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 1اهلبديجاهيرأث اهريفيج في ترايز اهيرضحيً هالٌخخبتبح حلّق : خيِيد
 

 ١ٚػ١ٟٜث ثحزاغةي ىبلٓثحٖاع ح١ٖٛ   ث١اٗظةؼي  ثاٜٗاؽ اٗٚم٘ةيىبلٓث اٗٚػـصيٛ ةص١ْٔ 
ى٘يٞ اٗح٣ حؾم٣ٚ عامٚما    ثةٔاٗؾا اّٗحػت١ أِحش ةاب اٗٚػـصيٛ  ت٣ٟ ِحػ ٚصع١عت ثؼٜٚي ةّحػت

اٗي٘يما   ١اٗ٘زٜمث ٜمُ اٗٔما١ٜٛ   أػٍمٙ   ثاّٗي٘ي ايثاٗعى ت١اٗح٣ ح١ٖٛ ٣ٟ ِحػ اٗػٚاعيث ةاّٗحػت
اٗػاٖمعت   ث٣ِ اٗٚياٝ اٗيمٜ ِزأتٗبلٜحظاةاج ١ِي٠ا ٜزع اٗٚػـصيٛ ٖاٗؾٕٚ اٗٚؾ١ٚٙ اٗغ٢ ين٠ػ 

 اٖٗاغةث٣ِ اٗحػه ا٠ٚٗٚ٘ث ا١ اٗٚقاػُ اٗيـ١اميث ٗٚياٝ األػال٣ اٗٚاٗصث ٗحن٠ػ ٚي٠ٙ ا١ٗى١ع 
ٓق٣ اٗز١ٜب أ٣ٗ إٓق٣ اٗـٚال أٚٛ  ثٙ االٜحظاةي١اٗةػآث ١اٗظاعىث ٜٗ٘اظةيٛ ٚٛ اٟا٣ٗ ع١امػٟ

 .١ىػل٠ا ع١ةم١ل اٗةبل
ٛ زٚيو اٗٚػـصيٛ ع١ٛ اؾحدٜاء يؾػ١ِٛ ِم٣  أاٗح٣ ييػُ ـية٠ا  ا١ٗصيعت ث١ٚقػ اٗع١ٗ
١ٗٛ يأح٣ اّٗبلس "ٛ قع١ٓا إ ١اِ٘صأ"١ػٍٙ غٕٗ يقع٠ٜ١ٓٙ ١ٗؾاٛ صا٠ٗٙ ي١ٔل  ثا١ٗى١ع االٜحظاةي

ٛ ىةػ١ا ىٛ ٚماٗب ١ٚامٜي٠ٙ ١ىٛ ١ٟٚٙ ي١ٜٗاب صٔئي ١ٓ٘ي٘ث ٜاعػتال ٣ِ صاالج إ١ال اٗقعْ 
١ةػاٚر اٗٚػـصيٛ ١ٚع٢  حةٜي٠ٙ  ١أصاعيخ١م٠ٜٙ ١ٟغٝ ا١ٗػٓٞ ؾ١ُ ح٣ٔ٘ اٗل١ء ى٣٘ اِٖاػ 

ةـٖل اٖدػ حظققما   اٗػيّيث اٗٚػأتةـٖل ظاف ١ ص١ْٔ   تأ١اٗٚػٗٔلايا ا١ٚٗامٜيٛ ى١ٚٚا 
ِصْ اٗيٚل ٚم٘ب زٚيو ا١ٚٗامٜيٛ  أيحزؼ ال لٛ ٖاٜج ص١ْٔ اٗٚزحٚو ١ص١ْٔ ا١ٚٗامٜيٛ ٖإ١

ِاٗيٚل ١ازب ١اٗيٚل ـػُ ،١ٟغا اٗصْ ٚغ١ٖػ ِي  اٗعؾح١ػ اٗٚقػ٢ ةيةاػاج حظ٘ب اٗي١ٔل 
ِٔػػج حص١يل  ث١ٟ١ ٚا حٜة٠ج اٗيٞ اٗع١ٗ اٗصياتةاٗصْ ٣ِ  اٗق٘ث١ٖاٛ اٗصْ ٣ِ اٗيٚل ١ديْ ، 

 ءؾمحدٜا اة١ا٠ٚٗٚث  ١اٗظاقث ثٗياِٚأَٗج اٗحيييٛ ٣ِ ا١ٗنامُ ا،٣ٗ ىام٘يٛ إا١ٚٗامٜيٛ  ثٍاٗةي
١ٟٜا يأح٣ ع١ػ اٗٚػـصيٛ ١١ى١عٟٙ ١ةمػاٚز٠ٙ اٗحم٣ حَماؼل اصحيازماج      ١اؾمثٚٛ ٠ٗٙ 

١ اٗةمػاٚر  أدٜاء االٜحظاةاج أِٖاػٟٙ اٗح٣ يمػص٠ٜ١ا أ١ أؾ١اء ٣ِ ظمة٠ٙ اٗػٜاٜث ،ا١ٚٗامٜيٛ 
ا٣ٗ  ثح١ػياٗٚةاعا اٗعؾ ػم٠ٙ ةيع ٜزاص٠ٙ ١حص١يلآ١ ث١ػاْ عىايح٠ٙ االٜحظاةيأ٠ٗٙ ٣ِ   اٖٗٚح١ةث

ىٜع اٗصعيخ ىٛ ٖل صْ ٚٛ  ثح٠عػٝ ١ٟ١ٚا  ؾ١ُ ححٜا١ٗٞ ا١ٗػٓ ١ٓ١اٜيٛ حق١ٛ صْ اٗيٚل أ
حٚدل د٘خ اٗٚزحٚو  اٗػيّيث ت اٗح٣ ٣ٟ ٜقُ ٟغا اٗٚزحٚو ١اٗٚػأتص١ْٔ اٗٚزحٚو ١ص١ْٔ اٗٚػأ

 .١ٛاٗح٣ ي١٠اٟا اٗةاصد مياجاةاإلصقةاٗحٔػيب ١ٗيؽ 
دبلخ  ؼياعتةيع  ثٚصاِن ١29اٗةاٌٗ ىععٟا  ثٗٚصاِناج اٗٚقػيٛ ٚينٙ اأالـٕ ِيٞ  اِٚٚ

١ص١٘اٛ ٣ٟ ٚصاِناج غاج ماةو ػيّي ١ٓةام٣٘ ةاؾحدٜاء ةيك  ١أٖح١ةػٓقػ ٚصاِناج ٣ٟ األ
ٟا٣ٗ أٍ٘ب أٛ ئ١ةاٗمةو ِ تؾٖٜعػيث ١ة١ػؾييع أ١ ٚعٛ اٜٗٔاناج اٗصلػيث ٖاٗٔاٟػت ١األاٗٚصاِ

٣ِ ٖمل ٓمػ٢ ١ٜزم١ه     تاٗق١ػ اٗػيّيث اٗٚػأتػ ٟغٝ اٗٚصاِناج ١ٚ١امٜي٠ا ػيّي١ٛ ١ححقع
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ٛ ححلمٚٛ ةمػاٚر   أٚػ اٟحٚاٙ اٗٚػـصيٛ ١ٛ يّ٘ج غٕٗ األأ١ّٖ١ػ ٚصاِناج ٚقػ ١يٜة٣َ 
ٙ ٣ِ ١لو ث اٗح٣ ٓع حؾ١ٟ١٠ ٚا ؾ١ُ ٣ٜٔ٘ اٗل١ء ى٘يٞ ٣ِ ٟغٝ ا١ٗػٓ ١أِٖاػٟٙاٗٚػـصيٛ 

ػ٢ أٛ ٖٜج إ١ اٗٔاعٚثاةاج ٗ٘ٚػـصيٛ ٣ِ االٜحظ ثاٗةػاٚر االٜحظاةي ظػيمثى٣٘  اٗػيّيث اٗٚػأت
حٚديمل   ثٜؾمة  ١ؼياعت "ثا١ٖٗح"ٜناٙ  ثلاِإال حظحُ٘ ىٛ ٍيػٟا ؾ٢١  اٗٔاعٚثٛ االٜحظاةاج أ

ٛ ٖاٜمج ٟٜمإ   أٜٞ ؾةْ ١أ٠ٗغٝ االٜحظاةاج ػٍٙ  تاٗٚٚيؼ ثاٗٚػأت ِي٠ا ؾ١ُ ح١ٖٛ ٣ٟ اٗصاٗ
 ثج ٜؾمة دٙ اَٗيج ةيع غٕٗ ١ٖاٜ 1984ٜحظاةاج ١صح٣ ٣ِ اإل ٣ِ1979 ىاٙ  ٗ٘ٚػأتصقف 

ٛ أال إ اّٗػعيثى٠ٜا ٣ِ االٜحظاةاج صؼاب حؼيع ٓ٘يبل ٗؤل ثحٚديل اٗٚػأت ٣ِ ٜناٙ ا١ٔٗامٙ االٜحظاةي
ٜٗ٘ؾاء ٓع ح١ٖٛ ٟم٣ ٚصم١ػ ةمػاٚر      اٗظاقث٣ِ اٗٚٔاىع  ث١ اٗٚصاققأ ٟغٝ اٗٚػت ثا١ٖٗح

 ٗ٘ٚمػأت ١ىمععٟا    ثؾ١اء اٗٚػـصاج ى٣٘ اٗٚٔاىع اٗٚظقق اٗٔاعٚثاٗٚػـصيٛ ٣ِ االٜحظاةاج 
 ٗ٘ٚمػأت ٛ اٚٔيع ثعامػت حـٚل زٚيو ٚصاِناج ٚقػ صيخ ي١ٖٛ ٖٗل ٚصاِن ٣ِ32  ًاٚٔيع 64

 ت١اصمع  ثاٜحظاةيم  عامػتى٣٘ احؾاى٠ا  ث١ ىاٚبلج ١ِماج ١صيخ ح١ٖٛ اٗٚصاِنأىٚال ١ِماج 
ؾم١ُ   ثٚصاِن 29ٗٚٔاىع اٜٗؾاء ١ٟ١ ـ٣ء ِيٞ اٗيزب اٗيزاب ١دبلخ ٚصاِناج ا١ آل ٚٛ 

ٛ ٚػ ؾ١ُ يصن٣ ةاٟحٚاٙ ١حػٓمب ـمعيعيٛ أل  ىع ٜٗ٘ؾاء ١ٟغا األٚٔا 4يحٙ ِي٠ا حظقيف  
ٛ اٜٗؾماء  ؾ١ُ يزةػٟٙ اٜٗاؽ  ى٣٘ حة٣ٜ ٓلايا اٜٗؾماء أل  اٗٔاعٚثاٗٚػـصيٛ ٣ِ االٜحظاةاج 

١ ةـٖل ظاِج أؾ١اء  ةـٖل ِر   ثاالٜحظاةي ١ٛةػاٚز٠ ٣ِٛ عىايح٠يحٜا١ٗٛ اٗٚػـصاج ؾ١ُ 
 ثحٚدمل ٍاٗةيم   اٗػيّيث يُ ١اٛ ٖاٜج اٗٚػأتٗػص١ْٔ اٗٚػأت ١ٓلاياٟا ؾ١اء ِي اٗصلػ ا١ ا

٠ٜا ٓع ال حصن٣ ةاٟحٚاٙ اٗٚػـمصيٛ أ١ ١لمي٠ا ى٘م٣    أال إاٜٗؾاء اٗبلم٣ ٠ٗٛ صْ االٜحظاب 
 ثةيٖؽ ٚـماػٖح٠ا االٜحظاةيم   اٗؾياؾيث ٛةؾةب ليُ ٚـاػٖح٠ ١أِٖاػٟٙاٟحٚاٚاح٠ٙ  ظػيمث

ض ا١ اٗيٚع ١ األأ١ االةٛ أ١ذ اٗح٣ ححٙ ةـٖل اؾحَبل٣ٗ ١اؾحّؼاؼ٢ ٣ِ اٗػيُ ؾ١اء ٚٛ ٓةل اٗؼ
ِم٣ زٚيمو    ثٛ ح١ٖٛ ٚـاػٖأِيزب  اٗؾياؾيث ثٚا اٗٚـاػٖأ١ٚـايط اٗةبلع  ١ٚـايط اٗيامبلج 

 ثاٗياٚ ث١م١ى٣ ١ةٚا يصْٔ اٗٚق٘ص ٗ٘ٚزحٚو ةـٖل ١اٍه اٗؾياؾيث ١اٗصيات ثاٗياٚ اٗصيات١ٜاص٣ 
ى٘م٣ ١زمٞ    اٗػيّيمث  أتزعا ٜٗ٘ؾاء ةـٖل ىاٙ ١ٗ٘ٚمػ  ح١ٖٛ ٚحعٜيث اٗؾياؾيث ث١ٟغٝ اٗٚـاػٖ

اٗٔما٣ٜ١ٜ  ػٍمٙ ١ٓح٠ما     ١أيلااٗظق١ف ةؾةب اٗياعاج ١اٗحٔاٗيع ١ليُ ا١ٗى٣ اٗؾياؾ٣ 
 ثصؼاب اٗعيٜيأل١ةيك ا ثةؾةب اؾحَبلل ةيك اٗزٚاىاج اٗعيٜي ١أيلاٖٚا ي١ٗ١ٔٛ  ثاٗحق١يحي

 ٛ أ٣ِ اٗػيُ اٗٚقمػ٢ ٖٚما    ظاقث  ثىٛ اٗصيات اٗياٚ اٗٚػأتةياع إ٣ِ  ٗ٘ٚيحٔعاج اٗظاممث
ىمبلٙ اٗؾم٘ة٣ ؾم١اء    ِلبل ىٛ ع١ػ اإل ثِٖاػ اٗةاٗياّٗٔػ ١اٗز٠ل ٟٚا  اٜؾب ٜٚاض ١ٜٚٗ األ

 اٗٚمػأت ٛ صٔم١ْ  أػاٟٛ ى٣٘ أٛ ٖٜج إىبلٙ اٗص٣ٚ١ٖ اٗياٙ ١اٗظاف ١١ اإلأىبلٙ اٗٚص٣٘ اإل
ى٘م٣ ىٖمؽ ٚما حمٙ ِم٣       اٗٔاعٚث٣ٗ ةػاٚر اٗٚػـصيٛ ٣ِ االٜحظاةاج إؾ١ُ حزع مػي٠ٔا 

 اٗٚمػأت ظ١اٛ اٗٚؾ٘ٚيٛ ٚٛ اٖٗةيػت ٟغٝ اٗٚػت  ١ٚ١ُٓ اإل  "ا١ٖٗحٞ"ةب ةؾ ثاالٜحظاةاج اٗؾاةٔ
ظ١اٛ ػـاع ٗزٚاىٞ اإلةـٖل ٠ٜام٣ ٣ِ زٚيو اٜحظاةاج ٖٚحب اإل اٗٚػأتةياع إصيخ حٙ  ١األٓةام
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١ٟ١ ،ٓقاء اٜٗؾاء ِٔم إٓقاء األظػ ١ٗيؽ إٚػ الٜيعاٙ اٗص١اػ ١ةل ١قل األ ظيػتاأل ظاقث
 ٜٗ٘ؾاء صٔئيث٠ٜٙ ٗٙ يحة١ٜا ٓلايا أل ٣ االٜحظاةاج األظيػتٛ ِظ١اؾ١ُ يؤدػ ٣ِ ِػف اإل ٚا

ٚدل  ثال ٚٛ ظبلل اٗـياػاج اٗعيٜيإ١ اٗظحاٛ أاٗيُٜ  ثىعٙ اٗحٚييؼ ١ٜٚاٟل ٣ِ١ اٗيٚل أ ءؾ١ا
٣ِ اٗيٚل ١حٔ٘ع ا١ٗنامُ  ث٣ٗ ص٠ٓ١ٔا ١ٖٚامٜإ٠ٜا ع١ٛ اٜٗنػ أى٣٘ ـأ١ اٗٚػأتٛ االؾبلٙ ٖػٙ إ

 ١ا١ٗاليمث  ٖاٗصلماٜث  ١ اٗص١ْٔ األؾمػيث أ اٗؾياؾيث ث١ اٗٚـاػٖأ ةاٗػزل  ١اٗٚؾا١ات ثاٗياٚ
ٗعٗيل عاػت  ٚيػاد٠ا ١اإ ١أػل٠ا أ ث١ صح٣ ص٠ٔا ٣ِ ِبلصأزاج ١حٔييع ِٖػت حيعع اٗؼ١ اٗحي٘يٚيث

ٛ يـمَل  أ١ٖغٕٗ ػِلم٠ٙ  .   اٗز١٠ٚػيث ٗػماؾث اٗٚػأتحػـيش  ٖٚاٜيثإ تػِل٠ٙ اٗعامٙ ّٖٗػ
ػـاع  ١ٟ١ ١ ٖٚحب اإل ثاٜحظاةاج ٚز٘ؽ ـ١ػ٢ اٗزٚاى ثـّاِيٓةام ّٜؽ اٜٗٚقب  ١ىعٙ األ
صمؼةيٛ ا١   اؾم١اء ٖما١ٜ   اٜٗياةيثٚػ اٗغ٢ يٜمةْ ى٣٘ ٖديػ ٚٛ اٗٚػـصيٛ ٣ِ االٜحظاةاج األ

صحم٢١  ٛ ةػاٚش االصمؼاب ح أ٣ِ اٗيٚل اٗصؼة٣ ػٍٙ  ؾ٠اٙ اٗٚػأتإ ٚصع١عيث١اٗعٗيل  ٚؾحٔ٘يٛ
حيٚمل ى٘م٣    ثاّٗي٘ي ثصؼاب ىٜع اٗٚٚاػؾٛ األأ١صػيح٠ا إال  ى٣٘  اٖٗديػ  ٚٛ ص١ْٔ اٗٚػأت

 ثِم٣ اٜحظاةماج اٗـم١ػ٢ اٗٚالمي     اٚػأت أيثِا١ِٗع ٗٙ يػـش  . ىٖؽ ٟغٝ اٗـياػاج حٚاٚا 
 ػت١لمػ١  ثٟٚيم أ اٗٔاعٚمث ١ٗغٕٗ  ؾ١ُ ١ٜلش ٣ِ اٗؾم١ػ . ١ٟٖغا  ت١اٗحزٚو ػـش ١اصع

١ْ اٜٗؾاء ١حةٜم٣  ةصٔ ثى٣٘  اٗٚماٗة اٗٔاعٚث اٜٗياةيثاصح١اء ةػاٚر اٗٚػـصيٛ ٣ِ االٜحظاةاج 
 . اٗػيّيث اٗٚػأتٓلايا 
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اهضعة ّيسوس اهضّرْ أّ تضنل عبى تيسوس  اهيرأث عالكج: أّال 
  ّاهذبٌيجّهٓ تغرفخيَ األ تبهترهيبً

١ٟ١ ٚما   1957ؾٜٞ  ىميثعظ٘ج اٗةػٗٚاٛ ٣ِ ٚقػ ٖاٜج ػا١يث  اٚػأتاٗحاػيط يغٖػٜا ةأ١ل 
ٛ اٗحٚديل اٗـ٣ٖ٘ ٗ٘ٚػأت  ١ٟ اٗؾٚث األىٙ ؾم١اء ِمي   أٛ ػٍٙ ٛ صح٣ اآل١يح٣َٜ ةٞ اٗٚؤػظ
ٜٞ حٚديل لييُ زعا  صيخ يحػا١س ٚما  أال إ  ث١ اٗـ١ػ٢ ػٍٙ ـٖ٘يحٞ اٗٚٔيحأٚز٘ؽ اٗـيب 

ىم١اٙ   أص١ال ىٜعٚا ٖاٜج ٟٜإ ٚٔاىع ٚظققث ٜٗ٘ؾاء ٣ِ صؾٛ األأ٣ِ % 9.2ا٣ٗ % 5ةيٛ 
ٛ   ٣ِ١ ٚز٘ؽ اٗـ١ػ٢ 1990ىاٙ % 1.6حػازيج ا٣ٗ  ١1987 1979 حٚديمل اٗٚمػأت    ٖما

ػؼْ ١ِم٣ االٜحظاةماج    ثٚيٜأ٣ٟ  ثـ٠ػ ٜامةأص١ال ١صؾٛ األأ٣ِ % 5 ٣٘يع ىال يؼ  يًاٚحعٜ
ٚٛ ظٚؽ ؾيعاج  ٖدػصيخ ةٌ٘ ىععٟٛ أ% 3.4ج ال ححزا١ؼ حٚديل اٗؾيعا ثٖاٜج ٜؾة األظيػت

ةؾةب ىعٙ حػـيص٠ا ٚمٛ   ٚؾحٔ٘ث٣ٟ١ اٗح٣ ٜزصج  ٓ٘ي١ةيثم١ض  عامػتٚدل زٚاالج ػاِو ىٛ 
ظم١اٛ ٗٚػـمش   اٗٚغيو اٗػيال٣ ى٘ي٠ا ١حػـيش اإل اٗصؼب ا١ٗم٣ٜ ١حّليل ٚص١ٚع ٚيػ١ُ

ال إؾاةٔٞ   ىٚاٗيث ثٚا٠ٚا ِّاؼج ى٘ي٠ٚا ةؾةب اٜصياؼ ىٚال ٚقاٜو ٠ٓا ٠ٗا ٠ٜ١ٖٗا ٜٔاةيأ٢١ٓ 
عظ١ٟ٘ما ّٜمْ   أزةػٟا ى٣٘ االٜلٚاٙ ٗٞ ١ٚـيج ٣ٟ  ٣ِ ػٖاة٠ٙ صحم٣  أٛ اٗصؼب ا١ٗم٣ٜ أ

ظػ ٠ِٜإ ـماٟيٜاؼ اٜٗزماػ اٗحم٣    ١ٟ١ ّْٜ ٚن٘ٙ ١ى٣٘ اٗزاٜب اآل ثاٗيبلذ ى٣٘ ّْٜ اٗع١ٗ
ٖةػ ٚمٛ ٟمغٝ   أ ثٚٔيع اٗةػٗٚاٛ ٣ِ عامػت اٜٗٚيل دٙ ١زعج قّٔ ثقػِج اٗٚبلييٛ ى٣٘ قّٔ

غا ٖٚ٘مج  إ ٛ اٗٚمػأت أ١ٟ١ ٚا يؤٖع "صٚع ىؼ أ"ٚو ِحػٖج اٗٚز٘ؽ ٗححؼ١ذ ٜزٙ اٗٚزح اٗٚبلييٛ
٣ِ ىعٙ حٚديل اٜٗؾاء  ٣ِ اٗةػٗٚماٛ ٟم١    ب اٗٚةاـػٛ اٗؾةٛ حٜاِؽ ألأاٗٚال ١اٗي٘ٙ حؾحميو 
ػٍٙ ا٠ٜا حؾ٠ٙ  اٗٚاٗيث اٗٚؾحٔ٘ث ٗ٘ٚػأت ث١ع اٗغٚاٗٚال ةؾةب ىعٙ ١ز اٗٚػأتاّٗٔػ ١ىعٙ اٚحبلٕ 

اٗمغ٢ ال يمعظل ِم٣     اٗػيّيمث ىٚل اٗٚػأت  ظاقث ثٍيػ ٚػمي ٖةيػت ث٣ِ اٜٗاحر ا٣ٚ١ٔٗ ةٜؾة
٣ٚ١ صيخ ال يٜنػ ٗي٠٘ٚا  ٚو ؼ١ز٠ما ِم٣   ١ ٣ِ١ صؾاةاج اٗعظل اٗٔأ ثصقامياج اٗػؾٚياإل

 ٜٞ ىٚل ةأزػ ١يمعػ عظمبلً  أاٗظةؼ اٜٗٚؼ٣ٗ ى٣٘  ثاٗصٔل ا١ حػةيٞ اٗع١ازٛ ١ا١ٚٗاـ٣ ١قٜاى
ٍّل أٛ أؾحميو أ١ال  اٗٔاعٚثةٞ لٚٛ ةػاٚر اٗٚػـصيٛ ٣ِ االٜحظاةاج  ث١ٟ١ ٚا يزب اٗٚماٗة

ةميٛ   ١اٗحّػٓثاٗػزل  ةـ٠اعتت اٗٚػأ ـ٠اعتؼيٜب ػل١اٛ ١ٚماٗةح٠ا ٚؾا١ات  تغٖػ اؾٙ اٗعٖح١ػ
 ت٠ا ٗنماٟػ ي٣ِ حقع"ز١ػزيج ٓ٘ي٣ٜ "٣ِ اٗٚياٚبلج  ١اٗي١ٔةاج ١ٖغٕٗ اٜٗامةٞ   اٗـ٠اعتٟغٝ 

ٛ يٖم١ٛ  أ ١أح٣ٜٚ ٢ٜزو صٚاع ثٗٔاء اٗل١ء ى٣٘ ١آيإاٗيُٜ اٗمام٣ّ  اٗح٣ ٖاٛ ٠ٗا ع١ػ ٣ِ 
 تٛ ِٖمػ أػ٢ أٛ ٖٜمج  إ١ ثٚٛ اٗٚزاٗؽ اٗؾاةٔ ثٖدػ ِاى٘يأ اٗٔاعٚث٣ِ اٗٚزاٗؽ  اٗٚػأتحٚديل 

ٛ يماٗب أٓةام ةصقف حظقف ٠ٗٙ ١ٛ يماٗب األأظـ٣ أ١ ثٗ٘ٚصاقق ت٣ٟ ى١ع "ثا١ٖٗح"
أ٠ٜا حٖٚميٛ  ة "ثا١ٖٗح"ظػ ١ػٍٙ حةػيػ أٛ ةصقف حظقف ٠ٗٙ ١حقةش ٚقػ ٗةٜاٛ ١ا١ٜٗةي

ح٣ ةٜحامر ال حقب ٣ِ ٟغا ٛ غٕٗ ؾ١ُ يأأال إاٚاٙ ٚـاػٖح٠ا  اٗٚي١ٓاج إلؼاٗثٗ٘ٚػأت ١ٚصا١ٗث 
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حػـيش ّٜؾ٠ا ١ؾ١ُ ٜزع ؾميعاج   اٗةؾيمث اٗػيّيث١ أاٗياٚ٘ث  ميو اٗٚػأتحزاٝ صيخ ال حؾحاال
اٗٚػـصاج  ث٣ٟ اٗح٣ حصقل ى٣٘ اٗٚٔاىع ١ٍاٗةي(  ثاٜٗظة) صؼاب ىٚال ١ؾيعاج ةيك األاأل
١ٚيماػُ   ١أٓماػب ٠ٜ١ٖٗٙ ؼ١زاج  ١االٜح٠اؼيث اٗحةييث١ٚٛ اٗٚيػ١ُ ى٠ٜٙ "صؼب ١م٣ٜ "

ٗمعي٠ا   ٚؾمحٔ٘ث  صؼاب اٗؾياؾيث ١ٓ٘ٚا ٜزع اٚػأت١األ١اٗصؼب ا١ٗم٣ٜ  اٗص١ٖٚثٗيٛ ٣ِ اٗٚؾم١
 ثاٗمغ٢ يحؾمو  ٗٚؾماص    ٜحظاةاج اٗٔاعٚث ى٣٘ ٚٔيع اٗٚػأت٣ِ اال ثاٗظاػٓٞ ى٣٘ اٜٗٚاِؾ تاٗٔعػ

١ اٗؼ١ذ أٟل ٚيٛ ٗغٕٗ ِلبل ىٛ ٚٚاٜيث األؼةٖا٠٘ٚا ٣ٟ١ ال حٕٚ٘ اٗز٠ع ١اٗٚال اٗبل اٗٚصاِنٞ
١ؾميعاج   اٖٗةيمػت  اَٜٗيثٜؾاء اٗصؼب ا١ٗم٣ٜ ١ٜؾاء اٗيامبلج ٗ ث١ٟ١ ٚا ؾ١ُ يحيش اّٗػق

ٗيؽ  ٖديػتؾٚاء أ١ٟٜإ  اٗؾاصثٛ ححقعػ أٖٚا ي١ٗ١ٔٛ   ث٢ ؾيعاج اٜٗظةأ اٗؾياؾيثصؼاب األ
 ثحصج ؾحاػ ٟغٝ اٗٚصاقق ٣ِ اٗصق١ل ى٣٘ ٚٔاىع اٗٚػأت ١أبلء ٟغا ٚزال غٖػٟا ٣ِ االؾحي

ٚصل  اٟحٚاٚماج   اٗػيّيث١ أ ؾ١اء اٗصلػيث اٗٚػأت١ٓلايا ا٠ٚٗٚث ح١ٖٛ اٗص١ْٔ ١ٗٛ  اٗ٘ييٜث
ل١ٚٛ صٔي٣ٔ ٗ٘ٚماٗةث ١اٗح٣ ٗٛ حصح٢١ ى٣٘ ٚ ال ةيك اٗـياػاج اٗػٜاٜثإء ا٠٘ٗٙ ٟؤالء اٜٗؾا

١ اٗيعع٢ ١ٖٗمٛ ةاٗحٚديمل   ٗيؽ ةاٗحٚديل ا٣ٖٚٗ أ ت أٛ اٗيةػال١ ٍيػٟا إأاٗػيّيث  ةص١ْٔ اٗٚػأت
  . ثصٔئي ٖي٣ّ ١اٗغ٢ يزب اٛ ييةػ ىٛ ٚـاػٖثاٗ
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 تحلّق اهيرأث جخضييٌِب اهيطبهت جهترايز اهيرضحيً ّنيفي تبهٌشتج: ذبٌيب 

 فٓ اهعيل
 

اٜٗامب ِي اٗةػٗٚاٛ ٗٞ ١نيّث ػٓاةيث ى٣٘ أعاء اٗص١ٖٚث ١١نيّث ٟي األظمػ ١األٟٙ ٣ٟ١ ؾٛ  
١م ة٠ا ١لمو  ِاٗؾ٘مث اٗحـػيييث ٜٚ  ثٛ اٗـيب ١ٟ ٚقعػ اٗؾ٘ماج اٗياٚأا١ٔٗاٜيٛ ةاىحةاػ 

ى٘م٣   ث ةحمةي٠ٔا ١حيٚل اٗؾ٘مث اٗحّٜيغيمث ا١ٔٗاٜيٛ ١ؾٛ اٗحـػيياج اٗح٣ ح١ٔٙ اٗؾ٘مث اٗٔلامي
 اٗػماؾمث حّٜيغٟا إال أٛ ٚقػ ع١ٛ ع١ل اٗياٗٙ حّٜػع ةاٛ زٚيو اٗؾ٘ماج ِي يع أةاٜا اٗغ٢ ٣ِ 

 ثام٘م ٢ اٗظقٙ ١اٗصٖٙ ِي آٛ ١اصع ١ٟ١ ػب اٗيأٖةػ ١ٟ١ اٗصٖٙ ةيٛ اٗؾ٘ماج ب األ١٠ِ األ
ِٚقػ ٚٛ أٓقاٟا إ٣ٗ أٓقاٟا ٚزحٚو أة٢١ ١يزب حػٖيؼ زٚيو اٗؾ٘ماج ٣ِ يع األب أ١ ػب 

١ٟ ٣ِ ٚقػ ِاٗػميؽ  اٗعيٚٔػاميث١ٜاه أاٗيام٘ث ةاىحةاػٜا ٚزحٚو ػي٣ّ ١ال ي١زع أ٢ ١ٜه ٚٛ 
ى٘م٣  ١ٟم١ اٗمػميؽ األ   ثاٗـػم ٠ٗيمثى٣٘ ١ٟ١ اٗػميؽ األ ى٣٘ ١ٔ٘ٗاج اٗٚؾ٘صثاٗػميؽ األ

 اّٗػاىٜثٗٞ ىٜع ى٣٘ ٖٗل اٗص١ٖٚاج ١ا١ٗؼاػاج ١ٟ١ اّٗػى١ٛ اإل١اٗػميؽ األ لاميثا٠٘ٗٔٗيماج 
ٗػيّم٣ ال  ٛ اٗٚزحٚو اٗٚقػ٢ غ٢ اٗمماةو ا ئػٍٙ ٖل غٕٗ ِ ثاٗظبلِ ث١اٗةاب اٗيا٣ٗ ٣ِ ع١ٗ

حيميل اّٗقل ٣ِ اٗٔلايا ١صمةؽ   ثلاء ا٠٘ٗٙ إال ؾ٘م١ٔ صح٣ اٗٗ٘ةػٗٚاٛ أ ثؾ٘مأيث ييم٣ 
 اٗػيّيمث  ٢ حصحل ِيٞ اٗٚػأتغو اٗػي٣ّ ا١ٟٗغا اٗٚزحٚ. ١ؾ١ُ يصعخ  اٜٗاؽ ةاٗةامل ٖٚا صعخ

 اٗصٚايمث ٜم١اه  يعت ٣٠ِ ال ححٚحو ةأ٢ ص١ْٔ ١ال أ٢ ١ٜه ٚٛ أ٣ِ اٗيعع ١ٗيؽ اٗ ٖةيػت ثٖٚاٜ
اٗع١ازٛ ١ا١ٚٗاـ٣ إال أٛ  اٗؼػاىث ةـٖل ي١ٚي ١حيٚل ِي حػةيثِػٍٙ أ٠ٜا حيٚل ِي  ثاٗٔا١ٜٜي

اٗح٣ يحٙ ػقمعٟا ١االٟحٚماٙ ة٠ما     اٗؼػاىيث ثٛ ١٠ّٚٙ اٗيٚاٟٗغا اٗيٚل عامٚا ٍيػ ٜٚن١ػ أل
 ٚا اٗٚػأتأز٠عٟا اٗةع٣ٜ ١ىػ٠ٓا  اٗح٣ حيٚل ةأزػ ٜنيػ ثاٗٚيعٚ ١لاى٠ا ٣ٟ اٗيٚاٗثأ ١عػاؾث
ىٚال أا١ٚٗاـ٣ ١اٗع١ازٛ ١ٍيػٟا ٚٛ  ث٣ِ حػةي ١اٜٗٚؼٗيث ثىٚال اٗصٔ٘ياٗح٣ ح١ٔٙ ةاأل اٗػيّيث

٠ٜا حيٚل ٗصؾماب  ًا أل١ال ححٔال٣ ى٠ٜا ازػ ٚػميثل ٍيػ اٗظةؼ ٣٠ِ أىٚا ثاٗص٘ب ا١ قٜاى
ٚٛ حمةيْ ٓا١ٜٛ اٗيٚل مةٔما   ت٣ٟ١ ححؾا٢١ ٣ِ ١لي٠ا اٗٔا٣ٜ١ٜ ٚو اّٗماج اٗٚؾحدٜا  تؾػاأل

اٗيٚمل  ١ِمي    ١أقصابظعٙ اٜٗٚاؼل  ِمث٣ٟ١  2003ٗؾٜٞ  12ٚٛ اٗٔا١ٜٛ ػٓٙ  "5" ٗ٘ٚاعت
 ثيٙ يؾحد٣ٜ اٗياٚ٘يٛ ١اٗياٚبلج ِم٣ اٗؼػاىم  ٛ ٓا١ٜٛ اٗيٚل اٗزعيع ١اٗٔعإص٠ٖٚٙ اٗػيّياج ةل 

 ثصيخ ٜف قػاص 2003ٗؾٜٞ  12ٚٛ اٗٔا١ٜٛ ػٓٙ  ٣ِ97 اٗٚاعٝ  ثاٗٔا١ٜٜي اٗصٚايثٚٛ  ثاٗةصح
ٚٛ اٗص١ْٔ اٗح٣ يحٚحو ة٠ا اٗيٚال ةـٖل ىماٙ   ثاٗةصح ثى٣٘ صػٚاٛ اٗياٚ٘يٛ ٣ِ ٚزال اٗؼػاى

ت ٗحّحيؿ ٚٛ أاٗيٚل ١ظل١ه اٜٗٚـٚدل  اٗصْ ٣ِ اٗحأٚيٛ االزحٚاى٣ ١اٗقص٣ ١حصعيع ؾاىاج 
يٛ يزاٜب ٖٚاحب اٗيٚل ٠ِغا اٗٔا١ٜٛ ال يمةْ ى٣٘ اٗياٚبلج اٗػيّياج أ١ ى٣٘ اٗيٚال ا١ٚٗؾمٚ 
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٣ِ ا١ٓاج اٗصقاع ١ةأزػ ١ػٍٙ أٛ ىبلٓث اٗيٚل يٜمةْ  ى٘ي٠ا ٜف اٗٔا١ٜٛ اٗيٚل ٚٛ صيمخ  
يٛ  ٗعي٠ا إال أ٠ٜا ح١اِػ ـػم٣ األزػ ١اإلـػاُ ٚٛ زاٜب قاصب اٗيٚل ى٣٘ األزػاء اٗياٚ٘

 اٗع١ٗيمث ٚػ اٗغ٢ يظاُٗ ا١ٚٗاديْ ١ٟ١ األ ثاٗٔا١ٜٜي ١اٗصٚايث ثاٗحأٚيٜي ثٛ ٜماْ اٗٚن٘حظػذ  ٚ
اؾمحَبلل   ٕٗ يمحٙ أزػ اٗػزل ١ٖغٓل ٚٛ أأزػ ح١ٖٛ عامٚا  ة اٗػيّيث اٗٚػأت ثٛ ىٚاٗأ ثظاق

ةمأز١ػ  ٣ِ١ زٚو اٗمٚامٙ ١اٗظلػ١اج ١ ٣ زٚو اٗٔمٛ ٗقَػ صز٠ٚٙ اٗزؾٚا٣ٜمّال ِاأل
٠ٜما  أؾاؽ أى٣٘  اٗػيّيث اٗح٣ حٖاِش اٗحٚييؼ لع اٗٚػأت"عا١ اٗؾي"١ٟ١ ٚا يظاُٗ احّآيٞ  ٚحعٜيث

ٛ ٚيا ِم٣ ىمعٙ   ياححؾا٢١ ٚو اٗػزل ٣ِ اٗػيُ ٣ِ االزػ ١ؾاىاج اٗيٚل  إال أ٠ٜٙ  يحؾا١
 .ثاٗٔا١ٜٜي اٗصٚايث

 اٗػيّيمث  ْ اٗٚمػأت ةص١ٔ ثـيب اٗٔاعٙ اٗٚماٗةٛ ححلٚٛ ةػاٚر اٗٚػـصيٛ ٗٚز٘ؽ اٗأ ١أح١ٓو 
 ١االزحٚاىيث ثاٗٔا١ٜٜي اٗصٚايثٛ حـ٠٘ٚٙ أ٣ِ  ثاٗةصح ثٚبلج اٗؼػاىا١ى ثاٗي١ٚي ث١ىٚال اٗؼػاى

ٚو قع١ػ ٓما١ٜٛ اٗحأٚيٜماج    ٣ٛ يحٚاـأٚٛ ٓا١ٜٛ اٗيٚل ا١ٚٗصع ١ 97ٛ يَ٘ا ٜف اٗٚاعٝ إ١
ٗٚػـصيٛ ي١ؾُ ةمػؽ ٍا٣ٗ اٗحاؾو ىـػ ٖل ٓػٜامٞ ٚٛ ا اٗٚاٗيثاٗزعيع اٗغ٢ ؾةْ ةٞ ١ؼيػ 

 ًاػٍٙ ا٠ٜا قصُ ٕٚ٘ اٗـيب ١ٗيؾج ٖٚ٘ اٗص١ٖٚيثى٣٘ قّصاج اٗزػامع  ٖاغةث عىايثةيٚل 
ةػٜماٚر   2010/ ٣ِ18/7 ىععٟا اٗقماعػ ةحماػيط    اٗز١٠ٚػيث تِٔع ٜـػج زػيع ٗ٘ص١ٖٚث

ظيػا اٗحأٚيٜماج االزحٚاىيمٞ   أ) ا١ٗؼيػ  ي١ؾُ ةمػؽ ةمػؽ ٍا٣ٗ االٜحظاة٣ حصج ى١ٜاٛ
ٛ ٚػٖمؼ  ة٠مٙ ١أل  ٖٚحنمث اٗزام٘يٛ عامػحٞ  ثٛ اٗةاىٛ أل١اٗزام٘ ثاغا اٗةاىٗٚ( اٗزام٘يٛ ٗ٘ةاىث

 اٗػيّيث ٗ٘قعآثاٗؼ١ٟػ  ثػك  ١اٗزٚيياج ١اٜٗـماء ا٠ٚٗحٚيٛ ةيٚال اٗحػاصيل  ٚدل زٚيياأل
ٓع حَلب  ِٔع حٙ اٗؼذ ةاؾٙ ىٚال اٗحػاصيل ١اٗقياعيٛ إلؾٖاج ٟغٝ اٗزٚيياج ١غٕٗ ٚٛ ةاب 

ٗ٘ٚؾحّيعيٛ لع اّٗٔػ ١اٗيزمؼ   اٖٗاٚ٘ثحٙ اٗػىايث حٜٞ ؾ١ُ أظاةيث ١اإلؾػاُ ِي ا١ٗى١ع االٜح
اٖٗحاٖيمج   ايمث ١اٗحـػع ٚيق١ػا ةاٗصزٙ اٖٗةيػ ١ٗز٣٠ اٗيام٣٘ اّٗن ١ٟٖغا ؾ١ُ حصعُ اٗصع

ُٜ ٓا١ٜٛ اٗيٚل ا١ٚٗصمع ١أحٜٚم٣   أػٍٙ (  ثاٗةصح)  ثى٣٘ ىٚال اٗحػاصيل ١ىاٚبلج اٗؼػاى
٣ ييزاػيٞ ا١ٗؼيػ ا٠ٗٚاٙ ٚص١ٚع ٚص١أال ظيب اهلل ن٣ٜ ٛ يأ١ٚي٣ اٖٗديػ ٚٛ أةٜاء ٟغا ا١ٗمٛ 

ممبلْ  إظمػ ِم٣   ق١ٖٕ اَّٗػاٛ ٗةيو اٗٔماه اٗياٙ ١أال يؾػُ ١ٟ اآل تاٗعيٛ قاصب ِٖػ
ٜٞ ؾ١ُ أٚٛ "ّٖػ ـٖػ  "ا١ٗى١ع ّٗ٘بلصيٛ ١اٗٚؼاػىيٛ ٣ِ أػلٞ ١أػال٣ ةا٣ٓ ىام٘حٞ ٣ِ 

ٚيٛ أعت ةا١ٗؼيػ ةمػؽ ٍما٣ٗ ١اٗحم  ٗق٘حٞ اٗـعي،ييٚل ى٣٘ ح١ِيػ اٗحأٚيٜاج االزحٚاىيث ٠ٗٙ 
صٚع ىؼ ٗيحةػه أاٗؾياؾاج ١قعئٞ  ثصاحٙ اٗزة٣٘ ١ٗزٜ أيلا  ةا١ٗؼيػ اٗـعيعتاٗقص٣ ٗق٘حٞ 

ٜٞ ؾم١ُ  أٜٞ ١ىع ِيبل  اٜٗاظةيٛ ٣ِ عامػحٞ أىحٔع أ٠ٗٙ  ١ٚؾاٖٛ ةأمٜاٛ اٗصعيع ّٗ٘ٔػاء ٗةٜاء 
ح٣ حق٘ش ٗغٕٗ ألٛ ّٖػ ـٖػ ػك اٗال اٜٞ ٚاؼال يةصخ ىٛ األإٖدػ ٚٛ ٚعيٜٞ قٜاىيث أئيٙ 

ى٣٘ اٗػياس اٗحم١ِي٣ٔ ة١آمو    أٜٞ ٓاٙ ِيبل ةيٚل ىعٝ ٖةاػ ١اٗصٔئث ا ن٠يػ قصػ١ا٢ٗيؽ ٠ٗ
ىاٚػ ةعءا ٚٛ ٚػٖؼ ة٠ٜا ١ٚػ١ػا ةّٖػ  ثٚٛ ٓػ٢ عامػحٞ االٜحظاةي ٓػيثٚاٙ ٖل أٖةػ٢ قَيػ 
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يحَيمػ ـمٖل    ٛأح١ٓمو  أِمبل  "ظ١اٛ اٗٚؾ٘ٚيٛ اإل" ثزٚاى ١ٚا ٚػـصأ.  ػل١اٛ ١اٗةٔاـيٛ 
ٚؾاٖياج ١األعىيث ح١ؼيو اإل تِٖػ ١اٗح٣ ٗٙ حظػذ ىٛ ثاٗؾاةٔعىايح٠ٙ ىٛ   ثةػاٚز٠ٙ االٜحظاةي

ؾبلٙ ٚدل اإل) اٗـ٠يػت غ ٖٚح١ب ى٘ي٠ا ـياػاح٠ٙ االؾبلٚيث١اٗٚؾامػ ١األٓبلٙ ١ٖػاؾاج ٗ٘حبلٚي
 ثاٗةصح ثٚال اٗؼػاى١ى اٗػيّيث اٗٚػأت ثىٚاٗ ثٗصل االؾبل٣ٚ ٗٚـٖ٘ا ١ٗٙ ي١ٗ١ٔا ٜٗا ٚا( ١ٟ اٗصل

ٜٞ ٗٙ  حظػذ عىايح٠ٙ ىٛ ػِمو  أ ز٘ؽ اٗـ١ػ٢ ٣ِ االٜحظاةاج األظيػت١ٓع صعخ ةاّٗيل ٣ِ ٚ
 -:ٜٞ ٟٙ ٣ِ االٜحظاةاج اٗؾاةٔث ١ٔٚٗث ا١ػعع ٚػـص١ٓع .غاج اٗـياػ 

ِئو اٗةميط ى٣٘ ػأؽ اّٗبلس ِحٖؾػٝ ١ٟم١   ثي٣ّٖ اٛ اهلل ٗٙ يزيل ـزػٝ اٗةميط ٚدل اٜٗظ٘)
ال يٖؾػ عٚاً  ًاقَيػ ًاحمػس ة٘ص ثٛ زيل اٜٗظ٘أ١ٓع ػصٚٞ اهلل ة اٗؼػاىيثػك ييٚل ٣ِ األ

اٗؼىيٙ ظاٗع )  اٗظاٗعت  األؾم١ػتٚاٙ أ ثاٗؾاةٔ اٗعىايثظ١اٛ ٣ِ اّٗبلس ١ٟغا ٚا ٓاٗٞ ٚػـش اإل
ؾبلٙ ١ٟ اٗصل اإل"ٚاٙ ـياػ أٜقاػٝ ةػِو ـياػ ظاٗع ظ١٘ع اٗـيب أاٗغ٢ اٖح٣ّ ( ٣ اٗعيٛ يٚص
٣ اٗعيٛ ٗٚقػ ا١ٗمٛ ١اٗـيب ىاٚمث  يٗٞ ١ػٍٙ ٖل ٚا  ٓعٚٞ ظاٗع ٚص ٗ٘عىايثاٜيٛ ةاّٜٗ اح١أ١

ٚدمل ٚصٚمع ىماٚػ    )ٚٛ يصيم١ٛ ةٞ  اٜح٠اؼيثظاقث  إال أٛ "ّٖػ ـٖػ "١ٗعامػحٞ االٜحظاةيٞ 
ِم٣   يامؾمث  ث٣ اٗعيٛ ٣ِ ٚصا١ٗم ي١اؾحَبل٠ٗٙ االؾٙ اٖٗةيػ ٗؤلؾحاغ ظاٗع ٚص( ١ػِيج اٗؾييع 

غا إال إ١ٗٙ ١ٗٛ يصقم١٘ا ى٘يمٞ   . ٣ ٚز٘ؽ اٗـيب ٗصؼب اٗحزٚو اٗصق١ل ى٣٘ ٚٔيع يحيٙ ِ
ى٘م٣ صؾماب    ١ظ١اٛ أصٚع ىؼ ى٣٘ صؾاب اإلأ١م٣ٜ ١ٚـة١ٟث ٚو اٗصؼب اٗ ثىٔع١ا قّٔ

ٚما ىمٛ   إ١ى٣٘ اٜٗٚالل ػِيج اٗؾييع االٖحّاء ةاٗحيييٛ ٣ِ ٚز٘ؽ اٗـ١ػ٢ . اٗـيب ّٜؾٞ 
 ٖدػ ؾمغازث أ٠ٜا ؾ١ُ ح١ٖٛ أِاىحٔع  اٗٔاعٚثٗةػاٚر اٗٚػـصيٛ ٣ِ االٜحظاةاج  اٗعىايث ثٖيّي

  ةاٗٚؾما١ات  اٗٚماٗةث ١ةاٗصْ ٣ِ اٗيٚل أ ثححلٚٛ اٗٚماٗة ١ٓع ال ثىٚا حٙ ٣ِ االٜحظاةاج اٗؾاةٔ
٣ِ ٚقػ حؼيع ى٣٘  اٗػيّيث  اٗٚػأت ثىٚاٗ ثٛ ٜؾةأاٗػيّيث ػٍٙ  اهيرأث١ ص١ْٔ أةاٗػزل  ٗ٘ٚػأت

قماعػت   عػاؾثصؾب .  ثاٗؼػاى ٚٛ صزٙ اٗيٚل ٣ِ% ١70زع ي١.اٗيٚاٗٞ  ثٚٛ ٜؾة%  48
 ثٚٛ اٗعظل ػٍٙ اػحّماه ٜؾمة  % 10 ثؾ٢١ ى٣٘ ٜؾة ػك ١ال حصقل اٗٚػأتٖؼ األىٛ ٚػ

 ٛزػ ىٛ ٟغا اٗيٚل أل٠ٜأال يصق٘ٛ ى٣٘  ثٚٛ اٗياٚبلج ٣ِ اٗؼػاى% 71 ثٛ ٜؾةأىٚاٗح٠ا  ١
ٛ ئٛ ىٚ٘ٛ ٗع٢ اَٗيػ ةمأزػ ِم  أؾػٟٛ ٣ِ١ ص٠ٗ١ٔٛ ١ٜٚاؼ٠ٗٛ ١أ٣ِ اَٗاٗب ييٚ٘ٛ ٗصؾاب 

عٟا أ١ ى٘م٣   ّٜؾ٠ا ةاإلّٜاْ ى٣٘ أ١ال ثاٗياٚ٘اٗؼ١ذ أ١ األب يصقل ى٣٘ ٟغا األزػ أ١ ح١ٔٙ 
لػ١اج أ١ ٣ِ  اٗياٚبلج ا١ٚٗؾٚياج ٣ِ ٚزال اٗصقاع ١زٚو دٚاػ اّٗا٠ٖث ١اٗظ ظاقث١اٗعي٠ا 

١اٗصـػاج  ١ٖغإٗ اّٗحياج اٗبلح٣ ييٚ٘ٛ ٣ِ زٚمو اٗٔممٛ ِمعامٚا ال     ١ةمثاأل ثٚزال ٖٚاِص
زػ ٟؤالء أ١عامٚا ٚا ي١ٖٛ . أزػ ٚٛ قاصب اٗيٚل ألٛ أؾػٟٛ ححصقل ى٘يٞ  يصق٘ٛ ى٣٘

ؽ ةيمع  ١ٓع حؾما١ج اٗمػؤ   األظيػت ث١ٜٛ ٖاٜج ٣ِ اآلإزال ةٖديػ ١ٓل ٚٛ أزػ اٗػأاّٗحياج 
 اٗؼػاىيثػك ةيٛ اٗٚإٗ ١اٗٚؾحأزػ ٣ِ األ اٗيبلٓثةـأٛ حصػيػ  92ٗؾٜٞ  96قع١ػ اٗٔا١ٜٛ 

اٗح٣ حصقمل ى٘ي٠ما اٗيماٚبلج     زػت اٗٚحعٜيثاٗيٚل ةغاج األل ى٣٘ زةػ اّٗبلصيٛ ٚٛ اٗػزاأ
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ِبلصميٛ ةمبل    ١أقةص١اٛ اٗزعع يػالي٠ٙ ١حػ١ٖٟا ٗبلٓماىيأاٗؼػاىياج ةيع أٛ ظػز١ا ٚٛ 
 . ػك ةبل ِبلصيٛ حٚاٚا ٚدل ِ٘ؾميٛ أػك ١أ
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 .يً هحق اهيرأث فٓ اهييراد ّعالكخَ تترايز اهيرضح تبهٌشتج: ذبهذب 
 

ةـأٛ حةٜي٠ا ٠ٗغا " ثا١ٖٗح"ٓع حظحُ٘ ةػاٚر اٗٚػـصيٛ ى١ٚٚا ٚو ةػاٚر اٗٚػـصاج ٗٚٔاىع 
ؾ١ُ حـيػ ٠ٗغا اٗصْ ١ٗ١ ٚٛ ةييمع اٚما    ثاٜٗؾامي ثٛ اٗٚػـصاج ٗٚٔاىع ا١ٖٗحأىحٔع أاٗصْ ِ
ػٍمٙ  . ٠ٗغا اٗصمْ   ـاػتإ٢ أ ثةػاٚز٠ٙ اٗؾاةٔ"حلٜٚج "ٛ أٛ ةـٖل ىاٙ ِ٘ٙ يدةج ١اٗٚػـص

 ث٣ِ اٗػيُ حظحُ٘ ٚمٛ ٜٚمٔم   اخ ٗ٘ٚػأتٛ ٓلايا اٗٚيػأظاقث  ثٛ ا١ٗز٠ث اٗعيٜيـػىيحٞ ٚ
ٛ يحة٣ٜ أ١ٜب اٗقييع ال يؾحميو اٗٚػـش ٚدل ؾيٜاء ١ٚمػ١س ١ز اٗٔة٘يثألظػ٢ ٣ِّ اٗع١امػ 

ٚدل ٟغٝ اٗٔلايا ةـٖل صٔي٣ٔ ألٛ ٓلايا اٗٚػأت ٣ِ اٗٚيػاخ ٣ِ ٟمغٝ اٜٗٚمامْ ال يص٠ٖٚما    
 اٗـػييث١ال ٚزال ١ٔ٘ٗل ةحمةيْ .  ص٠ٖٚا اٗياعاج ١اٗحٔاٗيع ا١ٚٗػ١دثاٗـػه أ١ اٗعيٛ ةٔعػ ٚا ح

ةاٗػزمل أ١ آحؾماٙ دػ١حمٞ     تاةاٗٚؾما١  ١اٗٚماٗةثأ١ صح٣ اٗغٟاب ألةيع ٚٛ غٕٗ  ؾبلٚيثاإل
٠ع ٚـحػٕ ١ٚمٛ  حٙ ح١ٖي٠ٜا ةي٠ٜا ١ةيٛ اٗػزل ٣٠ِ ٜحاذ ز ث٠ٜا دػ١ت ٚـحػٖأ اٗٚـحػٖث ةصزث

٢ أ١اٗح٣ ٗٙ ححٔاك ِي٠ا اٗٚػأت  ثاٗؼ١زي اّٗحػتدٜاء أٗح٣ ح١ٖٜج ٟغٝ اٗدػ١ت اصْ اٗٚػأت آحؾاٙ 
١ ىٜع اَٗيػ ةأزػ ١ٓع حؾةةج ِم٣  ؾػح٠ا ؾ١اء ٣ِ اٜٗٚؼل ا١ اٗصٔل أأأزػىٛ ى٠٘ٚا ٗصؾاب 

٢ ٚػـش أٞ ال يؾحميو ٜأىحٔع أاألظػ٢ ٣ٟ١ األ١الع ١ اٗةـػيثاٗدػ١ت  ثٟغٝ اٗدػ١ت ١حػةي ثحٜٚي
يزماػ٢   أ١ االؾمبلٚيث  اٗـػييث٣ِ اٗٚيػاخ اٗـػى٣ ةاؾٙ ؾ١اء  ٛ يماٗب ةأ٢ صْ ٗ٘ٚػأتأ

 ةمث ماٗاٗٚ أ١ صح٣ تِٖاػ اَٗػةيث اٗٚؾح١ػعاأل ؾٙاةاٗٚـحػٖث  اٗدػ١تاَٗػب ةاٜٗٚاعات  ةآحؾا٠ٚا 
األ١الع ١ى٠٘ٚا اٜٗٚؼ٣ٗ  ٣ٗ١ حػةيثأ١اـ٣ ١اٗع١ازٛ ١ٚٛ ةاب اٗٚ ةأزػ ٠ٗا ىٛ ى٠٘ٚا ٣ِ حػةيث

ٛ يدػدمػ ِم٣   أو اٗٚػـمش  اٗٚؾحصيل ١ٖٗٛ يؾحمي ٚٛ لػ١ب ًالػة ٛ غٕٗ ؾ١ُ ي١ٖٛأل
١ى٘يٞ  ٣ِ اٗٚؤحٚػاج اٗياٚث ؾم١ُ  . ِٖاػ٣ِ١ ٚصيم اٗٚٔػةيٛ ٜٚٞ ة٠غٝ األ اٗظاقثز٘ؾاحٞ 
ىم٣ ٚدمل صمن   أٛ اهلل أةاٗٚيػاخ ١يحّاظػ  اٗظاقث ـياػاج اٗعيٜيث ١اآلياج اٗٔػآٜيثيػعع اٗ

ٖدػ ٚٛ صن األٜديميٛ ِم٣   أىماٟا أٛ ٖٜج أػ٢ أٜا ـظقيا أٛ اهلل ٖػٙ اٗٚػأت ١أاألٜدييٛ ١
 اٗـػييثةيك اٗصاالج ١صق٘ج ى٣٘ أٖدػ ٚا يصقل ى٘يٞ  اٗػزل  ٣ِ اٗٚيػاخ ١ِٔا ١ٔٗاىع 

١ٗٞ ةٜحاٛ ١ٗيؽ ٗٞ ( يثاآل: ١اٛ اٚػؤ ٟٕ٘ )  -( ب األٚدال غٕٗ ٣ِ صاٗث ١ِاج . ) ؾبلٚيثاإل
ٓل أٞ اٗغ١ٖػ حيقيةا ١ٟ١ ٜظ١ا١اٗةا٣ٓ يغٟب إل ثد٘دي اٗحػٖ ١2/3ٗع غٖػ ِحصقل اٗةٜحاٛ ى٣٘ 

 اٗؾمامعت  ثاٗغ١ٖػي اٗدٔاِثإال أٛ  ًاظ١ت اٗغ١ٖػ اّٗٚٚا صق٘ج ى٘يٞ اٗةٜحاٛ صح٣ ١ٗ ٖاٛ ىعع اإل
٣ِ اٗٚيمػاخ ةمل    اٗـػىيثىماء اٜٗؾاء ص٠ٓ١ٔٛ ئة ث٣ِ اٗٚزحٚو حٜٚو اٗٚػـصيٛ ٚٛ اٗٚماٗة

أٛ حصقل ى٣٘ ٚا يياعل  ةاٗعيٛ ١حؤيعٟا ةيك اّٗحا٢١ ةأٛ اٗٚػأت  يٖٚٛ ٚحؾػة٘ثِٖاػ حٜحـػ أ
ٗم٣  إػالم٣  اٗئاػاج ١األ ثص٠ٔا ٜٔعا ١ال يـحػم أٛ حصقل ى٘يٞ ىيٜا صح٣ ال يحٙ ٜٔل ٖٚ٘ي

اٗٚيػاخ ٚدل صْ اٗػزل ٣ِ  ٖئٜؾاٛٓػ صْ اٗٚػأت ؾبلٙ أٛ اإلأٖل غٕٗ ػٍٙ  ثِػاع اٗيام٘أٍيػ 



 13 

ٛ اٗػزال أح١ػخ ١ ٚػأت ال حػخ ةلاٗح٣ ٖاٜج ِي٠ا اٗ اٗزاٟ٘يثٛ ٖاٛ ٚٛ اٗٚؾحصيبلج ٣ِ ةيع أ
ى٣٘ صٚل اٗؾيُ ِٚٛ ال يؾحميو صٚمل   تؾاؽ اٗٔعػأٛ ٣ِ اٗٚيػاخ ى٣٘ يّٜؾ٠ٙ ٍيػ ٚحؾا١أ

ٛ اٗعيٛ ي١ٔل ٢١ٓ ٚٛ اٗعيٛ ِػٍٙ أأٛ ِيٞ ىاعاج اٗؾيُ ِ٘يؽ ٗٞ ٚيػاخ ١اٗٚزحٚو عامٚا ح١ٖ
ٛ ٟغٝ اٗياعاج حٜٚو صق٠ٗ١ا ى٣٘ ٟغا اٗصْ ١ٟٜإ صماالج حزيمل   أىم٣ اٜٗؾاء ص٠ٔا إال أ

ض األ ثٓقع ٟٜا ىاعت أٛ ححؼ١ذ ؼ١زأ١اٗٚػأت ّٜؾ٠ا ح١ػخ ٖاٗئاػ ٣ِ نل ىقػ اّٗلامياج 
١ ػذ ٚٛ عاػ ؼ١ز٠ا اٗٚح٣ِ١ ١حٜحٔل إٗم٣ عاػ ١اٗمعٟا أ  اٗغ٢ ح٣ِ١ ٚٛ ـٔيْ ؼ١ز٠ا ١ال حظ

٠ا ١يةاػٕ اٗٚزحٚو غٕٗ ةصزث حػةيث اٗيٙ أل١الع ـمٔئٞ اٗٚحم٣ِ١   ؼ١ذ اظػ ٍيػ ـٔيْ ؼ١ز
قةصج اٗٚػأت ىٔاػا ي١ػخ ِم٣  ١ٟٖغا أ( ١ػٝد ١زصا ا٣ٗ١ ة٘صٙ)ػ ٠ٗٙ اَٗي أِلل ٚٛ حػةيث

 ٢ةمع أ١ٟٜإ قاصب اٖٗٚةي١حػ اٗغ٢ ٖحب ٟمغٝ اٗؾمم١ػ    ٞٚ٘ص١ن.نل ىقػ اّٗلامياج 
٠ٜما  أال ٜٗٚؼل ـمٔئٞ ١ إىعٙ ظػ١ذ اٗٚػأت ٚٛ ٜٚؼل ؼ١ز٠ا اٗٚح٣ِ١  تةّٖػ ١ٝحأييعىزاةٞ إ

 .٠ٜا ةاٗحػال٣ أٚاعاٚج  ث١ٚةاػٖ تىاعاج ٚص١ٚع
١ٗٙ يٜحةمٞ   اٗػيّيث٣ِ اٗٚزحٚياج  اٗؾامعت اٗياعت٢ غٖػ ٠ٗغٝ ١ال ٜزع ٗ٘ٚػـصيٛ أ١ ةػاٚز٠ٙ أ

١ ى٣٘ أ١الع اٗٚح٣ِ١ ١ٟغٝ ّٜؾ٠ا أ ثؾ١اء ٖاٜج ى٣٘ اٗؼ١ز  اٗياعت٠ٗغٝ  ثؤلداػ اّٜٗؾيٗاٗٚزحٚو 
٣ ١ٟ١ ٚا ٣ِ صٔئح٠ا اٗحّاُ ٗصػٚاٛ اٗٚػأت ٗٚيػاد٠ا ١اٜحٔاٗٞ ٚي٠ا ٗـٔيْ ؼ١ز٠ا اٗٚح١ِ اٗياعت

ال إيزيٜ٘ا ٜحؾا٢١ ٣ِ ٚدل ٟغٝ اٗصاالج  ٚو اٗي١٠ع اٗغيٛ ال ي١ػد١ٛ اٗؼ١زاج ٚم٘ٔا ١اٗةٜاج 
صمع  أٟٙ ٚقاعػ دػ١ت اٜٗؾاء ٣ِ اٗػيُ  ١ٟ١ أصع أ اٗٚيػاخ١ٗٚا ٖاٛ .  اؾحدٜاميث٣ِ صاالج 

ػدحٞ اٗحقػُ ٣ِ اٗٚال اٗغ٢ ١ صػيث٠ٗٛ ١ييمي٠ا اٗصْ ٣ِ  اٗٚاٗيث ثٟٙ اؾةاب اؾحٔبلل اٗغٚأ
ّٜماْ  إؾمبلٙ  ِٔع زيمل اإل ، ةأ٢ صال  اٗٚاٗيث ثٚٛ ٟغٝ اٗغٚ زل االٜحٔاف١ٗيؽ ٚٛ صْ اٗػ

 ٠ٜٚا ىٖؽ ٚا ثاٗح٣ ١ػدح٠ا ١ٟ قعٓ اٗظاقث١ٚا٠ٗا  ى٣٘ ٜٚؼ٠ٗا ١ى٣٘ أ١العٟا ٚٛ أ ث١زاٗؼ
ٖديػت  صياًٜاأ٣ِ١ ّٜاْ ٜقُ ػ١احة٠ٛ ٣ِ اٜٗٚؼل إ٣٘ اٜٗؾاء ىزةاػ إٛ ٚٛ ٓياٙ اٗػزال يحٙ اآل

ٛ اٗمعيٛ  أاّٗٔػ ٠ٓ١ػ اٗٚزحٚو ١ػٍٙ  تٙ اٜٗؾاء ةاّٜاْ ٖل ػ١احة٠ا ى٣٘ اٜٗٚؼل حصج ؾم١ح١ٔ
ٛ اٗٚزحٚو ةياعاحٞ ١حٔاٗيعٝ ال ييمي٠ا ؾ٢١ اّٗحماج ٚمٛ   أإال  ثزيل اٗٚػأت ٣ِ ٖٚاٜث ٚصحػٚ

صع٢ اٗزعاج إٓاٚج  ١ٗآو اٗػي٣ّ اٗغ٢ ٜييؿ ِيٞ صيخ٣ِ ا  صيًاغٖػ ٚدااًلأ١ اٗـػىيثص٠ٓ١ٔا 
ةٜاح٠ما  صع٢ ةٜاح٠ا أل٠ٜا ٗٙ حٜزب غ١ٖػا ١صػٚمج  إل أػل٠ا  ألصّاعٟا اٗغ١ٖػ ٚٛ ٖ ثةٖحاة
غ١ٖػا ٚٛ ص٠ٔٙ ٣ِ ٚيػاد٠ا ٣ِ١ ا١ٗٓج اٗصالػ اٗغ٢ ٜييـمٞ ٜزمع   اٗغيٛ ٗٙ يٜزة١ا  اجاٗةآي

ٛ ؼ١زحٞ ١ػدمج  أال إػك أقَيػا ال يٕٚ٘ ؾ٢١ ٚػحةٞ ١ٗيؽ ٗٞ  ٖاٛ ييٚل ١ٚنًّا ًاـظق
حؾ٣ٚ أػك صٖٚيث ١ٖاٜج صٖٚيث ٟغٝ ح١ٔٙ ةـمػاء ةيمك    ػتٖةي ؼػاىيثةي٠ا أػال٣ أىٛ 
ػك قماصةث األ  ث١حٖحة٠ا ةاؾٙ ؼ١ز٠ا صح٣ ال يصؽ ةّٔػٝ دٙ ح١ِج صٖٚي ةأ١ٚا٠ٗاػال٣ األ
ةي٠ما ١اٗحم٣   أػالي٠ا اٗح٣ ١ػدح٠ا ىمٛ أ إال أٛ ؼ١ز٠ا صػٙ ةٜاح٠ا ٚٛ اٗٚيػاخ ٣ِ  ثق٘ياأل

ٚم١ال ِػِلمٜا   ىماٟا ٗ٘غ١ٖػ ١م٘ب ٚٛ اٗةٜاج اٗػلا ةمةيك األ أاـحػح٠ا ةاؾٙ ؼ١ز٠ا  ١
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 ثزٚييا اؾحبل٠ٚا ١ػٍٙ غٕٗ ٚاؼال ١اٗعٟٙ ؼ١ذ صٖٚيٞ يصػف ى٣٘ قبلت اّٗزػ ٣ِ زٚاىم 
١يح١ٚ٠ٛ ٖمل ٚمٛ    ثاالٟا٣ٗ يحٜعػ١ٛ ى٣٘ ٟغٝ ا١ٗآي أاٗيقػ ١ةع ١يؤٙ اٗٚق٘يٛ ٣ِ قبلت

ٛ يّحش ِٚٞ ٠ِل ٜص٘ٙ أذ ١ال يؾحميو ظ١اٛ يحّػ١ٚػـش اإل. ٝ ةأٛ قبلحٞ ةام٘ٞ  ءيق٣٘ ١ػا
ٜٜما ١اٟٚم١ٛ   أىحٔع أىماء اٜٗؾاء اٗػيّياج ص٠ٓ١ٔٛ  ئة ثةاٛ ححة٣ٜ ةػاٚر اٗٚػـصيٛ اٗٚماٗة

 (ىٜاْ اٗػزال يقٜو اٗػع٢أِاٗيٜٖة١ج ١ِْ )
 اٗٚع٢  ٠ٜايثػك ٣ِ ١ا١ٗعىاء اٗمية١ٛ يػد١ٛ األ  -
 . ةياٗٙ ؾييع ِظُ٘ ٖل ٓيقػ ي١ٚج ٓيقػ زعيع  اِبل حص١ٚ٘ 
ال ِم٣  إص١ال ِق٠٘ا ىٛ ص١ْٔ اٗٚزحٚو ٖٖمل  ال يٖٚٛ ةصال ٚٛ األ اٗػيّيثٛ ص١ْٔ اٗٚػأت إ

حلمٚٛ ةمػاٚر   حٛ أ١يزمب   أال يحزمؼ  ٛ ٓلايا اٗٚزحٚو ٖلأل.  االؾحدٜاميثةيك اٗصاالج 
 ثٟا صؼٚم ػىحةائاٗٚػـصيٛ زٚيو ٓلايا اٗٚزحٚو  ةٚا ِي٠ا ص١ْٔ اٗٚػأت ١اٗػزل ١األمّال  ة

ٛ أ٣ِ اٗػيُ  ثاالزحٚاىي ٘صياتٗح٣ٜٚ ٖػاقع أٛ ٖٜج إيا  ٖاٜج ١أٜؾاٛ إل٣ٟ ص١ْٔ ا ت١اصع
ةـمٖل ظماف     اٗػيّيثةص١ْٔ اٗٚػأت  ثاٗٚماٗة اٗٔاعٚثححة٣ٜ ةػاٚر اٗٚػـصيٛ ٣ِ االٜحظاةاج 

ق١حا ١حصحاذ ٗٚٛ يصٚي٠ا ١ ييمي٠ا ص٠ٓ١ٔما ١ظاقمث    ١األليُٖدػ ح٠ٚيـا األ اّٗمث٠ٜا أل
ٛ ححة٣ٜ  ٓلمايا اٗٚيمػاخ مةٔما    أحؾحميو " ا١ٖٗحٞ "ٚٔاىع ةػاٚر  اٜٗؾاء اٗٚػـصاج ى٣٘ 

ؾم١ُ حن٠مػ ِم٣    "ا١ٖٗحمٞ  "ٚػـصاج  ثٓياٛ ٚقعأىحٔع أال حمةْ ١ اٗـػييثألٛ  ٗ٘ـػييث
 ٚؾمأٗث ٛ غٕٗ ؾ١ُ ي٣ٔ٘ اٗل١ء ى٘م٣  أل اٗصلاػيث١ؾام اٖدػ ٠ٜٚا ٣ِ األ اٗػيّيث١ؾام األ

صْ يػاع ة٠ا ةامل ١اٗعٗيل  ثا ٣ٟ١ ٖ٘ٚٚيػاد٠ أتىماء اٗٚػإ٣ِ صاالج  اٗؼػاىيث ثحّحيج اٖٗٚ٘ي
ظيٞ اٗٚح٣ِ١ مٚيا ٣ِ اٗٚيػاخ اٗغ٢ ١ٟ صْ ٗ٘ػزمال  أض  ٗؼ١زث ى٣٘ غٕٗ اٜحـاػ ؼ١اذ األ

ٛ حؾماىع  اآل ثٛ اٗؼ١زأٖٚا يعى٣  ١يٜؾ٣ اٗٚزحٚو  تؾػل ىٛ ح١ٖيٛ األم١ةاىحةاػٝ ١ٟ اٗٚؾ
ػزال ِم٣ حز٠يمؼ ٜٚمؼل    حؾا٢١ ٚو ٚا يعِيٞ اٗحٓع  ١ٚااًلأ١حعِو  ث٣ِ حز٠يؼ ٜٚؼل اٗؼ١زي

 . ِٔػ  ٚؾأٗث اٗٚؾأٗثٛ أعِو ا١٠ٚٗػ ٣ِ اٗػيُ عٗيل ى٣٘  ت١اظحّاء ناٟػ ثاٗؼ١زي
ماٗب اٗٚػـصيٛ اٗٔاعٚيٛ حة٣ٜ ٚـػ١ه ٓا١ٜٛ يزػٙ صػٚاٛ اٗٚػأت ٚمٛ ص٠ٔما ِم٣    أ٣ٜٜ  إ

٠ٜا صع ٚٛ صع١ع اهلل ٠ِم١ اٗمغ٢ صمعع    َٚ٘نث  أل ةي١ٔةثٚيآةا  ى٘يٞ  ًااٗٚيػاخ ١يزي٘ٞ أٚػ
حٙ اؾحظعاٙ اٗيُٜ لع اٗٚػأت  ةئزةاػٟا ى٣٘ اٗحٜاؼل ىٛ اٗٚيمػاخ حٖم١ٛ    ١إغا.  ١اػيخاٗٚ

ِم٣ ٚقمػ    اٗػيّيثٛ ٠ٗغٝ اٗٚماٗب اٗح٣ ح٠ٙ اٗٚػأت ٠ِ١ل يؾحزيب اٗٚػـص. اٗصةؽ  اٗي١ٔةث
 . ؾ١ُ ٜػ٢  
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١ٖغٕٗ ىعٙ لمػب اٗةٜماج ا١     ثٛ ى٣٘ اّٜٗٔٛ ىعٙ لػب اٗؼ١زاج ١ٟ أٟٙ ٚٛ صق٠ٗ١إ
ـٖال اٗيُٜ لمع اٜٗؾماء ى١ٚٚما    أزٚيو  ثٛ ححة٣ٜ ةػاٚر اٗٚػـصيٛ ٜٚاٟلأ١. ظ١اج األ

١ٟ ٣ِ صع غاحمٞ   ثٛ ى٠٘ٚا اٗـاْ ٣ِ اٗؼػاىأظق١قا ِي٣ّٖ اٗٚػأت اٗػيّيث  ث١اٗٚػأت اٗػيّي
اٗيُٜ  ظاقثٚقػ٢ اٗيُٜ ٣ِ اٗـاػه اٗ تىٚل ىٜيُ يصحاذ ٗز٠ع ١قةػ ١ٚو اٜحـاػ ناٟػ

ؾػ٢ ةعأٜا ٜؾٚو ىٛ لػب اٗؼ١زاج ٣ِ اٗـ١اػه ١ٗٙ ئحقػ األٚػ ى٣٘ اٜٗٚمؼل ٚمو   األ
قمةش  أاٗٚياٜات  تٚٛ اٗبل ٚةاالت ٗع٢ اٜٗاؽ ٗٚا يصعخ ١ٖأٜٞ ـ٣ء مةيي٣ ِٚٛ ٖدػ ث١ز١ع صاٗ

ةميٛ   ثاصٔؾاٗ ١اّٗز١تصاؾيؽ ٗع٢ اٜٗاؽ ةؾةب اّٗٔػ مةيي٣ ٚأ١ِٗا ١حة٘عج األاٗاٗـ٣ء ٍيػ 
 ث٣ِ ىقػ اٗي١ٗٚم  ٘مثػأؽ اٗٚال ١اٗؾ تٚاٙ ؾم١أماج اٗٚزحٚو ١اٜؾصاْ ٖديػ ٚٛ اّٗماج ِ

ّٜؾ٠ا ٗ٘يُٜ حزاٝ ١ٚامٜي٠ا ِم٣   ث١ٚؤؾؾاح٠ا ١ٚٚاػؾث اٗع١ٗ ثٍياب ع١ػ اٗع١ٗ١  اٗٚح١صـث
ؾمػ٢ ١لمػب   اٗيُٜ األ ت١ؾ١ُ ٜػٖؼ ٟٜا ى٣٘ ناٟػ ث١اّٗم١ي اٗيٚاٗيثٓٚو االصحزازاج 

٣ِ  اٗٔلاء ى٘م٣ ٟمغٝ   حؾ٠ٙ اٗٚػـصيٛ ٣ِ االٜحظاةاج اٗٔاعٚث أٛ  اٜٗؾاء ١ٟل يٖٚٛ ٗةػاٚر
االٜحظاةماج   ؾ١اء ٣ِ نل ١ز١ع ثٛ اٗؾ١اةْ االٜحظاةيٚٛ ىعٚٞ إ٣ٜٜ اـٕ ٣ِ غٕٗ أل اٗناٟػت
 اٗناٟػتٚٛ ٚٔاىع ٚز٘ؽ اٗـيب ٗ٘ٚػأت ٗٙ ئك ى٣٘ ٟغٝ  أ١ ١ز١ع صقث٢ ١ اّٗػعأ ثةاٗٔامٚ

ٚٛ ظبلل اٗؾياؾاج اٗح٣ ححةي٠ا ١اٗحم٣ حظمعٙ     ٗناٟػتاحـزو ى٣٘ اٜحـاػ ٟغٝ  ثٛ اٗع١ٗإةل 
اٗغ٢ زيل صْ اٗحٔال٣ ٓاقػا ى٣٘  اٗٔلاميثٍٜياء ى٣٘ صؾاب اّٗٔػاء ١اػحّاه اٗػؾ١ٙ  األ
١اٗحي٘يٙ ّٜؾ٠ا حمعى١ ٗ٘يٜمُ    ثاٗحػةي ت١ؼاػ ؾياؾثٛ أاٗيُٜ صح٣  تٍٜياء ِن٠ػج  ناٟػاأل

اٗٚعػؽ ةلػة٠ٙ  ١لػب  ثٟية تىاعإ١ صٚع ؼ٣ٖ ةعػ ةحأعيب اٗحبلٚيغ أصيخ يماٗب ا١ٗؼيػ 
ؾةْ اٗمغ٢ ٖماٛ   األ ثظ٘يا١ؼيػ اٗع"ؼ٣ٖ ةعػ "ةيٞ أٚزاع إٛ ٗؼٙ  االٚػ ١ٟا١ٟ يؾحييع أةام٠ٙ أ

قةش اٗيُٜ اٗٚعػؾم٣ نماٟػٝ   أ١ٟٖغا . يلػب اٗٚياػليٛ ٣ِ ؾ١يعاء اٗٔ٘ب ٣ِ١ اٗٚ٘ياٛ 
ةػٜاٚزٞ االٜحظاة٣   ٛ يحلٚٛأ٢ ٚٛ اٗٚػـصيٛ اٗٔاعٚيٛ أيٖٚٛ حقعيػٟا ٗ٘ـ١اػه ٠ِل يٕٚ٘ 

١ؼيػ اٗحي٘يٙ ١ٟل يحلٚٛ ةػٜاٚر ٚػـصٞ ٚٛ ٚػـصاج ا١ٖٗحٞ صٚ٘مٞ ٜٗٚمو    ثٓاٗئة ثاٗٚماٗة
لػب اٗؼ١زاج ٣ِ اٜٗٚاؼل ا٣ٜٜ ٚحاٖع اٜٞ ٗٛ ح١ٖٛ ٟٜإ ةػاٚر اٜحظاةيمٞ اقمبل ؾم١اء    

٢ ٚٛ ٟؤالء اٗٚػـصيٛ  ٚٛ اٖٗٚٚمٛ  أٜٞ ةيع ٜزاس أ١"ا١ٖٗحٞ "ٗٚػـصيٛ ىاعيٛ ا١ ٚػـصاج 
اٗيُٜ  تٗناٟػ ثػٓاٙ ةاٜٗؾةغٖػ ةيك األأٛ أصب أ١ اٗناٟػتيحصعخ ى٣٘ اؾحصياء ىٛ ٟغٝ  اٛ

ٚٛ اٗؼ١زاج ٍيمػ  % ٣ٟ١46 اٛ ص١ا٣ٗ "ٚػٖؼ االػك " ثصقاميإلع اٜٗؾاء  زاءج ٣ِ 
ٚٛ اٜٗؾاء اٗٚحي٘ٚاج اٗصاقمبلج ى٘م٣ ٚمؤٟبلج    % 14ٛ أاٗٚحي٘ٚاج يحيػلٛ ٗ٘لػب ١

 تٛ اٗٔا١ٜٛ يزػٙ نماٟػ أ١ػٍٙ .  ثصياح٠ٛ اٗؼ١زي ثيحيػلٛ ٗ٘لػب مي٘ ث١ ىاٗيأ ثٚح١ؾم
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ِماج اٗٚزحٚمو ١حٖمحن    زٚيو ةيٛ  ت٠ٜا ٜٚحـػأال اٗي١ٔةاج إاٗلػب ٣ِ ةاب ظاف ٗٔا١ٜٛ 
ٖدػ ٠ٜٚا ٣ِ أ٣ٟ١ حٜحـػ ٣ِ اٗػيُ ( ػ١ل زٜش اٗلػب ) ٚٛ اٗٔلايا  ثاٗٚصاٖٙ ة٠غٝ ا١ٜٗىي
حزاٝ اّٗماج االليُ ٣ِ١ اَٗاٗمب   ثىٛ ؾ١ء اؾحظعاٙ ا١ٔٗٝ اٗةعٜي ثٜاحز تاٗصلػ ٣ٟ١ ناٟػ

اٗٚػأت   ثٛ اٗحٔاٗيع ١اٗياعاج حصم ٚٛ ٓي١ٚأل.   تٟغٝ اٗناٟػ ث١ اٗمّل ٣ٟ لصيأح١ٖٛ اٗٚػأت  
 ث١ ١نيّم أ٢ ٜٚقمب  قبل ١ىعٙ ح١ٗي٠ما أل أ٣ِ اٗٚزحٚو ١حعى١ ٗيعٙ  ظػ١ز٠ا ٚٛ اٜٗٚؼل 

اٗمػُ ٣ِ صاٗمٞ    ّٜٛؾ٠ٙ  يَل١أٛ اٗٔلاٝ أال إةيٛ اٗػزال   تٜٚحـػ ث٣ِ نل ةماٗ ثظاق
 اٗيعاٗمث  تزةاػٟا ى٣٘ اٗحقاٗش ١ٟ١ ٚا يظل ةّٖػإعيةا ٠ٗا ١يصا١ل أةاىحةاػٝ ح ثلػب اٗؼ١ز

١٠ِ يحزا١ؼ ِٖػت   اٗيُٜ االزحٚاى٣ ةٖديمػ صيمخ    أتٚا اٗيُٜ اٗؾياؾ٣ لع اٗٚػأ.  ّٜؾ٠ا 
اٗيٜمُ   اٟػٝٚو اّٗٔػ ٣ِ ٖل ٖٚاٛ حح١ازع ِيٞ  ١  ن ٖئٜؾاٜٞٗ٘ٚػأت   ث ححبلؼٙ اٜٗنػت  اٗع١ٜي

ٚمٛ   ًاؾياؾاج اٗح٣ حيحةػ اٗٚػأت ١ٚامٜم اٗةؾةب  ثؾاج اٗع١ٗلعٟا اٚػ ١ٚز١ع ٣ِ ٖل ٚؤؾ
١اٗعٗيل ى٣٘ غٕٗ ٚينمٙ عػاؾماج اٜٗم١ه    .ا١ٚٗامٜٞ  ت٣ِ لػب ِالش ّٖٗػ ثاٗداٜي زثاٗعػ

ٚا٠ٚما  أٖل ٚٛ اٗٚػأت ١اٗػزل ٣ِ اٗٚزحٚو حزع ى١امْ  ١١نيّثاالزحٚاى٣ اٗح٣ ححٜا١ل ع١ػ 
ةا١ٜٗه االزحٚاى٣ ١٠ِ ص٘ٙ  ٚمٛ   ثٛ ححلٚٛ ةػاٚر اٗٚػـصيٛ اٗح١ىيأٚا إ. ة٠ا  يثاٗح١ىىٜع 

ةاالٜحظاةماج حٜماٟك    اٗظاقثصاعيخ ١ األأٛ ح١ٖٛ ٟغٝ اٗةػاٚر أاٗٚؾحصيل حصٔئٞ ١ٜأٚل  
ٖدمػ   ٟم٣ األ  اٗػيّيمث ٛ اٗٚمػأت  اٗيُٜ ٣ِ اٗٚزحٚو ةـٖل ىاٙ ١ٗيؽ لع اٗٚػأت ١صعٟا ١أل

٠٘ٚا اال ا٠ٜا ٗٛ حزع ا٢ ةػٜاٚر اٜحظاة٣ يماٗب ةصٚايح٠ا أل٠ٜا ى مةييثىػلث  ٗ٘يُٜ ةؾةب 
 ١ٟٙ ِم٣ ّٜمؽ ا١ٗٓمج ٚٔما١ٗ    ١ّٜاػ يي١٘ٚٛ ىٜع اٗٚٔا١ٗيٛ ١ٚٔا٣ٗ١ األ  ٛاٗغي ٚٛ األزػاء

        .ـمياػ "ا١ٖٗحمٞ  "صع٢ اٗٚػـصاج ى٣٘ ٚٔاىمع  إٛ حػِو أص٘ٙ ةأ٣ٜٜ إ.  ثق١اج االٜحظاةياأل
 ( جتيذيَ هيراخم اهيخرأّ جُبٌإتالص ) 
١ٗٚا .  ثاٗياٗٚي"زيٜؽ " ثقَػ اٜٗامةاج ؾٜا صح٣ حعظل ١ٚؾ١ىأ٠ٜا أٛ حػِو ـياػ أةعال ٚٛ  

ظـم٣ اٛ حٔ٘معٝ ٜامةماج    أقَػ ا١ٜٗاب ؾٜا ١أٜٞ أال ١ٓع ِي٠٘ا ٚٛ ٓةل ٜامب ـ٠يػ ١قػس 
٣ِ١ . قبل ةل ٚزػع حؾ١يع ٗبلٜحظاةاج أ٣ِ نل ىعٙ ١ز١ع اٜحظاةاج  ثاٗٔاعٚ ثا١ٓ١ٚٗح "ثا١ٖٗح"

 ت١اٗٚزحٚمو ١اٗٔلما   ثاٗٚزال ٣ِ ػأي٣ اٗـظق٣ ٣ِ ٓلايا اٗيُٜ لع اٗٚػأت  ِاٗع١ٗم  ٟغا
ةيٛ اٗػزل  تةاٗٚؾا١ا ثٍّا٠ٗٙ  اٗٚماٗةئة ث٣ِ ٟغٝ اٗزػيٚ ث١اٗةػٗٚاٛ ١زٚيو اٗٚؤؾؾاج ـػيٖ

ٛ اػحٖمب  ئِم . ٣ٟ١ حؼ٣ٜ  ث اٗػزل ٗؼ١زحِٞزامي ثاٗٔحل ٣ِ صاٗ ثزػيٚ ث١اٗٚػأت  ٣ِ ى١ٔة
١ٚؤؾاؾماح٠ا   ث٢ ٓحل  ّٜؾيٛ ٣ِ ١ٓج ١اصع اصحػٚج اٗع١ٗأٛ يؼ٣ٜ ة٠ا ٓح٠٘ا ١ٓحل ٚ ثزػيٚ

 ثاٗم٣ زٜصم   ث١ٓاٙ اٗٚـػه ةحص١يل ٟغٝ اٗزٜاي إغا ٖاٛ ٣ِ ١لييٞ اّٗٚازأتٚـاىػٝ  ٖؼ١ذ 
اٗٔحل يحٙ اٗصٖٙ  ٗزػيٚث  تىعاٙ اٗٚٔػػ١ اٗؾزٛ اٗٚـعع أ١ اإلأ  ثـَال اٗـآاأل ى١ٔةثٚٛ  ١ةعاًل
ى١ٔةماج   17ةاؾحيٚال اٗٚماعٝ   ثغ١ٖػي ثٙ اٗٔلاء ةاىحةاػٝ ٚؤؾؾاٗصةؽ دٙ ي١ٔ ةي١ٔةثى٘يٞ 
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ألٜٞ ػزل ١٠ّٚ١ٙ اٗـػُ ىٜمعٝ  ) اـ١٠ػ ٗٚاغا  ١3يٜؼل ةاٗصةؽ ا٣ٗ  ثاٗٚـ١٠ػت ةٚاعت اٗػأِ
 . ِػاع اٗٚزحٚوأيظحُ٘ ىٛ ١٠ّٚٚٞ ٗع٢ ةا٣ٓ 

ؼ١زحٞ ٣ٟ١ حؼٜم٣    أٚٛ ِازى١ٔةاج ٣ٟ١ ح١ّل  ٣ِ237  اٗٚاعت ٚػ ٜٚق١ف ى٘يٞ ٟغا األ
 ٣ِ234 ا١ٚٗاع  تٚٛ اٗي١ٔةاج اٗٚٔػػ ١ٓح٠٘ا ٣ِ اٗصال ٣ٟ ١ٚٛ يؼ٣ٜ ة٠ا ييآب ةاٗصةؽ ةعاًل

اٗصمةؽ   ث١ةاٗؾزٛ اٗٚـعع  ِحقةش اٗي١ٔة ثـَال اٗـآى١ٔةاج اٗح٣ ٖاٜج حيآب ةاأل ١236
 ٣ٟ١17 اٗٚماعت   ثٓل عػزاح٠ا ٚؾحظعٚا ١ٚاع اٗػأِأ٣ٗ إ ث١يٜؼل اٗٔال٣ ة٠غٝ اٗي١ٔة. اٗةؾيم 
 ثةؼ١ز٠ا ١ٟ١ يؼ٣ٜ ٣ِ ٜٚؼل اٗؼ١زي ثاٚا ١ٗ صعخ اٗيٖؽ ١ِ١زمج  اٗؼ١ز تاٗـ٠يػ ى١ٔةاج

ـَال اٗـآث ١ حيآب ةاألأٛ حيعٙ أ١ٚٛ اٖٗٚٚٛ  ٗ٘ي١ٔةث١ٓح٘حٞ  ١ٓح٘ج ٚٛ يؼ٣ٜ ة٠ا ِبل حظّيُ 
ٜٜا ٚزحٚمو  أل. ٚي٠ا ٗٚاغا ؟ ثةاٗػأِ اٗظاقث 17ا١ ةاٗؾزٛ اٗٚـعع ١ال يؾحظعٙ اٗٔال٣ اٗٚاعٝ 

١صحم٣  . ػزل ١اٗٚػأت  ةيٛ اٗ اٜٗٚـ١عت ١ات٣ٖٗ ححصْٔ اٗٚؾا ٓاعٚث ثاذ ألُٗ ؾٜغ١ٖػ٢ يصح
يلا حيعيل ١ٚاع ٓما١ٜٛ اٗي١ٔةماج   أٚدل اٗػزل يزب  ثٜؾاٜيإٗٞ ٚـاىػ  ًااٜؾاٜ حقةش اٗٚػأت

 274 تاٜٗٚق١ف ى٘ي٠ا ٣ِ اٗٚاعث اٗؾاةٔ اّٗزاميثؼ٣ٜ اٗؼ١زٞ  ٣ِ ٍيػ صاٗٞ  ةزػيٚث اٗظاقث
 17 تال حؼيع ى٣٘ ؾٜحيٛ ١ال يؾحظعٙ اٗٔال٣ اٗٚماع  تةاٗصةؽ ٗٚع ث١زى١ٔةاج يصٖٙ ى٣٘ اٗؼ

ٚا ١ٗ صعخ اٗيٖمؽ ١دةحمج   أىعٚح٠ا ٚػ ةيعٝ ألة٠ا  ١ٗؾاٛ صاٗٞ ي١ٔل ١ٗ ٖاٛ األ  ثاٗػأ٣ِِ 
دبلدمث   ٣ِ٘ح١ٖٛ ى١ٔةحٞ اٗصةؽ اٗةؾيم اٗغ٢ ال يؼيع ى ثاٗؼ١ذ ٣ِ ٜٚؼل اٗؼ١زي اؼٜ زػيٚث

 ث٣ٗ اَٗػاٚإٚٛ اٗصةؽ  اٗي١ٔةث١يظّك  ثةاٗػأِ ثاٗظاق 17 ت١يؾحظعٙ اٗٔال٣ اٗٚاع. ـ٠ػ أ
 ثؾح ٣٘حؼيع ى صةؽ ٚعٝ الاٗى١ٔةاج اٗح٣ حيآب اٗؼ١ذ ة ١277غٕٗ حمةئا ٗ٘ٚاعت .  ثاٗةؾيم

 . الظحبلُ ا١ٜٗه  ٚظحّ٘ث ١اٗي١ٔةث ت١اصع ِاٗزػيٚث. ث٣ٗ اَٗػاٚإـ٠ػ ١يٜؼل ة٠ا اٗٔال٣ أ
 ثٗ٘ٚػأت اٗؼاٜي ةاٜٗؾةثٗع٢ اٗٚزحٚو ١يحٙ اٖٗيل ةٖٚياٗيٛ  ثاٗغ١ٖػي اٗدٔاِثدٙ يأح٣ ةيع غٕٗ ع١ػ  

٣ِ اٗٚزحٚمو اٗمغ٢ ٗعيمٞ     ١اٗٚـٖ٘ثٛ ٖ٘ي٠ٚا ٣ِ اٜٗاػ ةا١٠ّٚٗٙ اٗعي٣ٜ أ١اٗػزل اٗؼا٣ٜ ػٍٙ 
٣ِ  ١٠ّٚٙ اٗـػُ ححٜآك ٚو اٗـػه ١اٗعيٛ ٠ِل ياحػ٢ ححلٚٛ ةػاٚر اٗٚػـصيٛ   ثع١ازيؼا

أٛ نٛ أػزل ١اٗٚػأت ٣ِ ى١ٔةٞ زػامٙ اٗـػُ ٟغٝ حؾا٢١ ةيٛ اٗ ثةحيعيبلج حـػييي ثاٗٚماٗة
 .  ٕٗ ٟٜإ ةيك ا١ٜٗاب ٓاعػيٛ ى٣٘ غ
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ترايز اهيرضحيً ّحلّق اهيرأث  فٓ عدى اهزّار اهيتنر ّعدى :  خبيشب
 . ٌبدخخبً اإل

 
١اّٗٔػ  اٗصلػيثٖدػ ٚٛ اٗٚػأت  أ اٗػيّيثةاٚحياؼ ح٠ٙ اٗٚػأت  ػيّيث تاٗؼ١اذ اٗٚةٖػ ناٟػ

٣ِ اٗػيُ اٗٚقمػ٢ ١ٟم٣ حٜحـمػ ِم٣      اٗناٟػتاٗع١ٜيث ٗ٘ٚػأت ١ػاء اٜحـاػ ٟغٝ  ١اٜٗنػت
ٛ اٗمؼ١اذ  أ ١األةصماخ ةـٖل ٖةيػ ١ٗٔع ػقعج اٗعػاؾاج  ١اٗقصػا١يث اٗصع١عيثٚصاِناج 

زةماػ  إٛ إلع اٗٚػأت صيخ  ـٖال اٗيُٜ ا١ٚٗزٞأٜاخ ٖـٖل ٚٛ اٗٚةٖػ يحؾا٢١ ٚو ظحاٛ اإل
أٟٚيح٠ا ١ال حيػُ ى٠ٜا ال حعػٕ  ثؼ١زي ىبلٓث ثٓاٚإ ٣ِ ؾٛ قَيػ زعا ى٣٘ اٗقَيػت تاّٗحا

١حيحةػ ةاّٗيل ٚٛ  زمػامٙ االٍحقماب لمع     ثػاعح٠ا ٖمّ٘إ١ح١ٔٙ ة٠ا ٖٚػٟث  ١لع  ـ٣ء
ٖؾٛ ٗ٘ؼ١اذ ٣ِ حٜآك ـعيع ٚو  ثؾٜ 18مّال ١اّٗحياج اٗقَيػاج  ١ٓع صعع  اٗٔا١ٜٛ ؾٛ األ

صحم٣   16ػ ٖاٛ يحٙ ٓةل ة١ً٘ ؾمٛ  ٛ اٗؼ١اذ اٗٚةٖأال إٗة١ً٘ ؾٛ اٗػـع  ثؾٜ 21حصعيع ؾٛ 
ٛ أٚل ٣ِ أٜٞ ال ي١زع أ الإ. ظيػ ةيع قع١ػ ٓا١ٜٛ اٗمّل األ ١18ٓج ٓػيب دٙ ؼاع ا٣ٗ ؾٛ 

ٜماخ   ىمعٙ ظحماٛ اإل   ١أةيعٙ اٗؼ١اذ اٗٚةٖمػ   ثاٗٚماٗة ثححلٚٛ ةػاٚر اٗٚػـصيٛ االٜحظاةي
ٗيؽ ؾمٜا ٗ٘مؼ١اذ    ثؾٜ 18ٛ ؾٛ أ١االٖحّاء ةحػ٠ٖا ٗ٘ٔا١ٜٛ  اٗغ٢  يزػ٠ٚا  ى٣٘ اٗػٍٙ ٚٛ 

 ؾياػتٛ يـحػ٢ أ  ثؾٜ ١18ال يؾحميو اٗـظف اٗةاٌٗ ٗؾٛ  ثؾٜ 21ٛ ؾٛ اٗػـع ١ٟ أةعٗيل 
ممبلْ صيمخ   ظمػ اٗي١ٔع ى٘م٣ اإل أٛ يةػٙ ىٔع ؼ١اذ ١ٟ١ يؾحميو أ١ يةػٙ ىٔع ةيو ٖٜٗٞ أ

مّاال ٣ِ ٜنػ اٗٔا١ٜٛ ِ٘ٙ يةَ٘ا ةيع ؾٛ اٗػـع ١ٟم١  ؼاال  أيحػحب ى٘يٞ ١ز١ع مّل ألة١يٛ ٚا
ىٜع اٗمؼ١اذ   ثؾٜ 21ٛ يحة١ٜا حـػييا ي١صع اٗؾٛ اٗٔا٣ٜ١ٜ ا٣ٗ أاٗٚػـصيٛ ة ١أماٗب ثؾٜ 21

عدا ٣ِ ٜنػ اٗٔما١ٜٛ ١ٜمآف   ٜٞ ةاٌٗ ١ينل صأى٣٘  ًاىاٚ ١18ىعٙ ٚيآةث اٗمّل اٗغ٢ يةٌ٘ 
ِي١ٖٛ ١ٟ  18ا٣ٗ ؾٛ  21يماٗة١ا   ةاٜٗؼ١ل ةؾٛ  ١ىاٚا أ 21ؾٛ  ٜٞ ٗٙ يةٌ٘أماٗٚا  األٟ٘يث

 .  اٗزٜاميثٗ٘زػامٙ  ةاٜٗؾةثصعاخ األ ث١ؾٛ اٗػـع ١ؾٛ حزا١ؼ ٚػص٘ ؾٛ اٗة١ً٘
اٗغ١ٖػ ٣ٟ١  ثٖداػ ٣ِ ظ١ّ٘حؾحظعٙ ٗئل تٛ اٗٚػأت  ٣ِ اٗػيُ ٣ٟ ٚزػع ١ىاء ٗ٘صٚل ١ا١ٗالعإ

٣ِ  ا١ٚٗػ١خ اٗدٔا٣ِ اٗػي٣ّ ىاػ يزب اٗحظ٘ف ٜٚٞ  ةاٗؼ١اذ اٗٚةٖػ ِاٗؼ١اذ ؾحػٝ ١ػةٜما  
ؾةة٠ا اّٗٔمػ   اٗناٟػت٠ٜا ؾحػج ةٜاح٠ا  ١ٟغٝ أٗػيُ ححّاظػ ةيؾحػ ى٣٘ ١الياٖٙ  ١اٜٗاؽ ٣ِ ا

اٗحم٣   ث١اٗيام٘ي ث٠ٟٚا اّٗٚاٟيٙ اٗٔة٘يأ١ ثيلا ١اٜحـاػ اّٗٚاٟيٙ اٗظاممأ١ٓ٘ث اٗصي٘ث ١ٓ٘ث ا١ٗى٣ 
صعدج  ٣ِ  ثصلػ٣ٜ ١آيٞ ٍػيةح١  ١اٗؾيمػت ثن٠اػ اٗػز١ٗإ١ ثؾػيح٠عُ ٗعىٙ اٗػ١اةم األ

يٛ ةحؼ١ير  ٖمبل  حاه يٖٚٛ اٛ يحةاعٗٞ اٗغ١ٖػ صيخ ٓاٙ ػزبلٛ اٗةٜج ٚزػع ٚأىحةػج اؾيٜاء 
صة٠ا  ٖٚما  مٛ ـٔيْ ٖبل ٠ٜٚٚما يقم  أظػ ع١ٛ ى٠ٚ٘ا ١ِ١زمج  اّٗحياج  ة٠ٜٚٚا ـٔئحٞ ٗآل

 ١اٛ اآلةماء ١أِم  أ ١اٖٗاػدثظي٠ا أٜٞ حؼ١ز٠ا ٚٛ م ثظػ ةصز٣ٗ ٜٚؼل اآلإ اٗة٠يٚثيقمصب 
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زٚاع حٜحٔل  تغ ٖ٘ٚح٠ٙ  ١١ى١عٟٙ  ٖأٛ اٗٚػأى٣٘ حّٜي تصح٣ ال ين٠ػ اٗػزال ةٚن٠ػ ىعٙ اٗٔعػ
ٗمب  اٛ يمأةعال ٚٛ  ت١ٟٜإ ٜامب ٣ِ اٗةػٗٚاٛ ىٛ ٟغٝ اٗعامػ. ٛ حعػ٢ أٚٛ يع ا٣ٗ يع ع١ٛ 

 لػب اٗٚياػليٛ ةاٗػقاف   ثم٘ب  ٚٛ اٗص١ٖٚ  تةٜٚو ٟغٝ اٗناٟػ
 ( . ٜٞ اٗٔقاف إ)

ٗػزال اٗغيٛ ؼ١ػ١ا  ٣ِ ؾٛ ى٣٘ ا تاٗٚٔػػ اٗي١ٔةثّٜؾ٠ٙ ال يمة١ٔٛ أٛ اٗٔلات  أؾُ ٚٛ األ
١ حظّيلم٠ا  أ اٗي١ٔةمث ١يأٚػ١ٛ ة١ُٓ حّٜيمغ  . يلا أ ت١ييحةػ١ٛ غٕٗ ؾحػ ٛاٗةٜاج ٗحؼ١يز٠

ػٍٙ  ةاَٗػاٚثيٖح١ّٛ  اٗٔلاتى١ٔةاج حٜف ى٣٘ اٗصةؽ ١ٖٗٛ  227ٛ اٗٚاعٝ أػٍٙ .   َٗ٘ػاٚث
.  اٗيٚل ١اٗؼ١اذ مّال ٣ِ يؼ لع األياٗح٣ ١ٓيج ى٘ي٠ا ٚقػ اٗح٣ حٜٚو اٗحٚ ثاٗٚياٟعاج اٗع١ٗي

 تٛ اٗؼ١اذ ؾحػأ١يحؾاٟل اٗٔال٣ ٚو اٗٚأغ١ٛ اٗغ٢ يحبلىب ٣ِ ١دامْ اٗؼ١اذ  ةؾةب ّٚاٟيٙ 
صلػ  ثٛ اٜٗامب ٚصٚع ظ٘يل ١ٓيمأغٖػ أٛ أصب أ١. ٛ اٗٔا١ٜٛ يزػٙ غٕٗ  أةَك اٜٗنػ ىٛ 

ٚزيب صيخ ٜٞ الأال إ ثاٗٚػأت ١ماٗب ةحيعيل ١ٓاٜيٛ اٗي١ٔةاج ٣ِ اٗزػامٙ اٗؼ١زي ثٚؤحٚػ ٗحٜٚي
  اٖٜٗيؾمث ٗػٍةماج   ًاٜٗٚاؼل اٗػٟةاٛ حّٜيغ ةا١ٔٗتصلاػٟٛ إةحئب اٜٗؾاء ١ ٚـ١َٗث ثٛ اٗع١ٗأ

حيحةػ اٗٚػأت   ثٓميج ةاٛ اٗع١ٗ تظيػٖاٟٛ اٜٗٚيا األ ث١ِاء ٓؾمٜميٛ ٗيؾج ةةييع ١ؼ١ز ث١ٓلي
ٚمٛ   ث٣ٗ  قاصة٠ا ١اٜؾصةج اٗع١ٗم إ١ حييعٟا أ٣ٗ ٚٛ يػٍب  إصلاػٟا ئ٣ٟ١ ح١ٔٙ ة ثؾ٘ي

آم٢١   اٖٜٗيؾثاٗةاةا ٣ِ  ١أقةش٣ِ نل ٟغا اٜٗناٙ  ثصاػؾ ث١ِٔعج ع١ػٟا ٖع١ٗ ثاٗياٚ اٗصيات
اٗي٘يا ٣ِ  ثعاػي١اٗعٗيل ىعٙ حّٜيغ صٖٙ اإل ثعاظل اٗع١ٗ ثع١ٗ ثاٖٜٗيؾ ١أقةصج ثٚٛ ػميؽ اٗع١ٗ

ا ِم٣  اٗي٘ي ثال ٗي٘ث اٗؼٜا ١حٙ اَٗاء صٖٙ االعاػيإمبلْ ٜٞ أٓةام ةصزٞ ٓليٞ اٗؼ١اذ اٗدا٣ٜ ٗؤل
ىبلء ـأٛ ئة ثاٗعؾح١ػي ثؾاةٔٞ ٓلاميث ٗٙ ييػ٠ِا حاػيط اٗٔلاء اٗٚقػ٢  صيخ ٓاٚج اٗٚصٖٚ

اٗغ٢ ٟعع ةاؾحظعاٙ  ـ١ٜعتاٗةاةا  ثاٗي٘يا حّٜيغا ٗػٍةاإلعاػيث ١ِْ صٖٙ  ثزٜش زؼمي ثصٖٙ ٚصٖٚ
صح٣  اٖٜٗيؾث ثٚاٙ ؾ٘مأةٚن٠ػ لييُ ١غٗيل  ث١ن٠ػج اٗع١ٗ ثٓةام ا٠ٚٗزػ لع اٗع١ٗأ ث١ػٓ

اٗٚؾمحةعت   ث٣ِ ا١ٗٓج اٗغ٢ ىزؼج ِيٞ ٟغٝ اٗع١ٗ"زٚال ٚةاػٕ "ٜٗ٘زل  اٗؾ٘مثلٚٛ ح١ػيخ ح
اٗغ٢ ػِك غٕٗ  ث٣ِ ٓلاء ٚز٘ؽ اٗع١ٗ ثاٗٚػأت ٓاليةحيييٛ ىٛ حّٜيغ ١ٚاع اٗٔا١ٜٛ ١اٗعؾح١ػ 

اظػ٢  ٚدل  ِمثح٠ٙ اٜٗؾاء ١ٗ١ ٖاٜج ح٠ٙ  اٗٔليثٛ  أل ث١حػازيج اٗع١ٗ ٗ٘ع١ٗث١الش  ٣ِ حصٍع
 . ىٚال الظحُ٘  ا١ٗلو ػزال األ

ِٖماػ  حؾيمػ ى٘يمٞ األ ِم١يًا   ٓلاء ١أقةش  اٗيعاٗثٗٔع حظ٣٘  اٗٔلاء ىٛ ع١ػٝ  ٣ِ حصٔيْ 
 زؼيػتقةش أٗ٘ص١ْٔ ةل  ١ صاٚيًاأ١ٗٙ ييع صقٜا ٗ٘صػياج  ث٣ِ نل ٍياب ع١ػ اٗع١ٗ ثاٗؾّ٘ي

ٖٙ اٗيٚمال  ١لع اّٗٔػاء ٣ِ ٚصما  ثٍٜياء ٣ِ اٗٚصاٖٙ االٓحقاعيٗؤل ًا١ ٓلاء ٚظقق ٜٚيؼٗث
ٗ٘حٔالم٣    ةاٟنث٣ٗ ٓالي٠ٙ اٗمةيي٣ ة١ٚأِحٞ ى٣٘ ِػك ػؾ١ٙ إ١يٜٚو اّٗٔػاء ٚٛ ا١ٗق١ل 

ٗم٣ اٗيٜمُ ١اٗم٣    إ١ٚةاٌٗ ِي٠ا صح٣ ال يؾحميو اّٗٔػاء االصحٖاٙ  ا٣ٗ اٗٔلاء ِيحٙ االصحٖاٙ 
ػٟما ٜقمُ   اىحةاٚٛ ٚٔاىع اٗةػٗٚاٛ ة% 50ت ٜؾةٞ ٗيع ١ةعال ٚٛ حيم٣ ٗ٘ٚػأاٗياعاج ١اٗحٔا
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 ثٛ يقةص١ا  ِبلصيٛ ١ححَيػ اٗقّث اٗؾاةٔيٛ ةيع أ١٘ٗاءاج  اٗـػم ثٚزحٚو حيم٣ ٟغٝ اٜٗؾةاٗ
قةصج  ٚقػ ٣ِ غيمل اٗمع١ل   أ١ اٗصعيخ ىٜٞ  ١أ يػي١ال اٚل ٣ِ اٗحَ ثصؾب ػٍةث  اٗع١ٗ

اٗح٣ حيم٣ اٜٗؾاء ص٠ٔا ِاٗزؼامػ ١اَٗٚػب ١ح١ٜؽ ١صح٣ اٗةصػيٛ ؾةٔج ٚقػ ِم٣   ثاٗيػةي
حظقيف ٚٔاىع ٠ٗا ٣ِ اٜٗٔاةاج ١اٗةػٗٚاٛ ١حؾا٢١ ةي٠ٜا ١ةيٛ اٗػزمل  ىماء اٗٚػأت  ص٠ٔا ١إ

ٚيػ اٗٚؤٜٚيٛ ٚصٚع اٗؾاعؽ ٣ِ اَٗٚػب ١حيٚل ى٣٘  ٜٚو اٗيُٜ أ٣ِ اٗٚيػاخ  ٣ِ نل صٖٙ 
ظحاٛ اإلٜاخ  ١ححلٚٛ ةػاٚر اٜٗامةاج ا١ٖٗيحياج ِم٣ ا١ٖٗيمج    اٗؾي١عيثلع اٜٗؾاء ١حصػٙ 

ٖٛ ٚقػ اٗح٣ زي٘ج ٖٗل ـ٣ء ٚز٘ؽ ٣ٚ١ٓ ٗ٘ٚمػأت  ٚماٗب اٜٗؾاء ١حٜاع٢ ةص١ْٔ اٗٚػأت ١ٗ
١ٗص١ْٔ االٜؾاٛ ٚز٘ؽ ٣ٚ١ٓ ١ٖٗٛ ٟغٝ  ًا ١ٓٚيًاٚز٘ؾ ١اٗم١ّٗثٚز٘ؽ ٣ٚ١ٓ  ١زي٘ج ٗبل١ٚٚٞ 

ِم٣   اٗػيّيثاٗمّل ١ٗٙ ٜؾٚو ى٣٘ اٗٚػأت  ١أٗ٘ٚػأت   اٗصٔئيث١ٗٙ ححةٛ اٗٔلايا  ثاٗٚزاٗؽ ـٖ٘ي
ةةييع ١ع١ػ  اٗٚز٘مؽ اٗٔم٣ٚ١ ٗصٔم١ْ    ـ٠يع اٗم١اػا ظاٗع ؾييع ٗيؾج  ثحٔاػيػٟٙ  ١ٓلي

االٜؾاٛ ِي٠ا ٖاٛ ع١ػا ؾيما ١ن٠ػ ٜامب ػميؽ  اٗٚز٘ؽ ةٚن٠ػ اٗٚعاِو ىٛ اٗزبلعيٛ  ١ىمٛ  
  ثـ٠ػ اٗةػاٚر اٗص١اػيم أ١ٚو اٗزبلع ٣ِ  اٗلصيثظةػاء اٗمب اٗـػى٣ اٗٚؼ١ػيٛ ١ٖاٛ لع 

حّػ٠ٍا ٚٛ ٚل٠ٜ١ٚا  ى٣٘ ٟغٝ اٗٚزاٗؽ ١ اٗؾيمػت٣ٗ إحؾي٣  ثٛ اٗع١ٗأٚػ اٗغ٢ يؤٖع ١ٟ١ األ
 ثةؾةب اٗؾياؾاج اٗح٣ ححةي٠ا اٗع١ٗ اٗعػاؾثحؾحصْ  تناٟػت اٗيُٜ ٣ِ ٚقػ ناٟػ ١أقةصج

ؾ١اء حصج ١مأٝ اٗلمػب ١اٗحأعيمب ا١    2008اٚػأت  ٣ِ ىاٙ   284ٖدػ ٚٛ أصيخ ٓح٘ج  
ٗ٘عٖح١ػٝ  عػاؾثػك ٣ِ ع ١ػقعٝ ٚػٖؼ األمةاالٜحصاػ ٟػ١ةا ٚٛ اّٗٔػ ١ٟ١ ٚا ٜـػحٞ اٗزػا

 . تعاٗيا ىٚاػ ثػ ةعػاٛ ١حٔػيػ اٗةاصدىةي
ِم٣ اٗيٚمل    اٗػيّيمث ةص١ْٔ اٗٚػأت  ثٛ ححلٚٛ ةػاٚر اٗٚػـصيٛ اٗٚماٗةأح٣ٜٚ أ ا٠ٜٗايث٣ِ١ 

اٗح٣ ال  ثٜؾاٜيىمام٠ا ص٠ّا ٣ِ  اٗٚيػاخ ١ٍيػٟا ٚٛ اٗص١ْٔ اإلإاٜٗٚنٙ  ١ىعٙ اٗيُٜ لعٟا ١
١ اٗؼ١اذ أؾٛ ٚٛ اٗيٚل اٗـاْ  اّٗحياج اٗػيّياج قَيػاج اٗ صٚايث ١ظاقثيٖٚٛ حزا٠ٟ٘ا   

زمػاء  ٗقاٗش األ ؼػاىيث ؾياؾث١ ٍماء حأٚي٣ٜ ١قص٣ ١١لو  أ ثٓا١ٜٜي صٚايثاٗٚةٖػ ع١ٛ 
١ٜأٚل اٛ ئم١ٙ  .  ٚدال ا١ٗٗيع ةٛ مبلل ١ٍيػٝ أاٗزعع  االٓماىييٛ ١ٗيؽ ٗقاٗش .١اّٗبلصيٛ 

ٟغٝ اّٗمماج   ح١ىيثةةٔلايا اٗػيُ ١اّٗبلصيٛ  ا٠ٚٗحٚثٚػٖؼ االػك ةاٗحيا١ٛ ٚو اٗزٚيياج  
٣ِ نل ١ز١ع ٟغٝ  ظاقث اٗٔاعٚثٛ ٣ِ االٜحظاةاج ١ماٗب ة٠ا اٗٚػـصيةص٠ٓ١ٔا صح٣ يٖٚٛ أٛ 

٣ِ اٗٚيػاخ  ٕصٔ) ى٣٘ الِحاج اٗٚػـصيٛ ٚدل  ثٛ ٜػ٢ ـياػاج اٜحظاةيأ١ ا١ٓ١ٚٗحث"ا١ٖٗحٞ "
)  ١  ( ييال ١ٗ ٖاٛ اٗمبلْ صبلل ِٖػ ـ١يٞ ٣ِ ٚقيػ اٗ)  ١ ( يثعياٛ اٗؾٚا١ةحصٚيٞ األ ثياة٠ي

ٛ حٔم١ٙ اٗٚمػأت  ّٜؾم٠ا    أ ١أح٣ٜٚ( ٜا صػ ِي٠ا ظع  ةإٗ اٗٔا١ٜٛ ةيصٚي٠ا أٚح١ٔٗـ٣ ٚػاح٣ ١
١اٛ ححصع زٚيو اٜٗؾاء ٣ِ اٗػيُ ١اٗٚعٛ  ١اٗؾياؾيث ١االزحٚاىيث ثةص٠ٓ١ٔا االٓحقاعي ةاٗٚماٗةث
 اٗٔاعٚمث اةاج صح٣ ال حؾيمػ ى٣٘ االٜحظ ١االزحٚاىيثةص٠ٔٛ ٣ِ اٗٚـاػٖٞ اٗؾياؾيث   ٗ٘ٚماٗةث

 .   ث١ ؾيعاج اٜٗظةأؾيعاج االىٚال 
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 ُذٍ اهشوشوجصدر يً 

 .ٚؾاٟٚث ٣ِ اٗص١اػ اٗعامػ ص١ل ٓا١ٜٛ اٗزٚيياج األٟ٘يث-1
 .اٜحٖاؾث زعيعت ٗ٘عيٚٔػاميث ٣ِ ٚقػ …ٓا١ٜٛ اٗزٚيياج -2
 .١ز٠ث ٜنػ ص١ل صػٖث ص١ْٔ اإلٜؾاٛ اٗٚقػيث ةيع إٓػاػ اٗٔا١ٜٛ-3
 .ٚأؼْ اٗحٜٚيث اٗػيّيث ٣ِ ٚقػ  00ٜٚيث اٗػيّيث ى٣٘ ٟاٚؿ ٚؤحٚػ اٗح-4
 .أ١لاه ص١ْٔ اإلٜؾاٛ ٣ِ نل اٗٚع اٗزعيع ٗٔا١ٜٛ اٗم١اػا -5

 ع١ػ اٜٗٚنٚاج ٍيػ اٗص١ٖٚيث ٣ِ اٗعِاه ىٛ ص١ْٔ اٗمّل ػؤيث عِاىيث -6

 اٗٚقيػ اٗٚز١٠ل ٗ٘زٚيياج ٣ِ ٚقػ -7

 اٗع١ػ ا١ّٔٚٗع ٗحيا١ٜياج اٗقياعيٛ  -8
 ةيٛ اٜٗنػيث ١اٗحمةيْ" ٣ٟ٘ ٣ِ ٚقػ ٚـٖبلج اٗيٚل اال-9

 ٓي١ع ٓا١ٜٜيث ١ٚػآةث ٓلاميث ١ٜٔٚقث  2000االٜحظاةاج -10
 عى١ت ٗ٘حلاٚٛ ١ا٠ّٗٙ " صاٛ ا١ٗٓج ٜٗؾحػع ىاٜٗٚا  -11
 ةعاياج ٚحيدػت 00اٗصػٖث اّٗبلصيث ٣ِ ػيُ ٚقػ  -12
 اٜح٠اٖاج ص١ْٔ االٜؾاٛ ٗص٠ٔٙ ٗ٘ييؿ ةٖػاٚث ١أٚاٛ-13
 اٗيا٣ٚٗ ٗص١ْٔ االٜؾاٛ ص١ْٔ االٜؾاٛ ٣ِ حع١ٟػ ٚؾحٚػ ةٜٚاؾةث  اٗي١ٙ -14
 اٗم١اػا ١اٗعي١ٚٓػاميث ٣ِ ٚقػ -15

 "ٚصاٖٙ اؾحدٜاميث ١اح٠اٚاج ١ٓي١ع ةاٗزٚ٘ث "
 "عػاؾث صاٗث ٗٔػيحيٛ "اٗٚزحٚو اٗٚع٣ٜ ٣ِ ػيُ ٚقػ  -16
حصمغػ ٚمٛ ١ٓم١ه    حٔاػيػ اظػ٢ حٔاػيػ أظػ٢ ح١دْ أصعاخ ٓػيث ؾػاٜع١ 00١ى١ًّا ؾياعت اٜٗامب اٗياٙ -17

 2005اٖٗاػدث ٜٚغ ةعايث يٜايػ 
 2005اآلٛ ١ٗيؽ ٍعًا ي١ٗي١ ... ظٚؾ١ٛ ؾٜث ح٣ّٖ إلؾٔام صاٗث اٗم١اػا  -18
 ؟ 2005ٚاغا زػ٢ ٣ِ اٜحظاةاج اٗػماؾث ىاٙ " يحاةو ؼِث اٗٚةاييث ١ا١ٚٗٗع اٗٚةاػٕ"ٚػٖؼ األػك  – 19
  ١2005ٓامو ٚا زػ٢ ٣ِ االٜحظاةاج اٗةػٗٚاٜيث ىاٙ -20
 اٜحظاةاج اٜٗٔاةاج اٗيٚاٗيث ٣ِ ٚيػٖث اٗحصػيػ  -21
 2006االقبلس ١اٗةػٗٚاٛ ١ِٜٚةػ  -22
 2006اٗحيعيبلج اٗعؾح١ػيث صزػ ٣ِ ٚياٝ ىٖػت  عيؾٚةػ  -23
 2007ٜٚنٚاج اٗٚزحٚو اٗٚع٣ٜ ١حٜٚيث اٗػيُ  اةػيل  -24
  2007اـٖاٗياج ١ٚي١ٓاج اٗيٚل اٗحيا٣ٜ١ اّٗبلص٣  ي١ٜي١  -25

 أُداف اهشوشوج
 .اهدفــبع عً ُّيـج اهيسخيـع اهيـدٌٓ اهيـصرْ ّاشخــلالهيخَ 
 .، ّدعـى دّرٍ اهخٌيّْ تٌـبء كـدراح يؤششـبح اهيسخيـع اهيدٌـٓ 
 .هيضخرم تيً يؤششبح اهيسخيع اهيدٌٓخضسيع آهيبح اهخٌشيق ّاهعيل ا 

 .اهخـّعيج اهلبٌٌّيـج تأُـى اهلضـبيب ذاح اهصـوج تبهيسخيـع اهيدٌٓ 
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 2007اٖح١ةػ . اٍحيال ٚو ؾةْ االقػاػ ١اٗحػقع ... اج اٗؼػاىيث ٣ِ ٚقػ اٗحيا١ٜي -26
 2007اّٗبلصيٛ ١اٗٚـاػٖث اٗؾياؾيث ١ٟٙ اٗحص١ل اٗعيٚٔػام٣                  عيؾٚةػ  -27
 ١2009اٗٔػيث اٜمةاىاج ٜانػ ٚعػؾث ٚيج ـػُ ٚاي١  ١األمّالعػاؾث ىٛ ا١لاه اٜٗؾاء  -29
 210ٚاػؽ    حىل ضزورة صياغة مفاهيم جديدة٣ ٚقػ اٗحيا١ٜياج اٗؼػاىيث ِ -30
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 مجلس األمناء

 
ألبٌر بشارة. د0أ  

 أستاذ االقتصاد الزراعي
محمود السقا.د0أ  

 أستاذ تاريخ القانون بجامعة القاهرة
اسامة بدٌر .د  

 استاذ االقتصاد الزراعى 

 لس العاهلُيهز

 هذَز تٌفُذٌ              كزم صاتز اتزاهُن

 هٌسك وصذج الثضىث هزذي هذًً 

 هٌسك الىصذج الماًىًُح           ًصضٍ سخارٌ 

 هٌسمح الىصذج االدارَح                 هٌار سالم

 هٌسك وصذج العاللاخ الذولٍ              صالش الثكزي

 و الوعلىهاخهٌسمح وصذج التىحُك            هها صسي     

 هضاهٍ  صزاب هضوىد 

 هضاهٍ                               هضوىد سالم

 هضاهٍ                                  فاتي أصوذ

 هضاهُح    ًاهذ طاَع                              

 هضاهٍ    شضاته روعح                          

 هضاهً                هتىلً علً 

 تاصج                             تزاهُن علً إ

 تاصخح   دالُا عوارج 

 تاصخح                هزَن تذر

 هتزرن              أصوذ عثذ العشَش 

 هىحك                       أصوذ عثذ الفتاس 

 هساعذ هكتة                            هضوذ هٌذي 

 
 

 
 
 

مركز األرض لحقوق اإلنسان مؤسسة ال تهدف إلى الربح          

 6991فى ديسمبر عام  أنشىء

 مركز األرض؟ لماذا

اإلنسان، بعد     أنشئ مركز األرض للدفاع عن قضاٌا الفالحٌن والرٌف المصري من منظور حقوق  
أن تبييٌن لمؤسسييً المركييز الييو  سيياحة العمييص األنلييً فييً مصيير ميين المنظمييا  التييً تعمييص فييً نييذا 

 :ومن بٌن القضاٌا واالحتٌاجا  الحقٌقٌة التً دفع  فً اتجاه إنشاء المركز. المجاص
لمسار معالجة عدم التوازن فً االنتمام بحقوق الفالحٌن والمسألة الزراعٌة فً مصر وتصحٌح ا-

فً ظص األوضاع الجدٌدة المتعلقة بتحرٌر سوق األرض واألسعار مع دراسة أثر ونتائج نذه 
 .                            حٌاة الفالحٌن واالقتصاد الزراعً  ىالسٌاسا  عل

عدم وجود بنٌة تشرٌعٌة تنظم أوضاع العاملٌن فً قطاع الزراعة، وبالتالً تعرضهم النتهاكا  -
ه ٌومٌة، سواء على صعٌد حقوقهم االقتصادٌة واالجتماعٌة أو على صعٌد الحقوق المدنٌة عدٌدة شب
 .                           والسٌاسٌة

 ا  اتساع الفجوة بٌن الرٌف والحضر فً مصر، ااصة على صعٌد الادما ، مما ٌجعص قطاع - 
 .اع االقتصادٌة واالجتماعٌةمن سكان الرٌف عرضة النتهاكا  مضاعفة بسبب تردى األوض ا  عرٌض

تفاقم مشكلة عمالة األطفاص فً الرٌف فً القطاع الزراعً أو غٌره من القطاعا ، وزٌادة معدال   -
 .مٌة والتسرب من المدارس بٌنهماأل
االنتهاكا  التً تتعرض لها المرأة الرٌفٌة، على صعٌد األسرة والعمص، أو بسبب األوضاع  -

 . االجتماعٌة العامة

 :اال  عمص المركزمج
الدفاع عن  الفالحٌن والعماص الزراعٌٌن بسبب أوضاع العمالة الزراعٌة الدائمة والمؤقتة الناجمة -

عن غٌاب التنظٌم القانونً، وااصة فٌما ٌتعلق بعقود العمص واإلجازا  واللوائح التً تنظم حقوقهم 
 .وواجباتهم

 .ٌا  والجمعٌا  والروابط الفالحٌةدعم وتشجٌع دور التنظٌما  النقابٌة والتعاون - 
 .مواجهة ظانرة عمالة األطفاص من حٌث أسبابها ومظانرنا وآثارنا من منظور حقوق الطفص -
العمص على تمكٌن المرأة الرٌفٌة، وااصة العامال  فً قطاع الزراعة، لمواجهة االنتهاكا  التً  -

 .تتعرض لها بسبب وضعها النوعً واالجتماعً
البٌئة الزراعٌة وبٌئة المجتمع الرٌفً ضد مااطر التلوث، وتوعٌة الفالحٌن بقضاٌا  الدفاع عن -

 . التلوث البٌئً

 أهداف المركز

 .المسانمة فً تحسٌن األوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة للفالحٌن فً رٌف مصر -
وق رصد انتهاكا  حقوق اإلنسان التً تحدث دااص القرٌة المصرٌة وااصة المتعلقة بالحق-

 .االقتصادٌة واالجتماعٌة
تنمٌة وعى المواطنٌن بنشر ثقافة حقوق اإلنسان وتشجٌع  العمص المشترك والتنسٌق بٌن -

 .مؤسسا  المجتمع المدنً ودعم استقاللها وتعزٌز قٌم الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان 
حٌن حقوقهم المسانمة فً صٌاغة برنامج اإلصالح االقتصادي الزراعً فً مصر بحٌث ٌكفص للفال

 .. وٌؤمنهم فً زراعة أراضٌهم
الكشف عن رؤى واحتٌاجا  الفئا  المهمشة والفقٌرة فً مصر وأشراكهم فً صناعة القرار  

 وصٌاغة البرامج التً تطبق علٌهم 

 :آلٌا  عمص المركز
أو تقدٌم المساعدة القانونٌة للفالحٌن فً القضاٌا ذا  الصلة بحقوقهم االقتصادٌة واالجتماعٌة -

 .المدنٌة والسٌاسٌة
إصدار التقارٌر والدراسا  والبٌانا  لكشف االنتهاكا  التً ٌتعرض لها الفالحون والرٌف -

 .المصري

تنظيم دورات تدريبية وإصدار المطويات من أجل تنمية وعى المواطنين في القرية المصرية  -
 .بالحقوق المتعلقة بقضاياهم

مٌن والنشطاء لدفع العمص األنلً والتطوعً فً مجاص حقوق تكوٌن شبكة من المتطوعٌن والمهت  -
 .اإلنسان

تنظٌم الندوا  وعقد ورش العمص لمناقشة القضاٌا المتعلقة بأوضاع الرٌف المصري السٌاسٌة -
 .واالجتماعٌة والثقافٌة والبٌئٌة

ص التنمٌية السعى إلقامة عالقيا  وطٌيدة ميع المؤسسيا  المحلٌية والدولٌية المهتمية بالعميص فيً مجيا -
 وحقوق اإلنسان للمسانمة فً تحقٌق أندافنا

 

الوركز يقدم الدعن القانوني هجانًا ويتلقي جويع الشكاوى 

 الوتعلقة

 ف بحقوق الفالحين والعوال والصيادين والورأة واألطفال في الري
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