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 جٌرحخ جألًّي

 ِمّذِس

 جٌفصً جألًي     : خٍفْس جٌرذع

ئْ جٌٍغس ىِ  ٔظحَ ئػؽرحؼِ ٌشٌِص صٌضْس ضغطخذَ ٌطرحدي جألفىحس ذني 

(. ً لحي أمحذ ئّصجْ 149:  1891أػعحء ٌغٌّس ِطجحٔغس )زلّّذ ػٍِ جخلٌيل، 

  ّْ جٌٍغس ىِ سٌِص صٌضْس جٌيت ضغطؼًّ مبجطّغ الضصحي ً ضفحػً.( ئ1:  1111)

ف جٌٍغحش ضمشّرح يف جٌؼحمل جتطّغ ئىل رلٌّػطني ً الْ غالغس آلحي ذؼط ػٍّحء جٌٍغس ئ

جحلحِْس. ً جٌٍغس  –أًسًّذح ً رلٌّػس جٌٍغس جٌغحِْس  –ىِ رلٌّػس جٌٍغس ئٔذً 

جٌغحِْس ضمغُ ئىل لغّني،  جٌغحِْس جٌشّحٌْس ً جٌغحِْس ججلنٌذّْس. ً يف جٌٍغس 

  (.11-11: 1111جٌغحِْس ججلنٌذّْس ىِ ٌغس ػشذّْس ) أمحذ ئّصجْ، 

ىِ ٌغس ضنطِّ ئىل ججملٌّػس جٌغحِْس ظّٓ جٌؼحتٍس ًأِح جٌٍغس جٌؼشذْس 

ً جٌىطحخ جٌغّحًُ جٌزُ ّإِٓ ذو جٌغحِْس جحلحِْس ًىِ ٌغس جٌمشآْ جٌىشُّ 

جٌيت ضطىٍّيح ئغنطحْ ًػششًْ دًٌس ػشذْس ًجٌيت ّؼشفيح جدلالّني ِٓ جدلغٌٍّْ ًجٌٍغس 

 ( .11:  1891جدلغٍّني ذصفطيح ٌغس جإلعالَ )ػٍِ جخلٌيل ، 
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 ؼٍّحءيف جٌؼحمل. وحْ جٌ ٍِىحٔس خحصس ِٓ جٌٍغس جألخش ىٌٍِغس جٌؼشذْس 

ٌغس  ذأْ جٌٍغس جٌؼشذْس ٌْجالعالَ ّؼشف ٌْ ػٍَ ضؽٌسطرؼّ جٌزّٓ جٌششقًيف جٌغشخ 

ٌْحط ئ)  جدلؼحسف.يف  ضجتٓحلفظ جخل ِيّح جٍه دًسمتٌغس جٌؼٍُ. ألهنح جٌذّٓ ً

 (11:  1112 ،سفحػِ

ّيح ْضؼٍُْ جٌٍغس جٌؼشذْس ِغ خصحتصيح جدلخطٍفس ً دجفغ ضؼٍ ِٓ جٌٌجلغ، أًْ

 . يحْجٌؼشذْس ٌْغص ٌغس عيٍس يف ضؼٍّألْ جٌٍغس . وًحجدلش ذلح ،يف رلٌّػس جٌؼجِّ

 (111 :1111 ، جْف دريٌِجْأ)

جيد أْ ضٌججو وً دًسز ضؼٍّْْس ِشىالش ِصحدفس ، يف ىزه جحلحٌس يف 

ٌججو يف جٌطؼٍُ ، خحصس ضؼٍُ جٌٍغس جٌؼشذْس ، ىنحن ِشىٍس ًجدذز غحٌرًح ِح ض

جٌٍغس جٌؼشذْس جٌيت متص دسجعطيح ذغرد ٔمص  جحلٌجس جٌزّٓ ّفيٌّْ يف زْطالِٔمص جٌ

 .جحلٌجس جدلؼشفس يف ِؼشفس ِؼحِٔ جدلفشدجش يف ضؼٍُ

جٌّصف جٌؼحشش ٌمغُ جٌؼٌٍَ ، يف زج ىٌ ٔفغو دذظ يف ىزج ججملحيى

يف  طٍّْزصؼٌذس فيُ جٌ ىحضد، ّمّْ ُ جٌ صلٌسأْشعالَ إلج ٌٔس ِذسعس  جالجطّحػْس

ألً ًػًْح مبؼنَ جٌىٍّحش جٌيت ىِ يف جحلٌس. ػٍَ  طٍّْزفيُ جٌٍغس جٌؼشذْس ألْ جٌ

، ؼشذْسجٌ ضؼٍُ غحٌرًح ِح ّمذٌِْ ِفشدجش جذّذز يف وً ٌغس ذسطجٌشغُ ِٓ أْ جدل
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 حلفظ وً ِفشدجش جذّذز دصً ػٍْيح. طٍّْزّمٌٌِْ ذطؼٍُْ جٌ ذسطجدلدطَ 

ِؼنَ جدلفشدجش ججلذّذز جٌيت حيصٌٍْ ػٍْيح  طٍّْزجًٌِغ رٌه ، غحًٌرح ِح ّنغَ 

حيفظٌْ ألً ِؼنَ  طالِزػنذ عإجذلُ يف جٌٌَْ جٌطحيل. ىزه ىِ جدلشىٍس ، جٌ

  جدلفشدجش ذزوشّحهتُ جٌؽٌٍّس.

ىٓ جعرتجضْجْس جذّذز دطَ دي ىحضدٍ جٌ، ٌذ رذعيف ىزه جًٌ 

جعرتجضْجْس  جٌىحضدّغطخذَ ًهتُ. ّحوشرجش يف ػٍَ صّحدز ِؼحِٔ جدلفشد طٍّْزجٌ

عرتجضْجْس ػٍَ ىزه جال ىٌُْ ِفشدجش جٌٍغس جٌؼشذْس. عطْيف ضؼٍ جالٔطرحػحش

جٌٍغس جٌؼشذْس خحصس  ضؼٍُْصؼٌذس  زْطالِجٌىح ْذجدلشىالش جٌيت جي يف ىزهالْحت

دطَ ضرمِ ضٍه جدلفشدجش يف جدلفشدجش ججلذّذز جٌيت ّؼؽْيح جدلؼٍُ  حِٔيف ضزوش ِؼ

  .طٍّْزجٌ ّحشوشيف ر

ًال ضأغش ػٍَ لغش  جٌزُ ّغرد  ذس ججذىزه جالعرتجضْجْس عطىٌْ 

وً  جٔطرحػحشأوػش ِٓ  ضٌجو جىل، ألْ ىزه جالعرتجضْجْس طالِْزجٌػمٌي ِنيه 

ىٌْ جْٔ يٌمؼألْ غري ِ،  حشسلطٍف جٔطرحػحش  ضٍّْزأْ ٌىً  الشه، ًضٍّْز

جال جرجوحٔص روشّحش شخظ يف .ِطغحًّس ذحٔطرحػحش جألخشّٓ شخص جٔطرحػحش
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يف  زْطالِجٌىزه جالعرتجضْجْس ػٍَ فيُ  ًضأغش ٔفظ ضزوش ًٔغْحْ ِغ جألخشّٓ

  .جغنحء جٌطؼٍُْ جحلٌجسًلشجءز 

  عْرذع جٌىحضدح لذ عرك ذْحٔو ِٓ جدلشىالش جحلذّػس، ِجظحفس جىل 

ػٓ لذسز ضالِْز  ػٍَ فيُ جحلٌجسجش ذطمذُّ ِؼشفس ِؼحِٔ جدلفشدجش جٌطَ ضٌجذ 

ضؼٍُْ جدلفشدجش  "ىٌ  ذِو جٌرحدع فَ ىزج جٌرذعفحٌٌٍّظٌع جٌزٍ ّم. فْيح

فَ لذسز جٌطالِْز ػٍَ  حٔطرحػحش جٌرصشّس ًأغشىجال شحسزئحعرتجضْجْس ذ جٌؼشذْس

 ."جٌؼشذِ جعطخذجِيح فَ جحلٌجس

س ػٍَ ضالِْز جٌّصف جٌؼحشش ٌمغُ جٌؼٌٍَ جالجطّحػْس فَ ذحتش وعس شرج) دس

  .( ِذسعس ٌٔسجإلعالَ جٌؼحٌْس جإلعالِْس شْأصلٌس

 جٌفصً جٌػحِٔ    : حتمْك جٌرذع

 فطذمْك جٌرذع وّح ٍِّ:  جٌغحذمس، جٌرذع خٍفْس ػٍَ جػطّحدج

 مبحدجش جدلفشدجش فَ جحلٌجس حِٔفيُ ِؼ ٌطالِْز ػٍَسجش جضىٌْ لذ وْف .1

ػٍَ ضالِْز جإلٔطرحػحش جٌرصشّس  جعرتججتْسجعطخذجَ لرً   جٌٍغس جٌؼشذْس

جالجطّحػْس فَ ِذسعس ٌٔسجإلعالَ جٌؼحٌْس جٌّصف جٌؼحشش ٌمغُ جٌؼٌٍَ 

 ؟ جإلعالِْس شْأصلٌس
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فيُ ِؼحِٔ جدلفشدجش فَ جحلٌجس مبحدجش ػٍَ سجش جٌطالِْزضىٌْ لذ وْف .1

ٔطرحػحش جٌرصشّس ػٍَ ضالِْز جال جعرتججتْسجعطخذجَ جٌٍغس جٌؼشذْس ذؼذ 

جٌّصف جٌؼحشش ٌمغُ جٌؼٌٍَ جالجطّحػْس فَ ِذسعس ٌٔسجإلعالَ جٌؼحٌْس 

 ؟ جإلعالِْس شْأصلٌس

 ػٍَ جٌطالِْز لذسزيف  ٔطرحػحش جٌرصشّسجال جعرتججتْس  جعطخذجَ أغشوْف  .1

جٌّصف ػٍَ ضالِْز فيُ ِؼحِٔ جدلفشدجش فَ جحلٌجس مبحدجش جٌٍغس جٌؼشذْس 

جٌؼحشش ٌمغُ جٌؼٌٍَ جالجطّحػْس فَ ِذسعس ٌٔسجإلعالَ جٌؼحٌْس جإلعالِْس 

 ؟شْأصلٌس

 جٌرذعجٌفصً جٌػحٌع   : أغشجض 

 :ٍِّ وّح جٌرذع أغشجض ضمشسطذمْك جٌرذع جٌغحذك، ذِنحعرح 

جٌٍغس  مبحدجش َٔ جدلفشدجش فَ جحلٌجسحفيُ ِؼ ػٌٍَطالِْز سجش جلذ ِؼشفس  .1

ٔطرحػحش جٌرصشّس ػٍَ ضالِْز جال شحسزئ  حعرتججتْسذجعطخذجَ  لرً جٌؼشذْس 

جٌؼحٌْس جٌّصف جٌؼحشش ٌمغُ جٌؼٌٍَ جالجطّحػْس فَ ِذسعس ٌٔسجإلعالَ 

 .جإلعالِْس شْأصلٌس
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مبحدجش جٌٍغس  فيُ ِؼحَٔ جدلفشدجش فَ جحلٌجس ػٍَ جٌطالِْزسجش لذ ِؼشفس .1

ػٍَ ضالِْز  ٔطرحػحش جٌرصشّسجال شحسزئ  حعرتججتْسذجعطخذجَ  ذؼذ جٌؼشذْس

جٌّصف جٌؼحشش ٌمغُ جٌؼٌٍَ جالجطّحػْس فَ ِذسعس ٌٔسجإلعالَ جٌؼحٌْس 

 .جإلعالِْس شْأصلٌس

فَ لذسز  ٔطرحػحش جٌرصشّسجال شحسزئ جعرتججتْسجعطخذجَ  أغش ِؼشفس  .1

ػٍَ مبحدجش جٌٍغس جٌؼشذْس  فيُ ِؼحَٔ جدلفشدجش فَ جحلٌجس ػٍَجٌطالِْز 

جٌّصف جٌؼحشش ٌمغُ جٌؼٌٍَ جالجطّحػْس فَ ِذسعس ٌٔسجإلعالَ  ضالِْز 

 .جٌؼحٌْس جإلعالِْس شْأصلٌس

 جٌفصً جٌشجذغ    :فٌجتذ جٌرذع

ػغَ أْ ّىٌْ ىزج جٌرذع ِنيجح يف ؼشّمس جٌطؼٍُْ ذحٌنغرس ٌٍّذجسط  .1

 جدلخطٍف ٌٍّؼٍّني.

ذحٌنغرس ٌٍّؼٍّني ػغَ أْ ّىٌْ ىزج جٌرذع ًعٍْس يف ؼشّمس ضؼٍُْ  .1

 غحس جٌطؼٍُْ جدلغشًس جدلطنٌع ٌطالِْز.آذصٌي ػٍَ ٍجدلغطخذِس ٌ جدلفشدجش

 ٌطالِْز أْ ٔطحتج ىزه جٌذسجعس شلىٓ أْ ضذجفؼيُ ٌْنشؽٌج ًدييشًْ يفجً .1

 فشدجش ٌٍغس جٌؼشذْس ججلذّذز.ِ ػٍَ فيُ ِؼحِٔ   ضؼٍُْ جٌٍغس جٌؼشذْس خحصس
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  جٌٍغس جٌؼشذْس.فشدجش ِ  ئػؽحء جٌؼٌٍَ ججلذّذز يف ضؼٍُْ ٔفغو ٌٍىحضدً  .4

 :أعحط جٌطفىري جخلحِظ جٌفصً

 حتمْك زلحًٌس يف ذلح جخلؽٌجش جدلٌؼْثْس جإلعرتجضْجْس أْ ػحَ، ذشىً

 أٔشؽس يف ػحِس منػ ىِ ًجالعرتجضْجْس ػنذ جإلضصحي ذحٌطؼٍُجألىذجف جدلؼْنس. 

جدلؼْنس.  جٌطؼٍُْ أىذجف جٌىفحءز ٌطذمْك جٌطؼٍُْ يف ػٍّْس ًجٌطالِْز جدلؼٍُ

 (1: 1111)ششّف جٌذّٓ، 

جٌيت ضطأعظ ػٍَ  دلؼحجلس جٌطؼٍُْ ىِ ػٍّْس جٌطؼٍُْ ئعرتجضْجْس

جدلينْس ًدحٌس جٌرْثس جٌطؼٍّْْس ًأًِ  ذىفحءز جدلذسط جدلشضرؽس جٌطؼٍّْْس جٌنظشّحش

 ذحألىذجف ِشضرػ ٔظحَ جٌؼشذْس جٌٍغس ضؼٍُْ جٌطالِْز ػٍَ ججلٌدز جٌطؼٍّْْس. ألْ

أْ  ِذسط ػٍَ وً  ًٌزٌه الذذ .جالجطّحػْس جٌػمحفْس ًجٌرْثس ًجٌؼٍّْس ًجدلىٌٔس

حتج. جٌنط أفعً ػٍَ ٌٍذصٌي جٌؼشذْس جٌٍغس ضؼٍُْ يف جدلنحعرس جالعرتجضْجْس خيطحس

 (11: 1112)ٔحٔنج لحعُ، 

جعرتجضْجْس جذّذز دطَ ّطّىٓ  ىحضديف ىزه جدلنحعرس ، ٌذٍ جٌ

ِٓ ِؼشفس جدلضّذ ػٓ ِؼنَ جدلفشدجش جدلىطغرس دذًّػح يف رجوشهتُ.  طٍّْزجٌ

جعرتجضْجْس جٌطخًْ يف ضؼٍُ ِفشدجش جٌٍغس جٌؼشذْس. عطؼًّ  ىحضدعْغطخذَ جٌ
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جٌزّٓ جيذًْ  طالِزجٌىزه جإلعرتجضْجْس ػٍَ دً جدلشىالش جٌيت ٌّججييح 

صؼٌذس يف دسجعس جٌٍغس جٌؼشذْس خحصس يف ضزوش ِؼنَ جدلفشدجش ججلذّذز جٌيت 

 .طٍّْزجٌّؼؽْيح جدلؼٍُ ًعطىٌْ لحدسز ػٍَ جٌرمحء ٌفرتز أؼٌي يف رجوشز 

ػٍَ ضأغري  ئٔطرحػحش ئػؽحء جٌىٍّس جٌيت ضإغش جشحسز سجعرتجضْجْفىحٔص 

ذصشُ أَ مسؼِ ذصشُ ئىل جٓخشّٓ . فٌْجو رٌه جٌطأغري ئىل روش جدلؼحِٔ يف 

جٌؼمً. فحدلشجد ذحٌىٍّس جٌيت ضإغش ػٍَ ضأغري أْ ّرمِ يف روشّحش شخص. فٍزٌه 

جدلشجد ذحٌطأغري جٌرصشُ ىٌ جعطخذجَ جٌصٌسز جٌرصشّس ًجٌطصٌس ًجٌرصشُ ٌزوش 

ظيش جٌصٌسز جٌرصشّس يف روشّحش جٌطالِْز ِؼحِٔ جدلفشدجش ًدفظيح ًدػٌهتح . فط

  (82: 1111،  صحسُ)جإلِحَ جٔأغنحء لرٌي ِؼحِٔ جدلفشدجش.

 جٌّصف جٌؼحشش ٌمغُ جٌؼٌٍَ جالجطّحػْس ْذجْذظ يف ىزج جدلحيىٌ  ىح

يف فيُ  طالِْزصؼٌذس فيُ جٌ ىحضدّمّْ ُ جٌ صلٌس أْذش جٌؼحٌْس  إلعالَج ٌٔسدلذسعس 

أْ  ػٍَحٌشغُ ذس. جألً ًػًْح مبؼنَ جٌىٍّحش جٌيت ىِ يف جحلٌ ُجٌٍغس جٌؼشذْس ألهن

ّأِشًج ؼشذْس، دطَ جٌ دْنّح ّؼٌٍّْ جٌٍغسْ ِفشدجش جذّذز ٌغحٌرًح ّمذِ ذسعنيجدل

 وػري ِٓ جٌطالِْزًِغ رٌه ،  ىح.دفظٌجحلفظ وً ِفشدجش جذّذز  جٌطالِْز 

أغنحء ضمذُّ جألعثٍس  ِٓ لرً ىحلذ دفظٌ ِؼنَ جدلفشدجش ججلذّذز جٌيت ٌّْنغ
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 ِٔحِؼ ػٍَ دفظ طالِزجٌ ضؼين ٔمصحْ ، جألعحعْس ىِ جدلشىٍس فيح. ذلُ

 .يف روشّحهتُ لذديحجدلفشدجش 

ضشضرػ  ٔطرحػحشئػؽحء جالفىحْ  العرتجضْجْس ىزه ج جعطنحدًج ئىل ششح 

الحتذد  ًٌىٓ ىزه جٌنحدْس يف ىزه جالعرتججتْحش .ذحٌنحدْس جٌغّؼْس جٌرصشّس

ئىل  جريوػطؽٌس ضىٓ يف ىزه جالعرتجضْجْس ، ًٌ لشسه جدلؼٍُ. مبجحي ًجدذ

ػٍَ ئىل أْ ّىٌٌٔج  طالِْزجٌ ٔطرحػحشجالىزه  عؽشضٌزٌه ال . طٍّْزجٌ ٔطرحػحشجال

ّغيً  ٌِظٌػحش جعطخذجَ  طالِْزٍ، ًٌىٓ ديىٓ ٌ ذغدًجدذ ف ٌِظٌع 

يف روش شْة سلطٍفس  ّحشروش ِْزطالجٌ. ألْ ذحٌؽرغ ٌىً ّحهتُزوشىح يف روشض

جيد أْ ٌِظٌػح  جٌزُ ّمذِو جدلؼٍُ ٌْظ جدلٌظٌع جٌرصشُ  وّح أًْجدذ. 

 جٌزُ ّمذِو جدلؼٍُ ، ًٌىٓوزجٌه أّعح جدلٌظٌع جٌغّؼِ    طالِْزجٌّطزوشه 

 ىزجّٓ ٌِظٌػني وحٔح ِٓ ػنحصش دفحػْس. 

ديىٓ جػطرحس فىشز جٌٍغس وأدجز جضصحي ضغطخذَ أصٌجش جٌٍغس مبػحذس زلشن 

جألجيضز جدلْىحْٔىْس. ّظيش جٌٌجلغ أْ جٌشخص جٌزُ دسط جٌٍغس جألَ  العطخذجَ

ًجعطخذِيح ِنز فرتز ؼٌٍّس ، ًوحٔص أًي ذشجػس ً "ِشحيس" ٌٍطؼٍُ ىِ جالعطّحع 

ًجٌطذذظ ذنحء ػٍَ ِيحسجش جٌمشجءز ًجٌىطحذس. ّرذً أْ ىزج جٌششغ ّطنحغُ ِغ 
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( 11: 1891ح جٌىٌيل ، )جدلفيٌَ جألعحعِ ٌٍؽشّمس جٌغّؼْس جٌرصشّس جٌيت جلرتدي

، ًجٌيت ضنص ػٍَ أْ ضؼٍُ جٌٍغس جيد أْ ّىٌْ ِطغٍغاًل ِٓ جالعطّحع ًجٌطذذظ 

  (1111: 119 ،جْف دريٌِجْأ)ًجٌمشجءز ًجٌىطحذس. )

ىِ ًجدذز ِٓ  (imagenasi) جٔطرحػحش جٌرصشّس شحسزئ جدلفشدجشضؼٍُ 

ًجٌؼرحسجش جٌطؼرري. جدليُ ػنحصش جٌٍغس ِيُ جذج ، ألٔو مبػحذس ضشىًْ جٌؼرحسجش 

ىٌ جدلفشدجش ، ٌزٌه ىنحن ِٓ جيحدي ذأْ ضؼٍُ جٌٍغس جٌؼشذْس )جٌٍغحش جألجنرْس( 

ٔفغو ، ئِح ػٓ ؼشّك جٌطؼٍُ أً ػٓ ؼشّك  جيد أْ ّرذأ ذادخحي ًضؼٍُ جدلفشدجش

ٌْظ ِشجدفح ٌطؼٍُ جٌٍغس   جحلفظ أً ذٌعحتً أخشٍ. ًِغ رٌه ، فاْ ضؼٍُ جدلفشدجش

ٌٓ ضىٌْ رجش ِؼنَ ًئػؽحء فيُ ٌٍّغطّغ أً جٌمحسب ئرج مل  جدلفشدجشٔفغيح ، ألْ 

ّطُ جتّْؼيح أً ضأؼريىح يف مجٍس صذْذس ًعْحلْس ًفمح ٌٍنظحَ جٌنذٌُ 

  ًجٌنظحِِ جٌمْحعِ.

ّرذً أْ جدلٌفٌسجش ضفطمش ئىل جالىطّحَ جٌىحيف دطَ جْٓ ال ّضجي ّؼطرب غري 

 جدلفشدجشجٌطؼٍُ ٌٍّطؼٍّني ٌذّنح؟ يف عْحق أمهْس  جدلفشدجشًجظخ ، ًوْفْس ضؽٌّش 

وجضء ال ّطجضأ ِٓ جٌنظحَ جٌؼشذِ ، جيحدي جدلإٌف ذأٔو ّنرغِ جعطخذجَ دسجعس 

جٌفيُ ، ألْ جٌطفحىُ ًجٌفيُ )عحط ٌطؽٌّش ِيحسجش جٌٍغس جٌؼشذْسوأ جدلفشدجش
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ْ ( مهح جذلذف جألعحعِ ًجألىذجف جٌطؼٍّْْس ٌٍغس جٌؼشذْس. ديىٓ أًجإلفيحَ

 لحعُ جشجش ًجٌمذسز ػٍَ ضؽٌّشىح. )ٔحٔحّٔطذمك ئرج مل ّذػّو جٌطّىٓ ِٓ جدلفحخ

 ،1112 :01) 
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 1.1جٌصٌسز 

  جٌشعُ جٌرْحِٔ ألعحط جٌطفىري جٌرذظ

 ضؼٍُْ جدلفشدجش جٌٍغس جٌؼشذْس 

فَ لذسز جٌطالِْز ػٍَ جعطخذجِيح فَ جحلٌجس ىحجٌرصشّس ًأغشجإلٔطرحػحش  حعرتجضْجْس جشحسزذ  

  ّمذَ جدلؼٍُ ِحدز جحلٌجس.1

 جحلٌجس ّرتجُ جدلؼٍُ ِؼحِٔ جدلفشدجش يف.1

ِش جدلؼٍُ جٌطالِْز ٔظش ِؼحِٔ جدلفشدجش ّأ.1

 رؼٌج ذطٍه ِؼحًِٔأْ ّنط ججلذّذز

 ّأِش جدلؼٍُ جٌطالِْز حبفظ جدلفشدجش.4

 

 

 ّمذَ جدلؼٍُ ِحدز جحلٌجس.1

 جحلٌجسّرتجُ جدلؼٍُ ِؼحِٔ جدلفشدجش يف .1

ّأِش جدلؼٍُ جٌطالِْز ٔظش ِؼحِٔ جدلفشدجش ججلذّذز .1

 ًأْ ّنطرؼٌج ذطٍه ِؼحِٔ

 ّمذَ جدلذسط ٌٍطالِْز جدلفشدجش ذططرحػحهتُ.4

 ّأِش جدلؼٍُ جٌطالِْز حبفظ جدلفشدجش.2

  ّأِش جدلؼٍُ حبفظ جدلفشدجش  دًْ ٔظش جٌىطحخ.2

 

  جالخطرحس جٌرؼذُ جالخطرحس جٌمرٍِ 

جعطخذجَ  ذؼذ جدلفشدجش فَ جحلٌجس مبحدجش جٌٍغس جٌؼشذْس  ضؼٍُْ

  جإلٔطرحػحش جٌرصشّسجشحسز  جعرتججتْس

جدلفشدجش فَ جحلٌجس مبحدجش جٌٍغس جٌؼشذْس  لرً جعطخذجَ  ضؼٍُْ

  جإلٔطرحػحش جٌرصشّسجشحسز  جعرتججتْس

 

  جٌؼشذِ :  جحلٌجس لذسز ضالِْز يف

 ذؽاللس جٌؼشذْس ذحٌٍغس جٌطذذظ جٌطالِْز ػٍَ  ّمذس.1

  ًجٌٌجظذس جٌصذْذس ججلًّ ضنظُْ ػٍَ جٌطالِْز ّمذس.1

 زلحدغس إلجشجء جٌصذْذس ًججلًّ جٌىٍّحش جخطْحس جٌطالِْز ػٍَ ّمذس.1

 .يف روشّحهتُ لذديحجدلفشدجش  ِٔحِؼ ػٍَ دفظ طالِزجٌ ّمذس.4

2. 
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 :فشظْس جٌرذعغحدطجٌفصً جٌ

)عٌغٌٌْْٔ،  جٌرذع ِشىالش ػٓ سطِإل ئجحذس ىِ جٌفشظْس

ُّ جٌفشظْس جدلأخٌدز  ِٓ ىز جٌرذع ىِ(. 1119:94  : ًِٓ غ

فيُ ِؼحِٔ فَ لذسز جٌطالِْز ػٍَ  ريغضأ  ػذَىنحن :  جٌفشظْس جٌصفشّس 

  شحسزئ  سضرجْعرتجج حعطخذجَذجٌؼشذِ فَ جحلٌجس جدلفشدجش

  .جدلفشرجش جٌٍغس جٌؼشذْسيف ضؼٍُْ  ٔطرحػحش جٌرصشّس جال

فيُ ِؼحِٔ فَ لذسز جٌطالِْز ػٍَ  ريأغض ًجٌدىنحن : جٌفشظْس جدلمرتدس 

 شحسزئ جعرتجضرجْس حعطخذجَذ جٌؼشذِفَ جحلٌجس جدلفشدجش

  .يف ضؼٍُْ جدلفشرجش جٌٍغس جٌؼشذْس ٔطرحػحش جٌرصشّس جال

  فحٌفشظْس : % 2ذحدلغطٌٍ جٌذالٌس 

حلغحذْس أورب ِٓ "ش" ججلذًجٌْس فحٌفشظْس ئرج وحٔص لّْس "ش" ج

(. ًئرج  أعٌٍخ جٌشؤًط جدلشلّس ِنظّحجعطخذجَ ضشلْس جدلمذِس ِشدًدز )ًجٌد 

وحٔص لّْس "ش" جحلغحذْس أصغش ِٓ "ش" ججلذًجٌْس فحٌفشظْس جدلمذِس ِمرٌٌس ) 

 .( أعٌٍخ جٌشؤًط جدلشلّس ِنظّحجعطخذجَ ضشلْس ػذَ 
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 عرسنحجٌفصً جٌغحذغ  :جٌرذٌظ جدل

 : ًىِ، ئْ ىزه جٌذسجعْس فْيح جٌرذٌظ جدلنحعرس

دهبح أجٔذسّحِٔ ضْطح عحسُ، جدذٍ جٌؽحٌرحش يف شؼرس جٌٍغس جإلٔذًٔغْس ً .1

جْس ْ، ذحدلٌظٌع جعطخذجَ جعرتجض، جبحِؼس ِحالٔج جحلىٌِْس1111

جٌمّصس جٌمصريز يف ضالِْز فصً جٌؼحشش وطحذس جٔطرحػحش جٌرصشّس يف ضؼٍُْ 

 . 11جحلىٌِْس ذٍْطحس مبذسعس جٌؼحٌْس 

جَ جعرتججتْس جٔطرحػحش جٌرصشّس دصٍص ًٔطْجس ىزه جٌذسجعس ذحعطخذ

ًجِح ٔطْجس يف  ,يف رلٍس جألًىل %73،3ػٍَ دسجس ججلْذ ِغ ِطٌعػ 

 ًىزج ّذي ػٍَ جْ جٌنطْجس ِٓ رلٍس %99،9فّطٌعػ لّْس رلٍس جٌػحِٔ 

 .%28،1جألًىل جىل رلٍس جٌػحِٔ  ىِ 

جٌغحذمس وحٔص جعرتجضْجْس جٔطرحػحش جٌرصشّس أدغٓ ِٓ ذنظش جىل ِظحىش 

 ًأوػش أغًشج ػٍَ وفحتس وطحذس جٌمّصس جٌمصريز. ضؼٍُْ جٌطمٍْذُ

 


