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 صذذ٣َ ثٌُِٔجس

ص٘لز ثٌُِٔز ك٢ ٝثهغ ثألٓش ػٔالً خجسهجً ك٢ ثُطجةلز، ك٢ٜ صذذأ دٞمغ ثُذ٤ل آخش ثُؾضجء 

، ، ٝك٢ ثُٔ٘جهن ثُذثكتز أًغش ٖٓ رُيٝص٘ض٢ٜ ٓ٘ٚ آخش ثُخش٣ق، عٔج٤ٗز إ٠ُ ػؾشر أؽٜش ك٢ ثُغ٘ز

٤ُالً ٜٝٗجسثً، صؼَٔ دٕٝ ثٗوطجع عٟٞ ُلضشر هق٤شر ٖٓ ثُٞهش ُض٘جٍٝ ثُـزثء ٖٓ ثُؾـجالس أٝ 

 .ُِشثفز

صقشف ثٌُِٔز هجهز ًذ٤شر، خجفز ك٢ ثُلضشر ثُض٢ صغضؾٔغ ك٤ٜج ثُطجةلز هٞثٛج ُضؾٌَ هشدثً 

ك٢ ٛزٙ ثُلضشر صنغ . ٝؽ٤ؼ ثُ٘قَ ثُٔؤُق ٖٓ ػذر آالف ُؾٔغ ثُشف٤ن ك٢ كضشر ثُؾ٢٘ ثُشة٤غ٤ز

 د٤نجس ك٢ 3- 2ثٌُِٔجس ثُؼج٤ُز ثُخقٞدز صنغ ٖٓ . ثٌُِٔز ثُذ٤ل دأهق٠ هجهضٜج ثُق٣ٞ٤ز

 .(دٔج ك٤ٚ ثُٞهش ثُز١ صشصجؿ ك٤ٚ ٝصضـزٟ ٝصض٘وَ دقغجً ػٖ ثُ٘خجس٣خ ثُلجسؿز)ثُذه٤وز 

٣ذِؾ ٝصٕ ثُذ٤ل ثُز١ صنؼٚ ثٌُِٔز ك٢ ث٤ُّٞ أًذش ٖٓ ٝصٜٗج، كأ٣ز هٞر ٝهجهز صٌِٜٔج ثٌُِٔز 

ٌُٖٝ ٜٓٔج ًجٗش هٞصٜج ٝهجهضٜج ًذ٤شر كئٜٗج ٓغ ثُضٖٓ عضغض٘لز ٝصقذـ ثٌُِٔز ٌٜٓ٘ز ! . ؟

ك٤ض٣ُٞٞؽ٤جً ٝٓضؼذز ك٤ض٣جة٤جً، ٣ٌٕٝٞ ثإلٜٗجى ًذ٤شثً دوذس ٓج ٣ٌٕٞ ػذد ثأل٣جّ ثُض٢ ػِٔش ك٤ٜج ثٌُِٔز 

 . دأهق٠ هجهضٜج ًذ٤شثً 

ٓغَ ٛزث ثُؼَٔ ثٌُذ٤ش ٌُِِٔز ٣ضقذّد دوٞر ثُؼجةِز، ٝؽٞد ثُشف٤ن، ٝٝؽٞد ثفض٤جه٢ ًذ٤ش ٖٓ 

ك٢ ٓغَ ٛزٙ . ثُـزثء ك٢ ثُؼؼ ٝٝؽٞد ٓضغغ ك٢ ثُخ٤ِز ٓٔج ٣غٔـ دضٞع٤غ فؾْ ثُؼؼ دذٕٝ فذٝد

٣٘خلل ٝمؼٜج - ًوجػذر - ثُظشٝف صٌل٢ هجهز ثٌُِٔز ُغ٘ز أٝ ُغ٘ض٤ٖ، عْ دؼذ ثُؾضجء ثُغج٢ٗ 

 .صٜ٘ي ثٌُِٔز خجفزً ك٢ ثُطٞثةق ثُٔضؼذدر ثُطٞثدن. ُِذ٤ل دؾٌَ ِٓقٞظ

نكي حبقى طائفـت انىحـم جيـدة اإلوخــاج يجـب حبديــم انمهكت كم سىت في انقفيس انمخعــدد 

 .انطبقــاث، َكم سىخيــه في غيــسي



٣ؾؼش ثُ٘قَ دئٜٗجى ثٌُِٔز ٝثٗخلجك ٓؼذٍ ٝمغ ثُذ٤ل خجفز إرث ٓج فذط رُي ك٢ كضشر 

كئرث ٓج دذأس ثٌُِٔز دضو٤َِ ٤ًٔز ثُذ٤ل ثُض٢ صنؼٜج سؿْ ًَ ثُظشٝف ثُؾ٤ذر ٓٔج . ثُ٘ٔٞ ثُشد٤ؼ٢

 .٣ٜذد ٓغضوذَ ثُطجةلز، كئٕ ثُ٘قَ ٣ذذُٜج دأخشٟ كض٤ز

انخبديم  ٝهذ ه٣ٞش ٛزٙ ثُقلز ُذٟ ثُ٘قَ ؽ٤الً دؼذ ؽ٤َ، ٝصظٜش دؾٌَ هذ٤ؼ٢ ك٤ٔج ٣غ٠ٔ 

، أ١ أٗٚ خالٍ ثٜٗٔجى ثٌُِٔز دجُؼَٔ، ٣٘ضؼ ثُ٘قَ ٌِٓز ؽذ٣ذر ُ٘لغٚ ٤ُٝظ ُطجةلز انٍادئ نهمهكت

صذذٝ ػالٓجس ثُضذذ٣َ ثُٜجدا ٌُِِٔز ك٢ ؿ٤ش أٝهجس ثُضطش٣ذ ك٢ . أخشٟ ًٔج ٣قذط ك٢ ثُضطش٣ذ

 كوو، د٤٘ٔج 4- 2ٗؾجه ثُ٘قَ ثٌُذ٤ش ُِؾ٢٘، ٝثُذ٘جء ثُؾ٤ذ ُِؾٔغ، ٝثُؼذد ثُو٤َِ ٖٓ ثُذ٤ٞس ث٤ٌُِٔز، 

 .ػ٘ذ ثُضطش٣ذ ٣٘خلل ٗؾجه ثُ٘قَ دؾذر ٣ٌٕٝٞ ػذد ثُذ٤ٞس ث٤ٌُِٔز أًغش دؼؾشر ٓشثس

صٌٕٞ د٤ٞس ثٌُِٔجس ثُٔذ٤٘ز ػ٘ذ ثُضذذ٣َ ثُٜجدا ًذ٤شر ثُقؾْ ٝع٣ٞز ثُؾٌَ، ٝػ٘ذ خشٝػ 

ثٌُِٔز ٜٓ٘ج ٣ذو٠ ك٤ٜج ثٌُغ٤ش ٖٓ ثُـزثء ث٢ٌُِٔ ثُـ٤ش ٓغض٘لز ٝصخشػ ثٌُِٔجس ػج٤ُز ثُ٘ؾجه ٝ 

٣ٝض٤ٔض ثُضذذ٣َ ثُٜجدا ٌُِِٔز أ٣نجً ك٢ إٔ ثٌُِٔز ثُلض٤ز صخشػ دٞؽٞد ثٌُِٔز ثُوذ٣ٔز ٝال . ثُخقٞدز

ٝثألًغش ٖٓ رُي إٔ ثٌُِٔز ثُلض٤ز صضِوـ ٝصذجؽش ٝمغ ثُذ٤ل د٤٘ٔج ٓج . ٣قذط ٛ٘ج ؿ٘جء ثٌُِٔجس

٤ُٝغش ٗجدسر ثُقجالس ثُض٢ صضٞثؽذ ك٤ٜج ثٌُِٔضجٕ ٓؼجً ُؼذر أ٣جّ , صضثٍ ثٌُِٔز ثُوذ٣ٔز صٞثفَ ػِٜٔج

 .ٝسدٔج أعجد٤غ

دٜزٙ ثُطش٣وز ٣غضذذٍ ثُ٘قَ ثٌُِٔجس ثُٔش٣نز أٝ ثُٔضنّشسر ٖٓ ؽشثء ػذّ ثالفضشثط ٖٓ 

ٌُٖٝ ك٢ صشد٤ز ثُ٘قَ ثُؼ٤ِٔز ٣ضْ ػجدرً صذذ٣َ ٓ٘ضظْ ٌُِِٔجس دٕٝ ثٗضظجس . هذَ ثُ٘قجٍ أع٘جء ثُؼَٔ

 .ثُضذذ٣َ ثُطذ٤ؼ٢

صض٤ـ ثٌُِٔجس ثُلض٤ز ُِطجةلز إٔ ص٘ٔٞ ُذسؽز ًذ٤شر، ٝصذِؾ كضشر ثُ٘ٔٞ ك٢ ٓغَ ٛزٙ ثُطٞثةق 

ٓذر أهٍٞ، ٤ُٝظ ٗجدسثً ٓج صغضٔش فض٠ دذء ثُؾ٢٘ ثُشة٤غ٢، ُٜٝزث كئٕ ؿش٣ضر ثُضطش٣ذ ال صؾضذ دَ 

ًٔج إٔ ثُطجةلز ثُض٢ صٌٕٞ ٌِٓضٜج كض٤ز صذ٢٘ ٗخجس٣خ رًش٣ز أهَ ٝصغضؾ٤خ أًغش . عش٣ؼجً ٓج صخضل٢

ٝهذَ ثُؾضجء، دؼذ كضشر ثُؾ٢٘ ثُشة٤غ٢، صشد٢ ػذدثً أًذش ٖٓ . ُإلؽشثءثس ثُٔنجدر ُِضطش٣ذ

ثٌُِٔجس ثُلض٤ز ال صٔٞس ك٢ ثُؾضجء ك٤ٔج ػذث فجالس . ثُؾـجالس ثُلض٤ز، ًٔج صضقَٔ ثُؾضجء أكنَ

 .ثُٔشك ثُؾذ٣ذ دجُ٘ٞص٣ٔج

ًا     حــقبــم انطائفت  هــكــت جـديــدة دائــما

, ٜٓ٘ج ٓج ٣ؼضٔذ ػ٠ِ إدؼجد ثٌُِٔز ثُوذ٣ٔز أٝالً عْ إدخجٍ ٌِٓز ؽذ٣ذر,هشم صذذ٣َ ثٌُِٔجصؼذ٣ذر

ٝعجُغز صؼضٔذ ػ٠ِ خجف٤ز ثٌُِٔجس ك٢ ػذّ صوذِٜج , ٌُِِٔز (ثُطذ٤ؼ٢)ٝأخشٟ صوِـّذ ثُضذذ٣َ ثُٜجدا 

ٌُٖٝ أ٣جً ًجٗش ثُطش٣وز ثُٔضذؼز كئٜٗج ُٖ صٌٕٞ ٗجؽقز ٓج ُْ صأخز دجُقغذجٕ . ٌُِٔز أخشٟ ك٢ ثُخ٤ِز

 .ثُقجُز ثُل٤ض٣جة٤ز ٌُِِٔز ثُٔشثد صذذ٣ِٜج

ػ٘ذٓج صٌٕٞ ثُطجةلز هذ أٜٗش كضشر ثُ٘ٔٞ ٝدخِش ك٢ كضشر ثُضطش٣ذ كئٕ صذذ٣َ ٌِٓضٜج ال ٣ؾٌَ 



ًٝٔج ٛٞ ٓؼشٝف كئٕ ثٌُِٔز ثُوذ٣ٔز صخشػ ٓغ ثُطشد، أ١ أٗٚ ٣ؾش١ صذذ٣َ هذ٤ؼ٢ . أ٣ز فؼٞدز

 .ٌُِِٔز ك٢ فجُز ثُضطش٣ذ

إرث ٓج ثٗؾـِش ثُطجةلز دؾ٢٘ ثُشف٤ن، أ١ إٔ ؿش٣ضر ؽٔغ ثُـزثء هذ عجدس ػ٠ِ ؿش٣ضر 

ثُضٌجعش، كئٕ صذذ٣َ ثٌُِٔز ٣ٌٕٞ أعَٜ ٓٔج ُٞ عجدس ك٤ٜج ؿش٣ضر ثُضٌجعش ف٤ظ صٌٕٞ ثٌُِٔز ك٢ 

ٓشًض ثالٛضٔجّ ٢ٛٝ صغؼ٠ دٌَ ؽٜذ إلٗضجػ أًذش ػذد ٌٖٓٔ ٖٓ ثُ٘قَ هذَ دذث٣ز ٓٞعْ ثُؾ٢٘ 

ثٌُذ٤ش ػ٘ذ إصٛجس ٗذجس ثُشف٤ن ثُشة٤غ٢، فض٠ إٔ دؼل ثُطٞثةق صقجكع ػ٠ِ ثٌُِٔز ػ٠ِ ثُشؿْ 

د٤٘ٔج ك٢ كضشر ؽٔغ ثُشف٤ن ثُشة٤غ٤ز، ثُض٢ . ٖٓ ٝؽٞد ػ٤ٞح ك٤ٜج أٝ ٗوـ ٝصؤؽَ ٓٞػذ صذذ٣ِٜج

صٌٕٞ ثُطجةلز ػ٘ذ دذث٣ضٜج هذ أٜٗش كضشص٢ ثُ٘ٔٞ ٝثُضطش٣ذ، ص٘خلل ًغ٤شثً ثُؼ٘ج٣ز دجٌُِٔز، ًِٝٔج 

 .ًجٕ ثُؾ٢٘ ؿض٣شثً ًِٔج هَ ثٛضٔجّ ثُ٘قَ دٜج

 ًَ ثُ٘قَ صوش٣ذجً، ثدضذثًء ٖٓ ثُؾـجالس دؼٔش خٔغز أ٣جّ، ٣٘خشه ك٢ ثُؾ٢٘، ٝك٢ ٓغَ ٛزٙ 

ثُقجُز ٣ٌٖٔ ٗضع ثٌُِٔز ٝإدخجٍ ٌِٓز أخشٟ كض٤ز ٝخقذز دذأس ُضٞٛج دٞمغ ثُذ٤ل ك٢ خ٤ِضٜج 

أٝ فض٠ ؿ٤ش ِٓوقز، دٕٝ إٔ ٣الفع ثُ٘قَ صذذ٣َ ثٌُِٔز ألٗٚ ٓ٘ؾـَ دؾٔغ  (أٝ ثُ٘ٞثر)ثألف٤ِز 

 .ثُشف٤ن، ٝٛ٘ج ٣ٌل٢ ثُضذخ٤ٖ ثُؾذ٣ذ أٝ ؿٔظ دطٖ ثٌُِٔز دجُؼغَ ٤ُضْ هذُٜٞج

, ٝخجفز ك٢ ثأل٣جّ ثأل٠ُٝ دؼذ ثالٗوطجع ثُٔلجؽب ُِؾ٢٘, ك٢ ثُلضشر ثُض٢ ال ٣ٌٕٞ ك٤ٜج ؽ٢٘

ثُذدجد٤ش : صٌٕٞ ثُطجةلز ٓغجسر ؽذثً، ٝصٌٕٞ ًزُي ػ٘ذ فذٝط عشهز أٝ ٛؾّٞ أػذثء ثُ٘قَ

ثُضذخَ ك٢ ف٤جر ثُ٘قَ ك٢ ٓغَ ٛزٙ ثألٝهجس ٣ؾؼِٜج أًغش ثٗضػجؽجً، ٤ُٝظ . ٝثُغقج٢ُ ٝثُط٤ٞس

 . كجالعضغجسر ٝثالٗضػجػ ٣ؤعشثٕ عِذجً ػ٠ِ صوذَُّ ثٌُِٔز, ٝثسدثً صوذَ ٌِٓز ؽذ٣ذر ػ٘ذٛج

إرث ٓج ؽشٟ ص٤ض٤ْ . صضوذَ ثٌُِٔز ثُؾذ٣ذر دؾٌَ ؽ٤ذ ؽذثً ثُطجةلز ثُض٢ صٌٕٞ ػ٠ِ فجكز ثُٔٞس

, ثُطجةلز أٝ صٌٕٞ ثٌُِٔز هذ ٓجصش ُغذخ ٓج كئٕ ثُ٘قَ ٣غضغجس ؽذثً ٣ٜٝ٘جس ٗظجّ ف٤جصٚ ٝػِٔٚ

٣ٝؾجٛذ ثُ٘قَ ٣شًل ػ٠ِ ُٞفز , ٣ٝضٞهق ه٤شثٕ ثُ٘قَ ٝد٘جء ثُؾٔغ، ًٔج صٜ٘جس فشثعز ثُٔذخَ

إرث ٓج صْ ك٢ ٛزث ثُٞهش . ُٝلضشر ٓج صضٞهق ثُطجةلز ػٖ إٔ صٌٕٞ هجةلز, ثُط٤شثٕ ٝثُؾذثس ثألٓج٢ٓ

كئٕ ثُ٘قَ ٣ضوذِٜج ٝص٘ضظْ ثُق٤جر ك٢ ثُطجةلز - دئهالهٜج ٖٓ ثُٔذخَ ٓذجؽشر ٓغالً - إدخجٍ ٌِٓز 

 ً أٓج إرث ًجٕ ثُ٘قَ هذ د٠٘ د٤ٞصجً ٤ٌِٓز ػ٠ِ د٤ٞك أٝ ٣شهجس فذ٣غز ثُؼٔش كئٗٚ ُٖ ٣وذَ . عش٣ؼج

 . ثٌُِٔز ثُٔذخِز ٣ٝٞثؽٜٜج دجُؼذثء

 ً ٤ُظ ٗجدسثً ٓج ٣قذط إٔ صٌٕٞ ثُطجةلز دذٕٝ ٌِٓز ٤ُٝظ ُذ٣ٜج إٌٓج٤ٗز صشد٤ز ٌِٓز , ػ٤ِٔج

أخشٟ ألٗٚ ٤ُظ ُذ٣ٜج فن٘ز كض٤ز ًٔج ٣قذط ػ٘ذٓج صٔٞس ثٌُِٔز ك٢ ثُؾضجء أٝ ػ٘ذٓج صلوذ ػ٘ذ 

صطٍٞ فجُز ث٤ُأط . ثُضكجف أٝ ػ٘ذٓج صضٞهق ػٖ ٝمغ ثُذ٤ل عْ صٔٞس دغذخ ثُٔشك أٝ ؿ٤شٙ

ٖٓ ثُغَٜ . ك٢ ٛزٙ ثُطجةلز ٤ُظ ُغجػز أٝ ثع٘ض٤ٖ ًٔج ٣قذط ػ٘ذ ٝؽٞد فن٘ز كض٤ز، ٝإٗٔج ُؼذر أ٣جّ

إدخجٍ ٌِٓز ه٤ِز ٛزٙ ثُلضشر، ٌُٖٝ فجُز ث٤ُأط ال صطٍٞ إ٠ُ ٓج ال ٜٗج٣ز، إر صضطٞع  دؼل 

ثُـ٤جح ثُط٣َٞ . كجُؾـجُز أٗغ٠ ٌُٖٝ ؽٜجصٛج ثُض٘جع٢ِ ؿ٤ش ٓضطٞس. ثُؾـجالس ُضأد٣ز ٝظ٤لز ثٌُِٔز

 ً ٝٓج إٔ صذذأ ٛزٙ ثُؾـجالس دٞمغ ثُذ٤ل فض٠ . ٌُِِٔز ٣غ٤ش ك٤ٜج ؿش٣ضر ثألٓٞٓز ثُض٢ ُْ صخٔذ صٔجٓج



 .ص٘ؾأ فجُز ثسص٤جؿ ك٢ ثُطجةلز ٝصوجدَ أ٣ز ٌِٓز ؿش٣ذز دجُؼذثء

ٌٝٛزث، ٗلظ ثُطجةلز هذ صوذَ ٌِٓز ؿش٣ذز دغُٜٞز ك٢ إفذٟ ثُقجالس، د٤٘ٔج صغضوذِٜج دجُؼذثء 

ُزُي كئٕ إفذٟ ثُٜٔجّ ثألعجع٤ز ُضشد٤ز ثُ٘قَ ثُؼ٤ِٔز ٓؼشكز ك٢ أ٣ز فجُز . ك٢ فجُز أخشٟ

٣ٝ٘ؾأ ٛ٘ج . ك٤ض٣ُٞٞؽ٤ز صٌٕٞ دٜج ثُخ٤ِز، ٝثُؼَٔ ػ٠ِ إفذثط ثُقجُز ثُٔالةٔز ُضوذَُّ ٌِٓز ؽذ٣ذر

ك٢ كضشر ثُضقّنش : ك٢ أ١ ٝهش ٣ٌٕٞ ك٤ٚ ٖٓ ثألكنَ إفذثط ٛزٙ ثُقجُز ك٢ ثُطجةلز: عؤثٍ

 .ُِضطش٣ذ أّ ك٢ كضشر ثُؾ٢٘ ثُشة٤غ٢؟

ًا حبديم انمهكاث قبم بدء فخسة انجىي إذا كان ٌرا  بيَىج انخجسبت أوً  ه األفضم اقخصاديا

 .غغيساًا َقصيساًا، أَ في بدايخً إذا كان  مخمساًا 

إ٠ُ ٛزث ثُٞهش صٌٕٞ ثٌُِٔز هذ أٌٜٗش ٖٓ ؽشثء ٝمغ ٤ًٔجس ًذ٤شر ٖٓ ثُذ٤ل ُٔذر ه٣ِٞز 

 ً د٤٘ٔج ثٌُِٔز ثُؾذ٣ذر ه٣ٞز ٝأٓجٜٓج ٝهش ًجٍف ُضقَ إ٠ُ أكنَ فجالصٜج هذَ , ٝثعضٌِٜش ك٤ض٣جة٤ج

 .ثُؾضجء

. صذذ٣َ ثٌُِٔز ثُِٔوقز دأخشٟ ؿ٤ش ِٓوقز ٣ؤد١ إ٠ُ صٞهق ٝمغ ثُذ٤ل ُلضشر ٖٓ ثُضٖٓ

أ٣جّ دؼذ خشٝؽٜج ٖٓ 9- ٢ٌُ8 ص٘نؼ ثٌُِٔز ثُلض٤ز ٝصضِوـ عْ صذذأ دٞمغ ثُذ٤ل ٣ِضٜٓج ػ٠ِ ثألهَ 

خالٍ ٛزٙ ثُلضشر ٣خضْ ثُ٘قَ ثُقن٘ز ثُٔضذو٤ز ٖٓ ثٌُِٔز ثُوذ٣ٔز ٣ٝضلشؽ دزُي . ثُذ٤ش ث٢ٌُِٔ

 .أ١ إٔ ثُ٘قَ ثُؾجٓغ ُِشف٤ن ٣ضنجػق ك٢ ٛزٙ ثُقجُز. ُِؾ٢٘

 أ٣جّ ثأل٠ُٝ عضؼَٔ ثُؾـجالس ؽضة٤جً 9إرث ٓج صْ صذذ٣َ ثٌُِٔز ك٢ دذث٣ز كضشر ثُؾ٢٘ كئٗٚ ك٢ ثُـ 

ُٜٝزث ثُغذخ ٣ضْ صذذ٣َ ثٌُِٔز ك٢ ثألٓجًٖ ثُض٢ ٣ٌٕٞ ثُؾ٢٘ ك٤ٜج . كوو ٝال صؾٔغ ػغالً ًغ٤شثً 

أٓج ك٢ فجُز ثُؾ٢٘ ثُط٣َٞ كئٕ ثٌُِٔز صـُذذٍّ ػجدرً ك٢ دذث٣ز .  أ٣جّ ٖٓ دذة9ٚ- 8ؿض٣شثً ٝهق٤شثً هذَ 

ك٢ ٛزٙ ثُقجُز صٌٕٞ ٤ًٔز ثُؼغَ ثُض٢ ثٗؾـِش ثُطجةلز ػٖ ؽٔؼٜج ٗض٤ؾز ثالػض٘جء . ٓٞعْ ثُؾ٢٘

ٛزٙ ثُطش٣وز أكنَ أ٣نجً . دجُقن٘ز ثُٔضذو٤ز ه٤ِِز ألٕ ثُؾ٢٘ دذأ مؼ٤لجً عْ ثصدثد دؾٌَ صذس٣ؾ٢

 .ألٕ ثُؾـجالس ثُض٢ عض٘ضؼ ٖٓ ثٌُِٔز ثُؾذ٣ذر عضِقن آخش ٓٞعْ ثُؾ٢٘ ٝصؾجسى ك٤ٚ

أكـثـس انـحـا ث انـغـيـس  ـالئـمـت إلدخـال  ـهـكـت جـديـدة ٌي فـخـسة  ا بـعـد وٍـايت فخـسة 

 .انىمُ

 

 طسق إدخال انمهكت

 :ٛ٘جى ػذر هشم إلدخجٍ ٌِٓز إ٠ُ ثُطجةلز

 :ثٌُِٔز ك٢ ثُؼِذز -  1



 دؼذ ثُذقظ ػٖ ثٌُِٔز ثُٔشثد صذذ٣ِٜج صذخَ إ٠ُ ثُؼِذز ثُخجفز ٝصٞمغ ك٢ إفذٟ صٝث٣ج 

 عجػجس 8- 7ثُطجةلز ٗلغٜج كض٘ؾزح إ٤ُٜج عش٣ؼجً ثُٞف٤لجس ثُِٞثص٢ ٣ض٤ُٖٞ إهؼجٜٓج دئُقجؿ، ٝدؼذ 

ٖٓ ػضٍ ثٌُِٔز صشكغ ٓغ ثُؼِذز دٜذٝء دٕٝ إصػجػ ثُ٘قَ، ٣ٝؾخ إٔ صٌٕٞ ث٤ُذ٣ٖ ٗظ٤لضجٕ صٔجٓجً 

عْ صخشػ ثٌُِٔز ثُوذ٣ٔز ٖٓ ثُؼِذز ٝصؼذّ ٣ٝذخَ دذالً ٜٓ٘ج ٝك٢ ٗلظ . ٤ُٝظ ُٜج أ٣ز سثةقز ؿش٣ذز

ٝك٢ . ثُؼِذز ثٌُِٔز ثُؾذ٣ذر ٝصـِن ػ٤ِٜج ثُؼِذز عْ صٞمغ ك٢ ٗلظ ثٌُٔجٕ ثُغجدن دثخَ ثُطجةلز

 فذجؿ ث٤ُّٞ ثُضج٢ُ صشكغ ثُؼِذز ٓغ ثٌُِٔز دقزس ٝدٕٝ هشد 

ثُ٘قَ ثُٔضؾٔغ ػ٤ِٜج، كئرث ًجٕ ٛزث ثُ٘قَ ٛجدةجً ٣ٝٔذ خشهٞٓٚ ٖٓ خالٍ ثُؾذي إلهؼجّ ثٌُِٔز 

 .كٔؼ٠٘ ٛزث أٗٚ هذ صوذَ ثٌُِٔز ثُؾذ٣ذر ك٤ضثٍ ػ٘ذٛج ثُـطجء ُضضٌٖٔ ثٌُِٔز ٖٓ ثُخشٝػ إ٠ُ ثُؼؼ

ُٝض٣جدر ثُضأًذ ٖٓ أٗٚ صْ صوذَ ثٌُِٔز ٣ضشى ثُ٘قَ ٤ُوّٞ دضقش٣شٛج د٘لغٚ ٝرُي دجعضذذثٍ ؿطجء 

صٞمغ ثُؼِذز ك٢ . ثُؼِذز دوطؼز ٖٓ أهشثؿ ثُؾٔغ ثالفط٘جػ٢ أفذعش ك٤ٚ ػذر عوٞح فـ٤شر

ك٢ ث٤ُّٞ . ٣وّٞ ثُ٘قَ عش٣ؼجً دونْ ثُؾٔغ ٝصقش٣ش ثٌُِٔز. ثُخ٤ِز ك٢ ٗلظ ٌٓجٜٗج ثُغجدن عْ صـط٠ 

ك٢ ٛزٙ ثُلضشر صخشػ .  أ٣ج10ّ- 7ثُضج٢ُ صشكغ ثُؼِذز ثُلجسؿز ٝ صضشى ثُطجةلز دٕٝ إصػجػ ُٔذر 

 .ثٌُِٔز  ُِضؼشف ػ٠ِ ثٌُٔجٕ ٝصضضثٝػ ٝصذذأ دٞمغ ثُذ٤ل

أٓج إرث . إصػجػ ثُ٘قَ ٝثُضذخَ ك٢ ف٤جصٚ ك٢ ٛزٛجُلضشر ٣خ٤لجٌُِٔز  ٣ٝٔ٘ؼٜج ٖٓ ثُو٤جّ دزُي

ُٞفع ػ٘ذ كقـ ثُؼِذز ك٢ ث٤ُّٞ ثُضج٢ُ ٖٓ ٝمؼٜج ٝدٜج ثٌُِٔز ثُؾذ٣ذر إٔ ثُ٘قَ ٣غضوذَ ثٌُِٔز 

٣ذذٝ ثُ٘قَ ٓ٘ضػؾجً ٣ٝشًل ػ٠ِ ثُؾذي ٣ٝقجٍٝ إدخجٍ إدشصٚ ُِغغ ثٌُِٔز ٢ٛٝ صٜشح : دجُؼذثء

ٓ٘ٚ إ٠ُ ثألػ٠ِ، أٝ أٗٚ ٤ُظ ٛ٘جى ٗقَ ػ٠ِ ثُؼِذز، أ١ إٔ ثُ٘قَ ٣ش٣ذ إٓجصز ثٌُِٔز ٖٓ ثُؾٞع، أٝ 

. أٗٚ أخز ٣ـِن كضقجس ثُؾذي دجُذشٝد٤ُٞظ، ػ٘ذٛج ال ٣ؾٞص إهالم ثٌُِٔز ألٕ ثُ٘قَ عٞف ٣وضِٜج

ك٢ ٛزٙ ثُقجُز صشكغ . ٛزٙ ثٌُِٔز ُْ ص٘جعخ ثُ٘قَ ُغذخ ٓغَ إٔ ٣ٌٕٞ ثُ٘قَ هذ د٠٘ د٤ٞصجً ٤ٌِٓز؟

ثُؼِذز ٓغ ثٌُِٔز، ٣ٌٖٝٔ صوذ٣ْ ٌِٓز أخشٟ ُِطجةلز ٌُٜٝ٘ج ِٓوقز ٝك٢ ػِذز أخشٟ ؿ٤ش ثُغجدوز 

 .(٣لنَ دػٌٜج دلشٝع ث٤ُِٔغز)

ُؼَٔ رُي ٣ؾش١ كقـ ثُؼؼ ٝإػذثّ ؽ٤ٔغ ثُذ٤ٞس ث٤ٌُِٔز عْ صذخَ ثُؼِذز ٓغ ثٌُِٔز 

إرث ُْ صضٞكش ٌِٓز ِٓوقز ٣ؤؽَ إدخجٍ ثٌُِٔز إ٠ُ . ثُؾذ٣ذر ٝصٞمغ د٤ٖ إهجسثس ثُقن٘ز ثُٔخضٞٓز

، دؼذٛج ٣ضْ إػذثّ ؽ٤ٔغ ثُذ٤ٞس ث٤ٌُِٔز ( أ٣ج9ّ- 8دؼذ )إٔ ٣ضْ خضْ ؽ٤ٔغ ثُذ٤ٞس ث٤ٌُِٔز ٝثُقن٘ز 

هذٍٞ ثٌُِٔز ك٢ ٛزٙ ثُقجُز . ٣ٝوذّ ُِطجةلز ٌِٓز ؽذ٣ذر ٝكض٤ز عج٤ٗزً 

 .ٓنٕٔٞ

 :ثُِٔـٌز صـقش ثُوـلــ- 2

. (ٗجهٞط) دـذالً ٖٓ ثُؼـِذـز ٣ـغـضـخـذّ هلـ ٓلضٞؿ ثُؾجٗخ 

٣ؾش١ إدؼجد ثٌُِٔز ثُوذ٣ٔز، ٝػ٘ذٓج صظٜش ػالٓجس ث٤ُضْ ػ٠ِ 

٣ؾش١ ثُضذخ٤ٖ دٜذٝء . ثُطجةلز ٣ذقظ ك٢ ثُؼؼ ػٖ إهجس دٚ فن٘ز ٓخضٞٓز ػ٠ِ ٝؽي ثُخشٝػ

 عـهـبـت إدخـال انـمـهـكــت



ػ٠ِ ثُ٘قَ ك٢ ثُؾضء ٖٓ ثإلهجس ثُز١ خشؽش ٓ٘ٚ ثُ٘قالس ؽضة٤جً ٝصٞؽي ػ٠ِ ثُخشٝػ ٖٓ 

ثُذو٤ز، ك٤ط٤ش ثُ٘قَ ثٌُذ٤ش ٣ٝذو٠ ثُ٘قَ ثُٔ٘ض٢ُ ػ٠ِ ثإلهجس، ػ٘ذٛج صطِن ثٌُِٔز ٓغ ٛزث ثُ٘قَ 

ٖٝٓ ثُنشٝس١ إٔ ٣ٌٕٞ صقش ثُ٘جهٞط ػذر ٗخجس٣خ ٤ِٓتز .  ٗقِز20- 10عْ صـط٠ دجُولـ ٓغ 

 . دجُؼغَ

ٖٝٓ خالٍ , ، دؼٌظ ثٌُذ٤شر، ٓغجُٔز ٓغ ثٌُِٔز ثُـش٣ذز(ثُلض٤ز  )صٌٕٞ ثُ٘قالس ثُٔ٘ض٤ُز 

ٝدؼذ , ثالفضٌجى دٜج صٌضغخ سثةقضٜج ٝصٞصػٜج ٖٓ خِق ثُؾذي إ٠ُ دو٤ز ثُ٘قالس ك٢ ثُطجةلز

صقش٣ش ثٌُِٔز ُٖ صٌٕٞ ٝفذٛج ًٔج ك٢ ثُطش٣وز ثُغجدوز، ٝإٗٔج ٓغ ٝف٤لجس، أ١ ٓغ فشعٜج 

 .ثُخجؿ ًٔج ٣وجٍ

إرث ًجٗش ثٌُِٔز ِٓوقز كئٜٗج صٌٕٞ ك٢ ٛزٙ ثُلضشر هذ ٓألس .  ٣ؾش١ سكغ ثُ٘جهٞط دؼذ ٤ٓٞ٣ٖ

ؽ٤ٔغ ثُ٘خجس٣خ ثُلجسؿز صقش ثُ٘جهٞط دجُذ٤ل 

 .ٝٛزث ٣ؾؼِٜج ٓوذُٞز صٔجٓجً ٖٓ هذَ ثُ٘قَ

ػ٘ذ صذذ٣َ ثٌُِٔز ثُوذ٣ٔز دأخشٟ ؽذ٣ذر 

ِٓوقز ٖٓ ثألكنَ ثعضؼٔجٍ فجَٓ خجؿ ٣ضغغ 

إلهجس ٝثفذ ٌٕٝٓٞ ٖٓ ؽذي ع٢ٌِ ٖٓ ؽجٗخ 

ٖٝٓ فجؽض ٌِٓز ػ٤ِٚ ؿطجء (ال ٣غٔـ دٔشٝس ثُ٘قَ)

ٓقٔش ٓضقشى ٖٓ ثُؾجٗخ ث٥خش، ٣ٞمغ ك٤ٚ إهجس 

دٚ فن٘ز ٓخضٞٓز ػ٠ِ ٝؽي ثُخشٝػ عْ صذخَ إ٤ُٚ 

دؼذ ٤ٓٞ٣ٖ ٣ضثٍ . دؼذ ٣ّٞ ٣خشػ ٖٓ ثإلهجس ٤ًٔز ٓؼضذشر ٖٓ ثُ٘قَ ثُلض٢. ثٌُِٔز ٣ٝـِن ثُـطجء

صذذأ ثٌُِٔز دٞمغ . ثُِٞؿ ثُز١ ٣ـط٢ فجؽض ثٌُِٔز ٤ُذخَ ٗقَ ثُطجةلز ٣ٝؾٌَ ٝف٤لجس ٌُِِٔز

ثُذ٤ل، ٝػ٘ذٓج صٔضِب ٓؼظْ ٗخجس٣خ ثإلهجس دجُذ٤ل ٣ضثٍ ثُقجَٓ ثُخجؿ ٣ٝٞمغ ٌٓجٗٚ ثإلهجس 

 .ٓغ ثٌُِٔز

 :صوش٣ذجً ًٔج ك٢ ثُضذذ٣َ ثُٜجدا- 3

,  ٣غضذذٍ ثُ٘قَ ثٌُِٔز ك٢ ثُقجالس ثُطذ٤ؼ٤ز ٤ُظ دٌِٔز ؽجٛضر ٝإٗٔج دٌِٔز ٣شد٤ٜج د٘لغٚ

 ً ػ٘ذ رُي صضٞثؽذ ثٌُِٔضجٕ ثُوذ٣ٔز ٝثُؾذ٣ذر ٓؼجً . ُٝزُي كئٕ ثُطجةلز صضالءّ ٓغ ٛزث ثُضذذ٣َ صذس٣ؾ٤ج

 ً  .دغالّ ُٔذر ه٣ِٞز ٗغذ٤ج

.  ٛزث ثُضؼج٣ؼ ثُغ٢ِٔ ٣الفع أ٣نجً ػ٘ذ ثُضقن٤ش ُِضطش٣ذ ٝك٢ فجُز ثُضذذ٣َ ثُٜجدا ٌُِِٔز

ثعض٘جدثً ػ٠ِ ٛزٙ ثُخجف٤ز ثُذ٤ُٞٞؽ٤ز ُ٘قَ ثُؼغَ ثعض٘ذطش هش٣وز ػ٤ِٔز العضذذثٍ ثٌُِٔز 

 .صضِخـ ثُطش٣وز دئػطجء د٤ش ٢ٌِٓ ُِطجةلز دٕٝ ٗضع ٌِٓضٜج ثُوذ٣ٔز. دجعضخذثّ د٤ش ٢ٌِٓ

٣ؤخز د٤ش ٢ٌِٓ ٗجمؼ ٣ٌٕٞ هذ صٔش صشد٤ضٚ ك٢ هجةلز ٓشد٤َز أٝ ٓأخٞر ٖٓ ػؼ هجةلز 

 ه )حا م إطاز إلدخال انمهكت 

 (انجاوبيه 



ثألكنَ ك٢ )ػج٤ُز ثإلٗضجػ ك٢ فجُز صطش٣ذ ٝرُي ٓغ هجػذصٚ عْ ٣ٞمغ ك٢ ٝعو ؽجسع ٗق٢ِ 

 .دؼ٤ذثً ػٖ ٝعو ثُؼؼ ف٤ظ صؼَٔ ثٌُِٔز ػجدر ك٢ ٓغَ ٛزث ثُٞهش (ثُغج٢ٗ أٝ ثُغجُظ

 ٣غذش ثُذ٤ش ث٢ٌُِٔ دضث٣ٝز دغ٤طز دق٤ظ ٣ٌٖٔ ٓشثهذضٚ دٕٝ إدؼجد ثإلهجسثس ػٖ دؼنٜج 

عْ دؼذ ٣ّٞ ٣لضـ ثُؼؼ ٣ٝ٘ظش إ٠ُ ثُذ٤ش ث٢ٌُِٔ، كئرث ًجٕ ًجٓالً . ٝرُي ُٔؼشكز ٓٞػذ خشٝػ ثٌُِٔز

ُْٝ ٣وشك ٖٓ ثُؾجٗخ كٜزث ٣ؼ٢٘ إٔ ثُ٘قَ صوذََ ثُذ٤ش ٣ٌٖٝٔ ثألَٓ أٗٚ عضخشػ ٓ٘ٚ ٌِٓز ٣ٝضْ 

 .صذذ٣َ ثٌُِٔز ثُوذ٣ٔز ك٢ ثُطجةلز

ًإٔ ٣ٌٕٞ ثُ٘قجٍ هذ ) أٓج إرث ًجٕ ثُ٘قَ ال ٣ش٣ذ صذذ٣َ ثٌُِٔز أٝ إٔ ثُذ٤ش ث٢ٌُِٔ ُْ ٣٘جعذٚ 

كئٗٚ ع٤وشك ثُذ٤ش ٣ٝوضَ ثٌُِٔز أٝ أٗٚ ع٤غٔـ ٌُِِٔز  (أػطجٙ سثةقز ؿش٣ذز أٝ أٗٚ مـطٚ د٤ذٙ

عْ , ػ٘ذٛج ٣ذخَ د٤ش عج٢ٗ ٝك٢ ٗلظ ثٌُٔجٕ ٌُٖٝ ٖٓ ثُؾٜز ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُول٤ش. إٔ صوّٞ دزُي د٘لغٜج

دؼذ ٣ّٞ ٣لقـ ثُذ٤ش، كئرث هجّ ثُ٘قَ دوشمٚ ٓشر أخشٟ كٔؼ٠٘ رُي إٔ ثٌُِٔز ك٢ ثُطجةلز ؽ٤ذر 

 .ُْٝ صٜ٘ي ك٤ض٣جة٤جً ٝثفض٤جه٢ ثُق٤ٞثٗجس ث٣ُٞ٘ٔز ُذ٣ٜج ًذ٤ش ٝال ٣شؿخ ثُ٘قَ دضذذ٣ِٜج

أًذش ٗغذز هذٍٞ صضْ ك٢ كضشر ؽٔغ .  ٜٓ٘ج7- 6 د٤ٞس ٤ٌِٓز ٣ضْ هذٍٞ 10ًوجػذر، ٖٓ د٤ٖ ًَ 

دؼل ثُ٘قج٤ُٖ ٣وذٕٓٞ ُِطجةلز د٤ضجً ٤ٌِٓجً ٓق٤ٔجً ٖٓ ثُؾٞثٗخ دأعطٞثٗز ٖٓ ثُؾذي أٝ . ثُؼغَ

كجُ٘قَ ٣وشك . أ١ ٌٓجٕ خشٝػ ثٌُِٔز,  ٓٔلوو3-2ثُذالعض٤ي ٓغ صشى أعلِٚ ٓلضٞفجً ُٝؼٔن 

ثُذ٤ش ث٢ٌُِٔ ثُـ٤ش ٓشؿٞح ك٤ٚ ٖٓ ثُؾجٗخ، ًٔج إٔ ثٌُِٔز صـشص إدشصٜج ٖٓ ثُؾجٗخ ٤ُٝظ ٖٓ 

 .كضقز ثُذ٤ش ف٤ظ ٣ٞؽذ ثُشأط ٝ ثُقذس ثُٔـطجر دطذوز ٤ًض٤٘٤ز هجع٤ز

,  ػ٘ذٓج صخشػ ثٌُِٔز ثُلض٤ز ٖٓ ثُذ٤ش ثُٔق٢ٔ صِضو٢ ٓغ ثٌُِٔز ثُوذ٣ٔز ٝصضقجسع ٓؼٜج

ٝػجدرً صوضَ ثُلض٤ز ُ ثُوذ٣ٔز َ ألٕ ثألخ٤شر صٌٕٞ ٌٜٓ٘ز ٖٓ ٝمغ ثُذ٤ل ٝدطٜ٘ج ٤ِٓتز دٚ ًٔج أٜٗج 

 .ه٤ِِز ثُٔشٝٗز

ُو٤ش هش٣وز صذذ٣َ ثٌُِٔز دذ٤ش ٢ٌِٓ دٕٝ إدؼجد ثٌُِٔز ثُوذ٣ٔز ثعضؼٔجالً ٝثعؼجً ٤ُظ كوو ك٢ 

 ً كٜزٙ ثُطش٣وز ه٤َٔز ألٜٗج صغٔـ دٔغجػذر ثُ٘قَ إٔ . ثُٔ٘جفَ ثُٔضخققز ٝإٗٔج ُذٟ ثُٜٞثر أ٣نج

 .٣وّٞ د٘لغٚ دضو٤٤ْ ثٌُِٔز ٝٓؼشكز َٛ ٢ٛ دقجؽز ُضذذ٣َ أّ صضشى ُؼجّ آخش

كئرث ًجٗش هذ٣ٔز أٝ ٌٜٓ٘ز دؾذر : أعجط ٗؾجؿ إدخجٍ ثٌُِٔجس ٛٞ ٗٞػ٤ز ثٌُِٔز ثُٔشثد صذذ٣ِٜج

أٓج إرث ًجٗش ثٌُِٔز ٓجصثُش ه٣ٞز . ك٢ كضشر ثُ٘ٔٞ كئٕ ثُ٘قَ ٣وذَ صذذ٣ِٜج دغُٜٞز دأخشٟ كض٤ز

 .ٝصؼَٔ ؽ٤ذثً كئٕ ثُ٘قَ ال ٣وذَ ثٌُِٔز ثُلض٤ز ٣ٝوّٞ دوضِٜج هذَ إٔ صِضو٢ دٌِٔضٚ

 

 إدخجٍ ٌِٓز ٖٓ عالُز أخشٟ

٣ؾش١ صذذ٣َ ثٌُِٔز أف٤جٗجً ٤ُظ ٌُٜٞٗج هذ٣ٔز أٝ ألٜٗج ٌٜٓ٘ز، ٝإٗٔج ألٜٗج ٖٓ عالُز ه٤ِِز 



كوذ عذش إٔ ثُضقجُخ د٤ٖ . ثإلٗضجػ أٝ ُضؾذ٣ذ ثُذّ ك٢ ثُٔ٘قَ أٝ ُالعضلجدر ٖٓ ظجٛشر ثُٜؾ٤ٖ

 %.50- 40عالُض٤ٖ ٖٓ ثُ٘قَ ٣ض٣ذ إٗضجػ ثُؾ٤َ ثألٍٝ دٔؼذٍ 

 ًٔج إٔ ٛ٘جى عالالس فذ٣غز رثس إٗضجؽ٤ز ػج٤ُز ٝصٌٕٞ ٛجدةز ٝه٤ِِز ثُضطش٣ذ ٓغَ عالُز 

ثُ٘قَ ثإل٣طج٢ُ ثُزٛذ٢ ٝعالُز ثُ٘قَ ثُوٞهجص١ ثُشٓجد١ ثُؾذ٢ِ ثُز١ ٣ٌٖٔ ثُضؼجَٓ ٓؼٚ دٕٝ 

ٓذخٖ ٝدذٕٝ دزُز ٝثه٤ز، ٢ٛٝ ػج٤ُز ثإلٗضجػ خجفزً ػ٘ذٓج ٣ٌٕٞ ؽ٢٘ ثُشف٤ن ٓغضٔشثً ٝ ه٣ٞالً 

ٝػ٘ذٓج صُؾِخ ٌِٓجس ٖٓ عالُز أخشٟ كئٕ ثٌُِٔجس ثُلض٤ز ثُ٘جصؾز ٜٓ٘ج . ٝٓغجفز ثُٔشػ٠ ًذ٤شر 

 .عضضضثٝػ ٖٓ ثُزًٞس ثُٔق٤ِز كضؼط٢ ؽ٤الً ٛؾ٤٘جً ٣ؾٔغ د٤ٖ فلجس ثالع٤ٖ٘

إدخجٍ ثٌُِٔجس ثُؾذ٣ذر ثُٔؾِٞدز ٖٓ ثُٔ٘جفَ ثُٔضخققز ٖٝٓ عالُز أخشٟ دجُطشثةن 

 ً  : ٢ٌُٝ صذخَ د٘ؾجؿ ٣ضْ رُي ًٔج ٢ِ٣ ,ثُؼجد٣ز ال صٌٕٞ ٗجؽقز أف٤جٗج

هذــَ ٝفــٍٞ ثٌُِٔز ثُؾذ٣ـذر، عٞثًء ًجٗش ٓخقذــز أّ ؿ٤ش  (صوغ٤ٔز)٣ؼَٔ كشع 

ً  (ٓ٘ض٤ُز)ٓخقذــز، ٖٓ ؽـــجالس كض٤ـــز  ٣ؾخ إٔ ال ٣ٞؽذ ك٢ . ٝفن٘ز ٓخضٞٓز عضخشػ هش٣ذج

٣ٞمغ ٛزث ثُلشع هشح ثُطجةلز ثُٔشثد إدخجٍ ثٌُِٔز إ٤ُٜج أٝ كٞهٜج . ٛزث ثُلشع أ٣ز فن٘ز ٓلضٞفز

 .ٝػ٘ذٓج ٣٘ض٢ٜ ه٤شثٕ ثُ٘قَ ثُغجسؿ صذخَ ثٌُِٔز ثُؾذ٣ذر صقش ثُولـ. ك٢ أفذ ف٘جد٣وٜج ثُؼ٣ِٞز

 ٣وذَ ثُ٘قَ ثُلض٢ ثٌُِٔز ثُؾذ٣ذر دغُٜٞز ػ٠ِ ثُشؿْ ٖٓ ًٜٞٗج ٖٓ عالُز أخشٟ، عْ ٓج إٔ 

إرث ًجٗش ؿ٤ش ٓخقذز، ٝصذذأ دٞمغ ثُذ٤ل فض٠ ٣ؾش١ مْ ثُلشع إ٠ُ ثُطجةلز ثألف٤ِز , صضضثٝػ

دغجةَ عٌش١ خل٤ق ٓؼطَّش  (ثُلشع ٝثُخ٤ِز)دؼذ ثُذقظ ػٖ ٌِٓضٜج ٝهضِٜج ٝسػ ٗقَ ثالع٤ٖ٘ 

٣ٝضْ ثُنْ دئدؼجد إهجس أٝ إهجس٣ٖ ٖٓ . دج٤ُجٗغٕٞ أٝ ث٤ُِٔغز أٝ ؿ٤شٛٔج ٖٓ ثُ٘ذجصجس ثُؼطش٣ز

 .هشف ػؼ ثُطجةلز، عْ ٣ٞمغ ػؼ ثُلشع ٌٓجٜٗج

كجُ٘قَ ُٖ , دجعضؼٔجٍ ٛزٙ ثُطش٣وز ال ٣ِضّ ثٗضظجس ٝهش ٓ٘جعخ أٝ ظٜٞس أػشثك ث٤ُضْ

٣ٌٕٞ ُذ٣ٚ ٝهش ُٔالفظز صـ٤٤ش ثٌُِٔز ُٖٝ ٣الفظٚ دغذخ إػطجء سثةقز ؽذ٣ذر صٔغـ سثةقز 

 .ثٌُِٔز ثُوذ٣ٔز

دٔج إٔ ثألؽ٤جٍ ثُضج٤ُز دؼذ ثُؾ٤َ ثألٍٝ عضٌٕٞ رثس إٗضجؽ٤ز ٓ٘خلنز كئٗٚ ٣ٌٖٔ ثُققٍٞ 

 : ػ٠ِ ثُؾ٤َ ثألٍٝ ُٔشص٤ٖ ٖٓ صٜؾ٤ٖ عالُض٤ٖ ًٔج ٢ِ٣

ك٢ ثُغ٘ز ثأل٠ُٝ صغضذذٍ ؽ٤ٔغ ثٌُِٔجس ٖٓ ثُغالُز ثُٔق٤ِز دٌِٔجس ؿ٤ش ٓخقذز ٖٓ عالُز 

ٛزٙ ثٌُِٔجس عضضضثٝػ ٓغ رًٞس ثُغالُز ثُٔق٤ِز ك٤٘ضؼ ثُؾ٤َ ثألٍٝ ٖٓ ثُ٘قَ . أخشٟ ٓشؿٞدز

ٝ دؼذ ع٘ض٤ٖ ٣قَ ٓٞػذ صذذ٣َ ثٌُِٔجس كضؾِخ أٝ صشد٠ ك٢ ثُٔ٘قَ ٌِٓجس . ٛؾ٤٘جً ٖٓ ثُغالُض٤ٖ

ٛزٙ ثٌُِٔجس عضضضثٝػ ٓغ رًٞس ثُغالُز ثألخشٟ ثُٔذخِز عجدوجً . ٖٓ ثُغالُز ثُٔق٤ِز ؿ٤ش ٓخقذز

ك٤٘ضؼ ثُؾ٤َ ثألٍٝ أ٣نجً ٛؾ٤٘جً ٓغَ ثُز١ عذوٚ ٌُٖٝ صذٞدُش  (ألٜٗج ص٘ضؼ ٖٓ د٤ٞك ؿ٤ش ٓخقذز)

 .ثُزًٞس ٝثٌُِٔجس د٤ٖ ثُغالُض٤ٖ



٣ؼضٔذ ٗؾجؿ ٛزٙ ثُطش٣وز ػ٠ِ ثُضأًذ ٖٓ إٔ ثُزًٞس ثُض٢ عضِوـ ثٌُِٔجس ٢ٛ ٖٓ ثُغالُز 

ٝٛزث ٣ضطِخ ػذّ ٝؽٞد ٓ٘جفَ أخشٟ ك٢ ثُؾٞثس، أٝ إٔ ٣ضْ ثُضؼجٕٝ د٤ٖ ؽ٤ٔغ ثُٔ٘جفَ . ثُٔطِٞدز

 .ك٢ ثُٔ٘طوز كضطذن ٗلظ ثُطش٣وز دجُضشص٤خ ٗلغٚ

٣ؾش١ إدخجٍ ثٌُِٔجس ثُلض٤ز ٤ُظ كوو دذالً ٖٓ ثٌُِٔجس ثُٔغضذؼذر، ٝإٗٔج أف٤جٗجً صُذخَ إ٠ُ 

ثُطٞثةق ثُؼذ٣ٔز ثٌُِٔجس ٝثُض٢ أمجػش ٌِٓضٜج ُغذخ ٖٓ ثألعذجح ُْٝ صغضطغ صشد٤ز ٌِٓز دذالً 

ٛزث ٣قذط ػ٘ذ ٓٞس ثٌُِٔز ؽضجًء دغذخ ٓشك ٓج، أٝ ك٢ ٝهش . ػٜ٘ج ُؼذّ صٞكش فن٘ز ٓلضٞفز

 .ثُضطش٣ذ ػ٘ذٓج صلوذ ثٌُِٔز ثُلض٤ز أع٘جء صكجكٜج ٝصٌٕٞ ثُقن٘ز ك٢ ٛزث ثُٞهش ًِٜج ٓخضٞٓز

 

 ػالػ صز٤ًش ثُطٞثةق

ـش ًِّ إر صض٠ُٞ ٝظ٤لز ثٌُِٔز ػذد ٖٓ , إرث ُْ صُغجػذ ثُطجةلز ث٤ُض٤ٔز ك٢ ثُٞهش ثُٔ٘جعخ كئٜٗج صُـز

ٝدٔج . ٝك٢ ٛزٙ ثُقجُز ال ٣ٌٕٞ ٖٓ ثُغَٜ إدخجٍ ٌِٓز إ٤ُٜج, ثُؾـجالس ٣٘ضؼ ػٖ د٤نٜج رًٞس كوو

٣ٌٕٞ ػذدٛج دجُؼؾشثس ٝفض٠ ثُٔتجس، كئٜٗج  (ؽـجالس ٝثمؼز)أٗٚ صظٜش ك٢ ثُطجةلز ٌِٓجس ًجردز 

. ُٝزُي ك٢ٜ ال صضوذَ ٌِٓز ؽذ٣ذر دٕٝ إؽشثءثس خجفز. ال صؾؼش دإٔ ٛ٘جى خطشثً ٣ٜذد ٓغضوذِٜج

هذَ رُي ٣ؾش١ عقخ . ك٢ ثُطٞثةق (كوذ ثٌُِٔز)ٝهذ ثعض٘ذو ػ٤ِٔجً ػذد ٜٓ٘ج ُٔؼجُؾز فجُز ثُضز٤ًش 

ؽ٤ٔغ ثُؼغَ ٖٓ ثُخ٤ِز ٢ٌُ ال صغضٌِٜٚ ثُزًٞس ثُؾشٛز ًٝضؼ٣ٞل ػٖ ٗوـ إٗضجػ ثُطجةلز أٝ 

 .كوذٛج

  :ثُطش٣وز ثأل٠ُٝ

 إرث ظٜشس ثُؾـجالس ثُٞثمؼز ك٢ ثُشد٤غ ثُذجًش ػ٘ذٓج ال ٣ٞؽذ ك٢ ثُٔ٘قَ رًٞس دؼذ، د٤٘ٔج 

ثُزًٞس ثُ٘جصؾز ٖٓ ثُطجةلز ث٤ُض٤ٔز ؿ٤ش فجُقز ُِضضثٝػ،  كئٗٚ ٣٘قـ دٔؼجُؾز ٛزٙ ثُطجةلز 

 .دضٞف٤ذٛج ٓغ ٗٞثر ك٤ٜج ٌِٓز ثفض٤جه٤ز أٝ ٓغ هجةلز أخشٟ

كجُطجةلز ثُض٢ صلوذ ٌِٓضٜج ك٢ ثُؾضجء، .  ٌُٖٝ ٛزٙ ثُطش٣وز ال صؼط٢ ؿجُذجً ثُ٘ضجةؼ ثُٔطِٞدز

ٝدغذخ هِن ثُ٘قَ كئٗٚ ٣غض٘لز , ٝخجفزً ك٢ ٗقلٚ ثألٍٝ، ص٢ٜ٘ ثُؾضجء ٝك٢ هل٤شٛج ٓخِلجس ًغ٤شر

 أعجد٤غ دؼذ ثُط٤شثٕ 3- 2هٞثٙ دؾذر ٝال ٣غضط٤غ ػَٔ أ١ ؽ٢ء ٗجكغ ك٢ ثُطجةلز ٣ٝٔٞس خالٍ 

 . ثُشد٤ؼ٢

ثُغؼ٢ ُِقلجظ ػ٠ِ ثُطجةلز ثُٔزًـِّشر دٜزٙ ثُطش٣وز ؿ٤ش ٓؾذ١ أ٣نجً دغذخ ػذّ مٔجٕ 

عالٓز ثٌُِٔز، ٝثألكنَ ، إرث ًجٕ ثُ٘قَ ه٤ِالً، صقل٤ز ثُطجةلز دضذخ٤شٛج دـجص ثٌُذش٣ش إرث ًجٕ 

ٝػ٘ذٓج . ٣ؾي دأٜٗج ٓش٣نز، أٝ إٔ ٣ش٠ٓ ثُ٘قَ ػ٠ِ ثُؼؾخ خجسػ ثُٔ٘قَ ٣ٝذؼذ ثُول٤ش ػٖ ٌٓجٗٚ

٣ؼٞد ثُ٘قَ إ٠ُ ٌٓجٕ ثُول٤ش ٝال ٣ؾذٙ كئٗٚ ٣ط٤ش ك٢ ثُٔ٘قَ، ٝصذكؼٚ ؿش٣ضر ثُذوجء إ٠ُ ثُِؾٞء إ٠ُ 



ثُطٞثةق ثألخشٟ، ٤ُظ ُغشهز ثُـزثء ٜٓ٘ج ٤ُؤٖٓ ف٤جصٚ ُلضشر ٖٓ ثُضٖٓ، ٝإٗٔج دـشك ثالٗنٔجّ 

ُزُي ك٢ٜ صوق . إ٤ُٜج ٤ُقذـ ٝثفذثً ٖٓ ٗقَ ثُطجةلز،ٓٔج ٣غٔـ ُٜج دجُققٍٞ ػ٠ِ ثُـزثء ٝثُذفء

ػ٠ِ ُٞفز ثُط٤شثٕ ٝصأخز دخلل ٓؤخشصٜج ٝؽ٘جف٤ٜج ٓغ إفذثط ثٛضضثصثس خل٤لز دٜج ٝصوضشح 

ٌٝٛزث كئٕ فشط ثُخ٤ِز ال ٣٘ول ػ٤ِٜج ًٔج ٣ضقشف ٓغ . دخطٞثس هق٤شر ٖٓ ٓذخَ ثُول٤ش

 . ثُِقٞؿ، ٌُٖٝ ٣ؾٜٔج ٣ٝضقغغٜج عْ ٣غٔـ ُٜج دجُذخٍٞ إ٠ُ ثُخ٤ِز

ٛزث ثُ٘قَ ٣غ٠ٔ ػجدرً دجُ٘قَ ثُنجةغ، ٝٛٞ دؼذ دخُٞٚ ثُخ٤ِز ٣٘غ٠ ٌٓجٕ خ٤ِضٚ ثُغجدن ًٔج 

أٓج ثُ٘قَ ثُز١ ال ٣ط٤ش ٖٓ ػ٠ِ ثألسك دؼذ س٢ٓ ثُ٘قَ ػ٤ِٜج . ٣قذط ٓغ ثُطشد ٝال ٣ؼٞد إ٤ُٚ

ك٤ؾخ إػذثٓٚ، كٜٞ ك٢ ٓؼظٔٚ ٖٓ ثُؾـجالس ثُٞثمؼز ثُض٢ أفذقش عو٤ِز دؼذ ٝمؼٜج ُِذ٤ل 

 .ٖٝٓ ثُزًٞس ثُض٢ ٗؾأس ػٜ٘ج

 :ثُطش٣وز ثُغج٤ٗز

 إرث ٓج ًجٗش ثُطجةلز ثُٔزًـِّشر ٓج صثُش صؾٌَ ه٤ٔز ثهضقجد٣ز، ًإٔ صٌٕٞ هذ أمجػش ثٌُِٔز 

هذَ كضشر هق٤شر ٖٓ ه٤شثٕ ثُشد٤غ أٝ دؼذٙ ٓذجؽشر أٝ ك٢ دذث٣ز كقَ ثُخش٣ق، كئٗٚ ٣ٌٖٔ 

 :ٓؼجُؾضٜج ًٔج ٢ِ٣

ٓغجًء، ٝدؼذ إٔ ٣ؼٞد ؽ٤ٔغ ثُ٘قَ، ٣ضْ صذذ٣َ ثألٓجًٖ د٤ٖ ثُول٤ش ر١ ثُطجةلز ثُٔزًـِّشر ٝهل٤ش 

ٝك٢ ثُقذجؿ، ٝٓج إٔ ٣ذذأ ثُ٘قَ دجُط٤شثٕ ٣ؾش١ ثُذقظ ك٢ ثُطجةلز ثُو٣ٞز ػٖ . هجةلز ه٣ٞز أخشٟ

ثٌُِٔز ٝصٞمغ صقش ٗجهٞط ُقٔج٣ضٜج ٖٓ ثفضٔجٍ ٜٓجؽٔضٜج ٖٓ هذَ ثٌُِٔجس ثٌُجردز، ٝثألكنَ 

 .ػَٔ رُي ك٢ ثُٔغجء ثُٔجم٢

ػ٘ذٓج ٣ذخَ ثُ٘قَ ثُغجسؿ ٖٓ ثُطجةلز ثُؼجد٣ز إ٠ُ هل٤ش ثُطجةلز ثُٔزًشر كئٜٗج صوّٞ كٞسثً 

 عجػجس ٖٓ دذء 6- 4دؼذ )ك٢ ٛزث ثُٞهش . دوضَ ؽ٤ٔغ ثٌُِٔجس ثٌُجردز ٝصذذأ دئظٜجس ػالٓجس ث٤ُضْ

 ً ك٢ ٗلظ ثُٞهش ٣ؾش١ إدؼجد ؽ٤ٔغ . ٣ضْ إدخجٍ ٌِٓز أٝ د٤ش ٢ٌِٓ  (عشٝؿ ثُ٘قَ فذجفج

ٖٓ ثُطجةلز ثُٔزًـِّشر ٣ٝٞمغ دذالً ػٜ٘ج إهجسثس ّٓٞ  (ثُزًش٣ز)ثإلهجسثس رثس ثُقن٘ز ثُٔوذّذز 

ك٘قَ ثُطجةلز ثُٔزًشر ػ٘ذٓج ٣ذخَ إ٠ُ . رثس ؽٔغ ؽ٤ذ، ٝدٜزث ٣٘ض٢ٜ إفالؿ ثُٞمغ (ٓ٘لٞؽز)

هل٤ش ثُطجةلز ثُؼجد٣ز ع٤ضجدغ ثُؼَٔ ًجُٔؼضجد، ٝإرث ُْ ٣وْ د٘لغٚ دئهالم عشثؿ ثٌُِٔز دإٔ ٣وشك 

 .ثُؾٔغ ٖٓ ثُؾٜز ثُغج٤ٗز ُإلهجس، ك٤ؾخ سكغ ثُولـ دؼذ ٤ٓٞ٣٘أٝعالعز

ٛزٙ ثُطش٣وز ٓل٤ذر ك٢ ػالػ ثُطجةلز ثُٔزًـِّشر أ٣نجً ػ٘ذٓج صلوذ ثٌُِٔز ثُؼزسثء أع٘جء ثُضكجف 

 .أٝ أل١ عذخ آخش

  :ثُطش٣وز ثُغجُغز

 .  ٣ٌٖٔ ػالػ ثُطجةلز ثُٔزًـِّشر دضؾ٣ٞؼٜج



ٓغجًء، ػ٘ذ ؿشٝح ثُؾٔظ، ٣ؾش١ ٛض ثُ٘قَ ٝؽٔؼٚ ك٢ ف٘ذٝم ٖٓ ثُخؾخ ثُٔؼجًظ ُٚ 

عْ ٣٘وَ ثُق٘ذٝم إ٠ُ ٌٓجٕ .  عْ ٓـطجر دؾذي ٓؼذ25٢ٗ × 25ؿطجء ص٣ٜٞز أٝ دٚ كضقز أدؼجدٛج 

صزثح إهجسثس ثُقن٘ز ثُزًش٣ز العضخالؿ ؽٔؼٜج ٣ٝـِن ثُول٤ش ؽ٤ذثً ُقٔج٣ضٚ ٖٓ . دجسد ٝٓظِْ

 . عشهز ثُ٘قَ ٝكشثػ دٝدر ثُؾٔغ

٣قذـ ثُ٘قَ ك٢ ٛزٙ ثُقجُز ك٢ ٝمغٍ فؼخ، كٜٞ دذٕٝ ؿزثء ٝال ٣غضط٤غ ثُققٍٞ ػ٤ِٚ، 

ٝٓج إٔ ٣ذذأ ثُ٘قَ دجال٤ٜٗجس . ٝدغذخ ثُؾٞع صنٔش ٓذج٣ل ثٌُِٔجس ثٌُجردز  دٕٝ أ٣ز ثفض٤جهجس

ٝثُٔٞس دغذخ ثُؾٞع ٝثُؼطؼ، ٣ؼجد إدخجُٚ إ٠ُ هل٤شٙ ثُغجدن دش٤ٓٚ كٞم ثإلهجسثس دؼذ ٝمغ 

. إهجس أٝ إهجس٣ٖ ٖٓ ثُقن٘ز ثُٔخضٞٓز ػ٠ِ ٝؽي ثُخشٝػ، ٣ٌٖٝٔ إدخجٍ ٌِٓز ؽذ٣ذر ٓذجؽشرً 

 .٣ؾخ إٔ ال ٗ٘غ٠ صوذ٣ْ ثُٔجء خالٍ ٛزٙ ثُلضشر

صضثٍ ؽ٤ٔغ ثإلهجسثس ٖٓ ثُخ٤ِز ٣ٌٝ٘ظ ػٜ٘ج : ٣ٌٖٔ صطذ٤ن ٛزٙ ثُطش٣وز ػ٠ِ ثُؾٌَ ثُضج٢ُ

٣ؾٞع ثُ٘قَ دؼذ رُي كضشر ًجك٤ز ٢ٌُ صنٔش . ثُ٘قَ ٣ٝٞمغ دذالً ػٜ٘ج إهجسثس أعجط كوو

ٓذج٣ل ثُؾـجالس ثُٞثمؼز، ٝك٢ ث٤ُّٞ ثُضج٢ُ صذخَ ٌِٓز ؽذ٣ذ ر أٝ د٤ش ٢ٌِٓ أٝ إهجس فن٘ز 

 .ٓلضٞفز ٤ُشد٢ ثُ٘قَ ٜٓ٘ج ٌِٓز

 :ثُطش٣وز ثُشثدؼز

 دٔج إٔ ًَ هجةلز ٣ض٤ٔز صغؼ٠ إلٗضجػ ٌِٓز ُٜج، كئٕ ثُؾـجالس صوّٞ دذ٘جء د٤ٞس ٤ٌِٓز كٞم 

 د٤ٞس 3- 2ػ٘ذٛج ٣ضْ ثخض٤جس أكنَ . ثُذ٤ٞك ٝث٤ُشهجس ثُزًش٣ز ثُض٢ ٝمؼضٜج ثٌُِٔجس ثٌُجردز

٤ٌِٓز ٓذ٤٘ز ؽ٤ذثً ٤ِٓٝتز دجُـزثء ث٢ٌُِٔ ثُطجصػ ٝصذؼذ ث٤ُشهجس ثُزًش٣ز ٜٓ٘ج ٣ٝٞمغ دذالً ػٜ٘ج 

 . ٓأخٞرر ٖٓ هٞثةق ٓخضجسر ( أ٣ج3ّأهَ ٖٓ )٣شهجس فذ٣غز ثُؼٔش 

ك٢ ٗلظ ثُٞهش . ال ٣ِقع ثُ٘قَ ٛزث ثُضذذ٣َ ٣ٝضجدغ صشد٤ز ثٌُِٔجس إ٠ُ إٔ صخشػ ٌِٓز ؽذ٣ذر

٣ؾش١ إدؼجد ؽ٤ٔغ إهجسثس ثُقن٘ز ثُزًش٣ز ٣ٝذخَ دذالً ػٜ٘ج إهجسثس دٜج فن٘ز ٖٓ أػٔجس 

 .ٓخضِلز إلفذثط ظشٝف هذ٤ؼ٤ز دثخَ ثُطجةلز ُضشد٤ز ثٌُِٔز

 

 (ؽ٤ٔغ ثُقوٞم ٓقلٞظز) (ع٤ضٞث٠ُ ٗؾش كقٍٞ ثٌُضجح فغخ ٝهضٜج)
 


