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 ْهحَس ذكػ٣س

 

 َظرٌـت انُفـغ انؼاو وأهًٍتها فً االقتصاد اإلساليً

 قض٣ٕ ؾرحر جَعزج٠ٜ
 ذحقع

 انًهخص:

٢طٗحٌٜ جَركع ج٣ٓٚةس ٜفةرٜرز ٖير٢ةس جَٗكةع جَعةحِ قة١ ج٪نطؾةحي ج٪صة١ْ٫ ٜذ٣ةحٔ وٚةّ ج٦صةش ٜجَهٝجنة  جَطة١ ضضةطٗ  ن٣ُٛةح ذحنطرحرٚةح 

ٖير٢س جنطؾحي٢س ضٗحي٠ ذقرٜرز جَٓريز٢س ق١ ضُٓى ٜصحتٍ ج٨ٖطحؼ ٜجَضُع ج٨ٖطحؾ٣س َقٓحٔ ئنةحيز ضٝي٢ةع جَة بٍ ذحَقر٢هةس جَغةرن٣س  

بٍ جَ َٜس ق١ جَضٝل ْٕ ب٫ٌ جَهٝج٣ٖٕ ٜجَطغر٢عحش ج٨ص٣ْ٫س جَقحذقس َكريس رؤٜس ج٦ْٝجٌ ق٣ٙ َطكه٣ةم ٜضٗحي٠ و٢قح ذقرٜرز ض 

ٚة   قعةحٌ ٢طٓػةٍ ذاَ ةحف جَكهةر ٜجَهقةحف نُةةٟ جَرقحَةس  ٜجنحْةس ٖيةحِ جنطؾةحي٠ ٢كةرؿ نُةةٟ جَ َٜةس ٖير٢ةس جَةرذف ٜجَ ضةحرز قة١ يةةٍ 

ج٦ْس جنطؾحي٢ح  ٜب ْس وقرجيٚح قةريج قةريج  ٜؤ جَٗيةحِ جَض٣حصة١ ق٣ٛةح قةحرس نرجرجضٛح جَض٣حص٣س جَط١ ٢ؿد ؤ ضهِٝ نُٟ وصحس ب ْس 

َٓؾُكس ج٦ْس ج٪نطؾحي٢س َطكه٣م جَطٝجئ جَكه٣ه١ ذ٣ٕ ج٦قرجي َُٝؽةٌٝ ئَةٟ ٚة قّٛ ج٪بةر٠ٜ ٜجَة ٠ٝ٣ٖ ْةٕ بة٫ٌ ض٣ضة٣ر ْؾةحَكّٛ 

قةرجي جَٓؿطٓةع ْةٕ بة٫ٌ نٓةٍ جَ َٜةس َطكه٣ةم ْؾةُكس ج٪نطؾحي٢س  ٢ٜر٣ٕ جَركع ي٣ف ضكه٣ةم جَٗير٢ةس جَغةرجيس جَكع٣ُةس ذة٣ٕ جَ َٜةس ٜو

 ج٦قرجي ٜنٍٓ ج٦قرجي َطكه٣م ْؾُكس جَ َٜس ٜقهح َُهٝجن  جَ ٓضس جَط١ قرفطٛح جَٗير٢س ٜجَٓطٓػُس ذٓح ٢أض١:  

  جَهحنــــــ ز ج٦َٜٟ )جَٓحٌ هلل ٜجَٓٗكعس َُؿ٣ٓع( -

 وقرجي ج٦ْس(جَهـحنـ ز جَػح٣ٖس )جَٗكع جَعحِ قم ْقٓٝٔ ًٍَ قري ْٕ  -

 جَهحن ز جَػـحَػس )جَـطٝجئ ق١ جَٓـٗكعـــس( -

 جَهحن ز جَرجذعس )ج٨عرحع ج١ًَُ َؿ٣ٓع  جَكحؾحش ج٦صحص٣س ٧َقرجي ٜض٣ًّٓٗٛ ْٕ ئعرحع قحؾحضّٛ جًَٓح٣َس ن ر ج٪صطقحنس(  -

 ١ ٢كرفٛح جَٗيحِ جَعح١َٓ( جَهحن ز جَ حْضس )ذعع ج٦ْس ج٨ص٣ْ٫س يهٝز جنطؾحي٢س نحيرز نُٟ ْٝجؾٛس جَطك ٢حش جَط -

 جَٗكع جَعحِ  ج٨عرحع  ج٪نطؾحي ج٨ص١ْ٫  جَغرجيس  جَطٝجئ  ج٪قرجي   :انًفتاحٍت انكهًاث
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Abstract  

The research deals with the importance of public benefit in Islamic economics. It shows the most 

important rules based on economic theory that calls for the centralization in owning means of 

production, the redistribution of income in a legitimate way. It also calls for the state intervention in 

the market through Islamic legislations that control the movement of capitals to achieve an effective 

goal represented by the elimination of poverty and the unemployment and the establishment of an 

economic system that imposes on the state through the theory of profit and loss in all its political 
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decisions. These decisions must be based on the basis of serving the nation economically, serving its 

members and protecting the political system and economic interest to achieve a true balance among 

individuals to reach their spiritual and secular goal by facilitating their economic interests. The 

research shows how this theory achieves the actual partnership between the state and its members 

through the state's work to achieve the interest of individuals and the vice versa in accordance with 

the five rules imposed by the theory and represented by the following rules:  

-Money is for Allah and benefit is for all. 

-Public benefit is a guaranteed right for every member of the nation.  

-Balance of benefit.  

-Total satisfaction of all basic needs of individuals and enabling them to satisfy their luxury needs as 

much as possible. 

 -Resurrecting the Islamic Nation as an economic force which is capable of facing the challenges 

imposed by the global system. 

Keywords: public benefit, satisfaction, Islamic economy, partnership, balance, individuals 

 

  :تـــــــًقذيان1. 

قةرجي جَٓإْٗةٝٔ ذٛة ٘ ه٣ّ ج٪ؾطٓحن٣س جَط١ ٢إْٕ ذٛةح ج٦ٜجَ جَعه٣ ز حصش ٜنٝجن  ضكرفٛوٜ يٗيحِ نحتّ نُٟ ؤ ج٪نطؾحي يعُّ ئ

ج٪نطؾةحي٢س ٜ٪  زقكة١ جَٓؿطٓةع جَة ٠ ٪ ٢ٛةطّ ذحَٓضةحٜج  َة َى جبطُكةص جَٗير٢ةحش ج٪نطؾةحي٢س٢ طُف ْٕ ًْحٔ ئَٟ آبر  جَعه٣ ز ٜجَه٣ّ  

صحصةح َُعٓةٍ وِ غ٣ةر ْغةرٜع و٢َُٜعةُ  جَةرذف جَٓقُةم ْغةرٜنح يةحٔ " .ٜ٪ ٢ٛةطّ ذةحَه٣ّ ج٪ؾطٓحن٣ةس جَرق٣عةس  قرهة٢١ٛطّ ذكؾر جَطرةح٢ٕ جَ

 .(789ػ.   1990  ج٣ًَح١َ) "ج٪نطؾحي٠ ٜٚ قح ْٗغٝيج َٙ

عةةرحع ٔ ئئَةةٟ قحتةة ز جَٓؿطٓةةع ٜبؾٝؽةةح جَعٓةةحٌ  ٜئٖضةةحٔ ٜصةة٣ُس ْةةٕ ٜصةةحتٍ جَةةرذف ئٜ جَٗيةةر ذعةة٣ٕ ج٪نطرةةحر ٢ٜؿعةةٍ ج٨

عرحع قحؾحضٙ ْٜٕ ٪ ٢ُٓى ٢رهٟ نرفس ٫َُٛو  قٛة ٘ ٚة١ صحس جَػٕٓ  قٕٓ ٢ُٓى ٢ضطق٣ع ئوضعطٓ  ق٣ٙ نُٟ  ٧َقرجيصحص٣س جَكحؾحش ج٦

  ٣ٓ٢ٜةٍ ٖكةٝ جقطًةحر ٜجَضُقس َُػرٜز٢طضّ ذحَطٝي٢ع غ٣ر جَعحيٌ ٜغ٣ر جَكعحٌ ًَٖٝٙ ٜذإرضٙ جَط١ ٢ٗطعظ ق٣ٛح   جَروصٓح١َصٓحش جَٗيحِ 

 ٩َٖضةةحٔج٪صةةط ٫ٌ جًَحْةةٍ  ٦ؾةةٍ  ٜبةةٝؿ جَكةةرٜخ ًَةةٍ جَٓٗةةحقع ٜجَكحؾةةحش  ْةةٝجٌج٦ رؤٜسؽةةكحخ وْةةٕ  جَهُةةسجَضةةٝل  ٜجقطًةةحر 

  ْٜعةحيجش جَهة٣ّ ج٪ؾطٓحن٣ةس جَرق٣عةس  جَروصٓح٣َسَٓٗكعس  ْحيٕق١ ذعـ ج٦ جَرغر ن جيوبكـ  ٦ٜؾٍٜؾعُٙ ٜص٣ُس ْٕ ٜصحتٍ جَرذف  

ذة٣ٕ جَٗةحس  زٜفةرخ نة٣ّ جَع جَةس ٜجَٓضةحٜج  ب٫نة١ج٪ؾطٓةحن١ َٜة٣ش جَهة٣ّ ٜجَطعةحٜٔ ج٦صش جَطعحْةٍ وصحصح ْٕ وؿعٍ جَرذف جَٓقُم ذ

 .ب٫ن٣سٜٖغر ْرحيب جَهٓع ٜض ٣٣ر جَٓكح٣ّٚ ج٦ جَروصٓح١َ ًَٖٝٛح ضٓػٍ بضحرز ْحي٢س ق١ جَٓكِٛٝ 

 رؤٜسؽةكحخ وُةس ْةٕ ٜٜفةع جَضةُقس ج٪نطؾةحي٢س ٜجَض٣حصة٣س ذ٣ة  غُةس ن٣ُ  َ حف يٜر جَكًْٝسئَٟ ئ جَروصٓح٣َسضضعٟ ٜن٣ُٙ 

نُةٟ جَهةرجر جَض٣حصة١  زضة٣قرجَٜ   ٖطحؼصحتٍ ج٨ًْٕٓ َٝجقطًحر   ٜضكه٣م ويرر غُر٣س جَضحقهس ْٕ جَرغرٜصكم ٜجصط ٫ٌ ج٦  ْٝجٌج٦

 .ق١ يٍ ج٦ْحيٕ جَط١ ضطرع جَٓ ٚد جَروصٓح١َ يٗيحِٜج٪نطؾحي٠ 

ب٫ن٣ةس جَطة١ ضقةع جَٓةٝجري جَقر٣ع٣ةس قة١ ب ْةس ًَٜةٍ جَهة٣ّ جَضةٓح٢ٜس ٜج٦ ٩َٖضحٔبقر ن ٜ ويرر ٜوَ َى ٢ٓػٍ ٚ ج جَٗيحِ   

 .صحص٣س ٜجًَٓح٣َسعرحع قحؾحضٙ ج٦ٖضحٔ ٜئج٨

نةٝز جنطؾةحي٢س  ذانحْةس جَٓطٓػُةسصحصة٣س ٜغح٢طةٙ ج٦  صة١ْ٫ق١ ٚ ج جَٝؾ٣ز جَ ٠ ٢ر٣ٕ جَٗير٢س ج٪نطؾحي٢س َٗيةحِ ج٪نطؾةحي ج٨ٜ

جَكرز َُٓؿطٓع جَرغر٠ جَ ٠ ٢كُّ جَكه٣ه٣س رجيز ذحنطرحرٚح ضٓػٍ ج٨  ج٪نطؾحي٢س نُٟ ج٪نطؾحي جَعح١َٓرجيضٛح ئنُٟ قرؿ نحيرز ؾرحرز 

ٜفةةعف جَهةةرجر ج٪نطؾةةحي٠   ٜجَرقحَةةس  ٜجَكهةةر  ذع٣ةة ج نةةٕ جَعرٝي٢ةةس ج٪نطؾةةحي٢س ج٪نطؾةةحي٢سذحَع جَةةس ٜجَٓضةةحٜجز ٜجَطةةٝجئ قةة١ ق٣حضةةٙ 

ٜنُةةد جَٓكٛةةِٝ جَكه٣هةة١ َُضةة٣حيز ج٪نطؾةةحي٢س ذؿعةةٍ جَهةةرجر   يجر٠ٜجَكضةةحي جَٓةةح١َ ٜج٨  ٜجَض٣حصةة١ قةة١ ي٣ةةحٔ جَ َٜةةس جَٓ ةةرِٜ ذحَطرع٣ةةس
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جَ ٠ ذٓٝؾرس ضط ُؼ جَ َٜس   ذعح َُهرجر ج٪نطؾحي٠حٔ ٢ًٝٔ جَهرجر جَض٣حص١ ضوٜؾٝخ ٜجَكه٣هس ١ٚ   َُهرجر جَض٣حص١ حذعحج٪نطؾحي٠ ض

 .جَهرجر جَض٣حي٠ جَ ٠ ٢ٓػٍ نرجر جَ َٜس جَٓضطهٍٜضٗٛـ يهٝز جنطؾحي٢س نحيرز نُٟ جض حذ   ْٕ جَكضحي ٜجَكحص ٢ٕ

صةحس َةٟ ْٝفةٝع جَركةع ج٦ئٖطهةٍ وصة١ْ٫ غةّ جَٗيحِ ج٪نطؾحي٠ ج٨ص١ْ٫ ٜج٪نطؾحي ج٨ ْح٣ٚس ذ٣ٕ ق١ ٚ ٘ جَٝرنسأَ َى ص

  .حَركعّٚ ْح ؾحف ذٜذ٣حٔ ْضحٜب جَ ؾ ؾس ٜبحضٓس ْٝؾزز ٦ٜٚٝ ٖير٢س جَٗكع جَعحِ 

 حثبانؼاو نهاإلطار  األول:انًبحث  2. 

 :تًهٍذ 1.2.

ْكط٢ٝحضةٙ ٜجَٓٗٛؿ٣ةس  ٜنةٕ ٢ٙٓػٍ ٚ ج جَٓركةع جَٓة بٍ جَةرت٣ش َُركةع ٦ٖةٙ ٢عةرؿ كر٣عةس جَركةع ٢ٜعقة١ قًةرز نحْةس نٗة

قةع قة١ جَطقةرل َٓغةًُس جَركةع ٜجَٓطٓػُةس ذٗير٢ةس جَٗكةع جَعةحِ ٜو٣ٓٚطٛةح قة١ حجَٓعطٓ ز ق١ ئنة جي٘   يٓةح ٢ٓػةٍ ج٦صةُٝخ جَة ٠ ضرٗةح٘ جَر

 ج٨ص١ْ٫.ج٪نطؾحي 

 هًٍت انبحث:أ 2.2.

ْغًُس جَٗة رز ٖيٓطٙ ١ٜٚ ح جَٗيحِ ج٪نطؾحي٠ ذًٍ ْ جٚرٙ ٜوصحصٛوّٚ ْغًُس ضأصش نُٟ و٣ٓٚس جَٗير٢س ذًٖٝٛح ضعحَؽ وضًٕٓ 

 ٚة ٘  .جَطة١ قة يٚح جَرةحقػٝٔ قة١ نُةّ ج٪نطؾةحي يٖٝٛةح جَٓغةًُس جَرت٣ضة٣س قة١ ٚة ج جَعُةّ ج٨ٖضةحٔ قحؾةحش جيي٢ةحي ْع  سذحَٓٝجري جَٓطحق

ص١ْ٫ جَهحتّ نُٟ جَٛ   جَٓغطرو َُٓإصضحش ج٪نطؾةحي٢س صحص٣س َُعٍٓ ج٪نطؾحي٠ ج٨حَهحن ز ج٦ذنحَؿطٛح جَٗير٢س ن٫ٓ جَط١ جَٓغًُس 

ٜض٣ًٓةّٗٛ ْةٕ  حؾةحش ج٦صحصة٣س ٧َقةرجي قةريج قةريجعةرحع جًَُة١ َؿ٣ٓةع  جَكجَط٣ٓٗةس جَغةحُْس ٜج٨" ١ص١ْ٫ ٜٚةق١ جَٗيحِ ج٪نطؾحي٠ ج٨

ص١ْ٫ ن٫ؾح َط١ ٢عحَؿٛح جَٗيحِ ج٪نطؾحي٠ ج٨ٚ ٘ جَٓغًُس ج (60. ػِ   2004جَٗرٛح١ٖ  )" ئعرحع قحؾحضّٛ جًَٓح٣َس ن ر ج٪صطقحنس

ْطٝجيٖح ذ٣ٕ جَٗ رز ٜجَكحؾس ٢ٜ طُف نٕ جَٓعحَؿحش جَطة١ كرقٛةح جَٗيةحِ جَروصةٓح١َ ٜج٪عةطرجي١  ٜجَٓ ةطُل  ذًةٍ ْ جٚرةٙ ْٜعحَؿحضةٙ 

نةٕ كر٢ةم   ج٪نطؾةحي٢س ّٜٛقٍ ْغحيُج٦قرجي  ٣ْٕ قحؾحش أضَطكه٣م جَط٣ٓٗس جَغحُْس  ٜيػر ْٕ ٜؾٙ و٢عطٓ  ق١ ذَى نُٟ ضض ٣ر  ٦ٖٙ

 ضكه٣ةم جَط٣ٓٗةس جَغةحُْس  َةٟئجَط١ ٢ض رٚح ؾ٣ٓعةح َط٣ضة٣ر جَٝؽةٌٝ ذٛة ٘ جَقةرل   ٜج٣ًَُٓس جَ حؽس  ٜج٣ًَُٓس جَطعح٣ٖٜس  ج٣ًَُٓس جَعحْس

صحص٣س ق١ جَطقٝر ٜجصطه٣َ٫س جَهرجر جَض٣حص١ ذحَٗضةرس َُ َٜةس ذ٣ٗٓةح ٢ضةط ٍ جَٗيةحِ جَروصةٓح١َ جَط١ ضٓػٍ جَكُهس ج٦جَكحؾحش ضُى عرحع ئٜ

ضُى جَكحؾحش ٪صطعرحي جَٗحس ٜصُد غرٜجضّٛ نةٕ كر٢ةم جَةرذف جَٓطٓػةٍ ذةحَػٕٓ ذة ٪ ْةٕ ض٣ضة٣رٚح َٛةّ ْٓةح ٢رٚةم جَٓؿطٓةع قة١ جَة ٌٜ 

ؽةكحخ وذأ٢ة ٠  سر٣ٚٗة ٙصة٣حيضٙ ج٪نطؾةحي٢س ٜجَض٣حصة٣س ذؿعُة ّ٘ ج٪ؾطٓحن٣ةس ٜج٪نطؾةحي٢س ق٣ةٙ ٢ٜكهة جَٗح٣ْس ذحَكهر ٜجَرقحَس ٜض ٣٣ةر جَهة٣

 .١جَروصٓحَ فع٣كح َهرجرجش جَٗيحِ ْٝجٌ ٢ٜز٢ ٘ ض ُكح نُٟ ض ُكٙ ٢ٜؿعُٙ ضرعحرؤٜس ج٦

 يشكهت انبحث: 3.2.

ج٪نطؾحي٢س ٜجَع٣ُٓةس ٜج٪ؾطٓحن٣ةس قة١ جَرُة جٔ  غحر جَرقحَس ٜضكحنّ ْغًُس جَكهر ٜذرٜي ْعحَّ جَط ُف ق١ يٍ جَٓإصضحشطٔ جٖئ

ق٣ٛةح َٟ ج٣َٛٓٗس نُٟ جَٓإصضةحش جَٓح٣َةس ٜجَٗه ٢ةس ئ  ْٜإصضحضٙ جَع٫ٓنس جَط١ ضٛ  جَروصٓح١ََٓ حكر جَٗيحِ  سص٣ْ٫س ٢ؿعُٛح نرفج٨

جًَر٣ةر  جَٓةأيل ض رؾٛةح ْةٕ ٚة ج سجَضع١ َطقر٣ةم ٖير٢ةٜيرجو ٚ ٘ جَٓ حكر ئإصضحش َ َى ٢ؿد نُٟ ضُى جَ ٌٜ َٓطُى جَ ُٛح ضرعح  عْ ٜؾَ 

 ػُص ٚ ٘ جَٗير٢س نٗ ٖح ذٗير٢س جَٗكع جَعحِ.ٜٓن  ض

 هذف انبحث: 4.2.

ًْح٣ٖةحش ج٪نطؾةةحي٢س جَٛحتُةةس جَطة١ ضطٓطةةع ذٛةةح جَةة ٌٜ َٓؾةةحيرز ج٨ جَروصةةٓح١َٚٗةحو صةةرحل ْطضةةحرع ْةٕ نرةةٍ ْإصضةةحش جَٗيةحِ 

 ُٓإصضةةحشَؿعُٛةةح ضرعةح ٣َحي٠ ق٣ٛةح ضةةْٜؾةحيرز جَهةةرجر ج٪نطؾةحي٠ ٜجَصة٣ْ٫س ٜجَضة٣قرز ن٣ُٛةةح َكةرؿ عةةرٜكٛح نُةٟ ضُةةى جَة ٌٜ ج٨

 جَروصةٓح٣َسنةٕ جَطة ب٫ش  زذع٣ة ْضةطهُس جَٓعةحَّ ضؿعُٛةح  جنطؾةحي٢سٗير٢س ص٣ْ٫س َجَ ٌٜ ج٨ جنطٓحيجَ ٣َٜس ٜذَى ذضرد ن ِ  جَروصٓح٣َس

نحْةس ْإصضةس جنطؾةحي٢س ن٢ٝةس نةحيرز نُةٟ ئَةٟ ضٛة   ئجَٗكةع جَعةحِ   ٜن٣ُٙ قٗير٢س ق٣ٛحجَٓح٣َس ٜجَٗه ٢س ٜ ج٪نطؾحي٢س جَٓإصضحش ٗعظٜضُ 

 سَطٝظ٣ةةف جَٓةةٝجري جَرغةةر٢س ٜجَقر٣ع٣ةةس ٜضق٢ٝرٚةةح َطُر٣ةةضةةطق٣ع ٢ ذًةةٍ ْةةحٚةة ج  ْكةة يز ٜٜجفةةكس وَةةٙ ٍ هنحْةةس جنطؾةةحي صةة٣حي٠ ْضةةطئ

ٜ ويهةةٝز جنطؾةةحي٢س ٚحتُةةس ضٓٗةةع و٠ بةةرل جنطؾةةحي٠  َٜطكضةةٕ جَطعحْةةٍ ْةةع جَٓط ٣ةةرجش جَ حرؾ٣ةةسٜجَ حرؾ٣ةةس جقط٣حؾةةحش جَةةر٫ي جَ جب٣ُةةس 

قةرجي ْةس و٠ رجذةل جَٓؾةحَف جَٓغةطريس ذة٣ٕ ج٦قةرجي ج٦وٖغحف رجذل جنطؾحي٠ قعحٌ ْٜطة٣ٕ ذة٣ٕ ئٜ ص٣حص١ ٢إغر نُٟ ص٣حيضٛح ج٪نطؾحي٢س

 .  ذ٣ّٗٛ برَٟٞ جَرٜجذل ج٦ئفحقس ئجَ ٠ ضكرفٙ ٚ ٘ جَٗير٢س 
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 انبحث: فرضٍت 5.2.

جَطة١ ضعةحَؽ جَٓغةحيٍ  جَهرآ٣ٖةسصحصة٣س ٜج٪ؾطٛحي٢ةس جَٓطٓػُةس ذحَٗؾةٝػ قرفة٣طٛح نُةٟ ْؾةحير جَطُهة١ ج٦ضعطٓ  جَٗير٢ةس قة١ 

ص٣ْ٫س جَطة١ جنطٓة ٜٚح قة١ ْعحَؿةحضّٛ غٗحف ن٣حيضّٛ َُ َٜس ج٨وج٪نطؾحي٢س ٜي َى ٖؾٝػ جَك ٢ع جَٗر٠ٝ جَغر٢ف ْٜعحَؿحش جَؾكحذس 

 ".ٜجَعرحصة٣س ٢ْٝسذٛح جَ ٫قس جَرجع ز غّ جؾطٛحيجش جَكهٛحف غّ ْعحَؿحش جَ َٜس ج٦ شرج٪نطؾحي٢س ًَػ٣ر ْٕ جَٓٝجنف ج٪نطؾحي٢س جَط١ ْ

َٕ رَ ضَ َٟ نؾرٖح جَكح١َ جَ ٠ ئٜجَ ٫قس جَعػٓح٣ٖس  جَضةحقس ج٪نطؾةحي٢س ذغةًٍ  نُٟٜذري  ذؿ٫ف ٜجفف ص١ْ٫جَٗيحِ ج٪نطؾحي٠ ج٨ق٣ٙ  ٣

   .ُْٓٝسٜٜجنع١ 

 انبحث: يُهج 6.2.

قةرجي ج٪نطؾةحي٢س جَطة١ قةٍ ْغةًُس ج٦ضكه٣ةم جَط٣ٓٗةس جَغةحُْس  َٜةٟ ئيَس جَط١ ضٝؽةٍ يٍ ج٦ جصطهرجفنُٟ  جَركع ونطٓ  ْٗٛؽ

 جَٓ ٢ٗةسقة١ صة٣ْ٫س ج٨  ٌٜٖيٓةس جَةوٜضكه٣ةم جَط٣ٓٗةس جَٓؿطٓع٣ةس قة١ ظةٍ   ٖيٓس جَض٣حص٣س يٓٗٛؽ َكةٍ ْغة٫ًضٛح ج٪نطؾةحي٢سٛح ج٦طْ عَ جضرَ 

 يأصةحسجَطة١ جنطٓة  جَٓة ٚد جَكٗكة١   ٢ْٝس ٜجَعرحص٣س ْٜعحَؿةحش جَ َٜةس جَعػٓح٣ٖةسجَ َٜس ج٦غحر جَض٣حصحش ج٪نطؾحي٢س ق١ آغّ  جَٓٗٝرز 

ؽةٌٝ جَطة١ صحصة٣حش جَهٝجنة  ٜج٦وؽةك١ ْعطٓة ج نُةٟ َُٜٓعحَؿحش ج٪نطؾحي٢س ق١ نؾةرٚح ٜجنطٓة ش ج٪صةطهرجف ٜجَطك٣ُةٍ قة١ ْةٗٛؽ 

قةةرجي ٜضكةةرؿ نرجرٚةةح جنطؾةةحي٢س ير٣ةةرز ضُرةة١ قحؾةةحش ج٦ نةةٝزجَٝؽةةٌٝ صةة٣ْ٫س قةة١ يةةٍ ْرجقُٛةةح َططرةةع ي٣ك٣ةةس نُٓةةص ذٛةةح جَ ٫قةةس ج٨

 .ٖيٓس ج٪نطؾحي٢س ق١ جَعحَّج٪نطؾحي٠ نُٟ ج٦

 هٍكهٍت انبحث: 7.2.

ضّ ضهض٣ّ جَركع ئَٟ غ٫ظ ْرحقع ضٗحَٜٗح ق١ جَٓركع ج٦ٌٜ ْٗٙ ج٨كحر جَعحِ َُركع   ئْح جَٓركةع جَػةح١ٖ قهة  ضةّ جَطقةرل ق٣ةٙ 

نٝجن  نحْس ْضطٗرقس ْٕ جَٗؾٝػ جَغةرن٣س ضعطٓة  نُةٟ ب٫ٌ ْٕ ئَٟ ج٨كحر جَٗير٠ ٜجَكًر٠ َٓح٣ٚس جَٗيحِ ج٪نطؾحي٠ ج٨ص١ْ٫ 

ٖضةةحٔ عةةرحع جًَُةة١ َكحؾةةحش ج٨َس ج٨أَةةٟ  ْضةةئٜجَكحؾةةحش َُٝؽةةٌٝ  جَٗةة رزنطؾةةحي ٜٚةة١ جَطةةٝجئ ذةة٣ٕ ٚةةّ ْغةةًُس رت٣ضةة٣س قةة١ نُةةّ ج٪و

صة١ْ٫ جَهةحتّ نُةٟ جَٓزجٜؾةس ذة٣ٕ جَهة٣ّ ج٣ًَُٓس جَكه٣ه٣ةس ٜٖيةحِ ج٪نطؾةحي ج٨ذ٣حٔ عرحع قحؾحضٙ جًَٓح٣َس ن ر ج٪صطقحنس غّ ئصحص٣س ٜج٦

ق١ جَٓركع جَػحَةع  برق ٚٓح ئٜ ج٤أذيجرز جَع٣ُٓس ج٪نطؾحي٢س ئٔ ٢ٗكري ق١ وص١ْ٫ ج٨جَط١ ٪ ٢ًٕٓ ٫َنطؾحي ٜجَٓحي٢س ٜجَه٣ّ جَرق٣عس 

 ْٕ جَركع.

 يًنهُظاو االقتصادي اإلسال وانًفاهًًٍ اإلطار انفكري انثاًَ:انًبحث  3.

 تًهٍذ: 1.3.

ّٔ ئٖهحذ ج٦ْس ٜضٝق٣ر ظرٜ  جَربحف ج٪نطؾحي٠ َٛح ٢ضطُزِ ئ٢ؿحي وٖحس ّٚٓٛ جَه٣حِ ذػٝرز ن٣ُٓس ٜؽٗحن٣س ض  ِ وذٗحف ج٦ْةس  ئ

ٚةّ َٛةّ ئ٪ ئعةرحع رغرةحضّٛ جَ حؽةس  ْٜٗحذة ز جَة ٢ٕ ٪ ٜجصةطكهحنحضّٛ قة١ غةرٜجضّٛ ٜضٝقر َٛةّ قحؾةحضّٛ ج٦صحصة٣س ٜضقةٕٓ َٛةّ قهةٝنّٛ

ٚة ج جَٓركةع ٌ َ ج صٗكحٌٜ ْٕ ب٫  ئَٟ ْؾُكس ج٦ْس ٜ٪ ئَٟ ْؾُكس وقرجيٚح جَكث٢ٝس ٜج٪ٖهضح٣ْس  وَٜثى جَ ٢ٕ ٪ ٢ٗيرٜٔ ٜوٚ جقّٛ

 ص٫ِ ْٜٕ ب٫ٌ ْكٝر٢ٕ ٜيح٪ض١:ح َٓكِٛٝ جَٗيحِ ج٪نطؾحي٠ ق١ ج٨ئكحرج قًر٢ضه ٢ّ 

 :تؼرٌف ػهى االقتصاد فً اإلسالو 2.3.

ّٔ َكيس ج٪نطؾحي ْهطَِؾ  قٛٝ جْنطِؾحيج   ٢ْهطَِؾ  جْنطََؾ  ْٕ ْؾ ر" :١ٚ جَعرذ٣س جَُ س ق١ ئ "  ٜجَطهط٣ر  ج٨صرج  ذ٣ٕقحٌ  ٜٚٝ  ُْ

( 162ػ. 12ؼ.  2001  جَٛةةر٠ٜ)
 
 يُٓةةح قةة١ ج٪نطةة جٌ و٠ .( 210. ػ. 3ؼ.    ـٚةة1414   )جذةةٕ ْٗيةةٝر" ٢ضةةر  ٜ٪ ٢ ُةةٝ قةة٫"

 َُكيةس غر٢هة١ج٨ جَٓكٛةِٝ" ْةٕ جَٓعحؽةر ج٪نطؾةحي َٓكٛةِٝ ٜجنع٣ةس ويػةر ي٪َةس ٢عقة١ ٚة جٜ  جَُ ة٠ٝ ذٓكْٛٝةٙ جَرغةر٠ ذحَٗغحك ٢طعُم

 جَغةر٢عس وْةح  (15ِ  ػ1976  )ذةحذ١ُ" . ذطٝي٢عةٙ ٜئْةح ئ٢ؿةحي٘ ٜضةأ٣ْٕ ذطًػ٣ر٘ح  ئْ جَٓحٌ  عإٜٔ ض ذ٣ر ج٪نطؾحي جَط١ ضع١ٗ نٗ ّٚ:

  جَطة ذ٣ر ٧َقًةحِ جَغةرن٣سج٪نطة جٌ ٜن٣ُةٙ ن٣ة  ْٝجقهةس ٚة ج  شًَٗٛةح يجي جَُ ة٠ٝ َٓكْٛٝٛةح جَٓقحذهةس جَ ٪َةس ٖكش ضعق١ ق١ٛ ض٣ْ٫سجَ

ّْ  نَٝٙ ؾحف ٜذ َى ًُ ّْ  ُرُفٜسُ  ضعحَٟ: )قََُ ًُ جَِ َٝ ْْ َٔ  َ٪  وَ ٝ ُٓ َ٪  ضَْيُِ َٜ  َٔ ٝ ُٓ ةح"ٜنَٝٙ:   (ضُْيَُ َْ  ٌَ هطَؾة    َنةح . 4ؼ. ِ  2008)جذةٕ جَُٓهةٕ   . "نَةل   ُْ

 و٠: ْةح ( 255. ػ. 5ؼ. 2003ِ   ٜجَر٣ٛهة85١ػ  ٚةـ1408  ج٦ؽةرٛح١ٖٜ  123 . ػ.12ؼ.   2008ِ    ٜجَقررج307١ٖػ. 

َٕ  نَٝٙ ْٜٗٙ  ٜج٨نطّحر ج٨صرج  ذ٣ٕ جنط ٌ ْٕ جقطهر جََِّ ٢ َٜ ْٖكَهُٝج ئَِذج ضعحَٟ: ) ّْ  وَ ّْ  ٢ُْضِرقُٝج ََ ََ َٔ  ٢َْهطُُرٜج َٜ َيح ةح( َذَِىَ  ذ٣َْٕ َٜ  ْ ج َٝ  َعةز  ج رقةٜٙنّ   نَ

 ٜج٨صةرج  جَٓؾةحَف  ؾُةد قة١ جَطهؾة٣ر غة٫ظ ٜجَٓٗةحيٌ ْٗزَط٣ٕ  ذ٣ٕ ْٜٗزَس رضرط٣ٕ ٕذ٣ رضرس :ٚٝ ج٪نطؾحي" :ذهَٝٙ جَض٫ِ  نر ذٕ

 جَٓةٝجري ئيجرز قة١ ج٨ٖضةحٔ صةُٝو يرجصس"قٙ جَٓؾر٠ ذأٖٙ: ٜنرّ   (339 . ػ.2ؼ. ِ  1999  جَعز)" . ذ٣ٗٛٓح ٜج٪نطؾحي ؾُرٛح  ق١

قًةحِ ٢ةف ْٝجقةم َ ٪َةس جَُ ةس ٜنٝجنة  ج٦يطعر وٖةح جَرحقةع  ٜجَة ٠ ورج٘ (12ػ  1993)جَٓؾر٠  " قحؾحضٙ ٨عرحع ٜض٣ٓٗطٛح جَٗحيرز



 ٖير٢ـس جَٗكـع جَعحِ ٜو٣ٓٚطٛح ق١ ج٪نطؾحي ج٨ص١ْ٫                                                                                                31
 

03 
 

ضة ذ٣ر جَٗغةحك جَرغةر٠ جَهةحتّ نُةٟ جَهة٣ّ جَرق٣عةس ٚةٝ:١ ج٨صة٫ْجَكًةر جَغرن٣س َٜٓكِٛٝ نُّ ج٪نطؾحي ق١ 
(1) 

٨عةرحع قحؾةحش ج٨ٖضةحٔ 

 .ذح٪صط  جِ ج٦ْػٍ َُٓٝجري جَٓطحقس ٜضكه٣م جَط٣ٓٗس جَٓؿطٓع٣س

 وخصائصه انُظاو االقتصادي اإلساليً يفهىيه وأهًٍته 3.3.

 :وأهًٍتهيفهىو انُظاو االقتصادي اإلساليً  1.3.3.

جَٓطعُةةم ذحَط٣ٓٗةةس  ٔ ج٪نطؾةةحي ٚةةٝ ضةة ذ٣ر جَٗغةةحك جَرغةةر٦٠ ؛جَٗيةةحِ ج٪نطؾةةحي٠ْكٛةةِٝ  ج٪نطؾةةحي ٢ طُةةف نةةْٕكٛةةِٝ ٔ ئ

 ج٪نطؾةحي٠ جَٗيةحَِ َى جبطُف ضعر٢ف   ٠نطؾحيجَٗغحك ج٪ّ جَط١ ضكًّ ٣ذ٣ٗٓح جَٗيحِ ج٪نطؾحي٠ ٚٝ ْؿٓٝنس جَهٝجن  ٜجَه  ٜجَكحؾحش

 ج٦ؽةٌٝ ْؿٓٝنةس" ذأٖةٙ: قعّرقةٙ جَةرعـ  ْ ٌَٝ جَُكظ ْٜعٗح٘ ج٪ؽق٫ق١ ذ٣ٕ جَٓ طؾة٢ٕ٣ طؼ ذٙ  جَ ٠ جَؿحٖد ذكضد ج٨ص١ْ٫

 ٜيةٍ ذ٣ثةس يةٍ ذكضةد ج٦ؽةٌٝ ضُةى وصةحس نُةٟ ٖه٣ٓٙ جَ ٠ ج٪نطؾحي٠ ٜجَرٗحف ٜجَضٗس  جَهرآٔ ْٕ ٖضط رؾٛح جَط١ جَعحْس ج٪نطؾحي٢س

 ج٨صة٫ِ ٦ؽٌٝ ٜقهح   ٢ٜٗيٓٙ ج٪نطؾحي٠ جَٗغحك ٢ٝؾٙ جَ ٠ جَعُّذأٖٙ: "آبرٜٔ  ٜٙنّرق  (14.ػ. 1ؼ.   2018)جَعرذ١  " . نؾر

 جَٓةحٌ ن٣ُٛةح ٢هةِٝ جَطة١ جَغةرن٣س ٜجَض٣حصةحش ج٦قًةحِ ْؿٓٝنس"  ذ٣ٗٓح نّرقٙ غ٣رّٚ ذأٖٙ: (300 ػِ  2019  )جَكٗؿر٠ " .ْٜرحيتٙ

 (.422 . ػ.2ؼ. ِ  1999جَٓٝصٝنس جَعرذ٣س جَعح٣َٓس  ) "ق٣ٙ ج٨ٖضحٔ ٜضؾر 

 ضعر٢كةٙ ٜٖضةطق٣ع ٜؾٝٚر٘ قه٣هطٙ ذكضد ٢ُعرَّ  ؤ ج٨ص١ْ٫ ج٪نطؾحي٠ جَٗيحِ ضعر٢ف ق١نٗ ٠ وٖح جَرحقع  ج٦ٖضد َٜعٍ

جَٓضطٗرقس ْٕ ْؾحير جَطُه١ ج٪نطؾحي٠ جَٗغحك ضكًّ جَط١ْؿٓٝنس ْٕ جَهٝجن  ٜجَه٣ّ ذأٖٙ ذأٖٙ :  ج٪ضؿح٘ ٚ ج نُٟ ذٗحف  
(2)

ق١ جَغر٢عس  

 ١ُ٢: ٜضطٓػٍ ٚ ٘ جَهٝجن  ذٓح .ج٨ص٣ْ٫س 

وٜ ض ٣٣رج  وٜ ٜفعح   جنطقحف  جَٓطعُم ذأقعحٌ جًَُٓك٣ٕ  جَٗغحك ج٪نطؾحي٠ ُّ ًُ كْ جَغرن٣س ضَ  ج٦قًحِ -1
(3)

 

جَٓغحريس ق١ جَرذف ٜجَ ضحرز  ١ٜٚ نحن ز ضٝي٢ع جَػرٜز ذ٣ٕ روس جَٓحٌ ٜجَعٍٓ  ٜذ َى ٖيٕٓ ج٦صحس  حجَٓ حكر: ٜٖع١ٗ ذٛ -2

 جَ ٠ ٢كهم جَع جَس ق١ جَطٝي٢ع.

ْٝري ْكرٜؿ نُٟ جَٓ برجش   ٜٚٝ جَؾ نحش جَٝجؾرس ٜؽ نحش جَطقٝع ْٜٝجري ج٦ٜنح : ْٝري ٢ٗكري ذٙ ج٪نطؾحي ج٨ص١ْ٫ -3

 ٜضكه٣م جَطًحقٍ ج٪ؾطٓحن١ ذط ق٣س قحؾحش جَكهرجف ْٓح ٢ قع نؿُس ج٪نطؾحي ٜج٨ٖطحؼ. َطغؿ٣ع ج٨ٖكحل ذ ٪ ْٕ جًَٗز

٣س ذحَطؾر  ذٓح ٢ؾف ئفحقطٙ َغ ؼ وٜ َغ١ف ْح ٜج٣ًَُٓس ق١ ج٪نطؾحي ج٨ص١ْ٫ ١ٚ قم ضقٓٗٙ جَغر٢عس ج٨ص٫ْٜ ج٣ًَُٓس: -4

 ٖٝنحٔ:

)جَٗرٛةح١ٖ  " . ١ٜٚ ج٣ًَُٓس جَط١ وذٔ جَغحرع ٧َْس ج٨ص٣ْ٫س وٜ َؿٓحنس ْع٣ٗس ج٪عطرجو ذٛةح ٜج٪ٖطكةحع ذع٣ٗٛةح"ج٣ًَُٓس جَعحْس:  -أ

ٜٜجؾد جَ َٜس ٚٝ ئيجرضٛح ٜضٝي٢ع ْٝجريٚح ن٣ُّٛ ٜ ضكه٣م ْؾحَكّٛ ق٣ٛح  ٜٜجؾد ج٦ْس ْكحصةرس جَ َٜةس  ( 218 .ِ  ػ2004

نٗٛةح ٜنةةٕ ْؾةةحرقٛح يحَقحنةةس ْٜؾةةحيرٚح  ٜجَٓعةحئ جَطةة١ ضعةة  ْؾةة رج ْةةٕ ْؾةحير جَػةةرٜز ٧َْةةس  ٜجَٓةةحف  ٜج٦رجفةة١ جَ ٣ةةر 

جَط١ ضٓٗع كر٣عطٛح ج٦قرجي ْةٕ ق٣حيضٛةح ب٫قةح َُٗيةحِ جَروصةٓح١َ  ُْٓٝيس ٧َقرجي  ٜجَك١ف ٜجَ رجؼ ٜجَؿز٢س  ٜغ٣رٚح ْٕ ج٦ع٣حف

 ع١ف و٠جَ ٠ ٢ر٣ف ضُٓى 

١ٚ ئذٔ جَغحرع ذط٣ًٕٓ ْٕ ٢قح  ئ٣َةٙ عة١ف ْةح ذح٪ٖطكةحع ْٗةٙ ٜوبة  جَعةٝؿ نٗةٙ ي٣ًُٓةس يجر ذحَضةًٕ وٜ  :ج٣ًَُٓس جَ حؽس -ب

١ْ قةم ج٦قةرجي قة١ ضُٓةى ج٦رؿ ٜجَعهةحر ٜٜصةحتٍ ج٨ٖطةحؼ جَر٣ع وٜ ج٢٨ؿحر  و٠ جصط٫ٛو ْٜٗكعس ْٜرحيَس  ٢ٜك١ٓ جَٗيحِ ج٨ص٫

٠٦ صةُعس ْةٕ  ج٪قطًةحر ٪ ٢ةإي٠ ٚة ج جَطُٓةى ئَةٟ ج٨فةرجر ذحَٓؾةحَف جَعحْةس وٜ جَٓ طُكس ْٛٓح يحٔ ٖٝنٛح ٜقؿٓٛةح. ذغةرك ؤ

 جَضُع ٜٚٝ ذ َى ٢ حَف جَٗيحِ جَغ٣ٝن١ جَ ٠ ٢ع  يٍ ع١ف ُْٓٝيح َُغعد.

 ص١ْ٫ ذحَض٣قرز نُٟ جَضٝل ٜض ٣ُد جَٓٗكعس جَعحْس نُٟ جَٓٗكعس جَ حؽس جَٓريز٢س ق١ ج٪نطؾحي ج٨ -5

 
                                                           

1
ٌُراد بها الُمثل والمبادئ القٌم الرفٌعة:  - ًّ من مبادئ وقواعد ُمحّددٍة : اإلسالمٌة المقنعة للعقل والموافقة للفطرة وهًالقٌم جمع قٌمٌة، و ما ٌنّظم السلوك اإلنسان

العالٌة التً تمثل  عن طرٌق الوحً، لتحقٌق الغاٌة من وجود اإلنسان المتمثلة بإصالح الدنٌا وإحٌاء الدٌن أما المقصود بالرفٌعة فهً ذات الدرجة والمنزلة
 الطموح البشري 

2
مصادر كثٌرة أخرى تصلح أن تكون مصدرا لتصوٌب  ٌها وٌلحق هً مصادر التشرٌع اإلسالمً، الكتاب والسنة واإلجماع والقٌاس هذه أهمها وأبرزها -

 النشاط االقتصادي اإلسالمً
3

الفرض، والمندوب، والحرم، والمكروه، االقتضاء هو ما اقتضى الشرع فعله أو تركه أما التخٌٌر فهو بٌن الفعل والترك وأما الوضع فهو ٌتضمن:  -

 والمباح، والصحٌح، والباطل
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 :انُظاو االقتصادي اإلساليً خصائص 2.3.3.

٢ط٣ٓز جَٗيحِ ج٪نطؾحي٠ ج٨ص١ْ٫ ذ ؾحتؼ نحتٓس نُةٟ جَعه٣ة ز ج٨صة٣ْ٫س ٢ٜٗكةري ذٛةح نةٕ جَٗيةحِ جَروصةٓح١َ ٜج٪عةطرجي١ 

ٜضؿعُٙ نحيرج نُٟ ج٪صطه٫ٌ ق١ ْرحيتٙ ج٪نطؾحي٢س ٜنحيرج نُةٟ ْٝجؾٛةس جَطكة ٢حش جَطة١ ٢طٓطةع ذٛةح ج٪نطؾةحي جَروصةٓح١َ ٜج٪عةطرجي١ 

 :   ذٓح ٢أض١ٓكِٛٝ ج٨ص١ْ٫ َُريحتز ج٦صحص٣س ٫َنطؾحي ج٨ص١ْ٫ ٢ًٜٕٓ ضُ ٣ؼ ٚ ٘ جَ ؾحتؼ ذحَ

ج٣ًَُٓس: جَٓحَى جَكه٣ه١ ق١ جَغر٢عس ج٨ص٣ْ٫س ٚٝ هللا ضعحَٟ ٜج٨ص٫ِ ونر ج٣ًَُٓط٣ٕ جَ حؽس ٜجَعحْس ٜج٨ٖضحٔ ٜي٣ٍ ْه٣  ذحَك ٜي  -1

قحؾحضةٙ ٜقحؾةحش ج٤بةر٢ٕ جَٓغةرٜنس ٜضكه٣ةم  حعٜئعةرجَط١ رصٓطٛح َٙ جَغر٢عس ٜقرفةطٙ جَضةُقس جَغةرن٣س قة١ ٖٝن٣ةس ج٣ًَُٓةس 

 جَٓٗكعس جَعحْس َُٓؿطٓع ْٕ ذَى يُٙ

 جَطٝي٢ع:  جَع جَس ٜج٨ٖؾح  ق١ جَطٝي٢ع ٢ٓػٍ نحن ز وصحص٣س َُٗيحِ ج٪نطؾحي٠ ج٨ص١ْ٫  -2

و ٜجَطؾةر  ٜجبط٣ةةحر قر٢ةس ج٪نطؾةحي ًْكَٝةس ٜقهةح َُقةٝجذل جَطة١ ونرضٛةح جَغةةر٢عس ج٨صة٣ْ٫س ٜضغةٍٓ قر٢ةس ج٨ٖطةحؼ ٜج٪صةط٫ٛ -3

 جَٓٛٗس ٜجَطٗهٍ ٜٜؾٝي قحقز جَرذف جَٓغرٜع جَ ٠ ٢كرو جَٗغحك ج٪نطؾحي٠ ج٨ص١ْ٫ 

جَضٝل ٜو٣ٓٚطٛح ٜيٜرٚةح قة١ ضٝي٢ةع جَٓةٝجري ٜضك ٢ة  ج٦صةعحر ٜقهةح َُكة  ْةٕ جَةرذف  يآ٣َسج٪نطؾحي٢س يُٛح  جَغإٜٔجَٓريز٢س ق١  -4

 جَكحقظ جَ ٠ ضكرْٙ جَغر٢عس ج٨ص٣ْ٫س

 جَٓٗحقضس جَٓغرٜنس ٜص٣حيز جَٓضطُٛى ٜقم جَقٝجذل جَغرن٣س -5

جَكٝجت  جَٓٓٗٝنس ق١ ج٪نطؾحي ج٨ص١ْ٫ ْك يز قة١ ج٦ْةٝجٌ جَرذ٢ٝةس قهةل وْةح ج٦ْةٝجٌ جَ ٣ةر رذ٢ٝةس ق٣ؿةٝي ق٣ٛةح جَكقةٍ ٜجَٗضةحف  -6

رحيَةس جَٓعةحئ نة ج جَة ٚد ٜجَكقةس قح٪نطؾحي ج٨صة١ْ٫ ٢كة ي وْةٝجٌ ْع٣ٗةس ٢كةرِ ق٣ٛةح جَكحتة ز ٢ٜقُهٛةح قة١ ج٦ْةٝجٌ ج٦بةرٞ يٓ

 ٜجَضُع ٜجَ  ْحش ٜغ٣رٚح ن ج ج٦ؽٗح  جَرذ٢ٝس جَضص جَط١ ق يٚح جَغحرع جَك٣ًّ.

ٜيٜر جَكًْٝس ق١ ينةّ   ٜجَؿٛ   ج٪نطؾحي ج٨ص١ْ٫ ٢ضعٟ ئَٟ جَطٝجئ ج٪نطؾحي٠ ذ٣ٕ ج٦قرجي جَهحتّ نُٟ جَه رجش جَكري٢س

جَطة١ ضكةحرخ جَرقحَةس ٜجَكهةر ٜضضةعٟ َطًةر٢ش   جَ ٠ ٢ٓٗع ذرٜي جَكٝجرل جَقره٣س ذ٣ٕ جَٗحس نٕ كر٢م جَعه٣ ز ج٨ص٣ْ٫س  ٚ ج جَطٝجئ

يٖٝٛةح ونيةّ   ٜيرع جَرنحذس جَ جض٣س ذ٣ٕ جَٗحس نةٕ كر٢ةم جَعهٝذةس ج٦بر٢ٜةس  ٜضه ٢ّ جَرذف ج٦بر٠ٜ نُٟ جَرذف جَ ٠ٝ٣ٖ  ن٣ّ جَع جَس

ٜج٪ذطعةحي نةٕ جَيُةّ ٜجَرعةٝز   َٗغر ن٣ّ ج٨بة٫ػ  َريع جَٓ حَك٣ٕ و٢قحجَط١ ضكرفٛح جَغر٢عس ج٨ص٣ْ٫س  ضأغ٣رج  ْٕ جَعهٝذس جَ ٢ٝ٣ٖس

ٜٖغةر نة٣ّ   ٜذة٣ٕ جَٗةحس ذعقةّٛ ذعقةح  جَغةر٢رز جَطة١ ض ةرخ جَع٫نةس ذة٣ٕ جَٗةحس ٜذة٣ٕ هللا ٚة ج ٜيةٍ ج٦  ٜجَكضحي ج٨يجر٠ ٜجَٓح١َ

ٜق ٚح ٜذَةى ٢ضةطُزِ ضةٝق٣ر قةرػ جَطعُة٣ّ  ٛحَ  ْس جَؿ٣ٓع ٣َٜش َ  ْس غُس ن٣ُُس ضضطأغر ذجَغرجيس ق١ جَٓٝجري جَقر٣عس جَط١ بُهٛح هللا 

ٜفةةٓحٔ قهةةٝل جَكهةةرجف قةة١ وْةةٌٝ ج٦غ٣ٗةةحف نةةٕ كر٢ةةم ؾرح٢ةةس ج٦ْةةٝجٌ   ٜجَقةةٓحٔ ج٪ؾطٓةةحن١  ٜجَرنح٢ةةس جَؾةةك٣س  جَٓؿةةح١ٖ َُؿ٣ٓةةع

نةٕ يةٍ جَرةرجْؽ جَطة١ ضكةحرخ جَكهةر  جَٓضةثَٝسٔ جَكًْٝس ٚة١ ٜئ  جَزي٢ٝس ٜضٝي٢عٛح ن٣ُّٛ ٜينّ جَررجْؽ جَط١ ضكحرخ جَكهر ٜجَرقحَس

 قحؾحضّٛ ج٦صحص٣س ٜجًَٓح٣َس ن ر جَٓضطقحع. ئعرحعٜضهق١ نُٟ جَرقحَس ٜضض ر يٍ جَٓٝجري جَٓطحقس َ  ْس ج٦قرجي ٜض٣ًّٓٗٛ ْٕ 

ٜذَةى َضةرر٣ٕ ج٦ٌٜ بغة٣س   ق٣ع جصةط  جِ جَٓةٝجري ج٪نطؾةحي٢س ذًكةحفز نح٣َةس ؾة جطئٔ جَكًْٝس ق١ ظةٍ جَٗيةحِ ج٨صة١ْ٫ ضضة

نٕ و٠ بُةٍ وٜ  ٣َٜٕإجَٓضٜجَػح٣ٖس بغ٣س جَعهٝذس جَ ٢ٝ٣ٖس جَط١ ٢كرفٛح جَهحٖٝٔ ج٨ص١ْ٫ ق١ ْعحنرس   جَعهٝذس ج٦بر٢ٜس َٓح ذع  جَٓٝش

٠ نُةٟ بة٫  جَٗيةحِ جَروصةٓح١َ جَة ٠ ٢رة٣ف َُغة ؼ جَٝؽةٌٝ ئَةٟ جَةرذف ذةأ  ضهؾ٣ر ٢يٛر ق١ ْٗيْٝس جَعٍٓ ج٪نطؾحي٠ ٢ٜ ٍ ذةٙ

َُكؾةٌٝ  وٜ ض ر٢ةد جَٓإصضةحش ج٪نطؾةحي٢س  ج٨ق٫ش ْٕ نرقس جَهحٖٝٔ وًْٗٙقطٟ جَهطٍ ئٔ ذٍ   ٜص٣ُس ْطحقس وْحْٙ يحَرعٝز ٜجَيُّ

وٜ جَ ةةظ قةة١ جَعٓةةٍ ٦ٔ ٚ قةةٙ جَةةرذف ذع٣ةة ج نةةٕ يةةٍ جَهةة٣ّ جَضةةٓح٢ٜس ٜج٦ب٫ن٣ةةس ْٓةةح ٢ؿعةةٍ   وٜ ئٖغةةحف جَٓغةةحر٢ع ج٣َٓٚٝةةس  نُةةٟ جَٓةةحٌ

٪ ضضةطق٣ع ؤ ضضةط  ِ جَٓةٝجري ج٪نطؾةحي٢س ذًكةحفز ْػُٓةح ضكعةٍ جَٓإصضةحش ج٪نطؾةحي٢س ج٨صة٣ْ٫س جَطة١  روصةٓح١َجَكًْٝس ق١ جَٗيحِ جَ

 ضض٣ر ٜقم جَه٣ّ ج٨ص٣ْ٫س 

ذ٣ٗٓح ٢عطٓ  ج٪عطرجي٣ٝٔ نُٟ جَرن٣د جَ ٠ٝ٣ٖ ق١ ج٨بة٫ػ ٜجًَكةحفز قة١ جَعٓةٍ نُةٟ بة٫  جَٗيةحِ ج٨صة١ْ٫ جَة ٠ ٢عطٓة  

يًةحرٌ ْةحريش "ٜجَغة٣ٝن٣ٝٔ ٠ ق١ ج٨ب٫ػ ٜجًَكحفز ق١ جَعٍٓ ج٪نطؾحي٠ ق١ ق٣ٕ ٢ضةعٟ ج٪عةطرجي٣ٝٔ جَرن٣د جَ ٠ٝ٣ٖ ٜج٦برٜ

عٟ ئَةٟ جَطةٝجئ ج٪نطؾةحي٠ ص١ْ٫ جَ ٠ ٢ضةنُٟ ب٫  جَٗيحِ ج٨  (1875ْحريش  )" ذ٣ٕ ج٦قرجي ج٪نطؾحي٢س ٖكٝ جَٓضحٜجزٜغ٣ر٘  

 قرجي.ذ٣ٕ ج٦

ص١ْ٫ ٢ًٕٓ قة١ كر٣عةس جَؿٛة  ٜٖٝن٣ةس جَعٓةٍ جَة ٠ ذ٣ٕ جَٗيحِ ج٪عطرجي١ ٜج٨ طؾحيئٔ جَكرل ق١ ْؾقُف جَٓضحٜجز ق١ ج٪ن

جَكةٝجرل  جَٗةحس ؤ ٢قةٕٓ جَع جَةس قة١ ْرجنةحز ٢ًٕٓ َهةحٖٝٔ جَطةٝجئ ذة٣ٕ ٢ طُف ذ٣ٕ جَٗحس ٪بط٫  ن رجضّٛ ج٨ٖطحؾ٣س ٜجَكًر٢س َ َى
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كؾُٝٔ ن٣ُةٙ ٚةٝ ْٓةح قرفةٙ هللا َٛةّ َٜة٣ش ْٓةح ذة َٝ٘ ْةٕ ٢ جَعٍٓ ذطعر٢كّٛ ؤ ْح ٕن عحؾز٢ٕجَ ُه٣س ذ٣ٕ جَرغر ٢ٜقٕٓ ْضحن ز  جَ

ٜعةةعٝر جَٗةةحس ٜج٨ذةة جع وؽةةٝخ ٜويػةةر ن جَةةس ْةةٕ جَطضةةح٠ٜ ج٪نطؾةةحي٠ ْٜةةٕ وذةةري آغةةحر٘ جَع جَةةس  نٓةةٍ ٜؾٛةة  قةةحَطٝجئ ج٪نطؾةةحي٠

 .ذه رجضّٛ ج٨ٖطحؾ٣س ٜجَكًر٢س

 انُفغ انؼاو انثانث: َظرٌتانًبحث . 4

 تًهٍذ: 1.4.

ؾحفش ٚ ٘ جَٗير٢س ٢٨ؿحي جَربحف ج٪نطؾةحي٠ ٧َقةرجي  ٜئٖغةحف ئٖضةحٖح نحَٓةح نةح٫ْ غح٢طةٙ جًَرةرٞ ج٦ْةس ذًحُْٛةح ذع٣ة ج نةٕ 

 يؤٜخٜٚةة ج ٢كطةةحؼ ئَةةٟ نٓةةٍ ٢ةة١ْٝ وقًةةحر٘ ٜجٖطٓحفجضةةٙ جَ حؽةةس ٜبحيْةةح ٦ٚةة ج  ج٦ْةةس ٜذرجْؿٛةةح قةة١ جَطقةةٝر جَعُٓةة١ ٜجَؾةةٗحن١ 

ْٜطٝجؽةةٍ ٜق٣ةةٙ ًٖةةرجٔ َُةة جش  ٜئٔ ك٣ُعطةةٙ ٢ؿةةد ؤ ضًةةٝٔ ْةةٕ ؽةةكٝز وذٗةةحف ٚةة ٘ ج٦ْةةس جَةة ٢ٕ نحعةةٝج ق٣ٛةةح ٜنرقةةٝج ْآصةة٣ٛح ٜآٚحضٛةةح 

ٜقحؾحضٛح ذع٣ة ج نةٕ جَطقُعةحش جَغ ؾة٣س ٜجَٓقةحْف جَكري٢ةس ٜج٦ٚة ج  ٜجَ ح٢ةحش جَؿزت٣ةس  وَٜثةى جَة ٢ٕ ٢قةحَرٝٔ ذةحَط ٣٣ر جَٗةحذع ْةٕ 

ٖير٢طٛح ٜؾعٍ وٚ جقٛح ٜجنعح ُْٓٝصح ٜظرقح ْكضٝصةح قة١ ق٣ةحز ج٦ْةس ٜق٣ةحز وذٗحتٛةح  ؾةحن٣ُٕ ذة َى جَٛة    وقرجيٚح ٜجَهحير نُٟ ضٗك٣ 

ج٪نطؾحي٠ ٚٝ جَعحْةٍ ج٦صحصة١ جَة ٠ ٢ؿةد نُةٟ وذٗةحف ج٦ْةس ؾ٣ٓعةح ؤ ٢ؿعُةٝ٘ ٚة قح ْغةطريح ٜنةح٫ْ ْٝقة ج َؾةكٝ  وذٗحتٛةح جَة ٢ٕ 

ّٔ جَؿ٣ٓةةع ٢ر٢ةة ٜٔ ؤ ْةزنطّٛ جَكرنةةس ٜعةةرذّْٛ جَطٗةحقر ٜبةةرخ وٜكةةحّٖٛ جَطٗة حيع ٜجَؾةةرجع جَةة ٠ قرفةٙ نُةة٣ّٛ ونةة جؤّٚ قرفةح  ٦

ج ٢رقةع ذةٍ نٓة٫  ٢ع٣غٝج ذ٫ نٝي ٜ٪ قهر ٣َكههٝج غح٢طّٛ ضكص ععحر ٢ٝقة ّٚ ٚٝ)جَٓةٝش َُكهةر ٜجَرقح٣ٚةس َُؿ٣ٓةع(  ٜٚة ج َة٣ش عةعحر 

 .ير٣رج ٢طقُد ئب٫ؽح ٜقًٓس َُٝؽٌٝ ئ٣َٙ

  :انُظرٌت انؼقٍذة انتً تستُذ إنٍها 2.4.

رظ ٢رغٙ وقرجيٚح ؾ٫٣ ذع  ؾ٣ةٍ ًَةٕ ٚة ٘ جَعه٣ة ز ٪ذة  ئْس ْٕ ج٦ّْ ١ٚ ونيّ غرٜز ضٓطًُٛح ج٦ْس ٜونيّ وئٔ جَعه٣ ز ق١ و٠ 

َٛح ْٕ ْهْٝحش ٜغٝجذص ضهِٝ ذٛح ٜضضطٓ  ْٗٛح جصطٓرجرٚح ٜذهحتٛح يهٝز غحذطس نحيرز نُٟ قرؿ وؽَٝٛح نُٟ جَٗحس ق١ يٍ ٜنةص ٜقة٣ٕ 

 .رٜر٢حش جَ ٓضس جَط١ ١ٚ وؽٍ ذهحف جَؿٗش جَرغر٠ ٜي٢ْٓٝط٦ٖٙٛح ضهِٝ نُٟ قكظ جَق

ٔ جَعه٣ ز ٪ ضٓٝش ًَٗٛةح ضعةح١ٖ ْةٕ ج٪ٖكضةحر ٜنة ِ جَهة رز نُةٟ ضٝؾ٣ةٙ جَٗةحس اوْح ئذج ٚ ْص ٚ ٘ جَػٝجذص وٜ يْر ذعقٛح ق 

ٜقم ج٦ؽٌٝ جَط١ ٢ؿد ؤ ٢ػرطٝج ن٣ُٛح ٢ٜؿد ؤ ٢ض٣رٜج ٜقم فٝجذقٛح ْٜٕ ٚ ٘ جَػٝجذص ٜج٦ريحٔ جَط١ ٪ذ  َُعه٣ ز ؤ ضضطٗ  ن٣ُٛةح 

ٜن رز  قحَعه٣ ز جَروصٓح٣َس جصطقحنص ؤ ضكرؿ ٖكضٛح ذٗحف ٚٝ جَٗيحِ ج٪نطؾحي٠ جَ ٠ ٢ضطق٣ع ؤ ٢كرؿ نه٣ ضٙ نُٟ جَٗحس ذًٍ نٝز 

ذعةـ نُةٟ جَٓحي٢ةس نُٟ جَٓهْٝحش جَقرٜر٢س َٝؾٝيٚح قكرفةص ذهٝضٛةح ج٪نطؾةحي٢س جَطة١ ْةٕ ْٝؾرحضٛةح ضقٝرٚةح جَؾةٗحن١ نه٣ة ضٛح 

 َى جَعه٣ ز جَغ٣ٝن٣س قرفص ٖكضةٛح جَٓه جر ٜضعحيضٛح  ق١ ج٪ضؿح٘ ٜي غعٝخ قرفح ؾرر٢ح ٪ ْكى ْٗٙ ئ٪ ذهٝز ْهحذُس  َٛح ضٝجي٢ٛح ق١جَ

٪رضًحيٚةح نُةٟ جَعحْةٍ ج٪نطؾةحي٠ قة١ ضٝؾ٣ةٙ ص٣حصةطٛح ٜينةّ قرفةح جَغةعٝخ ذعـ ق١ ْرقُس ْٕ جَٓرجقٍ ٜقرفص نه٣ ضٛح نُٟ 

 قرفةص ٖكضةٛح نٗة ْح يةحٔ وٖحصةٛح ٢كًٓٛةّ جَرن٣ةد جَة جض١ قة١ جَ ةٝ  ْةٕ هللاج٪نطؾحي٢س وقًحرٚح ْٜرحيتٛح ٜن٣ُٗح ؤ ٖعُّ ؤ نه٣ ضٗح 

ٔ جَٓةحٌ ْةحٌ هللا جَة ٠ وؤ جَٗةحس  عةريحف قة١ جَػةرٜز ٜجَٓةحٌ ٜ - ي٢س ذجض٣ةح ٢ٜطعةحُْٝٔ ق٣ٓةح ذ٣ةّٗٛ نُةٟ نحنة ز٢ٗك ٜٔ غٝجذطّٛ ج٪نطؾةحٜ

ّْ   ضعحَٟ:قًحٖٝج ٢كضٝٔ ذَى ٢ٜعُٓٝٔ ذٙ ذجض٣ح ْٓطػ٣ُٕ نَٝٙ  - جصط ُكّٛ ق٣ٙ ًُ ح َؾَعَُ َّٓ ِْ ْٖكِهُٝج  وَ َٜ  ِٙ َرُصَِٝ َٜ  ِ ُٗٝج ذِحهللَّ ِْ َٕ  )آ ِٙ قَحََّةِ ٢ َٕ ق٣ِة ْضطَْ َُك٣ِ ُْ

ّْ وَْؾر  َير٣ِر   ْٖكَهُٝج ََُٛ وَ َٜ  ّْ ًُ ْٗ ِْ ُٗٝج  َْ جِش )( ذحنطرحر ؤ جَٓحَى جَكه٣ه١ ًٍَ ع١ف ٚٝ هللا ذٗحف نُةٟ نَٝةٙ صةركحٖٙ: 7)جَك ٢ / (آ َٜ ح َٓ ة ُْةُى جَضَّ ُْ  ِ هلِلَّ

ٍِّ َع١ٍْف نَِ ٢ر   َٝ َنَُٟ ُي ُٚ َٜ  َّٕ ِٛ ح ق٣ِ َْ َٜ ج٦َْْرِؿ  َٔ : ( ْٜكهه٣ٕ جَٗكع جَعحِ ق١ جَطًحقٍ ٜجَٓضةحٜجز ٜقةم نَٝةٙ 120)جَٓحت ز / (َٜ ةٝ ًُ )َية١ْ َ٪ ٢َ

( )جَكغر/ ّْ ًُ ْٗ ِْ َٕ ج٦َْْغ٣َِٗحِف  ّْ ذِ   نّزٜؾٍ:( ٜنَٝٙ  7ُيََٜس  ذ٣َْ ةْرُٚ ِ قَرَغِّ ٍِ هللاَّ ْٗكِهََُٖٝٛح ق١ِ َصر٣ِ ُ٢ ٪َ َٜ سَ  َْكِقَّ ج َٜ َٔ جَ َََّٚد  ُِٗزٜ ًْ َ٢ َٕ جََِّ ٢ َٜ ( ) ٍّ َعةَ جٍخ وََِة٣

(  ٜجَ ٠ ْٕ ْعح٣ٖٙ ج٨ٖكحل ق١ صر٣ٍ هللا ْٜعرقس قم جَعحك٣ُٕ نٕ جَعٍٓ ٜجَٓكطةحؾ٣ٕ ٜجَكهةرجف ٜضةٝق٣ر قةرػ جَعٓةٍ َٛةّ 24)جَطٝذس/

نةةٍ ضهةة ٢ر ٜؾعُٛةةّ وغ٣ٗةةحف ذةةأ٠ ٜصةة٣ُس ْةةٕ جَٝصةةحتٍ جَغةةرن٣س جًَٓٓٗةةس ٜقؾةةَّٝٛ نُةةٟ قحؾةةحضّٛ وٜرقعٛةةّ قةةٝل ْضةةطٝٞ جَكهةةر نُةةٟ 

َُُٙ: ق١ جَؾةك٣ك٣ٕ نةٕ نحتغةس ٜجذةٕ نٓةر رفة١ هللا نٗٛٓةح نةٕ جَٗرة١ ؽةُٟ هللا ن٣ُةٙ ٜ صةُّجَقرٜر٢س  ن ْٝ ْةح يجٌ " نةحٌ: ح٣ُْٕ ذهَ

ػ.  7ؼ. ٚةـ  1332  ٜجَهركرة١ جَرةحؾ١  382. ػ. 6ؼ. ِ  2003)جذٕ ذقةحٌ  " . ؾرر٢ٍ ٢ٝؽ١ٗ٣ ذحَؿحر قطٟ ظٗٗص وٖٙ ص٣ٝرغٙ

 :نٗ  قحؾطٙ ٜق١ جَٓضٗ  نٕ نٓر رف١ هللا نٗٙ نٕ جَٗر١ ؽُٟ هللا ن٣ُٙ ٜ صةُّ نةحٌْٕ وٖٝجع ج٨قضحٔ ئَٟ جَؿحر ْٝجصحضٙ ٜ ( 242

برؼ جَكحيّ ْٕ ق ٢ع جذٕ نرحس رف١ هللا نٗٛٓح نٕ جَٗر١ وٜ  (77. ػ. 1ؼ. ِ  1985  )جَكٗر١ُ   "٪ ٢غرع جَٓإْٕ ئٜ ؾحر٘"

ْٕ "ٜق١ رٜج٢س  (62. ػ. 6ؼ.    2015ٝر٠  )جَٓرحريك" ٣َش جَٓإْٕ جَ ٠ ٢غرع ٜؾحر٘ ؾحتع" :ؽُٟ هللا ن٣ُٙ ٜ صُّ نحٌ ة َْ  َٕ ة َْ ةح آ َْ

٢ ح ِٜ َؾحُرُ٘ كَح َٜ  :ٜق١ جَٓضٗ  نةٕ نهرةس ذةٕ نةحْر نةٕ جَٗرة١ ؽةُٟ هللا ن٣ُةٙ ٜ صةُّ ( 2010. ػ. 5ؼ.   2002 )جَهحرب " ذَحَش َعْرَعحٖ ح 

" ِٔ ِس ؾحَرج َْ َِ جَه٣ِح ْٝ َ٢ ِٕ ٣ْ َٓ ٌُ َبْؾ ةُرؤ  ": ْرقٝنح نحٌ نٕ جذٕ نٓرٜ  ( 84ػٚـ  1365)جَٓٗح٠ٜ  " وٜ ْْ ّْ ج ِٛ ٍِ َنْرَؽٍس وَْؽرََف قِة٣ ْٚ ح وَ َٓ و٢َ  َٜ

 ِ سُ هللاَّ َّْ ّْ ِذ ُْٛٗ ِْ ٌُ ٢َةح " ٜق١ جَك ٢ع(  261. ػ. 5ؼ. ِ  1993)جَغٝيح١ٖ   "َؾحتِع  قَهَْ  ذَِرتَْص  ةِس ٢َهُةٝ َْ َْه٣َِح َِ ج ْٝ ِ٘ ٢َة طََعُِّةٍم ذَِؿةحِر ُْ ْٕ َؾةحٍر  ِْ  ّْ َي

َّ وَغْ  ٍْ ََٚ ج َِ ََٗع١ِٗ قَْقَُُٙ َرخِّ َص َْ َٜ َيةحزِ "  ٜٙق٣ "ََُم َن١ِّٗ ذَحذَُٙ   ٞ جَزَّ َٝ ٌِ َقهّ ةح  ِصة ةح َٓ َْ َّٔ قِة١ ج ٜذٚةد  ( ١ٕٔػ. ِٕ  ؼ.٢ٕٓٓ)جَٛٗة ٠  " ئَ
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ٜ٪ ٢ٝؾة  (  49. ػ. 8ؼ.    ٚةـ1392)جَٗة٠ٜٝ    "س ٜنقةحف ْٜضةرٜل ٜغ٣ةرّٜٚؾٓحنةس ْةّٗٛ جَغةعر١ ٜجَكضةٕ ٜكةحٜ"ئَٟ ذَى 

َٜٙ ؾحر ْضُّ يحٔ وٜ غ٣ةر ْضةُّ ٜٚة ٘ ٚة١ ٜؽة٣س هللا َُٓضة٣ُٕٓ ٜنٛة ٘ نُة٣ّٛ قة١ جَطًحقةٍ جَٓقُةٝخ ذة٣ٕ ج٦قةرجي ذٓ طُةف ئٖضحٔ ئ٪ 

 .كٝجتكّٛ ْٜغحرذّٛي٢حّٖٛ ٜو

َ٪ ضََكحَصةُ ٜج  " :نةحٌَهٝجن  جَطعحٍْ ج٪نطؾحي٠ ذ٣ّٗٛ  صشوص٫ِ فٝجذل جَطعحٍْ ذ٣ٕ جَٓض٣ُٕٓ جَٓحي٢س ٜجَرٜق٣س ٜٜٜفع ج٨

َ٪ ضَ  جَٜ َٝ ُيُٖٝةٝج ِنرَةحَي هللاِ ئِْب َٜ ـٍ   ّْ َنَُٟ ذ٣َِْع ذَْعة ًُ َ٪ ٢َرِْع ذَْعُق َٜ َ٪ ضََ جذَُرٜج   َٜ َ٪ ضَرَحَغُقٝج   َٜ َ٪ َٗحَؾُغٝج   َٜ ةُٙ  ُٓ ِّ  َ٪ ٢َْيُِ ْضةُِ ُٓ َْ ُّ وَُبةٝ ج ْضةُِ ُٓ َْ ٖ ةح ج

ٞ َٚحَُٚٗح َٝ َ٪ ٢َْكهُِرُ٘ جَطَّْه َٜ ٢ُِغ٣ُر ئََِٟ َؽْ ِرِ٘  (٢َْ ُ َُُٙ   جٍش  َٜ رَّ َْ ِّ   غ٫َََظ  ْضُِ ُٓ َْ ِّ َنَُٟ ج ْضُِ ُٓ َْ ٍ  ج َّ  ُي ْضُِ ُٓ َْ ْٔ ٢َْكهَِر وََبحُ٘ ج َٕ جَغَّرِّ وَ ِْ ِرٍب  ْْ ذَِكْضِد ج

ِنْرُفُٙ  َٜ حَُُٙ   َْ َٜ   ُٙ ُْ ِ   َي ٜق ي فٝجذل جَطُٓى ٜجَغرجيس ق١ جَٓٝجري جَقر٣ع٣س ذهَٝٙ:  ( 120. ػ.  16ؼ.    ٚـ1392)ج٠َٜٝٗ   "َقَرج

" ِٔ َْكَطَّةح ِٔ َنَُٟ ج َٖح َٜ ٢َطََعح َٜ َؿُر  جَغَّ َٜ حُف  َٓ َْ ح ج َٓ ِّ ٢ََضُعُٛ ْضُِ ُٓ َْ ُّ وَُبٝ ج ْضُِ ُٓ َْ ْةٕ  عة١فٜٖٛةٟ ؤ ٢كٓةٟ (  46.ػ.  3ؼ. ِ  1932)جَ قةحذ١   " ج

ؼ. ِ  2012)جَضة٣ٝك١  " ٢أْرٚٓح ذكضٕ جَٓؿحٜرز  ٢ٜٗٛحٚٓةح نةٕ صةٝف جَٓغةحريس"نحٌ جَ قّحذ١:  ٢ؾرف ٣ًُْس بحؽس(ؤ )ذَى و٠ 

ٍِ ):    ْٜٓح رقع ْضطٝٞ جَطًحقٍ ٜنرر ٖير٢س جَغةرجيس قة١ جَٓةحٌ ٜجَػةرٜز وٖٛةّ ؾعُةٝج نَٝةٙ(787. ػ. 2 ةحتِ ّْ َقةم  َُِضَّ ِٛ جَِ َٝ ة ْْ قِة١ وَ َٜ

( ٜجنعةةح ُْٓٝصةةح ٜقعةة٫ ْكضٝصةةح قرقةةع يبةةٌٝ ج٦قةةرجي ٜصةة  قحؾةةحضّٛ جَقةةرٜر٢س ٜقةةرر جَعر٣ةة  ٜقةةحرخ يةةٍ وعةةًحٌ ِِ ْكةةُرٜ َٓ َْ ج جَيُةةّ  َٜ

ج٪نطؾحي٠ ٜضٓػٍ جَكري ق١ جَٓؿطٓع ٜضٓػٍ جَٓؿطٓع ق١ جَكري قطٟ وؽركٝج يطُس ٜجق ز ٜوْس ٜجق ز ٢ضعٟ ذ ْطّٛ ويٖحّٚ ٜٚةّ ٢ة  نُةٟ 

ْٕ صٝجّٚ قٝفعٝج ذكم وصش جَغرجيس ج٪نطؾحي٢س ق١ جَٓحٌ ٜجَػرٜز ٜكرهٝج ٖير٢س جَٗكع جَعحِ ن٣ُٓح ٜٜفعٝٚح ق١ ب ْس جَكري جَ ٠  

ً ٝٔ وصحس   ّ.ش ج٦صحص٣س  ٧َقرجي ٜضٝق٣رٚح َٛجَٓؿطٓع قًحٖٝج ْػح٪ ؽحينح َُكم ٜجَع جَس ق١ ْطحذعس جَكحؾح٢

ضطٗحصةد ْةع ْةح ٕ قة١ ٖٝن٣ةس جَٓٗكعةس جَطة١  ٓةكُٛةح ٢ًققحؾحضّٛ ْٜٗحقعّٛ  ئعرحعس ٣كٜي٣وْح ْغًُس جَطكحٜش ذ٣ٕ ٚإ٪ف ج٦قرجي 

ٜذطعر٣ر ويل قحؾحش ْٗحقع ٜ ْٕٜكحنطٙ ًٍَ قضد نُٓٙ و٠  ْح ٢ه ْٖٝٙ ْٕ نٍٓ  ْع ضط٫فِق١ ٖٝن٣ٙ جَكحؾس جَط١ ٢ر َٖٝٙ ْٕ كحنس ٜ

ذ٣ةّٗٛ قة١  ج٪بةط٫ ف رَطكه٣م ج٨نٗحع جَعةحِ ذٗةحف نُةٟ جَطكةحٜش جَقر٣عة١ ذ٣ةّٗٛ ٜن٣ُةٙ ٢ؾة (طٙكحن ٢ٗحصدًٍ ْح َٜنُٓٙ  ًٍَ ْح ٫٢تّ)

ن٣س جَقحنس جَط١ ٢ر َٛح ٜذَةى َطكه٣ةم جَٛة   جَرت٣ضة١ ْةٕ جَٗكةع ٜٖٖٝٝن٣س جَكحؾس ٜٖٝن٣س جَٓٗكعس ذٗحف نُٟ جبط٫قّٛ ق١ ٖٝن٣س جَعٍٓ 

ج٨عرحع ج١ًَُ َُكحؾةحش ج٦صحصة٣س ٧َقةرجي قةريج قةريج ٜض٣ًٓةّٗٛ ْةٕ صة  قحؾةحضّٛ جًَٓح٣َةس نة ر ج٪صةطقحنس ٜ جَط٣ٓٗس جَغحُْس جَعحِ ٜٚٝ

ن يج جَ ٢ٕ ٢ٓػُٝٔ وصحس ج٦ْس ْٜحيضٛةح ًْٜٓةٕ جَٓ ؾٝخ ٧َقرجي ج٦صٝو قح٪ ٜج٦يػر  َٜٛ ج ْ بٍ ّْٛ ٢هِٝ نُٟ وصحس ئنحيز جَكم

                                     .نٝضٛح ٜريٗٛح جَ ٠ ضطقٝر ذٙ

 :نذوافغ األساسٍت نطرح انُظرٌتا .4.3

جَط ٚٝر جَ ق٣ر ق١ ٖيحِ جَٓؿطٓع ٜج٪فقرجخ جَٓ ٍ ق١ ٖيحْٙ ج٪نطؾةحي٠ ٜئٚٓةحٌ ج٦غُر٣ةس جَضةحقهس ْةٕ ج٦ْةس جَطة١ جصةط٣ٕٛ  -1

  .ذكهٝنٛح ٜجصطكهحنحضٛح َُع٣ظ ذًرجْس ٜنزز

عًةش ْةةٕ ح جَٓعحؽةر نُةٟ جَٗةقةة١ ٜجنع ج٦ْةس ٜضق٢ٝرٚةحٖير٢ةس جنطؾةحي٢س ٜجفةكس جَٓعةةحَّ ٜج٦ٚة ج  َ  ْةس وقةرجي  جنطٓةحينة ِ  -2

 .جَضحت ز ج٦ٖيٓس جَعح٣َٓس

 .ضكغ١ ٜضٗح١ْ جَكًر جَروصٓح١َ ق١ ي٣حٔ ج٦ْس ْٓح عًٍ ضٛ ٢ ج بق٣رج َُكهٝل جَغرن٣س ٦قرجيٚح َٜعه٣ ضّٛ جَٓؾٝٔ -3

ضكحنّ ْغًُس جَكهر ٜجَكرْحٔ ٜجَرقحَس ٜجٖطغحرٚح ذ٣ٕ ج٦غُر٣س جَعيٟٓ ْٕ وقرجي ج٦ْس ٜجصطثػحر نُس ن٣ُُةس ذةحَػرٜز ٜجَٓةحٌ ْٓةح ويٞ  -4

 .ئَٟ قرْحٔ ج٦ْس ْٕ قهٛح ق١ جَغرجيس جَغرن٣س ق١ جَػرٜز ٜجَٓحٌ

  .َٟ ٢ْٝٗح ٚ جئْٗ  ْثحش جَض٣ٕٗ ٜ جَٓضُّ عجَط ُف ٜجَط ٚٝر جَٓضطٓر ٜجَعحِ ق١ يٍ ٖٝجق١ جَك٣حز جَط١ ٢ع٣غٛح جَٓؿطٓ -5

   .جٖطغحر جَكضحي جَ ٠ فرخ ذعحؽكطٙ جَٓ ٣كس يٍ ْرجقم جَك٣حز جَط١ ضع٣غٛح ج٦ْس ٜجَ ٠ كعٕ ذحَؾ٣ّٓ ق٣حز ج٦قرجي قريج قريج -6

٢ؿحي رٜجذل ؾ ٢ ز ضع٣  َكٓس جَٓؿطٓع ٜضكحنُٙ ئضكًى جَرٜجذل جَ ٣ٗ٢س ٜج٪ؾطٓحن٣س جَط١ ٢طعرؿ َٛح جَٓؿطٓع جَٓضُّ ْٓح ٢ قع ٖكٝ  -7

س جَطة١ ض ة ٠ نطؾةحي٢ٚة١ جَةرٜجذل ج٪ذل نةٝٞ ٚة ٘ جَةرٜجوْٜع جَ َٜس ْٜع غٝجذطٙ جَ ٣ٗ٢س ٜج٪ؾطٓحن٣س ٜضكهم ْؾةحَكٙ جَٓغةطريس 

ف قة١ جَة ٣ٖح ص٣ْ٫س ٣َقةٕٓ جَٓضةُّ جَةرذٔ ٢ًٝٔ ٜقم فٝجذل جَعه٣ ز ج٨و٣َٙ نُٟ ئٖزنس قد جَٓحٌ نٗ  جَٗحس ٜجَضع١ َُٝؽٌٝ 

 برز.ٜج٤

 :وسائم تحقٍق انُظرٌت 4..4

 ئٖٗح ٖضعٟ َُٝؽٌٝ ئَٟ وٚ جقٗح ق١ ٚ ٘ جَٗير٢س نٕ كر٢م جَٝصحتٍ ج٤ض٣س:
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كرـ جَٗير٢س يكًرز ذ٣ٕ جَٗحس َطإي٠ ئَٟ ئغحرز جَؾرجع جَكًر٠ ذ٣ٕ وقرجي ج٦ْس ٜجَ ٠ ٢إي٠ ذ ٜر٘ ئَٟ ٖغر جَٗير٢س ٜئعحنطٛح  -1

 .ٔ وٚ جقٛح ١ٚ وٚ جقّٛ ٜغح٢حضٛح ١ٚ غح٢حضّٛيقٓٝـ ْٗغٝي َٛإ٪ف جَٗحس ٦

 .ئَٟ ؾعُٛح ْقُرح رت٣ض٣ح َّٛ جَعٍٓ نُٟ ئنٗحع جَٗحس ذحَٗير٢س ٜضك٢ُٝٛح ئَٟ رو٠ نحِ َُؿٓح٣ٚر َُٝؽٌٝ -2

 .ْسيضد جَرو٠ جَعحِ يهٝز قه٣ه٣س َُٝؽٌٝ ئَٟ جَٓقحَرس ذطقر٣م جَٗير٢س يٝجنع ن١ُٓ ُْٓٝس ٧َ -3

 .ْسجًَكحـ جَع١ُٓ جَٓطع ي ج٪ضؿحٚحش َكرؿ جَٗير٢س ٜضقر٣هٛح يٛ   ْٗغٝي ٧َ -4

ذاٖغحف نةٝز جنطؾةحي٢س ير٣ةرز ٜجَٝؽةٌٝ ٢ؿد ؤ ٢ًٝٔ جَهرجر جَض٣حص١ نرجر ْر١ٗ نُٟ ضكه٣م ج٦ٚ ج  ج٪نطؾحي٢س جَع٣ُح جَٓطٓػُس  -5

 .ج٨عرحع ج١ًَُ َُكحؾحش ج٦صحص٣س ٧َقرجي قريج قريج ذع٣ ج نٕ يٍ ج٪نطرحرجش جَر جت٣س جَط١ ض٣ٓز ذ٣َّٟٗٛ ئ

 انـُـظـرٌــــت قـــىاػــذ 5.4.

 :)انًال هلل وانًُفؼت نهجًٍغ( انقاػــــــذة األونى 1.5.4.

ئٔ ٖير٢طٗح ٚ ٘ نحتٓس نُٟ وصحس غحذص ٜريٕ ٖحذص ٜٚٝ ؤ جَٗحس عريحف ق١ جَػرٜز ٜجَٓةحٌ صةٝجف ويحٖةص ٚة ٘ جَػةرٜز ٣ًُْةس 

ّْ ٣ًُْس بحؽس ٜعرجيس ج٣ًَُٓس جَ حؽس ضطٓػٍ ق١ قم جَضحتٍ ٜجَٓكرِٜ جَٓكرٜؿ ق١ جَٓحٌ جَ حػ نحٌ  ِنحْس و ِٛ جَِ َٝ ة ْْ ق١ِ وَ َٜ ضعحَٟ ) 

) ِِ ْكُرٜ َٓ َْ ج َٜ  ٍِ حتِ ٜٚ ٘ جَغرجيس نحتٓس نُٟ وؽٍ عرن١ ْقحذم َُٝجنع ًْٜحقف َُكهر ٜجَكرْحٔ ذ٣ٕ وقةرجي ج٦ْةس  (19)جَ جر٢حش/ َقم  َُِضَّ

ٔ جَٓةحٌ ْةحٌ جَٓٗكعةس َُؿ٣ٓةع ل ٦ْٜكهم َُع جَس ٜجَٓضحٜجز ذ٣ّٗٛ ق١ جَكهٝل جَٓطعُهس ذحَػرٜز ٜجَٓحٌ ٜجَهحتٓس نُٟ  نحن ز } جَٓحٌ هلل ٜ

ْٖكَهُةٝج :هللا ٜجَٗحس ْضط ُكٝٔ ق٣ٙ ٜٚ ج وؽٍ َهَٝٙ ضعحَٟ وَ َٜ  ّْ ًُ ْٗ ة ِْ ُٗٝج  َْ َٕ آ ِٙ قَحََِّ ٢ َٕ ق٣ِ ْضطَْ َُك٣ِ ُْ  ّْ ًُ ح َؾَعَُ َّٓ ِْ ْٖكِهُٝج  وَ َٜ  ِٙ َرُصَِٝ َٜ  ِ ُٗٝج ذِحهللَّ ِْ ّْ  )آ ََُٛة

ّْ 7وَْؾر  َير٣ِر(  )جَك ٢ة / آضُةُٝٚ َٜ (( ٜنَٝةٙ ) ّْ ِ جََّةِ ٠ آضَةحُي ٌِ هللاَّ ةح َْ  ْٕ ة ٔ ٣ًُْةس ٚة ج جَٓةحٌ نُةٟ ٜؾةٙ جَكه٣هةس ٚة١ هلل َهَٝةٙ ( 33٦ٜ)جَٗةٝر/ ِْ

( )جَٓحت ز/ صركحٖٙ ) ٍِّ َع١ٍْف نَِ ٢ر  َٝ َنَُٟ ُي ُٚ َٜ  َّٕ ِٛ ح ق٣ِ َْ َٜ ج٦َْْرِؿ  َٜ جِش  َٜ ح َٓ ُُْى جَضَّ ُْ  ِ َٝ 120هلِلَّ ُٚ َٜ ُُْى  ُٓ َْ ِ٘ ج ( ٜنحٌ هللا ضعحَٟ: )ضَرَحَرَو جََِّ ٠ ذ٣َِِ 

( ٚ ٘ ج٢٤حش جَٓرحريحش ضإي  ٣ًُْةس هللا ضعةحَٟ ًَةٍ عة١ف ٜٚةٝ جَ ٗة١  ٍِّ َع١ٍْف نَِ ٢ر  نةٕ يةٍ عة١ف ًَةٕ هللا صةركحٖٙ ٜضعةحَٟ ْةٗف َنَُٟ ُي

ة ٝجذل ٢ؿةدُ ن٣ُٛةح َفة دَ َٜؾةوَ ضةٟٓ ُْٜ  ٍٍ ٦َؾة جَطؾر  ق٣ٛةحنرحي٘ قم  ُْ جَٓإنطةس ْرجنةحز ٚة ٘ جَقةٝجذل  قةم ج٣ًَُٓةسِ  فَ ِٗ ق٣ٛةح نُةٟ ْةٕ 

نحنة ضٗح ٚٗةح  ضإية ٚحٝجذل ق٣ٛح ٜئ٪ صٝ  ٢كحصرٙ هللا ضعةحَٟ ن٣ُٛةح َٓ حَكطةٙ وٜجْةر جَٓحَةى جَكه٣هة١ َُػةرٜز ٜجَٓةحٌ ٜٚة ٘ جَقة ٜج٪َطزجِ

 ٜضع٣  ض ي٣ر ج٦ْس ذٝؾٝخ جَعٍٓ ذٛح.

ةح( :ن  بُم َُٗحس ْح ق١ ج٦رؿ ؾ٣ٓعح نحٌ ضعحَٟ هللا  ّٔ ئ غّ ٣ع  ِٓ ةح قِة١ ج٦َْْرِؿ َؾ َْ  ّْ ة ًُ َٝ جََِّ ٠ َبََُم ََ ٜصة ر  . (29)جَرهةرز/ )ُٚ

ةح قِة١ ج٦َْْرِؿ( )جَكةؽ/ :َّٛ ْح ق٣ٛح قهحٌ  َْ  ّْ ة ًُ َر ََ َ َصة َّ َّٔ هللاَّ ّْ ضَةَر وَ ( ٜٚة ج ضعر٣ةر نةٕ ْٗقةم جَغةرجيس جَكه٣ه٣ةس ذة٣ٕ جَٗةحس قة١ 65)وَََة

          .ٔ ؾ٣ٓعًّ عريحف ذٓح بُم ٜص ر ًَّ ْح ق١ ٚ ٘ ج٦رؿ ظحٚرٚح ٜذحكٗٛحئج٪ٖطكحع ذُٓى هللا صركحٖٙ ٜضعحَٟ  ٜجَٓعٟٗ 

ٖٙ صةركحٖٙ نة  يكةٍ ٩َٖضةحٔ قحؾحضةٙ ج٦صحصة٣س جَطة١ ٪ ٢ؿةٝي ٠٦ قةري جَطؿةحٜي ن٣ُٛةح ٜ٪ ٢ؿةٝي و٢حش ٜي٣ٍَ جَغرجيس ق١ ج٤

ٔ ْةح ُبُةم ٦  ٜ٪ ٢رهةٟ ذة٫ ْةأٜٞ  ٜ٪ ؤ ٢رهٟ نحر٢ةح ذ٣ةّٗٛ  ذ٣ٕ جَٗحس ؾٝنحنقعح ضريٙ ذ٫ ٜجق ز ْٗٛح ق٫ ٢ؿٝي ؤ ٢ٓٝش ج٨ٖضحٔ 

نُةٟ جَٗةحس   ذؿٛ ٘ وٜ ذؿٛ  غ٣ر٘ ٜٚ ج قرؿ ْكةرٜؿ ٜقةطّ ْكطةِٝ قرفةٙ هللاق١ ج٦رؿ ٢ؿد ؤ ٢ض  قحؾحضٙ ج٦صحص٣س صٝجف 

  .٣ْٕؾ٣ٓعح ق١ يطحذٙ جًَر٢ّ ٜصٗس رصَٝٙ ج٦

ةح)ٜن  ورع  ئَٟ ذَى نَٝٙ ضعحَٟ:  ٣ع  ِٓ ةح قِة١ ج٦َْْرِؿ َؾ َْ  ّْ ة ًُ َٝ جََّةِ ٠ َبَُةَم ََ ٜٚة ج ٚةٝ ْٗقةم جَغةرجيس جَكه٣ه٣ةس  (29)جَرهةرز/ (ُٚ

)جَهزٜذٗة١   "ْةح وقة  ئ٪َّ َٜةٙ قة١ ٚة ج جَٓةحٌ قةم ونق٣ةٙ وٜ وْٗعةٙ"قهةحٌ نٓةر:  ٜوية  ذَةى جَؾةكحذس  . ضٗح ٚة َُ٘ػرٜز ٜجَٓةحٌ قة١ نحنة

 "قةة وقةةحٖطّ نرةةحي هللا ٜجَٓةةحٌ ْةةحٌ هللا ٢هضةةّ ذ٣ةةًّٗ ذحَضةة٢ٝس ٪ ققةةٍ ق٣ةةٙ ٦قةة  نُةةٟ ":  ٜنةةحٌ صةة٣ ٖح نُةة١ .(133ػ.  4ؼ. ِ  2007

 .(4ػ.   ٚـ1433)جَر٢غٛر٠  

ج٨ٖضحٔ َُٓحٌ ١ٚ ٣ًُْس جصط ٫  ٣َٜضص ٣ًُْس قه٣ه٣ةس ق٣ؿةد ؤ ٢قرةم جَٓضةط ُف نُةٟ ٚة ٘ ج٣ًَُٓةس يةٍ ٔ ٣ًُْس اٜن٣ُٙ ق

 :وقًحِ جَٓحَى جَكه٣ه١ ٜعرٜكٙ ٜفٝجذقٙ جَغرن٣س ق١ ج٣ًَُٓس ٜضٝي٢ع جَػرٜز ٜضًحقإ جَكرػ ذ٣ٕ جَٗحس ٜن  وي  ٚ ج جَٗر١  قة١ نَٝةٙ

ج" َٜ ةةحُف  َٓ َْ ةة٧َُ جََّٗةةحُس ُعةةَرَيحُف قِةة١ غَةة٫ٍَظ: ج ًَ َْ ج َٜ ٢عٗةة١ قةة١ جَٓأيةةٍ ٜجَٓغةةرخ قطةةٟ ْأيةةٍ ( 530ػ. 1ؼ.   2009ِ  )جَؾةةٗعح١ٖ . "ََّٗةةحُر 

ٜٚ ٘ جَغرجيس   ٛحتؽٍ جَقحنس ْٜر و ذحنطرحرٚحر نٗٛح ذحَُٓف ٜقطٟ جَقحنس جَط١ جبطؾرٚح ذحَٗحر نرّ جَط١ جَك٣ٝجٖحش ٜجَٓٝجري جَقر٣ع٣س 

جَط١ ق٣ٛح قةم جَكهةرجف ئذج ذُ ةص ٖؾةحذح  ٜقةحٌ ن٣ُٛةح  جَ حؽسج٣ًَُٓس ٜجَط١ ١ٚ قم ج٦قرجي ؾ٣ٓعح  ١ٚ ق١ يٍ ْح ٢طعُم ذح٣ًَُٓس جَعحْس

ز (   نةةةحٌ َةةة َى ْةةةٝجٌجَكةةةٌٝ قحَٓهؾةةةٝي ذحَغةةةرجيس ٚٗةةةح ٚةةةٝ جَكةةةم جَةةة ٠ فةةةٓٗٙ هللا ضعةةةحَٟ َٛةةةّ قةةة١ يةةةٍ ج٦ َٝ َٔ ئِْبةةة ُٗةةةٝ ِْ ْإ ُٓ َْ ةةةح ج َٓ )ئَِّٖ

ٜج٦بةٝز جَطة١ وية ش (  227.ػ.  12  ؼ. 2011ِ  جَر٣ٛهة١. ) "ح جَٓةحف ٜجَغةؿربٝ جَٓضُّ ٢ضعٛٓوجَٓضُّ  " :ٜنحٌ  (10)جَكؿرجش/
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جَغرن٣س قة١ جَعه٣ة ز ٜجَػةرٜز ٜجَٓةحٌ ٜج٪صةطكهحل جَٓةحي٠ َُكه٣ةر قة١ ْةحٌ جَ ٗة١ َُٜؿةحتع قة١ ْةحٌ  ن٣ُٛح جَٗؾٝػ ١ٚ وبٝز جَغرجيس

ْةٕ آْةح " :ٜقة١ رٜج٢ةس  (62. ػ. 6. ؼ   2015ِ جَٓرةحريكٝر٠ )" . ٣َش جَٓإْٕ جَ ٠ ٢غرع ٜؾحر٘ ؾةحتع " :جَغرعحٔ يٓح نحٌ جَٗر١

                .ٜٚٗحو ٖؾٝػ يػ٣رز ؾ ج ض ٌ نُٟ ٚ ٘ جَٓعح١ٖ .(2010. ػ. 5. ؼ  2002 جَهحرب ) "ذ١ ْٕ ذحش عرعحٖح ٜؾحر٘ كح٢ٜح 

 :ق يضًىٌ نكم فرد يٍ أفراد األيت(انُفغ انؼاو ح)انقـاػـذة انثاٍَت  2.5.4.

ِ  ) :ضعةحَٟ نةحٌجَٓريز٢س ق١ قةرؿ جَهٝجنة  ج٪نطؾةحي٢س ضعطٓ  ٚ ٘ جَهحن ز نُٟ  ْعُُةٝ َْ ّْ َقةم   ِٛ جَِ َٝ ة ْْ َٕ قِة١ وَ جََّةِ ٢ َٜ (24 ٍِ ةحتِ ( َُِضَّ

ْكةةُرِِٜ  َٓ َْ ج ئٔ ٖيةةحِ جَٓؿطٓةةع ٢هةةِٝ قةة١ يةةٍ نؾةةر ْةةٕ جَعؾةةٝر نُةةٟ  جَطةةرجذل جَٝغ٣ةةم ٜجَطٗي٣ةةر جَةة ن٣م ذةة٣ٕ جًَكةةحـ . َٓعةةحرؼج ((25) َٜ

ٔ جَطهُرةحش جَطة١ ضؾة٣د جَٓؿطٓةع ئؾٍ ضكضة٣ٕ قةحَطّٛ جَٓحي٢ةس ٜوجَكًر٠ جَٗحضؽ نٕ نه٣ ز ضٝجقم جَكقرز ٜضهٗع جَعهٍ ٜيكحـ ج٦قرجي ْٕ 

ْعح ٜجَطحر٢خ ٢ك غٗح نٕ ٚ ج جَطرجذل جَ ٠ ٢ضطٗ  ق١ ي٢ْٓٝطٙ ٜض ٣٣ر٘ نُٟ ج٦قةرجي ق  ٚ ٢ٕ جَري٣ٕٗ وٜ ق١  ي٣ُٛٓح و١ٚ ٖط٣ؿس بٍُ ق١ 

ٔ ٚةإ٪ف جَٓضةةطأغر٢ٕ ٪ ج٦صةٝو قةح٪ ٜج٦يػةر نة يج جَةة ٢ٕ ٢ ٣ةرٜٔ جَٓؿطٓةع ذحٖطؾةحرّٚ نُةٟ جَٓضةةطأغر٢ٕ ذةحَػرٜجش ٜجَضةُقس ظُٓةح ٦

ق٣ٗغح جَ ٍُ ٜج٪فقرجخ ٢ٜٗطغر جَيُّ ٜجَرقحَةس ٜضطكغةٟ   رجي٢٘ٗيرٜٔ ئَٟ جَٓؿطٓع  ٖيرز قًر٢س ْهٗعس َٙ ٜ٪ جنطؾحي٢س ْرف٣س ٦ق

جَرعٝز ٖط٣ؿس َع ِ قّٛ ٚإ٪ف جَٓضطأغر٢ٕ َكط٣ٓس جَطقٝر ج٪ؾطٓحن١ جَهحتّ نُٟ ج٦صحس جَعه ٠ جَكًر٠ ٜجَقةرر جَكةري٠ ج٪نطؾةحي٠ 

ر ؤ ٢ٗٛقٝج ذح٦ْةس ٢ٜرقعةٝج نٗٛةح ونرحتٛةح جَ ٠ ٢ؾ٣د وقرجي جَٓؿطٓع َٜ َى ٢ؿد نُٟ  ْٕ ٢ٓطًُٝٔ ؽكس جَه٣حيز ٜجَه رز نُٟ جَط ٣٣

٢ٜع٣ ٜج ئ٣َٛح جَطٝجئ جَٓقُٝخ ذ٣ٕ جَعه٣ ز ٜج٪نطؾحي ٨نحْس ْؿطٓع ْٗيّ ٜضأص٣ش ٖيحِ ٢رٞ جَكري ق٣ٙ ٖكضٙ يٓؿطٓةع ٢ٜةرٞ جَٓؿطٓةع 

ٓع ْطقٝر ق١ ؾ٣ٓع جضؿحٚحضٙ غةّ ٖكضٙ ق٣ٙ يكري قطرري قحَس جَطقك٣س ٜج٢٨ػحر ذ٣ٕ جَٓؿطٓع ٜجَكري ٢ٜعٍٓ ج٦قرجي ٢ ج ٜجق ز ٨نحْس ْؿط

ق٣ًٝٔ نٗؾرج قعح٪ ْٜإغرج ق١ ْؿطٓع ٢رحيَٙ   ٢ضٓٝج جَكري ئَٟ قحَس جَعٍٓ جَط١ ٪ ٢ًٍ ٜ٪ ٢ٍٓ ْٗٛح َرٗحف ْؿطٓعٙ ٦ٖٙ ٢رٞ ٖكضٙ ق٣ٙ

ٕٓ َٙ قم جَعة٣ظ ٢ًٜحقة ئب٫ؽٙ ٢ٜكطرِ ئًْح٣ٖحضٙ ق١ جَعٍٓ ْٕ و٠ ٖٝع يحٖص ٚ ٘ ج٨ًْح٣ٖحش ٢ٜق  جَٓضإ٣َٜس ٜجَكهٝل ٜج٪قطرجِ

قة  وريحٖةٙ ٚةٝ ٚة ِ وَكحَس ٢عطرر جَكري و٠ برل وٜ ٚة ِ َُٓؿطٓةع وٜ جٜق١ ٚ ٘   يكري ق١ قحٌ ن رضٙ نُٟ جَعٍٓ ٜق١ قحٌ نؿز٘ نٗٙ

ٖٙ  ٢عٍٓ ٦ؾٍ ْٗكعطٙ يكري ق٣ٙ ٜذ َى ٖقٕٓ قط٣ٓس جَطقةٝر ٜجَط ٣٣ةر وَكري٢طٙ يعقٝ ق٣ٙ ٦ٖٙ ٢ع  جَٓؿطٓع وّٚ ريٕ ق١ ق٣حضٙ ٢ٜرٞ 

ٜؤ ْٕ وّٚ جَػٝجذص ج٪نطؾةحي٢س جَطة١ ٢ؿةد    يٍ غرٜجضٛح قػحَس جَٗحسوجَط١ وؽحذٛح جَٕٝٚ ٜجَٛٝجٔ ٜ ْسنطؾحي٢حش ج٦ٓحن١ ق١ جج٪ؾط

ٚة ج   ٜوؽةكحخ رؤٜس ج٦ْةٝجٌ  ٜجَٓضةط٣ًُٕٛ  ؤ ٖكًر ق٣ٛح ١ٚ ْضحَس ضكه٣م جَطٝجئ جَهحتّ نُٟ وصحس  جَع جَس ق٣ٓةح ٢طعُةم ذحَعٓةحٌ

قة١ جَٗكةع جَعةحِ  قةحَٗكع جَعةحِ  طةٝجئٜٖكٕ ٖضعٟ َطكه٣ةم جَ جَٓضحَس جَطٝجئ جَ ٠ ٖقعٙ ق١ ٖير٢طٗح ٜقم نٝجن  جَكم ٜجَع ٌ ق١ ٚ ٘ 

قم ْقٓٝٔ ًٍَ قري  ْٕ وقرجي ج٦ْس َُٜكري قم جَٓقحَرس ذحصطكهحنٙ ْٕ جَٓحٌ ٜجَػرٜز ٣َٜش ٦ق  جَه رز نُٟ ْٗعٙ ْٗٙ َٗؾٍ ذة َى 

 .حن ز ٜٚٝ ض٣ض٣ر جَٗكع جَعحِ ٧َقرجي قريج قريجئَٟ رٜـ جَه

 :فً انًـُفؼـــت(تىازٌ انـ) انقاػذة انثـانثت 3.5.4.

 ذ٣ةّٗٛ ْه٣ة طةٝجئ ًةٝٔ ج٢َٔ جَٗحس ْطكحٜضٝٔ ق١ ٖٝن٣س ن رجضّٛ نُٟ ب ْةس جَٓؿطٓةع ْٜطكةحٜضٝٔ قة١ ٖٝن٣ةس قحؾةحضّٛ َة َى ئ

قةرجي ٜٚة ج ج٦ؾة ٞ ٗٝن٣س ٜي٣ٓس جَقحنس جَطة١ ٢رة َٛح ج٦ذذٗٝن٣س ن رز جَكري ٜٖٝن٣س جَكحؾس جَط١ ضُزْٙ ٜذٓعٟٗ وبر ؤ جَكحؾحش ْه٣ ز 

 .ٜج٦ن ٌ ٧َْس َُ رٜؼ ْٕ ْغًُس جَطكحٜش ذ٣ٕ جَٗحس

ّْ ): ضعحَٟنحٌ  َٗح ذ٣ََُْٗٛ ْٓ ُٕ نََض َص َرذَِّى َْٖك َٓ َٔ َرْق ٝ ُٓ ّْ ٢َْهِض ـٍ َيَرَؾةحٍش ٣ََِطَِّ ةَ  وَُٚ َل ذَْعة ْٝ ّْ قَة َرقَْعَٗةح ذَْعَقةُٛ َٜ ٣َْٖح  َك٣َحِز جَ  
َْ ّْ ق١ِ ج ِع٣َغطَُٛ َْ

 َٔ ُعٝ َٓ ح ٢َْؿ َّٓ ِْ ُص َرذَِّى َب٣ْر   َٓ َرْق َٜ ح ُصْ ِر٢ّ ح  ّْ ذَْعق   .32( جَزبر /32) (ذَْعُقُٛ

َرقَ ): ضعحَٟٜنحٌ  َٜ ّْ َب٫َتَِف ج٦َْْرِؿ  ًُ َٝ جََِّ ٠ َؾَعَُ ُٚ َِْعهَةحِخ َٜ َّٔ َرذََّى َصِر٢ُع ج ّْ ئِ ح آضَحُي َْ ّْ ق١ِ  ُي َٝ ـٍ َيَرَؾحٍش ٣ََِْرُُ َل ذَْع ْٝ ّْ قَ ًُ َع ذَْعَق

  ّ ُ َََ كُٝر  َرِق٣ ئَِّٖٙ  .165( ج٦ٖعحِ/165) (َٜ

ؿةد ؤ ٜن٣ُى ؤ ضعر  وب١ جَهحرب ؤ ٚٗحو قرنح ير٣رج ذ٣ٕ ن جَس جَطٝي٢ع ٜجَطٝي٢ع جَعحيٌ َُػةرٜز  قكة١ ن جَةس جَطٝي٢ةع ٢

٢طضحٜٞ جَٗحس ؾ٣ٓعّٛ نُٟ جبةط٫  نة رجضّٛ ْٜةإ٫ٚضّٛ قة١ ج٪ٖطكةحع ذحَٓةحٌ جَعةحِ ًَةٕ ٚة ج ٢ةإغر نُةٟ جَعقةحف جَة ٠ ٢ر َةٙ وؽةكحخ 

جَه رجش جَقرٜر٢س ٣ٓ٢ٜص جَة جقع جَة جض١ نٗة ّٚ َ  ْةس و٪ْةٙ َة َى ٢ؿةد ن٣ُٗةح ؤ ٖعةزي جَة جقع جَة جض١ ٦ؽةكحخ جَٓةإ٫ٚش ٨ذةرجي 

قرٜر٢س نٗ ّٚ َ  ْس وٚ ج  جَٗير٢ةس ٜٚة ج ٢طكهةم قة١ جَطٝي٢ةع جَعةحيٌ َُػةرٜز جَة ٠ ٢هةِٝ نُةٟ وصةحس ْرجنةحز جَه رجش جَٓط٣ٓزز ٜجَ

 ْةح ًٍَٜ ن٫٢ُٙٓفِ  ْح ويل )ًٍَ ٜذطعر٣ر ٜقحؾحش ْٗحقع ْٕ ٜكحنطٙ نُٓٙ قضد ًٍَجَه رجش جَٓ طُكس ٧َقرجي ٜنٗ ٚح ٢ًٝٔ جَطٝي٢ع 

 .كحنطٙ( ٢ٗحصد

ق٣ًٝٔ ق١ فٓحٔ جَكحؾحش ج٦صحص٣س ٩َٖضحٔ ذ٣ٗٓح ضًٝٔ جَٓٗحقضس ذ٣ٕ ج٦قرجي ق١ ٖٝن٣ةس جَكحؾةحش وْح جَطٝي٢ع جَعحيٌ َُػرٜز 

ٜ وجَكًةةر٠  ج٦صحصةة٣س ٜجَكحؾةةحش جًَٓح٣َةةس جَٓر٣ٗةةس نُةةٟ وصةةحس جَهةة رجش جَكري٢ةةس ٜٖٝن٣ةةس ٜي٣ٓةةس جَؿٛةة  جَةة ٠ ٢ر َةةٙ ج٨ٖضةةحٔ قةة١ نُٓةةٙ

جَٓ طُكس ٜٚ ج ٢طكهم ق١ جَطٝي٢ع جَعةحيٌ  جَه رجش جَغ ؾ٣س ق١ جَٓؿح٪ش  َُكؾٌٝ نُٟ ن رجش ئٖطحؾ٣س ٚحتُس ٜئذرجي ٖٝن٣س جَعق١ُ
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َُػرٜز  ٦ٖٗح ٚٗح ٖركع ق١ ئ٢ؿحي جَ جقع جَ جض١ ٩َٖضحٔ َُٝؽٌٝ ذٙ ئَٟ ونُةٟ نقةحف ًْٓةٕ ذك٣ةع ٢ًةٝٔ ٚةٝ جَ َٜةس ٜجَ َٜةس ٚةٝ ٜٚة ج 

س ق١ ؾ٣ٓع جَؿٝجٖد جَٓطعُهس ذك٣حضٙ يكري ٜوٖٛح ْح ٜؾ ش ٢طكهم نٗ ْح ٢غعر ج٨ٖضحٔ ؤ جَ َٜس ٣َش َٛح ٚ   ئ٪ ضكه٣م جَع جَس جَٓقُه

 .جَٓؿطٓع جَ ٠ ٢ٗطضد ئ٣َٙ ٜذٛ ج ٢ًٝٔ جَٓؿطٓع يطُس ٜجق ز ٢غ  ذعقٙ ذعقح ٢ٜطضحٜٞ ذ  ْطٙ ويٖحّٚ ٜون٫ّٚ َٜ  ْسئ٪ َ  ْطٙ 

حاجاتهى انكًانٍت قذر  وتًكٍُهى يٍ إشباعاألساسٍت نألفراد  نجًٍغ انحاجاثاإلشباع انكهً ) انقاػذة انرابؼت 4.5.4.

 :(االستطاػت

حفَ ) :ضعحَٟنحٌ  َٓ ِضُى جَضَّ ْٓ ُ٢ َٜ  ِ٘ ِر ْْ َ َْرَْكِر ذِأ َُْى ضَْؿِر٠ ق١ِ ج َْكُ ج َٜ ح ق١ِ ج٦َْْرِؿ  َْ  ّْ ًُ َر ََ َ َص َّ َّٔ هللاَّ ّْ ضََر وَ َ  وَََ َّٔ هللاَّ ِٙ ئِ ْٔ ضَهََع َنَُٟ ج٦َْْرِؿ ئِ٪َّ ذِاِْذِٖ وَ

ّ  ذِحََّٗحِس َََرُفٜ    َٔ )) نزٜؾٍ:ٜنحٌ  .( جَكؽ65) (َرِق٣ َْٗٛح ضَأُْيُُٝ ِْ َٜ َٗحقُِع  َْ َٜ ّْ ق٣َِٛح ِيْ ف   ًُ َِ َبَُهََٛح ََ َْٖعح ج٦َْ َٜ5 َٕ ٌ  ِق٣ ح َٓ ّْ ق٣َِٛح َؾ ًُ ََ َٜ  )

( َٔ َٕ ضَْضَرُقٝ ِق٣ َٜ  َٔ ِٙ ئِ٪َّ 6ضُِر٢ُكٝ ًُُٖٝٝج ذَحَِِ ٣ ّْ ضَ ّْ ئََِٟ ذٍََُ  ََ ًُ ٍُ وَْغهَحََ ِٓ ضَْك َٜ  )(  ّ ّْ َََرُفٜ   َرِق٣ ًُ َّٔ َرذَّ ْٖكُِش ئِ ٌَ 7ذِِغمِّ ج٦َْ َْرَِ ح ج َٜ  ٍَ ٣ْ ََْ ( َٜج

( َٔ ٝ ُٓ ح َ٪ ضَْعَُ َْ ٢َْ ُُُم  َٜ ِي٢َٗس   َٜ ٣َر َِطَْرَيرَُٝٚح  ِٓ ََْك ج َٜ8( َٕ ِع٣ َٓ ّْ وَْؾ ْٝ َعحَف ََََٛ جُي ََ َٜ َْٗٛح َؾحتِر   ِْ َٜ  ٍِ ر٣ِ ِ نَْؾُ  جَضَّ َنَُٟ هللاَّ َٜ َٝ جََّ 9(  ُٚ ) َٕ ِْ  ٌَ َْٖز ِ ٠ وَ

( َٔ ٝ ُٓ ِٙ ضُِض٣ ُْٗٙ َعَؿر  ق٣ِ ِْ َٜ ُْٗٙ َعَرجخ   ِْ  ّْ ًُ حف  ََ َْ حِف  َٓ َّٔ ق١ِ 10جَضَّ َرجِش ئِ َٓ ٍِّ جَػَّ ْٕ ُي ِْ َٜ ج٦َْْنَٗحَخ  َٜ  ٍَ جََِّٗ ٣ َٜ  َٔ ٢ْطُٝ جَزَّ َٜ ْرَع  ِٙ جَزَّ ّْ ذِ ًُ ْٗرُِص ََ ُ٢ )

( َٔ ُرٜ ًَّ ٍِ ٢َطَكَ ْٝ َص َّ 11َذََِى ٢٤ََس  َِهَ َٜ  ) ْٝ َّٔ ق١ِ َذََِى ٢٤ََحٍش َِهَ ِ٘ ئِ ِر ْْ َ َرجش  ذِأ َض َّ ُْ  ُِ جَٗ ُؿٝ َٜ َر  َٓ َْهَ ج َٜ َش  ْٓ جَغَّ َٜ َحَر  جََّٗٛ َٜ  ٍَ ُّ ج٣ََُّْ ًُ َٔ )َر ََ ( 12ٍِ ٢َْعهُُِٝ

 َٔ ٍِ ٢َ َّيَُّرٜ ْٝ َّٔ ق١ِ َذََِى ٢٤ََس  َِهَ جُُٖٙ ئِ َٝ ْ طَُِك ح وََْ ُْ ّْ ق١ِ ج٦َْْرِؿ  ًُ ح َذَروَ ََ َْ َٜ (13.) 

ضََرٞ  َٜ ُْرَُضََٖٝٛح  ٣َُْس  ضَ ُْٗٙ ِق ِْ ضَْضطَْ ِرُؾٝج  َٜ ح كَِر٢ّ ح   ٓ ُْٗٙ ََْك ِْ َْرَْكَر َِطَأُْيُُٝج  َر ج َٝ جََِّ ٠ َص َّ ُٚ َٜ  ّْ ًُ َََعَُّ َٜ  ِٙ ْٕ قَْقُِ ِْ َِطَْرطَُ ٝج  َٜ  ِٙ جِبَر ق٣ِ َٝ َْ َُْى  َْكُ ج

( َٔ ُرٜ ًُ ْٔ 14ضَْغ جِص١َ وَ َٜ َْهَٟ ق١ِ ج٦َْْرِؿ َر وَ َٜ  )( َٔ ْٛطَُ ٜ ّْ ضَ ًُ ُصر٫ُ  َََعَُّ َٜ ج  َْٖٛحر  وَ َٜ  ّْ ًُ ٣َ  ذِ ِٓ َٔ )15ضَ ْٛطَُ ٜ َ٢ ّْ ُٚ ِّ ذِحََّْٗؿ َٜ حٍش  َْ َن٫َ َٜ  )16 ْٕ َٓ ( وَقَ

( َٔ ُرٜ ْٕ َ٪ ٢َْ ُُُم وَق٫ََ ضََ يَّ َٓ َ َََ كُٝر  َرقِ ٢17َْ ُُُم َي َّٔ هللاَّ ِ َ٪ ضُْكُؾَٝٚح ئِ سَ هللاَّ َٓ ٜج ِْٖع ْٔ ضَُع   ئِ َٜ  )(  ّ  .جَٗكٍ (٣18

ئٔ ٚ ٘ ج٢٤حش ضٓػٍ ج٦صحس جَ ٠ جصطٗرقص ْٗةٙ ٚة ٘ جَهحنة ز ٜٚة ٘ جَهحنة ز ٚة١ ٖط٣ؿةس قط٣ٓةس َُهٝجنة  جَةػ٫ظ جَطة١ ذيرٖحٚةح 

١ٜٚ جَكٍ َُٓغًُس ج٪نطؾحي٢س جَط١ ٢عح١ٖ ْٗٛح ج٦قرجي ٜضعح١ٖ ْٗٛح جَ ٌٜ ١ٜٚ ج٦ؽٍ جَ ٠ نحِ ن٣ُٛح وٌٜ ْؿطٓع ْضُّ ضٓػٍ ذٗير٢ةس 

 .ق١ ُْٜٓٝس ذ٣ٕ ج٦قرجي قريج قريججنطؾحي٠ حز ذ٣ٕ جَٓٛحؾر٢ٕ ٜج٦ٖؾحر جَط١ كرهٛح جَٗر١ يٝجنع جَٓإجب

ٜن٣ُٙ قٛ ٘ جَهٝجن  ٢ؿد ؤ ضًةٝٔ  ٜجنعةح جنطؾةحي٢ح ُْٓٝصةح ٢ُٓضةٙ يةٍ قةري ْةٕ وقةرجي ج٦ْةس ٢ٜعٓةٍ َطكه٣هةٙ جَؿ٣ٓةع ٜنُةٟ 

ٛح جَٗير٢ةس  يكةم  ُٗ َٓ قْ قح٪ ٜج٦يػر ن يج و٠ جَٓطقرر٢ٕ ْٕ ٜجنع ج٦ْس جَٓإَّ  ١ٜٚ ْٕ ٜجؾرحش جَ َٜس جَط١ ضَ  ج٦صٝوروصّٛ ج٦قرجي 

وْح ق٣ٓح ٢طعُم ذحَكهٝل جَط١ ٢ؿد ويجتٛح ْٕ نرةٍ ج٦قةرجي قٛة١ جَعٓةٍ جَؿةحي ًَةٍ قةري ْةٕ وقةرجي   ٜجؾد جَطقر٣م ًٍَ ج٦قرجي قريج قريج

ًَٜةٍ وصةرحخ جَط ُةف ٜج٪ٖكقةحك جَطة١   ٜجَروصةٓح١َ  ٜجَعٗؾةر٠  جَقةحتك١جَقره١  ٣٣ٜز ْٓ ًٍَ آغحر جَطَ ج٦ْس ٢٨ؿحي جَٓؿطٓع جَ حرل 

ضعؽ ذٛح ج٦ْس ٜجَط١ ٖرٞ آغحرٚح ق١ جَٓؿطٓع يُٙ ٜق١ ؾ٣ٓةع ٖٝجق٣ةٙ ٜجَطٝؾةٙ ٖكةٝ جَطكقةر ج٪نطؾةحي٠ ٜجَعُٓة١ ٜجَؾةٗحن١ ٜئذةرجي 

ب٣ٙ ج٨ٖضحٔ ئذج َةّ ٢ًةٕ َةرجذل ج٦بةٝز ذ٣ٗٛٓةح قُةرجذل جَٓؾةُكس جَٓغةطريس ْؿطٓع ْطكقر ٚ قٙ ئ٢ؿحي ئٖضحٔ بحرل ٢عٍٓ نُٟ ب ْس و

ريةحٔ جَٓؿطٓةع جَ ةحرل ضةحري٣ٕ يةٍ آغةحر و٨نحْةس  ٨نحْس رجذل ْٝق  ٜن٠ٝ ذ٣ٕ ج٦قرجي وصحصٙ جَٓؾةحَف ج٪نطؾةحي٢س جَٓغةطريس ذ٣ةّٗٛ 

٫ٖقة٫ل ٖكةٝ ْؿطٓةع ضضةٓٝ ق٣ةٙ جَهة٣ّ جَرق٣عةس ٜجَع جَةس ٣٣ز جَٓط ُف جَٓهؾٝي جَ ٠ ضعح١ٖ ْٗٙ ج٦ْةس قة١ يةٍ جَٓؿةح٪ش َْٓ جَط ُف ٜجَطَ 

 .٢ٜريـ ٖكٝ جَطه ِ جَعحِ ق١ ؾ٣ٓع ْؿح٪ش جَك٣حز 

انتحوذٌاث انتوً ٌفرضوها انُظواو  يىاجهوت كقوىة اقتصوادٌت قوادرة ػهوى بسهطاَها ساليٍتيت اإلاأل )بؼث انقاػذة انخايست 5.5.4.

 :(ؼانًًان

ج٪صط ٫ٌ جَروصٓح١َ ٜضر ٢  جَٓحٌ جَعحِ ٧َْس صةررٙ جَطة ٣ْر جَطةحِ جَٓطعٓة  ٜجَٓة رٜس ؤ نغٝجت٣س جَٗيحِ ج٪نطؾحي٠ ٜضكغ١ 

ْٕ نرٍ جَٓإصضحش جَروصٓح٣َس ٪ْطؾحػ غرٜجش ج٦ْس ٜجَعرةع ذٓهة رجضٛح َطكهةم جَرقةح٘ ج٪نطؾةحي٠ َٛةح َٜطكةرؿ ن٣ُٗةح جَة ْحر جَعةحِ 

ذحَهة رز نُةٟ جَةطكًّ ذٓؾة٣ر ٚةإ٪ف جَٗةحس ٜذػةرٜجضّٛ ئٜ ْٗةحيع  َطرهٟ ضُى جَٓإصضحش ١ٚ ْؾ ر جَهرجر ج٦ٌٜ ق١ جَعةحَّ َٜططٓطةع 

ٜضض٣ُّ جَهرجر ج٪نطؾحي٠ ئَٟ وٖحس ْرضرق٣ٕ ذحَٗيحِ جَروصةٓح١َ غح٣ٖةح    ٢ٜطٓػٍ ذَى ذٓٗع ٜؾٝي ٖير٢س جنطؾحي٢س ضهٝي ضُى جَرُ جٔ وٜ٪

ٜٚإ٪ف ٣َش َ ٢ّٛ و٠ ٣ٖس َُٗٛٝؿ ذح٦ْس ٪ جنطؾحي٢ح ٜ٪ قًر٢ح َُككحظ نُٟ جصطكهحنحش ج٦قةرجي ق٣ٛةح بؾٝؽةح جَكهةرجف ٜجَٓكةر٣ْٜٕ 

  ٜئنةحيز ج٦ْةس ئَةٟ يْةٕ جَط ُةف ٜج٪صةطر جي  ج٪نطؾةحي٠ٜضٝنف جَٗٓٝ   ٜجرضكحع ْضطٝٞ جَكهر  ق١ ج٦ْس ْٓح ويٞ ئَٟ جٖطغحر جَرقحَس

٪ ضط ٣ةر ذةحَط ٣رجش جَض٣حصة٣س جَطة١ ضكة ظ قة١  غحذطةسضعطٓة  ٖير٢ةس جنطؾةحي٢س غحذطةس  جصةطرجض٣ؿ٣سَ َى ٪ذ  ْٕ   ٜج٪صط ٫ٌ ذًحقس وعًحَٙ

ذةةح٦قرجي ؾ٣ٓعةةح َٜةة٣ش  ْطعُةةم صةةطرجض٣ؿ٣سج٪ٔ جَعٓةةٍ ذٛةة ٘ ٔ ضأغ٣رٚةةح ْكةة ٜيج ْٜطةة جريح يجتٓةةح ٦ًٝةةٔ ٢وش ق٣ؿةةد ضةةأغروْةةح ئذج   جَرُةة 

ر ن٣ُٛح يٍ ونقحف جَ َٜس ٢ٜؿةد ٣ض٢ؿد ؤ ضطٓػٍ ق١ غرٝش ج٦ٚ ج  جَط١ ٢َ  ج٪صطرجض٣ؿ٣سٔ ٚ ٘ ذغ ؾ٣س جَكحيّ وٜ يطُطٙ جَض٣حص٣س ٦

ٚة١  ج٪صةطرجض٣ؿ٣سٚة ٘   ؤ ضًٝٔ ْه٣حصح نُٟ ٜ٪تّٛ َٛح ٜنُّٓٛ ق٣ٛةح ٦ٖٛةح ْقُةد ؾٓةح٣ٚر٠ ضطؿضة  ق٣ةٙ ْؾةُكس ج٦قةرجي قةريج قةريج

  ذكةٍ ْغةًُس وقرجيٚةح ج٪نطؾةحي٢س قةريج قةريجذطكه٣م جَط٣ٓٗةس جَغةحُْس  ٜؿض  وٚ ج  ج٦ْس ج٪نطؾحي٢س جَٓطٓػُس ٖير٢س جَٗكع جَعحِ جَط١ ضُ 
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ٜذٛة ج  جَطٝي٢ةع جَعةحيٌ َُػةرٜزجَطةٝجئ قة١ نُٟ ْرة و  سٜئعرحع قحؾحضّٛ ج٦صحص٣س ٜجًَٓح٣َس جَهحتٓ س جنطؾحي٢يهٝز نٕ كر٢م ضق٢ٝرّٚ 

٢ًٓٗٗح جَٝؽٌٝ ئَٟ جَط ٣٣ر جَؿ ر٠ َٓغًُطٗح جَٓطٓػُس ذح٪فقرجخ جَكًر٠ ٜجَط رل ج٪نطؾحي٠ ٜن٣ُٙ قٗكٕ ٖضعٟ  ئَٟ جَٝؽٌٝ ئَةٟ 

 نٝجن  جَٗير٢س ٜضكه٣م ج٦ٚ ج  ج٤ض٣س:

ٚة جر ٠٦ قةم ْةٕ ٖضحٔ ٜقٓح٢ةس نرفةٙ ْٜحَةٙ ٜفةٓحٔ وْٗةٙ ٜؽة٣حٖس يرجْطةٙ ذة٫ جْطٛةحٔ وٜ ئاجَٓكحقيس نُٟ ق٣حز ج٨ٖضحٔ ي -1

 .جَكهٝل جَٓطعُهس ذٙ ٜضكه٣م ضه ْٙ جَع١ُٓ جَعحِ ق١ ؾ٣ٓع ج٪ضؿحٚحش

ْٓةح ٢عةزي   ٔ فةٓحٔ ذَةى ًْكةٌٝ ْةٕ نرةٍ جَ َٜةس ٧َقةرجي قةريج قةريجئٔ ضقر٣م جَع جَس ق١ يٍ ج٣َٓحي٢ٕ ٚٝ ْضإ٣َٜس جَؿ٣ٓةع ٜئ -2

 .ق ْٝجَغعٝر ذحَٓؾُكس جَٓغطريس ذ٣ّٗٛ ٜئنحْس ْؿطٓع نحتّ نُٟ وصش رؽ٣ٗس ٢غًٍ يطُس ْطرجذقس ٜي٣حٔ 

ؾعٍ ْكحصرس جَٓهؾر٢ٕ قم ْٕ قهٝل ج٦قرجي ضضحٖ ٘ جَ َٜس  ٜضض٣ٍٛ ْهحفحز ٚإ٪ف جَٓهؾةر٢ٕ ْةٕ نرةٍ وؽةكحخ جَع٫نةس وٜ  -3

 .ْحّْٛوْٕٓ ٜنع جَطهؾ٣ر 

ه٣ّ جَرق٣عس ق١ يٍ جَرٜجذل ١ٚ جَط١ ضض٣قر نُٟ جَع٫نحش جَهحتٓس ذ٣ٕ ج٦قرجي ٜٖر  جَع٫نحش جَٓ حَكس َٛح ْٕ جَعٍٓ نُٟ ؾعٍ جَ -4

 .و٠ جضؿح٘ يحٖص

ٛح ١ٚ ذحَقرٜرز ضإي٠ ئَٟ قٍ ْغةًُس ج٦ْةس ج٪نطؾةحي٢س ٖٝجَط١ ٢ضطكه ّج٪نطؾحي٢س ٜضكه٣م رقح٣ٚطٛ ج٦قرجيئٔ ْعحَؿس ْغًُس  -5

 .ق١ يٍ ج٣َٓحي٢ٕ هٝز جنطؾحي٢سي ٜضكهم ضقٝرٚح ٜضه ْٛح

ٔ ْٕ فرٜر٢حضٛح ئ٢ؿحي وٖحس ّٚٓٛ جَه٣حِ ذػٝرز ئٖطحؾ٣س ٜن٣ُٓس ٜؽٗحن٣س ض  ِ وذٗحف ج٦ْس ٜضةٝقر َٛةّ قحؾةحضّٛ ج٦صحصة٣س ٦

وٚة جقّٛ ق١ غرٜجضٛح ذ٣ضر ٜيرجْس ْٜٗحذ ز جَ ٢ٕ ٪ ّٚ َّٛ ئ٪ ئعرحع رغرةحضّٛ جَ حؽةس ٜج٪نطؾحي٢س ٜضقٕٓ َّٛ قهٝنّٛ ٜجصطكهحنحضّٛ 

 .قرجيٚحوْؾُكس ج٦ْس ٜ٪ ْؾُكس َٟ ئ ٢ٗيرٜٜٔ٪ جَٓطٓػُس ذحَػرجف ٜجَضُقس جَكث٢ٝس 

قريٚةح ٜجَهةحير نُةٟ ضٗك٣ة  ٖير٢طٛةح ٜؾعةٍ وٚة جقٛح ٜجنعةح ُْٓٝصةح ٜظرقةح ؤ ذحَط ٣٣ر جَٗحذع ْٕ ٝقحَر٢ؿحي وٖحس ٢ئَ َى ٢ؿد 

ج٪نطؾةحي٠ ٚةٝ جَعحْةٍ جَرت٣ضة١ جَة ٠ ٢ؿةد نُةٟ وذٗةحف ج٦ْةس ؾ٣ٓعةح ؤ ْكضٝصح ق١ ق٣ةحز ج٦ْةس ٜق٣ةحز وذٗحتٛةح ؾةحن٣ُٕ ذة َى جَٛة   

٢ؿعُٝ٘ ٚ قح ْغطريح ٜنح٫ْ ْٝق ج َؾكٝ  وذٗحتٛح جَة ٢ٕ ْةزنطّٛ جَكرنةس ٜعةرذّْٛ جَطٗةحقر ٜبةرخ ذُة جّٖٛ جَطٗةحيع ٜجَؾةرجع جَة ٠ 

برٞ ٜٚ ج ٣حٖٛح ج٪نطؾحي٠ جَ ٠ ضٛحذٙ جَ ٌٜ ج٦ْس َٛح يوق١ ٔ جَؿ٣ٓع ٢ر٢ ٜٔ ؤ ٢ع٣غٝج ذ٫ نٝي ٜ٪ قهر ٦  رؿ ن٣ُّٛ قريج قريجقُ 

  . ّٚط١ ضٝقْس ٢ٜكهم رقح٣ٚطّٛ جَج٦ وذٗحفس ٜجَٛ   جَ ٠ ٢ٝق   ح٢ٚٝ جَ

ج٪صةةط ٫ٌ ذًحقةةس وعةةًحَٙ يح٪صةةط ٫ٌ ج٪نطؾةةحي٠ ٜجَض٣حصةة١ ٜجَةةٝظ٣ك١ ٜجَٓةةحي٠ ٜغ٣ةةر٘ ْةةٕ وعةةًحٌ ج٪صةةط ٫ٌ صةةٝف  ْكحرذةةس -6

ٜجنطرةحر جَكضةحي ٜجَرعةٝز قة١ و٠   ق٣حضٙ ٜرقع جَك٣ف ٜجَيُّ نٕ وقرجي ج٦ْس قةريج قةريجج٦برٞ جَط١ ٢طعرؿ َٛح ج٨ٖضحٔ ق١ 

 .ْس٣ْ جٔ ٚٝ ب٣حٖس نيٟٓ ٧َ

 .ضٝص٣ع ج٣ًَُٓس جَعحْس َطكه٣م جَغرجيس جَكه٣ه٣س ق١ جَػرٜز ذ٣ٕ ج٦قرجي قريج قريج -7

ج٪صةط ٫ٌ جَرغةع  َُٗةحس ٜج٪ْطؾةحػ صةٝف ضك ٢  ج٣ًَُٓس جَ حؽس ٢٨هح  جَطٝؾٙ ٖكٝ ج٪نطؾحي جَروصٓح١َ جَهحتّ نُةٟ وصةحس  -8

جَٝقغ١ َػرٜز ج٦ْس جَٓطٓػُس ذػرٜز وقرجيٚح جَ ٠ ٢ؾٗع كرهس ٣ْٛٓٗس ٪ ّٚ َٛح ٜ٪ ضٝؾٙ ئ٪ جَكؾٌٝ نُٟ جَٓحٌ ٜذةأ٠ كر٢هةس 

   .يحٖص

 ذٓؾُكس ج٦ْس  ْٗحكسس ٣ًُْس نحْس ئ٪ ذعقٛح قاٖٛح ضًٝٔ ؾعٍ ج٣ًَُٓس جَؾٗحن٣ -9

ؾعٍ جَٗيحِ جَزرجن١ ٖيحِ ٢هِٝ نُٟ وصحس ج٨ٖطحؼ و٠ رذل ج٣ًَُٓس ذح٨ٖطحؼ ٜجَعٍٓ نُٟ نحٖٝٔ ْٕ ٢ٗطؽ ٢ُٓى ْٜٕ ٪ ٢ٗطؽ ٪  -11

 .٢ُٓى ْع ٜفع ْه٣حس ٨ٖطحؾ٣س يٍ يّٜٖ ٜجصطؾ٫ـ ج٦رجف١ جَط١ ٪ ضٗطؽ ٜيرجنس جَٓطرٜو ْٗٛح ْٕ نرٍ جَ َٜس

نةحيٌ ٢كة ي نة٣ّ  ٖٝنةحٔ ؾٛة ٘ َٗكضةٙ ٜؾٛة ٘ َ ٣ةر٘ ٜٖكةٕ ٖضةعٟ ٢٨ؿةحي ْه٣ةحس ؾٛ  ج٨ٖضحٔ ْؾ ر ْٕ ْؾحير جَػرٜز ٜٚٝ -11

ٔ ي٫ٚٓح ٢ٓش ْؾةُكس ج٦قةرجي ٜذٛة ج جَٓه٣ةحس ٖقةٕٓ نة ِ ك ٣ةحٔ ج٦رذةحـ وؾٝرج ٦ ِجَٓر َٜس صٝجف يحٖص ورذحقح وجَؿٛٝي 

 .ٝر٢ٕؾأؾرجف ْٜٜن ِ ك ٣حٔ ج٦ؾٝر ٜذ َى ٖكهم جَطٝجئ جَقرٜر٠ َُككحظ نُٟ ْؾُكس ج٦قرجي وُ 

١ٜٚ جَطة١ ضكة ي غح٢حضةٙ  ٚ قح َٙ ئنحْس ٖيحِ ص٣حص١ ٢ضعٟ َطقر٣م ٖير٢س جَٗكع جَعحِ ٜ٪ ٢عر  غ٣ر ْؾُكس ج٦ْس ج٪نطؾحي٢س -12

 .ٖيحِ نحتّ نُٟ ب ْس ج٦ْس ٜوقرجيٚح قريج قريج ٜوٚ جقٙ ْٜٗٛؿٙ ق١ ئ٢ؿحي
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 .ْسكس ذٓؾُكس ج٦حجَطؿحرز جَ حرؾ٣س ْٗ -13

َٜ  ْٗحكسجَطؿحرز جَ جب٣ُس  -14  .ٜر جَ َٜس ٢ًٕٓ ق١ جَٓكحقيس نُٟ جَطٝجئ جَقرٜر٠ ذ٣ّٗٛيَ ذٓؾُكس ج٦قرجي ْٗطؿ٣ٕ ْٜضط٣ًُٕٛ 

 .قرجيضك ٢  ْؾحر  جَ بٍ جَعحِ ذٓح ٢قٕٓ ْؾُكس ج٦ْس ٜ٪ ٢إذ٠ جصطكهحنحش ج٦ -15

قةري ٜض٣ًٓٗةٙ ْةٕ ئعةرحع جَكحؾةحش جَعٍٓ نُٟ ضٝي٢ع جَػرٜز ضٝي٢عح ٢قٕٓ ئعرحع ؾ٣ٓع جَكحؾةحش ج٦صحصة٣س ئعةرحنح ي٣ُةح ًَةٍ  -16

 .جًَٓح٣َس ن ر جَٓضطقحع

ٌٜ ٚٝ ْٝظف َ  ْس وقرجي ج٦ْس ٢ٜضطكم وؾرج ْعهٝ٪ ْٜهرٝ٪ ْٕ غرٜضٛح نُٟ جَه٣حِ ذٝجؾرٙ قاذج وقضٕ ونقطٙ ٜئذج إيٍ ْض -17

 .نزَطٙ صحفو

 :انكتم انسٍاسٍت وانًفهىو انىاقؼً نالقتصاد 6.4.

٢٨ؿحي رجذل ْغطرو  قه٣ه١ ٜٜجنع١ ُْٜٓٝس َة ٞ ؾ٣ٓةع ج٦قةرجي ٜذة٫ ض٣٣ٓةز ذك٣ةع ٢ًةٝٔ ٚة ج ئٔ ٖير٢س جَٗكع جَعحِ ضضعٟ 

ٜضكه٣ةم ٚة قّٛ جَٓٗغةٝي ؾ٣ٓعةح ٜذة٫ جصةطػٗحف وٜ   ٜقةػّٛ نُةٟ ب ْةس ذعقةّٛ ذعقةح  جَرجذل نحيرج نُٟ رذةل ج٦قةرجي ذعقةّٛ ذةرعـ

َة َى ٢ٓطُةى ٚة ج جَةرجذل جَة ٠ ضزرنةٙ ٖير٢طٗةح   ؾ٣ٓع ج٦ؽةع زجَكري٠ قريج قريج نُٟ  جٖطعحعّٜٛذٛ ج جَرجذل جَٓغطرو ٢طكهم   ض٣٣ٓز

ٜذٛ ج ٢طكهم ج٪ٖكؿةحر جَٛحتةٍ ٢٨ؿةحي ْؿطٓةع   جَه رز نُٟ ضكر٢ى جَ جقع جَ جض١ َُعٍٓ ٜجَ  ْس جَٓ ُؾس ٜجَرق٣عس جَٓطرحيَس ذ٣ٕ ج٦قرجي

٦ٖٙ ٚٝ جَة ٠   ٢ٜعطٓ  نُٟ جَعٍٓ قهل  رٍ وككحَٙنحٍْ ٢كريٙ جَ جقع ج٪نطؾحي٠ ٜجَ جض١ َ  ْس ٖكضٙ ٜج٪كٓثٗحٔ نُٟ ْضطهرُٙ ْٜضطه

ٜذٛ ج ٖضةطق٣ع ئٖعةحط   وٜ قث٢ٝس  وٜ كحتك٣س  وٜ ن٣ْٝس  صٝجف يحٖص نغحتر٢س  ٢كهم ٚ قٙ جَٓٗغٝي ٢ٜطرو ج٪ضًحٌ نُٟ جَرٜجذل جَر جت٣س

يةٍ نٝجْةٍ جَطهة ِ ٜجَطكقةر  جَطه ِ جَع١ُٓ ٜجَؾٗحن١ ٜٖٗهٍ جَٓؿطٓع ْٕ ْؿطٓع ْطرٍٚ ذًٍ نٝجٍْ جَط ُةف ئَةٟ ْؿطٓةع صةحن١ ئَةٟ

ْٜٕ ْؿطٓع ٢ضعٟ وقرجي٘ ئَٟ ضكه٣م ْٗحقعّٛ جَ حؽس نُٟ قضحخ ذعقّٛ ذعقةح ئَةٟ ْؿطٓةع ٢ضةٛر وقةرجي٘ نُةٟ جَككةحظ نُةٟ قهةٝل 

جَطٝي٢ع جَعحيٌ َُػةرٜز ذة٣ٕ ج٦قةرجي  جَطٝجئ ق١ ٚ ج جَرجذل ٚٝ جَرجذل ج٪نطؾحي٠ جَٓطٓػٍ ذٗير٢طٗح ٚ ٘ جَط١ ضضعٟ ئَٟ  ذعقّٛ ذعقح

 .ٜئعرحع قحؾحضّٛ ج٦صحص٣س  قريج قريج

ٜ٪ ضضطق٣ع جَٗير٢حش جَض٣حص٣س ْٛٓح قرؽص ؤ ضكهم ذَى ٩َٖضحٔ ٦ٖٛةح نحتٓةس نُةٟ ب ْةس وٚة جقٛح جَ جض٣ةس جَطة١ نة  ضكهةم 

ٔ جَٗير٢ةس ج٪نطؾةحي٢س ٚة١ جَطة١ ضضةطق٣ع ؤ ضكهةم وذعـ ْح ٢ؾرٝج ئ٣َٙ ج٨ٖضحٔ ًَٜٗٛح ٪ ضضطق٣ع ؤ ضكهم وّٚ ْح ٢ؾرٝج ئ٣َٙ  نُٓح 

يٍ ْح ٢ؾرٝج ئ٣َٙ ج٨ٖضحٔ ٦ٖٛح ٜق ٚح ١ٚ جَط١ ضضطق٣ع جَٝؽٌٝ ئَٟ ضكه٣م وٚ ج  ٜغح٢حش يٍ قري ْٕ وقةرجي جَٓؿطٓةع ٜذرضةحكس ؤ 

ٍ ن٣ْٝةس ٜٚة ج ٢ضةرد غرٗةح ٔ جبطُكص ٖضرس ٚإ٪ف قه  ضًٝٔ وٚ ج  ضُةى جًَطةئجًَطٍ جَض٣حص٣س ١ٚ ضعر٣ر نٕ آرجف ذعـ وقرجي جَٓؿطٓع ٜ

ٜنة  ضًةٝٔ ٜك٣ٗةس ًَٜٗٗةح ٖؿة  يػ٣ةر ْةٕ   ٜن  ضًٝٔ كحتك٣س ٜٚ ج و٢قح ٢ًٝٔ ق٣ٙ ظُٓةح ٜغرٗةح ٥َبةر٢ٕ  ٜظُٓح ٦ٚ ج  ن٣ْٝحش وبرٞ

س غّ ؤ جًَطةٍ جَض٣حصة٣  جَٗحس ق١ جَٓؿطٓع ٪ ٢إْٕ ذٛ ج جَ جقع ذٍ ٢عطرر٘ برٜؾح نُٟ وؽٌٝ ٜنٝجن  ْإغرز ق١ رٜـ ج٨ٖضحٔ ٜنه٣ ضٙ

ذرضحكس ضهُد جَٓكِٛٝ جَٝجنع١ ٫َنطؾحي ٦ٔ جًَطٍ جَض٣حص٣س ضؿعٍ ج٪نطؾحي ق١ ب ْس وٚ جقٛح جَض٣حص٣س ٜضؿعٍ ْٗةٙ ٜصة٣ُس ٨ذةرجي ضُةى 

  ج٦ٚ ج  ٜ جَطٓطع ١ٚ ْٜإ٢ ٜٚح نٕ كر٢هٙ ذأيرر ن ر ًْٕٓ ْٕ جَػرٜز جَط١ ١ٚ ْٕ قم ج٦قرجي ْٜٕ فرٜر٢حش جَطه ِ جَعحِ َُ َٜةس

ٝ ؤ ٖؿعٍ جَض٣حصةس ؾُٓةس ٜضكؾة٫٣ ذؿ٣ٓةع وٚة جقٛح ًْٜٖٝحضٛةح قة١ ب ْةس جَٗيةحِ ج٪نطؾةحي٠ جَهةحتّ نُةٟ وصةحس ضُر٣ةس ذ٣ٗٓح جَؾٝجخ ٚ

جَكحؾحش ج٦صحص٣س ٧َقرجي ٜرقع ن رجضّٛ ج٨ٖطحؾ٣س ْحي٢س يحٖص وٜ ْع٢ٝٗس ٜقؾةر جَهةرجر جَض٣حصة١ قة١ ْرجنةحز جَٓؾةُكس ج٪نطؾةحي٢س 

 .٧َْس ٜوقرجيٚح قريج قريج

قهحتم ٜجن٣س ضضطق٣ع ٜق ٚح ؤ ضكهم جَطٝجئ جَٓقُٝخ ذ٣ٕ جَكهٝل ٜجَٝجؾرحش ذ٣ٗٓح ضضرد ْ حَكطٛح ذٖٝةح عحصةعح ٜٚ ٘ يُٛح 

ْٕ جَٗحس يجقعح ٢ؿعُٙ قر٢ؾةح نُةٟ ْإصضةحش جَ َٜةس ٜوٚة جقٛح ذةٍ ٢ًةٝٔ يػ٣ةر ْةّٗٛ ٚة جْح  جٜير٣رج ذ٣ٕ جَ َٜس ٜوقرجيٚح ق٫ ٢ؿ  يػ٣ر

م غح٢حضٙ ٜوٚ جقٙ ٜئْح َٛة ِ ْإصضةحضٛح ٦ٖٛةح ٪ ضُرة١ قحؾحضةٙ ج٦صحصة٣س ققة٫ نةٕ جًَٓح٣َةس ْٗٛةح ٜصحن٣ح ئْح َٛ ِ ص٣حصطٛح ٦ٖٛح ٪ ضكه

ٔ ْح ضضةعٟ جًَطةٍ جَض٣حصة٣س َطقر٣هةٙ ٪ ٢ٓػةٍ ئ٪ ٜٚ ٘ قط٣ٓس ذضرد ج٪بط٫  ذ٣ٕ ْح ٢ر٢ ٘ ج٦قرجي ْٜح ضضعٟ جًَطٍ جَض٣حص٣س َطقر٣هٙ ٦

ّ ٜٚ ج ٚٝ ج٪بط٫  ذ٣ٕ ؤ ضؿعٍ ٚة قى ج٦قةرجي يُٛةّ ٜذة٣ٕ ؤ ضعٓةٍ َطكه٣ةم وٚة ج   وٚ ج  َؿزف ن٣ٍُ ْٕ ج٦قرجي ٣َٜش ج٦قرجي يُٛ

 .ذعقّٛ

ٜئذج َّ ضًٕ جَ َٜس ْر٣ٗس ق١ ذجش ج٨ٖضحٔ وٜ٪ ذحنطرحرٚح ضكهم وٚ جقٙ ٜغح٢حضٙ قٕٓ جَٓضطكٍ ؤ ٢ًٝٔ نح٫ْ ق١ ذٗحتٛح  َة َى 

ٜذ َى ٖر١ٗ جَ َٜس ق١ ذجش ج٨ٖضةحٔ   َكٛح جَع٣ُح ٜوقرجيٚح قريج قريجن٣ُٗح ؤ ٖر١ جَ َٜس نُٟ وصحس ب ْس ج٦ْس نٕ كر٢م ب ْس ْؾح

 .رؿ جَٝجنعونرٍ ؤ ٖر٣ٗٛح نُٟ 
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ذع٣ٗ٣ةٙ ٜن٣ُٙ ئذج ٜؾ ش جَ َٜس َ  ْس ج٨ٖضحٔ يحٖضحٔ ضكًر ق١ يرجْطٙ ْٜأيُةٙ ُْٜرضةٙ ْٜضةًٗٙ ضك٣ًةرج ٜجنع٣ةح ُْٓٝصةح ٢ةرج٘ 

ن١ نٗ ٚح ٢ًٕٓ ؤ ٢ًٝٔ ؾزفج ْٗٛح ٜ٪ ٢ًٕٓ ؤ ٢كًر ئ٪ ق١ ْؾُكطٛح ٦ٖٛةح ٢ُٜٓضٙ ذ٣ ٢ٙ ٜضكهم ضه ْٙ ج٪نطؾحي٠ ٜجَع١ُٓ ٜجَؾٗح

نٗ  ذجو ضًٝٔ ١ٚ ؾزف ْٗٙ نرٍ ؤ ٢ًٝٔ ٚٝ ؾزف ْٗٛح ٜضُر١ كٓٝقحضٙ ٜوٚ جقٙ ٜقحؾحضٙ قاذج َٓةش ج٨ٖضةحٔ ٜجنع٣ةس ذَةى يُةٙ وؽةرف 

 .ٚٝ قحرصٛح جَ ٠ ٪ ٢ٗحِ ٜن٣ٗٛح جَط١ ٪ ض ٓـ

ؾٍ ذَى  قٗير٢س جَٗكع جَعحِ ضر٢  ْٗح ؤ ٖؾٍ ئَةٟ ذَةى جَٛة   وٜذ َى ٖكهم ٜجنع٣س جَ َٜس ٜجَ َٜس جَٝجنع٣س جَط١ ٜؾ ش ْٕ 

 .ٜضُى جَ ح٢س

ٜجنُةةّ ؤ ْةةٕ جَع جَةةس ج٪ؾطٓحن٣ةةس ئنقةةحف جَطهحنةة  َُٓةةٝظك٣ٕ ْٜةةٕ جَع جَةةس ج٪ؾطٓحن٣ةةس ضقر٣ةةد جَكهةةرجف ْؿحٖةةح ْٜةةٕ جَع جَةةس 

ٜق ٘ ٢ضطكم  ؤ ٢أب  ضهحن ج  ف جَكهرجف ْؿحٖح ًَٕ ٚ ج ٜق ٘ ٪ ٢ضٟٓ ن جَس ٜ٪ ن ٪ جؾطٓحن٣ح ٦ٖٙ ٣َش جَٓٝظفج٪ؾطٓحن٣س ضع٣ُّ وذٗح

ْٕ جَ َٜس ئذج يرر صٗٙ ٜنؿز نٕ جَعٍٓ ئٖٓح ٢ضطكم ذَى ْحصف ج٦ق ٢س ٜجَرضطح١ٖ ٜصحتم جَض٣حرز ٜذحتع جَؾكف ٜجَرحتع نُةٟ نرذطةٙ 

عريحف ق٣ٙ  َٜٓحذج ٢ًٝٔ جَطقر٣د ٜجَطع٣ُّ جَٓط٣ٓز ٜجَرجن١ َٓةٕ ٢ًُٓةٝٔ جَضةُقحٔ ٜجَؿةح٘ ٜجَٓةحٌ  ٜيٍ ْكطحؼ ْٕ وذٗحف جَرُ  ذحنطرحرّٚ

ٚةٝ قهٛةّ قة١ جَٓةحٌ جَعةحِ ٜغةرٜز ذُة ّٚ ٜورفةّٛ جَطة١  قهل ٜ٪ ٢ًٝٔ ْؿحٖح َؿ٣ٓع جَٗحس ٜ٪ ققٍ ٜ٪ ْٗس ق١ ذَى ٦ق  ن٣ُّٛ  ئٖٓةح

ٜٚ ٘ جًَكح٢س فرٜرز ًٍَ ْٕ ٢ؾعد ن٣ُٙ جَٝؽةٌٝ   يكح٢س ج٦ْس يُٛح قريج قريجنٕ  جَٓضإَٜسٔ جَ َٜس جَكه٣ه٣س ١ٚ ٢ع٣غٝٔ ن٣ُٛح ٦

ئَٟ ج٨عرحع ج١ًَُ َكحؾحضٙ ج٦صحص٣س صٝجف ويحٔ ْٝظكح وٜ ْحصةف وق ٢ةس وٜ قٓةح٪ ٢قُةد نٝضةٙ ذعرذطةٙ وٜ نحْةٍ ذٗةحف ٢عطٓة  نُةٟ نٝضةٙ 

  .جَؿض ٢س جَٓإنطس ق١ ضٝق٣ر نٝضٙ ٜنٝش ن٣حَٙ

جًَحْةٍ ذة٣ٕ جَكةري ٜجَ َٜةس ٢ًٜةٝٔ جَكةري يَٜةس قة١  ج٪ٖ ْحؼؾٍ جَٝؽٌٝ ئَٟ ذَى يُٙ ٣َطكهم وٜن٣ُٙ قاٖٗح ٖضعٟ ًٜٖحقف ْٕ 

 .صُٝيٙ ٜضًٝٔ جَ َٜس قريج ق١ صُٝيٛح ٢ٜكرػ يٍ ْٗٛٓح نُٟ ج٦بر يكرؽٙ نُٟ ٖكضٙ

 :انرأسًانًنى انُظاو إبتحىٌهها  خطىة نتذيٍر انًجتًؼاث انُايٍتأخطر  انخصخصت .7.4

جَط١ ٢ضعٟ ْٗك ٜٚح ئَٟ ضهض٣ّ ج٦ْس ئَٟ كرهةحش ئفةحقس   ئٔ جَ ؾ ؾس ١ٚ بقٝز ْكقٝقس َُطكٌٝ ٖكٝ جَٗيحِ جَروصٓح١َ

ئَٟ جَطهض٣ٓحش ج٦برٞ جَط١ نٓهٝٚح ذ٣ٕ وقرجي ج٦ْس ْٓح ٢ز٢ ٚح ٜٚٗح ٜض ُكح ٢ٜز٢ ّٚ ب٣حٖس ٜب ْس َُٗيحِ جَروصٓح١َ جَ ٠ يْةر ج٦ْةس 

وٖةحس ٪ ٢كًةرٜٔ قة١ ْؾةُكس ج٦ْةس ٜ٪ قة١  ٜؽٗحنس  يْحرج ٪ ْػ٣ٍ  َٙ نُٟ ْر جَطحر٢خ ٜعططٛح ذحصّ جَكر٢س جَض٣حص٣س ٜجَ ٢ٓهرجك٣س

 .وٜ كحتك٣س وٜ ْحي٢س ٜذأ٠ ٜص٣ُس ْٕ جَٝصحتٍ يحٖص  ٜضكه٣م ًْحصد نٗؾر٢س  ْضطهرُٛح ذٍ ٪ ّٚ َّٛ صٝٞ يرع جَكطٕ

ٔ قرؿ ٖيحِ جَ ؾ ؾس نُٟ جَٓؿطٓةع ٢ةإي٠ ئَةٟ رذةل جَةر٫ي ذحَٗيةحِ جَروصةٓح١َ ٜجَة ٠ ٢ةإي٠ ذة ٜر٘ ئَةٟ ضه٣٣ة  قريطةٙ ئ

ج٪نطؾحي٢س ٜئقرجي ْؿطٓعح روصٓح٣َح نحتٓح نُةٟ وؽةٍ ٜوصةحس نرة٣ف ٜٚةٝ جَعة٣ظ َٓةٕ ٢ُٓةى ٜجَٓةٝش َٓةٕ ٪ ٢ُٓةى ٜئذةرجي جَؾٗحن٣س ٜ

جَؿغع ٜجَطٗحقش غ٣ر جَٓغرٜع ٜجَكضحي ق١ يةٍ جَرذف جَكحقظ ٜجَطٗحنقحش ق١ جَٓؿطٓع ٜئنحْس جَع٫نحش جَروصٓح٣َس جَهحتٓس نُٟ وصحس 

٪ ذح٦ْةةس ٜ٪  ّجَ حؽةةس ٜ٪ ن٫نةةس َٛةة ّرٜي كرهةةس ْةةٕ جَروصةةٓح٣٣َٕ ٪ ٚةةّ َٛةةح ئ٪  ضكه٣ةةم ْٗةةحقعٖٛةةٝجق١ جَك٣ةةحز َٗٛةةد جَٓةةحٌ جَعةةحِ ٜذةة

ٖير٢س َرٗحف يَٜس وٜ ئنحْس ٖيحِ ٢ضعٟ َ  ْس جَر٫ي ٜضكه٣م وٚ جقٙ ٖكٝ جَطقٝر ٜجَطهة ِ َ  ْةس ؾ٣ٓةع  ّذأقرجيٚح ٜ٪ ذٓضطهرُٛح ٣َٜش َٛ

حٌ جَعحِ ذحصّ جَرذف غ٣ةر جَٓغةرٜع نةٕ كر٢ةم جَٓغةحر٢ع ج٣َٓٚٝةس ٜجَٓإصضةحش جَ ٣ح٣َةس ذٍ َ ٢ّٛ ٖير٢س َٗٛد جَٓ  ج٦قرجي ٜذ٫ ض٣٣ٓز

ٜؾعٍ جَرذف ٚٝ ٜجَ ح٢ةس ٜجَٝصة٣ُس ٫َصةطكٝجذ نُةٟ روس جَٓةحٌ ذًةٍ وٖٝجنةٙ ٜذةأ٠ كر٢هةس يحٖةص ٜ ْةح ج٨ٖضةحٔ نٗة ّٚ ئ٪ ٜصة٣ُس ْةٕ 

ٜئقرجي كرهس ير٣رز ؾ ج ْةٕ جَعةحك٣ُٕ   ٜص٣ُس ْٕ ٜصحتٍ رذكّٜٛ٪ ًْحٔ ق١ ق٣حضّٛ َٕٓ ٪ ٢ًُٓٝٔ وٜ َٕٓ ٪ ٢ُعطَررٜٔ   ٜصحتٍ جَرذف

 نٕ جَعٍٓ ٜجَكهرجف ٜجَٓكر٣ْٜٕ ٜج٣َى وب١ جًَر٢ّ ذعـ جَٓضحٜب جَُٓٓٝصس َُ ؾ ؾس:

  ٢ٜطّ ذَى ْٕ ب٫ٌ: جَعحْس:ض ك٣ـ جَٗكهحش  -1

 بكـ جَٗكهحش جَط٣ُ٢ٝٓس ذجش جَقحذع ج٪ؾطٓحن١ ْٕ ب٫ٌ ئَ حف جَ نّ جَضُع١. -و

 جَطع٣٣ٕ.بكـ ج٦ؾٝر ٜٜفع ق  ونؾٟ َٛح وٜ ضؿ٣ٓ ٚح ٜئَ حف جَٝظحتف جَغحغرز ٜجَٓإنطس ٜضؿ٣ٓ   -خ

جَط ُؼ ْةٕ جَة نّ ج٪نطؾةحي٠ َٝقة جش جَهقةحع جَعةحِ ْةٕ بة٫ٌ ضؾةك٣س جَٝقة جش ٜجَ ؾ ؾةس ٜج٨يجرز جَطؿحر٢ةس ٜرقةع  -ؼ

 ج٦صعحر.

 ٜجَطع٣ُّ. ف ل ج٨ٖكحل ج٪صطػٓحر٠ ٜبؾ ؾس ج٦ٖغقس ق١ ْؿح١َ جَؾكس -ي

ع جَضةٓحـ َةٙ ذة بٌٝ ْؿةح٪ش جْطٗحع جَ َٜس نٕ جَ بٌٝ ق١ ج٦ٖغقس ج٪نطؾحي٢س جَطة١ ٢ضةطق٣ع جَهقةحع جَ ةحػ جَه٣ةحِ ذٛةح ْة -٘

 جَط٢ٝٓٗس . جَر٣ٗس
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 رقع جَ َٜس ٢ ٚح نٕ ضٝظ٣ف جَ ر٢ؿ٣ٕ ْٕ جَؿحْعحش ٜجَٓعحٚ  جَ رجص٣س. -ٜ

 ّ ذَى ْٕ ب٫ٌ:ج٨ْعحٔ ق١ ي٢حيز جَكهر ٜٚقّ قهٝل ج٦قرجي: ٢ٜط -2

ي٢حيز وصعحر جَقحنس بؾٝؽح جَٓرضرقس ذح٪صط٫ٛو جَعحت١ُ ْع ي٢حيز رصِٝ جصط  جِ جَٓرجقم جَعحْس ٜئنحيز جَٗير ق١ قُضةكس  -و

 جَطع٣ُّ جَٓؿح١ٖ.

 ي٢حيز قثحش ذعـ جَقرجتد غ٣ر جَٓرحعرز نُٟ جَضُع جَقرٜر٢س.  -خ

 ٕئَةٟ جَروصةٓح٣٣َٕ وٜ ْةٜجَٓة جرس جَ ؾ ؾس نٕ كر٢م ٖهٍ ج٣ًَُٓس ْٕ جَعحِ ئَٟ جَ حػ ير٣ع جَٓضطغك٣حش ٜجَؿحْعةحش  -ؼ

ؿ يبٌٝ ج٦قرجي َٓز٢ة  ْةٕ ج٨ٖٛةحو ٜئَهةحف ْضةإ٣َٜس جَ َٜةس نُةٟ نةحضم جَٓةٝجكٕ رّ عَ ذأٍٚ ج٣ًَُٓس جَ حؽس ٜٚ ج ٢ُ  ٢ٔٝضٓ

َطةة١ ٪ ٢ٗطكةةع ْٗٛةةح ج٦قةةرجي ئ٪ ذعةة  يقعٛةةّ َطًةةح٣َف ذحٚيةةس جَةةػٕٓ ضؿعةةٍ ياٖغةةحف جَٓضطغةةك٣حش جَ حؽةةس ٜجَٓةة جرس جَ حؽةةس ج

 ذعقّٛ نحؾز٢ٕ ئَٟ ق  جَٓٝش َُٝؽٌٝ ئَٟ ضُى جَ  ْحش جَط١ ١ٚ ْٕ ٜجؾرحش جَ َٜس جَقرٜر٢س ضؿح٘ ج٦قرجي.

ٜفع صهف ٫َتطٓحٔ جَٓؾرق١ جَٓضٓٝـ ذٙ َُكًْٝس ق١ جَهقحع جَعحِ ٜٜفع ق  ونؾةٟ َعؿةز جَٓٝجيٖةس يٗضةرس ْةٕ جَٗةحضؽ  -ي

 ج٨ؾٓح١َ.جَٓك١ُ 

جَ ؾ ؾس ٜٖيحْٛح جَٓر١ٗ نُٟ جَؿغع ٜئَ حف جَه٣ّ جَرق٣عةس ذة٣ٕ جَٗةحس  ٜٚة ج ٚةٝ ٖيحْٛةح جَروصةٓح١َ حتؽ ٖطذعـ ٚ ٘ ١ٚ 

ٜجصةط ٫ٌ جَٗةحس   رنس جَٓةحٌ جَعةحِضهٕٗ َضحف يطٍ ص٣حص٣س ٪ ضعر  َٓؾُكس جَر٫ي ٜ٪ ٦قرجيٚح قهح ئٖٓح جَهحتّ نُٟ وصحس ئ٢ؿحي  ٜئٖغ

َةةٙ جَٗير٢ةةحش  ٢ٜٔرطًةةرٜ عةةًحٌ ج٪صةةط ٫ٌوذةةٍ ٢طكٗٗةةٝج قةة١ يةةٍ ٜ٪ ٢ًطكةةٝٔ ذةة َى    حٜجؾطٓحن٣ةة حٜجنطؾةةحي٢ حٜص٣حصةة٣ حٜظ٣ك٣ةة  جصةةط ٫٪

ذجش ص٣حيز ٜنةرجر ٜقر٢ؾةس نُةٟ  سْٕ يَٜ هُرٝٔ ٖيحِ جَ َٜسٜذ َى ٢  ٜجَقرل جَهح٣ٖٖٝس َٓٗكعطّٛ جَ حؽس يٓح بقل َّٛ جَروصٓح٣َٝٔ

  جَ ٣َٜةس جَروصةٓح٣َسضحذعةس َُٓإصضةحش ذؿعُٛةح   َٓؾُكس ج٦قةرجي ٚز٢ُس ٜف٣عس فع٣كس ٪ نرجر ٜ٪ نحٖٝٔ ق٣ٛح سب ْس وقرجيٚح ئَٟ يَٜ

ٔ جَٝؽةٌٝ ٦  ٜضةرو ج٦قةرجي ق٣ٛةح قةحتر٢ٕ ؾةحتع٣ٕ ْطةأ٣َٕٓ  يرةر نة ر ًْٓةٕ ْةٕ جَٓةحٌ جَعةحِوكس جًَطٍ جَض٣حص٣س ق٣ٛةح ٚةٝ ٖٛةد ٜٜظ٣

ٜجَٓٓػُة٣ٕ َُةرٜجذل   ٜ٪ َٕٓ ٢  ْٝٔ جَٓؿطٓع ٜوقرجي٘ ئٖٓح ٦ؽكحخ رؤٜس ج٦ْٝجٌ  َُضُقس ق٣ٛح ٣َش ٦ؽكحخ جَه رجش ٜجًَكحفجش

ذع   جَٛ جْسوٜ ْٕ ٢ٓػٍ ْؾحَكٛح قهل ٦ّٖٛ ٜق ّٚ ٢ضطق٣عٝٔ ضٗك٣  وٚ جقٛح   َُٓرضرق٣ٕ ذحَروصٓح٣َس جَعح٣َٓسٜ  ٜجَقحتك٣س ق٣ٛح  جَر جت٣س

ٜذ َى ٢ٗةطعظ جَروصةٓح٣َٝٔ جَ رذ٣ةٝٔ قة١ ٖٛةد جَة ٌٜ   ٜٖٛد وْٝجٌ جَكهرجف ٜجَٓكر٣ْٜٕ ٜجَعحك٣ُٕ نٕ جَعٍٓ  جَٝؽٌٝ ئَٟ جَضُقس

ْع٢ٝٗس ٨ع حَّٛ نٕ ضق٢ٝر وٖكضةّٛ ْٜؿةطٓعّٛ ٜؾعُٛةّ قةحتر٢ٕ ٪ ٢كًةرٜٔ ئ٪ قة١  ِٜض ٣ْر ق٣حز ج٦قرجي ق٣ٛح ْحي٢س يحٖص و  ٜوْٝجَٛح

ٜذة َى ٢ٝؾة ٜٔ يٜ٪  ٢أيُٛةح جَطٗةحيع ٢ٜضةطأغر ذػرٜجضٛةح نُةس ْةٕ جَ ٖٝةس جَؿغةع٣ٕ َٗٛةد ويرةر نة ر ًْٓةٕ ْةٕ غةرٜجش   عيف جَعة٣ظ

 . رٜٔ نُٟ ع١فٜضريّٛ ؾ٣حنح نرجز ٪ ٢ه  ج٦قرجي

جَ ٠ ٢ؿعُٖٝٙ ذحذح َكرؿ ٖيحّْٛ جَروصٓح١َ نُٟ ج٦قرجي  ْٜٗةحيجضّٛ ذكر٢ةس   ٚ ج ٚٝ جَٛ   جَكه٣ه١ ٜرجف ٖيحِ جَ ؾ ؾس

روس جَٓحٌ  جَ ٠ ْٕ ٖطحتؿٙ ٜؾةٝي ٖيةحِ ص٣حصة١ ٚةظ ضًةٝٔ جَةر٫ي ق٣ةٙ ٪ صة٣حيز ٜ٪ نةرجر َٛةح ٦ٖٛةح ْضةطعٓرز جصةطعٓحر جنطؾةحي٠ ٪ 

 س جَعح٣َٓة سذحَٗيحِ جَروصٓح١َ جَ ٠ ٢كًٓٙ ؾغع جَروصٓح٣َ ًْر٫ ًَٖٝٙ  ٣حص١ ق٣ٛح ؤ ٢طؿحٜي٘ وٜ ٢ك٣  نٗٙ ن٣  وُٖٓس٢ضطق٣ع جَهرجر جَض

جَ ٠ ٖضعٟ ئ٣َٙ ٜنُٟ جَعًش ْٕ ٚة قٗح جَٓطٓػةٍ جَٗيحِ جَ ٠ ضكرصٙ ٜضضٛر نُٟ جصطٓرجر٘ جَ ٌٜ جَروصٓح٣َس جًَررٞ نُٟ جَعًش ْٕ 

ٖضةحٔ ذة٫ ض٣٣ٓةز ْرةرْؽ وٜ جصةطػٗحفجش ٣َطٓطةع ذكهٝنةٙ ٜغةرٜجش جَطة١ بُهٛةح َةٙ بةحَم ج٦رؿ احؾحضةٙ يٖضحٔ ٜضُر٣ةس قاذ  ْس ج٨ٖضحٔ ي

 .ق١ يٍ جَ ٢حٖحش جَضٓح٢ٜسٖضحٔ نُٟ ج٨ٜقرؿ صركحٖٙ ٜضعحَٟ جَع جَس ج٪نطؾحي٢س  ٜجَضٓحف

  :َتائج انبحث. 5

 .ص٣ْ٫س ق١ جَ ٌٜ ج٨ ص١ْ٫ضرحع جَٗيحِ ج٪نطؾحي٠ ج٨جَٓطٓػُس ذاْس ق١ ج٦صش َرعع جَهٝز ج٪نطؾحي٢س جَؿرحرز وٜفع نٝجن  ٜ -1

يَٜةةس ن٢ٝةةس نةةحيرز نُةةٟ جَٝنةةٝ  ذٝؾةةٙ ج٪نطؾةةحي  يانحْةةس  ؾةةر  قةة١ ْٗةةحقعّْٛةةس ضُ ذٗةةحف ج٦وْةةٝجٌ جَعحْةةس ٚةة١ ُْةةى نةةحِ َؿ٣ٓةةع ج٦ -2

ذٗةحف نُةٟ  َٓعرقةس ْؾة٣ر جَٓةحٌ جَعةحِ ْٜؾةحرقٙ ْكحصرس جَكًْٝةسْس ج٦ ٦ذٗحف٢ٜكم   ١َٓحٜقرؿ ٖير٢طٛح يٗيحِ ن  جَروصٓح١َ

 . ٖير٢س جَرذف ٜجَ ضحرز

صة١ْ٫ ٚةٝ ْةح ٢كؾةٍ ْةٕ حَرذف قة١ ج٪نطؾةحي ج٨قة صة١ْ٫ْكِٛٝ جَةرذف قة١ جَٗيةحِ ج٪نطؾةحي٠ ج٨ْعرقس ْٜٕ جَٗطحتؽ جَٓٛٓس ٚٝ  -3

 .ٜرذف ْ طُف ق٣ٙ  ٜرذف ْٓٗٝع  ٖٝع رذف ْغرٜعوٜ ن٣ٓطٙ ٜٚٝ وس جَٓحٌ وي٢حيز نُٟ ر

 جَرذف جَٓغرٜع قٛٝ ْح ٖطؽ نٕ جَطؾرقحش جَٓغرٜنس يحَعهٝي جَٓغرٜنس ٜجَٓقحرذس ٜغ٣رٚح.  ْحو
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 نٕ جَطؾرقحش جَٓكرْس يحَرذح ٜجَطؿحرز جَٓكرْس ٜغ٣رٚح.  ْح ٖطؽٜ غ٣ر جَٓغرٜع قٛٝ و ْح جَرذف جَٓٓٗٝعو

جَٓٝينس َ ٢س ٜجَطؾر  ق١  ذح٦ْٝجٌر  جَغ ؼ ُف ق٣ٛح ذ٣ٕ جَكهٛحف يطؾبطُ وُ ْح جَٓ طُف ق٣ٙ قٛٝ ْح ٖطؽ نٕ جَطؾرقحش جَط١ وٜ

 ٜغ٣رٚح. جَٓ ؾٝذسْٝجٌ ج٦

 ئَٟ جَطكحٜش جَٓ ٍ ق١ ضٝي٢ع جَ بٌٝ ٜجَػرٜجش ٚ ج جَٗيحِ ٢إي٠ ٪ -4

 قرْس ج٪قطًحر ٜن ِ ذرٜي جَغريحش ج٪قطًحر٢س  -5

 ن ِ ظٛٝر جَطهُرحش ج٪نطؾحي٢س جَكحيز  -6

 قهل ٣َٜش َطكه٣م جَرذف قرجيج٦ َكحؾحش ج١ًَُح٨عرحع جَٓٗكعس جَٓؿطٓع٣س ذٚ   جَٗيحِ  -7

 جَطٝي٢ع جَعحيٌ َُػرز ٜضٝي٢ع جَٗحضؽ نُٟ وصحس جَعٍٓضكه٣م جَطٝجئ ق١  -5

 ص٣ْ٫سجرجش ج٪نطؾحي٢س ٜقهح َُعه٣ ز ج٨نٕ جض حذ  جَهر جَٓضثٌٝنُٟ ٚ ج جَؿٛحي ذًٖٝٙ  ٜج٪نطٓحي ٜؾٝي ؾٛحي جَط ق٣ل جَٓريز٠ -6

 جَضٝل ٣َ٤سْرحيب ج٣ًَُٓس جَكري٢س ٜجَكر٢س ج٪نطؾحي٢س ٜجَ ٜر جَّٓٛ  نرجرئ -7

 ْكحرذس جَطٓح٢ز جَقره١ جَٓطٓػٍ ذحَكهر ٜجَرقحَس َطػر٣ص جَؿٝجٖد ج٪نطؾحي٢س ٜج٪ؾطٓحن٣س ٜجَ ٣ٗ٢س -8
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