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اضرتاتٝذٝات ممازض ١بٓ ١ٝايطسد يف األفالّ ايٛثائك١ٝ
ايتازخي ١ٝبايكٓٛات ايفضائ١ٝ
"دزاض ١حتًَ ١ًٝٝكازْ"١

إعداد
دٚ .ائٌ رلُٝس رلُٝس عبدايٓيب
َدزس اإلذاعٚ ١ايتًٝفصٕٜٛ
قطِ اإلعالّ ايرتبٟٛ
نً ١ٝايرتب ١ٝايٓٛع١ٝ
داَع ١املٓصٛز٠

اسرتاتيجيات ممارسة بنية السرد يف األفالم .....

57

د /وائل خميمر خميمر

َكدَ:١
أؿبح ايظشد َٔ املٛكٛعات ايشٝ٥ظ ١يف ايؿهش ايعامل ٞاٱْظاْٚ ٞاٱدتُاعَٓ ٞذز دذاٜذ١
ايكشٕ ايعؼش ،ٜٔؾٗ ٛظاٖشٖ ٠اَ ١ذبذخ يف مجٝع ايجكاؾات ٚعرب نٌ ايؿرتات ايتاسؽبٚ ،١ٝقذذ
ُٚدذ ايظشد يف ايعـٛس ايكذميُٚٚ ١كعت يٛسات يف ايهٗذٛف َٓذز ايعـذش اسبذذش ٟذبهذ ٞأٚيذٞ
ايكـف يف سٝا ٠اٱْظإ ايبذاٚ ،ٞ٥ذبٝط ايكـف ٚاسبهاٜات داسبٝا ٠اي ١َٝٛٝيٮػخاق َٓز
إٔ عشف اٱْظإ ايهٚ .ّ٬ايظشد َٔ ايؿٓ ٕٛاملُٗ ١يف سٝا ٠ايؼعٛب ملا ي٘ َٔ اطتخذاَات َتعذذد٠
تؼٌُ مجٝع َٓاس ٞاسبٝا ،٠ؾٗ٪ٜ ٛثش يف ؿٝاغ ١ايعكٌ ايبؼشٚ ٟيف ته ٜٔٛثكاؾ ١اجملتُعذات
ٚتٛدٗٗٝا ٚؿكٌ إدذذاعاتٗا ايؿٓٝذٚ ١توٜٛشٖذاَُٗٚ .ذا ناْذت ايكـذف ايتذ ٢تكذذّ يٲْظذإ
دظٝو ١أَ ٚعكذ ;٠ؾإٕ ايؼخف ؼبتاز إٔ ٜهذ ٕٛقذادسا عًذ ٞؾٗذِ ٚظٝؿتٗذا َذٔ أدذٌ إٔ ٜؿٗذِ
ايعامل احملٝط د٘ .يزيو ْعش ايباسج ٕٛيف صباٍ ايظشدٜات إي ٞآيٝذات ٚأدٚات ايظذشد عًذ ٞأْٗذا
عٓـش ٖاّ يف ايذساطات ايتشً ١ًٝٝ٭ْٗذا ذبذذد ََ٬ذح دٓٝذ ١ايذٓف ٚػذهٌ تػوٝذ ١ا٭سذذاخ
ٚايكلاٜا ٚايؼخـٝات املختًؿ ١ايت ٢اعتُذ عًٗٝا ايهاتبٚ ،دايتذاي ٞتذ٪د ٟا٫طذرتاتٝذٝات دٚسا
َُٗا يف سؿذ تأثريات أمناط ايظشد املختًؿ ١عً ٞا٭ؾ ّ٬ايتًٝؿضْٜٝٛذ ;١ؾايظذشد نعًذِ ٜتُٝذض
دأْ٘ ٜٗتِ دهٌ ازبٛاْب ايت ٢ت٪ثش عً ٞايٓف ٚتؼذهً٘ٚ .عًذ ٞايذشغِ َذٔ إٔ ايبذذاٜات ا٭ٚيذٞ
يعًِ ايظشد ناْت أدد ١ٝإ ٫إٔ ذبً ٌٝايظشد مل ٜعذذ قاؿذشا عًذ ٞايذساطذات ا٭ددٝذ ١ؾشظذب دذٌ
اخرتم مجٝع ايعً ّٛاٱْظاْٚ ١ٝاملُاسطات ا٭نادمي ،١ٝإر إٔ ا٭طذايٝب ايظذشد ١ٜايتشًًٝٝذ ١قذذ
تهَٓ ٕٛاطب ١٭ْٛاع طبتًؿ َٔ ١ايٓـٛق ٚنٌ ٚطٜ ١ًٝتٛؾش هلا دساطذَٗٓ ١ذٝذ٘ خاؿذ ١دٗذا.
ْٚتٝذ ١يزيو أؿبشت ايٓعش ١ٜايظشد ١ٜتؿتح َٓٗذٝذات َتعذذدٚ ٠طبتًؿذ ١أنجذش َذٔ أٚ ٟقذت
َلَ ٞجٌ ايؿًظؿٚ ١ايتاسٜخ ٚعًِ اٱدتُاع ٚعًِ ايٓؿع ٚايذذٚ ٜٔايًظذاْٝات ٚعًذ ّٛاٱتـذاٍ
ٚاٱعٚ ،ّ٬أؿبح ايظشد ٜذسغ َٔ خ ٍ٬صبُٛعَ ١تٓٛعٚ َٔ ١دٗات ايٓعشٚ .ؽبتًـ َؿٗذّٛ
ايظشد دني ايباسجني; ا٭َش ايز٪ٜ ٟد ٟإي ٞاخت٬ف ٚتٓٛع أطايٝب ايتشًٝذٌ ،يهذٔ ٖذز ٙا٭طذايٝب
هلا قٛاعذ أطاط ١ٝأُٖٗذا دٓذا ٤ايٓـذٛق َذٔ خذ ٍ٬ذبذٜذذ ٚتٓعذ ِٝاملذٛاد ايذاخًٝذ ١يًذٓف
ٚتذ ٜٔٚامل٬سعات اٱدشا ١ٝ٥يف ايذساطذات املٝذاْٝذٚ ١تؿظذري ايظذشد يف ايذساطذات ايتشًًٝٝذ١
ٚايرتنٝض عً ٞايظشد يف اسبٝذا ٠ايَٝٛٝذٚ )1(.١تؼذري ايذساطذات اٱعَٝ٬ذ ١إيذ ٞإٔ مجٝذع أْذٛاع
ٚطذذا ٌ٥اٱعذذ ّ٬تظذذتخذّ أطذذًٛب ايظذذشد يف ْـٛؿذذٗا نوشٜكذذ ١سٝ٥ظذذ ١ٝيٲتـذذاٍ ،ؾٓذذذذٖا
تظتخذَ٘ يف ايذذساَا ٚا٭ؾذ ّ٬ايتًٝؿضْٜٝٛذ ،١نُذا تعتُذذ ايـذشـ ٚاجملذ٬ت عًذ ٞايظذشد يف
ٖٝهًٗا ،ستذ ٢ا٭غذاْ ٞايؼذعبٚ ١ٝأيعذاب ايؿٝذذَٛٚ ٜٛاقذع ايتٛاؿذٌ ا٫دتُذاعَ ٞجذٌ تذٜٛرت
ٚؾٝظبٛى تظتخذّ ٖ ٞا٭خش ٟعٓاؿش ايظشد يٓكٌ املعًَٛذات إيذ ٞمجٗٛسٖذاٚ.تكذذّ ْـذٛق
ٚطا ٌ٥اٱع ّ٬ؿٝاغ ١يًعامل َٔ سٛيٓا َٔ خ ٍ٬تذذؾل ا٭سذذاخ ٚايؼخـذٝات يف قــذٗا،
ٜٚتُٝض ايظشد يف ا٭عُاٍ ايذساَٚ ١ٝا٭ؾٚ ّ٬ايرباَر ايٛثا٥ك ١ٝأ ٚايكـف ايهاًَ ١أ ٚايكـذري٠
أ ٚست ٢ايًكوات ايظشد ١ٜاحملذذٚد ٠دأْذ٘ ٜذرتى يًُؼذاٖذ ٜٔإَهاْٝذ ١اطذتهُاٍ ايكـذٖٚ ،١ذٛ
ا٭طًٛب ايزٜ ٟظتخذّ يف ايعذٜذ َٔ اٱعْ٬ات ايتًٝؿضْٜٝٛذُٜٚ ،١عذذ ايظذشد ايتًٝؿضٜذٖ ْٞٛذٛ
ايٓاقٌ ا٭طاط ٞسبٝاتٓا ٚايزٜ ٟعهع قُٓٝا ٜٚعشؾٓذا ايؿشكذٝات ايوبٝعٝذ ١ايٛاقعٝذٚ ،١دؼذهٌ
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أطاطٜ َٜٞٛٚ ٞكع َؼاٖذ ٟايتًٝؿض ٕٜٛيف ؿذشاعات َتباديذ ١دٝذِٓٗ ٚدذني قـذف ا٭دوذاٍ
ٚا٭ػشاس ،نُا ٜؼعش املؼاٖذ دبٗذ ١غري َباػش ٠ملا تكذَ٘ دشاَر ايتًٝؿضَ ٕٜٛذٔ قـذف تذ٪ثش
عً َٔ ِٗٝخ ٍ٬تكذذ ِٜايكذ ِٝايتذ ٢تعذضص ا٭ٜذٜٛيٛدٝذ ١ايظذا٥ذَٓٚ .٠ذز إٔ دذذأ ايٓعذش إيذٞ
ايتًٝؿض ٕٜٛنشا ٟٚيًكـف َٔ قبٌ ايهتاب ؾ ٬ميهٔ يًذساطات اٱع ١َٝ٬إٔ تتذاٌٖ ٖزا ايظذشد
يف َلُْٗٛا ٚايز ٟعادَ ٠ا ٜزٜب ايؿٛاسم ٚاسبذٚد دني املعًَٛات ٚدذني ايرتؾٝذَ٘ٚ ،ذع ايتكذذّ
اهلا ٌ٥ايز ٟسكك٘ ايعًُذا ٤يف صبذاٍ ايذساطذات املشٝ٥ذٚ ١ايظذشد ١ٜأؿذبح ٖٓذاى سادذ٘ ًَشذ١
ٱْؼاَ ٤ضٜذ َٔ ايكـف املش ١ٝ٥دٛؿؿٗا صبا ٫ممٝضا ٜؿتح ايباب يًذساطات ايٓكذ ١ٜايؿشع.١ٝ
ٖزا ٜٚعترب ايظشد ايؿ ٖٛ ًُٞٝا٭نجش توٛسا عٔ مجٝع أػهاٍ ايظشد يف ٚطا ٌ٥اٱع ّ٬ا٭خش،٣
ْعشا ٭ْ٘ َتعذد املظاسات ايظُعٚ ١ٝايبـش ،١ٜسٝح ؼبت ٟٛعً ٞقذسات تٛاؿً ١ٝخبذ٬ف دذاقٞ
أػهاٍ ايٛطا ٌ٥اٱع ١َٝ٬ا٭خش ٣نايتٛاؿذٌ ايًػذَ ٟٛذٔ خذ ٍ٬اسبذٛاس أ ٚايـذٛت أ ٚإدساز ايذٓف
املوبٛع داخٌ ايـٛس ٠نًكو َٔ ١ؿشٝؿ ١أ ٚنتاب أ ٚسطايَٓٚ .١ذز ظٗذٛس ايـذٛس املتششنذ ١طذذٌ
ايعًِ تكٓ ١ٝث٬ث ١ٝا٭دعذاد سٝذح ميهذٔ يًؿذ ًِٝدَذر ايؿٓذ ٕٛايبـذش ١ٜا٭خذشَ ٣جذٌ ايشطذِ
ٚايتـٜٛش ايؿٛتٛغشايف ٚاملظذشسٚ ٞا٫طذتؿادَ ٠ذٔ تكٓٝاتٗذا (ٚ .)2تهُذٔ أُٖٝذ ١دساطذ ١ايظذشد
ايؿ ًُٞٝعً ٞاملظت ٟٛايٓعش ٟيف ايوبٝع ١املضدٚد ١ي٘ ،ؾٗ َٔ ٛدٗ ١طذشد ٜٓذب عًذ ٞأسذذاخ
ٚسٚاٚ ٠ػخـٝات ٚؾلا٤ات ٚأصَٓٚ ١أدعاد دساَ ١ٝؾٝه ٕٛدزيو ػب ٘ٝنٌ ايظشٚد َٔٚ ،دٗ ١ثاْ١ٝ
ؾٗذذ ٛخوذذاب يعذذٚ ٞدـذذش ٟػبعًذذ٘ ًٜتكذذَ ٞذذع نذذٌ اشبوادذذات ايبـذذشٚ ١ٜايظذذُعٜٚ ١ٝتظذذِ
مبذُٛع َٔ ١ايجٛادت ٚتتشهِ ؾ ٘ٝآيٝات ٚقٝذٛد( )3يذزيو تعذذ دساطذ ١ايظذشد يف ا٭ؾذ ّ٬ايتذ٢
ٜكذَٗا ايتًٝؿض ٕٜٛنٛط ١ًٝإع ١َٝ٬دؼهٌ عاّ َٔ ازبٛاْذب املُٗذ ١ايتذ ٢ذبتذاز إيذ ٞاختبذاس
ٚذبًٜٚ .ٌٝتٓا ٍٚايبشح ْٛعا ٖاَا َٔ املٛاد اٱع ١َٝ٬ايت ٢تـًح يًتشً ٌٝايظشد ٖٞٚ ٟا٭ؾذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايت ٢تكذَٗا ايكٓٛات ايؿلا ،١ٝ٥ملا ذبًُ٘ َذٔ عٓاؿذش طذشد ١ٜتعتُذذ يف
دٓاٗ٥ا عً ٞاسبهاٚ ١ٜايت ٖٞ ٢أطاغ ْعش ١ٜايظذشدٚ .تعتذرب ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١أدا٠
َُٗ َٔ ١أدٚات تٛثٝل ايتاسٜخ ٚتؿظري ا٭س ذاخ ٚايتعذشف عًذ ٞاملاكذ ٞمبذا ؼبًُذ٘ َذٔ تذاسٜخ
ط ٌٜٛؼبتاز إي ٞدساط ١عُٝكَٚ ١توٛسٚ .٠ملا ناْت ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝؾٓا َذٔ ايؿٓذٕٛ
ايت ٢تعتُذ عً ٞايظشد يف دٓٝتٗا ا٭طاط ١ٝؾكذ اختاسٖا ايباسح نُذاٍ دٝذ يتوبٝل منارز
ْٚعشٜات ايظشد اسبذٜج ،١يف ضباٚيَ ١ذٔ ايباسذح يًتعذشف عًذ ٞا٭طذع املتبعذ ١يف ايتشًٝذٌ
ايظشد ٟيبٓ ١ٝا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝايعشد ١ٝاملكذَ ١دايكٓٛات ايؿلا.١ٝ٥

َصهً ١ايدزاض:١
عً ٞايشغِ َٔ َشنضَ ١ٜؿٗ ّٛايظشد يف ايذساطات اٱع ١َٝ٬ؾإٕ ٖٓاى ْذذس ٠ػذذٜذ٠
يف ايذساطات ايت ٢تٗتِ دتشً ٌٝايب ايظشد ١ٜيًُٛاد اٱعٚ ١َٝ٬خاؿذ ١املذٛاد ايتًٝؿضْٜٝٛذ،١
عًُا دإٔ ايظشد ٖ ٛايوشٜك ١املجً ٞاملتبع ١يف ا٭ػهاٍ ايتًٝؿض ١ْٜٝٛسايٝاٚ .تُعذذ دساطذ ١ايظذشد
ايؿ ًُٞٝنأسذذ أْذٛاع ا٭ػذهاٍ ايتًٝؿضْٜٝٛذ ١اهلاَذ ١كذشٚس ٠يتؿظذري ايًػذٚ ١ايـذٛس ٠ايٓـذ١ٝ
اٱعَٝ٬ذ .١غذري إٔ ْعشٜذذات ايظذشد ايؿًُٝذذ ٞتعذاَْ ٞذٔ ْكذذا٥ف ٖاَذ ،١سٝذذح إٔ ايهذجري َذذٔ
ايٓعشٜات تعتُذ عً ٞايتؼادٗات ايلعٝؿَ ١ذع ايتُجٝذٌ ايتـذٜٛش ٟأ ٚايًؿعذٚ ٞايتأنٝذذ عًذٞ
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أطايٝب ٚتكٓٝات َعَ ١ٓٝع ايرتنٝض عًذ ٞأدٗذض ٠طذشدَ ١ٜعضٚيذ ١عًذ ٞسظذاب ايؿذ ًِٝنًذ٘ (.)4
ٚذبتَ ٟٛععِ ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝعً ٞاملُٝضات اشباؿذ ١دؿذٔ ايظذشد ،ؾذا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذَ ١جذٌ
أؾ ّ٬اشبٝاٍ ذبه ٞقــاٚ ،عً ٞايشغِ َٔ إٔ ٖٓاى خ٬ؾا دني ايبذاسجني عذٔ سكٝكذٚ ١دذٛد
طشد يف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝإ ٫إٔ َععُِٗ ٪ٜنذذ إٔ ايكـذف ايتذ ٢تكذذَٗا ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
تب َادتٗا ا٭طاطٚ ١ٝاهلٝهٌ ايتٓع ُٞٝيًؿ ًِٝعً ٞأطذاغ ايظذشد(ٖٚ .)5ذزا َذا ٪ٜنذذٚ" ٙايذرت
ؾٝؼش" ايزٚ ٟكع أطاغ منٛرز ايظشد -يف صباٍ ا٫تـاٍ -عً ٞأُٖ ١ٝايٓعش إيذ ٞناؾذ ١ا٭ػذهاٍ
ا٫تـاي ١ٝنأػهاٍ طشد ١ٜسها ١ٝ٥تبًٛست عرب ايتاسٜخ ٚايجكاؾٚ ١ايؼخـذٚ .)6( ١ٝاْو٬قذا ممذا
أنذت عً ٘ٝدساطات ايظشد يف صباٍ اٱعٚ ّ٬دساطات ايظشد ايتًٝؿض ْٜٞٛدؼهٌ خاق طذٛاَ ٤ذٔ
خ ٍ٬ذبً ٌٝايظشد دايتعشف عً ٞػهٌ ايظشد ٚدٓٝت٘ ٚايعٓاؿش ايت ٢تؼهٌ ا٭طذع ايرتنٝبٝذ١
هلز ٙايبٓ ١ٝأ َٔ ٚخ ٍ٬دساط ١تأثري ٖز ٙايبٓ ١ٝعً ٞازبُٗٛس ،ظبذ أْٓا حباد٘ إيذ ٞاٱٖتُذاّ
دذساط ١منط ايظشد ايتًٝؿض ْٜٞٛخاؿٚ ١إٔ ايذساطات يف ٖزا اجملاٍ قً ١ًٝدذا ،سٝح إٔ ايظذشد
ايتًٝؿضٜ ْٜٞٛعاْ ٞدٗٚ ٬إُٖا َٔ ٫داْذب ايذساطذات ايعشدٝذ ١ؾذ ٬تذزخش املهتبذات ايعشدٝذ١
دذساطات عٔ ايظشد ايتًٝؿض ْٜٞٛيف سني اٖتُت ايذساطذات ا٭دٓبٝذ ١دذساطذ ١ايظذشد ٚذبًٝذٌ
عٓاؿش ٙيف ا٭ْٛاع ايتًٝؿض ١ْٜٝٛاملختًؿ َٔٚ .١خ٬َ ٍ٬سع ١صٜاد ٠اٱٖتُاّ دعذش ا٭ؾذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٚ ١ٝإْؼا ٤قٓٛات ؾلاَ ١ٝ٥تخــ ١يف عش تًو ا٭ؾٚ ،ّ٬اٱقباٍ املتضاٜذذ
َٔ ازبُٗٛس ملتادعٖ ١ز ٙا٭ؾ - ّ٬داٱكاؾ ١ملا تتُتع د٘ ٖز ٙا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبَ ١ٝذٔ
تٓذذٛع يف عٓاؿذذشٖا ايظذذشدٚ ١ٜدذذذ ايباسذذح إٔ ٖذذز ٙا٭ؾذذ ّ٬صبذذاٍ خـذذب يذساطذذٚ ١سؿذذذ
اطرتاتٝذٝات مماسط ١دٓٝذ ١ايظذشد ايتًٝؿضٜذ ْٞٛيف ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ،١ممذا دعذ٢
ايباسح يذساطٖ ١ز ٠ايعاٖشٚ .٠تأطٝظا عًذ ٢ريذو تشنذضت املؼذهً ١ايبشجٝذ ١ؾذ ٢اٱدادذ ١عًذ٢
ايتظا ٍ٩اٯتَ :٢ا اطرتاتٝذٝات مماسط ١دٓ ١ٝايظشد يف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٝذ ١دذايكٓٛات
ايؿلا١ٝ٥؟

تطاؤالت ايدزاض:١
تظع ٞايذساط ١يٲداد ١عً ٞتظا٫٩ت يف إطاس ذبً ٌٝدٓ ١ٝايظشد يف ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝايعشد ١ٝع ١ٓٝايذساط: ٖٞٚ ١
-1

َا دسد ١ا٫خت٬ف دني ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝايعشد َٔ ١ٝسٝح ٚظذا٥ـ
املؼاٖذ ايظشد ١ٜاملشنضٚ ١ٜايتهُ ١ًٝٝداخٌ دٓ ١ٝايظشد يف ا٭ؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط١؟

-2

نٝـ ربتًـ ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝايعشد ١ٝؾُٝا ٜتعًل دعٓـش ايـٛت
ايظشد ٟداخٌ دٓ ١ٝايظشد يٮؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط ١؟

-3

ٌٖ ربتًـ ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝايعشد ١ٝؾُٝا ٜتعًل دأمنذاط أ ٚأػذهاٍ
ايش ١ٜ٩ايظشد ١ٜداخٌ ا٭ؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط ١؟

-4

َا دسد ١ا٫خت٬ف دذني ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذٚ ١ايعشدٝذ ١ؾُٝذا ٜتعًذل
دا٭دعاد املهاْ ١ٝايت ٢سنض عًٗٝا ايظشد يف ٖز ٙا٭ؾّ٬؟
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نٝـ ربتًـ ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝايعشد ١ٝؾُٝا ٜتعًذل دآيٝذات دساطذ١
عٓـش ايتُاطو يف دٓ ١ٝايظشد يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبَٛ ١ٝكٛع ايذساط ١؟
َا دسد ١ا٫خت٬ف دذني ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذٚ ١ايعشدٝذ ١ؾُٝذا ٜتعًذل
دأطايٝب دٓا ٤اسببه ١داخٌ ايظشد يف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبَٛ ١ٝكٛع ايذساط ١؟
ٌٖ ربتًـ ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝايعشد ١ٝؾُٝا ٜتعًل دأطذايٝب تكذذِٜ
أسذاخ ايظشد يف ا٭ؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط١؟

فسٚض ايدزاض:١
 -1تٛدذ ؾشٚم رات د٫ي ١إسـا ١ٝ٥دني ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذٚ ١ايعشدٝذَ ١ذٔ
سٝح ٚظا٥ـ املؼاٖذ ايظشد.١ٜ
 -2تٛدذ ؾشٚم رات د٫ي ١إسـا ١ٝ٥دني ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذٚ ١ايعشدٝذَ ١ذٔ
سٝح ايتُاطو ايظشد.ٟ
 -3تٛدذ ؾشٚم رات د٫ي ١إسـا ١ٝ٥دني ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذٚ ١ايعشدٝذَ ١ذٔ
سٝح أطايٝب دٓا ٤اسببه.١

أٖداف ايدزاض:١
تظع ٢ايذساط ١إىل ايتعشف عً ٢اطرتاتٝذٝات مماسط ١دٓ ١ٝايظشد ٚذبً ٌٝعٓاؿشٖا يف
ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝدايكٓٛات ايؿلا َٔ ١ٝ٥خ:ٍ٬
 .1ايتعشف عً ٢املؼاٖذ ايظشدْٛ ( ١ٜعٗاٚ -ظا٥ؿٗا) ايتٜ ٢تِ َعازبتٗا يف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝايعشد ١ٝدايكٓٛات ايؿلا ١ٝ٥ع ١ٓٝايذساط.١
 .2ايهؼـ عٔ عٓـش ايـٛت ايظشدْٛ( ٟع ايلُري املظتخذّ -صَٔ ايـٛت) داخٌ ا٭سذاخ
يف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝايعشد.١ٝ
 .3ذبً ٌٝايش ١ٜ٩ايظشد ١ٜداخٌ أسذاخ ايظشد يف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب١ٝ
ٚايعشد.١ٝ
 .4سؿذ عٓـش املهإ ايظشد  ٟداخٌ دٓ ١ٝايظشد يف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب١ٝ
ٚايعشد.١ٝ
 .5ايتعشف عً ٢ايتُاطو ايظشد ٟيف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝايعشد.١ٝ
 .6سؿذ طشم دٓا ٤اسببه ١يف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝايعشد.١ٝ
 .7ايهؼـ عٔ أطايٝب تكذ ِٜا٭سذاخ داخًٗا يف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب١ٝ
ٚايعشد.١ٝ
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ايدزاضات ايطابك:١
-1دساط)7( )2016( Christian Norman : ١
دعٓٛإ :ايتػري ايظشد ٟيف املـاسع ١اسبش ٠يًُشرتؾني ..طباطب ١ازبُٗٛس ٚطًو١
اٱدذاع يف عـش املؼذعني ا٭رنٝا٤
تٗذف ٖز ٙايذساط ١إىل ٚكع َٓٗذ ٘ٝيًخواب ايٓكذ َٔ ٟخ ٍ٬اطتخذاّ ْعش ١ٜايظشد
نأدا ٠ق ١ٜٛميهٔ اطتػ٬هلا نك ٠ٛدٜٓاَٝه ١ٝدني املٓتر ٚاملظتًٗو َٔ خٚ ٍ٬طا ٌ٥اٱعّ٬
ايتؿاعً ،١ٝنُا تٗذف إي ٞايتعشف عً ٞنٝؿ ١ٝتٛظٝـ اٱػاسات اشبواد ١ٝايظشد ١ٜنك ٠ٛأٚ
نظًو ١إدذاع ١ٝدبا ٙازبُاٖري ٚنٝؿ ١ٝتٛظٝؿٗا يٓعش ١ٜايظشد يف اشبواب ايٓكذٚ ،ٟذباٍٚ
ٖز ٙايذساط ١إٔ تظتخذّ دعض ايٓعشٜات ايتٜ ٢ظٌٗ توبٝكٗا عً ٞايرباَر نرباَر املـاسع١
اسبش( ٠دشْاَر َـاسع ١احملرتؾني  )WWEسٝح إٔ ايكـ ١أ ٚايظشد اشبواد ٞؼبذخ يف ا٭ؾّ٬
ٚايرباَر ايتًٝؿضٜٚ . ١ْٜٝٛظتخذّ ايباسح تعشٜؿا أنجش مشٛي ١ٝيًظشد ٜعتُذ عًْ ٞعشٜات
ٜٛخ ٚػامتإ ٚؾٚ ٕ٬ٝغريِٖ يف ايتشً ٌٝايظشد ٟيًخواب يف املـاسع ١اسبش ٠ملعشؾ ١نٝؿ١ٝ
املعازب ١اشبواد( ١ٝيرباَر ٚ (WWEتعتُذ ايذساط ١عً ٞسدٚد أؾعاٍ ازبُاٖري نعَ٬ات
ي٬طتذادات يًخواب أثٓا ٤املـاسعٚ ،١تظع ٞايذساط ١ٱعاد ٠تأطٝع ا٭ُٖ ١ٝايٓعش ١ٜيًظشد
نٛط ١ًٝيًٓكذ اشبواد َٔ ٞخ ٍ٬ذبً ٌٝدٓ ١ٝايظشد يف ٖز ٙايرباَر نإْتاز إعٜ َٞ٬ظتخذّ
اطرتاتٝذٝات ايظشد ٱعاد ٠ايتأنٝذ عً ٞق ٠ٛايظشد يف دزب املظتًٗو أ ٚازبُٗٛسٚ ،أٜلا
يًتعشف عً ٞدسد ١املؼاسن ١ايظشدٚ ١ٜاملعشؾ ١ٝيًُؼذعني ٚأٜلا ايتعشف عً ٞا٭طايٝب
اٱدذاع ١ٝيف اشبواب ايظشد ٟايتٜ ٢تبعٗا املٓتذ ٕٛزبزب ازبُاٖري ،نُا تٗذف إي ٞازبُع
دني املٓٗر ايظشدٚ ٟايٓعشٜات ايٓكذ ١ٜاشبواد ١ٝيٮػخاق ٚايٓـٛق ٚايبٓ ١ٝاشبواد١ٝ
ازبُاعٚ . ١ٝأثبتت ايذساط ١إٔ دشاَر املـاسع ١اسبش ٠تأخز ػهٌ ايرباَر ايرتؾَ ١ٝٗٝكاسْ١
دايرباَر ا٭خشٚ ،٣تؼري ايٓتا٥ر إي ٞإٔ دشاَر املـاسع ١اسبش ٠تٛظـ تكٓٝات ايظشد املتضأَ
طٛاٍ سًكات ايربْاَر َٔ خ ٍ٬ايشا ٟٚاملعًل اشباسد ٞايزٜ ٟعًل عً ٞا٭سذاخ دؼهٌ آْٞ
َٚباػش ،نُا تٛظـ ٖز ٙايذساط ١عٓـش ايـشاع دني اي٬عبني خ ٍ٬ايعش ايشٜاك ٞعًٞ
سًب ١املـاسعٚ ١ايك ِٝايظشد ١ٜايظًبٚ ١ٝايهشاٖ ١ٝدني ا٭طشاف املتـاسع ،١أٜلا نإ ايـٛت
ايظشد ٟا٭نجش ػٛٝعا ٖ ٛايظشد دلُري املتهًِ ،سٝح ميظو اي٬عب داملٝهشؾٜٚ ٕٛكّٛ
دايتعشٜـ عٔ دو٫ٛت٘ٚ ،أٜلا ايظشد دلُري املخاطب َٔ خ ٍ٬ايشا ٟٚاملعًل عً ٞا٭سذاخ،
ٚدايٓظب ١يًشذٚد املهاْ ١ٝؾتعتُذ دشاَر املـاسع ١عً ٞا٭َانٔ ايذاخً ١ٝداخٌ
ا٫طتٛدٖٜٛاتٚ ،دايٓظب ١يًُؼذعني َٔ ازبُاٖري ؾكذ أٚكشت ٖز ٙايذساط ١إَهاْ ١ٝتٛظٝـ
ايظشد يًتأثري عًَ ٞذسنات ازبُاٖري املؼذعني دبا ٙاي٬عبني ٚاسبـ ٍٛعً ٞاطتذادات
َكـٛد ٠تٗذف إي ٞصٜاد ٠املؼذعني دٗذف ذبكٝل ايشدح املادٖٚ ،ٟزا َا ٜعٝذ ايٓعش يف إَهاْ١ٝ
تٛظٝـ ايظشد يًُؼاسن ١يف عًُٝات اٱْتاز ،نُا تؼري ايذساط ١إي ٞايذٚس اشبوري يًظشد يف
ضبتٜٛات ٚطا ٌ٥اٱع ّ٬يتعضٜض ايك ِٝاملعشٚك ١ايت ٢تعهظٗا ايؼخـٝات ٚايشٚا.٠
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)8( )2015( Alexandra

دعٓٛإ :املؼاسن ١عً ٢ايٓش ٛايتاي :ٞأَانٔ ايت٬عب عرب َٛاقع ايٛٝتٛٝب دني ايظشد
ٚٚطا ٌ٥اٱع ّ٬اٱدتُاع.١ٝ
تٗذف ايذساط ١إىل ذبً ٌٝصبُٛع َٔ ١ايكـف ايكـري ٠املتُجً ١يف ايؿٝذٖٜٛات
املتاس ١عًَٛ ٢اقع ايٛٝتٛٝب يًتعشف عً ٢ا٭طايٝب ايظشد ١ٜاملظتخذَ ١دٗا َٔ خ ٍ٬ذبًٌٝ
ايبٓ ١ٝاملهاْٚ ١ٝايش ٣٩ايظشد ١ٜداخًٗا ،سٝح نؼؿت ايذساط ١إٔ ؾٝذٖٜٛات ايٛٝتٛٝب تظتخذّ
ايت٬عب ايًؿعٚ ٞايت٬عب ايبـش ٟيف تكذ ِٜايكـف ،نُا أْٗا تكذّ ايظشد يف ػهٌ ضبانا٠
طاخش ٠أ ٚتظتخذّ ايظخشٚ ١ٜاهلذا ٤يف تًو املٛاقعٚ ،إٔ ٖز ٠ا٭ْؼو ١ايًؿع ١ٝأؿبشت دض٤ا
َٔ املُاسطات املتعاسف عًٗٝاٚ ،عً ٢طب ٌٝاملجاٍ ايٓهات املظتخذَ ١يف ػهٌ قـف سٍٛ
سٛادخ َع ١ٓٝتزاع عش اٱْرتْت ٚتؼهٌ ٖز ٠ايكـف ق ٣ٛؾاعً ١ادتُاع ١ٝت٪ثش عً ٢ايشأٟ
ايعاّ يف د٬دٖا نُا ميهٔ ايتػٝري يف َهإ ايظشد عرب ايٛٝتٛٝبٚ ،ػهًت أطش املؼاسن١
ايظشد ١ٜأطاطا يتػريات ادتُاع ١ٝعذٜذ ،٠سٝح قاّ املعًك ٕٛاملؼاسن ٕٛداْ٫ػُاغ يف أسذاخ
ايظشد دؼهٌ ق ٟٛمما أثش عًَ ٢عتكذاتِٗ س ٍٛاملٛكٛعات ايظٝاطٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝايت٢
توشسٗا تًو ايكـف ايظاخش ،٠نُا إٔ ٖز ٙايكـف ذبٌُ سبهات َتعذَٚ ٠توٛس٠
ٚطٓٝاسٖٜٛات دذٜذ ٠تظاعذ عً ٢صٜاد ٠ايتؿاعٌ ٚا٫غبشاط ايظشدٚ ٟاْ٫تكاٍ ٭َانٔ ايظشد
ٚنإ املؼاٖذ أسذ أؾشاد ايكـ.١

 - 3دزاضClark :١

)9( )2013(Marin

دعٓٛإ ٌٖ :تشٜذ ا٫طتُاع إىل قـ؟ي؟ دساط ١اثٓٛغشاؾ ١ٝتظتهؼـ ايظشد ،ايـذَ،١
أػشط ١ايؿٝذ ٜٛدايرتنٝض عٌ ايعً ّٛاٱْظاْ.١ٝ
تٗذف ٖز ٠ايذساط ١إىل ايتعشف عً ٢دٚس ايؿ ًِٝايٛثا٥ك ٞيف ايعً ّٛاٱْظاْٚ ،١ٝؾِٗ
ايع٬ق ١دني ايظشد ٚايـذَات ايٓؿظ َٔ ١ٝخ ٍ٬أػشط ١ايؿٝذٚ ،ٜٛاطتخذَت ايباسج ١املٓٗر
ايٛؿؿ ٞدا٫عتُاد عً ٞدساط ١ذبً ١ًٝٝمللُ ٕٛا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايت ٢قاّ دإْتادٗا
املؼاسن ٕٛيف ايذساطٚ ،١دساطَٝ ١ذاْ ١ٝتعتُذ عً ٢ؾشف ٚاختباس املؼاسنني عًَٛ ٢اقع تتلُٔ
ٖز ٠ايؿٝذٖٜٛات اشباؿ ١دا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝاملٓتذٚ ١ايز ٜٔقاَٛا دايتعش هلا عرب املٛاقع
اٱيهرت ١ْٝٚايت ٢تعشكٗا عًَ ٢ذاس طٓٚ ،١اطتخذَت ايباسج ١املكاد٬ت املتعُكَ ١ع اشبربا٤
َٔ ؿٓاع ايظُٓٝا املختـني داٱْتاز ايٛثا٥ك ٞيٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايؼخـٚ ١ٝايت ٢تتلُٔ
ايـذَات ايؼخـ ١ٝايت ٢ميش دٗا ا٭ػخاق يف سٝاتِٗ َٔٚ ،خ ٍ٬امل٬سعٚ ١املكاد٬ت
املتعُك ١يًُؼاسن ني يف ٖز ٠ايذساطٚ ،١دذت ايباسج ١إٔ املؼاسنني قاَٛا دإْتاز أؾ ّ٬متجٌ
قـف ػخـ ١ٝيتذاسب َ٪مل ١يف سٝاتِٗ ٚؿادَ ١دٗذف َظاعذ ٠اٯخش َٔ ٜٔازبُاٖري
املؼاٖذٚ ٠ايزٜ ٜٔعاْ َٔ ٕٛظشٚف مماثً ١ي٬طتؿاد َٔ ٠دباسدِٗ ٚخرباتِٗٚ .نؼؿت ايٓتا٥ر
عٔ عذ ٠إػبادٝات سككٗا عٓـش ايظشد داخٌ ا٭ؾٚ ّ٬تؼتٌُ ٖز ٠ايٓتا٥ر اٱػباد ١ٝعً٢
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قذس ٠ايظشد يف ذبظني ايـش ١ايعكًٚ ١ٝايٓؿظ ١ٝيًُؼاٖذٚ ٜٔاملؼاسننيٚ ،نؼؿت ايذساط١
ايتشً ١ًٝٝيٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك َٔ ١ٝخ ٍ٬ايؼهٌ ٚامللُ ٕٛعً ٢إٔ ايظشد يف ايؿ ًِٝايٛثا٥كٖٛ ٞ
عٓـشا ٖاَا يف ايتعاٌَ َع ا٭سذاخ ايـادَٚ ١امل٪مل ١يًؼخـٝات ،نُا ٜتوًب ٖزا ايؼهٌ َٔ
ازبُٗٛس ايتـٛس ٚايتخٚ ٌٝا٫طتُاع إىل سًكات ايظشد داخً٘.

- 4دزاضCarleson : ١

)01( (2012) Gordon

دعٓٛإ  :تـؿح قٓٛات املعشؾ : ١ايٓكذ ايظشد ٟيف ايرباَر ايتًٝؿض ١ْٜٝٛايتعً١ُٝٝ
ايرتؾ.١ٝٗٝ
تٗذف ٖز ٙايذساط ١إي ٞؾشف صبُٛع َٔ ١ايرباَر ايتعً ١ُٝٝايت ٢تظتخذّ ا٭طًٛب
ايرتؾ ٞٗٝناطرتاتٝذ ١ٝتعًٚ ١ُٝٝتشدَٛ ١ٜٛدٗ ١يًبايػني عً ٞأطذاغ عًُذ ٞدا٫طذتٓاد إيذٞ
ْعش ١ٜأيربت داْذٚسا يف ايتعًِ ا٫دتُاعٚ ،ٞتأخز ٖذز ٙايذساطذْٗ ١ذذا دذٜذذا يف ايرتنٝذض
عً ٞػاػ ١ايتًٝؿض ،ٕٜٛسٝح تبشح يف ايظشد َٚهْٛات٘ ٚتٛي ٞإٖتُاَا خاؿا يٮْٛاع ايتعً١ُٝٝ
ٚايرتؾٝٗٝذذ ١اسبذٜجذذَ ١جذذٌ ايذذذساَا ٚا٭ؾذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذذٚ ١تًٝؿضٜذذ ٕٛايٛاقذذعٚ ،تٗذذذف ايذساطذذ١
يًتعشف عً ٞعٓاؿش ايظشد ايتعً ُٞٝايرتؾٚ ٞٗٝنٝـ تتػري َع َشٚس ايٛقتٚ ،نٝؿ ١ٝاطذتخذاّ
ايظشد ايتعً ُٞٝايرتؾ ٞٗٝيف ايعًُ ١ٝايتعًٚ ،١ُٝٝدسدَ ١ـذاقٚٚ ١ٝاقعٝذ ١ا٭سذذاخٚ ،تظذعٞ
ٖز ٙايذساط ١يتشً ٌٝايظشد يف أسدع ١أْٛاع َٔ ايرباَر ايتعً ١ُٝٝايرتؾ ١ٝٗٝايت ٢هلا ػعب ١ٝملذا
ٜكذذشب َذذٔ  44عذذاّ يف ايٜ٫ٛذذات املتشذذذ ٠ا٭َشٜهٝذذٚ ،١مت اختٝذذاس دٚستذذني تًٝؿضٜذذْٝٛتني غذذري
َتتايٝتني َٔ نٌ دشْاَر تًٝؿض ْٜٞٛيتٛؾري أنرب قذس َٔ ايظٝام ٚنٌ ٖز ٙاسبًكذات هلذا ٚقذت
تؼػ ٌٝسٛاي 34 ٞإي 54 ٞدقٝكٚ .١أػاست ايٓتا٥ر إي ٞاعتُاد ايرباَر ايرتؾ ١ٝٗٝايتعً ١ُٝٝدؼذذ٠
عً ٞػخـٝات َظاعذ ٠يتٛؾري ايذعِ ايهايف ملـذاق ١ٝا٭سذاخ َٔ خ ٍ٬ايًذ ٤ٛإيذ ٞاشبذربا٤
ٚاملظٛ٦يني ايًز٪ٜ ٜٔنذ ٕٚدق ١املعًَٛات داطتجٓا ٤دشْاَر ا٭عادٝذب اسبذٜجذ ١ؾٝعتُذذ عًذٞ
ؿٛت ايشا ،ٟٚنُا إٔ ؿٛت ايشا ٟٚاشباسد ٞاملظذتُش ٜؼذش اسبكذا٥ل ايتاسؽبٝذٚ ،١ايكوذع ايظذشدٟ
ٜٛكح ايعًُٝات ايٛظٝؿ ١ٝأ ٚا٭سذاخ ايتاسؽب ١ٝدايوشٜك ١ايتٜ ٢ؼعش املؼاٖذ دذقتٗا أنجش َذٔ
نتب ايكـف اٱدذاع ،١ٝنُا اطتخذَت ايذرباَر ا٭دٚات ٚا٭ديذٚ ١اسبذذر ٚا٭َذانٔ اسبكٝكٝذ١
ٚغريٖا يذعِ املـذاق ،١ٝنُذا ٚظؿذت ايذرباَر يًشبهذات ٚايظذشٚد ايشٝ٥ظذٚ ١ٝايؿشعٝذ ١طذٛاٍ
اسبًكات َاعذا دشْاَر اتـا٫ت .أَا دايٓظب ١يًذتػريات ٚا٫خت٬ؾذات عًذَ ٞذذاس املذذ ٠ايضَٓٝذ١
ؾايتػري ا٭نجش ٚكٛسا يف ايرباَر ايرتؾ ١ٝٗٝايتعًَ ١ُٝٝع َشٚس ايٛقت ٖ ٛنجاؾ ١ايظشد ٚصٜاد٠
عذد ايكـف ايؿشعٚ ،١ٝتعتُذ ايرباَر ازبذٜذ ٠عًَ ٞضٜذ َٔ ايؼخـٝات ٚايكـذف ٱظٗذاس
ايتػري يف نجاؾ ١ايظشد عًَ ٞش ايضَٔٚ ،قذ ذبظذٓت دذٛد ٠ايؿٝذذَ ٜٛذع َذشٚس ايٛقذت ٚتػذريت
املٛطٝكٚ ٞاملانٝاز ،ؾهاْت تظتخذّ املٛطٝك ٞيتٛكٝح ا٭سذاخ ٚايـشاع ٚتلخُ٘ إٕ يذضّ ا٭َذش
يف ايرباَر ايكذمي ١أَا اٯٕ تظتخذَٗا نؿٛاؿٌ َجٌ ا٭عادٝب اسبذٜج، ١أَذا يف َجبٛطذرتغ
ؾاملٛطٝك ٞربذّ ٚتري ٠ايظشد يف أؾ ّ٬اسبشنَٚ ١ؼاٖذ املواسدٚ ٠تًؿت اْ٫تبا ٙيًكـ َٔٚ ١ثذِ
تٓؼط ازبُٗٛسٜٚ .تلح ٖزا ايعٓـش َٔ خ ٍ٬ايشٚا ٠سٝح ظٗذش ث٬ثذ ١أْذٛاع َذٔ ايذشٚا ٠ايذشاٟٚ
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ايلُ ٚنإ ؿٛت د ٬دظذ َٛدذٛد يف ايكـذٚ ١يهذٔ يذٝع نٗ٦ٝذ ١ػخـذ ١ٝممجًذ ١نذاملعًل
ايـٛت ،ٞامل٪يـ ايذساَ ٞغري املش ٞ٥ايز ٟي٘ دساَٝذ ١غذري َشٝ٥ذ ١داخذٌ ايظذشد ٚيهذٔ ٜذتهًِ أٍٚ
ػخف ٜٚذسى ع٬قت٘ دني ايؼخـٝات ٚاسبلٛس ،ايشا ٟٚايذساَ ٞاملشٚ ،ٞ٥نٌ ْٛع َٔ ايشٚا ٠ؽبًذل
دٜٓاَٝه ١ٝطبتًؿَ ١جري ٠يٖ٬تُاّ يف ايرباَر ايرتؾ ١ٝٗٝايتعًٖٚ ،١ُٝٝز ٙا٭ؿٛات َذع َذشٚس
ايٛقت خ 34 ٍ٬عاّ َٔ عذش اسبًكذات قذذَت سٚا ٙإكذاؾني ٚؾذشعني ٚػخـذٝات عًذَ ٞعشؾذ١
دايعامل اسبكٝكٚ ،ٞاملـذاق ١ٝيف دٚس ايبوذٌ ٚؾذشت خٝذاسات أنجذش دساَٝذٚ ١طذشدْٝ ١ٜادذ ١عذٔ
املٓتذني يف طبتًـ ايعش ، ٚأَا ايظشٚد اشبٝاي ١ٝاملذصبَ ١ع ايظشٚد ايٛاقع ١ٝؾهاْذت َتٛادذذ٠
يف نٌ ايرباَر ٚيهٔ َتضاٜذ ٠يف اسبًكات اسبذٜجٚ ١عٓاؿشٖا ايذساَ ١ٝتكذّ َذٔ خذ ٍ٬ايظذشد
ٚايعش ايٛؿؿٚ ،ٞتٓتٗ ٞايذساط ١دايتأنٝذ عً ٞأُٖ ١ٝايٓٗر ايظذشد ٟنأطذًٛب تعًُٝذ ٞميهذٔ
تظخري ٙيًتعًٚ ِٝايرتؾٚ ٘ٝٱتاس ١ؾشق تعًِ غري سي ١ٝيًهباس عرب ػاػات ايتًٝؿض.ٕٜٛ

- 5دزاضGlaser : ١

)00( (2010) Manuela

دعٓٛإ " ايتٓظٝكات ايٛثا٥ك ١ٝاملختًو: ١نٝـ ت٪ثش ايعٓاؿش ايظشد ١ٜيف ا٭ؾّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتًٝؿض ١ْٜٝٛا٭ثش ١ٜعً ٞاملعازبٚ ١اشبربٚ ٠انتظاب املعشؾ."١
تٗذف ٖز ٙايذساط ١إي ٞعش خـذا٥ف ا٭ػذهاٍ ايٛثا٥كٝذ ١ايه٬طذٝهٚ ١ٝازبذٜذذ،٠
ٚتٗذف إي ٞتكذ ِٜعٓاؿش ايظشد املظتخذَ ١يف ا٭ػذهاٍ ايٛثا٥كٝذ ١املٓٗذٝذ ١ازبذٜذذٖٚ ٠ذزٙ
ايعٓاؿذذش ٖذذ ٞايذساَٝذذٚ ١ايتخـذذٝف ( إكذذؿا ٤ايوذذادع ايؼخـذذٚ ) ٞايعاطؿذذٚ ١ايتخًٝٝذذ ١دٗذذذف
ايتعشف عً ٞتأثرياتٗا ا٫ػبادٚ ١ٝايظًب ١ٝيف املعازب ١أ ٚا٫طتكباٍ ٚاشبربٚ ٠انتظذاب املعشؾذ،١
ٚتٓكظِ ايذساط ١إي ٞقظُني  :ا٭ٜ ٍٚبشح يف تأثري ايتـٛسات ايتخ ١ًٝٝعً ٞدبشدذ ١ايظذشد يف
ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتًٝؿض ١ْٜٝٛا٭ثشٚ ،١ٜايجاْٜ ٞبشح يف املعازبذٚ ١اشبذربٚ ٠انتظذاب املعشؾذ١
ا٭ثشٚ .١ٜنؼؿت ايٓتا٥ر إٔ ا٭ؾ ّ٬ايٛثا ٥كٝذ ١قذادس ٠دايؿعذٌ عًذْ ٞكذٌ ايتذشدذ ١ايظذشدٚ ١ٜإٔ
ايـٛس املشٝ٥ذٚ ١املذٛاد ايظذُع ١ٝهلذا دٚسٖذا يف تٛيٝذذ منذٛرز عكًذ ٞطذشدٚ ،ٟأد ٟايتٓذاؾع دذني
ايرباَر ايٛثا٥ك ١ٝاملتضاٜذ َٔ ٠أدٌ نظب أعً ٞدسدات املؼاٖذ ٠إي ٞظٗٛس دٚ ٌٝثذا٥ك ٞدذٜذذ
ٚأػهاٍ ٚثا٥ك ١ٝدذٜذٚ ،٠أثبتت ايذساط ١ا٭ٚي ٞإٔ املؼاٖذ ايظشد ١ٜأعًٚ ٞأنجش دٛد َٔ ٠املؼاٖذ
ايتؿظريٚ ١ٜميهٓٗا إٔ تعضص ٚطا ٌ٥ايٓكذٌ يف ايجكاؾذ ١املاكذٚ ١ٝايتذ ٢ناْذت تعذاْ ٞطذادكا َذٔ
اطتشذاخ ا٭ػهاٍ ازبذٜذ ٠يف ْكٌ ا٭سذاخ ٚايزٜ ٟكًٌ َٔ ا٫عتباسات ايتاسؽبٚ ١ٝايتؿظذريات
ايعًُ ١ٝيف ايؿ ًِٝايٛثا٥كٖٚ ٞذَ ٞتوًبذات أطاطذ ١ٝيؿٗذِ ايعذشٚف ايتذ ٢أساطذت دا٭سذذاخ
املاك ،١ٝيزيو ميهٔ يًظشد إٔ ٜعٝذ متج ٌٝا٭سذاخ أنجش َٔ ا٭طًٛب ايتؿظريٚ ٟدذذ ٕٚتؼذٜ٘ٛ
املاكٜٚ ٞتِ ريو عذٔ طشٜذل ايذشاٚ ٟٚخذربا ٤يف ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذٚ .١نؼذؿت ايٓتذا٥ر أٜلذا إٔ
اسبكا٥ل ا٭ثشٚ ١ٜايتاسؽب ١ٝايتعً ١ُٝٝايتٜ ٢تِ تعًُٗا عٔ طشٜل ايظشد أؾلٌ دهجري َٔ ايت٢
ٜتِ تعًُٗا دعٝذا عٔ ايظشد ايٛثا٥كٖٚ ٞزا ٜؼري إي ٞإٔ املعازبذ ١ايظذشد ١ٜأؾلذٌ َذٔ املعازبذ١
ايتؿظري ،١ٜنُا تؼري ايٓتا٥ر إي ٞإٔ املؼاٖذًٜ ٕٚذ ٕٛ٦يٮػهاٍ ايٛثا٥ك ١ٝنٓذٛع َذٔ ايرتؾٝذ٘
أنجش َٓ٘ نأطًٛب ٫نتظاب املعشؾ ١ؾاهلذف ايشٝ٥ظ ٞتشؾٝٗٝاٚ ،إٔ اْ٫تكاٍ ايظشدٜ ٟظري دٓبذا
إيذ ٞدٓذذب َذع انتظذذاب املعشؾذٚ ، ١أػذذاست ْتذا٥ر ايذساطذذ ١ايجاْٝذ ١إٔ املعازبذذ ١ازبٝذذ ٙيٮػذذهاٍ

اسرتاتيجيات ممارسة بنية السرد يف األفالم .....

78

د /وائل خميمر خميمر

ايٛثا٥ك ١ٝذبت ٟٛعًْٛ ٞعني َٔ املعازب ١ايتؿظريٚ ١ٜايظشدٚ ١ٜايُٓارز ايعكًٝذٜ ١ذتِ إْؼذاٖ٩ا
َع دبشد ١اٱْتكاٍ املُتع ١يًظشد ٚطٗٛي ١اْ٫تكاٍ تأت َٔ ٞايـٛس املش ١ٝ٥ايت ٢تكذذَٗا ٚطذاٌ٥
اٱعٚ ّ٬إعاد ٠ايتُجٜٛ ٌٝيذ منارز عكً ١ٝطشدٚ .١ٜتؼري ايٓتا٥ر إي ٞإٔ ايظشد يذ٘ قذذس ٠أؾلذٌ
عً ٞربض ٜٔاملعًَٛات يف ايزانش ٠دك ٠ٛأنذرب َذٔ ا٭طذايٝب ايتعًُٝٝذ ١ا٭خذش ،٣نُذا إٔ املعازبذ١
ايتؿظري ١ٜػشط أطاطذ ٞؾٗٝذا إٔ ٜهذٖٓ ٕٛذاى َكذذاسا َعٓٝذا َذٔ املعشؾذ ١ايظذادك ١أَ ٚعًَٛذات
طبضْذذ ١يف ايذذزانش ٠يذذتؿِٗ املٛكذذٛعات تعتُذذذ عًذذ ٞأػذذٝا ٤أخذذشَ ٟجذذٌ أٖذذذاف املظذذتكبًني
املظتؿٝذٖٝٚ ٜٔهٌ املعشؾ ١املظبك ١إصا ٤املٛكٛع ايرتدٖٝٚ ٟٛهٌ ايزانش ٠املكذَ ١أ ٚايٓامجذ ١عذٔ
ايبٓ ١ٝايظشد ١ٜيًؿ ًِٝايٛثذا٥كٚ ٞايع٬قذ ١دذني عٓاؿذش ايظذشد ايتذٜ ٢ذتِ ذبذٜذذٖاٚ ،تذبني إٔ
عٓاؿش ايظشد ميهٔ اطتخذاَٗا نُٓٛرز عكًذ ٞأَجذٌ ٜتٛقذـ عًذ ٞأٖذذاف تعًُٝٝذَ ١ذٔ أدذٌ
ايؿِٗ ٚاملعازب ١املعشؾٚ ١ٝايعاطؿ ١ٝيٮػهاٍ ايٛثا٥كٚ ١ٝميهذٔ إٔ تظذاعذ عًذ ٞتـذُ ِٝأػذهاٍ
ٚثا٥ك ١ٝخاؿٚ ١ؾكا يًٗذف ايتعً.ُٞٝ

- 6دزاضMichael Smith : ١

)02( (2009) Aaron

دعٓٛإ " :سٚا ١ٜايكـف عرب ٚطا ٌ٥اٱع ّ٬يف ايتًٝؿض ،ٕٜٛاطرتاتٝذٝات توٜٛش ايظشد
ايتًٝؿض ْٜٞٛعرب املٓـات اٱع" ١َٝ٬
تكذّ ٖز ٙايذساط ١منٛردا خاؿا دايظشد يف ٚطا ٌ٥اٱع ّ٬عرب ايظشد ايتًٝؿض،ْٜٞٛ
ٚاطتخذَت دشْاَر  LOSTنُٓٛرز يذساط ١اسباي ١عٔ طشٜل إعاد ٠دٓا ٤املعاْ َٔ ٞخ٬ي٘
يٝتِ انتؼاؾٗا عٔ دعذٚ ،خًل تظًظٌ يًؿذٛات ا٫طرتاتٝذ َٔ ١ٝأدٌ ايرتنٝض عً ٞايكذسات
ايؿشٜذٚ ،٠اطتخذاّ تأثري ايتشكل َٔ ؿش ١ايظشد يًتؼذٝع عً ٞايظشد ٚسٚا ١ٜايكـف عرب
ٚطا ٌ٥اٱعٚ ،ّ٬تٛؾري دبشدَ ١شك ١ٝيًُؼذعني يًظشد ايتًٝؿضٚ ْٜٞٛاملتؼذد ٜٔعً ٞسذ
ايظٛاٚ ،٤أػاست ايٓتا٥ر إي ٞأْ٘ ٜٛ ٫دذ منٛرز ضبذد يهٝؿ ١ٝايكف ٚايشٚا ١ٜعرب ٚطاٌ٥
اٱع ٚ ،ّ٬تٛؿًت ايذساط ١إي ٞمخع أدٚات ميهٔ يًُٓتذني توبٝكٗا يشٚا ١ٜايكـف
ايتًٝؿض: ٖٞٚ ١ْٜٝٛ
 -1دٓا ٤عامل َتهاٌَ ثِ دعذ ريو ٜتِ دايتذسٜر نؼـ َظاس ١يٮطاطري ٚاشبٝاٍ َٔ ٖزا
ايعامل ،ؾايهؼـ ايتذسػب ٞدذ ٕٚؾشط ٚاٱؾرتاكات املهاْ ١ٝايته ٜٔٛيف عامل ايؿٝذٜٛ
ربًل دَ ١٦ٝؼذع٫ ١طتهؼاف ٖز ٙايوشٜك ١تذؾع داملؼذعني املتؼذد ٜٔيًبشح عٔ َضٜذ
َٔ املعًَٛات ٚسطِ ايٛؿ٬ت ٚانتظاب ؾِٗ أؾـٌ يًعامل اشبٝاي.ٞ
ٚ -2كع تظًظٌ ٖشَ ٞيًؿذٛات ايظشد ١ٜأ ٚا٭طشاس ايت ٢تظُح ملختًـ املؼاٖذ ٜٔداٱغبشاط َع
ايعش دوشم َتٓٛع ،١ؾايتظًظٌ اهلشَ ٞايػاَض ٜضٜذ َٔ استُاٍ إٔ أَ ٟؼذع دايٓعش
طٛف ػبذ دعض ا٭ط ١ً٦أ ٚا٭يػاص ايت ٢تُٗ٘ ٚعٔ طشٜل إدساى ايعذٜذ َٔ ا٭طشاس ايلُٓ١ٝ
ٚاشبؿ ١ٝطٝهٖٓ ٕٛاى داُ٥ا إَهاْ ١ٝيًُظاُٖ ١دتكذ ِٜاملعًَٛات ايك ١ُٝاٱمجاي ١ٝيًكـ١
د ٕٚايتأثري دايبٓا.٤
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-3ميهٔ ايك ٍٛإٔ ايبح عرب ٚطا ٌ٥اٱعٜ ّ٬تلُٔ أطشاس خؿ ١ٝتٛؾش َا ٜهؿ َٔ ٞا٭دي ١زبعٌ
ٖٓاى ْعشٜات َظتٓري ٠س ٍٛا٭طشاس امل٪دً ١إيَ ٞاْٗ ٫اٚ ،١ٜاملؿتا ٖ ٛذبذٜذ ْٛع
ايػُ ٛاملًشل مبعازبٚ ١كبط ايظشد عرب ٚطا ٌ٥اٱعٚ ّ٬دبشد ٖٞLOST ١دبشد١
٭طشاس َ٪دً ١إيَ ٞاْٗ ٫ا ١ٜتضعر املؼاٖذ ٜٔازبادٚ ٜٔدايتاي ٞػبب إٔ ته ٕٛاٱدادات
ايلُٓٚ ١ٝا٭طشاس اشبؿ ١ٝت٪نذ عً ٞإكاؾات عرب ايظشد.
 -4ػبب إٔ تٗذف نٌ ًَشكات ايظشد عرب ٚطا ٌ٥اٱع ّ٬٭ٕ ته ٕٛدبشد ١ؾشدَ ١ٜشك١ٝ
داٱكاؾ ١إي ٞتكذ ِٜس ١ٜ٩طشدٚ ١ٜعًُ ١ٝا٫نتؼاف َُٗ ١دكذس أَُٖ ١ٝا ٜهؼؿ٘ ايظشد
دٗا يًذُٗٛسٜٚ ،تلح َٔ دبشدٚLOST ١سسً ١املواسد ٠يًُعًَٛات ايظشد ١ٜإٔ ايرتادط َع
اجملتُع ايظشد ٟيف نجري َٔ ا٭سٝإ أنجش دذَ َٔ ٣ٚتادع ١سًك ١دذٜذَٓ ٠ؿـً٘ٚ ،إٔ
عًُ ١ٝاٱنتؼاف قذ تٓو ٟٛعً ٞتكذٚ ِٜط ً٘ٝدذٜذ ٠يًكـ ١دوشٜكَ ١جري ٠يٲٖتُاّ،
ٚيف نًتا اسبايت ٔ٣ؾإٕ ايكف عرب ٚطا ٌ٥اٱع ّ٬ػبب إٔ ؼبكل ايتٛاصٕ دني ايظشد ٚايذؾع
دادبا ٙآخش َع َتع ١ا٫نتؼاف ٜٓ ٫ٚبػ ٞإٔ تكٚ ّٛط ١ًٝدخ ١ًٝدتكذَ ِٜعًَٛات دذٜذ٠
ٚيهٔ ٫دذ َٔ إػشاى ايتذشد ١ايؿشد ١ٜاشباؿ.١
َ -5هاؾأ ٠دٗٛد املؼذعني ا٭طاطٝني داٱكاؾ ١إي ٞخًل ايتؼٜٛل يف ايظشد ٚدعًِٗ ٜبتهشٕٚ
طشم دذٜذ ٠يًُؼاسن ١يف ايظشد ٚا٫طتُتاع مبشاقب ١نٝؿ ١ٝدٓا ٤ايكـٚ ١نٝؿ ١ٝتػري
ايتٛقعات يًشًكات املكبً.١

- 7دزاضBusselle and Biland Helena : ١

)03( )2008( Rick

بعٓٛإ "اإلدزاى ٚايعاطف ١يف ايفِٗ ٚاملصازن ١يف ايطسد ايف" ًُٞٝ
تٗذف ايذساط ١إي ٞايتشكٝل يف املهْٛات املعشؾٚ ١ٝايعاطؿٝذ ١يتذذاسب املؼذاٖذَ ٜٔذع
ايظشد ايؿ ًُٞٝداطتخذاّ املكاٜٝع ايت ٢متٝض دني ايعٛاٖش املختًؿ ١يًؿِٗ ٚاملؼذاسن ١يف ايظذشد
ٚمت اختباس املكٝاغ ٚقذست٘ عً ٞايتٓب ٪أ ٚايتك ِٝٝايٛاقعٚ ،ٞتؿذرت ايذساطذ ١إٔ ا٭ؾذشاد سذني
ٜٓذصب ٕٛيف ا٭سذذاخ ٜؿكذذ ٕٚايذٛع ٞايذزات ٞدايب٦ٝذ ١احملٝوذٜٚ ،١ـذبح يذذ ِٜٗإسظذاغ
داملؼاسن ١يف ايظشد ٚاٱْتكاٍ إيٜٚ ٘ٝعٝؼَ ٕٛع عامل ايكـ ١ايتٜ ٢شٖٚا ٖذزا اٱسظذاغ ٜهذٕٛ
ْتٝذ ١يعذ ٠ظٛاٖش أ ٚعًُٝات ؾشٜذْٛ َٔ ٠عٗا ٚيهٓٗا رات ؿًَٛ ١سذ ٠دعًُ ١ٝايتذؾل ٚايتذ٢
تٛدذ يف ايعذٜذ َٔ ا٭ْؼو ١مبا يف ريو ايكشاٚ ٠٤ايشٜاكٚ ١ا٭دا ٤ايؿ يف نٌ ْؼذاط َذِٓٗ
ٚايزٜ ٟعتكذ ايؿشد أْ٘ اطذتٛعب٘ متاَذا ٚأؿذبح يف َتٓذاٜ ٍٚذذَ ٙذٔ َٓعذٛس ٙايعكًذٚ ،ٞؼبذذخ
ايتذؾل يف ايظشد عٓذَا ْشنض َععِ قذساتٓا ايعكً ١ٝيتُج ٌٝايٓف ٚيف ايبذاٜ ١ٜبذ ٚايتذذؾل
يف ايظشد َجً٘ َجٌ داق ٞا٭ْؼوَ ٖٛٚ ،١ا ؽبًل عامل دذذٚ ٌٜػخـذٝات دذًٜذٚ ١سمبذا ٖٜٛذ١
دذ ;١ًٜؾايظشد ؾشٜذ َٔ ْٛع٘ سٝح أْ٘ ٜعذ دبشد ١ايتذؾل احملتًُ ١ايٛسٝذ ٠ايتٜ ٢ؿكذ ؾٗٝا
ايؼخف ايٛع ٞدعامل٘ ٜٚضٜذ ٚعٝا دايعامل اٯخشٚ .تتبع ايذساط ١املذٓٗر ايتذذشٚ ، ٜمت قٝذاغ
دسد ١املؼاسن ١ايظشد َٔ ١ٜخ ٍ٬ايتٛادذذ عذٔ دعذذ ٖذَ ٛذا تؿعًذ٘ ٚطذا ٌ٥ا٫تـذاٍ دتكشٜذب
املظاؾ ١دني ايعذامل ،نُذا ٜتلذُٔ املكٝذاغ عٓاؿذش أخذشَ ٟجذٌ دسدذ ١ايتعذاطـ َذع ا٭سذذاخ
ٚايؼخـٝات َع عذّ ايتشكٝل يف ايعٛاطـ ْؿظٗا ٚيهٔ ايتشكٝذل يف َذذ ٟاٱثذاس ٠ايعاطؿٝذ١
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املشنض ١ٜيًُؼاسن ١يف ايظشد ٚإي ٞأَ ٟذ ٟتعاْ ٞدعض ايعٛاطـ َذٔ اٱْؿـذاٍ عذٔ ا٭ساطذٝع
ا٭خش ٣خ ٍ٬دبشد ١ايظشدٚ ،دسد ١ايٛاقعٝذ ١ايظذشدٖٚ ١ٜذ ٞدسدذ ١ايتؼذاد٘ دذني ايؼخـذٝات
ٚاملٛاقذذـ يف ٚاقذذع اسبٝذذاٚ ،٠تؿذذرت ايذساطذذ ١إٔ ايتـذذٛسات ايٛاقعٝذذ ١ايظذذشد ١ٜطذذت٪ثش عًذذٞ
ا٭سهاّ ايٛاقع ١ٝاشباسد ١ٝأ ٟا٭سهاّ ايـادس ٠يف عامل اشبٝذاٍ ٚا٭سذذاخ ايؿعًٝذ ١يف ايعذامل
اسبكٝكٖٓٚ .ٞاى عٓاؿش أخشَ ٟجٌ ايٓكٌ ٚايتذؾل ،اٱسظاغ دلذٝاع َٚذشٚس ايٛقذت دظذشع،١
ؾكذإ ايٛع ٞايزاتٚ ٞايذٛع ٞدايب٦ٝذ ١احملٝوذْ ،١ظذٝإ ٖٜٛذ ١ايؿذشد هلٜٛتذ٘ ْٚظذٝإ املٛقذع
ايؿعً ،ٞأخز املٓعٛس املعشيف َٔ خ ٍ٬ؾِٗ ا٭سذاخ ٚاملٛاقذـ َذٔ َٛقذع داخذٌ ايكـذٚ ١يذٝع
املشاقب ١ايٓض ،١ٜٗتب ٚدْٗ ١عش ايؼخـٝات َٔ خ ٍ٬اٱسظاغ مبعاْاتٗذا ،تؼذتت اْ٫تبذاٙ
 ٖٛٚإدساى ا٭ػٝا ٤املٛدذٛد ٠أَ ٚذا ؼبذذخ يف ايب٦ٝذ ١املباػذش ٠ايؿعًٝذٚ ١إدساى ا٭ؾهذاس دؼذهٌ ٫
ٜتعًل دايظشد  ٚؿعٛد ١أ ٚطٗٛي ١احملاؾع ١عً ٞايرتنٝذض يف اسبـذ ٍٛعًذ ٞاملعشؾذ ١دايكـذ١
ْؿظٗا ٚا٫ػرتاى يف ايظشد ٚإدساى أ ٚعذّ إدساى سا٫ت ايتٓاؾش أ ٚايَ٬عكٛيٝذٚ .١نذإ اهلذذف
ا٭طاط َٔ ٞايذساط ١ايتأنذ َٔ ؿش ١املؼذاسن ١يف ايظذشد ،عٓٝذ ١ايذساطذ 413 ١طايبذا َذٔ طذ٬ب
اٱع ّ٬املبتذ٥ني ٚمت ايتعش يربْذاَر َذٔ طًظذً HBO ١دعٓذٛإ إْكذارٚ ٟاستذاز املؼذاسنٕٛ
ملعشؾ ١خًؿ ١ٝعٔ ايربْاَر يؿِٗ اسبًكٚ ١ايزٜ ٟذٚس س ٍٛسداٍ اٱطؿا ٤يف ْٜٛٛٝسىٚ .دا٤ت
ايٓتا٥ر دإٔ املؼاٖذٜٛ ٜٔادٗ ٕٛأسدع ١أساطذٝع أثٓذا ٤عذش ايظذشد ايؿًُٝذٖ ٞذ ٞايتعذاطـ
ٚاٱسظاغ دايؼخـٝاتٚ ،ؾِٗ َذ ٟايظشد يف ايكـٚ ١عٓاؿش ايكـ ١ناٱدشا٤ات ٚايؼخـٝات
ٚاٱسظاغ مبٓوكٝتٗاٚ ،ايرتنٝذض ٚاْ٫تبذاٚ ٙايذٛع ٞدظذٗٛي ١أ ٚؿذعٛد ١املؼذاسن ١يف ايظذشد،
ٚاٱسظاغ دعذّ اسبلٛس ٚايتٛادذ يف عامل آخشٚ .أثبتت ايذساط ١ؾاعً ١ٝاملكٝاغ ٚقُٝتذ٘ يف
ايهؼـ عٔ صبشٜات ا٭َٛس ٚاستباط٘ داملكاٜٝع ايؿشع ١ٝسٝح ميهذٔ اطذتخذاَ٘ يف ايتشكٝذل
يف املكاٜٝع ايؿشعٚ ،١ٝأػاست ايٓتا٥ر إي ٞاطتذاد ١املؼاسنني يربْاَر ٚاسذ ؾكط  ٖٛٚا٭ْظذب
يذساطْ ١وام ايتُٓ ،١ٝسٝح أػاست ايذساط ١إي ٞإٔ ايؿِٗ ٚايتعاطـ َع ايؼخـذٝات أَذش أطاطذٞ
يف أ ٟدبشدٚ ،١أْ٘  ٫تٛدذ ؾشٚم إسـا ١ٝ٥دني املؼاٖذ ٜٔيف ايتؿشٜل دذني املٓعذٛس ايعذاطؿٞ
ٚايتعذذاطـ سٝذذح ٜػًذذب ايتعذذاطـ َذذع ايؼخـذذٝاتٚ ،ذبككذذت املـذذذاق ١ٝايظذذشدٚ ١ٜاملؼذذاسن١
ايذاخًٚ ،١ٝاستبوذت املؼذاسن ١يف ايظذشد إيذ ٞسذذ نذبري َذع ايتٓكذٌ ٜٚؼذٌُ ايتٓكذٌ ايعاطؿذ١
ٚاْ٫تباٚ ،ٙتؿٝذ ْتا٥ر ٖز ٙايذساط ١ايباسجني يف دساط ١اٯيٝذات ايتذ ٢تذشتبط خبذربات ايظذشد
ايكــ ٞرات ايـً ١داملٛاقـ ٚايظًٛنٝات.

- 8دزاضDivya: ١

)04( ) 2007( Sreen

بعٓٛإ " تك ِٝٝايعكالْ ١ٝايطسد ١ٜيفري ًَٓٝٝر  :تفطري احملت ٟٛايصش ٞأل ٍٚف ًِٝيف بٛيٛٝد عٔ
فريٚس ْكص املٓاع ١املهتطب." ١
ٜٗذف ٖزا ايبشذح إيذَ ٞعشؾذ ١تؿظذري ازبُٗذٛس يشطذا ٌ٥ؾذ ًِٝاملخذشز ؾذري ًَٝٝذٓر
ايـش ١ٝاملعتُذ ٠عً ٞتك ُِٗٝٝيتُاطو َٚـذاق ١ٝايظشد يف أؾَ٬ذَ٘ ،ذٔ أدذٌ ايتعذشف عًذٞ
تأثري ا٭ؾٚ ّ٬ايرباَر ايرتؾ ١ٝٗٝايتعً ١ُٝٝعً ٞايعادات ايـشَ ١ٝع ايتوبٝل عًذ ٞؾذريٚغ
ْكف املٓاع ١املهتظب ١يف اهلٓذٚ ،تؿرت ايذساط ١إٔ ايو٬ب اهلٓٛد يف ازباَعذات ا٭َشٜهٝذ١
ٜك ُٕٛٝمتاطو َٚـذاق ١ٝايؿ ًِٝيف دٛيٛٝد دٓا ٤عً ٞدباسدِٗ ٚايكٚ ِٝاملٛاقـ ايتٜ ٢ؼهًٗا
اجملتُع ا٭َشٜهٚ ٞع ٠ٚ٬عً ٞريو ؾإ ٖٓاى إَهاْٝذ ١دتعذذ ٌٜدعذض ايكذ ِٝأ ٚذبًٜٛذٗا َذٔ
خ ٍ٬دبشد ١ايؿٜٚ ، ًِٝك ّٛايباسح داطتخذاّ ا٭دا ٠ايتشًًٝٝذ ١يُٓذٛرز ٚايذرت ؾٝؼذش يتشًٝذٌ
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خـا٥ف ايظشد يف ا٭ؾ ّ٬ايتعً ١ُٝٝايرتؾ ،١ٝٗٝسٝح أْٗا أدا ٠عك ١ْٝ٬دٝذذ ٠يؿٗذِ نٝؿٝذ١
إْتاز ايذرباَر ايتعًُٝٝذ ١ايرتؾٝٗٝذٚ ١ؼبذذد ايُٓذٛرز عكْٝ٬ذ ١أ ٚتؿظذري ايظذشد دٓذا ٤عًذٞ
عٓـش ٟايتُاطو ٚاملـذاقٚ ،١ٝايتُاطذو ٜعذ اسبهذِ عًذَ ٞذذ ٟاستبذاط أسذذاخ ايكـذَ ١عذا
ٚدسد ١ايتٓاقض داخًٗا ٚايتُاطو ٜتِ قٝاط٘ َٔ خ ٍ٬ث٬خ َهْٛات :

- 0

تك ِٝٝاجلُٗٛز يًتُاضو ايداخً ٞأ ٟحتدٜد اجلُٗٛز يًك.ِٝ

- 2

ايتُاضو ايصدصٚ ٞقُٝت٘ املتعًك ١بكسازات ٚإدساءات ايصدصٝات.

- 3

ايتُاضكو ايبٓٝكَ ٟٛكٔ خكالٍ َكازْك ١أسكداخ أَٛ ٚأكٛعات أٚ ٚقكائب ايكصك ١بايبٓكاء اخل ككابٞ

يكص ١أخس.ٟ
ٚدايٓظب ١يعٓـش املـذاقٜ ١ٝتعًل دهٝؿ ١ٝتؿظري اسبلذٛس أ ٚاْ٫عهذاغ املشدعذ ٞيذذٟ
ازبُٗٛس ٚتك ُِٗٝملهْٛات ايكـَ ١جٌ ايؼخـٝات ٚايعُذٌ ٚاملؼذٗذ ٚقٝذاغ إرا َذا ناْذت ٖذزٙ
ايعٓاؿش متجٌ دذق ١ايٛاقع ا٫دتُاع ٞاملعشٚف هلذِ َٚذذ ٟإتؿذام ٖذز ٙايعٓاؿذش سكٝكذَ ١ذع
دباسدِٗ اشباؿٚ ١قٚ ُِٗٝاملٛاقـ ٚاملعتكذاتٚ ،تظتهؼـ ايذساط ١تؿظريات ايوذ٬ب اهلٓذٛد
يًشطا ٌ٥ايـش ١ٝيف ؾ ًِٝؾري ًَٓٝٝر داطتخذاّ ْعش ١ٜايظشد َٔ خ ٍ٬منذٛرز ٚايذرت ؾٝؼذش
ٜٚؿرت ايباسح إٔ ايو٬ب طٝك َٕٛٛدتوبٝل ق ُِٗٝاشباؿَٚ ١عتكذذاتِٗ ٚخذرباتِٗ يف
تؿظري ايشطا ٌ٥املتعًك ١دؿريٚغ ْكف املٓاع ١املهتظب ١يف ايؿٚ ًِٝدا٤ت ايٓتا٥ر ناٯت: ٞ
إٔ ايعذٜذ َذٔ املؼذاسنني سهُذٛا عًذ ٞايتُاطذو اهلٝهًذ ٞيًكـذ ١دٓذا٤ا عًذ ٞاسبذذر
ايٛاكشْٚ ،١اقؽ املؼاسنٚ ٕٛك ٛايشطا ٌ٥ايٛاسد ٠يف ايؿ ًِٝسٝح ايذبعض أقذش دعذذّ ايٛكذٛ
يبعض ايتؿاؿذٚ ٌٝاملعًَٛذات املكذَذ ١سذ ٍٛؾذريٚغ ْكذف املٓاعذ ١املهتظذب ١دظذبب ايشقادذ١
َٚشاعاَ ٠ؼاعش ازبُذاٖري ٚايذبعض أقذش دذإٔ ايوشٜكذَٓ ١اطذبٚ ١ايشطذايٚ ١اكذش ١مبذا ٜهؿذ،ٞ
ٚدايٓظب ١يعٓـش املـذاق ١ٝسهِ املؼاسن ٕٛعًَ ٞذَ ٟـذاق ١ٝا٭سذاخ َٔ خ ٍ٬تؿظذريِٖ
يًٛاقع ا٫دتُاع ٞايٛاسد يف أسذاخ ايظشد ٚعٓاؿش تؿشد ايكـذَ ١جذٌ ايؼخـذٝات ٚاٱدذشا٤ات
ٚاملؼٗذٚ ،أػاس املؼاسن ٕٛإي ٞإٔ ايؿ ًِٝدايؿعٌ ٜـذٛس َعتكذذات َعٓٝذ ١يف اجملتُذع اهلٓذذٚ ٟإٔ
ايكـ ١تذعِ ايؼخـٝات ٚتـذقٗا ٚتكتبظذٗا َذٔ اسبٝذا ٠ايَٝٛٝذٚ ١دايتذايٜ ٞتشكذل عٓـذش
املـذاق ١ٝيًؼخـٝاتٚ ،أٜلا ايؿذٜٛ ًِٝكذح ايتُٝٝذض ا٫دتُذاع ٞملشكذ ٞاٱٜذذص يف اجملتُذع
اهلٓذَ ٟكاسْ ١دا٭َشا ا٭خش ٣نُش ازبزاّ ٚأْ٘ َٓتؼذش دهذٌ َهذإ داهلٓذذ ٚأػذاسٚا إيذٞ
كشٚسٚ ٠كع قٛاْني حملاسد ١ايتُٝضٚ .أكاؾت ايذساط ١دٚس ايتعذاطـ يُٓذٛرز ايظذشد سٝذح ٜذتِ
قٝاغ دٚس ايتؿاعٌ ا٫دتُاع َٔ ٞاملؼاسنني دعذ َؼاٖذ ٠ايؿذٚ ًِٝذبذذثِٗ عذٔ ايبوًذٖٚ ١ذٞ
ػخـٜٚ ،١ُٖٝٚ ١ٝش ٟاملؼاسى املتؿاعٌ ايتؼاد٘ دٓٝذ٘ ٚدٗٓٝذا يذزيو أكذاؾت ايذساطذ ١كذشٚس٠
َعشؾ ١دٚس ايعٛاطـ يف تؿظري ايظشد.

- 9دزاضHenderson : ١

)05( (2007) Kreen

بعٓٛإ  :ايطسد اإلخبازٚ ٟحتسٜس األخباز يف ايتًٝفص.ٕٜٛ
تظع ٞايذساط ١إي ٞؾِٗ ملارا ٚنٝـ ٜؿش ضبذشس ٟا٭خبذاس ايتًٝؿضْٜٝٛذ ١املعذاْ ٞعًذٞ
اسبضّ اٱخباس َٔ ١ٜخ ٍ٬ايتششٜش ٚاملْٛتاز؟ ٚتكذّ ٖز ٙايذساط ١أدذشص ايذساطذات ايتذ ٢اٖتُذت
دتششٜش ايظشد ٚايتشكٝل يف قٛاعذٚ ٙايشٚتني اشباق د٘ َٔ قبٌ ضبشس ٟا٭خباس ايتًٝؿض١ْٜٝٛ
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ٖٚز ٙايذساط ٖٞ ١ا٭ٚي ٞايت ٢تٛكح ايع٬ق ١دني تكٓٝذات املْٛتذاز ٚخًذل ايكـذف اٱخباسٜذ١
ايتًٝؿضٚ ،١ْٜٝٛؾٗٝا ٜتِ تذٛؾري ايتكٓٝذات اشباؿذ ١يتشًٝذٌ سذا٫ت ضبذذدَ ٠ذٔ املْٛتذاز يف
ذبشٜش ا٭خباس ايتًٝؿضٚ ،١ْٜٝٛتعتُذ عً ٞاملكاد٬ت املتعُكَ ١ع احملشس ٜٔر ٟٚاشبرب ٠يظذٓٛات
ط ١ًٜٛداعرتاف أقشاِْٗ  ٚاسبا٥ض ٜٔعً ٞدٛا٥ض َٔ أدٌ نؼؿِٗ عذٔ دعذض ايكذ ٟٛايظٝاطذ١ٝ
ٚا٫قتـادٚ ١ٜنزيو ايكٛاعذ ٚايشٚتٝٓٝات ايت ٢ذبذد إْؼا ٤ا٭خباس َٔ خ ٍ٬ايتششٜذشٚ .اختذاس
احملذذشس ٜٔأْؿظذذِٗ اجملُٛعذذات اٱخباسٜذذ ١ايتذذ ٢طذذٝتِ ذبًًٝذذٗا ٚايتذذ ٢تعٗذذش َذذذ ٟقذذذساتِٗ
ٚنؿا٤تِٗٚ ،دا٤ت ْتا٥ر ايذساط ١داٯتٜٛ : ٞدذ خرب دظٝط ٚخرب َشنذب ٜٚتُٝذض نذٌ َٓٗذا
دأطًٛب ذبشٜش طبتًـ سٝح تتهذ ٕٛا٭خبذاس املعكذذَ ٠ذٔ تشنٝبذات ؿذعب ١دعهذع ايبظذٝو١
ٚتٛدذ َٛطٝكٚ ٞاسد ٠يف ا٭خباس ايبظٝو ١يف سني  ٫تتٛادذذ يف ا٭خبذاس املعكذذٜٚ ،٠هؼذـ
ذبً ٌٝامللُ ٕٛحملت ٟٛتكٓٝات ايتششٜش ايظا٥ذ ٠أْٗا أؿبشت ربتًذـ عذٔ ا٭منذاط ايتكًٝذٜذ١
ايكذميٚ ١إٕ ناْت ٫صايذت تتذأثش دذبعض ادباٖاتٗذا ٚتعذضص ايتكٓٝذات ايظذشد ١ٜاملظذتخذَ ١يف
ذبشٜش ايؿٝذ ٜٛأطاغ ق ٟٛهلز ٙايتكٓٝات اسبذٜجٚ ١تظع ٞيتشكٝل املٛكذٛعْٚ ١ٝؼذش ا٭خبذاس
اهلاَ ١ايت ٢تظتشل ايٓؼشٜٚ ،ظع ٞاحملشس ٜٔهلزا َٔ خ ٍ٬ايؼخـٝاتٚ .أٚكشت ايٓتا٥ر ٚدٛد
عٓـش دساَٚ ٞاكح يف سضّ ا٭خباس ايبظٝوٜ ١تلح َٔ دني اثٓني َٔ ايتش٫ٛت  ٖٞٚذبذ٫ٛت
ايـٛت ايوبٝع ٞيًتٓكٌ دني املٛكٛعاتٚ ،تظاعذ ٖز ٙايتكٓ ١ٝعً ٞخًل ْٛع َذٔ اشبذرب ،٠يف
سني ٜظتخذّ ايـٛت ايظذشٜع يبٓذا ٤ايذذساَا داخذٌ ايكـذف اٱخباسٜذ ،١أٜلذا تتذأثش ا٭خبذاس
دتكٓٝذذ ١ايتهذذشاس ٜٚظذذتخذَٗا احملذذشس ٕٚيتأنٝذذذ َؿٗذذ ّٛأ ٚدٓذذا ٤تذذٛتش داخذذٌ ا٭خبذذاس ٚايظذذعٞ
يٲدَاز ٚايؼعٛس دايؼخـٝات ٚتوٜٛشٖا زبعٌ ازبُٗٛس ٜتعاطـ َع ا٭سذاخ ٚتبذ ٌٜايـذٛس
َٔ أدٌ ايتعاطـ َع ايلشاٜا دازبشاٚ ِ٥اطتخذاّ ايـٛت ٚايـذٛس ٠دٓبذا إيذ ٞدٓذب يتشكٝذل
ريوٚ .تبني إٔ أطًٛب ايظشد يٝع ٖ ٛأطًٛب احملشس اشباق د٘; ؾذاحملشس ٜتبذع ا٭طذايٝب ٜٚتلذح
َٔ أطًٛد٘ ايؼخـَٚ ٞا ٖ ٛأؾلٌ يًكـ ١يٝع دايلشٚس ٠أؾلٌ ي٘ٚ ،أٚكشت ْتا٥ر املكاد٬ت إٔ
ايعاٌَ ا٫قتـادٜ ٟظٝوش عً ٞا٭خباس ،نُا اتؿل احملشس ٕٚإٔ َؿتا اسبضّ اٱخباس ١ٜايٓادشذ١
ٖ ٛايتأنذ َٔ إٔ ايتكٓٝات تبذ ٚطًظٚ ١تلُٔ اطتُشاس ١ٜا٭خباس ٫ٚدذ إٔ تعٗش ايكـ ١ناًَ،١
ٜٚتعني عً ٞاحملشس ٜٔاطتشذاخ أطايٝب يًتششس َٔ أصَ ١اهل ١ٜٛاسبايٚ ١ٝاملٓاؾظ ١ايتٜٛ ٢ادٗٗا
َع اْ٫رتْت ،سٝح ٜتؿٛم اْ٫رتْت عً ٞايتًٝؿض ٕٜٛيف ا٭خباس ايظشٜعَ ١ذٔ خذ ٍ٬تكٓٝذات
ايظشد ٚؼبكل اٱْتباٚ ٙايتعاطـ دبا ٙا٭سذاخ.

 - 01دزاض)2116( Andrew Boyan : ١

()06

دعٓٛإ  :ايتأثري ايظشد: ٟاٱخت٬ؾات يف اْ٫تكاٍ ٚايتٛادذ عٔ دعذذ يذذَ ٟؼذاٖذٜٔ
ايشٚاٜات ايتًٝؿض ١ْٜٝٛاملعاد ٖٝهًتٗا .
تظعٖ ٞز ٙايذساط ١يًتعشف عً ٞايع٬ق ١دني اْ٫تكاٍ ايظشدَٚ ٟلُ ٕٛايظشد ٚا٭ؾهاس
س ٍٛدشْاَر تًٝؿضَ ْٜٞٛعني َٔ خ ٍ٬املكاسْذ ١دذني َكذاٜٝع املؼذاسن ١ايظذشدٚ ،١ٜتظذتخذّ
ايذساط ١املٓٗر ايتذشٚ ، ٜمت ايتوبٝل عً ٞع ١ٓٝعؼٛاَ ١ٝ٥هْٛذَ ١ذٔ َ176ؼذاسنا َذٔ طذ٬ب
اٱع َٔ ّ٬طٔ  24عاَا ٚناْت ايعٓٝذ ١عبذاس ٠عذٔ َ112ذٔ اٱْذاخ َ 64ٚذٔ ايذزنٛسٚ ،مت تعشكذِٗ
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ملؼاٖذ ٠ث٬ث ١إؿذاسات َٔ دشاَر ٚ ، CSIمت ايتشهِ يف ايعٛاٌَ ايلادو ١دؼهٌ ناَذٌٚ ،ناْذت
عباس ٠عٔ َٓوك ١ٝا٭سذاخ ٚا٫كوشاب ٚاسببهٚ ١اْ٫ؿعا٫ت ايعاطؿٚ ١ٝمت سذزف اٱعْ٬ذات
ٚايرتنٝض عً ٞاملؼاٖذ اشباؿ ١دا٭سذاخ ا٭طاط ١ٝيًظشدٚ ،اطتخذاّ ايت٬عب يف ا٭سذاخ عٔ
طشٜل سزف املؼذاٖذ ا٭نجذش عاطؿٝذٚ .١تؼذري ايٓتذا٥ر إيذ ٞإٔ املؼذاٖذ ٜٔنذاْٛا أنجذش اْتكذا٫
ٚتٛادذا عٔ دعذ عٓذ تعشكِٗ ملكذاٜٝع اْ٫تكذاٍ ايظذشدٚ ،ٟمبعذذٍ ثبذات يْ٬تكذاٍ ايظذشدٟ
ٚايتٛادذ عٔ دعذ مبكذاس ٚ % 4775تؼري ايبٝاْات إي ٞإٔ اٱخ ٍ٬دازبٛاْب املٓوك ١ٝيًشبهذ ١مل
ٜهٔ ي٘ تأثريا طًبٝا عً ٞاْ٫تكاٍ ايظشد ٟأ ٚايتٛادذ عٔ دعذ ،أَذا عذٔ تهذشاس ا٭ؾهذاس ايظذًب١ٝ
ايت ٢تتعش يًٓكذ يف ايربْاَر ناْت هلا تأثريا طًبٝا عً ٞاٱْتكاٍ ٚايتٛادذذ عذٔ دعذذ ،أَذا
دايٓظب ١يٮؾهاس اٱػبادٝذٚ ١ايعاطؿٝذ ١داخذٌ ايظذشد ؾاستبوذت دؼذهٌ اػبذادَ ٞذع اْ٫تكذاٍ
ايظشدٚ ٟايتٛادذ عٔ دعذ داخٌ أسذاخ ايظشد.

- 00دزاضDara L.Phillips : ١

()07( )2116

ايسقص عرب األفالّ املٛضٝك : ١ٝايطسد يف احلسن.١
تٗذف ٖز ٙايذساط ١إي ٞايتعشف عًذ ٞأُٖٝذ ١ايذشقف يف ا٭ؾذ ّ٬ايػٓاٝ٥ذَ ١ذٔ خذٍ٬
ذبً ٌٝايؿ ًِٝايػٓا ٞ٥ايشقف ذبت ا٭َواسٚ ،ريو داطتخذاّ ْعشٚ ١ٜظا٥ـ املؼذاٖذ ايظذشد١ٜ
يؼامتإ ْٚعش ١ٜايظشد يٛايرت ؾٝؼش ،سٝح تظع ٞايذساط ١يتشذٜذ إَهاْ ١ٝذبكٝل ايذشقف يف
ا٭ؾ ّ٬يًتُاطو ٚاملـذاق ١ٝيف ايكـف املش ،١ٜٚنُا تظع َٔ ٞخ ٍ٬منٛرز ػذامتإ يتشذٜذذ
َذ ٟأَُٖ ١ٝؼاٖذ ايشقف يف ايؿ َٔ ًِٝخذ ٍ٬ذبًٝذٌ ايشقـذات ٚايتعذشف عًذ ٞأُٖٝتٗذا يف
تعضٜض ايؼخـٝاتٚ .أثبتت ايذساط ١إٔ ايظت ١أْٛاع َٔ ايشقـات دذضٜ ٫ ٤تذذضأ َذٔ اسببهذٚ ١إٔ
ايشقف ٖاّ يٲتـاٍ اٱْظاْ ٞدني ا٭ػخاق ،نُا أثبتذت أُٖٝذ ١ايذشقف شبًذل ايتُاطذو يف
املعاْ ٞيذذ ٟاملؼذاٖذٚ ،أٜلذا ذبكٝذل املـذذاقْ ١ٝعذشا ٫ستباطذ٘ خبذربات ٚدبذاسب املؼذاٖذ،ٜٔ
ٚأثبتت ايذساط ١إٔ مخظ ١أْٛاع يًشقـات ايتذ ٢دذا٤ت يف ايؿذٖ ًِٝذَ ٞؼذاٖذ َشنضٜذٚ ١ناْذت
كشٚس ١ٜيتشكٝل ايرتادط يف ايؿ .ًِٝنُا أٚكشت ايذساط ١عذّ ٚدٛد ٖٝهٌ يتشً ٌٝايظذشد يف
ايشقفٜٚ ،ؿتكش ايظشد يُٓٛرز يتؿظري ٚذبً ٌٝدٓ ١ٝايشقفٚ ،أثبتت ايذساط ١إٔ ايشقف ميهٔ
إٔ ٜهذذ ٕٛعٓـذذشا ٖاَذذا يف ا٫تـذذاٍ يف املظذذشسٝات املٛطذذٝكٚ ١ٝا٭ؾذذ ّ٬زبعذذٌ ايكـذذ ١ناًَذذ١
ٚيلُإ ا٫طتُشاسٚ ،١ٜإٔ ايُٓارز املؼاس إيٗٝا يٝظت ناؾ ١ٝيتشً ٌٝايظشد ؾ.٘ٝ

- 02دزاض)2114( Cindy Bird :١

()08

بعٓٛإ :فِٗ املساٖكني يًطسد ايتًٝفص ْٜٞٛدزاض ١تفطري ١ٜيًعٛاٖس
تظع ٞايذساط ١إيَ ٞعشؾ ١نٝؿ ١ٝدٓا ٤املذشاٖكني يًُعذاَْ ٞذٔ خذ ٍ٬ا٭ْذٛاع ايظذشد١ٜ
ايتٜ ٢تعشك ٕٛهلا َٔ خذ ٍ٬ايتًٝؿضٜذٚ ،ٕٛايػذش َذٔ ٖذزا ايبشذح ٖذ ٛانتظذاب ؾٗذِ أعُذل
يًتذشد ١ايتٜ ٢عٝؼٗا املشاٖكني َذٔ خذَ ٍ٬ؼذاٖذتِٗ يٮْذٛاع ايظذشد ١ٜاملؿلذً ١يذذَ ِٜٗذٔ
خَ ٍ٬ا ٜعش أَاَِٗ يف ايتًٝؿضٖٚ ،ٕٜٛزا ايتشذذٜ ٟذ٪د ٟإيذ ٞضبذ ٛا٭َٝذ ١ايتؿظذري ١ٜيذذٟ
دعض املتعًُني املشاٖكني يف ضباٚي٫ ١طتهؼاف املٗاسات ايتٜ ٢ك ّٛدتٛظٝؿٗا املذشاٖكني عٓذذ
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َؼاٖذ ٠ايظشد ايتًٝؿضٚ ،ْٜٞٛايظبب ايجاَْ ٞعازبٖ ١ذز ٙايٓتذا٥ر يٝظذتؿٝذ َٓٗذا املعًُذني يف
تٛظٝذذـ ايظذذشد نذظذذش يتخوذذ ٞايؿذذذ ٠ٛدذذني املعشؾذذ ١املذسطذذٚ ١ٝاملعشؾذذ ١ايجكاؾٝذذ ١ايؼذذعب١ٝ
يًُشاٖكنيٚ ،اعتُذت ايذساط ١يف إطاسٖا املٓٗذ ٞعًذْ ٞعشٜذات ايكذشاٚ ٠٤ايهتادذٚ ١اطذتذادات
ايكاسٚ ٨املؼاٖذ يًتًٝؿضٚٚ ٕٜٛطا ٌ٥اٱعٚ ّ٬طشم ا٫طتكباٍ يتؼه ٌٝاٱطاس املؿذاٖ ُٞٝهلذزٙ
ايذساطذذٚ ،١مت توبٝذذل َٓٗذٝذذ ١تؿظذذري ايعذذٛاٖش سبايذذ ١املذذشاٖكني عٓذذذ َؼذذاٖذ ٠ايظذذشد
ايتًٝؿضٚ .ْٜٞٛنإ املؼاسنني يف ايذساط َٔ ١املشاٖكني ايًز ٜٔترتا ٚأعُاسِٖ دذني  15،16عاَذا،
ٚقاّ ايباسح دتذُٝع ايبٝاْات عٔ طشٜل إدشا ٤طًظً َٔ ١املكاد٬ت املتعُكٚ ١اخز امل٬سعذات
املٝذاَْ َٔ ١ٝشاقبٚ ١ثٝكَ َٔٚ ١ؼاٖذ ٠ايتًٝؿض ٕٜٛيظاعٚ ١اسذ ٠زبُع ايبٝاْاتٚ ،مت ذبًًٗٝا
ٚأػاست ايٓتا٥ر إي ٞضباٚس أطاط ١ٝأُٖٗا إٔ اطتخذاّ املشاٖكني يًظشد يف ضب ٛأَ ١ٝاملعذاْ ٞعذرب
ػاػات ايتًٝؿضٜ ٕٜٛتِ عٔ طشٜل ا٫تـاٍ َع ايظشٚد ايتٜ ٢شْٗٚا.

- 03دزاض :١سٓإ عبد ايعع)2112( ِٝ

()09

بعٓٛإ :تٛظٝف ايطسد يف أفالّ ايسض ّٛاملتشسن.١
تٗذف ايذساط ١إيذ ٞايتعذشف عًذ ٞيذات ٚخـذا٥ف ايظذشد ايؼذع ٚطبٝعذ ١ايشطذّٛ
املتششنٚ ،١ايتعذشف عًذَ ٞذذُ٥٬َ ٟذ ١ايظذشد ايؼذع يوبٝعذ ١ؾذ ًِٝايشطذ ّٛاملتششنذَٚ ،١ذذٟ
اٱكاؾات ايت ٢أكاؾٗا ايظشد ايؼع عً ٞأؾ ّ٬ايشط ّٛاملتششنذَٚ ،١ذذُ٥٬َ ٟذ ١طبٝعذ ١أؾذّ٬
ايشط ّٛاملتششنذ ١يًظذشد ايؼذع َٚ ،ذذ ٟتذأثري أؾذ ّ٬ايشطذ ّٛاملتششنذ ١يف ا٭عُذاٍ املختًؿذ،١
ٚاعتُذت ايباسج ١يف إدشا ٤ايذساط ١عً ٞايعذٜذ َذٔ املٓذاٖر أُٖٗذا املذٓٗر ايتشًًٝذ ٞيتشًٝذٌ
عذد َٔ ا٭ؾ ّ٬مبا ٜتَ ّ٤٬ع ايٓكذ ٚايتشً ٌٝ٭ػذهاٍ ايؼخـذٝات املتششنذٚٚ ١ؿذـ املؼذاٖذ
ٚؿؿا دقٝكا ٚتظًظٌ ا٭سذاخ يف طٝام دساَ ٞؽبذّ ايشطذاي ١ايتذ ٢ؼبًُذٗا ايؿذَ ًِٝذٔ خذٍ٬
ايـٛس املتتادع ١يًٛقٛف عً ٞأطايٝب ايظشد ايؼع يف ؾ ًِٝايشطذ ّٛاملتششنذ ،١نُذا اطذتخذَت
املٓٗر ايٓكذٚ ٟاملٓٗر ايؼهً ٞيبٓٝذ ١اسبهاٜذٚ ١ؾذل َذٓٗر ؾ٬دميذري دذشٚبٚ .أثبتذت ايباسجذ١
َ ١ُ٥٬ايظشد ايكــ ٞايؼع ٭ؾ ّ٬ايشط ّٛاملتششنٚ ١إٔ ايشط ّٛاملتششنٖ ١ذ ٞأؾلذٌ ٚطذ١ًٝ
إدذاع ١ٝيعش ايظشد ايكــ ٞايؼع  ،نُذا أثبتذت ايباسجذَ ١ذٔ خذ ٍ٬ايذساطذ ١املٝذاْٝذ ١إٔ
غايب ١ٝا٭طؿاٍ يف املشسً ١ا٫دتذا ١ٝ٥مي ًٕٛٝإيَ ٞؼاٖذ ٠أؾ ّ٬ايهشتذ٫ٚ ،ٕٛسعذت ايباسجذ١
ٚدٛد ٚع ٞناٌَ يذ ٟا٭طؿاٍ مبلُ ٕٛاسبهاٜات املكذَ ١يف أعُاٍ ايشط ّٛاملتششن ١داٱكاؾ١
٭يا ٤ػخـٝاتٗا ٚأدٚاسٖذا ٚأؾعاهلذا ،نُذا أثبتذت ايباسجذ ١اخذت٬ف ايُٓذارز ا٭دٓبٝذ ١ايتذ٢
اطتًُٗت ايظشد ايؼع عٔ ْعريتٗذا َذٔ ايُٓذارز املـذشٚ ١ٜريذو يتؿذٛقِٗ يف اٱَهاْٝذات
املاد ١ٜايتهٓٛيٛدٝذٚٚ ١عذ ِٗٝايهاَذٌ عذٔ َلذُ ٕٛايكـذف ايؼذع ٚنٝؿٝذ ١تأثريٖذا عًذٞ
املؼاٖذ نُا يف ؾ (ًِٝاملًو ا٭طذ).

اإلطاز ايٓعس ٟيًدزاض :١تطتٓد ٖر ٠ايدزاض ١إىل ْعس ١ٜايطسد.
تعترب ْعش ١ٜايظشد ا٭نجش َ ١ُ٥٬يذساط ١ايكـذف ايتًٝؿضْٜٝٛذ ،١سٝذح إٔ ؾذٔ ايظذشد
دبظاط ١عٌُ اتـذاي ٞؾشٜذذٜ ،تُجذٌ يف قـذ ١تذذٚس دذني طذشؾني ايذشاٚ ٟٚاملظذتُع ٚتعتذرب
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ايٓـٛق ايتًٝؿض ١ْٜٝٛطشٚد ؾشٜذٜٓٚ ،٠كظِ ايظشد إي ٞؾشعني قـٚ ١خواب ،ؾايكـذ ١ذبهذٞ
يٓا َا ايز ٟسذذخ ٭ػذخاق أ ٚيؼذَ ٧ذا ٖٚذ ٞيف ْؿذع ايٛقذت تعتذرب ايبٓٝذ ١ايتذٜ ٢ذتِ ؾٗٝذا
ا٫طتػٓا ٤عٔ ايعٌُ أ ٚايرتتٝب املعشيف يًُعًَٛات ،أَا اشبواب ؾٗذ ٛايوشٜكذ ١ايتذٜ ٢ذتِ دٗذا
سهذذ ٞايكـذذ .١يذذزيو ٜظذذتخذَٗا ايباسذذح يذساطذذ ١ا٭ؾذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذذ ١ايتاسؽبٝذذ ١داطذذتخشاز
صبُٛع٘ َذٔ ا٫طذرتاتٝذٝات ايتذ ٢تؼذهٌ دٓٝذ ١ايظذشد ايؿًُٝذ ٞيًتعذشف عًذ ٞػذهٌ تتذادع
ا٭سذاخ داخٌ تًو ا٭ؾٚ .ّ٬قذ استٌ ايظشد املشنض ا٭ ٍٚيف ايذساطات ايٓكذٜذ ١اسبذٜجذ ١ايتذ٢
دذأت دٗا املذسط ١ايؼهًٚ ١ٝأحباخ د ٟطٛطري ايًػ َٔٚ ١ٜٛدا ٤دعذ َٔ ٙدذاسجني ستذٚ ٢ؿذًت
إي ٞتٛدٚسٚف،ايز ٟادتهش َؿٗ ّٛعًِ ايظذشد سٝذح اتظذع يٝؼذٌُ دذ٫يتذ٘ اسبهاٜذات ايؼذعب١ٝ
ٚا٭طاطري ٚا٭سٚ ّ٬ا٭ؾٚ ّ٬املظشسٝات ،ؾايظشد دبظاطَٛ ١دٛد سٝح تٛدذذ اسبٝذاٚ .٠عًذِ
ايظشد ٖ ٛصبُٛع٘ َٔ املك٫ٛت ايٓعشٚ ١ٜاٱدذشا٤ات ايتوبٝكٝذ ١ايتذ ٢تتعًذل دهٝؿٝذ ١دساطذ١
ايؿٔ ايكــٚ ٞذبً ً٘ٝذبًَٗٓ ٬ٝذٝاٚ ،قذ قاَت ٖز ٙاملك٫ٛت دذا َٔ ١ٜدٗٛد ايٓكاد ايذشٚغ
أ ٚاملذسط ١املعشٚؾ ١دايؼهْ٬ني ايشٚغ  ٖٞٚتلذِ مجاعذَ ١ذٔ داسطذ ٞا٭دب ايذز ٜٔاٖتُذٛا يف
ا٭طاغ دذساط ١ػهٌ ايٓف ا٭دد َٔ ٞسٝح ن ْ٘ٛعُذ ٬ؽبتًذـ يف يػتذ٘ ٚدٓٝتذ٘ ٚعٓاؿذشٙ
عٔ ايه ّ٬املعتاد يف اسبٝا ٠ايٚ . )24( ١َٝٛٝتعذ ايذب ايظذشدْٛ ١ٜعذا َذٔ ٚطذا ٌ٥ايتعذبري ،عًذ٢
اعت باس ايبٓ ١ٝايظشدٚ ١ٜط ١ًٝٱْتاز ا٭ؾعاٍ ايظشد ١ٜاملٓو ١ٜٛعًَ ٢ع ْ ،تٝذ ١ايتؿاعٌ ايزٟ
ؼبذخ دني ايٛقا٥ع ٚايؼخـٝات ٜٚه ٕٛاملظشٚد أ ٚاملشَ ٣ٚظ ٫ٛ٦عٔ استذٛا ٤ايتؿاعذٌ ٚايتعذبري
عٓ٘ (ٚ . )21ايبٓ ٖٞ ١ٝاْظام َرتادو ١داخًٝذا مبذُٛعذ ١سٚادذط ٜٗذذف ايتشًٝذٌ إىل تؿهٝذو
ٖز ٙا٭دضاٚ ٤إعاد ٠دٓاٗ٥ا عً ٢عبٜ ٛؿظش ٚسذاتٗاٚ ،نٝؿ ١ٝاستباطٗاَٚ ،ظذتٜٛاتٗا ايظذوش١ٝ
ٚايعُٝكٚ ،١دسد ١ؿًتٗا دامللاَني ٚايذ٫٫ت ايت ٢تٓبجل عٓٗذا ايكذٚ ِٝايذش ٟ٩ايتذٜ ٢وشسٗذا
ايؼهٌ ٚايٛظا٥ـ ايت ٢تٓٗض دٗا )22( .إٕ ايعٓا ١ٜدتعشٜـ ايبٓ ١ٝايظشدٚ ١ٜانتؼاف َهْٛاتٗذا
ٚتظًٝط ايل ٤ٛعً ٢ايع٬قات ايذاخً ١ٝايت ٢تذٓعِ دٓٝتٗذا أؾلذ ٢إىل دذشٚص ادباٖذات أطاطذ١ٝ
أسدع ١يتعشٜؿٗا(:)23
االجتا ٙاألٜٚ :ٍٚزٖب إىل ا٫عتكاد دإٔ ايبٓ ١ٝايظشدٖ ١ٜذ ٞاسببهذ ١ؾشظذبَٚ ،ذٔ ٖٓذا
اْوًل أدَٜٛ ٜٔٚري يف نتاد ١دٓا ٤ايشٚا ١ٜعٓذَا عشف اسببه ١دأْٗا طًظًَ ١ذٔ ا٭سذذاخ يف
قـَ ١ا ٚايكاعذ ٠ايت ٢تشدط دعلٗا دبعض ٚإٔ َا ميٝض سبه ١عٔ أخش ٖٛ ٣ريو ايٓعاّ ايذزٟ
تظًه٘ ا٭سذاخ.
االجتا ٙايجاْٜ :ٞش ٣إٔ ايبٓ ١ٝايظشد ١ٜتهُٔ يف إعاد ٠تتادع َا سذخ صَٓٝا ٚذبذٜذذ دٚس
ايشا ٟٚيف َجٌ ٖزا ايتتادع ايذضَ َٚتػرياتذ٘ سٝذح ٜذش ٣عذش ايظذٝاقات ايضَٓٝذ ١يًخوذاب
ايظشد ٢ٖٚ ،ٟايذساطات ايت ٢اْوًكذت َذٔ ايؼذهْ٬ني ايذشٚغ عٓذذَا َٝذضٚا دذني املذ اسبهذا٢٥
ٚاملب اسبها ،ٞ٥ؾإرا نإ امل ٖ ٛصبُٛع ١اسبٛاؾض ايظا٥ذ ،٠ؾإٕ ايبٓ ١ٝايظشد ٖٞ ١ٜإعاد ٠إْتاز
ٖز ٙاسبٛاؾض دؼهًٗا ايؿ املٓعِ(.)24
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أَا االجتا ٙايجايحٜٛ :طع َؿٗ ّٛايبٓ ١ٝايظشد ١ٜيٝؼٌُ ايشٚاٜذٚ ١املظذش ٚايظذُٓٝا ٚنذٌ
أػهاٍ ايتعبري ايت ٢تعذ َتُاثً ١دؼهٌ أطاطذ ٞيف َتْٗٛذا إ ٫أْٗذا ربتًذـ َذٔ سٝذح أطذًٛب
امل  ،ؾٗ ٞتعاجل اشبواب ايظشد ٟدٛؿؿ٘ تكٓٝذات َٛظؿذ ١يف ايظذشد يٓكذٌ تًذو ايعٓاؿذش إىل
املتًكٜٚ ،ٞتلح ٖٓا دٗذ غشمياغ ايز ٟاْوًل َٔ َؿٗٚ ّٛاطع يًبٓ ١ٝايظشد ١ٜؾكذ تٛؿٌ إىل
انتؼاف د طشد ١ٜيف نٌ َهإ تكشٜبا ست ٢يف اشبوادات ايعًُٚ ١ٝا٭ٜذٜٛيٛد.)25(١ٝ
االجتا ٙايساببٜ :كتـش عًَ ٢عازب ١ايعٓاؿش املتؿشد ٠يف ايظشد َجٌ ايشاٚ ٟٚايضَٔ ٚاملذش٣ٚ
ي٘ٚ ،منٖٓ ٌٝا عً ٢خواب ايظشد (درياس دٝٓٝت ) ٚايؼعش ١ٜيتذٛدٚسٚف ٚس ٕ٫ٚدذاسخ ٚػذامتإ.
إٕ ٖز ٙا٫دباٖات  ٫تتٓاقض دذٌ تتهاَذٌ ،إ ٫إٔ ؾٗٝذا َذٔ ؼبذا ٍٚإٔ ٜٛطذع املـذوًح يٝؼذٌُ
ايٓـٛق ا٭ددٚ ١ٝايؿًظؿ ١ٝيتؼهٌ ْظٝذا َتُاطذها ٜعٝذذ إْتذاز ايٛاقذع ٚدذايشغِ َذٔ ريذو
٫دذذ إٔ منٝذذض دذني ٖذذز ٙا٫دباٖذات دؼذذهٌ دقٝذل ؾًهذذٌ خوذاب تكٓٝاتذذ٘ اشباؿذ ١دذذ٘ ايتذذ٢
تظتذع ٢دذ طذشد ١ٜخاؿذ ١٭ٕ ايتكٓٝذ ١ايًػٜٛذ ١يًخوادذات ايؿًظذؿ ١ٝربتًذـ عٓٗذا يف
اشبواب ايشٚاٚ ،ٞ٥ريو ٫خت٬ف املعوٝني أطًٛدا ٚدٓا٤ا ٚد٫يٚ .١ذبً ٌٝايظشد عباس ٠عٔ دساط١
ٚاختباس نٝؿ ١ٝدٓاٚ ٤إْؼا ٤ايٓف ٚسؿذ متاطو ايظشد عٔ طشٜل دساطذ ١عٓاؿذش ٚايٝذات ايظذشد
ٚاملـادس ايجكاؾ ١ٝايت ٢تعتُذ عًٗٝا ايكـٚ ١نزيو ايوشٜك ١ايتٜ ٢ذتِ دٗذا سذح املتًكذ ٞعًذٞ
قب ٍٛايكـَٚ ١ذ ٟاقتٓاع٘ ٚقبٛي٘ دـذم أسذاثٗا(.)26

ايطسد ايتًٝفص:ْٜٞٛ
تعترب ْعش ١ٜايظشد ا٭نجش َ ١ُ٥٬يذساط ١ايكـف ايتًٝؿضٚ ،١ْٜٝٛقذ أطُٗت ايٓعش١ٜ
ايظشد ١ٜعًَ ٞظت ٟٛنذبري يف ٚطذا ٌ٥اٱعذ ،ّ٬سٝذح إٔ عٓاؿذش ايظذشد تذذعِ اسبهاٜذات يف
ايتًٝؿضٚ ٕٜٛايظُٓٝاٚ ،تٓكًٓا يكوات ايهاَريا دؼهٌ خو ٞيٮَاّ َع ايكـف ايتذْ ٢ؼذاٖذٖا
(ٚ )27ذبا ٍٚنذٌ ٚطذ ١ًٝتوذٜٛش أطذايٝبٗا اشباؿذ ١يف ايظذشد ايكــذٖٚ ٞذز ٙايوذشم املختًؿذ١
تتلُٔ أدٚات َجٌ اسببهٚ ١ازبٛاْب ايؿٓ ١ٝيًٛطٚ ١ًٝايشَذٛص ٚاملٛاثٝذل سظذب ْٛعٝذ ١ايكـذ.١
ٖٓٚاى طشٜك ١أخش ٣يوش ٖز ٙاٱػهاي ٢ٖٚ ١ٝتٛظٝـ َؿاٖ ِٝطٓتعش هلا تظُح ملختًذـ
ٚطا ٌ٥اٱع ّ٬دتٛظٝـ إَهاْٝات طبتًؿ ١خ ٍ٬طشد ايكـٚ ،١طٛا ٤نٓا ايكذشا ٤أ ٚازبُذاٖري أٚ
املٓتذني يًٓـٛق ؾإْٓا ْذسى ٖز ٙايٛطاْٚ ٌ٥ـٓؿٗا ْٚظتوٝع ايتٓب ٪دٓٛعٝذ ١ايكـذ ١ايتذ٢
طٛف ذبذخٚ ،ميهٔ ذبذٜذذ ٖذز ٙايؿ٦ذات َذٔ ايكـذ ١نذأْٛاع أ ٚنأدٓذاغ (ٖٚ )genresذ ٢نًُذ٘
ؾشْظ ٘ٝتعٓ ٢ايٓٛع َٔ ،دٗ ١ميهذٔ ايٓعذش إىل ٖذز ٙا٭ْذٛاع عًذ ٢إٔ هلذا طشقٗذا يف تكذذِٜ
ايٓـٛق ٚايت ٢تظاعذْا عً ٢ايؿِٜٗٓٚ ،ؼأ عٔ املعشؾ ١دايٓٛع قذشا ٠٤طبتـذ ١هلذا ادباٖاتٗذا
املٚ ١ُ٥٬إؾرتاكاتٗا ٚتٛقعاتٗا س ٍٛايٓفٚ ،ايت ٢تؿٝذ يف ايؼعٛس د٘ َٔٚ ،دٗ ١أخذش ٣ميهذٔ
ايٓعش إىل ٖز ٙا٭دٓاغ أٜذٜٛيٛدٝا دؼهٌ َكٝذ ايتؿظري َٔ املعاْ ٞاملتٛؾش ٠يف ايٓف.

ايٓٛع نُفٗ ّٛيًتشً ٌٝايطسد ٟايتًٝفص:ْٜٞٛ
ٜعذ ايٓٛع َٔ املؿاٖ ِٝاسبذٜج ١املعٓ ١ٝدذساط ١ايتًٝؿضٚ ٕٜٛنُذا ٜوًذل عًٗٝذا ًٜٝٚذاَض
ا٭ػهاٍ  َٔ Formsايرباَر ايتًؿضَ ١ْٜٝٛجٌ اٱخباس ،١ٜايذساَا مبختًـ أْٛاعٗاٚ ،ايشٜاكذ،١ٝ
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ٚايشط ّٛاملتششنٚ ١ايهَٝٛذٜا ٚدشاَر ا٭طؿاٍ ٚايذرباَر ايرتؾٝٗٝذٚ ،١ايذبعض ٜـذٓؿٗا دؼذهٌ
أنذرب َجذذٌ دذذشاَر تًٝؿضٜذذ ٕٛايٛاقذذع ٚايظ٬طذذٌ ايٛثا٥كٝذذٚٚ ١طذذا ٌ٥ايرتؾٝذذ٘ ايؼذذعبٚ ١ٝدذذشاَر
املظادكات ٚايرباَر اسبٛاسٚ .)28(١ٜملعشؾذ ١ايهٝؿٝذ ١ايتذٜ ٢ؿٝذذ دٗذا َؿٗذ ّٛايٓذٛع يف ايتشًٝذٌ
ايظشد ٟيًٓـٛق ٜؼري (٫طذ )ٞإىل إٔ َؿٗذ ّٛايٓذٛع ٜظذتخذّ َذٔ قبذٌ املظذتًٗهني ٚاملٓذتذني
يٛطا ٌ٥اٱعذ ّ٬سٝذح ٜؼذرتن ٕٛيف دعذض ايؿشكذٝات دإعتباسٖذا ْكوذ ١ايبذاٜذ ١يتـذٓٝـ
ْـٛق ٚطا ٌ٥اٱع ّ٬عً ٢ايشغِ دايوبع َٔ إٔ ازبُاٖري ميهٔ إٔ  ٫ته ٕٛعً ٢دسا ١ٜجبُٝع
ا٭ْٛاع دؼهٌ َتظاٜٚ ،ٟٚؼري ٖزا املذ ٣إىل ازباْب ا٭طاط ٞنوشٜل ٜؿُٗٓا مجٝذع ايٓـذٛق
زبُٝع ا٭ْٛاع دايؼذهٌ ايهذايف يًذساطذ ١ا٭نادميٝذ ١يًٓذٛع(ٜٚ .)29ؼذري( إيذٝع) إىل إٔ ا٭ػذهاٍ
املُٝض ٠يًبح ايتًٝؿض ْٜٞٛيٮدضاٚ ٤ايظ٬طٌ ٚايـٛس ايتًٝؿض ١ْٜٝٛتٗذف عًذٚ ٢دذ٘ اشبـذٛق
٭ٚكاع طذشدَ ١ٜعٓٝذ٘ تؼذري إىل ْٗاٜذات تأخذز ػذهٌ َؿتذ ٛتكبذٌ ايٓكذذ ٚازبذذٍٜٚ ،كذّٛ
ازبُٗٛس دإعاد ٠ايتؼه ٌٝاملظتُش يٮسذاخٜٚ ،ؼذري( إيذٝع) إىل إٔ ا٭ػذهاٍ اشبٝايٝذ ١ايظذشد١ٜ
عً ٢ػاػات ايتًٝؿض ٕٜٛهلا ع٬ق ١ق ١ٜٛدا٭ػهاٍ غري اشبٝايٝذَ ;١ظذتٓذ ٠إىل ْؼذش ٠ا٭خبذاس
سٝح تعتربٖا أٚىل ا٫طتخذاَات يتؼه ٌٝايظًظً ١املؿتٛسٚ ،١تك ّٛدتشذٜح ا٭سذاخ دؼذهٌ
ْٗ ٫ا ٫ٚ ٞ٥تك ّٛدتًخٝـٗا(.)34

ايطسد ايف:ًُٞٝ
ٜؼري( عبذ املًو َشتا ) إي ٞإٔ ايظشد ايؿٜٓ ًُٞٝؼأ عٔ ؾٔ ايظشد ايز ٖٛ ٟإظباص ايًػذ ١يف
ػشٜط ضبهٜ ٞعاجل أسذاثا خٝاي ١ٝيف صَإ َعنيٚ ،سٝذض ضبذذد ،تذٓٗض دتُجًٝذ٘ ػخـذٝات
ٜـُِ ٖٓذطتٗا َ٪يؿا أددٝا (ٚ )31ايؿْ ًِٝعاّ ػذٜذ ايتعكٝذذ نٓعذاّ طذُٝٝا ،ٞ٥ؾٗذٜٓ ٛوذٟٛ
عً ٞيػات َتعذد ،٠ايـٛسٚ ٠ايـٛتٚ ،املٛطٝكٚ ٞامل٪ثشات (ٖٓٚ . )32اى ايعذٜذ َٔ ايوشم يًتؿهري
يف ايؿ ًِٝنٛط ١ًٝمتج ١ًٝٝهلا خـا٥ـٗا ايظشدَٚ ١ٜهْٛاتٗا املعكذٚ ،٠ميهٔ ايٓعذش إىل َذٓٗر
ايؿ َٔ ًِٝازباْذب ايتهٓٛيذٛد ٞأَ ٚذٔ ايٓاسٝذ ١ايٛظٝؿٝذ ١أ ٚايرتنٝذض عًذ ٢ؿذؿات٘ ازبُايٝذ١
ايتـٜٛش ١ٜأ ٚاملٛطٝك ٢اٱٜكاع ١ٝأ ٚخـا٥ف ا٭يٛإَٚ ،ع ريو ؾذإٕ أٖذِ دٛاْذب ايذتؿهري يف
ايؿ ٖٞ ًِٝازبٛاْب ايظشدٚ ،١ٜايظشد ايؿٜ ًُٞٝعتُذ عً ٞقذس ٠متج ٌٝا٭سذاخ طٛا ٤دايهًُذات
أ ٚدأ ٟطشٜك٘ أخش ،٣ؾٗ ٛاملؿتا ا٭طاط ٞايزٜ ٟته َٔ ٕٛخ٬ي٘ ا٭ػهاٍ ا٭نجذش تعكٝذذاٚ ،أٚيذٞ
ا٭عُاٍ ايظشد ١ٜيف ايؿٚ ٖٞ ًِٝكذع إطذاس يٮسذذاخ ٚاملؼذاٖذٖٚ ،ذزا ٖذ ٛاسبذذ ا٭دْذ ٢يًظذشد
ايؿ ًُٞٝايز ٫ ٟغٓ ٢عٓ٘ٚ .يف ايظذشد ايؿًُٝذٜ ٞهذ ٕٛتـذُ ِٝاملؼذاٖذ َشتبوذا َٚتٛاؾكذا َذع
َٓعٛس س ١ٜ٩ػخـ ١ٝأ ٚدوٌ َا ،أ ٚتعرب َٔ خ ٍ٬ايـٛس ٠ايظُٓٝا ١ٝ٥عٔ ٚدْٗ ١عش يؼخـ١ٝ
َاٚ ،ايظشد ٜهَ ٕٛشتبوذا دذشا ٚأ ٚسٚاٜ ٙشقبذ ٕٛاسبذذخ د ٕٚتذذخٌ ،أٜ ٚؼذاسن ٕٛؾٝذ٘ َذع دكٝذ١
ايؼخـٝات (ٚ )33إرا ناْت ايظُٓٝا اسبذٜج ١خباؿ ١تعترب ايهًَُ ١ه ٕٛإيضاَ ٞيًكف ايظُٓٝا;ٞ٥
ؾُٝهٔ ٖٓا تعشٜـ ايظذُٓٝا دأْٗذا تشنٝذب ٫دبذاٖني طذشدٜني ا٭ ٍٚؿذٛسٚ ٟايجذاْ ٞنًُذ.)34(ٞ
ٜٚكظِ دشد ٌٜٚايظشد ايؿ ًُٞٝإي ٞث٬ث ١أدعاد ٖ ٞايكـ ١مبذا ذبتٜٛذ٘ َذٔ أسذذاخ ٚػخـذٝات
َٓٚاطل ضبٝو ١دٗا ٚ ،اسببهٖٚ ١ذ ٞتشتٝذب ا٭دذضا ٤داخذٌ دٓٝذ ١ايظذشد يف ػذهٌ طًظذًَ ١ذٔ
ا٭ؾعاٍ ٚسدٚد ا٭ؾعاٍ ٚايتـشؼبات ٚايبٝاْات ٚسدٚدٖاٚ ،ا٭طذًٛب ٜٚعذ منذط تذذؾل املعًَٛذات
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ٚاسذ ٠تً ٛا٭خش ٣داخذٌ ايكـذٚ ١اي تُجٝذٌ ايذذ٫ي ٞهلذا ،ؾايظذشد دذزيو ميجذٌ أطذًٛب يؿعذٞ
ضبه ّٛدظذٝام عًُذٚ .)35(ٞتهُذٔ أُٖٝذ ١دساطذ ١اسبهاٜذ ١ايؿًُٝٝذ ١عًذ ٞاملظذت ٟٛايٓعذش ٟيف
ايوبٝعذذ ١املضدٚدذذ ١هلذذز ٙاسبهاٜذذ ،١ؾٗذذَ ٞذذٔ دٗذذ ١سهاٜذذ ١تبٓذذ ٢عًذذ ٞأسذذذاخ َظذذشٚدٚ ٠سٚاٙ
ٚػخـٝات ٚأَانٔ ٚأصَٓٚ ١أدعاد دساَ ٖٞٚ ،١ٝدزيو ػب ٘ٝنٌ اسبهاٜذاتٖٚ ،ذَ ٞذٔ دٗذ ١ثاْٝذ١
خواب يع ٞدـش ٟػبعًٗا تًتكَ ٞع اشبوادات ايبـذشٚ ١ٜايظذُعٜٚ ١ٝتظذِ مبذُٛعذَ ١ذٔ
ايجٛادت ٚتتشهِ ؾ ٘ٝآيٝات ٚقٛٝد.

ايكصٚ ١احلبه:١
يف عامل ايذساطات ايظذُٓٝا ١ٝ٥ظبذذ إٔ أنجذش ايهًُذات اطذتخذاَا يف ايؿذٖ ًِٝذ ٞايكـذ١
ٚخاؿ ١املـوًح ايْٛٝاْٚ ،diegesis ٢غايبا َا ٜه ٕٛايعامل املتلذُٔ داخذٌ ايكـذَ ١بٓذ ٢عًذ٢
أطاغ طًظً٘ سٝ٥ظ َٔ ٘ٝا٭سذاخ ربف ايؼخـ ١ٝاملشنضٚ ١ٜأسٝاْا دعض ايظ٬طٌ ايت ٢ربذف
ايؼخـٝات ايجاْٜٛذ ،١سٝذح تكذ ّٛدؼذهٌ طؿٝذـ دايهؼذـ عذٔ اشبوذٛط ايشٝ٥ظذ ١ٝيًكـذ١
زبعًٗا أنجش ٚكٛسا ٚتـذٜكا( َٔٚ .)36أدٌ ؾِٗ املهْٛات ا٭طاط ١ٝ٭ ٟطشد َٔ ايلذشٚس ٟأ ٫ٚإٔ
منٝذذض دذذني ايكـذذٚ ١اسببهذذٚ ،١تؼذذري ايكـذذ ١إيذذ ٞأسذذذاخ ايظذذشد ٚاٱدذذشا٤ات ايتذذ ٢تكذذ ّٛدٗذذا
ايؼخـٝات ،أَا اسببه ١ؾتؼري إيذ ٞايظذبٌ املتبعذ ١داخذٌ ايكـذٚ ،١ايهٝؿٝذ ١ايتذ ٢ربربْذا دٗذا
ايكـ ١دا٭سذاخ خ ٍ٬تظًظٌ صَ  ،أٜلا ميهٔ يًشبه ١إٔ تكًٌ أ ٚت٪نذ َذٔ أُٖٝذ ١ايًشعذات
اهلاَ ١يف ايكـ َٔ ،١خ ٍ٬أطايٝب ايت٬عذب ايضَٓٝذٚ ،١أٜلذا أطذايٝب اٱْتكذاٍ دذني ايًكوذات
ٚا٭سذاخ ا٭نجش ٚا٭قذٌ أُٖٝذٚ )37(١اسببهذ ١ذبتذ ٟٛنذٌ َذا ًٜذضّ ايبٓذا ٤ايظذشد ٟيًكـذٖٚ ١ذٞ
تتلُٔ ؾٓ ٕٛا٫ختٝاس ٚايتذُٝع ٚاملبايػٚ ١ايتؼٚ ٜ٘ٛاٱغؿاٍ ٚايتظاسع ٚايتأخري ٚغريٖذا َذٔ
أطايٝب ٚأدٚات ٖٝهً ١ايكـ ١ا٭طاطذ ١ٝأ ٚتظًظذٌ ا٭سذذاخ يتـذبح َذجري ٙيٲٖتُذاّ َٚكٓعذ٘
يًذُٗٛسٜٚ .ؼري دشد ٌٜٚإي ٞايكـ Fabula ١عً ٞأْٗا َـذوًح اقرتسذ٘ ايؼذه ْٕٛٝ٬ايذشٚغ
ٱعاد ٠دٓاَٛ ٤اد ايظشد نا٭سذاخ ٚايؼخـٝات ٚغريٖا َٔ خ ٍ٬ؾٗذِ املؼذاٖذ يتذاسٜخ ٚصَٓٝذ١
ايكـ ،١نُا ٜؼري طتٛٝاست إي ٞإٔ املؼاٖذ ٜب ايكـ َٔ ١خ ٍ٬املعًَٛات املتاسٚ ،١تعوٖ ٞذزٙ
املعًَٛات إي ٞاملؼاٖذ َٔ خ ٍ٬اسببهٚ،Syuzhet ١ايت ٢عشؾٗا دشدٜٚذٌ دأْٗذا ايرتتٝذب ايؿعًذٞ
يًكـ ١املعشٚك ١يف ايؿٚٚ ،ًِٝؾكا يربد ٌٜٚتعترب اسببه ٖٞ ١ايٛطا ٌ٥ايت ٢تعش َٔ خ٬هلذا
ايكـَ ١ادتٗاٜ ٖٛٚ ،ؼري يف ريو إيذ ٞايبٓٝذ ١ايتهٜٝٓٛذ ١يًؿذَ ًِٝذٔ خذ ٍ٬املؼذاٖذ ٚسشنذات
ايهاَريا ٚايـٛت ٚنٌ َا ٜعٗش عً ٞايؼاػٚ .)38(١تتُجٌ اسببه ١يف ػبه َٔ ١ايعكبات ٚاملٛاقذـ
ايتذذ ٢تُشطذذِ أَذذاّ صبُٛعذذ ١ػخـذذٝات يف أَذذانٔ طبتًؿذذ ١خايكذذ ١أسذذذاخ َتؼذذاده ١تذذذؾع
دؼخـٝاتٗا عب ٛايعٌُ ايذساَٚ ،ٞتعو ٞنٛأَ ذبذشى ايؼخـذٝات إيذ ٞغاٜذٜ ١تشكذل عربٖذا
أٖذذذاؾا َعٓٝذذٚ ،١دذذزيو ٜعذذذ ايهاتذذب سببذذو ا٭سذذذاخ دتظًظذذٌ َٓوكذذٚ ٞؾذذل ع٬قذذات
ٚػخـٝات(ٜٚ .)39ؼري دٜؿٝذ دشد ٌٜٚإىل إٔ ٖٓاى ث٬ث ١أْٛاع َٔ املبذاد ٨ايتذ ٢دبعذٌ اسببهذ١
َتـً ١دايكـ:)44(١
َٓ -1ول ايظشدٜٚ :عٓ ٢دايع٬قات ايظبب ١ٝسٝح أْ٘ عٓذَا ٬ٜسغ املتؿشز دعض ايعذٛاٖش يف
ؿٛس ٠أسذاخ ٜٚه ٕٛع٬ق ١دٗٓٝاٖ ،ز ٙايع٬قات ٖ ٞأطاغ ع٬قذات طذبب ٘ٝؾظذٝؿرت إٔ
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ٖزا اسبذخ ْٖ ٛتٝذ ١سبذخ آخش ،أ ٚيـؿ ١يف ايؼخـ ١ٝأ ٚيكاْ ٕٛعاّ آخذش ،ؾاسببهذَ ١ذٔ
املُهٔ إٔ تظذٌٗ ايعًُٝذ ١دذإٔ تؼذذعٓا دوشٜكذَٓ ١عُذ ١عًذ ٢إٔ ْهذ ٕٛخوذا طذببٝا َذٔ
ا٫طذذتٓباطاتَٚ ،ذذٔ املُهذذٔ أٜلذذا إٔ تذذٓعِ ا٭سذذذاخ دوشٜكذذ ١متٓذذع أ ٚتعكذذذ دٓذذاٖ ٤ذذزٙ
ايع٬قات ايظببَٓٚ ،١ٝول ايظشد ٜؼٌُ أٜلا َبادْ ٨عش َٔ ١ٜايتؼاد٘ ٚا٫خذت٬ف ٜوًذل
عًٗٝا دشد ٌٜٚاطِ ايتٛاص.parallelism ٟ
 -2ايضَٔ :ايضَٔ يف ايظشد ي٘ عذ ٠أٚد٘ٚ ،قذ قذَٗا درياس دٝٓٝت ،ؾاسببه ١ميهٔ إٔ تٛدٗٓذا
نْ ٞبٓ ٢سٛادخ ايكـ ١يف أ ٟؿٝػ ( ١درتتٝب تظًظًَ ٞعني) ؾاسببهذ ١ميهٓٗذا إٔ تكذرت
ٚقٛع أسذاخ ايكـ ١يف أ ٟؾرت َٔ ٠ايضَٔ  ( durationاملذٚ )٠تظتوٝع اسببه ١أٜلذا إٔ دبعذٌ
ٖز ٙاسبٛادخ تتهشس أ ٟعذد َٔ املشات (ٚ )frequencyنٌ ٖز ٙايعٛاٌَ َذٔ املُهذٔ إٔ تظذاعذ أٚ
تعٛم دٓا ٤املتؿشز يضَٔ ايكـَٚ .١ذش ٠أخذش ٣ؾذرت ٠ايعذش ايذضَ تتٓذٛع سظذب ايتكايٝذذ
ايتاسؽبٚ ١ٝسظب َلُ ٕٛنٌ ؾ ًِٝعً ٢سذ.٠
 -3املهإ :إٔ سٛادخ ايكـ ١ػبب تكذميٗا يف إطاس املهذإَُٗ ،ذا نذإ ٖذزا املهذإ غاَلذا أ ٚغذري
ضبظٛغ ٚاسببه ١ميهٔ إٔ تظٌٗ دٓا ٤املهإ يف ايكـ ١دٛاطذو ١تضٜٚذذْا داملعًَٛذات عذٔ
ا٭َانٔ ايت ٢ذبٝط دٓا.

أطباب اختٝاس ايٓعش ١ٜيًذساطٜ :١عٛد اختٝاس ايباسح هلز ٙايٓعش ١ٜنإطاس ْعشٟ
تشتهض عً ٘ٝايذساط ١اسباي ١ٝيعذد َٔ ا٭طباب :ٖٞٚ

 -1تعتُذ ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝيف تكذَ ِٜادتٗا دؼهٌ أطاط ٞعً ٢ايظشد.
ُٜ -2عذ ايظشد ٖ ٛايوشٜك ١املجايٝذ ١املتبعذ ١يف ايذرباَر ايتًٝؿضْٜٝٛذ ١دؼذهٌ خذاق ٜٚتلذُٔ
ايكـف املٛدذٛد ٠يف ا٭ْذٛاع ايتًؿضْٜٝٛذ ١اشبٝايٝذٚ ١غذري اشبٝايٝذ ١نذايؿ ًِٝايٛثذا٥كٞ
ٜٚظع ٢ايتًٝؿض ٕٜٛداٖذا يًعٌُ جبذ ١ٜيًشؿاظ عً ٢ازبُٗذٛس سٝذح ٜعتُذذ عًذ ٢ناؾذ١
أطايٝب ايتعبري اٱدذاع ١ٝايت ٢تظاعذ عً ٢تشنٝض اْتبذا ٙاملؼذاٖذ َذٔ خذ ٍ٬إْتذاز أْذٛاع
َع َٔ ١ٓٝا٭ػذهاٍ ايظذشد ١ٜايتذ ٢تًبذ ٢استٝادذات ازبُٗذٛس ٚدبعًذ٘ ٜعتُذذ عًذ ٢املذاد٠
ايتًٝؿضْٜٝٛذذ ١دؼذذهٌ أطاطذذ ٞيف ظذذٌ ايتٓاؾظذذات ايكاُ٥ذذ ١دذذني ٚطذذا ٌ٥اٱعذذ ّ٬املتوذذٛس٠
املختًؿ.١
 -3إٔ ايظشد قذ ٜه ٕٛسـ ١ًٝيًؿهش اٱْظاَْ ٞجٌ ايًػ ،١ؾايظشد قذ ٜه ٕٛرا ٚظٝؿ ١ادتُاع١ٝ
حبٝح ٜـبح أَشا َُٗا يذ ٣اجملتُعات ايبؼش.١ٜ
ُٜ -4عترب ايظشد ٖ ٛايٛط ١ًٝايك ١ٜٛيًشؿاظ عً ٞاْتبا ٙازبُٗٛس ،سٝح ٜتِ تٛظٝذـ ايتكٓٝذات
ايظشد ١ٜيتشه ٞايكـ ١دؼهٌ دٝذ متاَا َجًُذا ؼبذذخ يف ايٓؼذشات اٱخباسٜذ .١سٝذح إٔ
ايظشد ٖ ٛامله ٕٛا٭طاط ٞيف َععِ ايرباَر زبعٌ املعًَٛات املٓكٛي ١أنجش داردٚ ١ٝؾُٗا.
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َص ًشات ايدزاض:١
تتشدد َص ًشات ايدزاض ١اإلدسائ ١ٝفُٝا : ًٜٞ
( )0ايطكككككسد:
ٜتشذد َؿٗ ّٛايظشد داخٌ ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝدأْ٘ أطًٛب سه ٞايكـذَ ١ذٔ
خ ٍ٬اسبذخ أ ٚايذٚس ايز ٟتك ّٛد٘ ػخـٝات تشتبط َع دعلٗا دع٬قات طبتًؿذَ ،١ذع ٚدذٛد
تعاقب ٚتظًظٌ صَ ٜعٌُ عً ٞتٓع ِٝايبٝاْات ايضَٓٚ ١ٝاملهاْٚ ١ٝذبًٜٗٛا إي ٞطًظًَ ١تـً١
َٔ ا٭سذاخ ٜشاع ٞؾٗٝا عٓـش ايتُاطو َٔ خ ٍ٬ساٜ ٟٚكع عً ٘ٝعذب ٤سٚاٜذ ١ا٭سذذاخ ٚقذذ
ٜه ٕٛايشا ٖٛ ٟٚايؼخـ ١ٝايؿاعً ١يف ا٭سذاخ أ ٚػاٖذ عًٗٝا أ ٚسا ٟٚخاسز ا٭سذاخ ٜٚعًذِ نذٌ
تؿاؿًٗٝاٜٚ ،ك ّٛدايتٓكٌ دني ا٭سذاخ دؼهٌ َشتب أَ ٚؿذادٚ ،٧تذ٪ثش ا٭طذايٝب ايتذٜ ٢ذب
دٗا ايشا ٟٚاسببه ١يف متاطهٗا ،نُا ٜعتُذ ايظشد يف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٝذ ١عًذ ٞا٭ديذ١
ٚايرباٖني ٚاسبذر ٚا٭طاْٝذ ايت ٢تذعِ ا٭سذاخ ٚتلؿ ٞعًٗٝا املـذاق.١ٝ

( )2األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي: ١ٝ
ٖ ٞا٭ؾ ّ٬ايت ٢تـٛس ا٭سذاخ ايتاسؽب ١ٝايتذٚ ٢قعذت يف َشسًذ ١أ ٚأنجذش َذٔ َشاسذٌ
ايتاسٜخ ،أ ٚتعش طذري ٭دوذاٍ َذٔ ايتذاسٜخ ٚايذز ٜٔيعبذٛا أدٚسا َُٗذ٘ يف عـذش َذٔ ايعـذٛس
املاكٚ ،١ٝتتظِ ٖز ٙا٭ؾ ّ٬دٛاقع ١ٝا٭سذاخٚ ،عذّ ايتشٝض أٚايتضٜٝـ يًشكا٥لٚ ،نٝؿ ١ٝدٓا٤
اسببه ٖٞ ١أطاغ ايؿ ًِٝايت ٢ذبذد أ ٜٔتبذأ ايكـٚ ١أ ٜٔتٓتٗٚ ٞنٝـ طٝتِ تٛصٜذع املعًَٛذات
عًَ ٞذاس ايؿٚ ًِٝايزٜ ٟعش َٛكٛعات تاسؽب ،١ٝطٛا ٤مت تـٜٛشٖا ٚقت سذٚثٗا ايؿعً ٞأ ٚمت
إعاد ٠متجًٗٝا أ ٚاُطتعني ؾٗٝا مبٛاد ٚثا٥ك ١ٝأسػٝؿ ١ٝنايـٛس َٚكاطع ايؿٝذٚ ٜٛغريٖاٜٚ ،هذٕٛ
ايرتنٝض ؾٗٝا عً ٞامللُْٚ ٕٛكٌ ا٭سذاخ ٚاملعًَٛات أنجش َٔ ايرتؾٚ ٘ٝايتظً.١ٝ

ْٛع َٗٓٚر ايدزاض:١
تٓتُٖ ٞز ٙايذساط ١إىل ايٓٛع ايٛؿؿ ;ٞسٝح تك ّٛدشؿذ اطرتاتٝذٝات ايظذشد ايتذ ٢تكذذّ يف
ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٝذ ١دذايكٓٛات ايؿلذاٚ ،١ٝ٥قذذ اعتُذذت عًذَ ٢ذٓٗر املظذح دايعٓٝذ١
دٗذف ذبذٜذ اطرتاتٝذٝات مماسط ١دٓ ١ٝايظشد يف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٝذ ١ايتذ ٢تكذذّ
دايكٓٛات ايؿلا.١ٝ٥

دلتُب ايدزاضٚ ١ايع:١ٓٝ
ٜتُجٌ يف مجٝع ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝايعشد ١ٝدذايكٓٛات ايؿلذا،١ٝ٥
ٚملا نإ صبتُع ايذساط ١ممتذا ٜٚـعب سـش ٙسـشا ػاَ ، ٬سٝح َٔ ايـذعب ايكٝذاّ دتشًٝذٌ
دٓ ١ٝايظشد يهٌ ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝايعشد ١ٝيف مجٝع ايكٓٛات ايؿلذا،١ٝ٥
اختاس ايباسح ع َٔ ١ٓٝا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدٚ ١ٝا٭دٓبٝذ( ١املذدًذذٚ ١املرتمجذ)١
دايكٓٛات ايؿلا ١ٝ٥ايعشدٚ ١ٝايكٓٛات ا٭دٓب ١ٝاملٛدٗ ١دايًػ ١ايعشد .١ٝؾكاّ دتشًٝذٌ عٓٝذ١
عُذ َٔ ٜ٘ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝايعشد ١ٝايت ٢تتٛاؾش ؾٗٝذا دٓٝذ ١ايظذشد يف
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نٌ َٔ قٓٛات( ْاػذْٛٝاٍ دٛٝغشاؾٝذو أدذٛظ نكٓذاٚ ٠ثا٥كٝذ ١أدٓبٝذَ ١تخــذَٛ ١دٗذ١
دايًػ ١ايعشد ١ٝتك ّٛدبح ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذٚ ،١قٓذا ٠ازبضٜذش ٠ايٛثا٥كٝذ١
نكٓاٚ ٠ثا٥ك ١ٝعشدَ ١ٝتخــ ١تك ّٛدبح ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدٝذٚ ١ا٭دٓبٝذ،١
ٚقٓا ٠ايعشد ١ٝنكٓا ٠إخباس ١ٜعشد ١ٝتبح أؾَ٬ا ٚثا٥ك ١ٝتاسؽبٝذ ١عشدٝذ ١مت إْتادٗذا عشدٝذا
داٱكاؾ ١إي ٞا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝا٭دٓبٝذ ١املذدًذذ ١يًعشدٝذٚ ،١قٓذا ٠ايٓٝذٌ اٱخباسٜذ ١نكٓذا٠
َـش ١ٜتبح أؾَ٬ا ٚثا٥ك ١ٝتاسؽب ١ٝأُْتذت عذرب ػذشنات ٚمتٜٛذٌ َـذشٚ ،)ٟريذو خذ ٍ٬أسدذع
دٚسات تًٝؿض ١ْٜٝٛيعاّ ناٌَ . 2415نُذا اػذتًُت ايعٓٝذ ١عًذ ٞمخظذني ؾًُٝذا مبعذذٍ  25ؾًُٝذا
ٚثا٥كٝا تاسؽبٝا أدٓبٝا 25ٚ ،ؾًُٝا ٚثا٥كٝا تاسؽبٝا عشدٝاٚ ،تظتٓذ ايذساط ١ايتشً ١ًٝٝعً ٞأطع
ْٚعشٜات ايظشد اٱع َٞ٬يشؿذ صبُٛع َٔ ١اطذرتاتٝذٝات مماسطذ ١دٓٝذ ١ايظذشد يف ا٭ؾذّ٬
ع ١ٓٝايذساطٚ ،١تأنذ يًباسح َٔ خ ٍ٬دساطذ ١اطذتو٬عَ ١ٝبذٝ٥ذ ١اطذتٓذ ؾٗٝذا عًذ ٞدعذض
َ٪ػشات ٚسذات ايتشً ٌٝإٔ ٖز ٙا٭ؾ ّ٬تتٓٛع ؾٗٝا ايعٓاؿش ايظشد ١ٜدؼهٌ عاّٚ ،أٜلذا ٚؾكذا
يبعض احملذدات ايظشد ١ٜايت ٢تتٓاٚهلا ايذساط.١

أدا ٠مجب ايبٝاْات:
إٕ ايتشً ٌٝايظشد ٟيٓف َٔ ايٓـذٛق ٜكتلذ ٞايتعاَذٌ َذع اشبوذاب ٚنأْذ٘ متجٝذٌ
٭سذاخ مت ايتؿهري ؾٗٝا َظتكً ١عٔ أَٓ ٟعٛس أ ٚمتج ٌٝطشد ٟنُا مت ايتؿهري ؾٗٝذا ٚنذإٔ
هلا ْؿع خـا٥ف ا٭سذاخ اسبكٝكٜٚ ،)41( ١ٝتؿل طُٛٝس ػامتإ َع ايؼهْ٬ني ٚايبٓٝذٜٛني
درتنٝض ٙعً ٞدساط ١ايٓعش ١ٜايظشد َٔ ١ٜخ ٍ٬اشبواب ( ،)42ؾايظشد ٖ ٛاسبها ١ٜأَ ٚا ٜكاٍ،
ٚاشبواب ٖ ٛنٝؿ ١ٝايك ،ٍٛيزيو نإ ٫دذ َٔ دساط ١ايظشد عٔ طشٜل اشبواب يًهؼـ عٔ
ايعٓاؿش ٚايع٬قات امله ١ْٛيبٓ ١ٝايظشدٜٚ .ظتخذّ ايباسح يف إطاس ريذو أدا ٠ذبًٝذٌ تشتٝذب
اشبوذذاب  Analysis of the order of Discourseيف ذبًٝذذٌ دٓٝذذ ١ايظذذشد يٮؾذذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝع ١ٓٝايذساطٚ ،١تعذ ٖز ٙا٭دا ٖٞ ٠ا٭ْظب يتشً ٌٝدٓ ١ٝايظذشد -سٝذح
ٜتِ ذبً ٌٝصبُٛع َٔ ١ايعٓاؿش ايتذٜ ٢تهذَٗٓ ٕٛذا ايظذشد داخذٌ ا٭ؾذ ّ٬عٓٝذ ١ايذساطذ،١
ٚذبً ٌٝدٓ ١ٝايظشد تُعذ أسذ آيٝات ذبً ٌٝاشبواب ايت ٢تكرتب َٔ ْؿع ايذُٓط املتبذع يف
ذبً ٌٝاشبواب اٱع.َٞ٬

أ  -اهلدف َٔ ايتشً:ٌٝ
اطتخذّ ايباسح أدا ٠ذبً ٌٝتشتٝب اشبواب يعٓٝذَ ١ذٔ ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
ا٭دٓبٚ ١ٝايعشد ١ٝاملكذَذ ١دذايكٓٛات ايؿلذا( ١ٝ٥قٓذاْ ٠اػذْٛٝاٍ دٛٝغشاؾٝذو أدذٛظ ،
ٚقٓا ٠ازبضٜش ٠ايٛثا٥كٝذٚ ، ١قٓذا ٠ايعشدٝذٚ ، ١قٓذا ٠ايٓٝذٌ اٱخباسٜذ )١دٗذذف ايتعذشف عًذ٢
اطرتاتٝذٝات مماسط ١دٓ ١ٝايظشد يف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝاملكذَ ١دذايكٓٛات عٓٝذ١
ايذساط َٔ .١خ ٍ٬ايتعشف عً ٢املؼاٖذ ايظشدْٛ ( ١ٜعٗاٚ -ظا٥ؿٗا) ،ايهؼـ عٔ ؿٛت ايظشد
(ْٛع ايلُري املظتخذّ -صَٔ ايـٛت) داخٌ ا٭سذاخٚ ،ذبً ٌٝايش ١ٜ٩ايظذشد ١ٜداخذٌ أسذذاخ
ايظشدٚ ،ذبًَ ٌٝهإ ايظشدٚ ،ايتُاطو ايظشدٚ ،ٟسؿذ طذشم دٓذا ٤اسببهذٚ ،١أطذايٝب تكذذِٜ
ا٭سذاخ داخًٗا يف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذٚ ١ايعشدٝذ ١دذني قٓذٛات عٓٝذ١
ايذساط.١
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ٚسد ٠ايتشً: ٌٝ
ٚقذ مت ا٫عتُاد يف ٖز ٙايذساط ١عًٚ ٞسذ ٠املؼٗذ نٛسذذ ٠ذبًًٝٝذ ١يف ايؿذ ،ًِٝسٝذح
ٜتأيـ أ ٟؾٚ ًِٝثا٥ك ٞأ ٚدشْاَر َش َٔ ٞ٥صبُٛعَ ١ذٔ املؼذاٖذٚ ،املؼذٗذ ايٛاسذذ ٜتذأيـ َذٔ
عذ ٠يكوات  ،سٝح تهذٚ ٕٛسذذات ايتشًٝذٌ يف ايتًٝؿضٜذٚ ٕٛايؿذ ًِٝايؼخـذٚ ١ٝاملؼذٗذ أ ٚنذٌ
ايربْاَر (.)43

ايُٓٛذز املكرتح يتشً ٌٝبٓ ١ٝايطسد يألفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝبايكٓٛات ايفضائ:١ٝ
ٜٓعش ايباسج ٕٛيف صباٍ ايظشدٜات إيذ ٞآيٝذات ٚأدٚات ايظذشد عًذ ٞأْٗذا عٓـذش ٖذاّ يف
ايذساطات ايتشً ١ًٝٝ٭ْٗا ذبذد ََ٬ح ايذٓف ٚػذهٌ تػوٝذ ١ا٭سذذاخ ٚايكلذاٜا ٚايؼخـذٝات
املختًؿ ١ايت ٢اعتُذ عًٗٝا ايهاتبٚ ،دايتاي ٞتذ٪د ٟدٚسا َُٗذا يف سؿذذ تذأثريات أمنذاط ايظذشد
املختًؿ ١عً ٞازبُٗٚ ،ٛسغِ ريو ٜؼري ايباسح إىل إٔ ٖز ٙاٯيٝات َا صايت تتـذـ دذايػُٛ
ٚايتؼتت ػأْٗا يف ريو ػإٔ عذّ ٚدٛد تعشٜـ داَع َذاْع يًظذشد يف صبذاٍ اٱعذٚ .)44(ّ٬يف
إطاس منٛرز ٚظا٥ـ املؼاٖذ ايظشد ١ٜيؼامتإ ٚ Chatmanايزٜ ٟكظِ ؾ ٘ٝاملؼاٖذ إي ٞؾ٦ذتني
ُٖذا املؼذاٖذ احملٛسٜذٚ Kernels ١املؼذاٖذ ايتهًُٝٝذٚ ،Satellite ١يف إطذاس تٛظٝذـ منذٛرز
ضبُٛد خً ٌٝيشؿذ ايعٛاٌَ امل٪ثش ٠عً ٞدٓٝذ ١ايظذشد يف ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١عٓٝذ١
ايذساطٚ ،١أٜلا منٛرز دٜؿٝذ دشد ٌٜٚيتشً ٌٝاسببه ١داخٌ دٓ ١ٝايظشد يٮؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط،١
داٱكاؾ ١إي ٞتوبٝكات ن ( َٔ ٬دذرياس دٝٓٝذت  ،دذاختني ) يذساطذ ١ايبٓٝذ ١املهاْٝذٚ ١ايـذٛت
ٚايش ١ٜ٩ايظشد ١ٜداخٌ دٓ ١ٝايظشد ،سٝح قذاّ ايباسذح دتشذٜذذ ا٫طذرتاتٝذٝات ايتذ ٢تشؿذذ
مماسط ١دٓ ١ٝايظشد يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝع ١ٓٝايذساطٚ ١ؾكا يٰت:ٞ
ْ -1تا٥ر ايذساطات ايظادك ١ايت ٢تٓاٚهلا ايباسح داخٌ ايذساطٚ ١أٜلا َٔ خ ٍ٬اٱطذاس ايٓعذشٟ
ٚايزٜ ٟشؿذ صبُٛع َٔ ١ايعٓاؿش امله ١ْٛيبٓ ١ٝايظشد ٚآيٝات ذبًًٗٝا داخٌ ا٭ؾ ّ٬عٓٝذ١
ايذساط.١
 -2ايتوبٝل املبذ٫ ٞ٥طتُاس ٠ايتشً ٌٝاملكرتس ١يتشً ٌٝدٓ ١ٝايظشد داخذٌ ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽبٚ ١ٝايت ٢قاّ ايباسح دتعذ ٌٜؾ٦اتٗا عذَ ٠شات طبكذا ملذا ظٗذش َذٔ ؾ٦ذات دذٜذذ٠
أثٓا ٤ايتوبٝل ٚٚؾكا ملتوًبات ايذساطَٚ ١ا ٜتٓاطب َع طبٝع ١ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب١ٝ
ع ١ٓٝايذساط .١ؾؿ ٞإطاس منٛرز ايظذشد تؿذرت ٖذز ٙايذساطذٚ ١دذٛد عذذد َذٔ ازبٛاْذب
ٚامل٪ػشات ايت ٢ميهٔ إٔ تتذً َٔ ٞخ٬هلا َعامل َٚهْٛات ايظشد داخذٌ ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽبٚ ١ٝتتُجٌ ٖز ٙازبٛاْب يف:

أٚالً :دزاضٚ ١ظائف املصاٖد ايطسدٚ :١ٜايتٜ ٢تِ دزاضتٗا داخٌ بٓ ١ٝايطسد َٔ خالٍ ايعٓاصس
ايتاي: ١ٝ
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ٚظائف املصاٖد ايطسد ١ٜاحملٛز:١ٜ

ٚتتُجٌ ٚظذا٥ـ املؼذاٖذ املشنضٜذ ١يف طذتٚ ١ظذا٥ـ ٖذ ( ٞا٫كذوشاب – ايعكبذ – ١ايتعكٝذذ –
املٛادٗ – ١ا٭صَ – ١اسبٌ )  .داٱكاؾ ١إي ٞؾ ١٦أنجش َٔ ٚظٝؿ.١

- 2

ٚظائف املصاٖد ايطسد ١ٜايتهُ:١ًٝٝ

ٚتتُجٌ ٚظا٥ـ املؼاٖذ ايتهُ ١ًٝٝيف اث

عؼشٚ ٠ظٝؿٖٚ ١ذ ( ٞايعذش

– ايتظذا ٍ٩ايذذساَ– ٞ

تكذ ِٜػخـ – ١ٝايعٌُ – نؼـ اشبوذ – ١تأنٝذذ ع٬قذ – ١ايتٛكذٝح – اطذتُشاس ١ٜايـذشاع –
اٱغاثذ – ١املٛكذٛع – اٱْذزاس – ايؼذعٛس ايعذاّ ) ٚ.أكذذاف ايباسذح إيذ ٞنذٌ َذٔ ٚظذا٥ـ املؼذذاٖذ
ايظشد ١ٜاملشنضٚ ١ٜايتهُ ١ًٝٝؾ ١٦أنجش َٔ ٚظٝؿ.١
ثاْٝا :دساط ١ع ٓـش ايـٛت ايظشدٜٚ :ٟتِ دساطٖ ١زا ايعٓـش َٔ خ ٍ٬اٯت:ٞ
 َٔ -1سٝح ؿٛت ايؼخف املتشذخ ٜٓٚكظِ إي ( ٞطشد دلُري املذتهًِ  -طذشد دلذُري ايػا٥ذب -
طشد دلُري املخاطب  -تٓٛع يف اطتخذاّ ايلُا٥ش).
 -2صَٔ ايـٛت يف ايظشد ٜٚتُجٌ يف ( طشد ٫سل – طشد طادل – طشد َتضأَ – طشد َتؼادو ).
ثايجا :دزاض ١عٓصس ايسؤ ١ٜايطسدٜٚ :١ٜتِ تٓاٚهلا داخٌ دٓ ١ٝايظشد يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب١ٝ
ع ١ٓٝايذساط َٔ ١خ ٍ٬ايعٓاؿش اٯت:١ٝ
َ -1ظتٜٛات سلٛس ايشا ( : ٟٚخاسد – ٞداخً ٞػاٖذ – داخً ٞؾاعٌ )
 -2ايع٬ق ١دني ايظاسد ٚايؼخـ ١ٝايشٝ٥ظ ١ٝيف ايٓف ٚ :تتُجٌ يف
( ع٬ق ١طًٝب – ١ع٬ق ١اػباد – ١ٝغري ٚاكش.) ١
 -3أػذذهاٍ ايشٜ٩ذذ ١ايظذذشد( : ١ٜسٜ٩ذذ ١خاسدٝذذ ١ثادتذذ – ١سٜ٩ذذ ١خاسدٝذذَ ١تعذذذد – ٠سٜ٩ذذ ١خاسدٝذذ١
َتٓٛع – ١س ١ٜ٩داخً ١ٝثادت – ١س ١ٜ٩داخًَ ١ٝتعذد – ٠س ١ٜ٩داخًَ ١ٝتٓٛع.) ١
 -4ضبٛس تشنٝض ايشا ٟٚداخٌ ايظشد  ( :ايرتنٝض عًذ ٞاسبذذخ – ايرتنٝذض عًذ ٞػخـذٝات اسبذذخ –
ايرتنٝض عً ٞصَإ ايظشد – ايرتنٝض عًَ ٞهإ ايظشد – ايرتنٝض عً ٞأػٝا ٤أخش.) ٟ

زابعاً :دزاض ١عٓصس َهإ ايطسد:
ٜٚتِ سؿذ عٓـش املهإ ايظشد ٟداخٌ دٓ ١ٝايظشد يٮؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١عٓٝذ ١ايذساطذ١
َٔ خ:ٍ٬
 -1طبٝعَ ١هإ اسبذخ ٚتتُجٌ يف ( َهإ داخًَ -ٞهإ خاسد.) ٞ
 -2استبذذاط املهذذإ داسبذذذخ ( أَذذانٔ سكٝكٝذذ ١يٮسذذذاخ – أَذذانٔ دذًٜذذَ ١ـذذٓٛع – ١املذذضز دذذني
ا٫ثٓني).
 -3تشنٝض أَانٔ ا٭سذاخ ( ايرتنٝض عًَ ٞهإ سٝ٥ظ – ٞايرتنٝض عً ٞعذ ٠أَانٔ ).

خاَطاً :دزاض ١عٓصس ايتُاضو ايطسد:ٟ
ٚقذ تٓا ٍٚايباسح داْب متا طو ايظشد داخٌ ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝع ١ٓٝايذساطذَ ١ذٔ
خ ٍ٬صبُٛع َٔ ١ا٭دعاد:
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ْ -1عاّ تظًظٌ دض٦ٜات اسبذخ ٚ :ايتذ ٢تتخذز صبُٛعذَ ١ذٔ ايتظًظذ٬ت تتُجذٌ يف ( تشتٝذب
طب – تشتٝب صَ – تشتٝب َٛكٛع – ٞتشتٝب استذاد.) ٟ
ْ -2عاّ توٜٛش دض٦ٜات اسبذخ ٜٚ :تِ دساطت٘ َذٔ خذ ٍ٬صبُٛعذَ ١ذٔ امل٪ػذشات ٖذَٛ -:ٞقذع
دض٦ٜات اسبذخ يف إطاس ايبٓا ٤ايؿذ

يًؿذٚ ًِٝتتُجذٌ َذٔ خذ ( ٍ٬دذاٜذ ١اسبذذخ – توذٛس

اسبذخ – ذب ٍٛاسبذخ – اْتٗا ٤اسبذخ ).
 -3أطًٛب اْ٫تكاٍ دني ا٭سذاخ ( اْتكاٍ َشتب – اْتكاٍ َؿاد.) ٧
 -4ؾٛاؿٌ اْ٫تكاٍ دني دض٦ٜات اسبذخ ٚ :ايت ٢تتِ عٔ طشٜل صبُٛعذَ ١ذٔ ؾٛاؿذٌ اْ٫تكذاٍ
داخٌ ا٭ؾٚ ّ٬تتُجٌ يف ( دبذٜذ ايؼخـ – ١ٝدبذٜذ املهإ – تػري ايؿرت ٠ايضَٓ – ١ٝتػري
ْٛع ايلُري-ؾاؿٌ َٛطٝك -ٞدبذٜذ ايشا.) ٟٚ

ضادضاً :دزاض ١طسم بٓاء احلبه:١
ٜٚتِ دساط ١عٓـش اسببه ١داخٌ دٓ ١ٝايظشد يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبَ ١ٝذٔ خذ ٍ٬أطذايٝب
دٓا ٤اسببه ١ايت ٢سؿذٖا دٜؿٝذ دشد ٌٜٚيف ا٭ؾ: ٖٞٚ ّ٬
 -1ايؿشاغات ٚتتُجٌ يف  ( :ؾشاغات صَٓ – ١ٝؾشاغات َهاْ – ١ٝؾشاغات أطباب ْٚتا٥ر ) .
 -2اٱطٗاب أ ٚايتوٜٚ ٌٜٛتِ دساطذت٘ َذٔ خذَ - :ٍ٬ذاد ٠ايتوٜٛذٌ ٚتتُجذٌ َذٔ خذ ( ٍ٬سذذخ –
ػخـٚ – ١ٝؿـ – تعًٝل – خًؿ ١ٝطادكَ - .) ١ظت ٟٛايتوٜٚ ٌٜٛتُجٌ يف ايتوٜٛذٌ ( عًذٞ
َظت ٟٛايكـ – ١عًَ ٞظت ٟٛاسببه – ١عًَ ٞظت ٟٛايكـٚ ١اسببه.) ١
 -3ايتأخري ٜٚتِ دساطت٘ َٔ خذَ - :ٍ٬ذاد ٠ايتذأخري ٚتتُجذٌ يف ( سذذخ – ػخـذٚ – ١ٝؿذـ –
تعًٝل – خًؿ ١ٝطادك - .) ١تأخري نؼـ ا٭سذاخ َٔ خ ٍ٬أطذايٝب ايعذش
املبذ – ٞ٥ايعش

املشنض املتأخش – ايعش

 ( :ايعذش

املشنذض

املشنض املٛصع ).

ضابعاً :دزاض ١أضايٝب تكد ِٜاألسداخٜٚ :تِ دزاضتٗا َٔ خالٍ:
 -1ا٫عتُاد عً ٞايـٛس يف َكادٌ ايهًُات.
 -3عش ا٭ؾهاس يف َكادٌ طشدٖا.
(*)
 عش ايباسح ا٫طتُاس ٠عً ٢عذد َٔ اشبرباٚ ٤احملهُني املتخــني ؾ ٢صباٍ ايذساطذ،١ٚقاّ ايباسح دإدشا ٤ايتعذ٬ٜت ايتذ ٢اتؿكذٛا عًٗٝذا ٚدٗذا أؿذبشت اطذتُاس ٠ايتشًٝذٌ ؾذ٢
ايـٛس ٠ايٓٗا ١ٝ٥ؾوُبكت عً ٢ع ١ٓٝايذساط ١ايتشً.١ًٝٝ
ايجباتٜ :عٓ ٢ثبات ايتشً ٌٝأْ٘ نًُا تهشس توبٝل ا٭دا ٠عًْ ٢ؿذع ٚسذذات ايتشًٝذٌ طذٛف
ْـٌ إىل ْؿع ايٓتا٥ر دػذض ايٓعذش عذٔ ايباسذح ايذزٜ ٣كذ ّٛدتوبٝذل ا٭داٚ ،٠مت إدذشا٤
اختباس ثبات ايتشً ٌٝدا٫ػرتاى َذع ثذ٬خ دذاسجني عًذ ٢عٓٝذ ١قذذسٖا (َ )%14ذٔ صبتُذع
ايذساط ١دٛاقع ( )5أؾٚ ّ٬ثا٥ك ١ٝتاسؽبٝذٚ ،١دًذؼ قُٝذَ ١عاَذٌ ايجبذات (ٚ )4.91ريذو يتشذٜذذ
ْظب ١ثبات اطذتُاس ٠ذبًٝذٌ ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ،١سٝذح ػذش ايباسذح ا٫طذتُاس٠
ٚايؿ٦ات اشباؿ ١دٗا يًبذاسجني ٚمت تزٜٚذذِٖ دٓظذخ َذٔ اطذتُاسات ايتشًٝذٌ ٚايتعشٜؿذات
اٱدشاْ ٢ٖٚ .١ٝ٥ظذبَٓ ١اطذب ١سٝذح تُعذذ ْظذبْ )4.91( ١ظذبَ ١كبٛيذ ١ؾذَ ٢كاسْذ ١ايؿ٦ذات
املتؼادٗ٫ ١طتخشاز ق ١ُٝثبات ايتشً.ٌٝ
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ا٭طذذايٝب اٱسـذذا ١ٝ٥املظذذتخذَ ١يف ايذساطذذ : ١قذذاّ ايباسذذح دذذإدشا ٤ايتشًٝذذٌ
اٱسـذذا ٞ٥يبٝاْذذات ٖذذز ٙايذساطذذ ١داطذذتخذاّ دشْذذاَر ٚ Spssاملعذذشٚف اختـذذاسا "حبضَذذ١
ايرباَر ا٫سـا ١ٝ٥يًعً ّٛا٫دتُاعٚ "١ٝقذذ مت اطذتخذاّ ازبذذا ٍٚايبظذٝو ١دذايتهشاسات
ايبظٝوٚ ١ايٓظب امل -١ٜٛ٦اختباس نا 2زبذا ٍٚايتٛاؾل يذساط ١ايذ٫يذ ١ا٫سـذا ١ٝ٥يًع٬قذ١
دني َتػريٚ ،ٜٔذبذٜذ دسد ١اسبشَٚ ،١ٜظت ٣ٛاملعٓ.١ٜٛ

ْتائر ايدزاض ١ايتشً ١ًٝٝيألفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝاملكدَ ١بايكٓٛات ايفضائ١ٝ
(قٓاْ ٠اػْٛٝاٍ دٛٝغشاؾٝو أدذٛظ
ٚقٓا ٠ايٓ ٌٝاٱخباس)١ٜ

ٚ ،قٓذا ٠ازبضٜذش ٠ايٛثا٥كٝذٚ ، ١قٓذا ٠ايعشدٝذ، ١
دد ٍٚزقِ ( ) 0

ٜٛأح عدد األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝاألدٓبٚ ١ٝايعسب ١ٝع ١ٓٝايدزاض ١بايكٓٛات ايفضائ١ٝ
ا٭ؾّ٬
ايكٓٛات
ازبضٜش ٠ايٛثا٥ك١ٝ
ْاػْٛٝاٍ دٛٝغشاؾٝو
ايعشد١ٝ
ايٓ ٌٝاٱخباس١ٜ
اٱمجايٞ

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب١ٝ
ا٭دٓب١ٝ

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب١ٝ
ايعشد١ٝ

ى

%

ى

%

5
16
4
25

24
64
16
144

13
6
6
25

52
24
24
144

داطذذتكشا ٤دٝاْذذات ازبذذذ ٍٚايظذذادل قذذاّ ايباسذذح دتشًٝذذٌ عٓٝذذ ١عُذٜذذ٘ َذذٔ ا٭ؾذذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٝذٚ ١ايعشدٝذ ١ايتذ ٢تتذٛاؾش ؾٗٝذا دٓٝذ ١ايظذشد يف نذٌ َذٔ قٓذٛات(
ْاػْٛٝاٍ دٛٝغشاؾٝو أدٛظ نكٓاٚ ٠ثا٥كٝذ ١أدٓبٝذَ ١تخــذَٛ ١دٗذ ١دايًػذ ١ايعشدٝذ١
تك ّٛدبح ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذٚ ،١قٓذا ٠ازبضٜذش ٠ايٛثا٥كٝذ ١نكٓذاٚ ٠ثا٥كٝذ١
عشدَ ١ٝتخــ ١تك ّٛدبح ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدٚ ١ٝا٭دٓبٝذٚ ،١قٓذا ٠ايعشدٝذ١
نكٓا ٠إخباس ١ٜعشد ١ٝتبح أؾَ٬ا ٚثا٥ك ١ٝتاسؽب ١ٝعشدٝذ ١مت إْتادٗذا عشدٝذا داٱكذاؾ ١إيذٞ
ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝا٭دٓب ١ٝاملذدًذ ١يًعشدٚ ،١ٝقٓا ٠ايٓ ٌٝاٱخباس ١ٜنكٓاَ ٠ـش ١ٜتبح أؾَ٬ذا
ٚثا٥ك ١ٝتاسؽب ١ٝأُْتذت عرب ػشنات ٚمتَ ٌٜٛـشٚ ،)ٟريو خ ٍ٬أسدع دٚسات تًٝؿض ١ْٜٝٛيعذاّ
ناٌَ .2415نُا اػتًُت ايع ١ٓٝعً ٞمخظني ؾًُٝا مبعذٍ  25ؾًُٝا ٚثا٥كٝا تاسؽبٝذا أدٓبٝذا25ٚ ،
ؾًُٝا ٚثا٥كٝا تاسؽبٝا عشدٝا.

ف تصري بٝاْات اجلد ٍٚايطابل إيَ ٞا : ًٜٞ
دايٓظب ١يع ١ٓٝا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ١ٝدا٤ت ْظب ١ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽبٝذذ ١ايتذذ ٢ذبكذذل دٓٝذذ ١ايظذذشد يف ايكٓذذٛات ايؿلذذا ١ٝ٥ضبذذٌ ايذساطذذ ١دكٓذذاْ ٠اػذذْٛٝاٍ
دٛٝغشاؾٝو يف املكذَ ١دٓظبًٜٗٝٚ ،)%64( ١ا يف ايرتتٝب ايجاْ ٞا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
دكٓا ٠ازبضٜش ٠ايٛثا٥ك ١ٝدٓظب ،)%24( ١ثِ ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٝذ ١دكٓذا ٠ايعشدٝذ ١دٓظذب١
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( )%16يف ايرتتٝب ايجايحٚ ،مل تعش قٓا ٠ايٓ ٌٝاٱخباس ١ٜأؾَ٬ا ٚثا٥ك ١ٝتاسؽب ١ٝأدٓب ١ٝطٛاٍ
َذ ٠ايذساط .١أَا دايٓظب ١يع ١ٓٝا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝؾتؼذري دٝاْذات ازبذذٍٚ
ايظادل إي ٞإٔ ْظب ١ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝايت ٢ذبكذل دٓٝذ ١ايظذشد يف ايكٓذٛات
ايؿلا ١ٝ٥ضبٌ ايذساط ١دكٓا ٠ازبضٜش ٠ايٛثا٥ك ١ٝدا٤ت يف ايرتتٝب ا٭ ٍٚدٓظذبًٜٗٝ ،)%52( ١ذا
يف ايرتتٝب ايجاْ ٞا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ايعشدٝذ ١دكٓذات ٞايعشدٝذٚ ١ايٓٝذٌ اٱخباسٜذ١
دايتظا ٟٚدٓظبٚ ،)% 24( ١مل تعش قٓاْ ٠اػْٛٝاٍ دٛٝغشاؾٝو أد ٛظ أؾَ٬ا ٚثا٥ك ١ٝتاسؽب١ٝ
عشد ١ٝطٛاٍ َذ ٠ايذساط. ١

أٚال  :املصاٖد ايطسد ١ٜيف األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝاألدٓبٚ ١ٝايعسب ١ٝبايكٓٛات ايفضائ:١ٝ
ْٛع املصاٖد ايطسد ١ٜيف األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝاألدٓبٚ ١ٝايعسب١ٝ
دد ٍٚزقِ ( ) 2
ٜٛأح ْٛع املصاٖد ايطسد ١ٜيف األفالّ ع ١ٓٝايدزاض١
ا٭ؾّ٬

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓب١ٝ

اجملُٛع

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝايعشد١ٝ

املؼاٖذ

ى

%

ى

%

ى

%

املؼاٖذ احملٛس١ٜ
املؼاٖذ ايتهُ١ًٝٝ

975
1445

4873
5177

364
1186

2375
7675

1339
2231

3775
6275

2424

144

1554

144

3574

144

اٱمجايٞ
2
ق ١ُٝنا = 229.824دسد ١اسبشَ 1 = ١ٜعاٌَ ايتٛاؾل = َ4.246ظت ٟٛايذ٫ي = ١داي ١عٓذ4.441
داطتكشا ٤دٝاْات ازبذ ٍٚايظذادل ظبذذ استؿذاع ْظذب ١املؼذاٖذ ايظذشد ١ٜايتهًُٝٝذ ١يف
ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝع ١ٓٝايذساط ١سٝح دا٤ت يف املشتب ١ا٭ٚي ٞدٓظذبٚ )%6275( ١تًتٗذا
املؼاٖذ ايظشد ١ٜاحملٛس ١ٜيف املشتب ١ايجاْ ١ٝدٓظبٚ ،)3775( ١قذ ٜشدذع ريذو إيذ ٞتٓذٛع املؼذاٖذ
ايتهُٚ ١ًٝٝنجش ٠تـٓٝؿاتٗا َكاسْ ١داملؼاٖذ احملٛس ،١ٜنُا إٔ املؼاٖذ احملٛسٜذ ١تعذش يٓكذاط
ا٭سذا خ ايشٝ٥ظٚ ١تك ّٛاملؼاٖذ ايتهُ ١ًٝٝدايعش ايتؿـ ًٞٝيتًو ا٭سذاخ َٔ خذ ٍ٬عذذد
َتٓٛع َٔ املؼاٖذ  َٔٚايٛظا٥ـ ايت ٢تٗذف هلاٚ ،قذ ٜشدع ريو أٜلا إيذ ٞطذَ ٍٛذذ ٠ا٭ؾذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝع ١ٓٝايذساطٚ ١تعذد املؼاٖذ ؾٗٝا سٝح إٔ ايؿ ًِٝايٛاسذ قذ ؼبتذ ٟٛعًذٞ
أنجش َٔ َ 164ؼٗذٚ ،دايتاي َٔ ٞايوبٝع ٞإٔ تهجش املؼاٖذ ايتهُٚ ١ًٝٝايت ٢تٗذذف إيذ ٞاشبذشٚز
َٔ ػذ ٠ا٭سذاخ أ ٚايٛؿذـ ايتؿـذ ًٞٝ٭سذذاخ سٝ٥ظذ ١ٝأ ٚ٭َذانٔ أ ٚ٭ػذٝا ٤أخذشٖٚ .ٟذزا َذا
٪ٜنذ ٙدٛستش ٚآخشٚ ) 2442( )45(ٕٚايز ٟأػاس إي ٞايُٓٛرز ايٛظٝؿ ٞيًُؼٗذ نأدا ٠ذبًًٝٝذ ١دذٜذذ٠
ٚنٓٛع َٔ ايتٛطع يٓعش ١ٜطُٛٝس ػامتإ ايتـٓٝؿ ١ٝ٭سذذاخ ايكـذ ١يف ايكٓذٛات ايؿلذا،١ٝ٥
سٝح مت تـذُ ِٝمنذٛرز ٚظٝؿذ ١املؼذٗذ ٫ختبذاس ٚظذا٥ـ ايظذشد يف املؼذاٖذ ايتًٝؿضْٜٝٛذ١
ٚيتضٜٚذ املظتخذّ دؿٗذِ ٚاكذح يبٓٝذ ١ايظذشد ايتًٝؿضٜذ،ْٞٛعرب تـذٓٝـ املؼذاٖذ ايؿًُٝٝذ١
ايتًٝؿض ١ْٜٝٛإيَ ٞؼاٖذ طشد ١ٜضبٛسَٚ ١ٜؼاٖذ طشد ١ٜتهُٚ ،١ًٝٝتتٓٛع ايٛظا٥ـ ٚتتهاَذٌ
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مما ػبعًٗا صبا ٫خـبا يًتوبٝل يف ايبشذٛخ ايظذشد ١ٜايتًٝؿضْٜٝٛذٚ ١خاؿذ ١ا٭ؾذَٚ ،ّ٬ذٔ
خ٬هلا ميهٓٓا إٔ ْه ٕٛأنجش ؾُٗا يًظشد َٔ خ ٍ٬ايتعشف عًذ ٞنٝؿٝذ ١ذبشٜذو تًذو املؼذاٖذ
يًكـٖٚ ،١زا ايُٓط ٜلُٔ عذّ سزف َؼٗذ عٓذ ذبًْ ٌٝذف ايؿذٚ .ًِٝربتًذـ ْتذا٥ر ٖذزٙ
ايذساطَ ١ع ْتا٥ر دساط )46( )2006( Dara Phillips ١سٝح أثبتت ايباسج ١إٔ َععِ املؼاٖذ ايتذ٢
تك ّٛدتٛظٝـ أْٛاع ايشقـات اشبُع ايت ٢تظذع٫ ٞختبذاس أُٖٝتٗذا داخذٌ ايبٓٝذ ١ايظذشد١ٜ
يٮسذاخ يف ا٭ؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط ١ذبٌُ ٚظا٥ـ ضبٛسٖ ١ٜاَٚ ١تك ّٛدتكذميٗا عربايشقف
دؼهٌ اؼباٚ ٞ٥غري يؿع ٞطبتًـٚ .تؼري ايٓتا٥ر ايتؿـ ١ًٝٝيًذذ ٍٚايظادل إيذ ٞإٔ ا٭ؾذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ١ٝتـذست يف املشتب ١ا٭ٚيَ ٞذٔ سٝذح املؼذاٖذ ايظذشد ١ٜاملشنضٜذ١
دٓظذذبَ )4873( ١كادذذٌ ( )2375يٮؾ ذ ّ٬ايٛثا٥كٝذذ ١ايتاسؽبٝذذ ١ايعشدٝذذ ،١يف سذذني استًذذت املؼذذاٖذ
ايتهُ ١ًٝٝاملشنض ا٭ ٍٚيف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝدٓظب )%7675 ( ١يف َكادذٌ ()%5177
يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ .١ٝدذإدشا ٤ايتشًٝذٌ اٱسـذا ٞ٥تؼذري دٝاْذات ازبذذٍٚ
ايظذادل إيذذٚ ٞدذٛد ؾذشٚم رات د٫يذذ ١إسـذا ١ٝ٥دذذني ا٭ؾذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذذ ١ا٭دٓبٝذذ١
ٚا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدٝذ ١يف ْذٛع املؼذاٖذ ايظذشد ١ٜيف ا٭ؾذ ّ٬عٓٝذ ١ايذساطذ، ١
سٝح ناْت ق ُ٘ٝنا 229.824 = 2عٓذ دسد ١اسبشٜذٖٚ )1( ١ذ ٞقُٝذ ١دايذ ١إسـذاٝ٥ا عٓذذ َظذتٟٛ
د٫يذذ47441١يـذذاا ا٭ؾذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذذ ١ايتاسؽبٝذذ ١ا٭دٓبٝذذٜٚ ،١شدذذع ريذذو إيذذ ٞثذذشا ٤ا٭ؾذذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ١ٝدا٭سذاخ ملا تتُتع د٘ َٔ إَهاْٝات عايٚ ١ٝدذٛد ٠متهٓٗذا َذٔ
تٛظٝـ املٛاد يعش عـٛس ٚأَانٔ ٜـعب عً ٞا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايعشدٝذ ١عشكذٗا ؾلذ ٬عذٔ
ريو املٗٓٚ ١ٝايهؿا ٠٤ايعاي ١ٝايتٜ ٢تُتع دٗا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٝذ ١نتٛظٝذـ
املؼاٖذ ايتُجٚ ١ًٝٝعذش ايـذٛس ٚا٭ديذٚ ١ايذرباٖني ٚايتظذذ٬ٝت اسبٝذٚ ١ايتذ ٢متجذٌ ضبذاٚس
سٝ٥ظ ١يف ا٭سذاخ َٔٚ ،خَ ٍ٬ا تبني يًباسح يف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝعٓٝذ١
ايذساط ١أْٗا تعتُذ عًَ ٞؼاٖذ ٚؿؿَ ١ٝوٛي ١يًؼخـٝات ٚا٭َانٔ ٚيٮػذٝا ٤املادٜذ ١ا٭خذش٣
 ٫ٚتكذّ َضٜذ َٔ ا٭سذاخ اهلاََ ١كاسْ ١دا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب.١ٝ

ٚ - 2ظائف املصاٖد احملٛز ١ٜايطسد ١ٜيف األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝاألدٓبٚ ١ٝايعسب.١ٝ
دد ٍٚزقِ ( ) 3
ٜٛأح ٚظائف املصاٖد احملٛز ١ٜايطسد ١ٜيف األفالّ ع ١ٓٝايدزاض١
ايٛظا٥ـ
اٱكوشاب
ايعكب١
ايتعكٝذ
املٛادٗ١
ا٭صَ١

ا٭ؾّ٬

ا٭ؾذذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذذذ١
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓب١ٝ

اجملُٛع

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝايعشد١ٝ

ى
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تبعا يُٓٛرز ٚظٝؿ ١املؼٗذ ٜٛدذ طتٚ ١ظا٥ـ ضبذد ٠يًُؼاٖذ احملٛسٜذ ،١داطذتكشا٤
دٝاْات ازبذ ٍٚايظادل اشباق دٛظذا٥ـ املؼذاٖذ احملٛسٜذ ١يف ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
ع ١ٓٝايذساط ١ظبذ إٔ ْظب ١املؼاٖذ ايت ٫ ٢ذبٌُ ٚظا٥ـ ضبٛس ١ٜاستًذت املشنذض ا٭ ٍٚدٓظذب١
(ٖٚ )%6275ز ٙايٓتٝذ ١تتؿذل َذع ْتذا٥ر دذذ ٍٚسقذِ ( )2ايتذ ٢أػذاست إيذ ٞاستؿذاع ْظذب ١املؼذاٖذ
ايظشد ١ٜايتهُ ١ًٝٝأنجش َٔ املؼاٖذ ايظشد ١ٜاحملٛس ١ٜدٓؿع ايٓظب ١سٝذح إٔ ٚظذا٥ـ املؼذاٖذ
ايظشد ١ٜإَا إٔ ته ٕٛضبٛس ١ٜأ ٚتهُ ١ًٝٝؾتـذست ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ايعشدٝذ ١عًذٞ
ايٓظب ١ا٭نرب َٔ إمجايْ ٞظب ١املؼذاٖذ ايتذٜٛ ٫ ٢دذذ دٗذا ٚظذا٥ـ ضبٛسٜذ ١مبكذذاس ()%7675
َكادذذٌ ( )5177يٮؾذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذذ ١ايتاسؽبٝذذ ١ا٭دٓبٝذذٚ ،١يف املشتبذذ ١ايجاْٝذذ ١دذذا٤ت ٚظٝؿذذ١
ا٫كوشاب دٓظب َٔ )771( ١امجاي ٞا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝع ١ٓٝايذساطذٚ ١تؼذري ايٓتذا٥ر
إي ٞاستؿاع ْظبَ ١ؼاٖذ ا٫كوشاب يف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ ١سٝذح تـذذست
يف املشتب ١ا٭ٚي ٞدٓظبَ )%974( ١كادٌ ( )%4يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدٚ ،١ٝقذ تهذٖ ٕٛذزٙ
املؼاٖذ عباس ٠عٔ أسذاخ سٝ٥ظ ١ٝأدت إي ٞقٝاّ أسذاخ نجٛسات َجٚ ٬تذٚس سٛهلا أسذاخ ايؿذًِٝ
أَ ٚجًُا سذخ يف ؾ ًِٝآخش (سشٚب ؿذاّ) سُٓٝا قشست أَشٜها ػٔ ٖذ ّٛعً ٞايعشام يٲطاسذ١
دٓعاّ ؿذاّ سظني ٚناْت ٖز ٖٞ ٙايبذا ،١ٜأ ٚإٔ ٜكذ ّٛايبوذٌ دأؾعذاٍ تذجري غلذب أػذخاق
أخشَ ٟجًُا ناْت تؿعٌ نًٛٝداتشا َذع سهذاّ ايذب٬د ا٭خذشَ ٣ذٔ اطذتػ ٍ٬يٓؿٛرٖذا ٚع٬قاتٗذا
ٱثاس ٠غلبِٗٚ ،قذ ٜه ٕٛعكذْ ٠ؿظَ ١ٝشت دٗا ايؼخـذ ١ٝايشٝ٥ظذٚ ١ٝتظذببت يف استهادٗذا
٭سذاخ ايؿَ ًِٝجًُا نإ ٜؿعذٌ دٓهٝذض خذإ َذٔ ربشٜذب ٚتذذَري ْتٝذذ ١يعذشٚف طؿٛيتذ٘
ايكاط ١ٝسُٓٝا قتٌ ايتتاس أد ،٘ٝأ ٚايتـشؾات اٱكوشاد ١ٝيًبوً ١ايٝضادٝح يف ؾ (ًِٝطش املًهذ١
ايعزسا ٤ايٝضادٝح) ايٓادب ١عٔ عكذْ ٠ؿظَٓ ١ٝز ايوؿٛي ١سُٓٝا سأت أدٗٝا ٜكوذع سأغ ٚايذذتٗا
أَاَٗا ؾظًهت ايؼخـ ١ٝتـشؾات غري َؿٗٚ ١َٛدٓ ،١ْٝٛأ ٚنذشميَ ١كتذٌ املًهذإ ايـذػريإ
ايت ٢دٓٝذت عًٗٝذا ا٭سذذاخ يف ؾذ (ًِٝازبشميذ ١املًهٝذٚ ١ايكاتذٌ صبٗذٚ )ٍٛقذاّ ايؿذ ًِٝطذٛاٍ
ا٭سذاخ دعش َؼاٖذ متج ١ًٝٝيبعض املؼتب٘ ؾٚ ،ِٗٝسمبا ٜه ٕٛسغب ١يف ا٭خز دايجأس دعذذ
اهلضمي ١يتشكٝل ايٓـش َجًُذا سذذخ يف ؾذ ًِٝقـذ ١املذذَش ٠إٜذ٬ت ،ؾُؼذاٖذ اٱكذوشاب إَذا
املؼٗذ ايزٜ ٟعرب عٔ ا٭سذاخ ايشٝ٥ظ ١ٝأ ٚايكلاٜا ايشٝ٥ظ ١ٝايتٜ ٢ظع ٞايؿ ًِٝيًتشكٝل دٗذا،
ٚته ٖٞ ٕٛا٭سذاخ ايهرب ٣أَ ٚؼاٖذ متجٌ صبُٛع ١إكوشادات ؿذػش ٣داخذٌ اسبذذخ ا٭نذرب
ايٛاسذ أ ٚإكوشادات داخً ١ٝأدت إيٚ ٞقٛع أسذاخ ؿػش ٣داخٌ اسببه ١أ ٚايكـَٚ ١جاٍ يٛظٝؿ١
اٱكوشاب يف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ١ٝع ١ٓٝايذساطذَ ١ذٔ ؾذٖٓ (ًِٝذشَ ٟهذاست،)ٞ
ٚتبذأ ايكـ ١يف ايجأَ عؼش َٔ ؾرباٜذش عذاّ  1878سذني قتًذت ٖذز ٙايكذ ٠ٛايـذػري ٠ؿذذٜك٘
تَٛظ ".. ٕٛسٝح طع ٞايبوٌ طٛاٍ أسذاخ ايؿ ًِٝيٮخز دايجذأس يـذذٜك٘ ايذز ٟمت قتًذ٘ ظًُذا
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ٚاستهب ٖٓش ٟايعذٜذ َٔ ازبشا ِ٥يف طب ٌٝريوٚ ،دا٤ت ٚظٝؿ ١املٛادٗ ١يف املشتب ١ايجايجَٔ ١
دني امجايٚ ٞظا٥ـ املؼاٖذ ايظشد ١ٜاملشنض ١ٜيٮؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط ١دٓظبٚ )%579( ١صادت ا٭ؾّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ١ٝيف ْظبَ ١ؼذاٖذ املٛادٗذ ١ايظذشد ١ٜسٝذح ناْذت مبكذذاس ()%872
َكادٌ ( )%278يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدٚ ،١ٝقذ تتُجٌ يف َؼذاٖذ ايكتذاٍ دذني ايعاَذٌ
ايزات ٚايعاٌَ املعاس أ ٚدني دٛٝؾ داخٌ طاس ١املعشن ،١أ ٚسُٓٝذا ؼبذا ٍٚايبوذٌ اهلذشٚب َذٔ
ايظذٔ ٚؼبذخ َٛادَٗ ١ع ايظذٓاٚ ،٤دا٤ت ٚظٝؿذ ١ايعكبذ ١يف ايرتتٝذب ايشادذع َذٔ امجذايٞ
ايٛظذذا٥ـ يف ا٭ؾذذ ّ٬عٓٝذذ ١ايذساطذذ ١دٓظذذبٚ )%577( ١سـذذًت ا٭ؾذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذذ ١ايتاسؽبٝذذ١
ا٭دٓب ١ٝعً ٞايٓظب ١ا٭نرب مبكذاس (َ )%772كادٌ ( )%377يٮؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ايعشدٝذ،١
ٖٚز ٙايٛظٝؿ ١تٛكح نٌ َا ٜعٛم طشٜل ايبوٌ َٔ أعذا ٤أ ٚأػخاق تٗذد َـاسب٘ طٛا ٤ناْذت
َتٛادذَٓ ٙز صَٔ ٚؽبوط يًتخًف َٓٗا ،أ ٚتعٗش أثٓا ٤سسًت٘ ٚتعٌُ نعا٥ل ؼب ٍٛدٚ ٘ٓٝدني
ذبكٝذذل أٖذاؾذذ٘ ،ؾُذذج ٬ػخـذذا ؼبتُذذٌ إٔ ٜؼذذاسى ايبوذذٌ يف اسبهذذِ أٜ ٚأخذذزَٓ ٙذذ٘ ؾٝشذذاٍٚ
ايتخًف َٓ٘ َجًُا ؾعٌ دٓهٝض خإ ٚقاّ دكتٌ أخ ٘ٝ٭ْ٘ ٖ ٛايز ٟطريخ اسبهِ َع٘ ،أ ٚتهذٕٛ
عكبات َؿادَ ١٦جٌ ايعكبات ايوبٝعَ ١ٝجٌ َٛادٗ ١ازبٝؽ يوكذع طذ ٧أ ٚعاؿذؿ ١أ ٚعٛاَذٌ
طبٝع ١ٝنايهجبإ ايشًَ ١ٝأ ٚازبباٍ أثٓا ٤تذٛدِٗ هلذذؾِٗ ،أ ٚاسبذٛادخ املؿاد٦ذَ ١جذٌ اْٗٝذاس
ازبٓا ا٭ٜظش زبٝؽ اٱطذهٓذس املكذذ ْٞٚداخذٌ طذاس ١ايكتذاٍ ٚتعوذٌ ا٭دٗذض ٠اسبشدٝذ ١أٚ
اػتعاٍ ايٓريإ دٗا ،أ ٚظٗٛس أسذ املٓاؾظني َجًُا سذخ يف ؾٖٓ (ًِٝشَ ٟهاست )ٞأثٓا ٤ضباٚيتذ٘
ايظٝوش ٠دا٭َٛاٍ عً ٞايب٬د ٚؾش ْؿٛرٚ ٙظٗش أَاَ٘ َٓاؾظذ ٕٛدبذاس ، ،ٕٜٛأ ٚظٗذٛس ػذخف
َؿاد ٧مل ٜهٔ يف اسبظذبإ ٚقذذ ٜظذشم اسبهذِ َذٔ ايبوذٌ ؾٝظذع ٞإيذ ٞقتًذ٘ ،أَذا دايٓظذب١
يٛظٝؿ ١ايتعكٝذ ؾكذ تـذست يف املشتب ١اشباَظ َٔ ١امجايٚ ٞظا٥ـ ايظشد املشنضٜذ ١يٮؾذّ٬
ع ١ٓٝايذساط ١دٓظب )%576( ١تؿٛقت ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ ١يف ايرتتٝذب
ا٭ ٍٚدٓظبَ )%672( ١كادٌ ( )%479يٮؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ايعشدٝذٚ ،١قذذ تهذَ ٕٛتُجًذ ١يف
َظاس دذٜذ ٜعكذ ايعٌُ ٜٚػري ادباٖ٘ أ ٚظٗٛس عكبات أخش ٟدعذ ايتخًف مما قبًٗا أ ٚإٔ ٜذتِ
دعِ دٝؽ ايعذ ٚجبٛٝؾ ق ١ٜٛأخش ٟأثٓا ٤اسبشبَٚ ،جاٍ َٔ ؾذ ًِٝآخذش( سذشٚب ؿذذاّ) ملؼذٗذ
تعكٝذ " دػٓت ايكٛات املعاد ١ٜعً ٞسذٚد ايذذ ٍٚاجملذاٚس ٠يف اْتعذاس ا٭ٚاَذش دذاهلذ ...ّٛأؿذبح
ؿذاّ ضباؿشا َٔ نٌ ازبٗات  "...أ ٚأصَ ١ؿش ١ٝتٛاد٘ ايبوٌ يف املعشن ،١أ ٚسُٓٝا ٜك ّٛاشبـِ
دأعُاٍ تجري غلب ايبوٌ َجًُا أسطٌ دٓهٝض خإ يٮعذذاٚ ٤ؾذذ َذٔ ايتذذاس يًتؿذاَ ٚعٗذِ
ٚقاَٛا دكتًِٗ ؾأثاسٚا غلب٘ مما أد ٟد٘ إي ٞأعُاٍ قتذٌ دْٓٝٛذ ١سدا عًذ ٞريذو املٛقذـ ،أ ٚإٔ
متٛت اسذ ٣ايؼخـٝات املظاعذ ٠يًبوٌ ،أ ٚتعش املًو يًخٝاْ ١أثٓذا ٤اسبذشب َجًُذا سذذخ يف
ؾ (ًِٝازبشمي ١املًهٚ ، )١ٝقذ تهذ ٕٛايتعكٝذذات تذأتَ ٞذٔ ايبوذٌ ْؿظذ٘ َجًُذا سذذخ يف ؾذ(ًِٝ
املٛطاد )1سُٓٝا قاّ عبذ ايٓاؿش دإغ٬م َلٝل تريإ عً ٞخًٝر ايعكبٚ ١طايب دظذشب قذٛات
ايوٛاس ٨ايذٚي ١ٝمما عكذ املٛقـ َع ايوشف اٯخشَٚ ،جاٍ ملؼٗذ تعكٝذ يف ْؿع ايؿ" ًِٝقاَت
إطشا ٌٝ٥دؼٔ ٖذ ّٛعظهشَٓ ٟؿذشد عًذَ ٞـذش يتُٓذع املؿاٚكذات ٜذ ّٛصٜذاسٚ ٠صٜذش اشباسدٝذ١
يٛاػٓؤٚ "..دزيو ٜتعكذ ايٛكع دني ا٭طشاف ْعشا سبذٚخ أَٛس غري َتٛقع٘ ناشبٝاْ ١ايتذ٢
قذ تػري َظاس ا٭سذاخٚ ،دا٤ت ٚظٝؿ ١اسبذٌ يف ايرتتٝذب ايظذادغ َذٔ دذني تشتٝذب املؼذاٖذ
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املشنض ١ٜيٮؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط ١دٓظب )%479( ١ؾتؿٛقت ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ١ٝيف
املشتبذذ ١ا٭ٚىل َذذٔ ٚظذذا٥ـ اسبذذٌ ايظذذشد ١ٜمبكذذذاس ( )%675يف َكادذذٌ ( )%3يٮؾذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذذ١
ايتاسؽب ١ٝايعشدٚ ،١ٝتتُجٌ َؼاٖذ اسبٌ يف ايٓٗاٜات يٮسذاخ إَا ايهرب ٣أ ٚا٭سذذاخ ايـذػش٣
داخٌ ا٭سذاخ ايهربَ ٣جٌ أطش أسذ ا٭دواٍ يف املعشن ١أ ٚقتً٘ أَ ٚشك٘ َٛٚت٘ أ ٚإٔ ٜك ّٛأسذذ
ايوشؾني دأطش أْ ٚؿ ٞايوشف اٯخذش أ ٚاْتشذاس ايبوذٌ أ ٚاشبـذِ َجًُذا اْتشذشت نًٛٝدذاتشا يف
ايٓٗا ١ٜأ ٚاهلشٚب املذانش أَ ٚكتذٌ ايعٛاَذٌ املظذاعذ ٠يًبوذٌ ٚاسذذا تًذ ٛاٯخذش داخذٌ ا٭سذذاخ
ايـػش ،٣أ ٚإٔ ٜتِ قتٌ ايعذَ ٚذٔ قبذٌ دٗذ ١أخذشَ ٟعادٜذ ١غذري ايبوذٌ أ ٚاطتظذٚ ،َ٘٬تتبذع
َؼاٖذ اسبٌ غايبا َؼاٖذ تذٛس ٞدايٓـذش ٚا٫ستؿذاٍ ٚؿذٛس تذٛس ٞدايظذٝوش ٠عًذ ٞايذب٬د،
َٚجاٍ ملؼٗذ اسبٌ َٔ ؾ( ًِٝيٛساْع ايعشب) دعذ صٜاد ٠ا٭عذاٚ ٤ايكذ ٟٛمتهٓذت ايكذٛات ايعشدٝذ١
ٚايربٜواْ َٔ ١ٝايتٛد٘ مشاٚ ٫ظبشٛا أخريا يف ايظٝوش ٠عًَ ٞذ ١ٜٓدَؼل املعشٚؾذَٓ ١ذز 34
انتٛدش عاّ ٚ 1918دعذ عاَني َٔ دذٗ٥ا اْتٗت ايجٛسَٚ ،"... ٠جاٍ آخش َٔ ؾ (ًِٝايٛيذ دٖٓ ًٞٝذشٟ
َهاست )ٞيف قًع ١طآَش عً ٞدعذ َا٥؟ي نَ ًٛٝرتا تكشٜبذا مشذاي ٞػذشم يٓٝهذ ٍٛقذاّ (دادبذاست
دإسدا ٤دٚ )ًٞٝريو دعذ أسذ عؼش أطبٛعا َٔ ؾشاس َٔ ٙايظذذٔ ٚ "..قذذ ٜعكذب َؼذٗذ اسبذٌ يف
ايؿ ًِٝتظا ٍ٩دساَ ٞ٭سذاخ متٗٝذ ٜ٘يؿ ًِٝآخش أ ٚدض ٤آخش َٔ طًظذًَ ١رتادوذٚ ،١دايٓظذب١
يٛظٝؿ ١ا٭صَ ١ؾكذ دا٤ت يف ايرتتٝب ايظادع َٔ امجايٚ ٞظا٥ـ املؼذاٖذ ايظذشد ١ٜاملشنضٜذ١
دٓظب)%472 ( ١استًت ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ ١عًذ ٞايٓظذب ١ا٭نذرب مبكذذاس
(َ )%575كادذذٌ ( )%275يٮؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذذ ١ايتاسؽبٝذذ ١ايعشدٝذذٚ ،١تعذذرب عذذٔ رس ٠ٚا٫ستذذذاّ ٚتهذذٕٛ
ايٓتٝذ ١غري ضبظ ١َٛيف ا٭سذاخ دني ايوشؾني املتعاسكني نُؼذاٖذ إطذ٬م ايٓذاس ايظذشٜع ،أٚ
َكتٌ سشغ املًو ٚاقرتاب اشبوش َٓ٘ ٜٓٚتعش املؼاٖذ قتً٘ ٚتعٗش عً ٘ٝعَ٬ات اشبٛف ،ؾإَا
إٔ ٜكتٌ أٜ ٚرتادع ٜٚعٌ ايتظذاَ ٍ٩ذٔ طذٝؿٛصٚ ،أخذريا دذا٤ت أنجذش َذٔ ٚظٝؿذ ١يف ايرتتٝذب
ايجأَ ٚا٭خري َٔ امجايٚ ٞظا٥ـ َؼاٖذ ايظشد املشنض ١ٜيٮؾذ ّ٬عٓٝذ ١ايذساطذٚ ١صادت ؾٗٝذا
أٜلذذا ا٭ؾذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذذ ١ايتاسؽبٝذذ ١ا٭دٓبٝذذ ١دٓظذذبَ )%573( ١كادذذٌ ( )%276يٮؾ ذ ّ٬ايٛثا٥كٝذذ١
ايتاسؽب ١ٝايعشد ،١ٝؾكذ ذبٌُ املؼاٖذ ايظشد ١ٜاملشنض ١ٜأنجش َذٔ ٚظٝؿذ ١ؾُذجَ ٬ذٔ املُهذٔ إٔ
تهذذَ ٕٛؼذذٗذ عكبذذٚ ١تعكٝذذذ يف ْؿذذع ايٛقذذت أ ٚأصَذذَٛٚ ١ادٗذذٖٚ ١هذذزاٚ .دذذإدشا ٤ايتشًٝذذٌ
اٱسـا ٞ٥تؼري دٝاْات ازبذ ٍٚايظادل إيذٚ ٞدذٛد ؾذشٚم رات د٫يذ ١اسـذا ١ٝ٥دذني ا٭ؾذّ٬
ايٛثا٥كٝذذ ١ايتاسؽبٝذذ ١ا٭دٓبٝذذٚ ١ا٭ؾذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذذ ١ايتاسؽبٝذذ ١ايعشدٝذذ ١يف ٚظذذا٥ـ املؼذذاٖذ
احملٛس ١ٜيف ا٭ؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط ، ١سٝح ناْت ق ُ٘ٝنا243.446 = 2عٓذذ دسدذ ١اسبشٜذٖٚ )7( ١ذٞ
ق ١ُٝداي ١إسـاٝ٥ا عٓذذ َظذت ٟٛد٫يذ47441١يـذاا ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ،١
ٜٚشدذذع ريذذو إيذذ ٞاستؿذذاع مجٝذذع ايٓظذذب اشباؿذذ ١داملؼذذاٖذ ايظذذشد ١ٜاحملٛسٜذذ ١يف ا٭ؾذذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ١ٝأنجش َٓٗا يف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ،١ٝسٝذح متجذٌ
ٖز ٙاملؼاٖذ ا٭سذاخ ايشٝ٥ظ ١ٝيف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٖٚ .١ٝزا َذا أنذذ ٙطذُٛٝس ػذامتإ
()47( )1978إٔ ا٭سذاخ ايظشد ٫ ١ٜتعتُذ عً ٞايع٬قذات املٓوكٝذ ١ؾكذط دذٌ تعتُذذ أٜلذا عًذٞ
ايتظًظٌ املٓوك ٞاملشتبٖٚ ،زا ٜع إٔ دعض ا٭سذاخ يف ايظشد هلا أُٖٝذ ١أنذرب َذٔ ا٭خذش،٣
ٚا٭سذاخ ايشٝ٥ظ ٖٞKernels ١ٝايت ٢تكذ ّٛدعذش

اسببهذ ١عذٔ طشٜذل ايتظذا٫٩ت ايهذجري،٠
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ٚدزيو تعترب ا٭سذاخ ايشٝ ٥ظ ٖٞ ١ٝايعكذذ ٠أ ٚاحملذٛس يف ْكذاط ٖٝهذٌ ايظذشدٖٚ ،ذَ ٞظذٛ٦ي١
دؼهٌ إدباس ٟعٔ ذبشٜو ْٚكٌ املظاسات املُهٓ ١داخٌ ايكـٖ ،١ز ٙا٭سذاخ ٚايت ٢متجذٌ ايٓذٛا٠
املشنض ١ٜيٮسذاخ اسباي ١يف ايكـٚ ١ايت ٫ ٢ميهٔ اطتبعادٖا دأ ٟػهٌ ٭ٕ ريو َٔ ػذأْ٘ إٔ
ٜؿكذ ايكـَ ١عٓاٖا أ ٚػبعًٗا غري َٓوك.١ٝ

ٚ - 3ظائف املصاٖد ايتهُ ١ًٝٝايطسد ١ٜيف األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝاألدٓبٚ ١ٝايعسب:١ٝ
دد ٍٚزقِ ( ) 4
ٜٛأح ٚظائف املصاٖد ايتهُ ١ًٝٝايطسد ١ٜيف األفالّ ع ١ٓٝايدزاض١
ا٭ؾّ٬
ايٛظا٥ـ
ايعش
ايظ٪اٍ ايذساَٞ
تكذ ِٜػخـ١ٝ
ايعٌُ
نؼـ اشبو١
تأنٝذ ع٬ق١
ايتٛكٝح
اطتُشاس ١ٜايـشاع
اٱغاث١
املٛكٛع
اٱْزاس
ايؼعٛس ايعاّ
أنجش َٔ ٚظٝؿ١
ٜٛ ٫دذ

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب١ٝ
ا٭دٓب١ٝ
ى

%

٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝايعشد١ٝ
%

ى

اجملُٛع

ى

%

115
73
95
77
142
47
55
83
69
64
45
144
84
975

577
376
477
378
771
273
277
471
374
3
272
571
4
4873

174
56
82
229
87
73
64
29
47
33
52
196
68
364

1172
376
573
1478
576
477
379
179
3
271
374
1276
474
2375

289
129
177
346
229
124
115
112
116
93
97
344
148
1339

871
376
5
876
674
374
372
371
372
276
277
874
472
3775

2424

144

1554

144

3574

144

اٱمجايٞ
2
ق ١ُٝنا = 441.429دسد ١اسبشَ 13 = ١ٜعاٌَ ايتٛاؾل = َ 4.318ظت ٟٛايذ٫ي = ١داي ١عٓذ4.441
داطتكشا ٤دٝاْات ازبذ ٍٚايظذادل اشبذاق دٛظذا٥ـ املؼذاٖذ ايتهًُٝٝذ ١يف ا٭ؾذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝع ١ٓٝايذساط ١إي ٞإٔ ْظب ١املؼاٖذ ايت ٫ ٢ذبٌُ ٚظا٥ـ تهًُٝٝذ ١دذا٤ت
يف املكذَ ١دٓظبٖٚ )%3775( ١ز ٙايٓتٝذ ١تتؿل َع ْتا٥ر دذ ٍٚسقِ (  )2ايت ٢أػذاست إيذ ٞاستؿذاع
ْظب ١املؼاٖذ ايظشد ١ٜايتهُ ١ًٝٝأنجش َٔ املؼذاٖذ ايظذشد ١ٜاحملٛسٜذ ١دذٓؿع ايٓظذب ١سٝذح إٔ
ٚظا٥ـ املؼاٖذ ايظشد ١ٜإَا إٔ ته ٕٛضبٛس ١ٜأ ٚتهُٚ ١ًٝٝتـذست ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٝذ١
ا٭دٓب ١ٝعً ٞايٓظب ١ا٭نرب َٔ امجايْ ٞظب ١املؼاٖذ ايتذٜٛ ٫ ٢دذذ دٗذا ٚظذا٥ـ تهًُٝٝذ١
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(َ )%4873كادٌ ( )%2375يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدٝذٚ ،١يف املشتبذ ١ايجاْٝذ ١دذا٤ت ٚظٝؿذ١
ايعٌُ دٓظب َٔ )%876( ١إمجاي ٞا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝع ١ٓٝايذساطٚ ١تؼذري ايٓتذا٥ر إيذٞ
استؿاع ْظبَ ١ؼاٖذ ايعٌُ يف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ايعشدٝذ ١سٝذح دذا٤ت يف املشتبذ١
ا٭ٚىل دٓظبَ )%1478( ١كادٌ ( )%378يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ،١ٝتتُجٌ َؼاٖذ ايعٌُ
يف املؼاٖذ ايت ٢دبتُع ؾٗٝا ايؼخـذٝات َذٔ أدذٌ ايتخوذٝط ملٗذاَِٗ أ ٚايتذٗٝذض ٚايتذذسٜب
ٚا٫طتعذاد ملعشنٚ ١اختٝاس ا٭طًش ١أ ٚتًو املؼاٖذ ايت ٢تعش ايتعذا ٕٚدذني ايؼخـذٝات ٚدذني
ايبوٌ ٚاٯخش ٜٔيتشكٝل ٖذف َعني أَ ٚذج ٬يف طذاسات ايجذٛسات سُٓٝذا ٜتبذع ايجذٛاس ايكا٥ذذ
َتٛدٗ ٕٛملهإ َا ٚهلذذف َذاَٚ ،جذاٍ َذٔ ؾذ ًِٝآخذش (سذشٚب ؿذذاّ) َؼذٗذ يكذٛات ا٫سذتٍ٬
ا٭َشٜه ٖٞٚ ١ٝتظتعذ ٚذبٌُ أَتعتٗا َتذٗ ١إي ٞايوا٥ش ٠يًزٖاب إيذَٛ ٞقذع اسبذشبٚ ،دذا٤ت
ٚظٝؿ ١ايؼعٛس ايعاّ يف املشتب ١ايجايجَ ١ذٔ دذني امجذايٚ ٞظذا٥ـ املؼذاٖذ ايظذشد ١ٜايتهًُٝٝذ١
يٮؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط ١دٓظبٚ )%874( ١صادت ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝيف ْظبَ ١ؼاٖذ
ايؼعٛس ايعاّ ايظشد ١ٜسٝح استًت (َ )%1276كادٌ ( )%571يٮؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ،١
نعش آثاس ٚاقعذ٘ َلذت يف أَانٓٗذا يٲسظذاغ دا٭سذذاخ ٚربًٝذٗا ،أ ٚاملؼذاٖذ ايتذ ٢تٗذذف
يًخشٚز َٔ ػذ ٠ا٭سذاخ نا٭طاطري ٚايكـف ايػشٜب ،١أ ٚا٭ػٝا ٤اشبشاؾٚ ١ٝايعذٝبذ ١ايتذ ٢مل
ٜهٔ ٜتٛقعٗا أٜ ٚعشؾٗا املؼاٖذ َٔ قبٌٚ ،املعًَٛات ايت ٫ ٢ت٪ثش يف ا٭سذاخ نعادات يًبوذٌ أٚ
َٛاؿؿات٘ ازبظذٚ ،١ٜقذ تهَ ٕٛؼه٬ت عاطؿ ١ٝمتش دٗا ايؼخـ ١ٝأ ٚسا٫ت ْؿظ٪َ ١ٝقتذ،١
ٚاملؼاٖذ ايت ٢تأت ٞدعذ اْتٗذا ٤ا٭سذذاخ نذايتعًٝل ايعذاّ عًذ ٞا٭سذذاخ أ ٚتًخذٝف ا٭سذذاخ
ٚايٛؿـ ايعاّ يًذٚ ٍٚايؼخـٝات أ ٚاملؼاٖذ ايت ٢تعش ؿٛس َٓٚاظش طبٝع ١ٝيًشلذاس ٠تـذـ
قُٝتٗذذا ،أ ٚا٫ظبذذاصات اشباؿذذ ١داسبهَٛذذ ١أ ٚايؼخـذذٗ٥٫ٚٚ ١ٝذذا يب٬دٖذذا ٚػذذعبٗاَٚ ،ؼذذاٖذ
ا٫طتؼٗاد دُٓارز َٔ ايٛاقع أ ٚدكاد ٠طادكنيٚ ،قذ ٜـاسبٗا َٛطٝكٚ ٞؿذؿٚ ،١ٝقذذ ٜٗذذف
املؼٗذ إي ٞايذؾاع عٔ أسذ ايؼخـٝات دعذ عش َؼذاٖذ متجًٝٝذٚ ١اتٗاَذات يؼخـذٝات دٗذا
دأْٗا طٚ ١٦ٝقاتً٘ َذج ٬ثذِ ٜكذ ّٛايذشا ٟٚاشبذاسد ٞدٓؿذٚ ٞايتؼذهٝو يف ايشٚاٜذات ٜٚرتنٗذا
َؿتٛس ١سبني ايبشح عٔ دٓا ٙآخشٚ ٕٚريو يًٗشٚب َٔ ايلػط ايؼذٜذ يٮسذاخٚ ،قذ تٗذف
إي ٞايتعذب  َٔٚأَجً ١ريو َٔ ؾ (ًِٝنًٛٝداتشا) سذني اختبذأت داخذٌ ايظذذاد ٠ستذ ٢تظذتوٝع
ايذخ ٍٛإي ٞقـش املًو ،ؾَٗ ٞؼاٖذ تظتخذّ يٲد ٤٫دبعض املعًَٛات ايت ٢قذ تهذ ٕٛطشٜؿذ١
أ  ٚغشٜب ١داخٌ اسبهاٚ ١ٜيهٔ تٗذف يًخشٚز َٔ سذ ٠املؼٗذ نتؿظري يوبٝذب ْؿظذ ٞطشٜذـ
َٔ ؾ (ًِٝاملٛطاد ) 1سٝح أػاس إي ٞإٔ املـشٜني يذ ِٜٗعكذ ٠ايتؼا ّ٩ايتذ ٢أدت شبذٛؾِٗ َذٔ ْؼذش
أخباس ط ١٦ٝعٔ أْباٚ ٤سدت إي ِٗٝسْ ٍٛهظٖٚ 1967 ١ذزا طذاعذ عًذ ٞاهلضميذ ١نُذا ؿذش أسذذ
اشبربا ٤ايٓؿظٝني إٔ إطذشا ٌٝ٥اطذتػًت ٖذز ٠ايٓكوذ ١يف ايتخوذٝط ا٫طذرتاتٝذ " ٞقذاٍ هلذِ
ايذنتٛس يٜٛع دامتٔ إٔ اشبرب املؿش ٜٓتكٌ دظشع ١يف َـش عً ٞعهع اشبرب غذري املؿذش "
 ٖٛٚخبري ْؿظ ٞطاؾش آْزاى ٱطشا ٌٝ٥يٲد ٤٫مبعًَٛات عٔ ايؼخـ ١ٝاملـش ،١ٜأَذا دايٓظذب١
ملؼاٖذ ايعش ؾذا٤ت يف ايرتتٝب ايشادع َٔ امجذاي ٞايٛظذا٥ـ ايتهًُٝٝذ ١يف ا٭ؾذ ّ٬عٓٝذ١
ايذساط ١دٓظبٚ )%871( ١سـًت ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝعً ٞايٓظب ١ا٭نذرب مبكذذاس
(َ )%1172كادٌ ( )%577يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٖٚ ١ٝذ ٛعبذاس ٠عذٔ َؼذهً ١ايؿذ ًِٝأَ ٚذا
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تذٚس سٛي٘ ا٭سذاخ سٝح ٜعش شبًؿ ١ٝهلا ٚمل٬دظاتٗا ؾكذ ته ٕٛػزٚر يف أؾعاٍ ػخـذ١ٝ
ٜٚظع ٞايشا ٟٚملعشؾ ١ا٭طبابٚ ،دايٓظب ١يٛظٝؿ ١نؼـ اشبو ١ؾكذ استًت املشتب ١اشباَظَٔ ١
امجايٚ ٞظا٥ـ ايظشد ايتهُ ١ًٝٝيٮؾذ ّ٬عٓٝذ ١ايذساطذ ١دٓظذب )%674( ١تـذذست ؾٗٝذا ا٭ؾذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ١ٝعً ٞايرتتٝب ا٭ ٍٚدٓظبَ )%771( ١كادٌ ( )%576يٮؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽب ١ٝايعشد َٔٚ ١ٝأَجًتٗا َؼٗذ َٔ ؾ (ًِٝنًٛٝداتشا) ئ تتٛاْ ٞنًٛٝداتشا عٔ ؾعذٌ أ ٟػذ٧
يًبكا ٤يف اسبهِ..يُت أخاٖذا ايبذايؼ  13عاَذا يتظذٝوش نًٝذا يف َـذش ٚ..طًبذت قتذٌ أختٗذا
ا٭ؿػش َٓٗا يف سشّ املعبذ يًتؿشد دظٝوشتٗا ..نُا أْٗا أغٛت أععِ ايشداٍ يف سَٚذا ٱػذباع
ػٗٛتٗا يًظًو ".. ١أ ٚإٔ ًٜذذأ ايعاَذٌ املعذاس ايذزٜ ٟشغذب يف تذٛي ٞايعذشؾ إىل سٝذٌ ٚخذذع
٫غتـاب ايعشؾ َٔ ايٛسٜح اسبكٝك ٞداديَ ١ؿربن ١نإٔ ٜعًٔ عذّ ػشعٝت٘ َجًُذا سذذخ يف
ؾ( ًِٝازبشمي ١املًهٚ )١ٝدايتايٜ ٞظتٛي ٞعً ٞايعشؾَٚ ،جاٍ آخش َٔ ؾ (ًِٝيٛساْع ايعشب) ايؿهش٠
ٖ ٞاطتخذاّ ؾشم َظتكًٚ ١غري َش َٔ ١ٝ٥ايعـادات ايت ٢تتششى خبؿٚ ١طشعَٚ ".. ١جذاٍ اخذش
َٔ ْؿع ايؿ " ًِٝاطرتاتٝذْ ١ٝؼش اسبشب ٖذ ٞاطذتخذاّ ايعذشب ايذز ٜٔؼبلذشَ ٕٚذٔ ايـذششا٤
نعاٌَ ضبؿض ٱثاس ٠ايكبا ٌ٥املظتكً ١يف طٛسٜا  ..يزا ؾُا تؿعً٘ قٛات يذٛساْع ٖذ ٛإػبذاد طًظذً١
َٔ سشنات ايتُشد احملًٚ ".. ١ٝدا٤ت ٚظٝؿ ١تكذذ ِٜايؼخـذ ١ٝيف ايرتتٝذب ايظذادغ َذٔ دذني
تشتٝذذب املؼذذاٖذ ايتهًُٝٝذذ ١يٮؾذذ ّ٬عٓٝذذ ١ايذساطذذ ١دٓظذذبٚ )%5( ١تؿٛقذذت ا٭ؾذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذذ١
ايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝدٓظب )%573( ١يف َكادٌ ( )%477يٮؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذٖٚ ١ذز٠
ايٓٛع َٔ ١ٝاملؼذاٖذ تكذ ّٛدعذش يذات ايؼخـذٝات ٚٚظا٥ؿٗذا ٚخًؿٝذات عٓٗذا ٚدٚسٖذا يف
ا٭سذاخ  َٔٚأَجًتٗا أَ ٍٚؼٗذ َٔ ؾ ًِٝنًٛٝداتشا "نًٛٝداتشاًَ...هَ ١ـش املشأ ٠املعشٚؾ ١دكٛاٖذا
ا٭طوٛس ١ٜيف ا٭غٛاٜٛ ٫.. ٤قؿٗا ػ ٧س؟ي ذبكل َبتػاٖا "..ؾتتذٛاي ٞؾٗٝذا ٚؿذـ ايؼخـذٝات
دايـذٛس ٚدٚسٖذا حبظذب تشتٝذب ظٗٛسٖذاٚ ،دايٓظذب ١يًُؼذاٖذ ايتذ ٢ذبُذٌ أنجذش َذٔ ٚظٝؿذذ١
تهُ ١ًٝٝدا٤ت يف ايرتتٝب ايظادع َٔ امجايٚ ٞظا٥ـ املؼاٖذ ايظذشد ١ٜايتهًُٝٝذ ١دٓظذب( ١
 )%472تـذست ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝعً ٞايٓظب ١ا٭نرب مبكذاس (َ )%474كادذٌ
( )%4يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب َٔٚ ١ٝأَجًتٗا َؼٗذ ؼبٌُ ٚظٝؿ؟ي ايتظاٚ ٍ٩ايتٛكذٝح
َٔ ؾ( ًِٝيٛساْع ايعشب) ايظ٪اٍ دايوبع ٖ ٛملارا..؟!َا ايزٜ ٟذاؾع ٕٛعٓ٘ ٖٓا ؟! ٚعٓذ ايٛؿ ٍٛايذٞ
ساؾٖ ١زا احملٝط ٚ ..عٓذ ايٓعش َٔ ٖٓا ْ..ؿِٗ نٌ ػَٚ ". ٧جاٍ آخش َٔ ؾ (ًِٝايٛيذ د )ًٞٝؼبُذٌ
ٚظٝؿ؟ي اٱغاثٚ ١تكذ ِٜػخـ" ١ٝإٕ تـشؾات د ًٞٝيف اسبشب تعٛد إىل يكا ٙ٩دؼخف ٚاسذ ٖٛ
اٱظبًٝذذض (ٟتَٛظذذتٚ ،) ٕٛيف املشتبذذ ١ايجآَذذ ١دذذا٤ت ٚظٝؿذذ ١ايظذذ٪اٍ ايذذذساَ ٞدٓظذذبَ )%376( ١ذذٔ
ا مجذاي ٞا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١عٓٝذذ ١ايذساطذٚ ١سـذًت ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذذ١
ا٭دٓبٚ ١ٝايعشد ١ٝعًْ ٞؿع ايٓظب ١دايتظاَٚ ٟٚذٔ أَجًذَ ١ؼذاٖذ ايظذ٪اٍ ايذذساََ ٞذٔ ؾذ(ًِٝ
ازبشمي ١املًه ٌٖ )١ٝميهٔ حملانُ٘ مل ؼبغ دٗا (سٜتؼاسد ايجايح) إ تذشا ٙدعذذ 544عذاّ؟ ٚ،دذا٤ت
ٚظٝؿ ١تأنٝذ ايع٬ق ١يف املشتب ١ايتاطع ١دٓظب َٔ )%374( ١دني امجايٚ ٞظا٥ـ املؼاٖذ ايظشد١ٜ
ايتهُ ١ًٝٝيٮؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساطٚ ،١صادت ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝيف ْظبَ ١ؼذاٖذ
تأنٝذ ايع٬ق ١سٝح ناْت مبكذاس (َ )%477كادٌ ( )%273يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبَ ١ٝجذٌ
ع٬ق ١ازبٝؽ نعاٌَ َظاعذ دشٝ٥ظ٘ نعاٌَ رات ؾكذ ٜٓعش ي٘ دازبَٓ ٕٛجٌ ؿذاّ سظذني ،أٚ
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ع٬ق ١اي عذٚاْ ١ٝدني ايبوذٌ ٚاملعاسكذني يذ٘ ،أ ٚع٬قذ ١ايؼخـذ ١ٝايشٝ٥ظذ ١ٝدأدٗٝذا أ ٚأَٗذا أٚ
أخٛاتٗا ،أَ ٚؼاٖذ تٛكح استباط ايبوذٌ دايعاَذٌ املظذاعذ نـذذٜك٘ َذج ،٬سٝذح تٛكذح ٖذز٠
ايٛظٝؿ٘ ع٬قات اسبب ٚايهش ٙدني ا٭ػخاقٚ ،استًت ٚظٝؿ؟ي ايتٛكٝح ٚاٱغاث ١املشنذض ايعاػذش
َٔ امجاي ٞايٛظا٥ـ ايتهُ ١ًٝٝيف ا٭ؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط ١دٓظذب )%372( ١سٝذح سـذًت ا٭ؾذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝعً ٞايٓظب ١ا٭نرب يف َؼاٖذ ايتٛكٝح مبكذاس (َ )%379كادٌ ()%277
يٮؾذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذذ ١ايتاسؽبٝذذ ١ا٭دٓبٝذذٚ ،١يف املكادذذٌ سـذذًت ا٭ؾذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذذ ١ايتاسؽبٝذذ١
ا٭دٓب ١ٝعً ٞايٓظب ١ا٭عًَ َٔ ٢ؼاٖذ اٱغاثذ ١مبكذذاس (َ )%374كادذٌ ( )%3يٮؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽب ١ٝايعشدٚ ١ٝقذ تكذّ َؼاٖذ اٱغاث ١ديذ ٬ٝأَ ٚعًَٛذ ١ت٪نذذ أ ٚتٓؿذ ٞسذذثا غاَلذا أٚ
تظاعذ عً ٞنؼـ اسبكٝكَ .. ١جاٍ َٔ ؾ (ًِٝازبشمي ١املًه )١ٝسُٓٝا تٛي(ٞسٜتؼاسد ايعشؾ) ؾذإ
طذ ٝايربز مل ٜعذا ميج ٕ٬تٗذٜذا دايٓظب ١إي ٘ٝؾهُْٗٛا غري ػشعٝني ئ ٜعوُٗٝا اسبل
يف اٱسخ دعذ ريو " ٚقذ ته ٕٛاٱغاث َٔ ١خَ ٍ٬ؼاٖذ تعش تكاسٜش َٚظذتٓذات تظذاِٖ يف
سٌ ايػاص اسبها َٔ ١ٜخَ ٍ٬تخـف تاسؽب ٞأ٪َ ٚيـ ٜتكـ ٞاسبكذا٥ل دا٭ديذَٚ ،١جذاٍ آخذش
َٔ ؾ (ًِٝيٛساْع ايعشب) أسذ ا٫نتؼاؾات اسبذٜجٜ ١كذّ يٓا أػذٝا ٤رات ؿذً ١دػذاسات يذٛساْع ..
عًٓٝا ايٓعش إىل ٖٓا  ..إْٗذا قوعذ ١سذٜذٜذٜٛ ٫ ١دذذ شذ ١ػذو يف أْٗذا إسذذ ٟقوذع طذه١
سذٜذ ١ٜمت تؿذريٖا دٛاطو ١يٛساْع  َٔٚ ..املظتش ٌٝإسذاخ ٖزا ايكذذس َذٔ ايلذشس د ٕٚقذ٠ٛ
تؿذري عايَ ١ٝـذسٖا َٔ ا٭طؿٌ ٖٚ ..زا ٜع اَت٬ى تًو ا٭ْٛاع َٔ ا٭طًش ١آْذزاىَٚ .جذاٍ
اخش َٔ ؾ (ًِٝايٛيذ د )ًٞٝإٕ ظشٚف َكتٌ (تَٛظت ٖٞ )ٕٛايت ٢أدت إىل خشٚز د ًٞٝعً ٞايكإْٛ
 "..أَا دايٓظب ١يٛظٝؿ ١ايتٛكٝح ؾُجاٍ هلا َٔ ؾ( ًِٝايٛيذ دَ )ًٞٝؼٗذ ٜعش َ٬دظات سادخ
أ  ٚػبٝب عً ٞيػض طشس٘ َؼٗذ ايظ٪اٍ ايذساَٚ " ٞملعشؾ ١ايظبب ٜتشكذل دسٚدذاَرب َذٔ املٛقذع
ايز ٟقتٌ ؾ ٘ٝتَٛظت " ٕٛسٝح ٜعش املؼٗذ َ٪سخ يف َهإ ٚقٛع ازبشميٜٚ ١ؼش َ٬دظاتٗا
َٚا سذخ ؾ ٘ٝؾع ،٬أَا دايٓظب ١يٛظٝؿ ١اطتُشاس ١ٜايـشاع ؾكذ استًت ايرتتٝب اسبذاد ٟعؼذش
َٔ امجايٚ ٞظا٥ـ ايظشد ايتهُ ١ًٝٝيٮؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط ١دٓظب )%371( ١تـذست ؾٗٝذا ا٭ؾذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ١ٝعً ٞايرتتٝب ا٭ ٍٚدٓظبَ )%471( ١كادٌ ( )%179يٮؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽب ١ٝايعشدَٚ ١ٝجاٍ يتًو ايٛظٝؿ َٔ ١ؾ (ًِٝيٛساْع ايعشب) دايشغِ َٔ املؿاٚكات َٔ قبٌ
ايكبا ٌ٥ايعشدَ ١ٝع قبا( ٌ٥يٛساْع) اْتؼش ايتُشد يف املٓوك ١عذرب سدذاٍ ايكبا٥ذٌ احملًٝذ ١يف
أسداٗ٥ا ٚ ،"..دا٤ت ٚظٝؿ ١اٱْزاس يف ايرتتٝب ايجاْ ٞعؼش َٔ دني تشتٝذب املؼذاٖذ ايتهًُٝٝذ١
يٮؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط ١دٓظبٚ )%277( ١استًت ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدٝذ ١عًذ ٞايٓظذب١
ا٭عًَٗٓ ٢ا مبكذاس ( )%374يف َكادٌ ( )%272يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذٚ ١ؾٗٝذا ؼبذزس
ايبوٌ َٔ َٛاقـ ٜٚتذٓبٗا ٭ْٗا تٓزس ٙدعٛاقب طًب ١ٝأ َٔ ٚأَٛس تٗذذد َظذتكبً٘ ٚقذذ تذأتٞ
َؼاٖذ اٱْزاس ؿاَت٘ َـاسب هلا َٛطٝك ٞتلخ ١ُٝٝتٓزس داملٛت أ ٚؿٛت قذٜٓ ٟٛذزس خبوذش
قادّ أ ٚأسذاخ تايٚ ،١ٝأخريا دذا٤ت ٚظٝؿذ ١املٛكذٛع يف ايرتتٝذب ايجايذح عؼذش ٚا٭خذري َذٔ
إمجايٚ ٞظا٥ـ ايظشد املشنض ١ٜيٮؾ ّ٬عٓٝذ ١ايذساطذ ١دٓظذبٚ )%276( ١صادت ؾٗٝذا أٜلذا ا٭ؾذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ١ٝدٓظبَ )%3( ١كادذٌ ( )%271يٮؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ايعشدٝذ١
 ٖٞٚته ٕٛمبجاد ١ؿذَ ١يًُؼاٖذ َٚجاٍ َٔ ؾ( ًِٝيٛساْع ايعشب) نذَ ٬ذٔ ا٭حبذاخ ايتاسؽبٝذ١
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ٚا٭سػٝؿات ا٭ثش ١ٜايتٜ ٢تِ إدشاٗ٥ا اٯٕ تؼذري دكذ ٠ٛإٔ( يذٛساْع) نذإ َذٔ أٖذِ ايؼخـذٝات
امل٪ثش ٠يف توٜٛش سشب ايعـادات اسبذٜج .. ١سٝح إٔ سشب ايعـادات اسبذٜج ١أؿبشت أطًٛب
ايكشٕ ايعؼشٚ ٜٔايٛاسذ ٚايعؼش ".ٜٔدشغِ َٔ إٔ ايؿ ًِٝنً٘ نإ ميذذ رنذا ٙ٩إ ٫أْذ٘ تظذبب يف
ٖز ٠ايهاسث ١ايـادََٚ ،١جاٍ آخش َذٔ ؾذ( ًِٝايٛيذذ دًٝذ " )ٞمتذت ضبانُذ ١دًٝذٚ .. ٞسهذِ عًٝذ٘
داٱعذاّ ٚ..اد٘ د ًٞٝايؼٓل " ٜٛكح ايعكاب ايزٜٓ ٟتعش ايؼخـٚ ١ٝيهذٔ يف َٓتـذـ ايؿذًِٝ
ؾُٝجٌ ؿذَ ١يًُؼاٖذ سٝح أْ٘ ٫صاٍ ٜٓتعش أسذاخ أخشٖٚ ٣زا ميجٌ ْٗا ١ٜاملوافٚ .دذإدشا٤
ايتشً ٌٝاٱسـا ٞ٥تؼري دٝاْات ازبذ ٍٚايظادل إيٚ ٞدذٛد ؾذشٚم رات د٫يذ ١اسـذا ١ٝ٥دذني
ا٭ؾذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذذ ١ايتاسؽبٝذذ ١ا٭دٓبٝذذٚ ١ا٭ؾذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذذ ١ايتاسؽبٝذذ ١ايعشدٝذذ ١يف ٚظذذا٥ـ
املؼاٖذ ايتهُ ١ًٝٝيف ا٭ؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط ،١سٝح ناْت ق ُ٘ٝنا441.429 = 2عٓذ دسدذ ١اسبشٜذ١
(ٖٚ )13ذذ ٞقُٝذذ ١دايذذ ١إسـذذاٝ٥ا عٓذذذ َظذذت ٟٛد٫يذذ47441١يـذذاا ا٭ؾذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذذ ١ايتاسؽبٝذذ١
ايعشدٜٚ ،١ٝشدع ريو إي ٞطَ ٍٛذ ٠املؼاٖذ ايٛؿؿ ١ٝأ ٚايتعًٝكٚ ١ٝايت ٢غايبا َذا تهذ ٕٛتعًٝذل
عً ٞا٭سذاخ أ ٚخًؿٝات ٜذي ٞدٗا طبتـ ٕٛخاسدٜ ٕٛٝش ٕٚاسبها.١ٜ
ٖٚزا َا أقش ٙػامتإ ( )1978أْ٘ َذٔ ْاسٝذ ١أخذش ٟتٛدذذ ا٭سذذاخ ايتهًُٝٝذSatellites ١
ٚٚدٛدٖا غري ساطِ يف أسذاخ ايظشد مبع أْ٘ ميهٔ إصايتٗا َٔ ايكـ ١د ٕٚتعو ٌٝاسببهذ،١
َٚع ريو ذبتاز ا٭سذذاخ املشنضٜذ ١يٛدٛدٖذا أسٝاْذا; سٝذح إٔ ٚظٝؿتٗذا َذٌ ٤أ ٚطذذ ؾشاغذات
ٚاشب ٛيف ايتؿاؿ ٌٝايؿشعٚ ١ٝاطتهُاٍ ا٭سذاخ ايشٝ٥ظَ ١ٝش ٠أخشٚ ٟريذو ٭ٕ اشبوذاب ٫
ٜعذذادٍ ايكـذذٚ ١ميهذذٔ إٔ تظذذبل ا٭سذذذاخ ايتهًُٝٝذذ ١ا٭سذذذاخ املشنضٜذذ ١أ ٚتتبعٗذذا مبظذذاؾ١
دعٝذ.)48(٠

ثايجا  :صٛت ايطسد داخٌ األسداخ يف األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝاألدٓبٚ ١ٝايعسب: ١ٝ
ْٛ - 0ع ايضُري املطتددّ داخٌ أسداخ ايطسد يف األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخيٚ ١ٝايعسب.١ٝ
دد ٍٚزقِ ( )5
ٜٛأح ْٛع ايضُري املطتددّ داخٌ أسداخ ايطسد يف األفالّ ع ١ٓٝايدزاض١
ا٭ؾّ٬
ْٛع ايلُري
طشد دلُري املتهًِ
طشد دلُري ايػا٥ب
طشد دلُري املخاطب

تٓٛع يف اطتخذاّ ايلُا٥ش

ٜٛ ٫دذ
اٱمجايٞ

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓب١ٝ
%
ى
272
45
93
1878
172
24
176
33
2
44
144
2424

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝايعشد١ٝ
%
ى
4271
652
3473
474
379
64
1975
343
472
65
144
1554

اجملُٛع
ى

697
2348
84
336
145
3574

%

2
ق ١ُٝنا = 1576.739دسد ١اسبشَ 4 = ١ٜعاٌَ ايتٛاؾل = َ 4.553ظت ٟٛايذ٫ي= ١داي ١عٓذ4.441

1975
6578
274
974
279
144
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داطتكشا ٤دٝاْات ازبذذ ٍٚايظذادل ظبذذ إٔ ايظذشد دلذُري ايػا٥ذب نذإ يذ٘ ايٓـذٝب
ا٭نرب َٔ دني أْٛاع ايلُا٥ش املظتخذَ ١داخٌ أسذاخ ايظذشد يف ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
ع ٘ٓٝايذساط ١سٝح دا ٤يف املشتب ١ا٭ٚىل دٓظب٘ ( َٔ )%6578إمجاي ٞايلُا٥ش ا٭خشٜٚ ٣ذٍ ٖزا
عً ٢اعتُاد ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝدؼهٌ نبري عًٖ ٢زا ايُٓط َٔ ايظشد ْعشا ٭ْ٘ ٚط ١ًٝؿذاسب١
ٜتٛاسٚ َٔ ٣ساٗ٥ا ايظاسد ؾُٝشس َا ٜؼا َٔ ٤أؾهاس أ ٚأسا ٤د ٕٚإٔ ٜه ٕٛتذخً٘ ؿاسخا أَ ٚباػشا نُذا
إٔ كُري ايػا٥ب ٜؿـٌ صَٔ ايكـ ١عٔ صَٔ اسببه ١إىل سذ َا ٭ْ٘ غايبذا َذا ٜذشتبط دايؿعذٌ
ايظشد ٟأ ٟأْ٘ ٜظٛم اسبه ٢إىل ا٭َاّ ٚيهٔ اْو٬قا َٔ املاك ٞنُا أْ٘ ٜتشكل ؾٝذ٘ املٛكذٛع١ٝ
ٚاملـذاقْ ١ٝعشا يٛدٛد سا ٟٚؼبهذ ٢ايكـذ ١عذٔ ايؼخـذْ ١ٝؿظذٗا ٚدايتذايٜ ٞتشكذل اسبٝذاد
ٚاملٛكٛعٚ ١ٝايت ٢تظع ٢ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝيتشكٝكٗا ٚقذ دا٤ت ايٓظذب ١ا٭نذرب يف
اطتخذاّ منط ايظشد يلذُري ايػا٥ذب يـذاا ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ )%93( ١يف
َكادٌ ( ٖٛٚ )%3473ؾاسم نبري ٜٛس ٢دذسد٘ عاي َٔ ٘ٝاملٛكٛع ١ٝيف ايظشد ٚنزيو ٭ٕ غايب٘ٝ
ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝا٭دٓب ١ٝع ٘ٓٝايذساط ١تظشد أسذاثا َٓز صَذٔ دعٝذذ قذذ ٜ ٫هذ ٕٛأػخاؿذا
ممٔ عاؿشٚا اسبها ١ٜأسٝا ٤ست ٢اٯٕ َجٌ ا٭ؾ ّ٬ايت ٢تظشد أسذذاثا يف ايعـذٛس ايكذميذَ ١ذش
عًٗٝا َ٦ات ٚآ٫ف َٔ ايظٓني ،أَا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايعشدٝذ ١ؾُععُٗذا ؼبهذ ٢تذاسٜخ ايجذٛسات
ايعشدٚ ١ٝاسبشٚب اسبذٜجٚ ١ايت ٫ ٢تتذاٚص دلع٘ عكٛد ٚايت ٢قذ ٜتٛادذ دعض َٔ أدواهلا أٚ
ػٗٛد عٝإ عًٗٝا ٚؾ ٢املشتب ١ايجاْ ١ٝدا ٤ايظذشد دلذُري املذتهًِ دٓظذب٘ (َ )%1975ذٔ إمجذايٞ
ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝع ٘ٓٝايذساطٚ ١ؾٖ ٢زا ايُٓط ظبذ إٔ ايظاسد ٜتذذخٌ يف اسبهاٜذ١
دٛؿؿ٘ ساٜٚا هلا سٝذح إٔ ايؼخـذٖٓ ١ٝذا ٖذ ٞايذشاٚ ٟٚقذذ ٜهذ ٕٛايظذاسد ػذاٖذا َتتبعذا ملظذاس
ا٭سذاخ ايت ٢عاؿشٖا أٜ ٚه ٕٛايظذاسد ؾذاعَٚ ٬ذ٪ثشا يف ا٭سذذاخ أ ٟأسذذ ايكذ ٣ٛايؿاعًذَ ١ذٔ
أسذاخ ايؿٚ ًِٝدايتاي ٞتتشكل دعض ايزات ١ٝيف سٚاٜات٘ دعهع منط ايظذشد دلذُري ايػا٥ذب،
أَا دايٓظب ١يًتٓٛع يف اطتخذاّ ايلُا٥ش ؾكذ دا ٤يف املشتب ١ايجايج َٔ ١دني امجاي ٞايلذُا٥ش
املظذذتخذَ ١يف ا٭ؾذذ ّ٬عٓٝذذ٘ ايذساطذذ ١دٓظذذب٘ ( )%974صادت ؾٗٝذذا ا٭ؾذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذذ ١ايتاسؽبٝذذ١
ايعشد ١ٝدؿاسم نبري َذٔ ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ ١دٓظذب٘ (َ )%1975كادذٌ ()%172
يٮؾذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذذ ١ا٭دٓبٝذذٜٚ ١شدذذع ريذذو إىل تعذذذد ايذذشا ٟٚيف املؼذذٗذ ايٛاسذذذ يف ا٭ؾذذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايعشد ١ٝسٝح غايبا َا تعتُذ عً ٢ايذشا ٟٚايذذاخًٚ ٞاشبذاسدٜ ٞظذشد ا٭ ٍٚاسبهاٜذ١
ٚؾْ ٢ؿع ايٛقت ٜك ّٛايذشا ٟٚاشبذاسد ٞغذري املش٥ذ ٞداطذتهُاهلا أ ٚايتعًٝذل عًٗٝذا يف ْؿذع
املؼٗذ مما ٜذ٪د ٣إىل ايتٓذٛع داطذتخذاّ ايلذُا٥ش أَذا دايٓظذب ١يٮؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
ا٭دٓب ١ٝؾػايبا َا تعتُذ عً ٢ايشا ٟٚاشباسد ٞطذٛا ٤املش٥ذ ٞأ ٚغذري املش٥ذ ٞأ ٚايتعذذد يف ايذشٚا٠
اشباسدٝني َٔ طبتـني ٚخربا ٤د ٕٚايتعذد ؾ ٢ايلُا٥ش ٖٚزا ايٓٛع َٔ ايظذشد ٜذٛس ٢دتعذذد
ا٭طباب ٚايؼخـٝات ٚسا ٤ا٭سذاخ ٚتؼادهٗاَٚ ،جاٍ يزيو َٔ ؾ (ًِٝاملًذو إدسٜذع يٝبٝذا) قُٓذا
دضٜاس ٠يهٌ َٔ ازبٓشاٍ( َانظذ )ٌٜٛقا٥ذذ ايكذٛات ايربٜواْٝذ ١يف َـذش (ٚايهٛيْٝٛذٌ نًٝتذ،)ٕٛ
تٓاقؼٓا َعُٗا أٚكاع ايع٬قات ايظٓٛط ١ٝايشآَٖ ١ع ا٭تشاى ٚاٜ٫وذايٝني ٚايربٜوذاْني ،نذإ
ريو أ ٍٚيكا ٤دٚ ٝدني ايربٜواْني  ."..أَا دايٓظب ١يًُؼاٖذ ايتٜٛ ٫ ٢دذذ دٗذا أَ ٟذٔ أْذٛاع
كُا٥ش ايظشد ؾذا٤ت يف املشتب ١ايشادع َٔ ١دذني امجذاي ٞايلذُا٥ش يف ا٭ؾذ ّ٬عٓٝذ٘ ايذساطذ١
( ٢ٖٚ )%279غايبا َا ته ٕٛاملؼاٖذ ايـاَتٚ ١ايتٜ ٢ه ٕٛؾٗٝا ايشا ٖٛ ٟٚعني ايهاَريا ٚايت ٢تظذًط
ايل ٤ٛعًَ ٢هإ َعذني أ ٚأثذاس سبذادخ َعذني د ٕٚأ ٟتذذخٌ َذٔ ايؼخـذٝات أ ٚايذشاٚ ٟٚتـذذست
ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدٝذ ١املشتبذ ١ا٭ٚىل يف ايتٓذٛع يف اطذتخذاّ ايلذُا٥ش دٓظذب٘
(َ )%472كادٌ ( )%2يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٖٚ ١ٝزا ٜؼري إىل استؿذاع صَذٔ اسبهذ ٢عذٔ
صَٔ ايكـ ١يف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝسٝح إٔ املؼاٖذ ايـاَت ١ايوًٜٛذ ١تعتذرب
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ْٛع َٔ أْٛاع اَ٫تذاد ٚايٛؿـ ايتٜ ٢و ٌٝصَٔ اسبهاٜٚ ١ٜتٛقـ ؾ ٘ٝصَٔ ايكـٚ ،١ؾ ٢املشتبذ١
ا٭خري ٠دا ٤ايظشد دلُري املخاطب دٓظب٘ ( )%274استًت ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٝذ ١ايعشدٝذ١
عً ٢ايٓظب ١ا٭نرب مبكذاس (َ )%379كادٌ( )%172يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبْ ٢ٖٚ ١ٝظذب٘
ك ١ًٝ٦تٛدذ دٓذس ٠يف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝدؼهٌ عاّ سٝح تعتُذ ٖز ٙايٓٛعَ ١ٝذٔ
ا٭ؾ ّ٬عً ٢اٱد٬ؽ ٚايزٜ ٟتشكل دا٭منذاط ا٭خذش ٣أنجذش َذٔ منذط ايظذشد دلذُري املخاطذب
ٚعً ٢ايشغِ َٔ ريو ؾإ ايظشد دلُري املخاطب ي٘ مجايٝات نجري ٠ؾٗ ٛػبعٌ اسبذخ ٜٓذذؾع
مجً٘ ٚاسذ ٙيف ايعٌُ ايظشد ٟيتذٓب اْكواع ايٛع ٞيًُؼاٖذ دتٛد ٘ٝاسبذٜح إيَ ٘ٝباػذش،ٙ
َٚجاٍ ي٘ َٔ ؾ (ًِٝدٓهٝض خإ) سُٓٝا ٜــ عذٚاْٝت٘ ٚتٛسؼ٘ يف قتٌ ازبُٝع دذ ٬سهذ٘
ؽبتِ املؼٗذ جبًُ" ١ؾُا نٓت يرتغذب إٔ تعذاد ٟدٓهٝذض خذإ "ٚ .دذإدشا ٤ايتشًٝذٌ اٱسـذاٞ٥
تؼري دٝاْات ازبذ ٍٚايظادل إيذٚ ٞدذٛد ؾذشٚم رات د٫يذ ١اسـذا ١ٝ٥دذني ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدٝذ ١يف ْذٛع ايلذُري املظذتخذّ داخذٌ
أسذاخ ايظشد يف ا٭ؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط ، ١سٝح ناْت ق ُ٘ٝنا 1576.739 = 2عٓذ دسدذ ١اسبشٜذ)4( ١
 ٖٞٚق ١ُٝداي ١إسـاٝ٥ا عٓذ َظت ٟٛد٫ي47441١يـاا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٝذ،١
ٜٚشدع ريو ْعشا يضٜاد ٠عذد املؼاٖذ يف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ١ٝأنجش َٓٗذا يف
ايعشدٚ ١ٝايز ٟدذٚس ٙأٚدذذ عذذدا نذبريا َذٔ ايذشٚا ٠املتشذذثنيٚ ،خاؿذ ١ايذشا ٟٚاشبذاسد ٞايذزٟ
ٜظتخذّ كُري ايػا٥ب.
 -2صَٔ ا يـٛت يف أسذاخ ايظشد يف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝايعشد١ٝ

دد ٍٚزقِ ( ) 6
ٜٛأح شَٔ ايصٛت يف أسداخ ايطسد يف األفالّ ع ١ٓٝايدزاض١
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ق ١ُٝنا 549.462= 2دسد ١اسبشَ 3 = ١ٜعاٌَ ايتٛاؾل =َ4.365ظت ٟٛايذ٫ي= ١داي ١عٓذ4.441
داطتكشا ٤دٝاْات ازبذ ٍٚايظادل اشباق دضَٔ ايـٛت يف أسذاخ ايظشد يف ا٭ؾذّ٬
ع ٘ٓٝايذساط ١ظبذ إٔ طٝوش ٠ايظشد اي٬سل ٚايزٜ ٣ؼذري إىل ايظذشد ؾذ ٢صَذٔ املاكذ ٢سٝذح
استٌ ايٓظب ١ا٭نرب َٔ إمجاي ٞأصَٓ٘ ايظشد ا٭خش ٣ؾ ٢ا٭ؾ ّ٬ع ٘ٓٝايذساط٘ مبكذاس ()%8476
ٖٚزا ايٓٛع َٔ ايظشد ٜبذأ دعذ اْتٗا ٤اسبها ٜ٘سٝح ٜه ٕٛايظاسد عًذ ٢عًذِ تذاّ دتؿاؿذٌٝ
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طشدٖٚ ،ٙزا ٖ ٛاملٛقع املذأيٛف يًظذشد إر أْذ٘ َذٔ ايوبٝعذ ٢إٔ تهذ ٕٛاسبهاٜذ٘ طذادك٘ يًؿعذٌ
ايظشد ٣دػض ايٓعش عٔ ذبذٜذ املظذاؾ٘ ايضَٓٝذ٘ ايؿاؿذً ١دُٗٓٝذا أ ٚعذذّ ذبذٜذذٖا ٖذزا
داٱكاؾ٘ إىل اعتُاد ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ٘ٝايتاسؽب ١ٝؾَ ٢ادتٗا عً ٢ا٫طذرتداع ايذز ٣ؼبُذٌ
صَٔ املاكٚ ٢دايٓعش إىل ازبذذ ٍٚايظذادل ظبذذ إٔ ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ١
استًذذت ايٓظذذب٘ ا٭عًذذ ٢ؾذذ ٢اطذذتخذاّ ايظذذشد اي٬سذذل مبكذذذاس (َ )%94كادذذٌ ( )%6373يٮؾذذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ٘ٝسٝح ٜػًب داُ٥ذا ؾذْ ٢ـذٛق ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
ا٭دٓب ١ٝايشدٛع إىل ايٛسا ٤عً ٢ا٫طتبام ٚنزيو ؾ ٢ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدٝذ١
ٚيهٔ تتٓٛع ا٭صَٓ٘ ؾ ٢ا٭ؾ ّ٬ايعشد ١ٝأنجذش َٓٗذا ؾذ ٢ا٭دٓبٝذْ ١عذشا يتباعذذ املظذاؾات
ايضَٓ ١ٝيٮسذاخ ؾ ٢ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝا٭دٓب ١ٝع ٘ٓٝايذساطٖٚ ١ذزا ايٓذٛع ٖذ ٛايذز ٣طذاد
عً ٘ٝا٭غًب َٔ ١ٝاشبوادات ايظذشد ١ٜاملٓتذذ ١ستذَٜٓٛ ٢ذا ٖذزا ْٚتعذشف عًٝذ٘ دظذٗٛي٘
داخٌ ايؿَ ًِٝذٔ خذ ٍ٬اٱػذاسات ايضَٓٝذ ١ايـذشؼب ١نتذٛاسٜخ ايؼذٗٛس ٚايظذٓٛات ٚا٭ٜذاّ أٚ
اٱػاسات ايلُٓ ١ٝنا٭سذاخ ايتاسؽبَ ١ٝجٌ ايجٛسات ٚاسبشٚب ،أَا دايٓظب٘ يًظذشد املتؼذادو
أ ٚاملتذاخٌ ؾتؼري ْتا٥ر ازبذ ٍٚإىل أْ٘ قذ سـذٌ عًذ ٢ايرتتٝذب ايجذاَْ ٢ذٔ دذني أصَٓذ٘
ايـٛت ؾ ٢ايظشد يٮؾ ّ٬ع ٘ٓٝايذساط٘ دٓظب٘ َكذاسٖا (ٚ )%879ؾٖ ٢زا ايٓٛع ٜعتُذ ايـذٛت
عً ٢تذاخٌ صَٔ اشبواب ايظشدَ ٣ا دني املاكذٚ ٢اسباكذش ٚاملظذتكبٌ أ ٚإسذذاُٖا ٖٚذ ٛأنجذش
أْٛاع ا٭صَٓ ١تعكٝذا ٚؿعٛد ١ؾ ٢اطتخذاَٚ ١ظبذ إٔ ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٝذ ١ايعشدٝذ١
استًت املشتب ١ا٭ٚىل ؾ ٢اطتخذاّ ٖزا ايٓٛع َذٔ ايظذشد دٓظذب٘ (َ )%1875كادذٌ ( )%174يٮؾذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ،١ٝتتؿل ٖذز ٙايٓتٝذذ٘ َذع ْتذا٥ر دذذ ٍٚسقذِ (َ )5ذٔ سٝذح
ايتٓٛع ؾ ٢اطذتخذاّ ايلذُا٥ش ؾذ ٢ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ايعشدٝذٚ ١ايذزٜ ٣ـذاسب١
ايتذاخٌ ؾ ٢ا٭صَٓ ١يتعذد ٚتٓٛع ايكـف ايتٜ ٢ظشدٖا ايشٚا ،ٙأَا دايٓظذب٘ يًظذشد ايظذادل
ؾكذ استٌ عً ٢املشتب ١ايجايج٘ َٔ دني امجاىل أصَٓ ١ايـٛت ؾ ٢أسذذاخ ايظذشد ؾذ ٢ا٭ؾذّ٬
ع ٘ٓٝايذساط٘ دٓظب٘ (ٖٚ )%679زا ايٓذٛع ٜظذتخذّ ؾذ ٢سذا٫ت ا٫طذتبام أ ٚاٱػذاس ٠إىل صَذٔ
املظتكبٌ  ٖٛٚايظشد املتكذّ عًذ ٢اسبذذخ ْؿظذ٘ ٜٚظذبل صَذٔ اسبهاٜذ٘ ٜٚظذتخذَ ١ايذشا٣ٚ
يًتٓبأ دا٭سذاخ أ ٚمبا طٝه ٕٛعًَ ٘ٝظاس ايؼخـٝات ؾ ٢املظتكبٌ أ ٚاٱع ٕ٬عٔ َٛقذـ أٚ
سادثذذ٘ طذذٝأت ٢رنشٖذذا دايتؿـذذ ٌٝؾُٝذذا دعذذذ ٚتؼذذري ايٓتذذا٥ر إىل إٔ ا٭ؾذذ ّ٬ايٛثا٥ك ٝذ١
ايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝاستًت ايٓظب٘ ا٭نرب َذٔ سٝذح اطذتخذاّ ايظذشد ايظذادل مبكذذاس ()%1276
َكادٌ ( )%276يٮؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ ١سٝذح ٜػًذب عًذ ٢ايذشٚا ٙؾذ ٢ا٭ؾذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝإدذا ٤ايشأ ٣س ٍٛا٭سذاخ ٚايؼخـٝات ممذا ػبعًذِٗ ٜتٓب٦ذٕٛ
مبظتكبًِٗ نُا أْٗا تظتخذّ نذجريا ايظذشد دلذُري املذتهًِ ٚايتٓذٛع ؾذ ٢ايلذُا٥ش ٚايذز٣
ٜعو ٢ؾشؿ٘ أنرب يوش ايشٚ ٣٩ا٭ؾهاس املظتكبً ١ٝيٮسذاخ ٜٚظتخذّ ٖزا ايٓٛع َٔ ايظذشد
ا٫طتباقات ايذاخًٚ ١ٝاشباسد ١ٝيعش ايتٓبذ٪ات أثٓذا ٤ايؿذٚ .ًِٝؾذ ٢املشتبذ ١ايشادعذ ١دذا٤
ايظشد املتضأَ دٓظب٘ ( َٔ ٢ٖٚ )%376إمجاىل أصَٓ ١ايـٛت ؾذ ٢ا٭ؾذ ّ٬عٓٝذ٘ ايذساطذٖٚ ١ذ٢
ْظب٘ ك ً٘ٝ٦تٛس ٢دٓذس ٠اطتخذاّ ٖزا ايٓٛع ؾ ٢ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٜٚ ١ٝشدع ريو
إىل إٔ ايظشد املتضأَ ٖ ٛايظشد ايذزٜ ٣ذضأَ اسبهاٜذ٘ إر تذتِ سٚاٜذ ١ا٭سذذاخ أثٓذاٚ ٤قٛعٗذا
ٜٚتوادل ٖٓا صَٔ اسبهاٚ ٜ٘صَٔ ايظشد ْٚادسا َا ظبذ ريو ؾ ٢ا٭ؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساطذ ١إ ٫ؾذ٢
دعض اسبا٫ت ايتٜ ٢ــ ؾٗٝا ايشا ٣ٚاشباسد ٢تؿاؿ ٌٝخاؿ٘ مبهذإ َعذني أ ٚآيذ٘ َعٓٝذ٘
ؾٝتشذخ دـٝػ٘ امللاسع ٜ ٚظتخذّ أيؿاظ دايذ ١عًذ ٢ريذو َجذٌ اٯٕ ظبذذ...إرا ْعشْذا ؾذ٢
ايٛقت اسباىل  ...سٝح ٜه ٕٛايٛؿـ يًشذخ أ ٚايؼش يؼَ ٧ادَ ٣عني ؾ ٢صَٔ امللاسعٖٚ ..ذزا
ٜ ٫تؿل َع طبٝع٘ ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايت ٢تعتُذ دايؼهٌ ا٭نرب عً ٢ايظشد ؾذ٢
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صَٔ املاك ٢٭سذاخ َلت ٚ ..ايتٜ ٫ ٢تٓاطب َعٗا دؼهٌ نبري ايظشد املتضأَ ٚتؼري ْتا٥ر
ازبذ ٍٚإىل إٔ ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝقذ استًت املشتبذ٘ ا٭ٚىل ؾذ ٢اطذتخذاّ
ايظشد املتضأَ دٓظب٘ (َ )%576كادٌ ( )%2يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبَ ٖٛٚ ١ٝذا ٜتؿذل
َع ايٓتا٥ر ايظادك٘ ايت ٢تؼري إىل غًب ١ايظشد اي٬سل ٚايظشد دلُري ايػا٥ذب ؾذ ٢ا٭ؾذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ،١ٝدإدشا ٤ايتشً ٌٝاٱسـا ٞ٥تؼري دٝاْات ازبذ ٍٚايظذادل
إيٚ ٞدٛد ؾشٚم رات د٫ي ١إسـا ١ٝ٥دني ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذٚ ١ا٭ؾذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝيف صَٔ ايـٛت يف أسذاخ ايظذشد يف ا٭ؾذ ّ٬عٓٝذ ١ايذساطذ،١
سٝح ناْت ق ُ٘ٝنا 549.462 = 2عٓذ دسد ١اسبش ٖٞٚ )3( ١ٜق ١ُٝداي ١إسـذاٝ٥ا عٓذذ َظذتٟٛ
د٫ي47441١يـاا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٜٚ ،١ٝشدع ريو أٜلذا إىل صٜذاد ٠عذذد
املؼاٖذ يف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٚ ١ٝايت ٢غًذب عًٗٝذا اطذتخذاّ صَذٔ ايظذشد اي٬سذل أٚ
املاك ٞأنجش َٔ املؼاٖذ يف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد.١ٝ

زابعا :ايسؤ ١ٜايطسد ١ٜداخٌ أسداخ ايطسد يف األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝاألدٓبٚ ١ٝايعسب١ٝ
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َطتٜٛات سضٛز ايسا ٟٚيف األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝاألدٓبٚ ١ٝايعسب.١ٝ
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ٜٛأح َطتٜٛات سضٛز ايسا ٟٚيف األفالّ ع ١ٓٝايدزاض١
األفالّ

املطتٜٛات

األفالّ ايٛثائك١ٝ

األفالّ ايٛثائك١ٝ

ايتازخي ١ٝاألدٓب١ٝ

ايتازخي ١ٝايعسب١ٝ

%

ى

%

ى

اجملُٛع
%

ى

َسئٞ

571

8232

261

0638

831

2333

غري َسئٞ

667

3330

051

937

807

2239

االثٓإ َعا
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ق ١ُٝنا 774.246= 2دسد ١اسبشَ 554 = ١ٜعاٌَ ايتٛاؾل = َ 4.422ظت ٟٛايذ٫ي= ١داي ١عٓذ4.441
داطتكشا ٤دٝاْات ازبذ ٍٚايظادل اشباق مبظذتٜٛات سلذٛس ايذشا ٣ٚؾذ ٢ا٭ؾذ ّ٬عٓٝذ١
ايذساط ١إىل إٔ سلٛس ايشا ٣ٚاشباسد ٢دا ٤ؾ ٢ايرتتٝب ا٭ ٍٚؾ ٢ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
ع ١ٓٝايذساطٚ ١دا٤ت ايٓتذا٥ر نايتذاىل :استذٌ ايذشا ٟٚاشبذاسد ٞاملش٥ذ ٞايرتتٝذب ا٭ ٍٚدٓظذب١
(ٚ )%2373سـًت ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ١ٝعً ٢ايرتتٝب ا٭ ٍٚدٓظبَ )%8272( ١كادٌ
( )%1678يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدٝذٚ ١دذا ٤ايذشا ٣ٚاشبذاسد ٢غذري املش٥ذ ٢ؾذ ٢ايرتتٝذب
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ايجاْ ٢دٓظذبٚ )%2279( ١استًذت ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ ١عًذ ٢ايٓـذٝب ا٭نذرب
دٓظبَ )%3371( ١كادٌ ( )%977يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدٚ ١ٝدذاَ ٤ظذت ٣ٛسلذٛس ا٫ثذٓني
َعا (ايشا ٣ٚاشباسد ٢املشٚ ٢٥غذري املش٥ذ )٢ؾذ ٢ايرتتٝذب ايجايذح دٓظذبٚ )%1873( ١سـذًت ا٭ؾذّ٬
ايٛثا٥كٝذذ ١ايتاسؽبٝذذ ١ا٭دٓبٝذذ ١عًذذ ٢ايٓظذذب ١ا٭نذذرب مبكذذذاس (َ )%2179كادذذٌ ( )%1377يٮؾذذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ،٘ٝؾ ٢سني دا٤ت ْظب٘ ايشا ٣ٚايذاخً ٢ايؿاعٌ ؾ ٢ايرتتٝذب ايشادذع
مبكذاس ( َٔ )%1872إمجاىل ايشٚا ٙؾ ٢ا٭ؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساطٚ ١استًت ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
ايعشد ١ٝعً ٢ايٓـٝب ا٭نرب دٓظب٘(َ )%3375كادٌ ( )%674يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٝذ١
ٚ...دا٤ت ْظب٘ سلٛس ايشا ٣ٚايذاخً ٢ايؿاعٌ ؾ ٢ايرتتٝب اشبذاَع مبكذذاس (َ )%1474ذٔ امجذاىل
ايشٚا ٙؾ ٢ا٭ؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط ١سـًت ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝعًذ ٢ايٓظذب٘
ا٭عً ٢مبكذاس (َ )%2271كادٌ ( )%874يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ،١ٝدا٤ت ْظب٘ املؼذاٖذ
ايتٜٛ ٫ ٢دذ دٗا ؾ ٢ايرتتٝب ايظادغ ٚا٭خري مبكذاس ( )%279سـًت ؾٗٝذا ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝعً ٢ايٓظذب٘ ا٭نذرب مبكذذاس (َ )%472كادذٌ ( )%2يٮؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
ا٭دٓبٚ .١ٝدإدشا ٤ايتشً ٌٝاٱسـذا ٞ٥تؼذري دٝاْذات ازبذذ ٍٚايظذادل إىل ٚدذٛد ؾذشٚم رات
د٫ي ١إ سـذا ١ٝ٥دذني ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذٚ ١ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
ايعشد ١ٝيف َظتٜٛات سلٛس ايشا ٟٚيف أسذاخ ايظذشد يف ا٭ؾذ ّ٬عٓٝذ ١ايذساطذ ،١سٝذح ناْذت
ق ُ٘ٝنا 774.246 = 2عٓذ دسد ١اسبش ٖٞٚ )3( ١ٜق ١ُٝداي ١إسـاٝ٥ا عٓذ َظت ٟٛد٫ي47441١يـاا
ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٜٚ ،١ٝشدع ريو إيذ ٞاعتُذاد ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
ا٭دٓب ١ٝعً ٞصبُٛع ١نبري َٔ ٠ايشٚا َٔ ٠ايعًُاٚ ٤املختـني ٚامل٪سخني ٚاملؿهشٚ ٜٔأٜلا ايشٚا٠
ايذاخًٝني ٚاشباسدٝني ٚايؼٛاٖذ ٚايؿٛاعٌ أنجش َٔ ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد.١ٝ

 -2ايع ٬ق ١دذني ايظذاسد ٚايؼخـذ ١ٝايشٝ٥ظذ ١ٝيف ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
ا٭دٓبٚ ١ٝايعشد.١ٝ
دد ٍٚزقِ ( ) 8
ٜٛأح ايعالق ١بني ايطازد ٚايصدص ١ٝايسئٝط ١ٝيف أسداخ ايطسد يف األفالّ ع ١ٓٝايدزاض١
ا٭ؾّ٬

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓب١ٝ

اجملُٛع

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝايعشد١ٝ

ايع٬ق١

ى

%

ى

%

ى

%

ع٬ق ١طًب١ٝ
ع٬ق ١اػباد١ٝ
غري ٚاكش١

866
644
554

4279
2979
2772

784
534
244

5473
3472
1575

1646
1134
794

4671
3178
2271

اٱمجايٞ

2424

144

1554

144

3574

144

ق ١ُٝنا 74.314= 2دسد ١اسبشَ 2 = ١ٜعاٌَ ايتٛاؾل = َ 4.139ظت ٟٛايذ٫ي= ١داي ١عٓذ4.441
داطتكشا ٤دٝاْات ازبذ ٍٚايظادل اشباق دايع٬ق٘ دني ايظاسد ٚايؼخـ ٘ٝايشٝ٥ظ ٘ٝؾذ٢
ا٭ؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط ١ظبذ إٔ ايع٬ق٘ ايظًب ٘ٝدا٤ت ؾ ٢ايرتتٝب ا٭ ٍٚدٓظذب٘ َكذذاسٖا ()%4671
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ٚسـًت ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝعًذ ٢ايٓظذب٘ ا٭نذرب َذٔ ايع٬قذ٘ ايظذًب ٘ٝدذني
ايظاسد ٚايؼخـذ ٘ٝايشٝ٥ظذ ٘ٝؾٗٝذا مبكذذاس (َ )%5473كادذٌ( )%4279يٮؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
ا٭دٓب ،١ٝؾ ٢سني دا٤ت ْظب٘ ايع٬ق٘ اٱػباد ١ٝدني ايظاسد ٚايؼخـ ١ٝايشٝ٥ظ ١ٝؾ ٢ا٭ؾّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝع ١ٓٝايذساط ١ؾ ٢ايرتتٝب ايجاْ ٢مبكذاس (ٚ )%3178سـًت ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝعً ٢ايٓظب٘ ا٭نرب مبكذاس (َ )%3472كادٌ ( )%2979يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٝذ١
ا٭دٓب ،١ٝأَا دايٓظب٘ يًع٬ق٘ غري ايٛاكذش ١دذني ايظذاسد ٚايؼخـذ ١ٝايشٝ٥ظذ ١ٝؾذ ٢ا٭ؾذّ٬
عٓٝذ ١ايذساطذ ١ؾذذذا٤ت ؾذذ ٢ايرتتٝذذب ايجايذذح دٓظذذب٘ ( )%2271سـذذًت ؾٗٝذذا ا٭ؾذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ١ٝعً ٢ايٓظب٘ ا٭نرب مبكذاس(َ )%2772كادٌ( )%1575يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب١ٝ
ايعشدٚ .١ٝدإدشا ٤ايتشً ٌٝاٱسـا ٞ٥تؼري دٝاْات ازبذ ٍٚايظادل إيٚ ٞدٛد ؾشٚم رات د٫يذ١
إسـا ١ٝ٥دني ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدٝذ ١يف
ايع٬ق ١دني ايظاسد ٚايؼخـ ١ٝايشٝ٥ظذ ١ٝيف أسذذاخ ايظذشد يف ا٭ؾذ ّ٬عٓٝذ ١ايذساطذ ،١سٝذح
ناْذذت قُٝذذ٘ نذذا 74.314 = 2عٓذذذ دسدذذ ١اسبشٜذذٖٚ )2( ١ذذ ٞقُٝذذ ١دايذذ ١إسـذذاٝ٥ا عٓذذذ َظذذتٟٛ
د٫ي47441١يـاا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ،١ٝنزيو ا٭َش دا٤ت ايؿشٚم ٖٓذا يـذاا
ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبْ ١ٝعشا يضٜاد ٠عذد ايتهشاسات اشباؿ ١دايع٬قات ايٓادبذ ١عذٔ صٜذاد٠
عذد املؼاٖذ ٚأٜلا صٜاد ٠عذد ايشٚا ٙأنجش َٔ ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد.١ٝ

- 3أشهاٍ ايسؤ ١ٜايطسد ١ٜيف األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝاألدٓبٚ ١ٝايعسب.١ٝ
دد ٍٚزقِ ( ) 9
ٜٛأح أشهاٍ ايسؤ ١ٜايطسد ١ٜيف األفالّ ع ١ٓٝايدزاض١
ا٭ؾّ٬

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓب١ٝ

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝايعشد١ٝ

اجملُٛع

ا٭ػهاٍ

ى

%

ى

%

ى

%

س ١ٜ٩خاسد ١ٝثادت١
س ١ٜ٩خاسدَ ١ٝتٓٛع١
س ١ٜ٩خاسدَ ١ٝتعذد٠
س ١ٜ٩داخً ١ٝثادت١
س ١ٜ٩داخًَ ١ٝتٓٛع١
س ١ٜ٩داخًَ ١ٝتعذد٠
ٜٛ ٫دذ

748
474
334
273
112
87
44

3571
2373
1673
1375
575
473
2

281
113
137
421
154
383
65

1871
773
878
2772
977
2477
472

989
583
467
694
262
474
145

2777
1673
1371
1974
773
1372
3

اٱمجايٞ

2424

144

1554

144

3574

144

ق ١ُٝنا 661.764= 2دسد ١اسبشَ 6 = ١ٜعاٌَ ايتٛاؾل = َ 4.395ظت ٟٛايذ٫ي= ١داي٘ عٓذ4.441
داطتكشا ٤دٝاْات ازبذ ٍٚايظادل اشباق دأػهاٍ ايش ٜ٘٩ايظشد ٜ٘ؾ ٢ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽب ١ٝع ١ٓٝايذساط ١ظبذ إٔ ايش ١ٜ٩اشباسد ١ٝايجادتذ ١دذا٤ت ؾذَ ٢كذَذ٘ ا٭ػذهاٍ دٓظذب٘
َكذاسٖا ( )%2777تؿٛقت ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ١ٝدٓظبَ )%3571( ١كادذٌ ()%1871
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يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝسٝح اعتُذت ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ا٭دٓبٝذ ١عًذ ٞايذشاٟٚ
اشباسد ٞدؼهٌ نبري ٚس؟ي املتخـف املشًٜٗٝ ،ٞ٥ا ايش ٜ٘٩ايذاخًٝذ ١ايجادتذ ١سٝذح دذا٤ت ؾذ٢
ايرتتٝب ايجاْ ٢دٓظبٚ )%1974( ١سـًت ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝعً ٢ايٓظب٘ ا٭نرب
مبكذاس (َ )%2772كادذٌ ( )%1375يٮؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذٚ ١ريذو ٫عتُذاد ا٭ؾذّ٬
ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذذ ١ايعشدٝذذ ١عًذذ ٞايذذشا ٟٚايذذذاخً ٞدٓظذذب ١أنذذربٚ ،دذذا٤ت ايشٜ٩ذ ١اشباسدٝذ١
املتٓٛع٘ ؾ ٢ايرتتٝب ايجايح دٓظب )%1673( ١استًت ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ١
عً ٢ايٓظب٘ ا٭عً ٢مبكذاس (َ )%2373كادٌ ( )%773يٮؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ايعشدٝذ ،١أَذا عذٔ
ايش ١ٜ٩ايذاخً ١ٝاملتعذد ٠ؾذا٤ت ؾ ٢ايرتتٝب ايشادع دٓظبَ ١كذاسٖا (َ )%1372ذٔ إمجذاىل ايشٜ٩ذ١
ايظشد ١ٜؾ ٢ا٭ؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساطٚ ١استًت ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٝذ ١ايعشدٝذ ١عًذ ٢ايٓظذب١
ا٭نذذرب مبكذذذاس (َ )%2477كادذذٌ ( )%473يٮؾذذ ّ٬ايٛثا٥ك ٝذ ١ايتاسؽب ٝذ ١ا٭دٓب ٝذٚ ،١دذذا٤ت ايش ٜ٩ذ١
اشباسد ١ٝاملتعذد ٠ؾ ٢ايرتتٝب اشباَع دٓظبَ ١كذاسٖا ( )%1371سـًت ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ١ٝعً ٢ايٓظب ١ا٭نرب مبكذاس (َ )%1673كادٌ ( )%878يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب١ٝ
ايعشدٚ ،١ٝدا٤ت ايش ١ٜ٩ايذاخً ١ٝاملتٓٛع ١ؾ ٢املشتب ١ايظادط ١دٓظب )%773( ١استًت ؾٗٝا ا٭ؾّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝعً ٢ايٓظب ١ا٭عً ٢مبكذاس (َ )%977كادذٌ ( )%575يٮؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ،١ٝؾ ٢ايرتتٝب ا٭خري دا٤ت ْظب ١عذّ ٚدٛد س ٣٩مبكذاس ( )%3تؿٛقت ؾٗٝا
ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ايعشدٝذ ١دٓظذذبَ )%472( ١كادذٌ ( )%2يٮؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
ا٭دٓبٚ .١ٝدإدشا ٤ايتشً ٌٝاٱسـا ٞ٥تؼذري دٝاْذات ازبذذ ٍٚايظذادل إيذٚ ٞدذٛد ؾذشٚم رات
د٫ي ١إسـذا ١ٝ٥دذني ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذٚ ١ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
ايعشد ١ٝيف أػهاٍ ايش ١ٜ٩ايظشد ١ٜيف ا٭ؾ ّ٬عٓٝذ ١ايذساطذ ،١سٝذح ناْذت قُٝذ٘ نذا661.764 = 2
عٓذ دسد ١اسبش ٖٞٚ )6( ١ٜق ١ُٝداي ١إسـاٝ٥ا عٓذ َظت ٟٛد٫ي47441١يـاا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ،١ٝتتؿل ٖز ٙايٓتٝذَ ١ع ْتا٥ر دذذَ )7( ٍٚذٔ سٝذح صٜذاد ٠عذذد ايذشٚا ٠يف
ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ١ٝعٔ ايعشدٚ ١ٝدايتذاي ٞأٜلذا تتؿذٛم َذٔ ْاسٝذ ١ايشٜ٩ذ١
ايظشدٚ ١ٜخاؿ ١ايش ١ٜ٩اشباسد ١ٝايجادتٚ ١ايش ١ٜ٩اشباسد ١ٝاملتٓٛع.١

 -4ضبٛس ايرتنٝض ايبذ٪س ٟعًذ ٞعٓاؿذش ايظذشد يف ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
ا٭دٓبٚ ١ٝايعشد.١ٝ
دد ٍٚزقِ ( ) 01
ٜٛأح ذلٛز ايرتنٝص ايبؤز ٟعً ٞعٓاصس ايطسد يف األفالّ ع ١ٓٝايدزاض١
ا٭ؾّ٬

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓب١ٝ

اجملُٛع

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝايعشد١ٝ

ضبٛس ايرتنٝض

ى

%

ى

%

ى

%

ايرتنٝض عً ٞاسبذخ
ايرتنٝض عً ٞايؼخـٝات
ايرتنٝض عً ٞاملهإ
ايرتنٝض عً ٞايضَإ
ايرتنٝض عً ٞا٭ػٝا ٤املاد١ٜ
ايرتنٝض عً ٞأنجش َٔ عٓـش

587
864
154
254
114
63

2971
4276
774
1274
574
371

261
693
58
427
74
37

1678
4478
377
2775
478
274

848
1553
248
677
184
144

2378
4375
578
1879
572
278

اٱمجايٞ

2424

144

1554

144

3574

144
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د /وائل خميمر خميمر

ق ١ُٝنا 744.349= 2دسد ١اسبشَ 5 = ١ٜعاٌَ ايتٛاؾل = َ 4.416ظت ٟٛايذ٫ي= ١داي ١عٓذ4.441
داطتكشا ٤دٝاْات ازبذ ٍٚايظادل اشباق مبشٛس ايرتنٝض ايب٪س ٣عً ٢عٓاؿش ايظشد ؾ ٢ا٭ؾّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝع ١ٓٝايذساط ١ظبذ إٔ ايرتنٝض عً ٢ايؼخـٝات دا٤ت ؾذ ٢ايرتتٝذب ا٭ٍٚ
دٓظب٘ َكذاسٖا ( )%4375استًت ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٝذ ١ايعشدٝذ ١عًذ ٢ايٓظذب ١ا٭نذرب
مبكذاس (َ )%4478كادٌ ( )%4276يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ١ٝسٝح إٔ ايؼخـ ٖٞ ١ٝاحملٛس
ايشٝ٥ع يف ا٭سذاخ ٚاحملشى ي٘ ٚأغًب املؼاٖذ تشنض عًٗٝا ٚ ،دا٤ت ْظب ١ايرتنٝض عً ٢اسبذخ
ؾ ٢ايرتتٝب ايجاْ ٢مبكذاس ( )%2378سـذًت ؾٗٝذا ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ ١عًذ٢
ايرتتٝب ا٭ ٍٚدٓظبَ )%2972( ١كادٌ ( )%1678يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝسٝح إٔ اسبذخ
ايتاسؽب َٔ ٞأِٖ عٓاؿش ايبٓا ٤ايظشد ٟيًؿ ًِٝايٛثا٥ك ٞايتاسؽبٚ ،ٞدا٤ت ْظذب ١ايرتنٝذض عًذ٢
صَإ اسبذذخ ؾذ ٢ايرتتٝذب ايجايذح مبكذذاس ( )%1879سـذًت ؾٗٝذا ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
ايعشد ١ٝعً ٢ايٓظب ١ا٭عً ٢مبكذاس (َ )%2775كادٌ ( )%1274يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٝذ١
سٝح إٔ ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝا٭دٓب ١ٝداُ٥ا َا تٗذتِ دذزنش ايؿذرت ٠ايضَٓٝذ ١سذني اْ٫تكذاٍ َذٔ
َؼٗذ ملؼٗذ أ َٔ ٚسذخ ٯخش ،ؾ ٢سني دا٤ت ْظب ١ايرتنٝض عًَ ٢هإ اسبذذخ ؾذ ٢ايرتتٝذب
ايشادع مبكذاس ( )%578ايش ١ٜ٩ايظشد ١ٜتـذست ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ ١عًذ٢
ايٓظب٘ ا٭نرب مبكذاس (َ )%774كادٌ ( )%377يٮؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ايعشدٝذٚ ،١دذا٤ت ْظذب١
ايرتنٝذذض عًذذ ٢ا٭ػذذٝا ٤ؾذذ ٢ايرتتٝذذب اشبذذاَع ( )%572سٝذذح سـذذًت ؾٗٝذذا ا٭ؾذذ ّ٬ايٛثا٥ك ٝذ١
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ١ٝعًْ ٢ظذب ١أعًذ ٢مبكذذاس (َ )%574كادذٌ ( )%478يٮؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
ايعشدٚ ،١ٝأخريا دا٤ت ْظب ١ايرتنٝض عً ٢أنجش َٔ عٓـذش ؾذ ٢ايرتتٝذب ا٭خذري مبكذذاس ()%278
استًت ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٝذ ١عًذ ٢ايٓظذب ١ا٭عًذ ٢مبكذذاس (َ )%371كادذٌ
( )%274يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدٚ .١ٝدإدشا ٤ايتشً ٌٝاٱسـا ٞ٥تؼري دٝاْات ازبذذٍٚ
ايظذادل إيذذٚ ٞدذٛد ؾذشٚم رات د٫يذذ ١إسـذا ١ٝ٥دذذني ا٭ؾذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذذ ١ا٭دٓبٝذذ١
ٚا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝيف ضبٛس ايرتنٝذض ايبذ٪س ٟيف أسذذاخ ايظذشد يف ا٭ؾذّ٬
ع ١ٓٝايذساط ،١سٝح ناْت ق ُ٘ٝنا 744.349 = 2عٓذ دسد ١اسبشٖٚ )5( ١ٜذ ٞقُٝذ ١دايذ ١إسـذاٝ٥ا
عٓذ َظت ٟٛد٫ي47441١يـاا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ،١ٝسٝح سـًت عًذْ ٞظذب١
نبري ٠يف ايرتنٝض عً ٞا٭سذاخٚ ،أٜلا ْعشا يضٜاد ٠عذد ايتهشاسات دٗا.

طادطا َ :هإ ايظشد يف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝايعشد.١ٝ
 - 0طبٝع ١أَانٔ األسداخ داخٌ ايطسد يف األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝاألدٓبٚ ١ٝايعسب.١ٝ
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دد ٍٚزقِ ( ) 00
ٜٛأح طبٝع ١أَانٔ األسداخ داخٌ ايطسد يف األفالّ
ا٭ؾّ٬
طبٝع ١ا٭َانٔ

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓب١ٝ
ى

544
داخً١ٝ
892
خاسد١ٝ
داخًٝذذذذذذذذذذذذذ588 ١
ٚخاسد١ٝ
اٱمجايٞ

2

2424

اجملُٛع

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝايعشد١ٝ

%

ى

%

ى

%

2677
4472
2971

323
687
544

2478
4474
3478

863
1579
1128

2472
4472
3176

144

1554

144

3574

144

ق ١ُٝنا = 21.722دسد ١اسبشَ 2 = ١ٜعاٌَ ايتٛاؾل = َ 4.478ظت ٟٛايذ٫ي = ١داي ١عٓذ4.441
داطذذتكشا ٤دٝاْذذات ازبذذذ ٍٚايظذذادل اشبذذاق دوبٝعذذ٘ أَذذانٔ ا٭سذذذاخ ؾذذ ٢ا٭ؾذذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝع ١ٓٝايذساط ١ظبذ إٔ ا٭َانٔ اشباسد ٘ٝدا٤ت ؾ ٢ايرتتٝذب ا٭ ٍٚدٓظذب١
( )%4472تؿٛقت ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٝذ٘ دٓظذبَ )%4472( ١كادذٌ ( )%4474يٮؾذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدٝذ ،١أَذا دايٓظذب ١يٮَذانٔ ايذاخًٝذٚ ١اشباسدٝذ ١ؾكذذ استًذت عًذ٢
املشتب ١ايجاَْ ١ٝذٔ دذني ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١عٓٝذ ١ايذساطذ ١دٓظذبٚ )%3176( ١سـذًت
ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝعً ٢ايٓظذب ١ا٭نذرب مبكذذاس (َ )%3478كادذٌ ( )%2971يٮؾذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ،١ٝدذا٤ت ا٭َذانٔ ايذاخًٝذ ١ؾذ ٢ايرتتٝذب ايجايذح دٓظذب)%2472( ١
استًت ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ١ٝعً ٢ايٓظذب ١ا٭عًذ ٢مبكذذاس (َ )%2677كادذٌ
( )%2478يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدٚ .١ٝدإدشا ٤ايتشً ٌٝاٱسـا ٞ٥تؼري دٝاْات ازبذٍٚ
ايظذادل إيذذٚ ٞدذٛد ؾذشٚم رات د٫يذذ ١إسـذا ١ٝ٥دذذني ا٭ؾذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذذ ١ا٭دٓبٝذذ١
ٚا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝيف املذ َٔ ٠سٝح طبٝع ١أَانٔ ا٭سذاخ داخٌ ايظذشد يف
ا٭ؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط ،١سٝح ناْت قُٝذ٘ نذا 21.722 = 2عٓذذ دسدذ ١اسبشٜذٖٚ )2( ١ذ ٞقُٝذ ١دايذ١
إسـاٝ٥ا عٓذ َظت ٟٛد٫ي47441١يـاا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذٜٚ ،١شدذع ريذو
٫عتُادٖا عً ٞا٭َانٔ ايذاخًٚ ١ٝاشباسد ١ٝيف ْؿع املؼٗذ ٚطشع ١عذش ايهذاَريا ٭َذانٔ
طبتًؿ ١يف ٚقت صَ دظٝط دذا.

 - 2ازتباط األَانٔ باألسداخ يف األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝاألدٓبٚ ١ٝايعسب.١ٝ
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دد) 02 ( ٍٚ
ٜٛأح ازتباط األَانٔ باألسداخ يف األفالّ ع ١ٓٝايدزاض١
ا٭ؾّ٬
استباط ا٭َانٔ دا٭سذاخ

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓب١ٝ
%

ى

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝايعشد١ٝ
ى

%

اجملُٛع
%

ى

ا٭َانٔ سكٝك ١ٝيٮسذاخ
أَانٔ دذَ ١ًٜـٓٛع١
املضز دني ا٫ثٓني

698
865
457

3476
4278
2276

1342
94
118

8676
578
776

2444
955
575

5771
2678
1671

اٱمجايٞ

2424

144

1554

144

3574

144

ق ١ُٝنا 1335.749= 2دسد ١اسبشَ 2 = ١ٜعاٌَ ايتٛاؾل = َ4.539ظت ٟٛايذ٫ي= ١داي ١عٓذ4.441
داطتكشا ٤دٝاْات ازبذ ٍٚايظادل اشبذاق داستبذاط ا٭َذانٔ دا٭سذذاخ ؾذ ٢ا٭ؾذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝع ١ٓٝايذساط ١ظبذ إٔ ا٭َانٔ سكٝك ١ٝا٭سذذاخ دذا٤ت ؾذ ٢ايرتتٝذب
ا٭ ٍٚدٓظب )%5771( ١تؿٛقت ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝدٓظبَ )%8676( ١كادذٌ
( )%3476يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبًٜٗٝ ١ٝا ا٭َانٔ ايبذ ًٜ٘املـٓٛع٘ سٝذح دذا٤ت
ؾ ٢ايرتتٝب ايجاْ ٢دٓظبٚ )%2678( ١استًت ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝعً ٢ايٓظذب١
ا٭نرب مبكذاس (َ )%4278كادذٌ ( )%578يٮؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذٚ ،١ؾذ ٢ايرتتٝذب
ا٭خري دا٤ت ْظب ١املذضز دذني ا٭َذانٔ اسبكٝكٝذ٘ يٮسذذاخ ٚا٭َذانٔ ايبذًٜذ٘ املـذٓٛع٘
دٓظب )%1671( ١تؿٛقت ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ١ٝدٓظبَ )%2276( ١كادٌ ()%776
يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدٚ .١ٝدإدشا ٤ايتشً ٌٝاٱسـذا ٞ٥تؼذري دٝاْذات ازبذذٍٚ
ايظادل إيٚ ٞدٛد ؾشٚم رات د٫ي ١إسـذا ١ٝ٥دذني ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ١
ٚا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد َٔ ١ٝسٝح استباط ا٭َانٔ دا٭سذذاخ داخذٌ ايظذشد يف
ا٭ؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط ،١سٝح ناْت ق ُ٘ٝنا 1335.749 = 2عٓذ دسد ١اسبش ٖٞٚ )2( ١ٜق ١ُٝداي١
إسـاٝ٥ا عٓذ َظت ٟٛد٫ي47441١يـاا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ،١ٝريو يضٜاد٠
عذد ا٭َانٔ املـٓٛع ١املعشٚكٚ ١نزيو صٜاد ٠عش يكوات ايهذاَريا ٭َذانٔ َتٓٛعذ ١يف
املؼٗذ ايٛاسذ يف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب.١ٝ

 - 3ايرتنٝص عً ٞأَانٔ األسداخ يف األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝاألدٓبٚ ١ٝايعسب.١ٝ
ددٜٛ )03( ٍٚأح ايرتنٝص عً ٞأَانٔ األسداخ يف األفالّ ع ١ٓٝايدزاض١
ا٭ؾّ٬
تشنٝض أَانٔ دا٭سذاخ

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓب١ٝ
%

ى

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝايعشد١ٝ
%

ى

اجملُٛع
ى

%

ايرتنٝض عًَ ٞهإ سٝ٥ظٞ
ايرتنٝض عً ٞعذ ٠أَانٔ

1274
754

6279
3771

953
597

1675
3875

2223
1347

6273
3777

اٱمجايٞ

2424

144

1554

144

3574

144
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ق ١ُٝنا 4.719= 2دسد ١اسبشَ 1 = ١ٜظت ٟٛايذ٫ي = ١غري داي٘ عٓذ4.248
داطتكشا ٤دٝاْات ازبذ ٍٚايظادل اشبذاق دذايرتنٝض عًذ ٢أَذانٔ ا٭سذذاخ ؾذ ٢ا٭ؾذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝع ١ٓٝايذساط ١ظبذ إٔ ايرتنٝض عً ٢املهإ ايشٝ٥ظ ٢دا ٤ؾذ ٢ايرتتٝذب ا٭ٍٚ
دٓظبَ ١كذاسٖا ( )%6273تؿٛقت ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ١ٝدٓظبَ )%6279(١كادٌ
( )%1675يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ،١ٝأَا دايٓظذب ١يًرتنٝذض عًذ ٢عذذ ٠أَذانٔ ؾذذا ٤ؾذ٢
ايرتتٝب ايجاْ ٢دٓظبٚ )%3777( ١سـًت ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝعً ٢ايٓظب ١ا٭نرب
مبكذذذاس (َ )%3875كادذذٌ ( )%1375يٮؾذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذذ ١ايتاسؽبٝذذ ١ا٭دٓبٝذذٚ .١دذذإدشا ٤ايتشًٝذذٌ
اٱسـا ٞ٥تؼري دٝاْذات ازبذذ ٍٚايظذادل إيذ ٞعذذّ ٚدذٛد ؾذشٚم رات د٫يذ ١إسـذا ١ٝ٥دذني
ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد َٔ ١ٝسٝح ايرتنٝذض
عً ٢أَانٔ ا٭سذاخ داخٌ ايظشد يف ا٭ؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط ،١سٝح ناْذت قُٝذ٘ نذا 4.719 = 2عٓذذ
دسد ١اسبش ٖٞٚ )1( ١ٜق ١ُٝغري داي ١إسـاٝ٥ا عٓذ َظت ٟٛد٫ي.47248 ١

ضابعا  :ايتُاضو ايطسد ٟيف األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝاألدٓبٚ ١ٝايعسب١ٝ
ْ- 0عاّ تطًطٌ دصٜئات احلدخ داخٌ األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝاألدٓبٚ ١ٝايعسب.١ٝ
دد)04( ٍٚ
ٜٛأح ْعاّ تطًطٌ دصٜئات احلدخ يف ايطسد داخٌ األفالّ ع ١ٓٝايدزاض١
ا٭ؾّ٬
ايٓعاّ

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓب١ٝ
%

ى

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝايعشد١ٝ
%

ى

اجملُٛع
%

ى

تشتٝب طب
تشتٝب صَ
تشتٝب َٛكٛعٞ
تشتٝب استذادٟ
أنجش َٔ ْعاّ

374
444
654
315
281

1379
1873
24
3272
1576

386
298
433
245
188

2479
1972
28
1578
1271

756
742
1483
564
469

2172
1977
3473
1577
1371

اٱمجايٞ

2424

144

1554

144

3574

144

ق ١ُٝنا 25.582= 2دسد ١اسبشَ 4 = ١ٜعاٌَ ايتٛاؾل = َ 4.484ظت ٟٛايذ٫ي = ١داي ١عٓذ4.441
داطتكشا ٤دٝاْات ازبذ ٍٚايظادل اشباق دٓعاّ تظًظٌ دض٦ٜات اسبذخ ؾذ ٢ا٭ؾذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝع ١ٓٝايذساط ١ظبذ إٔ ايرتتٝب املٛكٛع ٢يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝدا٤
ؾ ٢املشتب ١ا٭ٚىل دٓظبَ ١كذاسٖا ( )%3473سـًت ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝعً٢
ايٓظب ١ا٭عً ٢مبكذاس (َ )%28كادذٌ ( )%22ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ ،١أَذا ايرتتٝذب
ايظبب ٢ؾكذ دذا ٤ؾذ ٢ايرتتٝذب ايجذاْ ٢دٓظذبٚ )%2172( ١سـذًت ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
ايعشد ١ٝعً ٢ايٓظب ١ا٭نرب مبكذاس (َ )%2479كادٌ ( )%1379يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٝذ،١
ؾ ٢سني دا ٤ايرتتٝب ايضَٓ ٢ؾ ٢ايرتتٝب ايجايح دٓظب )%1977( ١تؿٛقت ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝدٓظبَ )%1972( ١كادٌ ( )%1873يٮؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ٘ٚ ،دذا٤
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ايرتتٝذذب ا٫ستذذذاد ٟؾذذ ٢ايرتتٝذذب ايشادذذع دٓظذذبَ ١كذذذاسٖا (َ )%1577ذذٔ امجذذاىل ْعذذاّ تظًظذذٌ
دض٦ٜات اسبذخ ؾ ٢ا٭ؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط ١ؾاستًت ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ١ٝعًذ٢
ايٓظب ١ا٭نرب مبكذاس (َ )%3272كادٌ ( )%1271يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ٘ٝايتاسؽب ٘ٝايعشدٚ ،١ٝؾذ ٢ايرتتٝذب
اشباَع دا٤ت ْظب ١أنجش َذٔ ْعذاّ دٓظذبَ ١كذذاسٖا ( )%1371سـذًت ؾٗٝذا ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽبٝذذ ١ا٭دٓبٝذذ ١عًذذ ٢ايٓظذذب ١ا٭نذذرب مبكذذذاس (َ )%1576كادذذٌ ( )%1271يٮؾذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذذ١
ايتاسؽب ١ٝايعشدٚ .١ٝدإدشا ٤ايتشً ٌٝاٱسـا ٞ٥تؼري دٝاْات ازبذ ٍٚايظادل إيٚ ٞدٛد ؾذشٚم
رات د٫ي ١إسـا ١ٝ٥دني ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
ايعشد َٔ ١ٝسٝح ْعاّ تظًظٌ دض٦ٜات اسبذخ يف ايظشد داخٌ ا٭ؾ ّ٬عٓٝذ ١ايذساطذ ،١سٝذح
ناْذذت قُٝذذ٘ نذذا 25.582 = 2عٓذذذ دسدذذ ١اسبشٜذذٖٚ )4( ١ذذ ٞقُٝذذ ١دايذذ ١إسـذذاٝ٥ا عٓذذذ َظذذتٟٛ
د٫ي47441١يـاا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ،١ٝسٝح صادت عذذد املؼذاٖذ ايتذ ٢ذبُذٌ
تشتٝبات َٛكٛعٚ ١ٝصَٓ ١ٝدٗا ٚنزيو ايرتتٝب ا٫ستذادٚ ٟاطتخذاّ أنجش َذٔ ْعذاّ عٓٗذا يف
ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد.١ٝ
َٛ -2قع دض٦ٜات اسبذخ يف إطاس ايبٓا ٤ايؿ يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝايعشد.١ٝ

دد ٍٚزقِ ( ) 05
ٜٛأح َٛقب دصٜئات احلدخ يف إطاز ايبٓاء ايفين ألسداخ ايطسد يف األفالّ ع ١ٓٝايدزاض١
ا٭ؾّ٬

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓب١ٝ

اجملُٛع

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝايعشد١ٝ

َٛقع دض٦ٜات اسبذخ

ى

%

ى

%

ى

%

دذا ١ٜاسبذخ
توٛس اسبذخ
ذب ٍٛاسبذخ
اْتٗا ٤اسبذخ

444
745
572
343

2178
3479
2873
15

536
453
375
186

3476
2972
2472
12

976
1158
947
489

2773
3275
2675
1377

اٱمجايٞ

2424

144

1554

144

3574

144

ق ١ُٝنا 72.639= 2دسد ١اسبشَ 3 = ١ٜعاٌَ ايتٛاؾل = َ 4.141ظت ٟٛايذ٫ي = ١داي ١عٓذ4.441
داطتكشا ٤دٝاْات ازبذ ٍٚايظادل اشباق مبٛقع دض٦ٜات اسبذخ ؾ ٢إطذاس ايبٓذا ٤ايؿٓذ٢
ؾ ٢ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝع ١ٓٝايذساط ١ظبذذ إٔ توذٛس اسبذذخ دذا ٤ؾذ ٢ايرتتٝذب ا٭ٍٚ
دٓظبَ ١كذاسٖا (ٚ )%3275سـًت ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ١ٝعً ٢ايٓظب ١ا٭عً٢
مبكذاس (َ )%3479كادٌ ( )%2972يٮؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ايعشدٝذًٜٗٝ ،١ذا ؾذ ٢املشتبذ ١ايجاْٝذ١
دذا ١ٜاسبذخ دٓظبٚ )%2773( ١سـًت ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝعً ٢ايٓظذب ١ا٭نذرب
مبكذاس (َ )%3476كادٌ ( )%2178يٮؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذٚ ،١دذا ٤ذبذ ٍٛاسبذذخ ؾذ٢
ايرتتٝب ايجايح دٓظب )%2675( ١تـذست ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ١ٝعً ٢ايٓظب١
ا٭عً ٢مبكذاس (َ )%2873كادٌ ( )%472يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدٝذ ،١أَذا دايٓظذبْ٫ ١تٗذا٤
اسبذخ ؾ ٢ا٭ؾ ّ٬ايتاسؽب ١ٝايٛثا٥ك ١ٝؾكذ استٌ عً ٢ايرتتٝب ايشادع دٓظذبَ ١كذذاسٖا ()%1377
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ٚتؿٛقت ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ ١دٓظذبَ )%15( ١كادذٌ ( )%12يٮؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽب ١ٝايعشدٚ .١ٝدإدشا ٤ايتشً ٌٝاٱسـا ٞ٥تؼري دٝاْات ازبذ ٍٚايظادل إيٚ ٞدٛد ؾذشٚم
رات د٫ي ١إسـا ١ٝ٥دني ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
ايعشد َٔ ١ٝسٝح َٛقع دض٦ٜات اسبذخ يف إطاس ايبٓا ٤ايؿ ٭سذاخ ايظشد يف ا٭ؾذ ّ٬عٓٝذ١
ايذساط ،١سٝح ناْت ق ُ٘ٝنا 72.639 = 2عٓذ دسدذ ١اسبشٜذٖٚ )3( ١ذ ٞقُٝذ ١دايذ ١إسـذاٝ٥ا عٓذذ
َظت ٟٛد٫ي47441١يـاا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب.١ٝ

- 3أضايٝب االْتكاٍ بني دصٜئات األسداخ يف األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝاألدٓبٚ ١ٝايعسب١ٝ
ددٜٛ ) 06 ( ٍٚأح أضايٝب االْتكاٍ بني دصٜئات األسداخ داخٌ ايطسد يف األفالّ ع ١ٓٝايدزاض١
ا٭ؾّ٬

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓب١ٝ

اجملُٛع

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝايعشد١ٝ

أطايٝب اْ٫تكاٍ

ى

%

ى

%

ى

%

اْتكاٍ َشتب
اْتكاٍ َؿاد٧
اٱمجايٞ

1524
544
2424

7572
2478
144

893
657
1554

5776
4274
144

2413
1157
3574

6776
3274
144

ق ١ُٝنا 124.547= 2دسد ١اسبشَ 1 = ١ٜعاٌَ ايتٛاؾل = َ 4.184ظت ٟٛاايذ٫ي= ١داي٘ عٓذ4.441
داطتكشا ٤دٝاْات ازبذ ٍٚايظادل اشباق دأطايٝب اْ٫تكذاٍ دذني دض٦ٜذات ا٭سذذاخ
ؾ ٢ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝع ١ٓٝايذساط ١ظبذ إٔ اْ٫تكاٍ املشتب دا ٤ؾذَ ٢كذَذ ١أطذايٝب
اْ٫تكاٍ دٓظب٘ َكذاسٖا ( )%6776تؿٛقت ؾٗٝا ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ ١دٓظذب١
(َ )%7572كادٌ ( )%5776يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ،١ٝؾ ٢سني دذا ٤اْ٫تكذاٍ املؿذاد ٧ؾذ٢
ايرتتٝب ايجاْ ٢دٓظبٚ )%3274( ١سـًت ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝعً ٢ايٓظب ١ا٭نرب
مبكذاس (َ )%4274كادٌ ( )%2478يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ .١ٝدإدشا ٤ايتشً ٌٝاٱسـاٞ٥
تؼري دٝاْات ازبذ ٍٚايظادل إيذٚ ٞدذٛد ؾذشٚم رات د٫يذ ١إسـذا ١ٝ٥دذني ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ايعشدٝذَ ١ذٔ سٝذح أطذايٝب اْ٫تكذاٍ دذني
دض٦ٜات ا٭سذاخ داخٌ ايظشد يف ا٭ؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط ،١سٝح ناْت قُٝذ٘ نذا 124.547 = 2عٓذذ
دسد ١اسبش ٖٞٚ )1( ١ٜق ١ُٝداي ١إسـذاٝ٥ا عٓذذ َظذت ٟٛد٫يذ47441١يـذاا ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓب.١ٝ
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- 4فٛاصٌ االْتكاٍ بني دصٜئات األسداخ يف األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝاألدٓبٚ ١ٝايعسب١ٝ
دد ٍٚزقِ ( ) 07
ٜٛأح فٛاصٌ االْتكاٍ بني دصٜئات األسداخ داخٌ ايطسد يف األفالّ ع ١ٓٝايدزاض١
ا٭ؾّ٬

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓب١ٝ

اجملُٛع

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝايعشد١ٝ

ى

%

ى

%

ى

%

دبذٜذ ايؼخـ١ٝ
دبذٜذ املهإ
تػري ايؿرت ٠ايضَٓ١ٝ
تػري ْٛع ايلُري
دبذٜذ ايشاٟٚ
ؾاؿٌ َٛطٝكٞ
ؾاؿٌ إعْٞ٬
أنجش َٔ ؾاؿٌ

337
482
276
175
382
96
74
198

1677
2379
1377
876
1879
477
377
978

178
344
131
214
523
75
45
84

1175
1976
875
1378
3377
478
279
572

515
786
447
389
945
171
119
278

1474
22
1174
1479
2574
478
373
778

اٱمجايٞ

2424

144

1554

144

3574

144

ؾٛاؿٌ اْ٫تكاٍ

ق ١ُٝنا 167.699= 2دسد ١اسبشَ 7 = ١ٜعاٌَ ايتٛاؾل = َ 4.212ظت ٟٛايذ٫ي = ١داي٘ عٓذ4.441
داطتكشا ٤دٝاْات ازبذ ٍٚايظادل اشباق دؿٛاؿٌ اْ٫تكاٍ دني دض٦ٜذات ا٭سذذاخ ؾذ٢
ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝع ١ٓٝايذساط ١ظبذ إٔ دبذٜذ ايشا ٣ٚدا ٤ؾ ٢ايرتتٝب ا٭ ٍٚدٓظذب١
َكذاسٖا (ٚ )%2574سـًت ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝعً ٢ايٓظب ١ا٭عًذ ٢مبكذذاس
(َ )%3377كادٌ ( )%1879يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ،٘ٝأَذا دايٓظذب ١يتذذٜذذ املهذإ ؾكذذ
دا ٤ؾ ٢ايرتتٝذب ايجذاْ ٢دٓظذبٚ )%22( ١سـذًت ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ ١عًذ٢
ايٓظب ١ا٭نرب مبكذاس (َ )%2379كادٌ ( )%1976يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ،١ٝؾ ٢سذني دذا٤
دبذٜذ ايؼخـ ٘ٝؾ ٢ايرتتٝب ايجايح دٓظب )%1474( ١تؿٛقت ؾٗٝا ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
ا٭دٓب ٘ٝدٓظبَ )%1677( ١كادٌ ( )%1175يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ،١ٝأَا دايٓظب ١يذتػري
ايؿرت ٠ايضَٓ ١ٝؾذا٤ت ؾ ٢ايرتتٝب ايشادع دٓظبَ ١كذاسٖا ( َٔ )%1174إمجاىل ؾٛاؿذٌ اْ٫تكذاٍ
ؾ ٢ا٭ؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط ١ؾاستًت ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٝذ ١عًذ ٢ايٓظذب ١ا٭نذرب
مبكذاس (َ )%1377كادٌ ( )%875يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدٚ ،١ٝاستٌ تػري ْٛع ايلُري عً٢
املشتب ١اشباَظ ١دٓظب )%1479( ١سـًت ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٝذ ١ايعشدٝذ ١عًذ ٢ايٓظذب١
ا٭عً ٢مبكذاس (َ )%1378كادٌ ( )%876يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ .١ٝدا٤ت ْظب ١أنجش َٔ
ؾاؿٌ يْ٬تكاٍ دني دض٦ٜات ا٭سذاخ ؾ ٢ا٭ؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط ١ؾ ٢ايرتتٝب ايظذادغ دٓظذب١
( )%778تـذست ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ ١عًذ ٢ايٓظذب ١ا٭عًذ ٢مبكذذاس ()%978
َكادٌ ( )%572يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ،١ٝأَا دايٓظب ١يًؿٛاؿٌ املٛطٝك ٘ٝؾذذا٤ت ؾذ٢
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ايرتتٝب ايظادع دٓظب )%4,8( ١استًت ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٝذ ١عًذ ٢ايٓظذب١
ا٭عً ٢مبكذاس (َ )%477كادٌ ( )%4,8يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدٚ ،١ٝؾذ ٢ايرتتٝذب ا٭خذري
دا٤ت ايؿٛاؿٌ اٱع ١ْٝ٬دٓظبَ ١كذذاسٖا (ٚ )%3,3سـذًت ؾٗٝذا ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
ا٭دٓب ١ٝعً ٢ايٓظب ١ا٭نرب مبكذاس(َ )%3,7كادٌ ( )%2,9يٮؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ايعشدٝذ.١
ٚد ذإدشا ٤ايتشًٝذذٌ اٱسـذذا ٞ٥تؼذذري دٝاْذذات ازبذذذ ٍٚايظذذادل إيذذٚ ٞدذذٛد ؾ ذشٚم رات د٫يذذ١
إسـا ١ٝ٥دني ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدَ ١ٝذٔ
سٝح ؾٛاؿٌ اْ٫تكاٍ دني دض٦ٜات ا٭سذذاخ داخذٌ ايظذشد يف ا٭ؾذ ّ٬عٓٝذ ١ايذساطذ ،١سٝذح
ناْذذت قُٝذذ٘ نذذا 167.699 = 2عٓذذذ دسدذذ ١اسبشٜذذٖٚ )7( ١ذذ ٞقُٝذذ ١دايذذ ١إسـذذاٝ٥ا عٓذذذ َظذذتٟٛ
د٫ي47441١يـاا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب.١ٝ

ثآَا  :طسم بٓاء احلبه ١يف األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝاألدٓبٚ ١ٝايعسب.١ٝ
- 0ايفساغات يف األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝاألدٓبٚ ١ٝايعسب.١ٝ
دد ٍٚزقِ ( ) 08
ٜٛأح ايفساغات داخٌ أسداخ ايطسد يف األفالّ ع ١ٓٝايدزاض١
ا٭ؾّ٬

ايؿشاغات

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب١ٝ
ا٭دٓب١ٝ
ى

175
ؾشاغات صَٓ١ٝ
225
ؾشاغات َهاْ١ٝ
ؾشاغذذذذذات أطذذذذذباب 644
ْٚتا٥ر
984
ٜٛ ٫دذ
اٱمجايٞ

2424

اجملُٛع

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝايعشد١ٝ

%

ى

%

ى

%

877
1171
3177

156
224
428

1471
1472
2776

331
445
1468

973
1275
2979

4875

746

4871

1726

4873

144

1554

144

3574

144

ق ١ُٝنا 13.347= 2دسد ١اسبشَ 3= ١ٜعاٌَ ايتٛاؾل = َ4.461ظت ٟٛايذ٫ي = ١داي ١عٓذ4.444
داطتكشا ٤دٝاْات ازبذ ٍٚايظادل اشباق دايؿشاغذات ؾذ ٢ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
ع ١ٓٝايذساط ١ظبذ إٔ ْظب ١عذّ ٚدٛد ؾشاغات ؾ ٢ا٭ؾذ ّ٬دذا٤ت ؾذ ٢ايرتتٝذب ا٭ ٍٚمبكذذاس
(ٚ )%4873سـًت ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٝذ ١ايعشدٝذ ١عًذ ٢ايٓظذب ١ا٭نذرب مبكذذاس ()%4871
َكادٌ ( )%4875يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ،١ٝاستًت ؾشاغذات ا٭طذباب ٚايٓتذا٥ر عًذ٢
ايرتتٝب ايجاْ ٢دٓظبٚ )%29,9( ١تؿٛقت ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ ١دٓظذب)%3177( ١
َكادٌ ( )%2776يٮؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ايعشدٝذ ،١ؾذ ٢سذني دذا٤ت ايؿشاغذات املهاْٝذ ١ؾذ٢
ايرتتٝب ايجايح دٓظب٘ (ٚ )%1275سـًت ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝعًذ ٢ايٓظذب١
ا٭عً ٢مبكذاس (َ )%1472كادٌ ( )%1171يٮؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ ،١أَذا ؾذ ٢ايرتتٝذب
ا٭خري ؾذا٤ت ايؿشاغات ايضَٓ ٘ٝدٓظبَ ١كذاسٖا (ٚ )%973سـًت ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
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ايعشد ١ٝعً ٢ايٓظب ١ا٭نرب مبكذاس (َ )%1471كادٌ ( )%877يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ.١
ٚدذذإدشا ٤ايتشًٝذذٌ اٱسـذذا ٞ٥تؼذذري دٝاْذذات ازبذذذ ٍٚايظذذادل إيذذٚ ٞدذذٛد ؾ ذشٚم رات د٫يذذ١
إسـا ١ٝ٥دني ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدَ ١ٝذٔ
سٝح ايؿشاغات داخٌ أسذاخ ايظشد يف ا٭ؾ ّ٬عٓٝذ ١ايذساطذ ،١سٝذح ناْذت قُٝذ٘ نذا13.347 = 2
عٓذ دسد ١اسبش ٖٞٚ )3( ١ٜق ١ُٝداي ١إسـاٝ٥ا عٓذ َظت ٟٛد٫ي47441١يـاا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓب.١ٝ

 - 2ايت  ٌٜٛداخٌ أسداخ ايطسد يف األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝاألدٓبٚ ١ٝايعسب.١ٝ
(أ) َاد ٠ايت  ٌٜٛيف أسداخ ايطسد داخٌ األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝاألدٓبٚ ١ٝايعسب.١ٝ
دد ٍٚزقِ( ) 09
ٜٛأح َاد ٠ايت  ٌٜٛيف أسداخ ايطسد داخٌ األفالّ ع ١ٓٝايدزاض١
ا٭ؾّ٬

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓب١ٝ

اجملُٛع

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝايعشد١ٝ

َاد ٠ايتوٌٜٛ

ى

%

ى

%

ى

%

سذخ
ػخـ١ٝ
ٚؿـ
تعًٝل
خًؿ ١ٝطادك١
ٜٛ ٫دذ

318
426
464
66
98
652

1577
2171
2278
373
478
3273

244
217
314
368
145
346

1575
14
2473
2377
678
1977

558
643
774
434
244
958

1576
18
2177
1272
577
2678

اٱمجايٞ

2424

144

1554

144

3574

144

ق ١ُٝنا 386.553= 2دسد ١اسبشَ 5 = ١ٜعاٌَ ايتٛاؾل = َ 4.313ظت ٟٛايذ٫ي = ١داي٘ عٓذ4.441
داطذذتكشا ٤دٝاْذذات ازبذذذ ٍٚايظذذادل اشبذذاق مبذذاد ٙايتوٜٛذذٌ ؾذذ ٢ا٭ؾذذ ّ٬ايٛثا٥ك ٝذ١
ايتاسؽب ١ٝع ١ٓٝايذساط ١ظبذ إٔ ْظب ١عذّ ٚدٛد َاد ٙتو ٌٜٛؾ ٢ا٭ؾ ّ٬دذا٤ت ؾذ ٢ايرتتٝذب
ا٭ ٍٚدٓظب )%2678( ١تؿٛقت ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ ١دٓظذبَ )%3273( ١كادذٌ
( )%1977يٮؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ايعشدٝذٚ ،١دذا ٤ايٛؿذذـ ؾذَ ٢ذذاد ٙايتوٜٛذٌ ؾذذ ٢ا٭ؾذذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝؾ ٢ايرتتٝب ايجاْ ٢دٓظذبٚ )%21,7( ١سـذًت ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
ا٭دٓب ١ٝعً ٢ايٓظب ١ا٭عً ٢مبكذاس (َ )%2278كادٌ ( )%2473يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد،١ٝ
أَا دايٓظب ١يًؼخـ ١ٝؾذا٤ت ؾ ٢ايرتتٝب ايجايح دٓظب )%18( ١تؿٛقت ؾٗٝا ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ١ٝدٓظبَ )%2171( ١كادٌ ( )%14يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدٝذ ،١ؾذ ٢سذني
دذا ٤اسبذذخ ؾذ ٢ايرتتٝذب ايشادذع دٓظذبَ ١كذذاسٖا (ٚ )%1576سـذًت ؾٗٝذا ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝعً ٢ايٓظب٘ ا٭نرب مبكذاس (َ )%1575كادٌ ( )%877يٮؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
ا٭دٓبٚ ،١ٝاستٌ تػري ْٛع ايلُري عً ٢املشتب٘ اشباَظ٘ دٓظب )%1479( ١سـذًت ؾٗٝذا ا٭ؾذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝعً ٢ايٓظب ١ا٭عً ٢مبكذاس (َ )%1378كادٌ ( )%1577يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ،١ٝؾ ٢ايرتتٝب اشباَع دا ٤ايتعًٝل نُاد ٙيًتو ٌٜٛؾ ٢ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽب ١ٝدٓظب )%1272( ١استًت ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝعً ٢ايٓظذب ١ا٭عًذ٢
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مبكذذذاس (َ )%2377كادذذٌ ( )%373يٮؾذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذذٚ ،١أخذريا دذذا٤ت اشبًؿٝذذ٘
ايظادك٘ ؾ ٢ايرتتٝب ايظادغ دٓظبَ ١كذاسٖا (ٚ )%5,7سـًت ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٝذ١
ايعشد ١ٝعً ٢ايٓظب ١ا٭نرب مبكذاس(َ )%6,8كادٌ ( )%4,8يٮؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ.١
ٚد ذإدشا ٤ايتشًٝذذٌ اٱسـذذا ٞ٥تؼذذري دٝاْذذات ازبذذذ ٍٚايظذذادل إيذذٚ ٞدذذٛد ؾ ذشٚم رات د٫يذذ١
إسـا ١ٝ٥دني ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدَ ١ٝذٔ
سٝح َاد ٠ايتو ٌٜٛداخٌ أسذذاخ ايظذشد يف ا٭ؾذ ّ٬عٓٝذ ١ايذساطذ ،١سٝذح ناْذت قُٝذ٘ نذا= 2
 386.553عٓذ دسد ١اسبش ٖٞٚ )5( ١ٜق ١ُٝداي ١إسـاٝ٥ا عٓذ َظت ٟٛد٫يذ47441١يـذاا ا٭ؾذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب.١ٝ

(ب)َطت ٟٛايت  ٌٜٛداخٌ أسداخ ايطسد يف األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝاألدٓبٚ ١ٝايعسب.١ٝ
دد) 21( ٍٚ
ٜٛأح َطت ٟٛايت  ٌٜٛداخٌ أسداخ ايطسد يف األفالّ ع ١ٓٝايدزاض١
ا٭ؾّ٬

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓب١ٝ

اجملُٛع

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝايعشد١ٝ

َظت ٟٛايتوٌٜٛ

ى

%

ى

%

ى

%

عًَ ٞظت ٟٛايكـ١
عًَ ٞظت ٟٛاسببه١
عًَ ٞظت ٟٛايكـٚ ١اسببه١
ٜٛ ٫دذ

444
458
514
652

1978
2277
2572
3273

114
482
652
346

771
3171
4271
1977

514
944
1162
958

1473
2673
3276
2678

اٱمجايٞ

2424

144

1554

144

3574

144

ق ١ُٝنا 254.294= 2دسد ١اسبشَ 3 = ١ٜعاٌَ ايتٛاؾل = َ 4.256ظت ٟٛايذ٫ي = ١داي ١عٓذ4.441
داطتكشا ٤دٝاْذات ازبذذ ٍٚايظذادل اشبذاق مبظذت ٣ٛايتوٜٛذٌ ؾذ ٢ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽب ١ٝع ١ٓٝايذساط ١ظبذ إٔ ْظب ١ايتو ٌٜٛعًَ ٢ظت ٣ٛايكـ٘ ٚاسببه ١دا ٤ؾذ ٢ايرتتٝذب
ا٭ ٍٚمبكذاس ( )%3276تؿٛقت ؾٗٝا ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ايعشدٝذ ١دٓظذبَ )%4271( ١كادذٌ
( )%2572يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ،١ٝدا ٤ايتو ٌٜٛعًَ ٢ظت ٣ٛاسببه ١ؾ ٢ايرتتٝب
ايجاْ ٢دٓظبٚ )%26,3( ١سـًت ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝعً ٢ايٓظب ١ا٭عً ٢مبكذذاس
(َ )%3171كادٌ ( )%2277يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ،١ٝأَا ْظذب ١عذذّ ٚدذٛد توٜٛذٌ ؾذ٢
ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝدا٤ت ؾذ ٢ايرتتٝذب ايجايذح دٓظذبٚ )%2678( ١استًذت ؾٗٝذا ا٭ؾذّ٬
ايٛثا٥ك ٝذ ١ايتاسؽبٝذذ ١ا٭دٓبٝذذ ١عًذذ ٢ايٓظذذب ١ا٭عًذذ ٢مبكذذذاس (َ )%3273كادذذٌ ( )%1977يٮؾذذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدٚ ،١ٝدا ٤ايتو ٌٜٛعًَ ٢ظت ٣ٛايكـ٘ ؾذ ٢ايرتتٝذب ايشادذع دٓظذب١
َكذاسٖا (ٚ )%1473سـًت ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ ١عًذ ٢ايٓظذب ١ا٭نذرب مبكذذاس
(َ )%1978كادٌ ( )%771يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدٝذٚ .١دذإدشا ٤ايتشًٝذٌ اٱسـذا ٞ٥تؼذري
دٝاْات ازبذ ٍٚايظادل إيٚ ٞدٛد ؾشٚم رات د٫ي ١إسـا ١ٝ٥دني ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
ا٭دٓبٚ ١ٝا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد َٔ ١ٝسٝح َظت ٟٛايتو ٌٜٛداخٌ أسذذاخ ايظذشد
يف ا٭ؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط ،١سٝح ناْت ق ُ٘ٝنا 254.294 = 2عٓذ دسد ١اسبش ٖٞٚ )3( ١ٜقُٝذ ١دايذ١
إسـاٝ٥ا عٓذ َظت ٟٛد٫ي47441١يـاا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب.١ٝ
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- 3ايتأخري داخٌ أسداخ ايطسد يف األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝاألدٓبٚ ١ٝايعسب.١ٝ
دد ٍٚزقِ ( ) 20
ٜٛأح َاد ٠ايتأخري داخٌ أسداخ ايطسد يف األفالّ ع ١ٓٝايدزاض١
ا٭ؾّ٬

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓب١ٝ

اجملُٛع

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝايعشد١ٝ

َاد ٠ايتأخري

ى

%

ى

%

ى

%

سذخ
ػخـ١ٝ
ٚؿـ
تعًٝل
خًؿ ١ٝطادك١
ٜٛ ٫دذ

235
424
94
142
342
787

1176
24 ،8
477
7
1679
39

183
247
176
128
292
524

1178
1579
1174
873
1878
3378

418
667
274
274
634
1311

1177
1877
776
776
1777
3677

اٱمجايٞ

2424

144

1554

144

3574

144

ق ١ُٝنا 73.463= 2دسد ١اسبشَ 5= ١ٜعاٌَ ايتٛاؾل = َ 4.142ظت ٟٛاايذ٫ي= ١داي ١عٓذ4.441
داطتكشا ٤دٝاْات ازبذ ٍٚايظادل اشباق مباد ٙايتأخري ؾ ٢ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب١ٝ
ع ١ٓٝايذساط ١ظبذ إٔ ْظب ١عذّ ٚدٛد تأخري ؾذ ٢ا٭ؾذ ّ٬دذا٤ت ؾذ ٢ايرتتٝذب ا٭ ٍٚمبكذذاس
( )%3677تؿٛقت ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ ١دٓظذبَ )%39( ١كادذٌ ( )%3378يٮؾذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ،١ٝأَا دايٓظذب ١يًؼخـذ ١ٝنُذاد ٙيًتذأخري ؾذ ٢ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽب ١ٝع ١ٓٝايذساط ١ؾذا٤ت ؾ ٢ايرتتٝب ايجاْ ٢دٓظبٚ )%18,7( ١سـًت ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽبٝذذ ١ا٭دٓبٝذذ ١عًذذ ٢ايٓظذذب ١ا٭عًذذ ٢مبكذذذاس (َ )%2478كادذذٌ ( )%1579يٮؾذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذذ١
ايتاسؽب ١ٝايعشد ،١ٝؾ ٢سني دا٤ت اشبًؿ ١ٝايظادك ١ؾ ٢ايرتتٝب ايجايح دٓظذب )%1777( ١تؿٛقذت
ؾٗٝذذا ا٭ؾذذ ّ٬ايٛثا٥ك ٝذ ١ايتاسؽب ٝذ ١ايعشد ٝذ ١دٓظذذبَ )%1878( ١كادذذٌ ( )%1679يٮؾذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ،١ٝؾ ٢املشتب ١ايشادع ١دا ٤اسبذخ دٓظذبَ ١كذذاسٖا (ٚ )%1177سـذًت ا٭ؾذّ٬
ايٛثا٥كٝذذ ١ايتاسؽبٝذذ ١ا٭دٓبٝذذ ١عًذذ ٢ايٓظذذب ١ا٭نذذرب مبكذذذاس (َ )%1176كادذذٌ ( )%1178يٮؾذذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ،١ٝأَا دايٓظب ١يًٛؿـ ٚايتعًٝل ؾذذا ٤ؾذْ ٢ؿذع ايرتتٝذب دٓظذب١
َكذاسٖا ( )% 776ؾ ٢ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٚ ،١ٝدايٓظب ١يًٛؿذـ سـذًت ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝعً ٢ايٓظب ١ا٭عً ٢مبكذاس( َ )%1174كادٌ ( )%477يٮؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
ا٭دٓبٚ ،١ٝدايٓظب ١يًتعًٝل سـًت ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝعً ٢ايٓظب ١ا٭عًذ٢
مبكذاس( َ )%873كادٌ ( )%7يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذٚ .١دذإدشا ٤ايتشًٝذٌ اٱسـذاٞ٥
تؼري دٝاْات ازبذ ٍٚايظادل إيذٚ ٞدذٛد ؾذشٚم رات د٫يذ ١إسـذا ١ٝ٥دذني ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد َٔ ١ٝسٝح َاد ٠ايتأخري داخٌ أسذذاخ
ايظشد يف ا٭ؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط ،١سٝح ناْت ق ُ٘ٝنا73.463 = 2عٓذ دسد ١اسبش ٖٞٚ )5( ١ٜقُٝذ١
داي ١إسـاٝ٥ا عٓذ َظت ٟٛد٫ي47441١يـاا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب.١ٝ
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- 4أضايٝب ايعسض داخٌ أسداخ احلبه ١يف األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝاألدٓبٚ ١ٝايعسب.١ٝ
دد ٍٚزقِ ( ) 22
ٜٛأح أضايٝب ايعسض داخٌ أسداخ احلبه ١يف األفالّ ع ١ٓٝايدزاض١
ا٭ؾّ٬
أطايٝب ايعش
ايعش
ايعش
ايعش

املشنض املبذٞ٥
املشنض املتأخش
املٛصع

اٱمجايٞ

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓب١ٝ

اجملُٛع

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝايعشد١ٝ

ى

%

ى

%

ى

%

377
656
987

1877
3275
4878

351
414
789

2276
2675
5479

727
1466
1776

2474
2979
4977

2424

144

1554

144

3574

144

ق ١ُٝنا 18.211= 2دسد ١اسبشَ 2 = ١ٜعاٌَ ايتٛاؾل = َ4.471ظت ٟٛايذ٫ي = ١داي ١عٓذ4.441
داطتكشا ٤دٝاْات ازبذ ٍٚايظادل اشباق دأطذايٝب ايعذش داخذٌ اسببهذ٘ ؾذ ٢ا٭ؾذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝع ١ٓٝايذساط ١ظبذ إٔ ايعش املٛصع دا ٤ؾ ٢ايرتتٝب ا٭ ٍٚدٓظبَ ١كذاسٖا
( )%4977تؿٛقت ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٝذ ١ايعشدٝذ ١دٓظذبَ )%5479( ١كادذٌ ( )%4878يٮؾذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ،١ٝأَا دايٓظب٘ يًعش املشنض املتذأخش نأطذًٛب َذٔ أطذايٝب ايعذش
داخٌ سبه٘ ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝؾكذ دا ٤ؾ ٢ايرتتٝب ايجاْ ٢دٓظذب٘ (ٚ )%29,9سـذًت
ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ١ٝعً ٢ايٓظب ١ا٭نرب مبكذاس (َ )%3275كادذٌ ( )%2675يٮؾذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدٚ.١ٝؾ ٢املشتب٘ ايجايجٚ ١ا٭خري ٠دذا ٤ايعذش املشنذض املبذذ ٢٥دٓظذب٘
( )%2474استًت ؾٗٝا ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ايعشدٝذ ١عًذ ٢ايٓظذب ١ا٭عًذ ٢مبكذذاس ()%2276
َكادذذٌ ( )%1877يٮؾذذ ّ٬ايٛثا٥ك ٝذ ١ايتاسؽب ٝذ ١ا٭دٓب ٝذٚ .١دذذإدشا ٤ايتشًٝذذٌ اٱسـذذا ٞ٥تؼذذري
دٝاْات ازبذ ٍٚايظادل إيٚ ٞدٛد ؾشٚم رات د٫ي ١إسـا ١ٝ٥دني ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ١
ا٭دٓبٚ ١ٝا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد َٔ ١ٝسٝح َاد ٠ايتأخري داخٌ أسذاخ ايظذشد يف
ا٭ؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط ،١سٝح ناْت قُٝذ٘ نذا 18.211 = 2عٓذذ دسدذ ١اسبشٜذٖٚ )2( ١ذ ٞقُٝذ ١دايذ١
إسـاٝ٥ا عٓذ َظت ٟٛد٫ي47441١يـاا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب.١ٝ

تاضعاً :أضايٝب تكد ِٜاألسداخ داخٌ ايطسد يف األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝاألدٓبٚ ١ٝايعسب.١ٝ
 - 0االعتُككاد عًكك ٞايصككٛز يف َكابككٌ ايهًُككات داخككٌ ايطككسد يف األفككالّ ايٛثائكٝكك ١ايتازخيٝكك ١األدٓبٝكك١
ٚايعسب.١ٝ
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دد ٍٚزقِ ( ) 23
ٜٛأح االعتُاد عً ٞايصٛز يف َكابٌ ايهًُات داخٌ ايطسد يف األفالّ ع ١ٓٝايدزاض١
ا٭ؾّ٬
ايـٛس َكادٌ ايهًُات

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓب١ٝ
ى

%

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝايعشد١ٝ
ى

%

اجملُٛع
ى

%

ايـٛس
ايهًُات
ايـٛس ٚايهًُات
ٜٛ ٫دذ

182
558
864
424

9
2776
4276
2478

53
333
467
697

374
2175
3471
45

235
891
1327
1117

676
2479
3772
3173

اٱمجايٞ

2424

144

1554

144

3574

144

ق ١ُٝنا 255.261= 2دزد ١احلسَ 3 = ١ٜعاٌَ ايتٛافل = َ 1.258طت ٟٛايدالي = ١داي ١عٓد1.110
داطتكشا ٤دٝاْات ازبذ ٍٚايظادل اشباق دا٫عتُذاد عًذ ٢ايـذٛس ؾذَ ٢كادذٌ ايهًُذات
داخٌ ايظذشد ؾذ ٢ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١عٓٝذ ١ايذساطذ ١ظبذذ إٔ ا٫عتُذاد عًذ ٢ايـذٛس
ٚايهًُذذات دذذا ٤ؾذذ ٢ايرتتٝذذب ا٭ ٍٚدٓظذذبَ ١كذذذاسٖا ( )%3772تؿٛقذذت ؾٗٝذذا ا٭ؾذذ ّ٬ايٛثا٥ك ٝذ١
ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓب ٝذ ١دٓظذذبَ )%4276( ١كادذذٌ ( )%3471يٮؾذذ ّ٬ايٛثا٥ك ٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ايعشدٝذ ،١أَذذا
دايٓظب ١يعذّ ا٫عتُاد عً ٢ايـٛس ؾَ ٢كادٌ ايهًُات ؾكذ دا ٤ؾذ ٢ايرتتٝذب ايجذاْ ٢دٓظذب١
(ٚ )%31,3سـًت ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝعًذ ٢ايٓظذب ١ا٭نذرب مبكذذاس (َ )%45كادذٌ
( )%2478يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٝذ .١ؾذ ٢سذني دذا٤ت ايهًُذات ؾذ ٢ايرتتٝذب ايجايذح
دٓظب )%2479( ١استًت ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ١ٝعًذ ٢ايٓظذب ١ا٭عًذ ٢مبكذذاس
(َ )%2776كادٌ ( )%2175يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشدٚ .١ٝؾ ٢ايرتتٝب ا٭خذري دذا٤ت ايـذٛس
دٓظبَ ١كذاسٖا ( )%6,6سـًت ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب ١ٝعًذ ٢ايٓظذب ١ا٭نذرب
مبكذاس(َ )%9كادذٌ ( )%3,4يٮؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ايعشدٝذٚ .١دذإدشا ٤ايتشًٝذٌ اٱسـذاٞ٥
تؼري دٝاْات ازبذ ٍٚايظادل إيذٚ ٞدذٛد ؾذشٚم رات د٫يذ ١إسـذا ١ٝ٥دذني ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد َٔ ١ٝسٝذح ا٫عتُذاد عًذ ٞايـذٛس يف
َكادٌ ايهًُات داخٌ ايظشد يف ا٭ؾ ّ٬عٓٝذ ١ايذساطذ ،١سٝذح ناْذت قُٝذ٘ نذا 255.264 = 2عٓذذ
دسد ١اسبش ٖٞٚ )3( ١ٜق ١ُٝداي ١إسـذاٝ٥ا عٓذذ َظذت ٟٛد٫يذ47441١يـذاا ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓب.١ٝ

- 2عسض األفهاز يف َكابٌ ضسدٖا يف األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝاألدٓبٚ ١ٝايعسب١ٝ
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دد ٍٚزقِ ( ) 24
ٜٛأح عسض األفهاز يف َكابٌ ضسدٖا يف األفالّ ع ١ٓٝايدزاض١
ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓب١ٝ

اجملُٛع

ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
ايتاسؽب ١ٝايعشد١ٝ

ا٭ؾّ٬
عش ا٭ؾهاس
َكادٌ طشدٖا

ى

%

ى

%

ى

%

عش ا٭ؾهاس
طشد ا٭ؾهاس

1714
314

8477
1573

887
663

5772
4278

2597
973

7277
2773

اٱمجايٞ

2424

144

1554

144

3574

144

ق ١ُٝنا 332.774= 2دسد ١اسبشَ 1 = ١ٜعاٌَ ايتٛاؾل = َ 4.292ظت ٟٛايذ٫ي = ١داي ١عٓذ4.441
داطتكشا ٤دٝاْات ازبذذ ٍٚايظذادل اشبذاق دعذش ا٭ؾهذاس ؾذَ ٢كادذٌ طذشدٖا ؾذ٢
ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٝذ ١عٓٝذ ١ايذساطذ ١ظبذذ إٔ عذش ا٭ؾهذاسؾَ ٢كادذٌ طذشدٖا ؾذ٢
ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝدا ٤ؾذ ٢ايرتتٝذب ا٭ ٍٚدٓظذبَ ١كذذاسٖا ( )%7277تؿٛقذت ؾٗٝذا
ا٭ؾذذ ّ٬ايٛثا٥ك ٝذ ١ايتاسؽب ٝذ ١ا٭دٓب ٝذ ١دٓظذذبَ )%8477( ١كادذذٌ ( )%5772يٮؾذذ ّ٬ايٛثا٥ك ٝذ١
ايتاسؽب ١ٝايعشد ،١ٝأَا دايٓظب٘ يظشد ا٭ؾهاس ؾكذ دذا ٤ؾذ ٢ايرتتٝذب ايجذاْ ٢دٓظذب)%27,3( ١
استًت ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝعً ٢ايٓظب ١ا٭نرب مبكذاس (َ )%4278كادذٌ ()%1573
يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ،١ٝدإدشا ٤ايتشً ٌٝاٱسـا ٞ٥تؼري دٝاْات ازبذذٍٚ
ايظادل إيٚ ٞدٛد ؾشٚم رات د٫ي ١إسـذا ١ٝ٥دذني ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ١
ٚا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد َٔ ١ٝسٝح عش ا٭ؾهاس يف َكادٌ طشدٖا يف ا٭ؾذّ٬
ع ١ٓٝايذساط ،١سٝح ناْت ق ُ٘ٝنا 332.774 = 2عٓذ دسد ١اسبش ٖٞٚ )1( ١ٜق ١ُٝداي ١إسـاٝ٥ا
عٓذ َظت ٟٛد٫ي47441١يـاا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓب.١ٝ

ْتائر اختباز فسٚض ايدزاض ١ايتشً:١ًٝٝ
 -1تٛدذذ ؾذذشٚم رات د٫يذذ ١إسـذا ١ٝ٥دذذني ا٭ؾذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذذ ١ا٭دٓبٝذذ١
ٚايعشد َٔ ١ٝسٝح ٚظا٥ـ املؼاٖذ ايظشد.١ٜ
دذ)25(ٍٚ
ْتا٥ر اختباس (ت) يذ٫ي ١ايؿشٚم دني ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝايعشدَٔ ١ٝ
سٝح ٚظا٥ـ املؼاٖذ ايظشد١ٜ
املتػري
أؾّ٬
أدٓب١ٝ
أؾّ٬
عشد١ٝ

ايعذد

املتٛطط

ا٫عبشاف دسد١
اسبش١ٜ
املعٝاسٟ

2424

6.98

2.475

1554

5.93

2.561

3571

َظت٣ٛ
ق ١ُٝت
ايذ٫ي١
13.224

داي١
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تؼري ْتا٥ر توبٝل اختبذاس ""T.Testؾذ ٢ازبذذ ٍٚايظذادل إيذٚ ٞدذٛد ؾذشٚم رات د٫يذ١
إسـا ١ٝ٥دني ٚظا٥ـ املؼاٖذ ايظشد ١ٜداخت٬ف ْٛع ايؿذ( ًِٝأدذٓ  -عشدذ ،)ٞسٝذح تذبني إٔ
ق" ١ُٝت" دًػت(  ٖٞٚ ، )13.224ق ١ُٝداي ١إسـاٝ٥اٚ ،دزيو ٜكبٌ ايؿذش ايكا٥ذٌ دٛدذٛد ؾذشٚم
رات د٫ي ١إسـذذذا ١ٝ٥دذني ا٭ؾذ ّ٬عٓٝذ ١ايذساطذ( ١أدٓبٝذ -١عشدٝذٚ )١دذني ٚظذا٥ـ املؼذاٖذ
ايظشد ،١ٜيـاا ا٭ؾ ّ٬ا٭دٓبٚ .١ٝتشدع ٖز ٠ايٓتٝذ ١عً ٢اسبشؾ ١ٝايعامل ١ٝايت ٢تتُٝذض دٗذا
ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝقذستٗا عً ٢ايعش املتٓٛع زبض٦ٜات اسبذذخ ،سٝذح إٔ
ٖز ٠ايٛظا٥ـ ايظشد ١ٜيًُؼاٖذ طٛا ٤ناْت ضبٛس ١ٜأ ٚتهُ ٖٞ ١ًٝٝؿذٝاغَ ١تهاًَذ ١زبٛاْذب
اسبذخ مما ػبعًذ٘ أنجذش ثذشا ٤داملعًَٛذات ٚدايتكٓٝذات املُٝذض ٠يذ٘ ،نُذا أْٗذا دبعًذ٘ أنجذش دقذ١
َٚـذاق ،١ٝأَا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝؾػايبا َا تعتُذ عً ٢اٱطايذ ١ايضَٓٝذ ١يف
عش املؼٗذ ايٛاسذ ٚدايتاي ٞذبذ َٔ تٓٛع ايٛظا٥ـ ايظشدٚ ١ٜتٓٛع املؼاٖذ ،نُذا ٜضٜذذ دٗذا
عذد املؼاٖذ املوٛيٚ ١هلزا ايظبب ٜعض ٣تؿٛم ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبَ ١ٝذٔ سٝذح
تٛظٝـ املؼاٖذ ايظشد ١ٜدٗا.

 - 2تٛدد فسٚم ذات دالي ١إسصائ ١ٝبني األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝاألدٓبٚ ١ٝايعسب َٔ ١ٝسٝح
ايتُاضو يف أسداخ ايطسد.
دذ)26(ٍٚ
ْتا٥ر اختباس (ت) يذ٫ي ١ايؿشٚم دني ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝايعشدَٔ ١ٝ
سٝح ايتُاطو يف أسذاخ ايظشد.
املتػري

ايعذد

املتٛطط

ا٫عبشاف
املعٝاسٟ

دسد١
اسبش١ٜ

ق ١ُٝت

َظت٣ٛ
ايذ٫ي١

أؾّ٬
أدٓب١ٝ
داي١
5.664
3568
أؾّ٬
2.644
3.57
1554
عشد١ٝ
تؼري ْتا٥ر توبٝل اختبذاس "" T.Testؾذ ٢ازبذذ ٍٚايظذادل إيذٚ ٞدذٛد ؾذشٚم رات د٫يذ١
إسـا ١ٝ٥دني ايتُاطو يف أسذاخ ايظشد داخت٬ف ْٛع ايؿ( ًِٝأدٓ  -عشدذ ،)ٞسٝذح تذبني إٔ
ق" ١ُٝت" دًػت( ٖٞٚ ، )5.664ق ١ُٝداي ١إسـاٝ٥اٚ ،دزيو ٜكبٌ ايؿش ايكا ٌ٥دٛدٛد ؾشٚم رات
د٫ي ١إسـذذا ١ٝ٥دني ا٭ؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط( ١أدٓب -١ٝعشدٚ )١ٝدني ايتُاطو يف أسذاخ ايظشد،
يـاا ا٭ؾ ّ٬ا٭دٓبٚ .١ٝتشدع ٖذز ٠ايٓتٝذذ ١إىل ايضٜذاد ٠يف عذذد املؼذاٖذ ايتذ ٢تعذش يف
ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٚ ،١ٝايت ٢أدت إىل تٓٛع آيٝات ايتُاطو ايظشد ٟداخًٗا ؾل ٬عٔ صٜذاد٠
عذذد ا٭سذذاخ ايـذذػش ٣داخذٌ ا٭سذذاخ ايهذذرب ٣يًؿذ ًِٝايٛاسذذذ ٖٚذزا َذا ٜتُتذذع دذ٘ ايؿذذًِٝ
ايٛثا٥ك ٞايتاسؽب ٞا٭دٓ ٚ ،نزيو تٓٛع اطتخذاَ٘ ٭ْعُ ١تشتٝب ١ٝداخٌ ا٭سذاخٚ ،نذزيو
تٓذذٛع ؾٛاؿذذٌ اْ٫تكذذاٍ دذذني ا٭سذذذاخٚ ،نذذزيو ايضٜذذاد ٠يف املؼذذاٖذ ايتٛكذذٝش ١ٝايتوٛسٜذذ١
ٚايتشٛي ١ٝيٮسذاخ ،أَا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝؾٗ ٞتعتُذ عًذَ ٢ؼذاٖذ طًٜٛذ١
2424

4.46

2.548
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َٚشنض ٠ا٭سذاخ ؾكذ تظذتػشم صَٓذا طذ ٬ٜٛيف عذش اسبذذخ ايٛاسذذ ٚاملهذإ ايٛاسذذ ٚأٜلذا
تعتُذ عً ٢ايرتنٝض عًذ ٢ا٭ػذٝاٚ ٤عًذ ٢ايؼخـذٝات دؼذهٌ أنذرب ممذا ٜكًذٌ عذذد ا٭سذذاخ
املتٓاٚي ١يف ايؿٚ ،ًِٝدايتاي ٞتكٌ عذد املؼاٖذ ايت ٢تشؿذ آيٝات ايتُاطو ايظشد ٟاملتعذد.٠

- 4

تٛدد فسٚم ذات دالي ١إسصائ ١ٝبني األفالّ ايٛثائك ١ٝايتازخي ١ٝاألدٓبٚ ١ٝايعسب َٔ ١ٝسٝح

أضايٝب بٓاء احلبه ١يف ايطسد.
دذ ٍٚسقِ ( ) 27
ْتا٥ر اختباس (ت) يذ٫ي ١ايؿشٚم دني ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝايعشد١ٝ
َٔ سٝح أطايٝب دٓا ٤اسببه ١يف ايظشد
املتػري

ايعذد

املتٛطط

ا٫عبشاف دسد١
اسبش١ٜ
املعٝاسٟ

ق ١ُٝت

َظت٣ٛ
ايذ٫ي١

أؾ ّ٬أدٓب١ٝ

2424

1.42

4.494

3568

11.355

داي١

أؾ ّ٬عشد١ٝ

1554

1.25

4.432

تؼري ْتا٥ر توبٝل اختباس "" T .Testؾذ ٢ازبذذ ٍٚايظذادل إيذٚ ٞدذٛد ؾذشٚم رات د٫يذ١
إسـا ١ٝ٥دني أطايٝب دٓا ٤اسببه ١يف ايظشدداخت٬ف ْٛع ايؿ( ًِٝأدٓ  -عشد ،)ٞسٝح تذبني
إٔ ق" ١ُٝت" دًػت(  ٖٞٚ ، )11.355ق ١ُٝداي ١إسـاٝ٥اٚ ،دزيو ٜكبٌ ايؿش ايكا ٌ٥دٛدٛد ؾشٚم
رات د٫ي ١إسـذذا ١ٝ٥دني ا٭ؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساط( ١أدٓب -١ٝعشدٚ )١ٝدني أطذايٝب دٓذا ٤اسببهذ١
يف ايظشد ،يـاا ا٭ؾ ّ٬ا٭دٓبٜٚ .١ٝشدع ريو يتعذد املؼاٖذ ايت ٢ذبتذاز ٭طذايٝب َتعذذد٠
يبٓا ٤اسببهات داخًٗا ،نُا إٔ ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١ا٭دٓبٝذ ١تعتُذذ عًذ ٢ايؿشاغذات
ٚخاؿ ١ؾشاغات ا٭ طذباب ٚايٓتذا٥ر دؼذهٌ َتضاٜذذٚ ،نذزيو تٛظٝذـ تكٓٝذ ١ايتذأخري يعذش
ا٭سذاخ ،مما ٜؿكذ سبهتٗذا دعذض َذٔ متاطذهٗا ،سٝذح إٔ ا٭طذايٝب ايتذ ٢مت تٓاٚهلذا يبٓذا٤
اسببه ١نًُا صادت قًًت َٔ متاطو اسببهٚ ،١سمبا تؿٛقت ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽبٝذ ١ايعشدٝذ١
يف متاطو سبهتٗا ْعشا يكً ١ايؿشاغات ٚايتأخريات املظتخذَ ١داخًٗا ،دايشغِ َٔ اعتُادٖذا
عًذذ ٢ايتوٜٛذذٌ َذذٔ خذذ ٍ٬ايٛؿذذـ ٚايتعًٝكذذات إ ٫أْٗذذا انجذذش متاطذذها َذذٔ ا٭ؾذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذذ١
ايتاسؽب ١ٝا٭دٓب. ١ٝ
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اشبامت:١
ٖزا ايبشح اقتـش عً ٢دساط ١اطرتاتٝذٝات مماسط ١دٓٝذ ١ايظذشد يف ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ١
ايتاسؽب ١ٝدايكٓٛات ايؿلا ،١ٝ٥متجًت ٖز ٠ا٫طرتاتٝذٝات يف املؼاٖذ ايظشد (١ٜاحملٛسٜذَٗٓ ١ذا
ٚايتهُ )١ٝ ًٝداخٌ ا٭ؾ ّ٬ع ١ٓٝايذساطٚ ،١اطرتاتٝذ ١ٝؿٛت ايظشد داخٌ ا٭سذاخ َتُجًذ ١يف
ْٛع ايلُري املظتخذّٚ ،صَٔ ايـٛت يف أسذاخ ايظذشدٚ ،اطذرتاتٝذ ١ٝايشٜ٩ذ ١ايظذشدَٚ ،١ٜهذإ
ايظشدٚ ،اطرتاتٝذ ١ٝايتُاطو ايظشد ٟايت ٢تتُجٌ يف ْعاّ تظًظذٌ دض٦ٜذات اسبذذخَٛٚ ،قذع
دض٦ٜذات اسبذذخ يف إطذذاس ايبٓذا ٤ايؿذ يٮؾذٚ ،ّ٬أطذذايٝب اْ٫تكذاٍ دذذني دض٦ٜذات ا٭سذذذاخ،
ٚؾٛاؿٌ اْ٫تكاٍٚ ،اطرتاتٝذ ١ٝطذشم دٓذا ٤اسببهذٚ ،١اطذرتاتٝذ ١ٝأطذايٝب تكذذ ِٜا٭سذذاخ
داخٌ ايظشد يف ا٭ؾ ،ّ٬سٝح إٔ ايظشد ميجٌ أسذ ايذعاَات ا٭طاط ١ٝيف دٓ ١ٝايكف طٛا ٤نإ
ن ّ٬أّ ؿٛسٖٓ َٔٚ ٠ا ٜهتظب أُٖٝت٘ ايكـ ٣ٛيف عًُ ١ٝاْتاز ا٭سذاخ ٚتوٜٛشٖا ٚؿ ٫ٛإيٞ
ايٓٗاٜٚ ،١ٜؼهٌ ايظذشد خًؿٝذ ١يعذذد َذٔ ايؿٓذ ٕٛملذا ميتًهذ٘ َذٔ قذذسٖ ٠اً٥ذ ١عًذ ٞاْ٫ؿتذا
ٚايتٛاؿٌ َع ا٭ػهاٍ ايؿٓ ١ٝاملختًؿٜ ٫ٚ ،١تٛقـ عًِ ايظشد عٓذ ايٓـٛق ا٭دد ١ٝايت ٢تكّٛ
عً ٞعٓـش ايكف مبؿٗ َ٘ٛايتكًٝذٚ ،ٟإمنا ٜتعذ ٟريو إي ٞأْٛاع أخش ٣تتلُٔ ايظشد دأػذهاٍ
طبتًؿَ ،١جٌ ا٭عُاٍ ايؿٓ َٔ ١ٝيٛساتٚ ،أؾ ّ٬طُٓٝاٚ ١ٝ٥إميذا٤ات ٚؿذٛس َتششنذ ،١ؾؿذ ٞنذٌ
ٖز ٙش ١قـف ذبهٚ ٢إٕ مل ٜهٔ ريو دايوشٜكذ ١املعتذاد .٠سٝذح أػذاست ايٓتذا٥ر ايعاَذ ١إيذٞ
استؿاع ْظب ١املؼاٖذ ايظشد ١ٜايتهُ ١ًٝٝيف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝعٓٝذ ١ايذساطذ ١سٝذح
دا٤ت يف املشتب ١ا٭ٚيذ ٞدٓظذبٚ )%6275( ١تًتٗذا املؼذاٖذ ايظذشد ١ٜاحملٛسٜذ ١يف املشتبذ ١ايجاْٝذ١
دٓظبٚ ،) 3775( ١قذ ٜشدع ريو إي ٞتٓٛع املؼاٖذ ايتهُٚ ١ًٝٝنجش ٠تـٓٝؿاتٗا َكاسْذ ١داملؼذاٖذ
احملٛس ،١ٜنُا إٔ املؼاٖذ احملٛس ١ٜتعش يٓكذاط ا٭سذذاخ ايشٝ٥ظذٚ ١تكذ ّٛاملؼذاٖذ ايتهًُٝٝذ١
دايعش ايتؿـ ًٞٝيتًو ا٭سذاخ َٔ خ ٍ٬عذد َتٓٛع َٔ املؼاٖذ  َٔٚايٛظا٥ـ ايت ٢تٗذف
هلاٚ ،قذ ٜشدع ريو أٜلا إي ٞطذَ ٍٛذذ ٠ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١ايتاسؽبٝذ ١عٓٝذ ١ايذساطذٚ ١تعذذد
املؼاٖذ ؾٗٝا سٝح إٔ ايؿ ًِٝايٛاسذ قذ ؼبت ٟٛعً ٞأنجش َٔ َ 164ؼٗذٚ ،دايتذايَ ٞذٔ ايوبٝعذٞ
إٔ تهجش املؼاٖذ ايتهُٚ ١ًٝٝايت ٢تٗذف إيذ ٞاشبذشٚز َذٔ ػذذ ٠ا٭سذذاخ أ ٚايٛؿذـ ايتؿـذًٞٝ
٭سذاخ سٝ٥ظ ١ٝأ ٚ٭َانٔ أ ٚ٭ػٝا ٤أخشٚ .ٟأػاست ايٓتذا٥ر أٜلذا إىل إٔ ايظذشد دلذُري ايػا٥ذب
نإ ي٘ ايٓـذٝب ا٭نذرب َذٔ دذني أْذٛاع ايلذُا٥ش املظذتخذَ ١داخذٌ أسذذاخ ايظذشد يف ا٭ؾذّ٬
ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝعٓٝذ٘ ايذساطذ ١سٝذح دذا ٤يف املشتبذ ١ا٭ٚىل دٓظذبَ )%6578( ١ذٔ إمجذايٞ
ايلُا٥ش ا٭خشٜٚ ٣ذٍ ٖزا عً ٢اعتُاد ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥كٝذ ١دؼذهٌ نذبري عًذٖ ٢ذزا ايذُٓط َذٔ
ايظشد ْعشا ٭ْ٘ ٚط ً٘ٝؿاسبٜ ١تٛاسٚ َٔ ٣ساٗ٥ا ايظاسد ؾُٝذشس َذا ٜؼذاَ ٤ذٔ أؾهذاس أ ٚأسا ٤د ٕٚإٔ
ٜه ٕٛتذخً٘ ؿاسخا أَ ٚباػشا نُا إٔ كُري ايػا٥ب ٜؿـٌ صَٔ ايكـ ١عٔ صَٔ اسببه ١إىل سذ
َا ٭ْ٘ غايبا َا ٜشتبط دايؿعٌ ايظشد ٟأ ٟأْ٘ ٜظٛم اسبه ٞإىل ا٭َاّ .تـذست ايـٛس ٚايهًُذات
أطايٝب تكذ ِٜا٭سذاخ داخٌ ايظشد يف ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝايعشد ١ٝسٝذح
دا٤ت ؾ ٢ايرتتٝب ا٭ ٍٚدٓظبَ ١كذذاسٖا (ٚ )%3772تؿٛقذت ؾٗٝذا ا٭ؾذ ّ٬ايٛثا٥كٝذ٘ ايتاسؽبٝذ١
ا٭دٓب ٘ٝدٓظبَ )%4276( ١كادٌ ( )%3471يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ٘ٝايتاسؽب ١ٝايعشدٝذ .١ظبذذ إٔ ايظذشد ٖذٛ
ايوشٜك ١املجاي ١ٝاملتبع ١يف ايرباَر ايتًٝؿض ١ْٜٝٛدؼهٌ خاق ٜٚتلُٔ ايكـف املٛدٛد ٠يف
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ا٭ْٛاع ايتًؿض ١ْٜٝٛاشبٝايٚ ١ٝغذري اشبٝايٝذ ١نذايؿ ًِٝايٛثذا٥كٜٚ ٞظذع ٢ايتًٝؿضٜذ ٕٛداٖذذا
يًعٌُ جبذ ١ٜيًشؿذاظ عًذ ٢ازبُٗذٛس سٝذح ٜعتُذذ عًذ ٢ناؾذ ١أطذايٝب ايتعذبري اٱدذاعٝذ١
نايـٛس ٚايهًُات ايت ٢تظذاعذ عًذ ٢تشنٝذض اْتبذا ٙاملؼذاٖذ َذٔ خذ ٍ٬اْتذاز أْذٛاع َعٓٝذَ ١ذٔ
ا٭ػهاٍ ايظشد ١ٜايت ٢تًب ٢استٝادات ازبُٗٛس ٚدبعً٘ ٜعتُذ عً ٢املاد ٠ايتًٝؿض ١ْٜٝٛدؼذهٌ
أطاط ٞيف ظٌ ايتٓاؾظات ايكا ١ُ٥دني ٚطا ٌ٥اٱعذ ّ٬املتوذٛس ٠املختًؿذ .١أَذا دايٓظذب ١يٓعذاّ
تظًظذذٌ دض٦ٜذذات اسبذذذخ ؾذذ ٢ا٭ؾذذ ّ٬ايٛثا٥كٝذذ٘ ايتاسؽب ٝذ ١عٓٝذذ٘ ايذساط ذ ١دذذا ٤ايرتتٝذذب
املٛكٛع ٢يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب ١ٝؾ ٢املشتب٘ ا٭ٚىل دٓظبَ ١كذذاسٖا ( )%3473سٝذح تؿٛقذت
ؾٗٝا ا٭ؾ ّ٬ايٛثا٥ك ٘ٝايتاسؽب ١ٝايعشد ١ٝدٓظبَ )%28( ١كادٌ ( )%22يٮؾ ّ٬ايٛثا٥ك ١ٝايتاسؽب١ٝ
ا٭دٓب.١ٝ
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Abstract
Strategies for practicing narrative structure in historical
documentaries of satellite channels
(Comparative analysis Study)
The study aimed to identify the strategies of practicing
narrative structure and analysis of elements in historical
documentaries on satellite channels,
Based on the sample survey methodology, the researcher
analyzed a random sample of historical and foreign documentary
films in which the narrative structure of the National Geographic Al Jazeera Documentary Channel - Nile News - was available
during four TV sessions in 2015. The sample included 50 films, A
documentary film of foreign history, 25 Arab historical
documentary films. The study used the tool to analyze the order of
discourse and reached a number of results, including:
1-The high proportion of narrative scenes complementary in
historical documentaries followed by central scenes.
2-Narration with the conscience of the absent had the largest
share of the types of consciences used in the narrative events in
films.
3-Event evolution came first among the location of event
molecules under the artistic construction of narrative events in
sample study films.

