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advisor of the ministers’ council, in his statement to alSharq alAwsat, the main objective is to “provide 
the opportunity for Egyptians to enjoy a wonderful corniche through coherent planning”9.  

The project execution is dependent on the partnership between the Ministry of Irrigation and Water 
Resources Management, the Ministry of Housing, local governorate offices, and the Engineering 
Military Authority10, and has started in August 201911. The Minister of Irrigation has spoken of 
capitalizing on underutilized lands by the Nile to create parking spaces, which would be not only 
beneficial for traffic management but also an additional guarantee to increase state annual 
revenues12. The project plan is to be piloted in Greater Cairo by developing the Nile area across from 
Imbaba Bridge up until 15 May bridge first, before its full execution in the rest of the Nile’s 
governorates1314. 

As part of ‘Save the river Nile’ campaign, there were a total of 268,380 cases of removals/ evictions 
across the Nile-facing governorates, up until 3 April 2020, according to the Ministry of Water 
Resources and Irrigation website15. Just in March 2020, there were 1567 cases of removal16. In April 
2020, there have been additional waves of removals across various governorates, with 180 cases 
removed only in the third week of April. These 180 removed cases included 28 cases in Al-Gharbiya, 
5 in Al-Menoufiya, 30 in Al-Beheira, 7 in Damietta, 21 in Al-Minya, 19 in Assuit, 31 in Sohag, 1 in 

 
9 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
-The ‘Walk of the People of Egypt’ on the Nile.” The Arab Contractors. https://www.arabcont.com/project مم�� أهل م� ع�� الن�ل“  10
608. 
11 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل  �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
12 Safeyya Hamdy. 2020. “«وع «مم�� أهل م�» ع� كورن�ش الن�ل  It Will Change the Face of‘ س�غ�� وجه القاهرة».. الحكومة تعلن تفاص�ل م��
Cairo’. The Government Announces the Details of ‘People of Egypt Walk’ Project on the Nile Corniche.” almal news. 
https://almalnews.com/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5/. 
13 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
14  Asmaa Nassar. 2020. “إزالة 26 مخالفة ع� نهر الن�ل �� أسيوط وسوهاج Violations Removed on the Nile in Assuit and Sohag.” sohag.gov. 
http://www.sohag.gov.eg/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%2
0%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81.aspx?ID=9631. 
 .The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020 وزارة الري تواصل حمالت اإلزالة ع� مستوى الجمهور�ة“  15
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30. 
 .The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020 وزارة الري تواصل حمالت اإلزالة ع� مستوى الجمهور�ة“  16
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30. 
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تمتلئئئلصحف ئئئموصقحفمالحبئئئةصحالقنوائئئلصقحفزيئئئالحبصحفتل وتاالي ئئئلصصالقئئئنوصقتملئئئ  بصحبت ئئئن ال صقف ئئئ ص

صعالصلصفهمصحفم طلمنبصعلىصحفور صغ رصحفمتخ صصتجعلهصاصاستط ةصحفمتنصعل صحفتئئتصتتطلئئ ص

حصفئئتصدجئئنابصحابت ئئن  ص تئئىصائئتم  صدئئ صفهئئمصيئئ صدئئنصتتينقفئئهص نصتالغئئ صي  ئئرل فتصهئئ اصحفمنفئئلصاخ ئئل

حأل ص ئئنبصحابت ئئن الغصقوغئئمصهئئ ح صفمعرفئئلصحفموئئنه مصحابت ئئن الصحأللنلئئ لصص ئئ لهنصحفقسئئ  ص

 ضرقوةصاصدصديهنص تىصاستط ةصحفور صدتنصعلصقفهمصحأل دحثصقحفتطالوحبصد ص الفهغ

 

فتصهئ اصحفالوبئلصيسئتعرعصصعئمصاهئمصحفم ئطلمنبصحابت ئن الصحفتئتصام ئ صعرضئهنصدوسئرةص

صص   صدقس صقللسغ

 

 وازنةمصطلحات الم
 

حفيئئئنتلصحفمملئئئتصح: مئئئنفتلصهئئئالصع مئئئنفتصيئئئ صحفعمل ئئئنبصحابت ئئئن الصحفتئئئتصتمئئئ صدئئئ صلئئئ  ص ●

حفم الدئئلصقحألفئئرح صقحف ئئرينبصحفممل ئئلصقحأل يق ئئلصفئئتصيئئ صحفزطنعئئنبص حلئئ صعبلئئ مصحفدقفئئلص

 ل  صحفسيلغ

 

 د للنلصادل صدرت صدالحط صفريستصدز مصفتصد رصضم صحفينتلصحفمملتصح: منفتصفتصد رغصصصصصصصصصصصص

ص

ص صب ملصعيتنجصد يةصادرا تصفتصد ئئرصضئئم صحفيئئنتلصحفمملئئتصح: مئئنفتصفئئتصد ئئرغد للنلصصتدل

قائئتمص سئئنصهصعئئ صطرائئاصدجمئئالاصحالئئته وصحفخئئنإصصئئنفمالحطي  صقع مئئنفتصحالئئت منوحبص

 قحفيوزنبصحفتتصتزالمصصهنصحفم الدلصقصنفتصحف ن وحبغصص
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حفم الدئئلصقحألفئئرح صقحف ئئرينبصحفممل ئئلصمحفتئئتصتممئئ ص يسئئ لصحفدقفئئلتصصفئئتصيئئ صحفزطنعئئنبص

 صإبل مصحفدقفلصقلنو هنصل  صليلغ

ص

نلصائئدل صدرتئئ صدئئالحط صد ئئرأصدزئئ مصفئئتصادرا ئئنصصضئئم صحفيئئنتلصحفزئئالدتصح: مئئنفتصفئئتص د لئئل

 د رغ

ص

 نفتصفتصد رغد للنلصتدل صب ملصعيتنجصد يةصد رأصفتصحف   صضم صحفينتلصحفزالدتصح: م

ص

نلصاصتئئدل صب مئئلصعيتئئنجصد ئئيةصعيجل ئئتأصفئئتصد ئئرصصضئئم صحفيئئنتلصحفزئئالدتصح: مئئنفتصفئئتص د لئئل

 د رغ

 

دؤارصحفتزدمصحفمز زتلصهئئالصيسخلصدعدفلصد صدؤارصع منفتصحفينتلصحفمملتصحفطق عئئئت صقاص ●

امتس صفزئ صفالحئئدصحفي ئئئناصحابت ئئن أصحفمال ئئال  صصئئ صقصت لوئئئلصحفمؤائئرحبصحابت ئئن الص

صتمنع ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئلصقحفق   ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئلصحفتئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئتصتتجنهئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ صحفز مئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئلصحفسئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئالب لغصقحا 

تمصت م مهصف ال صفتصحاعتقنوصص   صيند صوفنه لصحألدئئل صدئئ صلئئ  ص دئئلصحفعالحدئئ صحفق   ئئلص

 قحا تمنع لصحفتتصاصتزنسصصنفينتلصحفمملتصح: منفتغ
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ع مئئئنفتصحفئئئدا صحفمملئئئتصحفعئئئنملصهئئئتصحألدئئئالح صحفتئئئتصتزترضئئئهنصحفم الدئئئلصدئئئ صدالحطي هئئئنصاقص ●

را صاقصحفمؤلسنبصحفم الد لصحقصحفخنصل صقذفئئلصفمالح هئئلصا دئئنبصد ئئ صحفمئئر صاقصحفمست م

حفتضئئخمصحف ئئداد صقبئئدصت ئئال صفتمالائئ صحفم ئئرقعنبصحفرالئئمنف لصاقصحفيوزئئنبصحفعندئئلصفمئئ  ص

زترضئئلصصنفعملئئلصحفممل ئئلصعدئئنصعلئئىصائئ  ص ائئتمصتم ئئ  صحفضئئرحئ غصقت ئئال صتلئئلصحألدئئالح صحفمل

 ليدحبصحفختايلصاقصيزال صفعل لغ

 

فمنف للصهئئتصعقئئنوةصعئئ صا حةصدنف ئئلصبنصلئئلصف لئئتقدح صقبنصلئئلصفلتئئدحق  صقفهئئنصيئئالاصدئئ صحألقوحقصح ●

حفز ملصحفيزدال صت دولهنصحفه  نبصحفم الد لصقحفمدي لصحفعندلصقحف رينبصحفخنصئئل صفتعطئئتص

نصفئئئدصصحفجهئئئنبصحفتئئئتصت ئئئدوهن صقتتم ئئئتصصايهئئئنصت ئئئدوصصنفز مئئئلص فل ئئئخصصحفئئئ أصامل هئئئنص زئئئل

صمصقحفسئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئيدحبغيوسئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئهن صقدئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ صاهئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئمصايالحعهئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئنصحأللئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئه

اجتمةصحفقنئعال صقحفم ترق صعئئن ةصفئئتصفضئئن صدئئن أصاقصحفترحضئئت صصهئئددصتئئدحق صدئئنصفئئداهمص

دئئ صاقوحقصدنف ئئلغصقاطلئئاصعلئئىصهئئ حصحفوضئئن صلئئالقصحألقوحقصحفمنف ئئلصمحفقالوصئئلت صقائئتمصف ئئهص

تمدائئدصالئئعنوصتقن فهئئن صقذفئئلص سئئ صدئئنصاسئئمىصصزئئنيال صحفعئئرعصقحفطلئئ غصقتت ئئال صهئئ اص

ل صقهئئتصلئئالقصح:صئئدحوصحفتئئتصتطئئرعصف هئئنص م ئئةصحألقوحقصحفمنف ئئلصحفسالقصدئئ اصحفسئئالقصحألقف ئئص

فلمرةصحألقفى صقحفسالقصحف نيالال صقهتصحفتتصاتمصف هنصتدحق صحألقوحقصحفتتصاصدوبصفتصحفسئئالقص

 حألقف لغ

 

اذق صحفختحيللصهتصا حةص ائئ ص  ئئالدتصتزئئالمصحفم الدئئنبصصق عهئئن صقتم ئئ صعلئئىصلئئعرصائئرحئهنص ●

حصدئئ صا ئئ صتم ئئ  صدقلئئتصدطلئئال غصقتتئئص اائئهرصعفئئىصلئئيت  صص3رحقعصفتئئرةصتسئئدادهنصدئئ صفئئالول

 صيسقلصفالحئدصثنصتلغ

 

لئئيدحبصحفختحيئئللصات ئئنصهصتعراوهئئنصدئئةصتعرائئوصحألذق  صدئئةصفئئنوقصايهئئنصطالالئئلصحأل ئئ صفوتئئرةص ●

اائئهر ص تئئىصتسئئد صب متهئئنصص6لئئيل صصيسئئقلصفالحئئئدصتم ئئ صيئئ صص30تتئئرحقعصصئئ  صلئئيت  صعفئئىص

 يندللغ

 

قصئئن وحبصحفدقفئئل صفمئئ  صت ئئال ص منف ئئلصفئئالحو حبحفم تح صحفتجنوألصهالصحفوئئرقصصئئ  صحفز مئئلصح:  ●

ب مئئلصحف ئئن وحبصاعلئئىصدئئ صب مئئلصحفئئالحو حب صاسئئمىصفئئنئمصفئئتصحفم ئئتح صحفتجئئنوأ صقعيئئددنص

 ت ال صب ملصحفالحو حبصاعلىصد صب ملصحف ن وحب صاسمىصعجتصفتصحفم تح صحفتجنوأغ

نصعف هئئئئص ● نصحفمسئئئن صحفجئئئئنوألصهئئئئالصدجمئئئئالاصحفز مئئئئلصح: منف ئئئئلصفل ئئئئن وحبصقحفئئئئالحو حبصدضئئئئنفل

حفتئئئدفزنبصحفمنف ئئئلصدئئئ صحفخئئئنوجصقعف ئئئه صقت ئئئال صفئئئتصائئئ  صحلئئئت منوحبصا يق ئئئلصدقنائئئرةصاقص

 تمالا بصفألفرح صد صحفخنوجغ

 

حف رينبصحفعندللصهتصحف ئئرينبصحفتئئتصبندئئ صحفم الدئئلصصتال سئئهنصقتخضئئةصاائئرحفهنصدئئ ص ●

ي صحفيالح تغصقتتقةصق حوةصبطناصحألعمن صحفعنمغصبدصاتمصتدحق صالهمصحف ئئريلصفئئتصحفقالوصئئل ص

 قف  صتظ صحفمل  لصحأللنل لصفلم الدلغ
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حفزطئئناصحفم ئئالدتلصهئئالصحفزطئئناصحفئئ أصتمتل ئئهصحفدقفئئلصقت ئئردصعل ئئهصص ئئ  صيندئئ غصقازئئدمص ●

حفخئئئددنبصفألفئئئرح صقاصاسئئئعىصفلئئئرصدغصقتت وئئئ صحفدقفئئئلصصرقحتئئئ صحفعئئئندل  صف ئئئه صد ئئئ صق حوةص

 حف ملصقحفتعل مصقحفعد صقحف زنفلصقحفمجنفسصحفممل لغ

 

تمالفئئ صتقع ئئلصعئئد صيق ئئرصدئئ صائئرينبصحفزطئئناصحفعئئنم صصص1991فئئىصعئئنمصصحفزطناصحألعمن صحفعنملصص ●

حفتىصيني صتتقةصحفال حوحبصحفمختلول صعفىصق حوةص دادةصتمصتدائئ يهنصهئئتصق حوةصبطئئناصحألعمئئن ص

غص1991فسئئئيلصص203حفعئئنم صدئئةصت   ئئرصحفزئئنيال صحفئئ أصتتعندئئئ صحف ئئرينبصصمال قئئهصعفئئىصبئئنيال ص

لاليلصفلدقفل صحفتتصتيئئتلصدخر ئئنبصفلسئئالق صقات ال صبطناصحألعمن صحفعنمصد صحف رينبصحفمم

قهتصدال هلصفلئئرصدغصقعئئن ةصتعمئئ صتلئئلصحف ئئرينبصفئئتصبطنعئئنبصحلئئترحت ج لصد ئئ صحفمرحفئئاص

 قحفطنبلصقحفزطنعنبصحفمنف لغ

 

حفخ خ ئئللصهئئالصحيتزئئن صدل  ئئلصحفمؤلسئئنبصحفمملاليئئلصفلزطئئناصحفعئئنمصعفئئىصدل  ئئلصحفزطئئناص ●

ميظئئالوصحابت ئئن أ صتيطلئئاصحفخنإ صقفلخ خ لصديظالوا صحبت ئئن أصقل نلئئتغصفمئئ صحف

و صحبت ئئئئن انل صقتهئئئئددصعمل ئئئئلص حفخ خ ئئئلصدئئئئ صحفتئئئئرحعصا صحفم الدئئئلصصطقعهئئئئنصغ ئئئئرصيئئئل

حفخ خ لصعفىصحلت   صحفم ن وصحفطق ع لصقحفق ئئرالصص وئئن ةصقعيتن  ئئلصاعلئئىغصقذفئئلصدئئ ص

لئئئ  صتمرائئئرصحفسئئئالقصقعئئئدمصتئئئدل صحفدقفئئئلصعاصفئئئتص ئئئنابصحفضئئئرقوةصحفز ئئئالص صقعقئئئرصا قحبص

زرحوصحفسئئالقصقحفمئئدصدئئ صتزلقنتئئهغصادئئنصدئئ صحفميظئئالوصحفس نلئئت صائئدعالصدمئئد ةصفضئئمن صحلئئت

حفتخ  صصعفىصحلتئئتح ص قوصحفدقفئئل صقاز ئئراصعلئئىصدجئئنابصالنلئئ لصد ئئ صحفئئدفناصقحفزضئئن ص

 قحألد صحفدحللتصقحفخددنبصحا تمنع لغ

 

حفه  ئئنبصحابت ئئن اللصتي ئئاصصزئئرحوصدئئ صوئئئ سصحفجمهالوائئلصدئئ صا ئئ صع حوةصدرفئئاصعئئنمصازئئدمص ●

 رصد صحفخددنبصحفعندلصحفتتصتلتتمصحفم الدئئلصصتزئئدامهنصفلمئئالحطي  غصقذفئئلصتمئئ صقح دةصاقصاي

عائئئرحدصق حوحبصدمئئئد ة صقفزئئئنصفطق عئئئلصي ئئئنطهنغصقتتمتئئئةصحفه  ئئئنبصحفعندئئئلصصسئئئلطنبص

قحلئئعلصفئئتصع حوةصائئؤقيهنصحفوي ئئلصقحفمنف ئئلصقح: حوائئل صص ئئرعصتمز ئئاصافضئئ صحفيتئئنئلصعلئئىص

 حدصحفال ارصحف أصتتقعهغرصئئلصقعائئئئهن صتم صوبنصصئئدستالصصحفخددنبصحفتتصتزدد

 

قاعئئدصدجلئئسصع حوةصحفه  ئئلصحفسئئلطلصحفعل ئئنصحفمه ميئئلصعلئئىصت ئئراوصادالوهئئن ص  ئئ صازتئئرعص

حفس نلئئنبصحفعندئئلصحفتئئتصاجئئ صا صتعمئئ صعل هئئن صدسئئتع ينلصفئئتصذفئئلصصإصئئدحوصينفئئلصحفلئئالحئدص

قحفزرحوحبصحفتتصتم يهصد صصلالغصحألهدحدصحفتتصاي   صد صا لهنصحفه  لغصقتعئئدصحألدئئالح صحفتئئتص

نصعندئئلصدئئنصفئئمصائئيصصعلئئىصلئئ دصذفئئلصبئئرحوصوئئئ سصحفجمهالوائئلصتئئص دارهنصحفه  ئئنبصحفعندئئلصادالحفئئل

حف ئئئن وصصإي ئئئنئهنغصقا ئئئال صفئئئدصصحفه  ئئئنبصد تحي ئئئلصلنصئئئل صاعئئئدهنصوئئئئ سصدجلئئئسصع حوتهئئئن ص

صقاالحفاصعل هنصحفمجلسصتمه دحلصفتزدامهنصعفىصحفال ارصحفمختصص:برحوهنغ

 

دل صضئئم ص ئئدق هنصحفس نلئئ ل صقتخضئئةصحفميئئنطاصحفمئئرةلصهئئتص ئئت صدئئ صاوحضئئىصحفدقفئئل صتئئص ●

فسلطتهنصح: حوائئلغصائئتمصف هئئنصتخوئئ مصحفمعالبئئنبصحفتجنوائئلصحفمورقضئئلصعلئئىص ريئئلصحفتجئئنوةص

صهئئددصت ئئج ةصحألعمئئن صحفجدائئدةصق ئئ  صحالئئت منوحبصحأل يق ئئلغصقت ئئم صديئئنطاصحفتجئئنوةص

بصحفمئئرةصعئئن ةصعلئئىصاي ئئطلصحلئئت رح صفلمئئالح صحفخئئنمصقحفعينصئئرصحفم اليئئل صقت ئئدارصحفميتجئئنص

 حفم يعلغ
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حفعجئئتصحف لئئتلصهئئالصحفوئئرقصصئئ  صحفيوزئئنبصحفعندئئلصحفتئئتصتزئئالمصحفدقفئئلصص ئئرفهنصقح:ائئرح حبصحفتئئتص ●

تم  صعل هنصل  صحفسيلصحفمنف لغصقبدصا ال صصنفسنف  صقاصام ئئ صت ط تئئهصعاصصئئنابترحعغص

نصيل لنغصص  ادنصعذحصين صصنفمال  صف سمىصفنئضل

 

نصحفعجتصحفوعلتلصهالصحفورقصص  صيوزنبص ● حفدقفلصحفعندئئلصقعارح حتهئئنصحفتئئتصتم ئئ صعل هئئن صدضئئنفل

نصفعل لنغ .عف هصلدح صاصال صحفزرقعصل  صحفسيلصحفمنف ل  قعذحصين صصنفمال  صاسمىصفنئضل

 

حفضئئرحئ صحفت ئئنعداللصهئئتصضئئرحئ صتمئئد صيسئئقتهنصعلئئىص سئئ صدسئئتالصص لئئ صحفوئئر  صصم ئئ ص ●

اعلئئىصدئئ صاصئئمن صت ئئال صيسئئقلصحفضئئرحئ صحفتئئتصائئدفعهنصحألفئئرح صاصئئمن صحفئئدل صحفمرتوئئةص

حفدل صحفميخومغصقاهددصه حصحفيالاصد صحفضرحئ صفتمسئئ  صحفعدحفئئلصحا تمنع ئئلصقتخو ئئوص

 حفع  صحفضراقتصعلىصحفو نبصحألفزرصفتصحفمجتمةغ

 

حفضئئرحئ صحالئئته ي للصهئئتصحفضئئرحئ صحفتئئتصتوئئرعصعلئئىصح:يوئئنقصحالئئته يتصعلئئىصحفسئئلةص ●

ة صد  صضئئراقلصحفمق عئئنبصقضئئراقلصقحفخددنبغصعن ةصدنصت ال صضراقلصحالته وصغ رصدقنار

حفز ملصحفمضنفلغصقتعتقرصضرحئ صحالته وصضرحئقلنصو ع ل ص   صاصارحعئئتصصحفتم ئئ  صعيئئدص

 يزطلصحالته وصصفرقصحفدل صقثز صحفع  صحفينتلصد صحفضراقلصعلىصحفوزرح غ

 

 

حصعلئئئىصلئئئلةصدع يئئئلصتعتقئئئرصضئئئنوةص ● ضئئئرحئ صحفخط  ئئئللصهئئئتصضئئئراقلصحيتزنئ ئئئلصتلوئئئرعصتمدائئئدل

ةصقحألفئئرح  صعلئئىصلئئق  صحفم ئئن صحف مئئال صقحفتقئئتصقحفملالائئنبصقحفم ئئرقصنبصحف ن ائئلصصئئنفمجتم

 قحألطعملصحفسراعلصقحفزهالةصقحفس رصقحفزمنوغ

 

تلستخدمصضرحئ صحفخط  لصفتائئن ةصحفسئئعرصفئئتصدمنقفئئلصفخوئئمصحفطلئئ  صاقصفتائئن ةصح:ائئرح حبص

نصدئئنصت ئئال ص ائئن ةصضئئراقلصحفخط  ئئلصاي ئئرصائئ  نصدئئ ص ائئن ةصقعاجئئن صد ئئن وص دائئدةصفهئئنغصقغنفقئئل العل

نصدئئنصتئئمصحيتزئئن صهئئ اصحفضئئرحئ صأليهئئنصت زئئ صينهئئ صحفوزئئرح  ص حفضرحئ صحأللرصغصقدةصذفئئل صغنفقئئل

بدصت قدصحفم الدلصدعتمئئدةصعلئئىصعنئئئدحبصضئئرحئ صحفخط  ئئلصقحفسئئلالوصأحفخئئنطلأصدئئ صا ئئ ص

حفمونظصعلىصتدفاصح:ارح حبغصفم  صتم  صضرحئ صحفتقتصقحفسجنئرصاي رصد صلئئدسصضئئرحئ ص

صغ2021مصصحفسلةصفتصعنص

ص

ص

ص

ص

ص

ص
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 مصطلحات عامة 
 

ص730صراتئئال صقق  لصهئئالصدئئؤتمرصحيعزئئدصبق ئئ صحيتهئئن صحفمئئر صحفعنفم ئئلصحف ني ئئل صصمضئئالوصصدئئؤتمر ●

 قفئئئلغصقتمئئئ صحفمالحفزئئئلصعلئئئىصعي ئئئن صحفقيئئئلصحفئئئدقفتصص44دم ئئئ صعئئئ ص ق صحفملوئئئن صقعئئئد هنص

لئئ صدئئ ص  م ئئةصفإلي ن صقحفتعم رصم ت صد صحفقيلصحفدقفتص نف نت صقصيدققصحفيزدصحفئئدقفتغصقطل

حفدق صحألعضن صح:اترحوصفتصواسصدن صصيدققصحفيزدصحفدقفتغصقيني صحفعضئئالالصفئئتصحفقيئئلص

حصفئئتصصئئيدققصحفيزئئدصحفئئدقفتغص حفئئدقفتصفإلي ئئن صقحفتعم ئئرصد ئئرقطلصصئئا صت ئئال صحفدقفئئلصعضئئالل

نصفل ئئ تصحفتئئتصتعطئئتصق يئئنلصايقئئرصفلقلئئدح ص قبسئئمصحفت ئئالا صفئئتصيئئ صدئئ صحفمؤلسئئت  صقفزئئل

 حفمسنهملصصراسصدن صايقرغ

 

 قفلغصقف ئئتصص189غصقاضمصفتصعضالاتهص1944فقيلصحفدقفتلصهالصدؤلسلصدنف لصتالس صعنمصح ●

حصفئئتصحفقيئئل صاجئئ صحيضئئمندهنصاقاصصعفئئىصصئئيدققصحفيزئئدصحفئئدقفتغصقازئئدمص ت قدصاأص قفئئلصعضئئالل

حفزئئئرقعصقحفمئئئيدصفم الدئئئنبصحفقلئئئدح صديخوضئئئلصقدتاللئئئطلصحفئئئدل  صحفتئئئتصا ئئئع صعل هئئئنص

واةصحفرالئئمنف لغصيمئئنصاعمئئ صدئئةصحفزطئئناصحفم ئئال صعلئئىصبئئرقعصتجنوائئلصفمتنصعئئلصحفم ئئنص

حفخنإ صقديظمنبصحفمجتمةصحفمديت صقصيالوصحفتيم ئئلصح:بل م ئئل صقحفمرحيئئتصحفقم  ئئل صقغ رهئئنص

دئئئ صحفمؤلسئئئنبصحفدقف ئئئل صص ئئئا صبضئئئنانصتتئئئرحقعصدئئئنصصئئئ  صت  ئئئرصحفميئئئن صقحف ئئئرحاصقحألدئئئ ص

 حف  حئتصعفىصحفتعل مصقحفتوحعلصقحفتمالا صقحفتجنوةغ

 

 ص1944ي ابصف رةصتال سصحف ئئيدققصفئئتصصدئئؤتمرصصراتئئال صقق  صعئئنمصصصصيدققصحفيزدصحفدقفتل ●

 قفل صد صا  صقضئئةصلطئئ صحلئئتزرحوصحفيظئئنمصحفمئئنفتصحفعئئنفمتصصعئئدصحفمئئر صصص44حف أص ضرتهصص

 حفعنفم لصحف ني لغ

 

 قفئئئل ص ئئئال صي و ئئئلصتمز ئئئاصص190قازئئئدمصحف ئئئيدققصحفم ئئئالوةصفلقلئئئدح صحألعضئئئن  صقعئئئد هنص

فمنف ئئئلصقتمسئئئ  صدسئئئتالانبصحفمع  ئئئل صفتجيئئئ صحالئئئتزرحوصحابت ئئئن أصقديئئئةصحأل دئئئنبصح

 دقثصا دنبصحبت ن الصقت س رصحفتجنوةصحفدقف لغصه حصصن:ضنفلصعفىصعبرحعصحفقلئئدح صفتمالائئ ص

ص  صد نيلهن صققضةصل نلنبصفلت م دصقح:ص عغ

 

غصقيئئئن ص1969 زئئالقصحفسئئئم لصاي ئئئاصصئئئيدققصحفيزئئئدصحفئئدقفتص زئئئالقصحفسئئئم صحفخنصئئئلصعئئئنمص ●

نصصن ت نط ئئنبصحفيزئئدصحأل يقئئت صصمال ئئ صيظئئنمصصراتئئال صحفهئئددصديهئئنصا صت ئئال صاصئئللنصد متوظئئل

قق  صأللئئعنوصحف ئئردصحف نصتئئلغصاقصصمعيئئىصألئئر صهئئتصاصئئال صح ت نط ئئلصامئئد هنصقامئئتو صصهئئنص

صئئيدققصحفيزئئدص:يمئئن صحفئئيزصصفئئتصحألصئئال صحا ت نط ئئلصدئئ صحفعمئئ بصحأل يق ئئلصحفموضئئلل ص

نصفألصئئئئال صحفرلئئئئم  لصحفخنصئئئئلصصنفقلئئئئدح صقهئئئئتصحفئئئئ ه صقحفئئئئدقاوصحألدرا ئئئئتغصقت ئئئئقدصد ملئئئئل

 حألعضن غ

 

قتزالمص زالقصحفسم صصدقوصصنفتصحألهم ل صهئئالصتئئالف رصحفسئئ الفلصفليظئئنمصحابت ئئن أصحفعئئنفمتص

صقعيمن صحا ت نط نبصحفرلم لصفلقلدح صحألعضن صاثين صحأل دنبصحفمنف لصحفعنفم لغ
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قاجال صفلدقفلصحفعضالصفئئتصصئئيدققصحفيزئئدصحفئئدقفتصطلئئ صعملئئلصا يق ئئلصفعل ئئلصعئئ صطرائئاصص ئئةص

 زالقصحفسم صحفخنصلصحفتتصفداهنصعفئئىص قفئئلصعضئئالصالئئرصصدزنصئئ صحفعملئئلغصقاعمئئ صصئئيدققص

صحفيزدصحفدقفتصيالل  صفتصه حصحفتقن  صحفطالعتغ

 

ح:ص عصحفه  لتلصهئئالصصريئئندلصحبت ئئن أصعقئئنوةص تدئئلصدئئ صحف ئئرقاصقح: ئئرح حبصحفم ئئن قلصص ●

تعئئنيتصدئئ صا دئئنبصصفلزرقعصحفتتصازددهنصصيدققصحفيزدصحفدقفتصقحفقيئئلصحفئئدقفتصفلقلئئدح صحفتئئت

حبت ئئن الغصقحف ئئرعصديئئهصتعئئدا صحفه  ئئ صحابت ئئن أصفلئئق   صقتمسئئ  صبئئدوتهنصحفتينفسئئ لص

صحفدقف ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئل صقحلئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئتعن ةصد ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئتح صدئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئدفالعنتهنغ

قاطلئئئ صصئئئيدققصحفيزئئئدصحفئئئدقفتصقحفقيئئئلصحفئئئدقفتصدئئئ صحفقلئئئدح صحفمزترضئئئلصتيو ئئئ صل نلئئئنبص

علئئىصحفزئئرقعصدع يئئلصدئئ صا ئئ صحفم ئئال صعلئئىصبئئرقعص دائئدةصاقصفخوئئمصالئئعنوصحفونئئئدةص

حفمنف ئئئلغصعئئئن ةصدئئئنصتتممئئئالوصهئئئ اصحفس نلئئئنبص ئئئال ص ائئئن ةصحفخ خ ئئئلص صقتخوئئئ مصحفئئئدعم ص

صقحفتز ئئئئئئئئئئوصقتمرائئئئئئئئئئرصحفتجئئئئئئئئئئنوةصقحالئئئئئئئئئئت منوصحأل يقئئئئئئئئئئتصقتمرائئئئئئئئئئرصلئئئئئئئئئئعرصحف ئئئئئئئئئئردغ

 صصهئئددصت ئئم دص1991صدابصد رصتيو  صصريندلصح:ص عصحابت ن أصقحفتعدا صحفه  لتصعنمصص

مصحفتالح  صحفرئ س لصدتم للصفتصحفعجتصحفمتد صفئئتصحأل دلصحابت ن الغصقبدصيني صاعرحعصعد

 ي صد صد تح صحفمدفالعنبصقحفمالح يلصحفم الد ل صعفىص ني صحفتضخمصحفمرتوةغ

ص

 صصناتونقصدةصصيدققصحفيزئئدص2016قاعلي صحفم الدلصحفم رالصع صتطق زهصفلمرةصحف ني لصفتصصص

غصقينيئئ ص2019تصدرح ئئ صتيتهئئتصفئئصص6دل ئئنوص قاوصعلئئىصص12حفئئدقفت صفلم ئئال صعلئئىصبئئرعصب متئئهص

حفقيئئال صحأللنلئئ لصفلقريئئندلصهئئتصتمرائئرصلئئعرصصئئردصحفجي ئئه صف تمئئد صقفزئئنلصفزئئالصصحفعئئرعص

%ت صقتخوئئئ مص عئئئمص14قحفطلئئئ صفئئئتصحفسئئئالقصحفيزدائئئل صقعبئئئرحوصبئئئنيال صحفضئئئراقلصحفمضئئئنفلصم

صحفطنبلصد صل  صوفةصالعنوصحفمالح صحفقترقف لغ

 

دحق صصئئنفطرقصحفتجنوائئلغصقتعقئئرصحأللهملصهتصق دةصواسصدئئن صغ ئئرصبنصلئئلصفلتجتئئئل صقبنصلئئلصفلتئئص ●

ع صع بلصحفمل  لصص  صحف ريلصقحفمسنهم ص   صا ال صفمنفلصحفسهمصي   صاقص  ئئلصفئئتص

فئئتصدل  ئئلصحف ئئريلغصقتضئئم صفمندلهئئنص ئئاصتلزئئئتص  ئئتهصدئئ صحألوصئئنعصعلئئىص سئئ صيسئئئقلص

نصفلئئئرصدص دسئئئنهمتهغصت ئئئال صحأللئئئهمصحفمتدحقفئئئلصعرضئئئلصفتزلقئئئنبصلئئئعرالصقدعرضئئئلص حئمئئئل

 قحفخسنوةغ

 

حفسئئالب للصهئئتصحفسئئعرصحفئئ أصام ئئ صفألصئئ صتمز زئئهصفئئتصحفسئئالقصدئئ صلئئ  صدئئتح صصحفز مئئل ●

تينفستغصقتستخدمصعن ةصفإلانوةصعفىصالهمصاريلصدئئنصدتدحقفئئلصفئئتصحفقالوصئئلغصقف ئئ صتال ئئدص

 صعالصنبصفتصتزدارصب ملصحألصال  صد  صحفعزنوحب صحفتتصتمتنجصعفىصد مي  صدتخ    غ

 

 الحيئئئئ صحفرفنه ئئئئلصحفمنف ئئئئلصفل ئئئئريلصصقتلمئئئئد صحفز مئئئئلصحفسئئئئالب لصعئئئئ صطرائئئئاصحفتز  مئئئئنبصاق

حفمميال ئئلصدئئ صحفمسئئت مرا صعفئئىصحف ئئرينب صد ئئ صيسئئقلصحفسئئعرصعفئئىصحفمق عئئنب صحفتئئتصتم ئئ ص

يسقلصتز ئئ مصتزئئنو صصئئ  صلئئعرصلئئهمصحف ئئريلصقعارح حتهئئن صاقصيسئئقلصحفسئئعرصعفئئىصحفم نلئئ  ص

عصحفتتصتم  صيسقلصتز  مصفل ريل صقتز سصلعرصحفسهمصحفمئئنفتصفل ئئريلصصنفيسئئقلصعفئئىصاوصئئنص

صحفسئئئئئئئئئئئئئهم صقب مئئئئئئئئئئئئئلصحفم ئئئئئئئئئئئئئرقاصعفئئئئئئئئئئئئئىصحألوصئئئئئئئئئئئئئنعصبقئئئئئئئئئئئئئ صحفوالحئئئئئئئئئئئئئئدصقحفضئئئئئئئئئئئئئراقلغ

قتيهئئنوصحفز مئئلصحفسئئالب لصاثيئئن صهقئئالاصحأللئئالحق صحفتئئتصترحفئئاصفتئئرحبصحفريئئال  صقترتوئئةصلئئ  ص
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حيتعئئناصحأللئئالحق صحفتئئتصتمئئدثصاثيئئن صحفتاللئئعنبصحابت ئئن الغصقتعتمئئدصحفز مئئلصحفسئئالب لص

نصعلىصعئئد صيق ئئرصدئئ صحفعالحدئئ  صد ئئ صحفزطئئناصحفئئ  أصتي ئئ صف ئئهصحف ئئريلصقدئئدصصوصم تهئئنصااضل

صقدزدحوصحفداال صقص  لصحفسالقصحفالحلعلغص

 

ل صحفوزرلصهالصحفمدصحأل يىصفمستالصصحفدل صحف أصاعتقرصدينلقلنصفئئتصصلئئد صحفئئ أصامتن ئئهصحفوئئر ص ●

اقصحأللئئرةصفلئئتم  صدئئ صتئئالف رصحا ت ن ئئنبصحالنلئئ لصفلمع  ئئلغصقائئتمصتمدائئداصعئئ صطرائئاص

تصامتن هنصحفور صد صل  صقطعنمصقدلئئقسصقا قائئلصلئئ  صحفت لولصح: منف لصفلمتطلقنبصحفت

 ص ئئدثصحفقيئئلصحفئئدقفتص2015لئئيلغصقايت ئئرصد ئئطلدصلئئ صحفوزئئرصفئئتصيئئ ص ق صحفعئئنفمغصقفئئتص

نغصقازئئ صهئئ حصحفئئربمصعئئ صصص90غ1ب نسصل صحفوزرصحفعنفمت صحف أصقصئئ صعفئئىصص  قاوصادرا ئئتصاالد ئئل

 غ2021 ي هصاهرالنصفلور صحفالح دصصالعنوصصصص900

 

نعصحفزالةصحف رحئ لصفلعملل صحألدرصحف أصائئؤ أصعفئئىصحوتوئئناصالئئعنوصحفسئئلةصحفتضخملصهالصعيخو ●

 قحفخددنبغ

 

 

حاي منالصهالصحيخونعصالعنوصحفسلةصقحفخددنب صعيددنصايخومصدعئئد صحفتضئئخم صصم ئئ ص ●

% صقعلئئئىصاثئئراصترتوئئئةصبئئدوةصحفعملئئئلصحف ئئرحئ لغصقوغئئئمصا صهئئ حصبئئئدصا ئئئال ص0ا ئئقدصابئئئ صدئئ ص

ابت ئئن صحالئئته يتصحفمقيئئتصعلئئىصحفيمئئالصحفئئدحئم صتعيئئتصدرغالصلنصد صحف   را  صعاصا صطق علصح

ا صحوتوناصحفزدوةصحف رحئ لصه ح صاقصحيخونعصالعنوصحفسلة صا ئئجةصعلئئىصتئئال رصحالئئته وغص

 حألدرصحف أصبدصاؤثرصللقلنصعلىصحفيمالصحابت ن أغصص

 

حفتز ولصهتصح: رح حبصحفتتصتتخ هنصحفدقفلصفتخوئئ مصعجئئتصحفمالح يئئلصحفعندئئلصمصحوتوئئناص جئئمص ●

عيونقصحفدقفلصحفعئئنمصعئئ ص جئئمصح:ائئرح حبصحفعندئئلصحفتئئتصتم ئئ صعل هئئنتغصقتتم ئئ صفئئتصتخوئئ مص

ا ئئالوصدئئالاوتصحفدقفئئل صقتخوئئ مصعئئد هم صقتخوئئ مصحالئئت منوصحفعئئنم صقتخوئئ مصحفئئدعمص

حفم ئئئالدتصعلئئئىصحفسئئئلةصقحفخئئئددنبصحأللنلئئئ لغصادئئئنصع ئئئرح حبصتعظئئئ مصح:ائئئرح حبصحفعندئئئل ص

 ئئئئرحئدصحفضئئئئراق لصحفمال ئئئئال ة صقوفئئئئةصفت ئئئئم صحلئئئئتمدحثصضئئئئرحئ ص دائئئئدة صقتعئئئئدا صحف

حفتعراوئئنبصحفجمري ئئل صقوفئئةصحفرلئئالمصعلئئىصحفخئئددنبصحفعندئئل صقصل خ ئئلصقص ئئةصحفمي ئئ بص

 حفعندلغ

 

حابت ئئن صحفراعئئتلصهئئالصحابت ئئن صحفمقيئئتصعلئئىص ائئن ةص لئئ صحفدقفئئلص ق ص ائئن ةصح:يتن  ئئل صعئئ ص ●

ا صحفممل ئئ  صاقصطرائئاصحلئئت   صحفدقفئئلصفلمئئالحو صحفطق ع ئئل صقص عهئئنصاقصتا  رهئئنصفلمسئئت مرص

 حأل ني غ

 

ي   صحفور صد صحفيئئنتلصحفمملئئتلصهئئالصا ئئدصدسئئتالانبصب ئئنسصدسئئتالصصحفمع  ئئلصقحفرفنه ئئلص ●

نصفلئئئدل صحف خ ئئئتصفلوئئئر غصقاصائئئد ص حا تمنع ئئئلصفلوئئئر صفئئئتصصلئئئدصدئئئنغصقف يئئئهصفئئئ سصدز نلئئئل

صنفضئئرقوةصعلئئىصدسئئتالصصحفمع  ئئل ص  ئئ صحيئئهصاصارحعئئتصدئئدصصتئئالفرصحفعدحفئئلصحابت ئئن الصدئئ ص

قامسئئ صعئئ صطرائئاصبسئئملصب مئئلصحفيئئنتلصحفمملئئتصح: مئئنفتصصنأللئئعنوصحفجنوائئلصعلئئىصعددئئهغص

 عد صحفس ن غصص



 

                     11 

 

نص ● حابت ن صحفت نويتأحبت ن صحفم لملألصفتصحفرالمنف لص صاعيتصحابت ن صحفت نويتصيظندئئل

نصعلئئىصطرازئئلصف ئئرح صحفسئئلةص ح تمنع لنصحبت ئئن النصدقيئئتصعلئئىصتزنلئئمصحفمئئالحو غصقايطئئالأصغنفقئئل

عئئ صيمئئالذجصحألعمئئن صحفتزل ئئدأصفل ئئرينب صحفتئئتصتالائئوصدئئالاو  ص:يتئئنجصصقحفخئئددنبصتختلئئو

ديتجنبصفق عهنصفلمستهل   غصقت م صح:ي ئئن صقح:يتئئنجصقحفتال ائئةصقحفتجئئنوةصقحالئئته وص

حفم ئئئتروصفلسئئئلةصقحفخئئئددنبصدئئئ صبقئئئ صدختلئئئوصحألائئئخنإصقحفميظمئئئنبغصقتتخئئئ صهئئئ اص

 فمعلالدنبغحأليظملصاا نفلنصدتيالعلغصقتستو دصغنفقلنصد صت يالفال  نصح

 

قاز دصصه حصحفيظنمصا صاأصلددلصتجنوائئلصتزئئالمصعلئئىصدقئئداصد ئئنويلصحألفئئرح صاقصحفمؤلسئئنبص

فألصال صحفتتصتمتل هنغصصم  صازدمصحألفرح صاقصحفمؤلسنب صاصمن صهئئ اصحألصئئال صحفمتن ئئلص

ن صلئئددنبصدزنصئئ صا ئئرغصقدئئ صصئئ  صحألعمئئن صحفتئئتصتزئئالمصقفزئئنلصفيظئئنمصحابت ئئن ص نصاقصا  نيئئل  حئمئئل

فتئئا  رصقتقئئن  صقت ئئنووصحف ئئردصقحف ئئزاصفئئتصدختلئئوصايمئئن صحفعئئنفم صقصصAirBNBحفت ئئنويتص

UBERصغ

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص
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 مدارس اقتصادية
 

يظرائئلصهيئئرأص ئئالوجلصهيئئرأص ئئالوجصدتخ ئئصصادرا ئئتصفئئتصحابت ئئن صحفس نلئئتغصينيئئ صفئئهص ●

فلسوتهصحابت ن الصحفخنصل صعرف صأصنفجالو  لأغص  ئئ صحعتزئئدصفئئتصق ئئال صفئئرعصحفضئئرحئ ص

دوصطق عئئتصمحبت ئئن صحفرائئةت صصئئدفلنصدئئ صحفعمئئن صقحفو  ئئ   صعلئئىصاصئئمن صحألوحضئئتصاقصاأصد ئئص

قا صحفمئئئالحو صحفطق ع ئئئلصقحألوعصتخئئئصصحفجم ئئئةصصنفتسئئئنقأ صقدئئئ ص ئئئاصحألفئئئرح صعدئئئت وصدئئئنص

 ايتجال صفز غ

 

 ئئال صد يئئنو صي يئئتغصقحعتمئئدبصحف  يتاللصهتصيظرالصتر ةصعفئئىصصئئن قهنصحابت ئئن أصح:يجل ئئتأصص ●

حابت ئئن أصحفمسئئتمر صاتعئئ  صعل هئئنص ائئن ةصصيظراتئئهصعلئئىصا صحفم الدئئل صفئئتصاقبئئنبصحف سئئن 

عيوئئنقصحفزطئئناصحفم ئئالدتصقلوئئمصحفضئئرحئ  صدمئئنصلئئ ؤ أصعفئئىص ائئن ةصطلئئ صحفمسئئتهل   ص

 ق ان ةصحفي ناصحابت ن أصقحيخونعصحفقطنفلغ

 

حفي الف قرحف ئئللصددولئئلصقت ئئنوصف ئئرأ صاتقيئئىصل نلئئنبصح تمنع ئئلصقحبت ئئن الصتئئدعالصفتزلئئ صص ●

حفئئالطيتصقتعظئئ مص قوصحفزطئئناصحفخئئنإغصقاتمزئئاصذفئئلصعئئ صطرائئاص قوصحفدقفئئلصفئئتصحابت ئئن ص

حفخ خ لصقحفتز وصقتخو مصح:يونقصحفعنمصعلىصحفخددنبصحفمنف لصمحألدالفلتغصقف ئئ صفئئتص

حفالحبة صتمال صحفس نلنبصحفي الف قرحف لص قوصحفدقفئئلصدئئ صدزئئدمصفلخئئددنبصحفعندئئلصعفئئىصدئئيظمص

 خنإصص   صايقرغفإلطنوصحابت ن أغص   صت ال صحفدقفلصدسنيدةصفلزطناصحف

 

حألدالفئئئللصهئئئتصيظئئئنمصحبت ئئئن أ صصاقصعمل ئئئلصحعتمئئئدبصفئئئتصالئئئنسصصاهالوهئئئنصعلئئئىصاقبئئئنبص ●

حأل دئئنبغص  ئئ صتالصئئوصصايهئئنصعمل ئئلصاتمئئروصف هئئنصواسصحفمئئن صلئئ  صبيئئالحبصدنف ئئل صد ئئ ص

 حفقالوصلصقحفقيالو صقذفلصد صل  صا قحبصد  صحأللهمصقحفسيدحبغ

 

حصقتعطتصحألدالفلصحفسالقصحفمنفت صحف أصاسنهمصصزد حصيق ئئرل وصض   صفتصحفعمل لصح:يتن  ل صبئئدول

د صحاهتمئئنمغصقبئئدصلئئنعدبصعلئئىصذفئئلصعالحدئئ صد ئئ صحفعالفمئئلصقلئئهالفلصتمئئروصواسصحفمئئن ص

عنفم ئئنل صقوفئئةصحفضئئالحص صحفتيظ م ئئل صقلوئئمصحفضئئرحئ صحفمورقضئئلصعلئئىصحف ئئرينب صحفتئئتص

صتضعوصد صبدوةصواسصحفمن صحفتينفس لغ

 

مسئئئنقالصفئئئتصاقحلئئئرصحفزئئئر صحفتنلئئئةصع ئئئرصحفمدولئئئلصحفيمسئئئنقاللصتالسئئئ صحفمدولئئئلصحفي ●

قاقحئ صحفزر صحفع ئئرا صفئئتصف  يئئنصعلئئىصائئدصيئئنو صديجئئرغصقينيئئ صتعئئنوعصحفمدولئئلصحفتنواخ ئئلص

حألفمني ئئئلصفئئئتصحابت ئئئن  صحفتئئئتصتئئئرصصفئئئتصحفتئئئنوارصحفم ئئئدوصحفرئ سئئئتصفلمعرفئئئلصحفمتعلزئئئلص

ام ئئ صصصنفسئئلالوصحفق ئئرأصقحفزضئئنانصحابت ئئن ال صقا صحابت ئئن صاعتمئئدصعلئئىصحف زنفئئل صقا

غصقذفئئلصصن:ضئئنفلصعفئئىصوفضئئهنصف ئئرةصا صحفزئئالحي  صاقصحفيظرائئنبصف لهصع صحفم ئئن صاقصحفتدئئن 

 حابت ن الصام يهنصتاي دصص   تهنصعنفم نلغ

 

ص يمنصترصصحفمدوللصحفيمسئئنقالصا صلئئق ص م ئئةصحفظئئالحهرصحابت ئئن الصا مئئ صفئئتصحلت ئئنوحبص

حفتالبئئةصقحفعالحدئئ صحف حت ئئلصحألفئئرح صحف خ ئئ ل صصمئئنصفئئتصذفئئلصحفمعرفئئلصحفور ائئلصقحفالبئئ صق
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حأللئئرصغصقتسئئعىصحفمدولئئلصحفيمسئئنقالصعفئئىصفهئئمصحابت ئئن صدئئ صلئئ  ص وحلئئلصحفتئئدحع نبص

صحا تمنع لصف لت نوصحفور أ صقهالصيهلصاسمىصحفور الصحفميهج لغ

 

قتعتزدصحفمدوللصحفيمسنقالصا صاأص ان ةصفتصحفمئئن  صغ ئئرصددعالدئئلصصتائئن ةصفئئتصعيتئئنجصحفسئئلةص

 ائئن ةصحأللئئعنوغصف ئئ صفئئ صامئئدثصحوتوئئناصالئئعنوصحفسئئلةصفئئتصحفالبئئ صقحفخئئددنب صلئئتؤ أصعفئئىص

يوسهغص   صلترتوةصالعنوصصعئئمصحفسئئلةصالئئراصدئئ صالئئعنوصلئئلةصالئئرص صدمئئنصائئؤ أصعفئئىص

صتونقبصيق رصص  صحأللعنوصحفيسق لصفلسلةغ

 

نصدئئةصحف  يتائئلغص  ئئ صتئئرصصا صحفم الدئئل صفئئتص قتعئئدصحفمدولئئلصحفيمسئئنقالصعلئئىصحفيزئئ مصتمندئئل

ت ئئن أ صاجئئ صااصتتئئدل صحبت ئئن انلصفمئئ صحفم ئئ للغصقتئئدعالحصعفئئىصا صاالئئ ص نفئئلصحف سئئن صحاب

ح:يه نوصدجرحا صفتيتهتصحفمؤلسنبصحابت ن الصغ رصحفزئئن وةصعلئئىصحفتئئابلم صف  ئئعدصد نيهئئنص

 دي  بصاي رصدينلقلصفلالحبةصحابت ن أصحفجداد صص مصحفيظرصع صحفتقعنبصحا تمنع لغ

 
 


