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 تمدَم 
عة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية  استكماالً لخطةة المركةز والتة  تعد دراسة عزبة رمزى التاب

تستهدف معرفة تأثيرات تطبيق القانون  عل  األوضاع  المعيشةية للالححةين بعةد تطبيةق القةانون 
،وتركز هذه الدراسة عل  دراسة أوضاع المزارعات ف  العزبة  والمشاكل الت  يتعرضون لهةا 

شاكل  فضةحً عةن محاولةة البحة  عةن السةبل المحتمةة للت لةب ف  ادارة االرض وأسباب هذه الم
 .عل  هذه المشكحت

وتشير الدراسة ال  اآلثار الناتجة عن  تطبيق القانون  وتالاقم المشاكل الت  يتعرض لها الالححين 
ف  الريف والناجمة  أيضاً عن تطبيق القانون ، والدور الذى لعبه القانون ف  تراجع دور المرأة 
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مشاركة فة  ددارة االرض  وزيةادة المشةاكل التة  تحا ةرها خا ةة فة  االقتةراض حية  عن ال
أكدت كثير من الالححات أن القانون كان السبب ف  عدم حيازتهن ألى أراض  زراعية وبالتأكيد 

 .أثر ذلك عل  االنتاج الزراع  والحيوان  
ر الشديد ف  الجانب الخدم  كما كشالت الدراسة عن مدى االفتقار الكامل لالرص التنمية والق و

) لألهال  ف  الريف فحت  هذه اللحظة ال يتمتع سكان العزبة محل الدراسة  بالخةدمات المختلالةة 
رغةم أن الكهربةاء والميةاه يتمتةع باسةتخدامهم مالةك ( ألة 000ال رف ال ح  -المياه -الكهرباء

ذه الخةةدمات ألن الجهةةات االرض فةة  ق ةةره المجةةاور للعزبةةة لكةةن االهةةال  ال يمكةةنهم التمتةةع بهةة
المختلالة تطلب منهم ما ياليد ملكيتهم أو ايجارهم للمنازل حت  يمكنهةا  تو ةيلها لهةم وكمةا تشةير 
الدراسة ال   الوضع المتدن  للعملية التعليمية بالعزبة حية  أن هنةاك عةدد كبيةر مةن المتسةربين 

ن حةاالت التسةرب المبكةر ، من المراحل التعليمية المختلالةة بسةبب ضةيق ذات اليةد الةذى يزيةد مة
 .للالححين % 29خا ة بعد تناليذ القانون هذا وت ل نسبة االمية بالعزبة أكثر من 

بينت الدراسة الدور الذى يمارسه مالك االراض  ف  استمرار وتالاقم مشكحت  العزبة حي  انةه 
مةن تو ةةيل  يةرفض تقةديم أيةاً مةن االوراق  والمسةتندات للجهةات االداريةة كة  يةتمكن الالححةين

الكهرباء ، المياه  لمنازلهم باالضافة لنالوذه الذى تسبب ف   تجاهل ادارة الرى بالاقوس  لشكاوى 
الالححين ف  عدم القيام بعمليات التطهير الحزمة للترع والم ارف المو لة لحراض  بالعزبةة 

من هةذه العقةود  ،كما أنه يرفض أن يسجل العقود مع الالححين سواء ف  الجمعية أو تسلمهم نس 
 .ك  يضمنوا بها  حقوقهم ف  انتاج اراضيهم  

وابرزت الدراسة تأثير هذه المشةكحت علة  العديةد مةن االمةور مثةل تأثيرهةا علة  زيةادة التكلالةة 
الزراعية  للمحا يل كما أن الدراسة أكدت أن اسةتخدام الميةاه الجوفيةة يحتةاج  الة  تكلالةة اعلة  

 .نسبة االمحح الموجودة بالمياه الجوفية المستخدمة  كما انها تضر بالمحا يل بسبب
كما يستعرض التقرير نتاتج الدراسة الميدانية  الت  قام المركز بتطبيقها عل  بعض المزارعات  

 3بالعزبة والت  كان من بينها
الرجل ف  جميع االعمال المتعلقة بالعملية الزراعية هذا ف  الوقت  –مشاركة المرأة  -

لعادات والتقاليد  ف  عدم ح ول المرأة عل  كافة الحقوق الت  يح ل الذى تشكل ا
 .عليها الرجال خا ة ف  االجر 

كما أكدت الدراسة عل  ق ور الدور الذى يلعبه داتماً الريف االن ف  انتاج ال ذاء   -
حي  أن عدداً كبيراً من أهال  القرية أ بحن ال يستطعن تحمل العبء المادى لتربية 

 .و حت  الطيور بمنازلهن وزيادة هذه النسبة بعد تطبيق القانونالمواش  أ
ويتناول القسم االخير بعض التو يات من أجل تحسين وضع العزبة مثل ادخال  -

الكهرباء والمياه النظيالة وال رف ال ح  وانشاء مدرسة ابتداتية وبالنسبة لوضع 
لعقود ف  الجمعية الالححات والالححين ف  االرض وجوب تطهير المساق  وتسجيل ا

 .الزراعية وتمليك الالححين المساكن 
ومن جانبه فإن المركز يرفع هذا التقرير ال  المستولين بمحافظة  الشرقية والسادة وزراء 

 .االسكان والزراعة والكهرباء لمساعدة االهال  ف  حل مشكحتهم المتالاقمة
 افددا المسددنوليح بمةاف ددا ويناشددد المر ددس السددادة مجلدداء مجبسددل الشددع  والشددور  و 000

الشددرقيا العمددى جبددل ةددى مشددا ى فالةددل جسبددا رمددس  واالزددال اصجددراءات الالسمددا لالو دديى 
 .المرافق اصساسيا بالعسبا مح  هرباء ومياه و رف  ةل  فالا لةقهم فل ةياة  ريما صنقا
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 األطار المىهجٍ للدراست: اول  

 :الهَطَغ
ً أال إ.حثهؿغى يً تهؽّؿ تهنحٖؿ تهؾٔ هَحرَ تهيؿأٍ تهينؿٖد فٕ تهَنؿ تهفؿٌٍّٕ  

ؿغى يث هعق حثهيضريٌ ٍحؿ تهرثؿٖػ تهىّٖل ،ّٖرؽُّؿ حلنل يوعّي يً ٍنؿ هَنؿ  ِثعثه
فٓ تهَنؿ تهعؽٖز ُّّ يث ٖرضوٓ فٓ تهؿٖف ٍوٓ ّضَ نَؽخ أليً رىّؿ ٍوٕ تهَؽٖؽ يً ت

ّ نثٌذ . قٌد تهيثوٖد أنٖحذ أّوثً تهؿٖف حثهرؽُّؿ 19تهؼنّم، إال أٌَ ٍوٓ يؽتؿ تهـ
هعثضثذ تتهَؽٖؽ يً تهيقرّٖثذ ٍّوٓ تهيرأسؿًٖ حِؾت تهرؽُّؿ ،  ٓتهيؿأخ فٕ تهؿٖف ُٕ أّه
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تهعنّل ٍوٓ تالؿه ّويثً علِث فٓ تالكرؿته ّعلِث فٓ تهؿٍثٖد تهرَوٖيٖد تالقثقٖد يسل 
 .تالٌقثًّتهنعٖد ّغٖؿُث يً تالعرٖثضثذ تالقثقٖد هرلؽى 

حٌثء ّ ألٍحثء فِٕ تهيقةّهد ًٍ رؿحٖد تألتهضـء تالنحؿ يً ت فٓ تهؿٖفّررعيل تهيؿأخ 
 .ٍيثل تهـؿتٍد أإؽتؿخ لةًّ تهيٌـل يٌ يلثؿنرِث تهّتوعد هوؿضل فٕ 

ٍثياًل ضؽٖؽًت يؤسؿًت فٓ  نثً حيسثحد (  21هقٌد  29كثًٌّ ) ٖضثؿتذ تهـؿتٍٖد إلّ ألً كثًٌّ ت
عٖز تهـؿتٍٖد  تألؿتوٍٓوٕ ّوٌ  ٖوًثأّ تٌَنف ؾهم .  تهؿٖفٖد هرٌيٖد تأّوثً تهؿٖفًٖٖ ّ

تهّنّل  ّ تهفالعثذ ّ حًٖ كؽؿرِى ٍوٕ يسل تهلثًٌّ عثةاًل كًّٖث حًٖ كىثً نحٖؿ يً تهفالعًٖ 
حَؽ تهلثًٌّ رّكفذ تهضيَٖد تهـؿتٍٖد ًٍ فهرقثٍؽُى ٍوٕ رٌيٖد ـؿتٍرِى  هالؿتوٓ ّتالةريثً 

 .ـؿتٍٖد فلى أسؿ ؾهم ٍوٓ فؿم تهرٌيٖد ؿتوٕ أً ٖيرونًّ هي الإيٌظ تهحىثكثذ 
رقـثِّٖث يـٌ   ٌَ حَؽ رٌفٖؾ تهلثًٌّ كوذ فؿم ٍيل تهيؿأٍ حثهؿغى يً أوثفد إهٕ إلحث 

تهـؾًٖ  (ضّؿُى يلثؿٌد حـأضّؿ تهؿضـثل   أيٌ يالعيد رؽٌٕ ) تهؿضثل فٓ تالكحثل ٍوٓ تهَيل 
غى ؿحـثه .ٖد هلوثء عثضرِى تهّٖيٖدؿتوٕ تهـؿتٍٖد غٖؿ نثفألضّؿُى نَثيوًٖ فٕ تأتنحعذ 

 .ّىّل ٍؽؽ قثٍثرَ نيث رلٖؿ يعرّٖثذ تهؽؿتقدتهَيل  يللديً 
ٍوـٓ أّوـثً    21هـ 29أسثؿ تهلثًٌّ أً رّوظ تهيرّتوَد  رعثّل ُؾٍ تهؽؿتقد ّ 

أُثهٌٖث فٓ تهؿٖف ّؼثند تهٌقثء فٓ ٍـحد ؿيـْ تهقحٖل يعثفيد تهلؿكٖد ُّٓ تهلؿٖد هرـٓ  
نيث رٌثكك تهؽؿتقد تهرغٖؿتذ تهرـٕ  . ؾش عثهد هؽؿتقد أّوثً ُؾٍ تهفةد تؼرثؿُث تهيؿنـ نٌيّ

ّرًٌّ  دٍٖٖضثؿتذ تهـؿتإلثؼثند فٖيث ٖرَوق حهعلذ حثهَالكثذ تهـؿتٍٖد فٕ تهؿٖف تهينؿٔ 
أوَف يـً  يٌ رّوٖظ تهرغٖؿ تهؾٔ رلٖؿ تهؽؿتقد تهٓ تهـؿتٍد حثهيلثؿند نيث . تهيعثنٖل 

ّيـؽْ   ،تهيقثُيد فٕ تٌرثش تهيعثنٖل تهغؾتةٖدفٓ تهيؿأخ تهفالعًٖ حلنل ٍثى ّؼثند   كؽؿخ
ٍوٕ تهّفثء حثعرٖثضثذ تهقّق فٕ يل يؿّفَ تهضؽٖؽخ ّ تهرَثيل يـٌ  تهيٌرضثذ تهـؿتٍٖد  خكؽؿ

 .تؽتؿخ تالؿه ّتهقّقهٖثذ يَلؽخ رعرثش إهٕ تهنسٖؿ يً تهؼحؿخ فٕ آفٕ يل تهضؽٖؽخ قٖثقثذ ته
هلثًٌّ هرىحٖق تٕ ّتعؽخ يً كؿٔ ينؿ تهرٕ نثً ّوثً فّرعثّل تهؽؿتقد أً رؿنؽ ُؾٍ تأل

فٕ يعثّهد يً تهيؿنـ ّؾهم  .نيث عؽز  فٕ ٍيّى ؿٖف  ينؿ  عٖثرِىسؿٍ تهحثهغ ٍوٕ أ 29
 هوفالعًٖ ّتهـؿتٍد فٓ تهؿٖـف ّنـؾهم    دعرٖثضثذ تهؿتٌُهال هويقثُيد فٕ رلؽٖى ؿؤٖد ضؽٖؽخ 

ِ  تهيـتؿٍثذ ّوثًأضل رعقًٖ يً أ ـٖ  ًّ رٌيٖد كـؽؿتر ؿتوـٕ  ألً ٍالكـثرًِ  حث ّ رعق
 .تهـؿتٍٖد

 
 :أٌداف الدراسج 

يً  حَؽ تهلثًٌّ حأّوثً تهفالعًٖ ّؼثند تهٌقثء يَؿفد عضى تهرغٖؿتذ تهرٕ هعلذ       -
 .عٖز لنل ٍّالكثذ تالٖضثؿ ّتهّوٌ تالضريثٍٓ ّتالقؿْ
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لؽٖى رتهرَؿف ٍوٓ تهيَّكثذ ّتهيلثنل تهرٓ َٖثٌٓ يٌِث تهفالعًٖ  ّتهفالعثذ فٓ يعثّهد   -
 ِى ّؼثند تهٌقثءقثهٖج تهيالةيد هورغوج  ٍوٕ تهنَّحثذ ّ ؾهم هرينٌٖألؿؤٖد عّل ت

 .ّرعقًٖ تّوثًٍِ  ؿه تهـؿتٍٖدؽتؿرًِ هألإرعقًٖ ىؿق يٌِى فٓ 
 

 :الهىٍسٓج الهسخخدهج َ أدَاح التحد 
قٖؽخ يً تهقٖؽتذ تهيـتؿٍثذ ّ تهَثيالذ فٕ كىثً تهـؿتٍد حلنل  90ؼرٖثؿ ترى  

هورَؿف ٍوٓ  ٖوًثأضريثٍٖد يؼروفد تيؿّف ّيؿتٍثخ تؼرٖثؿ فةثذ ٍيؿٖد  ، يٌ ٍيؽْ
ٍوٕ ٌٖىّْ رىحٖق تقوّج تهيلثحود تهؾٔ تهيَّكثذ ّتهيلثنل هِؤالء تهيـتؿٍثذ ّيعثّهد 

حغؿه تهرَؿف ٍوٕ تهرغٖؿتذ تهرٕ هعلذ حًِ حَؽ . تهَؽٖؽ يً تالقةود ّ تهيٌثكلثذ يًَِ
د تهرؿنٖـ ٍوٕ يلثنوًِ ّ أُى تهيَّكثذ تهرٕ رلثحوًِ يٌ يعثّه 21هقٌد  29رىحٖق تهلثًٌّ 

 .فٕ ٍيوًِ حثهـؿتٍد
 

 :هسبالح الدراسج 
 .تهرثحَد هيؿنـ فثكّف حيعثفيد تهلؿكٖد"تهقحٖل  ؿيـٔ "ٍـحد : الهسبل الهكبىْ  
قٖؽخ يً فةثذ يرٌٍّد يً تهقٖؽتذ حثهلؿٖد ّ كؽ رى تؼرٖثؿ حَه  90: الهسبل التشرّ 

 .ثهد هوفةد تهيقرِؽفد تهعثالذ نؽؿتقثذ ع
ّ  ًفٕ يّتكٌ ٍيوِ ًتقرغؿكذ تهيؽخ تهـيٌٖد هيلثحود تهعثالذ ّ ـٖثؿرِ: الهسبل الزهىْ 

هيضيٍّد يً تهقٖؽتذ فٓ ًٍ ىؿٖق تقرؼؽتى تهيلثحالذ تهضيثٍٖد  ًٖيقنًٌِ عّتهٕ لِؿ
 . تألؿهفؿؽٖد فٕ حّٖذ تهَـحد ّنؾهم ريذ يلثحالذ 

 
 
 
 

 مجتمع الدراست: ثاوُاا 

أّل ُّود هّنّهم ٌٍؽ يؽؼل ٍـحد ؿيـٔ تهرثحَد هلؿٖد تنٖثؽ ٌٖرثحم تعقثف  يً 
 ثًٖوَح ثأفالى ـنٕ ؿقرى ّ عقًٖ ؿٖثه ٌٍؽيث نثٌ إؾ ررؾنؿ فّؿًت.حؿضٍّم إهٕ تهيثوٕ 

فحيؽؼل تهَـحد ّٖضؽ . تهيثهم ألؿتوٕ تهَـحد تهرٕ َٖيل نل فالعِٖث ٍحٖؽت هَ ،تهحثلث  ًتؽّؿ
عثى حقّؿ نحٖؿ ٖرٌثكه حلؽخ يٌ حثكٕ تهحّٖذ تهلؽٖيد تهيّضّؽخ فٕ ي حٖذ نحٖؿ لحَٖ حثهلنؿ

فثهحّٖذ لؽٖؽخ تهَـحد  هووٖق تهلؽٖؽ هلّتؿً  يحٌٖد يً تهىّج تهوحً ٌّيؿًتتهّ. تهَـحد
عٖز ٖضوف ٍؽؽ يً تهفالعًٖ ّتهفالعثذ تهيقًٌٖ تيثى  حَوِث تهحَهيً تهرضثّؿ ّ كؿٖحد 
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ًٖ ٖريؿؽًّ ٍوٕ تهقنًّ فٕ تهلثؿً فٖىغًّ ٍوٕ تهؾ خىفثل تهعفثألٍؽؽ يً تيٌثـهِى  ّ
ّتهحّٖذ، ّقّف ٌعثّل تقرَؿته حَه يّتنفثذ ُؾت تهيضريٌ يً ؼالل  نيذ تهيقًٌٖ

 .:تالرٓ
 

 :الىشأث َالهَكػ  -1

ٌٍؽيث أرٓ  إهِٖث آل حلثؿخ تهؾًٖ نثٌّت َٖيوًّ فٓ  2201رؿضٌ ٌلأخ ٍـحد ؿيـْ هَثى 
 090ِث ّتهؾْ نثً ٖقٖىؿ ٍوٓ يقثعد أؿتوٓ ٍوٓ حم ؿيـْ أعؽ وحثى تهضٖك  ّكر

 .فؽتً رثحَد هألّكثف تهَيّيٖد ،ٖلّى حـؿتٍرِث ًٍ ىؿٖق تهَيثل تهـؿتًٍٖٖ
ّؿأْ تهحثلث أً يٌظ ُؤالء تهَيثل  كىَد أؿه ٖحًٌّ ٍوِٖث  يٌثـهِى رينٌَ يً تهقٖىؿخ 
ٍوِٖى ّٖويً ّالةِى تهنثيل هَ  ؼثند فٓ ـؿتٍد تالؿه،ّحَؽ ّفثخ ٍوٓ حم ؿيـْ 

كقيذ تألؿتوٓ ٍوٓ نٍل يً يعيؽ ( هؾْ ٍيل فٓ أؼؿ أٖثيَ قفٖؿًت هينؿ فٓ تٖىثهٖثت)
قؿْ تحً ٍوٓ حم ، ّيؽٖعد ٍوٓ ؿيـْ ، ّـٌٖثذ يعيؽ ؿلؽْ تحٌد تؼَٖ ،حَؽُث تهذ 
تهلىَد  تهؼثند حثهَـحد إهٓ أحٌد يعيؽ ٍوٓ ؿيـْ ،ّكثى حـؿتٍرِث حَؽ ؾهم ـّضِث 

ٌذ يً ٌنٖج هىفٓ يعيّؽ هىفٓ أؼؿ يالم ٌقل يعيّؽ هىفٓ تحً تقنٌؽؿٖد ،ّحَؽُث نث
ٍثةود ؿيـْ ّتهرٓ كثى ححَِٖث هّٖقف ٍوٓ رّحد تهيثهم تهعثهٓ هألؿه يٌؾ يثؿف 

1002. 
ّرلٌ كؿٖد ٍـحد ؿيـْ ٍوٓ تهىؿٖق تهقؿٌٖ تهؾْ ٖؿحى يعثفيد تهلؿكٖد حيعثفيرٓ 

ِّ ٍحثؿخ ًٍ تالقيثٍٖوٖد ّحّؿقَٖؽ ّٖيسل تهىؿٖق عؽُث تهضٌّحٓ ،أيث تهعؽ تهليثهٓ ف
فؽتً َٖلحِث ٍـحد ّٖقف ٍحؽ تهنؿٖى  220يقثعد يً تألؿتوٓ تهـؿتٍٖد ّرلؽؿ حـ

،ّٖعؽُث يً ٌثعٖد تهلؿق أٖوًث يقثعد يً تألؿه تهـؿتٍٖد رفنوِث ًٍ ٍـحد نفؿ 
 .ٍيثؿ ، نيث رَؽ ٍـحد فنؿْ ـهى ُٓ تهعؽ تهغؿحٓ هَـحد ؿيـْ 

 
 

 
 
 
 :الهسبحج َ ؼدد السكبو -2
كٖؿتى حيلؽتؿ فؽتً ّتعؽ ٌّنف فؽتً  69تهقنٌٖد هَـحد ؿيـْ عّتهٓ رحوغ تهيقثعد  

تهؿةٖقٕ هَؽؽ  فؽتً يً تالؿتوٓ تهـؿتٍٖد  يقثعد تهَـحد ُّٓ ينؽؿ تهؿـق 91يً يضيل 
 ًتفؿؽ 900عّتهٕ  ِثٍؽؽ قنثٌ ٖحوغتهرٕ ٍّؽؽ يٌثـل تهلؿٖد ريسل أقؿخ ٖيسل عّتهٓ يثةد 
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: 9قؿخ تهّتعؽخ إؾ ٖرأؿضظ ٍؽؽ تفؿتؽ تالقؿخ يً أفؿتؽ هال1يّـًٍٖ ٍوٕ تهيٌثـل  حيرّقى 
ّ ٖؿضٌ قحج تهرنؽف إهٕ وٖق تهيقثعد تهقنٌٖد حثالوثفد إهٕ وٖق ؾتذ تهٖؽ هؽٔ  أفؿتؽ 1

الٌرلثل ؼثؿش تهَـحد حقحج ٍؽى ّضّؽ ينؽؿ فثينثٌٖثرِى تهوةٖود ال رينٌِى يً تأُل تهَـحد 
 .آؼؿ هوؿـق

 
 :الؽبئالح -3

ؿأف أكؽى تهَثةالذ ّأنسؿُى ٍؽؽًت ٖوِٖث يحثلؿخ ٍثةود أحّ قيؿخ، ،أّالؽ رأرٓ ٍثةود حلثؿخ ٍوٓ 
ٌُّثم ٍالكثذ ٌقج يرلثحند حًٖ ( ٍحؽ تهَثل ،أحّ  ىثهج ، ّتهَـتـْ، ٍحؽ تهحؽٌٖ ،أحّ ٌيؿ

ييث ٖؼوق عثهد يً تهرؿتحى تهلؽٖؽ حًٖ أُثهٓ تهَـحد ،ُؾت حثالوثفد .تهَثةالذ حَوِث تهحَه 
خ تهىّٖود ّتهينثةج تهيلرؿند ّتهيقرلحل تهييوى تهيّعؽ ييث ٖؼوق هوٖق تهيقثعد ،ّتهَلؿ

 .ضًّت يوٖةًث حثهرؿتعى ّتهرؿتحى حٌِٖى
 
 :األراطْ الزراؼٓج تبللرٓج -4

فؽتً ٖلّيًّ  91رلؽؿ تهيقثعد تهـؿتٍٖد حثهَـحد تهرٓ ٖلرثذ يٌِث أُثهٓ تهَـحد عّتهٓ 
يً  1ُثهٓ ٖيروم أٖد كىَد أؿه حثقرسٌثء حثهـؿتٍد فِٖث حٌيثى تهيلثؿند ،ال ّٖضؽ أًٖث يً تأل

تهيثهم تهّعٖؽ .تألفؿتؽ ٖيوم ناًل يٌِى يقثعد ّتعؽ فؽتً ،غٖؿ ؾهم ال ّٖضؽ أْ يثهم أؼؿ 
نثعج " ّٖقف ٍوٓ رّحد"هويقثعد تهرٓ َٖٖك ٍوِٖث أُل تهلؿٖد ُّ  تهيثهم تهضؽٖؽ تهيلثّل 

ُّ أعؽ أحٌثء كؿٖد أنٖثؽ تهرثحَد هِث لؿند يلثّالذ ّال َٖٖك فٓ تهَـحد حل َٖٖك فٓ تهلثُؿخ ّ
يً هىفٓ  يعيؽ هىفٓ أؼؿ تهيالم تهرثحًَٖ هَثةود  10/6/1002تهَـحد ّكؽ تلرؿتُث حرثؿٖػ 

  .ٍوٓ حم ؿيـْ 
 
 :هصبدر الرّ تبللرٓج -5
تهيٖثٍ تهضّفٖد ُٕ تهينؽؿ تهّعٖؽ تهؾٔ رَريؽ تهَـحَ حلنل تقثقٕ ٍوَٖ يٌؾ عّتهٕ  

ً حَيوٖد تهؿٔ ًٍ ىؿٖلِث ّ هنٌِث تنحعذ ّثم رؿٍد ٖلّى تهفالعقٌّتذ حَؽيث نثٌذ ٌُ 20
ؽ ّقؽرنًّ تهؾٔ أؽٔ إهٕ  حرىِٖؿُث يٌؾ فرؿخ حقحج تُيثل تهيقةّهًٖ ًٍ تهؿٔ  نثهعدغٖؿ 

َّق قؿٖثً تهيٖثٍ هورؿٍد تهؼثم حثهَـحد ّ حثهؿغى يً أً أُل تهَـحد كثيّت حَؽخ لنثّٔ ر
تهؿٔ ّ  ثذٍيوٖ يًتقرضثحد ّ أُل تهَـحد َٖثًٌّ  ٖدأ ٌُثمإال أٌَ هى ٖنً هوضِثذ تهيؼروفد 

حثالوثفد هلنّتُى هيث رقححَ تهيٖثٍ تهضّفٖد يً رأسٖؿ ٍوٕ تهلؽؿخ . ؼثند فٕ يّتقى تهرؼوٖؿ
 .حقحج ٌقحد  تهيوّعد تهيّضّؽخ حثهيٖثٍ تهضّفٖد ؿتوٕتالٌرثضٖد هأل
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 :الؽالكبح الزراؼٓج -6
ٍٖد حثهؿٖف تهينؿٔ فال رؼوّ كؿَٖ ّتعؽخ يً كؿٔ لنثل تهَالكثذ تهـؿتأحثهؿغى يً رَؽؽ  -

تٖضثؿ  –تٖضثؿ ٌلؽْ )  حًٖ أنسؿ يً لنل يً ألنثل تهَالكثذ تهـؿتٍٖد  ضيٌينؿ يً ته
ُثهٕ ٍـحد ؿيـٔ أإال أً تٖضثؿ حثهـؿٍد  -تٖضثؿ حثهسوز -تٖضثؿ حثهؿحٌ –حثهيلثؿند 

 .حثهيلثؿند ٖـؿً يَييِى 

حرَؽٖالرِث ُّ  21هـ 201ٌذ ٌنّم تهلثًٌّ نث 21هـ29ُؾت ّكحل رىحٖق تهلثًٌّ  -
عٖز رٌم ٍوٓ يث ( ج)ينؿؿ  66تهؾْ ٖىحق فٓ رٌيٖى ُؾٍ تهَالكد ؼثند ٌم تهيثؽخ 

 -:ٖأرٓ 

 الخزاهبح الهؤسر  ( أ)
ضيٌٖ تهوؿتةج تالنوٖد ّتالوثفٖد ّتهؿقّى تهيفؿّود ٍوٓ تألىٖثً ٍؽت وؿٖحد  -

 .تهؽفثً
هوـؿتٍد ّتهيحثٌٓ ّتالالذ حيث فٓ ؾهم تهرؿيٖيثذ ّهرعقٌٖثذ تهؿةٖقٖد تهالـيد  -

 .رىِٖؿ ّنٖثٌد تهيقثكٓ ّتهينثؿف تهؿةٖقٖد 

 الخزاهبح الهسخأسر ( ة)
ضيٌٖ تهَيوٖثذ تهالـيد هوـؿتٍد قّتء حثلؿُث حٌفقَ أّ حّتقىد أّالؽٍ أّ ٍيثهَ أّ  -

 .حيثلٖرَ، ّؾهم يث هى ٖرفق ٍوٓ تكرقثيِث
 تهرقيٖؽ حثهقيثؽ تهحوؽْ تهالـى هوـؿتٍد  -

رىِٖؿ ّنٖثٌد تهيقثكٓ ّتهيؿتّْ ّتهينثؿف تهفؿٍٖد تهّتكَد فٓ ٌىثق تالؿه  -
 .تهيؤضؿخ

 .تنالط تالذ تهؿْ ّتهـؿتٍد تهَثؽٖد -2

 خلسٓن الهصرَفبح هىبصفج تٓو الهؤسر َالهسخأسر (      ر)
 .يلثّيد تالفثذ ّتهعلؿتذ قّتء حثهٖؽ  أّ حثهيحٖؽتذ  -2
تهرٓ رعؽؽُث ّـتؿخ تاللغثل  تهؿْ حثالالذ تهيٖنثٌٖنٖد فٓ عؽّؽ تالضّؿ  -1

 .تهَيّيٖد

 .ضيٌ ّرضِٖـ تهيعنّل -6

 .يث ٖوـى تهـؿتٍد يً تهرلثّْ ّتالقيؽخ تهنٖيثّٖد -4

 . 2299هقٌد  100وؿٖحد تهؽفثً تهيٌنّم ٍوِٖث فٓ تهلثًٌّ ؿكى  -9

ّال ٖضّـ أً ٖـٖؽ ٌنٖج تهيؤضؿ فٓ عثهد تالٖضثؿ حىؿٖق تهيـتؿٍد ٍوٓ ٌنف غود 
 .ذ تهرٓ ٖوـى حِث يٌثنفد يٌ تهيقرأضؿتالؿه حَؽ ؼنى تهينؿّفث
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( تهيؤضؿ) ّفٓ تهلثًٌّ تهيوغٓ فئً تهرأضٖؿ حٌيثى تهيـتؿٍد ٍحثؿخ ًٍ لؿند، عند تهيثهم*
 .فِٖث أؿوَ ، ّعند تهيقرأضؿ فِٖث ٍيوَ أْ يث ٖحؾهَ يً ضِؽ

يقثّ هيث ٖلؽيَ  –ُّٓ تالؿه –ّكؽ ؿأْ تهيلؿً أً يث ٖلؽيَ تهيؤضؿ فٓ روم تهلؿند * 
أْ أً تالؿه رقثّْ تهضِؽ تهؾْ ٖحؾهَ تهيقرأضؿ ّيً ُؾت . رأضؿ فِٖث قّتء حقّتء تهيق

ّأً رنًّ ضيٌٖ . يٌثنفد حٌِٖيث( تهيعنّل) تهيٌىوق كؿؿ أً ٖلقى تٌرثش تالؿه 
تهينؿّفثذ تهالـيد هوـؿتٍد يٌثنفد حؼالف تهرـتيثذ يٌَٖد ٖورـى حِث نل ىؿف يً ىؿفٓ 

 .تهَالكد 
تهرـتيثذ تهيؤضؿ ّتهيقرأضؿ فٓ ٌيثى تهرأضٖؿ حثهيـتؿٍد ُّ يٌٌ  ُؽف تهيلؿً يً رعؽٖؽ*

تهيؤضؿ يً تقرغالل تهيقرأضؿ ّرعيٖوَ حأٍحثء ّأهرـتيثذ أنسؿ يً ىثكثرَ ّحثهرثهٓ ٖلل ؿحعَ 
عٖز أهـى تهيلؿً تهيؤضؿ حأً ٖرّهٓ . ٌّٖؼفه يلؽتؿ يث َّٖؽ ٍوَٖ يً ٌثرص روم تهَالكد 

رؿيٖيثذ ّتهرعقٌٖثذ تهؿةٖقٖد يسل تالالذ ّتهيحثٌٓ ٍوٓ عقثحَ تهؼثم تالٌفثق ٍوٓ ته
عٖز ٖوـى . أهػ إؾ ُٓ يً تهرّتحٌ تهوؿّؿٖد تهالـيد هؼؽيد تالؿه ّتقريؿتؿ تٌرثضٖرِث 00

) تهيؤضؿ حرغٖٖؿ تالضـتء تهؿةٖقٖد هوقّتكٓ حلنؽ رضؽٖؽُث أّ تقرحؽتل ٍوحِث ، أّ ىثكى تؽتؿرِث 
ّتهينثؿف، ّنٖثٌد تهيؼثـً ّتهعيثةؿ ّتهيقثنً ّنؾت عفؿ تهيؿتّْ  ّتهيقثكٓ  ( .تهرؿّف

ّنؾت تنالط ّنٖثٌد يثنٌٖثذ تهؿْ ّتاليثنً تهذ رعفي .تهيؼنند هويقرأضؿًٖ ( تهَـج) 
أهػ ّتهيقثكٓ ّتهينثؿف تهؿةٖقٖد ُٓ تهرٓ رؼؽى ٍؽخ يقثعثذ هيثهم 000( يأِّٖث)غِٖث 

 يلرؿند يٌ يالم أؼؿًٖ ّنؾت تهيقثكٓ ّتهينثؿف ته.ّتعؽ ّٖؤضؿُث هَؽؽ يً تهيقرأضؿًٖ 
أيث تهقيثؽ تهحوؽْ فِّ  يً تهرـتيثذ تهيقرأضؿ تهضُّؿٖد ّٖعؽؽ يلؽتؿٍ عقج تهَؿف * 

تهقثةؽ حثهيٌىلد ّعقج ىحَٖد تالؿه ًٌّّ تهيعنّل ّيؽْ ّفرؿخ تالقيؽخ تهنٖيثّٖد 
أهػ، فٓ عًٖ رحلٓ تهيقثكٓ ّتهينثؿف تهفؿٍٖد ، ُّٓ يث رلٌ ؽتؼل ٌىثق تالؿه ...

هنل يقرأضؿ ّتهرٓ رؼؽى تؿوَ رعؽٖؽًت أيث آالذ تهؿْ تهَثؽٖد فٖورـى تهيقرأضؿ  تهيؤضؿخ
حثنالعِث يسل تهىٌحّؿ ّتهقثكٖد تؾت نثٌذ ؼثند حأؿوَ ُّٓ تالنالعثذ تهحقٖىد ّهٖف 

 .رغٖٖؿ ضـء يٌِث
أهػ  فٖنًّ تنالعِث ٍوٓ ٍثرق تهيقرأضؿ تؾت نثً 000ّنؾت تهٌّتؿش ّتهيعثؿٖز ّتهلنثحٖثذ 

 .ّتهَنف نعٖظٖيونِث 
( ٌفلثرَ)أيث ضيٌ ّرضِٖـ تهيعنّل تهؾْ ٖورـى حَ تهيؤضؿ ّتهيقرأضؿ يٌثنفد فئً رنثهٖفَ * 

 .رنًّ يٌثنفد حًٖ ىؿفٓ تهَالكد
أّ تهعنثؽ ( تهضٌٓ) ُّؾت ٌَٖٓ أً يث ٖرى يً ٍيوٖثذ روٓ ٌوص تهيعنّل ، يسل تهضيٌ * 

ٌٖ ٖورـى حِث تهيؤضؿ ّتهيقرأضؿ أّ تهرَحةد ّتهرؼـًٖ ٌّلوِى تهيعنّل تهٓ يؿتنـ تهرضي
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نيث ال ٖضّـ هويؤضؿ أً ٖعيل تهيقرأضؿ أٖد يحثهغ ٌيٖؿ أضّؿ تهؼفؿتء  ّتهؼّهد . يٌثنفد 
 .أهػ00أّ أٖد ينثؿٖف تؽتؿٖد أؼؿْ 

يً تهلثًٌّ تهيؽٌٓ ، تألعنثى تهؼثند حنٖثٌد تالؿه تهيؤضؿخ ( 924)ُؾت ّكؽ سحرذ تهيثؽخ * 
ُّٓ إيث تنالعثذ رأضٖؿٖد ُّؾٍ ٖرعيوِث .حِث تٌرفثًٍث نثياًل  عرٓ ٖرينً تهيقرأضؿ تالٌرفثً

 .تهيقرأضؿ ّأؼؿْ ؿةٖقٖد ٖرعيوِث تهيؤضؿ

َّٖؽ رىحٖق تهلثًٌّ تهغٖذ ُؾٍ تهٌنّم ّحثهؿغى يً أً ٌُثم حَه تهَالكثذ تهرٓ رٌيى 
ًٌّ لنل تٖضثؿ تالؿه حًٖ تهفالعًٖ ّتهيالم رقّؽ فِٖث تهـؿتٍد حثهيلثؿند تال أً حٌّؽ تهلث

تهلؽٖى تنحعذ غٖؿ يوـيد فٖضّـ هويالم ّتهيقرأضؿًٖ تالرفثق ٍوٓ يث ٖؼثهفِث ّٖضّـ هِى 
 .تالرفثق ٍوٓ ىؿق ضؽٖؽخ إلهرـتيثذ نل يٌِى ،ّنؾهم تالرفثق ٍوٓ ىؿق رلقٖى تهيعنّل

إؾ ٖلّى تهيثهم ّتهـؿتٍد ٍيّيًث  تهَؽٖؽ يً تهيقثّا تهرٕ روؿ حثهفالط ّٖليل ُؾت تهٌيثى  -
ُّّ يؽٖؿ تهضيَٖد تهـؿتٍٖد حلؿٖد ًٍ ىؿٖق تهؿتضل حرثٍَ حثهحوؽخ ) ٖضج ـؿتٍرَ  حرعؽٖؽ يث

فٖينٌَ تقرحَثؽ يث ٖؿغج فٕ تقرحَثؽٍ يً يعثنٖل ( تنٖثؽ تهرثحَد هِث أؿتوٓ ٍـحد ؿيـْ 
رلنل تهغؾتء  فٓ عٖثخ تهفالعًٖ فِٓ ّ هِؾٍ تهيعثنٖل أُيٖد ؼثند .ّ تهحؿقٖى  خيسل تهؾؿ

ٖلّى تهفالط حرؿحٖرِث  رٖٓوًث هوعّٖتٌثذ ّ تهيّتلٕ تهأفالط ّ تقؿرَ ّ إٌيث تهؿةٖقٕ هٖف فلى هو
فثهيثهم ٖؿغى تهفالعًٖ ٍوٕ ـؿتٍد يعثنٖل رؽؿ ٍثةؽًت يثؽًٖث هَ يٌ ٍؽى تهٌيؿ إهٕ تهرنوفد . 

ّؼثند أً تهيثهم ٖقرؼؽى أقوّج  (يسل تهلىً ) تهَثهٖد  تهرٕ رنًّ حيسثحد نقؿ ّقى هوفالط 
فٓ تهينؿّفثذ تهرٓ رى تالرفثق ٍوِٖث لفًّٖث نىؿٖلد ٖلّى حِث هرىفٖك   ٍؽى ؽفٌ ٌنٖحَ

 .(ّتهوٓ يك ٍثضحَ ٖقٖج تالؿه)تهفالعًٖ 
ٖد ٍلّؽ ينرّحد حًٖ تهفالط ّ تهيثهم ّ ؾهم أٌَ ال رّضؽ أّ يً يقثّا ُؾت تهٌيثى 

ٕ ىؿؽ تهفالط فٕ أٔ ّكذ ّ تقرحؽتهَ حغٖؿٍ ٌٍؽ عؽّز أٔ ؼالف أّ عريً ٖينً تهيثهم 
قٌد  رنًّ يؽرَحؽًّ عؽّز أٔ ؼالف ّتالرفثق حًٖ تهيثهم ّ تهفالط ٖنًّ لفًِٖث ّ غثهحًث 

 .ّفٓ حَه تالعّتل هيؽخ ـؿٍد ّتعؽخ  ـؿتٍٖد ّتعؽخ
ّرؼروف ُؾٍ تهفرؿخ ٍيث نثً كحل تهلثًٌّ يً عٖز ّضّؽ ٍلؽ ٖوـى تهيثهم حؽفٌ ٌنف 

ل حعنرَ فٓ تهرنوفد تهرٓ ريسل تهرنوفد ّٖعق هوفالط أً ٖلرىٌ ٌنٖج تهيثهم فٓ تهيعنّ
تهٌنف ريثيًث ّهنً  حَؽ تهلثًٌّ  ّحٌثءتًًُ ٍوٓ ٍؽى ّضّؽ ٍلؽ ٖلّى  تهيثهم ّ يً ؼالل ٍؽى 
تهرـتيَ حؽفٌ عنرَ ّؼثند أٌَ ٖرعنى حلنل يحثلؿ فٓ تهرَثيل يٌ تهضيَٖد تهرٓ غثهحًث يث رلّى 

 .هم ححٌٖ  تهيعنّل تهؿةٖقٓ يسل تهلىً ّرقوٖى سيٌَ نثياًل هويث
 

 :الفالحَو َ أٔح الزراؼٓج -7
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ُٕ   تهَِّؽ تهحَٖؽخ تهـؿتٍد تهحؽتةٖد تهرٕ نثً ٖيثؿقِث أُثهٕ تهؿٖف تهينؿٔ يٌؾ  
ٌّتً تهيثنٌٖثذ تهـؿتٍٖد أٌيى تهـؿتٍد حَـحد ؿيـٔ ّ ُؾت حقحج ٍؽى ّضّؽ أٔ ًٌّ يً 

ّيثـتل تهفالعًّ ترٖؿ يً يّترٖؿ تهؿٔ ال ٖـٖؽ ًٍ تسًٌٖ يً تهيّ حثقرسٌثء  ٍؽؽ وةٖل ضؽًت
تهؾٔ ٖلّى حثهعؿتسد ًٍ ىؿٖق حوؽْ ؿتوٕ ًٍ ىؿٖق تهيعؿتز تهألتٖلّيًّ حعؿتسد 

 أنٖثؽ دتهعّٖتٌثذ حثالوثفد إهٕ توىؿتؿُى هرأضٖؿ ضؿتؿ ـؿتٍٕ هيً ٖقرىٌٖ يٌِى يً كؿٖ
 .ضٌَٖ فٓ تهقثٍد 19تهيضثّؿخ هِى حرنوفد 

يوٖثذ تهـؿتٍد ُٓ تهيرحَد فٓ ّيثـتل تهَـق ّرىِٖؿ تهلٌّتذ ّتهعنثؽ ّنثفد ٍ 
يث تهفالعثذ فيثـهً ٖيثؿقً ٍيوٖد فؿـ أ تهـؿتٍد ّهى ٖعؽز أْ رلؽى ٖؾنؿ فٓ ُؾت تالىثؿ

يةثذ يٌؾ  ّتالقثهٖج يّضّؽخ قُّؾٍ تهىؿٍّيل تهضحً حثهعنؿ  ( تهلؿج ) تهوحً ًٍ ىؿٖق 
 .حثهؿٖف تهينؿٔ تهقًٌٖ

 
 :92لـ  96الفالحَو َاللبىَو   -8

حيسثحد تهيّذ ّتهرلؿٖؽ ألُثهٓ ٍـحد ؿيـْ عٖز نثً نل تُثهٓ  21هقٌد  29نثً تهلثًٌّ 
تهَـحد حال تقرسٌثء يروؿؿًٖ يً تهلثًٌّ حلنل يحثلؿ،فثألُثهٓ هٖف هؽِٖى أٔ  ينؽؿ هوؿـق 
قّْ ٍيوِى حثألؿه ، هؾهم نثً ٍوٓ أُثهٓ ٍـحد  ؿيـْ أً ّٖتضِّت تهيّذ  يٌ رىحٖق 

 ( .أُثهٓ تهَـحدُنؾت كثل هٌث أعؽ )ُؾت تهلثًٌّ 
ّكثى فالعٓ تهَـحد حيّتضِد ّيلثّيد تهلثًٌّ فوى ٖنً أيثيِى ىؿٖق حؽٖل  فنثً رؿم تالؿه 
هِى حيسثحد عٖثخ أّ يّذ ّحؽأذ تهلند ٌٍؽ قيثً أُثهٓ تهلؿٖد ححؽتٖد رىحٖق تهلثًٌّ فثضريٌ 

. يد تهِالم تهلثؽى تألُثهٓ ّحؽأّت ححعز تأليؿ فٖيث حٌِٖى ّكؿؿّت أً ٖرنثرفّت يًَث يً أضل يلثّ
ّنثً تهرفنٖؿ تالقثقٓ حثهٌقحد هِى ُّ يقرلحوِى ّيقرلحل أّالؽُى تهؾْ حؽء ِٖؽؽ حلحظ تهرلؿؽ 

 .ّتهوٖثً 
ّضثءذ هعيد تهعقى ٌٍؽيث ضثء تهيعثيٓ ّنٖل تهيثهم ّيََ ٍؽؽًت يً تهضؿتؿتذ تهـؿتٍٖد 

ضل رحّٖؿ تألؿه تهرٓ رقرِؽف كرل يضِّؽُى ًٍ ىؿٖق تكرالً ـؿتٍثرِى يً تألؿه يً أ
ُؾت تهيثؿؽ تهؾْ أرٓ كثنؽًت عٖثرِى فرضيَّت ؽتؼل تهَـحد   ،نثً ٍوٓ تهفالعًٖ أً ّٖتضِّت

يلؿؿًٖ ؿفه ؽؼّل تهضؿتؿتذ تهحوؽخ فأيؿ تهيعثيٓ حرِؽٖؽُى ًٍ  -تهفثف -عثيوًٖ قالعِى 
ّهنً . ىؿٖق حَه تهحوىضٖد تهؾًٖ ترّت يً أضل عيثٖد تهضؿتؿتذ عرٓ رٌرِٓ يً تهلٖثى حَيوِث

حؽأذ تهيَؿند حًٖ 00تألُثهٓ نأٌِى نثٌّت ٖؿًّ أً عٖثرِى قرٌرِٓ هعيد عؿز تالؿه 
تهفالعًٖ ّتهحوىضٖد ّتٌرِذ حقٖىؿخ  تهفالعًٖ ٍوٓ تهيّكف ريثيًث إهٓ عؽ ُؿّهد تهحوىضٖد 
ّيَِى تهيعثيٓ  ّرّضِّت إهٓ كقى تهلؿىد حفثكّف ّىثهج حيقثٌؽخ كّخ يً تهلقى فٓ رٌفٖؾ 

فؿؽ  11ًَث كّخ وؼيد يً تهلقى رّضِذ إهٓ ٍـحد ؿيـْ ّرى تهلحه ٍوٓ ٍؽؽ ىح.يِيرَ 
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فالط هوٌٖثحد تهَثيد حرِيد تهرَؽْ ٍوٓ تهيعثيٓ ّتلَثل تهٌٖؿتً فٓ  26يً أُثهٓ تهَـحد ّكؽى 
أٌٌث حرقوٖيٌث هألؿه فٌعً ٌوعٓ حأؿّتعٌث " قٖثؿرَ ،نثً ؿؽ تهفالعًٖ هوٌٖثحد ّتهلؿىد 

قّْ ُؾٍ تألؿه "أعٌث ّأّالؽٌث "ٌٌث ال ٌيوم ينؽؿ هوؿـق ٌَٖك يٌَ  أل.ّأؿّتط أقؿٌث يَِث 
ّهى ٖنً أيثى تهلؿىد رضثٍ ُؾت " .تهرٓ ٌرّتؿسِث يٌؾ أضٖثل ٍؽٖؽخ ،ّرَرحؿ تألحً تهعلٖلٓ هٌث

تهنيّؽ تهلؽٖؽ يً فالعٓ ٍـحد ؿيـْ ؿغى يعثّالذ تهرِؽٖؽ تهَؽٖؽخ إال أً ٖلٌَّت ّنٖل 
رقوٖى حؽًّ ٍيل ترفثق يٌ تهيثهم ٍوٓ تٌلثؾ تهفالعًٖ ّتٍثؽخ تهرأضٖؿ تهيثهم حأً ال ررى ٍيوٖد ته

ّحثهفَل ُؾت يث عؽز يٌ تُثهٓ ٍـحد ؿيـْ تهؾًٖ نثٌّت ٖؽتفًَّ ًٍ عٖثرِى ،ّحثهؿغى يً .
ؾهم توىؿ تالُثهٓ هويّتفلد ٍوٓ لؿّى تهيثهم تهيضعفد حأً رنًّ تهـؿتٍد حثهيلثؿند حٌَٖ 

ؽٖؽخ ال ٖرعيل فِٖث  تهيثهم تهرـتيثذ نسٖؿخ نيث فٓ تهَلّؽ ّحًٖ تهفالعًٖ ، ّهنً حلؿّى ض
 .2291هـ290تهّتؿؽخ فٓ تهلثًٌّ  تهيوغٓ 

 الخركٓة الهحصَلِ  -9
فئً تألّوثً رغٖؿذ حَه تهلب حَؽ رىحٖق فٖيث ٖرَوق حثهيعثنٖل تهـؿتٍٖد فٓ ٍـحد ؿيـْ 

رعنى ٖلّى فَٖ تهيثهم ًٍ ُّؾت ّفلًث هيث ٖىؿعَ ٌيثى تهيلثؿند  تهضؽٖؽ يً لحَ  29تهلثًٌّ 
يعؽّؽ ّتكرنؿ فٓ فؿه  ىؿٖق ّنٖوَ رعؽٖؽ ًٌّ تهـؿتٍد ،حثهؿغى يً ؾهم نثً ُؾت تهرغٖؿ

ـؿتٍد حَه تهيعثنٖل ٍوٓ يقثعثذ ّتقَد يً تهيقثعد تالضيثهٖد  هوَـحد يسل تهلىً، 
رِى تهيثهٖد ّنثً رعفي تهفالعًٖ ٍوِٖيث ُّ أٌِيث ينوفثً ضؽًت فٓ ـؿتٍرِيث ّأً تينثٌٖث.تألؿـ 

ال رؤُوِى هونؿف ٍوِٖيث  ّؼثند يعنّل تهلىً، ّهنٌِى توىؿّت هويّتفلد فٓ تىثؿ 
يعثّالرِى تهرنثهظ يٌ تهيثهم هؼوق ٍالكد يَلّهد حٌِٖيث، ّتهيعثنٖل تألؼؿْ ُٓ تهليظ 
،تهؾؿخ َّٖرحؿ ُؾتً تهيعنّالً يً تهيعثنٖل تالقثقٖد حثهٌقحد هوفالعًٖ ألٌِيث َٖرحؿتً 

ألً نيٖد تهيعنّل رقرؼؽى نؼـًٖ هوغؾتء ّتهضـء تالقثقٓ يً .يثً حثهٌقحد هِى نيثى تأل
كّرِى تهّٖيٓ ٍوٓ يؽتؿ تهَثى ،ُؾت حثالوثفد هويقثعثذ تهلوٖود تهرٓ رقرؼؽى فٓ ـؿتٍد تهحؿقٖى 
تهؾْ ٖقرؼؽى نغؾتء هوعّٖتٌثذ  ّحثهرثهٓ عؽز حَه تهرغٖٖؿ فٓ تهيعثنٖل حقحج رؽؼالذ 

ل تالؿـ ّتهلىً ّكوذ يقثعثذ ـؿتٍد حَه تهيعثنٖل تالؼؿْ يسل تهيثهم هنثهظ يعثنٖ
ّٖوظ تهرنوفد تالضيثهٖد يٌ رفنٖوِث هنل ( 2)تهؼوؿ ّتهحؿقٖى ّتهضؿّخ ّفٓ تهضؽّل ؿكى 

 .يعنّل ّتهيرّقى تالٌرثضٓ هنل ّتعؽ يٌِى يٌ تهفثةه تهؾْ ّٖضؽ فٓ حَه ُؾٍ تهيعثنٖل
 اسؽبر الهحبصٓل  -10

َّٖريؽ ٍوِٖث ( تهؾؿخ -تهليظ -تألؿـ -تهلىً)د ؿيـْ يعثنٖل ٖـؿً تهفالعًّ فٓ ٍـح
تُثهٓ تهلؿٖد  قّتء فٓ تهغؾتء أّ رؿحٖد تهيّتلٓ أّ تهؽؼل ّناًل يً تهلىً ّتألؿـ ُيث تؼرٖثؿ 
تهيثهم تهؾْ ٖنؿ ٍوٓ ـؿتٍرِى حقحج تؿرفثً تقَثؿُى ٌقحًٖث ؼثند أً تهرـتيثرَ أكل  فٓ ُؾٍ 

ليظ ّتهؾؿخ فِيث يعنّالً تقثقٖثً فٓ تؼرٖثؿتذ تهفالعًٖ  تهيعثنٖل ٍّثةؽٍ أٍوٓ أيث ته
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عٖز أٌِى نيث ؾنؿٌث َٖرحؿتً تهؼـًٖ تالقثقٓ تهؾْ ٖويً تهعؽ تألؽٌٓ يً كّرِى تهّٖيٓ 
 .ّتيٌِى تهغؾتةٓ

ّأقَثؿ تهيعثنٖل يؿرحىد حلنل ّتوظ حعثهد تهقّق تهيقٖىؿ ٍوَٖ يً حَه تهرضثؿ تهؾًٖ 
نيث ُّ يّوظ )نل يحثلؿ ٍوٓ تهفالعًٖ عٖز أٌَ تعٖثًٌث ُّؾت يث ٌَٖنف حل.ٖرعنيّت فَٖ
 .ٖرضثّـ سيً تهرنوفد  تهيعنّل قَؿ تالضيثهٓ( 2حضؽّل ؿكى 

 2100فيساًل تهلىً حثهؿغى يً أٌَ غثهحًث يث ال ٖرٖظ تينثٌٖد ينقج فٓ تضيثهٖد تهَثى  تهيلؽؿ حـ
ِؾت ٖنحظ حال فثةه هوفؽتً ّح 2129ضٌَٖ سيً تهيعنّل تالضيثهٓ يً أنل رنوفد تهفؽتً 

ضٌَٖ  400كٌىثؿ  فٓ ُؾٍ تالؿتوٓ  ّٖرؿتّط يرّقى قَؿٍ  6فثهفؽتً يً تهلىً ٌٖرص 
 . 2100هولٌىثؿ ّحِؾت ٖنًّ تهٌثرص ُّ 

حثالوثفد هَؽى يلثؿند تهيثهم فٓ حَه تهيقروـيثذ يسل ٍيوٖد ؿك تهيحٖؽتذ تهرٓ رلّى  
 ( .ضٌَٖ 100)ٌنٖج تهيثهم تهضيَٖد حؼنيِث يً تضيثهٓ قَؿ تهلىً ّال رؼنيَ يً 

فثهليظ يساًل ؿغىِ أٌَ يً أؿحظ تهيعثنٖل  تالقثقٖد حثهٌقحد هوفالط هنٌِى ال ٖقرفٖؽًّ يً ُؾت 
 020تهفثؿق فٓ تهقَؿ حلنل يحثلؿ فثهليظ رنً ٌرٖضد تهفثةه ًٍ سيً تهرنوفد تهيلؽؿخ حـ

هِؾت ٖنحظ فثةه ضٌَٖ ٖأرٓ تضيثهٓ سيً تهيعنّل فٓ ٌِثٖد تهـؿٍد حعّتهٓ تهف ضٌَٖ ّ
 .ضٌَٖ هوفؽتً  120تهؿحظ 

أيث تألؿـ تهؾْ ٌِٖنِى فٓ تهَيل ىّتل فرؿخ تهـؿتٍد َّٖرحؿ تنسؿ تهيعثنٖل ؿحعًث ّهنٌِى 
يساًل ٖنًٌّّ يقةّهًٖ يقةّهٖد نثيود ًٍ ّتعؽخ يً أنسؿ تهَيوٖثذ تهـؿتٍٖد تهؼثند حـؿتٍرِث 

فٓ أْ ضـء يٌِث ؿغيًث ًٍ أً تهٌيثى رنوفد ُّٓ تهؿْ تهؾْ ٖؿفه تهيثهم ريثيًث تهيقثٍؽخ 
تهلثةى حٌِٖى ّحًٖ تهيثهم ُّّ تهـؿتٍد حثهيلثؿند ٖفؿه ٍوَٖ ّوٌ تهيٌثنفد فٓ  تهرنوفد هنٌَ 

ضٌَٖ ّحؾهم  2060ضٌَٖ ّرلؽؿ  تهرنوفد حـ  2100ال ٖفَل ؾهم فثالؿـ ٌٖرص تضيثهًٖث كٖيرَ 
 .ضٌَٖ هوفؽتً  000ٖنحظ تهٌثرص ُّ

تهيعثنٖل تهؼثقؿخ حثهٌقحد هوفالط  ّهنٌَ يعنّل ؿةٖقٓ هغؾتؤٍ ال   ّرَرحؿ تهؾؿخ يً تنسؿ
ضٌَٖ هالؿؽج ،ّحؾهم ٖنً  200تؿؽج ؾؿخ حّتكٌ  20ٖقرىٌٖ أً ٖقرغٌٓ ٌٍَ فثهفؽتً ٌٖرص 

ٌُّث رنًّ تهٌرٖضد ُٓ  2220ضٌَٖ فٓ عًٖ تً تهفؽتً ٖنؿف يث ٖلؽؿ حـ 2000تهٌثرص ُّ 
 .ضٌَٖ ؼقثؿخ ٍوٓ تهفالط 220

أً تهفالط َّٖه روم تهؼقثؿخ حـؿتٍد حَه أٌّتً تهؼوؿ حثالؿه يسل تهيوّؼٖد  ّفٓ رلؽٖؿ
 .ّنؾهم ٖؿحٓ حَه تهعّٖتٌثذ ٍوٓ تهعلثةك ّتّؿتق تهؾؿخ ّحثهرثهٓ فئٌَ َّٖه ُؾٍ تهؼقثؿخ
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يلنود أُثهٓ ٍـحد ؿيـْ يٌ تهضيَٖد تهـؿتٍٖد يـؽّضد فحثهؿغى يً ٍؽى هَج تهضيَٖثذ 
ؿتٍٖد تهؽّؿ تهيٌّى حِث ريثيًث يسل رّفٖؿ تهرلثّْ تهضٖؽخ ّتهنٖيثّْ حثقَثؿ يٌثقحد حَٖؽًت ًٍ تهـ

يؽٖؿ تهضيَٖد ُّ تهّنٖل :أقَثؿ تهقّق تهقّؽتء ّهنً ٌُثم ألنثهٖد أؼؿْ رريسل فٓ أً 
تهضؽٖؽ هويثهم تهضؽٖؽ ،عٖز ٖقرؼؽيَ تهيثهم فٓ رىفٖك تهفالعًٖ ًٍ ىؿٖق ٍؽى رّفٖؿ أًٖث يً 

ٖيثّْ أّ تهرلثّْ حثهٌقحد هوفالعًٖ عرٓ ّهّ حٌقج وَٖفد ُؾت حثالوثفد القريؿتؿٖد تهن
تهيوثٖلد ًٍ ىؿٖق تهيلؿفًٖ تهـؿتًٍٖٖ حثهٌقحد هالُثهٓ يٌ ٍيل يعثوؿ  رحّٖؿ أّ 
يؼثهفثذ ـؿتٍد يعثنٖل يسل تالؿـ يساًل نيث ال رِرى تهضيَٖد تهـؿتٍٖد حلنثّْ تهفالعًٖ 

 .هّعٖؽخ تهيّنود ألؿتوِٖىتهؼثند حرىِٖؿ تهرؿٍد ت
 

 :هسبالح الؽهل تبللرٓج  -12
 :سيثٌٖد أفؿتؽ يّـًٍٖ ٍوٕ تهٌعّ تهرثهٕ  ؿيـْال ٖرَؽٔ ٍؽؽ تهيّيفًٖ حَـحد  

 (.ؼفؿتء  1ٍقثنؿ ،  1) أفؿتؽ حّـتؿخ تهؽتؼوٖد  4ٍؽؽ  -
 .َٖيوًّ حِٖةد تهقنم تهعؽٖؽٖد 1ٍؽؽ  -
 .حيضوف تهيؽٌٖد ّتعؽ َٖيل ٍثياًل -
 .ٌؽقًث حّـتؿخ تهؿّٔتعؽ َٖيل يِ -

أيث حثكٓ تالُثهٓ  َٖريؽ حلنل تقثقٓ ٍوٓ تهَيل حثهـؿتٍد إيث حٌيثى تهيلثؿند يٌ تهيثهم 
تهّعٖؽ هضيٌٖ تألؿتوٓ تهيّضّؽخ فٓ تهَـحد أّ نأضؿتء هؽْ حَه أُثهٓ تهَـحد أّ تهلؿْ 

 ،ّتهَـج تهيضثّؿخ 
ضؽٖؽًت ٍوٓ أُثهِٖى ّييث  ييث ٖضَوِى ٍحةًث.ٌُّثم رفلٓ ّتوظ هوحىثهد حًٖ لحثج تهَـحد 

ٖوٖق تهؼٌثق ٍوِٖى، ٍؽى ّضّؽ أْ فؿند هوؼؿّش ؼثؿش تهَـحد حثالوثفد تهٓ ٍؽى تيرِثٌِى 
فؽتً فٓ يل يلثؿند تهيثهم   91أْ يٌِد قّْ تهـؿتٍد ،فثالُثهٓ ٖرَثٖلًّ ٍوٓ يقثعد تهـ

 .هيث رىؿعَ تألؿه حثهيٌثنفد يَِى 
 

 :الخدهبح الخىهَٓج تؽزتج رهزّ  -83
تهنثيل هفؿم تهرٌيٖد حثالوثفد إهٕ تهلنّؿ تهلؽٖؽ فٕ تهضثٌج  تإلفرلثؿيً تهَـحد رَثٌٕ 

عرٓ تالً ّٖروظ ؾهم يً تهَؿه  هرفثذ إهِٖث يً كحل تهيقةّهًٖإلتهؼؽيٕ عٖز هى ٖضؿ ت
 -:تالرٓ
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 :الحبلج الصحٓج  – أ
يؿته ألرـتٖؽ ت ؽٔ إهٕأفرلثؿ تهنثيل هوؼؽيثذ تهنعٖد ييث إلٕ تهلؿٖد يً تهَٖثٌٕ أُث 

ً ٖؾُج إهٕ أحلنل يوعّي ّ هى ٖنً أيثى قنثً تهلؿٖد إؾت يث رَؿه أعؽ أفؿتؽُث هويؿه إال 
يث ٖلىًَّ تهيقثفد  نٖوّيرؿ ّ غثهحًث 1رـٖؽ ًٍ  دَؽ حيقثفحلؿٖد أنٖثؽ تهرٕ رتهّعؽخ تهنعٖد ح

ٖد هوؼؽيد تهَالضٖـد  قثقألتهيلّيثذ تتهّعؽخ  رفرلؽ ّ كؽتى ألٍوٕ ت يً تهَـحد إهٕ تهلؿٖد قٖؿًت
ضؿتء أحقى تهَيوٖثذ تهضؿتعٖـد ، ّ ُـؾت   إفال ّٖضؽ حِث إال ىحٖج أيرٖثـ ٖنَج ٍوَٖ ريثيًث 

إهٕ يقرلفٕ فثكّف تهرٕ رحَؽ ٍـً تهلؿٖـد    -إؾت نثً ٖعرثش ؾهم-ٖقرؽٍٕ رعّٖل تهيؿٖه 
ّهـٖف  حَه تهرؼننثذ حِث لؽٖؽ فٓ يً ٌلم ُٓ تالؼؿْ رَثٌٕ  تهرّٓ. نٖوّ  2حيقثفد 

ينثٌٖثذ تهرٕ ررٖظ الىحثءُث ٍيل تهنسٖؿ يً إلفلى حل ٖوثف إهٕ ؾهم تفرلثؿُث هوَؽٖؽ يً تت ُؾ
ّ . تهسثٌٖد إهٕ تهيقرلفٕ تهضثيَٕ حثهـكـثـٖق  ختهَيوٖثذ تهيرّقىد ّ حِؾت ٖعّل تهيؿٖه هويؿ

نٖوّ يرؿ ّ ٖقرغؿق تهّنّل إهِٖث فرـؿخ ـيٌٖـد    99رحَؽ ُؾٍ تهيقرلفٕ ًٍ تهلؿٖد حعّتهٕ 
نل ُؾٍ تهرٌلالذ حًٖ تهّعؽٍ تهنـعٖد   ّعرٓ عؽّز. ) ؽكٖلد 90ؽكٖلد إهٕ  49حًٖ  ررؿتّط

إهٕ يقرلفٕ تهـكـثـٖق فيـً    َحَـحد ؿيـٔ ّ تهيقرلفٕ حفثكّف ّ عرٕ ٖلؿؿ تالىحثء تٌرلثه
 (.فالً  ىً ٖنحظ تهيؿٖه فالً ُّ ؾترَ تهيؿعّأتهيينً 

تهّعؽخ ّ حَؽ ؾهم رٌلى  َحٌنف ضٌٖ حىؿٖلد تهرؾنؿخ يِؿًترَيل تهّعؽخ تهنعٖد عرٕ تهسثٌٖد 
تهنلف يلثحل ؼيقد ضٌِٖثذ ّ فٕ تهعثهرًٖ ال ّٖضؽ ٌٍؽ تهىحٖج إال أعؽ تهيقنٌثذ تهرٕ  ّهنً

حَه تهيٖنؿّنؿّى ّ نحغد  كؿتم تهٌّفثهضًٖ أّ تالقحؿًٖ ّ ىحًَثأرَىٕ حثهعلً أّ حَه 
رَيـل يـً   د يً تهَـحـد  تهلؿٖ تهّٖؽ هرىِٖؿ تهضؿّط ّ يؤؼؿًت تٌلةذ نٖؽهٖد حلؿٖد أنٖثؽ 

 .ّ عرٕ تهَثلؿخ يقثءًت تهَثلؿخ نحثعًث
ّتهفلل تهنوّْ ٌرٖضد ٍؽى ّضّؽ لحند أيؿته تهًَّٖ ، تهؽّقٌرثؿٖث تٌرلثؿ  ُؾت حثالوثفد إهٕ 

يؿته تهرٕ رنٖج ٍؽؽ نحٖؿ يً تالُثهٕ أل، ّ غٖؿُث يً تنف نعٓ أّ يٖثٍ ؽتؼل تهحّٖذ
 .ّ ؼثند تالىفثل يٌِى

رنوفد تهنحٖؿخ تهرٕ ٖرعيوِث تهفالط ٌٍؽ يؿوَ ّ تهرٕ رؿرفٌ نسٖؿًت عًٖ ّ حثهؿغى يً ته 
ٖوىؿ تهيؿٖه هوضّء إهٕ تهَٖثؽتذ تهؼثند تهرٕ رّضؽ حيؽٌٖد فثكّف إؾ ررؿتّط كٖيد تهنلف 

ً ؾهم تفول حنسٖؿ أؽّٖد ّ رنوفد تالٌرلثل إال ألضٌِٖثذ يوثف إهِٖث سيً ت 20إهٕ  0.9حًٖ 
توىؿ ٍؽؽ نحٖؿ يً تهفالعًٖ تهٓ  ّ . تهؾًٖ ٖقرَنٕ ٍوِٖى ؾهم عّتل حثكٕ تهفالعًٖ أيً 

 تقرؼؽتى تهىج تهلَحٓ يسل تهعوفث ّتهضَؽٖؽ ّتهحؿٌّف فٓ تهَالش حَؽ رىحٖق تهلثًٌّ نيث ؾنؿّت
 . 2220فٕ أنرّحؿ  21هقٌَ 29ؼثند حَؽ رٌفٖؾ تهلثًٌّ تهَثهٖد   دُؾٍ تهرنوفحقحج 

 
 



 17 

 الحبلج الخؽمٓهٓج  -ة
يً أُثهٓ % 29حلنل ٍثهٓ ضؽًت حَـحد ؿيـْ عٖز أٌِث رنل إهٓ أنسؿ يً  ررفلٓ تاليٖد

 .تهَـحد 
ّتهيسٖؿ هوؽُلد أٌِث رلؿٖحًث يلقيد حًٖ تإلٌثز % 9ٌقحد تهيرَويًٖ فٓ تهلؿٖد رنل إهٓ 

ّتهؾنّؿ ّتهَؽؽ تالنحؿ يً لحثج تهلؿٖد هى ٖعنل ٍوٓ أْ كقى يً تهرَوٖى ّتهلود تهلوٖود تهرٓ 
ى ررَؽ تهنف تهسثٌٓ أّ تهسثهز ،ُؾت حقحج رَسؿُى فٓ إريثى تهيؿتعل تهرَوٖيٖد ؼثوذ تهرضؿحد ه

،ّٖؿضٌ تهقحج إهٓ ٍؽى كؽؿخ تألُثهٓ ٍوٓ تالٌفثق ٍوِٖى ّكوثء تعرٖثضثرِى هرعلٖق تهغؿه 
ُؾت (تهينثؿٖف تهيؽؿقٖد،تهؽؿّف،تالؽّتذ تهيقثٍؽخ يسل تألكالى ّتهنؿتؿٖف ّغٖؿُث )

 .هالقرَثٌد حِى فٓ يقثٍؽرِى فٓ تهَيل حثألؿه  حثالوثفد الوىؿتؿ تُثهِٖى
فواًل ًٍ ٍؽى ّضّؽ يؽتؿف  ألًٖث يً تهيؿتعل تهؽؿتقٖد  فٓ تهَـحد فثهيؽؿقد تالحرؽتةٓ 
يّضّؽخ فٓ كؿٖد أنٖثؽ تهلحوٖد ّرحَؽ ًٍ تهَـحد ّتعؽ ٌّنف نٖوّ يرؿ ٖضرثـٌِّث تىفثل 

ؽ أٖوًث فٓ كؿٖد أنٖثؽ تهحعؿٖد تهرٓ رحَؽ أيث يؽتؿف تالٍؽتؽْ ، رّض.تهَـحد يلًٖث ٍوٓ تالكؽتى 
نى ّأٖوًث هٖف هِث أٖد ّقٖود يّتنالذ ييث ٖوىؿ تحٌثء تهَـحد أً ٖؾُحّت 1ًٍ تهَـحد  حـ

يلًٖث ٍوٓ تكؽتيِى أيث تهيؽتؿف تهسثٌّْ تهنٌثٍٓ ّتهسثٌّْ تهـؿتٍٓ فال رّضؽ إال فٓ يؽٌٖد 
ىثهحد ضٌَٖ ٌّنف فٓ تهّٖى تهّتعؽ نى ّٖرنوف تهىثهج أّ ته 2فثكّف  ّرحَؽ ًٍ تهلؿٖد حـ

 .ٌيٖؿ تهيّتنالذ
فأـؽتؽ ٍؽؽ تهيرَسؿًٖ فٓ تريثى حَه تهيؿتعل . ّنثً  هرىحٖق كثًٌّ  تالؿه رأسٖؿًت ّتوعًث 

ٌرٖضد تهرنوفد تهَثهٖد تهرٓ ال ٖقرىٌٖ تهفالط رّفٖؿُث الحٌثةَ ، ُؾت حثالوثفد ألوىؿتؿ تهفالعًٖ  
حقحج تهـتيِى حئهعثق تحٌثةِى حثهيؿتعل تهرَوٖيٖد تالهـتيٖد  هرؼؿٖص تّالؽُى حَؽ  تهنف تالّل

 .ّحِؾت ٖنٌّّت كؽ رفثؽّت تهغؿتيد تهرٓ رفؿه ٍوِٖى فٓ عثهد ٍؽى تهعثق تحٌثةِى 
 :هٓبي الشرة -ر
ٍوٕ تهعٌفٖد تهَيّيٖد تهّعٖؽخ تهيّضّؽخ حثهلؿٖد يٌؾ يث  َٖريؽ أُثهٕ تهَـحد ضيًَٖث 

حثهؿغى يً ؾهم ال ّٖضؽ يٌـل ّتعؽ حثهَـحد ٖريرٌ حثاللرؿتم ّ  ٖلؿج يً ٍلؿ قٌّتذ رلؿٖحًث
ؿتوٕ ّ تهؾٔ ُّ فٕ تهّكذ حِث ّ ٖؿضٌ ؾهم إهٕ ؿفه  تهيثهم هأل خفٕ لحند تهيٖثٍ تهيّضّؽ

ّؿغى تهرّقالذ تهَؽٖؽخ  هويثهم إيث حلؿتء تهرٕ َٖٖك ٍوِٖث أُثهٕ تهَـحد  دؾترَ يثهم تهيقثع
ٌّتً أحلنل كثىٌ ٍيل أٔ ًٌّ يً  د تهيٖثٍ إال أٌَ ؿفهتهحٖذ أّ حثهقيثط هِى حرلؽٖى ّنو

ؿغحرَ فٕ رلؿٖؽ  ّرؿضٌ تألقحثج تهرٓ ريٌََ يً فَل ؾهم إهٓ ُثهٕ  ألتهَلّؽ حٌَٖ ّ حًٖ ت
ُثهٕ حرفنٖؿٍ ألّ ٌُثم يَوّيثذ هؽْ ت( ؿتوِٖى أّ هٖف فلى يً ) ُثهٕ عرٕ يً يٌثـهِى ألت

 .ء يٌثـهِى ؼالإً ٖرؼوم يٌِى ّ أٖقرىٌٖ حِث  دفٕ عٖو
 .ؿفوّت ؾنؿُث فٓ تهّكذ تهعثهٓ عرٓ ال ٖرىّؿ تهٌـتً حٌِٖى ّحًٖ تهيثهم 
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 :الكٍرتبء  – د
إال ٌَ هٖف ٌُثم أإال  2201تهنِؿحثء إهٕ تهَـحد يٌؾ ٍثى لحند  يً  رّنٖل ؿغى حثه 
حرّنٖل تهنِؿحثء ّ هٌفف قحج ٍؽى ؽؼّل تهيٖثٍ هويٌثـل ّ ُّ ٍؽى  يٌثـل فلى ٖريرًَّ 6

ىوج تهفالعًٖ حرّنٖل تهيؿتفق يً ؼالل رلؽٖى ىوج هيضوف ؿه ٍوٕ ألفلد نثعج تيّت
هالىفثل تهلوٖوًٖ تهيورعلًٖ حيؿتعل تهؽؿتقد تهيؼروفد ّ  تهرَوٖيٖدَيوٖد أٖوًث تهييث َّٖق تهيؽٌٖد 

ٌثؿخ تهؼثند حثهلّتؿً ّ ُؾت ٖنَج رعلٖلَ فٕ إلتهيوىؿًٖ إهٕ تالقرؾنثؿ ٍوٕ أٍيؽخ ت
ٍوٕ ينثحٖظ تهنٖؿّقًٖ ّ ؼثند  تهيؾتنؿخحج لؽخ تهحؿّؽخ ييث ٖؿغيِى ٍوٕ فنل تهلرثء حق

ؿه ىّتل فرؿخ تهٌِثؿ ّ رَرحؿ ألحثةِى فٕ تهَيل حثأتً يَيى أىفثل تهلؿٖد ٖلّيًّ  حيقثٍؽخ 
ّ ُؾٍ تعؽٔ تهيلثنل تهرٕ َٖثٌٕ  الؽتء ّتضحثرِى تهيؽؿقٖدتهفرؿخ تهيقثةٖد ُٕ تهفرؿخ تهيٌثقحد 

ّ أروفثـ ؽتؼل حّٖرِى حأٖد ؼؽيثذ أقثقٖد يسل تهحثهرثهٕ ال ٖينٌِى أً ٖريرَّت  دٖيٌِث أُثهٕ تهلؿ
ضِـخ تهنِؿحثةٖد عرٕ هيً ٖقرىٌٖ يٌِى نثهسالضثذ ّ تهغقثالذ ّ تهؿتؽّٖ أليً أٌّتً ت أقرؼؽتى

ى تهّٖيٕ ِتهنثقٖذ ٍوٕ قحٖل تهيسثل ّ ُؾت يث ٖـٖؽ يً عٖثرِى حؤقًث ّ للثًء يوثفًث إهٕ للثة
ؿه ّ ُؾت ٖعّل حٌِٖى ّ حًٖ تقرؼؽتى أؽّتذ رقثٍؽ ٍوٕ رؼوٖنِى يً فرؿتذ ألَيل حثفٕ ته
حثالوثفد الٌِث رـٖؽ يً تٌفنثهِى ًٍ تهَثهى تهؼثؿضٕ  ّ نى هوَؽؽ تهنحٖؿ يً تهَثىوًٖ  تهيول 

إً تهيثهم تهضؽٖؽ كؽى هِى يً تهيؿتذ تهرٕ ٌثلؽ فِٖث أُثهٕ تهلؿٖد تهيثهم ّهنً ؽًّ ضؽّٔ 
 .َ ٍثؽ فأؼوفٍَّؽًت هنٌ

 :الصرف الصحْ  -ٌـ
عيثى ٖلوًّ فَٖ عثضرِى ّ ٖنًّ  ّٖضؽ حَال تهَـحدٌُثم ٍؽؽ نحٖؿ يً حّٖذ  

ؼؿ فوؽَٖ ٗتالٍريثؽ تالقثقٕ ٍوٕ يث ٖقيٕ حثنّتى رّضؽ ٍوٕ أىؿتف تهلؿٖد أيث تهَؽؽ ت
ٍوٕ   عيثيثذ يحٌٖد حلنل ٍلّتةٕ ّ هٖف حِث أٔ ّقثةل أيثً حثالوثفد الٍريثؽُث تهؿةٖقٕ

ٌفقِى ّ ُؾت حقحج ٍؽى أً حعفؿُث حّتهرنؿٖف يً ؼالل تهؼـتٌثذ تهؼثند تهرٕ ٖلّى تهفالع
 دنؿِٖ دـيد ٌٍؽ تيرالء تهؼـتٌثذ تهرٕ رلٌٖ ؿتةعألّضّؽ لحنَ هونؿف حثهَـحد ّ ررفثكى ت

ّ ّضّؽ أؿضثء تهيٌـل ّ ٖؿضٌ تهقحج إهٕ ٍؽى ّضّؽ ؼـتٌثذ نحٖؿخ أرٌرلؿ فٕ ضيٌٖ 
ُّ وٖق تهيٌثـل تهرٕ ٖقنًٌّ فِٖث ّ ُؾت ٖؤؽٔ ( ّ ىحًَث ٍؽى ّضّؽ عيثى ) ؼـتٌثذ أناًل 

يسل تهؽّقٌرثؿٖث يؿته تهيَؽٖد ألإهٕ تٌرلثؿ تهعلؿتذ حلنل يوعّي ييث ٖقحج ٌلل ت
 .ّأيؿته تهًَّٖ ّغٖؿُث 

 :الهخبتز  –َ
ـهٕ ّ َٖريؽ أُثهٕ تهلؿٖد ٍوٕ تهؼحـ تهيٌ( ّ أفؿٌضٕأحوؽٔ ) حثهَـحد ال ّٖضؽ يؼثحـ  

تهحَٖؽخ ًٍ تهلؿٖد حثالوثفد هلوثء حثكٓ عثضرِى يً ؼالل تهيؼحـ تهّعٖؽ تهيّضّؽ حلؿٖد أنٖثؽ 
ّ تهؾٔ غثهحًث يث ال ٖنًّ نثفًٖث ألُثهٕ كؿٖد أنٖثؽ تٌفقِى ّ ُؾت ٖؽفَِى الٍرحثؿ أُثهٕ تهَـحد 
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ؼوق فٕ تهعنّل ٍوٕ ؿغٖف تهَٖك ّ ٖ خً ؾهم ٖؼوق يَثٌثأيرىفوًٖ ٍوِٖى حثالوثفد إهٕ 
 .ُثهٕ كؿٖد أنٖثؽأحًٖ أُثهٕ تهَـحد ّ تهيلثنلتهيـٖؽ يً 

 :هراكز الشتبة  – ُ
ـيد تهلحثج ّ ٖوثف ُؾت أّ ُؾت ٖـٖؽ يً رفثكى  حثهَـحدحثهىحٌ ال ّٖضؽ يؿنـ لحثج  

ؿتوٕ ّفلًث ألإهٕ يلنود تهحىثهد تهيرفلٖد هؽِٖى ّ ؼثند فٕ تهفرؿتذ تهرٕ ال ّٖضؽ حِث ٍيل حث
ُؾت ٖؤؽٔ إهٕ كرل نسٖؿ يً تهيّتُج يٌ ٍؽى ريرَِى حييثؿقد تهؿٖثود  هيؿّف تهـؿتٍد ّ

 .ّأكؿج يؿنـ لحثج ُّ تهيؿنـ تهيّضّؽ حلؿٖد أنٖثؽ تٖوًث
 :الحٓبي الدٓىٓج  – ز
ّ كؽ . تهؽًٖ لَثةؿ ءتهّعٖؽ الؽت تهيقضؽٌُثم يقضؽًت ّتعؽًت حثهَـحد رثحًَث هالّكثف ُّ  

 .ّكثفى يؤؼؿًت إهٕ ّـتؿخ تألُثهٕ ّ وألرى تٌلثء تهيقضؽ حيضِّؽ ت
 :السَق  -14

ؿحَثء أيث ألقّتق حثهلؿٖد ٌُّثم قّق هوعحّج حلؿٖد أنٖثؽ ّ ٖقيٕ حقّق تأال ّٖضؽ  
ٖلّى أُثهٓ تهلؿٖد .نى ّ ّٖضؽ حيؽٌٖد فثكّف  2قّق تهيّتلٕ فٖحَؽ ًٍ تهَـحد حيقثفد 

ٌِى يً َٖيل حثهرضثؿخ ، ّهٖف ٌُثم يً حٖ.حثهرَثيل يٌ ُؾٍ تألقّتق ًٍ ىؿٖق تهؾُثج إهِٖث
ّفٓ عثالذ تقرسٌثةٖد ٖأرٓ َٖه رضثؿ تهعحّج ّتهيّتلٓ إهٓ تهَـحد الريثى ٍيوٖد تهلؿتء 

 .ّتهحٌٖ يٌ تالُثهٓ 
 :أٌن الهشكالح  -15

يلثنل ٍـحد ؿيـٔ ٍؽٖؽخ ّ يرٌٍّد ّ َٖرحؿ حَوِث ينٖؿٔ ّ َٖيل إهٓ عؽ إٍثكد  
 دىّٖو خّ يث ُّ حثكًٖث يٌؾ يؽأ( حَؽ رىحٖق تهلثًٌّ أٔ ) تهعٖثخ ٌفقِث فيٌِث يث ُّ عؽٖز تهَِؽ 

 .ً ٍثيًثٖرنل إهٕ سالس
قححِث َّٖؽ تهٓ رعنى فؿؽ ّتعؽ ييث َٖنف يؿ تً تهنسٖؿ يً يلثنل تقؿ تهَـحد ألتهغؿٖج فٕ ت

 .ؽؿتيٖد تهّوٌ فٓ ُؾٍ تهَـحد
 :ؾهمفرَثهّت ٌؿٔ يًَث نٖف 

 :هشكمج الهىبزل  –أ 
كؽؿرِى  ّٖؿضٌ ٍؽىُثهٕ ألتهؿةٖقٕ هوَؽٖؽ يً يلثنل ت تهقحجّ رَرحؿ ُؾٍ تهيلنود  

ؿه يعل تالؿفه يثهم إهٓ رلؿٖحًث ٌّنف  ٍوٕ يقثعد فؽتً  داليرالم يٌثـهِى تهيلثي
أؿتوٓ ريوٖم ( ُثهٕ تهَـحد أؿتوٕ تهرٕ ٖـؿٍِث ألّ ُّ تٖوًث نثعج ضيٌٖ ت) تهقنً 
يً َ ؿتفه هوّنّل ألْ لنل حل تٌهِى ًٍ ىؿٖق تهحٌٖ يٌؾ قًٌٖ ّ هٖف ُؾت فلى   تهحّٖذ

 رينٌِٖى يً تؽؼثل سل ي تهعّٖٖدتهريرٌ ححَه تهؼؽيثذ  هرينٌِٖى يًٌَ ّحًٖ تهفالعًٖ ٖتهَلّؽ ح
تهنِؿحثء ّ تهيثء ّ ُؾت ّتعؽ يً تاليّؿ تهيلولد ضؽًت حثهٌقحد هالُثهٕ ، ُؾت حقحج كولِى 
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ٖؽخ يٌ رؼّفِى يً نؽق تهيقريؿ ٍوٓ حلثةِى فٕ يٌثـهِى تهرٕ َٖٖلًّ فِٖث يٌؾ أضٖثل ٍؽ
ؿه ّ حَِٖث ألً تهيثهم ٖؿغج فٕ ىؿؽُى يً يٌثـهِى هالقرفثؽخ يً تأتهلثةَد تهرٕ رلّل 

ُّؾت يث ٖـٖؽ يً رِؽٖؽُى تهيقريؿ حثهرلؿؽ يً ينؽؿ تهؿـق ّيعل تهقنً ٌُّثم  هغٖؿُى
فِى تال تٌِث تهَؽٖؽ يً تألقثهٖج تهرٓ تقرؼؽيُّث يٌ تهيثهم تهلؽٖى أّ تهضؽٖؽ  السٌثةِى ًٍ يّك

حثءذ حثهفلل ّحثهؿغى يً ٍّؽ تهيثهم تهضؽٖؽ حرقّٖد تاليؿ ًٍ ىؿٖق تهَلّؽ ّهنً نثً يضؿؽ 
 .نالى عرٓ تًٗ 

 :ؼدن َسَد كٍرتبء أَ هٓبي ىلٓج أَ صرف صحِ -ة
ُثهٕ تهلؿٖد أفٕ ٍـحد ؿيـٔ فال ٖقرىٌٖ  2201ؿغى ّضّؽ لحند هونِؿحثء يٌؾ ٍثى  

تهيعوٕ حؽًّ عنّهِى  ٍوٕ أٔ ًٌّ يً  فٍوٕ تهرلؽى هويضو تهريرٌ حِث حقحج ٍؽى كؽؿرِى
هويٌثـل تهرٕ َٖٖلًّ فِٖث يٌؾ ٍلّؽ ٍؽٖؽخ رنل أّ رأضٖؿُى  ذ تهرٕ رفٖؽ يونٖرِى ثٌّتً تالسحأ

ّ ٌفف تهّوٌ ٌٖىحق ٍوٕ يّوًّ يٖثٍ تهلؿج تهرٕ رّضؽ ( .    ٍثيًث 29)يث ٖلؿج يً إهٕ 
يؿ يٖثٍ تهلؿج ٍوٕ تهعٌفٖد تهَيّيٖد تهّعٖؽخ تهرٕ أرنؿ ّ ٖل. ٍثيًث  29حثهلؿٖد يٌؾ تنسؿ يً 

قحثج تهيرَولد ألرّضؽ ٌٍؽ يؽؼل تهَـٖد ّ حثهرثهٕ ٖنَج تهريرٌ حؼؽيد يٖثٍ تهلؿج هٌفف ت
حثالوثفد الوىؿتؿُى إهٓ تقرؼؽتى تهيٖثٍ تهضّفٖد ًٍ ىؿٖق ىويحثذ حيّوًّ تهنِؿحثء 

 .ؿفٌ
ٍوٕ ٍيوٖد رَوٖى تالىفثل  ثنرأسٖؿُي: ثنل تهضثٌحٖدتهَؽٖؽ يً تهيل ُؾتً تاليؿتً تهوؾتً قححث

وّتء أٍوٕ  ٍوٓ تالقرَٖثجكؽؿرِى  كود حقحجتهلوٖوًٖ تهيورعلًٖ حثهيؿتعل تهرَوٖيٖد تهيؼروفد، 
ٌَ ٖؤسؿ ٍوٓ تهٌيؿ حلنل نحٖؿ ألٍيوٖد تهرؿنٖـ حثالوثفد  ًٍينثحٖظ تهنٖؿّقًٖ ييث َّٖكِى 

ال ّ ُٕ أضؽٖؽخ  خّيٖد فٕ قحل تهعٖثخ تهيؼروفد يَثٌث، ّ يٌ ؾهم فييث ٖـٖؽ يً يَثٌثرِى تهٖ
ينؽؿ تهعٖثخ ُّؾت يث  ٖقحج يَثٌثخ توثفٖد هويؿأخ فٓ تهَـحد حقحج  تهعنّل ٍوٕ تهيٖثٍ

تهضِؽ تهنحٖؿ تهؾْ رحؾهَ يً أضل  تهعنّل ٍوٓ تهيٖثٍ فٓ تهلٖثى حؽّؿُث فٓ تهيٌـل ،ّٖؤؽْ 
تهقٖؽتذ فٓ تهَـحد ،ُؾت حثالوثفد إهٓ ُؾت تهّوٌ إهٓ تهنؿتً تهؾْ ٖؽّؿ نل ّٖى حًٖ 

توىؿتؿ تهحَه تقرؼؽتى تهيٖثٍ تهضّفٖد تهرٓ رقحج حَه تيؿته تهنوٓ تهيٌرلؿخ حًٖ 
تهفالعًٖ ّتهفالعثذ ّنؾهم فئً ٍؽى ّضّؽ عيثيثذ حثهحّٖذ أّ عيثيثذ ٍيّيٖد رؤؽْ تهٓ 

ثء عثضثرِى نسٖؿ يً تاليؿته ّتهيلثنل حًٖ تالُثهٓ ّؼثند تهٌقثء تهؾًٖ ٖوىؿًّ هلو
 .ؼوف تهحّٖذ ّتهـؿتٍثذ تهيؼروفد 

 :هٓبي الرُ  –د 
ٌِث ؽتةيًث ضثفد حقحج أؿتوٕ تهَـحد تال أحثهؿغى يً ّضّؽ رؿٍد هرّنٖل تهيٖثٍ إهٕ  
ّ ؿغى  دؽٔ إهٕ ٍؽى ّنّل تهيٖثٍ إهٕ تهرؿٍأُيثل تهيقةّهًٖ ًٍ ؿٍثٖد ُؾٍ تهرؿً ييث إ

يث ٖـٖؽ يً تٍحثةِى فٕ يٌِث حال ضؽّٔ عرٕ تًٗ ُثهٕ تهلؿٖد حثهَؽٖؽ يً تهلنثّٔ هنأرلؽى 
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) ٖؤؽٔ إهٕ ٍّحثء يثهٖد ضؽٖؽخ أ، ّ ُؾت ٖؤؽٔ إهٕ دتوىؿتؿُى إهٕ تقرؼؽتى تهيٖثٍ تهضّفٖ
 .نيث ٖلّل تهيسل تهفالعٕ(  دـٖثؽخ تهىٌٖد حو

ؿتوٕ يً يؽتّيد تقرؼؽتى تهيٖثٍ ألهٕ ـٖثؽخ رؼّف تهفالعًٖ ٍوٕ ضّؽخ تإنيث ٖؤؽٔ ُؾت 
ّ يعثّهرِى تنالعِث  دّ ٖلثل ؿغى حعز تالُثهٕ ًٍ قحج ٍؽى ّضّؽ يٖثٍ حثهرؿٍ.تهضّفٖد

ً تهيثقّؿخ تهؿةٖقٖد كؽ رى نقؿُث ّ ُؾت يث ٖؤؽٔ إهٕ أحثهضِّؽ تهؾترٖد إال تٌِى رّنوّت إهٕ 
ّهى ٌٖضظ تُثهٓ تهلؿٖد فٓ هفذ أٌيثؿ تهقثؽخ تهيقةّهًٖ ًٍ تهؿْ ُؽتؿ تهيٖثٍ حال ىثةل إ

حثهَؽٖؽ يً تهلنثّْ يىثهحًٖ فِٖث حثنالط تهيثقّؿخ أّ تٍىثةِى تهعق فٓ  ّتهـؿتٍد حفثكّف
تنالعِث حثٌفقِى ّهنً يث رفَوَ إؽتؿخ تهؿْ حفثكّف ُّ رعؾٖؿُى يً إرؼثؾ أْ يّكف أّ 

ّكثل تَٖ )تهرَثيل حأٖد ىؿٖلد ّرِؽٖؽُى حثهقضً هيً ٖعثّل تالكرؿتج يٌِث ألٌِث يثل تهعنّيد 
 (يك يثل قثٖج

 الخٍدٓد تبلظرد هو االراطِ الزراؼٓج  هشكمج -ٌـ
َٖثٌٓ قنثً تهَـحد حَؽ رىحٖق  تهلثًٌّ يً رِؽٖؽتذ تهيثهم تهضؽٖؽ حثهىؿؽ يً تالؿتوٓ ّيً 
ٍؽى كٖثيَ حثالهرـتيثذ تهرٓ ٍوٓ ٍثرلَ حثهٌقحد هَلّؽ تهيلثؿند نيث َٖثٌّت تالُثهٓ يً رعنيثذ 

ؽؿتٖد حضّؽخ تالؿه ّىحَٖرِث تهرٓ  تهيثهم حرعؽٖؽ تهيعنّل تهّتضج ـؿتٍرَ ُّ هٖف ٍوٓ
ٖينً أً رٌثقج ـؿتٍد حَه تهيعنثنٖل تهرٓ  رالةى تهرؿحد ّتهؽّؿخ تهـؿتٍٖد ّتعرٖثضثذ 
تهقّق تهيعوٓ نيث أً تهيثهم ٖؿفه رعؿٖؿ ٍلّؽ يلثؿند  أّ رقضٖوِث ييث ٖضَوِى ىّتل 

 .تهّكذ يِؽؽًٖ حثهىؿؽ يً تالؿه 
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 ماوىن و المرأة فٍ عزبت رمزٌرض و الألا: ثالثاا 

ّهٖد ألتّتهلؿتءخ ً  ّهِٖث تهحثعسإتهرٕ رّنل  حَه تهيالعيثذتهضـء ُّ ُؾت َٖرحؿ  
 .يعل تهحعز  هوَـحدهؽؿتقد تهيٖؽتٌٖد هٌرثةص ت

تهالرٕ  ٖيرًِ تهَيوٖد ّتهلقى ٌيثؾش عثهد هَؽؽ يً تهقٖؽتذ يعل تهحعز نيث ٖرٌثّل ُؾت 
ّ أتهـؿتٍد ً هحَه ٍيوٖثذ ؽتؿرِإًٍ ىؿٖق ) يحثلؿ   ّ غٖؿأتهـؿتٍٖد حلنل يحثلؿ 

 -:ّقّف ٌرٌثّل ؾهم ٍوٓ تهٌعّ تهرثهٓ (يقثٌؽخ أـّتضًِ فٓ ٍيوٖد تهـؿتٍد
 َطبغأهالحعبح هٓداىٓج حَل . 1

 ؼزتج رهزُ الستٓلالهزارؼبح تؽد خظتٓق اللبىَو فْ 
 

ّل رأسٖؿ رىحٖق نثً تهِؽف تالقثقٓ يً ُؾٍ تهؽؿتقد ُّ تهّنّل تهٓ تضثحثذ ّتوعد ع -
ٍوٓ تّوثً تهفالعًٖ ّؼثند تهيـتؿٍثذ فٓ تهؿٖف ّنٖف رى ُؾت  21هـ29تهلثًٌّ 

 .تهرأسٖؿ ؟ّإهٓ أْ يؽْ ؟
ّنثٌذ تهيالعيد تالّهٓ ُّ ٍؽى رًٌّ فةثذ تهفالعًٖ ؽتؼوِث ٌقثء ّؿضثل ٍوٓ تهقّتء  -

ٖرعنى  ،فغثهحٖد فالعٓ تهَـحد غٖؿ يثهنًٖ هالؿه  نيث أً يثهم تالؿه ُّ لؼم ّتعؽ
 .فِٖى ضيًَٖث ّٖفؿه ٍوِٖى ٌيثى تالٖضثؿ حثهيلثؿند ييث ٖقحج هِى تهَؽٖؽ يً تهيلثنل 

نيث نثً الٌَـتل تهَـحد ّحَؽُث ًٍ تهيؿنـ ٍّؽى ّضّؽ ّقٖود هويّتنالذ تهِٖث ،فواًل  -
ًٍ ٍؽى ّضّؽ نِؿحثء ٖلَؿم هٖاًل حثهّعلد ّحأٌم فٓ ينثً يِضّؿ ،فِّ َٖـل تهَـحد 

ىِث يً ٍـج أؼؿْ ،عٖز رؿْ تهَـج تالؼؿْ يرألهةد ححوٌ تالٌّتؿ ريثيًث ٍيث ٖعّ
 .تهؼثفرد ،أيث ٍـحد ؿيـْ فِٓ ييويد حلّتؿٍِث تهرؿتحٖد تهوٖلد 

أٖوًث ٍؽى ّضّؽ يٖثٍ لؿج ٌلٖد أّ لحنثذ نؿف نعٓ ضَل تهلؿٖد غٖؿ ٌيٖفد ّيوٖةد  -
تاليؿته الُثهٓ  حثهٌثيّف ّتهؾحثج ّغٖؿُث يً تهعلؿتذ تهىثةؿخ ّقحج أٖوًث تهَؽٖؽ يً

تهَـحد تهرٓ َٖٖلًّ ؽتؼل ُؾت تهضّ تهيوّز حقحج ٍؽى ّضّؽ نؿف نعٓ ؽتؼل تهحّٖذ 
0 

ٌيؿًت هرفلٓ تاليٖد ؽتؼل تهَـحد ٍّؽى عنّل نل يً فِٖث ٍوٓ كؽؿ يً تهرَوٖى أسؿ ٍوٓ  -
عٖثخ فالعٓ تهَـحد ّضَوِى غٖؿ يويًٖ حثهعٖثخ ،ّتحٌثةِى أٖوًث تهؾًٖ رؿنّت تهرَوٖى ّييث 

ثٍؽ ٍوٓ ؾهم ٍؽى ّضّؽ روٖفـًّٖ أّ ؿتؽّٖ أّ أْ ّقثةل سلثفٖد أّ رؿفِٖٖد ؽتؼل تهَـحد ق
 .ٌيؿًت هَؽى ّضّؽ تهنِؿحثء 

قٖؽتذ تهلؿٖد ضيًَٖث رَوّ ّضُِّى تهعـً ّتهِى فًِ قٖؽتذ رَّؽً ؽتةيًث ٍوٓ تهللثء عرٓ  -
َؽ تهـّتش يً كحل تهـّتش عٖز نثٌّت ٖقثٍؽّت تحثةِى ّتيِثرِى فٓ تهَيل حثالؿه ّح

ٖقثٍؽً تهـّش  ّعثهًِ هى ٖرغٖؿ نسٖؿًت حثهٌقحد هَالكرًِ حثالؿه كحل تهـّتش أّ حَؽٍ ففٓ 
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نل تالعّتل هى ٖنً آحثةِى أّ أـّتضًِ ٖيونًّ تالؿه ّهنً تهلثًٌّ غٖؿ ٌقحًٖث ٌيى عٖثخ 
تهقٖؽتذ فحَؽ رىحٖق تهلثًٌّ أؼؾذ يً حَوِى تالؿه ٌٍّؽيث تؿتؽّت تقرةضثؿ تؿه 

ً هويثهم لؿى تالٖضثؿ حثهيـتؿٍد  حلؿّى أقّأ ٍيث نثً ٍوَٖ تهلثًٌّ تهلؽٖى تؼؿْ نث
تهؾْ ٖؿْ فَٖ ضيٌٖ فالعٓ تهلؿٖد يوى ّغحً نحٖؿ هِى إلً ٍثةؽ تالؿه حثهٌقحد هِى 

 (.يضِّؽ ّيفٖك ٍثةؽ)تنحظ ينوف ضؽًت 

ثم حثهيؽٌٖد قٖؽتذ تهلؿٖد يسوِى يسل تهؿضثل هى ٌٖثهّت عيِى يً تهرَوٖى ّهى ٖرظ هِى تالعرن -
ّتهقٖؽتذ .ييث تسؿ ٍوٓ قوّنِى ٌّيى ٍٖلِى يً عٖز تهيأنل ّتهيوحف ّتهٌيثفد ّغٖؿٍ

حثهلؿٖد ال َٖؿفً ٍيل أْ لب غٖؿ رؿحٖد تالحٌثء ّتهيثلٖد ّـؿتٍد تالؿه ،فوى رقٌظ 
ألْ يٌِى أْ فؿم ٍيل أؼؿْ حثقرسٌثء تهـؿتٍد قّتء حثالضؿخ فٓ تؿتوٓ تهغٖؿ أّ فٓ 

 .هؽُث تؿه ـّضِث أّ ّت

تؽْ تؿرفثً رنثهٖف تالٌرثش تهـؿتٍٓ تهٓ ضَل تهـؿتٍد ٌلثى تكل ؿحعٖد ّتهٓ رأؼؿ  -
تهَيوٖثذ تهـؿتٍٖد ّحثهرثهٓ تٌؼفثه تالٌرثضٖد ّييث قثٍؽ ٍوٓ ؾهم ٌيثى تهـؿتٍد 
حثهيلثؿند تهيرحٌ ؽتؼل تؿتوٓ تهَـحد حأنيوِث ٌّرثةضَ تهقٖةد عٖز ٖرعنى تهيثهم فٓ نل 

يً تؼرٖثؿٍ ًٌّ تهيعنّل تهؾْ ٖضج ـؿتٍرَ ّيؿّؿًت حنيٖد  رفثنٖل تالؿه حؽتٖد
 .تهرلثّْ ّتالقيؽخ ّتهؿْ ّؼالفَ ّتٌرِثءًت ححٌٖ تهيعنّل

ً  فٕ تهلةًّ تهيٌـهٖد نأى ّ ؿحد يٌـل يقةّهد  ُؾت ّرقريؿ - تهيؿتخ فٕ هَحِث ؽّؿًت ُثيث
تهيضريٌ تهؾْ ال ؽتؿخ تهلةًّ تهيٌـهٖد ، ُؾت يث ٖؤنؽ هٌث ؽّؿ تهيؿأٍ فٕ إحلنل نثيل ًٍ 

ٍّوٓ تهؿغى يً ٍؽى ّوّط . ٖلل حل ٖـٖؽ تعٖثًٌث ًٍ ؽّؿ تهؿضل ّ ؼثند فٕ تهؿٖف 
ٕ الةضّؿ تهيـتؿٍثذ تهأ نّؿ تهريٖـ تهيؼروفد فٓ تهَـحد حًٖ تهيؿأخ ّتهؿضل إال أً 

تهريٖـ فٕ نثهظ أكل يً أضّؿ تهؿضثل هٖروظ  فٕ تؿتوٕ تهغٖؿفٓ تهـؿتٍد َٖيوً 
 ْعؽإ"  قويٓ " حؼحؿخ  ُثهٕ تألؿغى تٍرؿتف تهنسٖؿ يً تهيسثل ٍّّوٓ قحٖل تهؿضل 

ال  قفّ هنٌِث هألفٓ تهـؿتٍد  تهعثالذ تهيحعّسد تهرٕ رفّق ؼحؿخ تهنسٖؿ يً تهؿضثل 
ضؿُث ًٍ أضؿ حل رَثيل نثيؿأٍ ٍثيود ٖلل ألرَثيل نيَثيود نثعحد تهؼحؿخ يً عٖز ت

ل ٌّقثء ٖرعؽسًّ ًٍ قويٓ نأٌِث ٍوٓ تهؿغى يً أً تهضيٌٖ حثهلؿٖد ؿضث.ضؿ تهؿضلأ
عنٖيد تهلؿٖد فٓ تهَيوٖثذ  تهيؼروفد هوـؿتٍد ّيٌ ؾهم فئً أضؿُث عًٖ رَيل ٖلل ًٍ أْ 
ؿضل حؽًّ ؼحؿتذ ّتهلب تهيسٖؿ تً تهضيٌٖ َٖؿف ؾهم ؽًّ تعقثف حثهريٖـ أّ تهيوى 

اًل فٓ هقويٓ ،ّفٓ رلؽٖؿُى ضيًَٖث حيث فِٖى قويٓ ّتهؿضثل ّتهٌقثء أً تالضؿ هٖف ٍثي
 .رعؽٖؽ أؽّتؿ تهٌثف ّأٖوًث ّوَِى ؽتؼل تهَـحد 
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نيث نثً هِؾٍ تهلؿٖد يؿّف ؼثند يريسود فٓ ٍؽى ريوم أْ قٖؽخ فِٖث هالؿه حل تهضيٌٖ  -
فٓ تهلؿٖد ؿضثل ٌّقثء ال ٖيونًّ تؿتوٓ ّٖقرأضؿٌِّث  حٌيثى تهـؿتٍد حثهيلثؿند 

 .حيقثعثذ نغٖؿخ ال ررَؽْ تهفؽتً تهّتعؽ
 ًإهٕ عؽ رنؿتؿُ ًّ ٍوٕ تقؿُ ًيحعّسثذ ٍوٓ رأسٖؿ تهلثًٌّ ٍوِٖترفلذ ضيًّ تهّ -

 حَ حأٌَ حيسثحد ًّ يؽٔ لَّؿُ ًّنف عثل رأسٖؿ تهلثًٌّ ٍوِٖحسؿ يً يؿٍ أنهرَحٖؿ 
ألً تالؿه ّتهيقثنً تهرٓ ىثهيث ٍثلّت ُّى  حثهٌقحد هوفالعًٖ،كثًٌّ تهيّذ تهحىب 

ىحٖق فلؽّت ُؾٍ تهقٖثؽخ ّتهيثهم ٖقرىٌٖ أً يَرلؽًّ حأً هِى تهقٖثؽخ ٍوِٖث تال أً ّحَؽ تهر
 .ٖـؿً يث ٖلثء ّٖىؿؽ يً ٖلثء 

هى ررقوى أًٖث يً تهيـتؿٍثذ أؿتوٓ حؽٖود يً تهؽّهد أّ رَّٖوثذ يً تهيثهم أّ كؿّه  -
 .يً حٌم تهرٌيٖد ييث أسؿ قوحًث ٍوٓ رٌيٖد كؽؿرِى ّرعقًٖ تّوثٍِى

ٓ  ّأٖوًث تهلؽؿخ تالٌرثضٖد هالؿه ، ٖؿضٌ نثً هولثًٌّ أسؿٍ تهحثهغ ٍوٓ تالٌرثش تهـؿتٍ   -
ُؾت حقحج ٍؽى تعقثف تهفالعًٖ حثالقرلؿتؿ حقحج ٌيثى تهـؿتٍد حثهيلثؿند حثالوثفد هورؽٌٓ 
تهّتوظ فٓ تالعّتل تهيَٖلٖد ييث ٖوىؿُى تهٓ ٍؽى يؽ تالؿه حثألقحؼد ّتهنٖيثّْ تهالـى 

 .تال حعؽّؽ حقٖىد ّىحَٖٖد
 حالهزارؼب ىهَذر لتؽض حبالح-2

 
 أهٓرث: الحبلج االَلِ 
عؽًت أً هى ٖعنل ثّالؽ ّ حٌرأحٌثء سالسد أليً ت 9رَّل  ًثٍثي 61يً تهَيؿ  أيٖؿخرحوغ 
ً رَّه ؾهم يٌ تنغؿ تحٌثةِث نثعج أً رقرىٌٖ ألِثؽخ رَوٖيٖد ّرأيل فٕ  ديٌِى ٍوٕ أٖ

ٌٌٕ أحثهؿغى يً : " تهقٌّتذ تهسيثٌٖد ّ تهىثهج حثهنف تهسثهز تالحرؽتةٓ ّ رلّل فٕ ُؾت تهقٖثق 
ّالؽ أً ٖنًّ هٓ أيٌٕ يٌؾ  حؽتٖد ـّتضٓ يً تحّ تّالؽْ تهؾٔ رّفٓ يٌؾ قحٌ قٌّتذ رت

ًٔ يٌِى حقحج ٍؽى كؽؿرٌث ٍوٕ تٍيوٖد ى يً ٌرأيرَويًٖ هنٌٌث هى ٌقرىٌ  ". ٌفثق ٍوِٖى إلرَوٖى ت
 :فِى ّفلًث هورؿرٖج تهرٌثـهٓ الٍيثؿُى  ةِثحٌثأيث أ
يً تهنف تهسثهز تالحرؽتةٕ ّ ؽتةى تهحعز ًٍ ٍيل ّ هنٌَ هى ؼؿش – دق10ٌ: نؿٖى .2

ضؿ ألثهـؿتٍد حثحعٖثًٌث أً َٖيل أٌَ ٖوىؿ أٖقرىٌ تهعنّل ٍوٕ أٔ يً تالٍيثل قّٔ 
ً ٖلّى حِؾت تهَيل حلنل ؽتةى حقحج تعرٖثش تقؿرَ أّ هنٌَ ال ٖقرىٌٖ . ٌفلثذ تهعٖثٍفٓ هٖقثٍؽ 

 .ؿهألهَ هوَيل يَِى فٕ ت

                                                           


 .حيتفظ ادلركس باالمساء احلقيقية للحاالت حرصًا وكفالة حلقهم ىف اخلصىصية  
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ُل ألوىؿ تأال هيؽخ ٍثى ّتعؽ ّإهى ررـّش حَؽ ّ هى رورعق حثهيؽؿقد  –َ قٌ 21: يٌٓ .1
 .إهٕ عؿيثٌِث يً تهرَوٖى العرٖثضِى هنل يوٖى ٖنؿف ٍوِٖث

لِثؽخ ّ ال رَؿف تهلؿتءخ ّتهنرثحد يسوِث يسل تؼّترِث  دهى رعنل ٍوٕ أٖ – دقٌ 29:  يِث.6
 .هيؽؿقدحث ناًلأ، ّ هى رورعق 

ّ تهنرثحد  خيً تهنف تهسثٌٕ تالحرؽتةٕ ّ ؿغى ؾهم ال ٖضٖؽ تهلؿتء ؼؿش – دقٌ 26:  يعيؽ. 4
 .ؿهألُوَ فٕ تهَيل حثأّ ٖقثٍؽ 

قٌّتذ ّ ُّ فٕ تهنف تهسثهز تالحرؽتةٕ ّ يِؽؽ حثهؼؿّش يً  1ٖحوغ يً تهَيؿ  :تحؿتُٖى. 9
 .رنثهٖف تهيؽؿقد  تهرٓ الرقرىٌٖ يٖـتٌٖد تالقؿخ تهنغٖؿخ رّفٖؿُث هوىفل؟تهيؽؿقد حقحج 

هِث ّ رؿم . ٖضثؿ إلكحل رٌفٖؾ تهلثًٌّ ّ نثً ٖـؿً فؽتً ًٍ ىؿٖق ت أيٖؿخرّفٕ ـّش 
ّ حَؽ ّفثخ تهـّش  تقريؿذ فٕ ـؿتٍد تهفؽتً . هِث ؼٖؿ ٖرلّرًّ يٌَ  ٌٖرضثًضثيّقد ّ حلؿخ 

 . رِثٍوٕ تقؿ دحيسثحد نثؿسنثً ّ هنً حَؽ رىحٖق تهلثًٌّ تهؾٔ 
 ًهنٕ ٖرؿنِى ٖـؿٍّيثى تالٖضثؿ حثهيلثؿند حًٌ رؼوٌ هلؿّى تهيثهم أيٖؿخ أ وىؿذأّ

تحٌِث  ٌؽًت هٌؽ حنعحدّ نثٌذ رلّى حثهَيل يٌ تهؿضثل . ّالؽُث أً رَّل أتهفؽتً عرٕ رقرىٌٖ 
ؿه حَؽ ألتهيثهم هِث فٕ تهٌقحد تهوةٖود تهرٕ رٌرضِث ت ّنثً هيلثؿندتهؾٔ نثً ٖقثٍؽُث ، 

 .رِثٍوٕ عٖث نحٖؿسؿ أضٌٕ تهيعنّل 
عؽ تُثهٕ يً أوثفد هَؿه ضثيّقرِث هويلثؿند إلهحلؿخ تهرٕ نثٌذ ريونِث حثهحٌٖ ت  فثوىؿذ

ُّؾت حقحج تهرؽُّؿ تهؾْ هعق حؽؼوِث ّتقؿرِث عٖز أً تهيثهم ال ٖلثؿنِث فٓ نل   دلؿٖته
ُؾت (  تهػ00تهعؿز00تهؿْ)رنثهٖف تهَيوٖد تهـؿتٍٖد ّٖلول يً تهرـتيثرَ فٖيث ٖؼم رنوفد 

يً ٌلم  ححٌٖ حلؿرِث ّتهيلثؿند ٍوٓ تهضثيّقد تهرٓ نثٌذ رؽؿ حثالوثفد هيث تنثج ؽؼوِث  
 -600ّتهّهٖؽ تهؾْ نثً ٖحثً حيحوغ يث حًٖ ( تهضحً -تهقيً)هِث ؽؼاًل يً يٌرضثذ تالهحثً 

ضٌَٖ ٍوٓ عقج ضّؽخ تهَضل تهّهٖؽ ييث أؽْ تهٓ تٌؼفثه ؽؼل تالقؿخ تهٓ تهٌنف  400
 .د ّتهنعد ّتهرَوٖى ؽتؼل تالقؿخرلؿٖحًث ّييث ررحٌ ؾهم يً رأسٖؿ ٍوٓ تهرغؾٖ

حثهٌقحد هورغٖؿتذ تهرٓ ىؿأذ ٍوٓ تالّوثً تهـؿتٍٖد تهؼثند حِث فوى رىؿأ  رغٖؿتذ نسٖؿخ 
ٍوٓ عٖثرِث حنفد ٍثيد فالـتهذ رلثؿم ّرلؿف ٍوٓ ٍيوٖد تهـؿتٍد تهؼثند حلىَد تالؿه 

يوِث يسوِث يسل تهرٓ ررَثٖك ُٓ ّتقؿرِث يٌِث ،فِٓ يثـتهذ رلثؿم فٓ ٍيوٖد تهـؿتٍد حَ
تهؿضثل فٓ تالؿه ،ُؾت حثالوثفد ألٌِث رلّى حرقّٖق تهيعنّل يً ؼالل ترفثكِث يٌ تهرثضؿ 

تهَثى " رلّل تيٖؿخ . تهؾْ ٖأرٓ تهٓ تهلؿٖد ّكذ تهعنؽ يً نل ٍثى هٖعنل ٍوٓ تهيعثنٖل 
تهيثوٓ  ٌـهذ حيعنّل تالؿـ تهٓ تهـكثـٖق ٍولثً تحََٖ حَؽ يث ٍؿفذ ًٍ فثؿق تهقَؿ 

 200ضٌَٖ يً ضيود قَؿ تهيعنّل فلوذ أٌث ّتّالؽْ تّهٓ حثهـ 100هوٓ ّنل ألنسؿ يً  ت
،نيث تقريؿذ تيٖؿخ حثاللؿتف تهنثيل "ضٌَٖ تهوٓ ُٖنٌّّت ٌنٖحٌث حَؽ يٌلقى تهقَؿ يٌ تهيثهم 
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: " ًٍّ تُى تهـؿتٍثذ تهرٕ رـؿٍِث رلّل .ٍوٓ تهلةًّ تهيٌـهٖد ّيرثحَد تّالؽُث ّتعرٖثضثرِى
 ٌأنلٌنٖحٌث فَٖ نؼـًٖ  ٍلثً يعرثضًٖـ ٍوٓ ـؿتٍد تهليظ فٕ تهـؿٍد تهلرّٖد ٌعً ٌؿن

ؽٍ ٍولثً نثعج تهلىً تهؾٔ ٖعرثش يٌث رنثهٖف ٍثهٖد  ٌـؿًّ فٕ تهنٖف . قٌديٌَ ىّتل ته
هرَج ثيحٖعقك حّؽٍ الٌَ  .فول تهيعثنٖلأتهلىً تالؿه حٖىوج يٌث نؽٍ ُّّ لثٖف أً 

وٖؿ ّ ٌٍؽ تهضٌٓ ّؿك تهيحٖؽتذ ّ عِّؽ ّ قِؿ تهوٖثهٓ ٌٍؽ تهريضؽٍ غٖؿ ته ،تهوٕ حٌرَحَ فَٖ 
 ."فٕ ٍيوٖد تهؿْ دتهؽتةي ـتؽ كّْ ّتهيَثٌثٍسيٌَ  تهوٓؿه هونٖيثّْ ألتعرٖثش ت

نٖوّ رلثّٔ حثالوثفد هوٌقحد تهَثهٖد يً تهنٖيثّٔ تهرٕ  69 إهًٓ تهلىً ٖعرثش أّ روٖف 
تهرٕ "تهضيٌ "هى تهوىٌ ؿه ّ ٍيوٖد ألتإهٕ رضِٖـ  حثإلوثفد، دٍترقثٍؽ ٍوٕ ٍثفٖد تهـؿ

ّفؿ ُؾٍ ر عرٕ  ُٓ ّتّالؽُث دلّى حِؾٍ تهيِير ِثٌأضٌَٖ هوفؽتً ّ رلّل  900نسؿ يً أررنوف 
 4:  6ّ فٕ تهٌِثٖد فثهفؽتً ٌٖرص يث حًٖ "ّرلّل . وثفَ هيث ررنوفِث ٍيوٖد تهؿٔ إلتهلٖيَ حث

ؽٔ ُرالكّت تهلٖيد عثضَ يوِثك الـيَ  هّ عثقحٌَ تهعقحَ" ضٌَٖ هولٌىثؿ ّ 600كٌثىٖؿ حقَؿ 
 "نثعج تالؿه ٍثّـ نؽٍ ّيفٖك كؽتيٌث ؼٖثؿيرقثّٖك تهيضِّؽ تهوٕ حٌَيوَ 

ّؿ فٕ تهحٖذ الٌِث ُٕ تالؼؿْ تنحعذ ينوفَ ّ هنٌٌث ٖعرٕ يحلثك ٌثفٌ ٌؿحٕ ى"  ّرقرنيل
 …ٕ عنل حٌعثّل ّ ؽتةيث تهنرثنٖذ تهوٕ حرٖضٕ ٖيّذ تنسؿ يً ٌنفِث  ، يك ٍثؿفَ تَٖ تهو

 "َُٖ تهؽٌٖث ترلل ؼٖؿُث ّ ال تَٖ ؟ 
حقحج ٍؽى حثالؿه ً رقرلؿ فٕ ٍيوِث أ ٌِث ال رقرىٌٖأُيِث أّ رَثٌٕ يً تهَؽٖؽ يً تهيلثنل 

ّضّؽ أٔ ٍلؽ حٌِٖث ّ حًٖ تهيثهم ّ ُؾت يث ِٖؽؽ عٖثرِث ّ عٖثخ تقؿرِث ، ّ ُٕ نيثً لثٖفَ 
ؽْ ٌح" رلّل  فنيثّالؽُث أليوى لؽٖؽ هِث ّ فَٖتهيلثؿند تالهرـتيثذ تهضؽٖؽخ فٓ ٍلؽ يّوًّ 

 ".ّتعؽ سثٌٓ كثٍؽ فٕ حٖرِى ٖوى فوّف ّ ؼالم ه ّالؽٔأٌث أرَحٌث ّ للثٌث 
 

 سمهِ: الذبىٓج  جالحبل
أُل تهَـحد ّ ُؾت حقحج ؼحؿرِث تهنحٖؿخ فٕ  ٖؤنؽالعثذ تهيثُؿتذ نيث فيً ته خّتعؽ 

يً ٍيؿُث فٕ ٍيوِث  دقٌ 60يً كوذ تنسؿ  دقٌ 90فِٕ رحوغ يً تهَيؿ  يضثل تهـؿتٍد
حثهؿغى ّؿه ، حَؽُث كثيذ حيقثٍؽخ ـّضِث ، ألـؿتٍد حؽتًٖد حيقثٍؽخ ّتهؽُث فٕ تهَيل حثهحث

ؿه رـؿٍِث ّ ال عرٕ أال ريوم  قويًٓ أال إُثهٕ تهلؿٖد أتهرٕ ٖلٖؽ حِث  خيً ُؾٍ تهؼحؿ
 تهيثهمه هنٓ ٖلثؿنِث ؿألٌفثق ٍوٕ تإلٌِث ال رقرىٌٖ تألً رـؿً حىؿٖلد تهيلثؿنَ أرقرىٌٖ 

ضل ّ حَؽ ألؿه حٌيثى تألً رنوف تأكحل ؾهم رقرىٌٖ  قويّٓ نثٌذ . فٓ تهيعنّل حَؽ ؾهم
 .ُثهٓحٌٖ تهيعنّل رلّى حقؽتؽ ؽٌِّٖث هأل

ضؿ ألرـؿً فٕ فؽتً ّ هنً حَؽ رىحٖق تهلثًٌّ حؽأذ رَيل حث  21هقٌد  29نثٌذ كحل تهلثًٌّ 
 :يً حٌثرِث تهقذ ّ ُى  ّتؿحَدضٌِٖثذ ُٓ  9إهٓ  9ؿتوٓ تهغٖؿ حّٖيَٖ ررؿتّط حًٖ أفٕ 
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 .د ّهؽِٖث سالسد أىفثليرـّض – دقٌ 19:  قِٖؿ.2
 .د ّهؽِٖث ىفالًيرـّض – دقٌ 16: هٖوٓ.1
 .غٖؿ يرـّضد، ؽؼوذ تهيؽؿقد ّعنوذ ٍوٓ تالحرؽتةٖد -دق10ٌ:  ٍوٖد. 6
 .د غٖؿ يرـّضد ،ؽؼوذ تهيؽؿقد ّعنوذ ٍوٓ تالحرؽتةٖ -دقٌ 21:  لٖيثء. 4
 .غٖؿ يرـّضد،ؽؼوذ تهيؽؿقد ّعنوذ ٍوٓ تالحرؽتةٖد -دقٌ 29:  قيٖؿخ. 9
 .غٖؿ يرـّضد، هى رؽؼل تهيؽؿقد -دقٌ 24:  قوّْ. 9
يٌؾ سيثٌٕ قٌّتذ ّ رؿم هِى تهفؽتً تهؾْ نثٌّت َٖٖلًّ يٌَ ّ هنٌِى قويٓ رّفٕ ـّش  

 .ٍؽت ّتعؽخ هى رؽؼل تهيؽؿقد عنل حٌثرِث نوًِ رلؿٖحًث ٍوٓ تالحرؽتةٖد يث . فلؽٍّ حفَل تهلثًٌّ
ّالؽْ  ّ هّال أليّذ حثهحىب هٕ ّ" ٌَ نثً حيسثحد أّ رلّل ٍيث عؽز هِث حَؽ تهلثًٌّ 

 خؼٕ تهؾٔ ٖلرىَِث يً كّرَ ّ كّذ ّالؽٍ هنٌث يرٌث يٌؾ فرؿأتهرٕ ٖلّى حِث  دتهوةٖو دتهيقثُي
 "دىّٖو

ؼٕ هيث نٌث أوثفد هيقثٍؽخ إلحث ٍٖثؽألُثهٓ تهلؿٖد هٌث ّ ؼثند فٓ تأهّال يقثٍؽخ " ّ روٖف 
إهٓ يرٕ قٖقريؿ ُؾت ؟ ّ ؼثند أً تُثهٓ تهَـحد رقّء "ّ ررقثءل " يّضّؽًٖ عرٕ تًٗ 
 " .عٖثرِى ّٖيًث ًٍ ّٖى 

ٌِث قيَذ أّ عرٕ سثحذ فِٓ رلّل أُى يث رلرنٓ يٌَ ُّ ٍؽى ّضّؽ يّؿؽ ؿـق نثفٓ هِث أّ
قيٌ ًٍ رهى  دث عرٓ ُؾٍ تهوعيِهنٌّ   ؿه حؽٖودأٌِث قرَىٓ تهفالعًٖ أكثهذ  دً تهعنّيأ

 .فويثؾت هى رأؼؾ ُٓ ّحٌثرِث تؿه حؽٖود؟ّ إؾت نثً ؽٍ عنل . عؽ عؽز يََ ؾهم 
ىؿأذ رغٖؿتذ ضقٖيد ٍوٓ ّوٌ قويٓ تهيَٖلٓ حَؽ تهلثًٌّ حَؽيث نثٌذ رَيل فٓ فؽتً 

تالً  ّرعثّل أً رـٖؽ يً ؽؼوِث حثهَيل أعٖثًٌث نأضٖؿٍ فٓ حَه تؿتوٓ تهغٖؿ تال تٌِث
أنحعذ حؽًّ أؿه ّأنحظ ينؽؿ تهؿـق تهّعٖؽ هِث ٍيوِث ُٓ ّحٌثرِث تهوؾتً ٖقثٍؽتُث فٓ 
ضوج يّؿؽ يثؽْ هيعثّهد يلثّيد تٍحثء تهعٖثخ ، ُؾت حثالوثفد القريؿتؿُث فٓ تهلٖثى حثهلةًّ 

فِٓ حَؽ يث نثٌذ رعنل ٍوٓ . تهيٌـهٖد نثيود ّيؿتٍثرِث هحٌثرِث تالؿحٌ تهالرٓ َٖلً يَِث 
قًٌّٖث حثالوثفد هَيوِث فٓ حَه  1900 -1000ثرص  يعنّهِث تهؾْ نثً ٖرؿتّط حًٖ ٌ

ضٌَٖ قًٌّٖث رلؿٖحًث ، ّحِؾت ٖنحظ  410ضٌَٖ لِؿًٖث حثضيثهٓ  40تالٖثى تهلالةل حلؽؿ ٖنل تهٓ 
ضٌَٖ قًٌّٖث فٓ تهيرّقى تهَثى رَٖك ّررَثٖك يٌَ ُٓ ّتّالؽُث   6000تضيثهٓ ؽؼوِث عّتهٓ 

ه ؼٖؿتذ تالؿه فأنحعذ تًٗ رَٖك ٍوٓ ٌثرص يضِّؽ ٍيوِث فٓ تالؿه تهقرد يٌ حَ
ضٌَٖ هحٌثرِث لِؿًٖث يٌ ٍؽى تقرلؿتؿ ؾهم ، ُؾت حثالوثفد  00ضٌَٖ هِث ّ 90تهؾْ ٖنل تهٓ 

ضٌَٖ ٖيٌعِث هِث تؼِٖث نل لِؿ حَؽ يث ٖلرىَِث يً كّذ تّالؽٍ ّأعٖثًٌث ٖرَسؿ فِٖث  10هـ
ضٌَٖ ينثعج  1000ضٌَٖ حثضيثهٓ قٌّْ  200ٓ عّتهٓ ّحِؾت ٖنل تهؽؼل تهلِؿْ هِث إه

حثالوثفد تهٓ ٍؽى تالقرلؿتؿ فٓ ُؾت تهؽؼل يٌ تهيضِّؽ تالٍوٓ تهؾْ رلؽيَ ّتوىؿتؿُث 
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هَيوِث ُٓ ّحٌثرِث ٌٍؽ تهغٖؿ حلؿّى ريٖـ تهؿضثل ٌٍِث ؿغى نفثةرِث تهيلِّؽ حِث هؽْ تُثهٓ 
ًث يً حٌثرِث ٍوٓ رؿحٖد تهىّٖؿ أّ غٖؿُث ألٌِث تهَـحد ضيًَِٖ ، ُؾت حثالوثفد هَؽى كؽؿرِث أّ أٖ

 .رعرثش تهٓ تٍالف ّرغؾٖد ّرنوفد هألنل ال رقرىٌٖ ٍوِٖث 
فؿتغ )حَؽيث نثً ؼٖؿ تالؿه يً علثةك ،ّحؾّؿ حٖقثٍؽٌث فٓ رؿحٖد تهىّٖؿ "ّرلّل قويٓ 

كول ّحَه تهيثٍـ تهؾْ نثً ٖؽؿ هٌث كوٖل يً تهعوٖج حقحج رؿنٌث هالؿه ، ّؽٍ ( ّأّـ ّحى 
نٌث حٌثنل تهحٖه يً تهفؿتغ ّ ٌؾحظ . ضؽًت يً ؽؼوٌث ّنيثً ـتؽ يً تٍحثةٌث تهيثهٖد فٓ تهغؾتء 

تهىّٖؿ ٌّثنوِث ؽهّكرٓ يك  كثؽؿًٖ ٍوٓ أنل تهوعيد إال يؿخ نل لِؿ أنحعٌث أنعثج 
ىٖج تضٖج )يؿه ٌٍّؽْ حٌذ تنٖحذ حثهقل ّتهؽنرّؿ كثل هٓ الحؽ يً تٌم رِريٓ حغؾتةِث 

ُّ ؽٍ ّوٌَث ّحلٌٖث يٌريؿًٖ تهيّذ فٓ أْ هعيد ، ؽٍ غٖؿ تهوٓ حَٖيوٍّ فٌٖث ( هِث يًٌٖ
أنعثج تالؿه تهوٓ حٌلرغل ٌٍؽُى ّؼثند هّ نثٌّت يً حؿٍ تهَـحد تهوٓ حٖلرؿىّت ٍوٌٖث 
ٌٌِّّٖٖث ّٖلريٌّث ٍّولثً تعٌث يعرثضًٖ تهلغل حٌوىؿ ٌقيٌ تهنالى ٌَّؽَٖ ٍولثً ٌلؽؿ 

 ". ٌَٖك
 
 
 سهبالح :لحبلً الذبلذج ا
ُثهٓ تهَـحد تهيروؿؿًٖ حلنل نحٖؿ يً رىحٖق تهلثًٌّ  فِٓ رحوغ يً أيً  خّتعؽ 

ّ حثهؿغى يً ؾهم فوؽْ ناًل يٌِى يلنود ( ّهؽ ّ حٌذ ) ً يً تالحٌثء ثتسٌ هؽِٖثٍثيًث ّ 41تهَيؿ
 .تهّٖيٖد  ضيثالذٍحثء أرؼنَ ّ رـٖؽ يً 

حثهيؿٍ فٓ  خٌِث غٖؿ يفٖؽأًٗ ، نيث ٍثيًث هى ررـّش عرٕ ت 10غَ يً تهَيؿ هفثحٌرِث تهحث -
 .عيل أْ يضِّؽ رتهَيل تهـؿتٍٓ حقحج نعرِث تهرٓ رَّكِث يً 

ٌَ  أٍثيًث تال  19ٌَ ٖحوغ يً تهَيؿ أفحثهؿغى يً ِٖث ؼؿ ّ نحٖؿ ٍوآحً  فِّ ُى أليث تأ -
ٌَ ؽتةى أليؿٖه حثهعقثقٖد ٍوٓ تهنؽؿ تهرٕ ال رينٌَ يً ٍيل أٔ يضِّؽ حثالوثفَ 

ً أيٌ تعرٖثضَ تهؽتةى هًٌٍّٖ يً تهعحّج تهرٓ ٖضج  خٌّحثذ يؿه يقريؿ تهؽؼّل فٕ
 دوثفإلُؾت حث. يََ حلنل ؽتةى ّ تٌلىثٍِث حثهٌقحَ هَ حيسثحد رِؽٖؽ هَ حثهيّذ خرنًّ يّضّؽ

هعثالذ رفثكى تهيؿه إؾ ٖعرثش فِٖث إهٓ تهؿٍثٖد تهنثيود ّ وؿّؿخ رٌيٖى ٍيوٖد تالنل ّ 
 .تهلؿج حثهٌقحد هَ 

ؿه فِٓ حَؽ يث نثٌذ رلّى حـؿتٍد ألت تؽتؿخ فٓ ٍيوٖد  ضيثالذٍحثء أَ يوثف إهٓ ُؾت نو
كٖؿتى حٌيثى  29ً رـؿً فٓ ٌِٗث تأال إ دكٖؿتى كحل رىحٖق تهلثًٌّ حٌيثى تهوؿٖح 10

حٌثةِث أهؿٍثٖد  دوثفإللؿتف ٍوِٖى حثألُثهٓ تهَـحد ، رلّى حـؿتٍرِى ّتأيسل نل  دتهيلثؿن
 .تهيؿوٓ
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ٍحثء ال رَؿف هِث ٌِثٖد ، ّ أيً  َعّتل حلنل لؽٖؽ حثالوثفد هيث ررعيوألتّ رلرنٓ قّء 
ّالؽْ تهيؿوٓ يً حَؽٔ ؟ أّالؽْ حَؽ ييثرٓ فيثؾت قٖفَل أً يث ٖلولٌٓ ُّ ينٖؿ إ" رلّل  

يٌ تٌٓ يّضّؽخ يَثُى تال تٌِى يحٖؼؽّك تهؿٍثٖد تهنثفٖد ّؽٍ ٍولثً أٌث ؽتٖيًث فٓ 
 ديلقّي)ٌٓ أ ؽتٖيًث عثقَفأٌث  … ثؿه تهوٓ حٌثنل يٌِألت تالؿه،يلؽؿك تكَؽ ضٌحِى ّتقٖج

ٍوٓ  دتحلٓ كولثٌ تهحٖذنًّ فٓ أ هيثنًّ كولثٌَ ٍوِٖى  ّأؿه ألنًّ فٓ تهيث أ( ٌنًٖ 
 "ٍيل تَٖ ؟ أؿه ّ يك ٍثؿفد ألت

تهلثًٌّ ؽٍ ترَيل ٍولثً ٖلووّت ٍؽؽ تهٌثف تهوٕ نرؿ ؽٍ ّ ال تَٖ ؟ الً  ُّ: " ّ ررقثءل
عٌث ٌٍؽٌث فٓ تهَـحد ٌثف نرٖؿ إّ. يً تهضًّ ّتهفلؿنرٖؿ ـٌٖث ُٖيّرّت  ٌثففَٖ  حثهىؿٖلد ؽْ

نثً فَٖ يلثنل حف ٍوٓ تالكل ؽؼوٌث ٖيلٓ تهعثل ّ ّـيثً نثً. يثلًٖٖ نؽٍ حقرؿ ؿحٌث فلى 
ُّ تَٖ تهوٕ . يؿته نرؿذ عثضثذ ينٌثك قيٌَث ٌٍِث يً ـيثً ألتّ …َٖك ٌ ًٖكثؽؿنٌث 

ؿتوٓ ألفثهحَٖ يساًل نثعج ت دّ يحقّى دى يً نؽٍ فَٖ ٌثف ٍثٖلعنل ف تهؽٌٖث ؟ ّ حثهؿغ
ؽٔ نوِث تهوٓ عّهٌث كثٍؽ فٓ ينؿ حٖثنل تنل ٌوٖف ّ ؿتنج ٍؿحٖد ّ ٍثٖك فٓ حٖذ غٖؿ 
حّٖرٌث تهيِؽيَ ؽْ ، ّ نيثً حرؿّعوَ فوّف هغثٖد ٌٍؽٍ يً غٖؿ يث ٖرَج ّ ال ٖللٓ ـٌٖث تعٌث 

َُٖ تهؽٌٖث ضؿْ فِٖث  …حّٖرٌث ّ ال عرٕ يٖد تهلؿج ، نيثً يك ٍثٖـٌث عرٓ ٌؽؼل تهنِؿحث ه
 "؟  َتٖ
ّعرٓ تهىّٖؿ يحلٌثك كثؽؿًٖ ٍوٓ رؿحٖرِث حَؽ يث نٌذ حؿحٓ ىّٖؿ نرٖؿ ٖقثٍؽٌّث ٍوٓ "

ّعرٓ .تهيَٖلد نٌث حٌثنوِى ٌّحٌٖ فِٖى إال تٌٌٓ ؽهّكرٓ يك كثؽؿخ أنوِى غوٓ ّيفٖك ّكذ 
أؿؽج ؽهّكذ هيث ٖضٖج   24،29ً حٖضحوّت تألؿه يحرضحك ـْ ـيثً ففؽتً تهليظ تهوٓ نث

ٍلؿخ حٌعيؽ ؿحٌث ٌّلنؿٍ ؽٍ ٍولثً يحٌنؿفك ٍوٓ تالؿه نّٖف ،عرٓ تهيثهم يحٖؽفَك 
ّحٖحوىص ٍوٌٖث ّأعٌث يك فٓ تٖؽٌٖث عثضد غٖؿ أٌٌث ٌّتفق ألٌٌث .فٓ تهرنثهٖف نوِث

ّحـؿً فٓ أٌذ ٍثؿف ؿغى أٌٓ فالعد .ّنثٌّت حٖلّهّت ـيثً أً تهؿٖف نوَ ؼٖؿ .يوىؿًٖ
تألؿه هنٌٓ أٌث ّأّالؽْ يحٌلؿحك تهوحً تهعوٖج ؽٍ إال نل فًٖ ّفًٖ هيث عؽ يً أُثهٓ 

 .يك ٍثؿفَ ٌُفول ٍوٓ نؽٍ هغثٖد تيرٓ .تهَـحد ٖعً ٍوٌٖث ،ّٖحَروٌث لّٖد هحً 
حثهٌقحد هضيثالذ فوى رغٖؿ عٖثرِث نسٖؿًت عرٓ تهٌلثى تهّٖيٓ فِٓ  فٓ تهنحثط  رضِـ ألّالؽُث 

سى رَّؽ تهٓ تهحٖذ .رؾُج تهٓ تالؿه هرىيةً ٍوِٖث أّ هنٓ رلّى حيث ٖضج يً أٍيثل تهفىثؿ ّ
فٓ فرؿخ تهيِٖؿخ هرىيةً ٍوٓ تحٌِث ّحٌرِث ّرعوؿ هِيث ىَثى تهغؽتء ، حَؽُث رِؿّل تهٓ 
تالؿه هررثحٌ ٍيوِث تهؾْ أنحظ لحَ ّٖيٓ حَؽيث روىؿ أً رلّى حضيٌٖ أٍيثل تالؿه حؽًّ 

ٌٍؽيث رنًّ يوىؿٍ هِؾت ُّٓ رؼم ٍيوٖرٓ تهرؼوٖؿ ّتهضيٌ تهوؾتً تهوضّء هورأضٖؿ تال 
سى رؿضٌ أؼؿ تهّٖى تهٓ تهيٌـل ُّٓ يٌِند  . ٖعرثضثً تهٓ فرؿخ رعوٖؿ ٍّيل يوً 

 .تهيضِّؽ هررثحٌ تهرـيثرِث تهيٌـهٖد ّيؿتٍثخ تّالؽُث
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 1900، 1000كٖؿتى حفؽتً هِث  ٌٖرص هِث يث حًٖ  10حَؽيث نثٌذ ضيثالذ رَٖك يً ؼالل  
قًٌّٖث رَٖك يٌِى تال تٌَ رٌثكم ُؾت تهيحوغ فٓ يل تهيؿّف تهضؽٖؽخ حَؽ تهلثًٌّ ّّنل تهٓ 

ٌيؿًت هلنل تهَالكد تهضؽٖؽخ ، تهيقثعد تهرٓ رلونذ ، تهرنوفد تهرٓ  2900 -2000يث حًٖ 
 .ْتـؽتؽذ حقحج تٌَؽتى ؽّؿ تهضيَٖد تهـؿتٍٖد ّتهيلؿفًٖ ّنحثؿ تهحوؽ ّغالء تهرلثّْ ّتهنٖيثّ
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 وتائج انذراست: رابعا  

 

يعثفيد تهلؿكٖد  –يؿنـ فثكّف  –نثً هِؾٍ تهؽؿتقد تهرٓ تضؿٖذ فٓ ٍـحد ؿيـْ تهقحٖل 
 .تهَؽٖؽ يً تهٌرثةص تالّهٖد 

 أٌن ٌذي الىخبئز
د تهؿضل فٓ ضيٌٖ تالٍيثل تهيرَولد حثهَيوٖ –يلثؿند تهيؿأخ ّؼثند فٓ يٌىلد تهؽهرث  -

ريٌظ حلنل نحٖؿ 0تهـؿتٍٖد عٖز أً تهيؿّف تهيرَولد حثهَثؽتذ ّتهرلثهٖؽ فٓ ُؾٍ تهيٌىلد 
فٌِثم قٖؽتذ َٖيوً نيـتؿٍثذ َّٖؽ ٍيوًِ 0تهيؿأخ عق تهيلثؿند تهيحثلؿخ فٓ تهَيل 

 .ُؾت ُّ تهينؽؿ تهؿةٖقٓ هِى ّالقؿُى ،فِى َّٖهًّ تالقؿخ حأنيوِث 

حٖد تهقٖؽتذ إال أًٌِ يثـهً  نٌقثء ٖأؼؾً أضّؿ حثهؿغى يً تهيِثؿتذ تهّتوعد ألغو -
 .أكل يً أضّؿ تهؿضثل

حثالؿه ( عرٓ يٌؾ تهىفّهد ) أنؽ تهَؽٖؽ يً تهٌقثء أً يَييًِ َٖيوً ىّتل تهّكذ  -
،ّهنً ٌُثم تهرـتى كنؿْ ٍوًِٖ حثهلٖثى حثهَيل تهيٌـهٓ ، تهلٖثى حّتضحًِ تهيٌـهٓ ريثيًث 

 .حؽًّ يقثٍؽخ تهؿضل فٓ ُؾت

رفلٓ تهّتوظ هأليٖد حًٖ تهيـتؿٍثذ حيث َّٖق كؽؿترًِ ٍوٓ تهرىّؿ حعٖثرِى ّعٖثخ ته -
تّالؽًُ ّأٖوًث حيضثل ٍيوًِ ،ُّّ تهـؿتٍد ّؼثند فٓ يضثل تهرقّٖق أّ تهيفثّود يٌ 

 .تهيثهم أّ تالقرفثؽخ حفؿم تهرٌيٖد يسل تالكرؿته يً حٌم تهرٌيٖد تهـؿتٍٓ 

ؿه ـؿتٍٖد حثهينثً يعل تهحعز ُّؾت يث َٖنف ال ّٖضؽ أٔ يً تهٌقثء تهيثهنثذ أل -
يؽْ رؽٌٓ تهّوٌ تهيثؽْ هًِ، ؼثند أً تغوحًِ ٖلثؿم فٓ ٍيوٖد إٍثهد تألقؿ إيث 

 .نلؿٖم فٓ ؾهم أّ يقةّهد يقةّهٖد نثيود ًٍ تؽتةِث 

رؽٌٓ تألّوثً تهيَٖلٖد حثهَـحد يً عٖز تهؽّؿ تهؾْ نثً ٖوَحَ ؽتةيًث تهؿٖف فٓ تسؿتء  -
عٖز أً ٍؽؽًت نحٖؿًت يً أُثهٓ تهلؿٖد أنحعً ال ٖقرىًَ رعيل تهَجء .ّٖتٌٖد تهسؿّخ تهع

 .تهيثؽْ هرؿحٖد تهيّتلٓ أّ عرٓ تهىّٖؿ حيٌثـهًِ ّـٖثؽخ ُؾٍ تهٌقحد حَؽ رىحٖق تهلثًٌّ

تهيَثٌثخ تهلؽٖؽخ تهرٓ َٖٖلِث أُثهٓ تهَـحد يعل تهحعز فٓ ٍالكثرِى حثهيثهم تهؾْ ٖرعنى  -
 .ألُثهٓ فِّ ٖيوم ينؽؿ ؿـكِى ّأٖوًث ينثً تهيَٖلد رلؿٖحًث  فٓ عٖثخ ت

تالّوثً  تهيرؽٌٖد هالُثهٓ ٖؤؽْ إهٓ تهرأسٖؿ تهقوحٓ ٍوٓ تهَيوٖد تهـؿتٍٖد ّأٖوًث ٍوٓ  -
 .تهلؽؿخ تالٌرثضٖد هألؿه

                                                           

   اَظر يالحق اندراست املرفقت بُهايت انتقرير 
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تالفرلثؿ تهلؽٖؽ تهٓ تهؼؽيثذ فٓ ُؾٍ تهَـحد ّتٌَـتهِث ٍيث عّهِث حقحج ٍؽى ّضّؽ  -
يسل تهنِؿحثء ّتهنؿف تهنعٓ ّتهيٖثٍ تهٌيٖفد ّتهيّتنالذ حٌِٖث تهيؿتفق تالقثقٖد حِث 

 .ّحًٖ تهيؿنـ أّ تهَـج تالؼؿْ ّٖؤؽْ ؾهم تهٓ تهرأسٖؿ ٍوٓ ٌقج رَوٖى تالُثهٓ ّتحٌثةِى

 ٍؽى ّضّؽ أْ أسؿ هورٌيٖد حثهَـحد ،ٍّؽى تقرىثٍد فالعٓ تهَـحد تالكرؿته      -

هـؿتٍٖد ّؾهم حقحج ٍؽى ّضّؽ ٍلّؽ تٖضثؿ رسحذ يً حٌم تهرٌيٖد أّ تالقرفثؽخ يً تهضيَٖد ت
 .تهَالكد تالٖضثؿٖد تهلثةيد حًٖ تهفالعًٖ ّتهيثهم

ٍؽى تقرىثٍد تُثهٓ تهَـحد تؽؼثل تهيٖثٍ ّتهنِؿحثء تهٓ تهحّٖذ حقحج ٍؽى يونٖرِى هالؿه  -
ُى تهيلثيد ٍوِٖث حّٖرِى ّتعقثقِى حَؽى تالقرلؿتؿ ٌرٖضد هؼّفِى يً كٖثى يثهم تالؿه حىؿؽ

 .يً حّٖرِى
تٌرلثؿ يؿه تهقل ّتهفلل تهنوّْ ّحَه تاليؿته تهيَؽٖد تالؼؿْ ٌرٖضد ٍؽى ّضّؽ  -

 .ؼؽيثذ نعٖد ّتقرؼؽتى يٖثٍ غٖؿ ٌيٖفد 
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 توصياث انذراست : خامسا  
 

ّال ٖقٌَث  تال أً  ٌلؽى حَه تهرّنٖثذ ٌّأيل أً ٖنل نّرٌث تهٓ تهيقةّهًٖ  -
 -:يد تهلؿكٖد كحل فّتذ تالّتً ّتُيِث حيعثف
ّرقوٖى تهيروؿؿًٖ  ّتهيروؿؿتذ  21هقٌد  29يً تهلثًٌّ ( 9)تهَيل حثهيثؽخ  -

 .رَّٖوًث أّ أؿوًث حؽٖود ٖقثٍؽُى ٍوٓ يّتضِد نَّحثذ تهعٖثخ تهّٖيٖد 

رَؽٖل كّتًٌٖ تهَيل تهقثؿٖد فٓ ينؿ حيث ٖنفل رعقًٖ فؿم تهٌقثء هوعنّل ٍوٓ  -
ً رلوٖل ُؾٍ تهفؿم ّتهَيل ٍوٓ تهغثء تهفّتؿق حًٖ تهٌقثء ّتهؿضثل فٓ ّيثةف حؽاًل ي

 .تالضؿ

تٍثؽخ رٌلٖى تهضيَٖثذ تهـؿتٍٖد ّرعفٖـ تٌلثء ضيَٖثذ ّؿّتحى ضؽٖؽخ هرلؽٖى تهؼؽيثذ  -
تهرٓ رؤؽْ تهٓ رٌيٖد تهـؿتٍد ّتّوثً تهفالعًٖ يٌ ّوٌ نٖغد رَىٓ تهعق هوفالعًٖ فٓ 

هٓ تهقّق تهقّؽتء يً أضل تهعنّل ٍوٓ تهنٖيثّْ ّتهرلثّْ تهرَثيل يَِث عرٓ ال ٖوضأّت ت
 .حثقَثؿ يوثٍفد حثالوثفد هَيوٖثذ تالؿلثؽ تهرٓ ٖضج أً روَحِث تهضيَٖثذ تهـؿتٍٖد 

 .تـتهد تهَلحثذ تهرٓ رَّق تهفالعًٖ حثهَـحد ًٍ ريوم حّٖرِى  -

 .تهَـحد ٍيل لحنثذ هونؿف تهنعٓ  ّتؽؼثل تهنِؿحثء ّتهيٖثٍ تهٓ يٌثـهِى ؽتؼل -

تالُريثى حثهَـحد يً ؼالل تهيلثؿٌٖ تهرٌيّٖد حرعفٖـ تالُثهٓ ٍوٓ رأقٖف ضيَٖد أُوٖد   -
 .رلّى حِؾت تهؽّؿ

يعثّهد ؿفٌ ٍّٓ فالعًٖ تهَـحد ّرّضَٖ تُريثيًِ هيَؿفد أُيٖد تهرَوٖى ّتهنعد   -
 .أهػ...ّتهٌيثفد ّتؽتؿخ تالؿه ّتهرقّٖق يً ؼالل تالؿلثؽ تهـؿتٍٓ 

 .ّقٖٖود يّتنالذ رؿحى حًٖ تهَـحد ّتهلؿٖد تالى ّتهلؿْ تهيضثّؿخ ترثعد  -

رّفٖؿ ّقٖود يّتنالذ هٌلل تالىفثل يً تهَـحد تهٓ تهيؽؿقد حثهلؿٖد تالى عرٓ ٖرى تٌلثء  -
 .يؽؿقد تحرؽتةٖد حثهَـحد 

تؽؼثل تهنِؿحثء تهٓ تهحّٖذ حثهَـحد هيث هِث يً تسؿ نحٖؿ ٍوٓ عٖثخ تهفالعًٖ  -
ل تهيٖثٍ تهٌلٖد تهٓ حّٖذ  تهَـحد عؿنًث ٍوٓ نعرِى ّّكثٖرًِ يً تؽؼث.ّتىفثهِى

 .تاليؿته تهيٌرلؿخ
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ٌّٖثلؽ تهيؿنـ تهقثؽخ أٍوثء يضوقٓ تهلَج ّتهلّؿْ ّنثفد تهيقةّهًٖ حيعثفيد تهلؿكٖد 
تهَيل ٍوٓ عل يلثنل فالعٓ ٍـحد ؿيـْ ّترؼثؾ تالضؿتءتذ تهالـيد هرّنٖل تهيؿتفق 

 .حثء ّيٖثٍ ّنؿف  نعٓ نفثهد هعلِى فٓ عٖثخ نؿٖيد الةلدتالقثقٖد حثهَـحد يً نِؿ
 
 
 

 مالحك انذراست: سادسا  

 .ّٖوظ تالضيثهٓ تهَثى هَؽؽ تهيورعلًٖ حثهيؿتعل تهيؼروفد هوَيوٖد تهرَوٖيٖد ( 2)يوعق ؿكى 
 الهرحمج الدراسٓج الىَغ ؼدد

 كمٓج خدهج اسخهبؼٓج اىذِ 1

 كمٓج حلَق ذكر 1

 ذبىَُ ؼبن اىذِ 1

 ذبىَُ ؼبن ذكر 1

 ذبىَُ خسبرُ اىذِ 3

 ذبىَُ خسبرُ ذكر 3

 ذبىَُ هىبتػ ذكر 2

 ذبىَُ فىِ اىذِ 1

 ذبىَُ زراؼِ ذكر 1

 إؼدادُ اىذِ 3

 إؼدادُ ذكر 7

 إتخدائِ ذكر 5

 إتخدائِ اىذِ 10

 ذكر َاىذِ 39 اإلسهبلِ

 
 َٓطح الخصىٓف الخؽمٓهِ لالىبد فِ الهراحل الهخخمفج( 2)همحق ركن 

 تهيؿعود تهؽؿتقٖد تهًٌّ ٍؽؽ

 حثهرَوٖى تهَثهٓ أٌسٓ 2

 حثهرَوٖى تهسثٌّْ أٌسٓ 9

 حثهرَوٖى تإلٍؽتؽْ أٌسٓ 6

 حثهرَوٖى تإلحرؽتةٓ أٌسٓ 20

 تالضيثهٓ  22

 
 َٓطح الصف الخؽمٓهِ لمذكَر فِ الهراحل الهخخمفج ( 3)همحق  ركن 
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 تهيؿعود تهؽؿتقٖد تهًٌّ ٍؽؽ

 تهَثهٓحثهرَوٖى  ؾنؿ 2

 حثهرَوٖى تهسثٌّْ ؾنؿ 0

 حثهرَوٖى تالٍؽتؽْ ؾنؿ 0

 حثهرَوٖى تألحرؽتةٓ ؾنؿ 9

 تالضيثهٓ  10

 

 ٓتٓو أسَر الؽهبل الزراؼٓٓو فِ ؼزتج رهزُ فِ الشٍر َالهَاسن الهخخمفج (  4)سدَل  ركن 
 

 األجر ىف انيىو انفترة و
 انيىييت

أياو انؼًم ىف 
 انشهر

إمجاىل اندخم 
 نهفترة

 إمجاىل قيًت انفترة 

 541 181 31 6 شهىر  التحضري واجلمع 3 1

 541 61 15 4 شهىر باقً اشهر السنة 9 2

 1181 - - - إمجاىل الدخل السنىي 3

نصيب الشهر من اإلمجاىل  4
 السنىي

- - - 91 

 
أو بُظاو ػالقت يبني  َىع حاالث  انؼيُت يٍ حيج املهكيت أوانؼًم باملشاركت يغ ازواجهٍ ( 5)جدول رقى 

 املشاركت يغ املانك 
 انُسبت انؼدد َىع احلاالث

 %4 2 احلاالت ادلالكة

احلاالت الىت تعمل بادلشاركة مع 
 ادلالك 

8 16% 

احلاالت الىت تعمل ىف أراضً 
 زوجها

41 81% 
 

 
 يبني خريطت انسراػت ىف انؼسبت انىت تؼًم بُظاو املشاركت يغ املانك(  6)جدول رقى 

 انُسبت انؼدد انُىع

 - - تسرع زيادة ػٍ حالث أفدَت 

 %6 3 تسرع يٍ فداٌ نخالث أفدَت

 %94 47 تسرع أقم يٍ فداٌ

 
 يبني كيفيت ادارة االرض بانُسبت نهًجًىػت املبحىحت ( 7)جدول  رقى 
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 انُسبت ػدد احلاالث إدارة األرض

 %31 15 تدير بنفسها

 %71 35 تدير مع أبنائها وزوجها
 

 ٓتٓو ىستج  اسخالن الهرأث ألراطِ تدٓمج أَ صرف خؽَٓطبح الهتحَذج (8)ركن سدَل 
 انُسبت انؼدد  انتؼىيط أو استالو االرض

 - - األرض انبديهت

 - - انتؼىيط
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 َبُه ثمه وتكلفت مىتجاث عملُت الزراعت فً العزبت (9)جدول رلم 
انكيماوى  ثمه انتماوى انمحصول

انمستخذو 

نهفذان او 

 مبيذاث

تكهفت انزى 

 نهفذان

تكهفت انعشق 

 نهفذان

تكهفت انحزث 

 نهفذان

تكهفت انجمع  

وانحصاد 

 نهفذان

اجماني تكهفت 

انشراعت 

 نهفذان

ثمه 

انمىطار /االردب

 بانجىيت

متوسط كميت 

وتاج اال

باالردب 

 انمىطار

اجماني ليمت 

 االوتاج

انفائض مه 

 كميت االوتاج

 151 1211 3 411 1215 241 61 211 311 34 75 انمطه

 771 1811 3 611 1131 111 41 71 561 141 121 االرس

 211 1111 11 111 791 225 51 - 221 185 121 انممح

 191 1111 11 111 1191 111 51 151 311 441 151 انذرة
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 العمى جبل 00000"اصرض والفالح " سبسا 
 سيادة الوجل بأولاع ةقوق الفالةيح فل الريف الم ر  ،والمساهمه
 فل الةسيح البك اصولاع ،والةاوى اح الر د مهم اصنالها ات الالل

 اصسبا الالعرض لها ةقوق اصنساح فل الريف الم ر  ، ومح البيح 
 المزالبفا الالل القف وراء البك اصنالها ات ،  ما الةاوى السبسا ال شف
 0جح رؤ  واةالياجات الفالةيح فل الريف والمساهما فل رفع وجيهم 

 
 
 

 : در مح هله السبسبا 
 "حكاية اإلبن الطيب توماس" 0من يالض االشتباك ف  جنوب م ر  -2
 0منازعات األرض ف  ريف م ر  -1
 م 2221عام  أحوال الالححين ف  ريف م ر  -6
 0نحو دسقاط الديون ال ير مستحقة عل  الالححين 000اوقالوا حبس الالقراء -4
 0أحدا  العنف ،وأوضاع الالححين ف  الريف الم رى -9

 0م2222ف  الن ف األول من عام 
 "كارثة الموت فجأة "ق ــة نجــع العـــرب  -9
 0م 2222،وانتهاكات الن ف الثان  من عام  منازعات الالححين ضحايا-0
 0أزمة المياه ف  م ر -1
 حقوق الالححين ف  م ر    -2
 0 1000ف  الن ف األول من عام "  قضايا غاتبة "

 0أنهيار دخول الالححين والتعدى عل  حقوقهم  -20
 0أثار قانون تحرير األراض  الزراعية عل  األوضاع التعليمية ف  ريف م ر  -22
 حقوق الالححين بين دعاوى اال حح وأوهام السوق -21
 الالححة الم رية أوضاع متدنية وم ير مجهول– 26

 األوضاع ال حية ف  الريف الم رى أوضاع تحتاج لعحج -24
 قانون االرض واثره عل  اوضاع السكن ف  ريف م ر -29
 .عل  ااوضاع الالححين ف  الريف الم رى 29أثر القانون  -29
 اع الالححين وقطاع الزراعة ف  ظل العولمةاوض-20
 عل  اوضاع الالححين ف  ريف م ر الجزء الثان  21لـ 29أثر  القانون  -21
 بنك التنمية بين الالساد وسياسات افقار الالححين -22
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 


