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: ةمدقم
. يفارغوبطلا رظنملا  يف  ةمهم  تاريغت  ثادحإو  ةزيجو  ةدم  لالخ  تآشنملا  حاورألاب  ةغيلب  ارضأ  قاحلإو  ميسج ، بارخ  يف  ببستت  ذإ  ةيعيبطلا  ثراوكلا  رطخأ  نم  لزالزلا  دعت 

ةعيبط امو  ةيبرغملا ؟ ةـيلازلزلا  رهاوظ  امف  ةميسحلا 2004  لازلز  ةنـس 1960  ريداكأ  لازلز  ةثراك  اهرطخأ  ناك  لزالزلا  نم  ةلـسلسل  يمالـسإلا  ملاعلا  نادلب  نم  هريغك  برغملاضرعت  دقو 
؟ ةدمتعملا تاءارجإلا 

: برغملا يف  لزالزلا  خيرات  ةفرعم 
: برغملا يف  لزالزلا  خيرات  ةفرعم 

ةصاخ ةيوق  تناك  ةزهلا  نكل  دالبلا ، لك  برض  يذلا  لازلزو 1969  ةيدامو 1960  ةيرشب  رارضأ  فلخ  يذلا  ريداكأ  لازلز  اهرطخأ  نم  ىلإ 2004  ةنس 19981  ذنم  لزالز  ةدع  برغملا  فرع 
 ( ةقيثو 1 ص 166 رظنأ  ةنيدملا (  هذه  ناكس  هنم  ررضت  يذلا  رياربف 2004  يف 24  ةميسحلا  ةنيدم  يف  ربكأ  دهش  يذلا  لازلزلا  مث  حيرج  ىلتقلا و 200  تارشع  ئطاوشلا ، يف 

: برغملا يف  ةيلازلزلا  ةرهاظلا  فاشتكا 
رثأتت ةقطنم  ىلإو  خيراتلا  لالخ  ةيوق  لزالز  فرع  يذلا  طسوتملا  رحبلا  ضوح  ىلإ  هئامتنال  ةيلازلز  رارقتـسا  مدع  ةـقطنم  يف  برغملا  دوجو  بابـسأ : ةدـعل  ةـيلازلزلا  ةرهاظلا  روهظ  دوعي 

. يسلطألا عردلاب 
. ةيساروألا ةحيفصلاو  ةيقيرفإلا  ةحيفصلا  نيب  طسوتملا  رحبلا  ضوح  ةقطنم  مادطصا  -

. ةيبرغملا لحاوسلا  ىلإ  اهتوق  لصت  لب  برغملا  ىلع  ةرشابم  يسلطألا  عردلا  نع  ةرداصلا  لزالز  ريثأت  مدع  -
ريداكأ دعب  لازلز  رطخأ  ربتعي  يذلا  ةميسحلا  مث  ىحرجلا  فالآو  اياحضلا  نم  نع 12000  ديزي  ام  تقلخ  ةيوق  ةيضرأ  ةزه  ريداكأ  ضرعت  نيلازلز  نيترهاظ  برغملا  فرع  دقو 

رياربف 2004. يف 24  كلذو  ىوأم  نودب  نم 15230  ديزأو  ةغيلب  حورجب  ليتق و926  نم 628  ديزأ  طوقس  ىدأ  ثيح 
: لزالزلا رثأ  نم  فيفختلل  ةيرورضلا  تاءارجإلاو  ريبادتلا 

: لزالزلا ةوق  سايق  ةقيرط 
نم ملـسلا  اذه  ىلع  تاليدعت  تلخدأ  ةنـس 1964  يفو  لزالزلا  نع  ةجتانلا  رئاسخلا  ةدس  سايق  ىلع  زكر  ةـجرد ، نم 12  نوكتي  يذـلا  يكاكرم ، ملس  ذنم 1902  لزالزلا  سايق  يف  لمعتـسا 

كيبتراكو  روهتبب * و  فديف * فرط *  karniksponttenevedew
رثكأ وهو  لازلزلا  ءانثأ  ةررحملا  ةقاطلا  باسح  دـمتعيو  ةنس 1935   ritchter يكيرمألا مالعلا  هعـضو  يذـلا  رتشتير  سايقم  لزالزلا (  سايق  يف  لمعتـسا  امك   MSK ىمسي حبصأف 

M.S.K ملس نم  ةقد 
برغملاب لزالزلا  ةدح  نم  فيفختلل  ةذختملا  ريبادتلا  ضعب  ةفرعم 

ءودهلا ىلع  ةظفاحملا  -
ةيئابرهكلا كالسألا  ءانبلا ، تابكرم  نع  داعتبالا  - -

. يسرك وأ  ةدئامو  بابلاب  بلص  وه  اهب  دامتعالا  -
. ةزهلا فقوت  دعب  الإ  ىنبملا  نم  جورخلا  مدع  -

لزالزلاب ؤبنتلل  دصارم  ثادحإ  -
. نييرامعم يسدنهمو  ءايزيفويجلا  يف  ءاملع  لبق  نم  لزالزلل  داضملا  ءانبلا  نوناق  ثادحإ  -

: ةمتاخ

ةياقولاو لازلزلا  ةهجاومل  ةيرورـض  تاءارجإ  ذاختا  نم  نكمتلاو  ةيئيبلاو  ةيرـشبلا  ةايحلا  ىلع  ريثأت  اهرثكأو  ةيعيبطلا  ثراوكلا  رطخأك  برغملا  يف  لازلز  نع  لاثمب  ةيعيبطلا  ةثراكلا  ةفرعم 
اهراطخأ نم  .
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ةياقولاو لازلزلا  ةهجاومل  ةيرورـض  تاءارجإ  ذاختا  نم  نكمتلاو  ةيئيبلاو  ةيرـشبلا  ةايحلا  ىلع  ريثأت  اهرثكأو  ةيعيبطلا  ثراوكلا  رطخأك  برغملا  يف  لازلز  نع  لاثمب  ةيعيبطلا  ةثراكلا  ةفرعم 
اهراطخأ نم  .
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