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عيزوتلاو رششنلاو عبطلا قوقح عيمج
ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازول ةظوفحم

جإرخإلإو ميمصصتلإو يوغللإ قيقدتلإو تانايبلإ لاخدإإ تايلمع تمت
ةيميلعتلا لئاشسولاو يشسردملا باتكلا جاتنإا زكرمب

جهانملا ريوطتل ةماعلا ةيريدملاب

 ةلكششم ةن÷ باتكلا اذه تفsلأا

Ãم٠٨١/٤٠٠٢ مقر يرازولا رارقلا بجو 
تاسساردلا
ةيعامتج’ا

رسشاعلا فسصلا
Êاثلا يسساردلا لسصفلا

: دادعإلا
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ه˘˘ب˘˘ح˘˘صصو ه˘˘لآا ىل˘˘عو د˘˘م˘˘ح˘˘م ا˘˘ند˘˘ي˘˘صس ه˘˘ق˘˘ل˘˘خ ر˘˘ي˘˘خ ىل˘˘ع م˘˘ل˘˘صسنو ي˘˘ل˘˘صصنو ،د˘˘م˘˘ح˘˘لا ما˘˘م˘˘ت هد˘˘م˘˘ح˘˘ن ه˘˘ل˘˘ل د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا
دعبو...نيعمجأا

ةلماكتم ةيميلعت ةموظنم دعاوق ءاصسرإا لÓخ نم ةيميلعتلا ةيلمعلا ديوجت ىلع ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو صصرحت
.ةيلاحلا اهتابلطتم عم بصسانتتو ةينامعلا ةئيبلا تاجايتحا يبلت

تماق ،ههجاوت يتلا تايدحتلا مهأا ديدحتو هئادأا ىوتصسم صسايقو ةنطلصسلل يميلعتلا ماظنلا ةعجارم دعبو
تاهجوت عم ىصشامتي امب ريوطتلا ثادحإل اهدوهج ميظنتو ،اهتايولوأا بيترت ةداعإاب ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو
امامتها تلوأا يتلا ةيصساردلا ةطخلاو ،ةيبرتلل ةماعلا فادهألا ريوطت ىرج ثيح ،ةيلبقتصسملا اهتيؤورو ةنطلصسلا
يديعصص ىلع تادجتصسملا ةبكاومل ةديدج ةيصسارد داوم تثدحتصساو ،تاغللا صسيردتو ةيملعلا داوملل ربكأا
بيلاصسأا ىلع لخدأا يذلا ريوطتلا نع Óصضف اذه ،تاراهملا نم لمعلا قوصس تاجايتحاو تامولعملا ايجولونكت
ةيميل˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا رو˘ح˘م هرا˘ب˘ت˘عا˘ب م˘ل˘ع˘ت˘م˘لا˘ب ىن˘ع˘ت تح˘ب˘صصأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسارد˘لا ج˘ها˘ن˘م˘لا صسيرد˘ت تا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صساو
 .ةيملعتلا

تءاجف ، ةيرذجلا تارييغتلا نم ريثكلا  تثدحأا ةيميلعتلا ةيلمعلا يف ايلاح اهدهصشن يتلا ةيعونلا ةلقنلا نإا
،تابلاطلاو ةبلطلا انئانبأا تايوتصسم عم اهتاعوصضوم يف قفاوتلاو ،ةنورملاو ةثادحلاب ةمصستم ةيصساردلا بتكلا

ةصضايرلاو ةينفلاو ةيراهملا بناوجلاب تمتهاو ،ةيعامتجلا مهتفاقثو ،يصسفنلاو يلقعلا مهومن صصئاصصخو
،درفلل ةلماكتملا ةيصصخصشلا ءانب ىلإا يعادلا ةنطلصسلا يف ةيبرتلا ةفصسلفئدابم نم ليصصأا أادبمل اقيقحت ةيندبلا

باتكلا دعي ملو ،ينواعتلا ملعتلاو يتاذلا ملعتلا تاراهم هباصسكإا لÓخ نم ملعتلا ةيلمع يف ملعتملا رود تززعو
ام ىلإا لوصصولل بلاطلا هب دصشرتصسي Óيلد لإا -تاهاجتاو ميقو تاراهمو فراعم نم هيوحي امب- يصسردملا
ىلعو ،فراعم نم ىرخألا ةينورتكلإلا ملعتلا رداصصمو ةيبتكملا عجارملاك ةفلتخملا تامولعملا رداصصم هنزتخت
بÓطلا يتانبو يئانبأا مكيلإاف .لمصشأاو قمعأا وه ام ىلإا لوصصولل يصصقتلاو ثحبلا ةيلمعب مايقلا بلاطلا

هيلإا ىعصسن ام قيقحتل ؛نيعم ريخ مكل نوكيو ،مكنم مامتهلا نيع دجي نأا نيجار باتكلا اذه مدقن تابلاطلاو
صسوباق ناطلصسلا ةلÓجلا بحاصص ةرصضح انلومل ةميكحلا ةدايقلا لظ تحت ءاطعملا نطولا اذه ءامنو مدقت نم
.هاعرو هللا هظفح مظعملا ديعصس نب

،، قيفوتلا يلو هللاو

J≤ójº

 ةينابيششلا دمحأا تنب ةحيدم .د
 ميلعتلاو ةيبرتلا ةريزو

٦
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ديشس ىلع مÓشسلاو ةÓشصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

دعبو ،،، نيعمجأا هبحشصو هلآا ىلعو دمحم انديشس نيلشسرملا

GCHæÉAfÉ Gd£∏Ñá :

نم يناثلا يصساردلا لصصفلا مكيديأا نيب عصضن نأا انرصسي
لمتصشي  يذلا رصشاعلا فصصلل ةيعامتج’ا تاصساردلا باتك
ىلع اهئانب يف انصصرح ، ةعونتم ةيصسارد تادحو ثÓث ىلع
ةياغلا قيقحتو ،ةيعامتج’ا تاصساردلا جاهنم رصصانع ةيبلت
يتلا ميقلاو تاراهملاو ةيصساصسأ’ا فراعملاب مكديوزتب هنم
.ةايحلا بناوج ضضعب يف مكنيعت
لÓ˘˘˘خ نا˘˘˘م˘˘˘ع ن˘˘˘ع ثيد˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘بار˘˘˘لا ةد˘˘˘حو˘˘˘لا تدر˘˘˘فأا د˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘˘ف
ثادحأا نم هتنمصضت امو ، ةرجهلا نم ىلوأ’ا ةثÓثلا نورقلا
، هروطتو يصضابأ’ا بهذملا ةأاصشن اهتمدقم يف ناك ،ةزراب
نم هلك كلذ قفار امو ، هئاهقفو هئاملع دي ىلع هراصشتنا مث
هذه لÓخ نامع اهتدهصش ةيعامتج’او ةيفاقثلا تاروطتلا
 . نورقلا

تÓ˘˘ك˘̆صشم˘˘لا ضضع˘˘ب ة˘˘˘صسما˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘صسارد˘˘˘لا ةد˘˘˘حو˘˘˘لا تلوا˘˘˘ن˘˘˘تو
لÓخ نم كلذو ،ضضرأ’ا ةئيب اهل ضضرعتت يتلا راطخأ’او
،يرار˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ضسا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا˘˘˘˘ك تÓ˘˘˘˘ك˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل جذا˘˘˘˘م˘˘˘˘ن ة˘˘˘˘صسارد
.ن˘˘˘ي˘˘˘كار˘˘˘ب˘˘˘لاو لز’ز˘˘˘لاو ،ة˘˘˘يراد˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘صصا˘˘˘عأ’او ،ر˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصت˘˘˘˘لاو
.ةنطلصسلا ةئيب ىلع تاقيبطتو ةلثمأا ةدحولا هذه تنمصضتو
نع ثيدحلل تصصصصخ دقف ةريخأ’او ةصسداصسلا ةدحولا امأا
تلوانت ثيح ،ةيملاعلا ةيداصصتق’ا تÓتكتلاو ىوقلا ضضعب
ن˘˘ي˘˘صصلاو نا˘˘با˘˘ي˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘ير˘˘˘مأ’ا ةد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ي’و˘˘˘لا ن˘˘˘م Ó˘˘˘ك
بناوج زربأا ىلع زيكرتلا متو ،نايصسآ’او يبوروأ’ا داحت’او
قيقحت ىلإا اهتعفد يتلا لماوعلاو ،تÓتكتلا هذه ىدل ةوقلا

.كلذ

ةعونتملا ةطصشنأ’ا نم ديدعلا باتكلا نيمصضت مت دقل
ةيخيراتلاو ةيفارغجلا  تاراهملا ىلع مكبيردت ىلإا ةفداهلاو
يف مهصستو ،مكيدل ةفلتخملا ريكفتلا تاراهم يمنت يتلاو
ةنطاوملا ةيبرت ىلإا ةيمارلا تاهاجت’او ميقلا مكباصسكإا
تا˘˘˘˘صسارد˘˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘م فاد˘˘˘˘هأا زر˘˘˘˘˘بأا اذ˘˘˘˘˘هو ،م˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘صصلا
.ةيعامتج’ا

ملعتلا رداصصم مادختصسا وحن مكهيجوت ىلع انصصرح دقلو
لاكصشأ’او طئارخلاو روصصلا نم ديدعلا ةءارقو ،ةفلتخملا
ي˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘تو ،ضصو˘˘˘˘˘˘˘صصن˘˘˘˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘˘صصحإ’ا لواد˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘تو
ثحبلا تاراهم ريوطت فدهب ،يعامجلا لمعلا ةيجيتارتصسا
ءادبإاو ،ضشاقنلا تاراهمو يفصصلا لعافتلاو ،ريراقتلا ةباتكو
از˘˘يز˘˘ع˘˘ت ،ط˘˘ئار˘˘خ˘˘لا تارا˘˘˘ه˘˘˘مو ،تاذ˘˘˘لا ن˘˘˘ع ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو يأار˘˘˘لا
.يتاذلا ملعتلل

انمق دقف اهمهفو طئارخلا ةءارق يف مكتاراهمل اًزيزعتو
بصسا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ب ط˘˘˘˘˘˘ئار˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘م دد˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ب با˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘يذ˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘ب
.هيف ةدراولا تاعوصضوملاو

نأا لمأ’ا انودحيل مكيديأا نيب باتكلا اذه عصضن ذإا اننإا
تاراهملاو يفرعملا هاوتحم نم ةدافإÓل ابيط ادهج اولذبت
، ةيميلعتلا ةيلمعلا روحم متنأاف ، اهباصسكإا ىلإا فدهي يتلا
لمأان امك . ةلعاف ةكراصشم ىصصقأا مكنم بلطتي يذلا رمأ’ا

ثب˘˘˘ع˘˘˘لا مد˘˘˘عو ي˘˘˘صسرد˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘ك˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ظ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘ك˘˘˘ن˘˘˘م
يف ةطصشنأ’ا نع ةباجإ’ا وأا هيلع ةباتكلا بنجتو هتايوتحمب
. ةصصاخلا مكرتافد يف اهنع ةباجإ’ا مكيلع امنإاو ،هلخاد

heø Gd∏¬ Gdàƒa«≥

Hù°º Gd∏¬ GdôMªø GdôM«º

نوفلؤوملا

e≤óeá

٧
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YoªÉ¿ NÓ∫ Gd≤ôh¿ GdãÓKá
G’Chd≈ eø Gd¡éôI ٤

fû°ÉCI GdªògÖ G’CHÉV°» hJ£ƒQ√ GdóQS¢ 

G’EeÉΩ LÉHô Hø Rjó hGfàû°ÉQ GŸògÖ G’CHÉV°» GdóQS¢ 

Gdë«ÉI Gdã≤Éa«á hG’LàªÉY«á hG’bàü°ÉOjá GdóQS¢ 

 :ةدحولل ةماعلا فادهألا
 :نأا ةدحولا هذه ةسسارد نم ءاهتن’ا دعب بلاطلا نم عقوتي

 . هروطتو يشضأبألا بهذملا ةأأششن فرعتي
 . هروطتو يشضأبألا بهذملا  ةأأششن يف لئاوألا ةيشضأبألا رود رّدقي
. ةرجهلا نم ىلوألا ةثÓثلا نورقلا لÓخ نأمع يف ةيشسأيشسلاو ةينيدلا ةأيحلا بناوج فرعتي
 ةيدأشصتقلاو ةيعأمتجلاو ةيفأقثلا بناوجلا يف نأمع لهأا أهب مهشسأا يتلا دوهجلا رّدقي
 .  ةرجهلا نم ىلوألا ةثÓثلا نورقلا يف
 . ةيلمعلاو ةيملعلا ربأج مأمإلا ةأيح لحارم فرعتي
 . هدعب نم هعأبتألو هيرشصأعŸ ربأج مأمإلا ةيمهأا حشضوي
 . ةيشضأبألا ءأملع ركفب تطبترا يتلا ميلأقألا ددحي
 . لادتعلاو حمأشستلأب ةلشصتŸا مÓشسإلا تأيكولشس بشستكي
 . ةنمآا تأعمت‹ ءأنب ‘ مÓشسإلا ئدأبم ةيمهأا كردي
.ةدحولا ‘ ةدراولا تأميمعتلاو تأحلطشصŸاو  ميهأفŸا بعوتشسي
. ةدحولا ‘ ةنمشضتŸا تارأهŸاو تأهأŒلاو ميقلا بشستكي

GdƒMóI GdôGH©á GdƒMóI GdôGH©á 

01

١
٢
٣
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11

،نمزلا ةكرح نإاو ، Òغتلا ىÈكلا هتمسس رسصع ‘ ششيعن اننإا»
نكلو ، هتاذ عاقيإلا ‘ Òسست ،اهيلع نمو شضرألا هللا قلخ ذنم
تاÒغ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب ةءو˘˘˘˘˘ل‡ ا˘˘˘˘˘ًم˘˘˘˘˘˘ئاد ءيŒ ةرر˘˘˘˘˘˘كتŸا ة˘˘˘˘˘˘كر◊ا هذ˘˘˘˘˘˘ه
ل Òغتلا اذه نكلو .ةايحلا ننسس نم Òغتلاف ،تافÓتخلاو
قيمع يعو نع ردسصي نأا يغبني لب ،اvيئاوسشع نوكي نأا حسصي
وأا راهبنلا نع اًديعب ، اهتلاسسرو اهزجنمو ةيراسض◊ا تاذلاب
ةيفرعم قافآا ءانب بلطتي اذهو ،ىرخألا براجتلل شضفرلا
ىفانتي يذلا ديلقتلا شضفرتو ، لبقتسسملل رسضا◊ا نم قلطنت
،ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل عاد˘˘بإلا ىل˘˘ع ةرد˘˘ق˘˘لا˘˘˘ب ن˘˘˘مؤو˘˘˘تو ،ر˘˘˘سصع˘˘˘لا حور ع˘˘˘م
 «اهل تاباجإا نع ثحبلاو ،ةديد÷ا ةلئسسألا راكتبل ىعسستو

ديدجتلا لبسس شسملت ‘ ءاملعلل مهŸا رودلا نوكي انه نم»
رب ¤إا مهتاعمتجÃ قÓطنلاو رسصعلا حور مهفو ،Òيغتلاو
.« Úقيلا

م٣٠٠٢ ، ¤وألا ةنسسلا  ، لوألا ددعلا ، حماسستلا ةل‹

﴿ ﴾ 
11  ةيآ’ا / دعرلا ةروسس
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GdóQS¢

رششنب ريدح نب سسادرم لÓب وبأا مأق
ىلإا وعدت يتلا يشضأبألا بهذملا ءارآا
. ءأمدلا نقحو حمأشستلا

ثد˘ـ˘ـ˘ـ˘ـ˘ح ( ـ˘˘ه٤٦ ) مأ˘ـ˘ـ˘ـ˘ـ˘ع ي˘˘ـ˘˘ـ˘˘ف
، ةمuكحملا فوفشص يف يئأهن مأشسقنا
م˘˘˘˘هزر˘˘˘˘بأاو ،فر˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘ف
 .   ةدَعَقلا ةعأمج مهو ،نولدتعملا
ءارثإا يف ريبك رودب ربأج مأمإلا مأق
رأشصمأا يف هرششنو يشضأبألا بهذملا

.ةدع
ة˘يو˘˘ق˘˘ت ىل˘˘ع ةد˘˘ي˘˘ب˘˘ع و˘˘بأا مأ˘˘مإلا ل˘˘م˘˘ع
،هرأششتنا ع˘ي˘شسو˘تو ي˘شضأ˘بألا بهذ˘م˘لا

. ملعلا  ةلمح سسشسأا أمك

تأقÓعلا ، ةدَعَقلا ةعأمج ، ةمuكحملا
، م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘˘ح ، زاو˘˘˘هألا ، ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘شسلا
 . لأملا تيب ، بهاذملا عم لشصاوتلا

: شسردلا اذه نممّلعتأا ةكرعم يف يبشسارلا بهو نب هللادبع مأمإلا لتقم دعب
يميمتلا ريدح نب سسادرم لÓب وبأا مأمإلا ىلوت ناورهنلا
نيملشسملا نيب ثدح أمل ًأحأترم نكي ملو ، ةمuكحملا ةدأيق
ةديقعلا عأبتأا نيب لأتقلا نأا ىري نأكف ، ةنتفو فÓخ نم
بأحشسنلا رثآا كلذل ، لوبقم ريغ رمأا ةحمشسلا ةيمÓشسإلا
ءأنبأا عم كأنه مأقأا ثيح ، ةرشصبلا ةنيدم ىلإا هتعأمج عم
 . ميمت ةليبق نم هتمومع

يتلا هئدأبمو هئارآا رششنب لÓب وبأا مأق ةرشصبلا ةنيدم يفو
لتق ركنأأف ، نتفلا ءردو ءأمدلا نقحو حمأشستلا ىلإا وعدت
هيلإا مشضنأف ، ادحأا اولتأقي ل نأا هعأبتأا أعدو ، نيفلأخملا

ريبك نأأشش ةمuكحملا ةعأمجل حبشصأا ىتح ، مهنم ريبك ددع
نكمت ، قارعلا يلاو ، دأيز نب هللا ديبع نكلو ،ةرشصبلا يف
 . (ـه١٦) مأع زاوهألأب هلتقو لÓب يبأا ةقحÓم نم

فوفشص يف يئأهن مأشسقنا ثدح ( ـه٤٦ ) مأع يفو
قيرفلا لأمو ،فرطتلا ىلإا مهنم قيرف لأم دقف ، ةمuكحملا
، ةدَعَقلا ةعأمج مهيلع قلطأا نم مهو ، لادتعلا ىلإا رخآلا
ه˘˘جو ي˘˘ف لإا حÓ˘˘شسلا رأ˘˘ه˘˘ششإا مد˘˘عو دو˘˘ع˘˘ق˘˘لا اور˘˘˘ثآا ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
نع يهنلاو فورعملأب رمألا نع مهيلخت مدع عم ،نيدتعملا
حبشصأا يتلا ةيشضأبألا ترهظ ةدَعَقلا ةعأمج نمو ،ركنملا
. يمÓشسإلا خيرأتلا يف ريبك نأأشش أهل

:اهمّلعتأا تاحلطسصمو ميهافم

fû°ÉCI GdªògÖ G’CHÉV°» hJ£ƒQ√ ١
∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

J©∏qº :
يف لشضفلا عجري هيلإاو يشضأبألا بهذملل يقيقحلا سسشسؤوملا ديز نب ربأج مأمإلا ّدعي

ينلعلا قطأنلا نأك يذلا ، يميمتلا سضأبأا نب هللادبع ىلإا بشسن هنأا لإا .هنيوكتو هتأأششن
ناورم نب كلملا دبع يومألا ةفيلخلا عم تÓشسارملا نم ديدعلا هل تنأك دقو ، بهذملل

. هتادقتعمو هئارآاو هئدأبمو يشضأبألا بهذملا لوح
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 ةعبارلا ةدحولاةرجهلا نم ىلوألا ةثÓثلا نورقلا لÓخ نامُع

: ةيتآ’ا ةلئسسأ’ا نع بجأا(١) طاششن
ةوعدلا ةأأششن يف ريدح نب سسادرم لÓب يبأا رود طأقن يف بتكا -أا

. ةيشضأبألا
: يتآلا ىلع للد -ب

 . ةيشضأبألا ةوعدلا خيرأتل ةبشسنلأب لوحت ةطقن ( ـه٤٦ ) مأع لثمي -١
 . ةوعدلا رششن يف لÓب وبأا هعبتا يذلا يملشسلا بولشسألا -٢

لحارملا يف مهتوعد ةشسأئر ديز نب ربأج مأمإلا ىلوتي نأا ىلع ةيشضأبألا قفتا لÓب يبأا مأمإلا ةأفو دعب
نم كلذو ، بهذملا  ءارثإا يف ريبك رودب ربأج مأمإلا مأق دقو . ةرشصبلا يف  بهذملا روطتل ىلوألا

يف ةكرأششملا ىلع هعأبتا ثح لÓخ
لأتق نع يهنلاو ةيعأمتجلا ةأيحلا
بهذملا رششن ىلع لمع أمك  . سسأنلا
ىلع رشصتقي مل ثيح ةدع رأشصمأا يف
نأمع نم xلك يف رششتنا لب ةرشصبلا

.نميلاو تومرشضحو
ىلو˘˘تر˘˘بأ˘˘˘ج مأ˘˘˘مإلا ةأ˘˘˘فودعبو

ي˘˘بأا ن˘˘بم˘ل˘˘شسم ةد˘˘ي˘˘ب˘˘ع و˘˘بأا مأ˘˘مإلا
بهذ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘شسم ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ك
ي˘˘˘ف بهذ˘˘˘م˘˘˘لا سشأ˘˘˘عو،يشضأبألا

يسضابألا بهذملا روطت

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

J©∏qº :

ي˘فو˘ج˘لا ءأ˘ث˘ع˘ششلا و˘بأا و˘ه د˘يز ن˘˘ب ر˘˘بأ˘˘ج مأ˘˘مإلا
دلو ، نأمع يف ةيدزألا دمحيلا ةليبق نم ، يرشصبلا
دقو ، نأمعب ىوزن ةيلو ىرق ىدحإا قْرَف يف
نكل ، هتدلو ةنشس ديدحت يف تأياورلا تددعت

. (ـه٢٢)و (ـه٨١) يمأع نيب روشصحم أهعيمج
ةبأحشصلا نم ريثكلا دي ىلع ةرشصبلا يف همولع ىقلت

هتأفو تنأكو . نينمؤوملا مأا ةششئأع أميشسل نيعبأتلاو
 . (ـه٣٩) مأع

سسوردلا ءأقلإا ىلع لمعف ، أvيدأشصتقاو أvيشسأيشسو أvينيد تروطت ةيملشسلا تأقÓعلا نم ةرتف هدهع
يف بهذملا ةاون أهذيمÓت لكشش ةيملع ةشسردم نوكو ، مهبهذم  رومأأب سسأنلا ةيعوتل ةينيدلا
. ملعلا ِةَلَمَحِب ذيمÓتلا ءلؤوه فرع دقو ، أهنم اومدق يتلا رأشصمألا
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ةرجهلا نم ىلوألا ةثÓثلا نورقلا لÓخ نامُع  ةعبارلا ةدحولا

دقو ، هرأششتنا عيشسوتو بهذملا ةيوقت ىلع ةديبع وبأا مأمإلا لمع يرجهلا ينأثلا نرقلا علطم يفو
 : يتآلا ىلع هلأمعأا تزكترا

ئدأ˘˘ب˘˘م ر˘˘ششن˘˘ل ة˘˘ل˘˘ي˘˘شسو ج˘˘ح˘˘˘لا م˘˘˘شساو˘˘˘م لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شسا -١
 .بهذملا

قطأنم يف بهذملا رششن يف رأجتلا نم ةدأفإلا -٢
 . ةيمÓشسإلا رأشصمألا نم ةددعتم

، بهذملا عأبتا نيب ءأخإلاو ةدوملا ىلع ثحلا -٣
 . ءارقفلا ةدعأشسم ءأينغألا نم بلطلاو

 . ىرخألا رأشصمألا يف بهذملا عأبتأا عم لشصاوتلا -٤
 . ةرشصبلا يف بهذملا عأبتأأب xسصأخ لأم تيب أأششنأا -٥

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

J©∏qº :
مأمإلا وه : ةديبع وبأا مأمإلا

، يميمتلا ةميرك يبأا نب ملشسم
نع ملعلا ذخأاو ،ـه٥٤ مأع دلو
،ديز نب ربأج مهنم ةدع خويشش
،يد˘˘ب˘˘ع˘˘لا سسأ˘˘ب˘˘ع˘˘لا ن˘˘ب رأ˘˘ح˘˘شصو
ح˘˘ب˘˘شصأا ، كأ˘˘م˘˘˘شسلا ن˘˘˘ب ر˘˘˘ف˘˘˘ع˘˘˘جو
د˘ع˘ب ي˘˘شضأ˘˘بألا بهذ˘˘م˘˘لا ع˘˘جر˘˘م
اًريقف سشأع  ،ربأج مأمإلا توم
َرuمُعَو ، فأفقلا ةعأنشصب لمعو
. ـه٥٤١ مأع يفوتو ، Óًيوط

روطت يف ةديبع يبأا مأمإلاو ربأج مأمإلا نم لك رود نيب كتعومجمو نرأق -أا
. أمهنم لك لأمعأا مهأا : ثيح نم  يشضأبألا بهذملا ىلإا ةوعدلا

بوعششلا ةأيح يف ةيملشسلا تأقÓعلا ةيمهأا ، كرظن ةهجو نم ، نuيب -ب
  .ةلثمألا ركذب كلذ ىلع Óًلدم ،أهروطتو

(٢) طاششن

: يتأاي امب مقو، ملعتلا رداسصمب نعتسسا(٣) طاششن
.سضأبأا نب هللادبعو ، ريدح نب سسادرم لÓب يبأا  نم لكل اًرشصتخم أًفيرعت بتكا  -أا
مهأا أهيلع عقو مث ، سسرأفو قارعلاو ةيبرعلا ةريزجلا هبشش ةقطنمل ةطيرخ مشسرا -ب

. سسردلا يف تدرو يتلا قطأنملاو ندملا
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ةفاك نم تاعامجلاو لئابقلا اهيلإا تدفؤف
ددع دازف ، اًماقمو اvرقتصسم اهذختتل ، ءاجرألا
،اهؤوايحأا تعصستاو ،اهتافاقث تعؤنتو ،اهناكصس
ة˘ن˘يد˘م ترا˘صصو ،ا˘ه˘ب م˘ل˘ع˘˘لا تارا˘˘ن˘˘م تدد˘˘ع˘˘تو
. اهرصصع يف ةيملاع

ةرصصبلا ةجاح تناك فورظلا هذه لظ يف
اـهلهأا تائف رهصصيو ، اـهناكصس دـصشري نـم ىلإا

 يف اؤعدـــــبأاو ، اهترهصشب اورهتصشا نيذلا ءاهقفلاو ءاملعلا نم ديدعلا اهب رهظف ، اهتايح بناؤج ريـنيو
. اهعمتجمو اهلايجأا ةايح ديدجتو اهؤمنو اهرؤطت

GdóQS¢

مهأا نم اهئاصشنإا دعب ةرصصبلا تحبصصأا
 . ةديدجلا ةلودلا يف راصصمألا
نع ذخأاف ةرصصبلا ¤إا ديز نب رباج مدق
 . Úعباتلاو ةباحصصلا نم اهئاملع
ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ¤إا ي˘˘˘صضا˘˘˘بألا بهذŸا د˘˘˘ت˘˘˘ما

ناصسارخو نامعو نميلاو تؤمرصضح
. ايقيرفأا ›امصشو

ن˘˘ي˘˘ع ،را˘˘صصمألا ،ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘صسإا ر˘˘˘صضاؤ˘˘˘ح
بلا˘ط ،ح˘ما˘صست˘لا ،دا˘ه˘ت˘جلا ،قار˘ع˘˘لا
،ة˘˘قرازألا ،لد˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا ر˘˘كف˘˘لا ،ق˘˘ح˘˘˘لا
،ربربلا ،ةÓغلا ،نامع دزأا ،تادجنلا
 . نادؤصسلا

: سسردلا اذه نممّلعتأا

:اهمّلعتأا تاحلطسصمو ميهافم

G’EeÉΩ LÉHô  hGfàû°ÉQ GŸògÖ G’CHÉV°» ٢
ر˘˘˘˘صضاؤ˘˘˘˘ح تي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب ، ي˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘صسإلا ن˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘لا سسصسأا ىل˘˘˘˘˘ع

سضغب ، ديدجلا نيدلا حورب تمزتلا ،ةديدج تاعمتجمو
ميق لuعفت تذخأاو ، ةيقرعلاو ةيفاقثلا اهتيؤه نع رظنلا
لظ يف ةيخيراتلا اهتريصسمو اهتكرح يف هئدابمو نيدلا

. ءاقترلاو ديدجتلاو ريغتلا تايلمع
يف راصصمألاو رصضاؤحلا مهأا نم ةرصصبلا تحبصصأاو

ببصسب كلذو ، ـه٤١ ةنصس اهريصصمت ذنم ، ةديدجلا ةلودلا
سسأار ىلع اهعبرتو ، قارعلا لؤهصسو ءارحصصلا نيب اهعقؤم
ىت˘ح ، تارا˘صضح˘لا ز˘كار˘م ة˘فا˘˘كب ا˘˘ه˘˘لا˘˘صصتاو ، ج˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا
ةنج '' تحبصصأاف اهؤوارث دازو ، '' قارعلا نيع '' تحبصصأا
هتنيدمب رختفي سسيق نب فنحألا اهميعز ؤه اهو '' ايندلا

اًرهنو اًجابيدو اًجاعو اًجاصس رثكأا نحن ''  :اهتاريخ ددعيو
   . '' اًجاجع

يسضابألا بهذملا سسسسؤؤم ديز نب رباج

م˘ي“ م˘ي˘˘عز: ي˘˘م˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘لا سسي˘˘ق ن˘˘ب ف˘˘ن˘˘˘حألا
لوألا نر˘˘ق˘˘لا ف˘˘صصت˘˘ن˘˘م ‘ ةر˘˘صصب˘˘لا˘˘ب
لئابقلا مهأا هتليبق تلكصشو ،يرجهلا
لا˘˘جر Òها˘˘صشم ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا ي˘˘م˘˘ت˘˘ن˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ءلؤؤ˘ه ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ط˘˘ب˘˘تراو .ةر˘˘صصب˘˘لا
. دعب اميف ديز نب رباج ءارآاو ركفب
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ةرجهلا نم ىلوألا ةثÓثلا نورقلا لÓخ نامُع  ةعبارلا ةدحؤلا

ةصساردل ، نامع نم اًمداق ، يدزألا ديز نب رباج اهيف زرب يرجهلا لوألا نرقلا فصصتني نأا لبقو
فاصصم ¤إا ىقتراو ، Úعباتلا رابكو ةباحصصلا Òهاصشم نمو ، اهرداصصم عيباني نم لهنف ، مÓصسإلا مؤلع
تقفاؤتف ، هيرصصاعم Úب سضرألا لهأا ملعأاو قارعلاو ةرصصبلا ⁄اعب فرعو ، ÚحلصصŸاو ءاملعلاو ةمئألا

. هتنيدم عاصضوأاو تايجاح عم رباج تايناكمإاو ةناكم تلماكتو
بقارو ، اهراهدزاو اهؤ‰ لحارم عباتو ، اهصسيصسأات ذنم ةرصصبلا تاÎف مهأا ديز نب رباج رصصاع دقل

ةفاك عم حقÓتت ةيŸاع ةلود ¤إا ةديد÷ا ةلودلا لؤ–و ، حاتفنلاو Òغتلاو ديدجتلا ‘ اهعمت‹ تاعلطت
 . للŸاو تافاقثلاو ∙ألا

هدصصقو ، ملعلا بÓط هلؤح فتلاف ،ةحلصصŸا ¤إا يعاصسلاو ، ةلحرŸا لجر رباج ناك انه نم
. هتنيدم ةيŸاع عم Êامعلا ⁄اعلا ةرهصش تعاذو ، ايندلاو نيدلا رؤمأا ىتصش ‘ نورئا◊او نؤلئاصسلا

، مهمؤمهو سسانلا اياصضقب طبتراو ، لمعو جهن ¤إا هركف لؤحو ، عمتÛا فؤفصص ¤إا رباج لزن
،عمتÛاو ةعام÷ا نع ÚقصشنŸا ركفل ىدصصتي ناكف ، هÒغل ةودق هصسفن نم مدقيو ، حلصصيو يتفي ذخأاف
نأل '' :لؤقيو سسانلا نم ةجا◊ا باحصصأا عاصضوأا سسصسحتيو ، اهلوادت مواقيو ةفيزŸا ةلمعلا بقاريو
  . '' مÓصسإلا ةجح دعب ةجح نم s›إا بحأا ميتي ىلع مهردب قدصصتأا

عربو ، هتديقع ميقو ئدابم ليعفت نم نك“ ، هرصصع اياصضقب هرصصبتو ، هنيد مؤلع نم هنك“ ببصسبو
هئارآاو هتاداهتجا نيودت ‘ بغري ل ناك كلذلو ، همؤي تايصضتقم بصسح هيدصصاق لئاصسم حيصضؤت ‘

Ÿهرصصع رؤمأا نم دجتصسي ا. 

بÓطلا هيلإا دفاؤتو ،ةقلح ةرصصبلا عماج ‘ هل تصصصصختو ، ةفرعŸا بÓط سسؤفن تفه رباج ¤إاو
هللادبع : ءلؤؤه نمو ، هدصصاقم اؤفرعو هجهنو هركفب اؤطبتراو ،تائفلافلتخم نمو ، نادلبلا ةفاك نم
،يرصصبلا يدزألا مره نب ورمعو ،يكŸا رانيد نب ورمعو ،ةÁرك يبأا نب ملصسم ةديبع ؤبأاو ،سضابأا نبا

ملصسأا نب تباثو ،(يراـخبلا خيصش) ةماعد نب ةداتقو  ،ديعصس نب ىنثŸاو ،يديهارفلا بيبح نب عيبرلاو
 .  ناصسارخ ‘ بلهŸا نب كلŸادبع ىتحو ، Êانبلا

اًزي‡ اًقيرطو اvصصاخ اًجهن هعابتأل راصصو ،هيأارب يدتهت ةعامج هعابتأا لكصشو ، رباج ركف رصشتناو
ناكو .نيرخآلا مامأا مهركف نع Èعي نم مهل حبصصأاو ، ةماقتصسلاو حماصستلاب مزتليو ةعام÷اب طبتري

 .مهمصساب ثدحتŸاو رظانŸا ؤه ،يميمتلا سضابأا نب هللادبع
لحاؤصسو ناصسارخو برغŸا نم ،ميلاقألافلتخمو ،⁄اعلا قطانم نم ديدعلا Úب رصشتني رباج ركف أادبو

. يدنهلا طيÙا رزجو
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 ةعبارلا ةدحؤلاةرجهلا نم ىلوألا ةثÓثلا نورقلا لÓخ نامُع

حبصصأاو ، نيدلا مؤلعو عرصشلا لئاصسم ‘ داهتجلا ‘ هجهنب هعابتأاو رباج ذيمÓت طابترا رمتصسا
ءلؤؤه سسأار ىلع ، يديهارفلا بيبح نب عيبرلا هدعب نمو ، يميمتلا ةÁرك يبأا نب ملصسم ةديبعؤبأا
. مهزكارم مهأا يرجهلا Êاثلا نرقلا ةياهن ىتح ةرصصبلا تلظو ،عابتألا

مامإلا ءارآا اهب تداصس يتلا ميلاقألا مهأا نمو . هجهنو رباج مامإلا ركف راصشتنا أادب ةرصصبلا نمو
: يتأاي ام هعابتأا نم نيددÛاو

ديز نب رباج مامإلا رْكِف راسشتنا ميلاقأا

 : فuرع ... Êامعلا يرحبلا لصصاؤتلا خيراتل كتصسارد نم -أا(١) طاششن
. '' جاجعلا رهنلا ، جابيدلا ،جاعلا ،جاصسلا ''

 ؟ مامإÓل ةرصصبلا ةيمهأاو ، ةرصصبلل رباج مامإلا ةيمهأا ام -ب

 : هرشصع ‘ رباج ةناكم (ـه٨٤٧ت) يبهذلا نيدلا سسمشش مامإلا ركذي*(٢) طاششن
ؤهو ، نيÒصس نباو نصس◊ا عم دعي ، هنامز ‘ ةرصصبلا لهأا ⁄اع ناك ''

اهيف يتفي ةرصصبلا عماجب ةقلح هل تناك ... سسابع نبا ةذمÓت رابك نم
: لاق وأا ، ةرصصبلا ⁄اع نفد مؤيلا '': هتؤم مؤي هداتق لاقو ... نصس◊ا لبق
. '' قارعلا ⁄اع
 : قباشسلا سصنلا نم

 . ةرصصبلا عماجب ةقلح ، سسابع نبا ، نيÒصس نبا ، نصس◊ا : فuرع -١
. ةرصصبلل ةماعلا ةايح ‘ رباج رود ددح -٢

تدأا ، يؤمألا رصصعلا لÓخ ةبعصص فورظل ةيبرعلا ةريز÷ا هبصش نم يبرغلا بؤن÷ا ةقطنم تصضرعت
،رباج مامإلا ءافلخ دي ىلع اوذملتت ءاملع اهلاجر Úب نم رهظف ،يداصصتقاو يعامتجا رؤهدت ¤إا

نأاو ةصصاخ ، مهدÓب ‘ عمتÛا حÓصصإاو مهقطانم ‘ ةيعرلا لاؤحأاب مامتهلا مهقتاع ىلع اوذخأاو
. قرصشŸاو ماصشلا ‘ اهتÓكصشÃ تلغصشنا ةيؤمألا ةلودلا

 نميلاو تؤمرسضح أا
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ةرجهلا نم ىلوألا ةثÓثلا نورقلا لÓخ نامُع  ةعبارلا ةدحؤلا

بقلŸا ىيحي نب هللادبع رهظ ، نميلاو تؤمرصضح لهأا اهل سضرعت يتلا ، ةبعصصلا فورظلا هذه مامأا
،فورظلا هل حصضؤي ، ةرصصبلا ‘ رباج مامإلا ةفيلخ ملصسم ةديبع يبأا مامإلا ¤إا لصسرأاو ، ق◊ا بلاطب
ءادتقلا هيلع اطÎصشم مامإلا قفاؤف ، مهلاؤحأا حÓصصإاو ›اهألا نع ملظلا عفر ىلع لمعلا ‘ هنذأاتصسيو
 . ؤلغلا نع دعبلاو ، حلاصصلا فلصسلاب

ةلو همامأا عجارتو ، ءاعنصص لخد مث ، ـه٩٢١ ةنصس تؤمرصضح ‘ هفادهأا قيق– ‘ ق◊ا بلاط ح‚
Úيؤمألا نكل . ـه٠٣١ ةنصس ةنيدŸاو ةكمو فئاطلا مصضو زاج◊ا ¤إا هجؤت اًصشيج لصسرأا مث ، ةيمأا ينب
ديدج نم Úيؤمألا ةرطيصس داعأا ، يدعصسلا ةيطع نبدمحم نب كلŸا دبع ةدايقب سشيج لاصسرإا نم اؤنك“
 . تؤمرصضحو ءاعنصصو زاج◊ا ىلع

،ةقطنŸا كلت خيرات ‘ ةمهم ةيناصسنإاو ةيعامتجا اًراثآا كرت هنأا لإا ق◊ا بلاط مكح ةÎف رصصق مغرو
ناكو ، ةنصسح ةلماعم مهلماعو سسانلا ¤إا نصسحأا دقف ، ةيمÓصسإلا ميقلاو ئدابŸا ليعفتو زاربإا لÓخ نم
ىلع تاقدصصلاو لاؤمألا عزوو ، ÚنطاؤŸا لهاك نع ملظلا عفرو ، عمتÛا تائف ةفاكعم اًحماصستم
. يرجهلا رصشاعلا نرقلا ىتح كانه ةيصضابألا ءاملعو عابتأا ءارآا ترمتصساو . ÚجاتÙاو ءارقفلا

راؤ◊ا بدأاو حماصستلا ‘ هجهنب اؤمزتلاو ، رباج مامإÓل ميقتصسŸاو لدتعŸا ركفلاب نامُع لهأا طبترا
حصضاؤلا جهنلا ىلع ةغماد ةلدأا ىلع ةيخيراتلا رداصصŸا تاحفصص يؤت–و . تافاقثلا ةفاك عم لماعتلاو
رود مهل ناكو  ،نيدصشارلا ءافلÿا رصصع ذنم ةلودلا اهل تصضرعت يتلا Ïفلا نع اودعتبا دقف ، نامُع لهأل

، اهب اؤصشاع يتلا تاعمتجملل رارقتصسلاو نمألا اورفو امك . تادجنلاو ةقرازألا نم ةÓغلاةبراحم ‘
لهأل نامألاو نمألا مامصص ناك  ةرفصص يبأا نب بلهŸا Êامُعلا دئاقلا نأا ىتح ، اهلهأا عم اؤلماعتو
. '' بلهŸا ةرصصب '' تيمصس ىتح ،ةرصصبلا

 ناــمـُعب

تانؤكŸا :اهنم ةيادبلا ذنم حماصستلاو لادتعلا ركفب نامُع لهأا طابترا ¤إا تدأا لماؤع كانهو
، ∙ألاو بؤعصشلا نم ديدعلا عم ةلصصاؤتم ، مدقلا ذنم ةيŸاع ةيصصخصش يهف ةينامعلا ةيصصخصشلل ةيراصض◊ا
عم لماعتلا ‘ قفألا ةعصسو ةنرŸاو ةيعاؤلا ةرظنلا اهل حاتأا ام ؤهو ،للŸاو تانايدلافلتخم عم ةلماعتم
‘ رثؤؤŸا Êامعلا دؤجؤلا نأا امك .ماظنلا Òغتو مÓصسإلا رؤهظ دعب ةقطنŸا ىلع تأارط يتلا تاÒغتŸا
ةعام÷اب طابترلاب نامُع لهأا مازتلا ¤إا ةفاصضإلاب .ةحمصسلا هتاداهتجاو رباج ركف عم ىقÓت ةرصصبلا

.ةمألا ةدحوو فصصلا نع جورÿا مهصضفرو
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 ةعبارلا ةدحؤلاةرجهلا نم ىلوألا ةثÓثلا نورقلا لÓخ نامُع

ةرفصص يبأا نب بلهŸا لوزن ذنم ةصصاخو ، قرصشŸا ‘ نامُع دزأا ةدايصس نيدايم مهأا ناصسارخ تحبصصأا
كلت ‘ اهلهأل اًعجرم هتاداهتجاو هؤوارآاو رباج ركف حبصصأاو . يؤمألا رصصعلا ‘ اهب ةينامعلا هتاؤقو
نكل . بلهŸا نب كلŸادبع Úبو رباج Úب ةلدابتŸا لئاصسرلا كلذ ىلع ةلادلا رداصصŸا رهصشأا نمو .ةÎفلا
 . يصسابعلا رصصعلا ةيادب عمو ، ـه٢٠١ ةنصس ةبلاهŸا ةبكن دعب تلدبت ميلقإلا لاؤحأا

 ناــسسارـُخ ج

لصصاؤتلا طؤطخب طبترت يتلا رز÷او ميلاقألا ¤إا هعابتأا ءارآاو ديز نب رباج مامإلا راكفأا تلمح
ةرجه عم ةصصاخ ، اهل ةهجاؤŸا رز÷او ايقيرفأا يقرصش لحاؤصس لثم ، مدقلا ذنم Êامعلا يرحبلا
راكفألا كلت تلقتنا امك.قطانŸا كلت ¤إا نامُع نم ىدنل÷ا نب دبع نب دابع ينبا ناميلصسو ديعصس
كلذ ىلع ةللدلل يفكيو.ايصسآا يقرصش يبؤنجو بؤنج لحاؤصس ¤إا ةينامعلا تايلا÷او نفصسلا عم
نع ةديعب تناك يتلا تاه÷ا كلت ¤إا هتفاقثو مÓصسإلا ميق رصشن ‘ نامُع لهأا نم راجتلا رود
.Úيصسابعلاو Úيؤمألا ةرطيصس

يدنهلا طيÙاب رزجو لحاؤسس د

: يتأاي امع بجأا Êامُعلا يرحبلا يراشض◊ا لشصاوتلا خيراتل كتشسارد نم
 . يدنهلا طيÙا ‘ Êامعلا يراصض◊ا لصصاؤتلارواحم مuصسق ـــ
 ؟ يدنهلا طيÙا ‘ Êامعلا دهجلل ةيفاقثلاو ةيعامتجلا راثآلا ام ـــ

(٤) طاششن

 . تادجنلا ، بلهŸا ةرصصب ، ةÓغلا ، راؤ◊ا بدأا : يتأاي ام فuرع  -أا
.  مÓصسإلا ئدابŸ ميقتصسŸاو لدتعŸا جهنلاب اؤمزتلا نامع لهأا نأا ىلع اvيخيرات للد -ب
:  يتأاي اŸ للع -ج

 . ديز نب رباج مامإلا جهنو ركفب نامُع لهأا طابترا -١
. تاÒغتŸا عم اهلماعت ‘ ةينامُعلا ةيصصخصشلا ةنورم -٢
. ةعام÷او ةمألا ةدحو ىلع نامُع لهأا سصرح -٣

(٣) طاششن
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ةرجهلا نم ىلوألا ةثÓثلا نورقلا لÓخ نامُع  ةعبارلا ةدحؤلا

ىتحو رمحألا رحبلا نم ةيقيرفألا ءارحصصلا بؤنج ميلاقأا ىلع قلطأا يذلا مصسلا : نادوشسلا دÓب
طصسوألا ، (ةيلا◊ا نادؤصسلا) يقرصشلا :ميلاقأا ةثÓث ¤إا تمصسقو ، يصسلطألا طيÙا لحاؤصس
. (اvيلاح ايقيرفأا برغ) يصسلطألا لحاؤصس ىتح داصشت برغ نم يبرغلا نادؤصسلاو ،(داصشت)

ايقيرفأا ›امسشـه

ربÈلا  اهناكصس لؤ– مغر ، يؤمألا رصصعلا ‘ اًرؤهدت تدهصش يتلاو ، برغŸا دÓبب تفرع يتلا يهو
يذلا يصضابألا بهذŸا ركف ناكف ،مهعاصضوأا نم جورخلل لبصس نع ثحبلا ‘  اوذخأاو ، مÓصسإلا ¤إا

 . مهل ذŸÓا يرجهلا لوألا نرقلا ةياهن ذنم مهيلإا يمرصض◊ا دعصس نب ةملصس هلمح
نم تنك“ رباج مامإلا ذيمÓتو عابتأل لدتعŸا ركفلا جهن ىلع لود  سسيصسأات ‘ ةقطنŸا ›اهأا ح‚و

ل ،تاعمتÛا ىهزأا نم مهتاعمت‹ تحبصصأا ىتح ، قطانŸا كلتب سضؤهنلاو ، ةيعرلا لاؤحأا حÓصصإا
: تانايكلا كلت زكارم مهأا نمو . Úيرجهلا عبارلاو ثلاثلا Úنرقلا ‘ اميصس

 .يرفاعŸا حمصسلا نب ىلعألا دبع باطÿا يبأا نمز  ـه٠٤١ ةنصس سسلبارط -١
.(ـه٦٩٢ - ـه٠٦١) Úيمتصسرلا نمز ترهات -٢
يتلا ءارحصصلا بؤنج ¤إاو ، ةيقيرفألا ءارحصصلا تاحاو ¤إا تانايكلا كلتل يباجيإلا Òثأاتلا دتما دقو

. '' نادؤصسلا دÓب '' ــب فرعت

: ةطيرÿا نم
. ميلاقألاو سسانجألافلتخم Úب لدتعŸا يصضابألا بهذŸا راصشتنا للع ـــ١
 . يصضابألا بهذŸا ركف اهيف داصس يتلا تاعمتÛاو قطانŸا مهأا ددح ـــ٢

(٥) طاششن

رمُقلا رزج
وصشيدقمÊوروم رفصص٥٠١٥٠١ ءاوتصسلا ةرئاد ءاوتصسلا ةرئاد

٥٦٤

٥٦٤

ناطرصسلا رادم

لاــــــــــــــموصصلا

قارـعلا
نانبلايروصس دادغب

ةرهاقلا

موطرÿا

سسلبارط

“Ôتصسا

حلاصص Úع

ةعيلقلا
ةلقرو

تروقت

ةصسوصس
سسقافصص

سسباق
ةتارصصم يزاغنب

قزرم

بوبغج

تاغ

سسمادغ

ةنرد
مولصسلا

طويصسأا
جاهوصس

ناوصسأا

افلح يداو
نادوصس روب

ةÈطع

نامرد مأا
Êدم داو

سضيبألا

دلÛا

لاكلم

ابوج

ويامصسك

ةربرب
يتوبيج
يتوبيج

ةديد◊ا

نازاج

ÓكŸا

ندع

يصضم
     ق

     
ا باب

Ÿدن
ب

زعت

واو

لاين
ةنين÷ارصشافلا

ةيردنكصسإلاديعصسروب

سسيوصسلا فو÷ا

فجنلا

سصمحبلحلصصوŸا

ةرصصبلا

لئاح

ىوزنروصص
يÈÁلا

مدنصسم

راحصص

ةلÓصص

ةرونŸا ةنيدŸا

ةدجةمركŸا ةكم

ةبانع

ةنيطنصسق
نارهو

ةجنط
سساف

سشكارم

ةيافرط

ةلخادلا

وبيداون
راطأا

يديك

كيردف

ءاصضيبلا رادلا

راصشب

رئاز÷ا سسنوت

قصشمد

ندرألا
Úطصسلف ناّمع
سسدقلا

توÒب

ةمانŸا

يبد

زــمرهقيصضم
ةحودلا
يبظوبأا

سضايرلاطقصسم

ءاعنصص

تيوكلا

ىرطقُصس
(نميلا)

نيرحبلا

تارامإلا

رطق

ناـــــــمُع

ةيدوعصسلا

نـــــميلا

طابرلا

نويعلا

طوصشكاون

يرانك رزج
(اينابصسإا)

يبوج سسأار

مك٠٥٢٠٠٥٠٥٧٠٠٠١٠٥٢١رفصص
ةمصصاع

ةنيدم

قراط لبج قيصضم

رـــــــــــــصصم

نادوــــــــــصسلا

اــــــــــــــــيبيل
رــــــــــــــئاز÷ا

اـــــــــيناتيروم

سسنوت

برـــــــغŸا

ةيبرغلا ءارحصصلا

 طيÙا

يدنهلا

ندع جيلخ

نامُع رحب

ــبرعلا
ي

ــيلÿا
ج

رصصان ةÒحب

رهن
لا 

لين
 رهن

ينلا
ل

طـــــــــــصسوتŸا رـــــــــــــحبلا

ا
Ùيـــصسلطألا طـــي

يصسلطألا طيÙا

اينيغ جيلخ

برعلا رحب

ةÒحب
ايروتكف

بلا
ــــــح

    ر
     

ـــمحألا  
رــــ

مك٠٥١رفصص
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12

 ةعبارلا ةدحؤلاةرجهلا نم ىلوألا ةثÓثلا نورقلا لÓخ نامُع

اهنإاف ،طيصسؤلا رصصعلا ‘ ⁄اعلا نم تاعمت‹و قطانم ‘ هعابتأاو رباج ركف  ةدايصس نم مغرلا ىلع
‘ اهترصصاعو اهعم تصشاع يتلا ىرخألا بهاذŸاو سسرادŸا عم راؤ◊ا بدأاو حماصستلا سسصسأاب تمزتلا
. ايلعلا عمتÛا ةحلصصم لجأا نم ىرخألا بهاذŸا ءاملع عم اهؤواملع لعافتو ، قطانŸا كلت

فلتخمو سسانجألا ةفاك Úب اهراكفأا راصشتنا ‘ ءاملعلل ةيقÓخألا تايكؤلصسلا كلت ترمثأا دقو
لماعلا لادتعلاو حماصستلا ةفصص تناكو ، مهÒغو ةقرافأاو دؤنهو سسرفو ربرب نم ، تائيبلا ىتصشو تاقبطلا
كل˘ت نا˘مأاو رار˘ق˘ت˘˘صسل سسا˘˘صسألا
تنا˘كو.تا˘ع˘م˘تÛاو سسا˘ن˘˘جألا
ءا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ب را˘˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘نلا كلذ ةر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ث

عمŒ ةيؤيحو ةرهدزم تاعمت‹
فلتخم ن˘˘˘˘م لا˘˘˘˘˘كصشألا ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ك
ترهات ‘ ثدح امك ،تائيبلا

.لاثŸا ليبصس ىلع

ماÎحاو ، نيرخآلا عم حماصستلا ةفصصب ةليؤطلا ةيخيراتلا اهتÒصسم ‘ ديز نب رباج ةصسردم تمزتلاو
: Ëركلا نآارقلا نم ةدع تايآا اهيلإا تعد يتلا ةفصصلا يهو ، نيرواÙا رظن تاهجو
عيمج رابتعا ¤إا ةؤعد: ¤اعت هلوق يفف
ةنصس◊ا عفد رثأا ¤إا نآارقلا ؤعديو . ةيرصشبلا ةداعصسل Óًماكتمو Óًصصاؤتم اvيراصضح ءانب لصسرلاو تلاصسرلا
: ¤اعت لاق  ةئيصسلا لباقم

ةيفين◊ا هللا ¤إا نيدلا بحأا '':¤اعت هللا ¤إا رؤمألا بحأا حماصستلاملسو هيلع هللا ىلص  Ëركلا لؤصسرلا لعج ةنصسلا ‘و
. '' ةحمشسلا

لادتعلاو حماسستلاب  مازتللا

5٨2  ةيآلا / ةرقبلا ةروشس

٤٣  ةيآلا / تلشصف ةروشس

﴿ ﴾ 

﴿ ﴾ 

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

 
  

J©∏qº :
 : حماشستلا

:ةحماصسملاو ، ءاخصسو مرك نع ءاطعلاو دؤ÷ا : ةغللا ‘ -١
. ةلهاصسŸا

 : نÓكصش هل : ينيدلا مؤهفŸا ‘ -٢
 . ىرخألا دئاقعلاو للŸا لهأا عم حماصستلا (أا

 . ىرخألا ةيمÓصسإلا بهاذŸاو ءارآلا عم حماصستلا (ب

 : هعابتأا دحأل رباج لئاشسر ىدحإا ‘ ءاج(٦) طاششن
باتك دنع كمصصخو تنأا عمتجاو ، كصسفن ىلع اًيصضاق نكف يباتك كءاج اذإاف .. ''

ىلع امودف امكرمأا عمج نإاف ، هللا باتك ىلع هتصصق امكنم دحاو لك سصقيل مث  ،هللا
هبحاصصل امكدحأا فÎعيلو ، ايقصشت لو ، هبحاصص امكدحأا تؤؤيلف امكنيب قرف نإاو ،كلذ
. '' ... امكرمأا كÓه رجاصشتلاو عزانتلا نإاف

 .دعب اميف هتصسردمو رباج دنع راؤ◊ا بدأاو حماصستلا سسصسأا هنم سصلختصساو،سصنلا للح -
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اؤمتها لب ةينيدلا مؤلعلا ىلع  ءاملعلا رود رصصتقي  ملو
نر˘ق˘لا ي˘ف˘ف ،ا˘ه˘بادآاو ة˘غ˘ل˘لا مؤ˘ل˘ع˘ك ىر˘خأا مؤ˘ل˘عو تلا˘ج˘م˘˘ب
مجعم عصضوو سضورعلا ملع ركتباف (ـه٠٧١ ــ٠٠١) يديهارفلا دمحأا نب ليلخلا زرب يناثلا يرجهلا
ملعأا (ـه١٢٣ ــ٣٢٢) ديرد نب نصسحلا نب دمحم ركب ؤبأا يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف زرب امك . نيعلا
دربملاب بقلملا سسابعلا ؤبأا زربو .قاقتصشلا باتكو ةرهمجلا باتك فلأا دقو ، رعصشلاو ةغللاب هنامز
ةدع فلأاو (ـه٦٨٢ ــ٠١٢)
لماكلا : اهنم ةغللا يف بتك
با˘ت˘˘كو ،بدألاو ة˘˘غ˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف
. بصضتقملا باتكو ةصضورلا

22

GdóQS¢

مؤلعلا ىلع  ءاملعلا رود رصصتقي  مل
مؤل˘عو تلا˘ج˘م˘ب اؤ˘م˘ت˘ها ل˘ب ة˘ي˘ن˘يد˘لا
. اهبادآاو ةغللا مؤلعك ىرخأا

هريغ نع ينامُعلا عمتجملا فلتخي ل
دمتصسي ؤهف ةيمÓصسإلا تاعمتجملا نم
ن˘˘يد˘˘لا ن˘˘م هد˘˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘تو ه˘˘تادا˘˘عو ه˘˘م˘˘ي˘˘ق
كلذ ذ˘˘خ˘˘تاو ، ف˘˘ي˘˘ن˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘مÓ˘˘˘صسإلا
. ةيمؤيلا ةايحلا يف اًجهنم
، ةيداصصتقلا يحاؤنلاب ةيصضابألا متها
لاملل اًتيب ةديبع ؤبأا مامإلا أاصشنأا دقف
ةاعدلا ةدعاصسم فدهب ، ةرصصبلا يف
. نيجاتحملاو

، نيينامعلا مÓعأا ، يفاقثلا ثارتلا
ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ، ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘صصم˘˘˘لا
تي˘ب ، ة˘يدا˘صصت˘˘قلا ي˘˘حاؤ˘˘ن˘˘لا ،ي˘˘صضا˘˘بألا
. لاملا

: سسردلا اذه نممّلعتأا

:اهمّلعتأا تاحلطسصمو ميهافم

G◊«ÉIGdã≤Éa«á hG’LàªÉY«á hG’bàü°ÉOjá ٣
ةيمÓصسإلا ةفاقثلا يف زراب رود ، لازي لو ، نامعل ناك

ر˘خاز  ما˘ع ل˘كصشب ي˘نا˘م˘ع˘˘لا ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ثار˘˘ت˘˘لاو .ا˘˘هر˘˘صشنو
ناكو ،مÓصسإلا اهلخد نأا ذنم نيخرؤؤملاو ءاهقفلاو ءاملعلاب
. ملعلا ةلمحو نؤعباتلاو ةباحصصلا مهنم

مؤلعلا يف فيلأاتلا ىلإا نيقاsبصسلا نم نؤينامعلا ءاملعلاو
فلأا باتك لوأا '' ديز نب رباج مامإلا ناؤيد '' : باتكف ةينيدلا
ق˘ح˘ب نود˘ع˘ي ن˘م ن˘ي˘ي˘نا˘م˘ع˘لا ءا˘م˘ل˘ع˘لا ن˘م نأا ا˘م˘˘ك،ه˘˘ق˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف
. ةفلتخملا ملعلا باؤبأا نم هؤقرط ام ةرثكل ، ةيملع ةعؤصسؤم

ةيهقفلا تافنصصملا فيلأاتب اصضيأا نؤينامعلا ءاملعلا متهاو
يهو ،ةينامعلا تاطؤطخملا نم اًريبك اًعاطق لثمت يتلا
،ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ا˘ه˘تر˘ت˘˘فو ،ا˘˘ه˘˘ج˘˘ه˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ز˘˘يا˘˘م˘˘تو عؤ˘˘ن˘˘ت تاذ
ءازجأا يؤحت يتلا تاعؤصسؤملاو بتكلا اهنمف ،اهماجحأاو
. عماؤجلا بتكلا اهنمو ،ةديدع

ةيفاقثلا ةاي◊ا

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

 
  

J©∏qº :
 : ةرجهلا نم ىلوألا ةثÓثلا نورقلا يف نيينامعلا مÓعأا نم

 . ديز نب رباج : هقفلا -
. يديهارفلا بيبح نب عيبرلا : ثيدحلا -
.  يديهارفلا دمحأا نب ليلخلا : ةغللا -
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٣2

 ةعبارلا ةدحؤلاةرجهلا نم ىلوألا ةثÓثلا نورقلا لÓخ نامُع

: ةيتآلا تارابعلا رuشسف
. ةيؤيندلاو ةينيدلا مؤلعلا فلتخمب ةيصضابألا ءاملع متها -١
. نامُع ةمئأا ىدل ةذفان ةملك ءاملعلل تناك -٢

(١) طاششن

مهلؤ˘خد ذ˘ن˘م نؤ˘ي˘نا˘م˘ع˘لا ل˘م˘عو
سسراد˘˘˘م˘˘˘لا سسي˘˘˘صسأا˘˘˘˘ت ىل˘˘˘˘ع مÓ˘˘˘˘صسإلا
ملعلا ةلمح لهن نأا دعبف ، ةيملعلا
نمو ديز نب رباج مامإلا ةصسردم نم
تر˘م˘˘ت˘˘صسا ةد˘˘ي˘˘ب˘˘ع ي˘˘بأا ما˘˘مإلا هد˘˘ع˘˘ب
ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا تار˘ت˘ف˘لا ر˘ب˘˘ع سسراد˘˘م˘˘لا
رؤهظ يف مهصسأا ام ؤهو  ،ةفلتخملا

. ةينامعلا ةبتكملا اهب رخزت يتلا ةيملعلا ةورثلا يف ريبكلا رثألا مهل ناك نيذلا ءاملعلا نم ريثك

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

 
  

J©∏qº :
يف ةيجراخلا نتفلاو بورحلل نامع تصضرعت

ر˘ي˘مد˘ت ا˘ه˘ب˘ح˘صصو ، ا˘ه˘خ˘يرا˘ت ن˘م تار˘ت˘ف˘لا سضع˘ب
ةورث ةيمÓصسإلا ةفاقثلا دقفأا اذهو،بتكلل قرحو
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ي˘نا˘م˘ع˘لا ر˘كف˘لا جا˘ت˘ن ن˘˘م ة˘˘م˘˘خ˘˘صض
. نؤنفلاو مؤلعلا

.262سص،1ج،نايعألا ةفحت،يملاشسلا

هديلاقتو هتاداعو هميق دمتصسي ؤهف ةيمÓصسإلا تاعمتجملا نم هريغ نع ينامُعلا عمتجملا فلتخي ل
برصشملاو لكأاملاو سسابللا يف ، ةيمؤيلا ةايحلا يف اًجهنم كلذ ذختاو ، فينحلا يمÓصسإلا نيدلا نم
رؤهظ ذنم ئدابملاو ميقلا هذه تلصصأات دقو ،ةيمÓصسإلا ةيعامتجلا لؤصصألا نم اهريغو ، تÓماعملاو
محارتلاو ةدؤملا تداصس ثيح، نامعب ةيصضابألا ةؤعدلا

.هيقرو عمتجملا ريخ هيف ام لك ىلع لمعلاو ةبحملاو

دارفأا نيب نواعتلاو لفاكتلا حور ىلع لدأا سسيلو
تا˘جا˘ح د˘صس ي˘ف ن˘يرؤ˘صسي˘م˘لا سسفا˘ن˘ت ن˘˘م ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
امك ، ةلثمألا عورأا كلذ يف اؤبرصض ثيح ، ءارقفلا

تؤمي نم ىلع ةيقبتملا نؤيدلا عفد يف نؤقباصستي اؤناك
. عمتجملا دارفأا نم

ةيعامتجلا ةاي◊ا

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

 
  

J©∏qº :
ؤ˘بأا ي˘صضا˘˘بألا ة˘˘ي˘˘عاد˘˘لا نا˘˘ك

اًرصسؤم نيصصحلا نب يلع رحلا
ا˘˘vيؤ˘˘˘ن˘˘˘صس ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘غ ه˘˘˘ي˘˘˘تأا˘˘˘تو ، اvد˘˘˘ج
لهأل فصصن ؛ نيفصصن اهمصسقيف
ه˘فر˘صصي ي˘نا˘ث˘لا ف˘صصن˘لاو ،ه˘˘ت˘˘ي˘˘ب

نم ني˘جا˘ت˘ح˘م˘لاو ءار˘ق˘ف˘لا ىل˘ع
. هعمتجم دارفأا
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٤2

ةرجهلا نم ىلوألا ةثÓثلا نورقلا لÓخ نامُع  ةعبارلا ةدحؤلا

امبصسح ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نم عمتجملا دارفأا نيب ةديمحلا قÓخألا تداصس امك
يف نوواصستم ةيصضابألا دنع عمتجملا دارفأا نأا امك ،ةحيحصصلا ةنصسلا هتحصضوو ميركلا نآارقلا هنيب
اهقؤقح لماك ةأارملا تيطعأا ثيح ، اًريبك اًمامتها ةرصسألاو ةأارملاب اؤمتهاو ، تابجاؤلاو قؤقحلا

ةللد كلذو ، اهنع عافدلاو ، اهرؤمأا يف رظنلاو ،اهب ةيانعلا نم ةحمصسلا مÓصسإلا ميلاعت اهتددح ام قفو
. نهنيد رؤمأا ءاصسنلا ميلعتل سسلاجملا نودقعي  ءاملعلاو خياصشملا ناك دقو . اهتلزنمو اهتمارك ىلع

يبأا مامإلا مايأا كلذ ناكو ، مهتؤعد ةيادب ذنم ةيداصصتقلا يحاؤنلاب يصضابألا بهذملا ءاملع متها
. نيجاتحملاو ةاعدلا ةدعاصسم فدهب ، ةرصصبلا يف ةيصضابألاب اvصصاخ لام تيب أاصشنأا يذلا ةديبع

يذلا رودلا ىلإا ةفاصضإا ، ةيداصصتقلا يحاؤنلا هذه هعم تلقتنا نامع يصضابألا بهذملا لخد املو
. ينامعلا عمتجملا يف داصصتقلا راهدزا يف ةينامعلا ةعانصصلاو ةراجتلاو ةعارزلا نم لك هتبعل

دÓبلا ةعقر عاصستل كلذو ، اهتÓصصاح تعؤنتو ةعارزلا ترهدزا يعارزلا لاجملا يفف
عؤنت ىلإا ىدأا ام ؤهو ، نايدوو باصضهو ةيلخادو ةيلحاصس لؤهصسو تاعفترم نيب اهتعيبط نيابتو
تÓصصاحلا عؤنت يف مهصسأا هرودب اذهو ، ةنصسلا لؤصصف رادم ىلعو ميلاقألا فلتخم نيب اهخانم
 . اهرؤطتو ةعارزلا طيصشنت يف اًرود نؤيعلاو جÓفألا قيرط نع هرفاؤتو ءاملا بعل و . ةيعارزلا

، دنهلا دÓب عم ةيرحبلا ةراجتلل سسيئرلا زكرملا اهرابتعاب اvيراجت نامع ترهدزا امك
. ةريثك اًحابرأا اهل ّرد يذلا رمألا ايقيرفأاو ، ىصصقألا قرصشلاو

ناكو ، هنم ةدافإلاو رحبلا ؤحن هاجتلا ىلع نيينامعلا اهعقؤمو نامع ةعيبط تدعاصس دقو
ماق مصساقلا نب هللا دبع ةديبع ابأا sنأا ىلإا رداصصملا ريصشتو . مÓصسإلا رؤهظل ركبم تقو ذنم كلذ
. يناثلا يرجهلا نرقلا نم لوألا فصصنلا لÓخ نيصصلا ىلإا ةيرحب ةينامع ةلحر لوأاب

ريرحلاو ، ربنعلاو ، دؤلجلاو ، جاعلاو ،  لباؤتلاك ةريثك علصسب نورجاتي نؤينامعلا ناكو
. ةميركلا راجحألاو ،رهاؤجلاو ، ينيصصلا

ايصسآا يقرصش بؤنج نم ىتصش قطانم يف مÓصسإلا رصشن يف ريبكرودب نؤينامعلا ماق دقلو
. ةيملاعلا ةراجتلا لاجم يف مهلمع لÓخ نم كلذو ، ايقيرفأا يقرصشو  دنهلاو نيصصلاو

ةيداسصتقلا ةاي◊ا
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52

 ةعبارلا ةدحؤلاةرجهلا نم ىلوألا ةثÓثلا نورقلا لÓخ نامُع

: ةرجهلا نم ىلوألا ةثÓثلا نورقلا يف نيينامعلا راجتلا رهششأا نم
ماع يلاؤح نؤتناك ءانيم لصصوو نيصصلا ىلإا رحبأا : مصساقلا نب هللادبع ةديبع ؤبأا -١

برعلا تÓحر مدقأا نم هتلحر دعتو ، دؤعصسم نب ىدنلجلا مامإلا دهع يف ـه٣٣١
. نيصصلا ىلإا

، نيعباتلا يعبات نمو ، ةرصصبلا يف سشاع ، نيينامعلا راجتلا نم : نؤميم نب رصضنلا -٢
. نيصصلا يف مÓصسإلا رصشن يف ٌميظع ٌلصضف هل ناك

ةيرحبلاو ةيربلا ةينامعلا ةراجتلا زكارمو قرط ةطيرخ : (٤) لكسشلا

Úــصصلا
نوتناك

تاروصساتكلكÚقول
مانتباخاتيف

يصشتارك
رداوج
زمره

اجنلسسابع ردنب
ةرصصبلا

نيرحبلا

نامُع
ةدج

رــصصم
نكاوصس

عوصصم

وصشيدقم

رحصشلا
ةلÓصص

روصص راحصصطقصسم

ارابرب ىرطقُصس ةريزج

راب‚ز
Ãاب

اصساب‡
يدنلام ومل

ةولك

نÓيصس اقلام

اياباروصس

اــيلاÎصسأا

نودنإا
ــيصسي

اـ

ةلافصس
قيبمزوم رقصشغدم

وينروب

سسويصشيروم ةريزج

اـــيقيرفأا

دـــنهلا
هبصش

ريز÷ا 
لا ة

يبرع
ة

رهصشوب

اوج
سساردم تاكيلاب

ةينامُعلا ةراجتلا زكارم

ةينامُعلا ةيرحبلا ةراجتلا قرط

يدنهلا طيÙا

طيÙا
برعلا رحبيداهلا

جيلخ
لاغنبلا يبون÷ا Úصصلا رحب

بلا
ا رح

حأل
رم يبرعلا جيلÿا

طصسوتŸا رحبلا

ناكو ، ةيناصسنإلا ةراصض◊ا عنصص ‘ ليؤطلا اهخيرات دادتما ىلع نامع تمهصسأا دقل .. ''
،بيطلا دلبلا اذهل زيمتŸا عقؤŸاف ، ةراصض◊ا هذه ةمدخ ‘ رؤكنم Òغ دهج اهئانبأل
نؤطتÁ ،راحبلا نؤبؤجي ،سضرألا يصصاقأا ¤إا Úينامعلا تلمح يتلا ةيلاصضنلا حورلاو
مهلؤقعو ،مهبؤلقب نؤطلاخيو ، مهنيعأاب نودهاصشيو مهيديأاب نؤصسمليف ، راطخألا

.تاداعلاو ديلاقتلا نم ةنيابتم ًلاكصشأاو ،تافاقثلا نم اًبورصضو ،تاراصض◊ا نم اًفؤنصص
،دادجألاو ءابآلا هداصش يذلا يراصض◊ا ءانبلا ‘ زراب رثأا ، كصش لو،هل ناك كلذ لك
نع قدصصب Èعيو ،هحمÓم خيراتلا ددجي اًدلاخ اvيح اًثارت ةبقاعتŸا لايجألا تغاصصو
. '' ... نمزلا قامعأا ‘ ةبراصضلا ةينامعلا ةبرجتلل خذابلا ءاÌلا

(٢) طاششن

 هاعرو هللا هظفح مظعŸا سسؤباق ناطلسسلا ةلÓج باطخ نم
٤٢ ينطؤلا ديعلاب لافتحلا ‘
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62

ةرجهلا نم ىلوألا ةثÓثلا نورقلا لÓخ نامُع  ةعبارلا ةدحؤلا

امنإاو ةراجتلاو ةعارزلا ىلع ةرجهلا نم ىلوألا ةثÓثلا نورقلا لÓخ نيينامعلا طاصشن رصصتقي ملو
هتردقو ينامعلا ناصسنإلا ةراهم ىلع لدت ةدع تاعانصص مايق نامع تدهصشف ،اًصضيأا ةعانصصلا لمصش
مهيدل ترؤطت دقف يرحبلا طاصشنلا يف نيينامعلا عصسؤتل ةجيتنو .ةعيبطلا دراؤم مادختصسا ىلع
طحم تناكو ،ةينامعلا ندملا نم ريثكلا ترهدزاو ،اهماجحأاو اهعاؤنأا ىتصشب نفصسلا ةعانصص
،طابرم :لثم ةقؤمرم ةناكم نم هيلإا تلصصو ام اؤفصصو نيذلا نييفارغجلاو ةلاحرلا نم ريثكلا راظنأا

 . ىوزنو ،راحصصو ،تاهلقو

، ةصضفلاو ديدحلاو سساحنلا ةعانصص ةصصاخ ةفصصبو ، ةيندعملا تاعانصصلا يف نؤينامعلا غبن امك
 . ةنيزلا تاودأاو ةيصساحنلا يناوألاو نفصسلا ةعانصص يف ةعانصصلا هذه لؤخدل اًرظن

لزغلا ةعانصصك ، يناؤيحلاو يعارزلا جاتنإلا ىلع دمتعت ىرخأا ةديدع تاعانصص ترهتصشاو
راخفلا ةعانصصو ، ةيفعصسلا تاعانصصلاو ، دؤلجلا ةعانصصو ، ةينطقلا تاجؤتنملا ةعانصصو ،جيصسنلاو
. اهريغو

 . ةينامعلا ةيخيراتلا ةبرجتلا حا‚ لماؤع سصنلا نم سصلختصسا -
 ؟ يراصض◊ا لصصاؤتلا تلا‹ عاصستا ‘ نامُع لهأا تايقÓخأا رثأا ام  -

. دنهلا نفصس رثكأل أافرم تناك اهنإا نادلبلا مجعم هباتك يف يؤمحلا تؤقاي اهنع لاق: تاهلق
. قÓخألا نصسح لصضاف لجر اهريمأاو ، قاؤصسألا ةنصسح ةنيدم اهنإا : ةطؤطب نبا اهنع لاقو
ام راجتلاو ةراجتلا نم اهبو ، رحبلا ىلع  عـقتو ، ناــمع ةبصصق اهنإا لقؤح نبا اهنع لاق: راحشص

 . ىصصحي ل
 . ًلام اهرثكأاو نامع ندم رمعأا راحصص نإا يرخطصصإلا ركذو
دلب ، نامع ةبصصق يهو ، ةهكافلاو تاريخلا ةريثك ءاؤهلا ةبيط ةنيدم اهنإا يصسدقملا اهنع لاقو

.ةبيجع هقاؤصسأا ، نصسح رماع
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٧2

 ةعبارلا ةدحؤلاةرجهلا نم ىلوألا ةثÓثلا نورقلا لÓخ نامُع

: يتأاي امب كتعومجمو مق ، ملعتلا رداشصمب ةناعتشسلاب
ةثÓثلا نورقلا يف ةينامعلا ةراجتلا راهدزا ىلإا تدأا يتلا لماؤعلا مهأا ةباتك -أا

. ةرجهلا نم ىلوألا
: ثيح نم مÓصسإلاو ةيلهاجلا يف ةأارملا ةناكم نيب ةنراقملا -ب

             . ثرإلا -
  . ميلعتلا -
. فصصلا ةفرغ يف هيلإا متلصصؤت ام اؤصشقان مث

(٣) طاششن

نم مهؤوامشسأا ةيلاتلا ءاملعلا نم xلكل ةيفيرعت تاقاطب بتكا ملعتلا رداشصم ىلإا عوجرلاب
: مهنم لكل باتك رهششأاو ، هيف اورهتششا يذلا لاجملاو ، هخيراتو ، دلوملا ناكم ثيح
. ليحرلا نب بؤبحم نب دمحم - أا

. يديهارفلا دمحأا نب ليلخلا - ب
. يصصورخلا سسيمخ نب تلصصلا رثؤؤملا ؤبأا -ج

(٤) طاششن

نم يديلقت قؤصس برقأا ىلإا ةيملع ةلحر ، ملعملا فارصشإابو ، كءÓمزو مظن
ىتح سسرامت لازتل يتلا ةيراجتلا علصسلاو تاعانصصلا مهأا لuجصسو ، كتصسردم
. ةلحرلا نع اًريرقت بتكاو ، رصضاحلا انتقو

(٥) طاششن
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٨2

ةرجهلا نم ىلوألا ةثÓثلا نورقلا لÓخ نامُع  ةعبارلا ةدحؤلا

ةرازو ، ةيصضابألا لؤصصأا يف ةيصضفلا دؤقعلا ، (م٣٨٩١) ناميلصس نب دمح نب ملاصس ، يثراحلا ـ١
. نامُع ةنطلصس ، ةفاقثلاو يمؤقلا ثارتلا

ةرازو ، نامُع ةمئأا ركذ يف ناعمللاب عئاصشلا عاعصشلا ، (م٤٨٩١) دمحم نب ديمح ، قيزر نبا ـ٢
. ةرهاقلا ، ةعابطلاو ديلجتلل نؤمآا ، نامُع ةنطلصس ، ةفاقثلاو يمؤقلا ثارتلا

ةميرك يبأا نب  ملصسم ةديبع ؤبأا مامإلا ، (م٢٩٩١) ، دماح نب هللادبع نب كرابم ، يدصشارلا ـ٣
. رصصم ، ةرؤصصنملا ، ءافؤلا عباطم ، ىلوألا ةعبطلا ، (ـه٥٤١ــ٥٤) ههقفو يميمتلا

عبارلاو ثلاثلا نينرقلا يف يبرعلا جيلخلا يف ةيصضابألا ، (م٨٩٩١) رباج ديع فيان ، ليهصسلا ـ٤
. نامُع ــ طقصسم ، ةماقتصسلا ةبتكم ، ةيناثلا ةعبطلا ، نييرجهلا

راد  ،ىلوألا ةعبطلا ، يبرعلا قرصشملا يف ةيصضابألا ةكرحلا ، (م١٠٠٢) بلاط يدهم ، مصشاه ـ٥
. ندنل ، ةمكحلا

رصشنلل ليمإا راد ، ىلوألا ةعبطلا ، خيراتلا يف نامُع ، (م٥٩٩١) نامُع ةنطلصس ، مÓعإلا ةرازو ـ٦
. ندنل ، ةدودحملا

،(٢ج ،١ج) ، نامُع لهأا ةريصسب نايعألا ةفحت ، (م٧٩٩١) ديمح نب هللادبع ، يملاصسلا ـ٧
. طقصسم ، ةصضهنلا عباطم

ةعبطلا ،ةؤعدلا يف هراثآاو ينامُعلا ديز نب رباج مامإلا ، (م٧٩٩١) دمحأا نب حلاصص ، يفاؤصصلا ـ٨
. نامُع ةنطلصس ، ةينطؤلا ىدهلا ةعبطم ، ةثلاثلا

،زاجحلا ىلإا اهذؤفن دادتماو نميلا يف ةيصضابألا ةمامإلا ،(م٧٠٠٢) يلع نب رصصان ،يبادنلا ـ٩
.نامُع ةنطلصس ،سسؤباق ناطلصسلا ةعماج ، ةرؤصشنم ريغ ريتصسجام ةلاصسر

ةدحولا عجارم
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GdóQS¢ 

GdóQS¢ 

GdóQS¢ 

GdóQS¢ 

G’MàÑÉS¢ GdëôGQ…

eû°µÓä hGCN£ÉQ H«Ä«á

Gdàü°ëtô

G’CYÉU°Ò GŸóGQjá

GCN£ÉQ Gdõ’R∫ hGdÈGcÚ

 :ةدحولل ةماعلا فادهألا
 :نأا ةدحولا هذه ةسسارد نم ءاهتن’ا دعب بلاطلا نم عقوتي

.ةفلتıأ ةيئيبلأ تÓكسشŸأ بابسسأأ فّرعتي
.ةيئيبلأ تÓكسشŸأ دوجو نكامأأ ⁄اعلأ ةطيرخ ىلع عزوي
 .ةيئيبلأ تÓكسشŸأ نم uدحلل اًبيلاسسأأ حÎقي
 .ةيئيبلأ تÓكسشŸأ جئاتن صصلختسسي
 .ةيئيبلأ تÓكسشŸأ ىلع فّرعتلأ ‘ يجولونكتلأو يملعلأ مدقتلأ ةيمهأأ كردي
 .ةلاّعف ةمهاسسم ةئيبلأ ىلع ةظفاÙأ ‘ مهسسي
.ةيئيبلأ تÓكسشŸأ ةسسأردل يملعلأ ثحبلأ قرط مدختسسي
 .ةئيبلأ هاŒ يباجيإلأ كولسسلأ نم ًةديدج اًطا‰أأ بسستكي
 .ةدحولأ ‘ ةدرأولأ تاميمعتلأو تاحلطسصŸأو ميهافŸأ بعوتسسي
 .ةدحولأ ‘ ةنمسضتŸأ تأراهŸأو تاهاŒلأو ميقلأ بسستكي

92

٤
٣
٢
١
٥

GdƒMóI GdîÉeù°á
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ناسسنإلأروهظ مدق اÁًدق ةئيبلأو ناسسنإلأ Úب لعافتلأ دعي
بلاطم يبلت ةئيبلأو ماع نويلم ›أوح ذنمو ،صضرألأ ىلع
نم ناكو .هتاجايتحأو هتابغر نم Òثكلأ عبسشتو ،ناسسنإلأ
ع˘م ،ة˘ير˘سشب˘لأ تا˘جا◊أفلتخم عا˘ب˘سشإأ ¤إأ ي˘ع˘˘سسلأ ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن
ىلع طوغسضلأ تديأزت نأأ ،ناكسسلأ ددع ‘ ةعيرسسلأ ةدايزلأ
ىل˘ع ا˘ه˘ترد˘ق مد˘عو ،ا˘هدرأو˘م كÓ˘ه˘ت˘سسا˘ب ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لأ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لأ
زواŒ لب ،ةيرسشبلأ ةطسشنألأ نع ةŒانلأ تايافنلأ باعيتسسأ
 .ةئيبلأ تأدرفم نم Òثكلاب رأرسضإلأ دح رمألأ

رسصانعل لمكم رسصنع هنأأ ىسسانت وأأ ناسسنإلأ يسسن دقل
ق˘ل˘طأا˘ف ،ةوÌل˘ل ا˘˘ًم˘˘خ˘˘سض ًانزخم ا˘هÈت˘عأو ،ىر˘خألأ ة˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لأ
دقو ،اهيلع ةرطيسسلأو اهتاناكمإأ لÓغتسسل نانعلأ هتأردقل
هتايحب بهذت داكت تÓكسشŸأ نم ةعوم‹ ¤إأ أذه ىدأأ

،Êاكسسلأ راجفنلأ هجأوي مويلأ وهو ،بكوكلأ أذه ىلع
صسا˘ب˘ت˘حلأ ةدا˘يزو ،درأوŸأ فأز˘ن˘˘ت˘˘سسأو ،ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لأ ثو˘˘ل˘˘ت˘˘لأو
ةئيبلأ ‘ ناسسنإلأ اهعنسص تÓكسشم اهنإأ ...Òسصاعألأ ثودح تلدعم ةدايزو ،رحسصتلأو ،يرأر◊أ

صضعب دنع نآلأ فقوتنو .اهمهفي نأأ هيلع كلذ لبق نكلو ،اهيلع بلغتيو اههجأوي نأأ مويلأ هيلعو
.اهداعبأأو اهتيهامو اهبابسسأأ ثيح نم اهمهف لواحنل ةيئيبلأ تÓكسشŸأ

03

ةئيبلاو ناصسنإلا

يرار◊ا سسابتحلا ديازتو ، يو÷ا فÓغلا

ة˘يا˘م˘ح ىل˘ع يزا˘غ˘لأ فÓ˘غ˘لأ د˘˘عا˘˘سسي
.ةراسضلأ ةيسسمسشلأ ةعسشألأ نم صضرألأ
¤إأ تأزاغلأ صضعب ثاعبنأ ةدايز يدؤوت
.يرأر◊أ صسابتحلأ ةدايز
¤إأ يرأر◊أ صسا˘˘ب˘˘ت˘˘حلأ ةدا˘˘˘يز يدؤو˘˘˘ت

ىل˘ع ةÒط˘خ ة˘ي˘ئ˘˘ي˘˘ب تÓ˘˘كسشم رو˘˘ه˘˘ظ
 .صضرألأ بكوك
uدحلل ›ودلأ عمتÛأ نواعت نم دب ل
.يرأر◊أ صسابتحلأ ديأزت ةرهاظ نم

زا˘˘˘غ ،نوزوألأ ،يرأر◊أ صسا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘حلأ
تو˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لأ ، نو˘˘˘بر˘˘˘˘كورو˘˘˘˘ل˘˘˘˘فرو˘˘˘˘ل˘˘˘˘كلأ
 .ةيجاجزلأ

: سسردلا اذه نممّلعتأا

Úجسسكألأ زاغ اهمهأأ لعل تأزاغلأ نم ديدعلأ ىلع انبكوكب طيحي يذلأ يو÷أ فÓغلأ يوتحي
ديسسكأأ Êاثو نوجرألأ : لثم (٪١) ةبسسنب ىرخأأ تأزاغو (٪٨٧) ةبسسنب ÚجوÎينلأو (٪١٢) ةبسسنب
ذفن ةيمهألأ كلت ةفرعŸو صضرأÓل ىÈك ةيمهأأ يو÷أ فÓغلأ لكسشيو ،ءاŸأ راخبو رابغلأو نوبركلأ
: يتآلأ طاسشنلأ

:اهمّلعتأا تاحلطصصمو ميهافم

GdóQS¢G’MàÑÉS¢ G◊ôGQ… ١
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ةصسماخلا ةدحولا ةيئيب راطخأاو تÓكصشم

ددح مث ،يو÷أ فÓغلأ تاقبط حسضوي يذلأ (١) لكسشلأ صسردأ(١) طاششن
.كئاسشنإأ نم لودج ‘ اهفنسصو ،ةقبط لك ةيمهأأ

صضرألأ دÁ يذلأ يسسيئرلأ ردسصŸأ صسمسشلأ دعت
ىتح ةيرأر◊أ ةعسشألأ صضرألأ صصت“ ثيح ،ةرأر◊اب
ىلع يو÷أ فÓغلأ ¤إأ اهسسكعت مث ،اهحطسس نخسسي
تأزا˘˘˘غ˘˘˘˘لأ صصت“ م˘˘˘˘ث ن˘˘˘˘مو ،ي˘˘˘˘سضرأأ عا˘˘˘˘ع˘˘˘˘سشإأ ل˘˘˘˘كسش
اهعن“و تاعاعسشإلأ هذه يو÷أ فÓغلأ ‘ ةدوجوŸأ
نم أًءزج ديعتو ،يجراÿأ ءاسضفلأ ¤إأ جورÿأ نم
ىمسسي ام أذهو ،ةيناث ةرم صضرألأ ¤إأ ةرأر◊أ هذه
.يرأر◊أ صسابتحلاب

ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط ةر˘˘ها˘˘ظ ه˘˘تأذ د˘˘ح ‘ يرأر◊أ صسا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘حلأ نإأ
ثيح ،صضرألأ حطسس ىلع ةاي◊أ رأرمتسسل ةيويح ةرورسضو
ا˘ه˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘يو صضرألأ ةرأر˘˘ح لد˘˘ع˘˘م ىل˘˘ع ظا˘˘ف◊أ ‘ م˘˘ه˘˘سسي

لد˘ع˘م نا˘˘كل يرأر◊أ صسا˘˘ب˘˘ت˘˘حلأ لو˘˘لو ،ةا˘˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة◊ا˘˘سص
هايŸأ دمجتت فوسس ›اتلاب و ،رفسصلأ نود صضرألأ ةرأرح
رود حسضتي انه نم .صضرألأ بكوك ىلع ةاي◊أ مدعنتو
ةر˘˘كل˘˘ل يرأر◊أ نزأو˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ‘ يرأر◊أ صسا˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘حلأ
.ةيسضرألأ

يو÷أ فÓــغ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأ تأزاــغ صضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب موـقـت
توــيـبلأ ةركف صسفنب (صساــبتحلأ تأزاــغ)
حمسست ثيحtceffe esuohneerG ةــيجاـجزلأ

،جورÿأ نم اهعن“و لوخدلاب صسمسشلأ ةعسشأل
ىم˘˘˘˘˘˘سسي ا˘˘˘˘˘˘م أذ˘˘˘˘˘˘˘هو ،(٢) ل˘˘˘˘˘˘كسشلأ ‘ ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ك
 .يرأر◊أ صسابتحلاب

ةيجاجزلا تويبلا :(٢) لكصشلا

 يو÷ا فÓغلا تاقبط :(١) لكصشلا

يرار◊ا سسابتحلا
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ةيئيب راطخأاو تÓكصشمةصسماخلا ةدحولا

ىتح صس٥(٥١) ›أوحب صضرألأ بكوك ىلع ةرأر◊أ ةجردل ماعلأ طسسوتŸأ تابث نم مغرلأ ىلع
ةجرد فسصن ةدايزب يأأ ،صس٥(٥,٥١) ¤إأ كلذ دعب عفترأ هنأأ لإأ ، نيرسشعلأ نرقلأ نم تاينيعسستلأ علطم

Úبام  م٥٧٠٢ ماــع ىـــتح و÷أ ةرأرـــح عفترت نأأ عقوتيو ، نمزلأ نم نيدقع  براقي ام لÓخ
.صس٥(٥,٤) و٥(٥,١)

تأزاغلأ صضعب ةبسسن عافترأ ¤إأ  ةرأر◊أ تاجرد عافترأ ءأرو يسسيئرلأ ببسسلأ ةئيبلأ ءاملع عجريو
تا˘طا˘˘سشن˘˘لأ ‘ Òب˘˘كلأرو˘˘ط˘˘ت˘˘لأ بب˘˘سسب كلذو ،يو÷أ فÓ˘˘غ˘˘لأ ‘ نا˘˘ث˘˘يŸأ و نو˘˘بر˘˘كلأ د˘˘ي˘˘سسكأأ Êا˘˘ث˘˘ك
ةعانسصلأ تلا‹ ‘ نيرسشعلأ نرقلأ نم Êاثلأ فسصنلأ ‘ ⁄اعلأ اهدهسش يتلأ  ةيرسشبلأو ةيداسصتقلأ

،و÷أ ‘ يرأر◊أ صسابتحلأ تأزاغ زيكرت ةدايز ¤إأ ىدأأ يذلأ رمألأ ،ديÈتلأو ةئفدتلأ لئاسسوو ةعأرزلأو
لÓ˘خ د˘يأز˘ت˘لا˘ب تأزا˘غ˘˘لأ هذ˘˘ه بسسن تر˘˘م˘˘ت˘˘سسأ أذإأو
غلاب صضرألأ خانم لعجيسس كلذ نإاف ةمداقلأ تأÎفلأ
 .ةنوخسسلأ

ي˘ت˘لأ تأزا˘غ˘˘لأ (٥ ،٤ ،3) لا˘كسشألأ ح˘˘سضو˘˘تو
صضعبو ،يرأر◊أ صسابتحلأ ةرهاظ ةدايز ‘ مهسست
.صضرألأ حطسس ىلع اهراثآأ

يعيبطلا يرار◊ا سسابتحلا :(٤) لكصشلا

اث
Ê يصسكأا

لا د
وبرك

(٪٢٧) ن

يŸا
ناث

 (
٠١

٪)

(٪٥) ÚجوÎينلا ديصسكأا

(٪٣١) نوبراك ورولف ورولك

يرار◊ا سسابتحلا ةدايز :(٥) لكصشلا

يرار◊ا سسابتحلا تازاغ ةدايز لدعم :(٣) لكصشلا

يرار◊ا سسابتحلا ةدايز
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ةصسماخلا ةدحولا ةيئيب راطخأاو تÓكصشم

ةلئسسأ’ا تاباجإا كتعوم‹و ششقان ،كملعم ةدعاسسÃو ،ملعتلا رداسصم ¤إا عوجرلاب (أا
:ةيتآ’ا

رداسصŸأ امو ؟ يرأر◊أ صسابتحلأ ةدايز ‘ ةÒبك ةجردب مهسسي يذلأ زاغلأ ام -١
؟ اهنم ثعبني يتلأ

رداسصم ¤إأ يرأر◊أ صسابتحلأ تأزاغ ثاعبنأ رداسصم لودج ‘ فuنسص -٢
تاسسرامŸأو رداسصŸأ كلت دوجو ىدم حيسضوت عم ؟ ةيرسشب تاسسرا‡و ةيعيبط

.ةينامعلأ ةئيبلأ ‘ كلذ Òثأات لوح كيأأر حuسضو مث .ةنطلسسلأ ‘
.يرأر◊أ صسابتحلأ ةدايز ‘ ناسسنإلأ ةمهاسسم لوح ةرقف بتكأ (ب
،رز÷أو ل˘حأو˘سسل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب تا˘ط˘يÙأو را˘ح˘ب˘لأ ىو˘ت˘سسم عا˘˘ف˘˘ترأ ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ا˘˘م (ـج

 .ةيعأرزلأ قطانŸأو

(٢) طاششن

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

 
  

J©∏qº :
تا˘ف˘عا˘سضم ¤إأ يدؤو˘ي˘˘سس صضرألأ ح˘˘ط˘˘سس ةرأر˘˘ح عا˘˘ف˘˘ترأ نأأ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لأ ءا˘˘م˘˘ل˘˘ع ع˘˘قو˘˘ت˘˘ي

،لاب÷أ ›اعأأو ةيبطقلأ قطانŸأ ‘ ةيديل÷أ لتكلأ نابوذ اهزربأأ ةيئيب تÓكسشمو
لحاسسلأ نم ةبيرقلأ ةبذعلأ ةيفو÷أ هايŸأ طÓتخأو ،تاطيÙأو راحبلأ ىوتسسم عافترأو
Ãأ رحبلأ هايŸةيوأرحسصلأ يسضأرألأ ةعقر عاسستأو ،ة◊ا.
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ةيئيب راطخأاو تÓكصشمةصسماخلا ةدحولا

نم هنأأ لإأ نوكلأ ‘ يرأر◊أ صسابتحلأ ناسصقن وأأ ةدايز نع ثدحتت يتلأ تايرظنلأ Úب نيابتلأ مغر
كلت زربأأو ،يو÷أ فÓغلأ ‘ ةراسضلأ تأزاغلأ ةدايز نم انبكوك ةيام◊ ةمزÓلأ Òبأدتلأ ذاختأ مهŸأ
لقنلأ لئاسسو : لثم ،لوÎبلأ ىلع دمتعت  يتلأ ةزهجألأو تلآلأ ءأدأأ Úسس– ‘ لثمتي قرطلأو لئاسسولأ

Úنأوق نسسو ،نوبركورولفرولكلأ زاغ مأدختسسأ نع فقوتلأو ،ةعانسصلأ لا‹ ‘ اميسسل ةئفدتلأو
نم ناثيŸأ زاغ عنمو ،ءأوهلأ ثولت نم د◊أو ،ةفيظن لئأدب نع ثحبلأو ،ةيŸاع ةيئيب تاعيرسشتو
.ةقاطلل ردسصمك هنم ةدافتسسÓل يحسصلأ فرسصلأ تاعم‹ ‘ هعمجو و÷أ ¤إأ لوسصولأ

للقتو ،يرأر◊أ صسابتحلأ ةدايز نم uد◊أ ‘ مهسست فوسس تركذ يتلأ لئاسسولأ و قرطلأ عيمج نإأ
ا‡ ٪٠٢رأدقÃ و÷أ ‘ تأزاغلأ كلت دجأوت لدعم صضفخني فوسسو ،ةماسسلأ تأزاغلأ ثاعبنأ ةدايز نم
.ةليوط تأÎفل صضرألأ ةرأرح ةجرد رأرقتسسأ ىلع دعاسسي فوسس

ةدايز نم uد◊أ ىلع اًقباسس ةروكذŸأ قرطلأو لئاسسولأ لمعتسس فيك حuسضو (أأ
 .يرأر◊أ صسابتحلأ

.ه˘˘˘ل ةد˘˘˘يؤوŸا ÚهاÈلاو ة˘˘˘لدأ’ا او˘˘˘مد˘˘˘قو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘تآ’ا ءارآ’ا د˘˘˘˘حأا كت˘˘˘˘عو˘˘˘˘م‹و Îخا (ب
:عسضولا كلذ ‘ ةاي◊ا نوكت نأا اوعقوتت فيك اوركذاو
 .(صضرألأ بكوك ‘ ةماسسلأ تأزاغلأ ثاعبنأ لدعم صضفخني فوسس) -١
.(صضرألأ بكوك ‘ ةماسسلأ تأزاغلأ ثاعبنأ لدعم عفتري فوسس) -٢
.(Òغتي نلو اًتباث لدعŸأ لظي فوسس) -3

بكوكل نوزوألأ ةقبط ةيمهأأ هيف نوحسضوت اًقسصلم كتعوم‹و ممسص (ج
.فسصلأ ةحول ‘ هوسضرعأ مث ،صضرألأ

(٣) طاششن

؟ يرار◊ا سسابتحلا ةدايز نم انبكوك يمحن فيك
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ةصسماخلا ةدحولا ةيئيب راطخأاو تÓكصشم

تا˘عو˘سضو˘م لو˘ح تلا˘قŸأو ،را˘ب˘خألا˘ب تÛÓأو ف˘ح˘سصلأ ا˘ن˘ع˘لا˘ط˘ت
له نكلو .أاطÿأو قدسصلأ لمت– ،فحسصلأ ‘ ةبوتكŸأ دأوŸأو ةددعتم
:ةيتآلأ ةلئسسألأ ‘ ةيفحسصلأ رابخألأ أأرقت تنأأو اًموي تركف

يأأ ¤إأ ؟ ةحفسصلأ هذه نم ناكŸأ أذه ‘ عسضو أذاŸو ؟ÿÈأ أذه ةيمهأأ ام
يوحي ل وأأ يوحي أذاŸو ؟بسضتقم وأأ لوطم وه أذاŸ ؟ قدسصلأ لمتحي ةجرد

 ؟ ةقيقد Òغ مأأ ةقيقد هتامولعم له ؟ ةيحيسضوت أًروسص وأأ ةيئاسصحإأ لوأدج

. ¤وألأ تاحفسصلأ ردسص ‘ نوكي ام اًبلاغ مهŸأ ÿÈاف ،(ةدير÷أ) ةفيحسصلأ ‘ ÿÈأ عقوم ىلع فرعت (١
.كلذ نودب هسضرع نم ةيمهأأو ةدئاف Ìكأأ يئاسصحإأ لودج وأأ مسسر وأأ ةروسص عم ÿÈأ صضرع (٢
؟ ل مأأ ةقوسشم يه له :ةغايسصلأ ةقيرطو ،دي÷أ Òغ راسصتخلأ وأأ ةديفŸأ Òغ ةلاطإلأ ثيح نم ÿÈأ ىوت� للح(3
.اهتقدو اهتحسص نم دكأاتلل ىرخأأ رداسصم نم ةمولعŸأ صسفن Úبو ÿÈأ ‘ ةسضورعŸأ تامولعŸأ Úب ةنراقŸأ لواح (٤

:ةيتآ’ا ةلئسسأ’ا نع بجأا مث ›اتلا ÿÈا شصحفت
؟ أذاŸو ؟ كمامتهأ ÿÈأ راثأأ له -١
؟ ⁄اعلأ ‘ ثد– يتلأ Òسصاعألأو تاناسضيفلأو يرأر◊أ صسابتحلأ عوسضوم Úب ةقÓعلأ ام -٢
؟ رقفلأ ىلع ءاسضقلأو صضرألأ ةرأرح ةجرد عافترأ Úب ريرقتلأ طبر رسسفت فيك-3
؟ ةيسسردŸأ ةعأذإلأ ‘ أأرقي اvيفحسص أÈًخ نوكيل يفحسصلأ ÿÈأ ةغايسص دعأأ -٤

: ةراهŸا ةصسرا‡

:  ةيمويلا كتايح ‘ ةراهŸا هذه قبطت فيك
،يلÙأ قوسسلأ ‘ اهدŒ يتلأ دئأر÷أ ‘  ةيعامتجلأ تاسسأردلأ صصخت يتلأ ةيفحسصلأ رابخألأ نم ددع ةءأرق لواح
 .ةيسسردŸأ ةعأذإلأ وأأ فسصلأ ةفرغ ‘ كلذب أًريرقت كتعوم‹و مدقو ،رابخألأ هذه Úبةفلتخم تانراقم دقعأو

: ةنراقŸاو ليلحتلا ةراهم

: ةراهŸا ةيمهأا

 ؟ ةراهŸا هذه مّلعتت فيك

(م١٢/٠١/٤٠٠٢ ، نطولا ةديرج)
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ن˘م ة˘˘عو˘˘م‹'' :ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لأ ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب د˘˘سصق˘˘ي
‘ اًسضعب اهسضعب عم لعافتتو صشيعت يتلأ ةي◊أ تانئاكلأ
ة˘˘يرأر˘˘م˘˘ت˘˘سسأ ىل˘˘ع د˘˘˘عا˘˘˘سسي يذ˘˘˘لأ ر˘˘˘مألأ ،Úع˘˘˘م نا˘˘˘كم
تانوكم نم يعيبطلأ يئيبلأ ماظنلأ نوكتيو .'' اهدوجو
ة˘ي◊أ تا˘˘نو˘˘كŸأ ل˘˘م˘˘سشتو ،ة˘˘ي˘˘ح Òغ تا˘˘نو˘˘كمو ة˘˘ي˘˘ح

لمسشتف ةي◊أ Òغ تانوكŸأ امأأ ،تانأوي◊أو تاتابنلأ
.رسصانعلأ نم اهÒغو ةبÎلأو ةرأر◊أو ءأوهلأو ءاŸأ

¤إأ ة˘ئ˘ي˘ب˘لأ ر˘سصا˘˘ن˘˘ع ع˘˘م نا˘˘سسنإلأ ل˘˘عا˘˘ف˘˘ت ىدأأ د˘˘قو
ناسسنإÓل ناك يتلأ ةيئيبلأ تÓكسشŸأ نم ديدعلأ روهظ
 .رtحسصتلأ ةرهاظ اهنم ،اهثودح ‘ Òبك رود

Ìكأأ ن˘˘م ىرا˘˘ح˘˘سصلأ ةأذا˘˘حÃ ع˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ق˘˘طا˘˘نŸأ د˘˘ع˘˘˘ت
فورظلأ لقتنت ثيح ،رحسصتلأ ةرهاظل ةسضرع تائيبلأ
يسضأرألأ روهدت ¤إأ يدؤوي ا‡ قطانŸأ كلت ¤إأ ةيوأرحسصلأ
أذإأ ة˘سصا˘خو ،ة˘يوأر˘ح˘˘سص ي˘˘سضأرأأ ¤إأ ا˘˘ه˘˘لو–و ،ة˘˘ي˘˘عأرز˘˘لأ
.اهوحن ةيبلسسلأ تأÒثأاتلأو ةيرسشبلأ تاسسرامŸأ ترمتسسأ

لعافتلأ نع جتنت ةيئيب ةلكسشم رحسصتلأ
.هتئيبو ناسسنإلأ Úب يبلسسلأ
بلطتت ٌةيداسصتقأو ةيئيب راثآأ رحسصتلل
 .اهت÷اعŸ اvيلود اًفتاكت
ليلقتلأ ‘ ٌمهم ٌرود Êامعلأ نطأوملل
 .ةنطلسسلأ ‘ رحسصتلأ راطخأأ نم

،ا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ك ،(غ˘˘نا˘˘ي˘˘ج˘˘ن˘˘ي˘˘سش ة˘˘حأو) Úسصلأ
لب÷أ ،رافظةظفاحم ،دنهلأ ،رئأز÷أ
.رسضخألأ

،حتنلأ ،رحسصتلأ ،يعيبطلأ يئيبلأ ماظنلأ
فأر‚أ ،ةسشه قطانم ،رئا÷أ يعرلأ
ة˘مز˘حألأ ،ة˘ي˘˘عأرز˘˘لأ تأرود˘˘لأ ،ة˘˘بÎلأ
.ءأرسضÿأ

: سسردلا اذه نممّلعتأا

:اهمّلعتأا تاحلطصصمو ميهافم

:ةيتآلا عقاوŸا ةطيرÿا ىلع ددحأا

:رtحصصتلا بابصسأا

ةيوارحصص ةقطنم :(٦) لكصشلا

 يعيبطلا يئيبلا ماظنلا

GdóQS¢Gdàü°ëô ٢

ءأو˘سس ،ة˘ج˘˘ت˘˘نŸأ ي˘˘سضأرألأ ة˘˘بو˘˘سصخ رو˘˘هد˘˘ت و˘˘ه
ةيورم) ةيعأرز يسضأرأأ مأأ ةيعيبط يعأرم تناك
ا‡ ،ةيرسشبو ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط ل˘مأو˘ع˘ل ة˘ج˘ي˘ت˘ن ،(ة˘ي˘ل˘ع˘ب مأأ
. ةيوأرحسص عاسضوأأ ءوسشن ¤إأ يدؤوي

Gdàü°ëtô)noitacfiitreseD(
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حÓمألأ ةبسسن ةدايز ¤إأ ةيوأرحسصلأ قطانŸأ ‘ حايرلأو ،راطمألأ ةلقو ،ةرأر◊أ ةجرد عافترأ يدؤوي
.اهيف ةيوسضعلأ دأوŸأ صضافخنأو ةبÎلأ ‘

:امه Úسسيئر Úعون ¤إأ رحسصتلأ ةرهاظ ثودح ¤إأ يدؤوت يتلأ لمأوعلأ مسسقتو
.ةيرسشبلا لماوعلاو ةيعيبطلا لماوعلا

كلذو ،ىراحسصلأ روهظو فاف÷أ ثودح ىلع دعاسست يتلأ لمأوعلأ نم ةيخانŸأ تأÒغتلأ دعُت
حسش مهسسيو .يئيبلأ ماظنلأ لخلخت ¤إأ يدؤوي يذلأ رمألأ ،ةÒطم تأÎفو ةفاج تأÎف بقاعت لعفب
.رحسصتلأ ةدايز ‘ ةرأر◊أ ةجرد عافترأو ةمظتنم Òغو ةÒسصق ةينمز تأÎفل اهطقاسستو راطمألأ

: ةيعيبطلا لماوعلا (أا

: ةيخانŸا تاÒيغتلا

ة˘˘ب˘˘ب˘˘سسŸأ ل˘˘مأو˘˘ع˘˘لأ م˘˘هأأ ن˘˘م ة˘˘بÎلأ فأر‚أ د˘˘˘ع˘˘˘ي
ا˘ه˘ن˘م ل˘مأو˘ع ةد˘ع ر˘فا˘˘سضت ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب كلذو ر˘˘ح˘˘سصت˘˘ل˘˘ل
ىلع لمعت حايرلأ نإأ ثيح ، ةيرا÷أ هايŸأو حايرلأ
اهتيحÓسص لقت ›اتلابو ،ةبÎلأ كْمُسس نم ليلقتلأ
ةفا÷أ قطانŸأ ‘ ةيلمعلأ كلت دأدزتو .تابنلأ ومنل

.يتابنلأ ءاطغلأ ةلقل أًرظن ةفا÷أ هبسشو

: ةبÎلا فار‚ا

لوطه ةلق ›اتلابو و÷أ ةبوطر ‘ رثؤويف ،رخبتلأو حتنلأ ةيلمع نم ليلقتلأ ‘ يتابنلأ ءاطغلأ رقف مهسسي
.اهتبوسصخ نم للقُيو ةبÎلأ فأر‚أ ىلع دعاسسي يتابنلأ ءاطغلأ ةلق نأأ امك ،راطمألأ

: يتابنلا ءاطغلا ةلق

: ةبÎلا ةبوصصخ روهدت

دعيو .ةيعأرزو ةينأرمع ةطسشنأأ نم هب موقي ام لÓخ نم ،رحسصتلأ ةرهاظ ثودح ‘ ناسسنإلأ مهسسي
ةلقل كلذو ،ةرهاظلأ هذه ثود◊ ةيسسيئرلأ لمأوعلأ نم ⁄اعلأ هدهسشي يذلأ عيرسسلأ Êاكسسلأ ومنلأ
ةرهاظ ثودح ‘ مهسست يتلأ ةيرسشبلأ لمأوعلأ لم‚ نأأ نكÁو .ناكسسلأ مجحب ةنراقم ةيعيبطلأ درأوŸأ
:يتآلأ وحنلأ ىلع رحسصتلأ

: ةيرصشبلا لماوعلا (ب

 ةيرا÷ا هايŸا لعفب  ةبÎلا فار‚ا :(٧) لكصشلا
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 ةيرصشبلا لماوعلا نم :(٨) لكصشلا
رحصصتلا ةرهاظ ثودح ‘ مهصست يتلا

لÓخ نم وأأ ،ةيعيبطلأ يعأرŸأ وأأ ةيعأرزلأ يسضأرألأ ىلع ةيعانسصلأو ةينكسسلأ تآاسشنŸأ ءانب لÓخ نم
مأدختسسأ مدعو ةفيثكلأ ةعأرزلاك ؛ةعأرزلاب ةرسشابŸأ ةقÓعلأ تأذ ةيسسيئرلأ درأوŸأ لÓغتسسأ ‘ طأرفإلأ
ةدايز ‘ مهسست ةئطاÿأ ةقيمعلأ ةثأر◊أ نإاف كلذك ،ةميلسس ةيوعر ةسسايسس دوجو مدعو ةيعأرزلأ تأرودلأ
.رحسصتلأ

: يصضارألا لامعتصسا ‘ ةئطاخ بيلاصسأا عابتا

قوفت صشأومو مانغأأ ةيبرت) يعأرŸأ ةلومح ةدايزمهسست امك ،تاتابنلأ و‰ ةيلمع ‘ رئا÷أ يعرلأ رثؤوي
.رحسصتلأ ةرهاظ ةدايز ‘ (يعأرŸأ ةردق

: رئا÷ا يعرلا

فا˘˘˘ع˘˘˘سضإأو ة˘˘˘˘بÎلأ رو˘˘˘˘هد˘˘˘˘ت ‘ كلذ م˘˘˘˘ه˘˘˘˘سس˘˘˘˘ُي
ة◊ا˘سص Òغ ة˘بر˘ت ح˘ب˘سصت˘ف ا˘ه˘ت˘ي˘جا˘ت˘نإأو ا˘ه˘ت˘˘بو˘˘سصخ

.يعرلأو ةعأرزلل

:ةيصشماهلا يصضارألا ةعارز

‘ ةيخانŸا ميلاقأ’او راطمأ’او ناكسسلا عيزوت حسضوت يتلا (9،01،11) لاكسشأ’ا شسردا
:يتآ’ا نع بجأا مث ،يبرعلا نطولا

 .ةطيرخ لك عوسضوŸ أًرسصتخم اًفسصو مّدق (١
 ؟ أذاŸو ؟رحسصتلأ ةرهاظ رسشتنت  يبرعلأ نطولأ نم ةهج يأأ ‘ (٢
.رحسصتلأ ةرهاظل تسضرعت يتلأ قطانŸأ uمَسس (3
.يبرعلأ نطولأ ‘ رحسصتلأو ، راطمألأو ، ناكسسلأ عزوت Úب ةقÓعلأ حuسضو (٤

(١) طاششن

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

 
  

J©∏qº :
لمأوعلأو ةيعيبطلأ لمأوعلأ لخأدتت

¤إأ يدؤوي ا‡ اًسضعب اهسضعب عم ةيرسشبلأ
ل˘ي˘ب˘سس ىل˘ع˘ف ،ر˘ح˘سصت˘لأ ةر˘ها˘ظ م˘قا˘˘ف˘˘ت
جتني نأأ نكÁ ةبÎلأ فأر‚أ نإاف لاثŸأ

امك ،حايرلأ وأأ ةفرا÷أ لويسسلأ نع
Áنم راجسشألأ عطق نع جتني نأأ نك
.رئا÷أ يعرلأو ناسسنإلأ لبق
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يبرعلا نطولا ‘ ناكصسلا عيزوت (٩) لكصش

يبرعلا نطولا ‘ راطمأÓل يونصسلا لدعŸا (٠١) لكصش

 يبرعلا نطولا ‘ ةيخانŸا ميلاقألا (١١) لكصش

طقصسم
يبظوبأا

تيوكلا

ةمانŸا ةحودلا

ءاعنصص

يتوبيج

ةدج

نادوصسروب

ةرصصبلا

دادغب

بــلحلصصوŸا

قصشمد
نامع

ةرهاقلا

يزاغنبةيردنكصسإ’ا
سسلبارط

رئاز÷اسسنوت
نارهو

سساف

سشكارم

 ةيناكسسلا ةفاثكلا

نامرد مأا

سضايرلا

موطرÿا

وصشيدقم
Êوروم

طابرلا
ءاصضيبلا رادلا

ةميÿا اÈصش
ةزي÷ا

توÒب

سسدقلا

ةمصسن ÚيÓم٥ نم Ìكأا ندم
٥,٠٠٠,٠٠٠ -١,٠٠٠,٠٠٠
١,٠٠٠,٠٠٠ -٠٠٥,٠٠٠
٠٠٥,٠٠٠ -٠٠١,٠٠٠

٠٠١ نم Ìكأا
٠٠١-٠٥
٠٥-٠١
٠١-١
١ نم لقأا

ا
Ùطي 

يدنهلا

بلا
 رـــح

     
ـــمحأ’ا 

ر

يبرعلا جيلÿا

نامُع رحب

ندع جيلخ

يـصسلطأ’ا طـيÙا

 طصسوـــتŸا       رـــحبلا

ناطرصسلا رادم

يصسلطأ’ا طيÙا

نُدŸُا ناكصس (عبرم Îم وليك لكل ةمصسن) ٥
٠١٥

٠١

٥
٦٤

٥
٦٤

ءاوتصس’ا ةرئادرمُقلا رزج

جيلخ
اينيغ

رفصص
مك٠٠٥٠٠٠١٠٠٥١٠٠٠٢٠٠٥٢مك٠٥١رفصص

٥٠١

٥٠٥

رفصص
رحب

زق 
نيو

برعلا رحب

بلا
رــــح

     
ـــمحأ’ا

رـ

يبرعلا جيلÿا

نامُع رحب

طيÙا
يصسلطأ’ا

يصسلطأ’ا طيÙا

 طصسوتŸا       رحبلا

جيلخ
اينيغ

ناطرصسلا رادم

 رهن
ينلا

 ل

ندع جيلخ

٥٠

٠٥٢ نم لقأا

٠٠٠١-٠٠٥

٠٠٥-٠٥٢

٠٠٠٢-٠٠٠١

٠٠٠٣-٠٠٠٢
Îيميلم

راطمألا طوقسس لدعم
ًايونسس

٥رفصصءاوتصس’ا ةرئاد

مك٠٠٥٠٠٠١٠٠٥١٠٠٠٢٠٠٥٢رفصص
يدنهلا

طيÙا

 رهن
 ةلجد

 تارفلا رهن

٥٠١
٥٠١

٥٦٤

رمُقلا رزج

مك٠٥١رفصص

رحب
زق 

نيو

برعلا رحب

ا رهن
لينل

 

طصسوتŸا رحبلا ميلقإا خانم
يوارحصصلا خانŸا

يوارحصصلا هبصش خانŸا

(Êادوصسلا) يرادŸا خانŸا
يمصسوŸا يرادŸا خانŸا

مك٠٠٥٠٠٠١٠٠٥١٠٠٠٢٠٠٥٢رفصص

بلا
رــــح

ا     
ــــمحأ’

ر

يبرعلا جيلÿا

نامُع رحب

طيÙا
يصسلطأ’ا

يصسلطأ’ا طيÙا

 طصسوتŸا       رحبلا

يدنهلا

جيلخطيÙا
اينيغ

ناطرصسلا رادم

 ةلجد رهن
 تارفلا رهن

ندع جيلخ

٥رفصصءاوتصس’ا ةرئاد ٥٠١
٥٠١

٥٦٤
رمُقلا رزج

مك٠٥١رفصص

رحب
زق 

نيو

برعلا رحب
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:ةيتآلأ ةيرسشبلأ تاسسرامŸأ ىلع بتÎت ةدحأو ةجيتن ركذأ (أأ
.تأورسضÿأو بوب◊أ نم ةÒبك تايمكب يعأرŸأ يسضأرأأ ةعأرز -١
.ةقيمع ةثأرح ةيعأرزلأ يسضأرألأ ةثأرح -٢
.راطمألأ ةحيحسش قطانم ‘ تاتابن ةعأرز -3
 . ةيعأرزلأ يسضأرألأ ‘ تأرسش◊أ لتقل ةيرسش◊أ تأديبŸأ مأدختسسأ -٤

ام بتكأ مث ؟ ''رئاج يعر ¤إأ يعيبطلأ يعرلأ لوحتي ىتم'' : كتعوم‹و صشقان (ب
.هيلإأ متلسصوت

ةرهاظ ¤إأ يدؤوت يتلأ ةيرسشبلأ لمأوعلأ لثÁ يذلأ يتآلأ ططıأ ةسسأردب مق  (ج
:هيلت يتلأ ةلئسسألأ نع بجأأ مث ،رحسصتلأ

.رحسصتلأ ةيلمع اهب ر“ يتلأ لحأرŸأ عبتت (١
ةيباجيإأ ىرخأاب ةيبلسسلأ لمأوعلأ لأدبتسسأ قيرط نع  ططıأ بيكرت ةداعإأ ‘ رuكف (٢

.رحسصتلأ ةرهاظ يفتخت ثيحب

(٢) طاششن

 Êاكسسلا ومنلا

رحسصتلا

رئا÷ا يعرلا

ةبÎلا رقف

راجسشأ’ا عطقةيعارزلا يسضارأ’ا ىلع طغسضلا

سسبلŸاو نكسسŸاو ءاذغلا ىلع بلطلا

هايŸاو حايرلا لعفب فار‚Óل ةبÎلا شضرعت
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ثÓث ¤إأ ةفا÷أ قطانŸأ مسسقتو ،ةسسبايلأ ةحاسسم ثلث ›أوح ةفا÷أ هبسشو ةفا÷أ قطانŸأ لكسشت
.(ةفاج هبسش ،ةفاج ،فاف÷أ ةديدسش) :تاجرد

ىلع نوعزوتيو ،⁄اعلأ ناكسس ›امجإأ نم ٪٥١ وحن ةفا÷أ هبسشو ةفا÷أ قطانŸأ ‘ ناكسسلأ لّكسشيو
:يتآلأ وحنلأ

ةفا÷ا هبصشو  ةفا÷ا قطانŸا ‘ ناكصسلا عيزوت :(١) لودج

                ٪ ناكسسلا                              ةقطنŸا

فاف÷أ ةديدسش
ةفاج

ةفاج هبسش

١

٧٢

٢٧

⁄اعلا ‘ رtحصصتلا قطانم عيزوت

ملاعلا يف ةلحاقلا قطانملا :(٢١) لكصشلا
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ةيئيب راطخأاو تÓكصشمةصسماخلا ةدحولا

: فيفطلا رحصصتلا
،ف˘ي˘ع˘سض ل˘كسشب ا˘ه˘ي˘ف نا˘سسنإلأ ر˘ثؤو˘ي ي˘˘ت˘˘لأ ق˘˘طا˘˘نŸأ ‘ ر˘˘ه˘˘ظ˘˘يو

‘ ق˘طا˘نŸأ هذ˘هو ،ة˘بÎلأو ي˘˘تا˘˘ب˘˘ن˘˘لأ ءا˘˘ط˘˘غ˘˘لا˘˘ب رأر˘˘سضإلأ ¤إأ يدؤو˘˘يو
.راطمألأ ليلق ليوطلأ اهفيسص ببسسب ةيوأرحسص قطانم لسصألأ

: ديدصشلا رحصصتلا
ةدايز عم يتابنلأ ءاطغلأ ‘ صصقن نم Êاعت يتلأ قطانŸأ ‘ لثمتيو

جاتنإلأ ‘ صصقن ¤إأ يدؤوي ا‡ ،ةبÎلل حل“و فرجو ةيرعتلأ طاسشن
ةفلكم Òغ ةقيرطب ةلا◊أ هذه ة÷اعم نكÁو ،٪٠٥ رأدقÃ يتابنلأ
.اvيداسصتقأ

: اvدج ديدصشلا رحصصتلا
ةقبط دجأوت عم ةيلمر نابثك ¤إأ ةقطنŸأ لوحتت  ةلا◊أ هذه ‘

حÓسصتسسأ ةبوعسصلأ نمو ،ةيلاع ةيذافن تأذ ةبÎلأ حبسصتو ،ةيحلم
ة˘ي˘ل˘م˘ع ح˘˘ب˘˘سصتو ،ةدودحم تا˘˘˘حا˘˘˘سسم ن˘˘˘م˘˘˘سض لإأ ي˘˘˘˘سضأرألأ هذ˘˘˘˘ه
.ةÒبك ةجردب اvيداسصتقأ ةفلكم حÓسصتسسلأ

ديدصشلا رحصصتلا راثآا نم:(٤١) لكصشلا

فيفطلا رحصصتلا :(٣١) لكصشلا

اvدج ديدصشلا رحصصتلا :(٥١) لكصشلا

: يتآلا وحنلا ىلع تلاح ثÓث ¤إا رحصصتلا ميصسقت نكÁو

:ثيح نم ثÓثلا رحسصتلا ت’اح Úب نراق (أا
حÓ˘سصت˘سسل ة˘مزÓ˘لأ ة˘يدا˘سصت˘قلأ ة˘ف˘ل˘كت˘لأ - ة˘ي˘عأرز˘˘لأ ي˘˘سضأرألأ ة˘˘ي˘˘جا˘˘ت˘˘نإأ

.صضرألأ
:ىلع رحسصتلا جئاتن ‘  رuكفأا (ب

.ةيمنتلأ ططخ - ةرجهلأ - يعأرزلأ جاتنإلأ

(٣) طاششن
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كلذو ة˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لأ تأءأر˘˘˘جإلأ ذا˘˘˘خ˘˘˘تأ -أأ
،ةيئيبلأ تا˘ع˘ير˘سشت˘لأو Úنأو˘ق˘لأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب

ة˘ي˘ل˘م˘ع م˘ظ˘˘ن˘˘ت ة˘˘يو˘˘عر ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ع˘˘سضوو
¤إأ ةفاسضإلاب ،يعأرŸأ ريوطتو يعرلأ

نو˘كت ثي˘ح˘ب ة˘ي˘نأر˘م˘ع ة˘سسا˘˘ي˘˘سس ع˘˘سضو
راسشتنلأ نم د◊أو  ،ةيلÙأ ةئيبلل ةيعأرم
.ةيفيرلأو ةيعأرزلأ قطانŸأ ‘ Êأرمعلأ

ة˘˘˘يا˘˘˘م◊  ة˘˘˘يو˘˘˘عر˘˘˘لأ تا˘˘˘ي˘˘˘مÙأ ءا˘˘˘˘سشنإأ -ب
.رئا÷أ يعرلأ نم ةيعيبطلأ يعأرŸأ

ة˘ي˘ت˘ن˘˘م˘˘سسإلأ وأأ ة˘˘ي˘˘بأÎلأ دود˘˘سسلأ ءا˘˘سشنإأ -ج
‘ عايسضلأ نم اهظفحو هايŸأ عيمجتل
.ءأرحسصلأ

ةسسأردب أأدبتو ،رحسصتلأ ةحفاكŸ لودلأ اهذختت يتلأ تأءأرجإلأ ددعتت
،ةينأديŸأ ةسسأردلأو ةيو÷أ روسصلأ :لثم حسسŸأ تأودأأ مأدختسسأ لÓخ نم ةئيبلأ
،ةيلمرلأ نابثكلأ ةكرحو ،ةيحطسسلأ هايŸأ ةكرحو ،حطسسلأ ةعيبط ىلع فرعتلل

عيمج لمسشت نأأ بجي رحسصتلأ ةحفاكم نإاف أذل ،يتابنلأ ءاطغلأ مجحو
.اهÒغو ، ةبرتو هايمو تابنو نأويحو ناسسنإأ نم ةطيÙأ ةئيبلأ رسصانع
:رحسصتلا ةحفاكŸ اهعابتا نكÁ يتلا تاءارجإ’ا و Òبادتلا مهأا

Íتلأو ةيوسضعلأ ةدمسسألأ لامعتسسأ لÓخ نم ،حÓمألأ :لثم ةراسضلأرسصانعلأ ةلأزإأو ةبÎلأ بيسصخت ةداعإأ
 .ةيلزنŸأ تÓسضفلأو يعأرزلأ

ةبÎلأ تيبثت لجأأ نم ةعسسأو تاحاسسم Òجسشت بجي ةيعأرزلأ قطانŸأ وحن حايرلأ بوبه Òثأات نم ليلقتلل
راجسشأأ ةعأرز قيرط نع كلذ متيو ،'' ءأرسضÿأ ةمزحألأ '' بولسسأاب فرعي ام وهو ،فأر‚لأ نم اهتيامحو
تأرذ لقن ‘ حايرلأ رثأأ نم فيفختلأ ىلع دعاسست حايرلل تأدسصمك لمعي يذلأ ربونسصلاك فافجلل ةمواقم
.ةبÎلأ

: ةبÎلا بيصصخت

: حايرلا ةحفاكم

: لÓخ نم كلذو تاموك◊ا رود

رtحصصتلا ةحفاكم
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∂ª¡a ÈàNG
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J©∏qº :
مامتهاب ةنطلسسلأ ‘ رحسصتلأ ةرهاظ رثأاتسست

ةيام◊ ةينطو ةيجيتأÎسسأ دأدعإأ ” دقف ،حسضأو
.رحسصتلأ ةحفاكŸ ةينطو لمع ةطخو ةئيبلأ

رحسصتلل ›ود ر“ؤوم م٢٠٠٢ ماع ‘ دقعو
ةلÓج نم ةيماسس تاهيجوتب رافظةظفاحم ‘

هللأ هظفح ـ مظعŸأ ديعسس نب صسوباق ناطلسسلأ
 :هتايسصوت زربأأ نم ناكو ـ هاعرو
دأدعأأ صضفخو ،ةيعيبطلأ يعأرŸاب صضوهنلأ -

 .رافظةظفاحم ‘ تانأوي◊أ
ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لأ تا˘عور˘سشم˘ل˘˘ل د˘˘ي÷أ ط˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘ت˘˘لأ -

 .ةظفاÙأ ‘ ةيحايسسلأو
م˘ظ˘˘نو د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع را˘˘ع˘˘سشت˘˘سسلأ ةد˘˘حو ءا˘˘سشنإأ -

ةر˘˘ها˘˘ظ ة˘˘ب˘˘قأرŸ ة˘˘˘ي˘˘˘فأر˘˘˘غ÷أ تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘عŸأ
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأ ثو˘ح˘ب˘لأ ع˘ي˘ج˘سشتو ،ر˘˘ح˘˘سصت˘˘لأ
 .اهب ةطبترŸأ

يئيبلأ ماظنلأ دعاسسي فيك
ىد˘˘˘م ىل˘˘˘ع فر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لأ ‘

‘ رحسصتلأ ةرهاظ راسشتنأ
؟ام ةقطنم
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ةيئيب راطخأاو تÓكصشمةصسماخلا ةدحولا

:رحصصتلا ةحفاكم لجأا نم لودلا اهتعبتا يتلا جذامنلا سضعب يلي اميفو

رحصصتلا ةحفاكم قرطةلودلا رحصصتلا بابصسأا

نامُع ةنطلصس
دنهلا

:ةيعيبطلأ لمأوعلأ
تأونسس ةدعل راطمألأ صسابحنأو فاف÷أ تأونسس رأركت

.لامرلأ فحزو ،ةيلاتتم
 :ةيرسشبلأ لمأوعلأ

يعرلأ تانأويح دأدعأأ عافترل ةجيتن رئا÷أ يعرلأ -
ا‡ ؛لبإلأ ةسصاخبو ،ةيعيبطلأ يعأرŸأ ىلع طغسضلأو
ءا˘˘ف˘˘ت˘˘خأو تأÒج˘˘سشلأو را˘˘ج˘˘سشألأ رو˘˘هد˘˘˘ت ‘ بب˘˘˘سست
.يعرلل ةبوغرم Òغ عأونأاب اهلÓحإأو ةيتابن عأونأأ

ة˘ئ˘فد˘ت˘ل˘ل دو˘قو˘ك ا˘ه˘با˘سشخأأ مأد˘خ˘˘ت˘˘سسأو را˘˘ج˘˘سشألأ ع˘˘ط˘˘ق -
.خبطلأو

Êأرمعلأ عسسوتلأو ةيئأوسشعلأ ةينكسسلأ تاعمجتلأ راسشتنأ -
.ةيعأرزلأ يسضأرألأو ءأرسضÿأ تاحاسسŸأ باسسح ىلع

وه امك  اهتحولم ةبسسن عافترأو ،ةيفو÷أ هايŸأ فأزنتسسأ -
ةبÎلأ حل“ ¤إأ كلذ ىدأأ دقو ،ةنطابلأ لهسس ‘ لا◊أ

.اهتيجاتنإأ صضافخنأو

ع˘مو ،ن˘ط˘˘ق˘˘لأو زرألأ ة˘˘عأرز ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ‘ نا˘˘كسسلأ د˘˘يأز˘˘ت˘˘ي
ببسسب حلŸأ نم ةبÎلأىوتحم ديزي ةيفو÷أ هايŸأ فأزنتسسأ
ةدمسسألأ مأدختسسأو ،ةبÎلأ ةحأرإأ مدع ¤إأ ةفاسضإأ ،رخبتلأ
يعيبطلأ نأزوتلأ Òمدت ‘ مهاسس يذلأ رمألأ ،ةيئايميكلأ
 .ةيعأرزلأ ةيجاتنإلأ فعسضأأ ا‡ ،ةبÎلل

ها˘ي˘م ع˘ي˘م˘ج˘ت˘ل Òط˘˘ق˘˘ت تا˘˘نأز˘˘خ بي˘˘كر˘˘ت ” -
ن˘م نو˘عرأزŸأ دا˘ف˘ت˘سسأ ثي˘˘ح˘˘ب ، را˘˘ط˘˘مألأ
ةعأرزل تانأزÿأ لوح ةديأزتŸأ ةبوطرلأ
. بوب◊أليسصاحم

ن˘˘م عأو˘˘نأأ ة˘˘عأرزو ة˘˘ي˘˘عأرز ل˘˘تا˘˘˘سشم ءا˘˘˘سشنإأ -
. ةلحاقلأ تائيبلأ عم فيكتت راجسشألأ

را˘˘ط˘˘مألأ ها˘˘ي˘˘م ظ˘˘˘ف◊ ة˘˘˘ي˘˘˘بأر˘˘˘ت دود˘˘˘سس ءا˘˘˘ن˘˘˘ب -
. ةعأرزلأ ‘ اهنم ةدافتسسلأو

ةمأدتسسŸأ ةيمنتلأو ةيعيبطلأ يعأرŸاب صضوهنلأ -
.ةينأوي◊أ ةوÌلل

(يعأرزلأو يوعرلأ) يفيرلأ عمتÛأ ةكراسشم -
ة˘فد˘ه˘ت˘سسŸأ ع˘يرا˘سشŸأ ذ˘ي˘ف˘ن˘تو ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘˘لأ ‘
.ةيوعرلأ درأوŸأ ةرأدإل

ة˘يو˘عر˘لأ ي˘سضأرألأ تا˘˘حا˘˘سسم ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ةدا˘˘عإأ -
تاحاسسŸأ نع طغسضلأ فيفختل ةروهدتŸأ
.ةيلا◊أ

م˘˘˘ظ˘˘˘نو د˘˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘ع را˘˘˘ع˘˘˘سشت˘˘˘سسأ ةد˘˘˘˘حو ءا˘˘˘˘سشنإأ -
.رحسصتلأ ةرهاظ ةبقأرŸ ةيفأرغ÷أ تامولعŸأ

نم ةدافتسسلأو ةيئاŸأ درأوŸأ لامعتسسأ ديسشرت -
.يحسصلأ فرسصلأ هايم

لا‹ ‘ يئيبلأ يعولأ رسشنل ةينطو ةطخ عسضو -
.رحسصتلأ ةحفاكم

ةد˘˘˘عا˘˘˘ق ءا˘˘˘سسرإل صصاÿأ عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لأ ع˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘˘سشت -
.تانأوي◊أ ةيبرت ةطسشنأاب ةطبترم ةيعانسص

ا
رئاز÷

¤إأ ىدأأ ا‡ تا˘˘عورزŸأ ير˘˘ل ها˘˘يŸأ تا˘˘خ˘˘˘سضم مأد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسأ
.ةيئاŸأ درأوŸأ فأزنتسسأ

فور˘˘عŸأ يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لأ ير˘˘لأ ما˘˘ظ˘˘ن مأد˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسأ
وهو تاحأولأ ىلع هايŸأ عيزوتل تأراجوفلاب
.جÓفألأ ماظنب هيبسش

اينيك

¤إأ ىدأأ ا‡ ؛ ةيعأرزلأ يسضأرأÓل ءىيسسلأ لامعتسسلأ
ر˘ه˘ن ‘ ا˘م˘ي˘سسل ،ا˘ه˘ت˘بو˘سصخ نأد˘ق˘فو ة˘بÎلأ ة˘ير˘ع˘ت
.يجوث

ن˘م ي˘جو˘ث ر˘ه˘ن فا˘˘ف˘˘سض ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ةدا˘˘عإأ
ي˘˘ت˘˘˘لأ نأرز˘˘˘يÿأ را˘˘˘ج˘˘˘سشأأ ة˘˘˘عأرز لÓ˘˘˘خ
.ةبÎلأ تيبثت ىلع لمعت

لودلا سضعب ‘ رحصصتلا ةحفاكم قرط :(٢) لودج
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بي˘لا˘سسألأو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ ة˘ي˘عأرز˘لأ بي˘˘لا˘˘سسألأ Úب ة˘˘نرا˘˘قŸا˘˘ب كت˘˘عو˘˘م‹و م˘˘ق (أأ
:ثيح نمكتظفاحم ‘ ةثيد◊أ ةيعأرزلأ

.ةمدختسسŸأ تأودألأ -
.ةعورزŸأ ليسصاÙأ ةيعون -
.ةعورزŸأ تاحاسسŸأ -
.يرلأ ةقيرط -

‘ رحسصتلأ روهظ ‘ مهسست دق يتلأ تاسسرامŸأ كتعوم‹و صشقان (ب
 .اهت÷اعŸ ةبسسانŸأ تأءأرجلأ صضعب أوحÎقأو ،ةنطلسسلأ

(٤) طاششن
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حطصس ىلع ىرخأا ¤إا ةقطنم نم يؤ÷ا طغصضلا فلتخي
عافترلاو ،ةرار◊ا ةجرد اهنم ةددعتم لماؤعل اًعبت ضضرألا

.ةيئاŸا تاحطصسملل ةبصسنلاب ناكŸا عقؤمو ،رحبلا حطصس نع
ةقطنم Úب يؤ÷ا طغصضلا فلتخا جاتن يه حايرلا نأا امك
‘ فلتخلا ةجردل اًعبت حايرلا ةعرصس فلتختو ،ىرخأاو
حايرلا تبه ًاطيصسب فلتخلا ناك اذإاف ،يؤ÷ا طغصضلا

نؤكي حايرلا بؤبهفً اÒبك فلتخلا ناك اذإا امأا ،ةفيفخ
ق˘ل˘ط˘ي ةر˘يز˘غ را˘ط˘مأا˘ب ة˘بؤ˘ح˘صصم تنا˘ك اذإاو ،ةÒب˘ك ة˘˘عر˘˘صسب

.ةيرطم ةفصصاع وأا راصصعإا اهيلع

را˘ط˘مأا˘ب ة˘بؤ˘ح˘صصم ةراود حا˘ير ن˘˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع:راصصعإلأو
لؤح ةيرئاد (حاير) ةكرح :ناتكرح راصصعإللو .ةصسبايلا ‘ يهتنتو تاطيÙاو راحبلا ‘ أاصشنت ةريزغ
وأا ةصسبايلا هاŒاب مامألا ¤إا (حاير) ةكرحو (ةعاصسلا/مك٠٥٤) ¤إا لصصت دق ةيؤق ةكرح يهوهرؤحم
رهاؤظ فنعأا Òصصاعألا دعتو .(ةعاصسلا/مك٠٩٢) ¤إا (حايرلا) هذه ةعرصس لصصت دقو ةدرابلا هايŸا هاŒاب
،ةبطر ةئفاد ىرخأا عم ةدراب ءاؤه ةلتك ءاقتلا ةجيتن Òصصاعألا أاصشنتو،ضضرألا حطصس ىلع اهاؤقأاو ضسقطلا

قلزني ةيلمعلا هذه للخو ،ةينوزلح ةئيه ىلع كرحتي ثيح ىلعألا ¤إا ئفادلا ءاؤهلا عافدنا  ¤إا يدؤؤي ا‡
ةماودلا عم كرحتت يتلا ةفيثكلا بحصسلا نمطورخم وأا ةماود نؤكتت كلذبو ،لفصسألا ¤إا درابلا ءاؤهلا
ـب يدنهلا طيÙا قطانم ‘ Òصصاعألا هذه ىمصستو .ةريزغ اًراطمأا طقصستو ،ةÒبك ةعرصسب مامألا ¤إا
(enolcyC) ا قطانم ‘ ىمصستوÙـب يصسلطألا طي (enacirruH)، ا قطانم ‘ ىمصست امنيبÙيداهلا طي
›ودلا ضسايقŸا بصسح Òصصاعألا هفلخت يذلا رامدلا ةعيبط حصضؤي (3) لود÷او . (noohpyT) ـب
. Ò (elacS nospmiS-riffaS)صصاعألل

ةŒان˘لا ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لا را˘ط˘خألا ن˘م Òصصا˘عألا
.خانŸا رصصانع نيابت نع

ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا ‘ ة˘˘˘يÒمد˘˘˘ت را˘˘˘ثآا Òصصا˘˘˘عأل˘˘˘ل
 .ةيرصض◊ا ةئيبلاو ةيعيبطلا

ؤؤ˘˘ب˘˘ن˘˘ت˘˘لا ‘ ي˘˘م˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا مد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘صسي
 .اهرئاصسخ نم ليلقتلاو Òصصاعألاب

ةقطنŸا فارطأا ىلع نامع ةنطلصس عقت
 . ةيرادŸا Òصصاعألاب رثأاتت يتلا

.Òصصاعألا تاراصسم ،راصصعإلا

: سسردلأ أذه نممّلعتأأ

:اهمّلعتأأ تاحلطصصمو ميهافم

GdóQS¢G’CYÉU°«ô GdªóGQjá ٣
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ةصسماخلأ ةدحولأ ةيئيب راطخأأو تلكصشم

راصصعإلأ ثودح ةيفيكل يطيطخت مصسر :(٦١) لكصشلأ

رامدلا ةعيبط          ةوقلا      (ةعاصسلا / مك) ةعرصسلا   راصصعإلا ةجرد
ناصضيف عم ةتباثلا Òغ Êابملل طيصسب رامد
Òغ تاحؤللا علتقاو ،ئطاؤصشلا ‘ طيصسب
.اًديج ةتبثŸا

فيفخ٢٨ -٤٦ ١

باؤ˘˘بألاو Êا˘˘بŸا تا˘˘فر˘˘˘صشل را˘˘˘مد˘˘˘لا ضضع˘˘˘ب
Òغ ن˘كا˘˘صسŸا˘˘ب ةÒب˘˘ك رار˘˘صضأا ع˘˘م ذ˘˘فاؤ˘˘ن˘˘لاو
ر˘ثأا˘تو ، را˘ج˘صشألا ضضع˘ب طؤ˘˘ق˘˘صسو ،ة˘˘ت˘˘با˘˘ث˘˘لا
.ئطاصشلا ىلع براؤقلا ضضعب

طسسوتم٥٩ -٣٨ ٢

ةÒغصصلا تآاصشنŸاو ÊابŸا ضضعبل Òبك رامد
.ئطاصشلا ىلع ناصضيف عم ةتباثلا Òغ اميصس ل

يوق٣١١ -٦٩ ٣

تآا˘˘صشنŸا تا˘˘فر˘˘صشو نارد÷ ل˘˘ما˘˘ك را˘˘ي˘˘ه˘˘نا
‘ تارايهنا ثودح عم ةÒغصصلا ÊابŸاو
.ئطاؤصشلا

أدج يوق٥٣١ -٤١١ ٤

Êا˘˘˘بŸاو تآا˘˘˘صشنŸا˘˘˘ب ل˘˘˘ما˘˘˘صش را˘˘˘مد ثود˘˘˘˘ح
ا˘م˘ك ،ا˘ه˘قاÎحاو ع˘نا˘صصŸاو لزا˘نŸا را˘ي˘ه˘˘ناو
يصضارألل اعصساو اًرامد تاناصضيفلا ببصست

.ناكصسلل ءلجإا تايلمع رمألا بلطتيو

فينع٦٣١ نم رثكأأ ٥

  Òصصاعألل ›ودلأ سسايقŸأ :(٣) لودج
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ةيئيب راطخأأو تلكصشمةصسماخلأ ةدحولأ

:ةيتآلا ةلئشسألا نع بجأا (أا
. يؤ÷ا طغصضلا ‘ ةرار◊ا ةجرد رثؤؤت فيك رuصسف (١
. ىرخألاو ةÎفلا Úب حايرلا ةؤق فلتخا : للع (٢
. ةيرادŸا قطانŸا ‘ Òصصاعألا ثودح رّصسفت فيك (3

(١) طاششن

:اهيلت يتلا ةلئشسألا نع بجأاو (7١ لكششلا) ةطيرÿا كتعوم‹و أارقا (ب

⁄اعلأ ‘ ةيرأدŸأ فصصأوعلأ :(٧١) لكصشلأ

يداهلا طيÙا

يداهلا طيÙا يدنهلا طيÙا

طيÙا
يسسلطألا

طيÙا
يسسلطألا

ءأوتسس’أ ةرئأد

يد÷أ رأدم

ناطرسسلأ رأدم

ةيلامسشلأ ةيبطقلأ ةرئأدلأ

ءاتسشلأ لسصف ‘ فسصأوعلأ هاŒأ
فيسصلأ لسصف ‘ فسصأوعلأ هاŒأ

ءاتسشلأ لسصف ‘ فسصأوعلأ قطانم

فيسصلأ لسصف ‘ فسصأوعلأ قطانم ششتنيرج طخ

؟ةطيرÿا حاتفم اهيلإا Òصشي يتلا تايطعŸا ام ( أا
 ؟ ةيرادŸا Òصصاعألا ثد– ةيرار◊ا قطانŸا يأا ‘ (ب
  ؟ضضرألا حطصس ىلع ةيرادŸا Òصصاعألا ثود◊نيتفلتخم ÚتÎف دؤجو رصسفت فيك (ـج
ةيصضرألا ةركلا يفصصن Úب راصصعإلا نارود ةكرح هاŒا فلتخل كÒصسفت ام (د

 ؟يبؤن÷او ›امصشلا
ًلودج مصسراو ،(٢3) ةحفصص ⁄اعلاو نامُع ةنطلصسل يصسردŸا ضسلطألاب نعتصسا ( ـه

،ةراقلا ،ةلودلا مصسا :هيف اًحصضؤم ةيرادŸا Òصصاعألل ضضرعتت يتلا لودلا ضضعبل
هيف ضضرعتت يذلا مصسؤŸا ،اهيف عقت يتلا ةيرار◊ا ةقطنŸا ،هيلع لطت يذلا طيÙا
.Òصصاعألل
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ةصسماخلأ ةدحولأ ةيئيب راطخأأو تلكصشم

ةدايز ىلع ةدع لماؤع دعاصستو ،اهب ر“ يتلا قطانŸا ‘ رامدلا نم Òثكلا ةيرادŸا Òصصاعألا ببصست
:لماؤعلا هذه نمو .Òصصاعألا هذه هثد– يذلا رامدلا رادقم
.ةعاصس /مك٠٥٤ نع ديزت دق يتلا حايرلا ةعرصس ( أا

راصصعإلا عمق نمصض دلؤتي يذلا غارفلا مجح (ب
د˘جؤ˘ي ا˘مو ة˘بÎلا ع˘ل˘ت˘˘ب˘˘ي فؤ˘˘صس ه˘˘تدا˘˘يز˘˘ب يذ˘˘لاو
.اهلفصسأا

.راصصعإلا اهقرغتصسي يتلا ةينمزلا ةÎفلا (ـج
.Òصصاعألا اهحاتŒ يتلا قطانŸا ‘ ÊابŸا عؤن (د
.اهتقدو لئاصسؤلا هذه اهلصسرت يتلا تامؤلعŸا  ةعرصس ثيح نم راذنإلا لئاصسو ةيعؤن (ـه

:يتآلا ‘ لثمتتو ،ةيعيبطلا ةئيبلا ىلع ةيرادŸا فشصاوعلاو Òشصاعألا اهفلخت يتلا راثآلا ددعتتو

.ةيعارزلا ليصصاÙا Òمدتو راجصشألا علتقا (١
ءاؤهلا طغصض فلتخل ةجيتن تايانبلا راجفنا (٢

.هجراخو ىنبŸا لخاد Úب
.اهتيرعتو ةبÎلا فرج (3
.ةيبصشÿا تؤيبلا فقصسأا علتقا (٤
.(تايفوو تاباصصإا Úب) ةيرصشب رئاصسخ عؤقو (٥

 سسيصسنأرف راصصعإأ راثآأ نم :(٨١) لكصشلأ

 انيرتاك راصصعإأ راثآأ نم :(٩١) لكصشلأ

ةيرأدŸأ Òصصاعألأ اهفلخُت يتلأ راثآلأ

 اهتوق سسايقو  Òصصاعألاب ؤوبنتلأ ةيفيك

اهلؤصصو Úح ¤إا طيÙا ضضرع ‘ رؤطتلاو نؤكتلا ‘ ،Òصصاعألا اهقرغتصست يتلا ةÎفلا لؤطل اًرظن
تقؤلا ‘ ةيعانطصصلا رامقألا رفاؤتبو  ،Úنك‡ احبصصأا اهنم ريذحتلاو اهتبقارم نإاف ،ةصسبايلا ¤إا
ناكŸاو ههاŒاو راصصعإلا ةعرصس نع ةقيقدو ةلصصفم تامؤلعم ىلع لؤصص◊ا نكمŸا نم حبصصأا رصضا◊ا
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ةيئيب راطخأأو تلكصشمةصسماخلأ ةدحولأ

هيجؤتب زافلتلاتاطحم مؤقت ةيرادŸا فصصاؤعلاو Òصصاعألا ثودح دنعو ،هيلإا لصصي نأا عقؤتŸا
 .ةفصصاعلا ءاهتنا دعب لإا جورÿا مدعو مهلزانم ‘ ءاقبلل ÚنطاؤŸا

ةيلاعلا حايرلا ةعرصس نأا لإا اهتكرحو Òصصاعألا ةبقارم لا‹ ‘ يجؤلؤنكتلا مدقتلا نم مغرلا ىلعو
ؤؤبنتلا دعاصسي Úح ‘ ،ًةيدام اًرارصضأا فلخُت راصصعإلا بحاصصت يتلا ةعفترŸا جاؤمألاو ةريزغلا راطمألاو
.ةيرصشبلا رئاصسÿا نم ليلقتلا ‘ Òصصاعألاب

›ودلأ طقصسم راطÃ ةيخانŸأ رهأوظلأ دصصر :(٠٢) لكصشلأ

:ةيتآلا ةلئشسألا نع بجأا (أا
 ؟ اهنم ريذحتلاو Òصصاعألا ةبقارم ةيناكمإا ‘ دعاصس يذلا لماعلا ام ــ١
 :ثيح نم اًثيدحو اÁًدق Òصصاعألاب ؤؤبنتلا لئاصسو Úب نراق ــ٢

.لئاصسؤلا هذه اهب اند“ يتلا تامؤلعŸا مجح-
.تامؤلعŸا هذه ةقد ةجرد -
.يقلتŸا ¤إا اهلؤصصو ةعرصس -

يصضاŸا Úب Òصصاعألا نع جتنت دق يتلا رئاصسÿا مجح كتعؤم‹و ضشقان (ب
.لودلا نم اهÒغو اvيملع ةمدقتŸا لودلا Úب وأا ،رصضا◊او

،يؤ÷ا دصصرلاتاطحم ىدحإا ‘ ٍقيرفك نؤلمعت كتعؤم‹و كنأا ضضÎفا ( ج
ريرقت Ëدقت قيرفلا ضسيئر مكنم بلطو ،راصصعإا ثودح ةيلامتحا كانه نأاو
           نم ريذحتلاو راصصعإلا اذه دصصرل اهنؤعبتت فؤصس يتلا ةيلآلا لؤح لماكتم

(٢) طاششن
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ةصسماخلأ ةدحولأ ةيئيب راطخأأو تلكصشم

 : هيلت يتلا ةلئشسألا نع بجأا مث ،هاندأا لود÷ا ةءارقب مق
(٣) طاششن

:يتآلا نمصضتي نأايغبني ريرقتلا نأا ملِعلا عم ؟ كلذب نؤمؤقتصس فيكف ،هرطاخم
.راصصعإلا ثودح ةيلامتحا ىلع  لئلدلا ــ١
.ةبقارملل  مدختصست فؤصس يتلا لئاصسؤلا ــ٢
.تانايبلا ليلحتل مدختصست فؤصس يتلا لئاصسؤلا ــ3
.راصصعإلل اهصضرعت عقؤتŸا قطانŸا ــ٤
 ؟ كلذ متي فيكو ،Úنطاؤملل هجؤيصس يذلا ريذحتلا و ةيعؤتلا عؤن ــ٥

اياحصضلا ›امجإاةـــنـــصســـلا ةلودلا

⁄اعلأ لود سضعب ‘ Òصصاعألأ اياحصض :(٤) لودج

٥٠٠٢
3٠٠٢
١٩٩١
٩٨٩١
٩٧٩١
٧٧٩١
٧٧٩١
٤٧٩١
3٧٩١
٢٧٩١
٠٧٩١
٩٦٩١

ةدحتŸا تايلؤلا
ةدحتŸا تايلؤلا

ضشيدلجنب
Úبلفلا

(ةدحتŸا تايلؤلا) اديرؤلف
دنهلا
ايلاÎصسأا
ضسارودنه
كيصسكŸا

ةدحتŸا تايلؤلا
ضشيدلجنب

ةدحتŸا تايلؤلا

١و٠٠3
٥١

٥٢١و٠٠٠
3و٠٠٢
١و٤٢٠

٠٠١و٠٠٠
٧٤

٠٠٠٨
٠٠٢
٨١١

٠٠٥و٠٠٠
٦٥٢
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ةيئيب راطخأأو تلكصشمةصسماخلأ ةدحولأ

يتلا Òصصاعألاب رثأاتت ثيح ،ةدعابتم تاÎف ىلع ةيرادŸا Òصصاعألا راطخأل نامع ةنطلصس ضضرعتت
.Òصصاعألا كلت تاراصسم ( أا١٢ لكصشلا) ةطيرÿانّيبتو ،برعلا رحبو يدنهلا طيÙا قؤف نؤكتت

(٠3٤) تغلب ةريزغ راطمأا طؤقصس هبحاصص يؤق راصصعإل م٧٧٩١ ماع ةÒصصم ةريزج تصضرعت دقو
ةيؤق ةيخانم ءاؤنأا ¤إا ةثلاثلا ةيفلألا ةيادب ‘ ةنطلصسلا تصضرعت امك .ةرمدم تاناصضيف تثدحأا ، ملم
 .ةدقع (٥٩و١) تغلب حاير ةعرصسب م٧٠٠٢ ؤينؤي٥ ‘ ( ؤنؤج راصصعإا ) اهمهأا

رثأاتت يتلا قطانŸا ثيح نم (٧١) لكصش ةطيرÿاو (٤) لود÷ا Úب ةقلعلا ام ــ١
؟ Òصصاعألاب

نم ⁄اعلا تحاتجا يتلا Òصصاعألا ءؤصسأا نم م٠٧٩١ ماع ضشيدلجنب راصصعإا دعي '' ــ٢
 : '' اياحصضلا مجح ثيح
اهفلخ يتلا رئاصسÿا مجح ىلع ضشيدلجنب ‘ ضضرألا حطصس ضضافخنا Òثأات ام (أا

؟ راصصعإلا
؟ اياحصضلا ددع عافترا ‘ تمهاصس يتلا ىرخألا لماؤعلا ام كيأارب (ب

 ؟ ظحلت اذام . لود÷ا ‘ ةرؤكذŸا قطانŸا اهيلع عقو مث ⁄اعلا ةطيرخ مصسرا ــ3

ةيرأدŸأ Òصصاعألأو نامع ةنطلصس

نامُع ةنطلصس ىلع رثؤوت يتلأ Òصصاعألأ تأراصسم :(أأ١٢) لكصشلأ
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ةصسماخلأ ةدحولأ ةيئيب راطخأأو تلكصشم

م٠١٠٢ ؤيــــــنؤي٥ ‘ (تيف راصصعإا)و ،( ب١٢ لكصشلا) ملم (١٠٤) غلب راطمأا طقاصست عؤم‹و
لدعم غلب ثيح ،ؤنؤج راصصعإا دعب برعلا رحب ‘ لكصشتي يرادم راصصعإا ىؤقأا Êاث دعي يذلا
¤إا ةيخانŸا ءاؤنألا تدأا دقو .د◊ا ضسأارةطحم ‘ ةدقع (٥٨و١)و ، ملم (١٠٢) راطمألا طقاصست
نايرج ‘ تببصست ةنطلصسلاتاظفاحمفلتخم ىلع ةريزغ راطمأا لؤطهو ؤ÷ا ةلاح بارطصضا
ةيرصشب رئاصسخو تاظفاÙا ضضعب ‘ ةيتحتلا ةينبلا Òمدت اهنع جتن ةفراج تاناصضيف ثودحو ةيدوألا
 .ةدودحم

:ةيتآلا ةلئشسألا نع بجأا ، ةفلتıا ملعتلا رداشصمو ( أا١2 لكشش) ةطيرÿاب ةناعتشسلاب ( أا
 .Òصصاعألا تاراصسŸ ةهجاؤŸا ةنطلصسلاتاظفاحم بتكا -١
 ؟ ةنطلصسلا ىلع رثؤؤت يتلا Òصصاعألا ةؤق ىدم ددحي يذلا لماعلا ام -٢
؟ Òصصاعألل ةنطلصسلا اهيف ضضرعتت دق يتلا رهصشألا ددح -3
ةنطلشسلا ‘ ةددعتŸا رطاıاب ركبŸا راذنإلا عورششم نع ةفلتıا ملعتلا رداشصم ‘ ثحبا ( ب

.هذيفنت لحارمو ،هتيمهأاو ،عورششŸا فادهأا هيف اًحشضوم اًريرقت بتكاو

(٤) طاششن

م٧٠٠٢ - ونوج راصصعإأ راثآأ :(٢٢) لكصشلأ

م٧٠٠٢ - ونوج راصصعإأ ةكرح :(٣٢) لكصشلأ

 ونوج راصصعإأ راصسم :(ب١٢) لكصشلأ

7:00am/03

4:00pm/03

10:00pm/0310:00am/04

4:00pm/0410:00pm/04

10:00am/05
7:00pm/05

4:00pm/06

4:00am/07
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دق يذلا ÊابŸا رايهناو اهعدصصتو ضضرألا ةكرح (١
.تاناؤي◊او ضسانلا نم Òثكلا لتقي

بيصصي دق يذلا ةمطÙا ÊابŸا نم رياطتŸا جاجزلا (٢
.عراؤصشلا ‘ ةراŸا

وÎمو ، ة˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘يد◊ا ككصسلاو عراؤ˘˘˘˘˘˘صشلا Òمد˘˘˘˘˘˘ت (3
 .قافنألا

  .هايŸا بيبانأاو ءابرهكلا طؤطخ عطق (٤
تازه يهو :''kcohS retfA '' لازلزلا عباؤت (٥

''kcohS niaM''ةيصسيئرلا ةزهلا دعب يتأات ةÒغصص
تازهلا هذه لثم نإا .رؤهصش ةدع وأا مايأا ةدعب
ىل˘ع را˘مد˘لاو ة˘ير˘صشب˘لا ر˘ئا˘˘صسÿا ن˘˘م ف˘˘عا˘˘صضت
.يصسيئرلا لازلزلا نم ةؤق لقأا اهنأا نم مغرلا

دعت لزلزلا نأا ةيناثلا ةدحؤلا ضسورد نم تفرع دقل
اهل Èكألا رودلا نكلو ،ضضرألا حطصس ليكصشت لماؤع دحأا
حطصس ليكصشت ةداعإا ›اتلابو Òمدت لماع اهنؤك ‘ نمكي
 .هيلع امو ضضرألا

ف˘˘˘ن˘˘˘عأا ن˘˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘ت لزلز˘˘˘لا نإا˘˘˘ف ضسا˘˘˘صسألا اذ˘˘˘ه ىل˘˘˘عو
امدنع اميصس ل ناصسنإلا اههجاؤي يتلا ةيعيبطلا راطخألا
.Îخير ضسايقم ىلع ةصسماÿا ةجردلا اهتؤق ىدعتت

اهصضعب رطاıا نم ةعؤم‹ لزلزلا ثودح بكاؤت
.ةيؤناث رخآلا اهصضعبو ةيلوأا

ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘˘مدŸا را˘˘˘ط˘˘˘خألا ن˘˘˘م لزلز˘˘˘لا
 .اهب ؤؤبنتلا بعصصي

ةمكحم تاءار˘˘˘جإا ذا˘˘˘خ˘˘˘تا ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘ب ل
 .لزلزلا راطخأا نم ةيامحلل

تارصشع ¤إا ÚكاÈلا راطخأا دت“ دق
 .ناكÈلا عقؤم نم تاÎمؤليكلا

نأا لإا ÚكاÈلا راطخأا نم مغرلا ىلع
.ةددعتم دئاؤف اهل

تاقلزنلا ،يمانؤصست ،لزلزلا عباؤت
لؤ˘ي˘صسلا ،ة˘ي˘باÎلا بح˘˘صسلا ،ة˘˘ي˘˘صضرألا
 .فافÿا رجح ،ةينيطلا

: سسردلأ أذه نممّلعتأأ

:اهمّلعتأأ تاحلطصصمو ميهافم

م٥٩٩١ ماع نابايلأ ‘ يبوك لأزلز راثآأ:(٤٢) لكصشلأ

GdóQS¢GCN£ÉQ Gdõ’R∫ hGdÈGcÚ ٤
Òمدتلأ ةوق ... لزلزلأ -١

: ةيلوألأ رطاıأ (أأ
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لزلزلل مواقŸا ءانبلل ةصصاخ تافصصاؤم عابتا (أا
حصضؤي (٥٢)لكصشلا (؟ينبت فيكو؟ ىنبت نيأا)
 .لزلزلل ةمواقم ةيانب
ةمظنأاب ةيئابرهكلا ةقاطلا جاتنإاتاطحم ديوزت (ب

.لزلزلا ثودح دنع ›آلا قلغإلل
عؤ˘قو ءا˘ن˘ثأا فر˘صصت˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘كب نا˘˘كصسلا ة˘˘ي˘˘عؤ˘˘ت (ج

‘ ا˘˘م˘˘ك ،كلذ˘˘ل ن˘˘يرا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا ءار˘˘˘جإاو لزلز˘˘˘لا
.(٦٢،٧٢) Úلكصشلا

ي˘ئا˘بر˘ه˘ك د˘لؤÃ ا˘هد˘يوز˘تو تا˘ي˘ف˘صشت˘صسŸا ز˘˘ي˘˘هŒ (د
 .يطايتحا

.قئار◊ا (١
.ةيصضرألا تاقلزنلا (٢
.تاناصضيفلا (3
 . (يمانؤصست) ›ازلزلا دŸا تاجؤم (٤
. ةئبوألاو ضضارمألا ضضعب راصشتنا (٥

ذاختأ نم دب ل لزلزلأ راطخأأ نم ليلقتللو
:اهنم ،تأءأرجإلأ سضعب

 لزلزلل ةمواقم ةيانب جذو‰ :(٥٢) لكصشلأ

 .لزلزلا راطخأا نم ليلقتلل ىرخأا تاءارجإا حÎقا (أا
اهحÎقت يتلا تافصصاؤŸا ام ،لزلزلل ةصضرعم ةقطنم ‘ ضشيعت تنك ؤل (ب

 .(ءابرهكلاتاطحم ،تايفصشتصسŸا ،ÊابŸا ) : نم لكل

(١) طاششن

لزلزلأ راطخأأ يدافتل ناكصسلل نيرا“ :(٦٢) لكصشلأ

لزلزلأ تقو ناكصسلأ ذاقنإأ ةيلمع ىلع بيردت :(٧٢) لكصشلأ

 :ةيوناثلأ رطاıأ  (ب
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:اهنم ةديدع دئأوف اهل نأأ لإأ ÚكأÈلأرطاخم نم مغرلأ ىلعو

ليكصشتو ءانب لماعك ÚكاÈلا ةيمهأا نم مغرلا ىلع
ةلئاهلا ةيÒمدتلا اهتؤقو اهتيئاجف نأا لإا ضضرألا حطصسل

Œنا˘صسنإلا دد˘ه˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا را˘˘ط˘˘خألا ة˘˘مد˘˘ق˘˘م ‘ ا˘˘ه˘˘نل˘˘ع
ةيعيبطلا ىؤقلا دصشأا نم يهو ،ضضرألا ىلع ةاي◊او
(٥١) نر˘˘˘ق˘˘˘لا ذ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ف ،ضضرألا ح˘˘˘ط˘˘˘صس ىل˘˘˘ع ةر˘˘˘˘مدŸا
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م بر˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ÚكاÈلا تل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق يدل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يŸا
ىل˘˘ع ةÒب˘˘ك را˘˘ط˘˘˘خأا كا˘˘˘ن˘˘˘هو .(ضصخ˘˘˘صش٠٠٠,٠٠٢)
ةجيتن ناÒنلا علدنا نع مجنت تاكلتمŸاو ناصسنإلا
فرعتتلو  .لايمألا تائŸ دت“ دقو ،ÚكاÈلا تارؤث
ر˘˘ظ˘˘نا ÚكاÈلا ن˘˘ع م˘˘ج˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا را˘˘˘ط˘˘˘خألا ىل˘˘˘ع Ìكأا
.(٢) طاصشنلا ذفنو (٨٢) لكصشلا

.ناكÈلا ثودح ءانثأا جرخت يتلا داؤŸا للخ نم ضضرألا نطاب تانؤكم ىلع فرعتلا (أا
.تاتابنلا ؤمنل ةمزللا ةيندعŸا رصصانعلاب ةينغلا ةبÎلل اvيصساصسأا اًردصصم ةيناكÈلا تارؤهصصŸا لث“ (ب
 .(٩٢) لكصشلا ‘ امك ،ةيئايميكلا داؤŸا جاتنإا ‘ ÚكاÈلا نارؤث نع ةŒانلا تيÈكلا بصساور مادختصسا (ـج
.ةقاطلل ردصصمك ةيناكÈلا قطانŸا نم Òثك ‘ ÊاكÈلا طاصشنلا نم œانلا راخبلا مادختصسا (د

 ناكÈلأ عافدنأ :(٨٢) لكصشلأ

(٢) طاششن :يتآلا لود÷ا لمكأا (٨٢) لكصشلا للخ نم -

ةيناكÈلا داوŸا
ةيباÎلا بحصسلا

.............................

............................

ةينيطلا لويصسلا

نوبركلا ديصسكأا Êاث سسابتحا

.........................

............................

ةيئابرهكلا ةزهجألا فÓتإاو ÊابŸا Òمدت

ىعرŸا ‘ تاناوي◊ا ممصست

..........................

.........................

اهقيرط ‘ ءيصش لك قرحب موقت

ةŒانلا راطخألا مهأا

نأÒنلأ رطخو .. نطابلأ ةروث .. ÚكأÈلأ -٢
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‘ ةيئابرهكلا ةقاطلا جاتنإل ةيصضرألا ةيرار◊ا ةقاطلا مدختصست (ـه
.ادنلزؤينو كيصسكŸاو ايلاطيإا لثم راطقألا ضضعب

مم◊ا نع جتني يعيبط جاجز ؤهو) فافÿا رجح لمعتصسي (و
.اهلقصصو تازلفلاو راجحألا نحط ‘ (ةيناكÈلا

ةيناكÈلا عيبانيلا هايم ةيناكÈلا قطانŸا ناكصس ضضعب مدختصسي (ز
 .(٠3) لكصشلا ‘ امك ،ادنلصسيآا لثم مهلزانم ةئفدت ‘ ةرا◊ا

لكصشب ايصسآا ىلع اًنيزح اًمؤي Èمصسيد نم٦٢ مؤي ناك
٥,٨ هتؤق لازلز برصض ثيح ،ماع لكصشب ⁄اعلاو ،ضصاخ
Ãخير ضسايقÎ تاجؤم كر– هنع جتن ايصسآا يقرصش بؤنج
عيمج ‘ اÒًثك يمانؤصست ةملك ددÎت تأادبف ،يمانؤصست
ف˘ي˘كو ،ة˘م˘ل˘كلا ل˘صصأا ا˘م˘ف .را˘ب˘خألا تار˘صشنو ف˘˘ح˘˘صصلا

 ؟ اهراثآا امو ،اهخيرات امو ،ثد–

:(٩٢) لكصشلأ
 ةيناكÈلأ قطانŸأ ‘ تيÈكلأ بصسأور

 لزانŸأ ةئفدت ‘ ةيناكÈلأ عيبانيلأ مأدختصسأ :(٠٣) لكصشلأ

ةياقؤلل تاحÎقŸا ضضعب ‘ كءلمز ضشقان -(٣) طاششن
هذهب اًريرقت بتكاو ،ÚكاÈلارطاخم نم
 .تاحÎقŸا

›أزلزلأ دŸأ تاجوم / ةلاح ةصسأرد -٣
:(                   يمانوصست) Tsonami

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

 
  

J©∏qº :
.ةرمدŸا طيÙا ةؤق يمانؤصست*
 . ÚكاÈلاو لزلزلاب اهطابتراو يمانؤصست*
ط˘يÙا ىل˘˘ع ة˘˘ل˘˘طŸا ق˘˘طا˘˘نŸاو ي˘˘ما˘˘نؤ˘˘صست*

 . يدنهلا
لا˘ط˘ت ي˘ما˘نؤ˘صست ن˘˘ع ج˘˘ت˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا را˘˘ثآلا*

 . ضضرألا ىلع ةاي◊ا بناؤجفلتخم
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اهانعمو ،ةينابايلا ¤إا '' يمانؤصست '' ةملك لصصأا دؤعي
دŸا تاجؤم'' اهب دصصقيو ،''ءانيŸا ةجؤم'' درÛا ‘ر◊ا
تارا˘ي˘ه˘نلاو ÚكاÈلا تارؤ˘ث ن˘ع ج˘ت˘ن˘تو ،''ة˘ي˘لاز˘˘لز˘˘لا
ة˘˘ي˘˘نؤ˘˘كلا ما˘˘صسجألاو تا˘˘ب˘˘نذŸا ط˘˘˘قا˘˘˘صستو ة˘˘˘ير˘˘˘خ˘˘˘صصلا
اًصضيأا تاجؤŸا لكصشتتو ،طيÙا وأا رحبلا ‘ ةمخصضلا
ءازجأا Úب مداصصت ثودح نع œان لازلز عؤقو ببصسب
ةŒانلا ةقاطلا دلؤتو .طيÙا عاق ‘ ةيصضرألا ةرصشقلا

كرحتت Úتجؤم ¤إا قصشنت ةيئدبم ةجؤم لازلزلا نع
 .ئطاصشلا ¤إا ةيناثلا هجؤتت Úح ‘ طيÙا ¤إا امهادحإا

ةيؤق دم ةلاح دلؤت اهنكلو ئطاصشلا ¤إا عفدنت ةÒبك تاجؤم نايحألا مظعم ‘ يمانؤصست لكصشتو
اهتماخصض نم يمانؤصست تاجؤم ةرؤطخ عبنتو .رحبلا ىؤتصسم ‘ اًئجافم اًعافترا ببصست ةعيرصسو
هندم لؤ– لحاصسلاب مدطصصت Úح اهنكلو ،ئطاصشلا نم بÎقت امدنع ًةيداع ًةجؤم ودبت ثيح ،اهتؤقو
.هقلطنا زكرم نم راتمألا فلآا دعب ىلع ررصض ثادحإا ىلع هتردق دŸا ةرؤطخ نم ديزيو .ماكر ¤إا

١
2
3
4
5

 اياحصضلأ ددع                                          يمانوصست ثودح بابصسأأ                                ةنصسلأ          م

ملاعلأ لود سضعب يف يمانوصست اياحصض ددعو بابصسأأ (٥) لودج

(٤) طاششن
بتكاو ،ةدمعألاب Êايب لكصش ¤إا قباصسلا لود÷ا ‘ ةدراؤلا تانايبلا لّؤح
.لكصشلا ىلع كتاظحلم

راطخألأو موهفŸأ :يمانوصست

يمانوصست جأومأأ:(١٣) لكصشلأ

م١١٠٢
م٤٠٠٢
م٨٩٩١
م٦٩٨١
م3٨٨١

.نابايلا يقرصش لامصش لحاؤصس لباقم يرحب لازلز
.ةيصسينودنإلا ةرطمؤصس ةريزج لباقم يرحب لازلز
.ةديد÷ا اينيغ برغ لامصش لحاؤصس لباقم يرحب لازلز
.ةينابايلا ؤصشنؤه ةريزج لباقم يرحب لازلز
اوا˘جو ةر˘ط˘مؤ˘صس ةر˘يز˘˘ج ‘ ؤ˘˘تا˘˘كار˘˘ك نا˘˘كر˘˘ب را˘˘ج˘˘ف˘˘نا
.Úتيصسينودنإلا

اًصصخصش٩٨٤,٠١
ضصخصش٠٠٠,٥٧٢

ضصخصش افلأا
ضصخصش فلأا٦٢
ضصخصش فلأا٦3
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يدنهلا طيÙا عاق ‘ ضضرألا تاقبط تصشعترا م٤٠٠٢ Èمصسيد٦٢ قفاؤŸا دحألا مؤي حابصص
دلؤتل ،ةرطمؤصس ةريزج ةلابق ،رحبلا حطصس ت– لايمأا ةصسمخ قمع نم ،ةيؤيصسآلا ةراقلا قرصش بؤنجب
.Îخير ضسايقم ىلع ةجرد٥,٨ هرادقم غلب دؤقع ةعبرأا ؤحن ذنم ةقطنŸا هتدهصش لازلز Èكأا

ايزيلامو ايصسينودنإا اهنيب نم يدنهلا طيÙا ىلع ةلطŸا لودلا نم اًددع يرحبلا دŸا باصصأا دقو
ةراقل ةيقرصشلا لحاؤصسلا ¤إا ًلؤصصو ،فيدلاŸا رزجو اكنليÒصسو دنهلاو ضشيدلغنبو امرؤبو دنلياتو
.(٢3) لكصشلا ‘ امك ،نامع ةنطلصسل ةيبؤن÷ا لحاؤصسلا كلذكو ،اينازنتو اينيكو لامؤصصلا ‘ ايقيرفأا

 يرحبلأ دملل تصضرعت يتلأ قطانŸأ :(٢٣) لكصشلأ

م٤٠٠٢ ماع ‘ يرحبلأ دŸأ :(٣٣) لكصشلأ

مك٣١٢ةجوŸأ لوط مك٣٢

مك٠١و٦

 نيوكت ¤إأ يدؤوتو ةÒصصق ةفاصسم ىلع ةقاطلأ زكÎت
ةلحصضلأ هايŸأ ‘ جأومألأ نم ةيلاع نأردج

م٠١
م٠٥

م٠٠٠٤

ةعاصسلأ/مك٣١٧ ةعاصسلأ/مك٩٧ ةعاصسلأ/مك٦٣

 م٤٠٠٢ يمانوصست  ةثراك
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ةيئيب راطخأأو تلكصشمةصسماخلأ ةدحولأ

 :ةيتآلا ةلئشسألا نع بجأا (33) لكششلا لÓخ نم(٥) طاششن
؟ م٤٠٠٢ ماع ثدح يذلا يرحبلا دŸا ةعرصس ام (١
؟ يرحبلا دŸا  ‘ ةجؤŸا لؤط ام (٢
؟ ببصسلا امو؟ ةلحصضلا هايŸا ‘ جاؤمألا ةعرصسل ثدحي اذام (3
؟ م٤٠٠٢ ماع يمانؤصست نع ةŒانلا راثآلا ام (٤
  ؟ ةيعيبطلا ثراؤكلا هذه لثم نم اهمّلعتن يتلا ضسوردلا ام (٥

ةثراك أاؤصسأا حبصصتو تاعاصس دعب ماقرألا فعاصضتتل تائŸاب يرحبلا دملل ةيلوألا ةليصص◊ا تأادب
¤إا ،لقألا ىلع افلأا٥٤١ ىلتقلا ةليصصح تطخت دقف ،ايصسآا يقرصش بؤنجو قرصش لود اهل تصضرعت

ةليصصح تغلب دقو .درصشم Úيلم ةصسمخ ؤحنو ،ىحر÷او نيدؤقفŸا نم فلآلا تارصشع بناج
ةمصسن (٠٠٠,٥٧٢) ¤إا ددعلا اذه عفتÒل ةمصسن (٠٠٠,٧٢٢) ›اؤح م٥٠٠٢ رياني/3٢ ىتح ىلتقلا
 .م٥٠٠٢ ضسرام رهصش ةياهن عم

ىلع ةيفارغجو ةيئيبو ةيداصصتقا راثآا نم ةيبؤن÷ا ايصسآا لحاؤصس تبرصض يتلا ةيعيبطلا ةثراكلا لخت ⁄و
 .ةبؤكنŸا ةقطنŸا

اياحصضلأ ددع
(ةمصسن)

 يرحبلأ دŸاب ةررصضتŸأ لودلأ :(٤٣) لكصشلأ

(يمانوصست) ›أزلزلأ دŸأ راثآأ
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١6

ةصسماخلأ ةدحولأ ةيئيب راطخأأو تلكصشم

كر– ‘ ببصست لازلزلا نإاف Úيكيرمأا ءاملع تاديكأات بصسحف ،Òيغتلا نم ةقطنŸا ةيفارغج ملصست ⁄و
نأا ودبيو .(٥3) لكصشلا ‘ امك ،›ا◊ا اهناكم نعً اديعب يدنهلا طيÙا ‘ ةÒغصصلا رز÷ا نم ددع
دؤهعŸا اهعصضؤم نع لعفلاب ةرطمؤصس ةريزج كر– ¤إا Òصشت ريراقتلاف ،اًما“ ةحيحصص تاريدقتلا هذه
ناك نإاو هصسفن هاŒلا ‘ ةرواÛا ىرخألا رز÷ا تحزحزت امك ،اÎًم٦٢رادقÃ يبرغلا بؤن÷ا هاŒاب
Ãىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م .ل˘˘قأا راد˘˘ق
ن˘˘˘م ةر˘˘˘ط˘˘˘˘مؤ˘˘˘˘صس لاز˘˘˘˘لز ضصل˘˘˘˘ق
لؤ˘˘˘˘ح ضضرألا نارود ة˘˘˘˘عر˘˘˘˘˘صس
ديزيل ،اvدج ةليئصض ةبصسنب اهصسفن
ءزج رادقÃ  مؤيلا لؤط كلذب
رؤحم رثأات Úح ‘ ،ةيناثلا نم
رادقÃ هليم ةيواز Òغتتل ضضرألا

ه˘˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘صضؤ˘˘ب ة˘˘˘نرا˘˘˘ق˘˘˘م م˘˘˘صس٥,٢
ةرطموصس لأزلز دعب ةيصضرألأ حئافصصلأ :(٥٣) لكصشلأ .ةقباصسلا

ةئبوألا ىصشفتت Úح اهصسردن ام ناعرصس اننكلو ،ةثراكلا هذهل ةيحصصلاو ةيئيبلا راثآلا عقؤتن ل دق
.ةئفدتلا لئاصسو ضصقنو ةفاظنلا ىؤتصسم ضضافخناو برصشلا هايم ثؤلتو ثث÷ا نفعت ةجيتن ضضارمألاو
لث“ يتلا فور‚اŸا راجصشأاو ةلحصضلا ةيناجرŸا باعصشلا نم ةصضيرع تاعاطق مدهت ‘ نافؤطلا ببصستو
ةي◊ا تانئاكلا نم ةÒبك دادعأا كله نع ًلصضف اذه ،ةيتاعلا جاؤمألا دصض لوأا دصص طئاح ئطاؤصشلل
 .ةيÈلاو ةيرحبلا

مهل ءاذغلاو نكصسŸا Òفؤتو ÚبؤكنŸا ةثاغإا دح دنع ةيداصصتقلا ةيحانلا نم ةثراكلا راثآا فقؤتت ل
رامدلا دعب لودلا هذهل ةيداصصتقلا تايؤلوألا Òيغت ‘ لازلزلا ببصست لب ،قرطلا حتفو ضضاقنألا ةلازإاو
ةطصشنألا مهأا ضضعب برصضتل ةثراكلا دتمتصسو ،ةيتحتلا ةينبلا نم ةليلق Òغ ءازجأاب ق◊ يذلا لئاهلا
رثأا امك ،فئاظؤلا فلآا نادقف نم هيلع بتÎي امو ةحايصسلا عاطق لثم ةبؤكنŸا لودلا ‘ ةيداصصتقلا
ةيرحبلا ةوÌلا ىلع دمتعت تناك يتلا تاطاصشنلاو كامصسألا ديصص عاطق ىلع Òبك لكصشب يرحبلا دŸا
.نيدايصصلا نفصس ةيتاعلا جاؤمألا تمطح نأا دعب

ةيداصصتقلأ راثآلأ

ةيئيبلأ راثآلأ

ةيفأرغ÷أ راثآلأ
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ةيئيب راطخأأو تلكصشمةصسماخلأ ةدحولأ

مجح نأا ةيعيبطلا رهاؤظلاو لزلزلا ءاÈخ ىري
تف˘عا˘صضت ا˘ي˘صسآا ي˘بؤ˘ن˘˘ج ‘ تع˘˘قو ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ثرا˘˘كلا
تا˘جؤŸ ر˘كب˘˘م راذ˘˘نإا ة˘˘م˘˘ظ˘˘نأا دؤ˘˘جو مد˘˘ع بب˘˘صسب
ىلع ءاÿÈا عمجيو ،يدنهلا طيÙا ‘ يمانؤصست
ةلاح ‘ رئاصسÿا نم Òثكلا يدافت نكمŸا نم هنأا
لبق اًريذ– ماظنلا قلطي ذإا ،ةمظنألا هذه لثم رفاؤت

تاجؤŸا لؤصصو نم تاعاصس عبرأا وأا ثلث ›اؤح
 . لحاؤصسلا ¤إا ةرمدŸا

طيÙا ىلع ةلطŸا لودلا نم ددع تعراصس كلذل
دŸا تاجؤÃ ؤؤبنتلل راذنإا ةمظنأا بيكرت ¤إا يدنهلا
.(يمانؤصست) يرحبلا

ة˘ير˘ح˘ب˘لا جاؤ˘مألا م˘ظا˘ع˘ت ةر˘ها˘ظ˘˘ل م٧٢/٢١/٤٠٠٢و٦٢ ي˘مؤ˘ي لل˘خ ة˘ن˘ط˘ل˘صسلا ل˘˘حاؤ˘˘صس تصضر˘˘ع˘˘ت
ترثأات دقف يدنهلا طيÙا ‘ يرحبلا لازلزلا عقؤم نأل اًرظنو ،يرحبلا لازلزلا نع ةŒانلا (يمانؤصست)
ةحاصسم تطغو Îم (٥,١) اهعافترا طصسؤتم غلب جاؤمأاب تؤكلصض ¤إا د◊ا ضسأار نم ةنطلصسلا لحاؤصس
.ةصسبايلا لخاد اÎًم (٠٧) ›اؤحب ردقت

‘ تلث“ يرحبلا ديصصلا ئناؤمو ئطاؤصش ىلع ةطيصسب راثآا ثودح ‘ جاؤمألا تببصست دقو
 .رحبلا ¤إا نيدايصصلا براؤق حؤنجو مرقلا راجصشأا فار‚ا

ةنطلصسلأ لحأوصس ىلع جأومألأ مظاعت Òثأات

›أزلزلأ دŸأرطاخم بنجتل رأذنإلأو دصصرلأ

يمانوصست جأومأاب ؤوبنتلل ركبم رأذنإأ ماظن :(٦٣) لكصشلأ
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ةصسماخلأ ةدحولأ ةيئيب راطخأأو تلكصشم

 :ةراهŸأ ملعت'' ةجيتنلأو ببصسلأ ديد– ''
نع ثحبلاب كمايق ينعي كلذ نإاف ةجيتنلاو ببصسلا ديدحتب مؤقت امدنع

اذه رثأا نع ثحبت اهدعبو ،(ببصس) رخآا ءيصش ثودح ¤إا يدؤؤي يذلا ءيصشلا
هتعرزم يوري نأا عرازŸا ديري امدنع :ًلثمف ،(ةجيتن) هثدحأا يذلا ثد◊ا وأا ،ببصسلا
.(ةجيتن) ءاŸا بؤبنأا Èع رئبلا نم ءاŸا جرخي ىتح (ببصس) ءاŸا ةخصضم ليغصشتب مؤقي هنإاف

نكÁ ام Èتخن مث نمو ،ةجيتنك هصضرعتصسن اننإاف ثدح يأا نع اًحيحصص اvمهم اvيأار نuؤكن يكل اذكهو
؟ةجيتنلا نؤكتصس فيك :أابنتت مث نمو ببصسلا دد– نأا كنكÁ ةقيرطلا ضسفنبو ،ببصسلا هنأا قيدصصتلا
تاؤطÿا عابتا نكÁو .عاصضوألاو ثادحألل اًحصضاو اًمهف كيطعي ةجيتنلاو ببصسلا Úب ةقلعلل كديد– نإا
:ةجيتنلاو ببصسلا Úب ةقلعلا ديدحتل ةيلاتلا

 .اًنيعم اًعصضو وأا اًثدح ددح -١
 .(ةجيتنلا) عصضؤلا اذه ثودح دعب فورظلابو ،(بابصسألا) هثودح لبق ةقباصسلا فورظلاب ›ا◊ا عصضؤلا نراق -٢
يأا ضصخي اميف كرارق ذاختا ىلع كدعاصست تاÒبعت وأا تاملك نع ــ عصضؤلا نع بؤتكŸا ضصنلا ‘ ــ ثحبا -3

.( ... ، كلذ ‘ ببصست ،هنع جتنو ،جتنأا ،بلج) ليبق نم تاملكلا هذه نؤكت دقو ،رخآلا بsبصس ثدح
دق جئاتنـلا ضضعب نأا ركذتو ،ثادـحألا كلت œاؤن ددحو ،ثادحألا Úب ةيقـطنم تاقلع نع ثحبا -٤

 .Ìكأا وأا ةجيتن ¤إا يدؤؤي دق بابصسألا ضضعب نأاو ،ببصس نم Ìكأا هل نؤكي

ــ٨٥ضص) ة˘˘بؤ˘˘˘ت˘˘˘كŸا ضصؤ˘˘˘صصن˘˘˘لا ةءار˘˘˘ق د˘˘˘عأا
لؤح يتآلا لود÷ا ‘ غارفلا ألماو ،(٢٦ضص
.(اهجئاتن) اهراثآاو يمانؤصست بابصسأا

لؤ˘˘˘ح أار˘˘˘قاو ،م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ردا˘˘˘˘صصم ¤إا ع˘˘˘˘جرا
ÚكاÈلا بابصسأا نع اًريرقت بتكا مث ،ÚكاÈلا

 .(اهجئاتن) اهراثآاو

 دحاو ببصس
لوألا ببصسلا
 Êاثلا ببصسلا
 ثلاثلا ببصسلا

 ¤وألا ةجيتنلا
ةيناثلا ةجيتنلا
 ةثلاثلا ةجيتنلا

 ةدحاو ةجيتن

 ةدحاو ةجيتن

 دحاو ببصس

 : ةراهŸأ ىلع بيردت: ةراهŸأ قيبطت

(جئاتنلا) راثآلا                                                             بابصسألا

:دقانلأ Òكفتلأ تأراهم باصستكأ

pages 46-64:final unit†6 (1-3) new  11/2/14  1:17 PM  Page 63

47 bk.indd   63 1/1/15   11:57 AM



46

ةيئيب راطخأأو تلكصشمةصسماخلأ ةدحولأ

، ثيد◊ا يعما÷ا بتكŸا ،ةيعيبطلاو ةيرششبلا دراوŸا ةيمنتو ةرادإا ، نؤحاط ؤبأا يلع ›دع .د -١
. م3٠٠٢ ، ةيردنكصسإلا

. م٢٠٠٢ ، ةيدؤعصسلا ةيبرعلا ةكلمŸا ، عبرŸا راد ،ةئيبلاو دراوŸا تايداشصتقا ، رصشيف .ضس Êؤطنأا -٢
. م3٠٠٢ ، ةيردنكصسإلا ، يعما÷ا ركفلا راد ، ةئيبلا ةيامح ةعوشسوم ، ›داعلا حلاصصدؤمحم .د -3
. م3٠٠٢ ، طصسوألا قرصشلا ءارق تامؤلعم زكرم ،رحشصتلا حفاكن فيك ملعتنل، ؤكصسنؤيلا -٤
.م٨٩٩١ ، ضستكجوربؤيج ،ناشسنإلا ضضرأا ، دادح Úعم -٥
. م3٠٠٢ ، طصسوألا قرصشلا ءارق تامؤلعم زكرم ،اهرامث يتؤوت رحشصتلا ةحفاكم ، ؤكصسنؤيلا -٦
،ةعابطلاو رصشنلل تاديؤع ،ةئيبلا تاديدهت ، يصضاق جرؤج .د بيرعت ، ؤنيلؤŸد  اردنصسكلا -٧

.م٦٠٠٢،توÒب
.دوقع ةثÓث لÓخ ةينامعلا ةئيبلا ، هايŸا دراؤمو ةئيبلاو ةيميلقإلا تايدلبلا ةرازو -٨
.م٨٩٩١ ،١ط ، ضسكتجوربؤيج ،ناشسنإلا بكوك ضضرألا ، نورخآاو ، ضشؤغ ناؤطنأا -٩

٠١-

١١-

٢١-
3١-
٤١-

٥١-

ةدحولا عجارم

- David Waugh, Geography, International Thomson Publishing com-
pany, china, 1995

- Simon chapman, and others - Complete Geography Oxford univer-
sity press .1998. London.

- Lattes Educational, Geography. Adam - Arnell, London 2000

- David Waugh, The British Isles, Nelson, Glasgow 1993

- John hokin and others, Geography Matters foundation, Heinemann,
2001.

- Richard Kemp and Others, Access to Geography 1, Oxford
University Press 1998, London.
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Gdƒ’jÉä GŸàëóI G’Ceôjµ«á

Gd≤ƒi hGdàµàÓä
G’bàü°ÉOjá ٦

Gd«ÉHÉ¿

Gdü°Ú

GdàµàÓä G’bàü°ÉOjá ‘ Gd©É⁄

 :ةدحولل ةماعلا فادهألا
 : نأا ةدحولا هذه ةسسارد نم ءاهتن’ا دعب بلاطلا نم عقوتي
 . ملاعلأ يف ةيداصصتق’أ تÓتكتلأو ىوقلأ زربأأ فّرعتي
 . ملاعلأ يف ةيداصصتق’أ ىوقلأ عقأوم ملاعلأ ةطيرخ ىلع ددحي
 .ىربك ةيداصصتقأ ىوق نوكتل لودلأ لهؤوت يتلأ فعصضلأو ةوقلأ بنأوج رuصسفي
 . ملاعلأ يف ةيداصصتق’أ ىوقلأ زكرت نم ّدحلل بيلاصسأأو ً’ولح حرتقي
 . ههجأوت يتلأ ىربكلأ لكاصشملأ و يملاعلأ يداصصتق’أ عصضولأ يف هيأأر يدبي
 . ملاعلأ يف ةيداصصتق’أ ىوقلأ وحن ةيباجيإأ تاهاجتأ بصستكي
 . ةيداصصتق’أ تانايبلأو لوأدجلأ للحي
 .يداصصتق’أ لاجملأ يف نيثحابلأو ءاملعلأ رود رّدقي
 . ةيعيبط تأورثو درأوم نم هايإأ انبهو اميف لجو زع هتردقب نمؤوي
 . ةنماك ةيعيبط تأورث نم ةنطلصسلأ هكلتمت ام ىلع ظفاحي
 .ةدحولأ يف ةدرأولأ تاميمعتلأو تاحلطصصملأو ميهافملأ بعوتصسي

 .ةدحولأ يف ةنمصضتملأ تأراهملأو تاهاجت’أو ميقلأ بصستكي
56

GdƒMóI Gdù°ÉOS°á 

٤
٣
٢
١
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⁄ ةلوه‹ اًصضرأأ م٢٩٤١ ىتح ةيكيرمأ’أ ةراقلأ تناك
ر˘˘فو˘˘ت˘˘صسير˘˘ك ›ا˘˘ط˘˘يإ’أ حŸÓأ ن˘˘كل ،د˘˘ع˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘فا˘˘˘صشت˘˘˘كأ م˘˘˘ت˘˘˘ي

قلطأأو ،ةديد÷أ سضرأ’أ هذه فاصشتكأ نم نك“ سسوبمولوك
دنهلأ ¤إأ لصصو هنأأ هنم اvنظ ةيبرغلأ دنهلأ رزج دعب اميف اهيلع
يصشتوبصسف وكيرمأأ ›اغتÈلأ  حŸÓأ نأأ ’إأ .برغلأ قيرط نع
ٌسضرأأ لب دنهلأ نم أًءزج تصسيل  سضرأ’أ هذه نأاب فرع
همصسأ تيطُعأأ ثيحب اهئطأوصش مظعم فصشكتصسأو ،ةديدج
 .(اكيرمأأ) ىمصست Ú◊أ كلذ ذنم تحبصصأأو

يدÓيŸأ رصشع عباصسلأ نرقلأ نم تاينيتصسلأ لئأوأأ ‘و
ابوروأأ ةراق نم نيرجاهŸأ ÚيÓم يصضأرأ’أ هذه تلبقتصسأ

ةثÓث نم Ìكأأ براقي ام ةرجهلأ ةكرح تدتمأو .اهÒغو
ء’ؤوه نك“و .زيل‚إ’أ نيرمعتصسŸأ ءيجÃ تروطت نورق
ةيداصصتق’أو ةيصسايصسلأ) مهعفأود فÓتخأ ىلع ،نورجاهŸأ

.ةديدج ةراصضح ءانب نم ،(.... ةينيدلأو
’إأ ،ةيزيل‚إأ ةرمعتصسم لصصأ’أ ‘ ةدحتŸأ تاي’ولأ تناك

ىدأأ ،ديد÷أ دلبلأ ينطأوم مهصسفنأأ نوÈتعي نيذلأ نيرجاهŸأو ةيناطيÈلأ  ةموك◊أ Úب بصشن افÓخ نأأ
نطنصشأو جروج ةدايقب م٦٧٧١  ماع ويلوي نم عبأرلأ ‘ أÎل‚إأ نع ةدحتŸأ تاي’ولأ لÓقتصسأ ¤إأ كلذ
.روتصسدلأ سصن امك تأونصس Êامث ةدŸ بصصنŸأ أذه لغصشي لظو ،اكيرمأ’ سسيئر لوأأ حبصصأأ يذلأ

66

Gdƒ’jÉä GŸàëóI G’Ceôjµ«á

ةيخيرات ةذبن
 ةيكيرمألا ةدحتŸا تايلولا نع

GdóQS¢ 

⁄ا˘˘ع˘˘لأ تأرا˘˘ق ن˘˘م ا˘˘كير˘˘مأأ ف˘˘˘ن˘˘˘صصت
ة˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن ‘ تف˘˘˘صشت˘˘˘كأ ثي˘˘˘ح ،د˘˘˘يد÷أ
.يدÓيŸأ رصشع سسماÿأ نرقلأ

ن˘˘˘ير˘˘˘جا˘˘˘هŸأ ن˘˘˘م ÚيŸÓأ ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘˘لإأ د˘˘˘˘فو
ا˘ه˘لÓ˘ق˘ت˘صسأ ل˘˘ب˘˘ق تنا˘˘كو ،Úي˘˘بوروأ’أ
. ةيزيل‚إأ ةرمعتصسم
‘ ة˘ي˘كير˘مأ’أ ةد˘ح˘تŸأ تا˘ي’و˘لأ ع˘˘ق˘˘ت
(٠٥) م˘صضتو ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘صشلأ ا˘˘كير˘˘مأأ ةرا˘˘ق
 .(ايبمولوك) ةدحأو ةعطاقمو ةي’و
ة˘ي˘كير˘مأ’أ ةد˘ح˘˘تŸأ تا˘˘ي’و˘˘لأ ز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ت
لصضفب كلذو ‘اقثلأو يقرعلأ عونتلاب
ترجاه يتلأ سسانجأ’أو ةفاقثلأ ددعت
 .اهيلإأ
ىوقأأ ةيكيرمأ’أ ةدحتŸأ تاي’ولأ دعت
أًرا˘˘هدزأو ا˘˘ًمد˘˘ق˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘صصلأ لود˘˘˘لأ
 .اvيداصصتقأ

œا˘˘˘ن˘˘˘لأ ، ي˘˘˘مو˘˘˘ق˘˘˘لأ ›ا˘˘˘م˘˘˘˘جإ’أ œا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأ
،ة˘˘فا˘˘صضŸأ ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘˘لأ ،ي˘˘˘لÙأ ›ا˘˘˘م˘˘˘جإ’أ

،Òب˘˘˘˘˘˘كلأ دا˘˘˘˘˘˘˘صسكلأ ،لأو˘˘˘˘˘˘˘مأ’أ سسوؤور
،ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘صصلأ تا˘˘˘مو˘˘˘˘قŸأ ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نو˘˘˘˘يدŸأ
 .ةئجافŸأ تابلقتلأ

: سسردلا اذه نمملعتأا

:اهملعتأا تاحلطصصمو ميهافم

١
نطنسشاو                                  ةمسصاعلا

ةيكيرمألا ةدحتŸا تايلولا نع ةيفيرعت ةقاطب

ةحاسسŸا

ندŸا Èكأا

ناكسسلا ددع

ةغللا

ةلمعلا

٢مك٥٧٦,٦٢٨,٩

كرويوين

(م٣١٠٢) ةمسسن٠٠٠,٥٧٤,٥١٣

ةيزيل‚إلا

 يكيرمأا رلود
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هتيمهأاو ‘ارغ÷ا عقوŸا

ةراق ‘ ةيكيرمأ’أ ةدحتŸأ تاي’ولأ عقت
طيÙأ قرصشلأ نم اهدحي ،ةيلامصشلأ اكيرمأأ
ةهج نمو .يداهلأ طيÙأ اًبرغو يصسلطأ’أ
كيصسكŸأ بون÷أ ةهج نمو ،أدنك لامصشلأ

.كيصسكŸأ جيلخو
ة˘ي˘كير˘مأ’أ ةد˘˘ح˘˘تŸأ تا˘˘ي’و˘˘لأ م˘˘صضتو

ي˘˘˘˘˘ه ةد˘˘˘˘˘حأو ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘مو ة˘˘˘˘˘˘ي’و (٠٥)
دودح جراخ ناعقت اهنم ناتي’و ،ايبمولوك
يبرغلأ لامصشلأ ¤إأ اكصس’أأ :يهو اهيصضأرأأ
˘˘˘ما˘˘˘ع ا˘˘˘ي˘˘˘صسور ن˘˘˘م ا˘˘˘هؤوأر˘˘˘صش ” ،أد˘˘˘ن˘˘˘ك ن˘˘˘م

يداهلأ طيÙأ ‘ يأواه رزجو ،م٧٦٨١
 .م٩٥٩١ ماع ةي’و تحبصصأأ يتلأ

Òب˘˘˘˘كلأ ي˘˘˘˘حا˘˘˘˘صسŸأ دأد˘˘˘˘ت˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘ل أًر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘نو
لا˘كصشأأ نإا˘ف ة˘ي˘كير˘مأ’أ ةد˘ح˘تŸأ تا˘˘ي’و˘˘ل˘˘ل
م˘˘صسق˘˘ي ثي˘˘ح ،Òب˘˘ك ل˘˘كصشب عو˘˘ن˘˘ت˘˘ت ح˘˘ط˘˘صسلأ
تاعفترŸأو ،ىطصسولأ لوهصسلأو ،ةيقرصشلأ تاعفترŸأ :يهو ةيصسيئر ماصسقأأ ةثÓث ¤إأ سضرأ’أ حطصس
ةدحتŸأ تاي’ولأ لمتصشت ثيح ،رخآأ ¤إأ ناكم نم Òبك لكصشب عونتي خانŸأ نإاف كلذل اًعبتو .ةيبرغلأ

.ةيخانم ميلاقأأ ةتصس ىلع

 (ةيصسايصس) ةيلامصشلا اكيرمأا :(١) لكصشلا

يرج
Óــن

دن

ـــــنك
ــــــــ

ــــــــ
ادــ

ةريزج هبسش
روداÈل

ثـيبازيلإا ةكلملا رزج

ةــــيكيرمأ’أ ةدــــحتŸأ تاــــي’ولأ

اـــــــــــكسس’أأ

كـــــــيسسكŸأ

وشسان

نطنششاو

ادومرب
(ةدحتŸا ةكلمŸا)

انافاه

نوتشسجنك نابوملبيتيياه
ابلاجيشسوجيت

’اميتاوج
لاميتاوج

رودافلشس ناشس
رودافلسسلا أوجأراكين

اكيراتسسوك امنب

اوجانام

هيزوخ ناشس يتيشس امنب

زيلب
سسارودنه

ناكينمودلأ ةيروهمج
ناوج ناشس

سسڤينو سستيك تناسس ادوبرابو اوجيتنأا

(ايناطيرب) Óيو‚أا

تارسستنوم(اسسنرف) بول اداوج

(اسسنرف) كينترام
ايسشتول تناسس سسودابرب

اكنيمود

زنيدانرجو تنسسنف تناسس

وجابوت و دادينيرت
ادانيرج

وكيروتروب
سسنربوتروب وجنيمود وتناشس

اـــــبوك
اكياماج

اماهبلا رزج

اواتوأا

ايروتكف ةريزج

دلا)
را‰

(ك

باثدوج

جيلخادنلشسيآا
نفب

ةيلامششلا ةيبطقلا ةرئادلا

شضم
 قي

فيد
ز

جيلخ
نشسده

يتيشس وكيشسكم

سساكول ناشس سسأار

 رزج
ةكلŸا

اشش 
ولر

ت

ريزج
اڤ ة

وكن
رڤ

ور
يسس

ا

ةيبون÷أ اكيرمأأ

„Òب قيشضم
جـنÒب رـحب

يلخ
ج

سلأا
اكش

يــــــشسلطألا طــــــيــÙا

يبيراكلا رحبلا

ــــيـÙا
ط

يداــــهلا

كيشسكŸا جيلخ

يلخ
ك ج

يلا
روف

اين

ناطرشسلا رادم

مك٠٥٣٠٠٧٠٥٠١رفشص

›امششلا دمجتŸا طــيÙا

،(٩٥ ةحفصصلأ) يصسردŸأ سسلطأ’أ ‘ ةيكيرمأ’أ ةدحتŸأ تاي’ولأ ةطيرخ ¤إأ عجرأ (أأ(١) طاششن
 :ددحو
. ةيكيرمأ’أ ةدحتŸأ تاي’ولل يكلفلأ عقوŸأ -١
   .ةيكيرمأ’أ ةدحتŸأ تاي’ولل ‘أرغ÷أ عقوŸأ تأزي‡ -٢

(٢١) ابرغ (٧٧) لوط طخ ىلع ةعقأولأ ،نطنصشأو ةنيدم ‘ ةعاصسلأ تناك أذإأ  (ب
(٥١١) لوط طخ ىلع ةعقأولأ سسل‚أأ سسول ةنيدم ‘ ،ذئنيح ةعاصسلأ امف ،أرهظ
 ؟ اًبرغ

ةلودلأ لخأدىرخأأ ¤إأ ةقطنم نم ينمزلأ تيقوتلأ فÓتخأ ىلع ةبتŸÎأ جئاتنلأ ام (ج
؟ ةدحأولأ
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 (ةيعيبط) ةيلامصشلا اكيرمأا :(٣) لكصشلا

٠٥٣٠٠٧رفسص

٠٠٠٥
٠٠٠٣
٠٠٠٢
٠٠٠١

٠٠٥
٠٠٣
٠٠٢
٠٠١

٠٠٢
رحبلا حطشس ىوتشسم

عافترا ةطقن
قامعأا ةطقن

٠٠٠٣
٠٠٠٤
٠٠٠٥
٠٠٠٦

رفشص

مك٠٥٠١

تاعاـفترلا جردت
(راتمألاب)

نيرج
Óــــن

دــــ

ريزج
سسكناب ة

ايروتكف رزج

يزـــج
ــــفب ةر

ن

ابج
ب ل

ور
سسك

ابج
أا ل

شسل
اك

لبج
م 

لنيك
ي

٤٩
١٦

 لبج
نكم

يز
 لبج

نجول
٠٥٠٦

÷ا
لاب

سلا 
اش

يلح
ة

ةيلحاشسلا ةلشسلشسلا

اداڤيناÒشس

ريزج
رڤوكناڤ ة

شش ةكلŸا رزج
ولرا

ت
ناشسكلأا ليبخرأا

رد

كايدوك ةريزج

 رزج
شولا

ايش
ن سسنرول تناشس ةريزج

اكشسلأا ةريزج هبشش

ميظعلا سضو◊ا

ودارولوك ةبشضه تÈلإا لبج

سساكول ناشس سسأار

بشش
 ه

يزج
 ةر

لاك
وفي

ينر
ا

كازوأا ةبشضه

دنلÈمك ةبشضه

سشÓــــــــــبألا    لاــــــــبج

نوتبماه ثواشس رزج

هبشش
اقا‚وأا ةريزج

رودارب ةريزج هبشش
ايششنرول ةبشضه

›دشش سسأار
رششيبورف لانق

Òكلب رزج

زلراششت سسأار

دنلدنوفوين

ايتوكشساڤون

دنÓيآا „ول
دوك سسأار

سساÎه سسأار

ادومرب

ةيلامششلا ةيبطقلا ةرئادلا

سسنارول تناشس

ناتكوي ةريزج هبشش

ىÈكلا ليتنألا رزج

١٩٢٥

٩٩٣٤

٢٩٣٤

١٤٠٤

اــــبوك

اكياماج لوينابشسه

بلا رزج
بششاماه

 ه
يزج

 ةر
ولف

دير
ا

شضه
ةــب

ا 
Ÿسك

ــيش
ك

شس
Òا 

دام
ا ار

رغل
ةيب

شس
Òا 

دام
ا ار

ششل
يقر

ة
ـــبج

ــــــ
ــــــ

اــــ
ر ل

ــكو
ــــــ

ــــــ
ــــــ

ي

سلا
وهش

لا ل
ظع

ىم

ديكشسك             لبج

لوÒف سسأار

Òمشسلا رزج

نوفيد ةريزج

ثيبازيلإا ةـكلŸا رزــج

›امششلا دمجتŸا طــيÙا

ب رحب
وفو

تر

رولكم قيشضم

نكوي رهن

رهن
م 

زنك
ي

يلشس تيرج ةÒحب
ف

Òب تيرج ةÒحب

اكشسلأا جيلخ

طـيـÙا
يداهلا يــــــــشسلطألا طـــــــــيــÙا

يــــــبيراكلا   رـــــحبلا

كيشسكŸا جيلخ

سسارودنه جيلخ

يششبماك جيلخ

يبيشسيشسŸا اتلد

رهن
يب 

سوك
س

ب رحب
رودار

نشسده جيلخ

سسيب رهن

ايبمولوك رهن

نوشسلن رهن

ناوششتك سساشس رهن
اكشسباثأا ةÒحب

ريدنير ةÒحب

يلخ
ج ج

سمي
س

جنبننو ةÒحب

رويÒبوشسةÒحب
اواتوأا رهن

وياهوأا رهن

تلÓشش
اراجاين

كيباشسيششت جيلخ

اديرولف قيشضم

ايبŸوك رهن

يبيشسيشسŸا رهن

اشسنكرأا رهن
سس

رهن
ج 

نار
د

رهن
وك 

رول
ودا

در رهن

يلخ
ك ج

يلا
روف

اين

ودارولوكرهن
توŸا يداو

امنب ةانق

 تولشس تيرج ةÒحب

ناطرشسلا رادم

نروهةÒحب

ويراتنوأاةÒحب

يريإا ةÒحب

ليقلم ةÒحب

نجششتمةÒحب

يروشسيم رهن

تيلب رهن

رهن
شس 

ين
ك

رهن
م 

شسي
رو

ي

سسنارول تناشس جيلخ

نفب جيلخ

سضوح
سسكوف

›امششلا بطقلا دنÓنيرج رحب

نشسده قيشضم

لبرزج قيشضم

شضم
ــــي

د ق
ـــفي

زـ

كرا‰دلا قيشضم

„Òب قيشضم

ب رحب
Ò„

٥٠٤١

٥٠٦
١

٥٠٢١
٥٠٠١

٥
٠٢

رفشص

٥
٠٤٥

٠٦٥٠٨

  اكصسلأا نم رظنم:(٢) لكصشلا

لودج ‘ كÎفد ‘ اهلجصسو ،ةيتآ’أ رهأوظلأ (٣ لكصشلأ) ةطيرÿأ نم جرختصسأ (أأ(٢) طاششن
،جيلخ ،ةيلبج ةلصسلصس ،ةبصضه ،ةÒحب ،ةريزج هبصش) :اهيلع لاثمو ةرهاظلأ لمصشي
. (قيصضم ،لهصس ،رهن

‘ ةدئاصسلأ ةيخانŸأ ميلاقأ’أ ددح (٩٣ ةحفصصلأ) يصسردŸأ سسلطأ’أ ¤إأ عوجرلاب (ب
 .اهعونت رuصسفو ،ةيكيرمأ’أ ةدحتŸأ تاي’ولأ

يأ’ يداصصتق’أ طاصشنلأ ىلع خانŸأ عونتو عافتر’أ ‘ جردتلأ رثؤوي فيك حّصضو (ج
.دلب

DRASAT 10  (1+2):final unit†6 (1-3) new  11/2/14  2:11 PM  Page 68

47 bk.indd   68 1/1/15   11:57 AM



ةصسداصسلا ةدحولا ملاعلا يف ةيداصصتقلا تÓتكتلاو ىوقلا

96

(م٨٩٩١ -١٥٩١) ةدحتŸا تايلولا ¤إا ةرجهلا تلدعم :(٥) لكصشلا نورجاهŸا اهنم دفو يتلا قطانŸا :(٤) لكصشلا

(م٨٩٩١-١٥٩١) ةيكيرمأ’ا ةدحتŸا تاي’ولا ¤إا ةرجهلا

م٨٩٩١-١٩٩١م٠٨٩١-١٧٩١م٠٧٩١-١٦٩١م٠٦٩١-١٥٩١ م٠٩٩١-١٨٩١

ةـــنــشســلا

(نويلŸاب) ددعلا

أذه لثÃ خيراتلأ ‘ ةمأأ لوأأ مهصضعب هيلع قلطأأ ثيح ،اًعونت Ìكأ’أ هنأاب يكيرمأ’أ عمتÛأ زيمتي
دقف ،ديأزتمو لصصأوتم لكصشب دÓبلأ ىلع دفت تناك يتلأ نيرجاهŸأ تاجوم ¤إأ كلذ دوعيو ،عونتلأ

نيرجاهŸأ لدعم (٤) لكصشلأ حصضويو ،دÓبلأ هذه خيرات ىدم ىلع عفترت ةرجهلأ ت’دعم تناك
لوأأ ناكو ،تأونصس رصشع لك ناكصسلل اماع ءاصصحإأ ةدحتŸأ تاي’ولأ يرŒو .اهنم أودفو يتلأ قطانŸأو
لحاصسلأ ىلع نوزكÎي مهمظعم ةمصسن ÚيÓم ةعبرأأ نم لقأأ ناكصسلأ ددع غلبو ،م٠٩٧١ ماع ءاصصحإأ
ةبترŸأ ‘ ةدحتŸأ تاي’ولأ يتأات كلذبو ،ةمصسن نويلم (٠٠٣) مهددع قوفي مويلأو .دÓبلل يقرصشلأ
نأأ اÃو .نيرجاهŸأ ء’ؤوهل يلصصأ’أ نطوŸاب دلبلأ ةفاقث رثأاتتو .دنهلأو Úصصلأ دعب ناكصسلأ ددع ‘ ةثلاثلأ
ةيكيرمأ’أ ةفاقثلل اًصصاخ اًعباط كلذ ىطعأأ دقف ةعونتم ةيقرع تأرجهل تصضرعت دق ةدحتŸأ تاي’ولأ

،اهنومدختصسي وأأ ةنصصحأ’أ نوفرعي (Úيلصصأ’أ اكيرمأأ ناكصس) دونهلأ نكي ⁄ لاثŸأ ليبصس ىلعف ،امومع
،مهتايح نم اvمهم أًءزج تحبصصأأو Úيلصصأ’أ ناكصسلأ ةايح بولصسأأ تÒغ نويبوروأ’أ اهلخدأأ نأأ دعبو
...، تأداعلأ ،Úنأوقلأ ،ةغللأ :لثم ةفلتıأ ةاي◊أ بنأوج نم ديدعلأ ىلع كلذك رمأ’أ قبطني

يكيرمألا عمتÛاو ناكصسلا

قطانŸأو ةيكيرمأ’أ ةدحتŸأ تاي’ولأ ¤إأ نيرجاهŸأ لدعم ¤إأ (٤،٥) مقر نÓكصشلأ Òصشي (أأ(٣) طاششن
 : يلي امع ابي‹ Úلكصشلأ نيذه للح .م٨٩٩١و١٥٩١ يماع Úب اهنم أودفو يتلأ

 . ىطصسولأ اكيرمأأو ةيبون÷أ اكيرمأأ نم نيرجاهŸأ لدعم عافترأ رuصسف -١
 ؟ م٠٩٩١ ماعلأ ‘ تأأرط يتلأ ةديد÷أ عاصضوأ’أ ام -٢
؟ أذاŸو ؟ ةدحتŸأ تاي’ولأ ¤إأ ةرجه تايصسن÷أ لقأأو Ìكأأ ام -٣
ةدع لبق تناك امك ةيكيرمأ’أ ةدحتŸأ تاي’ولأ ¤إأ ةرجهلأ ‘ ةبغرلأ لأزت ام له -٤
 ؟ أذاŸو ؟ نورق

. ةيكيرمأ’أ ةدحتŸأ تاي’ولأ ‘ ةيناكصسلأ ةفاثكلأ بصسحأ (ب
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: يداصصتقلا طاصشنلا

ىلع ةدحتŸأ تاي’ولأ ةوق زكترت
فا˘صشت˘كا˘ب ا˘˘vي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت ا‰ Úت˘˘م دا˘˘صصت˘˘قأ
ريوطتو ،عيراصشŸأ حتفو ،ةديد÷أ يصضأرأ’أ
ةزهجأ’أ عأÎخأو ،ةيعيبطلأ درأوŸأ لÓغتصسأ

فاصضت ،ت’اÛأ ىتصش ‘ ةثيد◊أ ت’آ’أو
دهصش دقو .ةلصصأوتŸأ ةيرصشبلأ ةيمنتلأ كلذ ¤إأ
نر˘˘˘ق˘˘˘لأ ن˘˘˘م ةÒخأ’أ دو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لأ ‘ دا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘ق’أ
، ةلئاه ةيجراخو ةيلخأد تايد– نيرصشعلأ

ت’اصصت’أ ةروث تأأدب ةدرابلأ بر◊أ ءاهتنأ دعبو .دÓبلأ ىوتصسم ىلع ةيرذج ت’و– ¤إأ ىدأأ ام وهو
œانلأ ‘ عفترم و‰ لدعÃ يكيرمأ’أ داصصتق’أ زي“و .سسانلأ سشيع ةقيرطو داصصتق’أ Òغت رتويبمكلأو
 . دÓبلل ›امجإ’أ يموقلأ

:يموقلا ›امجإ’ا œانلا
تا˘مدÿأو ع˘ل˘صسلأ ل˘كل ة˘ي˘لا˘م˘˘جإ’أ ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لأ

‘ا˘صص ا˘ه˘ي˘ف اÃ ة˘ن˘˘صسلأ لÓ˘˘خ د˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ‘ ة˘˘ج˘˘ت˘˘نŸأ
تأرامثتصس’أ نم ةلودلأ جراخ دلوتŸأ لخدلأ

 .اهÒغو
.يلÙأ ›امجإ’أ œانلأ موهفم نع ثحبأ*

نم ،ةفلتخم حا‚ تاموقمو ةدع لمأوع ¤إأ يكيرمأ’أ داصصتقÓل عراصستŸأ ومنلأ ‘ زيمتلأ عجريو
 :اهنيب

،ةبصصÿأ ةبÎلأو نداعŸاب ةينغلأ ،ةيكيرمأ’أ ةدحتŸأ تاي’ولأ يصضأرأأ اهب زيمتت يتلأ ةيعيبطلأ درأوŸأ -١
 .ةقاطلأ رداصصمو

معدل ةيرورصضلأ ديلأ Úمأات ىلع ⁄اعلأ ءاحنأأ ىتصش نم نيرجاهŸأ دوفو تدعاصس دقو ،ةلماعلأ يديأ’أ -٢
 .ةرمتصسŸأ هعصسوت لحأرم ‘ داصصتق’أ

هيف اÃ اكيرمأأ ‘ ميلعتلأ ىلع ديدصشتلأ دعاصس دقو ،لمعلل اهدأدعتصسأ ىدمو ،لمعلأ ةوق ةءافك -٣
 .داصصتق’أ حا‚ ىلع ينهŸأ ميلعتلأو ينقتلأ ميلعتلأ

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

J©∏qº :
ةيŸاعلأ بر◊أ دعب (اقباصس) يتييفوصسلأ دا–’أو ةدحتŸأ تاي’ولأ Úب يصسايصسلأ عأرصصلأ

Úب ةيداصصتق’أ حلاصصŸأو ةيصسايصسلأ راكفأ’أ Úب عأرصص نع ةيانك ةدرابلأ بر◊أو .ةيناثلأ
دا–’أ رايهناب تهتنأ دقو ،يبرح حÓصس يأأ اهيف لمعتصسي ⁄ هنأ’ ةدرابلاب تيمصسو ،Úقيرفلأ
.نيرصشعلأ نرقلأ تانيعصست علطم ‘ يتييفوصسلأ

: (                     ) ةدرابلا بر◊ا Cold War
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 .كلهتصسŸأ ةجاح يبلت يتلأ (ةيجراÿأو ةيلخأدلأ) ىÈكلأ عيراصشŸأو تأرامثتصس’أ -٤
 .ةيلاعفو ةصسÓصسب لمعلأ Òصس نمصضت يتلأ ةيرأدإ’أ تأدايقلأ -٥
تامزأ’ لأزت ’و تصضرعت اهنأأ ’إأ ةدحتŸأ تاي’ولأ اهتققح يتلأ ةيداصصتق’أ ةوقلأ نم مغرلأ ىلعو

 .(م٩٢٩١ ةمزأأ وأأ Òبكلأ داصسكلأ) اهمهأأو  ةيداصصتقأ

‘ امك ،تامدÿأو ةعانصصلأو ةعأرزلأ :يه ةيصسيئر تاعاطق ةثÓث ىلع يكيرمأ’أ داصصتق’أ زكتريو
: يتآ’أ لكصشلأ

يكيرمألا ›امجإلا يموقلا œانلا ‘ ةفلتıا تاعاطقلا ةمهاصسم ةبصسن :(٦) لكصشلا

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

J©∏qº :
راعصسأأ عجأرتو جاتنإ’أ داصسك ¤إأ تدأأ ىÈك ةيداصصتقأ ةمزأ’ يعانصصلأ ⁄اعلأ سضرعت

اهدحو ةدحتŸأ تاي’ولأ ‘و .كونبلأ سسÓفإأو ،بلطلأ ىلع سضرعلأ ةدايزو ،تÓمعلأ
اهدهع قباصس ¤إأ دوعت نأأ تعاطتصسأ اهنأأ ’إأ ،لمعلأ نع لماع نويلم٠٣ براقي ام لطعت
. م٢٣٩١ ‘ يداصصتق’أ راهدز’أ نم

:  () Òبكلا داسسكلا The Great Depression

(٤) طاششن

.عراصستŸأ هو‰و يكيرمأ’أ داصصتق’أ حا‚ ىلع تدعاصس ىرخأأ لمأوع ‘ ركفأأ
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ةعارزلا :ًلوأا

دعتو ،(٪٨١) ›أوحب ردقت ةعأرزلل ة◊اصصلأ يصضأرأ’أ نم ةعصساصش ةحاصسم ةدحتŸأ تاي’ولأ كلت“
عونتتو .⁄اعلأ ىوتصسم ىلع ةبوصصخ Ìكأ’أو ةيعأرزلأ قطانŸأ مهأأ نم ،اكيرمأأ طصسو ةيلهصسلأ قطانŸأ
مهأأو .ةيرصشبلأو ةيداŸأ تاناكمإ’أ رفأوتو ،حطصسلأ لكصشو ةيخانŸأ ميلاقأ’أ عونتل اًعبت ةيعأرزلأ ليصصاÙأ
 .نطقلأ ،غبتلأ ،ةرذلأ ،ايوصصلأ ،حمقلأ : اًجاتنإأ ليصصاÙأ

رورم عمو ،هنأأ ’إأ ،دÓبلأ داصصتقأ ‘ ةيمهأ’أ نم Èكأأ اًبناج ذخأات ةيكيرمأ’أ ةعأرزلأ تناك دقلو
مهددع غلب ثيح ،عاطقلأ أذه ‘ Úلماعلأ ددع ثيح نم ةصصاخ سصقانتت ةيمهأ’أ هذه تأأدب ،تقولأ
،(نويلم١) ¤إأ م٩٠٠٢ ماع لولحب سصقانت ددعلأ نأأ ’إأ .نويلم (٥,٢١) ›أوح م٠٣٩١ لولحب

 .يŸاعلأ يعأرزلأ جاتنإ’أ ‘ ¤وأ’أ زكأرŸأ لت– ةدحتŸأ تاي’ولأ لأزت ام كلذ نم مغرلأ ىلعو

 :اهمهأا نم ةدع تÓكسشم ¤إا ةيكيرمأ’ا ةدحتŸا تاي’ولا ‘ ةعارزلا سضّرعتتؤ
ف˘˘˘صصأو˘˘˘ع˘˘˘لأ :ل˘˘˘ث˘˘˘م ة˘˘˘ئ˘˘˘جا˘˘˘فŸأ ه˘˘˘تا˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘تو خا˘˘˘˘نŸأ -١

،جولثلأ ،ةيبأÎلأ فصصأوعلأ ،ديل÷أ ،Òصصاعأ’أو
 .فاف÷أ ،ةرأر◊أ تاجرد عافترأ ،تاناصضيفلأ

علصسلأ سسدكت ¤إأ يدؤوي ام وهو ،قوصسلأ فعصض -٢
 .عئاصضبلأو

 .ةبÎلأ و هايŸأ ىلع لكاصشم نم هيلع بتÎي امو ثولتلأ -٣
نم ةنأدتصس’أ ¤إأ عرأزŸأ أاجلي ،ةÒبك لأومأأ سسوؤور ةيكيرمأ’أ ةعأرزلأ بلطتت ثيح ،لاŸأ سسأأر -٤

كÎي مهصضعب لعجي أذهو .ةينويدŸأ ةدايزو ةراصسخلل كلذب اًصضرعم نوكيف ،كلذل ةصصصصıأ كونبلأ
. عرأزŸأ ‘ لمعلأ

اهب موقت يتلا ةطصشنألا زربأاو ةيداصصتقلا تاعاطقلا

 اينروفيلاك ‘ ةلوارفلا عرازم :(٧) لكصشلا

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

J©∏qº :

هرامثتصس’ رفأوتŸأ لاŸأ ةميق
 .ام لمع وأأ عورصشم ‘

: لاومأ’ا سسؤؤؤر
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داصصتق’أكرحم اهنأ’ كلذ ،ةدحتŸأ تاي’ولأ ‘ يداصصتق’أ طاصشنلأ نم Êاثلأ عاطقلأ ةعانصصلأ دعت
جاتنإ’أ قرطب تامدÿأو ةعأرزلأ نم Óًك د“ ةعانصصلأو .ينقتلأ ديدجتلأو ثيدحتلل ردصصمو هلمكأاب
.ةثيد◊أ

 ةعانصصلا : ًايناث

 ؟ ⁄اعلأ ‘ ىÈك ةيعأرز ةوق ةدحتŸأ تاي’ولأ نم تلعج يتلأ لمأوعلأ ام (أأ(٥) طاششن
.م٥٠٠٢ ماع لÓخ ةدحتŸأ تاي’ولأ اهل تصضرعت ةيوق Òصصاعأأ ءامصسأأ (اتير ،انيرتاك) (ب

 : ددحو ،(٨ لكصشلأ)  ةطيرÿأ سسردأ
.ÒصصاعأÓل سضرعتت يتلأ قطانŸأ زربأأ -١
يصضأرأ’أ ،داصصتق’أ  :نم xلك ىلع Òصصاعأ’أ هذه ثودح نم ةعقوتŸأ جئاتنلأ ام -٢

 ؟ ناكصسلأ ،ةيعأرزلأ

ةيكيرمألا ةدحتŸا تايلولا نم قطانم اهل سضرعتت يتلا Òصصاعألا لدعم :(٨) لكصشلا

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

J©∏qº :
 . ام دلب هققح يذلا يداسصتق’ا مدقتلا ىدم سسايقل اًرسشؤوم ةيعانسصلا ةفاسضŸا ةميقلا دعت
ةصسصسؤوم اهعفدت يتلأ دئأوفلأو تأراجيإ’أو حابرأ’أو روجأ’أ عوم‹ يه :ةفاصضŸأ ةميقلأ

 .جاتنإ’أ ‘ تلمعتصسأ يتلأ دأوŸأ نمث سصقان تاعيبŸأ نمث يواصستو .ام لمع زا‚إ’ ةنيعم
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،جاتنإ’أ ةيعون ‘ ديدجتلأ ىلع ةردقلأو ،ةيلوأ’أ دأوŸأ رفأوت ¤إأ ةيكيرمأ’أ ةعانصصلأ حا‚ دوعيو
لق◊أ ‘ اميصس ’ ⁄اعلأ ءاحنأأ رئاصسل لئاهلأ ريدصصتلأو ،ةلهؤوŸأ ةلماعلأ ديلأ رفأوتو ،تاجتنŸأ عونتو
.يجولونكتلأ

،سشÓبأ’أ لابج نم جرختصسŸأ يرج◊أ محفلأ :لثم ةلئاه ةيندعم درأوم ةدحتŸأ تاي’ولأ كلت“
ف˘صصن ن˘م Ìكأا˘ب دÓ˘ب˘لأ ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لأ زا˘˘غ˘˘لأو ط˘˘ف˘˘ن˘˘لأ كلذ˘˘كو ،ىط˘˘صسو˘˘لأ لو˘˘ه˘˘صسلأو ي˘˘كور˘˘لأو
سسل˘طأ’أ ة˘ط˘ير˘خ˘ب ن˘ع˘ت˘صسأ،ا˘كصس’أأو كي˘صسكŸأ ج˘ي˘ل˘خو سشÓ˘بأ’أ لا˘ب˘ج ‘ ه˘لو˘ق˘ح م˘هأأو ،كÓ˘ه˘˘ت˘˘صس’أ
 .طفنلل يكيرمأ’أ يطايتح’أو جاتنإ’أ لدعم فرعتتل (٧٤ ةحفصصلأ)

 ةيكيرمألا ةدحتŸا تايلولا ‘ ةيعانصصلاو ةيندعŸا دراوŸا  :(٩) لكصشلا

J©∏qº :

تاي’ولا ‘ ةقاطلا كÓهتسسا
.ةيكيرمأ’ا ةدحتŸا

 لؤÎب
73٪

 يعيبطلا زاغلا
52٪

محفلا
12٪ 

ةيؤونلا ةقاطلا 9٪ 

ةقاطلا ةددجتŸا 8٪ 
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ةقطنم ‘ عقتو ،⁄اعلأ ‘ تأرايصسلأ ةعانصص ةمصصاع تيوÎيد ةنيدم دعت:تأرايصسلأ ةعانصص  -٣
لكصشب تباث Òغ ددعلأ أذه نأأ ’إأ) ،ماعلأ ‘ ةرايصس ÚيÓم (٩) ›أوح جتنت ثيح ىÈكلأ تأÒحبلأ
لوح زكرمتت ثيح ،(ةينابايلأ تاكرصشلأ نم ةيوقلأ ةصسفانملل ةعانصصلأ هذه سضرعتل كلذو ،يونصس
زكرت تأأدب يتلأ ،رلصسيأركو ،دروفو ،زروتوم لأÔج :لثم ىÈكلأ تأرايصسلأ تاكرصش ةنيدŸأ هذه
ةيناثلأ ةبترŸأ ‘ ةدحتŸأ تاي’ولأ يتأاتو .جاتنإ’أ لحأرم ةيبلاغ ‘ (توبورلأ) ةلآ’أ مأدختصسأ ىلع

 .م١١٠٢ ماعل يŸاعلأ جاتنإ’أ نم (٪٨,٠١) اهجاتنإأ غلب ثيح تأرايصسلأ جاتنإأ ‘

:ةيكيرمألا تاعانصصلا مهأا نمو
هذه رuفوتو ،ةعونتŸأ ةيندعŸأ درأوŸأ رفوت لصضفب ،ةيكيرمأ’أ تاعانصصلأ ةزيكر دعي يذلأ:نيدعتلأ -١

تايلآ’أو ،ةفلتıأ لقنلأ لئاصسوو ÊابŸأ : لثم تامدÿأ نم ديدعلل ةمزÓلأ ةيندعŸأ دأوŸأ ةعانصصلأ
 .اهعأونأأ ىتصشب

،ةي’و نم Ìكأأ ىلع هتعانصص عزوتتو ،ةدحتŸأ تاي’ولأ ‘ ةÁدقلأ تاعانصصلأ نم دعي:جيصسنلأ -٢
جاتنإ’أ لحأرم امأأ .ايجروجو ةيبون÷أ انيلوراك ‘ يصسيئر لكصشب جاتنإ’أ لماعم مظعم زكÎتو
لاجر سضعب نأأ امك ،دÓبلأ بونج ‘ ةصصيخرلأ ةلماعلأ ديلأ تأذ قطانŸأ ‘ زكÎتف ةÒخأ’أ
.مهدÓب ‘ ةيلاعلأ بئأرصضلأ بنجتل كيصسكŸأ ‘ جيصسنلأ جاتنإأ عناصصم نوميقي لامعأ’أ

¤إأ ىدأأ ام وهو ،راعصسأ’أ ةصصيخر ةينيصصلأ تاجتنŸأ نم هل د– Èكأأ مويلأ عاطقلأ أذه هجأويو
. ةÒخأ’أ تأونصسلأ ‘  عاطقلأ أذه ‘ ةفيظو فلأأ  (٠٠٣) براقي ام ةراصسخ

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

J©∏qº :

تأرداصص ىلع دويق عصضوب أًرأرق يكيرمأ’أ سسيئرلأ ذختأ م٣٠٠٢ ماع ةياهن لبق
ل˘˘م‹ ن˘˘˘م (٪٥,٧) زوا˘ج˘ت˘ت ’ ثي˘ح˘ب ، ةد˘ح˘˘تŸأ تا˘˘ي’و˘˘لأ ¤إأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘صصلأ تا˘˘جو˘˘صسنŸأ
 .ةينيصصلأ تاجوصسنŸأ نم تأرداصصلأ

 . . . رuكف
١-Ÿ؟ رأرقلأ أذه ذاختأ ” أذا
  ؟ ةيŸاعلأ ةراجتلأ ةيرح أأدبم رأرقلأ أذه فلاخي له -٢
  . Úصصلأو ةدحتŸأ تاي’ولأ Úب ةيراجتلأ ةقÓعلأ ةيرأرمتصسأ لبقتصسÃ أابنت -٣
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تاعاطقلأ زربأأ نم حبصصأأ ثيح ،يكيرمأ’أ يداصصتق’أ ماظنلأ ىلع مويلأ تامدÿأ عاطق رطيصسي
اهعأونأاب تامدÿأ ىلع لمتصشتو ،ةيعامتجأو ةيداصصتقأ ¤إأ تامدÿأ هذه فنصصتو ،داصصتقÓل ةكرÙأ

.كونبلأ ،هيفÎلأ ،ةحايصسلأ ،ةرأدإ’أ ،ميلعتلأ ،ةحصصلأ ،(ةيجراÿأو ةيلخأدلأ) ةراجتلأو لقنلاك
’ أذل ،ىرخأ’أ تاعاطقلأ Òصسل ةمزÓلأ ةيصسيئرلأ تايلمعلأ لثÁ هنوك ‘ عاطقلأ أذه ةيمهأأ زÈتو

ةميقلأو ،ت’آ’أو تأودأ’أ هذه ىلع دمتعت تايلمع ا‰إأو ،ةجتنم تأودأأ وأأ علصس ةئيه ىلع أًرهاظ هأرن
.هتدوجو  لمعلأ ةيعون ‘ نمكت عاطقلأ أذهل ةيقيق◊أ

تامدÿا :ًاثلاث

 ›اف نوكيليصس :(٠١) لكصشلا

: ىرخأا تاعانصص

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

J©∏qº :
” ة˘˘˘˘˘˘˘لآأ و˘˘˘˘˘˘˘˘ه: تو˘˘˘˘بؤر˘˘˘˘لا

‘ نا˘صسنإ’أ ةد˘عا˘صسŸ ا˘ه˘ع˘ي˘ن˘صصت
ثيحب رومأ’أ نم ديدعلاب مايقلأ
ل˘˘كصشب ف˘˘ئا˘˘ظو˘˘لأ ءأدأا˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ت
. اvينوÎكلإأ جمÈم

  : يتأاي ام جرختسساؤ ، ملعتلا رداسصم ¤إا  عجرا  (أا(٦) طاششن
 .ةعانصصلأ مايقل ةيرصشبلأو ةيعيبطلأ تاموقŸأ -١
.اهيف تاعانصصلأ زربأأو ، مصس’أ أذهب  '' ›اف نوكيليصس ''  ةيمصست ببصس  -٢

 :اهنم ةدع تاعانسصب ةدحتŸا تاي’ولا رهتسشت
،ءا˘˘˘صضف˘˘˘لأ تا˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م ،تأر˘˘˘ئا˘˘˘ط˘˘˘لأ ة˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘صص

،ثاثأ’أ ،ءانبلأ تأدعم ،تاينوÎكلإ’أ ،ةحلصسأ’أ
ة˘ق˘ط˘ن˘م د˘ع˘تو.ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ دأوŸأو،بل˘˘صصلأو د˘˘يد◊أ
ةيملع ةقطنم مهأأ ،اينروفيلاك ‘ ''›اف نوكيليصس''

.رتويبمكلأ لقح ‘ ةمدقتم ةيعانصصو
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تامدÿأ عاطق ةمهاصسم ةبصسن Úب نراق ،(١٧) ةحفصص (٦) لكصش ¤إأ عوجرلاب (أأ(٧) طاششن
لuجصسو ،يكيرمأ’أ ›امجإ’أ يموقلأ œانلأ ‘ ىرخأ’أ ةيداصصتق’أ تاعاطقلأو
 .كتاظحÓم

.تامدÿأ عاطقل يŸاعلأ هاŒ’أ رuصسف(ب
ةيداصصتقأ تامدخ ¤إأ سصنلأ ‘ ةدرأولأ تامدÿأ عأونأأ لودج ‘ فuنصص (ج

 .ةيعامتجأ ىرخأأو

 :ةفلتıا مÓعإ’ا لئاسسوب انيعتسسم يلي ام سشقان(٨) طاششن
 . ةيقافت’أ هذه نمصض هيلع قافت’أ ” ام مهأأ -١
. تايقافت’أ هذه لثم نم ةنطلصسلأ ىلع دوعت يتلأ ةدئافلأ -٢

(٩) طاششن

يفشص  ’

اهنع أًريرقت بتكأو ،ةيكيرمأأ ةنيدم Îخأ ملعتلأ رداصصم ¤إأ عوجرلاب
،ةيداصصتق’أ اهتيمهأأو ،ة˘ي˘فأر˘غ÷أ ا˘هŸا˘ع˘م ،ا˘ه˘نا˘كصس دد˘ع ،ا˘ه˘ع˘قو˘م :ا˘ًن˘ي˘ب˘م
.اهل كرايتخأ ببصسو

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

J©∏qº :

نمو .م٩١/١/٦٠٠٢ ‘ ةدحتŸأ تاي’ولأ عم ةر◊أ ةراجتلأ ةيقافتأ ةنطلصسلأ تعقو
 :ةيقافت’أ هذه هنمصضتت ام زربأأ

ةيكرم÷أ موصسرلأ نم ةيعأرزلأ تاجتنŸأ ةيبلاغو ةيعانصصلأو ةيكÓهتصس’أ تاجتنŸأ ءافعإأ -
.(٪٠٠١) ةبصسنب

 .نيرمثتصسملل نمآأو Êوناق راطإأ Òفوتو تامدÿأ عأونأأ ةفاكل قأوصسأ’أ حتف  -
.ةيركفلأ ةيكلŸأو ةئيبلأو لامعلأو لمعلأ ت’ا‹ زيزعت -
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،مدقلأ ‘ Óًغوم اًخيرات كل“ يتلأ لودلأ نم نابايلأ دعت
ن˘˘يو˘˘كت نا˘˘كو ،ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م تأرا˘˘صضح ا˘˘ه˘˘صضرأأ ىل˘˘ع تأا˘˘صشنو
تروطت مث ،يدÓيŸأ عباصسلأ نرقلأ لبق اهيف ةيروطأÈمإ’أ

ايركصسعو ايصسايصس ةمدقتمو ةيوق ةيروطأÈمإأ تحبصصأأ ىتح
فأدهأ’أو تاحومطلأ هذه حمÓم تحبصصأأو ،ايداصصتقأو
‘ نابايلأ تكراصش يذلأ ''ونيه''روطأÈمإ’أ دهع ‘ ةحصضأو
ةوق ةدايز ىلع دعاصس ام وهو ،ةيعانصصلأ ةروثلأ ‘ هدهع
. ةلودلأ

اهتراصسخو ،ةيناثلأ ةيŸاعلأ بر◊أ ‘ نابايلأ لوخد نأأ ’إأ
Úتيوون Úتلبنق ءاقلإأ دعب ةيكيرمأ’أ ةدحتŸأ تاي’ولأ مامأأ

نابايلأ طوقصس ¤إأ ايدأأ ،يكأزاجانو اميصشوÒه يتنيدم ىلع
Òثكلأ بلطتي ايعامتجأو ايصسايصسو ايداصصتقأ هيلع تناك ام ¤إأ ةدوعلأ يد– حبصصأأو ،ت’اÛأ عيمج ‘

ةدع Úنأوقو سسصسأأ ¤إأ نابايلأ راهدزأ دنتصسأو .اًعم بعصشلأو ةموك◊أ نم لصصأوتŸأ لمعلأو ده÷أ نم
.بور◊أ ذبنو ناصسنإ’أ قوقح مأÎحأ اهنم

‘ Óًغوم Óًفاح اًخيرات نابايلأ كلت“
 .مدقلأ

عفأد Èكأأ اهتعيبطو نابايلأ عقوم ناك
.اهقوفتو اهتوقل

زي“ يتلأ ةخوخيصشلأ نم مغرلأ ىلع
نودعي ناكصسلأ نأأ ’إأ Êابايلأ عمتÛأ
م˘˘˘˘هÌكأأو ⁄ا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ نا˘˘˘˘كصس ط˘˘˘˘صشنأأ ن˘˘˘˘م
.اًعأدبإأ
نامثلأ ةيعانصصلأ لودلأ نم نابايلأ دعت

 .⁄اعلأ ‘
لوأ’أ كرÙأ ي˘˘˘ه ة˘˘˘ير˘˘˘صشب˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لأ
 .نابايلأ ‘ ثيدحتلأو ريوطتلل

،ةيناثلأ ةيŸاعلأ بر◊أ ،ءأرصضÿأ ةروثلأ
 .رانلأ ةقلح ،ليبخرأأ  ،تامدÿأ ةروث

: سسردلا اذه نمملعتأا

:اهملعتأا تاحلطصصمو ميهافم

 ةيوونلا ةلبنقلا ءاقلإا دعبو لبق اميصشوÒه ‘ مÓصسلا فحتم :(١١) لكصشلا

ًايلاح :جدعب :بلبق :أا

Gd`«```ÉH`É¿ GdóQS¢ ٢

نابايلا نع ةيخيرات ةذبن

 ويكوط                                  ةمسصاعلا
ةحاسسŸا

ندŸا Èكأا

ناكسسلا ددع

ةغللا

 ةلمعلا

٢ مك٥٣٨,٧٧٣

ويكوط

(م١١٠٢) ةمسسن٠٠٠,٩٩٧,٧٢١

ةينابايلا

Êابايلا Úلا

نابايلا نع ةيفيرعت ةقاطب

87
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ةئيه ىلع دت“و ،يداهلأ طيÙأ نم يبرغلأ ›امصشلأ ءز÷أ ‘ عقت رز÷أ نم ليبخرأأ نع ةرابع نابايلأ
انوكم مك (٠٠٠٣) ›أوح ¤إأ ليبـخرأ’أ لوط لصصـي .ةيويصسآ’أ ةراقلل يقرـصشلأ لحاصسـلأ ةلابق سسوق
،ود˘يا˘كو˘ه :ا˘ه˘˘م˘˘هأأ ،ةر˘˘يز˘˘ج (٢٥٨٦) ن˘˘˘˘م
 .وصشويكو وكوكيصش ،وصشنوه

سضرأ’أ ق˘طا˘ن˘م Ìكأأ ن˘م˘صض نا˘با˘ي˘لأ ع˘˘ق˘˘تو
ام نمصض ،ةرمدŸأ ÚكأÈلأو لز’زلل  اصضرعت
ةيع˘ي˘ب˘ط˘لأ ة˘ي˘حا˘ن˘لأ ن˘مو .را˘ن˘لأ ة˘ق˘ل˘ح˘ب فر˘ع˘ي
ذإأ ،عونتلاب نابايلأ ‘ حطصسلأ رهاظم زيمتت

،نا˘ير÷أ ة˘ع˘ير˘صسو ةÒصصق را˘˘ه˘˘نأأ ىل˘˘ع يو˘˘ت–
،رأد˘ح˘ن’أ ةد˘يد˘صشو ة˘ق˘ي˘م˘ع ة˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ج نا˘˘يدوو
 .ةدقعم ةيلحاصس ةطرصشأأو

عو˘ن˘ت˘لأ ة˘ي˘˘ل˘˘ب÷أ سضرأ’أ ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط سسكع˘˘تو
امك ،ىرخأأ ¤إأ ةقطنم نم هفÓتخأو يخانŸأ
دقو .دئاصسلأ خانŸأ ‘ عافتر’أ لماع مكحتي
‘ ا˘مو˘م˘ع نا˘با˘ي˘˘لأ ‘ خا˘˘نŸأ لأد˘˘ت˘˘عأ د˘˘عا˘˘صس
ا˘هرو˘هز˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لأ ،ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لأ لا˘م˘ج زأر˘بإأ
،ةرصضıأ اهباصشعأأو ةعنايلأ اهراجصشأأو ةليم÷أ

Úي˘نا˘با˘ي˘لأ ىد˘ل ا˘ف˘هر˘م ا˘˘vصسح د˘˘جوأأ ا˘˘م و˘˘هو
 . عأدبإ’أو راكتب’اب أوزي“ نيذلأ

هتيمهأاو ‘ارغ÷ا عقوŸا

ةينابايلا رز÷ا :(٢١) لكصشلا

(ةيعيبط) نابايلا  :(٣١) لكصشلا

نتوب ج

نابايلا

ليروك سضفخنم

نم
فخ

 سض
يلا

ابا
ن

٠٤٧٣٠١

٢٤٥٠١

نابايلا رحب

رحب Úسصلا يقرسشلا
مك٠٠٠٤ ٠٠٠٣ ٠٠٠٢ ٠٠٠١ رفشص

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

J©∏qº :
فعصض ةقطنم يه : رانلأ ةقلح

ط˘˘˘يÙأ ‘ د˘˘˘ت“ .ة˘˘˘ي˘˘˘صضرأ’أ ةر˘˘˘صشق˘˘˘لأ
رمتصسم لكصشب سضرعتتو  ،يداهلأ
. ÚكأÈلأو لز’زلل

تصضرعتم١١٠٢سسرام١١‘ @
٩ هتوق تغلب يوق لأزلزل نابايلأ
ه˘ن˘ع ج˘ت˘ن ،Îخ˘˘ير سسا˘˘ي˘˘قÃ تا˘˘جرد
اهعافترأ لصصو يمانوصست تاجوم

٦١ تو˘˘˘˘م ‘ تب˘˘˘˘ب˘˘˘˘صست ،أÎًم٠٤
٦ ن˘˘م Ìكأأ ة˘˘˘با˘˘˘صصإأو سصخ˘˘˘صش ف˘˘˘لأأ
‘ لأز˘˘˘˘˘˘لز˘˘˘˘˘˘لأ بب˘˘˘˘˘˘صست د˘˘˘˘˘˘˘قو ف’آأ

‘ ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘ع˘˘˘صشإأ تا˘˘˘˘بر˘˘˘˘صست ثود˘˘˘˘ح
.اميصشوكوفب ةيوونلأ ةقاطلأةطحم
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08

بر◊أ ¤إأ كلذ دوعيو ،ىرخأ’أ تاعمتÛأ يقاب نع هزي“ ةيوغلو ةيقرع ةدحو Êابايلأ عمتÛأ لكصشي
نم نيرجاهŸأ عجصشت ⁄ يتلأ ،ةيداصصتقأو ةيعامتجأ لمأوع نم اهيلع بترت امو دÓبلأ اهل تصضرعت يتلأ
تاي’ولأ ‘ مهÌكأأةفلتخم لود ‘ نوصشيعي ÚيŸÓأ تلعج اهنأأ امك ،اهيلإأ رفصسلأ ىلع ىرخأ’أ لودلأ
 .ةيكيرمأ’أ ةدحتŸأ

عيرصس لكصشب ÚنصسŸأ دأدعأأ تديأزت ثيح ،ةخوخيصش ⁄اعلأ تاعمت‹ Ìكأأ نم نابايلأ ناكصس دعيو
م٠٧٩١ ماع ‘ ÚنصسŸأ ةبصسن تغلب ثيح .ةيناثلأ ةيŸاعلأ بر◊أ دعب ةبوصصÿأ لدعم سضافخنأ ببصسب

˘˘˘ما˘˘˘ع ‘و ،نا˘˘˘كصسلأ دد˘˘˘ع ›ا˘˘˘م˘˘˘جإأ ن˘˘˘˘م (٪٧) ›أو˘˘˘ح
˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ع ‘و .(٪٤,٧١) ة˘˘˘ب˘˘˘˘صسن˘˘˘˘لأ تح˘˘˘˘ب˘˘˘˘صصأأ  م٠٠٠٢
.(٪٣٢) ¤إأ تلصصو م٠١٠٢

ءانب ةداعإأ ىلع ،¤وأ’أ ةجردلاب نابايلأ تدمتعأ دقو
،ة˘ي˘لا˘ع تأرا˘˘ه˘˘مو تأرد˘˘ق ن˘˘م ه˘˘ب ز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ي ا˘˘مو بع˘˘صشلأ

نم برغلأ ىدل ام لقن نم مهنكمتب نوينابايلأ رهتصشأو
أوعدبأأ مث ،اهقيبطتو اهديلقت ‘ أوح‚وةفلتخم مولع

د÷أو  طاصشنلاب أوفرع امك .نصسحأ’أ ¤إأ اهريوطت ‘
،اهنم ةيوديلأ اميصس’ لامعأ’أ زا‚إأ ‘ ناقتإ’أو ةراهŸأو
 .يعام÷أ لمعلأ ¤إأ Êابايلأ بعصشلأ ليÁو

ةظفاحم بوعصشلأ Ìكأأ نم Êابايلأ بعصشلأ دعي امك
د˘˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘لأو تأدا˘˘ع˘˘لأو ة˘˘غ˘˘ل˘˘لأ) ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘˘يو˘˘˘ه˘˘˘لأ ىل˘˘˘ع
بعصشلأ أذه سصرحيو ،(نونفلأو ةفاقثلأو ةيعامتج’أ

هزأزتعأ نع أÒبعت نيرخآ’أ مامأأ ةيوهلأ هذه زأربإأ ىلع
. اهب هراختفأو

ةيناباي لمع ةصشرو :(٤١) لكصشلا

Êابايلا يزلا نم :(٥١) لكصشلا

 :يتآ’أ ددحو ،(٣٥ ةحفصصلأ) يصسردŸأ سسلطأ’اب كتعوم‹و نعتصسأ (أأ(١) طاششن
 .نابايلل يكلفلأ عقوŸأ -١
 .نابايلل ‘أرغ÷أ عقوŸأ تايبلصسو تايباجيإأ -٢
  .اهيلع اهعوقو ةيمهأأو ،نابايلأ اهيلع فرصشت يتلأ ةيئاŸأ تاحطصسŸأ -٣

 .ةيراجتلأو ةينكصسلأ يصضأرأ’أ راعصسأأ عافتراب نابايلأ زيمتت :رصسف (ب
 ؟ هتايح ت’ا‹ ‘ ناصسنإ’أ عأدبإأو ةعيبطلأ لامج Úب ةقÓعلأ ام : كيأأرب (ج

Êابايلا عمتÛاو ناكصسلا
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ماع ¤إأ م٣٥٩١ ماع نم عاطتصسأو ،ةيناثلأ ةيŸاعلأ بر◊أ دعب ظوحلم لكصشب Êابايلأ داصصتق’أ عصسوت
داصصتق’أ سسصسأات ةÎفلأ هذه ‘ ،(٪٨) ›أوح ¤إأ لصصو Òبك يونصس و‰ لدعم ىلع  ظفاحي نأأ م٣٧٩١
قوصسلاب أرثأاتم ،فعصضلأو ةوقلأ Úب ام ةبذبذتم تأÎفب رÁ حبصصأأ كلذ دعب هنأأ ’إأ ،يوق لكصشب Êابايلأ
 .طفنلأ راعصسأابو يŸاعلأ

،ةيكيرمأ’أ ةدحتŸأ تاي’ولأ دعب ⁄اعلأ ىوتصسم ىلع اvيداصصتقأ ةيناثلأ ةبترŸأ ‘ مويلأ نابايلأ يتأاتو
 :اهنم ، ةدع لمأوع ¤إأ ةدنتصسم

؛ىرخأأ ةهج نم يداهلأ طيÙأ ىلعو ،ةهج نم يويصسآ’أ لحاصسلأ ىلع هتلÓطإأو ‘أرغ÷أ عقوŸأ -١
.ةيلودلأ تاقÓعلأو داصصتقÓل ةقÓطن’أ ةطقن تلكصش يتلأ ئفأرŸأ نم ديدعلأ ةماقإاب كلذ حمصسف
 .وصشاتيك ،ايوجان ،اكأزوأأ ،ويكوط :اهمهأأ ،أافرم (٠٠٠١) ىلع ديزي ام مويلأ نابايلأ كلت“و

فيك .يعام÷أ لمعلأو ،راخد’أ ،ةيتأذلأ ةباقرلأ ،لمعلل هبحب Êابايلأ فصصتي(٢) طاششن
Á؟ ةيمويلأ كتايح ‘ تافصصلأ هذه فظوت نأأ نك

‘ نواعتلأو ةيوهلأ يحأونب قلعتي اميف Êامعلأ عمتÛأو Êابايلأ عمتÛأ Úب نراق(٣) طاششن
. كلذ ىلع ةعونتم ةلثمأأ اًمدقم نيرخآ’أ ةدعاصسمو تابصسانŸأ

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

J©∏qº :
،اÁًدق  ىرقلأو ندŸأ ناكصس ةايح ‘ ةمهم ةيناكصس تاعمŒ اهب دصصقي '' يموك  '' ةملك

قرطلأو لزانŸأ حÓصصإأو تابصسانملل Òصضحتلأو زرأ’أ ةعأرز ‘ اهنيب اميف نواعتلاب زيمتتو
 .اًصضعب مهصضعب ةنواعمو

يداصصتقلا طاصشنلا
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.هب مأزتل’أو لمعلأ ناقتإأ ىلع ةردقلأو ةراهŸاب زيمتت يتلأو ددعلأ ةلئاه ةيرصشبلأ ىوقلأ -٢
Úب رمتصسŸأ نواعتلاب داصصتق’أ حا‚و عيرصسلأ ومنلأ ىلع تدعاصس يتلأ ةيداصصتق’أ تاصسايصسلأ -٣

ىلع لمعتو ،ةديدج قأوصسأأ حتفب ةلودلأ موقت ثيح ةصصاÿأ ةيداصصتق’أ تاصسصسؤوŸأو ةموك◊أ
ثيد– ‘ مهصست ةديد÷أ ةيداصصتق’أ تاصسأردلأو ثاحبأ’أ نأأ امك ،اهل◊ لخدتلأو تامزأ’أ ةرأدإأ

 .ةلودلل يداصصتق’أ ومنلأ  ريوطتو
عفترŸأ يجراÿأو يلخأدلأ رامثتصس’أو يراجتلأ عصسوتلأ ةيناكمإأو هرأرقتصسأ ىدمو ›ودلأ قوصسلأ -٤

 .داصصتق’أ و‰و مجح ةدايز ىلع كلذ Òثأاتو

( يلÙا œانلاو ناكصسلا )نابايلاو ةيكيرمألا ةدحتŸا تايلولا :(٦١) لكصشلا

(ةمصسن نويلم) ناكصسلا ( وروي نويلب ) يلÙا œانلا

:هيلت يتلا ةلئسسأ’ا نع بجأا مث ،كمامأا يذلا لكسشلا سسردا(٤) طاششن
 .لكصشلل اماع افصصو بتكأ (أأ

 .نابايلأو ةيكيرمأ’أ ةدحتŸأ تاي’ولأ نم لك ةحاصسم Úب نراق (ب
 .امهنيب قرفلأ أدجوم Úتلودلل يلÙأ œانلأ Úب نراق (ج
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بر◊أ ةياهن ىتح اvيعأرز اًعمت‹ نابايلأ تناك
œانلأ ‘ مهصست ’ مويلأ ةعأرزلأ نكل ،ةيناثلأ ةيŸاعلأ
ة˘فا˘ث˘كلأ نأأ ع˘م ،ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لأ ل˘˘قأا˘˘ب ’إأ ي˘˘لÙأ ›ا˘˘م˘˘جإ’أ
ىل˘˘˘عأأ ¤إأ ل˘˘˘صصت ة˘˘˘ي˘˘˘عأرز˘˘˘لأ ق˘˘˘طا˘˘˘نŸأ ‘ ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كصسلأ
 .٢مك/ اًصصخصش٠٤٣ تغلب ثيح ،اهتايوتصسم

‘ ةعأرزلل ة◊اصصلأ سضرأ’أ ةحاصسم ديزت ’و
لمعت كلذل دÓبلأ ةحاصسم نم (٪٨,١١) نع نابايلأ
ةعأرزب هريوطتو يعأرزلأ عاطقلأ ةيامح ىلع ةلودلأ
˘˘مأد˘˘خ˘˘ت˘˘صسأو تا˘˘˘جردŸأ ءا˘˘˘ن˘˘˘بو ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ب÷أ حو˘˘˘ف˘˘˘صسلأ
‘ ة˘˘ث˘˘يد◊أ ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لأ ل˘˘ئا˘˘صسو˘˘لأو بي˘˘˘لا˘˘˘صسأ’أ
اميف يŸاع هجوتك مامته’أ أذه أأدب دقو .ةعأرزلأ
. ءأرصضÿأ ةروثلاب فرعي

نأأ ’إأ ،هكأوفلأو راصضÿأو بوب◊أ و ةرذلأ و زرأ’أ لثم  ةيعأرزلأ ليصصاÙأ مظعم نوينابايلأ عرزيو
¤إأ لوصصولأ نم بÎقت اهتلعج ةيرصشبو ةيعيبط بابصسأ’ كلذ دوعيو ،ةمدقŸأ ‘ يتأاي زرأ’أ جاتنإأ
امو رمتصسŸأ ناكصسلأ ددع ةدايزل أًرظن اهل ققحتي ⁄ كلذ نكلو ،زرأ’أ جاتنإأ نم يتأذلأ ءافتك’أ
.كÓهتصس’أ لدعم ‘ ةدايز نم اهبحاصصي

ةيمكو يلÙأ كÓهتصس’أو جاتنإ’أ لدعمو نابايلأ ‘ ةيعأرزلأ ليصصاÙأ مهأأ (١) لود÷أ حصضويو
. هتأذ لوصصÙأ نم يتأذ ءافتكأ نم هقق– امو دأÒتصس’أ

دجويو ،نابايلأ ‘ يئأذغلأ ماظنلأ نم امهم أًءزج كامصسأ’أ دعتو ،ةلئاه ةيرحب تأوÌب نابايلأ عتمتتو
ةيرحبلأ ةوÌلل يŸاعلأ جاتنإ’أ نم (٪٢,٣) ›أوحب مهصستو ،⁄اعلأ ‘ يرحبلأ ديصصلل لوطصسأأ Èكأأ اهب

رفأوتو ةثيد◊أ ةينوÎكلإ’أ ديصصلأ بيلاصسأأ مأدختصساب رهتصشت امك ،م٩٠٠٢ ماع تايئاصصحإأ بصسح
.تامدÿأ تاصسصسؤومو ةثيد◊أ ةعانصصلأ تاصسصسؤومو ،ديصصلأ ئفأرم

 :(noituloveR neerG) ءارسضÿا ةروثلا
،سضرأ’أ ناكصسل يعأرزلأ جاتنإ’أ ةفعاصضمو ،يئأذغلأ نمأ’أ قيقحتل تاموك◊أو لودلأ هاŒأ

تاموك◊أو ثاحبأ’أ زكأرمو ةيلودلأ تاصسصسؤوŸأ تلمع ثيح ،ةيناثلأ ةيŸاعلأ بر◊أ دعب
 .ةعأرزلأ ةيمنتل ةمزÓلأ طورصشلأ Òفوت ىلع ةيلÙأ

ةعارزلا :ًلوأا

اهب موقت يتلا ةطصشنألا زربأاو ةيداصصتقلا تاعاطقلا

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

J©∏qº :
ةيدا˘صصت˘ق’أ تا˘ه˘جو˘ت˘لأ تف˘ل˘ت˘خأ

¤إأ ةعأرزلأ ىلع زيكÎلأ نم نابايلأ ‘
ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘مو ،تا˘˘˘˘˘مدÿأو ة˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘صصلأ
ا˘ه˘تذ˘خ˘تأ ي˘ت˘لأ ة˘˘ث˘˘يد◊أ تا˘˘ه˘˘جو˘˘ت˘˘لأ
،ة˘ي˘نا˘ث˘˘لأ ة˘˘يŸا˘˘ع˘˘لأ بر◊أ د˘˘ع˘˘ب دÓ˘˘ب˘˘لأ

،ةنيدŸأ ¤إأ فيرلأ نم ةرجهلأ ةدايزو
ةيفاق˘ث˘لأو ة˘ير˘كف˘لأ تا˘ه˘جو˘ت˘لأ Òغ˘تو
.بعصشلأ ىدل
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نابايلا ‘ ةعارزلا :(٧١) لكصشلا

)canam-la napaJ -5002(  نابايلا ‘ ةيعارزلا ليصصاÙا  مهأا سضعب :(١) لود÷ا

 ءافتكلا لدعم                  يلÙا كÓهتسسلا                       داÒتسسلا                          يلÙا جاتنإلا                         ليسصاÙا
٪  يتاذلا                           نط فلألاب                           نط فلألاب                           نط فلألاب                            ةيعارزلا

 زرأ’أ
حمقلأ
 اطاطبلأ
 بوب◊أ

 تأورصضÿأ
 هكأوفلأ

٠٧٠,٩
٩٢٨

٩٩٠,٤
٥٩٣

٦٦٢,٣١
٣٨٨,٣

٢٨٨
٣٧٩,٤

٨٦٧
٧٨٣,٥
٥٥٦,٢
٢٦٨,٤

٩٥٤,٩
٣٠٢,٦
٦٦٨,٤
٠٧٧,٥
٦١٩,٥١

٠٧٧,٨

٩,٥٩
٤,٣١
٢,٤٨

٨,٦
٤,٣٨
٣,٤٤

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

J©∏qº :
لكأأ ىلع ةÌكب نوينابايلأ لبقي

‘ اهتدئافل أًرظن ةيرحبلأ بلاحطلأ
ةباصصإ’أرطاخم ن˘˘˘م ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ
ةÌكب اهنوعرزي مهف أذل ،ناطرصسلاب

ر˘˘ح˘˘ب˘˘لأ ها˘˘ي˘˘م ‘ ة˘˘صصا˘˘˘خ عرأز˘˘˘م ‘
.ةلحصضلأ

 :ةيتآ’أ ةلئصسأ’أ نع بجأأ مث ،(١) مقر لود÷أ كتعوم‹و سسردأ (أأ(٥) طاششن
 .ةعورزŸأ ةيمكلأ ىلع ءانب نابايلأ ‘ ةيعأرزلأ ليصصاÙأ بتر -١
.نابايلأ ‘ بوب◊أ دأÒتصسأ عافترأ :رصسف -٢
ةمزÓلأ طورصشلأ امو ؟زرأ’أ نم يتأذلأ ءافتك’أ نابايلأ ققحتصس له : كيأأرب -٣

   ؟ كلذل
 . قباصسلأ لود÷أ ىلع ءانب نابايلأ ‘ يعأرزلأ عصضولأ مuيق -٤

نأاب اًملع ،نط فلأأ (٩٥١,٥) نابايلأ ‘ كامصسأÓل يلÙأ جاتنإ’أ غلبي ''  (ب
فلأأ (٧٠١,١١) ›أوح ¤إأ لصصي اهتاجتنمو  كامصسأÓل يلÙأ كÓهتصس’أ

  .                                   '' نط
ىلع يلÙأ جاتنإ’أ ةمصسقب جرختصسي) يتأذلأ ءافتك’أ لدعم : دجوأأ قبصس ا‡ -

.(٠٠١ ‘  ابورصضم يلÙأ كÓهتصس’أ

)5002- canam-la napaJ(
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ىلع اهدامتعأ نأأ ّ’إأ عينصصتلل ةمزÓلأ ةيلوأ’أ دأوŸأ نم Òثكلأ ¤إأ نابايلأ راقتفأ نم مغرلأ ىلع
تحبصصأأ دقف ،اهيف ةثيد◊أ ةعانصصلأ روطت  ‘ مهصسأأ ،اهكلت“ يتلأ ةبردŸأ ةيرصشبلأ ةوقلأو ، دأÒتصس’أ
.(٪٢١) ›أوح ¤إأ نابايلأ ‘ يعانصصلأ جاتنإ’أ و‰ لدعم لصصوو ،ةيعانصصلأ لودلأ ىنغأأ نمصض فنصصت

 :نابايلأ اهب رهتصشت يتلأ تاعانصصلأ زربأأ نمو

ÚقوعŸا ةدعاصسŸ توبور :(٩١) لكصشلا
 نابايلا ‘ هعينصصت ”

 ةعانصصلا : اًيناث

نابايلا ‘ تارايصسلا جاتنإا روطت :(٨١) لكصشلا

 : تارايصسلا ةعانصص
‘ ة˘˘فا˘˘ك ⁄ا˘˘ع˘˘لأ لود نا˘˘با˘˘˘ي˘˘˘لأ سسفا˘˘˘ن˘˘˘ت

›أو˘˘˘ح˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘صستو ،تأرا˘˘˘ي˘˘˘صسلأ ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘˘صص
‘ يŸا˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘لأ جا˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘نإ’أ ن˘˘˘˘˘˘˘م (٪٥,٠١)
ةثلاثلأ ةبترŸأ ‘ كلذب يتأاتو م١١٠٢ماع
ةد˘˘˘ح˘˘˘تŸأ تا˘˘˘ي’و˘˘˘لأو Úصصلأ د˘˘˘ع˘˘˘ب ا˘˘˘يŸا˘˘˘˘ع
ة˘عا˘ن˘صصب نا˘با˘ي˘لأ ر˘ه˘ت˘صشت ا˘م˘ك .ة˘ي˘˘كير˘˘مأ’أ
¤وأ’أ ةبترŸأ ‘ يتأاتو ،ةيرانلأ تاجأردلأ

روطت لكصشلأ حصضويو .ايŸاع اهجاتنإأ ‘
¤إأ٠٧٩١ نم نابايلأ ‘ تأرايصسلأ جاتنإأ

. م٣٠٠٢ ماع

:ةينوÎكلإلا تاعانصصلا
ة˘ث˘يد◊أ ة˘ي˘نوÎكلإ’أ تا˘عا˘ن˘صصلا˘ب ر˘ه˘ت˘صشتو نا˘با˘ي˘˘لأ ز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ت

،ة˘ي˘م˘قر˘لأ تأÒما˘كلأو ر˘تو˘ي˘ب˘˘م˘˘كلأ ةز˘˘ه˘˘جأأ :ل˘˘ث˘˘م ،ةر˘˘كت˘˘بŸأو
ا˘ًصضيأأ نا˘با˘ي˘لأ تم˘ت˘هأو .ا˘ه˘عأو˘نأأ ف˘ل˘ت˘خÃ لا˘˘صصت’أ ةز˘˘ه˘˘جأأو
ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘ق’أ ت’اÛأ  ‘ ه˘˘ن˘˘˘م ةدا˘˘˘فإÓ˘˘˘ل تو˘˘˘بور˘˘˘لأ ع˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘صصت˘˘˘ب

دا˘صصت˘ق’أو ة˘عا˘˘ن˘˘صصلأ ةرأزو تصصصصخ ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أو
ر’ود نويلم٠٥ غلبم م٦٨٩١ ماع ‘ ةينابايلأ ةراجتلأو
.م٣٠٠٢ ماع ¤إأ تأÈتıأ ‘ توبورلأ ثاحبأأ معدل
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 : نفصسلا ةعانصص
ةثيد◊أ لودلأ لبق نم ةًداح ًةصسفانم مويلأ هجأوت اهنأأ ’إأ ،ةقÓمعلأ نفصسلأ عينصصتب نابايلأ تفرع

عينصصتلل ةكرÙأ ةوقلأ دعت يتلأ ةقاطلأ رداصصم ‘ سصقن نم نابايلأ Êاعتو .ةيبون÷أ ايروك لثم عينصصتلأ
دامتع’أ ليلقت نابايلأةلواحم (٢) لود÷أ نم حصضتيو .دأÒتصس’أ ىلع دمتعت اهنأأ ’إأ ماع هجوب ةاي◊أو
 .ةقاطلل ةعونتموةفلتخم لئأدب داجيإاب طفنلأ دأÒتصسأ ىلع

م٠٠٠٢                        م٣٧٩١                               ةقاطلا ردسصم
 طفنلأ
 ةيوونلأ ةقاطلأ
 يعيبطلأ زاغلأ
 يرج◊أ محفلأ
 ةيئامورهكلأ ةقاطلأ

٧٧٪ 
٥,١٪ 

٢٪ 
٥١٪ 

٤٪ 

٢٥٪ 
٢١٪ 
٣١٪ 
٨١٪ 

٣٪ 
(م٤٠٠٢ ،١ط ، ةراصضحو بعصشو ةلود نابايلا) نابايلا ‘ ةقاطلا رداصصم مهأا نم  :(٢) لود÷ا

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

J©∏qº :

،اهنم Êاعت يتلأ لكاصشŸأو اهتاياغل اعبت توبورلأ عينصصت ‘ لودلأ فأدهأأ فلتخت @
 .م٦٨٩١ ماع ‘ اهل توبور لوأأ ىلع ر’ود نويلم٠٠١ Êوصس ةكرصش تقفنأأ دقف

عينصصتلأ ىلع دمتعي يوق داصصتقاب سضوهنلل تÓكصشŸأ نم ديدعلأ نابايلأ تهجأو ''(٦) طاششن
ىلع ةيتآ’أ بنأو÷أ ترثأأ فيك كتعوم‹و سشقان ةرابعلأ هذه ءوصض ‘ .'' ثيد◊أ
ام بتكأو ،تÓكصشŸأ كلت ىلع نابايلأ اهب تبلغت يتلأ لول◊أو ،نابايلأ داصصتقأ
  :كÎفد ‘ هيلإأ متلصصوت

 . دÓبلل ةيلكلأ ةحاصسŸأ نم ٪٥٧ لكصشت يتلأ ةيلب÷أ حطصسلأ ةعيبط (أأ
 .ةيصساصسأ’أ ماÿأ دأوŸأ مظعم ‘ ديدصشلأ سصقنلأ (ب
 . ةقاطلأ رداصصم ةلق  (ج
 . ةيناثلأ ةيŸاعلأ بر◊أ دعب ةيصساصسأ’أ ةينبلأ فعصض (د
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أذه لمصشيو ،داصصتق’أ ‘ يصساصسأأ عاطقك تامدÿأ ¤إأ عينصصتلأ نم لوحتلأ ‘ نابايلأ هاŒأ رهظي
ءاŸأ تامدخو ةقاطلأ :لثم Úكلهتصسملل تاكرصشلأو ةلودلأ اهرفوت يتلأ تÓيهصستلأ نم ديدعلأ عاطقلأ

.ةماعلأ ةرأدإ’أو ةيصصخصشلأ تأراقعلأو ليومتلأو كونبلأو ةراجتلأو ت’اصصت’أو لقنلأو
سصيلقتو تأرداصصلأ مجح ةدايز ىلع اهيف نابايلأ دمتعت يتلأ ةراجتلأ تامدÿأ ةطصشنأأ زربأأ نمو

Ìكأأ Úصصلأو،نابايلأ ¤إأ  ةردصصŸأ لودلأ نم ¤وأ’أ ةبترŸأ ‘ ةيكيرمأ’أ ةدحتŸأ تاي’ولأ يتأاتو .تأدرأولأ
زيزعت ىلع ةيجراÿأ ةراجتلأ لمعت ثيح ،⁄اعلأ ‘ ىÈكلأ ةيلاŸأ ةوقلأ نابايلأ لث“و .اهنم ةدروتصسŸأ لودلأ
 .يراجتلأ سضئافلأ مجح ةدايزب لودلأ Úب اهتناكم

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

J©∏qº :

.ةرصصاعŸأو ةثأد◊أ ‘ برغلأ عم ىواصستت ةيبرغ Òغ ةلود لوأأ -١
 .ةلجصسŸأ عأÎخ’أ تأءأرب ددع ‘ ايŸاع ¤وأ’أ -٢
 .عقوتŸأ درفلأ رمع ثيح نم ايŸاع ¤وأ’أ -٣
 .ىقيصسوŸأو بتكلأ تاعيبم ‘ ايŸاع ةيناثلأ -٤
 .›امجإ’أ يلÙأ œانلأ نم ءزجك ةيمنتلأو ثوحبلأ ىلع قافنإ’أ ‘ ايŸاع ةثلاثلأ -٥
ىوتصسم ىلع أراصشتنأ اهعصسوأأو تايصسن÷أ ةددعتم ةكرام٥٢ Èكأأ نم ثÓثل  نطوم -٦

 (Êوصس ،أدنوه ،اتويوت) ⁄اعلأ

 : ⁄اعلا ىوتسسم ىلع نابايلا

تامدÿا :ًاثلاث

(www.project_syndicte.com)

(٧) طاششن

يفشص  ’

   :يتأاي اÃ مق ملعتلا رداسصم ¤إا عوجرلابؤ ،يسسردŸا سسلطأ’اب ةناعتسس’اب
،رطŸأ ،ةرأر◊أ :لثم ةيخانŸأ تافصصلأ زربأأ اهيلع اًحصضوم نابايلل ةطيرخ مصسرأ (أأ

   .يصسردŸأ سسلطأ’اب اًنيعتصسم يو÷أ طغصضلأ
كلذو ،نابايلأ اهنم Êاعت يتلأ ةيئيبلأ تÓكصشŸأ زربأأ نع أًريرقت بتكأ (ب

 :يتآ’أ ديدحتب
‘ (٥٤ ،٤٤) Úتحفصصلاب اًنيعتصسم ،لول◊أ ،جئاتنلأ ،بابصسأ’أ ،تÓكصشŸأ
.يصسردŸأ سسلطأ’أ

(٨) طاششن

يفشص  ’

وأأ ،نامع ةعانصصو ةراŒ ةفرغ ءاصضعأأ دحأأ اهيلإأ نوعدت ةرغصصم ةودن كءÓمزو دقعأ
ةدافإأ لوح رأو◊أ لدابتل كلذو ،مكتقطنÃ ةعانصصلأو ةراجتلأ ةرأدإأ ءاصضعأأ دحأأ
 .هبنأوج ىتصشب داصصتق’أ لا‹ ‘ ةينابايلأ تأÿÈأ نم ةنطلصسلأ
.اًتوصصو ًةروصصو ًةباتك ةطصشنأ’أ هذه لثم قيثوت مهŸأ نم:ةظحÓم
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نم دعتو ،قيرع خيراتو ةÁدق ةراسضح تاذ ةلود Úسصلا
كلذ ¤إا Òسشتو ، Ëدقلا ناسسنإلا اهيف ششاع يتلا عقاوŸا مهأا
Úسصلا خيرات أادب دقو .تافاسشتكلاو راثآلا نم ديدعلا
ينيسصلا ثاÎلا حبسصأاف ،ةنسس فلآا ةسسمخ لبق بوتكŸا

بور◊ا ›او˘˘ت نأا لإا .مو˘˘˘ي˘˘˘لا ¤إا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سصلا ة˘˘˘مأÓ˘˘˘ل از˘˘˘ن˘˘˘ك
ىلع اًبلسس رثأا ةطلسسلا ىلع ةينيسصلا رسسألا Úب  تاعارسصلاو
ماي˘ق د˘ع˘بو .ر˘يو˘ط˘ت˘لاو ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م أا˘ط˘بأاو دÓ˘ب˘لا

ةموك◊ا تأادب م٩٤٩١ ماع ةيبعسشلا Úسصلا ةيروهمج
نأا ¤إا ،ة˘يدا˘˘سصت˘˘قلا ةو˘˘ق˘˘لا ىل˘˘ع ز˘˘كتر˘˘ت ة˘˘يو˘˘ق ة˘˘لود ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ب
لود˘˘˘لا فا˘˘˘سصم ¤إا مو˘˘˘ي˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘سصت نأا Úسصلا تعا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
. ⁄اعلا ‘ ىÈكلا ةيعانسصلا

Èع ةر˘˘˘˘˘˘˘هدز˘˘˘˘˘˘˘م ةرا˘˘˘˘˘˘˘˘سضح Úسصلا كل˘˘˘˘˘˘˘˘ت“
.روسصعلافلتخم
ة˘˘ق˘˘ط˘˘نŸا ‘ Úسصلا ي˘˘سضارأا م˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘م ع˘˘˘ق˘˘˘ت
.ةيلامسشلا ةلدتعŸا

Úسصلا ‘ تايموقلا ددعت نم مغرلا ىلع
يملسسلا ششياعتلاو لدابتŸا ماÎحلا نأا لإا
.راهدزلاو مدقتلا ¤إا ةلودلاب عفد
دا˘سصت˘قلا ىل˘ع ر˘ط˘ي˘˘سست ة˘˘عارز˘˘لا تلاز ا˘˘م
ةÒبكلا ةناكŸا نم مغرلا ىلع ،ينيسصلا
.ةعانسصلل

عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق ر˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت ةد˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ج Úسصلا لوا–
.اهداسصتقا ةوق ةدايزل تامدÿا

: سسردلا اذه نمملعتأا

:اهملعتأا تاحلطصصمو ميهافم

قرسش يف ةيبعسشلا نيسصلا ةيروهمج عقت
ي˘بر˘غ˘˘لا ل˘˘حا˘˘سسلا ىل˘˘ع ل˘˘ط˘˘تو ،ا˘˘ي˘˘سسآا ةرا˘˘ق
ةعبارلا ةبترملا يف يتأاتو .يداهلا طيحملل
لك دعب ةحاسسملا ثيح نم ملاعلا لود نيب
ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘يلو˘˘لاو اد˘˘ن˘˘كو ا˘˘يـسسور ن˘˘˘م
ىرخألا لودلا نـع اهزيمي امو .ةـيكيرمألا

ربلا ةهج نم اهب ةطيحملا لودلا ةرثك وه
 (ةيصسايصس) Úصصلا :(٠٢) لكصشلادــــــعاسس دقو ،(ةلود ةرسشع تسس) رحبلاو

دنقسشط كيكسشب

ودنمثاك

اكاد

وفمث

لوباك وماج
Òمصشك و

لابين
ناتوب

رامنيام

دنÓيات

و’
شس

مانتيڤ
ايدوبمك

ششيدÓجنب

 دابأا مÓسسإا
يبنسشود

طقسسم

ناتصسكجاط

ناتصسكاب

ايزيغرق

اناتسسأا روتاب ن’وأا

ةيلامصشلا ايروك

ناويات

Úبلفلا

ةيبون÷ا ايروك

هيبيات

Óينام

„اي „ويب
لوئيسس

ناتصسناغفأا

يهلدوين

نو‚ار
كوكناب

نايتنيف

ينيب موناڤ

يوناه

دــــنهلا

Úكب
ايلوغنم

Úــــصصلا

Gdü°``«`ø GdóQS¢ ٣

ةراصضحو خيرات : Úصصلا

 حطصسلا لاكصشأاو ‘ارغ÷ا عقوŸا

 Úكب                     ةمشصاعلا
ةحاشسŸا

ندŸا Èكأا

ناكشسلا ددع

ةغللا

 ةلمعلا

٢ مك نويلم٦,٩

ياهجنشش

(م٢١٠٢) ةمشسن رايلم٤,١

(ةيناهلا) ةينيشصلا

ناوي

Úصصلا نع ةيفيرعت ةقاطب

موسسرلا ،يئاŸا نمألا ،يئاذغلا نمألا
.ةثÓثلا ةيدوألا دسس ،ةيكرم÷ا
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¤إا اهددع لسصي اهلوح ةرثانتم رزج Úسصلا عبتتو ،مك فلأا (٨١) غلابلا لحاوسسلا لوط كلذ ىلع
تاظفاحمو تاعطاقم ¤إا ةعزوم ةيرادإا ةقطنم (٢3) ¤إا ايرادإا Úسصلا مسسقتو .ةريزج (٠٠٤٥)
.تادلبو

Úسصلا ‘ ةيسسيراسضتلا رهاوظلا عونتت
با˘˘˘˘سضه˘˘˘˘لاو لا˘˘˘˘ب÷ا Úب ا˘˘˘˘م Òب˘˘˘˘ك ل˘˘˘˘كسشب

:ل˘˘ث˘˘م ،ىرا˘˘˘ح˘˘˘سصلاو نا˘˘˘يدو˘˘˘لاو لÓ˘˘˘ت˘˘˘لاو
ماط˘ترا ة˘ج˘ي˘ت˘ن تنو˘كت ي˘ت˘لا تب˘ت˘لا ة˘ب˘سضه
،ةيسساروألا ة˘ح˘ي˘ف˘سصلا˘ب ة˘يد˘ن˘ه˘لا ة˘ح˘ي˘ف˘سصلا

لسصيو ،ةبسضهلا  عافترا ¤إا ىدأا  ام وهو
(م٠٠٠٤) نم Ìكأا ¤إا اهعافترا طسسوتم
شسكع˘˘ن˘˘يو.ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا ح˘˘ط˘˘˘سس ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم قو˘˘˘ف
ىل˘˘˘ع Úسصل˘˘˘ل Òب˘˘˘كلا ي˘˘˘حا˘˘˘سسŸا داد˘˘˘˘ت˘˘˘˘ملا
عقت اهيسضارأا مظعم نكل ،يخانŸا عونتلا

ا˘ه˘لو˘سصفو ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘سشلا ة˘˘لد˘˘ت˘˘عŸا ق˘˘طا˘˘نŸا ‘
 .نكسسلاو ةايحلل ةبسسانمو ةحسضاو ةعبرألا

ماع ويلوي لوأا ‘ Úسصلا ¤إا ÊاطيÈلا لÓتحلا ت– تناك يتلا („وك „وه) تداع
¤إا لاغتÈلا لبق نمةلتحم تناك يتلا (واكام) تداع امك،ةسصاخ ةيرادإا ةقطنمك م٧٩٩١
 . م٩٩٩١ ماع Èمتبسس٠٢‘ Úسصلا

 (ةيعيبط) Úصصلا :(١٢) لكصشلا

 :كÎفد ‘ بتكاو ،(3٥ ةحفسصلا) يسسردŸا شسلطألا ‘ ايسسآا ةطيرخ ¤إا عجرا (أا(١) طاششن
.Úسصلل يكلفلا عقوŸا -١
.Èلا ةهج نم  Úسصلل  ةرواÛا لودلا -٢
.رحبلا ةهج نم Úسصلل ةرواÛا لودلا -3

؟ اهيف يداسصتقلا طاسشنلا ىلع ةلودلل ةÒبكلا ةحاسسŸا رثأا ام (ب
لودج ‘ كÎفد ‘ اهلجسس مث ،ةيتآلا رهاوظلا (١٢ لكسشلا) ةطيرÿا نم جرختسسا (ج

 :اهيلع لاثمو ةرهاظلا لمسشي
 .رحب ،ةÒحب ،لهسس ،ءارحسص ،رهن ،لبج ،ةبسضه

لاغنبلا جيلخ

رحبلا رفسصأ’ا Úسصلا رحب يقرسشلا

نابايلا رحب

رهن
ا 

را‚
ا

 ةÒحب
لاكياب

سشاكلب ةÒحب

رهن
رآا 

سشت

وه „اوه رهن

 رهن„اغلا رهن
انمج

نانيه

جنل نانن
مهلا

Óــــي
ــــــ

اــ

„ايك يسس رهن

يتسس‚اي رهن ناويات

ناـــسش ناـــيت Ëرات سضوح

ناسش جنل نسست

اكنوك اينيم

نول نوك لابج
تبتلا ةبسضه

١١٦٨

نيوÓسس
تسسرڤإاارتوب امهارب

سسدنا

٨٤٨٨

Úلا اتوخيسس لابج

ىÈكلا ناجنخ لابج

يوفونولبي لابج
ناياسس لابج

ياتلا لابج

يوف وناتسس لابج

Úسصلا لهسس ›امسشلا

يــــــــبوج ءارحسص

 رهنيبون÷ا Úسصلا رحب
كيم

يرافادوج رهن„و
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اذه لثÁو ،⁄اعلا ناكسس نم (٪٢٢) نم Ìكأا اهب دجوي ثيح ،ًاناكسس ⁄اعلا لود Ìكأا Úسصلا دعت
ءانبأا عاطتسسا كلذ عم ةسصاخ ةغلب مهنم ةيلقأا (3٥) نم براقي ام ثدحتي ،ةفلتخم ةيموق (٥٥) ددعلا

.مهنطو ءانبل اعم لمعلاو كÎسشŸا يملسسلا ششياعتلا قيق– تايموقلا هذه
ةيسسايسسلاو ةيداسصتقلاو ةيعامتجلا  تÓكسشŸا نم دحلل دحاولا لفطلا ةسسايسس Úسصلا تقبط دقو

تلو– ثيح ،ةسسايسسلا هذه نم اهفده قيق– ‘  تح‚و ناكسسلا ددع ‘ ةلئاهلا ةدايزلا نع ةمجانلا
شضفخنم با‚إا لدعم تاذ ةلود ¤إا شضفخنم تايفو لدعمو عفترم با‚إا لدعم تاذ ةلود نم
.اًسضيأا  ةيبلسسلا اهراثآا ةسسايسسلا هذهل تناك لباقŸاب هنأا لإا ،اًسضيأا شضفخنم تايفو لدعمو

 Úصصلا ‘ ةيناكصسلا ةفاثكلا :(٢٢) لكصشلا

٥
٠٦

لوئيصس

Úكب

ويكوط
اكاصسوأا

ياهجنصش

„وك „وه

Óينام

اتاكلك
اكد

يابموم

يهلدوين

روه’

يصشتارك

يانيصشت كوكناب

Ú‚ايت

٠٠٢ نم Ìكأا

٠١ نم Ìكأا

١ نم لقأا

٠٠٢-٠٠١
٠٠١ -٠٥
٠٥ -٥

٠١-٥

٥ -١

٥ -١

ناكصسلا ةفاثك
٢مك/ ةمصسن

ةصسيئرلا ندŸا
ÚيŸÓاب ناكصسلا ددع

ينيصصلا عمتÛاو ناكصسلا

: ةيتآلا ةلئسسألا نع بجأا ،ةفلتıا ملعتلا رداسصمو (٢٢) لكسش ةطيرÿاب ةناعتسسلاب (أا(٢) طاششن
.ةيناكسسلا ةفاثكلاب دوسصقŸا ام -١
 .Úسصلا ‘ ةيناكسسلا ةفاثكلا طسسوتم بسسحا -٢
.Úسصلا ‘ ةيلاعلا ةيناكسسلا ةفاثكلاب زيمتت يتلا قطانŸا ددح -3
 .ناكسسلا عزوت ىلع يداسصتقلا طاسشنلاو خانŸاو شسيراسضتلا :نم لك رثأا حسضو -٤

ةغل نم Ìكأاب ثدحتيو ةيموق نم Ìكأا نم نوكم عمت‹ فلآاتي نأا نكÁ فيك : كيأارب (ب
؟ ششياعتلاو فلآاتلا اذه تابلطتم امو ؟ دحاو عمت‹ ‘
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يسسيئر لكسشب زكتري يذلا يداسصتقلا ءانبلا ‘ ةموك◊ا تأادب ةيبعسشلا Úسصلا ةيروهمج مايق دعبو
رخاوأا ‘و .Úسصلا ‘ ةيداسصتقلا عاسضوألا Úسس– ‘ كلذ مهسسأاف ،ةثيد◊ا ةعانسصلا ريوطت ىلع
قطانم حتفب تأادب يتلاو ،حاتفنلاو حÓسصإلا ةسسايسس قيبطت Úسصلا تأادب نيرسشعلا نرقلا تانيعبسس
فدهب Úسصلا يسضارأا عيمج ىلع ايفارغج تعزوو ةيرادإاو ةيلام تازايتما تحنمو ،ةسصاخ ةيداسصتقا

اهتوقل كلذو '' ينيسصلا دراŸا '' مسسا مويلا اهيلع قلطيو .ةيمانلا قطانŸا ةدعاسسمو ةيمنتلا ةلادع قيق–
 .يŸاعلا ىوتسسŸا ىلع ةيداسصتقلا

كلذ ىزعيو (٪٢,٩) ¤إا م١١٠٢ ماع ‘ تلسصو ةيلاع و‰ تلدعم قق– نأا Úسصلا تعاطتسساو
ءدب نم اماع رسشع ةسسمخ لاوط هيلع ظفاحي نأا ينيسصلا داسصتقلا عاطتسسا يذلا دي÷ا ءادألا ¤إا
ءاÿÈا ع˘قو˘ت˘يو.دار˘˘فأÓ˘˘ل كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسلا لد˘˘ع˘˘م ةدا˘˘يز ىل˘˘ع ›ا˘˘ع˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسŸا اذ˘˘ه شسكع˘˘ناو ،حÓ˘˘سصإلا
كلذب حبسصتل رلود (نويليرت٤) ¤إا م٠٢٠٢ ماع Úسصلا ‘ داسصتقلا مجح لسصي نأا نويداسصتقلا

يتلا تابقعلا نم ديدعلا ينيسصلا داسصتقلا هجاويو .ةيكيرمألا ةدحتŸا تايلولاو نابايلا فاسصم ‘
،ومنلاو جاتنإلا لدعم ىلع ةظفاÙا ةيرارمتسسا عن“
دادعأا عافتراو،ةيŸاعلا طفنلا راعسسأا عافترا اهمهأاو
ر˘مألا ة÷ا˘ع˘م لوا– ثي˘˘ح،ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘ع Úث˘˘حا˘˘ب˘˘لا
نم ىوتسسم ىندأا ىلع ظافحلل جاتنإلا ط‰ Òيغتب
نيرسشع داجيإا ¤إا جات– Úسصلا نأاب اًملع ،مهدادعأا
  .ايونسس لمع ةسصرف نويلم

نم ينيسصلا داسصتقلا نوكتي ⁄اعلا لود يقابكو
›امجإا ‘ اهنم لك مهسسي ةيسساسسأا تلا‹ ةثÓث
. (3٢) لكسشلا Òسشي امك،ةلودلل يلÙا  œانلا

لÓ˘خو ،ا˘ه˘ب نا˘سسنإلا نا˘ط˘ي˘ت˘سساو ا˘ه˘ترا˘سضح˘ب ط˘ب˘تر˘م ق˘ير˘ع خ˘يرا˘ت Úسصلا ‘ ة˘يدا˘سصت˘قلا ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةيداسصتقلا ةيمنتلا تناك ،يدÓيŸا نماثلا نرقلا ¤إا دÓيŸا لبق ثلاثلا نرقلا نم ءادتبا ،ةنسس٠٠٠٢
تاعاÎخلا نم Òثكلا ةÎفلا هذه لÓخ نوينيسصلا ققحو ،مدقتم ىوتسسم ىلع ةيجولونكتلاو ةيملعلاو
.ةينقتلاو ةيملعلا

 ةيداصصتق’ا تاعاطقلا ةمهاصسم ةبصسن :(٣٢) لكصشلا
 م١١٠٢ ينيصصلا داصصتق’ا ‘

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

J©∏qº :
،ةعابطلا ةينقت ،قرولا ةعانسص ةينقت ،دورابلا ،ةلسصوبلا :ةعبرألا ةينيسصلا تاعاÎخلا Èتعت

.ةينمزلا تاÎفلافلتخم ‘ Úسصلل يملعلا روطتلا ىلع ةزراب ةلدأا

يداصصتق’ا طاصشنلا

 ةعانصصلا
٧٤٪

 ةعارزلا
0١٪

 تامدÿا
٤٣٪
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٩,١          ٪٣,٤        ٪٧,٢٪

 ةحاسسŸا نابايلا                                                  Úصصلا

 يداسصتق’ا ومنلا

نابايلاو Úصصلل ةيداصصتقاو ةيفارغج تايطعم :(٣) لود÷ا

م٥٠٠٢      م٤٠٠٢     م٣٠٠٢ م٥٠٠٢      م٤٠٠٢     م٣٠٠٢

٢مك٢٥٣٨,٧٧٣مك نويلم٦,٩

٨            ٪٥,٨         ٪١,٩٪

٪٦٩،١١ لث“ يتلأو ،ةعأرزلل ة◊اسصلأ يسضأرأ’أ نم راتكه نويلم (٦،١١١) ›أوح Úسصلأ كلت“
يقرسشلأ لامسشلأو لامسشلأ ‘ ةيعأرزلأ قطانŸأ زكÎتو ،م١١٠٢ ماع ‘ Úسصلل ةيلكلأ ةحاسسŸأ نم
.نأوسشتيسس صضوحو ؤولؤوللأ رهن اتلدو لفسسأ’أو طسسوأ’أ يسست‚ايلأ رهن ىر‹و

يعأرزلأ دلبلأ لأزت ’ Úسصلأ نإاف ،ةيداسصتق’أ ت’وحتلأو عيرسسلأ Êاكسسلأ ومنلأ نم مغرلأ ىلع
ةدحتŸأ ∙أÓل ةعأرزلأو ةيذغأ’أ ةمظنŸ  م٨٩٩١ ماع لوأ’أ يعأرزلأ ءاسصحإ’أ جئاتنل اًعبت ⁄اعلأ ‘ لوأ’أ
ةجيتن ةقباسسلأ اهتيمهأاب ىظ– دعت ⁄ ينيسصلأ داسصتق’أ ‘ يعأرزلأ عاطقلأ ةناكم نإاف كلذ عم .(وافلأ)
ةÒبك ةحيرسشل ةسشيعملل لوأ’أ ردسصŸأ ةعأرزلأ لظت كلذ عمو ،ةيعأرزلأ Òغ ةطسشنأÓل عيرسسلأ روطتلل
 .Úينيسصلأ لامعلأ ةبسسن نم ٪٠٦ ةعأرزلأ ‘ Úلماعلأ ةبسسن غلبتو .Úسصلأ ناكسس نم

يه ةيعيبطلأ لكاسشŸأ رطخأأو .ةيرسشبو ةيعيبط لكاسشم نم امومع ةيعأرزلأو ةيفيرلأ قطانŸأ Êاعتو
دأدزيو ،( ٪٧٣) ›أوح ¤إأ رحسصتلل ةسضرعŸأ يسضأرأ’أ ةبسسن لسصت ثيح ةبÎلأ لكآاتو رحسصتلأ ةلكسشم
:ةيتآ’أ بابسسأÓل ةجيتن ةلكسشŸأ هذه مقافت

ةعارزلا :ً’وأا

اهب موقت يتلا ةطصشنأ’ا زربأاو ةيداصصتق’ا تاعاطقلا

 .ينيسصلأ داسصتق’أ حا‚ تاموقم قباسسلأ صصنلأ نم جرختسسأ (أأ(٣) طاششن
   :ةيتآ’أ ةلئسسأ’أ نع بجأأ مث ،(٣) مقر لود÷أ كتعوم‹و صسردأ (ب

.ةيعيبطلأ درأوŸأ رفأوتب كلذ ةقÓعو ،نابايلأو Úسصلأ نم لك ةحاسسم Úب نراق -١
.امهنيب قرفلأ ًاجرختسسم ، نابايلأو Úسصلأ نم لكل يداسصتق’أ ومنلأ عبتت -٢
؟ عمتÛأو ناكسسلأ ىلع هروطتو داسصتق’أ و‰ رثأأ ام -٣
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٪٦٩،١١ لث“ يتلأو ،ةعأرزلل ة◊اسصلأ يسضأرأ’أ نم راتكه نويلم (٦،١١١) ›أوح Úسصلأ كلت“
يقرسشلأ لامسشلأو لامسشلأ ‘ ةيعأرزلأ قطانŸأ زكÎتو ،م١١٠٢ ماع ‘ Úسصلل ةيلكلأ ةحاسسŸأ نم
.نأوسشتيسس صضوحو ؤولؤوللأ رهن اتلدو لفسسأ’أو طسسوأ’أ يسست‚ايلأ رهن ىر‹و

يعأرزلأ دلبلأ لأزت ’ Úسصلأ نإاف ،ةيداسصتق’أ ت’وحتلأو عيرسسلأ Êاكسسلأ ومنلأ نم مغرلأ ىلع
ةدحتŸأ ∙أÓل ةعأرزلأو ةيذغأ’أ ةمظنŸ  م٨٩٩١ ماع لوأ’أ يعأرزلأ ءاسصحإ’أ جئاتنل اًعبت ⁄اعلأ ‘ لوأ’أ
ةجيتن ةقباسسلأ اهتيمهأاب ىظ– دعت ⁄ ينيسصلأ داسصتق’أ ‘ يعأرزلأ عاطقلأ ةناكم نإاف كلذ عم .(وافلأ)
ةÒبك ةحيرسشل ةسشيعملل لوأ’أ ردسصŸأ ةعأرزلأ لظت كلذ عمو ،ةيعأرزلأ Òغ ةطسشنأÓل عيرسسلأ روطتلل
 .Úينيسصلأ لامعلأ ةبسسن نم ٪٠٦ ةعأرزلأ ‘ Úلماعلأ ةبسسن غلبتو .Úسصلأ ناكسس نم

يه ةيعيبطلأ لكاسشŸأ رطخأأو .ةيرسشبو ةيعيبط لكاسشم نم امومع ةيعأرزلأو ةيفيرلأ قطانŸأ Êاعتو
دأدزيو ،( ٪٧٣) ›أوح ¤إأ رحسصتلل ةسضرعŸأ يسضأرأ’أ ةبسسن لسصت ثيح ةبÎلأ لكآاتو رحسصتلأ ةلكسشم
:ةيتآ’أ بابسسأÓل ةجيتن ةلكسشŸأ هذه مقافت

ةعارزلا :ً’وأا

اهب موقت يتلا ةطصشنأ’ا زربأاو ةيداصصتق’ا تاعاطقلا

 .ينيسصلأ داسصتق’أ حا‚ تاموقم قباسسلأ صصنلأ نم جرختسسأ (أأ(٣) طاششن
   :ةيتآ’أ ةلئسسأ’أ نع بجأأ مث ،(٣) مقر لود÷أ كتعوم‹و صسردأ (ب

.ةيعيبطلأ درأوŸأ رفأوتب كلذ ةقÓعو ،نابايلأو Úسصلأ نم لك ةحاسسم Úب نراق -١
.امهنيب قرفلأ ًاجرختسسم ، نابايلأو Úسصلأ نم لكل يداسصتق’أ ومنلأ عبتت -٢
؟ عمتÛأو ناكسسلأ ىلع هروطتو داسصتق’أ و‰ رثأأ ام -٣
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٪٦٩،١١ لث“ يتلأو ،ةعأرزلل ة◊اسصلأ يسضأرأ’أ نم راتكه نويلم (٦،١١١) ›أوح Úسصلأ كلت“
يقرسشلأ لامسشلأو لامسشلأ ‘ ةيعأرزلأ قطانŸأ زكÎتو ،م١١٠٢ ماع ‘ Úسصلل ةيلكلأ ةحاسسŸأ نم
.نأوسشتيسس صضوحو ؤولؤوللأ رهن اتلدو لفسسأ’أو طسسوأ’أ يسست‚ايلأ رهن ىر‹و

يعأرزلأ دلبلأ لأزت ’ Úسصلأ نإاف ،ةيداسصتق’أ ت’وحتلأو عيرسسلأ Êاكسسلأ ومنلأ نم مغرلأ ىلع
ةدحتŸأ ∙أÓل ةعأرزلأو ةيذغأ’أ ةمظنŸ  م٨٩٩١ ماع لوأ’أ يعأرزلأ ءاسصحإ’أ جئاتنل اًعبت ⁄اعلأ ‘ لوأ’أ
ةجيتن ةقباسسلأ اهتيمهأاب ىظ– دعت ⁄ ينيسصلأ داسصتق’أ ‘ يعأرزلأ عاطقلأ ةناكم نإاف كلذ عم .(وافلأ)
ةÒبك ةحيرسشل ةسشيعملل لوأ’أ ردسصŸأ ةعأرزلأ لظت كلذ عمو ،ةيعأرزلأ Òغ ةطسشنأÓل عيرسسلأ روطتلل
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اهب موقت يتلا ةطصشنأ’ا زربأاو ةيداصصتق’ا تاعاطقلا

 .ينيسصلأ داسصتق’أ حا‚ تاموقم قباسسلأ صصنلأ نم جرختسسأ (أأ(٣) طاششن
   :ةيتآ’أ ةلئسسأ’أ نع بجأأ مث ،(٣) مقر لود÷أ كتعوم‹و صسردأ (ب

.ةيعيبطلأ درأوŸأ رفأوتب كلذ ةقÓعو ،نابايلأو Úسصلأ نم لك ةحاسسم Úب نراق -١
.امهنيب قرفلأ ًاجرختسسم ، نابايلأو Úسصلأ نم لكل يداسصتق’أ ومنلأ عبتت -٢
؟ عمتÛأو ناكسسلأ ىلع هروطتو داسصتق’أ و‰ رثأأ ام -٣
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رارمتسسا فقوت يتلا عيراسشŸا نم ديدعلاب ةلكسشŸا هذه ةهجاوم ىلع ةينيسصلا ةموك◊ا لمعت لباقŸابو
يئاŸاو يئاذغلا نمألا قيقحتلو ،ةيعامتجلاو ةيداسصتقلا ةيمنتلاو ةيئايحألا ةئيبلا ىلع اظافح رحسصتلا

¤إا اًرلود (٢٨) نم عرازŸا لخد عافتراو يعارزلا جاتنإلا مجح ةدايز ةجيتنلا تناكو .يئيبلاو
ةمهاسسم لسصت ثيح زرألاو بوب◊ا Úسصلا ‘ ةيعارزلا ليسصاÙا مهأا نمو .اvيونسس اًرلود (١٦١)
شضو◊ا ‘ زرألا ةعارز زكÎتو ،م١١٠٢ ماعل (٪٧,٨٢) ¤إا زرألا نم يŸاعلا جاتنإلا نم Úسصلا
اهب رسشتنتو اهيسضارأا شضافخناو اهطاسسبناب ةقطنŸا هذه زيمتت ثيح ،يسست‚ايلا رهن شضوح نم لفسسألا
ياسشلا ةعارز اهسسفن ةقطنŸاب رسشتنتو ،ةعارزلل ةمزÓلا ةيئاŸا دراوŸا كلذ رفويف تاÒحبلاو راهنألا

.زقلا ةدود ةيبرتو

ةيبرتو Òجسشتلا تاعاطقو بوب◊ا جاتنإا ‘ عيرسس و‰ ىلع Úسصلا تظفاح ليوطلا ىدŸا ىلعو
ةموك◊ا حمطتو .درفلا ةسشيعم ىوتسسم عافتراو عيرسسلا ومنلا ‘ كلذ مهسسأا دقو ،كامسسألاو نجاودلا
بوب◊ا جاتنإا عفرو ةيعارزلا يسضارألا تاحاسسم ةدايز لÓخ نم هريوطتو ةعارزلا عاطق زيزعت ¤إا

.مهتناعإل قيدانسص ءاسشنإاب ÚعرازŸا ةدعاسسمو

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

J©∏qº :
نويحي شسانلا ناك يسضاŸا ‘و .Úينيسصلا ¤إا ةبسسنلاب ءاذغلل يسساسسألا ردسصŸا زرألا دعي

. '' ؟ مويلا كزرأا تلوانت له''  ةرابعب اًسضعب مهسضعب

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

J©∏qº :
ل˘ي˘ن˘لا د˘ع˘ب ⁄ا˘ع˘لا˘ب ر˘ه˘ن لو˘طأا ثلا˘˘ث و˘˘هو ،Úسصلا را˘˘ه˘˘نأا لو˘˘طأا و˘˘ه ي˘˘ت˘˘سس‚ا˘˘ي˘˘لا ر˘˘ه˘˘ن

‘ يكيلورديه عورسشم رهسشأا يتسس‚ايلا رهن ىلع ''ةثÓثلا ةيدوألا'' دسس دعيو .نوزامألاو

.Úسصلا ‘ ةيئابرهكلا ةقاطلل عورسشم Èكأا وهو ،م٤٩٩١ ماع هؤواسشنإا أادب ثيح ،⁄اعلا

 .دÓبلل ةيلامجإلا ةحاسسŸا ثلث لكسشت يتلا ةيوارحسصلا يسضارألا ةحاسسم ةدايز
 . دÓبلا نم ةيلامسشلا قطانŸا ىلع رطيسسي يذلا فاف÷ا
. ةيعارزلا يسضارألا لÓغتسسا ‘ طارفإلا
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ةثيد◊ا ةعانسصلا ريوطت ىلع يداسصتقلا اهلكيه ءانب ‘ Úسصلا تدمتعا
 .ندŸا لوح ةيعانسص ةمزحأاو دعاوق ءانبب يعانسصلا جاتنإلا تاردق ششاعنإاو

كلت“ اهنإا ثيح ،Úسصلا ‘ ةعانسصلا راهدزا ىلع نداعŸا ةرفو تدعاسسو
نم ديدعلا يطايتحا ‘ ةرادسصلا زكرم لت–و ،اًبيرقت نداعŸا عاونأا عيمج

¤وأا ‘ تئسشُنأا يتلا ةيعانسصلا دعاوقلا مهأا نمو .محفلا امsيسسل عاونألا
ي˘ت˘ن˘يد˘م ‘ بل˘سصلاو د˘يد◊ا ة˘عا˘ن˘˘سص د˘˘عاو˘˘ق يدا˘˘سصت˘˘قلا حÓ˘˘سصإلا تاÎف
هذه عتمتتو .ةيندعŸا دراوŸاب Úتينغلا Úسصلا يقرسش لامسش ‘ يسشبتو ناسشنآا
 . ةديــــــج ةيعاـــــنسص شسسسأاب ندــŸا

اذ˘˘ه˘˘ل ن˘˘كÁ ف˘˘ي˘˘ك(٤) طاششن
ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي نأا د˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا
ÚعرازŸا تا˘˘˘جا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘˘حا
ىل˘˘˘ع نو˘˘˘سشي˘˘˘ع˘˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا

ل˘˘هو ؟ر˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا ي˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘سض
Áراثآا هل نوكت نأا نك
؟ ةيبلسس

 : ةلئصسأا نم اهيلي امع ابي‹ ةيلاتلا ةلوقŸا أارقا (أا(٥) طاششن
.''⁄اعلا ناكسس نم (٪٢٢) اهنكسسيو ،⁄اعلا ‘  ةيعارزلا يسضارألا نم (٪٧) Úسصلا كلت“ ''

؟ اذاŸو ؟ اهناكسسل يئاذغلا نمألا قق– نأا Úسصلا عيطتسست له -١
 ؟ اذاŸو ؟ Úسصلا ‘ ةيعارزلا شضرألا ةحاسسم ةدايز رارمتسسا عقوتت له -٢
؟ ةيعارزلا يسضارألا شصقن ةلكسشم ة÷اعŸ بسسانم لح ¤إا  لوسصولا نكÁ فيك -3

:Úتيتآلا Úترابعلا نم لك Úب ةقÓعلا دجوأا (ب
ةيعيبطلا تÓكسشŸا نم ةقطنŸا ولخو يداسصتقا طاسشنك ةعارزلا راهدزاو حا‚ -١

.(٤٤،٥٤ Úتحفسصلا ـ يسسردŸا شسلطألاب نعتسسا) ةيئيبلاو
.اهيف هايŸا ةÌكو شضرألا شضافخناو زرألا ةعارز راهدزا -٢

 ةثÓثلا ةيدوأ’ا دصس : (٤٢) لكصش

 ةعانصصلا : اًيناث

محف

طفن

يعيبط زاغ

ىرخأا

٨٦٪
٩١٪
٤,٤٪
٦,٨٪

J©∏qº :

ةينيصصلا ةقاطلا رداصصم
م٠١٠٢ ماع

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG
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لثم ندŸا نم ديدعلا ‘ مج◊ا ةÒبكلا ةيسسيئرلا ةيعانسصلا تاسسسسؤوŸا نم ةعوم‹ ءاسشنإا ¤إا ةفاسضإا
امك ،ينيسصلا Èلا ‘ ةيعانسصلا ةوقلا زيزعتل ةيجيتاÎسسلا تاعانسصلا عيزوتب Úسصلا تمتهاو .Úكب
قاطنلا عسساو اvيعانسص اًماظن شسسسؤوت نأا تعاطتسسا
. ةفلتıا تاعاطقلا لمسشي

ىل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ترد˘˘ق˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘سصلا ة˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا تز˘˘˘ي“و
ةيلاعلا ةدو÷ا تاذ ىرخألا تاعانسصلا ةهجاوم
ةفلكو راعسسأاب اهل ةهيبسش علسس جاتنإا لÓخ نم
نم شضعب يلي اميفو .ةيŸاع اقوسس كلذ حتفف ،لقأا
: Úسصلا ‘ ةئسشانلا تاعانسصلا مهأا

ا˘ع˘ير˘سس او‰ تارا˘ي˘سسلا ة˘عا˘ن˘سص تد˘ه˘سش
‘ اهلعج ام وهو ،ةÒخألا تاونسسلا لÓخ

جاتنإا لدعÃ م١١٠٢ ماع ‘ ¤وألا ةبترŸا
ن˘˘˘˘˘م ٪3٢ ة˘ب˘˘سسن˘˘بو ةرا˘˘ي˘˘سس نو˘˘ي˘˘ل˘˘م٨١٤,٨١
ةعا˘ن˘سص ه˘ج˘ت˘تو .تارا˘ي˘سسل˘ل يŸا˘ع˘لاجاتنإلا
نيفلتخم Úط‰ وحن Úسصلا ‘ تارايسسلا

 :امه

دقو .Úسصلا ‘ اهعيمŒو تارايسسلا رايغ عطق داÒتسسا -أا
ةيكرم÷ا موسسرلا عفرب طمنلا اذه ةموك◊ا تهجاو
 . عطقلا هذه نع

، ةسصاخ ةينيسص تامÓعب ةديدج تارايسس راكتبا -ب
ةو˘ق˘لا ىل˘ع دا˘م˘ت˘علاو عاد˘بإلا ز˘˘ي˘˘ف– كلذ بل˘˘ط˘˘ت˘˘يو
تارايسسلا تاكرسش نم ديدعلا جمد ” دقو .ةيتاذلا
ا˘˘ه˘˘ترد˘˘ق˘˘ل از˘˘يز˘˘ع˘˘ت ىÈك تا˘˘كر˘˘سش ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘ل ةÒغ˘˘سصلا
مجح ةدايزو ةلماكلا ةيميمسصتلاو ةيعينسصتلاو ةيثحبلا
.ةيجراÿاو ةيلخادلا قاوسسأÓل جاتنإلا

ةينيصصلا تارايصسلا عينصصت : (٥٢) لكصش

(م٧٠٠٢) جاتنإ’ا مجح            ندعŸا
 محفلا

 ذ’وفلا

ماÿا لوÎبلا

 نط نويلم٧٣٥,٢

 نط نويلم٥٩٤

موي/ليمرب نويلم٠٧٣,٣

نداعŸا سضعبل ينيصصلا جاتنإ’ا مجح :(٤) لود÷ا

 : تارايصسلا ةعانصص

٪ جاتنإ’ا                               ةلودلا
Úشصلا

ةدحتŸا تاي’ولا

نابايلا

ايناŸأا

ةيبون÷ا ايروك

دنهلا

ليزاÈلا

كيشسكŸا

اينابشسأا

اشسنرف

3٢
٨,٠١
٥,٠١

٩,٧
٨,٥
٩,٤
3,٤
٤,3
٩,٢
٩,٢

(م١١٠٢) تارايصسلل يŸاعلا جاتنإ’ا : (٥) لود÷ا
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 : ةيلزنŸا ةيئابرهكلا ةزهجأ’ا ةعانصص
اهتاعيبم مجح عفترا ثيح ،Úسصلا ‘ ةيراجتلا قاوسسألا ‘ Úتفل اراسشتناو او‰ ةعانسصلا هذه دهسشت

تاعانسصلا هذه ىلع نوكلهتسسŸا لبقيو ،ةÒخألا تاونسسلا لÓخ (٪٤١) ¤إا (٪٨) نم يونسسلا
ةسسفانم ةديدج ميماسصت مدقت يتلا قاوسسألا ‘ رهظت يتلا ةديد÷ا ةيسسفانتلا تاكرسشلا اهنم ةدع بابسسأل
ÚكلهتسسŸا عجسشت ةعانسصلا هذه نأا امك ،لاÛا اذه ‘ ةÁدقلا تاكرسشلا ¤إا ةفاسضإا ،لقأا راعسسأابو
،تا˘جÓ˘ث˘لاو ،ة˘لو˘مÙا با˘ع˘لألاو ، زا˘ف˘ل˘ت˘لا ةز˘ه˘جأا تا˘عا˘ن˘سصلا هذ˘ه زر˘بأا ن˘مو .ة˘قا˘ط˘˘ل˘˘ل ا˘˘هدا˘˘سصت˘˘قا˘˘ب

.Òثكلا اهÒغو ،فيوركيŸا ةزهجأا ،تلاسسغلاو

 : Úصصلا ‘ تاعانصصلا  زربأا نمو
تارايسسلاو زقلا ةدود ةيبرت ببسسب ةيرير◊او ةينطقلاو ةيفوسصلا تاجوسسنŸاو بلسصلاو ديد◊ا

.تاينوÎكلإلاو ةيعارزلا تادعŸاو تارئاطلاو ةليقثلا تادعŸاو

هتققح يذلا لئاهلا يداسصتقلا ومنلل اًرظنو ،ةقاطلا رداسصم رفاوت ىدم ىلع تاعانسصلا دمتعتو
‘ ةدروتسسم ةلود ¤إا ةردسصم ةلود نم تلو–و ،تداز ةفلتıا ةقاطلا رداسصم ¤إا اهتجاح نإاف Úسصلا

يداسصتقلا ومنلا لدعم دايدزا Óًثمف ،لاÛا اذه
جاتنإلا ةدايز ىعدتسسا ةÒخألا تاونسسلا ‘ (٪٠١)
ةبكاوŸ (٪٤١ و3١) Úب ام ةيئابرهكلا ةقاطلا نم
ةظفاÙاو ةئيبلا ةيامح Úسصلا لوا–و .ومنلا اذه
،(ارده لقألا) ةقاطلل يكذلا بولسسألا عابتاب اهيلع
نم ليلقتلل ةيئيبلا ةباقرلا Úناوق نم ديزŸا شضرفو
زقلا ةدود :(٦٢) لكصشلا.ىÈكلا ندŸا ‘ ثولتلا

 :ةيتآلا تارابعلارصسف(٦) طاششن
 .اهداسصتقاب شضوهنلل يعانسصلا عاطقلا طيسشنتل Úسصلا هاŒا (أا

 .ةيجراÿاو ةيلخادلا قاوسسألا ‘ ةينيسصلا تاعانسصلا راسشتنا ةعرسس (ب
.ةدروتسسŸا تارايسسلا رايغ عطق ىلع ةيكرم÷ا موسسرلا شضرف (ج

زربأا كءÓمزو ششقان مث يسسردŸا باتكلا نم (٥٧) ةحفسصلا ¤إا عجرا(٧) طاششن
  .ةيكيرمألا ةدحتŸا تايلولاو Úسصلا Úب ايلاح ةمئاقلا تايدحتلا
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زكتري ل .اهسسفن ندŸا دادعأاو ندŸا ناكسس دادعأا ‘ ةلئاه ةدايز يداسصتقلا ومنلا تبحاسص
¤إا كلذ دوعيو ،ةيكيرمألا ةدحتŸا تايلولاو نابايلا :لثم تامدÿا عاطق ىلع Úسصلا ‘ داسصتقلا
ةوقلا دعي عاطقلا اذه نإاف كلذ عم .هيلع ةلودلاو ناكسسلا دامتعاو دÓبلا ‘ يعارزلا عاطقلا ةوق
ةيلاŸاو ةحايسسلاو تلاسصتلاو تÓسصاوŸا لاجÃ قلعتي اميف اميسسل يداسصتقلا ومنلل ةزفÙاو ةعفادلا

يتلا كلت ةسصاخ اهلÓغتسساو ةيعامتجلا تامدÿاب ينيسصلا عمتÛا بحريو .لقنلاو عيبلاو معاطŸاو
 .ÚنطاوŸا ةسشيعم ليهسست ¤إا فدهت

Úناوقلا عسضوب اهت÷اعم متت ئسشانلا تامدÿا عاطق هجاوت يتلا بعاسصŸا شضعب كانه لازت لو
 .عاطقلا اذه و‰ ةيرارمتسسا نامسضل اهب مازتللاو ةيراجتلاو ةيقيوسستلا تاسسرامŸا Òياعم ديحوتو

نيصصلا يف ندملا دادعأا روطت :(٧٢) لكصشلا

تامدÿا :ًاثلاث

(٨) طاششن

يفشص  ’

ةيخيراتلا ةيحانلا نم ةينيسصلا ةينامعلا تاقÓعلا ةعيبط اهيف حسضوت ةركذم بتكا
، Úسصلا  هيلإا تلسصو ا‡ ايداسصتقا ديفتسست نأا ةنطلسسلل نكÁ فيكو ، ةيداسصتقلاو
 .ةيعامتجلا تاسساردلا باتك نم عسساتلا فسصلا ‘ هتسسرد اÃ اًديفتسسم
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لماكتلاو نماسضتلا نع ةيداسصتقلا تÓتكتلا Èعت
ةوقلا نم ديزم قيقحتل ةدحاولا ةلتكلا ءاسضعأا Úب ةلدابتمو ةÒبك ةبغر نع Èعت امك ،ءاسضعألا لودلا Úب
نم يأا ولخت ل تحبسصأا ىتح تاعمجتلا هذه لثم نيوكتل ⁄اعلا لود مظعم هجتت مويلاو .ةيداسصتقلا
 .ةيلودلا ةراجتلا وحن لودلا هاŒاو ةŸوعلا رسصع نع Èعتل ،اهنم ⁄اعلا تاراق

دعاوق ءاسسرإاو بوعسشلا Úب تاقÓعلا قيثوتو براقتلا قيق– ‘ ىÈك ةيمهأا ةيداسصتقلا تÓتكتللو
لاÛا ‘ كلذ ناك ءاوسس جاتنإلا ‘ يميلقإلا شصسصختلا ةدايز ‘ مهسست اهنأا امك ،رارقتسسلاو مÓسسلا
مجح ةدايزو ةهج نم ةيجراÿا ةراجتلا مجح ةدايز ىلع كلذ شسكعنيف،امهÒغ وأا يعانسصلا وأا يعارزلا

نم ديدعلا روهظل ايوق اعفاد ةيداسصتقلا ةيمنتلا دعت
كلذو ،لود˘˘˘˘لافلتخم ‘ ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا برا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ةعوسضوŸا ةيومنتلا ططÿا قيق–و اهعسضو Úسسحتل
فورظ Úسس– لÓخ نم اهبوعسشب ءاقترلاو ،اقبسسم
.لخدلا لدعم ةدايزو ةسشيعŸا

ام دعب ةيداسصتقلا براجتلا نم ديدعلا ترهظ دقو
ةيدامو ةيرسشب رئاسسخ نم ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا هتزرفأا
ىلع شضيوعتلاو ءانبلا ةداعإا  ¤إا  ⁄اعلا لود تعدتسسا
تلا‹ تزر˘ب د˘˘قو .ل˘˘ما˘˘كت˘˘لاو نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ن˘˘م شسا˘˘سسأا
،شصوسصÿا هجو ىلع يداسصتقلا بنا÷ا ‘ نواعتلا
ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا تÓ˘كسشŸا ن˘م د˘يد˘ع˘لا رو˘ه˘˘ظ˘˘ل ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
لودل تاعمŒ ترهظف ،اهنيح يداسصتقلا فلختلا
Úب ا˘هر˘ير–و ةرا˘ج˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت ¤إا فد˘˘ه˘˘ت ةروا˘˘ج˘˘ت˘˘م
يدا˘˘سصت˘˘قلا طا˘˘سشن˘˘لا ة˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘ع ع˘˘˘فدو ءا˘˘˘سضعألا لود˘˘˘لا
كلت ىل˘ع ق˘ل˘طأاو ،ة˘بو˘ل˘طŸا و˘م˘ن˘لا تلد˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
 .''ةيداسصتقلا تÓتكتلا'' حلطسصم تاعمجتلا

GdàµàÓä G’bàü°ÉOjá ‘ Gd©É⁄
) G’–ÉO G’ChQhH» , G’BS°«É¿ ( GdóQS¢ 

 ةيداصصتق’ا تÓتكتلا ةيمهأا

٤
قيق– ‘ ىÈك ةيمهأا ةيداسصتقلا تÓتكتلل
 . بوعسشلا Úب تاقÓعلا قيثوتو براقتلا
تا˘˘˘˘م˘˘˘˘ظ˘˘˘˘نŸا م˘˘˘˘˘هأا ي˘˘˘˘˘بوروألا دا–لا د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ُي
 .ةيŸاعلا ةيداسصتقلا
ج˘مار˘بو تا˘سسا˘ي˘سس ي˘بوروألا دا–لا د˘م˘˘ت˘˘عا
ن˘˘م ةدو˘˘سشنŸا فاد˘˘هألا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘˘م
 .هئاسشنإا
ة˘ح˘جا˘ن˘لا جذا˘م˘ن˘لا ن˘م نا˘ي˘سسآلا ة˘ط˘بار د˘˘ع˘˘ُت
 . ةيمانلا لودلا Úب نواعتلل

لود نم لوحتلا نايسسآلا ةطبار لود لوا–
ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ن˘˘˘˘سصم لود ¤إا ماÿا داو˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ةرد˘˘˘˘سصم
.ةجتنمو

،يداسصتقلا فلختلا ،ةيداسصتقلا تÓتكتلا
،ي˘˘˘˘بوروألا دا–لا ،ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘م÷ا ز˘˘˘˘˘جاو◊ا
.نايسسآلا ،اتفانلا ،ورويلا

: سسردلا اذه نمملعتأا

:اهملعتأا تاحلطصصمو ميهافم
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ةوقلا ززعي ام وهو ،ءاسضعألا لودلا Úب ةيكرم÷ا زجاو◊او دويقلا ةلازإاو ،ىرخأا ةهج نم يلخادلا قوسسلا
.›ودلا شضوافتلاو ةمواسسŸا ىلع هتردقو يŸاعلا ىوتسسŸا ىلع يداسصتقلا لتكتلا ءاسضعأل ةيداسصتقلا

 .ةيقيرفألا لودلا مظعم مسضي :يقيرفألا دا–لا -٤
.نامُع ةنطلسس اهنمو يدنهلا طيÙا ىلع ةلطم لود عبسس مسضت : يدنهلا طيÙا ىلع ةلطŸا لودلا ةطبار -٥
 .تسسلا يبرعلا جيلÿا لود مسضيو :يجيلÿا نواعتلا شسل‹ -٦

ر˘˘كف ن˘˘م ي˘˘˘بوروألا دا–لا ةر˘˘˘كف تع˘˘˘ب˘˘˘ن
لماكتلا ¤إا فدهي ¤وألا  ةجردلاب يداسصتقا
؛ةدحتم ابوروأا نيوكتو ةيبوروألا لودلا Úب

نم ةراقلا  لود  هل تسضرعت امدعب  اميسسل
¤وألا Úت˘˘يŸا˘˘ع˘˘لا Úبر◊ا ن˘˘˘ع ةŒا˘˘˘ن ر˘˘˘ئا˘˘˘سسخ
ا˘˘يا˘˘ح˘˘سضلاو را˘˘مد˘˘لا ل˘˘سصو ي˘˘ت˘˘لاو،ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لاو
ة˘ير˘سشب˘لا فر˘ع˘ت ⁄ تا˘يو˘˘ت˘˘سسم ¤إا ا˘˘م˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
.خيراتلا Èع اهلثم

ةيداسصتقلا Úتحاسسلا  ‘ اماهسسإاو اروسضح تلجسس يتلا تÓتكتلا هذه شضعب ¤إا قرطتن يلي اميفو
: ةيسسايسسلاو

  : كÎفد ‘ اهلجسسو ةيتآلا ةلئسسألا تاباجإا كتعوم‹و ششقان(١) طاششن
 ؟ ةيداسصتقلا تÓتكتلاب دوسصقŸا ام -
؟ يداسصتقا لتكت يأا مايقل اهرفاوت بجاولا ةيرسشبلاو ةيعيبطلا لماوعلا ام -
؟ ةيداسصتقلا تÓتكتلا ةيمهأا ىلع نهÈت فيك -

.كيسسكŸاو ادنكو ةيكيرمألا ةدحتŸا تايلولا Úب عمŒو :                 اتفانلا -١
 .ةيبوروأا ةلود (٨٢) مسضي :                               يبوروألا دا–لا -٢
 .ايسسآا قرسش بونج نم  لود (٠١) مسضي:                                                                    نايسسآلا -3

 ⁄اعلا ‘ ةيداصصتق’ا تÓتكتلا سضعبل جذا‰

: هروطتو هتأاصشن ، (                                 )  يبوروأ’ا دا–’ا :ً’وأا

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

J©∏qº :
 : ابوروأا ةراق نع قئاقحو ماقرأا
.٢مك٥3٢,٦3٤,٠١  : ةحاسسŸا

 .ةمسسن نويلم33٧ : ناكسسلا ددع
.ةلود٤٤ : لودلا ددع
 .ا÷وفلا رهن : راهنألا لوطأا
 .ايسسور : لودلا Èكأا
 .ناكيتافلا : لودلا رغسصأا
.(ايسسور) شسورلا لبج : اعافترا قطانŸا ىلعأا

Europain Union

(NAFTA)

(Europain Union)

(Association of Southeast Asian Nations)
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00١

يتلا ةدهاعŸا بجوÃ أاسشن ،ةيلودلا ةيداسصتقلاو ةيسسايسسلا تامظنŸا مهأا يبوروألا دا–لا دعيو
،اسسنرف ،ايناŸأا :يه ةيبوروأا لود تسس لبق نم م٧٥٩١ ماع شسرام نم شسماÿا ‘ امور ‘ تعقو
ةيبوروألا قوسسلا ءاسشنإا ‘ لودلا هذه تعرسش اهاسضتقÃو ،ايلاطيإا ،جروبمسسكل ،اكيجلب ،ادنلوه
.م٢٩٩١ ماع تخÎسسام ةدهاعم بجوÃ يبوروألا دا–لا مايق ¤إا تسضفأاو تروطت يتلا ةكÎسشŸا

لمع دقو ،ىدŸا ديعب اهسضعبو ىدŸا Òسصق اهسضعب ،فادهألا نم ةلمج قيق– ¤إا دا–لا ىعسسي
يبوروألا دا–لا ىعسسيو .فادهألا كلت قيقحتب ةليفكلا تاسسايسسلاو تايجيتاÎسسلا عسضو ىلع دا–لا
 : اهنم فادهأا ةدع قيقحتل كلذو هيلإا ةبسستنŸا لودلا ددع ةدايزو ةيفارغ÷ا هتحاسسم عيسسوت ¤إا

.تاعارسصلاو ماسسقنلا نم دوقع دعب ةيملسس ةقيرطب ابوروأا ديحوت -١
 .ًانامأا Ìكأا ابوروأا حبسصتل ءاسضعألا لودلل ءاخرلاو رارقتسسلا قيق– -٢
ةوق نم ديزيو ،لمعلا شصرف Òفوتو ،يبوروألا دا–لا داسصتقا زيزعت ‘ مهسسي دحوم قوسس داجيإا -3

 .⁄اعلا ىوتسسم ىلع يبوروألا دا–لا

يبوروأ’ا دا–’ا لود (٩٢) لكصشلا

يبوروأ’ا دا–’ا ملع  : (٨٢) لكصشلا

ةيلامسشلا ةيبطقلا ةرئادلا

لاغتÈلا اينابصسإا

اطلام شصÈق

نانويلا

ايراغلب

اينامور
اينيفولصسايراجنه

دــــــيوصسلا
اينوتصسإا
ايفت’
ايناوتيل

اــــيناŸأاادــــنلوب

ايناطيرب ادنلوه

ادنلريإاكرا‰دلا

اكيجلب
جروبمصسكول
اــــــــصسنرف

ادـــــنلنف

اصسمنلا
كيصشتلاايكافولصس

طيإا
ـيلا

اـــ

يبوروأ’ا دا–’ا لود

: يبوروأ’ا دا–’ا عيصسوت نم فادهأ’ا

J©∏qº :

يــبوروألا داـــ–لا مـــلـــع
ءارفسص ةمـ‚٢١ نــم نوّكم
ىلع يرئاد لكسشب ةعوسضوم

قرزألا نو˘ل˘لا ءا˘˘قرز ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ
Á٢١ ددــعلا ،برـغلا لثÁلث
ير˘˘ئاد˘˘لا ع˘˘سضو˘˘˘لاو لا˘˘˘م˘˘˘كلا
مو˘ج˘ن˘لا دد˘ع .ةد˘حو˘ل˘ل ز˘مر˘ي
دد˘˘˘ع Òغ˘˘˘ت˘˘˘˘ب Òغ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي ل تبا˘˘˘˘ث
.دا–لا ءاسضعأا

ايتاورك

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG
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هعصسوتو يبوروأ’ا دا–’ا ءانب لحارم  (٦) لود÷ا

مامسضنÓل ةيعامتجلاو ةيداسصتقلا تاحÓسصإلا نم ديدعلاب مايقلل ىرخألا ةيبوروألا لودلا زيف– -٤
 .دا–لا ¤إا

لودلا تايداسصتقا ‘ ةعيرسس و‰ تلدعم قيق– ‘ تدعاسس يتلا ةيبنجألا تارامثتسسلا بذج -٥
 .مامسضنÓل ةحسشرŸا
نأا ملعلا عم ،اًقباسس هيلع تقلطأا يتلا تايمسسŸا مهأل عبتت عم دا–لا و‰ لحارم (٦) لود÷ا حسضوي

نأا لمؤوي يتلا ةيلبقتسسŸا تاعسسوتلا قيقحتل ،دا–Óل ددج ءاسضعأا لوخدل ةرمتسسم لازت ام تاسضوافŸا
يبوروألا دا–Óل مامسضنÓل ىعسست ل ةيبوروأا لود كانهو .ىوقلا لماكتم يبوروأا دا–ل ةيادب نوكت
.ناكيتافلاو ارسسيوسس لثم

نع كتعوم‹و بجأا (٩٢) لكسشلا ةطيرÿاب ةناعتسسلابو قباسسلا لود÷ا لÓخ نم(٢) طاششن
 :ةيتآلا ةلئسسألا

 ؟ يبوروألا دا–لا مايق نم  يسسيئرلا فدهلا ام -١
 . هروطتو يبوروألا دا–لا ةأاسشن عبتت -٢
 ؟ دا–Óل مامسضنلا ¤إا  ةراقلا لود يقاب تعفد يتلا بابسسألا ام : كيأارب -3
 ؟ اذاŸو ؟ دا–لا ‘ عسسوتلا رارمتسسا عقوتت له -٤
٥- Ÿل ةنيعم طورسش ءافيتسسا ىرخألا لودلا يقاب ىلع بجي اذاÓ؟ دا–لا ¤إا مامسضن
 . دا–Óل مامسضنلا ‘ ةيبوروألا لودلا شضعب ةبغر مدع : رسسف -٦

ديوسسلا ،ادنلنف ،اسسمنلا
،ادنلوب ،اطلام ،ايفتل ،اينوتسسا ،كيسشتلا ،شصÈق

 ايناوتيل ،ايراغنه ،اينيفولسس ،ايكافولسس

م١٥٩١.ادنلوه ،جروبمسسكول ،اسسنرف ،اكيجلب ،ايلاطيإا ،ايناŸأا

م٧٥٩١
م3٧٩١
م١٨٩١
م٦٨٩١
م٥٩٩١

م٤٠٠٢

 م٧٠٠٢
م3١٠٢

تفوتسسا لاح ‘ اهمامسضنا متيسس
ةيوسضعلل ةمزÓلا طورسشلا

ديد◊او محفلل ةيبوروألا ةعومÛا
.ادنلوه ،جروبمسسكول ،اسسنرف ،اكيجلب ،ايلاطيإا ،ايناŸأا

ايناطيرب ،ادنلريا ،كرا‰دلا
ناــــنوـيـلا

اينابسسإا ،لاغتÈلا

ةيداسصتقلا ةيبوروألا ةعومÛا

يبوروألا دا–لا

مامسضنÓل ةحسشرŸا لودلا

 اينامور ،ايراغلب
ايتاورك

ادنلسسيا ، اينودقم ، دوسسألا لب÷ا ، ايبرسص ،ايكرت

 ةنشسلا                                                             لودلا                                                                 ىمشسŸا
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هيلع تبترت دقو ،يبوروألا دا–لا خيرات ‘ مخسضألا وه م٤٠٠٢ ماع ثدح يذلا عسسوتلا دعي
:يتآلا لود÷ا لÓخ نم اهيلع فرعتن ةيرذج تاÒيغت

 : ةيبوروألا ةعومÛا ةدهاعم ‘ يتآلا شصنلا درو
د˘ياز˘تŸا رار˘ق˘ت˘سسلاو نزاو˘تŸا ر˘م˘ت˘سسŸا ع˘سسو˘ت˘لاو ة˘يدا˘سصت˘قلا تا˘طا˘سشن˘ل˘ل ة˘ق˘سسا˘ن˘تŸا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ''

 .'' اهلود Úب برقأا تاقÓعو ةسشيعŸا تايوتسسم ‘ عيرسسلا عافترلاو
Áسشلا دحأا شصنلا  اذه لثÎا ةدهاعم نم ةيسساسسألا تاطاÛا ةيبوروألا ةعومŸسشÎحتف دعاسسو ، ةك

لÓخ نم نواعتلا زيزعتو ،تامدÿاو علسسلاو دارفألا لقنت ةيرحو ، ءاسضعألا لودلا Úب دود◊ا
 .دا–Óل ةيداسصتقا ئدابم نم هعسضو ” ام قيق– ىلع ،ةكÎسشŸا تاسسايسسلا

ىوقأاو يبوروألا دا–لا تاسسسسؤوم مهأا نم (ةكÎسشŸا ةيبوروألا قوسسلا) ةدحوŸا قوسسلا دعت
تسسلا لودلا نم ةنوكم م٨٥٩١ ماع ةكÎسشŸا ةيبوروألا قوسسلا ترهظ .⁄اعلا ‘ ةيراجتلا قاوسسألا
فادهأا عسضو ” دقو ،ةديد÷ا لودلا مامسضناب اهئاسضعأا ددع ‘ قوسسلا تعسستاف ،دا–لا ‘ ¤وألا

هذه مهأاو ،⁄اعلا ‘ ىرخألا ةيداسصتقلا ىوقلا ةهجاومو ،ةدحوŸا قوسسلا حا‚ قيق– نامسضل ةدع
:فادهألا

.ةدحوم ةيكرمج ةفرعت داجيإاو ،ةيكرم÷ا موسسرلا ةلازإا -١
 .دارفألاو لاومألا شسوؤور لاقتنا نود لو– يتلا تابقعلا ةلازإا -٢
 .لقنلاو يعارزلا جاتنإلا ناديم ‘ ةدحوم ةسسايسس عسضو -3
 .راعسسألا دد– يتلاو تاراكتحلا عن“ يتلا Úناوقلا نسس -٤
.يداسصتقلا ومنلا عيجسشتل ةدحوم تاسسايسس عسضو -٥
.كونبلا لثم تامدÿا ةيرح عيجسشت -٦

م٤٠٠٢ ماع دعب م٠٩٩١  ماع لبق

لودلا ددع
ناكسسلا ددع
لخدلا ›امجإا
 ةحاسسŸا

ةلود٥١
نويلم٤٧
وروي رايلم٤٤٤
٢مك3٧٥,٨3٧

ةلود٧٢
ةمسسن نويلم٦٥٤,٧٩٤
وروي رايلم3١٦,٩
٢مك  نويلم٦٥٤,٤,٤٠3

يبوروأ’ا دا–’ا  :(٧) لود÷ا

: عصسوتلا ىلع ةبتŸÎا جئاتنلا

 : يبوروأ’ا دا–Óل يداصصتق’ا لماكتلا
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يتلا تابقعلا نم ديدعلا ىلع بلغتت نأا ،فادهألا هذهب ةكÎسشŸا ةيبوروألا قوسسلا تعاطتسساو
ىلع للدت تارسشؤوم ترهظ دقو .ةفلتıا ةينطولا تاهاŒلاو تاغللاو تايموقلا ددعت ةجيتن ترهظ
ةلمعلا روهظ نأا امك ،ةيراجتلا ةوقلا ثيح نم ايŸاع ¤وألا ةبترŸا ‘ يتأات مويلا اهنأا اهنم ،حاجنلا كلذ
ةيملعو ةيداسصتقا جمارب اهسسفنل عسضت نأا دا–لا لود تعاطتسساو .كلذ ‘ تمهسسأا (ورويلا) ةدحوŸا
تارئاطلا عينسصت لا‹ ‘ ىÈك ةيعانسص ةوق نوكت نأاو ،(nairA خوراسص) ةيئاسضفلا جماÈلاك ةلماكتم
(subriA)تاراطقلاو تارايسسلاو (عيرسسلا راطقلا VG.T)، ةيسشيعم تايوتسسم ¤إا اهبوعسشب تلسصوف

. ىوتسسŸا ةبراقتمو ةديج
مأا ةيعارزلا ةيحانلا نم كلذ ناك ءاوسس لماكتلا اذه قيق– ‘ Òبك رود ‘ارغ÷ا عقوملل ناكو

¤إا ةراقلا بونج طسسوتŸا رحبلا خانم نم جردتي يذلا يخانŸا عونتلا كلذ ‘ دعاسسو ،ةيعينسصتلا
.لامسش ةدرابلا تاخانŸا

Úب تايوتسسŸا توافتو ،يبوروألا دا–لا لودل ةيداسصتقلا ةمظنألا فÓتخا نم مغرلا ىلعو
جماÈلا لÓخ نمو دا–لا نأا لإا ،ايداسصتقا فيعسضلا يبوروألا قرسشلاو يوقلا يبوروألا برغلا

،ةيداسصتقلا اهتاسسايسس ةبقارمو ،دا–Óل ةيقرسشلا لودلا ‘ رامثتسسلا عيجسشت اهنيب نم يتلا تاسسايسسلاو
⁄اعلا ‘ ىÈكلا لودلا ىوتسسم ىلع مأا دا–لا لخاد ءاوسس ةمدقتم تايوتسسم ¤إا لسصي نأا عاطتسسا

 .نابايلاو ةيكيرمألا ةدحتŸا تايلولاك

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

J©∏qº :

،م٢٩٩١ ‘ يبوروألا دا–Óل ءاسضعألا لودلا Úب تخÎسسام ‘ ةدهاعŸا تعقو
اهنمو ، ةيدقنلاو ةيرادإلاو ةيسسايسسلاو ةيداسصتقلا ةيحانلا نم دا–لا ديحوت دونب تلمسشو
ةيدقنلا ةدحولا قÓطنل ¤وألا ةرذبلا تناك
⁄ يتلا ،وكيلا مسساب ةيادبلا ‘ تفرع يتلا
، ة˘يو˘ق˘لا  ة˘يŸا˘ع˘لا تÓ˘م˘ع˘لا ة˘موا˘ق˘م ع˘ط˘ت˘˘سست
ما˘ع د˘يرد˘م عا˘م˘ت˘جا ‘ ورو˘ي˘لا˘ب تلد˘ب˘ت˘سسا˘ف

(ORUE)ورو˘ي˘لا ح˘ب˘˘سصأا ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو ،م٥٩٩١
لود عيمج ‘ اهب فÎعŸا ةدحوŸا ةلمعلا
⁄ يت˘لا ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب ،ي˘بوروألا دا–لا
.اهدامتعا ىلع قفاوت

: تخÎصسام ةيقافتا

ورويلا :(٠٣) لكصشلا
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ملاعلا يف ةيداصصتق’ا تÓتكتلاو ىوقلا ةصسداصسلا ةدحولا

٤0١

ةطيرÿا حسضوتو ،ةيبوروألا لودلا نم ددع Èع ةلحر ‘ حايسسلا نم ةعوم‹ تقلطنا(٣) طاششن
  :ةيتآلا ةلئسسألا نع بجأا مث ،كتعوم‹ عم اهسسردا ،ةلحرلا Òسس طخ (١3) لكسش

   ؟ مهتلحر ‘ حايسسلا اهب رم يتلا لودلا ام -١
كتعوم‹و ركف ،مهتلحر ءانثأا حايسسلا اههجاو يتلا ثادحألا نم ةعوم‹ يتأاي اميف -٢

  : اهل يقطنم Òسسفت ‘
. اÒسسوسس ¤إا اسسنرف نم حايسسلا لاقتنا ءانثأا ةلحرلا رخأات -أا

.ادنلوه ¤إا ايناŸأا نم ايادهو تايÎسشÃ ةديعسس ةعومÛا جورخ -ب
.ةدحتŸا ةكلمŸا مهلوخد دنع ةيدام ةبوعسص حايسسلا هجاو -ج

طيÙا

يسسلطأ’ا

جيلخ
ياكسسب

لامسشلا رحب

ا رحب
ردأ’

يتاي
ك

ةنوبسشلديردم

رايلبلا رزج

اكرويام

اكيسسروك
(اسسنرف)

اينيدرسس
(ايلاطيإا)

نلبد

ندنل

 ةكلمملا

ةدحتملا

ادنلريأا

سسيراب
روبمصسكول

ج

لسسكورب
مادÎسسمأا

نجاهنبوك

ولسسوأا

نÒب انيڤ

انيلبويل

برغز

غارب

Úلرب

امور

ونيرام ناصس

ــــــصسنرف
اــــ

اكيجلب
ادنلوه

كرا‰دلا

ارصسيوصس
نياتصشنتخيل

وكانوم

اينيفولصس

اــــــــــيناŸأا

ـيإا
يلاط

ـــــ
اــ

اصسمنلا

ينابصسإا
اـــــــــ

لاــغتÈلاارودنأا

يزيل‚إ’ا لانقلا

قراط لبج قيسضم

Óيف’ رودنأا

ةيحايصسلا ةلحرلا Òصس طخ :(١٣) لكصشلا

لوح ةدحاو ةحفسص نم ريرقت ةباتكب كتعوم‹و مق ةفلتıا ملعتلا رداسصم  ¤إا عوجرلاب(٤) طاششن
 : Úيتآلا ÚعوسضوŸا دحأا

.هدعبو ةلمعلا ديحوت لبق يبوروألا دا–لا لودل يداسصتقلا عسضولا -١
 : يفشص ’ . Úفرطلا Úب ةعقوتŸا عيراسشŸاو ايداسصتقا نواعتلا شسل‹ لودب يبوروألا دا–لا ةقÓع -٢
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ةصسداصسلا ةدحولا ملاعلا يف ةيداصصتق’ا تÓتكتلاو ىوقلا

50١

،ايسسآا يقرسش بونج  نم لود رسشع مسضيو م٦٧٩١ ماعلا ‘ أاسشن يداسصتقا لتكت يه نايسسآلا ةطبار
،ةيمانلا لودلا Úب يميلقألا نواعتلل احجان اجذو‰ اهرابتعاب ⁄اعلا ىوتسسم ىلع مويلا ةطبارلا هذه زÈتو
دعتو .ءاسضعألا لودلا Úب ةيسسايسسلاو ةيركسسعلا تاهجاوŸا يهنت نأا اهتÒسسم لÓخ تعاطتسسا ثيح
يداسصتقلا بنا÷ا ىلع اميسسل  ةقطنملل ىÈك ةيمهأا تاذ ةطبارلا هذه
ل˘سصت ي˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘حا˘˘سسمو ،م˘˘هŸا ي˘˘ج˘˘ي˘˘تاÎسسلا ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘م بب˘˘سسب ؛ي˘˘ن˘˘مألاو
اهنإاف ،ةمسسن نويلم (٠٦٥) غلابلا اهناكسس ددعو ،٢مك نويلم (٥,٤)¤إا
ةحاسسŸا ‘ يزاوت ةلئاه ةيرسشبو ةيعيبط دراوÃ تيظح دق نوكت كلذب

.ىÈكلا ⁄اعلا لود ةوقلاو
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا فاد˘˘˘˘هألا م˘˘˘˘˘هأا Úب ن˘˘˘˘˘مو

ي˘قر˘سش بو˘ن˘ج ة˘ق˘ط˘ن˘م لود˘ب تع˘˘فد
ليكسشت وه ةطبارلا هذه نيوكتل ايسسآا

م˘ي˘عد˘ت ىل˘˘ع ةردا˘˘ق ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قا ة˘˘ل˘˘ت˘˘ك
رار˘ق˘ت˘سسلاو مÓ˘سسلاو ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘لا ةÒسسم
ة˘˘سسفا˘˘نŸا ىل˘˘ع ةردا˘˘˘قو ، ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإلا
ىلع دمتعي داسصتقا ءانبب ةيداسصتقلا
. عونتلا

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘هأا ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسآا لود ن˘˘˘˘˘م Òث˘˘˘˘˘كلا كردأا
ا˘هدا˘سصت˘قا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ل ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا برا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
لودلا براŒ نم ةدافإلا لÓخ نم فيعسضلا
يتلا لماوعلا نم ديدعلا زرب دقو،ىرخألا
تاحÓسصإلاب مايقلا ¤إا ايسسآا لودب تعفد
لماوع ¤إا لماوعلا هذه مسسقنتو ،ةيداسصتقلا
. ةيجراخ ىرخأاو ةيلخاد

: (                 )نايصسآ’ا : اًيناث ASEAN

 : اهعصسوتو نايصسآ’ا ةطبار ةأاصشن

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

J©∏qº :
 : ايصسآا ةراق نع قئاقحو ماقرأا
٢مك٨٧٩,٩٠3,٤٤ : ةحاسسŸا
.ةمسسن٢٤٦,٥٧٧,٦١٨,3 : ناكسسلا

. ةلود٧٤ : لودلا ددع
. ايسسور : ةحاسسم اهلود Èكأا
.فيدلاŸا رزج:ةحاسسم اهلود رغسصأا
 .( Úسصلا ) يسست‚ايلا : راهنألا لوطأا
. تسسرفإا لبج ةمق : ةمق ىلعأا

يداهلا طيÙا

نايصسآ’ا ةطبار لود :(٢٣) لكصشلا

نايصسآ’ا ةطبار لود
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ملاعلا يف ةيداصصتق’ا تÓتكتلاو ىوقلا ةصسداصسلا ةدحولا

60١

داجيإا ‘ ةطبارلا تمهسسأا ثيح ،ةقطنŸا ‘ ينمألا رارقتسسلاب نايسسآÓل يداسصتقلا ومنلا طبترا
نا˘ي˘سسآÓ˘ل يدا˘سصت˘قلا و˘م˘ن˘لا ز˘ي“و .ة˘ق˘ط˘نŸا دو˘سست تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘مألا تÓ˘كسشŸا ن˘م د˘يد˘ع˘˘ل˘˘ل لو˘˘ل˘˘ح
حÓسصإا كلذ هبحاسصو ،راعسسألا رارقتسسا ىلع كلذ شسكعنا دقو ،ديدسشلا رذ◊اب مسستت تاسسايسسب
. ةيداسصتقلا تائيهلاو تاسسسسؤوŸا

Òيغتب تأادب اهنأا لإا ،ماÿا داوملل ةردسصم لود اهنأا ايسسآا يقرسش بونج لود نع افورعم ناك دقو
ةزهجألا لثم ةيعانسصلا تاجتنŸا نم ديدعلل ةجتنمو ةعنسصم لود ¤إا لوحتتل ةيداسصتقلا اهتسسايسس
ةدايز ىلع كلذ لديو .ةيكÓهتسسلا علسسلاو تلآلاو تارايسسلا رايغ عطقو اهتانوكمو ةينوÎكلإلا
 .اهنيب اميف لماكتلا حا‚ و ةطبارلا لود جامدنا

نم دنهلاو Úسصلاو نابايلا لثم ةقطنŸا لود هتققح يذلا يداسصتقلا حاجنلا نم نايسسآلا تدافتسساو
 .نايسسآلا ةقطنم ‘ لودلا هذه رامثتسسا ةدايز لÓخ

لولحب شسكتنا عسضولا نكلو ،ةطبارلل Óئاه اvيداسصتقا او‰ تانيعسستلا دقع نم لوألا فسصنلا دهسشو
يسسايسسو يداسصتقا عجارت ¤إا كلذ ىدأا ،ةقطنŸا اهنم تناع يتلا ةيويسسآلا ةمزألا ببسسب ،م٧٩٩١ ماع
 .شصوسصÿا هجو ىلع ةطبارللو ،لكك ةقطنملل

  مامشضن’ا خيرات ةلودلا

 ،ةروفاغنشس ،ايزيلام ،ايشسينودنإا
دنÓيات ، Úبلفلا

يانورب
مانتيف

(امروب) را‰ايم ، سسو’
 ايدوبمك

نايصسآ’ا ةطبار  نيوكت لحارم :(٨) لود÷ا

ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘بار˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘يو˘˘˘˘كت أاد˘˘˘˘ب د˘˘˘˘قو
عسسوتلا ‘ رمتسساو ،لود شسمخب
،لود ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشع ¤إا ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصو نأا ¤إا

ل˘˘حار˘˘م ي˘˘تآلا لود÷ا ح˘˘سضو˘˘˘يو
 :ةطبارلا عسسوت

شسلطألاب ةناعتسسلابو ، نايسسآلا ةطبار لود حسضوت يتلا (٢3) لكسش ةطيرÿا لÓخ نم (أا(٥) طاششن
: يتأاي ام دجوأا ،ةفلتıا ملعتلا رداسصمو يسسردŸا

. ةطبرلا لود اهلغسشت يتلا شضرألا ةحاسسم ›امجإا -١
. ةطبارلا لود ناكسس ددع -٢
. لودلا هذهل ةحاتŸا ةيعيبطلا دراوŸا -3

؟ اًيداسصتقا دا–لا حاجنل ةمزÓلا تاموقŸا عيمج ةطبارلا لود كلت“ له (ب
؟ ةطبارلا ءاسشنإل ايسسآا يقرسش بونج لود تعفد يتلا لماوعلا ام كيأارب (ج

: ةطبارلا لود ‘ ةيداصصتق’ا ةيمنتلا

م٧٦٩١  سسطشسغأا

م٤٨٩١ رياني
م٥٩٩١ ويلوي
م٧٩٩١ ويلوي
م٩٩٩١ ليربأا
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ةصسداصسلا ةدحولا ملاعلا يف ةيداصصتق’ا تÓتكتلاو ىوقلا

٧0١

ىوتسسŸا ىلع ا‰إاو طقف ايسسآا ‘ شسيل ةيداسصتقلا تاسسسسؤوŸا نم ةدحاو ةطبارلا تحبسصأا مويلاو
عافتراو ،ةيعارزلا تاجتنŸا ‘ عيرسسلا ومنلا اهنم ةرهابلا تاحاجنلا نم ديدعلا تققح ثيح ،يŸاعلا
ة˘ب˘˘سسن ةدا˘˘يزو ،ر˘˘ق˘˘ف˘˘لا تلد˘˘ع˘˘م شضا˘˘ف˘˘خ˘˘ناو ،ة˘˘ع˘˘ن˘˘سصŸا تاردا˘˘سصلا عا˘˘ف˘˘تراو ،جا˘˘ت˘˘نإلا و‰ تلد˘˘ع˘˘م
 .ةيلÙا تارخدŸاو تارامثتسسلا

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

J©∏qº :

تلو– اهنكل ،ةتقؤوم ةلويسس ةمزأا تÓمعلا قوسس ‘٧٩٩١ ماع ةيويسسآلا ةمزألا تأادب
ببسسب ـ Òبك دح ¤إا ـ ةÒطخ ةيسسايسس داعبأا تاذ ةيداسصتقاو ةيلام ةمزأا ¤إا كلذ دعب
‘رسصم عاطقو ،مزÓلا نم Ìكأا ةنادم تاكرسشو ،فرسصلا راعسسأل ةنرŸا Òغ تاسسايسسلا

ةيفرسصم حئاولو ،تاموكحلل ةيسسيئرلا تÓمعلاب لجألا ةÒسصقو ةليوط شضورقو ،فيعسض
Òـغ م˘ي˘يــق˘تو ،ة˘يــخاÎم ة˘ي˘ل˘خاد ة˘ي˘فر˘سصــم ط˘باو˘سضو ،ةـــما˘ع ة˘ف˘سصب ة˘˘ي˘˘فا˘˘ك Òغ ة˘˘ي˘˘فار˘˘سشإاو
 . ةيقوسسلاو ةينامتئلا رطاخملل مراـــسص

: ايصسآا ‘ ةيداصصتقلا ةمزألا

(٦) طاششن

(٧) طاششن

 : ةلئصسأا نم هيلي ام  صشقان مث ›اتلا صصنلا أارقا
 :يتأاي اÃ ةطبارلا تاعامتجا دحأا«يانورب ناطلصس» ةيقلبلا نصسح ناطلصسلا متخ

باو÷ا نوكيسس عبطلاب ؟ اهلث‰ يتلا بوعسشلل ةبسسنلاب (نايسسآا) انتطبار ينعت اذام ''
⁄ ام ،مهنم هعمسسن نل باو÷ا اذه نكلو .Òثكلا ينعت اهنإا :وه هعامسس بحن يذلا
انلود لك نم ءاكرسشك نكلو بسسحف Úيقيقح نيديفتسسمك شسيل ،انلامعأا ‘ مهكرسشن

ÚسسسسؤوŸا ءابآلا ملح ناك اذكه .. لاجرلاو ءاسسنلاو راغسصلاو رابكلا نم ،انتاعمت‹و
.'' ديدج نرق لك علطم عم ةطبارلل

 .ةيقلبلا نسسح ناطلسسلا ةلوقم لوح كيأار لجسس -١
 ؟ ةيقلبلا ناطلسسلا اهيلإا اعد يتلا ةكارسشلا ةيمهأا ام -٢
 ؟ ةطبارلل اهمامسضنا حÎقت يتلا لودلا ام -3

 : هيلت يتلا ةلئسسألا تاباجإا كتعوم‹ عم ششقان مث ،يتآلا شصنلا أارقا
 : '' (maerD naeporuE ehT) يبوروألا مل◊ا '' هباتك ‘ Úكفير يمÒج لوقي

 ةلئاه ةيسسايسسو ةيداسصتقا ةوق لكسشتسس ايسسآا يقرسش ‘ ةيداسصتقا ةطبار نإا ''
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ملاعلا يف ةيداصصتق’ا تÓتكتلاو ىوقلا ةصسداصسلا ةدحولا

80١

ةيمانلا Êامثلا لودلا ةعوم‹ :(٣٣) لكصشلا

@The European Dream . Jeremy Rifkin, Jeremy P.Tardner.2004

ايروكو Úسصلا اهيف اÃ ) ايسسآا يقرسش ةقطنŸ ةيلامجإلا ةحاسسŸاف ،ةيŸاعلا ةحاسسلا ىلع
œانلا ›امجإا بÎقي امك ،ةدحتŸا تايلولا ةحاسسم ىلع( ٪٠٥) ةبسسنب ديزت ( نابايلاو
- ديزيو .ةدحتŸا تايلولاو يبوروألا دا–Óل يلÙا œانلا ›امجإا نم ةقطنملل يلÙا

ىوسس لكسشي ل هنكل ،ةيكيرمألا ةراجتلا مجح نع ايسسآا يقرسش ةراŒ مجح- لعفلاب
نإاف ةمسسن يرايلم غلبي ناكسس ددع ءوسض ‘و ،يبوروألا دا–لا ةراŒ نم طقف (٪٠٤)
. '' يرسشبلا شسن÷ا ثلث لثميسس ايسسآا يقرسش دا–ا

 .كلذ قيبطت ةيناكمإاو ،شصنلل ةيسسيئرلا ةركفلا ددح -١
يداسصتقلا لقثلا زكرم نوكي نأا عقوتت نيأا ،شصنلا ‘ ةدراولا ةركفلا تقق– اذإا -٢

؟ كتباجإا رسسفت فيك ؟ برغلا ‘  مأا قرسشلا ‘ :يŸاعلا

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

∂ª¡J äÉeƒ∏©e

∂ª¡a ÈàNG

J©∏qº :ىل˘˘˘˘ع اًر˘˘˘˘˘خؤو˘˘˘˘˘م تزر˘˘˘˘˘ب
ة˘˘عو˘˘م‹ ة˘˘يŸا˘˘ع˘˘لا ة˘˘حا˘˘سسلا
ىم˘˘سست ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قا
Êا˘˘م˘˘ث˘˘لا لود˘˘لا ة˘˘عو˘˘˘م‹)
Èكأا م˘˘سضت ي˘˘هو (ة˘˘ي˘˘ما˘˘ن˘˘˘لا
ةيبلغألا تاذ ةيمانلا لودلا
. ة˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سسŸا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘كسسلا

ا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘كرــت ‘ تسســسسأاــتو
.م٧٩٩١ ماع

ةÒسسŸا عفد ¤إا فدهتو
ة˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلا
ةدا˘˘فإلاو ءا˘˘سضعألا لود˘˘ل˘˘˘ل
.اًسضعب اهسضعب براŒ نم
ة˘عو˘˘م‹ ‘ ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘م˘˘ك
  . نامثلا ةيعانسصلا لودلا

@

ةيمانلا Êامثلا لودلا ةعوم‹
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ةصسداصسلا ةدحولا ملاعلا يف ةيداصصتق’ا تÓتكتلاو ىوقلا

90١

 . توÒب ، يبرعلا قرسشلا راد ،نابايلا ، يروفلا يلح ميهاربإا -١
. م٤٠٠٢ ،نابايلا١ط ، ةراصضحو بعصشو ةلود نابايلا ،ةيلودلا اسشنادوك ةكرسش -٢
زكرم ،ةكÎصشŸا ةينمألاو ةيجراÿا ةصسايصسلا ¤إا يداصصتقلا نواعتلا نم يبوروألا دا–لا ،داج دامع -3

 .م١٠٠٢ : ةرهاقلا ، ةيجيتاÎسسلاو ةيسسايسسلا تاسساردلا
تارامإلا زكرم،م0202-8٧9١  ›ودلا ماظنلا ‘ Úصصلل ةيلبقتصسŸا ةناكŸا ،ي◊ا دبع ميلسس ديلو -٤

 .  م٠٠٠٢ ،ةيجيتاÎسسلا ثوحبلاو تاسساردلل
 . م٧٩٩١ ، نيرحبلا ،ةيئاهنلا ةعبطلا ،ةيداصصتقلا ةيفارغ÷ا ،ميلعتلاو ةيبÎلا ةرازو -٥

ةدحولا عجارم

ةينورتكلإلا عقاوملا

Japan al-manac, 2005.
The European Dream. Jeremy Rifkin,Jeremy P. Taradner, 2004.

www.aljazeera.net
www.bbc.uk.com
www.wikipedia.org

٦-
٧-
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0١١

(تايلولا)
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١١١

(ةيعيبط)
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2١١

لامششلا
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٣١١

لامششلا
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