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 العالقات السياسية واالقتصادية والثقافية بني العساق وبالد الصني
 مهر صدز اإلسالم حتى نهاية القسن السابع اهلجسي

 

 االستاذ املساعد الدكتوز                                                                                        
 عادل إمساعيل خليل                 

 كلية اآلداب  –جامعة البصسة                                                                                                                                              
 هلخص البحث :

روٛغغ ا حلزوحرغغش حل ٤لغغش ٫لغغي حلولغغَؾ حل٬َرغغٌ ورلغغيحن حل ٘غغَق  ٍ٘غغ ا حل٬غغَحق او ٬غغخت ٓغغظَحطَـَخت ا  غغخت       

حإلٓغغياٌ ظل٨غغٌ رخمظ غغخف حلول غغخن حألاغغوٍَي وحل٬زخٓغغََي   لغغٌلال ؿ٬لغغوال نت٤غغش ح ن٤غغيق وح ن ظغغخف ٫لغغي      

حل َ٘ق وىول حل٬خلم حلتيٍم   وكخنض حلٜغَي اغي حلزلغيحن حلَثَٔغش حلظغٌ كغَّ حلول غخن حل٬زخٓغَون ؿ غوىمم          

َٓش وح ظٜخىٍش وػتخظَغش ا٬ غخ   لنون غخ اغي حلزلغيحن حل ظتياغش ونغٌحة وٛغخكزش ك٠غخٍس          لزنخن ٫ي خص ىرلواخ

٫ٍَتش   ظؤٍحىوح ح ٓظ خىس اي هزَط خ ظٌ اـخل حلٜنخ٫ش وحلظـخٍس وحلزنغخن وحل٬ غَحن   وظغٌ حل تخرغا نـغي      

اٌ أن كنواغش حلٜغَي كخنغض ل غخ ن غْ حلغيوحظ٪ ظ٘غـ٬ض طـخٍمغخ رخلٔغ َ حلغي ر غيحى كخٟغَس حل٬غخلم حإلٓغغي             

ونٌحة وكَٛض ٫لي  َخف ٫ي خص و٣َيس و٣َزش ا٪ حلويظش حل٬زخَٓش   ظؤٍٓلوح حلٔ خٍحص وحلوظغخىحص حلغي   

حلزي١ حل٬زخٌٓ وكخن حلظ٬خون وحٟلخت رَي حلزليٍي و٫لي كخظش حأل٬ٛيس كَغ حٓظ َص طلغال حل٬ي غخص  وٍغش    

ي حلٔغنخن نظَـغش حل ٜغخمَس    ووػَتش ٣َلش أٍر٬ش  َون   ظؤٛزق منغخة ٫ لَغش حاظغِحؽ ػتغخظٌ وحؿظ غخ٫ٌ رغَ      

وح ٓظ٤َخن ا خ ٍظي حلل٠غخٍس حل٬َرَغش حإلٓغياَش رخل ٤٬َغخص حل نٍَغش وحلل٠غخٍٍش ظغٌ حلتغَون حلوٓغ٤ي          

 وكظي و ظنخ حللخَٟ.
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Political, Economical and Cultural Relations between Iraq and 

China since the beginning of Islamic State till the end of the 4
th

 A.H 

 

Assistant professor Dr. Adil Ismael Khalil  

Basra University – College of Arts – History Dept.  

 

Abstract  

     Iraq occupies an important strategic place for it is the gate to the Arabian 

Gulf  and the Eastern Islamic countries. It has got the concern of the Umayyad 

and Abbasid Caliphs; therefore, they made Iraq the starting point to the east 

and to the old world countries. China is one of the main countries that the 

Abbasid Caliphs devoted their efforts to make diplomatic , economic and 

cultural ties for it was one of the developed countries at that time and had a 

great civilization. They wanted to make use of its experience in industrial , 

commercial field and also architecture . And the government of China had the 

same motives , therefore it encouraged its trade through travelling to Baghdad , 

which was the prosperous city of the Islamic World at that time. They were 

very conscious to make strong and good ties with the Abbasid reign. So they 

sent ambassadors and deputies to the Abbasid court. The cooperation between 

the two countries was clear on all levels. These strong relations continued for 

about four centuries. There was a mixed cultural and social process between 

the people of the two countries because of the marriage relations and 

settlement. All that enriched the Islamic Arabic culture by the intellectual and 

cultural data since the middle ages till nowadays. 
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  ذ :ـــتوهٍ

حلل غغي ر ٍد حل٬غغخل َي   وحلٜغغيس وحلٔغغيف ٫لغغي ٓغغَينخ ال غغي حألاغغَي   و٫لغغي ولغغا حل٤َزغغَي                     

 حل٤خمٍَي   وأٛلخرا حل َ حل لـلَي   ٍٟوحن حر ط٬خلي ٫ن م أؿ ٬َي .       

        حهظيظ غخ  حلغَمم اغي   لغي  ٫حلي ك٨ََطا ن٨خف َٓخٌٓ حطـا ىحث خت حلي ٟم حل٬٘ود حألهَى ان حإلٓيف        

وطزخٍن خ   ظخلؼتخظغش حلظغٌ حنظ ـ غخ طغي٫و ٓغخثَ رنغٌ وىف حلغي حكظغَحف حإلنٔغخن إلنٔغخنَظا   رٜغَ  حلن٨غَ ٫غي              

ٗإغ٬ورخت و زخثغَا            َى وأنؼغي وؿ٬لنغخكإم   ّإ ان غخ هلتنغخكم  اغي ًكغ أٛلا أو ىٍنا أو ا٬ظتيال  خل ط٬خلي : )) ٍخَنٍ غخ حلنغخ

واي َٓخق حٍُش حلنٍَ ش نـغي أن حر ٓغزلخنا    (0)٫نَي حِر أطتخكم انَّ حَر ٫لٌَم هزََ (( . ِلَظ٬خٍظوح ان  أكَانم  

وط٬خلي ؿ٬ا حلظ خٟا رَن م ظٌ حلظتوى وحل٬ ا حلٜغخلق     ظغَق رغَي ٫غَرَ م وأ٫ـ غَ م و  أٓغوىمم و        

حر ٫غِ وؿغا ظغٌ حلٔغَ     أك َمم   ا   رتيٍ اخ ٍ ظلال اي  َم ٍوكَغش طغي٫و حلغي حألهغيق وحلٜغيق واوخظغش       

وحل٬لي . لٌلال هٚ حر ٫ِ وؿا مٌح حليٍي روٜخثٚ كخنض واخُحلض طٔظت٤ذ حلنؼََ اي حلنخّ الَا   ل غخ  

حٗغغظ ا ٫لَغغا اغغي ازغغخىة ٓغغ خوٍش و غغَم أهي َغغش طغغي٫و حلغغي طلتَغغت حإلهغغوس وحل٬يحلغغش ح ؿظ خ٫َغغش وحللٍَغغش        

اغغي ن٘غغَ ٫تَغغيط م حليٍنَغغش رغغَي حل ـظ ٬غغخص مَغغَ  وحل ٔغغخوحس   انَّ اؼغغا مغغٌال حلتغغَم مغغٌ حلظغغٌ ان نغغض حل ٔغغل َي

حل٬َرَغغش   وكخنغغض حلظـغغخٍس وٓغغَلش اغغي حلوٓغغخثا حلظغغٌ حنظ٘غغَ ظَ غغخ حإلٓغغيف حلغغي طلغغال حل نغغخ٣ت اغغي رغغيى حل نغغي  

وحلَٜي ظتغي كغخن حلظغخؿَ حل٬َح غٌ حل ٔغلم ٍل غا حإلٓغيف ظغٌ ٍغي وحلز٠غخ٫ش ظغٌ حلَغي حألهغَى . ظ٠غيت ٫غي                

 ٔل ون لنٔذ حل٬٘ود مََ حل وكيس رخلي٫وس الَا رخللن غش وحل و٨٫غش حللٔغنش    حليوٍ حلًٌ  خف ظَا حلي٫خس حل

  ظخنظَ٘ حإلٓيف ظٌ طلال حل نخ٣ت حلنخثَش ل خ وؿيوح ظَا اي حل َونش وحلظٔخاق وحكظَحف حلٌحص   ألن اخ ؿغخن  

ظؾ ٫ن غخ  نغ ظحإلٓياٌ رخل ٤٬َغخص حلل٠غخٍٍش   حل٬َرٌ ٍظي حلظَحع  حلي را حإلٓيف اي  َم أم لض طلال حل٬٘ود

ك لغض ٓغ خص طلغال حل َكلغش     وك٠خٍس ٫ٍَتش ٓخىص حل٬خلم ونٌحة ظٌ حل ـخل ح  ظٜخىً وحل نغًَ وحلؼتغخظٌ   

 اي حألٛخلش وحإلٟخظش وحلظـيٍي.

 

 هىقع العزاق اإلستزاتٍجً بٍي دول الشزق والغزب :

ـ          َحظغٌ حل  غم   كخن حل٬َحق واخ ٍِحل ٍلظوً ٫لي هََحص كؼََس وػَوحص وظَغَس   ظ٠غيت ٫غي حل و غ٪ حل

وحل ظ َغغِ ظغغٌ حل ن٤تغغش   ظ غغو حلزوحرغغش حل ٤لغغش ٫لغغي حل ٠غغزش حإلٍَحنَغغش ورغغيى حل ٘غغَق   لغغٌلال ٗغغنا او ٬غغا     
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حإلٓظَحطَـٌ ٫لغي ٍأّ حلولغَؾ حل٬َرغٌ نت٤غش الظتغخن ا  غش رغَي ىول حل ٘غَق وحل  غَد رغَحت ورلغَحت  اً              

ن غخ وٓغغ٢ حلغغينَخ    : ) حرظغيأصإ رغغخل٬َحق أل  نٔغظ َد أن ٍزظغغيأ حل٬َتغورٌ ائل غغا حل٘غ ََ حلزلغغيحن رغخل٬َحق ظَتغغول    

( ٬ٍنٌ اَكِمخ  ل ٌال حلوٜوَٛش ظ٠غيت ٫غي ا َغِحص أهغَى ظبنغا كغخن ا٤ ٬غخت لنؼَغَ         4)وَٓس حألٍٝ(.

اي حليول حلظغٌ طنخظٔغض للٔغ٤ََس ٫لَغا وحلغظلنم روََحطغا   و زَغا ٧ غوٍ حإلٓغيف ه٠غ٪ حل٬غَحق للٔغ٤ََس             

    َ حٗغيون ألم َغش حل٬غَحق لَنغون نت٤غش ح ن٤غيق ل٬ لَغش حلظلٍَغَ         حل خٍَٓش حلٔخٓغخنَش   و غي ظ٤غي حلول غخن حل

 غم    حل٬َرَش ونَ٘ حإلٓيف الي ريى حل ني وحلَ٘ق حأل ٜي . ون٨َحت ل خ ٗ لا حل٬َحق اي او غ٪ ؿ َحظغٌ ا  

ٌ رخمظ خف حلول خن حألاوٍَي أ٠ٍخت ظنَٓوح ؿ غوىمم لَنغون حل َكغِ حلغَثَْ لـ َغ٪ حل٬ لَغخص حل٬ٔغنٍَش        ك٨

رغغيى حل ٘غغَق . ول غغخ ؿغغخن حل٬زخٓغغَون حلغغي حلٔغغل٤ش أىٍكغغوح اغغخ لل٬غغَحق اغغي أم َغغش آغغظَحطَـَش حل ظوؿغا حلغغي  

وؿ َحظَش وح ظٜخىٍش وك٠خٍٍش   ظخل٬َحق مو انزغ٪ حلتزخثغا حل٬َرَغش حلظغٌ مغخؿَص حلغي هَحٓغخن وكٔغزظ خ         

حإلٓغغيف حلغي٫وس حل٬زخٓغَش  وػغخٍص ر غغخ ٫لغي حألاغوٍَي   ػغغم ان حل٬غَحق كخٟغَس إلازَح٣وٍٍغغخص  يٍ غش  زغا          

ومٌح ٍئملا لنٌ ٍنون اَكِحت ليولش ؿيٍيس  .  ول٬ا ح٤َٟحد أ خلَم ريى ظخٍّ ظٌ أوحهَ ٫ ي حألاغوٍَي    

وكٌلال ح٤َٟحد ريى حل٘خف ؿ٬ا حل٬زخَٓون ٍوظخٍون حل٬غَحق  ظ٠غيت ٫غي حلظلغول ح  ظٜغخىً وح نظ٬غخٕ       

طنؼغَ ظَ غخ    اًوطت٪ ظٌ ان٤تش هٜزش   ر يحى طظو٢ٓ حل٬َحق   ألنو (  1)لل٬َحق هيل مٌال حل ظَس. حلظـخًٍ

حل ِح٩ٍ وحلزٔخطَي   ظ٠يت ٫غي ًلغال طظغوحظَ ظَ غخ اَغخال حإلٍوحن اغي ن غًَ ىؿلغش وحل غَحص حلظغٌ طٔغتٌ طلغال             

حل غِح٩ٍ وحلزٔغخطَي ا غخ ؿ٬ل غخ طغغيٍ اغوحٍى ح ظٜغخىٍش كزَغَس لوٍِنغش حليولغغش   ك غخ أن طلغال حألن غخٍ وحلظغغ٩َ            

خلَم حل ل٤َش رز يحى اي حليحها   ظ٠غيت ٫غي أن غخ ٗغنلض ه٤غو١      ٗنلض وٓخثا لل وحٛيص ا٪ اوظلف حأل 

اوحٛيص ا٪ اوظلف حأل ٤خٍ وحليول حل ل٤َش رخل٬َحق ٫ي ٣ٍَغت حلولغَؾ حل٬َرغٌ . ظ٠غيت ٫غي  ًلغال أن       

منخلال أٓغزخد أهغَى ى٫غض أرغو ؿ٬ غَ حل نٜغوٍ للظ نَغَ رخهظَغخٍ ر غيحى لظنغون اَكغِحت للن غا   وًلغال ل غخ               

٩َ ظَ غغخ اغغي ه٤غغو١ ىظخ٫َغغش طتغغف ٫خثتغغخت روؿغغا حلـَغغوٕ حلظغغٌ ط غغيى أاغغي وٓغغياش    طغغئاي طلغغال حألن غغخٍ وحلظغغ 

حل٬خٛغ ش   و  ٍو غي أن او غ٪ ايٍنغش ر غيحى كغخن ر٬َغيحت ٫غي كغيوى حليولغش حلزَِن٤َغش   حلظغٌ كخنغض طنخٛغذ               

حل ٔل َي حل٬غيحن   وط َغَ ٫لغي حل نغخ٣ت حل ظخه غش ل غخ رغَي حللغَي وحُهغَ   لغٌلال ظ غٌ ظغٌ او غ٪ واغي اغي                

 كَش حلَٔخَٓش وحل٬ٔنٍَش .حلنخ
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(   ظتغي ٍوً : أن حل نٜغوٍ ل غخ ٫غِف     2.)ف137 - مـ٩َٗ023 حل نٜوٍ رزنخن ايٍنش ر يحى ٫خف لٌلال       

٫لي رنخث خ أك٠َ حل  نيَٓي وأمغا حل ٬َظغش رخلزنغخن وحل٬لغم رخلغ٩ٌٍ وحل ٔغخكش و ٔغ ش حألٍٝ   ظ  ؼغا ل غم          

ٜإغنخ٩        اغي حلنـغخٍٍي وحلل غخٍٍي وحللغيحىٍي ومَغَمم وأؿغَى        ٛ ظ خ حلظغٌ ظغٌ ن ٔغا  ػغم أك٠غَ حلَ ٬لغش وحل

٫لَ م حألٍُحق   وكظذ حلي كا رلي ظٌ ك ا اي ظَا ا غي ٍ  غم ظغٌ أاغَ حلزنغخن   ولغم ٍزظغية ظغٌ أاغَ حلزنغخن           

(   ػغم أطغم   3كظي طنخاا ظٌ ك٠َطا اي أما حل  ي وحلٜنخ٫خص ألو  كؼََس ػم حهظ٤ خ وؿ٬ل غخ اغيوٍس . )  

ػغم حنٜغَ  حلغي طن٨غَم اىحٍس حليولغش       ( 4وٓغ خمخ ايٍنغش حلٔغيف.)    ف141 - مغـ 027رنخنمخ وحنظتا الَ خ ٫غخف  

وطؤاَي ح ُىمخٍ ح  ظٜخىً وحلل٠خًٍ اي هغيل ٍٓغم حلَٔخٓغش حلظغٌ طٔغََ ٫لَ غخ حليولغش حلـيٍغيس لـ٬غا          

 ر يحى ال٢ أن٨خٍ حل٬خلم أؿ ٪.

اغين حل٬غَحق   ش ظغٌ ط٤غوٍ   ظ٬خلغ  ش ٓغخمم أغخم  حلـيٍيس ن لل٬خٛ ش حلـيٍَ رخلٌكَ أن حهظَخٍ حل٬زخَٓواي و   

اغي ٓغغخثَ  ك٠غخٍٍخت وحؿظ خ٫َغخت وح ظٜغخىٍخت   اً كغخن ٍـلغذ لظلغغال حل غين حلٜغنخ٩ وحلظـغخٍ وحل  غَس           حألهغَى 

أٛغغزلض ر غغيحى ظغغٌ ٫ غغي  و  حلٔغغني ظَ غغخ.وا غغخ ٓغغخ٫ي مغغٌح حل٬خاغغا ٫لغغي ا زغغخل حلنغغخّ ٫لغغي حل٬ غغا    حلزلغغيحن 

ٌ ن و حلن٘غخ١ ح  ظٜغخىً ظَ غخ   ا زغخل حلنغخّ ٫لَ غخ       حل نٜوٍ اي أ٨٫م حل َحكِ ح  ظٜخىٍش   و ي ٓخمم ظ

اي ؿ َ٪ حألاٜخٍ ليٓظ٤َخن ظَ خ اي ؿخنذ   واخ  خف ظَغا حل نٜغوٍ اغي حنـغخُحص رظٔغ َا ا  غش حلظـغخٍ        

ا غخ ٓغخمم ظغٌ حُىٍغخى      ظٜخى حلزلي اي ؿخنذ وهَ .وأٛلخد ٍإوّ حألاوحل رخٓظؼ خٍ أاوحل م ظٌ ط٤وٍَ ح 

ظَ خ   واي هيل ًلال طتياض ظَ خ حلل٠خٍس   وط خظض ٫لَ غخ حل٬ل غخن وحل  نغَون    ػَوحط خ   وحنظ٬خٕ حللَخس 

 اي كا انخن   كظي أٛزلض كخَٟس حلينَخ   وأ٨٫م حل ين حل٬َرَش وحإلٓياَش ظٌ ًلال حلو ض.

 

  الوسلوٍي لفتح بالد الصٍي :العزب هحاوالث 

ٔغل َي   ألن غخ ط ؼغا أ ٜغي رت٬غش ؿ َحظَغش       ل خ كخنض ريى حلَٜي ط٘نا أم َغش كزَغَس رخلنٔغزش لل٬غَد حل         

٫َظ غغخ حلَكخلغغش حل٬غغَد ونغغٌحة   وكغغٌلال ظبن غغخ رغغيى ٗخٓغغ٬ش اظَحاَغغش حأل٣غغَح  طلغغ٢َ رخل ٠غغزش حإلٍَحنَغغش       

وحلظَكَغغش   ظخلٔغغ٤ََس ٫لَ غغخ ٍغغئاي كغغيوى حليولغغش حل٬َرَغغش حإلٓغغياَش اغغي ؿ غغش   وكغغٌلال ظغغبن ن٘غغَ حإلٓغغيف   

ظ٬خت ٍ٘ـ٪ حل ٔل َي ٫لي حل ٠ٌ  ياخت ظٌ طزلَغ  حلَٓغخلش حلغي أوٍرغخ     وحلل ش حل٬َرَش ظٌ طلال حل نخ٣ت ٍنون ىح
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 (031 ) 

ي ل غظق حلغزيى حل ظخه غش    س اغي  زغا حلتغخىس حل ٔغل َ    و ص ٫غي وريى حل غَد اغي ؿ غش ػخنَغش. ولغٌلال ؿغَص الغخ       

 لليوى حلَٜي واي ػم ظظق ريى حلَٜي ن ٔ خ.

ل ٔغل ون إل خاغش  خ٫غيطَي ٫ٔغنٍَظَي     ٗـ٪ طلٍََ حل٬َحق اي حلٔغ٤ََس حلٔخٓغخنَش حل خٍٓغَش حل٬غَد ح     لتي   

حألولغي ظغٌ حلزٜغَس وحلؼخنَغش ظغٌ حلنوظغش طنونغخن اَكغِحت لل٬ لَغخص حل٬ٔغنٍَش وحللَرَغش حل ظوؿ غش حلغي رغغيى              

 حل َ٘ق.

  وكخنغض ل غخ حلَغي حل٤غولي ظغٌ طلغال       ٬َح َغش ظغٌ ٫ لَغش ظغظق حل نغخ٣ت مَغَ حل٬َرَغش        و ي ٗغخٍكض حلتزخثغا حل     

٫لنوح ٫ي طٌاَمم اي حللنم حلٔخٓخنٌ لل٨لم وح ٓظ٬زخى حلًٌ أللتا ر غم   ظتغي   حللَود   اً أن أما حلٔوحى أ

) انغخ  غوف   و غخلوح لغا:   ( ًمذ ا٪ وظي اي أما حلٔوحى حلي حلولَ ش ٫ َ ري حلو٤خد1ٍوً أن حري حلَظَا )

 اي أما حلٔغوحى وكغخن أمغا ظغخٍّ  غي ٧ غَوح ٫لَنغخ وأٟغَوح رنغخ ظ ٬لغوح وظ٬لغوح كظغي ًكغَوح حلنٔغخن  ظل غخ               

ظزل نغخ أننغم طٍَغيون أن     ك نغم ٫غي ٗغٌن كظغي أهَؿظ غومم ٫نغخ       ٓ ٬نخ رنم ظَكنخ رنم ظؤ٫ـزنخ ًلال ظلغم نغَى  

 (1(. ) طٔظَ ونخ ظتخل ٫ َ: ظخُن ان ٗجظم ظخإلٓيف وان ٗجظم ظخلـٍِش ظخهظخٍوح حلـٍِش

َـَش حل ٬غيس  لتي أهٌص ؿَوٕ حل ٔل َي طظتيف نلو حل٬ ت ظغٌ حألٍحٟغٌ حإلٍَحنَغش ٟغ ي حلو٤غش حإلٓغظَحط         

حلغي   ل خ   ور٬ي اخ طلتت لل ٔل َي اي نَٜ كزََ ظٌ حلتخىَٓش ون خوني   كظذ حلولَ ش ٫ َ رغي حلو٤غخد   

(   7وحلَا ٫لي حلنوظش ٍؤاَال أن ٍز٬غ ٫َوس ري ٍُي حلوَا حل٤غخثٌ حلغي حلغًَ وىٓغظنزٌ)     ٫ خٍ ري ٍخَٓ

ح ا٪ ؿَ٘ خ ا خ حٟغ٤َ الن غخ حلغي ٣لغذ     ظظوؿا حل تخطلون حل٬َح َون اي أمخلٌ حلنوظش حلي حلًَ ظخ٤ٛياو

حلٜلق ا٪ حل ٔل َي ر٬غي أن ٍأى   ؿغيوى اغي حلتظغخل   ٫لغي  أن ٍغيظ٪ ؿٍِغش ٓغنوٍش  غيٍمخ  ػيػغون ألغف            

 ( 01.)ف431 -مـ 40ىٍمم وكخن ًلال ٫خف 

ػم ٓخٍ حل ٔل ون حلي ايٍنظٌ  إم و خٗخن ظخن ِف كغخكم  إغم حلغي  خٗغخن ػغم حلغي أٛغ  خن وظَ غخ ٍِىؿغَى الغال           

 ( 00حل َّ   وط ني حل ٔل ون اي حكظيل حل يٍنظَي. )

( ظ ظلومخ ظ غَد ٍِىؿغَى حلغي كَاغخن   ػغم      04ػم طوؿا حل ٔل ون حلي أٛ  خن رتَخىس ٫زي حر ري ٫خاَ)   

ؿ ٪ اَُرخن ح٤ٛوَ ؿَ٘غخت كزَغَحت لتظغخل حل٬غَد لنغي حلـغَٖ حل٬َرغٌ كتغت حنظٜغخٍحت هخٍ غخت ٫لغي حلـغَٖ             

ػم طوؿا حل ٔل ون نلغو أًٍرَـغخن  ٓغَ خ       (01ٓز٬ش أ٬ٟخ  حلـَٖ حل٬َرٌ.) حل خٌٍٓ حلًٌ كخن ط٬يحىال

( ر غٌال  02كٌٍ غش رغي حلَ غخن )    ر٬ياخ طـ ٪ حل َّ ظَ خ ر٬ي حنٔلخر م اي حلًَ   و ي كلغف حلولَ غش ٫ غَ    
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 (037 ) 

حل   ش ظخٓظ٤خ٩ حل ٔل ون طلٍََ أًٍرَـخن ر٬ياخ أرَف حلٜلق ا٪ اَُرخن غخ ٫لغي ىظغ٪ ؿٍِغش  غيٍمخ ػ غخن       

ثغغش ألغغف ىٍمغغم   ٫لغغي أن طظغغَة ل غغم كٍَغغش حل٬زغغخىس و  ٍتظغغا أكغغي اغغن م و  ٍٔغغزي  ظوحظغغت كٌٍ غغش ٫لغغي        اخ

 (  03ًلال.)

ٍوً أن ٍَي ٫لغي ظغظق طلغال حل نغخ٣ت حل٘غَ َش اغي أؿغا حلوٛغول حلغي حلٜغَي ظتغي            ٜ غ كخن حل ٔل ون اإو   

حل ٔغخؿي وأٓغنن خ ٫زغي     (  ٤٪ حلزلَ حلي ظخٍّ ظنِل ) طغوؽ ( ظ ظل غخ ورنغي ر غخ    ٫04ؼ خن ري أرٌ حل٬خٙ)

 (01حلتَْ ومََمم.)

 ٬َغش أمل غخ اغي ظغظق     ط ني حلتخثي ٫زي حر ري ٫خاَ وكخن وحلَغخت ٫لغي حلزٜغَس ور    ف444 - مـ11وظٌ ٫خف     

  (07ػم وؿا ؿَ٘خت نلو َٓهْ واَو ظ٤لذ أمل خ حلٜلق ظٜخلل م حل٬َد حل ٔغل ون .)   (01هَحٓخن )

حلَٜي كخن  ري لليولش حإلٓياَش اي طوؿَا ك لش ٫ٔنٍَش حلي رغيى  ولظؤاَي حل٤ٍَت حلظـخًٍ حل ئىً حلي 

اغي   حلٔني ل خ ط٘نلا اي أم َش ٓظَحطَـَش ظتي أٍٓا ٫زي حر ري ٫خاَ رؤاَ اي حلولَ غش ٫ؼ غخن رغي ٫ غخن    

(   اً ل غخ  41ٍٔظ٤ل٪ لا أاَ ػ َ حل ني ولم ٍني حلظتٍََ حلًٌ  يف للولَ غش ٫ؼ غخن ا٘غـ٬خت ٫لغي ظغظق حلٔغني .)      

ولٌ ٫زي حر ري ٫خاَ حل٬َحق كظذ الَا أن ٍوؿا حلي ػ َ حل ني اي ٬ٍلم ٫ل ا وٍنٜغَ  الَغا ٍوزغَال ظوؿغا     

) ٍغخ أاَغَ حل غئانَي  غي     ؼ خن ظٔغؤلا ٫غي كغخل حلغزيى ظتغخل:     ( ظل خ ٍؿ٪ أوظيال حلي 40٫كنَم ري ؿزلش حل٬زيً)

خ ر٤غا  ان  غا حلـغَٖ ظَ غخ     ٫َظظ خ وطنلَط خ    غخل: ظٜغ  خ لغٌ   غخل: اخإمغخ وٗغا   وػ َمغخ ى غا ولٜغ          

ٌَ أف ٓخؿ٪ ٌَ ظلم ٍ ِمخ أكي(  ٟخ٫وح   وان كؼَوح ؿخ٫وح   ظتخل لا ٫ؼ خن: أهخر  (44.) خل: را هخر

ف 410 -مغـ  17كخول حل٬غَد حل ٔغل ون ظغظق حلٔغني ظ غٌ ٫غخف        وظٌ هيظش حإلاخف ٫لٌ ري أرٌ ٣خلذ    

بًن اغي حلولَ غغش و غي  خطغا واغغي ا٬غا كظغغي     ( اظ٤و٫غغخت رغ 41طوؿغا حلغي ػ غغَ حل نغي حللغخٍع رغغي اغَس حل٬زغيً)      

(   ا   أن حل لخولغش لغم طظو غف    42حٓظ٘ ي   و ي ٧ َ وأٛخد ا ن خت وٓزَخت و ٔم ظٌ ٍوف وحكي ألغف ٍأّ.) 

( حلغي ًلغال حلؼ غَ    43أٍٓا حل  لذ رغي أرغٌ ٛغ َس)   ظتي  ف 413-مـ 22ي ا٬خوٍش ري أرٌ ٓ َخن ٫خف ظ ٌ ٫ 

(   وٍمغغم أن طلغغال حلغغزيى لغغم 44وه٠غغ٬ض طلغغض حلٔغغ٤ََس حإلٓغياَش.) طغغم ظغظق حلغغزيى   اًرغَي حل لظغغخن وكخرغغا  

لش حل٨غَو  حلظغٌ   َي أظ طٔظتَ أكوحل خ حلَٔخَٓش ظتي كخنض طتوف ظَ خ كَكخص ط َى اي  زا حل٫ِ خن حل للَ

( ه ٔغَي أل غخت اغي اتخطلغش حلزٜغَس      41ط َ ر خ حلٔل٤ش حل َكٍِش كظي نتا الَ خ وحلٌ حلزَٜس ٍُغخى رغي أرَغا)   

ول  غغخ   غغخ.ظَلظ٬ٍَغغذ حل ن٤تغش وٟغغ خن ح ٓغظتَحٍ       ف412 - مغـ 30(   وًلغال ٫غغخف  41ر٬َغغخ ط م .) وحلنوظغش 
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 (041 ) 

  ٍكغِ حمظ خاغا رظلٍَغَ رغيى حل نغي      ف 117 -مغـ  ٫13خف  أٛزق حللـخؽ ري ٍوٓف حلؼت ٌ وحلَخت ٫لي حل٬َحق

هَحٓغغخن    ف141 -مغغـ 14( ٫غغخف 47وحلٔغني اغغي أؿغغا حلوٛغغول حلغغي حلٜغغَي   لغغٌلال ول غي  ظَزغغش رغغي أغغلم )  

وأن٢َ الَا ا  ش ظظق طلال حل نخ٣ت   ظظوؿا حلي رغيى اغخ وٍحن حلن غَ و غي أظغخى اغي مغِوحص حل  لغذ رغي أرغٌ           

ظتغي ٍوً أن حللـغخؽ رغي ٍوٓغف كظغذ حلغي  ظَزغش رغي أغلم ر غِو            ٛ َس ك غخ أظغخى اغي مغِوحص اغي  زلغا .       

ا   ظ ظل غخ ػغم حنٜغَ  ٫ن غخ         ف141 -مـ 17حل نخ٣ت حل ئىٍش حلي ريى حلَٜي   ظظوؿا نلو روخٍى ٫خف 

اغغي حل ـغغَس حلغغي حل٤خلتغغخن  ف 142 -مغغـ 71 ـغغخؽ ر٬غغغ الَغغا ٍوروغغا ٫لغغي ح نٜغغَح    ظخطـغغا ٫غغخف     أن حلل

(   وكغخن ر ٬َظغا ؿنغي حلزٜغَس اغي      11وٓ َ ني وكٖ ونٔف وحل٘خٕ وظَمخنش ظ ظق حر ٫لَا طلال حلزيى .)

   رَي حل ٔل َي ن َ ٨٫غَم لغم ٍظـخٓغَ أكغي ٫لغي ٫زغوٍال       زخثا حألُى ورنو ط َم   اً كخن رَي ؿ و٩ حلظَة و

ا   رنو ط َم ظ خ ُحلوح ٫ي اوح   م ظ٬زَ حلنخّ وأطز٬ومم وأػونوح ظَ م حلتظا   وهَؽ حلوخ غخن وحرنغا   وظغظق    

حر ٫لي حل ٔل َي   وكظذ رٌلال حلغي حللـغخؽ   ول غخ حٓغظوص حل ٍِ غش رخل٬غيو   ؿغخن ٣َهغون الغال حلٜغ ي           

(   10خ اي ٫ٔنَ  ظَزش ٍحؿَخت و ف حلتظخل و٤ٍلذ حلٜغلق ٫لغي ظيٍغش ٍئىٍ غخ لل ٔغل َي.)     وا٬ا ظخٍٓخن وىن

وطنلا نـخف  ظَزش رخلنَٜ ظٌ طلال حل نخ٣ت   ل  خ نَ٘ ظَ خ حلغيٍي حإلٓغياٌ ػغم ٛغز  خ رخلٜغز ش حإلٓغياَش       

        َ رَغش وانز٬غخت لن٘غَ    ل خ رني ظَ خ حل ٔغخؿي   وأٓغنن خ حلتزخثغا حل٬َرَغش   اً ؿ٬ل غخ اَحكغِ ا  غش للل٠غخٍس حل٬

 (14حإلٓيف ظٌ وَٓخ حلو٤ٓي.)

اغغي حلـغغيٍَ رخلغغٌكَ أن حل٬ لَغغخص حل٬ٔغغنٍَش حل ظوؿ غغش حلغغي حل ٘غغَق كخنغغض طغغيحٍ ؿ ٬َ غغخ اغغي اَكغغِ        و    

مغـ  17( أ٫ غخل هَحٓغخن  ٫غخف    11حل٬ لَخص ظٌ حل٬َحق ظتي ولي  حللـخؽ حري ٫ ا ال ي ري حلتخٓم حلؼت غٌ ) 

ٓغخٍ حلغي ) انغَحن ( ظؤ غخف ر غخ أٍخاغخت    ػغم أطغي ) ظٍََغوُ( ظ ظل غخ  ػغم             ًاُوىال رٔظش و   اتخطا و  ف 141

) حليرَا ( وكخن ظَ خ ٛنم ٨٫َم ٫لي ٍأٓا انخٍس ٨٫َ ش و٫لَغا ٍحٍغش   ظغبًح مزغض      )أٍاخٍا (  ػم ٓخٍ حلي

ظظ٤َغغَوح  –أً حلٜغغنم  –رغغخل نـنَت ظنٔغغَ حلغغي ا   وٍاخمغغخحلغغٍَق ىحٍص ظؤ٣خظغغض رخل يٍنغغش  ظلخٛغغَ حلغغيرَا  

ال  ػم هَؿوح الَا ظ ِا م   وطٔلت حلنغخّ حألٓغوحٍ ظ ظلغض ٫نغوس   وأنغِل ظَ غخ أٍر٬غش و   اتخطغا اغي          رٌل

ٜ غش وظغظق حر ٫لَغا طلغال       12حل ٔل َي ورني أـيمخ. ) (   و ي  ظا ال ي ري حلتخٓم الال حلٔني ىحمغَ رغي ٛ

ٓغم حلغيٍزا   ػغم ٓغخٍ     حظظغظق ال غي رغي حلتخ   ف 141 -مغـ  71(   وظغٌ ٫غخف   13.)ف142-مـ 71حلزيى وًلال ٫خف 

(   ظتغي ٍوً أن حللـغخؽ كظغذ حلغي ال غي رغي       14حلي حلظََون ظؤطخال كظخد حللـغخؽ أنغض أاَغَ اغخ حظظظلغض. )     
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 (040 ) 

حلتخٓم حلؼت ٌ حلًٌ ظظق حلٔني   والي  ظَزغش رغي أغلم ومغو ٫لغي هَحٓغخن أٍن غخ أٓغزت حلغي حلٜغَي ظ غو وحلى            

 (٫11لي ٛخكزا .)

ظغظق رغيى حلٜغَي ط ؼغا ه٤غوس اظتياغش        ظَزش ري ألم حلزغخملٌ  ظغٌ    الخولش نٔظ٘ف اي هيل ًلال أن        

ي حلغيولظَي   ل  غخ أإهظَغَ وحلَغخت ٫لغي هَحٓغخن ر ٘غوٍس اغي حللـغخؽ رغي ٍوٓغف حلؼت غٌ وحلغٌ              َظٌ حل٬ي خص رغ 

حل٬َحق   ل خ ٍظ ظغ٪ رغا مغٌح حلتخثغي حل٬َرغٌ اغي ك غخنس واتغيٍس كزَغَس ظغٌ  َغخىس حلـَغوٕ   وحللغَد ظغٌ طلغال                

لنخثَش   اً  خى ؿَ٘خَت كزَغَحت ٓغخٍ رغا اغي اغَو روَحٓغخن حلغي رغيى اغخوٍحن حلن غَ ر٬غي أن ٫زغَ ن غَ              حل نخ٣ت ح

(   ومغيى ر  خؿ غش   11ؿَلون و ي ىحنض لا اين روخٍى وٓ َ ني ومََمخ كظي وٛا حلي طوغوف حلٜغَي )  

ٌ     شَوحٍغ ريىمم ان لم ٍَٟووح ل ٤خلذ حلـَٖ حإلٓياٌ  ونوٍى حل ظَ غخ   ٍظزغَي  حلظغٌ ًكَمغخ حل ئٍهغون حلظغ

يظ٪ حلـٍِش ل م ومٌح ٬ٍنٌ ح٫ظغَح  ٍٓغ ٌ انغا    ن ٍأٌ حٓظ٤خ٫ض اؿزخٍ اازَح٣وٍ حلَٜي  وس حل ٔل َي حلظ

رو٠و٩ ريىال طلض ٤ََٓس حليولش حإلٓياَش وٓل٤ظ خ ظٌ طلال حل نغخ٣ت  ظتغي أٍٓغا حلتخثغي  ظَزغش وظغيحت ٫لغي        

ي لزغخّ وؿ غِمم رؤكٔغي ٫غيس وؿ٬غا       يٍ كزََ اي حل َزش وحل٨٬ ش ٍظنون اي ٫٘غَس ٍؿغخل وألزٔغ م أكٔغ    

٫لي ٍأّ حلوظي ٍؿغيت ٫غَ  رخللزخ غش وحلنَخٓغش وكٔغي حل ن٤غت   أ  ومغو مزَغَس رغي حل ٘غ َؽ حلنيرغٌ              

) اخ أكٔي اخ ىرَطم ىمَكم   ظخنٜغَظوح حلغي   ر م وحٓظ َد ل ٬ل م و خل ل م : ول خ ٍومم حإلازَح٣وٍ حنز َ

و لغش أٛغلخرا وا   ر٬ؼغض ٫لغَنم اغي ٍ لننغم وٍ لنغا          ٛخكزنم ظتولوح لا ٍنَٜ  ظبنٌ  غي ٫َظغض كَٛغا   

 خل لا: كَف ٍنون  لَا حألٛغلخد اغي ٍنغون هَلغا ظغٌ رغيىة ووهغَال ظغٌ انخرغض حلٍِظغون   وكَغف ٍنغون             

كٍَٜخت اي هل ف حلينَخ  خىٍحت ٫لَ خ ومِحة  وااخ طووٍ ال اٍخنغخ رخلتظغا ظغبن لنغخ وؿغخ ت اًح ك٠غَص ظؤكَا غخ        

نوخظغا .  غخل : ظ غخ حلغًٌ ٍإَٟغٌ ٛغخكزال    غخل: انغا كلغف أ   ٍنٜغَ  كظغي ٤ٍغؤ             حلتظا ظلٔغنخ ننَمغا و    

َٟنم وٍوظم اإلوكنم وٍإ٤٬ي حلـٍِش   خل: ظبنخ نإوَؿغا اغي ٍ َنغا   نز٬غغ الَغا رظغَحد اغي طغَحد أٍٟغنخ           أٍ

ظ٤َئال  ونز٬غ رغز٬ٞ أرنخِثنغخ ظََوغظ  م  ونز٬غغ الَغا رـٍِغش ٍَٟغخمخف  غخل: ظغي٫خ رٜغلخ ى اغي ًمغذ ظَ غخ              

حد ور٬غ رلٍََ وًمذ وأٍر٬ش مل خن اي أرنخن الوك م   ػم أؿخُمم ظؤكٔي ؿغوحثِمم  ظٔغخٍوح ظتغياوح    طَ

(   وظغٌ ًلغال حلنٜغَ حلغًٌ طلتغت      17( .)ش وهظم حل ل ش وٍىمم وو٣غت حلظغَحد  ر خ ر٬غ را ظتزا  ظَزش حلـٍِ

 (21)٫لي اازَح٣وٍ حلَٜي  خل ٓوحىس ري ٫زي حل لال حلٔلولٌ ٬َٗحت: 
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 (044 ) 

   ٫َــَذ ظـــٌ حلوظـــِي حلٌٍـَي ر٬ؼظ ــإـــم         ظٌ حلَِٜي ان ٓلنوح ٣ٍََت حل ن ـِؾ                       

ََىى                                ي اإ٘ ــَِؽـكخٗي حلنٍَم مإتزَـــََس ر كَٔوح حلـ وَن ٫لي حلتٌى هوَ  حل

َٝ مَـَ حلوظم ظــــٌ أ٫ن                         خ  ــــم        وٍمخثـــي ىظ٬ــض رل ــا ٓ ــــَِؽلـــم ٍَ

 ٫َظــــــــاإ        ظؤطخة اـي كنـِغ حلَ َـــِي رــ وـَِؽَأىى ٍٓــخلظـــــاإ حلظـــٌ حٓظــ                       

 

 أهل العزاق الى بالد الصٍي: ثرحال

َ حل ٜغخىٍ أن أكغيحت اغي حل٬غَد ُحٍمغخ أو      كخنض حلَٜي ا٬َوظش ٫ني حل٬َد  زا حإلٓيف ا   أنا لم طٌك     

(   و َا: أن حللن غش نِلغض   20ٓنن خ ظٌ طلال حل ظَس   وكخن ٓوٍ حلَٜي حل٨٬َم اي ٫ـخثذ حلينَخ حلٔز٪ .)

(   24اي حلٔ خن ٫لي ػيػش أ٠٫خن اي رنغٌ وىف :) أىا غش حلَونغخن   وألٔغنش حل٬غَد   وأٍغخىً حلٜغَي (. )       

( نٔزش حلي حلٜغَي حلظغٌ حٗغظ َص رٜغنخ٫ظا     21طٜخن ظَا حل ٜوحن.)وكخن ٤ٍلت ٫لي مي  حلتوّ حلًٌ 

 ظٌ طلال حل ظَس.

(   ى لغش ٫لغي حلز٬غي حلـ َحظغٌ لظلغال حلزت٬غش       22وؿخن ظٌ حلليٍغ حلٍَ٘ف:) ح٣لزوح حل٬لم ولو ظٌ حلٜغَي(.) 

اي حألٍٝ   ومٌ ى٫غوس للَكَغا ظغٌ ٣لغذ حل ٬َظغش حلغي طلغال حل نغخ٣ت حلنخثَغش وحلظ٬غَ  ٫لَ غخ وحكظ٘غخ              

 َٓحٍمخ.  أ

ٍتغغول أكغغي حل غغئٍهَي: ان ا٬لواخطنغغخ ٫غغي حل َحكغغا حل زنغغَس لوٛغغول حل٬غغَد حل ٔغغل َي حلغغي حلٜغغَي               

أن غخ هلغض اغي حلي غش وحلظ لغَٚ        (   وٍزغيو  23وحٓظتَحٍمم منخة نخىٍس و  طولغو اغي م غوٝ واٍرغخة.)    

 َش.وكٌلال ملذ ٫لَ خ ٣خر٪ حأل٤ٓوٍس وحلوَخل   رٔزذ ح٫ظ خىمخ ٫لي حلَوحٍخص حلَٜن

ٓنوٟغغق  كتغغخت ظغغٌ مغغٌح حلزلغغغ هغغي  ًلغغال   ألن حل٬غغَد   اًأن مغغٌال حلَوحٍغغخص لَٔغغض ٛغغلَلش  وٍزغغيو    

َ   ظحلغغٌٍي ٗغغخٍكوح ظغغٌ حل  حل ٔغغل َي مغغم أول اغغي ٍكغغا حلغغي طلغغال حلغغزيى     وكغغخص لغغزيى حلٔغغني واغغخ وٍحن حلن غغ

ثغغا حل٬َح َغغش ٫زغغي مغغـ   و٫لغغي ٍأٓغغ م حلتزخ73وحٓغغظو٣ن خ   زَغغا ن خٍغغش حلتغغَن حألول حل ـغغًَ أً ظغغٌ كغغيوى  

 (24حلتَْ وحألُى ورنو ط َم ومََمم . )

اي حلـيٍَ رخلٌكَ أن حلـغَٖ حل٬َرغٌ حإلٓغياٌ كغخن اًح طوؿغا حلغي ان٤تغش ل ظل غخ    كغخن ٍـلغذ ا٬غا            و    

٫وحثا حل تخطلَي ليٓظتَحٍ ا٬ م   و َٓ خ ٫نياخ طنغون ٍكيط غم ٣وٍلغش أو ل غَٝ ط٬ٍَغذ حل ن٤تغش حلظغٌ        
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 (041 ) 

ال لولت حلظوحُن ظٌ حل ن٤تش كٌ   ٍٔظ ا حلٔنخن حل للَغَي هلغو حل ن٤تغش اغي حل ٔغل َي      ٍَوف ظظل خ   وكٌل

ظ٬َلنون حلظ َى وحلؼوٍس ٫لي حل خطلَي. لٌلال ٍ ني حلتول أن أرنخن مغئ ن حلـنغي مغم حلغٌٍي  غخاوح رخ ٓغظ٤َخن       

            ً لغال ظغبن ر٬غٞ    ظٌ طلال حل نغخ٣ت وحل ٜغخمَس اغ٪ أرنخث غخ واغي ػغم كونغوح طلغال حلـخلَغخص منغخة. ظ٠غيت ٫غي 

حلظـغغخٍ حل٬غغَد حلغغٌٍي ُحٍوح طلغغال حل نغغخ٣ت ل غغَٝ ن٘غغَ حإلٓغغيف اغغي ؿ غغش   أو لل ظغغخؿَس اغغي ؿ غغش ػخنَغغش    

كونغغوح ل غغم ٫ي غغخص حؿظ خ٫َغغش اغغ٪ ٓغغنخن خ اً طغغؤػَوح وأػ غغَوح ا غغخ ٛغغز  طلغغال حل نغغخ٣ت رخلٜغغز ش حل٬َرَغغش          

 حإلٓياَش.

وٍَي حل غخٍرَي اغي هَحٓغخن  زَغا ن خٍغش حللنغم       ظٌ حلوح ٪ ان حل ٜخىٍ حل٬َرَش طََ٘ حلغي أن ر٬غٞ حل٬لغ        

مغـ   وٛغلوح حلغي حلٜغَي  ظغٌ و غض ازنغَ وحٓغظتَوح ظغٌ ؿٍِغَس طتغ٪ ظغٌ أكغي              014حألاوً ظٌ كيوى ٫غخف  

أن خٍ حلَٜي حلنزََس ظٌ اوحؿ ش اكيى حل وحنت . ظتي ٍوً أن ر٬ٞ حل٬لوٍَي  ي حٓغظو٣نوح ؿِحثغَ حلٔغَلٌ    

وانغٌ انظٜغف حلتغَن حلؼغخنٌ حل ـغًَ         (21ٟوح لا ظٌ ريىمغم. ) رخنينوَٓخ مَرخت اي ح ٤ٟ خى حلًٌ ط٬َ

ريأنخ نتَأ ظٌ حل ٜخىٍ حل٬َرَش ٍوحٍخص لظـخٍ ٫َد ُحٍوح رليحن حلَ٘ق وحٓظو٣نوح منغخة وأن أكغي ٗغَوم    

(  غي وٛغا حلغي حلٜغَي ظغٌ اكغيى       27( ومو أرو ٫زَيس ٫زي حر رغي حلتخٓغم )  ٣21خث ش حإلرخَٟش حلوخٍؿَش )

َٜغز خٍ وحأله٘غخد ومغو حلَؿغا حلغًٌ ٤ٍلغت         011اي ٫ خن  حلغي كغخنظون ٫غخف     ٓ خٍحطا اً أ ل٪ مغـ  ل٘غَحن حل

( وحلًٌ وٍى ًكغَال ظغٌ كظغخد ألغف لَلغش ولَلغش وحلظغٌ طَؿغ٪ ٍكيطغا حلغي           ٫31لَا حل٬ خنَون حٓم حلٔنيرخى. )

ٌ ٍأٍغ ظغٌ  وحل٬زخّ حلٔغ خف    خ ط٬وى حلي ٫َٜ أرٌ(   ومٌح ومٌم كزََ ألن30. ) حلولَ ش مخٍون حلََٗي٫ ي 

 (31) .ظ ٌ حلتٜٚ حل٬٘زٌ كل خ ًكَص ر يحى ًكَ حلٔنيرخى (34أن مٌح حلَؿا اي أٛا ٫َح ٌ.)

واًح طظز٬نخ كظذ حلَكخلش حل٬َد وحلـ َحظََي حلٌٍي  خاوح رَكيص حلي ريى حلَٜي وحٓظتَوح منغخة كغخن       

ٍظزغَي أن غم  كخنغض ل غم ٫ي غخص      واغي ىٍحٓغظنخ لٔغََط م       لل٬َح ََي حلنَٜذ حألكزَ وحلل٦ حألوظَ ظغٌ ًلغال  

واخ ٍ ظلال  حل ٔغلم حل٬َح غٌ   و٣َذ حل ٬خَٗس وىٍش رَن م ورَي حلٔنخن حل للََي   ل خ ٍأوال اي كٔي حلـوحٍ 

 اي  َم أهي َش ٫خلَش اَِطا ٫ي مََال اي حألؿخنذ حلٌٍي ٍظوحظيون حلي حلَٜي لل٬ ا وحلظـخٍس.

حلٜغَي   خص و ي أٍٓلا حلولَ ش حلوحػت رخر حل٬زخٌٓ حلي ريى ظ ٌح ٓيف حلظَؿ خن كخن ٍكخلش ٍـَي ٫يس ل     

  ا غخ ٍ غيى   ( 32  ألنا ٍأى ظٌ انخاغا أن ٓغوٍ حلٜغَي ٓغو  ٍظ غيف ر ٬غا ٍغؤؿوؽ واغؤؿوؽ)        ف 120-مـ ٫441خف 

ط ننغوح اغي حلوٛغول     كظغي (   اً حٓظ َ ض حلَكلغش ػ خنَغش ٫٘غَ ٗغ َحت     33ريى حل ٔل َي رخل َق وحلياخٍ.)
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 (042 ) 

(   انللغَي ر ٬لواغخص ؿ َحظَغش  َ غش ٫غي طلغال حلغزيى        34وال رؤن ٔ م ػم ٫خىوح حلي ٓغخاَحن .) حلي حلٔي و٫خٍن

ػغم   أم لض حلنؼََ اي حلٌٍي ٍٔظ وون حلَكلش وحلٔ َ رخلظوؿا نلغو حلٜغَي للظ٬غَ  ٫لَ غخ أو لل ظغخؿَس ا٬ غخ.      

ى حلٜغغَي مغـ ظتغغي  ٜغي رغغي  411طز٬غض مغغٌال حلَكلغش ٍكلغغش  غخف ر غغخ ٓغلَ خن حلظغغخؿَ حلزٜغغًَ حل ٬غَو  ٫غغخف      

للظـخٍس رخليٍؿش حألولي   و ي أٟخ  حري ومغذ حلتَٗغٌ حلغي كنخٍغخص ٓغلَ خن ر٬غي ٫٘غٍَي ٫خاغخت ٍوحٍغخص          

ؿيٍيس   ٫ خ ٗخميحال و٫خٍ٘خال ظغٌ ٍكلظغَ م اغي حل٬ـخثغذ وحل  غخاَحص   و غي ٣ز٬غض مغٌال حلَكلغش اغ٪ ًٍل غخ            

 (31رللش ؿيٍيس طلض ٫نوحن ) ٍكلش حلي حلَٜي وحل ني (.)

حلغي رغيى حلٜغَي   ومغو طغخؿَ  َٗغٌ ٍٔغني         ف111-مغـ  431ٍكلش حري ومذ حلتَٗغٌ ٫غخف  ك خ ؿخنص      

(   و٬ٍظتغي أنغا طغَة    31ومغو ؿغي حل زغخٍٍي الغوة حلٔغني. )      (31)حلزَٜس ٍَؿ٪ نٔزا حلي مزغخٍ رغي حألٓغوى    

حلزَٜس ر٬ي هَحر خ اي  زا حلِنؾ   كظي حنظ ي حلي ايٍنش هغخنتو ) كغخنظون ( ؿنغود حلٜغَي   وان غخ  ٜغي       

حلًٌ أكَاا وأكٔي َٟخظظا وطليع ا٬ا ظٌ ل تخرلش حإلازَح٣وٍ حلَٜنٌ   -اي أكزَ اين حلَٜي – يحن ه

حلٔغخاَش ظ٠غيت    إلٓغياٌ وأميحظغا  ح٫غي حلغيٍي    ظنَس ٤٬َاوٍزيو أنا أٍحى أن ٍ (  37أاوٍ حليٍي وحلَٔخٓش. )

   ٫ي حلظ٬َ  ٫لي نزٌ حل ٔل َي ال ي

            ٔيمخ ظٌ كظخرا حلزليحن   وكخنض حلَكلش  غي حرظغيأص اغي حل٬غَحق ٫غخف      وكٌلال ؿخنص ٍكلش حل٬َتورٌ حلظٌ ؿ    

اظوؿ خت ظَ خ نلو ريى حل٘خف ػم حل  غَد وأٍاَنَغخ واٍغَحن وحل نغي وحلٜغَي   وكخنغض ٍكلظغا         ف711-مـ411

خف ر غخ  ػغم طز٬ظ غخ حلَكلغش حلنزَغَس حلظغٌ  غ         (41ُحهَس رخل يك٨ش وحلظـَرش ٫ي ؿ َ٪ حلزلغيحن حلظغٌ ُحٍمغخ.)   

مغـ   اً ُحٍ رغيى حل نغي وحلٔغني وايرغخٍ      411حل ئٍم وحلـ َحظغٌ حل٬َح غٌ حل ولغي وحلن٘غؤس حل ٔغ٬وىً ٫غخف       

وٓغغَين حلغغي ا٘غغخٍ  حلٜغغَي ػغغم وٛغغا حلغغي رلغغَ حلٜغغَي ػغغم ٫غغخى حلغغي ُنـزغغخٍ  وايم٘غغتَ ػغغم حطـغغا نلغغو   

مـ حلغي انغش   110 يحى ٫خف (   ور٬يمخ ؿخن حلَكخلش حلنزََ حري كو ا حلز يحىً   حلًٌ ٓخظَ اي ر٫40 خن.)

ػم اَ رخلزليحن حل٬َرَش ػم ٫خى اي ىا٘ت حلي ر يحى ػم طوؿا حلي ٛود اٍَحن ػم حلي حلٔني وحل ني اً وٛغف  

 (44ايٍنش حل لظخن حلظٌ ٓ خمخ رَض حلٌمذ.)

ي رغغغزيى حلٜغغغَي ألم َظ غغغخ ٍغغغيل ر٘غغغنا ؿلغغغٌ ٫لغغغي حمظ غغغخف حل٬غغغَح ََان ًكغغغَ مغغغٌال حلغغغَكيص رغغغي ٗغغغال      

ش وأػَمخ ظٌ حلظـغخٍس وحلٜغنخ٫ش وحل٬لغم وحلل٠غخٍس   لغٌلال  ٜغيومخ وحٓغظتَوح ر غخ وكونغوح ل غم           حلٔظَحطَـَ

 ٫ي خص ٣َزش ا٪ ٓنخن خ .
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 أثز اإلسالم فً تطىر العالقاث بٍي العزاق وبالد الصٍي :

اوظلغف أٛغتخ٩    حلغي  ٫لي حلـ غخى ظغٌ ٓغزَا ن٘غَ ط٬غخلَم حإلٓغيف وازخىثغا       ٗـ٪ حليٍي حإلٓياٌ أطزخ٫ا       

 اغي ؿ غش   وحل و٨٫ش حللٔنش لنَس حألٍَٟش ٓوحن رخل٤َق حلٔل َش ٫ي ٣ٍَت حإلٍٗخى وحل نخ٧َس وحللن شح

 أهغَى  ي ؿ غش اغ رتغوس حلٔغَف    ٬تَيسواؿزخٍمم ٫لي ح٫ظنخق حلأو ٫ي ٣ٍَت حل ظوكخص حل٬ٔنٍَش لظلال حلزليحن 

ظَ غخ  نَ٘ حليٍي حإلٓياٌ . وألن ريى حلَٜي اي حأل خلَم حل٘خ٬ٓش وحل ظَحاَش حأل٣َح  ظتي ٗ يص ٫ لَخص 

ٗغ يص   اً ٓغنخن خ كنواخط غخ و و غي ٛغخكذ حنظ٘غخٍ حإلٓغيف  َغخف ٫ي غخص وىٍغش و٣َزغش اغ٪             ٣َ خت اوظل غش 

ٍ    حلٜغَي  ريى حل٬ي خص رَي حل٬َحق و حإلٓغيف  وٗغ لض اوظلغف حلـوحنغذ حلَٔخٓغَش       ط٤غوٍحت كزَغَحت اغ٪ ٧ غو

 ٍ ني اؿ خل خ ظٌ اخ ٍؤطٌ : رَي حلزليٍي  خصولظٔل٢َ حل٠ون ٫لي طلال حل٬ي وح  ظٜخىٍش وحلؼتخظَش  
 

 العالقاث السٍاسٍت -1

اغي هغيل     ولتي كخنض رغَي حل٬غَد ورغيى حلٜغَي ٫ي غخص َٓخٓغَش  يٍ غش طَؿغ٪ حلغي ٛغيٍ حإلٓغيف                   

ًحص أمغيح  نزَلغش ظغٌ ا٠غ ون خ   ٍَؿغ٪         ىٍحٓش طلال حل٬ي خص نـي أن خ كخنض ٫ي خص وىٍغش ظغٌ ٣ز٬َظ غخ   

  اً ٍغغَوً ٛغغخكذ كظغغخد ) حل٬ي غغخص رغغَي حل٬غغَد  لغغي ٫ غغي حلولَ غغش حلَحٗغغي ٫ؼ غغخن رغغي ٫ غغخنطخٍٍو غغخ ح

أٍٓا وظغيحت حلغي حلٜغَي إلهزغخٍ حإلازَح٣غوٍ) ٍغو نوغوً ( رز٬ؼغش          وحلَٜي ( أن حلولَ ش ٫ؼ خن ري ٫ خن 

حلـٍِغَس  ٫خاخت   اَكِمغخ  42  وى٫وطا للظوكَي   وأن منخة ىولش ٫َرَش آياَش  خاض انٌ  َٓينخ ال ي 

(   وٍزغيو أن مغٌح حلوظغي َ غِيف لظ٬ٍِغِ حل٬ي غخص رغَي حلزلغيٍي         41حل٬َرَش ل غخ كَغخن أغظتا وىٓغظوٍ ون٨غخف . )     

رخل٤َق حلٔل َش   كظي ٍٔ ا ٫لي حل ٔل َي نَ٘ ٫تَغيط م حليٍنَغش ِرلإٍَغش وأاغخن . وا غخ  ٗغال ظَغا أن مغٌح         

ٌ   حلوظغغي لغغم ٍلغغتَ  رخلويظغغش لال  غغٍَص حلٔغغل٤ش حل َكٍِغغش حل ظ ؼلغغش   زغغو ت وط٬خونغغخت ٫لغغي حلٜغغ٬َي حليرلواخٓغغٌ لغغ

آٍغغخل ؿغغَٖ حلغغي طلغغال حلَرغغو٩ اغغي أؿغا اه٠غغخ٩ حلٜغغَي طلغغض ٓغغ٤ََس حل ٔغغل َي ون٘غغَ حإلٓغغيف   حلَحٗغيس 

منخة. ا   أن مٌال حلو٤وس طغؤهَص رٔغزذ حن٘غ خل حل ٔغل َي رويظغخط م حليحهلَغش   و٫نغياخ ولغض حلويظغش حلغي           

نلغو حلـز غش حل َرَغش حل ظ ؼلغش رتغوس حلغَوف حلزَغِن٤ََي . ػغم طوحلغض          حألاوٍَي ظ٠ لوح طوؿَغا ٟغَرش ٫ٔغنٍَش    

حلل يص حل٬ٔنٍَش نلو حل َ٘ق حإلٓياٌ اي أؿا طلٍَغَ رغخ ٌ حل٘غ٬ود اغي حلٔغ٤ََس حل خٍٓغَش   ومغٌال        

اغي حل٘غغَة وٍظغغ٪ ٍحٍغش حلظوكَغغي منغخة لغغٌلال ؿغغخنص    وطولَٜغغ خ حلٜغَي    غغظق رغغيىحلو٤غوحص كخنغغض ا ظخكغخت ل  

 ر خ  ظَزش ري ألم حلزخملٌ ك خ أٓل نخ.  حل لخولش حلظٌ  خف 
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    َ حلٜغغَي انغغٌ ٫ غغي  رغغيى٣َزغغش  خاغغض رغغَي حل٬غَد و َٓخٓغغَش اٜغغخىٍنخ حلظخٍٍوَغغش أن منغغخة ٫ي غخص   وطغٌك

مغـ حلغي كغيوى حلٜغَي وارَحاغا حلٜغلق اغ٪        74حليولش حألاوٍش ل خ أٍٓغا حلتخثغي  ظَزغش رغي أغلم حلزغخملٌ ٫غخف        

 ظَزش اي حل َونش وكٔي حل ٬خالش ا٪ أمخلٌ حلَٜي   ل  غخ ٍظغ٪    حلتخثي الاازَح٣وٍمخ ) ٍوحن  ؿون  ( واخ أريح

(   وٍوً أنغا  42حللٜخٍ ٫ي حلزيى   ونِل ٫ني ٍمزظ م ظغٌ حلٜغلق   وح كظ غخن ر غَٝ حلـٍِغش ٫لغَ م.)      

مغـ وظغيص حلغي حلٜغَي أول ٓغ خٍس ٫َرَغش   و غي  غياض مغٌال          71ظٌ ٫ ي حلولَ ش ٓلَ خن ري ٫زي حل لغال ٫غخف   

ٞ حل يحٍخ اي حل٬زخنحص حل نٔوؿش اي هَو١ حلٌمذ وحل٬تَغت وٍٗخٗغخص حل٤٬غوٍ وأٗغَخن ن َٔغش      حلٔ خٍس ر٬

مغـ(  043-013)  وظغٌ ٫ غي حلولَ غش م٘غخف رغي ٫زغي حل لغال          (43حلي اازَح٣وٍ حلٜغَي ) كغخثٌ ٍوحنغ  (. )   

خٓغَش وكٔغي   نَحال  ي أولي حمظ خاغخت كزَغَحت نلغو حلَٔخٓغش حلوخٍؿَغش   اً أنغا كغخن ٫لغي  غيٍ كزَغَ اغي حليرلوا           

حلَٔخٓش   لٌلال ٗ يص حليولش حل٬َرَش ظٌ ٫ يال ط٤وٍحت ؿيٍيحت ظٌ حل٬ي خص حلَٔخَٓش وحلظغوحُن حلغيولٌ ٗغَ خت    

 ( 44ومَرخت . اً أوظي ٍٓو ت حلي حإلازَح٣وٍ حلَٜنٌ ) مٔوحن  طٔون  ( لظو٣َي حل٬ي ش رَي حل٤َظَي . )

ظغٌ  ٓخت اظَنخت ل٬ي خص ٫َرَش اظ٤وٍس ا٪ طلال حلزلغيحن  أن مٌال حلٜيص حل زنَس ٗنلض أٓخ ظٌ وح ٪ حألاَو   

حل نٜوٍ كظي رل غض حلغٌٍوس ظغٌ ٫ غي  حلولَ غش مغخٍون حلَٗغَي . وط٘غََ حل ٜغخىٍ          ؿ٬ َ  أرٌُاي حلولَ ش 

 hsuanحلَٜنَش رخل ٬ا حلي ًلال : أن ٓ خٍس َٛنَش  غي أٍٓغلض حلغي حلغزي١ حل٬زخٓغٌ اغي  زغا حإلازَح٣غوٍ         

Tsung غغش حل٬زخٓغغٌ للت٠غغخن ٫لغغي ػغغوٍس  ط٤لغغذ حل٬غغون اغغي حلول َan-lu-shaun  مغغـ و غغي أٍٓغغا ٫011غغخف

أاغغخ   ( 41حلولَ غش حل٬زخٓغٌ ٫غيىحت اغي ؿنغيال حلغغٌٍي  ٠غوح ٫لغي حلؼغخثَ   ػغم حٓغغظتَوح ر٬غي ًلغال ظغٌ حلٜغَي. )             

أن اازَح٣وٍ حلَٜي) ٓو ؿون  ( كخن  ي حٓظنـي رخلويظش حل٬زخٓغَش  وأوٟلض ص أكيحل ٜخىٍ حل٬َرَش ظتي 

ػغغوٍس ىحهلَغش ٫ٜغغ ض رلنغم حرنغا ) ٍونغغ  ؿونغ  ( ظؤنـغغيال حل نٜغوٍ ربٍٓغخل كظَزغغش اغي حلـنغغي         للت٠غخن ٫لغي  

مـ   ورخل ٬ا ط ننض مٌال حلتوس اغي طؼزَغض حللنغم    017ٓخ٫يطا ظٌ اه خى حلؼوٍس حلظٌ أٍحىص حإل٣خكش را ٫خف 

١ حلٜغَي  ر٬غي   (   وأٗخٍص حل ٜخىٍ حلَٜنَش حلي أن ٓ خٍس ٫زخَٓش  ي ؿخنص حلغي رغي  41ػخنَش ُل طخن  .)

ح نظٜخٍ ٫لغي ػغوٍس ون لوٗغخن  كخالغش ا٬ غخ مغيحٍخ إلازَح٣غوٍ حلٜغَي   و غي كٜغلض مغٌال حلٔغ خٍس ٫لغي              

 (47ك خوس كزََس   ح٫ظَحظخت رـ َا حلويظش وأخ٫يط خ. )

ونيك٦ أن منخة ظغَق رغَي حلغَوحٍظَي اغي نخكَغش حٓغم حإلازَح٣غوٍ حلغًٌ ٣لغذ حلنـغيس اغي حل نٜغوٍ                    

وأن مٌح حلظٌرٌد ظغٌ حلَوحٍغخص    مـ .014اً أن حل نٜوٍ طولي حلويظش ٫خف  كيػض ظَا حلؼوٍس   وحل٬خف حلًٌ
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ؿخن نظَـش حلظَؿ ش اي حلَٜنَش حلي حل٬َرَش . ا   أننغخ نٔظ٘غف اغي هغيل طلغال حلغَوحٍظَي أن منغخة ٫ي غخص         

وحل غغيحٍخ و٣لغغذ حلغغي كغغي طزغغخىل حلٔغغ َحن وٛغغلض وىٍغغش و٣َزغغش كخنغغض رغغَي حل٬غغَحق وحلٜغغَي ظغغٌ طلغغال حل ظغغَس  

 ن وً حل ٔل َي و وط م ظٌ طلال حل نخ٣ت اي حلنَس حألٍَٟش. ومو ى لش ٫ليحل ٬ونش   

مغغـ   طل غغا حلظلغغف 020أن ٓغغ خٍس ٫زخٓغغَش وٛغغلض حلغغي حلٜغغَي ٫غغخف  ) و غغي ًكغغَص حل ٜغغخىٍ حلٜغغَنَش     

جغش إلازَح٣غوٍ   ( طٍَغي طتغيٍم حلظ ن  11ٓ خٍس أهغَى اغي حألٍ غوٍ)    -أً ظٌ ن ْ حلو ض -وحل يحٍخ   وٛخىظض 

حلَٜي رخلت٠خن ٫لي حلظ غَى وحٓغظَؿخ٩ كن غا   وأٍحىص كغا وحكغيس ان  غخ حلغيهول  زغا حألهغَى   ا   أن          

(   و٫ي اغيى طو٣َغي حل٬ي غخص    10.)( ٛخكذ حلظٍَ٘ خص كا حإلٗنخل   وأىها كا ٓ خٍس اي رخد أظتا

ش حلتخىاغغش اغغي حلٜغغَي   و٫غغيف حل٬زخٓغغَش ٫لغغي طغغؤاَي ه٤غغو١ حلنتغغا حلزلٍَغغ حللنواغغشرغغَي حلغغيولظَي   ٍكغغِص 

(   وا غخ  14ط٬َٟ خ أل٫ خل حلتَٛنش   ظؤٍٓلض أ٤ٓو ت رلٍَغخت لل خٍغش حلٔغ ي ظغٌ اَغخال حلولغَؾ حل٬َرغٌ.)       

أً    ٬ٍ غغت مغغٌح حلغغَأً أن أمغغا حلٜغغَي كغغخنوح ٫لغغي ٫لغغم رخل٬زخٓغغََي اً أ٣لتغغوح ٫لغغَ م حٓغغم ) هجغغٌ طخٗغغٌ (   

     مـوح ليٍ م رخٓـي ٫َظـألاوٍَي   حلٌٍي كخنوح  م ٫ي حـوىحن   ط ََِحت ل ـحل٬َد ًوً حل يرْ حلٔ

٫لغي ا٬َظغش أمغا حلٜغَي رظ٤غوٍ      وحٟغق  أً حل٬غَد ًوً حل يرغْ حلز٠َغخن   ومغٌح ىلَغا        ) رجٌ طخٌٗ ( 

 (        11حألوٟخ٩ حلَٔخَٓش ظٌ حليولش حإلٓياَش . )

نغياخ ظنغَ ربن٘غخن حل٬خٛغ ش     ؿ٬ غَ حل نٜغوٍ ٫   خ لألكغيحع حلٔغخرتش أن حلولَ غش أرغخ    وٍزيو اغي هغيل  َحنطنغ      

ر غغيحى أهغغٌ رخللٔغغزخن أم َغغش حل٬خاغغا حلـ َحظغغٌ رخلنٔغغزش ل٬ي غغش حل٬غغَحق اغغ٪ حلغغيول حل ـغغخوٍس و ٓغغَ خ رغغيى     

 (12حلَٜي ظتخل: )مٌال ىؿلش لَْ رَننخ ورَي حلَٜي ٌٗن   ٍؤطَنخ ظَ خ كا اخ ظٌ حلزلَ ( .)

حلغيولظَي   اغخ  خاغض رغا حللنواغش حلٜغَنَش اغي        واي حل٘وحمي حلظخٍٍوَش ٫لي اغيى حل٬ي غخص حل٤َزغش رغَي         

(   ه٤غغوس ان غغخ ظغغٌ ٓغغزَا اغغي ؿٔغغوٍ حلظ٬غغخون   13. )ف170-مغغـ011ان٘غغخن اٜغغن٪ للغغوٍق ظغغٌ ر غغيحى ٫غغخف  

 حلزنخن وحل٬ َحن .اٍِيحت اي حلظوحٛا ووحلظزخىل حلؼتخظٌ وحلل٠خًٍ   اي أؿا 

حلَٔخٓغٌ  ٫لغي حلٜغ٬َي   وحؿ ض ظظَحص اي حلَكغوى  ٫لي حلَمم اي أن حل٬ي خص حٓظ َص وىٍش رَي حلزليٍي ا   أن خ و

 .ف723 - مـ112حلزوٍ َون ر يحى ٫خف و  ف 141 -مـ 433  َٓ خ ٫نياخ حكظا حلِنؾ حلزَٜس ٫خف 

كخنض ٫ٜغَزش ٫لغي أمغا حل٬غَحق ظتغي ط٤٬لغض ا٘غخٍٍ٪ حلغزيى ح  ظٜغخىٍش ظ٠غيت           حل ظَس مٌال أن  اي حل ئكي  

اً أن حلوظغغوى حلظغغٌ طز٬غغ لغغم طنغغي طل غغا ٛغغ ش    رغغَي حلغغيولظَي  خٓغغَش اغغي طَحؿغ٪ َحلٔحل٬ي غغخص  ٫ غخ أٛغغخد  
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 ٓغ خٍس أٍٓغلض اغي رغيى حل٬غَد     43ٍٓ َش   رغا كخنغض ر٬ؼغخص طـخٍٍغش   ظتغي أٗغخٍ طغخٍٍن طغخن  حلغي وؿغوى           

 (14.)ف0021-741 / مـ313-127)حلظخٌٗ ( حلي ريى حلَٜي   و ي وٛلض مٌال حلٔ خٍحص ظٌ حل ظَس رَي

لظ٬وٍا ٫لي مٌال حلَوحٍش ألن مٌال حل ظَس كخنض ظظَس ا٨ل ش رخلنٔزش لليولش حل٬زخٓغَش    ظٌ حلوح ٪   ٍ نننخ حو  

اً حكظا حلزوٍ َون ر غيحى   وظتغيص حلٔغل٤ش حل َكٍِغش مَزظ غخ  ظغٌ حلغيحها وحلوغخٍؽ   ولغم ٍزغت للويظغش أٍغش             

           َ وحلظغغٌ  ٓغل٤ش ٓغوى ح ٓغم ظتغ٢   و٧ غغَص حإلاغخٍحص حلوٍحػَغش ظغٌ حل ٘غَق   وحليولغغش حل خ٣ َغش ظغٌ اٜغ

لغٌلال لغم   . ف0133 - مـ221ػم طز٬ خ ح كظيل حلٔلـو ٌ لل٬َحق ٫خف  كخنض طي٫م اي  زا حلزوٍ ََي أن ٔ م.

ََ ظٌ اٜخىٍنخ اٗغخٍس حلغي ٫ي غخص ىرلواخٓغَش ظغٌ مغٌال حل ظغَس ٓغوى اٗغخٍس حلغي ٓغ خٍس وحكغيس كخنغض ل غخ                ن

للولَ غغش ف 712 - مغغـ144ٌ ٫غغخف زَح٣غغوٍ حلٜغَي حلغغي ر غغيحى ظغ  ٛغ ش حلٔغغ خٍس حلَٓغغ َش   وحلظغٌ ر٬غغغ ر غغخ اا  

 غغش حلٜغغيح ش وحلظ٬غغخون رغغَي   مغغـ(   كخالغغش ا٬ غغخ ٍٓغغخلش وىٍغغش لظـيٍغغي ٫ي   110-123حل٬زخٓغغٌ حل ٤َغغ٪ ر )  

(   وحل٨غخمَ أن حلويظغش حل٬زخٓغَش كخنغض  غي      11  و غي أؿخرغا حلولَ غش حلغي ٣لزغا   وأٍٓغا لغا مغيحٍخ. )        حلزليٍي

(   لظو٣َغغي حل٬ي غغخص حليرلواخٓغغَش  11.)ف711 -ـمغغ144ٍكزغغض ر غغٌح حل٬غغَٝ   ظؤٍٓغغلض ٓغغ خٍس ظغغٌ ٫غغخف    

لل٨غَو  حلتخٓغَش حلظغٌ ط غَ     كخنغض  وحلظـخٍٍش رَي حلزليٍي   ونيك٦ أن مٌح حلظؤهََ ظٌ آٍخل طلغال حلٔغ خٍس   

ظَ خ حلويظش حل٬زخَٓش واخ كخنض ط٬خنَا اي طٔل٢ وو٣ؤس طيها حلزوٍ َون وٓون طَٜظ م ر تيٍحص حلويظغش.  

ٍٔغ ونا رخلٜغَي   ف 771 -مـ 112ش كظلال حلظٌ طَأٓ خ طخؿَ كزََ ظٌ كخنظون ٫خف ػم طز٬ظ خ ٓ خٍحص ٗوَٜ

)رومَم ( وكخنغض لغا اَحكغذ طـخٍٍغش طـغود حلزلغخٍ وٍر غخ مغو ارغَحمَم رغي حٓغلت حلغًٌ أٗغخٍ الَغا ٍغخ وص                

(   ولم ٌٍمذ ارَحمَم مٌح حلي ٫خٛ ش حلَٜي ل تخرلش حإلازَح٣وٍ رن ٔغا ألن حل غَٝ ان٬غا    17حلل وً. )

لَكش   ظز٬غ ٛيٍتـا ) لَخ  ( لل ا ٍٓخلش طتياا وميحٍخ ظغؤن٬م ٫لَغا حإلازَح٣غوٍ رَٓغخلش ٍ٘غنَ لغا       اي حل

مغـ  113(   ور٬غغ حلظغخؿَ ن ٔغا ظغٌ ٫غخف      11ظَ خ ميحٍخال   ك خ أن٬م ٫لَا رول٬ش حلَ٘  وٛنخ٫خص ظ٠غَش.) 

حلظتغي رغخإلازَح٣وٍ  ػغم     ٍٓخلش طتياا وميحٍخ أهَى روٓخ٣ش حرنا أرخ ٫زي حر ارَحمَم وكخن طخؿَ أ٠ٍخت  و غي 

أهزَال رتٜش وحليال حلًٌ أرلَ حلي كخنظون انٌ ه ْ ٓغنوحص ولغم ٍَؿغ٪   ظـغخن رغؤاَ حلوحلغيس للزلغغ ٫نغا            

ظول٪ ٫لَا هل٬ش وأن٬م ٫لَا رؤَٗخن أهَى ػ َنش وأنِلا ٫نيال َٟ خت ٫يس ٗ وٍ  ػم وى ٫غا رل غخوس وٍى ٫لغي    

 (٬10غ را أروال الَا.)ميحٍخال رؤكٔي ان خ اي ًمذ وكٍََ وٗنَ لا اخ ر
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 4102ىٍحٓخص طخٍٍوَش حل٬يى حلٔخر٪ ٫َ٘ كخنون حألول  

 (047 ) 

منغخة ٓغ خٍحص كخنغض ر٘غنا ٍٓغ ٌ       -٫ني ن خٍش حلتَن حلَحرغ٪ حل ـغًَ   أً  -حللتَتش لم نـي ر٬ي ًلال و      

رَي حل٬َحق وحلٜغَي   ٍزغيو أن ا٨٬  غخ  كغخن ألٓغزخد َٓخٓغَش   اً أهغٌ حل٬غَحق ٍ غَ ر َكلغش ه٤َغَس ظغٌ             

 غٌ اغي حكغظيل كظغي ٍللتغا وهغَ ٍنغون أٓغوأ انغا            طخٍٍوا     ٍٔظ٤َ٪ ظَ خ حٓظ٬خىص أن خٓغا   ظ غخ ان ٍنظ  

لٌلال ط٬َ لض حألاوٍ حلَٔخَٓش ظٌ حلزيى حليرلواخَٓش وحلظـخٍٍش نظَـغش طغَىً حألوٟغخ٩ حليحهلَغش واغخ للت غخ       

 ٓلزخت ٫لي حل٬ي خص حليولَش حلوخٍؿَش . ٜنخ٫ش وحلظـخٍس   ا خ أػَ أهََحتألاوٍ حلٍِح٫ش وحل طَحؿ٪اي 

       دٌتاالقتصا العالقاث -2

لتي ٬َٗ حل ٔل ون رؤم َش ريى حلَٜي اي حلنخكَش ح  ظٜخىٍش ظؤهٌوح رخلظ٤ل٪ حلغي رنغخن ٫ي غخص و٣َغيس          

كَٛوح لل ظخؿَس ا٬ خ ظٌ و ض ازنَ اً ٍتول حليكظوٍ كٔغي : و  ٍز٬غي    لٌلال ظبن ما٪ كنواظ خ و٬ٗز خ   

حل ـًَ   وأن م كخنوح اي رغَي حألؿخنغذ حلغٌٍي     أن ٍنون حل٬َد  ي وٛلوح حلي ريى حلَٜي ظٌ حلتَن حلؼخنٌ

ط٬غي  ف 110-مغـ  14ان ٛق ًلغال ظ غو ه٤غؤ ألن ٓغنش      (  14) .ـم14ظظق ل م اَنخن كخنظون وٓو  خ ظٌ ٓنش 

 َن أول مـًَ ومو ٍوٟق ر٘نا ؿلٌ أن حل٬َد وٛلوح حلي حلَٜي أرخن طولٌ رنٌ أاَش حلٔغل٤ش   رنغٌ   

ٍ ظلنون  يٍحت كزََحت اي حلؼتخظش حليرلواخَٓش وحألىرَش ظغٌ حلظ٬خاغا    ٫خفحل ٔل َي ر٘نا ظـخٍ كخن حلو.  حل٬زخّ

وكٔغغنض  مغٌح ح طـغخال ا غخ حُىحىص ٗغ َط م    حلٔغََ ظغٌ   ٫لغي  لغٌوح  ٍن أن حلظـغخٍ حل٬َح َغو   وىأد وحلٔغلوة   

كونغوح ٫ي غخص ٣َزغش اغ٪ ٓغنخن رغيى حلٜغَي   ر غخ حاظلنغوح اغي حلتغَم             ن غم   ألظغٌ حلغيحها وحلوغخٍؽ   ََٓط م 

حألهيق والخٓي حل٘غَم   وكونغوح ؿخلَغخص ٫َرَغش طل غا ٓغ خط م حإلٓغياَش حألٛغَلش   ظٜغخمَوح           والخاي

ٓنخن طلغال حلغزيى وطِحوؿغوح ا٬ غم   ومَ غَوح اغي ا٬غخلم طلغال حل ن٤تغش   اً نتلغوح حلظغَحع حل٬َرغٌ حإلٓغياٌ              

لنخثَغش ٍ٘غ٬َ وكؤنغا ٍت٤غي     وأىهلوح حلنؼََ اي حل٬خىحص وحلظتخلَي الَ خ   كظي كؤن حل ٔخظَ حلغي طلغال حل نغخ٣ت ح   

 ظٌ ريى ٫َرَش اي ٗيال حلظؤػََ ظٌ حل٤خر٪ ح ؿظ خ٫ٌ وحلزَجٌ.

وحل ظغوٍ     طز٬ظ خ ظظَس اي حلَكوى ظتيك خ ًكَنخ ون خت رخللتَتش أن مٌال حل٬ي خص لم طٔظ َ ر٘نا وىً رَي حل٤َظَي     

وا غخ ٬ٍغُِ مغٌح     (  11ايٍنغش كغخنظون .)  ) ون لوٗغخن (،  ل غخ  غخف حلظـغخٍ حل ٔغل ون رن غذ        َٓ خ ٫ني كيوع ػغوٍس 

 (12منخة. )مـ وؿوىمم 020حلَأً اخ أٗخٍ را حليكظوٍ كٔي رتولا : و ي أػزظض ر٬ٞ حل ظي حلظٌ و ٬ض ر ٌال حل يٍنش ظٌ ٓنش

حنظنخٓغغش للظـغغخٍس وٍ َغغي حلغغيكظوٍ ٫ؼ غغخن رغغؤن حُػغغخٍ حلٔغغلزَش حل ظَطزغغش ٫غغي طلغغال حللخىػغغش : أىى حلغغي كغغيوع     

(   اً كغخنوح ٫لغي ىٍؿغش كزَغَس اغي حلتغوس         13أىى حلغي طلٍَ  غخ ٫لغي حلظـغخٍ حألؿخنغذ . )      حل٬َرَش وأهََحت
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 (011 ) 

  ومٌح حألاَ ان ىل ٫لي ٌٗن ظبنا ٍغيل ٫لغي اغيى حلظغؤػََ وحلن غوً       (14ظؤهٌوح أٓيد حل يٍنش حلي حلزلَ.)

نظ غخ حلظـخٍٍغش ولغم    حلًٌ كخن ٍظ ظ٪ را حلظـخٍ حل٬َد ظٌ حلَٜي . ونظَـش مٌال حلؼوٍس ظتيص ايٍنش كخنظون انخ

ر٬غياخ كغخنوح   ي ر٘غنا هغخٙ   حلظـغخٍ حل٬غَح ََ   نـغي  ور غَوٍ حلو غض     (11طٔظ٬ي طلغال حل نخنغش ا   ظَ غخ ر٬غي.)    

 ٍ   أ ٛغزق اغي حلنغخىٍ أن ٍـورغوح حلولغَؾ حل٬َرغٌ   ألن غم أهغٌوح ٍتواغون           حلوح ٬غش ٫لغي ٓغخكا حل نغي     ٍـورون حلزلغخ

ط٬غوى ال لغش   آَغي ل غٌال حلٔغ ي حلظغٌ كخنغض      ( 11)خن ٓغََح   رَكيص ٣وٍلش حلي رغيى حلٜغَي   و غي حطوغٌوح اَنغ     

 (17)رخلٔل٪ حلوحٍىس اي حلزَٜس و٫ خن ومََمخ اي مٌال حلـ خص وطنتا طـخٍس حل٬َد وحل َّ حلي ريى حلَٜي. 

ٜغغَي ٫لغغي حل ٔغغظوٍخص   ٬غغَحق وحلنٔظ٘غغف اغغي هغغيل ًلغغال أنغغا كخنغغض منغغخة ٫ي غغخص وٛغغيص رغغَي حل          

  ا   أن مغٌال حل٬ي غخص كخنغض رغَي اغي وؿغٍِ طز٬غخت لل٨غَ  حلَٔخٓغَش           ل حل نغخظ٪ طزغخى وظـخٍٍغش  ح  ظٜخىٍش وحل

وحُىمغغخٍ حل٬وحاغغا ح  ظٜغغخىٍش   اً نـغغي أن حلظـغغخٍس اَطز٤غغش حٍطزخ٣غغخ وػَتغغخت ر غغٌٍي حل٬غغخالَي   ظنل غغخ كخنغغض   

اً   ٗـ٪ ًلغال حلظـغخٍ ٫لغي حلَكلغش وحل ظغخؿَس حلغي رغيى حلٜغَي          أظتَس وحألاي أظظذحألوٟخ٩ حليحهلَش 

ٓ َ طٔ ق ل م رخلظنتا ظٌ ىحها حلغزيى ا٤ جنغَي للل خٍغش حل ظغوظَس ل غم       حصؿوحُكخن حلظـخٍ ٍلٜلون ٫لي 

ٓغغغ َمم   وحلظٜغغغخٍٍق رخل زغغغخل  حلظغغغٌ ٍل لون غغغخ حرظ غغغخن حل ظغغغخؿَس اغغغ٪    وػغغغخثتواغغغخ ٫لغغغَ م ا   أن ٍزغغغَُوح 

خن هغغخنتو حلغغي حلـنغغود اغغي يٓغظتَحٍ ظغغٌ اَنغغ وٍزغغيو أن منغغخة ٫وحاغغا ٫غغيس ٗغغـ٬ض حلظـغغخٍ  ل   (71أمل غخ.) 

ٍلنغم رَغن م وظغت     طٔغخما اازَح٣غوٍ مغٌال حلغزيى وكَاغا ل غخ ٫غَي  غخٝ أغلم          ان غخ  ايٍنش ٗغن  خً حللخلَغش  

َ  70أكنخف حل٬ٍَ٘ش حإلٓياَش  وٍئا م ظٌ حلٜيس. ) ي ح ََ(    وا خ ٍئكي اخ نومنخ لا اي ٍكلش حلظـغخٍ حل٬غ

( ومو طخؿَ ٫خٕ ظٌ حلزٜغَس ظغٌ كغيوى حلتغَنَي     74)ظتي ٍوً أن حلن٠َ ري اَ ون وحٓظتَحٍمم منخة .  

(    وأن أرغخ ٫زغي حر ال غي رغي     71حلؼخنٌ وحلؼخلغ حل ـٍََي ٓغخظَ حلغي هغخنتو ظغٌ ٓغوحكا ؿنغود حلٜغَي.)       

حلظـغخٍ  (   وان أكغي  73(  ي وٛا حلي ك زوىٍغخ ظغٌ ريحٍغش حلتغَن حلؼخلغغ حل ـغًَ و٫غخٕ ظَ غخ ٫غخاَي.)         72حٓلت )

و٫إغَ   ( 74مغـ وحٓغظو٣ي ظَ غخ . )   112ا ارَحمَم رغي حٓغلت  غي ُحٍ رغيى حلٜغَي ٫غخف       حل٬َح ََي اي حلنوظش وحٓ 

(   وٍزغيو أنغا حٓغظو٣ي منغخة ر٬غي أن كغون لغا        71منخة رخٓم رومَم ك خ طََ٘ حلي ًلال حللولَغخص حلٜغَنَش.)  

 اَش.أَٓس نظَـش حل ٜخمَس ا٪ أرنخث خ   ا خ ٍظي حل ن٤تش رخل ٤٬َخص حل نٍَش وحلؼتخظَش حل٬َرَش وحإلٓي

ول٘غغيس اغغخ طغغؤػَ حلظـغغخٍ حل٬َح َغغون رغغزيى حلٜغغَي   كخنغغض منغغخة رلغغيس طتغغ٪ ؿنغغود ايٍنغغش وحٓغغ٢ ٫َظغغض            

اغين حلٜغَي    غخ ط٘غزا   و أن م أ٣لتوح ٫لَ خ مٌح ح ٓغم لنون ي(   وٍز77أو َٛنَش حللوحنَض.)(  71رخلَٜنَش )
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 (010 ) 

حى وؿغوى حل ٔغل َي   ىُاحلو ض  ور َوٍ .اي نخكَش حلظو٢َ٤ وطوٍُ٪ حلٔنخن ورنخن حل ليص وٗنا حألٓوحق

          و ٓغغغَ خ حل٬غغغَح ََي ظغغغٌ اغغغين حلٜغغغَي حل وظل غغغش وهٜوٛغغغخت حلٔغغغخكلَش ان غغغخ   ظ٬لغغغي كغغغي ٍوحٍغغغش حرغغغي            

لم طوا ايٍنش َٛنَش اي حل ين حلظغٌ وٍىص ظغٌ ٍكلظغا اغي أكَغخن هخٛغش لل ٔغل َي   أو        (   011ر٤و٣ش )

٫نغي  غيوف    حلَٜي حل وظل ش اً ٍتول : ل َي ظٌ اينؿِن هخٙ ٍن َىون رٔننخال   ك خ ٍيل ٫لي حنظ٘خٍ حل ٔ

ٝى  010طخؿَ ألم ٍإوََ ظٌ حلنِول ٫ني طخؿَ اي حل ٔل َي حل ظو٣نَي أو ظٌ ظنيق.) (  وكخن لل ٔل َي  غخ

ٙى ر غغم   وٗغغَن ٍتغغوف رغغؤاوٍ حلغغيٍي.)     (   ومغغٌح ٍغغيل ر٘غغنا   ٍتزغغا حل٘غغال ٫لغغي كؼغغَس حل ٔغغل َي      014هغغخ

ن حلٌٍي ٣خد ل م حل٬َٖ وظ٠لوح حلزتخن ظظِوؿوح وأنـزوح وكونغوح ؿغَيت   َوحل ٔظو٣نَي منخة و َٓ خ حل٬َح 

ؿيٍيحت ك ا ٓ خص حلل٠خٍس حل٬َرَش وحإلٓياَش ظغٌ حل٬غخىحص وحلظتخلَغي وحأل٫غَح  ا غخ ىظغ٪ رٔغنخن حلٜغَي         

 للظؤػَ ر م وحألهٌ ٫ن م .

ش لل ٔغغل َي ٍن غغَىون ) وظغغٌ كغغا ايٍنغغش ظغغٌ حلٜغغَي ايٍنغغحلغغَأً اغغخ ًكغغَال حلِرَغغيً اً ٍتغغول:و٠٬ٍغغي مغغٌح    

رٔغغننخمم   ول غغم ُوحٍغغخ واغغيحٍّ وؿوحاغغ٪   ومغغم ٍإلظَاغغون ٫نغغي ٓغغي٣َن م   و٫نغغيمم حللٍَغغَ  وحكظ غغخل م رغغؤوحنٌ  

 (011(. )وحلظٜخوٍَألام اكنخاخت للٜنخ٫خص حلٌمذ وحل ٠ش  وا٬خايط م رخلنوحمي حل ٤زو٫ش   ومم أ٨٫م ح

  ظتغي ٗغ ي ٫ٜغَمم    ا٪  يوف حل٬زخََٓي حلي حلٔغل٤ش  ىحىص  ي حُ حلظـخٍٍشوٍ ني حلتول أن أم َش حلَٜي     

حلنؼَغغَ اغغي حلظ َغغَحص وحلظلغغو ص ل غغخ أىهلغغوال اغغي ح نظ٬غغخٕ ح  ظٜغغخىً وح ُىمغغخٍ حل٬ َحنغغٌ ظغغٌ حللَغغخس      

ح ؿظ خ٫َغغغش . ون٨غغغَحت لظ٤غغغوٍ حل ـظ غغغ٪ حل٬َرغغغٌ حإلٓغغغياٌ ظغغغٌ حل٬ٜغغغَ حل٬زخٓغغغٌ   وحُىمغغغخٍ حلـوحنغغغذ      

ٍغخىس حل٤لغذ ٫لغي حلز٠غخث٪ حألؿنزَغش   وكغخن اغي ٟغ ي حلز٠غخث٪ حل ٤لورغش           ح  ظٜخىٍش ظَا   ا خ أىى حلي ُ

(   ونظَـغغش ل غغٌح حلن٘غغخ١ نـغغي أن حلنؼَغغَ اغغي حل ٔغغل َي  غغي ُحٍوح رغغيى حلٜغغَي  012مغغٌ حلز٠غغخث٪ حلٜغغَنَش.)

(   أو 013وان م اي حٓظتَ منخة   كظي أن حلز٬ٞ ان م كخن ٍنني رخلَٜنٌ ن٨َحت ل٤ول ا خاظا رخلٜغَي.) 

ٔغغغ َ وحلظَكغغغخل الَ غغغخ اغغغن م أرغغغو ٫ غغغَو ك َغغغي رغغغي ال غغغي رغغغي ٫لغغغٌ حل٘غغغَزخنٌ حل ٬غغغَو  رل َغغغي  لنؼغغغَس حل

(   وارغَحمَم رغي   011(   وأرو حللٔي حلَٜنٌ ٬ٓي حلوَغَ رغي ال غي رغي ٓغ ا حألنٜغخًٍ.)      014حلَٜنٌ.)

رغي  (   وأرغو ٫لغٌ حللٔغي رغي ال غي      011آلخق حلَٜنٌ ومغو كغوظٌ كغخن ٍظـغَ ظغٌ حلزلغَ وٍكغا حلغي حلٜغَي. )         

(   001)(    وال غي رغي آغلخق رغي ٍٍِغي حلٜغَنٌ.       017خن حلَٜنٌ وكخن  خٟغٌ ايٍنغش حلٜغَنَش وه٤َز غخ.)    اخم

َ ى حلز٬َغيس لن وؿ َ٪ مئ ن كغخنوح اغي حل٬ل غخن وحل ت غخن   حلغٌٍي ٍكلغوح حلغي طلغال حلغزي          ا   حإلٓغيف وط٬خلَ غ   ٘غ
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 (014 ) 

َص رغا طلغال حلغزيى    ظخللن غش     ظ٠يت ٫ي ًلال ح ٓغظِحىس اغي حل٬لغوف وحلؼتخظغش وحللن غش وحلظغَحع حلغًٌ حٗغظ         

ٟخلش حل ئاي ٍلظت٤ خ أني وؿغيمخ   لغٌلال ظغبن م أمنغوح حلؼتخظغش حإلٓغياَش رظـغخٍر م وهزغَحط م ٫ غخ ٗغخميوال           

 وط٬ل وال ونتلوال اي ٍكيط م.

وكخنض أمم اوحنت واين حلَٜي حلظٌ ٍظوحؿغي ظَ غخ حلظـغخٍ حل٬َح َغون وحل٬غَد مغٌ لغو َي   وحلٍِظغون               

ٍٔغغٌ ومغغو ٍكخلغغش ٫َرغغٌ ٍوٟغغق     (   ا   أن حإلى000ٍٓغغش   وٛغغَنَش حلٜغغَي   وٓغغَي. )   وه غغيحن  وٓو

ومٌ حل َ ي حأل٨٫م ومغٌ ٫لغي هغوٍ     -كخنظون -) ظؤول اَح ٌ حلَٜي ك خ  يانخال ايٍنش هخنتو ٬ٍنٌظَتول:

 (004( .)لزٔخطَي وحلٍَخٟخص كؼََس حل وحكاكزََ  ومٌ ايٍنش ؿلَلش ري٬ٍش حلزنخن ر ـش حألٓوحق كٔنش ح

وٍ ني حلتول أن وؿوى حل٬ يص حل٬َرَش حإلٓياَش ٗخمي طخٍٍوٌ ٫لغي حنظ٘غخٍ حل ٔغل َي ظغٌ طلغال حلغزيى           

ٌٍكَ كظخد ) طخن  رال ( اٗخٍحص لوؿوى ٫ يص ًمزَش آياَش وؿغيص ظغٌ ايٍنغش ه غيحن      اًوَٓخىط م ظَ خ  

    َ ٫زغي حل لغال   ٍغخف حلولَ غش   حثَش ط٬غوى أل حلَٜنَش حٓظوياض ظٌ حلظزخىل حلظـخًٍ ن٨َحت لؼزغخص  َ ظ غخ و وط غخ حل٘غ

 مغـ 047-041مغـ   ول غَوحن رغي ال غي     011 -٫77 غَ رغي ٫زغي حل٬ٍِغِ     ولَ ش لحمـ   و11-14 ري اَوحن

(   ومٌح ان ىل ٫لي ٌٗن ظبنا ٍغيل ٫لغي ٓغ٤ََس حل٬غَد حل ٔغل َي ٫لغي       001. )وهَ هل خن حليولش حألاوٍش

ؿخنذ   ظ٠يت ٫ي ًلال حٓظ٤َخن حل٬غَد اغي حل٬غَح ََي    ٓوق حلظـخٍس وح  ظٜخى حل٬خل ٌ ظٌ طلال حل ظَس اي 

 .ظٌ ريى حلَٜي ظٌ و ض ازنَ اي ؿخنذ وهَ 

حلظغٌ ط٬غوى ل ظغَحص اوظل غش   وكغخن      اغي حل غيحظي حإلٓغياَش ظغٌ كغخنظون      ن وؿغوى كؼَغَ   وا خ  ٗغال ظَغا ا      

 (002ظٌ حلَٜي.)أملذ مٌال حل٘وحمي انظورخت رخلل ش حل٬َرَش ىلَا ٫لي  يف وٍٓوم حٓظتَحٍ حل ٔل َي 
 

 :والصٍي فً تطىر األوضاع االقتصادٌت للعزاقالخارجٍت وأثزها التجارة  

طل٬ذ حلظـخٍس ىوٍحت أٓخَٓخت ظٌ ط٤وٍ ون و ح ظٜخى أً رلي اغي حلزلغيحن   كون غخ طغيٍ ٫لغي حليولغش حألاغوحل           

َ    خاغي اٛغيكخط خ وط٤وٍمغ   وطٍِغي    ح ظٜغخىٍخت اغي ؿخنغذ    حإلٍَحىحص حلظٌ طتغوً هٍِنظ غخ   و   اغي ؿخنغذ وهغ

وألن غغخ ط٬غغي ر ؼخرغغش حل٘غغٍَخن حللَغغوً حلغغًٌ ٍظغغِوى انغغا حلنغغخّ ر٠غغخ٫ظ م حلظغغٌ ط٘غغظ ا ٫لغغي حل غغٌحن وحلغغيوحن    

وؿ َغغغ٪ حلٔغغغل٪ حلن خلَغغغش   لغغغٌلال ٗغغغ٫َض حليولغغغش حإلٓغغغياَش ح مظ غغغخف رخلظـغغغخٍس   وكَٓغغغض ؿ وىمغغغخ نلغغغو 

ن ل خ ىوٍمخ حل غئػَ وحل غَرق اغخ لغم طن٘غ٢      أىٍة حل٬زخَٓون أن حلظـخٍس   ٍنوظتي  حُىمخٍمخ اخىٍخت وا٬نوٍخت.

٫لغغي حلٜغغ٬َي حلوغغخٍؿٌ ومغغو اغغخ طلتغغت حلغغي كغغي اغغخ رلنغغم كخؿغغش حل ـظ غغ٪ حل٬َرغغٌ حلـيٍغغي وٍُغغخىس نٔغغذ        
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 (011 ) 

ح ٓظ ية ٫لي ن٤خق حل َى وحليولش   لٌلال ىظ٬ض رخل٬خٛ ش ر يحى للظتغيف  طـخٍٍغخت وح ظٜغخىٍخت كظغي ٛغخٍص      

 (003حلٔوق حأل٨٫م للظـخٍس ظٌ ًلال حلو ض.)

وحلظنغو٩ حلٍِح٫غٌ  لنغا رلغي   ومغٌحن       رخللتَتش ان حُىمخٍ حلظـخٍس وط٤وٍمخ ٍَطز٤خن رخلظتيف حلٜنخ٫ٌ     

ٍَي ا  غَي  ٌٍٗغ يص طلغولَي ؿغ    ظـغخٍس حل٬خل َغش  غي   حل ضن  ي طوظَح ظٌ حل٬َحق و ٓغَ خ ر غيحى. وكخنغ   حل٬خاي

لَواخن ظغٌ انظٜغف حلتغَن حلؼخلغغ     ر٬ي حٟ ليل طـخٍس ح -ٓخم خ ظٌ ط٤وٍ حلن٘خ١ لل نخ٣ت حل٬َرَش حألول

٫نغي  َغخف    -حلؼغخنٌ  وحل َيىً اً طلولض حلظـخٍس حل٬خل َش طغيٍٍـَخت اغي حلزلغَ حل ظوٓغ٢ حلغي حلولغَؾ حل٬َرغٌ.        

   خًمم اغي ر غيحى ٫خٛغ ش ل غم    حليولش حل٬َرَش حإلٓياَش ر٫ِخاش حل٬زخََٓي ظٌ حلتغَن حلؼغخاي حل غَيىً وحطوغ    

حل٤ٍَغغت حلزغغًَ حل غغئىً حلغغي حلٜغغَي حلغغًٌ ٬ٍغغَ  ر٤ٍَغغت نلغغو  خا غغخ ٍكغغِص حليولغغش حل٬زخٓغغَش ؿغغا حمظظتغغي 

مغغو حل٤ٍَغغت وحل٤ٍَغغت حلؼغغخنٌ حلغغًٌ ٍغغئىً حلغغي رغغيى حلٜغغَي  (   أاغغخ004حللٍَغغَ أو حل٤ٍَغغت حلٔغغل٤خنٌ . )

َِنؾ وحلزٜغَس وحألرلغا              حلزلًَ   وٍ٘غ ا  ؿ َحظَغخت حلزلغَ حللز٘غٌ  ) ومغو رلغَ حلٜغَي وحل نغي وحلٔغني وحلغ

( ظنخنغغض حلٔغغ ي طن٤لغغت اغغي حلولغغَؾ   001)ي وحل٘غغلَ وحلغغَ ي وأٍلغغش وحلتلغغِف (. لزلغغٍَوظغغخٍّ .. و٫ غغخن وح

حل٬َرٌ  خٛيس ريى حلٜغَي  كخالغش ا٬ غخ حلز٠غخث٪ حلظغٌ ٍنغيٍ وؿوىمغخ ظغٌ حلٜغَي أو حلظغٌ طلظخؿ غخ كخؿغش             

حلزلغًَ  اخٓش   ػم ط٬وى مٌال حلٔ ي ال لش رخلز٠خث٪ حلَٜنَش حلظٌ طـي ل خ ٍوحؿخت ظغٌ حألٓغوحق ٫لغي ٣غول حل٤ٍَغت      

روحٓغ٤ظ خ  طٔغظ٤َ٪  اي حلَٜي حلي ريى حل٬َد  واي ػم حلي حل٬َحق ٫ي ٣ٍَت حألرلا. وكخنض حلوَٓلش حلوكَيس حلظٌ 

 (001وحطـخم خ. )حلٔ ي حإلرلخٍ مٌ حٓظويحف حلٍَخف حل وٓ َش  حلظٌ كخن حل٬َد ٬ٍَظون اوح٫َي مزور خ 

زغَ ٣غٍَت م حل٤وٍغا حلغي حلٜغَي   ظنخنغض مغٌال        كخن  ري للظـخٍس وللظـخٍ اغي أن ٍظوغٌوح ل غم ال٤غخص ٫        

حل ل٤خص ر ؼخرش أاخكي للَحكش وللظ وٍي ٍـي ظَ خ حلظـخٍ حل ٔخظَون حكظَخؿخط م ظ٠يت ٫ي حل يون وحلَحكغش  

 (007حألرلا.)وكخنض مٌال حل ل٤خص انظَ٘س ٫لي ٣ول حل٤َق حلزٍَش وحلزلٍَش   وكخنض أمم مٌال حل َحكِ مٌ 

أ غغيف حل غغين حل٬َح َغغش حلظغغٌ كخنغغض ل غغخ طغغخٍٍن ا٬غغَو  ٫خل َغغخت ظ غغٌ أ غغيف اغغي ايٍنغغش  ط٬غغي ايٍنغغش حألرلغغا اغغي     

حلزَٜس حلظٌ أٓٔ خ حل٬َد حل ٔل ون هخٍؽ حلـٍَِس حل٬َرَش   وٍَى حلز٬ٞ أن ح ٓم حللتَتغٌ لألرلغا مغو    

َ ) أرو لوموّ ( ًلال حل َظؤ حلظـغخًٍ حلغًٌ طؤٓغْ أػنغخن ك لغش ح ٓغننيٍ حلنزَغَ وحلغًٌ كغخن ٍتغ٪ ٫لغي ن غ            

(   وكخنغغض حألرلغغا  غي حطوغغٌمخ حل غغَّ حلٔخٓغغخنََي  خ٫غيس ل غغم   ظَ غغخ أغللش ٫ٔغغنٍَش لَٛغغي واوحؿ غغش    041ىؿلغش .) 

 (  040حلتخ٫يس.)طلَكخص حلتزخثا حل٬َرَش اي رنَ ري وحثا وط َم حلظٌ كخنض ط٘ي حل ـ خص طلو حل ـ خص ٫لي طلال 
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 (012 ) 

و ظغغغٌحة ر غغغَؽ   وٓغغغ َضل ٔغغغل ون حألرلغغغا أكزغغغَ اَنغغغخن طـغغغخًٍ ٫َظغغغا حل٬غغغَد ح     ضنغغغوظغغغٌ حلوح غغغ٪ كخ     

 (  ألن خ ط ؼا نت٤ش ح ن٤يق حلظـخٍٍش حلي حل ني وحلٔني وحلَٜي ورخل٬نْ.  044حل ني.)

) ىلَا حلزلَ حألٍطًََ ( ومو كظخد ٛغ ََ لظغخؿَ ٍونغخنٌ ٫غخٕ      أظخى حليكظوٍ ٫خىل حُلوٌٓ نتيت ٫يو    

 َنغغخن حلَثَٔغغٌ ظغغٌ حلولغغَؾ حل٬َرغغٌ ونت٤غغش حألرلغغا روٛغ  خ حل  اٜغغَ أرغغخن حلتغغَن حألول حل غغَيىً ٗغغ لضظغٌ  

 (041حلزيحٍش لنا حلَكيص حلزلٍَش حل ظـا حلي حلَ٘ق ولٌلال ٓ َض ) ر َؽ حل ني وحلٔني وحلَٜي( . )

ر٬غغي أن   غغ٪ كَكغغش حلغغَىس طوؿغغا لل زخٗغغَس ر٬ لَغغش حلظلٍَغغَ   وكغغخن حلولَ غغش حلَحٗغغي أرغغو رنغغَ حلٜغغيٍت      

َِٓ حلي حل٬َحق كظي طيهل(042: )ري حلولَيحل٬َرَش   لٌلال كظذ حلي حلتخثي هخلي   خ وحريأ ر َؽ حل نغي  ) أن 

( ًكغَ ًلغال ظغٌ ٍٓغخلظا     044)مـ . ول خ ظظل خ ٫ظزش رغي مغِوحن  04(   وًلال ظٌ ٫خف 043(.)ومٌ حألرلا

) ظبن حر ولا حلل غي   ظغظق ٫لَنغخ حألرلغا   ومغٌ اَ غي ٓغ ي حلزلغَ         اً  خل : حلي حلولَ ش ٫ َ ري حلو٤خد

(   ول غغخ ظظل غغخ حل ٔغغل ون وؿغغيوح ظَ غغخ ٓغغ نخت  041(.)لغغٍَي  وظغغخٍّ   وحل نغغي   وحلٜغغَي   وحلز اغغي ٫ غغخن

(   وكخنغض طوؿغي ظَ غخ ظنغخٍحص إلٍٗغخى حلٔغ ي   وًلغال ل نغ٪ حلٔغ ي اغي ح ٍط٤غخف رخلٜغووٍ             041َٛنَش. )

      حلٔغغ ي ظتغغي أٛغغللنخ ٗغغؤن   ) كنغغخ ظغغٌ ر٬غغٞ حل غغَحص رخألرلغغا   أكغغي حلظـغغخٍ حل٬غغَد : ٍتغغول اً (   047لغغَيت.)

 111(   ك خ أن أكي حلظـخٍ ٫غخى الَ غخ ومغو ٍل غا ر٠غخ٫ش  غيٍ ػ ن غخ ٫نغي حلزَغ٪ ر زلغ            011.)حلي حلَٜي(

(   اً ط٘غََ اٜغخىٍنخ حل٬َرَغش حلغي أن ٓغ ي حل نغي وحلٜغَي كخنغض طغَى حلغي حل٬غَحق انغٌ و غض              010ىٍنخٍ. )

الغوة حللَغَس ومغٌ ال لغش رؤٛغنخ       ازنَ وظٌ مٌح حلٜيى ٌٍكَ حل ٬ٔوىً : أن مٌال حلٔ ي كخنض طَى حلي 

  وهخ٣غذ     حلز٠خث٪  وأن هخلي ري حلولَي كَي ىها حللََس ٛللخت ُاي حلولَ ش حألول أرٌ رنغَ حلٜغيٍت  

( ومغٌح  014( .) خل: أًكَ حلَٜي وٍحن مٌال حللٜغون اخ طٌكَ   :( ٫زي حل َٔق ري ٫ َو حل ٔخنٌ و خل لا

لَغغَس   أو أن مغغٌال حلٔغغ ي كغغخن طٜغغا حلغغي رلغغَ حلنـغغف  ٬ٍنغغٌ أن ك ولغغش مغغٌال حلٔغغ ي مغغٌ حلظغغٌ طٜغغا حلغغي حل

 (011ر وٟ٪ حلنـف حُن.)

حلوح ٬غش  ق ٫ي ٣ٍَغت حلزلغَ وؿغيوح ظغٌ ٓغََح       ي ل خ ىهلوح حل٬َححلـيٍَ رخلٌكَ أن حل٬َد حل ٔل َ اي    

٫لي ٓخكا هلَؾ حلزَٜس   نتوىحت َٛنَش ومنيٍش ا٬ ولش اي حلنلغخّ ٍظغيحول خ حلظـغخٍ ظغٌ ا٬غخايط م   وأن      

حل٬غَد  غي ٫َظغوح حل نغغي وحلٜغَي وًكَوم غخ ظغغٌ أٓغ خٍمم وأىر غم وظغٌ طٔغغ َخط م حل٘وٜغَش  ك غخ أن أمغغا           

(   و غي طنغون مغٌال حلنل غش الَظغش ٫غي       012حلَ٘ق حأل ٜي  ي هزَوح حل٬َد وأ٣لتوح ٫لَ م حٓم طخٗغٌ .)  
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كل غش طخٗغٌ انتولغش    كل ش طخؿَ حل٬َرَش  ًلال ان ا٨٬م حل٬َد حلٌٍي ىهلوح حلٜغَي كغخنوح طـغخٍحت. و غي طنغون      

وط٬غي حلزٜغَس ظغٌ ؿنغود حل٬غَحق        (٫013ي كل غش ) طغخًُ( حل خٍٓغَش حلظغٌ ٤ٍلت غخ حل غَّ ٫لغي حل٬غَد.)        

 خ٫غغيس حل٤غغَق حلزلٍَغغش   وكخنغغض طظ ظغغ٪ ر َكغغِ طـغغخًٍ ؿَغغي  ظنخنغغض طؤطَ غغخ حلٔغغ ي اغغي كغغا انغغخن ظظ٠غغ٪      

ٜ  ٜغَي وحل ك ولظ خ ظَ خ  ظ٬لي ٓزَا حل ؼغخل  غيٍص ك ولغش اكغيى حلٔغ ي حلتخىاغش اغي حل            َسـغـ ظغٌ وٛغلض حلز

(   ومو ازل  كزََ ؿيحت ظغٌ ًلغال حلو غض   ومغٌح ىلَغا ٫لغي اغيى حطٔغخ٩ حلظـغخٍس          014.)ىٍنخ311111ٍرـ   

حلزٜغَس ونغٌحة اغي او غ٪ طـغخًٍ ا غم       ورَي حل٬َحق وحلَٜي اي ؿ ش   واخ كخنض طظ ظ٪ ظَا كيت اغي حألرلغا   

حل٬ي غغخص ح  ظٜغغخىٍش وحلَٔخٓغغَش وحلؼتخظَغغش اغغ٪ ىول حل٬غغخلم   أمل  غغخ ألن طل٬زغغخ ىوٍحت كزَغغَحت ظغغٌ رنغغخن وطو٣َغغي   

 و َٓ خ ريى حلَٜي اي ؿ ش أهَى.

اي أؿا ٍوحؽ حلن٘خ١ حلظـغخًٍ ظغٌ    اخ ٍٔظ٬َ٤ون٫ ا لم ٍظوحَن حلول خن حل٬زخَٓون ظٌ ظٌ وح ٪ حألاَ و    

ٌ حلغي اٜغخ  ىول أوٍرغخ    ر يحى ورخ ٌ حل غين حل٬َح َغش   ألن غم أىٍكغوح ر ٤نغظ م أن ر غيحى   ٍ نغي أن طَطتغ        

ي ٫لغغي اِحولغغش ٔغغ َيص حلظغغٌ ٗغغـ٬ض حلظـغغخٍ حل٬غغَح ََووٓغغَخ ا   ٫غغي ٣ٍَغغت حلظـغغخٍس   لغغٌلال  غغياوح كغغا حلظ 

حل٬غغَحق و ٓغغَ خ اغغي حل نغغي    حلظـغغخٍس   ظ٠غغيت ٫غغي ًلغغال ظبن غغخ  غغياض ؿ َغغ٪ حلظٔغغ َيص للظـغغخٍ اغغي هغغخٍؽ     

ٍٍغش ظغٌ حلغزيى   ظ٬ لغض ؿخمغيس ظغٌ طغؤاَي           وًلال ربُحلغش حل ٬و غخص حلظغٌ  غي ط٬َ غا حللَكغش حلظـخ      وحلَٜي

و  ٗغال أن مغٌال حلَٔخٓغش     ٣َق ََٓ حلتوحظا حلظـخٍٍش ظٌ طٔوٍظ خ وك خٍظ خ اي حللٜوٙ و ٤خ٩ حل٤غَق. 

 ي وطض ػ خٍمخ   اً أٛزلض ر يحى ظٌ ٫َٜ حل٬زخََٓي ٓو خت ٍحثـش لز٠خث٪ حلَ٘ق وحل َد ٫لي حلٔغوحن    

        يف الَ غغخ أٛغغلخد حلوزغغَحص وأٍرغغخد حل نغغون اغغي كغغا انغغخن         وحنظ٘غغَ ظَ غغخ حل٬ غغَحن رٔغغ٫َش ظخثتغغش   و غغ    

 خ ـغغـ(:)ر غغيحى كخٟغغَس حلغغينَخ واغغخ ٫يحم011كظغغي ٛغغخٍص أر غغش ظغغٌ حلزنغغخن وحلَ غغٌ ل غغٌح  غغخل ٫ن غغخ حلِؿ غغخؽ ) 

وٛغغف حل٬َتغغورٌ كخلغغش ر غغيحى واغغخ وٛغغلض الَغغا اغغي حلَ غغٌ وحل٬ غغَحن وح ُىمغغخٍ         ك غغخ ( 011رخىٍغغش( .)

ولَ ظَي حل٬زخََٓي حل نٜوٍ وحلََٗي ظتخل :) حل يٍنغش حل٨٬ غي حلظغٌ لغَْ ل غخ ن٨َغَ       ح  ظٜخىً ظٌ ٫ يً حل

ظغغٌ ا٘غغخٍق حألٍٝ وا خٍر غغخ   ٓغغ٬ش وكزغغَحت و٫ غغخٍست   وكؼغغَس اَغغخال   وٛغغلش مغغوحن   وألنغغا ٓغغنن خ اغغي   

أٛنخ  حلنخّ   وأما حألاٜغخٍ وحلنغوٍ وحنظتغا الَ غخ اغي ؿ َغ٪ حلزلغيحن حلتخٛغَش وحليحنَغش   ووػَمغخ ؿ َغ٪            

أما حُظخق ٫لي أو٣خن م   ظلَْ اي أما رلي ا   ول م ظَ خ اللش واظـغَ واظٜغَ    ظغخؿظ ٪ ر غخ اغخ لغَْ       

ظٌ ايٍنش ظٌ حلينَخ  ػم ٍـًَ ظٌ كخظظَ خ حلن َحن حأل٨٫ خن ىؿلش وحل َحص   ظَؤطَ غخ حلظـغخٍحص وحل َغَ رغَحت     
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 غَد اغي أٍٝ حإلٓغيف ومَغَ     ورلَحت رؤٍَٔ حل٬ٌٔ   كظي طنخاا ر غخ كغا اظـغَ ٍل غا اغي حل ٘غَق وحل       

أٍٝ حإلٓغغيف   ظبنغغا ٍل غغا الَ غغخ اغغي حل نغغي   وحلٔغغني   وحلٜغغَي   وحلظزغغض   وحلظغغَة   وحلغغيٍلم   وحلوغغٍِ    

وحللز٘غغش وٓغغخثَ حلزلغغيحن   كظغغي ٍنغغون ر غغخ اغغي طـغغخٍحص حلزلغغيحن أكؼغغَ ا غغخ ظغغٌ طلغغال حلزلغغيحن حلظغغٌ هَؿغغض      

 غخ ٓغَتض الَ غخ هَغَحص حألٍٝ   وؿ ٬غض ظَ غخ       وٍنون اغ٪ ًلغال أوؿغي وأانغي   كظغي كؤن        حلظـخٍحص ان خ

حلَ غوى  لظـغخٍ حل٬َح َغون واغن م    (   و٫لي كغا كغخل ظغبن ح   017ًهخثَ حلينَخ   وطنخالض ر خ رَكخص حل٬خلم(. )

ٍنتلغون هزغَحص ريىمغم   وحلل٠غخٍس حإلٓغياَش  ظ غم       وكخنوح ٍتواغون رخلٔغ َ حلغي حلٜغَي      (021)حلَحًحنَش 

كغخنوح   اً(   020)وحلٜغتلزَش. َش وحل خٍَٓش وحلَواَش وحإلظَنـَش وحألنيلَٔش ٫لي ا٬َظش طخاش رخلل خص حل٬َر

  ولغَوحؽ حللَكغش حلظـخٍٍغش    ( 024ٍَكزون اي ىؿلش حلي حألرلا وحلغي ٫ غخن وحلغي حلٔغني وحل نغي وحلٜغَي.)      

ظغٌ  رَي ر يحى وىول حل٬خلم  خف حل نٜوٍ رظ٤وٍَ اَنخن حلزَٜس   وأ خف ر٬زخىحن ٫لي اتَرش اي اٜذ حلن َ 

(   اً وؿغي  021حلولَؾ حل٬َرغٌ كخاَغش ل نخظلغش  َحٛغنش حلزلغَ لللغي اغي ه٤غَمم ٫لغي حلٔغ ي حلظـخٍٍغش )           

منغغخة اوٟغغ٪ لل خٍغغش حلٔغغ ي وٛغغَخنظ خ ٫إغغَ  رخلو٘غغزخص  غغخل ٫نغغا حل ٔغغ٬وىً:) حطوغغٌص حلو٘غغزخص ظغغٌ ظغغم  

لنَٓغٌ ظغٌ ؿغو     حلزلَ ا خ ٍلٌ حألرلا و٫زخىحن   ٫لَ خ أنخّ ٍو غيون حلنغخٍ رخللَغا ٫لغي ه٘غزخص ػغيع كخ      

حللَا هوظخت ٫لي حل َحكذ حلوحٍىس اي ٫ خن وََٓح  ومََم خ أن طت٪ ظٌ طلال حلـغَحٍس ومََمغخ ظظ٤٬غذ      

  و َا : مٌ اغي  (   وحلـَحٍس ىهلش اي حلزلَ حلي حلزَ طتَد اي ريى حألرلا 022ظي ٍنون ل خ هيٙ(. )

ألاوحؽ حليحثٍَش حلظٌ طزظل٪ حلٔ ي وط٤٬ل غخ   خ طلال حوٍزيو أن  (023نوحكٌ حلز٤َلش اوٛوظش رنؼَس حلٔ ال )

 خصذ ٟلخلش حل َخال وكؼَس حلظَٓزخص ونزخطغ زرٔتش اي حألموحٍ حل ظٜلش ا٪ حلزلَ مٌال حل ن٤ وطـَظ خ   كون

حلو٘غغزخص كخنغغض مغٌال  لغٌلال    وط٬ٔغغَمخ حل يكغش   ظَ غغخ كغا مغغٌال ٫وحاغا طغغئىً حلغي ٫َ لغغش   وحلزغَىً  حلتٜغذ  

ي ٍظ٬ض حلو٘زخص ٫لي أ٫ يس اي حلو٘ذ انٜورش ظٌ حل خن رنغٌ ٫لَ غخ   ل يحٍش حلٔ ي أػنخن حل٨يف و طوٟ٪ 

 (  024اَ ذ أ٣لت ٫لَا حلنخ٧وٍ ٍو ي لَيت إلٍٗخى حلٔ ي حلي ن َ ىؿلش.)

:) وكخن ٫لي ٍكغي حألرلغا ظغٌ    ٌٍكَ حري كو ااؿَحنحص حل٬زخََٓي لظٔ َا ٫ لَش حل يكش حلي ىؿلش اي و    

ؿٔغَم حل٠غٍَ  ىحثغم حل ٍَ وكخنغض أكؼغَ حلٔغ ي طٔغلم اغي ٓغخثَ          ىؿلش رَي ٍيً ن َمغخ هغوٍ ٨٫غَم حلو٤غَ     

حألاغغخكي ظغغٌ حلزلغغَ كظغغي طغغَىال ظَزظل٬ غغخ وط غغَق ظَغغا   ر٬غغي أن طغغيوٍ ٫لغغي وؿغغا حل غغخن أٍخاغغخت  وكغغخن ٬ٍغغَ     

رنَىحد حألرلا وهوٍمخ   ظخكظخلض لا ر٬ٞ نٔخن رنغٌ حل٬زغخّ ر َحكغذ حٗغظَط خ   ظغؤكؼَص ان غخ وأوٓغتظ خ        
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٬ظ خ ًلال حل نخن ظخرظل٬ خ   و ي طوحظض ٫لي اتيحٍ ظخنٔي حل نخن وُحل حل٠ٍَ ظٌ و ظنغخ  رخللـخٍس حل٨٬خف ورل 

 (021مٌح ٫ خ كخن ٫لَا(.)

ك خ ٫نغٌ مغخٍون حلَٗغَي رظن٨غَم حلظـغخٍس   ظ٬ غي حلغي حل لظٔغذ ظغٌ اَح زغش حألٓغوحق وحإلٗغَح  ٫لغي                  

 (021ُ أاوحل حألملَي. )لل ٖ أو حرظِح حل وحٍُي وحل نخٍَا   واَح٫خس أػ خن حللخؿخص ان٬خت

ػم حطـ ض ؿ وى حل٬زخََٓي لظؤاَي ٣َق حلنتا حلزلًَ وك خٍظا اي أ٫ خل حلتَٛنش وحللٜوَٛش ان غخ: ظتغي   

ك خ طلٜي حل ين رخألٓوحٍ رٔلٔلش ٟغو ش اغي حلليٍغي      -أً حلٔيٓا –أاَوح رظلَٜي حل وحنت رخل آَٛ 

ظغٌ ٛغوَس اَر٬غش ا٘غَظش ٫لغي ؿخنغذ حل َنغخن   وٍرغ٢         ط٬ظَٝ حل َنخن ظظليال اي ؿ ش حلزلَ   ٍٓن أكي ٣َظَ غخ  

حلزغَؽ حل غٌكوٍ   ٣َظ خ حُهَ رت ا النم حلٜن٪ وٟ٪ ىحها رَؽ ا٤ا ٫لي حل َنخن اي ؿ ش ػخنَش   وٍـلْ ٫لغي  

مغـ  غوس رلٍَغش ل ٤غخٍىس     401(   وكغٌلال أٍٓغا حل٬زخٓغَون ٫غخف     027ٗوٚ ٤ٍلغت ٫لَغا ٛغخكذ حلت غا. )    

 (031وحلَٜي.)حلتَحٛنش ظٌ حل ل٢َ حل نيً وحلولَؾ حل٬َرٌ ا خ أىى حلي حنظ٨خف حل٬ي خص حلظـخٍٍش رَي حل٬َحق 

اي أمغا حللَغَس وحلزٜغَس   حلغٌٍي كغخنوح ا٠غَد حل ؼغا رلٔغي حلظ٬خاغا            َٓ خ رخلظـخٍ حل٬َح ََي ٓل٤خنوٍَ٘ي     

مغو حل تخ٠ٍغش  و غي     –حلظ٬خاغا رخلنتغي   وحلؼغخنٌ     -ا حألول وحلٜيق وحألاخنش  اً أن م كخنوح ٍظز٬ون نو٫َي اي حلظ٬خاغ 

 (030وحلوخُن.)٧ َص طتَٔ خص لل٬ ا ظٌ حل ـخل حلظـخًٍ  ظ٨ َ اي حلظـخٍ حل ـ ِ   وحلَك خٝ   

و غغي ل٬زغغض حل ئٓٔغغخص حل ٜغغَظَش   وىوٍ حإلثظ غغخن  ظغغٌ ر غغيحى ومََمغغخ اغغي حل غغين حل٬َرَغغش  ىوٍحت ظغغٌ         

ظتغي اغخٍّ أمغا حلٌاغش حلَرغخ   رخ٫ظزغخٍال الَاغخت ٫لغي حل ٔغل َي  و٧ غَص لغيٍنخ            طن٢َ٘ حللَكغش حلظـخٍٍغش     

( حلظغغٌ طـَغغِ أو طلغغخول  034رَغغو٩ مَغغَ ٗغغ٫ََش كزَغغ٪ حل٬َنغغش   ك غغخ ٧ غغَص لغغيٍنخ كظغغذ حللَغغا حل ت َغغش. )      

(   وأهغٌ حلظـغخٍ حل٬َح َغون ٍظ٬غخالون     031ح لظ خ  ٫لي أوحاَ حل٬ٍَ٘ش حلٜلَلش ظغٌ حلزَغو٩ وحلظـغخٍس. )   

ظنخنض ر٬ٞ حللٔخرخص طٔيى اغي  ( 032)َٜخٍظش رخٓظويحف حلٜنوة ووٓخثا حإلٍيح٩  وكٌلال حلٔ خطؾا٪ حل

 ( 033 زا حلَٜخٍظش أن ٔ م .)

  وًلغغال  نـغغخُ ٛغغ تخط م  ظغغٌ حلظ٬خاغغا  مغغٌال حل٤غغَق حل ٜغغَظَش  حلظـغغخٍ حل٬غغَح ََي حلغغي   وٍزغغيو أن اَغغا      

 خن ٓغياش أاغوحل م اغي حلٔغَحق و ٤غخ٩      حلظـخٍٍش رٔغ٫َش ؤٍغَ   ظ٠غيت ٫غي حلل غخ٥ ٫لغي ٓغياظ م وٟغ        

حل٤َق. وكخن ل ئ ن حلَٜخٍظش اَحكِ هخٛش ر م   اؼا ىٍد ٫ون ظٌ ر يحى   وكلتش أٛلخد حل٬َنغش ظغٌ   

 (034حلزَٜس   وكخنض مٌال حلٜنوة طتزا اي  زا حلظـخٍ كظي هخٍؽ ن٤خق حألٍحٌٟ حإلٓياَش. )
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 (011 ) 

اغخ  خاغض   م حللَكش حلظـخٍٍغش رغَي حل٬غَحق ورغيى حلٜغَي      لي٫حإلؿَحنحص حلظٌ  ياظ خ حليولش حل٬زخَٓش واي    

ٍظ٪ حل٠َحثذ ٫ي حلٔ ي حل ل لش رخلز٠غخث٪  ظتغي أٓغت٢  حلولَ غش حلوحػغت رغخر        را اي طٔ َيص وهياخص ظٌ

(   وأكغي حرغي حألػَغَ طلغال حلَوحٍغش      031مـ( اخ كخن ٍئهٌ ا ي ٍَى ظٌ رلَ حلَٜي اي حل٬َ٘.)441-414)

(   ػغم  غخف   031وأ٣لغت ظغٌ هيظظغا أ٫٘غخٍ ٓغ ي حلزلغَ وكغخن اغخ ت ٨٫َ غخت ( .)         مغـ ظتغخل: )   414وًلال ٫غخف  

(   وٍزغيو أن  037حلولَ ش حلوحػت رخر ر٬ي ًلال ظٌ طوٍُ٪ حألاوحل ٫لي  وف اي حلظـخٍ وكخنض أاوح ت ؿ ش .)

كغخنوح  حلولَ ش  خف ر ٌح حإلؿَحن ل َٝ ط٘ـ٬َ م وى٫  م لل ظخؿَس وحلٔ َ حلي حلَٜي ٍمغم حل وغخ٣َ حلظغٌ    

ٍوحؿ ون خ  ل ٬خلـش حلَكوى حلظـخًٍ حلًٌ أٛغخد حلغزيى ر٬غي ظظنغش هلغت حلتغَون. أو ل غَٝ حٓغظ خلظ م حلغي          

حلٔل٤ش ر٬ياخ ط٬خلض َٛلخط م رخنظتخىمم حلَٔخٓش حل خلَش حلظٌ حنظ ـظ غخ حليولغش اغ٪ حلظـغخٍ. ا   أن مغٌح حألاغَ       

مـ   اً ط٬َ لغض أغََس   434ل حلزَٜس ٫خف لم ٍٔظ َ ٫لي مٌح حللخل هخٛش ر٬ي كيوع ػوٍس حلِنؾ وحكظي

حلي ٍكوى حل٬ي خص رَي حلزلغيٍي. اً   حلولَؾ حل٬َرٌ   ا خ أىى أهََحت حلظـخٍس رَي ر يحى وحلزَٜس واي ػم حلي

ٍتغغول حلغغيوًٍ: ) ولغغم ٍنظغغف حلِنغغوؽ رغغٌلال رغغا طـغغخوُوح ٫لغغي ٣غغَق حل وحٛغغيص  رغغَي ر غغيحى وحلزٜغغَس         

ومغخ  ػم مغخؿ وح حألرلغا حل َظغؤ حلظـغخًٍ حل٨٬غَم ظخ ظل         (041ظخىكش(. )ظت٬٤ومخ وأكلوح رخلظـخٍس أَٟحٍحت 

ِٛف كخل طلال حل يٍنش حلظـخٍٍش رخلغياخٍ : ) ظغخكظَق و ظغا      ( 040ون زومخ وأَٟاوح حلنخٍ ظَ خ . ) كظي وإ

(   044هلت كؼََ ومَق هلت كؼََ   وكوٍض حألٓيد ظنخن اخ حكظغَق اغي حألاظ٬غش أكؼغَ ا غخ حنظ غذ (.)      

َ   وحنت حلولَؾ حل٬َرغٌ ر٬غي ًلغال حلغي حلوغَحد وحلغياخٍ       وولض ا : ) ظل غخ ظ٬غا ًلغال رغخألموحُ       ٍتغول حرغي حألػَغ

(   اً أٛغزلض حل يٍنغش   041و٫زخىحن   وحألرلا   هخظا أما حلزَٜس  وحنظتا كؼََ اي أمل خ ظغٌ حلزلغيحن ( . )  

 هَرش اوك٘ش رَكَا حلنؼََ اي أمل خ ٫ن خ .

ي حلزلغغيٍي   اً ٍتغغول مغغـ   نـغغي أن حلظـغغخٍس  غغي طغغيموٍص رغغَ 112 غغيحى ٫غغخف وكغغٌلال ل غغخ حكظغغا حلزوٍ َغغون ر    

(    اً ظتغغيص 042.)يس حلتلغغ٢ وحل غظي وحلـغوٍ(  ) ظَ غخ ىػغَص ر غغيحى وطغيح٫ض حلغي حلوغغَحد   اغي ٗغ      حلَغخظ٬ٌ: 

حل يٍنش حلنؼََ اي انخنظ خ حلَٔخَٓش وح  ظٜخىٍش    ل  خ طي٫ذ حلزوٍ َون ر تيٍحص حلويظغش وأٛغزق حلولَ غش    

(   وكغغخن حلزوٍ َغغون  غغي ح٫ظ غغيوح ٫لغغي ح  ظٜغغخى حلٍِح٫غغٌ    043  ٍ لغغال اغغي ٓغغل٤ظا ٓغغوى ح ٓغغم ظتغغ٢.)   

وأم لوح حلظـخٍس ا خ ٓخمم مٌح حل٬خاا ظٌ ٫َ لش حألاوٍ حلظـخٍٍش رَي حلزليٍي   وكٌلال طتلَل م لنٔغزش حلغٌمذ   

ىس  حلـغَٖ   ا غخ أىى رخلظغخلٌ    ظٌ حلنتي   واي ػم حل ٜخىٍحص حلظٌ ط٬َٝ ل خ حلظـخٍ اي  زا حل ظن غٌٍي و غخ  
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 (017 ) 

ن ظغٌ  وى حللَكش حلظـخٍٍش   ولم طإـِي ن ٬خت الغخو ص حلزوٍ َغو  حلي مـَس ٍإوّ حألاوحل هخٍؽ حل٬َحق وٍك

ا٫خىس حألوٟخ٩ حلغي نٜغخر خ  اً أن ٫يثغم ح نل٤غخ١ ح  ظٜغخىً كخنغض ظغٌ حُىٍغخى أغظ َ   ظظغؤػَص طز٬غخت            

 (044لٌلال حلظـخٍس ا٪ حلَٜي. )

ش ظتغغيحن حألاغغي وٟغغ٬ف حلٔغغل٤ش حل َكٍِغغش   كؼَغغَحت اغغخ ط٬َٟغغض حلتوحظغغا حلظـخٍٍغغش حلغغي حلن غغذ     ونظَـغغ      

مغـ( رغبؿَحنحص حكظَحٍُغش للظتلَغا اغي كغيس حأل٫ غخل        114 -147وحلٔلذ. لٌلال  خف ٠٫غي حليولغش  حلزغوٍ ٌ )   

نظٌ ) حللٜوَٛش ٫لي أهٌ ٍمخثي اي حللٜوٙ ٍٔظزيل م رغَي حللغَي وحُهغَ   ك غخ حرظنغي او غَحت رغَي اغيٍ        

(   ظغغٌ انظٜغغف حلتغغَن حلَحرغغ٪ حل ـغغًَ ل ٤غغخٍىس حللٜغغوٙ   ا   أن مغغٌح حل و غغَ لغغم   ٣041غغزْ وٍغغِى( )

(   ك غخ  غخف   041ٍئاي حللخؿش حلظٌ أن٘ت اي أؿل خ   اً ٧لض أ٫ خل حللٜوٙ انظ٘غَس ظغٌ مغٌال حل ن٤تغش.)    

نغخن حلوخنغخص حلظغٌ طنظ٘غَ     زلحلول خن حل٬زخَٓون اي أؿا طن٘غ٢َ حللَكغش حلظـخٍٍغش وط٘غـَ٪ طـغخٍ كغي حلزلغيٍي        

كغم   أً ر ٬غيل أغََس    03ظ٘نا ىوٍ حٓظَحكش وٍز٬ي حلوحكي ٫ي حُهَ أغخظش طتغيٍ رغـ   ل٫لي ٣َق حلتوحظا 

ٍوف وحكي للتوحظا. وأهٌص حل٤َق ط٬ ا ربٗغخٍحص كظغي ٍٔغظيل ر غخ حل ٔغخظَون ٫لغي حل٤ٍَغت  وهٜوٛغخت         

  ( 047 ظٌ حل نخ٣ت حلٜلَحوٍش أو حلظٌ طظٔخ ٢ ظَ خ حلؼلوؽ.)

ك غغخ  غغخف ٠٫غغي حليولغغش رل غغَ ر٬غغٞ حُرغغخٍ وط٘غغََي هِحنغغخص ل َغغخال حل٘غغَد ظغغٌ ٣ٍَغغت أغغََ حلتوحظغغا            

حلظـخٍٍش   وكخنض منخة ر٬ٞ حألوحنٌ اؼا حللإزخد ط أل رخل خن وطنظَ٘ ظٌ حل٘وح٩ٍ وحل٤َق حلظٌ ط غَ ر غخ   

  (  011طلال حلتوحظا.)

 ازخٗغَست حألؿنزَغش حلتخىاغش اغي حلزلغَ حلغي حلٜغَي       تي رٌلض كنواش حلٜغَي ؿ غوىحت كؼَؼغش  ؿظغٌحد حلظـغخٍس      ل 

لظغغي٫و حلظـغغخٍ حألؿخنغغذ حلغغٌٍي ٬ٍ لغغون ظغغٌ حلزلغغَ حلـنغغورٌ   ؼغغش ىرلواخٓغغَش  وان غغخ حلغغي حل٬غغَحق ظؤٍٓغغلض ر٬

وٍَكزغغون حلزلغغخٍ ظغغٌ حلغغزيى حألهغغَى للل٠غغوٍ حلغغي حلٜغغَي وو٫غغيط م رظ َجغغش حل٨غغَو  حللٔغغنش  ٓغغظزيحل     

 (010ظٌ ايٍنش كخنظون. )ف 711 -مـ 140لزلَ ظٌ ٫خف ر٠خث٬ م   ك خ أ٫َي طن٨َم ىٍوحن ح

 أهن السلع التجارٌت الوستىردة هي الصٍي:

حاظخُص ريى حلَٜي ىون مََمخ اي ىول حل َ٘ق ربنظخؽ ٓغل٪ ا٬َنغش كخنغض ا٤لورغش ظغٌ أٓغوحق حلغيول             

نغغٌحة   اً أىى حإلٓغياَش و ٓغغَ خ ظغٌ حل٬غغَحق حلغًٌ أٛغغزق كخٟغَس حل٬غغخلم حإلٓغياٌ ظغغٌ ٫ غي حل٬زخٓغغََي و      

 حلن خلَش ان خ .  و حل نِلَش ط٤وٍ حللَخس حل ينَش ٍُخىس حل٤لذ ٫لي طلال حلٔل٪ وهخٛش
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 (011 ) 

حلن خلَش حلظٌ طظ٤لذ ا خٍس ظٌ حلٜن٪ وكغٌلال  حل نِلَش وَظض حلَٜي انٌ أ يف حألُانش ربنظخؿ خ للٔل٪ ٫إو    

وحل َحٍغخ وحألىوحص حلوِظَغش    -حلنخمي  - وظَس حل خىس حألولَش حلظٌ حاظخُص حلَٜي ربنظخؿ خ  كخللٍََ وحلوٍق

 (014وحللزوى وحلَٔوؽ وحليحٍ َٛنٌ.) -أً حل٤َي حليُد حللَ -وحلو٘ذ حل ل وٍ وحل ٠خثَ

لتي حكظنَص حلَٜي انظخؽ وطٜنَ٪ حللٍََ ل ظَس ٣وٍلش  ون٨َحت لـوىس حللٍََ   ٓوحن أكخن اغخىس أولَغش        

َ خ اغي  زغا حل٬وحثغا حل ظَظغش وحل َٔغوٍس   ول٬زغض حل ئٓٔغخص        أف اٜن٬ش ظتي كخن حل٤لذ ٫لَغا ٗغيٍيحت و ٓغ   

حإلٓياَش حل وظل ش  ىوٍحت ظٌ ط٘ـَ٪ حٓظََحى حللٍََ اي حلَٜي   ل خ ٍظ ظ٪ را اغي ا َغِحص ط غوق حللٍَغَ     

أاخ حلوٍق ظتي حٗظ َص حلٜغَي رٜغنخ٫ظا   وكغٌلال ظغٌ رغيى اغخ وٍحن حلن غَ ظغٌ ٓغ َ ني          (   011حل للٌ.)

  وٍٜيٍ اي منخة حلي رليحن حل٬غخلم  (   وكخن ٍإٜن٪ اي حلتٜذ وهَق حلنظخن012ي.) رخلنخم وكخن ٬ٍَ 

و ي أىى حٓظويحف حلوٍق ظغٌ حلغيوحوٍي رغيل حلتغَح٣َْ أٍغخف مغخٍون حلَٗغَي حلغي ٍُغخىس حل٤لغذ ٫لغي حلغوٍق             

(   ولنؼغغَس حٓغغظويحف حلنخمغغي ظغغٌ حل نخطزغغخص رغغَي ر غغيحى وحلغغيول حل ـغغخوٍس ونظَـغغش ط٘غغـَ٪      013حلٜغغَنٌ. )

حلول خن حل٬زخََٓي لللَكغش حل٬ل َغش   ولٔغ ولش حٓغظ٬ خلا ظغٌ حلنظخرغش وك ٨غا    خاغض حليولغش ربن٘غخن اٜغخن٪            

للوٍق لٔي حكظَخؿخط غخ انغا ولظتلَغا ح ٫ظ غخى ٫لغي حلغوٍق حألؿنزغٌ   ظؤىهلغض ٛغنخ٫ظا ظغٌ ر غيحى ظغٌ ٫ غي              

ال حلو٤غوس طغيل ٫لغي اغيى     ومٌ  ( 014حلََٗي  ر٬ي أن كخنض ٛنخ٫ظا الظنَس ٫لي ريى حلَٜي وٓ َ ني.)

٫خص حلظغغٌ حكظٔغغخد حل٬غغَح ََي حلوزغغَس ظغغٌ حلٜغغنخ٫ش نظَـغغش حكظنغغخك م رؤمغغخلٌ حلٜغغَي وط٬ل  غغم ر٬غغٞ حلٜغغنخ 

   حٗظ َص ر خ طلال حلزيى.

أاخ حلوِ  حلَٜنٌ ظتي حاظخُ رـوىطغا وٍو٫غش ٛغن٬ا وط٤غوٍ ٣غَق ٣يثغا وحهظٜغض اغيٍنظٌ حلٍِظغون             

خث غش حل ٔغظوٍىحص حلغي حل٬غَحق  اً وؿغي ظغٌ حلل ٍَغخص حلظغٌ         (   وكغخن ظغٌ    011وَٛي كغين رظٜغن٬َا. )  

حلظغٌ  ومغٌ حللتزغش   كن ض ػيػش  َون اً  -ؿَص ظٌ ٓخاَحن  وط٬وى ظظَس ٛن٪ مٌح حلوِ  حلي ظظَس حلظخن 

  ك خ وؿي هِ  اتلي ٫لي مَحٍ حلوغِ  حلٜغَنٌ     - وحظتض ٧ وٍ حإلٓيف وحل٬ٍَٜي حألاوً وحل٬زخٌٓ

(   ومغغٌح حألاغغَ ٍغغيل ٫لغغي حنظتغغخل حلٔغغ خص حلل٠غغخٍٍش اغغي حلٜغغَي حلغغي   011) ٛغغن٬ا حلوغغِحظَي حل٬غغَح ََي.

 حل٬َحق ظٌ و ض ازنَ.

و٧لغغض حلز٠غغخث٪ حلٜغغَنَش ىون مََمغغخ طي غغٌ ٍوحؿغغخت ل غغخ ظغغٌ حلٔغغوق حل٬َح َغغش نظَـغغش ى غغش حلٜغغن٪ ورَح٫ظغغا   

أ٣زغخق حللغال   وؿوىس حل خىس حألولَش   وكخنض حلَٜي طَح٫ٌ أًوحق حلنخّ و٣لزغخط م   كَغغ كخنغض طٜغن٪ ل غم      
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 (010 ) 

وحلنلغغخّ وحألا٘غغخ١ حل ٜغغنو٫ش اغغي حلو٘غغذ وحل ٨غغيص وحلتغغيوٍ حلليٍيٍغغش وحل َحرَغغا وحل نخهغغا وحإلرغغَ       

(   ك خ ٛيٍص حلَٜي حلي حل٬غَحق حل٬غوى حلٜغَنٌ حلغًٌ كغخن ٫لغي أنغوح٩ وكغٌلال         017ورَحى٩ حألكٜنش.)

 (011ه٘ذ حلٜنيل وحألرنوّ.)

خؿخط خ اي حل وحى حل ٌحثَش ور٬ٞ حل غوحى حألولَغش وكخنغض    وكخنض حلَٜي طٔظوٍى اي حل٬َحق اخ ٍٔي حكظَ     

) ط وٍ حلزَٜس ( ظٌ ؿ لغش حٓغظََحىحص حلٜغَي  وكخنغض ط٬غي اغي أؿغوى أنغوح٩ حلظ غوٍ ظغٌ حل ن٤تغش حل٬َرَغش             

(   وحٓظوٍىص حلَٜي  ٜذ حلٔغنَ اغي ؿنغود    010ونٌحة   وكخنض ل خ طـخٍس ٍحثـش ظٌ حل ني وحلَٜي .)

انغغا حل٬ٜغغََ أاغغخ ٫غغي ٣ٍَغغت ا٠غغ ا أو ٫ٜغغَال  وحٓغغظ خى حلٜغغَنَون اغغي      حل٬غغَحق   وكغغخنوح ٍٔغغظوَؿون  

(   ومٌح ٍئكغي حنظتغخل حلوزغَحص حل٬َح َغش حلغي حلٜغَي ظغٌ        014حل٬َح ََي اي ٣ٍَتش طنٍََ حلٔنَ وٛن٬ا.)

(   ك غغخ حٓغغظوٍىص حلٜغغَي   011و غغض ازنغغَ  وك غغا حلزلغغو١ اغغي حل وٛغغا ٗغغ خل حل٬غغَحق حلغغي حلٜغغَي.)       

(   وحٓغظوٍىص حل وغخٍ حألٍُق حلغًٌ    012ظويف ظٌ ٛغن٪ حألىوٍغش ان غخ.)   كخن ٍٔ اًحلَٛخٙ اي حل٬َحق  

وٍزيو أن طٔ َظا ؿخنص لنونا آياٌ ( 013َ  رخٓم حللون حألٍُق حل ل يً.)كخن ٍنظؾ ظٌ حل٬َحق  و٫إ

  ك خ ٍمزض حلَٜي رخلٔل٪ حلِؿخؿَش حل٬َح َش  ٫لي حلَمم اي انظخؿ خ لغا  ا    أو نٔزش حلي ٛخن٬ا وازظنَال

وكغخن    ( 014ِؿخؽ حإلٓياٌ كخن أظ٠ا اي ن٨ََال حلَٜنٌ   وًلغال ربٟغخظش اغخىس حلزغوٍحكْ الَغا.)     أن حل

حلظـغغخٍ حل٬َح َغغون ٍٔغغلنون حل٤ٍَغغت حلزغغًَ حلغغًٌ ٍوظغغَق أوحٓغغ٢ وٓغغَخ ػغغم ٍ غغَ روَحٓغغخن ٓغغخلنخت حل٤ٍَغغت        

خنتوح   مَغغَ أن ر٬غغٞ طـغغخٍس حلٜغغَي كخنغغض طنتغغا رلغغَحت ٫غغي ٣ٍَغغت هغغ( 011ٔغغل٤خنٌ حلغغًٌ ًكَنغغخال ون غغخت.)حل

ً    011)وحل ل٢َ حل نيً ظخلولَؾ حل٬َرغٌ. وأٍهزَا حل يٍو  حلغوحٍىس ظغٌ    -(   ول٬غا ٍكغيص حلٔغنيرخى حلزلغَ

كغغخن ل غغخ نٜغغَذ ظغغٌ مغغٌح حلغغَوحؽ  اً أو ٟغغلض أن  -كظغغخد ألغغف لَلغغش ولَلغغش وحلظغغٌ طَؿغغ٪ حلغغي ٫ غغي حلَٗغغَي

 يٍغو ( وكغٌلال حلغي حلٜغَي     حلظـخٍ حل ٔل َي هَؿوح ظٌ ٍكيص رلٍَش اي ر يحى حلي ٗزا ؿٍَِس التغخ ) حل 

) طتغ٪ ايٍنغش هغخنتوح ٫لغي ن غَ ٨٫غَم       وٍتول حل ٬ٔوىً:( 017لللٜول ٫لي حل٤٬وٍ وحلظوحرا وحللٍََ .)

أكزَ اي ىؿلش ٍٜذ حلي رلَ حلَٜي   ورَي مٌال حل يٍنش ورَي حلزلَ أََس ٓظش أٍخف أو ٓز٬ش   طغيها مغٌح   

٫ خن واين حل ني وؿِحثَ حلِحرؾ وحلٜغنف ومََمغخ   حلن َ ٓ ي حلظـخٍ حلوحٍىس اي ريى حلزَٜس وََٓح  و

اغغي حل  خلغغال رخألاظ٬غغش وحلـ غغخُ  وطتغغَد حلغغي ايٍنغغش هغغخنتوح  وظَ غغخ هيثغغت اغغي حلنغغخّ أغغل ون ونٜغغخٍى   

 ( 071(.) وى واـوّ ومََ ًلال اي أما حلَٜيوٍ 
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     ٍ لَكلغش حل٬َرَغش   حل ٬غَو  كَنغٌحة   اً كخنغض ح    سلتي حاظيص حلزلٍَش حلظـخٍٍش حلي حلَٜي أ ٜي حل ٬ غو

حلي حلَٜي مٌ أ٣ول حلَكيص حلزلٍَش ظٌ ًلال حلو ض  ظتي ظخ ض ظٌ ٣ول غخ حلغَكيص حلزلٍَغش ظغٌ حلزلغَ      

حألرَٞ حل ظو٢ٓ وحلظٌ كخنض طتوف ر خ ٓ ي حل غين ح ٤ٍخلَغش كـنغوس وحلزني َغش ظ٠غيت ٫غي ه٤غوٍس حإلرلغخٍ         

لٜغغ٬ورخص ا   أن حلظـغغخٍ حل٬غغَد   (   وٍمغغم طلغغال ح 070ظغغٌ حل لغغ٢َ حل نغغيً ٫نغغا ظغغٌ حلزلغغَ حل ظوٓغغ٢. )      

وحل٬َح َون ر٘نا هخٙ ٍ ٠لون حإلرلخٍ نلو حلَٜي ٍر خ ألن غخ رغيى كزَغَس وٗخٓغ٬ش ا غخ ٍغيظ٪ حل ٠غول        

للظ٬غغَ  ٫لغغي أٓغغَحٍمخ   أو لظنغغو٩ هََحط غغخ ووظغغَس انظوؿخط غغخ واغغخ ط َغغِص رغغا اغغي ؿغغوىس حلٜغغن٪ وحلي غغش     

حلٜغَنٌ ظغوحٍي ؿغخن  ظغٌ كظغخد )ازغخىة حل٘غَق (        وحإلطتخن أو للليٍغ حألنغف حلغٌكَ. و غي ح٫ظغَ  حل غئٍم      

) ان حل٬َد حل ٔل َي مم حلٌٍي كخنوح ٍتز٠غون ٫لغي نخٛغَش    َ خ حل٬َح ََي حلظـخٍٍش اً  خل:رتوس حل٬َد و ٓ

حلظـخٍس حليولَش ظٌ حلَ٘ق وحل َد  اي أوحثا حلتَن حلؼغخاي حل غَيىً   كظغي أوحثغا حلتغَن حلٔغخىّ ٫٘غَ         

حل٬َرغغٌ ظغغخل ل٢َ حل نغغيً  وانغغا حلغغي حل غغوحنٌن حلٜغغَنَش حلظـخٍٍغغش أاؼغغخل :      ظَزلغغَون رٔغغل٬ م اغغي حلولغغَؾ  

    (   وكغغيلَا 074(. )وكل غغخ اغغي اغغوحنت حلٜغغَي حلـنورَغغش    كغغخنظون  وٓغغوؿو  وٍغغخن    ومغغخن  ؿغغو   وانغغ    

     ٌ هخٛغش لزَغ٪ حلظلغف     انظٜغف حلتغَن حلؼغخنٌ حل ـغًَ ٓغوق      ٫لي مٌح حلن٘غخ١ حلظـغخًٍ أٛغزلض لز غيحى انغ

ي ًكَ حل٬َتورٌ : أنا كخنض طوؿغي ظغٌ ر غيحى ٓغو خت طٔغ ي ٓغوق ه٠غََ  مغٌ ) ا٬غين ٣َحثغف           حلَٜنَش   ظت

اغي ٫ي غخص وىٍغش     رَي طـخٍ حلَٜي وحلظـغخٍ حل٬غَح ََي   وٍٜوٍ لنخ حل ٬ٔوىً اخ كخنض  (071حلَٜي، (.)

خن حلغي    واخ كخنوح ٍظل لونا اي ٫نخن ظٌ حلظنتا رز٠خث٬ م اي ان ٫زَص ٫ي ٓ خكش حليٍي حإلٓياٌ خث ش 

وهَ كظي ٍٜلوح حل٬َحق ورخل٬نْ. ظتي ٍوً أن ٍؿيت اي أما ٓ َ ني اي رغيى اغخ وٍحن حلن غَ هغَؽ اغي      

ريىال   وا٬غا اظغخ٩ كؼَغَ   كظغي حنظ غي حلغي حل٬غَحق   ظل غا اغي ؿ غخُال   وحنلغيٍ حلغي حلزٜغَس   وٍكغذ               

ٜغَي أو نلغو ًلغال      حلزلَ كظي أطي حلي ريى ٫ غخن   وٍكغذ حلغي رغيى كلغش   ومغٌ حلنٜغف اغي ٣ٍَغت حل         

والَ خ طنظ ٌ اَحكغذ أمغا حإلٓغيف اغي حلٔغََحظََي وحل٬ غخنََي ظغٌ مغٌح حلو غض ظَـظ ٬غون اغ٪ اغي ٍغَى اغي               

  و ي كخنوح ظٌ رين حلِاخن روي  ًلغال  وًلغال أن اَحكغذ حلٜغَي كخنغض طغؤطٌ        اَحكز م أٍٝ حلَٜي ظٌ 

(   ك خ ٍوً أن وظيحت  غيف اغي   072ريى ٫ خن وََٓح  وٓخكا ظخٍّ وٓخكا حلزلٍَي وحألرلا وحلزَٜس.)

حلَٜي ك ا حلي حلولَ ش حل  يً حل٬زخٌٓ أنوح٫خت اي حل يحٍخ رَن  خ  غَوى ايٍرغش ل غخ حلتغيٍس ر ٬َظغش حلٔغ وف       

ٍلتٌ حل لال لا اي ٬٣خاا   ظبن أكلا أكا حل لال انا   وان حؿظنزا ٫لم أنغا   اًحل ٌحرش ظٌ حأل٬٣ ش وحألَٗرش   
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ظٌ حل ٜخىٍ حلَٜنَش نغٚ طغخٍٍوٌ ٍ٘غََ حلغي وؿغوى ظنغخنَي ٛغَنََي ر يٍنغش         (   و073أ وف ظلٌٍ انا.)

حلنوظغش ظغٌ انظٜغف حلتغغَن حلؼغخنٌ حل ـغًَ   ٍزغغيو أن حلولَ غش حل نٜغوٍ ؿلغغز م لزنغخن ٫خٛغ ظا حل خٗغغ َش            

مغـ  023مغـ    ونـغق ظغٌ حل غَد ٫غخف      012موحن ( كخن ظغٌ حألٓغَ ٫نغي حل٬غَد ٫غخف       ظخلنخطذ حلَٜنٌ ) طو

وطليع ٫ي ايٍنش حلنوظش ظٌ كظغخد لغا    -َٓنـخن ظو -طـخٍٍش حلي كخنظون وان خ حلي و٣نا  ٫لي ٧ َ ٓ َنش

ٛإنخ٫خت اغي رنغٌ و٣نغا كغخنوح أٓغَى ظَ غخ   وأن غم ٫ل  غوح حلٜغنخ٩ حل٬غَد نٔغؾ حأل  ٘غش حللٍٍََغش                 وًكَ 

كخن ازخل غخت  (   وا٪ أن مٌح حلنخطذ 074حلو َ ش   وٛنخ٫ش حلظلف حلٌمزَش وحل ٠َش وظي حلنتٖ وحلظٜوٍَ.)

ر٬ٞ حلٌ٘ن   ألنا لَْ اي حل ٬تول أن ظنخنَي ٫لغي مغٌال حليٍؿغش اغي حلَ غٌ وحلوزغَس ٍنونغون أٓغَى رغا          

لَٔغظ٬َي روزغَط م ظغٌ حلزنغخن     كخظغش  حأل ٤غخٍ   نٜوٍ كخن ٍز٬غ ر٤لغذ مغئ ن اغي   ٫لي حل٬نْ اي ًلال أن حل 

( 071ٜا ظغٌ رنغخن ايٍنغش ر غيحى. )    وحل٬ َحن   وأنا كخن  ٍنَا م ظَ يق ٫لَ م حل٤٬خٍخ وحل زخص ومٌح اخ ك

 ٬تغول أن حل٬غَد لغم ٍنغي       وٍر خ كخنوح اي حلـوحَْٓ أو  َحٛنش حلزلغَ ظَنونغوح أٓغَى لنغي اغي مَغَ حل      

ن وٛغنخ٩ ا غَس اً لغم ٍتظٜغَ ط٬لغَ  م ٫لغي مغئ ن حألٓغَى رخلظؤكَغي وان وؿغيوح ظ٬غيىمم  لَغا.             ظَ م ظنغخنو 

لٜغغَي حلو٣َغغيس رخليولغغش حل٬زخٓغغَش انغغٌ ٫ غغي حلولَ غغش  ؤن مغغٌال حلَوحٍغغش طوٟغغق اغغيى ٫ي غغش ح و٫لغغي حل ـ غغا ظغغ

 حل نٜوٍ ظٌ طزخىل حلوزَحص وحلن خنحص . 

ظٌ وح ٪ حألاَ لتي ك٨ٌ حلظـخٍ حل٬َح َون رخكظَحف ٓنخن حلَٜي ا خ كونوح ل غم ؿخلَغخص ٫َرَغش ر غَوٍ     و  

ل٨غي رغخ كظَحف   (   اً ٧لغض طلغال حلـ خ٫غخص ط   071حألٍخف ظٌ هغخنتو) كغخنظون ( واَنغخن حلٍِظغون رخلٜغَي .)     

 وكٔي حلظ٬خاا ٓنَي ٣وٍلش.
 

 :تأثٍز العزب الثقافً فً بالد الصٍي -3

حلٜغَي أن حلظـغخٍ وحل لغخٍرَي حل٬غَد و ٓغَ خ      رغيى  نٔظ٘ف اي هيل ىٍحٓظنخ لل٬ي غخص رغَي حل٬غَحق و      

اٌ  خ٣زش. اٌ حلي حل َ٘ق حإلٓي ي ٓخم وح أخم ش ظ٬خلش ظٌ نتا حلظَحع حل٬َرٌ وحإلٓي ان م حل٬َح َون

ٍَؿغ٪ حل ٠غغا ظغٌ حنظ٘غغخٍ حإلٓغيف  ظغٌ اغغوحنت حلٜغَي حلـنورَغغش حلغي حلظـغخٍ حل٬غغَد حلغٌٍي ُحٍوح طلغغال          ك غخ 

حلزيى انٌ حلتَن حألول حل ـًَ   حلز٬ٞ ان م اي أ خاوح منخة ايس ػم ٍؿ٬غوح حلغي رلغيحن م    وأاغخ حلغز٬ٞ      

٣ٍَت حلِوحؽ وحل ٜخمَس حلغي ىٍؿغش   حُهَ ظتي حٓظو٣نوح حلَٜي وٛخٍص ل م ٫ي خص و٣َيس رؤمل خ ٫ي 

 (  077أن م ٛخٍوح ؿِنحت اي ٓنخن حلَٜي ظٌ حلل ش وحل٬خىحص ح ؿظ خ٫َش وأن خ١ حلٔلوة وحل  خٍٓخص.)
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ن حل٬َح َغغون لتغغي كغغخن منغغخة ٫ي غغخص ىرلواخٓغغَش وطـخٍٍغغش انظ٨ غغش رغغَي حلزلغغيٍي   و٫لغغي أٓغغخّ ًلغغال كغغو      

هغغخنتو ) كغغخنظون ( ومََمغغخ اغغي اغغين حلٜغغَي حلٔغغخكلَش  ن أغغظو٣نخص طٔغغنن خ ؿخلَغغخص ٫َرَغغش ظغغٌ  حل ٔغغل و

وحل غغوحنت حلـنورَغغش . و غغي ٛغغخٍ ل غغم ن غغوً ٍغغٌكَ ر٬غغي أن طٜغغخمَوح اغغ٪ حلٜغغَنََي ظظِحوؿغغوح وطنخٓغغلوح كظغغي  

كونوح ؿَيت ؿيٍيحت لم ٍني اوؿوىحت ظٌ حلٜغَي. و غي ٛغنف حل ٔغل ون ظغٌ حلٜغَي حلغي ػيػغش أؿنغخّ : ؿغنْ ظَغا ىف            

 (411حل٬َد.)ألوحمَس   وػخلغ ظَا ىف حل  ول   وأكٔن م ٛوٍس مم حلٌٍي ٍنظ ون حلي ٫َرٌ   ووهَ ظَا ىف ح

اغغي حلـغغيٍَ رخلغغٌكَ أن مغغٌال حلـ خ٫غغخص أ خاغغض حل ٔغغخؿي ظغغٌ اوظلغغف انغغخ٣ت حلٜغغَي لظ غغخٍّ حل٘غغ٬خثَ    و   

  ٌ نتغغا  حليٍنَغغش واغغخ طزغغ٪ ًلغغال اغغي ط٬لغغَم لل غغش حل٬َرَغغش وطغغيوس حلتغغَون حلنغغٍَم   ا غغخ كغغخن ل غغٌح حل٬خاغغا أػغغَال ظغغ

حل وٍوع حلؼتخظٌ وحلل٠خًٍ لل ٔل َي حلي طلال حل نخ٣ت   ورخلظخلٌ أٛغزلض طلغال حل نغخ٣ت اَحكغِ اٗغ٬خ٩      

ظنًَ للؼتخظش حل٬َرَش وحإلٓياَش أػَص رؤمخلٌ حلَٜي طؤػََحت كزََحت  ظٌ حكظٔخد حل٬خىحص وحلظتخلَي حل٬َرَغش    

 حُىحد.  وظ٠يت ٫ي ح ظزخّ حل٬لوف وحل نون 

ٓغيلش ٓغون    ٘غخٍ حإلٓغيف ظغٌ حلٜغَي   ظ غٌ ٫ٜغَ       حل ٔخؿي ٓخمم رٜوٍس ازخٗغَس ظغٌ حنظ   اً أن حنظ٘خٍ   

  ومغخن   حنظَ٘ حإلٓيف ظٌ ؿ َ٪ حل نخ٣ت حلٔخكلَش ظتي أن٘جض أخؿي ظٌ ؿوحن ٗغو  ف 741 -مـ 127حللخك ش ٫خف 

س حل٬َرَش  و٫نغي  ٗو ر ٠ا اُىمخٍ حلظـخٍس رَي حلزليٍي ا خ أ٤٫ي مٌح حل٬خاا ىحظ٬خت لنَ٘ حإلٓيف وحلل٠خٍ

 (410ر٘نا كزََ حلي انخ٣ت حلَٜي حألهَى.)م حلَٜي كخن حإلٓيف  ي حنظَ٘ اـٌن حل  ول وكن  

ي ظغغٌ رغغيى حلٜغغَي كزَغغَحت ؿغغيحت اً ٗغغ ا ؿ َغغ٪ حلـوحنغغذ حلَٔخٓغغَش      رخللتَتغغش كغغخن طغغؤػََ حل٬غغَد حل ٔغغل َ      

كؼَغَ اغي حل غئػَحص حل٬َرَغش حلغي طلغال       وحلل٠خٍٍش وح ؿظ خ٫َش وحإلنٔخنَش   وا خ ٍئٍغي مغٌح حلغَأً  حنظتغخل     

طتغغيٍم للغغم ظَ غغخ ون( حلظغغٌ طتغغ٪ ؿنغغود ؿٍِغغَس مَنغغخن كغغخن ا نو٫غغخت    –طغغي٫ي ) وحن  ش ـحل ن٤تغغش ظ نغغخة ايٍنغغ

حلونٍَِ ظٌ حل٬٤خف . ا خ ٍيل ٫لي وؿوى ؿ خ٫غش أغل ش ظغٌ مغٌال حل يٍنغش ٫ لغض طؤػََمغخ كظغي ظغٌ ٣ٍَتغش           

ظ٬خىحص أما مٌال حلـٍَِس وطتخلَيمم طوظلف كؼََحت ٫ي ٫غخىحص  حل ٬َ٘ش ومَ َص كظي اي حلظتخلَي وحأل٫َح . 

وطتخلَغغي أمغغا حلٜغغَي  ظؤمل غغخ اغغي أٛغغلخد حلٜغغيق وحلوظغغخن ٍـظ غغيون ظغغٌ حل٬ غغا وحلنٔغغذ ومََم غغخ اغغي      

 (   ك خ لوك٦ وؿوى أٓ خن ٫َرَش ألٗغوخٙ و٫غخثيص مَغَ ٛغَنَش   ظ غؼيت كل غش      414حلٜ خص حلل َيس. )

(p u  ٍَؿ٪ أن خ اي حل٬َرَش )          حلي ) أرو(   وكا حلنل غخص حلظغٌ طزغيأ رغـ ) أرغو (  نـغيمخ طظزغ٪ رؤٓغ خن ٫َرَغش

ور غغَوٍ حلو غغض ُحى وؿغغوى حل ٔغغل َي ظغغٌ اغغين حلٜغغَي حل وظل غغش وهٜوٛغغغخت            (411ولَٔغغض أؿنزَغغش.)  
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 (013 ) 

حلٔخكلَش ان خ   ظ٬لي كي ٍوحٍش حري ر٤و٣ش ظٌ ٍكلظا: اً لم طوا ايٍنش َٛنَش اغي حل غين حلظغٌ وٍىص ظغٌ     

( حلغٌٍي نتلغوح ٫غخىحط م وطتخلَغيمم وط٬غخلَ  م حلغي طلغال حلغزيى ظغؤػَوح          412أكَخن هخٛش لل ٔل َي.)ٍكلظا اي 

) كغغخن حل٘غغَوم ش ٫نغغياخ ُحٍ طلغغال حلغغزيى ظَتغغول : ظغغٌ ٓغغنخن خ وطغغؤػَوح ر غغم   اً ٍغغٌكَ ٫غغي طـَرظغغا حل٘وٜغغَ  

 ٌ ( ومغغو أاَغغَ أاغغَحن ٍإ٨َ٬ غغون ط٨٬َ غغخت كؼَغغَحت ؤٍغغ ي أكغغيمم ) و٣غغخ ( ٬ٍنغغٌ حلوحلغغي  وحألاَغغَ حلنزَغغَ ) ٣َغغ

حلٜغَي   أٟغغخظنخ رغغيحٍال وٛغن٪ لنغغخ حلغغي٫وس ؤٍغ ون خ) حل٤غغوً ( وك٠غغَمخ كزغخٍ حل يٍنغغش وأطغغي رخل٤زغغخهَي     

حل ٔل َي ظٌرلوح و٣زووح حل٬٤خف   وكخن مٌح حألاََ ٫لي ٨٫ ظا ٍنخولنخ حل٬٤غخف رَغيال   وٍت٤غ٪ حلللغم رَغيال        

لولغَؾ ظَكزنغخ ظغٌ ٓغ َنش ط٘غزا حللَح غش   وٍكغذ حرغي         وأ  نخ ظٌ َٟخظظا ػيػش أٍخف   ور٬غغ ولغيال ا٬نغخ حلغي ح    

 (413(.)ورخل خٌٍٓ نون رخلَٜنٌ ورخل٬َرٌ حألاََ ظٌ أهَى وا٬ا أما حل٤َد وأما حل وَٓتي وكخنوح ٍ

رغيى  طـخٍٍش وػتخظَش رَي حل٬غَحق و َٓخَٓش وأنا كخنض منخة ٛيص و٫ي خص  اخ طتيفنٔظنظؾ اي هيل       

ورل غض أوؽ ٨٫ ظ غخ ظغٌ ٫ غي     وط٤وٍص ظٌ ٫ ي حليولغش حألاوٍغش   ليولش حإلٓياَش حلَٜي طزلوٍص انٌ  َخف ح

ٍ طزخىل حلوظوى وحلٔ َحن وحل يحٍخ   ا خ ىظ٪ مٌح حل٬خاا رخلظـغخٍس نلغو   ا٬ خ حليولش حل٬زخَٓش   ظتي طم   ح ُىمغخ

َ      كنواش وحلظتيف   و َٓ خ اخ كخنض طتياا  كغش حلظـخٍٍغش   حليولظَي اغي طٔغ َيص ظغٌ مغٌح حلـخنغذ لظن٘غ٢َ حلل

ظتغي ٓغخمم حلظـغخٍ وحل تخطلغش حل٬غَد واغن م حل٬َح َغون أغخم ش ظ٬خلغش ظغٌ نتغا              رَي ر يحى ورنَي رَحت ورلَحت.

(   414حل٬َرغٌ وحإلٓغغياٌ حلغغي رغغيى حلٜغَي وانغغخ٣ت حل٘غغَق حأل ٜغغي )  وحلل٠غغخًٍ حل غوٍوع حل نغغًَ  

اخ كخنض حلوػنَش وحلَ٘ة  ي ٓغخىط خ ٧ياغخت   ظخنظَ٘ رٌلال حإلٓيف وحلل ش حل٬َرَش وط ََص ا٬خلم طلال حلزيى ر٬ي

وؿ يت   ظؤَٗ ض ٗ ْ حإلٓيف منخة ورنَض حل ٔغخؿي وحٍط ٬غض حل غآًن طٜغيف رنل غش حر أكزغَ   وأٛغزق        

وحنظَ٘ص حأل٫َح  وحلظتخلَي حإلٓياَش رَي ٓغنخن طلغال حل نغخ٣ت     حلتَون حلنٍَم ٍتَأ ظٌ حلزَوص وحل يحٍّ  

ياَش ؿيٍغغيس أوٟغغلض طغغؤػََ ٫خاغغا ح اظغغِحؽ حلؼتغغخظٌ وحل نغغًَ رغغَي  و٧ غغَص رغغوحىٍ ك٠غغخٍس ٫َرَغغش آغغ  

أٛزلض ٍاغِحت لل٤٬غخن ارغيح٫خت وؿ غخ ت ظغٌ طؤػََمغخ ٫لغي حل٬غخلم أؿ غ٪ ظغٌ حلتغَون حلوٓغ٤ي واغخ              وحلزليٍي   

 ر٬يمخ.
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 (014 ) 

 وشزوحاتههىاهش البحث 

 .01ٓوٍس حللـَحص  حٍُش  -0

 .0/1ٍن٨َ حلزليحن   -4

 .44-43:حلويظش حل٬زخَٓش ٙلل ٍِي ٍن٨َ ظخٍوق ٫ َ -1

؛حرغغغغغي حلـغغغغغوًُ: 0/44؛ حلو٤َغغغغغذ حلز غغغغغيحىً : طغغغغغخٍٍن ر غغغغغيحى 0/413حلغغغغغزيًًٍ: ظظغغغغغوف حلزلغغغغغيحن  -2

 .0/017؛ حلتلت٘نيً: اآػَ حإلنخظش 1/12 حل نظ٨م

؛حرغغغي حلـغغغوًُ: حل ٜغغغيٍ   0/41؛ حلو٤َغغغذ حلز غغغيحىً: حل ٜغغغيٍ ن ٔغغغا     0/00   حلزلغغغيحنحل٬َتغغغورٌ :  -3

 .1/12ن ٔا 

 ؛حلؼ٬غخلزٌ: ػ غخٍ حلتلغود    0/41؛ حلو٤َذ حلز يحىً: حل ٜغيٍ ن ٔغا   0/071ً: حل ٜيٍ حلٔخرت حلزيًٍ -4

 .1/0011؛ حري  َم حلـوٍُش: أكنخف أما حلٌاش 2/143 ا٬ـم حلزليحن؛ حلل وً: 0/041

ٍوى ٫غي أرَغا حلَظَغا      و٬ٍَ  رخري حلٔل ش أرو ال ي حللٔي ري أك ي ري ال ي رغي ٫ غَ   حري حلَظَا:  -1

َ  ّحل غغَاغغي  حرغغي ؛ 4/172وكٔغغي آغغياا. حل٤زغغًَ: طغغخٍٍن حألاغغم وحل لغغوة   و غغي أٓغغلم ظغغٌ هيظغغش ٫ غغ

 .4/171حري أرٌ حلوظخن :٣زتخص حللن َش   ؛ 2/72اخكو : حإلك خل  

 .0/01؛ حري ٍؿذ حللنزلٌ: ح ٓظوَحؽ  0/34حلتٌَٗ: حلوَحؽ   -1

؛ حلل وً: حل ٜغيٍ  ٫0/112ش حلنظخرش ؛ حري  يحاش: حلوَحؽ وٛنخ 101/ 0حلزيًًٍ: حل ٜيٍ حلٔخرت  -7

 .0/24؛ حلَحظ٬ٌ: حلظيوٍي 1/001حلٔخرت 

 .0/42حري أ٫ؼم: حل ظوف   -01

 .0/44حل ٜيٍ ن ٔا   -00

مو ٫زي حر ري ٫خاَ ري كٍَِ ري ٍر٬َش ري كزَغذ رغي ٫زغي ٗغ ْ رغي ٫زغي انغخ  رغي  ٜغٌ حلتَٗغٌ            -04

ى٫خ لا   وكخن   ٬ٍخلؾ أٍٟخت ا   ٧ َ لا حل غخن    و ي ٍ خال و٫وًال و حل٬ز٘ ٌ  ولي ٫لي ٫ ي ٍٓول حر 

حظظظق هَحٓخن كل خ   وأ٣َح  ظخٍّ  وٓـٔظخن   وكَاخن  وُحرلٔظخن ومٌ أ٫ خل مِنش   وكغخن كٍَ غخت   

؛حرغغي ٫زغغي حلزغغَ: حإلٓغغظ٬َخد    0/141مغغـ . حرغغي  ظَزغغش: حل ٬غغخٍ    31اَ غغون حلنتَزغغش   طغغوظٌ رخلزٜغغَس ٫غغخف   

 .01/041؛ حلٜ يً: حلوحظٌ رخلوظَخص 1/011رش  ؛ حري حألػََ: أٓي حل خ4/331
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 (011 ) 

 .114-0/110حلزيًًٍ: حل ٜيٍ حلٔخرت   -01

مو أرو ٫زغي حر كٌٍ غش رغي حلَ غخن    وحٓغم حلَ غخن كٔغَا رغي ؿغخرَ   ومغو اغي كزغخٍ حلٜغلخرش   كغخن                -02

حلونغيق    ٗغ ي اغ٪ ٍٓغول حر أكغيحت و     كلَف لألنٜخٍ لزنٌ ٫زي حألٗ ا  ٬ٍَ  رٜخكذ ٓغَ ٍٓغول حر  

.  حري ٫زي حلزغَ: حل ٜغيٍ حلٔغخرت      مـ14 ٓنشطوظٌ م ٌحن وحلًَ وحليٍنوٍ ٫لي ٍيٍا  ومََمخ  وكخن ظظق 

 . 314/ 0؛حري حألػََ: أٓي حل خرش  0/411

؛ حلل غغوً: حل ٜغغيٍ  0/111؛ حرغغي  يحاغغش : حل ٜغغيٍ حلٔغغخرت     0/140حلغغزيًًٍ: حل ٜغغيٍ حلٔغغخرت    -03

 .0/047حلٔخرت 

ٌ    ٫ؼ خن ري أرٌ حل٬خٙ ري رَ٘ ري ٫زي ري ىم خن حلؼت ٌ   يف ٫لي ٍٓول حر مو أرو ٫زي حر -04  ظغ

وظي ػتَف   وحٓظ٬ لا حلنزٌ ٫لي حل٤خثف   ػم أ َال أرو رنَ و٫ غَ ) ٍٟغٌ حر ٫ن  غخ ( ٍوى ٫غي ٍٓغول      

  ٍوى ٫نغغا حرغغي حل ٔغغَذ ونغغخظ٪ رغغي ؿزَغغَ وحللٔغغي حلزٜغغًَ   نغغِل حلزٜغغَس   طغغوظٌ ظغغٌ هيظغغش      حر 

؛ 0/474؛ حرغي حألػَغَ: حللزغخد    0/002   حل ٬َظغش وحلظغخٍٍن  ؛ حل ٔوً: 3/311وٍش. حري ٬ٓي : حل٤زتخص ا٬خ

 .41/41؛ حلٜ يً: حل ٜيٍ حلٔخرت 4/112حلٌمزٌ: ََٓ أ٫يف حلنزين 

 .4/34؛ حلل وً: حل ٜيٍ حلٔخرت 117/ 0حلزيًًٍ: حل ٜيٍ ن ٔا  -01

؛ حرغغي كـغغَ: ط غغٌٍذ   ٫47/441ٔغغخكَ: طغغخٍٍن ىا٘غغت   ؛ حرغغي 40/ 0حل٬َتغغورٌ : حل ٜغغيٍ حلٔغغخرت      -01

 .3/417حلظ ٌٍذ 

 .174-0/173؛حلزيًًٍ: حل ٜيٍ حلٔخرت  040-0/041حري هَخ١: حلظخٍٍن     -07

 .22ؿخٓم ٛنزخن ٫لٌ : ىٍحٓخص ظٌ حلظخٍٍن حل٬َرٌ  ٙ -41

ا٤خ٫غخت ر٤غيت   نغِل     كخن اظيٍنخت ٫خريحت وٗغٍَ خَت   كنَم ري ؿزلش حل٬زيً اي أٛلخد حإلاخف ٫لٌمو  -40

طغوظٌ ظغٌ     حلزَٜس  ٗخٍة ظٌ ظظق ريى حلٔني   ومو أكي اي ٓخٍ حلي حل ظنغش وألغذ ٫لغي حلولَ غش ٫ؼ غخن     

؛ حلٜغ يً: حل ٜغيٍ   1/310وٓغََ أ٫غيف حلنغزين    1/273حلٌمزٌ: طخٍٍن حإلٓيف  مـ.14وح ٬ش حلـ ا ٫خف 

 .  4/311: ٓ ٢ حلنـوف ٬ٜخاٌ؛ حل01/17 حلٔخرت 

حلل غوً: حل ٜغيٍ    ؛0/201ٜغيٍ حلٔغخرت   ؛ حري  يحاغش: حل  240-0/241: حل ٜيٍ حلٔخرت حلزيًًٍ -44

 .1/273حلٌمزٌ: طخٍٍن حإلٓيف  ؛3/011حلٔخرت  
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 (011 ) 

ورَغا وومغا      نغي  مِح حل ني حلي أن ؿخوٍ انَحن ورغيى  خىس حل ٔل َي اي  مو حللخٍع ري اَس حل٬زيً -41

ا ر ٠َت ظتظا مو و٫خاش اي ا٬ا ظٌ ٓغزَا حر وًلغال ٫غخف    ظٌ ؿزا حلتَتخن   ظؤطي رٔزٌ ومنخثم ظؤهٌوح ٫لَ

 .1/311؛ حلٌمزٌ: طخٍٍن حإلٓيف    1/427مـ. حري حألػََ: حلنخاا  24

 .1/427؛حري حألػََ: حلنخاا 0/240حلزيًًٍ: حل ٜيٍ حلٔخرت  -42

٫ غَو رغي   مو أرو ٬َٓي حل  لذ ري أرٌ ٛ َس وحٓم أرٌ ٛ َس ٧خلم ري َٓحق ري ٛزق ري كنيً ري  -43

٫يً ري وحثا ري حللخٍع حل٬ظنٌ حألُىً حلزًَٜ  أاََ هَحٓخن وأكي حلتخىس أر٤غخل حإلٓغيف طغوظٌ ر غَو     

؛حرغي حل٬ غخى:   2/111؛ حلغٌمزٌ: ٓغََ أ٫غيف حلنغزين     3/131مغـ. حرغي هلنغخن: وظَغخص حأل٫َغخن     14حلَوً ٫غخف  

 .0/71 حلٌٍ٘حص

؛حلل غغغوً: حل ٜغغغيٍ 0/202يٍ حلٔغغغخرت ؛ حرغغغي  يحاغغغش: حل ٜغغغ240/ 0حلغغغزيًًٍ: حل ٜغغغيٍ حلٔغغغخرت  -44

 .0/043؛ حري ط ًَ رَىً: حلنـوف حلِحمَس  241/ 2 حلٔخرت 

اولي حللخٍع رغي كلغيس   و َغا : حرغي ٓغ َش   و َغا : حرغي أرغٌ ٓغ َخن   اً ٗغ ي أرغو             ٫زَي ٍُخى ريمو  -41

ا   ظغغو ال حلزٜغغَس ٓغغ َخن أنغغا وح غغ٪ ٓغغ َش ظغغٌ حلـخملَغغش ظولغغيص لغغا ٍُغغخىحت مغغٌح   و غغي حٓغغظللتا ا٬خوٍغغش رنٔغغز    

؛ 0/073مغـ. حرغي حألػَغَ: حللزغخد     34وحلنوظش   وكغخن اغي حألاغَحن حألك غخن   وحلتغخىس حل٨٬ غخن   طغوظٌ ٫غخف         

 .0/201؛ حلنظزٌ : ظوحص حلوظَخص 1/272حلٌمزٌ: ََٓ أ٫يف حلنزين 

 .1/111؛حري حألػََ: حلنخاا 0/211لل ٍِي ٍن٨َ حلزيًًٍ: حل ٜيٍ حلٔخرت  -41

ك ٚ  ظَزش ري ألم ري ٫ َو ري كَٜي ري أَٓي ري ٍُي رغي  ٠غخ٫ٌ رغي مغيل رغي رخملغش          مو أرو -47

و غي طغوظٌ    مخنشوظَكخن اي حل٘ـخ٫ش وحلـِف وحلَأً ر نخن   ومو حلًٌ حظظظق هوحٍُف وروخٍى وٓ َ ني 

؛ حلغغٌمزٌ: طغغخٍٍن  2/14؛ حرغغي هلنغغخن: حل ٜغغيٍ حلٔغغخرت   0/214مغغـ. حرغغي  ظَزغغش: حل ٬غغخٍ     71ظَ غغخ ٫غغخف  

 .4/232حإلٓيف 

 .033ؿخٓم ٛنزخن ٫لٌ: حل َؿ٪ حلٔخرت ٙ -11

 .1/14؛ حري هليون : حلظخٍٍن  0/41حل٬َتورٌ: حلزليحن   -10

 .031؛ ؿخٓم ٛنزخن ٫لٌ: حل َؿ٪ حلٔخرت  ٙ 1/14حري هليون: حل ٜيٍ ن ٔا   -14
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ٌ حللنغم رغي أرغٌ ٫تَغا     ال غي رغي أرغ    مو حلتخثي حل  خف وَٓف حإلٓيف ٫ خى حلغيٍي ال غي رغي حلتخٓغم رغي      -11

حلؼت ٌ   طولي ااخٍس حل ني ومو حري ٓز٪ ٫٘غَس ٓغنش . ومغو حلغًٌ ظغظق رغيى حلٔغني واغخ ؿخوٍمغخ   كظغي  َغا            

 ان حلٔ خكش وحل٘ـخ٫ش وحلنيى       ل ل ي ري حلتخٓم ري ال ِي  ظَا:

خٍٍن ؛حلغغغٌمزٌ: طغغغ43/042  طغغغخٍٍن ىا٘غغغت؛ حرغغغي ٫ٔغغغخكَ: 0/414  حلظغغغخٍٍنلل ٍِغغغي ٍن٨غغغَ حرغغغي هَغغغخ١ :  

 .011؛  ن. أ.رلوٕ: ظظق حلٔني  0/271ٙ؛ حإلرَ٘ ٌ: حل ٔظ٤َ  4/431حإلٓيف 

 .1/11حري هليون: حل ٜيٍ حلٔخرت   -12

 .0/011؛ حري حلوٍىً: حلظخٍٍن 4/472؛ حري حلـوًُ: حل نظ٨م 1/410حل٤زًَ: حل ٜيٍ حلٔخرت  -13

 .0/414حري هَخ١: حل ٜيٍ حلٔخرت   -14

 .0/001ٍذ وحل ٬َد  حري رًَ : ظٌ حلظ٬َ -11

 .٫401خىل حُلوٌٓ: طخٍٍن حإلٓيف   ٙ -11

حرغغي هلغغيون : حل ٜغغيٍ   ؛  471/  2؛ حرغغي حألػَغغَ: حلنخاغغا     14-2/10حل٤زغغًَ: حل ٜغغيٍ حلٔغغخرت      -17

 .43-٫42زي حلل٤َف: حل٬ي خص حليرلواخَٓش ٙ؛ 1/13حلٔخرت  

 .2/471حري حألػََ: حل ٜيٍ ن ٔا ؛ 2/14حل٤زًَ: حل ٜيٍ ن ٔا   -21

 ؛ حإلىٍٍٔغٌ: نِمغش حل ٘غظخق    1/077؛ حلل غوً: حل ٜغيٍ حلٔغخرت    0/11حري حلـوًُ: طنوٍَ حل غزٖ   -20

 .0/144؛ حل تيٌٓ: أكٔي حلظتخَٓم 4/712

حلِرَغغيً: طغغخؽ حل٬غغَوّ   ؛ 0/422؛ حل تغغًَ: ن غغق حل٤َغغذ   3/143حرغغي هلنغغخن : حل ٜغغيٍ حلٔغغخرت     -24

13/141. 

حل تغغغًَ: ؛ 0/0341حل َغغغَوُ ورغغغخىً : حلتغغغخاوّ حل لغغغ٢َ    ؛ 3/143  حل ٜغغغيٍ ن ٔغغغاحرغغغي هلنغغغخن:  -21

 .13/141؛ حلِرَيً : حل ٜيٍ ن ٔا 0/422 حل ٜيٍ ن ٔا

: حللئلغغغغئ حل٤َحرلٔغغغغٌ؛ 4/22؛ حل٬ـلغغغغونٌ: ك٘غغغغف حلو غغغغخن  0/032حرغغغغي حلـغغغغوًُ: حل وٟغغغغو٫خص   -22

 .0/21 حل َٛو٩ 

   .٫447خىل حُلوٌٓ: حل َؿ٪ حلٔخرت  ٙ -23

 .241حلٔخرت  ٙحلزيًًٍ: حل ٜيٍ  -24
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 .٫012خىل حُلوٌٓ : حل َؿ٪ حلٔخرت  ٙ -21

َا ٫زي حر رغي ال غي رغي    لمم أٛلخد ٫زي حر ري ارخٝ حلًٌ هَؽ ظٌ أٍخف اَوحن ري ال ي   ظوؿا ا -21

و َا : ان ٫زي حر ري ٍلَي حإلرخٌٟ كغخن ٍظَتغخت لغا ظغٌ ؿ َغ٪ أكوحلغا        -رؤٍٝ ط خاش -٤٫َش   ظتخطلا رظزخلش

ل: ان اوخل َنغغخ اغغي أمغغا حلتزلغغش ك غغخٍ مَغغَ ا٘غغَكَي   وانغغخكلظ م ؿغغخثِس   واغغوحٍحط م كغغيل     وأ وحلغغا   غغخ

ومنَ ش أاوحل م اي حلٔيف وحلنغَح٩ ٫غي حللغَد كغيل  واغخ ٓغوحال كغَح. وكغَحف  غظل م وٓغزَ م ظغٌ حلٔغَ             

 .0/011مَلش   ا   ر٬ي نٜذ حلتظخل   وا خاش حللـش. ٍن٨َ حل٘ َٓظخنٌ: حل لا وحلنلا  

ع ٫نا حل ٬ظ غَ رغي ٓغلَ خن وأرغو ٫زَغيس      مو أرو ٫زَيس ٫زي حر ري حلتخٓم ٍوى ٫ي ٛخلق حليمخن   كي  -27

 .4/113و٫0/471زي حلومخد ري روض حل نٌ. ألم: حلنني وحألٓ خن 

 .411ٍن٨َ ٫خىل حُلوٌٓ: حل َؿ٪ حلٔخرت ٙ -31

 .4/102كٔي: طخٍٍن حإلٓيف حلَٔخٌٓ  -30

 .11حلزلًَ  ٙلن يً:  ٜش حلٔنيرخى  -34

 .4/0774حلَخّ َٓكَْ: ا٬ـم حل ٤زو٫خص حل٬َرَش   -31

ٍؤؿوؽ واغؤؿوؽ :  زَلظغَي طت٤غي رغيى حلٜغَي اغي أرنغخن ٍخظغغ رغي نغوف   وكغخنوح  غي حٗغظ َوح رخل ٔغخى                -32

وٓ ال حلياخن   لغٌلال ظغبن حر ٫غِ وؿغا  غي أٍٓغا ًو حلتغَنَي لزنغخن ًلغال حلٔغي حل٨٬غَم حلغًٌ وٍى ًكغَال ظغٌ               

   .نٍَم  حلًٌ ٍ ٜا رَن محلتَون حل

؛ 0/471؛ حرغغي حلـغغوًُ: حل نغغظ٨م 0/020حرغغي هَىحىرغغش: حل ٔغغخلال وحل  خلغغال   لل ٍِغغي اغغي حلظ خٛغغَا ٍن٨غغَ

؛ 1/421؛ حلغٌمزٌ: طغخٍٍن حإلٓغيف    4/711؛ حإلىٌٍٍٔ: حل ٜيٍ حلٔغخرت  0/041حل ََوُ ورخىً: حلظزَٜس 

 .1/043حري كؼََ: حلزيحٍش وحلن خٍش 

 .0/023 ٜيٍ ن ٔا حري هَىحىرش: حل -33

 .٫027خىل حُلوٌٓ: حل َؿ٪ حلٔخرت ٙ -34

 .3/400حلل وً: حل ٜيٍ حلٔخرت   -31
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مو مزخٍ ري حألٓوى ري حل ٤لذ ري أٓي ري ٫زي حل٬ِى ري  ٌٜ حلتٌَٗ   وأاا ظخهظش رنض ٫غخاَ رغي    -31

رغي حألػَغَ: أٓغي    ؛ ح4/140 َٟش   أٓلم ر٬ي حل ظق وكٔغي آغياا ولغا ٛغلزش. حرغي ٫زغي حلزغَ: ح ٓغظ٬َخد         

 .2/314حل خرش  

 .٫030خىل حُلوٌٓ: حل َؿ٪ حلٔخرت ٙ -37

 . 034ؿ٪ ن ٔا  ٙحل َ -41

 .0/3حل ٬ٔوىً: حل ٜيٍ حلٔخرت  -40

 .٫031خىل حُلوٌٓ:حل َؿ٪ حلٔخرت  ٙ -44

 .021ريٍ حليٍي حلَٜنٌ : حل َؿ٪ حلٔخرت   ٙ -41

 .43ٍن٨َ ٫زي حلل٤َف: حل َؿ٪ حلٔخرت ٙ -42

 .014حليٍي حلَٜنٌ : حل َؿ٪ حلٔخرت  ٙريٍ  -43

 .٫44زي حلل٤َف : حل َؿ٪ حلٔخرت ٙ -44

 .444ٓل٤خن : حل َؿ٪ حلٔخرت   ٙ -41

 .12-11؛ ٫زي حلل٤َف : حل َؿ٪ حلٔخرت ٙ ٫441خىل حُلوٌٓ: حل َؿ٪ حلٔخرت ٙ -41

 .133لل ٍِي اي حلظ خَٛا ٫ي مٌال حلٔ خٍس ٍن٨َ حلٔخاَ: حلٔ خٍحص  ٙ -47

اي اين رغيى اغخ وٍحن حلن غَ   وحل غوٍ مغٌ ىحٍ ك غَ وان غخ طغٌكَ ظغٌ حإلٓغيف ألن ر غخ             مٌوٍ : ٍ حأل -11

أل َي   ومٌ ان٤تش ؿزلَش ٫غخاَس ًحص ٫َغون ورٔغخطَي وأن غخٍ ومغٌ كٜغَنش ان٬َغش   وظغٌ أوحثل غم ا غخ           

 .4/110ٍلٌ حل ٔل َي  وف ٨ٍ َون حإلٓيف ولَٔوح ر ٔل َي. ٍن٨َ حري كو ا: حل ٜيٍ حلٔخرت 

 .131-134؛ حلٔخاَ: حل َؿ٪ حلٔخرت 013ٙريٍ حليٍي حلَٜنٌ : حل َؿ٪ حلٔخرت  ٙ -10

 .441؛  ٓل٤خن: حل َؿ٪ حلٔخرت  134ٙحلٔخاَ: حل َؿ٪ ن ٔا ٙ -14

 .٫13زي حلل٤َف : حل َؿ٪ حلٔخرت  ٙ -11

 . 1/47؛ حري حلـوًُ: حل نظ٨م  2/231حل٤زًَ: حل ٜيٍ حلٔخرت  -12

 .131خرت ٙحلٔخاَ: حل َؿ٪ حلٔ -13

 .٫30ؼ خن: حل َؿ٪ حلٔخرت  ٙ -14
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 .444؛ ٫خىل حُلوٌٓ: حل َؿ٪ حلٔخرت ٙ 411ٓل٤خن: حل َؿ٪ حلٔخرت ٙ -11

 .131حلٔخاَ: حل َؿ٪ ن ٔا ٙ -11

 .71وٍن٨َ مخاٖ 1/221حل ٜيٍ حلٔخرت  -17

 .071-0/070ريٍ حليٍي حلَٜنٌ: حل َؿ٪ حلٔخرت  -11

 .414حل َؿ٪ حلٔخرت  ٙ: ن ٓل٤خ؛  074 -0/073حل َؿ٪ ن ٔا   -10

 .4/102حل َؿ٪ حلٔخرت   -14

طظٍَخت كخ٫ُلي ػتش حإلازَح٣غوٍ  حلؼوٍس ٟي حإلازَح٣وٍٍش   وكخن مو أكي  خىس حلَٜي اً أ٫لي ، ون لوٗخن 

مٔوحن طٔون  ظ٬َنا كخك خت ٫لي ػيػش اين كيوىٍش ظٌ  حل٘ خل ظٌ  اتخ٬٣غش مغورٌ اً طغولي اىحٍس ٗغئون خ     

ٍَش. ظخٓظ ا حل٨َو  و خى ػوٍس ٫خٍاش  حٓظ٤خ٩ اي هيل خ ىهول حل٬خٛ ش لغو ٍغخن  وظ غَ    حليحهلَش وحل٬ٔن

  ٙ ؛  33-32حإلازَح٣وٍ مخٍرخت حلي ٗٔوحن. لل ٍِي ٍن٨َ ٓل٤خن: حل٬َد وحلَٜي ظٌ حلتغَون حلوٓغ٤ي  

 .٫11زي حلل٤َف:حل٬ي خص حليرلواخَٓش للويظش حل٬زخَٓش ٙ

 .27 ٙ ٫ؼ خن : حل َؿ٪ حلٔخرت ٍن٨َ -11

 .4/103حل َؿ٪ حلٔخرت  -12

 .34حل َؿ٪ حلٔخرت  ٙ -13

 .31حل َؿ٪ ن ٔا ٙ -14

 .003ٓل٤خن : حل َؿ٪ ن ٔا ٙ  -11

ٓغََح :مٌ ايٍنغغش ؿلَلغش ٫لغغي ٓغخكا رلغغَ ظغخٍّ   كخنغغض  غيٍ خت ظَٟغغش حل نغي   و َغغا: كخنغض  ٜغغزش         -11

أغغخكن خ ؿ َلغغش     كغغوٍس أٍىٗغغََ هغغَس. لغغَْ ل غغخ ٩ٍُ و  ٟغغ٩َ   رغغا ايٍنغغش كغغ٢ وا غغي٩ لل َحكغغذ         

؛ حلتلت٘غغنيً: 0/412؛ حل تيٓغغٌ: أكٔغغي حلظتخٓغغَم   1/472وأٓغغوح  خ ٫غغخاَس. حلل غغوً: حل ٜغغيٍ حلٔغغخرت     

 .2/121ٛزق حأل٫٘ي 

 .4/102كٔي: حل َؿ٪ حلٔخرت  -17

 .4/103؛ كٔي : حل َؿ٪ ن ٔا  003ٓل٤خن: حل َؿ٪ حلٔخرت ٙ -71

 .4/103كٔي: حل َؿ٪ ن ٔا   -70
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 ون اي حلظـخٍ حل٬َح ََي حلغٌٍي ٍكلغوح حلغي رغيى حلٜغَي للظـغخٍس. حلٔغََحظٌ : ٍكلغش         مو حلن٠َ ري اَ -74

 .0/2حلََٔحظٌ  

 .٫012خىل حُلوٌٓ: حل َؿ٪ حلٔخرت ٙ؛0/2  حل ٜيٍ ن ٔاحلََٔحظٌ :  -71

 .012حل َؿ٪ ن ٔا ٫ٙخىل حُلوٌٓ : -72

 .012حل َؿ٪ ن ٔا ٙ -73

 .0/71َٔحنٌ :حل ئطلف وحل وظلف ؛ حري حلت1/221َحلل وً: حل ٜيٍ حلٔخرت  -74

 .17ٍن٨َ مخاٖ 013حلٔخرت ٙ ؿ٪٫خىل حُلوٌٓ: حل َ -71

حلٜغَنَش: ومغٌ رلَغيس طلغض وحٓغ٢  رغخل٬َحق ٍنٔغذ الَ غخ  غوف اغي أمغا حل٬لغم. ٍغخ وص حلل غوً: ا٬ـغم                 -71

 .1/221حلزليحن  

؛ حري كـغَ: لٔغخن   71/ 0؛حري حلتََٔحنٌ: حل ٜيٍ حلٔخرت 1/411حلو٤َذ حلز يحىً: طخٍٍن ر يحى     -77

 .0/11حل َِحن 

مو ٗ ْ حليٍي أرو ٫زي حر ال ي ري ارَحمَم حل٤نـٌ   حلَكخلش حل ٘ وٍ ولي ر٤نـش ػغم ٓغخظَ ان غخ     -011

كغغخؿٌ هلَ غغش: ك٘غغف  . مغغـ117حلغغي حل٬غغَحق وحل٘غغخف واٜغغَ وحل نغغي وحلٜغغَي ػغغم حلغغي حل  غغَد طغغوظٌ ٫غغخف    

 .3/441ري كـَ: حليٍٍ حلنخانش . ح0/41؛ ظنيٍال: حكظ خن حلتنو٩ 4/047حل٨نون 

 .4/140ٍن٨َ طل ش حلنإ٨خٍ  -010

 .4/103؛ كٔي : حل َؿ٪ حلٔخرت  4/144حري ر٤و٣ش :حل ٜيٍ ن ٔا  -014

 .13/141ٍن٨َ طخؽ حل٬َوّ  -011

 .074ٓل٤خن: حل َؿ٪ حلٔخرت  ٙ -012

 .074حل َؿ٪ ن ٔا   ٙ -013

؛ 4/433حألػَغَ: حللزغخد    ؛ حري1/311ٌ: حألنٔخد  ؛ حلٔ ٬خن0/74حري حلتََٔحنٌ: حل ٜيٍ حلٔخرت  -014

 .3/244: طوَٟق حل ٘ظزا حري نخَٛ

 .13/141؛ حلِرَيً: حل ٜيٍ حلٔخرت   244/ 3: حل ٜيٍ ن ٔا حري نخَٛ  -011
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 (072 ) 

: حل ٜغغيٍ ؛ حرغغي نخٛغغ1/221َ: حل ٜغغيٍ حلٔغغخرت ؛ حلل غغو0/71ًحرغغي حلتَٔغغَحنٌ: حل ٜغغيٍ ن ٔغغا  -011

 .13/141يٍ ن ٔا ؛ حلِرَيً: حل 244ٜ/  3ن ٔا 

؛ حلل غغوً:  1/311؛ حلٔغغ ٬خنٌ : حل ٜغغيٍ حلٔغغخرت 1/411حلو٤َغغذ حلز غغيحىً : حل ٜغغيٍ حلٔغغخرت    -017

 .13/141؛ حلِرَيً: حل ٜيٍ حلٔخرت  211/ 1حل ٜيٍ حلٔخرت   

 .3/244حري نخَٛ: حل ٜيٍ حلٔخرت  -001

 .011ريٍ حليٍي حلَٜنٌ: حل٬ي خص رَي حلَٜي وحل٬َد  ٙ -000

 .0/71ل ٍِي ٍن٨َ نِمش حل ٘ظخق ل -004

 .011ٓل٤خن: حل َؿ٪ حلٔخرت  ٙ -001

 .421حل َؿ٪ ن ٔا  ٙ -002

 .٫414زي حلـزخٍ نخؿٌ: ىٍحٓخص ظٌ طخٍٍن حل ين ٙ -003

 .4/101كٔي : حل َؿ٪ حلٔخرت  -004

 .4/021حلزنًَ: حل ٔخلال وحل  خلال   -001

 .030ٓل٤خن: حل َؿ٪ حلٔخرت ٙ -001

 .023خؿٌ: حل َؿ٪ حلٔخرت  ٫ٙزي حلـزخٍ ن -007

 .024حل َؿ٪ ن ٔا  ٙ -041

 .٫024زي حلـزخٍ نخؿٌ: حل َؿ٪ حلٔخرت  ٙ -040

؛ حرغي حلـغغوًُ:  0/033؛ حلو٤َغذ حلز غغيحىً: حل ٜغيٍ حلٔغغخرت   4/113حل٤زغًَ: حل ٜغيٍ حلٔغغخرت     -044

 .4/122؛ حري كؼََ: حلزيحٍش وحلن خٍش 2/477؛ حلني٫ٌ: ح كظ خن 2/422 حل نظ٨م 

 .014حل َؿ٪ حلٔخرت   ٙ لل ٍِي اي حلظ خَٛا ٍن٨َ -041

مغغو أرغغو ٓغغلَ خن هخلغغي رغغي حلولَغغي رغغي حل  َغغَس رغغي ٫زغغي حر رغغي ٫ غغَ رغغي اوغغِوف حلتَٗغغٌ   كغغخن أكغغي   -042

رٔغَف حر حل ٔغلول     أَٗح   ٍَٖ ظغٌ حلـخملَغش   أٓغلم ظغٌ حلٔغنش حلؼخانغش اغي حل ـغَس   ولتزغا حلَٓغول          

مغغـ. حرغغي ٫زغغي حلزغغَ: حل ٜغغغيٍ     40  وطغغوظٌ ٫لغغي ظَحٗغغا ظغغٌ ك غغٚ ٫غغخف       ٣لغغذ حل٘غغ خىس لننغغا لغغم ٍنخل غغخ     

 .0/447؛ حري حألػََ: أٓي حل خرش  0/433حلٔخرت 
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 ؛ حرغغي كؼَغغَ: حلزيحٍغغش وحلن خٍغغش  2/71؛ حرغغي حلـغغوًُ: حل نغغظ٨م   4/111حل٤زغغًَ: حل ٜغغيٍ حلٔغغخرت  -043

4/124. 

ي اخلغال رغي اغخُن رغي  غَْ ٫غَين رغي        مو أرو ٫زي حر ٫ظزش ري ؿخرَ ري ومذ رغي نٔغَذ رغي ٍُغي رغ      -044

ا٠َ   اي حلٔخرتَي حلي ح ٓيف   وكخن اي حلَاخس حل ٬غيوىٍي   مغخؿَ حل ـغَطَي   وٗغ ي ؿ َغ٪ حل ٘غخمي       

؛ حرغي حألػَغَ:   4/017مغـ. حرغي ٓغ٬ي: حل٤زتغخص     01  ومو حلًٌ اَٜ حلزَٜس   طغوظٌ ٫غخف   ا٪ ٍٓول حر

 .1/203ٛخرش  ؛ حري كـَ: حإل0/42.حلٌمزٌ: حل٬زَ 0/473حللزخد 

 .0/001؛  حليٍنوًٍ : حألهزخٍ حل٤وحل 0/111ٍن٨َ حلزيًًٍ: حل ٜيٍ حلٔخرت  -041

 .031ٓل٤خن: حل َؿ٪ حلٔخرت  ٙ -041

 .031حل َؿ٪ ن ٔا   ٙ -047

 .031حل َؿ٪ ن ٔا  ٙ -011

 .031 ٙن ٔا حل َؿ٪ -010

 .004 -0/000اَوؽ حلٌمذ   -014

 .0/004حل ٬ٔوىً: حل ٜيٍ ن ٔا  -011

 .٫011خىل حُلوٌٓ: حل َؿ٪ حلٔخرت   ٙ -012

 حل خاٖ. ٫27ؼ خن: حل َؿ٪ حلٔخرت  ٙ -013

 .2/12ٍن٨َ حلل وً : حل ٜيٍ حلٔخرت   -014

مو أرو آلخق ارغَحمَم رغي ال غي رغي حلٔغًَ حلِؿغخؽ حلنلغوً  كغخن اغي أمغا حل٬لغم رغخألىد وحلغيٍي               -011

لنغوحىٍ   أهغٌ حألىد ٫غي حل زغَى     حألىد وحل٬َرَغش وح  حل ظَي   ولغا اغي حلظٜغخنَف ظغٌ ا٬غخنٌ حلتغَون و٫لغوف       

 مـ.٬101لذ   طوظٌ ٫خف وػ

 .4/074؛ حلَخظ٬ٌ: حل ٜيٍ حلٔخرت 0/71حري حلنيٍم: حل  َٓض 

 ؛ حإلر٘غغَ ٌ: حل ٔغغظ٤َ  0/240؛ حلل غغوً: حل ٜغغيٍ حلٔغغخرت 0/304حلؼ٬غغخلزٌ: حل ٜغغيٍ حلٔغغخرت  -011

4/72. 

 .0/1لل ٍِي اي حلظ خَٛا ٍن٨َ حلزليحن   -017
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 .4/3حلَحًحنَش : نٔزش حلي ٍحًحن ومٌ اي  َى ر يحى. حري حألػََ: حللزخد   -021

 .0/010حري هَىحىرش: حل ٜيٍ حلٔخرت   -020

 .0/014حل ٜيٍ ن ٔا  -024

 .٫007زي حلل٤َف: حل َؿ٪ حلٔخرت ٙ -021

 . 002/ 0حل ٜيٍ حلٔخرت   -022

 .01/212ٜيٍ حلٔخرت  ؛ حلِرَيً: حل 4/001حلل وً: حل ٜيٍ حلٔخرت  -023

 .041-007؛ ٫زي حلل٤َف: حل َؿ٪ حلٔخرت  0/002ٙ حلٔخرتحل ٬ٔوىً: حل ٜيٍ  -024

 .0/404ٛوٍس حألٍٝ   ٍن٨َ -021

 .0/401حل ٜيٍ ن ٔا  حري كو ا :  -021

 .4/101كٔي: حل َؿ٪ حلٔخرت  -027

 .٫017خىل حُلوٌٓ: حل َؿ٪ حلٔخرت ٙ -031

 .041حل َؿ٪ حلٔخرت ٙ ٍن٨َ -030

 .11ٍن٨َ اتياش ظٌ حلظخٍٍن ح  ظٜخىً   ٙ -034

 .10حليوًٍ: حل َؿ٪ ن ٔا ٙ -031

حلٔغغ ظـش : مغغٌ كظغغخد ٛغغخكذ حل غغخل لوكَلغغا أن ٍغغيظ٪ اغغخ ت ِ َحٟغغخت ٍغغؤاي رغغا اغغي ه٤غغَ حل٤ٍَغغت .         -032

 .  4/17حلِرَيً: حل ٜيٍ حلٔخرت  

 .071ٓل٤خن: حل َؿ٪ حلٔخرت ٙ -033

 071حل َؿ٪ ن ٔا ٙ -034

 .10-11يوًٍ: حل َؿ٪ حلٔخرت ٙحل -031

 .4/74لل ٍِي ٍن٨َ حلنخاا  -031

 .4/211حل٬َتورٌ: حلظخٍٍن    -037

 .11ىٍحٓخص ظٌ حل٬ٜوٍ حل٬زخَٓش حل ظؤهَس  ٙ -041

 .11 -14حليوًٍ : حل َؿ٪ ن ٔا  ٙ -040
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 .04/411؛ حلٜ يً: حل ٜيٍ حلٔخرت 3/211حل٤زًَ: حل ٜيٍ حلٔخرت   -044

 .4/444حلنخاا  ٍن٨َ -041

 .4/104ٍن٨َ اَوس حلـنخن   -042

 واخر٬يمخ.427حليوًٍ: ىٍحٓخص ظٌ حل٬ٜوٍ حل٬زخَٓش  ٙ -043

 .413ٓل٤خن: حل َؿ٪ حلٔخرت ٙ -044

؛ حلل غوً:  ٣4/312زْ وٍِى: كوٍطخن ظغٌ رٍَغش نَٔغخروٍ وأٛغز خن وكَاغخن.حري حألػَغَ: حللزغخد         -041

 .4/040؛ حري ان٨وٍ: لٔخن حل٬َد 2/41حل ٜيٍ حلٔخرت 

 .411 ٙ حلٔخرتحل َؿ٪ ٓل٤خن : -041

 .411حل َؿ٪ ن ٔا  ٙ -047

 .٫30ؼ خن: حل َؿ٪ حلٔخرت ٙ -011

 .07ٓل٤خن: حل َؿ٪ حلٔخرت  ٙ -010

 ؛ ٫ؼ غغخن: حل َؿغغ٪ حلٔغغخرت 041؛ ٓغغل٤خن: حل َؿغغ٪ حلٔغغخرت  0/4ٙحلـغغخك٦ : حلظزٜغغَ رخلظـغغخٍس   -014

ٙ411-417. 

 .041ٓل٤خن: حل ٜيٍ ن ٔا   ٙ -011

ٙ  0/312ؼ٬غغخلزٌ: حل ٜغغيٍ حلٔغغخرت   حل -012 ؛ لٔغغظَنؾ: 011؛ حلزََونغغٌ: طلتَغغت اغغخ لل نغغي اغغي اتولغغش   

 .302حل َؿ٪ حلٔخرت  ٙ

 .041ٓل٤خن: حل َؿ٪ حلٔخرت   ٙ -013

 .047حل َؿ٪ ن ٔا  ٙ -014

 .011ٙ حل َؿ٪ ن ٔا   -011

 .010ٙ حل َؿ٪ ن ٔا   -011

 .014ٙ   حل َؿ٪ ن ٔا -017

 .012ٙ حل َؿ٪ ن ٔا   -011

 .074 -070حل َؿ٪ ن ٔا ٙ -010
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 .074حل َؿ٪ ن ٔا   ٙ -014

 .074ٙ   حل َؿ٪ ن ٔا -011

 .014ٙ حل َؿ٪ ن ٔا   -012

 .012ٙ   حل َؿ٪ ن ٔا -013

 .011 ٙ حل َؿ٪ ن ٔا -014

 .0/41حري هَىحىرش : حل ٜيٍ حلٔخرت  -011

 .4/102؛ كٔي : حل َؿ٪ حلٔخرت  ٫17ؼ خن: حل َؿ٪ حلٔخرت  ٙ -011

 .042-٫041زي حلل٤َف :حل َؿ٪ حلٔخرت  ٙ -017

 .0/023   حل ٜيٍ حلٔخرت -071

 .٫27ؼ خن: حل َؿ٪ حلٔخرت ٙ -070

 .27حل َؿ٪ ن ٔا  ٙ -074

، ٣َحثف حلَٜي: كخنض حل٬َد طتول لنا ٣َحظش اي حألوحنٌ واخ أٗز  خ َٛنَش  و ي رتغٌ مغٌح ح ٓغم حلغي     

اوظٜغغون رٜغغنخ٫ش حلَغغي   وحللغغٌق ظغغٌ مغغٌال حل٤غغَ    حُن ٫لغغي مغغٌال حلٜغغوحنٌ حل ٬َوظغغش  وأمغغا حلٜغغَي  

ٌ    ا   أما رخرا ظبن م ٫غوٍ ول غم حألمغَحد ظغٌ هغَحث٢ حلظ خػَغا وحإلرغيح٩         ٍتولون : أما حلينَخ اخ ٫يحنخ ٫إ 

ظٌ ٫ ا حلنتوٕ وحلظٜغخوٍَ كظغي أن اٜغوٍمم ٍٜغوٍ حإلنٔغخن و  ٍ غخىٍ انغا ٗغَجخت. حلؼ٬غخلزٌ: حل ٜغيٍ           

 .0/312حلٔخرت 

 .  0/42حلزليحن  ٍن٨َ  -071

 .0/021ٍن٨َ حل ٜيٍ حلٔخرت  -072

 .0/413حل ٬ٔوىً: حل ٜيٍ ن ٔا   -073

 .077؛ ٓل٤خن: حل َؿ٪ حلٔخرت  ٙ 41ال ي ُكٌ كٔي: حلَٜي وظنون حإلٓيف  ٙ -074

 .4/02لل ٍِي ٫ي رنخن ر يحى ٍن٨َ حلزنًَ: حل ٜيٍ حلٔخرت  -071

 .٫447خىل حُلوٌٓ : حل َؿ٪ حلٔخرت  ٙ -071

 .447حل َؿ٪ ن ٔا  ٙ -077
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 .411حل َؿ٪ ن ٔا ٙ -411

 .411حل َؿ٪ ن ٔا ٙ -410

 .٫31ؼ خن: حل َؿ٪ حلٔخرت ٙ -414

 .31حل َؿ٪ ن ٔا ٙ -411

 .4/111حل ٜيٍ حلٔخرت   -412

 .4/111حري ر٤و٣ش: حل ٜيٍ ن ٔا  -413

 .410ٍوٓف ال ي حلٔل٤خن ووهَون : حل َؿ٪ حلٔخرت ٙ -414

 

 زاجعقائوت الوصادر والو

 ، حلتَون حلنٍَم.

 ، حُلوٌٓ  ٫خىل الٌَ حليٍي

 ف.0711ؿخا٬ش ر يحى  –) طخٍٍن حإلٓيف ظٌ ؿنورٌ َٗ ٌ وَٓخ وحلَٜي (  -0

 مـ(31، حإلرَ٘ ٌ  ٗ خد حليٍي ال ي ري أرٌ أك ي أرٌ حل ظق ) ص

َغغَوص ر – ىحٍ حلنظغغذ حل٬ل َغغش 4) حل ٔغغظ٤َ  ظغغٌ كغغا ظغغي أغغظ٨َ  ( طلتَغغت ا َغغي ال غغي   َلغغش   ١  -4

 ف.0714

 مـ(411، حري حألػََ ٫ِ حليٍي أرٌ حللٔي ٫لٌ ري ال ي حلـًٍِ) 

 ف.4111رََوص  -  ىحٍ حل ن0َ) أٓي حل خرش ظٌ ا٬َظش حلٜلخرش ( ١ -1

 مـ.0203رََوص -  ىحٍ حلنظذ حل٬ل َش0) حلنخاا ظٌ حلظخٍٍن( طلتَت ٫زي حر حلتخٌٟ  ١ -2

 ف.0711رََوص –) حللزخد ظٌ ط ٌٍذ حألنٔخد( ىحٍ ٛخىٍ  -3

 مـ(404، حإلىٌٍٍٔ  أرو ٫زي حر ال ي ري ٫زي حر ري اىٍٍْ حلل وىً حللٔنٌ) ص

 ف.0717رََوص -  ٫خلم حلنظذ0) نِمش حل ٘ظخق ظٌ اهظَحق حُظخق ( ١ -4

 مـ(102، حري أ٫ؼم   أرو ال ي أك ي ري ٫ؼ خن ) ص

 ف.0741حل ني  –) حل ظوف ( كَيٍ ورخى  -1
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 مـ(134ل ي ٫زي حر ري رًَ ري ٫زي حلـزخٍ حل تيٌٓ حل ًَٜ ) ص، حري رًَ   أرو ا

 ف.0713رََوص  –) ظٌ حلظ٬ٍَذ وحل ٬َد ( طلتَت ى.  ارَحمَم حلٔخاَحثٌ   ائٓٔش حلَٓخلش  -1

 مـ(211، حلزنًَ أرو ٫زَي ٫زي حر ري ٫زي حل٬ٍِِ ري ال ي) ص

 ف.4111رََوص -  ىحٍ حلنظذ حل٬ل َش 0 ١) حل ٔخلال وحل  خلال ( كتتا ووٟ٪ ظ خٍٓا ى. ؿ خل ٣لزش  -7

 مـ(117، حري ر٤و٣ش  أرو ٫زي حر ال ي ري ٫زي حر ري ال ي حللوحطٌ )ص

  2) طل غغش حلن٠ غغخٍ ظغغٌ مَحثغغذ حألاٜغغخٍ و٫ـخثغغذ حألٓغغ خٍ( طلتَغغت ى. ٫لغغٌ حل نظٜغغَ حلنظغغخنٌ ١        -01

 مـ.0213رََوص -ائٓٔش حلَٓخلش

 مـ(417ؿخرَ )ص، حلزيًًٍ  أرو حللٔي أك ي ري ٍلَي ري 

رَغَوص   -) ظظوف حلزلغيحن( ٫نغٌ ر َحؿ٬ظغا و٫لغت ٫لَغا ٍٟغوحن ال غي ٍٟغوحن   ىحٍ حلنظغذ حل٬ل َغش           -00

 ف.0770

 ، رلوٕ  ن.أ.

 ف.0770ىا٘ت –  ىحٍ ٣يّ ١0  ) ظظق حلٔني (  -04

 مـ(221، حلزََونٌ   أرو حلٍَلخن ال ي ري أك ي ) ص

 ف.4111حلتخمَس  -0طتيٍم ى. ال ي ٫لٌ انٌ ١  ل٬تا أو اًَولش ( ) طلتَت اخ لل ني اي اتولش اتزولش ظٌ ح -01

 مـ(112، حري ط ًَ رَىً  ؿ خل حليٍي أرو حل لخٓي ٍوٓف حألطخرنٌ) ص

 حلتخمَس ى.ص. -) حلنـوف حلِحمَس ظٌ الوة اَٜ وحلتخمَس (   وُحٍس حلؼتخظش وحإلٍٗخى حلتواٌ -02

 مـ(247آ خ٫َا ) ص، حلؼ٬خلزٌ  أرو انٜوٍ ٫زيؽ حر ري ال ي ري 

 حلتخمَس ى.ص. –ىحٍ حل ٬خٍ    ) ػ خٍ حلتلود ظٌ حل ٠خ  وحل نٔود (  -03

 مـ(433، حلـخك٦   أرو ٫ؼ خن ٫ َو ري رلَ) ص

 رََوص ى.ص. –0  ١) حلظزَٜ رخلظـخٍس (  -04

 مـ(371، حري حلـوًُ  أرو حل َؽ ٫زي حلَك ي ري ٫لٌ ري ال ي) ص

حلٍَغغخٝ  – 0وىحن وحللغغزٖ (   طلتَغغت اغغَُوق ٫لغغٌ ارغغَحمَم   ١    ) طنغغوٍَ حل غغزٖ ظغغٌ ظ٠غغا حلٔغغ     -01

 ف.0771
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 رَغغَوص  -  ىحٍ حل ٬َظغغش 4) ٛغغ ش حلٜغغ وس (   طلتَغغت ال غغوى ظغغخهوًٍ وال غغي ٍوحّ  ل٬ـغغٌ  ١       -01

 ف.0717

 مـ.0113رََوص  -  ىحٍ ٛخى0ٍ) حل نظ٨م ظٌ طخٍٍن حل لوة وحألام(   ١ -07

 ف.0773رََوص  – ىحٍ حلنظذ حل٬ل َش  ١0طلتَت ظئحى ك يحن     ) حل وٟو٫خص (  -41

 مـ(134، حري كـَ  أرو حل ٠ا أك ي ري ٫لٌ حل٬ٔتينٌ) ص

 ف.4110رََوص  -  ىحٍ حل ن0َ)حإلٛخرش ظٌ ط ََِ حلٜلخرش(   طلتَت ٛي ٌ ؿ َا حل٤٬خٍ ١ -40

 ف.0712رََوص -  ىحٍ حل ن0َ) ط ٌٍذ حلظ ٌٍذ (  ١ -44

  ىحٍ ٫ غخٍ  0خًٍ (   طلتَت ٬َٓي ٫زي حلَك ي اوٓي حل َ غٌ   ١ ) ط لَت حلظ٬لَت ٫لي ٛلَق حلزو -41

 مـ.0213رََوص  –

) حليٍٍ حلنخانش ظٌ أ٫َخن حل خثش حلؼخانش (    طلتَت ال ي ٫زي حل ٬َي ٟخن  ىحثَس حل ٬غخٍ  حل٬ؼ خنَغش    -42

 ف.0714حل ني –

 ف.0714رََوص -  ائٓٔش حأل٫ل ٌ لل ٤زو٫خص1) لٔخن حل َِحن (   ١ -43

   ارَحمَم كٔي   ، كٔي

 ف.0742 حلتخمَس -1طخٍٍن حإلٓيف حلَٔخٌٓ وحليٍنٌ وحلؼتخظٌ وح ؿظ خ٫ٌ (   ا٤ز٬ش حلن ٠ش حل ٍَٜش   ١) -44

 ، كٔي   ُكٌ ال ي

 ف.0710رََوص  –) حلَٜي وظنون حإلٓيف (  -41

 مـ(444، حلل وً  أرو ٫زي حر ٍخ وص ري ٫زي حر حلَواٌ ) ص

 رََوص ى.ص. -   ىحٍ حل ن0َ  ١) ا٬ـم حلزليحن (  -41

 مـ(141، حري كو ا  أرو حلتخٓم ال ي ري ٫لٌ ري كو ا حلنإَٜزٌ حلز يحىً ) ص

 ف..0774رََوص  –) ٛوٍس حألٍٝ ( ان٘وٍحص ىحٍ وانظزش حللَخس  -47

 مـ(111،حري هَىحىرش  أرو حلتخٓم ٫زَي حر ري ٫زي حر)ص 

  ىحٍ اكَغخن حلظغَحع   0وحَٗا وظ خٍٓغا ى. ال غي اوغِوف   ١   وٟ٪ اتياظا وك  ) حل ٔخلال وحل  خلال ( -11

 ف.0711رََوص  -حل٬َرٌ
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 مـ(241، حلو٤َذ حلز يحىً  أرو رنَ أك ي ري ٫لٌ ري ػخرض) ص

 رََوص ى.ص. -) طخٍٍن ر يحى(   ىحٍ حلنظذ حل٬ل َش -10

 مـ(410، حري هلنخن   أرو حل٬زخّ ٗ ْ حليٍي أك ي ري ال ي ري أرٌ رنَ) ص

 رََوص ى.ص. -خص حأل٫َخن وأنزخن أرنخن حلِاخن(   طلتَت ى. اكٔخن ٫زخّ  ىحٍ ٛخىٍ) وظَ -14

 مـ(111، حري هليون  ٫زي حلَك ي ري ال ي ري هليون حلل٠َاٌ ) ص

 ف.0712رََوص  –  ىحٍ حلتلم 3) طخٍٍن حري هليون (   ١ -11

 ، حري هَخ١   هلَ ش ٗزخد حل٬ٜ ًَ

 ف.0771رََوص -وطتيٍم ى. ٓ َا ُكخٍ  ىحٍ حل نَ) طخٍٍن هلَ ش ري هَخ١ ( طلتَت  -12

 مـ(0141، كخؿٌ هلَ ش   ا٤ٜ ي ري ٫زي حر حلَواٌ) ص

 ف.0774رََوص  –) ك٘ف حل٨نون ٫ي أٓخاٌ حلنظذ وحل نون (   ىحٍ حلنظذ حل٬ل َش  -13

 ، حليوًٍ  ٫زي حل٬ٍِِ

 ف.0711رََوص –  ىحٍ حل٤ل٬َش   4) اتياش ظٌ حلظخٍٍن ح  ظٜخىً حل٬َرٌ (    ١ -14

 ف.0723ر يحى  -) ىٍحٓخص ظٌ حل٬ٜوٍ حل٬زخَٓش حل ظؤهَس (  -11

 مـ(414، حليٍنوًٍ  أرو كنَ ش أك ي ري ىحوى )ص

  ن٘غَ انظزغغش   4) حألهزغخٍ حل٤غوحل (   طلتَغغت ٫زغي حل غغن٬م ٫غخاَ   اَحؿ٬غش ى. ؿ غغخل حلغيٍي حل٘غغَخل ١       -11

 مـ.0117 م  -حللَيٍٍش

 مـ(121أك ي ري ٫ؼ خن)ص، حلٌمزٌ  ٗ ْ حليٍي ال ي ري 

  ىحٍ حلنظغخد  0) طخٍٍن حإلٓيف ووظَخص حل ٘خمََ حأل٫يف (    طلتَت ى. ٫ غَ ٫زغي حلٔغيف طغياًَ ١     -17

 ف.0711رََوص -حل٬َرٌ

 رََوص ى.ص. –  ىحٍ حلنظذ حل٬ل َش 0) طٌكَس حلل خ٥ (   ١ -21

20-  َ  - ائٓٔغغش حلَٓغغخلش7 ٔوٓغغٌ  ١) ٓغغََ أ٫غغيف حلنغغزين(   طلتَغغت ٗغغ٬َذ حألٍنغغئو١ وال غغي ن٬غغَم حل٬

 مـ.0201رََوص 

 ف.0771رََوص  -  ىحٍ حل ن0َ) حل٬ِزَ ظٌ َهزَ اي َمزَ (   ١ -24
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 مـ(441، حلَحظ٬ٌ  أرو حلتخٓم ٫زي حلنٍَم ري ال ي حلتِوٍنٌ ) ص

 ف.0711رََوص–) حلظيوٍي ظٌ طخٍٍن  ِوٍي (   طلتَت ٫ٍِِ حر حل٤٬خًٍ   ىحٍ حلنظذ حل٬ل َش  -21

 مـ(173ٍؿذ حللنزلٌ   أرو حل َؽ ٫زي حلَك ي ري أك ي ) ص، حري 

 مـ.0213رََوص  –  ىحٍ حلنظذ حل٬ل َش 0) ح ٓظوَحؽ ألكنخف حلوَحؽ (   ١ -22

 مـ(0414، حلِرَيً  ال ي اَط٠ي حللَٔنٌ ) 

 ) طخؽ حل٬َوّ اي ؿوحمَ حلتخاوّ (  طلتَت اـ و٫ش اي حل لتتَي   ىحٍ حل يحٍش ى.ص. -23

 ظَٜا ٫لٌ، حلٔخاَ  

 ف.0711رخٍٍْ  –0  ١) حألٛول حلظخٍٍوَش للل٠خٍس حل٬َرَش حإلٓياَش ظٌ حلَ٘ق حأل ٜي(  -24

 مـ(714، حلٔوخوً   ٗ ْ حليٍي أرو حلوََ ال ي ري ٫زي حلَك ي ري أرٌ رنَ ري ٫ؼ خن  ) 

 ف.0771رََوص  –  ىحٍ حلنظذ حل٬ل َش 0) حلظل ش حلل٤َ ش ظٌ طخٍٍن حل يٍنش حلٍَ٘ ش (   ١ -21

 ، َٓكَْ  الَخّ

 ف.0741حلتخمَس -١0 ) ا٬ـم حل ٤زو٫خص حل٬َرَش (   -21

 مـ(411، حري ٬ٓي  ال ي ري ٬ٓي ري انَ٪ حلزًَٜ)ص

 ف.0772رََوص  -  ىحٍ حل ن0َ) حل٤زتخص حلنزَى (   ١ -27

 ، حلٔل٤خن  ٍوٓف ال ي ووهَون

 ف.0711ؿخا٬ش حلزَٜس  -) ؿ َحظَش حلنتا وحلظـخٍس حليولَش (  -31

 ، ٓل٤خن  ٣خٍق ظظلٌ

ٍٓغخلش اخؿٔغظََ     مغـ(  147 -0) حل٬َد وحلَٜي ظٌ حلتَون حلوٓغ٤ي ىٍحٓغش َٓخٓغَش ك٠غخٍٍش اغي      -30

 ف.0711ؿخا٬ش حل وٛا  –س ن٘وٍمََ ا

 مـ(344، حلٔ ٬خنٌ  أرٌ ٬ٓي ٫زي حلنٍَم ري ال ي ري انٜوٍ) ص

 ف.0777رََوص -ع حل٬َرٌ  ىحٍ اكَخن حلظَح0) حألنٔخد (   طتيٍم ال ي أك ي كيق  ١ -34

 مـ(111، حلََٔحظٌ   أرو ٍُي كٔي ري ٍٍِي ) ص ر٬ي

 ف.0777أرو ٧زٌ  -) ٍكلش حلََٔحظٌ (   حل ـ ٪ حلؼتخظٌ -31
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 مـ(321 أرو حل ظق ال ي ٫زي حلنٍَم ري أرٌ رنَ)ص، حل٘ َٓظخنٌ 

 ف.4114ص رََو -  ىحٍ حل ن4َ  اَٗح  وطتيٍم ٛي ٌ ؿ َا حل٤٬خٍ   ١ حل لا وحلنلا( ) -32

 مـ(142، حلٜ يً  ٛيف حليٍي هلَا ري أٍزال)ص

ٌ   ) حلغغغوحظٌ رخلوظَغغغخص (   -33  -طلتَغغغت أك غغغي حألٍنغغغخإو١ و طَكغغغٌ اٜغغغ٤ ي  ىحٍ اكَغغغخن حلظغغغَحع حل٬َرغغغ

 ف.4111رََوص

 ، حلَٜنٌ  ريٍ حليٍي كٌ

 ف.0731حلتخمَس  -  انظزش حلن ٠ش حل ٍَٜش0  ١حلَٜي ( ) حل٬ي خص رَي حل٬َد و -34

 مـ(101  أرو ؿ٬ َ ال ي ري ؿٍََ) ص، حل٤زًَ

 ف.0711رََوص  -2) طخٍٍن حألام وحل لوة (   ائٓٔش حأل٫ل ٌ لل ٤زو٫خص   ١ -31

 مـ(144، حل٬خٛ ٌ ٫زي حل لال ري كَٔي ري ٫زي حل لال) ص

   0ا٬غوٝ  ١  ٌ) ٓ ٢ حلنـوف حل٬وحلٌ ظٌ أنزخن حألوحثا وحلظوحلٌ(   طلتَت ٫خىل ٫زي حل وؿوى و٫ل -31

 ف.0771رََوص  –ظذ حل٬ل َش ىحٍ حلن

 ، ٫ؼ خن  ٗو ٌ ٫زي حلتوً

ف ( حل ـلغغغْ 0271-440 -مغغغـ 712 -02) طـغغخٍس حل لغغغ٢َ حل نغغغيً ظغغٌ ٫ٜغغغَ حلٔغغغَخىس حإلٓغغياَش     -37

 ف.0771حلنوٍض –وحل نون وحُىحد  للؼتخظش حلو٣نٌ

 مـ(241، حري ٫زي حلزَ  أرٌ ٫ َ ٍوٓف ري ٫زي حلزَ حلت٣َزٌ) 

 ف.4114رََوص  –  ىحٍ حل نَ  0 خن حألٛلخد (   ١) حإلٓظ٬َخد ظٌ أٓ -41

 مـ(141، حري ٫زي ٍرش  أك ي ري ال ي حألنيلٌٔ ) ص

 ف.0777رََوص -  ىحٍ اكَخن حلظَحع حل٬َر1ٌ) حل٬تي حل ٍَي (   ١ -40

 ، ٫زي حلل٤َف   أك ي طونٌ

 -0(   ١ مغغغغـ ٍإٍغغغغش ك٠غغغغخٍٍش414 -014ف ) حل٬ي غغغغخص حليرلواخٓغغغغَش للويظغغغغش حل٬زخٓغغغغَش  اغغغغي ٫غغغغخ -44

 ف.4112حإلٓننيٍٍش 

 مـ(0044، حل٬ـلونٌ  أرو حل يح آ خ٫َا ري ال ي حلـَحكٌ ) ص
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 مـ.0203رََوص –) ك٘ف حلو خن (   طلتَت أك ي  يٕ   ائٓٔش حلَٓخلش  -41

 مـ(310، حري ٫ٔخكَ أرو حلتخٓم ٫لٌ ري حللٔي)ص

 ف.0773رََوص  -  طلتَت الذ حليٍي حل٬ ًَ  ىحٍ حل ن0َ) طخٍٍن ىا٘ت (   ١ -42

 ، حل٬ٖ   ٍوٓف

 ف.4114ىا٘ت  –  ىحٍ حل نَ  1) طخٍٍن ٫َٜ حلويظش حل٬زخَٓش (  ١ -43

 ، ٫لٌ  ؿخٓم ٛنزخن

 ف.  0713ر يحى  -0) ىٍحٓخص ظٌ حلظخٍٍن حل٬َرٌ اي هيظش أرٌ رنَ كظي ٓتو١ حليولش حألاوٍش (   ١ -44

 مـ(0117) ص، حري حل٬ خى   أرٌ حل يف ٫زي حللٌ ري حل٬ خى حللنزلٌ

 رََوص ى.ص. –) ٌٍٗحص حلٌمذ ظٌ أهزخٍ اي ًمذ (   ىحٍ اكَخن حلظَحع حل٬َرٌ  -41

 مـ(114، أرو حل يحن ٫ خى حليٍي آ خ٫َا ري ٫لٌ ري ال وى)ص

  ىحٍ حلنظغذ حل٬ل َغش   0) حل إوظَٜ ظٌ أهزخٍ حلزَ٘ (   ٫لت ٫لَا ووٟ٪ كوحَٗا   ال وى ىٍغود  ١  -41

 ف.0771رََوص  –

 مـ(411  أرٌ ٍوٓف ٬ٍتود ري ٓ َخن) ص، حل ٔوً

 ف.0777رََوص -) حل ٬َظش وحلظخٍٍن (   طلتَت هلَا حل نٜوٍ   ىحٍ حلنظذ حل٬ل َش -47

 ، ظنيٍال   أىوحٍى

 ف.0714رََوص  –) حكظ خن حلتنو٩  ر خ مو ا٤زو٩ (    ىحٍ ٛخىٍ  -11

 ، ظوًُ   ظخٍوق ٫ َ

 ف.0714  ؿخا٬ش ر يحى0) حلويظش حل٬زخَٓش (   ١ -10

 مـ(214، حل ََوُ ورخىً  أرو حٓلت ارَحمَم ري ٫لٌ ري ٍوٓف حلََ٘حًُ) ص

 مـ.0211ىا٘ت  –  ىحٍ حل نَ  0) حلظزَٜس ظٌ أٛول حل تا (   طلتَت ال ي كٔي مَظو   ١ -14

 مـ(0113، حلتخو ـٌ   أرو حل لخٓي ال ي ري هلَا ري ارَحمَم حل٤َحرلٌٔ ) ص

  ىحٍ  0أٛغا لغا أو رؤٛغلا اوٟغو٩ (   طلتَغت ظغوحُ أك غي ُاَلغٌ   ١        ) حللئلغئ حل َٛغو٩ ظَ غخ       -11

 مـ.0203رََوص  -حلز٘خثَ حإلٓياَش
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 مـ(414، حري  ظَزش  أرو ال ي ٫زي حر ري ألم حليٍنوًٍ) ص

 ف.0771رََوص -) حإلاخاش وحلَٔخٓش (  طلتَت هلَا حل نٜوٍ  ىحٍ حلنظذ حل٬ل َش -12

 حلتخمَس ى.ص. -ص ٫نخٗش   ىحٍ حل ٬خٍ ) حل ٬خٍ  (   طلتَت ى. ػَو -13

 مـ(141، حري  يحاش   أرو حل َؽ  يحاش ري ؿ٬ َ ري  يحاش ري ٍُخى ) ص

 ف.0710ر يحى  –  ىحٍ حلََٗي 0) حلوَحؽ وٛنخ٫ش حلنظخرش (   طلتَت ال ي كَٔي حلِرَيً   ١ -14

 مـ(411، حلتٌَٗ   أرو ُكٍَخ ٍلَي ري وىف ري ٓلَ خن حلنوظٌ ) ص

 ف.0712رخكٔظخن -  حل نظزش حل٬ل َش     موٍ 0لوَحؽ (   ١) ح -11

 مـ(140، حلتلت٘نيً أك ي ري ٫لٌ ري أك ي حل ِحًٍ) ص

 ف.0710ىا٘ت -) ٛزق حأل٫٘ي ظٌ ٛنخ٫ش حإلن٘خ (   طلتَت ٫زي حلتخىٍ ُكخٍ  وُحٍس حلؼتخظش -11

 ف.0713حلنوٍض -4  ١) اآػَ حإلنخظش حلي ىحٍ حلويظش (    طلتَت ٫زي حلٔظخٍ أك ي ظَحؽ -17

 مـ(311، حري حلتََٔحنٌ  أرو حل ٠ا ال ي ري ٣خمَ ري ٫لٌ )ص

 مـ.0200رََوص –  ىحٍ حلنظذ حل٬ل َش  0) حل ئطلف وحل وظلف (   طلتَت  ك خل ٍوٓف حللوص   ١ -11

 مـ(130، حري  َم حلـوٍُش   ال ي ري أرٌ رنَ أٍود حل٫ٌٍِ) ص

 –  ىحٍ حرغغي كغغِف  0ٓغغف حلزنغغًَ وٗغغخكَ طوظَغغت حل٬غغخٍوًٍ  ١    ) أكنغغخف أمغغا حلٌاغغش (   طلتَغغت ٍو    -10

 ف.0771رََوص

 مـ(122، حلنظخنٌ  أرو ٫زي حر ال ي ري ؿ٬ َ) ص

 ف.0714رََوص -  ىحٍ حلز٘خث2َ) حلَٓخلش حل ٔظ٤َظش (   طلتَت ال ي حل نظَٜ ال ي   ١ -14

 مـ(142، حلنظزٌ   ٛيف حليٍي ال ي ري ٗخكَ ري أك ي ) ص

 –  ىحٍ حلنظغغغذ حل٬ل َغغغش  0لوظَغغغخص (   طلتَغغغت ٫لغغغٌ ا٬غغغوٝ و٫غغغخىل ٫زغغغي حل وؿغغغوى  ١      ) ظغغغوحص ح -11

 ف.4111رََوص

 مـ(112، حري كؼََ  ٫ خى حليٍي أرو حل يح آ خ٫َا ري كؼََ حليا٘تٌ) ص

 رََوص ى.ص. –) حلزيحٍش وحلن خٍش (   طتيٍم ال ي ٫زي حلَك ي حل ٫َ٘لٌ   ىحٍ اكَخن حلظَحع حل٬َرٌ  -12

 مـ(411رو حلَرَ٪ ٓلَ خن ري اوٓي ) حلني٫ٌ  أ ،
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) ح كظ خن ر خ ط٠ نا اي ا خًُ ٍٓول حر وحلؼيػش حلول خن ( طلتَت ى. ال ي ك غخل حلغيٍي ٫غِ حلغيٍي      -13

 مـ.0201رََوص –  ٫خلم حلنظذ  ٫0لٌ  ١

 لٔظَنؾ   كٌ ، 

 -  ا٤ز٬غغش حلَحر٤غغشحى ) رلغغيحن حلويظغغش حل٘غغَ َش (   نتلغغا حلغغي حل٬َرَغغش ر٘غغََ ظَنٔغغَْ وكغغوٍكَْ ٫غغو   -14

 ف0732ر يحى 

 لن يً   حل َٔو،   

 ف.0102رخٍٍْ  –)  ٜش حلٔنيرخى حلزلًَ(   ا٤خر٪ كـَ حلـِحثَ  -11 

 مـ(713حل ظتٌ حل نيً  ٫ين حليٍي ٫لٌ ري كٔخف حليٍي ) ص ،  

 -حل٬ل َغش   ىحٍ حلنظغذ  0) كنِ حل٬ خل ظٌ ٓني حأل وحل وحألظ٬خل (   طلتَت ال وى ٫ َ حلياَخ٣ٌ  ١ -11 

 ف.0771رََوص 

 مـ(124، حل ٬ٔوىً  أرو حللٔي ٫لٌ ري حللَٔي ري ٫لٌ) ص  

 -  ائٓٔغغغش حأل٫ل غغغٌ لل ٤زو٫غغغخص0) اغغغَوؽ حلغغغٌمذ وا٬غغغخىن حلـغغغومَ (   طلتَغغغت أاَغغغَ ا نغغغخ   ١  -17

 ف.4111رََوص

 مـ(441، ألم   أرو حللَٔي ألم ري حللـخؽ حلتًََ٘)ص 

 مـ.0212حل يٍنش حل نوٍس  -  حلـخا٬ش حإلٓياَش  0لَكَم ال ي حلت٘تًَ   ١حلنني وحألٓ خن (  طلتَت ٫زي ح) -71

 ، ا٤ٜ ي  ٗخكَ

 ف.0711حلنوٍض  –  وكخلش حل ٤زو٫خص 0) ىولش رنٌ حل٬زخّ (   ١ -70

 مـ(113، حل تيٌٓ   ٗ ْ حليٍي أرو ٫زي حر ال ي ري أك ي حلز٘خًٍ ) ص

ٌ ) أكٔغغي حلظتخٓغغَم ظغغٌ ا٬َظغغش حأل غغخلَم (   طل  -74  -تَغغت مغغخًُ ٣لَ غغخص   وُحٍس حلؼتخظغغش وحإلٍٗغغخى حلتغغوا

 ف.0711ىا٘ت 

 مـ(0120، حل تًَ  أك ي ري ال ي حلظل ٔخنٌ )ص

 رَغَوص  –  ىحٍ ٛغخىٍ  0) ن ق حل٤َذ ظٌ مٜغي حألنغيلْ حل٣ََغذ (    طلتَغت ى. اكٔغخن ٫زغخّ  ١       -71

 مـ. 0111
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 مـ(100، حري ان٨وٍ  ال ي ري انَف حألظٍَتٌ ) ص

 رََوص ى.ص. -  ىحٍ ٛخىٍ ٬0َد(   ١) لٔخن حل -72

 ، نخؿٌ   ٫زي حلـزخٍ

 ف.0714ؿخا٬ش حلزَٜس  - 0)ىٍحٓخص ظٌ طخٍٍن حل ين حإلٓياَش (   ١ -73

 مـ(124، حري نخَٛ حليٍي  ٗ ْ حليٍي ال ي ري أرٌ رنَ ٫زي حر ري ال ي حلتٌَٔ حليا٘تٌ ) ص

لتغغغخر م وكنغغغخمم (   طلتَغغغت ال غغغي ن٬غغغَم   ) طوٟغغغَق حل ٘غغغظزا ظغغغٌ ٟغغغز٢ أٓغغغ خن حلغغغَوحس وأنٔغغغخر م وأ    -74

 ف.0771رََوص – ائٓٔش حلَٓخلش  0حل٬َ ٔوٌٓ   ١

 مـ(113، حري حلنيٍم  أرو حل َؽ ال ي أرٌ ٬ٍتود ري آلخق) ص

 ف.0711رََوص  -) حل  َٓض (   ىحٍ حل ٬َظش -71

 ، ننًَ  حألك ي ٫زي حلنزٌ ري ٫زي حلَٓول

 ف.0773رََوص -ظلٚ ىحٍ حلنظذ حل٬ل َش) ىٓظوٍ حل٬ل خن(   طلتَت كٔي مخنٌ  -71

 مـ(111، حل َؼ ٌ   ٫لٌ ري أرٌ رنَ ري كـَ) ص

 مـ.0211رََوص  -) اـ ٪ حلِوحثي وانز٪ حل وحثي (   ىحٍ حلنظخد حل٬َرٌ -77

 مـ (127، حري حلوٍىً  ٍُي حليٍي ٫ َ ري ا٨ َ )ص 

 ف.0774رََوص  –  ىحٍ حلنظذ حل٬ل َش 0) طخٍٍن حري حلوٍىً (   ١  -011

 مـ(141، حلَخظ٬ٌ  أرٌ ال ي ٫زي حر ري أ٬ٓي ري ٫لٌ) ص

 ف.0771رََوص  -  ىحٍ حلنظذ حل٬ل َش0) اَوس حلـنخن و٫زَس حلَت٨خن(   وٟ٪ كوحَٗا هلَا حل نٜوٍ  ١ -010

 مـ(474، حل٬َتورٌ  أك ي ري أرٌ ٬ٍتود ري ؿ٬ َ) ص

 ف.0711وصرََ –  ىحٍ اكَخن حلظَحع حل٬َرٌ  0) حلزليحن (    ١ -014

 مـ.0243 م –  نَ٘ حل نظزش حللَيٍٍش  0) طخٍٍن حل٬َتورٌ (   ١ -011


