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 انتخطٛط انهغٕ٘
 ٔدٔسِ يف محاٚت انهغت انعشبٛت

 ()ٌطٍٔد اىصٌ٘د أ.د.

٩عةكؿ ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر ا٧٣ػٮصـ أف ٩ذٕػؿؼ دكر ٣٘ذ٪ػة ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ظٲػةة 

٭٭ة ٬ؾق ا٤٣٘ػح، كدكر ا٣ذؼُػٲٍ ا٣ٕؿثٰ كأ٦ذ٫، كأف ٩ذجٲ٨ ا٣ذعؽٱةت ا٣ذٰ دٮاص

 ا٤٣٘ٮم ٰٚ وٮ٩٭ة كظ٧ةٱذ٭ة ٣ذضةكز د٤ٟ ا٣ذعؽٱةت.

ػدورػضعتظاػاضطربغظػسيػحغاةػاضطواطنػاضطربيػوأطتهػ-أواًل
 ٝةؿ مةٔؿ٩ة ا٣ٕؿثٰ ٦جٲٌ٪ةن ٦كٌٮٗةت ٦عجذ٫ ٤٣٘ذ٫ ا٣ٕؿثٲح 

 إ٩ٰ أظجػٟ ٠ػٰ أثٞػٯ ٤ٔػٯ وػ٤حو 

 

 ثػػة  ثػػةٵرض ثة٣ذػػةرٱغ ثػػة٣ـ٨٦ 

 ذػػٰ دُٕػػٰ ٬ٮٱذ٭ػػةأ٩ػػخ ا٣ػػجٺدي ا٣ 

 

 ٦ػ٨ ٹ ٱعجػػٟ ٱجٞػػٯ دك٧٩ػػة كَػػ٨ 

كظٞٲٞح اٵ٦ؿ ٹ ٱ٨١٧ ٵم ٦ٮا٨َ ٔؿثٰ أف ٱذٕؿؼ أكا٦ؿ رثػ٫ ك٩ٮا٬ٲىػ٫  

٦ة ٥٣ ٱ٨١ ٦ذ١٧٪ةن ٨٦ ٣٘ذ٫ ا٣ٕؿثٲػح، ٚٛ٭ػ٥ي ا٣ػؽٱ٨ ٦ذٮٝػٙ ٤ٔػٯ إدٞػةف ا٤٣٘ػح 

٣ػ٫ ٦ػة ا٣ٕؿثٲح، كٚ٭٥ي دةرٱغ أ٦ذ٫ كدؿاز٭ة ٰٚ ٦ؼذ٤ٙ ٦ٲةدٱ٨ ا٧٣ٕؿٚح ٹ ٱذػأدٯ 

ٰٚ ٣٘ذ٫، ك٦ؽر٠ةن أقؿار٬ة كػىةاى٭ة كقػ٧ةد٭ة، كٹ ٱ١٧٪ػ٫ أف  ٨ ٠ٛٲ ة٥٣ ٱ١

ؿ كا٧٣ٕة٩ٰ ٤ٔٯ ا٣ىٕٲؽ ا٣ٕؿثػٰ ٚػٰ ٦نػؿؽ ا٣ػٮ٨َ ا٣ٕؿثػٰ كٚػٰ  ١ًٛى ٱٛ٭٥ ا٣

                                                 

()  ٧٣عةًػؿة ثذػةرٱغ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد ا٣كػٲؽ ٬ػؾق ا ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜأ٣ٞٯ
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٦٘ؿث٫ إٹ ثةقذؼؽاـ ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح، ذ٣ٟ ٵف ا٤٣٭ضةت ا٣ٕة٦ٲح ٬ػٰ ٔة٦ػ٢ 

كا٣ٕػؿكة دٛؿٱٜ ثٲ٨ أث٪ةء اٵ٦ح، ٚػٰ ظػٲ٨ أف ا٣ٛىػٲعح ٬ػٰ ا٣ػؿاثٍ ا٣ضػة٦ٓ 

ؽة، ك  در مةٔؿ٩ة ا٣ٌؿوةٰٚ ا٣ٞةا٢  ؽة كا٧٣ٮظن  ا٧٣ٮظ 

 كدض٧ٕ٪ة صٮا٦ٓ ٠جؿٱةته 

 

 كأك٣٭ػػ٨ قػػٲٌؽة ا٤٣٘ػػةت 

 كمةٔؿ٩ة أ٦ٲؿ ا٣نٕؿاء مٮٰٝ ا٣ٞةا٢  

 كٱض٧ٕ٪ة إذا اػذ٤ٛخ ثٺده

 

ٜي    ثٲةفه ٗٲؿ ٦ؼذ٤ػٙ ك٩ُػ

 كاٹػذٺؼي ا٣ؾم ٱنٲؿ إ٣ٲ٫ مةٔؿ٩ة ٬ٮ اػذٺؼ ٰٚ ا٣ذٌةرٱف ثٲ٨ رثٮع 

وعؿاكٱح كصج٤ٲح كقةظ٤ٲح، ك٦ٓ ذ٣ٟ اٵرضي ا٣ٕؿثٲح ٬ٰ ٦ٮ٨َ ٢٠ ٔؿثٰ، 

ـٌز ٔؿكثػح  ك٬ة ٬ٰ ذم وؿػح ٦عت ا٣ؽٱ٨ ا٣ؼُٲت د٪٤ُٜ ٨٦ اٵ٧ٔػةؽ ٣ذٕػ

 أرض اٵ٦ح ٤ٔٯ أ٩٭ة ثٺد ٢٠ ٔؿثٰ، إذ ٱٞٮؿ 

 ٣جٲػٟ ٱػة أرض ا٣ٕؿكثػح كاقػػ٧ٰٕ

 

 ٦ة مبخ ٨٦ مؽكم ك٨٦ إ٩نػةدم 

 أ٩ػػة ٹ أٚػػٌؿؽ ثػػٲ٨ أ٤٬ػػٟ إ٩٭ػػ٥ 

 

 ٤٬ػػٰ، كأ٩ػػخ ثٺد٬ػػ٥ كثػػٺدمأ 

 ك٣ٞػػؽ ثؿاػػخ إ٣ٲػػٟ ٦ػػ٨ كَ٪ٲػػحو  

 

 ثذػػػػؿاء دػػػػؤزؿ ٦ػػػػٮ٨َ ا٧٣ػػػػٲٺدً  

 ك٬ة ٬ٮ ذا ا٣نةٔؿ ثؽكم ا٣ضج٢ ٱذ٘٪ٯ ثأرض ا٣ٕؿكثح ٝةاٺن  

 أرز ٣ج٪ػػػػةف أٱ١ػػػػحه ٚػػػػٰ ذرا٩ػػػػة

 

 كا٣ٛؿادػػػػػػةف ٦ةؤ٩ػػػػػػة كا٣٪ٲػػػػػػ٢ي  

 كرٱةظٲ٪ي٪ػػة ٤ٔػػٯ دػػٮ٩ف ا٣ؼٌػػؿا 

 

؟ًء    ػٌػػػؿاءي أٱػػػ٨ ٦٪٭ػػػة ا٣ػػػؾثٮؿي

 ثٮع ا٣ٕؿب ٠ةٚح إ٧٩ة ٬ٰ ك٨َ ٫٣ ٚٲٞٮؿ كٱؿل أف ر 

 ٢٠ ا٣ؿثٮع رثٮًع ا٣ٕؿب ٣ػٰ كَػ٨ه 

 

ذىػػًؿب  ٍٞ ػػؽو ٦٪٭ػػة ك٦ي ًٕ  ٦ػػة ثػػٲ٨ ٦يجٍذى

ك٦ٓ د٪ٌٮع ا٧٣٪ػةَٜ ا٣ٕؿثٲػح، كد٪ػٌٮع رثٮٔ٭ػة، ٱجٞػٯ ثٲػخ ا٣ٕؿكثػح ًٝج٤ػح  

 ا٣نةٔؿ إذ ٱٞٮؿ 

ؽ ٝج٤ذػٰ  ثٲخ ا٣ٕؿكثػح ظػٲ٨ أقػضي

 

 ٹ َػػػٮرق ٝىػػػؽم كٹ ٔؿٚةديػػػ٫ 
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 ا٣ٕؿكثػػح أرزيق٦ػػ٨ ثٕػػي أقػػ٧ةء 

 

 ٱػػػػٮـ ا٣ٛؼػػػػةر ك٩ٲ٤يػػػػ٫ كٚؿاديػػػػ٫ 

ٙن ا٣ؼ٧ةاػ٢ ٩ةًػؿان    ٠ة٣ؿكض ٤٦ذػ

 

ق ٣ػػػٮ ٩ي   قي ٮ  ٦ػػػة ًػػػؿن  ٔػػػخ أز٬ػػػةري

٠ةف ق٤ٛ٪ة ٱُجٌٜ ٬ؾا ا٣ذٮصػ٫ ٤ٔػٯ أرض ا٣ٮاٝػٓ، إذ ٠ػةف ا٣ٕؿثػٰ  ٥ٍ ك١٣ى  

ٱ٪ذ٢ٞ ٦ػ٨ ٦نػؿؽ ا٣ػٮ٨َ ا٣ٕؿثػٰ إ٣ػٯ ٦٘ؿثػ٫ ثعسػةن ٔػ٨ ٦ٕؿٚػح ظػؽٱر، أك 

ٙى ٰٚ كص٭٫ أم ا٠ذكةب ٥٤ٔ، أك ٧٦ةرقح ٢٧ٔ ، دكف أف دٕٮ٫ٝ ظؽكد، أك دٞ

كَة٧٣ة أ٣ٛٲ٪ة ٧٤ٔةء ك٣ؽكا ٰٚ ث٤ؽ ٔؿثٰ ز٥ ٠ة٩خ  !قؽكد، أك ٱنٕؿى ثأم ٗؿثح

إٝة٦ذ٭٥ ٰٚ ث٤ؽ ٔؿثٰ اػؿ، ك٠ةف إ٩ذةص٭٥ ا١ٛ٣ؿم ٝؽ اٝذؿف ث٧ٮ٨َ إٝػة٦ذ٭٥، 

ك١٣٪٫ ٩ذةج ٔؿثٰ ا٣ُةثٓ أ٩ٌٯ ٠ةف ٦ٮٝٓ وػةظج٫ ٤ٔػٯ اٵرض ا٣ٕؿثٲػح ظٲػر 

 ا٣ٕؿثٲح.دكٮد ا٤٣٘ح 

ػؽ، كظةًػًؿ٩ة ا٧٣ٛػٌؿؽ،  كمػذةف ثػٲ٨ ٦ةًػٲ٪ة كظةًػؿ٩ة، ٦ةًػٲ٪ة ا٧٣ٮظ 

كرظ٥ ا  ا٧٣ض٧ٰٕ ا٣ؿاظ٢ ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣ٮ٬ةب ظٮ٦ؽ ا٣ػؾم قػٌٮغ ٦ضٲبىػ٫ 

 إ٣ٯ د٦نٜ ٣ٸٝة٦ح ٚٲ٭ة ثٕؽ أف ٌٝٯ ظٲٌـان ٨٦ ٧ٔؿق ٰٚ ا١٣ٮٱخ ثٞٮ٫٣ 

 ٠ٮٱػػخي ٹ دٕذيجػػٰ إ٩ػػٰ ٤ٔػػٯ ٔذػػت

 

 ثٲ٪ٰ كثٲ٪ٟ ٦ٮوػٮؿ ٦ػ٨ ا٣٪كػت 

ٜى دى    ع٪ػػػةف ٱػػػؤرٝ٪ٰكثػػػٰ ٣ض٤ٌػػػ

 

 مٮٝةن ٠٪ةر ا٣ٌ٘ػة ٦نػجٮثح ا٤٣٭ػت 

 كٚٲػػٟ ٱ٪ذػػةث٪ٰ إظكػػةس ٦٘ذػػؿب 

 

 !ٱة ثؤق٭ة ٗؿثحن ٚػٰ ٦ػٮ٨َ ٔؿثػٰ 

كا٤٣٘ح ٬ٰ ا٣ذةرٱغ، ٬ٰ ا٧٣ةًٰ كا٣عةًػؿ كا٧٣كػذٞج٢، ك٬ػٰ ا٣ٮصػٮد  

ذادػػ٫، ث٭ػػة دٮاوػػ٢ اٷ٩كػػةف ٔجػػؿ دةرٱؼػػ٫ ا٣ُٮٱػػ٢، كث٭ػػة ٔجٌػػؿ ٔػػ٨ ٦نػػةٔؿق 

كدٛػة٥٬ ٦ػٓ ث٪ػٰ ص٪كػػ٫، ك٬ػٰ ٚػٰ ا٣ٮٝػخ ٩ٛكػ٫ ا٣ػػٮ٨َ  كٔٮاَٛػ٫ كرؤاق،

ا٣ؿكظٰ ٵث٪ةء اٵ٦ح ا٣ٕؿثٲح، ك٬ٰ ٦كذٮدع دػؿاز٭٥، كا٧٣ٕجٌػؿة ٔػ٨ ٬ػٮٱذ٭٥، 

 ك٦ة ٠ة٩خ ا٣ٕؿثٲح إٹ أـ ا٣ٕؿب كأثة٥٬، كإ٣ٲ٭ة دؿصٓ أ٩كةب ٦ٌٛؿٝح 

 ٤٣ٌػػػةد دؿصػػػٓ أ٩كػػػةب ٦ٌٛؿٝػػػح

 

ىػػػػ   كأًب  ةو ؿن ٚة٣ٌػػػػةد أظكػػػػ٨ أـ ث
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 ةد ػة٣ػؽةن دٛ٪ٯ ا٣ٕىٮر، كدجٞٯ ا٣ٌ

 

ة   ثع٤ٜ ٗؿٱت ا٣ؽار ٦٘ذىػت مضن

كإذا ٠ة٩خ اٵ٦ح ا٣ٕؿثٲػح ٝػؽ ٦ػؿنت ث٧ؿاظػ٢ اقػذي٭ؽٚخ ٚٲ٭ػة ٣٘ذي٭ػة ٦ػ٨  

أٔؽاا٭ة، ١ٚةدكا ٣٭ة، ك٤٧ٔٮا ٤ٔٯ ٧َكػ٭ة، كظػة٠ٮا ا٧٣ػؤا٦ؿات ٤٣٪ٲػ٢ ٦٪٭ػة 

 كوػػؽؽ ا  ا٣ْٕػػٲ٥ ا٣ٞةاػػ٢  ،ث٧ؼذ٤ػػٙ ا٣ٮقػػةا٢ كاٵقػػة٣ٲت، ك١٦ػػؿكا

، ١ٚةف ا٣عةِٚ ٣٭ػؾق [81 اٵ٩ٛةؿ ] ژڻ ڻ ں ںڱ  ڱ ڱژ

، ك٠ة٩خ ٬ؾق ا٤٣٘ح ر٦ػـان [9ا٣عضؿ  ] ژڱ  ڱ ڱ     ڱ ڳ ڳ ڳژا٤٣٘ح 

 ١٤٣ٲةف ا٣ٕؿثٰ ث٧ك٧٤ٲ٫ ك٦كٲعٲٲ٫ 

 ٝج٢ ا٧٣كػٲط كأظ٧ػؽو 

 

 ٠٪ػػة ك٦ػػة ز٣٪ػػة ٔػػؿب 

٧ة إق٭ةـ، ٚٮٝٛػٮا إ٣ػٯ ٚٞؽ أق٭٥ ا٧٣كٲعٲٮف ا٣ٕؿب ٰٚ ػؽ٦ح ا٣ٕؿثٲح أٱٌ  

٣٭٥ دكر ٠جٲؿ ٚػٰ ا٣عٛػةظ ٤ٔٲ٭ػة  صة٩ج٭ة ٰٚ ا٧٣ع٨ ا٣ذٰ دٕؿًخ ٣٭ة، ك٠ةف

ٰٚ اٵدٱؿة كا١٣٪ةاف، ١ٚةف ز٧ح دٕةًؽ كد١ػةدٙ ثػٲ٨ اٵذاف كا٣٪ػةٝٮس ٚػٰ 

دٕـٱـ ركاثٍ ا٣ٮظؽة ا٣ٮَ٪ٲح كظ٧ةٱػح ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح، ك٣ٞػؽ أمػةر إ٣ػٯ ذ٣ػٟ 

 ا٣نةٔؿ ثؽكم ا٣ضج٢ ٝةاٺن 

١ي٥ي ا٣ٛىعٯ ك٠ةف ٣٭ة  وة٩خ ٦كٮظي

 

 ٦ػػ٪٥١ ث٧ع٪ذ٭ػػة اٵر٠ػػةف كا٧ٕ٣ػػؽي  

 ت ثػػػأدٱؿة ا٣ؿ٬جػػػةف ٱ٧٘ؿ٬ػػػة٦ػػػؿن  

 

 مػػٮؽ ا٣ج٪ػػٲ٨ كظػػت ٦ذػػؿؼ رٗػػؽي  

 ٣ػػ٥ ٱؼػػؾ٣ٮا ٣٘ػػح ا٣ٞػػؿاف أ٦٭ػػ٥ 

 

ػؽي   ٌي ٕى  ك٠ٲٙ ٱؼػؾيؿ ٝؿثػٯ ٠ٛػ٫ ا٣

 ـؽى ك٣ػػػٶذاف ك٤٣٪ػػػةٝٮس ٦ػػػ٨ ًٝػػػ 

 

ًٞػؽي    ٔ٭ؽه ٤ٔٯ ا٣عٌت كا٣٘ٛػؿاف ٱ٪ٕ

 دٕة٩ٞػػػػخ ٦ػػػػؿٱ٥ه ٚٲػػػػ٫ كا٦٪ػػػػحه  

 

ػػ  ػػكظػػ٨ن ٤٣ؿنمى  ؽي ؽ اٷٱ٧ػػةف كا٣ؿنمى

٦كػذ٤٧ٰٕ  ، دذٮٝٙ ظٲةد٫ ٤ٔٯ ظػةؿ٣٘حو، ٠ةا٪ةن ظٲ ة ٠ة٩خ ا٤٣٘ح، أمكإذا  

ا كا٦ذؽادان ٤ٔٯ ٠سؿة ظةصةد٭٥ كػٮاَؿ٥٬، ك٤ٔٯ ٝػؽر  ٬ؾق ا٤٣٘ح، كٱـداد ٧٩ٮ 
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ادكةع ٦ٕؿٚذ٭٥ ٤ٔٯ ظٌؽ دٕجٲؿ ا٣ضةظِ
(8)

، ٚإف ٣٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح كاص٭خ كدٮاصػ٫ 

ٌٕةؿ ٣ذضةكز٬ة، ٧ٚة ٬ػؾق ا٣ذعػؽٱةت  دعؽٱةت دذ٤ُت كًٓ دؼُٲٍ ٬ةدؼ كٚ

 كاص٭ذ٭ة كدٮاص٭٭ة ٣٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح ؟ ا٣ذٰ

ػتحدغاتػواجؼتؼاػوتواجؼؼاػضعتظاػاضطربغظػ-ثاظغًا
، ثٌٕػ٭ة ػػةرصٰ، ٔػؽةن  كاص٭خ ٣٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح ك٦ة دـاؿ دٮاص٫ دعػؽٱةتو 

كثٌٕ٭ة اٳػؿ داػ٤ٰ، كز٧ح ٩ٮٔةف ٨٦ اٵٔؽاء ٱ٧ٕػٺف ٤ٔػٯ إثٕػةد ا٣ٕؿثٲػح 

ؿ ٦ػ٨ اٵٔػؽاء ٚ٭ػ٥ أٔػؽاء ٨ٔ اظذٺ٣٭ة ا١٧٣ة٩ح ا٣ضؽٱؿة ث٭ة، أ٦ة ا٣٪ػٮع اٵك

اٵ٦ح ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ا٧٣كذ٧ٕؿٱ٨ كا٣ؽااؿٱ٨ ٰٚ ٤ٚػٟ ا٣ٕٮ٧٣ػح ا٣ٕة٧٣ٲػح، كا٣٪ػٮع 

ا٣سة٩ٰ ٩ٛؿ ٨٦ أث٪ةء اٵ٦ح ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ داػػ٢ ا٣ػٮ٨َ ا٣ٕؿثػٰ قػةر كٱكػٲؿ ٚػٰ 

 ٦ٮ٠ت اٵٔؽاء ٨ٔ كٰٔ أك ٨ٔ ٗٲؿ كٰٔ.

 ٌَ اىخطدٗات اىخارس٘ث:

ٵ٩٭ػة ا٣ؿثػةط  ؛ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعحأ٦ة أٔؽاء اٵ٦ح ٚٞؽ كٌص٭ٮا ق٭ة٦٭٥ إ٣ٯ 

ا٣ؾم ٱؿثٍ ثٲ٨ أث٪ةء اٵ٦ح ا٣ٮاظؽة، كٱعةِٚ ٤ٔػٯ ٬ػٮٱذ٭٥ كذادٲػذ٭٥ ا٣سٞةٚٲػح
(2)

. 

كإذا ٠ة٩خ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٬ٰ ٣٘ح ا٣ٞؿاف ا١٣ؿٱ٥ ا٣ؾم ٩ـؿ ث٫ ا٣ػؿكح اٵ٦ػٲ٨ ٤ٔػٯ 

إ٩٭ة ٚػٰ ٤ٝت ا٣ؿقٮؿ ا٣ٕؿثٰ ا١٣ؿٱ٥ اٱح ٣٪جٮد٫، كدأٱٲؽان ٣ؽٔٮد٫، كدقذٮران ٵ٦ذ٫، ٚ

ا٣ٮٝخ ٩ٛك٫ ٬ٰ ا٤٣٘ح ا٣ٞٮ٦ٲػح ٤٣ٕػؿب، ك٬ػٰ ٦ؿصٕٲػح أذجةرٱػح ٣عػٮا٣ٰ ٤٦ٲػةر 

ك٩ىٙ ٨٦ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ا٣ٕؿب، ٣ؽٱ٭٥ ٧ّأ ٣ذٕؿؼ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح كا٠ذكػةث٭ة، 

٧ة إق٭ةـ ٰٚ ٦كٲؿة ا٣عٌػةرة ا٣جنػؿٱح، ك٬ٰ ظةْٚحه دؿاث اٵ٦ح، كٝؽ أق٭٧خ أٱٌ 

كا٣ُجٲػح كا٤ٛ٣كػٛٲح، ك٬ػٰ ظة٤٦ػحه  كٰٚ ٦ؼذ٤ٙ ٦ٲةدٱ٨ ا٧٣ٕؿٚح كا٤ٕ٣ٮـ ا٣٪ْؿٱح

                                                 

 .22ص 8965 -ا٣ٞة٬ؿة -ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح -دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ةركف -٠ذةب ا٣عٲٮاف -ا٣ضةظِ (8)

ا٣٭ٲبػح  -كزارة ا٣سٞةٚػح ا٣كػٮرٱح -ٰٚ رظةب ٣٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲػح -ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲٌؽ (2)

 .26ص 2187د٦نٜ  -ا٣ٕة٦ح ا٣كٮرٱح ١٤٣ذةب
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٬ؾق ا٣سٞةٚحى ٔجؿ ا٣ٕىٮر، ك٬ٰ ٬ٮٱح اٵ٦ح، كوة٩ٕح ٬ؾق ا٣٭ٮٱػح، إذ ٹ ٬ٮٱػح ٦ػ٨ 

دكف زٞةٚح، كٹ زٞةٚح ٨٦ ٗٲؿ ٣٘ح. كا٣٭ٮٱح ث٧ٛ٭ٮ٦٭ة ا٣نة٢٦ ٬ػٰ ٝٲ٧ػح صٮ٬ؿٱػح 

، ةظٲ ػٲ ػة ٝجػ٢ أف ٱ١ػٮف ٠ةا٪ػةن زٞةٚ (ثٲٮ٣ٮصٲ ػةظٲ ػة )ة اٷ٩كةف ثٮو٫ٛ ٠ةا٪ةن ٰٚ ظٲة

كصٮ٬ؿ ا٣٭ٮٱػح اٹ٩ذ٧ػةء، كاٹ٩ذ٧ػةء ٦ٌػ٧ٮف كإثػٺغ، كأ٦ػة ا٧٣ٌػ٧ٮف ٕٚٞٲػؽة 

ٞ ػٜ د٢ٛ١ ٫٣ اٷٱ٧ةف، كدٞٲ٫ مٌؿ ا٣ٌٲةع ٚػٰ ا٣ٮصػٮد، كأ٦ػة اٷثػٺغ ٤ٚ٘ػح  ٣ػ٫ ديع

ا٣ذٮاوػػ٢ اٷ٩كػػة٩ٰ ا٣ؼػػٺؽ
(8)

كإف ٝجػػٮؿ دٛذٲػػخ ا٤٣٘ػػح ا٣ٞٮ٦ٲػػح ٬ػػٮ ا٣ؼُػػٮة  .

دٛذٲػخ ا٣٭ٮٱػح، كٝجػٮًؿ دٛذٲػخ  اٵك٣ٯ ا٣عةق٧ح ٩عٮ ٝجٮًؿ دٛذٲخ ا٣ؾات، كٝجٮؿً 

 ا٣كٲةدة، ز٥ ٝجٮًؿ دٛذٲخ اٵرض.

ؾىٍت ٦عةكٹت أٔؽاء اٵ٦ح ٰٚ ٦عةرثذ٭٥ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦كةرات ك٣ٞؽ ادن  ؼى

٦ذٕؽدة، ٚس٧ح قٲةقح ا٣ذذؿٱٟ ٤ٔٯ أٱؽم ص٧ةٔح اٹدعةد كا٣ذؿٝػٰ ٚػٰ دؿ٠ٲػة، 

 ٌ ؿ ا٣ٕس٧ػة٩ٰ ةف اٹظذٺكٝؽ ر٦خ إ٣ٯ ٚؿض ا٤٣٘ح ا٣ذؿ٠ٲح ١٦ةف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح إث

٣جٺد ا٣نةـ، ك٬٪ةؾ اٹقذ٧ٕةر ا٣ٛؿ٩كٰ ا٣ؾم راـ ٚؿض ٣٘ذ٫ ا٣ٛؿ٩كػٲح ١٦ػةف 

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح إثػةف اٹ٩ذػؽاب ا٣ٛؿ٩كػٰ ٤ٔػٯ قػٮرٱح ك٣ج٪ػةف، كإثػةف اظذٺ٣ػ٫ 

٤٣ضـااؿ، ك٤ٔٯ ٗؿارق ٠ةف اٹقذ٧ٕةر ا٣جؿٱُػة٩ٰ ٝػؽ ٚػؿض ٣٘ذػ٫ اٷ٩ض٤ٲـٱػح 

٬ؾق ا٣جٺد. إٹ أف ٦عةكٹت ٤ٔٯ ٦ىؿ ك٤ٚكُٲ٨ كا٣ٕؿاؽ إثةف قٲُؿد٫ ٤ٔٯ 

ا٧٣كذ٧ٕؿٱ٨ ٠ةٚح ثةءت ثةٷػٛةؽ ٰٚ ٚؿض ٣٘ةد٭٥، ك١٣٪٭٥ ٣ػ٥ ٱٲأقػٮا ٦ػ٨ 

قػػذجٕةد٬ة، ٹ٦عةرثػػح ا٣ٛىػػٲعح ٤٧ٕٚػػٮا ٦ضػػؽدان ٤ٔػػٯ ظىػػةر٬ة، كا٣كػػٰٕ 

ك٨٦ ٦عةكٹد٭٥ .ككو٧٭ة ثة٣ذؼ٤ٙ كٔؽـ ٦ٮا٠جح ركح ا٣ٕىؿ
(4)

  

ٖي  -8 ً اىٍخطػدة شختػادْا ٌػَ ةػَ٘ اىيؾػات اىٍػخٍػدة ـػٖ األٌػالاىصػ

                                                 

ا٧٣ؿ٠ـ ا٣ٕؿثٰ ٣ٶثعػةث  -ا٣٭ٮٱح ا٣ٕؿثٲح كاٵ٨٦ ا٤٣٘ٮم -ـ ا٧٣كؽما٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣كٺ (8)

 .276ص  2184ثٲؿكت  -ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ -كدراقح ا٣كٲةقةت

 .٦29ؿصٓ قةثٜ ص -ٰٚ رظةب ٣٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح -ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲٌؽ (4)
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ثعضح ٔؽـ كٚةء ٥ْٕ٦ ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲح ثة٣ذـا٦ةد٭ة ا٧٣ذ٤ٕٞػح كٌِظٍاحٓا 

ـً  ثؽٚٓ د١ػة٣ٲٙ اقػذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ اٵ٦ػ٥ ا٧٣ذعػؽة، كٔػؽ

اقذ٧ٕةؿ ٧٦س٤ٰ ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲػح ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ٧٤٠ػةد٭٥، كٔػؽـ 

 ٣غ.إكصٮد ٦ذؿص٧ٲ٨ أ٠ٛٲةء... 

اىػدغً ىيتطػٔث ـػٖ ٌشاالحٓػا، خػزٗز اىيٓشات اىػاٌ٘ث، كحلدًٗ ىاىصػٖ  -2

ذ٣ٟ ٵف ا٣ٕة٦ٲةت ٔة٢٦ي دٛؿٱٜ ثٲ٨ أث٪ةء اٵ٦ح ٰٚ ظٲ٨ أف ا٣ٛىػٲعح ٬ػٰ 

ٔة٢٦ دٮظٲؽ، كاٵٔؽاء ٱؿك٦ػٮف دسجٲػخ ا٣ذضـاػح كاٹ٩ٛىػةؿ ثػٲ٨ أُٝػةر 

ط ٵث٪ػةء ا٣ضة٣ٲػح ا٣ٕؿثٲػح أف كػ٧ى اٵ٦ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٮاظؽة. كٚػٰ ٚؿ٩كػة ٣ػ٥ ٱي 

ة٩ٮٱػح )ا٣ج١ة٣ٮرٱػة( ثة٣ٕؿثٲػح ا٣ٛىػٲعح ٱٌٞؽ٦ٮا ا٦ذعة٩ةد٭٥ ٚػٰ ا٣نػ٭ةدة ا٣س

ط ٣٭ػ٥ أف ٱٞػٌؽ٦ٮا اٹ٦ذعة٩ػةت ٧ً ٤ٔٯ أ٩٭ة ٣٘ح زة٩ٲح ثٕؽ ا٣ٛؿ٩كٲح، كإ٧٩ة قي 

ثة٤٣٭ضةت ا٣ٕة٦ٲح  ٣٭ضػح ا٧٣٘ػؿب ا٣ٕؿثػٰ، ٣٭ضػح ٦ىػؿ ككادم ا٣٪ٲػ٢، 

 ٣٭ضح ثٺد ا٣نةـ، ٣٭ضح ا٣ضـٱؿة ا٣ٕؿثٲح.

كدٞػؽٱ٥ إض٘اء ىؾات ةػؼ اىظرائص اىٍلٍ٘ػث غيػٕ األرض اىػرة٘ػث،  -8

ا٣ؽ٥ٔ ٤٣ٞةا٧ٲ٨ ٤ٔٲ٭ة دعػخ مػٕةر ظٞػٮؽ اٷ٩كػةف، كٝػؽ كرد ٚػٰ 

٧٠ػة  حأف ثؿ٩ػة٦ش مػ٧ةؿ إٚؿٱٞٲػ»إظؽل كزةاٜ ا٣ؼةرصٲػح ا٣ٛؿ٩كػٲح  

ٱؽٌرس ا٣ٲٮـ ٫٤٠ دـٱٲٙ كدعؿٱػٙ، كٱضػت ٤ٔػٯ ا٣جؿثػؿ أف ٱذعػؽكا 

 «.ًٌؽ صؿٱ٧ح ١٩ؿاء اق٧٭ة ا٣ٕؿكثح

٧٣ػة  كٝؽ ٔٞػؽ ٚػٰ ٦ؽٱ٪ػح )صؿثػح( ا٣ذٮ٩كػٲح ا٧٣ػؤد٧ؿي ا٣كػةدس

ٚػٰ أكااػ٢ « صج٭ػح ١٦٪ػةس -ا١٣ٮ٩٘ؿس ا٣ٕة٧٣ٰ اٵ٦ةزٱٰ٘»ٱك٧ٯ 

، كذ٣ػٟ ثة٣ذٕػةكف ٦ػٓ ا٣ض٧ٕٲػح ا٣ذٮ٩كػٲح 2188دنؿٱ٨ اٵكؿ ٔػةـ 

٤٣سٞةٚح اٵ٦ةزٱ٘ٲح ا٣ذٰ ٩نأت ثٕؽ اٷَةظح ثة٣ؿاٲف زٱ٨ ا٣ٕةثؽٱ٨ ث٨ 

٤ٰٔ، كظٌؿق ٧٦س٤ػٮف ٔػ٨ اٵ٦ػةزٱٖ ٦ػ٨ صػـر ا١٣٪ػةرم كا٣٪ٲضػؿ 
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ؿ اٵكرثػٰ، ٭ضى ٧٘ؿب كا٣ضـااؿ ك٦ىؿ كا٧٣ى ك٦ة٣ٰ ك٣ٲجٲة كدٮ٩ف كا٣

ا٣نػٕت اٵ٦ػةزٱٰ٘ ٚػٰ ا٣ُؿٱػٜ إ٣ػٯ »كا٩ٕٞؽ ا٧٣ؤد٧ؿ دعخ مػٕةر 

ْنؿ ٦٪٧ْٮق ٤ٔٯ ا٧٣نةر٠ٲ٨ ٚٲ٫ اقذؼؽاـ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح «ا٣عؿٱح ، كظ

ثؾرٱٕح أ٩٭ة ٣٘ح اظذٺؿ كاقذٕجةد، كدؿ٦ـ إ٣ٯ أرثٕح ٔنؿ ٝؿ٩ةن ٌٝػة٬ة 

ظػٲ٨ قػ٧عٮا ثةقػذؼؽاـ اٵ٦ةزٱٖ دعخ دك٤ٍ ا٣ٕؿؽ ا٣ٕؿثػٰ، ٚػٰ 

ا٤٣٭ضػةت ا٧٣ع٤ٲػػح ٧٧٣س٤ػٰ ا٣ػػؽكؿ ا٧٣نػةر٠ح إ٣ػػٯ صة٩ػت ا٤٣٘ذػػٲ٨ 

 ا٣ٛؿ٩كٲح كاٷ٩ض٤ٲـٱح، كاٵ٦ةزٱ٘ٲح.

اغخٍاد اىيؾث اإلُشي٘زٗث ىؾث رشٍ٘ث ـٖ سِٔب اىصٔداف ةػد اُفػػاىّ،  -4

ا٣كػٮداف ث٧ؽرقػٲ٨  كٝة٦خ أ٦ؿٱ١ة كإقؿااٲ٢ ث٧ػٌؽ ظ١ٮ٦ػح ص٪ػٮب

ا ا٣ٮٝخ ا٣ؾم ٠ةف ٚٲ٫ أوعةب ا٣ٕؿثٲػح ٣عةصةد٭ة، ٰٚ  ٣٭ؾق ا٤٣٘ح قؽ 

ٗة٤ٚٲ٨ ٨ٔ قٲؿكرة ٣٘ذ٭٥ كا٩ذنػةر٬ة كا٣ذ١٧ػٲ٨ ٣٭ػة ٤ٔػٯ أرًػ٭٥، 

 ٚع٤ٌخ اٷ٩ض٤ٲـٱح ١٦ة٩٭ة ث١ٲؽ ٨٦ أٔؽاء اٵ٦ح.

ًي أكاةدْا اىخارٗخ٘ػث:  -5 ٝػةـ أٔػؽاء اٵ٦ػح ٚػٰ شركث حراث األٌث كحطف٘

ٮػػػؾ ٩ىػػؿ، كقػػٌٮم جأز٪ػػةء اظػػذٺ٣٭٥ ٤٣ٕػػؿاؽ ثذعُػػٲ٥ ًػػؿٱط ٩

كأوػػجط ٦ٮٕٝػػ٫ ٦ٮٝٛػػةن ٤٣كػػٲةرات ا٣ٕكػػ١ؿٱح اٵ٦ؿٱ١ٲػػح، ثػػةٵرض، 

كٝة٦ٮا أٱٌةن ثكؿٝح ٤٦ٲٮف ٠ذةب ٨٦ أ٦٭ػةت ا١٣ذػت، كقػؿٝح ز٧ة٩ٲػح 

أرثػٓ  ٣84٬111ٮظح أزؿٱح ٦٪٭ػة  ٦871٬111ٺٱٲ٨ كزٲٞح، كقؿٝح 

 ٣ٮظح ٣ٲف ٣٭ة ٦سٲ٢.أ٣ٙ ٔنؿة 

د٤ػػٟ ٬ػػٰ قٲةقػػح ا٣ٕػػؽك  غترُػػث األرض اىٍطخيػػث ـػػٖ ـيصػػفَ٘: -6

اظذش أ٣ٲٕةزر ث٨ ٱ٭ػٮدا ٤ٔػٯ ا٧٣٪ػؽكب ا٣جؿٱُػة٩ٰ ا٣ى٭ٲٮ٩ٰ، ك٣ٞؽ 

٤ٔٯ ٤ٚكُٲ٨ ٵ٫٩ وٟ ٩ٞٮدان ثة٤٣٘ذٲ٨ اٷ٩ض٤ٲـٱح كا٣ٕؿثٲح، كزةر ٚػٰ 

كص٭٫ ٝةاٺن  أٱ٨ ا٤٣٘ح ا٣ٕجؿٱح؟ ٧ٚة ٠ةف ٨٦ ا٧٣٪ػؽكب ا٣جؿٱُػة٩ٰ إٹ 
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أف ص٧ٓ ا٣٪ٞٮد ٨٦ اٵقٮاؽ، كأٔةد و١٭ة ٦ضؽدان ثة٤٣٘ةت ا٣ػسٺث  

 ٕجؿٱح.اٷ٩ض٤ٲـٱح كا٣ٕؿثٲح كا٣

كأ٣ٲٕةزر ث٨ ٱ٭ٮدا ٬ٮ ا٣ؾم ر٠ٌـ ٤ٔٯ أف ٤ٚكػُٲ٨ ٬ػٰ أرض إقػؿااٲ٢، 

ٱٞػٮؿ  8948كثٕؽ ٝٲةـ إقؿااٲ٢ ٔةـ  .كٝةـ ثٕجؿ٩ح ا٣نةػىةت ٤ٔٯ ا٣ُؿٝةت

٩عػ٨ ٦ٌػُؿكف ٷزا٣ػح اٵقػ٧ةء »اث٨ ٗٮرٱٮف أكؿ راٲف كزراء ٷقػؿااٲ٢  

ٔجؿٱػح ٣٭ػة  ا٣ٕؿثٲح ث٧ة ٰٚ ذ٣ٟ ا٣ذٺؿ كا٣ٮدٱػةف كا٣ٲ٪ػةثٲٓ، كاػػذٺؽ أقػ٧ةء

 «.ٵقجةب دذ٤ٕٜ ث٭ٮٱح ا٣ؽك٣ح

٬ؾق ٧٩ةذج ٧٦ة ٱٞٮـ ث٫ أٔؽاء اٵ٦ح ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ٦عةكٹت ٧٣عةرثح ا٤٣٘ح 

ـً ٦ٮا٠جػح ركح ا٣ٕىػؿ،  ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح، كاد٭ة٦ً٭ة ثة٣ىٕٮثح كا٣ذؼ٤ٙ كٔػؽ

ٔىؿ ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ذٞة٩ح، كا٣ذؿكٱًش ٤٣٘ح اٷ٩ض٤ٲـٱح ٤ٔٯ أ٩٭ة ٣٘ػح ا٤ٕ٣ػ٥، ٦ػٓ أف 

ٰ ٣٘ح ٔة٧٣ٲح أق٭٧خ أٱ٧ة إق٭ةـ ٰٚ ٦كٲؿة ا٣عٌةرة ا٣جنؿٱح، ك٬ٰ ا٣ٕؿثٲح ٬

ثٲ٨ ا٤٣٘ةت ا٣كخ ا٣ٕة٧٣ٲح ا٧٣ٕذ٧ؽة ٰٚ اٵ٥٦ ا٧٣ذعػؽة كا٧٣٪٧ْػةت ا٣ذةثٕػح 

/ أرث٧ٕبػح ٤٦ٲػٮف ٔؿثػٰ ٦ػ٨ قػ١ةف ٣411٭ة، ٧٠ة أ٩٭ة ٣٘ح ٦ػة ٱـٱػؽ ٤ٔػٯ /

٣ٞػؿاف ا٣ٕة٥٣، كٱذٮؽ ٤٦ٲةر ك٩ىٙ ٨٦ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ إ٣ٯ ٦ٕؿٚذ٭ة ثةٔذجةر٬ة ٣٘ػح ا

 ا١٣ؿٱ٥ كا٣ك٪ح ا٣٪جٮٱح ا٣نؿٱٛح.

 ٌَ اىخطدٗات اىداخي٘ث:

ة  ٞ أف ٩ٺظِ أف ٦ة ٔضـ اٹقػذ٧ٕةر ٔػ٨ دعٞٲٞػ٫  ثٲؽى أف ٨٦ ا٧٣ؤقٙ ظ

ٝؽ ٩ضط ٩ٛؿ ٨٦ أث٪ةء اٵ٦ح ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ دعٞٲٞػ٫  ،ٰٚ ٚؿض ٣٘ذ٫ كإثٕةد ا٣ٕؿثٲح

دضػةق ك٬ة ٬ٰ ذم ٧٩ةذج ٧٦ة ٱعػؽث  .٤ٔٯ اٵرض ا٣ٕؿثٲح ٰٚ أٱة٦٪ة ا٣عة٣ٲح

ًٜ ثةٵص٪جٲح كاقذ٧ٕة٣ً٭ة ١٦ة٩٭ة.  اقذجٕةد ا٣ٕؿثٲح كا٣ذ٤ٕ

د٪ه دقةدٲؿ ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲػح ٤ٔػٯ اىخيهؤ ـٖ إغدار كرار اىخػرٗب:   -8

أف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٬ٰ ا٤٣٘ح ا٣ؿق٧ٲح ٰٚ ا٣ؽك٣ح، إٹ أف ٦ػ٨ ا٧٣ٺظػِ 
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أف ٬ٮة ثٲ٨ ٦ة د٪ه ٤ٔٲ٫ ا٣ؽقةدٲؿ، ك٦ػة ٱُجػٜ ٤ٔػٯ أرض ا٣ٮاٝػٓ، 

ا٣كٲةقٰ ٰٚ ٚؿض ا٣ذٕؿٱت ٰٚ مؤكف ا٣عٲةة ٗةاجػةن  ك٦ة ٱـاؿ ا٣ٞؿار

 ٰٚ ٥ْٕ٦ ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲح.

ككٔؼ ُفر ٌَ أةِاء األٌث إىٕ ساُب أغداء األٌػث ـػٖ دغػٔحًٓ إىػٕ  -2

ك٨٧٦ ظ٢٧ ٣ٮاء ٬ػؾق ا٣ػؽٔٮة  كاىهخاةث ةاىطركؼ اىالحِ٘٘ث: اىخيٓ٘ز

، كا٧٣كذنػؿؽ اٵ٧٣ػة٩ٰ «كٱ٧٤ػٮر»ا٣جؿٱُػة٩ٰ  إ٣ٯ صة٩ت ا٣ٞةًػٰ

، ٢٠ ٨٦ قٺ٦ح «٦ةقٲ٪ٲٮف»، كا٧٣كذنؿؽ ا٣ٛؿ٩كٰ «ذةقجٲ»ا٣ؽ٠ذٮر 

٣ػغ إ.... ٱـ ٚ٭٧ٰ، كأ٩ٲف ٚؿٱعػح، كقػٕٲؽ ٔٞػ٦٢ٮقٯ، كٔجؽ ا٣ٕـ

 ٨٦ أث٪ةء اٵ٦ح ا٣ٕؿثٲح.

ٰ ا٣عػؿكؼ ا٣ٺدٲ٪ٲػح كا١٣ذةثػح كٱْ٭ؿ ثضٺء أف ا٣٭ػؽؼ ٦ػ٨ دج٪ ػ

ثة٣ٕة٦ٲح ٱذ٧س٢ ٰٚ إثٕػةد ا٣ٕػؿب ٔػ٨ ظٌػةرد٭٥ كدػؿاز٭٥، إذ إف ٬ػؾا 

كا٣ٌؼ٥ ١٦ذٮب ثةٵظؿؼ ا٣ٕؿثٲػح كثة٤٣٘ػح ا٣ٛىػٲعح، ا٣ذؿاث ا٣٘٪ٰ 

ٚإذا ٬ضؿ أث٪ةء ا٣ٕؿثٲح ظؿكٚ٭٥ إ٣ٯ اٵظؿؼ ا٣ٺدٲ٪ٲػح ا٩ُٕٞػٮا ثػؾ٣ٟ 

٨ٔ دؿاث اثةا٭٥ كأصؽاد٥٬، ك٬ؾا ٦ة ٱ٪نؽق كٱذٮػػةق أٔػؽاء اٵ٦ػح، إذ 

إ٩٭٥ ٱ٪نؽكف ػ٤ٜ ٚضٮة ثٲ٨ ٦ةًػٰ ٬ػؾق اٵ٦ػح كظةًػؿ٬ة، ٧٠ػة أف 

ة٦ٲح ٬ٮ دسجٲخ ا٣ذضـاح كاٹ٩ٛىةؿ ثػٲ٨ ا٣٭ؽؼ ٨٦ أذ٧ةد ا٤٣٭ضةت ا٣ٕ

أُٝةر اٵ٦ح ا٣ٕؿثٲح ٩ْؿان ٹػذٺؼ ٣٭ضح ٢٠ ُٝػؿ ٔػ٨ ٣٭ضػح اٳػػؿ، 

ػ خ اٵ٦ػح ذػـ وػؿح ا٣ٛىػٲعح دٛذٌ ؽً كٰٚ ذ٣ٟ ٬ؽـ ٤٣ٛىٲعح، ك٦ذٯ ٬ي

 كدؿقغ اٹ٩ٛىةؿ ثٲ٨ أُٝةر٬ة، كق٭٤خ ا٣كٲُؿة ٤ٔٲ٭ة.

كاىخيػ٘ز اُطصار اىػرة٘ث ىٍػيطث األسِت٘ث ـٖ دكؿ اىٍؾرب اىػرةػٖ   -3

ٱنؿؼ ٤ٔٯ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ ٚػٰ دكؿ ا٧٣٘ػؿب ا٣ٕؿثػٰ أقػةدؾة اىػرةٖ: 

كإدارٱٮف ٦ذعٲـكف إ٣ٯ صة٩ت ا٣ٛؿ٩كٲح، كٱٞٛٮف ٰٚ كصػ٫ ا٣ٕؿثٲػح، ٹ 
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ةل ٌٓظرون ًظرة فِقٔث إمّ امىؤَنٔي ةُا، وٓصفًُِه ةامخخنف، وغداا 

 امخعنٔه امعامْ قنعث حصٌٔث فْ ٓا امىخفرًصٔي.

ْ حصِد امنغث اإلًجنٔزٓث فْ امعىنٔث امخعنٔىٔث امخعنىٔدث وفْ دول امخنٔج امعرة

فْ امجاوعات، ومه ٓقخصر األور عنّ حارٓصُا فْ امجاوعات فقع، وإًىدا حدارس 

وفدْ  .امىِاد امعنىٔث ةاألجٌتٔث أٓظاً فْ امىاارس امخاصث ةاءاً وي رٓاض األغفال

إلًجنٔزٓدث، وجدْء ه امىدِاد امعنىٔدث فدْ وراحدل امخعندٔه امعدا  ةاعن ددومث قػدر ح  

ةىارشٔي أورٓكٔٔي وةرٓػأًٔي مخدارٓس امنغدث اإلًجنٔزٓدث وامعندِ  وامرٓاطدٔات 

وفْ دومث اإلوارات امعرةٔدث امىخدداة حداراس امعندِ  وامرٓاطدٔات  .وامىعنِواحٔث

ةاإلًجنٔزٓددث أٓظدداً ةدداءاً وددي امصددف األول حخددّ امصددف اممدداًْ ع ددر، وحُددٔىي 

 امخعنٔه امعامْ حخّ فْ قصه امنغث امعرةٔث. اإلًجنٔزٓث عنّ امخخصصات كافث فْ

وفْ اجخىاعات أومٔاء األوِر فْ ةعض امىداارس امخاصدث فدْ إحداى 

اماول امعرةٔث غنب امى رفِن عنّ َذه امىاارس إمّ األَنٔي امخداث ود  

 أةٌائُه فْ امتِٔت ةامنغث األجٌتٔث ال ةامعرةٔث.

ج قا أًجزحٍ وؤشصدث وثىث و روع ٓروْ إمّ امٌُِض ةامنغث امعرةٔث كاً

امفكر امعرةْ
(5)

مٌدٌُض ةنغخٌدام و دروع »، وعٌِاًدٍ 2102فْ ةٔروت عدا   

عدج عندّ ز  ت و  ورد فٍٔ فْ طِء اشدختاًا ،«الشخ راف وصخقتل امنغث امعرةٔث

 ( اشختاًث، ورد وا ٓنْم9:87، وعاد  َذه االشختاًات )أحا ع ر ةنااً عرةًّٔا

 س امعنِ  ةامنغث اإلًجنٔزٓث.% فْ دول امى رق امعرةْ حارا  9:ًصتث  -

 % فْ دول امىغرب امعرةْ حاراس امعنِ  ةامنغث امفرًصٔث. ::ًصتث  -

 % فقع حاراس ةامنغث امعرةٔث. ;ًصتث  -

                                                 

شخ ددراف وصددخقتل امنغددث و ددروع مٌددٌُض ةنغخٌددام و ددروع ال -وؤشصددث امفكددر امعرةددْ (5)

 .2102ةٔروت  -امعرةٔث
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كٱ٪كعت ذ٣ػٟ ٤ٔػٯ كاٝػٓ اٹ٦ذعة٩ػةت كا٣جعػٮث، إذ ٣ػ٥ د٪ػ٢ ا٤٣٘ػح 

 % ثة٣ٛؿ٩كٲح. 87% ثةٷ٩ض٤ٲـٱح، ك 76% ٦ٞةث٢  84ا٣ٕؿثٲح إٹ 

 اٵقةدؾة ٱؤٱؽكف دؽرٱف ا٤ٕ٣ٮـ ثة٣ٕؿثٲح. % ٍٚٞ ٨٦ ٩88كجح   -

حدُٖ اىٍصخٔل اىيؾٔم ـػٖ اىػدكؿ اىػرة٘ػث اىخػٖ حصػخخدـ اىػرة٘ػث ـػٖ   -4

كإذا أ٣ٞٲ٪ة ٩ْؿة ٤ٔٯ ا٣ٮاٝٓ ا٤٣٘ػٮم ٚػٰ ا٣ػؽكؿ ا٣ٕؿثٲػح ا٣ذػٰ اىخدرٗس: 

دكذؼؽـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٧٤ٕٲح ٚإ٩٪ة ٩ٺظِ أف ا٤٣٘ػح 

 ة٣ٕة٦ٲح، كثةٵػُةء ا٤٣٘ٮٱح، كثة٣٭ضٲ٨ ا٤٣٘ٮم.ا٧٣كذؼؽ٦ح زاػؿة ث

٣ػػ٥ ٱٞذىػػؿ اقػػذؼؽاـ ا٣ٕة٦ٲػػح اُطصػػار اىػرة٘ػػث اىفػػػ٘طث ٌػػَ اىٔاكػػع:   -5

كاٵ٣ٛةظ اٵص٪جٲح كا٣٭ضػٲ٨ ا٤٣٘ػٮم ٤ٔػٯ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ا٣ذ٧٤ٕٲػح، 

ا٣ذضةرٱح كا٣ؼؽ٦ٲػح  كإ٧٩ة مٜ َؿٱ٫ٞ إ٣ٯ اٷٔٺ٩ةت ككاص٭ةت ا٧٣عةؿٌ 

٧٣٪ذضةت ا٣ٮَ٪ٲح، كٚػٰ ا٣نػؿ٠ةت كا٧٣ىػة٩ٓ ٤ٔٯ اا٩ذنؿ كا٣كٲةظٲح، ك

كا٧٣ٕة٦ػػ٢ كا٧٣ُػػة٥ٔ كا٣ٛ٪ػػةدؽ كا٧٣ٞػػة٬ٰ، كٚػػٰ ا٧٣ُٮٱػػةت، كٚػػٰ 

ا٣جؿا٦ش اٷٔٺ٦ٲح ٦كؿظٲةت ك٦ك٤كٺت إذأٲح كد٤ٛـٱػح، كظػٮارات، 

كٰٚ مػؤكف ا٣عٲػةة ٔة٦ػح، كٚػٰ ا٣ج٪ػٮؾ كا٧٣ىػةرؼ كا٣ُٲػؿاف، كٚػٰ 

ػػ ٌن ٤٘ػػح اٵص٪جٲػػح ٢ ا٣٪ػػةصعٮف ٚػػٰ ا٣ا٧٣كػػةثٞةت كا٣ذٕٲٲ٪ػػةت ظٲػػر ٱٛي

٤ٔػٯ ا٣٪ضػةح ثة٣ٕؿثٲػح ٚػٰ اٷٔػٺف ٔػ٨ ٬ػؾق  ٪هُّ كا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح، كٹ ٱي 

 ا٧٣كةثٞةت كا٣ذٕٲٲ٪ةت ٰٚ كّةاٙ ا٣ؽك٣ح، كٰٚ ا٣ُٞةع ا٣ؼةص.

كإذا ٠ةف ا٣ذ٤ٮث ا٤٣٘ٮم ٨٦ ٝج٢ي ٱذض٤ٯ ٰٚ ارد١ةب اٵػُػةء 

ا٤٣٘ٮٱح ٨٦ ص٭ح، كٰٚ اقذ٧ٕةؿ ا٤٣٭ضةت ا٣ٕة٦ٲح ٨٦ ص٭ػح أػػؿل، 

ٰ أٱة٦٪ػة ٬ػؾق دجػؽل ٚػٰ ظ٤ػح صؽٱػؽة أًػٲٛخ إ٣ػٯ ٚإف ا٣ذ٤ٮث ٚػ

قةثٞذٲ٭ة ك٬ػٰ ا٣ٕؿثٲػـم أك ا٣ٛؿا١٩ػٮ اراب، كٝػؽ ّ٭ػؿت ثع١ػ٥ 

ا٩ذنػػةر كقػػةا٢ ا٣ذٮاوػػ٢ ا٣عؽٱسػػح ٦ػػ٨ ا٣جػػر ا٣ٌٛػػةاٰ كٝ٪ٮادػػ٫ 

 ا٧٣ذٕؽدة، ككقةا٢ ا٣ذٮاو٢ اٹصذ٧ةٰٔ.
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ٺظِ أف اٷظىػةءات ٚػٰ ٬ػؾا ا٧٣ضػةؿ ٦ذٛةكدػح، ك١٣٪٭ػة ٨٦ ا٧٣

ص٧ٲٕ٭ة دنٲؿ إ٣ٯ دػؽ٩ٰ ٩كػجح ٦ػة ٱذػؿص٥ إ٣ػٯ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح، ك٦ػة 

ٱذؿص٥ ٦٪٭ة إ٣ٯ ا٤٣٘ػةت اٵػػؿل، كأف ٩كػجح ا٣ذؿص٧ػح ٚػٰ ٦ضػةؿ 

ا٤ٕ٣ػػٮـ ا٣جعذػػح كا٣ذُجٲٞٲػػح أٝػػ٢ ٦٪٭ػػة ٚػػٰ ٦ضػػةؿ ا٤ٕ٣ػػٮـ اٷ٩كػػة٩ٲح 

 ت اٵص٪جٲح ٩كجح ًبٲ٤ح أٱٌةن.كاٵدثٲح، كأف ٩كجح ٦ة ٱ٪٢ٞ إ٣ٯ ا٤٣٘ة

ك٨٦ ا٧٣ٺظِ أٱٌةن أف ثٕي ا٧٣ؤد٧ؿات ا٣ذٰ دٞةـ ٤ٔٯ اٵرض ا٣ٕؿثٲح 

دكػذؼؽـ ا٤٣٘ػح اٵص٪جٲػح ١٦ػةف ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ٦٪ةٝنػح ٌٝػةٱة٬ة ك٦ٮًػٮٔةد٭ة 

ا٣ٕؿثٲح؛ ك٬ؾق ا٣ذعؽٱةت ا٣ذػٰ دٮاص٭٭ػة ٣٘ذ٪ػة ا٣ٕؿثٲػح إف ٠ة٩ػخ ػةرصٲػح أك 

نػٮٱ٫ وػٮرة ا٣ػٮ٨َ، كزٔـٔػح اٹ٩ذ٧ػةء، داػ٤ٲح ٨٦ مأ٩٭ة دؽ٦ٲؿ ا٣٭ٮٱػح، كد

٧ٚػة ٬ػػؾا  .كدكػذ٤ــ ٦ٕة٣ضػح كأٲػح، ك٣ػػ٨ ٱػذ٥ ذ٣ػٟ إٹ ثػػة٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ػٮم

 ا٣ذؼُٲٍ؟ ك٦ة أ٬ؽا٫ٚ؟ ك٦ة مؿك٫َ؟ ك٦ة ا٣ٲةت د٪ٛٲؾق؟.

ػاضتخطغطػاضضعويػطغؼوطًاػوأعداسًاػوشضاغاػ-ثاضثًا
ذػٰ ؼ ٦ٛ٭ٮـ ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ػٮم كدجٲػةف اٵ٬ػؽاؼ ا٣ٕؿُّ ٩عةكؿ ٚٲ٧ة ٱ٤ٰ دى 

ٱؿ٦ٰ إ٣ٲ٭ة، كا٣ٌٞػةٱة ا٣ذػٰ ٱٕة٣ض٭ػة، ك٦ٮٝٛػ٫ ٦ػ٨ ٠ػ٢ ٦٪٭ػة، كاٷصػؿاءات 

 ا٣ذ٪ٛٲؾٱح ٧٣ٕة٣ضح ٬ؾق ا٣ٌٞةٱة.

ٱػ٪٥ْ  ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم ٬ٮ ٢٧ٔ ٦٪٭ضػٌٰفٓٔـ اىخخف٘ؿ اىيؾٔم:  -8

٦ض٧ٮٔح ٨٦ ا٣ض٭ٮد ا٧٣ٞىٮدة ا٧٣ى٧٧ح ثىٮرة ٦٪كٞح ٷظؽاث د٘ٲٲػؿ ٚػٰ 

إ٣ٯ ظػ٢ ٦نػ٤١ح ٣٘ٮٱػح ٝةا٧ػح  ا٣٪ْةـ ا٤٣٘ٮم أك اٹقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ٮم، كٱٞىؽ

ثةقذٞىةء ا٣جؽاا٢ ٣ع٤٭ة
(6)

. 

                                                 

ا٣ُجٕػح  -ٌٝٲح ا٣ذعٮؿ إ٣ٯ ا٣ٛىعٯ ٰٚ ا٣ٕة٥٣ ا٣ٕؿثٰ ا٣عػؽٱر -ا٣ؽ٠ذٮر ٩٭ةد ا٧٣ٮقٯ (6)

 .81ص 8987دار ا١ٛ٣ؿ  -٧ٔةف -اٵك٣ٯ
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٪ٯ ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم ثؽراقح ا٧٣ن١ٺت ا٣ذٰ دٮاصػ٫ ا٤٣٘ػح قػٮاء أ٠ة٩ػخ  كٱٕي

٦ن١ٺت ٣٘ٮٱح ثعذح ٠ذٮ٣ٲؽ ا٧٣ٛؿدات، ككًٓ ا٧٣ى٤ُعةت، أـ ٦ن١ٺت ٗٲػؿ 

 ٣٘ٮٱح ذات ٦كةس ثة٤٣٘ح كاقذ٧ٕة٣٭ة، ٦س٢ ا٣ض٭٢ ثأ٧٬ٲح ا٤٣٘ح ٰٚ قٲةدة اٵ٦ح.

كٱٮًٓ ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم ٰٚ ًٮء ا٣كٲةقػح ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ذػٰ دٕػؽ ٦ٮص٭ػةن 

ك٦ؿصٕٲػػح ٤٣ذؼُػػٲٍ ا٣ػػؾم ٱٮاصػػ٫ ا٣ذعػػؽٱةت ا٣ذػػٰ دٮاصػػ٫ ا٤٣٘ػػح، كد٭ػػؽؼ 

 ا٣كٲةقح ا٤٣٘ٮٱح ٤ٔٯ ا٣ىٕٲؽ ا٣ٞٮ٦ٰ إ٣ٯ 

 إٔٺء مأف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثٮوٛ٭ة ٔ٪ٮا٩ةن ٤٣٭ٮٱح كاٹ٩ذ٧ةء. -8

ؽـ كاٹردٞػةء كا٣ذ٪٧ٲػح ا٣عٛةظ ٤ٔٲ٭ػة ثةٔذجةر٬ػة أداة ًػؿكرٱح ٤٣ذٞػ -2

 ا٧٣كذؽا٦ح، ك٦ٮا٠جح ركح ا٣ٕىؿ، ٔىؿ ا٥٤ٕ٣ كا٣ذٞة٩ػح )ا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲػة(

 ٰٚ ٦ضذ٧ٓ ا٧٣ٕؿٚح.

 دٕـٱـ ا٣ٮٰٔ ا٤٣٘ٮم ثأ٧٬ٲح ا٤٣٘ح ٰٚ ظٲةة ا٣ٛؿد كاٵ٦ح. -8

 ا٣عؿص ٤ٔٯ قٲؿكرة ا٤٣٘ح اٵـ ٰٚ ٦ٲةدٱ٨ ا٣عٲةة ٠ةٚح. -4

٤٣كٲةقػح ا٤٣٘ٮٱػح ك٬ؾق اٵ٬ؽاؼ ٦ةدٱح ك٦ٕ٪ٮٱح. أ٦ػة اٵ٬ػؽاؼ ا٧٣ةدٱػح 

ا٣ؼةوح ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٚ٭ٰ دٮّٲٙ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح كقػٲؿكردي٭ة كا٩ذنػةري٬ة ٚػٰ 

٦ضةٹت ا٣عٲةة ٠ةٚح ٝٮٹن ك٧ٔٺن، ك٦٪طي ا٣ىؽارة كاٵك٣ٮٱػح ٣٭ػؾق ا٤٣٘ػح ٚػٰ 

ٟي  ٢٠ اقذ٧ٕةؿ، كدـكٱؽي أث٪ةًء اٵ٦ح ث٧ٕؿٚذ٭ة كػىةاى٭ة كقػ٧ةد٭ة، كا٣ذ٧كػ

٤ٔٯ دٮظٲؽ ٦ى٤ُعةد٭ة ٣ض٧ٓ مػ٢٧ اٵ٦ػح.  ث٭ة ٤٣ذعؿر ٨٦ ا٣ذجٕٲح، كا٢٧ٕ٣ي 

كأ٦ة اٵ٬ؽاؼ ا٧٣ٕ٪ٮٱح ٤٣كٲةقح ا٤٣٘ٮٱح ٚ٭ٰ اٹٔذـاز ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح، كإ٠جػةري 

 مأ٩٭ة كدٌٛٲ٤ي٭ة ٤ٔٯ قةاؿ ا٤٣٘ةت ٤ٔٯ أ٩٭ة ا٤٣٘ح اٵـ، كر٦ـ ٠ٲةف اٵ٦ح.

كا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم ٧٠ة ا٣ذؼُٲٍ ا٣ذؿثػٮم مػجٲ٫ ثذؼُػٲٍ ا٧٣ػؽف ا٣ػؾم 

مٜ ا٣ُؿؽ، كدنٲٲؽ ا٧٣جة٩ٰ، ٦ٓ ٦ؿأةة ا٧٣ُة٣ػت ا٣ىػعٲح  ٱ٭ذ٥ ثٮًٓ ٩ْةـ

كا٣ض٧ة٣ٲح. كز٧ح د١ة٢٦ ثٲ٨ ا٣ذؼُٲٍ ا٣ذؿثٮم كا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ػٮم، إذ إف ٦ػ٨ 
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أك٣ٮٱةت ا٣ذؼُٲٍ ا٣ذؿثٮم اٹ٬ذ٧ةـى ثة٤٣٘ػح ٤ٔػٯ أ٩٭ػة كٔػةء ا٧٣ٕؿٚػح، كث٭ػة 

ٱضؿم ا٣ذٮاو٢ كدجةدؿ اٵ١ٚةر، كٱذٮٝٙ دعٞٲٞ٭ة ٰٚ ا٣ذؼُٲٍ ا٣ذؿثػٮم ٣٭ػة 

٤ٔٯ ٦ض٧ٮٔح صٮا٩ت ٬ٰ
(7)

  

٫ ٤ًػا٧٧٣ةرقح ا٣نٛ٭ٲح ٤٣٘ح ثُؿٱٜ اقذٞجةؿ ا٣ؼُةب ا٣نػٛ٭ٰ كد٧سُّ  -8

 ٨٦ ص٭ح، كإ٩ذةص٫ كا٣ذع٥١ ٰٚ دٞ٪ٲةد٫ ٨٦ ص٭ح أػؿل.

 ا٧٧٣ةرقح ا١٣ذةثٲح ٤٣٘ح. -2

 ٧٦ةرقح ا٣ٞؿاءة كا٧٣ُة٣ٕح. -8

ػة َجٲٕٲ ػةأْداؼ اىخخفػ٘ؿ اىيؾػٔم:  -2  ٞ  ٣ٶٚػؿاد ٧٣ػة ٠ة٩ػخ ا٤٣٘ػح ظ

ٵث٪ةء ا٧٣ضذ٧ٓ، ك٦ىؽران ٦ػ٨ ٦ىػةدر ا٣ػؽػ٢ ا٣ٞػٮ٦ٰ، ٠ػةف  كراثُةن ٦ٮظؽان 

ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم ٱ٭ؽؼ إ٣ٯ د٪٧ٲح ا٧٣ضذ٧ٓ ث٤٘ذ٫ دضكٲؽان ٤٣ذٕػةٱل كدعٞٲٞػةن 

٣ذ٪٧ٲػح ١ٚؿٱػح كاصذ٧ةٔٲػػح كاٝذىػةدٱح ٦ػػ٨ ػػٺؿ دػٮٚٲؿ أ٦ػػ٨ ٣٘ػٮم ٤٣٘ػػةت 

 ا٧٣ذٕةٱنح ٰٚ ا٣ٮ٨َ إف كصؽت ٰٚ ا٧٣ضذ٧ٓ.

دعؽٱػؽ ا٧٣نػ١ٺت ا٤٣٘ٮٱػح، كإذا ٠ةف ا٣ذؼُػٲٍ ا٤٣٘ػٮم ٱؿد١ػـ ٤ٔػٯ 

كإٱضةد ظ٤ٮؿ ٣٭ػة، ٚػإف ا٣ذ٪ػٮع ا٤٣٘ػٮم إف ٣ػ٥ دػذع٥١ ٚٲػ٫ ا٣ؽك٣ػح كدعػؽد 

٬ػة إ٣ػٯ ظػؿكب قٲةقذ٭ة دضة٫٬ كػُذ٭ة ٧٣ٕة٣ضذ٫ ٚإ٫٩ ٝؽ ٱًٕىٙ ث٭ة كٱضؿُّ 

 د١ٟٛ ا٧٣ضذ٧ٓ. ك٠ٮارثى 

 ك٨٦ ٬٪ة ٠ةف ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم ا٣ٕؿثٰ ٱ٭ؽؼ إ٣ٯ 

٣ذػٰ دٮاص٭٭ػة، كدجٲػةًف ظ٧ةٱح ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٦ػ٨ ٠ػ٢ ا٣ذعػؽٱةت ا -8

أ٧٬ٲذ٭ة كزٱةدة ا٣ٮٰٔ ث٭ة كظةصذً٪ػة إ٣ٲ٭ػة ٣ذعٞٲػٜ اٵ٦ػ٨ ا٣سٞػةٰٚ 

 كا٤٣٘ٮم كا٧٣ضذ٧ٰٕ.

                                                 

٦ؽٱؿٱػح ا٣ذ٤ٕػٲ٥  -٦٪٭ةج ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كاداث٭ػة ٚػٰ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣سػة٩ٮم ا٣ٕػةـ -كزارة ا٣ذؿثٲح (7)

 .29ص 8995 -ا٣ضـااؿ -ٔةت ا٧٣ؽرقٲحا٣ؽٱٮاف ا٣ٮَ٪ٰ ٧٤٣ُجٮ -ا٣سة٩ٮم ا٣ٕةـ
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 اظذؿاـ ا٣٭ٮٱح ا٣ٕؿثٲح كا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ اٷقٺ٦ٰ. -2

 ٣غ.إدعٞٲٜ أ٬ؽاؼ اقذؿادٲضٲح كقٲةقٲح كاٝذىةدٱح ك٧٤ٔٲح كدؿثٮٱح...  -8

 دعؽٱر ا٣جؿا٦ش ا٤٣٘ٮٱح كدٮظٲؽ ا٣ض٭ٮد ظٮ٣٭ة. -4

ٹ٬ذ٧ةـ ثؽراقح ا٧٣نػ١ٺت ا٣ذػٰ دٞػٙ ٔةاٞػةن ٚػٰ دُػٮر ا٤٣٘ػح ا -5

 ٣غ.إ ٠ذٮظٲؽ ا٧٣ى٤ُعةت أك دؿص٧ذ٭ة أك دٕؿٱج٭ة...

 دراقح ا٣ٕٺٝح ثٲ٨ ا٤٣٘ح كا٧٣ضذ٧ٓ. -6

كًٓ ًٮاثٍ ك٦ٕةٱٲؿ ٤٣٘ح ٰٚ ا٧٣ضذ٧ٓ، كمؿٔ٪ًح ثٕي ا٧٣كةا٢  -7

 ا٤٣٘ٮٱح.

 ٌَ كؾاٗا اىخخف٘ؿ اىيؾٔم: -3

م ٚػػٰ داػػػ٢ ا٤٧ٕ٣ٲػػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػػح ز٧ػح ٌٝػػةٱة ٱٕ٪ػػٯ ث٭ػػة ا٣ذؼُػػٲٍ ا٤٣٘ػػٮ

  كٌَ اىلؾاٗا ـٖ اىػٍي٘ث اىخػيٍ٘٘ث اىخػيٍ٘ث .ا٣ذ٧٤ٕٲح أك ٰٚ ػةرص٭ة

 «.ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح»د٤ٕٲ٥ ٦ٮاد ا٧٣ٕؿٚح ٠ةٚح ثة٤٣٘ح اٵـ  -

 دعؽٱؽ ٦ٮٝٓ ا٤٣٘ةت اٵص٪جٲح ٰٚ ٩كٜ ا٣٪ْةـ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٰ. -

دعؽٱؽ ٦ٮٝٓ ا٧٣ؽارس ا٣ؼةوح كا٣ضة٦ٕةت ا٣ؼةوػح كا٧٣ػؽارس  -

 ٪جٲح كٚؿكع ا٣ضة٦ٕةت اٵص٪جٲح ٰٚ داػ٢ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ.اٵص

٦كذ٤ـ٦ةت د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح اٵـ ٵث٪ةا٭ػة ك٤٣٪ػةَٞٲ٨ ث٘ٲؿ٬ػة دٮٚٲؿ  -

 ٨٦ ا٤٣٘ةت اٵػؿل ٰٚ داػ٢ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ أك ٰٚ ػةرص٫.

 ٣ٺ٣ذعةؽ ثة٣ضة٦ٕةت. ص٢ٕ ا٤٣٘ح ا٣ٞٮ٦ٲح ٤ُ٦جةن أقةقٲ ة -

اىيؾػٔم ـػٖ خػارج ُفػاؽ اىػٍي٘ػث كٌَ اىلؾاٗا اىخٖ ٗػِٕ ةٓا اىخخف٘ؿ 

 اىخػيٍ٘٘ث اىخػيٍ٘ث:

  ٰدعؽٱؽ ا٧٣ٮٝػٙ ٦ػ٨ ٣٘ػةت ا٣ٛبػةت ذات ا٣سٞةٚػةت ا٣ؼةوػح ٚػ

 داػ٢ ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲح.
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  دعؽٱؽ ا٧٣ٮٝٙ ٨٦ ا٤٣٭ضةت ا٧٣ع٤ٲح )ا٣ٕة٦ٲػةت(، ك٦ػ٨ ا٣نػٕؿ

 ا٣٪جُٰ كا٣ذؿاث ا٣نٛٮم.

 )ٺـق٤ٲ٧ح ٤ٔٯ اٵ٣ك٪ح كاٵٝػ اقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ح اٵـ )ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح 

 ٰٚ اٷٔٺـ ا٧٣ٞؿكء كا٧٣ك٧ٮع كا٧٣ؿاٰ، كٰٚ اٷٔٺ٩ةت.

  ًح ٦ٲٌػػػؽٍ دٕؿٱػػت أقػػػ٧ةء ا٧٣عػػٺت ا٣ذضةرٱػػػح كا٧٣ؤقكػػةت ا٣ؼ

كا٣كػػٲةظٲح كا٧٣ؿاقػػٺت ثػػٲ٨ ا٧٣ىػػةرؼ كا٣٘ػػؿؼ ا٣ىػػ٪ةٔٲح 

 ٣غ.إكا٣ذضةرٱح ... 

 ٕ٣ٺ٣ذعػةؽ ثة٣ٮّػةاٙ  ٤ُ٦جةن أقةقٲ ةا٣ٕؿثٲح ٢ ا٣٪ضةح ٰٚ ا٤٣٘ح ص

 ا٣ع١ٮ٦ٲح كا٣ؼةوح.

 ٔذ٧ةد٬ة ٣٘ح رق٧ٲح ٚػٰ ا٧٣ػؤد٧ؿات كا٣٪ػؽكات ا٣ذػٰ دٕٞػؽ ٚػٰ ا

 ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ.

  اقذ٧ٕة٣٭ة ٰٚ ا٧٣عة٢ٚ ا٣ؽك٣ٲح كا٣ذـاـ ٧٦س٤ٰ ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲػح ٬ػؾا

 اٹقذ٧ٕةؿ ٰٚ اٵ٥٦ ا٧٣ذعؽة كا٧٣٪٧ْةت ا٣ذةثٕح ٣٭ة.

 حطدٗد اىٍٔكؿ ٌَ ةػؼ كؾاٗا اىخخف٘ؿ اىيؾٔم: -4

 ٯ دعؽٱؽ ٦ٮٝٙ ٦٪٭ة ٨٦ ٌٝةٱة ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم ا٣ذٰ دعذةج إ٣

  ٧٣ػػة ٠ػػةف ا٣ذؼُػػٲٍ ا٤٣٘ػػٮم كؾػػ٘ث اىػاٌ٘ػػث كاىيٓشػػات اىػػدكارج -8

ا٧٣ى٥٧ ٰٚ ًٮء ا٣كٲةقح ا٤٣٘ٮٱح ٱؿ٦ٰ إ٣ٯ قٲةدة ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح كقػٲؿكرد٭ة 

٣ػغ، ٠ة٩ػخ إٰٚ ٦ضػةٹت ا٣عٲػةة ٠ةٚػح د٤ٕٲ٧ػةن كإٔٺ٦ػةن كإدارة كاٝذىػةدان .. 

كا٣كػٲؿكرة،  ٲ٢ د٤ػٟ ا٣كػٲةدةٰٚ قػج ٤٭ضةت ا٧٣ع٤ٲح ٔة٦ٺن ق٤جٲ ةا٣ٕة٦ٲح كا٣

 ؟٧ٚة ا٧٣ٮٝٙ دضةق ذ٣ٟ

٣ٞؽ ظك٥ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ ٬ػؾا ا٧٣ٮٝػٙ ٔ٪ػؽ٦ة أ٠ػؽ ٚػٰ ثٲػةف 

وةدر ٔ٪٫ ػُٮرة دعٮٱ٢ ا٤٣٭ضةت ا٣ٕة٦ٲح ٨٦ ا٧٣كذٮل ا٣نػٛ٭ٰ إ٣ػٯ ا٧٣كػذٮل 
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ا١٣ذةثٰ، كٚػؿنؽ ثػٲ٨ ا٣ؽراقػةت ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ذػٰ دذ٪ػةكؿ ا٣ٕة٦ٲػح ٦ٮًػٮٔةن ٤٣ػؽرس 

ػؽ٦ػػح ٤٣ٛىػػٲعح، كثػػٲ٨ ا٣ؽراقػػةت ا٣ذػػٰ دؿ٦ػػٰ إ٣ػػٯ دٕٞٲػػؽ ا٣ٕة٦ٲػػح كا٣ذع٤ٲػػ٢ 

٧٠ػػة أ٠ػػؽ ػُػػٮرة دٕٞٲػػؽ ا٤٣٭ضػػةت ا٣ٕة٦ٲػػح، ككًػػٓ أ٧ْ٩ػػح ٩عٮٱػػح  ،كدؿقػٲؼ٭ة

ٵف ٬ؾا ٦ؤذف ثذعٮٱ٤٭ة إ٣ٯ ٣٘ةت ٦كذ٤ٞح، ك٬ؾا ٦ة ٱؤدم إ٣ػٯ قػ٤غ  ؛كوؿٚٲح ٣٭ة

ة٦ٲػةت ردٌة اٷ٩كةف ا٣ٕؿثٰ ٨ٔ ٬ٮٱذ٫ كدؿاز٫. كٔػؽن ا٧٣ض٧ػٓ أػٲػؿان أف دنػضٲٓ ا٣ٕ

 ٝٮ٦ٲح ك١٩كح كظؽكٱح ٱٞٙ كراء٬ة دٔةة ا٣ذضـاح كد٧ـٱٜ اٵ٦ح ا٣ٕؿثٲح.

 كؾ٘ث اىيؾات األسِت٘ث ـٖ اىػٍي٘ث اىخػيٍ٘٘ث اىخػيٍ٘ث: -2

دكذ٤ــ َجٲٕح ا٣ٕىؿ اٷ٧٣ةـ ثة٤٣٘ةت اٵص٪جٲػح كإدٞة٩٭ػة إ٣ػٯ صة٩ػت إدٞػةف 

ةٚح ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٦ة ٝجػ٢ ٥ ٦ٮاد ا٧٣ٕؿٚح ٤ٕ٠ن دي  ٤ٔٯ أفٍ  ،«ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح»ا٤٣٘ح اٵـ 

ا٣ضة٦ٰٕ ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كٹ ًٲؿى ٨٦ د٥٤ٕ ٣٘ح أص٪جٲح أك ٣٘ذٲ٨ أص٪جٲذٲ٨ ٚػٰ ٬ػؾق 

ا٤٣٘ػح اٷ٩ض٤ٲـٱػح ثػؽءان ٦ػ٨ ا٣ىػٙ اٵكؿ ٦ػ٨ ا٣ُة٣ػت ا٧٣ؿظ٤ح، ثعٲر ٱػذ٥ٌ٤ٕ 

٦ؿظ٤ح ا٣ذ٤ٕٲ٥ اٵقةقٰ، كا٣ٛؿ٩كٲح ثؽءان ٦ػ٨ ا٣ىػٙ ا٣كػةثٓ، ٚٲذؼػؿج ا٣ُة٣ػت 

إ٣ػٯ صة٩ػت إدٞة٩ػ٫ ٤٣٘ذػ٫  ،ك٬ٮ ٥ٌ٤٦ ث٤٘ذػٲ٨ أص٪جٲذػٲ٨ ،ة٩ٮٱحٰٚ ٩٭ةٱح ا٧٣ؿظ٤ح ا٣س

ا٣ٞٮ٦ٲح ا٣ذػٰ دػؽٌرس ٦ػٮاد ا٧٣ٕؿٚػح ٠ةٚػح ث٭ػة. كٚػٰ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ضػة٦ٰٕ دػؽرس 

 ا٧٣ٞؿرات ا٣ضة٦ٕٲح ٠ةٚح ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كٱ٨١٧ دؽرٱف ٦ٞؿرٱ٨ ثة٤٣٘ح اٵص٪جٲح.

ٜ ٬ػػؾا ا٣ػػ٪٭ش ٤ٔػػٯ ا٧٣ػػؽارس ا٣ؿقػػ٧ٲح كا٣ؼةوػػح كا٣ضة٦ٕػػةت ُجنػػكٱي 

ؿق٧ٲح كا٣ؼةوح أٱٌػةن، كٱ١٧ػ٨ أف د١ػٮف ز٧ػح ٦٪ػة٬ش إزؿااٲػح ٚػٰ ا٧٣ػٮاد ا٣

ا٧٤ٕ٣ٲح ثة٤٣٘ح اٵص٪جٲح إ٣ٯ صة٩ت ا٧٣٪ة٬ش ا٣ذٰ دػؽٌرس ثة٣ٕؿثٲػح، كذ٣ػٟ ٚػٰ 

 ا٧٣ؽارس ا٣ؼةوح كا٣ضة٦ٕةت ا٣ؼةوح.

ثػؽ ٦ػ٨  كٰٚ ٚؿكع ا٣ضة٦ٕةت ا٣ؼةوح اٵص٪جٲح ٤ٔػٯ اٵرض ا٣ٕؿثٲػح ٹ

٤ٔػٯ أف ٱ١ػٮف  ،٥ كص٘ؿاٚٲذ٭ػة ثة٣ٕؿثٲػحدؽرٱف َٺث٭ة ا٣ٕػؿب دػةرٱغ أ٦ػذ٭

 ٤ٔٯ ٬ؾق ا٣نؿٱعح ٨٦ ا٤ُ٣جح. ة٦ٞؿران إصجةرٱ  
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ٞػح اٵك٣ػٯ ٦ػ٨ ٦ؿظ٤ػح ٤ٍ ك٦ٓ أف ٦ٮًٮع د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ةت اٵص٪جٲح ٰٚ ا٣عى 

ا٣ذ٤ٕٲ٥ اٵقةقٰ ٝؽ أزةر ٠سٲؿان ٨٦ اٹٔذؿاًػةت ثعضػح دػأزٲؿق ا٣كػ٤جٰ ٤ٔػٯ 

 ٰ ٬ػؾا ا٧٣ضػةؿ أف ٹ أزػؿى ا٣ؽراقةت ا٣ذٰ صؿت ٚػأزجذخ إدٞةف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، 

٤ٔٯ إدٞةف ا٤٣٘ح اٵـ ٧٠ة أمػةرت إ٣ػٯ ذ٣ػٟ ا٧٣٪٧ْػح ا٣ؽك٣ٲػح ٤٣ذؿثٲػح  ق٤جٲ ة

 كا٤ٕ٣ٮـ كا٣سٞةٚح )ا٣ٲٮ٩ك١ٮ(.

  كؾ٘ث ىؾات اىفئات اىخاغث غيٕ األرض اىػرة٘ث  -3

ز٧ػػح ٚبػػةت ٤ٔػػٯ اٵرض ا٣ٕؿثٲػػح ٣٭ػػة ٣٘ذ٭ػػة ا٣ؼةوػػح ث٭ػػة ٠ةٵر٦٪ٲػػح 

 ٣غ، ٧ٚة ا٧٣ٮٝٙ دضةق ٬ؾق ا٤٣٘ةت؟إ...  كا٣نؿ٠كٲح كا١٣ؿدٱح كاٵ٦ةزٱ٘ٲح

إف أ٦ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ٝج٢ي اظذؿ٦خ ا٤٣٘ةت اٵػػؿل، كٝػٌؽرت أوػعةث٭ة، 

كاٝذجكخ ثٌٕةن ٨٦ ٦ٕةرٚ٭ة، كٱؿ٦ٰ ا٣ذؼُػٲٍ ا٤٣٘ػٮم ا٣ٕؿثػٰ إ٣ػٯ اظذػؿاـ 

٬ؾق ا٤٣٘ةت كأوعةث٭ة، كإ٣ٯ أف ٣٭٥ ا٣عٜ ٰٚ ٧٦ةرقح ٣٘ذ٭٥ ا٣ؼةوح ث٭ػ٥، 

٤ٔػٯ ا٣ىػٕٲؽ ا٣ػٮَ٪ٰ كا٣ٞػٮ٦ٰ ٚػٰ « ا٣ٕؿثٲػح»ـ ٤ٔٯ أف ٱٕذ٧ػؽكا ا٤٣٘ػح اٵ

ؽة ٤ٔٯ وٕٲؽ  ؽة كا٧٣ٮظن مؤكف ا٣عٲةة ٠ةٚح ٦ة دا٦خ ا٣ٕؿثٲح ٬ٰ ا٤٣٘ح ا٧٣ٮظ 

اٵ٦ح. أ٦ة أف د١ٮف د٤ٟ ا٤٣٘ةت ثؽٱٺن ٨ٔ ا٣ٕؿثٲح، ا٤٣٘ح ا٣ؿق٧ٲح ٰٚ ا٣ؽك٣ػح، 

 ٚ٭ؾا ٱ٪ةٰٚ ٦جؽأ ا٣ٮظؽة ا٣ٮَ٪ٲح كا٣ٞٮ٦ٲح ٵث٪ةء اٵ٦ح ٠ةٚح.

 اىػٍاىث غيٕ األرض اىػرة٘ث:كؾ٘ث ىؾات  -4

ز٧ح ٣٭ضةت اقٲٮٱح ٰٚ ا٣كٮؽ كا٧ٕ٣ػ٢، كٚػٰ داػػ٢ ا٣جٲػٮت ٚػٰ دكؿ 

ا٣ؼ٤ٲش ا٣ٕؿثٰ، ٣٭ة ازةر ق٤جٲح ٰٚ ا٠ذكػةب ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٣ػؽل أَٛػةؿ ٬ػؾق 

ا٣ؽكؿ. كٱٞذٌٰ ا٧٣ٮٝػٙ اٷٱضػةثٰ ٧٣ٕة٣ضػح ٬ػؾق ا٣ْػة٬ؿة إصػؿاءى دكرات 

ٲح، كأف ٱ١ٮف ٨٦ مػؿكط ٧ٔػ٢ ٤٣ٕة٤٦ٲ٨ ٤ٔٯ اٵرض ا٣ٕؿثٲح ٣ذ٤ٕٲ٧٭٥ ا٣ٕؿث

٬ؤٹء أف ٱٕؿٚٮا ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كذ٣ٟ ٤٣عٌؽ ٨٦ دأزٲؿاد٭٥ ا٧٣جةمؿة ا٣ك٤جٲح ٰٚ 

 ٥ ا٧٣ج١ؿة.٭ً ٲٍ ٪ً كاٝٓ ا٤٣٘ح داػ٢ اٵقؿ، كٰٚ اٵَٛةؿ ٰٚ قً 
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ك٬ؾق ّػة٬ؿة  كؾ٘ث ش٘ركرة اىهيٍات األسِت٘ث ـٖ اىصيع كاىتؾائع: -5

ذنػؿت ٚػٰ أ٤ٗػت ا٣كػ٤ٓ اقذنؿت ٰٚ أ٣ٕةب اٵَٛةؿ ك٦ٺثكػ٭٥، ٧٠ػة اق

كا٣جٌةآ ا٧٣كذٮردة، كٱذض٤ٯ ا٧٣ٮٝٙ ٦٪٭ة ٰٚ ٤٧ٔٲح ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ػٮم ٚػٰ 

إ٣ـاـ أوعةب ا٣جٌةآ كا٣نؿ٠ةت اٵص٪جٲح ا٣ذٰ دذٕة٢٦ ٦ٕ٭ة ا٣ػؽكؿ ا٣ٕؿثٲػح 

أقػػ٧ةء ا٣كػػ٤ٓ كا٣جٌػػةآ، ك٦ػػة ٱذ٤ٕػػٜ ث٭ػػة ٦ػػ٨ ٠ذةثػػةت كدٔةٱػػةت  دؿص٧ػػحى 

كإدػة٣٭ة إ٣ٯ اٵقػٮاؽ ا٣ٕؿثٲػح إ٣ٯ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ٝج٢ دٮرٱؽ٬ة  ،كدٮًٲعةت

 ٤ٔٯ ا٣٪عٮ ا٧٣كذ٢٧ٕ ٰٚ ثٕي اٵدكٱح ا٧٣كذٮردة ٨٦ ا٣ؼةرج.

٨٦ كؾ٘ث اىٍؤحٍرات اىٍِػلدة غيٕ األرض اىػرة٘ث ةاىيؾث األسِت٘ث:  -6

ا٧٣ٺظػػػِ أف ز٧ػػػح ٦ػػػؤد٧ؿات ك٩ػػػؽكات ٔٞػػػؽت ٤ٔػػػٯ اٵرض ا٣ٕؿثٲػػػح 

ا٣ٕؿثٲػح ٤ٔػٯ  كاقذؼؽ٦خ ٚٲ٭ة ا٤٣٘ح اٵص٪جٲح. كٱٞذٌٰ ا٧٣ٮٝٙ أذ٧ةدى ا٤٣٘ح

٣ٮ ٠ةف ا٧٣نةر٠ٮف ٚٲ٭ػة ٦ػ٨ كاٵرض ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٧٣ؤد٧ؿات كا٣٪ؽكات ٠ةٚح 

اٵصة٩ت، ٤ٔػٯ أف دكػذؼؽـ ا٣ذؿص٧ػح إ٣ػٯ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ك٦ػ٨ ا٣ٕؿثٲػح إ٣ػٯ 

اٵص٪جٲح ٰٚ د٤ٟ ا٧٣ػؤد٧ؿات كا٣٪ػؽكات، إذ ٱ١٧ػ٨ أذ٧ػةد ا٤٣٘ذػٲ٨ ا٣ٕؿثٲػح 

جٲح كظؽ٬ة ٚ٭ؾا ٱذ٪ػةٚٯ كقػٲةدة كاٵص٪جٲح ٚٲ٭ة. أ٦ة اٹٝذىةر ٤ٔٯ ا٤٣٘ح اٵص٪

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ أرً٭ة، كٱذ٪ةٚٯ ٦ٓ ٠ٮ٩٭ة ٣٘ح ٔة٧٣ٲػح ثػٲ٨ ا٤٣٘ػةت ا٣كػخ 

 ا٧٣ٕذ٧ؽة ٤ٔٯ ا٣٪ُةؽ ا٣ٕة٧٣ٰ.

قجٞخ اٷمةرة إ٣ػٯ أف أٔػؽاء كؾ٘ث اىيؾث اىػرة٘ث ـٖ اىٍطاـو اىدكى٘ث:  -7

ٕى  ٧ٕذ٧ػؽة ٚػٰ قذجٕةد ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ثٲ٨ ا٤٣٘ةت ا٣كػخ ا٣ًٹ ٮا صة٬ؽٱ٨ اٵ٦ح ق

٣ػ٥ إذ ـة ٠ػٮف ٣٘ػذ٭٥ ٣٘ػح ٔة٧٣ٲػح ٲٍ اٵ٥٦ ا٧٣ذعؽة، كٱجؽك أف ا٣ٕؿب ٥٣ ٱٞؽركا ٦ً 

دعِ ث٭ؾق ا٧٣ٲـة ٢٠ ٨٦ ا٤٣٘ةت ا٣ٲةثة٩ٲح كاٵ٧٣ة٩ٲح كاٷٱُة٣ٲػح ٤ٔػٯ ا٣ػؿ٥ٗ ٦ػ٨ 

ٝٮة أوعةث٭ة. ٣ؾ٣ٟ ٠ةف ٤ٔٯ ٧٦س٤ػٰ ا٣ػؽكؿ ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ا٧٣عةٚػ٢ ا٣ؽك٣ٲػح أف 

٣ٕؿثٲػػح ا٣ٛىػػٲعح( ٚػػٰ ٦٪ةٝنػػةد٭٥ كدٕٞٲجػػةد٭٥ ٱ٤ذـ٦ػػٮا ثةقػػذ٧ٕةؿ ٣٘ػػذ٭٥ اٵـ )ا
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كأكراؽ ا٢٧ٕ٣ ا٣ذٰ ٱذٞؽ٦ٮف ث٭ة إ٣ٯ د٤ٟ ا٧٣عة٢ٚ، كأف ٱعْؿ ٤ٔػٲ٭٥ اقػذ٧ٕةؿ 

ا٤٣٘ةت اٵص٪جٲح ٦ة دا٦خ ٣٘ذ٭٥ ٦كذ٤٧ٕح ٱذؿص٥ ٦٪٭ة كإ٣ٲ٭ة، كثػؾ٣ٟ ٱعػةْٚٮف 

 ٤ٔٯ ٠ؿا٦ذ٭٥ ك٠ؿا٦ح أ٦ذ٭٥ ك٬ٮٱذ٭ة ا٣عٌةرٱح.

ىػرةػػٖ غيػػٕ اىظػػاةهث كؾػػ٘ث زٗػػادة ُصػػتث اىٍطخػػٔل اىركٍػػٖ ا -8

 ٧٣ة ٠ة٩خ ا٣ذٞةرٱؿ ا٣ٕة٧٣ٲح دنٲؿ إ٣ٯ أف ٩كػجح ا٧٣عذػٮل ا٣ؿ٧ٝػٰ )اإلُخرُج(:

ا٣ٕؿثٰ ٤ٔػٯ ا٣نػةث١ح )اٷ٩ذؿ٩ػخ( ٬ػٰ ٩كػجح ًػبٲ٤ح ٠ػةف ٤ٔػٯ ا٧٣ؼُُػٲ٨ 

ٕى  ـٱػةدة ٬ػؾق ا٣٪كػجح، ٤ٔػٯ أف ٱ١ػٮف ا٧٣عذػٮل ٣ً ٮا صة٬ػؽٱ٨ ا٤٣٘ٮٱٲ٨ أف ٱك

٨ٔ ا٤٣٭ضةت ا٣ٕة٦ٲح كا٣٭ضػٲ٨ ٦ىٮٗةن ثة٣ٛىٲعح ا٣ك٭٤ح كا٧٣ٲكؿة ٰٚ ٦٪أل 

ا٤٣٘ػػٮم ٦ػػ٨ ٔؿثٲػػـم كٚؿا١٩ػػٮ اراب، ك٤ٔػػٯ كزارات اٹدىػػةٹت كا٣ذٞة٩ػػح 

كا٣ض٧ٕٲةت ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح أف د٤ٌُٓ ثؽكر٬ة ٰٚ ٬ػؾا ا٧٣ضػةؿ، كدعػٮؿ دكف 

اقذؼؽاـ ا٣ٕة٦ٲةت كا٣٭ضٲ٨ ا٤٣٘ٮم ٤ٔٯ ٦ٮاٝٓ ا٣ذٮاوػ٢ اٹصذ٧ػةٰٔ، إ٣ػٯ 

 ا٤٣٘ٮٱح كا٣ذ٤ٮث ا٤٣٘ٮم.صة٩ت د٪ٞٲح ٦ة ٱ٪نؿ ثة٣ٛىٲعح ٨٦ اٵػُةء 

إٌف ٦ضذ٧ٓ ا٧٣ٕؿٚح ا٣ؾم ٱ٪نؽ ا٣ذ٪٧ٲػح، كٱذ١ػئ ٤ٔػٯ اٹٝذىػةد ا٣ؼػةدـ 

٧٤٣ٕؿٚح كا٧٣كذس٧ؿ ٣٭ة ٰٚ ا٣ٮٝخ ٩ٛكػ٫ قػٲ٢ْ ٦ذٕػؾران ػػةرج دااػؿة ا٤٣٘ػح 

ٝٮ٦ٲػح ٣٭ػة صة٬ـٱػح دؤ٤٬٭ػة ٹظذٌػةف  ا٣ٞٮ٦ٲح. ك٨٦ ظِ ا٣ٕؿب أٌف ٣٭٥ ٣٘حن 

ة ٱ٪ض٥ ٔ٪ػ٫ ٦ػ٨ دٞ٪ٲػةت أ٦ػؿ ٦كػذعٲ٢ ا٣سؿكة ا٧٣ٕؿٚٲح، كأٌف دٮَٲ٨ ا٥٤ٕ٣ ك٦

اقذعة٣ح ٝةَٕح ػةرج دااؿة ا٤٣٘ح ا٣ٞٮ٦ٲح ا٣ؿ٦ـ اٵ٤ٔػٯ ٚػٰ ا٣ػٮٰٔ ا٣ض٧ٕػٰ 

ا٧٣ٕجٌؿ ٨ٔ ا٣٭ٮٱح، ك٣ٲف ٨٦ قجٲ٢ إ٣ٯ اٵػؾ ثأقػجةب ا٣ذ٪٧ٲػح إٹ ثةٹٔذ٧ػةد 

٤ٔٯ ٣٘ح ٝٮ٦ٲح دض٧ٓ كٹ دٌٛؿؽ، كدؤو٢ كٹ دكذأو٢، كدكذـرع كٹ دضذر 

ر ٔجؽ ا٣كٺـ ا٧٣كؽم٤ٔٯ ظٌؽ دٕجٲؿ ا٣ؽ٠ذٮ
(8)

. 

أف ٱأػػؾ ٱ٪ج٘ػٰ  كؾ٘ث اىخرسٍث إىٕ اىػرة٘ث كٌِٓا إىٕ اىيؾػات األسِت٘ػث: -9

                                                 

 .28-٦21ؿصٓ قةٜث ص -ا٣٭ٮٱح ا٣ٕؿثٲح كاٵ٨٦ ا٤٣٘ٮم -ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣كٺـ ا٧٣كؽم (8)
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٩كجح ٦ة ٱذػؿص٥ إ٣ػٯ ا٣ٕؿثٲػح ك٦٪٭ػة إ٣ػٯ ا٤٣٘ػةت  ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم ثة٣عكجةف زٱةدةى 

ٰى  إ٣ٯ أف ٱٟٛ ا٣عىةر ا٧٣ٛؿكض ٤ٔٯ إوؽارات ٬ٲبح ا٧٣ٮقٮٔح  اٵص٪جٲح، كا٣كٕ

ثٲح ا٣نة٤٦ح، كا٧٣ٮقٮٔةت ا٣ٛؿٔٲح ا٧٣ذؼىىح ٚػٰ ا٣ُػت ا٧٣ٮقٮٔح ا٣ٕؿ  ا٣ٕؿثٲح

 .كا٣ٞة٩ٮف كا٤ٕ٣ٮـ كا٣ذٞة٩ةت كاٳزةر ٰٚ قٮرٱح، ك٤٠٭ة ٦ىٮٗح ثة٣ٕؿثٲػح ا٣ٛىػٲعح

ٱ٪جٰ٘ أف دنٜ إوؽارات ا٧٣ؿ٠ـ ا٣ٕؿثػٰ ٤٣ذٕؿٱػت كا٣ذؿص٧ػح كا٣ذػأ٣ٲٙ كا٣٪نػؿ ك

ذ٪ػةء ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةت ا٣ذةثٓ ٧٤٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذؿثٲح كا٣سٞةٚح كا٤ٕ٣ٮـ َؿٱٞ٭ة إ٣ٯ اٹٝ

 ا٣ٕؿثٲح، ك٤٠٭ة ٨٦ أ٦٭ةت ا١٣ذت ٰٚ ٦ٲةدٱ٨ ا٧٣ٕؿٚح ا٧٣ؼذ٤ٛح.

دعذةج ا٣كٲةقػح ا٤٣٘ٮٱػح  كؾ٘ث اىخظرٗػات كاىلٔاَُ٘ اىخٖ حطٍٖ اىيؾث: -11

ٰٚ د٪ٛٲؾ ٦ؿا٦ٲ٭ة ثُؿٱٜ ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم إ٣ٯ ٝٮا٩ٲ٨ دع٧ٰ ظػؽكد٬ة، كدعػةِٚ 

د ٬ػؾق ا٣ٞػٮا٩ٲ٨ ث١ػ٢ ٤ٔػٯ أف د٪ٛػؾ ٦ػٮا .٤ٔٲ٭ة ٧٠ة ا٣عٛةظ ٤ٔٯ ظؽكد ا٣ػٮ٨َ

٤ٔٯ ا٣ٮًٓ ا٤٣٘ٮم ٰٚ ا٣جٲبػح ا٣ؼةرصٲػح  ٱ١ٮف اٹ٬ذ٧ةـ ٦٪ىج ة صؽٱح، ك٤ٔٯ أف

كا٧٣عةؿ ا٣ذضةرٱح كا٣ؼؽ٦ٲح كا٣كٲةظٲح كاٷٔٺ٩ػةت ٚػٰ ا٣كػةظةت كا٣ُؿٝػةت 

 ا٣٪ٞةء ا٤٣٘ٮم ٰٚ ٦ٮاٝٙ ا٣عٲةة ٠ةٚح.دعٞٲٜ ظؿوةن ٤ٔٯ 

ؿ٦ػٰ إ٣ػٯ د٪ٛٲػؾ ا ٠ةف ا٣ذؼُػٲٍ ا٤٣٘ػٮم ٱإذكؾ٘ث اىخٔغ٘ث اىيؾٔٗث:  -11

ا٣كٲةقح ا٤٣٘ٮٱح ٰٚ ا٣ؽك٣ػح، كٱعذػةج إ٣ػٯ دنػؿٱٕةت كٝػٮا٩ٲ٨ ث٘ٲػح دعٞٲػٜ 

ٚإ٫٩ ٱعذةج أٱٌةن إ٣ٯ كٰٔ ٣٘ٮم ٱٕـز ا٩ذ٧ةء ا٣ٛؿد إ٣ػٯ أ٦ذػ٫  ،أ٬ؽا٫ٚ ك٦ؿا٦ٲ٫

 كا٦ةٹن ك٦كذٞجٺن. ةن كزٞةٚح ك٬ٮٱح ك٠ٲة٩ةن ٝٮ٦ٲ ةك٣٘ذ٭ة دةرٱؼ

ٲػةت كادعػةدات ك٤ٔٯ ا٣ُٞةٔٲ٨ ا٣ؿقػ٧ٰ كا٧٣ػؽ٩ٰ ا٣ؼػةص ٦ػ٨ ص٧ٕ

كٱػؤدم  ٣غ ا٣ٞٲةـ ثع٧ٺت ا٣ذٮٔٲح ا٤٣٘ٮٱػح،إك٩ٞةثةت كركاثٍ ك٦٪ذؽٱةت... 

 ٰٚ د٪ٛٲؾ اٵ٬ؽاؼ ا٧٣ؿقٮ٦ح ٣ذ٤ٟ ا٣ع٧ٺت. ا٢٧ٕ٣ ا٣ذُٮٰٔ دكران ٬ة٦ ة

كدضؽر اٷمةرة إ٣ٯ أف ا٧٣كؤك٣ٲ٨ ٰٚ دك٣٪ة ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ اٵٔػ٥ اٵ٤ٗػت ٹ 

ي ٱي  ثػ٫، ك٬ػ٥ ديٮ٠نػ٢ ٤ٔٲػ٫، ككدٞػؽر  ٣ػ٫،ا٣ؾم دذكٓ ٮف ا٤٣٘ح ظض٧٭ة ا٣عٌةرم ٮ٣
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غافوْن عٌ أن ةقااهِى وةقااه رعإااِى يخْن اان عوآ ةقااه ِإْخّىق وأن ةقااه 

ِْٕخّى يسصْد ةتقاه هغخّى اهقْيٖث اهجايعثق وأٍُ ال ذقافث ةغٖاس ِْٕاث اراارٕثق 

وال ِْٕث ةغٖس إٍخاج فمسيق وال فمس يٌ دون يؤضطاا  عوًٖاث يخَٖاثق وال عواى 

ثق وال حأذٖس وال حْاصان إال ةوغاث نْيٖاث حراسو هازورِا فأ ةغٖس اسٕث يعسفٖ

اهخارٕخق وحشارف ةشًْخ ااهث اهعصس وضسورا  اهًطخقتن
(1)

. 

وإذا لان اهصساع عوٓ األرض واهرسوة واهًاه يطٖث هوصساع عوٓ اهطٖادة 

واهًجاار فاأ لاان اهعْهًااثق فااإن اهصااساع األدب واألعًاا  واألةقاآ ورةًااا 

ذهك ألن اهّْٕث نوعث اصاَّا اهرقافاث وضاٖاهّا  األعَف ِْ صساع اهّْٕا ق

 اهوغثق واهح  اهرقافٔ ٕخَافٓ وأضوْو اإليّال واهًّادٍث ألٍُ عًاد اهّْٕث..

وهًا لاٍج اهوغث يطؤوهٖث هًاعٖث لان عوَٖا أن ٍخْهُ ةذطاةَاا اهوغاْي 

فٔ يجال اهخذطٖط اهوغْي ةغٖث ححقٖ  األِاراف اهًسضاْيث هّازا اهخذطاٖط 

طٖاضٖث اٖاد يطاأِ صاَاعث اهقاسارق وإهآ اهَذاب اه مسٕاث إهٓ اهَذب اه

اٖاد وراااا  إٍخاااج األفمااارق وإهاآ اهجًّاْر اهاازي عواآ لْاِوااُ حَتراا  

 األفمارق وعوٓ ضْاعره ٕخَشل اهقسار عوٓ اّر حعتٖس اهرلخْر اهًطري.

 ى على دروب التخطيط اللغويًوبعض ُص -رابعًا
اهخذطٖط اهوغْيق وِزا ياا ذًث حشاين ةٌٖ غٖاو اهقسار اهطٖاضٔ وغٖاو 

ٕؤدي إهٓ اضخشساه اهرعف اهوغْي وعار  حْاٖار اهجّاْد واهخَطاٖ  ةَّٖاا. 

ويٌ َِا ٕجأه اهخذطاٖط اهوغاْي فأ أوهْٕاا  اهَّاْض ةااهْاني اهوغاْي 

او .واهخًمٌٖ هوغث اهعسةٖث ةار ياٌ أدازِا ةاهحطاتان فأ إٍ ااذ  ى الًْ ذًث ص 

 فًٖا ٕأحٔ: يسائ ِزا اهخذطٖطق وًٕمٌ ذلس ةعرّا يخًرلً 

االٍطلب يٌ اهطٖاضث اهوغْٕث اهخٔ حعماص اهًْناف اهسضأً ياٌ  -9

                                                 

 .272اهًسهي اهطاة  ص  -اهرلخْر عتر اهطل  اهًطري (1)
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ا٤٣٘ػػػح ا٣ٕؿثٲػػػح ٦نػػػذ٧ٺن ٤ٔػػػٯ كًػػػٕ٭ة كظٞٮٝ٭ػػػة كا٦ذٲةزاد٭ػػػة 

كاقذ٧ٕةٹد٭ة ك٢٠ ٦ة ٱىػٮ٩٭ة كٱعػةِٚ ٤ٔٲ٭ػة ٤ٔػٯ ٩عػٮ ٱع٧ػٰ 

 قٲةدد٭ة ٰٚ ٦ؼذ٤ٙ ا٣كٲةٝةت كا٧٣ضةٹت ا٣عٲٮٱح كا٧٣٭٪ٲح.

ا٤٣٘ٮٱح، إذ إف ا٣ذؼُػٲٍ ا٤٣٘ػٮم ا٣ن٧ٮ٣ٲح ٣ض٧ٲٓ صٮا٩ت ا٧٣كأ٣ح  -2

ٌٕةؿ ٬ٮ ا٣ؾم ٱذ٪ةكؿ أثٕةد اٹقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ٮم ٠ةٚػح، ٚػٰ مػؤكف  ا٣ٛ

ا٣عٲةة ا٧٣ضذ٧ٕٲح ٤٠٭ػة، ٦ةدا٦ػخ ا٤٣٘ػح ٦ؤقكػح اصذ٧ةٔٲػح، ك٬ػٰ 

 ٤٦ٟ ا٧٣ضذ٧ٓ ٫٤٠، ك٦كؤك٣ٲح ا٧٣ضذ٧ٓ ٫٤٠.

ا٣ذ٪كٲٜ ثٲ٨ ا٣ض٭ةت ا٧٣ٕ٪ٲح ٠ةٚح ٰٚ ا٧٣ضذ٧ٓ ثعٲػر د٪٤ُػٜ ٬ػؾق  -8

ؿادٲضٲح كاظػؽة، كػُػح كاًػعح، كأف د٤ذػــ ٠ػ٢ ا٣ض٭ةت ٨٦ اقذ

 ص٭ح ثذ٪ٛٲؾ ا٧٣٭ةـ ا٧٣٪ٮَح ث٭ة.

 ا٣ذ١ة٢٦ ثٲ٨ ص٭ٮد ا٧٣ٕ٪ٲٲ٨ ٠ةٚح دٮػٲةن ٣ذعٞٲٜ اٵ٬ؽاؼ ا٧٣ؿقٮ٦ح. -4

ٞي  كًٓ ػُح دذ٨٧ٌ اٵ٬ؽاؼ ا٧٣أ٦ٮؿى  -5 ٭ة كٝٲػةس اٵداء ٤ٔػٯ دعٞٲ

ا٧٣ؽل ا٣ُٮٱ٢، ٤ٔٯ أف د١ٮف اٵ٬ػؽاؼ مػة٤٦ح ٣ض٧ٲػٓ ا٣ضٮا٩ػت 

٧٣كأ٣ح ا٤٣٘ٮٱح، ك٤ٔٯ أف دؿدت ٬ؾق اٵ٬ؽاؼ ٰٚ ًػٮء ا٣٭ة٦ح ٰٚ ا

 أ٧٬ٲذ٭ة ٦ٓ إُٔةء أكزاف ٩كجٲح ٢١٣ ٬ؽؼ.

امػػذ٧ةؿ ٦ؿظ٤ػػح ا٣ذ٪ٛٲػػؾ ٤ٔػػٯ اٵ٩نػػُح ا٣ذٛىػػٲ٤ٲح كاٷصػػؿاءات  -6

كا٧٣جةدرات كا٧٣نؿكٔةت كا٧٣كةثٞةت كا٣ضٮااـ ا٣ذػٰ دكػ٭٥ ٚػٰ 

دعٞٲٜ اٵ٬ؽاؼ ا٣ذٰ ا٤ُ٩ٞخ ٨٦ ا٣كٲةقح ا٤٣٘ٮٱح، ٤ٔػٯ أف د١ػٮف 

 نؿكٔةت ٝةث٤ح ٤٣ذ٪ٛٲؾ كٜٚ ا٣ْؿكؼ كاٷ١٦ة٩ةت ا٧٣ذةظح.ا٧٣

كًٓ ا٣ٲةت ٚة٤ٔح ٧٤٣ذةثٕح ا٣ؽٝٲٞح ث٘ٲح دؾ٣ٲ٢ ا٣ٕٞجةت كا٣ذنػضٲٓ » -7

«كا٣ذعٛٲـ
(81)

. 

                                                 

٦ؿ٠ـ ا٤٧٣ٟ ٔجػؽ ا  ثػ٨ ٔجػؽ ا٣ٕـٱػـ ا٣ػؽك٣ٰ ٣ؼؽ٦ػح ا٤٣٘ػح  -ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا  ا٣جؿٱؽم (81)

 .2188أٱةر  -ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم  دٕؿٱٙ ٩ْؿم ك٧٩ٮذج دُجٲٰٞ -ا٣ٕؿثٲح
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كًٓ ا٣عٮاٚـ ا٧٣ةدٱح كا٧٣ٕ٪ٮٱح كا٣ضٮااـ ا٣ذٞؽٱؿٱػح ١٣ػ٢ ٦كػذٮل  -8

٦ٕػػٲ٨ ٦ػػ٨ ٦كػػذٮٱةت اٷ٩ضػػةز ا٤٣٘ػػٮم، ٚػػٰ ا٧٣ػػؽارس أك ٚػػٰ 

 ٣غ.إقكةت كا٧٣ؿا٠ـ ... ا٣ضة٦ٕةت، أك ٰٚ ا٧٣ؤ

ا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔٯ ُٝةٰٔ ا٣ذؿثٲح كاٷٔٺـ إٔػؽادان ٧٤ٕ٧٤٣ػٲ٨ كا٧٣ػؾٱٕٲ٨  -9

٠ةٚح، كٔؽـ اٹٝذىةر ٤ٔػٯ إٔػؽاد ٧٤ٕ٦ػٰ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح كظػؽ٥٬ 

 دأ٬ٲٺن كدؽرٱجةن، ث٢ ٱن٢٧ ذ٣ٟ ٧٤ٕ٦ٰ ا٧٣ٮاد ٠ةٚح.

كاٹ٬ذ٧ػةـ ثػة٣جؿا٦ش  ،دٕـٱـ اٵ٧ٔةؿ ا٣ؽرا٦ٲح ا٧٣ىٮٗح ثة٣ٛىػٲعح -81

 ح إ٣ٯ اٵَٛةؿ.ا٧٣ٮص٭

دٕـٱػػـ ا٧٣كػػةثٞةت ا٣نػػٕؿٱح ثة٣ٛىػػٲعح، كا٣ٕػػؽكؿ ٔػػ٨ اقػػذؼؽاـ  -88

 ا٣نٕؿ ا٣٪جُٰ ا٣ؾم ٱـ٠ٰ ا٣ٕىجٲح ا٣ٞج٤ٲح..

كًٓ ٦٪نٮرات ٣٘ٮٱح ٚىٲعح ٰٚ ٦ذ٪ةكؿ اٵٱػؽم ٚػٰ ٠ػ٢ ١٦ػةف   -82

ٰٚ ا٧٣ُةرات، ك٦عُةت ا٩ذْةر ا٣عةٚٺت، كٰٚ ا٣نٮارع ا٣ؿاٲكح، 

٣غ دػؽٔٮ إ٣ػٯ إ٣٪ٮادم ... كا٧٣ُة٥ٔ ا١٣جٲؿة، كا٣ٛ٪ةدؽ، كوةٹت ا

 ا٣ذٮٔٲح ا٤٣٘ٮٱح كد٥ٌ٤ٕ ا٤٣٘ح ٰٚ ا٣ٮٝخ ٩ٛك٫.

اٹقػػذس٧ةر ٚػػٰ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح د٪٧ٲػػح ٣ٺٝذىػػةد ٦ػػ٨ ػػػٺؿ دىػػؽٱؿ  -88

ا٣جؿا٦ش ا٤٣٘ٮٱح، كا٣ذٞ٪ٲةت ا٣ذٰ دٕة٣ش ٦٪ْٮ٦ذ٭ة، كٹقٲ٧ة ا٣جػؿا٦ش 

 ا٧٣ٮص٭ح إ٣ٯ د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٣٘ٲؿ ا٣٪ةَٞٲ٨ ث٭ة ٨٦ ٗٲؿ أث٪ةا٭ة.

ٮظٲؽ ا٧٣ىػ٤ُعةت ٤ٔػٯ ا٣ىػٕٲؽ ا٣ٕؿثػٰ ثٕػؽ أف ذى ٣ً كٰٕ ا٣ضةد ا٣ -84

 دجٲ٨ أف ز٧ح ٚٮًٯ ٰٚ كًٓ ا٧٣ى٤ُعةت، كٰٚ اقذ٧ٕةٹد٭ة.

دٕٛٲ٢ ا٣ذؿص٧ح ٨٦ ا٣ٕؿثٲح إ٣ٯ ٗٲؿ٬ػة ٦ػ٨ ا٤٣٘ػةت، ك٦ػ٨ اٵص٪جٲػح  -85

 إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ثٕؽ أف دجٲ٨ أف ز٧ح ٩ٞىةن ٠جٲؿان ٰٚ ٦ٲؽاف ا٣ذؿص٧ح.



 0101 (4)اجلزء  (09)لد اجمل -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

حث امدومث ووصلنحث اففلراف فلْ امىحافظث غنّ امخِازن ةٔي وصن» -05

«امىجال امنغِي
(00)

. 

االرحلاء ةامػىل امىػجىْ امىالئه وامىٌاسب منىراحل امدراسلٔث » -06

«وامخخصصات امػنىٔث واففةٔث
(01)

. 

إّن غىنٔث امخخػٔع امنغِي مي حلتحْ ذىارَلا امىرةلِ   :وخالصث املِل

 إال ةخحلٔق وا ٓنْ:

كلا  مُلذا افولث ومغخُلا االًخىاء افصٔل وامجلاف ولي امللاف  وامح -0

امػرةٔث امخامد ، غنّ أن ٓكًِلِا كلدو  وورلاالً فلْ امحلر  غنلّ 

 اسخػىال امنغث امػرةٔث فْ شتون امحٔا  كافث.

 وطع كِأًي رافغث محىآث امنغث امػرةٔث وي االغخداء غنُٔا. -1

 .امِغْ امنغِي -2

امخٌسٔق وامخكاول ةٔي ةىٔع كػاغات امىجخىع، فن امتٌلاء ال ٓىكلي أن  -3

 د  وي ةُث أخرى.ُ  ن  م  ٌُٓض إذا كٌج حتٌٍٔ وي ةُث، وٓخػرض 

 امىخاةػث امحرٔرث مخٌفٔذ ةٌِف امخػث امِغٌٔث منخىكٔي منغث امػرةٔث. -4

*   *   * 

                                                 

 .00  0882ةٔروت  -فار امػنه منىالٓٔي -كظآا أمسٌٔث حػتٔلٔث -امدكخِر ؤشال زكرٓا (00)

 -وجنلث وجىلع امنغلث امػرةٔلث ةدوشلق -امنغلث وامُِٓلث -امدكخِر وحىِف أحىد امسلّٔد (01)

 .551   1101امد امجزء امر 74امىجند 



 8188 التدطًط اللغىٍ وروره يف محايُ اللغُ العزبًُ ـ ر. حمنىر الشًز

 

 املاصدر  ااملااع 
 

 ا٣ُجٕػح ا٣سة٩ٲػح - دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ػةركف - نخاب اىط٘ٔاف - ا٣ضةظِ -

 .8965ا٣ٞة٬ؿة  -

ا٧٣ؿ٠ػـ  - اىٓٔٗث اىػرة٘ث كاألٌَ اىيؾػٔم - ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣كٺـ ا٧٣كؽم -

 .2184ثٲؿكت  - ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ - ا٣ٕؿثٰ ٣ٶثعةث كدراقح ا٣كٲةقةت

٦ؿ٠ـ ا٤٧٣ٟ ٔجؽ ا  ثػ٨ ٔجػؽ ا٣ٕـٱػـ ا٣ػؽك٣ٰ  -ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا  ا٣جؿٱؽم -

دٕؿٱػػٙ ٩ْػػؿم ك٧٩ػػٮذج  -اىخخفػػ٘ؿ اىيؾػػٔم -٣ؼؽ٦ػػح ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح

 .2188أٱةر  -دُجٲٰٞ

ٌظػركع الشخظػراؼ  -ٌظػركع ىِػِٓؼ ةيؾخِػا -٣ٕؿثػ٦ٰؤقكح ا١ٛ٣ػؿ ا -

 .2182ثٲؿكت  -ٌصخلتو اىيؾث اىػرة٘ث

ا٣٭ٲبػح ا٣ٕة٦ػح  -ـػٖ رضػاب ىؾخِػا اىػرة٘ػث -ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲٌؽ -

 .2187د٦نٜ  -ا٣كٮرٱح ١٤٣ذةب

٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح  -اىيؾث كاىٓٔٗث -ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲٌؽ -

 .2181ا٣سة٣ر ا٣ضـء  85ا٧٣ض٤ؽ  -ثؽ٦نٜ

 -دار ا٤ٕ٣ػ٥ ٧٤٣ٺٱػػٲ٨ -كؾػاٗا أىصػِ٘ث حفت٘ل٘ػث -ا٣ػؽ٠ذٮر ٦ٲنػةؿ ز٠ؿٱػة -

 .8998ثٲؿكت 

كؾ٘ث اىخطٔؿ إىػٕ اىفػػطٕ ـػٖ اىػػاىً اىػرةػٖ  -ا٣ؽ٠ذٮر ٩٭ةد ا٧٣ٮقٯ -

 .٧ٔ8987ةف  -دار ا١ٛ٣ؿ -ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ -اىطدٗد



 8184 (4)اجلزْ  (09)اجمللز  -جملُ جمنع اللغُ العزبًُ بزمشل 

ً٘ اىرػأُم ٌِٓاج اىيؾث اىػرة٘ث كآداةٓا ـٖ اىخػيػ - كزارة ا٣ذؿثٲح ا٣ضـااؿٱح -

ا٣ػؽٱٮاف ا٣ػٮَ٪ٰ ٧٤٣ُجٮٔػةت  - ٦ؽٱؿٱػح ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣سػة٩ٮم ا٣ٕػةـ - اىػاـ

 .8995ا٣ضـااؿ  -ا٧٣ؽرقٲح

*   *   * 


