ شلررررت تيرطرررملٝر ِرررُر تيؿرررًُّنّٕ َأوسيرررمل عورررٖ مىرررع يررررٍ    

 تيع٠قمله م   َيٕ إضذلتتٍّّٕ مىع تيطعُ ِٕ.
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زمد ممل ِػرل إىل  أنٌ ٟ أ.  ملر م٠ٙكَٕت يرت تيؿد  ِسٗ 

أٓ نُع مو تيهفُذ أَ تيررأورل تيًّرُ ٓ عورٖ ؾرملن  تيقرستز ت زَضرّمل       

أى   . شِررمل  تيرردزِظ ت٣ى أَ أِررملم تٟشررمل  تيطررُ ّ .  ّهلررمل ذ ررس    

تٟشمل  تيطُ ّ   ملى أَر مو أعوو تعذلت ٌ  قّملم  َيرٕ إضرستّٙع   

ت مر  تيعرس    م أؾرو مهّرملش٪ 0262م، يكهٌ  عد ِس  0232عملم 

ت ّيف لؿُؾ٪ررمل(،  ملعررررملز أى تيُِٟررمله تضرّرردٔ مهّررملشٔ    )تٟغررذل

 ،مل م  إضستّٙع، َ ٍرص٘ مرو مت ًرسته ت رس  تيررملز ٔ. يررت       وّٱ

ت ِقرررٕ تٟشررمل  تيطررُ ّ ، تيرررٓ مررمل أى    مل ِكررو يوًّررُ  نفررُذ٫ 

زٌملر ت١علملر تيًُّ  "تضكرُتُى" عوٖ مست رص   ضقو ِرٖ تنقضٯ

عوررٖ غررس مله تيررهفو   تيطررّٴسٔ تٟقرؿررمل ِٕ ت زَضررّمل َيّلهررُت    

َأ رررسش تيقهرررُته ت٥ع٠مّرررٕ، َذيرررك ت عًرررد تيرررسّٙظ "تيكرررعّف"    

 ملضررعمل  مع ر  مرمل نًررٌ تيرٍرملز       ،ِورطيف. ِررٖ ٌرمل٘ تيىعورت  رُتيف    

تضوّرررملز ِس تيًّرررُ ٓ  رررُزِظ  ؾ٪رررملتيًّرررُ   رررأةظ ت١ رررملى، َلؿُ

  رلِصَ طكْ.

  نررٌ َلرر٠ر تيطررهُته ت١لرررلٔ  ، . مطررملعد ت ّررملَت تعرقررمل  

 َ رررردت   مررررو مُتقررررف ضررررورّٕ تستيررررمل مررررو   -ضلوكررررٕ تجتًرررر  ت

ت. يوؿريف َتيرسَع يكهًرمل ٟ متكرْ ت يررت  عّرد٪      - ت١مسِكّيف

تي سَ  تي  مسه َمتس  ًمل تضلوكرٕ ِرلر  عوًّرمل تٟيرفرمله ذمرُ      

َل٠ر شِرملزٔ تضورك يسَضرّمل َقعر  تيكرىرل مرو مرر سته         ،زَضّمل

َتيُتقر     مرر سته ألرسٗ.    يوسِمله َقٽيفتيرفملي . َِيف شِملزٔ  ُت

أى تيع٠قررٕ مرر  تيررسَع ت ررع مهررملَزٔ ضّملضررّٕ شكلًررمل  ررىرل مررو  

تضر رلته َتٞوس  ًّمل؛ يرت ٟ ِهر ْ أى ِرٍرملَش تؿرُز تضطررقرع  أنرٌ     
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ت ت تيرّمليفررمله تيدَيّررٕ؛  مليع٠قررٕ مرر  أمسِكررمل َمرر   ضّػررًد ت رررل٪

 لًس ت قُ٘ تضعٴّمله ت مليّٕ.تيدَٟز ِردَ أنًمل يْ ت١

أى  ررررد تهلل حملرررد  رررو ؾرررملحل ت لرررُ     . عَت تضقمل رررع ِرررسٗ  

٨ِررر  قرررد زأِهرررمل مرررمل ِؿرررع مررر    ،ٞمو ٌرررملنرً ت١مسِكرررملى أِك٪رررمل ٟ 

مملز ُع َتيػملٍ َمررملز  َنُزتٍّرمل َت١ رست  ت تيعرستل َضرُزِمل      

١ى يرررٍ تيرردَر تررس و ع٠قرًررمل يؿررمل ًمل َمررمل      ؛َنيرليرر   ررىرل 

سمقرررق أيررردت ًمل، َأمسِكرررمل تطررررليمل مٞضطرررملتًمل َقرررُٔ مست رررص    

وُ ّررمله، َٟ ًِلًررمل ت١غررخملف، يررْ تررسٗ أِرررو      تيكرر و  ًّررمل َتي  

و،  رقرف معرٌ ِررٖ شؿرع عورٖ  رع مرمل تسِرد         مؿوّرًمل َعهد م٧

 قوّع مو تجلًد َتيعٴمل٘. َِؿرو مو تض٠ٙ  ت يررت ت٥طرملز تيعلرع    

عوررررٖ تقُِررررٕ تجلرًررررٕ تيدتلوّررررٕ َ طررررت َٟ٘ تضررررُتطهيف  مل ررررت 

تضرررررمل ر، مررر  ت سِرررمله َت٥ؾررر٠ِمله ت  ّررر  مهرررملِْ ت ّرررملٔ    

يطّملضرررررّٕ َتيقملنُنّرررررٕ َتيقكرررررملّٕٙ َتٟقرؿرررررمل ِٕ َتٌٟرلملعّرررررٕ    ت

َتيىقمل ّٕ. َإعمل ٔ تيه س ت ع٠قملتهمل تخلملزٌّرٕ، َتيعلرع عورٖ لورق     

شمليفمله ٌدِدٔ مرعد ٔ م   َر تعلع  فعمليّٕ َ فمل٘ٔ مىع تيؿريف  

َزَضررررررّمل َتشلهررررررد، َتقُِررررررٕ تضؿررررررملحل تٟقرؿررررررمل ِٕ تضػررررررذل ٕ 

وكرٕ لملؾررٕ. ٟ غررك أى قررُٔ   ملٟضررىلملزته ت يرررٍ تيرردَر َت تضل 

ّٱر مل َتقرؿرمل ِٱ تيُِٟمله تضرّدٔ ت١مسِكّٕ ت مليّرٕ عطركسِٱ   مل مل َتقه

ّٱ مل زمعوهررمل نعلررع  عق٠نّررٕ معًررمل، َتقُِررٕ تيع٠قررمله تيعملمررٕ     َضّملضرر

َتٟضرررررىلملز ت ت٥عرررر٠م تيرررردتلوْ ت١مسِكررررْ، َعرررردم إِؿررررملر    

ًررد مل،  ررع تقُِرًررمل هلتيع٠قررمله إىل تيٴرر٠ل أَ تٟنفؿررملر َيررُ مٞقر٪رر

أ ىررس ت تضرررقٴمل  مست ررص تيكرر و َمٞضطررمله ؾرره  تيقررستز،    

َإ لملر إؾ٠ِمله مولُضٕ َِسِرمله أ ىرس ت  وردنمل قرلو ِردَ       
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تيػسع، َعدم تيطلملل ١ٓ غخـ ِعلع ت تيقٴرملع ت كرُمْ أَ   

لملزٌٌ  ملزتكرمل  محملقرمله تعٴرْ ت٣لرسِو تيفسؾرٕ ت تيٴعرو ت       

ت تيُق   . ت كُمٕ َتأيّت تجملرل  َإقعمل  مُقف تضِٞدِو يهمل

تٟزترملش  مليدَٟز َتقُِٕ تيع٠قمله م  أمسِكرمل مر  ت رّرل     ،ت مليْ

ت١ضوُ  ت تيرعملمع يرُ ت١نطرت، إىل أى نكرُى  َيرٕ مٞضطرمله،      

دتز مرٴررُزٔ َمرقدمرررٕ، معرلررردٔ عورررٖ نفطرررًمل  هطررررٕ  رررررلٔ، َت٨ررر 

عهرد ذيرك تٟلرذلتل َتيرردلع تيكرررل مرو أٓ        ؛ أضوُ   ميقستطْ

مىررع تيرردَر تضرقدمررٕ   ، ِكررو مطرررّّوٸمل مل ًٌررٕ ِكررُى ؾررعر٪مل إى٩ 

 تيدميقستطّٕ.  

ʘ  ِٕ ُتيسَضّٕ –ضرع تقُِٕ تيع٠قمله ت٥ضذلتتٍّّٕ تيطع: 

 رررد مرررو تيعلرررع عورررٖ تٟزتقرررمل٘   أنرررٌ ٟ أَقرررو  . تس رررْ تيقرررر٠ى 

 مليع٠قمله تيسَضّٕ تيطعُ ِٕ إىل مطرُِمله أعوٖ، َيرّقّرق تيهفرملذ   

أى دمعع ضرُزِمل شدِرد٪ت     تلع  ّٕٚ تيع٠قٕ تيسَضّٕ ت٥ِستنّٕ عوّهمل

  ٟ ضرّلمل ت لرع تيرلولرع تيسَضرْ      مّدتى تيسيملى يهمل ذمرو  رريك؛ 

  تضؿرررملحل ت تيُقررر  تيرررستيو ت مرررو تضصتمحرررٕ ت٥ِستنّرررٕ َتكرررملز٨

ضررُزِمل. َنفرررظ ت رررملر  مليهطرررٕ يذل ّرررمل. َتضسِورررٕ ت٣ى ت ضرررُزِمل   

َيرررٍ َزقررٕ قُِررٕ نطرررٴّ  ذمررو   ،مقروررٕ عوررٖ إعررمل ٔ إعلررملز ضررُزِمل 

 ًرْ متىرع    ٌَت تيُقر  ذتتر   ،مل أ ىرس مرو إِرستى َتس ّرمل    تيوعت  ًر 

 إنقملذ يسَضّمل. عملمع٧

ٓ  َذ سه  أى نطررٕ تضطروليف ت زَضرّمل ترور       أ.  طرلٕ تيررُزمس

 ٌعرررع ممررمل  موّررُى  >6مررمل ِعررمل ر ِررُتيْ     أٓ تيطرركملى؛  مررو  64٪

ِد ت َيرت  تضملقْ، يوعملم تيسَع ت ٍملُ عد  مو تصِد تضلوكٕ
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قمله مو ل٠ر شِمل ٔ أعردت  ت ٍرملُ   ذتتٌ مؿدز ٌدِد يرعصِص تيع٠

 َتضعرلسِو تيسَع.

محوٕ ع٠قمله عملمرٕ   أنهمل ذمرملُ إىل .  ُشِٕ تيركس َت تعرقمل  

 ، تلررع تيرررر٠  يورعسِرررف  مليع٠قرررٕ تيرملزشمّررٕ تيقدميرررٕ مررر  زَضرررّمل  

 ؛َطرّعررٕ تضؿررملحل تضػررذل ٕ يورورردِو تيرر  شكرر  ع٠قرهررمل  ًررمل      

 يصِمل ٔ تيدع  تيػع  شلرت تيرٌٌُ.

ٕ  َِر  أنرٌ ٟ  ررد مرو ت٥عردت  ضسِورٕ مرمل  عررد       سٗ أ.  رملر م٠ٙكر

َإقملمٕ أَتؾس تيؿدتقٕ َتيع٠قمله م  تيطّملضّيف  ، ٠ ميرل  ُتيف

تيررسَع َتجملرلرر  تضرردنْ، َ ررريك تٟضرررلستز  ّلررمل نقررُم  ررٌ مررو    

    ٕ َعورٖ   ،تعملَى نفٴْ َتقرؿمل ٓ َتعرملَى ضّملضرْ ت تيردَر تيعس ّر

ّمل مرٞتمسٔ تقطررّ  ضررُزِمل.  ِّرري أِرٴر  زَضرر  ؛ضررّع تضىررملر ضرُزِمل  

 لمل أنٌ َ مليه س إىل ِؿمل ٕ زَضّمل تيطّملضّٕ َع٠قملتًرمل مر   َر   

 قد ِكُى مو تضلكو تيرفملي  يوُؾرُر إىل   ،مىع إِستى َتس ّمل

 ِوُر ضّملضّٕ م  يملتيف تيدَيريف  ُضملطٕ زَضّٕ.

أنرررٌ ميكرررو إعرررمل ٔ  هرررمل٘ تيع٠قرررمله     . شِرررمل  تيررردزِظ َذ رررس 

ُ٘ تيقُتضر  تيرملزشمّرٕ تضػرذل ٕ،    تيسَضّٕ، عوٖ ق -تيطعُ ِٕ 

لورْ عورٖ تيٴرس يف    َتضؿملحل تضررمل يٕ، و  ت١ِردتً تيقملٙلرٕ تير  ت٨   

      ٕ  .إعمل ٔ تىليف شلررٍ تيع٠قرمله ت  ُزؾرٕ تيع٠قرمله تيدَيّرٕ تيستيهر
أَىل تخلٴُته يرهمل٘ يرٍ تيع٠قمله تجلدِدٔ أَ تضرٍرد ٔ، يرْ    َإىٯ

ضررُت٘ عوررٖ ؾررعّد   مررو تيرورردِو،  تعصِررص َتقرر  تيطررفملزتيف ت  ررعٍّ  

مكملنررمله َتيرًٍّررصته َتيؿرر٠ِّمله تيرر  ترررُت س     تيقرردزته أَ ت٥

عوًّمل تيطفملزٔ. ِهٴوق يررت مرو تٟيرلرملم  ٍر  تيطرفملزٔ تيطرعُ ِٕ       

لنبإلنخد ن   دإل  ننينت

مل شلددددمنخدددد نبعددددإلن

   يددددد نبدددددوا ن

عإق خددددددددددمنيع  ن

  صددإل قمنع  ع قدد  ن

خددددعن  سي سدددددي ن

ملرتمدددعن  ددد عانع 

  ملإلين

يع ن  عرددددو  ننإ  ن

 ب  ننهدا ن  ع قد  ن

  رإليدددددددددددددددإل نيعن

 ملترددددإل  ونهددددصن

اعايدددددددانع قدددددددعن

ن  سددف الا نيفن ددا ن

خدد ن  بلددإلي ونسددو نن

 ثنصعيإلن   دإلال  ن

خك نددددددددددددد  نيعن  ن

ع  ترهيدددددددددددددا  ن

ع  صددد شي  ن  تدددصن

اتددددددو   ن ليهدددددد ن

   سف ال 
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ت مُضررركُ َتيطرررفملزٔ تيسَضرررّٕ ت تيسِرررمله، ت ٍررر  ت طرررْ      

ى تيطرفملزته يرْ عهرملَِو تيردَر ت تخلرملزُ،      إَت ٍ  تضعهُٓ، إذ 

 ٟ  تسقرررٖ  َيرررٕ أى ِكرررُى أمنُذًٌرررمل ت    َأمنُذًٌرررمل تضؿررر س، َ

 فرْ لرع تشلٍلرمله تضرُتيّرٕ      .تخلملزُ أقعف مو ؾُزتًمل ت قّقّٕ

تير  ِػرهًمل ت٥عر٠م تضرّّرص عورٖ تضلوكرٕ شر  نيٴرمل٘ تيُيمل ّررٕ،         

    ُ م ِقرردٳ ،  نررٌ ِهر ررْ ٌَررُ  موّررق إع٠مررْ ت ضررفملزتهمل يُضررك

ٌرٕ  ى ت ملإي٦ع٠م تيسَضْ ؾُزٔ  دِوٕ عو تيؿُزٔ تضػرُيٕ،  رع   

ترٍملَش مطأيٕ تؿّّو تيؿُزٔ تضػُيٕ إىل ت ملٌرٕ أضملض٪رمل يُقر     

ؾررُزٔ ت ذيررو تيػررعت تيسَضررْ عررو تضلوكررٕ تيعس ّررٕ تيطررعُ ِٕ،   

ِّرري إىٯ تٟنقٴررملع تيد وُمملضررْ  رريف تيرورردِو يطررهُته طُِوررٕ ٌعررع  

 رررىرل٪ت مرررو تيػرررعت تيسَضرررْ ٟ ِعرررس  أهلررردِمله تضعوُمرررٕ عرررو       

تيػعت تيسَضْ عوٖ لؿرملٙـ  َتضرمل زٔ  رعسِف َإط٠ع  .تضلوكٕ

تضلوكرررٕ َمُقعًرررمل تيررردِو َتجلُّضّملضرررْ ت تيعرررململ، ض٨ّكرررعف  

ٌٯ ًرٕ قرد تضلوكرٕ إىل غرعت     ِرل٪مل مفعُر تيدضملٙظ ت٥ع٠مّٕ تضُ

َتجلًرررُ  ت٥ع٠مّرررٕ تضرفسقرررٕ تيررر   .أعرررصر مرررو تضعوُمرررٕ ت١ؾررروّٕ

مًمل تيطفملزٔ تيطعُ ِٕ ت مُضركُ ت٣ى، مرو لر٠ر تضهملضررمله     تقدٳ

يرْ ًٌرُ  طّررٕ َحملرُ ٔ، يكهًرمل       ،هّٕ َتضعملزه تضؿملِرٕتيُط

نيرل  مل ّٕ يرقدِ  تجلسعٕ تضكمل ٔ  ل٠ه تيرػٌُِ، ممل مل ِررُر  

ذيك مكرت إع٠مرْ مرفرسح ت تيطرفملزٔ ِعلرع قرلو لٴرٕ مًهّرٕ        

 .مدليٕ
ت تيُ رررُ  تيرٍملزِرررٕ تي س ّرررٕ َت٣ضرررُِّٕ عورررٖ    َت لرررع تكمليٶررر 

رهرررملوسٔ ت تورررك ت١زه  مُضررركُ ٟضررررىلملز تيىرررسَته تيٴرّعّرررٕ تض   
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م قردٳ تيػملضعٕ،   ى يرت ِطروصم ٌَرُ  موّرق جترملزٓ ت ضرفملزتهمل ٨ِ    

َتقرّٕ عرو يرملٟه تٟضررىلملز تضرهُعرٕ ت       يسٌملر أعلمليهرمل ؾرُزٔٸ  

كرمل  إىل تٟضرررلت ته   أزه زَضّمل تي  شرملُ إىل تُضّ  َتهُِ  ٨ِ

 تيطررعُ ِٕ مررو تٟشررمل  تيطررُ ّ  ضررمل قٸمل، َتيرر   ملنرر  تهؿررتٰ       

ًٌررصٔ ع أضملضررْ عوررٖ  عررض تضهرٍررمله تيرذلَ ّلملَِررٕ َت١     ػررك

َٟ  .تيكًس ملّٕٙ َتضهرٍمله تيؿرهملعّٕ  لُتضررل َأنمل ّرت تيؿروت    

ختفٖ أيلّٕ تيرطمل ق تٟقرؿمل ٓ م  تيد وُمملضْ ت  همل٘ تيع٠قرمله  

تيدَيّٕ، َيعع إزضملر َ ُ  متىرع تي رس  تيرٍملزِرٕ  ريف تيروردِو يرُ       

 .ٟضرىلملزِٕتخلٴُٔ ت١ضسع يرفعّع تيع٠قمله ت
أمرمل عورٖ ؾررعّد تيع٠قرمله تيىقمل ّرٕ َتيرعوّلّررٕ،  رسني  تجلًررُ       

تضػرررركُزٔ تيرررر  تررررررشلمل تضدزضررررٕ )ت١ مل ميّررررٕ( تيطررررعُ ِٕ ت    

مُضررركُ  ملضهملغرررو تيىقمل ّرررٕ َتيرعوّلّرررٕ مررر  تجلمليّرررمله تيعس ّرررٕ      

نرٌ ٟ غرك ت أيلّرٕ ٌَرُ  موّرق تعوّلرْ َوقرملت        إَتضطرعس ٕ، إٟ 

ُضرررركُ مرررو أٌررررع تكىّررررف تيررررسَت و  ت تيطرررفملزٔ تيطررررعُ ِٕ ي 

ٕٸ ٕٸ تيفكسِٕ  يف تيػعريف. َيّظ أغد ؾ٠   ريف تيػرعُ  مرو     َمرملن

رِت يررررٍ تورررك تيررر  متررررد ت تضطرررملز تيىقرررملت َتيفكرررسٓ، إذ ت٨ررر    

تضطرررملزته  رررىرل٪ت مرررو ت رررُتٌص تيُيلّرررٕ، أَ ت قّقّرررٕ تيقمل ورررٕ     

٨ِر       َ رُ  تيٴر٠   ه  يوُّتز. َيهمل تأتْ أيلّٕ ٌَُ  موّرق تعوّلرْ 

تيرررِو ِهر ررْ ت رعررملوً  إىل زَضررّمل مررو أٌررع تهُِرر  مؿررمل ز تيعوررُم       

َتيىقمل ررمله،  سَضررّمل تكرر  عررد ٪ت مررو تجلملمعررمله تيعملضّررٕ تيعسِقررٕ      

تضعذل   ًمل مو يدى أعسل تجلملمعمله ت١َزَ ّرٕ َت١مسِكّرٕ، يررٍ    

عررررد ٪ت مررررو تيٴرررر٠  ت١َزَ ررررّيف َت٣ضررررُِّيف،  تجلملمعررررمله تكررررٰ 

تيقُتملى تيقمل مرملى مو آضرّمل. َٟ   لؿُؾ٪مل مو تيؿيف َتشلهد، َيلمل
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شمفرررٖ أى زَضرررّمل ذته جترررملز  زتٙررردٔ ت يرررملر  زتضرررمله تيٴرررت     

 ؛َتيسِملقّمله َتيفّصِمل٘،  مل٥قمل ٕ إىل ِقرُر تيدزتضرمله ت٥نطرملنّٕ   

 عورررررُم تٌٟرلرررررملع َتيفهرررررُى َت كرررررملزته.  مل رعرررررملً تيٴررررر٠    

تيطررعُ ِيف إىل ٌملمعررمله زَضررّمل تيعسِقررٕ ضررّرّو ت٥ ررمل ٔ مررو إزوًرر    

َتيىقررملت تضذلت رر  عوررٖ مرردٗ أيررف عررملم مررو تيع٠قررمله    ت كررملزٓ

تيررمل يّرٕ  رريف ت كررملزٔ ت٥ضرر٠مّٕ َت كررملزٔ تيرّصنٴّررٕ. َميكررو  

ي عرد  مرو   ع٩ر ٌعع يرٍ تيع٠قٕ تضعس ّرٕ ترمل يّرٕ أِك٪رمل مرو لر٠ر  ٧     

غررررمل  مطرررولْ زَضرررّمل إىل تجلملمعرررمله تيطرررعُ ِٕ يدزتضرررٕ تيعورررُم   

  .ت٥ض٠مّٕ، تيػسعّٕ َتيو ُِٕ  ًّمل
ش عرصٳ عوٖ ضفملزٔ زَضّمل ت تيسِمله أى ت٨ ٖ نفظ تضهُتر،   ىٯَعو

ِكرررُزيمل َمُقعًرررمل ت َضرررو تيسِرررمله ت٥ع٠مرررْ َتٟقرؿرررمل ٓ      

َتيىقملت،  عوٖ تيطفملزٔ تيسَضّٕ  مليسِمله مطرَٞيّٕ  ردلٗ ترلىرع    

ت تقررردِ  ؾرررُزٔ يوػرررعت تيطرررعُ ٓ عرررو زَضرررّمل، ت رررملِس تيؿرررُزٔ  

ت عردت  َزيرمل تضرُقر  ت    ير«ا تض وقٕ»ضٕ عو زَضّمل تيهلٴّٕ تضكسٯ

شسِك تيع٠قرمله تيرٍملزِرٕ عردل تيرهطرّق  ريف تي رس ريف تيرٍرملزِريف        

لًررررملز تيقُتضرررر  تيىقمل ّررررٕ تضػررررذل ٕ إيهررررمل َيهررررمل ، َ رررررت ت 

    ْ إى  ،َنيرو عرو تيقررُر   .َإ ستشيرمل عورٖ تيطرٴو ت٥ع٠مررْ َتضّردتن

أَر لٴرررُٔ ٌرررمل ٔ يسضررر  مطررررقرع ع٠قرررمله مص يرررسٔ َ عمليرررٕ  ررريف   

ٕ تيطرررعُ ِٕ َزَضرررّمل، تكلرررو ت أيلّرررٕ جترررملَش   تضلوكرررٕ تيعس ّررر

عىسته تضملقْ، َت رز مو  خملذ ت ملقس، َتيىقٕ تضررمل يٕ تضرهّرٕ  

ف عرو  ِهر رْ تيرُقپر   .مو طرست تيع٠قرٕ إىل ت٣لرس    عوٖ ِملٌٕ  عٍّ

تٟضرخفمل   قدزٔ زَضّمل َإمكملنملتًمل َتيقدزٔ عورٖ ت٥ رمل ٔ مهًرمل،    

ٕ ع لرررٖ َضرررقٴ  َ رررديٸمل مرررو تٟعرقرررمل   رررأى زَضرررّمل  ملنررر   َيررر 



65

 –1029     
120 

 ّطررت، عوّهررمل أى نرردز  أى زَضررّمل  َيررٕ ضرروخ  ٌوررديمل َمررمل شتر  

ت تضقمل ررع،  رر ى عوررٖ   .ٌطررديمل ِهرررض  مل ّررملٔ َتيرردممل٘ تضرٍررد ٔ  

زَضّمل أِك٪مل  ديٸمل مو تٟعرقمل   أى تضلوكٕ تيعس ّرٕ تيطرعُ ِٕ  َيرٕ    

ُٳ     زيمل ت٥عرر٠م تضرّّررص،  َيررٕ   نفٴّررٕ  ّطررت، أَ أنًررمل  لررمل ِؿرر

 ، تيه ررس إىل ت٥مكملنررمله تيطررعُ ِٕ تيرر  ميكررو    ز ت٥زيررملؿرردٳت٨

زَضررّمل، َذيررك مررو لرر٠ر مُقرر  تضلوكررٕ تيرردِو       ت تضرررىلملزيمل 

َتٟقرؿرررمل ٓ َتيطّملضرررْ ت تيعرررململ تيعس رررْ َت٥ضررر٠مْ  ػررركع   

)ؾررّّفٕ تيػررسل ت١َضررو،  .َتيعررململ أ رر   ػرركع عررملم ،لررملف

 (.2200م: تيعد  9119
 أنهررمل ذمرررملُ  إىل  . عرررد تهلل حملررد  ررو ؾررملحل ت لررُ    َأغررملز 

نسِرد   ، كع تأ ّد إىل إعمل ٔ ن س ت ضّملضرملتهمل تخلملزٌّرٕ.  عر٠ٸ   

أى نس ررص عوررٖ تير ررّرل تجلرررزٓ َتيرٴررُِس يورقررمل٘ َتٟضرررلستز ت     

 ٕ َيرلررر  ِّرررُٓ ِرررهع   رررمل١مو َت١مرررملى    ، َيرررٕ ِكرررملزِٕ مرقدمررر

 َت سِٕ َتيكستمٕ. 

ʘ تيرُؾّمله:  

رًرمل  ت سف عوٖ تضرخدتم تيع٠قرٕ مر  زَضرّمل يرخفّرف ع٠ق     -1

 ررررو ضّملضررٕ مرُتشنررٕ أَ ِّمل ِررٕ  ّلررمل شمررـ مُتقررف     ؛مرر  إِررستى 

 إِستى م  تضلوكٕ َ َر تخلوَّ تيعس ّٕ. 

مرررو تضػرررملزِ   تلررررع    ملإعٴرررمل٘ تيػرررس مله تيسَضرررّٕ نؿرررّر٪     -2

َ مليرررته ت يررملر تيٴملقررٕ  أنُتعًررمل. َتفعّررع تيصِررملزته     ،تضلوكررٕ

ِررٕ  َ رررو ممىوّررٕ قررلو تضوّقّررٕ تيرٍملز    ،تيرّهّررٕ يسٌررملر ت١علررملر  

جملوظ تي س  تيطعُ ِٕ. َت سف عورٖ تيػرست مله تٟضررىلملزِٕ،    
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ّٱ مل ٌَعورٌ شر  م ورٕ تيقٴرملع     َتيرعملَى ت تيرؿهّ  تيعطكسٓ حمو

 تخلملف   غست  تيدَيريف.

تهػّو ت٥ع٠م َتيرعسِف  ملضلوكٕ يدٗ تيػعت تيسَضْ مرو   -3

لررر٠ر تيصِرررملزته تضررمل يرررٕ، َتقُِرررٕ أَتؾرررس تيع٠قرررٕ مررر  تجلمليّرررٕ    

يرملر  ت يس   مطرُٗ تيرهطرّق   ؛ٕ  سَضّمل َمو  كلًملت٥ض٠مّ

َ زتضررررٕ تيو ررررٕ تيعس ّررررٕ َتيدزتضررررمله تيفقًّررررٕ     ،ت ررررَ َتيعلررررسٔ 

َت٥ض٠مّٕ، َتٟيرلملم  دع   َز ت١ مل ميّٕ تيطعُ ِٕ يُضكُ 

م   رو  سَع شلرمل   ،خلدمٕ تجلمليّٕ تضطولٕ مو تيسَع َتضقّليف  ًمل

 ت  عض تضدى تيكدلٗ  سَضّمل.

َمرهو   ،تجلملمعمله تيطرعُ ِٕ ت   تيو ٕ تيسَضّٕ ز تعوپطسل لّمل -4

 ُِت ص يوٴمليت تيرٓ زمّديمل.

مو تيطرعُ ِٕ َزَضرّمل، َ عرُٔ     إنػمل٘ مست ص وقمل ّٕ ت  عٍّ -5

مل  َ هرملنيف يصِرملزٔ تيطرعُ ِٕ    رٯر مطَٞييف زَع َأ  رمل٘ َمرىقفيف َ ٶ  

 ...مل رٯررَتٟيرقررمل٘ يطررَٞيْ تيدَيررٕ َزٌررملر ت١علررملر َتضررىقفيف َتيكٶ

 خل.إ

 عرررر  تيطررررفملزٔ تيطررررعُ ِٕ ت مُضرررركُ  ررررملضُلفيف َإنػررررمل٘   -6

 ملضوّقّٕ تيرعوّلّٕ، عوٖ أى ِكُى تيطفرل تيطرعُ ٓ   ؛تضوّقّمله

 َطملق  تيطفملزٔ ت١ضملضْ مو مرّدوْ تيسَضّٕ  ٴ٠قٕ.
لً  تيو رٕ  ت رعملً تيٴورٕ تيطعُ ِيف إىل زَضرّمل َتٟيرلرملم  ررعوپ    -7

تيدزتضررررّٕ  شِررررمل ٔ تضررررهو َتيسَضررررّٕ هلررررُتز ختؿؿررررً  تيعولررررْ،   

مل تجلملمعررمله َلؿُؾ٪رر ،تضقمل ررعت يولطرروليف تيررسَع ت ٌملمعملتهررمل  

 َ تفعّرع تيع٠قرمله    رريك  تي  شلمل طمل   إض٠مْ يرعٴػً  يرريك. 

ت١ مل ميّرررٕ َتيرّىّرررٕ َتيرعرررملَى تجلرررمل  مررر  تجلملمعرررمله َمست رررص   

 تيرّي تيسَضّٕ. 



65

 –1029     
122 

 

 

 

92019102 

 

  .  :ٕ(1) ملتهٕ حملد تيٴّملى )قّفٕ تضورقٖ(تيُزقٕ تيسّٙط. 
 :تيرعقّرمله 
 )ٖ(2)تيرعقّت ت١َر: أ.  . ضملمّٕ  ه  حملد تيعلُ ٓ )قّفٕ تضورق. 

 )ٖ(3)تيرعقّت تيىملنْ:  . مهٖ  ه  عرد تهلل آر مػّو )قّفٕ تضورق. 

 إ تزٔ ت ُتز:  . مًمل تضهّف.   

                                                           
 .تيؿّٕ  ُشتزٔمدِسٔ  سنملمَ ؾّٕ تضسأٔ ، ( مدِسٔ  سنملمَ مكمل ّٕ تيطسطملى1)

(2 ٕ  ،( مٞضررظ َزٙررّظ َِرردٔ تيرررلكيف تيؿررّْ َت قررُل تيؿررّّٕ يولررسأٔ تيطررعُ ِ

 تيعلُ ٓ يورلّرص  تضدِس تيرهفّرٓ ضس ص تيػّال حملد ِطيف، نطمل٘ َتُيّد تضرػملزِٕ

 .ت تيسعملِٕ تيؿّّٕ يطسطملى تيىدٓ

(3   ٗ طرت تيهطرمل٘ َتيرُيرد َتررسمّ      ٕضررملذ مػرملز  َتضرػرملزِ   ، أ( عكرُ يورظ تيػرُز

 .ت ُه
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ʘ ٓتضوخـ تيرهفّر: 

يسّٙطرررٕ إىل أى ؾرررّٕ  أغرررملزه  .  ملتهرررٕ تيٴّرررملى ت تيُزقرررٕ ت   

    ْ َيرْ مؿردز    ،تيهطمل٘ تىرل تيرلملم٪مل مرصتِرد٪ت قرلو تجملرلر  تيردَي

ٕٸ     قوررق يوللوكررٕ مهررر  ررذلٔ طُِوررٕ، َيكهًررمل أؾرررّ  تيّررُم أَيُِرر

موّٕ. َل٠ر تيطهريف تيطمل قريف   إط٠ل  ستمَ علرع زّٙطرٕ يرمل    

 ًّرررمل ت٥ضرررذلتتٍّّٕ تيعملضّرررٕ ي٢مررر  تضرّررردٔ ِرررُر ؾرررّٕ تيهطرررمل٘    

َت٥عرر٠ى تيطّملضررْ ي٠ٌرلررملع عررمليْ تضطرررُٗ يوٍلعّررٕ  َت١طفررملر،

تيعملمرٕ ي٢مر  تضرّردٔ ِرُر تيُقملِررٕ َتيطرّٴسٔ عورٖ ت١مرسته نيرررل        

 ي تيدَر عوٖ إ زتًٌمل مو أَيُِمله تيرّردِمله، ََقر     ؛تيطملزِٕ

مهًٍّررٕ مركملموررٕ يرّطرريف َز رر  مطرررُٗ تخلرردممله ت تجملررملييف     

٪٘ رٍمل ٕ تضلوكررٕ  ملنرر  تضرر ،عوررٖ ذيررك تٌٟرلررملعْ َتيؿررّْ.  هررمل

تضرررّدتً  سنررملمَ مركملمررع يؿررّٕ تضررسأٔ ِرلملغررٖ مرر   ت ضررسِعٕ 

 رررررو ضّملضرررمله    ؛ت ز ررر  ٌرررُ ٔ ت ّرررملٔ   9101زِٝرررٕ تضلوكرررٕ  

ش مرو مكملنرٕ تضرسأٔ، َلورق لرسَ  معّػرّٕ       عصٳتٌرلملعّٕ َؾّّٕ ت٨

شٔ يررهلو ِّررملٔ ؾررّّٕ ضرروّلٕ، َتٟزتقررمل٘  ملخلرردممله تيؿررّّٕ  عررصٳم٨

يف تيقّلٕ ت ؿوٕ مهًمل يٞغرس أ ت٘  َتطًّع ت ؿُر عوًّمل َشط

 .ملعملم٪ 21ؾّْ ِٞ ٓ إىل شِمل ٔ مرُضو علس تضسأٔ إىل أ ىس مو 
َأَقررّ  أ.  . ضررملمّٕ تيعلررُ ٓ ت تيرعقّررت ت١َر أى متكرريف  

ٌٰررر ٌدِرررد ت لرررع  ٫ٌتضرررسأٔ َت قرررُل تيؿرررّّٕ يولرررسأٔ تيطرررعُ ِٕ تُ

، َقرررد 9101َزِٝرررٕ تضلوكرررٕ   9191 سنرررملمَ تيرّرررُر تيرررُطو   

وررر  ِقُقًرررمل ت تضلوكرررٕ مكملنرررٕ تضرررسأٔ ت تيرهلّرررٕ َ فٵ عرررصشه

، َت 9101يررملر تيؿررّٕ يررمل سمقررق أيرردت  تيرهلّررٕ تضطررردتمٕ  
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عًررد لررمل م ت ررسميف تيػررسِفيف ََيررْ تيعًررد سمف ًلررمل تهلل،          

تعصِررص تيىقمل ررٕ ت قُقّررٕ لملؾررٕ  عررد ؾرردَز تيقررستز تيطررملمْ زقرر     

إ سِرررع   02يرررر / تضُت رررق  0302زٌرررت   90تيؿرررمل ز ت  00099

 م، َتيقملقْ  هػس تيىقمل ٕ ت قُقّٕ َمتكيف تضسأٔ.9102

ّو ت تيرعقّت تيىملنْ إىل أى تعصِص ِق ػَتٴسق   . مهٖ آر م

تضررررسأٔ ت تيسعملِررررٕ تيؿررررّّٕ تضركملموررررٕ ََقرررر  تيرػررررسِعمله ذته 

ش مػرملز ٕ  عرصٳ تيع٠قٕ يرّقّق ِّملٔ ؾرّّٕ نُعّرٕ أ كرع يوهطرمل٘ ٨ِ    

تيرهلّرٕ تضطرردتمٕ َمهًرمل تشلرد       تضسأٔ ت تيرهلّٕ، َسمقرق أيردت   

تيىمليرري تضرعوررق  مليؿررّٕ َتيس ررملٍ، َمررٞ تٍ: قررلملى أمنررملش تيعررّؼ      

َيلررمل أمررستى قررسَزِملى يرّقّررق    ،تيطرروّ  َتعصِررص تيس ررملٍ يوٍلّرر   

مو ز   ٌرُ ٔ   9101مل م  زِٕٝ تضلوكٕ تيرهلّٕ تضطردتمٕ. َمتملغّ٪

ملمر   ق ؛خلدممله تيؿّّٕ َز ر  مرُضرو علرس تضرسأٔ    تت ّملٔ َتُ رل 

َشتزٔ تيؿّٕ َتجلًمله تيؿّّٕ ت١لسٗ َيوظ تيكرلملى تيؿرّْ   

م يرمل زته يرقدِ  لدممله طرّٕ خمرؿٕ  ؿّٕ تضرسأٔ، َيررت تقردٰ   

 مولُع َموُّل.
 َتكله  تضدتل٠ه ُِر تيقكّٕ ت ملَز تيرمليّٕ:

 ضملذت ؾّٕ تضسأٔ؟ 

 .ٔتيعُتمع تضٞوسٔ عوٖ ؾّٕ تضسأ 

   تيؿّْ يولسأٔ.تيىقمل ٕ تجملرلعّٕ َتػكّع تيُتق 

 .ٕتيُق  تيؿّْ يولسأٔ تيعملمو 

 .ٔتيٴت تيردِع َؾّٕ تضسأ 

 .ِٕ َُضملٙع شطيف تيُق  تيؿّْ يولسأٔ تيطع 
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إيًّررمل تضرّررملَزَى ت مورقررٖ    َٖمررو أ ررسش تيرُؾررّمله تيرر  تنرًرر   

 ممل ِوْ: "ؾّٕ تضسأٔ" أضرملز ُِر قكّٕ

 ّري  قسَزٔ إ زتُ  سنملمَ  سعرْ قرلو  سنرملمَ ؾرّٕ تضرسأٔ       -1

مل يؿررّٕ تضررسأٔ تيعملموررٕ، َ ررريك  سنررملمَ  سعررْ  ؿ٪ررخؿٯم٨ِكررُى 

مل َِقرُل تضرسأٔ تيؿرّّٕ ت    شمرـ  هػس تيرلكيف تيؿرّْ علُم٪ر  

 ّ  ت١علرملز، ٥ زتٌرٌ قرلو مهرمليَ تيرعورّ  ت تضسِورٕ تيىملنُِرٕ        

َتجلملمعّٕ ي٦نملً َتير ُز مر  تيذل ّرص عورٖ تضُتقرّ  تيػرسعّٕ      

نرملمَ متكريف تضرسأٔ    قرلو  س  يّكُى تيدلنملمَ  رملم٠ٸ  ؛تيػملٙكٕ

 يرّقّق تيرُتشى  يف ِّملٔ تضسأٔ تيعلوّٕ َتيؿّّٕ. ،6474ت زِٕٝ 
تٴرُِس َ عرر  مست رص ت١ ررملً تضرعوقررٕ  ؿرّٕ تضررسأٔ، َتيعلررع     -2

عوررٖ تررُ رل تضررُتز  تي٠شمررٕ ٥زمررمل  قملعرردٔ  ّملنررمله ِقّقّررٕ معوهررٕ       

َغرررملموٕ ت ٴرررْ  مل رررٕ ٌُتنرررت ؾرررّٕ تضرررسأٔ مرررو ) رررُت ز طرّرررٕ  

يف ؾرّّيف يررَته ت٥عملقرٕ تيطرلعّٕ، َأنرُتع      مرخؿؿٕ، َمذل ر 

ٕٸ   ٕ     ت١مسته ت١ ىرس إؾرمل   ... ت تضلوكرٕ، َتضهرملطق ت١عورٖ إؾرمل 

عورٖ   ٕمرهّر  إخل( مو أٌع تٟعرلمل  عوًّمل ت  همل٘ إضذلتتٍّّٕ َطهّٕ

ت١ضررظ َتيرردلتييف ضُتًٌررٕ تضػررمل ع تيؿررّّٕ تضصمهررٕ َتيٴملزٙررٕ،    

 .9101قلو زِٕٝ ََق  مٞغسته أ ت٘ يؿّٕ تضسأٔ يرّقّقًمل 

 

ʘ تيُزقٕ تيسّٙطٕ:  .  ملتهٕ تيٴّملى: 
     ْ  ،تررىرل ؾررّٕ تيهطررمل٘ تيرلملم٪ررمل مرصتِررد٪ت قررلو تجملرلرر  تيرردَي

َيْ مؿدز قوق يوللوكٕ مهر  ذلٔ طُِوٕ َيكهًمل أؾرّ  تيّرُم  

ٕٸ َلرر٠ر تيطررهريف تيطررمل قريف   إطرر٠ل  ررستمَ علررع      موّررٕ. أَيُِرر
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مر  تضرّردٔ ِرُر ؾرّٕ     زّٙطّٕ يرمل  ًّرمل ت٥ضرذلتتٍّّٕ تيعملضّرٕ ي٢    

َت٥عرر٠ى تيطّملضررْ ي٠ٌرلررملع عررمليْ تضطرررُٗ     ،تيهطررمل٘ َت١طفررملر 

يوٍلعّٕ تيعملمٕ ي٢م تضرّدٔ ُِر تيُقملِٕ َتيطّٴسٔ عوٖ ت١مرسته  

  ٕ  ،تيردَر عورٖ إ زتًٌرمل مرو أَيُِرمله تيرّرردِمله       ريٳ  ؛نيررل تيطرملزِ

ََقررر  مهًٍّرررٕ مركملمورررٕ يرّطررريف َز ررر  مطررررُٗ تخلررردممله ت  

٘٪تجملررملييف تٌٟ  ملنرر  تضرررٍمل ٕ  ،عوررٖ ذيررك رلررملعْ َتيؿررّْ.  هررمل

تضلوكٕ ضسِعٕ  ملضرّدتً  سنملمَ مركملمع يؿّٕ تضسأٔ ِرلملغرٖ  

 ررررو ضّملضررمله   ؛ت ز رر  ٌررُ ٔ ت ّررملٔ  9101مرر  زِٝررٕ تضلوكررٕ  

َلورق لرسَ  معّػرّٕ     ،تٌرلملعّٕ َؾّّٕ تعصش مرو مكملنرٕ تضرسأٔ   

ّّٕ َتٟزتقررمل٘  ملخلرردممله تيؿرر ،معررصشٔ يررهلو ِّررملٔ ؾررّّٕ ضرروّلٕ 

َتطررًّع ت ؿررُر عوًّررمل، َشطرريف تيقّلررٕ ت ؿرروٕ مهًررمل يٞغررس  

 21أ ت٘ ؾّْ ِٞ ٓ إىل شِرمل ٔ مرُضرو علرس تضرسأٔ إىل أ ىرس مرو      

 . ملعملم٪

أ ه تيررررسَت و تيرملزشمّررررٕ تيقُِررررٕ  رررريف مفًررررُم ؾررررّٕ تيهطررررمل٘  

َتيؿّٕ ت٥دممل ّٕ إىل تس ّص تٟيرلملم تيدَيْ َتضُتز  عوٖ ؾّٕ 

ٌو نرملَٙ  َ ٯ ،ؾّٕ تيٴفع تضسترو  ًملتيقدزٔ ت٥دممل ّٕ يوهطمل٘ َ

مفّرردٔ. َمرر  ذيررك ٟ تقرؿررس ؾررّٕ تضررسأٔ عوررٖ تيقرردزٔ ت٥دممل ّررٕ        

يوهطمل٘؛ إٟ أنًمل مترد طُتر ت ّملٔ َتركلو أَيُِمله نملغٕٚ مرصتمهرٕ  

 ْ رمل٥قررمل ٕ إىل تيهرررملَٙ ت ملؾرروٕ   ،مرر  تنرػررملز تٟنرقررملر تيطرركملن

سٔ عوررٖ ت١مررسته  رر ى تيطررّٴ ،مررو تٟلذلتقررمله ت تيؿررّٕ تيعملمررٕ

 ٕ َتيرر    جتمليوررًمل. َقررد ِررملى  ،تضصمهررٕ َنيرررل تيطررملزِٕ مررو ت١يلّرر

تيُق  يرّدِد ت١َيُِمله َت ملٌمله تيؿّّٕ يوهطرمل٘ نيررل ت٥دمرمل     

مو مه ُز ِركلو عدم تيرطملَٓ  طرت تشلُِٕ تجلهطّٕ َت رد ته  
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َتير  شرُر  َى تضررفمل ٔ تيهطرمل٘ َتيفرّرمله       ،تٌٟرلملعّٕ َتيىقمل ّٕ

 َ وُح أعوٖ مطرُٗ ؾّْ. ،دممله تيؿّّٕ تجلّدٔمو تخل
 َشتزٔ تيؿّٕ تيطعُ ِٕ – سنملمَ ؾّٕ تضسأٔ 

 تيسِٕٝ:
يرل  ضعُ ٓ تكُى تضسأٔ  ٌّ ت ِمليٕ مو ت رلملر تيط٠مٕ 

َيرررّظ يرررس  نيّرررمل  تضرررسه أَ    ،تيردنّرررٕ َتيعقوّرررٕ َتٌٟرلملعّرررٕ 

 .تيعٍص
 تيسضمليٕ: 

ٕ  ؿّرًو مو متكيف تيهطمل٘ عو طسِق شفّصيو عوٖ تيعهملِ 

 ْ َتيرّرري عررو لرردممله تيسعملِررٕ   ،لرر٠ر ترررو أضرروُ  ِّررملٔ ؾررّ

 تيؿّّٕ ذته تيؿوٕ ٥نقملذ ِّملتًو َممملزضٕ نُعّٕ ِّملٔ ٌّدٔ.

 ت٥ضذلتتٍّّٕ:
ّٱ مل، َتٌرلملعّٱر تعصِص تيؿّٕ تيػرملموٕ يولرسأٔ )ٌطردِٱ    مل( مل، َنفطر

جللّ  تيفٚمله تيعلسِرٕ عرو طسِرق ترُ رل َتعصِرص ضّملضرمله تيردلتمَ        

 ػررررركع مهًٍرررررْ  ملٕ  ؿرررررّٕ تضرررررسأٔ، َمرمل عرررررٕ تٴرّقًرررررتضرعوقررررر

يورأ د مو متكيف تضسأٔ مو تختملذ تيقرستزته تضرعوقرٕ    ؛َمركملمع

ةّملزتتًمل تيؿّّٕ عدل ن ملم ؾّْ زِمل ٓ ِقدم لدممله غرملموٕ ت  

 ٕ  ، ّرررر  تجملررررملٟه تيرػررررٍّعّٕ َتيُقملّٙررررٕ َتيع٠ٌّررررٕ َتيرأيّوّرررر

مل٘ تيطررعُ ِمله. َهلررُ ٔ عمليّررٕ ِهرررَ عهًررمل إنقررملذ ِّررملٔ  ّرر  تيهطرر     

 لمل ِرُىل تيدلنملمَ مطَٞيّٕ َق  َتفعّع تيطّملضرمله تير  تهطرق    

 ريف قٴملعررمله تيؿررّٕ تيعملمررٕ َتخلملؾررٕ َتيررُشتزته َتضه لررمله نيرررل  

ت كُمّررٕ َتضٞضطررمله َتشلّٚررمله تيرٴُعّررٕ،  ّرري تؿرررو تضررسأٔ  
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ٟٸ إىل تخلرررررردممله تيؿررررررّّٕ َأ ىررررررس تضرررررررٍمل ٕ   أ ىررررررس َؾررررررُ

 ِٟرّملٌملتًمل.

 ت١يدت  تيعملمٕ:

    ٔ ُترررو تيررردل٠ه تيرر  تهقررر ِّررملٔ تيهطررمل٘، َتطررلو شلررو هلرر

ِّملٔ عمليّٕ، مرُت قٕ م  تيردت رل تيفعمليٕ ٟضرخدتم تضرُتز   ػركع   

ٕٸ  َإنرملٌّٕ. أ ىس  عمليّ

   َتضػرملز ٕ ت َقر     ،شٔ يؿرّٕ تضرسأٔ  تيدعُٔ يوطّملضرمله تضعرصٳ

 ضّملضمله تيدلتمَ تضرعوقٕ  ؿّٕ تضسأٔ. 

      ِرُر تيردَز ت٥زمرمل ْ َت٥نررملٌْ     ز   تيرُعْ تيؿرّْ يولٍرلر

يولسأٔ، َأيلّٕ ؾرّٕ تضرسأٔ َتيردَز تيررٓ ِوعررٌ أ رست  تجملرلر  ت        

  علًمل. 
 تٴرّررق ت٥ضررذلتتٍّّمله ت ررد ٔ عررو طسِررق تضرررعسته     ٕمرمل عرر

 .تضٞغسته َت٥ِؿمل٘ته ذته تيؿوٕ
        ّّٕتقررردِ  تضػرررُزٔ تيدتعلرررٕ ضست رررق لررردممله تيسعملِرررٕ تيؿررر

مل ذلتتٍّّمله مُقرر  تيرهفّررر َ قٸرر ضطررملعدتًمل عوررٖ َقرر  يرررٍ ت٥ضرر  

 ٕ َ مرَ تخلردممله تضخررملزٔ ت لردممله ؾرّٕ ت١م       ،يولعملِرل تيدَيّر

م  ػرركع مركملمررع َمهًٍررْ مرر  شِررمل ٔ تيررُعْ  ررمليفسَل  رريف   قرردٯير٨

 تجلهطيف ت عُتمع تخلٴس تضسقّٕ.
      تٟ رػمل  تضركس ي٢مسته تيػرملٙعٕ َ قٸرمل يطّملضرٕ تيفّرـ

ِٟرّملٌرمله تخلملؾررٕ  ررمليعلس،  تيفعمليرٕ مررو ِّري تيركوفررٕ َتقّررّ  ت  

م  تعرلرمل  طرسل تيفّرـ تضرركرسٔ ت ضرّملقمله تضرُتز  تضهخفكرٕ        

 عهد تٟقركمل٘.
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 َِٕتيررر   ،تيُقملِرررٕ ت١َيّرررٕ مرررو ت١مرررسته تضعدِرررٕ َنيررررل تيطرررملز

مو لر٠ر تٟ رػرمل     ؛% مو أضرمل  تيُ ّمله تضركس21ٔتػكع 

ٕ   ،تضركس يعُتمرع تخلٴرس   ت َتزتفرملع نطررٕ تيرديُى     ،مىرع: تيطرله

 ،َتيعقررررررملقرل تضٴُيررررررٕ ،َتيرررررررملزِال تيعررررررملٙوْ يولررررررسه ،تجلطرررررر 

 َتٟضرخدتم تشلسمُنْ.
     تيُقملِٕ ت١َيّٕ مو ت١مسته تيطملزِٕ مرو لر٠ر إ تزٔ تيوقملِرمله

 تيفعمليٕ مو ِّي تيركوفٕ.
      ٔتعصِررص معس ررٕ تيقررست٘ٔ َتيكرمل ررٕ تيؿررّّٕ يرردع  منررو ت ّررمل

ىل َضررًُيٕ تيُؾررُر إ ،تيؿررّْ، َتٟ رػررمل  تضركررس ي٢مررسته

 تخلدممله.
       معملجلررٕ َؾررلٕ تيعررملز َتٟضررررعمل  تٌٟرلررملعْ تضررسترو  رررعض

تضػمل ع تيؿّّٕ يولرسأٔ مر  تطروّو تيكرُ٘ عورٖ أيلّرٕ تيقكرملِمل        

تٌٟرلملعّرررٕ تضخررررملزٔ َ ررررسه تنررردمملًٌمل ت تخلررردممله تيؿررررّّٕ     

)تيكػررررف تضركررررس عررررو تيطررررسطملى، تضػررررمل ع تجلهطررررّٕ  رررريف  

 .تيصٌَيف، تيعهف ت١ضسٓ...(
 ملَتٔ يدع  ت٥ٌست٘ته تيستمّرٕ إىل معملجلرٕ أٌَرٌ    زؾد عدم تضط

 عدم تضطملَتٔ ت تقدِ  لدممله تيسعملِٕ تيؿّّٕ.
 .ٕهمل٘ تيقدزته ي٦ تزٔ تيطوّلٕ َتيرهلّٕ تضطردتم  
         ٔ ُسه تُ رل لدمرٕ ترطر   مليكفرمل٘ٔ َتيُؾرُر َعمليّرٕ تجلر 

  ٕ َتطروّو تيكرُ٘ عورٖ أيلّرٕ      ،ت مست ص تيسعملِٕ تيؿرّّٕ ت١َيّر

ٕ    ت٥ِمليرٕ تيف  مرر   ،عمليرٕ إىل مست ررق تضطررُٗ تيىرملنُٓ َتيعررمليْ تضهملضرر

 مل ت١مسته نيرل تيطملزِٕ.   مَ تخلدممله تضخرملزٔ َلؿُؾ٪
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     ،ٔتررُ رل َلررملٙف مرركررسٔ مررو لرر٠ر إ لررملر ضّملضررمله ٌدِررد

َِررررٖ  رررستمَ ٌدِررردٔ  ملضررررٍمل ٕ ي٠ِرّملٌرررمله تيؿرررّّٕ يولرررسأٔ 

 .تيهملغٕٚ  عد تيرّقّق تيػملمع
    ّٕتضررسأٔ مررو أٌررع تعصِررص َقرر     تػررٍّ  تيرّررًُ تضرعوقررٕ  ؿرر

 تيطّملضمله تيقملٙلٕ عوٖ تضعوُممله.
  ّٕتيؿرّٕ   إذ إى ،تعصِص تضػملز ٕ تجملرلعّٕ ت تٟزتقمل٘  مليؿر

 مطَٞيّٕ تجللّ .   
  تيػررررست ٕ  رررريف تيقٴررررملعيف تيعررررملم َتخلررررملف َتطررررًّع تيعلررررع

ِرررٖ ترٍهررت تٟضرررٍمل مله تيُطهّررٕ يقكررملِمل    ، مليقٴملعررمله تضرعررد ٔ

 ؾّٕ تضسأٔ تيرػسذم.  
 لملى تير ٴّٕ تيػملموٕ يوردل٠ه تيؿّّٕ ت١ضملضّٕ ت  ّر   ق

 مهملطق تضلوكٕ.
 .تضطمل٘يٕ عو تيهرملَٙ َتضُتز  َت قُل 
 

تيرردلتمَ تضػررلُيٕ / تضدزٌررٕ ت / تيرر  تعرلرردتًمل / شرر  ٌرردَر 

 ت١علملر / ت٥غست  عوٖ تٴرّق إضذلتتٍّّٕ ؾّٕ تضسأٔ:

o .سنملمَ يوؿّٕ ت٥دممل ّٕ َؾّٕ ت١م  

o  َيوسعملِٕ تيؿّّٕ يوػّخُلٕ. سنملم 

o .ّْسنملمَ ١ضوُ  ت ّملٔ َتيطوُ  تيؿ  

o .سنملمَ مكمل ّٕ تيردليف  

o .ِٕسنملمَ يوؿّٕ تضركسٔ َتيُيّد  

o َت١طفملر.قٯ سنملمَ يؿّٕ تيٰس   
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o .سنملمَ يؿّٕ تضستيقيف  

o .ّٕسنملمَ يوسقملعٕ تيٴرّع  

o .سنملمَ ي٢ضس ت٣مهٕ / ت١ضسٔ ت١مو  

o .ّْسنملمَ يوصَتُ تيؿ  

o ملمَ مكمل ّٕ تيطسطملى. سن 
o   .ّٕسنملمَ تيؿّٕ تيهفط  
o وّهّكْ. سنملمَ تيرُعّٕ تيؿّّٕ َتيرىقّف ت٥  

o        ٕسنملمَ ٥تملِٕ َؾرُر تخلردممله عرو طسِرق تيعّرمل ته تضرهقور 

 َت١نػٴٕ تضّدتنّٕ َأنػٴٕ تيرىقّف تيؿّْ.
 

ʘ :تيرعقّرمله 
  ٓ ُتيرعقّت ت١َر: أ.  . ضملمّٕ تيعل 

ٌٰر   متكيف تضسأٔ َت قُل تيؿّّٕ  ٌ ٌدِرد  يولرسأٔ تيطرعُ ِٕ تُ

، 9101َزِٝررٕ تضلوكررٕ   9191ت لررع  سنررملمَ تيرّررُر تيررُطو   

َعرررصشه تضلوكرررٕ تيعس ّرررٕ تيطرررعُ ِٕ مكملنرررٕ تضرررسأٔ ت تيرهلّرررٕ       

ورر  ِقُقًرررمل ت يرررملر تيؿرررّٕ يررمل سمقرررق أيررردت  تيرهلّرررٕ   َ فٵ

َت عًد لمل م ت رسميف تيػرسِفيف ََيرْ تيعًرد      .9101تضطردتمٕ 

تعصِررص تيىقمل رررٕ ت قُقّررٕ لملؾرررٕ  عررد ؾررردَز      ٯ سمف ًلررمل تهلل، 

يررر / 0302زٌررت  90تيؿررمل ز ت  00099تيقررستز تيطررملمْ زقرر    

م، َتيقملقرررْ  هػرررس تيىقمل رررٕ ت قُقّرررٕ 9102إ سِرررع  02تضُت رررق 

 َمتكيف تضسأٔ.
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مْ قردٳ َقد أوررر  تيعدِرد مرو تيدزتضرمله تيعولّرٕ ًٌرع  عرض م٨       

ؾررررٕ  ررررمل قُل  تيسعملِررررٕ تيؿررررّّٕ، َعلررررُم تجملرلرررر  َتضررررسأٔ لمل   

تيؿررّّٕ،  لررمل أورررر  أى يهرررمل  قررعفٸمل ت معس ررٕ أن لرررٕ َشتزٔ      

تيؿّٕ  ّلمل شمرـ  ًرٍ ت قُل، مممل ِهعكظ ضور٪مل عورٖ ؾرّٕ   

 تضسأٔ.

م ت  سنرملمَ ؾرّٕ   َيريك أزٗ أى ِر  ممل ِورْ  مل٥قرمل ٕ ضرمل تقردٯ    

 تضسأٔ:

ي٢مر  تضرّردٔ ت    9101أ ده تتفملقّٕ تيرهلّرٕ تضطرردتمٕ     -

عوررٖ  9100ظ، َتيرر  تيرصمرر   ًررمل تضلوكررٕ مهررر    تشلررد  تخلررملم 

 ؛متكيف تيهطمل٘ َتيفرّرمله، َؾرّٕ تضرسأٔ ترردأ مرو ؾرّٕ تيفرّرمله       

يرررت ذمرررملُ إىل إ زتُ يرررٍ تيىقمل ررٕ ت قُقّررٕ ت تضستِررع تيدزتضررّٕ  

َيررُ  ؛ مليرعررملَى  رريف َشتزٔ تيؿررّٕ ََشتزٔ تيرعوررّ  يرررلكيف تيفرّررمله

ز ر  مطررُٗ تيرُعْ    َ ،ممل ضّهعكظ عوٖ متكيف تضرسأٔ َتجملرلر   

تيؿررّْ َت قررُقْ  ؿررّٕ تضررسأٔ، َسمقررق أيرردت   ررستمَ َشتزٔ       

 تيؿّٕ.  
َت  ،نػس تيُعْ  مليطسطملى ٟ ِقرؿس عورٖ تيكػرف تضركرس    -

لع تزتفملع نطت تيػفمل٘  يف  ٕٚ تضؿرمل يف مرو تيػررمل  َتيػرمل مله،     

ِؿرو مو تضً  تٟيرلرملم  ُقر   سنرملمَ شمررـ  رمل قُل تيؿرّّٕ       

قلو ت١َيّمله يودلتمَ تيؿّّٕ يولسأٔ تضؿرمل ٕ   ت٥دممل ّٕ،  ًْ مو

 مليطررسطملى، لملؾررٕ ت قررُ٘ ؾرردَز تضُت قررٕ تيكسميررٕ مررو يّٚررٕ    

هلرررُتش  ٕيرررر، َتيقملقرررّ 2/0/0331 ررررملز تيعولرررمل٘ ت١ ملقرررع ت 

جتلّررد تيرُِكررمله َختصِهًررمل ضسِكررمله تيطررسطملى ٟضرررعلملشلمل  عررد   
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رٓ تنرًررمل٘ تيعرر٠ُ َتيػررفمل٘، َيرررت مررمل سمقررق تيؿررّٕ يفًُمًررمل تيرر  

 ِركلو تيؿّٕ تجلطدِٕ َتيهفطّٕ َتجملرلعّٕ.
-  َ تيطرل  َتيرؿرس،    تهت٥عملقرٕ َ ملقرد   تهَق   ستمَ لملؾٕ  رر

تصتر مل شؿع عوٖ ِقُقًمل تيؿّّٕ، َٟ عوٖ نػس   ًٟٞ٘  ٕٚ ٟ

 ضُٔ  رقّٕ تيهطمل٘.أَمتكّهًو مو يرٍ ت قُل  ،تيىقمل ٕ تيؿّّٕ
قررُل يهررمل  تػررسِعمله َأن لررٕ  فورر  يولررسأٔ  ررىرل٪ت مررو ت      -

مىررررع ِررررق تيرُقّرررر   ّلررررمل شمرررررـ  ملضُت قررررٕ عوررررٖ أٓ   ،تيؿررررّّٕ

 ؛تدتل٠ه طرّٕ أَ ٌستِّرٕ، يكرو يررٍ تفرقرس يورفعّرع َتيرٴرّرق      

رررع َشتزٔ تيؿررّٕ، ممررمل ِررهعكظ ضررور٪مل  ن ررس٪ت ي ّررمل  تضرمل عررٕ مررو ق٭ 

َِهررَ عهرٌ مكرملعفمله َِررٖ َ ّرمله، َمرو يهرمل         ،عوٖ ؾّٕ تضسأٔ

 ت.تأتْ أيلّٕ َق  تيطّملضمله تخلملؾٕ  ًر
ت تخلررردممله ت٥ضرررعمل ّٕ يولرررسأٔ ت  َز    يهرررمل  أِك٪رررمل قؿرررُز٫   -

تيرعورررّ  َت تضررردتزع َتجلملمعرررمله، َعررردم ٌَرررُ   سنرررملمَ َتقرررو   

َتفعّورررٌ، يرفرررمل ٓ تضكرررملعفمله َتيُ ّرررمله تيررر  شررردً  ررريف َقررر   

 َآلس، َتي  يْ مو ؾلّ   ستمَ ؾّٕ تضسأٔ. 
 
 ّو ػتيرعقّت تيىملنْ:  . مهٖ آر م 

ََق  تيرػسِعمله  ، تيسعملِٕ تيؿّّٕ تضركملموٕتعصِص ِق تضسأٔ ت

   ٘ ش عررصٳ٨ِ- ذته تيع٠قررٕ يرّقّررق ِّررملٔ ؾررّّٕ نُعّررٕ أ كررع يوهطررمل

  ٕ  ؛َسمقررق أيرردت  تيرهلّررٕ تضطررردتمٕ    ،مػررملز ٕ تضررسأٔ ت تيرهلّرر

 َمهًمل:
 : تيؿّٕ تجلّدٔ َتيس مل0ٍتشلد  
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قررلملى أمنررملش تيعررّؼ تيطرروّ  َتعصِررص تيس ررملٍ يوٍلّرر  يلررمل أمررستى     

 ملى يرّقّق تيرهلّٕ تضطردتمٕ.قسَزِ

 

 

 

 

 

 

 

 
َزقررٕ تيعلررع غررملموٕ مع رر  مررمل   تعرلررمل ٍ َتكررلّهٌ عررو ؾررّٕ  

تضررسأٔ ت مه لررٕ تيؿررّٕ تيعملضّررٕ يرّقّررق لٴررٕ تيرهلّررٕ تضطررردتمٕ   

SDGs- 2030 ،        ِّّٕري متر   زتضرٕ )ؾرّٕ تضرسأٔ عردت تيؿر

تٟيرلرملم مرو تجملرلر      UN Womenت٥دممل ّٕ(،  لمل أَقرّ   

ط٠ل  ستمَ تركلو ت٥ضذلتتٍّّٕ تيعملضّرٕ ي٢مر  تضرّردٔ    تيدَيْ   

 ُِر ؾّٕ تضسأٔ َت١طفملر.
مو ز   ٌُ ٔ  9101مل م  زِٕٝ تضلوكٕ َ لمل َز   أنٌ متملغّ٪

َز ر  مرُضرو علرس تضرسأٔ إىل      ،خلدممله تيؿرّّٕ تَتُ رل  ،ت ّملٔ

قملمررر  َشتزٔ تيؿرررّٕ َتجلًرررمله تيؿرررّّٕ     مل؛عملم٪ررر 21أ ررردل مرررو  

لملى تيؿّْ يرمل زته يرقردِ  لردممله طرّرٕ    ت١لسٗ َيوظ تيك
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ػركس عوّرٌ   م مولرُع َموّرُل ت٨  خمرؿٕ  ؿّٕ تضسأٔ، َيرت تقردٰ 

 ى.ُى تيؿُّّتضلملزض ريك  ّ  تجلًمله َ
 :تعسِف تيؿّٕ تيعملمٕ

تيؿررّٕ  لررمل عس رًررمل مه لررٕ تيؿررّٕ تيعملضّررٕ يررْ ِمليررٕ مررو     

و ت رلملر تيوّملقٕ تيهفطّٕ َتٌٟرلملعّٕ َتيردنّٕ، َيّطر  تخلورُ مر   

يرررت تيرعسِررف ِػررلع و٠وررٕ  َ .تيعٍررص أَ تخلوررُ مررو أِررد ت١مررسته  

 أ عمل  يوؿّٕ؛ َيْ تيردنّٕ، َتيهفطّٕ، َتٌٟرلملعّٕ.  
تيسِٕٝ ت  سنملمَ ؾّٕ تضسأٔ مػرقٕ مرو  أى َز  ت َزقٕ تيعلع 

 ،َ ررملى ممكه٪ررمل إزمررمل  زِٝررٕ مرخؿؿررٕ ،تعسِررف تيؿررّٕ تيعملمررٕ

 ردتمٕ.  َتس و  سِٕٝ تضلوكٕ َ أيدت  تيرهلّٕ تضط
َقد  ،تيسضمليٕ  ريك ز صه عوٖ تيرّفّص َيرت قؿرل تضدٗ

 ٕ ّٱر ٴرٯر َمرمل يرُ م٨   ،ِكُى تيسضمليٕ تيفعوّر مل يرُ ترُ رل َتىقّرف    ق ٌصٙ

 َمتكيف تضسأٔ مو ت ؿُر عوٖ تخلدممله تيٴرّٕ.

  ٕ َأقرذلل   ،تيدلتمَ تي  ش  ٌدَر ت١علملر ممررملشٔ َمكرلور

 إقمل ٕ:
   .ّٕسنملمَ يوؿّٕ تجلهط  
 رهمله ت ضو تيروُح. سنملمَ يو 
 .سنملمَ يوطّدته عهد تنقٴملع تيٴلي  
 ل شلمل.ؿسٯ سنملمَ ي٦ًٌمله يوّملٟه تضٶ 
 .سنملمَ ت لملِٕ مو تيردليف  
 .ٔسنملمَ يصِمل ٔ مقملعد تيردزِت َتيرخؿـ تيدقّق ؾّٕ تضسأ  
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تيؿرررّٕ َت قرررُل تجلهطرررّٕ َت٥دممل ّرررٕ يوهطرررمل٘ مسترٴرررٕ  قرررُل    

ه ي٦ِررت٘  ، َت ق ت عدم تيرعٰست٥نطملى يمل  ًّمل ت ق ت ت ّملٔ

 َت ق ت تيرعوّ .   ،َتيرلّّص، َت ق ت تيسعملِٕ تيؿّّٕ
 :2232ؾّٕ تضسأٔ َزِٕٝ تضلوكٕ 

إى  سنملمَ ؾّٕ تضسأٔ ِطرعٖ إىل شطريف ٌرُ ٔ ت ّرملٔ َتعصِرص       -

َتيه ررررس ت آيّررررٕ ختؿررررّـ   ، ررررستمَ تيسعملِررررٕ تيؿررررّّٕ يولررررسأٔ  

َ ّفّرٕ   ،ًُه  ؿّٕ تضسأٔإضذلتتٍّّمله أ ىس سلُيٸمل َعلقٸمل يوه

مررٕ قدٯتختررملذ َتٴرّررق تيررردت رل تي٠شمررٕ يرّطرريف ٌررُ ٔ تخلدمررٕ تضٶ     

  ٕ َ رريك شطريف  رستمَ     ،يوطّدته ت تضلوكٕ تيعس ّرٕ تيطرعُ ِ

 تيكػف تضركس ي٢َزتم تيهطملّٕٙ َع٠ًٌمل.
ت ملٌررٕ إىل زعملِررٕ ؾررّّٕ ٌّرردٔ َِّررملٔ نُعّررٕ مرٴررُزٔ جللّرر    -

رلعرررمله َتضطرررَٞيُى عرررو تيؿرررّٕ   ت٥نرررملً يرررُ مرررمل تهرررمل ٓ  رررٌ تجمل   

 َتيرملِىُى َؾملنعُ تيقستز.
قستز إقمل ٕ ؾّٕ تضسأٔ مو قرلو تيه رملم تيؿرّْ تيطرعُ ٓ،      -

    ٕ  قرد ؾردزه    ،ِّي  ملى تيه ملم ِػرلع زعملِرٕ ت١مُمرٕ َتيٴفُير

ير عوٖ قستز 9/2/0302َتملزِال  096مُت قٕ يوظ تيُشزت٘ زق  

يرررر عورررٖ 02/9/0302َترررملزِال  62/002يورررظ تيػرررُزٗ زقررر  

  ٓ  ،مقرررذلل إقرررمل ٕ  رررستمَ ؾرررّٕ تضرررسأٔ يوه رررملم تيؿرررّْ تيطرررعُ 

 ؛َتعدِع تضمل تيف )تيست عٕ، َتخلملمطٕ( مو تيه رملم تيؿرّْ تيؿرمل ز   

َذيررك   قررمل ٕ ) ررستمَ ؾررّٕ تضررسأٔ(، ََقرر  تيطّملضررٕ تيُطهّررٕ        

يؿّٕ تضسأٔ، َتخلٴرو تي٠شمرٕ يرهفّرريمل َتٴُِسيرمل  مليرعرملَى مر        

  تضررررّدتً قررر  نفطرررٌ تجلًرررمله ذته تيع٠قرررٕ.  لرررمل أنرررٌ ت تيُ
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 سنملمَ ختؿرـ  قّرق مرو تشلّٚرٕ تيطرعُ ِٕ يورخؿؿرمله تيؿرّّٕ        

َ  تيرد٘  مليدلنملمَ ت مطرػفٖ تضوك  ّؿع  ،)شممليٕ ؾّٕ تضسأٔ(

 تيرخؿؿْ َمس ص ت١ ملً.

ʘ ّٕتضدتل٠ه ُِر تيقك:  
ʘ ضملذت ؾّٕ تضسأٔ؟ 

: ضررملذت تٟيرلررملم  ؿررّٕ تضررسأٔ؟ َت يرررت  . مًررمل تضهّررفتطررمل٘ي  

يطررّملل أغررملزه  . ضررملمّٕ تيعلررُ ٓ إىل أى تٟيرلررملم  ؿررّٕ تضررسأٔ    ت

َ مليررررمليْ  ،إىل أى ؾرررّرًمل ترررهعكظ عورررٖ ؾرررّٕ عملٙورًرررمل    ٗعرررص٨ِ

ٕٸ      . يرلعًرمل    رملضسأٔ  ردَى ؾررّرًمل يرو تطررٴّ  أى تكرُى مرلكهرر

َيرررو تررررلكو مرررو أ ت٘ َلّفرًرررمل  صٌَرررٕ   ،مرررو تيررررعو   ػرررمل ٕ

ُ٪ت  ملعوٸرررمل ت تهلّرررٕ تيرررُطو  ،َ رررأم  لرررمل أى  ،َيرررو تكرررُى عكررر

قرررعف ؾرررّرًمل ِرررهعكظ عورررٖ مطررررُِمله تضكرررملعفمله َتيُ ّرررمله 

 ٌَُ ٔ ت ّملٔ َأيدت  تيسِٕٝ َأيدت  تيرهلّٕ تضطردتمٕ.  

 ،عورٖ أى تضُقرُع ِّرُٓ َمًر       . حملد تضوّر  ت ِيف أ د 

 ؿررررّٕ تضرررررسأٔ يرررررْ ؾرررررّٕ ت١ضرررررسٔ ت تيُتقررررر ، َتطررررررٴّ  أى  

مله تطركػف وقمل رٕ ضرّدٔ ت تيػرأى تيؿرّْ مرو لر٠ر تضلملزضر       

َتيرر  ميملزضررًمل أَٟ يررمل تيؿرر ملز،  ًررْ مدزضررٕ     ،تضسترٴررٕ  ررريك 

ت ١ رست   َ مليرمليْ يْ مس ص تدزِت ؾّْ  تٙ  َ عملر ٌدٱ ؛تيهؼ٘

 ت١ضسٔ.

ُٰ   ى يهرمل  مػركوٕ ت تير رِرٕ     ،عىلملى تيعىلملى أ. .ز َت تؿ

ِ٪رر    إمررمل ضررُ٘   ؛مل يرردٗ تيرهررمله يرردٗ تجلهطرريف، َيكهًررمل أ ىررس إ مل

رل تيؿررّّٕ، أَ ت٥ ىررملز مررو ت١نيرِررٕ  تير رِررٕ  طرررت ت لّررمله نيرر 

امن ستصإل ثنب ند خزن

اعصددين قيددمنخدد ن

  هيئددمن  سددعو يمن

 ن  صددصيمن لتعصصدد 

نو)زخ  منصصمن ملد ي (

عامن  بدإلننب  نند خزن

يفنخست ددددددددففن

 مللدددددد ن يصددددددان

  تعصيصدددنعخ  دددان

  ألبص ث
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   ٗ ٕٸ     ،تيطرركسِٕ. َمررو نملِّررٕ ألررس   رر ى تيهطررمل٘ زيررمل أ ىررس ِملٌرر

 يودع  تيهفطْ مو تيسٌملر، ١ضرمل  تٌرلملعّٕ َ طُّيٌُّٕ.

ّٱرر    مل  أنررٌ أمررمل  .  ملتهررٕ تيٴّررملى  ُؾررف  َقرر  ؾررّٕ تضررسأٔ ِملي

موررْ٘  ررمليفٍُته، ٌََررُ  يرررٍ تيفٍررُته ضررّكُى يررٌ تررأورل عوررٖ    

كُمّرٕ مرع٘   ت ًلٕ تضٞضطرمله ت كُمّرٕ َنيررل    تجللّ ، َمو م

يرٍ تيفٍُته قلو ضّملضمله َتػسِعمله َإضذلتتٍّّمله مركملمورٕ  

نطرَّ أَ نيٴرمل٘ غررٌ مركملمرع ِ ٴرْ       مل ّي ِهرَ عهًر  ،َمرُتٙلٕ

يرٍ تيفٍُته. َيّر  ذيك عوّهمل ت٥قستز  أى ؾرّٕ تضرسأٔ ٟ تقرؿرس    

ّررررٕ َإمنررررمل ترررررأوس  ررررملي سَ  تٌٟرلملع  ، قررررو عوررررٖ  ُّيٌُّرًررررمل 

مرررررو  وُنيًرررررمل  ممرررررمل سمرررررٰد  ملضطرررررَٞيّٕ ت١ضرررررسِٕ َتٟقرؿرررررمل ِٕ

َمهًمل تيسعملِرٕ تيؿرّّٕ. َتيُتقر  أى وقمل رٕ      ،ي٠ِرّملٌمله ت١ضملضّٕ

تضررسأٔ َمفًُمًررمل يوؿررّٕ تيعملمررٕ َتٟيرلررملم  ررٌ زمعوررًمل قررمل زٔ عوررٖ    

 ملنررر  ت١ضرررسِٕ َتيعلوّرررٕ عورررٖ     تيعٴرررمل٘ َتضرررردتمٕ مطررررلتًمل إى٩  

 خمروف ت١ؾعدٔ.

تيٴفّع عورٖ ت١ورس تٟقرؿرمل ٓ يؿرّٕ تضرسأٔ       َز ص  . ضوّلملى

 ، ملضقملزنرررٕ  ررريف إنرملٌّرررٕ تضرررسأٔ ؾرررّّّٕ تيعقرررع َتيرررهفظ َتيرررردى    

ِّري ِرسٗ أى  رٕ  رُتزل      ؛َت١لسٗ تي  تعملنْ مو تديُز ؾرّرًمل 

 ررررلٔ  رريف ت ررمليريف:  سنررملمَ متكرريف تضررسأٔ تيرررٓ أطوقرررٌ زِٝررٕ     

  ّررر  ت تيطرررعُ ِٕ تضرررسأٔ تضررررىلملز ِطرررردعْ م6474تضلوكرررٕ 

 َيرررْ َإمكملنملتًرررمل، َقرررعًمل مررر  ترهملضرررت تيررر  ت ّرررملٔ يرررملٟه

ع مفع٬٧رررر ضررررهُته طُِوررررٕ غرررررٌ عملطررررع َنيرررررل لررررعٯ قررررخ  خمررررصَى

لملؾٕ إذت ممل عولهمل أى تيدَيٕ ؾس   عوٖ يرٍ تيٴملقرٕ   ، مليكملمع

تيكرررخلٕ تضوّرررملزته ت تيؿرررّٕ َتيرعورررّ  مرررو  دتِرررٕ علسيرررمل ِررررٖ 
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مل عوررٖ تٟقرؿررمل  مل ؾرّّٱ و  عرٚ٪ررمستِرع ضررو تيعلررع، يكهًرمل غرركٽ  

ترأوسه نفطرّٕ تضرسأٔ  طررت عردم       إذ ؛َتجملرل  ِّهلمل أٶيلع ٌملنرًرمل 

يوعلرع َتضعّػررٕ.. َت١مرس ِهطرّت  رريك عوررٖ      ٔس َضرّوٕ ٌّرد  ترُ پ 

تنعكملضرررمله تير رررّرلته تٌٟرلملعّرررٕ ت شِرررمل ٔ ِرررملٟه تيٴررر٠ل أَ   

َتررأورل ذيررك عوررٖ ؾررّٕ تضررسأٔ تيهفطررّٕ َعوررٖ أَٟ يررمل      ،تشلٍررستى

  ً مل.. يهرمل نه ررس إىل ترأورل ترديُز َقرعًمل تيؿررّْ ت     َأضرستًمل َعلور

تدنْ مطرُٗ إنرملٌّرًمل َ فمل٘ٔ علوًمل.. َيهمل ٟ  د مو تيه س  عريف  

تٟعرررررملز إىل قرررسَزٔ مستٌعرررٕ  سنرررملمَ متكررريف تضررررسأٔ َ َزٍ ت      

  ٕ ق تيررُتشى  رريف ِّملتًررمل  ّق رر ّري ٨ِ  ،ت مل  رٕ عوررٖ ؾرّرًمل تيعملمرر

 ٪٘ قررردزٔ ت تيرهلّرررٕ َ تيعلوّرررٕ َتيؿرررّّٕ ِررررٖ تؿررررو أ ىرررس عٴرررمل

 َتٟقرؿمل .  

 رطمل٘ر: ضملذت مل ِكرو ت ردِي يهرمل عرو       . مطملعد ت ّملأممل 

ضّلمل َأى مه لٕ تيؿرّٕ تيعملضّرٕ أؾردزه     ؾّٕ تيسٌع َتضسأٔ؟ ٟ

تقسِس٪ت عرو مرُضرو أعلرملز تيرر ُز َت٥نرملً ت تضلوكرٕ  ور   ّرٌ         

 ورر  مرُضررو علررس    ت ِرريف، م٪ررملعمل 23مرُضررو علررس تيطررعُ ِيف   

عملم٪مل؛  ًرت تضرُضو ِعكظ ِملٌٕ تيسٌملر أ ىرس   22مله تيطعُ ِ

يوُؾرُر ضرُضررو علرس تضررسأٔ. َتٟعرقرمل  أى زِٝررٕ تضلوكرٕ شرردو      

ش عرصٳ عوٖ ذمُ عملم  ػأى تجلملنت تيؿّْ. ًٌََٕ تيه س يرٍ إمنرمل ت٨ 

مو أيلّٕ تضرؿّمل  تيسٌع ت  ع ممل مرو غرأنٌ تيعهملِرٕ  ؿرّرٌ     

ه َتيكرررر ُش َِّملترررٌ ت عررررململ مكررررأ  ملضؿررررملعت َتضػرررك٠   

َتشللررُم،  لررمل أى ؾررّٕ تضررسأٔ ٟ تهفررك ت يرلعملتهررمل عررو ؾررّٕ  

 غسِكًمل تيسٌع.
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 أنًمل َم  تتفملقًمل م  ممل ذ سٍ  . مطملعد   .  ملتهٕ تيٴّملىر  َعقٽ

ت ت لرهمل أى تضسأٔ يْ تيعكُ ت١ ىرس ترأورل٪  ت ّمل، إٟ أى ت ّملٔ عوٽ

 رست  ت١ضرسٔ   ؾّٕ تجملرل ؛  ًْ تضؿردز ت١َر يوىقمل رٕ تيؿرّّٕ ١   

ت، َيْ تضٶرّك  تيسّٙطْ ت منو ت ّرملٔ تيؿرّْ   ت َ رملز٪ؾ ملز٪

شلرر     تزتًررمل يػررَٞى أضررستًمل، َيررْ تيرردتع  َتيستعررْ ت١ضملضررْ        

 ر ى إغرعملزيمل  ملضطرَٞيّٕ     ، ٯيوٴفع تضسِض َتضطو تيطقّ . َمرو و٧ر  

عو ؾّرًمل َؾّٕ أ ست  تجملرل  ت ّو  ًرمل ضرّكُى يرٌ تضرس َ      

تجملرلررر  تيطرررعُ ٓ.  مل٥قرررمل ٕ إىل أى يهرررمل   ت١ع ررر  عورررٖ ؾرررّٕ

لؿُؾّمله يؿّٕ تضسأٔ تفسقرًمل تيرهّرٕ تجلطردِٕ َتيفّصُِيٌُّرٕ     

ٟ  تيعررملضيف تطررردعْ لؿُؾررّٕ ت أمررسته زٰ  ملتيرر  لوقًررمل عوًّرر

 ِعملنْ مهًمل تيسٌع.

عورٖ أى تٟيرلرملم  ؿرّٕ تضرسأٔ       . تجلملشٓ تيػرّكَْأ ده 

ٔ َمص ٌَررٕ ت تيرّرر   ِرطررق َ ررُى تضررسأٔ ذته مطررَٞيّمله عدِررد    

    َ م ت لرع َتيرُٟ ٔ   ٟآَلملزُ تيرّ .  لرمل أى تضرسأٔ ترعرسه ضعملنرملٔ 

  ى تضسأٔ ذته لّملزته قوّوٕ  ،َتس ّٕ ت١ همل٘ َمرمل عٕ تعوّلً . أِك٪مل

قّملض٪ررمل يوسٌررع ت  ٠ نررمل  مليهطرررٕ ي٠نٴرر٠ل ت ممملزضررٕ تيسِملقررٕ.   

ّٱ كرروٸمل عررو أى تٟيرلررملم  ؿررّٕ تضررسأٔ ٌطرردِٱ ِعررُ  إزممل ٪ررمل  ململ َنفطرر

 َمرملغسٔٸ عوٖ  مل ٕ أ ست  ت١ضسٔ. 

يعرردم تٟيرلررملم   أنررٌ مل ِرردع٨   . مطررملعد ت ّررمل َ رردَزٍ أَقررو  

 رع   ، ؿّٕ تضسأٔ، َإمنمل زمد أى تٟيرلملم ِهر ْ أى ِػلع تجللّر  

. ٗى تيسٌع ت  ع  َر تيعململ يُ تيرٓ ِرّلع تضطرَٞيّٕ تيكردل  إ

ٕ َتتفق   تًلرّؼ تيسٌرع  ملعرررملزٍ     مر  ذيرك  قُشلرمل: إى     . َ مل٘ طّرر

لفرمل٘ آٟمرٌ َمػرملعسٍ ٟ ِؿرو، ِقّقرٕ      إقُٔ، َ ملعررملزٍ أقدز عوٖ 
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ّٳ رر  يفرذلته طُِورٕ، َيكرو يررت ٟ ِعرو أى أنررق  مرو         أى تضسأٔ نيٶ

 تتيسٌع ت٣ى،  ك٠يلمل أضملع ت ّملٔ، َنػمليد ت تي س   رىرل٪ 

مررو تيكرررت َتضستٌرر  َتجملرر٠ه لملؾررٕ  ؿررّٕ تيسٌررع ٌهر٪ررمل إىل      

 تجمل٠ه تخلملؾٕ  ؿّٕ تضسأٔ. ٌهت م 

: مررمل يررْ أيرر  تيرّمليّررع َتيكػررُ مله    . َ ررمل٘ طّرررَٕتطررمل٘ي  

تي  زمرت أى تقرُم  ًرمل تضرسأٔ ت َضرو تيعلرس َمرمل  عردٍ؟ َت يررت          

أى أيرر  تيفُّؾررمله تيدَزِررٕ     .  ملتهررٕ تيٴّررملى ذ ررسه  ،ت٥طررملز

 ضرمل عٕ ؾّٕ تضسأٔ تركلو ممل ِوْ:

 .ضهريف  ع >5 َِردأ مو علس ،تيكػف عو ق و تيدم -0

 0-0  رع  84َِردأ ت  ،تيكػف عو تزتفملع ضكس تيدم -9
 .ضهُته

 قّررملع تيٴررُر   ،تيررُشى ٔتيكػررف عررو معرردر تيطررلهٕ َشِررمل    -0

  ع عملم.  ٕضه >5َِردأ مو  ،َتيُشى َحمّو تخلؿس

 َِردأ ت ت١ز عيف. ،تيكػف عو معدر تيػُّم ت تيدم -3

 .هٕض 56ِردأ مو علس  ،تيؿّٕ تيهفطّٕ )تٟ رٚمل  َتيقوق( -0

َِرردأ ت ت١ز عريف    ،تيكػف عو ضسطملى تيىدٓ  ملضرملمُنيستم  -6

  ع ضهريف.

2-   ْ َِرردأ   ،تيكػف عو ضسطملى تيقُيُى  فّـ تيردلتش تضهرملع

 .ضهٕ  ع 89علس ت 

ت تيع رملم  ملضررعلملر ًٌرملش تيدِكطرمل      ٕتيكػف عو يػملغ -2

 علس تخللطيف  ع و٠ً ضهُته.
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 :تيعُتمع تضٞوسٔ عوٖ ؾّٕ تضسأٔ

أنٌ َعوٖ تيسني  مو  ورُح تيهطرمل٘ مرُضرو     هّف . مًمل تضأغملزه 

ٕ  8; َتيسٌرملر  ضهٕ ;;تيعلس تضأمُر ت تيطعُ ِٕ )تيهطمل٘  ٟ إ( ضره

َمػررمل ع مسقررّٕ تررٞوس عوررٖ ؾررّرًو.    ٔأى يهررمل  عُتمررع  ررىرل 

َيهمل  عدٔ عُتمع ذ ستًمل مه لٕ تيؿّٕ تيعملضّرٕ ََشتزٔ تيؿرّٕ   

 مهًمل: ،مل عوٖ ؾّٕ تضسأٔتيطعُ ِٕ تٞوس ضور٪

٘     تش ِررمل   -1 َيررُ أى معرردٟه تررردليف    ،نطرررٕ تيررردليف  رريف تيهطررمل

ت نطررٕ   ملضرسِع٪  ملإٟ أى يهمل  تزتفملع٪ر  تيهطمل٘، أقعمل  54تيسٌملر 

ترردليف تيطررّدته ت تيطررعُ ِٕ؛  قررد تزتفعرر  تيهطرررٕ مررو أقررع مررو   

 ت١لرلٔ ِطت يّٕٚ ت٥ِؿمل٘.  تيطهُته ت تقسِر٪مل ٪; إىل 5٪

 مله  مل٥ِردش مقملزنرٕ   ت٥ِدش: يهمل  تزتفرملع ت عرد  تيهطرمل٘ تضؿرمل     -2

إيرررررًّو تضرررررسه مرررررو   تنرقرررررع ٪4>َأى  ، مليسٌرررررملر ت تيطرررررعُ ِٕ

 ،كرػررف إؾررمل رًو إٟ  عرد إدمررمل  طفررع مؿررمل  َمل ٨ِ ،أشَتًٌرو 

 َ طرت تيُؾلٕ مو تضسه  ًو ٟ ِروقيف تيع٠ُ تضهملضت. 

ت َلّلرررٕ عورررٖ ؾرررّرًمل ف آورررملز٪خو رررتيعهرررف قرررد تضرررسأٔ تيررررٓ ٨ِ  -3

هررف تجلهطرررْ تيررررٓ ِرررٞ ٓ إىل  تيهفطررّٕ َتجلطررردِٕ، َٟ ن فرررع تيع 

 تنرقملر ت١مسته تجلهطّٕ.   

ً شَتُ تيفرّررمله تيقملؾررسته ِررٞوس ضررور٪    -4 تجلهطررّٕ  ومل عوررٖ ؾررّر

َعورررٖ تيرررسني  مرررو ٌَرررُ      ،َعورررٖ ؾرررّٕ أطفرررملشلو   ،َت٥دممل ّرررٕ

مل لملزع َِٞوس ضرور٪ صتر ٨ِِ تػسِعمله يوّد مهٌ ت تيطعُ ِٕ إٟ أنٌ ٟ

  ٌ مل  نطررررٕ  مل٥قرررمل ٕ إىل تش ِررر  ،عورررٖ ؾرررّٕ تيٴفرررع َقرررعف َشنررر

 تيُ ّمله أوهمل٘ ت لع َتيُٟ ٔ شلٟٞ٘ تيفرّمله.   
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5-   ٕ َعورررٖ  ،َ ّرررمله ت١مُمرررٕ َته رررّ  ت١ضرررسٔ َتيؿرررّٕ ت٥دممل ّررر

 يكرع  ;5و َ ّمله ت١مُمٕ ت تيطعُ ِٕ يرؿع إىل تيسني  مو شٰط

إٟ أى ته رررّ  ت١ضرررسٔ َتضرملعررردٔ  ررريف تيرررُٟ ته    َٟ ٔ، أيرررف 544

ِرٞ ٓ إىل خمرملطس تيُ رملٔ    مرمل  َيُ  ؛قعّف لملؾٕ ت تيقسٗ َتشلٍس

أوهمل٘ ت لع َتيُٟ ٔ لملؾٕ  يف تيهطمل٘ تي٠ترْ ِصِرد عرد  أطفرملشلو     

 عو أز عٕ.

تيطرررلهٕ َت١مرررسته تضصمهرررٕ يررردٗ تيهطرررمل٘ ِّررري تعرررردل أِرررد        -6

 ٪=6تيؿررّٕ أى  َٔت إِؿررملّٕٙ َشتز ،ت١ضرررمل  تيسّٙطررّٕ يوُ ررملٔ  

 شِررمل ٔ مررو ٪75) تيطررلهٕ مررو ِعررملنُى 59تيطررعُ ِيف  ررُل ضررو  مررو

ٔ  رريف تيطررلهٕ َت٥ؾررمل ٕ  ررمل١مسته   َطّررد ع٠قررٕ َيهررمل  ،(ىتيررُش

 خل.إ ...َأمسته تيقوت ،َتيكُيّطذلَر ،تيطكسٓ :مىع ،تضصمهٕ

 عض تيعُتمع تي  تٞوس عوٖ   . مهٖ آر مػّوَمو ٌملنرًمل أ و  

 َمهًمل: ،ؾّٕ تضسأٔ ت تجملرل  تيطعُ ٓ

       أى مع رر  تيفُّؾررمله يؿررّٕ تضررسأٔ حمرردَ ٔ ت مطرػررفّمله

ٗ َشتز ١نًررررمل  َى  ؛ٔ تيؿرررّٕ َ عررررض تيقٴملعررررمله تيؿررررّّٕ ت١لررررس

 أضرمل  مسقّٕ.

     ٔتيرررأميف تيؿررّْ ٟ ِ ٴررْ تيفُّؾررمله تخلملؾررٕ  ؿررّٕ تضررسأ

  ٍٕ عدم ٌَُ  أضرمل  طرّٕ. 

       ِْتٌُرررد ًٌرررٕ معّهرررٕ تطرررملعد ت ؾرررّٕ تضرررسأٔ مرررو تيهرررُت ٟ

 ت١لسٗ: تٌٟرلملعّٕ َتضمل ِٕ َتيهفطّٕ.  

  ُيمل. تضرمل زته نيرل موصمٕ يرهفّر  ه 

   تيؿرررّٕ ت مستِرررع تيعلرررس تضخروفرررٕ َلملؾرررٕ مرررمل  عرررد تنقٴرررملع

   ٕ َٟ تٌُرد  رستمَ َقملِرٕ َٟ     ،تيٴلي )عدت ت٥دمرمل ( نيررل مدزَضر
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ّٱررر  مل مطرررُِمله طرّرررٕ شلررررٍ تيفٚرررٕ تيعلسِرررٕ تيررر  يرررْ ت تصتِرررد حمو

ّٱررر  ص عورررٖ تيهطرررمل٘ ت مسِورررٕ تخلؿررررُ ٕ    س ٽررر َتٟيرلرررملم م٨  ،ملَ َي

 َت١مُمٕ.  

ت مررو تٟيرلررملم   رر ى يهررمل   ررىرل٪   ،رررَٕت تعرقررمل   . َ ررمل٘ طّ 

ص عوررٖ مسِوررٕ ت٥دمررمل  لملؾررٕ، َِكررعف   س ٽررَيكهررٌ م٨ ، ررملضسأٔ

تٟيرلررملم  ًررمل ت مسِوررٕ َضررو تيعلررس، َتقررع تيدزتضررمله عررو يرررٍ    

تضسِوٕ َمػك٠تًمل، َلملؾٕ تضػك٠ه تيهفطرّٕ َتٌٟرلملعّرٕ،   

وررر  تهررردز تيدزتضرررمله ت مسِورررٕ  ررررملز تيطرررو. َتتفقررر   .  ملتهرررٕ     

تيقُر  أى تيذل ّص  مليفعرع  رملى أ ىرس عورٖ تيؿرّٕ       تيٴّملى م 

ت٥دممل ّررٕ، َيرررت يررُ ت ررملر ت مع رر  تيرردَر، َمؿررٴوو ؾررّٕ       

ٕ   ت ع تضسأٔ يُ ٌدِد َنيرل مفعٯر  تفعّورٌ   أَ رد  ،مع ر  تيردَر تيهملمّر

يًٍررُ   َيررْ  ررررل. يكررو ِرررٖ  ّلررمل شمررـ تيؿررّٕ ت٥دممل ّررٕ   

صتر ِر   ر٠  هًمل ت تضلوكرٕ، َتي  يهمل  مٞغسته ٌّردٔ عورٖ شٰطر   

ِّري تيعدِرد    ملمفًُم متكيف تضسأٔ  قستز ؾّرًمل ت٥دممل ّٕ نملقؿ٪ر 

ت تضهملطق تيرعّدٔ َتيهملّٙرٕ خترمل  مرو عردم      ٟ ضّلملمو تيطّدته َ

 مليسني  مرو أى   ، ُى مٞغس أنُورًمل ِعرلد عوٖ ت٥دممل  ؛ت٥دممل 

َقررد ِطرررت  ،يرردًِمل ٔمل قررد ِكررُى يررٌ خمررملطس  ررىرلت لررع أِّملن٪رر

 تيُ ملٔ.

م، أقمل   أ. عوّمل٘ تيررملشعْ أى تيُؾرُر يوعّرمل ٔ    مل تقدٯ كوٸمل عل

عورٖ تجللّر  يعردٔ     تيهفطّٕ شدِد٪ت يوهطمل٘ ت يرلعهمل يّظ ضر٠ًٸ 

إٟ إذت تفملقلرر  تضػرركوٕ َأؾرررو ت ررع ت   أضرررمل ، َقررد ٟ تؿررع

 ِد ذتتٌ.ت تيع٠ُ تيدَتْٙ تيرٓ يُ مػكوٕ 
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 :تيىقمل ٕ تجملرلعّٕ َتػكّع تيُتق  تيؿّْ يولسأٔ

تأورل تيعمل ته َتيرقمليّرد  مليفعرع  رررل     أىٯ  .  ملتهٕ تيٴّملى تسٗ

ت شتر مٌُرُ ٪  ٍ َيكهرٌ مرمل  ترأورل٨  عوٖ ؾّٕ تضسأٔ؛  قد ِكُى لرفٯ 

قرع مطررُٗ ت تيرعورّ  َتيفقرس،     مل ت تضهملطق تيهملّٙرٕ أَ ت١ َلؿُؾ٪

د تيفقرس َيكررت  َتمرٕ.    ُي ر َتجلًرع ٨ِ  ، و٢ضف تيفقرس ِررعرٌ ًٌرع   

 يهقملش تيرمليّٕ:َميكو إزمملش ذيك ت ت

شَتُ ت١قرررملز  َت١مرررسته تيُزتوّرررٕ تيررر  تهررررَ عهرررٌ. َيهرررمل    -0

مىرع  قررس   ، زتضرمله  رىرلٔ عررو يررت ت أمرسته ت١عؿررمل  َتيردم     

ت تضهٴقررررٕ  َٔيرررردِهمل أمىوررررٕ  ررررىرل ،تيرررردم تضهٍوررررْ َتيرملٟضررررّلّمل

 ،مل دمرستى تيقٴّف َتضهٴقرٕ تجلهُ ّرٕ َلؿُؾ٪ر    ٟ ضّلملتيػسقّٕ َ

 ته.َِدلع قلهًمل شَتُ تيؿ رل

ّٱ  ملى ٌطردِٱ  ع تيهطمل٘ يوعهف إى٩شٰل -9 مل ِرص ت   طررت   مل أَ نفطر

ّٱتيرقمليّد َلؿُؾ٪  .ململ إذت  ملى تيصَتُ عملٙو

خ  ت عقرررُر تيهطرررمل٘ أى   رررىرل مرررو تيعرررمل ته َتيذل ّرررٕ زضٯررر   -0

َأى  ،عورررٖ ت١ضرررسٔ  ورررًمل مرررمل عررردتيمل  تٟيرلرررملم زمرررت أى ِهؿرررتٯ

رمل  تضًلررٕ مهًررمل، َيرررت مررو ت١ضرر  ٕٸدل أنملنّرررررتيرلملمًررمل  ؿررّرًمل ِع

 م تضسه.يعدم جلُ٘ تيهطمل٘ ي٠ضرػملزته تيٴرّٕ إٟ  عد تقٰد

ِّرري ت  عررض  ،و مفًررُم أنُوررٕ تضررسأٔ  سمحًررمل َإدممل ًررمل  ٩ررز٧ -3

َيرُ   ؛ف ت٥دمرمل  ت ِرملر تُقپر   تجملرلعمله ِوٍأ تيرصَُ إىل شَتُ ورملىټ  

 رملى يررت ِرٞوس     ممل ِد   تيطّدته ي٠ضرلستز ت ت٥دممل  ِرٖ يُ

 ٕ َتيعقوّٕ.تجلطدِ وعوٖ ؾّرً

 حددد نخددد ن  عددد    ن

د عتنيفنع  رتبيمنالس 

  ددددوان   سدددد نني ن

 لهدددت منيردددبني ن

 ددثن ألئ نني صددب ن

عي ننو له نخد ن دإل ه 

 هت خهدد نبصددصته ن

خ هدد وننم نننين نيددتدديع

عهددا نخدد ن ألسددب بن

عإلمن رونن ملهممن 

   سد نن  ست د ال  ن

من  ربيمنإلنبعإلنا إل ن

  مل ض
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أنهرمل ٟ نطررٴّ  أى نهكرس أى تيرُعْ       .  ملتهٕ تيٴّملىَأقمل   

يع يُ يقدتز تجلًرُ    :و، َيكو تيطٞترتيؿّْ يولسأٔ ت شٰط

ّٱر   ٟ، َيعع تفطررل ذيرك يرُ مرمل منرسٰ      :تضررَيٕ؟ َت٥ٌمل ٕ مل مرو   رٌ ِملي

ط ّررملى تيٴررمل   تٟضررر٠ً ْ عوررٖ مفًررُم أَيُِررمله ت ّررملٔ يرردٗ        

ضررسأٔ لؿُؾررمل؛  ررملضسأٔ تًررر  ت٣ى  رّطرريف  ملشلررمل تجملرلرر  َعوررٖ ت

   ٕ َيكهررٌ قررد ِطرررهص    ،َتيرررٓ ٟ ٌُِررد  ّررٌ عّررت أَ عرردم ِملٌرر

 رع ترسٗ  ّرٌ أَيُِرٕ      يرّظ يررت  ّطرت    ،تيكىرل مرو َقرًرمل َمملشلرمل   

عورررٖ أى تررررمل ز  مليكػرررف تضركرررس  رررمليسني  مرررو ترررُ رل لررردممله      

ت شطررريف تيػررركع  مل رررع أِملم٪ررر تيكػرررف. َقرررد تقكرررْ ضرررملعملهٮ 

َيكو ترأ ف مرو تٟنر رملز يعلرع تيكػرف تيردَزٓ، أَ      تخلملزٌْ 

ت ِيف أنًمل قد تكرُى أٌرسه  مليفعرع علوّرمله      ملت أضٸتس   أنٌ ِطرٳ

مليرُعّررٕ يفًررُم ؾررّٕ تضررسأٔ َأيلّرًررمل       ،جتلّوّررٕ مٞضررٕا يررريك  

ًٌرُ   رررلٔ َجللّر  غرستٙو     إىل يولسأٔ نفطرًمل َيولٍرلر  شررملُ    

 ،ملٙع تيرُتؾرع تجلدِردٔ  عؿس َضت أنهمل نعّؼ  َٟ ضّلملتجملرل ، 

 َتي  قور  تجملرلعمله إىل يرلعمله تضر٠ً ّٕ.

م  تيقُر  أى يهمل   ٚرٕ مرو تيهطرمل٘     أ.  ملٙصٔ تيعٍسَؽَتتفق  

ُٯ   ملِرلّرررُز تيرلملمًررر ر يررررت ِرررُر ت١مرررُز تيرٍلّوّرررٕ  قرررو، َشررر

رعرسه  تتٟيرلملم ١غرٌ ممل ِكُى  ملشلُع، َأؾررو مرو تيطرًع أى    

قررد ِؿررملِرًمل مررو ألٴررمل٘ طرّررٕ   َمررمل-ضخررملطس علوّررمله تيرٍلّررع 

 ملَتقدمرررٌ عورررٖ تيرلملمًررر-تهػرررأ عهًرررمل أمرررسته عكرررُِٕ َنفطرررّٕ

 ؛تيفعوْ  ؿّرًمل تيعملمٕ َطسل تيُقملِٕ مو  عض ت١مسته تخلٴررلٔ 

يرررت ِهر ررْ  مليفعررع تيعلررع عوررٖ تكىّررف ت لرر٠ه تيرُعّررٕ  ًرررت        

 تيػأى  ٍص٘ مو تيدلنملمَ  لملِٕ تضًَُضمله  علوّمله تيرٍلّع.  
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أنررٌ يررّظ  مليكررسَزٔ أى ت١َيُِررٕ    . مًررمل تضهّررف ت ِرريف ذيررر 

ٟٸ       مرو تيفّرـ     مليهطرٕ يوهطرمل٘  تٙل٪رمل تكرُى يعلوّرمله تيرٍلّرع  رد

زأًِررمل أى نيمليرّررٕ تيهطررمل٘ مررو  ت تضركررس يطررسطملى تيىرردٓ؛ َتيطرررت  

 تيٴرقٕ تيُضٴٖ أَ  َى ذيك ٟ ِػ ع  ملشلو تيرٍلّع.

شلرمل  إىل أنًمل أَقرّ  ت  زتضرٕ     . تجلملشٓ تيػرّكَْأغملزه 

ُِر تضػك٠ه تٌٟرلملعّٕ يولسأٔ تيفقرلٔ ت تجملرلر  تيطرعُ ٓ،   

لملؾرٕ مرو    مل ّلمل شمرـ تجلملنرت تضرعورق  رملضسه، أى يهرمل  أنُتع٪ر      

١ضرررمل  عدِرردٔ  ؛تضرسه تررسترو  مليررٕ تيفقرس تيرر  تعّػررًمل ت١ضرسٔ   

ٕ  ،قرررعف تيرررُعْ :مهًرررمل َقرررعف  رررستمَ  ،َقؿرررُز َضرررُ٘ تير رِررر

فقرررررلٔ.  لررررمل أى إِرررردٗ  تيؿررررّٕ تيُقملّٙررررٕ ت  عررررض ت١ِّررررمل٘ تي 

تيدزتضررررمله ت وّررررٕ قررررد تنرًرررر  إىل أى ترررردنْ مطرررررُٗ تيه مل ررررٕ    

 ،تيػخؿررّٕ َتيه مل ررٕ تيرّّٚررٕ تيعملمررٕ َنُعّررٕ تي رررت٘ نيرررل تجلّررد       

َضُ٘ تضرخدتم َِفأ  ،َإيلملر طسل تيُقملِٕ مو ت١مسته تضٶعدِٕ

 ٰدت٨ع٧رر - َإيلررملر طررسل جتهررت ت ررُت ً تضهصيّررٕ َنيرليررمل   ،ت١ َِررٕ

١ضررررمل  تضسترٴرررٕ  رررردنْ تضطررررُٗ تيؿرررّْ ي٢ضرررس َنيرليررمل مرررو ت 

 تيفقرلٔ عو نيرليمل.

أِرررد  ٰدع٧رررإىل أى تيعهرررف تيؿرررّْ ٨ِ   . لمليرررد تيس ِعرررملى َذيرررت 

أغرركملر تيعهررف قررد تضررسأٔ ت يرلعهررمل، َِرعوررق يهرر  تضررسأٔ مررو    

رررع تيررصَُ أَ ت ؿررُر عوررٖ تخلدمررٕ تيٴرّررٕ أَ تيعرر٠ُ َذيررك مررو ق٭ 

  تيقدزٔ عورٖ ذيرك. َمرو تيعهرف     أَ عدم نقوًمل يولطرػفٖ م ،تيُيْ

أٔ هٍت تضسأٔ َيْ نيرل مًّٯر تيؿّْ  ريك إؾستز تيصَُ عوٖ أى ت٨

 مل. يريك ؾّّٱ
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إىل أى تيعهف تيؿّْ قرد تضرسأٔ ت     . ضملمّٕ تيعلُ َٓذير  

 ،تجملرلررر  ِقررر  ١ى تس ّرررٕ ت١نىرررٖ عهررردنمل لملطٚرررٕ ت  عرررض ت١مرررُز 

  ٕ مررمل زمعررع  َيررُ  ،َت١مىوررٕ  ررىرلٔ  ،َ ًلهررمل يٴملعررٕ تيررصَُ م وُطرر

 ،أى طملعررررٌ َتٌررررٕ ِررررٖ ت أمُزيرررمل تيؿرررّّٕ عورررٖ تيفررررملٔ تهػرررأ 

تيسٌع سمررملُ إىل متكريف   م.  لمل أى قدٯَتهطٖ أى ِفأ تيهفظ م٨

َأنًرمل مرهّررٕ عورٖ قُتعررد    ،ؾرّْ يّعرس  ت قررُل تيؿرّّٕ يولررسأٔ   

ٕ َيررْ مل ت٨ ، قًّررٕ َأن لررٕ  ؛ُقرر  ٟضرررقُت٘ تضررسأٔ َيّطرر  ز مليّرر

 ت مكملعفمله.َإمنمل يرٍٰه

 : تيُق  تيؿّْ يولسأٔ تيعملموٕ

عوررٖ قررسَزٔ تٟيرفررمله إىل َقرر      أ.  ررملٙصٔ تيعٍررسَؽ أ ررده 

ت  َتيرر   ملترر  ت عؿررسنمل يرررت غررسِكٕٸ  ،تضررسأٔ تيعملموررٕ تيؿررّْ

 ًروټ َتعلع مىوًمل مىرع تيسٌرع ضرملعمله طُِورٕ، َت م٭     ،علوّٕ تيرهلّٕ

قررد ٟ تهملضررت طرّعررٕ ت١نىررٖ تيرُّيٌُّررٕ، َتػررملز  تيسٌررع  ّرر      

ٕ تي سَ   َتهفرس  عهرٌ  علورًمل تضهصيرْ  هُعّرٌ تخلردمْ       - ت ّملتّر

 : تيررردتلوْ َتخلرررملزٌْ ضرررملعملهٮ  يفٻَتعلرررع ت تضّررردتن٧ - َتيذل رررُٓ

ف، ِررررٖ ت إٌرررملشٔ نًملِرررٕ ت١ضررررُع، تيررر  مل  َى تُقپرررطُِورررٕ ُِمّٱررر

سه  ٌّ مرو تخلردممله تضهصيّرٕ    تطركلع  ًّمل عمل ٔ إ لملر ممل قؿٯ

ٕ  َت١ضرسِٕ َتٟيرصتمرمله تيعملٙوّرٕ، َتي    يررت مرو ًٌررٕ.    ؛سعملِرٕ تيُتيدِر

 ٗ مررمل تُتًٌررٌ تضررسأٔ تيرر  تعلررع مرر  تيكررىرل مررو      ،َمررو ًٌررٕ ألررس

تيسٌررملر يعررد  مررو تضؿررملعت، مررو أيلًررمل: تٟنعررصتر تٌٟرلررملعْ،      

قدزتتًمل، َتيطرقف  ت ًمل َ ّؽ تجلهطْ، َقوٕ وقٕ شم٠ًٙمل ّٰسرَتي

ٙل٪رمل  مله، َتضهملؾرت تيعوّرمل، َمر  ذيرك شرملَر تضرسأٔ  ت      ت د  يور٬سقّٯ

مررمل ِصِررد مررو  َيررُ تيرُ ّررق  رريف ِّملتًررمل تضًهّررٕ َِّملتًررمل ت١ضررسِٕ،   

ي ن   ذددانيصتدد دنإ ن

متك نصصصن يعد فن

  ص ددددو ن  صددددصيمن

نخب يدمننو لم ي  عينه 

 ثنقو  إلن  هيدمن

عهددصنأننوعينظمددم

وفددددعنلسددددت و ننا ن

 ملددددد ي نع يسدددددتن

عإمنددددد نن؛ال  هيدددددم

 بنخ   ف   تر  ن
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ه شلرمل، َتير  قرد ِكرُى شلرمل      تيك ُش تيُّمّٕ تضٶهًكٕ تي  ترعرسٯ 

رًمل  طرررت تيكرر ُطمله تيه٬فطررّٕ   ّتررأورل مرملغررس َ ررررل عوررٖ ؾرر    

مل ٌعورررًمل أ ىرررس عسقرررٕ مرررو نيرليرررمل     رٌ؛ ممٽرررس تيررررٓ تطررررٳ َتيررررُٰت

يدزتضرمله َتضػرمليدته تيُّمّرٕ أى    د مرو ت ِر عدتيي٢مسته. َتٞ د 

تيعررملم٠ه مررو تيهطررمل٘ تضرصٌَررمله ِعررردلى مررو أقررع  ٚررمله تجملرلرر         

ٕٸ ؛ ت١مررس تيرررٓ ِررهعكظ  ؿررُزٔ ضررورّٕ عوررٖ تيُقرر  تيؿررّْ   زتِرر

شلمل، ت ؾُز مرهُعٕ مو ت١مسته تيعكُِٕ َتيهفطرّٕ تضطرعؿرّٕ،   

 عس ًمل ن ملٙسيو مو ز مله تيرُّه. تتي  ٟ 

مل ِرعورق  رمل١وس تٟقرؿرمل ٓ يولرسأٔ تيعملمورٕ      َ ّل ٌَت تيطّملل ذتت

ميكرو ت٥غرملزٔ إىل أنرٌ َ مل٥قرمل ٕ إىل تيركرمليّف تير         ،تضسِكٕ

تركفع  ًمل تيدَيٕ ت تيع٠ُ تيرمليأ ضسِكمله ضسطملى تيىدٓ عورٖ  

ف ع٠ٌرٌ مررملي  طملٙورٕ قرد تؿرع ضوّرُى       ضرّع تضىملر، َتيررٓ ِكو ر  

 ٕ ٘٪ رر ى يهرر ؛زِررملر يكررع مسِكررٕ ت تضستِررع تضرقدمرر ممليّررٕ  مل  أعرررمل

ترّلوًمل تيدَيٕ مو ؾس  زَتتت تضُلفرٕ تضسِكرٕ َ رق آيّرٕ معّهرٕ      

ر س، ِٟرطمل  ت٥ٌرملشته تضسقرّٕ  ستترت َ دَنرٌ  َى إنرملٌّرٕ ت٨ر      

س تضهصر  كملمورٌ مرو نيّرمل  ت١م تضسِكرٕ،     يرت طرع٪مل إىل ٌملنت تأٰو

س مّصتنّررٕ ت١ضررسٔ؛  طرررت تِرّررملًٌ  إمررمل ضلسقررٕ أَ عررملم٠ه   َتررأٰو

 ّمله، َؾررس  مرررملي  ُِمّررٕ يػررست٘ تيٴعررملم تجلررمليص  ػرركع   إقررمل

مطرلس، َمىوًمل يره ّف تض٠ رظ لرملزُ تضهرصر. َترعرد  تضًرملم تير        

مررمل  ،َمررو ًٌررٕ ألررسٗ . ملنرر  تقررُم  ًررمل ت١م َٟ سمررع حموررًمل أِررد

شرملٌررٌ ت١م تضسِكررٕ مررو تررُ رل أًٌررصٔ طرّررٕ  ملي ررٕ تيررىلو، ممررمل   

تيُقرر  تٟقرؿررمل ٓ شلررمل،   سِطرررت ز كررٕ ت مّصتنّررٕ ت١ضررسٔ َتررأوٰ  

 لملؾٕ إذت ممل نقـ زتتت ت١م تيعملموٕ ل٠ر زِوٕ مسقًمل.
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 :تيٴت تيردِع َؾّٕ تضسأٔ

و تٴسق  أ.  طلٕ تيرُزمسٓ إىل مُقُع تيٴرت تيرردِع َتيرخررٰ   

تيررررٓ نررررستٍ ت َضررررملٙع تيرُتؾررررع تٌٟرلررررملعْ مررررو لًررررُز  عررررض  

ِرت أى  تيُؾفمله تيعػرّٕ و  نفًّمل َترّملى أقستزيمل  عرد مردٔ. َتي س  

و ًِرررر   ًررررٍ تيع٠ٌرررمله تيردِورررٕ  َى أى تيطرررّدته يرررو أ ىرررس م٧ررر

و تضقررررُر َنيررررل تضقررررُر مرررو يررررٍ   ِكرررُى يهرررمل  مسٌعّرررٕ تُقٳررر 

َتيرر  تررٞ ٓ ت  عررض ت١ِّررملى إىل ِرردًَ مكررملعفمله  ،تيع٠ٌررمله

ؾرررّّٕ لٴررررلٔ. َمرررو يهرررمل ِررردلش تيرطرررملٝر: يرررع  مل٥مكرررملى تررررو   

يعػرررُتْٙ يوٴرررت  مرررو يررررت تٟنرػرررملز ت  إضرررذلتتٍّّٕ َتقرررّٕ شررردٰ 

 ع مو تضلملزضيف يٌ  َى معس ٕ؟ قو َت٨ ،تيردِع

َُِر يرٍ تيهقٴٕ، أَقّ   . ضرملمّٕ تيعلرُ ٓ أى عورٖ َشتزٔ    

 ْ َتيرعملمرع   ،تيؿّٕ ََشتزٔ ت١ع٠م مطَٞيّٕ  ررلٔ ت شِمل ٔ تيرُع

أى يرررٍ   ررصم مرر  يرررٍ تي ررمليسٔ.  ّهلررمل ذ ررسه  .  ملتهررٕ تيٴّررملى 

نرػرررملزيمل َضرررملٙع تيرُتؾرررع  ضرررملعد ت ت ، مليفعرررع لرررمليسٔ مهرػرررسٔ 

ّٱرر   رررع مررو ق٭ ٕمل مرمل عررتجلدِرردٔ َتيرر  يررّظ عوًّررمل زقمل ررٕ. َيهررمل  ِملي

٘    َٔشتز َيكرو ِ رع تضرُتطو     ،تيؿّٕ َتشلّٕٚ تيعملمرٕ يو ررت٘ َتيردَت

يُ تيعيف تيطمليسٔ ت تيرروّ  عرو يررٍ تضلملزضرمله. مرمل ِهقؿرهمل ت٣ى      

 يُ ٌَُ  تػسِعمله ؾملزمٕ شلرٍ تضخمليفمله.

 :ق  تيؿّْ يولسأٔ تيطعُ َِٕضملٙع شطيف تيُ

عورررٖ قرررسَزٔ شطررريف تيُقررر      ز رررصه أ.  رررملٙصٔ تيعٍرررسَؽ  

تيؿررّْ يولررسأٔ تيعملموررٕ عوررٖ ٌَررٌ تخلؿررُف، َتقذلِرر  ت يرررت   

 تيؿد  ممل ِوْ:



65 

–1029  1026  
151 

 ؾّٕ تضسأٔ تيعملموٕ".طلٯإ ست   سنملمَ  سعْ مطرقع ش  م٨" ٖ 

  ٓٯُقٳررتٟضرررعملنٕ  مل١زقررملم َت٥ِؿررملّٙمله تيدقّقررٕ تيرر  قررد ت٨  و أ

يوعلرع عورٖ تضررّدتً     ؛ؿُز ت ٌملنرت ؾرّْ معريف يولرسأٔ    ق

  ستمَ َمرمل زته  ُزِٕ ِطت ت١َيُِٕ تي٠شمٕ.  

    ّٕتررُ رل مصِررد مررو تيػررفمل ّٕ ت ت١زقررملم َتيهطررت تضرعوقررٕ  ؿرر

تضررررسأٔ َ ررررمل١مسته تضرعوقررررٕ  ًررررمل )أنُتعًررررمل، أ ىسيررررمل، أٓ  

ًررمل نُعّررٕ معّهررٕ مررو ت١مررسته، أٓ تيفٚررمله    ّتضهررملطق تررص ت  

ٕٸ تيعلسِ إخل(، َمرمل تيررٓ ذمرملٌرٌ     .مرو نيرليرمل..   ٕ أ ىس إؾرمل 

هػرس مىرع يررٍ    مل يرقوّرع يررٍ تيهطرت؟  لرو تضهملضرت أى ت٨     ّٱعلو

 ت١زقملم ت َضملٙع ت٥ع٠م تضخروفٕ.

 ر ى ت١ير  أى ترّرُر تيسِٝرٕ      ،م. إ ستيّ  نمللسَمو ًٌَٕ ن س 

ت  رهفٽر َت١يدت  َتيدلتمَ تضرعوقٕ  ؿّٕ تضسأٔ إىل َتق  مولُع م٨

تضطرػرفّمله َتضست رص تيؿررّّٕ عورٖ علرُم تضلوكررٕ. َمرو ٌملنرررٌ      

ظ تير  مرو ل٠شلرمل    : مرمل ت١ض٨ر   . عرد تهلل  و ؾملحل ت لُ تطمل٘ر 

ترّقق عوٖ أزه تيُتق  تيردلتمَ َت١يردت  تيستمّرٕ إىل ت رطرمل      

َيلررمل تضررسأٔ  ،أز ررملى ت١ضررسٔز هررملى مررو هع   ًّررمل ِررؾررّٕ عملمررٕ 

مررو يرردى َشتزٔ تيؿررّٕ يرررُت س     مررمل مرردٗ تٟضرررعدت ته  َ؟ َتيٴفررع

تضقملز ذته تضست رص تضهملضررٕ ت  رع مهٴقرٕ َحممل  رٕ؟  رمليره رل       

تيرررٓ ِػرررل إىل تيره ررّ  َتيكررُت و مررمل يررُ إٟ تػررسِ  ِفررذله أى   

 ٕ مرررو ذيرررك ترّقرررق ت١يررردت   َ، ِررعرررٌ تٴرّرررق أَ تٴرّقرررمله  عوّررر

 َتيدلتمَ.  

ٌَررُ  مُت قررمله مرعررد ٔ    . حملررد تضوّرر   قررد ِٟررأ   ،أِك٪ررمل

 وررًمل ترعوررق  ؿررّٕ تضررسأٔ َتيعهملِررٕ  ،هررٕعوٵمرررمل زته َمػررسَعمله م٨َ

إ د   نب ند خزن   دصن

خسددددددت اناصددددددتن

صدددددصمنفن"سدددددم نخ ن

  مل ي ن  ع خلم"

خدددددددددد نخددددددددددإل ن

 لسدددتعإل    نخددد ن

 دددإل نعز ال ن  صدددصمن

 تددو   ن مل دد الن   ن

 مل   دددان مل  سدددبمن

يفن دددددانخ ر دددددمن

عخص  ظم؟ن   ت ظ ن

  ددددا ني دددد نإ ن

  ت ظدديمنع   ددو ب ن

خددد نهدددونإلناعددديعن

يفددددرتضني نيتبعددددتن

اربيددمنيعناربي دد  ن

  عليم
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 ًمل ضُت٘  ملن  ت تيطّملل تيؿّْ ذتتٌ أَ تجلملنت تٌٟرلرملعْ أَ  

س  ررملخلرل، َيكررو تٟعرقررمل  أى تيقكررّٕ رػٳررتيقررملنُنْ، َيرررت أمررس ٨ِ

ّٱ يلرمل:  ّرف ترّرُر يررٍ     أَٟ ،مل تذل رص ت مطرأيريف مًلرريف   ِملي

ِررٕ شلررمل  ملعوّرًررمل تضػررًُ ٔ َتضولُضررٕ؟ تضرررمل زته إىل مػررسَعمله ُِّ

 ّرررف ميكرررو نػرررسيمل ت  مل رررٕ أذمرررمل٘ مموكرهرررمل      :ًلرررملرَوملنّ

تيُتضعٕ، لملؾٕ أى  ٕٚ  ررلٔ مو تيػسسمٕ تضطرًد ٕ مرو تيهطرمل٘   

َ ملٌٕ إىل مىع  ،ململ َتعوّل٪يو ت تضدى تيؿ رلٔ َتيقسٗ ت١قع َعّٱ

 ؟يرٍ تجلًُ 

ٓ َ رردَزيمل ذ ررسه   ت١ضررظ تضٴوُ ررٕ  أى أَر   . ضررملمّٕ تيعلررُ 

رلىع ت ٌَُ  إِؿرملّٙمله  قّقرٕ تعكرظ تيُتقر   ردتِرٕ يُقر        ِ

ِوْ ذيك شِمل ٔ تيرُعْ تيؿرّْ، َمرو يهرمل      ،إضذلتتٍّّملتهمل تيؿّّٕ

تررأتْ أيلّررٕ مرررمل زٔ تيرررلكيف تيؿررّْ تيرر    إط٠قًررمل َزمررسٓ    

ّٱرر مل ٥ زتًٌررمل  لررمل ٔ ت تضرردتزع.  ررريك  رر ى تيؿررّٕ  تيعلررع ِملي

ُ    تجلهطّٕ مٴوُ ٕ  ىقمل ٕ َمرو تضًر  إ زتًٌرمل     ،ََقملِرٕ ور   عر٠

ضرررّلمل مررر  تيهكرررَ تضركرررس شلررررت تجلّرررع،   ت مهمليٍهرررمل تيٴرّرررٕ ٟ

     ٌ  رع يرْ    ؛َتيىقمل ٕ تجلهطّٕ ٟ تعو مرمل ِعرقرد تيررعض َِرخرُ  مهر

ّٱ  مل.قسَزٔ ت لع ممل نستٍ ِملي

أى ت٥مكملنّررمله َتضررُتز  مرررُ سٔ    .  ملتهررٕ تيٴّررملى  ّهلررمل تررسٗ 

ٴرو  تيره رّ  َتخلٶ  ٕمل ِهقؿرهمل يرُ علوّر   َيكرو مر   ؛يولسِوٕ ت مليّٕ

َيرؿرررو يرررٍ تخلٴررو   ،تضررُتز  ٍتيعلوّررٕ ي٠ضرررخدتم ت١َ ررس شلررر  

 تػسِعمله. إىل رٔ عوٖ أزه تيُتق  ذمرملُ هفٽم٨
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َتيرلررر   . مهرررٖ آر مػرررّو  ُقررر   رررستمَ َإضرررذلتتٍّّٕ َتقرررّٕ 

مررٕ ضسِوررٕ مررمل  عررد ت٥دمررمل  َتيرخملطررت مرر  يوررظ تيكررلملى      وصٻَم٨

 ُقًّّمل ت َوّقٕ تيرأميف تيؿّْ.  مو أٌع ت ؛تيؿّْ

   . زتغد تيعرد تيكسِ  عوٖ أى شطيف تيُقر  تيؿرّْ   َغدٯ

 ٕ  مليرررته ت تيطررهُته - ررُى تضررسأٔ  ،يولررسأٔ مطررأيٕ مًلررٕ يو ملِرر

يررْ تيرر  تكرررو  ُؾرروٕ ت١ضررسٔ، َ مليرررمليْ ترردِس   ررٕ      –ت١لرررلٔ 

مررو تضفررذله أى ِعررُ  عوررٖ ت١ضررسٔ   ًملم شمٰؿررتجملرلرر .  كررع تقررٰد

 َيرت  ٠  د مو تيرأ ّد عوٖ تيهقملش تيرمليّٕ: ؛جملرل   ملخلرلَت

: قسَزٔ تيه سٔ تيػلُيّٕ  ّلمل ِرعوق  قكّٕ ؾرّٕ تضرسأٔ،   أَيٸمل

قرلو إطرملز أعر  يؿرّٕ      –مر  أيلّرًرمل  ر٠ غرك      – ّي تكرُى  

 تجملرل .  

ّ٪رررمل : مرررو تيكرررسَزٓ َذمرررو ت محورررٕ شطررريف تيؿرررُزٔ عرررو    وملن

د شلررمل تيهرردَته عقٵررتيستٙرردٔ، َت٨ ش مىررع يرررٍ تجلًررُ  دل٧تضلوكررٕ أى ت٨رر

ّٱ ه تيرٍملز  ت وّٕ ت تضرٞمتسته َتيهردَته   عس٧مل، َت٨مل َلملزٌّٱ تلو

 َتجمل٠ه تيعملضّٕ.  

: تيرعررد عررو تيٴرقّررٕ ت تيرعررملطْ مرر  مىررع يرررٍ تجلًررُ ،    ومليى٪ررمل

 ّي ٟ تكُى )َيُ  ػكع نيرل مقؿُ ( مقؿُزٔ عوٖ طرقرٕ أَ  

تيهطررمل٘  َى تضرررىهمل٘، مرر    ررع زمررت أى تػررلع  ررعٯ ؛طرقررمله معّهررٕ

 تيذل ّص عوٖ تيٴرقٕ تضًلػٕ عمل ٔ.  

: تُوّررق ًٌررُ  تيستٙرردته َتيررسَت  ت مىررع يرررٍ ت١علررملر      زت ع٪ررمل

تيؿررّّٕ َت٥نطررملنّٕ، َتأطرليررمل   طررملز وقررملت  ّرري ترردلع قررلو 

مل تضهٍررصته ت كررملزِٕ َتيىقمل ّررٕ يوللوكررٕ، َٟ تكررُى تضرهطررملل٪  

 ت يرٍملز  لملزٌّٕ. س٪ررط٧م٨

بدددددددد  خزنعفددددددددعن

نع فصمن ع سرت ايريم

نعخلاخددمنمل شلددمنخدد 

بعدددددددإلن  نرددددددد بن

ع  تع  ددددددبنخددددددعن

خرلدددددمن   ددددد  ن

ذدددانين  صدددصصنخددد ن

اوفدددددددددديصه نيفن

عجي دددددمن  تدددددأخ ن

 .  صصص

اوجيددددددمنذهددددددو ن

     إل  نع   ع  نيفن

خحددانهددا ن أل دد ان

نع  نسد نيمون   صصيم

عاأ  هددددد نبإ ددددد الن

ج د يفنبصيدخنادإلظان

فدددددم ن مل ردددددا  ن

  ص  اليمنع  ح   يدمن

  لمملكم
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   . شِهررت تخلكرررلٓ: مررمل مرردٗ تٟضرررفمل ٔ مررو طمليرررمله َتطرمل٘ي 

 تيرىقّررف تيؿررّْ ةؿررُف ؾررّٕ تضررسأٔ؟ َيررع ميكررو أى ِكرروٯ 

َِررر  تٟضرررفمل ٔ مررو قرردزتتًو؟ َأَقررّ   . ضررملمّٕ     ،مػررملز مله

تيعلُ ٓ أنرٌ ميكرو ت٥ رمل ٔ مرو يرٟٞ٘ تيٴمليررمله ت إطرملز مررمل زٔ         

تيررررلكيف تيؿرررّْ َت قرررُل تيؿرررّّٕ يولرررسأٔ تيطرررعُ ِٕ،  لرررمل 

ميكهًو أى ِػملز و أَ ِقردمو عورٖ  سنرملمَ ضرفرلته تيررلكيف      

َِؿرّو مرو قرلو    ،تيؿّْ ِّي سمكسى َزغٕ علع يردزِرًو

  سنملمَ مرمل زٔ تيرلكيف تيؿّْ.

م وررصٻَزأه  .  ملتهررٕ تيٴّررملى أى  مل٥مكررملى إؾرردتز تػررسِعمله ت٨   

 مليكػف تضركس عو ت١مسته تضصمهرٕ يرمل  ًّرمل تيطرسطملى؛  لرو      

ٌٟرلررملعْ  ررررل  مل٥قررمل ٕ يورررأورل تٟقرؿررمل ٓ،   تضعوررُم أى أوررسٍ ت

  ى معملجلٕ ت ملٟه تضركسٔ يطسطملى تيىدٓ قد  :َ لىملر  طّو

ؿع إىل موّرُى زِرملر يكرع    تقد  ت ِيف، مليفٸأ 4;-4:ٟ ِرٍملَش 

ضرررّدٔ ت تضستِرررع تضرقدمرررٕ ِطرررت تضسِورررٕ، يررررت  مل٥قرررمل ٕ إىل   

تعّػرررًمل  ت ّرررملٔ تضرعررررٕ تيررر   ٕترمفرررمله معررردٟه تيػرررفمل٘ َنُعّررر 

ركررسٔ. َت رردِي يهررمل عررو تيركوفررٕ تضتضرعمل ّررمله ت تضستِررع نيرررل 

َيرْ   ،، َيّظ عو تيركوفرٕ نيررل تضرملغرسٔ   Direct costتضرملغسٔ 

أى تؿرررع  9101؛  لرررو تضرُقررر  ت عرررملم indirect costأعورررٖ 

نمل تضررلسز  مرمل  إذت موّملز ::ع٠ُ مسه تيطسطملى  قو إىل  ٕتكوف

 مرألسٔ. مستِع ت ت رػمل  ت ملٟه ت 

مررررٕ وصٻتيرػررررسِعمله تضٶ َ رررردَزٍ تقررررذلل أ. حملررررد تيدنرررردنْ ضرررروٯ

 مليفّـ تيدَزٓ يرعض تضػك٠ه  مليهطررٕ يولرسأٔ، َزيرمل ز ٴرٌ     
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 مليرررأميف أَ  ررمليع٠َٔ تيطررهُِٕ أَ تيذلقّررٕ أَ جتدِررد عقررد تيعلررع أَ   

نيرررلٍ. َذيررت  . ضرروّلملى تيٴفّررع إىل أنررٌ ميكررو ز ررو تيفّررـ        

مل ت لرردممله مل ٟشم٪ررِؿرررو غررسطٸ  ّرري (،أ ػررس)تيرردَزٓ ةدمررٕ 

يولرسأٔ   ٔحمرد   مل يطروٍّ أَ تٟضرفمل ٔ مرو تيعر٠ُ تجملرملنْ طرع٪ر     ،أ ػس

 َٟ تصِد عوٖ( ِرٖ تؿرو وقمل ٕ مًلرٕ يؿرّٕ تضرسأٔ.     .. )ٟ تقع عو

َميكررو أى ِكررُى ذيررك َ ررق مرررمل زٔ مدعُمررٕ مررو تيدَيررٕ عرردل         

مل َمهًر  ، سنملمَ متكيف تضسأٔ ِررٖ ش رٖ تضرسأٔ  كملمرع ِقُقًرمل     

تيؿّّٕ تي  قّ   ًمل مو أٌع أضرستًمل َتجملرلر . إٟ أى  .  ملتهرٕ    

و تيٴّررملى أَقررّ  أنررٌ مرر  تأِّررديمل يررريك تيررسأٓ؛ إٟ أى يهررمل  م٧رر 

همل ٓ  سِٕ تٟلرّملز َ ػستضٕ ي٢ضرف. ت ِريف أى ت سِرٕ زمرت     ٨ِ

مل  لرمل  أى تكُى مكفُيٕ، َتقف عهدممل تٞ ٓ يكسز عرملم، متملم٪ر  

و عررو عو٭ررَتيرررٓ أٶ ،سه ت ؿرررٕسمرردً ت٣ى مررو عررُ ٔ تنرػررملز ضرر  

مله،  قررد عررمل  ت٣ى  طرررت تررس  ت سِررٕ ّتيقكررمل٘ عوّررٌ ت تيرطررعّه

تنرػررملز ت ؿرررٕ.  ّهلررمل  ٔت عررُ ي٢يررع   عٴررمل٘ تيوقملِررمله ممررمل ضرررٯ

ذيررر   . مًررمل تضهّررف إىل أى إيررصتم أغررخملف  ررملي يف َقررمل زِو عوررٖ   

َِرعرررملزه مررر  ِقرررُل  ،ؾرررعت٫ تخترررملذ قرررستز  ػرررأى ؾرررّرً  أمرررس٫ 

ِرق تيػرخـ ت تقسِرس مؿررلٍ؛  رهّو ٟ نطررٴّ  علرع        ت٥نطملى َ

 لرمل  مليهرمل  علرع  ّرـ  َزٓ      ،أٓ تدلع ط  إٟ يُت قرٕ تضرسِض  

أممل م. لمليرد تيعىلرملى  قرد ذيرت إىل أى ت٥يرصتم  قملعردٔ        ؟ا ملضهُِٱ

عملمٕ َضّوٕ يس   نطرٕ شقّق تضطررًد مله ِررٖ َيرُ مل تؿرع إىل     

مل مرو  كع ضرو  لؿُؾ٪ر  ع يررت ت٥يرصتم  ػر   أٟ ٨ِطرر ٧  تضً  .011٪

 غس مله تيرأميف تيؿّْ.
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 . َ ررمل٘ طّرررٕ أى ت١مررس ِطررردعْ أى    تررسٗ  َت ضررّملل مرؿررع، 

ترُّر إضذلتتٍّّٕ َشتزٔ تيؿّٕ إىل تيُقملِٕ قرع تيع٠ُ، َيُ مًر   

ت َأقررع تكوفررٕ، َيكررو مرر  لؿخؿررٕ تخلرردممله َمرر  ز ررض   ٌرردٱ

  مهررٌ قرررُر تيرررأميف رُقٽرر ّررف ٨ِ ،تيرررأميف ِرررٖ يرررعض تيع٠ٌررمله

 رر ى إضررذلتتٍّّٕ  ،يوُقملِررٕ؟ َأ ررده  .  ملتهررٕ تيٴّررملى أنررٌ  مليفعررع 

١ى تيعرررررت٘ تٌٟرلرررررملعْ  ؛تيرّرررررُر تس رررررص عورررررٖ تيُقملِرررررٕ أَيٸرررررمل 

َتٟقرؿررمل ٓ عوررٖ تضه ُمررٕ تيؿررّّٕ َتضطررررٕ يوُ ّررمله تضركررسٔ      

تعررُ  ١مررسته ميكررو تيُقملِررٕ مهًررمل  ملترررملع ِّررملٔ ؾررّّٕ ضرروّلٕ،     

ٕٸ   ٌسِر  ت تض  لمل أى يهمل   زتضمله عدِدٔ أٶ  لوكرٕ ألًرسه نطرر

عمليّرررررررٕ ي٦ؾرررررررمل ٕ  رررررررأمسته تيكررررررر و َتيطررررررركس َتزتفرررررررملع     

تيكُيّطذلَر، َت١عوٖ مهًرمل تٟضررعدت  ي٦ؾرمل ٕ قررع تيطرسِسِٕ؛      

ّٯرر     س غررعملز تيررُشتزٔ مررو   يررريك  ررملضهًَ تيُقررملْٙ يررُ ت ررع، َيقررد ت 

ٟٸ ٟٸ"تضررسِض أَ ١ى تجلًررُ   وررًمل تس ررص عوررٖ    ؛"" إىل "تضررُتطو أَ

تضرررسه. َيهرررمل  مررررمل زته ترُتؾرررع مررر   تعصِرررص ؾرررّٕ تيفرررس  قررررع

ّٱ جلعرع يررٍ    ،مل  مليرعملَى م  تيكلملى تيؿّْغس مله تيرأميف ِملي

 تيفُّف مو قلو  ملقمله تيرأميف.

  نررٌ ِرررعيف عوررٖ   ،َت تعرقررمل   . عرررد تهلل  ررو ؾررملحل ت لررُ   

َشتزٔ تيؿرّٕ إعررمل ٔ تشلّكورٕ تيػررملموٕ يدلتيًرمل تيٴرّررٕ َتيرُعُِررٕ    

 ّٕ َتيؿّّٕ تي  ِػًديمل تجملرل .ت لع تضر رلته تٌٟرلملع

َ دَزيمل أغملزه  .  ملتهٕ تيٴّملى إىل أنٌ قلو  سنملمَ تيرّرُر  

تيررُطو َتيرررٓ شمررـ تجلملنررت تيؿررّْ، يهررمل  تس ّررص موّررُل    

ٌسِرررر  ت أٶ عوررررٖ ٌملنررررت تيُقملِررررٕ؛ ١نررررٌ ََ قٸررررمل يودزتضررررمله تيرررر 

ّٯ   ٨ِرر    تضلوكرٕ،  قرد تررر ٖ دع٧و أى مع ر  تضػرمل ع تيؿررّّٕ تعرُ  ضرمل 
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ٕ   ررمل١مست أمررسته تيقوررت   َتيرر  تكرر ٰ  ،ه نيرررل تيطررملزِٕ أَ تضصمهرر

َت١َعّررٕ َتيطرركسٓ َتيطررلهٕ َتزتفررملع تيػررُّم َتيكُيّطررذلَر     

 أضررمل   مرو  ٪٠٧عرو   َٕيػملغٕ تيع ملم َتيطسطملى، َيرْ مطرَٞي  

يرصم ت ررل    ،أٓ تيُ رملٔ قررع علرس تيطررعيف. يرريك      تضركرسٔ؛  تيُ ّمله

تيرُعّرررٕ،  إضرررذلتتٍّّٕ تيؿرررّٕ إىل تجلملنرررت تيُقرررملْٙ، َِركرررلو    

  ْ طوررت  َٕإيصتمّرر ،َتفعّررع  َز تضست ررص تيؿررّّٕ  ملجلملنررت تيُقررملٙ

تيكػرررُ  تيدَزِرررٕ ضستٌعرررْ تضست رررص ِطرررت تضسِورررٕ تيعلسِرررٕ، 

تٴرّررق  سنررملمَ مررهًَ طررت ت١ضررسٔ تيػررلُيْ عوررٖ مع رر    َمهًررمل  ٯ

-HISتيرررد٘  ه ررملم تضوررف ت٥يكذلَنررْ      َ ٯ ،تضست ررص تيؿررّّٕ  
health informative system ،٨َ   ق٭ر َيُ  سنملمَ إيكذلَنْ 

م طرّت تيسعملِٕ ت١َيّرٕ عورٖ   وصٻ ٌّ  ع تيفُّف تضٴوُ ٕ  ّي ت٨

 طوت يرٍ تيفُّف.

َذمرو أمرملم    -عوٖ أيلّٕ تيذل ّص   . ضوّلملى تيٴفّعَأ د 

 عوٖ تجلُتنت ت١ضملضّٕ ت٣تّٕ:   - قكّٕ ؾّٕ تضسأٔ

ٟٸ ٕ :  َز تيقٴررملعيف تخلررملف َتيقٴررملع نيرررل تيس ررْ ت تيعهملِرر   أَ

َتيدع  َتيرىقّف يكع ممل سمقق ت مل  ٕ عوٖ ؾّٕ ِّرملٔ َعلرس   

تضػررررملز ٕ تجملرلعّررررٕ   :تضررررسأٔ، َمررررو  وررررٕ يرررررٍ ت٥ضررررًملممله    

 ٕ َتُلّرف تضػرسَعمله    ،يوػس مله َتضٞضطمله َتجللعّمله ت١يوّر

     ْ َةملؾرٕ تيعهملِررٕ   ،تخلرلِرٕ َتًًٌُّرمل ذمرُ لدمررٕ تجملرلر  تيؿرّ

  ملضسأٔ.



65

 –1029     
158 

٪ّ مله يوُقرف عورٖ مست رص َمػرملزِ      مل:  عُٔ تيُتقفيف َتيُتقفوملن

ٖ عه٧ررتيرهلّررٕ تيؿررّّٕ يولررسأٔ، َإطرر٠ل مرررمل زته َقفّررٕ ؾررّّٕ ت٨      

  ؿّٕ تضسأٔ ت  ّ  ٌُتنرًمل تيعقوّٕ َتيهفطّٕ َتيردنّٕ.

٨َ      ومليى٪ر  قررعو ت مل: تيعهملِرٕ  ؿرّٕ تيهطرمل٘  رررلته تيطرو تي٠ترْ 

أَ تيرهرررررمله  ،أَ تيّرّلرررررمله تيفقررررررلته َت رملٌرررررمله ، َز تيعٍرررررصٔ

 تيُتيدِو.   يًُٟه
رع  قد ز ص  . لمليد تيس ِعملى عوٖ تجلملنرت تضرعورق  ط٨ر    ،أِك٪مل

َؾررُر تضررسأٔ يوخرردممله تيؿررّّٕ  ػرركع عررملم؛ ضررُت٘ يوكػررف       

تضركررس عررو ضررسطملى تيىرردٓ أَ نيرررلٍ، أَ معملجلررٕ  عررض ت١مررسته   

ت١لررسٗ، أَ مرمل عررٕ ت لررع.  ملضطرػررفّمله ت كُمّررٕ مكر رررٕ      

م  عهرررمل٘ يكىرررسٔ قررردٯمرررٕ ت٨َتضُتعّرررد مررملعررردٔ  طررررت ذيرررك، َتخلد

تضسقٖ َتضستٌعيف. َمست ص تيسعملِٕ ت١َيّٕ نيرل  مل ّٕ َِهقؿًمل 

تيكررىرل مررو تيرًٍّررصته َتيعّررمل ته َتيٴررُتق  تيٴرّررٕ. َتيكرر٠م       

تيه ررسٓ عررو ت٥ضررذلتتٍّّٕ تضرّهررٕ  مليُزقررٕ تيسّٙطررٕ  ّررع، يكررو  

تضررسأٔ  ملٌررٕ يوُؾررُر يوخرردممله تيؿررّّٕ  ٴررسل أ كررع ممررمل يررُ    

ٟ  ررد مررو تٟنرًررمل٘ مررو مُقررُع تيرررأميف تيٴرر      ،. أِك٪ررملقررملٙ  ت٣ى

ََقرررررٌُِ َسلُيّررررررٌ يوفّرررررُف تضرررررر ُزٔ ت تيُزقرررررٕ َضرررررملٙس 

ت١مسته. َيّظ  ع تيطّدته يدًِو تيقردزٔ عورٖ  ررو موفرمله ت     

تضطرػفّمله تخلملؾٕ  طرت تزتفملع أضعملز تيكػُ  َتيع٠ُ  ًّمل. 

ّررٕ  ررريك يهررمل  مطررأيٕ ألررسٗ ترعوررق  كررُى تيرُعّررٕ ت كُم     

 طسطملى تيىدٓ َنيرلٍ مو ت١مسته َم  أنًرمل مٌُرُ ٔ يكهًرمل نيررل     

 مل ّررٕ، َيهررمل  قررسَزٔ يصِررمل ٔ تيرىقّررف تيؿررّْ  رريف ت١َضررملش     

رع ت ؿرُر عورٖ   سل تيرعملمع مر  ت١مرسته َض٨ر   تيهطملّٕٙ مقسَن٪مل  ٴٶ

 ملدددددد ي نبص ذددددددمن

 لوصدددوان لعدددإلخ  ن

صصيمنبر  ني  ان  

خدد نهددونقدد  من   .ن

دددد  لنبددددإلنخدددد ننويي  

 لنته ننخ نخوفدو ن

  تدددددأخ ن  ربدددددصن

ععفوشتنعشمو يتتن

 لفصددوان ملددا وال ن

يفن  والقددمنعسدد   ن

  ألخ  ض
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تخلدمررٕ  َى عهررمل٘.  ررريك  رر ى ؾررعُ ٕ تيُؾررُر يوخدمررٕ تيٴرّررٕ   

 ،ُؾررفمله َتيعّررمل ته تخلملؾررٕت ت لًررُز تضطرضررً   ررىرل٪أأِّملن٪ررمل 

ص عورررٖ ؾرررر ٕ جتملزِرررٕ؛  رررديّع أنًرررمل أؾررررّ  تس  ررر تهَ عكرررًمل ذ

مل َذيررك عوررٖ ِطررمل  تيعّررمل ته   تيرٍلّررع تيرررٓ أؾرررو مٴور٪ررمل مًلٱرر  

ٍ مرو أز رملل  ملِػرٕ. ِردع  يررت      ت١لسٗ، َ ع ذيك  طرت ممل ِدٰز

ع كرو  عر٠م م٨ إتيرٌٌُ ذمرُ تيرٍلّرع )َ عكرٌ ترست َنيررل قرسَزٓ(       

و ُ ٍ  عررض دمررُم َضررملٙع تيرُتؾررع تٌٟرلررملعْ ممٽرر  ت ِقررركطٳررَم٨

َٳ ٌُى يكىرل مو تيرفمليمله. َتيُتق  أى تُ س لدممله طرّٕ زتقّٕ ِس

مرر  ضررًُيٕ تيُؾررُر إيًّررمل ضررُّقف يرررت تيعررري ت٥ع٠مررْ  ؿررّٕ    

 تضسأٔ.

ر   . ضملمّٕ تيعلُ ٓ  أى إِقرمل  تيعرري ت٥ع٠مرْ  ؿرّٕ     َعقٽ

ـٰ   تضسأٔ مطأيٕ مًلٕ  مليفعع،  ًررٍ ِقّقرٕ    مرسه   ضرُت٘  ّلرمل شمر

٠ِأ تنرػرملز يررت تيعرري زيرمل يكرعف      تيطسطملى أَ نيرلٍ، ِّي ٨ِ

َوقمل رررٕ  عرررض غرررستٙو تجملرلررر  َقهملعرررملتً   ًررررت تيررردٌع   ،تيرررُعْ

تكررملتف َشتزٔ تيرعوررّ  ََشتزٔ ت٥عرر٠م  إىل تيؿررّْ، َيرررت سمرررملُ  

َتقررردِ  تضعوُمرررٕ    ،َتضرررٞوسته  َتجللعّرررمله َتضهرررردِمله َتضرررٞوسِو   

مل َمتكيف ت١ ست  مهًمل. ت١مس ت٣لس قسَزٔ ٌَرُ   تيطوّلٕ َنػسي

ر  ر٠ غرك يكهًرمل    ررر٧ َيهرمل  ًٌرُ  ت٨   ،مرمل عٕ َحمملضررٕ َعقُ رمله  

 نيرل  مل ّٕ.

أى ت١نىٖ ذته ت٥عملقٕ "عوٖ تلر٠   أ. عوّمل٘ تيرملشعَْأقمل   

 زٌررٕ يرررٍ ت٥عملقررٕ" شؿررع عوررٖ ِقًررمل مررو تيعرر٠ُ مىوررًمل مىررع أٓ   

مله تخلملؾٕ شلرٍ ت١نىٖ َتير   يكو  ّلمل ِرؿع  ملِٟرّملٌ ؛مُتطهٕ

 َمهًمل: ،ملٌعورًمل خمروفٕ عو نيرليمل مو ت٥نملً  ًْ مًلوٕ متملم٪
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 ت ملٌٕ إىل ٌَُ  مذلٌ /ٔ يو ٕ ت٥غملزٔ ت  ع مطرػفٖ. -0

ٴرق  ت١نىٖ ذته ت٥عملقٕ قرد شررملُ خلردممله عر٠ُ َلّفرْ َن٨      -9

َختملطررت َلرردممله تُعّررٕ يوعهملِررٕ تيػخؿررّٕ َتيُقملِررٕ َتٟعرلررمل      

ّٱرر عوررٖ تيرررته، َ مل تضطرػررفّمله ت كُمّررٕ تيرر  زيررمل تُ سيررمل ِملي

 ممل ِفقد يرت تيع٠ُ  ملعوّرٌ. ؛تيكو يُتعّد مررملعدٔ ٌدٱ

أى يهررمل  ِملٌررٕ موّررٕ ضررمل      . عررررل  ررسيليف َمررو ًٌرًررمل تررسٗ   

ٖ ) ررمليُعْ تيؿررّْ( َيررّظ تيرىقّررف تيؿررّْ  قررو. يهررمل      طررلٯ٨ِ

  ٌ ُ  ّ٪رمل، مل ِكرو  مل   َإى٩ ،ِست  َتىقّف ؾّْ ٟ  رأع  ر  َذمررمل

َيكرو تيررُعْ تيؿرّْ ِعررو معس رٕ تضررسأٔ  قُقًرمل َمررمل      ،يولصِرد 

 :تطرٴّ   عوٌ يوّفملل عوٖ ؾّرًمل تيعملمٕ َتستّت أَيُِملتًمل.  لى٠ٸ

 ّلرررمل ِرعورررق  كررر ُش تيعرررمل ته َتيرقمليّرررد  كىرررسٔ ت٥دمرررمل     -0

يررْ أضرررمل  زمررت أى ٟ متهرر  تضررسأٔ مررو تيوٍررُ٘  ،َتيعهررف تجلهطررْ

 إذت  ررملى يهررمل  قررسز٫  لملؾررٕ ،يوقكررمل٘ َطوررت تيٴرر٠ل أَ تخلورر   

 ت وُر تيطولّٕ ت١لسٗ.  ٍد٭َمل ت٨ ، ررل عوٖ ؾّٕ تضسأٔ

ّٱ     -9 مرو   تهكرىرل تيمل ترّرسُ   ّلمل ِرعورق  رمل١مسته تضهرقورٕ ٌهطر

مل مررو َؾررلٕ تيعررملز َتًدِررد  طوررت تيعرر٠ُ تيرر٠شم لُ ٸرر ت تيطررّدته 

 ٕ ِّررملى عوررٖ تيررسني  مررو أنًررمل تكررُى ت أنيوررت ت١     ،تيررصَُ َتيعملٙورر

أَ جلًورررًمل  مليعرررمل ته تيؿرررّّٕ  ،ٴرررس  ت٣لرررسقرررّّٕ ض رررملمسته تي

 تيطوّلٕ.

تيؿررّٕ تيهفطررّٕ َِملٌررٕ  عررض تيطررّدته يورردع  تيهفطررْ ت    -0

 ،تيٴ٠ل :َمسَزيمل  رعض ت١شممله مىع ، ذلته مرعد ٔ مو ِّملتًمل

أَ ت رٚرمل    ،أَ أشمٕ مسِوٕ ممل  عرد تنقٴرملع تيٴلري    ،أَ ت ُت ً
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ٌعررٕ طرّررت  مررمل  عررد تيررُٟ ٔ. إٟ أى تخلررُ  مررو َؾررلٕ تيعررملز يست    

نفطْ َقوٕ أعدت  ت١طررمل٘ تيهفطرّيف قرد تفرملق  تضػرمل ع تيهفطرّٕ       

 يدٗ تيطّدته أ ىس مو تيسٌملر.

ت ملٌررٕ إىل َقرر  تػررسِعمله تكررلو ت فررملل عوررٖ تيؿرررّٕ        -3

تطرررررٌُت  علًررررمل  أ ررررملً   ،ملتيعملمررررٕ يولررررسأٔ أَ ت١ضررررسٔ علُم٪رررر 

تضرؿردتز تػرسِ   كرسَزٔ     مرخؿؿٕ َإِؿملّٙمله َأزقملم،  لرى٠ٸ 

أَ تخلكرُع   ،مٌُستم  رع ضرهريف  عرد ضرو ت١ز عريف     تيفّرـ  ملضرمل  

 . يفّـ ضسطملنمله عهق تيسِ  مى٠ٸ

عورٖ أى تيعهملِرٕ  رىقّرف تضرسأٔ َتُعّرًرمل       أ. نُزٔ تيفملِصَأ ده 

زمررت أى ِكررُى ت - قُقًررمل عملمررٕ َِقُقًررمل تيؿررّّٕ لملؾررٕ   

َيرٍ مًلٕ  ،َق  مركس ِردأ ت مقملعد تيدزتضٕ َ ػكع مردزُ

مل تُ رل تضكملى تضهملضرت  وصم َشتزٔ تيرعوّ  أِك٪ لمل ِ .َشتزٔ تيرعوّ 

َتضررردز مله تضرررٞي٠ه يرررردزِت تيٴمليررررمله ت  ّررر  تضستِرررع عورررٖ   

تيوّملقٕ تيردنّٕ َتيؿّّٕ. َٟ نهطٖ  َز تضٞضطمله ت١لسٗ ت يررت  

ََشتزٔ تيػررررَٞى،  ،ََشتزٔ ت٥عرررر٠م ، ررررُشتزٔ تيؿررررّٕ  ؛تجملررررملر

يررمل مررو َنيرل ،َيوررظ تيكررلملى تيؿررّْ، َيوررظ غررَٞى ت١ضررسٔ

تضسأٔ  ملن  َٟ تصتر ت  رىرل مرو تضهرملطق     مٞضطمله.  مليُتق  أىٯ

أى يررٍ   شسف عوٖ تُ رل تيستِٕ َتيطعمل ٔ ١ ست  أضستًمل معرقدٔٸ

مًلرًمل يُِديمل َيّط  مًلٕ مػذل ٕ  يف  ّر  أ رست  ت١ضرسٔ،    

يدزٌررررٕ أنررررٌ ت  عررررض ت١ِّررررملى ِكررررُى عوررررٖ ِطررررمل  ؾررررّرًمل   

ه ت١لرررلٔ  ررستمَ يرُعّررٕ تضررسأٔ َضررعمل تًمل، َقررد لًررسه ت تيطررهُت

َ ررملى شلررمل أوررس  ررملي    ، أيلّررٕ تيعهملِررٕ  هفطررًمل َؾررّرًمل َضررعمل تًمل 

 يدٗ تيكىرل مو تيهطمل٘.
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ُٰ   نهررمل  ملٌررٕ يهؿررُف ؾررسسمٕ     ،ز أ.  ررملٙصٔ تيعٍررسَؽ َت تؿرر

    ٕ َلرو ضرمللو  رع  عرض      ،ََتقّٕ تكرلو ِقرُل تضرسأٔ تيؿرّّ

ف تضررسأٔ ت صتر  عررض تيقررُتنيف ٟ تهؿرر  ترر تضػررمل ع تيعملٌوررٕ؛  رر٠ 

  ٕ ٌََررُ   عررض  ، عررض تيقكررملِمل؛ ن ررس٪ت يٴررُر ت٥ٌررست٘ته تيقملنُنّرر

  ًمل. ّمليعري  ّملٔ شٌَرٌ َتيرّك   ت قُل يدٗ تيسٌع تطلو يٌ 
َِرررسٗ  . محّرررد تيػرررملزمْ أنرررٌ ِرررر  ت ررردِي  رررىرلت عرررو أيلّرررٕ  

تيرُعّرررٕ تيؿرررّّٕ يولرررسأٔ ) رررع َيكرررع أ رررست  َ ٚرررمله تجملرلررر (.       

تعوّررررق  مل  ذيررررك،  قررررد  ٯ غرررركمليّٕ ٟ تكلررررو ت ت رػرررر  َت٥

 .تجلسع، َيكو تضػكوٕ تكلو ت ت٥عدت  َتيرهفّر

أَيٸمل  مليهطرٕ ي٦عدت : يهرمل  مػركوٕ ت تلرّرملز َإعردت  تضرمل ٔ      

زمرًرد ِطرت إمكملنملترٌ َقدزتترٌ،  ّرر        تيؿّّٕ تيرُعُِٕ. َ عٲ

  ت٘ َت٥لستُ. أِّملن٪مل إنرملُ مُت  تُعُِٕ قعّفٕ ت ت رُٗ َت١

ّ٪مل  ملي  مترظٰ  ٕهطرٕ يورهفّر: ذمو نرّدً يهرمل عرو قكرّٕ مًلر    وملن

َشلررمل تنعكملضررمله تٌرلملعّررٕ َتقرؿررمل ِٕ    ، مل ررٕ غررستٙو تجملرلرر   

 ررلٔ، أٟ َيْ تيرُعّٕ تيؿّّٕ، َيكو ي٢ضف ٟ تٌُد ًٌرُ   

ِ ررو عوررٖ يرر٠ٍّ: َشتزٔ تيؿررّٕ، َشتزٔ    يرهفّررريمل،  كررعٲ  ٔمُِررد

 قٴملع تخلملف،  عٲت٥ع٠م، َشتزٔ تيرعوّ ، تجللعّمله ت١يوّٕ، تي

 ،مرو يردز تجلًرد َتضرملر     تمرمل ِعرو مصِرد٪    ؛مهًمل يٌ  ستيٌ تيرُعُِٕ

 ت ٌُ ٔ تضخسٌمله. َتدىټ

غررملموٕ  ٕ ررملٟقذلتل أى ِررر  ترررو مرررمل زته ؾررّّٕ تُعُِرر ،يرريك 

َمُِدٔ   شكّلًمل َتعرلمل يمل َنػسيمل،  ّي ِر  تٟيرصتم  ًرمل  

ضرروُ  ت١ ت  ررع  سنررملمَ تررُعْ يرردٗ  ررع تجلًررمله تيرر  تعرلررد    

اب صنخب  ال  نصصيمن

شددددد خلمننماو ويددددد

عخوشدددددددإل نادددددددمن

نع  ت  ه ن اصكيمه 

نبصيدخنيدتمن عنعه و

 ل تا منبه نيفن دان

ب ندد خزناددو صن ددإل ن

  ن  تددصن ددان  رهدد

سددددلوبناعتمددددإلن ألن

  صدددصصن  تو دددو ن

 فم نب  خره 
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تيؿرررّْ تيرُعرررُٓ قرررلو  ستيًرررمل. َنطررررٴّ  أى نرررردأ  ملضررررمل زٔ    

تيستٙدٔ تي  تنرٍرًمل ٌملمعٕ تضوك عرد تيعصِص )تيررلكيف تيؿرّْ(   

رررع مرخؿؿرريف َتعرلمل يررمل َترهًّررمل يرردٗ  مل ررٕ    يستٌعرًررمل مررو ق٭ 

ٌ٪رر        مل تجلًررمله تيرر  يرردًِمل  ررستمَ ؾررّّٕ تُعُِررٕ، َتعررملزيررمل منُذ

 ّررٗ  ٌ ت تُِّد تجلًُ .٨ِ

  عض تيهقملش تضًلٕ تي  َز ه ت تيهقملؽ:

تيرأ ّرررد عورررٖ أى  سنرررملمَ ؾرررّٕ تضرررسأٔ يرررُ  سنرررملمَ تهلرررُٓ      .0

 ررع يررُ  ؛مركملمررع ٟ ِقررف عوررٖ تيؿررّٕ ت٥دممل ّررٕ َتضُتيّررد  قررو  

ٌص٘ أضملضْ مو  سنملمَ تيرُّر تيُطو َإيصتمّٕ تٴرّقٌ ت  ّر   

عورررررٖ أى ِرررررر  مرررررو لررررر٠ر  ،تيقٴملعرررررمله تيؿرررررّّٕ ت تضلوكرررررٕ

تِٟرّملٌررمله تيؿررّّٕ يولررسأٔ ت    ٴررْ  ّرر ٧ٍّٕ َتِرردٔ ت٨إضررذلتتّ

َتيررر  تػرررلع تيؿرررّٕ تيردنّرررٕ َتيعقوّرررٕ َتٌٟرلملعّرررٕ    ،تضلوكرررٕ

 يولسأٔ ت  ّ  ت١علملز.

تيعلررع عوررٖ ت ررّرل وقمل ررٕ َمُقررف تجملرلرر  مررو  عررض تيقكررملِمل       .9

 رررمليعهف قرررد تضرررسأٔ َشَتُ تيقملؾرررسته َتيرؿررردٓ   ،تٌٟرلملعّرررٕ

ورّٕ عوررٖ تيؿررّٕ تجلطرردِٕ َتيهفطررّٕ   يوّررد مررو ت٣وررملز تيطرر   ؛شللررمل

مررر  تكىّرررف تيررردلتمَ تيرُعُِرررٕ تخلملؾرررٕ  ؿرررّٕ تضرررسأٔ     ،يولرررسأٔ

ٌٯ  ضس ت ت١ِّمل٘ تيػعرّٕ ت تضدى َتيقٶسٗ َتشلٍس. ًٕ ي٢َتضُ
تفعّررع  َز مٞضطررمله تجملرلرر  تضرردنْ )تضٞضطررمله َتجللعّررمله    .0

مّرٕ  ت١يوّٕ َت١علملر تيرٴُعّٕ( ت  عر  تضػرسَعمله َت١علرملر تيست   

ت َتضطررمليلٕ  ،يس رر  مطرررُٗ تيررُعْ تيؿررّْ يولررسأٔ ت تجملرلرر     

 :مىررع ،م لرردممله ؾررّّٕ يولررسأٔ عرر  تضػررملزِ  تيؿررّّٕ تيرر  تقرردٳ 



65

 –1029     
164 

      ٕ َعّرررمل ته  ،عّررمل ته ؾررّٕ تضررسأٔ َتيٴفررع ت تجمللعررمله تيرٍملزِرر

 ْ تيؿررّٕ مطررَٞيّٕ   إذ إى ؛َتيعّررمل ته تيهفطررّٕ  ،تيرررلكيف تيؿررّ

 تجللّ .  
ه تطررملعد تضررسأٔ عوررٖ شِررمل ٔ    لهػررتيعلررع عوررٖ تطررًّع تررُ رل م    .3

تيهػررررملش تيررررردنْ َتيسِملقررررٕ ت أٌررررُت٘ مهملضرررررٕ َآمهررررٕ َ أضررررعملزټ 

مىرع   ،ٟزترملش ذيك  ؿّٕ تضرسأٔ تيُقملّٙرٕ  ػركع  رررل     ،مهملضرٕ

ترررُ رل ممرررسته لملؾرررٕ يولػرررْ ت ت١ضرررُتل تيرٍملزِرررٕ تيكررردلٗ أَ 

  تلع ت دتٙق تيعملمٕ أَ ت مست ص زِملقّٕ  أضعملز معقُيٕ.
ُ رل تيرردع  يورُعّررٕ َتخلرردممله تيؿررّّٕ يرررَته  تيعلررع عوررٖ ترر  .0

 ٕ عملقررررٕ تيطررررلعّٕ مىررررع تيطرررّدته ذَته ت٥  ،تِٟرّملٌرررمله تخلملؾرررر

غررررملزٔ ت تضطرػررررفّمله َتضست ررررص   رعلررررّ  ي ررررٕ ت٥  ؛َتيرؿررررسِٕ

 تيؿّّٕ.
ٖ "مسِر٪رمل  رك" يكرع    ترو مرمل زٔ إؾدتز  رّرت ؾر رل يطرلٯ    .6

ٖ ِقُقرٌ  سمررُٓ عور   ،  م  إؾدتز غرًمل ٔ تيرُٟ ٔ  طوٽمُيُ  ٌدِد ٨ِ

تيؿررررّّٕ...،  مل٥قررررمل ٕ إىل َتٌرملتررررٌ َتيرعوّلّررررٕ، َتٌٟرلملعّررررٕ، 

 يرلعٌ.َأضستٌ َ فس  جتملٍ نفطٌ 
 

ʘ تيرُؾّمله:  
آيّٕ يورعملَى َتٟضرفمل ٔ مو  سنرملمَ تيررلكيف تيؿرّْ    إزممل   .0

َت قُل تيؿرّّٕ هلملمعرٕ تضورك عرردتيعصِص ي٦زتقرمل٘  ؿرّٕ       

 .تضسأٔ
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ست ص ت١ ملً تضرعوقٕ  ؿرّٕ تضرسأٔ، َتيعلرع    تٴُِس َ ع  م .9

هرٕ  عوٵعوٖ تُ رل تضُتز  تي٠شمٕ ٥زممل  قملعدٔ  ّملنمله ِقّقّٕ م٨

َغملموٕ ت ٴْ  مل ٕ ٌُتنت ؾرّٕ تضرسأٔ مرو ) رُت ز طرّرٕ      

مرخؿؿررٕ، َمذل رريف ؾررّّيف يرررَته ت٥عملقررٕ تيطررلعّٕ،    

ٕٸ    ت تضلوكرررٕ، َتضهرررملطق   َأنرررُتع ت١مرررسته ت١ ىرررس إؾرررمل 

مررررو أٌررررع تٟعرلررررمل  عوًّررررمل ت  هررررمل٘  ؛ؾررررمل ٕ.. إخل(ت١عورررٖ إ 

عورررٖ ت١ضرررظ َتيررردلتييف ضُتًٌرررٕ  ٕإضرررذلتتٍّّٕ َطهّرررٕ مرهّررر

تضػررمل ع تيؿررّّٕ تضصمهررٕ َتيٴملزٙررٕ، ََقرر  مٞغررسته أ ت٘   

  .9101يؿّٕ تضسأٔ يرّقّقًمل قلو زِٕٝ 

د مرررو ترررُ رل تضرررُتز  تي٠شمرررٕ يوفّرررُف  تيعلرررع عورررٖ تيرأ پررر .0

ٕ     َتي  تكر ٰ  ،تيٴرّٕ تيدَزِٕ  ،ترُ رل ت١ًٌرصٔ َتيقرُٗ تيعملمور

َتيكررررمل ز تيؿررررّْ مررررو  ،تررررُ رل أًٌررررصٔ تضررررملمُنيستم :مىررررع

ألؿرررملّٙمله ت١غرررعٕ َتضرػرررملزِيف ت١غرررعٕ ت  ّررر  مهرررملطق  

ِ  تخلدمٕ جللّ  تيفٚرٕ تضطررًد ٕ ت   ِرٖ ِر  تقد ،تضلوكٕ

 مست ص تيكػف تضهرػسٔ ت تضلوكٕ.  
عوٖ يوظ تيكلملى تيؿرّْ إقرمل ٕ  ُّؾرمله ؾرّٕ تضرسأٔ       .3

تيُقملّٙررٕ إىل َوّقررٕ تيرررأميف مىررع أغررعٕ تضررملمُنيستم، َشمليّررع   

تشلسمُنرررمله، َتيفُّؾررررمله تضطررررّّٕ يعهرررق تيررررسِ ، َيقررررملل   

ملى عهررق تيررسِ  ت يطررسططرررٳتضٶ HPV رررلَع تيررُزم ت وّلررْ 

ت تيُق  تضهملضرت يرٌ، َشمليّرع ت١مرسته تجلهطرّٕ، َعر٠ُ       

تيعقرر  يولررسٔ ت١َىل قررلو ِصمررٕ  ّررُف تضررسأٔ تيُقملّٙررٕ ت     

 َوّقٕ تيرأميف.
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تػرردِد تيسقمل ررٕ َإؾرردتز تػررسِعمله َأن لررٕ ؾررملزمٕ يودعملِررٕ    .0

عدل َضرملٙع تيرُتؾرع تٌٟرلرملعْ  ّلرمل ِرعورق  هػرس معوُمرمله        

مل عورررٖ ؾرررّٕ  رٍرررمله ترررُوس ضرررور٪ أَ  ّررر  مه ،ؾرررّّٕ م وُطرررٕ

 تجملرل   ًد  تيس و تضمل ٓ.
إ رررستش تجلًرررُ  تيقملٙلرررٕ َتضهؿررررٕ ت ؾرررّٕ َمتكررريف تضرررسأٔ   .6

تضلوكرٕ ت ت مل رع تيدَيّرٕ َت٥قوّلّرٕ، مر        ٔيرّطيف ؾرُز 

تُوّق ًٌُ  تيستٙدته َتيسَت  ت مىرع يررٍ ت١علرملر تيؿرّّٕ     

 َت٥نطرررملنّٕ، َتأطرليرررمل   طرررملز وقرررملت  ّررري تررردلع قرررلو   

   هٍصته ت كملزِٕ َتيىقمل ّٕ يوللوكٕ.تضٶ
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 )حضب احلزوف األظديُ(

  

  ":الضًاحُ.. الضٍاعُ اليت تمًل بالضعىديُ اجلديدَ" قيًُيف املشاركىُ  -

 م. إ ستيّ  حملد نمللس 

 ٓ م. أضملمٕ  س 

 محد تيدلِىو .  

  لمليد تيس ِعملى .  

  ضعُ   ملتت .  

 ّلملى تيٴفّع . ضو 

  ؾدقٕ  ملقع .  

 ٓعملٙػٕ ت١محد .  

 ٓعرد تهلل تضٴرل .  

 عررل  سيليف .  

  عىلملى تيعىلملى .  

  ْعوْ ت ملزو .  

 عوْ تيٴخّظ .  

 أ.  ملٙصٔ تيعٍسَؽ 

 ْ ملِصٔ ت س  .  

   أ.  ًد تيقملض 

  ًْد تيعست ْ ت ملزو  .  

  ًد تيّّّمل  .  

  ْأ. حملد تيدندن 

   ّحملد تضو .  

 يهعّ   . مػملزٓ ت 

  مًمل تيعّدتى .  

  ٕمل٘ طّر َ .  

   زِمله دم .  

  مطملعد ت ّمل .  
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 ":شذرات ٌفضًُ يف يىً الضحُ الٍفضًُ" قيًُيف املشاركىُ  -

 ِْطيف ت كل .  

 ْمحّد تيػملزم .  

 لمليد تيس ِعملى .  

  ِزتغد تيعرد تيكس .  

 .عىلملى تيعىلملى أ .  

 ْأ. عوّمل٘ تيرملشع 

 أ.  ملٙصٔ تيعٍسَؽ 

  ّمل .  ًد ت 

 ْ مستم ت س .  

 مطملعد ت ّمل .  

 مًمل تضهّف .  

 نُتر تيكرّرملى .  

 نُزٔ تيؿُِملى .  

  ٕمل٘ طّر َ .  

 ":العالقات الضعىديُ.. الزوصًُ" قيًُيف املشاركىُ  -

 ٓأ.  طلٕ تيرُزمس 

 تس ْ تيقر٠ى .  

 ٕأ.  ملر م٠ٙك 

 محد تيدلِىو .  

 لمليد تيس ِعملى .  

 شِمل  تيدزِظ .  

 ٓم. ضململ تضس 

 .عرد تهلل تيكُسمْ أ 

 ٓأ. عرد تيسمحو تيٴسِس 

 عرد تهلل حملد  و ؾملحل .  
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 عوْ تيٴخّظ .  

 ُشِٕ تيركس  .  

  ّحملد تضو .  

 ْأ. حملد  ندن 

 مطملعد ت ّمل .  

 مل٘ تيسغّد َ .  

 ٕمل٘ طّر َ .  

  ":صحُ املزأَ" قيًُيف املشاركىُ  -

 م. إ ستيّ  نمللس 

 ٓأ.  طلٕ تيرُزمس 

 ْتجلملشٓ تيػرّك .  

 ّد تيػملزمْ . مح 

 لمليد تيس ِعملى .  

 م. لمليد تيعىلملى 

  ِزتغد تيعرد تيكس .  

 ٓشِهت تخلكرل .  

  ٓ ُأ.  . ضملمّٕ  ه  حملد تيعل 

 ضوّلملى تيٴفّع .  

  ُعرد تهلل  و ؾملحل ت ل .  

 عررل  سيليف .  

 .عىلملى تيعىلملى أ .  

 ْأ. عوّمل٘ تيرملشع 

  ملتهٕ حملد تيٴّملى  .  

 أ.  ملٙصٔ تيعٍسَؽ 

 دندنْأ. حملد تي 

  ّحملد تضو .  
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 مطملعد ت ّمل .  

   مًمل تضهّف .  

  مهٖ  ه  عرد تهلل آر مػّو .  

 أ. نُزٔ تيفملِص 

 ٕمل٘ طّر َ .  
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 كشاف األعالً
 

 87 أ يس -

 87 أيدله إيّظ -

 25، 23 ت١مرل ضوٴملى  و ضولملى -

 107، 15 ت١مرل حملد  و ضولملى -

 84 ت١مرلٔ نُزٔ  ه  عرد تيسمحو -

 59 أنٴُنُّ نيُترلِؼ -

 96  وفُز)آزوس( -

 104  و نيسُِى -

، 105، 100، 99، 98، 93  ُتيف -

107 ،113 ،116 

 113  ُزِظ  رلِصَ طكْ -

 87 )آزَى(  ّك -

 104 تستمت -

 107 تُيطرُٓ -

، 124، 107 لمل م ت سميف تيػسِفيف -

131 

 107  َضرُِفطكْ -

 100 ضرملييف -

 100 ضرلنيْ ٟ سَ  -

 114 تيػملٍ -

 104 ؾدتم ِطيف -

 101 عرد تيهملؾس) ملر( -

 104 ٍس طه -

 114 مملز ُع -

 114 مرملز  )حملد ِطو( -

 104 حملد زقمل  ًوُٓ -

 72 تضوك لمليد -

 107 تضوك ضولملى -

 163 تضوك عرد تيعصِص -

 137 تضوك  ّؿع -

 87 م٠ّنْ  ٠ِو -

 105 نرهّمليُ -

 114 نُزتٍّمل -

 105، 104 نّكطُى )زِرػملز ( -

 131، 124، 107، 15 َيْ تيعًد -

 113 ِورطيف -

 108 ُِزٓ ٌملٌملزِو -

 87 ُِنَ -
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 كشاف األواكَ
 

، 100، 95، 93 تٟشمل  تيطُ ّ  -

101 ،102 ،109 ،113 

 104 إوُّ ّمل -

 25، 10 ت١ِطمل٘ -

 11 إضرملنّمل -

 113، 105، 104، 97 إضستّٙع -

 104، 101، 98 أ  ملنطرملى -

 54  أضمل آتمل -

، 110، 104، 103، 84 أمسِكمل -

111 ،114 ،115 

 99، 94 أنقسٔ -

 102، 57 أَزَ مل -

، 107-103، 102، 100، 97 إِستى -

115 ،116 

 12 إِٴمليّمل -

 97، 96  سِٴملنّمل -

 100   دت  -

 99، 94  ُِهظ آِسع -

، 104، 103، 102، 99، 94 تس ّمل -

111 

 41 تُنظ -

 100  ٌدٔ -

 104، 101 تجلصتٙس -

- ْ   35 ،99 

 103  مػق -

، 103-97، 95-93 زَضّمل -

106،-116 ،118-121 

 119، 117، 99، 87، 16 تيسِمله -

، 21، 17-13، 11-6 تيطعُ ِٕ -

22 ،24 ،26 ،29 ،30 ،32 ،35 ،

37 ،48 ،68 ،70 ،81 ،83 ،91 ،

92 ،93 ،94 ،96 ،99-102 ،

106 ،111 ،112 ،115 ،116 ،

118 ،120 ،121 ،123 ،124 ،

127 ،138 ،142 ،143 ،150 ،154 

 100 تيطُ تى -

-103، 101، 100، 97 ضُزِمل -

107 ،114-116 

  99 غسم تيػّال -

، 102، 36، 21، 12، 11 تيؿيف -

106 ،114 ،118 

 114، 107، 104، 101، 68 تيعستل -

 25، 10 عطرل -

 99 تي س قٕ -

 11  سنطمل -

 96، 67  وطٴيف -

 108، 61  هوهدت -

 104   ّرهملم -

 67 تيقدع -

 25  لرُ ِمل -

 102  ُزِمل -

 107، 68 يرهملى -

 100 يّرّمل -

 104، 101، 100 مؿس -

 104 تضكطّك -

، 27، 12 تضلوكٕ تيعس ّٕ تيطعُ ِٕ -

54 ،67 ،71 ،93 ،95 ،97 ،117 ،

131 ،136 

، 103، 100، 98، 95 مُضكُ -

117 ،118 ،121 
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 145، 25، 10 دمستى -

 118، 114 تشلهد -

، 107، 97، 96، 68 تيُِٟمله تضرّدٔ -

110 ،112 ،113 ،114 

 101 تيّلو -
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