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2018 ديم ةينطولا ةفاقثلا صخلم

017 ةيندر اال رفانس بورق اضياو كوبو سيف ىلع 018 ةينطو بورق ىلع انوعبات

: ميدقتو دادعا

تاكرب ذاعم

Mauthbarakat

2018_ ةينط #و

اهيف A بيجب لكلا هللا ءاش ناو صخلملا اذه دمتعا مثو واال با تكلا نم سردا

. ةحفص 17 ىلو ةاال دحولا صخلم
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ندر اال ايفا رغج : ىلو ةداال حولا

ةيرشبو ةيعيب ط دراوم نم اهيف امب ضر اال حطس ةساردب متهي ي ذلا ملعلا وه : ايفارغجلا ملع

. ةيضر اال ةركلا ىلع اه صئاصخو

ا؟ يفارغ جلا ى عست اذامب

يعةو يبطلا تاموقملا ةساردو ضر اال حطس ىلع رهاوظ لل يناكملا نياب تلا ةسارد ىلا

. ةيرشبلا

ذوفنلا قطانمو رح لاربوبلا ىلع اهفارشاو ةلودل ةيسايسلا دودحلا يفارغ جلا عقوملا لكشيو

. ةيعيبطلا اهصئاصخو ةيجيتارتس اال ةلودلا ةيمها ددحيو

؟ ريغ تم ما تباث وه لهو يفارغجلا عقوملا ميق يه ام

ةيسايسلا ةيو داصتق األ فورظلا ريغتب ريغتت نكلو ةتباث ةت ميق

االيت: وحنلا ىلعو لود عبرا ة دحيو ايقيرفاو ايس آ ةراق ءاقتلا دنع ندر اال عقيو

. قارعلا : قرشلا و ةيدوع سلا : يقرشلا بونجلا و نيطسلف : برغلا و ايروس لا: مش

: ةتيمه ا

قرشل وا بونجلا يف ةوادبلا عباط مضي و ةيقيرف ةباال يويس ةياال برعلا لودلا ب ندر اال طبري

. جبرغلا و لا مشلا يف ندملا عباطو

. اقرش 34_39 لوطلا طخ نيبو مشاال 29_33 ضر لاع ةرئاد ىلع ندر اال عقي
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نم: خانملا عونت ندر لال يكلفلا عقوملا زربي

. طسوتملا رحب خانم 3 فاجلا يوارحصلا خانم 2 يرادملا خانملا 1

30مك. ةيرحبلا و 1724مك ةيربلا اهدودح لوطو ةيراق ةبش ةلود ندر اال

عسوو يجراخلا بلاعملا اهلصي رمح اال رحبلا ىلع ديحولا ندر اال ءانيم دعت ةبقعلا ةن يدم اما

. تيزنارتلا ةرا جتو ر يدصتلا و داريتس اال ىلع بلطلا ة دايز ةيبل تل

رصم نيب ةسايسلا ايفارغجلا يف اماه ارود ةبقعلا بعلت اذا مل

؟ ينويهصلا نايكلا و ندر واال

طفنلا لوقحلا نم ةبرقل 1-

. خيشلا مرشو ناريت قئاضم دوجو 2-

. يليئارس اال يبرعلا عارصلا نم ( ةبقعلا ) اهتيمها تزربو

1920 وم ير ناس ةيقافتا ببسب ( ندر (اال ةسايسلا دودحلا ت مسر

. اهضرعب ةنراق م اهلوطب دودحلا فصت ت

ت يملا رحب و ايروسو ندر اال نيب ايعيبط ًادح لكشي كومريلا رهن

. ةيعيبط ملا عم ىلا دنتست ال دودحلا ةيقبلا .و نيطسلف و ندر اال نيب لصف ي

30مك يندر اال لحاسلا لوط داز ةيدوعسلا ةيندر اال دودحلا ليدعت 2000,1980م: ماع
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. ندر نماال يضار اب ةيدوعسلا تضوعو

. ةيب رغلا ةفضل ينويهصلا الل تحا بب اسب يرهق ةيندر اال دودحلا ل يدعت :1967

قارعلا عم دودحلا ليدعت :1980

: ةرواجملا لودلا عم ندر :اال دودحلا لوط

410مك نيطسلفو ندر اال

ا455مك يروس عم

ا ةدايز ىلا كلذ ىداو 1724مك برًاي دود حلا لوطو 726مك ةي دوعسلا و 133مك قارعلا

لا وجم ءامو ءابرهكو الت صاوم نم تامدخو ةيتحت نمبىن ةلودلا ىلع ة يداصتق اال ءابع ال

. ةيرشبلا ةيمنتلا

. ةحاسملا ةطسوتم ةلود دعتو 89,287مك² يل وح ندر اال ةحاسم غلبي

؟ ندر ةاال حاسم ةيمها ام

ديدحتو ةيداصتق واال ةيسايسلا ةلودلا ةوق ميعدتب موقت 1-

راوجلا لود عم اهتق عال

رمتسم عازن يف اهئاقب وا ةلودلا رارقتسا ىلا يدؤ 2-ت

ةيعيبط تاوارثو ةيعانصو ةيعارز دراوم نم ةيسايسلا اهتميقو يعونلا ةلودلا نزو ددحت -3

.

ه تازيممو يفارغجلا عقوملا سردي يذلا :وه نسكيتيلوبو يج لا ملع

. ةيداصتق واال ةيسايس لا ةلودلا ريثأتب ةيجيتارتس اال

ةيناكملا صئاصخلا عم اهتق عوال ةيعيبطلا تاورثلا
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. ةعا رزلا و ةايملا لثم: ةيضرأ درا وم لمشت :( ةيخانم ) ةيناكم صئاصخ لمشت _

لا كشا ة، يجولويجلا تانيوكتلا : ةيعيبطلا ،. يكلفلا ، يفارغجلا عقوملا : ةيناكم صئاصخ _

. ضر اال

ةيسايسلا لودلا ةوق دي دحت ةي: االضر دراوملا ةيمها

. يفارغجلا ناكسلا عزوت نم ةيلخادلا اهتين ب يف طيطخت يف رثؤتو ةي داصتق واال

: ندر يفاال ةيارد اال تاميسقتلا

ةضفاحم 12 ىلا 45,46 يمقر تاميسقتلا ماضن بسح ندر اال تم سق 2000،2001م ماع

اهنم: ميلا قا ثوالةث ءا ضق 51اولء,38 مضتو

. بونجلا ميلقا 3- طسولا ميلقا 2- لا مش ميلقا 1-

ل19 مشي 14399مك²و وحن ةتحاسمو ءاقلبلا و ابدا مو ءاقرزلا و نامع مضي : طسو لا ميلقا

. ندر نااال كس %53نم ةتبسن ةمسن نويلم 6 ةناكس ددعو 16,2% ةتبسن ء اضق و15 ءاول

ىوتسم قوف 1000_850م نيبام اهلا بج عافترا حوارت يو نامع اهزكرمو ةمصاعلا فةظ احم

: ةيولا ةعست ىلا ايرا دا مسقتو رحبلا ح طس

ةزكرمو ة مسي وقلا 3_ اكرام ةزكرمو اكرام ءاول 2-, يلدبعلا ةزكرمو نامع ةب صق ءاول 1-

ةهيبجلا ةزكرمو ةعماجلا ءاول 4- ةديوجلا

ةزكرمو روعان 5-. باحس ةز كرمو با حس ءاول 5- ريسلا يداو ةزكرمو ريسلا يداو 4_

. رقوملا ةزكرمو رقوملا و روعان

ةبسنب ناكسلا ددع ةيحان نم ةيندر اال تاظ ف احملا ربكا دعت و

. ةكلمملا ناكس نم 8,4% ةب سنب ةمسن 7579مك² يلا وح نامع ةحاسم غلبتو 42%

. يرا واالد يراجتلا ندر اال زكرم نامع دعت
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ايفلد ،يفال نومع ةبر : اميدق نامع ءا مسا

و20تالل. ةفوجل وا جاتلا و رصنلا و ةعلقلا و نيسحلا و ةدبيوللا و نا :مع نامع بجلا

. ندر اال قرش ةرام ال ةمصاع نامع تناك 1921 ماع

االسقتالل. دعب ةي مشاهلا ةيندر اال مللمةكل ةمصاع نامع تناك 1946

فاضا اذه كل برعلا نم اهناكسو ناشيشلا و دارك واال نمر واال سكرشلا نم نامع سكنا ناك

. ةجيسنو عمتجملا لكش يف ايقرع اعونت ندر اال ىلع

نييسدقملا و ماوذلا و يرخ ةياال نداالندر ملا نم نيرجاهملا و اهيلا نيمداقلل مئوال نام ع تناك

. نييزاجحلا و

.1948و1967؟ ماوعا نيبام ندر اال ناكس عدد داز اذامل

نيطسلف ليئارسا تالل حاو ةينيطسلفلا ةرجه ببسب

. نامع ناكس ددع يف داز 1990 ماع جيلخ لا نم ن يبرتغ ملا ةدوع ناك

، ةيمشاهلا ةحاسلا ، ينيسحلا دجسملا ة، علقلا لبج ، ينامو رلا جر :دم نامعل ةيرث اال ملا عملا

. فهكلا لها ، يندر االراثاال فح تم

واال تاعماجلا و ةيموكحلا و ةصاخلا سرادملا و ةيموكحلا و ةصاخلا تايفشتسملا نامع مضت

. ةيندر اال ةفاقثلا ةكرحلا معد تمهاس قدانفلا و قاوس

20مك يلا وح نامع نع اهدعب قرفملا و ةمصاعلا فةظ احم نيب عقتو ءاقرزلا اهزكرم : ءاقرزلا

ربع ةرواجملا لودلا ب ندر اال طبرتو ة، كلمملا يف طسوتملا يفارغجلا اهعقومب : اهتازيمم مها

. ةيلود الت صاوم ةكبش

اهزكرمو ةفيصرلا ءاول ، ءاقرزلا اعز كر مو ءاقرزلا ةبصق ءاول داااير: ةيولا لاىثالث مسقت
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ية. مشاهلا ةزكرمو ةيم شاهلا ءاولو ، ةفيصرلا

ةكلمملا ناكس نم 5,4% ةبس يابن :4761مك² ءاقر زلا ةحا سم

1948 ماع ةين يطسلفلا ةرجهلا : ببسب ينارمعلا و يناكسلا ومنلا يف ةريبكلا ةعر :لاس اهتا مس

1990م ماع جيلخلا لود نم نيبرتغملا ةدوع و1967مو

؟ ناكسلا ددع داز فاهي يندر اال شيجلا تار كسعملا دوجو _2

. اهيلا دونجلا ئاعالت ضعب ةرجه ببسب

. ةينطولا ةعانصلا مجح فصن نم رثكا مضت اهتيمها

ةيمحمو اهتيمحمو االزقر ةعلق ، تاب ال ،حلا بيبش , ةنارح ة، رمع : ءاقرز ل ةيرث اال ملا عملا

. يرموشلا

تاظفاحم نيب طسوتم عقومبو ندر نماال يبرغلا ءزجلا يف عقتو طلسلا اهزكرم : ءاقلبلا

ة. كلمملا

ةز كرمو ةيبونجلا ةنو شلا ءاول ، طلس ةزلا كرمو طلسلا ةبصق ءاول : ةيو لأ ةسمخ ىلا مس قنت

ةزكرمو اشاب نيع ءاول ، صيحفلا ةزكرمو صيحفلا و صحام ءاول ، ةيبونجلا ةنوشلا

عال. ريد زة كرمو عال ريد ءاول . اشاب نيع

.

:1119مك.² اهتحاسم

. ينانويلا دئاقلا ىلا ةبس ن سو تلا سب تيم .س ةيندرا ةنيدم ربكا عبار ءاقلبلا

. ةسردم مدقا اهيفو قلادمي يراد اال ندر اال زكر م

. ةيبعشلا ةايح لا فحتم ، نميمرلا ،شالالت نوي نب عشوي يبنلا ماقم : ةيرث اال ملا عملا
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: نيئا ول ىلا ايرا دا تمسق ، 33مك دعب ىلع ن امع نم ب ونج ىلا عقتو اب دأم اهزكرم : ابدأ م

. نابيذ ةزكرم نابيذ ،لءاو ابدأم ةزكرم ابدأم ةبص ق ءاول

ني عام تام ،ح وبين لبج ، لسرلا ةسينك ، ءاسفيسيفلا : ةيرث اال ملا عملا :940مك²، ةحا سملا

مشيع، شقن ىلع يوتحت نابيذ ، ةغايص ،لا رواكم ةعلق ،

اال ةعماجلا مضتو مانغ اال ةيبرتو ةعارزب ر هتشتو ني يح سملا و نيملسملا نم : ةناكس جيسن

. ةيكي واالرم ةيندر اال ةينامل

ةيضقا و9 ءاول 19 ىلع لمتشي ةبقعلا و ةليفطلا و ناعم و كركلا مضي : بونجلا ميلق ا

و ساتو وبلا تافسوفلا ب رهتشت ةمسن 745,162 ةناكس نحو45436مك² ميلق اال ةحاسم

. موينار ويلا

مسق تو 130مك يلا وح نامع نع دعبتو ءاتشلا و في صلا نيب اهخانمو كركلا اهزكر ك:م ركلا

س فنو رصق ،لا يبونجلا رازملا ،اولء كركلا اهزكرمو كركلا ةبصق ءاول : ةيولأ ةعبس ىلا

. عوقف ءاول و يع ءاولو يفاصلا روغلا ةزكرمو ةيبونجلا راوغ ،اال زكرملا

3495مك² وحن اهتحاسمو ةنا رطقلا و

500مو ةقمع و تيملا رحبلا وحن ردحني بجوم يدا )،و نيدلا كر(صالح :كلا ةعلق اه: ملا عم

. بلا ط يبا نب رفعج ، ةثراح نب ةح،ديز وار هللانب دبع ةت: ؤم يف ةباحصلا تاماقملا

ةي: ولأ ةعبرا ىلا ايرادا مسقت ةبقعلا نم ةبيرق نامع نع 216مك دعبت ناعم اهزكرم : ناعم

وحن اهتحاسم ةينيسُحلا ،و كبوشلا ، ىسوم يداو ةزكرم ءارتبلا ، ناعم ةزكرم ناعم ةب صق

لا) يرتنوم ) كبوشلا ةعلقوو ءارتبلا مضتو ةحاسم ةيندر اال تاظ فاحم ربكا 32832مك²

. رمقلا يداو ، ىمسملا مر يداو
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دعبت ةبرع يداو برغلا و ناعم قرشلا و كركلا لا مش نم اهدحي ةليفطلا اهزكرم : ةليفطلا

لقا ، اسحلا ا، ريصب ، زكرملا سفنو ةليفطلا ةبصق ةي: ثالثةولأ ىلا مسقتو نامع نع 183مك

نويمود اال ةراضح اهي لع تماقا 2209مك²و اهتحاسمو ناكسلا ةيحا نمن تاظ فاحملا

مهل ةمصاع اريصبو

يدز اال رمع نب ثرا :حلا ةباحصلا تاماق ور،م نتلا ةبرخ ، اناض ، ةطبيربلا ، ارفع : ةيرث اال ملا عم

. يماذجلا رمع نب ةو رفو

اهيلا يدؤملا قرطلا ةرعول االمس اذهب تيمس نامع نع 330مك دعبت ةبقعلا اهزكرم : ةبقعلا

. ةينا جر ملا ءايح نماال عون 140 فشتكاو ةبقعلا ءانيم مضت

² :6900مك ةبقعلا ة حاسم . ةريوقلا ة،و بقعلا ةبصق : ايرا دا نيئاول ىلا تمسق

واال ناكسلا بذجل زكرمو يندر اال داصتق اال بصع لثمتو يربك عناصمو راقم ىلع يوتحت

. تارامثتس

، ءاضق ءاول 16 ىلع لمت شيو قرف وملا نولجعو شرجو دبرا نم: نوكتت لا: مشلا ميلقا

ة بسنب ةمسن نويلم 2,733,245: ةناك س ددع 32,6% ةبس :28943مك²نب ةتحاسم

نم: نوكتت 28,68%..

. ندر نمااال يبرغلا يلا مشلا ءزجلا يف عقتو نامع نع 65مك دعبت و دبرا اهزكرم : دبرا

سفنو اثمرلا ، دبرا ةزكرم دبرا ةبصق : ةيولأ ةعست ىلا ايرا دإ مسقتو لا مشلا ميلقا زك رم دعت

و ةيلا مشلا راوغ ،اال ناسورلا امس اهزكرم ةنانك ينب ، ديعس يبا ريد اه زكرمو ةروكلا ، زكرملا

ةزكرم ، ةيطسولا ، ةبيطلا يلا، مشلا رازملا ، نصحلا ةزكرم ديبع ينب ، ةيلا مشلا ةنوشلا ةزكرم

االدس، رفك

ف لحلا يف طسوتم اهعقومو ال، يبارا نانويلا يف دبرا ةنيدم تيمس :1572مك²، ةتحاسم

لا مش لاى ايروس بونج نم نار وح لهس عبتت تناك : ايخيرا ،ت سلوباكيدلا

ال. ،يبا سار تيب ، سيق :ما ةير ثا ملا عمو ةيجولونكتلا مولعلا و كومريلا ةعماج اهيف . ندر اال
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: نيئاول ىلا مسقت ءاتش ةدراب صافي ةلدتعم نامع نم 67مك دعبت نول جع اهزكرم : نولجع

: ةيرث اال اهملا عم 0,5% ةبسن اه:420مك²ب تحاسمو . ةجنرف ،ك زكرملا سفنو نولجع ةبصق

. باؤم كولم مسا لمحت الناه االمس اذهب اهتيمست ببس و اهتعل قو نولجع ةيمحم

عراش ، تايروحلا ليبس ، يبونجلا حرسملا : اهراثا اي، سارج اهمسا : اميدق ، شرج اهزكرم : شرج

اال ةنيدم مسا اهيلع قلطا 410مك² اهتحاسم ، شرج ةب صق مضت ، يلا مشلا جر دملا ، ةدمع اال

. ةحاسم ندر اال تاظ فاحم رغ صاو دومع فل

: ةيولا ةعبرا لاى ايرادا مسقت ندر اال قرش لا مش يف قرفملا ا هزكرم ءارحصلا سورع : قرف ملا

ةيبرغلا ةيلا مشلا ةيدابلا ، احبصلا ث لثم ةزكرم ةيلا مشلا ة يدابلا ، قرفملا اهزكر مو قرفملا ةبصق

ةرواجملا لود بلا ندر اال طبرت :26,541مك² ةتحاسم . دشيورلا ،و تيبلا ةأل عماج ةزكرم

( تيزنارتلا ) عئاضبلا و دارف اال لقن يف ة سيئر قرط ةكب شب

( ءادوسلا ةنيدملا لا( مجلا ما ةنيدم ةيرث اال اهملا عمو مانغ اال نوبري اهناكسو ةعارزلا ب رهتشت

. ةسي نك مدقا اهيف .

ما: سقا ثالةث ىلا ندر فياال ضر حاال طس لا كشا مسق :نت ضر لااال :اكش ثلا ثلا ءزجلا

. ءارحصلا ة،و يلبجلا تاعفترملا ، دودخ 1_اال

. تاء ارقلا نم ةءا 1صحفة16رق لود ج

مشا ةجيا رحب يف عقي 6000مك ةلوط يقيرف اال يويس اال عدصلا نم ءزج : يندر اال دودخ اال

حوارت ي ةبقعلا ىلا تيملا رحبلا ةو يروسو نا نبلب ارو نجبوًارم قيبم مزو ىلا ايكرت يف ال

. رحبلا حطس قوف و240م رحبلا حط س تحت 425م دودخ اال بوسنم

: راوغ واال ةبرع يداو لكشت تاير نظ مهأ

راوغ لال كشتو بونج لا- مش ةاجتا نم ةيزاوتم عدص دوجو ببسب ة: يدومعلا ةكرحلا _1
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ةحازا ثدحت تباث االرخ ءزجو ايقفا ضر نماال زجء كرحت ببسب : ةيقف اال ةكرحل -2ا

تبراقتو يقرشل لاا مشلا لا,و مشلا وحن تكرحت قارعلا و ايروسو برعلا ةريزج لثم امهن يب

107مك. وحنب

م ساب ةفورعم تيملا رحبلا وحن امهرسمو كومريلا و ندر اال رهن نم ةدتمملا : ندر اال يدا و

80مك. يلا وح نلاهر طلو ندر اال روغ

نم يناب صحلا و-3 نيطسلف نم نادللا 2- ايروس نم سايناب ثالةث:-1 ندر اال دفاور

ةنايرج أدبي , رهنلا ةيدو اال بناوجو كومريلا و ءاقرزلا ،رهن ايربط ةريحب نم: ىذغتي . نانبل

-425م. بوسنمب تيملا رحبلا يف بصيل -212م بو سنمب ايربط ةريح نمب

ا نيب ةفاح روغلا و روزلا ى وتسم نيب لصف ،ي روزل ا مسأ ب فرعي : يضيفلا لهسلا : ىلا مسقني

نم روزلا نوك تي ا20_30مك هضرع حوارتي راتكا مسأب فرعت ةئيدرلا ي ضار ال

. ةبصخلا ةبرتلا

رادحن اال ةدش : ةتازيمم ي ضي فلا لهسلا ب طي حت 60م اهعافترا بليغ ةئي درلا يضار واال

، ةحولمل ا ةبسن عافترا اه،-3 حطس ةرعو ببسب تاتابن لا نم اهولخ

. يلوط طيرش لكش ىلع نوكت _5. ةيرعتلل اهضرعت 4

. ندر رهاال بنلا طبتريو :130مك² ةتحاسم )85مك راتكلا ) عافترا

راتكلا االدرنو يدا ول لابجلا نيب ةروصحم بونجلا ىلا لا مشلا نم دتم :ي روغلا لهس -

ةعفترملا قطانملا نم ةبصخ ةبرت نم نوكتي رهنلا بوسنم قوف ة30_60م عافترا

ًايعارز ندر ياال داو قطانم مها يروغلا لهسلا عيد

75مك ةلوطو بونجلا ىلا لا مشلا نم دتمي ملا علا يف ةعقب ضفخا : تيملا رحبلا ةقطنم
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. يقيرف اال دودخ نماال ءزج لثميو 10_16مك ةضرعو

225مك لوطب ايربط ةريحبل دتميو دصع لا تأ شن ذنم ةحلا م تاريحب تيملا رحبلا يف داسي

. ءاضيبلا بساور مك ارت ببسب ناسللا ةريحبب فرعي

30% وحن ةيلا علا ةحولملا 1-: ةتازيمم

ةبش امهن يب لصفت 6م ةقمع يبونجلا ضوحلا 300م، قمع ب يلا مشلا ضوحلا من: نوكتي

. تانيينامث يف فج يبونجلا ضوحلا االنا ناسللا ةريزج

روغ نم 170مك ةفاسمب ةبقعلا ىلا تيملا رحبلا نم يبونجلا ف رطلا نم دتمي : ةبرع يداو

جذو من دعي بقنلا ةبضه : برغلا ة، ارشلا تاعفترم : قرشلا : طيحي . ةبقعلا ىلا يفاصلا

. يلوطلا لكشلا تاذ ءارحصلل

ةيعفاد لا ةخبس : اهنم ةيوارحصلا ناعيقلا ، ةيلمرلا نابثكلا : ةتازيمم

. ةيوعر ةقطنم ،و ديدشلا اهفاف _ج

. ةيلبجلا بابقلا و ممقلا و لس ال سلا اهللختت باضهلا نم نوكتت : ةيلبجلا تاعفترملا

1200م وحن اهعافترا ، ابونج ةيدوعسلا ةيندر اال دودحلا ىلا مشاال كومريلا رهن نم دتمي

ردحني اهنم االربك ءزجلا و ةيوارحصلا ةبضهلا ب لصت يل قرشلا وحن ردحني رحبلا حطس قوف

. ابرغ ندر اال يداو وحن

لثم: ةبصخلا ةبرتلا ىلع اهئاوتحاو طسوتملا رحبلا خانم ببسب ناكسل ةبذاج قطانم دعتو

. ةارشلا ، باؤم ، ءاقلبلا , نول جع بجلا

850م هعافترا 60مك لوطب ابونج ءاقرزلا رهن ىلا مشاال كوميلا رهن نم دتمت : نولجع بجلا

مسقلا ، دبرا لهس لثم 400_600م اهعافتراو ةيلهسلا باضهلا نماهب يلا مشلا مسقلا ز يمتي

ه1200م عافترا يبونجلا

يداو ، سبايلا يداو ، برعلا يداو الةل، اشل يداو اهنم: ةيدو اال اهعطقت ، رادح االن ةدش : ةتاز يمم

ةجنرفك يداو قزالب،
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ىصقا :925م، اهعافترا 40مك، اهلوطو نا بسح يداو ىلا ءاقرزل ا رهن نم دتمت : ءاقلبلا بجلا

ىلا لصي ةهيبجلا عاقترا . طلسلا ةنيدم يلا مش يز ةقطنم يف 1113م ىلا لصي عافترا

نيرفكلا يداو بيعش يد ،او نامع لهس : ةيدو واال لوه سلا دوجوب زاتمت 1000م،

ة عافتراو 90مك لوطب ءاسحلا يداو ىلا نابسح يداو )نم كركلا (بجلا_ دتمت : باؤم بجلا

1305م يبونجلا ء زجلا 750مو ىلا لصي يلا مشلا ءزجلا يف 1150م

. لوهسلا اهيلع لكشتتو طسب ني ىطسولا ء زجلا و

تيملا رحبلا بصي بجومل ا يداو : اهملا عم مها

ندر بجلااال رثكاو 105م لوطب بقنلا سأر ىلا ء اسحلا يداو نم دتم :ي ةارشلا بجلا

1734م ةعافترا كربملا بجلا اهنمو ًابرغ ةبرع يداو وخن دحنت 1300م ةعافترا , ًاعافترا

. ناعمب ةمسح ةبضه 1754يف مر ةمقو ارتبلا يبرغلا بونجلا 1336مو نوراه ل بجو

1854م. ناعم يف يماد لا ما بجلا ةمق ى لعا

حنو لكشت ة يلبجلا تاعفتر ملا ةبضهل ي قرشلا دادتم نماال دعت : ةيندر اال ءارحصلا وا ةيدابلا

لابجلا ضعب اهنمو 550م اهعاف .ترا ماشلا ةيداب نم ءزج يهو . ندر اال ةحاسم نم 80%

ناعم يف ةيبونجلا ءازج يفاال

ءا): دوسلا ءارحصلا ) ةيندر اال ةرحلا

فوج ةنيدم ىلا ندر اال قرش لا مشو ةيروس برغ نم دتمي ةيبرعلا ةرحلا نم ءزج لكشت

11000مك² ندر يفاال اهتحاسم ردقت 45,000مك² اهتحاسم . ةيدوعسلا

ني ،اآلتر حامر ،تل سيعق لبج لثم 1025م نم رثكا عفترتو اهيف ةيناكربلا بجلا رشنت



14

14

لا مشو ، لا مش ةيقارعلا ةيندر اال دود حلا ىلا ابونج بقنلا سار نم دتمت : دامحلا ةيداب

ب ةيندر اال ءارحصلا مظ عم يطغت ماشلا و يدابل دادتما يهو نيمسق ةرحلا اهمسقتو يقرشلا

. ىمسحلا و ةرحلا ةيداب ءانثتسا

ءا وتسا حط، سلا لعى يوصحلا ءاطغ ، ةيسلكلا ةقبطلا دوجو ، يتاب نلا ءاطغلا اه:ةلق تازيمم

رفجلا عاق ملث: ناعيق يفاه دجوي ، تحن لا تايلمع ببسب ديدشلا اهحطس

بونجلا ق، رشلا في ةيدوع سلا دودحلا ىلا ًا بونج بقنلا سأر نم دتمت : ىمسح ةيداب

يلمرلا رخصلا نم ةنو كم ةب ضه يهو . يقرشلا

و ةدمع اال اهيف رهظ تو مر يداو لثم ة يلمرلا نابثكلا راشتنا ببسب ة يحايس ةيمها ذتا دعت

ةناوص وباو يسيد لا عاق لثم: ت اضفخنمو ناعيق اهيفو . ةطورخملا وتلاالل باضهلا

1754م. كربملا لبجو ي1854 مادلا :بجلما اهيف ندر بجلااال ىلعاو

تو اهتدش ثيحنم ةيوجلا لا لالوح ةيسيئرل صا ئاصخ دعي خانملا : ندر اال خانم : عبارلا ءزجلا

ةريصق ةينمز ةدمل وج :حةلا سقطلا اما ، نمزلا نم ةليوك ةدم ل ةقطنم يف اهرار ك

ةيضرع تاجر د ىلع ندر اال دتمي : يكلف لا عقوملا 1-: خان ملا يف ةرثؤم لا لماوعلا مها

. ةيلوطو

راطما ةلقو طسوتملا رحبلا خانم شماوه ىلع ندر اال عقي : ءاملا و سبايلل ةبسنلا ب عقوملا -2

ه.

. تيملا رحبو نايدو و لوهسو بجلا نم سيراضتلا 3-

: ندر يفاال ةيخانمل ا االقاميل

راطم اال ةلقو ةيلا علا ةرارحلا ةجردب زاتمي : فاجلا يرادملا -

يف راطم واال ءاتشلا يف بطر درابو فيصلا لصف يف فاج لدتعم : طسوتملا رحبلا -

. ًابونجو مشاال 40°_30°. ضرع ةجرد نيب عقيو ايونس 250ممل يلا زح لا بجلا
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يفو ، ندر اال يداو نم طسو واال يلا مشلا ءزجلا يف : سبتس وااال فاجلا ةبش خان -ملا

لا. بجل ةيقرشلا حوفسلا

عقيو ةردانلا و ةريزغل ا راطم ،واال ملم 200 نع ه راطما ةلقب زاتمي : فاجلا يوارحصلا خانملا -

,ال ةيبونجلا ، ةيلا مشلا ةيدابلا يف خانملا اذه دوسي ًابونجو مشاال ض18_30 رع ةج رد نيب

. ىطسو

: ةيئ اوهلا لتكلا و ةيوجلا ةمظن اال

سطح نم ة دحاو ةيحاسم ةدح و ىلع عقاولا ءاوهلا دوماعلا نزو وه يو: جلا طغضلا

. ضر اال

: اذامل رح بلا حط س نع عافتر باال يوجلا طغضل ا صقانتي

. ءاوهلا دومع لوط صقانت ببسب

76 رحبلا حط نعدس يوجلا طغض لا نوكيو ىلفسلا ةقبطلا يف زكرتت ةليقثلا تازاغلا مظ عم

: ةمظنا ةدع نم ندر اال رثأت ،تو رابيلم 1013= مس

هنم ندر اال رثأتتو ة رارحلا تاجرد ضافخنا ببسب اير يبس قوف نوكتي : يريبسلا عفترملا

. ةيفا صلا يلا يللا يف ث دحيو عيقصب ببست ةفاجلا ةي قرشلا و ةيقرشلا لاية مشل ا حايرب

ةيوجلا تاضفخنم لا نوكتل اببس نوكيو اي قير فا لا مش قوف نوكتي االوزري: عفترملا

. حايرلا بوبهو ةقمعتملا

نيب لصفيو ضفخنم يوج طغض ب طسوتملا رحبلا قوف نوكتي : طسوتملا رح بلا ضف خنم

عو جرب بب ستيو ى ربكلا ءارحصلا قوفو بجلااالبل بوف يروز اال ةعفترملا طوغ لض نيزكرم

. طسوتملا رحب تفقو اضفخنملا ةأشنو يريبسلا عفت لارم

حايرل ندر اال ضرعتتو افيص ءانيس ةريزج ةبشو ايقيرفا لا مش قوف دو :سي يرادملا عفترملا

. ةيبرغلا ةيلا مشو ةيبرغلا

ضفخنم كرحت ءانثا ضفخنم يوج طغضب ندر يفاال دوسي : ينادوسلا ضفخنملا قاطن

ًايعيبر ةفاجلا و ةراحلا ةينيسامخلا ءاوج ةواال يوج رارقتسا مدع حاالت ببسيو رمح اال رحبلا
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ةيئاملا تاحط سملا و ةسبايلا قوف نوكتت : ةيئاوهلا لتكلا

ةيرادم لا تاهبج نم نوكت تو ةئف ادلا ةعم دراب ناتلتك يقت لت امدنع ث دحت : ةيئ اوهلا تاهبجلا

. ماعلا رادم ىلع بونجلا ىلا لا مش نم كرحتت ة يبطقلا ة، دمج تملا ،

اهت يمكو ملم 113 ندر يفاال راطم لال يونسلا لدعملا را: :االطم خانملا رصانع صئاصخ

يذغت %92و5% رخبتلا يف دقافلا ايونس بعكم نويلم 9000_6000 يلا وح ايونس

. يحطسلا نايرجلل 3% و يفوجلا نوزخملا

ملم 200 نع اهراطما لقت :( ةفاجلا ) ةيدابلا ةقطنم :لا راطم اال لدعم بسح ندر اال تامسقت

84569مك² اهتحاس مو ةنسلا /

5634مك² اهتحا سم ةنسلا 200_350ممل/ اهراطما : ةيدحلا ةقطنمل ا

1369مك.² اهت حاسم ةنسلا ملم/ 500_350 اهراطما ة: بطرلا ةبش ةقطنملا

989مك² اهتحاسم ملم 500 نم ثكار اهراطما : ةبطر لا

1000مك² اهتحاسم ةنسلا / ملم 350_200 اهراطما : راوغ اال

رطملا ظل يف اعوقوو اهضافخنا ببسب : ندر يفاال راوغ نعاال راطم اال لقت اذامل

بلق يف ةيلا مشلا قط ولاانم ةيوجلا تاضفخنملا شماوه ىلع ةيبونجلا قطانملا و

. تاضفخنملا

ضقانتتو راطم واال ةبوطرلا و حايرلا و يوجلا طغضلا و فثاكتلا يف رثؤت : ةرا رحلا ةجرد

/1000م.. ةجرد ر0,98 ادقمب عافتر اال ةدايز عم ةرارحلا تاجرد

ندر اال يداو ءانثتساب ندر معمظاال دوست ةيبرغلا و ةيبرغلا ةيبونجلا : ندر يفاال حايرلا

يلاة مشلا حاير اهيف دويي

حاير يهو لوضان واال اينيمرا باضه نم عف ترم يوج طغض وذ ةيلا مشلا و ةيبرغلا ةيلا مش لا
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. ةدراب

ايلصف ةنيابت ةلقب زاتميو ةعاس / طاو وليك 5 ندر يفاال ة لدعم : يسمشلا عاعش اال

طابشو يناثلا نوناك رهش يف ةيبطقلا تاهبجلل ضرعتل ةجيتن ثدحت : جولثلا

1969/1970م ماع اهلقاو 1991/1992 ايجلث ماوع اال رثكاو

اال عيقصلا اهنمو دمجتلا وا رفصلا نود ىلا ةرارحلا تاجرد ضفخنت امدنع ثدحي : عيقصلا

ثظحي يحيرلا وا لوقنملا عيقصلا ةو درابلا ةيفاصلا ةليللا و حايرلا ء وده يف ثد حي يعاعش

. ةدرابلا لتكلا عم انمازتم دمجتلا وا لاصرف دودح ىلا ةرارحلا تاجرد ضفخنت امدنع

ة. درابلا حوطسلا ىلع ةايملا راخبل يحطس فثاكت ى: دنلا

يرارحلا ساب االتح لثم نم لماوع ةدع ببسب خانملا ريغتي : ندر يفاال ةيخانملا تاريغتلا

. يوجلا الف غلا يف ناثيملا و نوبركلا ديسكا يناثو ءاملا راخ زاغب زيكرت ةدايز نم

: ندر يفاال يخانملا ريغتلا رهاضم مها

، رخبتلا عمدالت ةدايز 3_، راطم اال تاي مك ضقانت ى،-2 رغصلا ةرارحلا ةجرد يف عافترا -1

. يرطملا طقاستلا مسو م يف ريغت 5-، ةيرابغلا فصاوعلا راركت 4-

. ىلو اال ةدحولا لمخص ةياهن

.
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