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 انخالصة

م ٖاح ؼمصاحمصىنا منم  امممص يال ممال ثكا مصابممؾ ا مالمTextالزنابٓمصٖاح ؼماكثاممراتماّازمب ممصاحمصٖاح ؼمالانٔم

ٍا حخمىال خمثنٖلٓمافوىنموأنمهان مالنٖالٓم المصبهٍاذمثمومورجٜصغب ماالكةمفممممخمر ضالدمإي وعلكمع  م

نموأنمع  ياخمالزالاف مورلفيالمال ٖاح ؼماربؽيابما  زابػمالى ال مع ا مالانٔماالٕا مممحأومغيومصجبّاومحصجبّومرأصيومخ

ىٚيبمالجى٘نمؽز مإجؼمصٖح ؼمالىالصخمع  مٍجي مال ضب موليٌمالؾٖونمأكضومالزٖاب بمثابلىوٗماال َب يخمع  مث

.مم نؾنابمملارمهوػممالمٍي بماّازاب مالزنابٓمفاممال نالنما فاوىمصضا مالزْاكي يخموال لٍايميخموالَاين ب يخمال َوؽممنم

أكضاومك اخمع ا ماّازابالدمال  ضا مال ابصوحموال ابموحمفممرلفيلمصٖح ؼم)مالزنبٓ(مفممالىوٗمال َوؽممنموثْك م

لرمعاب موفمابملانلنامارقنمالجؾاشمعنالانم)ال  ضا موالزنابٓماالكا اممفاممالىاوٗمال َاوؽمم(منموفممالىوٗمال َوؽم.م

ٙااتممفماالماإلٛاابهمالنيااو اصبمصْااك خمالجؾااشموأه يزياابموهاالومالجؾااشموؽاالوك .مذرٚاا نموبل ملصااخمرٖاا يتمالجؾااشمث

النيااب ماالّازابلمملااالكا مالزنبٕااممفااممثىناالانم)م:(,موالضاب مٓل  ياال مالزناابالااوواامال ىوفامما و مثىناالانم)م:صجؾضايح

ثابلىوٗمال َاوؽمم)ما  اواك م(مراأليلمموصحمصتمئعوا ادمالجؾاشموعيناخمالجؾاشموعاب دم ٖالمخم(.الىوٗمال َوؽم

)اصز كاذمالاناكوحمالغ ىياخمراأصيوامرْابهكيبملالىممؽيالهمع ىاخمنموئفاواطمثالمدم ابكهمنوصاحمصاتم زاب ظمالجؾاشموكابنماه ياب

ال  ض يحمال َوؽيحمفممٕنبعخمالزنبٓماالكا ممكافا مصنيلصاخمالىاوٗمال َاوؽممنمك ابمٍابعلدمال وعىيابدمالضمبفياخم

لالىمال  ضاا مصاحماالهرؾااب مصااحمصنحماخمالزناابٓماالكا اممفااممهٍااتمفبهٛزامماالكا يااخمفاممالىااوٗمال َوؽم(.وصنب ْااخم

ممزجىيبمالنزب ظموأفيوامهلا مثبل اخماال ك ييمخصِمالجؾش م.ص قٔمالجؾش
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ABSTRACT 

'Intertextuality' is a "literary" term that is derived from the term "Text" with all the 

meaning the term conveys, because it is a concept that indicates the existence of original 

representations in the field of literature and is related to other texts and that these texts 

exercised direct or indirect influential authority over the original textم . 

The process of intertextuality and the employment of the term made possible by the 

openness of the human sciences on each other, so that the term "sign", for example, and 

not limited to, became more relevant to the theatrical performance, especially the 

activity of intertextuality in other arts such as fine, musical and cinematic arts. This 

gives us the spirit of adventure and heterogeneity in the use of the term (intertextuality) 

in the play, and more accurately the actor's actions in the playم . 

According to this the writing of this research came in an introduction which proposed 

the problem of the study, its significance and the aim and the limits of the research 

work. The theoretical framework included two topics: the first entitled (the scope of 

knowledge of the concept of intertextuality) and the second (entitled "The acting system 

of the intertextual performance in the play). Finally, the procedures of the research are 

presented and the sample of the study which is intentionally proposed in the theatrical 

performance (Solitary) by playwright Haider Juma', directed by Bade' Nadir, then the 

results of the research most important of which is (Collective memory has a 

participatory influence among the theatre actorsin the making of the performance 

intertextuality inside the theatre performance system, while the cultural authorities of 

the actor helped in the transformation from the area of the theatrical intertextuality to 

draw a performance map in the play performance.) A Discussion of the results is also 

added and finally the margins of the research followed by the summary of the research 

in English. 
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 يمذية

نؾذنملااتممىاالمصٖااح ؼمالزناابٓمصمزٖااوا،مع اا ماالكةنمؽيااشم غاال مفااممالكضيااومصااحمال ناالنمنمصنياابمالَااين بنمالوٍااتنال
ال لٍيم نال َوػنمالينلٍخمال ى بهمخنموؽز مالزٖلمومال لراوافمنملنامرغالماالهرجابٛمالان مٛوؽاممكوٍلٍايومل كضياوم

صحمالزىجيوادمال جكوحملنيومخمالزنبٓنمثين بمثالأمص يال مالزنابٓمثابلزحلهمفاممفاحمصابمثىالمالؾلاصاخموفبٕاخمفاممالوٍاتنم
وٍتمنمصض مالمحدمالله ياخنمأغ  اخمالىيابهادمالنبهماخنموالحلاثادمالجوملماخمصحمفال مكصظمالكضيومصحماالّيب مالؾميميخمفممال

نمومملرمصحماع مىعيعخمص يل مالز ضي ماللا ىممل ىبلتمالقبهعممفاممالوٍاتنماصابمفاممال لٍايم  مماوىمالكضياومصاحمالنمابكم
لفممفااممثااأنمصٖااح ؼمالزناابٓمأكضااومفىبليااخمصااحمصٖااح ؾبدمهاٍااقخمفااممال ااحمال لٍاايممنمولاانلرمماالفىلنمئلاا مهٍاا

(نموالان مممغاالمفاممصٖااح ؼمالزنابٓمورلفي ااممفامممع ااتمJ.Michaal Allsenٛووؽابريتموصاانيتم)مط.مصيْاب مألَاايحم

ال لٍيم مأكضومامغبثياخموم ٚا ممع ا مصواعادمع اتمال لٍايم ما كضاومهٍالفبمصضا م)مالزم يالنموماالٍازىبهح(نمصاحمعب اتم
 مص يال مالزنابٓمفامملااخمالَاين بمللهاٍاخمفابهوحم(ئلا مأ اممم كاحماٍازاالمKeith.A.Readerافوممْيو)مكياذمهمالهم

صضاا مفاابهوحم غاال مهللياالكنمؽيااشمأنمص ياال م غااتمال  ااتمهاالمرناابٓمثؾاالممارااممنم نمملاارممىز االمع اا مأوعااممالزجاابمحم
واالفزالومصحمف تمئلا مخفاونمهانامصاحمعب اتمنموصاحمعب اتمخفاومثايحماّاقبٓمال  اتمكافا مالْبّاخموفبهعيابمنمث ىنا م

ل غَلحمكاف مال  تمصحم ج مال  ضا مالْقٖاممنموصالىمرْابثيممصادمالْقٖايبدماالفاوىمكافا مخفونمرنبٓمالْقٖيخما

(مأومف اتمالَابكادنم56ال غز دمنمك بمفممّقٖيخمع ب معجلمالنبٕومالزممعَلهبمال  ض )مأؽ لمىكام(مفاممف اتم)م بٕاوم
ٓ:ا و :موكانلرم غالمالزنابٓمفااممال َاوػموفبٕاخمفاامماعابكحمرمالمتمص،ٍااممّكَاجيومنمؽياشم ااوىم العيحمصا حمالزنااب

والضاب م:مالزيغايحمعجاومرمالمتمثىا٘مص، َامم الزنبٓمالزبهمقممنمصحمفال مرملمتمهن مال ،ٍممثحوممخموهؤماخمصىبٕاوح.
ّكَاجيومصضا مصبكجااشنمال  ارمليااونمفاممٛوممااخمصقز  اخمثىيالحمعااحماصابكحماالؽاالاسما ٕا يخمنمورزاالاف مالضمبفابدمكافاا م

مُىالمال  ضا معالهومالىاوٗمال َاوؽمنمواكاحمالزلإا مالؾياخمكا اممنمالىوٗمال َوؽم.مماصبمع  مصَزلىمالزنابٓماال

صادمال ز مامنمورزح اتمر ارمالىال ااخمخلياخماّازاب مو ياب ماكا ااممفابٓمل ْقٖايخمنمصاحماعاا ماكاصاخمعال اخمالزلإا مصاادم
 مالكضياومصاحمالزْابثمماالكا اممنم زيغاخمالكضياومصاحمالىلاصام2003ال ز وطنملكحم الؽظمأنماغ تمال  ض يحمفممعي مصابمثىالم

ال ْزوكخماومر ضالدمال ْازوكخمنمص ابممللالمالكضياومصاحمال ْابك ماالكا ياخمنموعال مالزالهظمكافا مالىاوٗمنمواالهاتمعال م
ف ا مفٖلٕايخماكا ياخمل   ضا مص ابمرَاابهتمثز اوك مور ياي مكافا مالىاوٗنمص ابما ىكااٌمع ا ماغ جياخمال  ض ايحمصاحمهاانام

م-صاحم بؽياخماالكا م–ص ضالمعاحماالفاومفاممع ا مصَاوؽممالغي نمهغتمصْبهكبريتمالكضيوحمنمؽيشمصحمالٖىتمانمر ييم

نماومع  مصَزلىمالىوٗمال َوؽممنموهن مرُىلماّكبليخمكجيوحمفممال َاوػمالىوا اممنمثْاك معاب موفاحمالز ضيا مثْاك م
فبٓمنمالنمال  ض ممَزىيلماكا مص ض مغب تمنمص ابمماإصومٍا جبمع ا مع  ياخمالز ماممل ىاوٗمال َاوؽممنمومللالم كلٕابم

   ضاا مثْااك مفاابٓمنم  اامملااتممغزياالمأوممجؾااشمعااحمفٖلٕاايخمالْقٖاايخمنمأومفٖلٕاايزممك  ضاا مكافاا ماكا ياابمل
الىاوٗ.موهنابم زَااأ :مها مم ضاا ماكا مال  ضا مع  ياخمرنبٕاايخمكافا مالىااوٗمال َاوؽممنمصادمماكا مص ضاا مفاممعااوٗم

نمف اابهمممصَااوؽممغب اات/مصبٙاال هممهاا مهناابئمرناابٓماكا ااممل   ضاا مك اابمهاالمفااممالاانٔماالكثاامهموانمكاابنمكاانلر

االكا ادم/مالنٖاالٓمالاب جااخمهموصاابمهااممالكي يااخمالزااممصااحمفاللياابمكْاالمالى  يااخمالزنبٕاايخمفاامماالكا معناالمال  ضاا مهمم
.مورأٍيَيبمع ا مصابمرمال موعالمالجبؽاشمالؾبعاخمفاممالجؾشموأٍئ خمكضيوحمم كحمانمرضبهموٍيغيتمعنيبمالجبؽشمفممٍيبام

اه ياخمالجؾاشمفاممرَا يٜمالٚال ممورزغ ا (.2003وؽممفممعي مصابمثىالمالكْلمعحم)مالزنبٓماالكا ممعنلمال  ض مال َ
ثانلرمم كاحمانمع  مع  مال  ض منم  ممعلهومالىوٗمال َوؽممواللٍي خمالزلإا يخمالؾياخمثايحمالىاوٗموال ز اوطمنم

مم يالمالجؾاشمال  ض اايحمواللاهٍايحمفاممصغااب مال َاوػموال إٍَابدممادمالىال ااخمنماممانمالجؾاشمميالومالاا مالكْالمعااح

م–م2003والجؾاشمعاحمصوعىيابدمالزنابٓماالكا اممومزؾالكمالجؾاشمفاممال زاوحمثايحمنمالزنبٓمفمماكا مال  ضا مال َاوؽمم
م.صكب يبمفمماوم2018 ملىووٗمالزمم لصذمفممالىبٕ خمثالاك

 

 تؼريف انًصطهحات:

 االداء: -1

ؽوكيزاممل زىجياومعاحمّاىلهمأومعوفممثبرومٌمثبفيٌمع  "ئ ممال ىا مالٖابصذمل   ضا مالان مالممَازقل مئالمؽٚاله مأوم
رىوم ابمّابصالنمع ا م"مأ اممفىا مؽاوم ْاىومثاممع ا ممHuizingaومىوفممهلميماابم1صل لنم ج مأومللىماالكال مثكالصم".

أ ممفيبلمموموا ىممفبهطمئٛبهمالؾيبحمالؾميميخنمغيومأ امم ابكهمع ا مالَايحوحمع ا مال  ضا مثبلكبصا .مأ اممفىا مفاب مصاحم
مؾٖاا مفاممئٛابهمىصناامموصكاب ممصؾالكمثل ااخموثزورياتمفبٙادململاعاالمصىيناخنمومَُاجتمفاامممأ مفب الحمصبكماخمأومصن ىاخن

الؾيبحمعال بدمثيحمال غ لعبدمالزممرؾيٜم  َيبمٛلعبمثَوممز ب تنمصحمفال مالزنكونموصاحمفاال مغواثزاممثبلنَاجخمئلا م

نم Performativeكا امواالمPerformance وم اوامصىغاتمصٖاح ؾبدمالَااي يلٛيمبنمثايحماالكا م2الىابلتماالعزيابك ".
ؽياشممْايوما و مئلا "مال ىا مالاو يٌمل ااناد مأ مالؾالسمالان مر ٚاممئلياممالمٖااخنموالانادمصاحمفاال مرؾميميابملاا كا م
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رؾٖا )مأومر ْاا مفااممالؾٖال (مع اا مالمي ااخمال َازيلفخ".مثين اابما كا ااممنمفاانمالااز  ظما كا ااممالممٖالمفىاا مال اازك تم
م3فؾَتنمث ممإك مال ى م  َم".

ثبرومٌمثبفيٌمصحمأع مفيتماكا مال  ض م"م ؾزبطمئليممثٖ خمالمابهبنموامٚابمثٖا خمال ْابهلمإل ْاب معال اخمثايحموموىم

الىوٗمالجيب ممال   لفمالْبص )مالؾوكخنماالم ب حنمالنجاوحنمؽَانبدمالٖالدنمٍاوعخمالقحابة(مصادمالان ٜمال   الفمثامم
م4للؽلادمالزممرإصحمالز بٍرمفممعوٗمالنٔمورأكمزم".واللٙدمالمب ت.مفب كا مممَُتمعنل نمئل مرزبثدملإلّبهادموا

مل كا : موموىمصبهفحمكبهلَلنمثبنمهنبئمص يلصبمصقز  بن
 مْ  ماٍزىواٗمال يبهاد -1
مْاز  مامٚاابمع اا ماالٍاازىواٗنملكنامماٍاازىواٗم   اابٛمصىووفااخموصمننااخمصاحمالَاالئمأكضااومصناامماٍزىواٙاابم -2

 5ل  يبهاد.
اّبهدمصىيتمالزىابهململ احماالكا مع ا ما اممفىا ممارامنمئنمكابنمؽاوامأوماٍزىواٙابمل  ياوادمنموأمٚابمم ضا مثلٕا خم

الىال بدمصدماالفومحمنئ ممفى مؽوممَزحيدمالْقٔمصاحمفاللاممانممؾٚا مثابلمجل مأومالاوف٘نموالممكالنماالكا معاحم
نمثا مم ضا مالٖا ذموالؾوكاخمفىاالنمعلهومابنمفاممال ى  ياخماالكا ياخموالزلإا يخمصادماالفاومحمنموفمابمٛوم مالكال مفمٜا

وهو:: فؼوم حور راتوي ت يؼتًوذ ػهوا انً وا   دماهالاومالجؾاشمنمكا مرىوم بماعوا يبمث بممزلاف مصلنلرممىوومالجبؽشماال

وانًؼرفة في خهك خص:صية االداء ػُذ انًؤديت ويٍ خالن ًا يفرض انًؤدي شخصيته ػهوا انًتفور، ت ويخهوك 

 وانتُ:ع االدائي.انتفرد وانتًيز 

م
 انتُاص:  -2

عوفزااممعللياابمكوٍاازي بمهاال"مئنمكاا م اأممزْااك مك َي َااب مصااحماالٍزْاايبكادموكاا م اأمهاالماصزٖاابٓمورؾلماا م

ص ازٔملياابمم-نومالزنابٓمعناالمصؾ الم"مفَي َاب مصاحم ٖاالٓمافاوىمأكصغاذمفياممثزمنياابدمصقز  اخ6لنٖالٓمافاوى"
وثزٖييوهبمصنَغ خمصدمفٚب مثنب مموصدمصمبٕل نمصؾلالمليبمثز حيحيبمأومركضي يبمثمٖالمصنب ٚاخمممغى يبمصحمعنلمبرم

.ممومىوفممعاال مالالمحمٕابلؼمٍاىيلمثلٕا ممر ضا مورٖالهنموممٖالمثامم"م7فٖب ٖيبماومكاللزيبمأومثيلومرىٚيلهب"
لحاوامالزامممَزؾٚاومثيابمال كاومصقز لمالحوامالزممثيبمرٖجؼمال لٙلعبدمال كوماخمصبص اخمصاحمعلمالمأصاب مال كاو...نما

.ثين ابمهناب مصاحمم اوامثايحمص يالصممالزنابٓموالزنبٕايخم8ال لٙلعبدمالقبهعيخمؽز مفممؽبلخمغيبثيبموعال موعلكهاب"

صض مكوصنيرمصب ال لمرغلمالزنبٓمثأ مم"مصغ لعماالعيا مال َزْيلمحمثيبمفاممصلو اخمصابم"مثين ابمالزنبٕايخمفيام"م ياب م
امالزناابٓنما مٛومماخماالٍزْاايبكمالزامممىزمالمثأ ياابمّاوعيخمفاممالزْااكي خمالقحبثياخمالزاامم لاعالمٙا نيخممماال مع ييابمهان

رنز ممئلييبمهن مال لو خنموهكناممفانمرنبٕايخمالقحابةمالى  اممالرْاجممرنبٕايخمالقحابةمالالهالرممنمفكا مواؽالحمصني ابم
رنبٕايخمكاف ياخمواالفاوىمفبهعياخنممنموصوعىيبمفممملارمنمثب نابمم كننابمالز يايمثايحم9رزايومصحمفزوحمىصنيخمئل مافوى"

االول مثيحمالقحابةموالقحبثابدماالفاوىموالزاممرنز اممئلا ممادمالؾما مالقحابثمنمثين ابمالقبهعياخمرْايومالا مفحبثابدم

صزمبهثخمنمأومؽكبمابدمصغابوهحمنمولكاحمهانامالزغابوهمالممىناممافزالفيابمع ا مصَازلىمالقحابةمنمثا مه ابممنز يابنملانادم
رؾياا مراابهحمع اا ممفبٕاايخمصااحمالقبٕاايبدمال كل ااخمل اانٔمنموراابهحمأفااوىمع اا مصغ االعمالقحاابةنم نمالزنبٕاايخ"م

،مصبمثنٖالٓمأفاوى" .موالزنبٕايخمعنالمهوالنمثابهدمهوالنمثابهدم10الىال بدمالٖومؾخمأومالٚ نيخمالزممروثٜم ٖب
،مع اا م ٚاايخمال نجاادمأومالزااأصيو:مفبلزناابٓمصغااب م ل ٖااي مكل ياابم"م االهمكاا م اأنمصي اابمكاابنمعنَااممنمالمرمزٖااومؽز ااب

نموانمصزٖالهمالزنابٓم11ال غيللخمنمالزمممنلهمصىوفخمإا يبمنماٍازغالثبدمالمّاىلهمخمع لماخمصملصاخمثاالمصايكوعيح"

،نم يوحمالنٔمعب جيابماالعز ابعم:مفابلكال م ٓ"مهلمالن ممىحممنمإٔلليب وف مثبهدمهلموموىمثبهدمثبنمصزٖلهمالزنب
لهعاخمصى لصاخمنموالمل ؾبكابحمئهاكماخمنموئ  ابموفا مك م مٍبل خموؽبٙو ممٖاتمفاممالانٔنمولكاحملايٌموفا مٛوما مصز

.مورغالمثْاوىمصلٍا مٕابلؼمنمأنمرؾمياا م12ٕالهحمر انؼمالانٔموٙادمئ زبعياخمولايٌمئعابكحما زابط"م-ٛوما مصزْاىجخ
م-الزنبٓماعوا يبممزتمعجومصن نمح:

منماالّبهحموغيوهب.م-صجبّومومواعم: .1  مزتمعحمٛوم موٍب  مالزٚ يحملال زجبًنمالز  يؼ

مل  جلعمم-أومالٚ نم:مغيومال جبّو .2 والن ممكْلمومورجٜمثبل وعىيبدمال زجبمنخمالزممرْك مالملا مال ىوفم
م13ورييومفمم زبعممع  م ؾلمغيومواعموصحمؽيشمالممْىو.

ٍاو خمورْايومئلا "معال اخماللعالكمال ْازوئمثايحم ٖايحمأومعالحممLeon Somvilleوالزنبٕيخمثبلنَاجخمل يالنمٍا  ي مم
.مومإكلم يزْممثأنم"ملايٌمهنابئموا ىاخمثؾالمماريابنمولكاممم كاحم14ومالَو خمأوماإلل بع" ٖلٓمنمثحوممخماالٍزْيبكمأ

.وع يام ممىاوومالجبؽاشمالزنابٓمرىوم ابماعوا يابمث ابممزلافا م15أنمرزؾم مهن ماللا ىخمالثالمصاحمالزالف مال َاج مل  ىنا "

أو حركوةت ػرور تًثَوما رواهر  حض:  انغائب في  داء انحاضرت إٌ كاٌ َصا أو فؼالصدمالجؾشمواهلافمنوالزنبٓمهل:م

مػُذ انمراء  أو انًشاهذ ت ويك:ٌ لصذي أو غير لصذي َتيجة انتراكى انًؼرفي وانًًا سة .

م
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 انًرحث األول
 نتُاصنًف :و اانرواق انًؼرفي 

 
نمثبل ماب ماالو مث نياو مصابمثىالمالؾلاصاخنم  Julia Kristeva ماورجٜمص يال مالزنابٓمنمالان م ؾززاممعلليابمكوٍازي ب

نموصحمصتم ْومك ٖ مصَزم مفممكزبثياب)مالَاي يلٛيميب:م ؾالمرؾ يا مم1066و ْوم و مصوحمفممصمب مصحل م ْومعب م

نموالن مٛوؽذمفيممرٖالهمكبصا مع ا مٍايووهحما زابطمال ىنا مورلليال مفاممالانٔماالكثاممو"مالان م1969كاللم(معب م
نموريالومصاحممملارم16ئ زبطممارمموهلممَزلللمال ىن مالقابٓمثاممصاحمالانٔمالان ممزىبصا مصىام"مصحمفاللمممىيلماال َبن

رأٍاايٌ)مع ااتماعز اابعمأكثاام(مصي زااممرؾ ياا مالز بعاا مثاايحمصىاابنمأومكالالدمال اااخمالزااممكب ااذمع اا مال َاازلىمال ااوك م
إٍَاخماعز بعياخم ب  اخمواالعز بعممفممخنمواؽلنمث ىن مخفو مع  ياخمالز بعا مع ا مصَازلىمال اوكمثلٕا ممعاي مصاحمص

ثناريبنموع  يخمر بع ممصدمال ىب ممواللالالدمالزمممزىبصا مصىيابنمصوعىيزيابنمالانٔمالغنايحمنموكانلرمعال اخمر بعا مهانام

ال اوكمصادمال غز ادمنموا فياومثلٕا ممصإٍَاخما زبعيااخمصَاز وحملى  ياخمالزلإا موالز بعا ماليالصمنم نمال ىنا مالاان م
االكثاممنموصاحمصاتممَازمج مممهاحمالمابهبمنمهالم زابطمال غز ادمصاحم بؽياخمنموصاحم بؽياخممنزغمممهحمال إلالمكافا مالانٔم

افوىما زبطمال وكمثْك مّقٖممنمولينامرإكالمكوٍازي بمع ا مأ امملايٌمهنابئمص اخم أممىالمفابهوحمصىيولاخنمثا مهالم
ممنموهالم"مصوكتمصحماال زجبٍبدمواالّابهادموصغ لعاخمكجياوحمصاحماالؽابالدمنمالانٔمثْاك معاب مصوكايمصمابفمموثيئا

صغااب موفٚاااب مل ىجااخمالىالصااابدم)مال  ااوكاد(موّاااجكخمصااحمالىال ااا ماللالليااخموالوصيماااخمومالغ بليااخمال زٚااابفوحمفي ااابم

مز لٙادمٙا حمصنبمابم ياب مصمابفممم-وهنام اله ُمم-ثينيبن]...[م نمالنٔمفمم)مثنب م(مالمنجض مصحمفواغمموهلحمعل نموا  ب
صنازظمم- مأوممؾبٕومُكال،مصحمالنبٓ)مال إلال(موالانٔنموصاحمصاتنمفابل نزظصبنمفبلنَ مالضمبفممثٖ زممثنيخمكجوىنممؾزل

،مثوكب مصاحمفحبثابدمرلإا مال ؾبٕاوحموراني٘مصاحمّاملامفٚاب مال نيلصاخم النٔممغلم  َممع  مؽيحمغوحمصؾبٛب
نموثبلزاابلممفااأنمكاا م اأمعلماالمهاالمفااممؽميمااخما صااومع  يااخمرؾاالمومورحاالمومورؾلماا م17الضمبفيااخمالىبصااخموإٔاامبعيب"

ٓمٍبثمخمنموث ىن مخفو مك م ٔمعلملمنمهلم ٔم ب تمع  م ٖلٓمأفوىمنموثبلزبلممفأنمالانٔماالكثاممعنالملنٖل

كوٍازي بنمهالملايٌمالاانٔمال كزالةموه يابمنمثا مهناابئمالانٔمال قايونمثبلاناكوحم زاابطمالزغابهةمالؾيبرياخموالزبهمقيااخم
بدمكوٍاازي بمصاادمالزٖاالهمالياابهوارممنمال ىبّاخنمأومال لو ااخمٙاا حمالزاابهمـماال َااب ممواالعز اابعمم.مورزمابٛمٛووؽاا

"ٜ نموموفمابملكوٍازي بم18والن مموىمثأنم"موعلكمالى ا ماالكثاممهالمؽٖاي خمالز بعا مثايحممادمال إلالمومادمالمابهبمفما
ليَاذمهنابئممادم ابهمل  إلاالمنمثا مصغ لعاخمموادمصزواك ااخمفاممالالعمموالالوعامم زيغااخمرىالكمالماوا ادموالزغاابهةم

م-رزٚ حمصؾلهمح:مبأٌ انُص:ص وٍزي بالؾيبريخمال ىبّخ.ممورغلمك

 وهلمالن مموثٜمثيحمصإللمالنٔموالمبهب.م-أفمم: .1
 وموثٜمثيحمالنٔمو ٖلٓمافوى.م-ع لك : .2

وثبلزبلمممْزوئمهبممحمال ؾلهمحمثْواكبدمصزىلكحمع  مصَزلىمالْا وادنمثؾياشممَازنلمكا م أمئلا م اوا حمٍابثمخنم
فبٙدملقحبثابدم ٖالٓمأفاوىمنم غالهبمفاممعابلتمالانٔمنمموئل مّ وادمصىووفخمصَجمبمنمص بممىنممنمثأنمك م ٔ

وكنلرمروىمثأ حمثلالمصحمانم لهًمثنيخمالنٔمنممزؾزتمع ينبمأنم لهًمع  ياخمثنب اممنمكيالما جضا مئلا ماللعالكمنموهان م

الى  يخمرزح تموٙاىممٙا حمالنٖالٓمالزاممٍاجمزممنمأومالزاممرياصناذمصادموعالك منموثبلزابلممفاأنمهان مالى  ياخمنمهامم
نمموامٚبمانمالانٔمثبلنَاجخم20وموىمهوالنمثبهدمنمثأنم"مالنٔمالممزؾم مئالمثبلى  مواإل زبعيخ"م19ٙ نمملم.مرؾلم 

لجابهدم"مص بهٍاخمكاللياخمصنؾيابمع اتمالىالصابدماصزيابىا،نم نمع  يابمالان ممازتمثلٍابٛزممال ماب مثايحمال بعا موال ااخمع اا م
نمثين ابمرغال معلليابمكوٍازي بمثأ ام"معيابىم21امالى ا م"مهانم-ئنمٕاؼمالزىجياوم-صضبلم:موئنم)موفي خ(مالانٔمهاممر َاوػ

،مالؾاالمشمالزلإا منمو مٖاالمال ى لصاابدمال جبّااوحنمفااممعال ااخمصاادمص  لفاابدم لَاب مممىياالمرلىماادم يااب مال اااخمواٙااىب

.وماٍازنلدمعلليابمكوٍازي بمئلا ماالهسمالان مروكامم)مثابفزيح(نموماوىمالكضياومصاحمالجابؽضيحم22صقز  خمٍبثمخمأومصزياصنخ"
ٖااح ؼمالزنابٓنمهاالممادمصٖااح ؼمالؾلاهماخمعناالمثابفزيحمنمؽيااشمركاالنمالؾلاهماخمنمع  يااخمرؾابوهمالاانٔمصاادمثاأنمص

 ٖلٓمٍبثمخمنمثين بمص يل ماالململللعيتمثأ ممر رم"ماللفي خمل زلاف مالنٖممالزممم كننابم وا ريابمصبكمابُمع ا مصقز الم
بهمقيااخمواالعز بعيااخ)...(موئكهائمالاانٔمصَاازلمبدمثنااب مكاا م اأمر زاالمع اا مٛاال مصَاابه مصب ؾااخمئمااب مصىحيبرااممالز

كاماالملللعيتممؾااالكمصنيغياااخمالَاااي يب يبدمالزاامموهاااممرااالهًمالااانٔمكزااالاف م ٖااممنف كاااوحمفااامم)م ااأ(مال غز ااادم

ـ" ا مم-نموالؾلاهمخمعنلمثبفزيحنمهممرحوػممادمالزالاف مالنٖاممالان مرزؾالسمعناممعلليابمكوٍازي بنمفابلن23ٔوالزبهم
بثمحمث ىن مخفو مالنٔملايٌم اب تمثناراممنمثا ممجنا مع ا مصغ لعاخمرمبٛىابدمصادملممصوعىيزممأوماصو مفمم ٔمٍم- ٔ

 ٖلٓمافوىنم ٔممادماثىبكماململللعيخمث َبنماآلن/مالؾبٙونممزلاف مصدمخلَنخمافاوىنم ٖالٓمٍابثمخنمغب جاخنم
ريبمنموالمورغالمكوٍازي بمثاأنماللهاٍاابدمالجنيلماخمعى اذمصاحمالاانٔمثاالمعانوهموثاالماصزاالاكمصوعىاممنموصابكحم ب  اخمثاانا

مورجٜمصدم ٔمأوم ٖلٓمٍبثمخنمولينامرغلمثأن"مالنٔمأف مص زلػمرزمبٛدمعجو مع  خمصحمالنٖالٓمالاب جاخمصْاك خم
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نمث ىنا نمأنمالانٔماالكثاممالمم كاحمأنممكالنم24فٚب مصاحمال الللالدموالوصالىمر نؾامم)ماصكب يابدم وا ياخمالصزنبهياخ("
منموالنٔممنزظم لاعل مالكزبثيخمال بٙيخ.ممثنيخمصا مخنمث مع  يخما زبعيخمرىز لممع  مالزنبٓ

وهاانام غاال مفااممص ياال )مالؾلاهمااخ(معناالمثاابفزيحمنمو االمأّاابهمالكضيااومصااحمالنماابكمثاابنمصوعىيااخم)مالزناابٓ(مرىاالكمئلاا م  

الؾلاهماخنمؽياشمٛاوػمثابفزيحمصغ لعااخمص ابهيتمليان مالؾلاهماخنمأومالزاممر ضاا مالزنابٓموفا مص يال معلليابمكوٍاازي بمنم
قيب نمرىلكما ٕلادنمال اخما فوىنمالقحبةمال ايكوطنموالزيغايح(موك يابمرى ا موفا مرالاف م ٖامموهمم)مؽلاهمخمال

صادمالنٖالٓماالفاوىمالزاممرنازظمالاانٔمنمأومْايومئلييابمالانٔمنمصادمصَاابفخمثَايحخملقياب مال إلالمنموهاممؽلاهمااخم
نمالقحاابةمعاحمثاابفزيحم"مالقياب نملكنياابمأمٚابمصْاابعمفييابمالزاالاف مالنٖاممواٍزؾٚاابه مٙا حمالى  يااخمالؾلاهماخنم 

صزْاابثرمنمصااحمفااال ما فكاابهموموعياابدمالنيااونمواالؽكااب مالمي يااخمالاوثيااخموال يغاابدمال ْاازوكخنموال كناابد.مالك  ااخم

ال لعياخم ؾالمالياالونمرالف مثيئاخمصضاابهحمؽلاهمابموم  إهابمالزاالرومصاحمالك  ابدمالاومجااخنمواالؽكاب مالمي ياخنموال كناابدنم
 ىملحموملصظمصادمالاجى٘نمومنَاؾتمصاحمالاجى٘ماآلفاونمومزمابٛدمصادمصغ لعاخمصبلضاخمومنَظمكاف موفبهطمالىال بدمال

وك مهنام لممْك مالقحبةمثْك مؽبٍتمنمو الممزاوئماصاوامفاممٛجمبرامماللاللياخنمو الممىمالمالزىجياوموماإصومع ا مٕالهرمم
م.25ا ٍ لثيخمثبلكبص "

االثىابكماالعز بعياخموالْقٖايخمنموئمامكابنمئنمص يل مالؾلاهمخمعنلمثابفيزحمهالممعالهومالزأٍايٌمفاممكا ملااخمعجاوممممم

الغب تمالؾلاه مل ااخممإٍاٌمل قز المالٖاواعبدموالزمبٛىابدماالعز بعياخموالحجمياخمواالململللعياخموالىمب لماخمكافا م
ال غز اادنمفااأنمال غز اادمولَاا حزممال ز ض ااخمثبللولااخمٍيٚاادمالاحااب مع اا مهاان ماالفزالفاابدمواال مَاابصبدماالعز بعيااخم

الىمب لمااخمنممثبعزجاابهمانمٍاا حخمال غز اادمنمهااممٍاا حخم ااب لنمنمصي زياابمرٚاادمالماالا يحمور وٙااايبنمواالململللعيااخمو
والؾلاهمخمعنلمثبفزيحم"مصغ لعخمصحمال  بهيتماالفوى..نمك يبمرنجدمصحماالعزواومثأنمال ااخمليَاذماثالا،مفبٕاخمثنابمنموم

وا اممالملعالمر َايومكبصا مأثالا، م نمكا مك  اخمأ ممالمرلعلممادما َب يخمواؽلحمم كاحمأنمركالنمهالوماللهاٍاخمالن َايخنم

نموكاانلرم نم"مالك  اخمأكاحمرم يلمااخمرؾاشمع اا مفياتمصاابمممللاامم26هامماٍاازغبثخملك  ابدمٍاابثمخمورضياومال يماالمصاحمالااوكوك"
مورٚىلماالكهائمال َوؽم" م.27النبًملجىٚيتمالجى٘موصبمهلمصغوكمنمر ضي موئنمكب ذمرَغحمكاف ماليصح

ولى ماول معنبٕومأومأكوادمالزنبٓمالزممٛوؽيابمثابفزيحمفاممص يال مالؾلاهماخمنموالزامماٍاز بكحمصنيابمفي ابمثىالمعلليابم
،مصزجبعالحم كوٍزي بمنمهممالزيغيحمنوهلم"مصيطماصنايحمأومأكضاومصاحمأ الاعمالالعممال قز  اخمفاممعجابهحمواؽالحمركالنمغبلجاب

ؽيخمنم ااوىمانمالزيغااايحممى اا مثلمنبصياااخمكافاا مالىاااوٗمنموفاااممصمبهثااخمصَاااو28فاامماليصاابنمنموال كااابنماالعز اابعم"

ال َاوؽمنمثاا ماؽالمالوكااب يمالو يَاخمالزاامممىز الهبمال قااوطمثْاك معااب منموال  ضا مثْااك مفابٓنمؽيااشمممال مال  ضاا م
اكوادمهغيناخم زيغاخمراابصيوادمكضياوحمنمصنياابمال وعىيابدمالَاابثمخم)مصَاوػنمٍااين بمنمر  يمالن(نموهاان مرْاك مصنيلصااخم

خنمص بممملٗمعيل ماالثلاعمموالقيب مالقالامثبلؾ ومالانهنممع ا مالْقٖايخنم نمال وعىيابدمالَابثمخماالكا مل ْقٖي
لياابمفٖلٕاايزيبمور ييوارياابمموكوافىياابمواٍااجبثيبماالعز بعيااخموالَيبٍاايخمواال زٖاابكمخنموثبلزاابلممهاامم زيغااخمؽ ااوم

قٖاايخمال  ضاا /مال َاازوعد/مصىوفااممع اا مالْقٖاايخمصااحم جاا مال  ضاا /مال وعاادمنمولاايٌمثبلٚااووهحمرزلافاا مصاادمّ

عىاا مالغَاالممىجااومثىاالمملاارموالجؾااشمعااحمٕاالرممم- جاا مالك  ااخم–ال زناابٓنموممزلعااتمع اا مال  ضاا م"مئمغاابكملاااخمصاابم
الؾميماامنمك ياابمرىجااومعااحمال َاايوحمماريااب:مالجؾااشمفااممأع اابامالاانادمعااحمصنجاادمأولااممكاامممىياالمثاالعممئؽيااب مالؾوكااخم

خمعناالمثاابفزيحم ٖالمّااقٔمخفااومنم نملاااخمالالعممال ااوك مرماالمفاامم.مور ضا مالك  اا29ا ٍبٍايخموالك  ااخمالؾميميااخ"م
صنزٖلمالقٜمال بٕا مثايحمالانادمواآلفاومنموال ااخمصزاياوحمنموالمرىاوومالضجابدمثكا مر ييواريابمنمؽياشممئ ياب"مر ضا م

حمالزىبمِمثيحمالزنب ٚابدماالعز بعياخمواالململللعياخمثايحمالؾبٙاوموال بٙامنمثايحمالؾماتمال قز  اخمفاممال بٙاممنمثاي

.مرزماابٛدمهاان )م صقز االمال ئاابدماالعز بعيااخما ململللعيااخمفااممالؾبٙااونمثاايحماالرغبهاابدموال االاهًموالاالوا و...مالاـا
صاادمثىٚايبمثىٚابمث غ لعاخمصزنلعاخمصااحمالحاوانمرْاك )ملاابد(معلماالحممheteroglossiaال اابد(مصاحمال ااخماالفاوىم

الجْاو منثؾكاتمرلاولاممل ااخمفاممصلا الماعز بعيااخموئمامكابنمثابفزيحمموكايمفاممصْاا ممال اال مع ا مالز بعا م30ر ضي ياخ".
صؾلكحمنمورلاعلمال وكمكاف مال غز دنمفانمعلليبمكوٍزي بمروكيمع  مالنٔموعال زممثبالثنياخماالململللعياخمنمفاالممق ا م
الكزّابةم ٖلٕاايتمصااحمعماالليتمنمثاا م زاابطمصغ لعااخم ٖالٓمٍاابثمخمنموممكاالنمالاانٔم"مروؽاابال،مل نٖاالٓمنموهاالم

نمص اابممىناامم مأنم31 اأمصىاايحمرزماابٛدمفيااممعاالحمٕاالهمل نحاا منمصااأفلمحمصااحم ٖاالٓمافااوى"الزناابٓمفااممفٚااب م
النٖلٓما زغذمفممأغ تماالؽيبنمثلٕ يبم ٖلٕبمصمبفيخمواعز بعيخنمورىلمالجيئاخمعاي امصي ابموصؾلهمابمفامماثاواىم

الضمابفممال نااممنمص يال مالزناابٓمكافا مالى اا مال َاوؽممنمأومال  ضاا منمؽياشم"مرييااومهؤماخمعلماالحمل الوهماالعز اابعممو
ورجوىمٛجيىخمالزنبٓمفممك مالنٖلٓنمولكممرَبعل بم يومبدمالزنبٓمفممرؾ ي مهن مال ؾيخمالضمبفياخم ؾزابطمل ىالكحم

نم32ل َاا لئمالاان مرىياالماللٍااب ٜمالؾلمضااخمثااممرْااك مفي ناابمل زناابٓموع  ياابدمٕااندمال ىناا مالزااممرااورجٜمثبل ٖااح ؼ"

،نموصىيوالنمث  مهلمرغ يدمل نٖايخمالضمبفياخ.مالانٔمال اوك موالانٔمالضمابفممصٖانلعبنموثبلزبلممفأنم"مالنٔمليٌمفوكمب
مالنٖيخموالم كحمفٖ يبمعحمثىٚيبمثىٚب،" م33صحم  ٌمال لاك
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وئمامأ ااومالنماابكمثىب لمااخمال ٖااح ؼم)مالزناابٓ(مئلاا م)مؽلاهمااخم(مثاابفزيحمنمفيناابئمصَاابه بدمافااوىماٙاابفذمالكضيااوم
بهدموعاابئمكهماالانمؽيااشممااوىمثاابهدمفااممصمبلزاامم)مصاالدمل ٖااح ؼمالزناابٓموّاايلعممنموصنياابمصَاابه بدمهوالنمثاا

ال إلل(منمثأنمك م ٔممورجٜمثنٖلٓمأفوىمنموهناماالهرجبٛمعٚل موالمصنبٓمصنممنم زيغخماهرجبٛبدممهنياخمأوم

صزقي خمأوم وا يخمنمواهرجبٛممارمم زيغخمالزغوثاخمال زواك اخمنموثبلزابلممماوف٘مهوالنمثابهدمفكاوحمالانٔمال ا ا منمثا م
زاالػمنمالاان ممزاالاف مصاادمالنٖاالٓماالفااوىنمومإكاالمثاا م"مئ ناابم ى ااتمأنما م اأملاايٌمصغااوكمٍااحلهمصااحمالاانٔمال  

الك  بدملكمممح ا مصىنا ماثالمبمأومالهلريابمالمافازالومثْاأ منموئ  ابمهالمفٚاب مصزىالكماالثىابكمنمر زايطمفياممورزٖابك م
غلمال.مئنمالانٔملايٌمئالم َايغبمصاحمالنٖلٓما فوىمالزممالمم كحمؽٖوهبمنمٍالا مالَابثمخمنمأومال ياصناخمل انٔمال

ال مزجَبدمال َز لحمص بمالمؽٖوملممصحمصنابثدمالضمبفياخ.مئنمفٚاب مالكزبثاخممايكاكمارَابعبمومزٖابعلمئلا مٍا ب مص زلؽاخم

وأف مال يب منموالمم كحمأنممقزوامأومأنمر رمّا ورمموملارمآلفب امموكالالرامموصىب ياممالزاممرزللالمصادمكا مكزبثاخمعلمالحم
مع ا م ٖالٓممصٖاح بحمث حالمو ؾجيابمٍاوانم34ح"وك م وا حمعلمل نموالزنبٓمثبلنَجخملووالنمثبهد"مالممْا  مفمٜا

 ٖلٕابمؽااوحنمصجبّااوحموٍااقيخنمثاا مامٚابمع اا م ٖاالٓمصْاازوكخموصنزٖااوح.مم كاحمأنمركاالنما ااذمثبلاانادم ٖاابم
ثزلاولاممنمٙ نبمالمقوطمهوالنمثبهدمعحمٛووؽبدمعلليابمكوٍازي بمل زنابٓمنملكناممأكال موثالام35صزىغوفبملنٔمخفو"

مثكزبثبرمم.م

ثين بموعلممعبئمكهملامفممصٖح ؼممالزنبٓمصبكحمفٖاجخملنيومزاممالز كيكياخمنمؽياشمماوىمثأ امممكْالمال َاكلدمعنامم
كاف مالنٔنموانمع  يخماالّبهادموالوصلىموال ىب ممال ٚ وحمكاف مالنٖالٓماالكثياخنمركْالمعاحمصىابنموكالالدم

لكبراتماالٕا ممنموثبلزابلمممإكالمكهمالامثىال موعالكم أم ياب ممنموالمصزنب ٚخمر بصبمعحم ٖلمخمال ىن مالان م ٖال ما
صإللم يب ممنموالمصىن م يب ممم  م ٔماكثممصكزلةمنمث مصغ لعخم ٖلٓمنموئن"معالهومالى  ياخماالكثياخمماني٘م
ع ا ماالفازالومك ؾاوئمل ؾالاهمنمولايٌمع ا ماالر ابامع ا مصىنا مُصؾالكمثىينامنم الممزالهتمال إلالمأنم ٖاممال كزاالةم

نصاحمالٖاىلثخمرؾلمالمال ىنا موالضجابدمع ا مفكاومصؾالكمكافا م36ضجزممثبلْك مالن ماهاك مال كوماال َب ممٛلا مربهمقام"م
النٔمنموانمع  يخمرؾلملمال ىن مرؾٚومثمالحمفاممالانٔمال َاوؽممامٚابمنمثلٕا مم ٖابماكثيابمنمؽياشمصاحمالٖاىلثخم

ال َوؽيخمرؾزابطمئلا م الهمكجياومصاحمالزقيا موالزٖالهمالزَ يتمثزؾلملمال ىن معنلم وا حمالنٔمال َوؽمنم نم"م وا حم
نمموملرمللعالكمكاتمهب ا مصاحمال ىاب مموالْا وادمكافا مالجنا م37نمفيممالمرموامك بمرموأمالووامخمالفزمبههبمئل ماللٕل"

الى يمخمكاف مالنٔمنموالزممرن زؼمع  مهؤىمصزىلكحمرزَدملكل يخماليتماال َب ممنمهغاتمأنمالانٔماٍابًمالىاوٗمنمأوم

هٙيخمالزمممزأٌٍمع ييبمالىوٗمنملكنمممن  ذمصنممفمممادمالل اذنمثؾكاتمأنملااخمالانٔمرزاوعتمكافا مالىاوٗمئلا ماال
صغ لعاخمصاحمال اابدمغياومال المااخمعجاومالىنبٕاومال َاوؽيخمنمواه يابمال  ضاا منموثبلزابلمملايٌمثبلٚاووهحمأنمرزلافاا م

بٕاومالالىصاخمل ىاوٗنمفا يابمر مالمٛبثىيابمال اوك م وا حمالنٔمو وا حمالىوٗمنمث م"مئنملاخمالانٔمعنالصبمرمال مالىن
القبٓمثيبمنمورٖجؼمصغاوكملااخمٙا حملاابدمأفاوىممزؾالسمثيابمالىاوٗمنموثبلزابلممالمم كاحمالمال مثاأنمالكبراتمهالم
الن مموٍ مالوٍبلخمالزمممز مبهبمال ز وطنمفين موفي خمال قاوطمالان ممماوامهٍابلخمالكبراتمنمومىيالمئ زبعيابمثؾياشممق ا م

وم38لنيبمااخنمهٍاابلخمصبثزااخمهااممهٍاابلخمالىااوٗمنما مأنمهناابئمهٍاابلزبنمصقز  زاابنمنموصوٍاا لنمصقز  االن"صنياابمفاامما
االفزالومثيحمالوٍبلزيحممؾ  ممال  ض نمعجوملابدمل ييخموغيومل ييخ مث ىنا مخفاومهنابئمهالوم ٖال مليان مال اابموحم

ب  مٍاابثمخمنمٛبل اابمانملكا مهٍاابلخمهاالفيبماالفزالفياخمل وٍاابلزيحنموثبلزابلممالمم كااحمانممىياالمال  ضا مع اا مال ز ااوطمهٍا
وفحبثيبمالقبٓنمغيومأنمالزنبٓماالكا ممصدمعووٗم/مهٍب  /مٍجب خ/مغب جاخمن زيغاخمالزغابهةمال َاوؽيخمالَابثمخمنم
أومال ْاابهلحمنأوممالزم ياالمل   ضاا مخفااومنممغاال مال  ضاا م  لمعاابمصجيااوامع اا مصَاازلىماالكا منمومغزياالمفاامماٍاازىبكحمهاانام

الزناابٓماالكا اامممماالٗمع  يااخمالزلإاا مثاايحمالىااوٗموال ز ااوطمنمص اابممللاالمرماابٛدمفكااو موع اابلمماالثياابهمنمهاانام
وؽَاامنم نمالى  يااخماال زبعيااخمل  ىناا مؽبلااذمكونمامٖاابلممالمٖاال ملوٍاابلخمالىااوٗنموالزااممرزماابٛدمصاادماالكا ادم

ب اذمع ا مال َازلىماالّابه نمأومالاب جخ/مالوٍب  نمثؾكتمأنمالى  يخماالكا يخملتمرنزظمفٖلٕيزيبمكاف مالىوٗمنمئنمك
ال َزلىمالجٖو منمواالهتمصاحمكا مملارم ياب ماالكا مال اال نمكل اممالممنز اممئلا م اوا حمال قاوطمال قز  اخموال اابموحم

مص بممنىكٌمٍ جبمع  مالىوٗمال َوؽم. مل نٔمال مل ن

أ ااممم ااوامثاايحمالزناابٓموهانامالز يياايم غاال معناالم)مصيْااب مهم ااب يو(مولكااحملاايٌمثاانادمال ىناا ماالٕااحالؽممنمؽيااشمم
ورلاف مالنٖلٓم"مفب و مصىنب مؽٚلهمالنٖلٓمالاب جخمفمممهحمالمبهبمنموالزاممرؾيا مع ييابمالانٔمالغابهينمأصابم

.مو وىمثبنمصنب يخمالؾٚالهموالايابةمالنٖاممرؾٚاومثمالحم39الضب ممفيمٖلمثممالنٖلٓمال لعلكحمفىالمكاف مالنٔم"
ىوٗمثْك معب منمؽيشممؾي مالىاوٗمئلا معاووٗمافاوىمرزالاف مكاف مالىوٗمال َوؽمنمأنمكبنمع  مصَزلىمال

صدمالىوٗمصحم بؽيخمالْك موال نيلصخماالكا يخنممهنامع  مصَزلىمالىوٗمنملكاحم غالمانمالزنابٓماالكا اممأومالز بصا م

االكا امممصلعالكمع ا مصَازلىمالز ضيا موال  ضا مأنمكابنمكافاا مالىاوٗماللاؽالمنماومعاووٗمافاوىمنمفاأنمالكضياومصااحم
ض اايحممماال ماكا ممزناابٓمصاادماكا ادمافااوىمأومع اا مال َاازلىممالز ضي ااممكافاا منموصنب يااخمالؾٚاالهموالاياابةمالزااممال  
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ٛوؽيبم)مصيْب مهم بريو(منمرؾٚومثمالحمفاممع ا مال  ضا نمعجاوماكا مغب اتمنم كا مؽبٙاومنموئنمكابنمهاناماالكا ملامم
م.اٍجبثممورلاعيبرم

م

 
 انًرحث انثاَي

 نتُاصي في انؼرض انًسرحيا انُظاو االشتغاني نالداء
 

موىمهوالنمثبهدمثأنمال اخمهمممادمؽيشم"مئنمال اخمهممالزممرزؾالسنمولايٌمال إلال مالكزبثاخمهامم....ماللٕال مئلا م
نموفماابملجاابهدمنمفااانمك ااب حمال اازك تمر ىااتمكوهام40 محااخمال اااخموؽاالهبمهااممالزااممر ىاا من"مرااإك مكوها،"مولاايٌم"مأ اابم"م"

وفحبثمماالململللعممنموهنبمالثلمصحمالؾلمشمعحماالكا معنالمال ازك تموك ب راممع ا مصَازلىمكجيوامفمم م مصبهيخمالنٔم

)م ما مالكزبثااخ(نم نماالكا ممااورجٜمامٚاابمثك اب حمال اازك تمال ااال منموم ضاا مثاانلرمكاللاخماال غاابىمع اا مال نغااينمأومكاللااخم
نماخمرنزما مالك اب حمثيابمصاحماللعالكمثابلملحمئلا مالقحابةمع ا مالاز  ظمنمأومالكاال مع ا مال ازك تمنم نماالكا "مٍايووهحمرن ي

اللعلكمثبل ى منمثاياخمئ زابطمالىجابهادمورأوم يابمنموملارمفاممئٛابهمّاووٛموا ىياخمل زلإا نما مثلٍابٛخمصزك  ايحمفامم
ؽزاا ملاالمكاابنمثب زلصاابمتنم نمم-نم َاازنجٜمصااحمملاارم مثااأنماالكا مر ضياا مكالصاام/مؽاالاه/ملاااخم41صمااب مصااحمال مبصاابدم"

مىكاٌمّقٖايخمال ازك تمومك ب رامنم لهراممالزلليلماخمإل زابطمال ىاب ممم-مممٖلههبمالغَالملااخم ب  اخمثاناريباإلّبهادمالز

والزاأصيومنموالْام ماالفاونمئمامكابنماالكا مر ضايالملمالهحمال ازك تموك ب رامنمفاأنمالك اب حممو لاعالهبمو ي يابمغياوم اابكهحم
خمال المخمور  ييبموالزلإ مثيابمناومال ىوفاخمالٚا نيخمثيابمللؽلهبمع  ما زبطماالكا منم نمملرمالمزتمعحمٛوم مال ىوف

نموصحمصتماٍزقلاصيبمصدماالفومحمنمث مال ىوفخمفمم َ مغيوملال منمعجوم ٖيخمنمرزغابوىمال ىوفاخمال الماخمواٛبههاب.م
 نم"مموع يممنم وىممثأنمالى  يخمالنٖيخمالزامممؾ  يابمال  ضا مكافا مالىاوٗمال َاوؽممرؾالكم ٖالمخمال   الفمال اال ن

ال َاوػمهاالمفاحم)الىاابهٗ(موال  ضاا مهالمصااحممىااوومكيالممومناابمأعااواٗمكبفاخمأصااواٗمالاان ٌموهالمصَااإو معااحم

صىبمْزيبمكاف معَل موعاحمأنممومنابمئمبهابمومزىاوومصاحمفالليابمال ز وعالنمع ا مصْابعوهتمهات.مولكامممغَالمال  ضا م
وممم.42حمالم اا موالزقالومؽزا ماالؽْااب "ا عاواٗمع ياممأنمممجا مأنممٖاابةمثابلؾ  مفابل  ض يحمالزواعياالمحممىاب لنمصا

موٍتمالىم ماالكا ممل ْقٖيخمٛوممخماكا مليبمٛي خمىصحمالىاوٗنمرغاي مئلا مأعايا منموكا معاي ممى ا موفا م ٖالمخم
الؾبلخموال ل لموالؾلسموٍ لئمالْقٖيخمور بع يب/معال زيابمصادمالْقٖايبدما فاوىمنموصاحمصاتمٕاواعمالْقٖايخم

ململللعمممغلمٕلا مكاف مالانٔ/مالْقٖايخنمولايٌمعجاوماكا ادمرنبٕايخمٍابثمخمصدمالْقٖيبدماالفوىموصل  يبماال

نمف ك مّقٖيخمصل  يبماالململللعمموالَ لكممواالعز بعممنموليٌمثبلٚووهحمرزْابثممصادمّقٖايبدمأفاوىمنمؽزا م
ز بٕاي منمور يايمللمافزوٙنبمالزْبثممفممالى لصيبدمنمو  ملماللٙىيخماالعز بعيخموالجيئيخنملكاحممك احماالفازالومفاممال

االكا ممكلنمفممالز بٕي مالزممالمرزْبثممصدماالكا ادماالفوىمنمآل يبمرق ا مفٖلٕايخمل   ضا مالقاالامنمالان ممجؾاشم
عاحماالثيابهموال  بعابحمفامماالكا منمال  ضاا مالَابؽومالان ممم ا مال ز اوطمثحوممااخماكا اممنموالزاممالمغالهبمفاممصوعىياابدم

مممنموفمماكا مملينامالْقٖيخمثبلنادمنموالزممالرزنبٓمصدماكا ارممالَبثمخ.ٍبثمخمنمث ممادمفٖلٕيخمال  ض ممار

والثاالمل   ضاا مانممكااالنمص  اابمثبلى  يااخمالز ضي ياااخمورلهغياابنممغااتمانممااالهئماه يااخماكوارااممالْقٖااايخمك  ضاا ملق ااا م
ال زجاب مال وكاينمفٖلٕيزمماالكا يخمنماومك بممَ ييبمثالهمٌمىافبفاب)مّاووٛمالؾبلاخماالثلاعياخمعنالمال  ضا منومهام"ما

الؾومخمالىٚ يخنمالزجومومال َوؽمنمصىوفاخمالؾيابحنم ْابٛمال قي اخنمرن يانمال ي اخموصابممنازظمعنيابمصاحمالز بعا مال زجابك م
نموموىمثأنمهن مالْووٛمالقال اخمل ى ا ماالثالاعممالثالمصاحمر  كيابمصاحم جا م43ثيحمال  ض يحنمواإلؽَبًمثبلؾميمخمال نيخ"

رْك مؽبعيامكجيوامملمموالمم كحمرقحيامم.مومكانلرمر كيارمالىالصابدمال  يياخمكافا مالانٔمنمال  ض منموانمعل مرلفوهبمم

عي ماٍبًموعالهو مفاممع ا مال  ضا مالقاالامنمالان ممجؾاشمعاحمال اابموحمفامماالكا منموعال مالزىبصا مثىْالا يخمصادم
زياابمال وعىياخمولكااحمثَااجتمال   الف/مال اااخ/مالكزبثاخنموعناالهبمٍايكلنمل ٖاالهارممالىالصبريااخم"مصىنا ملاايٌمثَاجتموفي 

نمث ىنا مخفاو مٍيقٚادمال   الف/مال ااخمل ايصحنمىصااحم44وفي زيابمكافا مالنياب مال اال مالماب تمفاممأ ملؾياخمصاحمالايصح"
ال إو ما و منموليٌمليصحمال اخنمومَ ييبمهوالنمثبهدمث م)مالحب اخمال الماخ(منمومىوفيابمنمثأ يابم"مالغاي ماالعز ابعمم

،مالميالماالعز ابعممالان ممغاتمأنمممج اممالْاقٔمفامممصاحمال ااخمنموالمم كاحمل  اوك   َاممئ ْابؤهبمأومرىالم يبنمفيامماٍبٍاب

نموال  ض مم بص مفاممالىاوٗمال َاوؽممنمصكب اخمال ااخمكافا مالىاوٗمال َاوؽمم45صغ  ممئمامكبنمموغتمفمماالرٖب "
نمثاا م ٕالدمال  ضاا مهاالمم"مئننم  اممامٚاابمالغاي ماالعز اابعممكافاا مالىاوٗمنمولاايٌمؽبصا مالوٍاابلخ/مالقحاابةمفمٜا

ال لعممالن ممزغَلمصحمفاللمم أمال إلالموهالمال لٕا مل  كاوحمواإلؽَابً.مولكاحمصاحمال  ضا ممزغابوىمفىا مالز ال م
،مصحمالغلهوماإل َب ممؽيشممغى معَل نموٕالرممفاممؽبلاخماهزاياىم ثنٔمصبمئ مممنم مصؾزلىنمّكال،نمم لػمصنممثىٚب

 ييخموالجٖومخنموالزممصاحمفالليابمرٖا مئلا مال ز اوطنمص ابممؾازتموؽبص مص بريؼمالىوٗمال نم46فممصلاعيخمصَز ىيح"
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ع  مال  ضا مال ىوفاخمالكبص اخمثقٖلٕايخمالقحابةمالان ممؾ  اممموصبهيزاممنمفحابةمالىاوٗموعنبٕاو مالمرزْابثممصادم
الىووٗ/مالنٖلٓماالفوىنمأومصحمال  زوٗمانمالمرزْابثمنم ن"مئنمم الحمالزاأصيومالغجابهحمل  احمالؾميماممرزوكايمفامم

وصي اخمال  ضا مم47لهرممع  مئممبفمفيب مال ز وطمالن ممؾال مالْقٖايبدمالغبصالحمئلا مّقٖايبدمؽوكياخنمكمن بكياخ". 

ص ابممىحاممفمماهثبئمالنيب مالَاب لمعجاوماثزكابهادمئثلاعياخمفاممرؾال مال ماوؤمالا مصو اممنمومرمنيزمماالثلاعيخممزْكالنم
ر وٙايبمهؤماخمال قاوطنمو"مال  ضا مالان ممىبصا مربعامممصَبؽخمكجيوحملزلف مالوؤىمكاف مالنٔنموفا م ٖالمخمروكيجياخ

صض موهامصمل منموالن مهلمكنلرمفمماللا دنمصحمال  كحمانمملصومرٖلم مفبٕايخمال َاوؽيخملالىماالفاومنحمثبلٚاجٜم
من.وئمامكاب48ك بمم كحمانمملصومالح ا مالَابفومٍاؾومال ىجاخمثابنممؾازظم اب المئ اممالممَازحيدمالمزاب مثا م"معٖابم لم اخ"م"

الزنبٓممْيومئل مرأصيوادمالكزبةمع  مثىٚايتمالاجى٘مثْاك مواعاممأومغياومواعاممنمع ا مال َازلىماالكثاممنممص يل 

فابنممادمال  يال م غال مفاممالىاوٗمال َاوؽمنمو ياب مروكيجامنمك ابمفاممصَاوؽيخم)مفيابغوا(ممراأليلموافاواطمٕاالػم
رابليلمصق المهاٍات(ملىاال م ؾحابنممصنَمنموصَوؽيخ)مثبٍجلهد)مرأليلمؽيلهمع ىخ(موٍزوثزيي)مفكوحمعال م ؾحبنن

نموصَوؽيخم)مال مي (مرأليلموافواطمرؾوموماالٍل منموصَوؽيخ)مثالئمفلهنمراأللمٕاالػمصنَام(م كاو معٖاب منم
وكانلرمصَاوؽيخم)ما  اواك منمراأليلمؽيالهمع ىاخ(مئفاواطموثالمدم ابكهنموالزاممرغَالمفييابمالزنابٓماالكا اممأومالز بصاا م

وٗمنمؽياشمرزْاك مهاان مالىاووٗمصااحماهثىاخماّاقبٓمنموكاا مّقٖايخمرَااومع ا مصَازلىمالاانٔمنمموركوماتمالىاا

صىنبريبمالْقٖيخمنماومصحمفال ماٍمبٛممّقٖيبدمربهمقيخمع  ماللا دماليالصمنمك ابمفاممصَاوؽيخم)مفيابغوا(نموالان م
ٍزؾٚاومّقٖاايبدمعوفااذمث وعىيزيابمالزبهمقيااخماال َااب يخمصضاا مّقٖايخمغب اال منماومكصلمااخمصضا مهز ااونموصااحمصااتم

يابمكافا مالىاوٗنمو غالممادمال ؾبك اخمفاممصَاوؽيخم)مثاالئمفاله(معجاوماهثىاخم َاب ممؾابك حمالَا حخماللمنيااخمصؾبك ز
كاف مالجيذموال غز دنموصحمصتممَاوكنمصىب ابريحمالْقٖايخنم زيغاخمالٚاالٛماللمنياخمنثىالمٕاىلكمالزيابهمالالمنممكافا م

ٍاجلهد/مصلٙالعخماليغاوحمنث ىنا مخفاونمال غز دمالىوا ممنمومادمالْممفممصَوؽيخمال مي /مصلٙالعخمالؾاوةموثب

لتممىِمومالريبمثؾكتمالى وماليصنممنماهثىخماّاقبٓممَاوكونمصىنابريتمالْقٖايخمكافا مال غز ادم.مموهنابم غالمر بصا م
نممزؾالسمصااحمفاال مرغوثزاممالْقٖاايخ/مالغي ياخنمال اامملايٌمع اا مكهاماخمثبؽاالاسم2003 ٖاممصغز ىامملغياا مصابمثىاالم

لدمعنممكاف مال غز دمنومزغَالمالز بصا مالانٔمعجاومالْقٖايبدموعالكهبم)ماهثىاخ(نمنمرنبو مال َك2003الىواام ج م
وصْيلم)الٖللل(مملك ممص ض موؽز يزممفممالىووٗمال ملصخممنمو َاأ م مللؽانفنبمّقٖايخمأومّقٖايزيحمصاحمالانٔنم

نموثبلزابلمملاحممصبمالن مٍيزايوهمٍلوملحممزايومّم م نمال ىبلغخمالنٖيخمرىز المع ا ماال ضابمالدمالْقٖايخموالَاوك

اصابمع ا مممإصومالؾنومع  مال زحمالنٖمموثنب يخمالؾالسمنم  امممىز المع ا ماالؽبكماخنموكأ نابماصاب معاوٗمصل لكهاصاب.
ما كا امنمم وهو:: نويم يجورد توأمير يًثوم صَزلىمالز ض منمفأنمص يل مالزنبٓماالكا مممى ا مثلمنبصياخمنمو َا يممالزّ ضا د

داء ػُوذ انًًثهويٍ االخوريٍت او تمهيوذ ت أو اػواد  تموذيى رات االداء وانشخصوية  بًًثم آخر ت بم يحاكا  نطرائك اال

ماكا ممواٍزىبكحمكبهكزوػها يست:ى انسه:ن(توطريمة االنماء وانحركة الْقٖيخمثْاك معاب نم بهيارمم.موكنلرمرّ ض د
عاحمالز اابهممصاادمال  ضا مالْااومرمكافاا مالىاوٗمال َااوؽممنموكأ ناابماصاب مّقٖاايخمواؽاالحمكافا مالىااوٗم.مٍاازؾي نبم

االوهاامالزمنيخمل ىووٗموصحمصتمال ْبهلحمالىيب يخمئل ماٍا ب مال  ض ايحمنٍانغلمثاأنماٍا ب مالالا وحمال ا ماخمعي يابمرى ا م
اغ اتمعاووٗمالغيا منم)مصورٚاا مؽجياتنمصؾ المثالهنماؽ المٕاالػمصل يكابنمؽياالهممثمالحمنممادماالٍا ب مرزكاوهمفام

واغ اتمالىاووٗمم49ٍىلنممبٍوم بٍتنموٍاب معال بننمؽيالهمعجالمصابصونممابًمفٚايونمأصياوماثالمالييا نمؽيالهمع ىاخ(
وفب مرق المصاحمالىاووٗمالنَاب يخمصضا م)مال ميا نمثبٍاجلهدنمفيابغوا(منهانامالزكاواهمفاممالزغوثاخممللالم ال مصاحماالٍااز

االكا مموالمجل مال َج مثحوممخمالز ضي منمثؾكتم نبعخمال قوطمال َجمخمث بممملصممال  ض منم  امممىاوومر بصابمصابماممومالم

ال قوط/مالٖلم /ماليصي /مالْومرماليلصممنمص بممنىكٌمع ا ماالكزْابوموالزؾٚايوماليالصممل ْقٖايخنموعال مالؾ اوم
قٖيخمنمومكلنمالى ا مع ا مالكال اِموالغابهيموال َازقل مفاممالانٔ/مال ىوفممواالكبكم ممكاف معلا يبدمالنٔموالْ

الىوٗمالاب تمال بٙل منموالن ممفينمفممالناكوحمنمومجلأمال  ضا مثابلزكواهموالزّ ضا ماالكا اممواعزاواهمافىاب معابهيحم
 ياايمنمئنمكب ااذملااممفااممعااووٗم/م ٖاالٓمٍاابثمخمنمأوملالفااومحمنمٛبل اابمأنمال قااوطمالم  اارماالكوادمالؾميميااخملزؾ

ال  ضا منمور ىياا مالغاال مال ىوفامملااالكا نموعاال مامغابكمؽ اال معنهمااخمل  اابموحماالكا يااخمعناالمال  ضا منم نماآلليااخمالزاامم

مْازا مفيياابمال  ضا مهاامممادماالليااخمالزامممماالصيبمال قاوط/مال  ضاا معناالمصْابهكزممثىااوٗمال قاوطم/ماليصياا منموالاان م
انمموفٚيبنمص بممق ا مص ض ايحممز ابص لنمصادمصغابم ييتمثالونموعاممنممإجؼمص ضالمفممرغوثزممالغلملحنموثبلزبلممالم كح

 زيغاخماالٍاازىغب مواالٍزَاايب مفااممالزماالمتمنموعاال مالجؾااشمالؾميماامملقٖلٕاايخماكا يااخنموف اا ماالفاازالوموال ااابموحم
ماالكا يخ.مولينام غلماالكا مر ضّ مؽميمممفممالىووٗنماومر ضّ ممزنبٍ مثٚواوحمفمماالع ب مال َوؽيخم.

زح تمال ابموحمواالفزالومع  مصَزلىماالكا منموعال مالل العمفاممالز بصا ماالكا امنمالزؾ يا مال ٚا ومل جنا مالى يماخمور

والَحؾيخمكاف مالنٔموالْقٖيخمنمالن ملتممكزجممال إللنموا زوةمصنامم أمالىاوٗمال َاوؽمنممإكالمثيزاومثاووئم
 ياتمالْقٖايخمصاتمعنالما زنبعاممثاأنمهان ما فياوحمأكضاومع  مأنم"مال  ض مفاممالجلاماخمموركايمع ا مؽٖاي زممال ىنابحمكاممم

صوا موعي خمور ييا،معنممفا مممغزيلمفمماٍزقواطمك مصبمكبنمم الطمفاممأع ب اممفاممؽبلاخمافزاواٗموصابمالممازتمالزىجياوم
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عناممفاامماالؽاالا مالىبكماخموالاان ملاايٌمهالمع اا موعااممثاممؽزاا مرااز كحمر ارمال ناابثدماللفينااخمهومالا،مهوماالا،مفااممافزااواام
نموكانلر"مالمرلعالمعلاٛالم جا مالز ضيا مالنٖاممل ىلاٛالمنموالمرلعالمأفكابهم جا مالز ضياا م50وؽاب موث الغمالَاحؼ"ا 

النٖااممل فكاابهنموالمرلعاالما مأفىااب مصي ااخمالمراالف مفاابهطما فىااب مال ْاا وحمثبل ىاا موالنٖاايخنم ؾااحم ْااىومو  كااوم

نموالى ا مع ا مر كيارمالىالصابدم51بل ىا "و زٖوومصحمفال مالْا وادمفاممال ٚاب مالضمابفممل ابم جا منموكزاتمو اوبمث
ال  يياخموغياومال  يياخموئهعبعيابمئلا مصكل ابدمعنبٕاوهبمنموالزؾ يا مالىم اممل ّايب موص بهي يابمولايٌمع ا ماالّاايب م

ثناريبنموصحمصتمثلامخمع  يخمالزوكيتموالن ممزتمصحمفاللمماعابكحمثناب ماالّايب موعال زيابمصادماالّايب ماالفاوىمنموكانلرم
ريبمك َزلىمصبنمنموهن مالى  يخمرَيتمثق  مفٖلٕيخماكا يخنمكل يبمراوركحمئلا مؽ وهابمالانارممنمص ابممللالمعال زيبمثنا

افىااب موهكوكمافىاااب مالمرزْاابثممصااادماالكا ادماالفااوىموالمل   ضااا مخفاااونمثلٕاا يبم زااابطمالجناا موالى يماااخموعالصااابدم

ل َاوؽمنمومرق ا مهان مالماوا حماالكا ياخمعجاومالْقٖيخمالزمممغَلهبمال  ض منمو زبطم اوا حمال قاوطمال قز  اخمل انٔما
ا َبامع بليخمل ييخموغيومل ييخمنموثبلزبلمممكلنمال  ضا مصالهكبمل بهياخماالفازالوماالكا اممكافا مالىاوٗمال َاوؽمنم

ئنمكبنمثْك مفوك مٙ حمصغ لعخماكا ادمأومثْك مع بعممعحماكا ادمٍابثمخمهٍاقذمفاممالاناكوحمص يال مالكال ْايخم
كماؽيب اابموالايااومصمٖاالكمفاامماؽيب اابمافااوى.موال  ضاا مالاان ممنْاالمفٖلٕاايخماكا يااخمفااممالىااوٗمومالزكااواهمال مٖاال

ال َاوؽممنممغاتمانمميازتمومى ا مع اا مكا مر بٕاي مالْقٖايخنماثىبكهابمنمٕاا بريبنمٍا لكيبنمٛومماخمؽيبريابنمو جااوحم

 ن"مال ْايخممالٖلدنموؽز مٛوممخمال ْمنمثؾيشمركالنمٛومماخمصْاممالْقٖايخمنمولايٌمٛومماخمال  ضا /مالْاقٔن
ال قز  اخمصاحمفاوكم فااومأوملالىم  اٌمالْااقٔمفاممأو ابدمصقز  اخمرزاايؼماال زماب مصاحم محااخم فاوىمواالفز اب موئ بصااخم

.مال  ضا مؽبصا مفحابةمفكاو موع ابلممكافا مالىاوٗمال َااوؽممنم52عال اخمثايحمّقٖايحمنمهالفيحمنمصال  يحنمفى ايح"
 زجبهامممكالنمصلعيابمئلا مالؾالسمك ام.ممغاتمأنممىاوومؽيشم"مأنمك مص ض ممكلنمصَاإوالمعاحمّقٖايخمثىينيابنملكاحما

منموموىمالزْلُمثلٙلػ". ُٙ والثلمانممكلنمصقز  ابمنمالنمفحبثابدمالىاووٗمم53الؾلسمثكبص ممفممك مرنبفُو مورىبه

صقز  خموك معوٗمصَوؽمملممفحبثاممال كاو مواالمالملللعممالقابٓنموع يامنممغاتمانممكالنمصقز  ابمومزَابوامصادم
ع ياممانممكالنمصزبؽابمم-ممَازىيوماكا مفحابةمٍابث نم"ممنجااممل   ضا مانممَا ّتم  َامماوممالعيبفحابةمالىاوٗمنموانمال

وع يااممامٚاابمانمملعاامم  َااممومماالكمم-انممكاالنم اابكهامع اا ماكزْاابوم  َاامنموانممَاابليبماوممح جياابم-وصزيَااواملن َاام
ع ا مال َازلىمالزىابٛممصادموئالمصابممهاممالغالوىمصاحمالىاوٗمنمواالفازالوماالكا امممؾازتمٛوا ا مصقز  اخم54ع  يزم".

القحاابةمال كااو مواالماالملللعممواال زٖاابك مواالعز اابعمموالضماابفمملاانٔمالىااوٗمثْااك معااب موالْقٖاايخمثْااك م

مفبٓ.
الى  مال ْلاماصنب مالزلهمجبدمللىمال  ض مهلماال زمب مصحمصنجدمكافا ماع ب اممئلا مخفاو.مئ اممالم  منكومثيزومثووئمثأنم"

امفممّم مأومأؽلمٍلىمفمممارممالزامممىز المومىجاومثحجيىزاممهال.مولكاحمفاممال ؾياخمالزامممَزحيدمفممثلامخما صوماللصل
،مئمبهابمثامنمع ياممأنممالهئمأنم)ممارام(مر ارمٍاحؾيخمل ابماخم مؾبو مفييبمأنمم يتمّقٖيخمصبمصؾي مئمبهبمئل ممارامموصمبهثاب

نماكزْاابفبدمصزغاالكحمرنزغياابمممغااتمانممكاالنمهنابئمراالهمتمماالصممل   ضاا و .55وأنمالالوهممزقحااب موم االامر اارمالااناد"

الجووفااخموالز ااومحمالياالصممالجيزاامنمصااحماعاا مف اا مفٖلٕاايخماكا يااخمكافاا مالىااوٗنموكاانلرمالاازق ٔمصااحمرواك اابدم
االكا ادمالَبثمخمع  مصَازلىمالزغابهةموال ْابهلادمالَابثمخنمر ابهمحمصادماالكََالاهادمواالىماب موال لٍايم موكا م

ىوٗمال َوؽمنمومكلن"مالزالهمتمع ا ماٍازقلا ماالّايب موال ز ابدموالزالهمتماالّيب مالزمممزىبص مصىيبمال  ض مفممال
ع اا ماالٕاالادمواالممبعاابدملكَااومكبفااخمالىاابكادمال كزَااجخموئؽز ااب مصىناا مالغ بعااخمع اا مال  ض اايحنمومياالومرالفاامم

يا مصاابمثىاالم.مموالزّ ضاا ماالكا اامموهاناملاامماٍاجبثممعناالمع56الحجيىاخمواالكا مالَاايكلللعمنمال الهصيحمعااحمٍزب َالفَاكم"

م-ال َوؽمنموم لعيهبمثبآلرم:م2003
مئل معي مواؽل. .1 ما ز ب ماغ تمال  ض يح  ال غبم خ:

 الى  مصدمثىٚيتمالجى٘منمربهحمصقوطمالىوٗمنموربهحمافوىمص ض مفممع  مىصي مصغبم . .2
 رمبهةمال َزلىمالضمبفمموالَيبٍمموال كو .م .3
 وٕخمل  ىوفخموالزىوومع  ماكا ادمصقز  خ.عل مال ْبهكخمفممعووٗمرنز مم عيب مٍبثمخ.نمص بمم نؼمف .4

عال ماالّاازاب مصاادمصقاوعيحممصز وٍاايحمليااتمصاحمالقجااوحموال ىوفااخموالضمبفاخمالكجيااوحمنمص اابممانىكٌمع اا مع  يااخم .5
الزؾ ي موالؾ ومفممعلا يبدمالنٔموالْقٖيخنموكنلرمعال خمالْقٖيخمثبلْقٖيبدماالفاوىنموا هاتمالزىاوومع ا م

موع  يخمالزىبٛممصدمالنٔمصحمالنبؽيخمال كومخموالَيبٍيخمواالعز بعيخ.ٛوا  مافواعيخمعلملحمعجوماٍ   لةمال قوطن
 ٙىلمالنٖلٓمال ملصخمص بممنىكٌمع  مصَزلىم ٔمالىوٗ. .6
اغ اتمالنٖالٓمال ملصاخممكزجياابمال إلالمال غبما مصمبفياابموكهاٍايبمواعز بعيابمورغوثااخنمأومال قاوطممكزاتم اأم .7

منموثبل  زبلممال  ض ممكزتم ٔم موفمماؽيب بمافوىمؽلاهادمالْقٖيخمالزممم ض يب.ومْبهكممفيممال  ض يحمال غبم يح
مفممؽلوكماليلصمموؽ لالرممالَيبٍيخمواال زٖبكمخمال ىبّخم. .8  ثمب مالزغوثخمال ملصخ
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اعز بكمال يغخمال ؾ ياخمفامماغ اتمالىاووٗمال ملصاخمنملااخمالىاوٗنمص ابممللالمٙاىلمركنيكاممفاممع  ياخمااللماب م .9
  اخمالىوثيخمال ٖيؾخم.عنلماعز بكمالىوٗمال

عل مالزلإ )مصْبهلح(مملىووٗماعيب مٍبثمخمنمثَجتممرل لماغ تمصقوعييحماالعيب م)مصضا معيا مالض ب ييابدم .10

 (معحمرملمتمرغبهثيتماالفواعيخنمص بموللم حيىخمغيومصمٖلكحمفممالزلإ موالزحله.
والزغومجياخمالزاممممالصيبماالٍابرنحنممٙىلماللهًماالكبكم مموفمو مع  مصَزلىمالىووٗمال َوؽيخمالكالٍاكيخ .11

مالزىوومعحم وةمع  مٛوا  ماكا يخمصقز  خ.  والن ممزيؼمل غي مالغلمل
ٍايللخمال ْابهكخمفاممال يوعب اابدمكافا موفابهطمالج المنمص اابمولالمالنوعَايخمعاحمالكضيااومنموالان مماوىمثب اممصاابم .12

 مملصممصحماكا ممادمر يي.

ٙىلمأومّجمما ىلا مال ْبهكبدمالقبهعيخمٙا حموهُمركالمحمال  ضا مواعالاك منموالزاممرَابهتمثابلزىوومع ا م .13
مثبٌٍمع  يخمٕؾيؾخ.  ٛوا  ماكا مصقز  خن

 عل ماالهز ب مثبلز ومحماليلصممالجيزممنمواالكز ب مثبلز بهمحمالغ بعيخمكاف مالجووفخ. .14
م .15 مال غز د.االٍزَيب مفممرملمتمالْقٖيخمنموعل مالجؾشمالغل   عحمصمبهثبدماعز بعيخمليبمكاف 
اال  زبػماليب  مع  مالَلّب مصيلمبمو نلادمّجكخماال زو ذموالمنلادمال ٚاب يخمنمواٍزؾٚابهمكابهكزوموٛومماخم .16

ماكا معبهينمل  ض ماعزيلمكضيوامؽز ممٖ ملحوممخماكا مالْقٖيخ.
م

 انًرحث انثانث
 إجراءات انرحث

 
مثلمدم بكهمنموف مصبم: ػيُة انرحث: اوال افزبهمالجبؽشمعينزممثٖلهحم ٖلمخمنموهممصَوؽيخم)ما  واك (مل  قوط

موصوملارم.  مزح جممالجؾش

اعز المالجبؽاشمعاحمصابماٍا ومثامماالٛابهمالنياو مصاحمصإّاوادموصىابميونمثبإلٙابفخمئلا مصْابهلرمم: أدا  انراحث: ماَيا
 ل ىوٗ.

م : يُ ج انراحث:مانثا  اللٕ ماعز لمالجبؽشمع  مال نيظ

 

 تحهيم ػيُة انرحث

م
م م57صَوؽيخ:ما  واك *

م**ربليل:مؽيلهمع ىخ
مثلمدم بكه م***ئفواط:

مىالمعاوٗمصَاوؽيخما  اواك مصاحمالىااووٗماالفمياخمع ا مصَازلىمالجناب مالاالهاصممنممىز المع ا مال كاوحماللا وماخمالزاامم

ف مثىيلامعحمال نيغيخماللهاصيخمنموئنمكابنمصابممحوؽاممالانٔمفكاوحمماعز لهبمصَوػمالىجشمعجومالزكواهمنملكنمملالٍل
الالعلىمنمأومال زبهخمواللوهانمؽل مالنادمنمال كبنمالمغابكمصن انمل ياووةمصاحماللا ادمال وماومالان مرىيْاممالْقٖايبدم

م.
:ٔ مؽكبمخمالن

صز بوراخمنمرياوةمئلا مفابهطمّقٖيبدمثى ومصزمبهةممنمرنز ممئل معي مواؽلمنموانمكب ذمصَازلمبريبمال ىوفياخماهثىخم

الجالكنماللا دمال ومومالن مرىيْممنمثؾضبمعحمالقالٓموالؾيبحماالصنخمال َزموحنملكانيتممزييالنموالممَازلللنمع ا مصكابنم
صدمالنيب مالن ممْك مصٖلهمهووثيتنمؽز ممكالنممالَاإا م)ماؽنامموماحه(ممورجلأمالْقٖيبدمثَوكمصىب بريبرلاعلهتمنم

لْقٖايبدمنموثىالمٍااوكم ٖاخمكا مواؽاالمصانيتمنممىيالونمئلاا ممادمالَاإا موركاواهمال ْاايلمالىصاخمكالاخمع ا مٙاايبعما
ماالو مثٖلهرممالجٖومخموال  ييخ.

:ٗ لزأكيلمع  يخمهووةمالْقٖيبدمصحماللا دمال ىبُمنممجالأمالىاوٗمثبٍازىواٗمٕالرمملزابهمـمالىاواامم ٔمالىو

 مصمجاوحمصابمنموالٖاالدمصَاز ومومجالأمثٖاالدمالَيبٍاممنمممبث اممصىابك مثٖااو مع ا مالقْاجخم حاادمكمكالهمرؾيا مع اا
نمورجم مالٖلهحمالجٖومخمّبفٖاخمثمجلههابم1953االعالنمرنٖيتمال  رمالْبةمفيٖ مالضب ممص كبمع  مالىواامعب م

نموال وٍاا خمالَاا ىيخمرزايااوموهاان مال ااوحمل اايعيتمعجاالمالكااومتم بٍااتنملاايى حمعااحمالمٚااب مع اا مالؾكااتمال  كااممو يااب م
ال مجاوحمثبالرَاابعمؽَااتمال ىابك مالٖااله مع اا مالقْاجخنموعجااومال وٍاا خمالَاا ىيخمنممرَااز والغ يلهماخمالىوا يااخنمو

مٔرؾي نابماغنياخ)ممابمكابعمراواثظمكابفله (مئىمىصاحمالؾاوةمالىوا ياخماالموا ياخمنموثالامىصاحمؽايةمالجىاشمالضاب ممثْاق
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 زيغااخمالؾاوةنموثىالمملاارمٕالا مؽَايحمنموالان ماٍااز تمالَا حخمصاحمالااو يٌمأؽ المؽَاحمالجكاونمورزَاادمال مجاوحمأكضاوم
نموالان ممى احمثاممثلاماخمالاايوماالصومكامم20/3/2003 َزل مصحمفال مال نمبعمئل مفحبةمٕلا مؽَيحموال اإهؿمفامم

ل ىواانموصحمهنبمرجلأماالؽلاسمال َوؽيخمنملازى حمعاحمصزلالياخمال الدمالزامممياوةمصنيابمالغيا مالغلمالمنموالان مماوف٘م

مانممكلنمو لكاملؾووةمعجضيخم.
منماٛاواومنموهاًمكجياومنمو الصبنمممجلا الىوٗمالجٖو مثلاٍحخماالّىخمالجن َغيخمنموالزممرجوىمال لنماالثاي٘مفمٜا

نمومإكالهبمال   الفمثلاٍاحخمالَاإا مال ياتمالان منموثححمنمرَيوموكأ يبمعب  خمفاممال زبهاخمالزامممومالمرأكيالهبمال قاوط
ال  ضا م  َامنموكأ اممالٖالدموالٖالىمثاانادمممحوؽاممالانٔموالىاوٗم)ماؽنامموماحمه(نمومزاوككمٕالىمالَاإا معجاو

الل ذنمومَز ومالزكواهمال  ياممالمٖال مع ا مالَانخمالْقٖايبدنمرنمَاتماالٛاواومفاممال زبهاخمورزالىعمع ا مفْاجخم

ال َاوػنمالرىاوومارغبهيابنمومكْاالملنابمال ْايلماالو معااحمالزنابٓماالكا اممالَا ىمنممالز بصاا مثحومماخمااللماب مالزاامم
ومماخمااللماب موع  ياخمف ا مالٖالىمثلاٍاحخمركاواهمالؾالاهمنمالَاإا م)ماؽنامموماح...ماؽنامموماحم..ماعز لهبمال  ض يحنمٛ

نمؽزا ممزالّاممر بصابمصضا مالٖالىنموال  ضا ماالفاوماكه (مماؽنممومحه(منممغياتماآلفاوم)مصابماكه م...مصابماكه م..مصاب
طمالزامماعز الهبمال قاوطمثلاٍاحخمعال ممحوػممادمالَإا منمهغتمانمال ز ماممالماوىموعال مال  ض ايحمثؾكاتمخلياخماالفاوا

نم يااب مالكْالمعاحمالْقٖايبدمنمصاحمفاال ماٍازقلا ماالّاىخمفالامالجن َايغيخموالزاممركْالمعاحمال النماالثاي٘مفمٜا

عوٗمفوٙزممهؤمخمال قوطنمومجم مالٖالد/مااللماب مالجاإهحمال وكيماخمل ىاوٗمنموالان مثلاٍاحزمممازتمالزىجياومعاحم
ال زبهاخنمورجما مال وٍاا خمالٖالريخمال  يياخموٍااي خمال ز مامماللؽيالحملالٍاازلال ممالؾبلاخمالَايكلللعيخمل ْقٖايبدموٍاٜا

ع ا مال  ض ايحنمومزكااوهمال   الفموالَااإا مماراممنمص ابممٖااىتمصاحمصي ااخمال ز ماممالز يايمثاايحمالْقٖايبدمنماومصىوفااخم
ماب منمومالهئمعيالامنمثابنمصوعىيزيبمالضمبفيخمنمأومع وهبماالفزواٙمنم نمال  ض ملتممغزيالمثبل اابموحمع ا مصَازلىماالل

ال ْيلممىز لمثبللهعخماالول مع  مااللمب منموع  يخماالفزالومٙاووهمخمثايحمالْقٖايبدمنمؽزا مم ياتمال ز ماممالزابثيحم

ثينيبنمأومع  ماال  ممٚدمصمبهثزممالقبٕخملى اومالْقٖايبدموصوعىيزيابمالضمبفياخمواالعز بعياخمنملكاحمر بص يابماالكا امم
ٍزلال مع  مالْقٖيبدنمموىاكمصحمصزبهخموؽيوحمال ز ماممر بصا مالؾالاهموركاواه مع ا مالَانخمعملمصي خمال ز مممفمماال

هغاتماه ياخمال ْايلماالو مفاممالىاوٗمنموصابممزوكاممصاحماصاوامكجياوامع ا ممالْقٖايبدمنما ما يابمركاوهممادمالؾالاهمن
ثلامااخمالز ماامم.ملكااحممضاا ال ز ماممؽزاا ممَاازحيدمال  ضاا مانمم اوٗمّقٖاايزممك  ضاا مكافاا مالىااوٗنموال ْايلماالو مم 

ال ز مااممإااجؼمفااممؽيااوحمالز بصاا موعاال مالز ياايمثاايحمالْقٖاايبدمنمواٍاازل مع اا مال ى لصااخم/مالَااإا مالاان مرحوؽاامم

ك ابمم)مئماعام(  ملالماٍازجل مال قاوطمإالادمال  ض ايحمث َا دمٕالرمومؾي نبمملرمئل مالَإامالْقٖيخ/مالْقٖيبد.
أكضومراأصيوامنثؾكاتمرنلعيابنموصىوفاخمر بص يابممالْقٖيخمايوهمؽز بمٍزكلنهلمالؾب مفممال ْيلماالٍزياللممصبملن مٍيز

م.صدمثميخمالْقٖيبد
رَز ومٛوممخمااللمب مٍ ىيبممفممفال مراب مٛي اخمال ْايلماالو نمئالمصابمركْا مماالّاىخمفالامالجن َاغيخممل النماالثاي٘)م

ه(مومزاوككمالؾالاهمكٖالىمنمعجاومصزلالياخمالواًنماليلمحنمالاجححنمالمالصيح(مومَاز وممادمالؾالاهنمالَاإا م)ماؽنامموماح

اممل يخمنماٍزي كذمكاف مالىوٗنملزأكيلمصزبهخمالْقٖيبدمنوصدمركواهممزأكلمّىلهمال زبهاخمعنالمال ز ماممثىال مرىوفامم
ع  مالْقٖيبدموصوعىيزيابمنموعال مرنلعيابما كا اممنمهغاتمؽَبٍايخمال ْايلمالان ممىز المك يابمع ا مالؾاٌموالْاىلهم

 زيغاخمالياال مالالاصٌمنموالثالمصاحمامٖاب مملارممبهخموالزممالمَازل مالْاقٔ/مالْقٖايخمع ا مهفيماماللاف ممكاف مال ز
الْاىلهمئلاا مال ز مااممؽزاا ممَاازحيدمالاالفل ملىاابلتمالْقٖاايخ/مالْقٖاايبدمنموصااحمصااتممَاازحيدمصَاارمص اابريؼمال زبهااخم

خمثؾكاتمالزكاواهمالمٖال مالان مأهاك مورأوم يبنملكحمملرملتممزؾم م زيغخمالوربثخمفممااللماب ماالكا امنمؽزا مإاجؼماممل يا

ال قوطنمالن ملتممَزحيدمر غيومالْىلهمالالاف ممل   ض ايحمكافا مال زبهاخنموم اوٗمع  ياخمالزنالعمالزاممرَابهتمثبٕاب م
هؤمزااممئلاا مال ز ماامنموٍاابعلمفاامماممل يااخمال ْاايلمعاال مرايااومال ىاابك مالٖااله مكافاا مالىااوٗمنماالٛااواومالجيٚااب م

مموثبرغاب مواؽالمنمولالمافز  اذمارغبهابدمصَايومالْقٖايبدمنمكابنمص كاحمعالامانممق اا مرزؾاوئمفاممالياال مثْاك مافما
ع ا مالى  ياخممنموا ىكاٌمكا مملاررنلعمٕلرممنمثؾكتم لحمالٖلدموخليخماللفدملممعنلصبممكلنمفيومال  ضا مئلا مال ز مام

االكا ياااخمعنااالمال  ض ااايحنمص ااابمولااالمرنااابٓماكا اااممثااايحمالْقٖااايبدمنمصاااحمفاااال مٛومماااخمااللماااب منموع  ياااخمٕاااندم

الٖلى.اٍازاو ذمهان مالى  ياخمالزنبٕايخماالممل يااخمصالحمعْاوحمك اب  مصاحمىصااحمالىاوٗماالهثىالنمك يماخنموهانامىصااحم
نموا هالممَابهتمثيجالٛماالممابعمنموثىالمهانامالايصحممٛلم معالامكافا مىصاحمالىاوٗمنمال امممجىاشمعاحمالوربثاخموال  ا 

الحلم ممزايومال ْيلموكْالمالٚال م)مصالصاخمثمادمٙال يخ(مع ا مال  ض ايحمنمومزىاوومال ز ماممع ا مفٚاب مالىاوٗمنم
وهلمعجبهحمعاحمصَازلمبدمصز بوراخملزؾيا مالا مال زبهاخنورؾي مامٚابمع ا معال مارَابامالحوما منمٛوما مالْقٖايبد/م

الكْلمالٚل مم َزل مع  مالْقٖيبدمواع بههابمال زمبهثاخمامٚابمنرْايومئلا مالغيا مالغلمالمنملكاحمالج لنموصحمفال م

 كزْلمالؽمابموعجاومال   الفموؽكبمابريتمثاأ يتمصاحماعياب مصقز  اخنمولكاحملاتمملٙاؼماومم ىا ماالفاواطمملارمصاحمفاال م
اؽ المصل يكاب(معجاومع ا مكابهكزومال كيبطمنماومفوٗمكبهكزوادمصقز  خمنموانمكبنمهنبئمافزالومثَيٜمعحمال  ضا م)م

ر  َامممكزومؽبٙاوامفاممالٖا ذمص ابمم كاحهفبٓملممنملكنمملتممَزحيدمال ؾبفيخمع يممٛي خمىصحمالىوٗمنمفكبنمالكب
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نمولكنممم  ذمصنممثأؽيبنمكضيواموفبٕخمفممال ْبهلمالؾلاهمخنموثىلمهانامالكْالمالٚال مملاتممَاى مال قاوطملزؾومارم
مَازحيدمال  ضا ماال زماب مصىامماكا يابمل وؽ اخمافاوىمصاحماالّازاب مع ا مالْقٖايخنممال ى ماللهاصممكاف مالىاوٗمؽزا 

موف ذمرزجبك ماصبكنيبمؽوكيبمفممال زبهخمثحوممخمالم يمنموكأ يبمفممؽم مالاب .

 انتًامم االدائي وانًرجؼيات انسابمة

يكااب(موالان مماإك مّقٖاايخمصنانمالكْالماالو مل ٚال مل ْقٖاايبدمو حميابمالغ  اخماالولاا ممؾ ينابمال  ضا م)ماؽ المصل 

نمؽياشمّاك مالْابعومئلا مر بص اممصادم أ/ماكا مٍابث منمل   ضا مالواؽا م)معجالمالغجابهمكابفت(مفاممصَاوؽيخم)مال ؾحاخ(
ذمٛوممزاممفاممااللماب مالكبهكزومالن مهٍ ممكبفتمل ْقٖيخمال ضم خنمفٖلٕيخماكا يخمصي اخمكافا مالىاوٗمنموإاجؾ

ل  ض اايحمالاانمحمّاابهكل مالىوٗنعجااومالٚاااٜمع اا مالك  اابدمموصقاابهطمعالصااخمصي ااخمنموصااابموحموصقز  ااخملحوا اا ما

الؾووومنموال ىتمع  مؽووومال لم)مأو (نمؽز مإجؾذمالْقٖيخمكبهكزو/م ٔمٍابث نمفاممالىاووٗمال َاوؽيخم
الىوا ياخنموالزاممؽما مكابفتمصاحمفالليابمؽٚالهامصي اخموثابهوامع ا مصَازلىماالكا موالؾٚالهمال َاوؽمنموٍابه ذم

وهحمل ىوٗمفممالز  يملنموموعلكهبممورلواليبع  موٍب  مالزلإ ماالعز ابعمموال لا ادمال و ياخمصضا م)ماالعبكحمال زك
اليلرلة(مثنلرمالوٍلؿمل ْقٖيخموفٖلمخماالكا منمؽز مإجؾذمصزبؽخمنموؽبٙاوحمفاممماكاوحمالغيا مالغلمالنمعيا م

صَاوؽيبمهغاتمهؽي اممال جكاومفاامممصَاوؽيبنموكانلرماعابكحمؽٚالهمعجالمالغجابهمكاابفتمفاممماكاوحمالغيا م2003صابمثىالم

(نموثبلزابلممفااأنمع  ياخماّزؾٚابهمكاابهكزوم1996اثوما مم21م-1949فجواماومم10صنزٖالمرَاىينبدمالماونمال بٙاام)
ّقٖايخمال ضمالمفاممصَاوؽيخمال ؾحاخمليَاذمثبلى  ياخمالٖااىجخمنمؽزا ممٖاجؼمصضمالمال ؾحاخمنمّابعوامفاممصَااوؽيخم

عاوٗمصَاوؽممٍابث منمركالنمع  ياخمٍاي خموثَايحخم نمالْقٖايخممىبكحمٛوممخماالكا مفمزا  واك نمث ىن مخفو ماٍ
م:رغ ىيبمصْزوكبدمصدمّقٖيخمالْبعو/مال ضمل

م -  خيالضمبفالق  يخ

مالْىجيخمفممالى  يح -  ال يغخ
 النوعَيخ -

 ال نب ْخمالى  يخماالٍزىواٙيخمفم -
ثبإلٙابفخمئلا مالنياوحمال زىبلياخمع ا ماالفاومحموفبٕاخمالناابًمالجَاحب مصمبفيابنمومانىكٌمملارمع ا مٍا لئمالْقٖاايخم

ورىبص يبمصدمالْقٖيبدماالفوىنموٛوممخمااللمب منمك مملرما ْا مثممعجلمالغجبهمكبفتمنموموف اممثحومماخمها ىاخمفامم
م/ المركالنمصوعىيزيابم  المطوفيمناممال ىوفاممنممبلياخؽياشما اممم ضا معيا ممز ابفومثضمبفزاممالىف  مفٖلٕايخماكا ياخمنم

والان مصابىا مفاممٛالهمالزْاك مم2003عي مصابمثىالمموعلكهبمفم  بمطمصلعلكحمثبل ى مكاف معي ممنموليٌمثبلٚووهحم

ولكننابم غالمملارمفاممصوعىياخمالْابعو)ماؽ المصل يكاب(مفاممعاوٗ)ما  اواك (موالان مصاحمال  زاوٗمانمم.صىوفيبموصمبفياب
نموثانادمالل اذم غالمهانامالن المطمفاممكا ماالعياب مرمومجابنمال ضمالمأومز بعممكاف معي ام/مصمبفزاممالغي ياخم ض م  لمطماع

ال زضاب لمالان ممنياومئلا ماالفاومحمث ل ياخمصٖاحنىخمنموهاان ماالٕاحنبعيخمرانىكٌمثْاك مكجياومع ا مٛومماخمالكااال منم
منموامٚبمع  يخمصلماالؽوو. موالنجومع  مالك  بد

نمعى امم أمٍابث /مغب اتنممؾٚاومفاممال  ض معجالمالغجابهمكابفتميخماالكا يخممالزممهٍ يبمالكوكزوموالقٖلٕمرلهظم

الالوعااممالاانهنممعااحمال  ضاا /مالاانٔمالؾبٙااومنمم زيغااخمهٍاالؿمالكاابهكزوموالْقٖاايخمفااممالااناكوحمالغ ىيااخمنمثؾكااتم
واٍازىلاريبمنموصاحمصاتمرالاف يبمفٖلٕيخماالكا مور وكهبمثيحماكا ادمكضيوح/مص بممَي مع  يخمر بص يبمنماٍزؾٚبههبمنم

مصدماكا ادمعلملحمثؾكتمال ْزوكبدمالزمممكو بهبمٍبثمب.
 انجيهي انتُاص 

ا ز ب مالْقٖيبدمىصنيبمالا معيا مواؽالمنموكانلرمال  ض ايحماصاوامٍا جبمع ا مالزنالعماالكا اممكافا مالىاوٗمال َاوؽمنم

مم االصلهبمك قااوعيحمأومصااإل يحمأومصَااوؽيبنموليااناملااتمرقااوطماغ ااتمصلٙاالعبدمالىااووٗمالزاام2003عياا مصاابمثىاالم
ور ييواريبمالَيبٍايخمواالعز بعياخمواالعز بعياخمنمؽزا ما زوثاذمالكضياومصاحممص ض يحمعحمصىب بحمال غز دمعحمهن مال زوح

نموّاك مصلٙالعماليغاوحمالىووٗمصحمال جبّوحمالَاحؾيخمثَاجتماليابصِمالكجياومصاحمالؾوماخمالزامموللراممهان مال زاوح
لىووٗموصنيبمع ا مٍاجي مال ضاب م)مثبٍاجلهدم(موغيوهابمصاحماالع اب مالزاممإاجؾذمؽميجاخمالجإهحمال وكيمخم غ تما

ئلا مملار م غاالمأنمالزحالهمالاالهاصمممثبإلٙاابفخالَا ومعالصاخمهاٍااقخمفامماغ ااتمالىاووٗموص اوكحمالىااوٗمالو يَاخنم

قٖاممنمكافا مالانٔممجالأمثغال مالْقٖايبدمصادمثىٚايبمالاجى٘موصاحمصاتمرزؾال مالْقٖايخمئلا مٍابهكملزبهمقيابمالْ
صاحمالج الم زيغاخمل لٙادممثبل اابكهحنمو زيغاخمالَاوكم زىاوومع ا مؽ اتمالْقٖايخم/مالْقٖايبدموكأنمالى  مصل لكهاصب

وصبمالْقٖيخمئل مهصايمليانامالؾ اتمالغي امنموهان ممنموهلمؽ تمعي مكبص مثبل ابهكحالن مرىيْممالْقٖيخم/مالْقٖيبد
مثَجتمهغوريحم: مالىوا م م-ال لٙلعخمنمهمما كضومؽٚلهامكاف مال غز د

هغاوحمالقابهطمئلا مالالاف :معالكحمالكضياومصاحمال يابعومحمالَاجب يحمفاممىصاحمالنياب مالَابث مئلا مالج المنموؽاالمضيتم .1

بحمنموالؾٖل مع  مالغالاىماالوهثامممىالمؽ  ابملَايللخمالزنما معحمالؾ تماالوهثممثبلؾومخموالنيب موفوٓمالى  موالؾي
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والَ ومنمع ا معكاٌمالغالاىمالىوا اممالان ممىالمصْاك خمكجياوحمفاممال حابهادمنمومٕاىلثخمالؾٖال مع ا مفيايامل الو م
 ال غبوهحمه

هغوحماللاف مئل مالقبهط:مؽ تماليغوحموالقالٓمصحمكلاثيٌمالؾاوةمالحب  ياخنموصٖابكهحمالؾومابدمنموٙايبعم .2

مئالمصحمفال ماليغوح. مثزؾمي مالنادمنموثىلمانمؽللزيتمّيبكاريتمئل مثبعخمع  ماالهٕ خنمولحممزؾم مؽ  يت  الؾ ت
 االجتًاػي انتُاص 

مّقٖايبدمرزؾالسمث ااخمواؽالحمنمصىب ابحمواؽالحنموأنمافز  اذمصٖاب وهبمنمهامممادمصىب ابحمال الاٛحماليلصياخنمالؾوماخن
غاوومالزؾميا نموأنمكابنماغ اجيتملاتمم اومثيابمنملكناممالمومالمانممكالنمصٖاايو منمالزغوثاخمفامملم اخمالىايِمال يابسموها 

ص بص ملالفومحنمكا مّقٖايخمر يالمل ْقٖايخماالفاوىملزَاوكم ٖازيب/مربهمقيابماالفزواٙامنملؾيابحمملصياخمصكاوهحمنم

 زيغاخمهكلثاممماللا دمالن مرىيْمنموليٌماصبصممٍلىماليغوحمؽز مللمك  ممملارمؽيبراممنوالزممرىلهبماٍجبثبمل يووةمصحم
م لاهةمال لد.

هاانامالز بصاا مع اا مال َاازلىماالعز اابعمما ىكااٌمع اا مٛوممااخماكا مال  ض اايحم)مؽياالهمٍااىلنماصيااوماثاالماليياا (نموال اانانم
‘ممنز يبنملغي مواؽلموثى ومصزمبهةمنؽز مر بهذمّقٖيبري بمصدمثىٚايبمالاجى٘منمص ابمولالمٕاىلثخمكجياوحمل  ز مامم

ال  ٖابلي بمنم نملالمراتمؽانوماؽي ابم نمماإصومع ا مموصؾبولزممل رمااللزجبًماالكا ممثيحمالْقٖازيحمنموامغابكمصجاوه

ال زحمالؾكب ممكاف مالنٔمنموالمع  مصَزلىمالوؤمخماالفواعيخنم زيغاخمالز ضاب مالكجياومع ا مصَازلىمٛومماخمااللماب منم
مملارمالز ضاب ماالكا اممنمهؤماخمال قاوطمالان معىا مصاحمصملصاخم والزىبص مصدمالْقٖيخمنموٛوممخمٍوكماالؽالاسنموهٍـا

ل َوػمنمصنٖخماعزوافبدمالْقٖيخمنموثبلزبلمموللمر بصا مع ا مصَازلىمالوؤماخماالفواعياخموعال مرنلعيابمنمأوموٍٜما
رلفيلمالْقٖيخ/مال  ض مثْك مافاوىمنمٛوا ا مصزنلعاخنملزمالك مئلا مصٖاب ومصزنلعاخنمص ابممللالمرنالعماكا اممنم نم

/مالٖالم /مالْاومرمكا امممإكالمال إلالمال غبما مالزغوثخمالؾيبريخمواالعز بعيخمصزْابثيخمل ْقٖايبد.موهانامالز بصا ماال

نموالن ممز بص مصدما وا مموف مصْازوكبدمكضياوحنموم ز كابنمماكاوحمورابهمـمصْازوكخمنموا هاتمامٚباللهاٍمموماليلصمم
والؾ ااتمثااابليغوحمموالح ااالػصااحمكاا مملااارمر بصاا مفاااممالااوؤىموال ل ااالمواالهز بصاابدموالزلعااممنموليااابممادمالوغجااخم

م.موالقالٓمصحمالج ل
اصاودمر ارمال ْاازوكبدمع ا مالى  يااخماالكا ياخموٍابه ذمثاابلنكلٓماالكا اممنموكأ ناابماصاب مّقٖايخمواؽاالحمنملاتمرَااى م

نر بص مع  مصَزلىماالؽَابًمالالاف ممثبلزىبصا مصادمالْقٖايخموربهمقيابمنمل  ابموحمعحمالْومرماللهاصممع  مالقْجخ

بعياخنث ىن مخفاو معال ماالعزيابكمثق ا مكابهكزوموالمف  مفٖلٕيخموهلمخمل ْقٖايخمثىيالامعاحمفٖلٕايزيبماالعز 
  َايبمواعز بعيابنممفبٓمل ْقٖيخنموالزىبص مصىممكزبهمـمّقٖممنم نمالكبهكزومالقبهعممم وٗمالْىلهمالالاف م

وؽز مع  مصَزلىمالَ لئمنمفبمامكب ذمالْقٖيخمرىب ممصحمعبهاخمع ا مصَازلىمالغَالمنم)مالىاوط(مصاضالنمماإصومع ا م
الىاوٗمنمالنممنموىصاحمالْقٖايخمكافا موالؾوكاخماللاف ممنموكنلرمع  مصَازلىمال ْامملهوالْىصَزلىماالؽَبًم

ص ابممزح اتم  يا مصاحمم وٙممكمنبصيكيخمالغَلمنمأومه ممؾزبطمال  ض ممَنلمٍب ممالى ي خمثيال ما مالناليصحمكاف مالؾوكخمر

خمالزان ٌمنموثبلزابلمممادمراأصيومصياتمإصومع ا مع  يااال ؾب مثؾكتمال َبفخمثيحماليلموالَبانموهان مرأفانمّاك مافاومنمورا
ع  مصَزلىمااللمب نملكحمملرملتممؾلسموف م)مؽيالهمٍاىلنمواصياوماثالمالييا (مّقٖايزبنمكافا مّقٖايخمواؽالحمنملاتم

مه)اؽ المٕاالػمصل يكابمنمؽيالمور ضا ماكا /ماكا ادمم كبماهرجبٛي بماالكا ممالغي ممنمث ماكلا مكاف مالىاوٗمال َاوؽم.
نملتممغلمفٖلٕيزمماالكا يخمكافا مالىاوٗمنم زيغاخمالالوهانمثانادمال نحماخمٍىلنمواصيومأثلماليي (مصْبك معي مكبص م

واالعز بعيخنموعال موعالكمثؾاشمؽميماممكافا مالْقٖايبدموالْقٖايبدماالفاوىمنمأومال ىوفيخمواالّزابليخموالضمبفيخم

صقز المعاحمثمياخمالْقٖايبدممهكزوص بممَابهتمثق ا مكابمكزبثخمربهمـمافزواٙممل ْقٖيخمثىيلامعحمربهمقيبمالنٖممن
ممكاف مالىوٗمنموملللمالزنلعموال ابموحم.

م

 انًرحث انرابغ
 انُتائج ويُالشت ا

 
نموالزاممرنلعاذمصَاب بريبموفا مالزىلكماخمالزاممفوٙاايبممنزاب ظصاحمفاال مصاحمرمال منمرلٕا مالجبؽاشمئلا مصغ لعاخمصاحمال

موهممكبالرم:نمالجؾشم
اصودموٍب ٜمالى ال موالزكن لعيابمل ابمثىالمالؾلاصاخمفاممرى يا ماليابعٌمالغ ابلمملا كا مالز ض اممورمنياخمال  ضا مفاممم-1

مصابكهحمالجن مالزنبٕيخماالكا يخمعجوماالعيب م
اصز كاذمالاناكوحمالغ ىياخمرااأصيوامرْابهكيبملالىمال  ض اايحمال َاوؽيحمفاممٕانبعخمالزناابٓماالكا اممكافا مصنيلصااخمم-2

مؽمم..الىوٗمال َو
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ٍبعلدمال وعىيبدمالضمبفيخمللىمال  ض مصحماالهرؾب مصحمصنحمخمالزنابٓماالكا اممفاممهٍاتمفبهٛزامماالكا ياخمفامم -3
مالىوٗمال َوؽم.

لتمرق لاماّزواٛبدمال غبم اخمصاحمالزنابٓماالكا اممعنالمال  ضا مال َاوؽممنمص ابمافاوىدمثىا٘مٍا بدموكال اِم -4

مصورؾ ممصحمعي مالفو..
 

 يُالشة انُتائج

الغي اام:مفوٙااذمال غبم ااخمٛوممااخماكا مصْاازوكخمنموكأ ياابمع  يااخماٍزنَاابؿمل ْقٖاايبدمنم زيغااخمرااأصوممالزناابٓ .1
ورأصيومثىٚيتمع  مثى٘منموكنلرمعل مالؾ اومال ىوفاممث بهياخماالفازالوماالكا اممموهوػمال جابكهحمثابالفزالومنمثا م

وال كْاالفخموال زل ىاخمعناالمال ز ااوطنمالَاكلنموالَااكينخمعناالمال َا  بدموالكال ااِمواالفىااب موهكوكماالفىاب مالغاابهيحم
وغيبةمعنٖو ماللهْخموال  بعأحممفممكَومال زل دمعنلمال ز وطمنفبٕخموا ممّبهلمال  ضا ممماراممثاأكضومصاحمعاوٗم

 صَوؽمم.
ٍبهتمالز ض مالغي مموالنٖممنمثبلى ي خماالكا يخمنموموللمالز ضا ماالكا اممعجاومالمجال مال َاج مث ابمم:ا كا ممالزنبٓ .2

نمأومعجاوم ض منمولينامافنممغزوم ٖلٕم/مّقٖيبرممالَبثمخمال بٙلمخمنموالزممإالمركلنمصؾ مرمايتمٍا جمممملصممال 

اٍزىبهحماكا مٍبث مل   ض يحمافومحمهٍقذمّقٖيبريتمفممالناكوحمالغ ىيخم.موامٚبمٍبه ذمالزْابهكيخمع ا مصَازلىم
الكزبثخموعل ماال  زبػمع  ماالعيب ماالفوىمع  مكبفاخماالٕاىلحممثنكالٓماالكا موعى امممالوهمفاممعوثاخمص وغاخنمولاتم

بكنبمفامماغ اتمالىاووٗمنفبٕاخموانماغ اتمالْقٖايبدمفامممق  مرنلعماكا ممكاف مالىوٗمال َاوؽممنمثا مف ا مٍا
مالنٔموالؾيبح.م  ع ومىصنممصمبهةمكاف 

هنااابئمرناابٓماومر ضااا مكجيااومع ااا مصَاازلىمالاااوؤىماالفواعيااخمكافااا مالىااووٗم غ اااتمم:ل الوؤمااالزناابٓم .3

صْاابهلمال قااوعيحمنمصااحمفااال مركااواهمال  ااوكحم)مال اابمكوفلننمؽميجااخمالَاا ونمالاالفبننمالَااومونمالكوٍاام(نموكاانلرم
ٍابهتمالز ضا مالاوؤ مع ا مصَازلىماإلفاواطممالٖللل)ماال  واكماخ(معنالماغ اتمالْقٖايبدمنموالزاممصوعىيزيابمالانٔم.

االكا اامموف اا مفٖلٕاايخمل   ضاا مكافاا مالىااوٗنمفبٕااخموأنماغ ااتمال  ض اايحمموال ىبلغااخماالفواعيااخمثىاال مالزاالهظ
فا مملٕا ممعالصاخملزاياومالْقٖايخ.موكانلرمزكوهونمفمماغ تمالىووٗمنومكلنماالفزالومع ا مصَازلىماالىماب مث

ال  ضاا مههاايحمالوؤمااخماالؽبكمااخمل  قااوطم/ماليصياا /مالوفياا /مالٖاالم نمولااتممزىااوومصااحمفااال مال ْاابهكخمع اا مهؤىم

وٛوا اا ماّاازاب مصقز  ااخم عيااب مٍاابثمخنموا هااتمالوؤمااخموال ىبلغااخماالفواعيااخموالزااممر ااوٗمٛوممااخماكا مصقز  ااخنم
 ومصىوفممصقز ل.ومزح تمملرمٛوممخمر كيوموؽ 

ال ىوفام:مإاجؾذمال ىوفاخموصمبفاخمال  ضا معاي مصي ابموعلهومابمفاممالى  ياخماالكا ياخمنموالثالمانمم ز ارممالزنبٓ .4
الزىبصا مصادمالْقٖايخمث نيغياخموؽوفياخمفاممهٍاتمفومحزامماالكا يااخمنممال  ضا مصمبفاخموصىوفاخمصلٍالعيخمؽزا ممَازيحد

  يابمرإٍااٌملؾ ااومعاالا ممكافاا مالاانٔمثْااك معااب منموالْقٖاايخمثْااك مفاابٓمنملكااحمملاارمفاا مثىياالامفااممالى  يااخم

نم  ااممماوركحمئلاا مال كااوهموالىاابك مفاممالزغيياايمواالّاازاب مع اا مم2003االّازابليخمعناالماغ ااتمص ض ااممعيا مصاابمثىاالم
خنموكنلرمالز ض مالغي ممٍابهتمثيانامالزاأصيومالَا جمنمثَاجتمصؾالوكحمالزغوثاخمورمبهثيابمصادمال قاوطموالْاوكب مالْقٖي

اللهاصييحمع  مالقْجخنموولتمرق ا مالجووفاخمالغال مال ىوفاممالان ممَابهتمثزحالموماالكوادماالكا ياخمورلهغيابنمورؾ يايم
مع  ماالكزْبومورحلموماللعممال وك .  ال قي خ

فم:ما ىكٌمالز ض مال ىوفامموالغي اممع ا مٛومماخمالز كياوموالزامملاتمرقاوطمصاحممادمالؾ ماخماالكا ياخم مالضمبمالزنبٓ .5

  مممى  مصدمالْومرممنز ممصىممئل ممادمال وؽ اخمالغي ياخموالضمبفياخمواللهاٍايخمنمواؽيب ابممكالنمالز ابودمثْاك م َاجمم
فا مالانٔموٛومماخمالكزبثاخمورنابو مال لٙالعمنموف مالغيلمالضمبفممل ْقٔمنموهناممغل مالجبؽشمهاٍاقبمومواٙاؾبمكا

 نماغ اتمال لاٙاايدمصْازوكخمثاايحمال إلاالموال قاوطموال  ضاا موالَاايناواومنمأوماؽالصياتمأومصْاابك يتمومٛ لؽاابريتم
ص بممىحممفوٕخمكجيوحملزالاف ماللفاب لمكافا مالىاوٗمال َاوؽممنوثبلزابلممهاممصمبفاخماؽبكماخمنموليَاذمصزنلعاخمأوم

 صقز  خ.
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  :ايشان
                                                                 

م.303ن2016ٓنمعب م1نمثبرومٌنمصىغتمال َوػنمرو:مصيْب مو.فحّبهنمال ني خمالىوثيخمل زوع خنمثيوودنمٛثبفيٌم- 1
م- 2 مم مفمن م: مثبرومٌنمصىغتمال َوػنمرو:مصيْب مو.فحّبهنمهلميمناب نمعب م1ال ني خمالىوثيخمل زوع خنمثيوودنمٛثبفيٌن

م.300نٓن2016
مل زوع خنمم- 3 مالملصم مفي لاهنال وكي معبثل مرو: مالَي يلللعيبن مصٖح ؾبد مصىغت مهمنغيب نف ييمزبًن مون صبرحنثوو لمحن

م.146ن2008ٓنعب م1المبهوحنٛ
م.299نٓن2016نمعب م1خنمثيوودنمٛثبفيٌنمثبرومٌنمصىغتمال َوػنمرو:مصيْب مو.فحّبهنمال ني خمالىوثيخمل زوع م- 4
 .11كبهلَلننمصبهفحنمفحماالكا )مصملصخم ملمخ(نمروع خ:مك,مصن مٍال نمصوكيمالْبه خملالثلاعمال كو نالْبه خنةمدنمٓم-م5
 .146نم2010ٓنمعب م1كوٍزي بنمعلليبمنمفممفيٖ ماالؽ ونمصىغتمالَي يب يبدنماللاهمالىوثيخمل ى ل م بّووننمالغيا ونٛم-م6
م.142  َمنمٓ-م7
 .107نم2007ٕٓبلؼمٍىيلنعال ماللمحنمصىغتمال ٖح ؾبدموالْلاهلمال  َ يخنمكاهمالغنلةمل نْومنمرل ٌنمعب مم-م8
نعب م1صب ال لنكوصنيرنمال ٖح ؾبدمال  بريؼملزؾ ي مالقحبثحمروع خ:صؾ لممىيبرحنماللاهمالىوثيخمل ى ل م بّووننالغيا ونٛ-م9

م78ن2008ٓ
م.77  َممٓم-م10
 .52-51ن2013ٓنمثيوودنمعب م1بهدمنمهوالنمن يومخمالنٔمنروع خ:مصؾ لمفيومالجمبعمنمعلاو نمٛثم-م11
 .53ن2013ٓنمثيوودنمعب م1ثبهدمنمهوالنمن يومخمالنٔمنروع خ:مصؾ لمفيومالجمبعمنمعلاو نمٛم-م12
 .41ٓنم2008نمعب م1ٕبلؼنمك.ثْوىمصلٍ نمال  كوحمالنملمخنمكا وحمالْإونمالضمبفيخنمثالاكنمٛم-م13
 .147ن2013ٓنمثيوودنمعب م1ٍ  ي منمليلننمالزنبٕيخنمروع خ:مصؾ لمفيومالجمبعمنمعلاو نمٛم-م14
 .194ن2013ٓنمثيوودنمعب م1 يزْمنمفمنمأوربنمنمصيْي منمٍي يب يخمالموا حنمروع خ:مصؾ لمفيومالجمبعمنمعلاو نمٛم-م15
 .676نم2003ٓنمعب م1هاغتمنم جي نمصلٍلعخمالنيومبدماالكثيخمنمصكزجخملجنبنم بّووننملجنبننمٛ-م16
 .180-179ؽَيحنمك.مفبللنمّإونمالىالصبدنمكاهمالزكلمحنمكصْ نممةمدنمٓم-م17
م.677ن2003ٓنمعب م1هاغتمنم جي نمصلٍلعخمالنيومبدماالكثيخمنمصكزجخملجنبنم بّووننملجنبننمٛم-م18
مر-م19 مكا يب نمأٌٍمالَي يب يخنمروع خ:مك.مٛال موهجخنمال ني خمالىوثيخمل زوع خمنملجنبنمنٛمنيو: نم2008نمعب م1ْب للون
 وصبمثىلهب.م332ٓ
 .20ن2013ٓنمثيوودنمعب م1ثبهدنمهوالننمصحمالى  مئل مالنٔنمروع خ:مصؾ لمفيومالجمبعمنمعلاو نمٛم-م20
 .46ن2013ٓنمثيوودنمعب م1لجمبعمنمعلاو نمٛثبهدنمهوالنمنم يومخمالنٔمنروع خ:مصؾ لمفيومام-م21
م-م22 مٛم معلاو ن مالجمبعمن مفيو مصؾ ل منروع خ: مالنٔ م يومخ من مثبهد مهوالن من مفم من معلليب معب م1كوٍزي بن مثيوودن ن

 .46-45ن2013ٓ
 .145نم2010ٓنمعب م1كوٍزي بنمعلليبمنمفممفيٖ ماالؽ ونمصىغتمالَي يب يبدنماللاهمالىوثيخمل ى ل م بّووننمالغيا ونٛم-م23
 .146نم2010ٓنمعب م1كوٍزي بنمعلليبمنمفممفيٖ ماالؽ ونمصىغتمالَي يب يبدنماللاهمالىوثيخمل ى ل م بّووننمالغيا ونٛم-م24
م.37نم2016ٓنمعب م1خليحنمعواهب نمالزنبٓنمروع خ:صؾ لمالغنل نمال وكيمالملصممل زوع خنمالمبهوحنٛم-م25
 .م38-37نم2016ٓنمعب م1الغنل نمال وكيمالملصممل زوع خنمالمبهوحنٛخليحنمعواهب نمالزنبٓنمروع خ:صؾ لمم-م26
نموىاهحمالضمبفخنمصيوعبنم2ثوو لمصبٍيبمنمصَوػمصبم ج مالك  خم:مفممنمإالنمنماوكمذم:مرغ يدنمالغَلمواالكا مال َوؽمنطمم-م27

م.505نمةمدنم20ٓالمبهوحماللولممل  َوػمالزغومجمم
 .239نم2016ٓنمعب م1ع خ:صؾ لمالغنل نمال وكيمالملصممل زوع خنمالمبهوحنٛفم:مخليحنمعواهب نمالزنبٓنمروم-م28
نموىاهحمالضمبفخنمصيوعبنم2ثوو لمصبٍيبمنمصَوػمصبم ج مالك  خم:مفممنمإالنمنماوكمذم:مرغ يدنمالغَلمواالكا مال َوؽمنطم-م29

 .526نمةمدنم20ٓالمبهوحماللولممل  َوػمالزغومجمم
 .38نم2016ٓنمعب م1روع خ:صؾ لمالغنل نمال وكيمالملصممل زوع خنمالمبهوحنٛخليحنمعواهب نمالزنبٓنمم-م30
 .45نم2016ٓنمعب م1خليحنمعواهب نمالزنبٓنمروع خ:صؾ لمالغنل نمال وكيمالملصممل زوع خنمالمبهوحنٛمكوٍزي بم:مفمنم-م31
م.225نم2016ٓنمعب م1حنٛفم:مخليحنمعواهب نمالزنبٓنمروع خ:صؾ لمالغنل نمال وكيمالملصممل زوع خنمالمبهوم-م32
 .45نم2016ٓنمعب م1خليحنمعواهب نمالزنبٓنمروع خ:صؾ لمالغنل نمال وكيمالملصممل زوع خنمالمبهوحنٛمكوٍزي ب:مفمنم-م33
م.678ن2003ٓنمعب م1هاغتمنم جي نمصلٍلعخمالنيومبدماالكثيخمنمصكزجخملجنبنم بّووننملجنبننمٛم-م34
نم2018نمعب م1نمثبهدمنمروع خ:م بعممالىل  منمصنْلهادمالغ  نمثالاك/ثيوودنمٛثبهدنمهوالننمهوالنمثبهدمثم تمهوالم-م35
ٓ56. 
 679ن2003نمعب م1عبئمكهملامنمفم:مهاغتمنم جي نمصلٍلعخمالنيومبدماالكثيخمنمصكزجخملجنبنم بّووننملجنبننمٛمم-م36
 .374نٓم2003ب منمع1هاغتمنم جي نمصلٍلعخمالنيومبدماالكثيخمنمصكزجخملجنبنم بّووننملجنبننمٛم-م37
م.375نٓم2003نمعب م1هاغتمنم جي نمصلٍلعخمالنيومبدماالكثيخمنمصكزجخملجنبنم بّووننملجنبننمٛم-م38
 .146نمٓم2010نمعب م1ا ؽ ونمفيٖ نمصىغتمالَي ي ب يبدنماللاهمالىوثيخمل ى ل م بّووننمالغيا ونٛ-م39
م.333نم2008ٓنمعب م1ال ني خمالىوثيخمل زوع خمنملجنبنمنٛمرْب للونمكا يب نمأٌٍمالَي يب يخنمروع خ:مك.مٛال موهجخنم-م40
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 .239نم2017ٓنمعب م1عيبّمنمصننهنمال َب يبدمواللاللخ:مكهاٍبدملالمخمنمكاهماالص مالغلملحنمٍلهمبمنمٛم-م41
من2صل ْكيحنماهمبنمنمفلُمورحييونمروع خم:مصن مٕ لدمنمفمم:إالنمنماوكمذنرغ يدنمالغَلمواالكا مال َوؽمنمطم-م42

مالضمبفخمنمصيوعبنمالمبهوحماللولممل  َوػمالزغومجمم  .298نمةمدنم20ٓوىاهح
م.129نم2017ٓنمعب م1ىافبفبنثلهمٌنمفحمال قوطنمروع خ:مرلفي مال إمننمالييئخمالىوثيخمل  َوػنمالْبه خنٛم-م43
م.18-17نم2016ٓنمعب م1خليحنمعواهب نمالزنبٓنمروع خ:صؾ لمالغنل نمال وكيمالملصممل زوع خنمالمبهوحنٛم-م44
 .18نم2016ٓنمعب م1ثبهد:مفمم:مخليحنمعواهب نمالزنبٓنمروع خ:صؾ لمالغنل نمال وكيمالملصممل زوع خنمالمبهوحنٛمم-م45
نم1فلمنزٌنمفيَنذمنمٕلدمالغَلمنمروع خ:مصن مٕ لدمنمفمم:إالنمنماوكمذنرغ يدنمالغَلمواالكا مال َوؽمنمطم-م46

مالضمبفخمنمصيوعبنمالمبهوحمالل  .143نمةمدنم14ٓولممل  َوػمالزغومجمموىاهح
 .138نم2017ٓنمعب م1ىافبفبنثلهمٌنمفحمال قوطنمروع خ:مرلفي مال إمننمالييئخمالىوثيخمل  َوػنمالْبه خنٛم-م47
صبكغبونمّبهلينمالز ضي مهلمالزٖلم :مصنيظمأٍب نمروع خ:مٍبصممٕالػنموىاهحمالضمبفخنمصيوعبنمالمبهوحماللولممل  َوػمم-م48

 .44نم2006ٓنمعب م18مالزغومجم
ٗمو ذمٙبمدملزؾوموماالٍل منمصض م)مم-م49 ئالمثبٍزضنب ادم  ي خمصإفوامؽيشمرتماالٍزىب خمث   ض يحمصحماعيب مافوىنمك بمفممعو

مصىمم)مخال م مصض  معٖب ن مالكو  موا ز ومل مّوعم( مأؽ ل مصىم) مصض  م ؾحبنن ملىال  موٍزوثزيي من مصؾَح( موها ل من مك ب  اٍيب
موٍىلمصؾَح(.ؽَيح)صإلخمالىوٗ(نم

نموىاهحمالضمبفخنمصيوعبنمالمبهوحماللولمم2ثووئنمثيزونمصنجدماالكا منمإالنمنماوكمذم:مرغ يدنمالغَلمواالكا مال َوؽمنطم-م50
 .317نمةمدنم20ٓل  َوػمالزغومجمم

مخليحنمعواهب نمالزنبٓنمروع خ:صؾ لم-م51 م.83-82نم2016ٓنمعب م1الغنل نمال وكيمالملصممل زوع خنمالمبهوحنٛمثبهد:مفمم:
نموىاهحمالضمبفخنم2ك يومهيغحنمومئملمصبهئنمال ْيخموال  ض نمفممنمإالنمنماوكمذم:مرغ يدنمالغَلمواالكا مال َوؽمنطم-م52

 .473نمةمدنم20ٓصيوعبنمالمبهوحماللولممل  َوػمالزغومجمم
نم17نمروع خ:مك.مٍبصممٕالػنموىاهحمالضمبفخنمصيوعبنمالمبهوحماللولممل  َوػمالزغومجممعلىملمّبمكيحنمؽٚلهمال  ض م-م53
م.82ن2005ٓعب 

علىملمّبمكيحنمؽٚلهمال  ض نمروع خ:مك.مٍبصممٕالػنموىاهحمالضمبفخنمصيوعبنمالمبهوحماللولممل  َوػمالزغومجممم-م5454
 .51نٓم2005نمعب 17
نموىاهحمالضمبفخنمصيوعبنمالمبهوحماللولمم2صنجدماالكا منمإالنمنماوكمذم:مرغ يدنمالغَلمواالكا مال َوؽمنطمثووئنمثيزونم-م55

م.316نمةمدنم20ٓل  َوػمالزغومجمم
نمةم20نموىاهحمالضمبفخمنمصيوعبنمالمبهوحماللولممل  َوػمالزغومجمم2إالننماوكمذنمنرغ يدنمالغَلمواالكا مال َوؽمنمطم-56

م.301دنمٓ
مثزبهمـم:م*مع ع  مالَبعخمالَبثىخمصَب نمر ضي :ماؽ لمصل يكبنمم27/3/2015وٗمصَوؽممعوا ممنم ل مفممال َوػماللٛنمم

مؽيلهمٍىلنماصيوماثلماليي نمٍيناوافيب:مثْبهمعٖب .
م**ؽيلهمع ىخ:مصإللموص ض مصَوؽممنمكزتم)مثبٍجلهدنما  واك نمثالرل(موصض مفممالكضيومصحمال َوؽيبدمنمفومظماكبكصيخ

مال نلنمالغ ي خنممى  ماالنمصلمومصنزلىمالزغومجممفممكا وحمالَين بموال َوػ.
مثلمدم بكه:مصقوطمصَوؽممور  يمل ممنمفومظم َتمال َوػمك يخمال نلنمالغ ي خمثالاكنممى  مصقوطمثواصظمفممّجكخم ***

ماالعال مالىوا م.
م
 
 

 

 


