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 دور جماهع اللغح العرتيح
 يف خذهح اللغح العرتيح

 ٌشٍع اىيغث اىػؽة٘ث ةػٌلق ٍُٔذساً 

 ()د. ٌطٍٔد اىفّ٘ػ أ.

٩عةكؿ ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر ا٧٣ٮصـ أف ٩ذٕؿؼ اٵ٬ؽاؼ ا٧٣ؿقػٮ٦ح ٧٣ض٧ػٓ 

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ككقةا٢ دعٞٲٞ٭ة، زػ٥  ا٣ٮٝػٮؼ ٤ٔػٯ ثٕػي اٷ٩ضػةزات ا٣ذػٰ 

 ظٞٞ٭ة ا٧٣ض٧ٓ ٔجؿ ٦كٲؿد٫.

ػ:أعدافػطجطعػاضضعظػاضطربغظػوطؼاطػػ-أواّل
ٱٕؽ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ د٦نػٜ أثػة ا٧٣ضػة٦ٓ ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٤٣٘ٮٱػح ٤ٔػٯ 

ثٕػؽ ا٣ذعػؿر ٦ػ٨ اٹظػذٺؿ  9999ا٣ىٕٲؽ ا٣ٕؿثٰ، إذ إف دأقٲك٫ ٠ػةف ٔػةـ 

ا٣ذؿ٠ٰ ٣جٺد ا٣نةـ، ك٠ةف اقػ٫٧ ن٩ػؾاؾ ا٧٣ض٧ػٓ ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣ٕؿثػٰ، كدض٤ػخ 

 أ٬ؽا٫ٚ ٰٚ أرثٕح ٬ٰ:

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كأكًةٔ٭ة ا٣ٕىػؿٱح، ك٩نػؿ نداث٭ػة، كإظٲػة   ا٣٪ْؿ ٰٚ -9

٦ؼُٮَةد٭ة، كدٕؿٱت ٦ػة ٱ٪ٞىػ٭ة ٦ػ٨ ٠ذػت ا٤ٕ٣ػٮـ كا٣ىػ٪ةٔةت 

كا٣ٛ٪ٮف ٨ٔ ا٤٣٘ةت اٵكرثٲح، كدأ٣ٲٙ ٦ػة دعذػةج إ٣ٲػ٫ ٦ػ٨ ا١٣ذػت 

 ا٧٣ؼذ٤ٛح ا٧٣ٮاًٲٓ ٤ٔٯ ٧٩ٍ صؽٱؽ.

                                                 

() ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن. 
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 .٣٭ة ص٧ٓ ا١٣ذت ٦ؼُٮَح ك٦ُجٮٔح كدأقٲف دار ٠ذت ٔة٦ح -2

 ا٣ٞؽٱ٧ح ٔؿثٲح كٗٲؿ ٔؿثٲح كدأقٲف ٦ذعٙ ٣٭ة.ص٧ٓ اٳزةر  -3

إوؽار ٦ض٤ح ػةوح ثة٧٣ض٧ٓ ٱ٪نؿ ٚٲ٭ة أ١ٚػةرق كأ٧ٔة٣ػ٫، كد١ػٮف  -4

راثُح ثٲ٪٫ كثٲ٨ ا٧٣ؤقكةت ا٧٧٣ةز٤ح
(9)

. 

كٗ٪ٰ ٨ٔ ا٣جٲةف أف دار ا١٣ذت ا٣ٕة٦ح ا٣ذٰ اردجُػخ ثػة٧٣ض٧ٓ ٬ػٰ ا١٧٣ذجػح 

ثػة٧٣ض٧ٓ ٝجػ٢  ا٣ْة٬ؿٱح، كأف ٦ٮًٮع اٳزةر كدأقٲف ٦ذعٙ ٣٭ػة ٠ػةف ٦ؿدجُػةن 

 .9958إظؽاث كزارة ا٣سٞةٚح إثةف ا٣ٮظؽة ثٲ٨ قٮرٱح ك٦ىؿ ٔةـ 

ٚػٰ ٔ٭ػؽ ا٣ٮظػؽة ثػٲ٨ « ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح»كأًعٯ اق٥ ا٧٣ض٧ػٓ 

قٮرٱح ك٦ىؿ ١٦ةف ا٣ذك٧ٲح ثػة٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣ٕؿثػٰ، كذ٣ػٟ ٤ٔػٯ ٗػؿار 

ح دت أ٬ؽاؼ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػؽ  كظي  .دك٧ٲح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة

٤ٔػٯ  2558كا٣ذػةرٱغ  55ثؽ٦نٜ ث٧ٮصت ا٧٣ؿقػٮـ ا٣ذنػؿٱٰٕ ذم ا٣ػؿ٥ٝ 

 ا٣٪عٮ اٳدٰ ٰٚ ا٧٣ةدة ا٣سة٣سح ٦٪٫:

كص٤ٕ٭ة كاٚٲح ث٧ُة٣ت اٳداب  ،ا٧٣عةْٚح ٤ٔٯ قٺ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح -9

 كا٤ٕ٣ٮـ كا٣ٛ٪ٮف ك٦ٺا٧ح ٣عةصةت ا٣عٲةة ا٧٣ذُٮرة.

كًػػػٓ ا٧٣ىػػػ٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲػػػح كا٣ٛ٪ٲػػػح كاٵدثٲػػػح كا٣عٌػػػةرٱح،  -2

دراقذ٭ة كٜٚ ٦٪٭ضٲح ٦عؽدة، كا٣كٰٕ ٰٚ دٮظٲؽ٬ة ك٩نػؿ٬ة ٚػٰ ك

 قٮرٱح كا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ.

ا٣ٕ٪ةٱػػح ثة٣ؽراقػػةت ا٣ٕؿثٲػػح ا٣ذػػٰ دذ٪ػػةكؿ دػػةرٱغ اٵ٦ػػح ا٣ٕؿثٲػػح  -3

 كظٌةرد٭ة كو٤ذ٭ة ثة٣عٌةرات اٵػؿل.

 ا٣ٕ٪ةٱح ثإظٲة  دؿاث ا٣ٕؿب ٰٚ ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ٛ٪ٮف كاٳداب دعٞٲٞةن ك٩نؿان. -4

٣ٕؿثٲح كًجٍ أٝٲكذ٭ة، كاثذ١ةر أقػة٣ٲت ٦ٲكػؿة ا٣٪ْؿ ٰٚ أوٮؿ ا٤٣٘ح ا -5

                                                 

 ا٣ىٛعح ا٣كةدقح. -ا٧٣ض٤ؽ اٵكؿ -ا٣ضـ  اٵكؿ -٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ (9)
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٣ذ٤ٕٲ٥ ٩عٮ٬ة كوؿٚ٭ة، كدٮظٲؽ َؿااٜ إ٦ٺا٭ة ك٠ذةثذ٭ة، كا٣كػٰٕ ٚػٰ 

 ٢٠ ٦ة ٨٦ مأ٫٩ ػؽ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كدُٮٱؿ٬ة كا٩ذنةر٬ة.

 ٨٦ اقذٛعةؿ ا٣ٕة٦ٲح ٰٚ ٦ؼذ٤ٙ ا٧٣ضةٹت. ا٣عؽٌ  -6

 ا٣٪ْؿ ٰٚ ٢٠ ٦ة ٱؿد إ٣ٯ ا٧٣ض٧ٓ ٨٦ ٦ٮًٮٔةت دذى٢ ثأ٬ؽا٫ٚ. -7

ػ:ودائلػتحػغقػأزراضػاضطجطعػ-ثاظغّا
ةـ ٩ٌى  ة٩ٮف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ا٣ىةدرٔ  ح ٨٦ٝ  ، 2558خ ا٧٣ةدة ا٣ؿإث

٤ٯ ا٣٪عٮ اٳدٰ:  ٔٓ ؿاض ا٧٣ض٧ ٜ ٗأ ٤ٯ كقةا٢ دعٞٲ  كا٧ٕ٧٣ٮؿ ث٫ ظة٣ٲةنٔ 

كًٓ ٦ٕض٧ةت ٣٘ٮٱح ٔىؿٱح، ك٦ٕض٧ةت ٧٤٣ىػ٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲػح  -9

 كدعؽٱس٭ة ك٩نؿ٬ة. ،كا٣ٛ٪ٲح كا٣ذٞة٩ٲح ذات دٕؿٱٛةت ٦عؽدة

كدنضٲٓ اٷ٩ذةج اٵدثٰ، ثة٣ذ٪ٮٱ٫ ث٫، أك  ،دراقح ٌٝةٱة اٵدب ك٩ٞؽق -2

 أك ثأم كقٲ٤ح أػؿل. ،ثٕٞؽ ٩ؽكات أك ٦كةثٞةت ٚٲ٫ ذات صٮااـ

ك٩نؿ ٦ة ٱؿاق ٦٪ةقجةن ٵ٬ؽاٚػ٫ ٚػٰ ٦ض٤ػح  ،إوؽار ا١٣ذت كا٣٪نؿات -3

ا٧٣ض٧ػػٓ، ك٦ػػة ٱٺاػػ٥ أ٧ٔة٣ػػ٫ ا٧٣ض٧ٕٲػػح كا٣سٞةٚٲػػح ٦ػػ٨ ٩ىػػٮص 

 كدعٞٲٞةت ك٦ى٤ُعةت. كدراقةت

ٔٞؽ ٦ػؤد٧ؿ قػ٪ٮم ٤٣٪ْػؿ ٚػٰ أ٧ٔػةؿ ا٧٣ض٧ػٓ ا٣كػ٪ٮٱح، كا٣ٞٲػةـ  -4

ثةٵ٩نُح ا٧٤ٕ٣ٲح كا٣سٞةٚٲح ا٣ذٰ دذى٢ ثأ٬ؽاؼ ا٧٣ض٧ٓ ٨٦ ٩ؽكات 

ؽٔٯ إ٣ٲ٫ ا٧٣ض٧ٓ ٦ػ٨ ك٦ؤد٧ؿات ك٦عةًؿات، كاٹمذؿاؾ ٰٚ ٦ة ٱي 

 ٩ؽكات ك٦ؤد٧ؿات ٧٦ةز٤ح.

ا٣ٕؿثٲح، كا٣ذٕةكف ٦ػٓ دٮزٲٜ ا٣ى٤ح ثةدعةد ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ا٧٤ٕ٣ٲح  -5

 ا٧٣ضة٦ٓ كا٣٭ٲبةت ا٤٣٘ٮٱح كا٧٤ٕ٣ٲح اٵػؿل ٣ؼؽ٦ح أ٬ؽا٫ٚ.

اٹقذٕة٩ح ث٢١ ٦ة د٪ذض٫ ا٣ذٞة٩ةت ا٣عؽٱسح ٨٦ كقةا٢ ٣ؼؽ٦ػح ا٤٣٘ػح  -6

 ا٣ٕؿثٲح.
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٦ذةثٕح د٪ٛٲؾ ٦ة ٱ٪ذ٭ٰ إ٣ٲ٫ ا٧٣ض٧ٓ ٨٦ ٝؿارات ٧ٌ٣ةف قٺ٦ح ا٤٣٘ػح  -7

ٮظٲػػؽ كظ٧ةٱذ٭ػػة كد١٧ٲ٪٭ػػة ٚػػٰ ا٧٣ضذ٧ػػٓ، كدٲكػػٲؿ د٤ٕٲ٧٭ػػة، كد

 ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ذٰ ٱٞؿ٬ة ٣ؽل ا٣ض٭ةت ا٧٣ٕ٪ٲح ٠ةٚح.

 ادؼةذ ٦ة ٱؿاق ٨٦ دؽاثٲؿ أػؿل ٣ؼؽ٦ح أ٬ؽا٫ٚ. -8

ػ:طنػإظجازاتػاضطجطعػ-ثاضثّا
دٕؽدت إ٩ضةزات ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٰٚ ٦ضةٹت ٔؽة، ك٣كػخ 

اٳف ٰٚ ٦ضةؿ ا٣عىؿ، كإ٧٩ة ٬ٰ إمةرات إ٣ػٯ ثٕػي ٦ػ٨ ٬ػؾق اٷ٩ضػةزات 

 ةن ٣ٶ٬ؽاؼ ا٧٣ؿقٮ٦ح ٧٤٣ض٧ٓ، ك٨٦ ٬ؾق اٷ٩ضةزات:ا٣ذٰ صة ت دعٞٲٞ

ٔنػػؿة ٣ض٪ػػح ٚػػٰ ثٌػػٓ : ز٧ػػح حػددػد اىيشددان اىػاٌيددث جددٖ اىٍشٍددع -9

 :٦٪٭ةا٧٣ض٧ٓ، 

 ٣ض٪ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ك٤ٔٮ٦٭ة. -

 ٣ض٪ح أ٣ٛةظ ا٣عٌةرة. -

 ٣ض٪ح ا٧٣ؼُٮَةت كإظٲة  ا٣ذؿاث. -

 ٣ض٪ح ا٣٪نةط ا٣سٞةٰٚ. -

 ٣ض٪ح ٦ى٤ُعةت َت اٵق٪ةف. -

 ة .٣ض٪ح ٦ى٤ُعةت ا٣ٛٲـٱ -

 ٣ض٪ح ٦ى٤ُعةت ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ـرأٲح. -

 ٣ض٪ح ٦ى٤ُعةت ٥٤ٔ اٵظٲة  ا٣عٲٮا٩ٲح. -

 ٣ض٪ح ٦ى٤ُعةت اٷٔٺـ. -

 ٣ض٪ح ٦ى٤ُعةت ا٣جٲبح. -

 ٣ض٪ح ٦ى٤ُعةت ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ذؿثٮٱح كا٣٪ٛكٲح. -

 ٣ض٪ح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح. -
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 ٣ض٪ح ٦ى٤ُعةت ا٣ضٲٮ٣ٮصٲة. -

 ٣ض٪ح ٦ٮٝٓ ا٧٣ض٧ٓ ٤ٔٯ ا٣نةث١ح. -

 ٣ض٪ح ا٣ذؿص٧ح. -

 حٓا ىشان اىٍشٍع:اىٍػاسً اىخٖ أُشؾ -2

وؽرت ٦ٕةص٥ ٔؽة أٱةـ ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿثٰ، كاقذ٧ؿ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ػح 

 ا٣ٕؿثٲح ثإ٩ضةز ٦ٕةص٥ أػؿل، ك٨٦ ٬ؾق ا٧٣ٕةص٥:

٦ٕض٥ اٵ٣ٛةظ كا٧٣ى٤ُعةت ا٣ٛ٪ٲح ا٣ػٮاردة ٚػٰ أ٦ػؿاض ا٣ض٤٧ػح  -أ

ا٣ٕىجٲح، كك٫ًٕ ا٣ؽ٠ذٮر ظك٪ٰ قجط، كَجٕذ٫ ا٣ضة٦ٕػح ا٣كػٮرٱح 

 .9935ٔةـ 

ا٣ؽث٤ٮ٦ةقٲح ك٫ًٕ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ػأ٦ٮف ا٣ع٧ػٮم  ٦ٕض٥ ا٧٣ى٤ُعةت -ب

 .9949ٔةـ 

٦ٕض٥ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ٞة٩ٮ٩ٲح ك٫ًٕ ا٣ؽ٠ذٮر ٔؽ٩ةف ا٣ؼُٲت ٔػةـ  -ج

9952. 

ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح، كًػٕ٭ة اٵ٦ٲػؿ ٦ىػُٛٯ  -د

كا٣سة٩ٲػح ٔػةـ  ،9955ا٣ن٭ةثٰ، كٝؽ وؽرت َجٕذ٭ػة اٵك٣ػٯ ٔػةـ 

 .9988كا٣سة٣سح ٔةـ  ،9965

ٕضػػ٥ ا٧٣ىػػ٤ُعةت ا٣ُجٲػػح ا١٣سٲػػؿ ا٤٣٘ػػةت ٤٣ػػؽ٠ذٮر ٤٠ٲػػؿ ٚٲػػ٢ ٦ -٬ػ

دؿص٫٧ ٦ؿمؽ ػػةَؿ، كأظ٧ػؽ ظ٧ػؽم ا٣ؼٲػةط، ك٦ع٧ػؽ وػٺح 

 .9956ا٣ؽٱ٨ ا١٣ٮا٠جٰ َجٕذ٫ ا٣ضة٦ٕح ا٣كٮرٱح ٔةـ 

٦ٕض٥ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣عؿاصٲح، ك٬ٮ ٦ٕض٥ ثةٷ٩ض٤ٲـٱح كا٣ٛؿ٩كػٲح  -ك

ٲػؿ كا٣ٕؿثٲح ٦ٓ دٕؿٱػٙ ا٧٣ىػ٤ُعةت ثة٣ٕؿثٲػح، كٝػؽ كًػ٫ٕ اٵ٦

 .٦9962ىُٛٯ ا٣ن٭ةثٰ ٔةـ 
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ا٧٣ٕضػػػ٥ ا٤ٛ٣كػػػٰٛ ثةٵ٣ٛػػػةظ ا٣ٕؿثٲػػػح كا٣ٛؿ٩كػػػٲح كاٷ٩ض٤ٲـٱػػػح  -ز

 .9979كا٣ٺدٲ٪ٲح، ك٫ًٕ ا٣ؽ٠ذٮر ص٧ٲ٢ و٤ٲجة ٔةـ 

ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثػٰ ك٩ْػؿات ٚػٰ ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ كًػ٫ٕ ا٣ػؽ٠ذٮر  -ح

 .9965ٔؽ٩ةف ا٣ؼُٲت ٔةـ 

 .٦9967ٕض٥ ا٧٣ى٤ُعةت اٵزؿٱح ك٫ًٕ ٱعٲٯ ا٣ن٭ةثٰ ٔةـ  -ط

٦ٕض٥ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣عؽٱسٲح ك٫ًٕ ا٣ؽ٠ذٮر ٩ٮر ا٣ؽٱ٨ ا٣ٕذػؿ ٔػةـ  -م

9976. 

٦ٕض٥ أق٧ة  اٵٕٚةؿ ك٫ًٕ ا٣ؽ٠ذٮر أٱ٨٧ ا٣نٮا ٰٚ َجٕذ٫ اٵك٣ػٯ  -ؾ

 .2594، كٰٚ َجٕذ٫ ا٣سة٩ٲح ٔةـ 2556ٔةـ 

ا٤ٕ٣ػٮـ(  -٦ٕض٥ ا٧٤١٣ةت ا٧٣ى٤ُعٲح ٰٚ ٣كػةف ا٣ٕػؿب )ا٣ُػت -ؿ

 .2557ك٫ًٕ ا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽكح ػكةرة ٔةـ 

ا٣٪جػةت(  -٦ٕض٥ ا٧٤١٣ةت ا٧٣ى٤ُعٲح ٰٚ ٣كةف ا٣ٕؿب )ا٣عٲٮاف -ـ

 .2599ك٫ًٕ ا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽكح ػكةرة ٔةـ 

اٝذىػةد(  -٦ٕض٥ ا٧٤١٣ةت ا٧٣ىػ٤ُعٲح ٚػٰ ٣كػةف ا٣ٕػؿب )إدارة -ف

 .2594ك٫ًٕ ا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽكح ػكةرة ٔةـ 

 .٦2599ٕض٥ ٚىةح ا٣ٕة٦ٲح ك٫ًٕ ا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽكح ػكةرة ٔةـ  -س

٤عةت ا١٣ٲ٧ٲػػة  ا٣سٺزػػٰ ا٤٣٘ػػةت كًػػٕذ٫ ٣ض٪ػػح ٦ٕضػػ٥ ٦ىػػُ -ع

 .٦2594ى٤ُعةت ا١٣ٲ٧ٲة  ٔةـ 

كًػٕذ٫ ٣ض٪ػح ا٣ٛٲـٱػة  سٺزٰ ا٤٣٘ةت ا٦٣ٕض٥ ٦ى٤ُعةت ا٣ٛٲـٱة   -ؼ

 .2595ٔةـ 

 .٦2598ٕض٥ اٷثؽاؿ ا٤٣٘ٮم ك٫ًٕ ا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽكح ػكةرة ٔةـ  -ص

ؽ أف كز٧ح ٦ٕةص٥ أ٩ضـد٭ة ٣ضةف ا٧٣ض٧ٓ ٦ة دـاؿ د٪ذْؿ دٕٚ٭ة ٤٣ُجةٔح ثٕ
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٦ػػؿ ا٣ػػٮ٨َ ثػػة٣ْؿكؼ ا٣ٞةقػػٲح كا٣ىػػٕجح ٩ذٲضػػح ٤٣عىػػةر ا٧٣ٛػػؿكض ٤ٔٲػػ٫ 

 كا٣عؿب ا٣ٕؽكا٩ٲح ا٧٣ضؿ٦ح ا٣ذٰ م٪خ ٤ٔٲ٫، ك٨٦ ٬ؾق ا٧٣ٕةص٥:

 .2594ٔةـ  ٦9ٕض٥ ٦ى٤ُعةت أ٣ٛةظ ا٣عٌةرة ج -

 .٦2598ٕض٥ ٦ى٤ُعةت ا٣ؿٱةًٲةت ا٣سٺزٰ ا٤٣٘ةت ٔةـ  -

ٹدىػةٹت ١٣ذؿك٩ٲػح كا٦ٕض٥ ٦ى٤ُعةت ا٣٭٪ؽقح ا١٣٭ؿثةاٲح كاٷ -

 .2596ٔةـ 

ـ  - ة ـ ا٣ذؿثٮٱح كا٣٪ٛكٲح ا٣سٺزٰ ا٤٣٘ةتٔ   .٦2525ٕض٥ ٦ى٤ُعةت ا٤ٕ٣ٮ

 ٌَ ٌٍتٔغات اىٍشٍع: -3

/ أرث٧ٕبػح كقػجٕح كػ٧كػٲ٨ ٠ذةثػةن 457ث٤ٖ ٔؽد ٦ُجٮٔةت ا٧٣ض٧ػٓ /

ثٲ٨ ٠ذت ٦ؤ٣ٛح ك٦عٞٞح، كد٪ةك٣ػخ ٦ٮًػٮٔةت ٬ػؾق ا١٣ذػت ا٤٣٘ػح كا٣٪عػٮ 

كػٛح كظٛػٺت ا٣ذػأثٲ٨ كا٣ٛ٭ػةرس كاٵدب كا٣ؽٱ٨ كا٣ذؿاص٥ كا٣ذػةرٱغ كا٤ٛ٣

 كا٧٣عةًؿات كا٧٣ٕةص٥ كا٣٪ؽكات.

/ ٠ذةثةن، ٰٚ ظٲ٨ ث٤ٖ ٔؽد ا١٣ذػت 296ك٣ٞؽ ث٤ٖ ٔؽد ا١٣ذت ا٧٣عٞٞح /

/ ٠ذةثػةن، كٱضػٰ  ٚػٰ ٤َٲٕػح ا١٣ذػت ا٧٣عٞٞػح دػةرٱغ ٦ؽٱ٪ػح 969ا٧٣ؤ٣ٛح /

ث٨ ٔكػة٠ؿ، كٝػؽ ٝة٦ػخ اٵقػذةذة قػ١ٲ٪ح ا٣نػ٭ةثٰ ثذعٞٲػٜ اد٦نٜ ٤٣عةِٚ 

إًةٚح إ٣ٯ ا٧٣ض٤ؽ ا٣كةثٓ، كٝػةـ ا٧٣ض٧ػٓ أػٲػؿان  69إ٣ٯ  35 ا٧٣ض٤ؽات ٨٦

 ثُجةٔح ثٕي ا٧٣ض٤ؽات ٨٦ ٬ؾا ا٧٣ؤ٣ٙ ا٣ٌؼ٥، ك٬ٰ:

 .دعٞٲٜ ا٣ؽ٠ذٮر ٚؼؿ ا٣ؽٱ٨ ٝجةكة 99ا٧٣ض٤ؽ  -

 .دعٞٲٜ ا٣ؽ٠ذٮر أظ٧ؽ ٚٮزم ا٣٭ٲت 92ا٧٣ض٤ؽ  -

 .دعٞٲٜ أدٱت ا٣ضةدر 98ا٧٣ض٤ؽ  -

 .دعٞٲٜ ٦أ٦ٮف ا٣ىةٗؿصٰ 99ا٧٣ض٤ؽ  -

 .ٞٲٜ ٔؽ٩ةف ٧ٔؿ ا٣ؼُٲتدع 22ا٧٣ض٤ؽ  -
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 دعٞٲٜ أر٩ةؤكط ك٦ؿاد كػُٲت. 55ا٧٣ض٤ؽ  -

ك٣ػػ٥  2598ك ٦2599ض٤ػػؽان ثػػٲ٨ اٵٔػػٮاـ  92كٝػػؽ ٝػػةـ ا٧٣ض٧ػػٓ ثذعٞٲػػٜ 

 ٱذٮٝٙ ٨ٔ ا٢٧ٕ٣ إثةف ا٣عؿب ا٣ْة٧٣ح ا٣ذٰ م٪٭ة ا٣ٕؽكاف ا٣٘ةم٥ ٤ٔٯ قٮرٱح.

 ك٨٦ أ٦٭ةت ا١٣ذت ا٧٣عٞٞح:

، ٝك٥ مػٕؿا  ا٣نػةـ - ػؿٱؽة ا٣ٞىؿ كصؿٱؽة ا٣ٕىؿ ٧ٕ٤٣ةد اٵوٛ٭ة٩ٰ

اٷثؽاؿ ٵثٰ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم كاٷدجةع ككٝةـ ثذعٞٲٞ٭ة ا٣ؽ٠ذٮر م١ؿم ٚٲى٢، 

٫٣، كاٵمجةق كا٣٪ْةاؿ ٚػٰ ا٣٪عػٮ ٤٣كػٲٮَٰ، كاٵمػؿثح ٹثػ٨ ٝذٲجػح، كدػةرٱغ 

، ٦ٞذُٛةت - ظ٧١ة  اٷقٺـ ٣ْ٭ٲؿ ا٣ؽٱ٨ ا٣جٲ٭ٰٞ، كزصؿ ا٣٪ةثط ٵثٰ ا٣ٕٺ 

، كمٕؿا  ظ٧ٲؿ، ك٠ذةب اٵًػؽاد ٵثػٰ كٝؽ ظ٫ٞٞ ا٣ؽ٠ذٮر أ٦ضؽ ا٣ُؿاث٤كٰ

ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم، ك٠ذةب ا٣ٺ٦ةت ٹثػ٨ ٚػةرس، ك٦ٕؿٚػح ا٣ؿصػةؿ ٣ٲعٲػٯ ثػ٨ 

٦ٕٲ٨، كا٧٣٪ذٞٯ ٨٦ أػجةر اٵو٧ٰٕ ٧٤٣ٞؽقٰ، كا٣٪ٮادر ٵثػٰ ٦كػع٢ ٔجػؽ 

 .؛ ٌٚٺن ٨ٔ دعٞٲٜ دكاكٱ٨ مٕؿٱحا٣ٮ٬ةب ث٨ ظؿٱل اٵٔؿاثٰ

 اظ٤ٲ٨:ك٨٦ ا١٣ذت ا٣ذٰ أوؽر٬ة ا٧٣ض٧ٓ ٨ٔ أٌٔةا٫ ا٣ؿ

 ا٧٣ض٧ٕٲٮف اٵكاا٢ دأ٣ٲٙ اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ةزف ا٧٣جةرؾ. -

 ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٧٣جةرؾ دأ٣ٲٙ اٵقذةذ إثؿا٬ٲ٥ ا٣ـٱجٜ. -

 ٦ع٧ؽ ق٤ٲ٥ ا٣ض٪ؽم دأ٣ٲٙ اٵقذةذة ثك٧ح رظٲ٥. -

 رمٲؽ ثٞؽك٩ف دأ٣ٲٙ اٵقذةذ ز٬ٲؿ ثٞؽك٩ف. -

 ا٣ؽ٠ذٮر ص٧ٲ٢ و٤ٲجة دأ٣ٲٙ اٵقذةذة ٦٭ةة ٚؿح ا٣ؼٮرم. -

 ا٣ُؿاث٤كٰ دأ٣ٲٙ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد ا٣كٲٌؽ.ا٣ؽ٠ذٮر أ٦ضؽ  -

 ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣ٮ٬ةب ظٮ٦ؽ دأ٣ٲٙ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد ا٣كٲٌؽ. -

 ا٣ؽ٠ذٮر وٺح ا٣ؽٱ٨ ا٧٣٪ضؽ دأ٣ٲٙ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ةزف ا٧٣جةرؾ. -

 ٔـ ا٣ؽٱ٨ ا٣ذ٪ٮػٰ دأ٣ٲٙ اٵقذةذ إثؿا٬ٲ٥ ا٣ـٱجٜ. -
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 ا٣ؽ٠ذٮر ٔؽ٩ةف ا٣ؼُٲت دأ٣ٲٙ ا٣ؽ٠ذٮر ٩ـار أثةّح. -

 دأ٣ٲٙ ا٣ؽ٠ذٮر ١٦ٰ ا٣عك٪ٰ. اٵ٦ٲؿ صٕٛؿ ا٣عك٪ٰ -

 ٝؽقٰ دأ٣ٲٙ اٵقذةذ أٱ٭٥ ثُعٮش. ق٣ٲةس ٔجؽإ -

 ٦ذؿم ٝ٪ؽ٣ٛخ دأ٣ٲٙ اٵقذةذ أٱ٭٥ ثُعٮش. -

 ا٣ؽ٠ذٮر ظ٧١ح ٬ةم٥ دأ٣ٲٙ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد ا٣كٲٌؽ. -

 اٵ٦ٲؿ ٦ىُٛٯ ا٣ن٭ةثٰ دأ٣ٲٙ ا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽكح ػكةرة. -

 ا٣نٲغ أ٦ٲ٨ ا٣كٮٱؽ دأ٣ٲٙ ػٲؿ اهلل ا٣نؿٱٙ. -

 وُػواحّ: ٌؤحٍؽات اىٍشٍع -4

ٔٞؽ ا٧٣ض٧ٓ ٩ؽكات ك٦ؤد٧ؿات ٔؽة مةر٠خ ٚٲ٭ة ٦ضة٦ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح 

 :وٌَ اىِػوات اىخٖ غلػتٰٚ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ، 

 .٩9994ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة ٦ٕض٥ ا٣٪ٍٛ ٔةـ  -

 .٩9994ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة دراقح ا٧٣ٕض٧ةت ٔةـ  -

 .٩9996ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة دراقح ٦ٕض٥ ا٣جٲٮ٣ٮصٲة ٰٚ ٤ٔٮـ اٵظٲة  ٔةـ  -

 .9997ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦ٕة٥٣ ا٣عةًؿ كنٚةؽ ا٧٣كذٞج٢ ٔةـ  ٩ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة -

 .٩9998ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كاٷٔٺـ ٔةـ  -

٩ػػؽكة ٔ٪ٮا٩٭ػػة إٝػػؿار ٦٪٭ضٲػػح ٦ٮظػػؽة ٣ٮًػػٓ ا٧٣ىػػ٤ُط ا٧٤ٕ٣ػػٰ  -

 .9999ا٣ٕؿثٰ كدٮظٲؽق ٔةـ 

 .٩2555ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كا٣ذ٤ٕٲ٥ ٔةـ  -

 .٩2559ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ ٔةـ  -

 .٩2559ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة ا٧٣ع٤ٺت ا٣ىؿٚٲح ا٣عةقٮثٲح ٔةـ  -

 .٩2559ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة ٦ؿوؽ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كنٚةؽ ا٣ذٕؿٱت  -

ٰ ا٣ضة٦ٕةت ا٣كٮرٱح  - ٓ ا٣ذؽرٱف ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٚ ٪ٮا٩٭ة كٝا  .٩2592ؽكةٔ 
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٩ػػؽكة ٔ٪ٮا٩٭ػػة دراقػػح ٝػػؿارات ٣ض٪ػػح ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ اٵ٣ٛػػةظ  -

 .2593كاٵقة٣ٲت 

 .2594أًٮا  ٤ٔٯ ٦ضةٹت اٷوٺح ٔةـ  ٩ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة -

 .٩2596ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة ا٣ٲٮـ ا٣ٕة٧٣ٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٔةـ  -

 .٩2596ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة ٱٮـ ا٤٣٘ح اٵـ كٱٮـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٔةـ  -

 .٩2596ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة ٱٮـ ا٧٣ؼُٮط ا٣ٕؿثٰ ٔةـ  -

 .٩2597ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة اٵ٣ٛةظ كاٵقة٣ٲت كاٵوٮؿ ٔةـ  -

 .2597ز٨٦ ا٧٣ؼةَؿ ٔةـ  ٩ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة ا٣ذؿاث ٰٚ -

٩ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ػة دكر ا٧٣ؤقكػةت ا٣ٮَ٪ٲػح ا٣ٕة٤٦ػح ٚػٰ ػؽ٦ػح ا٤٣٘ػح  -

 .2597ا٣ٕؿثٲح ٔةـ 

 .٩2598ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة ٱٮـ ا٤٣٘ح اٵـ كٱٮـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٔةـ  -

 وٌَ اىٍؤحٍؽات اىخٖ غلػْا اىٍشٍع:

 ، كامذؿ٠خ ٚٲ٫ ا٣ض٭ةت اٳدٲح:٦9956ؤد٧ؿ ٦ضة٦ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٔةـ  -

 .ا٣ٕؿاؽ، ٦ىؿ، اٵردف، ا٣كٕٮدٱح، ٣ج٪ةف، ٣ٲجٲة، دٮ٩ف، ا٣ٲٮ٩ك١ٮ قٮرٱح،

، كامػذؿ٠خ ٚٲػ٫ ا٣ض٭ػةت ٦2552ؤد٧ؿ دٲكػٲؿ د٤ٕػٲ٥ ا٣٪عػٮ ٔػةـ  -

 .قٮرٱح، ا٣ٕؿاؽ، ٦ىؿ، ٣ج٪ةف، ا٣كٕٮدٱح، إٱؿاف، دٮ٩ف اٳدٲح:

، كمػةر٠خ ٦2553ؤد٧ؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٦ٮاص٭ح ا٧٣ؼػةَؿ ٔػةـ  -

، ا٣ضـااػؿ، اٵردف، دػٮ٩ف، ٣ج٪ػةف، ٚٲ٫: قٮرٱح، ا٣كٕٮدٱح، ا٧٣٘ؿب

 ٦ىؿ، اٷ٦ةرات.

، كمػػةر٠خ ٚٲػػ٫: ٦2554ػػؤد٧ؿ ٌٝػػةٱة ا٧٣ىػػ٤ُط ا٧٤ٕ٣ػػٰ ٔػػةـ  -

 قٮرٱح، دٮ٩ف، ا٣ضـااؿ، اٵردف، ا٧٣٘ؿب، ٦ىؿ، ٣ج٪ةف، ا٣ٕؿاؽ.

، كمػةر٠خ ٚٲػ٫: دػٮ٩ف، ٦2555ؤد٧ؿ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح كا٧٣ضذ٧ػٓ ٔػةـ  -
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 ، ا٧٣٘ؿب، قٮرٱح.ا٣ضـااؿ، ا٣كٕٮدٱح، ا٣ٕؿاؽ، ٚؿ٩كة، ٤ٚكُٲ٨، ٦ىؿ

، كمػةر٠خ ٦2556ؤد٧ؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٔىؿ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲػح ٔػةـ  -

 ٚٲ٫ اٵردف، دٮ٩ف، ا٣ضـااؿ، ا٣ٕؿاؽ، ا٧٣٘ؿب، ٦ىؿ، قٮرٱح.

، كمػةر٠خ ٚٲػ٫ ٦2557ؤد٧ؿ ٣٘ح ا٣ُٛػ٢ كا٣ٮاٝػٓ ا٧٣ٕةوػؿ ٔػةـ  -

 دٮ٩ف، ا٣ضـااؿ، ا٣ٕؿاؽ، ٦ىؿ، قٮرٱح.

٫ اٵردف، دػٮ٩ف، ، كمةر٠خ ٚٲ٦2558ؤد٧ؿ ا٣ذضؽٱؽ ا٤٣٘ٮم ٔةـ  -

 ا٣كٕٮدٱح، ا٣ٕؿاؽ، ٦ىؿ، قٮرٱح.

، كمػػةر٠خ ٚٲػػ٫ ٦2559ػػؤد٧ؿ ٩عػػٮ رؤٱػػح ٦ٕةوػػؿة ٤٣ذػػؿاث ٔػػةـ  -

 اٵردف، دٮ٩ف، ا٣ضـااؿ، ا٣ٕؿاؽ، ٤ٚكُٲ٨، ٦ىؿ، قٮرٱح.

، كمػةر٠خ ٚٲػ٫ ٦2595ؤد٧ؿ ا١٣ذةثح ا٧٤ٕ٣ٲػح ثة٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٔػةـ  -

 اٵردف، ا٣ضـااؿ، ٦ىؿ، ا٣ٕؿاؽ، ٤ٚكُٲ٨، قٮرٱح.

، 2599كاٝػػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ ٔىػػؿ٩ة ا٣عةًػػؿ ٔػػةـ ٦ػػؤد٧ؿ  -

 كمةر٠خ ٚٲ٫ ٦ىؿ، ا٣ٕؿاؽ، اٵردف، ا٣كٮداف، ٣ٲجٲة، قٮرٱح.

، ٦2599ػػؤد٧ؿ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ ا٣ذ٤ٕػػٲ٥ ا٣ٕػػةـ كا٣ضػػة٦ٰٕ ٔػػةـ  -

 كاٝذىؿت ا٧٣نةر٠ح ٚٲ٫ ٤ٔٯ ٦ىؿ، كقٮرٱح.

 355كٝؽ ث٤ٖ ٔػؽد ا٣ذٮوػٲةت ا٣ذػٰ أٝؿ٬ػة ا٧٣ػؤد٧ؿكف ٦ػة ٱـٱػؽ ٤ٔػٯ 

ٙ ٬ػؾق ا٣ذٮوػٲةت ٚػٰ ى٪ٌ ح، د٪ةك٣خ ٦ؼذ٤ٙ ٌٝةٱة ا٤٣٘ح، ك٣ٮ رظ٪ة ٩دٮوٲ

ًٮ  ٧ٌ٦ٮ٩٭ة كا٣ض٭ػةت ا٣ذػٰ ٱ٪ج٘ػٰ ٣٭ػة أف د٪ٛػؾ٬ة ٣ٮصػؽ٩ة أف ٦ػ٨ ٬ػؾق 

ا٣ذٮوٲةت ٦ة ٬ٮ ٦ٮص٫ إ٣ٯ ا٣ع١ٮ٦ػةت ا٣ٕؿثٲػح، ك٦٪٭ػة ٦ػة ٬ػٮ ٦ٮصػ٫ إ٣ػٯ 

كزارة ا٣ذؿثٲح، ك٦٪٭ة ٦ة ٬ٮ ٦ٮصػ٫ إ٣ػٯ كزارة ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ٕػة٣ٰ، ك٦٪٭ػة ٦ػة ٬ػٮ 

 ٣غ.إٮص٫ إ٣ٯ كزارة اٷٔٺـ، كإ٣ٯ كزارة اٹٝذىةد كا٣ذضةرة كا٣كٲةظح... ٦

ك٨٦ ا٧٣ؤقٙ أف ز٧ح دٮوٲةت ٠ة٩خ دذ١ؿر ٨٦ ٦ؤد٧ؿ إ٣ٯ نػػؿ ثكػجت 
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ٔؽـ د٪ٛٲؾ٬ة ٨٦ ا٣ض٭ةت ا٣ذٰ أرق٤خ إ٣ٲ٭ػة، ك٣ػٮ ٠ػةف ز٧ػح إ٣ػـاـ ث٧ٮصػت 

ؽ ك٤٠٪ة أ٢٦ ٰٚ أف ٱؿل ٝة٩ٮف ا٧٣ض٧ٓ ا٣ضؽٱػ .ٝة٩ٮف ا٧٣ض٧ٓ ٹػذ٤ٙ اٵ٦ؿ

ا٣ؾم وة٫ٗ ا٧٣ض٧ٓ، ككاٚٞخ ٤ٔٲػ٫ ٣ض٪ػح ا٣ذ٪٧ٲػح ا٣جنػؿٱح ثؿاةقػح ٦ض٤ػف 

 ا٣ٮزرا  ا٣٪ٮر ٝؿٱجةن ث٧نٲبح اهلل.

 ٌَ اىٍطاىؽات اىخٖ أىل٘ج جٖ اىٍشٍع: -5

ٝةـ رصةٹت ا٣ذٕؿٱت اٵكاا٢ ثإ٣ٞة  ا٧٣عةًؿات ا٣ٕة٦ح ثؽ ان ٨٦ دػةرٱغ 

ٱغ أ٣ٞٲػخ ٦عةًػؿدةف إظػؽا٧٬ة ٔػ٨ دػةر 9925إ٩نة  ا٧٣ض٧ػٓ، ٚٛػٰ ٔػةـ 

كٚػٰ ٔػةـ  .د٦نٜ كظٌةرد٭ة، كا٣سة٩ٲح ٨ٔ ٤٦ذٞٯ اٵدثٲ٨ ٤٣ػٮٱف ٦ةقػٲ٪ٲٮف

أ٣ٞٲػػخ أرثػػٓ ٔنػػؿة ٦عةًػػؿة، د٪ةك٣ػػخ اٵدب كا٤٣٘ػػح كا٣عٞػػٮؽ  9929

 ٣غ.إكا٣ٌٞة  ٰٚ اٷقٺـ... 

أ٣ٞٲخ ػ٧ف ٔنؿة ٦عةًػؿة د٪ةك٣ػخ اٵدب كا٣ذػةرٱغ  9922كٰٚ ٔةـ 

٣ػغ. كٚػٰ ٔػةـ إ٪ةٔةت ... كا٣ُت كا٧٣ؿأة ٰٚ أدكار٬ة ا٣ذةرٱؼٲح كاٳزةر كا٣ىػ

أ٣ٞٲػػػخ إظػػػؽل كػ٧كػػػٮف ٦عةًػػػؿة د٪ةك٣ػػػخ اٳزػػػةر كا٣ذػػػةرٱغ  9923

كا٧٣ؼُٮَػػةت كا٣ُػػت كا٤ٕ٣ػػ٥ كا٣ذؿثٲػػح اٹصذ٧ةٔٲػػح كٚىػػعة  اٵٔػػؿاب، 

كٰٚ ٔػةـ  .٣غإ كاٵ٣ٕةب اٵك٧٣جٲح، كا٣ضة٦ٕح ا٣كٮرٱح، كا٣ٕة٦ٲح كا٣ٛىٲعح...

رٱغ كا٣ذؿثٲػػح أ٣ٞٲػػخ إظػػؽل كقػػذٮف ٦عةًػػؿة د٪ةك٣ػػخ اٳزػػةر كا٣ذػػة 9924

كاٹٝذىةد كا٣ٞٲ٥ كا٣ٕةدات اٹصذ٧ةٔٲػح كاٳداب، كز٧ػح ٦عةًػؿات ٦ٮص٭ػح 

 ٤٣كٲؽات ٦س٢: ا٣عٲةة ا٣كٕٲؽة ٤٣كٲؽات، كدرس ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٥ كا٣ذأدٱػت ٤٣كػٲؽات،

ٚػػٰ اٵػػػٺؽ كاٳداب ككا٣ج٪ػػخ ٚػػٰ ا٣جٲػػخ كا٧٣ؽرقػػح كا٣ٕػػة٥٣ ٤٣كػػٲؽات، 

صذ٧ةٔٲػػح ٤٣كػػٲؽات، ا٣عٲػػةة اٹكا٣ذٕػػةكف كا٣ذعػػةب ٤٣كػػٲؽات، ك٤٣كػػٲؽات، 

 ا٣ذؿدٲػت ٤٣كػٲؽات،كا٣ىعح كا٣ذػؽاكم ٤٣كػٲؽات، كا٣ـكصح ٰٚ ا٣جٲخ كا٣ٕة٥٣، ك

٧٤٠ح اصذ٧ةٔٲػح ٤٣كػٲؽات، كظٞػٮؽ ا٧٣ػؿأة ٚػٰ اٷقػٺـ ٤٣كػٲؽات، ا٣٘ٲجػح ك
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كا٣٪٧ٲ٧ح ٤٣كٲؽات، كاٵػٺؽ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب ٤٣كٲؽات، كدجؽؿ ا٣عٲةة ا٣جٲذٲػح ٚػٰ 

دك٭٥ ٰٚ إ٣ٞة  ثٕػي ا٧٣عةًػؿات، ا٣نؿؽ اٵٝىٯ ٤٣كٲؽات. ك٠ة٩خ ا٧٣ؿأة 

كاصجػةت ا٧٣ػؿأة ٚػٰ ا٣٭ٲبػح »إذ إف ا٣كٲؽة ركز معٛح أ٣ٞخ ٦عةًؿة ٔ٪ٮا٩٭ػة 

 «.درس اٝذىةدم ٤٣كٲؽات»، ك٦عةًؿة ٔ٪ٮا٩٭ة «اٹصذ٧ةٔٲح

ا٧٣ػؿأة ككاصجةد٭ػة ا٣ٮَ٪ٲػح »أ٣ٞخ ا٣كٲؽة قةرة ا٣ؼُٲت ٦عةًؿة ٔ٪ٮا٩٭ة ك

، كأ٣ٞخ ا٣كٲؽة ػٲؿٱح رٱػف «٦ٮًٮع اٝذىةدم»، ك٦عةًؿة ٔ٪ٮا٩٭ة «كا٣ـكصٲح

أ٣ٞٲػػخ قػػخ  9927كٚػػٰ ٔػػةـ «. ٦ٮًػػٮع أػٺٝػػٰ أدثػػٰ»٦عةًػػؿة ٔ٪ٮا٩٭ػػة 

كٔنؿكف ٦عةًؿة، أ٣ٞٯ ٧ْٕ٦٭ة راٲف ا٧٣ض٧ٓ ٦ع٧ؽ ٠ؿد ٤ٰٔ كٔجػؽ ا٣ٞػةدر 

أ٣ٞٲػخ ػ٧ػف كٔنػؿكف ٦عةًػؿة، أ٣ٞػٯ ٧ْٕ٦٭ػة  9928كٰٚ ٔةـ  .ا٧٣٘ؿثٰ

ٲػخ دكػٓ ٔنػؿة أ٣ٞ 9929كٚػٰ ٔػةـ  .٦ع٧ؽ ٠ؿد ٤ٰٔ كٔجػؽ ا٣ٞػةدر ا٧٣٘ؿثػٰ

أ٣ٞٲػخ دكػٓ  9935كٚػٰ ٔػةـ  .٦عةًؿة، أ٣ٞٯ ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٧٣٘ؿثٰ ػ٧كةن ٦٪٭ة

أ٣ٞٲػخ  9939كٚػٰ ٔػةـ  .ٔنؿة ٦عةًؿة أ٣ٞٯ ٔجؽ ا٣ٞػةدر ا٧٣٘ؿثػٰ قػذةن ٦٪٭ػة

 إظؽل ٔنؿة ٦عةًؿة أ٣ٞٯ ا٧٣٘ؿثٰ زٺزةن ٦٪٭ة.

ٔػ٨ أ٣ػٙ  9932ك٣ٞؽ أ٣ٞٯ اٵقذةذ أظ٧ؽ ظك٨ ا٣ـٱةت ٦عةًؿة ٚػٰ ٔػةـ 

ٰٚ ٬ؾا ا٣ٕػةـ إٹ ٦عةًػؿدةف ٚٞػٍ، اٵك٣ػٯ ٤٣ـٱػةت كا٣سة٩ٲػح  ٜى ٤ٍ ٤ح، ك٥٣ دي ٣ٲ٤ح ك٣ٲ

. ٣9933ٌٕٮ ا٧٣ض٧ٓ ٔـ ا٣ؽٱ٨ ا٣ذ٪ٮػٰ ٨ٔ ٣٘ح مٮٰٝ. ك٠ةف ز٧ػح ا٩ُٞػةع ٚػٰ 

إٹ ٦عةًؿدةف ٣ٶ٦ٲؿ ٦ىُٛٯ ا٣ن٭ةثٰ ٨ٔ ا٧٣ىػ٤ُعةت  ٜى ٤ٍ ٥٤ٚ دي  9934أ٦ة ٰٚ 

أ٣ٞٲػخ دكػٓ  9936ةـ كٚػٰ ٔػ .ا٧٤ٕ٣ٲح كاٵقة٣ٲت ا٧٤ٕ٣ٲح ٔ٪ػؽ ا٧٤ٕ٣ػة  ا٣ٕػؿب

٦عةًػؿات، أ٣ٞػٯ أظ٧ػػؽ أ٦ػٲ٨ ٦عةًػػؿدٲ٨ ٦٪٭ػة ٔػ٨ ا٧٣ذ٪جػػٰ كقػٲٙ ا٣ؽك٣ػػح، 

ا٧٣ذ٪جػٰ » :أ٣ٞٯ أ٦ٲ٨ ا٣ؿٱعة٩ٰ ٦عةًػؿة ٔ٪ٮا٩٭ػةكك٤ٚكٛح ا٣ٞٮة ٰٚ مٕؿ ا٧٣ذ٪جٰ، 

 «.قٲٛٲةت ا٧٣ذ٪جٰ»، كأ٣ٞٯ إقٕةؼ ا٣٪نةمٲجٰ ٦عةًؿة ٔ٪ٮا٩٭ة «رقٮؿ ا٣ٕؿكثح

أزػؿ »ٍٚٞ ٣ن١ٲت أرقٺف ٔ٪ٮا٩٭ة أ٣ٞٲخ ٦عةًؿة كاظؽة  9937كٰٚ ٔةـ 
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٠ة٩خ ز٧ح ٦عةًػؿة  9938، ك٠ؾ٣ٟ ٰٚ ٔةـ «ا٣ؿظ٤ح ٰٚ ا٣عٲةة ا٧٤ٕ٣ٲح كاٵدثٲح

ز٥ اقذؤ٩ٛخ ا٧٣عةًػؿات  .«٧٦ٲـات ث٪ٰ أ٦ٲح»كاظؽة ٧٣ع٧ؽ ٠ؿد ٤ٰٔ ٔ٪ٮا٩٭ة 

أ٣ٞٲػػخ ػ٧ػػف ٔنػػؿة ٦عةًػػؿة ثٲ٪٭ػػة زػػٺث ٦عةًػػؿات إذ  9949ٚػػٰ ٔػػةـ 

 عةٱؿم، كداد ق١ة٠ٲ٪ٰ.٤٣كٲؽات: ٤ٟٚ َؿزم، ٦٪ٲؿة ٤ٰٔ ا٧٣

أ٣ٞٲخ ػ٧ف كزٺزػٮف ٦عةًػؿة، ك٠ػةف ٔػؽد ا٣٪كػة   9942كٰٚ ٔةـ 

ك٬ػػ٨: ٦ٞجٮ٣ػػح ا٣نػػ٤ٜ، ٦٪ٲػػؿة ٤ٔػػٰ ا٧٣عػػةٱؿم، كداد  ،ا٧٣نػػةر٠ةت ػ٧كػػةن 

 ق١ة٠ٲ٪ٰ، ٤ٟٚ دٱةب، ٔٛٲٛح ا٣عى٪ٰ.

٭٧خ قػػخ أ٣ٞٲػػخ إظػػؽل كزٺزػػٮف ٦عةًػػؿة، كأقػػ 9943كٚػػٰ ٔػػةـ 

ا٣عةِٚ، ص٭ػةف ا٧٣ٮوػ٤ٰ، ٦٪ٲػؿة ك٨٬: زؿٱة قٲؽات ٰٚ إ٣ٞة  ا٧٣عةًؿات، 

 ٤ٰٔ ا٧٣عةٱؿم، ٔؽكٱح ا٣ُجةخ، ٧٣ٲف ا٣ن٭ةثٰ، ٦ؽٱعح ظ٧ٮدة.

أ٣ٞٲخ ز٧ةف كٔنؿكف ٦عةًؿة، ٠ةف ٦ػ٨ ثٲ٪٭ػة ػ٧ػف  9944كٰٚ ٔةـ 

٦عةًؿات ٤٣كٲؽات: ٦٪ٲؿة ٤ٰٔ ا٧٣عةٱؿم، ٦ٞجٮ٣ح ا٣ن٤ٜ، ٧٣ٲف ا٣نػ٭ةثٰ، 

كٚػٰ ٔػةـ رٱ٧ح ٠ؿد ٤ٰٔ ا٧ْٕ٣ػح، ٧ٝػؿ ٝـٔػٮف مػٮرل، ٦ؽٱعػح ا٣جػؿازم. 

 .أ٣ٞٲخ قجٓ ٔنؿة ٦عةًؿة، ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ثٲ٪٭ػة أم ٦عةًػؿة ٤٣كػٲؽات 9945

أ٣ٞٲػػخ ٔنػػؿ ٦عةًػػؿات، ٣ػػ٥ ٱ١ػػ٨ ثٲ٪٭ػػة أم ٦عةًػػؿة  9946كٚػػٰ ٔػػةـ 

أ٣ٞٲخ ٦عةًؿة كاظؽة ٣ٕجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا١٣ٲة٣ٰ ٨ٔ  9947كٰٚ ٔةـ  .٤٣كٲؽات

 ا٣ؽٱ٧ٞؿاَٲح كأ٬ؽاٚ٭ة ٰٚ ا٣ذؿثٲح كا٣ذ٤ٕٲ٥.

كٰٚ دكٕٲ٪ٲةت ا٣ٞؿف ا٧٣ةًػٰ  .ةًؿاتز٥ ظؽث ا٩ُٞةع ٰٚ إ٣ٞة  ا٧٣ع

، 9993دضؽد إ٣ٞػة  ا٧٣عةًػؿات، ١ٚػةف ز٧ػح زػٺث ٦عةًػؿات ٚػٰ ٔػةـ 

 2555ك 2554ك 9998ك 9996، كزػٺث ٚػٰ 9995ك٦عةًؿدةف ٰٚ ٔةـ 

 2599، ككاظػػؽة ٚػػٰ 2595ك 2559، كػ٧ػػف ٦عةًػػؿات ٚػػٰ 2558ك

 2595كز٧ػة٩ٰ ٦عةًػؿات ٔػةـ  ،2594كدكٓ ٦عةًػؿات ٔػةـ  ،2592ك

 .2599ك 2598ٰٚ ك، 2597كقجٓ ٦عةًؿات ٰٚ  ،2596ك
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 :اىخِف٘ق واىخػاون ٌع ىشِث اىخٍهَ٘ ىيغث اىػؽة٘ث  -6

٧٣ة ٠ة٩خ ٣ض٪ح ا٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٝؽ م٤١خ ث٧ٮصت ا٣ٞؿار ا٣ض٧٭ػٮرم 

، ك٠ةف ٨٦ ٦٭ة٦٭ػة كًػٓ ػُػح ٧ٔػ٢ كَ٪ٲػح ٣ذ١٧ػٲ٨  ٣2557ٕةـ  4ذم ا٣ؿ٥ٝ 

ة٩٭ة كاٹردٞػة  ث٭ػة ك٦ذةثٕػح ػُػٮات ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كا٣عٛةظ ٤ٔٲ٭ة كاٹ٬ذ٧ةـ ثإدٞ

ك٧٣ة ٠ةف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ٬ػٮ ا٧٣ؿصػٓ ؛ ا٣ذ٪ٛٲؾ ثة٣ذٕةكف ٦ٓ ا٣ض٭ةت ا٧٣ٕ٪ٲح

ٝة٦ػخ ٣ض٪ػح ثٲح ٰٚ قٮرٱح ث٧ٮصت ٝة٩ٮف ا٧٣ض٧ػٓ   اٵ٤ٔٯ ٣نؤكف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿ

ا٣ذ١٧ٲ٨ ث٧ؼةَجح راةقػح ٦ض٤ػف ا٣ػٮزرا  ٤٣ذ٧ٕػٲ٥ ٤ٔػٯ ا٣ض٭ػةت ا٧٣ٕ٪ٲػح ٚػٰ 

ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثٞٮاا٥ دنػذ٢٧ ٤ٔػٯ ا٧٣ىػ٤ُعةت اٵص٪جٲػح قٮرٱح ٧٣ٮاٚةة ٦ض٧

 ٰٚ ٦ضةؿ ٢٧ٔ ٢٠ ٦٪٭ة ٣ٮًٓ ا٣جؽٱ٢ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٞةث٢ ٣٭ة.

كثٕؽ أف أوؽرت راةقػح ٦ض٤ػف ا٣ػٮزرا  د٧ٕٲ٧ػةن ٤ٔػٯ ا٣ض٭ػةت ا٧٣ٕ٪ٲػح 

كردت إ٣ػػٯ ٦ض٧ػػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٝػػٮاا٥ ث٧ىػػ٤ُعةت أص٪جٲػػح ٣ٲٞػػٮـ ا٧٣ض٧ػػٓ 

ٲػػح، ك٦ػػ٨ ٬ػػؾق ا٣ٞػػٮاا٥: ٦ىػػ٤ُعةت ثؽراقػػذ٭ة ككًػػٓ ا٧٣ىػػ٤ُعةت ا٣ٕؿث

اٹقذنٕةر ٨ٔ ثٕؽ ٨٦ ا٧٣ؿ٠ـ ا٣ٮَ٪ٰ ٣ٺقذنٕةر ٨ٔ ثٕؽ، كٝةا٧ح ٦ىػ٤ُعةت 

ثؿٱؽٱح دك٣ٲح ٦ذٕؽدة ا٤٣٘ةت ٨٦ ا٧٣ؤقكػح ا٣ٕة٦ػح ٤٣جؿٱػؽ، كٝةا٧ػح ٦ىػ٤ُعةت 

٣جٕي ا٧٣ٮاد ا٣ؽراقػٲح كردت ٦ػ٨ كزارة ا٣ذؿثٲػح، ك٦ض٧ٮٔػح ٦ىػ٤ُعةت ٚػٰ 

كد٦نػٜ كا٣جٕػر، كٝةا٧ػح ٦ىػ٤ُعةت ٚػٰ ا٣٭٪ؽقح كردت ٨٦ صة٦ٕح ا٣ٛؿات 

ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح كردت ٨٦ صة٦ٕح ظ٤ػت كا٣ض٧ٕٲػح ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣كػٮرٱح ٤ٕ٧٤٣ٮ٦ةدٲػح، 

كٝةا٧ح ٦ى٤ُعةت ٰٚ اٷٔٺـ كردت ٦ػ٨ ا٣٭ٲبػح ا٣ٕة٦ػح ٣ٸذأػح كا٣ذ٤ٛـٱػٮف، 

 كٝةا٧ح ٦ى٤ُعةت ٦كؿظٲح كردت ٨٦ ٣ض٪ح ا٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ظ٤ت.

ةؿ ا٧٣ى٤ُعةت، ٚٞػؽ كرد إ٣ػٯ ا٤٣ض٪ػح ا٤ٕ٣ٲػة ك٥٣ ٱٞذىؿ ا٣ذٕةكف ٤ٔٯ ٦ض

٤٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ػُح ٤٣ٌجٍ ا٤٣٘ػٮم صػة ت ٦ػ٨ كزارة ا٣ذؿثٲػح، ٚعٮ٣ذ٭ػة 

٫٩ ا٧٣ؿصٕٲح ا٤ٕ٣ٲة ٣نؤكف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح، كٝػةـ ٵا٤٣ض٪ح إ٣ٯ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح 
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ا٧٣ض٧ٓ ثؽراقذ٭ة، كا٧٣ٮاٚٞح ٤ٔٲ٭ػة ثٕػؽ إدػػةؿ ا٣ذٕػؽٱٺت ٤ٔٲ٭ػة، كأرقػ٤ذ٭ة 

 ٤٣ض٪ح إ٣ٯ ا٣ٮزارة ٹٔذ٧ةد٬ة ٰٚ ًجٍ ا١٣ذت ا٧٣ؤ٣ٛح ثة٣ن٢١.ا

 :ٌَ اإلساةات غَ أـئيث اىٍٔاٌَِ٘ اىٍخػيلث ةلؽغِث اىيغث اىٍفخػٍيث -7

٧٣ة ٠ةف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٬ٮ ا٧٣ؿصٕٲػح ا٤ٕ٣ٲػة ٣نػؤكف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح 

كصػ٫ ٠ة٩خ اٵقب٤ح ا٧٣ٮص٭ح إ٣ٲ٫ ٨٦ ثٕي ا٧٣ٮاَ٪ٲ٨ دذ٤ٕٜ ثةٹقذٛكةر ٨ٔ 

 ٦س٢:ذ٧ٕةؿ ثٕي اٵ٣ٛةظ، أك ٨ٔ وٌعح د٤ٟ اٵ٣ٛةظ اق

ك٠ة٩خ إصةثح  .اٹقذٛكةر ٨ٔ وٲ٘ح ا٣ض٧ٓ ٧٤١٣ح ٚيذٲة ث٧ٕ٪ٯ ا٣ٛذٮل -

ٛىذٮل  ، ٧٠ة دض٧ٓ ا٣ ٛيذٯ كثة٣ذ٪١ٲؿ ٚيذٯن ذٲة دض٧ٓ ٤ٔٯ ا٣ ٛي ا٧٣ض٧ٓ أف ا٣

ذٲة ٤ٔٯ كزف ٚذةكل كٚذةكم. ٛي  كا٣

َػح أـ قػٮرٱة ثة٣ذػة  ا٧٣ؿثٮأ :اٹقذٛكةر ٔػ٨ ٠ذةثػح ٧٤٠ػح )قػٮرٱح ( -

 قٮرٱىح ثٲة  ٦ؼٛٛح ثٕؽ٬ة دة . :ثةٵ٣ٙ ا٧٧٣ؽكدة؟ ك٠ة٩خ اٷصةثح

ك٠ة٩ػخ  ؟ك٬ػ٢ ٱ١٧ػ٨ اقػذ٧ٕة٣٭ة ،«ص٪٧ػةر»اٹقذٛكةر ٨ٔ دكػ٧ٲح  -

ٵ٩٭ة ٦ػ٨ ا٤٣٘ػةت ا٣ٕؿكثٲػح ا٣ٞؽٱ٧ػح،  ؛اٷصةثح ٹ ٦ة٩ٓ ٨٦ اقذ٧ٕة٣٭ة

 كدٕ٪ٰ ص٪ح ا٣كٲٌؽ ٰٚ ا٣كؿٱة٩ٲح.

ٵف ا٧٤١٣ح اق٥ ٤ٔػ٥ ٤ٔػٯ  ؛«ثٲنةكر»ٹ ٦ة٩ٓ ٨٦ دك٧ٲح مؿ٠ح ثةق٥  -

 ٦ؽٱ٪ح ٰٚ ا٣جة٠كذةف.

ٵ٩٭ػة اقػ٥  ؛ٚػٰ دكػ٧ٲح مػؿ٠ح« أ٩ػؽرٱ٨»ٹ ٦ة٩ٓ ٨٦ اقذ٧ٕةؿ ٧٤٠ح  -

 ٝؿٱح ٤ٔٯ ٦كةٚح ٨٦ ظ٤ت.

أف كدجٲةف ا٣ٛؿؽ ثٲ٨ ا٣ٕةا٤ح كاٵقؿة، كأف ا٣ٕةا٤ح أو٘ؿ ٨٦ اٵقػؿة،  -

ا٣ٕةا٤ػح، »دؿدٲت ا٧٣ض٧ٮٔةت ٰٚ إَةر ا٣ٞجٲ٤ح ا٣ٮاظػؽة وػٕؽان ٬ػٮ: 

 «.ؿة، ا٣ٕنٲؿة، ا٣ٛؼؾ، ا٣ج٨ُ، ا٧ٕ٣ةرة، ا٣ٞجٲ٤حاٵق

دجٲةف ا٣ؼُأ ا٧٣سجخ ٤ٔٯ كرٝػح ا٤٧ٕ٣ػح ا٣كػٮرٱح ٦ػ٨ ٚبػح ا٣ؼ٧كػٲ٨  -
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، وثىو  «وصور  ووِرُٓ ا امىريو ي»مٔرة، إذ جاء عنّ امٌحوِ إيوْ 

لا وووِرٓ   ووْ  امفوو؛  غنغوواا الوا امطوواظ مامطووه، وامصووِا  

امثواًْ يدودٓد امٔواء  امعاارة وطا  إمٍٔ وىٌِع وي امصر ، وامغنوظ

  ْ ينى  وِرٓ ، وامصِا  ام؛خفٔف.

 ؟وا وفردَا ووا  عنُا ووا وعٌاَا :«امرٓاضٔات»االو؛فسار عي ينى   -

، و عنُوا ر و     ْ وياًت اإلجامو  وفورد ينىو  امرٓاضؤ ات: امرٓاضو

 ووعٌاَا عنه عقنْ ٓطه امحسا  وامجار وامٌُدو . ،ٓرو ا 

، 2، 1، 0ه ووي امرووِز امعدورة  ق  د: امرُ ه وامعدق  يأاا امفرق مٔي امرُ  -

 ..( امىس؛عىن   ْ يىثٔل العداد  ْ ًظام امعد امعدري.4، 3

 امعدد: يىثٔل منكنى  امىعدودة ماو؛عىاا الرقام: عدد عال  امصف.

 ه  ْ االو؛عىاا اإلداري: رقه امسٔارة، رقه امُايف.ق  وٓأيْ امعدد مىعٌّ امرُ 

 «.أرادوس»و« يريِاز»مكنى؛ْ مْ امىقامل امعراالو؛فسار عي  -

و ٔروزي صف ، وامىقامول  اً امىقامل امعرمْ مكنى  يريِاز َِ  ٔروز اوى

 امعرمْ مكنى  أرادوس َِ أرواد.

 االو؛فسار عي وعاًْ ينىات: مدرة، مدره، مدرا. -

 مىعٌّ شأُ  مامادر. ،امادرا: اوه وقصِر وي امصف  مدراء وؤًث أمدر

 .أورع :مدر مىعٌّ مدرة: وصدر ورة وي امفعل

 .ام؛او  يامادرو

 .امادره مامُاء ال يِجد

 اإلوراع. :أي  امىاادرة :امادرى مالمف امىقصِرة مىعٌّ

وَوول يعوود أ وور   ،االو؛فسووار عووي  وورو  ام ٓووادة  ووْ ال عوواا -

 ؟امىطارع  وي أ ر  ام ٓادة
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 ؟ك٦ي١ٮرًف ٨٧٣ أوٲت ث٧ؿض ا١٣ٮرك٩ة ،٢٬ ٱضٮز اقذ٧ٕةؿ ا٢ٕٛ٣ ٠ٮرف -

 .٨ٔ اقذ٧ٕةؿ ٧٤٠ح ا٣ذٞٲٲ٥ ١٦ةف ا٣ذٞٮٱ٥ اٹقذٛكةر -

 ك٬ٮ: ٧٦ذةز، ٚةاٜ، ٚةػؿ. ،٧٤١٣ح )إ٠ك٢(ا٣ٕؿثٰ اٹقذٛكةر ٨ٔ ا٧٣ٞةث٢  -

 «.٦٪كٟ»ك٬ٮ  ،«أر٦ٲذةج»اٹقذٛكةر ٨ٔ ا٧٣ٞةث٢ ا٣ٕؿثٰ ٧٤١٣ح  -

 ٢٬ ٬ٰ ٦ٌٕؿثح أـ ٹ ؟ :«إٱجة٩ٮ»اٹقذٛكةر ٨ٔ ٧٤٠ح  -

أوػ٤٭ة ا٧٤١٣ػح  ك٠ةف رد ا٧٣ض٧ٓ أف ٬ؾق ا٧٤١٣ػح ٣ٲكػخ ٔؿثٲػح، ك٣ٕػ٢

، «أث٪ػٮس»(، كٝػؽ ٌٔؿثػخ إ٣ػٯ ébéne( أك ا٧٤١٣ح ا٣ٛؿ٩كٲح )ébénusا٣ٺدٲ٪ٲح )

ك٬ٮ مضؿ ٠جٲؿ ٨٦ أصٮد اٵمضةر ا٣ؼنجٲح، ػنج٫ أد٨٠ ا٤٣ػٮف إ٣ػٯ ا٣كػٮاد 

٦ذؿا٥٠ ا٣ى٧ٖ ٤ٔٲ٫، ك٬ٮ و٤ت زٞٲ٢، ٹ ٱُٛػٮ ٤ٔػٯ ا٧٣ػة ، أكراٝػ٫ ٦ؿ٠جػح 

 ب ا٣٭٪ؽ.رٱنٲح، ٱ٪جخ ٰٚ ا٣كٮداف كا٣عجنح كقٲٺف كص٪ٮ

 .( ا٣ٺدٲ٪ٰ إ٣ٯ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كَؿٱٞح ٠ذةثذػG٫اٹقذٛكةر ٨ٔ ٢ٞ٩ ا٣عؿؼ ) -

( ثعكػت ٩ُٞػ٫ ٚػٰ Gك٠ةف رأم ا٧٣ض٧ٓ أف ٱ١ذػت ا٣عػؿؼ ا٣ٺدٲ٪ػٰ )

إذا ٠ةف ٫ُٞ٩ ٰٚ ٧٤٠ح  ا٧٤١٣ح ا٣ٮارد ٚٲ٭ة ٰٚ ٣٘ح اٵو٢: ٚ٭ٮ ٱ١ذت صٲ٧ةن 

. ٥George أك اقػ٥ ا٤ٕ٣ػ Geologyا٤٣٘ح اٵوػ٤ٲح صٲ٧ػةن ٦سػ٢: صٲٮ٣ٮصٲػح 

ٗؿا٩ٲػخ  :إذا ٠ةف ٹ ٱ٪ُٜ صٲ٧ةن ٰٚ ٧٤٠ح ا٤٣٘ح اٵوػ٤ٲح ٦سػ٢ كٱ١ذت ٗٲ٪ةن 

Granite  كاقػػ٥ ا٤ٕ٣ػػ٥ ٗة٩ػػةGana ك٣ػػؾ٣ٟ ٱ١ذػػت ثىػػٮردٲ٨ ٚػػٰ ٧٤٠ػػح ،

 ٵ٫٩ ٱ٪ُٜ ٰٚ أكؿ ا٧٤١٣ح صٲ٧ةن، كٰٚ كقُ٭ة ٗٲ٪ةن. ؛Geographyص٘ؿاٚٲح 

 :حهط٘ص األعٍاء اىلائػث -8

ٚػػٰ ا٧٣ض٧ػػٓ ثؽراقػػح اٵ٣ٛػػةظ  دٞػػٮـ ٣ض٪ػػح ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ك٤ٔٮ٦٭ػػة

كاٵقة٣ٲت ا٣ذٰ دٞٓ ٚٲ٭ة اٵػُة  ا٣نػةإح، كد٧ٕػ٢ ٤ٔػٯ دىػٮٱج٭ة، كد٧ٕػ٥ 

ٝٮاا٥ ا٣ىٮاب كا٣ذ٤ٕٲ٢ ٤ٔٯ ا٣ض٭ةت ا٧٣ٕ٪ٲح، كَة٧٣ة ٩نؿت ٣ض٪ح ا٣ذ١٧ػٲ٨ 

 ١٣ذؿك٩ٰ د٧ٕٲ٧ةن ٤٣ٛةاؽة.٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٬ؾق ا٣ٞٮاا٥ ٤ٔٯ ٦ٮٕٝ٭ة اٷ
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 وىع أدىث ىخ٘ف٘ؽ اىيغث: -9

ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ك٤ٔٮ٦٭ػػة ٚػػٰ ا٧٣ض٧ػػٓ ثٮًػػٓ أد٣ػػح ٤٣ٞٮأػػؽ ٝة٦ػػخ ٣ض٪ػػح 

اٷ٦ٺاٲح، ك٢٧ٔ ا٧٣ض٧ٓ ٤ٔٯ ٦ٌؽ ا٣ض٭ةت ا٧٣ٕ٪ٲح ث٭ة، كٝة٦ػخ ٣ض٪ػح ا٣ذ١٧ػٲ٨ 

٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثذٮزٱٕ٭ة ٤ٔٯ ا٤٣ضةف ا٣ٛؿٔٲح، ٧٠ة ٤٧ٔخ ٤ٔٯ دٮزٱٓ د٣ٲ٢ ٝػؿارات 

ا٧٣ض٧ػػٓ ٚػػٰ اٵ٣ٛػػةظ كاٵقػػة٣ٲت ٣ٺقػػذب٪ةس ث٭ػػة، كأذ٧ةد٬ػػة ٚػػٰ ٦ضػػةٹت 

ا٣ذ٪جٲػ٫ ٤ٔػٯ ك٤٧ٔخ ٣ض٪ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ك٤ٔٮ٦٭ة ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ أٱٌةن ٤ٔػٯ  .٤٧ٔ٭ة

 ضؽٱؽة ٣جٕي اٵ٣ٛةظ ٰٚ اقذ٧ٕةٹت ظٲةد٪ة ا٧٣ٕةوؿة.ا٧٣ٕة٩ٰ ا٣

 :حغه٘م سٔائؾ ةاـً اىٍشٍع -01

دنضٲٕةن ٤٣جةظسٲ٨ ٰٚ ٦ٲةدٱ٨ ا٧٣ٕؿٚح ا٧٣ؼذ٤ٛح، ػىه ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح 

ط ٧ػ٪ى ٤ٔػٯ أف دي  ،ا٣ؾٱ٨ أق٭٧ٮا ٚػٰ ٦كػٲؿد٫ثؽ٦نٜ صةاـة ثةق٥ رصةٹت ا٣ذٕؿٱت 

ٵ٢ٌٚ ثةظر ٚػٰ ٦ضػةؿ ا٣ضػةاـة، كذ٣ػٟ ثٕػؽ أف ٱ٤ٕػ٨ ا٧٣ض٧ػٓ ٔػ٨ ا٣ضػةاـة 

كدعؽٱؽ ٦ؽة ٣ذٞؽٱ٥ ا٣جعٮث ا٧٣نةر٠ح، كدن١ٲ٢ ٣ض٪ػح ٤٣ع١ػ٥ ٤ٔػٯ  ،كمؿكَ٭ة

 ٣ٲىةر إ٣ٯ اػذٲةر ا٣جعر ا٣ٛةاـ ثة٧٣ؿدجح اٵك٣ٯ. ،٬ؾق ا٣جعٮث ا٧٣ٞؽ٦ح

 اٳدٲح: كٝؽ ػىه ا٧٣ض٧ٓ ا٣ضٮااـ

صةاـة ا٧٣ض٧ٓ ثةق٥ ٦ع٧ؽ ٠ؿد ٤ٰٔ ٰٚ ٦ضػةؿ ا٤ٕ٣ػٮـ اٷ٩كػة٩ٲح،  -

ا٤٣كػةف اٵ٠ػةدم، »٩ة٣٭ة اٵقذةذ ا٣ػؽ٠ذٮر ٔٲػؽ ٦ؿٔػٰ ٔػ٨ ثعٮزػ٫ 

دٞٮٱ٥ كظكةب ا٣ـ٨٦ ٰٚ ا٣نؿؽ ا٣ٞؽٱ٥، ٔجةدة ن٣٭ح ا٣ؼىػٮثح ٚػٰ 

 «.ا٣نؿؽ ا٣ٞؽٱ٥، دةرٱغ ١٤٧٦ح إٱجٺ كنزةر٬ة

اٳداب، كٝؽ ٩ة٣٭ة ا٣ؽ٠ذٮر صةاـة ا٧٣ض٧ٓ ثةق٥ ػ٤ٲ٢ ٦ؿدـ ثٟ ٰٚ  -

دراقػح ٚػٰ ا٣نػٕؿ  :٦ؿاٱة ا٣ْٺؿ ا٣ٞةد٦ػح»زةاؿ زٱ٨ ا٣ؽٱ٨ ٨ٔ ثعس٫ 

 .«ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٕةوؿ

صةاـة ا٧٣ض٧ٓ ثةق٥ اٵ٦ٲؿ ٦ىُٛٯ ا٣ن٭ةثٰ ٰٚ ٤ٔٮـ ا٣عٲةة، ك٦ػة  -
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٬ؾق ا٣ضػةاـة  ٦ضةؿزاؿ ا٧٣ض٧ٓ ٱذ٤ٞٯ ا٣جعٮث ٨٦ ا٧٣نةر٠ٲ٨ ٰٚ 

ضةؿ، ك٨٦ ز٥ اٷٔػٺف ٣ؽراقذ٭ة ٨٦ ػجؿا  ٦ذؼىىٲ٨ ٰٚ ٬ؾا ا٧٣

 ٨ٔ ا٣ٛةاـ.

 ٌشيث اىٍشٍع: -00

٨ٔ دار وةدر ثؽ٦نػٜ،  9929وؽر ا٧٣ض٤ؽ اٵكؿ ٧٣ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ٔةـ 

 ./ از٪ػٲ٨ كدكػٕٲ٨ ٦ض٤ػؽان 92كٝؽ ث٤ٖ ٔؽد ا٧٣ض٤ؽات ا٣ىةدرة ظذػٯ اٳف /

كدضؽر اٷمةرة إ٣ٯ أف ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ٬ػٰ ٦ض٤ػح ٦ع٧١ػح ٚىػ٤ٲح، كدكػذ٧ؽ 

دة ٰٚ ٝة٩ٮ٫٩ كٹاعذ٫ ا٣ؽاػ٤ٲػح، كأثؿز٬ػة أٗؿاً٭ة ٨٦ أٗؿاض ا٧٣ض٧ٓ ا٣ٮار

ا٧٣عةْٚح ٤ٔٯ قٺ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كص٤ٕ٭ة كاٚٲح ث٧ُة٣ػت اٳداب كا٤ٕ٣ػٮـ 

كا٣ٛ٪ٮف، ك٦ٺا٧ح ٣عةصةت ا٣عٲةة ا٧٣ذُٮرة، ككًٓ ا٧٣ىػ٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲػح 

كاٵدثٲح كا٣عٌةرٱح، كدراقذ٭ة كٜٚ ٦ػ٪٭ش ٦عػؽد، كا٣كػٰٕ ٣ذٮظٲػؽ٬ة ٚػٰ 

 اٵُٝةر ا٣ٕؿثٲح ٠ةٚح.

 :اإلـٓام جٖ اىفػاى٘ات اىرلاج٘ث عارج اىٍشٍع -02

٥٣ دٞذىؿ ص٭ٮد أٌٔة  ا٧٣ض٧ٓ ٤ٔٯ ٦ة ٱٞٮ٦ٮف ثػ٫ ٦ػ٨ أ٧ٔػةؿ داػػ٢ 

ا٧٣ض٧ٓ، كإ٧٩ة ٠ة٩ٮا ٱنةر٠ٮف ٚػٰ إ٣ٞػة  ا٧٣عةًػؿات ا٣ٕة٦ػح ٚػٰ ا٧٣ؿا٠ػـ 

ا٣سٞةٚٲح، كٰٚ ا٣٪ٮادم كا٣ضة٦ٕػةت، كٚػٰ ا٣٪ػؽكات ا٣ذػٰ دٞػةـ، كٚػٰ إ٩ضػةز 

ا٣ض٭ػةت ا٣سٞةٚٲػح ٚػٰ ا٧٣ضذ٧ػٓ ٤ٔػٯ دج٪ٲ٭ػة  ثٕي ا٧٣نؿكٔةت ا٣ذٰ د٧ٕػ٢

ك١٬ؾا ٱذجٌؽل ٣٪ة أف ا٧٣ض٧ٓ ٥٣ ٱ٨١ ٚػٰ ٦٪ػأل ٧ٔػة ٱضػؿم ٚػٰ  .كأذ٧ةد٬ة

 ا٧٣ضذ٧ٓ ٨٦ ٦٪ةمٍ كٕٚة٣ٲةت دىتُّ ٩ذةاض٭ة ٰٚ ػؽ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

 ىهخؽوُٖ جٖ اىٍشٍع:اىِلؽ اإل  -03

 د٨٧ٌ ٦ٮٝٓ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٤ٕ٦ٮ٦ةت ٨ٔ ا٧٣ض٧ٓ أٌٔػة ن 

ك٣ضة٩ةن ك٩نةَةت كدٞةرٱؿ كأػجةران، ٧٠ة دٌػ٨٧ ٦ُجٮٔػةت ا٧٣ض٧ػٓ  كػجؿا ى 
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ك٦ض٤ذ٫ كٚ٭ةرس ١٦ذجذ٫ ٠ذجةن كدكرٱػةت كٚ٭ػةرس أص٪جٲػح كدكرٱػةت أص٪جٲػح 

 كٚ٭ةرس دار ا١٣ذت ا٣ْة٬ؿٱح.

 اإلـٓام جٖ وىع اىٍػشً اىخارٗغٖ ىيغث اىػؽة٘ث:  -04

ٰ ٤٣٘ػح أق٭٥ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ د٦نػٜ ٚػٰ كًػٓ ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ذػةرٱؼ

ا٣ٕؿثٲح، ك٠ةف أقذةذ٩ة ا٧٣ؿظٮـ ا٣ؽ٠ذٮر إظكػةف ا٣ػ٪ه رظ٧ػ٫ اهلل ٬ػٮ ٦ػ٨ اٝذػؿح 

كمػ٢١ ا٧٣ض٧ػٓ ٣ض٪ػح  .٤ٔٯ ادعةد ا٧٣ضػة٦ٓ ٚػٰ ا٣ٞػة٬ؿة إ٩ٛػةذ ٬ػؾا ا٧٣نػؿكع

ٷ٩ضةز ٦ة ٤َت إ٣ٲ٫ أف ٱ٪ضـق، كٝة٦خ ا٤٣ض٪ح ا٣ذٰ ٧ًخ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ػٮد ا٣كػٲٌؽ 

ٵقذةذ ٦ؿكاف ا٣جػٮاب ٌٔػٮٱ٨ ثإ٩ضػةز راٲكةن، كاٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ةزف ا٧٣جةرؾ، كا

ي  كٝػةـ ادعػةد  .ـ إ٣ػٯ ادعػةد ا٧٣ضػة٩ٓ٦ضً اٵدثٲ٨ ا٣ضة٤٬ٰ كاٵ٦ٮم، كأرق٤خ ٦ة أ

ا٧٣ضة٦ٓ ثإوؽار ز٧ة٩ٲح أصـا  ٨٦ ا٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼٰ ٤ٔػٯ ٩عػٮ دضؿٱجػٰ، ك٤َػت 

 إ٣ٯ ٦ض٧ٕ٪ة ا٣عؽٱر ٨ٔ ا٧٣ٮًٮع ٰٚ اٹظذٛةؿ ثة٣ٲٮـ ا٣ٕة٧٣ٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

ػ:صظاضخالػ-رابطّا
إف ز٧ح ص٭ٮدان ٠جٲؿة ٝػةـ ث٭ػة ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح  :ك٩ؼ٤ه إ٣ٯ ا٣ٞٮؿ

ثؽ٦نٜ ٔجؿ ٦كٲؿد٫ ا٣ذٰ ا٦ذؽت ٝؿ٩ةن ٠ة٦ٺن ٠ةف ػٺ٣٭ة ظؿٱىػةن ٤ٔػٯ قػٺ٦ح 

ك٦ػة ذ٠ؿ٩ػةق ٣ػٲف إٹ  .ا٤٣٘ح ٰٚ قٲؿكرد٭ة كا٩ذنةر٬ة ٤ٔٯ اٵ٣كػ٪ح كاٵٝػٺـ

كاٹردٞة  ث٭ػة، إ٧٩ػة ٗٲٌةن ٨٦ ٚٲي، ٦ٓ اٵػؾ ثة٣عكجةف أف ا٣٪٭ٮض ثة٤٣٘ح، 

٬ٰ ٦كؤك٣ٲح ٦ضذ٧ٕٲح، ٹثٌؽ ٣٭ة ٨٦ ا٣ؽ٥ٔ ا٣ؿق٧ٰ كا٣نٕجٰ ٦ٕةن، ك٦ة دا٦ػخ 

ؽة كا٧٣ٮٌظؽة ٧ٚػة ٤ٔٲ٪ػة إٹ أف ١٩ػٮف أث٪ػة  ثػؿرة  ا٣ٕؿثٲح ٬ٰ ٣٘ذ٪ة اٵـ ا٧٣ٮظ 

٣٭ة، كٹ مٰ  أ٦ؿُّ ٨٦ ا٣ٕٞٮؽ كا٣ضعػٮد، كٝػؽ صػة  ٚػٰ اٵدب اٷ٩ض٤ٲػـم 

 .٢ ٔةًّٝة أدع٧ٌ ٣كٕح إٔٚٯ، ٤ٔٯ أٌٹ  ٝٮؿ ا٣ٞةا٢: ٱ١٧٪٪ٰ أف أدع٢٧

كإذا ٠ةف ا٣٪٭ٮض ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٱذ٤ُػت ا٣جػؿ ثأ٦٪ػة ا٤٣٘ػح اٵـ ، كا٣ٮٚػة  

ٵ٩٭ة ٣٘ح ٝؿن٩٪ة ا١٣ؿٱ٥  ؛٣٭ة، كاٹ٩ذ٧ة  إ٣ٲ٭ة، كا٣عؿص ٤ٔٯ اقذ٧ٕة٣٭ة ق٤ٲ٧ح
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٧ٚػػة ٤ٔٲ٪ػػة إٹ أف ١٩ػػٮف كأػػٲ٨ ٣٭ػػؾق ا٣٭ٮٱػػح ا٣ج٪ٌػػة ة،    كا٣٭ٮٱػػح ا٣ضة٦ٕػػح

ُؿ ا٣٭ٮٱةت ا٣٭ٌؽا٦ح ا٣ذػٰ أ٤َػٜ ٤ٔٲ٭ػة أ٦ػٲ٨ ٤ٕ٦ػٮؼ ا٣٭ٮٱػةت ك٦ؽر٠ٲ٨ ػ

ا٧٣ٛؼؼػػح ٦سػػ٢: ا٤٣٭ضػػةت، كاٵ٦ةزٱ٘ٲػػح، كا١٣ؿدٱػػح، كا٣ُةاٛٲػػح، كا٣ٞج٤ٲػػح 

٣غ، ذ٣ٟ ٵف ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح ٬ٰ ر٦ـ ١٤٣ٲػةف ا٣ٕؿثػٰ ٦٪ػؾ إ .كا٣ٕنةاؿٱح ..

 ا٣ٞؽٱ٥ ظذٯ اٳف، ك٧٠ة ٝةؿ ا٣نةٔؿ:

 ٝجػػػ٢ ا٧٣كػػػٲط كأظ٧ػػػؽ

 

 ب٠٪ػػػػة ك٦ةز٣٪ػػػػة ٔػػػػؿ 

 كرظ٥ اهلل ا٣نةٔؿ ا٣ؿوةٰٚ ا٣ٞةا٢: 

 كدض٧ٕ٪ػػػػة صٮا٦ػػػػٓ ٠جؿٱػػػػةت

 

 كأك٣٭ػػػػػ٨ قػػػػػٲٌؽة ا٤٣٘ػػػػػةت 

 ا٣نةٔؿ ثؽكم ا٣ضج٢ ٰٚ ٬ؾا ا٣ىؽد: ك٦ة أص٢٧ ٝٮؿى  

 ٤٣ٌػػػةد دؿصػػػٓ أ٩كػػػةب ٦ٌٛؿٝػػػح

 

 ٚة٣ٌػػػػةد أظكػػػػ٨ أـ ثػػػػؿة كأب 

 دٛ٪ٯ ا٣ٕىٮر، كدجٞٯ ا٣ٌةد ػة٣ؽة 

 

 !مضةن ثع٤ٜ ٗؿٱت ا٣ؽار ٦٘ذىت 

ٔجٌؿ ا٧٣ض٧ٰٕ ا٣ؿاظػ٢ أقػذةذ٩ة ا٣ػؽ٠ذٮر ٔجػؽ ا١٣ػؿٱ٥  ك٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪عٮ 

 ا٣ٲةٰٚ رظ٫٧ اهلل ٝةاٺن:

 ٦٭٧ة دجةٔؽت اٵُٝػةر أك ٝؿثػخ

 

 ٚة٣ٌػػةد ٔ٪ػػؽم أمػػؿؼ ا٣٪كػػت 

ٜى مػٰ  ثأٱػؽٱ٪ة قػٮل ٣٘ػح   ٥٣ ٱج

 

 ٩ىٮ٩٭ة ثكػٮاد ا٤ٞ٣ػت كا٣٭ػؽب 

٤ٚ٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح ٬ٰ ٦كذٮدع دػؿاث أ٦ذ٪ػة، كظة٤٦ػح زٞةٚذ٪ػة ٔجػؿ ا٣ٕىػٮر،  

 ؿة ٨ٔ مؤكف ظٲةد٪ة ٠ةٚح ٧٠ة ٝةؿ ا٣ٲةٰٚ ٩ٛك٫:كا٧٣ٕج

 أٱػػػة ٣٘ػػػح ا٣ٞػػػؿنف أ٩ػػػخ ظٲةد٪ػػػة

 

 ك٦ؿند٪ػػػة ٚٲ٧ػػػة ٩ٞػػػٮؿ ك٩ٕٛػػػ٢ 

كرزػػػػخ ٠٪ػػػػٮز اٵرض ٧٤ٔػػػػةن  

 كظ٧١ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح

 

 ٧ٚة ٣٘ح ٚػٰ اٵرض إٱػةؾ دٕػؽؿ 

ك٠ةف ا٣نةٔؿ ا١٣جٲؿ ٩ـار ٝجة٩ٰ ٝؽ أق٭٥ ٰٚ قٲؿكرة ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ك٭٤ح  

٣ك٪ح ا٣نجةب كا٣نػةثةت، ك٬ػٮ ا٣ٞةاػ٢ ٚػٰ كا٧٣ٲكؿة كا٩ذنةر٬ة ق٤ٲ٧ح ٤ٔٯ أ

 ٣٘ذ٫ ا٣ٕؿثٲح:
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 إ٩ٰ أظجٟ ٠ٰ أثٞػٯ ٤ٔػٯ وػ٤ح

 

 ثػػةهلل ثػػةٵرض ثة٣ذػػةرٱغ ثػػة٣ـ٨٦ 

 أ٩ػخ ا٣ػػجٺد ا٣ذػٰ دُٕػػٰ ٬ٮٱذ٭ػػة 

 

 ٨٦ ٹ ٱعجٟ ٱجٞػٯ دك٧٩ػة كَػ٨ 

٫، ك٬ػة ٬ػ٥ أكٹ  ٲإف ٣٘ذ٪ة ٬ٰ ر٦ػـ ١٤٣ٲػةف ا٣ٕؿثػٰ ث٧كػ٧٤ٲ٫ ك٦كػٲعٲ   

ة إق٭ةـ ٰٚ ا٣عٛةظ ٤ٔٯ ٣٘ح ا٣ٌةد ٨٦ أ٦سػةؿ اٵػٮة ا٧٣كٲعٲٮف أق٭٧ٮا أٱ٧

ثُؿس ا٣جكذة٩ٰ، كا٣نػؿدٮ٩ٰ، ك٩ةوػٲٙ ا٣ٲػةزصٰ، كصجػؿاف ػ٤ٲػ٢ صجػؿاف، 

ك٦ٲؼةاٲ٢ ٩ٕٲ٧ػح، كأ٦ػٲ٨ ا٣ؿٱعػة٩ٰ، كثنػةرة ا٣ؼػٮرم، كٚػةرس ا٣ؼػٮرم، 

٣ٲةس ٚؿظةت، كا٧٣ٕة٣ٛح ٚػٰ ا٣جؿازٱػ٢، كز٠ػٰ ٝ٪ىػ٢، إكا٣نةٔؿ ا٣ٞؿكم، ك

 اهلل ا٣نةٔؿ ثؽكم ا٣ضج٢ ا٣ٞةا٢:كظ٪ة صةقؿ ٰٚ اٵرص٪ذٲ٨، كرظ٥ 

 ٣ػػ٥ ٱؼػػؾ٣ٮا ٣٘ػػح ا٣ٞػػؿنف أ٦٭ػػ٥

 

ػؽي   ٌي  ك٠ٲٙ ٱؼؾؿ ٝؿثػٯ ٠ٛػ٫ ا٣ٕ

 ك٣ػػٶذاف ك٤٣٪ػػةٝٮس ٦ػػ٨ ٝػػؽـ 

 

 ٔ٭ؽه ٤ٔٯ ا٣عٌت كا٣٘ٛؿاف ٱ٪ٕٞػؽ 

 دٕة٩ٞػػػػخ ٦ػػػػؿٱ٥ه ٚٲػػػػ٫ كن٦٪ػػػػح 

 

 كظػػ٨  ٤٣ؿمػػؽ اٷٱ٧ػػةف كا٣ؿمػػؽي  

ة كا٣ذ١٧ػٲ٨ ٣٭ػة كأػٲؿان إف ا٣ٕجؿة ٰٚ ا٣٪٭ٮض ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كاٹردٞة  ث٭ 

ٹ دذض٤ٯ ٰٚ ا٣ذ٘٪ٰ ثض٧ة٣ٲح ٣٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح كػىةاى٭ة ا٧٣ذ٧ٲػـة ٚٞػٍ، كإ٧٩ػة 

 .دذض٤ٯ ٰٚ ٠سؿة اقذ٧ٕة٣٭ة، كا٣عػؿص ٤ٔػٯ قػٺ٦ذ٭ة ٚػٰ ٬ػؾا اٹقػذ٧ٕةؿ

 .ژ ۅ ۋ ژ :كوؽؽ اهلل ا٣ْٕٲ٥ ا٣ٞةا٢ ٰٚ ٝؿن٫٩ ا١٣ؿٱ٥

*   *   * 


