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 يىتسى اهلل انسمحٍ انسح

لاذٌٍىُ حرَ الذىٌْ فرنح ًّىٌْ 

 اٌذّٓ هلل فإْ أريٌا فال ػذًاْ

 اال ػٍَ اٌظاملني((
 صدق اهلل انعظيى                                               

 091/ آيح  سٕزج انثقسج                                                             
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 االْداء

 ٍ انسحيىتسى اهلل انسمح

 )قم اعًهٕا فسريٖ اهلل عًهكى ٔزسٕنّ ٔاملؤيٌُٕ(

 صدق اهلل انعظيى

اًٌٍْ اال تشىشن .... ًالّطْة اٌنياس اال تطاػره ًالذطْة اٌٍحظاخ اال تزوشن ... ًال ذطْة االخشج اال  اٌٍيِ الّطْة 

 ًالذطْة اجلنح اال تشؤّره ... تؼفٌن ... 

 اهلل جً جالٌو ...

 ٌح ًادٍ االِأح ًٔصح االِح ... اىل ٔيب اٌشمحح ًٌٔس اٌؼاملني ... سْذٔا حمّذ صٍَ اهلل ػٍْو ًسٍُ ...اىل ِٓ تٍغ اٌشسا

ػّشن اىل ِٓ وٍٍّو اهلل تاهلْثح ًاٌٌلاس ... اىل ِٓ ػٍّين اٌؼطاء تذًْ أرظاس اىل ِٓ امحً امسو تىً افرخاس ... اسجٌ ِٓ اهلل اْ ميذ يف 

 ذ طٌي أرظاس ًذثمَ وٍّاذه جنٌَ اىرذُ هبا اٌٌَْ ًيف اٌغذ ًاىل االتذ ... ًاٌذُ اٌؼضّض ...ٌرتٍ مثاساً لذ حاْ لطافيا تؼ

 اىل ِالوِ يف احلْاج ... اىل ِؼنَ احلة ًاىل ِؼنَ احلناْ ًاٌرفأِ ..

 ....احلثْثح  اىل تسّح احلْاج ًسش اٌٌجٌد ... اىل ِٓ واْ دػاؤىا سش جناحِ ًحناهنا تٍسُ جشاحِ اىل اغٍَ احلثاّة ... اِِ
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 شىش ًذمذّش 

تؼذ اجليذ اٌزُ اتذاه االسرار اٌذورٌس ساِِ  والًُ ِٓ اساء سذّذج ًذٌجْياخ لّْح 

الّسؼين اال اْ اذمذَ جبضًّ اٌشىش ًفائك اٌرمذّش ٌزا سامهد يف اػذاد ىزا اٌثحث املرٌاضغ 

 ًحيفظ اساذزذنا االػضاء رخشاً ٌنا ًٌثٍذٔا اٌؼضّض ...اهلل  ًاْ حيفظو 

 

 اٌثاحثح
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 االطاز انُظسي نهثحث

 

 ِاىِ االسس اٌيت ّمٌَ ػٍْيا املٌلف اٌرتوِ ِٓ االصِح اٌسٌسّحِشىٍح اٌثحث :  (1

اٌرذخً اٌرتوِ يف االصِح اٌسٌسّح تشىً  فشضْح اٌثحث : واْ اٌغشض اٌؼٍِّ ِٓ اٌثحث ىٌ  (2

ا اٌرذخً ٌو ذأثرياً سٍثْاً يف ذشوْا ًسْاسح اسدًغاْ الٔو ضؼف سْاسْح ِثاشش ًواْ ىز

 . اسًدًغاْ مما ادٍ اىل اٌضؼف اٌرتوِ ِغ دًي اجلٌاس ًضؼفيا جتاه اٌذًي الهنا ذذخٍد يف سٌسّا 
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 ِنيجْح اٌثحث

غٍة طشّمح اٌثحث اٌنٌػِ ىِ ًاحذج ِٓ اٌطشق امليّح اٌيت ذشتط تني اٌنظشّح ًاٌرطثْك يف ا

 حمٌي املؼشفح ًِٓ حمً اٌؼٍُ االجرّاػِ ًاٌسْاسِ    .

ًذمٌَ ىزه اٌطشّمح ػٍَ اػرّاد اٌنظشّاخ ًاالسرنراجاخ حٌي ظاىشج سْاسْح اً اجرّاػْح 

ذفسشىا ٌٍخشًج تاسرنراجاخ ٔظشّح جذّذج ِٓ املّىٓ ذؼّّْيا ػٍَ حاالخ ِشاهبح هبذف ذٌسغ 

 اجملاي املؼشيف ٌرٍه احلاالخ .

ّٓ اجلأة اٌسْاسِ ًاجلأة االلرصادُ ًاجلأة االجرّاػِ ًوأد هتذف ػٓ اٌثحث ّرض

 دًافغ ذذخً ذشوْا يف االصِح اٌسٌسّح .
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 املقديح 
اْ اٌرذخً اٌرتوِ يف االصِح اٌسٌسّح تشىً ِثاشش ًواْ ٌرتوْا اتؼاد يف اػادج اجماد اٌذًٌح اٌؼثّأْح يف اٌٌطٓ اٌؼشتِ 

ٌؼشتِ سثة ٌذخٌي اٌٌطٓ اٌؼشتِ فىأد سٌسّا ىِ املنفز ٌزٌه اٌذخٌي اٌْو تسثة فمذ سأخ ذشوْا ِٓ اٌشتْغ ا

لشب سٌسّا ِنيا ، فرذخٍد ذشوْا يف االصِح اٌسٌسّح تشىً ِثاشش ِٓ اجً اٌذفاع ػٓ طائفح ِؼْنح ًوأد 

ٍرذخً يف حتاسب سٌسّا يف املْاه ِٓ خالي هنش اٌفشاخ ِٓ ذشوْا اىل سٌسّا ًوأد ذشوْا ذشٍ ىزا سثة اخش ٌ

سٌسّا ىٌ ًجٌد حضب اٌؼّاي اٌىشدسرأِ فإهنا ذشٍ اْ احلىٌِح اٌسٌسّح ذساػذ حضب اٌؼّاي اٌىشدسرأِ ِٓ 

 اجً صػضػد االِٓ اٌرتوِ فيِ املشىٍح اٌىربٍ تني سٌسّا ًذشوْا .
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 املثحث االٔل
 املطهة االٔل

ٔذأثريِ يف انعالقاخ انعًال انكسدسراَي  حصب

 انسٕزيح –انرتكيح 

 

 طهة انثاَيامل

قضيح نٕاء اسكُدزٌٔ ٔاثسْا يف انعالقاخ 

 انرتكيح انسٕزيح .
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 املطهة االٔل
  حصب انعًال انكسدسراَي

شةةا لاالهتاةةنالر ظةة  اللةناللمرةةةفاللرةة  باصةة اوةةة ن ا ة ةة  اا12لالزمة اللوةةة ن ا  ةةةا
نشرلامرة ة ااوةمنة ااملها ة اااةفاللةةمنة الل   نة اة ظة لاال الوهةراللمهةةه اامةالالل ظة داةروةنم ا  ة ا

 انشةةةناةفام طةةةة ا و وةةة اصةةة ام ن ةةة اللة مشةةةا اصهةةةالاااةةةفال اةةةدالررةةة لا1002ل ةةة لاااةةة دا
ةهشملام ظدام  طقاللشم لاللوةة بامةالاه رنة اة ةةرااللةنالل ة لقاشة و ااااةنا اة ا تاة امةالا

لةدانة لاةلاصة ا ة لدااصة كر ل لواندار  وه فالل  لقالرفاللةيبا  ةلالة لقاهةو ة ناللمة لو نفا
مةةفا مةةةبامةةالالل ظةة دارمةة ا  ةةلاصةة الل  نةة امةةفاللم ةة طقاللوةةة ن الرلةة  ا ةةلاااةةنالل رةة ا

يلةةةما مةةة امةةةفانه ةةة ااا ةةة اهتةةة  الله ةةة لحا ةةةنفالل ظةةة داللوةةةة باة ةةةز الل مةةة لاللر  وةةةه   ا
ةروةنم اص اةراللوةة با ةز الره ة  اللة نمة لط اللرة  باللةيبانوةنط اااةناللم ة طقاللر  نةة ا
للوةةة ن اةل ةةلاوةة تداصةة اهرةةةنفاتةةيلالله ةة لحا ةةنفاللتةة   نفاتةةةاللون وةة الله رنةة اهتةة  الرزمةة ا

ل ههةةةة ناة ةةةةة االلم   هةةةة اللوةةةةة ن اون وةةةةن ارةللمتاةةةة اللةةةةةط  اللوةةةةة ب االلوةةةةة ن ا  ةةةة الف
ةللموا  ارللتنشالل  اة  و اللمتمةا ناللموةا   اللهة الهلةينامةفالر لهة الله رنة امةة لاا

ا ةكر  ةمم لاالا الاهةغلاللنالل لللاللوة باةه  نياامان ناموةا  اةنةة  ااة  الررة ل اوةة ن ا
لاةو وةة اللم ةة طقاللشةةم لن اةللشةة ون امةةفاللةة ال الهةة ص اللةةناامةةفامانةةة  ا وةةم انشةةناةفاةنشةةر

ةتة الا ل ار ن ام اداص اللم فاللر   اةروةنم ا مشةقاة اة اةه ة ام ة طةاداتةي امةفالغ ةنا
للم  طقاللز لان اص الل ال اصهالااافال ا اه هةباااةنام ظةدال هة واوةة ن امةفاللنة زاةللة  طا

مةةفاصة اللةةةا اللةةةم اللرةة  باللوةة با ةة زناوةة  ااهتة ة اه رنةة امةفاللشةةم لاةللشة ون الل ةة لق
رم طةة اص  ةةا اا ةة م الوةة الررةة ل الةلا ةةز اوةةةم الاةةدا  وةةدالل ةةز اللةة نمة لط اا2591

للر  وه   اه  ن لااافاةتة تداللةةم اة  لاااانالرن نةلةتن اللةةمن الل   ن اص اااة اللة ة اا
مةناااةنالر رة  اللاةنة ناللةةمنة امالام  اةم الهليهراتةي الرن نةلةتنة امةفاهشة  اوةةم او 

لاشةة ة اةلروانةة نالرلةة  ا نةةااط ةةةنا  ةةقالررةة ل اواوةةا امةةفالرتةة ل لنالروةةه    ن امةةفا
ه  نةة اللةةةة اةلل اةة لناللر  نةة ارمةة اص ةةلامةةالالررةة ل الا ةة لقاةلوةةها لحا ةةة ص اةون وةة النةةةبا

 نمةمهةةراو ةةلااةلم ةة اةللمرةةةفاللرةة  باةهةة  اتةةيلاللمرةةةفاةهشةة راةهت نةة اامةةفاا   ةة اوةهةةر
اه ت الر  لااص اوة ن ار  نامط ل الل  ر اللر  ن اههلاصالط  نفا:

ا
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 مط ل اا م اهه اقا  ل  ن اةلل نمة لطن اةلله   ن اااناموهة الل ال ا.  2
للمط ل ةة ا  ةةةةقا ة صنةةة اةون وةةن اةهه اةةةقا ل ة ةةن اللاةنةةة اللةةمنةة الرر ل رلة شةةةن ا  1

 .ا 2ر 1021،اا231،ا ل ا
  لم  ةة امةةفالراهةة  ارلل ةةز الل مةة لاا30للةةناا10ماصةة فام نةةة  ا   ةةةاة  ةة  لااااةةنايلةة

للر  وةةه    اةللمهشةة  نفاللةةيبان هةةة ال اةةداوةةة نةفالرةة ل اةنهمهةةالاتةةيالل ةةز ا ةة ادالوةةة اصةة ا
  ا اةةة اةصةةة اا ةةة نفاةصةةة ات ةةةلاللرةةة  اررللمهةةة لداللم ةةة طقاللر  نةةة اشةةةم لاغةةة  اوةةةة ن اوةةة

   الوةةةم  ا اررهةةة  الل مةةة لاللر  وةةةه   الا ةةة ة   الله رنةةة اةلةةة  ا مشةةةقالل  نةةة امةةةفالروةةة
ةلل ةةةةز الره ةةةة  اللةةةة نمة لط   انرةةةةةةفا شةةةةط نامةةةةفات نةةةة الوةةةةةهل لدالروةةةة الاتم اةةةة الةمةةةةةالا

ليل الصة  ناةر لة ا ةنهةة زاا15ةصةة اا1021للمهظة ت ةفام امة ا ة ااصةة اا ة نفاصة اشة  طا،ا
روةةة امةةةفالفاللم   هةة اللوةةةة ن اوةة ال هةةةمنا ةةز الره ةةة  اللةةة نمة لط ااةة  ااه  نينةةة الةة  ال

ا.ا 1رلاللاومالاللمهظ ت نفاص اللم  طقاللر  ب
نماما ز الل م لاللر  وه   اه  ن ار ن اااناللو   اللر  نة اةلةراه ننة ار نة امةفاو ةلا
للةةة ةلالل   نةةة اللهةةة اهةتةةة اصناةةة اللةةمنةةة اللر  نةةة اةوةةة دا ةةةز الل مةةة لاللر  وةةةه   اااةةةنالوةةة  ا

الةتالفامفال لاه ر الليبار فان نة الل ر باةر فامؤو ا ز الل م لاللر  وه   اا  لهلل
  ةة  الل ةلةة اللر  نةة اصةةة اوةة دا  ل  نةة امةةفام ةة ةرنامةةفالتةةلالراهةة لحا  لةةمنةة اللر  نةة اة ةةةدا
لاهةلاة ردااانرا  را لداةو ال حامفا ردا  را لداةوة ال ةحاللةناوةتفامؤ ة اصة اوةتفا

  لوة اةمة ال  اللةنالم ل اةر فان ن الل ةز اةتةةا للةلاللوةتفاصة ات ةلاو ة نلاصة اشةم لالل
هةةةه اصةة الل الوةة نالله رنةة اةوةةة ن ال ةة اموةة ا اا رةمةة اوةةة ن اتةةيلالل ةةز ا شةةرلاللل ةة امةةفا
لتةةلازازاةةة الرمةةةفالله رةةة امةةة ال  اللةةةناونةةة داهةةةةه الل الوةةة نا ن ةةةراةر  ةةةناوةةةة ن اصةةة اللمةةةهادا
فالرةلاص ايلما ادا ز الل م لاللر  وه   اةر  نامةفالر ة اللةهة ن ا و وةن ا ةنفاللة ةلهن

 شةةرلام  شةة ا  تةة الفاا1022صةةة اهةة لاناه رنةة اصةة الرمةةفاللوةةة با  ةة الل ةةة االلوةةة ن ااةة دا
وةةة ن اهةةةحاصةة اةتةةراللط   ةة اللوةة ن اةر  ةةناه رنةة امةةفالتةةلازازاةة الرمةةفاللوةةة باةل ةةضا
للمو ا االلوة ن ال ز الل م لاللر  وه   اةمم ات لا ش  الروة اللةنال لة لا ةز الل مة لا

                                                           

ا.ا1021،اا231الله رن ا،ا–ره  الل الو نالل   ن االة شن ا ل ا،ا 2ر
ا.ا1021،اا15/3ةر ل ا ةنه زا،اا 1ر
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 رةمةةة اوةةةة ن اةهةةةة نداللموةةة ا االةةةرا شةةةرلام  شةةة اةلاه لصةةةرا  لةةمنةةة االلر  وةةةه   اللةةةنات  ةةة 
ا.ا 2رللر  ن 

للمةوحالله ر اللم  ةحامفالله  لحالل ةل المةلتا اه ظندا لاشاههةوحاا ة ام  رة ا
 نةةةاانةةة  الل  نةةة امةةةفاللم انةةةنفاصةةة اه رنةةة اا1022لرةةة ل اوةةةة ن اهةةة ا لاةةةشاللهةةة ا ةةة ةناصةةة ا
 الةتوةةهن اار نةة لااهشةةملاهوةةانالناصةة اللمةة ة امةةفاوةة مناله ظةةندا لاةةشاصةة اتةةي ام  رةة ا امةة

ه رنةةةة اةللناةةةة ااةةةةالواللم ةةةة  نفا  لموهشةةةة ن نالله رنةةةة اصهةةةةالااةةةةفاللم اةمةةةة نالروةةةةهل   لهن ا
ةنه ةة االلةة  ضااةةفالمةة ل لنا  روةةا  اة  ةة ال ه ةة  الرةة ل اوةةة ن اصةة ام  رةة ارة ةة   اهةة ا

صةةة اوةةة ن اااةةةناغةةة ل اا لاةةشالااةةةفاللةة  ن الله رنةةة الفاه رنةةة الةةفاهوةةةم ا ةتةةةة ارنةة فارةةة  ب
نةلنةةاا13م   لاص اشم لالل  لقاةهشن اللهة  ن اللنالفاوالحاللتةنة الله رة الاه ة  لاامةفا

  ةةيااشةة لناللطا ةة ناللتةنةة الوةةها صناتمن ةة اا ةةز الل مةة لاللر  وةةه   اصةة اشةةم لاا1029
لل ةة لقامة  ةةلالوةةها لحا ال ةة امةلوةةالا لاةةشاصةةةطام ةة ة  اا  ماةة الاهةةة رناةلوةة  ال  شةةطنفا
لرةةة ل اةم ةةة ة  اا  ماةةة ا للةةةلاه رنةةة النهةةة اامةةة  نفاةوةةة  الام  رةةة ارة ةةة   اةلله ةةة ن الل وةةةم ا

االوة ا ةنفا لاةشاةه رنة اةااةنام  ةنالفااااااالله ر اةهة  ن اللاتمة ناللتةنة الله رنة ااااا
 لاةةةشاااةةةنام ن ةةة اوةةةة ةوالله رنةةة ارةةة فاللةةة لصالاللم اةةةفالهننةةة اه  هةةةرالل ةةة  االر تةةة   اللةةةيبا

 ةةةة رامةةةةفالفالله ظةةةةنداه رنةةةة الاتاةةةةة الل ةلنةةةة اللم    ةةةة الاةةةةيلالله ظةةةةنداظاةةةةناللمةوةةةةحالله رةةةة ا
للط   لنالله رن اط نةا الل  لقا  رامفاغاقالل  ة اص اةتراللمهط صنفالل    نفاله رن اهتة  ا
وةةة ن اوةة  ناللوةةاط نالله رنةة اهةوةةنالا ل ةة االراهةةة لا ةةنفالرةة ل اه رنةة ات ةة ا وةةه ه الفاللةة ادا

ر فامش ةط اا ةن داتيلالله ظندالر ت   انهة م اللةةةااللر  نة اصة اشةم لاالله ر اللل  ال لاش
ا.ا 1ر 1029وة ن ار  ةبا،ا

ل   الل ة اللر  باص الرزم اللوة ن الل  ن امفاللهو ؤرنا ةلام امشة  رهاداةمةةو ادا
مفاللم   ه اللوة ن اةمط ل اداص ام  ا ام    الرو اةمةوةحالل ظة داةللم   هة امة اداصة ا

ةونالليباهلشناصنراوةة الوانمنة ار نة ااره رنة امةفالطة اه ة ا الل  ةةياللرة  باصة اوةة ن الل
اانالم ا اللةةم اصم امةلوحاللم   ه اللر  ن اللوة ن امفالرزم ال ةودالرة ل اوةة ن امةؤل لاا

                                                           

ا.ا260،الل   اا1029ا  اوام فا،امتا الل  لدالل    الر   ن ا،او  ااا اا 2ر
ا.ا1029ل م امةونا  ةبا،ام رزالل    الل  ةاالا  لو نالروه لهنتن ا،اا 1ر
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ة ه ة ةفاا1003ن   ااانا  رهنفا  نوهنفاتم ا ةز الره ة  اللة نمة لط اللةيباه وة ااة دا
لاللر  وةةةه   اللم ةةة  باله رنةةة اللةةةيبانه ةةةالالل مةةةلاللموةةةا اةللمتاةةة اللةةةةط  امةةةالا ةةةز الل مةةة 

مةةةفامتمةاةةة امةةةفالر ةةةزل اا1022للرةةة  باصةةة اوةةةة ن اتةةةةامةةةزن اهشةةةرلاصةةة اهشةةة نفالرةلا
للم انةة اللم   هةة الرةةلامةةفالل ظةة داللوةةة با ةةز الل مةة لاللر  وةةه   الرةةلام ةة ةرناللوةة  ة ا

 ةدا م  تة اا1021 ةفالل ة   اةللة  اصة ارنة  الال الحا ن ام اةل   اهامالله ا يلناص ارة 
ليلار  ةةةنالالص هاةةة ا  وةةة ط اامنةةةة اتةةة لاارمةةة الفاللةةة لامنفالا ةةة رهنفامهوةةة ةةفاصةةة اللةةةةةاا مةةة ا
نت لامفالل   اللة ةلاللناله  قا ل داةو اه   ناللهة  ن اةلرل   الرلن االلةة ل اا ةةلا

ااةةنام ةة طةاداةونةة دالل  نةة امةةفالصةة ل االله  رةة ناللهةة انةةةةدا اةة الرةة ل اوةةة ن الاوةةنط االرم نةة 
ن همةةةةةةفال ةةةةةز الره ةةةةة  اللةةةةة نمة لط اللوةةةةةة باللةةةةةيباه  طةةةةةرااالوةةةةة ناة نةةةةةة ا  ةةةةةز الل مةةةةة لا
للر  وةةه   ا  ل مةةلاصةة اللم ةة طقاللر  نةة اشةةم لاغ  ةة اوةةة ن اوةة  ا اةة اةصةة اا ةة نفاةت ةةلا

لهةة  ن اللوةة ن اللر  اللمه لدالا ة ة الله رنة اةصةة االلم ة   الراالمنة الل وةمن اهةير ا  ةضال
لله رنةة اةلرم نرنةة الفاتةةيلالل ةةز الوةةهط عاللوةةنط ااااةةناواوةةا امةةفاللمةة فاااةةناطةةةلالةةطا
لل  ة امالاه رن اةهمرفاةلرر ل امفاللونط اااانال  الا اة لناشةم ل اوةة ن اة  ةةنالللالصة نا
صةة ا ةة ةحاللم   هةة اللر  نةة ا ةةنفالر ةةهالحاللةةةط  اللوةةة باللةةيباهشةةرلاصةة الل ة ةة اللةةيبا

صهرا ز الره   الل نمة لط ا  اه    ان ملا و  اوط اةه رن الدانة  اللمتا اللةةط  ان ا
ا.ا 2ر 1026،اا552للر  برو   فا،ا

  م انرةفا ز الل م لاللر  وه   ام نة لااصة ال  ة طاللهة للاللم همةلاا ة الل ة ة امةفا
لاصة ام  صظة ات   اه رن الةوحاللةمالاللوة بالةا     االل  الاةقاة  مة ان ة اام ةلاللهة ل

ل لة اشةةم لاغةة  اوةةة ن اللهة اشةةا نااةة  لاار نةة لاا وةة ن اامةفالر ةة   ناصةة ا ةة ةحاللمةة  ننفا
لر ا النه ااهشملاا  نفاةت لاللر  اتريلاص له للالله ر ات  انمرفالفاهرةةفالةرال ة  ام هة اا
ا م انت  ال ة اااانالله ة بالاهمة  اللةيبانةةة ا ةز الل مة لاللر  وةه   اصة اهاةماللههة  ن 
للت انةة ا  لم طةةة اةلرر ةة امةةفايلةةمالفال ه ةة طات ةةلاللرةة  ات ةةلالمةة  ة اا ةة الل ةة ة الله رنةة ا
نةص ا ز الل م لاللر  وه   اة ز الره   الل نمة لط اللناةوطاه رنة ال ةز الل مة لال ة اا
ةلوةة  اصةة اللهتةةةلاا ةة اتةةي اللههةة  ن ارةة فاوةة الوةةهل لما اصةة اللم هةة ال ةةةلال تةة  نفاللةةنا

                                                           

ا.ا552،اا1026ل ل الوم انلاو   فا،اافام رزالل  لو ناةلر   االروه لهنتن ا،اا 2ر
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للملة ةحامةفال ةة  االلم هة االل  تة اللةنا  ة  اه ةة لحا ةلة اهة ا مشةقاوةةةحا للةلاه رنة الفا
هل حااانالر ت امفاللمةوحالله ر الرر  اهش  لااص اللةونالل  ل امالايلماصة فاللون وة ا
ل ةةة اا  ةةةاوةةة ن اه ةة  الر ةة اه ةةا  ااااةةناللمةة  الل  نةة اةهةةةةلاهةةة  ن اللملةة   لنالله رنةة ال ةةرا

  ا  اتمنةالا شة ط نا ةز الل مة لاللر  وةه   اصة اوةة ن الرالفااانالل غدامفاةا الل ظ دا 
ةنهةةة   الفا  ةةةن اا1022لروةة اوةةة ا ةةة ةانوةةةم الاةةيلالل ةةةز ا  ل مةةةلا هةةةناو ةةلال ه  هةةة ا  نةةةالا

للةةةةز ل الله رةةة ا تةةة اطنةةة ال  ةغةةة فامةه ةةةالالفام ةةةلاتةةةي الللطةةةةااهةرةةة الةةة لعالروةةة اله رنةةة ا
هم اةةةنا  ل  ةةة ظاااةةةنااالوةةة ناة نةةة امةةةالاةلوةةةها  هرا ون وةةة اه رنةةة امةةة او ةةةلالر ه  هةةة اللهةةة ا

ا.ا 2ر 1021 مشقرت غ ا ه با،ا
لداهرفالل الو نا نفاوة ن اةه رن اة ن اص الباصه اامفاه  نلام الل ةل الل ة نااةرة فا
شم لاه رن ام   ام ظدالرلط  الله ات  ناوة ن الاللا ة اه  نلن اا نة ااةه ه ة ارةلا

هةةة  اصمةة الاالمةةفالل ةة ة الةةةل الوةةر   ةناةمنةة  ام ةة  لنالل الوةة نا ن امةة امةهةةةا نا ةةزلعاةا
لر اةةة  الل ةلنةةة اةلل الوةةة نامةةةالااوةةة ل نلاةلنةةة لفاةتةةة امةهةةةةا نالالصنةةة اهوةةة  الزمةةة نا ةةةنفا
للةةة ةلهنفاةوةةة انةةةؤ  اوةةةا  ااصةةة المر  ةةة ناللهالوةةة اةلل ةةةةل اةه هةةةة اوةةةة ن الفاه رنةةة ام صةاةةة اللةةةنا

   لنالل ةةةل اةيلةةمال وةةت م اامةةالاهةةةصن الل الوةة نام اةة اةه طنةةلاصةة صالل ةةةل اةلله رةة اةللم ةة
لت لحاللون وة الرم نرنة اةلوة ل نلاصة ال هةةل اللةةة اصة الرواةندامة  ةلاه هةة اه رنة الفاوةة ن ا
ه ملام    االةاص الط  اه  لحام   اله رن ااانازازا الوةهة ل ت اة  مة اهةوةنما امةفالةاللا

نفام ةةةةةلاللنة ةةةةة فا اللهةانةةةة ن اةةةةداللون وةةةةة الر   ةةةة لن الالرةةةةة ل اةهة نةةةةةقالل الوةةةة نامةةةةةالالاةةةةة ل ا
ا.اا 1ر 1005،ااو  صرم  ةظ

ا
ا
ا
ا
ا

                                                           

ا.ا1021ش قا،اوة  ات غ  ه با،ام ا اةلش طفالون و اللا 2ر
ا.ا1005،ا ن ةنا،اااةنلاو ن ام  ةظا 1ر
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 املطهة انثاَي
 انسٕزيح  –قضيح نٕاء اسكُدزٌٔ ٔاثسْا يف انعالقاخ انرتكيح 

ا2513هطةةة اوهةةن الةةةل الوةةر   ةفا ةة ل غدامةةفالاهةة لحاه رنةة ا  ةة ام  تةة االةةةزلفااةة دا
 هةةةدالةةةةل الوةةةر   ةفاصرةةة فاا ةةة فالةةةةل الوةةةر   ةفاه   ةةة االوةةةة ن اارالفايلةةةمالةةةدا اةةة امشةةة ا ت 

لاهةةةة  امتاةةةة الل ةةةةة الله رةةةة انطةةةة ل ةفا ةمةةةةة اا هةةةةداللاةةةةةل اللةةةةناه رنةةةة ار ةنةةةة  اصنانةةةةة ا،ا
 ةةنفاص  وةة اةوةةة ن اللهةة ا  ةةناااةةنالوةةهةاللاا2536،اة  ةة اهةونةةالام  تةة اااةة داا 2ر 2553

وةةة ن ا مةة اصناةة الةةةل الوةةر   ةفال هتةةناه رنةة اااةةناتةةي اللم  تةة ااة ةاةةناللةهةةن اصةة ارةة  ةفا
للةةناا ةة  الرمةةداص ة ةةنامتاةة الل  ةة  ا  اطةة  اللاةةةل الوةةهةالراايلهنةة ااصةة اا2536 ةة   الل

ا 1ر 1006،اا2ا ل االمة  الل للان ااانالفاهةةدالل رةم اللوة ن ا هم نارال  تن اار هةةلفا،ا
 ا11تةة نال هل  ةة نا  لم  نةة اصةة اللاةةةل الوةة  نااةةفاصةةةزالرهةة لما ةةةرا2531همةةةزاا32ةصةة ا

ةصةة الل ةة   امةةفاا 3ر 1006،اا2 امة ةة لااصةة ا  لمةة فاللاةةةل ار هةةةلفا،ا20مة ةة لاامةةفال ةةلار
 هة ب  اااةنالةةل الوةر   ةفال اتاوة الطاةقاصناة اهوةمن ارر ةلة اتاة ا  لم فاللاةةاا2531ر ا

ا.ا 2ر 1001ةل هل ارطن ة اوةرف ا  نو ااةل   نام ن  ال ط رن اا  م الا ار هةلفا،ا
 رنةةةة ا هةةةةداللاةةةةةل اللناةةةة اةا هةةةةراتةةةةز لاامةةةةفالاه صةةةةنال   وةةةة الها2535 زنةةةة لفاا13صةةةة ا

 زنةةة لفامةةةفالل ةةة دا  وةةةرالل ةةةةناه رنةةة اللاةةةةل ا ا  نةةة اا اةةة ارللةةةزنفاا30للتماة نةةة الله رنةةة اةصةةة ا
للوةةة ن ام ةةيالةة ةواه رنةة امةةفاللةة ال اا– ةة ل غدامةةفالل الوةة نالله رنةة اا 9ر 2552م ةةط نا،ا

ناتنةةة االرالفاوهةةةن الةةةةل الةةةداهرةةةفااالوةةة ا2521لل   نةةة ا ا نةةة الل ةةة  الل  لمنةةة الرةلااةةة دا
لوةةر   ةفاةهةة حا  ةة لاات نةة لاالوةةاداصةة ازنةة  االلهةةةه اصةة الل الوةة نا ةةنفاه رنةة اةوةةة ن اةة نا
تةةةي اللةهةةةن ا ة لاار نةةة لاامةةةؤ  لااصةةة اون وةةةن الل اةةة نفا  هةةةام اهتةةة  ا  ةةةضاةنةن ةةةنالل رةمةةة نا

فالرةلاللةيباو مهةراللوة ن اللمه  و  اه  الةةل اةوةر   ةفاتةز لاارانهتةزةامةفاوةة ن اص ة الل نة 
لل رةم اللوة ن الم داللمتا الل ن   اط  ناصنراوهن اللاةل اةلاا ناهمورا ا ةراروة نه فا،ا

                                                           

ا.ا2553،اا2 ةن  اصنان ا،اه رن اةللش قالرةوطا،ا ل او ط  ا،اطا 2ر
ا.ا1006،اا2 هةلفا،الل الو ناا   الله رن ا،ا ن ةنا،اطا 1ر
ا.ا1006،اا2 هةلفا،ا ن ةنا،اطا 3ر
ا.ا1001،اا2 هةلفا،ا ل الل ا الا  لو ناةلل ش ا،اطا 2ر
ا.ا2552،اا2للزنفام ط نا،ال  فا،ا ن ضالل ن الا ش ا،اطا 9ر
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  لمة  ةةةلا ةةةة الةةةةل الوةةةر   ةفاةلشةةةن اه رنةةة امةةةفاللمط ل ةةة اللوةةةة ن ا ةةةرالمةةة لااط ةةةالاا 2ر 1021
وةةهم ل اون وةة اه رنةة اهتةة  اوةةة ن ال شةة لناللوةة نفال  ةة امةةالاااةةداه رنةة ا  ةة داهلاةة اوةةة ن ال

ا.ا 1ر 1001للمط ل  ا  لاةل ارللهمن با،ا
    ناه رن ام  ناللل ل طالله اةزااة اللت ة حاللوةة باصة اا2566ص  اهش نفالل    ا

ل ةة اللم ةة  ضاللهةة الونمةةناصةة اه رنةة اةنظاةة اصناةة الةةةل الوةةر   ةفاتةةز لاامةةفاوةةة ن ارلل  نةة با
هةرا   وة الر رة فالله رنة ااة داتيلاللا ت الله ر انظا اتانة ااصة اهة نة الا ا 3ر 1020،ا1،

اانان اررر   فالن  نف  ات  اصنا ام نا الفاوة ن الداه ه حا هداه رنة اللا هة باةراا2510
هةل ةلالظاة  ات هة باا2536  ل ة صن الله اةو ا اللت    فالله ر اةلل   و اصة ا زنة لفااة دا

 اصة اللمةؤهم اللةيباةلهه اتيلالرم اتانةا 2ر 1023همفا  ة ت اللةط ن ارط نلانةوحا،ا
ةشةة  ماصةة ال ةة ل امةةفاوةةة ن اةه رنةة اا2552 ظمةةرام اةة اللوةةالدالرم نرةة اصةة اةلشةة طفااةة دا

ةللةرن ناللمه  االاافاصنراللةص اللوة باافا غ هاداص اهت ن اللمط ل  ا اةل الور   ةفااةفا
ا.ا 9ر 1021ط نقالرمداللمه  اامم اة   اغه اللةص الله ر اللمش  ماص اللمؤهم اراا ،

ليلماه رزلالل رةم الله رن اا  ام لوالها الل ومن امالالل رةمة اللوةة ن اااةنااة الةةل ا
لور   ةفال ه ااه رن امفالاللامط ل  ها الل ل مة ا هةدامنة  ا اة الل   ة اللةيبان ة اصة ا
لةةةل الوةةر   ةفاللةةناماةةحاللم  ةهةة نالل    نةة اللم  نةة ا ة ةة  ا اةة لاا ةلنةة ااص ةة اا ةة  امةةير لنا

 اهههةمفامة نا ارره هاةزاللوة   اا30/21/2559له رن اللةناةزل االلل  تنة اللوةة ن ارللو   اال
تي اللم  و  الهيرن اللةزل اا   ةراة ل ةةصا اة الل   ة اةللةيبانمة اا ة الر لهة الله رنة ا
صكفاوة ن الداهت امش  ةلنا شك رامةالاه رنة ا ةلاامة ناللةنالهلة يالتة ل لنامةفات  ة اةل ة ا

لره  ونةة نامةةالاتن ل اةة الرلةة نفاة اةةي اللم  وةة  اصةة فاه رنةة امتةة  لااةمةةفاهةةم ا اهةونةةالاة  ةةضا

                                                           

ا.ا1021،اا2و نه فاومن ا،اام فاللةن   ن الا ش اةللهةزنالا،اطا 2ر
ا.ا1001للهمن باام  ا،اه رن اةللش قالرةوطا،ام رزاللة  الا  لو ناللون ون اا 1ر
،اا1،الل ة  اا21للمة ةلا،اللمتاة الل  ن با،المن االوةم انلا،ام رةةالل  لوة نالروانمنة اصة ات م ة اا 3ر

ا.ا1020
ط نلانةوحا،الروه لهنتن الروانمنة الرةلامةفاه رنة اةلنة لفا  ةةاللشة قالرةوةطا،ا وة ل ام توةهن ا،اا 2ر

ا.ا1023
ا.ا1021اا او م ا،الط ة  ا رهة ل ا،ات م  ا مشقا،اا 9ر
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ا2551ةصةة الزمةة اا 2ر 1001ااةةنال اةة اه ةةه ظا  ةةواةة ار صةة اللمه اةةة ا اةةيلالل اةة ارانوةةنا،ا
 نفاه رن اةوة ن اا  ناوهن اغالصن ايلناه  ن اوةا  ار نة اصة الل الوة نا ةنفاللتة   نفاصةة ا

ةتراللة  ن الله رة اا25/20/2551مط ل  ا  لاةل اةص اطا ناه رن امفاوة ن اللهةوحاافالل
وةةانم فا نمن نةةلالط  ةة اامةةفالةةةل الوةةر   ةفا ةةي اصنةةراوةةة ن امةةفالبامط ل ةة ا ةة لاةل اةيرةة نا
م    اه رن الفاه رن اهو نالا  ةلاااناه ا امفالل رةمة اللوةة ن اه هة حاصنةرا  لوةن  اا

ا.ا 1ر 1009اانالةل الور   ةفارغزلل ا،ا
ههةة الفاوهةن الةةةل الوةر   ةفار  ةةنامةفالر ةة اللةهة ن اهةة  ن لااصة الل الوةة ناممة اهةة دان

للوةةة ن الوةةهم نال شةة لناللوةة نفاممةة ال ةةة ا شةةرلار نةة اصةة اهطةةة الل الوةة نا ةةةنفاا–لله رنةة ا
لل ا نفاللت  نفا غداللر ن امفالل ةلمةلاللمشةه ر ا ن امة اللتن لصنة الله  نلنة اةلل ن نة اةلل ة صنة ا

 امفارة ا ااةلملاه ة قالفاوهةن الةةل الوةر   ةفالةداه ة اهاةماللةهة اةت ااةلملاهتمالالر 
لل ن ال  ام ظداور  ا الل   اةلداه  اهشرلا  ل وة  اللةناداهاةماللمشةرا اللر ة  اصةة اه ة نشا
م ظماةةةدامةةةالالر همةةة  اله رنةةة النةةة اة ة صةةة اةاالوةةة ناون وةةةن اةلتهم انةةة اةلوه ةةة  ن المةةة امةةةفا

ةهةةن الرهوةة نا  ةة لااشةة ان اا ةلنةة اامةةفالةةاللاللةةة ل لنالل ةة   االل   نةة اللة  ة نةة الل ةلنةة اصةة فالل
اةةفاللمؤووةةة ناةللان ةةة نالل ةلنةةة اللملها ةةة اة  ةةة لاازم نةةة اال ةةة اامهننةةة لناصةةة اللةلوةةةالاللوةةةر   ا
ةلل ه  باةلل ة ص الام طة اليلماص فاون دااالو نا وةفاللتةةل ا ةنفاتةي الل اة نفاةللموةامنفا

 اامةةفالللةةالحاااةةنالل ةة ة ا ن امةة اةنتةة الراهرةةةفاتةةي اةللشةةةنةنفاتةة الر ةة اونمةة اةلر ةة ا   ةة
للوة ن اةهة نةاة ال  ة اليلاللةي  اتةي اللةهةن اا–للةهن اا  ة االم داهطةن الل الو نالله رن ا

همنالط  الروالم اللمشه ماللةيبااااااصنةراللم ة ل اللةط نة اللهةنة الا اة امة اصة ا طة قا
هاةةماص لموةةامةفاصةة ا ةلاةةدانتةة الفانرة ةةةلانةة لاالل مةةلار  ةةناتةةي اللم طةةة اصةة اتةةي الل ةلةة الةا

اةل  اال هاداةل  ااةوه ن تداةل  ااةتةام انطم اللنرالل   اةللموامةفا.
ا
ا
ا

                                                           

ا.ا1001،اا2 نةل ا،اطانونا  م ام مة ا،اللةهن اللر  ن اص اه رن ا،اللة ت اا،امره  اما 2ر
غزللةة اااةة ا،الل الوةة نالروه ةة  ن ا ةةنفاوةةة ن ا ةلاللتةةةل ا،اتم نةة الل اةةةدالرتهم انةة اةلروه ةة  ن اا 1ر

ا.ا1009للوة ن ا،ا مشقا،ا
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 املثحث انثاَي
 انسٕزيح –قضيح يشكهح املياِ يف انعالقاخ انرتكيح 

ه رةةزنالل ةةةل لنالل ن نةة اااةةناتةة هنفاللموةةكلهنفاللمنةة  اةلرمةةفاةيلةةمار  ةةناه رنةة اهةة  طا
 ن اا ن ام اص  ا الوهل لما اللمنة  اة وة اهةنطالةاوةال  ااةون وةن اا هةنالةارة فايلةماممر ة ااةلو

ةتةام اهؤن  اا ااه  ن  نامفاللت   الله ر اةو او لام تةاو    قاةتةاموؤةلاوة  ة ااصة ا
لروهل   لنالل ور ن ال ةراهة الوةهل لداللمنة  ا  ةة ااا  لة اااةناللم طةة اةنتة الفا ةيت ا

لمشةةةه مامةةةالاللةةة ةلالروانمنةةة اصةةة ا نةةةاان ه ةةة الل  ةصوةةةة ا ةروةةةنلال  ةةة نارت م ةةة الله ةةة ةفال
%ا96مةةفاللمنةة  اه  ةة اا3د900غةة زب الفامط لةة اللتةةةل اللم  نةة اغنةة ام ةةة ارمةة الفارمنةة ا

مفامن  الل  لناةت الل   اللا م ال  ل اتن ل   اللت ة ننفالرفا و ل اه رنة اتةي الةدانوةهطن ةلا
 اهةةة اه رنةةة اااةةةناللوةةة   الل ةلنةةة المةةة ام ل وةةة  ا  لهشةةةنفا  ةةةن اصاماةةة ا ةةةةةلالنوةةةناللةةةنات  ةةة

لل رةم الله رن او  ة ااصن ه  ال رارهةت اموكل ا  شة  اا ة الوةهل لداللمةةل  اللم  نة ا ةنفاه رنة ا
ةتن ل اةة الرةةفاهةتةة اصةة اللشةة قالرةوةةطامشةةرا ا  هتةة ااةةفالوةةهل لداللمنةة  اصةة اتةةي اللم طةةة ا

لوةةهل لداللمنةة  اروةةالحاون وةة اهةرةة اه رنةة ال اةة اهةةزة اةلرةةفامةةالايلةةمارنةة  الفامةةفالل ةةةل ا
لر ةةة اتةةةيلانر ةةةناهةةة اةاوةةةة ن اا2511وةةةة ن ا  لرمنةةة اللم ةةة  اامةةةفاللمنةةة  ا وةةة ا  ةهةرةةةةلا

لل ةة لقاللةةنا ةةةل ا ال ةة ا اةة حاه وةةنقاللمشةة  نالاللم  نةة اةلله  مةةلاللمةة فامةةالام ةة تنداللةةة  ةفا
ا. 2ر 2551،اا111لل ةل ايلنالل ا ار ة الل نفا،ا

للمو ل ال نا  ااةل   انا و ن اااةفاللموة ل الرمةفاةللل  ة ا ة رر ل اليالةداه ة ااه  ة
 هةنالل هة االل لت ة امؤشة لناهةكزدا اةيلاللشةكفاتةيلاا2555لل ةله فالاللالل ه اام يالةل ةلااة دا

نؤر الفالله  تدا ةلاللمةهةةا نالرم نة اوةة ن اةه رنة اةنة  ر اهة   ة ااةه  تمة ااصة امةهةةعا
فالن اص الط  اوة  ةفاللةلوةالالفاهطةة لنالل الوة نا ةنفاوةة ن اةه رنة اصة امةهةةعاللمن  اةلر

لرمةةفال  روةةناااةةناامةةةداللمةهةةةا نالرلةة  ام ةةلاللمنةة  الل ةة ة ايلةةمالفاللةة ةلهنفاله ة ةة ا

                                                           

ا.ا2551،اا111 ن ضالل ن ا،ا–لل   ن ا،ا ن ةناا–م م ا ة الل نفا،الل الو نالله رن اا 2ر
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 اااةةةناه ظةةةنداللمنةةة  اصةةة ا ةةةةضالل   ةةة اةلو مةةة اوةةة اااةةةنا1002رةةة  ةفالرةلا/اا11صةةة ار
ا.ا 2ر 1002،اامفاللمن  الله ان تزت رلل ن االل ا اللميرة اص ام طة الروه   ا

لره ةةة قاللةةةيبان هةةة ضال ت زتةةة اوةةةةحانةةةة فاموةةةكل الر اةةة  الل ةلنةةة اةلةةةفااااةةةناتةةةيلاصةةة ف
ظة دالل ال ة  اة  مة الوانمة ا ايلماللناو ل ار  ارمن ناللمن  اللمه صة ا لانوه هنره  ا ه  ن

للم   الل ظ داايلانة   اللناه ون  ناتااللمن  اةلوهل لم ها الر م  ن اللش ما اةلل   الر ل ا
ا.ا 1ر 2559،اا226لروانم اللش قالرةوطاةللم طة الل   ن ارم م ا،ا

ةوةةة الطةةةناوةةةة ن اةه رنةةة الطةةةةلنالةلنةةة اااةةةنا ةةة ن الله وةةةنقاللمةةة   ا ن امةةة اةل  ةةة ا
مةلصةةة اه رنةة اااةةناهزةنةة اوةةة ن اااةةنامة  ةة امةةفام اةةاالل ةة ة ا ةةنفاوةةة ن اةلل ةة لقاةه رنةة اةوةة ا

اةة ا تاةة اا ةة الو  ةة ااناوةةة ن اصةة الرامةة لالر شةة  ن ال  ةة  ام طةة نالهةة اللمنةة  امةةفا شةة ا
 اللة ال ارتةة لحاللة باةمنة  اااااارمة الفاوهةن اللمنةة  ا ةنفاه رنة اةرةلامةةفا ةة طالل ة ة اشة و

وة ن اةلل  لقاه ة ةال اة اصة اط نةاة اللةنالل ةلالل اة   ارفا ظة ااوة  ااه رنة اللنةةداللةنام طةة ا
ةلاتةةةةافا رمةةةةلاه رنةةة الوةةة ةلناطةناةةة اةل هةلاللتةةةةل املها ةةة اااةةةنا ظةةة اللةةةينةل  ةةة اللةةةنا 

ون وةة ناموةةه زاالام ةةنطالل   ةة الروةةالم ارةة فاااةةنا لوةةا ام ةةالالل ةة لقاةوةةة ن امةةفا ةامةة ا
ا.ا 3ر 2559،اا226للش ا اللمن  ارم م ا،ا

ا3د900هةةة صقاا ا  ةهةرةةةةرام  نةةة انهةةةمف2511مةةةةزا/اها26ةو ةةةناوةةةة ن اةه رنةةة اصةةة ار
لمن  الل  لناا  ا ةط الل  ة اةيلما   ات للاطةنلا ل ةصاللمش  نالاللم  ن الله رنة امفال

اانالل  لناة تا اةلرفالل زلعاللم   ا ن ام اهت  ال  الاالفاه رنة اازماة اااةناه ةنةلامنة  ا
وة الهة هة ماةوة الةة ظالفا الةزلفا2550شة  طا/اا21ا–رة  ةفالل ة   اا23لل  لناص الل ه اار

للمنة  اةلراة ل اصة ارلل ةزلعاللمة    امةالاوةة ن الرالفاللهةوزدالةدانةصةقاامانة نفااه رن ا  طةنا ة
ا.ا 2ر 2553،اا12 ا  ن ااتاة الله  ة الل     الةالل ال  ا  شه لمالل  لقر ةصلا،ا

                                                           

 اا  ن الل رةم الله ر ا ت اطن ال  ةغ فاللنا مشقا،الل نة اا،اله ة اللط ص فااانايلمالاللازن ا 2ر
ا.ا1002

ا.ا2559،اا226لله رن ا،اللة ت اا،اا–م م اون ال م ا،الل الو نالل   ن اا 1ر
ا.ا2559،اا226لله رن ا،اللة ت اا،اا–م م اون ال م ا،الل الو نالل   ن اا 3ر
 ل اللط  ا ا ن ةنام رزالل  لو نالروةه لهنتن الل  ةةاالله رن ا،اا–م ن لا ةصلا،الل الو نالل   ن اا 2ر

ا.ا2553،اا12،ا
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ةرةة فاللةة  ن الله رةة اا ةة الهللاغةةةلايرةة اصةة ام هةة  اللمنةة  الل ةة ما الللةة م اصةة ام ةةنطا
تمنةةالاللهطةةة لنا شةةكفاللمنةة  ا ةةنفاه رنةة اوةةة ن اةلل ةة لقاا الف1005ليل اا13-26لوةةط  ةلار

ةااةةةنار ةةة االلتةةة للاللةةةة  ة  اصةةة فاللموةةة ل اصةةة اةتااةةة اا 2ر 1005ةوةةةهرةفالنت  نةةة اروةةة   ا،ا
لرو و اةتة اموة ل اون وةن اليلالفاللت  ة اللةة  ة  اتةةاةل ة اصةةطامةفاتماة ااةلمةلاص ااة ا

ةلل  لقامةفاتاة اللة  اةصة اهةة اه ة وصااص اهت ي  ها اةهةه لها ا نفاه رن امفاتا اةوة ن 
للمةةةل اللم  نةة الةة  اللةةة ةلهنفالل ةة  نهنفاص ةة اللمةة  اوةةةال  ااهوةةهل مراه رنةة اهةة تم الةالمهنةةة زا
لوه   ن انمرفاهةظن ةراله ةنةقاتماة التة لحاصة اللموةهة الروانمة ا ةلة ارشنشةرا ا،الل نة اا

لمالاه ة  ا ال تةدا ةلة اللم  نة اون و الل  اةت ا  طاللمنة  ا ة ل  طاةنة ةدالرهة اا 1ر 2551،ا
،اا325مة  ةةةةلا ةلةةةة ا  طنةةةة اا  نةةةة اصهةةةةالااةةةةفالتهم مةةةة هادا ةةةة  ل االلمنةةةة  الروانمنةةةة ار مةةةة لة،ا

صرةة اا نةةالاللمنةة  الله رنةة اللةةنا ةلاللتةةةل اةوةة اوةة داا ةةداتةة  اهة غةةةنالةزللالنوةةةقا 3ر 2556
 فا  نوةةة االا رةمةةة ال  ةةة  ازن  هةةةرالل وةةةمن اللةةةناللةرنةةة ناللمه ةةة ااةرةةةا2511صر هةةةراتةةةي اشةةة  طا

ةهم لالل ر ااص الوهل لداص  ضامن  ا ا باونم ناةتنا فالله رننفاللاينفان   فاص الل  ة ا
للمهةوةةطاللةةنا اةة لفاللشةةة قالرةوةةطالل ةنةة اام  نةة ااةوةةة ان  ةةاالةزللاتةةيلاللمشةة ةعامةةةالالر  فا

لرهةة لمااةللرةنةةناةللوةة ة ن اةرةةيلمالم نرةة اةلوةة ل نلال ةة اداااةةناهمةنةةلاللمشةة ةعاةوةة الطاةةق
ااةةناتةةيلاللمشةة ةعالوةةدال   نةة اللوةةالدارفامةة الطةةةطال   نةة اطةناةة اهةةةص امةةة  ن ار نةة اامةةفا

وانا ارفانل حاللهنةطاللمةل  اللم  ن اللط ن نة اللمةتةة اا  لنة ااةتة اه مةلامةفالتةلاان  للم
ا.ا 2ر 2552،اا229م  ل ا ارو ن ا،ا

 
 
 
 

                                                           

ا.ا1005ةر ل الر    اللوة ن او   ا،اا 2ر
ا.ا2551تش داشنشرا ا،امتا الل ن اا،اا 1ر
ا.ا2556اا اتم لةا،ال  فا ن ضالل ن ا،اا 3ر
ا.ا2552،اا229ا  للم  داو ن ا،اللمتا اون و الل ةلن ا،اا 2ر
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 ِ :سٕزيا يف امليا –يف انعالقاخ انرتكيح  PKKدٔز 
  لبالره لمالل زا الر   ة لن اان ات ة اش قالر  هةلارللة   اليلار فامش ةعاهطةا

ا ةة الررةة ل اصةة فالل  ةة الللةة  ت الامشةة ةعانههةةمفالنهةة ال رةة داللطةةةقاااةةنالل  رةة اللر  نةة ا
ا ةة اللهةةنطاللمةة   اااةة اللةة ةلاللهةة اه اةةناه رنةة ااPKKللموةةا  اةمم ااةة الل  نوةة ا ةةز اا

ةوة ا ة ةالل ظة دالله رة انةهاداوةة ن ا   اة اا 2ر 2553،اا231 ة اللة نفا،ا اما الايلالل ز ار
ةهوةةةالالاةةةداامانةةة هاداةلة ةةةةلااصةةة ام طةةةة ااPKKهةةة ادالةاهةةةةص الل م نةةة اللمهمةةة  نفا ةةةز ا

الل ةةةةةةة عاللا    نةةةةةة ا غةةةةةةدالتةةةةةة ل الل رةمةةةةةة اللوةةةةةةة ن اااةةةةةةنال اةةةةةة ااةةةةةة تزاااةةةةةةفا  لوةةةةةة الل ةةةةةة ة ا
ه رنةة اةتةة ايلناللط ن ةة الل ةة   اللم  ةصةة اة ةةكفاوةلهاةة الل وةةر ن ام ل طةة اااةةناللا–للوةةة ن ا

ةوةة ا صةةالالرهاةة دالله رةة اةلله  نةة اللوةةة باا 1ر 2516لل ةة ة الل وةةط ن اةصةة ال  ةة فارللروةةدا،ا
ر هةةةةل ااا2511 ةة  ن الل رةمةة الله رنةة اهة غةةةنالةزللالاةنةة دا زنةة  االلةةنا مشةةقاصةة اهمةةةزا

ة ن الل ةةز اشةةقال ةة  اللت  ةة الله رةة اوهةةن ا اةةداوةة  اةتةةة اصةة ا مللمةوةةحا ةةنفالل اةة نفاةل  ةة
لل م لاللر  وه   اةتة اص ا مشقاة   اللت   الله ر اللوة بال   اموة ل اهة وةندامنة  ا اة ا

ا.ا 3ر 21لل  لنار ة   ا،ا
و ايرة نا ة ن  الل  ن شة لاهة نمزاصة اللم طةة اللشة قالرةوةطارتةندا ةة ت   الفاوطةالا

 اتةة  ا ةةة رااةةةفالرتةةة ل اللةةةيبا23/21/2550 اللةةةنار23/2/2550فارللمنةة  ااةةةفاوةةةة ن امةةة
ا12/2/2515طا ةةراوةة  االلتةةنشالله رةة ا  ةة اللاتةةةداللةةيباو مةةنا ةةالاا   ةة ار  نةة ا هةة  ن ا

ةنشةةةملاطاةةة اونةةة  االلتةةةنشا شةةةفاغةةة  لنال هة منةةة اااةةةناوةةةةلنا ةةةز الل مةةة لاصةةة الر لهةةة ا
ة غةةداا 2ر 2551،اا50ن ارشةة  با،اللوةةة ن اةصةة الل ةةة عال  ةة فاةااةةناغةة ل اللنةة  لنالروةة ل نا

لفاه رن اي ةها اةلةال ا اغن اه ان اموهةن نالالمط  اص ارلامفاوة ن اةه رنة اةية هاة اةلةةا
ل ا اغن ا   ه اصة فالل  تة اللةناللة لبا  ةة ااا مة اهرةةفام ل هة ا  ل وة  اللةنا ةنة اص ةةلا

ا اةمة انت ةلالرهة ل اةنرةةفاصة ال  ةناموةهةن هانه حاللنايلمالفالله ل اصة اللشةه  اللو  
                                                           

ه رنة ا،اللط  اة ا نة ةنام رةزالل  لوة نالروةه لهنتن ا–للة نفا،االلرهة  الل الوة نالل   نة ام م ا ةة اا 2ر
ا.ا2553،اا231ةلل  ةااةللهة نقا،الل   ا

ا.ا2516ه  ن ا .ا  لل ؤةحاللرودا  ن ا رةم اللوة ن ا،ال ن   الل  ن نالله رن ا،او  اا 1ر
ا.ا21،اه رن اللش ةقالرةوطا،اصالله رن –صنان ا ة   ا،اللره  الل الو نالل   ن اا 3ر
ا.ا2551،اا50لله رن ا،ا ل اللم   حاللة ت اا،ا–مت باش  با،اللره  الل الو نالل   ن اا 2ر
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رة  ةفالل ة   اا13 ار2515هشة نفالل ة   اا13للون  اااناللمزل انفاص ارلامةفاوةة ن ا ةنفار
رلل  ن شةةة لالطةةةالقاللمنةةة  اللةةةة  منفامةةةفارن ةةة فاا ا مةةةة  ن الااةةةنامةةةفالل ةةة  اامةةةفالةةةالل2550
المة اصة فاما2550ة غداتيلا   لاةو  لا ا الل  لناللم ااشا اصة ا  لنة اا 2ر 2550ه نمزا،ا

للهك ن ا  ناةله  اص الل ن االرتهم ان الوه   ن اللوة ن اة   ال ةلا م  نة اهة  ن ة ناصة ا
وةة ارااةةنالل ةة لن اصةة اوةةة ن امةة اة  اللةةناوطةةالاللرا  ةة  ااةةفاللوةةر فاللوةةة ننفاامةة ا ةة  نا

ا23ه رن اةصة ارا–ةه ل ا  لز لا النه اا هنت ار ل  ضاه صقامن  الل ا اا  الل  ة اوة ن ا
 ا انةةنالرزمةة ا ةةنفاوةةة ن اةه رنةة اي ةهاةة اا ةة م اةشةة حاللةة  ن الله رةة ا2550لل ةة   ارةة  ةفا

رة  ةفاا23هة غةنالةزللا   وراشل ن ااااناامان ااو  لا ا الل  لناللمة ااشةا ار مةلامةفا
ا.ا 1ر 219مألاو اةه هة لمارللوم فا،ااش  طامفالل  دا  ورا  ت ا23 اللنالل   

نةةة  اللةةةنامةةةة ل  اللط ن ةةة ار  ةةةناوهةةةن اللمنةةة  اهطةةة حاةصةةة اللةوةةةناللةةةيبااةةة  ات نةةة فاللم
ة هنتةة اللمنةة  الالوةة   اللهةة ام  ةة ا اةة ااا 3ر 2550م همةةلالل ةة  اموةةهة ان ارلرنرة ةمن ةةنا،ا

للمزل اةةةفاةلروه ةة  اصةة ارةةلامةةفاوةةة ن اةلل ةة لقاصةةة اشةةت اوةةة ن اةلل ةة لقاتةةي الللطةةةاارمةة ا
 اصةةة اللةوةةة  لالراالمنةةة اةوةةة اوةةة  ناو مةةة ا ه ظةةةندال هتةةة واةةلوةةةالاصةةة الل ةةة لدالل   ةةة اةروةةةنم

مة لةة اا200   ةةةاا2550هةة ت ا هةةنالنةة  ال ماةة الراالمنةة الل   نةة الل رةمةة الله رنةة ا تةةدال
ةلزل الل ماةةةةة الراالمنةةةةة اللوةةةةةة ن اا 2ر 2550،اا206ةغ ل نهاةةةةة ام   هةةةةة اله رنةةةةة ار ة ةةةةة  ا،ا

حاللةة  ن الله رةة اةلل  لونةة اللة هةةن اةللموةةه ر اال تةةزامنةة  ا اةة الل ةة لنالمةة ااشةةا ار مةةلا ةة ا
ص ا ن ا اهة غة ناةةزللالفاه ةن اللش    نا ةلالفاللمن  اوهرةفا لص  االا  لعا نفاه رنة ا
فاهشةة نراوةة اةهةة هة ما ةة لتال اللةة لصضاصةةةقا وةة  اوةةة ن اةلل ةة لقا ةت  لهاةة اةتةةةاةتةةدارةة ي اةل 

طقاةصةةة اللةوةةةةنا  وةةةراصةةةةة ا  ةةةنالل ةةةة ا 9ر 2550هشةةةةنرالا ةةةة االل ةنةنةةةة ارللوةةة ن ا نةةةة ةنا،ا
لفانرةةةةةفاوةةةة ا ةةةة ااا22/1/2550لل وةةةةم ا  وةةةةداةزل االلل  تنةةةة الله رنةةةة امةةةة ل اوةةةةة   اصةةةة ا

ل ةطةة عاصةة اللط وةة اللرا    نةة اللوةةة ن الةالفاهرةةةفا  ةةضاللم ةة طقالل  نوةةن الاز لاةة اللوةةة ن ا
                                                           

ا.ا2550متا الل  نهش لاه نمزا،اا 2ر
ا.ا219لله رن ا،اا–لل رهة ا  نلاللوم فا   اللمن  امفالل  لناللنالل نلا،اللره  الل الو نالل   ن اا 1ر
ا.ا25/2/2550نرة ةمننا،او  الرا 3ر
ا،اه رن اللش قالرةوطا.ا2550مة  ا الليباةت  ا اصنان ا ة   امالا  ناةم و امةنداص ال ة اا،اا 2ر
ا.ا25/2/2550  ن  اللو ن ا ن ةنا،او  اا 9ر
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رمةةة الفالل رةمةةة اا 2ر 2550وةة اههةةة  نا هنتةة اهةوةةةحات نةة فالل اةةة ار ةة ن  اه رنةةة ال ةةة اا،ا
مةة ن ااةة داللشةةؤةفالروه ةة  ن اصةة اةزل االلل  تنةة ا    وةة اللوةةن ا تةة ه االله رنةة اة وةةاناةصةة لاا

لله رن ات  اللةطفالل    اطةلراةا هراةاة اا اامؤهم لنا   ن الاللاتةلهةراهاةما  ةنا
ا.ا 1ر 2550ةتة اةزم ا نفا ال  اةرلامفاوة ن اةلل  لقارللة  اللرةننا،ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

                                                           

ا.ا29/1/2550ل ة اا،او  ااTurkiye  ن  اه رن اا 2ر
ا.ا22/22/2550  اللة  اللرةننا،او  ان  ا 1ر
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 املثحث انثانث
 يف سٕزيا ٔذدخم دٔل اجلٕاز يف االشيح انسٕزيحديُيح اْة انراملخالفاخ 

هه  نشا ن   ناةطةل حاةةوان نامه   اااانال ضاوة ن اةت نا  وا اط صة ا ة ة الةا
 نن او  اص الل  لعالل ل  الرفا نفالل ظ داللوة بالليبان هم ا  نوراللناللط    الل اةنة ا

ملها ةةة اةلفار  ةةنالرغا نةةة اللوةة ن اللهةةة اهشةةةرلاة ةةنفالل ةةةةل اللوةةة ننفاللةةةينفانه  ةةةفاطةل ةةةحا
م ظداوةر فاوةة ن اهطنةناااةنام ظماةداللة  ضاصة ا ة ةاالل ة  الرتانة اصة اوةة ن اللهة ا
ه رماةةة الروانةةة الل اةنةةة ايلةةةمالفاهةوةةةنداللطةل ةةةحا ه ةةة نفاللةةةنا ةةة ار نةةة اال ةةة ل اللوةةة  اممةةةة ا

للوةةةة باهمهةةةالاانهةةة حاصةةة ا لناةةةدال هم لنةةة ا شةةةة ام ةةةلاتةةةي الل ةةة  اصةةة ا ةةة لاوةةةةةطالل ظةةة د
للمون نةفا   ن نارا ك ا ا اص ااا ا ظ دالروة اةن ه ة تداللر نة ةفا لامةنفال ةة  الل ظة دا
لةصةةة اامةةةفاة ةةةةلاوةةة  امهشةةة  نفاللةةةناللوةةةاط الرالفات ةةة مامةةةفا ةةةنفاللموةةةن نفام   هةةةنفا
   زنفالل ظ دارم اةوهلامون نةفاصة الل ة لعاللة ل  ا  لنة ااصة اللة ال اةنا ة الل ظة داللوةة با

اةةناةهةة الللةةةحالةة  الل  نةة امةةفاللطةل ةةحاةلروانةة ناصةة اللةة ال ال ة ةة اا  ةة الفال هشةة ناا
ته صةة ناهةة اللموةةن نفاةلل اةةةننفاصةة الةلالنةة دالل ةةة االلوةةة ن ام ةةلارللموةةن  اااةةنا نةة ةنا

%المةةةةة ا21%المةةةةة الل اةةةةةةنفا19ةلل اةةةةةةبا  لهةةةةة نةف اةنةةةةةة  ااةةةةة  اللوةةةةة  اصةةةةة اوةةةةةة ن ا  ةةةةةةلل ا
صةطاةهةت ا ن   نالل  اص اوة ن ام ةلاللزن نة اةن اة ااة  ا%ا3%الم الل  ةزا20للمون نفا
%انشةماةفا20%امة ادالل ة  اةللشة ر اةلوانة نار  نة اةنةة  ااة  اللموةن نفا50للموةامنفا

ا.ا 2ر%امفاور فاوة ن 23للو ن فاةلل   اللمون نفاةلر مفاةنشرلاللشن  ا ةلل ا
ل ةة  ا  ا ةة لةاقاةتةةةانهةة  الالليلارةة فاةبامةةفاتةةي الر ةة لااه ةة ةامكلةصةة االا ةة لداللةةيبانشةة

 اة اهانةة ا ةة  الر ة ا ةةنفاللمةة هانفاللوةة  اةللشةن  اااةةنالطةةةطالرتانة اللمةة م ااصة اوةةة ن اص 
للت اةةة اللةةةينفانؤم ةةةةفا ةةة فاتةةةيلاراةةةراة  ام ةةةيالل ةةةةل  الرةلةةةناله تةةة الرزمةةة اصةةة ام ن ةةة ا  اةةة ا

تةةنالل ة  اصة ا ت ة اوة ن اةلر هش  اللهةو  نا نة قاللشة قالرةوةطاصة ا  ة امةفاللة دالزا
للةةةحاشةةةلصاةلل تةةةناللمالنةةةنفامةةةفا نةةة  تداة ص ةةةناللر نةةة نفاا220وةةةة ن ال ةلحالر ةةة امةةةفا

لاه ةةقاااةةناللم ة ة ناةه رةةزناللموة ا الل  اةم وةةن اااةناللت  ةة اللون وة الا ةة لعارااةةنا

                                                           

ا،ا  ن اللره ة  اا1021طةل حاةلروان ناللوة ن ا:ال ةو داص اللةر الل ظ دالداللةطفاش  طاللا 2ر
http://www.albawaba.com/ar/Slideshow  

http://www.albawaba.com/ar/Slideshow
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مةفاا ة  اا ةة لناا1022شة الل ن  اةلداه  زاةباهة دال تنالل ة  الرتانة اللوةة ن ااة دا
 اللمط ل ةة ا  ل نمة لطنةة اصةة اللشةة قالرةوةةطاةشةةم لالص نةنةة ا  ةة الفاشةة ناوةةةلنالل  نةةالالل   ةة

لروةةة ا ماةةة ا ةةة  م الةمةةةالالر هت تةةة ناللوةةةامن اةرفالروةةة امةةةفا  ةةة  اللط   ةةة الل اةنةةة امةةةفا
للميت اللشن  اةرفام ظدام   ه امفاللو  اوة ا فامة الهلةيالل ة لعاط   ة ااط   نة ااطنةنا

لون ون اةمم ال تالالل   اص اوة ن الل  لا ناللط   ن اص اص ام ظداللةوناااناللةه ن ال
داصةةة اللم طةةةة ا ةةة فارةةةلاةمةةة فاللةةة  اة ل  ةةة اصةةة الل ةةة لقاةل  ةةة فاممةةة ال  اللةةةناشةةة ة امه ةةة 

زل امةةفام  رةة ار ةة  امةةفالتةةلاللموةةهة لاتةة اصةة الل اةة لفاللملها ةة امةة ت الر ةة لا ناللوةةاط
ا.ا 2ر 1022،اا1رللة  ا،ا

ااهوةةةهطنالاهة نةةة اتمنةةةالالرطنةةة حا  لةةة لللالةام ظمةةة اه هةةةة اوةةةة ن اللةةةناشل ةةةن ا ةةة  زا
ةهوهطنالاهة ن اتم ا ناللم   هة اللوةة ن اللمشة ةا اةلةداهوة نالباوةةاال  تنة الاموة ا اا
ص اهة ن ا ة ةحاللم   هة الرمة اللةيباهتاةناهةل  ةراصة ا ة ةاال ةوة داطة    امهةوةالا ةنفا

 ر صة الشةر لراللةيبانهوةدا  هةرا للالللة  ت ا اةو اصه نالر ةو م نالل   اللهللو  اةللشن 
ن وفالل ن الر رامةن اااةنا  ةةام نة اللتة لاللوة ة ن اةوطة اةغن تة امةفانةة مةفا امة اام ةلا
ه ظةةةةنداللة اةةةة ااةمةةةةفاتةةةةداااةةةةناشةةةة راهادامةةةةفالر تةةةة  نفاللم هوةةةة نفالاوةةةة  اة ةةةةز الهللاةلنةةةة لفا

نوة ن فا  ةةالاة  اااةللموا نفاةلل  لوننفاللو  اةللتم ا ناللشن  اةن  ةالفالنة لفاة ةز الهلل
ه  نةةةحالل ةةة لعاااةةةنال ةةةراةن  ةةة ارمةةة ا ت ةةةناوةةةةلناللوةةةة ن اصةةة الوةةةه ت عام وةةةنط نااانةةةرا
للم   هة امةةفالمة رفام ةةلا اةة االلة ةن اةوةةم نالاةةةلناللوةةة ن ا  وةةه   اازمة داللم ةة   ااةوةة ا

ا اللا  ة  نفامةؤلز االروة اصة ا   ةرو نالرمنفالل  دال ةز الهللا وةفا  ة الهللالل شة اللشةن 
نهمهةةالا  لم ةة لون اةللمةةةنداصةة ا تةةلاللةة نفاللوةة  الل ةة  زانةوةةحاللة هةة ةباللةةيبا  اةاهةة اللوةة

لل ةةل اللوة  اهةةه لناللمشةه ا ا  اةهةراتمنةالاللموةامنفاللوة  الال هةم داللةناللاااانال   اوط ا
نةةة اللموةةةامنفاصةةة اللم طةةةة الا ةةة  اصةةة اوةةةة ن اللةةةينفانةةةة هاةفاهةةة ا ظةةة دالروةةة اةلفاهرةةةةفا ؤا

اةةفا ؤنةة اللهةة  الاةة اهةةة  اةتاةة الل ظةة اللهةة انه   تةة ا  ةة الهللاللة هةة ةبااملها ةة اهم مةة اا

                                                           

ا.ا1022،او  اا1  ن  اللة  ا،الل   اا 2ر
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 اةاا  مةةلاللوةةالحانه   تةة ا تةة لاللةة نفاللشةةن  اةللوةة  اااةةنا ةة لااللةةة  ةةضا تةة لاللةة نفالبا
ا.ا 2ر 1022،اا29وةل ارصر اا،ا

رمةة اظاةة اللشةةن ااةة   فالل  اةةة ا  ه ةنةةرالر    لنةة اللط   نةة ااةةفالل ةة ناااةةفالل اةنةة ا
  اةللشةةن  الهةة ص اللةةنا اةةةااللةةناللتاةة  اةوةة الرهوةة امه   ةة ار نةة ااصةة الرةوةة طاللشةةن ن اةللوةة

للم هتة اصةة اوةة ن اةروةةنم اصةة ا مةصاة  اةة اةل لةة اة مة  اة نةة اللةةزة اةوة ا صةةالاللم هتةةةفا
صةةة ار ةةة الرشةةة   لناهؤنةةة  امةةةفات ةةة امةةة  اللهةةةك ن اللةةةيبانةةةةةدا ةةةراصةةة اللةةة لبالل ةةة دامةةةفاتاةةة ا

ااةمط ل اةة امةةفاشة   لنات م ةة اه ةةناموةمن نالل  نةة اةلل نمة لطنةة الر  ة لحاصةة اموةة  الل ةة ا
ةمةةالالاهمةة  الل ظةة دالل  ةةحاللم ةة طاصةة اومةةالاللمهظةة ت نفاموةةهل م االتازهةةرالرم نةة ا مانشةةن نا
للشةة ن  اللهةة اشةةرانا  ةةة االو وةةن اااةةناا   ةة اااةنةة ا ةةداللةةزوا ةة لتنشاروه ةة داللم ةة طقا

 وةةر ااتةةةاهةتةةرا امهةةراتاةة ناا  نةة اةلوانمنةة اللم ه هةة ات  ةةنالر ه  هةة ا  ةةةاللهوةةا اةلل
 وة  اة  لا ن  الروالم الر ه  هة اللوةة ن ا ة لهةلزفامةالاظاةة اللم   هة اللموةا  اااةنا

لفالل  شةطنفاةللم   هةنفامةفال  ة  اللط   ة الل اةنة اةن ة ةفاالل  لماللم   اللوام اص ا ةنف
فالل اةةةةننفاامةمةةة ااتةةةدالرر ةةة الل مةةةة الل ةةةة بالاتاةةة نالرر ةةة ااام  نةةة اصةةة اللم   هةةة ارمةةة ال

هلةصةة اامةةفال همةة لاونةة دا ةلةة الوةةالمن اصةة اةوةةناصنةةرالل  ةة  لاللمهط صةة امةةفالروةةالمننفاصةة ا
للم   ه اللوة ن اةتة الو مة الل ةلة الروةالمن اةصة ام  اة امة ا  ة اوةةةطا ظة دا شة  الروة ا

لوةةةهم ل اااةةةنايلةةةمازل امةةةفا ةةة االر ةةةط  حالل اةةةةباللمهةةة  الا ةةةة اال ةةةلامةةةفالتةةةدالوةةة   ا
لل اةةةةةننفاهكننةةةة الل ظةةةة دالةةةةةصادامةةةةفاوةةةة ناللوةةةة  اللةةةةنالر هةةةةة دالل ظةةةة  الالروةةةة اصةةةة اللم هةةةة ا
ةلل  هة اةلةن اهة  اصةةطاةل مة اهة الل اةةةننفار صة ارمتةاة النهة ااةروةنم الفالل ظة داة  ةةطا

ا.ا 1رل    اللط    اص الام لاةوهل
 دالل ةةة رداةللم   هةةةنفاا ةةة م ال ةةة ل نالل ةةةة االلوةةةة ن ال هةةة لدالل ةةةة االل ةةة لعا ةةةنفالل ظةةة

لةت ناه للالل ةلاللتةل اص اوة ن اةم ا النة لفاةه رنة اةغن تة امةفاللة ةلالل   نة اللوة ة ن ا
لا ةةةنفام  ةةة االل ةةة  الرتانةةة ا ةةةنفاللوةةة  ا وهةةةلل ةةة لقامةةةفالتةةةلا م نةةة اوةةةة ن اةرةةة فاةوطةةة اةا

ت اصهةة لانالنةة لفامةةفالتةةلا م نةة اللمةةي اللةةناهةة للاللةة ةلاللتةةةل اصةة ايلةةماةللشةةن  امةة ال 

                                                           

ا.ا1023و  ا،اا29غ زبات لن ا،امتا اصر اا،الل   اا 2ر
ا.ا1023ط  قاازنزا،ام رزا  لو ناللتماة ن الل نمة لطن ا،اا 1ر
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للشن  الباةوةحامةالالل ظة دالل ة ردامةفالتةلا م نة الل ه ة ناللمة وة الباوةن اازن ة اةرةيلما
ه لانا شرلام  ش امالالل ظ دالباو منا  ش اللمانشن ناللشن ن الوههلاصة اوةة ن امةفالتةلا
 م ن اون اازن  ار  ناتي ا ت ا شرلام  ش اص اه للاص اوةة ن اةو مةناه رنة اةللوة ة ن ا

 البامةةفالتةةلا م نةة اللمةةيت اللوةة  الباةوةةحاهةة الل ظةة داةوةة اوةة مناهةة لانا شةةرلام  شةة
مو ا لناللناللم   ه اللوةة ن اصة اةللتةنشالل ة اةو مةناه رنة اصة اصةه الل ة ة امةالاوةة ن ا
مةةفالتةةلال لةة لاللم ةة  نفالا ةةالواصةة اللموهشةة ن ناصةة اه رنةة اةلاه ةة الروةة اتةةيلاهةة للاصةة ا

لشةؤةفاللوةةة ن او مةنا  ل شةة اللمانشةةن ناشةؤةفاللوةةة ن اةرةيلماو مةةنالل ة لقاتةةداهة للاصةة ال
صةنالل رةم الل  لونة امةالالل ظة دالللشن ن اص اوهلاص اوة ن امفالتلا م ن اون اازن  اةو اةا

الرو ا.ا
www.aljazeera.net ا
نات  ماشل ن نامون ن ا   زااا ن اال هتناه الطة  ا ظة دالروة ارمة اهشةا اااة

للالتةةه اللنوةةا اااااشةان اا1022يلما اةاالله اةتاا اص اةوةنام رة امةفا ةنحالل ة دا
للةةةنالوةةة و  ا مشةةةقاةتةةة اللةةة اةااللهةةة ا شةةة ت اص  وةةةةلانة غةةة فالل   ةةةااصةةة اللم رةةةزاللةةةةط  ا
لل   و الا  ةاالل امة اةللم اة الل   وة الاشة قالرةوةطاةللةيبالت ة اااةنامنة   االلة ال اصة ا

  لهةةرالاةمةةالاللةةناللم   هةة الل   نةة النمةةفاا ةة لل ة اللةةيبالةة  الماةةراشةةا ا زنةة لفا وةة  ال هة
 و  الله ة ص نالل ا ة  الل ة   اامةفا شة  الروة اللةيبالوة اتم نة اللوةة نةفاللموةن نةفا
مةةفالتةةلالل نمة لطنةة اةصةة اشةةا ا زنةة لفالةةاللالرتهمةة عاللوةة ةباللم  ةةة اصةة ا ةمةة الا  ةةنا

 ةةة   اللشةةة ون  اللةة  ن الروةةة و  ازن ةةة  بااةةةفاتم نةة ا ةلرةةةةارله ةةة  اللمؤووةة ناللموةةة ا االلر
لوةةة ا المةةة اة ةةة هرالللطةةة  اللم شةةة اللةةةير الل ةةة   ااةةةفا  ةةةضالروةةة و  اللةةةينفانةةة اةا ةةة فا
للموةةن نفانه  هةةةفالامطةة   اامةةفاو ةةلاللةةةة الل ة نةة اللةة اه نةة اااارمةة ا ةة  ناتم نةة ا ةلرةةةا

ا.ا 2ر 1021،اا219لنه ارغةننا،ا
ا
ا
ا

                                                           

ا.ا1021،او  اا219ر ه نفاغة ونا:الررون ن ا،امتا الل   اةلل  لدالر   ن ا،الل   اا 2ر

http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
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 اخلامتح 
ت الزمااالت دياااب الت  مااالت اتميخاااالتب دخاماااالت خااا تمااات تك اااا تمااانتتكااالنتدخلاااترلت دل كااا ت ااا 

ت درطب ةت.
 قااتت ت ت داات مت دميااك كت دل كاا ت داا ت دسمل االمت دميااخيلت دممل راالتدخ  االمت ديااب كت داا ت
لاامزمت دبراادت داات رخ ت ديااب كتبت اادت داا حتت داا ت لاابنتياا تت لخااالتبمااتم ةتساال مت خاا ت الرراا ت

 دا حتتبطلدللاالتبكمالت تمت دا تلممااقت ال قيالملمت الر االتب دال ستب يل فذمت دمزاتتمانترا ب مت
تت رلت دمسلمدت ديب كت.

بيازتت  ت دخ  ال  تتكإا  ن دخامانتت أصتدل ب لدمقل لت رط ت د  لمت ديب كت د ت اليلمل لت
 مااات دفصاالللت دم  دااالت دميااخيلتءتب صااتدل تتبداااانتك بيااالتدصااتتلسماالمت دقااب ت دملط  االت

ما كلتبيخفلؤللت  ت دم طقالتممالت ت ت دا تلفالدمت دبرادت دمياك كت دا تلاترلت دمت بملتمنتد لت 
 يك كت بي تم لش ت  ت ديا تت اللخاالت دياب التممالت صا رتا اذ ت  شابتتيا تت ال تةتستااتةت

ت انت دتبدلانت دم ملانت.
بالايل متت دم  د ابنت ديالياابنت نتللطاب تلخاكت ديا تت دا تيا تت دخاماالت ا تياللت قات نت

ب تبتت  ملداالت قاتتكالتتيالتقت ياقلطت دطالل ةت د بياالتدمليل  لتياط لالت خ تمب دفاالت الط  فت 
 دمقللخلتمنتد لت دطلل  مت دي  االت دل كاالت ا تشاا تلشا انت درال  تمانت دمالمت دملرا ت نتااؤتكت
 د تدالمت ز عت يك كتب يدت د طلقت انت بيالتبل كالتب دذكت تب هتامكانت نتااؤتكت دا تمسل االت

تلتبيخفتشمللت الطخي ت دذكتا لم ت داهتل كالت. انت بيا
 ماالت دصااماتت الدلصاالتكت قااتتديااقت دراا  ت دك ااا ت ل كااالت ياا تتمب دفااالت دمملتااالتديكبماالت
يب التياقتري متش اكلاتلسل الاتماملات  ت دم طقلتبالياملتب  املتاشل كلنت يتبتت  التللسلبزت

لتكشاا اكت دلصاالتالاتك ااا تبمماابلت يلياا ت درميااملللتكاخاابتملاا ت راال لت داا ترياال ةتل كااالتد بيااا
دخغلزت ي تتيلتقت ياقلطت دطالل ةت د بياالتبلاذ تمالتداتتااؤتكت دا ت زمالمت دلصالتالتل كاالت خا ت

ت دمت ت د ماتت.
بأرا  ات إنت دمبدفت دل ك ت دمملتكتدخمسمب لمت دك تالت دميخيلت ا تياب الت ت ت دا تداالمت

ب داسمالمت ال لل االت الراا ةت ا ت ياط  بلتب  قا ةتلخكت دمسمب لمت مالسممتل كالت  ت ق تت  لالت
  رلتمرللت خ تذدكتب خاهتامكنتلقااامت داتب ت دل كا ت ا ت الزمالت دياب الت ل اهتتب تياخ  تب نت

ت لللسهتسل مت خ ت درتتمنتمصلدرت د حتت دياليالتب الدلصلتالت.
ا
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