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 سياسة بريطانيا تجاه افغانستان 
 5091في ضوء معاهدة عام 

 د. نضر علي امين الشريف
 كلية التربية االساسية -الجامعة المستنصرية 

 : المقدمة 
غاههااايخ ي تتاه تغقرههخ تغقاياهرتوشهخت القههرتغقرهخ تغقاههيق تاتيااهي تشهد تاهيخ اتغانيتاههاي ت

قرههه رتغقاةق ههههنتنهههي خغ ت انههه ت ههه  غ تاهههه تبههه  تغقرههه رتغقنبهههخرتغتهههاغوتوبخ ليت ههههيت خ اههه يت باههه تغ
تصخغوديتغقنب ختوقىتغقاااااخغتت,ت اتيلقتغقتف ا.

 أل تغانيتاههاي تااااهههرتبا رهههرت نخغاهه ت غاهههاخغا   تادهههةتارههه تغةاقههتتانيتهههنتبهههيخ  تاههه ت
غقاخللتغق ايو تغقبخ ليت تغقايتني ت د فتغقىتان   تةي  تاااياوتا تغقاتيلقتغقرخ بنت

قبخ ليت ت,ت صابتوقىتتخ ا يت غ خهيتغخاخغره ت.تاه تهتهيتااباهتتهها تا تغقدت ت,ت خ تغقايجتغ
غق خغانتا ختغقاالريتتغقبخ ليت نتارتغانيتااي ت,ت اةي التتبخ ليت يتغقاةياظنتوقىتغقةي  ت
غالانيت تبضاي تاف رديتوقىتبر نتغقاتياا  تقديت.ت ا تغ  تاقوت خقتتا تاااخوتغالة غثت

غقرهخ تغقاياههرتوشهخت,ت اتهه اتههاغتغقاه خ تبهه  تغقااه تغقااههنخيتغق غخق هنتغالانيت هنتخههال توره  ت
اهرتخ اه يتغقاه ت غقااه تغق بق اياه تققاها تاه تغ ه تضهةتغانيتاهاي تغقهىتصهفديتاه تصهخغوديت

شهنقتتا ياههاديتغقا اها نتاهه تشههاي تغانيتاهاي تاةهه  ي تخل ههخغ تققاصهيق تغقبخ ليت ههنت,تااههانقنت
 توقهىتارخبهنتاه تغقاااقنهيتتغقبخ ليت هنتاه تظخ فتغانيتااي تغقصابنتقا تتف اههيتغق دهيتقانه ت

تغقدت ت,ت اش  اديتققةنيةتغال خغت   توقىتغةاال تغالايخغتتغالانيت نت.
غ تاايتش ات توقهىتغقخه  تاه تههاغتغقا ضه اتونه خيتوقهىتغقهتاتغالصهق تغقنياه تتتتتتتت

 تغالانيت هههنتغقاةف ظهههنتاههه تخ غتهههيتتغالخشههه فتغقههه لت تغقاخنههه ت ضهههات-ققاايهههه  تغقبخ ليت هههنت
اقفيتت  غخ تغقخيخ  نتغقانايت نتا ت غئخ تغق نيئقتغقانايت نتبيالتب  ت.ت نيتتت  غخ تغقخيخ  نت

,تأيتاهههه تاههههتنتورههههه تت5091غقبخ ليت ههههنترهههه تلباههههتتغقاايههههه  تاهههه تغةهههه رتالههههيبرتقتهههه  توههههيةت
تغقاايه  ت,ت    تت  غخ تغقخيخ  نتغقانايت نتبتاخنتاتدي.

 نتغالانيت هههنتاهه تااههخ تبةنتهههيت,ت ضههخ خ ت خغاهههنت غراضههتتلب اههنتالههه ختغالةهه غثتغقا ياههتتتتتت
اراض يتتقخقف اديتغقايخ خ نتغ تت خستغة غ تغانيتااي تغقا يا نتا تغقةربنتغقا تابرتتور ت

 اقهوتاه تغقفصه تغال  تاه تههاغتغقبةهثت,ت  هي تغالاهديبتباه تغقشه  تت5091اايه  تويةت
ف ههنتققاله خغتتغقا ياه نتغقاهه تاه تههاغتغقفصهه تاه تغ خغوتألها هنتغقاخةقههنت,ت قن تدهيتا قهفتغقخق
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ت اهه خال تتخيصههنتاهه تا هي تغقا ياههنتغقخيخ  ههنت,شهد اديتغانيتاههاي تاهه تغقرههخ تغقاياهرتوشههخت ت
قه تتغقظهخ فتغقا ضهه و نتقاره تغقاايههه  ت خاياهي تغااتههىتةت غراه تقلب اههنتغقظهخ فتغقاهه ت تدهقف

تغقا ا قتقن تا تايهةتا تغغتي تغقبةثت
 الفصل االول

 تمهيد:
ة رت اد خ يتتغاه يتغق اهلىتغالاهالا نتاده تارهرتبه  تخله تله  تاا تغانيتااي تغت

,تأيتتشهايال تتتت1ت03,تت09 تتت1ت10,تت09شخري ت  غئخا توهخ تتتت1ت47,تت19 ت1ت09,ت19
.ت تظهههخغ تالااهههياتااهههيةنت2نهههةت074 تت704ضهها تغقاتلرهههنتغقااا قهههنتغقشهههايق نت.ت ااهههيةاديت

ت غت غق تايخوتا ااانتاأتديتغلقتتوقىتغانيتااي تغقا تارخبتا تاايةنتاختايت بق  نيت ه ق
ةههه   ت   تو  ههه  تا ههههي خ ت هههه ت اد خ ههههيتتلي  ناهههاي ت غ  بناههههي ت اخنايتاهههاي ت غقايباههههنت
قالاةي تغقا ا ا تاهيبري  تاه تغقشهاي ت,ت غ هخغ تاه تغقنهخبت,ت بيناهاي تاه تغقشهخقت غق ته بت,ت

ت.تت 5  ارتغقص  تا تغق دنتغقشايق نتغقشخر نت
ا ت رتتابنهختتاهب ي ت.تاا اهلتظيختغقر رتغقنبخرت,تر  ايت ة  ني ت,ت ابتهاغتغق غررتغتت

غانيتاهاي تبه  تغقدته ت غقصه  ت غرلهيختغاه يتغق اههلىت غ هخغ ت اقدهيتهه اي تاهاخغا   يتاداهيتقاقههوت
خبههلتتشهها بت ةضههيخغتت غابخغل خ ههيتتتااتيا ههنت ااصههيخونتتغقرهه رتاضههال توهه تن تدههيتااههخغ ت

تتت.تت 2 غة يتي ت,ت اقب ي تغة يتيتغخخرتتيب ي تاخوتوق ديتغنيخغ تةاقتتليباي تغ  
 اايتا  هاغتغق   تا تغا يتلب انتغخضه تغقهايت نقهبتوق ه تغقلهيبرتغق بقه ت غقدضهب ت
بشن تويةت.تادتيوتاقاقنت بي تهت ن شتغقا تااص تباقاقنت بي تاق اي توت تور  تبيا خت

   تاتديتااختبيا ي ت ااختا تشخقتغانيتااي ت,ت ااخق تها تغقاتلرنتغ   نت ااخغتت وخ تو 
خ بهخت ااههختغقا اهه خت ااههخت نهه قوت ااههختخقه وت غ خهههيت.ت انههي تااخنهه تغقاههد  تاهه تباهه ت

ق ههههنت تغق ت ب ههههنتاههه تغقههههبال تاتدهههيتاههههد تغ ناهههه ستوقهههىتارخبههههنتاهههه تتغالراهههيةتتغقنخب ههههنت غقشهههاي
تليشف خغي ت,ت اد تهقات ت.ت

يشهخ  ت قه غخت غا  غخ هيت ا خيتا تغانيتااي تو  تا تغالتديختغبخ هيتتدهختهقاته ت خ
 ت ااتههههه ت تغخ تغالخ ههههه  ت ت.تArian.تغاههههيتغالاهههههةتغقرهههه  ةتالانيتاهههههاي تادههههه ت  ت خ يتههههي  تت  ت0 

 ت ت  تأخنهه غيت  ت.ت غلقههقتوق دهههيتغقفههخستاهه تاهههيخ ات وخاههتتوتهه تغالغخ ههقتبأاهههةت  بيناهه ا ي 
ااتهه تاهه ت   خ هههي  ترهه  ةتغاههةت  تبيخ اههي  ت.  اهها ديتغقدتهه  ت  تبياقنهههيت  ت.ت نقاههنت  تغخ يتههيت  ت

أيت  غقاخاهههيخت  تغ تغقتب ههه ت.ت رههه تغلقههههقتههههاغتغالاهههةتوتههه ايتهههههي ختغق هههتستغالخيتاههه تاخنهههه ت
ارلتخأستتغاخغ  تتا تت  بيناخ يت  تغ ت  بيخايخت  تغقا تااخفتغق ه ةتبأاهةت  بقها  تاغرياا تت ت
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دهههخت  ت هههه تا  تهههنتارهههرتاههه تشهههاي تغانيتاهههاي تاههه ت ال هههنتت  اههه غخت  ترهههخبتغقضهههفنتغق ت ب هههنتقت
.ت اهه تههها تغقاتلرهههنتهههي ختراههةتاهه تغق هههتستغالخيتشههخري ت غاهها ل تغقدتههه ت.تت 7 غ ناهه ست  ت

ت.تت 1  ا   تغقراةتغالخختغخبي تو تلخ قتبال تايخست غاارختا تغ  غ تا تغخبتغا يت غ خبيت
,تغقا خختغالغخ ر ت  ته خ   است  تغ تنقانتت  تغالخيت  تالاشه ختغقهىتاهني ت  اار ت
  اه تت Artagiا انختغ تغقفهخستغ ضهي ت لقره  توقهىتغتفاهدةتتنقاهنتت   خاه ت  ت تاتلرنت غة  

  تاهاخغب ت  تغ  تاهه تره ةت صههفي تقهبال تغالخ هه  ت,ت غراههياديتغقر  اهنت,ت خ ههرتبأاهايئديتغقههىتاههيت
غصههههههال تغلقهههههقتوق دههههههيتاههههه تغقاصهههههه ختغقاخاقفهههههنت اتهههههه توخاتهههههيتغ ت  تة ههههههخغتت  تنيتهههههتتااههههههاىتت

ت.ت ت0 انت ال نت   خ يت  ت  غالانت خ ن  ت,ت غتديتويص
 اشه ختغقاصههي ختغقدت  هنتغقههىتغ تغ  تاه تغشههيختغقهىتنقاههنت  تغالانهي تت  تههه تغقفقنهه ت
غقدت يت  تايخهيتا د غت  تا تنايبنت  تبخهيتت_تاادا يت  تغقايتغقفه تاه تغ غئه تغقرهخ تغقاهي ست

ت.تت 4 غقا ال يت.ت ر توبختوتديتبنقانت  تغاي يتيت  ت
اتايخ خدههيتغقرهه  ةتاه تغلاههياتغقرهه رت غالابخغل خ ههيتتغقنبههخرتغقاهه تويتهتتغانيتاههاي تاتهه

ةي قتتغخضيوديت,ت غرالياتغ  غ تا تا تغخغض ديت غقاريلايتتغقايباهنتقدهيت,ت غقرضهي توقهىت
غاهارالقديتبه ت ةاهىتغباي هههيتوه تغقبةهختقنهه تاهاان تاه تباهلتاهه لخاديت غق صه  تغقهىتشههخقت

قهةت ةهخ تغقتصهختاا تتاا ةيا تةاهىتغ غاهلتغاه يتغا يت  ت بديت.تايالانت ختغقار  ت تغقايتغ
ا تغقبت يبتتنةتتاه تبق  اهاي تتغالتباه تغ تغخاهخقت بهي تهته  نشتغقريئاهنتوقهىتغقةه   تبه  تت

تغانيتااي ت غقدت ت.ت
ةتتاأتههه تقهههةتت000غاههيتظد هههختغقههه   تبهههيبختا اهههستغابخغل خ هههنتغقانههه  تاههه تغقدتههه توهههيةت

ت.تت 3 غاا الئ توقىتنيب تويصانتتغانيتااي ت اان تا تاأا ستاقوتغالابخغل خ نتتغالتبا ت
هههههههتت20غقفههههها تغالاههههالا تقهههههبال تغالانهههههي تتبههههه أتوهههههيةتت  رهههه تغ ااهههههرتغقا خخههههه  توقهههههىتغ

ة تتةه تنيبهه ت007هههت ت77اه تاها تهههخغتتاره ةتغقااهقا  تتوههيةتتة تاباه ت رهتترصهه خت071 
خترته ت اههخ تت اتدهيتا  ده غتغقههىتاقاهي ت.ت ااهيتههه ت ه  ختبيقهانختغ تغقتصههخغت نتتره ت خقهتتاهها

ت.تت 0 رب تاقوتبرخت  تغ تنالننت بخغةتاقوتاأ تاا ة يت غة غ تقةت ص تغقىتبال تغالاني ت
غتاناتتغنيختضافتغق  قنتغقابيا نتوقىتغالريق ةتغقايبانتقديت.تاف تغق رتتغقايتشد ت
تغقرهخ تغقايشههختغقاهه ال يتغتاشههيختغالاههالةتاهه تغخ ههي تغانيتاههاي ت,تشههد تهههاغتغقرههخ تغ ضههي تب غ ههن
ضافتاقلنتغقخق فنتغقابيا ت ر يةتةنةتغالاختغقاةق نتا غ تنيتتتغ خغت نتغ تاخن نتا تبال ت

ة تغقاه تغااهديتلهيهخت342ت–ت329ايخست بال تاي خغ تغقتدخت.تار تضاتتغق  قنتغقليهخ نت 
ةت342بهه تغقةاههه  تاهه تخخغاهههي تاهه تودههه تغقخق فههنتغقاهههأا  تغقابياهه تبقهههات هههخغتتةاهههىتوهههيةت
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 تغقق ثتغقصفيخيتغقايتةيخبتغقليهخ   ت غاا قىتوقىتهخغتت ت ايب ختوت ايتاان ت ار بتب
ا تغ يةتغقخق فنتغقاااا تغقابيا ت,ت غةا تغ تنت نيب تا تغقايةتغقاهيق ت. ره تةنهةتغقصهفيخ   ت
غقاتلرهنت ته بتغقدته ن شتةاههىتتدي هنتغقرهخ تغقاياهرتغقاهه ال يتوته ايتةه تاةقدهةتغقاههيايت   ت

ت.تت 59 ا تةنةتخخغاي ت
أقههبتانهه  ت  تغةهه تغبههخ تغقهه ال تاهه تربهه تغقاههيايت   تغقههايت ضههرتغاههيستغق  قهههنتت اهه ت  

ت–ت002.ت باههه تر ههيةتغق  قهههنتغقن ت  هههنت تت 55 غالانيت ههنتغالاهههالا نتغال قههىتغقااهههارقنتاههه تغ تههنت
ةت تغصبةتتغ تنتويصهانتغق  قهنتغقاظاهىتغقاه ت002-ت044ة توقىت  تابنان  ت ت5530

 تاهه تغقه ا ت.ت غاههفختتةاههالتتتغقن ته    تتوقههىتغقدتهه تغشهادختتبأاههةتغقن تهه    تخهال ترههخت 
ت.تت 52  غاارخغخهةتا تاله ختب غ نتاشن  تةن انتغاالا نتر  نتا تغقدت ت

اهه تاقرههبتبقرههبتاههقلي ت اهه تغشههدختغاهههخغ ت اهه تودهه تاةاهه  تغقنختهه يتغقههايتههه تغ  ت
 اياههه تنيتهههتتتغق  قههنتغقن ت  هههنتبهه أتغقا خخههه  تغال خغت ههه  ت اههاااق  تنقاهههنت  تغانهههي ت  ت.ت وتهه 

غابخغل خ اه تاااه تاه تنخ اهاي تغقههىتنشها خت اه ت ا  غخبهيتغقهىتتدههختغق هيت ت.ت نهي ت ره ةتاهه ت
اهههههه تغقشههههههاخغ تغقاشههههههد خ  ت اههههههتدةتغالتصههههههيخيت غقب خ تهههههه تت799غ تهههههنتاهههههه تودهههههه  تاي   هههههه ت ت

 غقفخ  اهه تت.ت  اهههخفتوصهههختغقن تههه    تاههه تغانيتاهههاي تباصهههختغقاقهههةت غقنرياهههنت,تارههه تتيااهههتت
ت غصبةتتاقارىتغقاقاي ت غقافنخ  ت غال بي ت.غ تنتبن غ ت,ت

قههةت نهه تخقفههي تاةاههه  تغقن تهه يت ااهها  تبيقارههه خ ت غقنفههي  تغقال اههنتال غخ تغابخغل خ هههنت
ااخغا هنتغاللهخغفتقهاغتبه أتاهقلادةتبيالضهاةال تباهأن ختغالاهخغوتغقاهال رنت,ت ربيئه تغقنه خ   ت.ت

 رنت,تناهيتغاهها قىتوهال تغقهه   تربيئهه تغقاهالاره تاهرلتتخخغاههي ت شهاي تغانيتاهاي تاهه تغ ه يت
ة.ت  غقهنتغق  قههنتغقن ت  هنتوقههىت ه تشههديبتغقه   تغقنهه خيتوههيةتت5510غقنه خيتوقههىتغ تهنتوههيةت

.تااخضتتغانيتااي تقا لخ تغابخغل خ نتخه غخ ةتباه ت اهي تاةاه تغقنه خيت.تاره ت 50 ةتت5530
ره ت صهقتتغقهىتتغةا توال تغق   تاةا تتشي تخ غخ ةتغانيتااي ت.ت نيتهتت  قهنتخه غخ ةتتشهي 

راههنتا هه هيتبههأتااهه غ هيتاههه تاخناههاي تغقصهه ت نتشههخري تغقههىتةههه   تغقاههخغقتغخبههي ت.ت باهه تظدههه خت
 تن ه تخهي تااخضهتتغانيتاهاي تغقهىتغه  تغقانهه  ت.تافه توده ت هال تغقه   تاتنبخاه ت,تغقههايت

ت,تغةا ت تن  تخي تبيا ي ت نيتتتا راي تااخغا   ي تهياي ت,ت ار ةتاتدهيخقفتغبي توال تغق   ت
ةت.ت خغةتاري انتغالاني تار تاان ت5225غقىتغ تنت,ت غقةقتغقد  انتبر غتت ال تغق   تويةت

 تن ه تخهي تاه تغةهاال تههخغتت بقهات رتهه هيخت غ خههيتاه تغقاه  تغالانيت هنت.ت باه تا اه توههيةت
ةتغتراهههههاتتغابخغل خ هههههنتغقانههههه  تغقههههههىت   هههههالتتااهههههارقنت,تارهههههه تاانتهههههتتغةههههه رتغقربيئهههههه ت5224

نههةتغانيتاهههاي تقاهه  ترههخت  تاههه تةةت غقاهه تااههاىت  نهههيخت  تبيالاههارال تبغقاي  ن ههنتاهه تخههه غخ ت
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غقه ا تارخ بهي ت.ت ظه تغقةهي توقهىتاقهوتةاههىتغاها قىتا اه ختوقهىتغقهبال ت غتدهىتةنهةتغقانهه  ت,ت
ةيضهخا تهههخغتتغقاهه تغصهبةتتاهه تودهه ت,ت  اهه تلتاهه لخا توقهىتهههخغتت نيبهه ت رته هيخ باه

ققةضهههههيخ تغالاههههالا نت,ت غقفتههههه  تغقاخاقفههههنت وقهههههىتغبتهههه تغقخغبههههرت  شهههههي تخختا ههههخ غ  تاخنههههه غ تهياههههي ت
ت.تت 57 غالخاتغقاايخ ت,تار تني تاةبي تققاق ةت غقفت  تاش اي تقخ يقديت

 ضرتاةا تخي تغقش بيت ت و ةتربيئ تغقش بيت   تتدي نتا رانتالابخغل خ نتغقا ا خ   ت
تههتتربيئهه تةتغةاهه تغقشهه بيت   تههخغتت.ت ني5194اه تالقههرتغقرههخ تغقاهي ستوشههخت.تافهه توهيةت

.ت با تظده ختغةه ت خ توقىتغانيتااي تا تغ غالتغا يغقان  ت غالاخغوت غال  بوتاف تبأو غ تنب
,تار تاان تههاغتغقريئه تا تبيبختا   تتغابخغل خ نتغقان  غةفي تا ا ختوت ه تظد ختغق   تاة

قهههىت  تغقبشهها ت نتنههةتغاهها قىتو تةههخبترياهه نتاههرترب قههنت  غقنق غئهه اهه تغالاهها ال توقههىتبقههاتباهه
ت غاخاهيتريو  تقااق يا تا تغقشخقت غق ت بت.نيب ت

ل خ هنتغقانه  تاه تغقدته تغةت,ت شه تبهيبختأرياهنتغابخت5120 بأاا الئ توقىت قد توهيةت
تتتتت.ت 51 غقا تغاااختتاةنةتغقدت تةاىتاتاصفتغقرخ تغقايارتوشختغقا ال يت

 تةنههيةت خقهتتغانيتاههاي تل قهنتغقرههخت  تغقاهي ست غقاههيبرتوشهختاهه تخضهةتصههخغاتبه ت
غقان  تا تغقدت ت غقصف    تا تبال تايخست.تار تةخاتغبيلخ تغقان  توقىتغالةافيظتبنيب ت
 رته هيختاه تةهه  تنيتهتتغتظهيختغقصههف    تاالقهرتهههخغتت رته هيخت,تاره تاتي بههيتوقهىتغةاالقدههيت

ت.تت 50 قةربنتا تغق ا ت
  تغقرهه رتاه تبههختتغاهدةتغقصههخغاتغقا ياهه تبه  تغبههيلخ تغقانهه  ت غقفهخستوقههىتغانيتاههاي 

غق لت هههنت.تافههه تهههها تغقةربهههنتبههه أتتربيئههه ت تغقبشهههها  ت تاههه  غ ترههه  ت وههه  غ ت,تا اهههيتغخهههاتتربيئهههه ت
  غالب غق   ت   غقنق غئ   تااخوتاايرقدهيتاه تغقاخافاهيتتغق بق هنت اتاشهختاه تغالخغضه تغقاهدق نت

تغقخصبنتا ترت هيخت  غات غ خت ا ت   ي تغخغت غبت اختوت.ت
غقنق غئ ت  تا خت  ستغقايتاان تاه تغقاه لخ توقهىترته هيخت بخ تا ت واي ترب قنت  ت

ةتت با تغتاصيخ توقىتر غتتغقةينةتغقفيخا تا ديت.ت ر تةف تاقوتربيئ تغالب غق   ت5490ويةت
.ت اه توده تا هختاةاه  تغقهايتخقهفتغبهي تا هخت  هستا اهرت5450وهيةتتقالاها ال توقهىتههخغت

قههوتغصههفدي ت اقههوتباهه تغتاصههيخ توقههىتةنهةتغقنقهه غئ   تتق شهها ت تهه بت  اههلتغ ههخغ تباههيتاه تا
,ت اتهي  تغقشهي تةاه  تغقصهف يتوه تغقاهخشتغال خغته ت بهاقوت انه تغقرهه  تت 54 غقره غتتغقفيخاه نت

تغ تغقةنةتغق لت تا تغانيتااي تر تب غتا تالقرتغقرخ تغقنيا توشخت.
ةت,ت غقرا  تغقا تاهقناديتغقره غتتغالانيت هنت5421أنيختغةاال تا ختاةا  تال خغ تويةت

 تةنةتغقبال تغقاةاقنتغضبتغقاني ت ن خادةتا ايتغ  غ تتغقاتي ويتتب  تغالاخغ تغالاني ت.تا
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 غتادههه تغقههههخ ست غقاناههههيت   تغقفخصههههنتققاهههه خ تاههه تغ ههههخغ ت,ت غغاتههههيةتباهههه تاتيلردههههيت,تادههههي ةت
غقخ ستغقبال تا تغقشاي تنايتهي ادهيتغقاناهيت   تاه تغقنهخبتا اهيتغته قاتتغقنه خغتتاه تغقا  ه ت

ت 53 قفيخا نت غت ارتغالاني تالخاي هيت.تا تغقا  تغ
 غ هههههخغ ت.ااقهههههىتقرههههه تنهههههي تقا اهههههرتغقنقههههه غئ   تاهههههببي تاههههه تارههههه هةتقاقندهههههةتاههههه تغانيتاهههههاي ت

وقىتااخحتغالة غثتا تغ خغ ت,تب أتةنةتغقنق غئ   تبيالتةايختو ت,تت 50 غنخظد خ  تي خرق   
فدي ت شه خغ ت  لهيخ ت ه شتغالريق ةتغال خغت نت.تار تغاهالياتتهي ختغ ت ةاه تاشهد ت ههخغتت غصه

غقهههايتقرههىتةافهه تغنتههي تغتاهههةيب تاهه تغقصههةخغ تغقاااهه  تبههه  تت 29 غقهه و ةتغالانههيت تغشههخفتخههي ت
ت.تت 25 ش خغ ت ا ااي توقىت  تخ ي تغقبق جت

 قههههةتاقبههههثتغ تغاهههههااي تتغانيتاههههاي تغاهههههارالقديتبر ههههيةتةنهههههةت لتهههه تا دهههههيتباهههه تغتةهههههال ت
,ت غتاشيختغقف ضىتا تغخ ي تت5474ة  خغ تت29ختاصخو تا تنغابخغل خ نتتي ختشي توقىتغ

غ هخغ ت.تارهه تاانهه تغةاهه تخههي تغقه  خغت ت,تغةهه ترههي  تتههي ختشههي ت,تغقهايتنههي ت اهه قىتر ههي  ترهه غتت
غالانهي ت غال  بههوتاه تغالاهها ال توقههىتغق يتهبتغقشههخر تاه تغابخغل خ ههنتتههي ختاه تهههخغتتةاههىت

تااي ت ايخست.ت  ا ترته هيختتدختغقات ت,تا ايتظقتتااقننتخخغاي تغقر  انتاراانتب  تغاني
ت 22 ويصانتاقننت اايهيت  غةا تشيه ت  ت ه تغالاةتغقايتضخب ته ت خقفي  توقىتتر  هةت

ت.تت
غاهالياتغةاه تشهي تغ ت ناهبتاأ  ه ت ا هرتغالانهي ت,ت   اهرتله غئفدةتبأابيوه تا ياههنت

لقره توق هه تغققه  ت غقااهيا ت غالااتهياتوهه تاهخ تغقضهخغئبتوقههىتغاهخغ تغقربيئه تغقاخاقفههنتغقها  تغ
تقربت  بيبي  ت غصب ت اخفتتبأاةت  غةا تشي تبيبيت  

غقهايتقهةت قبهثتغ تخقفه تغبته تا اه ختشهي تت5440أيت  غب تغق ل ت  .ت با ت اياه توهيةت
ت 20 ترههه تويصهههاا تغقههههىتنيبههه ت,ت غتشههههن تاههه تااههههخ تةناههه تبيخاههههي تغقنههه خغتتغقاهههه ترياهههتتضهههه  ت

اخن  ههنت..ت غ  غ تغالاههختاهه  غ تباهه ت غاهداتتاهه تغضههاةال ترهه  تغقااقنههنت,ت ضهافتغقاههقلنتغق
.تاره ت 27 باببتغقصخغاتغقهايتتشهبتبه  تغبتيئه غاتواتتغقف ضىتا تغقبال تت5400 ايا تويةت

وههيخ تهاههي   ت تغالبهه تغالنبههختقا اهه ختشههي ت ت,ت نههي تةيناههي تقرتهه هيخت اةاهه  تاههخ غتةههينةت
قد  اههنتبداهههيت.تهههخغتتأتخههيهةت اهههي تشههي تغقههايتاانههه تاهه تغالاههها ال توقههىتغقاههخشت,ت غقةهههيقتغ

 قن تقةت قبثتغ تريةتاةا  تا خ غتبيالاهاايتنتبةهينةتغ هخغ تاها توقهىتشهي ت اانه تاه تغقةهيقت
.ت بدهههاغتغ تت5395غقد  اههنتبههأتخ هه ت اههي تشهههي تنههةترههب توق هه ت اهه ت تاههه ترقاههنتبنيبهه توههيةت

 غختغقصهههخغاتنيت هههنتبههه  تشهههي تي ت,ت قنههه تاههخوي تاههه5390-5395غقاههخشتغقهههىتاةاههه  تشهههي ت 
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اي تشي تغافختو تغاا ال تغال  توقىتغقاخشت غقري تغقرب توقىتاةا  تشي تش يات غخ  ت ت
ت.تت ت21  ا ت ت

 تاداههيتتصهههابنتاههه تاهها  تقانب هههتتةناههه تاههه تت5390-ت5390 غ هه تشهههي تشههه يات 
توقهىتغقاهخشتتتيااه  اغاايتااي ت.تار تنيتتتغقبال تاا رهنتباهببتغقاتي وهيتتغقربق هنت,ت ننهخ تغقا

اَلتوه تاد  ه تغقاه اتاه تغقشهخقت غقفهخستاه تغقنهخبتاره تغةاه ت,ت ضافتغقاقلنتغقاخن  هنتاضه
غقاه اتنياه تاريلاهنتغقبت هيبت غخها غت ده    تغانيتاهاي تاه تةه  تبه أتتغقاله خغتت غالةه غثت
غقا ياهه نتغقاههه تشههد اديتغقاهههيةنتغال خب ههنتاههه تالقههرتغقرهههخ تغقاياههرتوشهههختاقرهه تبظالقدهههيتوقهههىت

خ تظدختوتصخت    تاان تباةي قنتتيبق   تاتيلقتغقشخقت اتديتغانيتااي ت.تاخال تها تغقفا
اهه تةهههخ بتغقرهههيخ تغال خب هههنتغقههىتغاههه يتبيقااهههي  تاهههرتغقر صههختغقخ اههه تغالاهههنت ختغال  تبدههه فت

تغقرضي توقىتغابخغل خ نتبخ ليت يتا تغقدت ت.
 البدايات االولى للتوجه البريطاني نحو افغانستان :
خ تغقايبرتوشختوت ايتب غتغقا يختب أتتبخ ليت يتا   تغتظيخهيتتة تغانيتااي تاتاتغقر

غقبخ لههههيت   ت ا غاهههه   تغقههههىتغقهههههبال تاهههه تغقاهههه غتطتغقاههههه تنيتههههتتقدههههيتوقهههههىتغقاةهههه لتغقدتهههه يتاههههه ت
بق  اههاي ت خهههال تغقرهههخ تغقنههيا توشهههختغاهههاليوتتشهههخننتغقدتهه تغقشهههخر نتغالتنق   هههنتغ تا لههه ت

نتةاهههىتغصهههبةتتغقشههههخنت5353غرههه غاديتاههه تاريلاههههيتتو  ههه  تاههه تغقدتهههه .ت اهههيتغ تةههه توههههيةت
با لخاديتغقابيشخ توقىت غ يتغقنتجتةاىت قد ت اريلانت  تغالتنق   نتصيةبنتغقاقلنتغقاق يت

ق ةتغقههه ن ت غقاتلرهههنتغقاهههيةق نتغقالقهههنتوقهههىتغقبةهههختغقاخبههه ت غقاتهههيلقتغقاهههيةق نترغقايخنهههيت  تبهههي
ت.تت 20 غقض رنتغقااا  تا تغقبتني تغقىتغق ت بت

نتغقبخ ليت هههنتاهه تغقدتههه تنيتههتتارههه ةت,ت  شهه خت  ت هههييت تههتت  تغقهههىتغ ت  تغالابخغل خ هه
نان قاديتغالابخغل خ نتغالابيت نتا تغقريخ تغالا خن نت,توقىتغقر  تغقبةخ نت.تاره تنهي تغالاهل  ت

اه تغقبخ ليت هنتتتغقبخ ليت ت اا توقهىتااهيةنتشياهانتاه تريو اه ت.ت ره تانه تتقالابخغل خ هن
قفت نت الا ايتا تغقت غة تغقاانخ نتاتديتغ تغقدت تنيتتتااخقفنتا تغقتية نتغاقوتو غا تو  ت

.ت غقاياهه تغالخههختههه تتظيادههيتغال ااههيو تغقههايتنهههي تغرهه تايوق ههنتغاغاههيترهه ستبيقتظههيةتغقنخبههه ت
 قهاقوتقههةت رهه ةتوقهىتا يبدههنتغقضههنلتغقخهيخ  ت,ت قههةت اههالرتغ ت اها ارترهه غ تباهه تغقصهه انت

ت.تت ت24 غقا تغصيبا ت  ت
,تقهةت ره وقىتا يبدههنتغقضهنلتغقخههيخ  تقوغره تايوق هنتغاغتاههير ستبيقتظهيةتغقنخبه ت قههات

ت.تت 24  قةت االرتتغ ت اا ارتر غ تبا تغقص انتغقا تغصيبا ت  ت
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غقفختاهه تاخهي فتبخ ليت هيت الاهه ايتغتدهيتغ خنهتتغ تغقاةههيقفتت–غنهيختغقارهيخبتغقخ اه ت
غقخ اههه تغقفختاههه تنهههي تا  دههههيتضههه تغقاصهههيق تغقبخ ليت ههههنتاههه تغقدتههه تاهههه تغق رهههتتغقهههايتنيتههههتت

اههاي تغقا ياه نتغ ههختااهارخ ت اهه تباه تغقةههيالتتنهي تغالانههي ت شهنق  تاد  هه غتغ ضهياتغانيت
ققاااقنيتتغقبخ ليت نتا تغقدت توت تظد ختغا ختر يتا تتنيب ت.تاات ايتاخبرت اي تشي توقىت
غقاخشت اخقاتا تاتياانتغخ   تهاي   تةينةترت هيخت اةاه  تةهينةتههخغتتغا ه تبن  غاه ت

ي فتغقاهقليتتغقةيناهنتغقبخ ليت هنتغقاه تغ اه تتبانهنتبخئياهنتغقىت ت بتغقدت ت غنهيختبهاقوتاخه
اهيقن قةتغقههىتبههال تاههيخستقنههخ تغرتههياتةينادهيتاهها توقههىتشههي تقادي اههنتغانيتاههاي ت,ت غ بههيخت
 اي تشي توقىتغالتاةيبتا تغقدت ت.ت اانتتتغقباننتا تاةر قتغه غاديتاقةت نافتغقشي تباه ت

اهيخستبيقاهي تبه تغاه  تب ه شتايخاه تاانه تتشر قت اي تشي تةينةتهخغتتغقال هطتغقهىاةا  ت
.ت نيتهتتغ ههخغ تبه  خهيتاخغهبتاهه تت5395ب غاهلا تاه تغالاها ال توقههىترته هيختنهةتنيبهه توهيةت

ت.ت 23 اا   تتف اهيتا تبا تغالريق ةتغالانيت نت خص صيتهخغتت
غخابلهتتغ  ترضه نتغةانهتتبخ ليت هنتبدهيتاهرتغانيتاهاي تبشهن تابيشهختبا ضه اتورهه ت

.ت غقااخ اههنتبياههةتاايههه  ت  اقاههت  ت.تارهه تغافههقتت5394غقخ اهه نتقاههيةتت–تاهه نتغقاايههه  تغقفخت
تيبق   تارتغقر صختغقخ ا تغالانت ختغال  توقىتغ  تغقدت تغ  غتاشاخني ت.ت اه تضه  تههاغت
غقال ختقةت ن تغخاي تغقاقليتتغقبخ ليت نتا تغقدت تباننتغقىتشي تش ياتبيقةه ثتغقافهي طت.ت

أاههديت  تا ااهيختتغقرتاهها  ت  تغقههىت  تب شههي خ  ت ههختتابيةنههيتتااهرت صهه  تغقبانههنتغقاهه تاخت
ااده تا دههيتت5390به  تغقلهخا  تق ضهرتخلهنتققه اياتغقاشهاخوتغاهفختتوه تا ر هرتغافير هنتوهيةت

.تغضهلختتت 20 شي تش ياتبيقة ق قنت   تاهخ ختغ هنت  ه شتغ تب هنتوبهختغالخغضه تغالانيت هنت
 تغقصخغاتب  تغالاخغ تغالاني تقالااة غاتوقهىتغقباننتغقبخ ليت نتغقىتغالتاةيبتوقىتغنختا   

غقاقلنت.تار تاان تشر قتشي تش ياتاةا  تا هخ غتبيقااهي  تاهرتغقه   ختاها تخهي تاه تغوهي  ت
غالاا ال توقىتنيب تغقا تغتاةبتتاتديتر غتتشه ياتوته تاغوتبهي ختغاهخغ تغقبانهنتغقبخ لهيت   ت

قهةت  اهقتاه تااهاي تااهيتغضهلختتغاهاخ غ توخشه ت قنه تغقىتغالتاةيبتا ايتةي  تشهي تشه يا
غقهههىتغقفهههخغختتةههه تالهههه تليقبهههيتغقااهههيو  تاههه تةهههينةتغقبت هههيبت  خغتةههه تاهههت ت  تغقهههايتنهههي ترههه ت
غاا قىتوقىتغقبت يبت.ت وقىتغقخغةتا تغق و  تغقا تغوليهيت  ات ت  تقش ياتغالغت تقهةت هفت

اههانالق توتهه تبدهيتايضههلختغالخ ههختغقهىتلقههبتغقق هه  تققبخ لهيت   تغقهها  ترههخخ غتغالةافهيظتبهه تال
ت.ت ت09 غقةي نتنايتاتالةظتا ايتبا ت

ة تظدهختغقا هي تاه ت   ه تغاهيةتت5353-ت5390با تو   تاةا  تشي تققةنةتققاخ تغقنيت هنت 
اههها تخههههي تاهههه ترب قهههنتغقبههههيخن غئ ت غقاهههه تارقههه تتاتصههههبتغقهههه  غخ تاتهههاتر ههههيةتغقااقنههههنتغالانيت ههههنت ت
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غخ تا ايتا قىتغخ  ت  اهتتاةاه تاتصهبي تققةص  توقىتغقتف ات غقر  ت.تار تا قىتاا تخي تغق  ت
تقفا تخي ت غق يتوقىتنشا خت غالختتغقنيقثت  ت  ِ  ِ ِِ خا اي ت,ت غصب تاةا تغوظةت ه شر قتنيِ 

ت غق يتوقىترت هيختن هت  ت  ت
 بيقاين هههه تاهههههي تةصههههه  تههههها تغالاهههههخ توقهههههىتغقتفههههه ات غقاتيصههههبتغقخا اهههههنتغنهههههيختةف ظهههههنت

د تاخصنتتش بتغقةخبتارتغقفخستا تهخغتتويةت  نياخغ   تغنبختغبتي تاةا  تشي تغقايتغتا
ت.تت 05 ققرب توقىتغق   ختنةتراق تبا غارنتاةا  تشي تت5350

 ارتاقوتني تغالاني ت نت  تقفا تخي تن تغقار  خت غالو يبتل قنتغقفاخ تغقا تابرتت
اراقهه تقههاغتقهههةت  هه تغشههري ت  اهههتتاةاهه تصهها بنتاههه تا د هه ت هه شتنب هههختغاههاليو تب غاهههلا ت

ترخبتنيب ت.تت5353 انتبر غتتاةا  تشي تويةتغقةيقتغقد ت
اههخ تتغ ضهههياتغانيتاهههاي تغننهههختاهه تودههه ت  اهههتتاةاههه تغقههايتغوقههه تتفاههه تغا هههخغ تاههه ت

.تارههه تارياهههةتغبتههههي تغقبهههيخن غئ تةنهههةتغقههههبال تب هههتدةتاةنهههةتاههههخ غختت5320غقايصهههانتنيبههه توههههيةت
يت نتغخخرتب شي ختا ديتةنةتغ  بت اقلي توق تا تيتغاناقلي تاةا تشف قت  اتتاةا ت.ت

ااهيتغ رتغقههىتغتاهه غةتغق ةه  تغقا ياهه نتققههبال ت.ت غ ههيبتغقاهقلنتغقاخن  ههنتغقضههخ خ نتالاههارخغخت
غال ضهههيات اباهههيتقهههاقوتغاهههانقتتغقرههه رتغقليااهههنتههههاغتغق غرهههرتغقهههىتغرصهههىتةههه تقالاهههاة غاتوقههههىت

تانيابتغرق ا نت ني تةينةتبخيخيتغقابيقتا تاقوتار تغااة اتوقىتا  تنتبقات.ت
شي ختا تغ   دةت غاا ق غتوقىتاتيلقتاي خغ تتدختغالت ست.ت ارلتتنشا خت بتغايتغقا اتار 

.ت غاههارقتتاريلااههيتغقاههت ت بق  اهاي ت قههةت بههقتاةههتتةنهةت  اههتتاةاهه تاهه رتت5307وهيةت
.تقنهه تبيقاريبهه تاههي تغتناههيشتاههقلنت  اههتتاةاهه تاةهه  تغقهههىتت 02 غ تههنت نيبهه ت  ههال تغبههي ت

 ت غخهه تغانيتاهاي ت,تااهيتغ تغوقهه تتفاه تغا ههخغتوياه تره يتاههيو توقهىتاا  ه تاههقلنتغالا هختاه
ت.ت ت00 وقىتغقبال تةاىترخختغاااي  تب شي ختا تغقا اتغالتغت تغضلختغقىتغقاخغ رتب   تراي ت

,تغانيتااي ت يتبيتنب هخغتغ قىتغقبخ ليت   ت,تا تغليختةايبيادةت تف اهةتا تغقاتلرنت
ته ت,تغ  غ تغهااههيةتغال اههيلتغقةيناههنتغهااياههيادةت.ت اههرتغةنهيةتاهه لخ تبخ ليت ههيتوقههىتغقدتاه ت

غقبخ ليت هنتبنه تاهه تغ هخغ ت غانيتاهاي ت.ت رهه تاخنه تت ده  هةتضههاي تبرهي تغانيتاهاي تضهها فنت
اااقنيادةتا تغقدت ت.ت ضا تغقا يقتاغا ت   تتغقةن انتغقبخ ليت هنت غ ختري خ توقىتاد   ت

انيتااي ت  ت اهي تشهي ت  تا تغقاتيابتغ تاار تغافيريتخيصيتارتغ خغ تقاايو اديتض تغا ختغ
غقهايتةهي  تا   ه ت  شه تتةه تغقدته تقن  ههي.ت غاهفختتااهيو تغقبخ لهيت   تباه ر ادةتاايههه  ت

ااد تتبا  بديتغ خغ تار  ةتت5357ارتاا توق تشي تةينةتغ خغ توخاتتباايه  تلدخغ تويةت
ت.تت 07 غقاايو  تغقاانخ نتققاقليتتغقبخ ليت نتا تةيقنته  ةتغالاني توقىتغقدت ت
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غقبخ لههيت تاهه تهههاغتغقا هي تغاههخغتغ ههختاا رهرتبهه تغننههختاهه ت–قهةت نهه تغقااههي  تغال خغته ت
اقوتغ تغ خغ تغخغ تتغقا اهرتوقهىتةاهيبت يخادهيتباةي قهنتغالاها ال توقهىتههخغتت رته هيختغالت
غتديتقةتتات  تا تااايهيتارتغ تهخغتتغصبةتتاريلانتاةتتتاقلنتةينةتااار تا تويةت

ت.ت 01 ض تغا ختغقبت يبتختغانيتااي تبيقةخبتباببتغتشني تغا ت5300
نههي تبيالانهههي تغ تا قهههبتاايهههه  تلدهههخغ تباهه تغقلاأت تهههنتققاهههقليتتغقبخ ليت هههنتاههه ت
غقدته ت,ت ارقه تاه تاخي ادهيتا هي تاةههي التتغالا هختغالانهيت تالاهااي  تباه تغقاريلاهيتتغقاهه ت

اه تشه  تبه تغتتهيت ليت هيتاقختتات تق التغ تغهاايةتخ ا يتبيقاتلرنتقةت ن تغر تا تغهااهيةتبخت
التا هي  تغقةر رههنتغاغتغنه تيتغ تغاهختغقاتلرهنتنههي ت دهةتبلهختاهب خ تغننههخت تاه تغغقهبتغقظه ت,ت

اه تقته  تاقههوتال تخ اه يتغهه تتاتهاتغ غخهختغقارهه تغقنيقهثتاهه تغقرهخ تغقاياهرتوشههختاشهاخوتاههرت
ةنتارتنةت ه تاا تغل  تة   تقخ ا يتغقشياانتغقاايت 2199غ خغ تبة   تار ختبأننختا ت 

ةي قتتغ هخغ تت 04 خته  انتغ خغ تا تةخب  تارتخ ا ي.تااقىتغنت 00   قنتا ي خ تبا تغقص  ت
ا هههههي  تغالنهههههيختغقاهههههقب نتغقاههههه تاخنادهههههيتبتههههه  تاايهههههه ا ت  نقاهههههاي ت  ت   اخنايت هههههييت  توقهههههىت
غ ضيوديتغقا يا نت غالراصهي  نت غال اايو هنتغاهانال تاشهيبوتغقاالرهيتتغق  ق هنت,ت اةهي التت

ت هنت خ اه يتانههخ ستا اه توالرياداههيتبدهيتقخ اهنتاصههيقةدايتغقة   هنت.ت ااههيتقه تانهه غ تبخ لي
تتVitkevichبخئيانتاا ان ا جتتتت5304بداغتغقخص ات ص  تباننتخ ا نتغقىتنيب تويةت

ني تا تغهةتغغخغضديتغرتياتغا ختغانيتااي تبيقاتهي  توه تههخغتتال هخغ تاريبه تااهيو ا تضه ت
,ت غالتضهههايةتغقهههىتغقاةهههيقفتغقاارههه  تبههه  تغ ههههخغ تغاهههااي  تب شهههي ختاههه ات,ت اان تههه تاههه ربيئههه تغق

 رتهه هيخت,ت ا نهه تقهه تغ تغقاةهههيقفتاهه ن  تخغاههخي تليقاههيتضهههاتا تغقةن اههنتغقر صههخ نت. نهههي ت
رهههه تصههههي قتوقهههىتغافير ههههنتغقاةههههيقفت,تناههههيتاادههه تغقاههههف ختغقخ اهههه تاهههه تلدههههخغ تغقشهههي تغال خغتهههه ت

  simonichت اهه تغق رههتتتفاههه تت 03  تقضههايتديت  ت  اهه ا تجت  تبيقااهه توقههىتةههثتةن ااهه.
نيتهتتبانههنتبخ ليت ههنتبخئياههنت  غقناههت ختب ختهه   تا هخيتغاصههيالتتاههرتغالا ههختغالانههيت تقةنهه ت
وقهىت رههفتغقراهي تاههرتغا هختغقبت ههيبتوقههىتغ تاهخ تقهه تاريلاهنتب شههي ختغقاه تاههبقتغ تغاهها قىت

 ليت هنتغالتغ تاايلقهنتوق ديتغقا ات.ت بيقخغةتا تا غارنتغانيتااي توقهىتاراخةهيتتغقبانهنتغقبخت
بخ ليت هيتاه تاتف ههاتاراخةهيتتابا ندهيت ااههتتغالا هختغقههىتلقهبتغقااهيو  تاهه تخ اه يتقا غ دههنت

ت.ت 00 ربيئ تغقا ات,ت اان ت تا تغاااي  تغقاريلانت
غنههيختغقا  هه تغالانههيت تغق   هه تتةهه تخ اهه يتاخههي فتغال اههيلتغقةيناههنتغقبخ ليت ههنتاهه ت

 غرادهيتاه تغ هخغ ت اةخ ضهديتقلدهخغ تقادي اهنتهههخغتتغقدته تاه تاخللهيتتخ اه يتاه تانب هتتا
 غةاالقدهيت..تارهه تنيتههتتغقةن اههنتغقبخ ليت ههنتااههيبرتب رهنتنهه تاههيت ااقههقتبيقاالرههيتتبهه  تلدههخغ ت



 د. نضر علي امين الشريف................... 5091سياسة بريطانيا تجاه افغانستان في ضوء معاهدة عام  

 054 0990التربية األساسية                                             العدد السادس والخمسون /   مجلة كلية

 تغقاتلرنتاقوتغقخ ا تقالااة غاتوقىتغقتف اتات– بلختاب خجتا تغليختغقصخغاتغقبخ ليت ت
غقدتهههه تاةههههتتاههههقلنتشههههخننتغقدتهههه ت   هههه  تاههههرت رهههه اتااظههههةتبههههال تتاخةقههههنغقصههههخغاتغقههههايت خهههه ت

تغقبخ ليت نت.
 قنهههه  تغقاةهههههخوتغقخ اهههه تغقبخ لهههههيت تاههههه تغ ههههخغ ت غانيتاهههههاي تاةناهههه تلب اهههههنت ااهههههيخت
غقاالريتتغق  ق نتاخوي تاياب  تغقا رفتغقخ ا تاه تبانهنت  تا اهن ا جت  ت,ت قهةتااه تغةاه ت

تقخغاههه نتغقهههىتخقههههاصههه خغ تاههه تبانهههنتب ختههه تغقبخ ليت ههههنت.تارههه تتبهههاتتخ اههه يتا ياههههاديتغقاهههيبرنتغق
غقاخغر هه تب  ههه تغقاصههيق تغقبخ ليت هههنتااتنههختتغق دههه  تبانادههيتاههه تنيبهه تباههه تغ تورهه تتخ اههه يت

قةهههه تغقتههههه غاتتت5379 بخ ليت ههههيت غقتااههههيت بخ اهههه يتاههههرتغق  قههههنتغقانايت هههههنتتاايههههه  تقتهههه  توههههيةت
ت.تت 79 غقاصخيتت-غقانايت 

 الفصل الثاني
 التدخل العسكري البريطاني في افغانستان

  9381 – 9381االفغانية االولى   –البريطانية الحرب 
اةه  تاشهه تغقبانههنتغقبخ ليت هنتتبخئياههنتب ختهه تغقهىتغقاههببتغقابيشههختاه تصهه  خترههخغختت

اه تغققه خ تغ نالته تتيئهبتغقاقهوتاه تغقدته تبشهه تغقةهخبتوقهىتغانيتاهاي ت غقاه تو ه تاه تغاخهههيت
افاههيحتاهرتغانيتاههاي تتاةهخ  تخ اه يتال ههخغ تبادي اهنتهههخغتتغقاه تههه تاه تتظههختغقبخ لهيت   

.ت اههه تنههه تغالةههه غ تنهههي تت 75  غقدتهه ت,ت ا ههه تغالا هههخت  اهههتتاةاههه تغقهههىتغقافههيهةتاهههرتغقهههخ ست
غقبخ ليت   ت خلل  تا تغ ه تغقاه لخ توقهىتغانيتاهاي تااهانق  تغقصهخغاتوقهىتغقاهخشتبه  ت

ت.ت 72 غاخغ تغقب تتغقاي   غئ تت غقبيخن غئ تت اقوتباي   تاليقبنتشي تش ياتبيقاخشت
اقههتتةن اهههنتغقدتههه تغقبخ ليت هههنتوقهههىتغضهههايفتغانيتاهههاي تبنههه تغقلهههخقت,تادههه تقهههةتوت

انافتباي   تشي تش ياتا تاايو  تالاااي  تغقاخشتب تش اتتا ت يتبتغخختغقا اتوقىت
اةهيقفدةتااهه تاريبه تاتي قهه توهه تغالخغضه تغالانيت ههنتغقاه تنيتههتتبةهه  ادةتت,ت غلقهقتوقههىتههها ت

ت.ايةت  تغقا يانتغاةت  تا يانتغقا ختغقىتغال
 اةر رهههيتقدههها تغقا ياههههنتورههه تتةن اههههنتغقدتههه تاايههههه  تاههه تغقخههههياست غقاشهههخ  تاهههه تت
ارتشي تش يات خغت  تتات ت وه ةتغقاه اتاضهاتتتغقااه تغقاشهاخوتاه تغ ه تت5303ة  خغ ت

غوهي  تشهي تشه ياتغقههىتغقاهخشتغالانهيت تاريبهه تاتي قه توه تغالخغضه تغق غراههنتوقهىت هيتب تتدههخت
تقاانخيتا ايتب تدايتا تةيقنتغقااخ تقالخليختغقخيخ  نت.تغقات تققا ات,ت غقااي  تغ

نايتاضاتتتغقاايه  توقىتاخق تشي تش ياتو تاليقبنتغقا اتبيقضخغئبت.ت اااد تةن انت
ت.تت 70 غقدت تب ارتابق تا تغقاي تقش يات
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 ا ت يتبتغخختةي قتتغقاقليتتغقبخ ليت نتغقضنلتوقىتشي تغ خغ تا تغ ه تخاهرتت
 Eldred تغق رههتتغقهههايتاهه قىتا هه تضهههيبلتبخ لههيت تههه تبههه ات خت  غقةصههيختوهه تههههخغتتاهه

pottingerتاداههنتغقهه اياتوهه تغقا  تههنت رهه تغاههفختتههها تغقالهه خغتتوهه تةهه  ثتغ اههنتبقنههتت  
 ليت يتغ تق ستغاياديتا تخ يختا رتغقق   تغقىتغقة تغقاانخيتقةاي نتختغي اديتة تايتخغتتب

 ت,تاأص ختتيئبتغقاقوتغ نالت تب يتي تا تاشخ  تغقاصيق تغقبخ ليت نتا تغقدت تبايا  تغانيتااي
غوابختا  تغةاال تغقر غتتغقبخ ليت نتالانيتااي تضخ خ يتقايا  تغقة   تغقنخب نتت5303غال  ت

ققدت ت,ت غاريلتةنةتغقبيخن غئ تقاايت ادةتققخ ست غقشي تغقفي يخيت,ت غريانتةن انتا ديتان  ت
ت.تت 77 انخغختغ  غادةتقالخغض تغقدت  نتتةق فنتقبخ ليت نت قاترت  تغقبشا  ت  تا 

با اهرتت5303ب أتتغااا غ تتغقن  تغقبخ ليت تالانيتاهاي تاه تنهيت  تغال  توهيةتت
غقههفت تهه يت.ت اهه تغق رههتتتفاهه تاههةتغاهه غ تشهههي تت24 هه شتبخ لههيت تاهه ت  تا خ  بهه خ  تر غاهه ت

يت هنتوبههختشه ياتبهيالا غ تقنهخ تغوه غ ت ه شتغخهخت.ت قاههيتخاه تغقاه اتاهخ ختغقره غتتغقبخ ل
تغخغض دةتاقنتتغقةاقنتلخ ريت غئخ يتوبختااخت  تب ال ت  تقادي انترت هيخت.

اانتههتتغقرههه غتتغقبخ ليت ههنتغقاهه تنيتهههتتبر ههي  ت  ت هه  تنههه  ت  تت5300 اهه تت اههي تت
نتشه    تاه تاهغقهفتارياه تاه تغةهاال ترته هيختباه تاري تت50 ره غتتشه ياتغقاه تنيتهتتاره ختب
,ت اةتااه  جتشهي تشه ياتاقنهي توقهىتغانيتاهاي تاه تت5300غقخياست غقاشخ  تا تت اي تويةت

ت.ت 71 اا  ترت هيختتوقىتارخبنتا تاربخ تغةا تشي ت
غاهااختارهه ةتغقره غتتغقبخ ليت ههنتباه ترتهه هيختتةهه تغ تهنتغقاهه تةصهتديت  اههتتاةاهه تت

نايتةص تغقايصانتنيب ت.تقن تغقر غتتغقبخ ليت نتغاهاليوتتغ تاخاهخقتةصه تغ تهنتبفاه ت
 اا نتغقة  ننتغالاختغقايتغ بختر غتت  اتتاةا تقالتاهةيبتاتدهيتنهةتغقافهي  تغااالنديتققا

اينيتهههتتقاافههقتاههرتخغبههيتتشهههي تت 70 اههرتشههي تشهه ياتت غقبخ لهههيت   توههخ تخالقدههيتاراخةههيتت
شه يات التغقبخ لهيت   تغقها  توخضهه غتوقهىتغالا هختغالاااهالةت غقق هه  تغقهىتغقدته ت.ت ره تخاهه ت

ليت ت,ت رخختغالتاةيبتغقىت بي تهت  نشت اتديتغقىتبخهيخيتغالخ ختغالاا يبنتققلقبتغقبخ 
غابيوهه تااههيت,ت اخقههىتوتهه تاهه تغقةصهه  توقههىتغقااههيو  تغقخ اهه نتة ههثتغوارهه تباهه تغ تغخفههق

,ت غوهي  تشههي تت5300غقايصههانتنيبه تاه تغقاهيبرتاه تغبتتاهد تغاهخت خه  تغقره غتتغقبخ ليت هن
ا ياهه تغقه غخق تالانيتاههاي تغننههختافهيرةتغق ضههرتغالراصهي يت غقت 74 شه ياتققاههخشتاهخ تغخههخرت

اه تظهه تغالةههاال تغقبخ لههيت ت.تاره تغاههاينختغقبخ لههيت   تبيقاههقلنتغقفاق هنتاهه تغقههبال تااههيتغنههيخت
غقشا ختغق لت ت غق  ت تق رتغالاني ت.تنايتغ تتظيةتغقضخغئبتغقاتاخض تش ياتوقىتغقاني ت

ليقبنتبا   تغالا هختغقاخقه اتغاا ي تش    تق  دةت ااادةتغقىتغقااخ ت غقاتنغنيخته تغالخختا  
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.ت اه تههاغتغق رههتتاانه ت  اههتتاةاه تاهه تغقفهخغختاهه تاه ت تق رهه  تةخبهي ت   هه  تشه ا توقههىت
ت.ت 73 اقوتار  ةتربيئ تغال  بوتاايو اديتق تا تةخب تض تغقبخ ليت   ت

 غختتااخننت  بيايت غخشت  تغافختتو تت5379 ا تغقنيت تا تاشخ  تغقنيت تويةتت
ت.ت 70 ق اةتاة   تغرياا تا تنقانيتا ت غخايق ته ت ويئقا تغقىتغقدت تغاااالةت  اتتاة

 قن تاخوي تايتشلتتةخننتغقاري انتهاغتغق    تغقبخ ليت ت,ت غقا يانتغقايق نتغقا تغابااديت
غقاقليتتغقبخ ليت نتقاالا تغقا  تا تتا  غت نتتةن انتغقدت تغقبخ ليت نت.تاف ترته هيخت ااهخت

غااه تتغقهىتغقايصهانتنيبه تغاههداتتا دهيتائهيتت غاهانتاهه تت5375يةتخ بهختتشهبتتنه خ تاه توهه
غالانههي تغالاهههختغقهههايت اهههرتغقبخ لهههيت   تغقهههىتغقافههي  تاهههرت  تغنبهههختخهههي تبههه ت  اهههتتاةاههه   ت
قنخ تغتاةيبتغقره غتتغقبخ ليت هنتاه تغانيتاهاي تقنه تغصهخغختغقاانه تغقا ياه تغقبخ لهيت ت  ت

غقافي ضهيتتااهيتوخضه تغقهىتغالغا هي توقهىت ق ةتاينت ا  ت  توقىتوه ةتانهي خ تنيبه تغ رهفت
ت.تت 19   تغقن غختغالاني ت

اههههي ت ضههههرتغق هههه شتغقبخ لههههيت تاهههه تغانيتاههههاي تباهههه تاراهههه تغقاانهههه تغقا ياهههه ت.تارههههه تت
غاههها قىتغقنههه غختوقهههىتغقخ غتهههنتغقاقن هههنت,ت وقهههىتغقننتهههيتتغقبخ ليت هههنتغقا هههي خ تققايصهههانت وقههههىت

 ت  تغقناههت ختب ختهه ت  تغقهههايتااههخ تهههه تاخههي  تغقااهه   ت,ت ةيصهههخ غتاتهه  تغقريئهه تغقبخ لهههيت
غضههلختتبخ ليت ههيتغقههىتغقافههي  تاههرتغقنهه غختغالخهختغقههىتغالغا ههي ت.ت غ غ تهههاغتغقا رههفتغقةههخجت

اقنيتت 15   ت غبتاةا ت اي   ت5375  تغقنيت تغقا  تغتاخب غتا تغقخياست غقاشخ  تا تاشخت
توقىتغقبال ت.ت

  تاههه تغقاهههيةتتفاههه توقههههىت ااخضهههتتغقافي ضهههيتتوههه تورههه تغافير هههنتاهههه تنهههيت  تغالت
 صه  تغقرهه غتتتغتاهةيبتغقره غتتغقبخ ليت هنتغقاااخنه  تاه ت هال تغبهي تغقهىتغقةه   تغقدت  هنتتربه 

غقةن ا نتغقىتغقا  تنتوقىتغ ت ر ةتات  ب  تو تغق واي تغالاني تبي غخ تغالخغض تغقا تاخق ديت
خ ليت ههيتاهه ت يتبدههيتغ تغقره غتتغقاتاههةبنتوقههىتغ ت ههاةتا   هه هيتبيقا  تهنت غقةاي ههنت.ت ااادهه تب

ار ةتغقاايو  تغقاانخ نتقالاني تض تغالخليختغال تب نت,ت ااخوتغالاقةنتغق غئ  تو تةي اديت
ت.ت 12 ققر غتتغالانيت نت

 قن تة ثتا تلخ قتتغتاةيبتتغقر غتتتغقبخ ليت نتتايقةت ن تا تغقةابي تت,تاايتت
ةاهىتااخضههتتنهيت  تغقنهيت تتغ تبه غتتبيالتاهةيبتاه تنيبه تغقهىت هال تغبههي تاه تغقاهي ستاه 

غقهىته اههيتتغقربيئهه تغالانيت ههنت نيتههتتغقرهه غتتغقبخ ليت هنتتابههي توهه تغخخهههيتاهه تخههال تاخ خهههيت
تبااخ  خخ تنيب ت  
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 نههي ت رهه  تغقد هه ةتغالانههيت تاةاهه تغنبههختخههي تبهه ت  اههتتاةاهه ت,تاقههةت صهه تغقهههىتت
غقهايتنهي ت بقهه تاه تغق ه شتغقبخ لهيت تت5372 هال تغبهي تاه تغقنيقهثتوشهختاه تنههيت  تغقنهيت ت

ت.تت 10  ت يتا رتشخات غة تت7199اا غ  ت
قةت ن تغالتاةيبتغقبخ ليت تا رتغ خغ تا رهتتقةه  تاد ئهنتغال ضهياتغق غخق هنتاه تت

غانيتااي ت,ت غالااا غ تتا ت    تالوهي  تغقاه لخ تغقبخ ليت هنت,تالاه ايتغ تغقره غتتغقبخ ليت هنت
رهخختغقةهينةتت5372ايةصه تااهال تافه تغاغختتنيتتتالا غ تاةافظتبرته هيخت  هال تغبهي ت.ت ههاغ

ا خ نتتغقىتب شهي ختبر هي  تغقاه خت قه ةتت–غقايةتا تغقدت تغقق خ تغ نالت تغخاي تر غتتبخ ليت نت
ته تتت غق تهخغ تت ه خجتبهيق وتاانتهتتاه تغق صهه  تغقهىت هال تغبهي ت رته هيختاه تت اهي ت غ ههيخت

نيب تغافختتو تغةاال تغقايصانتا تغقايةتتفا ت.تا تة  ت غختتااخننتنب خ تبيقرخبتا تت
وشختا تغ ق  تا ايتاةتغةاال تغ تهنتربه تاقهوتاه تغقاهي ستاه تغقشهدختغالانيت نتا تغقخياست

ت.تت 17 ت5372تفا تويةت
 قنهههه تاهههههخوي تاههههيتلهههههخأتاههههه تتغقاههههيةنتغقا ياههههه نتغقبخ ليت هههههنتخغاههههقتاشهههههن  تةن اهههههنتت

خ  ههنتافهه تاقههوتغقةربههنتةهه ت,ت اا هه  تغققهه خ تأبههخ   تت   ههخغتققخيت5372غقاةهياظ  تاهه تغ قهه  ت
غقااي  تب  تبخ ليت يت خ ا يتبشأ تغ خغ ت غانيتااي توقىتغايستغقاتفانتغقاابي قنت غقاصهيق ت
غقاشهههاخننت.تارهههه تغ خنهههتتبخ ليت ههههيتغ تبرههههي تر غادهههيتاهههه تغانيتاههههاي تاااهههاخت,ت غ تانههههيق فتاقههههوت

ي تاة قتتغقىتوبطتغقر غتت غقخايئختغقا تانب هيت,ت ةيقنتغقف ضىت غقخالفتب  ت واي تغالان
بتف اهههيتاه تغانيتاههاي توبههختغرياههنتنر ه توقههىتنيهقدههيت,ت اباهيتقههاقوترههخختتبخ ليت هيتغالةافههيظت

ااا هه  تاههرتغقاههقليتتغالانيت هنت,ت غتادههيجتا ياههنتريئاههنتوقهىتغاههيستغقاةياظههنتوقههىتوالرهيتت
اهرتخ اه يتتغاارال تغالرليختغق غرانتب  تاتيلقتغقتف اتغقبخ ليت نت غقخ ا نت,ت غةال تغقااهي  

ت.ت 11 ا تغا يتغق الىتب التا تغقا يبدنتااديت
,ت وي تت5372ب أتتغقر غتتغقبخ ليت نتبيالتاةيبتا تنيب تا تاشخ  تغال  تويةتت

غالانيت نتب  ت  اتتاةا تغقىتغقاخشت,ت غاالياتغ ت بالتاقلا توقىتغغقبتغقاتيلقت
ت.تت5300رب  ت ايا تت5300-ت5319غو غةت

  9339- 9383االفغانية الثانية  –الحرب البريطانية  
غوربت اي ت  اتتاةاه تر هيةتةهخبتغهق هنتباهببتغقصهخغاتبه  تغبتيئه تقالاهاة غاتوقهىت
غقاخشتغقايتاخبرتوق  تش ختوقه تخهي تب صه نتاه ت غقه  تاا هيهال تغخ اه تغقنبهيخت,ت غاهااختت

و ةت.تاان تش ختوق تغخبخغ تا ته  اادةت,ت ا ت5303-5300غقةخبتغالهق نتخاستات غتت
تاقلا تباا تنت ق  تاةا ت ار بتةينةتهخغتت..
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اهيخوتتةن اهنتغقدته تغقبخ ليت هنتبهيالواخغفتبهيالا ختغق   ه تخهال تغققرهي تغقهايت ااهه ت
غالتتغ تتغالا هههختخهههخجتاههه تت5300  تاههه تغابهههيالتوهههيةتMayoاهههرتتيئهههبتغقاقهههوتغققههه خ تاهههي  ت  

ةن اههنتغقبخ ليت ههنتبيرتههياتغقاريبقههنتااههاي غ تاهه توهه ةتاقب ههنتالقبهه تبيقةصهه  توقههىت وهه تاهه تغق
باي  ه هيتقه ت,تناههيتنهي تااهااخغتاه تاةي قههنتغقبخ لهيت   تغقاه خ تاللهالقتاههخغحتغقه   تغالخهخرت

تت.تت 10 تغبتهههه تاةاهههه ت ارهههه بتغقههههايتنههههي ترهههه تغةا هههه  تباههههببتغواخغضهههه توقههههىتا ياهههها تغال غخ ههههنت
قهتتغقهىتاقههوتغالتغ تاقهوت ةه  تاينهي ت نفه تقان  ههختا ياهنتبخ ليت هيتا هي تغانيتاههاي ت غقاه تظ

  تواق ههنت   ه  تخقههفتتدهختغقاههت تغ تاهه تغقخقه جت,تاهه تظهه تتغقةه  تارهه ةتوقهىتغاههيستغ تأيت
اهههان  تغ هههخغ تغ هههختةنهههه ةت  تةاهههبترههه  تغققههه خ تغبهههخ   ت   هههختغقخيخ  ههههنتتغقظهههخ فتغقةيق هههن,

ااقههىتغنههختر ههيةتخ اهه يتبضههةتغالاههيخغتتغالاههالا نتاهه تغاهه يتغق اههلىتغق غراههنتت,ت 14 غقبخ لههيت ت
غق اتىتقتدختغا  غخ يت خ   ت بخيخرت خ رت ت اهخ ت تناهيتضهاتتتلشهرت ت اهاختتوقىتغقضفن

,تا   تتاخي فتبخ ليت يتا تغقا ارتغقخ ا تت 13 بةختر    ترت ت رياتتباةص  تا غة ت
غقههايت دهه  تغقاااقنهههيتتغقبخ ليت ههنتاههه تغقدتهه ت,تاهههي تغراههخغبتغقهههخ ستاهه تغا  غخ هههيتتنههي تت اتههه ت

يت ااققتباخلليتتغالتنق  تبيقتابنتقاتلرنتةايانتقديت تات تغة غثتننخ تخل خ تققني نتا ا
غانيتاهاي ت غ ههخغ تغققاههي تااهنال تاهه تتظههخهةتخههلتغقه اياتوهه تغقدتهه ت.ت اه تانهه تاقههوتغقظههخ فت
نهي تاه تغقلب اه ت ه غ تغ تاهه ق تبخ ليت هيتغقشهخقتغهااياهيتغننهختباهه توره تاايهه  تبهيخ ستغقاهه ت

 دنتغ خغ تني تهتيوتشهب تغ اهياتبه  تغقاياهنتت.تاا ت 10 ت5310غتدتتةخبتغقرخةتا تغاغخت
تغاخهياتا رهفتةههي ةتاه تغقاهقليتتغال خغت ههنتةاهىتالاا هي  تااههاربال تغقبخ لهيت   توقهىتضههخ خ ت

غقا غاياديتارتبخ ليت يت.ت  أا تا ض اتهخغتت اترتغ خغ تا تغالااة غاتوق ديتا تار انتاقوت
خاههيخاديتاهه تةههخبتغقرههخةتبي  هههي تغالقا غاههيتتالاهه ايت غ تخ اهه يتاههاةي  ت   تشههوتااههه   ت

خ يخت    تقديتا تغا يت.ت ني تغالواري تايئ غ تا تغال اهيلتغقا ياه نتغقبخ ليت هنتبهي تخ اه يت
ارهفتبشههن تغ تغخههخت خغ تغالصههخغختغال خغتهه تقالاهها ال توقهىتهههخغتت,ت غتدههيتاخ هه تغ تااخههاتاهه ت

ت 09 غ خغ تغال غ تغقا تالا تا تخالقديتغق ص  تغقىتغقدت ت
تبتغخختااتتبخ ليت يتغقىتلخحتانخ تان   تاةيقفتغاهالا تاا واه تغق  قهنت ا ت ي

غقانايت نتقق ر فتب   تغقا ارتغقخ ا تا تغ غالتغا يت.ت قاةر قتهاغتغقد فتلقبتتبخ ليت يت
اهه تغقاهههقلي تغقاناهههيت تتغالاصهههي تبيالرلهههيختغالاهههالا نتقاتف ههها تهههها تغقفنهههخ ت,تايخاهههقتتغق  قهههنت

ريبقتتغالا ختغالانيت تش ختوقىتت5343ا تغقاي ستوشختا تغبتتتغقانايت نتباننتغقىتنيب 
غالاههالا ت,ت اةههخ  تتغالاههيخغتتغالاههالا نتققنهه خ تضهه تقنهخ تغرتيوهه تبفنههخ تغرياههنتغقاةههيقفت

خ اه يتغالتغ تغقبانههنتقههةتاههت  تاه تغرتيودههيتبدهه اديت.ت  بهه  تغ تغقهخا تغالانههيت تاههبب تغاهها ي ت
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ت5340اشنقتتققتظختا تاراه ةتاريلاهنتا اهاي توهيةتغالا ختا ترخغختق تنتتغقاةن ةتتغقا ت
,ت ا صهه اديتباههت تغ ههخغ ت هه  غتتنب ههخغتاهه تغخصهههبتغالخغضهه تاهه تغقاريلاههنت.ت نههي ترهه تاهههخأست

ت.تتت 05 غقق تنتتغة تغقضبيلتغقبخ ليت   ت
غاداتتها تغقا غا تا تا اختغقاالرنتب  تةن انتغقدت تغقبخ ليت نت غالا ختش ختوقىت

 اههنتغقدتههه تقاريلاهههنت  تاهه  انت  ت تن اهههيت تا لئهههنتقارهه ةتتاربههه تتةههه تغقههايتغ خوتغ تضهههةتةن
رت هيختقاغتني تغاخغتاا رايتغ تاخا تغقةن انتغقخ ا نتباننتغقىتنيب تبخئياهنتغقريئه تغقخ اه ت
  تاههها ق ت ف  تققابيةههههثتةههه  ت ضههههرتغافير هههنت ايو ههههنتاهههرتغانيتاههههاي تااضههها تغرياههههنتاخغنهههه ت

,ت اا ه  تاتهه  ب  تنت خبهلتغقبقه   تبخله لتاقنخغا هنتواهنخ نتخ اه نتاه تباه تغقا غرهرتغقاداه
خ ستا تغقا  تغالانيت نتغالاه ختغقاه تخاضهديتغالا هخت رهخختغخاهي تبانهنتغانيت هنتققابيةهثتاه ت

ت.تت 02 غقا غ تغقاراخةنت
ق اهه    تختتيئههبتغقاقههوتاهه تغقدتهه تغققهه خ ت   وته ايتبقنههتتاتههي خغتتخ اهه يتهههاغتغقةهه ترهخت

غالا ختخاا يتو ةتغابياتا يانتا تشأتديتتغالضهخغختبيقاصهيق تتغخاي تباننتبخ ليت نتالبال 
غقبخ ليت نت.ت اايتق تانه غ تغ تغقبانهنتغخغ تتغ تاةه لتغالا هختوقاهيتغ تاقنهنتبخ ليت هيتغاخهاتتت
قتفاديتقربيتغابخغل خ ي ت ر تااختغالا ختا  ديتتبخ ليت يتوقىتغتديتاات ت ضرتغانيتااي تا ت

.تة تههاغوتق ههأتتيئههبتىتخاهه تغاههاربي تغقبانهنتغقبخ ليت ههن ااه تغقههات قهنتغقاةا ههيتتغالاههختغقههايت
غقاقوتغقىتا   تغتاغختغقىتغالا ختبرب  تباننتبخ ليت نت غئا نتا تنيب ت,ت غادق تاه  توشهخ  ت

.ت ا تةيقنتخا ترب  تغالتاغختاي تغقةن انتغقبخ ليت نتاار ةتبياخيات  اي تققخ توقىتغالتاغخت
تغ خغ غتتوانخ نتض  ت.ت

 غض تغ تغقبخ ليت  تغخغ  تغخاالفتغقاخغئرتقشه تغقةهخبتتضه تغانيتاهاي ت.تافه تا تغق
خاههيقا تغقههىتغققهه خ ت  تنههخغ تبههخ وت  تغنهه تتيئهههبتغقاقههوت  تق اهه  ت  تغتهه ت  تاراتههرتبههي تا ياهههنت

اهههيخستوق دهههيتالقرهههيتأيته اتههه تترهههه تتتغ تاهههال رتانههه   ت  قهههنتر  هههنت ااهههارقنتبيانيتاهههاي تتال
يانتخيلئنت,تاق تاد أتقتيتغقةخبتغ تبا تتغالا ختغقةيضختاخصنتغظدختتتغقا يخبتبيتديتا 

ت.تت 00  تاخقصيتغالتاض رتاقوتغقفخصنت  تقافن وت  قنتنيب ت اا  رديتاأت تغخ 
 اخوي تاياتةتتاقوتغقفخصنتغقا تني تق ا  ت ااتيهيتبا تغ تخا تغالانهي تغقربه  ت

اةههي خت اانتهتتاه تغةهاال ت ههال تتبيالتهاغختغقبخ لهيت ت.تااره ةتغق هه شتغقبخ لهيت توبهختنهالث
 نههيت  تغقنهههيت تتتت5343غبههي ت ااههختبهه ال ت  غ يتخههه غخ ةت رتهه هيخت نيبهه تبههه  تنههيت  تغال  ت

.تت غظلختش ختوق تغقىتاخوتغقايصانتبا تغ تغلققتاخغحتغبته تاةاه ت اره بتخهي تت5340
 ت  ت يت غايوتغقايتت  يتب تغا خغتوقىتغقبال ت غقايترخختاالري تغق  شتغقبخ ليت تغقاار ةتو
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  ت غقافهههي  تاههههرتغقبخ لهههيت   تقارهههه تاايههههه  توخاهههتتباايههههه  ت  ت يتههه غايوت  تاتههههي  تغالا ههههخت
 غاقتوقىتا غ  تغق    تبارضيهيتو تغخض تاا تنتبيقرخبتا تااختب ال ت  غ يتنخغةت.تنايت

ةتبانهنتبخ ليت ههنت غئا هنتاهه تنيبهه ت,ت غتشهي تخههلتاقنخغاه تبهه  ت غ يتخهه غخ ةت نيبه تتاريبهه تر ههي
غقر غتتغقبخ ليت نتبيق اياتو تغانيتااي تا تةيقنتااخضديتالخليختغقن  تغقخهيخ  توقهىتغ ت

هيتاها  ت ليت نتاايو  تايق نتقالا هختاره غختاتاةبتبا ت  غ تغقاد   تغقخيخ  ت,ت غ تار ةتبخت
ت.تت 07 غقفتبي  تغااخق ت تات  يت

انيتاههههاي تاههههه ت هنههههاغتاههههي تاايههههه  ت  ت يتهههه غايوت  تاة قههههتتغقهههههىتلهههه قتنر هههه ت ههههخ تغ
غاارالقديتغقا يا تا ايتةررتتبخ ليت يتغهه غاديتغقاهاخغا   نتبيقاه لخ توقهىتغقااهخغتتغقاه تارهرت
وقههىتغقةهه   تغقدت  ههنت,ت غخضههياتغقا ياههنتغقخيخ  ههنتالانيتاههاي تلبرههيتقاصههيق تبخ ليت ههيتاهه ت

تغقاتلرنت.ت
ةهههاال تغ رتغق  هه  تغقبخ لهههيت تاهه تغانيتاهههاي تغقههىتا ههه  تغقاايخضههنتغق لت هههنتضهه تغال

ني تت خأاديتتغقاه ختقه  ستتب أتتبر يةتغق ت  تتغالاني تتبرا تتغاخغ تتغقباننتتغقبخ ليت نتتغقا تت
غالاختغقايتت ارتتببخ ليت يتتغقىتغوي  تغةاالقديتقنيب ت ت sir Loais Cavagnari يخيتنياا 

قا ياهنتغقاه تتاه جتغ تب نه ت تا قه ت  ت شهن تاه تغ تت  .ت بداغتغقص  تنابت  تق ا  ت  تغقىت 
ظههه ت تاهههجتباتي هههنت صههه ختاههههيةتترههه تتت قهههتتبههه ترهههه  تغيشهههانتةلااههه ت,تانق تهههيتغ  تغ تتتتاههههجتت

ت.تت 01 تا  ي ت    غ تغخشىتغ ت ن  تغ ارتا يال تتتا  تا تا غ تغ ه ت   تغ تىتخ بت  ت
ري تغق  شتغقبخ ليت تها تغقاخ ت  تخ بخاست  ت غاا قىتب توقىتغقايصانتغالانيت هنت,ت

رههههي تاةاههههه ت ارهههه بتخههههي ت تف ههههه تتباهههه تتاقههههوتغقهههههىتغقدتهههه ت.ت قنهههه تقهههههةت ةهههه تغالةهههههاال ت نههههةتغوا
غقبخ ليت تقنيب ت   تر يةتغقربيئ تغالانيت نتبر ي  تاةا تخي ت غقاالتاشوتويقةتتبد  ةت غارت
وقىتغقر غتتغقبخ ليت نتغقاخغبلنتا تنيب ت,تغااليوتتغ تا بخهيتوقىتغالتاةيبتغقىترت هيخت

ت.تت
 ياهه ت غقااهههنخيتاههه تغانيتاههاي ت,ت اهههخغ تغقاههقلنتغقةن ا هههنتغق لت هههنتغ بههختغق غرهههرتغقا

غ هخترهي خ  تغقبخ لهيت   تغقهىتغوهي  تخاهةتا ياهادةتاه تغقهبال ت,تخص صهيتغتدهةت  ه  غتغتفاهدةت
وقىتغبري تا لخادةتغقاانخ نتغالاختغقايتغرققتغال ايلتغقةينانتغقبخ ليت نتا تغقدت تبص خ ت

نتغقةنههةتاهه تغانيتاههاي تظدهختتانههخ تاراهه ةتغقههبال تغقههىت   هنت.ت اهه تاةي قههنتاههتدةتقةه تاشههنق
.ت قنه تاههخوي تاهياةتتبهاتههها تغقفنهخ تباه تظدهه ختشخصه نتغالا هختوبهه تت 00 اريلاهيتتااهارقنت

غقهخةا تخههي تغقهايتغخههاتوقههىتوياره تاداههنتاتظه ةتغقاري اههنتغق لت ههنت,ت باه تغ تغهه تتغقرهه غتت
ليت يتتةقتت  غخ تغالةخغختبخئيانت ق ةتغقبخ ليت نتوي   تو تغقر يةتبااق يتت غاانت.ت ا تبخ 
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نال اا  تتاة ت  غخ تغقاةيال  ت خئ اديتبت يا  تت  خغئ ق ت ا ياا تغالاااايخ نتغقايبرنت.ت
 ا تغقدت تة تغقق خ تخ ب  تاة تغقق خ تق ا  تنايئبتو تغقاقوت,ت قاقوتص ختتغال غاختغقىت

,ت ته  يتتبهيالا ختوبه تت5335ةتغقره غتتغقبخ ليت هنتبيالتاهةيبتاه تغانيتاهاي تاه تصه فتوهي
ار تغقخةا تغا خغتوقىتغقبال ت.ت قةت ن تغالتاةيبتغقبخ ليت ت   تشخ لتارتغالا ختغق    ت.ت

ااده تغالخ ههختباه ةتغرياههنتوالرهيتتا ياهه نتاهرت  قههنتغ تب هنتاهه رتبخ ليت هيت بيقاريبهه تاادهه تت
اره ةتقالا هختغقااهيو غتتتبخ ليت هيتباه ةتغقاه خ تاه تشه   تغقةن اهنتتغالانيت هنتغق غخق هنت,ت غ 

ت.تت 04 غقال انتغاغتااخضتتبال  تغقىتغالخليختغقخيخ  نت
ةررهههههههههتتانياهههههههههبتغرق ا ههههههههههنتت5335-ت5343 تت5372ت–ت5303 اهههههههههرتتغ تةخبههههههههه ت

 ا يا نتادانتقبخ ليت يتاتديتغالاها ال توقهىتااهختخ بهختغقهايت اه تغههةتترلهنتاهاخغا   نتاه ت
نيت تققبال تا ت ت بديتاضال تو تغةاالقديتقاتلرنتغانيتااي ت,ت  غ يتنخغةتغقايت ا تغقاتفاتغق

ن  اههيتاهه تبق  اههاي تغالتغ تاقههوتال اتهه ت ضههرتةهه تقا  دههيتتبخ ليت ههيتتةهه تغانيتاههاي تغقاهه ت
ت.تت 03  خقتتاخةقنت     ترب تتدي نتغقرخ تغقايارتوشخت
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 الفصل الثالث
 5091معاهدة عام 

 : 9191االتفاقية السابقة لمعاهدة عام 
 تترلههههنتاةهههه  تاداههههنتوقهههههىت5095-ت5339ا ههههختوبهههه تغقههههخةا تخههههي ت  اهههه تودهههه تغال

صههههها  يتغقا ياهههههها  تغق غخق ههههههنت غقخيخ  ههههههنتالانيتاههههههاي تاهههههه تايخ خدههههههيتغقةهههههه  ثت.تارهههههه تغ ههههههخرت
غصالةيتتنب خ تا تغقا ي تغق غخق تتغاداتتا تار  نتغق ة  تغق لت نت.ت نهي ت ه خوتةي هنت

 تغقاقلنتغقاخن  نت,ت قاةر هقتههاغتغقبال تغقاقةنتغقىت  شت لت تة  ثت ااا توق  تا تاا  
غقده فترهيةتباياه ست ه شت لته تاانه تب غاههلا تاه ت ضهرتتدي هنتققةن اهيتتغقربق هنتغقاةق ههنت
غقاافخرنت,ت غاخغ تغقل غئفت,ت بالتا لخا توقىتن تغقربيئه تباهيتا دهيتربيئه تغقبشها  تغقر  هنت,ت

تخ تت.نايتغهاةتبيا ختغقاةينةت,ت غالخاري تبيقااق ةت غصالحتتظةتغال غ
 ا اهههيت ااقههههقتبااهههيئ تغقا ياههههنتغقخيخ  هههنتارهههه تنهههي ت ههههخرتضهههخ خ ت ضههههرتةههه تققا اههههرت
غقخ اه توقهىتةاهيبتغالرهيق ةتغالانيت هنت,ت قاتهرتغقاصهي ةتبه  تبخ ليت هيت,تغقاه تنيتهتتاهخرتاهه ت
غانيتااي ت  قنتةي   ت,ت خ ا يت بابي خ تا تةن انتغقدت تغقبخ ليت نتااىتغالا هختغقهىتوره ت

ن ق ااختا تتت157,ت040وقىتاخل لتتت5331ا تغقايشختا تغ ق  تويةتغافيقتارتخ ا يت
 خ ا يت,ت قن تظقتتغقاتلرهنت غراهنتبه  ت  ت  اشه ت  ت تدهختغا  غخ هيتغقة   تب  تغانيتااي ت

ا ضههرتخههالفتبهه  تغقبقهه   ت غقهههايتشهها تغ ضههي تاتلرههنتغال   هههنتاهه تغقنههخبت,ت اتلرههنتخ  هههنت
ت.تت 00 صيق تا تغقشخقت

خ اه يتاه تاة  ه تغقةه   تغق ت ب هنتالانيتاهاي تققة ق قهنت   تر هيةت ا ت يتبديتخغبهتت
بخ ليت ههيتبيقا اهههرتاهه تغالرهههيق ةتغالانيت ههنتغقاةيا هههنتققةهه   تاهههرتغقدتهه ت,ت قدهههاغتغقنههخ تغخاهههقتت
ةن اههههنتغقدتههههه تغقبخ ليت ههههنت  تاههههه خا اخت  خغتهههه ت  تغقهههههايتنههههي ت شهههههن تاتصههههبت   هههههختخيخ  هههههنت

ت ب نتالانيتااي ت.تغقةن انت,تقاة   تغقة   تغقشخر نت غق ت
ت5300ةرقتغقابا ثتغقبخ ليت ت,تغقايت ص تغانيتااي تا تغ غئ تاشخ  تغال  تويةت

ا   نتبخ ليت هنتاهه تغقاتلرههنت.تاره ت رههرت  غتهه تاهه تغ,تت يةهيتاقا اههيتاهه تادااه ت,ت اهه تتاههاخت
تغقنيت توشختا تاشخ  تغقنيت تاايه  تة    نتتصتتبت  هيتوقىت:

تصالتب  تغقبق   ت تغقدت ت غانيتااي ت ت ا ت بي تاق اي تة غ تايت-5
 اه تخهلتغقةه   تغقشهخر ت غق ته ب ت ااه تاه ت غخهي ت اقاهنت بهي تغقبهيا ختغقصهنخرتاه تت-2

ت.تت 49 غقشخقتغقىتغقة   تغقفيخا نتا تغقنخبت
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 وقهههىتربيئههه ت بههههي تاخقههه تغالا هههختوبههه تغقههههخةا توههه تاههه لخا تغالاههها نتوقههههىتبق  اهههاي تت-0
تاق اي ت

تبا ةتغقا خ تا تغالخغض تغق غرانت خغ تخلتغقة   ت.ت ااد تغق يتبي تت-7
تغشخغفتةن انتغقدت توقىتغقاالريتتغقخيخ  نتالانيتااي ت.تت-1
ققةن اهههههههنتت 45  تقهههههههوتاههههههه تغقخ ب هههههههيتت53ارههههههه ةتةن اهههههههنتغقدتههههههه تغويتهههههههنتاهههههههت  نتارههههههه غخهيت ت-0

تت. 42 غالانيت ن
 نتا ي تغانيتااي تا تانقتتغالافير نتغقة   تا شخغ تادايتقايتةررا تغقا يا نتغقبخ ليت

اقهوتغقاخةقهنتاهأ تغالافير ههنتقهةتاشهختغقهىتغ تخههلتغقةه   تهه تةه   ت  ق ههنتبه  تغق هيتب  ت,تناههيت
غتدههيتغ تتغقهههىتاراههه ةتغقربيئههه تغقبشههها  تغقهههىتراههها  تغالاهههختغقهههايتااهههببت,تا اهههيتباههه ت,تاشهههين ت

غصب تراةت.تار تت5074ة    نتظدختتبا تغالتاةيبتغقبخ ليت تا تشب تغقريخ تغقدت  نتويةت
ا تربيئ تغقبشا  ت ا شتا تغانيتااي ت غقراهةتغالخهختاه تشهب تغقرهيخ تغقدت  هنتاهيبري ت بيناهاي ت

ت.تت 40  ي ت باقوتظدختاي ااىتةيق ي تباشنقنت  تبشا تااي ت  تيقة
غبته تةب ههبتغ تت5095اه قىتوهخشتغانيتاهاي تباه ت اهي تغالا هختوبه تغقهخةا تاه توهيةت

ا    تغقاايهه  تغقاهيبرنتباه تغ تقااهتتاه تتفهستغالا هختت يت تايخغ تتبخ ليت5050-ت5095 
غق    تو  اديتوتديت,ت خبايتغغقبتغقظ تغ تغالا ختةي  تا ت يتب تغااخ غةتا ض اتا    ت
غقاايهههه  تن خرهههنتاههه نخ تقههه ارتغقبخ لهههيت   تغقههههىت  هههي  تااهههيو ادةتغقايق هههنتغقاهههت  نتالانيتاههههاي ت

قههبال تغقاه تنيتههتتاالقهبتابهيق تنب ههخ تاه ترب هه تت خص صهي تغ تغقبهخغاجتغقاهه ت ضهاديتقاةه  ثتغ
غصهالحتتغق دههي تغال غخيت غقا ياهه ت الهه  ختغقااقهه ةت غالهااههيةتبيقا ههيخ تت غقصههتيونت غق خغوههنت
 غالا ختغقا تايني تقديتغ تااةرقتا ت   تغقةص  توقىتن تاه غخ تايق هنتنيا هنتافارهختغق دهيت

تغانيتااي ت.ت
غخاهقتتةن اهنتغقدته ت اه غ تغقهىتنيبه تت5097 توهيةت ي تغقخ تغقبخ ليت تان ي تب  خ تافه

بخئياههههنتاههههنخا ختغقخيخ  ههههنت  تقهههه  ست ق ههههيةت  هههه ت  تال ههههخغ تغقافي ضههههيتتقا   هههه تغقاايههههه غتت
ت.تت5300 تت5339غقايبرنتغقاار   تخال تغو غةت

 اايت تبن تغالشيخ تغق ه تغ تغقةن اهنتغقبخ ليت هنتواه تتغقهىت اهجتغقاايهه غتتغقاهيبرنت
اهه تاايهههه  ت غةهه  ترياههتتبلبادههيتاهه تقتههه  تاهه تغقاههيةتتفاهه تقاشهههن تت5091وههيةتاههرتاايههه  ت

تبا ا وديتغالايستغقريت ت تغقايتااات تغق  تا تا يااديتا ي تغانيتااي ت.ت
ت
ت
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 توقهىتنايت هنتاه غ ت47 تت5091غاغختتت25غةا تتغقاايه  تغق   ه  تغقاه ت راهتتاه ت

غقاي  تغال قىت,ت ه توبيخ تو تخايقنتا تغقاه ختنهخا ت تااه   تغقشه   تغقخيخ  هنتاضاتتت
ةاقدهيتغبهخغه ةتت5339ة  هخغ تتت57ا تةن انتغقدت ت تغقىتغالا هختوبه تغقهخةا تخهي تباهيخ ات

خي تةينةتبدي  خت,ت غةا تتغقخايقنتوقىتغ  بنتةن انتغقدت تو تغائقنت  دديتغالا ختغق  ت
ة يتتريئ تغقر غتتغقبخ ليت نتا تنيب تاأ يبتغقاا   تغقبخ لهيت ت  ت.ت غ قديتا غق تو تصال

غ تغقريئ تغقبخ ليت تال اقوتغقصالة يتت,ت ق ستق تغقةقتاه تغقاه خ تاه تغقشه   تغقا ياه نت,ت
 غ ت ظ فاهه تاراصهههختوقهههىتاههه ا ختغقةاي هههنتالانيتاههاي تاههه تغخلهههيختغقنههه  تغقخهههيخ  تغقااانقهههنت

تانيابتغرق ا نت ا يا نتا تغقبال ت  تتباةي التتخ ا يت غ خغ تغقةص  توقى
 غاغتايةص تاي تاقوت ات تغالتوا غ توقىتغا ختنيب تقاقوتاهي تغقةن اهنتغقبخ ليت هنت
اان  تاااا  تقار  ةتغقاايو  تق ت ا تها تغقةيقنتاأت ت تأيتغا ختنيبه ت ت ااخشه تبتصهيئ ت

ت.تت 41 ا ايت ااققتبيقاالريتتغقخيخ  نتغقةن انتغقبخ ليت نت
يبرتغقفرخ تغال قىتاه تهها تغقاهي  تااشه ختغقهىتغ تغقةن اهنتغقبخ ليت هنت  تال انه تغ ت اا

ااهها تقخ اههه يت غ ههخغ تغقاههه خ تاهه تغقشههه   تغق غخق ههنتالانيتاهههاي ت,ت غتدههيتقههه تااههخ  تاههه تغاخهههيات
غال خغ غتتغقاانخ نتقا غ دنتغقاد   غتتغقخيخ  نتغقا تر تاااهخ تقدهيت  ت.ت اه ت يتهبتغخهخت

ا تاصقةاديت  تا تبتغقاه خ تغقابيشهختاه تهها تغقاتلرهنتغقةاياهنتبيقتاهبنتتاخرتبخ ليت يتغ 
قديت  تقاغتاأتديتغق اهتتغا هختنيبه ت  تبربه  تغخشهي غتت تصهيئ تةن اهنتغقدته تاه تنه تاهي ااققت

تبيقاايئ تغقخيخ  نتالانيتااي ت  .
 غخ تي ت  تاريلاهنترته هيختبأناقدهيتاةههتتغرهغاهيتغقفرهخ تغقنيت هنتاره تغنه تتوقههىتضهخ خ تغب

ةهينةتااههار تبياهانتي تاتلرههنتبشه  ت تاهه ب ت توقههىتغاهيستغ تهههيا  تغقاتلراه  تهاههيتضهها ت
تغقاااقنيتتغقبخ ليت ن  ت

قااه   تهها تغقفرهخ ت وقهىتوه ةتغقااهيست غن تتوقىتوه ةتغانيت هنت  تغ هخغ تافي ضهيتت
قشايق نتبايتاةتغالافيقتوق  تارتغالا ختغقايبقتاةا ت ار بتخي تا ايت ااققتباخا ةتغقة   تغ

تغقنخب نت  ت.
غقةن انتغقبخ ليت نتخغةتاةفظياديتغقايبرنتاخةبتت  ا تتية نتغخخرتا ن تغقفرخ تغ ت 

بر ههيةتاقن هههنتغانيت ههنتبنههه تغانيتاهههاي تبضههاتديتههههخغتت  ت.ت ااههها خوتغقفرههخ ت  تغ تهههها تغقاقن هههنت
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 اههه قىتغق غاههانت غقنياقهههنتال انههه تضهههايتديتقالا هههختغ تأيتغا هههختغخهههختاههه تويئقاههه ت اهههال رتغ ت
ت. 40 ةناديت  ت

ه فتغقبخ ليت   ت غض تا تها تغقفرخ تادةتنيت غت خ    تغ  ي تننخ تنب خ ت تفا  تا ت
خالقديتغقىتبير تغ  غ تغانيتاهاي تباه تغ تبه أ تبانب هتتغره غادةتاه تاتهيلقتةاياهنتاتدهيتناهيت

نت,تغتههه تاهههختبتهههيتاههه تب غ هههنتغقفرهههخ تغقاهههيبرنتاههه تخهههال تغال اهههي تغقهههىتغالا هههخت,تتبااهههي انت غضهههة
تال انت تضاي تةنةتااار تارت    تغقاد   تغقخ ا ت غال خغت ت.

,تقالا  تغالا خت,تبأ تغقةن انتغقبخ ليت نتالات يتغقا خ تاه تاا  تغقفرخ تغقىتغقاأن  ت
غقشه   تغق غخق هنتالانيتاهاي ت,تغ تاا هه  تاره ةتغتنق ه يتاه تبراههنتاتدهيتاهرتغتدهيت,تأيتغقةن اههنت

 تغقهىتغافهيقتباا ه  ت ن ه ت  تاةاه يت  ت  رصه تااهقةت تاه تنيبهه تغقبخ ليت هنت,تافضه تغقا صه
ت.ت 44 

 ا تخايةتغقخايقنت اخ تغقا ختنخا توقىتغالا ختغ ت اق ترب ق تغ تخاض تقاهيت هي ت
ا تغقخايقنتا ت و  تغقةن انتغقبخ ليت نتال  ي توالرنتص غرنتاخبلتب  تغقلخا  ت غ ت نه  ت

قابا ثت   خت غ  تاةا تغاض تخهي تغقهايتلقهبتاته تخ تغالا ختبشن تاانخ تخاا نت ةاقديتغ
غ تال ايخختا تغااالةتغق  غبتات ت.ت غ تغقةن انتغقبخ ليت نتوقىتنرهنتاه تغ تغالا هختاه فت

ت. 43  ر ختغها نتبانا ت
غقىتغقا ختتت5339ة  خغ تت22 ي تخ تغالا ختوب تغقخةا تخي تبخايقنتبانديتبايخ ات

اههههه ت ههههنتغ ت نههههه  ت هههه غبتغالا ههههخت انهههه تغقاههههي  تغقنيت ههههنتنههههخا ت.ت رهههه ترههههخختتغقةن اههههنتغقبخ ليت
غالانيت نت  ب  تغ تخ تغالا ختوقىتخاهيقنتنهخا تره تاهةتباه ت ه ا  تارهلتت–غقاايه  تغقبخ ليت نت

ا تغااالا تغقخايقنتغقاان خ تنايت ب  ت غضةي تا تايخ اتغااالا تقخايقنتغقاا   تغقبخ ليت ت
ت ه غقاشخ  تا تة  خغ ت.
خ  تغرخغخ تبايتاةتا تود ت   ت  اهتتاةاه تبشهأ تةه   تغانيتاهاي ت ب يتغالا ختا ت

تا تخال تغقاايه  تغقاار   تب  تبال  ت غقةن انتغقبخ ليت نت.
 ا اهيت ااقهقتبربه  تغقاههف خت  تااهقاي ت  ت تااهقةت تاهأ تغالا ههخت  غاهقتوقهىتغالةافههيظت

اتباالرياهه تاههرتغقهه   تبه تنارهه ةت,ت   غاههقتغ ضهي توقههىتغااشههيخ تغقةن اهنتغقبخ ليت ههنتا اههيت خه
غالخهخرت.ت غالههةتاه تنهه تاقهوتغ تغقاهي  تغقنيت ههنتالخرهتتغقهىتا ضهه اتغقه اياتتوه تغانيتاههاي ت
اههه تةيقهههنتااخضهههديتغقهههىته ههه ةتخهههيخ  تغقا ضههه اتغقهههايت انههه تغقاةهههخوتغالاهههيستالهااياهههيتت

  ةت,تار تتصتتغقاي  توقىتغ تغالا خت  ت  غاهقتوقهىتر هيةتبخ ليت هيتبارهتبخ ليت يتا ي تغقاتلرن
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,تغ تأيتابهخخ ت خهيلطتاااهخ تقه تغانيتاهاي تغقاايو  تض تأيته  ةتغ ختاهخخات تغ هخ
ت غ تهاغت  غاقتخغبيتتغالا خت  ت.تتشخات ةي  تغااالوتأيتغرق ةتا تغانيتااي ت

 ا ايت خاتغرق ةتهخغتتار تانختغالا ختا تخ  تغ ت  تههخغتت ا الههيتغبه تواه ت,ت غته ت
نتضه  تاده تقههاقوتغاضه تاه تغ ت اه قىتةنههةتغالرقه ةتاه تربهه ت رهخ توق دهيتاهي غةتال ن ههختاايخضه

ت.تت 40 اتغخختر ت ن ختغقاشين تق ت  تشخ
 به  ت غضههةي تغ تاين ه تغالا ههختاه تخ  توقههىتضهخ خ تغاههارخغختههخغتتههه تغته تغخغ تباههثت
غاللائتهي تغقنقهه تاه تتفهه ستغقبخ لههيت   تغقها  ت ضهها غتتصهبتغو ههتدةتغبرههي تههاغتغالرقهه ةتبا هه غ ت

غال خغته تغ تغقخ اهه تبأوابهيخ ت انهه تافاهيحتغانيتاههاي تغقبقه تغقههايتغخغ  تغقبخ لههيت   تتوه تغقتفهه ا
تةي  غ ت فص تاااقنيادةتا تغقدت ت ب  تخ ا يت غ خغ ت.

 هي تااق هقتغقةن اههنتغقبخ ليت هنتوقههىت ه غبتغالا هختوبهه تغقهخةا تبخاههيقنت  ددهيتغق هه ت
 ههيق  تغقخيخ  هنتغقبخ ليت ههنت قا ه تلخ ردهيتتغقههىتتت5339ااه  تت29غقاه ختنهخا تا خخهنتاهه ت

ت.ت 39 قاةا تغقاي  تغقنيقننتا تا غ تغقاايه  تغقا تتة تبص  هيتت
اضاتتتغقاي  تغقنيقننتا تتص اتغقاايه  تاأن  تغقةن اهنتغقبخ ليت هنتغقخاها توقهىت
قاهي تغقااهه   تغقبخ لهيت تاهه تخاهيقا تغالهااههيةتغقبهيق تب  هه  ت  تةن اهنتااههارخ تاةهتتاههقلنت

 تغالا هختوبه تغقهخةا ت ت,ت غ تغقةن اههنتغقبخ ليت هنتاااهخفتبه تنهأا ختقنيبهه ت,ت القهانةت ت رصه
 غتههه ت أيتغقاههه ختنههههخا ت ترههه تاههه  تاهههه تربههه تتيئههههبتغقاقهههوت غقةهههينةتغقاههههيةتققدتههه تغ ت خبههههخ تغ ت
غقةن اهههنتغقبخ ليت هههنتقههه ستقههه  ديتغقت هههنتاهههه تغقاههه خ تاههه تغقشههه   تغق غخق هههنتقالرهههيق ةتغالانيت ههههنت.ت

ا ت    تار ةتا تاقوتغالريق ةت  ت.ت قن تغقنخ ت  تغ غانتغقص غرنتت ناقوتق ستق  ديتغقخغبن
 غقااي  تب  تغقبق   تاأ تغقةن انتغقبخ ليت نت,تغااتي غ تغقىتغقاايه  ت,تاهخرتغته تاه تغقاتياهبت

ت.تتتت 35 ا غ  تغقار ةتغقبخ ليت تا تنيب ت  ت
 تباهلتاهه لخا ت به  تااهيتاهبقتغ تغقةن اهنتغقبخ ليت هنتغخغ تتاخغوههي تخغبهنتغالا هختاه

وقههىتغرههيق ةتغانيتاهههاي تبههيالغاخغفتبههه تغا ههخغ توقهههىتغقههبال ت,ت اب  ههه تاخي اهه تاههه تر ههيةتبخ ليت هههنت
باشهه  رتغاهههخغ تغخههخ  تقالاهههارال تبةنهههةتغالرههيق ةتغالانيت هههنت,ت ارههه   تةناهه تناهههيتغتدهههيتغخغ تت

ي الادههيتبا رفدهيتههاغت اههرتغالا هختغقهىتغق رهه فتب  ه تغلاهياتغقهه   تغقا هي خ تالانيتاهاي ت,ت اة
اةر هقتانياههبتغرق ا ههنتوقههىتةاههيبتغالخغضهه تغالانيت ههنت ههه تقههاقوتااهه  تقا نهه تقالا ههختغتدههيت
 ةاهههبتلقبههه ت,تاخغههههبتغ تابههه  تقهههه تتغانيخههههيت اريصههه هيتا اههههيت خهههاتاخنهههه تةهههينةتتنيبهههه ت,ت
 والرا تارتغقر رتغال تب نتااانختغقاي  تغوال تغ ت  تتيئبتغقاقوت ةينةتويةتغقا قستخ قت ت

 ت تال ضه تقهوتغ تغقةن اهنتغقبخ ليت هنتباهببتغتدهيتاااهخفتباه ةتشهخو نتغقاه خ ت تغقا ختنخا
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غق غخق هههنتالانيتاهههاي تاهه تربههه تغقرههه رتغقخيخ  ههنت.ت قنههه  تنههه تاهه تخ اههه يت غ هههخغ ترههه تبيقشهه   ت
ااده ايتبيالااتههياتوهه تغقاهه خ تاهه تشهه   تغانيتاهاي ت,تااهه تغق غضهه تغ تاهها وتاهه فتالارهه ةت

ت.تت 32 نتايو تغقةن انتغقبخ ليت نت  خ  والريتتا يا نتارتغ نتر  تخي
 ظدختهتيتغ تاصخ  تغقةن انتغقبخ ليت نتغق غخ تغوال ت ااد فتار  ةتابخخغتتقالا خت
ةاههههىت راتههههرتبههههي تبههههال  تااخضههههنتقخلهههههختغقا اههههرتغقخ اهههه ت غال خغتهههه ت.ت غتدههههيتااههههاا  تقارههههه  ةت

اه فتا ه ت ت,ت   ه تتقاقوتناهيتاهانختغقاهي تغقاايو  ت,تغقضخ خ نتقةاي اديتا تاقوتغقخلخ
تفاديتاااا  تقار  ةتغقاايو  تض تا خ تغ نتر  تخيخ  نتار  تغقىتتغوا غ تغ هختااهاف تاه ت
ربههههه تاهههههقلنتاههههها وت.ت غ تهههههها تغقااهههههيو  تاهههههان  تبارههههه غخت غاهههههق بتةاهههههبايتاهههههخغ تغقةن اههههههنت

ت.تت 30 غقبخ ليت نتضخ خ ي   ت
غانيتاهاي تغ تغقاأن هه تاشهن تغقفرههخغتتغقاهيبرنتغقهه  غارتغقا ياه نتققا  هه تغقبخ لهيت تتةهه ت

غااشيخ تغقةن انتغقبخ ليت نتا ايتوقىت  تو ةتغقا خ تا تغقش   تغق غخق نتالانيتااي ت  ت   ت
 ااققتباايئ تغقاالريتتغقخيخ  ن  ت غ ت  غقةن انتغقبخ ليت نتق ستق  ديتغقت نتا تغقا خ تا ت

ت.تش   تغانيتااي   ت
دهه فتاتدههيتاهةبتغقباههيلتتاهه تاةههتتقهةتانهه تقااهه  تن تدهيتا ههخ تاتههي خغتتا ياه نتغق

غرهه غةتخ اهه يت غ هههخغ ت,ت اههخ تاههه ي  تبخ ليت ههيتوقههىتغقهههبال ت.تغ تغةهه تغقا شهههخغتتغقاداههنتبدهههاغت
غقص  ته تاي ي تا تغقاي  تغقخغبانتا تغقاايه  تت ه توبيخ تو تخايقنتاه تتيئهبتغقاقهوتاه ت

وشختا تة  خغ تويةتغقدت ت  تغقاخن  تخ ب  ت  تغقىتغالا ختوب تغقخةا تا خخنتا تغقاي ست
ت.تت 37 ت5330

تصهههتتغقاهههي  تغقخغباههههنتوقهههىتافيصهههه  تاي هههي تاههه تخاههههيقنتغقاخن ههه تخ بهههه  ت.تارههه تغشههههيخت
غقاهههان ختغقهههىت  تغقاريبقهههنتغقاههه ت هههختتبههه  تغالا هههخت غقاههه ختنهههخا تاههه ت  ت  اهههيت  تاههه تغقةههههي يت

 ات  ت.ت اهه تغقاريبقهنتالههخقتغقااهه   تغقبخ لههيت تغقههىتا ضههت5339 غقنالنه  تاهه تااهه  توههيةت
غقااهيو غتتغقايق هنتغقبخ ليت ههنتققةن اهنتغالانيت ههنت.ت هتهيت به  تغ تغقااهه  ق  تغقبخ لهيت   تاهه ت

تدي هههنت.تارهه تخيلههبتنهههخا تغقدتهه تقههةت ن تههه غتخغغبهه  تاهه تارههه  ةتغقهه وةتغقاههيق تقالا هههختغقههىتاههيتال
غالا هختوته ايتقهةت نه تره تاخبهرتوقهىتوهخشتغانيتاهاي تباه تر قه ت:  تغ تةن اهنتغقدته تااهال رت

لتغ تاات تغال غخ تغالانيت نتغالا غ تقا تتفريتتغق  شت غقا ظف  ت تفرياوتغقاااا قنت قن تار
اي ا  وتنأا ختاي تةن انتغقدت تاخغبتا تغ تاخغوتر  ي ت.ت وت ايتاصب تةينايتقنيب ت  بت

ت.تتت 31 غ تاااا توقىتاصي خوت  ت
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بشه   تغانيتاهاي تباه تةي  تتيئبتغقاقوت  تخ ب  ت  تبا تاقوتغظديختغهاايا تغقبهيق ت
غ تاه قىتاتصهب تاه تغقدته ت,ت غته تقهةت اه غ تاه تغبه غ تغقااهيو غتتباهيتا دهيتاره  ةتغقه وةتغقاهيق ت

غقااههيو غتتارههه تقالا ههختباهه تغ تنيتههتتغال غخ تغقاههيبرنتاهه تغقدتهه ترههه ت ضههاتتاههرفي ت ات ههي تقاقههوت
شههاختتبخغبهههنتانههخت  خ بهه    تاهه تخاهههيقا ت  تقرهه ت  دههتتغهااههيا تققةي هههيتتغقاهه تةرردههيت,ت ت

ر  نتق رتاا نةتقان   ت  قنتر  نت ص  رنتاةتتخوي نتاها نةتاه تغانيتاهاي ت  ت هه تقدهاغت
ني تر ترةتقاا  ت  تا ت رتتالخختابيق تا تغقاي ت غالاقةنت,تاضهال توه تاخصه اتباه ت

اهه تغقاههتنتالاهتي تغقال ئهه  ت غقا رهه ا  تتغقا  ه    تاهه تغانيتاههاي ت  ت.ت الت تفهه تت 30 غققنهيتت
ت   توقىتغ تاقوت  تبيالوابيختقاا وتخلختقاقلاوت  ت.تاأن

 اهههه  تتيئههههبتغقاقههههوتغقههههىتالاهههه  تغالا ههههختبههههي ت  تغقدتهههه تالااههههاىتققاهههه خ تاهههه تغقشهههه   ت
غق غخق ههنتالانيتاههاي ت,ت غةاخغادهههيتقاهه ي  ت غاهههارال تغقرههخغختغالانههيت ت الاههه ايتغقاااقههقتبهههيالا خت

تغق غخق نت غقايق نتغالانيت ن  .
قاقوتوقىتغق اختغقةايستبيقتابنتققاصيق تغقبخ ليت نتا تغقاتلرنت هتيت ضخبتتيئبتغ

وتهه ايت  نههه توقهههىت  هه بتغ ت  تاهههخرتغقدتههه تغتدههيتا هههي  تاتلرهههنتصهه  رنت ةق فهههنت,ت اههه تهههها ت
ت 34  اةا تةاقديتبايت ا غاقتارتخ خ تشها بديتغقةيقنتاأت ت خرتغ تاتظةتغانيتااي تايق اديت,ت

ت.تت
غقههههىتاياهههبقت غ تاههههةتغالافهههيقتوق هههه تبههه  تاههههنخا خت بهههتفستغقهههه غارت الهههخقتتيئههههبتغقاقهههوت

,ت5339ااه  توههيةتتغالاه ختغقخيخ  هنتاه تةن اهنتغقدته ت  تنهخا ت  ت غالا هختاه تغقاشهخ  تاه 
.تار تغن تتيئبتغقاقوتوقىت  تاااوتغقةن انتغقبخ ليت نت اترتت5330شبيلتت22 خايقا تا ت

اره  ةتغقااهيو غتتغقضههخ خ نتأيتره  تغ تب هنتوه تغقاه خ تبيقشه   تغالانيت ههنت,ت ةخصهديتوقهىت
أيتغقةن اهنت توقهىتااقناه تغقااهارقنت.ت غتدهيت قالا هختاه تةيقهنتةصه  تغواه غ تغ هختااهاف ت 

ت 33 غقبخ ليت نت تاةخاتوقىتار  ةتغقتص ةنتق تا ايت خاتغقاالرهيتتغقخيخ  هنتغالانيت هنت  ت
ت.تت

غالا هخت اههنخا ختاه تغقخاههيئ تغقاابي قهنتبه  تغ تاأن ه تتيئهبتغقاقهوتوقههىتغقترهيلتغقه غخ  ت
غالا ختغقخيخ  نتا تةن انتغقدت ت ي تالضفي تليبرتخياتني تا تشأت تغ ت باثتغالخا يحت
 غاللائتي تا تتفستغالا ختاقوتغ تغقاأن  تها تغقاخ ت هي توقهىتقاهي تااه   تبخ لهيت تخا هرت
 تغقااها رتاه تغق رهتتغقهايتنهي تغالا هختادهاةتبهه  خ تبأ  هي توالرهيتتر  هنتاهرتةن اهنتغقدته تاهه

غلههيختا ياههها تغقخغا ههنتغقهههىتغالخانهههي توقههىترههه  تنب ههخ تاتيااهههنتق هههيخ تغانيتاههاي تخ اههه يت غ هههخغ ت
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غقليااا  تا تغخض ديتغالاختغقايتنيتتتبخ ليت يتا خن ت,ت ةي قتتغاهانالق تقاصهيقةديتغقهىت
تغرصىتة تاان ت.ت

 نيقاههيبقتبر هههتتااهههأقنتغقةهه   تغقشهههايق نتغقنخب هههنتا قههفتغةههه رتغقاشهههنالتتغقخئ اههه نتت
الانيتااي تاف تغشيخا تغقىتاقوتغقااأقنتخيلبتتيئبتغقاقوتغالا ختريئال ت  تقره تاداهتتباهببت
غقظههخفتغقا اهههفتغقااتهه اتغ تاههها وتال انهه تغ تارقههه ت,تقةهه تغال ت,تاههه تغها ههنتةههه   تههههخغتت
غقاه تقدهيتشههأ ت ه هخيتقاههأا  تغانيتاهاي ت, قههاقوت قضهخ خ تغاههارخغختغاه ختغقةهه   تاهأ تباهه ت

تتقديت  ت.تغضيفتتيئبتغقاقوتتتنبةي تغقاايو  تر تان  
  تغ تغ ايتوت غخالصوتققةن انتغقبخ ليت نت,ت غ تقننتاا وتارتات تغتهوتاه خوتغ تت

غانيتاهاي تادهاةتبأ غاههنتوالرهيتتغقصهه غرنتاهرتةن اهنتغقدتهه ت,ت بأو هيب تباقههوتغالوابهيخغتتقههاغت
قاه تا غ ددههيترهخختتغ تغوهخ توق هوتشخصهه ي تنااهيو  تاه تهها تغقظههخ فتغقصهابنتغقةيق هنتغ

 تقوتا تغقخ ب يتتاه تغقاهتنتريبه تققه ارتشهدخ يت اخصصهنتقاه ارتغقهىتر غاهوت52ال غخ تبق وت 
غقنخب نت.ت  ايبرتت–غقاانخ نت,ت الاخياتغقا غب ختغالخخرتغقالق بنتقق اياتو تة   وتغقشايق نت

 ره خاوتتيئبتغقاقوتريئال ت  ت غشهاختبهأت تغاهال رتأ تغنهقتبألائتهي تبأ اهي تاها وت اديخاهوت
ت.ت 30 الضيانتها تغقاخص صيتتغقىتاصي خوتقاله غفتغقة   نتنايتانختتا تغوال ت  ت

 تتههاتغالافير هههنتغقا راههنتاههه تنيبهه تاههه ت09اضههاتتتغقاههي ت تغقخيااهههنتاهه تغقاايهههه  ت 
اتف ههاغ تغقخ اه نتت–بشهأ تاة  ه تغقةه   تغالانيت هنتت5300غقنهيت توشهختاه تاشهخ  تغقنهيت توههيةت

غ نا س  ت غقا تارخختا ديت ا تتخخت  ت5340  تبخ ليت يت خ ا يتقايةتقالافير نتغقاار   تب
اهيخ ن  ت  تاهه تيت تبة هخ تغقنيبههيتت تغ ت   شهن تةه   غ تشههايق نتالانيتاهاي تاه تبة ههخ تانا خ ه

بخ ليت هيتبيافيردههيتتتغقشهخقتغقاه تاهخبلت  ن ن هن  تاهرت  غ ناهه س  ت.ت اشه ختغقاهي  تغقهىتغقاه غة
تارتخ ا يتبيقتاتغالا :

 ت ة هثتغ تغقةن اههنتغقبخ ليت ههنتااابهختتفاههديتاقا اههنتبأت هي تتصهه اتههها تغالافير ههنت,ت غاغت 
نيتهتتغقةن اهنتغقخ اه نتاقا اههنتبيقاريبه تباقهوتغالافير ههنتاهأ تتغالا هختوبهه تغقهخةا تخهي تغا ههخت
غانيتاههاي ت ا غبادهههيت خغهههبتاهه تغقااب هههختوههه تصههه غرا تققةن اههنتغقبخ ليت هههنت,ت غاهههاا غ  تقرههه  ت

قديتاايستباالريا تارتغق   تغال تب نت.ت بداغت  غاهقتوقهىتغخهال تغقرضي يتغقا تتتص ةاديتا 
نهههه تغقاريلاههههيتتغقاهههه تاههههه لختوق دههههيتغق غراههههنتاهههه تشهههههاي تهههههاغتغقراههههةت  تغ ناهههه ست  ت.ت اههههه ت
غق غضهه ت غقافدههه ةتتغ تنههه تغقاريلاههيتتغق غراهههنتغقهههىتغق تهه بتاههه ت  تغ ناههه س  ت,ت هههه تغال ت

ت.تت 05 بيقابي  ت  تتق اتتاةتتا لخا ت,ت ا فتااقةتق 
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,توقهىتاي به  ت,تغافيرهي تااد ه  ي تبه  تت5340غوابختتغالافير نتغقبخ ليت نتغقخ ا نتقايةت
غقه  قا  تقني هنتهها تغقاايههه  ت,تغقاه تتةه تبصهه  ت خغاهنتا غ ههيت,ت وقههىتغاهيستاياهبقتاشهه خت

ت ت ت,تصخحتغقاي  تغقىتغ ت  تغقا ختهتخيتا خا اخت  خغت ت تانخا ختغقخيخ  نتا تةن انتغقد
ا ت يتبتغقةن انتغقبخ ليت نتغ تغخال تاا تغالا ختققاريلاهيتتغقاهان خ تغق غراهنتاه ت ته بت
 تغ ناهه ست تهههه ت ههه  تضهههخ خيت ههههيةتاههه تغقصهههفرنت.ت غقاادههه تبأاخهههياتغقاخا بهههيتتغقال اهههنتاهههرت

  تااهههههتتخغضههههه تغقاههههان خ تاههههه تشهههههاي ت  تههههه بت  غ ناههههه سغقةن اههههنتغقخ اههههه نتقاتف هههههاتترههههه تغال
ا ترب تت5300ايخ اتغقنيت توشختا تاشخ  تغقنيت تويةتبغالافير نتا تنيب تغقاصي رنتوقىت

ت.ت ت02 هتخيت  خغت ت غالا ختوب تغقخةا تخي ت
اهه تغقنهههيت تاضههاتتتغقاههي  تغقاي اههنتاهه تغقاايههه  تاقةههقتغالافير ههنتغقا راههنتاهه تنيبهه ت

ت.ت غةا تت  بي نتغقاقةقتوقىتغقتاتغالا ت:تت5300وشختا تاشخ  تغقنيت ت
ثتغ تباهه تغالاهههئقنترهه تغن ههختتبشهههأ تةهه   تغانيتاههاي تاهههرتغقدتهه ت,ت ة هههثتغ ت  تة هه

اها تغالا هخت ةن اهنتغقدته تقه  دةتغقخغبهنتاهه تغولهي تغ  بهنتشهيا نتقدها تغالاهئقنتبفدهةتصهه  قت
اهنتقاتهيلقتغقتفه اتغقخيصههنتبدهةت,قهاقوتاقه ت نه  تهتههيوتاه تغقااهارب تغخهاالفتاهه تب بةه   تني

ت.ت 00 غقااةيقفنت  تتغقخأيتبشأ تغقخو نتب  تغقةن ايت
تغالا خت اان تةن انتغقدت  تر تغافريوقىتاي يا ت:ت غشيختتغقاي  تغقىتغ تغقلخا  ت 

الريق ةتاا تغالا ختا ت  ت غخي ت  تغقىتغقة   تغ ت ا ختخلتغقة   تغقشخر نت غق ت ب نتت-5
تغقفيخا نتنايته تا شختا تغقخيخلنتغقاخارنتارتها تغالافير نت.

انتغقدت تغقا خ تا تغالريق ةتغق غرانتاهي خغ تههاغتغقخهلتاه ت يتهبتغانيتاهاي تالاايخستةن تت-2
ت.ت اا تغالا ختال ايخستغقا خ تا تغالريق ةتغق غرانتخقفتهاغتغقخلتا ت دنتغقدت ت.ت

ا غاهقتغقةن اههنتتغقبخ ليت ههنتوقههىتغةافههيظتغالا هختباتلههقت  تغاههاخ  ت غقهه غ يتغقههايتا رهه تت-0
تقني نت  ت يتيوت  ت.ت

غالا ختا ت دنتغخهخرتوقهىتوه ةتغقاه خ تاه ت  تاه غت  ت   تب شهي خ  تغ ت  تت   غاق
 اخغ ت  تبايتا  ت  تغختي غيت  تغ ت  ت غ يتبيشني ت  ت.تناهيتا غاهقتغقةن اهنتغقبخ ليت هنتوقهىت

االهي تتقاها  تتغقهايتاهخوتاليقباه تغوليئ تتاتلرنت  تبي خاي ت  تنايتا شختا تتغقخيخلنتغق
تشيخ ت  ت.ته   غ غخت  ت.ت اا  تاخوتغ ضي تاليقبا تبت   خي  ت     تبا  تن

غ تخههلتغقةههه   تاهه فت لهههخحت  خلههلتباههه تغال تبيقافصهه  تة ناهههيتنههي تبيقااههه تغقههه   بتت-7
بخ ليت هيت غانيتاههاي تقاةر هقتغهه غادايتبيقافهيهةتغقاشههاخوتبشهأ تغقةه   تغقاهه ت غقاشهاخوتبه  ت
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خارهنتاهرتغالافير هنت,تغخها  تباه  تاانبتتبأاري تنب هختاانه تققخهلتغقا شهختاه تغقخيخلهنتغقا
ت.تت 07 غالهاايةت غق غ بتغقةر قتغقاةق نتققرخرتغقا ي خ تققة   ت

بيالشيخ تغقىتا غ ت   ياهي   تاهي تغالا هختره تاهةبتغواخغضه توقهىتغقاااهنختغقبخ لهيت تت-1
غق    ت غرختققةن انتغقبخ ليت نتبةر قتشخغ تا ي ت  تا خنييتاي قخيت  ت ا تهاغتغقراةتا ت
غقة   تا فت خاةتغقخلتنيالا ت:تا ترانتاقاقنتخ غ نتواخغ ترخبت  بيشن اي   تغقا ت

ا خغي ياي ت  تايخني تغ يههيت وه  تت  تغقبخ ليت نتغقخلتا ا ختبيا ي ت  ا تبري يتغقاريلانت
شيخ ب   تغقىتغانيتااي ت   اي تتصهفتغقلخ هقتبه  ت  تةصه ت ياهي تغق   ه ت  ت غقاخنه ت

قشنخ غت   ت  اختغقخلتبا تاقهوتا اهي غ تتصهفتغقلخ هقتقااخ فتاةق ي ت  انيت تغقاار ةتغغال
به  تاةلههنتغقاهنوتغقة  هه ت غقدضهبنتغقااخ اههنت  تا هي تبقهه غوت  تنهةت تةههخفت ت بهيتتق ههتظةت
نيت هنتقاقاههقنت  تخ غ هنتواههخغ ت  ت,ت  اههخوتاخنه ت  تن غشههيت  تاه تغانيتاههاي ت.ت غقةن اههنت

ت.تت 01 ا  تا تغقلخ قتتصفتغقغقبخ ليت نتا فتق تاا خ تضا ت
ا غ تغالافير نتغوال تا تاة تغهاايةتةن انتغقدت ت ا تغا ختغانيتااي ت هايتوقىترتيونتت-0

ايانت خغاخنتباا  نتنه تغقخالاهيتتغال ق هنتاه تغالخغ تغقاه ت انه تغ تاةصه تبخص صهات
 تغقة   ت.ت ن تا تةن انتغقدت ت اا تغالا خت ااد تبأ تأيتغخهاالفتاه تغقافيصه  ت,تانه

اقهههوت,تاههه فت تظهههختا دههههيتا اهههيتباههه تب غاهههلنتغقاهههه ظف  تغ تغقضهههبيلتغقاا تههه  تقاة  ههه تخههههلت
غقة   ت اةاةتبخ حتغقص غرنتقن ت  غ تن تايه تاةاا تا تغقااارب تاه تغاهبيبتغقشهوت,ت

ت.ت 00  و ةتغ تافيهةتب  تغقةن اا  ت
غقخغبنتا تخ  نتقنخ تغ صي تغالا ختغقىترتيونتايانت خضيتا ي تغقةن انتغقبخ ليت نت,ت تت-4

غانيتاهاي تااهارقنت ر  ههنتاهأ تةن اهنتغقدتهه تاه فتابه يتوهه ةتاايخضهاديتقشهخغ ت غاهها خغ ت
,ت ال هه تو  تبدههاغتغقخصه ات.ت اضههال توه تاقههواخهيئختغقةههخبت,ت اه فتتااتةهه تغقااهي

غولهههههي ت ق ههههه توقهههههىتشههههها خهيتبهههههخ حتغقصههههه غرنتقنههههه  تاههههها تغالا هههههخترههههه تغشهههههاخوتاههههه تهههههها ت
 تقنهيتتاه تغقخ ب هيتتاهت  ي تاضهيفت0اده تب  هي  تابقه ت غقافي ضيتتاأ تةن انتغقدت تاا

ت.تت 04  تقوتااات تقاا  ت52غقىتاتةنت 
تغالا ختوب تغقخةا تخي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ر رتههه.ة.ت  خوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تت5300اشخ  تغقنيت تت52نيب تا ت
غقةن اهنتغقبخ ليت هنتتايا تغقاي  تغقايبانتا تغقاايهه  تقا نه تاهخ تغخهخرتوقهىتغاهاا غ 

الاههتي ت ارهه  ةتغقههه وةتالا ههختغانيتاههاي تاههه تةيقههنتااههخ تبهههال  تاليتغواهه غ تخههيخ  ت.ت هههها ت
ت55غقاي  توبيخ تتو تخايقنتا  دنتا تغقا خت  تا خاي اخت  خغت ت  تغقىتغالا ختا خخنتاه ت
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  تاه تخا ق به تنهت اادقديتباان ختغالا ختبايتابقت غ تريةتبه تغقاه خت  ت5300اشخ  تغقنيت ت
غولههي تضههاي تاهه تبخ ليت ههيتبةاي ههنتغالا هههختاهه تةيقههنت  تغالواهه غ تغ ههختغقااههاف ت  تاههه تأيت

غقاه خت  ت  خغته   تتره تقاها تغالا هختاهيتافهي  ت دنتوقىتاااقنيا ت قن تغق    تاه تغقاهي  تغ ت
غ تضهاي تغقةن اههنتغقبخ ليت ههنتقهه تههه تضههاي تغق غاهه ت  لبههقتاهه تغ ههنتاريلاههنت غراههنتضهها ت

 ههخت.ت  خيلههبت  خغته تغالا ههختبر قهه ت:ت  تغ تهههاغتغقضهاي تاهه ن  تغق غاهه ت البههقتاهقلنتغالا
اهه تأيتاتلرههنتانهه  تاةهههتتاههقلاوت,ت ةاههبتغالافير هههنتغقاهه ت راادههيتااههه تاهه تااههأقنتةههه   ت

ت.تتت 03   غ نا س  ت
غقخ اه نترهيئال ت:ت  تاهه تةيقهنت ضههرتت–ا ضهه اتغقةه   تغالانيت ههنتت  اتهي  ت    خغته   ت

اه يت,تغقاه تقهةتاةه  تقةه تغال ت,تاهي تغقةن اهنتغقبخ ليت هنتاخغهبتاه تغ تةه   ت غضهةنتاهرتخ ت
ت.تت 00 قان تخيق نتا تغقشوت بيقان تغاتن  ا ض تقوتبي تاقوتغقة   تارتخ ا يتاان  تبي

ااهتتغضهيانتغقاهي  تغقنياتهنتغقهىتغقاايهه  تقااله تصهفنتغقشهخو نتوقهىتاه غ تغالافير ههيتت
غقبةهثت,تاقهوتغ تهها تغقاههي  توبهيخ توه تتهاتغالافههيقتغقاهيبرنتغقه غخ  تاه تغقاايهه  تا ضهه ونت

ب  تغالا ختةب بتغ تخي تغقايتت5091غقا ررتا تنيب تا تغقةي يت غقاشخ  تا تغاغختويةت
  ههه تاههنخا ختغقخيخ  هههنتاههه ت بههه  تغقاهه ختقههه  ست ق ههيةتت5095خقههفت غقههه  توقههىتغقاهههخشتوههيةت

نتاهرتغانيتاهاي تاه توده تغالا هختةن انتغقدت ت.تار تخغبتتبخ ليت يتغ تا   تاايه اديتغقايبر
تغق    ت.ت

تاب أتغقاي  تبيقابيخ تغالا نت:ت
ته تغ تا تغقا  ت غقناي ت
تغالا ختةب بتغ تخي ت

  ت القهههنتاههههخغجتغقاقهههنت غقهههه   تغقاقهههوتغقااههههار تق  قهههنتغانيتاههههاي ت غابيوههه تاهههه ت دههههنت.ت
 اانه تغقةن اهنت صيةبتغقشخفتغقاه  تقه  ست ق هيةت  ه تاهنخا ختغقخيخ  هنتقةن اهنتغقدته ت,ت

تغقبخ ليت نتا ت دنتغخخرت  .ت
  تغرخت القا تبيقا غارنتوقىتها تغق ن رنتغقا تااضا تغقابي ئت غقرضي يتاغتتغالها نت
غقااهيو  تبخصهه اتغقشهه   تغق غخق ههنت غقخيخ  ههنت,ت غقااده تغقههايتغولههي تغبهه ت,تضهه ي تغقاقههنت

ن اههنتغقبخ ليت ههنت غتههيتاههه فت غقهه   ت,تخةاهه تغ ت,ت غتههيختربههخ ت,ترهه تغت هه ت اصههخفتةاههبتغقة
غاصخفت,ت غن  تغقااصخفت,تةابتغالافير نتتفاديت.ت غااد تبي تالغخيقفديتا تأيتااقوتغ ت

ت و ت.
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غقاه  تقهه  ست ق ههيةت  هه ت  غاههقتوقههىتاقههوت وقههىتغ ههنتغافير ههنتغ تا نههيقتنيتههتتغقةن اههنت
غجتغقاقههههنتغت  ادههههيت اصههههخاتتبدههههيتاهههرت  تغالبتغقتب هههه ت  تقصههههيةبتغق القههههنتاههههختغقبخ ليت هههنترهههه ت

 غقهه   تصههيةبتغقاهها تضهه ي تغقاقهههنت غقهه   تخةاهه تغ ت,تبخصهه اتغقابههي ئتغ تاغتتغالها هههنت
غقااههههيو  تاههههه تغقرضههههي يت غقشههههه   تغق غخق ههههنت غقخيخ  هههههنت.ت غتههههيتصهههههي قتوقههههىتاقهههههوت غناهههههبتغ ت
غقةن انتغقبخ ليت نتا فتق تااصخفتبشن تاتير تقاقوتغالافير يتتغ تغقا غن قتبأيتلخ رنت

ت.تت 599 غ تا تأيت رتت
ققد هخ تغقا غاهقتقق ه ةتت5020نابتا ت  ةتغقنالني تغقخغبرتوشختا تاةهخةتغقةهخغةتاهتنت

تةت5091غقةي يت غقاشخ  تا تغاغخت
ت تخاةتايخا تقالا ختةب بتغ تخي ت 

تهاغتصة  ت راتت خااتتت
تغالا ختةب بتغ ت

ت
تق  ست ق ي ت   
تانخا ختغقخيخ  ن
تاان تةن انتغقدت 

 الخاتمة 
ةتنيتههتتغانيتاههاي ترهه تاة قههتتت5095غتارهه تغقاههخشتغقههىتةب ههبتغ تخهي توههيةتوته ايتت

غقهىتشههب تااههاااخ تايباههنتقبخ ليت ههيتاتههاتغننههختاهه تتصههفترههخ تربهه تاقههوتغقاههيخ ات,تاههأ تابههي  ت
غقرههه رتغقفيوقهههنت غقاههه نخ تاهههه تغقاتلرهههنت اقهههتتاههه تغانيتاههههاي تاخبهههنتصهههيقةنتققاتهههي خغتتغق  ق ههههنت

تغخق نتغالانيت نت,ت ال خغاديت.غقا نخ ت غقااينخ تبيالة غثتغق 
 اهرتااهيظةتره  تبخ ليت هيت ه اتادهيتوقهىتغ ه غ تاه تغاه يت الاه ايتغقدته ت,تغقاه تاة قههتت
غقههىت خ تاهه تغقاههيجتغقبخ لههيت ت,ت غهه تتالااهههال رتغ تاة ههيتبهه  تديتلبرههيتقرهه  تغققهه خ تنهههخ  ت,ت

بده فتغاخياههيتت غننختغقر رتةخصيتوقهىتغرياهنتوالرهيتت ل ه  تاهرتغانيتاهاي تغقاةيا هنتققدته 
اهرتغقاتههيلقتغقا هي خ تقدههيتاه تغاهه يتغق اهلىت غقخقهه جتغقاخبه تةههي  غ تغاهيةتغاللاههياتغقاةااقههنت

تققر رتغقاةق نت غق  ق نتا تغقاتلرنت.
ة يتي تغنيتتت   نتت تا تهتيتغاااتتوالرنتبخ ليت يتبيانيتااي تبيقاابابتغقااااختاايخت

ت.انخيت,ت غ  تغالخغض تغالانيت نقانن خ تنيتتتاا اخ ت صقتتغقىتة تغالوا غ تغ
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 ارتاقوتاي تغانيتااي تنيتتتا  تتفاديت ا تغ رهيتتنن هخ ت قا غاه ت غخق هنت خيخ  هنتاهبرتت
غقههىتبخ ليت هيتاهه تغ هنت  قههنتغخهخرت هههاغتاهيت فاههختقتهيتاقاههقنتغقاايههه غتترهخبتغغالشهيخ تغق دههيت,ت

ت يةههي تت5091الخ هخ تقاههيةتغقاهه تاهةتورهه هيتبه  تغقلههخا  ت غقاهه تا قهفتغقاايههه  تغت غالافير هيتت
تيت ا ي اديت.د غضةيتقاايو تبخ ليت يتا تاخ ته اتاديتوقىتش   تغانيتااي ت ار خغا
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 الهوامش 
ت.507,تات2990,تايخ اتغا يتغقة  ثت غقاايصخت,تبن غ ت,ت .تت خيتوب تغقةا  تغقايت ت غخخ  تت-5
ت,ت5032نههههه  تغقخ اهههههه ت,تغقرههههههيهخ ت,تغقا قهههههستغالوقههههههىتققشههههه   تغالاههههههالا نت,تغانيتاههههههاي تاههههه تا غ دههههههنتغق-2

ت.74ا
ت.ت232غت خت قا ت,تا ترقبتغانيتااي ت,تااخ بتواختغق بخغ يت,تب خ تت,تب   تايخ ات,ا-0
تتدختغ نا ست:تغ تدختغا  غخ يت  خيتا تغرصىتشاي تغانيتااي تبيقرخبتا تا غختغقشخ فت-7
ت.تتت1-7اتاةا توب تغقفايحتغبخغه ةت,تغانيتااي ت,تاصخت,تاتنتغقلبرت؟ت,-1
ت.تتت1غقاص ختتفا ت,تا-0
,تخاهههيقنت ناهههه خغ تغ ههههختت5040-5020اههه تايضهههه تا  ههه تغقخب اهههه ت,تغقالهههه خغتتغقا ياههه نتاهههه تغانيتاههههاي ت-4

ت.ت59,تات2997 ياانتبن غ ت,تت–غقاتش خ ت,تنق نتغقاخب نت
تغقا يا ت,تغقريهخ ت,تاتنتغقلبرت؟ت,تا-3 تتت33اةا تهيخ  تغقا   يت,تغانيتااي تا تايخ خدي
,ت5047بتاةاهه تصهههبة تاههخ غتت,ت اشهههقت,تيتق تقههه  تبهه  ت,تغقههه   تغالاههالا نت تغقراهههةتغقنههيت ت ت,تااخ هههاهه-0

:ت تظههختةت042غ تغقفهها تغالاهالا تقنيبهه ت ههخغتتنههي توهيةت.ت  هانختغبهه تغقا ته  تاداهه تاةاه تت053ا
ت.ت00,تات5000غب تغقا ت  تادا تاةا ت,تغانيتااي تب  تغالاست غق  ةت,تاصخت

 ت غ  تغقرهههه غ ت,تغقة هههي تغقا ياههه نتاهههه تغقاهههخغقتاههه تغقاصههههختغقابياههه تغالخ هههخت,تغقت ههههفت,ت .اةاههه تصهههيقت-59
ت.تتت251-ت257,تاتت5045

ني تغقبان  تا تغقاه غق تغالاهخغوتغقها  تنيتهتتقدهةتات قهنتنب هخ توته تغقاهيايت   ت,تاياهت  غتغق ه تتغقاتيصهبت-55
و تههههنتوهههياالتوقههههىتا  تههههنتهههههخغتتغقنب هههخ ت.ت نههههي تةي بههههيتاههه تبههههاللتوبهههه تغقاقهههوتبهههه تتهههه حتغقاهههياخغئ تنههههةت

تهه.تت012هه ت,تنةت غق يتقن تنتاتنت077 
ت.تتت050اايتق تق  تب  ت,تغقاص ختغقايبقت,تا-52
ت.تتت70غب تغقا ت  تادا تاةا ت,تغقاص ختغقايبقت,تا-50
ت.003اايتق تق  تب  ت,تغقاص ختغقايبقت,تات-57
تغانيتااي تبال تغالاالق-51 ت.05-09,ا5035ةت,تب خ تت,ت تنت وةتشابتغانيتااي ت بق  ني 
ت.70غب تغقا ت  تادا تاةا ت,تغقاص ختغقايبقت,تات-50
غتاصهههختا دههههيتت5422غاغختت3نقايبهههي تاهههه ت غختتغقااخنهههنتبههه  تغق  شهههه  تغالانهههيت ت غقفيخاههه تبههههيقرخبتاههه ت-54

تغالاني توقىتغقفخست.تققافيص  تغتظخ:
ت.ت541-547,تاتت5303شيه  تانيخ  ست,تايخ اتغ خغ ت,تاصخت,ت

ت.تتت230,تاتت5040وب تغقا   تاق اي تت غخت,تغقشا بتغالاالا نت,تب خ تت,تت-53
وههخفتا اههيتباهه تب  تههي ختشههي ت  تباهه تغواالئهه توههخشتغ ههخغ ت,تغاههالياتغ ت قةههقتغقد  اههنتب هه شتغشههخفتت-50

.ت5420   غانهههههي ت  تاههههه تاشههههههخ  تغال  تشهههههي ت,تغقهههههايتخقهههههفتا ههههههختاةاههههه  تاههههه تغقةنهههههةت,تاهههههه تااخنهههههنت
ت.تتت550-553,تات5039غقا خت,تغانيتااي تايخ ات غة غثت,تب خ تت,تتغتظخ:وب تغ تغةا 

ت.تتت5421با ت ايا تويةتخقفتغشخفتخي تا ختاةا  تت-29
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ت.تتت500انيخ  ست,تغقاص ختغقايبقت.تاتت-25
وت05,تاتت5039ق تنهههه  خثت  ا  نهههههبت,تغانيتاههههاي ت,تااخ هههههبتغبههههخغه ةتخ خشههههه  ت غخههههخ  ت,تب هههههخ تت,تت-22

ت.تتت33غقاص ختغقايبقت,تااةا تهيخ  تغقا   يت,ت
.تاخناههاي تاهه ت هه تغا ههختبخههيخيتتشهبتتنهه خغتتاهه تغقدتهه تاهه تربه تغقاهه ات,ت اههرلتتغقاههت ت باهه تغ ه غ ت-20

تنايتغت قاتتن خغتتا تنشا خت ا ت غخ تغانيتااي تغخاتتف اتوش خ تغقبيخن غئ تا تغق  خغت نت اايظةت.ت
تدةت ق ي تققاد ت.ت تظخت:اخوتا ا ختشي تغخبانت وشخ  ت ق غ ت   تغ ت ا  تاتت-27

ت.550-551وب تغ تغةا تغقا خت,تغقاص ختغقايبقت,تات
ت.تتت05اغب تغقا ت  تادا تاةا ت,تغقاص ختغقايبقت,تت-21
ت590اتت5002و.تةتبيت نههيخت,تغاهه يت غقاهه لخ تغقنخب ههنت,تااخ هههبتوبهه تغقا  هه تا ا ههقت ي  هه ت,تاصهههخت,ت-20

ت.
تتت57-50  ت خ ست,غقريهخ تايخ اتغقلبرت؟ا ييت تت,غض غ توقىتغا يت,تااخ بتخ ايئت-24
.ت رهه تظقهههتتاةهههي التتغ هههخغ تققاههه لخ توقهههىتههههخغتت05غبهه تغقا تههه  تاداههه تاةاههه ت,تغقاصههه ختغقاهههيبقت,تت-23

ت5310 غقنيت ههههنتاهههه توههههيةتت5303 غالةافهههيظتبدههههيتقاههههت غتتالةرههههنت.تارهههه ت راههههتتةي ناههههي توتغال قههههىتوههههيةت
اهه ختخ هه ختبهه الخ ت,تبخ ليت ههيت غقشههخقتتي ت,ت تظههخت:غضههلختتبخ ليت ههيتوقههىتغنخهههيتغقاهه خ تقةاي ههنتغانيتاهها

ت.تتت72,تات5010,تااخ بتةا تغةا تغقاقاي ت,تبن غ ت,تت5012غال التا تغر ةتغقاص ختةاىت
تا  تنتغانيت نتا تاقوتغق رتت.تت521وب تغ تغةا تغقا خت,تغقاص ختغقايبقت,تات-20 ت.ت نيتتتب شي خ
ت.02ايبقت,تاغب تغقا ت  تادا تاةا ت,تغقاص ختغقت-ت09
تغقاص ختغقايبقت,تات-05 ت.تت500ق تن  خثت  ا  نبت,
ت.تتت02ق تنت وةتشابتغانيتااي ت,تغقاص ختغقايبقت,تات-02
اشهه ختباههه تغقخ غ هههيتتغقههىتغ ت وههه ةتغقاههه اتغاهههالياتغ ت ن ههختغقااهههخ تبههه  تغابههيات  اهههتتاةاههه ت,ت اتهههاتت-00

تاقوتغق رتتار تتغانيتااي تب شي خت.ت
غق اههتتا غ هههيتغالةههه رتت5357اشههخ  تغال  تت21اايههه  تبهه  تقتهه  ت لدههخغ تاهه ت ههخرتغقا ر ههرتوقههىتغقت-07

وشهختغ هخغ تبهأ تاقنه ت ا هرتوالريادهيتاه تغ ههنت  قهنتغ خب هنتااي  هنتقبخ ليت هنت,ت ةخاادهيتاه تةهقتغقاههايحت
اهيتبأاهاخ غةتغخغضهه ديتضه تغقدته ت.ت بيقاريبه تااده تتبخ ليت ههيتبهأ تاره ةتغقااهيو  تغقااههنخ نتق ه شت  قهنت

 تاههه تةيقهههنتااخضهههديتالواههه غ ت  قهههنتغ خب هههنت.ت تظههخت:ت .تناهههي تاظدهههختغةاههه ت,ت خغاهههيتتاههه تاهههيخ اتال ههخغ
ت.ت10,تات5031غ خغ تغقة  ثت غقاايصخت,تبن غ ت,

ت.ت09-30غقاف ض نتغقاقن نتغالانيت نت,تغقاص ختغقايبقت,تات-01
ت00,تات5034صههخ ت,تغاها تاةاه ت  ه غ تغق هه غخيت,تا ياهنتغ هخغ تغقخيخ  هنتاهه توده تغةاه تشهي ت,تغقبت-00

ت.تت
ت.ت5323ت-5320 ةخبتت5350-ت5397هايتةخبتت-04
,تخاهههههيقنت ناههههه خغ تتت5314ت–ت5403غال خغت هههههنتت–بياهههههةتةلهههههيبت ههههه شتغقلااهههههنت,تغقاالرهههههيتتغقبخ ليت هههههنتت-03

ت,تنق نتغال غبت ت.ت530,ات5002, ياانتبن غ تت–غ ختاتش خ 
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.ت رههه تلقبههتتغقبانههنتغقبخ ليت هههنتاهه تةن اهههنتت09غقاف ضهه نتغقاقن ههنتغالانيت هههنت,تغقاصهه ختغقاههيبقت,تاتت-00
تغقىتغانيتااي تاريب تابق تا تغقاي تا اا تغقىتةينةتبت يبت. تغقدت تغ تااا توقىتخ تب شي خ

 .تهيشههههههةتغقانخ اهههههه ت,تغقااهههههههأقنتغقشههههههخر نت,تغقاخةقهههههههنتت.ت590و.تةتبيت نههههههيخت,تغقاصهههههه ختغقاهههههههيبقت,تاتت-79
ت571,ا5009,تبن غ ت5310-5447غال قىت

ت.57,ا5039يق  غيت,تغانيتااي ,تةخبتغةتن خ ,ااخ بت .تايا تغق ت يتب خ ت,اخ  ته–ت75تت
ت.ت520وب تغ تغةا تغقا خت,تغقاص ختغقايبقت,تات-72
ت.ت25ا تايض تغقخب ا ت,تغقاص ختغقايبقت,تات-70
ت.ت57اخ  تهيق  غي,تغقاص ختغقايبقت,تات-77
ت.تتت45ات5030بانتغقنيت نت,تغقريهخ ت,ا ت,تغانيتااي ت,تغقل تةا تاةا ت  هخت,توب تغقةا  تب ت-71
غشههاخلت  اهههتتاةاههه توقهههىتشههي تشههه يات ةقفيئههه تغالتاهههةيبت غقاتهههي  توهه تغالاهههيخ تاريبههه تارقههه  تاتصهههبتت-70

تخئيانتغق  خغ ت.تغالتغ تهاغتغقشخلتخا تا تربقدةت.ت
ت.ت504و.تةتبيت نيخت,تغقاص ختغقايبقت,تاتتت-74
ت.تت57,تا5034نت غقااار  ت,تغقريهخ ت,توب تغقاايختغقل  قنت,تغانيتااي ,غقةر رت-73
ت.ت524وب تغ تغةا تغقا خت,تغقاص ختغقايبقت,تات-70
ت.01غب تغقا ت  تادا تاةا ت,تغقاص ختغقايبقت,تات-19
ته تغب توةت  اتتاةا .ت-15
ت5303ةاه تغقا قههنت,تغقةههخبتغالانيت ههنتغال قههىتت.ت227بياهةتةلههيبتغقلااههنت,تغقاصهه ختغقاههيبقت,تات-12

ت.503  ةنت,اتنتغقلبر؟ا,تغقت5372-
ت.570ق تن  خثت  ا  نبت,تغقاص ختغقايبقت,تاته تغق نا ختبخ    ت.ت تظخت:ت-10
ت.ت21ا تايض تغقخب ا ت,تغقاص ختغقايبقت,تات-17
ت.ت227بياةتةليبتغقلاانت,تغقاص ختغقايبقت,تات-11
تغقاص ختغقايبقت,تات-10 ت.573ق تن  خثت  ا  نبت,
ت.ت227اانت,تغقاص ختغقايبقت,تاارابستا تتبياةتةليبتغقلت-14
ت.14,تا5030اةا تغقا قنت,تغ غالتغا يتب  تغالترضي تغقخ ا ت غقةاختغقبخ ليت ت,تغق  ةنت,تت-13
تشهبتتةههخبتغقرههخةتبهه  تخ اهه يتاهه ت دههنت بهه  تغق  قهنتغقانايت ههنتغقاهه ت رفههتتغقههىت يتبدههيتبخ ليت ههيت اختاههيتت-10

غا يت  الن هههيت ت.تققافيصههه  توهه تةهههخبتغقرهههخةت تظهههخ:ت .تباههببتر هههيةتخ اههه يتبههيةاال ت ال اههه تغقههه غت بت ا قهه 
تغقاص ختغقايبقت,تا ت ايبا هيت.ت570هيشةتغقانخ ا ,

اتهرتغ هخغ تاه تغقالقهرتتةه تههخغتت,ت غةاالقدهيتتبي بيخههيتوقهىتغقا ر هرتوقهىتاايهه  تاانتتتبخ ليت يتا تت-09
تغال خغت نت.ت–غقا تغتدتتغقةخبتغقبخ ليت نتت5314بيخ ستا تغاغختويةت

ت.570ق تن  خثت  ا  نبت,تغقاص ختغقايبقت,تات-05تت
ت.ت520اةا تغقا قنت,تغ غالتغا يت,تات-02
ت.ت504-500و.تةتبيت نيخت,تغقاص ختغقايبقت,تاتتارابستا ت:ت-00
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ت.57اخ  تهيق  غي,تغقاص ختغقايبقت,تات-07
ت.504و.تةتبيت نيخت,تغقاص ختغقايبقت,تات-01
ت.ت02اص ختغقايبقت,تاتغقاف ض نتغقاقن نتغالانيت نت,تغقت-00
ت.ت500وب تغ تغةا تغقا خت,تغقاص ختغقايبقت,تات-04
ت.ت00غقاف ض نتغقاقن نتغالانيت نت,تغقاص ختغقايبقت,تاتت-03
ت. غالا ختوب تغقخةا تةف  ت  اتتاةا .00غب تغقا ت  تادا تاةا ت,تغقاص ختغقايبقت,تات-00
ت.تتقلب ا نت خيخلنتغانيتااي تغال غخ نت تغ5غتظختغقاقةقت ت-49
تغقااقنتغقاا غ قنتا تغقدت ت.تLac اي  ت غقو ت  ت-45 تايئنتغقفتخ ب ن ت  
تغقاص ختغقايبقت,تات-42 ت.تت00ق تن  خثت  ا  نبت,
ت.تت00غب تغقا ت  تادا تاةا ت,تغقاص ختغقايبقت,تات-40
نتغقبخ ليت هههنتغالانيت هههنتغقاههه ترياهههتتغقةن اهههت– تصههه خ تغقنهههالفتققاايهههه  تغقبخ ليت هههنت2غتظهههختغقاقةهههقت تت-47

ن اهههنتغقبخ ليت ههههنتةاايهههه  تبههه  تغقبلبادهههيتاههه تغةههه رتالهههيبرتقتههه  ت ةاههه تغقنهههالفتغقاتههه غ تغالاههه ت:ت  ت
.ت تاهههههخنتاههههه تغقاايههههه  تاةف ظهههههنتاهههه تغالخشههههه فتغقاناهههههيت تت5091غاغختت25 غا ههههختغانيتاهههههاي تباههههيخ ات

 تHR-SYS. 238\3\5 ت Osmanli Arsiviضها ت نههيئقت  غخ تغقخيخ  ههنتغقانايت هنتاةههتتاصههت فت 
هه تت.ت هتيت  بتغ تتت  تغقىتغقخلهأتغقهايت خ تاه تخاهيقنتاه تغقخب اه توته ايت اقهتتاهيخ اتوره تغقاايهه  

ت.ت02ا تايض تغقخب ا ت,تغقاص ختغقايبقت,تاتغقةي يتوشختا تغاغخت.ت تظخ:
ت.تOsmanli Arsivi,تتHR-SYS. 238-3-3,تp.2تت-41
تIbid,p.2 .تت-40
تOP.CiT,p.4تت-44 ,Osmanli Arsiviت.ت
ت.ت Ibid,p.4ت-43
ت.ت Ibid,p.4ت-40
ت.ت Ibid,p.5ت-39
ت.ت Ibid,p.5ت-35
ت.ت Ibid,p.5ت-32
ت.ت Ibid,p.5ت-30
ت.ت Ibid,p.5ت-37
ت.ت Ibid,p.6ت-31
ت.ت Ibid,p.6ت-30
ت.ت Ibid,p.6ت-34
ت.ت Ibid,p.6ت-33
ت.ت Ibid,p.6ت-30
ت.ت Ibid,p.7ت-09
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ت.ت Ibid,p.7ت-05
ت.ت Ibid,p.7ت-02
00- Ibid,p.7 ت.ت
07- Ibid,p.8 ت.ت
01-Ibid,p.8 ت.ت
00- Ibid,p.8 .ت
04- Ibid,p.8 .ت
03- Ibid,p.9 .ت
00- Ibid,p.9 .ت
599- Ibid,p.9 .ت


