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 حطور الىلود عىد العرب
 ن525خالل األلف األول كةل الهيالد ححى  

اهختبدل اهخسابرٔ  ػرٖلج يٌبشتج هوخـبيل فٖيب ٖخط أٖسبد اإلٌشبً إهٓ  دؿح اهضبسج
ػّٖاًل يً اهخـبيل تٌؼبى اهيلبٖغاج اهاذٔ    ّتـد أً كغٓ اإلٌشبً ضّػًبأّ ختبدل اهسِد، 

اهخسبرٖج إال أٌَ نبً يخـتاًب فإ    اهيتبدالحؿوٓ اهرغى يً نٌَّ يب زال ضبئـًب فٕ تـع 
ً  هفنبٌح اهٌلّد ُٕ اهّشٖوج األيذل أنذر خـبيالح اهخسبرث أّ اهسِد،   ،خوتٖج ضبساج اإلٌشاب

فٕ يٌبػق اهـابهى   بشة هشنِباهٌلّد اهخٕ شنح يخخوفج األٌّاؽ تضشة خّافر اهيـدً اهيٌّ
 .فٕ اهشّق ، فغاًل ؿً كٖيج اهيـدًاهلدٖى اهيخخوفج

فٕ خابرٖخِى   اهـرة بٕ اشخخديِهخد اّاهٌل أٌّاؽ اهنضف ؿًٌضبّل فٕ تضذٌب ُذا ّ
الشٖيب ّأً اهـرة نابٌّا شابدث اهخسابرث    ّإتراز أذرُى فٕ خػّر اهٌؼبى اهٌلدٔ  ،اهلدٖى

نػرٖق اهتخاّر ّػرٖاق    آٌذاماهرئٖشج هخسبرٖج اهدّهٖج اهـبهيٖج ّاهيخضنيًٖ فٕ اهػرق ا
، هذا نبً التد يً أً ٖرافق ُذا اهٌيّ االكخظبدٔ اهخسبرٔ خػاّر يارادف فإ    اهضرٖر

 .ٖشِل ؿيوٖبح اهتٖؾ ّاهضراء اهسبٌة اهيبهٕ الشٖيب اهٌلّد
ّخػوتح ػتٖـج اهتضد خلشٖيَ ؿوٓ ؿدث يتبضد تضشة خلشٖيبح ضتَ سزٖرث اهـرة 

ؼِرح فِٖب، إذ ؿلدٌب اهيتضد األّل هوٌلّد اهيشخخديج فٕ اهـراق ّؿرسٌاب  اهخٕ  ّاهييبهم
، ذى تٌٖاب ٌضا ث   اإلٌشبًفٕ ُذا اهيتضد ؿوٓ ػرق تٖؾ ّضراء اهتغبئؾ ّاهضبسبح ّسِد 

اهٌلّد ّخػّر اشخخدايَ فٕ تالد يب تًٖ اهٌِرًٖ ؿتر اهـظّر ّظّاًل إهآ يادث دّهاج    
، فٖيب نبً اهيتضد اهذبٌٕ هوٌلاّد  اهيخداّهج فٕ ُذٍ اهييونج فٕ اهضٖرث ّاهٌلّد اهخٕ اهيٌبذرث

أياب اهيتضاد   فٕ تالد اهضبى الشٖيب فٕ يدث ضنى دّهج األٌتبػ ّدّهج خدير ّدّهج هضٖبً، 
اهذبهد ّاألخٖر فخظظٌبٍ هوٌلّد اهخٕ خداّهِب اهٖيًٌّٖ ؿتر ؿظّرُى اهخ رٖخٖج تدًأ ياً  

 ٖرٖج.اهدّهج اهيـٌٖٖج ّظّاًل إهٓ اهدّهج اهضي
ٖلظد تبهٌؼبى اهٌلدٔ ػرٖلج تٖؾ ّضراء اهتغبئؾ ّاهضبسبح، ّشم هِاذا اهرارع   

ح يً اهٌضبس أّ اهفغج أّ تاهـيالح اهٌلدٖج ُّٕ ؿتبرث ؿً فوّس ّدراُى ّدٌبٌٖر، غر
أيّر نذٖرث يٌِب: اهخشوشل اهزيٌإ هويواّم ّاهضنابى     دراشج اهٌلّد اهذُة، ّٖشخٌخز يً
برٖخ ضنيِى، ّاهّغؾ اهشٖبشٕ هودّهج فٖيب إذا نبٌح يشخلوج أّ خبتـاج  اهلًّٖٖ ّأهلبتِى ّخ
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ّاهضبهج االكخظبدٖج، ّاالخظبل اهضغبرٔ ياؾ   هضنى آخر، ّاخشبؽ ٌفّذ اهدّهج أّ خلوظِب،
اهدّل الشٖيب اهـالكبح اهخسبرٖج ّاهػرق ّاهيضػبح اهخسبرٖج اهيِيج، فغاًل ؿً إؿػابء  

 فنرث ؿً خػّر اهفً اهلدٖى.
ّر اهٌؼبى اهٌلدٔ فٕ اهـبهى اهلدٖى يؾ خػّر اهيسخيـابح اهتضارٖج، ففإ    ٌض  ّخػ

اهتداٖبح األّهٓ نبٌح اهخسيـبح اهتضرٖج كوٖوج، ّنبً اهفرد ٖشـٓ إلضتبؽ ضبسبخَ اهذاخٖاج  
يً خالل يب ٖظػبد أّ ٖسيؾ، هذا هى خؼِر ضبسج ضلٖلٖج هويتبدهج تًٖ األفراد، ّيؾ ازدٖبد 

ٌخبر ّؼِّر اهخخظط فٕ اإلٌخبر، ازدادح تبهٌخٖسج إٌخبسٖاج  اهخسيـبح اهتضرٖج ّخٌّؽ اإل
اهفرد، ف ظتص هدَٖ فبئع فٕ اإلٌخبر ٖفّق ضبسخَ االشخِالنٖج، ٌُّب ؼِرح اهضبسج إهآ  

يب ضبسج هلبء إ ،ختبدلاه ، أٔ أشوّةختبدل األفراد هوشوؾ اهيٌخسج، ّتِذا ؼِر ٌؼبى اهيلبٖغج
ّنبٌح أسّر اهـيبل يب ٖختلٓ يً اهياّاد  ، بء خديجهلبء ضبسج أّ خديج هل ضبسج أّ خديج

، ّأضٖبًٌب ٖدفؾ هوـيبل ياّاد غذائٖاج نا سّر هلابء     األّهٖج اهداخوج فٕ اهظٌبؿج أّ اهتٌبء
، ّٖتدّ أً ُذٍ اهػرٖلج فٕ اهخـبيل ضيوح يـِب تـع اهيـبٌابح، إذ  األؿيبل اهخٕ ٖؤدٌِّب

اهػرف اهذبٌٕ، ُّذا يب ٖشاخدؿٕ خادخل   كد ٖخّفر هدْ ػرف فبئع يً إٌخبر ال ٖضخبسَ 
ػرف ذبهد أّ أنذر، األير اهذٔ دفؾ اإلٌشبً إهٓ إٖسبد شتٖل أيذل هوخـبيل اهخسبرٔ فإ  

ّاشخير اهخـبيل تيذل ُذا اهتٖؾ ّاهضراء دًّ اهضبسج إهٓ اشختدال تغبؿج تتغبؿج أخرْ، 
هذُة، فنبً اتخنبر ّا بهٌضبس ّاهترٌّز ّاهفغجناهٌّؽ يً اهّشبئل ضخٓ انخضبف اهيـبدً 

 .اهٌلّد
نل ضٕء ٖالكٕ كتّاًل ؿبياًب  )): ؿوٓ أٌِباهٌلّد  اهيخخظًّ فٕ اهٌؼبى اهٌلدٔ ؿرف

، أٔ أً اهٌلّد ّشٖوج هويتبدهج ((نّشٖػ هويتبدهج ّٖشخخدى هخشّٖج اهيدفّؿبح ّإتراء اهدًّٖ
ب خاخى،  ّيـٖبر هولٖيج، ّٖغٖف أرشػّ أً اهٌلّد خنًّ يـوّيج اهضسى ّاهاّزً ّؿوِٖا  

 .هخالفٕ يخبؿة اهّزً ّخضدٖد اهلٖيج
كّاهة شم اهـيالح اهخٕ خغارة فِٖاب اهٌلاّد،     إؿدادّخخػوة ؿيوٖج شم اهٌلّد 

خـادد  فغاًل ؿاً  هٓ أٖدٔ فٌٖج يبُرث، ّإخبيبح اهيـبدً اهخٕ خظٌؾ يٌِب اهـيوج،  خِٖئجّ
خوم اهلّاهة يٌلّضاج  اهالزيج هخشبٖر ضبسج اهخسبرث، فنبٌح اهـيالح اهٌلدٖج اهلّاهة هشم 

 .تضنل يلوّة هخؼِر يشخلٖيج تـد ظتِب
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ّاشخـيل اهـرة اهيشنّنبح )اهٌلّد( فٕ يـبيالخِى االكخظبدٖج، فشنّا هِذا اهررع 
ؿيالح ذُتٖج ّفغٖج ٌّضبشٖج، فغاًل ؿً خـبيوِى تبهٌلّد اهٌّٖبٌٖج ّاهرّيبٌٖج ّاهفبرشاٖج  

 .ّاهيظرٖج ّاهضتضٖج
َِٖم ِإألَّ َياب   :كّهَ خـبهٓ ّّرد ذنر اهدٌٖبر فٕ ٍِ ِإَه َُ ِتِدٌَٖبٍر ال َُٖؤدِّ ٌْ ًِ َخْ َي ًِ ِإ ُِِى َي ٌْ َِّي

َِ اْهَن ًَ َؿَوٓ اهوَّ َُٖلُّهّ َّ ًَ َشِتٌٖل  ٌَب ِفٕ اأُليِِّّ ِٖ َِٖس َؿَو ُِِى َكبُهّا َه َِ َكبِئيًب َذِهَم ِتَ َّ ِٖ ُُِى ُدِيَح َؿَو َّ ِذَة 
ًَ ـَِوُيّ َٖ،  ذنر اهدرُى فٕ كّهَ خـبهّّٓرد أٖغًب:     ـِاُدَّدث ُِاَى َي ًٍ َتْخٍس َدَرا ٍُ ِتَذَي ِّ ََّضَر

ًَ ُِِدٖ ًَ اهزَّا َِ ِي  .ََّنبٌُّا ِفٖ
ُاّ ختار،    ّإٌياب ، ٖشيٓ ّزٌَ دٌٖبرًاؿٌد اهـرة فٕ خ رٖخِى اهلدٖى ّنبً اهدٌٖبر       

ؿاليابح  اهـرتٖج هيـدٌٖج ااهـيالح ، ّضيوح ُّ اهفغج ّإٌيبّٖشيٓ اهدرُى هّزٌَ درُيًب 
ٓ اشى اهيدٌٖج اهخٕ شنح فِٖب اهـيوج أّ  إهٓضٖر خ أّ ضرّف أّ ريّز رياز اهدّهاج    إها

 .اهرشيٕ نريز اإلهَ اهرشيٕ هِب
 أّليٌخظف اهلرً اهذبهد كتل اهيٖالد ظٌؾ اهرّيابً  فٕ ّخسدر اإلضبرث إهٓ أً 

تاّزً   جفغاٖ  ؿً كػؾ تبرثؿ (دٌٖبرٔاهخٕ أػوق ؿوِٖب )ُذٍ اهٌلّد  حّنبٌ جٌلّد فغٖ
اهخإ خـٌإ    (money) جّيٌِب سبءح نوي (يٌّٖخب) جهِخشم فٕ يـتد اإل (غراى 4.37)

 .اهٌلّد
اهٌلّد فٕ ؿيوٖج اهختابدل اهخسابرٔ، فغااًل ؿاً     فٕ تالد اهضبى اهـرة  ليـاشخ

، ّذهم اهٌؼبى اهخسبرٔ ُاّ اهاذٔ اشاخدؿٓ     ِى ٌؼبى يتبدهج اهتغبئؾ )اهيلبٖغج(بهيـاشخ
ؿوآ ػرٖلاج   هِذا اهررع تشم اهٌلاّد   ّكبى األٌتبػّسّد يّؼفًٖ يبهًٖٖ يذل اهستبث، 

اهـرتٕ نٖفيب نبً أيارٍ كبتال    أًف ضشٌّا فٕ ظٌـِب ّأسبدّا ّأذتخّا  ،اهٌّٖبً ّاهرّيبً
يٌِاب نابً    اهلوٖلنبٌح ٌلّدُى خشم يً اهترٌّز، ّّ ،هوخػّر ّاإلتداؽ ّاألخذ ّاالكختبس

 ،  ّا اهـيوج اهذُتٖجهى ٖشخـيوأٌِى اهفغج، ّٖتدّ ٖشم يً 
نابً  ، فاهخٕ ؼِرح فٕ تدٖج اهضبى فٕ اهلرً األّل كتل اهياٖالد  خديرأيب فٕ دّهج 

اهخػّر االكخظبدٔ اهذٔ  رافق ذإأذر فٕ ٌؼبيِب اهٌلدٔ، هوٌضبػ اهخسبرٔ اهذٔ خيٖزح تَ 
ضِدخَ األشّاق اهخديرٖج خػّر فٕ اهٌؼبى اهظٖرفٕ، ّنبً ُذا اهخػّر فٕ خديج اهـالكبح 
اهخسبرٖج اهخٕ رتػح خدير يؾ تـع دّل اهـبهى اهلدٖى، ّأغضح خادير يرنازًا يِياًب    

ّسّد ٌضبػ يظارفٕ فإ يدٌٖاج     إهّٓأضبرح اهٌظّط اهخبرٖخٖج ألؿيبل اهظٖرفج، 
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يذال  نبً اهظٖبرفج ٖلديًّ خاديبح يبهٖاج،    إذاهضٖرث ّاهيدائً ّاهيّظل كتل اإلشالى، 
، ّخنيً تبدهج اهـيالح اهٌلدٖج هخشِٖل أير اهٌضبػ اهخسبرٔ فٕ اهشّاقإؿػبء اهلرّع ّي

أُيٖج اهظراف فٕ اهخـرف ؿوٓ ٌّؿٖج اهٌلّد ّكٖيخِب، ّهٖيٖز سٖدُب يً ردٖئِاب، ّياب   
 .خضخَّٖ يً اهيـدً اهذيًٖ )اهذُة ّاهفغج(

 فٕ األكبهٖى اهخبتـاج  اًليـاهـيوج اهشبئدث ؿبدًث نبٌح اهدٌٖبر اهرّيبٌٕ اهذٔ نبً يشخّ
ّكاد  ، هإليتراػّرٖج اهرّيبٌٖج، إال أً ذهم هى ٖيٌؾ اهخديرًٖٖ يً شم ؿيوج خبظج تِاى 

يبرس اهخسبرث كد خـبيوّا تبهيلبٖغج )شوـج يلبتل شوـج( فٕ ؿيوٖابح اهتٖاؾ ّاهضاراء،    
ذنرٌب نبٌح خدير يٌخسج هتـع اهشوؾ ّيشخّردث هشوؾ أخرْ ّّشٖػ خسبرٔ فٕ ضبهاج  ّ

ذبهذج، ّيً اهػتٖـٕ أً ٖنٌّّا كد اشخـبغّا ؿً اهيتبدهج اهٌلدٖج هوشوؾ تبهخـّٖع تشاوـج  
سوتاح  ، نياب  ب، ُّذا يب ّٖسة رتضًب يغبفًب يً ييبرشج يذل ُذٍ اهـيوٖجذبٌٖج يلبتوج هِ

اهلّافل اهخسبرٖج ؿوٓ يدٌٖج خدير أيّال ػبئوج يً أسّر اهّشبػج فٕ اهتٖؾ ّاهضراء، ّيً 
 .اهغرائة اهخٕ خستِٖب ؿً اهتغبئؾ اهخٕ خير تِب أّ ختبؽ فِٖب

، ّرتياب هاى   خـبيل اهوضٖبًٌّٖ تٌؼبى اهيلبٖغج فٕ ؿيوٖبح اهتٖؾ ّاهضراء يؾ اهتدّّ
ة تل التد ّأً ٖنٌّّا كد خـبيوّا تبهيلبٖغج يؾ غٖرُى ياً  ٖلخظر األير ؿوٓ اهتدّ ضش

 تغبئؾ. اهاهخسبر ييً ٖضخبر هيٌخسبخِى الشختداهِب تيب هدِٖى يً 
أظل اهـيوج اهٌلدٖج فٕ اهٖيً ٖـّد إهٓ تداٖج اهلرً اهراتؾ كتل اهياٖالد، ّاشاخـيوح   
اهيسخيـبح اهخسبرٖج فٕ اهٖيً اهٌلّد فٕ يـبيالخِب إهٓ سبٌاة اهيلبٖغاج اهخإ تلٖاح     

ّّظوخٌب يسيّؿج يً اهـيالح اهٌلدٖج اهفغٖج ذاح اهضسى اهظرٖر ّؿدد يشخخديج دّيًب، 
، ّخسادر اإلضابرث إهآ أً اهٖيٌٖاًٖ     ييبذل يً اهلػؾ اهترٌّزٖج ّتـع اهلػؾ اهذُتٖج

ظاّر آديٖاج   ؿوٓ ُذٍ األضسبر  ّاضفرإذ  فٕ ؿيوٖبح اهتٖؾ ّاهضراء،األضسبر اشخـيوّا 
اهٌيػ اهيـرّفج تبهتّيج ُّّ ؿتابرث  ؿوٓ ٌلّد هايب ٖضتَ  اشخـيوّا ّضّٖاٌٖج ّػّٖر، نيب

، شم فٕ األهف اهذبهذج كتل اهياٖالد رتيب ضنل يذود ؿوٓ ػ تيـبدً ّخويؿً ضسر نرٖى 
أً اهسٌّة اهـرتٕ ؿرف اهخـبيل تبهٌلّد أّ تشتبئم أكرة ياب  إهٓ ُّذا ٖـٌٕ ّتّغّش 

 .خنًّ إهٓ اهٌلّد
ذنر كٖبى أُل اهٖيً تشام ؿياالح    اهيظبدر اهخ رٖخٖج ؿً إضسبىّؿوٓ اهرغى يً  

ّاشاخخديح يفارداح    ،إهٓ خشيٖج اهـيوج اهٌلدٖاج ح أضبرإال أً اهٌلّص اهيشٌدٖج ٌلدٖج، 
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نيب أػولح هفؼج )ضتظح( ؿوٓ اهـيوج اهيشنّنج  ، (ةمط)يٌّؿج نبً أنذرُب اشخخدايب ُّ 
 .ػـج ٌلدٖج، ّّردح خشيٖج )ضٖئوٖى( أػولح ؿوٓ كيً يـبدً أخرْ غٖر اهذُة ّاهفغج

ّٖـخلد أً اهٖيًٌٖٖ اشخخديّا اهيضبر ّاألضسبر اهنرٖيج ّغٖرُب نّشبئل هويلبٖغج تشوؾ 
، ّاشخير اهخـبيل تيذل ُذا اهٌاّؽ  جر اهضسرّٖأخرْ فٕ ؿظّر يب كتل اهخبرٖخ أٔ اهـظ

ئل ضخٓ انخضبف اهيـبدً يذل اهٌضبس ّاهترٌّز ّاهفغج فٕ تداٖج األهف اهذبهد كتل يً اهّشب
ّأً هِاب أضانبال   الشٖيب ، زيً يتنرّٖضخيل اشخخداى اهيضبر نـيوج فٕ اهٖيً فٕ ، اهيٖالد

يخضبتِج ّذاح أضسبى يخخوفج ّهِب ٌفس اهخنًّٖ اهػتٖـٕ، ٌُّبم يضابر ٖـخلاد أٌاَ خاى     
تا ضرف  ّّرشى ؿوِٖب رؤّس آديٖج ّؿوآ ضبفبخِاب    ،ٖخ نـيوجاشخخدايِب فٕ تداٖج اهخبر

يرنتج هخـػٕ اشى اهضخط ظبضة اهظّرث، ُّذا أير ٖخنرر فٕ كػؾ ضسرٖاج أّ   ثيشٌد
 .يـدٌٖج أخرْ إهٓ سبٌة أضنبل ضّٖاٌٖج ّػّٖر ّنخبتبح خدل ؿوٓ أٌِب ذاح ػبتؾ ٖيٌٕ

ِب إهٓ ّسّد يشنّنبح ٌلدٖج نيب خضٖر يسيّؿج اهٌلّد اهـرتٖج اهسٌّتٖج اهخٕ ؿذر ؿوٖ
، ّاهيالضؼ ؿوٓ ُذٍ اهيشنّنبح خ ذرُب تبهٌلّد اهٌّٖبٌٖج، ّيً ُاذٍ  شنح فٕ تالد اهٖيً

اهذٔ ُّ ريز أذٌٖب ؿوٓ اهيشنّنبح اهٖيٌٖج، ييب ٖضٖر إهآ  اهتّيج اهخ ذٖراح ٌلص ظّرث 
، نيب ٌلص اهٖيًٌّٖ دأً اهٖيًٌٖٖ أخذّا كبهة اهٌلد اهٌّٖبٌٕ ٌّلضّا ؿوَٖ نويبح تبهخػ اهيشٌ

ؿوٓ ٌلّدُى ظّر هيوّنِى ّأشيبء اهيدً اهخٕ غرتح تِب ُذٍ اهٌلّد، نيب زٌٖح تريّز 
اسخيبؿٖج ّدٌٖٖج نظّر اهظلر أّ رأس اهذّر اهذٔ ريز هوزراؿج، أّ ظّر اهِالل ُّّ 

ٌُّبم ؿيالح فغٖج ت ضسبى يخخوفج خخيٖز ت ً ؿوٓ اهّسَ رأس ايرأث  ،ريز دٌٖٕ ؿٌدُى
أّ رسل يخسَ هوسبٌة األٖشر ّخيأل يشبضج اهّسَ ياليص تبرزث، ّفٕ اهؼِر ضنل اهتّيج 
اهّاكفج ؿوٓ فرؽ ٌتبخٕ أفلٕ ّٖخسَ اهسشى هوسبٌة األٖشر تٌٖيب ٖوخفح اهرأس هأليبى تـًّٖ 

هنخبة ؿيوج رأس ايرأث ّاهتّيج يً فئبح اهادرُى  ّٖلدى ا ،ّاشـج ّيدّرث ّيٌلبر يدتة
 .ّاهٌظف ّاهرتؾ ّيّاظفبخِب يً األيبى ّاهخوف

تشم اهـيالح اهٌلدٖج، نيب هى ٖظوٌب يب  اهضسبزُل هى خذنر اهيظبدر اهخ رٖخٖج كٖبى أ
اهخٕ ضيوخِاب  بهٌلّد اهٖيبٌٖج ّاهفبرشٖج ّاهرّيٖج ٖضٖر إهٓ ذهم، تل اشخـيوّا ٌلّد يخخوفج ن

أً اهٌلّد اهخٕ خرد إهٓ ينج نبٌح فغٖج شبشبٌٖج ّٖيٌٖاج   ّٖذنر )اهتالذرٔ(، هِى خسبرخِى
 ّذُتٖج تٖزٌػٖج.
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 ُّنذا ٖينٌٌب أً ٌشخٌخز يب ٖوٕ:
هيّكؾ ضتَ سزٖرث اهـرة أذر نتٖر فٕ ٌيُّب االكخظابدٔ، إذ ٌضاػ اهـارة    إً  .1

نٌبكوًٖ هوخسبرث يً اهضرق إهٓ اهررة ّتبهـنس، ّرافق ُذا اهٌضبػ االكخظابدٔ  
فغااًل ؿاً    خلدى فٕ اشخخداى اهيشنّنبح اهٌلدٖج هخشِٖل ؿيوٖج اهختبدل اهخسبرٔ

أٌّاؽ يً  اهـرة اشخـيلّ، بهِى هٌؼبى اهيلبٖغج فٕ ؿيوٖبح اهختبدل اهخسبرٔاشخـي
اهٌلّد تضشة اهيّكؾ اهسررافٕ هوييبهم اهـرتٖج ٌّّؽ اهخا ذٖر اهشٖبشإ هوادّل    

 .آٌذام اهـؼيٓ ؿوٓ ُذٍ اهييبهم

شنبً اهـراق تبهدراُى اهفغٖج اهفبرشٖج كتل اإلشالى، فٕ ضًٖ خـبيل شنبً خـبيل  .2
تبهدٌبٌٖر اهذُتٖج اهتٖزٌػٖج، إال أً ذهم ال ٖـٌٕ اهختـٖج اهٌلدٖج تظاّرث  تالد اهضبى 

أظدرح أّ فٕ تالد اهضبى نبيوج تل أً اهييبهم اهخٕ ٌض ح فٕ تالد يب تًٖ اهٌِرًٖ 
هتـع اهييبهم فٕ ضيبل ضتَ سزٖارث  اهٌلدٖج  حيشنّنباهؿيالح ٌلدٖج، ّهى خختؾ 

ج أّ اهفبرشٖج، ّنبٌاح يشانّنبخِب   اهػرز اهرّيبٌٖاهـرة الشٖيب ييونج اهضغر 
ث، كابى تشانِب اهِٖاّد    دراُى فغٖج فإ اهضٖار  ، نيب شنح اهٌلدٖج يً اهٌضبس

 ّاهيشٖضًٖٖ.

ّٖؼِار ُاذا    ،ػرٖلج اهٌّٖبً ّاهرّيبً فلد شنح اهٌلّد ؿوٓأيب فٕ تالد اهضبى  .3
، شنح تـع اهٌلّد اهخذنبرٖاج ّتنخبتج ٌّٖبٌٖج فٕ اهربهة، هوٌلّد  ىغرتِاألذر فٕ 

تـع اهٌلّد الشٖيب اهخٕ شنخِب زٌّتٖب خضٖر إهٓ اهخضارر ياً اهشاٖػرث    يب أً ن
 .اهرّيبٌٖج

كتل اإلشالى، ّتالد اهضبى ٌضبػ يظرفٕ فٕ يدٌٖج اهضٖرث ّاهيدائً ّاهيّظل ؼِر  .4
إؿػبء اهلرّع ّيتبدهاج اهـياالح   يذل نبً اهظٖبرفج ٖلديًّ خديبح يبهٖج، إذ 

 .شّاقفٕ األاهٌلدٖج هخشِٖل أير اهٌضبػ اهخسبرٔ 

كتل اهياٖالد،   اهراتؾٖـّد إهٓ تداٖج اهلرً اشخـيل اهٖيًٌّٖ اهٌلّد يٌذ زيً يتنر   .5
فإ يـبيالخِاب إهآ سبٌاة      اشخـيوح اهيسخيـبح اهخسبرٖج فٕ اهٖيً اهٌلّدإذ 

ُّٕ يخ ذر تبهٌيػ  يً اهذُة ّاهفغج ّاهٌضبسّغرتح اهٌلّد اهٖيٌٖج ، اهيلبٖغج
نبٌح خفخلر  ِبأٌإال اهـرتٖج اهسٌّتٖج تبهدكج فٕ أّزاٌِب ّايخبزح اهـيالح ٕ، اهٌّٖبٌ

  .اهدكج اهفٌٖج إهٓ
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