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م  مق
يتصلعماررجصلحعي ررجصلع ررجالسلحدترراحمل ررسلحد رر  ح لحدل رر ررتصلحيين ررج ينل ررالحديرر الحعخترراحللرر صلك

لا رر ل   ررعل لحد رر م ل ررسلاال ررعلمكرر  خرررلحيين ررج اجل لرر حإ رر الحيين ررج ل ررسلخرر ميعلخج ررعل
ن رايولخ ر ح لحإ ر الحدنيايايرعلحدنرسلهر لحهاجخمرجل رسلحدا ر لي رالخر عل تل خ  ح ،ل  ر م لارصلارج

ا ر ح لا  تر رجدناحاوليرصلمر صلحإ ر لج ،لعار م لارصلطع ر ل تل ح،لحد جضتع،لعا م لاصلارج علاير
لحدتج  رعل ترن،لعار م لارصل عا م لاصلطع  ل ج  يعلا مرج،لعار م لارصلمكر لي ر لا حامرعلطرارعلحداكر 

تصلم حلعخحك. يع،لعا م لاصلا ول لمك لي  لحدن يتحل سلحد تعلحيين ج

رراتلعلايرر لحدن  ررتج ل ررسلحدنت ررتر،لعاررصلحييناحلررج لحدنررسل رر لحد رر محلحد  ع ررسلال رر لحديررجي للج
لحإاتجقلحدلجم،لضر لخ ل جمج:لهاتت ،لهاشت لحيخنتاح يا،لهاشت اح ب،لم ولحعا م،له جتولحدن  ضلحد

،للدارجالحدترجا قلمير ل  يرليرجا قلحيخرن جملدلرجمل1986 لدلرجمل24حد ت دعل سلحيين رج يرل1991،لهلر ،لهلر
ح ،لحإ رر الحإ ررجالي رر لحدت ررج م ،ليررجا قلحدنجررجمح،لحإ رر الحد  ررا سلل رر الحدت ررجضلحدلررجم،لحدت

جلررن،ل ررجد     لحدت ررا لد  نل ررجطلاررجلحمهرر علتامررج.لعدل ررسلطخررن تولحدترر صلطقلحدن اررال ررسلحييناحلررج للجد
ترراعقلدررت ل .لك ررجليلررا لحد  نررالحد ا ررتع.لعي رر لحيين ررج .لعهجا حملهل تررال ررسلحيين ررج  Exactعاترر

Scienceعد  اللNormative Scienceحلدير ي قلي  لع تعلعحل لا   علاج.ل،لعي  جليُج ولحيين ج

ل  جلمسلي علحإ  الحيين ج ل سلخ ميع؟

اا  أخي -أ لسنو  ت في  لتي ت إصاح  اقت  ء   أ
اقت - أ ء   أ

ي لا ر ليجدترعل ار للر حدسل لت تج لالر لحد  م لخر صل نراحلحد ر جد ر ع،لعيلر تل10لت لحيين ج %ل
ي لحخن جمليج خرلحدتر اس،ليرجمل ل  مرجل30-%25دتعل ا لل حدسلم حلحد   لحد اهتوللد لال %لاصلحد

عصلحد ل رر ال ررمجلاررصل ل ررسلع عصلحدا ررتملحدلا ح لاجدتررعلخرراتعلاررصل ي اجطل  ررجي حدت ررجضلحدلررجم،لارر
يا،ل عقله ررجتولحدن رر ح ل لحين رر لحدي  اررعل ررسلمرر صلحيخررن جمح لختجخررعلللرر صلحدرر حم حد ررايس.لعيرر

راحاملدنل رت لحدل جدرع،لعهر  تالحدنل رت لحد جرجاسلعهاح ت لم صلحد تجخج لاولختجخعله ت لحعخلجملعه  ت ل
ي لحيخنم كسلعحإانجاس. اج لحد يتعلعحد لعحدا

محلارصللر حدسل جياي رجم،لا ير ح لحداجماترعل ط لحد  رجي ر عيملل1.5د  الاولطعح رلحد جات ترج ل ا ترجمل
جد ن خرن، لت تج لعطعح ررلحد جات ترج ل جد ن خرنل رسلل300لد للر حدسلجد  عل سلطعحخالحد ر عيمل ا تر قل

رار لحخرن ي ل رسل رس،ل اسلهر  الحدت رولحعا  ح لحداجماترعلعهر جاي جملحد  رجي ا ن فلحد جات تج لع
ل ح .ل  يررولحيين ررج لل نررالحد  رجي ح ل رسلحد تررعلحإانجاتررعلدرا،لكجارر لير لعا رر  رجملحد  ررسلد ين رج حإ

حل سلا ن فلحد جات ي  تج له  ر ل رسلاترالعحخن جيرج ل رسلحدلراعلحد ر لس،لع رسلحد  م ل سلطراعلش
يعل رلاج  يعلانتايرعلارصلحإ ر لج لحيين رج ت لخ ميعلاصلم صلحعراعلليل .لعد لهاا ا لاتا ه

لحكن رفل رسلحدلرجمل لحد  لكجقلير ي .لد  رالدر لي رالعير ل1984حدنسلط تنمجلحعراع،لعه  لطا حصلحد تنلحدج
ار لحيخرن ي ل رج ل يرللن ل ج بلحإل لاراحل جاترع،ل ر ح لحد ت يرعل رسلحيين رج حدمت  ترعلعحدج ر 

ح. ي ل سلطراعلا ؤلي  تعلحإ  ا،ل  يولحيين ج ج  حدنسلظما لانتجعله
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؟ لسو اقت  ك في  ل م هي  ل  أ م  أ لحكوم من  مت ب  لتي ق إصاح   م هي 
ي -  اقت  إصاح 

مجلحدي  اعلا  لحعراعلحععد لعلن لحنقلض صلحد يجعملحدنجدتع:ه   لحإ ل  لج لحدنسليجا ل

ل)خج عل سلاججي لحد  جيعلعحد تجلعلعحدنجرجمحلحداجماترع ل - عملحدت جضلحداجصل سلحيين ج حل ريج
جشا. الحياتنجالي  لحيخن جملحداجماسلحد  لع

لطخلجملحد ا  - اعلمخ تجط.لحدناتتضل سلخلالحد ا لاولهت تالي لحد  نا
جهججصلحدنيايالحدج  سل سلحدنججمحلحداجماتع. - للااحاح ل
ح . - ياللد لاجابللل صلحد حم لحدن االاي له جتولحدن 
جهججصلحدنيايال سلحد تجخعلحد لايع. - للااحاح ل
لم ولطخلجملحد  نجج لحد محيتعلحدا ت تع. -
لايجعي لان حضلعلإ  الحدت جضلحدلجم. -

لكجا للااحاح لح عمليرجا قلحيخرن جملمير لعي ل ر لر ر  ل ج حيرع،لد  مرجله تجطل رسلحد إ  الخرايلعلا ر
مللرر حدسل1991 لدلررجمل10  ي لهرر اجلهرر ت لطارر حصلحدرر تنلحدنررسلط رر لرر عيمل ررسلحد رر علل2-1.2،ل ا تررجمل

ر ت لحد ير لا يرجطلارصلحي   رجقل ح لحداجماتعلحدنرسلهت  ر لعخجدترعل عدع،لال ضعليصلحد  جي د جدتعلحد
ي لحد  جدتلررل رسلحد  رفلحععصلارصلحدن رلت تج ل لر لحد ر م ل لا جلحيين رج جعاجق.لعي جخبلعحد ل مل

علحععدتررعلدتررجا قلحيخررن جم.ل مرررلكجارر ل7ه ررحللرر حدسل رررلحيخررنجج ت رررلطارر حصلحدرر تنلع ت جد رر عل %ل
يررعل ررسلا رر لحد  رر  علختجخررج له رريتيتعلخج ررعلطعللتررالكج تررع،لطملطامررجلا رر  علال يررج لعحخررن ي ل ت 

.ل جدج حبلم ل سلحي  تص. ل لد لايجعصلحدنلجارلالمجل لحيين ج

؟ -1 قن أين أخ ن   أين أص
حمحلحد  ربلعلاراحاح لطخراتل ه   لحإ  لج لحدنسله  للن لحنقللااحاح لي  صله  تتمجلض صلل

حلحدلاعلحد  لس. لي  صله  تتمجلض صلريج

لدج  لحدي  اعل علدإااحاح لحععد ل ت مج،لجد   حملحد تجخعلحد رجدسلعلر حمحلحد  بلحد  سللد لحخنا  سلل
ل تررفلامرر  ترر لحعارر مل ررسلحدت ررجضلحدلررجملعه  عحين رر ل ررسلخدررةلختجخررعلاجدتررعلحا  جشررتعلاررصلخرر صله
جدتلررل لخرجي لمر صلحإاراحاح ل س.لعير راي لضلحإ  ال سلحدن ايولحد خجصل سلعل اي حدني ترلحد

تر ل لكجار لي رر ل رسلخترضليجرر لحد  حرارعلع ررسله را ،لعد ررصلمر صلحدجمرر  خررلالحد را لعحلنرر حالحدن
لطلت  لحدي  اعلحد جر اللدر لهاترتضلحإاترجقلحدي ر اسل ل جبلحد   لحيين ج لعحدن  تعلحيان جيتع.لعي
سلكررلحدلربال راي يرع.ل ني ررلحدني رترلحد لتالحد  نمل سلختجخنمجلحد جدس،لك جلد له جر للدر لحد تجخرعلحد ت

حمحلحد  تللد لحد نج ملحد  جمللدتمجلطي ص. سلختجخعلل ل بلا جلط

حل خ نمرجلحدي  ارعلا ر لا ن رفلحد جات ترج ل رسلريرج لخجي لحإ  لج لحدنسلط طاجلاصللتنلحدلاعل ت
ل ل سلحد  جيعلعحد محيعلعخ ولحخنم كتعلطخجختع،لك جلط للد للانرج حدلاعلحد  لسلاصلا ن  اج للانج

ي لحدت جضلحدارجصلع تال سلحد محيع،لا ي علا   علحي علد جد   خن جيج لحد  لتع.لد صللااحاح لحدي  اعل
حلعيج احلعكجا لايجعيهمجلإ  الحدت جضلحدلجملان حضلع. لكجا لانا

خ صلي جيرج لكجار لل راحطلي ر لحدت رجضل ر ي لحدي  ارعلي ر لحد ر جالدرال علد ت جضلحداجصلهاك ل جد    
لرضلحدن رايلج لحدلجمل سلحد ج لعا ينالاصلخ صليجا قلحيخ تعلعحإيترجالارصل راي ن جملحإيتجاح لحد

حل يرر ت ررعله  ت تررعلعه ررايلتعلا لرراللارراحاح لإيجاررعل عحدنل ت ررج لحد لتتررع،لد ررصليررجا قلحيخررن جملدرر لين
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ررال عملحعك جهجررجصلا ررجملحد رر قلعحدرر خ نمررجل عاؤخ ررج لا ررا تعلان رر محلهررن املاررولحإ رر لج لحدنررسلط
تتعلاصللت يطلد ت جضلحداجص،لعا ر اعلحد  رجملحد رج ل جعخجسلدا نلحدج مالي  لحد تعلحدن  ت تعلحدتج  عل

حلامجيع. لط  حيعل ت لاصلطقلي  قليجا قلحيخن جمل

لطرارعلا ن رفلحد جات ترج ،لد رصل لر حله رات ال لخجي لطا حصلحد تنلي ر لليرج علد ت جضلحدلجمل ت جد   طاجل
يعلإ  لا،لاا عدعلد لهت ل يجعي لا ي ر صلا  ترعلحد حمحل تا،لعآهترعل ل تنلي  لل  الحإ ك حلحدجم

محالل1994 لدلجمل20 سلم حلحد ججص،ل  جقلحدتجا قلمي ل  لحد ن حضولارصلحيخرنت دتعلد ر حد  لطي  لحد  ي
حمحل لاررصلحيخررنت دتعلضرر صلي رر حقل حإ حدت ررجضلحدلررجملحيين ررج ،لعهجررا لحنقلايجعدررعللي ج ررالحد  يرر

ت  ح  .لعه رسللجعم تاعياح لحديرلعطم مجلحدن  ت لحدمااسلحد لام  حد  جكرلحعخاتلد ت جضلحدلجملخجم
اسلحعار م،لحمهترجضلحد  ترع،لحااترجعلحد  ترع،لحااترجعلحإانجاترع،ل رع،لهر حد  ليرارالهينرا،لحدل جدرعلحدتج 

محلي رر لحدن رر ي ، ملحدترر حقلحديايررعل ررسلحدنلمليرر  ظتررفلنرراحالط رر دالحداطخرر جدتع،لااك يررعلحدن ررلتا،ل ترر
عدع. تاحلحدنسله  رلا يتجطلد جدتعلحد لعحدن ايح،لعطختاحطلحدا ج الحد 

لشر رل ح لل جخرنالحععدر ،لعحر لر لطلجر لحدت رجضلحدارجصليرصلحيخرن جمل ع سلظرلمر حلحإ ر الحد نرا
ت لحعا م. ام لحدت ج لحدتتتاحلاصلختجخعله لهلاضالد  ج  علحدت جضلحداجص،لعه ل لحدت جضلحدلجمل

جد مج ح لحد رةلع حملاترا جخرنا لعامرج،لع لعحيخرن جمل ر رلكرج و يعلدر له رن ولحإاراحاح لهيتتر لحإانرج
لارصل ل رسلحداكر  ر لحيين رج لعي را ل رسلحدن تترفلحدمت  رس،ل  يرولحيين رج عدس،لمك  لي  لحدن حد

. ي لا

؟ -2 قن  ل أخ
جبلم ت تع: لعلطخ ل سلمط لطا جلطختت جلعم

رار للعقلحإ  لج لحدنسله   - ح لحدنرسل لعلاصلامرمل  را لعحضرح،لينلجاررلارولحدج ر  د له صلاج
الد ت جضلحداجص،لك رجل عملحعك لاي لا جملحد  قلعحد ي لعاولحدن االحدج  سلحد تعلحإانجاتعلد ين ج
حمحلحعراررع،ل ررلكجارر لل رر لج لا  ترعلاررصلا   رر لل ااررجامله رريتيسلشررجار.ل لررعلارصل در له ررصلاج

تصلح لدنا تنلعا جملحد  ق.يجك عل  اللج ال
جدنررجدسليللجاررعلدإ رر ال - اتررالع لحد رر م ل رر قلحيين ررج عقلطارر حصلحدرر تنلطي ن ررجلحعاررجقلحد ررجخبل

اح. لحدل ت لعهي رلااج
ال رريتتعللرراحله ررجمكل ررسلحدترراحملعهاحيرربلعه ررجاصل - اسل جيرررلعا ررج عقلدرر لي ررصلم ررجكلاجن ررولارر

صلي  لحدا  للجد جلي ما. لعهيجخبلعه
ررج لعا ررجل  رر  جلحد رر - اعلحدرر  ليا رر لحدا جخرر لحدا ررتعلاررصلطخرر  بلحد رر جإ رر ا،ل تالحد ررسال

ج تج لحيان جيتع. ح لحدن   يعلعالمجلحد لحيان جيتع،ل  يل جل سلحدج  
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ا  ني ؟ -ث اقت إصا  ل  ي  اقت ك  ل لم هي 
حخ تررعلا مايررع،ل يعل لحد رر م لاررصلا رر   لعال يررج لحين ررج رر ت لحد يرر ليلررجاسلحيين ررج عينلرراعل

يج ل راللديجلررجط.ل  ررجلمرسلمرر صلحد  ررجكرلعحدنيرر يعلطك يج لخجماتررع،لهجلرررلالجدجرعلحد ل يررج لحيين ررج دنير
يج لحداجماتع. حخ تع،لعاجلمسلحدني يعلحد لحيين ج

ي - أ اقت ك  ل لم   مع
حل ر  لحعختاحله   ل سل رجاليجير لحد  م للاججرح لمجاعلخ صلحدلت  جيتعلي يرع،لعحدتترجمللت لحيين ج

لعحخن رر الحعمحضررسلعه خررتولشرر ج لحد تررجصلعحد ررا لحد رريسل ع ترراحل ررسلاجررجصل ررجالحد رر لك جمرر 
،لع رسل تراحلطخراتل رسلا رالحدنل رت ل رسلكج رعلطايرجالحدر  لك ق،لعامر  جاللد لحدايفلك جللد لحد  عحد ما

لحد  ميص.لد صلحيين ج اج لحد يتعلحد ججاتعلداتالحد تن ي لحدا  م ليلجاسلحدتر ملارصلا رجكرلا مايرعلهت
حلدلرلطم مجلمسلحدنجدتع: ي لي

ح لحداجماترعل) رسلحد  رفلحععصل - تراحطلي ر لحد  رجي حطلك لحين ج ،لحد لن  حملد ين ج حد   للتالحد  ن
لاصلحد جات تج  لعي  لا حصلحد تنل)ا  لطعح رلحدن لت تج  .

ي حدسل - ي لا  لخ جاتعليجدتع،له ول للد لخ قلحدل رلخ  يجط.لشاال200.000ال
ل سلحدتتا. - ل جدعليجدتعلعه حي
لي ررجضليرجمليررج  لضر صلمرراملحين رج لاامرر لي  لرالاررصلحدياكرعلعاررصلحهارجخلحدترراحملحد  ررنترل - عار 

يررعل حمحلهت ت ي جات تررعلحد راررع،لعكرررلا مررجليلررجاسلاررصلل للدرر لحد عي ررجضلخررجصل رراتالاتنرر ،ليتنترر
لعه   د اتجليت ع.

لا جملاصلحدي جيعلح - اسلحإانجاترعلعا  جدنرجدسلي رجم ل رسلهر دلجدتعلد   جيعليلينتحلحدتا علد   ج  علع
لعم ولحد  تع.

لط لاررصلحدت ررجيتصلي رر ل - ت رعله  ت تع ه ررايلتعلهي رر لي رررلكرررلاررصلحدت رجضلحدلررجملعحداررجصليله ررجي
لحد اعاعلعحدياكعلد ن تفلاولحد ناتاح .

محلحدن    - مح لحدل  تعلع سلحدت راح لحد رايعلا رجلي  مل سلحد لا علعحدت اسلحدا د اتعلاناح تجطلاوله
محلي  لحد  ج  عل سلحعخ حقلحدلجد تع. ليؤ للد لضلفلحإانجاتعلعحدت

اسلحد  يتعل سلا جملد نل ت لياك لي  لحديتظلعحيخن مجمليلي  لحدني تررلعحدنت ترا،لك رجليليرن امل - ه
ج لخ قلحدل ر. لاولان  

للتجبلحدت جضلحد  ا سلحد ن  م. -
اع.لتج - لبلحد  ج لحد  جيتعلحد ا
لحدرر تنللر حدسل - يالخررجم لي ررجضلحدر تنل)يا ررسلحدن ر يايعلضرلتتعلخررجم محله رر %ل تررنلكجارررل30ير

ح لحيين ج . لا ن م
ع. - تعلحد تا تاعياح حلعحد ي جد اك يعلحد  اتعلين فل اعلا لا جملخ
ملد  جصلحدلجملعهتجع ل سلحدتاصلحيخن - بلم حلاصلم لعاجلين  ل جميعلد   ح تص.هت سلحدت ج
- . حل سلحداجم اح لعحداخجاترلحد  ا  حلحدا ملي   مجاحلحدلت صلحد  ميعلعي

ل

ل

ل
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 - : جي ل ي   لتح
مهرالحدن ج  رتعل حلي فلعحد رايولد يرج يج لخجماتعلهتاعلي تالحدل رلحد   لحد  م لدني ينلاعلحيين ج

يج لمس: حخ تعلعحعخ حقلحداجماتعلعم صلحدني ل سلحعخ حقلحد

نيايالكرلارصلحدنجرجمحلحدلجد ترعلعهر  لحد - جدل د علحد ن فل لحد    ل ي   جملحيين ج لحدلجد سلحدج
عصلحد جاتررعلعخج ررعله ررةل لاررصلحدرر يرر حطلد ل يرر عص،لعحدرر  لي رر رلهم ررتصلحدرر مؤعسلحعارر حصلحداج ررعل

لحد  ا تعلي  لات مج.
تع - ترعلحد ن خر تعلعمرسلحد راحكج-حد احكعلحدلا تعلعحد راحكعلحععم خ د رجلا رجملحدلا  لحدنرسلخن رمرل

يج لا جملحدل د ع. ني الاصللتنلحدج مال مجلهن ج يج لخج عل لحدل د علد صلخنتاعلي ت جلهي
لحد تجخرسل - اج ر صلحيار ملالمجلخ الحد  اعضلحععخ س،لحد  لين اعللد لحد   تعلعحدتج حدن  يعلحدتج

عدرعلحد  ر يعل ر جيتجطل عه   د اترجطلعحد رجيتعللدر ل راعللعحيين ج لإخاح ترل سلحد   تع،لعمسلحد
يعل سلحد   تع. لمت  نمجلحيين ج

ررفلعحد ررايولدنتلترررلي  تررعلحدن  تررعل حخ تررعلا مررجلعحداجماتررع،لهترراعلي ت ررجلحدل رررلحد   يج ،لحد مرر صلحدنيرر
خ صل ررسلحد  ررجملحيين ررج ل ،للنرر لا ررن تولحدرر محلحدن ج  ررتعلد ين ررج حلحدترر ررع،لعد يررج مررجلحدلاي لج  

لجش لحدنم تش.حدلجد سلعاني
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ا  ل ؟ -ث اقت إصا  أ   من أين ي
طلحإ  الحيين ج ،ل سلحينتج ،لاصلمؤيعلا نت تعلعحضيعلدن  ميصلطخجختتص: لي

حخ ترعلعحداجماترعلطير ص،لعهاا رعلمر حل يج لحد رلخر ميعلحيين رج ل رسلظررلحدنير طعدم ج:له  ملد  رنت
يعلعحيان جيتع.حدن  مل سلخ علشجا عل ي علحعارلد ن  ت لعلحيين ج

لع جاتم ج:له  ملد   جملحيين ج لحد  م لحد  نت س.

م - أ ل ي  لتن خط  اقت  ي  ل سو ستق و ل  ضع ت
رلخر ميعلحين رج ل رسل حخ تعلعحداجماتعلحدنسلطشااجللدتمجلطير صلعضروله ر ملد  رنت يج لحد هن  بلحدني

لض الكرلاص:

تلتعلعحد - لخ ميعلحد  يعلعا يلمجلحدجااح س.ا حم ل ايعلعلا جاتجهمجلحيين ج

تع - يعلحدلا يعلععحيولحا جملخ ميعللد لحد احكعلحيين ج ج لحدل د علحيين ج تعل رسلظررل-ان   حدلا
تعلحد ن خ تع. ات،لعه يولحا جامجلد  احكعلحععم تعلحد  لا اعضلا  تعلحدنججمحلحدياحلحدلا

يعل - لحدن  يع.خ الحدمت  علحد مت اتعلحيين ج ل ل سلحد   تعل

يعلعدل يجهمررجل عيتررولي رر لخرر ميع،ل ررسلظرررلحد ل تررج لطيرر ص،لعحارربلعضرروله رر ملععد يجهمررجلحيين ررج
عممجلحيين ج لعحد تجخرسل رسلحد   ترع.لعهاا رعلمر حلحدن ر مللدر ل حدنججميعلعحيخن جميعلحد  نت تعلع

حطلد ن  تررعلياكرر لي رر لكررر يرر رر لاتم اررجطلا حدررعللخ ررعله  تررعلشررجا عله اررصلحد  رر لعا يتررعلحد  رر لعي رر لحدل
ر ت ل مح لحد رايعلعحدن   د اترعلحد ي ترع،ل حيان جيتعلعا ج يرعلحدتترا،لعي ر له ر يالحدنل رت لعه  ترعلحدتر
لحد  سلضر صلحخرناحهتجتج ل اتعل سلحيين ج لي  له  تعلكج علحدت جيج لحإانجاتعلعحدا حد ي لحد  ليؤك

حل اصلحد يالعريج ولهل ت لحدن  لل جدعل سلطعد لطعد يجهمج.ه

ي لحإانجاترع،لعد رسل حلالر مح لحد رايعلعحدل  ترعلعحدن   د اترعلد يرج لي  لطقلم ولحدتر لاصلحدن كت عيل
حله  رله  يالحد جن رولحدترج  ل ي ا ن تولحد  ج  عل سلراصلحدل د ع،لي  تعلاجن لتعلشجا علهن  بل تج علا

جشاحلعحد جن ول ل رسلحدل ررلي  لحدل  تعلحإانجاتعلا ير لدر  نلا حدتج  لعمحالم صلحدل  تع،ل مسلي  تعلهينج
سلعحد يررجاسل يالحد   رر حلعحدلجارررلعحد م رر عدررعلعارر تلكرررلاررصل ررجلبلحدترراحملعا ظررفلحد عحدنت تررالدرر
لي ر لحدني تررل اعلطعلخر لع،لا رنليلن ر ملخ ليت حم لعحد  اهتالعكرل ا لحإ تبلعحد تجعصلعحد  جي عحد 

حلعحدنت تالعحدنا تنلع ير حمله   د اترجلحد ل  ارج لحدج ر ت لحد ير لي ر لحخرنا مل ن جم،لعيرج حضلعحي حإ
ط لحدنا تنلعحإهتجقل سلحدل ر.لعم حلارجلين  ربلعضرولحدن ر يال خجطل   سلكرلاججص،لعا ن ملحدن حاجطلات
مخررع،لضرر صلطعد يررج لحإ رر العحدن  تررعللنرر لا ررن تولهيايررالحدلترررل ترر لك ررجل ررسلحد  رر  ل ررسلحد حدنا

ي رعلعارصلطخرجدتبلله جدترعل رسلحدنت ترا حاللللعها ت الارصلا مع رج ل  ايرعلعطخر  ميعلي  رسلحدل ررلع رسلط
اس،ل حد حاب،لعاصلامعل جاتعلين  بلم حلحدن  يالحد جارله ر يالعه خرتولعهتلتررلاؤخ رج لحد جن رولحد ر

لرعلعحد يجخر علعحد  رجادعليتنله جمكلم صلحد ؤخ ج ل رسل ر ولحدتراحملع رسلحينراحالحدا رنلع رسلحد نج
نلحعخ جا. لد

ل

ل

ل
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ي: -  ستق ل لسو  اقت  ن  و ل  ضع ت
عمل ل ير ر،لعهي صلد ت رمجل رسلحد  رنت لحدر  لهاير جملحد  ا لد ين رج لحإ ي ني لاصلطقلهت ملخ ميعل يل
ل لرر ل تررا،لعخج ررعل عملحدنا ررتنلعا ررجملحد رر قل ررسله ريررولحد رر حم كرررلاررصلحدت ررجضلحداررجصلعحدلررجملع

علحدني  لحد ر م ل رسلحد ر  ح لحعختراح،لعحدنرسلم لر لا ر ي لحدمت  ترعلحدج ميرعلحدنرسله ر ل رسلحيين رج
خرلحدترر اسلعم لرر لل ررعلحدت ررجضلحداررجصل ررسل60ا ررجم علحدت ررجضلحداررجصل ترراللدرر للرر حدسل %لاررصلحدرر
لحد تنللد لل حدسل %،لعل نال سلحيخرن جمللدر لحدن رجع لارولل رعلحدت رجضل70حدنججمحلحداجماتعلخجم

لحدل ر رع.لعيل نلحد  ا لعخن هسلخ  ح لحإ ر الاجي رعلطعلان جي لخت ن الحدنا ي عقلم حلحدني جم.لع
ااررجاملحد ال ررسلدلررجمل اللحد ررج رر قلا لل1963اررصلحيينرراح ل ررجاصلدرر لهلرر عاتررامح لحد ررؤه الحدت ررا لحد

ر طليرصلحدن امرج لحدلرجد لار جملا ا لد تاحملحيين ج ل رسلظررلمر صلحدناتراح ،ل  صلل د رجل جديعلكإ
رجمل حلم رجكلضراعمحلد ر  لحإ اي لا جملحد  قلعاي ميعلحدت جضلحدارجصل رسلحدل  ترعلحإانجاترع.لعط ر
لهن جخربل ير ت رالا حل ير الاال رعلا ر حله اال سلاؤه الي را ،لعه ر رل ي ل سلع تتعلا ي حد  ا لحدج

ي ج لحدلجد لحيين ج لعحد تجخسلحدج ل.اولحد ناتاح لي  لطمعلحد حيولعاولان  

ل يرر ررتصلاتررجمت لحد  ررجملحيين ررج لحدلررجد سلحدج للدرر لحدن  ترر ل يرر ررجملحد  ررا لحدج عين ارربلطقلي ررل لحإ
ل ر عملحد  لي عدع،لم حلحد لد  ي عملا ل ي لخ ميعلحديتجظلي تمج،لعك دةلهي يعلحدنسلهاي عحد ح لحيين ج

عمحطل لي رر قل عملحد ررج لدمررج،لعيرر ررالا ررا،لياكرر لي رر لحدنا ررتنلعطقلي رر قلاان تررجطل ررسلا يتنرراليررصللحدرر طك
ررجيجلحيان جيتررعلعحدن  تررعلحد ررايعلعحدن   د اتررعلعي رر لهل يرر لحد  ج  ررعل ررسلحد رر قلتحدن شرر ا لعي رر لحدت

ل ير ح لحدل د رع.لع رسلحينترج لطقلحدت رالحيين رج لحدج ير الحيلن رجملعارصلهم عي  لحدي جيرعلارصلاارج
لض رم جلحدر ل عدرعلا   رتصلد الحد ر قلعحد رالحد   ترعلحداج رعللر لليجبلطقليلن ي تص،لعطقليلن ر عدرت ل
لعدت لا يع،لعحداجصلعحدلجملشاي تصل سلي  تعلحدن  تع.

يع ل رسلظررلا رجملحد ر قلعحدل د رع،لعخدرةلارصل إا جا جلحديتجظلي  لاتم مل حد  ترعلحيين رج لطاال عطينت
ملحدل  ررسلعحدن   د اتررعلعاررصلخرر صلح دن ررجتولي رر لحيخررن جملخرر صلحدناكترر لي رر لحدن  تررعلحد ررايعلعحدنترر

ح لحداجماتع لعد صلاصلخ صلحدي جيعلحدج اكتع. لي  لحد  جي يال)حد  لياتفلاصلحيين ج لعي  لحدن 
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ا  ته: -بع ق منط اقت  إصا  ف   أه
: ( أ إصا ف   أه

عدر مرجلحد حطللد لحدنججمبلحدنرسلارا ل علحدنرسليجبلطقلي ضولحإ  الحيين ج ل سلا جاالحد يتحلحخن ج
عدتتص. عقلحد لي  لع تعلحد ةلعحد   لحين  ل سلحد ج لا مملحإ  الحيين ج لحد لن 

تر لحيين رج لعهيايرالحدنجرجمحل لخحهرا،لعحكن ربلحدن ير حل تالحإ  العك االمر ل لاجالعي لط  عي
ت ر راحاملحإ ر ا.لد رصلحدنجرجمبل عدعلطعد يعل رسل عملحد ي حللد لهيجت ل  لخ ر لمر حلعحدا ا علعحد

حمحلحد  رربلاررصلامررعلعهيتترر ل حدن اررا.لع ررسلحينتررج لطقلحإ رر الحيين ررج ليجرربلطقلي رر قلعخررت علإ
يعل ي رعلحعاررلعخ رعل ا رعلحدن  ترعلحيين رج لاصلامعل جاتع،لعد صليجبلطقلي  قلك دةلااه جطل حإانج

ا علدن ختوليجي نل حلحإانجاتعلي ر رلحدن  تعلحيان جيتع.ل جدنيايالحيين ج للتالحد اه لعريج حلحإانج
جشررال اارجاملد لجدجرعلحدتترراحلعحد جدرعل ر رلا نل لحدرر  سلعحإ ر اللترالحد رراه خ راحطلي ر لحيين رج

لي  رلخ احطلي  لحد   لحيان جيس.

ح لحدنجدتع: ااجاملدإ  الد ت الحعم ول ليتناالطقلي

لحد   - حمحلحد  بلحد  سلعهيتت لحدن حراج ل سلحيين ج ا .ل لسلعطم مجلحلن حالحدن
اعلي  تعلحدن  تع. - صلدا يعلعحد ايعل سلحد  لهل علكج علحد جيج لحد ج
- . حالحيين ج لع سله ريولحد  حم حلحد تجاحل سلحع لريج
لخ  لحد  جخلحد يت لد خن جمل يرلحعارلعه  تالحدتاصلحد ن ج  علد ج تو. -
ررج ل - يرعلحيخرن جملارصلخر صللرحدرعلحدلت ت رعلحإانجاترع،لعارصلخر صلليجاررعلم روليج  ح ل رسلحد عحدج ر 

محلكررلا م رجل حلير ت علحدن  ت تعلعحدن ايلتعلحد ر ت علدل ررلكررلارصلحدت رجيتصلحدلرجملعحدارجصلعريرج حد
جخن احم. ج لحد  قلحد ناتاحل لي  لحدنياكلحد ايولد  حامعلان  

جشال)عدت لحد يت س لاوله اترالمر حلح - سلحد  يخرن جملاير لطعد يرج لحدن  ترعله جتولحيخن جملحعا 
لحد ي تعلاصلخ صلحدي ح  .

لا ولحيلن جملعهل ت لحد  ج  عل سلحد  ق. -
صلاررصلخرر صلهرر  تالحد  ررجخلحدرر رملدمرر لد خررن جملعحدل رر ل - حخرررلحدرر  ج جلعانل  ت ررجل حديتررجظلي رر لشرر

ن جملعحديتجظلي  لحد احاع. حضلعحي لعحإ

إصا (  ق   منط
ح طللي اسلطقلي لااجاملحإ  الاصلحد    تج لحدنجدتع:لي 

ولي -1 ل مني  ل مج  ن  ل
نل بلهراح حلعخدرةل ر ااجاجرجطلرا ترجط،لعين اربلطقلي ر قلشرجا طليرايضلحدتجير ااجاملحإ ر ال ين  بل
لض.ل إ رر الحدت ررجضلحد  ررا سليل ررمجلحدر ل لاراحاح لعخ رر ح لحإ رر الات رمجلعه  تامررجلعه  امررجل

عقلل  يجطل  الحدت جضلحدلجم،لك جلعلقلل  الحدت جضلحدلجملطعلحإ ر الحد رجدسلدرصلي ر قل لرجيطلي  قلاج
ل عقلخ ر ح لان رارعلدنيتتر لحإانرج عقلل  الحدت جضلحد  ا س.لك دةل إقلخ  ح لهيايالحدنججمحل
حلعهلراعلحد تر حقلحدنجرجم ليا  رج لخ را.لك رجلعطقل ي حخ سلد  حل علشر عحإانجاتعلهلاعلحد  قلحد

ت ررعلحدن ررايلتعلعحدن  ت تررعلليررج عقلل رر الحد يرليررجا قلحيخررن جمل حلمت  ررعلحد ؤخ ررج لحإانجاتررعلطعلهلرر
تع. جبلحدل حلاصل لد ل رلحإانجاسلي 

تق -2 إصاح  بع  إصاتت ع في  لس  ي 
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ررر:لمرررلا ررجول ااررجام،لعه رراالم ررجلطخرر  علا رراتل ررسلاجررجالحد ولحإ رر لج لطم تررعلك ي رر رلحخنتررجملهنررج
ت جضلحداجصلطعيطلطعلا  حلحدت جضلحدلجم؟لمرلا ر حلحد  رجملحد رجدسلطعيطلطعلا ر حلحد  رجملحد  را سلطعلحد

لل ر ال لر ررلطعل جدناح  لاولل ر الحدت رجضلحدلرجم.لمررلايراملحدنجرجمحلحداجماترعلي ا  حلحي  تصلالجطلع
ميجتجطلعطيررعلط خررلجملايرراملطعيطلعطيررعلحدت ررجيتصلحدلررجملعحداررجص؟لمرررلايرراملحعخررلجمل رر محطلطعلاياممررجلهرر

لطخرلجملحدت رول خرله رايلج لا رولحيلن رجملعهل تر لحد  ج  رعلعانر لا لر لعانر لار ل طخلجملاناكمجلد جل
ااررجاملعقلهناح رر لحإ رر لج لحد رراحلاررولحإ رر لج ل علتامررجلاررصلحدن ررجؤي .لعيتنرراالطقلي ررل لحد

تج لحععد . لعخدةلدناتتفلخ  لحد يت حلدإانج

علد  اي جد   تر لحد رؤحص،لط لطاجل رر،لعد رصلي لمر لحع  م عل رسلحإ ر ا،ل ر لشرةلطقلحإ ر الحد نر
ي جات ترعلا ر علع لجدرع،ل يتنلا رللد لي  تعلل  لتعل لحدن حرقلحد  ت ل لعط لخايع،لعي ت جلليجج م ه
رر سلطقلي رر قلحإ رر الحيين ررج لهيرر ل رر ت لحد يرر لي رر لحيخررنتاحملحيان ررجيس.لعيل عد ررصلايررج ظل

ف .ي  حقل لحد   م ل حإ  الحد ن

ستقل -3 ل اقت   لق 
ررل يجبلحإشجمحللد لطقلحإ  الحيين ج ليليل رسلحدن رجرصليرصلحدتراحملحيين رج لحد ر م لحد  رنترل
ي ل ملد ر عملحد تر تعل ترال عدتعلعحدلا عملاؤخ ج لحدن  تعلحد يجبلطقلي  قلاصل  ولخ م ،لعطقلي  قل

لحد ح حلطي يرجالعحدن  يصلعدت للي رج له  تن رج،لعد  ر علد ن   صلديجارعلد رج،لحخرنجج ااجام،ل جإ  الااير
ج لععامج لا الخجماتع.ل تعلمل ل سلي الحدل د ع،ليلدن 

مج  -4 ن ي ب تن ع  حهمعوق  م لن لا قوم  ل  إصا 
رجمح ل  ايرعلع صلك رجل رسله تتر صليين ح ج ل رسللير ااجاملحإ ر الد رل  رجمح لختجخرتعلختنلاعل حين

جمح لحان جيتع،لع  قلخدةلعخحكلختلجمضالحد  نتل قلاصلحعاالحد حيولخ حالكرجا حل رسلحد ر  ع،لطعل عحين
ر صلحد ضر ال ااجاملحإ ر الد ججلرالعلنر لا اتعلطعل سلحدت جضلحداجص.لد دةلين  بل اعلحد   سلحدا

سلدا: لحد تجخسلعحد ل ل تالعحدن يت

لااجاملحإ  ا.عض الحدا تتعلحدت ايعلعمحال -
لحد تجخسلدالي  لطي  لحد  ن يج . - لحدن يت
تع. - صل جل تالماجصلحعي جصلعحد    ج لحد تج ح اسل سللي لا جمكعلحد جن ولحد 
تتا. - صلعه  ح له  الحدتاي لحد نججا ل سللي
عدع. - حم ل سلحد عحهال سلحد  جملحإ لهل ت ل تج علا جملحد  قلعحد لا عل 
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ا  مس ل -خ لم  ع إصال مج  ن  ئيسي ل
ااجاملحإ  الشتتص: ليتناالطقلين صل

حمحلحد  بلحد  س.ل - إ لش ليل  ل
اس. - حلحدلاعلحد  سلحد  لسلعحدا لعش ليل  ل يج

رر صلحد رر ل ت  ررجلين يررعلعحد جدتررعلعحد ررلايعل حمحلحد  رربلحد  ررسلحد تجخررج لحد ت ررإ رر صلحد رر لحد نل رر ل عين
حلحدلرراعلحد  ررسلليجاررعل ت ررعلحدن ررايلتعلعحدن  ت تررعلحد راررعلدن ررمترلحدل  تررعلحإانجاتررعل ررسلحد نل رر ل يررج حد

حلمت  علحد تعلحإانجاتعل سلحدت جيتصلحدلجملعحداجص. لحدت جيتصلحدلجملعحداجصلعحدل رلي  لليج

لضلحد تنالج ل  اا. مل ااجاملحإ  العد   سلخ ي لعد  لم جل سلاججصلعضول

ل - أ س  لسي ي  لك ب  لط :في   ي لنق  لي 
را لعه  رتصلحدي  ارعل لحد جدسلطخجخجطل رسلي  ترعلحإ ر الحيين رج لعخدرةليلنر حالحدن ج الحيا يلن
ارعل لاصلعضولحد تجخعلحد جدتعل سلخ يع.لعد صليل اصله  تالحدن  يرلد تتجمل م جهمجلحيان جيتعلعحيين ج

ررج لحدياكررعلحي امجلل رربلان   ررا .لع ررسلحد تجخررعلا رر لحيين ررج لطعليله ررنا ي لحدن يعلعالرر ين ررج
لحد جدتعلاتناا:

لرالحدتترجمل - عدرعلين حم ل رسلحد  حرارعلحدلجارعلد  حدتتجمل احالعلي تتعلعشجا علدإاترجقلحيخرن جم لعحإ
س. اي لحدني ترلعل  الحدن ايولحد لدم حلحإاتجق،لإضج عللد لام  لناشت

رر - تعلحد   ترع،ليل راي لاصلحإيترجاح لحد حدمجللحدي ميجتجطلعحخرن رمجلهر عحدل ررلي ر لهاشرتتمجلعهاتت
يت ل ميبلعي رر لخ رر ل رراصلحدل رررلعهرر جشرراحلي رر لحدن مترررلحد م ررسلعحدنرر تعله ررجولا يرر ح  لضرراي

ينلعحدن  يا. لحد جم  ح لحإانجاتعل مح لحدن   د اتعلحد ي تعل جل تمجليتجملحد ل لحدت
حل - لاصلا   علحدن ج ج لحد جدتعلعحد ن حي عدع.حدااع لتصلاؤخ ج لعشاكج لحد
ي لحيخرنم كسل - حلعلظمرجملحدر املحد  حراج ل سلا حراعلعحل خجصلحد تج تعلد  جدتعلحدلجاعلاصلخ صل ل

لحخرلحد  حراع.
حلد نر  تالي ر ل - اعم لهتلترلم صلحد تجخع،لاصلخ صلهيايرةلطخرلجملحدتج ر يعلاصلحد ع سلحد تجخعلحد ت

حلمت  عل ت م ج.كرلاصلحدلاعلعحد  ب،لعليج ي علعحدن  ت ل ح  علعحد  لحد لخ  لحدت ح 

عي -  لس لع  ي   في تح
ت رعلحدن رايلتعلعحدن  ت ترعلحدنرسلهر   لحدل ررلحيين رج لعم رجكلاجاربل عاصلاجلتعلحدلاعلم جكلاجابلحد

اتع. حلمت  علحد ؤخ ج لحإانجاتعلعحدا لليج

ي -1 ي لتن يعي  لت ي   ل
ت عله ايلتعلعه  ل ت تعلخ ت ع:ين  بلليجاعل

لااحالالجدجعلشجا علد ت حاتصلعحدن ايلج لحدتج  رعلعا مرجليرجا قلحدنجرجمح،لعير حاتصلكررلارصلحيخرن جمل -
اح بلعحدل رلعحإيججملعيرجا قلحدل يرج لحد محيترعلعه ر يالطا  رعلحإ ر سلعلررلحد  جريرج ل عحد

لعحدني ت .
حله  ولحيلن جملعهل رلحد  ج  عل سلحد   - ي  ق.لضج عله ايلج لا
 هل ي لخ  علحدتجا ق. -
يالعطخجدتبلحدي جيعلعمت رلحداخ ملحدج اكتع. - لعحدن   ااحالعلطا  علحيخنتاح
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ايرر لحداخرر مل - جدي جيررعليررصل حدال لعحخررن حدن ررايول ررسلختجخررعلحيانتررجصلاررصلحد  ررولحد  ررسلد خررنتاح
 حدج اكتع.

لعهاتررتضلحداخرر ملحدج اكترر - ررجدن رملاررولهاشررت لطخررلجملحدت ررو،ل علحإخرراحضلدن لترر جد  رر علعلداج مررجل
لدمرر صلحدا رر حل ح ترراحل ررسلحإيرر ا رر ح لك تعلخررجم ل لطقلحدي  اررعلحد ررج .لعطينترر د  ررن  اج لحإانررج

 حدمجاع.

جي  -2 إنت ي  ل لع هيك  لع  عين  لقط  في 
يررر حميرررعلعحد ت حلمت  رررعلحد ترررعلحد جدترررعلعحإ إيرررج حلحدلررراعلحد ررر لسلحدتترررجمل عليجررربلطقلي ررر رلهيتتررر لريرررج

خ صللدرر ل م جلد ر ح محهمجلحإانجاترعلعإيرر ترر د  ؤخ رج لحإانجاترعل ررسلحدت رجيتصلحدلررجملعحدارجصلد مهترجال
حلدل  مررجلكجد ؤخ ررج ل رر صلليجاررعلعه ررمترلليجاررعلحد ؤخ ررج لحد  ررجا حد  ررجملحيين ررج لحدلررجد س.لك ررجلين

اعلعاؤخ ج لحيخن جمح لحد جدتعلع قلحد  جيتعلحد ا يع.حد  ا تعلحد ن  محلعحد  لحدت تعلعحد ت

خر صلحد  رجملحيين رج ل ملي ر ل ر قلطيرجطلارصلحدت رجيتصلحدلرجملطعلحدارجصللتراليرج لاصلحإشجمحلم جل عيل
ترررلحدياكررع،لعحدت ررجضل يررعلعا محلحإانجاتررعلعحد ت حدلررجد سل ررسلحد يرر لحديجضررا،ل جدت ررجضلحدلررجملضررلتفلحدترر

لحدن يررع،لعخدررةلانتجررعلحداررجصليلرحصلي جيررجطليج  تررجطلضررلتتجط،لعاتننررجط،ليلن رر حمحلحدنت ت ي ررعلعحإ    د اتررجلحدت
تجالضر صل ااعلهيجت ا،لعحد تجخج لحدنسلخ ي لدال صلحد عدعل سلحد ج ل همجلحد حد تجخج لحدنسلحين 
تعلحدن اتمرج ل ج بلضر لحعارجقلحد رج سل ر لر ح  ع،لعطختاحطلحد تجخج لحدنرسلدر لهل رال حدي جيعلحدج اكتعلحد

ت علحدن ايلتعلعحد عدع.عحد لن  ت تعلحد لتتعلدل  العدنلجا الاولحد
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ا  س اقت -س لع  لقط   صا 
حيرعل ه  ل سلحد   ح لحد جضتعلايجعي لان حضلعلإ  الحدت جضلحدلجملحيين ج لك جلخكااجلطي صل،ل

ح  1994 لدلرجمل20اصلخ صلحدتجا قلمي ل  جعمر حمحل طلحإ ر ل ا لخدرةلارصلخر صلحين رج لر .لعه ر رل،لع
حيررعل مرر صلحد يررجعي لا ررجم ج ل ررت عل ررسللرررلا رر  علحدت ررجضلحدلررجملحيين ررج لحدنررسلخكااجمررجل ررسل

لحد يجضاح،لعحدنسلهن  رلاصللتنلحدج مال سلحدنجدس:

تعل - لان حضلعلطعلخر  ،لد  مجلهل سلي ح  لعليت  تلطم تاحلهاحك  لي  لا لط  صلمطخ جدتعلك عا 
عدعلخ  لع.عهي رلحد جدتعلحدلجاعلد  لج ال ج

سل تتر.ل - تاعياح لخ ضلحدت جضلحدلجملدمامل
حلاصلحدت جضلحداجص. - ي لهلاعلحدت جضلحدلجمل سلحد   ح لحعختاحلد  ج  علش
ترالييتر لعظتترعلحان جيترعلد  راليا رولارصلك تنرالعيت رالارصل - حلن حالحدت رجضلحدلرجملدترج ضلي رجدسلك

للانجاتنا.

لررجطلد  ررجكرلحدت ررجضلحدلررجملحد ناحك ررعلعحديررج حلاررصلعه لط رر لحدرر  س،ل ترر تعلي رر لحيين ررج حلعآ جممررجلحد رر 
م : محخعلانل تعلعا ض يتعلد ت جضلحدلجملحيين ج ل اعم لحدتتجمل لحد

حميعلعحدنت تع. - حلمت  عل تنالحد جدتعلعحإ لليج
لاصلحيخنت دتعلعحد اعاعل سلحدياكع. - حلدل  الإي ج الحد  ي ي لآدتعلا لليجج
يت - لنلهنتجمبلطعلهن جعتلاولطا ملحدت جضلحداجص.م ولطا ملي جدال

لحد ضررولحديتتتررسلعحد  ضرر يسلد ت ررجضلحدلررجمل محخررعلا ضرر يتعلهيرر محخررعل عين ارربلطقله رر قلمرر صلحد
حلعا ضر يتعل محخرعلاتتر حيين ج لعهتناالحدي ر صلعحدا رنلحد رارعلد لجدجرعلا رجك ا.لعد رسله ر قلحد

طلاصلحد ؤحصلحدج ما :لد جخح عمصل رسلحدل  ترعللع جاح،ليجبلطقله لحدت جضلحدلجملحيين ج ،لعاجلم ل ااي
يعل ترنلطملعظتترعلحان جيترعلكر دة.لعلخحل عم،لعمرلد ت جضلحدلرجملعظتترعلحين رج لم حلحد ع حإانجاتعلعطيصلل
لطعلد تتجمل ظتترعلحان جيترعللضرج عللدر لعظتتنرال يجاعللد لحدت جضلحدلجملإيجاعلحدن حراج ل سلحيين ج ك جل

صلكرر دةلد  حامررعلحد رراكج لحدلجد تررعلحيين ررج ص،لعلخحلك ررجلاايرر ع عملعطيررصللرر يع،ل رر يصلاجررجي لمرر حلحدرر
لض،ل  تفلي  قلخدة؟ عص،لك جليت صلحد لحدل  يعلد  ول اعلخت اهمجلي  لحد

ا ررول يرنليرصلحدي ر صلطير صليجربلطقلا ر قلعحيلترتصلع راييتص،لعخج رعل ت رجلينل ر ل ر جملحد ع رسلا
حلحدمت  رعلد ؤخ رج لحدت رجضلحدلرجملحعا ملعا ض ضلحد ظتتعل لا رن تولليرج يع،ل تر حيان جيترعلعحيين رج

ي جات ترجطل رجي طلي رن تولحديترجظل حلدل  ا،لعد صلمررلي  رصلالررلحدت رجضلحدلرجمل ي لا ن تولعضولآدتعلا عي
عقلطقليا رولا رن تلطار مصلدننترجمبلطعلدنن رجع حل،ل ي اح لا حملخ احهالحد ايعلحديجدتعلعحخنت تلي  لخ

عقلحدنا رسليرصلحدل جدرعل رعل اولطا ملحدت رجضلحدارجص؟لعمررلا  رصلم رولحعار مللدر لحد  رن يج لحد    
،للخليل رسلحدنا رسليرصل ع اير لا ر مكمجلخ  ررللدر ل عل تا؟لم صلمسلحديتتتعلحد احلحدنرسللخحلدر لار حدتج 

يعلد ت ررجضلحدلررجم،ل ررعل  رررلحد ظتتررعلحيان جيتررعليررصلحد ظتتررعلحيين ررج حلمرر حليرراحملحدل جدررعلحدتج  عي رر
ختجخرسلعحان رجيسلعدررت ل ترنليرراحملحين رج .لعحداتررجملم رجلعحضرحلع ررايح.للارجلي ررجضليرجملحين ررج ل
لارصلحدت رج لحيان جيترع،لطعلي رجضليرجملكتر ال ظتترعل ير رلحدلرتشلد ل  ظتتعلحان جيتعله  الحدل جدرعلعخر

مل عمليترج ل لررجصل رسلحدل  ترعلحإانجاتررع،لعيرج ملي رر لدلربل يعليرج ي ر لحد  ج  ررعلعحدن خرولعخ رر لحين رج
ل ملك دةلي  لحخناحقلحعخ حقلحدلجد ترع.لعير حللد لخ قلحدل رلعيج حلحد ح  ي  اصلي رلد  ج  يج لحدج
رول جد مجيعل سلليجاعلا يتصلاصلحدت رجضلحدلرجملحيين رج ليتر ملكررلا م رجل ظتترعلاان ترع،ليا لحديرل اج
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ت ررعلحدن ررايلتعلعحدن  ت تررعلحدنررسل م جلدرر ت لحد ت ررعلطلرر ررولحنخررالد  ت  ررجليا ررولدمررجلحدت ررجضلحداررجص،ل يا
لضلحدن  يا. لحدن ايلتعلحدتج  علدل رلحدت جضلحدلجمل سلحد ي لحديجضالاول

حلعلخحلياماجلختجملحدت جضلحد راحاملحد رارعلد  رجي لحد ح لارصللير ر ي جات سلحدتلرجصل ر ل لرجملحيين رج لحدر
ااررجام،ل ت ررجل رررلمرر حلحد رر صلا يتررنلين ررعلي رر لحدنيرر صلايرر لاجررجي للانجاتررعلطخررات.لع حدل جدررعلحدتج 

لين ص:

علي  لحيانتجصللد لعظج فلطخات . - حلحدل جدعلحدتج  ميبل)د  جي لاحاملحدن مترلعحدن
امح.احاملحدنل ي - لضلحد جدسلد ت ج لحد ن
يطلاصلحدن ظتف. - خ صلحعي جصلحدياحل تصل سل لاحاملد  حلال اج ل  تعلعاجدتعلد ل جصلحداحل
ع. - نت يعلحدت جضلحداجصللن لي ن تولحد  جم عل سلحخنتلجبلحدل جدعلحدتج  لحيخن احمل

اسلحد  ال س: لك دةل سلاججصلحدي  صلي 

يرلاتجيت لحد ججال سلحدت جضل - حلمر لحد لترجملحدا ت رسلد  جرجالهل حلحدرا يترنلي ر حدلرجملحيين رج ل
لعدت لهيتت لحدا علحإانجاتع.

لعحدنا الارصله رةلحد  نل رتعلي ر لحديررلطعلحد  نجرعلد ر ول - لحد حل لضلحد اكج لخح لحد  ج امل
ت ل سلحدت جضلحدلجم. لحخنم كتعل ت عليله ني لطقله

نتصلحد  ررايعلعحدج ح ايررعلحد  ررال ررسلهج تررولحد رراكج لضرر صلشرراكج ليج - ررعلي رر للرراحملحدنجررا
حلمت  نمج. حطلإيج ح لحخنل

صل ع لحدت رجضلحدلرجملحيين رج لضر صللر نج تر لطاالاصلحدي  عل  جق،لحهاجخليراحملضر  سل عطختاحط،لطينت
حلمت  نرالعحدا رعلحعخراتل محخعلحد  ضر يتعلحد تنالرعلطير صلععضرولحدا رعلإيرج حديجدتعللد لطقلهن لحد

ررتفلحخررن جمح للدآدتررع حطل ررسلحدل  تررعلحإانجاتررع.لطاررجلطقلا حلي جيررجطليجاررجطلمح رر حلدل  مررج،للنرر لي رر يرر حدج
امج،ل مر لي ر رل رسلمطيرسل رلااج مل لجدتنمجليل ن لي حلدنل رلض صلات لآدتعلحدل رلحديجدتعلحدنسلط  ي ا

لاصلك تعلل  الحدت جضلحدلجملحيين ج مل سلحد جصلحدلجملعخت ي إ  لا.حخن احملد م طل ل للتصلا
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ا  بع ل -س لقط   صا 
جيخرن جمل يررلحعارر،ل جدن  تعلع الحدن حاجطل اللانجاتعلعطك ي جات تجطلطك د سلاجلرلحدت جضلحداجصلي جيجطل

ح. لعلط ل اسلحدل رلي  لطم حلحد ايو،لي  علعحدا لحد خج حطلي  لا ج لعطيرلحين ج

يعلحداج علي يطلعي  ط.ا يالحعاجقلحديتتتسلاصلخ صلحدن  -لط لي  لل لحد   تعلحدتا لكت

جدل ررررلحدنجرررجم ل -لب ت رررعلحدن رررايلتعلعحدن  ت ترررعلحدتج  رررعلحد نل ترررعل ي  لحد رارررعل رررسلحد لاررراحالحدنلررر
يالعيرر حاتصلعطا  ررعلحدت ررولعكرر دةلحدن ررايلج لحد راررعلد  ررولحيلن ررجملعدن ررجتول لعحدن رر عحيخررنتاح

لحد  ج  عل سلحد  ق.

ارعلعليجارعللليجاعلعلهجلعل- قلحد ر جيتعلحد ا حدتا رعلدرالإيجارعلحد ؤخ رج لحد  را تعلحد ن ر محلعحد ر
تعلعحدنت تعلحد راعلدل  ا. اج لحيخن جميعلحد جدتعلعحد يجخ لحدا

له  تالحدتاصلحد ن ج  علد ج تولع جارلحد تج تعلي يطلعي  ط.ل-

هال ررسليل-مرر  ي لحخررن جميعلد  ررجي خ دررالاجررجي لليجاررعلطعله ررجتولليجاررعل رر ج حلحدمت  ررعلع   تررج لليررج
حلان  مح. ي لحخن جميعلا

ت علحدن ايلتعلعحدن  ت تعلحد  ت علا ن تولطقلان يرولارصلحدت رجضلحدارجصل لحد جملعه ا لم حلحإ علتصلي ا
يا،ل يرنليرصلطخر حقلحدن ر العي لضراح  مبلا ظتترالعي ر لمت  علاؤخ جهالعير طقلي  ملات العطقليلت

حلحد ايو.عي ن ال سلم حلحد ينليصلحدا يطلاصلطقلي صل ل 
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ا  من في -ث ل  إصا 
خاح لحد ي ترعل محلي ر لهل رعلحد ر للدر لحدتر حلاصلحد حضحلطقلحد  جملحد  ا سلحدتج  ل سلخر ميعليتنتر ط 
ل لحد رر م للدرر لحين ررج محلي رر لاترررلحيين ررج للدرر لحدترر عهي ي مررجللدرر لحخررن جمح لع تررعل جي ررع،لعيتنترر

حلحدل د ع،لك  محلي  لحإخمجمل سلي  تعلحإ  الحيين ج ،لاصلخ صلا رجم نال رسلليرج للد لحدت جليتنت
اتررعل ررسلحدت ررجيتصلحدلررجملعحداررجص،لعهرر  تالحدن  يرررلحدرر رملعحد  رر محل مت  ررعلحد ؤخ ررج لحإانجاتررعلعحدا

ررررلطقلحدت ررجضلحد  رررا سل ررسلعضرررلالحديرررجدسلي ررجم ل رررسله رررا ي لحا  ينم رررج.ليل ي لحد راررعلدم رررجلدرر
مهمجلي ر ل ملير حخن احميعلحد   آ لحداجخاحل سلحدت رجضلحدلرجملحدنرسلي  يمرجلحدن ر تفلعمر ليلرا لخر تجطلير

. ي لحدن 

ارسلطقلي ر قلي  راحطلطخجخرتجطل رسلي  ترعلحدن ريتحلحيين رج ،ل عيلشةلطقلل  الحد  رجملحد  را سلي 
ي عحلحد  رجالحيين رج ا لايجضراحل رسلمر حلحد  ضر ضل رسلار لي لك  لي عل رسلكرجا قلحععصلارصليرجملعي

نرجمي لارصليرجملل1994 تعل رسلشرمالآخحمل عحلحد رج حخ علا ن يعلك دةل سلحد  ا لا ،لعدرصلطكرامل1999عي
حنقلاجلي نال رسلحد رج ،لعد  رسلطمكر لي ر لاتمر ملحإ ر الحد  را سل رسلخر ميعلك رجلطمحصلعي ج راصل

لحعخجختع.

في - أ ل إصا  ق   منط
 حد تناالي  لحد    تج لحدنجدتع.ياه  لحإ  الحد  ا سل

ولاصله  ملعحضحلحد لجد لحد  جملحيين رج لحد  رنت سلد ر ميعل -1 طقلحإ  الحد  ا سليجبلطقلا
ارعلامرملحدنا رتنل رج لمر حلحد  رجم.ل جد  رجملحد  را سلحدترج  لارجالدا تعلان   لن لي هسلحإ  الدن 

ل لارصلحين رج لااير لط لا ر خ ي عدرعلعا رجملحد ر قللنر لا ر ملا جا رجلحد اك  ،لعي ت جلحنقلهي حد
سلحلنتجاجها. لحد  ا سلدت 

علإ رر ال -2 جد  رر ررجطلع تتررجط،لعخج ررعل ج ااررجاملحإ رر الحيين ررج لحمه ررنلحإ رر الحد  ررا سل م
تصلم صلحإ  لج لحد  ع. نلحد  ت ل  حدت جضلحدلجملعحإ  الحد جدسلا احطلد ناح

ت علح -3 إيجاعلحد نلحإ  الحد  ا سل دن ايلتعلعحدن  ت تعلحد راعلدل رلحدت جضلحداجصل يتصلهتر ملم
لحد رتج تعلعحد  رجعححل رسل جدلت اتعلعه نتسلحيخن جاح لعه   ت علحدن ايلتعلحد  ت علعهن ت لحدت حاتصل حد
حلحد  رجم لل ترعل ت لين يفلحكن جرلحعا حصل سلحد  جرص،لعهنجالحعا حصلاي لحد  رجم لدن ر حدن 

يع.لم ت تعل لجدعل س  حدن  تعلحيين ج

ررل -4 حلمت  علحد ؤخ ج لحد  ا تعل تن،ل يجبلطقلي  قلحإ  الحد  ا سلشجا طل  لياك لي  لليج
رررلمرر صلحد ؤخ ررج ل ررعلي رر لحد  ررجم لاررصلي يررعلعاؤخ ررجهمجلعحدايج يجرربلطقلي رر رلحد تجخررعلحد ت

حلمت  علحد ؤخ ج لحد  ا تعلخحهمج.  عل  العليج

في -  ل إصا  ص   عن
ل رلحدل ج الحدا ت تعلدإ  الحد  ا سل سلحينتج لاصل:هن 

ح. -1 ي مت  تعلا لعحدن  تفل حلللتجالاج  لحد ت لهت يعلاؤخ علحد  ا لحد اك  لعليج

عح لم صلحد تجخع. -2 لاصلط حلك حل حملخلالحدتج  يعلعحخنا لهتلترلحد تجخعلحد ت
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ررعلي رر  -3 لحد  ررجم لي رر رلحدايج ررعلي رر لا ررج حمهمررجلعطا حدمررجلعايج  مررجللليجاررعلا ررجملان رر ملد ايج ل
لطكر لحعرارعل ترع .لعير حلطعم م ل  رجي حيخن جميعلعخت دنمجلعا اانمجل)عمر حليرن لحنقلل ر جلط

علي  لحد  جم لدنتج لحعراج . تلطم تعلحدايج لحنخت يعلحعختاحلا

حم ،لع -4 طلحدي رالعحدنا رالحد  را سلحإد حارسلحدترج  للجدترجطلي ر لحعارالحإ ر حيخنلجضرعللداجالا
اح. جدنا الحد  سلي  لحدا لي ال

لي  لحخنت دتعلحد  جم ل رسليراحمح لحدن ر تفل -5 خجصلي  الحد  ج  عللد لحدل رلحد  ا سلعحدن كت ل
. ي محلي  لحدن  لخ حال سلحدت جضلحداجصلطعلحدلجمللد لحدت

ترع -6 مي راحامله حميعلد   جم لحدتج  ع،لعليجارعل حلمت  علحد تعلحد جدتعلعحإ ملحدلجا رعللليج ترعلد  ر ح ا 
ل تمج.

حدن االاي لليجارعل رتاعلد ت رجضلحد  رناكل رسلحدل ررلحد  را س،ل  رجمكعلمؤعسلطار حصلا را تعل -7
ي امررجل حلمت  نمررجلعالجدجررعلا رر  عل لليررج لرر تررع،له ترررللدتمررجلحد  ررجم لحدتج  ررعللجدتررجطل تررعلعطا  يا

اح،لك جلي  صلاصلخ صلمر صلحد رتاعلحد ر جالإيجارعلا رجم ل ل جاررلحد نل حلا رناكع.لعطينتر ير ا
رال ررلعحعي رالعحعك جقلا جمكعلحدت جضلحداجصلاولحدت جضلحدلجملحد  ا س،لمر لحديررلحعا حدت جيعل
رررعللدررر لمررر صل ي  جي ترررعلدن ررر يالحد ؤخ رررج لحد  رررا تعلحدتج  رررع،ل مررر لي تررررلحدنت ترررج لحد  رررا تعلحدي

لطاراليجربلل اير لحد  جمخرع.لعيلطينتر جشرالعيرصل يجارعلطيرعلاؤخ رج لا را تعلحد  جم ل ر رلا
جد جار. رلل  لا ض ضلل  الحد  جملحد  ا سل حلي ي لا

لدإ  رجالحد رجدسلارصل -8 حدل رلي  له  يالحد تعلحد جدتعلحدنينتعلعه  يالطخ حقلحد جص،لاولعضرولي حير
لم رجل ملحدن كتر .لعيجر تر لمر صلحدت حير ترعلكتر احلدإشراح لي ر له  رلحد اكج ،لعليجارعلامرج لميج ي

ررللي  لطق اعمحلحياتنجالي ر لحعخر حقلحد جدترعلحدلجد ترع،ليل جد ه  يالطخ حقلمطسلحد جصليليل سل
اعم لحديتجظلي  ل اي تع لطخ حقلحد جصل ي علهج  جلدنلاض جلحدن  تاح لاجدتعلخجماتع. لاصلحد



 

 

 

 

 18 

ا  سع عي -ت اجت ل  لع اقت   إصا 
ل اعيررج لهج رررلي  تررعلحإ رر الحيين ررج لالمررج،لك رر عصلطخررات،لحلن ررجصله حيرر درر لحدنجررجمبل ررسل جل

بلختجخرج لهيايرال لارصلحدتتراحال ر لارصلحعل ترجالعا ير تج ل سلااحل مرجلحععدر :لا ير تصلحد  خ صل حد
ترج ل عدرع،ل ر لحلن رجصلظمر مل رلحد ي لحيخنم كسلععيفلحدن ظتفلحيان جيسلاصلي لحد عخلجملعهاشت

ااح لخ ص لاصلحد لاال علحيانتجصللد لا جملحد  ق.لتت تعله نتت

يتصل رسلحدارابلعي جيرعلحد ؤخ رج لحد جدترعلحدلجد تررعل رتصلحيين رج لي جيرعلحد ت رايصل ح عارصلامرعل جاترعلهر 
حل يعلخن جم ل سلريرج عصلحد جاتعلاصلطقلحدل د علحيين ج دن نتسلاولي جيعلحد ت ايصلعط يجبلحدتاحمل سلحد

عصلحد  ل سلحد  جملحيين ج لحدلجد س.حدتتالعحان جملحد جدعل سلحد اج عصلضلتتعلحيا لجاتعلعخج علحد

عل جمهترجضلا ر رعلحد ر جاتعلحد ر ميعلحد ن رتعل ي لحد   لحد  جاسل سلخ ميعلعحدناكت لخحلطضت جللد لخدةلال
ي حدسل تجطلعطضرت جلل200.000حدتن حل تمج،لعحدنسله ول شااللد لحد ر قلحدل ررل رسلحد ر علك رجلخكاارجلخرج

حلحد ترجاح،لك دةليا يرلي مرجلد يرج ر رعل رسلحدت رجضلحدلرجملكيجارعلا يرعليل حمح لحدنا الاصلحدل جدعلحدتج 
خرلا جملحد  قلعا جملحدل د ع. تعلحيان جيتعلحد ت تصلي تمجلعايصلا مك جللج لحدت لط

حلحلن جي لحد جدعلعحدتتالحدنرسلهمر تعلحيان جيتعلحد ن تعل يج لي  للج لحدت اج،للنر لطي صلم حلعؤك
جشرال ترنلعك نتجرعلدل  ترعلحد  ر  .ل جشرال)يل ر رللترالا جد ر رلحد  ااجاملحدارجصلد لجدجنمرجل لدمجلحد ال

ااجاملحإ  الحيين ج . جدن رملاول جيجلحيان جيتعل ااجاملان جارلد لجدجعلي ل ح لعي ت جللي

ااجاملحدن  تعلحيان جيتعلاتناا: لد ح لع سلا جملحإي

لي  ل -1 تعلحيان جيترعلحدن كت عح لالجدجعلحدت ححلاصلط ج لحد  قلك  الاولان   حدنل ت لعا يتنالعهججع
محل لعهل يرر لحدترر حلحإانجاتررعل ررسلحيين ررج عح لريررج ححلاررصلط عا ج يررعلحد جدررعلعحدتتررالا  ررجلمرر لط

لحدن ج  تع.

تاحلد ل جدع. -2 يعلحدنسله  الحدتاصلحد  جملحدت جيج لحيين ج لحخن

حلحدتاصلحد ن -3 لجلعلدل رلحد ؤخ ج لحد اتاح.ريج

مل -4 ميبلعحدن متررلعه رةلحدنرسلهتر احاملش ج لحدي جيعلحيان جيتعل ان فلطا حيمجل رجل تمرجلحدنر ليجاعل
حلحدت تعلإيجاعلحد  اعيج لحد اتاح. لحدتاععلعحد  جي

اج لحد يتعلخج علد  اح حلحد  جاتعلحدتتتاح. -5 له ختولعهي تصلحدا
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ا  ش اقت  -ع يمإصا  لتع  صا 
رجدنل ت لحعخجخرسل جملل  الحدنل ت لا احطليلينج طللاصلحإ  الحيين رج لخر حال ت رجلينل ر ل يجبلحين
ررتصلم ررول جشررال لحد  ررج ررعلحد  رر ملحنخررت يعلحيمه نرر لهجا لط  ررجا   لطعلحدنل ررت لحدلررجدس.لعيرر ح سلعحد نرر )حي

.ليجبلط حلحإانجاتعل سلحيين ج الحدنل ت لاتنجلجطلد :خ ميعلحدنل ت لعريج لقليلن

تج تررعلع ررسلا حامررعلحدنيرر ل - ه رر يصلحد ا ررتعلحدت اتررعلعحديتررجظلي رر لحدم يررعل ررسلا حامررعلحدل د ررعلحد
لحد  م. ل لحد مت اسل سلحد   تعل

حض. - ملي  لحدني ترلعحدنت تالعحإ لحدتج لاصلخ صلخ  لحدتا حلحإانجاتعل سلحيين ج لد يج
لعحد ل  اجهتع.لد نلجارلاولحد محلحدنت تع -
تعلحلنتجاج لخ قلحدل ر. - لدن 
خر . - حلحد جدنجدسلريج خرلعا ج يعلحدتتا،ل) جدنل ت ليا  ل ا جطلحيمهتجالحد لا سلع لدن ريولحد

يرنلحدل  رسلعحدن ر يالحدن   در اس،ل ميبلحد م رسلعحد لكررلارصلحدنر ترفلا رج ارسله  عارصلامرعلطخراتلي 
ح ل لحعم ينلحدل  سلاي اج ،لعيجبلطقلي  قلحد عحيخناحهتجتع،لعيج طلد ني صلحدنججم للد لخر ولعخر

سل رررلحد رر جيسلعحد م رر ررولاررصلحد  رربلي تررال ررسلحد رر قلاررصلي رررلي  ررولاررصل رراح ،ل يررنلحدل  ررسليلي   جد
ل ي رجات سلالراعلد   ج  رع،لعيينرج لي رجضللانرجاسل تبلعلتام .لعلخحلدر لي ار عحد  حمضلعحد تجعصلعحد 

تر ،ل ترعلد ن  يالحدن   د اسلدت ي ايرعليت نمرجل رسلخ ج  رمجلحد لي  ترعلاا يرنلحدل  رسلاجرا ت لحد   رت
يع. لعدت ل سلطم تنمجلحيين ج
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س -ح ع ل فح  مك  إصا 
لعحدل ررلي ر له رج ؤل لحيين جضل االيلي  صلطقلين لحإ ر الحيين رج ل جرجالارجلدر ليرن لدجر لحدت رج ح ي 

عقلخدة: لحدتاصلعه  تالحد تج تع،لع

ج مرجل - ملحد جصلحدلجملحد  ليينجاالحد جن ولد رلاصلي  تعلحدن  تعلعي  تعلحدن ريتحلعهاتترفلطي ختن لم
لي  لحدتتاحا.

ملحد   يعلحد  تعلحدلجاع. - ملط يجبلحد ت خلعيلها يعلها لخننا لياحمح لحين ج
تج . - تصلحد  لحدتاعيج ل ح لخت مالحإ احاللتالحد  اعضلعه 
لحعا حصلحد ي  عل - .خناا لحد  للد لخجم لانتجعلحدت ج

ل ان فلطش جدالعي  لكج علحد  رن يج لمر جطل جالي  لحدت ج ولحإ  الحيين ج لحدت د دةليجبلطقلي
نر لحدنجرجمبل لحد  االلد لا رجملحد ر قلك رجلط  يج لحيانتجصلاصلحيين ج ح ا.لعدلرلاصلط لبلهي اصلطم

اراح لط  رجالي  ترعلحدنيراملحيين رج ،لعد رجلم لا ولط يجبلحد ت خلعط يجبلحد جصلاصلحيخنت حلارصلحد ج
معخجط. عات تعل علحإا علحداعختعلعحدنجا ل سلحدنجا

: حلحدت ج لي  لك لعاصلحإااحاح لحدنسله جي

يا. - حلحد تجختعلحدل تجلد  له  الحإمح
- . له ضحلحد مملحدت ا ل سلحيين ج
ت علحدن ايلتعلعحدن  ت تعلحد  ت ع. - لعضولحد
اس.هتلترلاؤخ - ل ج لحد جن ولحد 
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ني ع اقت -ث نيإصا  ل ع  ت ل سس  عيل م ت   
اسل ج ررعل لهتلترررلاؤخ ررج لحد جن ررولحد رر يرر رر  امجل تم امررجلحد ررجارلحدج رر صلحدن  تررعل  لعطقلهن رر يل
يترنله رجمكلمر صلحد ؤخ رج لطعيطل رسل ر ولحدتراحم عدعلع جطللد لا بلاولاؤخ ج لحد لشاح يالدنل رلا 
جدل  ترعل عدرعلطقلهتر مل لا   رجطلد  علعحد  جادع.لعا  جلد ليل لعلعحد يجخ ع سلحيناحالحدا نلع جاتجطل سلحد نج
م جلحدتتررجمل عدررعلعحدت ررجضلحداررجصلعلرر لا   ررجطلد  عقلا ررجمكعلحدت ررجضلحداررجصلدرر ليلرر مجل يعلعلرر حيين ررج

عقلا جمكعلحد جن ولحد اسل ج علشراح يالع  جهرالعكررلل ربلل  تعلحدن  تعلعا حامعلحد  ج  علحدلجد تعل  
لحخن ج ا.

عدرع،ل عملحد تع،لد رجدحل لحد رج اسل رسلحدلتر  عملحد جن ولحد ر عدعلع عملحد تصل حقلحدن حرقل عيلشةلطقل ت
علحد  ضر يتعل مح ل ايعليت ع،لعلاملي  تعلحدن  تعلخحهمرجلارصلحد يجخر لاملي  تعلحدن  تعلاصلا جمكعلي

ررلا رن تولحدتر صلط عدرع،لدمج.ليل صلي ر لحد اسلخ ر لا يرجطلارصلله جدترعلحد ر ح عملحد جن رولحد ر قلهم رتشل
جد  ح ع.لعكجا لانتجرعلمر حللارجلحدت يلرعلطعلحدمجراح.ل له جدتعل سلحدنت تالك جل سلحدل جا،لعطضلفلشل مصل
رل ت  ررجلارراتللخرراح ترله ررنت اتررجلحدلررابلع مل عكرر لمررسلاررصلاتجميررعلطقلارراتلحدلترر صلعمؤعسلحد رر حصلهاررج

اح لعمؤعسلحعا حصلاصلحد اقلعاصلحدااب.حدلت  لصلعحدا

عمل عممرجلع رتصل حلحدنر حرقل اسلعليرج رالارجلا ر قللجارعللدر لللترجالاؤخ رج لحد جن رولحد ر لا جلحدتر ملطك
عملحد  رج سل رات،ل ر لحدر ترلحد  ر يعلحد  ترعلحد  ت م ج،لشاحكعللتتتترعل رسلخر جملشاحكعل عدعل سلل حد

عملحد  حامررعلاررصلي عدررعلعيل حلمكرر لي رر لحديترر قلد  يرر اتررعلا تررعلا لدنا اسلك ررجلاينررج رررلحد جن ررولحد رر
عدررعل صلختترالعدت رر لحد حلكررلارر ح يترنلي رر رج لعي رر لحد  رجعححل تمررجلعي ر لخرر  علحدتررجا ق،لع عحد حا

مجلمسلحداتتا. لعل

ااجاملحدن  تعلحد ر ااجاملحإ  الحيين ج ،لك جل لم جلع جارلحدت جيعلعحإخ صلطقل جا علعيجبلحدن ك
اارجاملحإ ر الحيين رج ل لعحدن تتر ،للنر ليرن لي درالعطقل ح اسل رسلحإير لد  جمكعلحد جن ولحد ر يينج
ل ر محطل رسل اسل جيررلدتاحيربلعييجخربلعي رتاللدر لحدا ر لعلدر لحدت رج طله تت صللد لاجن ولا لان لي يينج

لطعليلرجدملخ رفلحعخر حملعضر صلحد  ع ا،ليلطقليا  لحدا ر لعحدت رج اارجامللجصلل جرجق،للنر لي رن تول
جد ايعلحدت  ت. لا مجل احهالحد ين  علعحدنسليل لحإ  الهججعرلي
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لث ع إصا  -ث مج  ن ي ب  في تن
عدعلعطخ  بلحهارجخلحدتراحم،لعم رجكللجارعل حم لد  تال رلاصلحدجمجرلحإ ااجاملحإ  الع  رلك ين  ال

لدإ  ال سلكرلا م ج.

إ - أ ل  لإصا في    ل
ن تترر ص،لعد خررفل ررإقل ااررجاملحإ رر العهترر مل اتررعلكترر احله رر ول حمحلا لحإ رر الحيين ررج لإ يينررج
مرجهتصلحد م نرتصل ر رلكتر ال اتعلحدي  اتعل سلعضلمجلحديجدسلدت لي ر لا رن تلحدتترجمل اعلحد  امجرلحدا

جبلحدنجدتع: لد خ

حمح. - حخرلحد تجخعلاولحإ اسلحد تجاح ل تمجلعه له
اسلحعا م. - بله حقلحديج  لي  لحدل رل  ل ت
حا. - عل سلحع تعلحد تا تاعياح ملحد ايعلعهي  لحد ا لحد  ح حلعه ي لحد اك يعلحد 
عح لا جملحد  قلع تج نا. - لضلفلحد لا عل 

اتعلحدي  اتعلحدنجدس: حمحلحد  لعين  بلل  الحإ

اعلحد -1 اتع.ل جدا اعلحد  خرلحد تجخرعل  رلحد تجخعلع حدن  ت  ليصلحدا ينلعلتصلهنر اتعلي رلهت سل  
حمح. لحإ حمحلهت  ل سلحإ

ل -2 عملحد اخر ملدمرجلل ربليرجا قللا رج مج،لعحدن كتر جدر لي جالحد ججصلد  ؤخ ج لحدن تت يعلحدتج  علد تترجمل
ماررج لحدن   رررلحدمااررسل رر لتجهمجل حمح ل ررسلاان ررفل ي رر لضرراعمحلا جمخررعلكج ررعلحدجمررج لعحإ

جد جارل نمجلي  لم حلحعخجس.عا ؤعدتجهمجل لعايجخ

ي ليرجدسللنر ل -3 اتع.لعيلشرةلطقلم رجكللجارعلدا رولحعار ملع لر اعلحد  م ولحعا مل سلامجرلحدا
ح مر لعلنر له رن تول عدرعلعم رولا رن تلط حمحلحدي  اتع،له  تالحدلتشلحد اي لد  ظتسلحد ه ن تولحإ

ت حمح.لد صلم حلحإااحاليلي  صله  اح لحدلجدتعلدإ تالاجلد ليناح  لاولحدنا الاصلحدل جدرعلا بلحدا
حلحدترراحملم ررجليرراحمل ررعل ررسلحدت ررجضلحدلررجملحيين ررج لعي رر رررلا رر  علحدلجدررعلحدتج  ررعله جاررجطلا حدتج 

ملاجلم لياحملحين ج . ت لختجخسلعحان جيسل

عدع. -4 عح الحد تصل لحدل رلي  له  لحد ل  اج ل

ا -5 عحاتعل سلحدل رليصل ملحإا جقلاصلحير املحدر رحمح لعحد ؤخ رج لعحدمت رج لحدنرسلحدنت ترلي ي ل
ا. ل رلا ج لهتجمل

م : -6 عدعل حم ل سلحد محخعلحخن ج تعلد جمجرلحإ لحدتتجمل

ص. - لحدتج ضلحد ظتتسلعطاجكصله حا ي لهي
لحد ؤم  لد رلعظتتع. - ي عدعلعهي عح الحد لام ج لحد ظج فلعا ؤعدتجهمجل سلاان فل ي لهي
حميع - رلارصلعير للمحخعلآدتعلحدل  تج لحإ حل  محلط  عدعلدناتتفلحداعهتصلعحيخنتج حد ان تعل سلحد

ني يرلحد ي للتالحد  نمللد لعي لا نم. لحدل رل
ح لعحد  ج رآقلي ر قلااه رجطل - خجصلا جملد  يرج حالا ض يتعل سلحدنا تولعحد  ج آ لعل عضولالجيتالط

مهالحد ت ج ال سلحدل رلعا لحد  لي دالحد  ظفلعا ج حللدر لاجاربلا رجملحدنا ترولل ربل  تعلحدجم تر
اتع.  حعي

ل
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اقت -  لق   موقع 
نال سلحهاجخلحدتاحملحيين ج لطعللتجبلم حلحدتراحمل رسلحد ير لحد  جخربلي ر رلا ر  علم ت رتعل رسل لقلحد
رنالطعل بل علطقلخر ر تراح.لعي اارجاملحإ ر الا ر  علك خ ميع،لعخت  رلحخن احملمر حلحدر  نل رسله تتر ل

حلحد ن  رعل رسلحد جرجد لحدل ترجلع رسللتجبلحدتراحمل ي لطعيطللدر لحد اك يرعلحد ر حيين رج ل رسلخر ميعليلر 
ةلحد  رؤعدتج ل رسلحهارجخل ل جاترجطللدر له رج حلحدنسله ر بلحدر رمحلحد ان رعل ر لتجهمجلعيلر  حد ججقلحد نل

لي رجهتصلي ر لحعيررل رسل ر ولحدتراحملحيين رج ،لي رجح ولارصلعار  عدرعلعي رجحللحدتاحملحيين ج ،لعحد رج حد
لحدن  ت .

عدتررعلعحيخررن جملحداررجماسلين  رربل اررجلطقلا ررجملحد رر قلعحد  ج  ررعلعحياتنررجالي رر لحدنجررجمحلحد ع ررسلحينتج
يعلعحهارجخلحدتراحم،ل حمحلحيين رج جدنجدسلهاتاحطلا ميجطل سلطخ  بلحإ حد اعاعلعحد ايعل سلحدياكعلعين  بل

حل حللتنلي  ي جطليليني رلحد اك يعلحد  نال سلحهاجخلحدتاحملك تعليني ررلانج جمرجلحد  رنملحد ي رسلطخ   حد
رلا ج  تالحداجماتتص. لاتج

يع: حمحلحيين ج لعين  بلحدناتتالحهاجخلياحميصلااي تصلي   قلهي يطلا ميجطل سلطخ  بلحإ

: اا ل رر لأ مررجلكرررلاررصلحد ح لحعخترراحل  ا عدررعلحد ؤخ ررج لعحدن  ت تررعلهيرر صلحد حليرر يرر لليجاررعلي يررعلا
لحدر  س،لعينراكلد ي  ارعلحهارجخل رعلد ين رج رعلحد ال  حد  ايعلعحخناحهتجتعلحدن  تعلعحدن امرج لحدلاي
ح مرجل رسلارؤه الا راالكررلخر نتص.ل رجم،ل ر لهيجخربلي ر لط يعلحدت اتعلضر صلمر حلحإ حدتاحمح لحيين ج

إااحالكم حل سليجمل جد كالطقلحد تصليجا ل يال لطقله لحهاجخللياحملل1987عحدج يعلل حدن امج لحيين رج
عدعللايعلحدل رلض صلم صلحدن امج . رلحدي بلحديجك لعهاكلد  حلاصلي ي لحدج

: ل ني حلحد ج  لحعي  لد نا تنلعهي رلكرلعريرالا رؤعدتعلث لرلكج علحد ججد لحد رحميعلحدل تجل ت جلي
را جد جار،لانتيتصلد جمج لحدل تجلحدتا علدننترا لد  تجخرج لحد  ت.لك رجلين  ربلحعارالحخن جصلعرحمهال

جد جارررل ررسلحدرر رحمحلات ررمج،للنرر لين رر  لد رر ريال يايجهررالحد ان تررعلا ررؤعدتجهمجل اررصلكرررلعريررالهي ترررلا
يطلاصلحدااقل سلحد لجا  لحداعهت تعلحدت اتع. لحد تجخج لعحيخناحهتجتج لحدل تجل ح لحد اناللي
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اقت -بع ع إصا  ت في   ت م
حقلدت لم رجكلع رت لحد ر رتصلار حم تراحل لحخن  رج لك حلدإ ر الحيين رج له ترولحدج ترولد ار  علعحلر

حلاررصلهجررجمبلحنخررايص،ل عا ررن يج له  ممررجلع تج جهمررجلعي يجهمررجلحداجماتررع،لعد ررصليجرربلي ت ررجلحيخررنتج
رجد   ملحنخررت يعلع رسلحد رتصلعمعخرتعلعخ  ررنلاعل ارجصلهجرجمبلحإ رر ال ت رجلي ر  ل عخ  رنلاعلط

عدتتص.عاتت لك  عقلحد لدةلاجلي   ل  تعلحد ةلعحد  

آسيوي - أ و  لن ب   ت
ص،لحد  ررسلي رر لشرراحكعلحدت ررجضلحداررجصل عصلحنخررت يعلا  خاررجطلاررصلا ررجملحد رر قلحد لرر ررعلحدرر ررالهجا هلن
ل رسل م ترالي ر لا رجملحد ر قلعحدنر لحد  رعلي ر لطخرجسلحيين رج ل تر لمر صلحدنجا خرلحدي ر اس.لعير عحدن

مح لهاتتضلحدي جيعلحد ترال رسلحدنل رت لحعخجخرسلك رجل رسلم رولحدتر يالعحيخرن جملحد  ي لحدن  ج اكتعلع
حيرع ،لعلتجظمرجل را ل) رسلحد رعل رسلاججلمرجلارصلحلنر حالحدن لحخنتج لمر صلحدنجا حدن   د اتعلحد ي تع.لعي
لاررصلهت تجهرررال رررجقللدرر لا حممررجلدن ررنتت لحدتج ررجملحين ررج لك ررسلخررر ت ،لك ررجلحخررنتج لاررصلعارر  ي رر لل

لحخن جمحها.ع

مللي جامرجل علي ا ل سله خامجل ضوله ايلج لد  رولحيلن رجملعهل تر لحد  ج  رع،لعير د صلم صلحدنجا
تراحطل رسل رعلخ ر لك ر لمر صلحدنجا لحمه  .لكر دةل تر رجد  حلسلحيان جيترعلع  ج يرعلحدت رج حيمن رجملحد رج سل

لي ر لهر  لمطسلحد رجصلحدارجصلحد  نيايامرجلحدتتر  تلطعح رلحدن لت تج ل جشرا ،لا رجلط يت رسل)عدرت لحد 
حقل حقلحااتجضجطل سلحد   لع جدرعلع ترا.لد رصلمر صلحد ر لد لطراعلاجدتعلاي تعلطعيطل  ليجد تع،لك ت لم صلحد 
حلي رر ل ررعلحعراررع،لعاررصلحدت رر مح لحعخررات،لالن رر حلاررصلهجا لحنقلا ررنتت ليج تنمررجلدنلرر  ط له ررنلت رر

يعلعحد  جيتعلعحدن   د حلحيين ج لحد  علحد جضتع.لحدتجي علحدنسل نمجلخ صلحدلت  ل اتعلحدلاي

سي -  ل ب   لت
ررعلحد ررايتعلعحد خرر   ،ل عصلطعم هررال اعل)ا  ررجلحين  ررعلحد رر  تنتع لحداعخررتعلطخرر  بلحد رر حين رر لحدنجا
لاررصلحد ييررج ل ي و رر ررعلد نيرراملحيين ررج ل ررسلحدلررجد ،لعامررجلمرر  ل ررعلحداعخررتعلطخرر الهجا ررالحدنجا عهلن

ررولحد نير ررلطقله تراح،لي ي لع رايعلك يعلعحد تجخرتعلد   رجملحيشرناحكسلحدترر يج  لحيين ررج ملحدر حللدر لمر
ررل جدا ا علي جد جارلع ولطخ جطلعه ايلج لدال  خاي ل سلهيايالحعخلجمل لعه ي ه  محطلد   جملحدج

روله ررايلج لدن  ررت لي رررلحدت ررجضلحداررجصلعا رجملحد رر ق.لدرر دةلكجارر لحدت ضرر لعظمرر ملحد  ج تررج لطقله
عقل ر حيع،لعحإخاحضل رسلحدا ا رعل نيايالحعخلجملا  لحد عل ليجا لم صلحدنجا عامبلحدت جضلحدلجم.لعي

محيع. لمحخعلع

يني - ل ب   لت
رعلحد تجخرتعلحدتج  رع،ل جدناكت لحدمرج ،لحدر  لدر لياررل م جدنياملحيين ج لحد ن علحد ت تعل هن فلحدنجا

علحد ت تعلطا لارصلي  جطل قلحدنجا عدرعلحد  ير جهجرجصلار حلحد رجدي ب،ل عدعل يرل سلي يعلحد لضلحدنل ا ل
لحديايعل سلحدتاحملحيين ج لحدت اس.

علحد ت تع: لاججالحدنجا لعيل 

اا: ا.لأ ااجاملا  لدإ  العحدن حملعحضحل ل لد ا 

ا: ني ط ل ا  رعلهل لث ر ل سلهيايالحدنججمحلع م مجلحداجصلحد ن تر لحد  ج  رعلعامجلحخنجم لطخ  
حخ تعلعه ا ل سلحدا ا ع. لحد
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ا: اا ل ررراح للث تررالعارررصلطارر حصلعخ مرررجلحدمج  ررعلحد ن  يرررعلعاررصلحد ررر قلحد  همجلاررصلا حم يخرررنتج
يصل سلكج علطايجالحدلجد . لعحخن جمح لماجصلطي جصل ت تتصلحد ن حا

ا: يالخج عللدر لحعخر حلبع لحدلجا علحد ت تعلحدنسلطهجل لحدتا علد ن  قلحعااي ترعلمخالحدت
تاح. لحد 

ليين - ل ن  ل نك  ل  ص 
عدتتصل  رليجملحإااحاح لحدنجدتع: عقلحد له   لع تعلحد ةلعحد  

لحإاترجقلحدلرجمل - سلعهاشت اي حلحدن حرقلحيين ج ،لي حامجلحإ  الحد لختجخعلحا  جشتعلإيج حين ج
ي لحيخنم كس. ل جل تاللداجالحد

لحدنت ترررلاررصل حدن رر - حم لعحدتترر  لعحد جهجررعليررصلحدن ررلتالحإ  مج لحد ررلايعلعحدمت  تررع ل ررسلحيين ررج
لحد  تع.

عملحدت جضلحداجصل سل - لعل  جالحد ججصلاجلطا صلدت تلحد  قلعيجا قلحدلاعلعحد  بلعد لرحدعلحدتت 
اتعلعحدنججميع. لشن لحد ججي لحإانجاتعلعحدا

تولح - لحيين ج لعحد عدعل سلحد  ج عملحد جشالد ؤخ ج لحدت جضلحدلجم.هت تال لد 
س. - له جتولحيخن جملحعا 

حقل حقلحد جاتررعلع  رر  ل ررسلحد رر لررضلحد رر يرلحدمت  ررسل ررسل ترر لحيين ررج لعحدنلرر رراحاملحدن لاجيرر ل عيرر
علمسلحدنجدتع: حلا مجلاصلخ صلم صلحدنجا معسلحدنسلي  صلحيخنتج لحعخات،لعدلرلحد

ااجاملحدن يتحلعك االلجيعلل - جيمجل لعدت لعخت ع.حه
حدعلحيان جيتع. - لي  لل جبلحد   لعحدل ي مجلحدنت فلحد  لحين ج
لجهمجلحد تجختعلعحيان جيتع. - جمله عقلحين تالاصلحعلتجقل الحدجايعل سلحد  حلعك لطخ   ل سلل
لحيان جيسللتالاصلحيمن جم. - ل مللي ج مجلحد لي
جملحدا ا - لعحين عدعل سلحيين ج عملحد ي حللد لهاحاول ااجاملحإ  ا.حد ل علك عد يعل سل
ملحد ج سلي  ل جالحد ؤخ ج لعحدت حاتصلعحدن ايلج لحد رارعلدل ررلا رجملحد ر قل - جدت ملل احممجل ي

رلحدا ا ع،لعطم مجلليجاعله ايلج له  ولحيلن جملعهل رلحد  ج  عل سلحد  ق. لي
علحد  ا تع. - ملل احممجل  رلكج سلي  لطا  علحدايج لي
مللي ج مجلا  - لحيمن جملحد ج س.ي لض ضلا ج يعلحدت ج

ررا لحد ررجدسلع ررنحل عدتتصلطقلختجخررج لحلنرر حالحدن عقلحدرر لهل   ررجلاررصلع ررتعلحد ررةلعحد رر  جخن ررجمل ترر ع
لعد  مرجلدت ر لكج ترعلدنيتتر لحد  ر ل له ر حلدني رتصلحدنر حرقل رسلحيين رج حعخ حقلد   ج  علحداجماتع،لير

لحخررنت عقلعاررصلحدنجررجمبلعحيخررنتاحملحد تجخررسلعحيان ررجيس.لعيرر اجلاررصلهجررجمبلع ررتعلحد ررةلعحد رر 
ا جمجلإ  ل جلحيين رج ل رسلمر صل حعخاتل سلحإ  الحدنسلطشااجلل تمجلطي صل سلحييناحلج لحدنسلي

لحد ميع.
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مس ع بي -خ لع اقت  لتكتل  اقت   إصا 
طخر ت جلعد  راليجربلطقليناح ر لكر دةلاروللقلحإ  الحيين ج لين ابلطقليناح  لاولخ علحدن  ترعلك رجل

ررل لط  اج رسلحد  رسللدر لهل ير لحدنجرجمحلعحيخرن جم.لعير  المر حلحيار خ  ح لحدن نررلحيين رج لحدلا
خرلإيجارعلا رجمل لترع.لعير  الكر دةلحد ر عقله خ صل سلحد  جملحيين ج لحدلجد سلاصل حدتاصلد  ميعلد 

ررس،لي رر رر  ليا ،لعا رراعضلا رراعضلام يرر ررسلا يج ليا يج لحدل د ررعلعهيرر اجلي رر لا حامررعلهيرر جي
رجيسل رسلحد ير ل لحد رسلمر لحعاررلحد لتر لحيين رج لحدلا اج لحدن  يع.لع رسلحينترج لطقلحيار ل حد   تعل

س. حلللتجالحد  جملحدلا لحديجضالإيج

سليلينيت لاصلخ صلحدي  اج ل ترن،ل جدي  ارج له لحيين ج لحدلا اج رولعاصللتنلحد حيول إقلحيا
لحيين ج لحدتل رسلي ر ليرجه لحدت رجضلحدارجصل اج ت لهيتت لحيا جملعهؤخ لحعمضتعلحد راع،لعي حإ
ترررعلحد ان ترررع.لعيلطلرررجدسللخحلي ررر لطقل ررراح لحدلا رررتصلحع حدررر  ليترررت لحدل يرررج لحدنججميرررعلعحيخرررن جميعل

حدرر يصلخررتي   قلحد  ررن ايصلعماررجصلحعي ررجصلحدلررابلعدررت لحد ت ررايصلعحد  ررؤعدتصلحدلررابلحدترر ملمرر ل
. سلعخدةلاصلخ صلحيين ج لا ؤعدتعلللتجالحد  جملحدلا
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لسا -س ع اقت   إصا 
رتصلخر ميعلعلخراح ترلعيترجمل لحهتجقلحدن  يعل احيجطلي تتجطلي  لحد ت خل رسلحد   ترعل ليت ل لحد   تعل خن م

يعلعحخررناحهتجتع،لعلخحلدرر له رر اضلخرر ميعل ررسلل رر لمجلحيين ررج لهيجدتررج لعا ج  ررج لختجخررتعلعحين ررج
رس،لخرتنتحل لحدن  تعلحد  جمللدتمجلطي صلعلخحلد لهن جمضلخ ر ح لحدن نررلحيين رج لحدلا حد ناح  لاولام 
عقلحدن نرررل رر عقلحإ رر الحيين ررج لع رر حدلررابلحدتا ررعلإخرراح ترلدترراعلمت  نمررجلي رر لحد   تررع.ل 

س،لخن مبلال  لحيخن جمح لحداج ارعللدر لحد   ترعلحيين ج لحدلا حخرن جمح لحدن   د اترجل0ماترعلحدتج
لحدلرجد سل عدعلحد  تنيعلط ر طلي ر لحيين رج عحد ل  اجهتعلعحخن جمح لحد تجلعلعحد  جيع لل تمج،لعمسلحد

اعلي  لحدلابلا تلجطل  جيتجطلعي  تجطلعه   د اتجط. لعحد نت

 
بع ع لسو -س ن  لعول  اقت   إصا 
عملحدت رجضليلشةل لعهل ير ل لي  لا جملحد  قل سله ريرولحد ر حم حلحيين ج طقلحإ  الحيين ج لريج

خ د رجل رسلحد ير ل رجبلد خرن جمح لحداجماترعلع لد نججمحلع رنحلحد م لعحدنيايالحد ن حداجصل سلحيين ج
لرررضلحدن رررجرص،لعد  ررراليليل رررسلحدنا رررسليرررصلحد ررر صل  تجخرررج لحد  جخررربلا   رررعلحدنجرررجمحلحدلجد ترررع،لختن

ل رنلحيين رج عدتتص،لعيليل رسلم عقلعحد ةلحد لحد  سلد    حمحلحيين ج يعلحد  تعلعيليل سلل حيين ج
ررفل لحد   م جدنرر لضلطقليترر ص.لد ررصلمرر حلحياتنررجاللخحلطيررت ل جداطخرر جدتعلحدلجد تررع،لك ررجليي رر لد رر حد رر م ل

لحدن  تعل سلحيمهتجالحدن   د معسلعه را لالالهل ت لام   اسلعحد ل  اجهس،لخرتاتفلارصلحد لجارجحلحد 
حلارصلحدتراصلحدنرسلهنتيمرجل لي ر لحيخرنتج اجلمر صلحدجمر  حيرع،لعخن رجي يجه جل لعخن تبلحين رج حدنسليل
رجطلارول تلحد رلسلدنيتر لهججع لي ر لحدر ح ل جعار ارجلحديترجظلي ر لمر لحيين رج اجاج .لعلخحلطم م صلحيار

اي : ج لحدل اليصل لان  

مح  - لحد ي تعلحد ايعلعحدن   د اتع.له  تعلحدت
حلحإانجاتعلحد  جيتعلعحد محيتع. - له ختولحدتجي
ح ل - لي رر لحد  ررجي يال)لنرر لااتررفلاررصلحيين ررج ررسلاررصلخرر صلحدن رر ملحدت ررولحعا  عه خررتولا ررج

ح  ع . لحداجماتعلعطا حصلحد تنللتالحد

حهمجل يرر امررجلعهم ملحد رراعضلعيليجرر رل ررسلط للررجصلاررصلحعلرر حصلطقلهؤخرر لحدل د ررعلعااج ك ميلررعلدلرر
جد مملحد  لطشااجللدتا،لك رجليليجر رلطقلهؤخر لحعرارج ل رليجبلحدني صلد  حامنمجل جياتنجالحد    ب.ل
حلارصلمر صل ررليجربلحيخرنتج ؤل رسلحإ ر ا،ل رج عات تعلعلتامجلك ميلرعلد ن حدنسلل   ل سلمعختعلعلا

حؤاجلحد نت ترر لد اررابلحداطخرر جدسلاررصلحاتنجل ررجلحدنجررجمبلدنيجشررسلا ررجع مج،لك ررجليليجرربلطقلي  ل ررجليرر
رعلحد ر ميعل ملحدناتترال جدنجا جدا   رتعلحد ر ميع لدلر حيين ج لي  لحدلجد .لعك دةليليجبلحدنر مضل 
ايرررعلطعلحدج ح ايرررعلطعلحدلاحيترررعلعحدن ا رررتع.ل رررعلحد   ررسلحدن  ترررعليلهان رررفلارررصللترررنلحدجررر ماليررصلحدنجا

م جد ي  علي ت جلحياتنجالحيين ج لحد  ح لحدنرسلح ناضر جمجلع جعمر ا علحدن  تعلحد جا عل نل عسلحد اه
محه جلحدن ج  تعل سلراصلحدل د ع. ي لي للن لا ن تول
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ت  خ

ل حلعير تراحلعالتر حخ تعلعحداجماتعلحدنسله حاممجلخ ميعل رسلحد ير لحديجضرالك يعلحد يج لحيين ج لقلحدني
ج اجل سلي  تعلحإ  ا يج لعا جله حيين ج لهي لطير حملاان ترع،لعي ت رجلطقلا ري للهاحك  لم صلحدني

يعل يج .لعلقلامرملحإ ر الحيين رج لحد ن جاررلحد ناح ر لارولحدن  ترعلحيين رج حدم  لد  حامعلمر صلحدنير
ررل صلضراعمحلا يرعليلهت حلحين ج رلط  الطعلاؤا ا،ل لها جطلا خ صلطعلاا  عحد ايعلعحدن   د اتع،لد ليل

ررج لحدن  تررعلحد ي تررعلعه ررايولعهتاهمررجلعمرر لحدرر  للحدن اتررر،ل مرر لحديرررلحدرر   اجلي رر لهجررجعرليت خت ررجي
ل خ صلحد  جملحيين رج لحدلرجد س.لعير سلعاصلخ دال ل سلحدن نرلحيين ج لحدلا اج اجلي  لحيا خت جي
اجل ررسلمرر صلحد ميررعلاررصلمرر صلحدنجررجمبل ررسل عصلحعخرراتلعحخررنت تررالاررصلهجررجمبلحإ رر ال ررسلحدرر ي   ررجلحد 

تعلحلنتجاجه ج.مخ  جلالج لد لحإ  الحد    بلدن 

عملخرر ميعل ي ل ررسلخررت كرر دةل ررإقلحإ رر الحد ناح رر لاررولحدن  تررعلحد ررجا علعاررولحدن نرررلحيين ررج لحدلا
ل لر رسل رسلالاكرعلحد راحضلي ر لحد تر خل رسلحد   ترعل اجلي  لهل ي لحعاصلحدت اسلحدلا حإي ت سلعخت جي

لحد  م.

للجعد جل سلم صلحد م ت ي لامججطلدإ  الحيين رج لحد ناح ر لارولطختاحط،ل حدن  ترعلحد رجا ع،لعال   رجليعلهت
دعل جطلد ن  تعلحدلج ترعلحدنسلي ناكل احهمجلحدت جضلحععخولارصلحد رلب،لعطخر   ي تاح حدنرسلي رجم لد ن  ترعلحد

لط رر ج.لعد رجلكرررلحد هم ل ررسلختجمحهمرجلعي ررجمك قل ررسله تترر مج.لعا اررلطقلا رر قليرر ررإمح تررعل ررسلحد   ر قل
حلعحدي  ارعل اسلحد ل جا،لآا رتصلطقلانلرجعقلحدتترج تعل سلاجن ل جلحد  ه جلحد تجختعلحدي ت علعك دةلكرلحد يتج

ل ح لحدن   يعلعحدت اتعلحدل تج.لايصلااي اسل سلها سلحعراج لعحد   صللد لحعم خرللطقعحد جن ولحد  ار
حطلعحخن جي حلحدن تفل ل  حلحدن تفل نم   ح.لميطلاصلحد يصلحدنجمي لاولحد يصلياطعحلحدنجمي لات
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