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االاسسةي: ةيداصتق اال ميهافملا

ة،وا دودحملا ريغلا تابغرلا ةيبلتل ةدودحملا ةيداصتق اال دراوملل لثم اال مادختس اال سردي يذلا :وه داصتق -اال

. ةيسفانتلا لئادبلا نيب رايت االخ ملع وه

. ةنس خالل ًايلحم ةجتنملا ت امدخلا و علسلل ةيفاض اال ةيدقنلا ةميقلا مكارت يلا:وه االمج يلحملا جتانلا -

ةي نطولا جاتن اال رصانع اهجتنت ي تلا تامدخلا و علسلل ةيفا االض ةيدقنلا ةميقلا مكارت يلا: االمج يموق لا جتان -لا

. ةنس خالل

راعس أل ماعلا ىوتسملا خالل نم ندر يفاال ساقيو ، راعس ماعلال لا ىوتسمل فيا رمتسملا عافتر مخ:وهاال ضتلا -

. نيكلهتسملا

. لمعلا نس يف 15اعم نع م هرامعا ديزت يتلا ناكسلا عومجم : ةلماعلا ىوقلا

. لمعلا صرف مهيدل رفوتت ال نيذلا لمعلا نس يف ناكسلا عوم جم : ةلطعتملا ىوقلا

. ةدحاو ةيدق ن ةدحو ىلع لوصحل ل ةينطولا ةلمعلا نم لاالمز غلبملا : فرصلا رعس

االجميلا يلحملا جاتنلا ةمسقب بسحيو ام ةنس يف االجميلا يلحملا جتانلا نم درفلا بيصن د: رفلا لخد لدعم

. ةنسلا كلت يف ناكسلا ددع ىلع

نع تارداصلا تداز اذا ايباجيا نوكيو ايونس بسحيو تارداصلا و تادرا لاو ةميق نيب قرفلا : يراجتلا زجعلا

. تادراولا

نع تاداري اال ةدايز دنع ايباجيا نوكيو ايونس بسحيو اهتاقفنو ةنيزخلا تاداريا ةميق نيب قرفلا : ةلود -جعزلا

. تاقفنلا

ةيطغت ل ةموكحلا اهقفنت يت لا غلا :ابمل ةيجراخلا تاقفن ،لا ةموك حلا ىلع ةقحتسملا نويدل ا ةميق : ةيونيدملا

. فيراصملا و بتاورلا نم اهتاماز تلا

د، ودس ، ةايم ، قرط : ةيتحتلا ةينبلا عيرا شم يف اه عفدتو ةموك حلا اهصصخت يتلا غلا بملا : ةيلا مسأرلا تاقفن لا

ثاثاو ةيئابرعك داوم نم ةيلا مسأرلا عيراشملا ،و تاعماجو سرادمو تايفشتسم نم تامدخ لا عيراشمو ( ءابرهك

. طةيب ةزهجاو ،

قافن دازاال امم ةيتحتلا ةينب ولا تا سسؤملا ءانب اهلم حتو ةلودلا لخدتب روطت : يندر اال داصتق اال صئاصخ

. يموكحلا

ةطابترا -، ناكسلا ب ةطابترا -، ةحاتفناو يندر اال داصتق ،-صرغاال تارخدملا فعض -، صاخلا ع اطقلا ةمهاسم فعض -

، قوسلا مجح رغص ، ةيعيبطلا دراوملا ةر ،-دن ةجومو رح داصتقا ، يتامدخ داصتقا -، يبرعلا و يجراخلا داصتق باال
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. احضاو الال تخا يناعي ، نيابتم ةومن

2008 ماع ةيلا ملا ةمز اال ببسب (2007_2000)كلن ةدمل خاللا ةديج جئا تن ققح : يندر اال داصت االق ةريسم

ة. ينويدم لا ةدايزو ةينازيملا زجع يف عافترا نم ةيداص االتق تايدحتلا ماع 2009 ماع حبصا

. ةيضاملا ةعبر اال ماوع خاللاال يداصتق اال ومنلا تاقلح نم ةقلح فعضا : يعا رزلا عاطقلا

خالل2003_1993م،و%66,4خالل االجميلا يلحملا نلاتاج نم 70% وحن ب مهاس : تامدخلا ع اطقلا

. يندر اال داصت االق تا عاطقلا مها دعيو 2013_2016

تاعانصلا تلمش 2016 ماع يلا االمج يلحملا جتانلا نم 29.5% وحنب مهاس : يعانصلا عاطقلا

. ليمجتلا تارضحتسمو اليجة علا تاعانصلا ،و تاكيحملا ةيد، لجلا : ةيليوحتلا

. لماع 155 نم ثكار اهيف لمعي ةأش 2016م؟9424نم ماعل ةيفرحلا و ةيعانصلا تأشنملا ددع ددع مك

: يندر اال داصتق يفاال يجراخلا ريثأتلا 

ديدست نم ندر اال نكمتي ،مل ةيبلسلا ضارتق واال ةيداصتق اال ءابع الباال قثم : تانينا مثلا يف

ماع ران يدلا ةميق ضفخناو . ةيبنج التاال معلا نم ةكلمملا طايتحا مجح ضفخنا ، نويد لا

1989.

ةكرح ببسب ؟ ةرتفلا ةذه يف اتقؤم اريب ك اومن يندر اال داصتق اال دهش اذامل : تانيعستلا

ن. يبرتغ ملا ةدوع اهدهش يتلا رامثتس اال

ج تانلا نم درفلا بيصن ضفخنا ، ومنلا الت دعم ت عجارت عاضو اال رارقتس اال ببسب نكلو

. درفلا ةشيعم ضفخنا االجميلا، يلحملا

يف للخلا حيحصت 1: اهفادها : يداصتق اال حيحصتلا جمار ب

يل خادلا ضارت لالف فقس عضو ز،2 جعلا ضي ف ختل ةماعلا ةنزاوملا

. يومنتلا ريغ يجراخ ولا

وزغو ، ةينو يدملا -: يلودلا دقنلا قودنصلا نم ةدعاسملا ندر اال بلط يف تمهاس يتلا بابس اال

1990م. ماع جمان رلا جئاتن ت، يوكلل قارعلا

ع جارت : يحيحصتلا ةجمانرب فادها نم زجء قيقحت نم ندر اال نكمتي مل يتلا بابس اال

طغ ضلا ةدايز ةلا،- طبلا ةدا ،-يز جيلخلا نم يندرا نطاوم فلا 300 ةدوع ببسب نيلماع وحالتلا ضافخناو
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ة،- يبرعلا ةيلا ملا تادعاس م ضافخنا -، ةيردصتلا قاو االس ربكا ندر ةاال راسخ -، ةماعلا تامدخلا و قفارملا ىلع

عة. انصلا و لقنلا و ةحايسلا تاعاطق ةيجاتنا ضافخنا ةي،- ديلقتلا ةقاطلا رداصم ةراسخ

، رانيد نويلم 2264 وحنب ،1991م رانيد نويلم :1990منبحو1108 ةيلا ملا ندر اال ةراسخ

: يداصتق واال يلا زملا جعلا ضافخناو ومنلا الت دعم عراست لاى يدؤت يتلا تايسايسلا مها

، فرصلا رعس رارقتسا يلا،و ملا رارقتس ،واال ومنلا قق حت يتلا ةيداصتق اال تاح 1:االصال

. تاعيبملا و ةبيرضلا ضرفو ةماعلا تاسسؤملا ةلكيه ةداعا ةي:نم موكحلا تارامثتس اال ديشرت :2

الت معلا نم تاطيتح اال ءانب و رانيدلا عسر ىلع ظة فاحملا ب يدقنلا رارقتس اال قيقحت : ةيدقنلا تاساي 3:سلا

ةيب. االنج

عاطق لا عيجشتو ، تاعوفدملا ن ازيملا يف رمتسم ضيفخت قيقح ت فده ب يجراخلا الح صا تاسايس :4

يح. ايسلا

رامثت االس ىلا فدهيو ةيموكحلا تاسسؤملا و عيراشملا ةاردا وا لقن متي يذلا جمانربلا :وه ةيصاختلا :5

. ةيلحملا لا ملا سأ ر قاوسأ ريوطت و ماعلا لا ملا سأر ةءافك ةدايزو ندر يفاال ه نيطوتو يجراخلا

عاطقلا ز يزعت لثم يت يداصتقا جهن دامتعا 2000م: ةنسل 25 مقر ين االدر نوناقلا بسح ةيصاختلا فيرعت

. يداصتق اال طاشنلا يف صاخلا

ايت40 نين امثلا يف تغلب ماعلا عاطقلا تاسسؤم ددع ليلقت : ةيصاختلا فادها قيق حتب تقمو يتلا تاءارج اال

و يندملا ناريطلا و تافسوفبلا و ماعلا لقنلا و تنمس نماال ةكرش 64 يف ةيموكحلا صصحلا عيب ، ةسسؤ م

. ساتوبلا

ا . ةيامحو ماعلا نيدلا ،و ةيصا ختلا ،و تاعيبملا ،و ةيلا ملا قارو اال نوناق نم : ةيداصتق اال تاعيرشتلا : اسداس

. وخلا ينطولا جاتن اال

. ةديدجلا تاديقعت لا الجميلا ةيونسلا فوق سلا ديدحتو ضورقلا ءاغ ة:لا يجراخلا ةينو يدم :لا اعباس

ةيعامتج اال ةنوعملا و ليغشتلا و ةيمنت لا قي صدان لثم يعامتج اال نوعل ا قيدانص معد : ءارقفلا ةيامح : انما ث

فدهب 2009م ماع م يرك شيعل ميرك نكس ةردابم لثم ءارقفلا ىلا ةريغصلا عيراش ملل ضورقلا ميدقت فدهب

. نيسحلا نبا يناثلا هللا دبع كلملا لبق نم ةريقفلا لألرس نكاس م ءانب

رارقتس اال مدع حةلا ترثا : يندر اال داصتق واال ةيلودلا و ةيم االيلق عاضو اال

. ةيلضفتلا ه راعساو يقارعلا طفنلا ندر اال نادقفو واالراث ةحايسلا تاعاطق ىلع قارعل حاتاللا ةصاخ

ةمظن م ىلا اه مامضنا ربع ندر اال اهعقو يتلا تاي قافت اال مها : ةيداصتق اال تايقافت واال يداص االتق حاتفن اال
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ةيقافتاو ، ىربكلا ةيبرعلا ةرحلا ةيك،و االرمي ةدحتملا تاي ال ولا عم ةرحلا ةرا جتلا ةيقافتا : ةيملا علا ةراجتلا

ربكا دعت ةيكيرم اال ةدحتملا تاي ال ولا يف ةلهؤملا ةيعانصلا قطانملا ةفاضاو ، ةروفاغن س عم ةرحلا ةراجتلا

لالدرن. كيرش

نم اهيبلتو رضاح لا تاجاحب يفت يتلا ةيمنتلا يه : ةمادتسملا ةيمنتلا

. ذكل قيقحت ىلع ةلب لاقم لا ردةااليج قب ةفزاجم ريغ

اهفادها قيقحت ىلع لبقتسملا لا يجا ةردقب ساسملا ريغ نم عمتجملا تاجاح يبلت يتلا ةيمن :تلا يلودلا كنبلا

. يرشبو يعامتجاو يداصتقا مد ارحزقت ال ةحاتم ةصرف رفوي امب

ةيد اصتق واال ةيعامتج واال ةيئ يبلا تارابتع اال جمد :وه جمدلا : ةمادتس لال ةيساس اال ئدابملا

. رارقلا عنص ةيلمع يف

. عمتجملا حئارش ةفاك كارشاب اهزاجناو ةمادتس اال قيقحت خالل نم : عمتجملا ةكراشم

. ايعامتجا لداعو فصنم -، ايداصتقا جتنم -، ايئيب ماد:-سميل تسملا عمتجملا تازيمم

قوس بك اوت ةثيدح ةيميلعت جمارب ريفوتو ، ةيطار ق ميدلا تاسرامملا و بيلا االس زيزعت نم تارد لاابم تنكمت

. ةيعامتج واال ةيداصتق اال تاردابملل طيطختلا يف صاخلا عاطقلا ك ارشاو ، لمعلا

ردق ة يداصتق اال ةيعبتلا صيلقت يف اهزاجيا : ةيداصتق اال تايدحتلا

. ضارتق اال رطاخمو يئ اذغلا لااالنم جم يف اميس ال ناكم اال

ءافتك اال مدع -: اهحم مال مهاو ةيعبتلا -1: ةيداصتق اال تاددحملا 

يع، انصلا لا جملا يف يتاذلا ءافتك ،عمداال يئاذغلا لا جملا يف يتاذلا

صيلقتو ضارتق اال ةسايس ، يراجتلا ناز يملا يف مئادلا ز جعلا

يف ن يندر اال نيلماعلا الت يوحت ، يعافدلا قافن ،اال تادعاسملا

. جراخلا

. ةيدا صتق اال تاسسؤملا وا ةينغلا لود لا اهيلمت ةيلكيه في كت تاسايسب لوبقلا -2 

زجع ةلا،-2 طبلا و رقفلا ي:1- االندر داصتق اال ةجاوت يتلا تايدحتلا مها : صرفلا و تاي دحتلا

ةايملا ةردنو يرطملا لوطهلا الت دعم ةجي تن ةا يملا ةلق ببسب : ةقاطلا ةو ايملا ةلكشم 3-، يراجتلا نازيملا

ةق، اطلا جاتنا ةفلكتو ةيفوجلا
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اي. سايس ةقطنملا بارطضا :5

دراوملا و ةيعيبطلا دراوملا الاهل: غتسا نكمي يتلا صرفلا مها ركذا

يلخ االنميدلا رارقتس ،واال دعاولا يحايسلا عاطقلا ،و ةرهاظلا ةيرشبلا

لكلل قيفوتلا ب ةعبار لا ةدحولا ةياهن

.

يندر اال ينطولا :االنم ةسماخلا ةدحولا

اهل. ضرعتي يذلا ةيرشب ولا ةيئ بلا رطاخملا نم ة سفن ناسن اال ةيامح ىلع دمتعي موهفم االنم:وه

ةينطولا ةدحولا و ميقلا نع عاف دلا لمشي ،و لخادلا نم ةل ودلا نيمأت نامض : ينطولا االنم:االنم عاونا

، يومنت ولا يداصتق واال يركسعلا لا جملا يف لخديو

. درفلل ةنيكسلا و ةنينأمطلا قيقحت : يدرفلا -االنم

سلجم لثم ةكرتشم ةحل صم راطا يف لودلا نم دودحم ددعل االنم تابلطتم نيمأت : يميلق اال نود -االنم

. يجيلخلا نواعتلا

اهتاردق ىلا ىعستو دحاو ميلقا ىلا يمتنت لودلا نم ةعومجم اهج هتنت ةسايس نع ربعي : يميلق -االمناال

. داحت ةيق،واال االيرف ةدحولا ةمظنمو ، ةيبرعلا لودلا ةعماج نم يميلق اال اهطيحم يف اهرارقتسا قيقحتل

. يبورو واال

اهمارتح ا بجي دعاوقو ئدابم نمض تي ىلو اال ةيملا علا برحلا ةياهن دعب ئشنا : يلودلا االنم

درو ةيملسلا ق رطلا ب لودلا بني تاعاز نلا لحب لثمتي ةر يغصلا وا ةريبكلا لودلا عيمج نم

االمم. ةبصعب تي مسو ناودعلا

ماع ناريز ح يف وكسيسنارف ناس ةن يدم يف ةيناثلا ةيملا علا برحلا دعب ئشنا : ةدحتملا االمم

( يتيفوسلا داح ،االت ايناطيرب ، ةيكي االرم ةدحتملا تاي ال (ولا يه لود ثالث لبق نم 1945

يف ةمئادلا ةيوضعلا و وتيفلا ضقنلا قح تب عت متو ( نيصلا ،و اسنرف ) نيتلود اهيل ا تمضناو

االنم. سلجم

ايلخاد اهددهت يتلا راطخ نماال لود نمال ةعومجم وأ لود لا نايك نيمأت : يموقلا االنم

. ايجراخو
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ءانب اال عيم ج سمت يتلا ايلعلا حلا صملا عيمج ةيامح وه : يبرعلا يموقلا االنم موهفم -•

. اهنيم أتو ةيبرعلا

نيب الف وخلا عارصلا لماوع ةلا كرت،زا شملا يبرعلا نماضتلا و ةدحولا : ةتابلطتم مها

. ايبرع ةلماشلا ةيمنتلا قيق حت ىلع زكرت ططخ عضو ، ةيبرعلا لودلا

عضو 2-، تايدحتلا و تاديدهتلا كاردا -1: ينطولا االنم ميهافم

تايدحتلا ةه جاومل ةردقلا ريفوت 3-، ةلودلا ىوق ةيمنتل تاجيتارتسا

. تايدحتلا ةهجاومل تاهويرانيسلا دادعا 4. ةيجراخ ولا ةيلخادلا

التمنك ماش اينطو انما امزلا ةنأب ينطولا لالنم يندر اال روظنم ناك : يندر اال ينطولا االنم

. يلودلا و يميلق اال نواعتلا روظنم ريوطتو ينطولا االنم تايولوا نيب نزاوتلا حظف خالةل نم ندر اال

. ركنملا نع ي وهنت فورع بملا رمأت ةديقع : ةيم االسال ةديقعلا : ينطولا االنم تام موق

. عمتجملا دارفا نيب فطاعتلا و كاسمتلا ب ساسح -اال

قيق حت ىلع ةرداقلا ةزهج اال رفوتو يسايسلا رارقتس .-اال ةدحاو ةيق ال خاو ةيكولس ئدابم ىلع قفاوتلا -

لاةواالنم. دعلا

. تاكلتمملا و ضارع واال حاور سالةماال نامض -. يداصتق واال يعامتج االنماال ريفو -ت

ينطولا االنم نيب ةيطبارت يم:عالةق وقلا ةجوت :1-لا يندر اال ينطولا االنم تازكترم •

. ةيلودلا تاق ال علا تابث -3. تاذلا مارتحا ىلع مو قي ةيطارق ميد .2-لا يبرعلا نيبو يندر اال

. ينطولا االنم ةيلومش -5. اهنوؤش يف لخدتلا مد عو راوجلا لود ةدايس مارتحا ىلع موقت ةيب رعلا ةتاق 4-عال

ليفكلا يجيتارت سا رايخ المك سلا -7. كسامتم يعامتجا جيسن لي كشت يف لثمتت ةينطولا ةدح 6-ولا

. يندر واال يميلق واال ينطولا االنم قيقحتب

، يداص يس،-االتق ايسلا :-االنم يند طيناالر ولا داعاالنم •بأ

،االنم يركسعلا ،االنم ةيناكسلا ةفاقثلا لي كشت -، يعامتج اال
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يناكسلا ومن لا ةحيتن يئيبلا يف،االنم ارغجلا ي،واالنم فاقثلا

. ريبكلا

يسايسلا :واال:االنم يندر اال ينطولا واالنم ةرصاعملا تايدحتلا

. ةقطنملا يف يلودلا و يميلق اال عارص ، ينويهصلا رطخلا -1: ًايسايس ندر اال ةجاوت يتلا ت ايدحت مها

يذلا طسو اال قرش موهفم زربو يتيفوسلا داحت اال رايه نا ببسب ط: االسو قرش ةقطنم ةيوه ةغايص ةدا 3-عا

ة. يطارقميد لا ةبرجتلا خيس .4-رت ةيراضحلا و ةيسايسلا و ةيعامتج اال ةقطنملا ةطيرخ ءاغلا ىلا فدهي

نما ددهت ةريطخ ةميرجو ةدقع م ةيلود ةر هاظ : باهر ،7-اال لماشلا رامد ةحلس ا راشتنا -6، ةينطولا ةدحولا -5

. ةيمنت لا ليطعتو رارقتس واال االنم ضي وفت و تاموكحلا و بوعشلا و دارف اال

ايعامج وا ايدرف نو كي )دق يركف ، ينيد ، يفاقث ، يعامتجا ، يداصت ،اق يسايس : باهر لااال كشا مهأ ركذا

. تامي واتظن تاعامج وا دارفا ةسراميو

: ةينطولا تاعيرشتلا ىوتسملا ىلع -1: باهر اال ةحفاك مل ندر اال تاءا رجا

.، ةيباهر لااال االمع ىلع تابوقع ض 2001مرف ماع نوناق رادصا

اردصاو معالاهئ، با سح صحفل كونبلل تاميلعتلا راد صا : ةيذفنتلا تاءارج اال ىوت سم ىلع -2

. ةرطخلا داوملا ءار شو عيب ىلع ةباقرل ر،وا فسلا تازوج

ةدع ةموكحلا عيقوت : باهر اال ةحفاك مب ةقلعتملا تايقا واالفت تادهاع ملا ىوتسم ىلع -3

. نأشلا اذهب ةيلود تاقافتا

يليئارس اال يبر علا عارصلا ببسب ةمز لأل يندر اال داصتق اال ضرعت : يداصتق :االنماال ايناث

فاال صن وحن ندر اال دقفا 1967م ماعو 1948 ماع ةينيطسلفلا يضار اال ليئارسا تحالل او

. ةيتحتلا ىنبلا و دراوملا مجح عم التيالمئ امب ناكسلا عدد فعاضتو ةيعارزلا يضار

و تانيعيبسلا يف ايداصتقا ندر اال شاعتنا ىلا تدا يتلا بابس اال مها س:ام

اقح؟ ال ةساكتنا و تانينامثلا

اةل، معلا وحاالت ةدايز ، ةيبرعلا تاد عاسملا مجح عافترا : داصتق اال شاعتن ج:اال

ةمز اال بب :سب يندر اال داصتق اال ساكتن )ا ةيندر اال تارداصلا مجح دايد زا
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. ةيداصت االق

: يندر اال داصتق اال ةجاوت يتلا تايدحتلا ىلع بلغتلا ةيفيك

يلكيهلا ليدعتلا جمان رب قيبطت -2، قوسلا داصتق ا وحن ةيجوت -1

ةيسيئرلا علسلا نع معدلا عفرو راعس اال ريرحت ىلا ىدا . داصتق لال

ريوطتو ، ةيبنج واال ةيبرعلا و ةيلحملا تارامثتس اال عيجشتو

، ةيلودلا و ةيب رعلا و ةيندر اال ةيداصتق اال تاق ال علا

ةيقافتا 2000م،- ماع ةيملا علا ةرا جتلا ة مظنم ؟-عم ندر اال اهعقو يتلا تايقافت اال مها ركذا

ماع ةيكيرم اال ةدحتملا تاي ال ولا عم ةرحلا ةراجتلا ةيقافتا اعم2002م،- ةيبورو اال ةراجتلا

،.... يبورو اال داحت عماال ةكارشلا ةيقافتا -، ةيبرعلا ةرحلا ةراجتلا ةيقافتا 2000م،-

ةرهاظ ةلا:هي طبلا :واال: يداصتق االنماال ةجاوت يتلا تايدحتلا

نم ةريبك دادع أل لمعلا لصرف رفاوت مدع يف لثمتت ةيعامتجا ةيداصتقا

. لمعلا نس عدنو متجملا ءانبا

ةلا؟ طبلا ةهجاومل ةموكحلا تلعف اذام -1: ندر يفاال ةلا طبلا يف رثؤ ت يتلا لماوع

، جراخلل ةراع ،اال ينهملا بيردتلا ىلع زي كرتلا ، ةدفاولا ةلا معلا مجح نم ضيفختل ل،ا معلا صرف ةدايز ج:

. ةينطولا ةعانصلا عيجشت

. ةينهملا و ةيفرخلا االت جملا يف لمعلا فكةر لبقتو بيع لا ةفاقث ضفر ةيلع ىغبني : نطاوملا ىوتسم ىلع اما

نداعملا ضعبو سات ولاوب تافسوفلا ىلع يندر اال داصتق اال رصتقي ثيح ةيعيبطلا دراوملا ةيد ودحم ثاينا:

االرخى.

جيورتلا االعالمو فعض هاه:- جاوي يتلا تايدحتلا مها ة: حايسلا عا اعبا:طق ،ر ةيجاتن اال تاق ال علا فعض ثاثلا:

. ةئيب لا ةيامحل لاالزةم ةينوناق لا تاءارج اال فعض ، يحايسلا لا جملا يف تارامثتس اال فعض ، يحايسلا

يف فارحنا ة، ميرجلا ىوتس م عافتر ةلا:ا طبلل ةيبلسلا :1-االراث يعامتج االنماال تايدحت ثاثلا:

. ةيرورضلا ةايحلا تامزتلسم نيمأت ىلع ةردقلا مدع ، ةشيعملا ىوتسم ىندت ، تاكيلسملا



10

كنبلا ردقو ، درفلا ةشيعم ىوتسم ضافخناو ةيرورضلا ةايحلا تامزلت سم ريفوت ىلع ةردقلا ندع : رقفلا -2

. رقفلا طخ تحت ندر نااال كس نم 30% 2002منا ماع يلودلا

عبرا نوهجاوي رمعلا نم نيث نسثال نود مه نم يتف عمتجم يندر اال عمت :جم باب ،4-شلا ميقلا عارص -3

ةنس). 28_20) نيب بابشلا نم ةلا طبلا ةرهاظل ضرعتلا 1-: تايدحت

لا. االيج عارص -4، برغلا ديلقتو ةيم االسال ةيبرعلا ةيوهل ءامل االتن فعض -3، بابشلا شيمت -2

ةموظ نم يهف : ندر يفاال ة يفاقثلا ةايحلا : يفاقثلا لااالنم :جم اعبار •

و االصةلا نيب عمجي اليم ساو يبرع ساسأ ىلع موقت ةيكولسو ةيفرعم

االةم ةديقع نم ةقلطنم لا االغنالقواالزعن ضفرو لا دتع واال ةرصاعملا

. ندر ةاال يصوصخو

. ناسن اال اهد جوا يتلا ديلا قتلا و تاداعلا لمشت ةاقت نمو ةلماكتم ةيكولس ةيفرع م ةموظنم يهف : ةفاقثلا اما

ةيعامتجا ةرها :ظ ةملوعلا -1: يفاقثلا االنم هجاوت يتلا تاي د حتلا مها

لعجو دوي زواق جاوح نودب دحاو يملا ع قوس داجيا يف اهفادها لثمتت

. ةجم دنم ةدحاو ةدحو ملا علا

ة يبرعلا ةيوهلا ديدهت -: يندر واال يبرعلا ملا علا ىلع ةملوعلا تاساكعنا مها

عمظم يف ةسيئ ر ةغل ةيزيلجن اال ةغللا لعجو ةيبرعلا ةغللا ديدهت -، يبرعلا عمتجملل ةيم واالسال

لئاسو ىلع ى ربكلا لودلا ةرطيس -، يبرغلا باالعالم ةيبرعلا االعالم لئاسو رثأت لاحاالت،-

ةي، برعلا ةفاقثلا االعالمو

بناجلا ب يبرعلا ناسنا مامتها ضافخنا -، اهتادقتعمو اه ميق نع ةيبرعلا ةفاقثل ا فارحنا -

يبرعلا خيراتلا ةءارق ةداعا -، ةيميلعتلا جهانملا يف رظنلا ةداعا -، يركفلا و يميقلا و يح ورلا

باعيتساو ، ةيفافش لكب ةدفا ولا تا فاقثلا عم لماعتلا ، ةلماش ةينطو ةفاقث داجيا االساليم،

. يملا علا يفاقثلا قفدتلا

لا مهاو ، ةيميلعتلا ة داملا ىوتحم فعض لا: جملا اذه يف تايدحت ةدع ندر اال ةجاوي : ةيبرعلا ةغللا :2

. ةيعادب واال ةيومنت تراهملا ةلقو عي ماجلا ميلعتلا بيرعت فعضو ، ةيبرعلا ةغلل ا مادختسا
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ايبلس ةف اقثلا و ركفلا ىلع ةملوعلا ساك عنا ةهجاوم -: اهتايد حت مها : ميلعتلا و ةيبرتلا :3

. ميلعتلا ةيعون -، يجولونكتلا و يملعلا مدقتلا ةعرس تايدحت -

. يملعلا ثحبلا لا جم يفو راكتب اال فعض -، يناكسلا ومنلا لدعم عافترا -

يف ناسن اال طاشن ديازتو ملا علا يف ريبكلا يناكسلا ومنلل ةجيتن : يئي بلا :جمالاالنم اسماخ

. يعانصلا مدقتلا و ايجولونكتلا خالل نم ةعيبطلا يف تاريغت ثادحا

االةيت: ةايملا رداصم خالل نم رهظ يو ةيئاملا دراوملا يف لودلا رقفا ندر :اال ةايملا -1: اهتايدحت مها

. ءاتشلا و تاناضي فلا ةايمو ةيدو واال عيبانيلا و نماالنراه ةيحطسلا ةايملا نم: نوكتت ةيديلقتلا ةايملا -1

ناحرس ي يوداو سيدلا و قرز واال رفج ولا ةبرع يادوو نامعو ءاقرزلا و كوم ريلا ضاوحا نم ةيفوج لا ةايملا -و

. ندر هنلراال ةيبناجلا ةي واالدو

. دودسلا ةايمو يحص فرص ةايم يف: لثمتت ةيديلقتلا ريغلا ةايملا -2

ةيدود حم : ةيعيبطلا لماوعلا -: يئاملا االنم ةجاوت يتلا تايدحتلا

.( فيعضلا راطم اال طوقس ) دراوم لا

ة. فاجل ا قطانملا يف ةايملا ريفوت ةفلك عافترا : ةيداصتق لاال ماوعلا -

و ديلا وملا لدع م عافتراو ناكسلا ددع ديازت : ةيفارغو ميد لا لماوعلا -

. ةيرسقلا تارجهلا

. ةيئاملا ةيندر اال تائ شنملا نم ديدعلا ليئارسا ريم :دت ةسايسلا لماوعلا -

دوجو مدعو ةعانصلا وحن ةجوتو يناكسلا ومن لا ةجيتن : تولثلا -

. ةايملا ةيامحو ثو لاتل ةبقارمل تاسايس

. ليلضلا و نامعو ءاقرزلا ضاوحا ةصاخبو اه فازنتسا ىلا ةيفوجلا ةايملل رئاج لا جارختسا اىد

فرصلا و ةيعارزلا تاديبملا مكارتو كيتس بلاال تافلخمو ةمداعلا ةايملا ماد ختسا ةجيتن اهثو :لت ةبرتلا -2

. ةيفوجلا ةايملا ف ازنتسا ةجيتن ةحولملا ة بسن عافتراو يحصلا



12

. ةيرورملا تاحاس لام صلقتو يتابنلا ءاطغلا فعضو حايرلا و راطم اال اهببست يتلا تافارحن اال ةجيتن : رحصتلا

قئارح ولا للريع ضرعتتو باشخ اال ىلع لوصح لا فده ب ندر يفاال عورشملا ريغ عطقلل ضرعتت : تاباغلا -3

. ةيعيبطلا ثراوكلا و تاف واال

. ميلسلا لكشب يعا رملا الل غتسا فعض جية :تن ىعرملا -4

حتقق يتلا تاسسؤ لا مها االنم: قيقحت يف ةيركسعلا ةس سؤملا رود

. يندملا عافدلا -، ةماعلا تارباخملا -، ةحلسملا تاوقلا -: يهو ينطولا االنم

دض :االنم قيقحت يف اهسيسأت نمذ سيئر رودب موقتو لماشلا االنم قيقحتب موق :ت ةحلسملا تاوقلا ةيمها

. يسايسلا رارقتس اال مدع تارتف يف ةلودلا نايك ةيام ،ح ءادتع اال

. يعارزلا ، يذيف ،نتلا يميلعتلا ، يثحبلا ي، عانصلا ، يداصتق :اال ةيركسعلا ةسسؤملا ر اودا

يلودلا سفانت :لا ايناث ، ندر يلأل سايس ويجلا عقوملا :واال: يندر اال ينطولا االنم ديد هت لماوع

. تاناض ولايف نيكاربلا و ك(زلااللز ةيعيبطلا ثراوكلا ،ثاثلا: ةايملا و ةقاطلا رداصم ىلع

ةلا. طبلا و رقفلا يترهاظ يمانت ا: سما )،خ ايكرت - ناري -ا ةيدوعسلا ) ةيطسو اال ةماعزلا عارص : اعبار

1967م. عما ناريز ح يف ةينيطسلفلا ةلودلا مايق مدع : اعباس . ةينويهصلا ةيعسوتلا عامط اس:األ داس

. ةيداصتق واال ةيسايسلا ةيعبتلا رارمتسا : اعسات . يندر اال عمتجملا يف فرطتملا و يباهر رياال كفتلا راشتنا : انماث

يف فلختلا يو سايسلا رارقتس اال مدعو رقفلا اهدافم ةيعامتج اال مولعلا لا جم تايرظن ى دحا : ةيعبتلا تاير ظن

ب. ونجلا لود

ومن اه قيقحتل ةيبونجلا ايروكو غنوك غنوهو ةروفاغن سو ناويات ودل داصتق اال ىلع قلطا ب ةي:قل االسوي رومنلا

. تانيع ستلا و تانيتس لا يف عيرس عي نصتو ريبك يداصتقا

ةيمنت تاد حا يف ئريًسا ًاكيرش حبصا : ينطولا االنم نوص يف ةحلسملا تاوقلا رود

. ةيفاقثلا و ةيميلعتلا و ةيحصلا و ةيداصتق اال اهدا عبأب ةلماش

يقرلا ىلا فد هت لماش روطت ويلمع ي هو يعامتج واإل يناسن األ روطتلا و رارقتس يسلأل اسأ رصنع :يه ةيمن تلا

. روطتلا و رارقتس افةواال رلا ىلا يناسن اال عضولا ب

. ةلودلا تانوكم لم جم ىلع عونتم ةراس خ ثادحأ نأشه نم يعوضوم وا يتاذ لمع :لك تاديدهتلا

. كردلا ، تارباخملا ، يندملا عاف ،دلا ماعلا ،االنم يبرعلا شيجلا : ةيندر اال ةحلسملا تاوقلا ب دصقي
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: ينطولا االنم نوص يف يبرعلا شيجلا _ ةحلسملا تا وقلا درو

. ةيوجلا و ةيرحبلا و ةيربلا تاوقلا نم نوكتي : يبرعلا شيجلا رود واال:

ن. طولا نع عافدلا : يبر علا شيجلا تامهم

كراعملا بو ورحلا يف لعافلا ةرود -1: ينطولا االنم نوص يف يبرعلا شيجلا راودا

.(1948,1967,1968,1973

. ةيجيلخلا اميس وال ةيبرعلا شويجلا ض عب ءانب يف ةحلسملا تاوقلا ةمهاسم -2

يبرعلا شيجلا و ةيندر اال ةحل سملا تاوقلا تمهاس يناسن واال يموقلا و ينطولا االنم رئاود لخادت ةجيتن -3

الم. سلا فحظ تاوق يف

. ةلود 38 نم رثكا يف ةصاخ ماهم يف ندر اال كراش

غلب(20). لاعملا لود يف ةين االدر ةيبطلا تادايعلا و ةيحارج لا تاطحم ولا ةيناديمل ا تايفشتسملا ددع

ا. درفو ًاط باض 2012م(99,901) ىت حو 1989 ماع نيكراشملل يلكلا عومجم غلب

الم سلا فحظ يف نيباصملا و ىحرج لا ددعو ضيرم ن ويلم 4 نم رثكا مه تجلا عم تمت يتلا ىضرملا ددع

. اديهش 35 غلب ءاده وشلا اباصم (1070)

دودحلا سرح تاوق ديوزتو تاقارتخ واال تاءادتع نماال دودحلا ةيامح يف ةحلسملا تاوقلا رود : اعبار

. نييروسلا نيئج لاال لا اوسبقت ةيندر اال دودحلا ن يمأتل تادعملا و ةحلس اال ثدحأب

ةسردم 30 نم رثكا رشتني : ةيفاقثلا ةيميلعتلا دوهجلا :واال: ةحلسملا تاوقلل ةيومنتلا دوهجلا

ةتؤم ةعماج دجوت امكو ةفرعملا ليصح تل ةيئانلا قطانمل با اصوصخو ندر يفاال ةيركسعلا ةفاقثلا سرا دم نم

. ةيطرش ولا ةيركسعلا تاء افكلا ةريخ ب ةحلسملا تاوق يدم يركسعلا حانجلا -

ةياعرلا ميدقتل ةيبطلا نيسحلا ةن يدم اهنمو ندر يفاال يركسع ىفشتسم 11 دجوي : ةيبطلا دوه جلا : ايناث

ة. حلسملا تاوقلا دارف أل

. قوس 112 اهد دع زو اجت ةيزاوم ة يراجت قا وسا حتف قيرط نع : ةيداصتق األ دوهجلا ثاثلا:

تسسأت : ةيندر اال ةيكلملا ينطولا عافدلا ةيلك : ينطولا االنم قيقحتل ةحلسملا تاوقلا اهتأشنا يتلا تاسسؤملا

2003م. ماع ة يندر اال يكل ملا ينكولا عافدلا ةيلك ىلا تلومتو ةيكلملا برحلا ةيلك مسأب 1986م ماع

و ةسايسلا دوهجلا جمد ة،- ينطولا ة وقلا رصان ع ليلحتو ةسارد ، يجيتارتس اال ركفلا ريوطت -: اهفادها مها

عاف ادل جمانرب جماالت في نيسرادلا فراعم ةيمنت واالنم،- عاف دلا يف ةيملعلا و ةيداصتق واال ةيركسعلا
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. ينطولا ىوتسملا ىلع ةيجيتارتس اال تاساردلا و ثوحبلا ءارجا -. ينطولا

و ة يلحملا تامز لعماال ماعت لل ةيماسلا ةيكلملا تاه جوتل اذيفنت 2001 ماع سسأت : تامز اال ةاردا زكارم : ايناث

. ايناسناو ايعامتجاو ايداصت قا ندر اال ىلع رثؤت نا نكم ي يتلا ةيلودلا و ةيميلق اال

يدصتل ةحلسملا تاوقلا ت اردق نيسحتو يبرعلا شيجلا - ةيندر اال ةحلسملا تاوقل ا تامز اال ةرادا : زكرملا ةمهم

لودلا و ةين اسن واال ةيلحملا و ةيلودلا تامظ ونملا تائ يهلا وإادمةاالتصلا ةثراكلا ةهجاومو ئراوطلا فورظل

.لوه ةيركسعلا و ةيند ملا تايلمعلا قيسنتو يركسعلا يندملا نواعتلا زيزع تو ةقيدصلا و ةقيقشلا

. تامز اال ةارداو لألنم ينم اال زكرملا : ديدج مسا

يناثلا هللا دبع كلملا جالةل لبق اعم1999م سسأت يب): (داك ريو طت ولا ميمصت بعدهللالل كلملا زكرملا ثاثلا:

يبرعلا شيجلا _ ةين االدر ةحلسملا تاوق تا بغر ةيبلتو ةفلتخملا ةيع افدلا ةمظن لااال جم يف ريوطتلا و ثحبلل

. قاوس واال

و مولعلا ريخست ه، جراخو ندر اال لخاد ةتاجت نم عيب خالل نم لخدلا : ةتازيممو عافدلا ةارزو لبق نم لومي

. ةيعافدلا تاجايتحا ةيبلتل ايجولونكتلا

. ةحلسملا تاو قلا تاجايتحا عم تيالمئ امب عيراشملا و تاجتن ملا ىلع لوصحلا ىلا : فدهي

نم لوا ةحلس ملا تاوقلا ربتعت . ناجيب رذاو يانو بر ةنطلس ، نميلا : لود ةدع عم ةيجراخ تايقافتا دق عو

. ايجولونكتلا و تامد خلا زكارمو تاجتنملا مدختسا

بابشلا ليهأتو ب يردتل ةيندر اال ةحلسملا تاوقلا لبق نم تسسا : ليغشتلا و بيردتل ل ةينطولا ةكرشلا اع: بار

مهتاقاط يفحز تو بابشلا دادعاو ، ةيبيردتلا تاعاقلا و تادعملا و ةزهج واال لغاشملا ريفوت قير ط نع ين االدر

ام دعب 1956م ماع يف ال قتسم حبصا ي: نطولا االنم نوص يف ماعلا جزاهاالنم •:درو

. ةيريد 13م نم رثكا فمن لأتيو شيجلا ب طبترم ناك

داجيا -3، نطولا نمأ عىل ةظ فاحملا -2، اهنم دحلا و مئارجلا ةبسن ضيفخت -1: فاده اال

. ةكلمملا يف مئا رجلا نع تامولعملا

ةيفاقثلا و ةيعامتج التاال وحتلا ةيجتن ئشنا : ةينم -اال ةيجيتارتس اال تاساردلا ز كرم يف ماعلا االنم

. ةمظنملا و بوساحلا و ةئي بلا مئارج لثم ةميرجلا لدعم ةدايز من تاعمت جملا يف ةيداصتق واال

و ةينم االتاال جملا يف ينم اال يعولا رشن -. ةينم اال ثوحب ولا ةيجيتارتس اال تاساردلا ءارجا -: هفادها

. تاساردلا و تاث وحبلا ءارج ال ةينطوو ةينما تامولعم ةدعاق سيسأت , ةيطرشلا

بجومب 1964م ماع تسسأت : ةماعلا تارباخملا - ةيندر اال ةحلسملا تاوقلا رود •
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و يلخادلا االنم ةيامح يف تارباخملا تاب جاو ىلع صنيو 24 مقر نوناق

طابض لا نيعي امك ةيماس ةيكلم ةدارإ تب ارباخملا رسدم نيعيو ندر لال يجراخلا

. ءارزولا سيئر نم بي سنتب كلملا لبق نم نولماعلا

األنم ىلع ظافحلا و ندر اال حلا صم ة يامح وه اهل يساس اال فدهلا :( ةماعلا تارباخملا ) لمعلا تايلا

. ينطولا

، باهر اال ةحفاكمو يداملا بيرختلا ة مواقم -، يركفلا بيرختلا ةمو ،-اقم تامولعملا ليلحتو عمج -: اهتابجاو مها

اهب اهف يلك يتلا ماهملا و لا ،-االمع ةكلمملا نما ةيامح يف ةيرابختس اال تايل وعلا ماهملا -، سسجتلا ةحفاكم

. ءارزولا سيئر

: يهو تامظنم ةدع تطبحاو ةيباهر اال تامظ انمل برضو طابحا يف تارباخملا ةرئاد تحجن

وبا رضخ ةيلخ دي1998-)،-( حتلا االصالحو ةكرح 1994م)،-( مام اال ةعيب ميظنت .1989م)،-( دمحم شيج )

ةعومجم - ةخخفملا تانحاشلا 2001م)،-( ماع وين م2000م),-(االفغنااالندر اشلا دنج 1999م)،-( رشوه

2006م). يلودلا ءايلع ةكلملا راطم 2004م),-( ماع يسويجلا

اهنم: ة ديدع ماهمب طانتل 2008م ماع تئشنا كرد: لا تاوق - ةيندر اال ةحلسملا تاوقلا ودر

. ةيلخادلا تايدحتلا ةهجاوم خالل نم ينطولا االنم نوص -2، ةيويح لا قفارملا و تائشنملا ةسارح -1

. ةيملسلا ريغ تارهاظملا و تاريسملا -: ينطولا االنم ىلع ةرثؤملا ةيلخادلا تايدحتلا لا كشا

. ةيرسيقلا ةرجهلا ، ةينطولا ةدحولا دي ،-دهت حلسملا باهر ،-اال يندملا نايصعلا و درمتلا -، ةعاونا ةفاكب ب غشلا -

يوالت نم نييندملا ةيامحل 1948م ماع تئشن :ا يندملا عافدلا - ةيندر اال ةحلسملا تاوقلا رود

سيئر نع ردص (،2) مقر عافدلا ماظن نم 1939م ةنسل 18 ةداملا ىلا ًا دانتسا عافدلا ةئيه تئشنا ، برحلا

. يندملا عافدلا تاياغ ذيفنت ةيغب 1953 ةنسل 3 عافدلا رما ءارزولا

لالهيلا تادعاسم لذب -، تاكلتمملا ىلع ةظفاحملا -، حاور اال ىلع ةظ فاحملا اهنم:- فدهل واا اهتياغ

. تاراغلا ءارج نم نير رضتملا

لصفنا 1978 ماعو 1970م، ماع يف ماعلا نعاالنم ةيراد اال ةيحان نم يندملا عافد لا لصفنا ماع يا يف

. مايلا يندملا عافدلا نع

ةرادا ميظ،- ونتلا طيطختلا ةرادا -: ةيلا لات ماهملا ب موقت ةصضخت م ةاردا 12 نم رثكا حايلا: يندملا عافدلا مضي

- ةينب ،-اال ةرطخلا داوملا و تاربتخملا ةرادا -، ةيتاذلا ةياقولا و ةيام حلا ةرا دانس،-دا واال االنذاق ةاردا -، فاعس اال

. ريوطتلا و ثاحب اال تاسار دلا
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1999م: ةنسل (18) مقر نوناق بسح يندملا عافدلا تابجاو مها ركذا

. ةلهؤ لام قرفلا دادعاو فاعس حواالتاال ءافط واال ذاقن حباالتاال مايقلا -1

. ثراوكلا و ةيوجلا تاراغلا نم راذن اال تاودا و لئاسو ريفوت -2

. يعاعشا وا يواميك برست نعاي فشكلا -5، تارجفتملا نع فشكلا ئج،4- ال ملا ةيزهاج نم ققحتلا -3

. يندملا عافدلا لا معا ىلع ةيعوطتلا قرفلا بيردت -6

ث. داح 23936: ذاقن اال ثداوح لثم:- 2014م ماعلا يف 227936 عم يندملا عافدلا لماعت

يف يندم عافد ةيريدم 18 نم رثكا رشتنت . ثداح 20795: ءافط اال ثداوح ، ثداح 183205: فاعس اال ثداوح

. ةكلمملا

لكلل قيفوتلا ب ةسماخلا ةدحولا ةياهن

(.8): ةسماخلا و ةعبار لا ةدح ولا ىلع ةلئسا

وه: داصتق 1)اال

. ةدودحملا ةيداصتق اال دراوملل لثم اال ماد ختس أ-اال

ةيسفانتلا لئادبلا نيب رايتخ اال ملع ب-

(د) حيحصلا باوجلا د-أ+ب تامدخلا و علسلل ةيفاض واال ةيدقنلا ةميقلا مكارت ج-

؟ ندر يفاال مخض تلا ساقي 2)كفي

نيك لهتسملا راعس لأل ماعلا ىوتسملا بسح ب. علسلل ةيفاض اال ةميقلا بسح أ-

. راعس اال ىوتسم يف رمتسملا عافتر اال بسح د- ج-أ+ب.

(ب). حيحصلا باو جلا

: يندر اال عمتجملا ص ئاصخ ىدح ا تارايخلا نم ةدحاو (3

ةماعلا ةنزاوملا يف للخلا حيحصت ب- تارخدملا فعض أ-

يراجتلا ن ازيملا يف مئادلا ز جعلا د- يئ. اذغلا لا جملا يف يتاذلا ءافتك اال مدع ج-

(أ). حيحصلا باوجلا
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؟ يحي حصتلا ةجمانرب فادها نم ءزج ندر اال قيقحت مدع بابسا نم تسيل ةدحاو (4

ةيلا ملا تادعاسم ضافخنا ج- ةلا. طبلا الت دعم ةدايز ب- . نيلماعلا وحاالت عجارت أ-

(د) حيحصلا باوجلا ، قوسلا مجح رغص د- ةيبرعلا

ة دحاو يندر اال داصتق يفاال رثؤ ت يتلا ةيداصتق اال تاددحملا مها ى دحا ةيعبتلا ربتعت (1.(5

: ةيعبتلا ملالحم ةبسنلا ةب ئطاخ تارايخلا نم

. تاد عاسملا يقلتو ضارتق اال ةسايس ب- . يعانصلا لا جملا يف يتاذلا ءافتك أ-دعماال

(د). حيحصلا باوجلا . ايسايس ةقطنملا بارطضا د- ج-أ+ب.

: تايدحتلا تحت ص نتو يندر اال ةجاوت يتلا تايدحتلا من يراجتلا نازيملا زجع (2.(5

(أ). حيحصلا باوجلا . ةيفاقثلا د- . ةيسايسلا ج- . ةيعامتج ب-اال ة. يداصتق أ-اال

)؟ رانيد رايلم يلاةب(1108و2264 ملا ندر اال ةراسخ تردق ماوعا يفاي .(6

باو جلا د..1967_1979 ج.1991_1990 ب.1988_1978 أ..1988-1990

(ج). حيحصلا

؟ يجراخلا ديدهتلا عفد ىلع ةردقلا عم لخادلا نم ةلودلا نيمأت ن امض به دصقي .(7

باوج لا . يلودلا د-االنم . ينطولا ج-االنم . يميلق اال نود ب-االنم . يدرفلا أ-االنم

(ج). حيحصلا

:( وتيفلا ) ضقنلا قحب عتمت يتلا لودلا امو ةدحتملا االمم تئش نا ىتم (8

داحت ،اال ةيكيرم اال ةدحتم لا تاي ال اسن،ولا ،رف ابناطيرب ) ضق نلا قحب عتم تت لودلا 1945م،و ماع أ-

.( يتيفوسلا

.( ايناملا ، نيصلا ، اسنرف ، ايناطيرب ايلا، رتسا ) ضقنلا قحب عتم تت لودلا 1956م،و ماع ب-

ةدحتملا تاي ال ،ولا نيصلا ، اسنرف ، ايناطيرب ، ايناملا ) ضق نلا قحب عتم تت لودلا 1977,و ماع ج-

( ةيكيرم اال

حيحصلا با وجلا ايلا،) رتسا ، ايناطيرب ، اسنرف ، ايناملا ) ضقنلا قحب عتمتت لودلا 1942م،و ماع د-

(أ).
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؟ ةينطولا ةدحولا ميهافم نم تارايخلا ى دحا .(9

و ةيلخادلا تايدحتلا و تاديدهتلا كاردا ج. . يموقلا ةجوتلا ب- ةاالسالمةي. ديقعلا أ-

(ج). حيحصلا باوجلا د-أ+ج. . ةيجراخلا

: ةحلسملا تازقلا تابجاو نم تامولعملا ليل حتو عمج (10

حي(د) حصلا باوجلا . ةماعلا تارباخملا د . يندملا عافدلا ج- . كردلا ب- . ماعلا أ-االنم

: فادهاو تاياغ ىدحا تاكلتمملا ىلعو حاور اال ىلع ةظ فاحملا .(11

(ب). حيحصلا باوجلا ماعلا د-االنم . كردلا ج- ي. ندملا عافدل ب-ا . تارباخملا أ-

لما ش صخلملا نوكي هللا ءاش ناو لكلل قيفوتلا ب ةسماخلا و ةعبا رلا ةدحولا ةياهن ةلئسا

. ةداملل

. لنياف 2018- ةينطو #

mouth_barakat.#

.
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يفاالدرن. ةيفاقثلا ة كرحلا : ةسداسلا ةدحولا

مودق بدع ندر اال قرش ةرام اال سيسأت ذنم تأدب : ندر يفاال األدةيب ةايحلا واال:

1920م ماع ناعم ىلا ةمودق ةدع: بناوجب كلا ذ ترهظ نيسح هللانب االمريعدب

دادعا ةتس ناعم يف اهنم تردص ( ولعي قحلا ) مسأب ةيندرا ةفيحص لوا تردص

. نامع ىلا اهدعب تلقتناو

. رعشلا و باد اال نونف يف نيع ساو الع طاو ةفاقث وذ ارعاش هللا دبع ريم كنااال

اي. سايس اميعز ناك و يبرعلا رعشلا و ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداح واال ميركلا نارقلل اظ فاح

. ةيبدا سلا جم مضي يريم هللابلاالطاال دبع ريم اال لعج

ىفطصم : نييندر نماال نمض ةيركفو ةيفاقث و ةيبدا ةكرح ء وشن يف تمهسا سلا جملا ةذه

ديز ديشر ، زيرف ينسح كلايالين، ديز ين سح ، يعافرلا معنملا دبعو ، رارعب بقلم لتلا يبهو

، يروعانلا ىسي ،ع سابع ميلحلا دبع ، تادوعلا بوقعي ، يسابع بيدا ، يبيلصلا تعفر كلايالين،

. رعشلا وبا نيما ، يزيزعلا ازدئ نب سكور

يلكرزلا نيدلا ريخ ، بيطخلا داؤف : ءارعشلا نم ةيبد اال سلا جملل نامع ىلا ودف نيذلا مها ر كذا

دمحم ، يفير شلا دمحم ، يمظاكلا نسحملا دبع ، نايبظ ريسيت ، ينيي ال غلا ىفط ،مص

. يرماعلا بيدا

ى. ربكلا ةيبرعلا ةر وثلا رعاشب : بيطخ لا داؤف بقل اذامب

لجاستيو ، راكف اال لدابتت -، راعس اال ةيف دشانت ىدتنمب : ءارعشل ريم بلاالطاال نوك اذام

ةياعر تحت نامسب وا ىت شمل واا نادغر رصق يف سلا جملا كلت دقعت تناك ، نولجاستملا

تاشقانمو ةيبد ا تاحراطمو الل وجلا راقولا اهيلع ي فضي ناكو نيسحلا هللانب دبع االمري

. ةيسايسو ةيملعو ةينيد

ةسلجم يف رو ،-دت ةيدقنلا تاشاقنلا يف كراشي واالابدء،- ءارعشلا لجاسي هللا: دبع ريم اال ناك

. ةيدقنلا و ةيعامتج واال ةيصخشلا اياضقلا لوانتت ةيرعش تاحراطم
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ةراع شا نم ريثك تجرد با، تكلا و ءارعشلا طاس وا يف ال وادتم املع حبصا لتلا يبهو ىفطصم

. ةيعامتج واال ةينطولا تابسان ملا نم ديدعلا يف

ه مظنلو . ةبولسا ةطاسبل : اهدراونو اهدراوشب موقلا رماست لتلا يبهو ىفطصم رعش اكن اذامل

. ةيبعشو ةينوق تاعضوم يف

ةءاسإ -3، داسفلا ىلع هتر ،2-وث بلقتم داح جازم -1:( لتلا يبهو ىفطصم ) رارع تافص

. رقفلا درو شتلا ةايح شاع ، ماعلا بصنملا مادختسا

. ةيموك حلا سرادملا حاتتفا ، ميلعتلا يف عسوتلا : ةرام اال دهع دهش اذامب

. ندر اال قرش يفاالرامو ميلعتلا يف ف سوتلا ؟ ةيريم اال سرادملا ءاشنا يف عسوتلا رثا وه ام

و ةعابطلا ب مامته اال ديازتو . اهيف ذيم تلاال ددع فعاضتو ةيرصبلا ةءارقلا ب متهت تناكو

. ةيلسملا اقعئ ولل درس ، ةبوتكملا لا الءاالمع .ياو فحصلا

يركفلا ءانبلا يف سيئرلا رود يدؤت االرامة:مل ةلحرم يف ندر فياال ةينفلا تايدرسلا ت افص

و يعامتج اال اهنم ةيرثنلا رطاوخلا و يعامتج اال واالبد ةفاحصلا يف ئبعلا ، يعامتج واال

نيسحلا هللانب دبع ريم اال مامتهأب يظح يكيس ال وكلا ينطولا

. رعشلا يف ةيديلقتلا خيسرت يف بغلا :رثا ءارعشلا هللا دبع بالطاالمري ناضتحا ناك اذا مب

والةد (1957-1880م)يف بيطخلا داؤف -: ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا ىلا اومض نا ني ذلا ءارعشلا نم

الح(1973-1893م). ملا مي دن رعش يف رهظو ي برع لا رعشلا ليصا نم حتمت ةيرعش براجت

. ندر اال رعاشب فورعم )(1899-1949م) لتلا يبهو ىفطصم ) رارع -

الين(1979-1910م). يكلا ديز ينسح رفزي(1990-1907م), ين سح -

تادرفملا ىلع ةؤ اكتا ، ةيندر اال ةئيبلا ب ةمامت ،ها ةرعش يف ةيندر اال تكام ارعر؟باال فظ و اذامب

. مهلا ماو نييندر اال مومه سملتو . سبايلا يادو تاي شع ه ناويد لثم ، ةيبعشلا لا واالثم ةيوغللا

، ةطيسبلا ةروصلا ىلا دمعي ، سانلا نم ةبيرق لا ةيماعلا ريباعتلا ةفيظوت : رارع شرع تازي م
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ندملا يف ينغتلا ب ةرعش يف نطولا ب طبت رم رارع ناك . ينفلا و يلا مجلا يرعشلا ةجولا فاشتكا

ةيندر ىاال رقلا و تادلبلا و

ىلا يتاذلا يصخشلا دعبلا رارع فقاوم تدعت -. ملظلا و داهط االظ ىلع ةروث ناك رارع رعش

. ةبقاث ةريصب بحاص ، ةينطولا هتيضق ةينيطسلفلا ةيضقلا -، ةيناسناو ةيموق و ةينطو داعبا

. ةليعفتلا ةديصق عم ةيرغشلا ةتبرجت : ةتداير مها نم

يهو ةيبرعلا ةغللا ىلا ةيسرافلا ةغللا نم ىلا اهتمجرت يف ليبس تناك نيتدي صق رشن 1942م:

يخما. لا تابعابر

هت افو نم ةنس نيعبرا دعب ةتافر لقن ، ارعش اهل لا قو دبرا لت يف 1949م ماع يف رارع يفوت

ةني (دم تيبلا حبصيل له،و اميركت دبرا ةنيدم يف نفديل يضاملا نرقلا نماثلا دقعلا ةياعن يف

ريثكلا ةمؤي . ةيندر اال ةيبد واال ةيرعشلا ةريسملا ةمدخ يف مهسي ايفاقث افحتم ( دبرا

. راوزلا نم

مضي ، يمو ولاق ينطولا لاه ضنو ةرعش نع تفلا يتلا بتكلا نم ديدعلا : رارع تيب تايوتحم

و ةييبد اال تايسم واال ةطشن اال ةيف ماقي ه,- تايح ل يصاف ت لجسي ايفيشراو روص ضرعم

. ةيفاق ثلا

ىقلا (1985-1918م) يروعانلا ى سيع : مهكيلمو مهنطول مهبح نع اوربع نيذلا ءارعشلا مها

الل. طلا نب نيسحلا كلملا ديع ةبسانمب ة ديصق

زيرف ىنسح مهنيب نم ةيرح ولا دومصلا و لالءاب زمر ماالدرن هنطو ةلحرملا ةذه ءارعش يأر

. ندر لال ةدي صق ىقلا

يبرح نيب دتمتو 1946م ةيمشاهلا ةيندر اال ةكلمملا الل قتسا دعب تأدب : ديدجتلا ةلحرم

. ةيبرغلا ةفضلا و االرةين ةكلمملا نيب ةدحولا 1950م ماع تنلعا 1948و1967م.

. مهتاناعمو سانلا موم ه نم بارتق يفاال باتكلا عرش : ةقطنملا و ندر يفاال عاض االو ترقتسا امل

ةيعوبس واال ةيمويلا فحصلا دايد اوز ميلعتلا عويش ةجيتن ضوهنلا ةينفلا و ةيبد اال ةيفاقثلا ةريس ملا تذخا -
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، قودص يضار اهأشنا ةيركفلا ةطبارلا ةلجم ير، وعانلل ( ديدجلا ملقلا ): اهمها نم تايرودلا التو جملا روهظو

1961م. ماع لوليا يف دامح ةيعمج ةيانعب ديدجلا ،االقف نينث ،اال ليجلا توص

نم ةيصخشلا مالحم تلكشتو ةصاخ ةيبد واال ةماع ةيركفلا و ةيفاقثلا ةكرحلا ترولبت ديدجتلا ةلحرملا يف

. ةيبرعلا نادلبلا يف ةيفاقثلا ةايحلا

. يروعا ىنلا سيعل ةعبات ةعومجملا )ذهه يبرع بدا ما يندرا بدا )

و ةماع ةيبرعلا ةيبد اال ةكرحلا ب رثأ ،-تلا ةفلتخم ةيضرا تاذ ةديد ج اًراكفا تلمح -: ديدجتلا ةلحرم تازيمم

. ةصاخ ةيرعشلا

اهطاشن ةجيتن (2013-1925م) سحلم ايرث مه: رعش يف ةيثادحلا ةبرجتلا مالحم تر هظ نيذلا ل ئاوا نم

يف يفاالرند يرعشلا طمنلا مدق نم زربا سوبل(1973-1939م) ريسيت -، نانبل يف ءارعشلا ةبرجتب يبد اال

.( ةيوارحص ناز (حا ناونعب ةيرعش ةعو جمم هل ةليعفتلا رعش مالحم خيسرت يف مهس ا تاينيتس لا

. ندر يفاال ةيسنامورلا ريثأت ةجيتن يعامتج اال دقنلا و ةينطولا و ةيسايسلا اياضقب ندر اال ءارعش ورثأت

ترخس ، ةينفلا و ةيركفلا و ةيبد اال ةايحلا يفو يفاقثلا . دهشملا يف رثا 1962م ماع ةيندر اال ةعماجلا تسسأت

تاقباس وملا تارضاحملا ميظنتو ، ةفرعملا مو ولعلا ةفاقثلا يف ندر اال نأش الء عاو ، ميلعتلا ب ضوهن لل اهرداوك

. ةيجهنم لاال ةطشن اال ىلع يفاقثلا اههجوتو ، ةيفاقثلا ةيدن اال ىلا م امظن ،واال ةيفاقثلا

، يندر اال يركفلا يو فاقثلا و يبد اال دهشملا طيشنتو ةيحرسملا ةكرحلا راهدزا ىلع ةين االدر ةعماجلا تلمع

. ةيملا علا تافاقثلا ءاقتل ال ةطحم دعت ، نويئاورو صاصقو ءارعش اهيف جرخ تو

ةيفاقثلا تامدخلا يف غارفلا ئلمو ي فاقثلا طاشنلل ايعار نوكتل 1966م ماع نونفلا و ةفاقثلا ةرئاد تئشنا

: ةيلا تلا رومأب تمتهاو 1964م ماع تئشنا واالعالمواالراث ةحايسلا ةرازو ب ةرئاد لا ةذه تطبتراو

ئشناو راكفاو ةفاقث ةلجم 1966موال ماع تئشنا ( رولكلفلا ،لاواالراث ةيحرسملا ، ةيبعشلا نونفلا ، ىقيسوملا (ب

.، ةيبعشلا نونفلا ةقرفو ، يقيسوم لا دهعملا

1977م. ماع ىتح ترمتساو ( يندر اال حرسملا ةرسا ) ةيموكح ةيحرسم ةقرف لوا تئشنا 1966م عما

بابشلا ةو فاقثلا زوراة تئشنا 1977 ماع يفو 1967م، ماع ناريز ح برح دعب تأدب : جوض نلا ةلحرم

. ةفاقثلا ةرازو اهساسا ىلع تماقو يفاقثلا لمعلا اهيلا دن سا

. ةيندر اال تابتكملا ةيعمج ترهظ يم،1967م وقلا ثارتلا و ةفاقثلل ةرازو لوا تئشنا 1988م ماع

. ةلمع يفاقثلا زكرملا رشاب 1973، باب شلل نيسحلا ةنيدم يف ةفاقثلل رصق لوا ئشنا 1968م ماع



23

ليجلا تو ص ةلجم تردص ، ةينطولا ةبتكملا تئشن ن،1975ما ييندر اال باتكلا ةطبار تئشنا 1974 ماع

1974م. يف ةيبعش لا نونفلا ةلجمو

جرملا يف ةيبعشلا ءايز واال يلُح لل يبعشلا فحتملا ماقا يذلا يبعشلا ثارتلا ء ايحإ يدان رهظ 1970م

. ينامورلا

و لوب س ريسيتو رارع رعشب متهاو ةيرعشلا ةبرجتلا نم ةمهم ةلحرم )(1942م) دومحم ر ديح ) رعاشلا ةلحر م

. ةليعفتلا رعشب

االخرض. حرفلا تاءابع اهنم:- ةيرعشلا تاعومجملا نم ددع رشن

. دومحم رديح ؟ ندر يفاال ينغت ي ذلا رعاشلا

نلاثر). ةديصق ) ةبات ك لثم يلكشل ا بيرجتلا يف يبرعلا رعشلا ةاراجم -1: نييندر اال ءارعشلا تامامتها نم

يريمنلا ىيحي ) رصان دجما : نومض وملا لكشلا ىلع درمتم رعشلا اوب متها يذل ا يذلا ء ارعشلا زربا نم

. لبج لا دعصي ناك داعلج ذنم : ةيرعشلا لاه معا نمو ).(1955م) تاميعن لا

دجما ) رعاشلا مهزربا نم ةيعامتجا تاداع نم لثمتي امب ة ئيبلا فص و مهتاداعب نييندر اال ءارعش الا وكسمت و

. ةديصق يف ةيندر اال ءارحصلا فصو ( رصان

لا (2012-1963م)قو يدويزلا بيبح رعاشلا ؟: ةيملعلا و ةيفاقثلا نطولا تازجنمب ى نغت يذلا ر عاشلا وهام

. نيسمخلا اهديع ةبسانمب ةيندر اال ةعماجلا يف دية صق

. ةيندرا ةنيدم كلل يفاقث ماع صصخيو 2006م ماع : ةيندر اال ةيفاقثلا ندملا ترهشنا ماع يا يف

كرك،2010 2009م:لا ماع ،( ةفاقثل ا ةنيدم ) طلسلا ،2008م: ةيندر اال ةفاقثلا ةنيدم دبرا تناك 2007م ماع

. ةبقعلا ،2016م: ةليفطلا ،2014م،2015م: نولجع ،2013م: ابدأم ،2012م: ناعم ،2011م: ءاقرزلا م:

. قرفملا 2017م:

ةيمنتلا تابستكم عيزوت ةلا دع قيقحت ، ندر يفاال ةفاقثلا رشن ىلا ف دهي ةيفاقثلا ندملا عورش الا ذهو

. ةيفاقث لا ندملا ءانب ال نيعدبملا و عادب اال عيجشتو ، ةيفاقثلا

، ةيبرعلا لودل يبرغلا رامعت :-االس ةيليكشتلا نونفلا ترهظ :يكف ندر يفاال ةيليكشتلا نونفلا : ايناث

ىلا اوداعو برغلا يف نفلا وسرد ني ذلا برعلا ةبلط دوفو ، ةيبرعلا ةينفلا ةموظنملا ب يبرغلا ركفلا يف رثأت

. يبرغلا ركفلا ب نيلمحم مهناطوا

، نييلكشت نينانف جيرختو نفلا سيردت ةيغب ةليمجلا نونفلل تايلكلا و دهاعملا سيسأت ةيبرعلا ن ادلبلا تعرش

ةكرح ح رئازجلا و نانبلو قارعلا و ايروسو رصم يف ترهظو ، تحنلا سمو رلا ةساردل ابوروا ىلا نيثوعبم دافيا

ةيعابطن واال ةيكيس ال اكلا سرادم لو صا ءافتقا يف ن ونا نف رشتنا . ةيبرغلا ةيلا م جلا دعاو قلا ىلع تدمتعا ةينف
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. ةيم االسال ةمنمنملا و ةيراظجلا نع دبال ةرحلا ةحوللا ريوصت نف رشتناو ، ةيميداك واال ةيربعتلا و

. راخفلا ةعانص ، يرطتلا و طسبلا ةكايح لثم:- سانل ا اهسرام ةيلحم ةيقيبطت ةيبعش نونفلا مها

. يضاملا نرقلا نم ثلا وثلا يناثلا دقعلا ىلا دوعي رصاعملا يندر اال ليكشتلا روذج

ناسح ةيف:إ كرتشا يعام ج ضرعم يناث ، ناقوط مي هاربا هسسؤ م ناك يذلا يبرعلا ىدتنملا 1951ماماق ماع

. ةردلا انهم ،و ماحللا قي ،فر يبلدإ

. يعامجلا لمعلا عيجشت ةيغب يفه نييندر مهاال سا ةين االدر نفلا ةو دن تنوكت 1952م

يلا االطي نان فلا ةنع لوؤس م ناك نامع يف مسرلا و ىقيس وملا دهعم يلا يكلا انح روتكدلا س 1952م:سا

. ينور ودنامرا

،نهما ماحللا قيف :ر جراخلا يف نفلا ةساردلل ةموكحلا مهتتعب نيذلا سماخلا دقعلا يف نييندر اال نيثوعبملا مها

. امور يف ةليمجلا نونفلا ةي ميداك يفاال مهنم قحتلا ،كملابالةطو شاوع دمن ،حا ةردلا

ةيوناثلا سرادملا يف مسرل ا ةدام مهسيردتو نامع ىلا نيدفاو لا ةدو :ع يضاملا نرقلا نم سداسلا دقعلا يف

نينانفلا لا معا كرا شت ةحاي سلا ةرازو تذخ .او سدقلا و نامع يف ضراعملا تفعاضت و ينفلا طاشن دادز او

دادغ قبو شمدو س يراب يف ى رخا ض راعمو (1965م) كرو ينيو ضرعم اهنمو ةيلودلا ضراعملا يف نييندر اال

. امورو نيلر بو نج اهنبوكو

و ةيحرسملا و ةيليك شتلا و ةيحرسملا نونفلا عيجشتو :عدم اهفده نونفلا و ةفاقثلا ةرئاد ت سسأت 1966م ماع

االعالم. ةرازو عبتت تناكو باد واال اقيسوملا

يتلا ةر دلا انهم نانف لبق نم نامع )يف اقيسوملا و نونفلا دهعم ) نونفلا و ةفاقثلا ةرئاد ت سس 1972ا ماع

فزخلا و ةعابطل وا ريوصتلا و تح ولان نف لا سورد هيفا يطعت ، ناتنس هيف ةساردلا ةدمو دهعملا ةرادا تسأرت

. نييندر اال نين انفلا نم ددع اهيف جرختو

ايروسو قارعلا و يت يفوسلا داحت واال ايكرت يف ةساردلل ةبلط لا نم ددع ميلعتلا و ةيبرتلا ةرازو تلسرا دقف

. ةيكيرم اال ةدحتملا تاي ال وولا ناتسكابلا و ارسي وسو ايناطيربو اسنرفو ايناملا و ايلا طياو

. نييلك شتلا نينانفلا ةطبار تسسأتو ةفاقثلا ةرازو ىلا نونفلا و ةفاقثلا ةرئاد تل وحت 1977م ماع

نونفلا و نينان فلا معد اهفده ةيحبر ريغ ةيعمج يهو ةلي: مجلا نونفلل ةيكلملا ةيعمجلا تسسأت 1979م ماع

ةليمجلا نونفلل يندر اال ينطولا فح تملا سيسأت اهتاز جنمو واالساليم يبرعلا ملا وعلا ندر يفاال ةيليكشتلا

نم ددع ترشنو ايونعمو ايدام مهمعدو ندر يفاال نييلكشتلا نينا نفلل تاثعب ريفوتو ، نينان فلا لا معا مضي

واالساليم. يبرعلا ملا علا يف رصاعملا نفلا و االساليم نفلا خيرات نع ب تكلا

فلاانن. ةياعرل اهسف ن سركت : ةيعمجلا ، ةديرف ةينف ةعومجم عم ىوتسم ىلعا ضرعلل اناكم رفوي فحتملا اذا
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. ةيملع الا هدعاوقو نونفلا لوصأب دوزت بلا طلل تحا :تا ةليمجلا نونفلا ةيلك لا .اما يندر اال

. ةيبرعلا ةيليكشتلا ةكرحلا يف ل عاف ماهساو نينانفلا ددع ديازت يف ةيند االر ةيليكشتلا ة كرح تمهاس

ة حاسلا ىلع ي ذلا ةينفلا ضراعملا ةماقا ةراز :غ ةيضام لا تاونسلا يو ضاملا نرقلا نم ساع تلا لاعدق دهش اذامب

ءاشناو ةينفلا ضراعم لا دايدز ،او نييندر واال نييقارعلا نينان فلا نيب لصاوتو ينف كارح نعه مجنو ةيندر اال

نفلا ة سارد ىلع ةبلطلا نم ددع لا بقاو نييندر اال نينانفلا براجت تبطقتساو ة صاخلا علارض تاعاق

. يليكشتلا

و كيفارجلا و مسرلا سردتو 2003م ماع : ةيندر اال ةعماجلا يف ةليمجلا نونفلا كةيل تحتف ماع يأ يف

اق. يسوملا و حرسملا و يلي كشتلا نفلا و ميمصتلا

خدلا ةسسؤم ) نونفلا ةراد -1: ندر يفاال اهروطتو ةيليكشتلا ةكرحلا ةيويح تداز يتلا تاسسؤملا مها

نيي، ملا وعلا برعلا نينان فلل ةعيفرلا ةينفلا ضرا عملا مظنت ثيح نام وشلا سىه ةنانفلا اهتسسا يتلا نام) وش

ءاقلا ،و ةيلا ع ةعمس وذ نينانف فارشأب كيفارجلا و تحنلا و نف لا يف ةيناجم تارود ميظنت ىلع لمعتو

. نينانفلا نعو ةينفلا ةيق ئ اثولا االفالم ضرعو نفلا يف ةصخختم تارضاحم

س أر ةنيدم يف ةصصختملا تاعاقو يفاقثلا نيسحلا زكرم : نامع ةناما اهعارت تناك يت لا ضراعملا مها ركذا

. ةيلكشتلا نينانفلا ضرا ،وعم نيعلا

قيرط نع اناجم مهبيردتو نفلا ةاوه ليهأت يف 1966م ماع نونفلا و ةفاقثلا ةرازو سيسأت ذن ةرازو تمهسا

ني. يندر اال نينان فلا زربا مهن جرختو مويلا ى تحو 1972م ماع نونفلا بيردت زكر م

و نييندر اال نينانفلل ةيلكشتلا ضراعملا رمتسم لكشب نضتحت يندر اال يكلملا يفاقثلا زكرملا تاعاق ناكو

ني. يملا وعلا برعلا

ةيملا وعلا ةيبرعلا ضرا عملا يف اهتكراشمب نييندر اال نينانفلا و نفلا ب فيرعتلا ؟ ةفاقثلا ةرازو تمهاس امب

. نييندر اال نييلكشت لا مجعم اهمها يليكش تلا نفلا ب ينعت يتلا بتكلا رشن ب ينفلا يعولا زيةدا يف مهستو

. نييندر اال نينانفلا نع ثيدحللو ةينفلا براجتلا و يلي كشتلا دق نلل الاهت جم حتف و

ني. يندر اال نينانف لا نع ةيرعشلا راكفا ةلجم ةفلغا 1999م ماع تصصخ

1900م. ماع لبق سرادملا تأشن اهتقفار : تايادبلا ةلحرم : يندر اال حرسملا

ةوقو ةغللا الةم سو ءاقل اال نونف ةبلطلا ميلعت ( ةيادبلا ىلو:( اال ةلحرملا : يسردملا حرسملا لي كشت لحارم

. سفنلا يف ةقثلا و ةيصخشلا

. ليفنوب ان حوي 1919م: ماع ندر يفاال حر سملا تايادب سسا نم لوا

1922-1921م. ماع تايحر سم لا ةبات كب أدب يذلا يزيزعلا دئاز نب سكور يندر اال ثحابلا و بيد ةاال دعب ءاجو
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. نولجعو طلسلا يفو ابدأم يف نيت لاال ريد يف املع م ناكو

. يزيز علا ديجن : ةيبر علا موم وهلا تاراصتن التواال وطبلا نع ث دحتت تاي ح رسم مدق يذلا وه نم

نيدلا الح صو ، طا بر نوطن أ اهبتك 1924م ماع ماع ةكماربلا و ديشرلا ير،و حبلا ليمج اهبتك 1923م ماع لأو مس

. دادح بيجن اهبتك 1924م ماع يبوي اال

روعش لا باست كا يف حجنو 1934م ماعو 1927م ماع نولجعو طلسلا و نامع يف ضورع يزيزعلا دجن مدق

. يندر اال يعمجلا

حرسملا مادختساو هري امجلا نيب يسايسلا يعو لا رشن فدهب ينطولا ساسح :بزراال سماخلا دق علا يف

و سرادم لا ةلحرملا اذه يف تضرعو . ندر اال ىلا ةيبرغلا ةفضلا تمض ام دعب لا جملا اذه يف هل ةليسو

: اهنمو ةيخيراتلا ت ايح رس وملا سئأنكلا

تايحرسملا ضعبو ، رساي نب رامع ، روز نباال لثم:رضرا ةينيد ت ايحرسم ، كوم ريلا ةك رعم -2 سلدن اال حتف -1

. ريبسكشل ةيق دنبلا رجات لثم: ةمجرتملا

ينفلا ميلع لتل ةيعوبسا ةصح اهي لا فيضا 1960م ماع نم : يناثلا نرقلا نم سداسلا دقعلا : ةيناثلا ةلحرملا

ة، ريصقو ةليوط ةي حرسم ةي وناث ةيدادعا ة سردم جرخت لاىنا ةفاضاو ليثمتلا ةصح ىلا تلوحت اهدعب

. اهيف ةيندر اال ةأرملا ةرم اللو تمض و ةاوهلا نم ةقرف لوا تلك شتو . داشر واال ةيجوتلل ريبخ نيعو

دعب ندر اال ىلا داعو يندر سحراال ملا سسؤم ربونص يناه دعيو يفارتح اال حرسم لا ةلحرم سداسلا دقعلا

. ةير وس يف ةدم لمعو ةيكيرم اال ةدحتملا تاي ال ولا يف رتيث نامدوك ةعماج يف حرسملا يف ريتسجاملا ىهنا

، سناي يدهم اهئا:- ضعا نم ناكو ةيندر اال ةعماجلا ةبلطو ةيندر اال ةعاذ اال ةاوه نم يندر حاال رسملا سساو

. سايلا لي هسو يجالن، متلا وغرام ، يدفصلا رمق ، يتيشملا ليبن

ةرسا ترمتساو ، ضماحلا بنعلا ،و روبق بال ىتوم ، ىتوملا اونفدا ، رصم لوفا : ربونص يناه لا معا مها نم

ماع.1976م. ىتح يندر اال حرسملا

تحت يحرسم طاشن اهنع قثبناو ة(1962م) يندر اال ةعماجلا سيسأت -: يندر اال حرسملا ريوطت لماوع نم

يناه وه: ا كيرما يف يح رسملا نفلا سردي يحر سم ج رخم لوا مودق : امهيناثو . يعما جلا حرسملا ةرسا ناونع

. ربونص

ءاضعا لكشو ةمجرتملا ةيملا علا تايحرسملا نم ددع مدقو يعماجلا حرسم لا ةرسا نم يجارخ هاال طاشن دبأ

نم اهئاضعا و ندر فياال يحرسم ولا ينويزفلتلا ليثمتلا و ةيحرسملا ةكرحلل ىلو اال ةبلصلا ةاونلا ةرس اال ةذه

رمق يجالن، وغمتلا ةط،رام وبا ءاهب ، عانم ،هسى ةحلا وص ليبن ، سايلإ ليهس ، يني شملا ليبن : داورلا نينانفلا

يد. فصلا

، جبقلا نزام ، ظفاحلا بيدا : تمضو 1966م ماع نونفلا ةو فاقث لا سيس أت عم نييندر اال حرسملا ةرسا تئ شنا
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ءام ،سا ةريعش وبا ن سح ، ديمح نابعش ، فافق رمع ، يدابعلا دمحم ، يرداوق دمحا ، يدينه ماشه ي، ناجدلا ةديشر

يع. ماجلا حرسملا ةرس اال ءاضعاو الن صا وغرام ، يروخ ةريمس ، يروخ

ةفاقثلا ةرئاد يف حرسملا مسق تسسأت امدنع : ةيندر اال ةينفلا ةكرحلا نم ايساسأ احم مال حرسملا حبصا فيك

ي. نيشملا ةماسا ىمسم تحت تحبصاو ةدبيوللا لبج ةرئادل ةعبات ةيح رسم ضرع قاةع لوا ءاشناو نونفلا و

. جارخ واال ليثمت البلا طلا سيردتل ؟ كومريلا ةعماجلا يف ةيحرسملا نونف لا مسق ئ شنا اذامل

. يحرسم لا نفلا يف تارود دقعل ؟ نونفلا و ةفاقثلا ةرئا دل ةعباتلا نونفلا بيردت زكرم ئ شنا اذامل

ين يميداك اال نيجرخملا نم ددع جرخت تدهش : يضاملا نرقلا نم عباسلا دقعلا ثلاة: ثلا ةلحرملا

، فافق رمع ، ديمح نابعش ، ديسلا متاح ، يرداوق دم ملث:حا ةيملا عو ةيبرع تايميداكاو دهاعملا و تاعماجلا يف

، داوع ت ييلوج ، ةيطع ريسيت ، ةيقرب قراط ، مجن قيفوتو ، يملح دمحم مقش، دمحا ، لمجلا فسوي ، ينومقلد مساب

عداو. ليمج ، سناي يدهمو سايلا ليهس

ةيبعشلا ةانغملا )و نادمح وبا لا مجل ) ايابص نا شطعو دا)، رجلا و حاتفملا ): ةيندر اال ةيحرسملا لا االمع مها رك ذا

. رجحملا ،و عابضلا رمع، ميحرلا دبع رعاشل ( ءانباو ءابأ )،( ةدلا ،(خ ةيحرسملا

.( رانش نيما ) دسلا - . يدويزلا دومحم ل نوعوبضملا - . نيتيرقلا دباعم - .( رانلا تحت نم لبج ) ةركذم -

ر. ديح س( اجرب - . سمشلا نيع يف -وظالم . دامح خي شلا ةيرقو - .( رمقلا علطي ةليللا )-

. يراوه ريشبل قزأملا - .( يلموشلا داؤف ) دابدنسلا ةلا حرلا - .( دومحم

ددع ديازت دهش :( بيرجتلا ةلحرم ، يضاملا ن رقلا نم نماثلا دق (علا ةعبارلا ةلحرملا

ةيلك ءاشناو تاعم اجلا و ةيملا وعلا ةيبرعلا ةينفلا دهاعملا و تايميداك اال يجيرخ

. ةفاقثلا ا ةرازول عباتلا يحرسملا بيردتلا زكرمو كومريلا ةع ماج يف نوفلا

-، يسرك 60 حرسم ةلا،- حرلا ربتخم -، حرسملا ح رسم ةقرف -، سيناوفلا اهنم:- ةيحرسملا قر فلا نم ددع ترهظو

. يبعشلا حرسملا -، ةميخلا حرسم -، يحرسملا لا وم ربتخم -، دبرا يف نفلا حرسم ةقرفو

. يحرسملا و ينف لا جاتن يفاال مهم دفار نيسحلا نرو ةسسؤم

امش، فيطللا دب ،عو نمحرلا دبع يحتفو ، ةزورد نسوس ، لتلا ،انيل مجن ليبن : ةلحرملا ةذه نيجرخم لا مها

. سوسقلا ءافو ش، امخ رهام ، نيدود رمس ، ردب ليعامسا دوم ،حم نيدادح ميعن ، رومض لا دمحم

، يتام ةعباتو ال يتنوب ت، خيرب ةيحرسم نع كت) مد (مد ةيحرسم : ةلحرملا ةذه يف ةيح رسملا لا االمع مها

ةيلحم صوصن ترهظ )و تلماه رتفد نم ةينونج راكفا ال)( ماه تحرسمف احرسم تدجو ةيحرسم ةقرفو

ظ، اكع قوس نم ةياك وح ةياك ح فلا ةلا: معا نم يسف) ديلو (د. رعاشلا مهنيب نم ن ييندر اال باتكلا نم دد عل

اوبتكو رهاظ لا دمحم ده، دهلا ةضور ةط، وبا نيدان : مهنم لا لالفط تبتك يت لا بتكلا مها . ةينمز شوقنو
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،( برعلا )،(وءاف رساي نب رامع روز)،( نباال رارض )،( كوم ريلا ةكرعمو بهللا)( مصتعمو )( ةيسداقلا ةيعقاو

. ريبسكشل ( ةيقدنب رجات ) ةيحرسمو ( يبوي اال نيدلا (صالح

عساو اراشتناو راهدزا تدهش :( يضاملا نرقلا نم عسا تلا دقعلا ): ةسماخلا ةلحرملا

حرسملا ناجرهم تميقأف ةينويزفلتلا االعملا ىلع بلطلا بلق ةجيتن جيلخلا برح دعب يندر اال حرسم لل

لا. االفط حرسم ناجرهم ، نينانفلا ةطبار عم نواعتلا ب بابشلا حرسملا ناجرهم ، يندر اال

. مويلا تحى ايونسو 1980م ماع :يف نونفلا و ةفاقثل شرج ناجرهملا ميقا ماع يأ يف

ةعانصلا سيسأت وحن ةوطخ دعت 1958م ماع تزجنا ( شرج يف عارص ) مليف : ةيندر اال اماردلا

. ةيئام نيس فاالم لمعلا ىلا نيح ماطلا نييندر اال بابشلا دوهج ةليصح مليفلا ناكو ندر, يفاال ةيئام نيس

.( نيساي خي شلا فصاو ة( جرخا ( عواطم ريمسو ةظابا يرخف ) ويرانيسلا و مليفلا ةصق عضو

. راجنلا يحبص ، يرقلا دمحا ، ةرمس وبا يلع ، شاوه يزاغ ، يطبقلا قئاف : جرخملا عم مليفلا يف لثمو

نيلثمم ،بازر شاوعك هللا دبع هجرخاو هتص ق بتك ( يبيبح ينطو ) يناثلا يئاورلا مليف ئشنا 1964م ماع

، يملح لصيفو يدركلا ديلو ، شاوه يزاغ ، ةرابج حاتفلا دبع ، يطبقلا قئاف ، شاوعك دومحم ، ليلهيلع : مليفلا

. يبلدا نافرع و ميهاربا ةني هجو داؤف ايدانو يرصن جوجو

تاربخلا يف صقنلا ضيوعتل ؟ اذامل ةيجراخ تاهج عم ةكرتشم فاالم جاتنا دهش سداسلا دقع لا فصتنم يف

. ةيندر اال تاناك واالم

ةفصاع ) مليف ةمركع قوراف يرصملا جرخملا ققح .و كرتشم يكرت يندرا مليف جاتنا ىلع شاوه يزاغ لمع

، يرقلا دم ،حا يرايبلا نان :دع نيلثم ملا نم ددع ةيف كراش كرتشم يلا طيا ينانبل يندرا حاتنأك ( ءارتبلا ىلع

. صاعلا ليمج اهنحل يتلا ةيندر اال يناغ اال ىلع تلمتشاو

ة ديرجلا جاتنا اهلا: معا مها نمو االعالم ةرازو ل ةعباتلا ريوصتلا و امنيسلا ةرئاد سيسأت 1965م ماع

. ًاروصم نيعبرا نم رثكا زاجناو ، ةقطان لا ةيئام نيسلا

. امنيسلا ةرئادل عباتلا يندر اال نويز فلتلا رهظ 1969م ماع

مظ عم لوحتو اعما رشع ةسمخ براقيام ىلا ةيئامنيس فاالم لمع واالت حم تفتخا : عباسلا دق علا يف

. يئامني سلا لمعلا نع دبال ينويزفلتلا لمعلا ىلا نيجيرخلا

.( ةيلمُط دمحم االمس( ةصق نم صب تقم ( ءاذحلا ) مليف ةولع دمحم جرهملا ققح 1986م ماع

يذلا يبعزلا لصيف ) مهنم ندر اال ىلا جراخلا يف نيسراد لا ني يئامنيسلا نيجرخملا ةدوع : عساتلا دقعلا يف

. فوخيشتل ةصق نع ( ءابرحلا )و( امامت كلذ ك سيل ) نيميل فب يتيفوسلا دا نماالحت داع
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سرادلا ةليلج وبا مي كحلا دبع ، يلموشلا ليبن ني( جرخ ملا عم نييندر اال نينانفلا ةطبار تنواعت 1994م ماع

مليفو ، ةعيافر رهو ج ةصق نع ب وثلا مليف اهن: مو اعم ناجرخملا اهقق ح ةر يصق ثالثةفاالم ىلع ايلا طيا يف

يل. موشلا ةسفن جرخمل ل ريخلا ابصح مليف ُطيلمةو دمحم نع فاشتك اال

ن،. ويزفلتلا روهظ ، ةيلا مو ةينفو ةيرشب تاردق دوجو مدع : ةيندر اال امنيس ع جارت بابسا مها

يذلا ةمينغ وبا ناسح يئامنيسلا دقانلا موه: جن زربا نم ناك و يندر ياال ئامنيسلا يدانلا سيسأت 1979م: ماع

ةيملا علا امنيسلا جرادتس ،او ةيملا علا امنيسلل ةزيمتملا ةيئامنيسلا ضورعلا هميظنت ب ةيئامنيسلا ةفاقثلا ى رثا

. ندر اال لخاد ريوصتلل

ني عو دابدنسلا نيل،( ديفيد جرخ )ملل برعلا سنرول ): ندر يفاال تروص يتلا ةيئامنيسلا االفالم مها ركذا

جروج جاتن او ءارتبلا يف روص 1998م ماع ( ةريخ اال ةلمحلا و زنوج انايدنا ) مليفو ، ءارتبلا يف روص ي )ذلا رمنلا

. غريب لبس نفي تس جرخمللو ساكول

،ونم ةيدوعسلا : قرشلا و بونجلا :نم لود عبرا ندر اال طسوتيو يفارغجلا عقوملا ب رثأتت : اقيسوملا

. ايروس لا: مشلا نمو : قارعلا : قرشلا نمو نيطسلف : برغلا

)و ليلهتلا ) رماسلا )و ءادحلا ين( يجهلا نم ةناحلا و ودبلا ةايح رو صيل ةي دابلا و ءارحصلا نم ةيودبل ا ينا االغ جتنا

.( زيجار (اال جيزاه واال

رطملا و بصخلا ةهلا سوقطو ةميدقلا دئاقعلل ةلثمم ةثراوتملا تاكبدلا عمست نارو ح ةقطنم لثم لوهسلا يف

. ةعارزلا عملا لثمت اهتا عاقياو اهتاملكو اهن احلأ لثمتو ليصاحملا ب حرفلا سكعتو

19 ماع يفوتملا و حيسملا 64 ةنس وحن دو لوملا وبا رتس بتك ) ةيبرعلا اقيسوملا يف رثا م دقا وهام

.( ايفارغجلا ى( مسملا با تك يف ندر يفاال ءارتبلا ونكس نيذلا طابن نعاال ثدحتي ( حيسملا دعب

. ةرواجملا ةيبرعلا لودلا ب ترثأت طابن اال اقيسوم

ناكو ، روصقلا و دجاسملا ةيف ءافلخلا ىنب : اظوحلم اروطت ندر اال دهش نييسابعلا و ني يوم اال ينب رصع يف

قش. مد ىلا ةنيدملا و ةكم ينغ م نوبلطي نويو االم

نودجمي وناك نييفزاعو ن ينغم نع ةلثم باال رخاز يناغ اال اوبت كو اقيسوملا ب مهفغش نييسابعلا عن فرع و

. مهب ءافلخلا

ةدملا ةذه ويف ناس للا ةحاصف وبستكيل ء ارحصلا ىلا مئا نبا اوعفدي : نييسابعلا و نييوم اال ءافلخ لا تاداع

. اقيسوملا يف مجعملا ريثأت دادزا

اقيسوملا تدجوو سفنلل ةدشو اقلأت رثكا ةينيدلا اقيسوملا تناكو ةيعاقي واال ةينحللا طوطخلا كارت اال عبتت

. ةيفو لاص دنع ةيحورلا



30

تناك نيطسلف يف اهلثمو ينامثعلا مكحلا ءانثا اهتلا ح لثامت ا هسيسأت ذنم اقيسوملا يف ةكلمملا حةلا تناك

. ةيفو صلا ةيني ودلا ةيبعشلا اقيسوم لا فرعت

. رصمو ة يروس نم ةيديلقتلا يناغ واال تاحشوملا ك ةيديلقتلا اقيسوملا تاريثأت تتا

كلت يف ترشتن تاو ، ينامثعلا مكحلا ءانثا ةيفاقثلا زكا رملا و ةيموكحلا ةيانعلا نع اديعب ندر اال يقرش تناك

. ودبلا و نيح لافال نم ندر اال ناك سلا ةيب غولا ، ينيجهلا و رماسلا عاونا نم يناغ اال ةرتفلا

نامع يف نويزفلتلا و ةعاذ :راداال اهنمو اقيسوملا ب ينعت تاسسؤ م ةموكحلا أت شنا نيسحلا دهع يف

. يبعشلا صقرلا ةقرف ، ىقيسوملا دهعم

بيردت دهعم يف تسساف اقيسوملا ب ميل عتلا و ةيبرتلا ةرازو تمتهاو ، ةيبعشلا نونفلا و راكف اال ةلجم رادصاو

. اهيملعم ليهأتل امسق نامع يف نيملعملا

و ةيح رسملا تاطاشنلا ميظنت -1: اهماهم نم ةيفاقثو ةينف زكارمو تايعمج ةبقحلا ةذه يف تئشناو

ةعما ج يف 1981-1980م ماع تئشنا -2، ةينفلا ضراعملا و صقرلا الت فحو تاناجره وملا ةيقيسوملا

نونفلا ةيلكىلا 2001م ماع تلوحتو اقيسوملا و نونفلا عيمج سيردتل ةليمجلا نونفلا سيردتل كومريلا

. شرج ناجرهم نع ال ضف . ةليمجلا

ت حبصا يتلا نيقيسوملا ةطبار -، اقيسوملل ينطولا دهعملا ءاشنا : ةليمجلا نونفلا بكةيل مامته اال رهاظم نم

. نينانفلا ةباقن االن

يف ةيندر اال ةينغ اال ناجرهم الق :طا ةينفلا و ةيقيسوملا ةكرحلا ب يناثلا هللا دبع كلملا تامامتها نم

اجيوتت ةزئاجلا تناكو 2001م ماع يقيسوملا عادب لال يناثلا هللا دبع كلملا ةز ئاج الق طاو 1/9/2001م،

. ندر يفاال يقيسوملا لمعلل

. يندر اال يبعشلا ثارتلا نم ينفلا ي نيوكت ةدمتس ،م ةيئانغلا ناول تباال زيمت : يندر اال ءانغلا

.( ةيبعشلا تاصقرلا ) تاكبدلا يناغا نم ءانغلا بيكارت تنوكتو

اهتماقم حوضوو اهتامغن لسلست ، اهناحلا رصق ، اهعاقي بإ زيمتت : يندر اال يبعشلا ثارت لا ين االاغ تازيمم

, ىولس ، يرمنلا قيفوت لثم: نييندر اال نينانفلا نم ديدعلا اهب ينغتو ةطيشن ةيقيسوم ةفرخز عم اهتلا صاو

يد. فصلا ماهسو ى، سوم دبعه ، رضخ ليعام سا

، يفاصلا عيدو ، ماحل ديرد ، يزاجح داؤف ، قيفوت ةرمس : يندر اال يبعشلا ثارتل ا يناغ اال ولقن نيذلا نينان فلا مها

. دوم حم ةداغ ، ةريغصلا ةاجن

نم ةيئانغلا و ةيقيسوملا قرفلا نم ةزيمتم ةعوم جم قيرط نع : يندر ياال بعشلا ثارت يلا االناغ ترشتناو

ناعم ةقرف ، ةيبعشلا نونفلل اثمرلا ةقرف ، صيحفلا ةقرف ، ةيندر اال ةيكلملا ةقرف ، ةيندر اال ةعاذ اال ةقرف : اهمها
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ءانغلا رشن يف نونفلا و ةفاقثلل يونسلا يلودل ا شرج ناجرهم مهساو . اقيسوملل دبرا ةقرف ، ةيبعشلا ةكبدلل

. ةيملا وعلا ةيلحملا قرفلا قيرط نع يند االر

. ةركتبم ةينف بلا وق يف اهناحلأ تمدختساو ةروطتم و ةليوط ةديدج يناغا : ةيندر اال يناغ يفاال ترشت ناو

. ةروطتم ةيملا ع لا كشا يف ةيقيس وم لا المع ةاون ةيبعشلا يناغ اال نييندر اال نيقيسوم لا اومدختساو

د يدعلا يف ندر اال مسا تعفرو ةيقيسوم ةلا كرحلا عفد يف ةيموكحلا ريغ و ةيموكح لا تاسسؤملا دوهج ناك

. ةيملا وعلا ةيبرعلا تارمتؤملا و تاناجرهملا و تاقباشملا نم

. ةيفيرلا ب زيمتت لا مشلا ،يف ةيودب مهتجهل ل قرشلا و بونجلا يف ، ميلا قا ةدع نم نوكم ندر اال ناك

. روذجلا ةليصا ةميدق ةيبرع تاجهل اهعيمجو ةنيدملا مسب تت طسولا يفو

. ةيبرعلا ةريزجلا و ماشلا بوالد نيدفارلا تاجهل عم ةباشتت ةيفيرلا و ةيودبلا ةيندر اال تاجهلو

. ةيماعل ا ىلع يندر اال يثارتلا ءانغلا دمتعيو

. يرح ،بلا يفيرلا ، يودبلا ءانغلا : ءانغلا نم ةفلتخم ةيساسأ ناولأ ىلع يندر اال يبعشلا ثارت لا ءانغلا يوتحتو

نونفلا قمس مضتل ، ةيماس ةيكلم ةدا رإب ةيندر اال ةعماجلا يف ميمصتلا و نونفلا ةيلك تئشنا 2002م ماع

. ةيرص ةيوبلا حرسملا نونفلا ماسقاو ، ةيقيسوملا

ماع اهسيسأت ذنم نونف لا تاصصختل ل ةفلتخم عاونا نم ةدئارلا ةيلكلل اج ذو منا ميمصتلا و نونفلا ةيلك دعت

و حرسملا و ىقيسوملا يه: ةفلتخم فةين تاصصخت ثالث يف مهبيردتو اهتبلط سيردت ىلع تبأد 2002م

. ةيرصبلا نونفلا

ريتسجاملا ةجرد و ةيرصبلا نونفلا و حرسملا او قيسوم لا يف سيرولا لاكب ةجرد ميمصتلا و نونفلا ةيلك حنمتو

. اقيس وملا يف

بعش ىلا بعش نم فلتخت يتلا نونفلا نم ريثك ةتءابع تح ت يوضني عساو موهف :م ةيبعشلا نونفلا

. رخا ىلا دلب نمو

. ناسن اال مدخت ةيعفن تاياغ ق يقحتل نونفلا ةذه م ظعم تأشن

ص كلا ذكو ةطيحملا ةعيبطلا نم اهداوم دمتسي ناك يذلا ناسن اال ةعفنمل تء اللاج سو قابطاو شقلا ةعانصف

. راخفلا و طسُب لا ةعان

ة. عيبطب ةدمتسملا ناول واأل فراخزلا لثم تا االود كلت ىلع ةيلا جم ةسمل ءافضإ ىلع اصيرح ناسن اال ناكو

ه. ثوروم وا ةطيحم نم لا حلا

نم ةعونصملا قابط اال كلت دجن اننا يا تحب ينف ثوروم ىلا تلوحت دق نونفلا ةذه نم ةصاخلا عفنلا ةفص
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. ةنييزت ةينف ةعطقك لزانملا نارد ج ىلع ةقلعم طسب لا ىتح وا شق لا

. روصعلا ربع تريغت نفلا ذها نم ةياغلا

. ةيلحملا ةئي بلا نم تاماخ اهمادختسا : ةيبعشلا نونفلا تاز ميم

لا. االيج ةثراوتت ،لب ءامس أل بسن والي راشتن اال عساو يراضح يعمج :نف يبعشلا نفلا

. ناسن اال ةايح لحارمب اقيث و اطابترا طبتريو بصخلا و ءاطعلا و ةماهشلا و ةلوطبلا ميق يبعشلا نفلا دجمي

. نينسلا أبالف ردقي رمعب ة يبعشلا نونفلا روذج دتمت

. ةيلص اال هتغبص ىلع ظفاحيو ةغلا ب ةوقب زات ميو

ةسداسلا ةدحولا ةياهن

لكلل قيفوتلا ب

.2018 لنياف _ ةينطو #

تاكرب ذاعم : بلا طلا لمع

. ةيندر ةعاال ماجلا
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