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 انسحَى انسحًٍ اهلل بسى

  (أخطأَب أو َسَُب إٌ حوآخرَب ال زبُب) 

 انؼظَى اهلل صدق
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 حؼبني بسًّ

 

 

 سييهُا قبم يٍ انًقذو انبحث ػهٗ باألشزاف تكهيفي تى

 انحادثت انذػٕٖ ) حٕل ( حسيٍ صذيق كأِ ) انسيذ انقاضي

 ػهٗ اإلطالع فإثُاء ( انؼزاقي انًذَيت انًزافؼاث قإٌَ في

 انبحث في بّ يستٓاٌ ال جٓذًا بذل قذ ٔجذتّ انبحث يضًٌٕ

 يا أٔرد ٔ انًجال ْذا في انقإٌَ كتب أيٓاث يٍ انًصادر ػٍ
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 ٔ انًطزٔقت يٕاضيغ يٍ انبحث يٕضٕع إٌ ٔ انفطاحم كتبّ

 ٔ انبحث نؼُٕاٌ باختيارِ فؼم فخيزًا انؼًهي انتطبيق في انٕاردة

 سٔدتّ ٔ انًباحث ٔ انفصٕل نتزتيب ٔجٓتّ قذ ٔ يٕضٕػّ

 باألجًال ٔ بًالحظاتي أفذتّ قذ أكٌٕ أٌ ػسٗ بانًالحظاث

 انًُاقشت انهجُت ٔقبٕل رضٗ يُال بأٌ جذيز انًذكٕر انبحث فإٌ

  . انتٕفيق اهلل يٍ ٔ

 

 

 انمبضٌ                                                             

 فسْبدً ػبداهلل ػبدانببسط                                                

            أزبَم 2 / انجُبببث يحكًت زئَس / األسخئُبف يحكًت زئَس . ٌ                    
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        21 /  انسلى                                                        انؼساق كوزدسخبٌ إلهَى

 انمضبء يجهس   

 انخسلَت بحود نًُبلشت انزبََت انهجُت

 ---------------------------------------------------------------------------

 

 انسحَى انسحًٍ اهلل بسى

  (انبحذ يُبلشت يحضس) 

 

 و 2009 / 4 / 3  فٌ  297 / 1  انًسلى انمضبئٌ األيس إني إسخُبدًا

 / 1 انًسلى و 2012 / 9 / 17 انًؤزخ انمضبة شؤوٌ يدٍسٍت كخبة

 انبحذ نًُبلشت انزبََت انبحود يُبلشت نجُت إجخًؼج 2059

 انًوسوو حسٍَ صدٍك كبوِ انسَد انمبضٌ لبم يٍ انًمدو

 زلى انؼسالٌ انًدََت انًسافؼبث لبَوٌ فٌ انحبدرت اندػوى ة

 ػبداهلل ػبدانببسط انسَد انمبضٌ بئشساف 1969 نسُت 83

 لبم يٍ انًُبلشت إجساء و انبحذ ػهي األطالع بؼد و فسْبدً

 بمبونّ انهجُت حوصي و ببنمبول جدٍسًا كبٌ انبحذ أٌ وجد انهجُت

 ولغ ػهَّ  أػهي صُف إني انببحذ حسلَت يخطهببث يٍ كجصء

 2012 / 10 / 9  فٌ انًحضس
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 انهجُت رئيس                                 انؼضٕ                                 انؼضٕ

 طبْس يحًد ْوشَبز انمبضٌ          ػهٌ صبحٌ انمبضٌ      ػبذانزحًٍ يحًذ. د انقاضي

 األحسوشٌ                                   ْسشاٌَ                               انسهَفبٌَ
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 انخمدٍس و انشكس

 سبًٌُْ يٍ نكم انخمدٍس و ببنشكس أحمدو أٌ ػهَي) 

 انمبضٌ انفبضم األسخبذ خصوصًب و انبحذ ْرا إلحًبو

 ( انبحذ ْرا ػهي انًشسف فسْبدً ػبداهلل ػبدانببسط

. 

 

 انببحذ                                                               

 حسٍَ صدٍك كبوِ / انمبضٌ
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 انًمذيخ

ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ٧٪ ٓح٣٪١ جٵؾٍجءجش ٩ ٯطؼ٢٠ ؾ٠ٰن ج٠ٛ٪جو ه٢ ِٰٰٗس  ئ١ جٛٔؼحء ْحقس ٜٛوىٙ ٩

ئٓحٟس جٛىهح٩٭ ج٠ٛى٣ٰس ٩جٛطرٌٰٜحش جٛٔؼحتٰس ٩ ئؾٍجء ج٠ٍٛجُوحش ٩ ئطىجٌ جٳق٘حٝ ٩ ؿٍّ جٛـو٢ ُٮ 

) جٳق٘حٝ ٩ ٧ًٍٰح ٢ٟ جٵؾٍجءجش جٛؼ٩ٌٍٯس ٢ٟ٩ ػ٨٤٠ح جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٩ ئ١ ج٠ٛشٍم ذ٢ٰ ُٮ ج٠ٛ٪جو 

٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس  ِٰٰٗس ئٓحٟس جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٩ ش٩ٍؿ٨ح ٩ أ٣٪جه٨ح ٩ ُٮ جٛ٪جٓن  ( 72 – 66

ُأ١ جٛىه٪٫ جٛكحوغس أ٠٧ٰس ٗرٍٰز ٵٍْجم قٓٞ جٛىهح٩٭ ج٠ٛو٩ٍػس أٟحٝ ج٠ٛكحٗٞ ٩ هىٝ ئطىجٌ جٍٛٔجٌجش 

ج٠ٛط٤حٓؼس قٰع ٤٧حٕ وهح٩٭ ٗػٍٰز ٨ٛح جٌضرحؽ ٩ جضظحٙ ٟن وهح٫٩ أن٫ٍ ٷ ضٔرٚ جٛطؿُتس ٩ذحًٍٛٞ ٢ٟ 

٩ ٢٘ٛ ٯكطحؼ ئ٬ٛ جٛىٌجْس ٩ جٛركع أٗػٍ ، ٩ ئ١  (  جٛىه٪٫ جٛكحوغس )٩ؾ٪و ٗطحذحش ٗػٍٰز ه٢ ٟ٪ػ٪م

 ٛٞ ٯ٪ػف ذش٘ٚ ِٟظٚ ه٢ ِٰٰٗس وُن جٍْٛٞ ٤ٓٛ1969س  83ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس جٛوٍجٓٮ ٌٓٞ 

ٜٛىه٪٫ جٛكحوغس ذش٘ٚ وْٰٓ ٩ ون٪ٙ أ٩ ئونحٙ جٛشهض جٛػحٛع ُٮ جٛىه٪٫ ٩ ِٰٰٗس ئٓحٟط٨ح أٟحٝ ج٠ٛك٠٘س 

ج٠ٛهطظس أغ٤حء ٣لٍ جٛـو٢ ُٮ جٳق٘حٝ ًٛج جنطٍش ٧ًج ج٠ٛ٪ػ٪م ٳٗطد ه٦٤ ٩ أ٩ػف ذش٘ٚ ضِظٰٜٮ 

٩ ج٤ًحء٥ ذٍٔجٌجش  أٗػٍ ُٮ ٧ًج ج٠ٛؿحٙ ٳ٤ًحء ج٠ٛ٘طرس جٛٔؼحتٰس ٩ قح٩ٛص ضوُٯُ ج٠ٛركع ذحٳٟػٜس جٛو٠ٰٜس

ٓـٍز ٢ٟ جٛركٍ ُٮ جٛوٜ٪ٝ جٛٔؼحتٰس ٩ ٛ٘ٮ ٯٓطِحو  ٓؼحتٰس ٩ أض٬٤٠ أ١ أٗ٪١ ٓى ٩ُٔص ُٮ ضٔىٯٞ ٩ َٯحوز

 ٛٓى ج٤ٛٔض ٩ ُٖ ج٠ٌٛ٪ع ٩  ٨٤ٟح ٌؾحٙ جٛٔؼحء ٩ أًٟٸ ج٠ٛٓح٠٧س ُٮ جٛ٪ط٪ٙ ئ٬ٛ جٛكٜ٪ٙ ج٤٠ٛحْرس

 .ُٮ ٟ٪ػ٪م جٛركع  شٍـ

 :-٩ نـس جٛركع ض٘٪١ ذحٛش٘ٚ جٳضٮ 

  :ٛٔى ٠ٓٓص ٟ٪ػ٪م جٛركع ه٬ٜ غٸغس ٟرحقع

 

  رؼزٚف انذػٕٖ انحبدثخ ٔ طٕرْب/ انًجحث األٔل 

   ضوٍٯَ جٛىه٪٫ هحًٟس ٩وه٪٫ جٛكحوغس نحطًس / انًطهت األٔل

 ضوٍٯَ جٛىه٪٫ / جٍِٛم جٳ٩ٙ 

 ضوٍٯَ جٛىه٪٫ جٛكحوغس/ جٍِٛم جٛػح٣ٮ 

    ُٟجٯح جٛىه٪٫ جٛكحوغس / انًطهت انثبَٙ

  ط٪ٌ جٛىه٪٫ جٛكحوغس/  انًطهت انثبنث

 جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٤٠ٛؼ٠س/ انفزع األٔل 

  جٛـٜرحش ج٠٘٠ٜٛس ٜٛىه٪٫ جٳطٰٜس  / أ٩ًٷ
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 ؿٜرحش ٟح ٯطٍضد ه٬ٜ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس  / غح٣ًٰح

 ؿٜرحش ٟح ٟطظٚ ذحٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٩ ًٍٰ ٓحذٚ ٜٛطؿُتس  / غحٛػًح

 جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٠ٛطٔحذٜس  / انفزع انثبَٙ

 ؿٜرحش ج٠ٛٔحطس  / أ٩ًٷ

 ؿٜرحش ٟطظٜس ذحٛىه٪٫ جٳطٰٜس ذظٜس ٷ ضٔرٚ جٛطؿُتس  / غح٣ًٰح

 ضىنٚ أ٩ ئونحٙ جٛشهض جٛػحٛع ُٮ جٛىه٪٫  / انفزع انثبنث

 جٛطىنٚ جٷنطٰحٌ٭  / أ٩ًٷ

 جنطظحٝ جٌٍٰٛ ( جٵونحٙ ) جٛطىنٚ جٛؿرٍ٭  / غح٣ًٰح

 شزٔؽ لجٕل انذػٕٖ انحبدثخ  / انًجحث انثبَٙ

 جٛش٩ٍؽ جٛوحٟس  /  انًطهت األٔل

 جٳ٧ٰٜس/ جٍِٛم جٳ٩ٙ 

 (جٛظِس ) جٛهظ٪ٟس / جٍِٛم جٛػح٣ٮ 

 ج٠ٛظٜكس / جٍِٛم جٛػحٛع 

 جٛش٩ٍؽ جٛوحٟس جٳن٫ٍ / جٍِٛم جٍٛجذن 

 جٛش٩ٍؽ جٛهحطس ٛٔر٪ٙ جٛىه٪٫ جٛكحوغس / انًطهت انثبَٙ 

 جٷٌضرحؽ / جٍِٛم جٳ٩ٙ 

 جٷنطظحص / جٍِٛم جٛػح٣ٮ 

 وُن جٍْٛٞ / جٍِٛم جٛػحٛع 

 أ١ ٷ ٯ٘٪١ جٌٍٛع ٢ٟ جٛىه٪٫ ئؿحٛس ج٤ُٛجم / جٍِٛم جٍٛجذن 

 انفظم فٛٓب كٛفٛخ إلبيخ انذػٕٖ انحبدثخ ٔ / انًجحث انثبنث

 ئٓحٟس جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٩ ئؾٍجءجض٨ح ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس  ِٰٰٗس / انًطهت األٔل

 ؿٍّ ضٔىٯٞ جٛىه٪٫ جٛكحوغس / جٍِٛم جٳ٩ٙ 

 ضرٰٜي جٛهظٞ ذحٛىه٪٫ جٛكحوغس ٩ ٍٓجٌ ج٠ٛك٠٘س ذحٛٔر٪ٙ أ٩ جٍُٛغ / جٍِٛم جٛػح٣ٮ 

 قؼ٪ٌ ٩ ًٰحخ جٛشهض جٛػحٛع ٩ ذٰٔس جٛهظ٪ٝ / جٍِٛم جٛػحٛع 

 ج٠ٍُٛٗ جٛٔح٣٪٣ٮ ٠ٜٛطىنٚ جٛشهض جٛػحٛع ج٣ؼ٠حًٰٟح ُٮ جٛىه٪٫ / جٍِٛم جٍٛجذن 

 ج٠ٍُٛٗ جٛٔح٣٪٣ٮ ٠ٜٛطىنٚ جٛشهض جٛػحٛع جنطظحًٰٟح ُٮ جٛىه٪٫ / جٍِٛم جٛهحّٟ 

                            جٷنطٸٍ ذ٢ٰ ج٠ٍُٛٗ جٛٔح٣٪٣ٮ ٠ٜٛطىنٚ ج٣ؼ٠حًٰٟح ٩ ٠ٜٛطىنٚ جنطظحًٰٟح                                      / جٍِٛم جٛٓحوِ 
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  جٛ٪ٓص جًٛ٭ ضٔىٝ ٦ُٰ جٛىه٪٫ جٛكحوغس/ جٍِٛم جٛٓحذن 

 جٛىه٪٫ جٛكحوغس ُٮ جٍٛٔجٌجش ج٠ٛإٓطس  / انًطهت انثبَٙ

 (جٛىهح٩٭ ج٠ٛٓطوؿٜس ) جٛٔؼحء ج٠ٛٓطوؿٚ / جٍِٛم جٳ٩ٙ 

 (جٳ٩جٍٟ جٛطٮ ضظىٌ ه٬ٜ هٍٯؼس أقى جٛهظ٪ٝ ) جٛٔؼحء جٛ٪ٷتٮ / جٍِٛم جٛػح٣ٮ 

 انًحكًخ انًخزظخ ثبنفظم فٙ انذػٕٖ انحبدثخ ٔ انطؼٍ فٛٓب  / انًطهت انثبنث

 ج٠ٛك٠٘س ج٠ٛهطظس ذ٤لٍ جٛىه٪٫ جٛكحوغس  / انفزع األٔل

 جِٛظٚ ُٮ جٛىه٪٫ جٛكحوغس / انفزع انثبَٙ 

 ئٓحٟس جٛىه٪٫ جٛكحوغس أٟحٝ ج٠ٛك٠٘س ج٠ٛهطظس أغ٤حء ج٤ٛلٍ ذحٛـو٢ ُٮ جٛك٘ٞ / انفزع انثبنث 

ئٓحٟس جٛىه٪٫ جٛكحوغس أٟحٝ ج٠ٛك٠٘س ج٠ٛهطظس أغ٤حء ج٤ٛلٍ ُٮ جٷهطٍجع ه٬ٜ جٛك٘ٞ              / أ٩ًٷ
                             .

 جٌٰٛحذٮ

 ئٓحٟس جٛىه٪٫ جٛكحوغس أٟحٝ ٟك٠٘س جٷْطث٤حٍ أغ٤حء ٣لٍ جٛىه٪٫ ذظِط٨ح جٳطٰٜس / غح٣ًٰح

 ئٓحٟس جٛىه٪٫ جٛكحوغس أٟحٝ ٟك٠٘س ٟهطظس أغ٤حء ج٤ٛلٍ ُٮ ئهحوز ج٠ٛكح٠ٗس  / غحٛػًح

 جٛط٠ُٰٰ  / ٌجذوًح

 ضظكٰف جٍٛٔجٌ جٛط٠ُٰٰ٭  / نحًٟٓح

 ئٓحٟس جٛىه٪٫ جٛكحوغس أٟحٝ ٟك٠٘س ٟهطظس أغ٤حء ج٤ٛلٍ ُٮ جهطٍجع جٌٍٰٛ ه٬ٜ جٛك٘ٞ / ْحوًْح

 ِٰٰٗس جٛـو٢ ُٮ جٛىه٪٫ جٛكحوغس  / انفزع انزاثغ

                     جٛهحض٠س غٞ ج٠ٛظحوٌ ٩ ج٠ٍٛجؾن ٩ ج٨ٍِْٛص 

                       ٩ ٢ٟ جهلل جٛط٪ُْٰ 

 

          انجبحث                                                                                   

                كبِٔ طذٚك حظٍٛ/                                                                                 انمبػٙ 
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 انًجحث األٍٔل

 رؼزٚف انذػٕٖ انحبدثخ ٔ طٕرْب

 

َزطزق إنٗ رؼزٚف انذػٕٖ ػبيًخ ٔ دػٕٖ انحبدثخ  فٙ ْذا انًجحث

  :-خبطًخ ٔ يشاٚبْب ٔ طٕرْب

 

  دػٕٖ انحبدثخ خبطخًً رؼزٚف انذػٕٖ ػبيخًً ٔ / انًطهت األٔل 

  يشاٚب انذػٕٖ انحبدثخ /انًطهت انثبَٙ 

  طٕر انذػٕٖ انحبدثخ /انًطهت انثبنث 
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 انًطهت األٔل

  دػٕٖ انحبدثخ خبطًخ ػبيًخ ٔ رؼزٚف انذػٕٖ

٤ْطـٍّ ئ٬ٛ ضوٍٯَ جٛىه٪٫ هحًٟس ٩وه٪٫ جٛكحوغس نحطًس ٩ ٣ر٢ٰ أؿٍج٦ُ ٩قحٷض٦ ، ٢ٟ نٸٙ ج٩ٍِٛم 

 :جٛطحٰٛس 

 انفزع األٔل

 رؼزٚف انذػٕٖ

 انزًٓٛذ

– :ٓرٚ جٛه٪ع ُٮ ٟ٪ػ٪م جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٯؿد أ١ ٣وٜٞ ٟحيج ضو٬٤ جٛىه٪٫ غٞ ج٠ٛ٪ػ٪م 

ئ١ قْ جٷٛطؿحء ئ٬ٛ جٛٔؼحء ٟرحـ ٛ٘ٚ شهض ُٸ ٯ٤٠ن جقى ٢ٟ ٍٟجؾوس ج٠ٛكحٗٞ ئي ٯوطرٍ قْ جٛطٔحػٮ ) 

ٟٔىْح  ٛظٰح٣س قٰحز جٵ٣ٓح١ ٩ ق٠حٯس أٟ٪ج٦ٛ ٷ١ جٛكْ ٷ ٯٓط٠٘ٚ ٟٔ٪ٟحش ٩ؾ٪و٥ ذى١٩ أ١ ٯك٦ٰ٠ طحقر٦  

ْرٰٚ ٜٛط٢٘٠ ٢ٟ يٖٛ ه٤ى ج٤٠ٛحَهس ئٷ ذٍُن جٛىه٪٫ ٨ُٮ ٩ْٰٜس ٛك٠حٯس جٛكْ ٬٧٩ جٛـٍٯٔس جٛٔح٣٪٣ٰس  ٩ٷ

٩جٛٔؼحء ج٠ٛى٣ٮ ٠ٗح ٧٪ ٟوٜ٪ٝ ٓؼحء  ) (1) (. جٛطٮ ٯط٪ؾ٦ ذ٨ح جٛشهض ئ٬ٛ جٛٔؼحء ٜٛكظ٪ٙ ه٬ٜ ق٦ٔ

 (. ٟـٜ٪خ ٩ّٰٛ ضٜٔحتٮ جٛطكٍٕ أ٭ ئ١ جٛٔحػٮ ج٠ٛى٣ٮ ٷ ٯرحشٍ ٣شحؿ٦ جٛٔؼحتٮ ئٷ ذٓرْ وه٪٫
(2  )

 ئ٬ٛ جٛٔحػٮ ٗٮ ٯط٢٘٠ ٢ٟ ض٪ٍُٰ جٛك٠حٯس ٩٥ٯٔظى ذحٛىه٪٫ جٛطظٍٍ جٵٌجو٭ ج٠ٛ٘ط٪خ جًٛ٭ ٯُٜٝ جٛطٔىٝ خ

 ،  (جٛٔؼحتٰس ٢٠ٛ ٯـٜر٨ح ٢ٟ جٛهظ٪ٝ
٩جٛٔؼحء ج٠ٛى٣ٮ ٠ٗح ٤ٜٓح ٓؼحء ٟـٜ٪خ ٷ ٯطكٍٕ ئٷ ذ٤حء ه٬ٜ  ( 3)

 -1)٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش جٛطٮ ض٤ض ( 44)قٓد ٣ض ج٠ٛحوز  ؿٜد ٟ٘ط٪خ ٯـْٜ ه٦ٰٜ هٍٯؼس جٛىه٪٫ ٩

 ئٷ ئ١ ًٌٞ يٖٛ  .٩جٳطٚ ئ١ جٛىه٪٫ ضطكىو ذوٍٯؼط٨ح (4) ( . ٗٚ وه٪٫ ٯؿد أ١ ضٔحٝ ذوٍٯؼس

٩ٷهطرحٌجش ٌآ٧ح ؾىٯٍز ذحٍٛهحٯس أؾحَ جٛٔح٣٪١ جْطػ٤حءًج ٢ٟ ضٜٖ جٛٔحهىز ٜٛـ٢ٍُٰ ض٤ٰٔض أ٩ ضوىٯٚ جٛىه٪٫ 

ُح٤٠٠ٛ٪م . أ٩ جٛىُن ٟـٜٔح ٩ ٤ٟو٠٨ح ٢ٟ جٛطٌٍٰ ٟـٜٔح ، ٠ٗح ٤ٟو٠٨ح ٢ٟ جُٛٯحوز ، ذحْطػ٤حء جٛىه٪٫ جٛكحوغس 

أٟح جُٛٯحوز ٨ُٮ ٤٠ٟ٪هس ُٮ جٳطٚ ( جٛطوىٯٚ ) ٩ ( جٛط٤ٰٔض ) ٩ج٠ٓ٠ٛ٪ـ ٟـٜٔح ٧٪ ( جٛطٌٍٰٰ ) ٟـٜٔح ٧٪ 

٢ٟ ٓح٣٪١  ( 59 ) ٩ ٣ظص ج٠ٛحوز  (5)( .ذحٛىه٪٫ جٛكحوغس ) ئٷ ُٮ قى٩و ٟح ٠ْف ذ٦ جٛٔح٣٪١ ذ٠ح ٯوٍٍ 

ٜٛـ٢ٍُٰ ض٤ٰٔض أ٩ ضوىٯٚ وه٪ج٠٧ح أ٩ وُو٠٨ح ُٮ جٜٛ٪جتف ج٠ٛطرحوٛس أ٩ ذحٛؿٜٓس - 2 ) ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس

                                                           
  . 92 ص – 1973 – ذٌىجو – ٟـروس جٛوح٣ٮ – جٛ٪ؾُٰ ُٮ شٍـ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس – ٣ًٔٸ ٢ٟ ػٰحء شٰص نـحخ -  1
 ذٌىجو – ج٠ٛ٘طرس جٛٔح٣٪٣ٰس – ٰٟٸو٭ – 2006 – ٤ٓٛ1969س  83 شٍـ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس جٛوٍجٓٮ ٌٓٞ –جوٝ ٧٩ٰد ج٤ٛىج٩٭ . ٣ًٔٸ ٢ٟ و-   2

  . 105 ٩   104  ص–

  . 55 ص – جٛوحضٖ – 2009 –جٛـروس جٛػح٣ٰس  ٤ٓٛ1969س  83شٍـ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس جٛوٍجٓٮ ٌٓٞ  – ج٠ٜٛ٪ٗٮ ٌأٯحو هرى جٛؿرح. و-   3

  .85 ص –  ج٠ٛظىٌ أهٸ٥– ج٠ٜٛ٪ٗٮ ٌأٯحو هرى جٛؿرح. و-   4

  . 257 ص – وٌجْحش ُٮ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس –جٛٔحػٮ ٌقٰٞ ق٢ٓ جٛوٰٜ٘ٮ -   5
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ّٰٛ ٜٛـ٢ٍُٰ أ١ ٯُٯىج ه٬ٜ جٛىه٪٫ ، ذحْطػ٤حء جٛىه٪٫ - 3. ذشٍؽ ئٷ ٯٌٍٰج ٢ٟ ٟ٪ػ٪م جٛىه٪٫ 

 ٢ٟ٩ أٟػٜس جٛط٤ٰٔض ئٓحٟس جٛىه٪٫ ذح٠ٛـحٛرس ذحؾٍ ج٠ٛػٚ ٠ٛىز أٌذن ٤ْ٪جش ٩ ض٤ٰٔظ٨ح ئ٬ٛ ( . جٛكحوغس 

 . ٤ْط٢ٰ 

ئ٬ٛ ئَجٛس جٛشٰ٪م يٖٛ  ٢ٟ٩ أٟػٜس جٛطوىٯٚ ؿٜد ج٠ٛىه٬ ئَجٛس شٰ٪م جٛؤحٌ ج٠ٛشطٍٕ ٠ٓٓس غٞ ضوىٯٚ يٖٛ

 . جٛؤحٌ ذٰوح ذوى ٟح ك٨ٍ ٦ٛ ئ١ ٧ًج جٛؤحٌ ًٍٰ ٓحذٚ ٠ٜٓٔٛس

 (  1)(.أٟح ذح٤ٛٓرس ُٜٛٯحوز ه٬ٜ جٛىه٪٫ ُٔى ٤ٟوص جٛـ٢ٍُٰ أ١ ٯُٯىج ه٬ٜ جٛىه٪٫ ذحْطػ٤حء جٛىه٪٫ جٛكحوغس)

 : انزؼزٚف انهغٕ٘ نهذػٕٖ - 

جٛىه٪٫ جْٞ ٢ٟ جٷوهحء ٧٩٪ ج٠ٛظىٌ ، أ٭ جْٞ ٠ٛح ٯىهٮ ، ٩ٜٛىه٪٫ أؿٸٓحش ٟطوىوز ٨٤ٟح جٛكٰٔٔٮ ٩ ) 

 جٛـٜد ٩ :٨٤ٟح ج٠ٛؿحَ٭ ٩ ٟول٨٠ح ٯٍؾن ئ٬ٛ ٟو٬٤ أطٜٮ ٩جقى ٧٩٪ جٛـٜد ، ٢ٟ٩ ٥ً٧ جٳؿٸٓحش 

 (3 )( .٨ٛٞ ٨ُٰح ُح٨ٗس ٨ٛ٩ٞ ٟح ٯىه٪١ : ) ٧٩ًج ٠ٗح ؾحء ُٮ ٓ٪٦ٛ ضوح٬ٛ   (2) : جٛط٤٠ٮ
 ٩جٛىهحء جًٛ٭ ٧٪ 

وه٪ج٧ٞ ٨ُٰح ْركح٣ٖ  ) –جًٍٛرس ئ٬ٛ جهلل ضوح٬ٛ ، ٩ضٓطو٠ٚ جٛىه٪٫ ذ٠و٬٤ جٛىهحء ٠ٗح ؾحء ُٮ ٓ٪٦ٛ ضوح٬ٛ 

 (4 ) ( .ج٨ٜٛٞ ٩ضكٰط٨ٞ ٨ُٰح ْٸٝ ، ٩أنٍ وه٪ج٧ٞ أ١ جٛك٠ى هلل ٌخ جٛو٢ٰ٠ٜ 

 ُ       :رؼزٚف انفمٓبء انشزػٍٛٛ نهذػٕٖ  

ذأ٨٣ح ؿٜد أقى ق٦ٔ ٢ٟ أنٍ ٓ٪ٷ أ٩ ٗطحذس ُٮ قؼ٪ٌ جٛٔحػٮ قحٙ ج٤٠ٛحَهس ، ُحٛىه٪٫ ٧ٮ قْ  

 (5 ) .جٛشهض ُٮ جٷٛطؿحء ئ٬ٛ ج٠ٛكحٗٞ ٛٸْطوح٣س ذ٨ح ه٬ٜ ضٍٔٯٍ قْ ٦ٛ ، أ٩ ض٦٤ٰ٘٠ ٢ٟ جٷ٣طِحم ذ٦

 : رؼزٚف انًشزع انؼزالٙ نهذػٕٖ 

(6) . جٛىه٪٫ ؿٜد شهض ق٦ٔ ٢ٟ  أنٍ أٟحٝ جٛٔؼحء 
  ٧٩٪ ضوٍٯَ ٟٔطرّ ه٢ ج٦ِٔٛ  جٵْٸٟٮ ٩ 

٢ٟ٩ ضكٰٜٚ جٛطوٍٯَ جًٛ٭ جهط٠ىض٦ ٥ً٧ ج٠ٛحوز ٣ؿى . ٢ٟ ٟؿٜس جٳق٘حٝ جٛوىٰٛس  ( 1613) ذحٛؼرؾ ج٠ٛحوز 

 : ج٦٣ ٯؿد ض٪ٍُ غٸغس ه٤حطٍ ُٮ  جٛىه٪٫ ٩ ٧ٮ 

  . أ٭ جٛوٍٯؼس – جٛـٜد –1

 .  أ١ ٯ٘٪١ جٛـٜد ٤ٟظرح ه٬ٜ قْ ، ٩جٛكْ ٧٪ ٟظٜكس ٟحوٯس أ٩ أوذٰس ٯك٨ٰ٠ح جٛٔح٣٪١ -2

                                                           
  - 2011 جٛـروس جٍٛجذوس  –٩ ضـرٰٔحض٦ جٛو٠ٰٜس  ٤ٓٛ1969س  83 شٍـ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ٌٓٞ –  ٣ًٔٸ ٢ٟ جٛٔحػٮ ٟىقص ج٠ٛك٠٪و – 1

 98 ٩   97   ص – ذٌىجو- ج٠ٛ٘طرس جٛٔح٣٪٣ٰس 
 106 ص – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –أوٝ ٧٩ٰد ج٤ٛىج٩٭ . و    –2
 57  ْ٪ٌز ٯّ جٱٯس  –جٍٛٔج١ جٍٛ٘ٯٞ   – 3
 10   جٱٯس– جٍٛٔج١ جٍٛ٘ٯٞ ْ٪ٌز ٯ٪٣ّ  – 4
 94   ص– ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –ػٰحء شٰص نـحخ   – 5
 ٤ٓٛ1969س  83 ج٠ٛحوز جٛػح٣ٰس ٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ٌٓٞ  – 6
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 (1) .   أ١ ٯٔىٝ جٛـٜد ئ٬ٛ جٛٔؼحء ، ُٸ ٯش٠ٚ جٛـٜد جًٛ٭ ٯٔىٝ ٜٛؿ٨حش جٵوجٌٯس–3

 :-انشزٔؽ انشكهٛخ نمجٕل انذػٕٖ 

جٛش٩ٍؽ  ٤ٓٛ1969س  ٢ٟ83 ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس جٛوٍجٓٮ ٌٓٞ  ( 6، 5،  4،  3)  ض٤ح٩ٛص ج٠ٛ٪جو 

  :جٛشٰٜ٘س جٛ٪جؾد ض٪ج٧ٍُح ُٮ جٛىه٪٫ ٩ ٥ً٧ جٛش٩ٍؽ ٧ٮ 

 ج٠ٛظٜكس  -1

 .أ٧ٰٜس جٛـ٢ٍُٰ   -2

 .جٛهظ٪ٟس  -3

  (2 ).أ١ ٯُٜٝ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ذشٮء ُٮ قحٛس غر٪ش جٛىه٪٫  -4

 :رمظٛى انذػٕٖ  

  .ضوطرٍ جٛىه٪٫ أ٧ٞ ٩ْٰٜس ٢ٟ ٩ْحتٚ ق٠حٯس  جٛكْ ٩ض٤ٔٓٞ جٛىه٪٫ ئ٬ٛ شهظٰس ٩ ه٤ٰٰس  

٧ٮ جٛطٮ ض٘٪١ ٟ٪ػ٪ه٨ًح قًٔح شهظًٰح ٣حشثًح ه٢ وٯ٢ أ٩ جٛطُجٝ شهظٮ ، ٧٪  : انذػبٖٔ انشخظٛخ - 1

ٌجذـس ٓح٣٪٣ٰس ٟح ذ٢ٰ شهظ٢ٰ وجت٢ ٩ٟىٯ٢ ٯـحٛد ذ٠ٔطؼح٧ح جٛىجت٢ ج٠ٛىٯ٢ ذأ١ ٯ٤ٔٚ قًٔح ه٤ًٰٰح أ٩ ئ١ ٯٔ٪ٝ 

 ذو٠ٚ أ٩ أ١ ٯ٠ط٤ن ه٢ ه٠ٚ ٩ ٯوطرٍ أٯؼًح قًٔح شهظًٰح جٷٛطُجٝ ذ٤ٔٚ ج٠ٰٜٛ٘س أٯح ٗح١ ٟك٨ٜح ٣ٔىًج أ٩ ٟػٰٜحش

 .أ٩ ٠ٰٰٓحش ، ٩جٛطُجٝ ذطٰٜٓٞ شٮء ٟو٢ٰ 

٧ٮ جٛطٮ ٟ٪ػ٪ه٨ح قًٔح ه٤ًٰٰح ٩جٛكْ جٛو٤ٰٮ ٧٪ ْٜـس ٟرحشٍز ه٬ٜ شٮء ٟو٢ٰ  :  انذػبٖٔ انؼُٛٛخ– 2 

ٯوـ٨ٰح جٛٔح٣٪١ ٛشهض ٟو٢ٰ ، ٩ ٧٪ أٟح أطٜٮ أ٩ ضروٮ ُحٛكٔ٪ّ جٛو٤ٰٰس جٳطٰٜس ٧ٮ قْ ج٠ٰٜٛ٘س ٩ قْ  

 –جٷْطو٠حٙ ٩ ج٬٤٘ٓٛ ٩ ج٠ٛٓحؿكس ٩ قٔ٪ّ جٷٌضِحّ ٩ قْ جٛ٪َٓ  جٛطظٍٍ ٩ قٔ٪ّ ج٤٠ِٛوس ٩

  (3) . ٩جٛكٔ٪ّ جٛو٤ٰٰس جٛطروٰس ٧ٮ ج٢٧ٍٛ جٛطأ٤ٰٟٮ ٩ ج٢٧ٍٛ جٛكٰحَ٭ ٩ قٔ٪ّ جٷٟطٰحَ

 

 

 

 

                                                           
 22 ص – 2011 – ٟ٘طرس ٨٤ْ٪ٌ٭ – شٍـ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس –جٛٔحػٮ طحوّ قٰىٌ   – 1
 23 ص –  ج٠ٛظىٌ ٦ِٓ٣– جٛٔحػٮ طحوّ قٰىٌ   –2
  ٦٤ٟ (69،  68،  67،  66،  65) ج٠ٛ٪جو  – ٤ٓٛ1951س  40 ٓح٣٪١ ج٠ٛى٣ٮ جٛوٍجٓٮ ٌٓٞ  –3
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 انفزع انثبَٙ  

  رؼزٚف انذػٕٖ انحبدثخ 

٧٩ٮ جٛىه٪٫ جٛطٮ ضٔىٝ ٠ٜٛك٠٘س أغ٤حء ٣لٍ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ، ٩ ضإو٫ ئ٬ٛ ضوىٯٚ : جٛىه٪٫ جٛكحوغس 

. ٣ـح٨ٓح ٢ٟ قٰع ج٠ٛ٪ػ٪م أ٩ جٛٓرد أ٩ جٳشهحص 
(1)

  

جٳطٚ ئ١ جٛىه٪٫ ضطكىو ذح٠ٛٓحتٚ جٛطٮ جشط٠ٜص ه٨ٰٜح هٍٯؼس جٛىه٪٫ ٨ُِٰح ٯِظف ج٠ٛىهٮ ه٠ح ٯـٜر٦  )

٩ٯوٜٞ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ٟح ٧٪ ٟـٜ٪خ ٦٤ٟ ، ٩ه٬ٜ ػ٪ء يٖٛ ضطكىو ج٠ٛوحٛٞ جٍٛتٰٰٓس ٜٛىه٪٫ ٩ ضرٍَ ٩ؾ٨ط٨ح 

جٛوحٟس ٠ٟح ٯٔطىٌ ٟو٨ح ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ أ١ ٯٍضد ج٠ٛٓحتٚ جٛىُحهٰس جٛطٮ ضإ٢ٟ ق٦ٔ ٩ ٧٪ آ٢ٟ ٢ٟ ج٠ِٛحؾثس ، 

٠ٗح ّٰٛ ذ٠ٔى٩ٌ ج٠ٛىه٬  أ١ ٯٍٰٓ ضكص ٌق٠ط٦ ٠ٍُز ٯـحٛد ذطٌٍٰٰ جٛىه٪٫ ٩ أن٫ٍ ٯٔ٪ٝ ذطرىٯ٨ٜح ٩ ضحٌز 

ٯٔ٪ٝ ذاػحُس أشٰحء ئ٨ٰٛح ُٰ٪ٓن ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ُٮ ٥ً٧ جٛطٜٔرحش ٩ جٛطٌٍٰجش ٩ ٯؿوٚ ٢ٟ جٛهظ٪ٟس جقطىجًٟح 

ٟحتوًح ٯـ٪ٙ أؾ٦ٜ ٩ ٷ ٯ٨ٓٚ ٓظط٦ ُٸ ضٓطـٰن ج٠ٛك٠٘س أ١ ض٠ٖٓ َٟحٝ ج٤ُٛجم ٩ ض٪ؾ٦٨ٰ جٛ٪ؾ٦ جٛٔح٣٪٣ٰس 

 ج٩ ئ٬ٛ ؾح٣د ٥ً٧ جٳٟ٪ٌ ٌجه٬ ج٠ٛشٍم جهطرحٌجش أن٫ٍ ٯٔطؼ٨ٰح ج٤ُٛجم جٛٔحتٞ ٩ ٯٓط٦ُٟٜ. جٛظكٰكس 

ٍْهس ج٤ٛلٍ ٦ُٰ ، ُأؾحَ نٍّ ٥ً٧ جٛٔحهىز ذش٩ٍؽ ٩ ٰٓ٪و ٨٤ٟح أ١ ض٘٪١ جٛىه٪٫ جٛؿىٯىز يجش جضظحٙ 

أغ٤حء ٍْٰ  ٩ ٢ٟ أؾٚ ٧ًج ٩ٌو ق٘ٞ ج٤ٛض ه٬ٜ ٓر٪ٙ جٛىه٪٫ جٛطٮ ٯكىغ٨ح جٛهظ٪ٝ. ذحٛىه٪٫ جٳطٰٜس  

٩ ٯٔ٪ٙ جٳْطحي ْٰٜٞ ذحَ  ئ٦٣ ٯشطٍؽ ُٮ جٛىه٪٫ جٛكحوغس أ١ ض٘٪١ ٟط٪ٛىز ٢ٟ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس . جٛىه٪٫ 

 . (٩ج١ ٯ٘٪١ ذ٠٨٤ٰح ض٤حْد ٩جػف 
(
 

2
 

)
  

٩ ٢ٟ ٧ًج ٯطر٢ٰ ٤ٛح ذأ٦٣ ٯطكىو ٣ـحّ جٛىه٪٫ ذػٸظ ه٤حطٍ ٩ ٧ٮ ج٠ٛ٪ػ٪م ٩ جٛٓرد ٩ جٳشهحص ٩ ٷ 

ٯؿ٪َ ضؿح٩َ ٥ً٧ جٛو٤حطٍ ٢ٟ ٓرٚ جٛٔحػٮ أ٩ أؿٍجٍ جٛىه٪٫ ٩ ٢٘ٛ أؾحَ جٛٔح٣٪١ ه٢ ؿٍٯْ جٛىه٪٫ 

- 2: ) ٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس  ( 59)٣٩ظص ج٠ٛحوز . جٛكحوغس ضوىٯٚ ه٤حطٍ جٛىه٪٫ َٯحوز أ٩ ٣ٔظًح 

ٜٛـ٢ٍُٰ ض٤ٰٔض أ٩ ضوىٯٚ وه٪ج٠٧ح أ٩ وُو٠٨ح ُٮ جٜٛ٪جتف ج٠ٛطرحوٛس أ٩ ذحٛؿٜٓس ذشٍؽ أٷ ٯٌٍٰج ٢ٟ 

٩ ٷ ٯؿ٪َ   . ( ّٰٛ ٜٛـ٢ٍُٰ ئ١ ٯُٯىج ه٬ٜ جٛىه٪٫ ذحْطػ٤حء جٛىه٪٫ جٛكحوغس – 3. ٟ٪ػ٪م جٛىه٪٫ 

ضٌٍٰ جٛىه٪٫ ئيج ٗح١ ضًٌٍٰج ؾ٪٧ٍٯًح  ٟػًٸ ضٌٍٰ جٛىه٪٫ ٢ٟ ج٠ٛـحٛرس ذكْ ه٤ٰٮ ئ٬ٛ ج٠ٛـحٛرس ذكْ 

. شهظٮ 
(
 

3
 

)
 

                                                           
 127 ص – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –أٯحو هرى جٛؿرحٌ ج٠ٜٛ٪ٗٮ . و  - 1
 جٛوحضٖ ٛظ٤حهس – 2008 – جٛـروس جٛػح٣ٰس – جٛؿُء جٛػح٣ٮ – ٤ٓٛ1969س  83 شٍـ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ٌٓٞ  -٣ًٔٸ ه٢ هرىجٍٛق٢٠ جٛوٸٝ-  2

 517ص -  جٛـروس جٛػح٣ٰس ( - شٍـ ٓح٣٪١ ج٠ٛكح٠ٗحش جٛكٔ٪ٰٓس )ج٠ٛظىٌ -    ٣ًٔٸ  ه٢ جٳْطحي ْٰٜٞ ٌْطٞ ذحَ 225،  224ص  -  جٛ٘طحخ

  259 ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –ػٰحء شٰص نـحخ  -  3
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٩ ذ٠و٬٤ ئ١ جٛٔح٣٪١ ٤ٟن جٛطٌٍٰ ُٮ جٛىه٪٫ ٟـًٜٔح ئيج ٗح١ جٛطٌٍٰ ؾ٪٧ٍٯًح ٩ ٯوى ضٌٍٰٰ ْرد جٛىه٪٫ ضًٌٍٰٰج 

ؾ٪٧ٍٯًح ٯؿد ٌو٧ح شً٘ٸ ٟػًٸ ج٠ٛىهٮ ٯـحٛد ذحٛطهٰٜس ٛوىٝ وُن جٳؾٍز غٞ ٯـحٛد أغ٤حء جٍٰٛٓ ٨ُٰح جٛك٘ٞ 

 . ٦ٛ ذحٛطهٰٜس  ٛٶٯؿحٌ ٢ٟ جٛرحؿ٢ أ٩ ٗأ١ ٯـحٛد ذ٠رٜي ٢ٟ ؾ٨س جٍٛٔع غٞ ٯـحٛد ذ٦ ٢ٟ ؾ٨س ج٦٣ غ٢٠ ٟرٰن

(1 )
  ٩ ّٰٛ ٠ٜٛىه٬ ؿحٛد جٛطهٰٜس ضٌٍٰٰ جٛٓرد جًٛ٭ أّْ ه٦ٰٜ وه٪ج٥ ٳ١ يٖٛ ٯوطرٍ ضًٌٍٰٰج ٯٓطُٜٝ ٌو٧ح

 أٟح ضوىٯٚ جٛىه٪٫ ُؿحتُ ه٬ٜ شٍٯـس أ١ ٷ ٯإو٫ ٧ًج جٛطوىٯٚ ئ٬ٛ ضٌٍٰٰ ٟ٪ػ٪م جٛىه٪٫ ، ُٰؿ٪َ  (2). 

ٟػحٙ يٖٛ أ١ ٯٰٔٞ  ) ٠ٜٛىهٮ ضظكٰف ؿٜرحض٦ أ٭ ضوىٯ٨ٜح ذح٤ٛلٍ ٜٛل٩ٍٍ جٛطٮ ؿٍأش ذوى ٌُن جٛىه٪٫ ،

شهض وه٪٫ ه٬ٜ شهض أنٍ ٩ ٧٪ ج٠ٛط٪ٛٮ ه٬ٜ جٛ٪َٓ غٞ ٛٞ ٯًٍٗ ُٮ هٍٯؼط٦ جٛىه٪٫ ذحٵػحُس ئ٬ٛ 

ض٪ٰٛط٦ ه٬ٜ ٩َٓ ًٗج ، ُٰؿ٪َ أ١ ٯظكف جٛىه٪٫ ٩ ٯـٜد ٢ٟ ج٠ٛك٠٘س ئُٛجٝ ج٠ٛط٪ٛٮ ذحٵػحُس ئ٬ٛ جٛ٪َٓ 

٩ٟػحٙ أنٍ ئيج جوه٬ ج٠ٛىه٬ ذأ١ شهظًح ٓى ًظد ٤ٟٔ٪ًٷ ٦ٛ ، غٞ ضر٢ٰ ذوى ٌُن جٛىه٪٫ ئ١ ج٠ٌٛظ٪خ ٓى 

٧ٜٖ ، ٦ُٜ قْ ذطوىٯٚ جٛىه٪٫ ، ٩ ٯـٜد ٠ٰٓط٦ ئي أ١ يٖٛ ٷ ٯٌٍٰ ٢ٟ ٟ٪ػ٪م جٛىه٪٫ ، أٟح َٯحوز 

(3) . جٛىه٪٫ ٌٍُٰ ؾحتُ ئٷ ُٮ قحٛس جٛىهح٫٩ جٛكحوغس ُٔؾ
 أٟح ض٤ٰٔض جٛىه٪٫ ؾحتُ ذ٠ػحذس ؿٜد ئذـحٙ 

 ( ٛوٍٯؼس جٛىه٪٫ ٠ُٰح ٯطوْٜ ذحٛؿُء جًٛ٭ ٯٍٯى ج٠ٛىه٬ ض٤ٰٔظ٦ ٢ٟ ؿٜرحض٦ جٛ٪جٌوز ُٮ هٍٯؼس جٛىه٪٫

 . (4)
٠ٜٛىه٬ - 1 ) ٤ٓٛ1969س  ٢ٟ83 ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ٌٓٞ  ( 88)   ٩ ذشأ١ يٖٛ ض٤ض ج٠ٛحوز 

ٯ٘٪١  يٖٛ ذوٍٯؼس ٯٔى٨ٟح - 2. أ١ ٯـٜد ئذـحٙ هٍٯؼس جٛىه٪٫ ئٷ ئيج ٗح٣ص ٓى ض٨ٰأش ٜٛك٘ٞ ٨ُٰح 

٠ٜٛك٠٘س ٩ ٯإٯى٧ح أٟح٨ٟح ٟن ضر٨ٌٰٜح ئ٬ٛ نظٞ جٳنٍ أ٩ ذآٍجٌ ٯظىٌ ٦٤ٟ ُٮ جٛؿٜٓس ٩ ٯى١٩ ذ٠كؼ٧ٍح 

ٷ ٯٔرٚ ٢ٟ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ أ١ ٯوطٍع ه٬ٜ ٧ًج جٛـٜد ئٷ ئيج ٗح١ ٓى وُن جٛىه٪٫ ذىُن ٯإو٭ ئ٬ٛ - 3. 

جٍٛٔجٌ جٛظحوٌ ذأذـحٙ هٍٯؼس - 5. ٯطٍضد ه٬ٜ ئذـحٙ هٍٯؼس جٛىه٪٫ جهطرح٧ٌح ٗأ١ ٛٞ ض٢٘ - 4. ٌو٧ح 

٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش  ( 216) ٩ ُٮ ٥ً٧ جٛكحٛس جٛط٠ُٰٰ ٯ٘٪١ ٩ُْ ج٠ٛحوز  .  (جٛىه٪٫ ٯ٘٪١ ٓحذًٸ ٜٛط٠ُٰٰ 

ذأذـحٙ ........... ٯؿ٪َ جٛـو٢ ذـٍٯْ جٛط٠ُٰٰ ُٮ جٍٛٔجٌجش جٛظحوٌز - 1) ج٠ٛى٣ٰس ٩جٛطٮ ض٤ض ه٬ٜ 

٩ ض٘٪١ ٟىز جٛـو٢ ْروس أٯحٝ ٢ٟ جٰٛ٪ٝ جٛطحٛٮ ٛطرٰٜي جٍٛٔجٌ أ٩ ..................... هٍٯؼس  جٛىه٪٫ 

  ُحٛىه٪٫ جٛكحوغس ُٮ جٛٔح٣٪١ جٛوٍجٓٮ ٧ٮ ض٪ْن ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٓى ٯٜكْ .......... ( جهطرح٥ٌ ٟرًٌٜح 

جٛـٜرحش جٛ٪جٌوز ٨ُٰح ُٰؼحٍ ٨ٛح ؿٜرحش ؾىٯىز ٛٞ ضطؼ٨٤٠ح هٍٯؼس جٛىه٪٫ ،
٩ ٓى ٯٜكْ يٖٛ ض٪ْن    (5 )

جٛهظ٪ٝ ُٮ جٛىه٪٫ أ٭ أشهحص جٛىه٪٫ ، ُٰىنٚ ٨ُٰح أ٩ ٯطٞ ئونحٙ شهض أ٩ أشهحص ٛٞ ٯ٘٪٣٪ج ٢ٟ 

ؾح٣د ج٠ٛىهٮ ٨ُٮ جٛىه٪٫  أؿٍج٨ُح ق٢ٰ ٌُو٨ح ٩ جٛط٪ْن ُٮ جٛـٜرحش جٛ٪جٌوز ُٮ جٛىه٪٫ ٓى ٯ٘٪١ ٢ٟ

                                                           
 124 ص – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –  جٛٔحػٮ ٌقٰٞ ق٢ٓ جٛوٰٜ٘ٮ – 1
ّٰٛ ٠ٜٛىه٬ ؿحٛد جٛطهٰٜس ضٌٍٰٰ جٛٓرد   ) 1986 / 9 / 14ُٮ    1986/ٟى٣ٰس غحٛػس  / 168ٓؼص ٟك٠٘س جٛط٠ُٰٰ جٛوٍجٓٮ ذٍٔج٧ٌح ج٠ٍٛٓٞ    – 2

 –ٓٓٞ ج٠ٍٛجُوحش -  ج٠ٛرحوب جٛٔح٣٪٣ٰس ٠ٛك٠٘س جٛط٠ُٰٰ - ئذٍج٧ٰٞ أ٠ٛشح٧ى٭ ٣ًٔٸ ه٢ ( . جًٛ٭ أّْ ه٦ٰٜ وه٪ج٥ ٳ١ يٖٛ ٯوطرٍ ضًٌٍٰٰج ٯٓطُٜٝ ٌو٧ح 

 153ص 
 124 ص –٣ًٔٸ ٢ٟ ػٰحء شٰص نـحخ ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ  -   3
 124 ص –  جٛٔحػٮ ٌقٰٞ ق٢ٓ جٛوٰٜ٘ٮ ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –  4
 261ص -  ٣ِّ ج٠ٛظىٌ  – جٛٔحػٮ ٌقٰٞ ق٢ٓ جٛوٰٜ٘ٮ    -5
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هٍٍ جٛىٗط٪ٌ  جٛكحوغس ج٤٠ٛؼ٠س ، ٩ ٓى ٯ٘٪١ ٢ٟ ؾح٣د ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ٨ُٮ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٠ٛطٔحذٜس ٩

جٛـٜد جًٛ٭ ٯرى٭ أغ٤حء ٣لٍ جٛهظ٪ٟس جٛٔحت٠س ٩ ٯط٤ح٩ٙ ذحٛطوىٯٚ أ٩ )جق٠ى أذ٪ جٛ٪ُحء جٛـٜد جٛوحٌع ذأ٦٣ 

  ( .  ذحُٛٯحوز أ٩ ذح٤ٛٔض ٣ـحّ جٛهظ٪ٟس جٛٔحت٠س ٢ٟ قٰع ٟ٪ػ٪ه٨ح أ٩ ْرر٨ح أ٩ أؿٍج٨ُح 

ه٤ى ٣لٍ  ٯؿ٪َ أقىجظ وه٪٫ ؾىٯىز)٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ( 66) ٩ ٧ًج ٟح ٣ظص ه٦ٰٜ ج٠ٛحوز 

جٛىه٪٫ ، ُا١ ٗح٣ص ٢ٟ ٓرٚ ج٠ٛىهٮ ٗح٣ص وه٪٫ ٤ٟؼ٠س ، ٩ ئ١ ٗح٣ص ٢ٟ ٓرٚ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ٗح٣ص ٟطٔحذٜس 

 . ) 

جٛـٜرحش )أٟح جٛط٪ْن ُٮ جٛهظ٪ٝ ، ٨ُ٪ ون٪ٙ أ٩ ئونحٙ جٛشهض جٛػحٛع ٩ ضىه٬ ٥ً٧ ج٠ٛٓطؿىجش 

٩ ْط٤٤ح٩ٙ ٷقًٔح ط٪ٌ ( جٛىه٪٫ جٛكحوغس) ٨ًُٔح أٟح ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش جٛوٍجٓٮ ُح٠ْح٧ح ذـ   (1)( . جٛوحٌػس 

 .جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٩ ش٩ٍؿ٨ح ٩ ِٰٰٗس ئٓحٟط٨ح ذحٛطِظٰٚ 
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 انًطهت انثبَٙ

 يشاٚب انذػٕٖ انحبدثخ 

 : - ٯ٢٘٠ ضكىٯى ُ٪جتى جٛىه٪٫ جٛكحوغس ذ٠ح ٯٜٮ 

 . ٯ٨ىٍ ئ٬ٛ ٍْهس قٓٞ ج٤ُٛجم ذ٢ٰ جٛـ٢ٍُٰ ذ٘حٟٚ ضٍِهحض٦  -1

 ( 1). ضؿ٤د ئٓحٟس أٗػٍ ٢ٟ وه٪٫ ُٮ ٟ٪ػ٪م ٩جقى  -2

٩ ُٮ ٧ًج ض٪ٍُٰ جٛؿ٨ى ٩ جٛ٪ٓص ٩ ج٤ِٛٔحش ٩ ٧ًج ٠ٟح ٯؿو٨ٜح . ضكْٰٔ ٟرىأ جٷٓطظحو ُٮ جٵؾٍجءجش  -3

و٩جًء ٣حؾكًح ٛىجء هؼحٙ ُٮ جٛو٠ٚ جٛٔؼحتٮ ٩ ٧٪ ضأنٍ قٓٞ جٛىهح٩٭ ٩ ٟح ٯطٍضد ه٬ٜ يٖٛ ٢ٟ 

 . ٍٟو٩وجش ْٜرٰس 

ئ١ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٓى ضٓطهىٝ ٗ٪ْٰٜس ؾٰىز ٵٟ٘ح١ ئطىجٌ ق٘ٞ شحٟٚ ٢ٟ ٣حقٰس ج٠ٛ٪ػ٪م ٩ جٛٓرد  -4

 . ٩ جٳشهحص 

 . ٠ٟح ٯ٪ٍُ جٛ٪ٓص ٜٛٔحػٮ ٛرًٙ ج٠ُٛٯى ٢ٟ جٛو٤حٯس ٩ جٛط٠كٰض ُٮ جٛىهح٩٭ ٓرٚ ق٨٠ٓح  -5

٣أ٭ جٛىه٪٫ ٢ٟ أ١ ض٘٪١ هٔىًج ذ٢ٰ ؿ٨ٍُٰح َٟح٨ٟح ذٰى٧ٞ ٯ٪ؾ٨٪٨٣ح قٓر٠ح ض٨٪٫ ٟظحٛك٨ٞ جٛهحطس  -6

، ٠ٟح ٯإو٭ ئ٬ٛ هٍع وهح٩٭ ٍٟضرـس ذروؼ٨ح ٗح١ ذاٟ٘ح١ ٟك٠٘س ج٠ٛ٪ػ٪م أ١ ض٤ل٧ٍح ٩ ضِظٚ 

  (2) . ٨ُٰح ٟؿط٠وس ٠ٟح ٯؿ٤د طى٩ٌ أق٘حٝ ٟط٤حٓؼس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 119 ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –جٛٔحػٮ طحوّ قٰىٌ -   1
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 انًطهت انثبنث

 طٕر انذػٕٖ انحبدثخ

 

٤ْطـٍّ ئ٬ٛ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٤٠ٛؼ٠س ٩ ج٠ٛطٔحذٜس ٩ ضىنٚ أ٩ ئونحٙ جٛشهض جٛػحٛع ُٮ جٛىه٪٫ ، ٢ٟ 

 : نٸٙ ج٩ٍِٛم جٛطحٰٛس 

 جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٤٠ٛؼ٠س/ جٍِٛم جٳ٩ٙ           

 جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٠ٛطٔحذٜس/ جٍِٛم جٛػح٣ٮ           

 ضىنٚ أ٩ ئونحٙ جٛشهض جٛػحٛع ُٮ جٛىه٪٫/ جٍِٛم جٛػحٛع           

 

 انفزع األٔل

 انذػٕٖ انحبدثخ انًُؼًخ  

٧ٮ جٛىه٪٫ جٛطٮ ٯكىغ٨ح ج٠ٛىهٮ أغ٤حء ج٤ٛلٍ ُٮ وه٪ج٥ جٳطٰٜس ، ٩ ض٬٠ٓ وه٪٫ ٤ٟؼ٠س ٳ١ ج٠ٛىه٬ 

  جٛىه٪٫  ُٮ هٍٯؼس ٯؼ٨٠ح ئ٬ٛ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٨ُٮ ؿٜرحش ؾىٯىز ئػحُٰس ضؼٞ ئ٬ٛ جٛـٜرحش جٛ٪جٌوز

ٯؿ٪َ أقىجظ وه٪٫ ؾىٯىز ه٤ى ٣لٍ جٛىه٪٫ ) ٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس  ( 66) ض٤ض ج٠ٛحوز  ٩  (1). 

٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش  ( 67) ض٤ض ج٠ٛحوز  ٩............ ( . ُأ١ ٗح١ ٢ٟ ٓرٚ ج٠ٛىه٬ ٗح٣ص وه٪٫ ٤ٟؼ٠س 

ضوطرٍ ٢ٟ جٛىهح٫٩ جٛكحوغس ج٤٠ٛؼ٠س ٟح ٯٔى٦ٟ ج٠ٛىه٬ ض٠ٜ٘س ٜٛىه٪٫ جٳطٰٜس أ٩ ٟح ٯ٘٪١ ٟطٍضرًح ) أٯؼًح 

ه٨ٰٜح أ٩ ٟطظًٸ ذ٨ح ذظٜس ٷ ضٔرٚ جٛطؿُتس ذكٰع ٯ٘٪١ جٛك٘ٞ جًٛ٭ ٯٌٍٔ ٳقى٠٧ح ٢ٟ شأ٦٣ أ١ ٯإغٍ ُٮ 

 ( .جٛك٘ٞ جًٛ٭ ٯؿد أ١ ٯٌٍٔ ٛٴنٍ 

٩ ٢ٟ ٧ًج ٯطر٢ٰ ذأ٦٣ ٷ ضٔرٚ أقىجظ وه٪٫ ؾىٯىز ئٷ ئيج ٗح٣ص ٟطظٜس ذٓرد جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٩  

أٟح ئيج ٗح٣ص ٟٓطٜٔس ض٠حًٟح ه٢ جٛ٪جٓوس ج٠ٍٛضُ٘ز ه٨ٰٜح جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٩ ه٢ . ذ٠٪ػ٪ه٨ح ٰٛظف ٓر٪٨ٛح 

ٟ٪ػ٪م ٥ً٧ جٛىه٪٫ ، ُأ٨٣ح ضظرف ْررًح ؾىٯىًج ٛىه٪٫ ؾىٯىز ٟٓطٜٔس ٗٚ جٷْطٔٸٙ ه٢ جٛىه٪٫ جٳ٬ٛ٩ ، 

ُايج أوه٬ شهض ه٬ٜ أنٍ ذحٛطو٪ٯغ ه٢ ُوٚ . ٩ ٷ ٯ٘٪١ ٢ٟ جٛؿحتُ ج٤ٛلٍ ٨ُٰح أغ٤حء ٥ً٧ جٛىه٪٫ 

                                                           
  125 ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –ػٰحء شٰص نـحخ -  1
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ػحٌ ، غٞ أقىظ وه٪٫ ؾىٯىز ٯٍٟٮ ئ٬ٛ جٛك٘ٞ ه٦ٰٜ ذأوجء ٟرٜي ٢ٟ ج٠ٛحٙ ٓى جٓطٍػ٦ ٦٤ٟ ،  ُٸ ضٔرٚ ٦٤ٟ 

  (1) . ٥ً٧ جٛىه٪٫ ذٚ ٯؿد ٌُن وه٪٫ ؾىٯىز

 جٳطٜٮ ٩ جٛؿىٯى  ٗح١ ٯؿ٪َ ٌُو٠٨ح ذىه٪٫ ٩جقىز ٩ ٛ٪ ضوىوش – ٩ ٯٸقق ئ١ جٛـٜر٢ٰ ج٠ًٛٗ٪ٌٯ٢ 

 .أْرحذ٠٨ح ٩ ٟظحو٠٧ٌح ٩ يٖٛ جذطىجًء ذوٍٯؼس ٩جقىز 

 ًٛج ضر٢ٰ ٤ٛح ذأ١ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٤٠ٛؼ٠س ٨ٛح غٸظ ط٪ٌ ٧٩ٮ جٛـٜرحش ج٠٘٠ٜٛس ٩ج٠ٛطٍضرس ٩ ج٠ٛطظٜس 

 :ذحٛىه٪٫ جٳطٰٜس ، ًٛج ٤ْركع ذظ٪ٌز ِٟظٜس جٛظ٪ٌ جٛػٸظ 

  

 انطهجبد انًكًهخ نهذػٕٖ األطهٛخ:- أٔاًل    

٧ٮ جٛـٜرحش ٟح ٯٔى٦ٟ ج٠ٛىه٬ ض٠ٜ٘س ٜٛىه٪٫ جٳطٰٜس ، أ٭ ٟح ٯ٘٪١ ضحذوًح ٨ٛح ٩ ٥ً٧ جٛـٜرحش ٛٞ ٯ٥ًٍٗ 

جذطىجًء ُٮ هٍٯؼس جٛىه٪٫ ذٚ ٯطٞ ضٔىٯ٨٠ح أغ٤حء جٍٰٛٓ ُٮ جٛىه٪٫ ، ٩ ٟػح٨ٛح ؿٜد ج٠ٛىه٬ جٛك٘ٞ ٦ٛ 

ذرىٷش جٵٯؿحٌ جٛطٮ جْطكٔص ذوى ئٓحٟس جٛىه٪٫ جٳطٰٜس جٛطٮ ضطؼ٢٠ ج٠ٛـحٛرس ذحٛرىٷش ج٠ٛطكٔٔس ٓرٚ ئٓحٟس 

ٯوطرٍ جٛىه٪٫ ج٤٠ٛؼ٠س جٛطٮ ٯكىغ٨ح ج٠ٛىه٬ أغ٤حء ج٠ٍٛجُوس وه٪٫ ٟٓطٜٔس ٩  ٩ ئ١ جٛٔح٣٪١ ٷ (2) . جٛىه٪٫

ئ٠٣ح ٧ٮ ضحذوس ٜٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٩ ؾُء ٠ٟ٘ٚ ٨ٛح ، ٩ جٛوٜس ُٮ يٖٛ ٧ٮ ٩قىز جٛ٪جٓوس جٛٔح٣٪٣ٰس أ٩ جٛطظٍٍ 

جٛٔح٣٪٣ٮ جًٛ٭ أ٣شأ جٷٛطُجٝ  ذًٟس ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ٛظحٛف ج٠ٛىه٬ ُٮ ٗٸ جٛىه٪ٯ٢ٰ جٳطٰٜس ٩ جٛكحوغس قٰع 

ٯـحٛد ج٠ٛىه٬ ذؿُء ٢ٟ ق٦ٔ ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٩ نٸٙ ج٠ٍٛجُوس ٯـحٛد ذحٛؿُء جٛػح٣ٮ ٢ٟ يجش جٛكْ 

( 3) . ذحٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٤٠ٛؼ٠س
ضوطرٍ ٢ٟ ) ٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس   67 ٩ ذًٖٛ ض٤ض ج٠ٛحوز  

 ........... ( .جٛىهح٫٩ جٛكحوغس ٟح ٯٔى٦ٟ ج٠ٛىه٬ ض٠ٜ٘س ٜٛىه٪٫ جٳطٰٜس  

  

 طهجبد يب ٚززرت ػهٗ انذػٕٖ األطهٛخ:- ثبًَٛب 

 ٩ ٧ٮ جٛـٜرحش ٟح ٯٔى٦ٟ ج٠ٛىه٬ أغ٤حء جٍٰٛٓ ُٮ جٛىه٪٫ ٩ ٧ٮ ٟط٪ٛىز ٢ٟ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس
٩ ض٤ض .  

ٟح ٯ٘٪١ ٟطٍضرًح .............. ضوطرٍ ٢ٟ جٛىه٪٫ جٛكحوغس  ) ٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس   ( 67) ج٠ٛحوز 

                                                           
  225،  224 ص – ج٠ٛظٍ جٛٓحذْ  -هرىجٍٛق٢٠ جٛوٸٝ -1 

 108 ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –جٛٔحػٮ ٟىقص ج٠ٛك٠٪و   -2

ئ١ ) ٩ جًٛ٭ ؾحء ٦ُٰ  1982 / 2 / ٩23 ج٠ٛإٌل ُٮ   1982/ ٟى٣ٰس ٌجذوس  / 199, 156ٓؼص ٟك٠٘س جٛط٠ُٰٰ جٛوٍجٓٮ ذٍٔجٌٯ٨ح ج٠ٍٛٓٞ  -  3

جٛٔح٣٪١ ٷ ٯوطرٍ جٛىه٪٫ ج٤٠ٛؼ٠س جٛطٮ ٯكىغ٨ح ج٠ٛىه٬ أغ٤حء ج٠ٍٛجُوس وه٪٫ ٟٓطٜٔس ٩ ئ٠٣ح ٧ٮ ضحذوس ٜٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٩ ؾُء ٠ٟ٘ٚ ٨ٛح ، ٩ جٛوٜس ُٮ 

يٖٛ ٧ٮ ٩قىز جٛ٪جٓوس جٛٔح٣٪٣ٰس أ٩ جٛطظٍٍ جٛٔح٣٪٣ٮ جًٛ٭ أ٣شأ جٷٛطُجٝ  ذًٟس ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ٛظحٛف ج٠ٛىه٬ ُٮ ٗٸ جٛىه٪ٯ٢ٰ جٳطٰٜس ٩ جٛكحوغس قٰع 

٣ًٔٸ ه٢ ( .ٯـحٛد ج٠ٛىه٬ ذؿُء ٢ٟ ق٦ٔ ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٩ نٸٙ ج٠ٍٛجُوس ٯـحٛد ذحٛؿُء جٛػح٣ٮ ٢ٟ يجش جٛكْ ذحٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٤٠ٛؼ٠س 

 122 ص  –  ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ–جٛٔحػٮ طحوّ قٰىٌ 
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٩ جهطرٍش ج٠ٛحوز ٢ٟ جٛىهح٫٩ جٛكحوغس ٟح ٯ٘٪١ ٟطٍضرًح ه٬ٜ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس  ٟػح٨ٛح ..........  ( . ه٨ٰٜح 

ؿٜد جٛك٘ٞ ذحِٛ٪جتى ٜٛىٯ٢ ٟكٚ جٛـٜد جٳطٜٮ
  .(1 )

 أ٩ ؿٜد ئَجٛس ذ٤حء ئػحُس ٛـٜد ضٜٓٞ أٌع أٰٓٞ 

ه٨ٰٜح جٛر٤حء ، ٩ ًٖٗٛ ٯؿ٪َ ٢٠ٛ ٯـٜد ُٖ ج٢٧ٍٛ ٛٓىجو جٛىٯ٢ أ١ ٯـٜد جٛك٘ٞ ذرٍجءز يٟط٦ أ٩ جٛك٘ٞ ٦ٛ ذ٠ح 

(2). جٓطؼح٥ ج٠ٍٛض٢٨ جٛكٰحَ٭ َٯحوز ه٢ جٛىٯ٢ ، أ٩ جٛك٘ٞ ذح٤ِٛحي أ٩ جٛطٰٜٓٞ 
 ٩ ٯ٪ؾى ٍٓجٌٯ٢ ٠ٛك٠٘س 

جٛط٠ُٰٰ جٛوٍجٓٮ جهطرح٧ٌح أ٩ًٷ ؿٜد جِٛحتىز وه٪٫ ٤ٟؼ٠س ٩ جٛػح٣ٰس  ٷ ٯوطرٍ وه٪٫ ٤ٟؼ٠س ، ٩ ٓؼص 

أقىظ وه٪٫ ؾىٯىز ٯـٜد جٛك٘ٞ ذحِٛحتىز  ضر٢ٰ ئ١ ج٠٠ُٰٛ ٓى: ) ٟك٠٘س جٛط٠ُٰٰ جٛوٍجٓٮ ذٍٔج٧ٌح أ٩ًٷ 

٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ٩ ( 66)جٛٔح٣٪٣ٰس أغ٤حء ٣لٍ جٛىه٪٫ جهطرح٥ٌ وه٪٫ ٤ٟؼ٠س ذ٠ٔطؼ٬ ج٠ٛحوز 

٢ٟ جٛٔح٣٪١ ج٠ًٛٗ٪ٌ ٩جٛطٮ  ( 72) ٢ٟ ج٠ٛحوز  ضِظٚ ج٠ٛك٠٘س ٨ُٰح ٟن جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٩ًُٔح جٍِٛٔز جٳ٬ٛ٩

ضِظٚ ج٠ٛك٠٘س ج٤٠ٛل٪ٌز أٟح٨ٟح جٛىه٪٫ ُٮ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٟن جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٠ٜٗح أ٢ٟ٘ يٖٛ  - ض٤ض

 ( . ذشٍؽ أٷ ضهٍؼ ه٢ جنطظحط٨ح 

 ج٠ٛطٍضرس ه٬ٜ ٧ًج جٛىٯ٢  ذحِٛحتىز جٛٔح٣٪٣ٰس( ج٠٠ُٰٛ )ُ٘ح١ ه٬ٜ ج٠ٛك٠٘س ٩ جٛكحٛس ٥ً٧ أ١ ضك٘ٞ ٠ٜٛىه٬  

٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش  ( 214) ٠ٜٛحوز  جْط٤حوًج ٩ جهطرحًٌج ٢ٟ ضأٌٯم ئطىجٌ جٛك٘ٞ قط٬ ضأٌٯم جٛطأوٯس ًٖٛٛ

جهطرحًٌج ٢ٟ ضأٌٯم % (4)ج٠ٛى٣ٰس ، ٌٍٓ جٛك٘ٞ ج٠٠ُٰٛ ذحِٛحتىز جٛٔح٣٪٣ٰس ج٠ٛطٍضرس ه٬ٜ ٧ًج جٛىٯ٢ ٩ ٓى٧ٌح 

 . ٢ٟ جٛٔح٣٪١ ج٠ٛى٣ٮ جٛوٍجٓٮ  ( 171)٩ًُٔح ٠ٜٛحوز ........ جٛك٘ٞ 

٩ ٍٓجٌ أنٍ ٠ٛك٠٘س جٛط٠ُٰٰ جٛوٍجٓٮ جًٛ٭ ٓؼص ٨ُٰح  ذأ١ ؿٜد جِٛحتىز ُٮ أغ٤حء جٛىه٪٫ ذى١٩ هٍٯؼس  

ٷ ٯوطرٍ وه٪٫ ٤ٟؼ٠س ، ٳ١ ج٠ٛىه٬ ٛٞ ٯـحٛد ذحِٛحتىز جٛٔح٣٪٣ٰس ُٮ هٍٯؼس جٛىه٪٫ ٩ ئ٠٣ح أ٩ٌو ٧ًج 

جٛـٜد أغ٤حء ج٠ٍٛجُوحش ٩ ّٰٛ ذىه٪٫ ٤ٟؼ٠س ٛطط٢٘٠ ج٠ٛك٠٘س ٢ٟ جٛرص ُٮ جٛـٜد ًٛج ٯ٘٪١ ْ٘٪ض٨ح ه٢ 

يٖٛ ُٮ جٛك٘ٞ طكٰكًح ٩ ٟ٪جًُٔح ٜٛٔح٣٪١ ، أ٭ ئ١ ج٠ٛىه٬ ٛٞ ٯٔىٝ جِٛحتىز ذحٛوٍٯؼس أ٩ ذـٜد أغ٤حء ج٠ٍٛجُوس 

٩ ٟػحٙ أنٍ ج٠ٛـحٛرس ذحٳٓٓحؽ ج٠ٛٓطكٔس ٢ٟ . ذآحٟس جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٤٠ٛؼ٠س ذحِٛحتىز ٩ ٢٘ٛ يٍٗ ُٔؾ 

 ( 3 )  .جٛىٯ٢ أغ٤حء ٣لٍ جٛىه٪٫

 

 طهجبد يب يزظم ثبنذػٕٖ األطهٛخ ٔ غٛز لبثم نهزجشئخ:- ثبنثًب 

                                                           
 108ص  -    ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –جٛٔحػٮ ٟىقص ج٠ٛك٠٪و  -  1

 235 ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –هرىجٍٛق٢٠ جٛوٸٝ  -  2

/ ـ  / 1771 ٩ ٍٓجٌ أنٍ ٠ٛك٠٘س جٛط٠ُٰٰ جٛوٍجٓٮ ج٠ٍٛٓٞ 1970 / 12 / 23ُٮ  1970 /3ـ  / 126ٟك٠٘س جٛط٠ُٰٰ جٛوٍجٓٮ ج٠ٍٛٓٞ ٍٓجٌ -  3

 ٩229    228 ص – ج٠ٛظىٌ ٦ِٓ٣ –  ٣ًٔٸ ه٢ هرىجٍٛق٢٠ جٛوٸٝ 1969 / 3 / 25ذطأٌٯم  1968
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ضوطرٍ ٢ٟ جٛىهح٩٭ جٛكحوغس ٟح ٯٔى٦ٟ ج٠ٛىهٮ ٩ ٯ٘٪١ ٟطظًٸ ذحٛىه٪٫ ذظٜس ٷ ضٔرٚ جٛطؿُتس  ذكٰع ٯ٘٪١ 

( 1) . جٛك٘ٞ جًٛ٭ ٯٌٍٔ ٳقى٠٧ح ٢ٟ شأ٦٣ أ١ ٯإغٍ ُٮ جٛك٘ٞ جًٛ٭ ٯؿد أ١ ٯٌٍٔ ٛٴنٍ
 ٩ٓؼص ج٠ٛحوز ذأ٦٣ 

 ٩ . )ٟح ٯ٘٪١ ٟطظًٸ ذحٛـٜد جٳطٜٮ أ٩ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ذظٜس ٷ ضٔرٚ جٛطؿُتس ٯوطرٍ وه٪٫ قحوغس 

جٛطٸَٝ ٯ٘٪١ ٟن جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ذكٰع ٯ٘٪١ جٛك٘ٞ ج٠ٌٍٛٔ ٳقى٠٧ح ٢ٟ شأ٦٣ أ١ ٯإغٍ ُٮ جٛك٘ٞ جًٛ٭ 

ٍٟضرـس ٢ٟ ٣حقٰس جٛٓرد جًٛ٭ أ٠ٰٓص ٢ٟ أؾ٦ٜ جٛىه٪٫ أ٩ ٟظىٌ  ٯؿد أ١ ٯٌٍٔ ٛٴن٫ٍ ، ٗأ١ ض٘٪١

ذكٰع ضػرص جٛىه٪٫ جٛكحوغس ذػر٪ش جٳ٬ٛ٩ ٩ ض٤طِٮ ذ٨ِٰ٤ح ُٰؿ٪َ ٓر٪٨ٛح ، ٟػح٨ٛح ٠ٗح ٛ٪ ؿحٛد  جٛكْ

  ( 2) ( . ُٓم هٔى جٵٯؿحٌ ٩ ؿحٛد ذحٳؾٍز ذىه٪٫ قحوغس ج٠ٛإؾٍ

 ٩ ٯش٠ٚ يٖٛ جٛـٜرحش جٛ٪ٓطٰس ٗـٜد ضٔىٯٍ ٣ِٔس ٟإٓطس أ٩ ضو٢ٰٰ قحٌِ ٓؼحتٮ أ٩ ئٯٔحم جٛكؿُ )

  (3)  ( . جٷقطٰحؿٮ

 

 انفزع انثبَٙ

 انذػٕٖ انحبدثخ انًزمبثهخ

ج٠ٛٔظ٪و ذحٛىه٪٫ ج٠ٛطٔحذٜس ، ؿٜد ؿحٌب ٟٔىٝ ٢ٟ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ُٮ ٟ٪جؾ٨س ج٠ٛىه٬ ، ٯٍٟٮ ذ٦ ئ٬ٛ ) 

جٛكظ٪ٙ ه٬ٜ ق٘ٞ ػى ج٠ٛىه٬ أٗػٍ ٢ٟ ٟؿٍو ٌُغ ؿٜر٦ ، ٨ُ٪ ذ٠٪ؾر٦ ٷ ٯٔطظٍ ه٬ٜ جٛىُحم ، ذٚ 

ٯٜؿأ ئ٬ٛ ج٨ٛؿ٪ٝ ٩ ٧٪ ذ٠٪ؾد جٛـٜد ج٠ٛٔحذٚ ٯهٍؼ ه٢ ٣ـحّ جٛىه٪٫ جٛطٮ ٯػٍٰ ٩ؾ٪و٧ح ؿٜد ج٠ٛىه٬ ، 

٩ ٨ًٛج ٯ٬٠ٓ جٛـٜد ج٠ٛٔحذٚ ذىه٪٫ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ . ٛ٘ٮ ٯػٍٰ ٩ؾ٪و وه٪٫ أن٫ٍ ٦ٛ ُٮ ٟ٪جؾ٨س ج٠ٛىه٬ 

٩ ٢ٟ أٟػٜط٦ أ١ ٯـٜد ج٠ٛىه٬ جٛك٘ٞ ذاُٛجٝ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ذط٤ًِٰ جٛطُجٝ ضوحٓى٭ ٟو٢ٰ ، ُٰـٜد ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ 

 (4)( . ، ٗـٜد ٟٔحذٚ ، جٛك٘ٞ ذرـٸ١ جٛؤى أ٩ ُٓه٦ 
 ٩ج١ جٛىه٪٫ ج٠ٛطٔحذٜس ٧ٮ جٛـٜرحش جٛوحٌػس ٢ٟ 

ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ٩ ٧ٮ جٛىُ٪م جٛطٮ ّٰٛ ٨ٛح طٜس ذحٛىه٪٫ جٳطٰٜس ج٠ٛٔحٟس ه٦ٰٜ ٢ٟ ٓرٚ ج٠ٛىه٬ ئٷ ٢ٟ قٰع 

٠ٜٛىه٬ ) ٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس  ( 68)، ٩ٓى ٣ظص  ج٠ٛحوز ( جٛىه٪٫ ج٠ٛطٔحذٜس ) ج٤ٛطٰؿس ، ٩ ض٬٠ٓ 

ٯطؼ٢٠ ج٠ٛٔحطس أ٩ أ٭ ؿٜد أنٍ ٯ٘٪١ ٟطظٸ  ذحٛىه٪٫ جٳطٰٜس  ه٦ٰٜ أ١ ٯٔىٝ ٢ٟ جٛـٜرحش ج٠ٛطٔحذٜس ٟح

  (5)( . ضٔرٚ جٛطؿُتس  ذظٜس ٷ

  :-ٔإٌ نهذػٕٖ انًزمبثهخ ػذح يشاٚب يُٓب

                                                           
 ٤ٓٛ1969س  ٢ٟ83 ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ٌٓٞ  ( 67) ج٠ٛحوز  -   1
  .235 ص – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –هرىجٍٛق٢٠ جٛوٸٝ   ٣ًٔٸ ٢ٟ - 2
 245 ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –أوٝ ٧٩ٰد ج٤ٛىج٩٭ .  ٣ًٔٸ ٢ٟ و -  3
 227 ص –  ٣ِّ ج٠ٛظىٌ –هرىجٍٛق٢٠ جٛوٸٝ  ٣ٔٸ ٢ٟ - 4

 127 ص – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ – ػٰحء شٰص نـحخ - 5
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 . ضِحو٭ طى٩ٌ ق٢ٰ٠٘ ٟط٤حٓؼ٢ٰ ُٮ ج٠ٛ٪ػ٪م   –: أ٩ًٷ 

 .  جٷٓطظحو ُٮ جٛ٪ٓص –: غح٣ًٰح 

 . ٤ٟن قى٩ظ ػٌٍ ٳقى جٛهظ٢ٰ٠ ه٤ى هؿُ جٛهظٞ ه٢ ٩ُحء جٛىٯ٢ :-  غحٛػًح 

  :- ٔ نٓب ػٕٛة أٚؼًب يُٓب

 جضٓحم ٣ـحّ جٛهظ٪ٟس ٩ يٖٛ ٳ١ ج٠ٛك٠٘س ض٤لٍ ُٮ ؿٜرحش ؾىٯىز ٰٛٓص ٟ٪ػ٪هًح ٜٛىه٪٫ ٩ ٓى :- أ٩ًٷ 

 .ض٘٪١ ٥ً٧ جٛـٜرحش ْررًح ُٮ ضؤٰى جٛىه٪٫ ٩ ضأنٍٰ ق٨٠ٓح 

 ئ١ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ه٤ى ضٔىٯٞ ؿٜرحض٦ جٛوحٌػس ٩ أقىجظ وه٪٫ ٟطٔحذٜس ٯطؿح٩َ جٵؾٍجءجش جٛوحوٯس:- غح٣ًٰح  

  . ٍُٛن جٛىه٪٫

ئ١ ج٠ٛىه٬ ٓى ٯطِحؾأ ذحٛىه٪٫ ئي ٛ٪ ضٔىٝ ذـٍٯٔس أطٰٜس ٛ٘ح١ ٛىٯ٦ ٟطٓن ٢ٟ جٛ٪ٓص ٜٛط٩ٍ٭ ٩ؾ٠ن :-  غحٛػًح 

 ( 1). أوٛس جٛىُحم ه٢ ٟظٜكط٦ 

  
ؿٜد ج٠ٛٔحطس ٩ ؿٜد ٟطظٚ  :- ٩ ئ١ ٓر٪ٙ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٠ٛطٔحذٜس ٟكظ٪ٌز ذظ٪ٌض٢ٰ  ٩ ٠٧ح

  : - ذحٛىه٪٫ جٳطٰٜس ذظٜس ٷ ضٔرٚ جٛطؿُتس 

 طهجبد انًمبطخ  :-  أٔاًل                

.   ج٠ٛٔحطس ٧ٮ ئْٔحؽ وٯ٢ ٟـٜ٪خ ٛشهض ٢ٟ ًٍٯ٦٠ ُٮ ٟٔحذٜس وٯ٢ ٟـٜ٪خ ٢ٟ يٖٛ جٛشهض ٌٍٛٯ٦٠ 

ُح٠ٛٔحطس ؿٍٯْ ٢ٟ ؿٍّ ج٣ٔؼحء جٷٛطُجٝ ٯِطٍع ئ١ ٤٧حٕ شهظ٢ٰ ٗٚ ٠٨٤ٟح ٟىٯ٢ ٩وجت٢ ٛٴنٍ ،   (2)

 : ٩ ٯ٤ٔؼٮ جٛىٯ٤ح١ ذٔىٌ جٳٓٚ ٠٨٤ٟح ، ٩ ج٠ٛٔحطس غٸغس أ٣٪جم ٩ ٧ٮ 

٩ ضٔن ذك٘ٞ جٛٔح٣٪١ ئيج ض٪جٍُش ش٩ٍؿ٨ح ٩ ٯظـٜف ه٨ٰٜح ُٮ جٛٔح٣٪١ ج٠ٛى٣ٮ / انًمبطخ انمبََٕٛخ - 1 

جٛوٍجٓٮ ذح٠ٛٔحطس جٛؿرٍٯس ٩ شٍؽ قظ٪ٙ ج٠ٛٔحطس جٛؿرٍٯس ئضكحو جٛىٯ٢ٰ٤ ؾ٤ًٓح ٩ ٓ٪ز ٩ػوًِح ، ٩ 

ج٠ٛٔحطس جٛٔح٣٪٣ٰس ٟح ٧ٮ ئٷ وُن ٟ٪ػ٪هٮ ٜٛىه٪٫ ٯطؼ٢٠ ج٣ط٨حء وٯ٢ ج٠ٛىهٮ ذك٘ٞ جٛٔح٣٪١ و١٩ ق٘ٞ 

 ٢ٟ جٛٔؼحء ، ُايج وُن ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ذح٠ٛٔحطس جٛٔح٣٪٣ٰس ٩ أغرص ٧ًج جٛىُن ُطٌٍٔ ج٠ٛك٠٘س ٌو وه٪٫ ج٠ٛىهٮ

 .(3)        

                                                           
 128 – ص  -  ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ–ػٰحء شٰص نـحخ -   1

 ٤ٓٛ1951س  ٢ٟ40 ٓح٣٪١ ج٠ٛى٣ٮ جٛوٍجٓٮ ٌٓٞ  ( 408)ٟحوز  - 2 

٩    290 ص  – جٛؿُء جٛػح٣ٮ –ٟك٠ى ؿ٦ جٛرشٍٰ ُٮ جٛٔح٣٪١ ج٠ٛى٣ٮ ٩ أق٘حٝ جٷٛطُجٝ .هرى جٛرحٓٮ جٛرٍ٘٭ ٩ و. هرى ج٠ٛؿٰى هرى جٛكٰ٘ٞ ٩ و-.  3

291    .    ٩302  
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 ٩ ضٔن ذحضِحّ جٛـ٢ٍُٰ أ٩ ذاٌجوز أقى٠٧ح ئيج ضهَٜ شٍؽ ٢ٟ ش٩ٍؽ ج٠ٛٔحطس /انًمبطخ االخزٛبرٚخ - 2

   .جٛٔح٣٪٣ٰس ٩ ٗح١ ٟٔظ٪وًج ذ٦ ٟظٜكس جٛـ٢ٍُٰ ٟوًح أ٩ ٟظٜكس أقى٠٧ح ُٔؾ 

٩ ٧ٮ ج٠ٛٔحطس جٛطٮ ٯؿٍٯ٨ح جٛٔحػٮ قٰع ٯطهَٜ شٍؽ ٢ٟ ش٩ٍؽ ج٠ٛٔحطس / انًمبطخ انمؼبئٛخ - 3

جٛٔح٣٪٣ٰس ٠ٟح ٯٓطـٰن جٛٔؼحء جْط٠٘ح٦ٛ ، ٩ يٖٛ ٧٪ شٍؽ جٛهٜ٪ ٢ٟ ج٤ُٛجم ، ُايج ؿحٛد وجت٢ ٟىٯ٦٤ ذحٛ٪ُحء 

ٯىهٮ ٦ُٰ ذكْ ٯ٤حَه٦ نظ٦٠ ُٮ ( ذىه٪٫ قحوغس ٟطٔحذٜس ) ذ٠ح ه٦ٰٜ ، ُطٔىٝ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ذـٜد هحٌع 

٩ؾ٪و٥ أ٩ ٟٔىج٥ٌ ٢ُٜ ضٔن ج٠ٛٔحطس جٛٔح٣٪٣ٰس  ٳ١ أقى جٛىٯ٢ٰ٤ ٟط٤حَم ه٦ٰٜ ٩ ٢٘ٛ ٠ٜٛك٠٘س أ١ ضِظٚ ُٮ 

٧ًج ج٤ُٛجم ، ُأ١ ٓؼص ذ٪ؾ٪و جٛكْ ٩ ه٤ٰص ٟٔىج٥ٌ ، ق٠٘ص ج٠ٛٔحطس ذ٢ٰ جٛك٢ٰٔ ٩ ٢٘ٛ ج٠ٛٔحطس ٷ ضٔن 

 (1) . ئٷ ٢ٟ ٩ٓص جٛك٘ٞ
جٵٯؿحٌ ٟن ئُٛجٝ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ  ُٓم هٔى( ج٠ٛإؾٍ )  ٟػح٨ٛح ، ؿٜد ج٠ٛىهٮ 

جٳؾٍز ذٓرد ٣ٔض جٷ٣طِحم ٢ٟ  ج٠ٛٓطأؾٍ ذرىٷش جٵٯؿحٌ ، ُٰٔحذ٦ٜ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ج٠ٛٓطأؾٍ ذـٜد ضهِٰغ

 ُٰٔحذ٦ٜ ج٠ٛشطٍ٭ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ذـٜد –جٛػ٢٠ ( جٛرحتن ) ج٠ٛأؾ٪ٌ ذِوٚ ج٠ٛىهٮ ، أ٩ ؿٜد ج٠ٛىهٮ 

                              (2) . جٛطو٪ٯغ ه٢ جٛطأنٍٰ ُٮ ضٰٜٓٞ ج٠ٛرٰن

٩ ٯرى٩ ئ١ ج٠ٛٔحطس جٛٔؼحتٰس ض٘٪١ ق٢ٰ ٯطهَٜ ٢ٟ ش٩ٍؽ ج٠ٛٔحطس جٛٔح٣٪٣ٰس جقى شٍؿٮ جٛهٜ٪ ٢ٟ ج٤ُٛجم 

، ٩ ٟوٜ٪ٰٟس ج٠ٛٔىجٌ ، أٟح ذحٓٮ ش٩ٍؿ٨ح ُٸذى ٢ٟ ض٪٧ٍُح ٩ ئٷ ُٸ ٯٔرٚ ؿٜد ج٠ٛٔحطس ٗىه٪٫ قحوغس 

 : - ٟطٔحذٜس ٩ ٧ٮ 

ضٔحذٚ جٛىٯ٢ٰ٤ أ٭ أ١ ٯ٘٪١ ج٠ٛىهٮ ٟىٯ٤ًح ذظِطس جٛطٮ أٓحٝ ذ٨ح جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ُٮ وٯ٢ جٛىه٪٫ جٛكحوغس  - أ

ج٠ٛطٔحذٜس ٩ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ٧٪ وجت٢ ذ٤ِّ طِس ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ، أ٭ أ١ ٯ٘٪١ ٗٚ ٢ٟ جٛـ٢ٍُٰ ٟىٯ٤ًح 

ذ٤ِّ جٛظِس ٛٲنٍ ٩ يجش جٛ٪ٓص وجت٤ًح ٦ٛ ُٮ وٯ٢ جٛىه٪ٯ٢ٰ جٳطٚ ٩ جٛكحوغس ج٠ٛطٔحذٜس ، ٩ ٷ ضٔرٚ 

جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٠ٛطٔحذٜس ذـٜد ج٠ٛٔحطس ئيج ٗح١ وٯ٨٤ح ذًٟس شهض آنٍ ًٍٰ ج٠ٛىهٮ ٗأ١ ٯ٘٪١ جٛىٯ٢ 

 . ذًٟس ِٰٗٚ ج٠ٛىهٮ أ٩ ذًٟس ٩جٛى٥ أ٩ أذ٦٤ أ٩ ذ٤ط٦ 

طٸقٰط٨ح ٠ٜٛـحٛرس ذ٦ ٓؼحًء ، ٟػًٸ جٛىٯ٢ ذًٟس ج٠ٛىهٮ ٟؼص ه٦ٰٜ ٟىز جٛطٔحوٝ ج٠ٛٓٔؾ ُٸ ٯؿ٪َ   - خ

 . جٛطٔحص ُٮ ٥ً٧ جٛكحٛس 

ُٸذى أ١ ٯ٘٪١ وٯ٢ ج٠ٛىه٬ ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٓحذًٸ ٜٛكؿُ ٟػًٸ ٗأ١ ضـحٛد ج٠ٛىهٰس : ٓحذٰٜط٨ح ٜٛكؿُ  - ش

 (  3) ذ٤ِٔط٨ح ٢ٟ ٩َؾ٨ح ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ،
ُٰٰٔٞ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ وه٪٫ قحوغس ٟطٔحذٜس ذـٜد ئُٛج٨ٟح ذٍو ج٨٠ٍٛ 

جًٛ٭ ٓرؼط٦ ٩ ٯـٜد ئؾٍجء جٛطٔحص ذ٢ٰ جٛىٯ٢ٰ٤ ، ُٸ ضٔرٚ ُٮ ٟػٚ ٧ًج ٗىه٪٫ جٛكحوغس ٟطٔحذٜس ٜٛطٔحص 

  .  ذ٦ ٳ١ ج٤ِٛٔس ًٍٰ ٓحذٚ ٜٛكؿُ ه٦ٰٜ

                                                           
  303ص  جٛؿُء جٛػح٣ٮ  –ٟك٠ى ؿ٦ جٛرشٍٰ ُٮ جٛٔح٣٪١ ج٠ٛى٣ٮ ٩ أق٘حٝ جٷٛطُجٝ .هرى جٛرحٓٮ جٛرٍ٘٭ ٩ و. هرى ج٠ٛؿٰى هرى جٛكٰ٘ٞ ٩ و.  و - 1

 125 ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –جٛٔحطٮ طحوّ قٰىٌ -   2
 270 ص – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –جٛٔحػٮ ٌقٰٞ ق٢ٓ جٛوٰٜ٘ٮ -   3
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  جْطكٔح٨ٓح ٛٴوجء - ظ

جٛط٠حغٚ ُٮ ج٠ٛكٚ ٟح ذ٢ٰ جٛىٯ٢ٰ٤ ، ُٰؿد أ١ ٯ٘٪١ ٗٚ ٢ٟ جٛىٯ٢ٰ٤ ٣ٔ٪وًج أ٩ أشٰحء ٟػٰٜس ٢ٟ ٣٪م ٩جقى ٩  - ؼ

٢ٟ وٌؾس ٩جقىز ٢ٟ جٛؿ٪وز ٟػًٸ ج٠ٛىهٮ ؿحٛد ذ٠ٰٜ٪١ وٯ٤حٌ ٩ ؿحٛد ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ذ٠حتس أَٛ وٯ٤حٌ 

ٓرٜص ٦٤ٟ ، ٳ١ جٛىٯ٢ٰ٤ ٟط٠حغ٢ٰٜ ، ُ٘ٸ٠٧ح ٢ٟ ج٤ٛٔ٪و
 .(  1)   

 

 طهجبد يزظهخ ثبنذػٕٖ األطهٛخ ثظهخ ال رمجم انزجشئخ :-  ثبًَٛب 

أ١ ٯٓط٤ى ٗٚ ٢ٟ جٛـٜر٢ٰ جٳطٜٮ ٩ ج٠ٛطٔحذٚ  ئ٬ٛ يجش جٛٓرد ٩ ج٠ٛ٪ػ٪م " ٟطظًٸ " ج٠ٛٔظ٪و ذ٠ٜ٘س ) 

أ٭ أ١ ٯ٘٪١ ٤٧حٕ ضٸَٝ ُٮ جٛٓرد ٩ ج٠ٛ٪ػ٪م ، ُايج ُٔى جٛطٸَٝ ُٮ جقى٠٧ح ُٸ ضٔرٚ جٛىه٪٫ ج٠ٛطٔحذٜس 

ذٚ ٯهٍٰ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ذآحٟس وه٪٫ ٟٓطٜٔس ذـٜر٦ ، ٩ ه٤ى ٩ٓ٪م ٥ً٧ ج٠ٛوحٌػس ٯطو٢ٰ ه٬ٜ ج٠ٛك٠٘س أ١ 

 (2) ضٌٍٔ ٓر٪ٙ جٛىه٪٫ جٛكحوغس أ٩ ٌُغ ٓر٪٨ٛح ٟن جٛطوٰٜٚ ،
 ٟػح٨ٛح ٠ٗح ٛ٪ ؿحٛد جٛرحتن ذحٛػ٢٠ ٩ ؿحٛد 

 ( 3)  ، (ج٠ٛشطٍ٭ ذحٛطو٪ٯغ ه٢ جٛطأنٍٰ ُٮ ضٰٜٓٞ ج٠ٛرٰن
، أٟح ئيج ٗح٣ص جٛىه٪٫ جٛطٮ أقىغ٨ح ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ 

ًٍٰ ٟطٸَٟس ٟن جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٢ٟ ٣حقٰس جٛٓرد ٩ ج٠ٛ٪ػ٪م ٩ٷ ضأغٍ ُٮ جٛك٘ٞ جٛظحوٌ ذ٨ح ُٸ ض٠ٓن 

ٗىه٪٫ قحوغس ذٚ ٯؿد أ١ ضٔحٝ وه٪٫ ٟٓطٜٔس ذ٨ح ٠ٗح ٛ٪ ؿحٛد ج٠ٛىهٮ ذىٯ٢ ُٔحذ٦ٜ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ذـٜد 

٩ ٟػحٙ آنٍ وه٪٫ ج٠ٛىهٮ ذح٠ٛـحٛرس ذاهحوز جٰٛٓحٌز ج٠ٛرٰوس نحٌؼ ٟىٯٍٯس  ، (4)  . جْطٍوجو ه٢ٰ ٌٟظ٪ذس

٢ٟ ٓح٣٪١  ( 7 / 5) ج٩ٍ٠ٌٛ ذحهطرحٌ ئ١ هٔى ذٰن ج٠ٍٛٗرحش نحٌؼ وجتٍز ج٩ٍ٠ٌٛ ٷ ٯ٤ؤى جْط٤حوًج ئ٬ٛ ج٠ٛحوز 

ٷ ٯ٤ؤى ذٰن ج٠ٍٛٗرس ئٷ ئيج ْؿٚ ُٮ وجتٍز جٛطٓؿٰٚ )  ٩ جٛطٮ ض٤ض ٤ٓٛ2004س  ( 86) ج٩ٍ٠ٌٛ ٌٓٞ 

٩ ًٖٗٛ وه٪٫  ( 5 ).  ( ، ُٰٔحذ٦ٜ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ذـٜد ئهحوز غ٢٠ جٰٛٓحٌز ُٮ وه٪٫ ٟطٔحذٜس(ج٠ٛهطظس 

جٛطو٪ٯغ جٛطٮ ٯ٨٠ٔح ج٠ٛىهٮ ُٮ قحوظ جطـىجٝ ٩ ٰٓحٝ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ذآحٟس وه٪٫ ٟطٔحذٜس ذحٳػٍجٌ جٛطٮ 

٩ؾى ئ١  ) .......... – ٩ ٓؼص ٟك٠٘س جٛط٠ُٰٰ جٛوٍجٓٮ ُٮ ٍٓجٌ ٨ٛح  (6) . أطحذط٦ ٣طٰؿس ٧ًج جٷطـىجٝ

ذًٟس ( ج٠ٛٓطأؾٍ ) جٛك٘ٞ ج٠٠ُٰٛ ذ٠ح ٓؼ٬ ذ٦ ٟ٪جُْ ٜٛٔح٣٪١ ٷ١ ج٠ٛك٠٘س أؾٍز جٛطٔحص ذ٢ٰ ٟح ٠٠ُٰٜٛ 

٢ٟ ذٰٔس ذىٙ جٵٯؿحٌ ه٢ ج٠ٛىز جٛطٮ أن٬ٜ ٨ُٰح ج٠ٛأؾ٪ٌ ٩ ذ٢ٰ ٟح ٠٠ُٰٜٛ ه٢ ِٜٗس ( ج٠ٛإؾٍ ) ج٠٠ُٰٛ ه٦ٰٜ 

                                                           
  . 271 ص –  ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ–جٛٔحػٮ ٌقٰٞ جٛوٰٜ٘ٮ -  1 
  .125 ص – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –٣ًٔٸ ٢ٟ جٛٔحػٮ طحوّ قٰىٌ   - 2

 273 ص –  ج٠ٛظىٌ ٦ِٓ٣–٣ًٔٸ ٢ٟ جٛٔحػٮ ٌقٰٞ جٛوٰٜ٘ٮ   - 3
 239 ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –هرى جٍٛق٢٠ جٛوٸٝ -   4

  .108 ص – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –جٛٔحػٮ ٟىقص ج٠ٛك٠٪و   - 5
  .  131 ص – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –أٯحو هرى جٛؿرحٌ ج٠ٜٛ٪ٗٮ . و  - 6
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............ جٳػٍجٌ جٛكحطٜس ُٮ ج٠ٛأؾ٪ٌ ٩ ج٤ٛحشثس ه٢ جْطو٠حٙ ج٠ٛٓطأؾٍ ج٠ٛأؾ٪ٌ ه٬ٜ نٸٍ ج٠ٛوطحو 

 . )(1)      

 

 انفزع انثبنث 

  رذخم أٔ إدخبل انشخض انثبنث فٙ انذػٕٖ

ون٪ٙ جٛشهض جٛػحٛع ٧٪ ٩ٛ٪ؼ شهض ٛٞ ٯ٢٘ ؿًٍُح ُٮ نظ٪ٟس ٓحت٠س ، ُٮ ٓؼٰس ٛٞ ٯٍُو٨ح ٧٪ ، ٢ٟ 

ضٜٔحء ٦ِٓ٣ أ٩ ذـٜد ٢ٟ أقى أؿٍجٍ جٛىه٪٫ أ٩ ذٍٔجٌ ٢ٟ ج٠ٛك٠٘س ، ٰٛـحٛد ٦ٛ أ٩ ٯإٯى قْ ٥ًٍٰ ٢ٟ 

جٛهظ٪ٝ أ٩ ٰٛظىٌ جٛك٘ٞ ُٮ ٟ٪جؾ٨ط٦ ٢٘٠ٰٛ جٷقطؿحؼ ذ٦ ه٦ٰٜ ٠ُٰح ذوى ، أ٩ ٰٛط٢٘٠ ٢ٟ ٌهحٯس ٟظحٛكس 

٩ أ١ جٛىه٪٫ ٓى ضإغٍ ه٬ٜ ٟظحٛف ذوغ جٳشهحص جٛهحٌؾ٢ٰ ه٬ٜ أؿٍج٨ُح . جٛطٮ ٓى ضػ٧ٍٰح جٛهظ٪ٟس 

٩ٓى ض٫ٍ ج٠ٛك٠٘س ئونحٙ أشهحص . ُأؾحَ ٨ٛٞ جٛٔح٣٪١ أ١ ٯـٜر٪ج جٛطىنٚ ُٮ جٛىه٪٫ ٛك٠حٯس ٥ً٧ ج٠ٛظحٛف 

٩ جٌٍٛع ٢ٟ ٓر٪ٙ . ُٮ جٛىه٪٫ ٛٞ ٯ٘٪٣٪ج أؿٍجًُح ٨ُٰح ق٠حٯس ٠ٛظحٛك٨ٞ أ٩ أ١ جٛوىجٛس ٓى جْط٪ؾرص يٖٛ 

جٳشهحص جٛػحٛػس ُٮ جٛىه٪٫ ُؼًٸ ه٠ح يٍٗ ، ٧٪ ُغ ج٤٠ٛحَهحش ه٬ٜ ٩ؾ٦ جٍٛٓهس ٩ جٷٓطظحو ُٮ 

٣ِٔحش جٛىه٪٫ ٷ٠ْٰح ئ١ جٛشهض جٛػحٛع ٦ٛ ضوْٜ ُٮ جٛىه٪٫ ، ٩ أ١ يٖٛ ٯك٪ٙ و١٩ طى٩ٌ أق٘حٝ 

ٟط٤حٓؼس ُٮ ٟ٪ػ٪م ٩جقى ئيج ٟح ٯٓى ذ٪ؾ٦٨ ٧ًج جٛـٍٯْ ٩ جٛطؿأ ئ٬ٛ ئٓحٟس وه٪٫ ٟٓطٜٔس ،
٩ ٯوطرٍ  (2 )

(  3) . ون٪ٙ شهض غحٛع ُٮ جٛىه٪٫ وه٪٫ قحوغس
٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ( 1 / 70) ٩ ض٤ض ج٠ٛحوز 

ٯوطرٍ ون٪ٙ جٛشهض جٛػحٛع أ٩ ئونح٦ٛ وه٪٫ قحوغس ٩ ٯظرف جٛشهض ذوى ٓر٪٦ٛ ؿًٍُح ُٮ - ) .......... 

٩ جٛشهض جٛػحٛع ٓى ٯطىنٚ ٢ٟ ضٜٔحء ٦ِٓ٣ ُٮ جٛىه٪٫ ُطٔرٚ ج٠ٛك٠٘س ( . جٛىه٪٫ ٩ ٯك٘ٞ ٦ٛ أ٩ ه٦ٰٜ 

، ٩ ٓى ٯطٞ ئونحٙ جٛشهض جٛػحٛع ُٮ جٛىه٪٫ ذٌٍٰ ؿٜد ( جٛطىنٚ)ون٪٦ٛ ذ٤حًء ه٬ٜ ؿٜد ٦٤ٟ ، ٩ ٧ًج ٧٪ 

 ( . جٵونحٙ) ٦٤ٟ ٩ ذٸ ٟ٪جُٔط٦ ذٚ ؾرًٍج ه٦ٰٜ ، أ٩ ذ٤حًء ه٬ٜ ؿٜد أقى جٛهظ٪ٝ ُٮ جٛىه٪٫ ، ٩ ٧ًج ٧٪ 

(4)   

 :-٩ ٤ْركع أق٘حٝ ضٜٖ جٛظ٪ٌض٢ٰ  

  انزذخم االخزٛبر٘ :- أٔاًل

                                                           
 – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –جٛٔحػٮ ٟىقص ج٠ٛك٠٪و -  ٣ًٔٸ ه٢  ( 1970 / 7 / 4ُٮ  1970 / 3ـ  / 776)   ٍٓجٌ ٟك٠٘س جٛط٠ُٰٰ جٛوٍجٓٮ  ٌٓٞ    - 1

 240 ص – جٛؿُء جٛػح٣ٮ – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –٩ ٣ًٔٸ ه٢ هرىجٍٛق٢٠ جٛوٸٝ   -  109ص  
 244 ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –هرىجٍٛق٢٠ جٛوٸٝ  -  2

   . 129 ص – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –ػٰحء شٰص نـحخ   - 3
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ٛ٘ٚ ي٭ ٟظٜكس أ١ ٯـٜد ون٪٦ٛ ُٮ جٛىه٪٫ شهظًح غحٛػًح ٤ٟؼ٠ًح ٳقى ؿ٨ٍُٰح ، أ٩ ؿحٛرًح جٛك٘ٞ ٦ِٓ٤ٛ ٨ُٰح 

، ئيج ٗح٣ص ٦ٛ هٸٓس ذحٛىه٪٫ أ٩ ضٍذـ٦ ذأقى جٛهظ٪ٝ ٌجذـس ضؼح٢ٟ أ٩ جٛطُجٝ ٷ ٯٔرٚ جٛطؿُتس أ٩ ٗح١ 

(  1) ٯؼحٌ ذحٛك٘ٞ ٨ُٰح ،
٩ ضىنٚ شهض أؾ٤رٮ ه٢ جٛهظ٪ٟس ٯ٘٪١  ذـٜد  ٯٔىٝ ٠ٜٛك٠٘س جٛطٮ ض٤لٍ 

 :- جٛىه٪٫ ، أغ٤حء جٍٰٛٓ ٨ُٰح ٩ جٛطىنٚ أٟح أ١ ٯ٘٪١ ج٣ؼ٠حًٟح أ٩ جنطظحًٟح ٩ ٤ْركع ضٜٖ جٛظ٪ٌض٢ٰ ٗحٳضٮ

 األَؼًبيٙ انزذخم االخزٛبر٘- 1

ضىنٚ جٛشهض جٛػحٛع ُٮ جٛىه٪٫ ٤ٟؼ٠ًح ٳقى جٛـ٢ٍُٰ أٟح ٤ٟؼ٠ًح ٠ٜٛىهٮ أ٩ ٠ٜٛىه٬ ه٦ٰٜ ٩ يٖٛ ٛك٠حٯس 

( 2)  . قٔ٪٦ٓ ضؿح٥ أقى جٛـ٢ٍُٰ
٩ جٛشهض جٛػحٛع ج٤٠ٛؼٞ ٷ ٯـحٛد ذكْ ٦ٛ ، ئ٠٣ح ٯـحٛد جٛك٘ٞ ٳقى  ،

جٛهظ٢ٰ٠ ، ٨ُ٪ ٯطىنٚ ٤ٟؼ٠ًح ٳقى جٛهظ٪ٝ جٳط٢ٰٰٜ ٩ ٟػح٦ٛ ضىنٚ جٛىجت٢ ُٮ ٣ُجم ذ٢ٰ ٟىٯ٦٤ ٟن جٌٍٰٛ 

٩ ًٖٗٛ ٗٚ وه٪٫ ٯطىنٚ . ٠ٛٓحهىز ٟىٯ٦٤ قط٬ ٯك٘ٞ ٦ٛ ُُٰٯى جٛؼ٠ح١ جٛوحٝ جًٛ٭ ٜٛىجت٢ ه٬ٜ أٟ٪جٙ ٟىٯ٦٤ 

(  3)  . شهض ٨ُٰح ٷضٔحء وه٪٫ ٌؾ٪م ضٍُن ه٦ٰٜ ُٮ ج٠ٛٓطٔرٚ ٢ٟ جٛهظٞ جًٛ٭ نٍٓ جٛىه٪٫
٩ ذًٖٛ 

ٗح١ ه٬ٜ ج٠ٛك٠٘س ذوى أ١ ٓىٝ جٛشهض جٛػحٛع ؿٜرًح   ) ضٔ٪ٙ ٟك٠٘س ض٠ُٰٰ ئٰٜٓٞ ٗ٪ٌوْطح١ ُٮ ٍٓجٌ ٨ٛح

ذحٛىن٪ٙ ُٮ جٛىه٪٫ ئ٬ٛ ؾح٣د ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ٩ َهٞ ئ٦٣ ٟٓطأؾٍ ٩ أذٍَ ٤ْىجش ئٯؿحٌ ٠ٌْٰس أ١ ضٌٍٔ 

  (4) ( . ٓر٪٦ٛ ٩ جٛطكْٔ ٢ٟ ؿٜر٦ ٩ُْ جٳط٪ٙ ٩ يٖٛ ٜٛ٪ط٪ٙ ئ٬ٛ ئطىجٌ ق٘ٞ هحوٙ ُٮ جٛىه٪٫

 انزذخم االخزٛبر٘ األخزظبيٙ- 2

جٛطىنٚ جٳنطظحٟٮ ، ٨ُ٪ جًٛ٭ ٯىه٬ ٦ُٰ ج٠ٛطىنٚ ذكْ يجضٮ ٯـٜد جٛك٘ٞ ذ٦ ٦ِٓ٤ٛ ، ٧٩٪ ٓى ٯٔن أٟح أ١ 

 :-ٯطىنٚ ٟهطظٞ جٛـ٢ٍُٰ ، أ٩ أ١ ٯطىنٚ ٟهطظٞ أقى جٛـ٢ٍُٰ 

  : -رذخم يخزظى انطزفٍٛ  - أ

٩ أ١ . ٩ ٧٪ جٛطٮ ٯهطظٞ ٨ُٰح جٛشهض جٛػحٛع ؿٍُٮ جٛىه٪٫ ؿحٛرح جٛك٘ٞ ٦ِٓ٤ٛ ٨ُٰح ُٮ ٟ٪جؾ٨ط٠٨ح ٠٨ٰٜٗح 

ٯ٘٪١ ٟح ٯـحٛد ذ٦ جٛشهض جٛػحٛع ج٠ٛهطظٞ جٛـ٢ٍُٰ ٧٪ ٣ِّ ج٠ٛىه٬ ذ٦ ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ، ٩ ٟػحٙ 

يٖٛ ئيج ض٤حَم شهظًح ه٬ٜ ٰٟٜ٘س ه٢ٰ ٤ٟٔ٪ٛس ، ذ٠٤ٰح ٧ٮ ضو٪و ٜٛشهض جٛػحٛع ُٰىنٚ ُٮ جٛىه٪٫ ؿحٛرًح 

( 5) . جٛك٘ٞ ٦ٛ ذ٠ٰٜ٘س جٛو٢ٰ و١٩ ْ٪ج٥
 أ٩ أ١ ٯـحٛد جٛشهض جٛػحٛع ذؿُء ٢ٟ ج٠ٛىهٮ ذ٦ ، ٟػح٨ٛح ٗأ١ 

                                                           
 .٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس  ( 69) ج٠ٛحوز -   1

 131 ص – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –ػٰحء شٰص نـحخ   -2
   .245- 244 ص – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –٣ًٔٸ ٢ٟ هرىجٍٛق٢٠ جٛوٸٝ   -3

 ج٠ٛرحوب جٛٔح٣٪٣ٰس  –جٛٔحػٮ ٰٗٸ٣ٮ ْٰى أق٠ى ٣ًٔٸ ه٢  2008 /  5 / 13ُٮ  2008/ ش  / 172ٍٓجٌ ٟك٠٘س ض٠ُٰٰ ئٰٜٓٞ ٗ٪ٌوْطح١ ج٠ٍٛٓٞ -  4
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ٯـٜد جٛشهض جٛػحٛع ٓر٪ٙ ون٪٦ٛ ُٮ وه٪٫ ض٠ٰٜٖ جٛؤحٌ ، جٛطٮ ؿٜد ٨ُٰح ج٠ٛىهٮ ض٦ٰٜ٘٠ ه٠٪ٝ هٔحٌ 

  ( 1) . ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ، ٯـٜد ض٦ٰٜ٘٠ ٣ظَ يٖٛ جٛؤحٌ

٩ أ١ ٯ٘٪١ ٟح ٯـحٛد ذ٦ جٛشهض جٛػحٛع ج٠ٛهطظٞ جٛـ٢ٍُٰ قْ ٍٟضرؾ ذ٠ح ؿحٛد ذ٦ ج٠ٛىهٮ ُٮ جٛىه٪٫  

جٳطٰٜس ، ٗأ١ ٯـحٛد ج٠ٛىهٮ ذ٠ٰٜ٘س هٔحٌ ًٍٰ ٟػٔٚ ذأ٭ قْ ، ُٰـٜد جٛشهض جٛػحٛع ٓر٪٦ٛ جٛىن٪ٙ ُٮ 

جٛىه٪٫ ٩ ٯىه٬ ذأ١ ٦ٛ ه٬ٜ جٛؤحٌ قْ ٌٟح٦ٌْ أ٩ قْ ٟٓحؿكس أ٩ قْ  ٤ِٟوس أ٩ قْ ٢ْ٘ أ٩ ٢٧ٌ 

، ٟػح٨ٛح ٗأ١ ٯطىنٚ جٛىٷٙ ُٮ  أ٩ ٯـحٛد جٛشهض جٛػحٛع قْ ٟٓطٔٚ. ٯـٜد ضػرٰط٦ ُٮ ٟ٪جؾ٨س جٛـ٢ٍُٰ 

جٛىه٪٫ ذ٢ٰ جٛرحتن ٩ ج٠ٛشطٍ٭ ق٪ٙ هٔى جٛرٰن جًٛ٭ ضٞ ئذٍج٦ٟ ذط٪ْـ٦ ، ٟهطظ٠ًح جٛـ٢ٍُٰ ٰٛـحٛد 

 .ذاُٛج٠٨ٟح ذأؾ٪ٌ ه٢ ض٪ْـ٦ ُٮ ئذٍجٝ جٛؤى ذ٠٨٤ٰح 

 

  : -رذخم يخزظى أحذ انطزفٍٛ - ة 

٩ ُٮ  .  أ١ ٯهطظٞ جٛشهض جٛػحٛع جٳنطظحٟٮ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ٛ٪قى٥ أ٩ ج٠ٛىهٮ ٛ٪قى٥ و١٩ جٳن٧ًٍج ٟح٩ 

قحٛس جنطظحٝ جٛشهض جٛػحٛع ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ و١٩ ج٠ٛىهٮ ٟػح٨ٛح ، ٗأ١ ٯٰٔٞ أقى جٛشٍٗحء ُٮ جٛو٢ٰ جٛشحتوس 

جٛىه٪٫ ه٬ٜ ًحطر٨ح ٠ٜٛـحٛرس ذحؾٍ ٟػٚ ٨ْح٦ٟ ٨ُٰح ، ُٰطىنٚ شٍٯٖ آنٍ ٟهطظ٠ًح ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ٰٛـحٛد 

 . ذحٛك٘ٞ ٦ٛ ذأؾٍ ٟػٚ ٨ْح٦ٟ ٢ٟ ٣ِّ جٛؤحٌ ه٢ ٣ِّ جِٛطٍز 

٩ ُٮ قحٛس جنطظحٝ جٛشهض جٛػحٛع ج٠ٛىهٮ و١٩ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ٟػح٨ٛح ٗح١ ٯـحٛد ج٠ٓٛٓحٌ ذأؾٍض٦ ُٮ 

 (2)  . ٟ٪جؾ٨س ج٠ٛىهٮ ه٢ ض٪ْـ٦ ُٮ ئذٍجٝ جٛؤى ٟ٪ػ٪م جٛىه٪٫ ذ٦٤ٰ ٩ ذ٢ٰ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ

٩ ٯ٘٪١ جٛشهض جٛػحٛع ٧٪ ج٠ٛىهٮ ُٮ وه٪٫ جٛطىنٚ ٩ أ١ ؿٍُٮ جٛىه٪٫ ٯظرك٪١ ٗح٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ُٮ 

٩ جٛشهض جٛػحٛع ٯـٜد جٛك٘ٞ ٦ِٓ٤ٛ ٩ ُٮ قحٛطٮ ٟح ئيج ٗح١ ٯهطظٞ جٛـ٢ٍُٰ ٗٸ٠٧ح أ٩ أقى٠٧ح . جٛىه٪٫ 

٢ٟ ٓح٣٪١  ( 1 / 70) ٩ ذًٖٛ  ض٤ض ج٠ٛحوز  ٩ جٛشهض جٛػحٛع ٯظرف ؿًٍُح ُٮ جٛىه٪٫ ذوى ٓر٪٦ٛ. 

٩ ٯظرف جٛشهض جٛػحٛع ذوى ٓر٪٦ٛ ؿًٍُح ُٮ جٛىه٪٫ ٯك٘ٞ ٦ٛ أ٩ ) .......... ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس جٛوٍجٓٮ 

 ( .   ه٦ٰٜ 

 

 اخزظبو انغٛز ( اإلدخبل)انزذخم انججز٘ :- ثبًَٛب 

٧٪ ضَٰٜ٘ شهض غحٛع ذحٛىن٪ٙ ُٮ جٛىه٪٫ أٟح ذ٤حًء ه٬ٜ ؿٜد أقى جٛـ٢ٍُٰ أ٩ ذ٤حًء ه٬ٜ ٍٓجٌ ج٠ٛك٠٘س ٩ 

    : - ٤ْ٪ػف ضٜٖ جٛكحٛط٢ٰ ٗحٳضٮ
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 انزذخم انججز٘ ثُبًء ػهٗ طهت أحذ انطزفٍٛ  - 1

قٔ٪ّ     ٯؿ٪َ ٛ٘ٚ نظٞ أ١ ٯـٜد ٢ٟ ج٠ٛك٠٘س ئونحٙ ٢ٟ ٗح١ ٯظف جنطظح٦ٟ ٨ُٰح ه٤ى ٌُو٨ح أ٩ ٛظٰح٣س

  (1) . جٛـ٢ٍُٰ أ٩ أقى٠٧ح

٩ ٯوٍٍ ٧ًج جٷنطظحٝ ، ذأ٦٣ ضَٰٜ٘ شهض نحٌؼ ه٢ جٛىه٪٫ ذحٛىن٪ٙ ٨ُٰح ، ذ٤حًء ه٬ٜ ؿٜد أقى 

أؿٍجٍ جٛىه٪٫ جٳط٢ٰٰٜ ٩ جٓطٍج١ ٧ًج جٛـٜد ذ٠٪جُٔس ج٠ٛك٠٘س ٩ ٟػح٨ٛح ، جٛىه٪٫ جٛطٮ ٯ٨٠ٰٔح جٛىجت٢ 

٠ٜٛـحٛرس ذحٛىٯ٢ ه٬ٜ أقى ج٠ٛىٯ٢ٰ٤ ج٠ٛطؼح٢ٰ٤ٟ ُا٦٣ ٯؿ٪َ جنطظحٝ ٥ًٍٰ ٢ٟ ج٠ٛىٯ٢ٰ٤ ج٠ٛطؼح٢ٰ٤ٟ جٱنٍٯ٢ 

ذ٤حءًج ه٬ٜ ؿٜد جٛىجت٢ أ٩ ج٠ٛىٯ٢ ، ٠ٗح ٯظف جٷنطظحٝ ٛظٰح٣س قٔ٪ّ جٛـ٢ٍُٰ أ٩ أقى٠٧ح ، ٩ ض٧ًد 

أ٦٣ ٯؿد ئونحٙ ٩َٯٍ جٛوىٙ شهظًح غحٛػًح ئػحُس ٛ٪كِٰط٦ ) ٟك٠٘س ض٠ُٰٰ جٛوٍجّ ُٮ ٍٓجٌ ٨ٛح ئ٬ٛ جٛٔ٪ٙ 

ذؿح٣د ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ٟىٯٍ جٛطٓؿٰٚ جٛؤحٌ٭ جٛوحٝ ٵ٠ٗحٙ جٛهظ٪ٟس ُٮ جٛىه٪٫ ج٠ٛٔحٟس ػى٥ ه٢ ضو٪ٯغ 

(   2)( . جٳػٍجٌ ج٤ٛحضؿس ه٢ جٛهـأ ُٮ ضػرٰص قى٩و ٟٜٖ ج٠ٛىهٮ
 :- ٩ أ١ ٓر٪ٙ جنطظحٝ جٌٍٰٛ ٦ٛ أغحٌ ٩ ٧ٮ

 . ٯظرف ج٠ٛطىنٚ نظ٠ًح ُٮ جٛىه٪٫ -  أ

 . ٠ٜٛطىنٚ أ١ ٯط٠ٖٓ ذحٛىُ٪م جٛشٰٜ٘س أ٩ ج٠ٛ٪ػ٪هٰس -    خ

 . ُا٦٣ ٷ ٯُٜٝ ذحٳوٛس ج٠ٛٔىٟس ُٮ جٛىه٪٫ ٗح٢ٰ٠ٰٛ -  ؼ   

 .أ١ جٛك٘ٞ جًٛ٭ ٯظىٌ ُٮ جٛىه٪٫ ٯوطرٍ قؿس ٦ٛ أ٩ ه٦ٰٜ -  و   

   

 انزذخم انججز٘ ثُبًء ػهٗ أيز انًحكًخ - 2  

٩ ٧٪ ٰٓحٝ ج٠ٛك٠٘س ذاونحٙ شهض ُٮ جٛىه٪٫ ٷْطؿٸء ٩ؾ٦ جٛكْ ُٮ جٛىه٪٫ ، ٗٮ ٯط٪طٚ جٛٔحػٮ ئ٬ٛ 

 ( 3) . جٛك٘ٞ جٛوحوٙ ٩ جٍٛٓٯن ٨ُٰح

 :- ٩ ٧ًج جٷنطظحٝ ٯٍو ُٮ ط٪ٌض٢ٰ ٩ؾ٪ذ٦ٰ ٩ ؾ٪جَٯ٦ 

  :-ِانحبنخ انٕجٕثٙ - أ

                                                           
 .٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس جٛوٍجٓٮ ( 2 / 69) ج٠ٛحوز -  1

 ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ  –  ٧٩ٰد ج٤ٛىج٩٭ أوٝ . و ٣ًٔٸ ه٢  ( 1975/ 9 / 21ُٮ  1975/ ٟى٣ٰس  غح٣ٰس  / 501 ) ٍٓجٌ ٟك٠٘س جٛط٠ُٰٰ جٛوٍجٓٮ ج٠ٍٛٓٞ - 2
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ض٪ؾى قحٷش ٌٍٛع ٩ط٪ٙ ج٠ٛك٠٘س ئ٬ٛ جٛك٘ٞ جٍٛٓٯن ٩ جٛوحوٙ ه٦ٰٜ أ١ ٯىنٚ جٛشهض جٛػحٛع ؾرًٍج ُٮ 

ه٬ٜ - 3 ) ٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ( 69) ٩ ذًٖٛ ض٤ض جٍِٛٔز جٛػحٛػس ٢ٟ ج٠ٛحوز  جٛىه٪٫ جٳطٰٜس

ج٠ٛك٠٘س وه٪٥ جٛ٪وٯن ٩ ج٠ٛ٪وم ٩ ج٠ٛٓطوٍٰ ٩ ج٠ٛوٍٰ ٩ ج٠ٛٓطأؾٍ ٩ ج٠ٛإؾٍ ٩ ج٠ٍٛض٢٨ ٩ جٍٛج٢٧ ٩ 

جٌٛحطد ٩ ج٠ٌٛظ٪خ ٦٤ٟ ه٤ى ٣لٍ وه٪٫ جٛ٪وٯوس ه٬ٜ جٛ٪وٯن ٩ ج٠ٛٓطوحٌ ه٬ٜ ج٠ٛٓطوٍٰ ٩ ج٠ٛأؾ٪ٌ ه٬ٜ 

٩ ٧ًج ج٤ٛض ٤ٟٔ٪ٙ ه٢ ج٦ِٔٛ ( . ج٠ٛٓطأؾٍ ٩ ج٧ٍ٠ٛ٪١ ه٬ٜ ج٠ٍٛض٢٨ ٩ ج٠ٌٛظ٪خ ه٬ٜ جٌٛحطد 

أ٭ ( ذح٠ٛٓحتٚ ج٠ٛه٠ٓس ) ٢ٟ ٟؿٜس جٳق٘حٝ جٛوىٰٛس ٩ ٧٪ ٟح ٯورٍ ه٦٤ ( 1637)جٵْٸٟٮ ٢ٟ ج٠ٛحوز 

٢ٟ أغٍ ه٬ٜ ج٠ٛحٖٛ جٛكٰٔٔٮ ٜٛو٢ٰ ج٠ٛىهٮ ذ٨ح ئي ٓى ٯظحخ ج٠ٛحٖٛ ذأػٍجٌ ٢ٟ ( . جٛىهح٩٭ ج٠ٛه٠ٓس )

جٳق٘حٝ جٛطٮ ضظىٌ ُٮ ٥ً٧ جٛىهح٩٭ ٧ٞ ٩جػو٪ج جٰٛى ُٔؾ ه٬ٜ جٛو٢ٰ ج٠ٛىه٬ ذ٨ح ، ٩ ٳؾٚ أ١ ٯ٤ًِ جٛك٘ٞ 

ُٸ ذى ٢ٟ ئونحٙ ج٠ٛحٖٛ ؿًٍُح ُٮ جٛىه٪٫ ٩ ٨ًٛج جٛٓرد ُٔى  جٛظحوٌ ُٮ جٛىه٪٫ ه٬ٜ ج٠ٛحٖٛ ٩ ٩جػن جٰٛى 

ؾحء ج٤ٛض ه٬ٜ طٌٰس جٵُٛجٝ قٰع أ٩ؾد ه٬ٜ ج٠ٛك٠٘س ئونحٙ ج٠ًٛٗ٪ٌٯ٢ ُٮ ٥ً٧ جٛىه٪٫ أشهحطًح 

 . غحٛػ٢ٰ 

٧ًج ه٠ًٜح أ١ جٛٔؼحء ُٮ جٛوٍجّ جْطٍٔ ذأ٦٣ ٟط٬ ٌأش ج٠ٛك٠٘س ٩ؾ٪و هٸٓس ُٮ جٛىه٪٫ ذشهض ًٍٰ ٠ٟػٚ 

ُٮ جٛىه٪٫ ذكٰع أ١ جٛك٘ٞ جًٛ٭ ْٰظىٌ ٨ُٰح ٢ٟ شح٦٣ أ١ ٯ٠ّ ذكٔ٪٦ٓ ُا١ ج٠ٛك٠٘س ٢ٟ ضٜٔحء ٨ِٓ٣ح ضٌٍٔ 

 ٧ًج جٛشهض شهظًح غحٛػًح ُٮ جٛىه٪٫ ٠ٛح ُٮ يٖٛ ٢ٟ ضكْٰٔ ٜٛوىٙ ٩ ٩ط٪ًٷ ئ٬ٛ جٛكٰٔٔس ٩ ض٨ًٰٓٸ ئونحٙ

٩ ٯٸقق أ١ جٳشهحص جٛػحٛػس جًٛٯ٢ ض٪ؾد ٥ً٧ جٍِٛٔز ئونح٨ٛٞ ُٮ جٛىه٪٫ ٷ ٯوطر١٩ٍ  . ٛكٓٞ جٛىه٪٫

أؿٍجًُح ٨ُٰح آ٭ ٷ ٯك٘ٞ ٨ٛٞ أ٩ ه٨ٰٜٞ ُٮ جٛىه٪٫ ئض٠حًٟح ٜٛهظ٪ٟس ٣لًٍج ٛـرٰوس ٟ٪جػٰو٨ح ُٮ ٥ً٧ 

  (1) . جٛىهح٩٭ ج٠ٛه٠ٓس

ضر٢ٰ ئ١ ج٠ٛك٠٘س : )  ٩ ٓؼص ٟك٠٘س جٛط٠ُٰٰ جٛوٍجٓٮ ُٮ ٍٓجٌ ٨ٛح ٩ ُٮ وه٪٫ جٌٛظد ه٬ٜ ٩جػن جٰٛى 

ٌوش جٛىه٪٫ ه٬ٜ جهطرحٌ ئ١ جٛهظ٪ٟس ًٍٰ ٟ٪ؾ٨س ػى ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ُٮ ق٢ٰ ئ١ جٳنٍٰ ٧٪ ٩جػن جٰٛى 

٩ جٛهظ٪ٟس ُٮ وه٪٫ جٛؤحٌ ٷ ضظف ئٷ ئيج . ه٬ٜ جٛؿُء ج٠ٛط٤حَم ه٦ٰٜ ُٮ جٳٌع ذا٣شحء وجٌ ه٨ٰٜح 

٢ٟ ٓح٣٪١  ( 69) أ٠ٰٓص ه٬ٜ ٩جػن جٰٛى ُٮ وه٪٫ جٌٛظد ٠ٗح ٣ظص ه٬ٜ يٖٛ جٍِٛٔز جٛػحٛػس ٢ٟ ج٠ٛحوز 

ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ٩ ٠ٛح ٗح١ جٛشهض جٛػحٛع ٷ ٯ٠ٜٖ جٛٔىٌ جٳٗرٍ ٢ٟ جٛكظض ُّٰٜ ٦ٛ ئوجٌز ج٠ٜٖٛ 

ج٠ٛشحم و١٩ ئي١ شٍٗحت٦ ٠ٗح ّٰٛ ٦ٛ أ١ ٯطظٍٍ ٦ُٰ ضظًٍُح ٟؼًٍج ذأ٭ ٩ؾ٦ ٗح١ ٢ٟ ًٍٰ ٌػح٧ٞ ٠ٗح 

٢ٟ جٛٔح٣٪١ ج٠ٛى٣ٮ ئػحُس ئ٬ٛ يٖٛ ُأ١ جٛشهض جٛػحٛع طحوّ  ( 1063 , 1062) جشطٍؿص يٖٛ ج٠ٛحوضح١ 

ج٠ٛىهٮ ذ٪ؾ٪و ٠ٓٓس ٌػحتٰس ذ٠٨٤ٰح ق٪ٙ ضظٍٍ ٗٚ شٍٯٖ ذؿُء ٢ٟ جٛؤحٌ ج٠ٛشحم ه٦ٰٜ ُٮ قحٛس غر٪ش 

ئ٣شحء ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ جٛىجٌ ُٮ جٛؿُء ًٍٰ جٛىجنٚ ضكص ضظٍٍ جٛشهض جٛػحٛع ٟىز ٣ِحي ج٠ٓٔٛس جٍٛػحتٰس 
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ٷذى ٢ٟ جٛك٘ٞ ٠ٜٛىه٢ٰٰ ذ٠ح أوه٪٥ ٩ قٰع ئ١ ج٠ٛك٠٘س أطىٌش ق٨٠٘ح ج٠٠ُٰٛ ذهٸٍ ٟح ضٔىٝ ٠ٟح أنٚ 

 (1)( . ذظكط٦ 

  :انحبنخ انجٕاسٚخ - ة

٤٧حٕ قحٷش ٌٍٛع ُٖ ج٠ٌٛ٪ع ُٮ جٛىه٪٫ ٠ٜٛك٠٘س ئونحٙ جٛشهض جٛػحٛع ُٮ جٛىه٪٫ ٛٸْطٰؼحـ ، ٩ 

 ٠ٜٛك٠٘س أ١ ضىه٪ أ٭ ) ،  ٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس  (69) ٣ظص ه٬ٜ يٖٛ جٍِٛٔز جٍٛجذوس ٢ٟ ج٠ٛحوز 

٩ ٩جػف ٢ٟ ٣ض ٥ً٧ جٍِٛٔز ئ١ ج٠ٛك٠٘س ٟط٬ ٟح ٌأش ( . شهض ٛٸْطٰؼحـ ٦٤ٟ ه٠ح ٯُٜٝ ٛكٓٞ جٛىه٪٫ 

ئ١ جِٛظٚ ُٮ جٛىه٪٫ ٯطـٜد جٷْطٰؼحـ ٢ٟ شهض ّٰٛ ؿًٍُح ٨ُٰح ٨ُٜح أ١ ضٌٍٔ ئونحٙ ٧ًج جٛشهض 

شهظًح غحٛػًح ٨ُٰح ٩ ضٓطىه٦ٰ جٛكؼ٪ٌ ٠ٍٜٛجُوس ٩ ضٓط٪ػف ٦٤ٟ ه٢ ج٠ٛٓحتٚ جٛطٮ ٌأش ػ٩ٌٍز 

٩ ٢ٟ ج٠ٛوٜ٪ٝ ئ١ ئونحٙ جٛشهض . جٷْطٰؼحـ ٦٤ٟ ه٨٤ح ٳؾٚ ض٨ٰٓٚ قٓٞ جٛىه٪٫ ٩ جٛ٪ط٪ٙ ئ٬ٛ جٛكٰٔٔس 

ُٮ جٛىه٪٫ ، ه٠ًٸ ذك٘ٞ ٥ً٧ جٍِٛٔز ٷ ٯؿو٦ٜ نظ٠ًح ُٮ جٛىه٪٫ ، ُايج وُن ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ذأ٦٣ ْىو جٛىٯ٢ 

ج٠ٛىه٬ ذ٦ ذ٠٪ؾد ٩طٚ أ٩وم ٛى٫ شهض أنٍ ُِٮ ٥ً٧ جٛكحٛس ضٌٍٔ ج٠ٛك٠٘س ئونحٙ ٧ًج جٛشهض 

٩ ذ٠ح ئ ١ ئونحٙ . شهظًح غحٛػًح ُٮ جٛىه٪٫ ٩ ض٦ِٰٜ٘ ذطٔىٯٞ جٛ٪طٚ ٳؾٚ طٰح٣س قٔ٪ّ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ 

جٛشهض جٛػحٛع ٳؾٚ جٷْطٰؼحـ ٦٤ٟ ٷ ٯؿو٦ٜ نظ٠ًح ُٮ جٛىه٪٫ ُٸ ٯؿ٪َ جٛك٘ٞ ٦ٛ أ٩ ه٦ٰٜ ُٮ جٛىه٪٫ 

أ٭ ذ٠ػٚ ٟح ٧٪ ٌٍٟٔ ذح٤ٛٓرس ٛٴشهحص جًٛٯ٢ ض٪ؾد جٍِٛٔز جٛػحٛػس ٢ٟ ٥ً٧ ج٠ٛحوز ئونح٨ٛٞ ُٮ جٛىهح٩٭ 

) ج٠ٛه٠ٓس ، ٩ ه٦ٰٜ ٯظرف ٢ٟ قْ جٛشهض جٛػحٛع جًٛ٭ أونٚ ٛٸْطٰؼحـ ٦٤ٟ أ١ ٯوطٍع ه٬ٜ جٛك٘ٞ 

٧ًج ٩ . ٗح١ ٟحًْح ذكٔ٪٦ٓ  جًٛ٭ ٯظىٌ ُٮ جٛىه٪٫ ئيج ٗح١ جٛك٘ٞ ٓى ضوى٫ ئ٦ٰٛ أ٩( ذـٍٯْ جهطٍجع جٌٍٰٛ 

ذاٟ٘ح١ ج٠ٛك٠٘س أ١ ضأي١ ٜٛشهض جٛػحٛع ذحٷ٣ظٍجٍ ٩ ٦ٛ ًٖٗٛ هىٝ جٷْط٠ٍجٌ ذحٛكؼ٪ٌ ُٮ ج٠ٍٛجُوس ٩ 

ئنٍجؾ٦ ٢ٟ جٛىه٪٫ ذحًٍٛٞ ٢ٟ هىٝ ٩ؾ٪و ج٤ٛض ذًٖٛ ُٮ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ، ٩ ٯٌٍٔ ج٠ٛك٠٘س 

 ٩ ٓؼص ٟك٠٘س  (2) . ذًٖٛ ؿح٠ٛح ضٞ جٷْطٰؼحـ ٦٤ٟ ه٢ ج٠ٛٓحتٚ جٛطٮ ضٌٍٔ ئونح٦ٛ شهظًح غحٛػًح ذٓرر٨ح

ئيج أونٚ شهض غحٛع ُٮ جٛىه٪٫ ٢ٟ ٓرٚ ج٠ٛك٠٘س ٛٸْطٰؼحـ ٦٤ٟ ُٸ  ) جٛط٠ُٰٰ جٛوٍجٓٮ ُٮ ٍٓجٌ ٨ٛح

٩ ٍٓجٌ أنٍ ٠ٛك٠٘س جٛط٠ُٰٰ جٛوٍجٓٮ جًٛ٭ ؾحء ٦ُٰ  (3)( . ٯوطرٍ ؿًٍُح ُٮ جٛىه٪٫ ٩ ذحٛطحٛٮ ٷ ٯك٘ٞ ه٦ٰٜ 

 ٩ ٌأش –ذأ٦٣ ئيج ٌٍٓش ج٠ٛك٠٘س طٍٍ ج٤ٛلٍ ه٢ ئونحٙ شهض غحٛع ذـٜد ج٠ٛىهٮ ٛوىٝ وُو٦ جٍْٛٞ ) 
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ػ٩ٌٍز ٛٸْطٰؼحـ ٦٤ٟ ه٢ جٛىه٪٫ ُو٬ٜ ج٠ٛك٠٘س أ١ ضٌٍٔ ٢ٟ ضٜٔحء ٨ِٓ٣ح ئونح٦ٛ شهظًح غحٛػًح ٩ 

 ( 1)( . ضٓطىهٮ ٜٛكؼ٪ٌ 

 

٩ ٯوطرٍ ون٪ٙ جٛشهض جٛػحٛع أ٩ ) ........... ٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس  ( 1 /70) ٩ ض٤ض ذًٖٛ ج٠ٛحوز 

 ( . ئونح٦ٛ وه٪٫ قحوغس ٩ ٯظرف جٛشهض ذوى ٓر٪٦ٛ ؿًٍُح ُٮ جٛىه٪٫ ٩ ٯك٘ٞ ٦ٛ أ٩ ه٦ٰٜ 

ٯؿ٪َ ٛ٘ٚ نظٞ أ١ ٯـٜد ٢ٟ ج٠ٛك٠٘س ئونحٙ ٢ٟ ) ٢ٟ جٛٔح٣٪١ ج٠ًٛٗ٪ٌ  ( 2 / 69) ض٤ض أٯؼًح ج٠ٛحوز  ٩

 ( . ٗح١ ٯظف جنطظح٦ٟ ٨ُٰح ه٤ى ٌُو٨ح أ٩ ٛظٰح٣س قٔ٪ّ جٛـ٢ٍُٰ أ٩ أقى٠٧ح 

٩ ٯطر٢ٰ ٤ٛح ُٮ قحٛس ون٪ٙ أ٩ ئونحٙ جٛشهض جٛػحٛع ُٮ جٛىه٪٫ ٩ ذ٠٪ؾد ٧حض٢ٰ ج٠ٛحوض٢ٰ ُا١ جٛشهض 

جٛػحٛع ذوى ون٪٦ٛ ُٮ جٛىه٪٫ ٯوطرٍ ؿًٍُح ُٮ جٛىه٪٫ ٦ٛ٩ جٛكْ ٗأ٭ ؿٍٍ أطٜٮ ٜٛىه٪٫ أ١ ٯـٜد ٢ٟ 

ج٠ٛك٠٘س ئونحٙ ٢ٟ ٗح١ ٯظف جنطظح٦ٟ ٨ُٰح ٩ ٯؿ٪َ ٨ًٛج جٛشهض جٛػحٛع ذوى قؼ٪٥ٌ ٠ٍٜٛجُوس أ١ ٯكىظ 

وه٪٫ أن٫ٍ ه٬ٜ شهض ٌجذن  ٠ٗح ٛ٪ أوه٬ ئ١ جٛؤحٌ جًٛ٭ ذحه٦ ٢ٟ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ٓى جشطٍج٥ ٧٪ ٢ٟ 

ُٸ١ ذػ٢٠ ٟوٜ٪ٝ أوج٥ ئ٦ٰٛ ٩ أغرص يٖٛ ٩ ؿٜد ؾٜر٦ ٰٛك٘ٞ ه٦ٰٜ ٩ جٛك٘ٞ ه٦ٰٜ ذحٛػ٢٠ ٠ُٰح ٛ٪ نٍٓ وه٪ج٥ 

   ( 2) . ُٰٔرٚ ٦٤ٟ يٖٛ

                                              

                                                           
 ج٠ٛظىٌ –٣ًٔٸ ه٢  جٛٔحػٮ طحوّ قٰىٌ  1982 /  4 / 27ُٮ  1982/ ٟى٣ٰس ٌجذوس  / 286 ٍٓجٌ أنٍ ٠ٛك٠٘س جٛط٠ُٰٰ جٛوٍجٓٮ ج٠ٍٛٓٞ - 1

 132  ص  – جٛٓحذْ
 274  ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ  –هرىجٍٛق٢٠ جٛوٸٝ -   2
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 انًجحث انثبَٙ

 شزٔؽ لجٕل انذػٕٖ انحبدثخ

  

طُزطزق إنٗ انشزٔؽ انؼبيخ ٔ انشزٔؽ انخبطخ نهذػٕٖ انحبدثخ ، يٍ 

 :خالل انًطبنت انزبنٛخ 

 انشزٔؽ انؼبيخ / انًطهت األٔل 

 انشزٔؽ انخبطخ نمجٕل انذػٕٖ انحبدثخ/ انًطهت انثبَٙ 
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 انًطهت األٔل

 انشزٔؽ انؼبيخ                                     

٩ . ش٩ٍؽ ٓر٪ٙ جٛىه٪٫ ، ٧ٮ ضٜٖ ج٠ٛٔطؼٰحش جٛطٮ ٯطـٜر٨ح جٛٔح٣٪١ ٛٔر٪ٙ ٩ ٣لٍ جٛىه٪٫ ٢ٟ جٛٔحػٮ 

ذى١٩ ٩ؾ٪و ٥ً٧ جٛش٩ٍؽ ُأ١ جٛىه٪٫ ٷ ض٠ٓن ، ٩ ٷ ض٤لٍ ج٠ٛك٠٘س ُٮ ٟ٪ػ٪ه٨ح ٩ ٷ ضظىٌ ٨ُٰح ق٠ً٘ح 

: ذحٍُٛغ أ٩ ذحٵؾحذس ، ٩ ئ٠٣ح ضٔؼٮ ج٠ٛك٠٘س ذوىٝ ٓر٪ٙ جٛىه٪٫ ، ٩ ئ١ ش٩ٍؽ ٓر٪ٙ جٛىه٪٫ جٛػٸغس ٧ٮ 

(  1) : ٩ج٠ٛظٜكس( جٛظِس )جٳ٧ٰٜس ٩ جٛهظ٪ٟس 
  :-ذحٵػحُس ئ٬ٛ جٛش٩ٍؽ جٛوحٟس جٳن٫ٍ

 انفزع األٔل 

 األْهٛخ

ُأ٧ٰٜس جٛ٪ؾ٪خ ٧ٮ طٸقٰس جٵ٣ٓح١ ٛػر٪ش جٛكٔ٪ّ . ٯ٠ُٰ ج٨ِٔٛحء هحوز ذ٢ٰ أ٧ٰٜس جٛ٪ؾ٪خ ٩ أ٧ٰٜس جٳوجء 

٦ٛ ٩ ٛ٪ؾ٪خ جٷٛطُجٟحش ه٦ٰٜ ، ُايج ٩ٛى جٛشهض ٗح٣ص ٦ٛ أ٧ٰٜس ٩ؾ٪خ ٗحٟٜس ئ٬ٛ ٩ٓص ٩ُحض٦ ، ٩ئيج 

 ٨ُٮ – ٩ ٧ٮ جٛطٮ ضو٤ٰ٤ح ٤٧ح –أٟح أ٧ٰٜس جٳوجء . ج٣وىٟص أ٧ٰٜس جٛ٪ؾ٪خ ، ج٣وىٟص جٛشهظٰس ٟو٨ح 

أ٭ أ٨٣ح طٸقٰس جٛشهض . طٸقٰس جٛشهض ٛظى٩ٌ جٛو٠ٚ جٛٔح٣٪٣ٮ ٦٤ٟ ه٬ٜ ٩ؾ٦ ٯوطى ذ٦ شٍهًح 

٤ٟ٩حؽ ٥ً٧ جٳ٧ٰٜس . ٠ٛرحشٍز جٛطظٍُحش جٛٔح٣٪٣ٰس ، ٗحٛرٰن ٩ جٵٯؿحٌ ٩ جٛ٪طٰس ٩ ًٍٰ يٖٛ ٢ٟ جٛطظٍُحش 

٩  (2)   . ٧٪ جٛؤٚ ٩ جٛط٠ُٰٰ ٢٠ُ ٗح١ ٗحٟٚ جٛط٠ُٰٰ ٗح١ ٗحٟٚ جٳ٧ٰٜس ، ٩ ٢ٟ ٣ٔض ض٥ُٰٰ٠ ٣ٔظص أ٧ٰٜط٦

أ١ ٯ٘٪١ ٗٚ ٢ٟ ؿٍُٮ جٛىه٪٫ ٟط٠طوًح ذحٳ٧ٰٜس ) ٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ( 3)ذًٖٛ ض٤ض ج٠ٛحوز 

جٛٸَٟس ٷْطو٠حٙ جٛكٔ٪ّ جٛطٮ ضطوْٜ ذ٨ح جٛىه٪٫ ٩ ئٷ ٩ؾد أ١ ٯ٤٪خ ه٦٤ ٢ٟ ٯٔ٪ٝ ٟٔح٦ٟ ٓح٣٪٣ًح ُٮ 

ُٰؿد أ١ ٯ٘٪١ ج٠ٛىهٮ يج أ٧ٰٜس ٛٶوهحء ، ٩ ٯ٘٪١ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ يج أ٧ٰٜس ٍُٛن ( . جْطو٠حٙ ٥ً٧ جٛكٔ٪ّ 

جٛىه٪٫ ه٦ٰٜ ، ٩ أ٧ٰٜس جٵوهحء ٠ٟحغٜس ٳ٧ٰٜس جٛطوحٓى ٩ ٯوطرٍ ٗٚ شهض أ٧ًٸ ٜٛطوحٓى ٟح ٛٞ ٯٌٍٔ جٛٔح٣٪١ 

 ) ٩ ًٖٛٛ ُأ١ جٛظٌٍٰ ٩ ج٠ٛؿ٤٪١ ٩ ج٠ٛوط٪٥ ٟكؿ٪١٩ٌ ًٛجض٨ٞ (  ٟى٣ٮ 93ٟحوز  ) هىٝ أ٧ٰٜط٦ أ٩ ٯكى ٨٤ٟح 

٩ ئ١ ٩ٛٮ جٛظٌٍٰ ٧٪ أذ٪٥ غٞ ٩طٮ أذ٦ٰ غٞ ؾى٥ جٛظكٰف غٞ ٩طٮ جٛؿى غٞ ج٠ٛك٠٘س أ٩ (  ٟى٣ٮ 94ٟحوز  

 ٢ْ جٍٛشى ٧ٮ )٢ٟ جٛٔح٣٪١ ج٠ٛى٣ٮ جٛوٍجٓٮ ض٤ض ذأ١  ( 106ٟحوز   ) جٛ٪طٮ جًٛ٭ ٣ظرط٦ ج٠ٛك٠٘س 

( 3) ( . غ٠ح٣ٮ هشٍز ٤ْس ٰٟٸوٯس ٗحٟٜس
٢ٟ ٓح٣٪١ ٌهحٯس ( أ  / 3)   ٩ جْطػ٤حء ٢ٟ ٥ً٧ ج٢ٓٛ جهطرٍش ج٠ٛحوز 

 ٩ جٛظٌٍٰ  ( .جٛهحٟٓس هشٍ ٢ٟ ه٥ٍ٠ ٩ ض٩ُؼ ذأي١ ٢ٟ ج٠ٛك٠٘س ٗحٟٚ جٳ٧ٰٜس ٢ٟ  أ٠ٗٚ) جٛٔحطٍٯ٢ 

                                                           
 62 ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –أٯحو ج٠ٜٛ٪ٗٮ . و -   1
  64 , 63 ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ – جٛؿُء جٳ٩ٙ –ٟك٠ى ؿ٦ جٛرشٍٰ . هرى جٛرحٓٮ جٛرٍ٘٭ ٩ و . هرى ج٠ٛؿٰى جٛكٰ٘ٞ ٩ و . و -   2

 101 ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –ػٰحء شٰص نـحخ -   3
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٢ٟ ٓح٣٪١  ( 99ج٠ٛحوز ) ج٠ٛأي١٩ ذحٛطؿحٌز ذ٤٠ُٛس جٛرحٛي ٢ْ جٍٛشى ُٮ جٛطظٍُحش جٛىجنٜس ضكص جٵي١ 

٩ ج٠ٛك٠٘س ُٟٜٟس ذحٛطكْٔ ٢ٟ أ٧ٰٜس جٛهظ٪ٝ قط٬ ٩ ٛ٪ ٛٞ ٯٍو وُن ذوىٝ طكط٨ح ، ٩ . ) ج٠ٛى٣ٮ جٛوٍجٓٮ 

ٯؿ٪َ ٜٛهظٞ ئٯٍجو ٧ًج جٛىُن ُٮ ؾ٠ٰن ٍٟجقٚ جٛىه٪٫ ٳ١ ضهَٜ شٍؽ جٳ٧ٰٜس ُٮ أقى جٛهظ٪ٝ ٢ٟ شأ٦٣ 

أ١ ٯرـٚ جٛك٘ٞ جٛظحوٌ ُٮ جٛىه٪٫ ، ٩ ٯ٘٪١ قؼ٪ٌ ٩ٰٗٚ ه٦٤ ُٮ جٛىه٪٫ ذحؿًٸ ، ئي أ١ ُحٓى جٳ٧ٰٜس ٷ 

  (1) ( . ُحٓى جٛشٮء ٷ ٯوـ٦ٰ ٳ١ ٯ٠ٜٖ قْ ض٪ٰٗٚ جٌٍٰٛ ٩

ذ٠و٬٤ أ١ ٯ٘٪١ ج٠ٛىهٮ يج أ٧ٰٜس ٛٶوهحء ٩ ٯ٘٪١ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ يج أ٧ٰٜس ٍُٛن جٛىه٪٫ ه٦ٰٜ ٩ ًٗج جٛشهض 

 .٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ؿًٍُح ُٮ جٛىه٪٫ ذوى ٓر٪٦ٛ ٨ُٰح ( 70)جٛػحٛع جًٛ٭ جهطرٍض٦ ج٠ٛحوز 

  

 انفزع انثبَٙ

 (انظفخ ) انخظٕيخ 

ٯشطٍؽ أ١ ٯ٘٪١ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ نظ٠ًح ٯطٍضد ه٬ٜ ئٍٓج٥ٌ ق٘ٞ ذطٔىٯٍ طى٩ٌ ئٍٓجٌ ٦٤ٟ ٩ أ١ ٯ٘٪١ 

٩ ٟن يٖٛ ضظف نظ٪ٟس جٛ٪ٛٮ ٩ جٛ٪طٮ ٩ جٰٛٔٞ . ٟك٘٪ًٟح أ٩ ًُٟٜٟح ذشٮء ه٬ٜ ضٔىٯٍ غر٪ش جٛىه٪٫ 

٩ نظ٪ٟس ٢ٟ جهطر٥ٍ جٛٔح٣٪١ . ذح٤ٛٓرس ٠ٛحٙ جٛٔحطٍ ٩ ج٠ٛكؿ٪ٌ ٩ جٌٛحتد ٩ نظ٪ٟس ج٠ٛط٪ٛٮ ٠ٛحٙ جٛ٪َٓ 

( 2). نظ٠ًح قط٬ ُٮ جٳق٪جٙ جٛطٮ ٷ ٯ٤ًِ ٨ُٰح ئٍٓج٥ٌ 
 ٩ ٯظف أ١ ٯ٘٪١ أقى جٛ٪ٌغس نظ٠ًح ُٮ جٛىه٪٫ 

 ئي  (3) . جٛطٮ ضٔحٝ ه٬ٜ ج٠ٰٛص أ٩ ٦ٛ ٩ ٢٘ٛ جٛهظٞ ُٮ ه٢ٰ ٢ٟ أهٰح١ جٛطٍٗس ٧٪ جٛ٪جٌظ جٛكحتُ ٛطٜٖ جٛو٢ٰ

ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ٓى ٓظٍش جٛهظ٪ٟس ه٬ٜ ( 4)ٯؿد أ١ ضٍُن جٛىه٪٫ ه٬ٜ نظٞ ٓح٣٪٣ٮ  ٩ ئ١ ج٠ٛحوز 

ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ُٔؾ ، يٖٛ ئ١ ج٠ٛىهٮ ٯؿد أ١ ٯ٘٪١ نظ٠ًح ٠ٜٛىه٬ ه٦ٰٜ قط٬ ض٤ؤى جٛهظ٪ٟس ُٮ جٛىه٪٫ 

، ٢٠ُ ٯطٍضد ه٬ٜ ئٍٓج٥ٌ ق٘ٞ ٨ُ٪ نظٞ ه٤ى ئ٣٘ح٥ٌ ٩ ( ٟىهٮ ٩ ٟىه٬ ه٦ٰٜ ) جٛطٮ ضٔ٪ٝ ه٬ٜ ؿ٢ٍُٰ 

ٯٓطػ٬٤ ٢ٟ يٖٛ نظ٪ٟس جٛ٪ٛٮ ٩جٛ٪طٮ ٩ جٰٛٔٞ ذح٤ٛٓرس ٠ٛحٙ جٛظٌٍٰ ٩ ج٠ٛكؿ٪ٌ ٩ جٌٛحتد ، ٩ نظ٪ٟس 

ج٠ٛط٪ٛٮ ذح٤ٛٓرس ٠ٛحٙ جٛ٪َٓ ٩ نظ٪ٟس ٢ٟ أهطر٥ٍ جٛٔح٣٪١ نظ٠ًح قط٬ ُٮ جٳق٪جٙ جٛطٮ ٷ ٯ٤ًِ ئٍٓج٧ٌٞ ، 

٩ ٯوطرٍ ٌتّٰ ًٍُس جٛطؿحٌز نظ٠ًح ُٮ جٛىه٪٫ جٛطٮ ضٔحٝ ه٬ٜ ًٍُس . ٩ ضوطرٍ جٛهظ٪ٟس ٢ٟ ج٤ٛلحٝ جٛوحٝ 

، ٩ ( ٍٟجُوحش ٟى٣ٰس  4 /306/ٟحوز ) جٛطؿحٌز  ٩ ضوطرٍ جٛكحػ٤س نظ٠ًح ُٮ وه٪٫ ج٤ِٛٔس ٠ٛكؼ٪٨٣ح 

أٟح ُٮ قحٛس ج٠ٛىٯ٢ٰ٤ ج٠ٛطؼح٢ٰ٤ٟ ُأ٦٣ ئيج طىٌ ق٘ٞ ه٬ٜ أقى . جٛهظٞ ُٮ وه٪٫ جٛؤحٌ ٧٪ ٩جػن جٰٛى 

ج٠ٛىٯ٢ٰ٤ ج٠ٛطؼح٢ٰ٤ٟ ُٸ ٯكطؽ ذ٨ًج جٛك٘ٞ ه٬ٜ جٛرح٢ٰٓ جًٛٯ٢ ٛٞ ٯهطظ٠٪ج ذحٛىه٪٫ ئي أ١ ج٠ٛىٯ٢ ج٠ٛطهحطٞ 

                                                           
  12 ص – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –٣ًٔٸ ٢ٟ جٛٔحػٮ ٟىقص ج٠ٛك٠٪و -   1
 .ج٠ٛحوز جٍٛجذوس ٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس  -   2
 .ج٠ٛحوز جٛهحٟٓس ٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس  -   3
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أٟح ئيج طىٌ جٛك٘ٞ ٛظحٛف أقى ج٠ٛىٯ٢ٰ٤ ج٠ٛطؼح٢ٰ٤ٟ ُٰٓطِٰى ٦٤ٟ جٛرحٓ٪١ ئٷ ئيج . ٷ ٯ٠ػ٨ٜٞ ٠ُٰح ٯؼ٧ٍٞ 

٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٛى٣ٮ  / 333/ ٟحوز ) أّْ جٛك٘ٞ ه٬ٜ ْرد نحص ذح٠ٛىٯ٢ جًٛ٭ طىٌ جٛك٘ٞ ٛظحٛك٦ ، 

  (1)( . جٛوٍجٓٮ 

 

 انفزع انثبنث

 انًظهحخ

 جِٛحتىز جٛطٮ ضو٪و ٠ٜٛىهٮ ٢ٟ جٛك٘ٞ ٦ٛ ذـٜرحض٦ ُٮ جٛىه٪٫ ٠ٗح ضٔىٝ ذٰح٦٣ ، ُايج نٜص –ج٠ٛٔظ٪و ذح٠ٛظٜكس 

 ٩ ٯؿد أ١ ض٘٪١ ج٠ٛظٜكس ٟٓط٤ىز ئ٬ٛ قْ ٓح٣٪٣ٮ ، ٩ ٯشطٍؽ ُٮ  (2) . جٛىه٪٫ ٢ٟ جِٛحتىز ُُٰٜٝ ٌو٧ح

جٛىه٪٫ أ١ ٯ٘٪١ ج٠ٛىه٬ ذ٦ ٟظٜكس ٟوٜ٪ٟس ٩ قحٛس ٩ ٤٘٠ٟس ٩ ٟكٔٔس ، ٩ ٟن يٖٛ ُح٠ٛظٜكس ج٠ٛكط٠ٜس 

٩ ٯؿ٪َ ًٖٗٛ جٵوهحء ذكْ . ضِ٘ٮ ئ١ ٗح١ ٤٧حٕ ٟح ٯىه٪ ئ٬ٛ جٛطه٪ٍ ٢ٟ ئٛكحّ جٛؼٌٍ ذ٩ً٭ جٛشأ١ 

  (3) . ٟإؾٚ ه٬ٜ أ١ ٯٍجه٬ جٳؾٚ ه٤ى جٛك٘ٞ ذ٦ ٩ ُٮ ٥ً٧ جٛكحٛس ٯطك٠ٚ ج٠ٛىهٮ ٟظحٌٯَ جٛىه٪٫

ٌو جهطىجء ه٢ قْ  ُط٘٪١ ج٠ٛظٜكس ٓح٣٪٣ٰس ه٤ىٟح ٯ٘٪١ ٟ٪ػ٪م جٛىه٪٫ ضٍٔٯٍ قْ أ٩ ٍُٟٗ ٓح٣٪٣ٮ ، أ٩

أٟح .  ٟحوٯس أ٩ أوذٰس –٩ ض٘٪١ ج٠ٛظٜكس جٛٔح٣٪٣ٰس . ، أ٩ جٛطو٪ٯغ ه٢ ػٌٍ أطحخ قًٔح ٢ٟ جٛكٔ٪ّ 

جٛىه٪٫ جٛطٮ : ج٠ٛظٜكس جٷٓطظحوٯس ُٸ ضِ٘ٮ ٛٔر٪ٙ جٛىه٪٫ ، ٩ ٷ ضوطرٍ ٟظٜكس ٓح٣٪٣ٰس ٩ ٟػحٙ يٖٛ 

ٯٍُو٨ح ضحؾٍ ػى ؾح٥ٌ جٛطحؾٍ ٳ٦٣ ٯ٤ح٦ُٓ ُٮ ضؿحٌض٦ ، ٠ُػٚ ٥ً٧ جٛىه٪٫ ًٍٰ ٟٔر٪ٛس ، ٷ٣وىجٝ ج٠ٛظٜكس 

  .جٛٔح٣٪٣ٰس ٩ ئ١ ٗح٣ص ج٠ٛظٜكس جٷٓطظحوٯس ٟط٪ٍُز ٩ ٯؿد أ١ ض٘٪١ ج٠ٛظٜكس ٟوٜ٪ٟس ، ٩ ٰٛٓص ٟؿ٨٪ٛس

٩ ضطكْٔ ج٠ٛوٜ٪ٰٟس ئيج ٗح١ ج٠ٛىه٬ ذ٦  ٓى قىوش ٠ٰٓط٦ ذش٘ٚ ٯ٤ِٮ جٛؿ٨حٛس ، ٩ ضكىٯى ٠ٰٓس ج٠ٛىه٬ ذ٦   (4)

أٍٟ ؾ٪٧ٍ٭ ٛط٢ٰ٘٠ ج٠ٛك٠٘س ٢ٟ جْطِٰحء ٌْٞ جٛىه٪٫ ٢ٟ ؾح٣د ، ٩ ٛطكىٯى ؿٍّ جٛـو٢ ُٮ جٛك٘ٞ ، ٩ 

جْطػ٬٤ ج٨ِٔٛحء ٢ٟ شٍؽ ج٠ٛوٜ٪ٟس وه٪٫ ئغرحش جٛ٪طٰس ٩ وه٪٫ جٵذٍجء ٢ٟ جٛىٯ٢ ٩ وه٪٫ جْطٍوجو جٛو٢ٰ 

ج٧ٍ٠ٛ٪٣س ٩ وه٪٫ ٌو ج٠ٌٛظ٪خ ، ُايج ٛٞ ٯكىو ج٠ٛىهٮ ج٠ٛىه٬ ذ٦ ٢ٟ قٰع ج٠ٰٔٛس أ٩ جٛ٪طَ ٓرٜص 

 ( 114) وه٪ج٥ ، ٩ ُٮ ٥ً٧ جٛكحٛس ضهؼن ئ٬ٛ ٌْٞ ٟٔـ٪م ٯكىو ٩ُْ ٣ظ٪ص ٓح٣٪١ جٍْٛ٪ٝ جٛوىٰٛس ٌٓٞ 

   (5) . ٤ٓٛ1981س 

                                                           
 102 ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –ػٰحء شٰص نـحخ -   1
 27 ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –جٛٔحػٮ طحوّ قٰىٌ -   2
 ٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ( 6) ٟحوز -   3
 ٩98    97 ص  –  ج٠ٛظىٌ ٦ِٓ٣–جٛٔحػٮ ػٰحء شٰص نـحخ -   4

 15 ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –جٛٔحػٮ ٟىقص ج٠ٛك٠٪و  -   5
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٩ ٯؿد أ١ ض٘٪١ ج٠ٛظٜكس قحٛس أ٭ ٟٓطكٔس ٩ ٯؿ٪َ جْطػ٤حًء ٓر٪ٙ ج٠ٛـحٛرس ذىٯ٢ ٟإؾٚ ٩ أ١ ض٘٪١ 

(1) . ج٠ٛظٜكس ٤٘٠ٟس أ٭ ًٍٰ ٟٓطكٰٜس ٗـٜد ج٠ٛىهٮ جٛك٘ٞ ٦ٛ ذ٠ٰٜ٘س ٨٣ٍ هحٝ ٟو٩ٍٍ
 ٩ أ١ ض٘٪١ 

ج٠ٛظٜكس ٟكٔٔس أ٭ أ١ ٯ٘٪١ قْ ٌجُن جٛىه٪٫ ٓى جهطى٫ ه٦ٰٜ ، ٩ ضكْٔ جٛؼٌٍ جًٛ٭ ٯرٌٍ ٌُن جٛىه٪٫ 

٩ ٯؿد أ١ ض٘٪١ ج٠ٛظٜكس ٟرحشٍز ٩ شهظٰس ، ق٠٤ٰح ٯ٘٪١ ٟكٚ ج٤ُٛجم قًٔح . ٩ جٷٛطؿحء ئ٬ٛ جٛٔؼحء 

 . ٯو٪و ًٛجش ج٠ٛىهٮ 

٩ ٯٓطػ٬٤ ٢ٟ يٖٛ جٛىه٪٫ ًٍٰ . ٩جٳطٚ أ١ ضٍُن جٛىه٪٫ ٢ٟ ٓرٚ طحقد جٛكْ ج٠ٛوطى٫ ه٦ٰٜ ) 

٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٛى٣ٮ جٛوٍجٓٮ ، ُٰؿ٪َ ٜٛىجت٢ أ١  ( 262 , 261)ج٠ٛرحشٍز ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ ج٠ٛحوض٢ٰ 

ٯٓطو٠ٚ ذحْٞ ٟىٯ٦٤ قٔ٪٦ٓ ، ٩ ٯوطرٍ جٛىجت٢ ٣حترًح ه٢ ج٠ٛىٯ٢ ، ٩ ٗٚ ُحتىز ض٤طؽ ٢ٟ جْطو٠حٙ جٛكٔ٪ّ ، ضىنٚ 

٩ ًٖٗٛ  جٛىه٪٫ ج٠ٛرحشٍز ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ ج٠ٛحوز . ُٮ أٟ٪جٙ ج٠ٛىٯ٢ ، ٩ ض٘٪١ ػ٠ح٣ًح ٛؿ٠ٰن جٛىجت٢ٰ٤ 

٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٛى٣ٮ جٛوٍجٓٮ ٢ٟ ئ٦٣ ٯ٘٪١ ٠ٜٛٔح٩ٙ جٛػح٣ٮ ٩ ٜٛو٠حٙ جًٛٯ٢ جشطٌٜ٪ج ٛكٓحخ ج٠ٛٔح٩ٙ ( أ  / 883) 

جٳ٩ٙ ُٮ ض٤ًِٰ جٛو٠ٚ قْ ٟـحٛرس ٌخ جٛو٠ٚ ٟرحشٍز ذ٠ح٨ٛٞ ُٮ يٟس ج٠ٛٔح٩ٙ ذشٍؽ أ١ ٷ ٯطؿح٩َ جٛٔىٌ 

(2) ( . جًٛ٭ ٯ٘٪١ ٟىٯ٤ًح ذ٦ ٠ٜٛٔح٩ٙ جٳطٜٮ ٩ٓص ٌُن جٛىه٪٫
 ٩ ٯؿ٪َ أ١ ض٘٪١ ج٠ٛظٜكس ٟكط٠ٜس ، ُأ١ 

جٛىه٪٫ ضٔرٚ ئيج ٗح١ جٌٍٛع ٢ٟ جٛـٜد جٷقطٰحؽ ٛىُن ػٌٍ ٟكىّ أ٩ جٵْطٰػحّ ٛكْ ٯهش٬ ٩َجٙ و٦ٰٜٛ 

ه٤ى ج٤ُٛجم ٦ُٰ ، ٩ ٯؿ٪َ أ١ ٯ٘٪١ ج٠ٍٛجو ٢ٟ جٛىه٪٫ ضػرٰص  قْ أ٣ٍ٘ ٩ؾ٪و٥ ٩ ئ١ ٛٞ ضٔٞ هٔرس ُٮ ْرٰٚ 

 ٩ ٟػحٙ  (3) . جْطو٠ح٦ٛ ، ٩ ٯؿ٪َ أ١ ٯ٘٪١ ًٖٗٛ ضكًٰٔٔح ٯٔظى ذ٦ ضٸُٮ ٣ُجم ُٮ ج٠ٛٓطٔرٚ ٢٘٠ٟ جٛكى٩ظ

ه٬ٜ يٖٛ ، وه٪٫ ٓـن ٩َٓ جٳه٠حٙ جٛؿىٯىز ٩ جٵوهحء ذكْ ٟإؾٚ ٩ جٛـٜرحش ج٠ٍُٛ٪هس ٵغرحش ٩ٓحتن 

 .٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس  ( 146) ٛٸْط٤حو ئ٨ٰٛح ُٮ ٣ُجم ٟٓطٔرٜٮ ٩ ذ٠ح ؾحء ُٮ ج٠ٛحوز 

  

 انفزع انزاثغ 

 انشزٔؽ انؼبيخ األخزٖ

٠ٟح ضٔىٝ ٯل٨ٍ ئ١ جٛش٩ٍؽ جٛوحٟس جٛ٪جؾد ض٪ج٧ٍُح ُٮ ٗٚ وه٪٫ ٧ٮ ، أ٧ٰٜس جٛطٔحػٮ ُٮ جٛـ٢ٍُٰ ٩ 

جٳشهحص جٛػحٛػس جًٛٯ٢ ٯٔرٜ٪١ ُٮ جٛىه٪٫ ، ٩ جٛهظ٪ٟس ٩ ج٠ٛظٜكس ، ٩ ٯؼَٰ ج٨ِٔٛحء ش٩ٍؿًح أن٫ٍ 

 :ئ٬ٛ ٥ً٧ جٛش٩ٍؽ ٩ ٧ٮ 

                                                           
 27 ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –٣ًٔٸ ٢ٟ جٛٔحػٮ طحوّ قٰىٌ -   1
 100  ,  99 ,  98 ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –ػٰحء شٰص نـحخ -   2
 ٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس  ( 7) ج٠ٛحوز  -   3
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ٯشطٍؽ ٛٔر٪ٙ جٛىه٪٫ أٷ ٯ٘٪١ ٓى ْرْ طى٩ٌ ق٘ٞ ُٮ ٟ٪ػ٪ه٨ح ، ضـرًٰٔح ٠ٛرىأ قؿٰس جٛشٮء  -1

٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش  ( 3 / 209) ٩ ٓى ٣ظص ج٠ٛحوز ( ٢ٟ ٓح٣٪١ جٵغرحش  105ج٠ٛحوز  ) ج٠ٛك٘٪ٝ ذ٦ 

ج٠ٛى٣ٰس ه٬ٜ ؾ٪جَ ئذىجء جٛىُن ذٓرْ جٛك٘ٞ ُٮ ٟ٪ػ٪م جٛىه٪٫ ُٮ أٯس ٍٟقٜس ، ٩ ُٮ ٥ً٧ جٛكحٛس ضك٘ٞ 

 .ج٠ٛك٠٘س ذٍو جٛىه٪٫ ٓرٚ جٛىن٪ٙ ذأْح٨ْح 

ٯشطٍؽ ٛٔر٪ٙ جٛىه٪٫ أ١ ض٘٪١ ٓى ٌُوص ػ٢٠ ج٠ٛىز جٛٔح٣٪٣ٰس جٛطٮ قىو٧ح جٛٔح٣٪١ ، ٠ٗح ٧٪ جٛكحٙ ُٮ  -2

٢ٟ جٛٔح٣٪١ ج٠ٛى٣ٮ أٓحٟط٨ح نٸٙ ٤ْس ٢ٟ ضأٌٯم جٷ٣طُجم  ( 1150) وه٪٫ جٛكٰحَز جٛطٮ ضشطٍؽ ج٠ٛحوز 

 . ، ٩ ئٷ ٌوش جٛىه٪٫ شً٘ٸ 

ه٬ٜ جٛطكٰ٘ٞ ذظىو٧ح ، ٩ ُٮ ٥ً٧ جٛكحٛس ٯؿد هٍع  ٯُٜٝ ٛٔر٪ٙ جٛىه٪٫ أٷ ٯ٘٪١ جٛهظ٪ٝ ٓى جضِٔ٪ج -3

قٰع ٷ ٯؿ٪َ ٌُن جٛىه٪٫ ذ٦ ئٷ ذوى جْط٤ِحي ؿٍّ . ج٤ُٛجم ٟ٪ػ٪م جٛىه٪٫ ه٬ٜ ج٠ٛك٢ٰ٠٘ أ٩ًٷ 

 ( . ٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس 1 / 253ج٠ٛحوز ) جٛطكٰ٘ٞ 

أٷ ٯ٘٪١ جٛظٜف ٓى ضٞ ذ٢ٰ جٛـ٢ٍُٰ ُٮ ج٤ُٛجم ٟ٪ػ٪م جٛىه٪٫ ٳ١ جٛظٜف ٯٍُن ج٤ُٛجم ٩ ٯٔـن  -4

( 1)( . ٢ٟ جٛٔح٣٪١ ج٠ٛى٣ٮ  698ج٠ٛحوز  ) جٛهظ٪ٟس 
. ٩ ٷ ٯػرص جٛظٜف ئٷ ذحٛ٘طحذس أ٩ ذ٠كؼٍ ٠ٌْٮ 

  .           ٤ٓٛ1951س  ٢ٟ40 ٓح٣٪١ ج٠ٛى٣ٮ جٛوٍجٓٮ ٌٓٞ  ( 712) ٟحوز 

                                                          

  

                                                           
   جٛـروس جٛػحٛػس  ٤ٓٛس– ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ٩ جٛطؿحٌٯس – ٩ ٣ًٔٸ ه٢ جٛىٗط٪ٌ أق٠ى أذ٪ أٛ٪ُح – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –جٛٔحػٮ ٟىقص ج٠ٛك٠٪و -   1

 113 , 112ص    -   1955
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 انًطهت انثبَٙ

 انشزٔؽ انخبطخ نمجٕل انذػٕٖ انحبدثخ

جْطُٜٝ جٛٔح٣٪١ ش٩ٍؿًح ٛٔر٪ٙ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٩ ٧ٮ جٷٌضرحؽ ٩ جٷنطظحص ٩ وُن جٍْٛٞ ٩ أ١ ٷ ٯ٘٪١ 

 :- جٌٍٛع ٢ٟ جٛىه٪٫ ئؿحٛس ج٤ُٛجم 

 انفزع األٔل 

 االررجبؽ 

٩ ٧٪ ٰٓحٝ طٜس ذ٢ٰ وه٪ٯ٢ٰ ضؿوٚ ٢ٟ ج٤٠ٛحْد ٩ ٢ٟ ٟٔطؼٰحش جٛوىجٛس ٩ ق٢ٓ ٍْٰ جٛٔؼحء ؾ٠و٨ح أٟحٝ 

٩ يٖٛ ضؿ٤رًح ٢ٟ طى٩ٌ أق٘حٝ ٟط٤حٓؼس أ٩ ٯظود جٛط٪ُْٰ ذ٠٨٤ٰح . ٟك٠٘س ٩جقىز ٛ٘ٮ ضك٠٨ٔٔح ٩ ضك٘ٞ ٨ُٰح 

 . 

ًٛج ( . هٸٓس ذ٢ٰ وه٪ٯ٢ٰ ضؿوٚ جٛك٘ٞ ُٮ أقىج٧ح ٟإغًٍج ُٮ جٳن٫ٍ : ) ٩ ه٬ٜ ٓ٪ٙ ج٦ِٰٔٛ ج٣ٍِٛٓٮ ؾحذٰ٪ 

ُأ١ ضكْٔ ٧ًج جٷٌضرحؽ ٯ٪ؾد ه٬ٜ ج٠ٛك٠٘س ج٤ٛلٍ ُٮ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ، ٩ جٛوّ٘ ٯظف ذِٔىج١ ٧ًج 

ٷ ٯؿ٪َ ٠ٜٛك٠٘س أ١ ض٠٨ٚ   )  ٩ ُٮ ٧ًج جٛظىو ضٔ٪ٙ ٟك٠٘س جٛط٠ُٰٰ جٛوٍجٓٮ ُٮ ٍٓجٌ ٨ٛح (1) . جٷٌضرحؽ

ؿٜد ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ج٤ٛلٍ ُٮ وه٪ج٥ جٛكحوغس ٩ ضهر٥ٍ ذآحٟس وه٪٫ ٟٓطٜٔس ٟح وجٝ ٧ًج جٛـٜد ٍٟضرـًح 

(2)( . ذحٛىه٪٫ جٳطٰٜس 
ذكٰع ٯ٘٪١ ) ............... ٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس  ( 67)  ٩ ض٤ض ج٠ٛحوز 

٩ ٟػح٨ٛح ئيج أقىظ ( . جٛك٘ٞ جًٛ٭ ٯٌٍٔ ٳقى٠٧ح ٢ٟ شأ٦٣ أ١ ٯإغٍ ُٮ جٛك٘ٞ جًٛ٭ ٯؿد أ١ ٯٌٍٔ ٛٴنٍ 

ج٠ٛىهٮ وه٪٫ ٤ٟؼ٠س ذـٜد جِٛحتىز ُٮ وه٪ج٥ جٳطٰٜس جٛطٮ ٟ٪ػ٪ه٨ح جٛك٘ٞ ٦ٛ ذحٛىٯ٢ ، أ٩ أقىظ وه٪٫ 

جٛطو٪ٯغ ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس جٛهحطس ذِٓم جٛؤى ، أ٩ أقىظ وه٪٫ ؿٜد جٳؾٍز جٛطٮ ضٍضرص ه٢ ج٠ٛىز 

جٛٓحذٔس ٛىه٪٫ ُٓم هٔى جٵٯؿحٌ ُِٮ ؾ٠ٰن ٥ً٧ جٳق٪جٙ ضرٍَ جٍٛجذـس جٛٔ٪ٯس ذ٢ٰ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ُٮ ٗٚ 

٩ ٯؿ٪َ أ١ ٯ٘٪١ جٷٌضرحؽ ذحٛٓرد أ٩ ٟظىٌ جٛكْ . ٨٤ٟح ٩ جٛىه٪٫ ج٤٠ٛؼ٠س جٛطٮ أقىغ٨ح ج٠ٛىهٮ ٨ُٰح 

ذكٰع ضػرص جٛىه٪٫ جٛكحوغس ذػر٪ش جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٩ ض٤طِٮ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ذح٣طِحء جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ، 

٠ٗح ٯؿ٪َ أ١ ٯ٘٪١ جٷٌضرحؽ ُٮ ٣طٰؿس جٛىه٪ٯ٢ٰ ئٟح ئيج ٗح٣ص جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٷ ضٍضرؾ ذحٛىه٪٫ جٳطٰٜس 

                                                           
 138  ص   –ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ  -   أٯحو هرى جٛؿرحٌ ج٠ٜٛ٪ٗٮ  .و -   1
  –ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ  -  أوٝ ٧٩ٰد ج٤ٛىج٩٭  . ٣ًٔٸ ه٢  و  ( 1958 / 1 / 18ُٮ  1957/ ـ  / 2632) ٍٓجٌ ٟك٠٘س جٛط٠ُٰٰ جٛوٍجٓٮ ج٠ٍٛٓٞ -   2

  260ص  
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 1) . ٷ ٢ٟ قٰع ج٠ٛظىٌ ٩ ٷ ج٤ٛطٰؿس ُٸ ض٠ٓن جٛىه٪٫ جٛكحوغس  ٩ ئ٠٣ح ٯؿد أ١ ضٔحٝ وه٪٫ ٟٓطٜٔس ذشأ٨٣ح

)         

 انفزع انثبَٙ 

 االخزظبص

ُٮ . أ١ ٷ ض٘٪١ جٛىه٪٫ جٛكحوغس نحٌؼ جنطظحص ج٠ٛك٠٘س جٛ٪كِٰٮ أ٩ ج٤ٛ٪هٮ ، ٳ٨٣ح ٢ٟ ج٤ٛلحٝ جٛوحٝ  

ق٢ٰ ٯؿ٪َ ٠ٜٛك٠٘س أ١ ض٤لٍ وه٪٫ نحٌؼ جٷنطظحص  ج٠ٛ٘ح٣ٮ ، ٳ١ جٷنطظحص جٳنٍٰ ّٰٛ ٢ٟ 

ج٤ٛلحٝ جٛوحٝ ،
أ١ ٯ٘٪١ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٯىنٚ ُٮ جنطظحص ج٠ٛك٠٘س جٛطٮ ض٤لٍ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس  2 ) ) 

جنطظحطًح ٣٪هًٰح ، ٩ ئٷ ٯطوًٌ ٓر٪ٙ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٳ١ جٷنطظحص ج٤ٛ٪هٮ ٢ٟ ج٤ٛلحٝ جٛوحٝ جًٛ٭ ٷ 

ٯٓ٪ى ٟهحِٛطس ٩ ٛ٪ جضكى جٛهظ٪ٝ ٩ ٓحٝ جٷضظحٙ ذ٢ٰ جٛـٜد جٛؿىٯى ٩ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٢ٟ قٰع جٛٓرد ٩ 

ُايج ٗح٣ص ج٠ٛك٠٘س جٛطٮ ض٤لٍ ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ًٍٰ ٟهطظس ٟ٘ح٣ًٰح ذ٤لٍ جٛىه٪٫ جٛكحوغس . ج٠ٛ٪ػ٪م 

ُٸ ٯك٪ٙ يٖٛ و١٩ ٓر٪٨ٛح ئيج ض٪جٍُش ذحٓٮ ش٩ٍؿ٨ح ٳ١ جٷنطظحص ج٠ٛ٘ح٣ٮ ّٰٛ ٢ٟ ج٤ٛلحٝ جٛوحٝ ، ٩ ٷ 

ٟكٚ ُٮ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٟـًٜٔح ٜٛركع ُٮ جٷنطظحص ج٠ٛ٘ح٣ٮ ، ٳ١ جٛىه٪٫ جٛكحوغس وه٪٫ ضحذوس 

ٜٛىه٪٫ جٳطٰٜس ُٮ ٟ٪ػ٪م جٷنطظحص ج٠ٛ٘ح٣ٮ ، ٩ ٷ ض٤ٍِو ذحٛك٘ٞ ذشأ٦٣ ه٢ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ، ًٛج 

ُا١ ج٠ٛك٠٘س ئيج أ٠ٰٓص أٟح٨ٟح جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٩ ٧ٮ ًٍٰ ٟهطظس ذ٨ح ٟ٘ح٣ًٰح ُّٰٜ ٨ٛح ٌُغ ٓر٪٨ٛح ٛوىٝ 

جٷنطظحص ج٠ٛ٘ح٣ٮ ، ٩ ٛ٪ أغحٌ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ جٛىُن ذوىٝ جنطظحص ج٠ٛك٠٘س ٟ٘ح٣ًٰح ذ٤لٍ جٛىه٪٫ جٛكحوغس 

، ُٸ ٯٜطِص ُٮ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٷنطظحص ج٠ٛك٠٘س ج٠ٛ٘ح٣ٮ ، ٳ١ يٖٛ جٷنطظحص ٯػرص ٠ٜٛك٠٘س ٨٣حتًٰح 

ٯػرط٦ ُٮ شأ١ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ، ٩ ٛ٪ ٗح٣ص ج٠ٛك٠٘س ًٍٰ ٟهطظس ٟ٘ح٣ًٰح ُٮ جٳطٚ ، ٩ غرص ٨ٛح 

   (3) . جٷنطظحص ذوىٝ جٛـو٢ ذوىٝ جنطظحط٨ح ج٠ٛ٘ح٣ٮ ٓرٚ جٛطوٍع ٠ٛ٪ػ٪م جٛىه٪٫

 انفزع انثبنث 

 دفغ انزطى 

ج٠ٛرىأ ئ١ ٗٚ وه٪٫ ٯؿد أ١ ٯىُن ه٨٤ح ٌْٞ ، ٩ ٷ ضوطرٍ جٛىه٪٫ ٓحت٠س ٩ ٤ٟطؿس ٳغح٧ٌح ، ٠ٗرىأ هحٝ ، ئٷ 

٩ ٧ًج ج٠ٛرىأ ٯ٤ـرْ ه٬ٜ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ، ُِٮ . ٢ٟ ضحٌٯم وُن جٍْٛٞ ه٨٤ح أ٩ ش٠٪٨ٛح ذح٠ٛو٪٣س جٛٔؼحتٰس 

قحٛطٮ جٛىه٪٫ ج٤٠ٛؼ٠س أ٩ جٛىه٪٫ ج٠ٛطٔحذٜس ُا٦٣ ٯؿد أ١ ٯإو٫ ٌْٞ ٓؼحتٮ ه٨٤ح قٓد ٓح٣٪١ جٍْٛ٪ٝ 

                                                           
 123 , 122  ص  –ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ  -  جٛٔحػٮ طحوّ قٰىٌ  -   1
  . 261 ص –  ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ–جوٝ ٧٩ٰد ج٤ٛىج٩٭ . ٩ و 139 ص – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –أٯحو هرى جٛؿرحٌ ج٠ٜٛ٪ٗٮ . و  - 2

 . 266  ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –جٛٔحػٮ ٌقٰٞ ق٢ٓ جٛوٰٜ٘ٮ   - 3



 

40 
 

ج٠ٛوىٙ أٟح ذح٤ٛٓرس ئ٬ٛ ضىنٚ أ٩ ئونحٙ جٛشهض جٛػحٛع ُٮ جٛىه٪٫ ُا١  ٩1981 ٤ٓٛس ( 114)جٛوىٰٛس ٌٓٞ 

ئيج ضؼ٤٠ص جٛىه٪٫ جٛكحوغس ؿٜد : ) ٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ض٤ض  ( 70) جٍِٛٔز جٛػح٣ٰس ٢ٟ ج٠ٛحوز 

جٛك٘ٞ ٛظحٛف أقى جٛـ٢ٍُٰ ه٬ٜ جٱنٍ أ٩ ٛظحٛف أقى٠٧ح أ٩ ٠٨ٰٜٗح ُطإو٫ ٌْ٪ٝ جٛىه٪٫ ه٨٤ح ، ٩ ٯ٘٪١ 

٩ ٢ٟ ٧ًج ج٤ٛض ٯطؼف ٤ٛح أ١ ٤٧حٖٛ قحٛس ٩جقىز ُٔؾ ٷ ( . جٛك٘ٞ ٓحذًٸ ٜٛـو٢ ٢٠ٟ طىٌ ه٦ٰٜ جٛك٘ٞ ٨ُٰح 

ٯىُن ه٨٤ح ٌْٞ ٓؼحتٮ ٧ٮ قحٛس ٰٓحٝ ج٠ٛك٠٘س ذاونحٙ شهض ُٮ جٛىه٪٫ ٛٸْطٰؼحـ ه٦٤ ٠ٟح ٯُٜٝ ٛكٓٞ 

جٛىه٪٫ ،
( 1  )

ٯٓط٪٬ُ ٢ٟ - أ٩ًٷ ) ٤ٓٛ1981س ( 114 )٢ٟ ٓح٣٪١ جٍْٛ٪ٝ جٛوىٰٛس ٌٓٞ( 15)٩ ض٤ض ج٠ٛحوز 

( جغ٤ح١ ٢ٟ ج٠ٛحتس  %( )2 ) جٛشهض جٛػحٛع ُٮ قحٛس ون٪٦ٛ ُٮ جٛىه٪٫ ؿحٛرًح جٛك٘ٞ ٦ِٓ٤ٛ ، ٌْٞ ٟٔىج٥ٌ

ئيج ؿٜد أقى جٛـ٢ٍُٰ ئونحٙ ٢ٟ ٗح١ ٯظف جنطظح٦ٟ ه٤ى ٌُن جٛىه٪٫ ، - غح٣ًٰح. ٢ٟ ٠ٰٓس ٟح ٯـحٛد ذ٦ 

ٷ - غحٛػًح ( . غٸغ٠حتس وٯ٤حٌ ٢ٟ جٛـروس جٛوٍجٰٓس جٛكحٰٛس) ُٰٓط٪٬ُ ٢ٟ جٛـحٛد ٌْٞ ٟٔـ٪م ٟٔىج٥ٌ وٯ٤حٌج١ 

 ( . ٯٓط٪٬ُ أ٭ ٌْٞ ئيج وهص ج٠ٛك٠٘س أ٭ شهض ٛٸْطٰؼحـ ٦٤ٟ ه٠ح ٯُٜٝ ٛكٓٞ جٛىه٪٫

٩ ٷ ٯٓط٪٬ُ أ٭ ٌْٞ ئيج ٗح١ جٛـٜد جًٛ٭ ؾحء ذ٦ جٛشهض جٛػحٛع ُٮ وه٪٫ ضىن٦ٜ ٟوِٮ ٢ٟ جٍْٛٞ ، أ٩ 

 ( 2 ) .ئيج ٗح٣ص جٛىه٪٫ جٛطٮ ضىنٚ ٨ُٰح ٩ ٛٞ ٯـٜد ئٷ ٣ِّ جٛـٜد جٛ٪جٌو ٨ُٰح ٟوِحز ٢ٟ جٍْٛٞ

٣ٸقق ذأ١ جٛٔؼحء جٛوٍجٓٮ ٩ جٛ٘٪ٌوْطح٣ٮ جْطٍٔضح ه٬ٜ هىٝ جْطِٰحء جٍْٛٞ ٢ٟ جٛـٜرحش جٛ٪ٓطٰس ٟػٚ ؿٜد 

٣ِٔس ٟإٓطس ٩ ؿٜد ٩ػن جٛكؿُ جٷقطٰحؿٮ ٩ضو٢ٰٰ جٛكحٌِ جٛٔؼحتٮ أغ٤حء جٍٰٛٓ ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس 

) ٢٘ٛ٩ ئيج ضٞ ضٔىٯٞ ضٜٖ جٛـٜرحش ذظ٪ٌز ٟٓطٜٔس ُو٬ٜ ٟٔىٝ جٛـٜد وُن جٍْٛٞ جٛٔح٣٪٣ٮ ٩ذًٖٛ ض٤ض ج٠ٛحوز 

ٯٓط٪ُٮ ٌْٞ ٟٔـ٪م ٟٔىج٥ٌ ٟحتطٮ وٯ٤حٌ ه٢  ) ٤ٓٛ1981س  ٢ٟ114 ٓح٣٪١ جٍْٛ٪ٝ جٛوىٰٛس ٌٓٞ  ( 16

ٗحُس جٳٟ٪ٌ جٛطٮ ضهض جٛٔؼحء ج٠ٛٓطوؿٚ ٩ جٛٔؼحء جٛ٪ٷتٮ ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش 

٩ذٍأٯ٤ح ٯؿد ( . ج٠ٛى٣ٰس ذ٠ح ُٮ يٖٛ ؿٜد ٩ػن جٛكؿُ جٷقطٰحؿٮ أ٩ ٌُو٦ ٩ ؿٜد ٩َٓ جٛط٤ًِٰ أ٩ ئٌٛحت٦ 

 .    جْطِٰحء جٍْٛٞ جٛٔح٣٪٣ٮ ج٠ٛٔـ٪م أٯؼًح ُٮ ضٜٖ جٛـٜرحش أغ٤حء جٍٰٛٓ ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس 

٩ ه٬ٜ جٛو٠٪ٝ ُا١ ٓح٣٪١ جٍْٛ٪ٝ جٛوىٰٛس قىو جٍْٛٞ ه٢ ط٪ٌز ٩جقىز ٢ٟ ط٪ٌ جٛطىنٚ ٩ ٧٪ جٛطىنٚ 

أٷنطظحٟٮ ، ٩ أ٠٧ٚ جٛظ٪ٌز جٛػح٣ٰس ٩ ٧ٮ جٷ٣ؼ٠حٟٮ ٩ ًٖٗٛ هحٛؽ ط٪ٌز ٩جقىز ٢ٟ ؿٜد جٵونحٙ ٩ 

ئونحٙ جٛشهض )  ق٢ٰ ٌُو٨ح ٩ أ٠٧ٚ جٛظ٪ٌز جٛػح٣ٰس ٩ ٧ٮ  (ئونحٙ ٢ٟ ٯظف جنطظح٦ٟ ُٮ جٛىه٪٫) ٧ٮ 

٢ٟ ٓح٣٪١  ( 70) ٢ٟ ج٠ٛحوز ( 2) ًٌٞ ئ١ ٣ض جٍِٛٔز  (جٛػحٛع ٛظٰح٣س قٔ٪ّ جٛـ٢ٍُٰ أ٩ أقى٠٧ح

ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ٣ظص ه٬ٜ ٩ؾ٪خ أ١ ٯإو٭ جٍْٛٞ ه٨٤ح ، ئٷ أ١ ٣ظح ٛٞ ٯكىو ٟٔىجٌ جٍْٛٞ جًٛ٭ ٯ٤رٌٮ 

وُو٦ ٩ ٷ ج٠َٜٛ٘ ذىُن جٍْٛٞ ، جْطٍٔجٌ جٛٔؼحء جٛوٍجٓٮ ه٬ٜ ٩ؾ٪خ وُن ٌْٞ ٓح٣٪٣ٮ ُٮ جٛكحٛط٢ٰ ج٠ٛشحٌ 

ئ٨ٰٛح ًٌٞ هىٝ ٩ؾ٪و ٣ض ٯكىو ٟٔىجٌ جٍْٛٞ ، ئٷ ج٦٣ ٛٞ ٯٓطٍٔ ه٬ٜ جٳنً ذ٠ٔىجٌ ٟكىو ٍْٜٛٞ جًٛ٭ 
                                                           

  . 139 ص – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –أٯحو ج٠ٜٛ٪ٗٮ . ٩ و ٩262  261 ص – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –جوٝ ٧٩ٰد ج٤ٛىج٩٭ . و  - 1
  . 325 ص – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –ٌؾٰٞ ق٢ٓ جٛوٰٜ٘ٮ  جٛٔحػٮ -  2



 

41 
 

ٯٓط٪٬ُ ُٮ قحٛطٮ جٛطىنٚ جٷ٣ؼ٠حٟٮ ٩ جٵونحٙ ٛظٰح٣س قٔ٪ّ جٛـ٢ٍُٰ أ٩ أقى٠٧ح ، ٧ًُد أقٰح٣ًح ئ٬ٛ أنً 

(  1  ) .ٌْٞ ٟٔىج٥ٌ ٟحتس وٯ٤حٌ ُٮ قحٛس جٵونحٙ ٛظٰح٣س قٔ٪ّ جٛـ٢ٍُٰ أ٩ جقى٠٧ح
ُٮ ٜٗطح جٛكحٛط٢ٰ  ٩ ذٍأٯ٤ح

ٯؿد أ١ ٯىُن ٌْٞ ٟٔـ٪م ُٔؾ  ٳ١ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٓى وُن ه٨٤ح جٍْٛٞ جٛٔح٣٪٣ٮ ٗحٟٜس ٩ ُٮ قحٛس ئطىجٌ 

 ضوطرٍ - أ٩ًٷ ) ٢ٟ ٓح٣٪١ جٍْٛ٪ٝ جٛوىٰٛس   ( 9) ٩ ض٤ض ه٦ٰٜ ج٠ٛحوز . جٛك٘ٞ ٯطك٠ٚ جٛهحٍْ ٌْ٪ٝ جٛىه٪٫ 

 ئيج  - غح٣ًٰح. جٛىه٪٫ أ٩ ج٠ٛوحٟٜس ٓحت٠س ٢ٟ ضحٌٯم وُن جٍْٛٞ ه٨٤ح ، ٟح ٛٞ ٯ٤ض جٛٔح٣٪١ ه٬ٜ نٸٍ يٖٛ 

ٗح٣ص جٛىه٪٫ أ٩ ج٠ٛوحٟٜس ٟوِحز ٢ٟ جٍْٛٞ أ٩ ًٍٰ نحػوس ٦ٛ ، أ٩ طىٌ ٍٓجٌ ذطأؾٰٚ جْطِٰحء جٍْٛٞ ه٨٤ح 

٩ ٓؼص ( . ، ُطوطرٍ ٓحت٠س ٢ٟ ضحٌٯم ضٓؿ٨ٰٜح ُٮ جٛٓؿٚ ج٠ٛهطض ٩ نط٨٠ح ذهطٞ ج٠ٛك٠٘س أ٩ جٛىجتٍز 

ُ٘ح١ ه٬ٜ ٟك٠٘س جٷْطث٤حٍ ٠ْحم جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٠ٛطٔحذٜس ٢ٟ   ) ٟك٠٘س جٛط٠ُٰٰ جٛوٍجٓٮ ُٮ ٍٓجٌ ٨ٛح

 ( 2)  ،. (ٓرٚ ج٠٠ُٰٛٯ٢ ذوى وُو٠٨ح جٍْٛ٪ٝ جٛٔؼحتٰس ٩ ض٠٨ِٰٜ٘ح ذحٵغرحش غٞ ضظىٌ ق٠ً٘ح ٩جقىًج ُٮ جٛىه٪٫ 
 

ضوطرٍ جٛىه٪٫ جٛٔحت٠س ٢ٟ : ) ٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس  ( 48) ٩ ض٤ض أٯؼًح جٍِٛٔز جٛػح٣ٰس ٢ٟ ج٠ٛحوز 

. ( ضحٌٯم وُن جٍْٛ٪ٝ جٛٔؼحتٰس أ٩ ٢ٟ ضحٌٯم طى٩ٌ ٍٓجٌ جٛٔحػٮ ذاهِحء ٢ٟ جٍْٛ٪ٝ جٛٔؼحتٰس أ٩ ضأؾ٨ٰٜح 

ُايج ٌٍٓش ج٠ٛك٠٘س ٓر٪ٙ جٛىه٪٫ جٛكحوغس . 
 

ُو٨ٰٜح ضَٰٜ٘ ٢ٟ ٓى٨ٟح ذىُن جٍْٛٞ جٛٔح٣٪٣ٮ ه٨٤ح ، ٩ ٷ ضوى 

جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٓحت٠س ئٷ ٢ٟ ضحٌٯم وُن جٍْٛٞ ه٨٤ح ، ٍُٔجٌ ج٠ٛك٠٘س ذٔر٪ٙ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٷ ٯؿوٚ 

جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٓحت٠س ، ئٷ ُٮ جٛىهح٩٭ ج٠ٛوِحز ٢ٟ جٍْٛٞ ُٔؾ أٟح جٛىهح٩٭ جٛهحػوس ٍْٜٛٞ ُٸ ضوى ٓحت٠س 

٩ ُٮ يٖٛ ضهؼن جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٠ٛح . ئٷ ٢ٟ ضحٌٯم وُن جٍْٛٞ ه٨٤ح ، أ٩ ذظى٩ٌ جٍٛٔجٌ ذطأؾٰٚ جْطِٰحء٥ 

 ( . جٛىه٪٫ جٛوحوٯس ) ضهؼن ٦ٛ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس 

٩ ٯٓط٪٬ُ جٍْٛٞ ه٢ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ه٬ٜ ٣ِّ جٳّْ جٛطٮ ٯٓط٪٬ُ ٨ُٰح جٍْٛٞ ه٢ جٛىهح٩٭ جٛوحوٯس ٩ 

ذ٤ِّ ج٠ٛٔىجٌ ٩ًُٔح ٜٛـٜد جٛ٪جٌو ُٮ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ، ٩ ٷ ٯشطٍؽ أ١ ٯ٘٪١ ٌْٞ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ذ٠ٔىجٌ 

ٌْٞ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس جٛطٮ أ٠ٰٓص جٛىه٪٫ جٛكحوغس أغ٤حء ج٤ٛلٍ ذ٨ح ، ُٔى ٯهطَٜ ٟٔىجٌ جٍْٛٞ ، ذٚ ٓى ضهطَٜ 

جٳّْ جٛطٮ ٯكطٓد ذ٨ح جٍْٛٞ ، ٷ ٢ٟ يٖٛ ٯطرن جٛـٜد ْ٪جء ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس أ٩ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ، 

ُٔى ٯـحٛد ج٠ٛىهٮ ذطو٪ٯؼ٦ ه٢ جٳػٍجٌ جٛطٮ أطحذط٦ ذٓرد ٰٓحٝ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ذظىٝ ْٰحٌض٦ ٩ أقىجظ 

٦٤ٟ ، ُايج جقىظ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ وه٪٫ % ( 2)أػٍجٌ ذ٨ح ُطٓط٪ُٮ جٍْٛٞ ه٢ ج٠ٛرٜي ج٠ٛـحٛد ذ٦ ذ٤ٓرس 

قحوغس ٟطٔحذٜس ؿحٛد ٨ُٰح ج٠ٛىهٮ ذ٠رٜي ه٢ ٠ٰٓس ٠ٗرٰحٛس ٩ ؿٜد أؾٍجء ج٠ٛٔحطس ذ٢ٰ جٛىٯ٢ٰ٤ ُا١ ج٠ٛك٠٘س 

٢ٟ ٠ٰٓس ج٠ٛرٜي ج٠ٛـحٛد ذ٦  % ( 7) ْطٌٍٔ ٓر٪ٙ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٠ٛطٔحذٜس ٩ ضٓط٪ُٮ جٍْٛٞ ه٨٤ح ذ٤ٓرس 

٩ ئيج ٛٞ ٯىُن ٢ٟ ٓىٝ جٛىه٪٫ جٛكحوغس جٛهحػوس . ُٮ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ، ٩ًُٔح ٳق٘حٝ ٓح٣٪١ جٍْٛ٪ٝ جٛوىٰٛس 

ٍْٜٛٞ ، جٍْٛٞ ه٨٤ح ، ذوى طى٩ٌ جٍٛٔجٌ ذٔر٪٨ٛح ، ُٸ ضوى ٓحت٠س ٩ ٷ ٯظف ٠ٜٛك٠٘س ج٤ٛلٍ ٨ُٰح ، ٨ُٮ ٩ 
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ًٍٰ ج٠ٛىُ٪م ه٨٤ح جٍْٛٞ ْ٪جء ، ُٰط٪ؾد ذح٠ٛك٠٘س جهطرح٧ٌح ٗأ١ ٛٞ ض٢٘ ئيج ( جٛوحوٯس ) جٛىه٪٫ جٳطٰٜس 

   (1) . أطٍ ٟٔى٨ٟح ه٬ٜ هىٝ وُن جٍْٛٞ

 

 انفزع انزاثغ 

 أٌ ال ٚكٌٕ انغزع يٍ انذػٕٖ إطبنخ انُشاع 

جٌٍٛع ٢ٟ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٧٪ ضكْٰٔ ٟرىأ جٷٓطظحو ُٮ جٵؾٍجءجش جٛٔؼحتٰس ؾ٨ىًج ٩ ٟحًٷ ٩ ٣ِٔحش ، ٩ ) 

ًٛج ُا١ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ئيج ْحٌش ذوّ٘ ٧ًج جٷضؿح٥ ، ُا٨٣ح ضإو٭ ئ٬ٛ ئؿحٛس أٟى . ضؿ٤د ض٤حٓغ جٳق٘حٝ 

(  2)  ، (ج٤ُٛجم ، ٩ ٓى ٤ٟن جٛٔح٣٪١ ذ٤ض طٍٯف ٢ٟ ٓر٪٨ٛح
٢ٟ ٓح٣٪١  ( 71) ٩ ُٮ ٧ًج جٛظىو ض٤ض ج٠ٛحوز 

 ٩ ئيج .ٯؿ٪َ ٛ٘ٚ ٢ٟ جٛـ٢ٍُٰ أ١ ٯوحٌع ُٮ ٓر٪ٙ جٛشهض جٛػحٛع ُٮ جٛىه٪٫ : - ) ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس 

ٌأش ج٠ٛك٠٘س ئ١ جٛطىنٚ أ٩ جٵونحٙ ٷ ٯٓط٤ى ئ٬ٛ ٟظٜكس ؾىٯس ٩ ٛٞ ٯٔظى ذ٦ ئٷ ضأنٍٰ جٛىه٪٫ ضٌٍٔ 

ٛٔى ٌٍٓش ٥ً٧ ج٠ٛحوز قْ جٛـ٢ٍُٰ ُٮ ( . ٌُغ ٓر٪ٙ جٛشهض جٛػحٛع ٩ ض٠ؼٮ ُٮ جٍٰٛٓ ُٮ جٛىه٪٫ 

ٟوحٌػس ٓر٪ٙ جٛشهض جٛػحٛع ُٮ جٛىه٪٫ ، ٩ ّٰٛ ٧ًج جٛكْ ٟٔظ٪ًٌج ه٬ٜ جٛـ٢ٍُٰ ذٚ ٠ٜٛك٠٘س أ١ 

ضٍُغ ٓر٪ٙ جٛشهض جٛػحٛع ٩ ٛ٪ ٛٞ ٯوحٌع جٛـٍُح١ ٧ًج جٛطىنٚ ئيج ٩ؾىش ئ١ جٛطىنٚ ًٍٰ ٟٓط٤ى ئ٬ٛ 

ٟظٜكس ضو٪و ٜٛشهض جٛػحٛع ٢ٟ جٛطىنٚ ٩ ج٠ٛظٜكس ٧ٮ ج٤٠ِٛوس جٛطٮ ٯ٤شى٧ح جٛشهض جٛػحٛع ٢ٟ جٛطىنٚ 

٩ ٓى ْرْ ئ١ ٣ض ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش . ُٮ جٛىه٪٫ ، ٥ً٧ جٌٛحٯس جٛطٮ ض٘٪١ ُٮ جٛوحوز ضكْٰٔ جٛك٠حٯس جٛٔح٣٪٣ٰس 

ج٠ٛى٣ٰس ُٮ ٟحوض٦ جٛٓحوْس أ١ ٯ٘٪١ ج٠ٛىه٬ ذ٦ ٟظٜكس ٟوٜ٪ٟس ٩ ٓح٣٪٣ٰس ٩ ؾىٯس ُح٠ٛظٜكس ئي١ شٍؽ 

ٛٔر٪ٙ جٛشهض جٛػحٛع ٠ٗح ٧ٮ شٍؽ ٛٔر٪ٙ جٛىه٪٫ ُٸذى ٩ أ١ ٯ٘٪١ ٠ٜٛطىنٚ ٟظٜكس ُٮ ضىن٦ٜ ، ٳ١ 

ج٠ٛظٜكس شٍؽ ٷَٝ ٛٔر٪ٙ أ٭ ؿٜد أ٩ وُن ، ُايج هحٌع أقى جٛـ٢ٍُٰ أ٩ ٗٸ٠٧ح ُٮ ٓر٪ٙ جٛشهض 

جٛػحٛع ٯُٜٝ ج٠ٛك٠٘س جْطؿ٪جخ جٛهظ٪ٝ ذشأ١ جٛـٜد ٩ ٓرٚ جٷْط٠حم ٜٛـ٢ٍُٰ ٷ ٯؿ٪َ ٠ٜٛك٠٘س أ١ ضٌٍٔ 

ٓر٪ٙ جٛشهض جٛػحٛع أ٩ هىٝ ٓر٪٦ٛ ٩ يٖٛ ٳ١ ؿٜر٦ ٷ ٯطوْٜ ذ٦ ُٔؾ ذٚ ٯطوْٜ ذحٛىه٪٫ جٳطٰٜس ، ئي ٢ٟ 

٩ ضٌٍٔ . شأ٦٣ أ١ ٯإنٍ ُظٚ وه٪ج٥ ق٤ٰح ٢ٟ جٛ٪ٓص ُُٰٜٝ أ١ ض٠ٓن ج٠ٛك٠٘س ٟح٦ٛ ٢ٟ جٷهطٍجع ه٨ٰٜح 

ذوىتً ٓر٪٦ٛ ٢ٟ هى٦ٟ ذوى أ١ ٯػرص جٛشهض جٛػحٛع ق٦ٔ جٛٔح٣٪٣ٮ ٩ ج٠ٛظٜكس ج٠ٛش٩ٍهس ُٮ جٛطىنٚ ٩ ٛٞ 

ٯٔظى ٦٤ٟ ضأنٍٰ طى٩ٌ جٛك٘ٞ ُايج جغرص يٖٛ ٠ُح ه٬ٜ ج٠ٛك٠٘س ئٷ أ١ ضٌٍٔ ٓر٪٦ٛ ٩ ئيج هؿُ ه٢ ئغرحش 

يٖٛ ق٠٘ص ج٠ٛك٠٘س ذٍُغ ؿٜر٦ ٩ ق٨٠٘ح ُٮ ٧ًج جٛشأ١ ٷ ٯٓطأ٣َ أ٩ ٯ٠ُٰ ه٬ٜ قىز ذٚ ٟن جٛك٘ٞ 

جٳطٜٮ ٳ١ ٍٓجٌ جٍُٛغ ٧٪ ٍٓجٌ ًٍٰ ٓـوٮ ٷ ٯؿ٪َ ٍٟجؾوس جٛـٍّ جٛٔح٣٪٣ٰس ذشأ٦٣ ٤ٍِٟوًج ه٢ جٛك٘ٞ 
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٩ جٛك٘ٞ ذوىٝ جٛطىنٚ أ٩ جٛـٜد . ٳ٦٣ ٍٓجٌ ٍُهٮ ٯٍجؾن ذشأ٦٣ جٛـو٢ ٟن جٛك٘ٞ جٳطٜٮ . ُٮ جٛىه٪٫ 

جٛـحٌب ٯ٨٤ٮ شًٔح ٢ٟ جٛهظ٪ٟس ، ذ٠٤ٰح جٛك٘ٞ ذٔر٪ٙ جٛطىنٚ أ٩ جٛـٜد جٛـحٌب أ٩ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٯر٬ٔ 

أٟح ئيج ٗح٣ص ج٠ٛظٜكس ًٍٰ ؾىٯس أ٭ هىٝ ٩ؾ٪و . قط٬ طى٩ٌ جٛك٘ٞ جٳطٜٮ أ٩ طى٩ٌ ٍٓجٌ ٨٣حتٮ ذ٠٨ح 

ٟظٜكس أ٩ ضح٨ُس ٷ ضٓطكْ جٍٛهحٯس ٩ ٷ ٯٔظى ذ٨ح ئٷ ضأنٍٰ قٓٞ جٛىه٪٫ ٩ ضإغٍ ه٬ٜ قٔ٪ّ جٛشهض 

جٛػحٛع ، أ٩ ئ١ جٛشهض جٛػحٛع ٓى ض٪جؿة ٟن أقى جٛهظ٢ٰ٠ ٌٍٛع ضأنٍٰ طى٩ٌ جٛك٘ٞ ُٮ جٛىه٪٫ 

جٳطٰٜس ، ٩ ذ٥ً٨ جٛكحٛس ض٤ٌٮ جِٛحتىز ٢ٟ جنطظحٌ ٌؤٯس جٛىه٪٫ ٩ جٍٛٓهس ُٮ ُغ جٛهظ٪ٟحش ٩ ضٜكْ 

ذحٛهظ٢ٰ٠ أػٍجٌ ٢ٟ ؾٍجء ضأنٍٰ جِٛظٚ ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ، ُؼًٸ ه٢ ئ١ ٢ٟ قْ جٛشهض جٛػحٛع 

ئيج ٗح١ ٟكًٔح ُٮ ؿٜر٦ أ١ ٯٍُن وه٪٫ ٟٓطٜٔس ٩ ٷ ٠ْٰح ئ١ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٓى ٓحٌذص ج٨٤ٛحٯس ، ٩ ُٮ ٥ً٧ 

جٛكحٛس ضٌٍٔ ج٠ٛك٠٘س ٌُغ ؿٜد جٛشهض جٛػحٛع ٩ ض٠ؼٮ ُٮ ٣لٍ جٛىه٪٫ ٩ ض٘٪١ ٠ٜٛكحٗٞ ْٜـس ٩جْوس 

ُٮ ضٔىٯٍ ضكْٰٔ ج٠ٛظٜكس جٛٸَٟس ٛٔر٪ٙ ؿٜد جٛطىنٚ ، ٩ أ٨٣ح ضٔؼٮ ذٍُغ جٛـٜد ئيج ك٨ٍ ئ١ ٓظى 

( 1) . ج٠ٛطىنٚ ٦٤ٟ ٧٪ جٰٛ٘ى ٩ ج٤ٛ٘حٯس ٩ أ٦٣ ٷ ٯٍؾ٪ ٦٤ٟ أٯس ُحتىز قٰٰٔٔس
 ٠ٗح ٧٪ جٛكحٙ ذحوهحء جٛشهض 

جٛػحٛع ئ١ ؾُءًج ٢ٟ ج٤٠ٛشأز جٛطٮ ٟ٪ػ٪م ؿٜد ئَجٛس جٛشٰ٪م ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ضو٪و ٦ٛ ، ٩ ٯـٜد 

جٛك٘ٞ ذ٠ٰٜ٘ط٦ ٥ً٨ٛ ج٤٠ٛشأز ُا١ ٢ٟ شأ١ ٓر٪ٙ ٧ًج جٛـٜد ضأنٍٰ قٓٞ وه٪٫ ئَجٛس جٛشٰ٪م ، ٳ١ ذاٟ٘ح١ 

جٛشهض جٛػحٛع ئٓحٟس وه٪٫ ٟٓطٜٔس ذـٜر٦ ٩ ضأنٍٰ ضٓىٯى غ٢٠ جٛؤحٌ ئ٬ٛ جٛشٍٗحء ٛك٢ٰ قٓٞ وه٪٫ ٰٟٜ٘س 

ج٤٠ٛشأز جٛطٮ ٯىه٨ٰح جٛشهض ، ٢ٟ ؾ٨س ٩ ٳ١ ؿٍّ جٛـو٢ ذحٍِٛٔز جٛك٠ٰ٘س ج٠ٛطؤٜس ذ٠ٰٜ٘س ج٤٠ٛشأز ، ٓى 

ٯهطَٜ ه٢ ؿٍّ جٛـو٢ ذحٍِٛٔز جٛك٠ٰ٘س ج٠ٛطؤٜس ذاَجٛس شٰ٪م جٛؤحٌ ٟ٪ػ٪م جٛىه٪٫ ئيج ٗح٣ص ٠ٰٓس ضٜٖ 

ج٤٠ٛشأز ٓى ضُٯى ه٬ٜ أَٛ وٯ٤حٌ ، ٩ ُٮ ٥ً٧ جٛكحٛس ضٍُغ ج٠ٛك٠٘س ؿٜد جٛشهض جٛػحٛع ٩ ضشٍٰ ئ٦ٰٛ ذآحٟس 

٩ ٯ٘٪١ ٍٓج٧ٌح ُٮ ٧ًج جٛشأ١ ًٍٰ ٓحذٚ ٜٛـو٢ ض٠ًُٰٰج ه٬ٜ ئ٣ٍِجو قٰع ٛٞ ض٤ض ه٦ٰٜ ُٮ . وه٪٫ ٟٓطٜٔس 

٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس جٛطٮ هىوش جٍٛٔجٌجش جٛطٮ ٯؿ٪َ جٛـو٢ ذ٨ح ض٠ًُٰٰج ه٬ٜ  ( 216) ج٠ٛحوز 

 .    ئ٣ٍِجو 
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  انًجحث انثبنث

   كٛفٛخ إلبيخ انذػٕٖ انحبدثخ ٔ انفظم فٛٓب

                       

طُزطزق إنٗ كٛفٛخ إلبيخ انذػٕٖ انحبدثخ ٔ إجزاءارٓب فٙ انذػٕٖ 

،  األطهٛخ ٔ انذػٕٖ انحبدثخ فٙ انمزاراد انًؤلزخ ٔ كٛفٛخ انفظم فٛٓب

 :-يٍ خالل انًطبنت انزبنٛخ 

 

كٛفٛخ إلبيخ انذػٕٖ انحبدثخ ٔ إجزاءارٓب فٙ انذػٕٖ / انًطهت األٔل 

 األطهٛخ

 انذػٕٖ انحبدثخ فٙ انمزاراد انًؤلزخ/ انًطهت انثبَٙ 

انًحكًخ انًخزظخ ثبنفظم فٙ انذػٕٖ انحبدثخ ٔ انطؼٍ / انًطهت انثبنث 

 فٛٓب
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 انًطهت األٔل 

  كٛفٛخ إلبيخ انذػٕٖ انحبدثخ ٔ إجزاءارٓب فٙ انذػٕٖ األطهٛخ

٤ْطـٍّ ئ٬ٛ ؿٍّ ضٔىٯٞ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٩ ِٰٰٗس ضرٰٜي جٛهظ٪ٝ ٩ قؼ٪ٌ ٩ًٰحخ جٛشهض جٛػحٛع ٩ ذٰٔس 

، ه٢ ؿٍٯْ ج٠ٛـحٛد جٛطحٰٛس  جٛهظ٪ٝ ٩ ج٠ٍُٛٗ جٛٔح٣٪٣ٮ ٠ٜٛطىنٚ ٩ جٛ٪ٓص جًٛ٭ ضٔىٝ ٦ُٰ جٛىه٪٫ جٛكحوغس

-: 

 

 انفزع األٔل

 طزق رمذٚى انذػٕٖ انحبدثخ 

ئ١ ٢ٟ قْ جٛهظٞ ٟىهًٰح ٗح١ أ٩ ٟىه٬ ه٦ٰٜ أ١ ٯٔىٝ وه٪ج٥ جٛكحوغس ئ٬ٛ ج٠ٛك٠٘س ذوٍٯؼس أ٩ ذاذىجت٨ح 

شِح٧ح ذحٛؿٜٓس ُايج جنطحٌ ضٔىٯ٨٠ح ذوٍٯؼس ٩ؾد أ١ ضطؼ٢٠ ٥ً٧ جٛوٍٯؼس جٛش٩ٍؽ جٛؿ٪٧ٍٯس ُٮ جٛىه٪٫ 

ٯؿد أ١ ضش٠ٚ هٍٯؼس ) ٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ، جٛطٮ ض٤ض  ( 46) ٩ ج٠ٛرك٪ظ ه٨٤ح ج٠ٛحوز 

- 3. ضحٌٯم ضكٍٯٍ جٛوٍٯؼس - 2. جْٞ ج٠ٛك٠٘س جٛطٮ ضٔحٝ جٛىه٪٫ أٟح٨ٟح - 1:  جٛىه٪٫ ه٬ٜ جٛرٰح٣حش جٱضٰس 

جْٞ ٗٚ ٢ٟ ج٠ٛىهٮ ٩ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ٩ ٛٔر٦ ٩ ٤٨ٟط٦ ٩ ٟكٚ ئٓحٟط٦ ، ُا١ ٛٞ ٯ٢٘ ٠ٜٛىه٬ ه٦ٰٜ ٟكٚ ئٓحٟس 

ذٰح١ ٟ٪ػ٪م - 5. ذٰح١ ج٠ٛكٚ جًٛ٭ ٯهطح٥ٌ ج٠ٛىهٮ جٌٍٛع جٛطرٰٜي - 4. ٟوٜ٪ٝ ُأنٍ ٟكٚ ٗح١ ٦ٛ 

جٛىه٪٫ ُا١ ٗح١ ٤ٟٔ٪ًٷ يٍٗ ؾ٦ٓ٤ ٩ ٣٪ه٦ ٩ ٠ٓٓط٦ ٩ أ٩طح٦ُ ٩ أ١ ٗح١ جٛؤحٌ يٍٗ ٟ٪ٓو٦ ٩ قى٩و٥ أ٩ 

ض٪ٰٓن ج٠ٛىهٮ أ٩ - 7. ٩ٓحتن جٛىه٪٫ ٩ أوٛط٨ح ٩ ؿٜرحش ج٠ٛىهٮ ٩ أْح٣ٰى٧ح - 6 . ٥ٟ٪ٓو٦ ٩ ٦٠ٌٓ ٩ ضٜٜٓٓٮ

، ٗٮ ضَٔ ج٠ٛك٠٘س ه٬ٜ ٟى٫ ( .  ٦ٰٜٗ٩ ئيج ٗح١ جٛ٪ٰٗٚ ِٟ٪ػًح ذ٤ٓى ٟظىّ ه٦ٰٜ ٢ٟ ٓرٚ ؾ٨س ٟهطظس 

ُايج ٗح٣ص وه٪٫ . جٌضرحؿ٨ح ٟن جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٰٛط٬٤ٓ ٨ٛح جضهحي جٍٛٔجٌ ذٔر٪ٙ جٛىه٪٫ جٛكحوغس أ٩ ٌُؼ٨ح 

٤ٟؼ٠س ٢ٟ ٓرٚ ج٠ٛىهٮ ٨ُٮ أ١ ٟ٪ػ٪م جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٯوطرٍ ض٠ٜ٘س ٛىه٪ج٥ جٳطٰٜس أ٩ ٟطٍضرًح ه٨ٰٜح أ٩ 

٩ ئيج ٗح٣ص وه٪٫ ٟطٔحذٜس ٟٔىٟس ٢ٟ ٓرٚ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ٨ُٮ . ٟطظًٸ ذ٨ح ذظٜس ٷ ضٔرٚ جٛطؿُتس ٢ٟ هى٦ٟ 

. أ١ ٟ٪ػ٪ه٨ح ٯطؼ٢٠ ج٠ٛٔحطس ٢ٟ وه٪٫ ج٠ٛىهٮ أ٩ أ٦٣ ٟطظٚ ذحٛىه٪٫ جٳطٰٜس ذظٜس ٷ ضٔرٚ جٛطؿُتس 

أٟح ئيج أنطحٌ جٛهظٞ ضٔىٯٞ وه٪ج٥ جٛكحوغس ذاذىجت٨ح شِح٧ًح ُٮ جٛؿٜٓس ، ٨ًُج ٯطٞ ذح١ ٯى١٩ ؿٜر٦ ُٮ ٟكؼٍ 
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ؾٜٓس ج٠ٍٛجُوس ، ٩ ه٬ٜ ج٠ٛك٠٘س أ١ ضًٍٗ ُٮ ج٠ٛكؼٍ جٛطِظٰٸش جٛٸَٟس ٩ جٵٯؼحقحش جٛ٘حُٰس ٜٛىه٪٫ 

 ( 1). ٗٮ ٯ٘٪١ ٧ًج جٛـٜد ذىٯًٸ ه٢ هٍٯؼس 

 انفزع انثبَٙ

  رجهٛغ انخظى ثبنذػٕٖ انحبدثخ ٔ لزار انًحكًخ ثبنمجٕل أٔ انزفغ

٩ ذوى أ١ ضٔىٝ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ذاقى٫ جٛـٍٯٔط٢ٰ ج٠ًٛٗ٪ٌض٢ٰ ئ٬ٛ ج٠ٛك٠٘س ضرٜي ج٠ٛك٠٘س جٛـٍٍ جٱنٍ  

ذ٤ٓهس ٢ٟ جٛوٍٯؼس ئيج ٓىٟص جٛىه٪٫ جٛكحوغس ذوٍٯؼس ٩ ضٓأ٦ٛ ه٠ح ئيج ٗح١ ٛىٯ٦ جهطٍجع ه٬ٜ ٓر٪ٙ 

جٛىه٪٫ جٛكحوغس ، أ٩ ض٦٠٨ِ ذـٜد نظ٦٠ ئيج ٗح١ ضٔىٯ٨٠ح شِح٧ًح ٩ ٟح ٧ٮ جهطٍجػحض٦ ه٬ٜ ٧ًج جٛـٜد ، ٩ 

٢ٟ غٞ ٯ٘٪١ ٢ٟ ٩جؾد ج٠ٛك٠٘س أ١ ضِظٚ ُٮ ٓر٪٨ٛح أ٩ ٌُؼ٨ح ٜٛىه٪٫ جٛكحوغس ٩ يٖٛ قٓد ٟح ٯطٍجء٫ 

٨ٛح ٢ٟ ك٩ٍٍ جٛىه٪٫ ، ُٔى ضؿى ج٠ٛك٠٘س أ١ جهطٍجػحش جٛهظٞ ٷ ضرٌٍ ٦ٛ جٷهطٍجع ه٬ٜ جٛىه٪٫ 

ضطٓرد  ٩ ضؿى أ١ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٓى. جٛكحوغس ُو٤ى يٖٛ ضٌٍٔ ٌو ٥ً٧ جٷهطٍجػحش ٩ ٓر٪ٙ جٛىه٪٫ جٛكحوغس 

ُٮ ضأنٍٰ قٓٞ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس أ٩ ضوٍٓٚ ق٨٠ٓح أ٩ ئ٨٣ح ٰٗىٯس أ٩ أ١ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٷ ضط٪ٍُ ٨ُٰح 

جٛش٩ٍؽ جٛطٮ ٯطـٜد جٛٔح٣٪١ ض٪ج٧ٍُح ٨ُٰح ٢ٟ قٰع هٸٓط٨ح ذحٛىه٪٫ جٳطٰٜس ُِٮ ٥ً٧ جٛكحٷش ضٌٍٔ 

( 2 ) .ج٠ٛك٠٘س ٌُغ ٓر٪ٙ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٩ ضهٍٰ ؿحٛد أقىجغ٨ح ذآحٟس وه٪٫ ٟٓطٜٔس ذشأ٨٣ح
 ٩ ٢ٟ ج٠ِٰٛى 

جٵشحٌز ٤٧ح ئ٬ٛ ئ١ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٤٠ٛؼ٠س أ٩ ج٠ٛطٔحذٜس ٷ ضرٜي ٜٛهظٞ أ٩ جٛهظ٪ٝ جٱنٍٯ٢ ئٷ ق٢ٰ 

ضٔىٯ٨٠ح أ٭ ٓرٚ ٓر٪٨ٛح ٩ ٓرٚ وُن جٍْٛٞ جٛٔح٣٪٣ٮ ه٨٤ح ، أٟح ذوى ٓر٪٨ٛح ٩ وُن جٍْٛٞ جٛٔح٣٪٣ٮ ه٨٤ح ُٸ 

ضكطحؼ ئ٬ٛ ضرٰٜي أنٍ ٜٛهظ٪ٝ ذ٨ح ، ٩ ٧ٮ ذ٨ًج ضهطَٜ ه٢ جٛىه٪٫ جٛوحوٯس جٛطٮ ضرٜي ذوى وُن جٍْٛٞ 

٩ ٩ُْ ٟح ضوحٌٍ ه٦ٰٜ جٛٔؼحء جٛوٍجٓٮ ُٮ قحٛس ٓر٪ٙ جٛىه٪٫ .  جٛٔح٣٪٣ٮ ه٨٤ح أ٭ ذوى جهطرح٧ٌح ٓحت٠س 

جٛكحوغس ٷ ٯوـٮ أ٭ ٌٓٞ ٢ٟ ْؿٚ أْحِ ج٠ٛك٠٘س ، ٩ ٷ ٯإشٍ أ٭ شٮء ه٨٤ح ُٮ جٛٓؿٸش ٩ ئ١ يٖٛ 

٩ ٓؼص  ( 3) . ٣ٔض ه٠ٜٮ ، ُٸذى ٢ٟ ضأش٧ٍٰح ُٮ ْؿٸش ج٠ٛك٠٘س ٛؼ٠ح١ قٔ٪ّ جٛـ٢ٍُٰ ٨ُٰح ٩ ض٪غ٨ٰٔح

ذ٠ح ئ١ ج٠ٍٛجُوس ٓى ؾٍش ذظ٪ٌز ًٰحذٰس ذكْ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ  )ٟك٠٘س ض٠ُٰٰ ئٰٜٓٞ ٗ٪ٌوْطح١ ُٮ ٍٓجٌ ٨ٛح

  (4)....... . ( . ُ٘ح١ ه٬ٜ ج٠ٛك٠٘س ضرٰٜي ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ذوٍٯؼس جٛىه٪٫ جٛكحوغس 

 

 

                                                           
 133 ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –جٛٔحػٮ طحوّ قٰىٌ -   1

 134  ,  133 ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ ص  –جٛٔحػٮ طحوّ قٰىٌ -   2

 283 ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –جٛٔحػٮ ٌقٰٞ ق٢ٓ جٛوٰٜ٘ٮ -   3
- جٛٔحػٮ ٰٗٸ٣ٮ ْٰى أق٠ى ٣ًٔٸ ه٢ 2000 / 9 / 16ُٮ  (2000/ ٧ٰثس ٟى٣ٰس  / 210)ٟك٠٘س ض٠ُٰٰ ئٰٜٓٞ ٗ٪ٌوْطح١ جٛوٍجّ ج٠ٍٛٓٞ ٍٓجٌ -   4

   26 ص    - 2001      أٌذٰٚ–جٛـروس جٳ٬ٛ٩  2000 – 1999ج٠ٛرحوب جٛٔح٣٪٣ٰس ُٮ ٓؼحء ٟك٠٘س ض٠ُٰٰ ئٰٜٓٞ ٗ٪ٌوْطح١ ٤ٓٛ٪جش 
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 انفزع انثبنث

 حؼٕر ٔ غٛبة انشخض انثبنث ٔ ثمٛخ انخظٕو 

 ٯوطرٍ ون٪ٙ جٛشهض جٛػحٛع أ٩ ئونح٦ٛ وه٪٫ قحوغس ٩ ٯظرف جٛشهض ذوى ٓر٪٦ٛ ؿًٍُح ُٮ جٛىه٪٫ ٩ 

٩ ج٠ٛشٍم جٛوٍجٓٮ ٓى جهطرٍش ون٪ٙ جٛشهض جٛػحٛع وه٪٫ قحوغس ُٰشطٍؽ ُٮ  (1) ٯك٘ٞ ٦ٛ أ٩ ه٦ٰٜ ،

ؿٜر٦ ٣ِّ ش٩ٍؽ جٛىه٪٫ ٩ جٛهظ٪ٟس ، ٩ أ١ ٯ٘٪١ ؿٜد جٛىن٪ٙ ذظِس شهض غحٛع ٍٟضرـًح ذحٛىه٪٫ 

ٟح وجٟص وه٪٫ جٛشهض جٛػحٛع ٟطؤٜس ذحٛىه٪٫ جٳطٰٜس ُايج قؼٍ ج٠ٛىهٮ جٳطٜٮ ٟن   ، جٳطٰٜس

جٛشهض جٛػحٛع ٣لٍش جٛىه٪٫ ٩ؾح٧ًح ٩ ئ١ قؼٍ أقى٠٧ح ٩ جٟط٤ن جٳنٍ ه٢ جٛكؼ٪ٌ ُٰكحٗٞ جٛكحػٍ 

ُا١ ج٠ٛك٠٘س ٌٍٓش  )   ٩ ٓؼص ذًٖٛ ٟك٠٘س جٛط٠ُٰٰ جٛوٍجٓٮ ُٮ ٍٓجٌ ٨ٛح( 2). ٩ؾح٧ًح ٩ جٌٛحتد ًٰحذًح 

٩ ٠ٛح ٗح١ جٛشهض جٛػحٛع ٷ ٯ٢٘٠ . ئونحٙ جٛشهض جٛػحٛع ُٮ جٛىه٪٫ ٩ ذوى ضر٦ٌٰٜ ٛٞ ٯكؼٍ ج٠ٍٛجُوس 

 3)( . ئؾرح٥ٌ ه٬ٜ جٛكؼ٪ٌ ُا١ ٍٓجٌ ج٠ٛك٠٘س ذاؾٍجء ج٠ٍٛجُوس ذك٦ٔ ًٰحذًح ٗح١ طكٰكًح ٩ ٟ٪جًُٔح ٜٛٔح٣٪١ 

) 

 

 انفزع انزاثغ

 انشخض انثبنث إَؼًبيًٛب فٙ انذػٕٖ  انًزكش انمبََٕٙ نهًزذخم 

 ٩ ٯوطرٍ ون٪ٙ شهض غحٛع ُٮ جٛىه٪٫ وه٪٫ قحوغس 
(4 ) . 

ْ٪جء ٗح١ جٛىن٪ٙ ذ٤حء ه٬ٜ ؿٜر٦ أ٩ ؿٜد 

٩ ٯأنً . ٍٟجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ٟـٜٔس  ( 1 / 70) أقى جٛهظ٪ٝ أ٩ ذٍٔجٌ ٢ٟ ج٠ٛك٠٘س ٳ١ طٰحًس ٣ض ج٠ٛحوز 

جٛشهض جٛػحٛع ق٘ٞ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ، ٯطٓح٩٭ ُٮ يٖٛ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٤٠ٛؼ٠س ئيج ٗح١ ؿٜد جٛشهض 

جٛػحٛع ٓى ٓرٚ ذؿح٣د ج٠ٛىهٮ ، ٩ ٯأنً ق٘ٞ ٥ً٧ جٛىه٪٫ ، أ٩ جٛىه٪٫ ج٠ٛطٔحذٜس جٛطٮ ٯٍُو٨ح ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ 

٩ ٯأنً ؿٜد جٛشهض جٛػحٛع جٛظ٪ٌز جٛطٮ ٯـحٛد ٨ُٰح ُايج ؿحٛد ٓر٪٦ٛ . ق٢ٰ ٯٔرٚ ذؿح٣د ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ 

ٰٛىجُن ه٢ ٟظٜكطس جٛهحطس ذؿح٣د أقى ؿٍُٮ جٛهظ٪ٟس ٨ُ٪ ضىنٚ جنطظحٝ ٩ ٟػحٙ يٖٛ ضىنٚ جٛشهض 

                                                           
 .٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس  1 / 70ج٠ٛحوز -   1

  274 ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –هرىجٍٛق٢٠ جٛوٸٝ -   2
 ,  279 ص  –  ج٠ٛظىٌ ٦ٓٔ٣–  ٣ًٔٸ ه٢ هرىجٍٛق٢٠ جٛوٸٝ 1969 / 7 / 26ُٮ  1968/ ـ  / 1622 ج٠ٍٛٓٞ  ٟك٠٘س جٛط٠ُٰٰ جٛوٍجٓٮٍٓجٌ -   3

280   
ذوى ٓر٪ٙ ج٠ٛك٠٘س جٛشهض جٛػحٛع ؿًٍُح ُٮ  ) 1970 / 9 / 6ُٮ  1970 / 4ـ  / 857ٓؼص ٟك٠٘س جٛط٠ُٰٰ جٛوٍجٓٮ ذٍٔج٧ٌح ج٠ٍٛٓٞ  -   4

  278 ص   –  هرىجٍٛق٢٠ جٛوٸٝ –ج٤٠ٛش٪ٌ ُٮ ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ ( جٛىه٪٫ ٦ٛ  قْ ذط٪ؾ٦ٰ ج٢ٰ٠ٰٛ ٠ٜٛىه٢ٰٰ 
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٩ أٟح ئيج ؿٜد جٛىن٪ٙ ٛطأٯٰى أقى جٳؿٍجٍ . جًٛ٭ ٯـحٛد ذ٠ٰٜ٘س ه٢ٰ ٟط٤حَم ه٨ٰٜح ذ٢ٰ ؿٍُٮ جٛهظ٪ٟس 

٨ُ٪ ضىنٚ ج٣ؼ٠حٝ ئ٬ٛ ؿٍُٮ جٛهظ٪ٟس ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٩ ٟػحٙ يٖٛ ضىنٚ جٛشٍٯٖ ٟن شٍٯ٦٘ ُٮ 

٩أ١ ض٘٪١ ٠ٜٛطىنٚ جٛشهض جٛػحٛع ٟظٜكس ٓحت٠س . ؿٜد ٌو جٛىه٪٫ ٛرـٸ١ جٷٛطُجٝ أ٩ ٳ٣ٔحػ٦ ذحٛ٪ُحء 

٩ٓص ٌُن جٛىه٪٫ أ٩ ٟط٪ٓوس جٛكظ٪ٙ ذوى٧ح ، ٩ أ١ ٯ٘٪١ ؿٜد جٛىن٪ٙ ذظِس شهض غحٛع ٍٟضرـًح 

٩ ٯر٤ٮ ه٬ٜ يٖٛ ئ١ ؿٜد جٛشهض جٛػحٛع ٯوطرٍ وه٪٫ قحوغس ٩ ضحذوًح ٜٛىه٪٫ جٳطٰٜس . ذحٛىه٪٫ جٳطٰٜس 

. ُايج ٌوش جٛىه٪٫ ٳ٭ ْرد أط٪ٛٮ ُا١ ؿٜد جٛىن٪ٙ ٗشهض غحٛع ٯٓٔؾ أٯؼًح ٠٨ٟح ٗح١ جٌٍٛع ٦٤ٟ 

٩ ٯؿ٪َ ٨ًٛج جٛشهض جٛػحٛع ذوى قؼ٪٥ٌ ٠ٜٛكح٠ٗس أ١ ٯكىظ وه٪٫ أن٫ٍ ه٬ٜ شهض ٌجذن ٠ٗح ٛ٪ 

أوه٬ ئ١ جٛؤحٌ جًٛ٭ ذحه٦ ٢ٟ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ٓى جشطٍج٥ ٧٪ ٢ٟ ُٸ١ ذػ٢٠ ٟوٜ٪ٝ أوج٥ ئ٦ٰٛ ٩ أغرص يٖٛ ٩ 

 (  1) . ؿٜد ؾٜر٦ ٰٛك٘ٞ ه٦ٰٜ ٩ جٛك٘ٞ ه٦ٰٜ ذحٛػ٢٠ ٠ُٰح ٛ٪ نٍٓ وه٪ج٥ ُٰٔرٚ ٦٤ٟ يٖٛ

     

 انفزع انخبيض

 انًزكش انمبََٕٙ نهًزذخم انشخض انثبنث إخزظبيًٛب فٙ انذػٕٖ 

ج٠ٛطىنٚ جنطظحًٰٟح ٨ُ٪ ٟىم ذ٘ٚ ٟو٬٤ ج٠ٜ٘ٛس ٦ُٜ أ١ ٯرى٭ ؿٜرحش ٩ وُ٪هًح ٛٞ ٯرى٧ح جٛهظ٪ٝ ، ٩ ٷ ٯٔرٚ 

٦٤ٟ أ١ ٯىُن ذوىٝ جٷنطظحص ج٠ٛ٘ح٣ٮ أ٩ ج٠ٰٔٛٮ ٳ١ ٧ًٯ٢ ج٤ٛ٪ه٢ٰ ٢ٟ جٷنطظحص ٷ ٯطؤٜح١ ذح٤ٛلحٝ 

جٛوحٝ ٩ ٯوطرٍ ضىنٚ جٷنطظحٝ ٍُٗن وه٪٫ ٓر٪ًٷ ٷنطظحص ج٠ٛك٠٘س 
٩ ٟػحٙ ه٬ٜ يٖٛ أ١ ٯـٜد . ( 2)

ٟ٪ػ٪م جٛىه٪٫ ذ٦٤ٰ ٩ ذ٢ٰ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ  ج٠ٓٛٓحٌ ذأؾٍض٦ ُٮ ٟ٪جؾ٨س ج٠ٛىهٮ ه٢ ض٪ْـ٦ ُٮ ئذٍجٝ جٛؤى

، ٩ ُٮ ٥ً٧ جٛظ٪ٌز ٯ٘٪١ جٛشهض جٛػحٛع ٧٪ ج٠ٛىهٮ ُٮ وه٪٫ جٛطىنٚ ، ٩ ٯ٘٪١ ج٠ٛىهٮ ُٮ جٛىه٪٫ 

جٳطٰٜس ٧٪ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ُٮ وه٪٫ جٛطىنٚ ، ٩ض٘٪١ وه٪٫ جٛطىنٚ ٟٓطٜٔس ض٠حًٟح ه٢ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ئٷ 

٢ٟ ؾ٨س ئ٠٨٣ح ض٤لٍج١ ذ٠كؼٍ ٩جقى ٩ ذؿٜٓس ٟ٪قىز ، ُايج ضٌٰد جٛشهض جٛػحٛع ًٌٞ ضر٦ٌٜ ؾحَ ٠ٜٛىهٮ 

ؿٜد ئذـحٙ وه٪٫ جٛطىنٚ ، ٩ ئيج ضٌٰد جٛشهض ( ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ُٮ وه٪٫ جٛطىنٚ ) ُٮ وه٪٫ جٳطٚ 

جٛػحٛع ٩ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٚ ًٌٞ ضرٜي جٛشهض جٛػحٛع أ٩ ًٌٞ ضر٠٨ٌٜح ُو٬ٜ ج٠ٛك٠٘س ضٍٕ 

وه٪٫ جٛطىنٚ ٠ٍٜٛجؾوس ٩ ٛ٪ ٗح١ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس قحػًٍج ، ٳ١ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ُٮ 

جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٤ٟٔـن جٛظٜس ذىه٪٫ جٛطىنٚ جٛطٮ ٯهطظٞ ٨ُٰح جٛشهض جٛػحٛع ج٠ٛىهٮ ُٮ جٛىه٪٫ 

جٳطٰٜس ٛ٪قى٥ ، ًٛج ٷ ٯإغٍ قؼ٪٥ٌ أ٩ ًٰحذ٦ ٨ُٰح ٩ ٷ ٯ٦٤٘٠ ؿٜد ئذـح٨ٛح ، ٩ ّٰٛ ٢ٟ ق٦ٔ جٛطٜ٘ٞ 

ذ٠٪ػ٪ه٨ح ، أ٩ ضٔىٯٞ وُ٪م شٰٜ٘س أ٩ ٟ٪ػ٪هٰس ذ٨ح ، ْ٪٫ ئ٦٣ ٢ٟ ق٦ٔ أ١  ٯرى٭ أٓ٪ج٦ٛ ُٮ ٟ٪ػ٪م 

                                                           
  274 , 273 ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –هرىجٍٛق٢٠ جٛوٸٝ -   1
  275 ,  274 ص  –  ج٠ٛظىٌ ٦ِٓ٣–هرىجٍٛق٢٠ جٛوٸٝ -   2
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 . ٓر٪ٙ ضىنٚ جٛشهض جٛػحٛع جًٛ٭ ٯهطظٞ ج٠ٛىهٮ ٢ٟ ؾ٨س ئ٦٣ ٓى ٯإغٍ ه٬ٜ ضأنٍٰ قٓٞ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس

(1 ) 

 انظبدص انفزع

 االخزالف ثٍٛ انًزكش انمبََٕٙ نهًزذخم اَؼًبيًٛب ٔ انًزكش انمبََٕٙ نهًزذخم اخزظبيًٛب 

ٯهطَٜ ٍُٟٗ ج٠ٛطىنٚ ج٣ؼ٠حًٰٟح ُٰوطرٍ ٗح٠ٛىهٮ ٷ ٯؿ٪َ ٦ٛ جٛىُن ذوىٝ جٷنطظحص ًٍٰ ج٠ٛطوْٜ ذح٤ٛلحٝ 

جٛوحٝ ، ٩ ئ١ ٗح١ ٤ٟؼ٠ًح ٠ٜٛىه٬ ه٦ٰٜ ُٰؿ٪َ أ١ ٯىُن ذ٦ ، ٟح ٛٞ ٯ٢٘ ٓى ْٔؾ قْ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ُٮ جٛىُن  ٩ 

ئيج َجٛص جٛهظ٪ٟس ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ْٔؾ ضروًح ًٖٛٛ ؿٜد ج٠ٛطىنٚ ج٣ؼ٠حًٰٟح ، ُايج ض٤حَٙ ه٢ 

جٛهظ٪ٟس ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ْٔؾ ضروًح ًٖٛٛ ؿٜد ج٠ٛطىنٚ ج٣ؼ٠حًٰٟح ، ُايج ض٤حَٙ ج٠ٛىهٮ ه٢ وه٪ج٥ أ٩ 

 . ق٘ٞ ذأذـحٙ هٍٯؼس جٛىه٪٫ ْٔؾ ضروًح ًٖٛٛ جٛطىنٚ جٳ٣ؼ٠حٟٮ 

أٟح جٛطىنٚ جٳنطظحٟٮ ُٰر٬ٔ ه٤ى جٛط٤حَٙ ه٢ جٛىه٪٫ أ٩ جٛك٘ٞ ذأذـح٨ٛح ، ٩ ض٤ل٥ٍ ج٠ٛك٠٘س ٠ٗح ٛ٪ ٗح١ 

ؿٜرًح أطًٰٜح  ٢٘ٛ ئيج َجٛص جٛهظ٪ٟس ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ُٮ جٛطىنٚ جٳنطظحٟٮ ذٓرد ًٍٰ ئٌجو٭ 

ٗحٛك٘ٞ ذوىٝ جٷنطظحص أ٩ ذرـٸ١ هٍٯؼس جٛىه٪٫ ُحٳطٚ ئ١ ؿٜد جٛطىنٚ ذحهطرح٥ٌ ؿٜرًح هحٌػًح 

ٯٓٔؾ ٟح ٛٞ ٯ٢٘ ٓى قظٚ ذوٍٯؼس ضرٜي ذ٨ح جٛهظ٪ٝ ٩ ٗح٣ص ج٠ٛك٠٘س ٟهطظس ذ٤ل٥ٍ ُأ٦٣ ٯر٬ٔ ٗـٜد 

 (2) . ٠ٗح ٯطك٠ٚ ج٠ٛظحٌٯَ ٗأقى أؿٍجٍ جٛىه٪٫. أطٜٮ 

 

 انفزع انظبثغ

 انٕلذ انذ٘ رمذو فّٛ انذػٕٖ انحبدثخ 

ٷ ٯشطٍؽ ضٔىٯٞ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ُٮ ذىجٯس ج٠ٍٛجُوس ، أ٩ ُٮ ٍٟقٜس ٟو٤ٰس ٨٤ٟح ، ٩ ئ٠٣ح ؾحَ ضٔىٯ٨٠ح ئ٬ٛ ٟح 

، ٩ ذًٖٛ ض٤ض  ٓرٚ نطحٝ ج٠ٍٛجُوس ، أ٭ ٯؿ٪َ ٓر٪٨ٛح ؿح٠ٛح ضٞ ضٔىٯ٨٠ح ٓرٚ ئهٸ١ ج٠ٛك٠٘س نطحٝ ج٠ٍٛجُوس

ضٔىٝ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ئ٬ٛ ٟح ٓرٚ نطحٝ ج٠ٍٛجُوس ، ذوٍٯؼس - 1) ٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس  ( 70) ج٠ٛحوز 

 ٩ ذًٖٛ ضٔ٪ٙ ٟك٠٘س ض٠ُٰٰ ئٰٜٓٞ .......... ( .ضرٜي ٜٛهظٞ أ٩ ذاذىجت٨ح شِح٧ًح ذحٛؿٜٓس ُٮ قؼ٪٥ٌ ، 

ضر٢ٰ ئ١ ج٠ٛك٠٘س ٩ ُٮ ؾٜٓس ج٠ٍٛجُوس ٌٍٓش ٌو ؿٜد ٩ٰٗٚ ج٠ٛىه٢ٰٰ ذشأ١  ) ٗ٪ٌوْطح١ ُٮ ٍٓجٌ ٨ٛح

أقىجظ وه٪٫ قحوغس ٤ٟؼ٠س ذح٠ٛرٜي ج٠ٛكطِق ذ٦ ُٮ هٍٯؼس جٛىه٪٫ و١٩ ذٰح١ أ٭ ْرد ، ه٦ٰٜ ٩ قٰع ئ١ 
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ؿٜد ٩ٰٗٚ ج٠ٛىه٢ٰٰ ٠ٟٜ٘س ٜٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٩ ٛؿ٪جَ ضٔىٯٞ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ئ٬ٛ ٟح ٓرٚ نطحٝ ج٠ٍٛجُوس ًٛج 

٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش  1 / 70 , 67 , 66ٗح١ ه٬ٜ ج٠ٛك٠٘س ٓر٪ٙ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ه٠ًٸ ذأق٘حٝ ج٠ٛ٪جو 

٧ًج ٩ ئ١ ؾ٪جَ ٓر٪ٙ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٷ ٯٔطظٍ ه٬ٜ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٤٠ٛؼ٠س جٛطٮ  (1)..... ( .ج٠ٛى٣ٰس 

ٯٔى٨ٟح ج٠ٛىهٮ ٩ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٠ٛطٔحذٜس جٛطٮ ٯٔى٨ٟح ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ، ٩ ئ٠٣ح ٯش٠ٚ ؿٜرحش ضىنٚ شهض 

٢ٟ ٓح٣٪١  ( 69) غحٛع ُٮ جٛىه٪٫ جًٛ٭ ٯٔن ٢ٟ جٛهحٌؾ٢ٰ ه٢ جٛهظ٪ٟس ذ٠٪ؾد جٍِٛٔز جٳ٬ٛ٩ ٢ٟ ج٠ٛحوز 

٩ ًٖٗٛ ؿٜرحش ئونحٙ جٛشهض جٛػحٛع ٢ٟ ٓرٚ ( جٛطىنٚ جٳ٣ؼ٠حٟٮ أ٩ جٳنطظحٟٮ ) ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس 

أقى ؿٍُٮ جٛىه٪٫ ٢٠ٟ ٗح١ ٯؿ٪َ جنطظح٦ٟ ه٤ى ئٓحٟس جٛىه٪٫ ، أ٩ ٛظٰح٣س قٔ٪ّ جٛـ٢ٍُٰ أ٩ أقى٠٧ح 

 ٯؿ٪َ ٛ٘ٚ نظٞ أ١ ٯـٜد ٢ٟ ج٠ٛك٠٘س ئونحٙ – 2) ه٠ًٸ ذحٍِٛٔز جٛػح٣ٰس ٢ٟ ج٠ٛحوز ج٠ًٛٗ٪ٌز جًٛ٭ ض٤ض 

   (2)( . ٢ٟ ٗح١ ٯظف جنطظح٦ٟ ٨ُٰح ه٤ى ٌُو٨ح أ٩ ٛظٰح٣س قٔ٪ّ جٛـ٢ٍُٰ أ٩ أقى٠٧ح 

٩ ٓى ػٍخ جٛٔح٣٪١ ٟ٪هىًج ٛطٔىٯٞ ؿٜد جٛطىنٚ أ٩ جٵونحٙ ٧٪ ٟح ٓرٚ نطحٝ ج٠ٍٛجُوس ُٮ جٛىه٪٫ ، ُٸ ٯظف 

ضٔىٯٞ ؿٜد جٛطىنٚ أ٩ جٵونحٙ ذوى نطحٝ ج٠ٍٛجُوس ، ٩ ٷ ٯٔرٚ ضٔىٯ٦٠ ذوى طى٩ٌ جٛك٘ٞ ئٷ ئيج ٗح١ ًٰحذًٰح ٩ 

ؿو٢ ٦ُٰ ذـٍٯْ جٷهطٍجع ه٬ٜ جٛك٘ٞ جٌٰٛحذٮ ُٰظف نٸٙ ٣لٍ جٛىه٪٫ جٷهطٍجػٰس ضٔىٯٞ ؿٜرحش 

جٵونحٙ أ٩ جٛطىنٚ ئ٬ٛ ق٢ٰ نطحٝ ج٠ٍٛجُوس ُٮ جٛىه٪٫ جٷهطٍجػٰس ٳ٨٣ح جٟطىجو ٠ٍٜٛقٜس جٌٰٛحذٰس ٩ ٟح ٯظف 

ُٮ ج٠ٍٛقٜس جٌٰٛحذٰس ، ٯظف ُٮ ج٠ٍٛقٜس جٷهطٍجػٰس ٢٘ٛ ذشٍؽ أ١ ضٔىٝ ؿٜرحش جٛطىنٚ أ٩ جٵونحٙ ذوى 

ٓر٪ٙ جٛـو٢ ذحٷهطٍجع ه٬ٜ جٛك٘ٞ جٌٰٛحذٮ ٢ٟ ج٤ٛحقٰس جٛشٰٜ٘س أٟح ٓرٚ يٖٛ ُٸ ٯظف ٓر٪ٙ ؿٜرحش جٵونحٙ 

٩ ئيج أ٠٨ُص ج٠ٛك٠٘س نطحٝ ج٠ٍٛجُوس ، غٞ هحوش ٩ُطكص ذحخ ج٠ٍٛجُوس ٛٓرد ٟح ، هحو قْ ضٔىٯٞ . ٩ جٛطىنٚ 

 . ؿٜرحش جٛىه٪٫ جٛكحوغس 

٩ أهٰىش ئ٨ٰٛح جػرحٌز جٛىه٪٫ ، هحو قْ ضٔىٯٞ  ئيج أطىٌش ج٠ٛك٠٘س ق٠ً٘ح ُحطًٸ ُٮ جٛىه٪٫ ، ٤ُٔغ ،

ؿٜرحش جٛطىنٚ ٩ جٵونحٙ ُٮ جٛىه٪٫ ٰٓى ج٠ٍٛجُوس ، ُٸ ٯظف ضٔىٯٞ ؿٜد جٛطىنٚ أ٩ جٵونحٙ ق٠٤ٰح ض٘٪١ 

جٛىه٪٫ ٟط٩ٍٗس ٠ٍٜٛجؾوس أ٩ ُٮ قحٛس ئٯٔحٍ ج٠ٍٛجُوس ذحضِحّ جٛـ٢ٍُٰ أ٩ ٳْطثهحٌ جٛىه٪٫ ٛك٢ٰ جِٛظٚ 

ُٮ ٟ٪ػ٪م أنٍ ، أ٩ ُٮ قحٛس ٓـن ٧ٍٰٓٛح ، ٩ ٯظف ضٔىٯٞ جٛـٜرحش ٜٛطىنٚ أ٩ جٵونحٙ ذوى جْطث٤حٍ جٍٰٛٓ 

                                                                                              (3) . ٨ُٰح ٢ٟ جٛطٍٕ أ٩ جٵٯٔحٍ أ٩ جٛٔـن
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 انًطهت انثبَٙ 

 انذػٕٖ انحبدثخ فٙ انمزاراد انًؤلزخ

جٍٛٔجٌجش ج٠ٛإٓطس ئؾٍجءجش ٓؼحتٰس ضٓط٨ىٍ وُن نـٍ ٟكط٠ٚ جٛ٪ٓ٪م و١٩ ج٠ٛٓحِ ذأطٚ جٛكْ ) 

٩ ئيج ٗح١ ئطىجٌ ٍٓجٌ ٟإٓص ٯِطٍع ٩ؾ٪و قْ أ٩ ٍُٟٗ ٓح٣٪٣ٮ ٯ٢٘٠ أ١ ٯظٰد طحقر٦ . ج٠ٛ٪ػ٪هٮ 

ػٌٍ ، ئٷ ئ١ ٧ًج جٍٛٔجٌ ٷ ٯ٪ؾد ٩ؾ٪و ٧ًج جٛكْ أ٩ ج٠ٍُٛٗ جٛٔح٣٪٣ٮ ، ٩ ئ٠٣ح ٯ٪ٍُ ٦ٛ ضىذًٍٰج ٟٓطوؿًٸ 

 ٩  (1) ( . ُحٳْحِ جًٛ٭ ضٔ٪ٝ ه٦ٰٜ جٍٛٔجٌجش ج٠ٛإٓطس ٧٪ ٩ؾ٪و نـٍ ٟكىّ ذح٠ٛحٙ. ٢ٟ نـٍ ٯ٨ىو٧ح 

ضطهً جٍٛٔجٌجش جٛ٪ٓطٰس أش٘حًٷ ٩ ٧ٮ جٛٔؼحء ج٠ٛٓطوؿٚ ٩ جٛٔؼحء جٛ٪ٷتٮ ٩ ٣ر٢ٰ أو٣ح٥ ٟى٫ ؾ٪جَ ئٓحٟس 

 :-جٛىه٪٫ جٛكحوغس أغ٤حء ج٤ٛلٍ ُٮ جٍٛٔجٌجش ج٠ٛإٓطس 

  

 انفزع األٔل

 ( انذػبٔ٘ انًظزؼجهخ ) انمؼبء انًظزؼجم 

٩ ٓى هٍٍ ج٦ِٔٛ ٩ جٛٔؼحء جٷْطوؿحٙ ذأ٦٣ جٛهـٍ جٛكٰٔٔٮ ج٠ٛكىّ ذحٛكْ ٩ ج٠ٍٛجو ج٠ٛكحُلس ه٦ٰٜ ٩ جًٛ٭ 

ٯُٜٝ وٌؤ٥ ه٦٤ ذٍٓهس ٷ ض٘٪١ هحوًز ُٮ جٛطٔحػٮ جٛوحو٭ ٩ ٛ٪ ٓظٍش ٟىو٥ 
) ٩ ض٤ض ذًٖٛ ج٠ٛحوز    . ( 2)

ضهطض ٟك٠٘س جٛرىجءز ذ٤لٍ ج٠ٛٓحتٚ ج٠ٛٓطوؿٜس جٛطٮ ٯهش٬ - 1) ٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس  ( 141

ضهطض ٟك٠٘س ج٠ٛ٪ػ٪م ذ٤لٍ ٥ً٧ ج٠ٛٓحتٚ - 2. ه٨ٰٜح ٢ٟ ُ٪جش جٛ٪ٓص ذشٍؽ هىٝ ج٠ٛٓحِ ذأطٚ جٛكْ 

٢ٟ ُح٣٪١ ( 302) ٩ ض٤ض أٯؼًح ج٠ٛحوز ( . ئيج ٌُوص ئ٨ٰٛح ذـٍٯْ جٛطروٰس أغ٤حء جٍٰٛٓ ُٮ وه٪٫ ج٠ٛ٪ػ٪م 

ضهطض ٟك٠٘س جٳق٪جٙ جٛشهظٰس ذحٛك٘ٞ ذظِس ٟٓطوؿٜس ذ٤ِٔس ٟإٓطس أ٩ ذطو٢ٰٰ أ٢ٰٟ ) ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس 

ه٬ٜ ج٠ٛكؼ٪١ ج٠ٛط٤حَم ه٬ٜ قؼح٣ط٦ ٯٔ٪ٝ ذٍهحٯط٦ ٩ ج٠ٛكحُلس ه٦ٰٜ ئيج ٓحٝ ٛىٯ٨ح ٢ٟ جٳْرحخ ٟح ٯهش٬ 

٦٤ٟ نـٍ هحؾٚ ه٬ٜ ؿحٛد ج٤ِٛٔس أ٩ ه٬ٜ ذٔحء ج٠ٛكؼ٪١ ضكص ٯى قحػ٦٤ قط٬ ٯرص ُٮ أْحِ جٛىه٪٫ 

٩ ٯ٢٘٠ جٛٔ٪ٙ ذأ١ جٛطىنٚ ( . ٠ٗح ضهطض ذٌٍٰ يٖٛ ٢ٟ جٳٟ٪ٌ ج٠ٛٓطوؿٜس جٛىجنٜس ُٮ جنطظحط٨ح 

جٳ٣ؼ٠حٟٮ ُٮ جٛىهح٩٭ ج٠ٛٓطوؿٜس ذىه٪٫ قحوغس ٢٘٠ٟ جٛٔر٪ٙ ه٤ىٟح ضطكْٔ ٠ٜٛطىنٚ ٟظٜكس ٟش٩ٍهس 

ضرٌٍ ٧ًج جٛطىنٚ ، ٩ ئ١ ٍٓجٌجش جٛٔؼحء ج٠ٛٓطوؿٚ ٩ ئ١ ٗح٣ص ٟإٓطس ٯ٤طؽ ه٨٤ح ػٌٍ ٌٍٰٜٛ ٯ٘٪١ نـًٍج 
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( 1).ُٮ ذوغ جٳق٪جٙ ، ُُٰٜٝ ذحٛطحٛٮ ٓر٪ٙ ٧ًج جٛطىنٚ ، ُح٠ٛظٜكس جٛ٪ٓحتٰس ٠ٜٛطىنٚ ضرٌٍ ٓر٪٦ٛ
 ٩ ٓؼص 

٩ؾى ئ١ ج٠ٛك٠٘س أطىٌش ٍٓج٧ٌح ذٍو ؿٜد شٍٗس جٛطأ٢ٰٟ جٛ٪ؿ٤ٰس   ) ٟك٠٘س جٛط٠ُٰٰ جٛوٍجٓٮ ُٮ ٍٓجٌ ٨ٛح

ذكؼ٪ٌ ٤٨ٟى٨ْٰح ُٮ جٛ٘شَ ج٠ٛٓطوؿٚ ٩ يٖٛ ذٌٰس ٤ٟحٓشس جٛهرٍٰ جًٛ٭ أ٣طهر٦ ج٠ٛك٠٘س ُٮ ( ج٠٠ُٰٛز ) 

٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس  ( 144) جٳٟ٪ٌ ج٤ِٰٛس ج٠ٛطؤٜس ذحٛ٘شَ ج٠ًٛٗ٪ٌ و١٩ أ١ ضٸقق ئ١ ج٠ٛحوز 

أ٩ؾرص ضرٰٜي ي٩٭ جٛشأ١ ذحٛكؼ٪ٌ أغ٤حء جٛ٘شَ ج٠ٛٓطوؿٚ جًٛ٭ ضؿٍٯ٦ ج٠ٛك٠٘س ، ٩ قٰع ئ١ ش٦ٍٗ 

ضوطرٍ ٢ٟ ي٩٭ جٛشأ١ ُٮ ٥ً٧ جٛٔؼٰس ٩ يجش جٛوٸٓس ُٮ ج٠ٛ٪ػ٪م ٳ٦٣ ئيج غرص جٛؼٌٍ  ( ج٠٠ُٰٛز )جٛطأ٢ٰٟ

٩ ٧٪ طحقد ) ُأ٨٣ح ْط٘٪١ ٦ُٟٜٟ ذطو٪ٯغ ج٠ٛٓطِٰى ( ج٠ٛإ٢ٟ ٨ٛح) جًٛ٭ أقىغط٦ ش٦ٍٗ ض٤٘٪ج جٗٓر٪ٌش 

ه٦٤ ٩ ٷ ٯٔحٙ ذح١ جٛ٘شَ ج٠ٛٓطوؿٚ أ٠٣ح ٧٪ ئؾٍجء ٓح٣٪٣ٮ ٯٔظى ذ٦ ضػرٰص جٛ٪ػن جٍٛج٢٧ نشٰس ( جٛىجٌ

ضظرف ٟكٚ ٣ُجم أٟحٝ جٛٔؼحء و١٩ ج٠ٛٓحِ ذأطٚ جٛكْ ٩ ًٖٛٛ ٌأش ٟك٠٘س  ػٰحم ٟوحٛٞ ٩جٓوس ٯكط٠ٚ أ١

 ( 144) جٛٔؼحء ج٠ٛٓطوؿٚ هىٝ ٓر٪ٙ ج٠٠ُٰٛ ُٮ جٛ٘شَ ، ٩ ٨٤٘ٛح ٛٞ ضٸقق ذح١ جٍِٛٔز جٍٛجذوس ٢ٟ ج٠ٛحوز  

ج٠ٛشحٌ ئ٨ٰٛح أ٣ًِح ٣ظص ه٬ٜ ج٦٣ ٯظف ٠ٛك٠٘س ج٠ٛ٪ػ٪م أ١ ضطهً ضٍٔٯٍ جٛ٘شَ ْررًح ٛك٨٠٘ح ، ُايج ٟح 

ؾ٫ٍ جٛ٘شَ ذٌٰحخ ش٦ٍٗ جٛطأ٢ٰٟ غٞ جضهًش ٟك٠٘س ج٠ٛ٪ػ٪م ْررًح ٜٛك٘ٞ ُٓطكٍٝ جٛشٍٗس ج٠ٛإ٤ٟس ٢ٟ 

جٛكؼ٪ٌ ُٮ جٛ٘شَ ٩ ئذىجء جهطٍجػ٨ح ٩ ٤ٟحٓشط٨ح ٢ٟ ؾ٨س ٤ُٰس ٍٛأ٭ جٛهرٍٰ جًٛ٭ ْ٪ٍ ٯ٨ُٟٜح ذ٤طحتؽ 

نرٍض٦ ، ًٖٛٛ ٗح١ ه٬ٜ ج٠ٛك٠٘س ٩ جٛكحٛس ٥ً٧ ٓر٪ٙ شٍٗس جٛطأ٢ٰٟ ُٮ جٛ٘شَ ج٠ٛٓطوؿٚ ٳ٨٣ح ضوطرٍ ٢ٟ 

 (  2) . ي٫٩ جٛوٸٓس ذحٛ٘شَ ٩ جٛؼٌٍ ٩ جٛطو٪ٯغ ه٤ى ضك٦ٰٔٔ

 

 انفزع انثبَٙ 

 (األٔايز انزٙ رظذر ػهٗ ػزٚؼخ أحذ انخظٕو  )انمؼبء انٕالئٙ

ئ٦٣ ٍٓجٌ ٩ٓطٮ ٯظى٥ٌ جٛٔحػٮ ُٮ جٳق٪جٙ ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ جٛٔح٣٪١ ُٮ أٍٟ ٟٓطوؿٚ ذ٤حء ه٬ٜ ؿٜد 

ضٔ٪ٝ ج٠ٛكح٠ٗس  (3) ٯٔىٝ ئ٦ٰٛ ٢ٟ أقى جٛهظ٪ٝ ، ٩ ٷ ٯشطٍؽ ُٮ ئطىج٥ٌ أ١ ٯطٞ ُٮ ٟ٪جؾ٨س جٛهظٞ جٱنٍ ،

جٛٔؼحتٰس ُٮ جِٛظٚ ُٮ جٛهظ٪ٟحش ٩ ج٤٠ٛحَهحش جٛطٮ ضوٍػ٦ ه٨ٰٜح ، ٩ ٦٤٘ٛ ئ٬ٛ ؾح٣د جٛ٪كِٰس جٛٔؼحتٰس 

ٜٛٔحػٮ ض٪ؾى ٩كِٰس أن٫ٍ ٨ٛح أٍٓخ ئ٬ٛ أه٠حٙ جٵوجٌز ض٠ٓٮ ذحٛٔؼحء جٛ٪ٷتٮ ٩ ٓى ذكع ه٨٤ح ٓح٣٪١ 

هٔى : ٩ ٟػحٙ ه٬ٜ أ٣٪جم جٳه٠حٙ جٛ٪ٷتٰس . ٦٤ٟ  ( ٩153  ٩152  151) ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ُٮ ج٠ٛ٪جو 

ج٤ٛ٘حـ جٛطٮ ضٔ٪ٝ ذ٨ح ج٠ٛك٠٘س جٛشٍهٰس أ٩ ٟك٠٘س ج٠ٛ٪جو جٛشهظٰس ٩ ئطىجٌ جٛٔٓحٝ جٛشٍهٮ ٢ٟ ٓرٚ 

                                                           
  250 ,  249 ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –أوٝ ٧٩ٰد ج٤ٛىج٩٭ . و -   1

 ص – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –٣ًٔٸ ه٢ هرىجٍٛق٢٠ جٛوٸٝ   1970 / 8 / 2ُٮ  1970/ ٟٓطوؿٚ  3ـ  / 23 ٟك٠٘س جٛط٠ُٰٰ جٛوٍجٓٮ  ج٠ٍٛٓٞ ٍٓجٌ  - 2

250  ٩251 .  

  . 219 ص – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –جٛٔحػٮ طحوّ قٰىٌ   - 3
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ٟك٠٘س جٳق٪جٙ جٛشهظٰس ٩ جٛٔٓحٝ جٛٔح٣٪٣ٮ ٢ٟ ٓرٚ ٟك٠٘س جٛرىجءز ٩ ٟح ٯٔ٪ٝ ذ٦ جٛٔؼحء ٢ٟ ٩ػن قؿُ 

جٷقطٰحؿٮ أ٩ ٩ػن جٳنطحٝ ه٬ٜ جٛطٍٗحش ٩ ٤ٟف ج٠ٛو٪٣س جٛٔؼحتٰس أ٩ ٌُؼ٨ح ٩  ٩ُْ ض٤ًِٰ ق٘ٞ ذ٤٠حْرس 

  (1) . ج٠ٛحوز ج٠ٛكح٠ٗس أ٩ ٩ٓ٪م جهطٍجع جٌٍٰٛ ه٦ٰٜ ٩ ضٔىٯٍ أضوحخ جٛهرٍجء ٩ ٟظحٌٯَ جٛش٨٪و ٩ ٧ًٍٰح

٩ ٯ٢٘٠ جٛٔ٪ٙ ذأ١ ٷ ٯ٢٘٠ ٓر٪ٙ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ُٮ جٛٔؼحء جٛ٪ٷتٮ ٳ٦٣ ٷ ٯؿ٠ن جٛـ٢ٍُٰ ٩ ٢٘ٛ ٢٠ٛ 

أطىٌ جٳٍٟ ػى٥ ٩ ٜٛـحٛد ٢٠ٟ ٌُغ ؿٜر٦ أ١ ٯطلٜٞ ٛى٫ ج٠ٛك٠٘س جٛطٮ أطىٌض٦ ٩ ضِظٚ ج٠ٛك٠٘س ُٮ 

جٛطلٜٞ ه٬ٜ ٩ؾ٦ جٷْطوؿحٙ ٩ ٯ٘٪١ ٍٓج٧ٌح ٓحذًٸ ٜٛط٠ُٰٰ ، 
٩ ُٮ ٥ً٧ جٛكحٛس ضظرف وه٪٫ جهطٰحوٯس ٩   (2)

 ٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس  (216) ض٤ل٧ٍح ج٠ٛك٠٘س ذظِس ج٠ٛٓطوؿٜس ٩ ؿٍّ جٛـو٢ ض٘٪١ ٩ُْ ج٠ٛحوز 

   .  

   

  

                                                           
  . ٩175  174 ص – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –ػٰحء شٰص جٛهـحخ    1-

 . ٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ( 153) ج٠ٛحوز  - 2
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 انًطهت انثبنث

 انًحكًخ انًخزظخ ثبنفظم فٙ انذػٕٖ انحبدثخ ٔ انطؼٍ فٛٓب

٤ْطـٍّ ئ٬ٛ ج٠ٛك٠٘س ج٠ٛهطظس ذ٤لٍ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٩ ِٰٰٗس جِٛظٚ ٨ُٰح ٩ ِٰٰٗس ئٓحٟط٨ح أغ٤حء ج٤ٛلٍ 

  :-ذحٛـو٢ ُٮ جٛك٘ٞ ٩ ِٰٰٗس جٛـو٢ ٨ُٰح ، ه٢ ؿٍٯْ ج٠ٛـحٛد جٛطحٰٛس

 

 انفزع األٔل

  انًحكًخ انًخزظخ ثُظز انذػٕٖ انحبدثخ

 جٛوٍجّ ٌٓٞ –ضط٘٪١ ج٠ٛكحٗٞ ج٠ٛى٣ٰس ذ٠٪ؾد ج٠ٛحوز جٛطحْوس ٢ٟ ٓح٣٪١ جٜٛٓـس جٛٔؼحتٰس ٵٰٜٓٞ ٗ٪ٌوْطح١ 

 : - ٧ٮ  ٤ٓٛ2007س  23

 ٟك٠٘س جٛط٠ُٰٰ : أ٩ًٷ 

 ٟكحٗٞ جٷْطث٤حٍ : غح٣ًٰح 

 ٟكحٗٞ جٛؿ٤حٯحش : غحٛػًح 

 ٟكحٗٞ جٛرىجءز : ٌجذوًح 

 ٟكحٗٞ جٳقىجظ : نحًٟٓح 

 ٟكحٗٞ جٳق٪جٙ جٛشهظٰس : ْحوًْح 

 ٟكحٗٞ جٛؿ٤ف : ْحذوًح 

 ٟكحٗٞ جٛو٠ٚ : غح٤ًٟح 

 ٟكحٗٞ جٛطكْٰٔ : ضحْوًح 

 .  ٩ جٷَوٯ٢ٰ ٩ جٛىٯح٣حش جٳن٫ٍ ١ٟكحٗٞ ج٠ٛ٪جو جٛشهظٰس ٠ٰٜٛٓكٰٮ: هحشًٍج 

٩ ٯ٘٪١ ئٓحٟس جٛىه٪٫ جٛكحوغس ذحٳطٚ أٟحٝ ٟكحٗٞ جٛىٌؾس جٳ٬ٛ٩ أ٭ أٟحٝ ٟكحٗٞ جٛرىجءز ٩ ٟكحٗٞ جٳق٪جٙ 

جٛشهظٰس ٩ ٟكحٗٞ ج٠ٛ٪جو جٛشهظٰس أغ٤حء جٍٰٛٓ ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٩ ٢٘ٛ ٯؿ٪َ ٜٛشهض جٛػحٛع أ١ 
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ٯطىنٚ ٛى٫ ٟك٠٘س جٷْطث٤حٍ ٓرٚ أ١ ضٌٍٔ نطحٝ ج٠ٍٛجُوس ٩ ٠ٗح ٯؿ٪َ ٠ٛك٠٘س جٷْطث٤حٍ أٯؼًح ٢ٟ ضٜٔحء 

٩ ٢٘ٛ ٷ ٯؿ٪َ ٳقى ؿٍُٮ جٛىه٪٫ ُٮ ٟك٠٘س ) ٨ِٓ٣ح ج١ ضٌٍٔ ون٪ٙ شهض غحٛع ُٮ جٛىه٪٫ ، 

جٷْطث٤حٍ ج١ ٯـٜد ون٪ٙ شهض غحٛع ُٮ جٛىه٪٫ ، ٩ جٛك٠٘س ُٮ يٖٛ ٧٪ هىٝ قٍٟح١ جٛشهض جٛػحٛع 

 ٩ ٢٘ٛ ٓى ٷ ٯٓطأ٣َ أقى جٛهظ٢ٰ٠ جٛك٘ٞ  (1) ( . ٢ٟ وٌؾس ٢ٟ وٌؾحش ج٠ٛكحٗٞ ٩ ٧ٮ ج٠ٛك٠٘س جٛرىجتٰس

جٛرىجتٮ ذٓرد ضٔىٯ٥ٍ أ١ ٟح ن٥ٍٓ ٷ ٯٓطكْ جٛـو٢ ، ٩ ٢٘ٛ ئيج ٓحٝ جٛـٍٍ أٱنٍ ذٍُن جٷْطث٤حٍ ، ُا١ 

يٖٛ ٯ٤شة ٜٛـٍٍ جٳ٩ٙ قًٔح ُٮ ٌُن جْطث٤حٍ نحص ٯهطَٜ ه٢ قْ جٷْطث٤حٍ جٳطٜٮ ، ٩ ٧٪ 

جٷْطث٤حٍ ج٠ٛطٔحذٚ 
(2) . 

ًٛج ٯ٢٘٠ جٛٔ٪ٙ ذأ١ ئٓحٟس جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٤٠ٛؼ٠س ٩ ج٠ٛطٔحذٜس ٩ جٛطىنٚ أ٩ ئونحٙ جٛشهض جٛػحٛع ؾحتُ 

أٟحٝ ٟكحٗٞ جٛرىجءز ٩ جٳق٪جٙ جٛشهظٰس ٩ ج٠ٛ٪جو جٛشهظٰس ٩ ٯؿ٪َ ضىنٚ جٛشهض جٛػحٛع ج٣ؼ٠حًٟح ٛى٫ 

ٟك٠٘س جٷْطث٤حٍ ٩ ئونحٙ جٛشهض جٛػحٛع ُٮ جٛىه٪٫ ذ٤حًء ه٬ٜ أٍٟ ٟك٠٘س جٷْطث٤حٍ ُٮ جٛىه٪٫ 

٩ ٷ ٯؿ٪َ أقىجظ وه٪٫ ؾىٯىز ٤ٟؼ٠س نٸٙ ج٠ٍٛقٜس جٷْطث٤حُٰس ، ئٷ ئيج ٗح٣ص جٛىه٪٫ . ) جٷْطث٤حُٰس 

ج٤٠ٛؼ٠س ٍٟضرـس جٌضرحؿًح ٷ ٯٔرٚ جٛطؿُتس ، أ٩ ٠ٟٜ٘س ٜٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٗحِٛ٪جتى ٩ ج٠ٛظحٌٯَ جٛٔح٣٪٣ٰس ، ٩ 

(3) ( . ٟح ٯؿى ذوى ٌُن جٛىه٪٫ جٛرىجتٰس ٢ٟ ضو٪ٯغ
٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش  ( 192)  ٩ ذًٖٛ ض٤ض ج٠ٛحوز 

٩ ٷ ٯؿ٪َ أقىجظ وه٪٫ ُٮ جٷْطث٤حٍ ٛٞ ٯٓرْ ئٯٍجو٧ح ذىجءز ، ٩ ٟن يٖٛ ٯؿ٪َ أ١ : ) ......... ج٠ٛى٣ٰس 

ٯؼحٍ ٬ًٜ جٛـٜرحش جٳطٰٜس ٟح ٯطكْٔ ذوى ق٘ٞ جٛرىجءز ٢ٟ جٳؾ٪ٌ ٩ جِٛ٪جتى ٩ ج٠ٛظحٌٯَ جٛٔح٣٪٣ٰس ٩ ٟح 

  ( .ٯؿى ذوى يٖٛ ٢ٟ جٛطو٪ٯؼحش

   

 انفزع انثبَٙ

 انفظم فٙ انذػٕٖ انحبدثخ 

ضِظٚ ج٠ٛك٠٘س ج٤٠ٛل٪ٌز أٟح٨ٟح جٛىه٪٫ ُٮ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٟن جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٠ٜٗح أ٢ٟ٘ يٖٛ ذشٍؽ 

٩ ئيج ضوًٌ ه٬ٜ ج٠ٛك٠٘س جٛك٘ٞ ُٮ جٛىه٪ٯ٢ٰ ٟوًح ٩ ٗح١ جٛك٘ٞ ُٮ جٛىه٪٫ . أٷ ضهٍؼ ه٢ جنطظحط٨ح 

جٳطٰٜس ٟط٪ًِٓح ه٬ٜ جٛك٘ٞ ُٮ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ضِظٚ أ٩ًٷ ُٮ جٛىه٪٫ جٛكحوغس غٞ ض٤لٍ ذوى يٖٛ ُٮ 

(  4). جٛىه٪٫ جٳطٰٜس 
ئيج جْط٪ُص جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٍٟجُوس ٩ ضكًٰٔٔح ، ٩ جْط٠ٜ٘ص جٛىه٪٫ جٛكحوغس أْرحخ 

جٛك٘ٞ ٨ُٰح ُظٜص ج٠ٛك٠٘س ُٮ ٟ٪ػ٪ه٨ح ٟوًح ، ٳ١ جٳطٚ أ١ ٯِظٚ ُٮ جٛـٜد جٳطٜٮ ٩ جٛـحٌب ٟوًح ، 

                                                           
  .  ٩133  132 ص – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –٣ًٔٸ ٢ٟ ػٰحء شٰص نـحخ -   1

   214 ص – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –أٯحو ج٠ٜٛ٪ٗٮ . و-  2
  264 ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –٣ًٔٸ ه٢ جٛٔحػٮ ٟىقص ج٠ٛك٠٪و -  3
 ٤ٓٛ1969س  ٢ٟ83 ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ٌٓٞ  ( 72) ج٠ٛحوز -  4
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ٟح ٛٞ ض٫ٍ ج٠ٛك٠٘س ػ٩ٌٍز جٛطٍِٯْ ذ٠٨٤ٰح ، ٩ ٯ٘٪١ يٖٛ ئيج ٗح٣ص ج٤٠ٛحَهس ُٮ ٓر٪ٙ جٛىه٪٫ جٛكحوغس 

ٟٓط٤ىز ٳْرحخ ٟٓطِحوز ٢ٟ ٟ٪ػ٪م جٛـٜد جٳطٜٮ ، ُايج أوه٬ شهض ذأطٚ جٛىٯ٢ ٩ ؿٜد جٛك٘ٞ ٦ٛ 

ذحِٛحتىز جٛٔح٣٪٣ٰس ، ٤٨ُح ٯظىٌ جٛك٘ٞ ذحٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٩ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٟوًح ، ٩ جٛٔح٣٪١ ٯوـٮ ٠ٜٛك٠٘س 

جٛكْ ُٮ ضٔىٯٍ ك٩ٍٍ ٗٚ وه٪٫ ٩ ٓر٪٨ٛح أ٩ ػ٨٠ح ٟح وجٟص ٟطؤٜس ذحٛـٜد جٳطٜٮ أ٩ ٍٟضرـس ذ٦ ْررًح 

٩ أطًٸ ذكٰع ضػرص ذػر٪ش جٳ٬ٛ٩ ٩ ض٤طِٮ ذ٨ِٰ٤ح ٩ ٷ ضوٍٓٚ ٍْٰ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ، أٟح ئيج ٗح١ جٛـٜد 

٩ ٟػحٙ يٖٛ أٯؼًح ٟح . جٛؿىٯى ًٍٰ ٍٟضرؾ ذحٛـٜد جٳطٜٮ ٧ًج جٷٌضرحؽ ُٰؿد أ١ ضٍُن ذ٦ وه٪٫ ٟٓطٜٔس 

ٛ٪ ٗح٣ص جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٩ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٣حشثط٢ٰ ٟرحشٍز ه٢ ضوحٟٚ قحطٚ ذ٢ٰ جٛـ٢ٍُٰ ذى١٩ أ١ 

ٯ٢٘٠ جٛٔ٪ٙ ذأ٠٨٣ح ٣حشثطح١ ه٢ أْرحخ ٟهطِٜس ٩ ٟطرحهىز ُا٠٨٣ح ٯ٘٪٣ح١ ٓؼٰس ٩جقىز ٩ ٯؿد جٛك٘ٞ ٨ُٰح 

٠ٗح ٛ٪ أوه٬ شهض . ْ٪ٯس ٩ ٷ ٯكٚ ٠ٜٛكحٗٞ أ١ ٯٔؼٮ ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٩ ٯكطِق ذآحٟس وه٪٫ غح٣ٰس 

ه٬ٜ ٟٔح٩ٙ ٟرًٌٜح ٢ٟ ج٠ٛحٙ ٣طؽ ه٢ هٔى ٟٔح٩ٛس ئ٣شحء وجٌ ، ُأوه٬ ٌخ جٛو٠ٚ ئ١ ج٠ٛٔح٩ٙ ٛٞ ٯ٠٘ٚ جٛر٤حء ٩ 

ؿٜد جِٛٓم ، ٩ ج٠ٛك٠٘س ٤٧ح ضٍٰٓ ُٮ جٛىه٪ٯ٢ٰ ٟوًح ُو٨ٰٜح أ١ ضطكْٔ ٢ٟ جٛىه٪٫ جٛكحوغس أ٩ًٷ ٩ ٢ٟ غٞ 

ضظىٌ ق٨٠٘ح ُٮ جٛىه٪ٯ٢ٰ ٟوًح، ُايج ٗح٣ص جٛىه٪٫ جٛكحوغس نحٌؾس ه٢ جنطظحص ج٠ٛك٠٘س ج٤ٛ٪هٮ أ٩ 

ضطؿح٩َ ٣ظحخ ج٠ٛك٠٘س ج٠ٰٔٛٮ ُح٠ٛك٠٘س ضٍُغ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٩ ضظىٌ ق٨٠٘ح ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ، 

٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش  ( 78) أ٩ ضكٰٚ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ئ٬ٛ ج٠ٛك٠٘س ج٠ٛهطظس ٢ٟ ضٜٔحء ٨ِٓ٣ح جْط٤حوًج ٠ٜٛحوز 

 . ج٠ٛى٣ٰس 

أٟح ئيج ٗح١ جٛـٜرح١ جٳطٜٮ ٩ جٛؿىٯى أ٩ جٛكحوظ ٷ ٯ٪ؾى ٩ؾ٦ جٌضرحؽ ذ٠٨٤ٰح ٩ ضهطَٜ أْرحذ٠٨ح أ٩ ٗح١ 

جٛـٜد جٛؿىٯى ٩ جٛـٜد جٛٔىٯٞ ٷ ٯ٢٘٠ جٛك٘ٞ ذ٠٨ح ْ٪ٯس ٩ ض٪َٓ جٛك٘ٞ ذحٛىه٪٫ جٳطٰٜس ه٬ٜ جٛك٘ٞ ُٮ 

جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٗأ١ ٗح٣ص جٛىه٪٫ جٛكحوغس ضش٘ٚ وُوًح ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ُِٮ ٥ً٧ جٛكحٛس ٯطو٢ٰ جِٛظٚ 

٩ ٷ ٯٍجو ذحٛىه٪٫ جٛكحوغس . ُٮ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ُٮ أ٩ٙ جٳٍٟ غٞ ج٤ٛلٍ ٩ جِٛظٚ ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس 

٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس جٛطٮ ٯكىغ٨ح أقى جٛهظ٢ٰ٠ ه٬ٜ جٛشهض جٛػحٛع جًٛ٭  ( 72) ٩ُْ ج٠ٛحوز 

ٯىهٮ قْ جٛطىنٚ ُٮ جٛىه٪٫ ذٚ ٯٍجو ذ٨ح ُٮ جٛىهح٩٭ جٛطٮ ٯكىغ٨ح أقى جٛهظ٢ٰ٠ ه٬ٜ جٳنٍ نٸٙ 

ج٠ٍٛجُوس ٩ ض٘٪١ ٟط٪ٛىز ٩ ٍٟضرـس ٟن جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ، ٳ١ أٟػحٙ ٥ً٧ جٛىه٪٫ ئ١ ٛٞ ٯ٢٘ ُظ٨ٜح ٟن 

٥ً٧ جٛىه٪٫ ٳؾ٨ٜح ذٚ ضِظٚ ه٬ٜ ٩ؾ٦ جٍٛٓهس غٞ ٯ٤لٍ ُٮ أٍٟ جٛىه٪٫  جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ُٸ ضط٪َٓ

٩ ٨ِٟ٪ٝ ٣ض هرحٌز ج٠ٛحوز طى٩ٌ جٛك٘ٞ ذحٛىه٪٫ جٛكحوغس ُٮ أ٩ٙ جٳٍٟ ئ٨٣ح ضظىٌ . جٛكحوغس ٩ ُظ٨ٜح 

ق٠ً٘ح ٟٓطًٔٸ ٨ُٰح ٩ ه٬ٜ ػ٪ء ٧ًج جٛك٘ٞ ضظىٌ ق٠ً٘ح ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس أٟح ئيج ٌٍٓش ج٠ٛك٠٘س ٌو 
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جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ُو٨ٰٜح ُٮ ٥ً٧ جٛكحٛس ٌو جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٩ جٷقطِحف ٜٛشهض جٛػحٛع ذآحٟس وه٪٫ ٟٓطٜٔس 

  (1). ٩ ٷ ٯؿ٪َ جٛك٘ٞ ٦ٛ ُٮ ٣ِّ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس 

٩ ض٪ؾى قحٷش أن٫ٍ جْطػ٤حتٰس ه٬ٜ جٛك٘ٞ ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٩ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٠ٛطٔحذٜس ، ٟػح٨ٛح ٗأ١ 

ضـٜد ج٠ٛىهٰس ج٤ِٛٔس جٛش٨ٍٯس ج٠ٛحػٰس ٩ ج٠ٛٓط٠ٍز ٢ٟ ٩َؾ٨ح ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ٩ ئ١ جٳنٍٰ ٯىُن ذأ٦٣ ؿ٨ٜٔح 

نحٌؼ ج٠ٛك٠٘س ذكؼ٪ٌ جٛش٨٪و ٩ أٓحٝ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٠ٛطٔحذٜس ذطظىٯْ جٛـٸّ جٛ٪جٓن ذ٠٨٤ٰح جٟحٝ 

ج٠ٛك٠٘س ج٠ٛهطظس ٩ ه٬ٜ ج٠ٛك٠٘س أ١ ضطكْٔ أ٩ًٷ ُٮ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٠ٛطٔحذٜس ٩ ضظٚ ئ٬ٛ ج٤ٔٛحهس غٞ 

ضظىٌ ق٠ً٘ح ٨ُٰح ٩ ُٮ ٥ً٧ جٛكحٛس ٩ ئيج ضٍٗص ج٠ٛىهٰس وه٪ج٧ح جٳطٰٜس أ٩ ؿٜرص ئذـحٙ هٍٯؼس جٛىه٪٫ 

ذهظ٪ص ؿٜد ج٤ِٛٔس جٛش٨ٍٯس ٩ ُٮ ٌأٯ٤ح ئ٦٣ ُٮ ٜٗطح جٛكحٛط٢ٰ ُٮ جٛطٍٕ ٩ جٳذـحٙ ٷ ٯؿ٪َ ٠ٜٛك٠٘س أ١ 

ضرـٚ هٍٯؼس جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٩ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٠ٛطٔحذٜس ٟوًح ٳ١ وه٪٫ ضظىٯْ جٛـٸّ ٢ٟ وهح٩٭ 

جٛكٓرس ٩ ج٠ٛطؤٜس ذحٛكٚ ٩ جٛكٍٟس ٩ ه٬ٜ ج٠ٛك٠٘س أ١ ضٓط٠ٍ جٍٰٛٓ ُٮ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٠ٛطٔحذٜس ٛك٢ٰ 

جِٛظٚ ٨ُٰح ذحًٍٛٞ ٢ٟ ئذـحٙ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٩ هىٝ ضٓؿٰٚ وه٪٫ ضظىٯْ جٛـٸّ ُٮ ْؿٚ جٳْحِ 

٠ٜٛك٠٘س ج٠ٛهطظس ٳ١ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ُٔؾ ٯشحٌ ئ٨ٰٛح ُٮ ئػرحٌز جٛىه٪٫ ٩ ٛٞ ٯٓؿٚ أ٭ شٮ 

  . ذهظ٪ط٨ح ُٮ جٛٓؿٸش ٛك٢ٰ جِٛظٚ ٨ُٰح

 

 انفزع انثبنث 

 إلبيخ انذػٕٖ انحبدثخ أيبو انًحكًخ انًخزظخ أثُبء انُظز ثبنطؼٍ فٙ انحكى 

 ( 83) ٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ٌٓٞ  ( 168) ئ١ جٛـٍّ جٛٔح٣٪٣ٰس ٜٛـو٢ ُٮ جٳق٘حٝ ذ٠٪ؾد ج٠ٛحوز 

 :- ٧ٮ  ٤ٓٛ1969س 

 . جٷهطٍجع ه٬ٜ جٛك٘ٞ جٌٰٛحذٮ  -1

 .جٷْطث٤حٍ  -2

 .ئهحوز ج٠ٛكح٠ٗس  -3

 .جٛط٠ُٰٰ  -4

 .ضظكٰف جٍٛٔجٌ جٛط٠ُٰٰ٭  -5

 .جهطٍجع جٌٍٰٛ  -6

                                                           
 288 ,  286 ص  –ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ - هرىجٍٛق٢٠ جٛوٸٝ  -   1
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  إلبيخ انذػٕٖ انحبدثخ أيبو انًحكًخ أثُبء انُظز فٙ االػززاع ػهٗ انحكى انغٛبثٙ :-أٔاًل 

جٷهطٍجع ه٬ٜ جٛك٘ٞ جٌٰٛحذٮ ؿٍٯْ ٢ٟ ؿٍّ جٛـو٢ ُٮ جٳق٘حٝ ذ٠ٔطؼح٥ ٯطٔىٝ ٢ٟ طىٌ ق٘ٞ ه٦ٰٜ ُٮ 

ًٰرط٦ ئ٬ٛ يجش ج٠ٛك٠٘س جٛطٮ أطىٌض٦ ؿحٛرًح ْكر٦ ٩ ئهحوز ٣لٍ جٛىه٪٫ ٢ٟ ٩جٓن وُحهٮ جًٛ٭ ٛٞ ٯرى٥ قحٙ 

ُحٳق٘حٝ جٌٰٛحذٰس ضظىٌ ٢ٟ و١٩ أ١ ض٠ٓن ج٠ٛك٠٘س ئ٬ٛ وُ٪م ج٠ٛك٘٪ٝ ه٦ٰٜ  . طى٩ٌ جٛك٘ٞ جٌٰٛحذٮ ػى٥ 

  –ئ٦٣ أضح٥ ٌؾٚ ٓى ُٔثص ه٦٤ٰ ُٔحٙ ه٠ٍ ( ٌع ) ٩ جْطىٛ٪ج ذ٠ح ٩ٌ٭ ه٢ ه٠ٍ . أ٩ ض٪ػٰك٦ ٠ٛح وُن ذ٦ 

ُٜوٜٖ ٓى ُٔأش : ٯح أٍٰٟ ج٠ٛإ٢ٰ٤ٟ أٟح ذٖ ٢ٟ جٌٛؼد ئٷ ٟح أ٫ٌ ُٔحٙ ٦ٛ ه٠ٍ : ُٔحٙ ٦ٛ . ضكؼٍ نظ٠ٖ 

. ئيج ٠ْوص قؿس جٳنٍ ذأ١ جٛٔؼحء : ه٤ٰٮ نظ٠ٖ ٟوًح ، ُكؼٍ نظ٦٠ ٓى ُٔثص ه٤ٰح٥ ٟوًح ، ُٔحٙ ه٠ٍ 

(1 )
ٯؿ٪َ ٠ٜٛك٘٪ٝ ه٦ٰٜ جٷهطٍجع ه٬ٜ جٛك٘ٞ ) ٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس  ( 1/ 177) ٩ ض٤ض ج٠ٛحوز 

جٛظحوٌ ه٦ٰٜ ًٰحذًح ٢ٟ ٟك٠٘س جٛرىجءز ٩ ٟك٠٘س جٳق٪جٙ جٛشهظٰس ٩ يٖٛ ُٮ ًٍٰ ج٠ٛ٪جو ج٠ٛٓطوؿٜس نٸٙ 

 ( . هشٍز أٯحٝ 

٩ ئ١ ْٜـس ج٠ٛك٠٘س ه٤ى ٣لٍ جٷهطٍجع ه٬ٜ جٛك٘ٞ جٌٰٛحذٮ ٧ٮ ٣ِّ جٜٛٓـس جٛطٮ ٨ٛح ئَجء ج٠ٛ٪ػ٪م 

جٳطٜٮ ، ٩ ٯوطرٍ جٷهطٍجع جْط٠ٍجًٌج ُٮ جٛهظ٪ٟس جٳطٰٜس ُٰر٬ٔ جٛ٪ٰٗٚ ُٮ جٷهطٍجع ٠ٗح ٗح١ ْحذًٔح 

٩ ٯؿٍ٭ ه٬ٜ جٛىه٪٫ جٷهطٍجػٰس ٟح ٯؿٍ٭ ٢ٟ جٛٔ٪جهى ه٬ٜ جٛٔؼحٯح ج٤٠ٛل٪ٌز ٩ؾح٧ًح ْ٪جء ٠ُٰح ٯطوْٜ . 

( . ٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس  184ٟحوز . ) ذحٵؾٍجءجش ٩ ذحٳق٘حٝ ٟح ٛٞ ض٤ض جٛٔح٣٪١ ه٬ٜ نٸٍ يٖٛ 

(2 )
٩ ئ١ جٛـو٢ ذـٍٯْ جٷهطٍجع ه٬ٜ جٛك٘ٞ جٌٰٛحذٮ ٷ ٯٌٍٰ ٍُٟٗ جٛهظ٪ٝ ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس  ) ،

ٳ١ جٛىه٪٫ جٷهطٍجػٰس ضوطرٍ جٟطىجوًج ٜٛىه٪٫ جٳطٰٜس قٰع ٯؿ٪َ ٠ٜٛوطٍع أ١ ٯرى٭ وُ٪ه٦ جٛشٰٜ٘س ٩ 

  ( 3). ً  (ج٠ٛ٪ػ٪هٰس ٍٛو وه٪٫ ج٠ٛىهٮ ًٗٸ أ٩ ؾُءج

٩ ٤٧حٕ ٌأ٭ ٌجؾف ذأ١ جٷهطٍجع جٟطىجو ٜٛهظ٪ٟس جٛٓحذٔس ه٬ٜ جٛك٘ٞ ج٠ٛـو٪١ ٦ُٰ ٷ ٓؼٰس ؾىٯىز ) 

ٗحٷْطث٤حٍ ٩ ٯطٍضد ه٬ٜ ٧ًج ئ١ ٗٸ ٢ٟ ؿٍُٮ ج٤ُٛجم ٯو٪و ئ٬ٛ جٛٓحذْ ٥ٍُٟٗ ذ٠ح ٦ٛ ٢ٟ ُٟجٯح ٩ ٟح ه٦ٰٜ 

٢ٟ ٩جؾرحش ٠ٟح ٯؿ٪َ ٛ٘ٚ ٠٨٤ٟح أ١ ٯرى٭ ؿٜرحش ؾىٯىز ذوى جٷهطٍجع ٠ٗح ٯؿ٪َ ؿٜد ئونحٙ شهض 

                                                           
  9 ,  7 ص  – ج٠ٛ٘طرس جٛٔح٣٪٣ٰس ذٌىجو – جٷهطٍجػح١ ُٮ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس –جٛٔحػٮ ٌقٰٞ ق٢ٓ جٛوٰٜ٘ٮ -   1
 297 ,  296 ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –٣ًٔٸ ٢ٟ ػٰحء شٰص نـحخ -   2
 241 ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –٣ًٔٸ ٢ٟ جٛٔحػٮ ٟىقص ج٠ٛك٠٪و -   3
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(1 ) ( .غحٛع ُٮ جٛىه٪٫ ذهٸٍ جٛكحٛس ُٮ جٷْطث٤حٍ
 ٩ ٯطٍضد ه٬ٜ جٷهطٍجع أٯؼًح ئهحوز ج٠ٛكح٠ٗس ٤ٛلٍ 

ج٤ُٛجم ٢ٟ ؾىٯى ، ئٷ ئيج قظٍ ج٠ٛوطٍع جهطٍجػ٦ ذروغ جٛـٜرحش ، ٩ ُٮ ٥ً٧ جٛكحٛس ضٔطظٍ ضكٰٔٔحش 

٩ ٯؿ٪َ ئٓحٟس جٛىه٪٫ جٛكحوغس أغ٤حء ج٤ٛلٍ ُٮ . ج٠ٛك٠٘س ه٬ٜ جٳ٩ؾ٦ جٛطٮ ٩ٓن ه٨ٰٜح جٷهطٍجع 

جٷهطٍجع ه٬ٜ جٛك٘ٞ جٌٰٛحذٮ ٳ٦٣ ٯوطرٍ جٟطىجوًج ٜٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٩ ٯ٘٪١ ئٓحٟط٨ح ٛك٢ٰ نطحٝ ج٠ٍٛجُوس ُٮ 

(2 ).جٛىه٪٫ جٷهطٍجػٰس 
ئ١ ج٠ٛك٠٘س ٌٍٓش  )  ٩ ذًٖٛ ٓؼص ٟك٠٘س ض٠ُٰٰ ئٰٜٓٞ ٗ٪ٌوْطح١ ُٮ ٍٓجٌ ٨ٛح

ئذـحٙ هٍٯؼس وه٪٫ جٷهطٍجع ه٬ٜ جٛك٘ٞ جٌٰٛحذٮ ٩ ذوى جٛطىْٰٓ ٩ ج٠ٛىج٩ٛس ٩ؾى ئ١ جٍٛٔجٌ ج٠٠ُٰٛ ٧٪ 

ئذـحٙ جٛٸتكس جٷهطٍجػٰس ٩ ئ١ ج٤ٛلٍ ُٮ ؿو٦٤ ٯهٍؼ ه٢ جنطظحص ٥ً٧ ج٠ٛك٠٘س ٩ ٯىنٚ ػ٢٠ 

٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش  2 , 1/ 216جنطظحص ٟك٠٘س جٷْطث٤حٍ ذظِط٨ح جٛط٠ُٰٰٯس ٩ جْط٤حوًج ٤ٛض ج٠ٛحوز 

 (3)...... ( . ج٠ٛى٣ٰس ٳ١ وه٪٫ جٷهطٍجع ه٬ٜ جٛك٘ٞ جٌٰٛحذٮ جٟطىجو ٜٛىه٪٫ جٳطٰٜس 

 

 أثُبء َظز انذػٕٖ ثظفزٓب األطهٛخ إلبيخ انذػٕٖ انحبدثخ أيبو يحكًخ االطزئُبف:- ثبًَٛب 

جٛـو٢ ذـٍٯْ جٷْطث٤حٍ ٧٪ ؿٍٯْ ٢ٟ ؿٍّ جٛـو٢ جٛوحوٯس ، ٯ٨ىٍ ئ٬ٛ ئطٸـ جٛك٘ٞ جٛظحوٌ ٢ٟ 

ُحٛٔح٣٪١ ٓى . ٟكحٗٞ جٛرىجءز ذىٌؾس أ٬ٛ٩ ، أٟح ذِٓه٦ ، ٩ ئطىجٌ ق٘ٞ ؾىٯى ٦ُٰ أ٩ ضوىٯٚ جٛك٘ٞ جٛرىجتٮ 

( 4 ).٣لٞ جٷْطث٤حٍ ذحهطرح٥ٌ ؿٍٯًٔح ٵهحوز ُكض ج٤ُٛجم 
 ٩ ٷ ٯؿ٪َ ضىنٚ جٛشهض جٛػحٛع جنطظحًٰٟح ُٮ 

جٛىه٪٫ جٷْطث٤حُٰس ٩ ٢٘ٛ ٯؿ٪َ ضىنٚ جٛشهض جٛػحٛع ج٣ؼ٠حًٰٟح ٩ ٠ٗح ٯؿ٪َ ٠ٜٛك٠٘س ئونحٙ جٛشهض 

٢ٟ ٓح٣٪١  ( 186) جٛػحٛع ُٮ جٛىه٪٫ ٟح ٛٞ ٯ٢٘ نظ٠ًح ُٮ جٛك٘ٞ ج٠ٛٓطأ٣َ ٩ ض٤ض ذًٖٛ ج٠ٛحوز 

ٷ ٯؿ٪َ ضىنٚ جٛشهض جٛػحٛع ُٮ جٷْطث٤حٍ ئٷ ئيج ؿٜد جٷ٣ؼ٠حٝ ئ٬ٛ جقى - 1) ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس 

ٯؿ٪َ ٠ٜٛك٠٘س ئ٬ٛ ٟح ٓرٚ نطحٝ - 2. جٛهظ٪ٝ أ٩ ٗح١ ٯكْ ٦ٛ جٛـو٢ ُٮ جٛك٘ٞ ذـٍٯْ جهطٍجع جٌٍٰٛ 

 ( .ج٠ٍٛجُوس ئونحٙ شهض غحٛع ٛٞ ٯ٢٘ نظ٠ًح ُٮ جٛك٘ٞ ج٠ٛٓطأ٣َ 

٩ ئ١ جٷْطث٤حٍ ٯ٤ٔٚ جٛىه٪٫ ذكحٛط٨ح جٛطٮ ٗح٣ص ه٨ٰٜح ٓرٚ طى٩ٌ ق٘ٞ ذىجءز ذح٤ٛٓرس ٠ٛح ٌُن ه٦٤ 

ٍٟجُوحش  1 / 192ٟحوز ) جٷْطث٤حٍ ُٔؾ ٩ ٷ ٯؿ٪َ أقىجظ وه٪٫ ُٮ جٷْطث٤حٍ ٛٞ ٯٓرْ ئٯٍجو٧ح ذىجءز 

٩ ٨ًٛج ُٸ ٯؿ٪َ أقىجظ وه٪٫ ُٮ ٟك٠٘س جٷْطث٤حٍ ٛٞ ٯٓرْ ئٯٍجو٧ح ذىجءز يٖٛ ٳ١ جٛهظٞ ( .  ٟى٣ٰس 

ٯ٘٪١ ٓى قٍٝ ٢ٟ ج٠ٛٔحػحز أٟحٝ ٟك٠٘س جٛرىجءز ، ٩ ئ١ ٟك٠٘س جٷْطث٤حٍ ٷ ض٤لٍ ئٷ ُٮ جٛىه٪٫ جٛطٮ ق٘ٞ 

ذ٨ح ذىجءز ، ٩ ضوطرٍ جٛىه٪٫ ؾىٯىز ئيج ٗح٣ص ضهطَٜ ه٢ جٛىه٪٫ ج٠ٛٓطأ٣ِس ٢ٟ قٰع ٟ٪ػ٪ه٨ح ، ٩ ٢٘ٛ 

                                                           
 38 ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ – جٷهطٍجػح١ –٣ًٔٸ ٢ٟ جٛٔحػٮ ٌقٰٞ ق٢ٓ جٛوٰٜ٘ٮ -   1
  278 ص  – وٌجْحش ُٮ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس –جٛٔحػٮ ٌقٰٞ ق٢ٓ جٛوٰٜ٘ٮ -   2
ٟؿٜس جٛٔحػٮ ٯظى٧ٌح جضكحو ٓؼحز ٣ًٔٸ ه٢  2009 / 6 / 24ُٮ  2008/ ج٨ٰٛثس ج٠ٛى٣ٰس  / 188ٟك٠٘س ض٠ُٰٰ ئٰٜٓٞ ٗ٪ٌوْطح١ ج٠ٍٛٓٞ ٍٓجٌ -   3

  476ص  –ٗ٪ٌو٭  2710 –ٰٟٸو٭  2010 – ج٤ٓٛس جٛػح٣ٰس – ( 2)  جٛوىو –ئٰٜٓٞ ٗ٪ٌوْطح١ 
  300 ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –ػٰحء شٰص نـحخ -   4



 

60 
 

ٯؿ٪َ أ١ ٯؼحٍ ئ٬ٛ جٛـٜرحش جٳطٰٜس ٟح ٯطكْٔ ذوى جٛك٘ٞ جٛرىجتٮ ٢ٟ جٳؾ٪ٌ ٩ جِٛ٪جتى ٩ ج٠ٛظحٌٯَ 

٩ ج٠ٛٔظ٪و ذًٖٛ ٧ٮ ( . ٍٟجُوحش ٟى٣ٰس  1 / 192ٟحوز ) جٛٔح٣٪٣ٰس ، ٩ ٟح ٯؿى ذوى يٖٛ ٢ٟ جٛطو٪ٯؼحش 

أؾ٪ٌ ج٠ٛكحٟحز ُٮ ٟك٠٘س جٷْطث٤حٍ ٩ جِٛحتىز جٛٔح٣٪٣ٰس ٠ٜٛرٜي ج٠ٛك٘٪ٝ ذ٦ ٢ٟ ضحٌٯم ج٠ٛـحٛرس جٛٔؼحتٰس ئ٬ٛ 

  (1 ).ق٢ٰ جٛطأوٯس 

٩ جٷْطث٤حٍ ج٠ٛطٔحذٚ ؾحتُ ٢ٟ ٓرٚ ج٠ٛٓطأ٣َ ه٦ٰٜ ٩ ٢٘ٛ ٷ ٯوطرٍ وه٪٫ قحوغس ٟطٔحذٜس أغ٤حء ج٤ٛلٍ ُٮ 

جٛىه٪٫ جٷْطث٤حُٰس ٳ١ جٷْطث٤حٍ ج٠ٛطٔحذٚ ٯ٘٪١ ه٬ٜ جٛؿُء جًٛ٭ ٌو وه٪٫ ج٠ٛىهٮ ُٮ جٛك٘ٞ جٛرىجتٮ أ٩ 

ه٬ٜ جٛؿُء جًٛ٭ ق٘ٞ ذ٦ ه٬ٜ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ، ٳ٦٣ ٯظحوٍ أ١ ٷ ٯ٘٪١ جٛك٘ٞ جٛرىجتٮ ٓى ٓؼ٬ ذ٘حٟٚ 

ؿٜرحش أقى جٛهظ٪ٝ ُٮ جٛىه٪٫ ٗأ١ ضٔؼٮ ٟك٠٘س جٛرىجءز ٠ٜٛىهٮ ذٔٓٞ ٢ٟ ؿٜرحض٦ ٩ ضٍو وه٪ج٥ ذحٛرحٓٮ 

) ُِٮ ٥ً٧ جٛكحٛس ٯكْ ٳقى جٛـ٢ٍُٰ أ١ ٯٓطأ٣َ جٛؿُء جًٛ٭ نٍٓ ٢ٟ جٛىه٪٫ ٩ ٯ٬٠ٓ ٧ًج جٷْطث٤حٍ 

٩ ذح٠ٛٔحذٚ ٯكْ ٜٛـٍٍ جٳنٍ أ١ ٯٓطأ٣َ جٛؿُء جًٛ٭ ن٥ٍٓ ٢ٟ جٛىه٪٫ ٧٪ ًٖٗٛ ( جٷْطث٤حٍ جٳطٜٮ 

٩ ٷ ٍُّ ذ٢ٰ ٧ًٯ٢ ٢ٟ قٰع ج٠ٛ٪ػ٪م ٩ ٢ٟ قٰع جٳغٍ ( جٷْطث٤حٍ ج٠ٛطٔحذٚ ) ٩ ٯ٬٠ٓ ٧ًج جٷْطث٤حٍ 

جٛٔح٣٪٣ٮ ٩ ئ٠٣ح ٯط٠ُٰ جٳ٩ٙ ه٢ جٛػح٣ٮ ذأْرٰٔس ضٔىٯ٦٠ ُٔؾ ، ٩ ًٖٛٛ ٠ْٮ جٳ٩ٙ جْطث٤حًُح أطًٰٜح ٩ ٠ْٮ 

 (2). جٛػح٣ٮ جْطث٤حًُح ٟطٔحذًٸ 

 

  إلبيخ انذػٕٖ انحبدثخ أيبو انًحكًخ انًخزظخ أثُبء انُظز فٙ إػبدح انًحبكًخ:-ثبنثًب 

ئهحوز ج٠ٛكح٠ٗس أ٩ جٛط٠حِ ئهحوز ج٤ٛلٍ ٧ٮ ؿٍٯْ ٢ٟ ؿٍّ جٛـو٢ ًٍٰ جٛوحوٯس ض٨ىٍ ئ٬ٛ ئهحوز ج٤ٛلٍ ُٮ 

جٛىه٪٫ ج٠ٛك٘٪ٝ ذ٨ح ٢ٟ ج٠ٛكحٗٞ جٛرىجتٰس أ٩ ٢ٟ ٟكحٗٞ جٷْطث٤حٍ أ٩ ج٠ٛكحٗٞ جٛشٍهٰس أٟحٝ ٣ِّ ج٠ٛك٠٘س 

(  3). جٛطٮ أطىٌش جٛك٘ٞ 
ٯؿ٪َ جٛـو٢ ) ٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس  ( 196) ٩ ض٤ض ذًٖٛ ج٠ٛحوز 

ذـٍٯْ ئهحوز ج٠ٛكح٠ٗس ُٮ جٳق٘حٝ جٛظحوٌز ٢ٟ ٟكحٗٞ جٷْطث٤حٍ أ٩ ٢ٟ ٟكحٗٞ جٛرىجءز أ٩ ٢ٟ ٟكحٗٞ 

٩ ٛ٪ قحَش ضٜٖ جٳق٘حٝ وٌؾس جٛرطحش ................... جٛرىجءز ذىٌؾس أنٍٰز أ٩ ٟكحٗٞ جٳق٪جٙ جٛشهظٰس 

ُحٛـو٢ ذاهحوز ج٠ٛكح٠ٗس ٟح ٧٪ ئٷ وه٪٫ ٟٓطٜٔس ٩ ٓحت٠س ذًجض٨ح ضطؼ٢٠ ؿٜد ئهحوز ج٠ٛكح٠ٗس ُٮ ( . 

٩ ضؿٍ٭ ه٬ٜ وه٪٫ ئهحوز ج٠ٛكح٠ٗس ؾ٠ٰن جٳق٘حٝ جٛطٮ ضٍٓ٭ ه٬ٜ جٛىهح٩٭ . ج٤ُٛجم ٟ٪ػ٪م جٛىه٪٫ 

جٛوحوٯس ٟح ٛٞ ٯٍو ٣ض نحص ذاهحوز ج٠ٛكح٠ٗس ٳ١ ئهحوز ج٠ٛكح٠ٗس ضوى وه٪٫ ٟٓطٜٔس ؾىٯىز ه٢ جٛىه٪٫ 

جٳ٬ٛ٩ جٛطٮ طىٌ ٨ُٰح جٛك٘ٞ ج٠ٛـو٪١ ٦ُٰ ٩ ٯطٍضد ه٨ٰٜح ٟح ٯطٍضد ه٬ٜ ْحتٍ جٛىهح٩٭ ، ُطٍٰٓ ج٠ٛك٠٘س 

ُٮ ٣لٍ ئهحوز ج٠ٛكح٠ٗس ؿرًٔح ٜٛٔ٪جهى ج٠ٛو٤ٰس ُٮ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ٩ ٯوطٍػ٨ح ٟح ٯوطٍع جٛىه٪٫ 

                                                           
 393 ص – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –أوٝ ٧٩ٰد ج٤ٛىج٩٭ . ٩ و 310 ,  309   ص– ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –ػٰحء شٰص نـحخ -   1

 311 ص  –ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ _ جٛٔحػٮ طحوّ قٰىٌ -   2
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61 
 

جٳطٰٜس ٢ٟ جٛؤحخ ٩ ٯٍو ه٨ٰٜح ٟح ٯٍو ه٬ٜ ضٜٖ ُٮ ضٍٕ جٛىه٪٫ ، ٩ ئذـح٨ٛح ذ٠ؼٮ ج٠ٛىز ٩ جٛط٤حَٙ 

ه٨٤ح ٩ ٓـن جٍٰٛٓ ٨ُٰح ٩ جْطثهح٧ٌح قط٬ ٯرص ُٮ ٟ٪ػ٪م آنٍ ٩ ضهؼن ٤ِّٛ جٛٔ٪جهى ُٮ جٛكؼ٪ٌ ٩ 

، ٩ ون٪ٙ أ٩ ئونحٙ جٳشهحص  جٌٰٛحخ ٩ ٩ؾ٪خ قؼ٪ٌ جٛهظ٪ٝ ذأ٨ِٓ٣ٞ أ٩ ذ٢٠ ٯ٪ٜٗ٪٨٣ٞ ٢ٟ ج٠ٛكح٢ٰٰٟ

   (1) . جٛػحٛػس ٩ ٧ًٍٰح

ُٔى ٯٜكْ ج٠ٛـٜ٪خ ئهحوز ج٠ٛكح٠ٗس ػى٥ ػٌٍ ٟح ٢ٟ ئٓحٟس جٛـو٢ ذاهحوز ج٠ٛكح٠ٗس ق٠٤ٰح ٯل٨ٍ ذأ١ 

ؿحٛد ئهحوز ج٠ٛكح٠ٗس ًٍٰ ٟكْ ٨ُٰح ، ُٰؿ٪َ ًٖٛٛ جٛهظٞ ج٠ٛطؼٌٍ أ١ ٯـحٛد ذطو٪ٯؼ٦ ه٠ح أطحذ٦ ٢ٟ 

 ٯـحٛد ذحٛطو٪ٯغ ه٠ح أطحذ٦ ٢ٟ ػٌٍ ذىه٪٫ –أ٩ًٷ : ػٌٍ ، ٩ ٦ٛ أ١ ٯٸقْ يٖٛ ذأقى ؿٍٯٔط٢ٰ 

قحوغس ٟطٔحذٜس ُٮ ٣ِّ وه٪٫ جٵهحوز ئيج ض٪ٍُش ش٩ٍؿ٨ح ، ٩ ٧ًج ٟح أشحٌش ئ٦ٰٛ جٳْرحخ ج٠ٛ٪ؾرس ٛٔح٣٪١ 

أٟح جٛىه٪٫ جٛكحوغس جٛطٮ ٯرى٧ح ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ُٔى أنً : ) ذٔ٪٨ٛح  ٤ٓٛ1969س  83ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ٌٓٞ 

جٛٔح٣٪١ ُٮ شأ٨٣ح ذحٍٛجؾف ُٮ ج٦ِٔٛ جٛكىٯع ٢ٟ أ١ غ٠س قحٷش ٯطكطٞ ٨ُٰح ه٬ٜ ج٠ٛك٠٘س ٓر٪ٙ جٛـٜرحش 

ئٷ أ١ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٠ٛطٔحذٜس ٠ٜٛـحٛرس ذحٛطو٪ٯغ ه٠ح أطحخ .............( ج٠ٛطٔحذٜس ٠ٜٛىه٬ ه٦ٰٜ 

. ج٠ٛـٜ٪خ ئهحوز ج٠ٛكح٠ٗس ػى٥ ٢ٟ ػٌٍ ٯشطٍؽ ٨ُٰح أ١ ضطـحذْ ٟن وه٪٫ جٵهحوز ُٮ ؿٍّ جٛـو٢ 

 أ١ ٯٰٔٞ وه٪٫ ٟٓطٜٔس ٠ٜٛـحٛرس ذحٛطو٪ٯغ ُايج ٛٞ ٯ٢٘ ج٠ٛـٜ٪خ جٵهحوز ػى٥ ٓى ؿٜد أغ٤حء –غح٣ًٰح 

٩ ٯ٢٘٠ جٛٔ٪ٙ ذأ٦٣   (2) . ج٠ٍٛجُوس جٛطو٪ٯغ ه٢ جٳػٍجٌ جٛطٮ ْرر٨ح ه٦ٰٜ نظ٦٠ ذىه٪٫ ئهحوز ج٠ٛكح٠ٗس

ٯؿ٪َ ٠ٜٛك٠٘س ج٠ٛهطظس أغ٤حء ج٤ٛلٍ ُٮ وه٪٫ ئهحوز ج٠ٛكح٠ٗس ٓر٪ٙ ون٪ٙ ٩ ئونحٙ جٳشهحص جٛػحٛػس ُٮ 

جٛىه٪٫ ٩ ٯؿ٪َ أٯؼًح ٓر٪ٙ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٠ٛطٔحذٜس ٠ٜٛـحٛرس ذحٛطو٪ٯغ ه٠ح أطحخ ج٠ٛـٜ٪خ ئهحوز 

٩ ذٍأٯٮ ٯؿ٪َ أٯؼًح ٓر٪ٙ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٤٠ٛؼ٠س ٛـحٛد .  ج٠ٛكح٠ٗس ػى٥ ٢ٟ ػٌٍ أغ٤حء ج٠ٍٛجُوس 

 .ئهحوز ج٠ٛكح٠ٗس ذحٳػٍجٌ جٛطٮ ٛكٔط٦ ٣طٰؿس ٥ً٧ جٛىه٪٫ 

 

  انزًٛٛش :-راثؼًب 

ٟك٠٘س جٛط٠ُٰٰ ٧ٮ أه٬ٜ ٧ٰثس ٓؼحتٰس ، ٩ ضٔ٪ٝ ذطىْٰٓ جٳق٘حٝ جٛٔؼحتٰس ٛطأطٰٚ جٛٔ٪جهى جٛٔح٣٪٣ٰس ، ٩ 

٩ ٰٛٓص ٟك٠٘س جٛط٠ُٰٰ وٌؾس غحٛػس . ض٪قٰى ج٠ٜ٘ٛس ذح٤ٛٓرس ٠ٜٛرحوب جٛٔح٣٪٣ٰس ذ٠ح ٯكْٔ جٛوىجٛس ؿرًٔح ٜٛٔح٣٪١ 

ٜٛطٔحػٮ ، ٩ جٳطٚ أ١ ضٔطظٍ ْٜـط٨ح ه٬ٜ ضٍٔٯٍ ج٠ٛرحوب جٛٔح٣٪٣ٰس ج٠ٰٜٓٛس ُٮ ج٤ُٛجم ج٠ٛو٩ٍع أٟح٨ٟح 

 .(3) 
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٩ ٷ ٯؿ٪َ أقىجظ وه٪٫ قحوغس أ٩ ئٯٍجو أوٛس ؾىٯىز ُٮ ٟك٠٘س جٛط٠ُٰٰ ٳ١ ٠٨ٟس ٟك٠٘س جٛط٠ُٰٰ ٧ٮ 

(1) . ج٤ٛلٍ ُٮ طكس جٛك٘ٞ ٢ٟ هى٦ٟ
ٷ ٯؿ٪َ أقىجظ ) ٢ٟ ٓح٣٪١ ٍٟجُوحش ( 3 / 209)   ٩ ض٤ض ج٠ٛحوز 

وُن ؾىٯى ٩ ٷ ئٯٍجو أوٛس ؾىٯىز أٟحٝ ج٠ٛك٠٘س ج٠ٛهطظس ذح٤ٛلٍ ُٮ جٛـو٢ ض٠ًُٰٰج ذحْطػ٤حء جٛىُن ذحٛهظ٪ٟس 

 .٩ جٷنطظحص ٩ ْرْ جٛك٘ٞ ُٮ جٛىه٪٫ 

  

  رظحٛح انمزار انزًٛٛش٘ :-خبيظًب 

ؿٍٯْ ٜٛـو٢ ذحٍٛٔجٌجش جٛط٠ُٰٰٯس ٩ ٧٪ ؿٜد ضظكٰف جٍٛٔجٌ جٛط٠ُٰٰ٭ ، ٩ ٯوطرٍ ٢ٟ ؿٍّ جٛـو٢ ًٍٰ 

جٛوحوٯس ، ٩ أ١ ٧ًج جٛـو٢ ٷ ٩ؾ٪و ٦ٛ ُٮ ٓ٪ج٢ٰ٣ ج٠ٍٛجُوحش جٛوٍذٰس ٩ جٳؾ٤رٰس ٩ ئ١ ج٠ٛشٍم جٛوٍجٓٮ ٣ٔٚ 

٧ًج جٛـو٢ ٢ٟ ٓح٣٪١ أط٪ٙ ج٠ٛكح٠ٗحش جٛكٔ٪ٰٓس جٛوػ٠ح٣ٮ ، ٩ ٯرى٩ أ١ ج٠ٛش٩ٍم جٛوػ٠ح٣ٮ جٓطر٦ٓ ٢ٟ 

٩ ٷ ٯ٤٠وٖ ٓؼحء ٓؼٰص ٦ُٰ جٰٛ٪ٝ ٍُجؾوص ( ) ٌ)أق٘حٝ ج٦ِٔٛ جٵْٸٟٮ ٠ٗح ؾحء ذٍْحٛس ه٠ٍ ذ٢ نـحخ 

٦ُٰ ٌأٯٖ ٨ُىٯص ٦ُٰ ٍٛشىٕ أ١ ضٍجؾن ٦ُٰ جٛكْ ، ُأ١ جٛكْ ٓىٯٞ ٷ ٯرـ٦ٜ شٮء ٩ ٍٟجؾوس جٛكْ نٍٰ ٢ٟ 

 ( 2)( . جٛط٠حو٭ ُٮ جٛرحؿٚ 

ٷ ٯؿ٪َ جٛـو٢ ُٮ ٍٓجٌجش ٟك٠٘س جٛط٠ُٰٰ ٩ ) ٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ( أ  / 219) ٩ ض٤ض ج٠ٛحوز 

ٍٓجٌجش ٟك٠٘س جٷْطث٤حٍ ذظِط٨ح جٛط٠ُٰٰٯس ئٷ ه٢ ؿٍٯْ ؿٜد ضظكٰف جٍٛٔجٌ أٟحٝ ج٠ٛك٠٘س جٛطٮ 

أطىٌش جٍٛٔجٌ ج٠ٛـٜ٪خ ضظكٰك٦ ، ٩ ٷ ٯٔرٚ ٧ًج جٛـو٢ ئٷ ذح٤ٛٓرس ٍٜٛٔجٌجش ج٠ٛظىٓس ٜٛك٘ٞ ٩ 

 ....... . ( جٍٛٔجٌجش جٛظحوٌز ٢ٟ ٟك٠٘س جٛط٠ُٰٰ ذ٤ٔؼ٦ ئيج ُظٜص ُٮ جٛىه٪٫ ٟ٪ػ٪م جٛـو٢ 

ٯ٘٪١ ٢ٟ جنطظحص ٟك٠٘س جٛـو٢ ذـٍٯْ ضظكٰف جٍٛٔجٌ جٛط٠ُٰٰ٭ ذظِط٨ح جٛط٠ُٰٰٯس ٩ ٠ٗح ٤ٜٓح ئ١ 

ٟك٠٘س جٛط٠ُٰٰ ٧ٮ أه٬ٜ ْٜـس ٓؼحتٰس ٩ ّٰٛ وٌؾس ٢ٟ وٌؾحش جٛطٔحػٮ ًٛج ٷ ٯؿ٪َ أقىجظ وه٪٫ 

 . قحوغس أٟح٨ٟح 

  

 إلبيخ انذػٕٖ انحبدثخ أيبو انًحكًخ انًخزظخ أثُبء انُظز فٙ اػززاع انغٛز ػهٗ انحكى :- طبدطًب 

جهطٍجع جٌٍٰٛ ٧٪ ئقى٫ ؿٍّ جٛـو٢ ًٍٰ جٛوحوٯس ذحٳق٘حٝ ، ْ٪ى جٛٔح٣٪١ ٛٴشهحص جًٛٯ٢ ٯؼٍ ذ٨ٞ 

٩ ج٠ٍٛجو ٨٤ٟح ٧٪ ( جٌٍٰٛ) جٛك٘ٞ جٛظحوٌ ُٮ جٛىه٪٫ جٛطٮ ٛٞ ٯ٘٪٣٪ج ؿًٍُح ٨ُٰح ٩ ٓى جْطو٠ٚ جٛٔح٣٪١ ٠ٜٗس 

جٛشهض جًٛ٭ ٛٞ ٯ٢٘ ٢ٟ جٛهظ٪ٝ ُٮ جٛىه٪٫ ج٠ٛوطٍع ه٬ٜ جٛك٘ٞ جٛظحوٌ ٨ُٰح ٷ ذ٦ِٓ٤ ٩ ٷ ذ٪جْـس 
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(  1). ٣حتد ه٦٤ ٗح١ ٟػ٦ٜ ٨ُٰح ٦ٰٜٗ٩ أ٩ ٩طٰس أ٩ ٟىٯٍ جٛشٍٗس ٩ ٧ًٍٰٞ 
٩ ض٤ض ج٠ٛحوز
 ٢ٟ ٓح٣٪١  (224)  

ٗٚ ق٘ٞ طحوٌ ٢ٟ ٟك٠٘س ذىجءز أ٩ جْطث٤حٍ أ٩ ٟك٠٘س جٳق٪جٙ جٛشهظٰس ٯؿ٪َ - 1) ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس 

جٛـو٢ ٦ُٰ ذـٍٯْ جهطٍجع جٌٍٰٛ جًٛ٭ ٛٞ ٯ٢٘ نظ٠ًح ٩ ٷ ٠ٟػًٸ ٩ ٷ شهظًح غحٛػًح ُٮ جٛىه٪٫ ئيج ٗح١ 

ٯؿ٪َ ٜٛ٪جٌظ أ١ - 2. جٛك٘ٞ ٟطوىٯًح ئ٦ٰٛ أ٩ ٟحًْح ذكٔ٪٦ٓ ٩ ٛ٪ ٛٞ ٯ٢٘ جٛك٘ٞ ٓى جٗطٓد وٌؾس جٛرطحش 

ٯٓطو٠ٚ ٧ًج جٛكْ ئيج ٟػ٦ٜ جقى جٛ٪ٌغس ُٮ جٛىه٪٫ جٛطٮ ٠ٛ٪ٌغ٦ أ٩ ه٦ٰٜ ٩ ٛٞ ٯ٢٘ ٟرًٌٜح ذحٛك٘ٞ جٛظحوٌ ٨ُٰح 

  ( .ُايج ٗح١ ٟرًٌٜح ذ٦ ُو٦ٰٜ جضهحي ؿٍّ جٛـو٢ جٳن٫ٍ ج٠ٌٍٛٔز ُٮ جٛٔح٣٪١

٩ ٯٸقق ئ١ جٛـو٢ ذـٍٯْ جهطٍجع جٌٍٰٛ ه٬ٜ جٛك٘ٞ ُٮ قٰٔٔط٦ ٩ ؾ٪٥ٍ٧ ٟح ٧٪ ئٷ وه٪٫ ٯ٨٠ٰٔح جٌٍٰٛ 

ج٠ٛطؼٌٍ ٢ٟ جٛك٘ٞ ٩ ٥ً٧ جٛىه٪٫ ٍٓٯر٦ جٛشر٦ ٢ٟ وه٪٫ جٛشهض جٛػحٛع جٛطٮ ٯكىغ٨ح ذطىن٦ٜ أغ٤حء 

ج٠ٍٛجُوس ُٮ جٛىه٪٫ ًٍٰ ئ٨٣ح ضهطَٜ ه٨٤ح ُٮ ئ١ وه٪٫ جهطٍجع جٌٍٰٛ ضٔحٝ ذوى طى٩ٌ جٛك٘ٞ ج٠ٛوطٍع 

 ذ٠٤ٰح وه٪٫ جٛشهض جٛػحٛع جٛكحوغس ضكظٚ أغ٤حء ج٠ٍٛجُوس ٩ ٓرٚ طى٩ٌ جٛك٘ٞ ُٮ جٛىه٪٫  ٩ ٢٘ٛ –ه٦ٰٜ 

 ( 2 ).ٟ٪ؿ٢ جٛشر٦ ذ٠٨٤ٰح ٧٪ ئ١ ٗٚ وه٪٫ ٯؿ٪َ ٜٛشهض جٛػحٛع أ١ ٯطىنٚ ٨ُٰح 

  :-إٌ اػززاع انغٛز َٕػبٌ أطهٙ ٔ طبرئ

 :  اػززاع انغٛز األطهٙ -1

 ٩ جٳطٜٮ ٩ ٧٪ ج٠ٛأٛ٪ٍ ُٮ ج٠ٛكحٗٞ ٯٔىٝ وه٪٫ أطٰٜس ٩ُْ جٛش٩ٍؽ ج٠ٛـٜ٪ذس ُٮ جٛىه٪٫ جٛوحوٯس ٩ 

يٖٛ ئ٬ٛ ج٠ٛك٠٘س جٛطٮ أطىٌش جٛك٘ٞ ج٠ٛوطٍع ه٦ٰٜ ، ٩ ضأنً جٛىه٪٫ ٠ًٌٓح ؾىٯىًج ًٍٰ ٌٓٞ جٛىه٪٫ جٛطٮ 

طىٌ ٨ُٰح جٛك٘ٞ ج٠ٛـو٪١ ٦ُٰ ٩ ٯُٜٝ جٛـحه٢ أ١ ٯر٢ٰ ُٮ هٍٯؼس وه٪ج٥ جٛٓرد جًٛ٭ ٯٓط٤ى ئ٦ٰٛ ُٮ ؿٜد 

 .ضوىٯٚ جٛك٘ٞ ج٠ٛوطٍع ه٦ٰٜ أ٩ ئذـح٦ٛ 

 : اػززاع انغٛز انطبرئ -2

 ٩ جهطٍجع جٌٍٰٛ جٛـحٌب وه٪٫ قحوغس ٯٔى٨ٟح أقى جٛـ٢ٍُٰ ُٮ جٛىه٪٫ ج٤٠ٛل٪ٌز ٯوطٍع ٨ُٰح ه٬ٜ 

ق٘ٞ أذ٥ٍَ نظ٦٠ ٵغرحش وه٪ج٥ أ٩ وُو٦ ٩ ٯٍٯى ذحهطٍجػ٦ ئذـحٙ يٖٛ جٛك٘ٞ أ٩ ضوىٯ٦ٜ ٳ٦٣ ٯ٠ّ 

ذ٠ظحٛك٦ ، ٩ ٟػحٙ ه٬ٜ يٖٛ ٧٪ ئ١ ٩َؾ٦ أٓحٟص وه٪٫ ذـٜد ٣ِٔس ٟحػٰس ٩ ٟٓط٠ٍز ٢ٟ ٩َؾ٨ح ج٠ٛىه٬ 

ه٦ٰٜ ، ُٰوطٍع ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ه٬ٜ ج٠ٛرٜي جًٛ٭ ٓىٌض٦ ج٠ٛك٠٘س ٠ٜٛىهٰس ٤ِٗٔس ٩ ٯىُن ذؼوَ قحٛط٦ ج٠ٛحوٯس 

٩ ذحٛطُج٦ٟ ٩ ٨٤ٟح طى٩ٌ ق٘ٞ ه٦ٰٜ ْحذًٔح ذ٤ِٔس ٛ٪جٛى٥ ٩ ٯرٍَ ٧ًج جٛك٘ٞ ُطوطٍع ج٩ُٛؾس ج٠ٛىهٰس ه٬ٜ 

يٖٛ جٛك٘ٞ ذىه٪٫ قحوغس ضأنً ش٘ٚ جهطٍجع جٌٍٰٛ جٛـحٌب ٩ ضىه٬ ٨ُٰح ئ١ جٛك٘ٞ جًٛ٭ أذ٥ٍَ ٩َؾ٨ح 
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ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ طىٌ ٣طٰؿس ٟ٪جػو٦ ذ٦٤ٰ ٩ ذ٢ٰ ٩جٛى٥ قط٬ ٷ ٯك٘ٞ ٨ٛح ذح٤ِٛٔس جٛطٮ ضكطحؾ٨ح ٩ يٖٛ ٳ١ ٩جٛى 

٩ ٯٔىٝ جهطٍجع جٌٍٰٛ . ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ٟ٪ٍْ ٩ ٷ ٯكطحؼ ئ٬ٛ ٣ِٔس ٩ ضرى٭ جْطوىجو٧ح ٵغرحش ٥ً٧ جٛؿ٨س 

جٛـحٌب أٟح ذوٍٯؼس أ٩ نٸٙ جٛؿٜٓس ، ٩ ذوى ضٓىٯى جٍْٛٞ ه٦٤ ض٤لٍ ج٠ٛك٠٘س ُٮ ٧ًج جٷهطٍجع ٩ 

ضؿٜد جٛىه٪٫ ٢ٟ ج٠ٛك٠٘س جٛطٮ أطىٌش جٛك٘ٞ ج٠ٛوطٍع ه٦ٰٜ ٩ ٧ٮ ٟك٠٘س جٳق٪جٙ جٛشهظٰس ضٓح٩ٯ٨ح 

ُٮ جٛىٌؾس ٩ ضؿٍ٭ جٛطكْٰٔ ُٮ أْرحخ طى٥ٌ٩ ُايج ٟح ٩ؾىش ئ١ يٖٛ جٛك٘ٞ ٓى طىٌ ُوًٸ ه٢ ٟ٪جػو٦ 

٩ ئ١ ٩جٛى ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ّٰٛ ُٮ قحؾس قٰٰٔٔس ٤ِٜٛٔس ٢ٟ ٩ٛى٥ ُطرـٚ يٖٛ جٛك٘ٞ أ٩ ضوىٙ ٟرٜي ج٤ِٛٔس 

ج٠ٛك٘٪ٝ ذ٨ح قٓد ٟٔطؼ٬ جٛكحٙ ، ٩ ذوى يٖٛ ضٍٰٓ ُٮ ٣لٍ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ُٮ ػ٪ء ٟح ض٪طٜص ئ٦ٰٛ ، 

أٟح ئيج ٩ؾىش ئ١ جهطٍجع جٌٍٰٛ جٛـحٌب ٦ٛ ضأغٍٰ ُٮ ٣طٰؿس جٛىه٪٫ ج٤٠ٛل٪ٌز ٩ ئ٦٣ ٓىٝ ئ٨ٰٛح ٗ٪ْٰٜس 

ٛطأنٍٰ جِٛظٚ ٨ُٰح ُط٠ؼٮ ُٮ ٣لٍ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٩ ضٍو وه٪٫ جهطٍجع جٌٍٰٛ جٛـحٌب ٛطِ٪ش 

جٌٍٛع جًٛ٭ أٌجو٥ ج٠ٛوطٍع ٩ ٛ٘ٮ ٷ ض٘٪١ ٩ْٰٜس ٳذـحٙ أ٩ ضوىٯٚ ق٘ٞ ٷ هٸٓس ٦ٛ ذحٛىه٪٫ ج٤٠ٛل٪ٌز 

.( 1 )   

٩ ٯطر٢ٰ ٤ٛح ٩ ٢ٟ نٸٙ ٧ًج ج٠ٛػحٙ ذأ٦٣ ٯؿ٪َ ئٓحٟس وه٪٫ جهطٍجع جٌٍٰٛ أغ٤حء ٌؤٯس جٛىه٪٫ جٳطٰٜس 

جٷهطٰحوٯس ذىه٪٫ قحوغس ٩ ئ١ وه٪٫ جهطٍجع جٌٍٰٛ جٛـحٌب ضٔىٝ ٢ٟ ٓرٚ ٣ِّ جٛشهض جًٛ٭ أٓحٝ 

جٛىه٪٫ ٩ ٧ٮ ج٠ٛىهٰس ٩ذ٠و٬٤ ئ١ ج٠ٛىهٰس أٓحٟص وه٪٫ ؿٜد ج٤ِٛٔس ج٠ٛحػٰس ٩ ج٠ٛٓط٠ٍز ٨ٛح ٩ أٓحٟص 

وه٪٫ جهطٍجع جٌٍٰٛ جٛـحٌب أغ٤حء ٌؤٯس ٥ً٧ جٛىه٪٫ ٩ ضـٜد ٨ُٰح ذاذـحٙ أ٩ ضوىٯٚ جٛك٘ٞ جٛٓحذْ جًٛ٭ 

طىٌ ُٮ وه٪٫ ٟٓطٜٔس أن٫ٍ جٛهحطس ذ٤ِٔس جٛ٪جٛىٯ٢ جًٛ٭ أذ٥ٍَ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ٗىُن ٛىه٪٫ ج٠ٛىهٰس ٩ 

ج٠ٛىهٰس ٛٞ ض٢٘ ؿًٍُح ٨ُٰح ٩ ذ٨ًج ٯؿ٪َ جٛـو٢  ئ١ يٖٛ جٛك٘ٞ ٓى طىٌ ذ٢ٰ ج٠ٛىه٬ ه٦ٰٜ ٩ جٛ٪جٛىٯ٢ ٦ٛ ٩

ُٮ جٳق٘حٝ أٟحٝ ٣ِّ وٌؾس ج٠ٛك٠٘س أغ٤حء ٌؤٯس جٛىه٪٫ جٷهطٰحوٯس ذـٍٯٔس جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٩ ذش٘ٚ  

  . وه٪٫ جهطٍجع جٌٍٰٛ جٛـحٌب

٩ ذٍأٯٮ ئ٦٣ ٯؿ٪َ أٯؼًح ئٓحٟس جٛىه٪٫ جٛكحوغس أغ٤حء ٌؤٯس وه٪٫ جهطٍجع جٌٍٰٛ جٳطٜٮ ذحٳؾ٪ٌ 

٩ج٠ٛظحٌٯَ ٩ جِٛ٪جتى ٳ١ ج٤ٛلٍ ُٮ وه٪٫ جهطٍجع جٌٍٰٛ ٧ٮ ٣ِّ جٵؾٍجءجش ٟح ٯؿٍ٭ ه٬ٜ جٛىه٪٫ 

ٳ٨٣ح  ٛىه٪٫ جٛكحوغس ٩ ُٮ قحٛس ئٓحٟس وه٪٫ جهطٍجع جٌٍٰٛ جٛـحٌب ٷ ضوـ٬ ٠ًٌٓح ؾىٯىًج . جٷهطٰحوٯس

 ج٠ٛىهٮ ذآحٟس وه٪٫ جهطٍجع جٌٍٰٛ ٨ُحٝ ئ٭أ٭ذ٩ٍ ُٮ ٥ً٧ جٛكحٛس . ضٔىٝ أغ٤حء ٌؤٯس وه٪٫ جهطٰحوٯس 

جٳطٜٮ ُٮ ؾ٠ٰن جٛكحٷش ٩ ئْطثهحٌ جٛىه٪٫ ج٤٠ٛل٪ٌز ٛك٢ٰ جِٛظٚ ُٮ وه٪٫ جٷهطٍجع ٳ٠٧ٰس 

ج٠ٛ٪ػ٪م ٳ١ وه٪٫ جهطٍجع جٌٍٰٛ جٛـحٌب ٓى ٯإو٭ ئ٬ٛ ضٌٍٰ جٛك٘ٞ ج٠ٛوطٍع ه٦ٰٜ جًٛ٭ جٗطٓد 

 . وٌؾس جٛرطحش ُٮ ٓؼٰس أن٫ٍ ٩ ئ١ ج٠ٛوطٍع ٛٞ ٯ٢٘ ؿًٍُح ٨ُٰح
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جٛك٘ٞ ج٠ٛوطٍع ه٦ٰٜ جهطٍجع جٌٍٰٛ جٛـحٌب ٓى طىٌ ٢ٟ ٟك٠٘س ُٮ ٣ِّ وٌؾس ج٠ٛك٠٘س  ٧ًج ئيج ٗح١

جٛطٮ ٓىٝ جٷهطٍجع ئ٨ٰٛح ٩ ضشحذ٨٨ح ُٮ جٷنطظحص ج٤ٛ٪هٮ أٟح ئيج ٗح١ يٖٛ جٛك٘ٞ ٓى طىٌ ٢ٟ ٟك٠٘س 

أه٬ٜ أ٩ ٢ٟ ٟك٠٘س ضهطَٜ ٢ٟ قٰع جٷنطظحص ج٤ٛ٪هٮ ه٢ ج٠ٛك٠٘س جٛطٮ ٓىٝ ئ٨ٰٛح جهطٍجع جٌٍٰٛ 

جٛـحٌب ُط٪هُ ٠ٜٛوطٍع ذطٔىٯٞ جٷهطٍجع ئ٬ٛ ج٠ٛك٠٘س جٛطٮ أطىٌش جٛك٘ٞ ج٠ٛوطٍع ه٦ٰٜ ذش٘ٚ 

وه٪٫ جهطٍجع جٌٍٰٛ جٳطٜٮ ، ٩ ئيج ٟح ضأٯى ٨ٛح ضٔىٯ٦٠ ئ٬ٛ ضٜٖ ج٠ٛك٠٘س ٩ ٗح١ جِٛظٚ ٨ُٰح ٟإغًٍج ُٮ 

جٛىه٪٫ ج٤٠ٛل٪ٌز أٟح٨ٟح ُططهً ٍٓجًٌج ذأْطثهحٌ ضٜٖ جٛىه٪٫ ٛك٢ٰ جٛكٓٞ ُٮ وه٪٫ جهطٍجع جٌٍٰٛ 

 (1). جٳطٜٮ 

     

 انفزع انزاثغ 

 كٛفٛخ انطؼٍ فٙ انذػٕٖ انحبدثخ 

ؿٍّ جٛـو٢ ذحٳق٘حٝ ٧ٮ جٛ٪ْحتٚ جٛٔؼحتٰس جٛطٮ ٧ٌٍٓح جٛٔح٣٪١ ٠ٜٛك٘٪ٝ ه٦ٰٜ ذٌٰس ئهحوز ج٤ٛلٍ ُٮ جٛك٘ٞ 

٩ ٯشطٍؽ جٛٔح٣٪١ أ١ ٯ٘٪١ ٟكٚ جٛـو٢ ق٠ً٘ح ٓؼحتًٰح ٨٤ًٰٟح . جٛظحوٌ ػى٥ ذـٜد ضوىٯ٦ٜ أ٩ ئٌٛحت٦ 

(  2) ٜٛهظ٪ٟس ذحْطػ٤حء جٍٛٔجٌجش جٛطٮ أؾُٰ ض٧ُٰٰ٠ح جْطٔٸًٷ ،
٢ٟ ٓح٣٪١  ( 170) ٩ ض٤ض ذًٖٛ ج٠ٛحوز 

جٍٛٔجٌجش جٛطٮ ضظىٌ أغ٤حء ٍْٰ ج٠ٍٛجُوس ٩ ٷ ض٤ط٨ٮ ذ٨ح جٛىه٪٫ ٷ ٯؿ٪َ جٛـو٢ ٨ُٰح ) ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس 

 ( .  ٜٛىه٪٫ ٨ٜٗح هىج جٍٛٔجٌجش جٛطٮ أذٰف ض٧ُٰٰ٠ح جْطٔٸًٷ ذ٠ٔطؼ٬ جٛٔح٣٪١  ئٷ ذوى طى٩ٌ جٛك٘ٞ جٛكحْٞ

 ٩ جٍٛٔجٌجش جٛطٮ أؾُٰ ض٧ُٰٰ٠ح جْطٔٸًٷ ٧ٮ جٍٛٔجٌجش جٛظحوٌز ٢ٟ جٛٔؼحء ج٠ٛٓطوؿٚ ٩ ُٮ جٛكؿُ 

جٷقطٰحؿٮ ٩ جٍٛٔجٌجش جٛظحوٌز ُٮ جٛطلٜٞ ٢ٟ جٳ٩جٍٟ ه٬ٜ جٛوٍجتغ ٩ جٍٛٔجٌجش جٛظحوٌز ذأذـحٙ 

هٍٯؼس جٛىه٪٫ أ٩ ذ٪َٓ جٍٰٛٓ ُٮ جٛىه٪٫ أ٩ جهطرح٧ٌح ٟٓطأنٍز قط٬ ٯِظٚ ُٮ ٟ٪ػ٪م أنٍ ، ٩ 

جٍٛٔجٌجش جٛظحوٌز ذٍُغ ض٪قٰى وه٪ٯ٢ٰ ٍٟضرـط٢ٰ أ٩ ذٍُغ جٵقحٛس ٛوىٝ جٷنطظحص ج٠ٰٔٛٮ أ٩ 

ج٠ٛ٘ح٣ٮ ، أ٩ ٍٓجٌ ٌو ؿٜد ضظكٰف جٛهـأ ج٠ٛحو٭ ُٮ جٛك٘ٞ أ٩ ٓر٪٦ٛ ٩ ٍٓجٌ ٌُغ ؿٜد ضو٢ٰٰ ج٠ٛك٢ٰ٠٘ 

( 3).٩ ٌو٧ٞ ٩ ٍٓجٌ ضكىٯى أؾ٪ٌ ج٠ٛك٢ٰ٠٘ 
٩ ئ١ ج٠ٛشٍم جٛوٍجٓٮ ٛٞ ٯ٪ٌو جْٞ جٍٛٔجٌجش جٛطٮ ضظىٌ ُٮ 

٢ٟ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ٩ ًٛج ٷ ٯؿ٪َ جٛـو٢ ُٮ جٍٛٔجٌجش جٛطٮ  ( 216) جٛىه٪٫ جٛكحوغس ُٮ ج٠ٛحوز 

ضظىٌ ه٬ٜ جٛىه٪٫ جٛكحوغس أغ٤حء جٍٰٛٓ ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ذظ٪ٌز ٟٓطٜٔس ئٷ ذوى طى٩ٌ جٛك٘ٞ جٛكحْٞ 

 .       ٜٛىه٪٫ ٨ٜٗح 

                                                           
 321ص  -  ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ  –جٛٔحػٮ ٟىقص ج٠ٛك٠٪و -  1

 258 ص  – ج٠ٛظىٌ جٛٓحذْ –جٛٔحػٮ طحوّ قٰىٌ -   2
 ٤ٓٛ1969س    ٢ٟ83 ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس  ٌٓٞ   ( 1 / 216) ج٠ٛحوز -   3



 

66 
 

 

 انخبرًخ

ذوى أ١ ج٣ط٨ٰص ٢ٟ جٛركع ضر٢ٰ ٤ٛح ٢ٟ نٸٙ جٛركع ئ١ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٨ٛح أ٠٧ٰس ٗرٍٰز ُٮ ٟؿحٙ ضـرْٰ 

٩ٟوًَُج  ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ِٛظٚ ج٤ُٛجم ذ٢ٰ أؿٍجٍ جٛىه٪٫ ٩ ٠ٓٓص جٛركع ئ٬ٛ غٸغس ٟرحقع

٩ ٯ٢٘٠ ئٯؿحَ ٟح ضـٍٓص ئ٦ٰٛ ذ٠ح  ٠ٛك٠٘س جٛط٠ُٰٰ جٛ٘٪ٌوْطح٣ٮ ٩ جٛوٍجٓٮ ذحٳٟػٜس ٩ جٍٛٔجٌجش جٛٔؼحتٰس

 :-ٯٜٮ 

ضكىغص ُٮ ج٠ٛركع جٳ٩ٙ ئ٬ٛ ٟو٬٤ جٛىه٪٫ ذش٘ٚ هحٝ ٩ضوٍٯَ جٛىه٪٫ ًٌٛس ٨ُٔ٩ًح ٩ٓح٣٪٣ًح ٩ ضر٢ٰ ٤ٛح ٢ٟ 

نٸٙ ضوٍٯَ جٛىه٪٫ ٢ٟ ٓرٚ ج٠ٛشٍم جٛوٍجٓٮ ٯؿد أ١ ضط٪ٍُ ُٮ جٛىه٪٫ غٸغس ه٤حطٍ ُٮ قحٙ ضٔىٯ٨٠ح 

ئ٬ٛ ج٠ٛك٠٘س ٩ ٧ٮ جٛـٜد ٩ أ١ ٯ٘٪١ جٛـٜد ٤ٟظرًح ه٬ٜ قْ ٩ أ١ ٯٔىٝ جٛـٜد ئ٬ٛ جٛٔؼحء ٩ ضـٍٓص 

٨ُٰح ئ٬ٛ جٛش٩ٍؽ جٛشٰٜ٘س ٩ ضٰٔٓٞ جٛىه٪٫ ئ٬ٛ جٛشهظٰس ٩ جٛو٤ٰٰس غٞ ئ٬ٛ ضوٍٯَ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٩ ضر٢ٰ 

ٯؿ٪َ ضؿح٩َ ٥ً٧  ٤ٛح ذأ٦٣ ٯطكىو ٣ـحّ جٛىه٪٫ ذػٸظ ه٤حطٍ ٩ ٧ٮ ج٠ٛ٪ػ٪م ٩ جٛٓرد ٩ جٳشهحص ، ٷ

جٛو٤حطٍ ٢ٟ ٓرٚ جٛٔحػٮ أ٩ أؿٍجٍ جٛىه٪٫ ئٷ ُٮ قى٩و جٛٔح٣٪١ ٩ أؾحَ جٛٔح٣٪١ جْطػ٤حًء ض٤ٰٔض أ٩ 

٩ ( جٛىه٪٫ جٛكحوغس ) ضوىٯٚ جٛىه٪٫ ٩ ٢٘ٛ ٷ ٯؿ٪َ جُٛٯحوز ٟـًٜٔح ئٷ ٟح ٠ْف ذ٦ جٛٔح٣٪١ ذ٠ح ٯوٍٍ 

ذكػص ٦ُٰ أٯؼًح ُٟجٯح جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٩ ضر٢ٰ ٤ٛح ذأ١ أ٧ٞ ج٠ُٛجٯح ٧ٮ ٍْهس قٓٞ ج٤ُٛجم ٩ضؿ٤د طى٩ٌ 

 .أق٘حٝ ٟط٤حٓؼس 

٩ ضكىغص ُٮ ٧ًج ج٠ٛركع ٩ ُٮ ج٠ٛـٜد جٛػحٛع ه٢ ط٪ٌ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٩ ٧ٮ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٤٠ٛؼ٠س 

٩ ج٠ٛطٔحذٜس ٩ ضىنٚ أ٩ ئونحٙ جٛشهض جٛػحٛع ُٮ جٛىه٪٫ ٩ ضر٢ٰ ٤ٛح ذأ١ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٤٠ٛؼ٠س أٟح أ١ 

ض٘٪١ ض٠ٜ٘س ٜٛىه٪٫ جٳطٰٜس أ٩ ٟطٍضرًح ه٨ٰٜح أ٩ ٟطظًٸ ذحٛىه٪٫ جٳطٰٜس ذظٜس ٷ ضٔرٚ جٛطؿُتس أٟح 

جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٠ٛطٔحذٜس ٟكظ٪ٌز ذحٛظ٪ٌض٢ٰ ٩ ٧ٮ ج٠ٛٔحطس ٩ جٛـٜد ج٠ٛطظٚ ذحٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٩ 

ذحًٍٛٞ ٢ٟ ٩ؾ٪و ج٠ُٛجٯح ٜٛىه٪٫ جٛكحوغس ُٔى ضر٢ٰ ٤ٛح ذأ١ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٠ٛطٔحذٜس ٨ٛح هٰ٪خ ٧٩ٮ جضٓحم 

٣ـحّ جٛهظ٪ٟس ٩ ضؤٰى جٛىه٪٫ ٩ ضكىغ٤ح ه٢ أ٣٪جم جٛطىنٚ أ٩ ئونحٙ جٛشهض جٛػحٛع ٩ضر٢ٰ ٤ٛح ذأ١ 

جٛطىنٚ أٟح جنطٰحٌٯًح أ٩ ئؾرحٌٯًح ٩ جٛطىنٚ جٷنطٰحٌ٭ ه٬ٜ ط٪ٌض٢ٰ ٩ ٧ٮ جٳ٣ؼ٠حٟٮ ٩ جٳنطظحٟٮ ٩ 

ٯ٘٪١ أٟح ذ٤حًء ه٬ٜ ؿٜد أقى جٛـ٢ٍُٰ أ٩ ذ٤حًء ه٬ٜ ٍٓجٌ ج٠ٛك٠٘س ٩ جٛكحٛس (  جٵونحٙ )جٛطىنٚ جٛؿرٍ٭ 

 .جٳنٍٰز أٟح ؾ٪جَٯس أ٩ ٩ؾ٪ذٰس 

٩ ٧ٮ جٛش٩ٍؽ جٛوحٟس ٩ جٛش٩ٍؽ جٛهحطس ٩ ٯؿد أ١  ٩ ضكىغص أٯؼًح ه٢ ش٩ٍؽ ٓر٪ٙ جٛىه٪٫ جٛكحوغس

ضط٪ٍُ ُٮ جٛىه٪٫ جٛش٩ٍؽ جٛهحطس ُٮ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٩ ٧ٮ جٷٌضرحؽ ٩ جٷنطظحص ٩ وُن جٍْٛٞ ٩أ١ 

ٷ ٯ٘٪١ جٌٍٛع ٢ٟ جٛىه٪٫ ئؿحٛس ج٤ُٛجم ذحٵػحُس ئ٬ٛ جٛش٩ٍؽ جٛوحٟس ٩ ٧ٮ جٳ٧ٰٜس ٩ جٛهظ٪ٟس ٩ 
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ج٠ٛظٜكس جٛطٮ ٯؿد أ١ ضط٪ٍُ ُٮ ٗٚ وه٪٫ ٩ ٯؿد جٛطٰٔى ذحٛش٩ٍؽ أهٸ٥ ٩ ُٮ قحٛس هىٝ ض٪ٍُ ضٜٖ 

 .جٛش٩ٍؽ ٷ ضوطرٍ وه٪٫ 

٩ ؿٍّ ضٔىٯ٨٠ح ٩ ِٰٰٗس أؾٍجء  ٩ ضكىغص ُٮ ج٠ٛركع جٛػحٛع ه٢ ِٰٰٗس ئٓحٟس جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٩جِٛظٚ ٨ُٰح

جٛطرحٰٛي ٩ ٍٓجٌ ج٠ٛك٠٘س ذحٛٔر٪ٙ أ٩ ٌُغ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٩ ئؾٍجءجش ج٠ٛك٠٘س ُٮ قحٛس قؼ٪ٌ ٩ ًٰحخ 

جٛشهض جٛػحٛع ٩ ذٰح١ ج٠ٍُٛٗ جٛٔح٣٪٣ٮ ٠ٜٛطىنٚ جٛشهض جٛػحٛع ئنطظحًٰٟح ٩ أ٣ؼ٠حًٰٟح ُٮ جٛىه٪٫ ٩ 

جٛ٪ٓص جًٛ٭ ضٔىٝ ٦ُٰ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ، ٩ضكىغص أٯؼًح ُٮ ٧ًج ج٠ٛركع ٩ ُٮ ج٠ٛـٜد جٛػح٣ٮ ه٢ جٛىه٪٫ 

جٛكحوغس ُٮ جٍٛٔجٌجش ج٠ٛإٓطس ٩ غرص ٤ٛح ذأ٦٣ ٯؿ٪َ ئٓحٟس جٛىه٪٫ جٛكحوغس ُٮ جٛىهح٫٩ ج٠ٛٓطوؿٜس ، ٳ١ 

 . ٍٓجٌجش جٛٔؼحء ج٠ٛٓطوؿٚ ٩ ئ١ ٗح٣ص ٟإٓطس ٯ٤طؽ ه٨٤ح ػٌٍ ٌٍٰٜٛ 

ج٠ٛكحٗٞ ج٠ٛهطظس ذ٤لٍ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٩ ضر٢ٰ  ه٢ ٩ ضكىغص أٯؼًح ُٮ ٧ًج ج٠ٛركع ٩ ُٮ ج٠ٛـٜد جٛػحٛع

٤ٛح ذأ٦٣ ٯ٘٪١ ئٓحٟس جٛىه٪٫ جٛكحوغس ذحٳطٚ أٟحٝ ج٠ٛكحٗٞ جٛىٌؾس جٳ٬ٛ٩ أغ٤حء جٍٰٛٓ ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس 

٩ ضـٍٓص ه٢ ِٰٰٗس جِٛظٚ ُٮ جٛىه٪٫  . ٩ ٢٘ٛ ٯؿ٪َ ٜٛشهض جٛػحٛع أ١ ٯطىنٚ ٛى٫ ٟك٠٘س جٷْطث٤حٍ

جٛكحوغس ٩ ضر٢ٰ أٯؼًح ذأ٦٣ ٯؿ٪َ ئٓحٟس جٛىه٪٫ جٛكحوغس أٟحٝ ج٠ٛك٠٘س ج٠ٛهطظس أغ٤حء ج٤ٛلٍ ُٮ جٷهطٍجع 

ه٬ٜ جٛك٘ٞ جٌٰٛحذٮ ٩ ُٮ ئهحوز ج٠ٛكح٠ٗس ٩ أغ٤حء ج٤ٛلٍ ُٮ جهطٍجع جٌٍٰٛ ، ٩ ضر٢ٰ أٯؼًح ذأ٦٣ ٷ ٯؿ٪َ 

جٛـو٢ ُٮ جٍٛٔجٌجش جٛطٮ ضظىٌ ه٬ٜ جٛىه٪٫ جٛكحوغس أغ٤حء جٍٰٛٓ ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس ذظ٪ٌز ٟٓطٜٔس ئٷ 

 . ذوى طى٩ٌ جٛك٘ٞ جٛكحْٞ ٜٛىه٪٫ 

                                                                                        ضٞ ذو٪١ جهلل      
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  :- جٍٛٔآ١ جٍٛ٘ٯٞ–أ٩ًٷ 

 :-  جٛ٘طد –غح٣ًٰح 

 – ٟ٘طرس ج٨٤ٓٛ٪ٌ٭ – وٌجْس ٟٔح٣ٌس – شٍـ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس –جٛٔحػٮ طحوّ قٰىٌ  -1

2011.   

 ٰٟٸوٯس 2006 – ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس –جٛىٗط٪ٌ آوٝ ٧٩ٰد ج٤ٛىج٩٭  -2

ٟن ج٠ٛرحوب جٛٔح٣٪٣ٰس  ٤ٓٛ1969س  83 شٍـ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ٌٓٞ –هرىجٍٛق٢٠ جٛوٸٝ  -3

 – جٛؿُء جٛػح٣ٮ – 2008 – جٛـروس جٛػح٣ٰس –ٍٛٔجٌجش ٟك٠٘س ض٠ُٰٰ جٛوٍجّ ٍٟضرس ه٬ٜ ٟ٪جو جٛٔح٣٪١ 

 . ذٌىجو –ج٠ٛ٘طرس جٛٔح٣٪٣ٰس 

  .1973 ذٌىجو – ٟـروس جٛوح٣ٮ – جٛ٪ؾُٰ ُٮ شٍـ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس –ػٰحء شٰص نـحخ  -4

 –٩ ضـرٰٔحض٦ جٛو٠ٰٜس  ٤ٓٛ1969س  83 شٍـ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ٌٓٞ –جٛٔحػٮ ٟىقص ج٠ٛك٠٪و  -5

 . ذٌىجو – ج٠ٛ٘طرس جٛٔح٣٪٣ٰس – 2011 –جٛـروس جٍٛجذوس 

 .  وٌجْحش ُٮ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس –جٛٔحػٮ ٌقٰٞ ق٢ٓ جٛوٰٜ٘ٮ  -6

 جٷهطٍجع ه٬ٜ جٛك٘ٞ – جٷهطٍجػح١ ُٮ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس –جٛٔحػٮ ٌقٰٞ ق٢ٓ جٛوٰٜ٘ٮ  -7

 .  ج٠ٛ٘طرس جٛٔح٣٪٣ٰس – 2011 – جٛـروس جٳ٬ٛ٩ –جٌٰٛحذٮ ٩ جهطٍجع جٌٍٰٛ 

  – ج٠ٛ٘طرس جٛٔح٣٪٣ٰس – ئهحوز ج٠ٛكح٠ٗس ُٮ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس –جٛٔحػٮ ٌقٰٞ ق٢ٓ جٛوٰٜ٘ٮ  -8

  .2011 جٛـروس جٳ٬ٛ٩

  .2009 – جٛـروس جٛػح٣ٰس – ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس –أٯحو هرى جٛؿرحٌ ج٠ٜٛ٪ٗٮ . و  -9

جٳْطحي جٛىٗط٪ٌ هرى ج٠ٛؿٰى جٛكٰ٘ٞ ٩ جٳْطحي هرى جٛرحٓٮ جٛرٍ٘٭ ٩ جٳْطحي ج٠ٛٓحهى ٟك٠ى ؿ٦ جٛرشٍٰ  -10

 – ُٮ ٟظحوٌ جٷٛطُجٝ –جٛؿُء جٳ٩ٙ -  جٛ٪ؾُٰ ُٮ ٣لٍٯس جٷٛطُجٝ ُٮ ٓح٣٪١ ج٠ٛى٣ٮ جٛوٍجٓٮ –

1980 .  

جٳْطحي جٛىٗط٪ٌ هرى ج٠ٛؿٰى هرى جٛكٰ٘ٞ ٩ جٳْطحي هرى جٛرحٓٮ جٛرٍ٘٭ ٩ جٳْطحي ج٠ٛٓحهى ٟك٠ى ؿ٦  -11

 .   جٛؿُء جٛػح٣ٮ – جٛٔح٣٪١ ج٠ٛى٣ٮ ٩ أق٘حٝ جٷٛطُجٝ –جٛرشٍٰ 

 – ج٠ٛرحوب جٛٔح٣٪٣ٰس ُٮ ٓؼحء ٟك٠٘س جٛط٠ُٰٰ ُٮ جٛٔٓٞ ج٠ٛى٣ٮ –جٛٔحػٮ ئذٍج٧ٰٞ أ٠ٛشح٧ى٭  -12

 .ج٠ٛ٘طرس جٛٔح٣٪٣ٰس ذرٌىجو 

 ٓٓٞ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش – ج٠ٛرحوب جٛٔح٣٪٣ٰس ُٮ ٓؼحء ٟك٠٘س جٛط٠ُٰٰ –جٛٔحػٮ ئذٍج٧ٰٞ أ٠ٛشح٧ى٭  -13

 . ذٌىجو – ٟـروس جٛؿحقق – 2007 –ج٠ٛى٣ٰس 
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 ج٠ٛرحوب جٛٔح٣٪٣ٰس ٍٛٔجٌجش ٟك٠٘س ض٠ُٰٰ ئٰٜٓٞ ٗ٪ٌوْطح١ ٤ٓٛ٪جش –جٛٔحػٮ ٰٗٸ٣ٮ ْٰى أق٠ى  -14

 –ٛٔ٪ج٢ٰ٣ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس ٩ جٱغرحش ٩ ج٠ٛى٣ٮ ٩ جٛٔ٪ج٢ٰ٣ ج٠ٛطٍِٓس جٳن٫ٍ  2000 – 1999

 2001 – جٌذٰٚ –جٛـروس جٳ٬ٛ٩ 

 ج٠ٛرحوب جٛٔح٣٪٣ٰس ٍٛٔجٌجش ٟك٠٘س جْطث٤حٍ ٤ٟـٔس جٌذٰٚ ذظِط٨ح –جٛٔحػٮ ٰٗٸ٣ٮ ْٰى أق٠ى  -15

 – جٛـروس جٳ٬ٛ٩ –ُٮ ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ٩ جٛٔ٪ج٢ٰ٣ جٳن٫ٍ  2009 – 2005جٛط٠ُٰٰٯس ٤ٓٛ٪جش 

 2010- جٌذٰٚ 

 :- جٛٔ٪ج٢ٰ٣ - غحٛػًح 

  .٤ٓٛ2007س  23ٓح٣٪١ جٜٛٓـس جٛٔؼحتٰس ٵٰٜٓٞ ٗ٪ٌوْطح١ ٌٓٞ  -1

  .٤ٓٛ1969س  83ٓح٣٪١ ج٠ٍٛجُوحش ج٠ٛى٣ٰس جٛوٍجٓٮ ٌٓٞ  -2

  . ٤ٓٛ1979س  107ٓح٣٪١ جٵغرحش ٌٓٞ  -3

  .٤ٓٛ1951س  40جٛٔح٣٪١ ج٠ٛى٣ٮ ٌٓٞ  -4

  .٤ٓٛ1980س  78ٓح٣٪١ ٌهحٯس جٛٔحطٍٯ٢ ٌٓٞ  -5

  . ٤ٓٛ1981س  114ٓح٣٪١ جٍْٛ٪ٝ جٛوىٰٛس ٌٓٞ  -6

 ج٤ٓٛس –ٟؿٜس ٓح٣٪٣ٰس و٩ٌٯس ٯظى٧ٌح جضكحو ٓؼحز ئٰٜٓٞ ٗ٪ٌوْطح١ ( وجو٥٩ ٌ )   ٟؿٜس جٛٔحػٮ –ٌجذوًح 

  ٗ٪ٌو٭   (2710 ) – ٰٟٸو٭  (2010 ) – ( 2)  جٛوىو –جٛػح٣ٰس 
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 انفٓزطذ

 طفحخ انًٕػٕع

 1 انًمذيخ ٔ خطخ انجحث 

 4   رؼزٚف انذػٕٖ انحبدثخ ٔ طٕرْب انًجحث األٔل

 5  ضوٍٯَ جٛىه٪٫ هحًٟس ٩ وه٪٫ جٛكحوغس نحطًس انًطهت األٔل

 5 ضوٍٯَ جٛىه٪٫  انفزع األٔل

  8 ضوٍٯَ جٛىه٪٫ جٛكحوغس انفزع انثبَٙ

 11      ُٟجٯح جٛىه٪٫ جٛكحوغس انًطهت انثبَٙ

 12     ط٪ٌ جٛىه٪٫ جٛكحوغس  انًطهت انثبنث

 12 جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٤٠ٛؼ٠س انفزع األٔل

 13 جٛـٜرحش ج٠٘٠ٜٛس ٜٛىه٪٫ جٳطٰٜس    :-أ٩ًٷ

 13 ؿٜرحش ٟح ٯطٍضد ه٬ٜ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس   :-غح٣ًٰح

 14 ؿٜرحش ٟح ٟطظٚ ذحٛىه٪٫ جٳطٰٜس ٩ ًٍٰ ٓحذٚ ٜٛطؿُتس   :-غحٛػًح

 15 جٛىه٪٫ جٛكحوغس ج٠ٛطٔحذٜس  انفزع انثبَٙ

 16 ؿٜرحش ج٠ٛٔحطس   :-أ٩ًٷ

 18 ؿٜرحش ٟطظٜس ذحٛىه٪٫ جٳطٰٜس ذظٜس ٷ ضٔرٚ جٛطؿُتس   :-غح٣ًٰح

 18 ضىنٚ أ٩ ئونحٙ جٛشهض جٛػحٛع ُٮ جٛىه٪٫  انفزع انثبنًث

 19 جٛطىنٚ جٷنطٰحٌ٭   :-أ٩ًٷ

 19 جٛطىنٚ جٷنطٰحٌ٭ جٷ٣ؼ٠حٟٮ  -1

 20 جٛطىنٚ جٷنطٰحٌ٭ جٳنطظحٟٮ  ً-2

 21 جنطظحٝ جٌٍٰٛ ( جٵونحٙ ) جٛطىنٚ جٛؿرٍ٭   :-غح٣ًٰح

 21 جٛطىنٚ جٛؿرٍ٭ ذ٤حًء ه٬ٜ ؿٜد جقى جٛـ٢ٍُٰ  -1

 22 جٛطىنٚ جٛؿرٍ٭ ذ٤حًء ه٬ٜ أٍٟ ج٠ٛك٠٘س   ً-2
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 22 جٛكحٛس جٛ٪ؾ٪ذٰس  - أ

 23 جٛكحٛس  جٛؿ٪جَٯس -  خ 

 26 شزٔؽ لجٕل انذػٕٖ انحبدثخ  انفظم انثبَٙ

 27 جٛش٩ٍؽ جٛوحٟس  انًجحث األٔل

 27 جٳ٧ٰٜس ج٠ٛـٜد جٳ٩ٙ

 28 (جٛظِس ) جٛهظ٪ٟس  ج٠ٛـٜد جٛػح٣ٮ

 29 ج٠ٛظٜكس  ج٠ٛـٜد جٛػحٛع

 30 جٛش٩ٍؽ جٛوحٟس جٳن٫ٍ  ج٠ٛـٜد جٍٛجذن

 32 جٛش٩ٍؽ جٛهحطس ٛٔر٪ٙ جٛىه٪٫ جٛكحوغس  انًجحث انثبَٙ

 32 جٷٌضرحؽ  ج٠ٛـٜد جٳ٩ٙ

 33 جٷنطظحص  ج٠ٛـٜد جٛػح٣ٮ

 33 وُن جٍْٛٞ  ج٠ٛـٜد جٛػحٛع

 36 أ١ ٷ ٯ٘٪١ جٌٍٛع ٢ٟ جٛىه٪٫ ئؿحٛس ج٤ُٛجم  ج٠ٛـٜد جٍٛجذن

 38  كٛفٛخ إلبيخ انذػٕٖ انحبدثخ ٔ انفظم فٛٓب انًجحث انثبنث

 39 ِٰٰٗس ئٓحٟس ئٓحٟس جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٩ ئؾٍجءجض٨ح ُٮ جٛىه٪٫ جٳطٰٜس  انًطهت األٔل

 39 ؿٍّ ضٔىٯٞ جٛىه٪٫ جٛكحوغس  جٍِٛم جٳ٩ٙ

 40 ضرٰٜي جٛهظٞ ذحٛىه٪٫ جٛكحوغس ٩ ٍٓجٌ ج٠ٛك٠٘س ذحٛٔر٪ٙ أ٩ جٍُٛغ  جٍِٛم جٛػح٣ٮ

 41 قؼ٪ٌ ٩ ًٰحخ جٛشهض جٛػحٛع ٩ ذٰٔس جٛهظ٪ٝ  جٍِٛم جٛػحٛع

 41 ج٠ٍُٛٗ جٛٔح٣٪٣ٮ ٠ٜٛطىنٚ جٛشهض جٛػحٛع ج٣ؼ٠حًٰٟح ُٮ جٛىه٪٫  جٍِٛم جٍٛجذن

 42 ج٠ٍُٛٗ جٛٔح٣٪٣ٮ ٠ٜٛطىنٚ جٛشهض جٛػحٛع جنطظحًٰٟح ُٮ جٛىه٪٫ جٍِٛم جٛهحّٟ

 43 جٷنطٸٍ ذ٢ٰ ج٠ٍُٛٗ جٛٔح٣٪٣ٮ ٠ٜٛطىنٚ ج٣ؼ٠حًٰٟح ٩ ٠ٜٛطىنٚ جنطظحًٰٟح جٍِٛم جٛٓحوِ

 43 جٛ٪ٓص جًٛ٭ ضٔىٝ ٦ُٰ جٛىه٪٫ جٛكحوغس  جٍِٛم جٛٓحذن

 45 جٛىه٪٫ جٛكحوغس ُٮ جٍٛٔجٌجش ج٠ٛإٓطس  انًطهت انثبَٙ

 45 (جٛىهح٩٭ ج٠ٛٓطوؿٜس ) جٛٔؼحء ج٠ٛٓطوؿٚ  جٍِٛم جٳ٩ٙ
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 46 (جٳ٩جٍٟ جٛطٮ ضظىٌ ه٬ٜ هٍٯؼس أقى جٛهظ٪ٝ ) جٛٔؼحء جٛ٪ٷتٮ  جٍِٛم جٛػح٣ٮ

 48 ج٠ٛك٠٘س ج٠ٛهطظس ذحِٛظٚ ُٮ جٛىه٪٫ جٛكحوغس ٩ جٛـو٢ ٨ُٰح انًطهت انثبنث

 48 ج٠ٛك٠٘س ج٠ٛهطظس ذ٤لٍ جٛىه٪٫ جٛكحوغس  انفزع األٔل

 49 جِٛظٚ ُٮ جٛىه٪٫ جٛكحوغس  انفزع انثبَٙ

 51 ئٓحٟس جٛىه٪٫ جٛكحوغس أٟحٝ ج٠ٛك٠٘س ج٠ٛهطظس أغ٤حء ج٤ٛلٍ ذحٛـو٢ ُٮ جٛك٘ٞ  انفزع انثبنث

ئٓحٟس جٛىه٪٫ جٛكحوغس أٟحٝ ج٠ٛك٠٘س ج٠ٛهطظس أغ٤حء ج٤ٛلٍ ُٮ جٷهطٍجع  :-أ٩ًٷ 

 ه٬ٜ جٛك٘ٞ جٌٰٛحذٮ

52 

ئٓحٟس جٛىه٪٫ جٛكحوغس أٟحٝ ٟك٠٘س جٷْطث٤حٍ أغ٤حء ٣لٍ جٛىه٪٫ ذظِط٨ح  :-غح٣ًٰح 

 جٳطٰٜس
53 

 54 ئٓحٟس جٛىه٪٫ جٛكحوغس أٟحٝ ٟك٠٘س ٟهطظس أغ٤حء ج٤ٛلٍ ُٮ ئهحوز ج٠ٛكح٠ٗس  :-غحٛػًح 

 55 جٛط٠ُٰٰ  :-ٌجذوًح 

 56 ضظكٰف جٍٛٔجٌ جٛط٠ُٰٰ٭ :-نحًٟٓح 

ئٓحٟس جٛىه٪٫ جٛكحوغس أٟحٝ ٟك٠٘س ٟهطظس أغ٤حء ج٤ٛلٍ ُٮ جهطٍجع جٌٍٰٛ  :-ْحوًْح 

 ه٬ٜ جٛك٘ٞ

   56 

 59 ِٰٰٗس جٛـو٢ ُٮ جٛىه٪٫ جٛكحوغس انفزع انزاثغ

 60 جٛهحض٠س 

 62    ج٠ٛظحوٌ 

 66 -64 ج٨ٍِْٛص 

 


