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 انشالطخ

التق ٗررب نرر٘ي الوررإلاُب ا صرراه٘ك هرري الوكًْرري  ارصيصرر٘ك  ٕ هدرر ّج يدرراصٖ ٌٗدرر  التز ٗرر  الض رري ٕ  اى فكرر  

ّالتوضك نيلوصيلش العل٘ي ّالق٘ن ّالوقيد  العيهرك للدر ٗعك ّا هرك ا صراه٘ك ى الرٔ اى  ٗنِرن هري التق ٗرب اّ الْصر   

تض ٗر  ا درْا ا صراه٘ك الوتنري الِ٘ري هري رو٘رع  ا صاه٘ك ُْ روع الوضلو٘ي تضت هإلُب ّاص   نل غيٗك ا ه  ُْ

الوإلاُب ى نغ٘ك التق ٗب نٌِ٘ي  ّاصت ام كل ف ٗي  إٔ الن ٗي ا خ  فرٖ الوضري ل الن ا٘رك ى الرٔ اى ٗكرْى ُرإلا الر إٔ 

هدررنْايب نيلرر ل٘ل العلوررٖ ه ّال٘ررَ فلرر٘ش الوقصررْ  هرري التق ٗررب اى ٗتضررْا الضررٌٖ الررٔ عرر٘عٖ أّ نرريلعكش ى لكرري هعٌررٔ 

ٗب ُْ يزالك التدٌذ الٌيتذ اي الخافري  التي ٗخ٘رك ّالعقي  ٗرك ّالنقِ٘رك اّ ب ى ّار س الوضري ل العلو٘رك الخاف٘رك التق 

الٔ نضيط البضج العلوٖ الوْضْاٖ الٌزَٗ حيً٘يب ى ّالبضرج اري الونريُ٘ن ّالتصرْ ا  ّارصكريم ّالقْاار  ّا درْا 

قرريا الوضررلو٘ي الررٔ ا ضرر٘ك ّاصرر   حيلخرريب  ّالضررعٖ الزرري  لتْص٘رر  النقِ٘ررك ّا صي ٗررج الودررت كك ى لكررٖ تكررْى  يارر    لت

الوْ ف الض٘يصٖ هي القـ يٗي ا صاهـ٘ك ا صيصـ٘ك هخل الق ٘ك النلضطٌ٘٘ك  انعيب هّ   ّر ًي اى لعلويا الضرْز  العلو٘رك 

درك نعر  الضر   فٖ الٌزرف ا عر ا احر  نري ز فرٖ ز ج ّتٌو٘رك نرإل   النكر  التق ٗبرٖ نر٘ي الورإلاُب ا صراه٘ك  ّنخي

العيلو٘ك الخيً٘ك ى تلك الو صلك التٖ عِ   نعض التغ٘ ا  ّالخطْا  العول٘ك الوِورك فرٖ هزريا التق ٗرب نر٘ي الورإلاُب 

 ا صاه٘ك ه

Abstract 

The reconciliation idea among the different Islamic sects is considered one of the basic 

components of any reformatory project requires cultural renovation and adheres to the high 

interests and the general aims and values of Islamic Sharia and nation, provided that 

reconciliation or Islamic unity dose not means bringing . Muslims under one doctrine, 

rather, it means specifying the Islamic bases on which all the sects agreed, so as to bring 

them closer, and to moles each group of them respect the other's opinion in minor issues as 

long as this opinion is supplemented by the scientific proof. Hence, reconciliation dose not 

mean that the Sunni should be shi
,
i or vice versa, but it dose mean eliminating convulsion 

resulting from the historical, ideological and jurisprudential disputes, and unifying the 

political attitudes to wards such important Islamic issues as the Palestinian issue. There 

fore ; this research came in a framework of a simple attempt to shed the lights on the efforts 

undertaken by the scientists of the scientific Hawza in Najaf between 1946 – 1980 

 

 

 

 انًقضيخ:
نيلزِري  لوْارِرك العر ّاى  أفترْافِرن الرإلٗي    ا صراه٘كلق  كيى لعلويا الٌزف ّ  ٗزاا  ّ  كب٘  فٖ ت ص٘خ هنريُ٘ن الْصر   

ى الررٔ الرر غن هرري  1114الزِرري  ضرر  الغررزّ الب ٗطرريًٖ للعرر ا  ارريم  يااًِررنى ّكررإللك  1111ا ٗطرريلٖ الررٔ ل٘ب٘رري ارريم 

 ْه٘ررك  رصرربي لررك العخويً٘ررك الوع ّفررك نوْا نِرري فررٖ اضررطِي  العرر   ّنخيدررك الدرر٘عك ا خررتاا الوررإلُبٖ ن٘ررٌِن ّنرر٘ي ال ّ

ّهإلُب٘ك ى ف اب اي ال ّ  ال  ٘ش لعلوريا الٌزرف فرٖ حرْ   العدر ٗي
(1)

 –ً٘ضريى  ْ  حر ينريىالزِري   يااًِرنًيُ٘رك اري    

1141هيٗش 
(2 )

ى هي ا ًتنيضري  العدري  ٗك الخْ    ى الٔ ال غن هي الوْ ف الضلبٖ ل ع٘  ايلٖ الك٘اًٖ ى   ٘ش صكْهك

اٌرر هي كرريى ّزٗرر اب لل اخل٘ررك فررٖ ّزا   ٗيصرر٘ي الِيعرروٖ  1136 – 1135نرر٘ي ارريهٖ  ارّصرر الترٖ عررِ تِي هٌرريطي النرر ا  

الع ف٘رك ى الرإلٕ  ارصكريم ع٘  ايلٖ الك٘اًٖ خالِري ه صرْم  أالي يذ( 1136 ارّاتد ٗي  21 – 1135آذا   11الخيً٘ك )

 ي اًترَنضي هي تخبت  ا ا امي   القْا  الإلٕ ً٘طت نَ هِوك  وع ا ًتنيضي  العدي  ٗك ى داص٘ك تٌن٘إل صكن خْا نوْربَ  

هرري  ّى هْافقررك الولررك
(3)

ّالررْطي فررْ  ا ًتوررياا   ا صرراماى  ارعرر اه ّنِررإلا احبررت الورريا الضررْز  العلو٘ررك فررٖ الٌزررف  

ى لرإلا ٗرؤتٖ  ارُو٘كوضتْٓ هي ُإلا الّلوي كيى الوْضْج الٔ الْ٘م ه الوإلُب٘ك ال ٘قك ى ّ  ٗزالْى ٗضولْى ُإلا الٌنش صتٔ 
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الوريا الضرْز  أنر ز الزِرْ  الترٖ اضرطلع نِري الرٔ  ارضرْااعك هي ارل تضل٘  نعض هضيّلك هتْاض يطي فٖ  ُإلا البضج

ّالوِورك فرٖ البري ز   نعرض الخطرْا  عرِ   قبك التٖى تلك الض 1191 – 1146هي ن٘ي ايهٖ العلو٘ك فٖ الٌزف ا ع ا 

    الضٌ٘ف ّدًْيب لعز  الوضلو٘ي ه ا صاهٖخ هك لل ٗي  ا صاه٘كالتق ٗب ن٘ي الوإلاُب  يطي 
 : يفٕٓو انزقغٚت

ٌٗدر  التز ٗر  الض ري ٕ  يدراصٖ ٕ هدر ّج  ارصيصر٘كهري الوكًْري   ا صراه٘كاى فك   التق ٗب ن٘ي الورإلاُب           

ٗنِررن هرري التق ٗررب اّ الْصرر    ى الررٔ اى   ا صرراه٘ك ّارهرركوقيدرر  العيهررك للدرر ٗعك ّالتوضررك نيلوصرريلش العل٘رري ّالقرر٘ن ّال

الوتنرري الِ٘رري هرري رو٘ررع  ا صرراه٘ك اردررْاُررْ تض ٗرر   ارهرر ُررْ روررع الوضررلو٘ي تضررت هررإلُب ّاصرر   نررل غيٗررك  ا صرراه٘ك

ا٘ررك ى الررٔ اى ٗكررْى ُررإلا الرر إٔ فررٖ الوضرري ل الن  اٙخرر الوررإلاُب ى نغ٘ررك التق ٗررب نٌِ٘رري  ّاصترر ام كررل ف ٗرري  إٔ الن ٗرري 

هدنْايب نيل ل٘ل العلوٖ
(4)

ع٘عٖ أّ نريلعكش ى لكري هعٌرٔ التق ٗرب  يلٔه ّالَ٘ فل٘ش الوقصْ  هي التق ٗب اى ٗتضْا الضٌٖ  

ى ّار س الوضري ل العلو٘رك الخاف٘رك الرٔ نضرريط  أّ ب التدرٌذ الٌريتذ اري الخافري  التي ٗخ٘رك ّالعقي  ٗرك ّالنقِ٘رك  يزالركُرْ 

 ّارصي ٗرجالنقِ٘رك  ّاردْاّالقْاا   ّارصكيمالعلوٖ الوْضْاٖ الٌزَٗ حيً٘يب ى ّالبضج اي الونيُ٘ن ّالتصْ ا   البضج

ّاص   حيلخيب  ّالضعٖ الزي  لتْص٘  الوْ ف الض٘يصرٖ هري القرـ يٗي  أ ض٘كالودت كك ى لكٖ تكْى  يا    لتقيا الوضلو٘ي الٔ 

ٌ٘٘ك  انعيب هخل الق ٘ك النلضط ارصيص٘ك ا صاه٘ك
(5)

ّ   ّر ًي اى لعلويا الضْز  العلو٘ك فٖ الٌزف ا عر ا احر  نري ز فرٖ ه 

ّنخيدك نعر  الضر   العيلو٘رك الخيً٘رك ى تلرك الو صلرك الترٖ عرِ     ا صاه٘كز ج ّتٌو٘ك نإل   النك  التق ٗبٖ ن٘ي الوإلاُب 

 ه  ا صاه٘كنعض التغ٘ ا  ّالخطْا  العول٘ك الوِوك فٖ هزيا التق ٗب ن٘ي الوإلاُب 

         

 جٕٓص أػالو انذٕػح فٙ صػى

 انفكغ انزقغٚجٙ      

ٗعـ  الد٘خ هضو  صضـ٘ي كيعف الغطيا   
(6)

ى ّكريى  ا صاه٘كالتق ٗب ن٘ي الوإلاُب  يلّٔاص اب هي أُن الو ارع الإلٗي  اْا  

1146ايم فٖ القـيُ    ا صاه٘كاص  الودي ك٘ي فٖ تؤص٘ش ّ ان  ا  التق ٗب ن٘ي الوإلاُب 
(1)

 أُ افرَ أُرنى الإلٕ كيى هي  

: 

رًؾ انؼقبئض انزٙ  ( انظٍٚ ثبػضد ثُٛٓى آعاء ال اإلؿاليٛخ) انطٕائف  اإلؿاليٛخانًظاْت  أعثبةانؼًم ػهٗ جًغ كهًخ  -" أ

 ثٓب . اإلًٚبٌٚجت 

 ثٓب . األسظ إنٗثبنهغبد انًشزهفخ ٔثٛبٌ دبجخ انًجزًغ  اإلؿاليٛخَشغ انًجبصئ  -ة

ريا فرٖ الوري    نضضب هي  ٚكٌٕ يٍ َؼاع ثٍٛ شؼجٍٛ أ ؽبئفزٍٛ يٍ انًـهًٍٛ ٔانزٕفٛق ثًُٛٓب " يب إػانخ إنٗانـؼٙ  -ج

لل ا  ارصيصٖالخيً٘ك هي القيًْى 
(9)

 ه 

فٖ الٌزف ّهي نٌِ٘ن الد٘خ هضو  ررْا  الززا ر ٕالويا الضْز  لق  صظ٘ت ال ا  ن ان ّتؤٗ٘  الع ٗ  هي            
(1)

ى الرإلٕ 

ّعزع الٔ تبي ا الزٗي ا  ّالْفْ  نٌِ٘ي ى هد  اب الرٔ اى ًدر  العلرن    ا صاه٘كض ّ   تقْٗك الصا  ن٘ي الوإلاُب  أك 

ى ّاى تٌيص  الوضلو٘ي ف٘وي نٌِ٘ن   ٗخ م ي  هصريلش ا صرتعوي  ا صاه٘كٗضِن فٖ تق ٗب الوضيفي  ن٘ي الوإلاُب 
(11)

ه ّهري  

ٖ  ارن  ا  التق ٗرب ٗصر   اٗ ريب الرٔ الدر٘خ هضور   ضري الوظنر ٗص   الٔ الد٘خ هضو  رْا  الززا ر ٕ فر
(11)

ى الرإلٕ  

ٔياااػعح صػٕرٓاب    اإلؿااليٛخ"كابٌ ياٍ انـاجبقٍٛ االٔناٍٛ فاٙ اػزُاب  فكاغح انزقغٚات ثاٍٛ انًاظاْت :  نؤًرَّدنتَ الر ا  

فاٙ     ٔاٌ ُٚؼػإا  اإلسإحٔٔاالرظبل ثبقطبثٓب ... ٔكبٌ يٍ اػؼ ايبَّٛ اٌ ٚهزقٙ انًـهًٌٕ ػهٗ يجضأ انزفبْى ٔانًإصح 

نجبؽ انؼظجٛبد انًظْجٛخ   ٔٚغرضٔ عصاء انًُظفٍٛ انطبنجٍٛ نهذق انًظػٍُٛ نهذجخ"
(12)

 ه 

طرر   البضررج العلوررٖ  يتبرريج يلررّٔهرري ريًررب آخرر   ارري الدرر٘خ هضورر  صضرر٘ي كيعررف الغطرريا العلورريا ّالونكرر ٗي            

العورل الزر ٕ  يلرٔا ختاا الورإلُبٖ ى ّ اري أٗ ريب  أّر ُيٌنض٘ك التٖ ّالخلن٘ي  ال ىالوْضْاٖ البع٘  اي كل الت اكوي  

ُرٖ ي  آ اا  الخافري  نضر   ى ّاى ْٗضرضْا ل هرك نريى الخافري  هري أهيمالٔ تِ  ك العْاطف الدعب٘ك الوتؤرزك التٖ تقف 

ّالوزتِ     ٗخطئ ّ   ٗص٘ب  ىهي خاا ارتِي اتِن أدضينِيا تٌع نِي 
(13)

 ه 

 ى الترٖ   ا صراه٘كفك   التق ٗب نر٘ي الورإلاُب  يلٔٗب ّ أّى الد٘خ هضو  صض٘ي كيعف الغطيا كيى ٌٗظ  نْا ع٘ك ّ           

ى يذ اى ا ختاا هْررْ  صترٔ   زالتَصب٘ل    اره ى فِإلا  ا صاه٘كا ختاا هين٘ي الوإلاُب  يزالكٗ ٓ فِ٘ي العول الٔ 

اٌ ٚكإٌ ْاظا انشاالف ؿاججبع نهؼاضاء ٔانجغؼابء   انغاغع  إػاناخانغاغع ْإ  ثم أقظٗ انًغاص ٔجام اخل الوإلُب الْاص  " 

 فانَٓىٔانفاغٔع  األطإلياٍ  أشاٛبءٔانزقبعة   فبٌ انًـهًٍٛ جًٛؼبع يًٓب اسزهفإا فاٙ  ثبإلسبءرجضٚم انزجبػض ٔانزؼبعة   

صُٚابع ناّ   فقاض داغو  إلؿاالواانًقطٕع ػُضْى ثظذزٓب يٍ أٌ َيٍ شٓض انشآبصرٍٛ ٔارشاظ  األدبصٚشقض ارفقٕا ػهٗ يؼًٌٕ 

 ا صررامفررٖ هقريا ًدر تَ لررَ هزلرك  صريلك   الرٔ صر  تعب٘رر  الدر٘خ هضور  صضرر٘ي كيعرف الغطريا   صياّ ٔيبناّ ٔػغػااّ "

1151القيُ ٗك صٌك 
(14)

 اردرل٘كالوصري   العلو٘رك  يلرٔضر ّ   ال ررْج  الد٘خ هضو  صضر٘ي كيعرف الغطريا أك كإللك    ه 

ّهتبٌ٘ي  ُإلا الورإلُب اّ ذا  أفكي صق٘قك  يلْٔا الْد أ  ًيهي  يذارٕ هإلُب 
(15)

ه ُّرإلا ٗعٌرٖ اى الٌ٘ري اّ الرٔ البريصخ٘ي  

 ر   أخر ٓاي الضق٘قك اوْهيب اى ٗق أّا فك  إ هرإلُب هري خراا هصري   ّهنكر ٕ الورإلُب ًنضرَ ى   هري خراا هصري   

ضك هخلوي ٗعبر  اٌرَ هنكر ٍّ ى ُّرإلا تكْى هغ ضك اّ غ٘   ي    الٔ التعب٘  اي فك  ذلك الوإلُب نصْ   ّاضضك ّدض٘

 ال إٔ هتني الَ٘ فٖ ط   ّهٌيُذ البضج العلوٖ ه

ّآ هِري ى  ا صراه٘ك ارهركلن ُٗضل الو س ّالد٘خْخك  ّى تْادل الد٘خ هضو  صض٘ي كيعف الغطيا هع هدريكل            

   ص ّث فتٌك طي ن٘رك فرٖ البضر ٗي ى فْررَ ى ت اهت الٔ هضيهعَ أخبيٌ  اي نْا 1154فعٌ هي كيى  ا  اب فٖ الوضتدنٔ ايم 
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ى إ  بل خوضك اد  ْٗهيب هي ّفيتَ ى ً ااب الٔ البضر ٌٗ٘٘ي صكْهركب ّعرعبيب  1154توْز  4هي الوضتدنٔ فٖ 
(16)

ى  اري ف٘رَ  

هاى "كم ط٘ دٍؾ ٔشاؼٕع ٚؼتخ م ا  الوضتعو ٗي ه ّهوي ريا فٖ الٌ اا :  الٔ ّص   الصف ّروع الكلوك ًّبإل الن  ك التٖ  

ثؼااغ  إنااٗاالرفااب  ٔانزااونف ٔجًااغ انكهًااخ ٔرٕدٛااض انظاافٕف ٔاٌ ُٚؼااى ثؼؼاآى  إنااٗانذبجااخ  ثنشااضاٌ انًـااهًٍٛ انٛاإو 

ٚقاغ ياٍ ْاظا  يًاب ٚضٛاغ انشاذُبء ٔانجغؼابء ٔانزقابؽغ ٔانؼاضاء فابٌ كام ياب ٙءشا أل٘كبنجُٛبٌ انًغطٕص ٔال ٚضػٕ يجبالع 

ؿالح نهًـزؼًغٍٚ ثم ْٕ قغح ػُٛٓـى ٔياب َشاـجذ  أػظىزجبػضح ْٕ انقجٛم ثٍٛ انًـهًٍٛ فٙ انٕؽٍ انٕادض أ فٙ أؽبٌ ي

انُؼغاد انطبئفٛخ فٛٓـى " ٔإصبعحٔانـجـالص انؼغثـٛـخ إال ثبنـقبح انفزـٍ ثـُٛٓى  اإلؿاليٛخفٙ انًـًـبنـك  األجبَتيـشبنت 
(11)

 ه  

نزرْاز التعبر  نورإلُب الدر٘عك  1151( فرٖ اريم 1163 – 1159) ارزُر أفتٔ الد٘خ هضوْ  علتْ  ع٘خ الزيهع            

اإلصُب ػشاغٚخ ياظْت ٚجإػ  اإليبيٛخ"إٌ يظْت انجؼفغٚخ انًؼغٔف ثًظْت انشٛؼخ ًصَ :  ى ّ   ريا فٖ فتْاٍ هي ارهيه٘ك

ٛخ ثغٛاغ انذاق ـظجاـظٕا ياٍ انؼـانـاُخ . فُٛجغاٙ نهًـاهًٍٛ أٌ ٚؼغفإا طناك   ٔأٌ ٚزشها أْمانزؼجض ثّ شغػبع كـبئغ يظاْت 

ُخ "ًظاْت يؼٛـن
(19)

 ارزُر ويا ـرـه ّريا  فتْٓ علتْ  الٔ خلن٘ك زٗي ا  ّه اصا  هتبي لك هرين٘ي الوريا الٌزرف ّال

خ ابر  الكر ٗن الزًزريًٖـ٘ردـيى للـعن ٕ ى ّكـب الزـ٘قك الوإلُـويا هص  الٔ صقــِي الـتع ا خال
(11)

 ّ  هو٘رز فرٖ ُرإلا  

التْادل
(21)

الكرْٗتٖ  أهخريالن ت   لربعض الغرا  ّالوتطر ف٘ي هري  ا صاه٘كالتقي   ن٘ي الوإلاُب  يلّٔٗب ّ اى ال اْ    ى 

هـقرـي ب 1161( الضعـْ ٗرـك فرٖ اـ  ُرـي الـخيهرـش هرـي ارـيم ا صرامالزـبـِرـيى ى الرـإلٕ ًـدرـ   لرـَ هـزرـلك ) اٗرك  ين اُ٘ن

 يلررٔ ارزُـررـ خ ـررـع٘ ارري َ )نيلكرريذ ( ، ى ّـررـى اذ ّدن تـِـزررـن فررـَ٘ اررـلٔ الـدـ٘ـعررـك ّاررـلٔ ا هررـيم رررـعن  الصرري  )ج(

ا صاه٘كب ـــإلاُـوــي الــ ٗب ن٘ــقـهي الت  يل٘ـَي ــ٘وي  اــ ّا اي  أَٗ فــالع
(21)

 ه  

ّهري ى  ا صراه٘كفرٖ الربا    عب٘كّالدرال صرو٘ك  ارّصريطرْنَ هقريا الزبِريى نضولرك اصرتٌكي  ّاصرعك هري هختلرف            

عك ى ٘اْاطرف الدر يحي ترَتعر ا هر ٗيتِي ى نضربب  طي ن٘رك   أزهركل الوقيا فت٘رل هختلف الوإلاُب  ّكيى هي الووكي اى ٗدع

الإلٗي كيى نوق ّ ُن ّن افع ا ًنعيا هقينلك الوقيا نوخلَ ى اّ نوي ُْ أصْأ هٌَ ى لكي العقاا هري الزريًب٘ي تر ا كْا الوْ رف ى 

ّكيى للد٘خ اب  الك ٗن الزًزيًٖ  ّ  هِرن فرٖ تِ  رك الترْت 
(22)

الكْٗرت الدر٘خ ابر  ل الضريلن  أه٘ر  يلرٔن صريلك  ى يذ نعرج 

انججٓاابٌ انكاإٚزٙ ... يزٓجًاابع ػهااٗ انقااغآٌ  إثااغاْٛىانًقاابل انااظ٘ كزجااّ  إنااٗ"...أُنفااذ َظااغكى الصرربيس ى ّهورري ررريا فِ٘رري : 

ٍٛ انشااغٚف ٔأئًااخ انشااٛؼخ ػهااٛٓى انـااالو ... فًااٍ انًذاازعى ػهااٗ ؿاإًكى إػطاابء ْااظِ انقؼااٛخ انًضٛااغح نهفاازٍ  ٔانًفغقااخ ثاا

"األًْٛخانًـهًٍٛ أػهٗ يغارت 
(23)

صرعْ  نري ابر  العزٗرز  يلرٔ أخر ٓه ّالٔ الصع٘  ًنضَ نعج الد٘خ الزًزيًٖ ن صيلك  

انججٓابٌ اناظ٘  إثاغاْٛىؿكٕد دكٕيخ جالنزكى ػٍ قؼٛخ انًفـاض  اإلؿاليٙ"...اؿزغغة انؼبنى هلك الضعْ ٗك ى ريا فِ٘ي : 

( انزااٙ رظااضع فااٙ اإلؿااالويجهااخ )عاٚااخ  أطااذبةٙ انغٚاابع   كـااكٕرٓب ػااٍ يزُؼًاابع فاا فنطااجخدكٕيااخ انكٕٚااذ ...   أثؼضرااّ

ارشابط  إناٗرقؼاٙ ثٕجإة انًجابصعح  اإلؿااليٛخانغٚبع ْٔٙ انزٙ َشغد فٙ ػضصْب انشبيؾ يـقبل انججٓبٌ ... فبنًظهذخ 

هًٍٛ"انزفغقخ ثٍٛ انًـ إنٗانالػيخ فٙ ْظِ انقؼٛخ انًًٓخ   ٔانًضٛغح نفزُخ ػظًٛخ ٔانًاصٚخ  اإلجغاءاد
(24)

 ه  

الكْٗت ّهلك الوولكك الع ن٘ك الضعْ ٗك الٔ  صيلـتـٖ الد٘خ اب  الك ٗـن الـزًـزرـيًٖ  أه٘ لق  ريا ال   اٗزين٘يب هي            

 إط َـاازُكغ ػًاام ْااظا انجبْاام انًفـااض َاإص اٌ َاكااض نكااى يااب ٔأَُااب" ... الكررـْٗت الـٌررـت ارتررٖ :  أه٘رر ى ًّقـتطررـع هرري    

 أثؼاضَبِْاظا انجبْام اناظ٘  أػًبلٚفغ  ثُٛٓب يضم  ـُب نذغيخ آل انجٛذ ... ٔاَُب فٙ انضٍٚ جًبػخ ٔادضح الرؼغفَّٕ يٍ رقضٚ

ػًهّ" سجغ يب إنُٛبػٍ انكٕٚذ دٍٛ ٔطم 
(25)

"... فقاض اؽهؼُاب ػهاٗ كزابثكى ه فٖ ص٘ي رريا    هلرك الضرعْ ٗك نوري ًصرَ :  

( ثقااـهى ػجااض انكااغٚى اإلؿااالوضص انشاابيؾ يااٍ يجهااخ )عاٚااخ   ثشاانٌ انًقاابل انًُشاإع فااٙ انؼاا 6890/  ;/  68انًاااعر فااٙ 

انججٓبٌ
(7;)

 انكٕٚذ . أْبنٙيـٍ  

ل فااٙ انًجهااخ   ٔثفظام انًـااا أيغَاابٚؼجاغ ػااٍ عأُٚااب ٔال ػااٍ عأ٘ انًجهاخ   ٔيااغ طنااك  ال إنٛااّاٌ انًقابل انًشاابع            

َقـابو ثاٍٛ انًـاهًٍٛ"ٚضٛاغ انفغقاخ ٔاال إٌيٍ شانَّ  انكفٛهخ ثؼضو َشغ كم يب اإلجغاءادٔارشبط 
(21)

ه ُّكرإلا ألقرن الزبِريى  

 النتٌك الطي ن٘ك ن٘ي الوضلو٘ي ُّن كـُخ  ه يحي  صز اب ل٘كْى هخاب لكل هي ٗ ٗ  

ٗعك   فك ٗك ص     أرْااف٘وي آهي الد٘خ هضو   ضي الوظن  نيى البضج ّالٌقيط فٖ ضْا الكتي  ّالضٌك فٖ ظل            

ا صراه٘كلع اا ى هي عؤًَ اى ٗق   عقك الخراا نر٘ي الورإلاُب دنُْي التعصب ّالضلب٘ك ّا
(29)

ى الترٖ ُرٖ نرؤهش الضيررك  

"ٔإَااٙ نٕاصااق ثاابٌ فكااغح  )انزقغٚاات ثااٍٛ انًااظاْت ( نِررإلا الصرر    ري اب :  1161كتررب الدرر٘خ الوظنرر  صررٌك التقرري    اذ  يلرٔ

ب كبَاذ َؼػزاّ انًظْجٛاخ ٔعأٚاّ فاٙ انًشهفابد   يًٓا اإلؿاالوانٕٛو دبجخ يهذخ ْٔضفبع عفٛؼبع نكم يـهى غٕٛع ػهاٗ  أطجذذ

كشاف صفبئُٓاب ٔدقبئقٓاب" أَفـآىكام ػقٛاضح  أْامفاٙ انزقغٚات ياٍ رإنٙ  أفؼام ٙءانؼقبئضٚخ ؛ ٔنٛؾ ش
(21)

ى هدر  اب فرٖ  

الْ ت ًنضَ الٔ اى كل الوضلن الٔ الوضلن ص ام  هَ ّهيلَ ّا ضَ ى ّالوضلن ُْ كل َهي عِ  الدِي ت٘ي
(31)

 ه 

الض٘  هضو  تقٖ الضك٘ناهي            
(31)

 ا صامفا ٗ ٓ فٖ تغيفل ا ختاا ن٘ي الوإلاُب صاب ًيرعيب للودكا  الطي ن٘ك فٖ  

الضرتي  الرٔ  ّيصر اا؛  ى تٌيصرٖ الويضرٖ  ا صراه٘كى أّ رض اب لتزيّز العقبي  التٖ تعت ٕ ط ٗي التقي   ن٘ي الورإلاُب 

اى  يلرٔتبقرٔ تعورل اولِري فرٖ  اخلِري  ّيًويني  ي  الوتؤدلك فٖ الٌنْس ى ٗإلُب ن ّاصب ُإلٍ الو فَ٘ هي هني  ي    كل هي

نكرل  اٙ ااّكريى الضر٘  هضور  تقرٖ الضكر٘ن  ر  ابر  اري ُرإلٍ  ى هٌيصربك ارين   إٔتظِ  نصْ   اًنزي  ٗلتوش الوٌنإل لَ فٖ 

1156ّضْس فٖ تق ٗوَ لكتي  الٌت ّا رتِي  الصي   فٖ الٌزف صٌك 
(32)

 ه 

ٗتوخل فٖ تض ٗر  الودركا  اّ الوضري ل للودكا  الطي ن٘ك اى الضل الضل٘ن  يلٔ الض٘  هضو  تقٖ الضك٘ن   أعي كإللك            

الخطين٘رك ّهضيّلرك اصرتغاا  ارصريل٘ب هْضْا٘يب نيصتخ ام الوٌيُذ العلو٘ك الض ٗخك ى ّا نتعري  اري اب الخاف٘ك ّتضل٘لِي تضل٘

 يلرٔخاا أض٘ي هوي ٗتصْ ُي الكخ٘ ّى ى نرل اى الورٌِذ العلورٖ ٗوكري اى ْٗدرلٌي ال إٔ العيم ى اٌ ُي ص٘تب٘ي اى  ا    ال
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 78: 

 "ياٍ أفؼام ػٕايام انزقغٚات"الوْضْا٘ك ّالقْاصن الودت كك غ٘ر  القينلرك للزر ا ّالٌقريط ى فريى ُرإلا  اردْاالكخ٘  هي 

نضضب  إٔ الض٘  هضو  تقٖ الضك٘ن
(33)

 ه 

العا رك الضضرٌك ى نرل الوو٘رز  القي ورك الرٔ التقر ٗ  ّا صتر ام نر٘ي أ ورك الورإلاُب الض٘  هضو  تقٖ الضك٘ن ى  أك ّ              

صٌ٘نرك  ّأنرْالوٌي اى احٌ٘ي هي أ وك الوإلاُب ُّوي هيلك ني اًش  نوي فَ٘ الكنيٗك اذا هي يب ّاضض اره ى ّٗصبش ُإلا  ا صاه٘ك

"ناإال انـااُزبٌ نٓهااك انُؼااـًبٌ"نررك  ْلررَ : الٌعورريى كيًرري تلو٘ررإلٗي اٌرر  ا هرريم رعنرر  الصرري   )ج( ى ٌّٗضررب رنررٖ صٌ٘
(34)

ى  

رعن  الصي   )ج( ى ّهي الوعلْم اى اني صٌ٘نك ّهيلكيب  ا هيمّٗـقـصـ  الضـٌـتـ٘ـي اللـتـ٘ـي  ـ ـيُـوـي فـٖ   اصـتـَ اـلٔ ٗـ  

ي  اخرتاا  ا صاه٘كالوإلاُب ٗكٌيى رصتيذُوي ا صت ام الكب٘   ُّٗق اى لَ نيلْ ج ّغزا   العلن ى ّهي ا ختاا القي ن ن٘ي 

اخرتاا فرٖ ارتِري ا  العلوريا  اخرل الورإلُب الْاصر   أص٘يًريًز   يًٌيالوٖ ًيتذ اي تع   ارتِي ا  أ وك ُإلٍ الوإلاُب ى نل 

ّالعبيصر٘ك الترٖ كيًرت تر ٓ  ارهْٗركاولت ال٘رَ الض٘يصرك  العلوٖ  ُّإلا هي ا طي اي  يخ ارَكوي ذك ًي ى ُّْ هي  ْٗرب 

الب٘ررت )ج( خطرر اب ِٗرر   هلكِررن نرريلزّاا ه ّتررْا ث نع ررِن ُررإلٍ الض٘يصررك صتررٔ العصرر  الضرر ٗج الررإلٕ عررِ  الورر   أُررلفررٖ 

 divide and rule)  ا صتعوي ٕ الغ نٖ ى اذ ّر   ال ّا ا صرتعوي ٗك فرٖ ُرإلٍ الخافري  هٌنرإلاب لتطب٘ري هبر أ فر   تضر 

policy ) البل  الْاصر  ى هضرتغلك ار  اب هري الوتطر ف٘ي ّالزِلرك للضر٘ط   ى فعولت الٔ خلي ّتؤر٘ذ النتي الطي ن٘ك ن٘ي انٌيا

الٔ هق  ا  الوضلو٘ي
(35)

 ه 

فٖ  1163الصي   ايم (  العيهك للنقَ الوقي ى اردْاٗوكٌٌي اى ً ع خطْ  تؤل٘ف الض٘  هضو  تقٖ الضك٘ن كتينَ )           

ى ّتخطررت الرر اْا   ّا  عرري رررت ارري صيلررك الررْاع ى اذ خ  ا صرراه٘كاطرري  الخطررْا  ا ٗزين٘ررك للتق ٗررب نرر٘ي الوررإلاُب 

العلورٖ فرٖ النقرَ الوقري ى ى الرإلٕ  ارصرلْ  نإتبيارَالضتي  الٔ الويضٖ ى ّذلك  ّيص ااالضلب٘ك التٖ تبغٖ تٌيصٖ الخافي  

 فْا  ٍ : أُنٗقْا اٌَ الض٘  هضو  تقٖ الضك٘ن اى هي ن٘ي 

 َطب  . أٔؿغٔاالؿزفبصح يٍ َزبئج انزالقخ انفكغ٘ فٙ  ٔاألطٕنٛخانؼًم ػهٗ رطٕٚغ انضعاؿبد انفقٓٛخ  -6" 

ٔأقٕاْاب جٓام ػهًابء ثؼاغ  أًْٓابرقغٚت شقخ انشالف ثاٍٛ انًـاهًٍٛ ٔانذاض ياٍ رانصٛغ انؼٕايام انًفغقاخ   انزاٙ كابٌ  -7

ـاـّٕٚ رــاـغة انضػــاـٕاد انًــغــاـغػخ فاٙ رــشـــ أيابوياـًب راغا انًاـجبل يفزٕدابع  األساغٔعكبئؼ اناجؼغ  ثنؿؾانًظاْت 

يـفبْٛـى ثـــؼــؼٓى ٔانزـقــٕل ػهــٛٓـى ثـًــب ال ٚايٌُٕ ثّ"
(36)

 ه 

ازٓ الخافي  ن٘ي الوإلاُب             ُُ اْاهل هْضرْا٘ك الو٘رك ًينعرك هري تبريٗي ا رتِري ا  نر٘ي العلوريا  يلٔ ا صاه٘كتـُ

ايطن٘ك اّ صزن٘ك اّ ص٘يص٘ك ه ٌُّري  نؤهْ ت تب   ّيًوي ذات٘ك   اا ك لِي نيلعلن ى ّأخ ٓالعقل٘ك ّالٌقل٘ك ى  أ لتِنتبعيب لتبيٗي 

هيلرَ اا رك نريلعلن   نقرياٗؤتٖ  ّ  الوٌِذ الوقي ى فٖ النقرَ ى ُّرْ الق٘ريم نعول٘رك النر ز ّالغ نلرك نر٘ي الرإلاتٖ ّالوْضرْاٖ 

 :  ِيأُوا ٗ    رصبي ٗصب فٖ ديلش هٌِذ التق ٗب  اره ُْ خي ٌد اي ذلك  ّ  عك اى ُإلا  ّاصتبعي  هي

الترٖ  اردْارـعـلـَ الض٘  هضو  تقٖ الضك٘ن اص   الوْضْاٖ الإلٕ ٗـقْم اـلَ٘ الوـٌِذ الوـقـي ى ى ُّـْ هي ارصيساى  -1

الخيًْٗررك ّالع ضرر٘ك هورري ٗضررِن فررٖ الْدررْا الررٔ الضقرري ي الزُْ ٗررك  ارهررْ تقررْم الِ٘رري الوقي ًررك ى هرري عررؤًَ تزرريّز كيفررك 

القيطعرك  ّار لركالبر اُ٘ي  يل٘رَتقرْ ٍ  التضرل٘ن نوري يلرٔلإلٕ ٗؤ ٕ نيلعيلن البيصرج اري الضق٘قرك ا اره للوْاض٘ع التٖ ٗتٌيّلِي  

 ٗعتق  ه صتٔ لْ كيى ذلك الٔ خاا هي

تضر   الر اْا   أهريمٗتر   البري  هنتْصريب   نتعي  العلويا اري نع رِن الربعض ى ُّرْ هري أصيص٘ياى الزِل نيرخ  صببيب  -2

َٗ هنريُ٘ن نع رِن ّالتقرْا الرِ٘ن نوري   ٗؤهٌرْى نرَالوغ ضك الترٖ تعورل الرٔ تدرْ
 (31)

عربِك ضر  الدر٘عك  أح٘ر  ى هخلوري  

 ا ٗوريى أصريست   فٖ كتربِن   الرٔ  ّيًوينِي  ى كوي ٗؤك  الض٘  هضو  تقٖ الضك٘ن ى  ْى تض ٗف الق آى الك ٗن التٖ   ٗؤهٌ

نكتِب الد٘عك فق  نرل ّ    اري  ارصي ٗجٌضص  ذك  ُإلٍ الديذ  الٌي    ه ّفٖ الْ ت ًنضَ لن ٗ ارصي ٗجنِي ى نل فٖ ني  

ى فلوريذا تخري  ُرإلٍ التِورك ضر  الدر٘عك ن الرإلٗي ٗؤكر ّى اى القر آى الكر ٗن ُرْ ًنضرَ اٌر  رو٘رع  أٗ يالضٌك  أُلط ٗي كتب 

َذاٍ َؼنُاب اناظكغ "اَب الوضلو٘ي الْ٘م هي غ٘  زٗي   اّ ًقصيى ى ّاصتدِ  الض٘  هضو  تقٖ الضك٘ن الٔ ذلك نيٙٗك الك ٗوك: 

ٔإَب نّ نذبفظٌٕ"
(39)

الك ٗوك اٙٗكالتض ٗف اّ الزٗي   ّالٌقصيى   تٌضزن هطلقيب هع ُإلٍ  ّأصي ٗج 
(31)

ه لكي ار س آ اا  

 هختلف الوإلاُب فٖ   ٘ك هي ٗضِن فٖ تب ٗ  الزِل نيرخ  ى ُّٖ هِوك كب٘   ٗؤ ِٗي النقَ الوقي ى ه

اٌ  اٙخ ٗي هي اٗزين٘ي     ٗؤخإلّى نِي ى كوي صصل اٌ هي  فٖ ا طاج الٔ هيالوإلاُب  أدضي ٗضيا  النقَ الوقي ى  -3

 الوإلُب الزعن ٕ فٖ هْضْاٖ الطا  ّالو٘ اث ه ا صاه٘كااتو   نعض ال ّا 

ٗرْف ٍ الورٌِذ اّ النقرَ الوقري ى ؛ لرإلا فريى ُرإلا  ٗوكي اى ٗتن التق ٗب  ّى نض  كيفك الق يٗي هْضع الخاا ى ُّْ هري   -4

الوٌِذ ض ّ    ن  هٌِي فٖ اول٘ك التق ٗب
(41)

 ه 

اهي الض٘  هضو  ني   الص             
(41)

نٌنش تق ٗبٖ ّاضش ى ٗوكي تلوضَ نضرِْلك هري خراا هؤلنيترَ  أفكي ٍى فق  تو٘ز   

ا صراهٖ العريم فرٖ  ارفريالو٘ك هْضْا٘ك ايل٘ك ى هٌطلقيب هي ن ّس  ا صاهٖالتٖ ايلذ نِي الوضي ل الضضيصك فٖ التي ٗخ 

ّهتبٌ٘ري  هإلُب٘رك أصرشّ  ٌٗطلري هري  ىالط س ّالوعيلزك 
(42)

ه فنرٖ كتينرَ )ا تصري ًي( الصري   فرٖ الٌزرف ا عر ا صرٌك  

فَ٘ هي تع     اب هع هيك٘يًيب ّاص ا صاهٖااتو  هصي   كخ٘   تعْ  الٔ هختلف الوإلاُب الضٌ٘ك ى يذ أًَ ٗع  النقَ فق   1161

ّالتعيهل العلوٖ هي  ّ  فٖ اى ٗزعرل الضرٌٖ ٗدرع   ى الوإلاُب ّا رتِي ا  ى ّ  ٗخنٔ هي لِإلا اللْى هي التنيال ا ٗزينٖ

ا ًنتريس الرٔ اٙخر  ى  يلٔالإلٕ هي عؤًَ اى ٗؤ ٕ  اره الد٘عٖ ى ّكإللك العكش ى  أخَّ٘هْ عيب اٌ   أُو٘كأّى ل أَٗ النقِٖ 

ن فٖ تضط٘ن الضْارز الٌنض٘ك ن٘ي الن ٗق٘يّاى ٗضِ
(43)

 ه  

لقرر  ررريا  عررِي ا  ا ٗرر   هرري هدرر   الررْطي الع نررٖ ّهغ نررَ نرريى كتينرري  الضرر٘  هضورر  نرري   الصرر   تخلررْ هرري            

اناظ٘ "ٔفٖ كل٘ك الد ٗعك نتًْش ٗتض ث اي ُإلا الوْضْج  ي اب :  ارصتيذالتعصب الطي نٖ ى اذ ًز  ال كتْ  أصو٘   الٌ٘ن  
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كَٕاّ شاٛؼٙ داغٚض اٌ ٚكإٌ سطبثاّ عغاى ٚقغأ نجبقغ انظاضع ٚاضعا ثـإٓنخ اَاّ ناى ٚكزات نطبئفزاّ انشاٛؼٛخ فذـات فٓإ 

انكضٛاغح ثابنًغاجغ ٔانؼهًابء انشاٛؼخ فٓإ كضٛاغ  اؿزشآبصا راّإؿاليٛبع رزجابٔػ ثاّ انُؼاغاد انطبئفٛاخ انؼاٛقخ ناظنك فٓإ ياغ 

االؿزؼًبل نهًغاجغ انـُٛخ"
(44)

هضرز  الدر٘خ ازالر ٗي القضريم فرٖ غرز  ننلضرط٘ي ف٘قرْا  يهيم  العزٗز اْ   ه اهي الد٘خ اب 

"اٌ فكاغِ أشاؼم انضإعح فاٙ قهٕثُاب َٔفٕؿاُب ٔفجاغ انإػٙ فاٙ فكغَاب ٔػقٕنُاب فاٙ اي كتيني  الض٘  هضو  نري   الصر   : 

يُٓجبع نٓب"جؼهذ يٍ كزجّ  اإلؿاليٛخ  ثم اٌ ثؼغ انزُظًٛبد  اإلؿاليٙانفكغ  إنٗانٕقذ انظ٘ كُب فٙ جٕع 
(45)

 ه 

 هي ص٘يتَ ى الٔ ال غن هي كل هي ارخ٘   ارٗيمظل الض٘  هضو  ني   الص   هضيفظيب الٔ ُإلا الٌِذ التق ٗبٖ صتٔ            

 يلرٔى ْٗررَ خطينريب  1191اريم  يا اهرَالضلطك الٔ  ي  ام ل٘لك هي  أعِ ًز ٍ  بل  يًٌيهي ضغ  الضكْهك ى اذ  يلَ٘تع س 

" أٚٓاب انشااؼت انؼغاقااٙ ى يذ ٗقررْا :  ّا صرراه٘كهعرريًٖ  ّس الْصرر   الْطٌ٘رك  أًبرلع ا ررٖ ٗضورل فررٖ ط٘يتررَ الدررعب ال أنٌريا

  ٔأكاغاصافاٙ ْاظِ انهذظاخ انؼظاٛجخ ياٍ يذُزاك   ٔدٛبراك انجٓبصٚاخ  ثكامع فئبراك ٔؽٕائفاك   ثؼغثاك  أسبؽجاكانؼظٛى ...إَٙ 

... ٔإَاااٙ يُاااظ ػغفاااذ ٔجااإص٘  أساااغٖقٕيٛاااخ صٌٔ    ٔال اٜساااغرشاااض ياااظْجبع صٌٔ  ثـاااُزك ٔشاااٛؼزك   الٌ انًذُاااخ ال

ثظنذ ْاظا انٕجإص ياٍ اجام انشاٛؼٙ ٔانـاُٙ ػهاٗ انـإاء   ٔياٍ اجام انؼغثاٙ ٔانكاغص٘ ػهاٗ  األيخٔيـأنٛزٙ فٙ ْظِ 

: اٌ انًؼغكخ نٛـذ ثٍٛ انشٛؼخ ٔانذاـكى  -ثكغ ٔػًغ  أثٙٚب أثُبء ػهٙ ٔانذـٍٛ ٔأثُبء  –نكى  أقٕنٓبانـٕاء ... ٔأعٚض اٌ 

ٔانؼااضل   دًاام ػهااٙ  اإلؿااالو أؿاابؽُٙ   اٌ انذااـكى انـااُٙ انااـظ٘ يضهااّ انشهااـفبء انغاشااضٌٔ   ٔانااظ٘ كاابٌ ٚقاإو ػهااٗ انـاا

  ٔرذاذ  اإلؿاالو)أثٙ ثكغ( ٔكـهُب َذـبعة ػاٍ عاٚاخ  األٔلانـٛف نهضفبع ػُّ جُـضٚبع فٙ دـغٔة انغصعح رذـذ نٕاء انشهٛفخ 

يًٓب كبٌ نَٕٓب انًظْجٙ" اإلؿالوعاٚخ 
 (46)

 أصريسهخل ُإلا الٌِذ القي ن الٔ العلن ّالعول ى   الٔ  يلٔالْ٘م  أصْرٌيّهي ه  

ه هررع اصترر ام  ارخرر ّٓالررْطي ى نغررض الٌظرر  ارري رو٘ررع ا ًتوررياا   ا صررامالدررعي ا  الني غررك ى لٌتضرر  تضررت  اٗررك 

 التٖ تزوعٌي هعِي خ٘وك الْطي الْاص  ه ار ل٘ي خصْد٘ي  

 

 

 انشبرًخ
عر٘ع٘يب تعٌرٖ رعرل الضرٌٖ  ارع ال ٓ الويا الضْز  العلو٘ك فٖ الٌزف  ا صاه٘كالتق ٗب ن٘ي الوإلاُب لن تكي فك           

ى ّطررـ س  ا صرراه٘كّالقْاارر  الودررت كك نرر٘ي الوررإلاُب  اردررْاُررْ تضررل٘  ال ررْا الررٔ  ارهرر نرريلعكش ى لكرري غيٗررك  أّ

  الوضــي ل الخاف٘ك الٔ نضـيط البـضج الٌزَٗ ّالٔ أصش الو٘ك ه

لرن ٗكري ُر فِن هري  يذ ى فكر   التق ٗرب يلرٔكريًْا ٌٗظر ّى نْا ع٘رك  ارعر اٗب ّ اى الويا الضْز  العلو٘ك فرٖ الٌزرف       

 ٗرإلُب الضرتي  ال٘رَ   ّيصر ااّالتغيضٖ اٌرَ ى  ى تٌيصرٖ ا خرتاا  يُويلَا ختاا ن٘ي الوإلاُب أّ  أدل يزالكالنك   

ل الضل٘ن للودكا  الطي ن٘ك ى كوي ٗ ٓ الويا الضرْز  الٌزن٘رك ى ٗتوخرل فرٖ تض ٗر  ن ّاصبَ الوتؤدلك فٖ الٌنْس ى نل اى الض

الخطين٘رك الترٖ تخ٘ر   ارصريل٘بّا نتعري  اري  ى  ل الخاف٘ك ّتضل٘لِي تضل٘اب هْضْا٘يب نيصتخ ام الوٌيُذ العلو٘ك الض ٗخكيالوض

 ال إٔ العيم ه أّصيطفٖ  ّالتْت البغ يا 

أحر  ّاضرش ّهو٘رز فرٖ العورل الرٔ ت صر٘خ هنريُ٘ن الْصر    ارع االٌزف  فٖ لعلويا الضْز  العلو٘ك ّ   تب٘ي لٌي اى        

ّلن تقتصر   ارْاتِن الرٔ الصرع٘  الٌظر ٕ ى  ىتيس الٔ اٙخ  الضْا  ّا ًن يلٔالضبي ٘ي لل اْ   كوي كيًْا هي ى ا صاه٘ك

   نل  خلت ص٘ز التطب٘ي اٗ يب ه

 

                                                 

 ه  311ى ص  2111ى لــٌ ى ى  1ى د ا ًضيً٘كفٖ الض ي    يصِيهي ان اُــ٘ن العيتٖ ّآخـ ّى ى الٌزف ا ع ا ( (1

ى  2111فٖ تي ٗخ الع ا  الوعيد  ى نغر ا  ى الد ٗف ى هضو  فِوٖ صع٘  ال ّ  العضك ٕ ّالض٘يصٖ أه٘يً   الٖ ( (2

 ه525ص

؛     رر٘ش رررْا  141  -113ى ص   1199ى نغرر ا  ى   1ى ط 4ابرر  الرر زا  الضضررٌٖ ى ترري ٗخ الررْزا ا  الع ا ٘ررك ىد (3)

ى  صريلك هيرضرت٘  غ٘ر  هٌدرْ   هق هرك الرٔ  1141الغ ٗ ٕ ى  ع٘  ايلٖ الك٘اًٖ  ّ ّ ٍ فٖ الض٘يصك الع ا ٘ك صتٔ ايم 

 ه 111ى ص 1191٘ك الت ن٘ك ى ريهعك نغ ا  ى كل

 ه56 – 45ى ص 1116الد٘عٖ ى نـ٘ ّ  ى  ا داصٖى هضيُوي  النك   ا صاه٘كزكٖ الو٘ا  ى خطي  الْص   ( (4

 ه11ى ص 2113هضو  ني   الضك٘ن ّآخ ّى ى الضْز  العلو٘ك الع ا ٘ك ّالتق ٗب ى طِ اى ى  ((5

ٖ ني هضو   ضي ني هْصٔ ني الد٘خ رعن  الويلكٖ ديصب كتي  )كدف الغطرياههه ( ى ّل  الد٘خ هضو  صض٘ي ني ال(  6)

م هي أص   ا ن٘ك ا فت نيلعلن ّيًزينِي الكخ٘ر  هري العلوريا ّالوزتِر ٗي ى ًريا تعل٘ورَ فرٖ 1916ُـ /1214فٖ الٌزف ايم 

ًيفت الٔ ار نع٘ـي هين٘ـي هـخطْط  ى لَ هؤلني  كخ٘  1121أدبش هي الو ارع الإلٗي ٗدي  يلِ٘ن نيلبٌيى ايم  صتٔالٌزف 
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فٖ هص٘ف ك ً  نإٗ اى ًّقل رخويًَ يلٔ نغ ا  ّهٌِي يلٔ الٌزف ص٘ج هخْاٍ ارخ٘   1154توْز  11ّهـطبْج ى تْفٖ فٖ 

  -ه ٌٗظ  :

ص٘   ًزا  اط٘ك ى الد٘خ هضو  صض٘ي كيعف الغطيا ّ ّ ٍ الْطٌٖ ّالقْهٖ ى  صيلك هي رضرت٘  غ٘ر  هٌدرْ   هق هرك الرٔ 

 ه  36– 13ى ص 2112عِ  التي ٗخ الع نٖ ى نغ ا  ى ه

فرٖ القريُ   هري هزوْارك هري الوزر  ٗي الدر٘عك  ّالضرٌك فرٖ  1146اريم  أصضرت ا صراه٘ك ا  التق ٗب ن٘ي الورإلاُب  (1)

البضرج  أصريسى الرٔ اى ٗكرْى اورل الر ا  الرٔ  ا صراه٘كيًِيس هد ّج الْصر    ررلى  ا صاهٖهختلف أدقيج العيلن 

ُرإلٍ التز نرك هري  أُو٘ركلوٖ نع٘ اب اي الض٘يصك ى ّاى ٗوخل كل هإلُب فٖ ال ا  الويا هي ذّٕ الوكيًك الو هْ ك ى ّتٌبرع الع

هي صيلك الوبي  ا  الن  ٗك  الٔ هد ّج روياٖ هٌظن ى ّهي صيلك ال اْ  القي ورك  ا صاه٘كاًِي اًتقلت نيل اْ  الٔ الْص   

اريم  ا صرامالر ا  هزلرك  صريلك  أدر   البضرج ّال  اصرك العلو٘رك الوْضرْا٘ك  ه   الٔ اصيس الرْاع ّالتعبةرك الرٔ صيلرك

  -ه للوزٗ  هي التنيد٘ل ٌٗظ  : 1164ّتْ نت اي الص ّ  ايم  1149

 ه 56 -  51زكٖ الو٘ا  ى الوص   الضيني ى ص

 ه 335ى ص 1151ى توْز  3ى الع   ) القيُ   (  ا صامهزلك  صيلك ( (9

هي أص   الو٘ك ٗ رع ًضبِي يلرٔ  ب٘لرك نٌرٖ أصر  ى ترْفٖ ّالر ٍ  1991هضو  رْا  الززا  ٕ فٖ الٌزف ايم ّل  الد٘خ ( 1)

فكنلَ أخٍْ اركبر  العريلن الوعر ّا الدر٘خ ابر  الكر ٗن الززا ر ٕ ى فتْررَ ًضرْ ال  اصرك الضْزّٗرك  ى ُّْ اني خوش صٌ٘ي

ّحرْ   العدر ٗي ى  1119ّهي الودي ك٘ي فٖ حرْ   الٌزرف  صتٔ أدبش هي هديُ٘  العلويا ه كيى هي ال اي  يلٔ ا صتقاا

                                                     -ه ٌٗظ  : 1151ًّق  ا  ت اصي  الوص ٗك ى تْفٖ ايم  ى لَ هؤلني  ا   أعِ ُي فلضنك ا هيم الصي   )ج(

 ك ـرـــ ار ٗب الديا ــ الوزيُ  الخي  ى ه كز   اصي  الكْفالعيلن النقَ٘  –صض٘ي الٖ هضنْظ ىالد٘خ هضو  رْا  الززا  ٕ 

 ه          13– 11ص ى 1119  ى

 ه 91ى ص 1151ى تد ٗي الخيًٖ  4ى الع    ) الٌزف ( ى هزلك الغ ٕ ا صاه٘كهضو  رْا  الززا  ٕ ى الخ ّ   ((11

هري أصر   ا ن٘رك  1114ٌزرف ا عر ا اريم ّل  الد٘خ هضو   ضي ني الد٘خ هضو  ني الدر٘خ ابر  ل الوظنر  فرٖ ال( 11)

ٗعْ  ًضبِي يلٔ  ب٘لك ص   الو  ٗك ى ت نٔ فٖ كٌف أخَ٘ اركب  العيلن النيضل الدر٘خ ابر  الٌبرٖ الوظنر  رًرَ ّلر  ٗت٘وري ى 

ّنع  ّفي  الد٘خ اب  الٌبٖ أدبش الد٘خ هضو   ضي ن ايٗك أخَ٘ الوزتِ  الو رع الد٘خ هضور  صضري الوظنر  ّكريى لرَ أخريب 

يلخي ُْ العيلن النيضل الد٘خ هضو  صض٘ي الوظن  ى فنٖ ظل هخل ُإلٍ ارص   العلو٘ك تْررَ الدر٘خ هضور   ضري يلرٔ   اصرتَ ح

ه كيى هي ان ز ارا ريا الوؤصضر٘ي لزوع٘رك هٌتر ٓ الٌدر  ا دراص٘كى  نرل 1139ًيا   رك ا رتِي  ايم  صتٔالضْزّٗك 

و٘  كل٘ك النقَ فٖ الٌزف ا ع ا هٌإل تؤص٘ضِي صتٔ ّفيتَ ى اًتخب ايم كيى نوخينك لْلب الض كك فٖ اولِي ى عغل هٌصب ا

ا ْاب فٖ  الـوـزـوـع الـعـلـوـٖ الـعـ ا ـٖ  لـَ هـؤلـنـي  ارـ   هـٌـِرـي الــوٌـطرـي  حـاحرـك أررزاا ّأدـرـْا الــنرـقَ  1163

  -ه ٌٗظ  : 1164/ 1/  31أ نعك أرـزاا ى تـْفٖ فـٖ 

الوآح  العلو٘ك ّار ن٘ك ّا داص٘ك للعاهرك الوزر   الدر٘خ هضور   ضري الورـظن  ى ريهعرك الكْفرك ى  الٌ ّ  النك ٗك  صتإلكي 

ى   1164؛ هضو  هِ ٕ ا دنٖ ى ه  صك الٌزف ّتطْ  الض كك ا دراص٘ك فِ٘ري ى الٌزرف ى   1-1ص ى ى الوق هك 1111

 ه 61  - 51ص

   نوٌيصربك ّفري  الدر٘خ هضور   ضري الوظنر  ى الوٌدرْ   فرٖ هزلرك فٖ القيُ ا صاه٘ككلوك  ا  التق ٗب ن٘ي الوإلاُب  (12)

  -الٌِذ اللبٌيً٘ك الع   الخيص نيلد٘خ الوظن  ه ٌٗظ  :

 ه 25ى ص 1164ى اٗي   11ى الع    ) دْ  ( هزلك الٌِذ
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 ه222هضو  ني   الضك٘ن ّآخ ّى ى الوص   الضيني ى ص (13)

 ه  261ى ص 1151ى توْز  3ى الع    ) القيُ   ( ا صامهزلك  صيلك هضو  صض٘ي كيعف الغطيا ى ن٘يى للوضلو٘ي ى  (14)

 ه169زكٖ الو٘ا  ى الوص   الضيني ى ص (15)

 ه  19ص٘   ًزا  اط٘ك ى الوص   الضيني ى ص (16)

هضو  صض٘ي كيعف الغطيا ى )فتٌك البض ٗي( ً اا نخ  ال٘  الرٔ اُريلٖ البضر ٗي ى هري : ) اّ ا  الدر٘خ هضور  صضر٘ي  (11)

 ف الغطيا( ى هضنْظ فٖ  ضن الوقي   الض٘يص٘ك نوكتبك الد٘خ هضو  صض٘ي كيعف الغطيا فٖ الٌزف ا ع ا ه كيع

 ه151ى ص 1119ى ن٘ ّ  ى  5ى ط ا صاه٘كه ت ٔ ال ضْٕ ى فٖ صب٘ل الْص   ( (19

 ٗ   ٌٗ٘ك ى  يذ   س الٔم  ى ًّدؤ ًدؤ  الو٘ك   1996ُ /  1314لك ٗن الزًزيًٖ فٖ الٌزف ايم  اّل  الد٘خ اب      (11)

هديُ٘  الويا اص ٍ ى ًد  فٖ التؤل٘ف ّالتْادل ا رتوياٖ ص٘ج صيف  يلٔ الع ٗ  هي ار طي  الع ن٘ك ّ ا صاه٘ك هخرل 

ُرب ا صراه٘ك ى ٗصرنَ 1هص  ّنرا  الدريم ّالٌِر  ى هري أعرِ   اْاترَ الزِري  ا صراهٖ فرٖ فلضرط٘ي ّالتق ٗرب نر٘ي الورإل

كوي اى  صتَ هع طَ صض٘ي او٘  ار   الع نٖ هع ّفك اذ  برل ٗر ٍ  ري اب : يًِري أّا ٗر  ّآخر  ٗر   البعض نن٘لضْا الد   

ا بلِي  ّذلك نع  اصتوياَ الٔ هضيض   فلضن٘ك للدر٘خ الزًزريًٖ ه لرـَ الع ٗرـ  هري اـلوؤلنرـي  فرٖ النلضرنك هخرل )انري صرٌ٘ي( ّ 

  -م ه ٌٗظ  : 1161ُ /  1399ٓ ه  تْفٖ فٖ الٌزف ايم ف اب اي  صيلتَ العول٘ك لوقل َٗ ّكتب   اخ  ى )الكٌ ٕ(

 ه  25ى ص 1119ى ن٘ ّ  ى  12رعن  ال ر٘لٖ ى هْصْاك الٌزف ا ع ا ى د

 ه13  – 1ى ص 1165ى نغ ا  ى  2هضو  صع٘  آا حينت ى ا هيم الزًزيًٖ ّالْص   ا صاه٘ك ى ط ((21

  -للْ ْا الٔ ًت هقيا الزبِيى ٌٗظ  :( (21

لك ـرـي هزـرـاب اـقرـه ً  11 – 14ى ص 1161ى كريًْى الخريًٖ عربيط  11 – 1ى العر   الورز ّد ) الٌزرف ( ي اهزلك الوع  

 ه 5ى ص 1161 أٗلْاى  5ى الع    ) ال ٗيس( ا صام اٗك 

 ه146 – 145زكٖ الو٘ا  ى الوص   الضيني ى ص (22)

 ه11هضو  صع٘  آا حينت ى الوص   الضيني ى ص (23)

 ه  22 – 21وص   ًنضَ ى صهقتبش فٖ : ال( (24

 ى   صيلك اب  ل الضيلن الصبيس اه٘   ّلك الكْٗت ه1519ا ع٘ف هكتبك الض٘  صض٘ي انْ صع٘   ى الولنك  (25)

 ينرر اُ٘ن  ّرررْ   صررن ابرر  الكرر ٗن الزبِرريى فررٖ ُررإلٍ الق رر٘ك ى  ّاًورري كرريى اصررن درريصب الوقرريا هضررْ  الضرر ٗج ُررْ ( (26

صِْاب فٖ ال صريلك ى لكًِْري هْرِرك الرٔ الدر٘خ ابر  الكر ٗن الزًزريًٖ الورإلكْ  اصروَ فرٖ  ّاارالزبِيى ى ّ نوي ّ   ا صن 

 ن اٗك ال صيلك ًِّيٗتِي  فضصل الخل  ن٘ي ا صو٘ي ه

 ى  صيلك صعْ  ني اب  العزٗز هلك الوولكك الع ن٘ك الضعْ ٗك ه  1519هكتبك الض٘  صض٘ي انْ صع٘   ى  الولنك  أ ع٘ف (21)

 ه143 – 142ى ص الوص   الضيني ٙدنٖ ىهضو  هِ ٕ ا( (29

 ه3ى ص 1161ى القيُ   ى  2هضو   ضي الوظن  ى اقي   ا هيه٘ك ى ط ((21

 ه114الوص   ًنضَ ى ص( (31

هي أصر   ا ن٘رك الو٘رك هع ّفرك نر ز هٌِري  رريا كخر  أعرِ ُن  1121ّل  الض٘  هضو  تقٖ الضك٘ن فٖ الٌزف ايم   ( 31)

دؤ الض٘  هضو  تقٖ ًدؤ  الو٘ك نتْرَ٘ ّال ٍ الض٘  صرع٘  الضكر٘ن ى ّتخر د فرٖ كل٘رك هٌتر ٓ الو رع الض٘  هضضي الضك٘ن ى ًّ

ّكيى لزوع٘ك هٌت ٓ الٌدر  ّ  ٘ضرِي الدر٘خ هضور   ضري الوظنر  احر  كب٘ر  فرٖ درقل هْاُبرَ ّتْرِيترَ   1141الٌد  ايم 

هدريُ٘  الوريا اصر ٍ ى هري س  ٗر  الرٔا داص٘ك نع٘ اب اي اررْاا الوضي فظرك رصر تَه كوري   س فرٖ الضرْز  العلو٘رك 
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الترر  ٗش فررٖ الضررْز  العلو٘ررك  ّأدرربش ف٘ورري نعرر  هرري ارا رريا البرري زٗي فررٖ روع٘ررك هٌترر ٓ الٌدرر  التررٖ هرري س فررٖ كل٘تِرري 

كوي اعت   هع ا   هي الونك ٗي فرٖ تؤصر٘ش هزوعِري الخقريفٖ ى أدربش او٘ر اب لكل٘رك النقرَ التينعرك لزوع٘رك هٌتر ٓ ى الت  ٗش 

ا رْاب فرٖ الوزورع العلورٖ الع ا رٖ صترٔ اريم  1164ى اًتخرب اريم  1111يلرٔ اريم  1165ٌزرف ّذلرك اريم الٌد  فٖ ال

  -ه  ٌٗظ  : 2112لَ الع ٗ  هي الوؤلني  لعل أعِ ُي كتينَ اردْا العيهك للنقَ الوقي ى ه تْفٖ فٖ الٌزف ايم  … 1116

-11ى ص 2113ــتَ ا دـاصــ٘ك فٖ الٌــزف ى لـــٌ ى ى هضو  نض  العلْم ّآخـ ّى ى الـض٘ـ  هضـو  تقٖ الضـك٘ن ّ صـ ك

ى أط ّصك  كتْ اٍ غ٘  هٌدْ   1145 – 1132از ال ٗي اب  ال صْا الو ًٖ ى ا تزيُي  ا داص٘ك فٖ الٌزف  ؛ 13

 ه 31– 21ى ص 2114هق هك يلٔ كل٘ك اٙ ا  ى ريهعك الكْفك ى 

  ه21ى ص 1156لٌزف ى اب  الضض٘ي ع ٗف ال ٗي ى الٌت ّا رتِي  ى ا ((32

 ه312هضو  نض  العلْم ّآخ ّى ى الوص   الضيني ى ص ((33

 ه311ًنضَ ى ص الوص   (34)

 ه312 – 311الوص   ًنضَ ى ص (35)

 ه 14ى  ص  1163العيهك للنقَ الوقي ى ى ن٘ ّ  ى  اردْاهضو  تقٖ الضك٘ن ى ( (36

 ه 315هضو  نض  العلْم ّآخ ّى ى الوص   الضيني ى ص (31)

 "  ه1" اٙٗكصْ   الضز   (39)

 ه213 – 212هضو  ني   الضك٘ن ّآخ ّى ى الوص   الضيني ى ص (31)

 ه 315هضو  نض  العلْم ّآخ ّى ى الوص   الضيني ى ص( (41

 1134ّل  الض٘  هضو  ني   ني ص٘   ني يصويا٘ل ني د   ال ٗي العيهلٖ الوْصْٕ فٖ ه ٌٗك الكيظو٘ك الوق صك ايم (  41)

كيًرت  ر  ًزصرت هري  برل هري ربرل ايهرل رٌرْ  لبٌريى يلرٔ العر ا  نضر ّ  القر ى ى ا فت نيلعلن ّالن ل هي أص   ا ن٘ك 

التيصرع ادرر  ّتٌقلرت طلبرريب للعلررن نر٘ي هرر ى العتبري  الوق صررك الٌزررف ّكر  نرراا ّصريه اا ّالكيظو٘ررك ه نرر ز هٌِري الكخ٘رر  هرري 

عيلن النيضل الض٘  يصويا٘ل الص   يذ ترْفٖ ّالر ٍ ّلرن ٗتزريّز ض٘  هضو  ني   ٗت٘وي نكٌف أخَ٘ اركب  الــدؤ الــعلويا ى ًّـال

صي الضينعك ى تعلن الق اا  ّالكتينك ّريًبيب هري نعرض العلرْم الض ٗخرك فرٖ ه  صرك هٌتر ٓ الٌدر  فرٖ الكيظو٘رك ى ّهري لبرج اى 

لٌبرْ  ّالعبق ٗرك هٌرإل ّنيًرت ال٘رَ ااهري  ا 1146اًتقل يلٔ صيض   العلْم ا صاه٘ك ه ٌٗك الٌزف ا عر ا نضر ّ  العريم 

 أدربشالصغ  ّّادل ًديطَ العلوٖ فٖ الضْز  العلو٘ك فٖ الٌزف ّاات ا لَ ني رتِي  هطلع الخوضٌ٘٘ي  حرن هري لبرج أى 

هي هديُ٘  الو ارع الإلٗي ٗدي  يلِ٘ن نيلبٌيى ى ن أ نيلتؤل٘ف فرٖ هقتبرل العور  ّلعرل هري أعرِ  هؤلنيترَ كتري  فلضرنتٌي ّكتري  

 رورري يلررٔ ارر   لغرري ه  اررـُ ا ن ايٗتررَ للتضرر   الض٘يصررٖ ا صرراهٖ الوررٌظن ّالررٔ ُررإلٍ الخلن٘ررك أ رر هت ا تصرري ًي اللررإلاى ت

                                                                      -ه ٌٗظ  :1191ً٘ضيى  1الضلطي  الضيكوك فٖ الع ا  الٔ يا اهَ هع عق٘قتَ العيلوك النيضلك  آهٌك الص   فٖ 

 ه     321– 326صى  41– 26ى ص1116الٌعويًٖ ى الدِ٘  الص   صٌْا  الوضٌك ّأٗــيم الضصـــــي  ى  ن ى   هضو   ضي

ى  3ى العر    )  رن (  يصراه٘كاب  الزبي  ع ا   ى هٌِذ الدِ٘  الص   فرٖ   اصرك الوضري ل ا اتقي ٗرك ى هزلرك   ريٗي  (42)

 ه 45ى ص 1116

 ه134 – 133ى ى الوص   الضيني ى صهضو  ني   الضك٘ن ّآخ ّ( (43

 ه114ى ص 1119هضو  الضضٌٖ٘ ى ا هيم الدِ٘  الض٘  هضو  ني   الص   ) س( ى ن٘ ّ  ى ( (44

 ه114الوص   ًنضَ ى ص( (45

   ه  316 – 315عويًٖ ى الوص   الضيني ى ص لٌهضو   ضي ا (46)
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 قبئًخ انًظبصع  

    

 أٔالع: انٕصبئق ٔاألٔعا  انششظٛخ :

 ه 1519٘ف هكتبك الض٘  صض٘ي انْ صع٘   الْحي ق٘ك التي  ٗخ٘ك فٖ الٌزف ا ع ا ى الولنك أ ع -1

هضو  صض٘ي كيعف الغطيا ى ) فتٌك البض ٗي ( ى هي : )اّ ا  الد٘خ هضو  صض٘ي كيعف الغطيا ( ى  ً اا نخ  ال٘ر  الرٔ  -2

 ه ارع اصض٘ي كيعف الغطيا فٖ الٌزف  اُيلٖ البض ٗي ى هضنْظ فٖ  ضن الوقي   الض٘يص٘ك نوكتبك الد٘خ هضو 

 صبَٛعب : االؽبعٚخ ٔانغؿبئم انجبيؼٛخ : 

ص٘   ًزا  اط٘ك ى الد٘خ هضو  صض٘ي كيعف الغطيا ّ ّ ٍ الْطٌٖ ّالقْهٖ ى  صيلك هيرضت٘  غ٘  هٌدْ   هق هرك  ه1

 ه 2112الٔ هعِ  التي ٗخ الع نٖ ى نغ ا  ى 

ى  صريلك هيرضرت٘  غ٘ر   1141 ٍ فرٖ الض٘يصرك الع ا ٘رك صترٔ اريم  ٘ش رْا  الغ ٗر ٕ ى  عر٘  اريلٖ الن٘اًرٖ ّ ّ ه2

 ه 1191هٌدْ   هق هك الٔ كل٘ك الت ن٘ك ى ريهعك نغ ا  ى 

 كتْ اٍ غ٘  هٌدْ    أط ّصكى  1145 – 1132فٖ الٌزف  ا داص٘كاز ال ٗي اب  ال صْا الو ًٖ ى ا تزيُي   ه3

 ه 2114هق هك الٔ كل٘ك ا  ا  ى ريهعك الكْفك ى 

 

 نضبع : انكزت : صب

 ه2111ى لٌ ى ى  1ى د ا ًضيً٘كفٖ الض ي    يصِيهي  ارع اى الٌزف  ّآخ ّىالعيتٖ  ين اُ٘ن ه1

 ه 1119ى ن٘ ّ  ى  12ى د ارع ارعن  ال ر٘لٖ ى هْصْاك الٌزف  ه2

  اصري  الوزيُ  الخي  ى ه كرز  –ا  ٗب الديا  –النقَ٘  –العيلن -صض٘ي الٖ هضنْظ ى الد٘خ هضو  رْا  الززا  ٕ ه3

 ه  1119  ىالكْفك

 ه 1116ى هضيُوي  النك  ا داصٖ الد٘عٖ ى ن٘ ّ  ى ا صاه٘كزكٖ الو٘ا ى خطي  الْص    ه4

 ه                1156اب  الضض٘ي ع ا ال ٗي ى الٌت ّا رتِي  ى الٌزف ى  ه5

 ه       1199ىنغ ا  ى  1ىط 4اب  ال زا  الضضٌٖ ى تي ٗخ الْزا ا  الع ا ٘ك ىد ه6

 ه 2113ني   الضك٘ن ّآخ ّى ىالضْز  العلو٘ك الع ا ٘ك ّالتق ٗب ى طِ اى ى هضو   ه1

 ه 2114فٖ الٌزف ى لٌ ى ى  ا داص٘كهضو  نض  العلْم ّآخ ّى ى الض٘  هضو  تقٖ الضك٘ن ّص كتَ  ه9

 ه 1163العيهك للنقَ الوقي ى ى ن٘ ّ  ى  اردْاهضو  تقٖ الضك٘ن ى  ه1

 ه 1119هضو  ني   الص   ) س ( ى ن٘ ّ  ى  هضو  الضضٌٖ٘ ى ا هيم الدِ٘  الض٘  ه11

 ه 1161ى القيُ   ى  2ى ط ا هيه٘كهضو   ضي الوظن  ى اقي    ه11

 ه 1116الضصي  ى  ن ى  ّأٗيمهضو   ضي الٌعويًٖ ى الدِ٘  الص   ى صٌْا  الوضٌك  ه12

 ه 1165ى نغ ا  ى  2ى ط ا صاه٘كالزًزيًٖ ّالْص    ا هيمهضو  صع٘  آا حينت ى  ه13

 ه 1164فِ٘ي ى الٌزف ى  ا داص٘كٕ ا دنٖ ى ه  صك الٌزف ّتطْ  الض كك هضو  هِ  ه14

 ه 1119ى ن٘ ّ  ى  5ى ط ا صاه٘كه ت ٔ ال ضْٕ ى فٖ صب٘ل الْص    ه15
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خ هضورر   ضرري ـررـالد٘    ـررـالوز  للعاهررك  اص٘كـــررـّا د  كــررـّار ن٘لو٘ك ـررـآح  العـــــررـ ٗك  صررتإلكي  الوـالٌرر ّ  النكرر ه16

 ه 1111ك الكْفك ى الوظن  ى ريهع

نغرر ا  ى   ىالدرر ٗف ى هضورر  فِوررٖ صررع٘  الرر ّ  العضررك ٕ ّالض٘يصررٖ فررٖ ترري ٗخ العرر ا  الوعيدرر   أهرر٘يً رر  الررٖ  ه11

 ه 2111

 

 عاثؼبع :انجذٕس ٔانًقبالد :

 ه 1151ى تد ٗي الخيًٖ  4ى الع    ) الٌزف (ى هزلك الغ ٕ  ا صاه٘كهضو  رْا  الززا  ٕ  ى الخ ّ   ه1

 ه1151ى توْز3ى الع    ) القيُ   ( ا صامالغطيا ى ن٘يى للوضلو٘ي ى هزلك  صيلك  هضو  صض٘ي كيعف ه2

ى 3ى العر    )  رن ( يصراه٘كاب  الزبي  ع ا   ى هٌِذ  الدرِ٘  الصر   فرٖ   اصرك الوضري ل ا اتقي ٗرك ى هزلرك   ريٗي  ه3

 ه 1116

  ه4

 سبيـبع : انًجالد :

 ه 1151ى توْز 3ى الع   ) القيُ   (  ا صام صيلك  ه1

 ه 1164ى اٗي 11ى الع    ) دْ  ( الٌِذ ه2

 ه  1161عبيط   –ى كيًْى الخيًٖ   11 – 1ى الع   الوز ّد   ) الٌزف ( الوعي ا ه3

  

 

                                                                                                                                                                            


