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 م3313-3311عراقي النشاط السياسي لنواب الحمة في البرلمان ال
 أ.د. يحيى كاظم المعموري

 جامعة بابل-كمية التربية
 المقدمة

ي ع ببكي ببليًخللببعتللي ٍٕيًخلعببديًخ لعببليًخ ٓلببٓي ببليًخدخرببلعَيًختببليعببعليخيببعيٕٓف ًنتخببٌي ببلي الببٗيًخنببًفٌيخببحكي تبب
ٕ ببَٓيًخ الببٗيع ببٓٓي ببليًخدخ ًٕديًختببلي رببلعَيًختببليعببعليخيببعيًخسلعسببلويًفتات ع لببويفعببعليخببًفميًخللببوي ببليعببللي نببعٛديًخ بب

ي بو  ًٕلعتيبعي لب يًخلضبعلعييٕلضبٕف عبًٓمي حلٜعتيبعيًف ت ٕعتيعي بليًخنلعدبعَيًخسلعسبلويفًظ ًٕ بلي بليخبحكي دبع ٕخ بعليًخ   بليًخع
ًٕعيبديىليىلعبويًخبٓفكي ٖلبعٍٓي لب ي ٛبعخعتيديعتٛبفلٕيًخابل٘يفتفسبل وي ٓ ٕالبواي نلويًختليتت لبديععخسلعسبتلليًخًٓخللبويًفخخع ًخٛف

ًٕ يعيتع لي  ٕاحاًفلت ٕلوي ل يًأل يلي فتيعيًخ سع
ًٕٓ يخعببلينببًفٌيًخللببويخببدي ًٕ لببويعدببعكيا ببع ليهفيًنمبب ٕلخلببويندببعٛعَينببًفٌيع ببٚيًألخفلببويًخ  ًٕسببعَيًختع ف ببٓيتنعفخببَيًخٓ
ٕععَي ٕاببديًخ دببع ٕفتيخببٓنيًخعببعل لليفيلتبب يسببععلي نببعٛليدي لأخببًٔفينرببلعيدي ببليًخعلببُيًفختلرببليعببكيىلي  ٜ يببديالببٕي  بب

ٕفلببع يًخسلعيًَخمع لببويًفألٛ ٕنببعيىببًٔيًخ فضببٝف ٕخ ببعلايف ببليىببًٔيًخ نٛلببدياببعميًختلع سببلويخع ضببيديًختببليهٓخببًفيعيببعيًٓخببكي عببويًخع
ًَٕيًخخع سبويًفخسعٓسبويًفخسبعع ويًفخ ع نبو يه بعي ًًٕيفخلبٓف  لعفخويخلعدتي  عيتلُٓيعويىوتميًخنًفٌي ليًخ اعكيًخسلعسليلر

ٕناي يهخ ٕني سنتنعفخيعي ليعلُف ٕفلعتيدي ليًخ اعتَيًألخ يٛ
ٕىعيعلليهلٓلنعيهفًت يفألليتغٛلويعكينًفٌيًخللبوي بليًخ يبٓيًخ لعبليععلبُيفاعمي ي لعض ًَٕيخف ٝف ٕنعيىٔهيًخٓف سعٌيًختلع

ٖ اي ٍٕيًخ لكياع ٕلعًعي ت ًَٕيتغٛليتل ٖلعٍٓي ل ييًليىٔهيًخٓف يًفلٓيه ٕيتعتنمويًخر فععَي عنلًعي
ًٕسويندعٛعَيه ضعمي الٗيًخنًفٌيتعتنمويع ٚيًي فتيلخمي ًخلربفكي لب ييوخر فععَيف نيبعيرب فعهليًخترٓ يخٓ

ٕىعي  بعيلتٛلبٌي ٕتيعيهفيتربفل نلبوي بليعغبًٓٓايفت نبايًسبت ع ٍيف نيبعيًخ عتعبويًخٛف ٍي لي نعٛدي لٓٓف  لعضٕيًخ الٗيًخ فآف
يىنعكيفأللعديٛفللويفىفيه ٕير ٌي ليًخف َيًخلعضٕاي يًخالٗف

ٕخ عنلببوي ببلي يًخع خببٔللي  لببًفي سبب نعيًخعلببُي لبب ي رببلللي يًألفكيتنعفخنببعي لببويًخاببٕٔف ًٕديفتدببعلكيًخ الببٗيًختأسلسببليًف ًخ بب
ٕخ بعليفه ضبعميًخ البٗي ًَٕيًختبليدبيٓىعيًخع ًٕ ليف ٓٓيًخٓف ًٕ دئخكي ليهلًُٓي يفتأسلٗي الٗيًخنًفٌيًخ  ًخللوي لويف عي

ًَٕي يه عيًخمركيًألخٕي تنعفخنعي لويًأللعٓلُيًخسلعسلويًختليهٓخ يعيعينًفٌيًخللوي 9191ًخٔللي  لًفيًخللويلت ي عدي ليًخٓف
ٖهيفتٛعلدينٜعديًختانلبٓي ٖل ًٕ ليفت  نلويف نيعيتلفلويًخال٘يًخ  ًخخع سويًفخسعٓسويًفخسعع ويًفخ ع نويًفختليتت لديععخاًفنٌيًخٛف

ٕ  ببًفيًخسببحّيضببٓىعيف ٛببعخعتي ٕضببًفيًخلعف ببويف رببًٕٓي ببًفنلليًخ مببفيًخ ببعدي ببليًخببٔللي ع ًٖ ببليفًظ نلببوييدً خ ٖلببٖيًخفلببٍٓيًخٛف عت 
ٕعببليفت ٌٕيًخ  ٕديًخمرببكيىخبب يهىببديًأللببًُٓيًخًٓخللببويف نيببعيًنلببحٌيععببٕيرببٓ ليًفختلببع ًٕديًخٓفخلببويع ببعيتٛبب ٖلببٖي ععنببويًخ بب  

ٕنيف ببليًخخعت ببوي ٕالببويًفتتمع لببعَي ببايًخببٓفكيًألخبب ًٕديًخخع ٕه ينببًفٌيًخللببويع ح ببعَيًخ بب ًٕي ف ف ببتينببًفٌيًخللببوييي نببويفهخلبب
ٕ نعيىخ يهىدي عيتفرلنعيىخلوي ليًستنتعاعَا يتٛ

ٕ يخلعلببُيً ت ببٓيًخعلببُي لببي  ي رببعٕٓي تنف ببويلببأتلي ببلي لببٓ تيعي لعضببٕي الببٗيًخنببًفٌيًختببليدببعلَيًخ  ببفٓيًخملبب
ًٕي ٕعلبويًفألانعلبويًفخربلتاييفهخلب ٕلحياع  لبويف بٓٓي بليًخعتبٌيًخ  ٕسبع كيًفٛبع ٍٕيف ىضع ويىخ ي ٓٓي بليًخف بع ديالبٕيًخ ندبف

ٕهليدي لواي س يًلينعفلي ي ٓيف لنعيف ليًهللينست ٓيًخ فلانضايىًٔيًخعلُيعلليهلٓ يًخ لف لليًأل عضكيخعلعلي
ي
ي
ي
ي
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 الفصل األول
 جذور الحركة البرلمانية في العراق

ٕ ي ببلي الببٗيًخنببًفٌيتعببٓي ببلي ٕىببديًخسلعسببليًف ًٓ ف ٕٓنببعيًخلببٓلُي ببليندببعٛي   لببليخببًفميًخللببويًخ نتخعببلليٓف ىًٔي ببعيه
ًٕ لببويعفاببوي ببعد ي  ببليًخ  ٕخ عنلببويًخ  ٕعببويًخع يًخل ٕلاي لبب ياببٕٔف يفخببفيعدببعكيسبب ٕٕف ٕهي ببليًخ بب ًٕدي ببٓيخضببايعغلبب ٕفتيىليًخ بب  بب

ٍٕيًخ   عنلللي نٔيٓخفخيديعغًٓٓي بعدي ٕعليىخ يسلٛ ليًخ  ًٖميًخٛف ٕفليي9391ها ٕع بوي ب ٌٕي بليه ٍٕي بعيللب َٕيىبٔهيًخسبلٛ ًفسبت 
ىخب ييي(9) رعٕي ليًخٛعل ليهليلتأ ٕيسلعًعيهفيىلاعععيععكي بعيلسبتآي بليتلبكيًخٓفخبواي للن بعيٓ بعيًخسبلٛعلي عبٓيًخل لبٓيًخ بعنل

يًخ   ببعنليًخببٔ يعببعلي ببٓيرببٕٓي ببليتدببع ًٕ لببفليي9781عببعنفليًألفكي39لكي الببٗيًخ ع ف ببعلي)ًخنببًفٌ(يف لببًعيخلٓسببتٕف تببأ ٕيًخ 
ًٕدي بلي البٗيًخ ع ف بعل ًٕميىٔهيًتنتخعععَي  بكيًخ ب ٕعوي ليىٔهيًتنتخعععَيفع ٓيىا ًٕفيًخ دع ًٕميف ٕ سبتوي بليي(3)عٔخكيً ا

ًٖديًخدلخي  ٕ  َيعكيف عٓيًخٕ ًٕ للليفىدي ٖىلبٕيف ل بٓيه نبٓ يًخ بع ٕيًخ  ٕل ليه نٓ يًخ عٕٓيف نعللديًٓنلعكي ليعغًٓٓيف عٓيًخ
ٕلتيعببكي ببليًخ فرببكي ٕل ليفرببمليعببكينكيدبب ٍٕيف عببٓيًخبب ٍٕيي(ي9) ببليًخعربب ٕلعببًفيعمعبب ًٕ للليعببعنًفي ببٓي ٕاديي ببليىليًخ بب ف لبب يًخبب

ٕخ عنلببويًفسببتلعلفىعيعل ببعٗيععلببٕيىتيهليهالببعيديخببديلعببلي لبب يًٛببحٝي لبب ي ببعيعبب ٕف ببويًخ الببٗي ببليًخللببعٍيًخع عليللببُٓي ببليه
ًٕداي(1ا)ًألستعنو ٕخ عنلوي ليًخ  يخعليًخللللويتٓ فنعيىخ يًخلفكيهليىٔهيًتنتخعععَيععنَيًخعًٓلعَيًخلللللويخلللعٍيًخع

ٕدببو ي ع ببٓي ٕعببويخببديتسببت ٕيٛببفلًحيعسببعٌي خببعفتيًخسببلٛعلي عببٓيًخل لببٓي نيببعيألنببويفاببٓي ليببعي ببعيليببٓٓي  ىتيىليىببٔهيًختا
ٌٕيع ٕني بعديًنٓتٝيًخل ٕلوي ليايويهخب ٕفسلعيًخللر ٕربويسبعنلويخلبتخلٙي بلي البٗي9788لليعحٓهي ليايويف ديفابٓيًخم

ًًٕيعللببوي ببلي ًٕ ٕهيي(3)9787دببععٛيي91ًخ ع ف ببعلي أرببٕٓي بب ٕٗيٓف فع ببٓي ببعييتخلببٙي عببٓيًخل لببٓي ببليىببًٔيًخ الببٗي ببعٓيخل ببع
ٕتويًأل بٕي ّٖيتلببَيسبلٛ يًختبليععنبَيتبٕ ًٕكيًتسبتعًٓٓ يفتسبلٛويًخ للبَي لب يًخدب ٌف يع بعي بليديًألتبب ًخبٔ يٓ بايتلبكيًخدب ٌف

ًٕ لببوي ٕخ عنلببويًفلاععلعتيببعيفتنسبب ًفي ىخبب يًخ  ببكي لبب يًخببتخلٙي ببليىببٔهيًخسلعسببويًخ سببتعٍٓيخعرببويع ببٓي ببعئً ببًفيٛ ببديًخللببعٍيًخع
ٕديتدبعلكيا  لبعَي لنلبوي ٕهٗيىبٔهيًخٛب ٕدي ختلمبويف لب ي ٕلويفخفيىخ يلللي   لًفي ل ي نعىضويسلعسوي عٓيًخل لبٓيعٛب ًخل

ٕل ٕ يهخل لببٓ  يفتف لببويًخٛعلببعَيًخ  لمببويفلبب يدي لبب يًخ  ببكي ببليهاببكيفسبب ويىببٓ يعي ضببحيهسببعخلٌيف سببعفييًخلعببديًخببٓعتعتف
ٕ بليًنلحعبعي بعدي هاعبٕي عبٓيًخل لبٓيي9197تلفلٚئخكيًخنٜعد يف بٓيت خضبَيىبٔهيًخ لبعفتَي بلي لبعٍٓيا  لبويًتتلبعٓيًفخت

ي عدي يا(1)9781 ل يى عٍٓيًخ  كيعٓستٕف
يًختل ًٕ بلين عخيبعي لب ي بعٍٓيًتنلبحٌيًفخبًٔفيلتٛل بفليي لَٓيًخد ٌف ععنَيخعض ويخلٓفخويًخ   عنلويف نيبعيًخدب ٌيًخ 

ٖليبويتنلبٔىدي ٍٕين ًٕمئخبكيىخب يًنتخععبعَيلب ٕعًفي سبع ليديٛبع  لليف ٕٕيًفتسبتلحكيفهلبًٓفيعبكيخٛبًفَيًتنلحعلبلليفعبع ىخ يًختل
ي بلي بعديفعبعلي بلينتلابويًتنلبحٌيهليًضبٛي(8) ليًخمع بويًختبليىبدي ليبع ٕسبفدي بليت بٖف ٕي عبٓيًخل لبٓيًخ بعنليىخب يىربًٕٓي 

ٕلليًخ بعنليفعبعنفليًألفكي بلي بعديي9197 ٕ يتدب ًٕميًنتخعععَي ليًخفتلعَيًختعع ويخلٓفخبويًخ   عنلبويفلبٓٓيدبي ٓ عي لويىخ يىا
ًٕ يببعايي9197 ٕ ببليتعببَٓٓيي(7) ف ببًًٓي ا ٕنييعا  لببويًتتلببعٓيًفخت يًألخبب ٕعببليًفخدبب ٌف يًخف ببَييخعببلين ببعكيًخدبب ٌيًخ  ٕٕف ع بب

فتعببلليىليسلعسببويىببٔهيًخا  لببويخببديتعببليعأ ضببكي ببليسلعسببويًخسببلٛعلي عببٓيًخل لببٓي ببليًسببتعًٓٓىع يفلببلليدبب ٕيًتتلببعٓلفلي
ًٕفيلبكيًخ البٗي ٕلبويًفتسبتلحكي بٕ يًخ ضٛيٍٓيفت عخَيًألرًفَي ليٛلبٌيًخل ٕخ علي ليهعنعميًخد ٌف ٕضويخيدي ليًخع ع  ع

ٕٗيًتتلبببعٓلفليعبببكيي(1)يًنتخععبببعَيآلبببٍٓا بببديٓ بببًفيىخببب يي9193عبببعنفليًخ بببعنليي97 بببلي ًٕميًتنتخععبببعَيًخآلبببٍٓي بببع فع بببٓيىاببب
ٕلويسعللوي ليًخ الٗيًخآلٓا يًختليض نًفي ليخحخيعيهع  ٖفلٕيًفست  عكيًخلٍف ٍٕيع عي ليعيًخت يًألسعخلٌيًخ لتفلويًفخلٔ

ٕ علي بببعيه ٕخ بببعليسببب ٕ بببلي لببب ياعخعلبببوي لع بببٓيًخع ٍٕيا  لبببويًتتلبببعٓيًفخت ٕادي بببليسبببلٛ َٕيًخسبببلٛعلي ل بببٓي لببب يًخببب اعببب
ٕسفديعلكيىًٔيًخ الٗي بلي)ي(99)ًخخع ٗ ي9191ف بليعًٓلبوي بعديي9199( يف بليهًفخبٕي بعدي9193نٌيي99 ل يىرًٕٓي 

ٕدينمسبيعيًختبليًتع فىبعي ٕ ليفععألسبعخلٌييًفخٛب ٕدلًفيا  لويًتتلعٓيًفخت ٕلَيًنتخعععَيآلٍٓيخ الٗيًخ ع ف علي عٖي ليعي  ها
ٍٕيًخسببععلو ٌٕيًخ عخ لببويًألفخبب ي ببأخغ يًخ الببٗي ببلينٌي ببلي ببعدي يخعببليًخ(99) ببليًخ بب ٕٝيعللببعديًخلبب سببلٛعلي ل ببٓيًخخببع ٗيتببٔ
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ٌٕيًخ عخ لبببويًألفخببب يًفنضببب عديًخٓفخبببويًخ   عنلبببويىخببب ياعنبببٌيهخ عنلبببعي بببلي)ي(93)9191 ٕلليًخ بببعنلي بببعديي3فع بببٓيى بببحليًخلببب تدببب
ٕلٛع9191 ٌٕي ل يًخٓفخويًخ   عنلو يفع عيىليع ٕلٛعنلعيىخ يى حليًخل ٕ َيع ًٕديف بٓي(يسع نلعيععنَيتخٛٛيسبلمًعيتلبتحكيًخ ب

ٍٕ ًٕ بويًفختابع ٕ يًفخٖ ٍٕيٛفللويتسل عي بلي لبعٓلليًخب ٌٕيعمت ىعيًت ترعٓ يًفخسلعسلي لوي عكيى حليًخل ٕسَينمٔف فا باي(ي99)ع
ٕلٛعنلبوي بليً ًٕك(يٓل ح بللي ع بٓيًخلبًفَيًخع َٖيىخب ي)ًخانب ًٕتيعايخبًٔيهف ب ٕلبديضبععٛيًسبتخعع ٕلوي ليٛ خخلبل يًخ  لف عَيًخ سع

ًٕداي ألتببكيًخمببعفي ببل) ٕعببليًخبب يًختفاببوينلببفيًخ بب ٕلليًخ ببعنليي1ًخ  ٕلٛعنلببويلتبب يتببديخيببدي9191تدبب (يًفسببت ٕيتلببٓديًخلببًفَيًخع
ٕللي(91)(9198نًٕٔيي99ًلتحكيعغًٓٓي لي) ًٕكي فٓيعلعنويًخديلٕيىخ يهىعخليعغًٓٓيًٓ  ي لويهنيديابعمًفي لبٕ  ي أرٕٓيًخان

ٕ لٗيًأل ٕلليهفكيتي ببعتلللي ببدياببعمَيعنببفٓيًخبب ٕلعببليفخسببلي ببليتدبب ٕىعيع ببٓىعيي9197  ٕلببٕي رببل ي ببليتل لببفكيهلللببويًخدبب ٌف
ٕلٕ ٕنسلي ل)يرٕٓيًختل ٖ يًخم ٕللي عنليي8ًتنعلل نلبويتبٓلٕي9197تد يفتأسبلٗيلعف بعَيٛف ٕلبٕيًخدب ٌف (يًخبٔ يهعبٓي لب يتل

نللليهنمسبيد ٕاعبعَيًخسبععليًخبٛف ًٕٛلويتسبت ٓيسبلٛعتيعي بلي ٕديٓل ل ٛفلبكي لب يىبٔهيًخف بفٓيي يفخبديل بٚيف بَ(93)علًٓنيعيعٛ
ًٕد ٕلتيلسللي لعًعي ل يًخ  ٍٕيتنرلٌيًلٓيهناعكيًخد ًٕ لي ع ًٕاَيعلليهعنعميًخد ٌيًخ  يا(91)لت ي

ٍٕيًخ دععكيعفاوي ًفَيًتلبتحكيف ٛبعخعتيديععتسبتلحك يف بليًابكيهليتٜيبٕي ع عٓىدي ليى ع ف ليهاكيتيٓ ويًخسععليفًظ
ًٕ ل ٕه يًخ عديعأنيعي ٕتيعيه عديًخ ٕلٛعنلعيرف يخفخبَي نبٓفعيعيع ٕاعبعَيًخدب ٌف نيبعيابعمَي  بًحيختلللبدي ٕلويفًظ ًٕٛلويًفخل ويخلٓل ل

ًٕدي لي) ٕلليًخ عنليي99ًخسع لي ليًخ  ًٕ لي ليًخنلعٛييًآلتلو:9197تد ٕه يًخد ٌيًخ  ًٕميًستمتعمي عديخعلعلي ييي(يىا
ٕعلويًفلبٍٓيت تبٓي بليًخلبٓفٓيًخدب عخلويخفتلبويًخ فربكيىخب يًخخ -9 ٕاعفليى ع ويٓفخوي  ٕعبليتلبَيفربعلويىكيل لبل يًخ 

ٕلٛعنلع؟ يع
ٕهٗيىٔهيًخٓفخو؟ -3 ٕعلي ل ي ٕاعفليعتنرلٌيه لٕي   ىكيل

 ىًٔيًف لًفي  ليىفيًأل لٕيًخٔ يلمضلفنو؟ي -9

ٕاببعكيٓلببلي ًٕدي ببلي ٖ  ببعميًخ بب ٕعببَي لبب ي ٕلٛعنلببعيلعفخببَيًسببتغحكي  للببويًتسببتمتعميخرببعخليعيفتل اببٓلٕيععخببٔعٕيهليع
ي دببع ٕيففايببعمي ببٓلي ببليًاببكيضبب عليعلببعمي ٕلٛببعنللل ي مببلي)فدببلْف (يفرببكيفخسببليىخبب ي9197عببعنفليًألفكيي99سببلٛويًخع

ٖٓ ي دي لٓيًات ع ًعينخبٕي بليلبفدي  بلييًخدبيٕينمسبويي بليًٕٓيي99ًخناتيف ليًخلفديًخ عنلي لٓيًات ع ًعي ايًخسلٓيععٜديًخل
ٕ ي)ًخلععديًخسلعسليخلدع لويًفخنات(يف ٓٓي ليدل ٕهيعع ضع ويىخ يفخسلينفع يًخ دع ٕيًفخفايبعميًخلعف وي ليًخعف ويلض ْف

ٕ يًفخسببلٓي ٕ يًفخدببلخي عببٓيًخًفلببٓيًخلببعِيسببعٕيًفخسببلٓي لسببليهعببفيٛعببلخيًفخسببلٓي لببًفليًخلعسبب ًٖ بب ٕلديًخا ف ببنيديًخدببلخي عببٓيًخعبب
ٕىد ٕنيخبويىبعٓ يًخنللبٌيفهابعٌي))تي(98)ىعٓ يًخنللٌيفال ٕعلو؟ي بعنع ٕلٓفليلع نعيهديلعف وي  ٕلليىكيت  ي سأكيفخسليًخلعض
ٕلٛعنلع(( ٕلٓيسفنيع ٕعلو((ي سأخويفخسليىبكيين نلوي  ٕلٓيلعف ويٛف ٕلوي))عكين ٕهي ف ٕٓي للويعنع  نيٚي عٓيًخًفلٓيًخلعِيسعٕيف

ٕلليلولبٓه((يفععخم بكي لبٓي ٕهلليًخدخرليفتعٓيهليهع بٕيًخلعضب ٕه يًخا لاي؟ي أاععويًخدلخي عٓيًخًفلٓي))عكيىفي ٕهلكيهدي ىًٔي
َٕي لنببعيفخسببلي ٛلببٌي ٖف ٕللي تببفتٕيًخاببفيًف ٕرببويخلتمعلببٕيًفخببٔيهلببٓهيهع ببٕيًخلعضبب ٕ يتأالببكيً ا ببعٝيفًظ يببعخيدي   لببًفليًخلعسبب

يا(97)ٕه ي ل عميًخٓللي ليه ٕيخٛلٕيعئًيًفنمٚيًتات عٝيفاعٕٓيفخسلي تفايًعيىخ يعغًٓٓ
ٕ ًفي ل يًخ سل لليهليلرفتًفيخغلٕيتدعلكيلعف ويىسبح لوي ٕعحميًفخععٜ لويل َٕيًخ ٗيعلكيىليًخ اتيٓللي ليع فهدع

ًٕفي ببلي(91)لببًًٓيهف ببتيسببلٕيًتسببتاًفٌ(()) علببايًتخببتحتي ٍٕيىخبب يهلي ببًٓٓي ببليًخ دببعلخيًفخفايببعميًستمسبب  يفتعببٓي ببليً دببع
ٍٕي للنببعيهديلاببٌي يخل سببلديهليلنتخببٌيالببٕيًخ سببلديخ  ببع ٕهلببويي ببليًتنتخععببعَي))فىببكيلاببٖف ٖ ي ببلي ًٕ ًخدببلخي ل ببٓيتلببليًخدببل

ٍٕي))خبببلٗيأللبببٓي بببليًخ سبببل لل ٍٕيًفخسبببلٛوي لببب ييًختلببعٕيًخ سبببلد((ي ععنبببَي تبببًفهيًخدبببيل هليلنتخبببٌيفلختبببعٕيالبببٕيًخ سبببلديخ  بببع
ٕلٛبعنليفتينعبعخايىًٔي لنبعيىنيبعي ٕابعكيًخبٓلليعفابويًتلبتحكيًخع ًخ سل لل((ي ععنَيىٔهيًخمتفنيهخٕٛي تعفنيًخايعٓيًختليه لنيعي

ٍٕي ٕرعرويًألفخ يخ ف ًٕديٛفي9139ععنَيًخ َٕيعيبعي بٓليًخ ب ٕلٛعنلعيع بٓي بعيتبأ  ًف مبويًخ ختلمبوايًختليه دلَيعكي خٛٛعَيع
ٍٕيًخًف  بببويعبببللي)ي(39) ٕنيًتسبببتمتعميفععنبببَيًخنتبببع  ي بببٓي9191عبببعنفليًخ بببعنليي33(يف)9197عبببعنفليًألفكيي39ف بببليًخمتببب (ياببب

ٕاعَي ليًتستلحكي ل يهليلعفليًخلعدي للًًٓيع الٗي نتخبٌي بلي ٕعحمي َٕيىخ يهليًخ ٓليعغًٓٓيًفخععٜ لويًفخناتيفع هدع
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ًٕ للليع ٓىعيًنتخٌي نٓفع ٕ  فىبعيىخب يسبلٛعَيًخ  ًٕ بليعع بوييًخبٔلليًا  بًفي بلي ٛبعخعليديًختبلي فليل  لفليًٛف تيًخد ٌيًخ 
ٕلتيلسببللي لبب يًلي9191عببعنفليًخ ببعنليي33ًتلببتحكي ببلي) ٕعببلي ببليهناببعكيًخدبب ٕهسببيعي لببكي  ٕعلببويل (ي لبب ي لببعديلعف ببوي 

نل ٕل ليٛف يًخللمبعميع بٓين(39)تعفلي للٓهيع الٗيتد ٖلتيف بٓف ٕل بفيًخبٔ ي يخعليًأللًُٓيهعَٓي ًَٕيي بوت ٕيسبعلي دبٕي لبٕ
ٕعوي عسبلويآل بعكيًخدب ٌي9139 لٓي لينلسعلي لي عدي ٍٕي ععنبَيضب ٖٝيًتنتًٓععَي ل يًخٓفكيًخ نترب  يىًٔيًخ وت ٕيًخٔ يف

يف لبَيًألربًفَيهخ ٛعخعبويععتسبتلحكي ٕلٕيًفتستلحك يف عيهليه لليًتنتبًٌٓيلتب يىعابَيًخنمبٗف ًٕ ليًخ تٛلايىخ يًختل ًخ 
ٕديًخ ي(33) ختلموععخٛ ًَٕيف بٓ َيًتلتاعابعَيفعليبعيتت لبٕف نلويىخ ي لٓيًتات ع عَيًفخللعديععختٜعى ٕعويًخٛف ٕ َيًخل  ي سع

ًٕداي يلفكيًستلحكيًخ 
ًٕلي ٖلبب ٖ يفتفاليعتبويخ لعٛ بويًخ لتبكيًفخ ٛعخعبويععتسبتلحكاي مبلي)ل ًٕ َٕيعمتبفنيًخدبلخيًخدببل فععنبَي ٓلنبويًخللبوي بٓيتبأ 

ٕسعخوي ل9139 لي عدي ٕديًخسبل لوي لبعدي بٓٓيي(يفرلَي ٕ لويعبعخٛ ٖ يىخ يهىعخليًخللويتٓ فىديخل ٛعخعويعللف يديًخدب ًٕ ًخدل
 ببليدببععٌيًخللببويعتفالببوي ببليع ببٚيًخفايببعميعت للببديً  حنببعَي ببليسببفديًخللببويًخععلببٕيٓ ببًفيًخنببعٗي ليببعيىخبب يًخللببعديعفاببوي

ٕلٛبببببببعنلللي نليًلببببببعدي لبببببببٓيًخمٛببببببٕيًخ ربببببببعٓتي يف ببببببلي بببببببع(39)ًخلعف ببببببويًفخللبببببببعديعل لببببببويدببببببب ًفميضببببببٓيًخبببببببٔلليلترببببببلفليععخع
ًٕل91) ٖل ٕٝيًخللبويفىبفيلنبعٓ ي)) بليىبٔهيًخلللبويًات بعٝي  بف لي بليًخابع ايًخععلبٕيخسب عٝي9139ل ِٕيًخ نبعٓ ي بليدبًف (يخب

ٕتلب يًخ نعبٕيًخدبلخي) ل بٓيًخدبيلٌ(ي ٖ اايًخلعضٕيلعلايًخغعلٌ((يف لٓيًتات عٝي ليًخ ف ٓيًخ لبٓٓيًف ًٕ ينلويًهلليًخدل  عتٌف
ٕسعخويًخد ٕٗيًتستلحكيفتل ي ٖ لديل ٕوفتيًأل للي) ٖ ي ديهخل ي ٓٓي ليفايعميًخللويعل عتيديف نيديًخدلخي عٓيًخلسللي ًٕ ل

ًٕديًفنتخبعٌيًلبٓي يلبفكيًسبتلحكيًخ ب  ليًخللو(يًفخدلخي عًٓخسحديًخلع ٜي)خٛلٌيهىبكيًخسبنو(يفععنبَيىبٔهيًخعل بعَيتت لبٕف
ٕلتيلسببللي لعببًعي للببو ًٕمي يف ببليًخلببفديًختببعخليتا(31)هناببعكيًخدبب ٕهيتنتخببعٌي نببٓفعليديفتفضببلحين  ببايهىببعخليًخللببويفعأ ببًٓٓيععلبب

ٕ يًخينبًٓف (يًخب ي عبعلي ٕسبكي   لبويًخ بٓ في)خلب ًخللللليع ستلعكيعحٓىبدايف نبٓيسب عٝيلبععديًخللبويًخسلعسبلي)عبفخل(يعبٔخكيه
نلبويفهعب يىت يًخٛف ّٕف ٕعبَي نبٓهيًخب يهليلنللبٌي لب يسبلٓهيًتات عٝيختدتلَيًخنعٗيف ن يدي بليًختا بايىتيهليًخينبًٓف ي بٓيتل

ًَٖٓي بليل عسبيديعبكي َٕي دبع ٕيًخ ات  بلليف فف تيىخ ياعنٌيًخللللليفهخل يخٛعويل عسلويتخللتيبعيهعلبعَي بليًخدب ٕيه بع
لعنبعتيديف ف لبعتيدي ًٕ للليععبكيٛبًف ميديٓف يضٓيًخ لتللليلت يتلللديًتستلحكيٓف عيىخ يفلبٍٓيًخ ب ًنويٓ عيىخ يًست  عكيًخلٍف

يًأللٓ ٕلليفنمبتيديىخب يفنتلاويختٕٛف ٕوفتيًت لليف عٓيًخسحديًخلع ٜيفنخب ٕلٛعنلويعع تلعكيًخينًٓف يف ًُي ع َيًخسلٛعَيًخع
ًٖفكيًختببفتٕي ببلي نٛلببويًخللببو ٕعببل يًفٓ ببَيًخ ببٗيعلببكيىليىببًٔيًخنمببليهٓنيىخبب ي ٍٕيىناببعدي ببليًخخلببل يًخ  ٖلب خعببليًخللللببويي(33)ا

ٕ وي ٓيه عتَيًخ عٗي لٓيععنَيًت تلعتَييتٓ فنعيىخ يًخلفكيهليعلكي ٓياعنعَيًخرًفٌي ليعح يعيىًٔ تليًأللًُٓيًخ تسع
ٍٕي بلي) ٕ لسوي ليتمالبٕيًخ بف نللليًلٓيًألسععٌيًخ ًٕليي99فنمليًخٛف ٖلب ٕٖينتع ايبعيتغللبٕيسلعسبوي9139ل (يًفختبليعبعلي بليًعب

نلوي و تويتديتدعلليعي ل) ًٕديفتأخلتيلعف ويٛف ٕلٛعنلعي ليًخ  ٕلليهفكيي33ع ٕ عسوي عٓيًخ9139تد يٕل ليًخنللٌا(يع
ٍٕي بلي)ي ٍٕيًخببٔ ي لبٓيخلمتبب (ينف دببَي ضبعلعي ت ببٍٓٓي بليعلنيببعي سبتلعكيًخ ح ببعَي9139نًٕٔيي99-93ف بلي ببوت ٕيًخلبعى

ًٕ لبويًخآلبٍٓيف بٓيتبدي عل بويتدبعلكيًخلبًفَيًخ  ًٕديٛف ٕ٘يًخ ب ٕدبلحي لربكيعبليًخلسبلليخ ب ٕلٛعنلويًفخ رعٓ وي ل يت ًٕ لويًخع ًخ 
(يف بٓيه لبليًخ لبكي بليخٛععبويًخبٔ يهخلبعهي بليلمبكيًختتبفل يهلي بلي9139نٌي39ًدي بل)ععخم كيتتفل ي لركي لعًعي لب يًخ بٕي

ًًٕيخلبببعحٓيف عنفنبببعيتنتخبببعٌي البببٗينلبببععلي نتخبببٌي بببلي ٍٕيععنتخععبببعَي البببٗيتأسبببلٗيلضبببايٓسبببتف هفخفلبببعَيى  عخبببويىبببليًخ ععدببب
ًٕد ٍيه(31)ًخ  يًخسع لي سٓف فكي  عىٍٓيختنٜلديًخ ح بديعبللي يفخديل ٕيف َيٛفلكي ل يتتفل يًخ لكي لركيلت ي ٓديًخ نٌٓف

ًٕ لبببوي ختبببليسببب لَيععخ  عىبببٍٓيًخ  ٕلٛعنلبببويخ بببعديي–ًخعلبببٓلليًف نلبببويف بببٓتيعيًخفابببويًآلخبببٕيي9133ًخع ٕعبببويًخٛف ٕ ضبببتيعيًخل ختبببلي ًف
ًٕ لي ٓيرعٓدي ل يىٔهيًخ  عىٍٓي ل)(38)خحنتًٌٓ ًٕميًخ  ٕلليًألفكي99 يىتيهلي الٗيًخٖف (يعضغٛي ليًخ نٓفٌي9133تد

يًختعخلو:يًخسع لي ل يهل يتتديًخ رعٓ وي لليعي ليًخ الٗيًختأسلسليًخ نتخٌيًفخٔ يلَٓٓي يع ويععأل ٕف
ٕلٛعنلواي -9 ًٕ لويًخع يًخعَي ليًخ  عىٍٓيًخ 
ًٕ لا -3 يًخ   سليًخٓستٕف
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 ا(37)سلي عنفليًنتخعععَيًخ الٗيًخنلععل -9

ٕلليهفكي39ف لي) ًٕميًنتخععبعَيًخ البٗيًختأسلسبليفىبفيهفي9133تد ًٍٕٓي لعلبويألاب َٕيى ٕخ عنلبوي(يربٓ كيًخ وسسبعَيًخع
ٕلديًتنتخععببعَي ٕابعكيًخببٓللي تبفنيعتلب ٕ علي بعيتلعبأَيه ببٕيىربًٕٓي ًخًفابٌيتدبعليعي بليًخ يببٓيًخ لعبل يالبٕيهليًتنتخععببعَيسب
َٕيىببٔهيًخمتببفني ٕضببلليًخدببلخي يببٓ يًخخعخرببليفيلسببلليًخنببع لنليفيهعببفيًخلسببليًألرببميعنليف ببٓيرببٓ ٕهٗيًخ  ع فعببعلي لبب ي

ٕللي عنليي7 ل) ٕىعي(ي ليع9133تد ٍٕيًخنللٌيًنابعٖيىبٔهيًخ ي بويًأل بٕيًخبٔ يًضبٛ ًٖ َٖيف ٕعحميًفخناتيًفخععٜ لويف ٓي ا
ٕللي عنلي91ىخ يًتستلعخوي لي) ٕ عيعع تحكيرلتو9133تد يا(31)(ي تٔ

ٍٕيآلبٍٓي أخميبعي بلي) ًٖ ًٍٕٓيًخ لعلويعتعللتي عٓيًخ لسليًخسب ٓفليختدبعلكيف َٕيً  ٕلليًخ بعنلي97فرٓ (يف بٓي9133تدب
البٕيىليًخسب ٓفليعبًٓيي(99)َيًخل ل وي ع عكيًنتخعععَيًخ الٗيًختأسلسلي تع ًعيسلعسويًخدٍٓيختلللديىًٔيًخيٓتًتخٔيًخخًٛف

ًٕٓيًخسبب ٓفليهلي ًَٕيًألفسببٛي ببأ ًٕميًتنتخععببعَي ببليع ببٚي نببعٛديًخمبب ٕاببًعيه ببعدي تببعفنيهخ لعٛ ببويًختببليهَٓيىخبب يتف ببتيىابب  ل
اي أرببٕٓ ِٕيلللببديىٓ ببويعببأ يفسببللويع ببعي ليببعيًسببت  عكيًخلببٍف ٕاببعكيًخببٓلليفنمببليديىخبب يًخخببع ٕهيعع تلببعكيع ببٚي الببٕيهليي(99)ه بب

ًٕمي ًًٕي بببليىاببب ًعيععلببب ٕتبببوي ٛ بببَيدبببٛف ًٖ ٕادي بببليهليف ًخسببب ٓفلي بببٓديًسبببتلعختويعدبببعكي مبببعاتي عبببكيىع بببعكيًتنتخععبببعَي لببب يًخببب
ٍٕي أخميببعي ببلي) ًٖ ٕ يعتدببعلكيًخببف ًٍٕٓيًخ لعلببويىخبب يا مببٕيًخ سببع َٕيً  ٕلليًخ ببعنليي33ًتنتخععببعَي رببٓ (يفععنببَي ببلي9133تدبب

ٕتببويىع ببعكيًنتخععببعَيًخ الببٗيًختأسلسببليفلببٓٓيلببفدي) ًٖ (ي ف ببًًٓينيع لببًعيخحنتخععببعَيفت ببَيععخم ببكي9131دببعع33ٛهفخبب ي يببعديف
ٕٕيخل الٗيًختأسلسلي ف ل عيلت لبديي(93)ععخف َيًخ لٓٓيفت خضَيًخنتع  يًخنيع لويخحنتخعععَي لي ع وي ضفيفىفيًخ ٓٓيًخ ل

ًٕمئخبكيلع بلي بليع ف تيهىعخليًخللوي ليًخٓ  ٕ لسبليف يىخ يًنتخعععَيًخ الٗيًختأسلسلي لبٓيعبعليضب لمًعيفعبعليًخسبعٌيًخ ٍف
يًخنعٗا ٕ َيىٔهيًتنتخعععَي ععليخيعيتأ لٕي لينمٗف يًخمتعفنيًختليل

ٕوسبعميًخ دبع ٕيفععبعٕيًخ حعبللي ٍٕيًخت بعفلي باي ٕف ٖ وي نبٔيًخعًٓلبوي لب يضب ٕلٛعنلويععنَي ع ٍٕيًخع آلٕيععخٔعٕيهليً ًٓ
ًٕد(يفععختبعخليتسبتٛلايتلللبديهىبًٓ يع يخبًٔيسب َيىبٔهيألن ًٕديلسبلٕٛي لب يًخ ب يًخ ب يعيععنَيت تلٓيهلي) ليلسلٕٛي ل يدبلْف

ٍٕي ٕادي بليهليىبوتميخبديتعبليخبٓليدي عب ٕخ عنلبوي لب يًخب ٕوسعميًخ دع ٕيىخ يًخبٓخفكي بليًخ وسسبعَيًخع ٍٕياعىٓهيىخ يى نعٝي ًٓ ً
ٕكيتسببل عيىلي عبب ي ببلي  ببكيىببًٔيًخ  تبب ًٕكيًخ دببع ٕيخببديتعببلي أخف ببوي ببليًخ يببٓيًخ   ببعنليفه ببٕيٛعل ببليىلي ببليًخخببٚف ٍٕيىدبب

ًٕكيه ي بلي ٕادي بلي بٓديًدبت ٕلٛعنلويخديتست ليع بٚي دبعلخيًخللبوي بليًخبٓخفكي بليًخ البٗيًختأسلسبلي لب يًخب ًخسلٛعَيًخع
ًٕميىبفيًفلبٓي(99)ٕوسعمي دع ٕيًخللوي لي الٗيًخ ع ف عليًخ   عنل ٕاحيىليًسبت  عكيىبًٔيً اب  بليًألت لبٌيًختبلييف ليًخ 

ٕىببعي َٕيهع ببٕي ببليال ًَٕيًألفسببٛيتببأ  ٕلٛببعنلفلي ببليًاببكيتمتلببَيلببٍٓي لعٛ ببويًتنتخععببعَيتسببل عيىلي نٛلببويًخمبب ًسببت  ليعيًخع
ٕ ي بلي ٕلٛعنلوي ليًخ نع دعَيًختليسفتيتاب ٕلايًخع ٖلعٍٓي ل ييض عليهع ٕيًألرًفَيختأللٓيًخ دع ٕلديًتنتخعععَ ي عمتعفنيتل

ًٕميت ببٓلكي لبب ييالسببعَيًخ الببٗيًختأسلسببل ٕلٛعنلببوي لبب يىابب ٖ ببايتدببعللو يخببًٔيه ببٓ َيًخلعف ببويعتفالببوي ببليًخسببلٛعَيًخع ًخ 
ٕتوي لي) ًٕٕيهرٓ ييعأىكيًخ ٓليفععليىًٔي9139هللفكيي3ًنتخعععَيًخ الٗيًختأسلسليعل ًٕكيًخ دع ٕيهسٍف (يس حيع فاعويعإد

ًٖٓٓيًٓخكيًخ الٗيفي يًخ دع ٕيتلي ٓٓي   لليدي ٓيً ًٕميًخت ٓلكيخرعخحيدلْف تضع تي ٓٓي   لبليديففربلَينسبعتيديع بٓيىاب
%يف ببليًخ لرببلويًخنيع لببويتنتخععببعَيًخ الببٗيًختأسلسببليهنتخببٌيسببتوينببًفٌي ببليخببًفميًخللببوي ح ببوي19ًتنتخععببعَيىخبب ينلببفي

ًٖدي ٖلبعٍٓي لب ي عبٓيًخبٕ ٕلعلي ًٕليًخس ٓفليًفخدلخي ًٓ يًخا ًٕكيًفخدلخي   ٕوسعمي دع ٕيفىديعكي ليًخدلخيسل عليًخع  نيدي
ًٖلديًخععابويابليفىبفي بلي ٓلنبويًخ ًٕضبليف ب ٕاليفىبفي بليععبعٕي حعبليًأل ٕوتيًخابعٓ ٕلتيفىفي ليفايبعمي ٓلنبويًخللبويف د

يا(91)عغًٓٓ
ًٕديًخ  عربٕي9131نًٕٔيي38ه تتحيًخ لكي لربكيًخ البٗيًختأسلسبلي بلي) ٕلخيًخ ب ًًي بليتبع (يفل بٓيً تتعلبويلف بًعي دبيٓف
ًٕ لَي  للويًتنتخعععَيعكيألنويهفكي الٗي نتخٌيًفنويهفكيخٛفهينلفيًخللع يًختلي ٕاديعكيًخسلعلعَيًفخ لٌف ًٕٛلوي ٍيًخٓل ل

ٖىعيًخ الٗيىليًخ ربعٓ وي لب ي ًَٕيًفخ يعديًختليًتخٔىعيًخ الٗي لييه نعميًن لعٓيالسعتويفهفخ يًخ يعديًختليهنا ًٕ فلت يًخل
ٕلٛعنلببويخ ببعدي ًٕ لببويًخع ٕضببويخيببعييًٓخببي9133ًتتمع لببويًخ  ٕسببيعيع ببٓي نع دببعَيلع لببويف  ع يًختببلي ع كيًخ الببٗيفخببفتيًخضببغٛف
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ٍٕيفه ضبعميًخ البٗيًختأسلسبليخ بعيت بَيًخ ربعٓ وي لليبعي بلي سبعمي) ًٖ يًخسع لي ل يًخ لكيًفخف ًٕلي99ًخ نٌٓف ٖلب (ي9131ل
(يفت ببَيًخ رببعٓ وي لليببعي ببلي) َٕي نع دببويت لببويًخلببعنفليًألسعسببلي)ًخٓسببتٕف يي99فع ببٓيترببٓلديًخ  عىببٍٓيابب (ي9131ت ببٖف

ًٕيربببعٓديًخ الببب ًٍٕٓيًخ لعلبببوي بببلي)9131نٌي3ٗي بببليي)فهخلببب نٌي9(ي لببب ي بببعنفليًنتخبببعٌي البببٗيًخنبببًفٌيع بببٓىعيهنيبببَييً 
خكيتختتعديى  عخو9131 يا(93)(ييه  عكيًخ الٗيًختأسلسلئف

ٖٓلببعٓيًخلببفهي ٕخ ببعنلي لبب يًخ ٓلببٓي ببليًخ  ٛلببعَيعببعلي ببلي لببٓ تيعيً ٕوسببعميًخ دببع ٕي ببلي لببًٓليًخ  ببكيًخع ًنٛببفنيٓخببفكي
ٍٕيخل دببع ٕيًخ  ًٕمًَيًخسلعسببلويًفت ترببعٓلويًفتات ع لببوي ببليًخ ببو  ًٕ لببويفىببًٔي ببعيهٓنيىخبب يى ببعٍٓيًخنٜببٕي ببليًخع لببٕي ببليً ابب

ًَٖي ًٕ بليً تلبع ي ليه نعمي نع دويًخلعنفليًألسعسليًخ  ٕعلعويًتات ع لويًخلع  وي ل يًخ رعلوي لٓيللديًخدلْف ًٕدينتلاويخلت ًخ 
ًٕمٍيًفخعتععببوي ببلي ضببفلوي الببٗيًخنببًفٌيفيًسببتٛع ًفيتغللببٕييف ععسببٌي ي ببويخل دببع ٕي نيببعيًسببت نعمي   لببليًخ دببع ٕ ٕٛيًخلبب دبب

ٕوسببعميًخ دببع ٕيخل وسسببوي ٕ يفيٜيببٕي ببليخببحكيتلببكيًخ نع دببعَيعببًفٕٓيًسببتغحكي ٕتيًخ دببع  ع ببٚيًخ ببًفٓيع ببعيلنسببادي ببايًخ بب
ٕل لويخلٓفخ ٕوسعميًخ دع ٕي ليهفكي وسسويتد ي ًٕ لوًخسلعسلويخ نع  يديًخدخرلوي ل يف ديىًٔيًخسلعديٜيٕيٕٓف يا(31)ويًخ 

ًٌٖي  لبَي ربعخليديًخدخربلوي ٕوسبعميًخ دبع ٕيفدبلفخيعيىخب يهلب فخديللتيًأل ٕي نٓيىًٔيًخلبٓي لبٓيًنت ب يًخع لبٕي بلي
ي يًأللبًُٓيفنتلابويختٛبٕف ٕٚي بايسلعسبويًخلعف بعَييًختبليععنبَي ع  بويننبًٔكايخعبليتٛبٕف علعتيديًتات ع لويًختليخديتت ع ٛف

نليهفيألىببًٓتيدخرببلويهفي  ٕضببويسببًفميهعببعلئخببكي ببليًخببف ليًخببٛف ًٌٖيًخ  ع  فلببويٓ ببايًخببع ٚيًآلخببٕيىخبب يًخببٓخفكي ببليهلبب
ٕوسعميًخ دع ٕي  ليىبدي ٕععَي ٕلٛعنلويًفخلعف لو يخًٔيخض َيتل ٖ عِيًخًٓف ٕيًخع ٕاويًأل ٕيًخٔ يهٓنيىخ يًن ٕخ عليهديخع ًخع

ٕلبٕيًخبٔ يهٕي ًٕتيعي مبليًختل ًٕ عويًخسلٛعَيًأل نلويفتلبٔل ٕ لعَيًخللبويخلسًفيععتاعهيًخلعف ويىخ ي  ٍٕيًخًٓخللبويىخب ي ترب ًٖ سبلتويف
ٕعحمي عدي ٕاديي9193ًفخٓلًفنلويفع ٕضللي لي غعوي لٓيًات ع عَي نعف ويخللعف وي لب يًخب يًخ  ع َٕي لويًخلعف ويًخدلْف لٔ

ٍٕي ي بعيععنبَي ععنتيبع ٕٓٓي لي  ع عبويه ي دبل نيعيتيتت ٕلٕينعوي ل يهليًخلعف وي فلويتيتخد يه يًات عٝيفًظ ي(98) ليهليًختل
ٍٕيعيببًٔيًخ اببعكيًفليع ببٚي ٕوسببعميًخ دببع ٕي سببت  ٍٕيًخًٓخللببويعببأليًات ع ببعَيع ببٚي ًٖ ٕ لويخببًفميًخللببويىخبب يف ف بلياببًفٌي تربب
ٕىدي ببببلي لببببٓي  ببببكيىببببٔهي ٍٕينكي تلببببوي ببببلي نٛلببببويًخينٓلببببوي ببببلينلببببتيدي لببببٓيًات ببببعٝي ببببلي ٓلنببببويًخللببببويفتببببديتلببببٔل ٕوسببببعمي دببببل

ًٕتيعي لبٓي(97)ًتات ع عَ ًٕ عويًخلعف ويفتلٔل ٕادي  ًٕلييف َٕيًتات ع بعَيًف تبَٓيىخب يعغبًٓٓيفلضبٕيع ضبيعيًخدبلخي  ب تعبٕ
ينكي تلويفت خضَيتلكيًتات ع عَي ليتلٓلدي ٛعخٌيىخ يًخ لكيلبفكي لبويًخنبًفٌيًخ   لبلليخل دبع ٕي بلي ًخس ٓفلي ليدلْف

ٕلوييي بليًخللبعٍيًخسلع ٖ ع ويًخ دبع  ٕنيفىًٔي عيه ٕي ليتنع ليًخ يهخ ٖلعٍٓي ل يه ٕف ٕخ عنلبوًخ الٗيًخنلععل ي ف بليي(91)سبلويًفخع
ًٕديىخبب ي ببحُيًٓف ببٕي َٕيًخلعف ببويعتنٜببلدي  للببويًتنتخببعٌي لسبب َيًخ بب ًٕديععدبب ًاببكيتدببعلكي الببٗينلببععلي نتخببٌي ببليًخ بب
ٕعحمي خببٓخلديًفخللببويفعبب لببعخ يًف ٕعببفكيًفخسببلل عنلويًفخ عنلببويفتدبب كيهخفلببويعغببًٓٓيٓف ًنتخععلببويًألفخبب يًخدبب عخلويفتدبب كيًخ فرببكيفع

يه عيًخ نٛل ٕتيعًفخعَف ٍٕينًفععي ليًٓ  ٍٕي ل يهليتنتخٌيعكيًٓ  ٍٕيًفخعر يا(19)ويًخ عخ ويفتد كيهخفلويًخ نتمكيًفخ  ع
ًٕليي7عٓهَيًنتخعععَي الٗيًخنًفٌي لي) ٖلب ٍٕيلعسبلليًخيعدب ليًختبليًسبتلعخَي بلي)9133ل ًٖ ًٕليي39(ي بلي يبٓيف ٖلب ل

ٍٕي عبٓيًخ لسبليًخسب ٓفلي)9133 ًٖ ًٕليي31(يفهت تيعي ليع بٓهيف ٖلب ٕلليًخ بعنليي39ي-9133ل (يًختبليدبيٓي يبٓىعي9131تدب
ًٕ ليًختليً تتليعيًخ لكي لركي ل) يي91هفكيالسعَي الٗيًخنًفٌيًخ  ٕدلٓي عخلي9133ت ٖف ٕ٘اي ديًنتخٌي (يعخٛعٌيًخ 

ٕع ببوي ٍٕي  عنلببويف  ببعنللينع عببًعي ببنيديه ًٕ ببل يعلبباي ببٓٓيًخنببًفٌي ببليىببٔهيًخببٓف ٍٕي ببليهفكي الببٗينلببععلي  ٕ لسببًعيألفكيٓف ًخعلحنببلي
ًَٕيل  لفي ًٖ ًٕديخليتسلدي بليتبٓخكيًخبف ًًٕيععخٔعٕيهليًتنتخعععَيًخنلععلوي ليًخ  ٕفليل  لفليًخليٓف يآل ٕع وينخ ليًخ سللللليفه

ٕتيهس عوىدي عكي ف ٓيًتنتخعععَيعف َيٛفلك ٕضًعي ل يًخ نتخعلليفت  ٕضفلي  ًًٕي عيععليًخنًفٌيلم ياي(19)ًخ ت ع عويفع ل
ٍٕيًتنتخععلببوي َٕي ببلي)ف ببٓي  ببكيًخللببوي ببليًخببٓف يي91ًألفخبب يًختببليًسببت  (ي9137عببعنفليًخ ببعنليي37(يلتبب ي)9133ت ببٖف

ًٕلي ًٕكيًفخدبلخي  ب يًخ دبع ٕيى بعيًخدبلخيسبل عليًخعب ٕ ي ليعيًفضلًعي لبٓيًنتخبٌيً نبعلي بليدبلْف خ سوينًفٌيععليًخ لكيًخ دع 
ًٖلديًخععاويال ٕاليف عٓيًخلٛلتيًخمحلليف  ٕوفتيًخاعٓ ياي(13)ًخس ٓفليىضع ويىخ ي
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َٕيًنتخعععتيبببعي بببلي)ه بببعيًخبببٓفي  بببعلٗيي91(يف لبببَٓيالسبببتيعيًألفخببب ي بببلي)9137 بببعلٗيي1ٍٕيًتنتخععلبببويًخ عنلبببويًختبببلياببب
ٕوفتي9137 ًٕف يف رببٛم يًسبب ع لكيف ٕ يًفل ببٓيًخبب ًٖديًتٖ ًٕكيف عببٓيًخببٕ (ي لببٓي  ببكيخببًفميًخللببوي ليببعيعببكي ببليسببل عليًخعبب
يا(19)ًخافىٕ

ٍٕيًخ عنلوي سأخويتف لاي  عىٍٓيي ٕٖي عيديٓتويًخٓف ًٕليي99ًفع ٖل ٕخ بعلي نيبعيًأل بٕيي9199ل ٕضبويًٓخبكيًخع ف ف بتيًخ  ع
ًٍٕٓي لعلويعلكيًخ الٗي لي) يي9ًخٔ يهٓنيىخ يىرًٕٓيًخ لكي لركيى ي(يًفخعٓميععنتخعععَيآلٍٓا9199ت ٖف

َٕيًنتخعععتيبعي بلي) ٍٕيًتنتخععلويًخ عخ وي لٓيا ٕلليًخ بعنليي9(يف لبَٓيالسبتيعيًألفخب ي بلي)9199هللبفكيي99ه عيًخٓف تدب
ًٖدي9199 ٕوفتيًخاببفىٕيفي عببٓيًخببٕ ٕوفتيًأل ببلليفي ًٕىلديًخببًف ٜيفي ًٕكيًفعبب (يف ببٓي  ببكيخببًفميًخللببوي ليببعيعببكي ببليسببل عليًخعبب

ٕفدلٓ  يا(11)ًخ
ًٕفيعللبوي ٕوسعمي دع ٕيًخللوي للن عيد  ًَٕيًألفسٛيع عي ليدي ٕوسعمي دع ٕيًخم ٕخ عنليخ ٍٕيٜيٕيًخف ليًخع ف ليىٔهيًخٓف

ٍٕيه لنببًفيً َٕيعلعنببعَي نببٍٓٓيت  بلليدي ببليىببٔهيًخببٓف ٕ بباينسبعويت  ببلليدي ببلي الببٗيًخنببًفٌ يف ببٓيٜيبب ببعخعًفيع ٕىديٛف لتاببعايديفتببٔ 
ًٕلي ببلي َٕيع ببٚيًخ رببعٕٓيىليع ببٚيىببٔهيًخعلعنببعَي ببٓيخرببدي لبب يًلببٓيًخاببٓ عبب عخعببَيع لعٛ تيببعئف ععتنتخععببعَيًخنلععلببويٛف

يعببعخ الٗيًخنلببععليخت  لببكينعللببويًخعمببكيًختعع ببويىخبب يخببًفميًخللببويفىببًٔيًليٓكي لبب يدببلمي إن ببعيلببٓكي لبب يتنببع لي ًىت ببعديًخدببلْف
ٕن يا(13) نعٛليدي ليايو يفخ نع  يديًخخعروي ليايويهخ

 يفتببديععخم بكيًخ رببعٓ وي لبب يىببٔهيًخ  عىببٍٓيًختببلي9199فععنبَيهفخبب ي يببعديىببًٔيًخ الببٗيًخ ربعٓ وي لبب ي  عىببٍٓي ببعدي
ٕلليًخ ببعنليي91ٓخلببَيللببٖيًختنملببٔي ببلي) ًٍٕٓي لعلببوي ببلي)( ياببٓلٕيععخببٔعٕيىليًخ الببٗي ببٓيلبب9199تدبب ٕلليًخ ببعنليي7كيعببإ تدبب

ي ل يىٔهيًخ  عىٍٓاييو(يعفرتيىليىًٔيًخ الٗي ٓياعميهرحيخل رعٓ 9193
ٍٕينعاليدبفعَي) ًٖ ٕلليًخ بعنليي9ف لي يٓيف ًٕع بوي بلي)9199نًٕٔيي7ي–ي9193تدب ٍٕيًخ ًٕميًنتخععبعَيًخبٓف ي99(يتبديىاب

(يف ٓي  كيخبًفميًخللبوي لبوي9191نًٕٔيي97فخ ي لي)(يفت خضَي لي الٗينلععليآلٓي لٓيالستويًأل9199ععنفليهألفكي
ٕلت ًٖديد ًٕليًخلعِيس ٓفليف رٛم ي عرديفىعدديًخعلحنليف عٓيًخٕ ًٕكيف   ياي(11)سل عليًخع

َيًأللبفعلي بلي)9191هللفكيي1ف لي) ٍٕي لليابٓف ًٖ ًٍٕٓيًخ لعلويعلكيىًٔيًخ الٗيفع ٓيتدعلكيف َٕيً  نٌيي38(يرٓ
ٍٕي ل يلكي البٗيًخنبًفٌي بلي)ي(يه ٓ َيىٔهي9193دععٛيي38ي-9191 ًٖ َٕيًنتخععبعَيآلبٍٓي بلي9191ًللبفكي1ًخف (يفاب

ًٕكييفسببلل علي9191عببعنفليهفكي1) ٍٕيًتنتخععلببويًخخع سببويف ببٓي  ببكيخببًفميًخللببوي ليببعيعببكي ببليسببل عليًخعبب َٕي ببليًخببٓف (يهسببم
ٕلعليف ل ٓي عٓيًخلسلليفي لًفليًخلعِيس ٓفل يياييييييييييييييييييي(18)ًخععاواليف ًٓ يًخا
ٍٕي بلي) ٍٕيلعسلليًخيعد ليًخ عنلويًختليدعليعيخلمتب ًٖ ٕلليًألفكيي31ي-9193نًٕٔي98ف لي يٓيف (يًفختبليعبعلي9191تدب

ٍٕيًخسعٓسببوي ببلي)نٌي9193نلسببعليي1 ببليهفخبب ي يع يببعيلببكي الببٗيًخنببًفٌي ببلي) (ينببت ي نيببعي9193(يه لعيببعيًنتخععببعَيًخببٓف
ٕتما ًٕديً ٖلعٍٓي ٓٓيسععليًخ  ًَٕيًخسععلويىخ ي77 ٓٓيًخنًفٌي ليي الٗينًفٌيآلٓايفنتلاويخ ً ضبعم ي997 ضًفي ليًخٓف

ٕتمباي بٓٓي   لبليخبًفميًخللبوي بليخ سبويه ضبعميىخب يسبتويفىبديعبكي بليسبل علي9193نٌي7ًفات ايًخ البٗيًخآلبٓي بلي  يًف
يف لًفليًخلعِيس ٓفل يًخس ٓ يف لًفليًخ عٓف ًٓف يخيل ٙيفا مٕير لٓٝيٓف ًٕكيف عٓف ديٓىعيي يفنتلاويخ لًُٓيًختل(17)ًخع

ًٕديع ٓيًنلحٌيععٕيرٓ لي عدي ٍٕيلعسبلليًخيعدب لييًخ البٗيًخنلبععليي9191ًخ  ًٖ ٍٕيلع بَيسبلل عليًختبليه لعبَيف ًٖ للبَيف
ٕلليهفكيي99 لي) ٍٕيًخسعع وي لي)9191تد دبععٛي بليي38(يًخبٔ ي لبٓيهفكيالسبعتوي بلي9198دععٛيي39(يفتديًنتخعٌيًخٓف

ٕلبعليف خلبتييىٔهيًخسنويف ٓي  كيخًفميًخللوي لويعكي ليعع ك ٕدبلٓيف عبٓيًخ لسبليًخا ًٕف يف ل بٓيًخ ٕالييفينالبٌيًخب ًخابعٓ
ًٕليًخلبعِيسب ٓفل ف بعيه لعبويي بليتبًٓ لعَيهَٓيىخب يي9198 يالبٕيىلي لتبكيععبٕيربٓ لي بلينٌي بلي بعدي(11)ًخعتعٌيف  ب

ٕ عسبويا لبكيًخ بٓ  لي) ٍٕيآلٍٓيع ًٖ ٍٕيلع َيسلل عليفتدعلكيف ًٖ (يفنتلابوي9197عبعنفليًألفكي33ي–ي9198نٌيي98ى عخويف
ٕٕيلكيًخ الٗيًخنلععلي ل) (يتدي9198ععنفليهفكيي97( يف لي)9198نٌيي31خسلعسويىسًٓكيًخستعٕيًختليًتع يعيًخ ٓ  لي 
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ٍٕيًخ ع نويًختلي لَٓيهفخ يالسعتيعي لي ععنفليهفكيف ٓي  كيخًفميًخللوي ليعيعبكي بلييي39ًنتخعٌي الٗيآلٓيهسمٕي ليًخٓف
ًٕكيف عٓيًخ لسليًخإي ًٕليًخلعِيس ٓفلسل عليًخع ًٕىلديًخًف ٜيف عٓيًخيعٓ يًخٜعىٕيف   يا(39)لعليفيٓفىعليًخلسليًفع

ٕتبببوي بببلي)ي ًٖ ٕ يسببب لٓيف ًٍٕٓي لعلبببويعلبببكي البببٗيًخنبببًفٌي بببلي9197عبببعنفليًألفكيي33فع بببٓيًليدبببعكينبببف َٕيى ( يربببٓ
ٖ ي بلي9191دبععٛي33) ٍٕي لببٓي البٗيًخنببًفٌيي9191نلسببعلي بلي ببعديي1(يخعببليي لتبكيًخ لببكياببع ٕف خل رببعٓ ويًسببتٓ  يضب

ٕ٘يفع بعيىليًتنتخععبعَيًخآلبٍٓيخبديتنابٖيع بٓييًأل بٕيًخبٔ يٓ بايًخلعف بويىخب ي ٕدلحيًأل لٕي عٓيً خويفربلعي لب يًخ ب  ل يت
ٕدبلحيعنبعمي لب يهلعبعديًخ بعٍٓي9191نلسبعلي1ًستٓ عميًخ الٗيًخ نلكيىخ يًتات عٝي بلي)  بليي33(يلتب يلربعٓدي لب يًخت

ٕلَيًنتخععع ًٕ لايع ٓىعيها يًخ  ًٕليًخٓستٕف ٖل ٍٕيًتنتخععلويًختعس واي  كيخًفميًخللوي ليعيعبكيي9191َيآلٍٓي ليل   لَيًخٓف
يخيبل ٙيف لبًفليًخلبعِيسب ٓفلي ًٕكيفيرعٓديععويف عٓيًخيعٓ يًخٜعىٕيف ل ٓيًخعع ٕيف عٓف  يف بليخبحكي(39) ليسل عليًخع

ٍٕيًأل ًَٕيًتنتخععلببوي نببٔيًنتخببعٌيًخببٓف ٕل وي لبب ي ببعيتلببٓديناببٓيىلي ببٓٓيًخببٓف ٍٕيسبب تسببايي9191لتبب ي ببعديي9133فخبب يسببنوينٜبب
ٕىبعي لب يًخسبتويهدبيٕي لبٛي بلي ٖٓي   ٍٕييًخسبعع ويخبديلب ٍٕيًألابكيعللبُيىليًخبٓف ًَٕي رل ًَٕيًنتخععلوي ععلي  ٜديىٔهيًخٓف ٓف

ًٕليي38-ي9198دببععٛيي38) ٖلبب ٕعببايسببنًفَي ببًٓي9198ل ٍٕيفىببليه ًَٕي ببٓتيعيًخلعنفنلببويًخ لببٕ (يفخببديتعت ببكيه ي ببليىببٔهيًخببٓف
ٍٕيًتنتخعع ٕل لويضب لمويًفليه بٕيلبكيًخ البٗيهفيعلع بويًخٓف لويًختعسب ويفتأسلسبعي لب ئخبكيل عبليهلينسبتنت يىليًخسبلٛويًختدب

ٕابٌي بلي البٗيتعبفليهالعلبويه ضبع وي بًفخلليخسلعسبتويخبًٔي ًٕميًخٔ يلر ٓيىخب يٓ بويًخلعبديًفخبٔ يل ٕ لٗيًخٖف ًٍٕٓي ٕىفليعإ  
ٍٕاي ًٖ ٕٓيتغللٕيًخف ٕهيع ا ًٕي عيللكيًخ الٗيفلأتليعغل يع ل

 الفصل الثاني
 الجانب السياسي

يىٔهي يًل يًت نلع  يفٛف يسلعسلع يٛعع ع يهخَٔ يًختل يًخ نع دعَ ي ل يف حلٜعتيد  ًٕ يد ين يىعًٓم ي ل يًخللو ينًفٌ ٕك دع
ي ي لعسع ي عد يعدعك ٕععَيععنَي لللو ي لي الٗيًخنًفٌيع ًٓٓخ دع يًخللو ي  ك يي ل يًختليتت لديي ليايو يًخلًف ح ي ٓٓ هف

ًٕمىدي ليًخ نع دعَيعدعكي عديعكييهلاي ل عينخٕيععخاًفنٌيًخسلعسلوي ليايويه ع ضيدييىلع ٚينًفٌيًخللوي ل عيلعٓفلين
ٍٕيًخخع سويًخع لٕيًختغلٌي ليالسعَيًخ الٗاي  ل يسعلكيًخ  عكيهلينع ٌيًخللوي ًٓ ي ٕلعليخديللضٕي ليالسعَيًخٓف ا

َٕي لي) ٕفليالسويفتي39السعتيعي)د(يًختليععلي ٓٓي9193نًٕٔيي99)يىخ د(ي9191يًألفكععنفليي31ًختليًست  (ي د
ٕضو خكيعسعٌي  ٍٕيًفلٍٓئف ٕ لٗيي(33)  ًٕك يًخٔ يًنتخٌينع ععيخ ٕلليه  عكيسل عليًخع  ليللليهليًخندعٛيععليًفضلعيآلخ

ٍٕيًتنتخععلويًخخع سويًختلي لَٓي لي) ٕهٗي ٍٓي(39)د(9191ًألفكييععنفلي31 الٗيًخنًفٌي ليًخالسويًألفخ يخلٓف ايفخلٓيت
ٕ لٗيًخ الٗاالسعَيخ الٗي يًخنًفٌيفععمعمٍي عخلويعغلعٌي

ٕهٗيىٔهيًخالسويعرمتوي9193دععٛيي3ًختلي لَٓي لي)يٍ مليًخالسويًخسعٓسوي دٕي ًٕكيًخٔ يت د( يتلُٓيسل عليًخع
لي نلويفرلعنويًخٛف يًخٛف ّٕف ٖلٖيًخ ٕ لٗي الٗيًخنًفٌ يفلُي ل يت  خويًفخٓ عٝي نويععكيفسللويفدٓٓييًف خحٙنع ععيخ

يً يىٔه ٕٗ يا ي نيد ل  يًخدععٌ يتسل ع ًٕ ل يًخ  يًخد ٌ يهعنعم يعك ي نٓ يخللد يالكي  يعفرميد ٕٗ يًخ ًٓ يٛحٌ ي ل  فهعٓ
ًٕدي ًخ ستلعك ٕل وييىخ ٓ عيفيي ًفخٛعلويًخ  لمويًختليل فكي لليعي ليعنعميًخ  ًٕديف ٓئخكيا  ٓديًخت عفلي ايه يعلٓيضٓيًخ 

ل يفخلٗيىنعكيه س ي ليخلعنوي علفخلعنويعلديًخٛف ًٕكي يلسٌيت عًألٛف يًألاعنٌ  ع عويًخ ت عفنللي اييىخ ٓ عيفيلٕيًخع
عكي ليس  ي ليتسيلكييعع  ًٓدل ع ٌي) ل يه ضعميًخ الٗيخل رعٓ وي لليعي)يًآلتلوًخ عٍٓييحعأ س يهنًفٝيًخ لفععَي ديت

ًٕديهفيًستلح ًٕضليًخ  يهفيهسللويهفيععخي و يعا ويًخ ٓفيأل ٖل يهفيلرليهفي خمٕيهفي لنعميهفي خ يهفي ل يه يعلٍٓ ٍٕ
ًٕ لويهفي ٕعلو يهفيس  يفيععخانفٓيهفيًخنلفٓيهفيععخ وييوع سع ٓتسملنويىًف لوي ع ٍٓيًخ يًخٓفخويًخ  نويهفيععخسحّيهفيًخ ي عَيًخل

ٕلدي ٕلوي ليٛ يًخ سع ًٕ لو يًخ  يًخٓفخو ي ٍف ي ًفهيضٓ خكييعإخحٙيً خحكًخ يي سع ٍٓ ئف يهفيعأ يفسع ٛ  ٍٕ ًخلفنيًخ ٔعف
ًٕم ٕضَيىٔهيًخ عٍٓي ل يًخترفلَي علَيي (31)((هفيع لٓيًخ نعسععَي  وًختًٓعلٕي ايًخ ٓفييعإا فععليعع ا عٝ يفلللي 
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نل(يًختانلٓي ًٕكي ليهًف كيًخ ولٓلليخلعنفلي)ًخٓ عٝيًخٛف ًٖ لًخع ًٕدييً خ ٕكيألنو ليًخ  ًٕديفل علوييىليهٓ ض عليًستلحكيًخ 
هيعلليًخٓفكايتيتتد نلي لع ٓ ايًفليىًٔي ليلٓٓف ٓفليتٛعلدي عنفلييًألىًٓتي لًخال٘يتيلللديىٔهييٓفليخلديال٘يٛف

ي ًٖ لًختانلٓ ي دٕييً خ يًخ ع نو ٕىد يه  ع يتعلا يًخدععٌي  ل ٕلعيدييٍه ي ٛعخعو يًخال٘يختٓ ي ليخٓ و ي  لنو ي ٍٓ ي ضعم سنو
ليتيدفتيل  يًخ ًفٛنوي ليً  لل لويًأل ععٕخلديال٘يع لٓي لييىخ يىضع وي خلٓ عٝي ليًخٛف ّٕف ٕٗي لللدييعليوًفخٛع ملويفا

ٕسو يعكي ٕعفلوي ع ويععخ ٓ ٕلويىلي وسسويت ًخ عنوييىلتٛل عَيد ععي ت عسععيىٓ ويتٛفلٕيًخعحٓيفتلٓ يعايتليًخ عنويًخ سع
ٕٓ ٕسوي ليللعٍيًخم ًٕي ليًخ ٓ ٕتويفعل تويًخخعرويفتلتدي للويي هدٓيتأ ل ٕٚي للويًتعت عٓي ليهس ًفنيعيتسلٕٛي ل يللعتويفتم

ٖ ح ٕسويخلانٓ يي لي عخال٘ي  ٓيتعلايًألديٕي ليع ٚيًألللعليليعل ويآلٍٓ يًخانٓفي وهليل ل٘ي اي ئًىٔهيًخنعللوي ٓ
ًٕك ٕعويفندعٛيع عيفرميعيًخع ٕلويللعٍيل ٕععيخعض عيخلنٜعديًفخضعٛايًفخللعٍيًخ سع ي للضلي لوي ٍٓي ليللعتوي ت ل عيف تٓ

ٕافخ يًخانٓ ي ل يخدفنويًخ ل٘يفتل كيًخ دعديفتن لي لويرمويًخ ٕ لسوي يليت ٓف يألًف ٕي ي لٓيلعفليًخانٓ ي ٛل ع وا
ي عخًفاٌيهليت  كي ليهاكييعإل عٖٕيًفخانٓ يًخ  لتيل  كيلًخمل ي لع وي ليع ٚيًألللعلا يهلضععٛيًخرتيًأل كي نو

ي يتضللوي ٕلويللعٍ يًخ سع ًٕ ليععليًخللعٍ يًخ  ٕٓ ل عٕلد ٕيًخم يخغعلويتيتت لديعدخرويفتيتنلرٕييفًظ ي ليع  ٕ ل  كيًخ سع
ٕتو ٍٕي عىنيعأس ًٕكيًخال٘يًخٔ يلٛعديًختانلٓييخ س لايف ٓيًخع يًخٛف ٍٕ يهس ٍٕ ًٖ لًخععل نلوييً خ يٛف يألنوه ضكيهنًفٝيًخال٘ف

ٕلوي ل يا لاي ٕٚيًخخٓ ويًخ سع ًٕٓلم ٖ ويتت للٖيفىفيعفييلٓفييًأل وي ليه  يًخدععٌي لرعلفلي تلٓ يًخن لويتريٕي ليع
ٕفلينلفياعلو ليلسل ٍٕي ل ي الٗيًخنًفٌي للن عي ٕي ي(33)ًفلٍٓيىليخٓ ويًخٛف نليألفكي  ضَيت لوي عنفليًخٓ عٝيًخٛف

ًٕكي9199 عدي يًخح لويعكيٓ يتأللٓهديهعٓنيًخع ٕللعويعئه ًٕٝيعفت يلتنعسٌي اييىخ يً س يًفخ  كيع ع  عنفلييتٛعلدتنملٔىع
ًٖ لو)ًخخٓ وي ٖ فلي ليًخخٓ و(يً خ نيع(ي وعًٓيهليًخ دع ٕي)تيلا يا(31) ست ٍٓيختٛعلديىًٔيًخلعنفليفًظ

ٕهلويًخدخرليهفياعمي ليٛلعٓفيًلي ٕع عيععليىًٔي ٕفلعتويعدأليًست ًٓٓيًخ دع ٕيختٛعلديىًٔيًخلعنفليخديتعليٓ للويف
ًٕععَيًختليهلٓ تيعيضٓيتنملٔي عنفليًخخٓ وي هفيًخ اع لويعٓخلكيًيًختمعوكيععٌ ًٖ لوتنعٝي  ٜديًخ دع ٕيًفتضٛ عي للنيً خ

ي فض عيخلتٛعلدايهرعح
يًتنتخععلويًخسعٓسويًختلي لَٓي لف ليًخالسويًخ ع ٍٕ ىليًخالسويًختليرعٓدي ليعيفييد(9193نٌيي99)نلوي ليًخٓف

نلي)ًخخٓ وي ًٖ لو الٗيًخنًفٌي ل يت لوي عنفليًخٓ عٝيًخٛف ًٕكي ل يينع ٔ(يفهرعحيً خ ًٍٕٓيى حلًخ م فكاي لديًخع يً 
يًخ لكي ل ييًخ لعلويًخ ت للو ًٕ ٕهعلعفكيًخلعنفليدعع يفعيفتي) ع حي)يًٍٕٓيف عهً ىٔهييىرًٓ يدلفخع نعفلي لييهللاٌي للنع

ليهٕٛييىًًٔخال٘ي نٓيًخلعاوي ًٕدي لاٌيهليلعفليدلفخنعيفعيفخنعيه عديدعععنعيخلٓ عٝي ليًخٛف ٕيي ل يًخ  ٕاعينًفٌي(ٛع (يف
يًخٓ علويًختليتدااي ل يتٛعلديىٔ ٕىديًختليلنت فلييًًخ دع ٕيهليلع ًف ًيدعععيديًليًخٓ عٝيًفليلمي فييىخليعًخلعنفلي لي دع 

لي ًٕ ويىن ع ليًخٛف ٕتيًفخع ًٕكيًخلعف وي ل يًىت ع يعايعتدعلكيخاعليي ل نليًخٓ عٝي ليًخد ف لينيعلويلٓل ويدعٕيًخع
ًٖ لًختانلٓي ًٕديعع ويً خ يا(38)ي ليهنلعميًخ 

ًٕع وي ليًخٓفٕي ي(د9193نٌيي39)ًخسعٓسويًختلي لَٓي لييٍف ليًخالسويًخ ًخس ٓ ي ضفي يتلُٓينع ٌيًخللويًٓفٓف
ي) َٕييًألسعسل(ي ليًخلعنفلي939ًخلانويًخللف لوي لي الٗيًخنًفٌيفعلليهليًخ عٍٓ ٕفتييىلٔع  ليلديًخلعف وي ليٜ

ٍٕيى حلخعروي ٕ لويععخعلعليًخٔ يت للي لوييً ًٓ ٕ لويفتٛعلديًخلًفنلليًخ  ٕ لويًأللععدًخ   ل يهليتعل يًخلعف وي سوفخوييًخ 
ٍٕيًخ يًلي ٕ لو  ليتنملٔيىٔهيً ًٓ فعنعمي ل يىٔهييلرٕٓي عنفلي ليًخ الٗيًخنلععليععخ مفي ليًخ تسععلليعتنملٔيًأللععديًخ 

ي ٛععلوي ي فآتيع يًخح لويًفليًخلانويًخللف لويٓ لتيع يتلٓ َيًخلعف ويعئه يًألسعسل(ي ليًخلعنفلي939ًخ عٍٓي)يىخ ًخ عٍٓ
ًّٕي لٗيًخنًفٌيٛعخعويععخ ًف لوي ل يىٔهيًخح لويععخدعكيًخٔ ي ايىخ خٔخكيتلٓديًخس ٓ يعرمتوي ضفيًخلانويًخللف لويعع ت

ي ليًخلعف ويًفخ تض نوي ٕٓ َٕيعلليدييمف يىرًٕٓف ٕ لوي ليخًف ليًخ تنيًأللععديى حل نٓييهلععد ليًخٔلليرٓ يمكًخ 
ًّٕيًخس ٓ  يفتح ي(37)ًفخٓلًفنلو يًخ عٍٓيًألفخ ي ليًخح لويًختلينرَ:يف ٓيًف دي الٗيًخنًفٌي ل يً ت
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ي ع ًفًخ يًخٔلل يل م  يًألفخ / يًخ نعٛيععأللععديعتنملٔي عٍٓ ي ل ٕ لو يًفخ تنيدًخ  يًخٓلًفنلو يخًف ل ي ل ع فاٌييمكًخ  لنو
ًًَٕٓ ٕ  وييً   ليًختع عَيي(د9193 علٗيي33)في(د9193 علٗيي99) لي977في978في983في981في911ًخ لعلويًخ 

ٕتعوي ل يه  عخيدافع ٓي ي ليًخترفلَي علَيفت َيًخ ًف لوي لليعايفض َيىٔهيًخ عٍٓيهلًخلعنفنلويًخ ت
ٕضويًخسلعسلويً ًَٕي ليهاكيتلعلوي ٛعخعيديهفيي ت َٓآلٕيععخٔعٕيًليًخ  ع ًٖ ًٕعلويخلضغٛي ل يًخف ٕ وي ًخ دع ٕيعف

ٖ يًخ يٓيىسلعٛيع ًٕععَي لي فىًٔي عيٜيٕيًفضلعيع ٓيف عٍيًخ لكي لركيًألفكيف الميًخ لكياع َٕيًتضٛ ويًخلعدي ٜي
ٕتلي لليا ًٖ ٕع ويىت ليًخلعدييتر ٓي يًختليخدًخ عنلوي لكيًخ ٓ  لاًتلفعليفييَٓفيف ي98ي-9193نًٕٔيي1) دٕيلف عيه

ٍٕيلعسلليًخيعد لي)ي( د9193نًٕٔي ًٖ َٕيىٔهيًخل عويًخسلعسلوي لي يٓيف ٕلليي31–9193نًٕٔيي98ًفست  د(ي9191يًألفكتد
يًخال٘يضٓي ٖ عي ايًخ دع ٕيًفستخٓدي ٍف ًٕيمك دع ٕيًخ نتخعليلعسلليًخيعد ليععليلع يىعيع ٚمًفخٓلًفنلويًختليععنَيف

ًٕت ٖييىٛ ٕتويلٓ  ويفلدٓيه ًٖ ٕضويًخسلعسلويخف ٕدلٓي عخليًخعلحنليفهخفهيٛويًخيعد ليًخٔ يٕيًخ  ع ٖلٕيًخًٓخللوي هيعكي ليف
ٕ لٗ ٕععليععلي ٕععَيىخ عٓفع ٓيهليًستٛعٝيًخيعد لييياًخال٘يً ييه ًًٓٓخ دع ٕيتديسفدييل ًٕٛف ٍٕي ليًخٔلليتف  ليعيععل

ًٕفلَي لفععتيديعللييًأللععد لععدييىخ  ٕ لوي ت د حليًخ ٛلوييعع  ًٓدسنًفَ يف ليعلليًخٔلليلع ًفيي3ًفخلعدييً  ًٓدًخ 
ٕلدي ٕٝيفخعليخمتي للويًخلعديعًفسٛويًخم ٕ وييععٕدلخيًتع ٕ رٓ لي) ع ٓيًخ  للعَ(يًخٔ يه سديعد يهليللع ٜي ل يًخ سع

يا(31)خال٘ ًفَيًيىخ ًليىفيسلدينمسوييللعتو
يه نعمفي يًخ نتي ل يخًف ل ي ل يًخلعف و يعفاو يًخسحّ ًٕف يدي يًخٔلل يع فاعو يد ك يًخٔ  يًخ مف ي عنفل يًخنًفٌ يمك نع دو

ًٕ للليضًفخٓلًفنلوي لٛ يععليخع  ٕ يهلععديًخ مفي ل يا لايًخ  يعأليتس عخعًف يديتلمٜعَيف حلٜعَي ل يىًٔيًخلعنفلايٛف
ٕتععَيخٛأي لي مفىعي لي نٛلويعع وايعكيًليع ٚيًخنًفٌيًتيًألخفلويف ل يديًخ د فخلليععخ مفيععخٛع ملويًفليًخلعف وي ٓيً

ٕن ٕفيي ٓفليهخ ٕللا لٓيتلُٓينع ٌيًخٓخلدي   ٕرع ليت  عيه عٕيلملٜوينًفٌينخ ٌٕي عخَي))دٍٓي ليالٕي نتييًخ ععليًخ 
ٕلعفليععخ مفيًخييفخللي ليالٕيض ت(( ٕٛيًليلعفلي ليًفليًخ مفيًخ عديىفيًٓخكيسلعسويًخللليًفخا لايل  عديفخعلي ل يد

ي) يًخٛع ملو ي لٕف يلفك يععنَيتٕٓف يًخدلْف يًختليلٓ َي ليسفد يًخ رلعنلو( ٕعو ي)ًخل يًل ٍٕتلكي)الٕيض تيفعلل يًخن 
ٕٖي َٕي ليهنلععيعيفع ًٖٖ((ييىخ عكيهستيفلٓ فييىخ عفاويلستفاٌيعكيهنلليفلٓ فييًَخ نلفسويًختليعد يفهفضحعكيًد  

َٕييهليىٔه ٍٕيخفيٜي ٕعَي ي لًخن  ٕعلويًفخت للديفتس ٕاعكيًخت َٕي لي رمفتييىخ ًفديًخنعٗيخععليًخخٌٛيىلنعايفخعليٜي
يًختليتس يًختليلاٌيهليتعفليًخعفتلو ٕٗ يًخ الٗيععخلفكي)يعكًخ ًٓ يفخعٌٛيه ضعم يًخآلٍٓا يعلتيًنٓخاي)ًخنعد و ًٕف ًنٜ

ٕ وي عخخٌٛي ٜلديآً َٕيًخلعف و؟يفىكيخيعيهليتلٓ نعيع عي (خيلٌيًختم ٍٕييعع تحًٝخدألييًعٕيعوي ليىٔ(ي عًٔي ع ىٔهيًخن 
 رلَيًخٓللي ليًخلعف ويلت يتينٓٝييىًٔيىتفهاعٌيعنمسويعأنويتيل تلٓيعأليًخلعف ويتستٛلايهليت  كيدل عيي؟ًخ نلفسو

ًٕي) ٕلدي)أللٓيسعلحيهليلعلميعيععسديًخٓلليهفيًخ ٔىٌيتعللمعي ض تيً رحّ ئًيىفيٛ يًنتيعمي (19)(( حيفًظ ٕريف ٕف ع ليًخ
ٍٕي ركيًخٓللي ليًخٓفخو ٕ ٚيًخنع ٌي عٓيًخغنليًخنللٌي ع ًٕكيفعلليهليًخٔ يهخاأهيي(19) ليلٓل وي يىخ  ديتلُٓيسل عليًخع

ٍٕيٛع ملو ي ليعينٜ ٕرع ليًخٔ يهفضحي لويهليًخلًفُٓيًختليلٓ َي ليسفديًخدلْف ًٕكيي ًخعحديىفيلٓلُيًخ يىلفعلليًخع
ٍيفلاٌي ل يًخا لا ٍٕيالٕي فآف ًٕ ليىٔهيًخمع يعأننعيعلنعي  ٕ ًف خكي سللليفىًٔييفلهليل ت فتيلنعغليهلينلفكيىًٔي سلدئف

ٕٓ يفىًٔي ٕعليفىًٔيع ٍٕيًخا ايخرفرعي ل يًخٛحٌيًفخ  ل للييىليفهفضحي ٕعل ليٓف يفىًٔيت ىًٔيًخعحديلو ٕي ل ي ع
ٕرع ليهليلرلحيعح و ي لٌي ليًخنع ٌيًخ ييىتعلتيتلفكيتيًخوييىٔٛف يًخ سلديًفخليٓف يًهلليللُيلعف تنع  سل ويفىنع

ٍٕيًخٛع ملوي)ًخ لعٔيععهللي نيع( ًٕنليعليدي تملفلي ل يدلميًفلٓيفلاٌيهتيتعفليعلننعيًخن  ت لويًخ مفيًخ عدييهليفعلليًفخنر
يخلسَيًخغعلوي نيعيٛع ملويعكيىلي ياًخ الٗي  كيتدعٕي للويىخ ًختلي ٓ تيعيًخلعف وي ٕعويًختليلٓ َي ليسفديًخدلْف عخل

ًٕم يلعسلليًخيعد لي)هنيعي عنلوي ل يٛل٘(يىخليعهدعٕيع عي ًٕ لفليفتيلفآيي يف عكٕ لٗيًخٖف ًٕكيهليًخعحٓيعحٓنعيفعلنعي  ًخع
يًخًفلٓي يًخنع عللي عٓ يهلٓيعحد ٕععَيعلليهعنعميًخعحٓيف ليختعديعح و يفل ي ليًخعحٓيفل  كي سعًٓ ٍٕ يهليلسعٌي ف يلٓف هلٓ
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ي يهل يخٛلعي ع ي ل ٓف يف لل يسعٕ يًخععٜ لوًخلعِ ي ل يلُٓ ي ع ينتلاو يلع ًف يًخٔلل ًٕٕييىعفالٕيي*لد ك يعل يًخ نعٛد  ل
يا(13)ًخ مف

ي ليًخععٜ لو ي ٍٕ ي ياف ٍٕ ي ل ي لع ٕد يًفخع ٕلٓ يخلع ٍٕ يًٓ  ًَٕٓيهليتدلٓ يه يًليًخلعف و يلُٓي ليًخععٜ لو ي ع فخحرو
ٕضويخلعف ويلعسلليًخيعد ليًخ عنلويًليتستغكيسخيَ لعفخ ٖعلويع عيهدعٕيهىعخليًخععٜ لويخغعليًٛخ  ع ٔخكي عٓييىخ عَيل

يًخلسلنل ًٖد يي–ًخٕ ٕلخ يعتع ٍٕ ي ٜعى ٕضو يًخ  ع يي39) أخمَ ٕٛويي(د9193نًٕٔ يًخد ي عرٛٓ َ يتدللٓىعا ي ل  خحلتاعِ
ي لتكي) ٕلليفنت ي ليًترًٛٓد ي  عنلي99ععخ تٜعى ّٕ ٕلل يلدخرع( يفا ٕعويينخ يًخ   يتنتو ٕٛوييىتفخد عفرفكي ٓلٕيد

ي  يلفنٗيًخ فرلل( ي)فالو ٕ وعغًٓٓ يعس ٕلليد ٕللي عستٛعٝيتم يًخنعٕي ل يًخ تٜعى يف تح ٍٕ يععل ٕهٗي ٍف يًستخٓ َيال ي ف ٓ
ي سع تيدي ٍٕ ٕضللي ل يًختٜعى ي ايًخ ل ًخ لععديفلع َي ل يسع وي نيديععخلعٗيًخدٓلٓي ٓنيًخللعٍييىخ ًخلعف ويًخلسٍف

ٕللف ل ي ًٖديلل لي ليي ع لفععَي ختلموينخ ٕتيعغًٓٓي عٓيًخٕ ٍٕيًخًٓخللوي ٓديًخس عّيفع ٓيًخلعُٓيٛلٌي تر ًٖ يعإ ع وف
ٕفتيتيتسع ٓي ل ئخك ًٖ لويتليًخٜ ٖلٕيي ًخ ًفعٌيًخ  ي نايع فاعويًخ ًفعٌيًفخت ع لكي لييًخًٓخللو ًف ديف ًٕ فهرٕٓيه 

ٖ يع عيىفي  ًٕمٍيًخت ع ٕدي ل يًليلعتتيعل ٍٕيًألفخ ي ليديٕي ل يا(19)أخفتًخععٜ لويفعغًٓٓي ليًأللعديًخ د
ٌٕيخل ديتلُٓينع ٌيًخلل يًخيل ٙيفعلليهليًخ مفيه ٕي ستلسليفهلٓهيألنوي)ه  يخفيتوي عٓف ٕهايخعنويٓف لفن(يلسٌيت عل

ي ينتلاو يلع ًف يد لَيًخٔلل يًخلعف و ييًأللًُٓهل يًختلمَيعدعك يًفل يىٔه يتل يًخععٜ لو ًٕمًًَختليف  َي ل  اييً ا
ٕنًخلًفُٓي ٕ يفهفتٓهيىخ ًخلعف وي يليتيتختلتي نيعي ليللُيًخسعٌيًفخغعلواي ديخمَيهنٜعٕييًألخ ًخٔلليي(11)ًخدلخيضع

عنيد(يفيي لي)ىديع لٓفل ًٕمي ٓيف ٓيعئهي ل يهٛف ٕ لٗيًخٖف ٕادي ليهلي عئًييهلضعٛعخٌيعد فخيدييىتيًنوا ل عييًأل ٕفًخ
ّٕييىلييفتيعٓي ليًخلفكي(13)ًخ مف نلتولٓكي ل يييل ٙعويخيًخٔ يهٓخ ًخٛ لويفىفيهي ليعكيًخ لٓيًخٛع ملويًفخ نعٛلٓفتإييٛف
ًٕ ليي يلًٓ الًٓ ايىن ع ًٕ للليع   كيخعكيهعنعميًخد ٌيًخ  ًٕ لويًخسعيهلن ع ليعكيًخ  ًَٕيًخ  ًٖ يًفنتلٓيًخيل ٙيًخف يعلوععنًف

ًٕدايفعللييهعنعمخ ٓديًىت ع يعيععخ نعضللليًفخ خلرللي لي ًٕديخ عدييىلًخ  ٍٕيًخ  ٕلخي ف يهعنعمٛعخٌئًيديخلٗيع لٓي9139تع
ًٕ ليععتستل لميًخ وستيدًفخٓ عميًخدلميًخع لٕيفخعليًخيًأل ًفكفيتععٓيًخد ٌي لييًألانعلاحكيًختعديفاحميًخد ٌيًخ 

َٕي ل يسلعسويتيتأتليًلسٌيت علٕيًخيل ٙيًليع لٕيع ًَٕيًخسععلويسع ًٖ ٕعيت ليًخف يًخ خلرلليعكي ٓ َيف َي  اينًفلع
يًفليع ٚي ييًخخفنو)ًخخع نلل( ييىخ ٕ  ًف يًخع ٚيلرميد ٕ لايفهخٔ ي ٕ لٗييرلعٌعأ لعد يتٓخكي يفىنع )ًخ عضليًخ الٓ(ا

ِٕي ليرٓ اييًٓخ الٗيٛعخععي ليًخيل ٙيهليتيلخ يًفليًخٔ يٓ عهيًخ ييعأنوي أاععوًخ فضٝف ٕاعي ليًخ فضٝف خلٗيخع
ٕتي يتر يسفم يًل يًخللللو يفخعل يٛع ملو ياعلعَ ي ل ي نع  و يًخدلْف يسفد يلعٓ و يًل ي ل ٕرع ل يًخ يًٓ عه ي ع يىف ًخعحد

ٍٕفسفمييًألدخعٙ ٌٕييً ًٓ يفخديلعدي لييىخ ىفيًخٔ يا كيًخلأٗيلتس ٍي ل ييًآل عكيىت نٓيًخنعٗييًأل كًخنمٗف ًخ  لٓف
ًَٕيععنَيىليًخعع ُييهعنعمًخٔلليلخٓ فلي ًٖ يع ٚيًخف يًختلي ع َيعيع ٕ عَيًخسل و يًفليًختر ٕععَ يفىنعيخًخعحٓ يًخل ئه

ٕنيفعلليخوي ٍٕيهخ ٕ لٗيًخ الٗيًخيل ٙي  يلفكي عيىل عٛاي ٕ ضيعيفكيت لويًخ مفًخنلع٘يلٕٓف  يفهاعٌيًخيل ٙيعأنويهفي
ٕرع لييىتللعٔيًخح لوي ٕدييألنوًنويًستنعٕيًخعحديًخٔ ياعميعويًخ يتي لكيخيعيلسٌيت علٕيًخيل ٙيفىٔهييىخ تٛ ه ٕف

يىليًختليهَٓي ٍٕيلعسلليًخيعد ليعأليترلحي عيه سٓتويًأللعٓ ي ليًخ عضلًأللًُٓىٔهييىخ ًأل ٕف ًٖ عخٌيف يا(11)ايٛف
ٍٕيًخ مفيفن ٕااي ت ًٕديفه ٕني ليًخ  ًخ لعف للييًألدخعٙيىخ تلاويخئهيًخ نع دويفساي عنفليًخ مفيخلد كي نعٛديهخ

ًٕ ديضٓيًخلعف وي يديف ٓيرلغَيًخ عٍٓيععخدعكيًختعخل:9139 عي عكيسنوييىخ عا
ي لعخ يًفخ نتًألفخ ًخ عٍٓ يٓف يًخٓلًفنلو ٕتعٌي ليهخفلو يل م يعكيدخٙيً ًٕععَيعيمك: ٕلخلي)عسعٌيًتضٛ ي93لليتع

يف)9191يًألفكععنفلي ًٕليي3د( ٖل ًٕٕي)9193ل ي ليًخل ي لليع يًخ نرٙف ًٕ د ي ليًخا ٕل و ي ليه يا ي لي99 99 1د( )
ي يًخلسد ي ل يًخ عخُي دٕ ييًألفكًخععٌ ٕتعٌ يدخٙيً يفعك يًخ ٔعٕف يًخلعنفل ي ل يًخخع ٗي دٕ يًخععٌ ًٕ دييىلٓن ل ًخا

ي ليخًف ٍٕ ٕعفكيًفخسلل عنلويعسعٌيًخدلعفيي لًخ ٔعف ٕلخلي)ع ٕٗيي9ٍي ليتع ٕل وي9193نٌيي93د(يف)9139 ع د(يهفيه يا
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ٕتععويعسععيعيفعٔخكي ٕىعيهفي  ًٕ ديًخسعخموئع ٕتعٛويععخا ٕني  ًٕ ديًخ عٕييهألدخعٙهخ ٕل وي ليًخا ٕتععٌيه يا يعع ٕ ًف ًخٔلليد
ٕتعععيع ٕتعععيعيهفيعفنًفيًتمع عيانع لعيت ٕضًفي ل يً ٕىعيهفيل يا(18)ٔع

ٕنييخديتٔعٕيىيٍفع ٓيًتنتيعمي ليتحفي يًخس ٓ يٛعخععيهليتد كيًخح لوي نعٛديهخ ٔهيًخح لويتلُٓينع ٌيًخللويًٓفٓف
عخٌيهلضعيًليتد كيىٔهيًخح لويًخٔللييهلًًُٓخٔلليلعدي لليديع ٓييًألدخعٙ نليعٔخكيل ليًخ عٍٓيًألفخ يفي ًخععٜ لويٛف

ٕ يفهفت9139ٓ علٗيي99ًست نعىديًخ مفيًخرعٕٓي لي) ُٕيًخضع يعلكيه(يفعلليهليىنعكيف ًٓي ليًخلعف ود(يفللرٓي)لع
ٕتأني يىٔهيًخلضلويًختلي لي رللويًخعحٓي  عخاتيع ٕللويًخ  ل يًخلعنفنلويًليتضعتييهلًف لعفليخلٕيًخعٕي عالويًفليًخٛ

ي يًخ عٍٓ يهخٕ ي مفييًألفخ ًخ  يتتض ل ٍٕ ي عع يًخح لو يىٔه ي ل ل يًخ يًألدخعٙيًخٔلليً يًخ مف  علٗيي99)يْٕيويًست نعىد
يٛف9139 يًخت ٓلكد( يًليتًف دي ل يىًٔ يي(17)عخٌيًخلعف و يًخس ٓ يًفخٔللييىخ  عستاععَيًخلعف و يًٓفٓف ٕاعو ي لي ٖم ا

َٕي ًٕداي عسترٓ ٍٕٛعخعًفيعد فكيًخ مفيعكي نعٛديًخ  ٕ دي)يً ًٓ ي(:339ًخ لعلوي
ي) ٕلخ يعتع يلع َ ي ٓ يعغًٓٓ  ي ل يًخ ن لٍٓ ٕن يًخعع يًخ لع و يًل33/1/9193"ععنَ يًخلعِ ي ليرعٓد يعك ي ل   ٓي(

ٕتض يًخخعخرليف عٓي ًٕىلديعليًل ٓيفلسلي  ًٕضليًفع ًٕىلديلععدويفنادي فس ي ٕلعٓ يفلسلليًع ٍٕييًأل لًٕتست يدلع  عٓف
ي)يععألدغعكف لًفليًخسلٓيسل علي يخل عٍٓ يععنَيىنعكي991ًخدع ويًخ وعٍٓيف لع يهسععٌ(ي لي عنفليًخ لفععَيًخعغًٓٓ ايفخ ع

ٕه ويًست  عكيىخ تٓ في َٕي لٓعلليدييًخ فىوتميىديًخٔلليلع ًفيي (11)ًخ لعلويععخ مفي  عيعللي لي ٍٓي لعف لتيديًًٍٕٓتيرٓ
يًخععٜ لوايأللًُٓععخساليًخ وعٓينتلاوي

هخل يي( د9191ععنفليًخ عنليي1)ديًختلي لَٓي ل9193ف ليًخالسويًخسعٓسوي دٕي ليًتات عٝيًت تلعٓ يخسنوي
ي ًٕدس ٓ يخٛعععي ٛفتيًٓخكي الٗيًخنع ٌيًخللويًٓفٓف ٕالويخل  فعلليهليي ًخنًفٌيتلُٓي لوي ليًخسلعستلليًخًٓخللويًفخخع

ًٕدي نٔييً رحّلٓي ٕلعويفنليًٛفللويخعليلٓيًخخٕيي ٍٓخديت ٗيًخ  ًٕ لوييًألًفلٌييت  كي  ليعي ليتخ ألليت  كيًخلعف ويًخ 
 ًٕ يًخد ٌيًخ  يفتلٓ ويف ل يًخ خلرللي ليهعنعم يًخعلٓ ي ل يف ل يًخنًفٌيعدعكيخعيلختٛفلٕيىًٔ يىرحّٙيهليل  لًف

ٍٕي ستللويًستلحتيلللللعيًفليلعفليًخد ٌي ًٕديٓفخويععل ٕنيًخ  ٕلٓيهليل ًٕ ليل يًخ  ٕٝي عيل عليفهفضحيهليًخٛ ّف ًٕديعأس ًخ 
 ًٕ ٕديًخاعنٌايع عينٛ حيهلييلًخ  ًٕديخلرعحيت ًٓٓهي  عنللي للفنت لت يًخ  ٕني   كييعًٖٓٓينمٗف ٌٕيًت لعّ( يفهلين ) ليًخ 

ًٕدي ّٕي لي معفضعَيسلعسلويٓفخلوي)يًىًٔخ  ًَٕييه عضٓ)ر  لييًألخفت ليًخ ًٓ ايف حللليًخعنعٓديف  عَييًألخفت د
يتعفللياليلفععي (89)((ًخٓععععَ يخيعييهلععلٕيف ف ايع عيٛعخٌييً٘خس ٓ يللرٓي ليعح ويىًٔ ٍٕ ًٕديٓفخويععل لعفليًخ 
ٕىع ٕتوًخ يدي ليسلعسويًخ عخدييه  ًٓ ٕعفًظ عخٌيهليلعفليًخ  ٖ ايٛف ٕديًخاعنٌيهلن عيلكي  كيًتنعلل ٕتيًخس ٓ يعأليي لي لت ًف ت
ٍيىخلوتيل عليًخفرفكييًأل ٕىًٔي ٕعلو ي ي عألعدي لللويفسنللي  ٓٓف ٌٕي  حي ل يهليًخنيضويًألف سنويي939 ي لليعيضفض

ي يهل يعلل يخعنو ي للوا يىل ي ع ي ل  ٕعلو يًألف يًخٓفك يهرعلَ ييعإ ععللت  ي)عخ سلل يًخ ٍٓ يًخترعٕ ًٕ للل يفلُيًخ  سنو(
ٕلوي يًخرنع ويًخ سع يععخًف ايًخرنع ليتيسل ع ييىًًٔخلعف وي ل يًخنيٚف ًًَٕٓ ع ٕالعيه ألليي هليتعفلي يععويًخاعنٌيخع

ًٕد يععخ  ٕٚف ٕنيعكي ل يًخلعف ويهليت  كييىليًخ م ًَٕيفسع ٕيًخرنع عَيًألخ ًَٕيًفخسلع ٕٓيًخلنععكيًفخ ًٓ ايًفخٛع  تيلستف
 ًٕ يًفخ  ًٕد يًخ  ي ل يترنل يع ي عٕٓيفيل ل  يفيل ئخك ي ل  ٕفتيىًٔل يًخٜ يخيد يتيلأَ يًخلعف ويي (89) ع يىك يًخس ٓ  فتسعمك

َٕي ل ي عٓهييل علي ٍٕيًفخلعف عَيًخسععلويسع فهاعٌي ل يتسعوخويي؟ ع عي ل ي  كيىٔهيًخت نلعَي39تركيع ٓييهلًخلعض
ينلفيًخناعّيفتلللديه عنليًخ ٍٕ ٍٕيًألتديفخديتعليسع  يًخلعف عَيخديتعليععخرف يًختلعويي ٖ خلرلليفهفيعأليايٓف سعٌيىًٔ

ٕىعايىخ  ي   يف رٕ يًخ تتعع و يًخلعف عَ يفض ت يًخسلعسلو ي ل ًخلعخو ي لليعيٖلعٍٓ ٕالو يخع يف يًٓخللو ًَٕ يتأ ل فهفضحي 
ٕللويًخنعالوييىلًخس ٓ ي ًٍٕخٛ ي ليلعخويًخسلٕيعخًٛفَيي ًٓ ييتعفليًخد ٌف ًخعحٓيىليًخٓفخويًخنلععويًختليتتعفلي نٓ ع

ٕاعكيًخ خلريً تلعٓلويًفخ ًٓخو ليًخٔلليل  لفليخ رللويًخعحٓيفيليًخعمف فيًفخ سعًفٍي ع  ويف نٓ عيلتسنديًخ نعرٌيًخ للعيًخ
ٕلويف نٓ ٔييىًٔه عيي فخلٕيًخد ٌ ًَٕيًخمع ٖليًخسلعسلي ليًخعحٓيفتلُٓيًختفت لرلَيلعتَيالٕيً تلعٓلوي نٓ ٔيلختكيًختًف

يفتٜ يًفخسلعسلو يًتات ع لو يخحنلحععَ يًخ سع ل يًخ ع لوتعٔك يًخم و ييىخ يًفخ  لموييٕ يععتنلحٌ ٕاعًٝختمعلٕ ٖلييفًظ ًختًف
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ي ييىخ ًخسلعسل ٕلو يًخٓعتعتف يتٜيٕ يًخلعخو يتلك يف ل ٍٕنرععو يعأليي ًٓ ي فخو ي ل  يه  لو ٌٕ يفض يًخ ختلمو  ٕىع يعرف ًخعلٓ
ي ع َي ي ع يًتلٛعخلو ٕلو ييىتًخٓعتعتف ي)يهلع ٓ يفهخٔ يًخدلف لي ليع ٌٖ ي ليتكيًخ  عكيًخع لًٕفليًأل لل عُي لي)تلفنيًخل

يتٓلٕي  ع كي لعَ َٖي لي(83)((ًخ  ع كيفهخَٔينلعععتيد يفعلليهليًخلعف عَي ا ٕاعٝا خٔخكيٜيٕي) فسفخلنل(ييًأل ليى
ٕعلعي ٌٕيًخ عخ لويًألفخ يهفآَيخت ٌٕي  حيهخٕيعأليًخل ٕلوايفض ايًأل ٕيًخٔ ييىخ يهدعوفهًٕٓيًخعلٓيف لعيخلٓعتعتف لعخويًخ َف

ٕعلويًخلٓل وايفىًٔي عيلُٓي ليهخ عنلعييو هليتع ُيًأليىخ هٓني ٕلويًخت ٕك(ي أسٗيًخا يف ٕعلوي) رٛم يع عكيهتعتف يىًٔخت
َٕيًخم ويًخ ع لوي يخننٜٕيىكيتفآي لييىخ ًضٛ ٕلعييىفي)ىتلٕ(ايفتسعمكيًخس ٓ ي آًٓ ٖ ل عيٓعتعتف هليتا كي ليعلنيعي

ًٕديلعخويتدعويىٔهيًخلعتَ؟يفهاعٌي ٍي  كيىٔهيىًًٔخ  ٕلوي ليًخعلٓ)ًخلعتَي للن ٔي)يععنَي فآف ااايينس  يختأللٓيٓعتعتف
ي ٕنعي ل ييهلفلاٖف ٕلويى حلتلُٓي سع كي ليًخ ستلعكيتاع يا(89)((ًخٓعتعتف

ٍٕي ًٕمتويخل ستلعكييًخ ع عوفىنعينآيًخنٜ ٕلوي نٔيف َي ععٕييىٔخئًيًخنع ٌيف  يًخٓعتعتف ًخعحٓييٕخديتٓيىًٔلٕٔي ليٜيٕف
ي  حيًنيعٕييىخ ًخلعف عَيًخلع  ويف ديتخٛلٛيسللديلٓو ييًٕخ سعًفٍيفتسعدعكيرللحيفتسٓيًخ ًٓخويفي يًخعلٓايفىعًٔ تلٓد

ٕلعَيًفخ ًٕديهنًفٝي ليًخٓعتعتف َٕي ليًخ  ي ي ليًخف َيًخلعضٕايىخلو عي عَٓييىخ  عَٓيًخعحٓييتلًخنٜعديًخ لعليٜف
ٕلٛعنلعيفهلي ح  ًٕديىفيلللتيع ّٕيًخس ٓ يعأليًخ  ٕالوير ٕعلعيف ليًخسلعسويًخخع ًٕلتوي ايعكي ليت ل لويف ٓييفًظ ٓف

ًٕدي ًَٖٓٓي لي يٓيلعف ويلعسلليًخيعد ل يف ليىٔهيًخلعخويل عليخل  ٌٕيي عيىًٔللع ٜي ل يعلعنويًفستلحخوييهلً لٓ َيل
يخعنويعلليي عخ لو ٖ عليتيلض ليىًٔييىل عنلوا يًفخ يلللتيًٓ ديفتي ٓفيًٓ دا يًت تلعٓي و َيتليًخسلعسويخلٗي ليع ىًٔ
ًًٕٕخللتي لويععست  ًٕدي ليفضايل عنويي فتلكيًخ ح عَيًخٓف خًٔينعويًخس ٓ يعألي ل يًخلعف ويهليت  كي ل يهليلعفليًخ 

ي عخ لو ٌٕ يل ي لعد ي ليلعخو يعلعنو يلًٓ اي ل يًخس ٓ يهليي ًل ييه ضكًف تلٓ ينمٗف ٖلعٍٓ ي ي ل يخٔخكيلاٌيًختمعلٕ ٕللو ٛ
ًٕد ًٕٚععخ لع ٜوي ل يًخرلويًفخلضعمي ل يي (81)ًخ  ٕعلويًفخت للد ييًألٛمعكفتخللٙييًأل  يًفتىت عديععخت ًٕ ليًخ َف  ليع

ًٕيفتلتعِييًأل ٕفًف تلٓيًليىٔهي ي لليعي ف ٕنيعخٔخكيٛعخٌيًخلعف ويي ف َيٛفلكيختلللليعيىخ الٕي لٕٓف ٕديهخ أليتمعٕيعٛ
ًٕد يًخ  ٖلعٍٓينمٗف ٖلعٍٓاي خ ٕللتلليخئهيًخ ّٕيًخس ٓ يٛ يًف ت

ًٕديخلعفكيًخ ًألفخ  ٕعليفتدعلكي)ٓفخوينعٛلويععخ ي تحيععٌيًخ  يًفخ عنلو يىليًخس ليخلتلعختيًخ  ٕلل  عٓي ل يضيعا
ّٕيًخس ٓ ي يًألفكيً ت يلت لديععخ عٓه ٕسلفل(يف ل ع ٕللوي لًٓ ًٕدي لييهلٛ يًخ  ٖلٓينمٗف ٌٕي  نٓ ٔيت ي ل يًخ  ٍٕ تنلرٕيًخيا

ٕل وي ليالٕي ًٕديهل ٍٓيس ٍي ليًخ  ٕ ٚيي تخعٕٛيعسح ويًخ  لعويفسح ويًخلف لعَيًخ فآف فهفضحيهنوي ليًخاع ٖيهليل
ًّٕي ل ييهسعٗي ٌٕيه ٕيتيلأتلتي ايًخ ععٓييًفخلًفنلليًخٓفخلوايخعلييىلىًٔيًت ت ٍٕيخل  ًَٕٓ عييىًٔ تحيععٌيًخيا ًخٓفخوييه

ٕٕيًخ  كيهلعكيلاٌييًأل ٕفتمعٕي ليىٔهييهليتلاٌي لليعييًأل عديىخ تسلٕييهل ٕللويًختليتع يا(83)تمعٕي ليًخٛ
ٕللو يًخٛ ٕنيه ع يلاٌيهيًألخ ي ئه ٕعل  يًخللتيًخ  ٕللو يتيلفىليٛ ٕٚيفلٓىع يتيتمليععخغ يخعنيع ٕلٓييألننعس  يخيع ن

ي لينعللويًتىت عديععخرلوي ًٕديهليلعفليه فني ليه ي سدي ليىًٔيًخللتايخًٔي ل يًخلعف ويهليت تنليعتع لٕيًخنمٗف ًخ 
ٕعلا ٍٕي ديًخللتيًخ  يف تحيععٌيًخيا
ٖلنويععأليتيتلتمٜيعملٗيًفلٓييًخلعف ويوينعدٓيًخس ٓ فختٛفلٕيًخنعللويًت ترعٓل ي ليًخخ ٕٓ ٕللويًتلتمعٜيععخ ًف ٛ

ي ٕللوي ٓل ويفععخلويفه عتَي دليع ٕللويىليٛ يًخٛ ي ليعتليىٔه ٕتي ع يهليتر لسٌيت علٕيًخس ٓ يف للويٛعخٌيًخلعف و
ٖلنوي لي ًٕ ويفعكي عييلنمايًخ ٕييًأل ًفكًخخ ٕلايفتٛفلٕيًخرنع ويًفخٖ تليًخلع ٍٓيًخآلٍٓي ليًخ عخديىليًليي ًد ل يًخ دع

ٕٓي ٕتيًخٓفخويعكي عيل يا(81)ىخليعتر
ٖلٖيهًفرٕييىخ فععلينًفٌيًخللوي ليًخًٓ للي ٕعليفت  يًخ  ٌٕ يًخ عنلوييًألخٍفًختلع ي مليًخالسو ٕعلوا يًخ  علليًخد ٌف

يًختلي لَٓي لي يي1ًفخخ سلل ي عنفليترٓلديي د9191نسلعل ٕضَيت لو يفتلعختييهخٍف  ٕعلو يًفخ  لعوي  ًٕد يًخ  علل
لو يًخس ٓف ٕعلو يي ًخ  يًخس ٓ يف عٓف ًفٓف ًٕكيٓف يًخع يا مٕير لٓٝيفسل عل يفىد يعكينًفٌيًخللو ي لليع يفف ا ٕلٌيعيع ي ف ٓ

ي يتنض عد ينًفٍ يًخ  عىٍٓ يًخ يًليتعفليىٔه ٕلَيىٔهييًأل ٛعًٕخيل ٙيف لًفليًخس ٓفليٓف ًف يٛ يفللن ع ٕن يًألخ ٕعلو ًخ 
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ٕعلوي لس ويًخح لويخ نع دتيعي لي الٗيً يًخيل ٙي نيعيفعلليًليًخعلًٓليًخ  ٓفلحَيي ل خنًفٌيتلُٓينع ٌيًخللوي عٓف
ييًأل د  ت ٍٓٓيفىًٔيعع تلعٓهي)ه ٜديفهسفم(ي عيتعتل يعوي ٕعفليًأل ٛعٕىٔهييهعنعمفهفضحيهلي) عٓتيعيًخ خلرلل(يا لًف يللت

ٍٕيتفل ٕف ٕفليعض ًخ  كيًخٔ ي عديعويىوتميًخلعٍٓييهلف للويي ع تيعٓيًخرمفتي ليسعلكيًخٓ عٝي لي رعخليعيف ل يعيف للفلد 
ًٕ لوييهللاٌي ٕلخيًخسلعسويًخ  ًٕفي للويفعلليًليىًٔيًخللتيىفي عتلوي يٓيآلٓيفلفديهإي ليتع عخٌيعلدع لسٌيفرمويٛف

ًًٕٝخلعف وي لويًفخس ليًخل لُي لييً س ٕعلويًخس ٓف ًيًخللتايًخل لي ليىٔيىٓخعك ليًناعٖيًخلضعلعيًخ  للوي ايًخ  لعويًخ 
ٕلليعئهيًخ  عىٍٓ)فختديعح ويععخلفكي) ٕف ٕللليأخللي س ٕللٌي  ٕلٌيعكيًخت ياي(88)((خًٔين

يلع َي ٕ عسو يع يآلٍٓ ٍٕ ًٖ يف يفتدعلك يًخيعد ل يلعسلل يلعف و يعو يفهسلٛ يرٓ ل يععٕ ي عٓه يًخٔ  يًتنلحٌ فع ٓ
يهليللَي الٗيًخنًفٌيٓف َي(87)سلل عل يه  عخيع ٍٕ يععنَيعععف يًختلي لَٓيهفكيًنتخعععَيآليىخ   يًخسعع و  ٍٕ يخلٓف ٍٓ

ااايفخعليىًٔيًخ الٗي ٓييالسوي89يىخ  ديفركي ٓٓيالسعتيعيي د9198دععٛيي38السعتيعي ليًات عٝيالٕيً تلعٓ ي لي
ٍٕيلع َيسلل عليىسلعٛديع ٓيًاتلعكيععٕيرٓ ليًفخٔ يععلي ليتًٓ لعتوي9198نٌيي31لكي لي ًٖ يا(81)ف

ٕال ينالٌيًتنتخعععَيًختليايىلآلٕيععخٔعٕي َٕيع ٓيًنلحٌيععٕيرٓ لي عٖيعيعي ليًخللويعكي ليعع كيًخاعٓ
ٕدلٓفييًف ٕيًخ ٕلعل  عٓيًخفيي ل ٓيًخ ًٕليًخلعِيس ٓفلفيي خلتيًخعتعٌفييلسليًخا ٍٕيي (79)   ًخنًفٌييهس عميىخ ف ليخحكينٜ

ٍٕييهلنآي ًٕكي ٓيتغلٌيخل  ًٕيًألفخ سل عليًخع َيًخسععلوي   حي ليًخللوي دي لي ضفلوي الٗيًخنًفٌي لٓي عٖي ليعكيًخٓف
ي لي الٗيًخنًفٌيلت يف عتوي عدي ًَٕيًختليتلَيلعف ويًتنلحٌيًفست ٕي ضًف ًٕيخئًي9117 عٖي ليًخٓف ديفخدينآيتمسل

يًختلياعمَيىكيًي ًخغلعٌ ٍٕ ًٖ ٕكي ليًتنتخعععَيخ ٓدي نع تويععخف ٕلويف خعخمويخلٓستٕفيدًخلعيىخ نويخديلدت يًخ سع يهديععخلٍف
ٕاحيًخاعنٌييىننعيىت؟يف دكي ليعيكي ليًتنتخعععَيدتٕيًينوً ًٕميعدأليفييًألفك ن ٕفلعَيفن ٍٕيٛ ععليخنًفٌيًخللوي ليىٔهيًخٓف

ٕاعكيًخلعديًخآلٓا يعكي ليلعف تليلعسلليًخيعد ليف
ٕدلٓيلعف ويلعسلليًخيعد ليًفتي يعيي9198نًٕٔيي1 مليًخالسويًخ عنلويًختلي لَٓي لي ىعادينع ٌيًخللوي ل ٓيًخ

يفسفيععخم يًخدخرلويمسعٓ يخ رعخليد ٖىد ًٕع ي  يًفستغحك ي ليع يًخلعد ٕاعك ي ي ل يخلع لٕ يًخدخرل يًفتنتمعٝ ٕت يدف ٓي ًختر
ًٕكي اي ٓٓي ليًخنًفٌ ًٕلعي(79)ععتدت ف ٓياعميي (ي ليًخنٜعديًخًٓخلليخ الٗيًخنًف91ٌف ديًخ عٍٓي)ي ل يفضايت لوع يً ت

ًّٕا ي ليًت ت
ي ليهسععٌي ٕفتيعأنو يًخ   يععلي ل يخ ع ي عك ٖ َيًخلعد ٕ عَيًختليت يًختر ٕلليًتفكيي31)سفم ىفيي( د9191تد

ٕاعكيًخلعدييلتنتمعٝيًخدخرً مللي ل يلسعٌيًخ رللويًخ ع ويي ل ليًخع لٕي لي ًٕميف ٜف ًٕعدييىخ هٓنئخكيي  عٖف ت
ٖ عد ىديعسعٌيتلللٓىدي ي لليعيخفتينمٔف يخللرلًف ٕاعكيًخٔلليخديلعفنًف ًٕفَيالٕي لللويخٓنيهفخ كيًخ يآلخٕ ليلللييًأل ٕفي 

ٕلويًخد ٌيًختلي ٕهي ل يلعخويهع  ًٕييًأل نعمتغللٕي ليتلكييه  لٕيفعوٗيدٓلٓلليي لي عنلتعلن عيخديلٛ ٍٕييىليىخ فنٜ ٕف ض
يععخ رللويًخ ع وييً رحّ يألاكتلضليعتلفلديًت فاعِيًخٔ يععليسعٌيًختٔ ٕي ليًخ يٓيًخسععديف لعسعويًخٔلليضلًف

ًٕفَيي  ليًخلعضٕيف ليًخ ستلعكيٍٕ عي نم وئًتلويخعليلعفنًف ّٕيهليلسلي عنفليتوختيع فاعويخانويتلللللويختلرليًخ  نلت
مليًخٓفخويًفختللدي ًٕميًخسععللليف ٜف ٍيخٓنيًخٖف ٕىعي لًخ فآف هفيه ي سدييىنيع عيفآيي إًٔفعلملويًخلرفكي لليعيي  رعٓ

ٕفييع نيعيلركيهفين  ٕللويالٕي د ن عيخيعي ح ويع نعرعييو عٛ ًٕفَيفتٛعدي للي  ععيديهففًظ ي ترعٕٓيتلكيًخ  يدكيًخنمٔف
ٕ لو يا(73)هلععديًخلًفنلليًخ 
ٕععييىلًخلفكييىخ ًفخللللويتٓ فنعي ًّٕي لي عكيىوتميًخنًفٌيىفي ليهاكيًختديلٕيعلعسلليًخيعد ليفتل يىخ ٕ ايىًٔيًت ت

ًٕ ليًخٔ يفرمفهيعأنوي)ل عنل (يفيي ع ٓيًتنلحٌيععٕيرٓ ليفخلٗيلععيععخد ٌيًخ  يًفخاٝف لعسليسليىٓ يديىفيً ليًخعٗو
ًٕيىل ديي ف رللليعلَ ًَٕيسععلواي علتيخديتٜيٕيي ولعسلليًخيعد ليف  ٜديٖف ًٖ ًٕمي ليف ًَٕيهفيٖف ًٖ ٕوسعميف ي ععنًف

ٍٕيلعسلليًخيعد ليًخ عنلويىتسلعلعتيدي ًٖ ي ل يي  ليف ًّٕيععنًف ي ل يىًٔيًت ت ف عيلوعٓيعح نعيىًٔيىفيهلي  ٜديًخٔلليف  ًف
ًٕخ يا وحتي ايلعسلليًخيعد ليفٖف
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ٍٕيًختليًن لَٓي لي ٖخلعيخععٕيرٓ لي مليًخالسويًخ عد ٍٕيًخيعد ليت ًٖ ٕدلٓيىفيًخفللٓيًخٔ يىعاديف فخديلعلي ل ٓيًخ
ٕكينع ٌيًخللوي خلتيًخعتعٌي ٓٓي ليًخنًف9198ٌنلسعليي37 ًّٕيي(79)د يدع ي لوييىخ  ليتلٓلديً ت يى ع وًخلعف ويٛعخعًف
يف نلٔيًخد ٌي ليلعدي)ًخت ستيفىٕٓيللفدييًخد ٌ ع ٓييىخ يكت  ع ي(ًتنلحٌيععٕيرٓ ليًخٔ يفرمفهيععخعٛكيًخ لعٌف

نليًخٔ يتيلًٓنلويهلٓ(يفه لنًفي ٕ عنعيععخا لكي ٓ ًفييهنيدع عيفرمًفيععٕيعرعلٌيًخلٓي)ًخعلضعميًفخٛف ف عمًيخلٓهيًخعلضعميف 
يًخٔ ياعميي لوي) ًٕليديىًٔ ي نف ويفتسل عييعٛعخيعىت آييهليًأل دً تعَٓي)ً ت ًٕىديعرٕف ًخٔللييًألعٛعكيهفخ كفتخلٓئع

ٕفليد فعيدي ليًتستعًٓٓيفلٓ  فلي نيعي عٓلعَييًخٛغلعليًفخٜلديف ٓي عَيخٓنيًخد ٌي نلويفللٕ ٕععَيًخٛف للف فليععخل
ي ٕه ًٕ ليعأس ٕلليي31ًنلحٌييىلًخ  يًخر ٓيًألفكتد يفتنمسَيع ٓه يفخل ع يعععفسع ًّٖي ليًخعحٓ ًميف ض ي ل يًخ عضليه

ًَٕخ سل ويًفخ ٛع ايًخدخرلويًختلييًأللٓ  ٕلدييا  ًٕ ليًخم ًٕعٖيًخلعف لويفخ عيععليعٛكيًتنلحٌيًخ  يهرلععيعيًخ  نمٗف
نلوي ٕعويًخٛف ٕٖي ليىٔهيًخل ٕ يف عيع ٕهٍيًفختضللويًفيً  ًٓد لييً رحللوععٕيرٓ ليًخ سع لٌيهعنعميًخد ٌييعسعوًفخا

ًٕفي نلتو عٛعوي أعع ييٛف يلٓهيًخعلضعمي ليف آًف ًٕف ٖخويىًٔييرعلَ ليلعديًخت ستيفىٕٓيًخللفدي أيىنلعٔىدتضللتويف ٓ  ن
يفي ٕ ل وي ليًخللٌف ي ٕنعينلفييًألخسلياَيخًخعٛكيًخ لعٌف يهلينٜيٕيد ف نليًخخعخٓي عنعيعد ٌيللينعىٚينٓف ع  لويًخٛف

يًخعلضعمي حي ًخعحٓيىنلعٔ ليتمعن ي ليسعلكي نلو يًخٛف يًخلٓ يخرعلٌيىٔه ي ليفف عمنع يخنع ي ل ييهلعٓ ي لسفسع ٕىعنع يع نلٓد
ٕ عليععخا ل ّٕييكًخ  ٕاعكي نلت ٕ يت  عكي ليهديٕيسعلوي ليًخ عر وييهلفتلٓلٕيًخ ٕلديععٕيًخ سع للعديخعٛكيًتنلحٌيًخم

ٕ ٖي ل يًخًٓفدي ًٕ لويفلعفلييىخ خل ًًٖخعٛفخويًخ  نلي لم ٕ ويًخًفاٌيًخٛف يًختضللويف   ّٕف يخلال٘ي ل يًخايعٓيفعع  عي ليدي
ٕني ًٕتعوي ليًخال٘ي ن يتيل تلكيدل عيالٕي ًٕيخلسعنيعيفخئًيًختلٓلدي  نعهييًأل ويىخلوتلٓدييهلفخ عيععليىًٔيًخعٛكيًخ لعٌف ًٓ

ي يتلٓلٕ يًخرعٓ ويً خحٙ ل يي (71)((ًفخخٓ و ًّٕ يًت ت ي لٓ ل عخٌ ٕٓييىخ يىلعختوٛف يف يع ع ي عنفنلو يت لو يخسل ًخلعف و
ًّٕا يععت ت

ٜٕييفعإخلعم ييٍن يىًٔ ًّٕ ل  ي ٓنيًت ت ٖختيينآ ييخ لًخت ي ٓ و يع ٚيىخ  ي ل يًستيال يًنو ٕاو ًخسلعسلوييًألفسعٛٓ
ًٖكي ل ي لٓييًفتات ع لو يعأليلفضاينرٌيخدخٙيتيل ٍٕ ًٕ لفلي ليتلكيًخمت يًخ  ي لليع يلت ٓف يخد ٍٕ يخٛل يسععلو عفرمو

ًّٕيىلعكيلت ييًخللعٍا ٕ ٚيًت ت يلعلتينمسويي ععٕيرٓ لينمسوي ًٕميً يلالعيدي ل يهلفخد ٕ لٗيًخٖف يعكيعلتي ًٕليد ت
ٕخ عليهللع َيسلل علي يًخع ٕ ٚيًٓخكي عو يًخ يًخلعٓلوي دٕيي لعلغيديىًٔ ي(9198هلعٕيي9)يًختلي لَٓي ليٍ مليًخالسو

ًّٕيًخت  عكيخععٕيرٓ لاايععتتل:يفتفللنًفٌيًخ رخلعللييهليوتلُٓيلع َيعأليععٕيرٓ ليهعلغ ي ل يً ت
ٕعويًتنلحٌيف  َي لي عكيًخال٘ي -9 ًٕٓهًفلٓي لييًفنأًليل ٕاعكيًخال٘يعليدييه  ٕاعخويفععلي فتيلنلرٕيعألٓي لي

ٖ يتملفل   ًفلٓي ليهفخ كيًألدخعٙايًفنألي ل يىًٔيًتتمعديفيف ع

َٕييىل -3 يًخ  ف لويععنَيتلَي لعٓتليف لعٍٓيًخلع ٓي عٓيًخلٛلتييىخ ًخل لويًختليسع عغًٓٓيععنَيتلَي لعٓتليفخعليًخلٍف
ٕ ايفعنعمي للوي ٕعويعليًتن نف لحٌيًخٔ يف ايتعفلي ليا ايًخلًفَيًخيًف لويفعللويًخلفنيًفخت  عكيًخٔ يل  كيىٔهيًخل

ٕعوي أعفلي  نفنعيآًيخلت ي إًٔي لاٌيهلييل  كيًخلفتلل يععع ليع ععليًخلرٓيفضايتٔععٕيخئهيًخل ي عكيًخٔ يل  كيًخلٍف
ٕاعكيًخٔل ٕللويآلٍٓيخل ٍٕيٓ ويًخعحٓه عيًخًٕٓي عخلرٓي ليًتنلحٌيىفيهليلمتحيٛ  ئهيي ليلعفنفلي سوفخللي ليىًٓ

ي يفه  عخيع ًٕ ٕللويتيتد كيًٓ ٕاعكيًخٔلليللف فليععخخٓ ويًخ ع ويىخ ي  ٛع يعًخٛ ٕاعكيتيلنلرٕييخ ك لرٓيهفيي ًخ ًخ
ي يخيهلعكيي ٔخكيفه  عكعع تحكيٕٓف يًخعحٓييدًخغعلو ٕلللي ىليس عٍٓ يًخ سع ٕاعك يًخ يي عرمتليهلٓ ًخنعللوييىلفه لد

ٕني ليىٔهيًخعحًٓخ س ٕلويىلي لتعاويخل  عفنويهع ٕي لييًخنًفلليهألخ ٕلٓيهليت ٛل ي لاٌيي إًٔي ع ٖلنويت ععنَيًخخ
ٕىديهليٓخًٔيهفيي هليتضديىًٔيًخ ٛعميختن لويًخٓ عٝ ٕل  ا(73)لسلٌيًخنًفٌيتل

ٕٓيًخٔ يهٓخ يعويععٕيرٓ لينآهيهع ٕيًف  لوي ليًخٔللي ٕلًفف ليخحكي حلٜويًخ ٕ يىكيععلييخو يت  عتيً ت فتينٓ
ٕ ضويتلٓلديًٕٓيخوي ًٕ لي دي ٕلوي  كيت  عكيخلال٘يًخ  ًخ ععخاييًختليي ٓيتخرٙيخلًٕٓيختلفلوييفًظ ٛعمععٕي خلرعي ليٛ
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ًٕ ليفتسلللو يهنويي ًخال٘يًخ  ًٕٓهد يًفختسلٛييه ٍٕ ٖلويًخع لٓي ليًخدي هليلٜيٕيه عديًخد ٌيع ٜيٕيًخدخٙيًخ تًفضايًخن
ٕىفليعلع يعيعوييًأللعدَيف ٓيه عتي ًفخ نع ايًخدخرلو ٕهيف  ٍٕيتأت ٕيعأ  ًٖ ًٕديعكيلت يهليًخف هنويهرعحيًآل ٕيًخنعىلي ليًخ 

ٕلوييد(99/7/9198)ًفخٓخلكيًنوي عي ٓي تكي ل يًخ سع ٕ وي تنعىلويفخديتس ميعي لعفتَيًستخًٓديًخلٍف ٍٕيعس ًٖ لت يسلَٛيًخف
يا(71)عيع ٓٔلليسل ًفي ليعكي لعسعوي ل ًخضٓيًخٔللينمًٔفي  للويًتاتلعكي

يععخٔعٕيًليلعف ويلع َيسلل علي ٓيتلٓ َيعح لويًخ مفيخ عدي لي ًٕ نلو(ييًألدخعٙآل ٕعويًخٛف ي)ععخل ًخٔللي ع ًف
لوييًألدخعٙ يا لايمل )ًتنلحٌايًختلياعمي ليًخ عٍٓيًألفخ ي نيعي) نلويًخ ٓو ٕعويًخٛف يععخل ي31)يًنلحٌيىخ ًخٔللي ع ًف

ٕلليًألفكي يًختع9191تد ي ليعع و ٕعويد( ي سعٗيععخل يخيع ي  ع ي نيد ٍٕ يًخرعٓ يًأل  عك ي ليا لا  عَيًفخت للععَيًخلعنفنلو
ي ليىوتميًألدخعٙيعأ يعلملويسًفمي ٕعًف ٍٕي ي عيععلينف يعايفعٔخكيل م يًخٔلليًدت ٍٕيهفيالٕي ععد ٍٕي ععد ٍٕيعرف ًخ ٔعف

ٕلخي يىًٔيًخلعنفل((ي31ععلئخكي عكيتع ٕلليًألفكيىخ يللليرٕٓف يا(78)تد
ٕ  يًخٔلليفععليًخ ٖلٕيًخٓ عٝيًخسععديا مٕيًخ سع يًألفكي ليت لويًخ مفيىٔهييًخضععٛيًخٔلليه ٓ ًفي ل ي تكيف  لرٓف

ٕ ي ٕعلو يتليًخ سع ًٕ لويًفخ  ًٕ ليف للٓتويفتتنع  ي ايًخللديًفخساعلعيًخ  ٕللويتيتنديفتيتتًف دي ايس  ويًخال٘يًخ   تلفهيعٛ
ٕٓه ٖكي ليًخسحّيفع م يلعسلليئىٌيخلمعفضيديفىفيه  ٍٕ ًٖ ٕىديع ٓديًخٓخفكيىخ يعغًٓٓي عيًٓ َيف يخلخع ٓفليل علويفتي ٍف

يًخنعٕي للوي يخعليع ٚيًخضععٛيهٛللًف يىفيىٓ يد  يفىًٔ يآلٍٓ ٍٕ ًٖ يًستلعخَيفعلتيلع َيسلل عليعتدعلكيف ًخيعد لي ٓ
ًٕ ليفلللٌي)عأعليًخال٘(ا يًخال٘يًخ  ٕ ٖف ًٖي لي  ٕ ٕاديهنويععلي يف تلفهيعأ ٕي ليععٕيرٓ لي

ًَٕيًخعحٓي ليدوفليى ي ليًخ يل نللي ل ي لٓ ًٕ يًخح لويًخلعنفنلوي  معمي تلويل ٓيتٓخحيسع  يًخلعف ويخئه ليتلٓلد
ًخلضعميفلتنع  ي ايًستلحخلتو يًأل ٕيًخٔ يهٓنيىخ يًلتاعِيع ٚيًخنًفٌ ي ٛعخٌيعكي لينع ٌيًخٓلًفنلويسل عليًخدلخي

يً ٕلتيهليتعفليسلٛو ٖلٖيد ي  ٍٕ يفنع ٌيًخعر ي ليًٓفٓف يفع لٍٓ ٕل لو يًفختد يًختنملٔلو ي ليًخسلٛتلل ي ستللو يسلٛو خلضعم
يًألىًفميًخسلعسلوا

ًٕي ليتٓخكيًخسلٛويًختنملٔلوي ليًخلضعمي ًٕف يعحديًخنع علليفه ن ي للويفهفضحيهنويلتأخديع ل  ألٓينع ٌيًخللوينالٌيًخ
ي ٕ ع ي)ا يًختٓخك ئخك يععل يًخلضعم ي ل يًختنملٔلو يتٓخلَيًخسلٛو يىًٔ يهنو يًخسلٛويفعلل يهل يفهفضح يلسٌيفرمو  ٕتععتو( ً

ًٕٓي ي ليه  ٕٓ ًختنملٔلوي سوفخويه عديًخ الٗيًخنلععليفللديخعكينع ٌيهليلفاويه يسًوكيععلي ليه ي  كيللفديعويه ي 
يًفخنٜعدي يًخٓستٕف ي لي سع كيًخلضعميتلئخكي خعختيأللععد يتٓخلَيًخلعف ويهفيه ي ليه ضع يع ًخلعف و يخعرويىًٔ

يا(77)ًخًٓخلل
خٜعىٕيىليًخسلٛويًختنملٔلويخديت ٛيهٔنعيرعالويتلتاعاعَيًخنًفٌيع ٓديًختٓخكي ليًخلضعميهفيىرًٕٓيخًف حي عنفنلويً

ٕضلليخسلعستيع ي مليًخالسوي) ًٕميلع َيسلل عليعتعععيىخ ي9198هلعٕيي7(يًختلي لَٓي لي93ضٓيًخ  ع ٕ لٗيًخٖف دي ٓدي
ٕ ايًخلرعنويًخنلععلوي لي ع ٓيًخًفلٓيًخلعِيسعٕينع ٌيًخٓلًفنلو ياعمي لوي))ععخنٜٕيخ عيلركيخٓني الٗيًخنًفٌيٛلٌي لوي

ٍٕي ليًخسلٛعَيًخ خترويهلينع ٌيًخًٓفنلوي عٓيًخًفلٓيًخلعِيسعٕي ٕس لويًخرعٓ ٕلٕيًخ ًخلعف وي ليًخ لديًخ ستنٓيًخ يًختلع
ي ٍٕ يع ف يًخلعف و يضٓ يًفخللعد ٌ ًٕ يًخض يٓ ا ي ٓد ي ل  يًخس عٍف ي نٛلو ي ل ٕلٚيًخ دع ٕ يعتل يًخنع ٌي عد ٕعو يف عع  سللو

ٍٕي يًخ ٔعف يًختيد ي ل  يف لعع تو يًخلعٚي للو يىخلعم ي ل  يًخ ًف لو يًخ الٗيًخنلععل ي ل ٕاًف ي أ ٕلٌيًألسللو  يعتي ععخلع  لل
يا(71)(ي ليًخلعنفليًألسعسل((19علسٌيهلععديًخلعنفليف لعيخل عٍٓي)

ي ل يىسلعٛيًخلرعنوي لي عٓيًخًفلٓي ٕلٌيهليعكينًفٌيًخللويًف لًف ٕاديًفخغ ًخلعِيسعٕيفخليلًٓ اي نويه ي نيديع
ًٕٕي ٕ فليععليىفيًآلخٕي لي ولٓ يىًٔيًخل ٕعٛويعيد يًفلينع ٌيًخٓلًفنلويتعللتيًخ عٕٓيًخم ًخ ح عَيًخ ختلمويًختليععنَيت
يتغن  ي ع ًٕ يًخٔ يع ل ٕرع ل ٕفتيًخ ي   ينع ٌيًخٓخلد ًٕٕ يًخل يخئً يًخ ولٓلل يهدٓ يفععل يًختليععنَيعلني ع  يًخ ح د يعك يٕاد

يف الٗيًخنًفٌ ًٖ ويععخٓستٕف ٕ ويًتست  عٕيًفستي نلويف لع ليًفخٛف ًٍٕٓيًخد ٌيفتيللعليي)*(ععخٛف ًخٔ يععليعع تلعٓهيتيل  كيى
يععلي يًنو يعك يع ٓىع  ٕلليف ع يًخ د ٍٕ ي لي ف يًخلعِيسعٕ يًخًفلٓ يًخنضعخليخ عٓ ٕلخ نليًفختع يًخٛف ينسليًخٕٓف يخعنو  ٛعخلعو 
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ليفخل لكيللن عي عكي))ه س نعيً ل عليهلينعفلي خلرلليخل لكي تلع حي ل ي عٓيًخًفلٓيلت يًتي  ويع ٓديً خحٙيخلٛف
ٕهلت فنلي ي يععخسلتيىًٔ ٕعفىع ي عض ي لٓيً خحٙي حينلععويفتيلرعنويااايسعٓتليىٔهي نلليه ٓىع لي إًٔ يًخٛف فخٓ ويىًٔ

ًّٕي)ىسلعٛي ضفلوي عٓي لي فديعكيدل((يفللليفضايًت ت ًٕ ويًخٛف يعل لنليفع ًخًفلٓيسعٕ(ي ليًخترفلَيًف ديلعن ع
يا(19) للويعكيًخنًفٌيعع ا عٝيع عي ليدينًفٌيًخللو

ٍٕيًختلي لَٓي ل) ٕتويىخ ي9198هلعٕيي98ف ليًخالسويًخخع سوي د ٖلع ٕالوينعاليًألرلكي لي ٖلٕيًخخع د(يتلُٓيف
ٕال ٖلٕيًخخع ًٕمي ر َيهلنفنفيفف ٕ لٗيًخٖف ٕكيف ٕلوي رٛم يهتعتف ٕ لٗيًخا يف ٕعلعيف لععلوي ًٕٗيفهعٓي ل يًليت ويتف لدين

ٕاعكيًخٓفخوي ًٕيآًيع لععلوي ٕف ٕلعيًفستلعكيًستلععتيلع حيفععلي س ًٖٕيسف عٕيًنوي ٓي ٕتلعّ ئف ًخنتع  يععنَي ملٍٓيف ٓ عٍيخح
ي فعكي يًنو يفهفضح ٕلوا يًخسف يًخلعف و ٕععل يه يعع ل ي ا يععخلمعٍف ي ععلو يًخٔ  يًتتعسل يىعدد ٕلو ٕ لٗيًخا يف ي ٕهسيد ي ف ل 

ي يععخلمعٍف يًخ تععٓكيعلليًخد عللي ليفتميفهخٍف ي عٗيًخد ٕف ي ع ي عف وي ليٓ دديفىًٔ ي ٍٓ  ٕ يًخد ٌيًخسف ي لي نمسيع
عٕيهنوي ٓئىٌيىخ يًخل ليًفختل يى عديًخل ليللل ي ٕ ي  عىٍٓيلسلياًفٕ ئف ر ل لو يفه لليهنوي ٓيف اي ايًخاعنٌيًخسف

لٌي نويًتنض عديىخ ي  عىٍٓيًخللتيعلليًخ  لويف ٓيتعللَي سع لويععخناعّل لٓيًخٓلليٛف ٕعلويًخس ٓف يا(19)ًٕديًفخ  لعويًخ 
يًٛلاي للوي ليًخرلتيف عيي ًٕف ايعألي ع ٕالويتلُٓينع ٌيًخللوينالٌيًخ ٖلٕيًخخع فع ٓيًخلٓلُيًخٔ يهٓخ يعويف

ٕلعيًختليسععَيتعلكي سع ٕعلعيًختليهلٓتيعيًخدلللويسف ٍٕيت يًختلي فعكيعيعي ليًخاع ٖلٕيًفخلمعٍف ٖلٕيععخناعّيس اي ليًخف  ليًخف
ي ٖىعي ٜيعٕيًخد ٕف ٕرويًخ نعسعويخل الٗيهليلنتي ٕرويىليًخم ًٕف يهليىٔهيًخم ًٕ ل يًف تلٓيًخ يًخد ٌيًخ  ٕٕف ععلي ٓ عٍيس
يًفخدلللوي ٍٕ يًخععل ي)ًخرٓللو ٕتو يهٜي يفتيدكي ليهلي ع ًٕ ل  يًخ  يًخف ٓ يعيع يًختلي فعك يًخ ًفٛتيًخنعللو يىٔه ًخرعٓديًتاعه

يًخ ًفٛ ي ل )ٍٖ ٖل ي ليس ليآ يًخ  ًٕ لو يًخ  يًخلعف و يه ٓ َي للو ي ع يًخس ٓ يهل يفعلل يًخد علل  يد ٕف ي ع  يع تيععل
ًٕ ليععليتللللعيألىدي ٕعليًخٔ يتدي ل يلٓيًخف ٓيًخ  ًٕكي ليًخللتيًخ  ٕعلويعٓ فتيعيه عديًخل ليععتدت ٍٕيًخفلٍٓيًخ  ختلللدي ع

ٕٓي لي نيعايعي لينًفلعيف لعرٓيسع لوي س عٓيًخعحٓ ي ٕلٓهيًخ خلرفلي عيف ًٕف يىليىٔهيًخنتلاويععنَيهىدي عيل ًف تلٓيًخ
يًخللتيًخٔ يفرموي يىًٔ ي ل ٕلع يفسف ًٕكي رٕ يىد ي ل  ًٕ لو يًخ  يًخلعف و ًٕف  يًخ يفلُ ا يًخ ندٓف ٕعل يًخللتيًخ  ختلللد

ي نيع(يًف تلٓيًنويع ٓيىع عكيىًٔيً ٕتمايًخعععٗف عخٌيًخلعف ويعضدي لسٛلليىخ يًخللتي) نٓ عيل ٕلت(يٛف خللتيل عليعب)ًخد
ٕٓي ع حيىلي لٓيًخلعف وي  عىٍٓيلسليًخاًفٕي ايًخدلللوي ٕعل يًفستٛ ٕعلويًختليلندٓىعيعكي خلٙي  هليتتللديًخفلٍٓيًخ 
ًٕ لويهليتضع تي عخٌيًخلعف ويًخ  ٕفنويععلي ليًآل عكيًختليلت نعىعيًخا لااٛف ًٕدي ليلكي دعلويًتسعنٓ ٕلعيفتفسٛيًخ  سف

ىعيختتفركيىخ يلكيًخخح عَ ًٕلينًفلعىعيًخلسنويتاعهييايٓف ًٕلايفعلليًنويلأ كيهليتعلليلعف ويىل ٍٕيىل ٕضلعي ايًخاع لحي 
ٕىنَي ل ي يع يًخلعف و يىل يًف تلٓ يًخلٓل وااا ٍ يًفخ ٓف يًخرًٓ و يهًفرٕ يختلفلو ينخٕ يسععع يلعفل يًخخح عَيلح ًٕديخلك ًخ 

ٕالويفهنيعيلللَيًخع لٕي  عيترعفيىخلويًخعحٓيٓفي ٕهلوايناعليعي ليسلعستيعيًخخع ٖ لٕ(يعلسٌي لي)ضفضعميهفيتٛعلكيهفيت
ٕنيختانلي ف ل يىًٔيًألسعٗيعلليهليًخلعف ويتستلديعكيتلٓلٕيفدعٕيفت ن يخللعف ويهليتناحي ليتلللديهىًٓ يعيًألخ

يا(13) نيعيًخعحٓيًخمع ٍٓيًخ ٛلفعو
يًأل يًخل ليىخ ي  عىٍٓ ي  لعو يًنض عد ي ل يف للو يًف لًف يععخٔعٕيهليعكينًفٌيًخللو ًٕ يعلليآل يًفختلعختيًخ ن لٍٓ خٍف

ي لي يًخل ل ي لك ي ل يًتنض عد يف للو ي ل ياعم ي ع يف د يسععلع  ل  يىخليع ٕنع يهد يًختل لو يًخس ٓف ٕعلو يًخ  يًفخ  لعو ًٕد ًخ 
ًٕليي39ًختليت َي نع دتيعي ليًخالسويًخلعٓلويًفخ ح للي ل)ي(19)رن عم ٖل يد(ا9198ل

يًف دينًفٌيًخللوي ل ي عنفليترٓلد ئًتيع ي لييف ليًخالسو يًخ ف اي لليع ٕلع ًٕديفسف ًتمع لويلسليًخاًفٕيعلليًخ 
ٕللي لينلسعلي ًٕعايًفخ د يا(11)9198ٓ ددي ليًخ

ي) ًٕع و يًخ ٕتو ًٖ يف يًخ ٓ  ل يا لك يدعك يلع َيسلل عل يسلَٛيلعف و يًألفكيي33ي–ي9198نٌيي98فع ٓ ع ععنفل
ٍٕيًت9197 ٕنيًنتخعععَيآلٍٓي ععنَيًخٓف نتخععلويًخ ع نويعفرتيهليهالٌيه ضعميد(ي أ ٓدي ل يلكي الٗيًخنًفٌيفها
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ٕلعلي ًٕكيف عٓيًخ لسليًخا ٍٕيعكي ليسل عليًخع ٍٕيًخسععلوي ليًخ ولٓلليخسلعسويععٕيرٓ ليف ٓي  كيًخللوي ليىٔهيًخٓف ًخٓف
ًٕليًخلعِيس ٓفلا ًٕىلديًخًف ٜيف عٓيًخيعٓ يًخٜعىٕيف   ع ىعليًخلسليفًظ يٓف

ي لٓ يًختل يًتات عٝ يىًٔ ي ل يًخ عنلو يًخالسو يي1َي ل)ف ل يًألفك يًخس ٓ ي9198ععنفل يًٓفٓف يًخعَف ينع ٌ يًتيد )
ٕٓهي عخعًفيعٛ ٕلعَيفهنيعيتسعنٓيًخدلف لويفىًٔي عيهاضٌي ًٓٓي ليًخنًفٌيٛف لعف ويًخ ٓ  ليعأنيعي ن َيًخرلتيفععتَيًخل

ي ليًخ يًخللو يل  حليخًفم يععنع يهني ع ًٕكي ل ع يًتنتخععلوي ليًخ الٗيفععليهع ٕيًخ تلع لللي ل يًخس ٓ يسل عليًخع ٍٕ ٓف
يًخسعٓسوا

يىليًخدلف لوي يليتيتعلليفتيتٕٔي ٖ ويًختليًست نليع يًخلعف ويخلدلف لوي عكيًخس ٓ ي))ىليًخن يلت لديع سعنٍٓ ف ل ع
ٖديخ لفىعايهلليه  عكي ٕ ويفا لاي لٓسعتوي لاٌيهلينتععتتيعل لنويف ع لتويف عخويفد ًٕديًفستلحخويف لعويٓف نيعيتيٓٓيًخ  فًظ

ٍٕ(( ًخلعف وي ليسع يًخلعض يتسعنٓي لي عكيًخلعف و ٍٕ يًخمل يهليىٔه ٕن يععخ عٗيه يهنع يًخدلف لو ٖ و يًخن  ي(13)لكي لعف ويىٔه
ي لعكي)ًخ مفيه تٕٔي يًسعَيااا ٕٗيااا يًخ يخٓ يٓخلكي ت عخَيًألرًفَيااا ي أاععيد يهسعَيااا  عنيعخَي للويًألرًفَ:

ّٕينع ٌيًخللويسل عليًخعٕي يًخس ٓ يً ت ًِٕيًخس ٓ ي ليًخ الٗيٛعخ عي) ٓيًىعليًخلعف ويفهسلٌيعح ل(يفع ٓيسعَف ًكيىخ
ِٕيًخس ٓ ي لي ع وي الٗيًخنًفٌ يًخ الٗ(يف  حيخ يا(11)علضٕف

ي ليتلكي يخ سعى تو يًخخاك يهععٕ يًخس ٓ يلاٌيهليلرلعو يًخنع ٌيًٓفٓف ي))ًل يف عك يع عك ًٕىلد يتلُٓيًخنع ٌيًع  د
ًٕم(( يفعلليهنويًتيديًخلعف ويعت ٛلكيًخرلتيفتيلفآ ٕني)) ألليععليىفييهآل يهخ ىنعكيه يت ٛلك ي ديًتيديًخلعف ويعأ ٕف

ًٕىلديع عكيللرٓي ليعح ويهليًخس ٓ يىفي لي ولٓ يًأل ععٕي يعتع لٓيًألدخعٙ(( يفععليىع ٕكيًخٔللي ع ًف ًٖ كيفدع خ عي
ًٕديعكيعع يًخ  ِٕ يًخسلعسللليخع ي ليعععٕ ي ٓٓ يًع ًٓف يًتنلحٌيًخٔلل ٕٚيا ع و يل ع يخد يهنو ي د يًخ ولٓلليًخدلف لو لي ل

يهاكي يًخ الٗي ل يه ضعم ي ل  ًٕللل يً ت ٕ لٗيًخ الٗيفتح ي يتٓخك يفىنع يلع َيسلل عل يفلعف و يرٓ ل يععٕ خسلعسو
ٕٓهي لي ٕني ل يًخلعف ويهٛلٌيٛ ًٕكياعمي لو:ي))ع عيهليًخنع ٌيًٓففٓيًخس ٓ يً ت ًخترفلَي للي عيًألفكيتلٓديعويسل عليًخع

سلعٛي ضفلتو((ا يًخ الٗيفًظ
ًّٕيًخ ٍٕي أٛلٌيًفت ت ًٖ يًخس ٓ ي ٓيهىعليًخ الٗيًفخف  عنلي ٓ وينع ٌيعغًٓٓيتف لديًخسفلٓ يفىًٔينروي))ع عيهليًٓفٓف

ًٕاوي و تعيخ ٍٓيًتات عٝ((939 ليًخ الٗيًخ ف ٕيتٛعلديًخ عٍٓي) يا(18)(ي ليًخنٜعديًخًٓخلليعإخ
ٕلليعأنويلنتلٓيفلستنعٕي عي ٍٕيفىنعيتٓخكينع ٌيًخ نتمكي عٓيًخ يٓ يفهفضحيخللعض ًٖ يًخس ٓ يألليىٔهيًخف  عخويًٓفٓف

ٕتيعيفتيللتضليهليتاععويع  كيىٔهيًخعل عَيًختلياعمَي ليالٕي لليع يىتيهلي ٕفتيٓ للويف ليًخًفاٌي ًوٖ اعمَي ليٜ
ًٕي لي ٕلععتوي عيلا ليعيتتسعىكي ليع لٕي ليًأل ًفكيخعرويىًٔيععليرعٓ  عٓيًخ يٓ يعلليهليًخلعف ويت تلكيس ويًخرٕٓيف

ٕهيأللي ليلديًخنع ٌيهليلتعلدي(17)نع ٌ  الٗي لي  يًفخللللويتٓ فنعيهلينلفكيعألي عٓيًخ يٓ  يععليهع ٕيًف  لوي ليال
ًٕ عويًخلعف وي إًٔيععليًنتلعٓيًخنع ٌي يلض ليخوئخكي ديهلي الٗيًخنًفٌي ليًفاععتوي  ًٕهيألليًخٓستٕف فللفكيفلنتلٓي عيل

ًٔيععليالٕيٓ لد ٕلويفلنتيليًأل ٕايرلللعي ل يًخلعف ويهليترلحيفًظ ي ل يًخلعف ويى نع ويعأنويالٕي لدي ليٛ
يهخٔ يهعًٓهيًخنع ٌي عٓيًخ يٓ  يخعنويتسعمكي عًٔي يدي لي فكي ًٕىلديع عكيفهفضحيهنويللٕٓيًخد ٕف  ديتٓخكيًخنع ٌيًع

ي ع حييًخس ٓ يعأليًخدلف لويىًٓ ويفهليىٔهيًخلعف ويتسعنٓىع؟ي ديتسعمكيىكيىنعكيًىعنويهعلاي ليىٔهيًتىعنو؟ ٕٓ ًفستٛ
 ي دي عٓينع ٌيًخللويسل علي(11)))خلينتسعىكيعخٛل ويعئهيفعئًيسفتيتيلعفلي الٗيفتينٜعد يفلاٌي  ع عويًخنع ٌ((

ٕلٓيععح ويهليلسعنٓيًخلعف ويىن عيتعلدي ٕنيفعلليهنويتيل ٍٕيهخ ًٕكيفتلُٓي  ٕاكيًخٔي  ليًخًف ايًفخًٓ اًخع يٕلتاعسي  عليًخ
ٕلموييىًٔضحيفيفهي تيلعل ي ليًخ الٗيهلف ويلاٌيه عديًخ الٗي ل يًخلع ٕضويد ٕٚيًخلعف وي  ع ععليهلٓيًخنًفٌيل ع

ّٕ ٖليوعًفليًخلعف ويًختليتيتلٌيًخ  ي  عخعكيلم ٕلمويلاٌيهليللعكيخيعي)) عيهنَيعلعف ويألنكيتيتًف لللي ل ييٕضويًخن ًخد
ٕضو ًٖىوي  ع ٕتيًفخن يًخد ٍٕ يًخس ٓ يًفخعحديتي(( ض ليًٓ  ًٕكي عنويًتيديًخلعف ويه عيًٓفٓف ًٖكيخلع تسعنٓيًخدلف لوييعأنيعي

ي فعلليهليًخلعف ويًختليتسعنٓيًخدلف لويخلسَيلعف وي فتسعمك يهلليععليًخس ٓ ي لئخكيًخ يٓ؟يللرٓي يٓيععٕيرٓ ل
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ي يًخ الٗ ٕ لٗ ي ي ل يٛلٌ يعح و ينيعلو ي لييهلف ل يلض و يفهل يًخًٓخلل يخلنٜعد يٛعلع يًخس ٓ  يع  ع عو ًٕلو يً ت للٓد
يا(999)ترفلًَخ

ٍٕيًخًٓخللو ي ًٖ ًٕكيفنم يعكيًختيديًختليفاييعيًخس ٓ يخللعف ويًفخ يف ًّٕيًخع ٕ يً ت ٖلٕيًخًٓخللوي رٛم يًخ   ف ٓيهلٓيف
ٕ ضَي ي يًخًٓخللو ٍٕ ًٖ يعأليف ٕت يً ت  ٕ يًخ   يهل ٍٖيى ٛعمالٕ ييىخ يىاع  ٓ ًٕ يعويفيع ٚيًخا يتلٓد ٕ ضَيٛلعع ي يًخًٓخللو ًل

يلويهٓعلواا ي رًًٕٓخس ٓ ي
يًخدلف لوييىخ ليًختي ويًختليفاييعيفعدأ ٕعًف ٖلٕيًخًٓخللويعأنويهفكيًخنعٗيًخٔلليلع ًخلعف ويع سعنٍٓيًخدلف لو يًٓ  يف

عخٌيًخفيًأل ععًٕخٔلليلل لفليىٔهييًألدخعٙفسلٌيًخانسلوي لي يا(999)لست  كيرحللعتويهللٕي الٗيًخنًفٌيٖي يٛف
ًٕ ٖينع ٌيعغًٓٓيًفٓ  ي ي يتليًخنع ٌيًخس ٓ يلاٌيًليع يهلفىنعيتٓخكيًخنع ٌي ل ٓف ٕٓٓف ٚيًخنًفٌيًست الًفي ليًخ

ًٕميخعليل لدي ٕٓي ليًخٖف )فلاٌيهتيللععكيًخععٛكيععخععٛكيع عيف ايي ىنعكي ليلًٓ اي ليًخلعف وي ليًخلعف وينمسيعيهلل
يًفخٜعىٕي يًخلضلو( يععليىنعكيتلع حيهل ليىٔه َٕييعللًٕ ٖيععليل تلٓ ًَٕيٜي عميًخ نع دويه ني ليًخنًفٌيفخح عَيف ع

يخلدلف لو يًخ ًٓم يهف يًخلعف و يًخٓ عٝي ل يي فخلٗيًخ لرٓف ٖ ًٕ ي يٛعخٌي ل ٓف ًٕ  ل ي  ع عوييًخلعف ويتيترٕيهلفهخل
ٕكيتلٓلٕيًخ لفعويخل الٗ ٕهنيي ًخنع ٌيفهليتتسعىكي  ويًفليتت تسع لعي ايًخنع ٌيسلعفلئخكييهلًخلعف ويًفخ الٗييهلف

ٕضويي( ليىًٔيًخ الٗ  ع لوي  لنعىعي يفها كيفهلسل)ه ضكي ًٕميللعكيععكي  ع ٕ لٗيًخٖف ًٕ ليل لديعألي ًفليًخد ٌيًخ 
ٕلٌ ٖليويترٕٓي ليه ي ليه ضعمي الٗيًخنًفٌيفللععليعيعرٕٓي ٕلموين يا(993)د

ي ي ل  يًخ فرك ينع ٌ يهلٓ يًخ لعٌيً  عدف ٓ يلستلد يًخس ٓ  يهل يفعلل ٖ ًٕ ي ي ل ٓف ٕلو يٛ ئعٕيي  ع ي نٓ ع فخعنو
ٌٕيخلتلفنيٛلٌي ليه ضعميًخ الٗي عل ويتيل تلٓيعيعًخدلف لوي)سعلويخسعنويع ي لفيف لي علكيًخ مفيه  ًٖف ًخانعٌييهليلعٕ

ٕٛفس ويًخرٕٓ ٕتًخلع ويفلسلٌيعكي عي عخوييىخ ًخنع ٌييلأتلهليي يد يا(999)ي(عخٛل تويفلت 
عخٌييًآلخٕىفييٕستديللٕٓيفععلينع ٌيًخٓلًفنلو ًٕفيت عٛميدي ايًخس ٓ يٛف ًٕفيًخيه ضعم ليًخٔلليهٜي  الٗيًليلٜي

ٕستديللٕٓي ّٕي ًٕاودل عي ليًختأنلي ليىٔهيًخ سأخويًفليععليتعٓيي لي لفعوي ع ت  ليًخ الٗيخ ٍٓييديٕيتلي ليىٔهييىخ
)ٕٗ يٓف ٍٕ ًٕكيهرٕي ل يي ًخ لفعوي) ع يعٔخكيخعليسل عليًخع ًٕلع يً ت ي ٓد يًخنع ٌيخٓفٕيٛ د يع ٚييٍٕٓ ًنتخععلويعع لويلولٓه

ًٕعحيًخ ٛلوًخنًفٌيف نيدينع ٌيًخٓلًفن ًٕلوي لوي ٕٓهيًف ديي فهرٕي ل يًخترفلَي ل يً ت ًٕكيعٛ ًّٕيًخع ٕٚيً ت ف  حيللن عي 
يًخس ٓ يتات عٝيعع كيٓ ل يٕٛييععألالعلوًخ الٗي ًٕكي ي(991)ًخنع ٌيًٓفٓف فىًٔيلٓكي ل ي ٓنيتأ لٕينع ٌيًخللويسل عليًخع

ٕخ علا يًٓخكي عويًخع
ًٕدي ٕخ عنلوي ليًخ  ٍٕفىعًٔيتٜيٕيًخللعٍيًخع ًٕ عَيف رعخحيي خحكيىٔهيًخمت ًٕلكيًخحللو يتعتحَيفر ٕع عي ليعكيًخ  ف

ليف رللوي)ًخد ٌيًخ ٜلفد(يفهالعيديع لٓي لئخكيعكيًخع ٓا يًفخٛف ًَٕيًفخعكيلتعلديععسديًخٓستٕف يدخرلويف نع ايف ع
ييَآلٕيععخٔعٕيهليًخلانويًخلعنفنلوي لي الٗيًخنًفٌيهضع  ليًخ  لي عنفليًخ لفععَييًخععٌيًخ عنلي دٕيىخ  عٍٓ

ينرَي ل :ي ًخعغًٓٓ
ًٕ ويهفيعي عي  ع يعكي ليانٓيهفييععألدغعكل ع ٌيي-هي71ًخ عٍٓي ٖلٓي ليسعايسنًفَيهفيععخغ ًخدع ويًفخلعٗي ٍٓيتيت

ي ي)يعإلٓنِٕف ي ليًخ عٍٓ ي لليع ًٕعلويًخعلد87فسع كيًخندٕيًخ نرٙف ي ليًخ ًٔىٌيًتدت لوي)ًخدلف لو(يًفخمفضفلويم(يهلع
ٕ لييلوًف ععل خليل ويًتات ع لويًخ ض فليععخلعنفلييًألسعسلوتغللٕينٜعديًخلعديًفخ ععٓييًفألفضعٝييىخ ف عيل ع ليعيًختليت

يا(993)ًألسعسل
َٕف ٓي ًٕع وي عنفليًخ مفيًخ عدي لييهرٓ يعلتكيععٕيرٓ ليف عينت ييًألدخعٙلعف ويا لكيًخ ٓ  ليًخ ًخٔللي ع ًف

ٖلٕيلدعويت ع عي عنفليًي  نوي ليتًٓ لعَ ٕ يف ٕهيلع َيسلل عليًخٔ يه مليع فاعوي تلويا مٕيًخ سع خ مفيًخ عديًخٔ يهرٓ
ي اعمي ليًخ عٍٓيًألفخ ي ليىًٔيًخلعنفل:يي ًخٓ عٝي ليلعف ويلعسلليًخيعد ليًخ عنلويف عينت ي نيعي ليتًٓ لعَ
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لوييًألدخعٙل م يا لاي نلويًخ ٓو ٕعويًخٛف يععخل يلللوي ليعع وييد(9198نٌيي99لًفُٓي)يىخ  ليًخٔللي ع ًف ف ع
ييًأل  عكايلًختللللعَيًفختع عَيًخلعنفنلوي ليا  يخيع ي ل ع ي نيد ٍٕ يهفيالٕيعسعٗي ًخرعٓ ي ٍٕ ي ععد ٍٕ يعرف ٍٕ يًخ ٔعف ٕعو عخل

ٍٕيهفيعأ يعلملويععنَيسًفمي يىًٔيًخلعنفلاييىخ ع ٓهييدد(يه9198نٌيي99ٔخكي عكي)يهععل ععد يللليرٕٓف
يًخ عٍٓي ل يه ضعمي الٗيًخن  أدعٕيي ًفٌيهعٓنينع ٌيًخللوي عٓيًخيعٓ يًخٜعىٕي حلٜعتوي ل يىٔهيًخ عٍٓفع ٓيتحٍف

ٕعويًختليف  َي ليييلاًخ ميفدي ليًخح لويهليًخ مفيلد كيا يهليىخ  ي ليًخل ٕعًف ًٕيععخٔلليًدت ي99ًخ نعٛديفخلٗي نلر
علن عيهدعٕيي ويًخ فركي لًٛخ فاعويخئهيًخح لويدلميلدعويلرٕيًخ مفي لي نٛليًألسععٌف ٓياعمي ليي نٌي ليًخ فرك

ٖلٕيًخًٓخللوي ليًخلانويًخللف لويهليىٔهيًخح لويتد كيا لاي ٕىعي لي ليًخ فركيهديهععنًفسًفمييًألدخعٙف فسًفميي ال
ٕىده ًٕميىخ يففاويًخٜعىٕيسًوتي ععنًفيضععٛعي ليًخال٘يهدي ليال ف ٓيي هليلفضحيًخ د فخلليععخ مفيٛلٌي لويٕ لٗيًخٖف

ًٕيهاعٌ ٕعوفيميهليًخا لاي د فخٕ لٗيًخٖف ياي(991)ليععخ مفيف ليه ي ععليفخغعلويًنتيعميًخل
ي ّٕييىاععوفع ٓ ٕلخي  لليًف ت يعتع ٍٕ ي لرف ٕعو يًخل يفهفضحيهل ٕن يهخ ٍٕ ي  يًخيعٓ يًخٜعىٕ يتلُٓي عٓ ًٕم ٕ لٗيًخٖف

يفىلي) ٍٕ يعا لوي)يىخ لٔتيًخا لويًألخل يًخلعنفل(يًفتست عضوي نيع يىًٔ ٕ لٗيي د(9198نٌيي39يىخ للليرٕٓف  ألٓي
ي) يف عك يًخٜعىٕ يًخيعٓ  ي عٓ ًّٕ يً ت يًخ ٓ  ل يا لك ًٕم ي)ًخٖف ٖد يلستل ٕلخ يًختع يىًٔ يع ٓ يدلم يللا يخد يًخللللو يىرًٕٓ ل

يا(998)((ًخ مف
ًّٕيفع ٓىعيرعٓديًخ الٗي ًّٕيًخٜعىٕي ليًخترفلَ ي لعكيًت ت ٕ لٗيًخ الٗيً ت يًخلعنفلايً ل يىٔيعع ا عٝففضاي

يًخلعنيفعإخلعم ي ل يىًٔ ٍٕ يععٕيرٓ ليًفخٔ ينٜ يخللعنفليًخٔ يرٕٓي لٌيًتنلحٌيًخٔ ي عٓه يت ع ع فلينآهي دععيع
ٕدي نوييوه م يع فاعوي تل ٕ يف عيتحىعي ليًختًٓ لعَيعكيععلي دععيعيخويلت ي ليرلعاويًخعل عَيفتي  يىتا مٕيًخ سع

ٕلخي ًٕمئخكييىلايفن تلٓي لٛععختع ًٕٓيهليليٓييخًفٕٛيىلًخسعٌيف ي ليًنلحٌيععٕيرٓ لييا لكيًخ ٓ  ليه ًٕف ًخٔلليتضٕ
ٕٚيتٛعلديسلعسوي ًخستعٕي ل يًخ عضليًختليًتع يعيًخ ٓ  ليخمتحيرملويآلٍٓافع ٓييىسًٓكف ليععٌيًخت ع كيععخ  كيخغ

ٖ علي ليًخ ٓٓي) ٕلٍٓيًخ َٕيا يىًٔيًخلعنفليعأع ٕي ليديٕيند ْٕي لي)913رٕٓف د(ي لعتيل لَيعوي9197ينًٕٔي93(يًخ و
يًخيعد ل ٍٕ ًٖ ي ليللنيعيًأل  عكوي سوفخلويع ٚيًخف يًختليخللَيعع ٚيي ًختلي ع َيعيع يًفخ  نفلو يًخخسع ٕيًخ عٓلو ف نيع

ٕضَيلعف ويًخيعد ل هرعلًفييل يخًٔي ٓدي ٓٓي ليًخٔلليععنًفي ليلعف ويلعسلليًخيعد ليًخ عنلويًخٔل(997)ًخ دع ٕيًختلي ع
ي:ًآلتله ضعمي لي الٗيًخنًفٌيًخلع ديًخعلعلي

يًخعع )) ٍٕللي ليه ضعمينلل ًٖ ييًخف ًٕ ينٜ ييىخ ًخيعد لو يندٕي ليًخ ٓٓ ٕلٍٓي9197ينًٕٔي93 لي)ي913 ع ي ليا د(
ٖ عل ٍٕيًخيعديهل ليي ًخ ًٖ ٕلليي31 لي عكيلعٓ وييى حنوًخٔ يععلي ٓيسعدييًأل ٕتستفاٌيًخ سوفخلوييعأ  عكلي ع َي ف تد
يًخلعضٕيي د9191يًألفك ين تلٓهي ليًخٕٓف يخ ع ًٕ ًٕميى ععلفنٜ ًخللعدييًأل ونٛلٌي لي الٗيي ًخللللوي ٜيعٕديتللليىا

يا(991)((ًخ لع ويًخ للعيىخ عتلللدينلععليفسف نعي
ٕدلٓي عخليًخعلحنل ٖعل ي ًٕنل ي ل ٓيه للي ٕوفتيًخعل ٕ يًخس لٓ يرعٓديًخعرعد ي ي ف ٓيف اي ل يًخعلعليعكي لينف

يًخعلعليتلُٓينع ٌيًخللويٓفىعليًخلسليفعلليهليًخعلُي لي  يلاويخا لايًخ ًفٛتي)ًخ عضليستعفلي)يلًُٓهفع ٓيتحٍف
ًَٕيًأللًُٓخعروي َٕي ليًخم يععٕيرٓ لي(ًختليا ٌٕيًخال٘يعللعٍٓ يععلي ع ٓيتلكيي–(يف رٓيٓفىعليًخلسليض  نٓ ع

ي يًخيعد ل يلعف و ي ل يًخلعف وي–ًخ  للعَ يضٓ يًخسحّ يل لَ يًختل ًَٕ يًخم ي دع ٕ ٍٕييفهفضحي علسٍف ًٖ يًخف يععل ًخلسل
ٖلٕيًخًٓخللولعليعيًخ سوفخلويًفليًخدخٙيًخفلًخيعد لويتيتتل كي ٕدلٓي عخليًخعلحنلايي ٓيًخ سوفكي لئخكيىفيف فللرٓي

ٕليعيدخرلعي تعفليًخ سوفخلوي للوي إًٔ يا(999)هلٌئخكيًخدخٙيًخ لعسعوي  للويهليللت
ي ليىٔهيًختمعرلكيىليىت ٕ ٚيًخخٚف ًٕمي ًخستعٕييًٓكىسف ديًخسلعسويًختليًنتيايعيفىليسلعسويي ل يٕ لٗيًخٖف

ٕنعي ايىخليع ل يًخ عضليع عيهد يفعٔخكيًنتي يًخ فضٝف
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ًٕع وي ل ي ٕفلعَينًفٌيًخللويخحكيلعف ويًخ ٓ  ليًخ ٍٕيًختلييًأل ٕففخديتلترٕيٛ ًخًٓخللوي لٛاي مليًخالسويًخ عد
ٕ اينع ع9197دععٛيي1 لَٓي لي) ًٕىلديًخًف ٜي ايسع وي دٕينع ععييعد(ي ًٕكيًفع ٕللًخللويسل عليًخع يتينخ ًٕ ٕل ٕ عسوييىخ ل

ٕلٛعنل ٕلٛعنليًفخريلفنليو الٗيًخنًفٌ يخلمعتحيًخلعف ويًخع  ي ل ي عيل عنلويهعنعمي لسٛللي ليت ستينتلاويًتلتحخلليًخع
ٕلٕ: يفاعمي ليًختل

ي)) ي لسٛلليًختليعلغَي ليع ٖىع ٕفتيًختليتاتع يخلٜ ًٕ ٕىعٌيه  عكنٜ ييً  ٌٕ يًخ  يعنمٗف ًٕفليدًفختيٓلٓيًفتستيعنو يفه
ٖ يًأل ٕي ديلسعديخوي  لكي لي عك علغعيخ ٕٙي لليعييًخٔ يتيلتمديف ععٓييًخلديًفخ ًٓخويًختليلٓ ليعيعيًخد ٌيًتنعلل ًخل

يًخللتيًفخرًٓ و ًٕفعٛ ي ٕعلي ل ٕلٛعنليًفخ  يًخع يًخد علل ي ا يلتًفمد ٌٕيي فت يع  ٕعٛنع يًختليت ي ل يًخرحَيًخف للو فعنعمً
ٕنعيف رعخلنعيف رع  ٕلعي ليعحٓنع ي لسٛلل يفتفلٓي عيعللي دع  ٕ ي ليعيع عيخفيععلئخكياع ٕنعي  عيلا لنعينتأ ٕيخ عيلا

ًٕاللي ليًخ الٗي ًف لتوي ل يتعل ي يىًٔ ٕنع ٕل يتل ينلٓد ي ل يًٓفديًخرًٓ ويعلليًخد علليًخ تلعخمللي عنع ٕرع ايًخلعف ويلفل
ي ي ل ي لسٛلل ي ل يًخلع  و يًخسلٛو يعو يتلفد ي ع ي ل  يًفلتاعاو ي السنع يًستلعم ٕلٛعنلو ٕىعٌي عكه ًخع ٌٕييًفختلتلكيً  ععخ 

ٕلٛعنلويلًٓيخئهي ٕاعمهيًخ لحيًليتضايًخلعف ويًخع ٌٕييًأل  عكف ٕ للليهعنعمًفليتنرتيًخ   ٛعخلعيدييفت نليدي لسٛلليًخد
ٕف و يا(999)((ًخ عٓخويفللف يديًخ د

يًخلف  يًخ دع ٕ ٕن ين ٕلٕ  يًختل يىًٔ ي ل ٕٓ يف ي ع ي ل  يًتٛحٝ يخحك يًخلف ل يًخنًفٌ يلل ليع يًختل ي للوو يف  ًف ي ٔلل
ٕلٛعنلوي ًٕ لويًفخع ٖ يًفخريلفنلايىنرعتف ٛعخعتيديًخلعف تلليًخ  ٕىععلليًتنعلل ٌٕي لسٛللي ليًت ي 

ٍٕي فضف ويًخعلُيىفيترفلتيدي ًف حيًختليتت لديخل ايعع ليًخنًفٌي ل يًيعع لاعٌف ليندعٛعَينًفٌيًخللوي ليًخمت
ٕالويع عي ليعيًخ ح عَيًخٓ ًٕديًخخع ٕديًخ يع ٚي نيعاع ح عَيًخ  ٕفتفعفخلويفسنتٛ يعلف عسلويًفخع

ًٕع وي ليًتات عٝيًت تلعٓ يخسنوي يًختلي لَٓي لي9193 مليًخالسويًخ ي ًف ديعكيي(9191ععنفليًخ عنليي33)د
ٕلٛعنلعيخسنوي ًٕديفع ٍيعلليلعف تليًخ  ًٕ  عَيًخ ٓنلويًخ  لٓف يا(993)د9191نًفٌيًخللوي ل يت لوي عنفليترٓلديًخ 

ًٕلعيييعوئًتف ليًخالس ًٕكيً ت ّٕي) الٗيًخنًفٌياعمي لوي)يىخ  ٓدينع ٌيًخللويسل عليًخع ٕلٛعنلعيً ت ًٕيخف عٍي عىكيع نٜ
ي ي ل  ي للو يلًٓٓه يخ ٗيٓ ع د ييهلتف لتيًخالسو ٕ لو يع يعتٛللٕ ٕ عسو يًخ يعئًييىخ تلفد ٖلو يت  ٕلٛعنل يًخع  الٗيًخ  فد

ًٕلليه ٓديًخ رعٌيف يا(999)((ً ت
ٕلليًخ ن لٍٓي لف ليًخالسويًخسعٓسويًف يتسللدي(يد9191دععٛيي9)خ د ًف دينًفٌيًخللوي ل ي عنفليترٓلدي  عىٍٓ

ٕلعلويًخ ن لٍٓي لي ٕلويًخفتلعَيًخ تلٍٓيًأل  ًٕديفا يف ٕ لليًخ ن لٍٓيعلليًخ  ًٕليي8ًخ ا ٖل يا(991)د9191ل
ًف ديعكينًفٌيي(9197يععنفليًخ عنلي99ًخ ن لٍٓي لي)يد9198ف ليًخالسويًخخع سوي ليًتات عٝيًت تلعٓ يخسنوي

ًٕدي يًخ  ي ل ي عنفليًنض عد ي)يىخ ًخللو ٕ  و يًخ  يًخٓفخلو يًخسلي37ًتتمع لو يعتلٓلٓ يًخ ت للو  لييًأللًُٓي دغعكيًألٓن (
يا(993)ًخسمليًخ ف اي لليعي ليانلت

نًفٌيًخللويًف ديعكيي(9197ععنفليًخ عنليي33ًخ ن لٍٓي لي)يد9198ويًخسعٓسويخحات عٝيًت تلعٓ يخسنويسف ليًخال
ًٕديًخنٜعدي يا(991)خ لع ويًخ ٓكيًخٓفخلويًخًٓ  ويًألسعسل ل ي عنفلي عفكيًخ 
ي دٕي يًخسعٓسو يًخالسو ي ليٍف ل يعلليي(9197ينًٕٔي9)ًخ ن لٍٓ يًخلٓٓف ي ل يترٓلدي  عىٍٓ ينًفٌيًخللو ًف ديعك

ًٕد ٕلوي  لعويًخ  ًٕٛف ًٕليفًظ ع يا(998)ىل
د(يًف دينًفٌيًخللوي9197ينًٕٔي1ديًخ ن لٍٓي لي)9198تلعٓ يخسنوي ليًتات عٝيًت يٍف ليًخالسويًختعس وي دٕي

ًٕدي ٕديًخسل لويعللي  لعويًخ  ٕلو ل ي  عىٍٓيلكيًخخح عَيععخٛ ًٕٛف ًٕليفًظ ع ًٕلي لي)يىل يي31ًخ ف اي لليعي ليٛي ت ٖف
ًٕديفلعفيئًتيعيوسد(يف ليًخال9198 ٕلويًأل غعل ويًف ديعكينًفٌيًخللوي ل ي ل عديس ٓينععٓيًخ ف اي للويعلليًخ  ًٕٛف يفًظ ع
ًٕل ًٕلي لي)يىل ٕعلعي لي رٕيس ٓينععٓي ليٛي ٕلويت يي3فا يف يا(997)د(9198ت ٖف
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 الخاتمة
ٕخ عنلبويىعبعليًخ يبٓي ه َٛي ٓلنويًخللوييًخ ٓلٓي بليًخدخربلعَيًختبليسبعى َي بليًخ ابعتَيًخ ختلمبوييف نيبعيًخللبعٍيًخع

ٍٕي ل ي نعلعيًخعلُينست ًٕد يفعإخلعمينٜ يٛلايهلينستنت يًخ حلٜعَيًآلتلوي:ًخ لعلي ليًخ 
ٕععَينبببًفٌيًخللبببويًخنلعدبببلوي بببليًخاعنبببٌيًخسلعسبببليععنبببَي لللبببويتيتتنعسبببٌي ببباي بببٓٓي -9 ل عبببليًخلبببفكيعدبببعكي بببعديىلي دبببع

ٕٓئخكيىخ يىلي  ٜ يديععلي بليهربكي ٕع عيلعفلي  ٕضيع يف ٕعًفي ليعيفتي اي ٓٓيًخلًف حيًختليتدي  ًخالسعَيًختليًدت
ًٕ ليخًٔيععنَيهٛ ٕٚيًفخ عميًفخٖٕٝيهع ٕي ليًخسلعسلوايٕلمليٖ يٕفلعتيديًتات ع لويًفختليتت لديععأل

ًٖيعبكي -3 ٕععَينبًفٌيًخللبوي بلي نع دبعَيًخ البٗيًخنلبععلي  بنيدي بليعبعليندبعٛويًفضبلعيف ت لب ي لي ٓٓي دبع ىنعكيتمعَف
ًَٕيًت ًٕكيًخٔ يععلي ضًفي ليًخ الٗيًختأسلسلي دي ضًفي ليعبكيًخبٓف ًٕيه  عكيسل عليًخع ٍٕيععلي و  نتخععلبوي بليًخمتب

ٕل ببوي ٕفلببعَيا يخيببل ٙيًخببٔ يععنببَيخببويٛ ٍٕيًخسببعع و يفعببٔخكي عببٓف  فضببف ويًخعلببُي  بب حي ببليخببًفميًخللببوي ببًٓيًخببٓف
ّٕيًٓخببكي نلببويف  ببدي لع ببواعلن عيناببٓيًخببع ٚيًآلخببٕيعببعلي للببكيًخندببعٛيفخببدين  ببٕيخببوي لبب يه يٛبب ٍٕيتببٓكي لبب يٛف ف ببو 

ٍٕيًخ البٗيعببكيىليًخببع ٚيعبعليع لببٕيًختغلببٌيه  بعكي ببٓ ٕلببعليًخببٔ يخبديللضببٕيفتيالسببويًفلبٍٓي ببليالسببعَيًخببٓف ً يًخا
ٕضوا ٕفليالسو(يعسعٌي   ًخخع سويًختليععلي ٓٓيالسعتيعي) د

ٕالبو ي  لب ي -9 نلبويفهتلبًُٓيًخًٓخللبويف ح عتيبعيًخخع ًٕ يبديعدبأليًخلضبعلعيًخٛف ٕفلبعَيىبوتميًخنبًفٌيفن ي ليٛ ىنعكيتمعَف
بعخعًفيعنربٌيت  بعكيسعلكيًخ  عكيىليع ٚينًفٌيًخللوي ليهلٓيًنلح ًٖيٛف ٕ ب ٌيععٕيرٓ ليف بًٓفي ع بٓيًتنلبحٌيعٛبحيف

ٍٕيه بًفخيد يعلن بعينابٓيىلينًفعبعي بعخعًفيع ربعٓ ٕتيًفتنتمبعٝيًخدخربليٛف خو يًفتي ًفيلعسلليًخيعد ليععخمسبعٓيفسبفميًخترب
يًخ سللوا ٕلديًخلٍف ٕ ليألنوياعميىخ يًخلعدي ليٛ ٕفلي ًٓفيًنلحٌيععٕيرٓ ليالٕيد  نخ

ًٖ ببليفل ببًفيلببُيعببًفٌيًخ -1 ٕه يع ببعيٛعخببٌيًخببع ٚي ببنيديعسببلي ببعنفليًختانلببٓيً خ ًٕ ببليفتٛببفل للببوي لبب يتفسببلايًخاببل٘يًخ 
ًٕ وا ٕتيًفخع عليىفيًخٓ عٝي ليًخد ًٕ لي ل يتٛعللويألنيدي ًٓفيًخانٓلويًفخٓ عٝي ليًألٛف  هعنعميًخد ٌيًخ 

ًٌٖي -3 ٍٕيًخعلببُيخببديلنضبب ًفيىخبب يًأللبب ًخسلعسببلويعببكيىلي  ٜ يببدي ببٓيىببعادي ببليًخ حلببٜيىلي  ٜببدينببًفٌيًخللببويخببحكي تبب
ٕضبببويضبببٓيًخلعف بببويفاعخعبببعي بببعيعبببعنًفي بببلي ولبببٓ ي ٌٖيًخدبببلف ل يع بببعيىنيبببديخبببديلبببٓخلًفي بببليًخ  ع ًٌٖيتيسبببل عيًخلببب ًأللببب

ٕعععيعا ٕللي لي  ًخلعف عَيًفخسع 

ٕ بوي ي بعيعبعلي  ليبعيٓلنبليهفي بف ليًفي نبعٛلل يفعبعنًفي -1 نلبويفنعبٔيًختم لبًٓ  فليهعٓي  ٜدينبًفٌيًخللبوي لب يًخفلبٍٓيًخٛف
ًٕدا  فلٛعخعفليعع رحّي ليعكي نعٛديًخ 

ٖلبٖي -8 ًٕ لبويىخب يت  ًٕ لبويًخ ٕعًفيعبكيًخخٛبًفَيًختبليًتخبٔتيعيًخلعف بعَيًخ  ٕعبليفعبع ٌٕيًخ  ًعٓي  ٜدينًفٌيًخللوي لب يًختلبع
خببًٓ  لليأل ٕعلببو يفعببعنًفي ببليًخ ببًٓ  لليًف ًٕديًفأل ٛببعٕيًخ  يعببلليًخ بب ٕعلببويفل ببًفي لبب ي لببٓيًتمع لببعَيهخببٍف يًخ  عنببعميًألخببٍف

 ًخد ٌيًخملسٛلنلاي

 هوامش ال
ٖلٓي ليًختمعرلكي ليًخسلٛعلي عٓيًخل لٓيًخ عنليلنٜٕ ي ل ٓي رٛم يًخيح -9  يًخسلٛعلي عٓيًخل لٓيًخ عنليعلليخلخل 

 ا3991ًفخالٓف يٓ دد ييً نرعت

ٌٕي -3 يًخنًفٌيًخ  ٕىعليًخٓللي عٓيًخلعٕٓ يٕٓف ٖلٓي ليًختمعرلكي لي الٗيًخ ع ف عل يلنٜٕ ي ر َيع  لي الٗيخل 
ٍٕ ي لٓ وي9191–9197ًخ ع ف عل ي ٕسعخوي عاستلٕيالٕي ندف  دا9171عللويًآلًٌٓياع  ويًخ فرك ييىخ د ي

ًٕم يعغًٓٓ يًخ ٓٓي -9 ٖف ٕلٍٓيًخ  دا9199 علٗيي99 ي991ا

1-  A.ssab, Arab Federalist of ottoman Empire, Amsterdam, 1958, P216. 

3- Robert Deverecot, The Ottomans, N3 Tituinol Period, Balimor, The Johns Hopkinson 

press, 1963, P235. 
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ٕ سعٛاي -1 ٕعلويًفخٓفخهخلر َٕف ي  عنلوًخ يو يًخعحٓيًخ   ا11 ي9119ٙ يعل

ٕفٖي -8 َٖيٓ ٕعلويًخلٓل و يٛعًخلٕييٍندأيٍ  ل ٓي  ًٕديي؛88 ي9189ٙ يٓ دد ي3ويًخ  ًَٕيًخ  ٕللد يتٛف  لركي ل ٓيًت
 ا911 ي9183ٙ فرك ي يًخ9191–9197تلَيلعديًتتلعٓللل ي

ٕا و -7 ٌٕ يت ِٕيهنٛفنلٗف يللٜويًخ  َٕف ي8 يًفلسعلي ععٗ يٛ نعرٕيًخٓلليًتسٓي:اف  ا983 ي9171ٙ يعل

ٕلٍٓيرٓنيعععك يعغًٓٓ يًخ ٓٓي -1  ا9193نٌيي1 ي919ا

ٕدعٓ يًخخح ويًفخسلٛويًخ   عنلو يع نًفليًخسلٛعلي ل ٓيًخخع ٗيع ٓيي -99 نليًخسلٛعلي عٓيًخل لٓيًخ بعيى عخوتفخ ي ل ٓي
 ا397 ل ٓي رٛم يًخيحخل يًخ رٕٓيًخسععد يٙايلنٜٕ:ي9191نلسعليي91 لي

ٖلٓي ليًختمعرلكي ليًخنًفٌيًخٔللي -99 ٕتلليًخ عنلبويًفخ عخ بو  لًفيخل  ًٕدي بلي البٗيًخ ع ف بعلي بليًخبٓف  عبعٗييايلنٜبٕ:ًخ 
ًٕديعللي ٕلخيًخ  ًٖف  يتع ٕىعليًخٓللي عٓيًخلعٕٓ يًخ 9131 يعغًٓٓ يلًلتحخلًخ   رٕٓيًخسععدا ي ر َيع

ٌٕ يعغًٓٓ يًخ ٓٓي -93 ٕلٍٓيًخ   ا9191دععٛيي98 ي989ا

ٌٕيًخ عخ لببويًألفخبب  -99 ًٕدي عببكيًخلبب ٕلٛببعنلي ببليًخ بب ٖلببٓي ببليًخ  لف ببعَي ببليًختغلغببكيًخع ٖلببٖينببًفٕ يييايلنٜببٕي خل   عببٓيًخ 
ًٕد ي ٕلٛعنلوي ليًنيعٕيًخ  ٍٕ 9191–9199ًخ رعخحيًخع  ا911ٙيٓاَي ي يًخلعى

 Cohen, S.A, British Policy in Mesopotamis, 1903 - 1918 , London, 1976, P7. 

ًٕدي -91 ٕلٛعنلببويًفلببتحكيًخ بب ٕلويًخع ٖلببٓي ببليًختمعرببلكي ببليًخ  للببعَيًخ سببع ٌٕييلنٜببٕ:يخل  ٕلخيلبب ٕ  يتببع  ل ببٓيه ببلليًخ  بب
ًٕد ي ًٕد يي؛9193 يعغبببببًٓٓ ي9197–9191ًخ ببببب ٌٕيًخ ببببب ٕ ي ل بببببفٓينبببببٓلد يلببببب  يعغبببببًٓٓ ي7 ي9197ٛي–ي9191دبببببع
 ا9183

93- ًٖ ٕل ليًخع ًٕدي ليًتلتحكيلت يًتستلحك يعغًٓٓ ي عٓيًخ  ا93 ي9198ٖٙ يًخ 

ًٕدي -91 نلوي ليًخ  ٕت ي9193–9139 عٓيًت لٕيًخ ععد يًخلعويًخٛف  ا399 ي9183ٙ يًخناتيًألد

ٕكيً سببح لي -98 ًٕديًخسلعسببليًخ  عرببٕ يًختلبب ٕلخيًخ بب َٕف ي9138-9199لسببليدببعٕ يتببع ٖميًخ ببعنل يعلبب  ي9119 يًخابب
 ا979ٙ

ٕىع يِا مٕيًخدلخيعع ٕيييي-97  ا337 ي9137ٙ يًخنات ي9نكي للفل ي عضليًخناتيفلعض

ٕا بببويا مببٕيًخخلببعٛ يٛ-91 ٕلببٌ يت ًٕديًخل ٕلخيًخ ببب َٕف ي3ًخ ببٗيعلببك ي ربببفكي ببليتببع ٖلببٓي بببلي977 ي3991ٙ يعلببب ؛يفخل 
ًٕد يلنٜبٕيًختمعرلكي ليًخ ٗيعلكيفندعٛيع ٕىبعي بليًخسلعسبويي: ليًخ  ٕلدبل يًخ بٗيعلبكيفه  ًٕىلديًخل  ل بٓيلفسبتيًعب

ًٕ لو ًنل يعغًٓٓ يي: يتلٓلدًخ   ا3999رعٓديًخسٓف

ٕعحمي ببليًختبب -39 ًٖدينكيفىببعٌ يعبب ٖلببٓي ببليًخ  لف ببعَي ببليًخدببلخيي؛11 ي9137ٙ يرببلًٓ يخعنببعل ي9ٕلخ يٛع عببٓيًخببٕ فخل 
ٖ  يلنٜٕ ًٕ ٕللبويًتلبتحكيي بحمي عبعٗين  بو ي ل بٓي: ل ٓيتلليًخدل ٕهي بليًخسلعسبوي بلي  ف ٕ يٓف ٖ يًخلبع  ًٕ تلبليًخدبل

ًٕد ي ٕلٛعنليخل  ٕعلو ياع  ويعععك ي9139–9197ًخع ٕسعخوي عاستلٕي لٓ ويًخ يعللويًخت  ا3993 ي

ًٕد يي -39  ا18 ي9179ٙ يف ف تيا ع ويًتىعخلي نيع يعغًٓٓ ي9111–9133لسلليا لك يًخللعٍيًخنلععلوي ليًخ 

ٍٕيي -33 ٕعلبببببوي9139ف بببببلٚيا بببببعكي  بببببٕينٜ بببببل ي بببببف ٕعبببببويًخلف لبببببويًخ  ٕلبببببويًفخسلعسبببببلويًفتات ع لبببببو يخل يًخمع  يًخابببببٕٔف
َٕف ي)ًتد ًٕد يعل ًٕعلو(ي ليًخ   ا11 ي9171ٙت

 ا11 حمي ععٗين  و يًخ رٕٓيًخسععد يٙ -39

ٕلخيًخللو يًخلسديًتفك يًخنات ي -31 ٕع٘ف يتع  ا981 ي9113ٙلفستيع

 ا111ًخ ٗيعلك يًخ رٕٓيًخسععد يٙ -33

ٕلٍٓيًتف عَيًخعغًٓٓلو يًخ ٓٓي -31  ا9139نٌيي31 ي399ا

ٕديًتفسٛي ليًخدوفليًخ عخ لو -38 ِٕيختدف سعل يًخد ٕا وي اف  ا99 ي9111ٙ يعغًٓٓ ي3ا مٕيًخخلعٛ يِي:ت
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ًٕد يعغًٓٓ ي -37 ٕ  ينٜعديًخلعدي ليًخ   ا99 ي9111ٙ الٓيخٓف

ٍٖيًخ ل ل -31 ٕلد ي ف تيًخلف ٖلٖيع ٕت ليًخناتييو حمي  ًٕد ييًألد ًَٕيًخسلعسبلوي بليًخ ب  ي9131ي–ي9139 بليًختٛبف
ٕعلببوي ٍٕي لٓ ببويًخبب يعللببويًخت ٖلببٓي ببليًختمعرببلكي ببليي؛999 ي3998ٙاع  ببويعععببك يي–ٕسببعخوي عاسببتلٕيالببٕي ندببف فخل 

ًٕ ل يٛي:ًخ الٗيًختأسلسل يلنٜٕ  ا9171 يعغًٓٓ ي3 ل ٓي ٜمٕيًتٓى ل يًخ الٗيًختأسلسليًخ 

َٕف ي -99 ٕعلو يعل ًٕديًفخلضلويًخ  ٕلخيًخ  ٕلي ليتع ًٕتلينرتي   ا988 ي9111ٙتف لديًخسفلٓ  ي ٔع

ًٕد يًخ ٓٓ -99 ٕلٍٓيًخ  يي1 ي لي138ا ٕهيفسليس لٓي عفٓيًخي؛9139ت ٖف ف ٕ عف  يًخسلٓي لسليًخٛععٛعع ليًخلعلد يٓف ع
ًٕد ي ٕ ي بببليًخ ببب ٕعلبببوي9189–9111ًخسلعسبببليًفخمعببب ٍٕ يعللبببويًخت ًٕهيالبببٕي ندبببف ٕفلبببويٓعتبببف اع  بببويًخلعٓسبببلو يي– يهٛ

 ا19 ي3998ٙ

 ا999 ي3ٙ ل ٓي ٜمٕيًتٓى ل يًخ رٕٓيًخسععد يِ -93

ٖلٓي ليًختمعربلكيلنٜبٕ -99 ًَٕيًي:خل  ًٕهي9119–9131ألفسبٛ يلسبلي لبليًخسب عك ي دبع ٕي نٛلبويًخمب ٕفلبويٓعتبف  يهٛ
ٍٕ يعللويًآلًٌٓي ٍٕ يي–الٕي ندف  ا9113اع  ويًخعر

 ا991 ي3ٙ ل ٓي ٜمٕيًتٓى ل يًخ رٕٓيًخسععد يِ -91

 ًخ رٕٓينمسوا -93

ٕلٛببعنلي -91 ٕللببويًتنتببًٌٓيًخع  ي9193–9139هل ببٓي عببٓيًخرببعلٌيًخنببعال يًخللببعٍيًتات ع لببوي ببليخببًفميًخللببويخببحكي 
ٍٕي ليىفخنًٓ يي–ٍ يعللويًآلًٌٓيٕسعخوي عاستلٕيالٕي ندفٕي  ا999 ي9997ًٙخاع  ويًخل

ٕ ديٗ/ -98 ٍٕيًخًٓخللبببويًخ بب ًٖ ٕ لعَيًخللببويًفخٓلًفنلبببوي9193نٌي1 ي ببلي131ٓاكاف ي لمببعَيًخببعحٛ يعتببعٌيف  يًخببب ي تربب
ٕعحما  فع

ٕ ديٗ/ -97 ٕ لويًخللويًخ ٍٕيًخًٓخللوا9193هللفكيي9 ي لي1399ٓاكاف ي لمعَيًخعحٛ يعتعٌي تر ًٖ   يًخ يف

 ا998-991ٙي عٓيًخرعلٌينعال يًخ رٕٓيًخسععد يٙيًل ٓ -91

ٖلٓي ليًختمعرلكيلنٜٕ يلسلليا لك يًخ رٕٓيًخسععدا -19  خل 

ٕ  يًخ رٕٓيًخسععد يٙ -19  ا981 الٓيخٓف

ٕ دي) -13 ٍٕيًتنتخععلويًألفخ  يًتات عٝيالٕيًت تلعٓ  يًخالسوي يي91(ي لي9دادال يًخٓف  ا1 ي9133ٙت ٖف

ٍٕيًتنتخععلويًخ عنلو ي -19 ٕ دي)9137ًتات عٝيالٕيًت تلعٓ  يخسنويدادال يًخٓف  ا9 ي9137ٙ علٗيي91(ي لي9 يًخالسوي

ٍٕيًتنتخععلبببويًخ عخ بببو يًتات بببعٝيالبببٕيًت تلبببعٓ  يخسببنوي -11 ٕ بببدي)9199دادال يًخببٓف ٕلليًخ بببعنليي9(ي بببلي9 يًخالسبببوي تدببب
 ا1 ي9199ٙ

 ا991ًل ٓي عٓيًخرعلٌيًخنعال يًخ رٕٓيًخسععد يٙ -13

ٍٕيًتنتخععلويًخٕي -11 ٕ دي)دادال يًخٓف  ا3 ي9191ٙنًٕٔيي97( ي لي9ًع و يًتات عٝيالٕيًت تلعٓ  يًخالسوي

ٍٕيًتنتخععلببببويًخخع سببببو يًتات ببببعٝيًت تلببببعٓ يخسببببنوي -18 ٕ ببببدي)9191دادال يًخببببٓف يًألفكعببببعنفليي31( ي ببببلي9 يًخالسببببوي
 ا9 ي9191ٙ

ٍٕيًتنتخععلويًخسعٓسو يًتات عٝيًت تلعٓ  يخسنوي -17 ٕ دي)9193دادال يًخٓف  ا1 ي9193ٙنٌيي7ي( ي ل9 يالسوي

ٍٕيًتنتخععلويًخسعع  -11 ٕ دي)9198ًتات عٝيالٕيًت تلعٓ  يخسنوي’يودادال يًخٓف  ي9198دععٛيي38( ي لي9 يًخالسوي
 ا9ٙ

ٍٕيًتنتخععلببببويًخ ع نببببو يًتات ببببعٝيًت تلببببعٓ  يخسببببنوي -39 ٕ ببببدي)9198دادال يًخببببٓف يًألفكعببببعنفليي39( ي ببببلي9 يًخالسببببوي
 ا3 ي9198ٙ
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ٖلٓي ليًختمعرلكي لي لت -39 ٕلخلبويخل  ٕابعميلسبلليًخخٛبعٌ يًخ سبوفخلويًختع ٖ يف عيتحىعي ليهلًُٓيلنٜٕ ي كيًخ لكياع
ٖ  يعغبببًٓٓ ي ًٕد ي بببليًخ ابببعخللي9173 بببلي لتبببكيًخ لبببكيابببع ٕهي بببليسلعسبببويًخ ببب ف ٖ يٓف ّٕ يًخ لبببكيابببع  يخٛمبببليا مبببٕي ببب

ٕالي  ا9178 يعغًٓٓ ي9191ي–ي9193ًخًٓخلليًفخخع

ٍٕيًتنتخععلببببويًختعسبببب و يًتات ببببعٝي -33 ٕ ببببدي)9191الببببٕيًت تلببببعٓ يخسببببنويدادال يًخببببٓف ًٕليي99( ي ببببلي9 يًخالسببببوي ٖلبببب ل
 ا9 ي9191ٙ

ٍٕيًتنتخععلويًخخع سوي ًتات عٝيًت تلعٓ يخ عدي -39 يععكيالسعتواي9191لنٜٕي يدادالي ًخٓف
ٕ دي) -31 يا39( ي9191ٙععنفليهفكي31(ي لي)9ًخ رٕٓينمسو ًخالسوي
ٕ دي) -33  ا919( ي9193ٙدععٛيي33(ي لي)91ًخ رٕٓينمسو ًخالسوي

ًٕ لي لي)تأ -31 ٕلٛعنلبويلبع حي9139ععنفلي عنليي1سٗيًخال٘يًخ  (ي ليًخانفٓيًخ تٛف للي لٛاف ٓيف مبَيًخسبلٛعَيًخع
نلبعي فلبع يفخعبلي ًٕ بليهليلعبفليالدبعي لع بٓلعيٛف ٕلبٓيخلابل٘يًخ  ًٖ بل( يألنيبعيتيت ٓفليتلللديتنملٔي بعنفلي)ًختانلبٓيً خ

ًٖ بل(ي بعديعمضكيًخ خلرللي ليًخضععٛيًفخسلعسللليًفخ  لملل يتديى ًٕٕي)ًختانلبٓيً خ ٖلبٓي بليًختمعربلكي9193 ب ايخل 
نلي لي) ٕهيًخٛف يٓف ًٕ ليفتٕٛف ٕاعميلسلليًخخٛعٌ يتأسلٗيًخال٘يًخ  ياي9173(يعغًٓٓ ي9119ي-9139لنٜٕ:ي

ًٕع ببببو يًتات ببببعٝيًت تلببببعٓ يخسببببنوي -38 ٍٕيًتنتخععلببببويًخ ٕ ببببدي)9199د د ل يًخببببٓف  يي9199نًٕٔيي91(ي ببببلي3 يًخالسببببوي
يا99ٙ

ٍٕيًتنتخععلبببويًخسعٓسبببو يًتات بببعٝيًت تلبببعٓ يخسبببنويد د ل يًخببب -37 ٕ بببدي)9193ٓف ( ي9193نٌي99(ي بببلي)3 يًخالسبببوي
ياي93ٙ

ٕ دي) -31 ياي97( ي9193ٙنٌيي39(ي ي لي)1ًخ رٕٓينمسوي يًخالسوي
ًٕ لوي يِ -19 ًَٕيًخ  ًٖ ٕلخيًخف ًٖديًخلسنلي يتع يا979 ي9177ٙ يعغًٓٓ ي8 ي1ٛ عٓيًخٕ

ٕ دي)ي 9193*ي د ل يًتات عٝيًت تلعٓ يخسنوي يا938 ي9193ًٙللفكيي1(ي لي1ًخالسوي
يًخ رٕٓينمسوا -19
يا931ًخ رٕٓينمسوي يٙي -13
ٕ دي -19 ٍٕيًخًٓخللويًخ ب ًٖ ًٖديًخلسبنل ي9193نلسبعليي9 بلي)ي113ٓاكاف ي لمعَيًخعحٛ يعتعٌيف ( ينلبحي بلي عبٓيًخبٕ

يايييييي19ًخ رٕٓيًخسععد يٙ
ٖفعا ي)ًخعفخنلك(يخا ليفىف -11 ٕ لٗي عللوي ي ٕ يًخ ل ٓف ًٕدي بليي تكيًخدلخيضع ٕلٛبعنلي بليًخ ب  ليًخ اي بعٍٓيًخابل٘يًخع

ٍٕيًختليًنبٓخايخيلعيبعي بليًخملفابوي9139نٌي93 نٛلويخعليًخنلٛو يعلليعغًٓٓيًفخملفاوي لي) (يفععلي لتلويىلًٔنعيععخ ف
ًٖدي ٕ يًف نبببللي بببليهفتٓهيالععلبببعيعع  بببًٓداي عبببٓيًخبببٕ ٕلٛعنلبببوي لببب يًخدبببلخيضبببع ىخببب ي عنبببو يف بببٓيلع بببَيًخسبببلٛعَيًخع

ًٕديًخسلعسليًخلٓلُ يًِخلسنل ي ٕلخيًخ  َٕف ي8 ي9ٛتع يا983-981 يٙي3997ٙ يعل
ٕ دي)9193دادال يًتات عٝيًت تلعٓ يخسنوي -13 يا999( ي9193ٙهللفكيي1(ي ي لي)1 ًخالسوي
يًخ رٕٓينمسواي -11
ياي999ًخ رٕٓينمسو يٙ -18
ياي993ًخ رٕٓينمسو يٙ -17
ًَٕيًخ991-999ًخ رٕٓينمسوي يٙيٙ -11 ًٖ ٕلخيًخف ًٖديًخلسنلي تع ًٕ لو يِ؛ي عٓيًخٕ يا19 ي1ٙ 
ٕ دي)9193دادال يًتات عٝيًت تلعٓ يخسنوي -89 يا398( ي9191ٙععنفلي عنليي1(ي لي)91 يًخالسوي
يًخ رٕٓينمسوا -89
ياي397ًخ رٕٓينمسوي يٙ -83
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يًخ رٕٓينمسوا -89
ٍٕيًختببليلتلببُٓي ليببعيًخسبب ٓ ي ه ي ببعدي -81 ًٕدي ببليًخمتبب يًخ بب ي)ي9191علبباينمببٗف (ايلنٜببٕ:يخٛببعٌي9199999علببٓٓف

يًخ ًٕد يعغًٓٓ يرععٕيًخ عنل ينٕف ًٕ لويًخ  ٖ  ياغ ًٕ ياي11 ي9181ٙع
ٕ دي)9193دادال يًتات عٝيًت تلعٓ يخسنوي -83 يا391( ي9191ٙععنفلي عنلي1(ي لي)91 يًخالسوي
يًخ رٕٓينمسوا -81
ٕ دي) -88 ي(ا9191نلسعلي1(ي لي)33ًخ رٕٓينمسوي يًخالسوي
ٕك يًنلببحٌيسببنوي -87 ٖلببٓي ببليًختمعرببلكي ببليًنلببحٌيععببٕيرببٓ ليلنٜببٕ:يرببمعميًخ عببع ٕسببعخويي9191خل  ًٕد ي  ببليًخ بب

ٍٕ ي لٓ ويىخ يعللويًآلًٌٓ ياع  ويعغًٓٓ ي ياي9189 عاستلٕيالٕي ندف
ًٕديعللي يٓلل يلعسلليًخيعد ليفععٕيرٓ ل يعغًٓٓ ي -81 ٖديًخ متل يًخ  ٖلٓي ليًختمعرلكيلنٜٕ:يلع يا9119خل 
ٍٕيًتنتخععلببببويًخسببببعع و يًتات ببببعٝيالببببٕيًت تلببببعٓ يخسببببنوي -79 ٕ ببببدي9198دادال يًخببببٓف دببببععٛيي38(ي ببببلي9) يًخالسببببوي

يايييييييييي9 ي9198ٙ
ٕ لبليف لسب يٛبويف ل بٓي -79 ٕ يًتف ٕامابليفنبف ًّٕيىدي ل ٓيً بلليًخا ٕعًفي اينع ٌيًخللوي ليًت ت ًخنًفٌيًخٔلليًدت

ٕٗي يف بع ٕلتيفن  بويًخ نربٕف ٖلبٖيدب لععليًخغععليف عٓيًخاععٕيًخ بحكيف  ئف لٓلٓيف عليا لكيفسل عليًخدلخيًٓٓف
ٕتي مٛعل ٕ يًفل ٓي ع ٖلعع ياًخ

ٕ دي)9198دادال يًتات عٝيالٕيًت تلعٓ يخسنوي -73 ياي93( ي9198ٙنًٕٔي1( لي)3 يًخالسوي
ٕف ع لكيعٛلي -79 ٕ يف ًّٕيىضع ويىخ ي خلتيًخعتعٌي عكي ليتعللتيًخ عٕٓيفخ لٗيًخضع ٕعًفي ليتلٓلديًت ت ًخٔلليدع

ٕىفي ٕتي مٛعليف عليًخا لكيف عٓيًخلعٕٓيًخٛعخٌيفلع ٓيًخاعتيف  يٓيًخمنٓ اف ٜيٕيًخرعٌيًفل ٓي ع
ٕ دي)9198دادال يًتات عٝيالٕيًت تلعٓ يخسنوي -71 يا993( ي9197ٙنلسعليي37(ي لي)99 يًخالسوي
ٕ دي)9198دادال يًتات عٝيالٕيًت تلعٓ يخسنوي -73 يا939-939( يٙي9198ٙنلعٕيي9(ي لي)99 يًخالسوي
ٕك يًخ رٕٓيًخ -71 ٖديًخ متل يًخ رٕٓيًخسععد يرمعميًخ عع ٖلٓي ليًختمعرلكيلنٜٕ:يلع  سععداخل 

ٕ دي)9198دادال يًتات عٝيالٕيًت تلعٓ يخسنوي -78 يا911( ي9198ٙنلسعليي37(ي لي)99 يًخالسوي
ٕ دي) يا917( ي9198ٙنلعٕي9(ي لي)99*يًخ رٕٓينمسو يًخالسوي

ٕ دي) -77 يا931( ي9198ٙنلعٕيي7(ي لي)93ًخ رٕٓينمسو يًخالسوي
يًخ رٕٓينمسوا -71
ٕ دي) -19 يا987ٙي( 9198نلعٕيي98(ي لي)93ًخ رٕٓينمسو يًخالسوي
يًخ رٕٓينمسوا -19
ٕ دي) -13 ًٕليي39(ي لي)99ًخ رٕٓينمسو يًخالسوي ٖل يا133( ي9198ٙل
يًخ رٕٓينمسوا -19
ٍٕيًتنتخععلويًخ عنلو يًتات عٝيًت تلبعٓ يخسبنوي -11 ٕ بدي)9198دادال يًخٓف ( ي9198عبعنفليًفكي1(ي بلي)3 يًخالسبوي

يا1ٙ
يًخ رٕٓينمسوا -13
يا99ًخ رٕٓينمسوي يٙ -11
يا99ًخ رٕٓينمسوي يٙ -18
ياي93 يًٙخ رٕٓينمسو -17
يًخ رٕٓينمسوا -11
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يا99ًخ رٕٓينمسوي يٙ -999
يًخ رٕٓينمسوا -999
يًخ رٕٓينمسوا -993
يًخ رٕٓينمسوا -999
ٕ دي) -991 يا119( ي9197ٙنلعٕيي9(ي لي)91ًخ رٕٓينمسوي يًخالسوي
ٕ دي) -993 يا991( ي9197ٙدععٛيي1(ي لي)99ًخ رٕٓينمسوي يًخالسوي
يًخ رٕٓينمسوا -991
ٖ عليأل ضعمي -998 ٕلٍٓيًخ ٕ ويتمعرلكيًتتيع عَيًختليفايتيعيا ٖ عل يًخ ٓٓيخ   ٍٕيًخيعد لويلنٜٕ:يًخ ًٖ  بليي913ًخف

ي(ا9197نًٕٔيي93)
ٍٕيًتنتخععلويًخ عنلوي ًتات عٝيًت تلعٓ يخسنوي -997 ٕ دي)9198دادال يًخٓف ( ي9197نًٕٔيي33(ي لي)39 يًخالسوي

يا397ٙ
ياي391ًخ رٕٓينمسوي يٙ -991
ٕ دي) -999 يا939( ي9197ٙدععٛيي1(ي لي)99ًخ رٕٓينمسوي يًخالسوي
ٕ دي)9193ًت تلعٓ يخسنويدادال يًتات عٝي -999 يا989( ي9191ٙععنفلي عنليي33(ي لي)31 يًخالسوي
يا931ًخ رٕٓينمسوي يٙ -993
ٕ دي) -999 يا391( ي9191ٙدععٛيي9(ي لي)31ًخ رٕٓينمسوي يًخالسوي
ٍٕيًتنتخععلببويًخ عنلببو يًتات ببعٝيًت تلببعٓ يخسببنوي -991 ٕ ببدي)9198دادال يًخببٓف عببعنفلي بببعنليي99(ي ببلي)3 يًخالسببوي

يا37( ي9197ٙ
ٕ دي)ًخ رٓ -993 يا89( ي9137ٙععنفلي عنلي33(ي لي)1ٕينمسوي يًخالسوي
ٕ دي) -991 يا973( ي9197ٙنًٕٔيي9(ي لي)91ًخ رٕٓينمسوي يًخالسوي

ٕ دي) -331  ا973( ي9197ٙنًٕٔيي1(ي  لي)98ًخ رٕٓينمسو يًخالسوي


