8118  ٌغنخ،)1(  اٌؼذد،15  اجملٍذ، جمٍخ أحببس وٍُخ اٌرتثُخ األعبعُخ

 َ أمنىرعب ) دساعخ وصبئمُخ8118-8115 املذاسط األهٍُخ املؼبفشح يف املىفً (ِذسعخ األوائً االثزذائُخ األهٍُخ املخزٍيخ
ِبهش ؽبِذ عبعُ حمّذ اٌنىسح.د.َ

 لغُ اٌزبسَخ/  وٍُخ اٌرتثُخ األعبعُخ/ ًعبِؼخ املىف
)8118/8/1  لجً ٌٍنؾش يف، 8118/6/3 (لذَ ٌٍنؾش يف
0ٍِخـ اٌجؾش
ثؼذ أميبع ىىًَ ٌٍّذاسط األهٍُخ يف ِذَنخ املىفً داَ لشاثخ صالصني ػبِبً متىنذ ثؼل اٌؾخقُبد املىفٍُخ املؼشوفخ يف ِذَنخ املىفً ثبٌمُبَ ثفتزؼ ِذسعتخ أهٍُتخ يف املذَنتخ ث عتُ "ِذسعتخ

 (أِب أالْ فمذ مت فزؼ اثزذائُخ خمزٍيخ وصبٔىَخ ٌٍجنني وٌٍجنبد يف ثنبَتخ واؽتذح يف ؽتٍ اٌؼشثتٍ جمتبوس ٌتذَش ِتبس وتىسوُظ) ػنتذِب فزؾتذ أثىا تب ٌمجتىي، ِنز ثذاَخ إٔؾبئهب،"األوائً االثزذائُخ األهٍُخ املخزٍيخ
 ورمتىَ ِذسعتخ األوائتً االثزذائُتخ األهٍُتخ، 8119 ٌَتلوي املزىعتو يف ثنبَتخ ِغتزمٍخ جمتبوسح ٌٍّذسعتخ االثزذائُتخ ورٌته يف ػتب

 أِب فُّب ثؼذ فمبِ ذ ثفزؼ فت،8116-8115 ٍاٌيٍجخ يف اٌؼبَ اٌذساع

 إال أهنب اعزؾقٍذ ِىافمخ ِٓ ِذَشَخ رشثُخ حمبفظخ ُٔنىي ثئمتبف خ ِتبدرٍ اٌٍةتخ االٔىٍُضَتخ واوبعتىة اٌتزٌ َغتزخذِب اٌيتالة،ثزذسَظ املنبهظ اٌذساعُخ املمشسح ِٓ وصاسح اٌرتثُخ أعىح ثبملذاسط اٌشمسُخ
ً ؽُش ثشجمذ ثؼل اٌىزت ػًٍ اوبعىة وأفجؾذ وىزت اٌىرتؤُخ َغهً اعتزخذاِهب ِتٓ لجت، األوي االثزذائٍ ثؼذ ؽشػ وافٍ ٌيشق اعزخذاِب ِٓ لجً املؼٍّني املغؤوٌني ػٓ اوبعىة

ِنز اٌق

وؽقتىي، ً ووُفُتخ رجٍتىس فىتشح إٔؾتبء ِذسعتخ األوائتً األهٍُتخ يف املىفت،ً رنبوي اٌجؾش ِذخً رتبسخيٍ ػتٓ ثتذاَبد رهتىس املتذاسط األهٍُتخ يف ِذَنتخ املىفت. َِضً اٌمشاءح واٌشَبمُبد واٌؼٍى، اٌزالُِز
، واألعىس اٌذساعُخ اٌيت رغزىفُهب املذسعخ ِٓ اٌيبٌتت عتنىَب، ٍ وهتُئخ اٌىبدس اٌزذسَغ،  فنال ػٓ ِىلغ املذسعخ و ثذي اإلجيبس اٌغنىٌ ٌٍّذسعخ،املذسعخ ػًٍ إعبصح سمسُخ ِٓ وصاسح اٌرتثُخ ٌفزؾهب

-8116/ 8116-8115  ؤغتجخ اٌنغتبػ ٌلػتىاَ اٌذساعتُخ،  واملنتبهظ املمتشسح يف اٌزتذسَظ، ًوّب رنبوي اٌجؾش أَنب حمبوٌخ اٌزىعغ ثبملؾشوع إلٔؾتبء جمّىػتخ ِذسعتُخ منىرعُتخ يف داختً عبِؼتخ املىفت

.  واٌغنىاد اٌالؽمخ8117-8116 ٍ وجتذَذ إعبصح املذسعخ ٌٍؼبَ اٌذساع،8118-8117/8117

Contemporary Private schools in Mosul (Al-Awael Primary Private Mixed school 20052008 a Model) Documentary study
Abstract:
After a long personalities of private schools in the city of Mosul, lasted nearly thirty years, some of Mosul's wellknown establishment able to open a private school in the city in the name of " Al Awael Primary mixed school " since its
when it opened its doors to students in the 2005-2006 school year (but now A mixed elementary and secondary school for
boys and girls has been opened inIn one building in the AL-Arab district adjacent to the monastery of St.). Later, it opened a
class for the first intermediate in independent building adjacent to the primary school in 2009, and the primary school taught
the curriculum of the Ministry of Education similar to the official schools, but it obtained the approval of the Directorate of
Education province intended to add the English language and the computer used by the students after a full explanation of
the methods used by the teachers responsible for the computer, where some books were programmed on the computer and
became electronic books easy to use by students, such as reading, mathematics and science.The study dealt with the historical
beginning of the emergence of private schools in the city of Mosul, how to crystallize the idea of establishing AL- Awail
Primary School in Mosul, obtaining the official from the Ministry of Education to open it. The study also examined the
attempt to expand the project to establish a model school group within the University of Mosul. The success in this schools
for the years 2005-2008.
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َ.دِ.بهش ؽبِذ عبعُ حمّذ اٌنىسح 0املذاسط األهٍُخ املؼبفشح يف املىفً...
ومتىتتٓ ِتتٓ اوقتتىي ػٍتتً إعتتبصح فتتزؼ املذسعتتخ ِتتٓ وصاسح اٌرتثُتتخ

ِمذِخ0
متضتتتً اٌىزبرُتتتت واملتتتذاسط اٌذَنُتتتخ املؤعغتتتبد اٌزؼٍُُّتتتخ

ثىففهب املشعغ اٌرتثىٌ واٌزؼٍٍُّ األعبعٍ ،وأخزد فىشح ر عُظ

اٌؾؼجُخ اٌتيت لبِتذ ثتذوس ِهتُ يف ؽُتبح اجملزّتغ اٌؼشالتٍ لجتً ٔؾتىء

املذسعخ ىشَمهب ٌٍزيجُك ،إر مت اخزُبس ِىلؼهب يف (ؽٍ ٔشوبي )،وّب

اٌض تبٍٔ ِتتٓ اٌمتتشْ اٌزبعتتغ

مت أَنب اخزُبس اهلُئخ اٌزؼٍُُّخ هلزت املذسعخ وفك اٌؾتشوه اٌؼٍُّتخ

ػؾتتش ،ولتتذ ػبٔتتذ هتتزت املؤعغتتبد واملتتذاسط ِتتٓ اإل تتبي ٌفتترتح

ٌٍىبدس ويف ِمذِزهب ؽقىهلُ ػًٍ ؽهبدح (ىشائتك اٌزتذسَظ) ،اٌتيت

ىىٍَتتخ َشعتتغ رٌتته إمل أْ املىفتتً أفتتجؾذ ختتالي اٌؼهتتذ اٌؼضّتبٍٔ

رؼذ ؽشىب ؽُىَب يف ريىَش املذسعخ يف ثؼذَهب اٌؼٍٍّ واٌرتثىٌ ػٍتً

اٌمتتشْ اٌزبعتتغ ػؾتتش

ؽذ عىاء ومل رزغبوص املذسعخ اٌنظُ اٌرتثىَخ واٌزؼٍُُّخ املؼزّذح ِٓ

املؤعغتتبد اٌزؼٍُُّتتخ اوذَضتتخ يف اٌنق ت

ِغتتشؽبً ٌٍؾتتشوة واٌةتتضواد  ،وِنتتز ِنزقت

ثذأد املىفً رؾهذ ثتىادس وتىي واْ وتبْ رتذسجيُبجم يف جمتبي اٌزؼٍتُُ
متضً يف رهىس املذاسط اٌشمسُخ واألهٍُخ واألعنجُخ اوذَضخ

لجً وصاسح اٌرتثُخ.
وّب َؼزّذ ٔظبَ دديىِخ املذسعخ ػًٍ اعزؾقتبي ِىافمتخ عتنىَخ

.1

ِٓ وصاسح اٌرتثُخ ،ؤظشا وقىي املذسعخ املغزّش ػًٍ هزت املىافمخ
مل َىٓ يف املىفً أَبَ اٌغُيشح اٌؼضّبُٔخ ( )1918-1515أَخ
ِذسعتتتخ أهٍُتتتخ فُهتتتب ،عتتتىي ثؼتتتل اٌىزبرُتتتت املٍؾمتتتخ ثتتتب ىاِغ

 ،ف تزٌه َؼتتذ دٌتتُال وامتتؾب ػٍتتً ِتتذي وفتتبءح املذسعتتخ اٌرتثىَتتخ
واٌزؼٍُُّخ.

واملغبعذ ٌ ،ىٓ اوبي رةريد ثؼذ االؽزالي اٌربَيبٍٔ ٌٍّىفً ػتبَ

رنمغتتُ املتتذاسط األهٍُتتخ يف املىفتتً إمل صالصتتخ ألغتتبَ األوي

 ، 1918فمتتذ مت فتتزؼ أوي ِذسعتتخ أهٍُتتخ يف ِذَنتتخ املىفتتً ػتتبَ

هتتتٍ "املتتتذاسط األهٍُتتتخ البفتتتخ ثبملغتتتٍّني " واٌضتتبٍٔ "املتتتذاسط

 َ1919وهتتٍ (ِذسعتتخ داس اٌنغتبػ االثزذائُتتخ) ،صتتُ رٍزتتهب املذسعتتخ

األهٍُتتخ البفتتخ ثبملغتتُؾُني" أِتتب اٌضبٌتتش فهتتٍ "املتتذاسط األهٍُتتخ

اإلعتتالُِخ األهٍُتتخ اٌتتيت فزؾتتذ أثىا تتب العتتزمجبي اٌيتتالة يف ؽتتهش

البفخ ثبٌيبئفخ اٌُهىدَخ".

رؾشَٓ األوي ،َ1919صُ افززؾذ ( ِذسعتخ داس اإلفتالػ األهٍُتخ)
3

أِتتب فُّتتب خيتتـ اٌمغتتتُ اٌضتتبٍٔ ِتتٓ املتتذاسط" أال وهتتتٍ

يف  88ؽتتجبه  8َ1981إْ ِ تذَش املذسعتتخ ٔتتبهل اٌشِن تبٍٔ

َؼتتذ أوي ِتتٓ رجنتتً فىتتشح إٔؾتتبء هتتزت املذسعتتخ يف ِذَنتتخ املىفتتً،

املذاسط األهٍُخ املغُؾُخ " فىبْ يف ِذَنخ املىفً ػذد وجري ِٓ
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جمٍخ أحببس وٍُخ اٌرتثُخ األعبعُخ  ،اجملٍذ  ،15اٌؼذد (ٌ ،)1غنخ 8118
هزت املذاسط  ٔ ،خز ػًٍ عجًُ املضبي ال اوقش "ِذسعخ اٌمتىػ

وعؼٍهب ِذاسط ؽىىُِخ سمسُخ ف فجؾذ مجُتغ املتذاسط األهٍُتخ

ا ألهٍُتخ" اٌتيت ر عغتذ يف اٌمتشْ اٌشاثتتغ املتُالدٌ ووتبْ َيٍتك ػٍُهتتب

ِذاسط ربثؼخ ٌىصسح اٌرتثُخ اٌيت رىٌذ اإلؽتشاف ػٍتً هتزت املتذاسط

"ِذسعتتخ ِبسُِختتب" ،وِتتغ لٍتتخ املقتتبدس املزتتىفشح ٌ تذَنب ػتتٓ هتتزت

ِٓ اٌنبؽُخ اٌؼٍُّخ واملبدَخ  ،و ثؼذ أميبع ىىَتً ٌٍّتذاسط األهٍُتخ

املذسعتتتخ ،إال أْ هنتتتبن إؽتتتبسح هلتتتب يف عتتبٌنبِخ ٔظتتتبسح املؼتتتبسف

يف اٌؼتتشاق داَ صالصتتني ػبِتتب  ،أجؼضتتذ جمتتذدا فىتتشح إٔؾتتبء ِذسعتتخ

اٌؼّىُِخ اٌؼضّبُٔخ ٌؼبَ ، 1899أِتب املذسعتخ اٌضبُٔتخ فهتٍ "ِذسعتخ

أهٍُخ يف ِذَنخ املىفتً يف اٌمتشْ اوتبدٌ واٌؼؾتشَٓ ،ولتذ عغتذد

ذيؼىْ اٌقفب األهٍُخ" اٌيت ر عغذ يف ػبَ .41855

هتتزت اٌفىتتشح يف (ِذسعتتخ األوائتتً االثزذائُتتخ األهٍُتتخ املخزٍيتتخ )اٌتتيت

ثُنّب اٌمغُ اٌضبٌش ِٓ املذاسط األهٍُخ اٌيت وبٔذ ِىعىدح
يف املىفً فهٍ "ِذاسط اٌُهىد األهٍُخ" (اٌغّؤاي) ،ؽُش وبْ

رؼ ذ أوي ِذسعتخ أهٍُتخ يف ِذَنتخ املىفتً ثؼتذ إػتبدح اٌؼّتً ثمتبٔىْ
اٌزؼٍُُ األهٍٍ واألعنيب يف اٌؼشاق يف  14متىص .8114

ٌٍُهىد ِذسعزبْ أٔؾ د ِٓ لجٍهُ يف ػبَ  1839إر وبْ َيٍك
ػًٍ اؽذ ب (ِذسعخ املىفً األومل) واألخشي (ِذسعخ املىفً
اٌضبُٔخ)

.5

أْ ثذاَخ رجٍىس فىشح إٔؾبء هزت املذسعخ وبْ ػبَ
،8111ػنذِب وبْ َؼًّ ِذَش املذسعخ ؽبٌُب ٔبهل َىع
اٌشِنبٍٔ  ،يف ِذسعخ أهٍُخ يف ٌُجُب إر مل َىٓ هنبن لبٔىْ ٌٍزؼٍُُ
األهٍٍ ثبعزضنبء سَبك األىفبي وا بِؼخ وريىسد هزت اٌفىشح أوضش

 رجٍىس فىشح إٔؾبء ِذسعخ األوائًرؼىد ثذاَبد املذاسط األهٍُخ إمل ػؾشَنُبد اٌمشْ املبمٍ ،
ار اعتتزّشد هتتزت املتتذاسط ثبٌؼّتتً ىٍُتتخ اٌؼهتتذ املٍىتتٍ -1981
 ، 1958فّنهب ِٓ ثمٍ َؼًّ إمل ِب ثؼذ عمىه اٌنظبَ املٍىٍ وِنهب
ِتتٓ لتتذِذ إداسهتتتب ىٍجتبً إمل وصاسح املؼتتبسف(وصاسح اٌرتثُتتخ ؽبٌُتتب)
اٌؼشالُخ آٔزان ذف ر ُُِ املذسعخ ومّهب امل املذاسط اوىىُِتخ
 ،ويف ػتتبَ  1974فتتذس ل تبٔىْ ر ت ُُِ املتتذاسط األهٍُتتخ يف اٌؼتتشاق

ػنذِب ِبسط اٌزذسَظ يف ِذسعخ خبفخ يف اإلِبساد اٌؼشثُخ
املزؾذح إر وبٔذ هزت اليىح األومل اٌيت دفؼزب ٌٍزفىري عذَبً
ثز عُظ ِذسعخ أفنً يف ِذَنخ املىفً و ثئِىبُٔبد الً ،ولذ
واعهزب فؼىثبد وضريح أ هب إلنبع املغب ني واملّىٌني هلزا
املؾشوع اٌرتثىٌ ،فمذ وعذ ِغب ني أػٍنىا أهنُ ؽزً يف ؽبٌخ
خغبسح هزا املؾشوع فهُ ػًٍ َمني ث هنُ لذ ػٍّىا ػّال َؾري إٌُب
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َ.دِ.بهش ؽبِذ عبعُ حمّذ اٌنىسح 0املذاسط األهٍُخ املؼبفشح يف املىفً...
أهبيل ِذَنخ املىفً ثبٌضنبء اوغٓ واملجبسوخ هلزت اليىح وثئدساوهُ

ِب َمبسة عتنخ ِتٓ فتذوس لتبٔىْ اٌزؼٍتُُ األهٍتٍ واألعتنيب ،و تنؼ

ٌىالغ املذسعخ األوبدديٍ اٌزؼٍٍُّ اٌشفني .6

اإلعتتبصح وبٔتتذ اٌجنُتتخ األعبعتتُخ واوغتتش األعتتبط ٌٍّذسعتتخ لتتذ

وبْ املؾبسوىْ يف إٔؾبء و متىًَ هزا املؾشوع اٌؼٍٍّ اٌرتثتىٌ

ومغ.

وً ِٓ(اٌذوزىس فبسوق عتٍُُ ادتذ أٌنغفتٍ وػّتبس عتبس اب أَتىة
اٌؼالف و دسَذ عؼُذ فزؾٍ اٌقتفى و عتهٍُخ ػجتذ اٌمتبدس جمُتذ و

رنّٓ األِش اٌىصاسٌ البؿ نؼ اإلعبصح ِب ٍٍَ "اعزنبدا إمل

7

املبدح (ٔ ِٓ)37ظبَ اٌزؼٍُُ األهٍٍ و األعنيب سلُ(ٌ)1غنخ  8114و

ورىعتتب ٔتتبهل اٌشِن تبٍٔ ثزم تذَُ ىٍتتت إمل وصاسح اٌرتثُتتخ ٌٍؾقتتىي

ٌزىفري اٌؾتشوه املنقتىؿ ػٍُهتب يف رؼٍُّتبد اٌتىصاسح ،و ثنتبء ًا ػٍتً

ػٍتتً إعتتبصح سمسُتتخ رغتتّؼ ٌتتب ثفتتزؼ ِذسعتتخ اثزذائُتتخ أهٍُتتخ ٌىتتٓ

اٌيٍتتت املمتتذَ ِتتٓ اٌتتزواد املذسعتتخ أمستتبتهُ أدٔتتبت ٌفتتزؼ ِذسعتتخ

رؼٍُّبد اٌىصاسح وبٔذ رنـ ػًٍ أب جيت ػًٍ اٌؾخـ اٌزٌ َمتىَ

اثزذائُتتخ أهٍُتتخ يف حمبفظتتخ ُٔنتتىي ث عُ(ِذسعتتخ األوائتتً االثزذائُتتخ

ثفتتزؼ ِذسعتتخ اثزذائُتتخ أهٍُتتخ أْ رىتتىْ ٌذَتتب خذِتتخ فؼٍُتتخ يف جمتتبي

األهٍُخ) لشسٔتب ِتنؾهُ اإلعتبصح امليٍىثتخ ٌز عتُظ املذسعتخ اػزجتبسا

اٌزؼٍتتُُ الرمتتً ػتتٓ اتتظ عتتنىاد  ، 8فمتتذ سفتتل ىٍجتتب يف ثذاَتتخ

ِٓ 88ؽضَشاْ "َ8115

مجتتتتتتبي حمتتتتتتّذ ؽُتتتتتذ ؤتتتبهل ػجتتتذ اب َؼمتتتىة اٌشِنتتبٍٔ)

11

األِتتش ،ألْ ِؼظتتُ خذِتتخ اٌشِن تبٍٔ يف جمتتبي اٌزؼٍتتُُ وبٔتتذ ختتبسط
 -املىلغ ا ةشايف واإلجيبس اٌغنىٌ ٌٍّذسعخ

اٌؼتتشاق  ،ووبٔتتذ واٌتتذح اٌشِنتبٍٔ ِؼٍّتتخ ِزمبػتتذح وهىَتتخ األؽتتىاي
املذُٔتتخ ٌىاٌذرتتب وبٔتتذ يف ػهذرتتب و هتتى يف وصاسح اٌرتثُتتخ يف ثةتتذاد
فمتذَ ىٍجتتب أختش ث عتتُ واٌذرتتب اٌغتُذح( عتتهٍُخ ػجتذ اٌمتتبدس جمُتتذ)

رمغ املذسعخ عةشافُب يف ا ضء اٌؾّبي -اٌؾشلٍ ِٓ املىفً

ؽُش ػشك اٌيٍتت ػٍتً اٌغتُذ وصَتش اٌرتثُتخ آٔتزان (ػجتذ اٌفتالػ

واٌمشَجخ امل ؽٍ ٔشوبي املؤدٌ إمل عبِؼخ املىفً ،أِب ػٓ اإلجيبس

ؽغٓ اٌغىدأٍ) فىافك ػًٍ اٌيٍت ِجبؽشح و ِتنؼ األعتبصح ٌىاٌتذح

اٌغنىٌ اٌزٌ َذفؼب األػنبء املغب ني يف املذسعخ

اٌشِنبٍٔ ثزتبسَخ  88ؽضَتشاْ  8115و دٍتذ اإلعتبصح اٌتشلُ()48

هى()84111أٌ

 9ويف هزا دالٌخ ػًٍ وعىد(ِ )47ذسعخ أهٍُتخ ر عغتذ ختالي

دوالس وً عزخ أؽهش ،وَؼزرب أوي َىَ ٔبفز فُب اإلجيبس هى األوي ِٓ
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دوالس َذفغ ػًٍ لغيني وً لغو()18111أٌ

جمٍخ أحببس وٍُخ اٌرتثُخ األعبعُخ  ،اجملٍذ  ،15اٌؼذد (ٌ ،)1غنخ 8118
ؽضَشاْ  َ8115و ٌةبَخ  31أَبس  ، َ8116وّب مت رىلُغ ػمذ

وبٔذ اثزذائُخ ِنز ر عُغهب األوي ؤظشا ٌضَبدح ػذد املزمذِني

اإلجيبس ثني اٌيشفني املزؼبلذَٓ ػًٍ جتذَذ اإلعبصح عنخ صبُٔخ

لبِذ إداسح املذسعخ ثئػيبء ِىػذ ٌٍّمبثٍخ و ثؼذ إعشاء املمبثٍخ

واػزجبسا ِٓ  1ؽضَشاْ  8116وٌةبَخ  31أَبس  َ8117وثنفظ

ملبئخ ِزمذَ رمشَجب أػٍنذ املذسعخ ػٓ لجىي(ِ )81زمذَ فمو يف

اٌؾشوه املزفك ػٍُهب عبثمب .11

ؽزً االخزقبفبد واؽرتىذ ػٍُهُ اعزُبص دوسح رذسَجُخ ٌيشائك
اٌزذسَظ اعزةشلذ ؽهشَٓ وِٓ صُ ولغ االخزُبس ػًٍ اغخ ػؾش

 اٌىىادس اٌزذسَغُخأػٍنذ إداسح املذسعخ يف ثذَخ ر عُغهب يف فُ

ِؼٍُ وِؼٍّخ اعزبصوا اٌذوسح ثزفىق  ، 18وفُّب ٍٍَ عذوي ث مسبء
ػبَ

املؼٍّني واملؼٍّبد واٌؾهبداد اوبفٍني ػٍُهب واملىاد اٌيت َمىِىْ

 8115ػٓ ؽبعزهب إمل وبدس رذسَغٍ ٌفزؼ املذسعخ وهشع اٌؼذَذ

ثزذسَغهب يف املذسعخ فنال ػٓ ِذَش املذسعخ واملىر

األِين

ِٓ خشجيٍ اٌىٍُبد ِٓ دٍخ ؽهبدرٍ اٌجىبٌىسَىط واملبعغزري

ٌٍؼبَ اٌذساعٍ األوي 013 8116-8115

ٌٍزمذَُ و اوقىي ػًٍ ػمذ ػًّ وّؼٍّني يف هزت املذسعخ اٌيت
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َ.دِ.بهش ؽبِذ عبعُ حمّذ اٌنىسح 0املذاسط األهٍُخ املؼبفشح يف املىفً...
د

أمسبء املؼٍّني واملؼٍّبد

اٌؼنىاْ اٌىرُفٍ

-1

ٔبهل ػجذاب اٌشِنبٍٔ

ِذَش املذسعخ

-8

ثُذاء ؽبِذ اٌقفبس

ِؼبؤخ

-3

ثُذاء خًٍُ اٌىصاْ

حمبعجخ املذسعخ

-4

مشغبَ ؽغني لبعُ

ِربِظ ؽبعجبد

-5

اؽشف ؽغني لبعُ

ِربِظ ؽبعجبد

-6

عؾش ادذ خًٍُ

ِؼٍّخ

-7

صَنت ػبفُ إثشاهُُ

ِؼٍّخ

-8

عفبٔخ مُبء

ِؼٍّخ

-9

عهري ىب داتد

ِؼٍّخ

اٌزؾقًُ اٌذساعٍ
وٍُخ اِداة /لغُ اٌٍةخ
اٌؼشثُخ
ِؼهذ إػذاد
املؼٍّبد
إػذادَخ جتبسح
ِؼهذ رمين /لغُ
اوبعجبد
ِؼهذ رمين /لغُ
اوبعجبد

املىاد اٌيت َمىِىْ
ثزذسَغهب
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

املشؽٍخ اٌذساعُخ

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

وٍُخ اٌؼٍىَ/لغُ اٌىُُّبء

اٌٍةخ اٌؼشثُخ/سَبمُبد

اٌق

اٌضبٌش

وٍُخ آداة/لغُ اٌٍةخ

اٌٍةخ اإلٔىٍُضَخ /اٌرتثُخ

اٌق

اٌشاثغ

اإلٔىٍُضَخ

اإلعالُِخ

وٍُخ آداة/لغُ اٌٍةخ
اٌؼشثُخ
وٍُخ اٌؼٍىَ /لغُ ػٍىَ
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اٌٍةخ اٌؼشثُخ
اٌؼٍىَ

واٌق
اٌق

البِظ
اٌشاثغ

والبِظ واٌغبدط
مجُغ املشاؽً

جمٍخ أحببس وٍُخ اٌرتثُخ األعبعُخ  ،اجملٍذ  ،15اٌؼذد (ٌ ،)1غنخ 8118
ؽُبح
ِؼهذ إػذاد املؼٍّبد

-11

دُٔب خرياٌذَٓ َىٔظ

ِؼٍّخ

-11

سؽب ىالي حمغٓ

ِؼٍّخ

-18

صَنخ ؽبصَ ػجذ اوُّذ

ِؼٍّخ

-13

ثغّخ لبعُ ادذ

ِؼٍّخ

-14

ِنبف ادذ ػجذ اٌجبلٍ

ِؼٍُ

-15

أخالؿ عبٍِ َبعني

ِؼٍّخ

-16

ػّش فبسوق

ِؼٍُ

ِؼهذ اٌفنىْ ا ٍُّخ

-17

ػّبس ؽبًِ

ؽبسط

تتتتتتتتتتتتتتتتتتت

وٍُخ اٌؼٍىَ /لغُ ػٍىَ
ؽُبح

لشاءح /سَبمُبد
لشاءح/سَبمُبد

وٍُخ آداة/لغُ اٌٍةخ

اٌٍةخ اإلٔىٍُضَخ/اٌرتثُخ

اإلٔىٍُضَخ

اإلعالُِخ

وٍُخ آداة/لغُ اٌزبسَخ

ربسَخ /عةشافُخ /وىنُخ

وٍُخ آداة/لغُ اٌٍةخ
اإلٔىٍُضَخ
وٍُخ اهلنذعخ/لغُ
اٌىهشثبء
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اٌق

سَبمخ

سَبمُبد
فنُخ
ِىر

اٌق
اٌق

األوي
اٌضبٍٔ
األوي واٌضبٍٔ

واٌضبٌش
اٌق

البِظ

مجُغ املشاؽً
اٌق

اٌشاثغ

والبِظ
مجُغ املشاؽً

اِين

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

َ.دِ.بهش ؽبِذ عبعُ حمّذ اٌنىسح 0املذاسط األهٍُخ املؼبفشح يف املىفً...
فزؾذ املذسعخ أثىا ب يف اٌؼبَ اٌذساعٍ  َ8116/8115و وبْ

ػٓ ( )45أٌ

ػذد اٌيٍجخ املزمذِني َرتاوػ ِب ثني()71-65ىبٌت و ىبٌجخ

ال َزّىنىْ ِٓ إسعبي أوالدهُ إمل هزت املذاسط ثغجت اٌزىبٌُ

ِىصػني ػًٍ ففىف املذسعخ اٌيت وبٔذ وزىٌ ػًٍ اغخ

اٌجبهظخ وخبفخ يف ولزنب اٌشاهٓ الْ املذَنخ لذ خشعذ ٌٍزى ِٓ

ففىف ِٓ اٌق

األوي إمل اٌق

البِظ االثزذائٍ فمو

دَنبس ؽهشَب

16

وهزا َذي ػًٍ اْ غري املىرفني

اورب حمنخ ػشفزهب .

.14

 -حمبوٌخ إٔؾبء جمّىػخ ِذسعُخ منىرعُخ 0

 األعىس اٌذساعُخرغزىيف املذسعخ ِجٍغ لذست ( ) 351دوالس عنىَب ِٓ وً

ؽبوٌذ إداسح املذسعخ اٌزىعغ ثبملؾشوع إلٔؾبء جمّىػخ

املذسعخ()911دوالس

ِذسعُخ منىرعُخ ٌٍؼبَ اٌذساعٍ  ِٓ 8116-8115خالي رمذَُ

ىبٌت"،ػًٍ اٌشغُ ِٓ أْ اٌيبٌت َىٍ

عنىَب ؽغت لىي ِذَش املذسعخ يف ؽني رغزىيف املذسعخ ِنب

ىٍت إمل ِذَشَخ ثٍذَخ حمبفظخ ُٔنىي و عبء يف ٔقب-0

()351دوالس فمو،،وأْ املؾشوع عُجذأ ثؼذ صالس عنىاد ثئَفبء

" رؼتتذ ِذَنتتخ املىفتتً صتتبٍٔ اوتترب ِتتذْ اٌؼتتشاق ِتتٓ ٔبؽُتتخ

اٌنفمبد صُ اٌشثؼ ،وهذفنب هى خٍك منىرط عذَذ يف املىفً و يف

اٌغىبْ إر َزغبوص ػتذد عتىبهنب املٍُتىٍٔ ٔغتّخ و هتزا ِتب َؼتبدي

اٌؼشاق و ٔزّنً أْ َؼُّ هزا اٌنّىرط ػًٍ ػّىَ اٌميش" أِب اِْ

ػذد عىبْ دوٌخ خٍُغُخ و ِغ هزا فبْ ِذَنزنب رفزمش إمل ِذاسط

رقً أعىس اٌزٍُّز اٌىاؽذ أوضش ِٓ ٍُِىْ دَنبس وهزا املجٍغ وجري

سالُخ و َؼبٍٔ ِؼظُ ىٍجزنب ِٓ ِؾتبوً اٌزؼٍتُُ اٌتيت رشاوّتذ ختالي

عذا ػًٍ وبهً األهبيل وخبفخ إرا وبْ داخً األعشح اٌىاؽذح

ػمتذَٓ ِتتٓ اٌضِٓ،ولتتذ ارفمنتتب رمتتٓ ِؤعغتتٍ املذسعتتخ ػٍتتً إٔؾتتبء

أوضش ِٓ رٍُّز ؤزّنً ِٓ وصاسح اٌرتثُخ أْ رؼًّ ػًٍ وغني

ِذسعتتخ رىتتىْ ٔتتىاح ملنؾتتبح رؼٍُُّتتخ رضمُفُتتخ وتتبوي ٔمتتً األع تبٌُت

األومبع الذُِخ واٌؼٍُّخ داخً املذاسط اوىىُِخ ٌىٍ رشرمٍ إمل

اٌرتثىَخ املىعىدح يف اٌؼبمل و رمذديهب إمل أثنبء املىفتً ،ولتذ فتذسد

املغزىي امليٍىة .15

ِىافمتتخ وصاسح اٌرتثُتتخ ػٍتتً ر عتتُظ ِذسعتتخ األوائتتً االثزذائُتتخ و مت

وّب أْ األعىس اٌذساعُخ ثنظش اٌشِنبٍٔ ِؼمىٌخ عذا إرا

ِنؾنب اإلعبصح املشلّخ( )48و مت ثبٌفؼً افززتبػ املذسعتخ ثذاَتخ هتزا

أخزٔب ثنظش االػزجبس ىجُؼخ الذِبد اٌيت رمذِهب املذسعخ ٌٍزٍُّز

اٌؼتتبَ وسغتتُ لقتتش املتتذح إال إْ املذسعتتخ متىنتتذ ِتتٓ ومُتتك مسؼتتخ

أْ َذفغ اٌمغو اٌذساعٍ اٌزٌ ال َضَذ

ىُجتتخ يف األوعتتبه اٌرتثىَتتخ أال إْ هتتزا ٌتتُظ ىّىؽنتتب ؽُتتش إٔنتتب

 ،وأْ ثئِىبْ أٌ ِىر
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جمٍخ أحببس وٍُخ اٌرتثُخ األعبعُخ  ،اجملٍذ  ،15اٌؼذد (ٌ ،)1غنخ 8118
ٔيّؼ إمل إٔؾبء ِؤعغخ رؼٍُُّتخ وتجريح وزنتٓ اٌزٍُّتز ِتٓ ِشؽٍتخ

ثزبسَخ  8116/5/8ولشس اجملٍظ ِفبوخ ِذَشَزىُ ال بر ِب ٍَتضَ و

اٌشومخ أزتهبء ثبٌذساعتخ اٌضبٔىَتخ،وملب وبٔتذ ىجُؼتخ املؾتشوع صمبفُتخ

إػالِنب سأَىُ ".18

رشثىَخ هتذف إمل سفغ املغزىي اٌزؼٍٍُّ و اٌضمبيف ألثنبء املذَنتخ و ملتب
وبٔذ املقبدس اٌزّىٍَُخ ٌٍّؾشوع حمٍُخ وال رزّزغ ث ٌ دػُ وبْ هلزا

ٌمذ وبْ اٌىزبة حيّتً رىلُتغ سئتُظ جمٍتظ حمبفظتخ ُٔنتىي

فئٔنب ٔيّؼ أْ رمىَ ثٍذَتخ املىفتً ثبٌزفنتً ثبملىافمتخ ػٍتً قتُـ

آٔتتزان اٌٍتتىاء عتتبمل اوتتبط ػُغتتً و ثيجُؼتتخ اوتتبي مل جتُتتت ثٍذَتتخ

ليؼخ اسك ِنبعجخ إلٔؾبء جمّىػخ ِذسعُخ رزنّٓ سومخ أىفتبي

املىفتتً ػٍتتً هتتزا اٌيٍتتت و ثتتبألؽشي وتتبْ سدهتتب هتتى اٌتتشفل و

و ِذسعتتتخ اثزذائُتتتخ و ِذسعتتتني ٌٍّشؽٍتتتخ املزىعتتتيخ و ِذسعتتتني

اٌزؼزس ثؼذَ وعىد أسامٍ رفٍ ثةشك املؾشوع اٌزؼٍٍُّ األهٍٍ،ومل

ٌٍّشؽٍخ اٌضبٔىَخ و وٍنب صمخ ث ٔىُ عزجزٌىْ ألقً عهىدوُ ِٓ اعتً

جيضع اٌشِنبٍٔ و ؽشوبئب يف اٌغؼٍ ٌٍؾقىي ػًٍ ليؼخ اسك ٌجنبء

املغب خ يف إذمبػ هتزا اٌؼّتً ملتب فُتب ِتٓ خذِتخ ٌٍّذَنتخ و أثنبئهتب

ِذسعتتخ منىرعُتتخ يف ِذَنتتخ املىفتتً فمتتذ لتتبَ ثؼتتذح ِتتذاوالد ِتتغ

".17

ِغزؾبس سئُظ عبِؼتخ املىفتً ٌٍؾتؤوْ اهلنذعتُخ ٌةتشك اوقتىي
ػًٍ ليؼخ اسك داخً عبِؼخ املىفتً ٌجنتبء ِذسعتخ أهٍُتخ و لتذ
مل جتت ِذَشَخ ثٍذَخ حمبفظخ ُٔنىي ػًٍ هزا اٌيٍت ،فمتبَ

ىٍتتتت ِغزؾتتتبس سئتتتُظ عبِؼتتتخ املىفتتتً ٌٍؾتتتؤوْ اهلنذعتتتُخ ِتتتٓ

اٌشِنبٍٔ ثزمذَُ ىٍت أختش إمل سئبعتخ جمٍتظ حمبفظتخ ُٔنتىي ٌىتٍ

اٌشِن تبٍٔ إَنتتبػ و وذَتتذ ثؼتتل اٌنمتتبه و لتتبَ اٌشِن تبٍٔ ثتتذوست

َفتتتبرؼ ِذَشَتتتخ ثٍذَتتتخ املىفتتتً ثتتتنفظ القتتتىؿ و لتتتذ عتتتبء ٔتتتـ

ثزىمُؾبد ػًٍ ؽىً ٔمبه و هٍ وبألرٍ-0

اٌىزبة-0
"ثنبءا ػًٍ ِب عبء ثىزبة ِذسعخ األوائتً االثزذائُتخ األهٍُتخ

-1املذسعتتخ ريٍتتت اعتتزئغبس ليؼتتخ اسك داختتً دمزٍىتتبد ا بِؼتتخ

املخزٍيخ املشلُ()183يف  8116/4/13و هبِؼ سئُظ نخ اٌرتثُخ

ِمبثً ِجٍغ حمذد َزُ االرفبق ػٍُب ؽغت املىلغ وِغبؽخ اٌميؼخ.

و اٌؾجبة يف اجملٍظ ػًٍ أفً اٌىزتبة أػتالت يف  8116/4/85مت

 ِٓ-8املّىٓ أْ رىىْ ا بِؼخ ؽتشَىخ ٌٍّذسعتخ يف املؾتشوع ٌمتبء

ػشك املىمىع ثب ٍغخ اٌىاؽذح واألسثؼتني جملٍتظ افبفظتخ املنؼمتذح

ليؼخ األسك إرا ِب سغجذ إداسح ا بِؼخ يف رٌه.
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-3يف ؽبٌتتتخ إٔؾتتتبء املذسعتتتخ ػٍتتتً اسك ا بِؼتتتخ عتتتُزُ خقتتتُ

اٌؼشثٍ جمبوس ٌذَش ِبس وىسوُظ وأٔؾ د ػٍُهب جمّغ ِذاسط األوائً

 ِٓ%11أعىس اٌذساعخ ألثنبء ِنزغيب ا بِؼخ.

األهٍُخ .

-4إداسح املذسعتتخ رزجنتتً اؽتتذس اٌيتتشق اٌرتثىَتتخ و رغتتؼً ملىاوجتتخ

 املنبهظ املمشسح يف اٌزذسَظؽغت لىأني وصاسح اٌرتثُخ ريٍت اٌىصاسح ِٓ وً ِذسعخ

األفنً و ال ِبٔغ ٌذَنب ِتٓ عؼتً ِذسعتزنب ِذسعتخ ريجُمُتخ ٌىٍُتخ
اٌرتثُخ و وٍُخ املؼٍّني اٌزبثؼني بِؼخ املىفً.

أهٍُخ رؼهذ خيٍ ثبالٌزضاَ ثزؼٍُّبد اٌىصاسح و لبِذ ِذسعخ األوائً

-5ثبٌنغتتجخ ٌٍّغتتبؽخ امليٍىثتتخ و هتتٍ أسثؼتتخ أالف ِتترت ِشثتتغ،وديىٓ

ثىزبثخ رؼهذ خيٍ ػٓ ىشَك دمضٍهب يف ِذَشَخ رشثُخ حمبفظخ ُٔنىي

رمٍتتُـ املغتتبؽخ و اٌٍغتتىء إمل ثتذًَ اٌجنتتبء اٌؼّتتىدٌ و ٌةبَتتخ صالصتتخ

اٌغُذ (ِشواْ غبصٌ ػٍىاْ) عبء ٔقب-0

ىىاثك.

"إٍٔ املىلغ أدٔبت ِشواْ غبصٌ ػٍىاْ أرؼهذ ػٓ إداسح ِذسعخ

َ-6زُ رضوَذوُ ثبملخييبد و الشائو ٌٍّجبٍٔ ثؼذ قتُـ ليؼتخ

األوائً االثزذائُخ األهٍُخ أْ رٍزضَ إداسح املذسعخ ثزذسَظ املنبهظ و

األسك ٌزىتتتىْ التتتشائو ِزنبعتتتجخ ِتتتغ املغتتتبؽخ و املىلتتتغ ػٍّتتتب إْ

اٌىزت املذسعُخ املمشسح ِٓ لجً وصاسح اٌرتثُخ  ،و ال جيىص هلب أْ

ِغتتبؽخ املج تبٍٔ ؽغتتت اٌزم تذَشاد عتتزىىْ حبتتذود (ِ )8811تترت

رنُ

أٌ ِبدح دساعُخ إال ثؼذ اعزؾقبي ِىافمخ اٌىصاسح و

ِشثغ أفمُب أو ػّىدَب،هزا ووٍنب صمخ ثزؼبؤىُ إلذمبػ هزا اٌؼّتً رو

خالف رٌه رزؾًّ املذسعخ وبفخ اٌزجؼبد اٌمبٔىُٔخ".81

اٌيبثغ اٌرتثىٌ و اٌضمبيف و اٌزٌ ٔيّؼ إمل أْ رنؼىظ آصبست االجيبثُتخ
اعزؾقٍذ إداسح ِذسعخ األوائً االثزذائُخ األهٍُخ ِىافمخ

ػًٍ ِذَنزنب .19

ِٓ وصاسح اٌرتثُخ إلمبفخ ِبدرٍ اٌٍةخ االٔىٍُضَخ واوبعىة
ٌىٓ ا بِؼخ مل رشد ػًٍ هتزت اٌزىمتُؾبد أو أهنتب سفنتذ

ورذسعُهب ٌٍزالُِز ِٓ اٌق

األوي االثزذائٍ  ،وّب ثشجمذ وزت

هتزا املؾتتشوع الْ ٌتذَهب ِؾتتبسَغ أختشي رمتتىَ ثجنبئهتب وِنتتهب األلغتتبَ

ِنهغُخ ػذَذ ػًٍ اوبعىة وؽىٌذ إمل وزت اٌىرتؤُخ َغهً

اٌذاخٍُتتخ ٌٍيتتالة فنتتال ػتتٓ ثنتتبء واعتتزؾذاس ثؼتتل اٌىٍُتتبد

اعزخذاِهب ِٓ لجً اٌزالُِز ثؼذ ؽشػ واف ٌيشَمخ اعزخذاَ

اوذَضخ 81وفُّب ثؼذ ؽقٍذ املذسعتخ ػٍتً ليؼتخ اسك يف ؽتٍ
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اوبعىة  ،ووبْ ِٓ ثني هزت اٌىزت اٌيت ثشجمذ وزبة اٌمشاءح
واٌشَبمُبد واٌؼٍىَ ٌٍق

األوي االثزذائٍ

88

ٔ -غت اٌنغبػ ٌلػىاَ اٌذساعُخ ِٓ (0 )8118—8115

اٌق

اٌضبٌش ( )%94,7واٌق

البِظ ( ، )%111واٌق

وبٔذ ٔغجخ اٌنغبػ ٌٍؼبَ اٌذساعٍ األوي 8116/8115
ثبٌنغجخ ٌيٍجخ اٌق

ٔغجخ ذمبػ ىٍجخ اٌق
 ،واٌق

األوي (، )%98,6واٌق

األوي االثزذائٍ هٍ ( ،)%95أِب ىالة

اٌضبٍٔ فىبٔذ ٔغجخ ذمبؽهُ (،)%111و ىٍجخ اٌق

اٌضبٍٔ ()%111

اٌشاثغ ( )%111واٌق

اٌغبدط (، )%111اِب فُّب خيـ

ٔغجخ ذمبػ اٌيٍجخ ٌٍؼبَ اٌذساعٍ  َ8118-8117فىبٔذ ٔغجخ
ذمبػ مجُغ املشاؽً (.83 )%111
وفُّب ٍٍَ عذوي ِفقً ؽىي ػذد اٌيٍجخ املؾبسوني يف أداء

اٌضبٌش ٔغجخ ذمبؽهُ وبٔذ ( ،)%85,7ووبٔذ ٔغجخ ذمبػ ىٍجخ
البِظ (، )%76,9أِب

اٌق

اٌشاثغ ( ،)%111وىٍجخ اٌق

اٌق

اٌغبدط فٍُ َىٓ لذ فزؼ ثؼذ خالي اٌغنخ اٌذساعُخ هزت ،

االِزؾبٔبد اٌنهبئُخ وػذد اٌيٍجخ اٌنبعؾني واٌشاعجني ِنهُ ٌلػىاَ
اٌذساعُخ اٌضالس 0 84

أِب ٔغجخ ذمبػ اٌيٍجخ خالي اٌؼبَ اٌذساعٍ  ،8117-8116فىبٔذ
َ8116-8115

اٌغنخ

8118-8117

8117-8116

اٌذساعُخ

األوي

اٌق
اٌق

ِؾبسن

ٔبعؼ

ساعت

ِؾبسن

ٔبعؼ

ساعت

ِؾبسن

ٔبعؼ

ساعت

81

81

1

73

78

1

59

59

الَىعذ

14

14

الَىعذ

89

89

الَىعذ

73

73

الَىعذ

اٌضبٍٔ
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اٌق

7

1

6

19

18

1

36

36

الَىعذ

اٌضبٌش
اٌق

18

18

الَىعذ

18

18

الَىعذ

84

84

الَىعذ

اٌشاثغ
اٌق

13

3

11

84

84

الَىعذ

86

86

الَىعذ

البِظ
اٌق

الَىعذ

الَىعذ

الَىعذ

13

13

الَىعذ

81

81

الَىعذ

اٌغبدط

املزوىسح،85و لبِذ اٌىصاسح ثذوسهب ثؼذ اىالػهب ػًٍ اعزّبسح

جتذَذ إعبصح ِذسعخ األوائً االثزذائُخ األهٍُخ
لذِذ إداسح املذسعخ ىٍت إمل ِذَشَخ رشثُخ حمبفظخ ُٔنىي

اٌىؾ

البفخ ثبملذسعخ ثئفذاس أِش وصاسٌ َنـ ػًٍ املىافمخ

لغُ اإلؽشاف االخزقبفٍ ؽؼجخ اٌزؼٍُُ املغبئٍ واألهٍٍ ٌةشك

ثزغذَذ إعبصح املذسعخ و عبء ٔقب"اعزنبدا إمل ٔظبَ اٌزؼٍُُ

اوقىي ػًٍ جتذَذ إعبصح املذسعخ ،وػٍّذ ِذَشَخ رشثُخ حمبفظخ

األهٍٍ و األعنيب سلُ (ٌ )1غنخ  َ8114و ٌزىفري اٌؾشوه

ُٔنىي ثىاعيخ اٌغُذ ػقبَ ػجذ حيًُ املذَش اٌؼبَ ٌٍرتثُخ يف

املنقىؿ ػٍُهب يف اٌزؼٍُّبد سلُ (ٌ )8غنخ  َ8114و ػّال

حمبفظخ ُٔنىي ووبٌخ ،ثئسعبي ىٍت إمل وصاسح اٌرتثُخ،املذَشَخ اٌؼبِخ

ثبٌقالؽُخ املخىٌخ ٌنب ،و ثنبءا ػًٍ اٌيٍت املمذَ ٌنب ِٓ لجً

ٌٍزؼٍُُ اٌؼبَِ،ذَشَخ اٌزؼٍُُ األهٍٍ واألعنيب وأسفك ِغ هزا اٌيٍت

اٌغُذ ٔبهل ػجذ اب َؼمىة اٌشِنبٍٔ ٌزغذَذ إعبصح ِذسعخ

البفخ ذسعخ األوائً االثزذائُخ األهٍُخ

األوائً االثزذائُخ األهٍُخ املخزٍيخ يف حمبفظخ ُٔنىي  ،رمشس جتذَذ

اعزّبسح اٌىؾ

املخزٍيخ و املزنّٓ املىافمخ ػًٍ جتذَذ إعبصح ر عُظ املذسعخ
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إعبصح املذسعخ املزوىسح عنخ واؽذح و اػزجبسا ِٓ  89أَبس
" َ8116

املذسعخ عنىَب ِبئزبْ واغىْ أٌ
ؽبي جتذَذ إعبصح املذسعخ

.86

وّب إْ إداسح املذسعخ ػّذد عنىَب ػًٍ اعزؾقبي ِىافمخ
ِٓ وصاسح اٌرتثُخ ٌزغذَذ إعبصح املذسعخ  ،ؤظشا وقىي املذسعخ

88

 منبرط ِٓ املذاسط األهٍُخ اٌيت فزؾذ يف املىفً ثؼذ ِذسعخاألوائً االثزذائُخ األهٍُخ املخزٍيخ

املغزّش ػًٍ جتذَذ هزت اإلعبصح ، 87فُؼذ هزا دٌُال ػًٍ ِذي
وفبءح املذسعخ وأهٍُزهب اٌرتثىَخ واٌزؼٍُُّخ.

دَنبس ػشالٍ ٌىصاسح اٌرتثُخ يف

فزؾذ يف املىفً مثبُٔخ ِذاسط أهٍُخ ثؼذ ِذسعخ األوائً
االثزذائُخ األهٍُخ املخزٍيخ  ،وهزا إْ دي ػًٍ ؽٍء إمنب َذي ػًٍ

أِب ِٓ ؽُش اٌشعىَ اٌيت رذفؼهب املذسعخ امل وصاسح اٌرتثُخ

ِذي ذمبػ جتشثخ ِذسعخ األوائً االثزذائُخ األهٍُخ ،إر فزؾذ

ٌةشك ِنؼ اإلعبصح وِٓ صُ جتذَذهب عنىَبً فهٍ اغّبئخ أٌ

ِذاسط صبٔىَخ واثزذائُخ أهٍُخ وهٍ ػًٍ اٌنؾى اٌزبيل ِٓ ؽُش اعُ

دَنبس ػشالٍ سعُ ر عُظ املذسعخ ألوي ِشح فمو  ،وِٓ صُ رذفغ

املذسعخ وِىلؼهب089

د

اعُ املذسعخ

ِىلؼهب

-1

ِزىعيخ األوائً األهٍُخ

ؽٍ ٔشوبي

-8

صبٔىَخ اٌؼشاق األهٍُخ االثزذائُخ

لشة عغش عنؾبسَت

-3

ِذسعخ الشأ األهٍُخ االثزذائُخ

ؽٍ اوذثبء

-4

ِذسعخ املجذػىْ األهٍُخ االثزذائُخ

ؽٍ اٌجٍذَبد

-5

ِذسعخ اٌفشدوط األهٍُخ االثزذائُخ اٌغبؽً األَغش

ؽٍ اٌضساػٍ

-6

ِذسعخ اٌفشدوط األهٍُخ االثزذائُخ اٌغبؽً األديٓ
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ؽٍ اٌؾفبء لشة املغزؾفً
ا ّهىسٌ
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-7

صبٔىَخ اٌفشدوط ٌٍجنبد

ؽٍ املهنذعني

-8

ِذسعخ األِبْ األهٍُخ االثزذائُخ

ؽٍ اٌغىش
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البمتخ0

املىفً  ،وّب إْ إداسح املذسعخ ؽشفذ ػًٍ رىفري اإلِىبُٔبد

رجني ِٓ خالي هزا اٌجؾش أْ هزت اٌزغشثخ اٌشائذح هٍ ِٓ ِضًُ

اٌزؼٍُُّخ اٌيت رفزمش إٌُهب غبٌجُخ املذاسط اوىىُِخ  ،دمب عؼً هزت

افبوالد ا بدح ٌشفغ ِغزىي اٌزؼٍُُ االثزذائٍ اٌزٌ َؼزرب األعبط

املذسعخ رؼذ يف ِشرجخ املذاسط املزُّضح يف حمبفظخ ُٔنىي  ،ورهش

األوي ٌٍّنبثغ املؼشفُخ ٌٍيبٌت ،وّب َزنؼ أَنب ِٓ خالي اعزمشاء

رٌه يف رشوُضهب ػًٍ ريىَش لذساد اٌزالُِز يف اجملبٌني اٌرتثىٌ

األثؼبد اٌرتثىَخ واٌزؼٍُُّخ املؼزّذح يف ِذسعخ األوائً االثزذائُخ

واٌزؼٍٍُّ ػًٍ ؽذ عىاء.

األهٍُخ املخزٍيخ ،أهنب فىشح لبثٍخ ٌٍزيجُك ذف ريىَش والغ اٌزؼٍُُ

وأ ثذوسٌ وجبؽش واؽذ أثنبء ِذَنخ املىفً أىبٌت

 ،ورٌه الْ هزا اٌنّو اٌزؼٍٍُّ َمىَ ػًٍ ِجذأ املنبفغخ اٌؼٍُّخ إر

وصاسح اٌرتثُخ وِذَشَخ اٌرتثُخ يف افبفظخ امل االهزّبَ ثبملذاسط

رمىَ املذسعخ ثزخشَظ رالُِز ديزٍىىْ اٌز هًُ اٌرتثىٌ واٌزؼٍٍُّ

اوىىُِخ اهزّبِب وجريا واالسرمبء ثبملغزىي اٌؼٍٍّ والذٍِ ٌىٍ

االجيبثٍ  ،ورهش رٌه ِٓ خالي ؽشؿ إداسح املذسعخ ػًٍ

رىاوت ورنبفظ املذاسط األهٍُخ اٌىضريح اِْ واملنزؾشح يف املذَنخ

اوزغبة مسؼخ ػٍُّخ اجيبثُخ  ،دمب عؼٍهب ِىمغ اعزميبة ػًٍ

الْ اٌةبٌجُخ اٌؼظًّ ِٓ أهبيل هزت املذَنخ املنىىثخ وؽزً املىرفني

ِغزىي اجملزّغ املىفٍٍ .

يف اٌىلذ اٌشاهٓ ال َغزيُؼىْ إسعبي أثنبئهُ إمل هزت املذاسط ،

وّب ورنجةٍ اإلؽبسح إمل إْ اٌزالُِز اٌزَٓ َنزظّىْ يف

وّب و أؽش مجُغ اٌىىادس اٌرتثىَخ واٌزؼٍُُّخ إمل ثزي ألقً ا هىد

اٌذساعخ يف هزت املذسعخ هُ ِٓ أثنبء ؽشائؼ اعزّبػُخ ِؼُنخ دمٓ

يف ػٍّهُ خذِخ ألثنبئنب اٌيٍجخ اٌزَٓ أميؼىا ػٓ اٌذساعخ ٌضالس

متزٍه إِىبُٔبد ِبدَخ ِنبعجخ ،الْ اٌمغو اٌغنىٌ واٌجبٌغ (351

عنىاد ػغبف وأمتنً وأ وٍٍ أًِ وصمخ ثبب أْ أعذ آرأب

دوالس ) َؼذ ِجٍةب ال رغزيُغ اٌىضري ِٓ األعش املىفٍُخ دفؼهب

فبغُخ ِٓ وصاسح اٌرتثُخ واٌمبئّني ػًٍ ا بٔت اٌزؼٍٍُّ يف اٌؼشاق.

إلسعبي أثنبئهب إمل هزا اٌنىع ِٓ املذاسط األهٍُخ.
وٌؼً أهُ ِؤؽش ػًٍ ذمبػ هزا اٌنّو ِٓ املذاسط األهٍُخ
هى إلشاسهب ِٓ وصاسح اٌرتثُخ و فزؼ ِذاسط أهٍُخ ػذَذح يف ِذَنخ
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