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 انحٕار فً كالو اإلياو ػهً ػهٍّ انسالو

 طٓراٌ( –خايؼح انزْراء ) اَسٍّ خزػهً د.

 انحٕار فً انهغح ٔاالصطالذ: 

ي«عووٓف»الغووٓافي ووٗيالمنووتيوووًياثيوو يالز رووٗيييي
بىعٍووٕيالوصووٓىيالووٕيالعووٗويْي ٍووُيْي وو ي ووٗوييي
ْييييي فةيحنٙووويوووًيعوو حيالووٕيعوو حي لووايعوو فيْيالىغوو 

وواصعووتيالموو ناييعوو ْفثي  ٌوو ي ووٗيالىٍ وو يْييييي
حلووٓحيعووىعجيعٓ٘وِىوو يْييياعوووثيالٙووُيصٓابوو    ي

عٓافِىوو 
1
 ىوو ي٘ووف وي ووٗيلعوو ييالعووو يا وو  تييييي

الٕيالىع ٌٗيالىف ٓفة:يالغٓفيو حغوجيالموٓفيووًيييي
العى وتيثٌُيفصٓىي ًيحمٓ٘وِ يْ مىخُي ى فصعي
الوووووٗيعوووووٓافا   ْياعووووو في مٙوووووُيصٓابوووووُ:يف َيْييي

ض ْبتالىغ ْفةيالى
2
ي يي

 مى ي٘باْياييالغٓافياخصيوًيالم نيْيالخ  بوتيي
ْي٘عى يالىغ  ر ثيال و ٍٙٗيالخٗي٘خٓقوعيوٍوُيف ييي

ي ع يوًيال وفياثخوي٘عٍٗيالىخملٗ 
او يوًيعٙذياعوخعى حيِوفايالىلو مظيْيحوااْلّ اييييي
قايثيٌعزووي موٕيالمزٙوويووًي بو فةياالغوٓاف ي وٗيييييييي
 وووو نيالووووٓعٗيصْيالٍلووووٓحيالووووٓاف ةاييعٙووووذيييي
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اللووووولييالمووووو٘هي بوووو فحٗياالغووووٓاف يْييياعووووخخان
االضووااح ي ووٗي ووا يقمٙوو يوووًيالىٓا ووع يلمٍّوو يثيي

حعى يالىعٍٕيالىوا يوٍُي ٗيِفايالىل ح 
1
ي

ِوووفاي وووٗيعوووًٙياعوووخخانياللوووولييالموووو٘هي بووو فةيييييي
وٓ ووووعيْحغووووادي ووووًيِووووفاييي2ٕاالضوووواح ي ووووٗي

الىٓ وووٓىيووووًيمْا٘ووو يوخخمتوووتايي موووهيحلووو يِوووفَيي
صْيالىلوووو مظي ٍووووايعوووواْ يالٍةا وووو ثيالتو ٘ووووتيييي

اإلخخ  ووووو ثياإلصخى  ٙوووووتيبووووو ي وووووىمجيص٘ ووووو  ييييي
اللوا  ثيالاٍ٘ٙوتيْالعٙ عوٙتيالخوٗيحعوٙ وي موٕيييييي
الىضخىعاييْاعخعى حيالضاحي زٙوي ٗيالوْا٘و ثيْيي
اث وو فةيالٙووُيا لبوو ي٘خ وووجيالووٕيالض ٌوو يالعوومبٗييييي
ْالخغف٘ووٍُيبعوب ي ٓاقبوُيالعوٙحتيعوًٙي٘عوخعى يييييي
الغوووٓافي وووٗياسووو فياْعوووعيْي٘عوووى ي زٙوووويووووًييييييي

الىغوواْ ةيْاٙوِوو يْالض ٌوو يالعوومىٗيييالىغ  روو ثي
يابومي ُٙيوًيالض ٌ يالخخ يىٗ يي

 لاي٘غاديل ٌع ييايي٘خغوو يووًياصو يا  و وييييي»
 موحُييوتتيالٓ وٓطيالخوٗيحخىزو ي وٗيالٍتو  يالوٕيييييييي
 وو يص ٌوو يوووًيصٓاٌبّوو يلووح يحبلووٕيٍِوو  يع صووتيييييي
ل عوختّ نياْالىع ف وتيالٍ حضووتي وًيختو ويبعوو ييييي

لوفاحٗيحو فةيْيييالل  ٘ يالىمغتيٍِْ ي٘بووميالغوٓافيايي

«الغٓافيالىعخو ياخؤ 
2
يي
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ْلعّمٍووو يثيٌعزووووي وووٗي خووو  يٌّوووشيالب اوووتيصْي وووٗيي
الٍلوووٓحياىخوووؤيالىوْ٘وووتي وووًياإلوووو ني موووٗيي
ا مٙوووُيالعووو ن ي موووٕي بووو فةياالغوووٓاف ياٙوووويصيي
بإوم ٌٍ يالعزوٓفي وٗيِوفَيالوْا٘و ثي موٕي بو فاثييييييي
ووا  تيْوع بّتيلّو يْ وفلنيٌضوايبعو يالىتو ِٙهيييييي

ٗيحوواّحي مووٕيِووفايالىعٍووٕ يِووفايياٙووويالىب  وووةيالخوو
 يالعىمٙتيْْي ٘ َيمُٙيالع نإلٕيص ٌ يعٙوحُيا 

الخٗيحغوارجي وًيل ا يالغوا٘ذيْصعوعيالع قو ثيييييي
اإلصخى  ٙتيْالخٗي٘ىمًيالخعوفيوًيخ لّو ي موٕييي
فؤ٘ووتياإلوووو نيا مٙوووُيالعووو ن يلمغوووٓافيْ ووووْسُيي
ْصيووٓلُيْ ووفلنياىعوو لٙ يالىوو روةي ٙووُيْيث وونيي

 ووٗيالغووٓافيِووفاي٘وووحب يييياييالعوووْويْاثعوو لٙ يي
بووو ثسوافيالىخواوٙوووتي وووٗيالغوووٓافيْيال ووووْفيييي
الخ يتيبُي ى ياييالغٓافيوعيالعواْي٘خخمو ي وًيييي
الغٓافي ٙى يبوًٙياثيواق ويْيالافاعوتيِوفَيحعٍوٗيييييي
بّووفااثخٙويْيحبغوووذي ووًياِووواافيْياثيوووٓحيْييي
اثعووو لٙ يالخوووٗي٘ضووو يووا  حّووو يلمٓيوووٓحيالوووٕييي

يالٍخٙضت 

 انحٕار انًتثادل ٔفٕائدِ

ْاعاةيوًيخل ئصيالخٓاي يِٗيالّافيووًييإيي
إق وخووووُايي مموووو يوووووًيسو ووووٗيالخٓايوووو يصِاا ووووُييي
الخ يووتاييْ٘عووعٕيوووًيخوو حيِووفايالخٓايوو يإلووٕي
حغلٙووو يٌخووو ئشيسٙبوووتاييْحىعٙعووو  ي موووٕي لوووني وووإيييي



 4 

الخٓايوووو يلووووٙعيروووو ِوةياٙووووويِ   ووووتيْ ا٘ىووووتيي
الضوووأْ يبووو يإييحغا٘وووايالّوووافيْالن ٘وووتيوٍّووو يييييي

زووويْ٘عوو  ايعٙعوو ِهي ووٗي ىمٙووتيحتعٙمّوو يبعووم يص ي
ي مٕيحلغٙظيوع فِ  ي

للاي ل يلًٍّٙ
1
بًٙيإرب ثيالوفاثيالىب  وويْاٙووييييي

الىب  وووويعٙوووذي٘عخلوووايإييإربووو ثيالوووفاثيالىب  وووويي
ْالىعمًيلٙعيِوٓياىعومٓ ياى  و ي موٕيالواْانيييييي
خ يتي ٙى ي٘خعم يب ى وخ حيالوفً٘ي٘عوعٓييإلوٕييييي
صع يالنٙوويٍ٘ ووْييإلوّٙهيبإ٘ض بٙوتاييْ موٕيِوفاييييييي

ثيالفاثيبلٓفةيوبّىوتيْاٙووييياىع سايي إييإرب 

وب  وةيقايحمٓييص زويحىرٙوا ي ٗيبع ياىعٙ ي 
2
ي

إييحبوو  حيالغووا٘ذيْالموو ني٘عووٓ ي مووٕيالعووخصييييي
الىووخممهيْالىغوو ْفيبتٓائوواي ا٘وواةيْوخخمتووتيْوووًيييييي

يبٍّٙ :يي
 تثادل انًؼهٕياخ.

إيي ّهي  يإٌعو ييلمعو لهيالوفٖي٘عوٙهي ٙوُيوغواْ ييييييي
عاييبىووأياللووافاثيالخووٗيحخىخووعيبووُيعٓاعووُيالخىووييي

لمووًيحبوو  حيالغووا٘ذيبووًٙياى ووخ حي٘عوو  اي مووٕيي
اٌخل حيالىعمٓو ثيْالىت ِٙهيالخ يتيبمو ي وخصييي

إلووٕيي-ْالىعووخىاةيوووًيفؤ٘خووُيْإ اف ووُيالخوو حييي-
يالعخصياٚخو 
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يعّ يالخ   ثيْالىع    
إييفؤ٘ووتياى ووخ حيْ ّىّووهيلم ووٓاِويالىخخمتووتييي
ووحب يب للٓا ايالخٗيٍ٘ ملٓييوٍّ يْالةاْ٘تيالخوٗيي

وووًيخ لّوو يإلووٕياى ووٙ وايي وو ي٘ىمووًيييييييٍ٘ وووْيي
لعخلووًٙيصيي٘عوون يعٙووةا يْصٓ ٘وو  يوخعوو ْ٘  ي ووٗيييي
 خوووةيموٍٙووتيْاعوواةاييإثيصييالخبوو ً٘ي ووٗيالوؤ٘ووتيييييي
ْالىعو تيِٓيصوويسبٙعٗيبغّاي احُايي موٕيالوواهييي

يوًيإٌُي٘عم يصعٙ ٌ  ي  ئل  يصو نيعّ يالل  ٘  
 تهٕرج انسهٕكٍاخ ٔتؼدٌهٓا.

اويحخبموووٓفيووووًيخووو حييي ىووو يإييالعووومٓ ٙ ثيْاٚفي
الخعموووٙهيْالوووخعّمهي إٌّووو يحخنٙوووويْحخعووواحيص٘ ووو  يووووًيي
خو حي لوناييْقواي٘وخهياعوخباالّ يبعوومٓ ٙ ثيْلفاويييييي
ونوو ٘وةاييْ ووٗيِووفاياإلسوو في ووإييعوومٓ ٙ ثيالنٙووويي
ْف ْ يص عوو لّهيحضوو َياى عوو حيْاىقووٓاحيالىخخمتووتيييي
الخووٗيحلووافي ٍوو يِووٗي ووٗيالٓاقووعيحىزوو يإٌعموو سييييي

 يٌوواف يوعووخٓٔيحووىرٙويل بٙعووتيعوومٓ ٍ يوىوو ي٘ضعمٍوو
عومٓ ٍ ي مووٕيالنٙووواييْ٘ىزوو يِووفاياىوووويصعووايصِووهيي
الٓع ئ يالخٗيحع  اٌ ي مٕيحلوغٙظيعومٓ ٙ حٍ يصْييي

يحعا٘مّ يصْيبمٓفحّ  
 ٗيالٓاقعي وإييعومٓ يالنٙوويْف ْ يص عو لّهيحضو َيييييي
عوومٓ ٍ يْعووا٘زٍ يِووٓيبىز بووتيالىووولةيالخووٗيحعمووعيييييي
وعوووخٓٔيالخوووىرٙويالوووفٖي٘خو وووُيعووومٓ ٍ يْعوووا٘زٍ ييييي

 يص ع لٍ ي مٕياٚخوً٘اييْ٘ىمٍٍ يووًيخو حيييْف ْ
الخوووواقٙ ي ووووٗيِووووفَيالىووووولةيصييٌعوووووفيوعووووخٓٔييي
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الىم عوو يْاى وووافيالخووٗيٌضىووجي ووًيعوومٓ ٍ يييييي

ْعا٘زٍ 
1
ي 

ْوووًيٍِوو ي ووإيياإلووو ني مووٗيا مٙووُيالعوو ن يْإلووٕييي
الووفٖيي-ص ٌوو يحى ٙوواَي مووٕيالّووافيوووًيالغووٓافيييييي

ْووًيخو حيييي- يمٙوُيالعو نييص ٙويإلُٙ ي لوايبوًّٙيا يي
وغ ْفاحووُيالىخعووا ةيوووعيالٍوو س يْ ووفلنيييعووٙوحُيْ

وًيخ حيالوع ئ يالخٗيبعزّ يإلٕي ّى لوُيْالغمو نييي
يصىمتيوًياىِااف يْوًيبٍّٙ :ييي-الىخخمتًٙي

حعو٘ووو يالغووو يْالوووا  ىي ٍوووُاييْ  وووعيالعوووبّ ثيييي
ْالوّ ي مٕيووٓاسًياإلحّو ن يْ وٗيعو حيلوهي٘وخىمًييييييي
اإلٌعوو ييوووًي  ووعيالعووبّ ثيْالووخّهي ٙمختووٗي مووٕييييي

عٓافي٘خىمًيوًيخ لوُيووًيإخوواسيييياىق يبإصواوي
يالعلايالىخوا ىتيْإمالتيصعب  يال ضويْالماف 

 يُطهماخ انحٕار     

إيي ّهي  يإٌعو ييلمعو لهيالوفٖي٘عوٙهي ٙوُيوغواْ ييييييي
بىووأياللووافاثيالخووٗيحخىخووعيبووُيعٓاعووُيالخىووعاييييي
لمووًيحبوو  حيالغووا٘ذيبووًٙياى ووخ حي٘عوو  اي مووٕيي
ياٌخل حيالىعمٓو ثيْالىت ِٙهيالخ يتيبمو ي وخصيي

إلووٕيي-ْالىعووخىاةيوووًيفؤ٘خووُيْإ اف ووُيالخوو حييي-
العخصياٚخوْثبايلم يعو تياِاافيْيا ٘و ثيي
٘غووو ْحياثٌعووو ييالٓيوووٓحيالّٙووو ي وووًيال وائووو يييي
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الىخخمتوووتيْيب عووو لٙ يوٍعوووضىتيلّووو يْيٍ٘بوووُي موووٗيي
ا مٙوووُيالعووو ن يبّوووفَيالىواووووٗيالخوووٗيٌعوووٙويالوووٕيي

يبع ّ :يي
 تؼرٌف انحك ٔاندفاع ػُّ:  -1

ٗييالخٓايو ييْخ يتي–إيي ىمٙتيالخٓاي ي يالم وو
غلوووو يالعا٘ووووايوووووًياىِوووواافيييحيصييلّوووو ي٘ىمووووًي–

الىخخمتووتاييْوووًيبٍّٙوو يالغلووٓحي مووٕيالىعو ووتاييييي
ْاإل فا اييْالتّهيالىخب  حاييْإرّ فيو ي٘ وىوَيي
الٓصوووووااييْالخعوووووّوفياى زووووووي موووووٕيالعوووووخصييي
الىغوو ْف يْقووايا خبوووياإلووو نيا مٙووُيالعوو ن يِووفَييي

يوًيبىٌّ ي-ىخب  حاليْالخت ِهيالخع ففيصٖي–الىٙةةي
 يمٙوووُيالعووو نيياييْقوووايس لووو يا يالغوووٓافييصِوووااف

صيوووغ بُيصيي٘عّو وووٓايصٌتعوووّهيووووًيخووو حيالمووو نييي
ْالغوووٓافي ٙلوووٓح:ياَحَممتُىوووٓايُحْعَوُ وووٓايَ وووِإيتياْلَىوووْوَويييييي

 ُِ َوْخُبٌٓويَحْغَجيِلَع ٌِ
1
ي 

إييو ي٘ضع ياإلو ني مٗيا مُٙيالعو ن يٍ٘وا عي وٗيييي
حيوخخمتوووتيالغوووٓافيووووعيإسووووافيوخعوووا ةيْبى وووم يي

عووٓاوي بووويالمخ بووتيصْيالغووا٘ذيالىب  ووواييْعووٓاوي
ووووعيالٍووو سيصْيووووعي ّى لوووُيصْيالىع ف وووًٙيلوووُاييييييي

يِووٓي– ىع ْ٘ووتيوووز  ييي-ْعخووٕيوووعيص اائووُيص٘ وو  ييي
اييعٙووذي٘لووٓحي ووٗيِووفاييالب سوو يْ  ووعيالغوو يبٙوو ي
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ُِيَلووَىْبُلَويتياْلَب ِسووَ يَعختووٕيُصْخووِوَسييي ْ٘ووُهيالمتوو َْيا اللووا :يا

ًْيَخ ُِ  اْلَغ تيِو  ِيَوِح
1
ي

 :دفغ انشثٓاخ ٔانرّد ػهى انتٓى -2

إييوووًيصِوواافيالغووٓافيِووٓيوع لضووتيعووٓويالتّووهيييييي
ْ  عيالعوبّ ثيْالوخّهيالىٓصّوتيلمواً٘يْالواْحيصْيييييي
صف وو ييِووفَيالاْلوووتاييْقوواياٌ مووو ياإلووو نيا مٙوووُييييي
الع ن ي وٗي زٙوويووًيعٓافاحوُيووعيوع ف وُٙيصْييييييي
وووعيص اائووُيوووًيِووفايالىٍ موو يْعووعٕيوووًيصصوو ييييييي

فَياىِوواافاييْوووًي لوونيقٓلووُيل مغووتيييييحغلٙوو يِووي
ْالةبٙوي ٍواو يٌلىو يوٍوُيْاحّى ٌوُيبعوانياعخعو فةييييييي

ي :يمُٙيالع نصعاي ٗياحخ  ياللوافاثي ل حيا 
َْيَصْفَصْىُحَىوو يَ ِزٙوووا يَصَلوو يُحْخِبَواٌِووٗي اَلَلووْايٌََلْىُخَىوو يَِ٘عووٙوا ي

ْٗ ُّيَ وو ُُيَصيَص ٍْوو ُِيَعوو تيَ َ ْعُخُمَىوو يَ  ُّيٍويَ وو َييَلُمَىوو يِ ٙوو ْنيَص
ٗتيييي ُُيِإَلوو ُّيَعوو  يَفَ َعوو ُِيَصْنيَص ُْٙمَىوو يِبوو َقْعووٍهياْعووَخْىَرْوُثيَ َم
ُُيَصْنيييييي ِّْمُخووو ُُيَصْنيَص ٍْووو ًَيَ وووُعْتُجيَ  ًَياْلُىْعوووِمِىٙ َصَعوووٌايِوووو

 ُُ َصْخَ ْىُثيَب َب
2
ي 

 :حّم يشاكم انُاس -3

إييالمزٙووويوووًيالغووٓافاثيالىخب  لووت يخ يووتيحموونييي
 ثيالغ  ىوووتاييالخوووٗيحضووووٖيبوووًٙيالٍووو سيْالعوووم ييي

حعوو ِهي ووٗيالخختٙوو يوووًيلثنيالٍوو ساييْحعووعوِهييي
ب لواعوووتيْحختووو ي وووٍّهيالمزٙوووويووووًيال ووونٓويييييي
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الٍتعوووٙتاييإييوزووو يِوووفَيالخوووىرٙواثيالخوووٗي٘خو ّووو يي
الغٓافي مٕيالغ لتيالٍتعٙتيلمىضخىعيحعم يْاعواةيي
وًياىِاافيالخٗي٘لبٓيإلّٙو يِوفايالغوٓافاييْقواييييي
حيعوووعٕياإلوووو ني موووٗيا مٙوووُيالعووو ن يووووًيخووو يييي

عٓافاحوووُيووووعيالٍووو سيْووووعيصيوووغ بُيْعخوووٕيووووعيي
وع ف ُٙيص٘   يإلٕيحغلٙ يوز يِفايالنوضي ّٓي
َْياْقَ ووْعييييييي ًِيالٍتوو ِسيُ ْلوَاَةيُ وٍ يِعْلوٍاي ٘لوٓح:ياَصْسِموْ يَ و

ِْْحٍو  ٍَْنيَعَبَ يُ ٍ ي  َ
1
ي 

ًييحغلٙو ييصٖي–إييوز يِوفاياىوووييي ٗيياىوو ي–يالٍتعو
يعوو ياإلٌيحعوو  ايالخووٗيالىّىووتيالٓعوو ئ يصعوواي٘ىزوو 
يووًيييإي٘ععٕيالخٗياىِاافيإلٕيالٓيٓحي مٕ لّٙو 

خوو حيالغووٓافاييإٌووُيٍّ٘ىووٗي ٙووُيالعووعٓفيبوو ىوًييييييي
ْالواعوووتيْ٘ضعموووُي موووٕياعوووخعاا يلخلبووو يالغوووٓافييي

يْالىت ِٙهيالى وْعت 
٘لووٓحياإلووو ني مووٗيا مٙووُيالعوو ن :ياحىوٙوو يالٍوو سيي

ٌٓالنيخٙويوًيخٓ ّهيٌٓالن 
2
ي 

ٗيحبوواصيْ لوونيىييالىواعوو يالىخخمتووتيلمغووٓافيالخوويييي
ب لىٙوو يْاإلٌضووفا يْحٍخّووٗيب لخلووانيْالخووىرٙويحلووٓنييي
ي مٕيصع سيالععٓفيب ىو يْاإلعع سيب ىوً يي

ْلخم يوز يِفايالىٍ ػياٚووًيٍ٘بنوٗي موٕيسو وٗييييي
الغٓافيصيي٘تّى يبع ّى يالوبع يْصيي٘ وعي و يييي
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ْاعايوٍّى يٌتعوُيومو يياٚخوويْصيي٘عخعوعوي و يييييي
يْاعوووايوٍّىووو ياىصوووٓاويْاىْ ووو ىيالخوووٗي٘عٙعوووّ 
اٚخوووووويْصيي٘خخموووووٕيالض ٌبوووووو يي وووووًيالنوووووووْفيييي
ْالن وعووتاييْ٘  وواياإلووو نيا مٙووُيالعوو ن ي مووٕييي

ي لنيق ئ :ي
اصيووغ يالٍوو سيبىوو يحغوو يصيي٘لووغبٓ يحووىوٍّهييييي

ْ٘ىوٍٓ  
1
ي 

إييالغووٓافي٘عٍووٗيالخووفا ويْحبوو  حيالىعمٓووو ثيبووًٙي
 خلوووًٙيصْيص زوووويْ٘ىخووو ميبغ لوووتيووووًياإلٌوووا  ىييي

ّٓحاييصٖيصٌوووُي وووٗيع لوووتيعو وووتيإٌعوووييييي ٙ بٙتيْالخغووو
وعخىوةيْبعٙاةي ًيالعمٓييْع لتيوًي ٗويإلوٕيي
لخوووويْووووًيع لوووتيإلوووٕيصخوووؤايي موووٓي قلٍووو ي وووٗييييي
الىغ  ر ثيْالغوٓافاثيالخوٗيحواْفيبوًٙي خلوًٙيييييي
صْيص زووويىومٍٍوو يا خعوو فيصوووٓفي زٙوووةي ووٗيِووفايييييي
الىضوو حي عمووٕيعووبٙ يالىزوو حيعٍمخعوو ياْحياىوووويي
ع لتياإلٌضوفا ي وٗيالغوا٘ذيبٍّٙىو اييِْوفايالىٙو ييييييي

فا يٍ٘عىي ٗيالع  ةيوًيالغ صتيالخٗي٘عوعوييْاإلٌض
بّوو يصعووايصسوووافيالغووٓافيصْي  ِىوو اييِْىوو ي ووٗيي
الٓقووجيالووواًِي٘بغزوو يي ووًيصصٓبووتيل عووحمتيالخووٗييي
حٓاصّّىووو يْ وووًيعموووٓحيلمىعووو   يالخوووٗي٘ع ٌٙووو يييي
وٍّووو اييْالغ لوووتيالز ٌٙوووتيِوووٗياالخلوووان يْالبغوووذيييييي
ْالختخٙهي ًيصصٓبوتيْعموٓحيوعٍٙوتيْالخوٗيح ّوويييييي
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ْوغ  رتاييْالغ لتياىخٙووةيِوٗيييي مٕي م يعٓاف
الٓيٓحيإلٕياصصٓبوت يْالعزوٓفي موٕيعموٓحاييإيييييي
ع لتياإلٌعٙ بٙتيْاإلبخع  ي وًيالعومٓييِوٗيٌخٙضوتييييي
الخنٙووووي وووٗيالغووو ثثيْالعبوووٓفيووووًيووعموووتيإلوووٕيي
ّٓح اييي صخؤيْالخٗي٘ م ي مّٙ يب إلٌا  ىيصْياالخغو
بٍٙى ي٘ م ي مٕيحىروياى خ حيببع ّهيالوبع يي

ّٓحيوووًييييْالووفٖي٘ووخغمهي وويي ٗيوعوواثثيعووو تيالخغوو

ووعمتيإلٕيصخؤ ي ب فةياالخىرٙويالىخب  ح 
1
ي 

 حفظ األصٕل فً انحٕار

ٍِ  يوٙةةيصخؤي٘خىٙةيبّ يالخٓاي يِْٗيحعا يي
اىبعووو  ايي  للووو ئىٓيي موووٕيالغوووٓاف يْووووًيخووو حي
اخخٙووو فيالىغووو ْفيالخوووٗيعوووٙبغزٌّٓ  يْالىٓا وووٙعيي
يالخووٗيٍ٘بنووٗي مووّٙهيحضٍبّوو اييْخ يووتي ٙىوو ي٘خعموو ي
ب خخٙووووو فيالممىووووو ثيْاىٌىووووو ويالىعوووووخخاوتي وووووٗي
الغٓاف يْ فلنيصعمٓ يالمو نيْعوو خُ يْصىٙوعيييي
الخلووووو ئصيْالعووووومٓ ٙ ثياىخوووووؤ ي٘لٓووووووٓييي

ب لخغمهيب بٙعتيالغٓافيْوعٙوحُ
2
ي 

ْلووفايٍ٘بنووٗي مووٕيصسوووافيالغووٓافيْبعووايحغا٘وواييييييي
صِاا وووُيالىوصوووٓةيصييّ٘خىوووٓايبلٓا ووواَيْصعووو لٙبُييييي

                                                 

 .12،  ص1888. ثرٌا،  1
 .22و،  1888. ْارخً ٔ...،  2



 12 

لخووٗيحوو  ٖيإلووٕييالخ يووتاييْصيي٘خضٍبووٓاياٚ وو ثياي
يإٌغوافيالغٓافي ًيوعٙوَياللغٙظ 

بعايبٙو ييصِواافيالغوٓافيْاحض ِ حوُيٍ٘بنوٗي ووطييييييي
اىيووووٓحياىع عووووٙتيلمغووووٓافيْ ووووفلنيالخعو٘وووو يي
بىعووووخمةو حُيْوغفْفاحووووُيْ لوووونيلمغوووو ْحي ْييييي

ياٌغوا ُي ًيوعٙوَ 
للووايص وواياإلووو ني مووٗيا مٙووُيالعوو ن يووووافا ي مووٕيي

إلووٕيياللوواجي ووٗيالموو ناييْ مووٕيعووعٗياإلٌعوو يييي
اعخٙع  يْإ فا يو ي٘ضوٖي مٕيلع ٌُ يْالغمىوتيي
ووووًيصٖي مىوووتيحلوووافي ٍوووُ يْالختمٙوووويبعٓاقبّووو  ي
ْإلٕيص ٌ ي لنياإل خى  ي مٕيقٓحيالغو يْقبوٓحييي
الغ يْ انيالخعل يْاإلٌغٙ مي ٗيالغوٓافيِْوفاييي
وووو ي٘ىموووًيو ع خوووُي وووٗيخ ووو ياإلوووو نيا مٙوووُييييي
الع ن يْعٙوحُاييٌْعٙويٍِ يإلٕيبع يالعوٓاِايي

يالىض ح:يي ٗيِفا
 صدق انحدٌث -أ

إييالعووياىع سيلخغلٙ يعٓافيٌ صظيِٓيإلخوةانيي
صسوافيالغٓافيبلاجيالغا٘ذيْع وتيالعومٓ اييي
 عوووووانياإللخوووووةانيب للووووواجي٘مغووووو يال ووووووفيصْث ي
ب لعوووخصيالوووفٖييوووافيوٍوووُي ٙ ّوووويبووو لى ّويييييي
العوووٗويصوووو نيوغووو ْفَيوىووو ي٘غوووٓحي ْييْيوووٓحيي

يالغٓافيإلٕيالٍخٙضتيالى مٓبت 
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 مووٗيا مٙووُيالعوو ن :يااعووففي غووهييي٘لووٓحياإلووو ن

اللٓحيْالمف ي إٌّى ي٘ةف٘ ييب لل ئ  
1
ي 

إيياإللخوووةانيب للووواجيووووًياىِىٙوووتيبغٙوووذي٘  وووايي
اإلووووو نيا مٙووووُيالعوووو ن ي مووووٕياصخٍوووو  يالتغووووهيي
ْالمووف يعخووٕي ووٗيصعموونيال وووْفيْص وواِ  يْقووايي
وٍوووعيصيوووغ بُيووووًياعوووخعى لُيعخوووٕيووووعيصٙوووٓ ييي

الٍتو جييياى ااواييْس لبّهيب صخٍ  يوخخم يص م ح
ْالىوووووواويْبووووو إللخةانيب للووووواجيْالعّوووووايْصييثيي
ٍ٘وو ق يعووا٘زّهيالٓاقووع يعخووٕيلووٓيص ٔي لوونيإلووٕييييي
الخخمووٗي ووًيالخ  ووتيصْيالخووىخٙوي ووٗيحووٓلٗيالاْلووتي
الع  لوووتيلةوووو نياىووووٓفاييْووووًيٍِووو ي عٍووواو يصفا يي
الٍووو سيبٙعوووتياإلوووو نيا مٙوووُيالعووو ن ي موووٕي وووووي
تتيالعىووو يبووو للولييالموووو٘هيْالعوووٍتيالٍبٓ٘وووتيالعوووو٘

ْعووووٙوةيالعووووٙخًٙيقبوووو ياإلووووو نيا مٙووووُيالعوووو ن يي
ي–ب لعووسًٙياىْلووًٙيلمٍوُيف وو يالعووويالز لووذيييي

ُييولخٍعي٘مًيلهيالفٖ اييْْ وٓطيييوواعتييبمو يي-يبو
  إلووو نيا مٙووُيالعوو ن يْإلووٕيص ٌوو يصٌووُي٘ٓيووٗيييي
صيوووغ بُيبووو إللخةانيب لىووواافاةيْالو ووو يْالخعووو وظيي
ْ ووانيالخعلوو ي ّووٓي٘ووو  يصيي٘خخمووٕيصيووغ بُيي

ْرووٓابخّهياىع عووٙتيوووًيصصوو يحغلٙوو ي وًيوبوو  ئّهيي
اىِووواافيالخوووٗي٘عوووعٓييإلّٙووو اييْ٘ٓيوووّٙهيبوووىّثيييي
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٘ ّوْاي موٕيلعو ٌّهيبخو فيوو يح وىوَيقموٓبّهييييييي
يب ي٘غففيوًيِفاياىوويبعّاةيق ئ  :ي

االىٍ   يلع ٌُي٘عويْقمبُي٘ ّو 
1
ي 

 :ياإٌووٗيصخوو في مووٙمهي مووٙهييمٙووُيالعوو نْ٘لووٓحيا 
ٓيييي ييْ٘تعو يوو يييالمع ييوٍ   يالضٍو يي٘لوٓحيوو يحعمىو

حٍموْي 
2
ي 

 يص٘   :يا زوةيالٓ  جيٌت ج مُٙيالع نْ٘لٓحيا 
3
ي 

ْوووًيٍِوو ي  إلووو نيا مٙووُيالعوو ن ي٘غووففيصيووغ بُيي
وووًيالٍتوو جيْ٘  وواي مووٕيصييالخٓا وو يالم ووو ي ووٗيييييي
الغووٓافاثيْاىع  ٘ووذي٘وواّل ي ووٗيصاموو ياىعٙوو يييييي
 موووٕيالٍتووو جيْإٌعووواانياللووواجايي ىووو يإيياإلوووو نييي

  يووًيالىٍو  لًٙاييْ لونييييا مُٙيالع ن ي٘غوففيص٘ ويي
ىٌّوووهيثي٘مخةووووٓييب للووواجيْقووواي٘عمىوووٓيي موووٕيي
خووووااىياإلٌعوووو ييْ٘خعووووببٓيي ووووٗيإٌغوا ووووُي ووووًييي
الىعوووٙوةيعٙوووذيإٌّوووهي٘ٓا لٌٓوووُي وووٗيالعموووًيلموووٍّهي
٘خ لتٌٓووووُي ووووٗيالختوووو واييْ٘عخبوووووياإلووووو نيا مٙووووُي
الع ن يصييخ ٓفةيوز يِ ثوياى وخ حي بٙووةييي

عوو حيإلووٕيعووّايصٌووُي٘ٓيووٗيبعووانيوض لعووخّهيْ ووٗيييي

                                                 

 .60، ص1. انًصدر،  ج  1
 .284، ص1، ج. انًصدر 2
 .561ص 2. انًصدر، ج 3
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ُاصبوووياإلٌعوو يي مووٕيوض لعووخّهي عمٙووُيصييثي٘لووٓحيي
يلّهيبلواعتيإٌّهي   بٓي 

يقٓحيالغ يْالٍةْحي ٍاَيْ انيالخعل ي- 
إييقٓحيالغ يْ انيالخعل يْ وانياإلٌغٙو مي وٗيييي
الغٓافي٘عخبويوًيصيٓحيالغوٓافيالخوٗيص واي مّٙو ييييي
اإلو نيا مُٙيالع ن يعٙذي٘لو يالعوخصيالوفٖيييي

لخ عوواييْبو لواهيووًييييثي٘لٓحيالغو يبو ىعى يْايي
إيياإلو نيا مُٙيالع ن ي٘ت  ياإللخوةانيب للوىجييي
ْ٘وصغُي مٕيالمو ني وٗي زٙوويووًياىعٙو ييلمٍوُييييييي
٘غّذي ٗيالىٓاق يالخٗيحعخٓص يقٓحيالغ ي موٕيي

يصييثي٘عمجياإلٌع ي 
٘لٓحياإلو نيا مٙوُيالعو ن :ياقٓلوٓايالغو يحنٍىوٓايييييي

ْاعخمخٓاي ًيالب س يحعمىٓا 
1
ي 

 :ياوًياعخغٕيوًيقوٓحيالغو ييي نمُٙيالعْ ٍُيا 

 ّٓيصعى  
2
ي 

ْ ٍُيص٘   :ياثي٘خلهيوًي٘غخشيب لغ  
3
ي 

ْ٘لٓحي ٗيعا٘ذ:ياصخعويالٍ سيوًيقافي مٕيصيي

٘لٓحيالغ يْلهي٘ل  
4
ي 

                                                 

 .538، ص2. انًصدر،  ج 1
 .621، ص2. انًصدر،  ج 2
 .841، ص2. انًصدر،  ج 3
 .185، ص1. انًصدر،  ج 4
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ْ ٍووُي ووٗيعووا٘ذيلخووو:يااللووٓحيبوو لغ يخٙووويوووًيييي

ّٗيْاللىج  الع
1
ي 

ْ٘عخبوياإلو نيا مٙوُيالعو ن ي وٗيوٓا وعيصخوؤيييييي
ٗيالخع وووو يووووعيالٍووو سيبوووىييالعىووو يب إلٌلووو في ووو

ي٘ضم يالعّةةيْالمواوت 
 ٙلووٓح:ياإثيصٌووُيوووًيٍ٘لوو يالٍوو سيوووًيٌتعووُيلووهييي

ي٘ة َيإثي ّةا   
إييالععٓفيب لعّةةيلأياإلٌع يي٘بعواَي وًيالمزٙوويييي
وًيالىعو ْ يْووًيبٍّٙو ي وانياللواجي وٗياللوٓحيييييييي
ْالٍت جي ٗيالغا٘ذيْالخٗيِٗيصىٙع  يرىوةي عٓفي

ياإلٌع ييب لفحيْالّٓاي 
 :ياٌتوو جيالىوووويوووًي ّحي٘ضوواَيمٙووُيالعوو نا ي٘لووٓح

 ٗيٌتعُ 
2
ي 

ْعووووب ي لوووونيإييإٌعوووواانيالعووووعٓفيبوووو لعّةةيلووووأيي
اإلٌع ييثي٘بلوٗيلوُيصٖيصروويلاٌعو ٌٙتيْاإلعوخل وتيييييي
ْاللاجيْاللواعتيْ٘و  ٖي لونيإلوٕياإلٌغ و وييييي
اىخ قوووٗيالوووفٖي٘ىزووو ياٚ وووتيالخوووٗيحل وووٗي موووٕيي
اى وووا يْالىضخىووعايي خووو يالمووف ي٘ضوووٖي مووٕيييييي

                                                 

 .54، ص1. انًصدر، ج 1
 .222، ص2. انًصدر،  ج 2
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ّٓحيإلووٕيفٍِٙووتيلمتعوو  ييييالم عوو ييْحووو يالووٍتعيحخغوو

ْال ٙ ىيِٓيٌ حشي ًيالفّحيْالىّ ٌت
1
ي 

ْووووًيالٓا وووظيإيياإلِخىووو نيبووو لنٙويْاعخوووواوّهيييي
ْالغتوووو ىي مووووٕي ووووواوخّهيْووا وووو ةيوعوووو  وِهيي
خ يتي ٍايالخعمٙهيبلٓحيالغ يالل  في ٍّهي إٌُي
 لٙ ي مٕيالعّةةيْالمواوتيالخٗي٘خىخعيبّ ياإلٌعو ييي

خى لتياللمٓ يإلٕيص ٌبُاييعٙوذيثييْقافحُي مٕياع
٘ىمًيالتل يبًٙيالىع  ويْاى م فيصباا يِْوفايوو ييي

ي٘  اَي مى ويالٍتعيبلٓلّه:يي
يي-يالىعو ووووتيص ٌوووو يإلووووٕي–إييالعٓاسوووو يحمعوووو ي

ايي تووٗيالٓقووجييالعخلووٙتيعٙ حٍوو ي ووٗيوّىوو  ي ْفا 
الغ  وووويثماحيٍِووو  يحبووو ً٘ي وووٗياٚفاويعوووٓحييييي

الٍتعوووٙتييالووواْفيالوووفٖي٘معبوووُيالخت  ووو يْالعٓاوووو ييي
يْاإلصخى  ٙت 

ْ٘ووؤي وو يوووًي وو خخويْعووٍٙضويي
2
 ووٗيٌ و٘خّىوو يي

الىعوووووّٓفة:يإييف ْ ياى عووووو حيالااخمٙوووووتيلوووووأيييي
اإلٌع ييح روي مٕيإر فةيصع عٙعوُيال و ِوةيْووًيييي
رووووهي٘عووووعٕياإلٌعوووو ييإلووووٕيإ٘ضوووو  يوخٍتعوووو  يلّووووفَييي
اىع عووٙعي مووٕيوعووخٓٔيالٓاقووعيْالىغووٙ  يوزوو يييي

ٓٔيِووفايالٍووٓىيوووًيالىعو ووتيِووٓيالووفٖي٘غووا يوعووخي

                                                 

 .164،  2002. دنشاد طٓراًَ،   1
2 . Shachter, Singer 1862. 
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الخت   يلأياإلٌع ييْ٘ا عوُيإلوٕيإٌخّو سيالعومٓ ييييي
يالىٍ ع  

ْب لواهيوًياإلٌخل  اثيالمزٙووةيالخوٗيْصّوجيإلوٕييييي
ِفَيالٍ و٘تيإثيصييٍِو  يالعا٘وايوىوًي٘ووْييبوىييييييي
 ٓاوووو يالىعو وووتيحمعووو ي ْفا ي بٙووووا ي وووٗيبموووٓفةييي

ياإلٌتع ثثيلأياإلٌع ي 
 مٕي  يع حيثي٘ىمٍٍ يالتل يبًٙيصبع  يالىعو وتيي

العٓاس يبعم ي  و يصٖيثي٘ىمٍٍو يالتلو يبوًٙييييْ

صع عٙعٍ يْص م فٌ 
1
  لتمويْاإلعع سيووحب و ييييي

بعم يْرٙ يببع ّى يالبع 
2
ي 

إلووٕيص ٌوو ي لووني ووإيياإلووو ني مووٗيا مٙووُيالعوو ن يي
٘غّففيص٘   يوًيصٖيٌٓىيوًيالخعل يالفٖي٘  ٖي
إلووٕيإروو فةياىع عووٙعيب عووخزٍ ويووو ي٘خعموو يبوو لغ يييي

وافي مُٙيعٙذي٘لوٓح:ياإيييْْصٓ يالزب ثيْاإلي
 ٍخهيثيوغ لوتيوخعلوبًٙي خعلوبٓايلٍلووةيالغو يييييي

ْإا رتيالىمّٓف 
3
ي 

                                                 

 .Winton. ٌُٔتٌٕ،   1
 .36،  ص1888ً ٔ...،  . ْارخ 2
 .242، ص2. غرر انحكى،  خٕاَساري/ج 3
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 يووًياإلعوخباا يْالتو ٘وتييييمٙوُيالعو نيي ى ي٘غففيا 
ْاإلعخحز فيب لوصٖيعٙذي٘لوٓح:ياووًياعوخبايبوص٘وُييييي

ِمنيْوًي  ْفيالوص حي  ف ّ ي ٗي لٓلّ  
1
ي 

 ج/الايح انحٕارػهى انؼهى ٔانٕػً.

الخٗيص اي مّٙ ياإلو ني موٗيا مٙوُييييوًيبًٙياىوٓف
الع ن يِٗيالىعو تيْالٓ ٗيبى ي٘وحب يب لغٓافايي
عٙذيس ل ياإلٌع ييبىييثي٘عوخٍاي وٗيعا٘زوُيإلوٕييييي
ال ًيْالعنيْ ٗيع حيحعففي لني  ى   يلوُيصييي
٘مخةنيب للىجيعٙذي٘لٓح:ياصّ٘ يالٍو سيثيحلٓلوٓاييي
بىوو يثيحعو ووٓيي ووإييص زووويالغوو ي ووٗيووو يحٍموووْيييي

ايوًيثيعضتيلمهي مُٙ ْا ففْ
2
ي 

ْ مٕيِفاياىع سي إيي موٕياإلٌعو ييالىو وًيصييييي
ثي٘عووعٕيإلووٕيإربوو ثيص موو فَيالٓا ووغتيبووىٖيرىووًييي
 ووو يايي مٙووو يب لل ووو ٘ يالخ  ٙوووتيْالىبّىوووتي ّوووٗيي
اىْلووٕي ووٗيِووفايالىضوو حايي عٍوواو يثي٘مووٓييالغوو يي
صمٙوو  يْْا ووغ  ي لوواي٘خعوووضياإلٌعوو ييلاٌغوووافييي

ي ًيالىعٙوةياللغٙغت 
وي لووتيالووٓ ٗيْالبلووٙوةي٘ضوو يصييثيحلخلووييييإييع

 موووٕي ووو نياإلٌعووو يي غعووو يبووو يحعوووى يص٘ ووو  يييييي
اىعمٓ يْالمٙتٙوتيالخوٗي٘عوخخاوّ ي وٗيص ائوُيلّوفاييييييي
الم نايي عمُٙيصيي٘موٓيي موٕي فا٘وتيْْ وٗيبّوفَيييييي

                                                 

 .286، ص6. انًصدر ، ج 1
 .353، ص2. انًصدر، يحالتً، ج 2
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اىع لٙ ايي٘لوٓحياإلوو ني موٗيا مٙوُيالعو ن ي وٗييييييي
ِفايالىض ح:ياإ٘  يْالم ني ٙى يثيحعوفيسو٘لخوُيي

ْثيحعمهيعلٙلخُ 
1
ي 

 حكًح ٔدراسح انؼٕالة.د/ انحٕار ػهى اساس ان

إيياٌخّوو سيالغمىووتي ووٗيالغووٓافيْ فاعووتيالعٓاقوو يي
ْالٍخ ئشيالخوٗيحوخىخ ي وًيِوفايالغوٓافيِوٗيووًيييييييي
اىيووٓحيالىّىووتيالخووٗيص وواي مّٙوو ياإلووو نيا مٙووُييييييي
العوووو ن يووووووافا يْحموووووافا ايي ىووووًيالٓا ووووظيصيييي
الغٓافيالل ئهي مٕيالغةنيْ فاعتيالعٓاقو ي٘خىٙوةييي

افايةيوووعيالٍوو سايييبوو لم نيالغعووًيْالو وو يْالىوواييي
ِْووٗيص٘ وو  يوووًياىوووٓفيالخووٗيص وواي مّٙوو ياإلووو نييييي
ا مٙوووووُيالعووووو ن ي ّوووووٓي٘لوووووٓح:يا ىووووو حيالغوووووةنيي

اعخل طياى اا يْواافاةياى ااو 
2
ي 

ْقوووايص ووواياإلوووو نيا مٙوووُيالعووو ن ي وووٗي وووا يووووًيييي
الىٓا ووووعي مووووٕيصييالغمىووووتيِووووٗيوووووًيوٙووووةاثيي
اإلٌع ييالى وًيْإييالىٍ   يقايثي٘خىخوعيبٍلوٙ ييي

 ي٘لووٓح:ياالغمىووتيمٙووُيالعوو ن  ي ّووٓيا  بٙووويوٍّوو
 وووو ّلتي وووو يووووو وًي خووووفِْ يْلووووٓيوووووًيص ووووٓاَيييييي

الىٍ  لًٙ 
3
ي 

                                                 

 .332، ص2. انًصدر، ج 1
 .245، ص2. انًصدر،  ج 2
 .25ص1. انًصدر، اَصاري،  ج 3
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 :ياالغمىوووتيثيحغوووّ يقمووو يييمٙوووُيالعووو نيْ ٍوووُيا 

الىٍ   يإثيِْٗي مٕيافحغ ح 
1
ي 

 يص٘   :يا ع يالغمىتيإصى حيمُٙيالع نْ ٍُيا 

الٍ  يْإعخعى حيالو   
2
ي 

يتيِلَعو َييي ي وٗيعوا٘ذيلخوو:ياإِيييمُٙيالع نْ٘لٓحيا 
ًْيي َْيِإيتيَقْموووَ ياْلُىٍَووو ِ ِ يِوووو ُِي ََْفاِويَقْمِبووو ًْي ًِيِوووو اْلُىوووْ ِو
ًَيِإَ ايَصَفاَ يَصْييَ٘ووَخَممتَهيِبَمَموو ٍنييي ُِيِلووَىيتياْلُىووْ ِو ََْفاِويِلَعوو ٌِ
َْيِإْييَ وو َييييي َُي ْٙوووا يَصْبووَاا ُِيَ ووِإْييَ وو َييَخ َُيِ ووٗيٌَْتِعوو َحووَابتَو

َْيِإيتياْل َُي َْاَفا ُِيَ ّوا ي ُىٍَ ِ َ يََ٘خَممتُهيِبَى يَصَحٕيَ َمٕيِلَع ٌِ

 ُِ ْٙ َْيَو يَ ايَ َم ُُي َل يَْ٘اِفٖيَو يَ ايَل
3
ي 

ْوووًيٍِوو ي ووإيياإلٌعوو ييالىوو وًي٘ووافسيالعٓاقوو يييي
ْالٍخووو ئشيالخوووٗيقوووايحخوحووو ي موووٕي  ووووُيْ وووفلنيييي
التٓائايْاى وافيالخوٗيقواي٘وخىخ ي ٍوُيقبو يصييييييي

٘ ملووُيي٘بوواصيبووُي ّووٓي٘خووابوي ٓاقوو ي  وووُيقبوو يصيي
ْ٘لوووبظيصعوووٙويلوووُايي ىووو ي٘لوووٓحياإلوووو نيا مٙوووُييييييي

الع ن :ياعّايالعل يالٍ وي ٗيالعٓاق  
4
ي 

 ي٘ٓيووٗيب لخووابويْالختموووييمٙووُيالعوو ن ىوو يإٌووُيا 
قب ياحخ  يصٖيقوافيصْيقب ياإلقااني مٕيصٖيخ ٓةي

                                                 

 .282ص1. انًصدر، يحالتً،  ج 1
 .346ص2. انًصدر،  ج 2
 .126 . َٓح انثالغح،  انططثح 3
 .382،  ص1. غرر انحكى،  اَصاري، ج 4
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 ّووٓي٘لووٓح:ياحتمووويقبوو يصييحعووةنيْحوواّبويقبوو يصييييييي

حّضه 
1
ي 

 األسانٍة انصحٍحح نهحٕار

ىِاافيْاىيٓحيْعاَيثي٘متوٗيإل افةييإييبٙ ييا
عووٓافيٌوو صظيْوٓ وو يبوو يٍ٘بنووٗيصيي٘ضوووٖيِووفاييييييي
الغٓافي ٗيإسو فيوعوًٙي وٗيٍ٘عوضهيووعياىِواافييييييي
ْاىيوووٓحيالخوووٗيص وووٙويإلّٙووو اييْلموووٗيثحووو  ٖيييييي
اىع لٙ يالىعخخاوتيإلٕياإلٌغوافي ًياىِاافي
يْالن ٘ ثيالىوصٓةيْب لخ لٗي٘مٓييالغٓافيوبخٓفا  

مٗيب لغمهيْاللبوي وٗيالغوٓافاييييْوًيٍِ ي إييالخغ
ْاصخٍوو  يالعٍوو  يْاإلعووخباا يْاإلعووخحز فيبوو لوصٖاييييي
ْاإلِخى نيب للٓاعهيالىعخو تيلمٓيٓحيإلوٕيحتو ِهييي
وعووخو  يْحضٍوو يالخ  وو ثيْاإلعووخع ٌتيب لضوواحيييييي
اىععووً يْالخى ٙوواي مووٕياىوووٓفيالخووٗي٘لبوو يبّوو ييييييي
ال ووووفياٚخوووويووووعياٌّووو يقوووايثيحغ وووٕيبىٓا لوووتي

 يحعخبوووي مّوو يصعوو لٙ ي   مووتيص وواييياإلٌعوو ييْقبٓلووُ
 مّٙوووو ياإلووووو ني مووووٗيا مٙووووُيالعوووو ن ي ىوووو ياٌووووُييي
٘عوووووختٙا زٙوا ييووووووًيعوووووًٍيالعووووو بلًٙيْالٓقووووو ئعيييي
الخ ف٘خٙووتي ٍىوو  سيعّٙووتيْْاقعٙووتيْ٘عو ووّ ي مووٕي
اللووا٘ يْالعوواْيبوو لواهيووووًيإٌووُيصفا يوووًي ووو يييييي

يْاعايوٍّى يِافيوعًٙيْا ٘تيوخخمتت 
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ياف صل :يالخغمٗيب لغمهيْاللبوي ٗيالغٓ
ٍِووو  يعووو ثثيْرووووْفي٘لوووع يوعّووو يإصوووواويييي

يالغٓافيوعيالنٙويْوًيبٍّٙ :يي
إييصاموو يالٍوو سي٘عووعوْييبوابووتي  فوووتي ووٗيييييي-

حلووا٘هيالٍلووظيلمنٙووويْعووب ي لووني ووعٓفياإلٌعوو يييي
ب إلقخوواافيْالع ىووتايي ىووًيالعووّ ي مٍٙوو يصييٌلووانيييي
الٍلووظيلمنٙووويْصييٌووٓ ويلّووهيالع صوو ثيْالغمووٓحي

ٌلهيبافاعتييغتيالخ يتيبىع  مّهيعخٕيْإييلهي
ِوووفَيالغموووٓحيووووًيعووولىّ يْووووأياٌعوووض وّ يووووعييي
يقافاحّهيْوخ ْ ّهيٌْل وياللٓةيْال ع يلاّ٘ه 

 ووٗيعوو حيلووهي٘لبوو يال وووفياٚخووويب إلقخواعوو ثييي-
ْالغمووٓحيالى وْعووتيْاحخووفيوٓقتوو  ي    ٙوو  يحضوو َيييييي
 لني لواي٘عوعٕياإلٌعو ييإلوٕي ووضيِوفَيالغموٓحيييييييي
ٗييي يووووًيخووو حيالضوووااحيْال ووون يالٍتعوووٗيْب لخووو ل
عووٙة٘اي لوونيوووًيحىعوونيال وووفياٚخووويبوو فاوَييييييي

يْإيوافَي مٕيوٓاقتُ 
إيياإلعخٙع  يالغلٙلٗيلىعممتياإلٌع ييثي٘مٓييي-

وًيخ حيعلوياإلِخى نيبىعايصبع  يِفَيالىعممتي
بوووو ي٘ضوووو يصخووووفيصىٙووووعيصبعوووو  يالىعووووممتيبعووووًٙييييي

اإل خب ف
1
ي 

 ٗيالىوعمتياثْلٗي٘ٓيٗياإلو نيا مٙوُيالعو ن ييي
ْ فاعوووتيالعٓاقووو ي ىٍ مووو يييبووو إللخةانيب لغمىوووتيي
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لمغٓافيِْٓياىوويالوفٖيص وٙويإلٙوُيعو بل  اييْووًيييييي
ٍِوووو يٍ٘بنووووٗيصْث ياعووووخٙع  يال وووووْفيالخ يووووتيي
ب لعخصيالىخ س يْصييثي٘خهيالٍٙو يووًي واوخوُيييي

يْ ّةةيٌتعُ 
ْ ووّةةيالووٍتعيِووفَيِووٗي بوو فةي ووًياللووٙهيالىوو روةيي
 ٗيٌ وةياإلٌع ييإلٕيٌتعُيْإلوٕي احوُاييْبعبو فةيييي

عخووانياإلٌعو ييْحلوا٘وَيلفاحووُايييصْييييصخوؤي ّوٗيايي

اللٓفةيالٍى ٙتيالخٗي٘وعىّ ياإلٌع ييلٍتعُ
1
ي 

ْ ٗيع حيحعو جي وّةةيالوٍتعيِوفَيإلوٕييواوتيييييي
صْي ووعوياإلٌعوو ييبىٌووُي٘ٓاصووُي  ووو  يوووًيوٓقوووعييييييي
حععتٗيثيحوا ٕي ٙوُيروْ وُيْوم ٌخوُي إٌوُيلوٙعيييييي
 ل يلًي٘خىرويبّفايالغٓافيب يقاي٘خو ي مٙوُيلرو فا ييي

يض  يوعمٓعت عٙحتيٌْخ ئ
لمووًيْ ووٗيعوو حيحووهيووا وو ةياىيووٓحياىع عووٙتييييييي
لمغٓافيرهيحع و يال ووفياٚخوويبوإم فاويْصّو ييييي
 ووإيياإلووو ني مووٗيا مٙووُيالعوو ن ي٘ٓيووٗيبوو لغمهييييي
ْاللووبويْاصخٍوو  يالن وو يْالنووٙوي ّووٓي٘لووٓح:ييييي

اإ ايعمىجي ًيالض ِ ي لاياْععخُيصٓاب   
2
ي 
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 يبىٓاصّووتيالموو نيالعووٗويمٙووُيالعوو نْ٘ٓيووٗيا 
عوومٓ يالخوو لٗ:ياإ ايعووىعجيوووًيالىموووَْيووو ييييييب ى

٘  ٘ني خ ىسىيلُي٘خ   
1
ي 

 يبخضٍووو يالن ووو ييمٙوووُيالعووو ني ىووو ي٘ٓيوووٗيا ي
ْالخ وووّوفيْاإلعوووخٍ  يإلوووٕيالوووالٙ يْالغضوووتيووووعييييي
يٓييالمع يي ًيالم نيالب س يْالخ سٗويعٙوذيي
٘لووٓح:يا ىيالغووّاةيْحتّموووي ووٗيالغضووتيْحغّتووويوووًيي

الخ  يحىوًيالةل  
2
ي 

 مٙوووُيالعووو ن ي موووٕيالخٓايووو ييللوووايص ووواياإلوووو نيا
ْالغٓافيالىخبو  حيبوًٙيال وو ًٙيْ لونيووًيخو حييييييي
الم نيالبمٙغيْالضىٙ يْالغعًيالفٖي٘عٓ يبىو ْ ي
ععوووًيٌْخووو ئشيسٙبوووتايي ّوووٓي٘لوووٓح:يااصىموووٓاي وووٗي

الخ   يحعىعٓايصىٙ يالضٓا  
3
ي 

ْ٘عخبوووووياإلووووو نيا مٙووووُيالعوووو ن يإييوووووًيص ْاثيي
اوةي ووٗيالخٓايوو يِووٓياإلبخعوو  ي ووًيالعووخهييْالبووفيييي

يالغا٘ذيعخٕيوعياى ااو 
 ي ٍووووواو ي٘عوووووىعيإيييمٙوووووُيالعووووو نيلوووووفاي إٌوووووُيا ي
 ىووووْيبوووًي»ْيي«عضوووويبوووًي ووواٖ»اللوو عبًٙٙيي

قووواي وووخى يْلعٍووو يص ووواائّى ي وووٗيعوووو ييييي«الغىووو 
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 يإلّٙىو يٌّْ ِىو ييييمٙوُيالعو نيي يصفع يا «يتًٙ»
 ًي لنيْ ٍاو ياعخٓ غ ياىوويق حيلّى :ياِإٌٍوٗيي

َُيَلُمووْهيَصْييَحُمٌُٓووٓ ََْيووْتُخْهيَصْ ووَو ْٓي َْيَلِمووٍتُمْهيَلوو ًَي ايَعووبت ِبٙ
َْييي ِْٓحي ََٓ يِ وٗياْلَلو ُّْهيَ  َييَصْي َْيَ َ ْوُحْهيَع َل ُّْهي َصْ َى َل

َصْبَمَغيِ ٗياْلُعْفِف 
1
ي 

 ب/ اإلتتؼاد ػٍ انؼُاد ٔانًراء

وًياىوٓفيالخٗيح  اي مّٙو يالوْا٘و ثيِوٓيحضٍو ييييي
تيالعٍو  يْالىوواويخ يوتي ٍوواو ي٘وا و يالعٍو  يع لووييييي
يوًياإلعخباا ي ٗيالوصٖيْاإليوافي مٕيالىٓق  
ْ٘عخبووووياإلوووو نيا مٙوووُيالعووو ن يإييووووًي ووووْويييي
الىل عبتيْالىعو ٘وةيْالىغو ْفةيِوٓيالىع ف وتييييي

 :يمٙوووُيالعووو ناللمٙموووتيْالىغووواْ ةيعٙوووذي٘لوووٓحيا 

ا وويالىل عبتيقّمتيالىخ لتت 
2
ي 

 ووو ييالىوووواويْالضوووااحيا زواث وووٙ ويو ووووةي وووٗييي
 وو  اي وو ييي» يوعوو  احّهايحتو٘وو ياثيوواق ويْيصمووي

العضووةي ووًياحٙوو ييالىموووو ثيٌللوو اي وو ييوٍ وو يييي
الغٍووو يي موووٕيلعووو يي موووٗي٘ضعووو يالعووو صةي وووًيييييي
ا خعوو  ياخووٓةيالٍوو سيا زوووِهيٌللوو    ْي٘ ووٙ ييي
الٕيِفاالعضةايي ضةاياخوويِٓالىٙو يالوٕيالىوواوييييي
ْيالخلٓوت   ب ياثْلوٕيِوٓيلوًٙيالمو نيلىو ي ٙوُييييييي

 ي:يْاييوًي واياثْايوويبوًٙياللموٓ يوٍبوعيالغٍويييييي
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وًيالمونيلًٙيالمو ني
1
ْلوٙعيبوًٙيٌة و ثياللمو ييييييي

و ِٓيا  ٕيالٕيالواعتيوًي وعٓفيالىووويبو ييلوُييييي

 « ٗيصىٙعيالٍ سياخٓاٌ ياعب و
2
ي

 يوًيالعٍ  يٌْخ ئضُيالىخٓقعتيمُٙيالع نْ٘غففيا 
 مٕيالىأياللو٘ يْالبعٙاي ٙلوٓح:ياالمضو سيص زوويييي

اى ٙ ويو ّوةي ٗيالع ص يْاٚص  
3
ي 

 يبعوووو يصٌووووٓاىيالعٍوووو  ييمٙووووُيالعوووو نيا ْ٘عخبوووووي
ْالمض صوووووتيقوووووايحووووو  ٖيإلوووووٕيإ وووووع حيالغووووووْ يي
ْالٍةا وو ثي ٙلووٓح:ياإ٘وو  يْوووفوٓنيالمضوو سي إٌووُييييي

٘زٙويالغوْ  
4
ي 

ْلفاي لوايٌّوٕياإلوو نيا مٙوُيالعو ن ي وًيالخعوّوىيييييييي
 وووٗيالضوووٓا يْالعٍووو  يْاإليووووافي موووٕيالووووصٖييييي
خ يتيإ ايلهيحخ ظياىووٓفيبعوم ي  وو يْ و بّ ييييي

 ي٘لوٓحي وٗيييمُٙيالع نبّ نايي ّٓيا النىٓضيْاإل
َْياْلَعَضَموَتيِب ْلوُىُوِٓفيَقْبوَ يييي  ّاَيلى لنياى خو:ياِإ٘ت َ ي
ِْيالمتَض َصووَتيييييي َّوو يَص ٍْووَايِإْوَم ٌِ َّوو يِ  ِْيالختَعوولَُّ يِ ٙ َّوو يَص َْاٌِ َص

َّ يِإَ ايَحٍَمتَوْث  ٙ ِ
5
ي 
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 ي٘غووّففيوووًيالعٍوو  ي ووٗييييمٙووُيالعوو نيْ ىوو يإٌووُيا ي
٘غّففيوًيإ وع حيٌو فيالعٍو  ي وٗييييييالم ني ّٓي فلن

ال وفياٚخويْ٘عخبويإييصعاي ٓاو يإر فةيالعٍ  ي
 ٙووُيِووٓيالى وووتي ٙلووٓح:يااإل ووواوي ووٗيالى وووتييييييي

٘ع يٌ فيالمض صت 
1
ي 

ج/ انتأكٍدددد ػهدددى انمٕاسدددى انًشدددتركح ٔتدُدددة أسدددثاب  
 انفرلح

 زٙوا يو ي٘ىحٗي عو يالغوٓافيٌخٙضوتيحٍو ْحيالل و ٘ يييييي
 ي مّٙوو يْ ووفلنيٌخٙضووتيالضةئٙووتيْالتو ٙووتيالىخخموو

 ووانياإلِخىوو نيب للٓاعووهيالىعووخو تيالمزٙوووةيالخووٗيييييي
٘ضىووعي مّٙوو يصسوووافيالغووٓافاييْقووايص وواياللووولييييي
المو٘هي مٕيِوفَيالٍل وتي وٗيإسو في  ٓحوُيىحبو ىييييييي
اى ٘ يياىخؤي لوايس لو يالضىٙوعيبوىيي٘خغو وٓايييييي
إٌ  ق  يوًياللٓاعهيالىعخو تيلمخٓي يإلٕيحٓا  ي

اىووووويولاووووتيلوووا هييووعموووٗيعٙوووذي٘عوووم يِوووفايي
يالغٓافيْوٍعُيوًيالٓيٓحيإلٕيسو٘ يوعاْ  

ِ   للا    ٘لووٓحيحعوو لٕي ووٗيِووفاياللووا :يايي ُقلل ي ا للا ل  يلل   الي

ُِني  ت ع ال ويا إ ل ى ك ل و ٍة س و اٍء ب يين ن ا و ب يين 
2
ي 

ْ٘غّففياإلو نيا مٙوُيالعو ن يصيوغ بُيووًيحٍو ْحيييييي
يالل  ٘ يالضةئٙت ي ّٗيْ مٕيالوواهيووًيعل ٌٙخّو ييي
إثيصييوووًياللووع ياعووخٙع بّ يوووًيقبوو يال وووفييييي
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اٚخووويالووفٖيِووٓياو٘وو ي ووًيفْعّوو يْوع ٌّٙوو ييييييي
 :ياخوو ل ٓايالٍوو سيبىوو يمٙووُيالعوو نعٙووذي٘لووٓحيا 

٘عو ووٓياييْ  وووِٓهيوىوو يٍ٘مووووْييْثيحغّىموووِٓهييي
 موووووٕيصٌتعووووومهيْ مٍٙووووو ايي وووووإّييصووٌووووو ييوووووع يي

وعخلع  
1
ي 

وووًيالٓا وووظيإيياإللخوووةانيبىزوو يِوووفايالٍوووٓىيووووًييي
ٍوووٗيالخعووومٙهيلمعل ئوووايالخوووٗي٘غىمّووو يييييالغوووٓافيثي٘ع

ال وووفياٚخووويْثي٘عٍووٗيالخواصووعي ووًيالىٓاقوو يي
اإلوو نييي٘  وايي ىو يي–الىغّلتيب يإييالّافيوًي لني

ياإلصخى  ٙوتييالع قو ثييحعة٘ةيِٓي–ا مُٙيالع ن ي
ٕييالٍو سييبًٙ يْالخعو ْيييالختو ِهييبو  يي٘نمو ييثيْعخو
ٗي ٗييالىضخىوع يي اخو يي و الوفٖي٘  واييييالٓقوجيي اثي تو

ا مُٙيالع ن ي مٕيصييوزو يِوفايالٍوٓىييييي ُٙياإلو ن
وووًيالغووٓافيِووٓيوضووو يوغ  رووتيثيص زووويٍْ٘بنووٗيييي
الغت ىي ُٙي مٕياللٙهيْاىيٓحيْالىب   يعخٕيثي
٘خ وووعياإلٌعووو ييلاعووول س ثيْالعووومٓ ٙ ثيالخوووٗي
حلووووافي ووووًيال وووووفياٚخوووووايي٘لووووٓحيص٘ وووو  :يييي
اخووو ل ٓايالٍووو سيبىلعوووٍخمهيْصصعووو   هيْما٘موووِٓهيي

بلمٓبمهيْص ى لمه 
2
ي 

 موووٕيِوووفاياىعووو سي وووإييالخٍووو محي وووًيبعووو يييييْ
بغٙوذييي-الل  ٘ يالضةئٙتيْاإلصخّ  ٘تي ٗيالغوٓافيي
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ٗيي–ثيحخعوضياىيٓحيْاللٙهيلم ووفيي يلٙعوجييِو
يالى  ووايياىوووٓفيوووًيإٌّوو يبوو ي غعوو يوو ٓ ووت
ي اخووو يْاإلٌعوووض نيالٓعووواةيلخعة٘وووةيْ لوووني مّٙووو 
ًييٌوٓىييصبواا يي٘ىز يثيِْٓيالىضخىع ْ وانيييالٍتو جييوو

ييِووفاياىعوومٓ يِووٓي بوو فةي ووًياللوواجيصبوواا يإ يإ
وضوو فاةيالٍوو سيْوعوو ٘وحّهيإلووٕيعوواْ يْوعووخٓٔيييي
ا فا ّووووهيْاعووووخٙع بّهيْاإلٌتلوووو حي ووووٍّهي ٍوووواييييي
اإلقخ  ويْوخٕيو يحهيالىع سيب لعل ئايْاللٍ  و ثيي

يالخ يتيب إلٌع ي 
 د/ أسهٕب انددال األحسٍ

لٙعيٍِ  يحلٙٙى  يصِهيب لٍعوبتيلاٌعو ييووًيحلٙٙىوُييييي
خلٙووٙهي٘عووم يص زووويالعٓاووو ييلفاحووُيْإييوزوو يِووفايالي

حووىرٙوا ي ووٗيالغ لووتيالٍتعووٙتيلاٌعوو ياييِْووفايالٍووٓىي
وووًيالخلٙووٙهيثي٘عٍووٗيوضووو يإيوواافيعمووهيْا ووظيييي
ْيووو٘ظيعووٓاوي وو يي ووت ِٙ  يصْيومخٓبوو  يْثي٘عٍووٗي
ص٘ وو  ي ووّاييووت ثياإلٌعوو ييصْيْيوو يع ثحووُيبوو ي
ِوووووٓيوعووووو  ويْصع عوووووٙعاييِوووووفَيالىعووووو  ويْييي

ْ لونيىيييياىع عٙعي٘لع ي لومّ يصْيحغا٘واِ يي
اإلٌع ييْعاَيوًي٘ضّوبّ ي ْوو  يْحىزو يصوةويووًييييي
اىع عوٙعياإلٌعو ٌٙتياىخوؤيْحخواخ ي وٗيصىٙوعييييييي

ف ْ ياإل ع حيالغعّٙت
1
ي 
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ٗيي–ْ مٕيِفاياىع سيلاٌعو ييي يالغوٓافييوضو حيي و
يصيي–ياٚخويال وفياقٍ ىيإلٕيْالععٗيْالىغ  رت
ٗييْاللوٙهييالعوخصييِفاي٘غخون يٍْ٘ مو يي٘غىمّوييالخو  

لخلا٘هياإلص ب ثيْالو ْ  يْوًيبًٙييوًيِفاياىوو
ص  وو ياىعوو لٙ ي ووٗيِووفايالىضوو ح يِووٓيصعوومٓ يييييي
الضووااحيبوو لخٗيِووٗيصععووًيالخووٗيص وواي مٙووُياللوووليييي

 وَجَادِلْهُمِ بِالَّتِي هِيَ أَحِسَنُالمو٘هيبلٓلُ:يا
1
ي 

ِْٓي اثياىعومٓ يالوفٖيص واي مٙوُياإلوو نيا مٙوُييييييي
الخوٗييالع ن يْالفٖي٘غخوني زٙوا ياللٙهيْاللٍ  و ثيي

٘غىمّوو يال ووووفياٚخوووواييْوووًيٍِووو ي لوووايحع وووو ييي
 يووعيص وخ حيوزو يوع ْ٘وتيْسمغوتييييييمُٙيالع نا 

ْالةبٙووويالووفً٘يف عووٓايلووٓاويالىع ف ووتيلخ  خووُييييي
إٌ  قوو  يوووًياللٍ  وو ثيْالىتوو ِٙهيالخووٗي٘غىمٌّٓوو ييييي
ِووهايي لوواي وو ييالىع ف ووٓييلاووو ني٘عخبوووْييإييييي
 وو ٙتيالخمتوو ويالعوو بلٓييصو وثي لوو يوووًيخوو حييي

العوٓفٔيْإصىوو ىيالىعومىًٙاييْ موٕيالووواهيييييوبواصي
ووووًيف ووو ياإلوووو نيا مٙوووُيالعووو ن يلىزووو يِوووفَيييييي
الىبووو   يإثيصٌوووُيقووو نيبىغووو ْفحّهي موووٕيصع عوووّ يييي
ْإٌ  ق  يوٍّ اييْقايو فسياإلو نيا مٙوُيالعو ن ييي
 اثياىعمٓ يوعيع  رتيالعلٙتتيْبٙعتيصبوٗيبمووايييي
 عٍاو ي  ٌٓاي٘عخالٓيي موٕيوو ي ِبوٓايإلٙوُيبو للٓحيييييي

وضووو ي ووٓييالىووووييووغ بٙ  يثي٘متووٗيلخٓلٙووُييييبووىي
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صوويالخ  تيبو يإيياللوابوتيووًيفعوٓحيا(ياح ييييي
مٙووُيِووٗيص٘ وو  يوعٙوو في ووٗيِووفايالىضوو ح ي وو ييا يييي

 ي٘لٓحيلّهيبىٌُيصقو ياللغ بتيإلٕيفعٓحيالع ن

 میيا(ي مُٙيْيللُيْعمها(ياي
1
ي 

ْدددا/ اإلسدددتفادج يدددٍ سدددٍُ انًا دددٍٍ ٔاإلػتًددداد ػهٍٓدددا 
 ًستمثمإلستشراف ان

وًيالعٓاو يالخٗيحع ِهي وٗيحوٓ ٙوياىووًيالٍتعوٗييييي
ِووٓيإعخوووانيالعل ئووايْالعووًٍيالعوومٙىتيلووأيالٍوو سيييي
لمووًيبعوووويصييثي٘عووضعّهي لووني مووٕيوى فعووتيييييي
العوْفيْب لخ لٗي٘ىوًيالىفٌ يوًيالعل  ايي٘لوٓحيي
اإلو نيا مُٙيالع ن ي ٗيِفاياللوا :ياصقوهيالٍو سيييي

ٙختوووني موووٕيعوووٍخّهيْ ٘وووٍّهيْلٙىوٍووونيبوووو٘حّهيْلييي

وو٘بّه 
2
ي 

إييالخل لٙوواياللووغٙغتيالخووٗي ىوو يبّوو ي بوو فياللووٓنيي
ْعوو ِىجي ووٗي ووٙٓىيع لووتياإلٌعووض نيْاىلتووتيبووًٙي
الٍووو سيٍ٘بنوووٗيصيي٘وووخهياعخواوّووو يخووو حيالغوووٓافاييي
ْب لخو لٗي ووإيياى ووافيبىزوو يِوفَيالخل لٙووايْالٍٙوو يييي
وٍّ يقاي٘  ٖيإلوٕي ٓاقو يْخٙىوتايي٘لوٓحياإلوو نيييييي

ي ح:يا مُٙيالع ن ي ٗيِفايالىض
َِيي َِووِف َّوو يُيووُاُْفي ٍُْلْ يُعووٍتت يَيوو ِلَغت يَ ِىووَ يِب ََْلوو يَحوو ا
َّووو ييييي ْٙ َْيَيوووَمَغْجيَ َم َّووو ياْلُىْلَتوووُتي َْياْصَخَىَعوووْجيِب اْلُىوتوووِتي
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ْٗيي ًتيُعٍتت يَحُ ووُّيِبَعو َْيَل يُحْغِاَر ًْيَو ِ وٗييييالوتِ ٙتُتي ٍويِوو

 ًِ ِحْمَنيالعٍَُّ
1
ي 

ٗيي ا لبو  يوو ييييْلفلني إيياإلعخاثحيبغوٓا ديالى  و
٘ضع يالغوٓافيص زوويْاقعٙوتيْ٘عوّوىي وٗيالخٓيو ييييييي
إلٕيالٍخ ئشيْ٘لوٓحياإلوو نيا مٙوُيالعو ن ي وٗيِوفاييييييي
اللووا :يااعووخاحي مووٕيووو يلووهي٘مووًيبىوو ي وو يي ووإيييييي

اىوٓفيص ب َ 
2
ي 

إييِوووفاياىعووومٓ يثي٘عووو ِهي وووٗيإقٍووو ىياللوووا٘ ي
 غع يب يْ٘  ٖي ٗي زٙويوًياىعٙ ييإلٕيإلةاني

يعضضُ الخلهيْ ع يص ّلختيْ
ْوووًيٍِوو ي لوواياعووخخانياإلووو نيا مٙووُيالعوو ن يِووفاي
اىعوووومٓ ي ووووٗيعووووٓافَيوووووعيخلووووىتيْحغوووواديييييي
بلووواعتي وووًيالٓقوو ئعيالى  وووٙتي ٍوواو يخ سووو يييي

يصوووّايصٖي–وع ْ٘وووتيعٙوووذيص ووو فيإلوووٕيولخووو يصوووّاَيي

  مُٙيالع ناي٘اَي مٕيْصخُٙيْخ لُي-يوع ْ٘ت
3
ي 

ْثيٌضووواي وووٗيوزووو يِوووفايالخ ووو  يصٖيصروووويلّموووًٙيييي

ةْالو  يْالىاافا
4
ي 
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 انطاتًح: 

ي-ْوو ي٘لوافي ٍوُييييي-إييالاْفيالفٖي٘معبُيالمعو ييي
ي-ْالخىرٙوياإل٘ض بٗيْالعمبٗيالفٖي٘خو ُ يقايصرو فيي

إِخى و  ي بٙوا يلأياىْعو ويالاٍ٘ٙوتيييي-ْوٍفياىمحي
 يخ يوووتيْإٌوووُي٘خوووو يصرووووا يوىٙوووةا ي وووٗيال ووووفيي
اٚخوووويالىعووو ف ي وووٗيالغوووٓافيْالوووفٖيقووواي٘ وووهييي

 وإييالغلوٓحي موٕيييي خلًٙيصْيص زوواييْب لخو لٗييي
ٌخٙضووتيوووًيِووفايالغووٓافيووووحب يصع عوو  يب ىعوو لٙ يي

يْاىيٓحيالىخبعتي ٗيِفايالغٓاف 
للايّْ وظياإلوو ني موٗيا مٙوُيالعو ن يووًيخو حيييييييي
صع  ٘زووُيْعووٙوحُياىِوواافيْاىيووٓحيْاىعوو لٙ يي
الخووٗيٍ٘بنووٗيصييحخبووعيلمٓيووٓحيإلووٕيعووٓافيٌوو صظييييي
ْوٓ وو اييْالخووٗيص ووٙويإلووٕي ووا يوٍّوو ي ووٗيِووفَييييييي

لتاييْثبايوًياإل  فةيص٘   يإلوٕيصييالخٓصوُيييالعض 
يالع نيلّفايالخ   ي٘خٍ ْحيالغٓافيبًٙياىياق و 
ْللايحغادياإلو نيا مُٙيالع ن ي ًياٚ  ثيالخٗي
حتعوو يالغووٓافيْحىٍعووُيوووًيحغلٙوو يٌخوو ئشيسٙبووتيإثي
صييِفايالىل حيلهي٘ضايوّخعوع  ي   ٙو  يثعوخٙع  يِوفاييييي

البو عزٓيي وٗيييالىٓ ٓىيص٘   ي مٕيصوو يصيي٘لوٓنييي
الىعووخلب ياللو٘وو يب حىوو نيِووفَيالافاعووتيْ لوونيوووًيي
خوو حيحٍوو ْحياٚ وو ثيالخووٗي٘خعوووضيلّوو يالغووٓافايييي

يْسبٙعتياى خ حيالفً٘يٍ٘بنٗيصيي٘خلاْييي
لمغوووووٓافيْ وووووفلنياىيوووووٓحيالىخبعوووووتيلىغووووو ْفةيي

يالخله 
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 لائًح انًصادرٔانًراخغ 

ياللواييالمو٘هييي-
ٌّوووووشيالب اوووووُي يوووووبغٗييووووو لظي وٓععوووووُييييي-

يلّضوَ افا
يابًيوٙزهيالبغواٌٗ ٌعويالمخ  ي چ پي ْنيي-
اوفالغمهيْي ففالممه اٌل فٖاييوغىاي موٗيييي-

ي چ پيِعخهاييسّواييي
وغ حووووٗايعووووٙايِ  ووووهي   خووووويٌعوووووي وٍِوووو ييي-

يـ ِي21ٖٔاع وٗي چ پي ْناي
خٓاٌعوو فٖايصىوو حيالوواً٘ي اٌخعوو فاثي اٌعوو  َييي-

ي11ٖٔسّوايي چ پيچّ فناي
اً٘يابٓالت وو ي لعوو ييابووًيوٍ ووٓفايييصىوو حيالوويي-

العووووووووووو   افياعٙوووووووووو ويالخووووووووووواديالعوبووووووووووٗيييي
ين99ٕٔ بٙوْث

اْييِوووووو فصٗيْ    وّ فحّووووووو ٖياصخىووووووو  ٗي ييي-
حوصىُ:ي ٙوْ يبخجيْ   و ٌخعو فاثيف واي چو پيييي

ي 22ٖٔاْحي
پژِْعوو  َي مووٓنيْي وٍِوو ياعوو وٗي اٌا٘عووُييي-

عٙ عٗي فيگتخىو يي موٖٓ   خويحبمٙنو ثياعو وٗييييي
ييـ ِي1ٖٗٔ 
ٖيييي-  فْ يبغوووووووووذيْييرو٘ووووووووو ايعوووووووووٙايوّوووووووووا

ايچوو پي22ٖٔوفا وَ اٌخعوو فاثيف وواي ح بعووخ يييي
ي ْن
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صووو اجايصووٓفسي فْائووعيٌّووشيالب اووُي يٌعوووييييي-
ينٕٕٓٓالنا٘وي ال بعُيالز ٌُٙي 

 لعووووو  يحّواٌوووووٗاييولووووو تٗي ومخووووو يوّووووووييي-
ي1ٖٔٔ اٌخع فاثي ف٘ ي چ پي ْنايموعخ يي

حتعووٙويوٓ وووٓ ٗيٌّوووشيالب اوووُي   خوووويٌعوووويييي-
يـ ِي1ٖٖٔوع ففياع وٗي 

عخٓ َاييِواا٘جيا(ي يفْايي ٍ عوٗياصخىو  ٗيييييي-
ي2ٖٖٔ ياٌخع فاثيلْاٖيٌٓفي چ پياْحي

 واِٙوواٖايخمٙوو يبووًياعىوواي يالعووًٙي عوو مو ييييييي-
يـ 1ِٖٗٔعشيْياْق في ي

  وو يا(ايوغىووايععووًٙي الغووٓافي ووٗياللووولييييي-ي
ين91ٗٔ ومخبُيالعّٙاييافي 

وغىوووووٓ ٖايوغىوووووايبووووو قو ٌّشيالعوووووع  َي وووووٗييي-
 اُي ْمافثي وٍِ يْياف و  ييوعخاف يٌّشيالب

 ـ 21ِٖٔاع وٗي 

 


