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 واجهات المباني التقليدية بالمدينة المنورة
 دراسة في التجانس المعماري

 د. عبد العزيز بن عبد الرمحن كعكي
 رئيس وحدة إعداد املخططات التطويرية

 بأمانة املدينة املنورة
 

 يًُبددسْٞ ايتكًٝسٜدد١ ايكس دد١ ن املسٜٓدد١ املعُددسضٟ ايتذددسْؼ ٜعددس

 ؾال ، املبسْٞ ٖصٙ إلقس١َ غ١ٝاألغس ٚاملعسٜري ايهٛابط أسس املٓٛض٠

األَدط ايدصٟ دعدٌ أسدٛاف املسٜٓد١ ٚسسضا ٗدس        ٙ املعدسٜري ، خيدٌ بٗدص  زلس َب٢ٓ  ْهسز

ٚأظقتٗددس لُددٌ ؾدكدد١ٝ َتُٝددع٠ بٓػددٝر َتذددسْؼ ٜػددسلس لًدد٢  كٜٛدد١ اي نٝددع       

 . ٚ صٚم اجلُسٍ ايؿينايبكطٟ 

 ن ثالخ ْكسط ض٥ٝػ١ٝ: املعسٖط األغسغ١ٝ يصيو ايتذسْؼ  هٔ إٔ سلسزٚ

 ايبٝٛت ايتكًٝس١ٜ. بني لٓسقطايتذسْؼ  أٚاًل:

،  ٚلٓسقطٖس اجلُسيٝد١  املعُسض١ٜ مبؿطزا ٗس املبسْٞ ٚادٗست بني ايعسّ ايتذسْؼ ثسًْٝس:

 .ٖصا ايبشحٖٚٛ َٛنٛع 

 ايبٓس٤. ل١ًُٝ ن املتبع١ ٚاألغسيٝب املػتدس١َ ايبٓس٤ َٛاز ْٛلٝست ن ايتذسْؼ ثسيجًس:

 َعسٖط أِٖ َٔ ايتكًٝسٟ ايبٝت يعٓسقط ايٛظٝؿٞ ايتذسْؼ إٕ

ٞ  ٝعمج زلس سٝح ، ايتذسْؼ لٓسقدطٖس   ن َتذسْػد١  ايتكًٝسٜد١  املبدسْ

ن  املٛندٛع  ٖدصا  لطندٓس  ٚقدس  ، اغدتعُسال ٗس  ن َٚتؿسب١ٗ ايساخ١ًٝ

 إٔ ؾٝدد٘ ٚبٝٓددس ْؿددط ن ايعددسز ايجددسْٞ َددٔ ٖددصٙ ا ًدد١ ، غددسبل حبددح

 ٘  ن ٜتُجددٌ ايٛسدسات  ايط٥ٝػد١ٝ ذدصٙ   املهْٛدست  بدني  ايهدبري  ايتؿدسب

ايساخًٝدددد١ املهْٛدددد١  ايعٓسقددددط بددددني ايٛظٝؿٝدددد١ ايعالقددددست جتددددسْؼ

 َددٔ ألؾددهسٍ ٚأسذددسّ املػددسقط ، ٚقددس  تًددـ ٖددصٙ ايعٓسقددط      

; بؿهددٌ  ايٛظددس٥ـ ٚسددس٠ لًدد٢ لددسؾغ يهٓٗددس ، آخددط إىل َػددكط

 ٖٚدددصٙ ، خسقددد١ٝ  عدددسز ايٛظدددس٥ـ ايدددك ٜتُٝدددع بٗدددس ندددٌ لٓكدددط

 ٢ٓ .املب لٔ ايػس٥ب ايعٓكط لٔ بسٜاًل جتعً٘ اخلسق١ٝ

 تمهيد

أوالً: التجاااااانس 
 باايع انا اار
 البياااااااااااااااااوت

 : يةالتقليد
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َعدسٖط ايتذدسْؼ بدني املبدسْٞ ايتكًٝسٜد١       ٣سسإايٛادٗست   عس

صٙ ايٛادٗست أ١ُٖٝ ن إبطاظ أؾهسٍ ، ٚذن املس١ٜٓ املٓٛض٠ قس ًس

، ٚ هٜٛٓست ايعٓسقط املعُسض١ٜ ٚاجلُسي١ٝ املؿ ن١ بدني املبدسْٞ   

، ٚ تذسْؼ َؿطزات لٔ اي اخ ٚاحلهسض٠ اإلغال١َٝ  ٚن ايتعبري

ٝمددس َتُٝدددعما ، نُددس  كدددّٛ    ٖددصٙ ايٛادٗدددست ٚ   ؿددهٌ ْػدددًكس مجسي

َٓسخ١ٝ َُٗد١ ; سٝدح  دٛؾط ايعدالٍ ، ٚ ؿدـ َدٔ ٚ د ٠         بٛظٝؿ١

 احلط .

ٚادٗددست املبددسْٞ ثالثدد١ أٖددِ املؿددطزات املعُسضٜدد١ ٚاجلُسيٝدد١ املدديثط٠ ن  كددُِٝ  ٚ

 . ايعخسضف ٚايٓكٛف، ٚ أبٛاب ايٛادٗست، ٚ ؾتشست ايٓٛاؾص ٚايطٚاؾني ٖٞ:

 ٚ ٚاملددطاز بٗددس ايتػاٝدد١ اخلؿددب١ٝ    ؾددسٕ  ايطٚاؾددني َؿطزٖددس  ض

ٖدصٙ ايطٚاؾددني ن   ٌ ُ ددْشايبدسضظ٠ يًٓٛاؾدص ٚايؿتشددست اخلسضدٝد١، ٚ     

 . ايػسيب ل٢ً نٛابٌٝ َٔ احلذط

ٚاخلؿب ٖدٛ ايعٓكدط األغسغدٞ ن  كدُِٝ ٖدصٙ ايطٚاؾدني ٚ هدٜٛٔ أدعا٥ٗدس         

لد١  نسيكٛا ع اخلؿب١ٝ املكُت١ ٚاملؿطغ١ ٚايتؿهٝالت ايعخطؾ١ٝ املتٓٛ; املدتًؿ١ 

ايددك  عٗددط لًدد٢ دددع٤ َددٔ أدددعا٤ ايطٚؾددسٕ أٚ  ػاددٞ نسَددٌ َػددسس١ ايطٚؾددسٕ ن  

 بعض األسٝسٕ.

لددٔ َٓػددٛب  ،  تكددسّٚلتددٟٛ بعددض ايطٚاؾددني ن ايػسيددب لًدد٢ أدددعا٤ بددسضظ٠   

 ٢ايطٚؾسٕ األغسغٞ  ػد٢ُ لٓدس أٖدٌ املسٜٓد١  ايػٛيد١  أٚ املؿدطب١ٝ ايبدسضظ٠، ٚ ػاد        

خددٍٛ اذددٛا٤ إىل زاخددٌ ايطٚؾددسٕ ز يتػددٌٖٗددصٙ ايػددٛالت بسيؿددٝـ َددٔ ثددالخ دٗددست 

ٌ  ايصٟ ٜؿتح َبسؾط٠ ل٢ً ايعٓسقدط ايساخًٝد١ يًبٝدت ايتكًٝدسٟ      ايطؤٜد١   ، نُدس  ػدٗ

اخلكٛقدد١ٝ ايالظَدد١ املػددتُس٠ َددٔ ايعددسزات  ، ٚلددسؾغ لًدد٢َددٔ  ًددو االجتسٖددست 

 . ٚايتكسيٝس اإلغال١َٝ

بايع : التجاانس ثانًيا
واجهات المباني 
 ا بمفرداتهااااااااااااااااااا

المعماريااااااااااااااااااة 
وانا ااااااااااااار ا 

 الجمالية

فتحاااااااااات أوالً: 
النوافاااااااااااااااااا  

 والرواشيع
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ا ُٛل١  ٓٛع أسذسّ ٚأغسيٝب دلُٛل١ َٔ ٚادٗست املبسْٞ ن َٓاك١ ظقسم اياٝسض ، ٜٚعٗط َٔ خالٍ ٖصٙ 

ايتػاٝست ٚ ؿهٝال ٗس املدتًؿ١ ايك  ينس بػس ١ اإلْؿس٤ ٚٚنٛح ايٛظٝؿ١ ن  هٜٛٔ ٖصٙ ايطٚاؾني ، 

نُس إٔ اختالف ايؿهٌ ايعخطن ألدعا٤ بعض ايطٚاؾني ال ٜعين اختالف ٚسس٠ ايتهٜٛٔ ايعسّ ; بػبب 

نُس إٔ ٚدٛز بعض ايطٚاؾني ل٢ً ذلٛض ٝعٗس ، سس٠ ظخطؾ١ٝ    تهطض ؾٝٗس مجذلسؾع١ ايطٚاؾني ل٢ً   ٚ

 اخلط ايطأغٞ يًُساخٌ ايط٥ٝػ١ٝ ٜينس أ١ُٖٝ ٖصٙ املساخٌ ، ٜٚربظ ٚسس٠ ايتهٜٛٔ ؾٝٗس .

 

 
دلُٛل١  ؾٝٗسقٛض٠ متجٌ دلُٛل١ َٔ املبسْٞ ايتكًٝس١ٜ ايكس ١ ن َٓاك١ بسب ا ٝسٟ ٚ عٗط 

 . س٠ َتذسْػ١َٔ ايتهٜٛٓست املدتًؿ١ يًطٚاؾني متجٌ مبذًُٗس ٚس
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 ،ٚمل  هٔ ٖصٙ ايطٚاؾني دلطز سًٝست َعُسضٜد١ أٚ َؿدطزات مجسيٝد١ ؾشػدب    

بددٌ نددسٕ ذددس األثددط ايهددبري ن إثددطا٤ ايعُددسض٠ ايتكًٝسٜدد١ ايكس دد١ ن املسٜٓدد١ املٓددٛض٠  

 : َٚٔ أِٖ  ًو ايٛظس٥ـ َس ًٜٞ بٛظس٥ـ ل١ًُٝ ٖس١َ ،

يًذًٛؽ ٚخسق١  ألَسنٔ املؿه١ًٖٞ َٔ ادًػ١ ايطٚؾسٕ  َهسٕ ايكساض٠: -أ 

يهْٛٗدس َهدسٕ ايكدساض٠ ن ا ًدؼ     ; ندسألبٜٛٔ أٚ اجلدس    ،يهبسض ايػٔ

ٚأْػب األَسنٔ َٔ سٝح اإلنس٠٤ ٚايت١ٜٛٗ ٚاملهسٕ ايصٟ ٜاٌ َٔ خاليد٘  

ايبٝت ايتكًٝسٟ ل٢ً احلٛف أٚ احلسض٠، ٚدًػد١ ايطٚؾدسٕ لبدسض٠ لدٔ زند١      

ػسٟٚ ٜبعطض ٚ،  غٓتُٝ  نئَ احلذط أٚ اياٛب ٜبًؼ اض ؿسلٗس سٛايٞ غت

 . لطض احلس٥ط املهٕٛ يؿتش١ ايطٚؾسٕ ن ايػسيب

 َدٔ أٖدِ َكدسزض زخدٍٛ ايهد٤ٛ ٚاذدٛا٤ إىل       نيؾد اايطٚ سعد   ايت١ٜٛٗ ٚاإلْسض٠: -ب 

يطٚاؾدددني ايبدددسضظ٠ لدددٔ  دددت احلدددس٥ط اٚخسقددد١ ، زاخدددٌ ايبٝدددت ايتكًٝدددسٟ 

ؾٝددسخٌ اذددٛا٤ ٚايهدد٤ٛ لددرب ؾددٝـ ٖددصٙ   ; اخلددسضدٞ َع ندد١ َػددسض اذددٛا٤ 

ممددس دعددٌ أٖددٌ املسٜٓدد١ ٜددطٕٚ ؾٝدد٘ املهددسٕ    ; ٔ دٗس ٗددس ايجالثدد١ ايطٚاؾددني َدد

 ايربازٜد١  يتربٜددس َٝسٖٗددس ْعددطًا   آْٝدد١ َٝدسٙ ايؿددطب ايؿدسضٜدد١ املٓسغدب يٛنددع  

ن ايطٚاؾدددني  املددس٤ ١ اذددٛا٤، نُددس إٔ ٚددددٛز   ندددملالَػددتٗس املػددتُط٠ حلط  

 . ٜػسلس ل٢ً  ًاٝـ اجلٛ يًذسيؼ ل٢ً زن١ ايطٚؾسٕ

ٜعترب ايطٚؾسٕ ْسؾص٠ ايبٝت ايتكًٝس١ٜ ل٢ً  ٚ احلسض٠ :اإلؾطاف ل٢ً احلٛف أ -ز 

احلددٛف أٚ احلددسض٠ سٝددح  هددٔ َددٔ خاليدد٘ ايٓعددط زٕٚ دددطح خلكٛقدد١ٝ    

 ايعطٜك١ . ايتكسيٝس اإلغال١َٝ، ٖٚصا األَط َٔ ايساض أٚ اجلٛاض 

ايطٚؾددسٕ َددٔ أٖددِ ايعٓسقددط اجلُسيٝدد١ ايددك متٝددعت بٗددس     ايتعددبري ٚاجلُددسٍ : -ز 

عخسضؾٗدس ْٚكٛؾدٗس ايبسٜعد١  دسٍ لًد٢      ؾ،  املسٜٓد١ املٓدٛض٠   املبسْٞ ايتكًٝس١ٜ ن

، ؾهاًل لٔ  ؿهًٝٗس اذٓسغٞ اجلُٝدٌ ، ٚقدس   َٗسض٠ ايكٓسع ٚزق١ ايكٓع١

ايطٚاؾني ٚسس٠  ك١ُُٝٝ ٚمجسي١ٝ  تهطض ن ٚادٗست املبسْٞ ،  ٖصٙ قسضت

سككدت ٚسدس٠   نُس أْٗدس  َع اختالؾست ذلسٚز٠ ن  ؿسقٌٝ ايٛسس٠ شا ٗس ، 

 ايعُطاْٞ ايعسّ .ن ايتهٜٛٔ 
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َ  اغددتدساّ املدٛاضز ايابٝعٝدد١ املٓسغددب١ حلسيد١ املٓددسر :   -ٖدد   ال٥ُدد١ َددع تايطٚاؾدني 

ٚ  بٝعدد١ اياكددؼ  اخلؿددب ب ْٛالدد٘  ، ٜٚػددتدسّؾددتس٤م َٚٓددسر املسٜٓدد١ قددًٝؿس 

ٌ    ٗددساملدتًؿدد١ نعٓكددط أغسغددٞ ن  هٜٛٓ    ، ٜٚتُٝددع اخلؿددب ب ْدد٘ ال ٜٓكدد

ٜٛٓدست املدتًؿد١ ايدك ظٗدطت     نُدس إٔ ايته ، حلطاض٠ قٝؿًس ٚايربٚز٠ ؾتس٤م ا

بٗس ٖصٙ ايطٚاؾني نسْدت ن ايػسيدب شات قادسع ضأغدٞ َتدسضز غدسلس لًد٢        

املػدداشست َددٔ َػددسس١  ٚأقددٌاحلكددٍٛ لًدد٢ أنددرب نُٝدد١ َددٔ ايعددالٍ     

املع ندد١ يعؾددعسع ايؿُػددٞ َبسؾددط٠، نُددس إٔ ٖددصٙ ايتهٜٛٓددست يعبددت        

ٓسغددب ممددطات املؿددس٠ ٚ ددٛؾري املهددسٕ امل     عًٝددٌزٚضٖددس ايهددبري ٚاذددسّ ن   

اي ابدددط بدددني   ععٜدددعيتدددٓكال ِٗ بهدددٌ ضاسددد١ ٚ ُ ْٝٓددد١ ممدددس غدددسلس لًددد٢  

 ٚب٦ٝتِٗ ايك ٜٓتُٕٛ إيٝٗس. ايػهسٕ

لدٔ ثدطا٤   ايطٚؾدسٕ أسدس ايؿدٛاٖس املعدرب٠      ايتعبري لٔ املػدت٣ٛ االقتكدسزٟ :   -ٚ 

ن املسٜٓد١ املٓدٛض٠ دلُٛلد١ َدٔ املبدسْٞ       قسسب ايبٝت أٚ ؾكطٙ، ٚقس ظٗدطت 

ت ايطٚاؾدددني ايؿدُددد١ ايدددك متٝدددعت بسيبدددصر ٚمجدددسٍ   ايتكًٝسٜددد١ ايكس ددد١ شا

ايتهٜٛٔ ٚايسق١ املتٓس١ٖٝ ن لٌُ أدعا٥ٗس ٚايك اْتٗدت بتتدٜٛر ألدسيٞ ٖدصٙ     

 ايطٚاؾني بتٝذسٕ غس١ٜ ن ايطٚل١ ٚاإل كسٕ.
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غٞ يًُسخٌ ٜػسلس ل٢ً ٚنٛح ؾطاؽ املسخٌ ٜٚينس أإٕ  هٜٛٔ ايطٚاؾني ل٢ً خط احملٛض ايط

 أ١ُٖٝ  هٜٛٓ٘

   املبسْٞ ايتكًٝس١ٜ مبٓاك١ ظقسم اياٝسض  ضغِ ألسس
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 استؿسظ ايٛادٗست بسيٛسس٠ ايتك١ُُٝٝ َع اختالف بػٝط ن  ؿسقٌٝ ايٛسس٠

  ضغِ يبعض ضٚاؾني أسس املبسْٞ ايتكًٝس١ٜ مبٓاك١ بسب ا ٝسٟ 

 

 ٞ أٖددِ ايٛظددس٥ـ ايددك  كددّٛ بٗددس ايطٚاؾددني اخلؿددب١ٝ نعٓكددط ممٝددع        ًددو ٖدد

ايتكًٝس١ٜ ايكس ١ ن املسٜٓد١ املٓدٛض٠، َٚدٔ خدالٍ      َٚهٕٛ ض٥ٝػٞ يٛادٗست املبسْٞ

ٗس زضاغتٓس يألْدٛاع املدتًؿد١ ذدصٙ ايطٚاؾدني ٚ ؿدهٝال ٗس املدتًؿد١  هدٔ  كدٓٝؿ        

 : أغسغٝني ُٖس قٓؿنيإىل 

 : ٓكػِ إىلٚ; ايٓٛاؾص ٚايطٚاؾني قطحي١ ايتهٜٛٔ  - 1

ٚ  -أ  بددسضظ٠ لددٔ  ددت   :ٖددٞ إَددسضٚاؾددني ْٚٛاؾددص َٓؿكدد١ً آسسزٜدد١ ايتهددٜٛٔ 

 سس٥ط ايٛاد١ٗ، أٚ َػسَت١ حلس٥ط ايٛد٘.

 ضٚاؾني ْٚٛاؾص ايسٚض األضنٞ. -ب 

 ضٚاؾني ْٚٛاؾص لٓسقط اخلسَست. -ز 

 ٓكػِ إىل :ٚ ; ايٓٛاؾص ٚايطٚاؾني املتعسز٠ ايعٓسقط ٚايتهٜٛٓست  - 2

 ضٚاؾني َتك١ً دع٥ًٝس ٚ ؿهٌ  هًٜٛٓس ضأغًٝس أٚ أؾكًٝس. -أ 

 ػاٞ َععِ أدعا٤ ٚادٗست املبسْٞ.غًٝس ٚأؾكًٝس يتأضٚاؾني َتك١ً ض-ب 
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ايطٚاؾني ب سذسَٗس ٚأؾدهسذس املدتًؿد١ ايدك  تٓسغدب       تُٝع

َع ٚظس٥ـ ايعٓسقط ايساخ١ًٝ يًُب٢ٓ َٚدس٣ أُٖٝد١  ًدو ايعٓسقدط     

ؾٝددددتِ  كددددُِٝ ، ٚسسدتٗددددس ايؿكدددد١ًٝ يهُٝدددد١ ايهدددد٤ٛ ٚاذددددٛا٤  

ممس جيعدٌ   ، ايطٚاؾني َال١ُ٥ يتًو احلسد١ زٕٚ ظٜسز٠ أٚ ْككسٕ

ٚاؾني  عبريًا قسزقًس ٚقطحيًس ملس ٜسٚض بساخًٗس، نُس إٔ ٖصٙ ايط

ػدسلس لًد٢ لسٜدس    ٜإبطاظ ايتهٜٛٓست املدتًؿد١ ألددعا٤ ايطٚؾدسٕ    

 َس٣ أ١ُٖٝ  ًو ايعٓسقط ايساخ١ًٝ ٚٚظس٥ؿٗس املدتًؿ١.

، هع ألٟ ْعسّ  بسزيٞ أٚ ظخطن َعني خي ال ب ْ٘ ايطٚاؾني َٔ ايٓٛع ٖصا ٜتُٝعٚ

بني ايؿدهٌ اخلدسضدٞ ٚايٛظٝؿد١ ايساخًٝد١ يتًدو ايعٓسقدط       ْعطًا يالض بسط ايؿسٜس 

أٚ ايتؿهٝو ن قطاس١ ايتعبري لٔ ايٛظس٥ـ احلكٝك١ٝ يتًو  يًُطاٚغ١ ذلسٚي١ زٕٚ

 :ٖٞ ٚ هٔ  كػِٝ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطٚاؾني إىل ثالخ أقػسّ ، ايعٓسقط 

 

 
 اختالف ايؿتشست ٚ ٓٛع أسذسّ ٚأؾهسٍ ايتػاٝست 

 ك١ بسب ا ٝسٟ أثٓس٤ اإلظاي١  دلُٛل١ َٔ َبسْٞ ن َٓا

النوافااااااااااااااااااااااا  
والرواشاااااااااااايع 
البساااااااااااااااااااي ة 
 ااااااااااااااااااريحة 

 التكويع :
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س٥ط حلضٚؾسٕ قػري  عٗط َؿطبٝت٘ َػسَت١ 

شات نًؿتني  ٓعيكسٕ ن االجتسٙ ايطأغٞ ، ايٛاد١ٗ 

ٚ جٌ ٖصا ايٓٛع بػس ١ ايتهٜٛٔ ن لٌُ ايطاٚؾني 

 ٚبسيتسيٞ ق١ً ايتهسيٝـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؾسيط٥ٝػ١ٝ  ،  بسٜٔ ايٛادٗتني ايط٥ٝػ١ٝ ٚاجلسْب١ٝ

بسيطٚاؾني ٚاجلسْب١ٝ َػاس٠ بؿتشست لسز١ٜ  َػاس٠

س َجٌ َُع االستؿسظ بعٓسقط َؿ ن١ بٝٓٗ

 املطاظٜب.ٚؾتشست شض٠ٚ ايػاح 

 ايععٜع  لبس املًو َهتب غطب ايتكًٝس١ٜ املبسْٞ  أسس
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ايؿٝـ َٔ ايعٓسقط األغسغ١ٝ ن ايتؿهٌٝ ٚ هٜٛٔ املؿطبٝست ايك  عترب أسس لٓسقط 

  املس١ٜٓ املٓٛض٠ كُِٝ ٚ هٜٛٔ ايطٚاؾني ن

 

بسضظًا لٔ  ت سس٥ط ايٛاد١ٗ ٚال ٜتذسٚظ ٖصا ؾٝٗس ٜهٕٛ ايطٚؾسٕ :  ايؿ١٦ األٚىل

ن اجلدع٤ احلكٝكدٞ ٚاملػادٞ     ٜٚكدع غِ، 60ايربٚظ ن أنجط األسٝسٕ 

األدددعا٤  ٚ هددٕٛيؿتشدد١ ايٓسؾددص٠ َبسؾددط٠ ٚايددك  ػدد٢ُ  بسملؿددطب١ٝ     

ٛب َػدسٚ متسَدًس   احملٝا١ بٗصٙ املؿدطب١ٝ املهًُد١ يًطٚؾدسٕ شات َٓػد    

كاع َٔ اخلؿب املكُت بن ايػسيب  ٢ػاٚ  ،يػُت سس٥ط ايٛاد١ٗ

ٚاملجبددت لًدد٢ دٛاْددب املؿددطب١ٝ باطٜكدد١ ظخطؾٝدد١ أٚ ٖٓسغدد١ٝ َٓتعُدد١  

ٚسددس٠ ايتهددٜٛٔ األغسغدد١ٝ ن ٖددصا ايطٚؾددسٕ ٖٚددٞ  املؿددطب١ٝ       ددربظ

، ايػسيب بسيؿٝـ  ٖٚٛ ؾطا٥ح ضقٝك١ َٔ اخلؿب  ن املؿطب١ٝ ٢ٚ ػا

غددِ، ٜددتِ 2ًدد٢ ؾددهٌ ْكددـ زا٥ددط٠ قاطٖددس سددٛايٞ  ل نددٌ ؾددطحي١

 جبددت ْكددسط ايتكددس ع  45ْ طنٝبٗددس لًدد٢ ؾددهٌ ؾددبو َس٥ددٌ بعاٜٚدد١  

 .   مبػسَري قػري٠  عطف لٓس أٌٖ املس١ٜٓ مبػسَري ايؿٝـ
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ٚ تهٕٛ ٚاد١ٗ املؿطب١ٝ َٔ ندًؿتني ٚ هدٕٛ لٓس٥دص َؿدطب١ٝ     

ثٓس١ٝ٥ ايؿتش١ أٚ َٔ ثالخ نًـ ٚ هٕٛ لٓس٥ص ثالث١ٝ ايؿتشد١، أٚ  

 . ٔ أضبع١ نًـ ٚ هٕٛ لٓس٥ص ضبسل١ٝ ايؿتش١َ

ٚ ربظ املؿطب١ٝ إىل اخلسضز بٛاد١ٗ َػدتا١ًٝ أٚ َطبعد١ ايؿدهٌ    

، ٛا٤ أٚ َس١ً٥ ممس ٜػسلس ل٢ً زخٍٛ أنرب ن١ُٝ َٔ ايهد٤ٛ ٚاذد  

اذٛا٤ زاخٌ ايطٚؾسٕ بعٌُ ؾتشست زا٥ط١ٜ  ١نسط َٔ االغتؿسز٠ ٜٚتِ

تتعطض حلطن١ يازٜ٘  املٝسٙ  ايرب دط٠قسلس٠ املؿطب١ٝ  ٛنع بٗس  ن

ٜٚبًؼ لسز ٖصٙ ايؿتشست َٔ اثٓني إىل ثالث١ ، اذٛا٤ زاخٌ املؿطب١ٝ 

 ؾُٝس ٜعٜس ٖصا ايعسز إىل أنجط َٔ شيو ن املؿطبٝست املطنب١.

غري بدسضظ ٜٚعٗدط َدع َػدت٣ٛ سدس٥ط ايٛادٗد١       ؾٝٗس ٜهٕٛ ايطٚؾسٕ ٚ : ايؿ١٦ ايجس١ْٝ

حلسي١ ن ْؿؼ َٓػٛب ن ٖصٙ ا  ايػٛي١  املؿطب١ٝ  عٗطٚ ، ٞاخلسضد

ايطٚؾدسٕ بسخلؿدب املكدُت لًد٢ ؾدهٌ قادع        ٢ٜٚػاد ، ايطٚؾسٕ 

ٚل٢ً ؾهٌ  بدسزيٞ أٚ ظخدطن   ، َٔ اخلؿب املعؿل بعه٘ ببعض 

بسيؿدٝـ ايجٓدس٥ٞ أٚ ايجالثدٞ أٚ     ٢ؾُٝس لسا ؾتش١ املؿطب١ٝ ايك  ػا

ٚقدس  هدٕٛ املؿدطب١ٝ َجبتد١ لًد٢ ؾدهٌ ندًؿ١        ، ايطبسلٞ ايؿتش١ 

عددط إىل اخلددسضز ن ٖددصا ايٓددٛع ن اجلٗدد١     ٜٚ نددع ايَٓتشطندد١، 

  . اجلسْبني َٔاألَس١َٝ ؾكط ْعطًا يعسّ ٚدٛز بطٚظات 
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 كاسع َس٥ٌبمنٛشز يطٚؾسٕ  عٗط ؾٝ٘ املؿطب١ٝ بؿهٌ بسضظ ن املٓتكـ ٚ

 

 
، ٚ عٗط َٔ خالٍ ايكٛض٠ دلُٛل١ َٔ ايطٚاؾني املدتًؿ١  ،َبسْٞ َٓاك١ ايعٓرب١ٜ ألسس قٛض٠

َؿدطبٝست َػدس١ٜٚ    ، ٚبعهٗسبسضظ٠  ايؿ١٦ األٚىل  ٚ جًٗس ايطٚؾسٕ األٚغط بٝست بعهٗس َؿط

 ،ٕ ل٢ً ٜػدسض ايكدٛض٠  إ ايكػريسمتسًَس يػُت سس٥ط ايٛاد١ٗ  ايؿ١٦ ايجس١ْٝ  ٚ جًٗس ايطٚؾسْ

 ؾُٝس ٜعٗط دع٤ َٔ ايطٚاؾني املطنب١ ل٢ً  ني ايكٛض٠.

 

 
قددٛض٠ متجددٌ أسددس ايطٚاؾددني ايكددػري٠ ٚايددك 

املس١ٜٓ بسيػٛيد١ ٚقدس اْكػدُت ٖدصٙ       عطف ن

ايطٚاؾدددني إىل ددددعأٜٔ، اجلدددع٤ األٍٚ ٖٚدددٛ    

، اجلددع٤ ايجسبددت ٚاملػددسَت حلددس٥ط ايٛادٗدد١  

لٓددس َٓتكددؿ٘ أيددٛاح َطبعدد١ َددٔ     تٚقددس ثبتدد 

ايعدسز  ػسلس ل٢ً زخٍٛ ايه٤ٛ ٜٚعًٛ ٖصا 

اجلددع٤  ددسز ايطٚؾددسٕ ٖٚددٛ بددسضظ لددٔ َٓػددٛب  

ط بُٝٓس  عٗ ا غٓتُٝ منيايٛاد١ٗ حبٛايٞ ثالث

املؿددددطب١ٝ ن اجلددددع٤ ايػددددؿًٞ َددددٔ ايػٛيدددد١   

 بتكػُٝس ٗس ايجالث١ٝ ٚايجٓس١ٝ٥ ايؿتش١. 
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ٛشز يطٚؾسٕ  عٗط ؾٝ٘ املؿطب١ٝ بربٚظ من

 ٟ بطٚظ ايطٚؾسٕ ْؿػ٘ ٚبؿهٌ لُٛزٟٜػسٚ

 

 

 

 

 
 . َس٥ٌ ل٢ً اجلسْبني ٚأ ايٛاد١ٗ منٛشز يطٚؾسٕ  عٗط ؾٝ٘ املؿطب١ٝ بؿهٌ لُٛزٟ ل٢ً

 

 

 

سٕ ايؿ٦د١ األٚىل،  دربظ ؾٝد٘    قاسع ضأغٞ ن ضٚؾ

، نُددس املؿددطب١ٝ لددٔ  ددت سددس٥ط ايٛادٗدد١     

 عٗدط ايٛادٗدد١ اجلسْبٝد١ يًطٚؾددسٕ َدٔ ايددساخٌ    

غؿٌ ٚألًد٢  أٚاملته١ْٛ َٔ األدعا٤ ايجسبت١ َٔ 

ايطٚؾددسٕ ٚايؿتشددست ايعًٜٛدد١ يعْددسض٠ ٚايتٜٗٛدد١     

بسإلنددسؾ١ إىل ايؿددبسبٝو ايط٥ٝػدد١ٝ املتشطندد١   

 لٓس ٚغط ايطٚؾسٕ.
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سٕ  عٗدط ؾٝد٘ املؿدطب١ٝ لًد٢ ٦ٖٝد١      منٛشز يطٚؾد 

غًٝس ٚبسٕٚ أ ٓعٍ ض ،ف َكُت١ َٚتذسٚض٠ ا طأ

ـ  ٚ عًٖٛددس ؾتشددست قددػري٠    ، اغددتدساّ ايؿددٝ

يعْدسض٠ ٚايتٜٗٛد١  ايؿ٦د١ ايجسْٝد١  ٖٚدٞ ن ْؿدؼ       

 . سس٥ط ايٛاد١ٗ
 
 
 
 
 
 

منٛشز يطٚؾسٕ  عٗط ؾٝ٘ املؿطب١ٝ ل٢ً ١٦ٖٝ ؾٝـ 

 ١. عًٛٙ ؾتشست قػري٠ يعْسض٠ ٚايتٜٗٛٚبسضظ 

 

 

 

 

 

 

 
منددٛشز آخددط يًطٚاؾددني ايكددػري٠ ٚقددس  ددطى     

اجلع٤ األل٢ً َٔ ايطٚؾسٕ ثسبتًس  تدًً٘ بعض 

ايٛسدددسات ايدددك غ  ؿطٜدددؼ بعدددض أدعا٥ٗدددس     

باطٜك١ ٖٓسغ١ٝ بسٜعد١ ٚشيدو يدسخٍٛ اذدٛا٤     

ٌ ايػطؾ١ ؾُٝس ٜربظ اجلع٤ ايػؿًٞ َٔ  إىل زاخ

ٌ َؿطب١ٝ ايطٚؾسٕ أ ٕ يُٝج َس  ػ٢ُ  ٚايطٚؾس

غاٝت بسيؿدٝـ لًد٢ ؾدهٌ      بسيػٛي١  ايك

ثالخ ٚسسات َتذسْػ١ ٚثسبت١ ٚال حيتٟٛ ٖصا 

 ايٓٛع َٔ ايػٛالت ل٢ً أدعا٤ َتشطن١.
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مندددٛشز َدددٔ ايطٚاؾدددني ايبػدددٝا١  ايؿ٦ددد١     

ايجسْٝددد١  سٝدددح  عٗدددط املؿدددطب١ٝ ن ْؿدددؼ  

تهدٕٛ   ٚ، َػت٣ٛ  ت سدس٥ط ايٛادٗد١   

ٜٚؿدتح ٖدصا   ، ايؿتشد١   كَٔ ٚسس ني ثٓس٥ٝ

بؿدددهٌ ايػسيددب   ايٓددٛع َددٔ ايطٚاؾدددني ن  

ٟ اخلؿب َجبت١ ل٢ً  ٞ َٔ خالٍ دلسض ضأغ

 دسْيب ٚسس٠ املؿطب١ٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
منددٛشز آخددط َددٔ ايطٚاؾددني ايبػددٝا١   

 ايؿ٦ددد١ ايجسْٝددد١  ٜعٗدددط ؾٝددد٘ َػدددت٣ٛ  

املؿدددطب١ٝ ن َػدددت٣ٛ  دددت احلدددس٥ط 

اخلسضدٞ ٜٚتهٕٛ َٔ ثدالخ ٚسدسات   

ٚاجلددع٤ األلًدد٢ َددٔ   ثالثددٞ ايؿتشدد١   

الخ َٔ ث املؿطب١ٝ َكُت ، ٜٚتهٕٛ

ـ ي ٌ زخٍٛ ٝػٗتٚسسات َػاس٠ بسيؿٝ

ايه٤ٛ ٚاذدٛا٤ ٜٚعًٖٛدس  دسز ايطٚؾدسٕ     

احملسط بؿطٜط َٔ ايعخسضف اخلؿب١ٝ 

 ايبسٜع١.
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ضغِ  جٌ ضٚؾسٕ َبػط َدٔ ايؿ٦د١ األٚىل َجبدت لًد٢     

سددس٥ط َددٔ احلذددط  تهددٕٛ ؾٝدد٘ املؿددطب١ٝ َددٔ ثددالخ     

 ٚسسات  ثالثٞ ايؿتش١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َدٔ  ايؿ٦د١ األٚىل    ضغِ  جٌ ضٚؾسٕ َبػدط  

 تهددٕٛ ؾٝدد٘ املؿددطب١ٝ َددٔ ثددالخ إىل  ددؼ   

ضندٞ  ألٚسسات، ؾُٝس ٜعٗط ضٚؾدسٕ ايدسٚض ا  

ٚقددس غاٝددت املؿددطب١ٝ بكددٛا٥ِ َددٔ احلسٜددس      

ض ٚل٢ً أبعسز   اٚح عاملجبت جبٛاض بعه٘ ايب

 غ8ِإىل  5َٔ 
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ضغِ  جٌ ضٚؾسٕ َبػدط َدٔ  ايؿ٦د١ األٚىل     

 لددسط ؾٝٗددس املؿددطب١ٝ بٛسددسات َددٔ اخلؿددب 

ايجسبت ؾُٝس  عٗط املؿطب١ٝ بٛسسا ٗس األضبع١ 

 ايطٚؾسٕن ٚغط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ضغِ  جٌ ضٚؾسٕ َبػدط َدٔ  ايؿ٦د١ األٚىل     

 تهددٕٛ ؾٝدد٘ املؿددطب١ٝ َددٔ ٚسددسات  ثٓددس٥ٞ     

 يٞايؿتش١  بؿهٌ  بسز
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ٞ   ض ايطٚاؾدني ايدك  ػادٞ ْٛاؾدص ايدسٚض األضندٞ َٓؿدطز٠ ن        :  ٚاؾدني ايدسٚض األضند

َددٔ  ٥ٗدس ت احلدس٥ط ، ٚ تهدٕٛ َععدِ أدعا   ايػسيدب ال  دربظ لدٔ  د    

ٚسسات َكدُت١ َدٔ اخلؿدب ايػدُٝو قًٝدٌ ايٓكدٛف ٚايعخدسضف ،        

ٚ كع ٖصٙ ايطٚاؾني ن ايػسيب ل٢ً ددسْيب املدسخٌ ايط٥ٝػدٞ يًبٝدت     

 ايتكًٝسٟ أٚ ل٢ً إسس٣ دسْبٝ٘ .

اجلع٤ املٓكٛف َٔ ايطٚؾسٕ بكهبسٕ َٔ احلسٜدس شٚات   ٜٚػا٢

، ٚ ػاد٢ ٖدصٙ املؿدطب١ٝ َدٔ     قاسع زا٥دطٟ ٜطندب بككدس احلُسٜد١     

َدددٔ اخلؿدددب املكدددُت   ًٝٗدددس ندددًؿ١َدددٔ ايؿدددٝـ  ١ؿهدددًايدددساخٌ ب

َدٔ ايدساخٌ ، ٜٚهدٕٛ ايدتشهِ      دسْبٝد١ دلدسض   ل٢ًغًٝس أ تشطى ض

 بكؿٌ ٖصٙ ايهًـ ٚؾتشٗس َٔ ايساخٌ ؾكط .

ٜٚددربظ ايطٚؾددسٕ لددٔ  ددت احلددس٥ط ن سسيدد١ ا كددسي٘ بطٚاؾددني   

غًس ٚايدك  ػادٞ ٚادٗد١    األزٚاض ايعًٝس ايبسضظ٠ لٔ  ت احلس٥ط أغس

املب٢ٓ أٚ دع٤ما َٔ ايسٚض األضنٞ، ٚ عٗط دٛاْب ايطٚؾسٕ ن ٖدصٙ  

احلسيدد١ َكددُت١ متسَددًس زٕٚ أٟ ؾتشددست َددع ٚدددٛز ظخددسضف ْٚكددٛف    

ٖٓسغدد١ٝ َؿطغدد١  عتًددٞ ايطٚؾددسٕ ٚ ػددُح بددسخٍٛ اذددٛا٤ ٚايهدد٤ٛ ، 

نٛابٌ سذط١ٜ َجبت١ ل٢ً ضٚاؾني ايسٚض األضنٞ ن ايػسيب  ٚ  شٌُ

 لٔ األضض . غِ 60 خٌ سس٥ط ايسٚض األضنٞ ٚبسض ؿسعأقاًل زا

 

 

 
أسس ضٚاؾني ايسٚض األضنٞ ألسس َبسْٞ 

َٓاكدد١ بددسب ا ٝددسٟ  تهددٕٛ َؿددطب١ٝ  

ايطٚؾسٕ ؾٝ٘ َدٔ اسْٝد١ ٚسدسات  تُجدٌ     

نٌ ٚسس ني َعدًس بٛسدس٠ ضأغد١ٝ  ػادٞ     

قهدددبسٕ احلسٜدددس ٖدددصٙ ايٛسدددسات َدددٔ    

ٙ املؿطب١ٝ ل٢ً أ١ٜ  ٌ ٚال لتٟٛ ٖص ايساخ

 ؿتٛس١.أدعا٤ َ
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ْٛاؾدص املادسبذ ٚاحلُسَدست َٚٓدسٚض      املدطاز بٗدس:   : ؾتشست ْٚٛاؾص لٓسقط اخلدسَست 

ٚاملدساخٌ ْٚٛاؾدص اإلْدسض٠ ٚايتٜٗٛد١ ايعًٜٛد١       ٚاملُدطات ايسضز ٚاملدسظٕ 

ٚايكسالت ٚامليخطات، ٚ عٗط ْٛاؾص ٖصٙ ايؿتشست بسٕٚ أٟ  يًػطف

 بػٝا١ ايتهٜٛٔ  عٗط ب ؾهسٍ ، ٖٚٞاحلس٥ط   ت لٔ بطٚظات

ِ   جبت اخلؿب َٔ غ١ٝأض بكٛا٥ِ ٜػاٞ َس َٓٗس ، رلتًؿ١ لطند١ٝ   بكدٛا٥

َدٔ   بكاع ايتؿهٝالت ٖصٙ َٔ ايٓسجت١ ايؿطاغست ٖصٙ ٚ ػا٢ ، أخط٣

تهٕٛ َٔ قدٛا٥ِ َدٔ احلسٜدس  جبدت جبدٛاض      ٜ َٚٓٗس َسايعدسز املًٕٛ 

ٖدصا   ٢ػاد ٜٚ  ، ايؿتشدست  دٛاْب ل٢ً ٜجبت خؿيب إ سضب ايبعض بعهٗس

ٜٚهجدط  ، بهًؿ١ َٔ ايؿدٝـ ايعدسزٟ املكدُت     ايؿبسى َٔ ايساخٌ

 اغتدساّ ٖصا ايٓٛع َٔ ايؿبسبٝو ن ؾتشست ايسٚض األضنٞ.

ٚخسق١  املدط١َ ايهًػ ا َٔ بٛسسات ايؿتشست ٖصٙ بعض ٢ػاٚ  

 سٝددح  عٗددط َددٔ خددالٍ ايٛادٗدد١  ، تشددست َٓددسٚض ايددسضز ٚاملدددسظٕ  ؾ

ٔ  متسَدسً  خسي١ٝ َػتاٌٝ أٚ َطبع بؿهٌ  ُٝدس ؾ ظخدسضف  أٚ ْكدٛف  أٜد١  َد

ايؿتشددست ايبػددٝا١ ايددك  عٗددط لًدد٢ املددساخٌ ايط٥ٝػدد١ٝ    بعددض لددسا

إلْسض٠ َساخٌ ايسًٖٝع سٝح  سخٌ ٖصٙ ايؿتشست نُٔ ايعكس ايصٟ 

ـ  بعكس ٚ ٓتٗٞ املسخٌ ببسب حيٝط  َدع زا٥دطٟ أٚ َدسبب ٜتذدسْؼ     ْكد

 ايعكس املػتدسّ سٍٛ بسب املسخٌ ايط٥ٝػٞ.

 

 

 

ٚنددعت ؾددٛم  منددٛشز يؿتشدد١  ٜٗٛدد١ ٚإْددسض٠   

بسب ا ٝدسٟ ٚايدصٟ   بطف ػاي ٣سسإ ْسؾص٠

غ جتسٜدددددس سٛا٥اددددد٘ بسغدددددتدساّ َْٛددددد١  

ٚ عٗط ٖصٙ ايؿتش١ ل٢ً ٦ٖٝد١    ، ٓت اإل

 ؿهٝالت ٖٓسغ١ٝ ؾُٝس غاٝت ايؿتشست 

 ،َددٔ ايددساخٌ بكاددع َددٔ ايعدددسز املًددٕٛ     

 ٚ ؿتح ٖصٙ ايٓسؾص٠ يًساخٌ. 
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ؾتشست املاسبذ ألسس  ٣سسإقٛض٠ متجٌ 

ٛات سددددسض٠ األغدددد ناملبددددسْٞ ايتكًٝسٜدددد١ 

ٙ ايؿتش١ َٔ إ سض َٔ  ٜٚتهٕٛ ؾبسى ٖص

اخلؿددب ثبتددت لًٝدد٘ أضبعدد١ قهددبسٕ َددٔ   

احلسٜددددس لًدددد٢ أبعددددسز َتػددددس١ٜٚ ثبتددددت  

،  أ طاؾٗس ايع١ًٜٛ زاخٌ اإل دسض األلًد٢  

ثبتددت أ طاؾٗددس ايػددؿ٢ً زاخددٌ اإل ددسض   ٚ

ايػددددؿًٞ، نُددددس ثبتددددت َددددٔ ايٓكددددـ  

ني َددٔ اخلؿددب بؿددهٌ لطنددٞ تكددس٥ُب

ٕ ٚل٢ً أبعسز َتػس١ٜٚ متط ٖدصٙ ايكهدبس  

َٔ  نًؿ١َٔ خالي٘، نُس غ  طنٝب 

اخلؿب املكُت  ؿتح يًساخٌ يًتشهِ 

ٜعًدددٛ ٖدددصا  ٚن قؿدددٌ ٚؾدددتح ايؿدددبسى،   

ايؿبسى لتب َٔ اخلؿدب اجلدسٟٚ لًد٢    

ؾددددهٌ لدددددٛاضض َتذدددددسٚض٠  ط هدددددع  

 لطنًٝس ل٢ً ؾتش١ ايؿبسى.

 

 
ايؿتشددست املػدددتا١ًٝ   إسددس٣ قددٛض٠ متجددٌ   

، ألسددس املبددسْٞ ايتكًٝسٜدد١ حبددسض٠ األغددٛات 

 عٗددط لًدد٢ بددسب املددسخٌ ايط٥ٝػددٞ   ٚايددك 

ٌ ايسًٖٝع ٚلسط ٖصٙ  ، إلْسض٠ ٚ ١ٜٛٗ َسخ

ايؿتشدد١ َددع ايبددسب ايط٥ٝػددٞ بعكددس نددبري   

ثالثدٞ املطانددع َددبين َدٔ اياددٛب ايبًددسٟ   

َؿددسب٘ متسَددًس يًعكددس املٛدددٛز لًدد٢ ايبددسب    

ايط٥ٝػدددٞ يًعُدددسض٠ ايكس ددد١ ملػدددذس قبدددس٤ 

ٚايصٟ اغتدسّ أٜهًس ن ايعُدسض٠ احلسٜجد١   

س، ٜٚعٗط أل٢ً ٖدصٙ ايٓسؾدص٠   يٓؿؼ املػذ

ْٗس١ٜ ايعكس ظخطؾ١ دك١ٝ ل٢ً ؾدهٌ  ن 

ٜٚعٗددط ؾددبسى ايؿتشدد١  ، خاددٛط َٓشٓٝدد١ 

بدٓؿؼ ؾدهٌ ايؿددبسى ايػدسبل ؾُٝدس لددسا     

َدٔ ايدساخٌ    تٚدٛز  بك١ َٔ ايػدًو ثبتد  

ملٓدددع زخدددٍٛ احلؿدددطات إىل زاخدددٌ ايبٝدددت   

 ايتكًٝسٟ.
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، َتعسز٠ ايعٓسقط ٚايتهٜٛٓست  ب ْٗس ٚ تُٝع ٖصٙ ايطٚاؾني

ٌ  ايؿتشدددست ٚ ػاٝس َٚتبسٜٓدد١ ن   ، ٚبعهدددٗس  ٗددس ، بعهدددٗس َٓؿكدد

بتهددٜٛٔ  ٚبعهددٗسَددع  ددت ايٛادٗدد١   َتكددٌ ، ٚبعهددٗس َػددتٛ   

ضأغٞ أٚ أؾكٞ أٚ ؾسٌَ لًد٢ نسَدٌ َػداح ايٛادٗد١ َدٔ ايدسٚض       

غسيبمددس  عٗددط ٖددصٙ ايتهٜٛٓددست   ، ٚاألضنددٞ ٚستدد٢ شض٠ٚ ايػدداح   

  تبددسٜٔ ؾٝدد٘ ايهتددٌ ٚ تذددسْؼ ؾٝدد٘، بؿددهٌ َتهددطض أٚ  بددسزيٞ 

ايعٓسقط يتعترب حبل َٔ أِٖ ايعٓسقط امله١ْٛ ٚاملُٝع٠ يٛادٗدست  

 هددٔ  كددٓٝـ ، ٚاملبددسْٞ ايتكًٝسٜدد١ ايكس دد١ ن املسٜٓدد١ املٓددٛض٠   

 ني ُٖس:تؾ٦تني ض٥ٝػٝ نٖصا ايٓٛع َٔ ايتهٜٛٓست 

 

 
دسْيب املسخٌ  ٞ ػاايك أسس املبسْٞ ايتكًٝس١ٜ ببسب ا ٝسٟ ٚ عٗط ؾٝ٘ ايطٚاؾني 

 هسٌَ اض ؿسع املب٢ٓايط٥ٝػٞ ٚب

 

النوافااااااااااااااااااااااا  
والرواشاااااااااااايع 
المتكاااااااااااااااااررة 
العنا ااااااااااااااااار 

 والتكويع :
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ٖددصٙ ايؿ٦دد١ بعٓسقددط َددٔ ايطٚاؾددني املتكدد١ً بعهددٗس َددع بعددض    تُٝددع ايؿ٦دد١ األٚىل :

أدعا٤ نبري٠ َٔ ايٛاد١ٗ  كٌ ن بعض األسٝسٕ إىل أنجط  يتػاٞ

ايطٚاؾني إَس بؿهٌ ضأغٞ  ٖصٙ ٚ عٗط ، ايٛاد١ٗ َػاح ْكـ َٔ

ص٠ لسز١ٜ ػا٢ اجلع٤ اآلخط بٓسؾن سني ٜ ، َٔ ايٛاد١ٗ  ادع٤م ػاٜٞ

بؿهٌ  ٚإَس ، ايٛاد١ٗ س٥طحل ١َػسَت أٚ بسضظ٠ ; َٓؿك١ً ضٚاؾني لًٝٗس

األدعا٤ ايػؿ٢ً  ٢ػا ن سني  ، األل٢ً َٔ ايٛاد١ٗ اجلع٤ ن أؾكٞ

ن بعض األسٝسٕ بطٚاؾني   ػا٢ٚ ، لسز١ٜ بٓٛاؾص ايتكًٝسٟ ايبٝت َٔ

ػا٢ ٖصٙ سٝح   ، ٚغري بسضظ٠ ٚبسألخل ن ايسٚض األضنٞ  َٓؿك١ً

ب غٝسر َٔ احلسٜس َجبت١ بؿهٌ ضأغٞ جبٛاض  اخلسضز َٔ طٚاؾنياي

يساخًٝد١ يًبٝدت   بعهٗس ايبعض بككس محس١ٜ املهْٛدست ٚايعٓسقدط ا  

 . ايتكًٝسٟ َٚهْٛس ٘

 

 

 
َبٓددد٢ املدددسخٌ ايط٥ٝػدددٞ يعقدددسم  

ايػددًاسٕ ببددسب ايعٓربٜدد١ ٚ عٗددط   

ايطٚاؾني بؿدهٌ أؾكدٞ يتػادٞ    

اجلع٤ األل٢ً َدٔ ايٛادٗد١ بُٝٓدس    

يػددددؿًٞ نُُددددط ا ٤ ددددطى اجلددددع

ٚؾدددتح جبسْبددد٘  يًدددسخٍٛ يًعقدددسم  

ذلدددٌ جتدددسضٟ ندددسٕ ن    اآلخدددط

َػا٢ َٔ اخلسضز  سايػسبل ضٚؾسْم

 بكهبسٕ َٔ احلسٜس
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 تُٝع ٖصٙ ايؿ١٦ بتهٜٛٓست  ت يـ َدٔ دلُٛلد١ ايعٓسقدط املتؿدسب١ٗ      ايؿ١٦ ايجس١ْٝ :

ايطٚاؾني املتك١ً بعهٗس ببعض  عٗط  َٔ َتذسٚض٠ بٛسسات ٚاملتُج١ً

ٚغسيبدًس   ، ايٛادٗد١  َػسس١ َععِ يتػاٞ ٚاألؾكٞ ايطأغٞ االجتسٖني ن

ٚخدري   ، َس ٜربظ ٖصا ايتهٜٛٔ لٔ  دت سدس٥ط ايٛادٗد١ ايط٥ٝػد١ٝ    

ٖصا ايٓٛع دلُٛل١ ايبٝٛت ايتكًٝس١ٜ ايكس ١ ايك نسْت  ل٢ً َجسٍ

بسب ا ٝسٟ َٔ اجل١ٗ ايؿطق١ٝ ٚاملعطٚؾ١  ؾسضع َسخٌ لٓس َٛدٛز٠

ايػسس١ قس ًس نجري َٔ املبسْٞ  اك١َٓ ن ٚنسٕ ، أبٛ لع٠   ببٝٛت

١ اختٝدسض ٚ ٓؿٝدص ايعخدسضف    ايك متٝعت بطٚل١ ٚمجسٍ ايتكُِٝ ٚزق

 ٚايٓكٛف .

 

 
 هٜٛٓست َٔ ايطٚاؾني املتك١ً ٚبهسٌَ َػاح ايٛاد١ٗ  بٝٛت أبٛ لع٠ 

 ببسب ا ٝسٟ 

 

 
استؿسظ أدعا٤ ايطٚؾسٕ بسيٛسس٠ ايتك١ُُٝٝ َع اختالف بػٝط ن  ؿسقٌٝ ايٛسس٠ 

  بٝٛت أبٛ لع٠ 
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ايٛسسات ايك  دسخٌ   إسس٣َٓعط  جٌ 

ٔ ايعسّ يطٚاؾني بٝٛت أبٛ  ٔ ايتهٜٛ نُ

لددعٙ ٚ تهددٕٛ ٖددصٙ ايٛسددس٠ َددٔ اجلددع٤  

ًُؿدددطب١ٝ ثدددِ اجلدددع٤ األلًددد٢ ياألٚغدددط 

بكاددددع َددددٔ  ٢يًُؿددددطب١ٝ ٚايددددصٟ ٜػادددد

ب املجبتدد١ لًدد٢ ٦ٖٝدد١  هٜٛٓددست  األخؿددس

ٖٓسغدد١ٝ ثددِ اجلددع٤ ايػددؿًٞ يًُؿددطب١ٝ    

 ٚاملعطٚف جبًػ١ ايطٚؾسٕ.

 

 

 

 

 

ايتسضز ن نتٌ ايطٚاؾني أسس األغؼ ايط٥ٝػ١ٝ ن 

ٚسس٠ ايتهٜٛٔ ممس ٜتدٝح غدٗٛي١ ايطؤٜد١ َدٔ خدالٍ      

 ًو ايتهٜٛٓدست ٚلدرب ايؿتشدست اجلسْبٝد١ يٛسدسات      

 ايطٚاؾني  بٝٛت أبٛ لع٠ .
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ِ  كط ٞ ؾسضع ايعٓرب١ٜٜيب  ضغ ايتؿهٝالت املدتًؿ١ يٛسسات املؿطب١ٝ ٚايك  ؾٝ٘ عٗط  ،ُٛل١ َٔ َبسْ

ضٚاؾني َٓؿك١ً بؿهٌ ضأغٞ  عٗط َدٔ خاليد٘ ضٚاؾدني ايدسٚض األٍٚ ٚايجدسْٞ      َٔ  تهٕٛ ن غسيبٝتٗس 

سظ ْٗس١ٜ ضٚاؾني ايسٚض األٍٚ نٛابٌ اض ه ، ٚنٜتِ ضباٗس َٔ خالٍ ؾطا٥ح اخلؿب  َػتك١ًنٛسس٠ 

ٍ    املعخطؾ١ ، ضٚاؾني ايسٚض ايجسْٞثبتت لًٝٗس   ٚددٛز ٜالسدغ  ، ٚ ممس جيعًٗس  سددًس يطٚاؾدني ايدسٚض األٚ

 .ْٛاؾص لسز١ٜ ن األدعا٤ ايػؿ٢ً 

األبٛاب ايط٥ٝػ١ٝ يًٛادٗست َٔ املؿطزات املعُسض١ٜ اذس١َ ايك 

.  َساخًدٗس  ٚإظٗسض ايط٥ٝػ١ٝ ايٛادٗست متٝع ن ريبايه ايسٚض ذس نسٕ

 ٓٛلددت أؾددهسٍ ٚأسذددسّ ٖددصٙ األبددٛاب  بعددًس يٓددٛع املبددسْٞ       ٚقددس 

متٝعت  ايك ايػه١ٝٓ ايتكًٝس١ٜ املبسْٞ أبٛاب ؾٗٓسى ، ٚاغتدساَس ٗس

بعكس زا٥طٟ ل٢ً ؾهٌ َػتاٌٝ ٜٓتٗٞ  ٖٚٞ ، ٚمجسذس بطؾسقتٗس

ايػسيب ن  كدُِٝ   ٖٛ ايٓٛع ٖٚصا ٚاسس٠ نًؿ١ َٔ ٜتهٕٛ ايؿهٌ

 س١ٜ ايػه١ٝٓ ن املس١ٜٓ املٓٛض٠.األبٛاب ايط٥ٝػ١ٝ يًُبسْٞ ايتكًٝ

ٖ   ٖٚٓسى ْٛع آخط س لكدس ْكدـ زا٥دطٟ    ُد ٜتهٕٛ َٔ ندًؿتني َتذسْػدتني ٜعًٛ

ٜتهٕٛ َٔ ٚسدسات ثسبتد١   قػِ  :قػُني ٜٚٓكػِ ؾطاؽ ٖصا ايبسب إىل  ،َٔ احلذط

ل٢ً ؾهٌ أيٛاح َكُت١ َٔ اخلؿب  ، أَٚٚتذسٚض٠ َٔ سؿٛات اخلؿب اجلسٟٚ 

 . ٛف اذٓسغ١ٝ أٚ ايٓبس ١ٝضف ٚايٓك ػاٝٗس نجري َٔ ايعخس

، ٜػا٢ ب يٛاح َٔ اخلؿب اجلسٟٚ َجبت١ ضأغًٝس  ن ايػسيب لًٟٛ ، ثسبت ٚقػِ

ٟ  ايعًٟٛ ايؿطاؽ إ سض زاخٌ أؾكًٝس اخلؿب١ٝ اخلٛابري أٚ املػسَري بٛاغا١ ٕ  ايدص َدٔ   ٜتهدٛ

 .ٚايٓكٛف  ايعخسضف َٔ بهجري اجلع٤ ٖصا َػاح ٢ٜٚػا ، ايػُٝو اخلؿب َٔ إ سض

 أباااااوا : ثانًياااااا
الواجهااااااااااات 

 الرئيسية
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ٞ ألسس املبسْٞ ايتكًٝس١ٜ ايكس ١ مبٓاك١ بسب ا ٝسٟ ٜٚعٗط ل٢ً ؾهٌ قٛض٠ ا يبسب ايط٥ٝػ

ٕ َٔ نًؿتني حيٝط بُٗس إ سض ثسبت َٔ اجلٗست ايجالث١  ٌ ٜتهٛ ٕ ل٢ً اإل سض ِّز ، ٚقس َػتاٝ

 ٖد.1372ٖٚٛ لسّ  إْؿس٥٘ايعًٟٛ  سضٜذ 

 

، ايط٥ٝػٞ ٍٛ أل٢ً ايبسب دددبؿبو َٔ سسٜس َؿػ األسٝسٕ بعض ن ٢ٜػا نُس

ٚحيسط ، َٔ ايكسز املسٖٕٛ  كاع١ب أٚ املًٕٛ بسيعدسز ايساخٌ َٔ ايؿبو ٖصا ٢ٜٚػا

بعض ايعخسضف ٚايٓكٛف ايٓبس ١ٝ بَٔ احلذط ن ايػسيب  لكس ايبسب ايط٥ٝػٞ املبين

ممس ٜينس ٚسس٠ املسخٌ ٜٚعٜدس َدٔ ؾدسَتد٘ ٚخسقد١ لٓدسَس      ، ل٢ً ْؿؼ احلس٥ط 

 . ٜعًٛ لكس املسخٌ
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ايٓبس ١ٝ ايك لٝط بسيعكس بعض ايعخسضف 

احلذطٟ املهٕٛ يؿدطاؽ املدسخٌ ايط٥ٝػدٞ    

أسددس املبددسْٞ ايتكًٝسٜدد١ ايكس دد١ ببددسب    ن 

ؾتشددد١ اإلْدددسض٠  ، ٜٚبدددسٚ  دددطف   ا ٝدددسٟ

ايطٚؾسٕ ايصٟ  ؾٛم ايعكس ٜٚعًٖٛسٚايت١ٜٛٗ 

ٜكع  ل٢ً ْؿؼ خط احملٛض ايطأغٞ يٛسس٠ 

املسخٌ، ٜٚهجط اغتدساّ ٖصا ايتهدٜٛٔ  

بسْٞ ايػه١ٝٓ املٓتؿط٠ ن ن نجري َٔ امل

َٓاكددد١ ايػدددسس١ قدددس ًس ٚبعدددض املبدددسْٞ     

بدسب ا ٝدسٟ َٚٓاكد١    ن َٓاك١ املٓتؿط٠ 

 ظقسم اياٝسض.

 

ٟ َٔ ؾطاؽ املسخٌ  قٛض٠ َكطب١ يًذع٤ ايعًٛ

ٞ أل ٞ ايتكًٝس١ٜ ايكس ١ ن  سسايط٥ٝػ املبسْ

ٜٚعٗدط ٖدصا اجلدع٤     ،َٓاك١ بسب ا ٝسٟ

اغد٘  ل٢ً ١٦ٖٝ لكس ْكـ زا٥طٟ غاٞ ؾط

بؿددبو َددٔ احلسٜددس املؿددػٍٛ لًدد٢ ٦ٖٝدد١       

نُس غادٞ ٖدصا ايؿدبو    ، ظخسضف ْبس ١ٝ 

َٔ ايساخٌ بؿدبو آخدط َدٔ احلسٜدس لًد٢      

١٦ٖٝ  كُِٝ ايؿٝـ املػتدسّ ن قٓسل١ 

املؿطبٝست اخلؿب١ٝ، ٜٚعًٛ احملٛض ايطأغٞ 

ذصا ايعكس بعدض ايتهٜٛٓدست ايبدسضظ٠ َدٔ     

  عٜس َٔ إبسال٘ ٚمجسي٘احلذط ايك 

 
ٟ َدٔ ؾدطاؽ   ٛمتجٌ اجلع٤ ايعً قٛض٠ أخط٣

املددسخٌ ايط٥ٝػددٞ ألسددس املبددسْٞ ايتكًٝسٜدد١   

مبٓاك١ بسب ا ٝسٟ ٚقس غاٞ ؾطاؽ ٖصا 

بؿددبو َددٔ احلسٜددس املؿددػٍٛ لًدد٢    اجلددع٤

ٌ ؾطاؽ ٖصا  ٞ نسَ ١٦ٖٝ ظخسضف ْبس ١ٝ  ػا

 ٚسددسات َددٔ ، ايعكددس ٖددصا ٜٚتهددٕٛ ايعكددس

بسْتعدسّ   ٚاملجبدت  املكادع  احلذدط  َٔ َ اق١

يًُددسخٌ  ٞاحملددٛض ايطأغدد ٚقددس غ   نٝددس

إبطاظ قاعدد١ احلذددط ايٛغددا٢   بددايط٥ٝػددٞ 

يًعكددس  َؿتددسح ايعكددس  ٚايددصٟ ثبتددت َددٔ      

خالي٘ َؿطب١ٝ ؾطاؽ املسخٌ ايك غدسلست  

ٌ ٚإبطاظ  هٜٛٓ٘  . ل٢ً   نٝس ٚسس٠ املسخ
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منٛشز  جٌ ايبدسب ايط٥ٝػدٞ ألسدس املبدسْٞ     

ايتكًٝس١ٜ ايكس د١ مبٓاكد١ ظقدسم اياٝدسض،     

املدددسخٌ لًددد٢ ٦ٖٝددد١   ٜٚعٗدددط ؾدددطاؽ ٖدددصا   

َػددتاٌٝ ٜعًددٛٙ لكددس ْكددـ زا٥ددطٟ َدددٔ      

قاع  بطظتاحلذط قاع ٚبين بسْتعسّ ؾُٝس 

احلذط ايٛغا٢  َؿتسح ايعكس  إىل اخلسضز 

، يتينس احملٛض ايطأغٞ يتهٜٛٔ املسخٌ 

ٜٚتهددددٕٛ بدددددسب املددددسخٌ َدددددٔ ندددددًؿتني   

نددٌ نددًؿ١   نَتشددطنتني َددٔ اخلؿددب  

لٛاضض  ٗسَُٓٗس  ؼ ٚسسات  ؿكٌ بٝٓ

اخلؿدددب املجبتددد١ زاخدددٌ إ دددسض  أؾكٝددد١ َدددٔ 

ٖددصٙ ايٛسددسات بددسيٓكٛف   ٢اددايهددًؿ١ ٚ ػ

 ٚايعخسضف

 

 

 

 

 

منٛشز  جٌ ايبدسب ايط٥ٝػدٞ ألسدس املبدسْٞ     

ٜٚعتدرب  ، ايتكًٝس١ٜ مبٓاك١ سسض٠ األغدٛات  

ٖددصا ايبددسب َددٔ أبػددط األْددٛاع املعطٚؾدد١      

 ؾٝٗسقس سً سٝح ٜتهٕٛ َٔ نًؿ١ ٚاسس٠ 

دلُٛل١ َٔ األيٛاح ايطأغد١ٝ َدٔ اخلؿدب    

جلددددسٟٚ  جبددددت جبددددٛاض بعهددددٗس ايددددبعض  ا

عددٛاضض أؾكٝدد١ َجبتدد١ زاخددٌ إ ددسض ايبددسب   ب

ٖصٙ األيدٛاح إىل اخلدسضز    ، ٚ ربظسملػسَري ب

ٌ لًٟٛ ل٢ً ١٦ٖٝ أْكسف  ٔ  ؿهٝ يتهٜٛ

 زٚا٥ط ظخطؾ١ٝ
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َٔ أِٖ ايعٓسقط اجلُسي١ٝ ن ايعُسض٠  ٚايٓكٛف ايعخسضف  عترب

 ايٛسددسات اظإبددط ن ايط٥ٝػددٞ ايددسٚض ٚقددسسب١ اإلغددال١َٝ ايعطبٝدد١

ألْٛاع اياطظ املدتًؿ١ ايك ظٗطت  امله١ًُ ٚايعٓسقط ٚايتهٜٛٓست

 طاظ  يهٌ ٚنسٕ ، اإلغال١َٝ احلهسض٠  سضٜذ ن َتتسي١ٝ ؾ ات ل٢ً

ٖصٙ  ٚأقبشت ، بٗس لطف ايك ٚظخسضؾ٘ ْٚكٛؾ٘ ٚممٝعا ٘ خكس٥ك٘

 . اإلغال١َٝ يًعُسض٠ ايط٥ٝػ١ٝ ايػُست َٔ بعس ؾُٝس ٚايعخسضف ايٓكٛف

 سيٓذُدد١ ايعجُسْٝدد١ شات ايددطؤٚؽ ن; ٖددصٙ ايعخددسضف   َددٔ س اؾددتٗطت أْددٛاع ٚقدد

لًدد٢  ُٖسَددطبعني َتػددسٜٚني متسَددًس ن املػددسس١ ثبددت أسددس    تهددٕٛ َددٔ ، املتعددسز٠

، نُددس ظٗددطت ايٓذُدد١ ايػساغدد١ٝ  ٚاملعطٚؾدد١    45ْاآلخددط باطٜكدد١ َس٥ًدد١ ٚبعاٜٚدد١   

مبػدسؾست  ٚ 30ْبسيٓذ١ُ املػسغ١  ٚ تهٕٛ َٔ خاٛط َس١ً٥ بدني اجلٗدتني بعاٜٚد١    

 . غ١ٝ  كع ل٢ً اخلاٛط املس١ً٥ ن أَسنٔ ثسبت١أَع خاٛط ض، َع١ٓٝ 

 

 

 

 

قددٛض٠ جلددع٤ َددٔ ضٚاؾددني ايبٝددٛت    

ايتكًٝس١ٜ ايٛاقع١ لٓدس ظاٜٚد١ ؾدسضع    

اجلٗدد١ ايؿددطق١ٝ   -بددسب ا ٝددسٟ  

 بٝددٛت أبددٛ لددع٠  ٚ عٗددط ٚسددسات     

اجلع٤ املكُت   عًٛظخطؾ١ٝ َؿطغ١ 

َدددٔ املؿدددطب١ٝ ٖٚدددٞ دلُٛلددد١ َدددٔ  

املؿطغدد١  ٓاًددل َددٔ َطنددع  ايػددٗٛ

َؿدددطؽ لًددد٢ ؾدددهٌ زلُددد١ اسْٝددد١  

 ايؿهٌ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النقااااااو  : ثالًثااااااا
 والزخارف
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ٚقدس   ، املٓؿد   ١ًٝٚ عترب ٖصٙ ايعخطؾ١ َٔ ايعخدسضف ايعطبٝد١ ٚاإلغدال١َٝ األقد    

اخلؿيب  ضق١ٝ / ايػٝس٠ ذلطاب ل٢ً ؾعٗطت ، ايكس ١ املٓؿآت َٔ نجري ن اغتدسَت

اإلَسّ  مبػذس ل٢ً املٓربَٚػذس ايكسحل  ال٥ع بسيكسٖط٠،  ٚن غكـ،  ن َكط

َدٔ ٚسدسات ايطٚاؾدني ايكس د١ ن      لدسز ظٗطت ٖصٙ ايٓذُد١ ن   ، ٚقس  1 ايؿسؾعٞ

ايعُددسض٠ اإلغددال١َٝ لطؾددت  إٔ املطؾكدد١ ايطغددَٛست ٚايكددٛض  ، ٚ ددبنياملسٜٓدد١ املٓددٛض٠ 

َٔ ايعخسضف نسيابل ايٓذُٞ ايػساغٞ  شٚ ايػت١ أنالع  ٚايابل أْٛالمس أخط٣ 

ثددين لؿددط نددًعًس  أنددالع  ٚايابددل ايٓذُددٞ  شٚ اإل ايٓذُددٞ ايعجُددسْٞ  شٚ ايجُسْٝدد١

 . دع٤ َٔ ايطنٔ اجلٓٛبٞ ايػطبٞ يبٝٛت أبٛ لع٠ ن َٛدٛزٖٚصا ايابل 

 

قدٛض٠ متجددٌ ايدطنٔ اجلٓددٛبٞ   

ايػطبٞ يبٝٛت أبٛ لدع٠ ٚ عٗدط   

دلُٛلدد١ َددٔ ايعخددسضف ايددك    

 ػاٞ ٖصا اجلع٤ َدٔ ايدطنٔ   

ٚاحملكٛض بني ضٚاؾني ايٛاد١ٗ 

دٗددددد١ ايػطبٝددددد١ ٚضٚاؾدددددني ايٛا

اجلٓٛبٝددددد١، ٚ عٗدددددط ايٓذُددددد١ 

ايػساغدد١ٝ ٚقددس  هْٛددت بددني   

 ؿهٝالت ٚسس٠ املػدسؽ ن  

اجلع٤ األل٢ً بُٝٓس زلس ايابل 

اإلثدين لؿدط ندًعًس     اايٓذُٞ ش

ٚقددس استددٌ َطنددع ايتهددٜٛٔ   

 ايعخطن لٓس أغؿٌ احلس٥ط.

 

 

 

ايعخددسضف  : ٚ ٓكػددِ ٖددصٙ ايعخددسضف بؿددهٌ لددسّ إىل قػددُني ض٥ٝػددٝني ُٖددس    

ٚغٓتٓسٍٚ نٌ قػِ َٔ ٖصٙ األقػدسّ بؿد٤ٞ َدٔ    ،  ضف ايٓبس ١ٝايعخس، ٚ اذٓسغ١ٝ

 : ايتؿكٌٝ

 : ايعخسضف اذٓسغ١ٝ - 1
                                                           

 . 222زضاغست ن ايعُسض٠ اإلغال١َٝ م: ، أ.ز. لبس ايػالّ أمحس اْعط :   1 
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 تهددٕٛ ٖددصٙ ايعخددسضف ن ايػسيددب بتهددطاض ٚسددس٠ ظخطؾٝدد١ ٖٓسغدد١ٝ َعٝٓدد١        

نتهطاض ايؿهٌ اذٓسغٞ ايػساغٞ أٚ ايجُسْٞ أٚ ايطبسلٞ أٚ ايسا٥طٟ ٚخيتًـ 

 . ؿهٌ ٚاجتسٖ٘ايبسختالف  ٗس هٜٛٓ

خسضف اذٓسغ١ٝ بؿهٌ بدسضظ لدٔ َػدت٣ٛ أضند١ٝ ايعخدطف، نُدس       ٚ عٗط ايع

ٚاألدعا٤ املكُت١ َٔ احلٛا٥ط احملكدٛض٠  ، ٖٛ احلسٍ ن ظخسضف ألسيٞ ايطٚاؾني 

نُدس   ، بني  هٜٛٓست ايٓٛاؾص ٚخسق١ لٓس أضنسٕ ٚظٚاٜس ايبٓس٤ ايعًٝس ٚايطٚاؾني

يهد٤ٛ   عٗط ٖصٙ ايعخسضف ن أسٝسٕ أخط٣ بؿهٌ َؿطؽ يًدساخٌ ٜػدُح بدسخٍٛ ا   

 ٚاذٛا٤ إىل زاخٌ َهْٛست ايبٝت ايتكًٝسٟ.

 
ٚسسات ظخطؾ١ٝ َؿطغ١ ن أل٢ً ايطٚؾسٕ ل٢ً ١٦ٖٝ زلُست غساغ١ٝ 

 َتساخ١ً

 

  
ٚسددس٠ ظخطؾٝدد١ َهددرب٠  تٛغدداٗس  هٜٛٓددست رلتًؿدد١ َددٔ ايٓذُددست       

لسط َٔ اخلدسضز  مبذُٛلد١ َدٔ ايعخدسضف ايٓبس ٝد١ ايدك       ٚايػساغ١ٝ 

 ؾ١ٝ  عاٞ ايؿهٌ ايعسّ يًٛسس٠ ايعخط
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، ٖدصٙ ايعخدسضف املؿطغد١ بسغدتُطاض ن األددعا٤ ايعًٝدس َدٔ ايطٚاؾدني          ٚ تهطض

لسط بٛسدسات  ٚ، عٗط ل٢ً ١٦ٖٝ ٚسسات َتُسث١ً َٚط ب١ بؿهٌ ٖٓسغٞ  سٝح 

ٚايدصٟ ٜٓتٗدٞ ن ألدالٙ    ، تهٕٛ مبذًُٗس اجلع٤ ايعًدٟٛ يًطٚؾدسٕ   ؾأخط٣ َكُت١ 

املؿطغدد١ لًدد٢ ٦ٖٝدد١  غددؿٌ مبذُٛلدد١ َددٔ ايعخددسضف  أحيددسط َددٔ ٚ، بتددسز ايطٚؾددسٕ 

 .دلُٛل١ َٔ ايٛسسات امل اق١ ٚاملتُسث١ً   تهُٔؾطٜط ظخطن َكًٛب 

، ذلؿدٛض زاخدٌ اخلؿدب     ل٢ً ؾهٌأخط٣  سنُس  عٗط ٖصٙ ايعخسضف أسٝسْم

، ٖدصا ايٓدٛع َدٔ ايعخدسضف بسغدتُطاض ن األددعا٤ ايػدؿ٢ً َدٔ ايطٚاؾدني           ٜٚتهطض

ٚايدك  ، ٛسدسات اخلؿدب١ٝ   ٚشيو َٔ خالٍ ايٓكٛف ٚايعخسضف ايك  ػاٞ َععدِ اي 

ٕ مبذًُٗس ايؿهٌ اخلدسضدٞ احملدٝط جبًػد١ ايطٚؾدسٕ ، نُدس  عٗدط ٖدصٙ        َِّٛه  

غدؿٌ  اجلدع٤   ايٛسسات َٔ ايعخسضف ن بعض األسٝسٕ ل٢ً دسْيب ايطٚؾسٕ َدٔ األ 

املػاٞ يهٛابٌ ايطٚؾسٕ  ٚنصيو ن اجلع٤ ايعسٖط َٔ دًػ١ ايطٚؾسٕ ٚخسقد١  

غدد١ٝ َددٔ  هددٜٛٔ اجلددع٤   أض اخلؿددب١ٝ ٚايطلًدد٢ ايٛسددسات احملكددٛض٠ بددني ايعددٛاض  

ايػؿًٞ ٚاجلع٤ ايعًٟٛ َٔ ايطٚؾدسٕ ٚاملالقدل يًُؿدطب١ٝ ٚاحملدسط َدٔ ألدالٙ بتدسز        

ايهٛابٌ اخلؿب١ٝ احلسًَد١   ٖٚٞ، ايطٚؾسٕ ايط٥ٝػٞ َٚٔ أغؿً٘ بكسلس٠ ايطٚؾسٕ 

 . ذٝهٌ ايطٚؾسٕ

 
قدٛض٠ متجدٌ بعدض ايٓكدٛف ٚايعخدسضف ايددك      

ٌ دًػ١ ايطٚؾسٕ َٔ اخلسضز ٖٚٞ   ٓتؿط أغؿ

لبسض٠ لٔ غبع١ دلُٛلست أٚ قؿٛف َتتسي١ٝ 

َدددٔ ايعخدددسضف  تُجددددٌ ٚسدددس ٗس ايعخطؾٝدددد١    

ايط٥ٝػ١ٝ ل٢ً ١٦ٖٝ ْكدـ زا٥دط٠  تهدطض ن    

قدددؿٛف أؾكٝددد١ َدددٔ خدددالٍ  دددطابط أْكدددسف 

 ٚ تؿددسبو َددع ، ايددسٚا٥ط بعهددٗس َددع بعددض    

 ، أْكدددسف زٚا٥دددط أخدددط٣ قدددػري٠ َٚكًٛبددد١   

َؿه١ً بصيو ظخسضف غري َٓتع١ُ ايسٚا٥ط، 

ُس ٜالسغ َٔ خالٍ ايكٛض٠ دلُٛل١ َٔ ن

ٌ  سز ايطٚؾسٕ ل٢ً ١٦ٖٝ  ايعخسضف املجبت١ أغؿ

ؾطٜط َكًٛب ٜتهٕٛ َدٔ ٚسدسات ظخطؾٝد١    

 . َتُسث١ً
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 : ايعخسضف ايٓبس ١ٝ - 2

ٖددصٙ األْددٛاع َددٔ ايعخددسضف َددٔ أمجددٌ ايعخددسضف املػددتدس١َ ن ايعُددسض٠        عددس

ايٓبددٟٛ ايؿددطٜـ   نسْددت ٖددٞ األغددسؽ ن ظخطؾدد١ قبددسب املػددذس       ، ٚاإلغددال١َٝ 

بدد يٛإ ظاٖٝدد١  ، ٚ ًٝددتايددساخًٞ  ٗسَععددِ غدداش، سٝددح غاددت بسملسٜٓدد١ املٓددٛض٠ 

رلتًؿدد١ ظازت َددٔ مجددسٍ ايكبددسب، ٚ تهددٕٛ ٖددصٙ ايعخددسضف ن ايػسيددب َددٔ ٚسددس٠   

سْؼ ٖدصا  ظخطؾ١ٝ ٚاسس٠ أٚ ٚسس ني أٚ ثالث١  عُدٌ َعدًس ن  هدٜٛٔ ٚاسدس ٜدربظ جتد      

 . ايتهٜٛٔ ٜٚعٜس َٔ مجسي٘

، ٚأْٗسض ٚدبسٍ ٚأٚزٜد١  ٚظٖٛض ٚؾٛان٘ ايٓبس ١ٝ َٔ أؾذسض  ايعخسضف ٚ تهٕٛ

ٖٞ املكسض ايط٥ٝػٞ ٚاملػدصٟ ذدصا ايتٓدٛع َدٔ ايعخدسضف      ايك ايابٝع١ ٚ ػتُس َٔ 

، ٚخسقد١ ظٖدط٠     عترب ٚضق١ ايٓبست ٚاخلط املس٥ٌ ايصٟ  جٌ اجلعع ٚأْٛاع ايعٖٛضٚ

تدس١َ ن ؾدددٗط ايٛسدددسات ايعخطؾٝددد١ املػددد أَدددٔ ايًدددٛ ؼ ، ٚظٖدددط٠ زٚاض ايؿدددُؼ  

 . هٜٛٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعخسضف 

 

 

إسددددس٣ ايٛسددددسات ايعخطؾٝدددد١ 

 ، اذٓسغ١ٝ ايٓسؾص٠ إىل ايساخٌ

ٚ عٗط دلُٛلد١ َدٔ املؿدطزات    

ايعخطؾٝدد١ املدتًؿدد١ ٚاملهْٛدد١   

يٛسددددس٠ ٖددددصٙ ايعخطؾدددد١ َجددددٌ 

ٚاملطبددددددع ٚايٓذُدددددد١  ٠ايددددددسا٥ط

 ايجُس١ْٝ.

 

 

 

 

َدد١ َٚددٔ ايؿددذط٠   ٚ عتددرب ايعخددسضف ايٓبس ٝدد١ املػددتُس٠ َددٔ ايابٝعدد١ بكددؿ١ لس     

قدددسّ أْدددٛاع ايعخدددسضف ايدددك لطؾدددت ن ايعُدددسض٠    أَٚؿدددتكس ٗس بكدددؿ١ خسقددد١ َدددٔ  

إٔ املػدددذس ايٓبدددٟٛ إىل ؾكدددس أؾدددسضت ايطٚاٜدددست ايتسضخيٝددد١ ايكس ددد١ ، اإلغدددال١َٝ 

اخلًٝؿد١ ايٛيٝدس بدٔ لبدس املًدو      ألٝدس بٓدسؤٙ بد َط    ايؿطٜـ ن لكدط ايسٚيد١ األَٜٛد١    
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إىل املسٜٓد١ املٓدٛض٠   اخلًٝؿد١  ايصٜٔ بعدجِٗ   ظخطؾت٘ بسيؿػٝؿػس٤ ل٢ً ٜس ايعُسٍ ٚمتت

َٔ ايكبط ٚايطّٚ غ١ٓ إسس٣ ٚ ػعني ٖذط١ٜ، ٚقسٍ بعض أٚي٦و ايعُسٍ ايصٜٔ قدس  

 .  1 َٔ قٛض٠ ؾذط اجل١ٓ ٚقكٛضٖس  ٚدسْسٙ َس ٢لً لًُٓسٙ  إْس بسيؿػٝؿػس٤ لًُٛا

ٜٓسٍ َهسؾ ٠ خسق١ ، ايؿػٝؿػس٤  َٔ ايؿذط٠ بعخطؾ١ ٜربع ايصٟ ايعسٌَ نسٕٚ

، متٝع ٖصا ايٓٛع َٔ ايعخسضف بتعسز َؿطزا د٘ ايعخطؾٝد١ ن ْؿدؼ ايتؿدهٌٝ     س قٚ

ن ايعخسضف اذٓسغ١ٝ ايك  عتُس لًد٢ ٚسدس٠ ظخطؾٝد١ ٚاسدس٠      ايتعسززلس ٖصا  ٚال

 .ن ايػسيب 

 

ظخدددسضف  ػادددٞ ايػددداح 

قبسب املػذس  إلسس٣ايساخًٞ 

ٚ عٗدط َدٔ   ، ايٓبٟٛ ايؿدطٜـ  

 ٍ ٙ ايعخسضف األؾهس خالٍ ٖص

املدتًؿدد١ ٚاملػددتٛسس٠   ٚاألْددٛاع  

َٔ ايابٝعد١ نسيٓدٝدٌ ٚاملٝدسٙ    

نُدددس ، ؾدددذسض ٚاجلبدددسٍ ٚاأل

 عٗط بعض ايعخدسضف ايٓبس ٝد١   

سٍٛ ٖصٙ ايكبسب لًد٢ ؾدهٌ   

أٚضام َددددٔ ايؿددددذط َ اقدددد١   

يدددددبعض ن جبدددددٛاض بعهدددددٗس ا 

  ؿهٝالت ٚ هٜٛٓست رلتًؿ١

 
 

 ٚقددس اغددتدسَت ايعخددسضف ايٓبس ٝدد١ ن ايعُددسض٠ ايتكًٝسٜدد١ ايكس دد١ ن املسٜٓدد١      

ٚايددك  عٗددط ن ايػسيددب لًدد٢  ، األدددعا٤ ايػددؿ٢ً َددٔ ايطٚاؾددني ناملٓددٛض٠ ٚخسقدد١ 

٦ٖٝدد١ أيددٛاح َٓتعُدد١ َددٔ اخلؿددب َكددُت١ متسَددًس  ػاٝٗددس ٖددصٙ ايعخددسضف ن بعددض   

نُدس ٜبدسٚ ٖددصا   ، ٚخسقد١ ن املبدسْٞ ايتكًٝسٜدد١ مبٓاكد١ بدسب ا ٝددسٟ     ، األسٝدسٕ  

ْٞ ايتكًٝسٜد١ ايدصٟ اغدتدسّ    ٚانشًس َٔ خالٍ ضٚاؾني ايسٚض األضنٞ ن أسدس املبدس  

 نؾُٝس بعدس َػتؿدؿ٢ يًذسيٝد١ ايبسنػدتس١ْٝ ن املسٜٓد١ املٓدٛض٠، ٜٚكدع ٖدصا املبٓد٢          

ٚقس أظًٜدت مجٝدع ٖدصٙ ايدسٚض     ، ؾسضع ايػشُٝٞ ل٢ً َكطب١ َٔ َب٢ٓ زاض احلسٜح 
                                                           

 . 519م:  2ايػٝس ايػُٗٛزٟ: ٚؾس٤ ايٛؾس٤ / ز  1 
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أثٓس٤ َؿطٚع املًو ؾٗس يتٛغع١ ٚلُسض٠ املػذس ايٓبٟٛ ايؿطٜـ، نُس اغتدسَت 

ض احلددٛا٥ط ايساخًٝدد١ ٚلددت األغددكـ ٚلًدد٢ ايعكددٛز ٚسددٍٛ  بعدد ٖددصٙ ايعخددسضف ن

 ايؿتشست ٚايٓٛاؾص.

 غٓٝد١ ظٗطت بعض املبدسْٞ ايتكًٝسٜد١ ايكس د١ مبٓاكد١ ايػدسس١ ٚبدسب ايعٓربٜد١        ٚ

نسْددت  عددس حبددل َددٔ أضٚع ٚ، بسٜعدد١ ايُٝددع٠ ٚاملبددسيهجري َددٔ ايعخددسضف ٚايٓكددٛف 

 األَج١ً ايساي١ ل٢ً ايعُطإ اإلغالَٞ ٚؾٓ٘ ايطؾٝع.

 
 

سددسات ظخطؾٝدد١ َؿطغدد١  جددٌ ؾٝٗددس    ٚ

املطبع ٚسس٠ ايعخطؾ١ األغسغد١ٝ ؾُٝدس   

 َطنع ايتهٜٛٔ  جٌ املجُٔ

 

 

 

ٚسس٠ ظخطؾٝد١ لًد٢ ؾدهٌ زا٥دط٠ لتدٟٛ      

بساخًٗس ل٢ً زل١ُ اس١ْٝ ايؿهٌ دلٛؾ١ 

 ، ٚقددسإىل ايددساخٌ بعُددل اخلؿددب ْؿػدد٘   

غاٝت َٔ ايساخٌ بًٛح َٔ ايعدسز املًدٕٛ  

 ملٓع زخٍٛ األ طب١ ٚايػبسض

 

 

 

سس أدعا٤ ايطٚاؾني املٛدٛز٠ ن بعض املبسْٞ ألقٛض٠ 

ددع٤  ؾٝٗدس  ٜٚعٗط ، ايتكًٝس١ٜ ن َٓاك١ بسب ا ٝسٟ 

َٔ َؿدطبٝست ايطٚؾدسٕ ٜعًدٛٙ دلُٛلد١ َدٔ ايٛسدسات       

اس١ْٝ ٚسسات ظخطؾ١ٝ   تهٕٛ َٔايعخطؾ١ٝ املعزٚد١ 

ٜؿكٌ ٚ ،   ابط نٌ ٚسس ني َعًس بتهٜٛٓست ضأغ١ٝ

ٔ ٚآخط دلُ ٌ  هٜٛ ٛل١ َٔ ايٛسسات اخلؿب١ٝ بني ن

س عددد١ املكددُت١  ػاٝٗدددس دلُٛلددد١ َدددٔ اخلادددٛط املتك 

 ٚاحملذٛظ٠ زاخٌ ٖصٙ ايٛسسات
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ًذع٤ ايػؿًٞ َٔ أسس ضٚاؾني ايسٚض يقٛض٠ 

األضنٞ ملب٢ٓ املػتؿؿ٢ ايبسنػدتسْٞ قدطب   

ايكددٛض٠  هٜٛٓددست   نزاض احلددسٜح ٚ عٗددط  

رلتًؿ١ َدٔ ايعخدسضف ايٓبس ٝد١ ايدك  تهدطض      

ؾكٞ ٜػاٞ نسٌَ َػاح ل٢ً ١٦ٖٝ ؾطٜط أ

 دًػ١ ايطٚؾسٕ َٔ اخلسضز

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؿهٝالت َطنبد١ َدٔ ايعخدسضف ٚايٓكدٛف ا ٛؾد١      

ب ضبعدد١ قددٛا٥ِ َددٔ   ١زاخددٌ قاعدد١ َددٔ اخلؿددب ذلس دد  

اخلؿب قاعتني أؾكٝتني ٚقاعدتني ضأغدٝتني  ؿكدالٕ    

، ايٛسددس٠ ايعخطؾٝدد١ لددٔ ايٛسددسات األخددط٣ ا ددسٚض٠  

ٙ ايتؿهٝالت ايعخطؾٝ ١ دلُٛل١ َٔ ٚ عٗط ْتٝذ١ ٖص

زٚا٥دددط ٚزلُدددست لًددد٢ ؾدددهٌ األؾدددهسٍ اذٓسغددد١ٝ 

ضف ن سايعخدد ٙكددع ٖددص ٚ، َٚطبعددست قددػري٠ َٓتعُدد١  

اجلع٤ األل٢ً َٔ ايطٚؾسٕ ؾُٝس لتٌ املؿطب١ٝ اجلدع٤  

 ايػؿًٞ َٓ٘.

 

 

 

 

ؿدسب٘   ت ؿهٝالت َطنب١ َٔ ايعخسضف ٚايٓكدٛف  

إىل سس نبري َع ايتؿدهٝالت ايعخطؾٝد١ ايػدسبك١    

ايتؿهٝالت ظٗطت لًد٢ ؾدهٌ    ؾُٝس لسا إٔ ٖصٙ

خاددٛط ظخطؾٝدد١ َتٛاظٜدد١  هددٕٛ بددني نددٌ خاددني   

دلُٛلدددد١ َددددٔ املؿددددطزات لًدددد٢ ؾددددهٌ َتددددٛاظٜني 

ايعخطؾ١ٝ نسيدسا٥ط٠ ٚايٓذُد١ ايدك ظٗدطت ب  ٝدب      
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ٌ َٔ ايسٚا٥ط  ِ أز٣ ن ايٓٗس١ٜ إىل ظٗٛض  ؿهٝ َٓتع

 ل٢ً ١٦ٖٝ َطبع ٜتٛغط ايتهٜٛٔ.

ٕ َٔ دلُٛل١ َٔ  ٚسس٠ ظخطؾ١ٝ َطنب١  تهٛ

ؿطزات ايعخطؾ١ٝ بتؿهٝالت َٓتع١ُ  عٗدط  امل

 ، َٔ خالذس ايٛسس٠ ايط٥ٝػ١ٝ ن ٖصا ايتهٜٛٔ

بٛدددٛز ايٓذُدد١ ايػساغدد١ٝ ن َٓتكددـ  ٝددعٚ تُ

ٚلددسط ٖددصٙ ايٛسددس٠ ايعخطؾٝدد١   ، ايتؿددهٌٝ 

بكٛا٥ِ َٔ اخلؿب  ينس اْؿكسٍ ٖصٙ ايٛسس٠ 

لٔ ايٛسسات ا دسٚض٠ ٚايدك  ؿدهٌ دلتُعد١     

 يطٚؾسٕاجلع٤ األل٢ً ٚايجسبت َٔ ا

 

 

 

 

 

، ضغددِ َكددػط ألسددس األدددعا٤ ايعًٝددس َددٔ ايطٚؾددسٕ   

ٜٚعٗددددط َددددٔ خددددالٍ ايطغددددِ ايٛسددددسات املكددددُت١    

 احلؿٛات  ٚاحملٝا١ بسيٛسسات ايعخطؾٝد١ املؿطغد١   

 ٦ٖٝدد١ ٚ عٗددط ٖددصٙ احلؿددٛات لًدد٢  ، َددٔ ايطٚؾددسٕ 

لددٝط نددٌ ،  َعٝٓدد١ ٖٓسغدد١ٝ ٚ ط ٝبددست  ؿدهٝالت 

غددت١ سؿددٛات َٓٗددس ٚسددس٠ ظخطؾٝدد١  تٛغددط ٖدددصا       

ٚسس٠ ٖصٙ ايعخسضف َٔ خالٍ ، ٚ ت نس هٜٛٔ ايت

 ٖٝهٌ اجلع٤ األل٢ً َٔ ايطٚؾسٕ

 

 

 

 

 ؿددهٝالت َطنبدد١ َددٔ ايٓكددٛف ٚايعخددسضف    

َددٔ أسددس ايطٚاؾددني ن    ااملدتًؿدد١  ػاددٞ دددع٤ م  

عٗددط ٖددصا  ٜٚ ، املتشددطى َددٔ املؿددطب١ٝ    ايكػددِ

ايتؿدددهٌٝ ايعخدددطن املطندددب دلُٛلددد١ َدددٔ  

ٜعًدٛ   ايسٚا٥ط ٚايٓذّٛ ٚاملطبعست ايكدػري٠ ؾُٝدس  

دع٤ املؿطب١ٝ املتشطند١ ظخدسضف ْبس ٝد١  عٗدط     

ٌ ؾطٜط َٔ ٚسسات ظخطؾ١ٝ َطنب١ ل٢ً  ؾه
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ٚسددس٠ ظخطؾٝدد١ ٖٓسغدد١ٝ َطنبدد١  تهددٕٛ 

َدددٔ دلُٛلددد١ َدددٔ املؿدددطزات ايعخطؾٝددد١     

املدتًؿ١ ٚايٓسجت١ َٔ  ؿطٜػٗس زاخٌ قاعد١  

َددٔ اخلؿددب لتددٌ اجلددع٤ األٚغددط بدددني      

، ايٛسسات ايجسبت١ املكُت١ أل٢ً ايطٚؾسٕ 

ٜػسلس ٖدصا ايتؿطٜدؼ لًد٢ زخدٍٛ ايهد٤ٛ      ٚ

 زاخٌ ايبٝت .ٚاذٛا٤ َٔ ايطٚؾسٕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚايك  تهٕٛ ، ضغِ ألسس أدعا٤ ضٚؾسٕ َٔ بسب ا ٝسٟ  جٌ ل١ٓٝ َٔ ضٚاؾني ايسٚض األٍٚ 

ِ األل٢ً َٔ ايطٚؾسٕ ، أدعا٤ ض٥ٝػ١ٝ  ١َٔ ثالث ٍ ن ايكػ ٜتهٕٛ َٔ دلُٛل١ َٔ ٚاجلع٤ األٚ

 ٛ ات املٓتعُد١  تٛغداٗس ٚسدسات ظخطؾٝد١ َطنبد١  تهدٕٛ َدٔ دلُٛلد١ َدٔ ايعخددسضف          احلؿد

ٚ تهدٕٛ َدٔ دلُٛلد١ َدٔ     ، َؿدطبٝست ايطٚؾدسٕ   ن ٚغدط  اجلع٤ ايجدسْٞ  ٚ، املؿطغ١ يًساخٌ 

 عدطف  ٚقسلدس٠ اجلدع٤ ايػدؿًٞ َدٔ املؿدطب١ٝ      ن اجلدع٤ ايجسيدح   ٚ، ايهًـ ايجسبت١ ٚاملتشطند١  
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ٔ ٚسدسات  سؿدٛات  َػدتا١ًٝ َ اقد١ لًد٢ ٦ٖٝد١       ٜٚتهٕٛ ٖصا اجلع٤ َ، جبًػ١ ايطٚؾسٕ 

 ؾطٜط أؾكٞ حيٝط جبًػ١ ايطٚؾسٕ َٔ اخلسضز

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ٚسسات ظخطؾ١ٝ َطنب١ ل٢ً ١٦ٖٝ زلُست 

 اس١ْٝ

 
    ػاٝددد١ َػدددتا١ًٝ 

ؾتشددددست  ٣سددددسإل

ن ايت١ٜٛٗ ٚاإلْسض٠ 

سيدددددددسٚض ب غطؾددددددد١

األضندددٞ ٚ عٗدددط  

َدددٔ خدددالٍ ٖدددصٙ   

ايتػا١ٝ دلُٛلد١  

َددٔ ايتؿددهٝالت 

 ١ املؿطغ١اذٓسغٝ

دلُٛل١ َٔ ايعخسضف ايؿطٜا١ٝ ايك  تٛز 

ألسيٞ ايطٚاؾني ٚأخط٣ لٝط بسيتهٜٛٓست 

 ايػؿ٢ً جلًػ١ ايطٚؾسٕ

 
 ؿددددهٝالت رلتًؿدددد١ يٛسددددسات َتؿطقدددد١ َددددٔ 

ايعخسضف املؿطغ١ ل٢ً ١٦ٖٝ  هٜٛٓست ٖٓسغ١ٝ 

رلتًؿددد١  تهدددٕٛ َدددٔ دلُٛلددد١ َدددٔ ايٓذدددّٛ     

ٔ املتساخًددد١ لدددسط َدددٔ اخلدددسضز مبذُٛلددد١ َددد 

 املط ب١  ط ٝبًس دٝسًااحلؿٛات 

َٔ  سٕٚسس سٕ ظخطؾٝتسٕ ن أل٢ً ايطٚؾسٕ  تهْٛ

ٚسسات ظخطؾ١ ٖٓسغ١ٝ َطبع١ ايؿهٌ  تٛغاٗس ٚسس٠ 

 ظخطؾ١ٝ َج١ُٓ ايؿهٌ
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 اخلالق١ :

 

ظٗط ايٓػٝر ايعُطاْٞ يًُس١ٜٓ املٓٛض٠ بؿهٌ َتذسْؼ ٚؾدك١ٝ ؾطٜدس٠   - 1

، غسلست لًد٢ إمندس٤ ايعالقدست اإلْػدس١ْٝ ، ٚلكٝدل األيؿد١ بدني غدهسٕ         

 ٖصا ايٓػٝر ٚلُسض ِٗ احمل١ًٝ .

س١ٜ َدٔ  ٜعترب َبسأ لكٝل ايتذسْؼ املعُسضٟ ٚايٛظٝؿٞ بني املبسْٞ ايتكًٝ - 2

أٖددِ ايهددٛابط ٚايػددُست األغسغدد١ٝ يتؿددٝٝس  ًددو املبددسْٞ ، نُددس إٔ قدد٠ٛ   

اإلزضاى ٚايتؿهٌٝ ايبكطٟ يًُؿطزات املعُسض١ٜ ٚاجلُسي١ٝ املؿ ن١ بني 

 املبسْٞ َس ٖٛ إال   نٝس قطٜح يٛسس٠ ايتذسْؼ ن ايتهٜٛٔ ايعسّ .

آلزَدددٞ ن املسٜٓددد١ املٓدددٛض٠ لًددد٢ املكٝدددسؽ ا    ن ايتكًٝسٜددد١ ايعُدددسض٠  عتُدددس - 3

ايتكُِٝ ; إلجيسز لالقست ْٚػب إْػس١ْٝ ، غٛا٤ ل٢ً َػدت٣ٛ ايتهدٜٛٔ   

 املعُسضٟ ، أٚ ل٢ً َػت٣ٛ ايتؿسقٌٝ ٚايعٓسقط اجلُسي١ٝ .

 عدس ايطٚاؾدني ٚاملؿددطبٝست إسدس٣ ايػدُست األغسغدد١ٝ يتكدُِٝ ٚادٗددست       - 4

بد٘   ، ٚايك  عتدرب حبدل َدٔ أضٚع َدس ددسز     ن املس١ٜٓ املٓٛض٠ املبسْٞ ايتكًٝس١ٜ 

 األدساز إلثطا٤ لُسض ِٗ احمل١ًٝ ، ٚ  قٌٝ َبسزئ ايعُسض٠ اإلغال١َٝ .

ن ايتكُِٝ احلط يتؿدهٌٝ ٚادٗدست   ٖٛ أسس ايػُست ايط٥ٝػ١ٝ ايتبسٜٔ  - 5

ػدتدسّ ٖدصا ايتبدسٜٔ ن إجيدسز لالقدست ٚظٝؿٝد١ ٚمجسيٝد١ بدني         ٜٚ، املبسْٞ 

َٚعسجلدد١ املػدداشست املكددُت١ ٚايؿتشددست املتُجًدد١ بسيطٚاؾددني ٚاملؿددطبٝست   

      ٚ خسقد١  ايهجري َدٔ املؿدسنٌ املعُسضٜد١ ٚاإلْؿدس١ٝ٥ ٚاملديثطات املٓسخٝد١ ، 

 ٛؾري ايعالٍ ايالظ١َ حلُسٜد١ ممدطات املؿدس٠ ، ٚ كًٝدٌ  عدطض َػداشست       

 ايٛادٗست يعؾعسع ايؿُػٞ .

ايتذددسْؼ ٚايتهسَددٌ بددني ٚادٗددست املبددسْٞ َددٔ خددالٍ جتددسْؼ        ٜتشكددل - 6

ٚقس أز٣ اغدتدساّ املدٛاز احلًٝد١    ١ًٝ ، األيٛإ املػتدس١َ َٚٛاز ايبٓس٤ احمل

اْتعددسف احلددطف املٗٓٝدد١ املدتًؿدد١ ، ٚ ددٛؾري ؾددطم ايعُددٌ يًػددهسٕ ،     إىل

املدتًؿدد١ َددٔ احلذددسضٜٔ ٚايٓشددس ني ٚايبٓددس٥ني ٚايٓذددسضٜٔ     ؾعٗددطت ايؿ٦ددست 

 .أبسلٛا ن َؿػٛال ِٗ ايٝس١ٜٚ  ايصٜٔٚاحلسازٜٔ ، 
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ٌ ظٗطت ٚادٗست املبسْٞ بعس٠  - 7  َٓٗدس بٛظٝؿد١ املبٓد٢     كُُٝست ٜط بط ند

، ؾسختًؿت ٚادٗست املبسْٞ ايػه١ٝٓ لٔ ٚادٗست َبسْٞ اخلسَست ايعس١َ 

 ٚضغددِ ٖددصا االخددتالف ؾكددس متٝددعت; نسملددساضؽ ٚاألضبادد١ ٚاحلُسَددست ، 

 ًو ايٛادٗست بٛسس٠ ايتذسْؼ ايعسّ ، املتُج١ً ن  هطاض ايٛسس٠ ايٓذ١ُٝ 

 . بؿهٌ مجٌٝ َٚتٛاظٕ

سًٝست َعُسض١ٜ أٚ َؿطزات مجسيٝد١ ؾشػدب ،    مل  هٔ ايطٚاؾني دلطز - 8

بددٌ نددسٕ ذددس األثددط ايهددبري ن إثددطا٤ ايعُددسض٠ احملًٝدد١ ن املسٜٓدد١ املٓددٛض٠         

، َٚهسٕ يًكساض٠ ،  ٚاإلنس٠٤ ايت١ٜٛٗ َكسزض َٔ َكسض ; ؾٗٞ ٚاظزٖسضٖس

ف لًدد٢ احلددٛف أٚ احلددسض٠ ، َٚٝددسإ   سٝددح  هددٔ َددٔ خالذددس اإلؾددطا   

، ٚايصٟ الترب ؾُٝس بعس َٔ أِٖ املٛضٚثست يعبساع ايؿين ٚايعخطن  ؾػٝح

 اي اث١ٝ ، ٚايًٛسست اإلبسال١ٝ يًُس١ٜٓ املٓٛض٠ .
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