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 اهرساضج يوذع

 يحبفؾخٕ فٕ اهذريج أذٌبء اهيقويًٖ خأُٖل تسايز خلٖٖى إهٓ اهحبهٖج اهرساضج ُرفح     

 ّشاسث ؽسحخِب اهخٕ اهخرسٖتٖج اهرّساح خلٖٖى خى. فوضؽًٖ فٕ هتٖسث/اهلل ّساى اهلرص

 3116 األفّاى تًٖ يب اهقبظس هوغف اهقوّى هيقويٕ اهفوضؽٌٖٖج اهقبهٕ ّاهخقوٖى اهخستٖج

 mixed) ّاهنٖفٕ اهنيٕ اهتحد ؽسٖلخٕ تًٖ يب اهتحد ؽسٖلج خسيـ. 3119 –

method .)اهقالكج زاح اهضبتلج اهرساضبح فوٓ تبالفخيبر هوتحد أرّاح ؽّسح 

 .خحنٖيِب تقر األرّاح ّذتبح غرق فحع خى. اهخأُٖل رّساح ّخؽتٖق ّخٌفٖز تخذؽٖؽ

 تخحوٖل ّزهم, اهخذؽٖؽ يضخّْ هرساضج اهيحخّْ خحوٖل ؽسٖلج اهتبحذج اضخقيوح     

 خٌفٖز رساضج خى. هزهم تٌٖح سغر كّائى ذالذج تبضخقيبل اهقالكج زاح اهسضيٖج اهّذبئق

 يقويٕ) هويقويًٖ ّاألذسْ, هويرستًٖ إحراُيب غييح اضختبٌخًٖ؛ ذالل يً اهرّساح

 اهيسيّفج يـ ,اهخؽتٖق يضخّْ هفحع, اهيقيلج اهيلبتالح اضخقيوح(. اهقبظس اهغف

 أذٌبء اهخقوى ٌلل خلٖٖى تِرف ّزهم. اهرّساح حؼسّا اهزًٖ اهيقويًٖ يً اهيسنشث

 اهضوتٕ األذس زاح اهقّايل فوٓ ّهوخقسف  اهغف راذل اهيٖرإٌ اهيّكـ إهٓ اهخرسٖة

 .اهيقويًٖ ٌؾس ّسِج يً اهخرسٖة يذسسبح فوٓ

 اهخذؽٖؽ يضخّْ ٖحلق ال( 2اهخبهٖج؛ اهٌخبئز هوتٖبٌبح اهخذوٖذٕ اهخحوٖلأؾِس      

 هزهم اهالشيج اهيِبى يخؽوتبح يضخّْ فوٓ اهسٖر اهخذؽٖؽ يقبٖٖس االضخساخٖسٕ

 خحلق فٕ اهخفبّح سغى, تبهنبيل سيٖقِب خحللح ٌفضِب اهيِبى تأً فويب.اهيضخّْ
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 أؼقف ييب هوخٌفٖز, اهخذؽٖؽ فً اهؼسّسٖج اهيخؽوتبح تقػ غبتح(  3.   يخؽوتبخِب

 أذس ٌّلل هوخؽتٖق يقّكبح ؾِسح( 4.ّاهيقويًٖ اهيرستًٖ ٌؾس ّسِج يً اهخرسٖة

 فرى اهيخرستًّ اهيقويًّ زنسُب اهخٕ اهيقّكبح ُزٍ يً, اهغفٖج اهتٖئج إهٓ اهخرسٖة

 اهغف ّحسى. ّاهحبضّة تبهيذختس اهقالكج زاح اهخلٌٖج اهيِبساح خؽتٖق فوٓ اهلرسث

 ٌلع أٖؼب ٌُّبم, (تبهؽوتج ينخؾ)  نتٖس  أٌَ ختًٖ حٖد اهؽالة فرر  حٖد يً

 اهيقّكبح( أ ظيوح أذسْ يقّكبح اهيقويًّ زنس نيب.  ّاهيّار ّاألسِشث تبألرّاح

 ّاهيّار اهيّاسر ّغٖبة( ة, ّاهخؽتٖق اهخٌفٖز هخّسَٖ اهالشيج اهخٌفٖزٖج اإلراسث

 ّاهخٌفٖز اهخذؽٖؽ يساحل فٕ اهخؽتٖق فوٓ اهيقوى خضبفر خرسٖة نيذسسبح اهخرسٖضٖج

. اهرّساح خٌفٖز يضخّْ فوٓ اهيؤُوًٖ تبألظذبع اهٌلع( ر إهٓ إؼبفج, ّاهخؽتٖق

 اهسبيقبح أضبخزث رفّث خخى ّال, اهخذؽٖؽ يسحوج فٕ اهسبيقبح إضخظبسث ٖخى ال ّيٌِب

 نبفج فٕ ؾِسح اهخٕ اهٌخبئز أُى ّيً. اهخٌفٖز يسحوج فٕ اهخرسٖة فٕ هويظبسنج

 ال أٌَ( ر ؛ اهيقيلج اهيلبتالح أّ هوّذبئق اهيحخّْ خفسٖغ ,أّ ٌبحبضختتبإل ضّاء اهتٖبٌبح

, اهخؽتٖق أّ اهخٌفٖز أّ اهخذؽٖؽ يضخّْ فٕ ضوٖى تظنل اهشيً فٌغس يـ اهخقبيل ٖخى

 رّس ِّٖيل, اهخذؽٖؽ يضخّٖبح يً أٔ فٕ هويقوى اهشيٌٕ اهسرّل يسافبث ٖخى ّال

 ٌُبم ّتبهيلبتل. هَ اهيٌبضة اهيّفر أّ اهخرسٖة شيً خحرٖر فٕ اهيظبسنج فٕ اهيقوى

 إال, ّاهيرستًٖ اهيقويًٖ ٌؾس ّسِج يً اهرّساح فٕ خؽسش اهخٕ األُراف ٌحّ إٖسبتٖج

 يً خّفسٍ ّيب اهخرسٖة اضخساخٖسٖبح فٕ ؼقف ٌُبم أً ٖسًّ زاخِى اهيقويًٖ أً

( ٍ  اهٌخٖسج زهم نل إهٓ أؼف اهغف, غسفج إهٓ ٌلوِب اهيقوى ٖضخؽٖـ خقوٖيٖج أيذوج
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 اهيرستًٖ ُؤالء أً إهٓ ّأظبسّا, ٖسة نيب يؤُوًٖ غٖس يرستِٖى أً اهيقويًّ ٖسْ

 ُّ اهيرسة نًّ)األرّاس تًٖ يب غساؿ ٌُبم أً اهيقويًّ ٖسْ. يظسفًٖ ٌفضِى ُى

 نبً نزهم. اهذريج أذٌبء اهيقويًٖ خأُٖل فوٓ األضّأ اهخأذٖس هَ( اهّكح زاح فٕ يظسف

 يّافٖر اذخٖبس فٕ اهيظنالح ٌفص الحؾّا ّاهيرستًٖ اهيقويًٖ أً هالُخيبى اهيذٖس يً

 غفّفِى فٕ هوخرسٖص ّحبسبخِى اهيقويًٖ ّاكـ خسافٕ ال أٌِب ّذغّغب اهرّساح

 اهشيً فٕ اإلظنبهٖج هحل اهخّسَ ٖخى ّهى, 3118 – 3116 األفّاى تًٖ يب اهخٌفٖز أذٌبء

 .اهخٌفٖز أّ اهخذؽٖؽ يضخّْ فوٓ ال

 اهخستٖج ّشاسث خلريَ اهزٔ اهذريج أذٌبء اهيقويًٖ خرسٖة هتسٌبيز اهقبيج اهغّسث     

 يً ٌخسح اهخٕ اهتٖبٌبح اهٓ  تقيق اهٌؾس ّفٌر. ٖسة نيب يظسكج هٖضح, ّاهخقوٖى

 اهخٕ اهيقّكبح ألغوة ذؽٖس نيغرس اهيبهٖج اهيخؽوتبح سؤٖج ٖينً اهرساضج, ذالل

    اهٌِبٖج ّفٕ. اهرساضج ُزٍ فٕ ظبسنح اهخٕ ّاهتبحذج اهيرستًّ, اهيقويًّ حررُب

 اهخقبيل هنٖفٖج يسبشٖج غّسث هّٖفس هتٖخِب اهقٌنتّح تٌبء فيوٖج  ٌيّزر اهتبحذج كريح

 إهٓ ّغّاًل تبهخٌفٖز يسّسًا اهخذؽٖؽ هحؾج يً اهذريج أذٌبء اهيقويًٖ خرسٖة فيوٖج يـ

 يً تيسيّفج ذسسح نيب. اهغفٖج اهتٖئج راذل اهيقوى فوَٖ ٖخرسة يب خؽتٖق

 .اهذريج أذٌبء اهيقويًٖ خرسٖة خؽّٖس أسل يً اهذالد اهتحد يضخّٖبح فٕ اهخّغٖبح

 

 


