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م*حمؿدذدعقدي

تلع٧ّمػّٔهمآٌّاخؾيمإظبمربووظةيماججوةةيمسؾة٧ّمةعةّٚماظؿلةوولتمحة٦ّلماِّ ة٦ّلمممممممم
ماظـؼوصقيموالجؿؿوسقيمظالد٣ّم.

ظؼّٓمزؾًمػّٔهماظؿلوولتمتضغّٛمسؾقـومةودؿؿّٕارموةنيةوحمؼبمطة٢ّمعةّٕةمنردغةومصقفةومممممم
والجؿؿوسقيمواظؿورطبقةيمواظعؼقّٓؼةيمممميايّٓؼٌمس٤ّمالد٣ّموس٤ّمععـوهموس٤ّماِّرّٕماظـؼوصق

اظيتمؼ٦ّح٨ّمإظقفومواظيتمػ٨ّماِّخّٕىماحؿضـؿ٥ّموتؽػؾًمة٥ّمع٤ّمحقةٌمةـقؿة٥ّماظّٓلظقةيمممم
مواظّٕعّٖؼي.

صولد٣ّمعفؿومطوغًمرؾقعؿ٥ّموعفؿومطوغًمن ٦ّلمسـو ّٕهماظؾـق٦ّؼةيمصفة٦ّمؼبماسؿؼودغةومممم
جؿؿوسقةيممعمذّٕمدلظ٨ّمورعّٖيمجملؿ٦ّسيمع٤ّماِّغلوقمواظلقوضوتماظـؼوصقةيمواظؾغ٦ّؼةيموالمم

اظيتمطوغًمدؾؾومؼبمعقالدهموؼبمتؽ٦ّؼـ٥ّموؼبموحق٥ّمظؾؿكقولماظشعيبمع٤ّمخاللمسّٓدمعة٤ّمم
ماظؿػوسالتماٌكؿؾػيمع٤ّمحقٌماٌصودرمواٌؼو ّٓ.

صولدةة٣ّمػةة٦ّماظؾةةمرةماظّٓلظقةةيمواظّٕعّٖؼةةيماظةةيتملمتؽةة٤ّمدوغفةةوماظؿعّٕؼةةّٟمواظؿعةةّٕ مم
طؿةوماغة٥ّمؼشةؽ٢ّمةـةو اممممممةوِّغلوقماظؾشّٕؼيمواظـؼوصقيموالجؿؿوسقيموايضورؼيمواحملؾقي.

هّٓؼةّٓمػ٦ّؼةيممممظؾفؿوسةوتمؼبمموالجؿؿوسقةيمواظعؼودّٓؼةيممميدالمسؾ٧ّمالغؿؿةو اتماظـؼوصقةمم
م"ػ٨ّمإذوراتماشل٦ّؼيماظيتملمتّٓركمةوظعؼ٢ّمة٢ّمةويّٓس".منصّٕادػو.مصوِّزلو 

ؼشؽ٢ّمالد٣ّمعظفّٕامندودقومؼبمهّٓؼّٓمػ٦ّؼيماىؿوسيموععؾؿومعفؿةومؼبماظؿؿققةّٖمةة مممم
ؽّٕؼيمواظؾغ٦ّؼيمون ٦ّشلومايضورؼيمواظؿورطبقيموسؾؼّٕؼؿفوماظّٕعّٖؼيماظـؼوصوتمونغظؿؿفوماظػ

مواظؿلوؼؾقيموضّٓمؼظفّٕمػّٔامجؾقومع٤ّمخاللماظذلدقؿيماظؿوظقي.

                                                                                                                                        
 ."طؾقيماآلدابمواظعؾ٦ّممالجؿؿوسقيمواجغلوغقي"مجوععيمتؾؿلونمضل٣ّماظـؼوصيماظشعؾقي.م*
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م

م-اشل٦ّؼةةةيماظؾغ٦ّؼيتاذةةةؿؼوق

 دلظي(--تّٕطقى

اشل٦ّؼةةةةةيمالجؿؿوسقةةةةةيم

 واظـؼوصقي

 الد٣ّ اشل٦ّؼيماظؾق٦ّظ٦ّجقي

 ربؿّٓ ذطّٕ سّٕة٨ّ ايؿّٓ

 سؾ٨ّ ذطّٕ سّٕة٨ّ اظلؿ٦ّم-اظعؾ٦ّم

 عصطػ٧ّ ذطّٕ سّٕة٨ّ الخؿقور.م-ال طػو م

 دعود نغـ٧ّ سّٕةقي اظلعودة

 صؿققي نغـ٧ّ سّٕةقي اظػؿّّ

 عؾقؽ٥ّ نغـ٧ّ سّٕةقي اٌؾ١ّ

م

غعؿؼةّٓمننماِّزلةو مؼبماظـؼوصةوتمواظؾغةةوتمؼبماجملؿؿعةوتماِّخةّٕىمضةّٓمخضةةعًممممممممو
ةلخّٕىمظـػّٗماٌـط٠ّموسّٕصًمغػةّٗماٌلةورماظؿؽة٦ّؼلماظؿ٦ّظقةّٓيمعة٤ّمخةاللمممممممموةطّٕؼؼيمن
اٌؿؽ٤ّمة مسّٓدمع٤ّماِّرةّٕمواِّغلةوقمواظلةقوضوتماظػؽّٕؼةيمواظؾغ٦ّؼةيمواظـؼوصقةيمممممممماظؿػوس٢ّ

موالجؿؿوسقيموايضورؼيمواظؿورطبقيمواظعؼودّٓؼيمواِّؼّٓؼ٦ّظ٦ّجقي.

اظشعؾقيماحملؾقةيموخو ةيمتؾة١ّماظةيتمتعؾؼةًممممممميظؾعّٚمعظوػّٕماظـؼوصم1نثـو مدرادؿـو
٦ّظـوماٌعةّٕؼبمتؾة١ّماظطؼة٦ّسممممظؼّٓمادؿ٦ّضػًماغؿؾوػـوموصضةم،مةوظعوداتمواظؿؼوظقّٓمواٌعؿؼّٓات

واٌؿوردوتماظيتماضذلغًمةولد٣ّموطةّٔامتعةّٓدمإٌّجعقةوتماظةيتمتؿؽةهمسؾقفةوماظةّٔاطّٕةمممممممم
اظشعؾقيمع٤ّماج٢ّماخؿقورمعودتفومالزلقيموربوورةمسـو ّٕػومع٤ّمحقٌماظطةّٕحماظؾغة٦ّيممم

مواظـؼوؼبموالجؿؿوس٨ّمواظؿورطب٨ّمواظعؼودّٓي.

مظؿلوولتموظع٢ّمنػؿفومعومؼؾ٨ّم:ظؼّٓمضغطًمسؾقـومعؼورةؿـومظألزلو ممبفؿ٦ّسيمع٤ّما

م*مطقّٟمتـشوماِّزلو م؟

 *مطقّٟمتـؿشّٕماِّزلو م؟

 *مطقّٟمتـّٓثّٕماِّزلو م؟

                                                                                                                                        
صمم-م8991جوغػ٨ّم،م4ربؿّٓمدعقّٓيم:ماظعودؾيمسوداتفوموتؼوظقّٓػومة ماٌوض٨ّمواظق٦ّممم"ذبؾيمإغلوغقوتمسّٓدمم1

 49إظبمصمم48
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 *مطقّٟمتؿط٦ّرماِّزلو م؟

منخّٕىملم متلوولتمصّٕسقي ماظؿلوولتمذاتماٌغّٖىماظؽقػ٨ّ، مغضقّٟمإظبمػّٔه ضّٓ
متؼ٢ّمنػؿقيمح٦ّلماظّٖعونمواٌؽونموص٠ّماظصقّٞماظؿوظقي:

م*معؿ٧ّمونؼ٤ّمتـشلماِّزلو م؟

 *معؿ٧ّمونؼ٤ّمتـؿشّٕماِّزلو م؟

 *معؿ٧ّمونؼ٤ّمتـّٓثّٕماِّزلو م؟

 *معؿ٧ّمونؼ٤ّمتؿط٦ّرماِّزلو م؟

موعوم مح٦ّلمرؾقعيمػّٔهماِّزلو  ماظؿلووظ٨ّموغػؿّّمذبولمنخّٕا وضّٓمغلؿؿّٕمؼبماظػضو 
مػقؿفو.

وغصومعػؿ٦ّحومسؾ٧ّمدللت٥ّماٌؿعّٓدةم،مصولد٣ّمؼبمحّٓمذات٥ّمؼعّٓمدمالمحوعالمى٦ّاة٥ّ
زوػّٕةمو ّٕضبيمطؿومضّٓمتؽ٦ّنمزبؿػقيموةورـقيمولمتؽ٤ّمإدراطفوماظيتمضّٓمتؽ٦ّنمةودـيمو

مإلمةوضؿقوممةـقؿ٥ّماظؾغ٦ّؼيموعومضّٓمتشقع٥ّمع٤ّمدللتمزبؿؾػي.

شرلمننمعؼورةيمالد٣ّموعلو ظيمنةعودهماظؿلوؼؾقيمظقلًمدفؾيموةلقطيمدادؿو.مصف٨ّم
ع٤ّممعغوعّٕةم عؾيموععؼّٓةمنحقوغوموضّٓمشبطهمؼبماظؿقؾق٢ّموسبؿ٢ّمالد٣ّمعوملمضبؿؿ٢ّ

مشرلم مذػ٦ّؼي متؼؾقّٓؼي مثؼوصقي ماغلوق مغؿعوع٢ّمؼبماشؾىماِّحقونمعّٝ مِّغـو دللتموضق٣ّ
مثوةؿيمؼبماظّٖع٤ّموؼبماٌؽونم.

صولد٣ّمؼلوصّٕمع٤ّمثؼوصيمإظبمثؼوصيمنخةّٕىموعة٤ّمزعة٤ّمإظبمزعة٤ّموخةّٕموعة٤ّمعؽةونمإظبمممممممم
عؽونموخّٕ....مونثـةو مدةػّٕؼؿ٥ّمورحؾؿة٥ّمؼؽؿلةىمدللتموضقؿةوموؼػؼةّٓمدللتموضقؿةومممممممم

م...نخّٕىم..

اٌلةؿـؿّٕممميإنمسؿؾقيتمالطؿلوبمواظػؼّٓانماظّٓلظ٨ّمواظؼقؿ٨ّمخوضعؿونمظإلرورماظؾشّٕ
مشلّٔامالد٣ّم.

ػةّٔهماحملطةوتمعة٤ّمخةاللمسؿة٢ّمتطؾقؼة٨ّمممممممميغشرلمإظبمنغ٥ّمضّٓمؼؽ٦ّنمةنعؽوغـومعؼورةةم
هؾقؾ٨ّمظؾعّٚماِّزلو مون ٦ّشلوماظؾغ٦ّؼيموعّٓىمسالضؿفةومةةؾعّٚماظلةقوضوتماظؿورطبقةيممممم

وضةّٓمتمػؾـةومػةّٔهماٌؼورةةيمإظبمصفة٣ّماظؼ٦ّاسةّٓماظةيتمممممممم.مواظـؼوصقةيمواظعؼودّٓؼيموالجؿؿوسقةيمم
هؽؿًمؼبماظصرلورةمالزلقةيمظؾعودؾةيمطةّٔاتمصوسؾةيموعؿػوسؾةيمعةّٝمربقطفةوماظـؼةوؼبممممممممم
والجؿؿةةوس٨ّمواظعؼودةةّٓيمواظؿةةورطب٨ّمواظؾغةة٦ّيموايضةةوريموةوظؿةةوظ٨ّمصفةة٣ّمنؼضةةومتؾةة١ّم

ريماجراديمنومسؾة٧ّمماٌقؽوغّٖعوتماٌلرلةمظؾؾـقوتماظعؼؾقةيمدة٦ّا مسؾة٧ّماٌلةؿ٦ّىماظشةع٦ّممممم
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اٌلؿ٦ّىماظالذع٦ّريمؼبمسؿؾقيمإحّٓاثمنزلةو منخةّٕىمنومادةؿرلادمنزلةو مجّٓؼةّٓةم....مممممم
اىغّٕاصقيمػـّٓديمازلقيمعؿـ٦ّسيماظؿضورؼّٗماظؾغ٦ّؼيمواظـؼوصقيمم1حقٌمتدلزمظـومإًّؼطي

ذ:ذوالجؿؿوسقيمواظؿورطبقيمتـ٦ّسومرػقؾومع٤ّمحقٌماٌصودر

زلو مع٤ّماظّٖع٤ّماٌوض٨ّموتػعقؾةفوموصة٠ّمنرةّٕمممماٌصّٓرماظّٖعلم:مظؼّٓممتمإحقو منمم-نم-
مثؼوصقيمواجؿؿوسقيمحوضّٕة.

ظؼّٓممتمادؿرلادمنزلو معة٤ّمثؼوصةيمنخةّٕىمومتمتؾـقفةوموصة٠ّممممممماٌصّٓرماظـؼوؼب:م-بمم-

 نرّٕمثؼوصقيمواجؿؿوسقيمربؾقي.

ضؾ٢ّمةّٓاؼيمعلو ظيمالد٣ّمط٦ّسو متعؾرليمثؼوؼبمواجؿؿةوس٨ّمحووظـةومادةؿـطوقماجرةورممممم

مظؾؿ٦ّظ٦ّد.م٣ّردقلقومؼبمتػعق٢ّمايّٕطيمالزلقيموؼبماخؿقورمالدماًورج٨ّماظّٔيمطونمدؾؾو

ظؼّٓمحّٓدتمذبؿ٦ّسيمع٤ّماِّدؽؾيمورّٕحؿفومسؾ٧ّماآلةو ماظػوسؾ ماِّدودق مةوعؿقةوزمم

م:ؼبماخؿقورمنزلو منولدػ٣ّ

مع٤ّماخؿورمالد٣ّمظؾؿ٦ّظ٦ّدم؟مم-1-

م:ماِّب

مالمم:

ماتػوقمعشذلك:

مضّٕؼى:

ماىّٓ:

ماىّٓة:

ماظع٣ّ:

                                                                                                                                        
1
عقّٓاغومربّٓدامؼؿؿـ٢ّمؼبماي٨ّماظشعيبماظعؿق٠ّمم"مصةّٓانممحقٌمغّٖظـوم،ماٌنتم:مظؼّٓموضعـومشلّٔهماظّٓراديمعؿـومعؿ٦ّاضعو 

ماظلؾّٝم"مةؿؾؿلون.
سودؾيموحووظـومادؿـطوقمةعّٚمعةوماخؿورتة٥ّملةـودفةوماظةّٔط٦ّرمخو ةيمعة٤ّمممممممم50حّٓدغومسّٓدامعؿ٦ّاضعومع٤ّماظعودالتمةؾّٞم

مرػال.م112نزلو موطونمسّٓدػ٣ّم
٣ّ"مدلظؿ٥ّموعّٕجعقؿ٥ّمعؼورةةيمنغـّٕوة٦ّظ٦ّجقةي.مممظؼّٓمذؽؾًمػّٔهمآٌّوغيمعودةمظّٓراديمدوةؼيمح٦ّلمالد٣ّمع٦ّد٦ّعيم:م"مالد

.هةًممم1999غة٦ّصؿدلمممم24/  23/   22ذورطـومةفومؼبمصعوظقوتماٌؾؿؼ٧ّماظّٓوظ٨ّماظّٔيماغعؼّٓممبّٓؼـيمتقؿقؿ٦ّنمؼبماظػذلةمم
 crascإذّٕا معّٕطّٖماظؾقٌمؼبمالغـّٕوة٦ّظ٦ّجقوممالجؿؿوسقيمواظـؼوصقيم
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ماًول:

منيمإخ٦ّةما٦ٌّظ٦ّد(تةماجخ٦ّ

ماىور:

ماظصّٓؼ٠ّ:

م

 ػ٢ّماخؿقورمالد٣ّمطونمضؾ٢ّماٌقالدم؟م-م2 -

مغع٣ّ

مل
م

مٌوذاممتماخؿقورمػّٔامالد٣ّمةوظّٔاتم؟م- 3-

مدؾىمسودؾ٨ّم:م-1-

مدبؾقّٓماد٣ّمضّٕؼى

مجّٓم:

منخم:

مس٣ّم:

مخول:
م

مدؾىمتورطب٨ّم:م-2م-

مدبؾقّٓماد٣ّمذفقّٓمنومزسق٣ّ
م

مدؾىمدؼلم:م-3 -

ملمنوم قوة٨ّمنوموظ٨ّم وحل.دبؾقّٓماد٣ّمرد٦ّ
م

مدؾىمثؼوؼبمصلم:م-4 -

مإسفوبمةػـون.
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 ندػّٕتماججوةوتمسؾ٧ّماظـؿودٍماظؿوظقيم:

م

اظلةةةةةةمالم

ماِّول

 وخّٕون اظع٣ّ الخ٦ّة اِّم اىّٓ اِّب

 % 4م% 2 % 3 % 5 % 27 % 59 

ذ

 الخؿقورمةعّٓماٌقالد الخؿقورمضؾ٢ّماٌقالد اظلمالماظـوغ٨ّ

م% 83 % 17 

   

اظلةةمالم

 ظـوظٌا

دبؾقةةةةةةّٓم دبؾقّٓمسودؾ٨ّ

دقودةةةة٨ّم

 تورطب٨ّ

دبؾقةةةةّٓم

 صل

دبؾقةةةةةّٓم

 عـودؾي

دبؾقةةةةةّٓم

غؾةةةةةة٦ّيم

 ةةةقوة٨ّم

 نوظقو .

نزلةةةو مذاتم

مدؼـقيم سؼقّٓة

 وت٦ّحقّٓؼي.

 18 % 

 ادةة٣ّماىةةّٓم:

م8%
 2م%اد٣ّماِّخم:

 4 ادة٣ّماظعة٣ّم:مم

م%

م%ر:ادةة٣ّماىةةو

3 

 ادةة٣ّم ةةّٓؼ٠ّ:

1% 

7 % 14 % 6 % 43 % 24 % 

م موايؿقؿقي ماظّٓاخؾقي ماٌعوؼـي مظـو مطشػً مواظـؼوصقيمظؼّٓ مالجؿؿوسقي ظؾفـّٓدي
واظؿورطبقيمواظعؼقّٓؼيمظالد٣ّمؼبمسالضؿ٥ّمعّٝماٌـظ٦ّعيماظعودؾقيموروؼؿفومظؾققوةموتلوؼؾفوم
ظألحّٓاثمع٤ّمخاللمتػعق٢ّمالد٣ّموعومضبؿؾ٥ّمع٤ّمدللتمع٤ّمجفيموعومؼشقع٥ّمع٤ّمضق٣ّم
متؼ٦ّلمة٥ّمع٤ّم متعؾرلؼي مط٦ّدقؾي ماظؿؾؿلوغقيمدكّٕتمالد٣ّ ع٤ّمجفيمنخّٕىمننماظعودؾي
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ماظؾق٦ّظ٦ّج٨ّمالثلمخال مةوغؿؿودفو مسض٦ّؼو مارتؾورو معّٕتؾطي مسّٓؼّٓة ماد٣ّمتلمنذقو  دبؾقّٓ
ماىّٓم(موربوصظؿفومظؾؿلورماظؿورطب٨ّ

مظـؿوذجتاظلقود٨ّماظّٕعّٖيم موتؾـقفو مورصوقماظلالحم( ماظشفّٓا  ثؼوصقيمذدبؾقّٓمنزلو 
مةوٌـودؾوتماظلورةمواظلعقّٓةمتدب(وصـقي ماظػـوغ مواٌغـق (موتػووشلو ؾقّٓمدبؾقّٓمنزلو 

اٌـودؾوتمواِّسقود(.موارتؾورفوماظؼ٦ّيمةوظػضو ماٌؼّٓسمتدبؾقّٓمنزلو ماِّغؾقو مواظّٕد٢ّم
مةوظعؾودةم معؼذلغي منزلو  متاخؿقور ماظؿ٦ّحقّٓؼي ماجدالعقي مةوظعؼقّٓة مومتلؽفو واِّوظقو (

موةوظّٓؼ٤ّ(.

ماغؿؾوػـ مسوع٢ّماظؿورؼّْمموشرلمننماظّٔيمنثور معّٓىمهؽ٣ّ مسفقؾيموشّٕؼؾيمػ٦ّ ةص٦ّرة
موا مةعّٚماظـؼوؼب معقالد متورؼّْ مظـو محقٌمزلّّ مالزلقي، ماشلـّٓدي مػّٔه مؼب لجؿؿوس٨ّ

ماًطيم موص٠ّ مإًّؼطي مػّٔه م قوشي مغعقّٓ منن منزلو  مع٤ّ مضبؿؾ٦ّغ٥ّ موعو ماِّرػول ػمل 
ماظّٖعـقيماظؿوظقي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 .0691إىلذالدـواتذذ0691*ذالدائرةذاألوىل:امتدتذهذهذالدائرةذمنذالدـواتذ

م مؼب مالزلقي ماٌـظ٦ّعي مخضعً ماظؿورطبقيمظؼّٓ مإٌّجعقي مظؿلثرلات مإٌّحؾي ػّٔه
مواِّةطول ماظؼودة مونزلو  ماظشفّٓا  موةؼودؿي ماىّٖادّٕؼي ماظـ٦ّرة مةؿورؼّْ من ال ذإٌّتؾطي

مواظـ٦ّرؼ .ماظلقودق 

محوضّٕم مة  ماظّٖعوغقي ماظعالضي متؾ١ّ مػ٦ّ مواظؿلثّٕ ماظؿلثرل مػّٔا موشّٔى مرع٣ّ معو وظع٢ّ
نيمعّٕحؾيمالدؿعؿورموعومنصّٕزت٥ّماىّٖادّٕموعوض٨ّماىّٖادّٕمظ٦ّمظـؼ٦ّلمعومضؾ٢ّمالدؿؼاللم

مث٦ّرؼيم مع٤ّمثؼوصي منحّٓثؿ٥ّ موعو مالدؿؼالل مةعّٓ مونةطولموعو موةط٦ّلتموذفّٓا  ع٤ّمث٦ّرة
معؾؿّٖعيموعؿؿلؽيمةوٌوض٨ّماجملقّٓموعػؿكّٕةمة٥ّ.

مإٌّحؾيماٌؿؿّٓةمعومة  لمتّٖالمتعقّ٘مم1970ومم1960مظؼّٓمطوغًماىّٖادّٕمؼبمػّٔه
ماٌكقول مونن مايّٕؼي موغش٦ّة مالدؿؼالل مؼّٖامظّٔة مإؼؼوعمملاظشعيبمطونمل ؼؿقّٕكموص٠ّ

صؼّٓمضطّٝمػّٔاماٌكقولماظـؼوؼبموالجؿؿوس٨ّمواظؿورطب٨ّماظ٦ّرلمم…غغؿيماظـ٦ّرةمواظـصّٕ

1990 

2000 

1980 

1970 

1962 
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صؽونمم…سفّٓامسؾ٧ّمغػل٥ّمع٤ّمنج٢ّمدبؾقّٓمنزلو ماظشفّٓا مورع٦ّزماظـ٦ّرةموالدؿؼاللم
مظؾشفّٓا م ماظ٦ّصو  موتّٕعبي مظذلعبؿ٥ّ مودقؾي مونغؾ٢ّ ماظعفّٓ مػّٔا موؾقوت منول مػ٦ّ الد٣ّ

منومم…واظـ٦ّارماِّةطولم صعؿؾًماظعودالتمسؾ٧ّمدبؾقّٓمنزلو مذفّٓا ػوماٌؼّٕة مسودؾقو
ماٌعّٕوص مربؾقومنومورـقوموحؿ٧ّمض٦ّعقو.

ذ.0691إىلذالدـواتذذ0691امتدتذهذهذالدائرةذمنذالدـواتذذ*ذالدائرةذالثانقةذ:

وصقيمظؼّٓمخضعًماٌـظ٦ّعيمالزلقيمؼبمػّٔهمإٌّحؾيمظؿلثرلاتمإٌّجعقيماظػـقيمواظـؼ
مواظل٦ّريم مواظػلماٌصّٕيمواظؾؾـوغ٨ّ ماظـؼوؼب ماظػضو  مع٤ّ محقٌمزفّٕتمنزلو  اظشّٕضقي

مواِّردغ٨ّ ماظؽؾرلؼ٤ّم، موالغؿشور ماظشق٦ّع مذظ١ّ مػ٦ّ مواظؿلثّٕ ماظؿلثرل مػّٔا مخؾ٠ّ مع٢ّ وظع٢ّ
ظؾؿلؾلالتماظشّٕضقيمسدلمضـوةماظؿؾػّٖؼ٦ّنماظ٦ّحقّٓةموغّٔاكموطّٔامطـّٕةموشّٖومد٦ّقماظؼّٕا ةم

م ماجملالت مضؾ٢ّ مع٤ّ مإٌّحؾيمواٌطوظعي متؾ١ّ مؼب مواظل٦ّرؼي ماٌصّٕؼي مواظػـقي اظـؼوصقي
ةوجضوصيمإظبمط٢ّمػّٔا،مظؼّٓمتعؾ٠ّماظّٔوقماظػلماىّٖادّٕيمتعؾؼومطؾرلامةوِّشـقيماظشّٕضقيم

ماظيتمسّٕصًمػ٨ّماِّخّٕىمرواجومطؾرلامةػض٢ّماظؽودقًمواٌلفالتماظص٦ّتقي.

مواظـؼوؼب مالجؿؿوس٨ّ ماظؾـو  محقٌ مع٤ّ مإٌّحؾي مػّٔه معقّٖ معو مظع٢ّ ماظع، ودؾيمنن
اىّٖادّٕؼيمضّٓمسّٕصًمنثـو ػومغ٦ّعمع٤ّمالدؿؼّٕارموغ٦ّعمع٤ّماظّٕخو مالضؿصوديماِّعّٕماظّٔيم
ماظّٕادؼ٦ّم مجفوز ماعؿالك مع٤ّ ماِّرؼو  مؼب منو مآٌّن مؼب مد٦ّا  ماظعودالت مع٤ّ مطـرل عؽ٤ّ
واٌلفؾيمواظؿؾػّٖؼ٦ّنمحقٌمطوغًماظلقطّٕةماجسالعقيمواظذلصقفقيمواظـؼوصقيماشؾؾفوموانم

ذّٕضقيمطوٌلؾلالتماظق٦ّعقيماٌلودقيموماِّشوغ٨ّمواظدلاعٍموطّٔامٕمتؽ٤ّمطؾفومع٤ّمعصودرم
مت٦ّجفوم مطون مواظؿؾػّٖؼ٦ّن( ماٌمدلوتمتاظّٕادؼ٦ّ مسؾ٧ّمػّٔه من قوبماظلؾطي حؿ٧ّمت٦ّج٥ّ

ماِّجفّٖة مػّٔه متؾـ٥ّ مطوغً ممبو ماظعودؾي متعؾؼً مظؼّٓ ماظـؼوؼبمذذّٕضقو مةوظـؿ٦ّذج وتلثّٕت
وضّٓم.ميمتعؿ٢ّمسؾ٧ّمغشّٕهواظػؽّٕيماظّٔيمطونمدودّٓامواظّٔيمطوغًمػّٔهماٌصودرماجسالعق

وؾ٧ّمػّٔاماظؿعؾ٠ّموػّٔاماظؿلثّٕمؼبماغؿشورماظؾففوتماظشّٕضقيمؼبمنودوطماظشؾوبموخو يم
ماظػـوغ مواٌغـق ماظشّٕضق م مذق٦ّعمواغؿشورمنزلو  سـّٓماظػؿقوتمطؿوم وحىمط٢ّمػّٔا

مسـّٓماظعودالتماظيتمتؾـؿفومنزلو مِّرػوشلو.

 ذذاملداحةذالزمـقةذماذبنيذدـواتامتدتذهذهذالدائرةذلتغطيذذ*ذالدائرةذالثالثة:
ذ.0661ودـواتذ 1980

موالجؿؿوس٨ّم ماظـؼوؼب ماظؿورؼّْ مع٤ّ مإٌّحؾي مػّٔه مؼب مالزلقي ماٌـظ٦ّعي خضعً
حقٌمسّٕصًمايّٕطيمالزلقيمع٦ّجيمطؾرلةمع٤ّم،ماىّٖادّٕيمظؿلثرلاتمإٌّجعقيماظّٓؼـقي

ماج ماىفود منةطول مةعّٚ مونزلو  ماظّٕاذّٓؼ٤ّ مواًؾػو  مواظّٕد٢ّ ماِّغؾقو  م٨ّدالعنزلو 
ونزلو مةعّٚمصؼفو موسؾؿو ماظّٓؼ٤ّم...موظع٢ّمعومسؿ٢ّمسؾ٧ّمذق٦ّعمػّٔهماِّزلو مػ٦ّمذظ١ّم
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ماجملؿؿّٝماىّٖادّٕيم ماظيتمسّٕصفو اظـشوطماظؽؾرلمظؾعّٚمايّٕطوتمواىؿعقوتماظّٓؼـقي
مؼبمػّٔهمإٌّحؾيمةوظّٔاتم.

ظؼّٓمطونمشلّٔهمايّٕطوتماظّٓؼـقيمتلثرلمطؾرلامؼبماِّودوطماظشعؾقيمخو يموذظ١ّمع٤ّم
تغؾغؾفومؼبماِّحقو ماظشعؾقيموةلّٛمغشورفوماظّٓؼلمؼبماٌلوجّٓموإٌّاطّٖماظـؼوصقيمخاللم

مواِّصالمم مواظؽودقً مواجملالت مظؾؽؿى ماظؽؾرل ماظؿ٦ّزؼّٝ موطّٔا مواظؿعؾق٣ّ ةوظّٓروس
مواظؿلفقالتماظّٓؼـقيمظؾؿ٦ّاسّٜمواًطىمواحملوضّٕات.

ةوٌّٕجعقيمظؼّٓموؾ٧ّمػّٔاماظؿلثرلمؼبمزف٦ّرمدؾ٦ّطوتمثؼوصقيمواجؿؿوسقيمعّٕتؾطيمن الم
مةوعؿقوز ماظؿفؾقوت مػّٔه منحّٓ مالد٣ّ مذؽ٢ّ مطؿو م... ماظّٓؼـقي مسؾ٧ّم، ماظعودالت صعؿؾً

ماظّٕد٢ّمواِّغؾقو مواظصقوةيمطؿقطيماجؿؿوسقيموثؼوصقيمندودقيم منزلو  اخؿقورمِّةـودفو
ماظّٓؼلماظّٔيمنحّٓثؿ٥ّمػّٔهمايّٕطوتمواظّٔيما طؾّّم ماغؿؿو ػو موع٤ّمخالشلو تعؾ٤ّمصقفو

مؼـقيماىّٓؼّٓةمةـؼوصيماظصق٦ّة.سؾ٧ّمتلؿقؿ٥ّمؼبماظـؼوصيماظّٓ

ذالرابعة: ذالدائرة ذبنيذذ* ذما ذاملؿتدة ذالزمـقة ذاملداحة ذلتغطي ذالدائرة امتدتذهذه
ذ.ذ0111وذالدـواتذذ0661الدـواتذ

ماظـؼوؼبموالجؿؿوس٨ّم مإٌّحؾيمع٤ّمتورؼّْماىّٖادّٕ خضعًماٌـظ٦ّعيمالزلقيمؼبمػّٔه
ما مةؿؾ١ّ ماضذلغً محقٌ متعّٓدي مصؽّٕ مإظب موالضؿصودي ماظيتمواظلقود٨ّ ماظعـقػي شلّٖة

ماسؿ٠ّم منصّٕزت٥ّمع٤ّمععطقوتمجّٓؼّٓةمطونمشلو ن وةًماظؽقونمالجؿؿوس٨ّماىّٖادّٕيموعو
م.موالجؿؿوس٨ّمواظلقود٨ّمواظعؼودّٓياآلثورمؼبمحقوةماىّٖادّٕؼ مع٤ّمحقٌماظطّٕحماظـؼوؼب

وظع٢ّمعومعقّٖمػّٔهمإٌّحؾيمػ٨ّمتؾ١ّماظّٓس٦ّةماٌؾقيمإظبماظؿقّٕرمواظبماظؿعّٓدؼيمةؽة٢ّمعةوممم
وغ٨ّموةؽ٢ّمعومت٦ّح٨ّمإظق٥ّمعة٤ّمنةعةود...مصؾة٣ّمتعةّٓماىّٖادةّٕمطؽقةونمثؼةوؼبممممممممهؿؾ٥ّمع٤ّمعع

واجؿؿوس٨ّمودقود٨ّمخوضعيمٌـظ٦ّعيمصؽّٕؼيمواحةّٓةموٕمتعةّٓمؼضةؾطفومغظةوممنومرؼةّٗمممممم
اجؿؿةةوس٨ّموثؼةةوؼبمواحةةّٓ.....مصؾؼةةّٓمتعةةّٓدتماِّصؽةةورمواِّرّٕوحةةوتموتعةةّٓدتمععفةةوممم

ع٤ّمغؿودٍمػّٔهمايّٕطةيمممواظـؼوصقيمواظلقودقيم...موطونميإٌّجعقوتمواِّغظؿيمالجؿؿوسق
اٌـةوةّٕماظػؽّٕؼةيماٌؿـوضضةيممممماىؿعقةوتماظـؼوصقةيماٌكؿؾػةيموممممزف٦ّرماِّحّٖابماٌؿعةّٓدةموم

واٌؿصورسي...موطونملمةّٓموانمؼؽ٦ّنمظؾعودؾيمطؿـظ٦ّعيماجؿؿوسقيموثؼوصقيمحض٦ّرمؼبمػّٔهم
ايّٕك،محقٌمتلثّٕتمػ٨ّماِّخّٕىمةفّٔهماشلّٖاتم...موضّٓمزفّٕمػّٔاماظؿلثّٕمؼبمذبؿ٦ّسيم

ظوػّٕماٌعوذقيمظؾػةّٕدماىّٖادةّٕيموظؾعودؾةيمطؽة٢ّمحقةٌمن ةؾقًمنرضةومخصةؾيمممممممممع٤ّماٌ
مووادعيمظؿؼورّٝماِّزعـيمواظـؼوصوتم:

مايوضّٕم#ماٌوض٨ّ

ماٌعو ّٕةم#ماِّ وظي
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ماظؿفّٓؼّٓمم#مماظؿؼؾقّٓ

ماظغّٕبم#مماظشّٕق

اخؿؾػًماٌظوػّٕمالجؿؿوسقيمواظـؼوصقيموالضؿصودؼيمواظلقودقيمظؾعودؾيممصؿعّٓدتمو
ماىّٖادّٕؼي.

مالخؿال متؾ١ّماِّزلو ماىّٓؼّٓةماظيتموظع ٢ّمع٤ّمنػ٣ّموؾقوتمػّٔهماظؿعّٓدؼيموػّٔا
مةوظ٦ّاضّٝم ماظعودؾي متلثّٕ مواضقي مةص٦ّرة متذلج٣ّ مواظيت مِّةـو ػو ماظعودالت مةعّٚ تؾـؿفو
اظلقود٨ّمواظـؼوؼبموالجؿؿوس٨ّماىّٖادّٕيماىّٓؼّٓماظّٔيمؼلع٧ّمإظبماظؿعّٓدؼيمواظبمايّٕؼيم

موالجؿؿو ماظلقود٨ّمواظـؼوؼب ماظـظوم موتـ٦ّسًمع٤ّ مصؿعّٓدتماِّزلو  ما٦ٌّحّٓ. س٨ّماظ٦ّاحّٓ
مايّٓودم مط٢ّ مذظ١ّ موؼب مةّٔظ١ّ معؿعّٓؼي مسودؾي مط٢ّ معـفو متـف٢ّ ماظيت مإٌّجعقي ةؿـ٦ّع

ماىغّٕاصقيماظؿورطبقيمواظـؼوصقيموالجؿؿوسقيموايضورؼي.

 :ذالعؿودذ

ماظعودؾقي مالزلقي مؼبماٌـظ٦ّعي ماظـوةؿي ماظؼقؿي ماظعؿ٦ّد ؼؿؿـ٢ّمؼبمدبؾقّٓم،مؼشؽ٢ّمػّٔا
م ماىّٓ ماظؿؾؿلوغقيماد٣ّ معؿ٦ّص٧ّمحقٌمهّٕصماظعودؾي منو منيمضّٕؼىمعػؼ٦ّد ماِّبمنو نو

نذّٓمايّٕصمسؾ٧ّمدبؾقّٓمنزلو من ٦ّشلومنومصّٕوسفومِّنمذظ١ّمؼشؽ٢ّمةطّٕؼؼيمنومةلخّٕىم
ماعؿّٓادامسض٦ّؼومشل٦ّؼؿفومولغؿؿودفوماظؾق٦ّظ٦ّج٨ّموالجؿؿوس٨ّموايضوري.

ماظعض٦ّي ماظؿ٦ّا ٢ّ مؼعلمشقوب ماٌؿ٦ّص٧ّ ماىّٓ منو ماِّب ماد٣ّ مشقوب اظعودؾ٨ّممصون
موةوظؿوظ٨ّمصؼّٓانمإٌّجعقيماظؾق٦ّظ٦ّجقيموالجؿؿوسقيموضطقعيمعّٝماِّ ٢ّ.

وع٤ّمػّٔاماٌـطؾ٠ّ،مغشرلمإظبمننمدبؾقّٓماد٣ّماىّٓمواد٣ّماِّبمتؼؾقّٓمثوةًمودودّٓمؼبم
ماِّ منو ماىّٓ ماد٣ّ ماِّةـو  منحّٓ موننمضبؿ٢ّ مةّٓ موةوظؿوظ٨ّمل مباظعّٕ ماظعودؾ٨ّماحملؾ٨ّ

مّٝمتورؼّْموصوةماِّبمنوماىّٓ.وخو يمإذامتّٖاع٤ّمتورؼّْمعقالدماظطػ٢ّمع

موضّٓمضبؿ٢ّماٌكق٢ّماظشعيبمػّٔاماظؿؼؾقّٓمععونمووزودّٟمندودقيمنػؿفوم:

مإنوب مؼب مواِّدود٨ّ ماِّول ماٌصّٓر ماِّب، منو ماىّٓ مةػض٢ّ مالسذلا  مممممم*
م ماظعودؾي. ماظػؽّٕؼيمتوتلدقّٗ ماٌـظ٦ّعي محبؽ٣ّ ماظّٔط٦ّري ماىوغى مسؾ٧ّ مخو ي اظذلطقّٖ

 اظّٕج٢ّماظّٔطّٕم...(اظّٔط٦ّرؼيماظيتمتّٕجّٝمط٢ّمذ٨ّ مإظبم

*مضّٕورةماجذودةمةود٣ّماىّٓمنوماِّبموتػعقؾ٥ّمدوعومونةّٓامحؿ٧ّمؼـؾًمظألخّٕمس٤ّم
 ن وظيماظعودؾيمواغؿؿو ػومظشكّٙمععّٕو .
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ماظؼّٕاة مسـو ّٕ مسالضي مت٦ّرقّٓ ماظّٖع٤ّممي* مؼب مواٌلؿؿّٕة ماٌوض٨ّ ماظّٖع٤ّ مؼب ا٦ٌّشؾي
 ايوضّٕ.

ذاخلامتة:

ميعفؿومتؽ٤ّماظؾـقيماظؾغ٦ّؼيمواظذلطقؾقمغشرلمؼبمخومتيمػّٔهماظّٓراديماٌؿ٦ّاضعيمإظبمنغ٥ّ
صف٦ّمخطوبمربؿ٢ّمةؼق٣ّمثؼوصقيمواجؿؿوسقيموحضورؼيمعّٕتؾطيمارتؾورومسض٦ّؼوم،مظالد٣ّ

وع٤ّم،مواٌعـ٦ّيذةوجرورماًورج٨ّمواٌؿؿـ٢ّمخو يمؼبماظعودؾيمع٤ّمحقٌمواضعفوماٌودي
موع٤ّمحقٌمةـقيم مونض٦ّاشلو منصعوشلو موع٤ّمحقٌمعؼو ّٓ موظألذقو  مظؾققوة حقٌمروؼؿفو

مظوػّٕمثؼوصؿفو.ع

عةة٤ّمػةةّٔاماٌـطؾةة٠ّ،مؼعةةّٓمالدةة٣ّمعّٕجعةةومندودةةقومظالدةةؿـطوقماِّ ةةوطماظػؽّٕؼةةيمممممو
ذظؾفؿوسةةوتماظؾشةةّٕؼيموعةةّٓىمتػوسؾةةفومعةةّٝمربقطفةةوماظـؼةةوؼبموالجؿؿةةوس٨ّمواظؿةةورطب٨ّم

مواظعؼودّٓيموايضوري.

نرادتة٥ّمم،مونخرلا،مغشرلمإظبمننمالد٣ّمؼشؽ٢ّمخطوةومظغ٦ّؼةومودلظقةومورعّٖؼةومتّٕاطؿقةومممم
ؽّٕؼيمواظـؼوصقيمالجؿؿوسقةيمطةّٔظ١ّمظققةؿػّٜمشلةومةشة٨ّ معة٤ّمػ٦ّؼؿفةوموعة٤ّممممممممماٌـظ٦ّعيماظػ

مواظؿورطب٨ّمواظلقود٨ّمواظعؼودّٓي.،مذاطّٕتفوموع٤ّماغؿؿودفوماظؾق٦ّظ٦ّج٨ّ

مصولد٣ّمسالعيمداظيمسؾ٧ّمػ٦ّؼيمواغؿؿو موذاطّٕة.

ذقائؿةذاملراجعذ:

،ماًؿوشمدةؾ٦ّىم:مدرادةوتمؼبماظعؼؾقةيماظعّٕةقةيمإًّاصةيممممم.مةّٓرانمإةّٕاػق٣ّمود.مد .8
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