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 0220 -وأْٛ أٚي  –اٌؼذد اٌشاتغ 
 

 ػثذ اٌشحّٓ ِحّذ ػاسف ػٙذ اٌشئٍظاٌذٚس اٌغٍاعً ٌؼاسف ػثذ اٌشصاق فً 

 ػًٍ ٍِصاق حثٍة حغٍَٓ.ب.           أ.َ.د.ظّاي ٘اؽُ اٌزٌٚة                    

 -2666ػثدذ اٌددشحّٓ ِحّدذ ػدداسف ػٙدذ اٌددشئٍظفددً  ػثددذ اٌدشصاقؼداسف اٌدذٚس اٌغٍاعددً ٌ

2661 .َ 

 

 

 ػًٍ ٍِصاق حثٍة حغٍٓ                                         أ.َ.د.ظّاي ٘اؽُ اٌزٌٚة       

 طاٌة ِاظغرٍش                          ظاِؼح االٔثاس – اإلٔغأٍحوٍٍح اٌرشتٍح ٌٍؼٍَٛ 

 

 

 ٍِخـ اٌثحس
  

رعدذيخ فؾدم  ار، عدخسف  يلًدذ ككى عزدذ حندشكًٍ يذس  يًٓخ فٙعخسف عزذ حنشصحق دٔسح عٛخعٛخ ن كخٌ      

ؤ اندٗ ٔنـد 5691عدخسف عدخو يلًدذ عزدذ حنغد و حندشثٛظ عخسف عزدذ حندشصحق فدٙ يلخٔنظدّ حبَة رٛدش مدذ

َيدز يلخٔنظدّ  5699ٚدشحٌ/ /كض03عدخسف فيدٙ يلًدذ فٙ عٓدذ عزدذ حندشكًٍ  يقش ، عخٔد حنًلخٔنش ػخَٛش  

حبؽظشحكٛش يع يقش ٔاع ٌ حنٕكذس حنؾخيهش يعٓخ، اب حَّ فؾدم  حإلؿشحءحصيٍ حؿم اعخدس حنؼخَٛش حبَة رٛش 

عدشحكّ يدع  أههد  رٍٛ حنعشد ٔحنقٓخُٚش 5691/ كضٚشحٌ/ 1فٙ ْزِ حنًلخٔنش أٚنخ ٔعـٍ ، ٔفٙ كشد 

طدى رند، ، كًدخ حَدّ ؽدخسا فدٙ حوكدذحع ٔحنظطدٕسحص  سفخقّ حنطٛخسٍٚ يٍ حؿم حنًؾخسكش فٙ حنلشد ٔرخنيعم

 اندٗغـٍ َٔيدٙ ف 5691ؿخء عخو  أٌ انٗحنزهذ يٍ حبَٓٛخس  اَةخرحنغٛخعٛش حنذحخهٛش رعذ ْزِ حنلشد يٍ حؿم 

 . حنخخسؽ

 

Abstract 

       Aref Abdul-Razzaq had an important political role in the reign of Abdul-

Rahman Mohammed Aref . After he had failed in his coup attempt against 

Abdul-Salam Aref  in 1965 and resorted to Egypt , he tried another coup in the 

period of Abdul-Rahman Mohammed Arif . In 30 /June /1966 he carried out his 

second coup for the socialist procedures with Egypt and to announce  a 

comprehensive unity with it , but he failed and was imprisoned . During the war 

of 1967 between Arabs and the Zionists   , he and other pilots  were set free in 

order to participate in the war and this happened . He also took part in the 

internal political events and developments after the war to save the country from 

deterioration until the year 1968 when he was jailed and exiled outside the 

country .                                                                                

                      

 

 :2666/حضٌشاْ /02أمالب ػاسف ػثذ اٌشصاق اٌصأً فً  -أٚال      

 

يقدش  انٗ، عخسف يلًذ  عزذ حنغ وحنشثٛظ حنعشحق حػش فؾم حَة رّ عهٗ  عزذ حنشصحقغخدس عخسف       

فٙ  ٔأخزطٓىل عشحقٙ ئٔكًغ هخثشطّٔكخَض حنةخْشس يظيخؿجش رٕفٕل سثٛظ حنٕصسحء حنعشحقٙ ، فخعظةزهض 

 حوعدشحفهخثشس حبَة رٛدٍٛ حعدظةزهظٓى كغدذ  رؤَٓخدٔس حننٛخفش فٙ حنةقش ٔرعذيخ عهًض انٗ  حويشرذحٚش 

نددى ٚكددٍ نًقددش عهددى رخنًلخٔنددش حبَة رٛددش  ار( ، 5فُددخدق عخدٚددش   انددٗحنذٔنٛددش ك ؿجددٍٛ عٛخعددٍٛٛ ، َٔةهددٕح 

د٘ ( . ٔٚةدٕل ْدخ2 يؼهًدخ ٚدذعٙ حندزعل عكدظ رند،  بعدخسف ، يلًدذ عزدذ حنغد و حندشثٛظ مدذ  حؤنٗ

ٍٛ ْٛكدم حنكخطدذ حنًقدش٘ يُدذدح ردخبَة د رعدذ قشأ عخسف عزذ حنشصحق يةخل نًلًذ كغُعُذيخ "خًخط :
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يُعُخِ يٍ رند،  أَُخ ابطغهٛى َيغّ نهغيخسس حنعشحقٛش فٙ يقش  انْٗى عخسف                            أٚخوعذس 

حنغٛخعٍٛٛ ، نزن، صحسِ حنغيٛش حنعشحقٙ يلزٕرخ يٍ قزم حنةخدس حنعغكشٍٚٛ ٔ عزذ حنشصحق ( ، كخٌ عخسف0" 

 ٔحنًزدخدة حوْدذحفردُيظ  بٌ سؿذ كخٌ يئيُخ  يخعٛش ، ٕحنذره حوعشحفسؿذ عزذ حنًـٛذ فٙ ؽةظّ يخخنيخ 

عزدذ  ٔأفزق ،(4عٍ كؼذ   حويٕسكذِ حنًطهعٌٕ عهٗ رٕحهٍ ، ٔرن، كغذ يخ ٚئ مخرطخٌ قٕيٛخًٌْٔخ 

 يلًدذ وعزدذ حنغد  يٍ حندشثٛظرؤيشحنـزشٚش فٙ يُضنًٛٓخ  يشحإلقخحنكشٚى فشكخٌ ٔفزلٙ عزذ حنلًٛذ طلض 

، ٔسغددى رندد، كددخٌ فددزلٙ عزددذ حنلًٛددذ ٚظقددم رشفخقددّ يددٍ حنةددٕيٍٛٛ حنًددذٍَٛٛ ٔحنعغددكشٍٚٛ ،  (1عددخسف  

حنظُظٛى حنعغكش٘ ، ٔحعظعخٌ فزلٙ رًةذو عٕس٘ ْٕ عزذ حنْٕخد حنخطٛدذ يًؼدم عزدذ  اعخدسٔطًكُٕح يٍ 

كدخٌ ٚغدٓم حطقدخل فدزلٙ رعدخسف عزدذ حندشصحق ٔرةٛدش سفخقدّ فدٙ حنةدخْشس حنْٕخد حنغشحؽ فٙ رغذحد حنز٘ 

 9.) 

حنؼخندغ عؾدش يدٍ َٛغدخٌ  حوسرعدخءعخسف يغخء ٕٚو يلًذ طٕفٙ حنشثٛظ عزذ حنغ و  حوؿٕحءفٙ ْزِ        

( . ٔؿدخءص ٔفخطدّ عُدذ قٛخيدّ 1نًذس ؽٓش كخيم  حنلكٕيش حنعشحقٛش حنلذحد حنعخو  ٔأعهُض( ، 1  5699عخو 

ش طيةذٚش فٙ حنًلخفظخص حنـُٕرٛش ،فظلطًض هخثشطّ فٙ نٕحء حنزقشس فٙ يُطةش قشٚزش يٍ قشٚش حنُؾٕس رـٕن

خل رظيـٛدش ـدـخٔنش حغظٛــدـخ يلــدـ( ، اب أٌ حندزعل عذ6ْ، ٔندى طٕؿدّ حبطٓخيدخص وكدذ    عهٗ ؽو حنعدشد 

  ( .53خثشس  ـحنط

 :أرخاب سئٍظ اٌعّٙٛسٌح 

 

رخنُغزش نهةٕٖ حنغٛخعٛش حنظٙ رخطض طزلغ عٍ حنزذٚم ،  ييخؿؤسعخسف  يلًذ عزذ حنغ وحنشثٛظ كخَض ٔفخس   

ٔحخدز كدم يًُٓدخ ٚغدظًٛم فظُخفظ عهٗ حنًُقذ عزذ حنشكًٍ حنزدضحص ٔٔصٚدش حندذفخب عزدذ حنعضٚدض حنعةٛهدٙ ، 

 ( .55عهٗ ععٛذ فهٛزٙ ٔحنؼخَٙ عهٗ مزخه حنًٕفم   حؤلؿخَزّ ، فخعظًذ  انٗحننزخه 

 وخدزْٕٚدذ٘ رخنغديٛش حنعشحقدٙ سؿدذ عزدذ حنًـٛدذ  أيدٍٛدع فخطقم حنغيٛش حنًقش٘ عهًض حنةخْشس رخنلخ 

حنعدشحق  اندٗ( ، ٔفدم حنٕفدذ حنًقدش٘ 52ٚكدٌٕ ُْدخا يـهدظ سثخعدٙ   أٌسؿدذ  سأ٘فكخٌ  رخويش سأّٚ

طظدشدد  أعًخء(، ٔكخَض عذس 50ْٕٚذ٘   ٔأيٍٛٔطكٌٕ يٍ حنًؾٛش عزذ حنلكٛى عخيش ٔ عزذ حنلًٛذ حنغشحؽ 

عدخسف  يلًدذ حنغٛخعٛش ، يُٓخ عخسف عزذ حنشصحق ٔ حكًذ كغٍ حنزكش ٔحنهٕحء عزدذ حندشكًٍ هحؤعخنذٖ 

 ( .54ٔفذ عغكش٘   سأطحنز٘ كخٌ  فٙ يٕعكٕ عهٗ 

ك قدذٔو سأيدٍٛ ْٕٚدذ٘ عدخ أٌ ابكخَض يقش سحغزش رخٌ ٚكٌٕ عخسف عزذ حنشصحق سثٛغخ  نهـًٕٓسٚدش ،  

( ، فزددذأ حنًؾددٛش عزددذ حنلكددٛى عددخيش ٔحنٕفددذ 51 عددخسف عزددذ حنددشصحق نهعددشحق بٌ فشفددش َـخكددّ مددعٛيش 

رؾخقٛخص عشحقٛش ٔأًْٓخ ععٛذ فهٛزٙ نهظزخكغ كٕل يٍ ٚظدٕنٗ حنًُقدذ ، َٔـدق  رخبطقخلحنًشحف  نّ 

ععٛذ فهٛزٙ رخنظخهٙ عٍ فكشس حنًـهظ حنشثخعدٙ ، رخنًةخردم كدخٌ ُْدخا مدزخه  ربقُخب أٔبحنٕفذ حنًقش٘ 

سثٛغخ  نهـًٕٓسٚش ، وَّ سؿم قٕ٘ ٔفهذ ، ٔعدٛعًم ٚض حنعةٛهٙ ٚكٌٕ عزذ حنعض أٌيٍ حنـٛؼ بٚشغزٌٕ 

عزدذ حنلًٛدذ أدٖ عهٗ آَخء َيٕرْى، كًخ سغذ قغى يٍ حننزخه أٌ ٚكٌٕ سثٛظ يدذَٙ نهـًٕٓسٚدش ، ندزن، 

( 59عخسف   يلًذ عزذ حنشكًٍ حنهٕحءحنغشحؽ دٔسح  كزٛشح  فٙ اقُخب حننزخه رؤٌ خٛش يٍ ٚظٕنٗ حنًُقذ 

 . 

 اب اٌ عخسفيلًذ عزذ حنشكًٍ   َـم حنشثٛظ قٛظْزِ حنشٔحٚخص حنظٙ ٚغظغشد يُٓخ  ى ئٍعهٗ حنشغ    

، كًخ ٔؿّ انٛٓى حطٓخيخ آَدى  عخسفيلًذ عزذ حنشكًٍ  نذّٚ سأ٘ آخش رعٛذ عٍ يقش ٔدٔسْخ فٙ طشؽٛق 

 .( 51  عخسف يلًذ ٚشٚذٌٔ حبَظةخؿ يٍ ؽخقٛش حنشثٛظ عزذ حنشكًٍ 

،  5699حنعشحقٛددش فددٙ حنغددخرع عؾددش يددٍ َٛغددخٌ  شسثٛغددخ  نهـًٕٓسٚدد عددخسفيلًددذ أفددزق عزددذ حنددشكًٍ 

عزذ حنغد و يدٍ قزهدّ ٚعظًدذ فدٙ ككًدّ عهدٗ حثدظ ف حنةدٕٖ ، ْٔدزِ حنشثٛظ كخٌ  ارٔطقخعذص حنًؾك ص ، 

 ( .  51عخسف  يلًذ عزذ حنشكًٍ حنشثٛظ حنًْٕزش كخٌ ٚيظةذ نٓخ 

 :أعثاب االٔمالب

هغهطش فٙ ظشف حؽدظذ فٛدّ حنقدشحب ن عدظٛ ء عهدٗ حنغدهطش فةدذ عخسف ن يلًذ عزذ حنشكًٍحنشثٛظ ؿخء  

يلًددذ عزددذ حنغدد و حنددشثٛظ َؾددو حنةددٕيٍٛٛ ، ٔحؽددظذ عددٕد حنزعؼٛددٍٛ ، كًددخ كخَددض عٛخعددظّ حعددظًشحسح  نغٛخعددش 

 أٌ( ، كًدخ 56عخسف رًلخسرظّ حبؽدظشحكٛش ٔحبرظعدخد كهٛدخ  عدٍ حنٕكدذس حنظدٙ َخمدم حنةٕيٛدٌٕ يدٍ حؿهٓدخ  
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حنزضحص سثٛظ حنٕصسحء نى طهزٙ هًٕكخص حنةٕيٍٛٛ حنُخفشٍٚٛ ، ٔكخَض عٛخعظّ ب طظي  عٛخعش عزذ حنشكًٍ 

حنعشرٛش حنؼٕسٚش  يًخ دفع حنُخفشٍٚٛ نهغدعٙ نظعٛدٍٛ سثدٛظ ٔصسحء ٚظعدخٌٔ ٔٚظـدخٔد يدع  حنذٔليع عٛخعش 

هعدٕدس حنـًٕٓسٚش حنعشرٛش حنًظلذس ، يًخ دفع حنعًٛذ حنطٛخس حنشكٍ عدخسف عزدذ حندشصحق ٔفدلزّ نهظخطدٛو ن

 ( .23حنةٕيٛش حنظٙ كخَٕح ٚئيٌُٕ رٓخ   حوْذحفيٍ حنةخْشس ٔطُيٛز 

  :اٌرٍّٙذ ٚاٌرخطٍظ ٌالٔمالب

، فةدذ صحس حنعًٛدذ حندشكٍ يلًدذ خخندذ دحس عزددذ  حؤمددخبردذأ حنةٕيٛدٌٕ حنُخفدشٌٕٚ ٚـظًعدٌٕ ٔٚظذحسعدٌٕ  

َٓدخد فخدش٘ فدٙ دٚدخنٗ ، فدٙ يضسعدش  حوكشحسحنكشٚى فشكخٌ ٔحقظشف عهّٛ كنٕس حؿظًخب عٛعةذِ حننزخه 

ٔحخزدشْى فددزلٙ عزددذ حنلًٛدذ حَددّ دحثًددخ ٚظقدم رعددخسف عزددذ حندشصحق فددٙ حنةددخْشس ٔٚخزدشِ رُؾددخه حننددزخه 

 ( .25حنةٕيٍٛٛ كهًخ عُلض نّ حنيشفش  

قشس فدزلٙ عزدذ حنلًٛدذ ٔسفخقدّ ، دٌٔ عزدذ حنكدشٚى فشكدخٌ ، طغٛٛدش َظدخو حنلكدى ٔحعدظ يّ رغدزذ ٔقدٕب  

بؽدظشحكٛش " فزدذأ " صيدشس سؿعٛدش طـدخْش رعدذحثٓخ نهٕكدذس ٔح طدؤػٛشعخسف طلض يلًذ عزذ حنشكًٍ حنشثٛظ 

حنشرٛعدٙ ، حندز٘ دسعدٓى  حويٛدشمزخهخ  فغخس كخَٕح يعـزٍٛ رخنشحثذ عزذ  أٌحطقخبطّ خقٕفخ  رعذيخ عهى 

عدخسف عزدذ  اندٗفدزلٙ عزدذ حنلًٛدذ سعدخنش  أسعدمفٙ يذسعش حنذسٔب ٔكٌٕ يعٓى فذحقش كًًٛش ، ندزن، 

 اخزددخسفندد  عددٍ حنشرٛعددٙ ٔيزددذس حنددٕٚظ حن ؿجددٍٛ فددٙ حنةددخْشس  حويٛددشعزددذ  اسعددخلهددذ يُددّ ، حنددشصحق ٚط

ٔفدٕل   طعًدم عهدٗ يغدخعذسٔ رٓدخ  طظيخؿدؤحنًظلذس رةشحس حنةٛخو رخنلشكش ٔرند،  نكدٙ ب  حنـًٕٓسٚش حنعشرٛش

 ( .22حننزخه نهعشحق  

حنـًٕٓسٚش حنعشرٛش يضٔسس عٓهظٓخ نٓى صحص ححننزخه حن ؿجٍٛ ، يٍ هشق يخظهيش ، ٔرـٕ اسعخلرخنيعم طى  

ؿدٕحص ٔدخدم كهد  ؿًخعدش عدشحقٍٛٛ حٌ ٚعدذٔح ندّ  ارفخسٔق فزش٘ فخٌ ؿٕحصِ كخٌ فدلٛلخ   أيخ، حنًظلذس 

 5699( ، عددخد عدخسف عزددذ حندشصحق فددٙ رذحٚدش كضٚددشحٌ عددخو 20ًٚغد، رددّ   أٌعدٍ هشٚدد  هشٚزٛدم ٔكددخد 

سيندخٌ  54خسٚدش ٔعدكٍ فدٙ رغدذحد فدٙ ؽدخسب ( عٍ هشٚ  حنكٕٚض رذسحؿدش رخ24يظغه   ٔدخم حنعشحق  

 ( .21رذحس كخٌ ٚغكُٓخ عٕسٌٕٚ قٕيٌٕٛ  

عذٚذس نـًدع حنًعهٕيدخص ،  أيخكٍحنظُةم فٙ   5699عخو حرع يٍ كضٚشحٌ فٙ حنشرذأ عخسف عزذ حنشصحق      

ٔكددخٌ ٚددضٔدِ رخنظيخفددٛم حنعةٛددذ حنددشكٍ عشفددخٌ عزددذ حنةددخدس ٔؿددذ٘ حنددز٘ كددخٌ ٔعددٛهش حطقددخل رُٛددّ ٔرددٍٛ 

( . ٔعخفش عخسف عزذ حنشصحق انٗ يذُٚش حنًٕفم 29 عٛؾخسكٌٕ فٙ حنًلخٔنش حبَة رٛش  عغكشٍٚٛ حنزٍٚحن

، ٔعكٍ فٙ رٛض بؿت عٕس٘ رخبطيخق يع عزذ حنْٕخد حنخطٛذ ٔحطخزْخ   حنؾٓش َيغّفٙ حنؼخيٍ عؾش يٍ 

رخؽددٙ ٔحنًةددذو أيددٍٛ  يةددشح  بطقددخبطّ ٔحبؿظًخعددخص ٔكددخٌ ٚظددشدد عهٛددّ قخثددذ حنيشقددش حنشحرعددش ٚددَٕظ عطددخس

 ( .21كشكـٙ ٔٔمعخ خطش حنغٛطشس عهٗ حنةخعذس حنـٕٚش فٙ حنًٕفم  

فٙ ْزِ حوػُخء كذػض خ فخص أػٛشص رٍٛ حننزخه حبَة رٍٛٛ فٙ رغدذحد دحسص كدٕل ككدى حندز د ٔحنذعدظٕس  

د سثدٛظ فةدذ أػدخس يلًدذ يـٛدذ حَظخدخ ( .21ٔحنؾخقٛخص حنًشؽلش نظغهى حنًُخفذ حنغٛخعدٛش ٔحنعغدكشٚش  

عشفدخٌ عزدذ حنةدخدس عخسمدخ رند، بٌ حؤل كدخٌ حنًةذو حندشكٍ اب اٌ فزلٙ عزذ حنلًٛذ ٔ  ، ؿذٚذ نهظُظٛى

َٔظٛـدش  ، حنظُظٛى سأطٚخؾٗ حبَةغخو فٙ حنق  حنةٕيٙ  ٔحنؼخَٙ كخٌ ٚشٚذ ارةخء عخسف عزذ حنشصحق عهٗ 

رغدذحد نلدم ْدزِ  اندٗندشصحق حنًٕفدم ٔؿهدذ عدخسف عزدذ ح اندْٗزِ حؤمخب عخفش عزدذ حنْٕدخد حنخطٛدذ 

حبؿظًدخب عدخسف  ٔكندش 5699 عدخو  ٔحؿظًع حنظُظٛى ٚدٕو حنغدخرع ٔحنعؾدشٍٚ يدٍ كضٚدشحٌ ، حبَةغخيخص

 :ٔرةٛش مزخه حنظُظٛى ٔٔمعض حنخطش حنظخنٛش 

 حكظ ل حنةخعذس حنـٕٚش فٙ حنًٕفم ٔقٛخدس حنيشقش حنشحرعش ٔحنظلشا رخنٓـٕو حنـٕ٘ ٔٚةٕو  رٓزِ حنعًهٛش -5

  . عزذ حنشصحقعخسف 

رع قخطّ يع يُٓذعٛٓخ ٔرعذ حبعظٛ ء غشٚذ حنظٙ ْٛجٓخ حنعًٛذ َٓخد فخش٘  أرٙحبعظٛ ء عهٗ يشع ص  -2

 .عهٛٓخ قطع رغ حإلرحعش حنشثٛغٛش ٔٚكٌٕ حنزغ يٍ يشع ص أرٙ غشٚذ ٔٚةٕو ربرحعش حنزٛخَخص ْخد٘ خًخط

نةدخدس ٔٔحؿزدّ حنظةدذو َلدٕ حنةقدش حنـًٓدٕس٘ ٚظلشا سطدم حندذرخرخص ردبيشس حنًةدذو حندشكٍ عشفدخٌ عزدذ ح -0

 .ٔارحعش حنقخنلٛش 
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كددزن،  ، حبعددظٛ ء عهددٗ يعغددكش حنشؽددٛذ ٔطددخيٍٛ كًخٚددش حنًطددخس ٔيُددع حعددظخذحو هخثشحطددّ مددذ حنلشكددش -4

حنعًٛذ هّ حنذٔس٘ ٔٚغخعذِ حنعةٛذ حنشكٍ عدعذٌٔ نظضٔٚذ حنطخثشحص حنةخديش يٍ حنًٕفم ٔٚةٕو رٓزِ حنعًهٛش 

  . (26كغٍٛ  

 . (03حبعظٛ ء عهٗ يعغكش حنظخؿٙ ٔأرٙ غشٚذ   -1 

ٚعخٌٔ سعٛم يٍ حنةقش حنـًٕٓس٘ رخنظةذو َلٕ دحس حإلرحعش  رعذ أٌ ٚخشد عخيٕد حنزغ حإلرحعٙ قدشد  -9

 . (05حنةقش 

 ، (02  5699 عخو ٚكٌٕ حبَة د فزخف ٕٚو حنؼ ػٍٛ يٍ كضٚشحٌ أٌ يذسقشس عخسف عزذ حنشصحق رعذ  

ٔٚخشؽ حنكؼٛش يٍ حننزخه يٍ رغذحد  ٚقخدف ٕٚو حنخًٛظ ْٕٔ ٕٚو قهٛم حنُؾخه ، وَّٕو ، ٔحخظٛخس ْزح حنٛ

حندز٘ ٚقدخدف نٛهدش  حبكظيددخل  حوعدزٕب أٚدخو آخدش كَٕدّ أخدشٖحنًلخفظدخص (  أ٘  أنٕٚدشَٕحكٛٓدخ ٔحندٗ  اندٗ

 . (00  عٕحثهٓىرزكشٖ حنًٕنذ حنُزٕ٘ حنؾشٚ  كٛغ ٚغخفش فّٛ حنكؼٛشٌٔ نضٚخسس 

ٔحٌ  ، طشكٛخ فٙ  انٗحنزضحص فٙ صٚخسس يظٕقعش سثٛظ حنٕصسحء عزذ حنشكًٍ ٚغخدس  حنًذس فٙ ْزِ  أٚنخ       

طكٌٕ يئعغخص حنذٔنش فٙ ْزٍٚ حنٕٛيٍٛ فٙ  يٍ كضٚشحٌ ٚقخدف حنخًٛظ ٔيٍ رعذِ حنـًعش ، حنؼ ػٍٕٛٚو 

 . (04 عطهش 

عزدذ حنلًٛدذ فدٙ ٔكدش عدش٘ فدزلٙ  انٗعخسف عزذ حنشصحق  أسعمفٙ ٕٚو حنظخعع ٔحنعؾشٍٚ يٍ كضٚشحٌ  

عهٗ ْزح  عزذ حنلًٛذفٙ يُطةش حنكشحدس ٔحخزشِ حَّ عٕف ٚةٕو رخبَة د ٕٚو غذ فزخكخ  ٔحعظشك فزلٙ 

 اندٗدٌٔ ؿدذٖٔ ٔعدخفش عدخسف عزدذ حندشصحق  يٍ يٍ ٕٚيٍٛ نكٍ أكؼشحبعظعـخل ٔحٌ حبعظعذحدحص طظطهذ 

 (.01حنزٛخٌ   ٔاعذحدرًٕعذ حنلشكش ْخد٘ خًخط ٔحخزشِ  انٗحنًٕفم ػى طٕؿّ عزذ حنْٕخد حنخطٛذ 

 :ذٕفٍز اٌخطح 

، حعظطخب عدخسف عزدذ حندشصحق  5699فٙ حنغخعش حنؼخَٛش ٔحنُق  يٍ رعذ ظٓش ٕٚو حنؼ ػٍٛ يٍ كضٚشحٌ  

يًظخص ععذٌٔ  حؤنٗهخثشطٍٛ حعظةم  ٔاخشحؽٔيًظخص ععذٌٔ دخٕل حنةخعذس حنـٕٚش رً رغًٓخ حنعغكشٚش ، 

ْٔددٕ حنًٕعددذ حنًلددذد نغددخعش خنؼش ـخعش حنؼددـخ حنددٗ رغددذحد كددٕحنٙ حنغددـهظددـس ، ٔٔف، ٔحنؼخَٛددش فددزخف عزددذ حنةددخد

 حوعددزٕب( كٛددغ ٚكددٌٕ فددٙ ْددزح حنٕقددض ، قددذ حخددز حنكؼٛددش يددٍ حننددزخه ٔحنـُددٕد عطهددش َٓخٚددش 09ش  ـحنقيدد

فٙ حنقخنلٛش ، ٔقطعخص حنلشط  حإلرحعش( ، ٔقخو يًظخص ععذٌٔ رةق  عذس يٕحقع يُٓخ دحس 01ٔغخدسٔح  

 إلر غحنلزخَٛش ٔأخز ٚلٕو فٕق حنةخعذس  انٗفزخف عزذ حنةخدس رخنظٕؿّ فّٛ ، فٙ حنٕقض حنز٘ قخو  حنـًٕٓس٘

 ( .01حنةخعذس حنـٕٚش فٙ كشكٕا َٔضل فٛٓخ   انٗحنًؾظشكٍٛ فٙ حبَة د ، ٔيٍ ػى رْذ 

ذ كخٌ حنٕمدع فدٙ حنًٕفدم ، ْدٕ عدٛطشس حنعًٛدذ ٚدَٕظ عطدخس رخؽدٙ قخثدذ حنيشقدش حنشحرعدش ، ٔعدخسف عزد  

( ٔعُدذ ظٓدٕس 06حنشصحق عهدٗ حنيشقدش حنشحرعدش ٔحنةخعدذس حنـٕٚدش ، ٔيدٍ ُْدخا ردذأ عدخسف ٚدذٚش حنًعشكدش  

حنطخثشحص فٙ عًخء رغذحد ، حَطه  فزلٙ عزذ حنلًٛذ َٔٓخد فخش٘ ٔسؽٛذ يلغٍ ٔفخسٔق فزش٘ ٔيلًذ 

غشٚددذ  أرددٙ، فغددٛطش ْددخد٘ خًددخط ٔسفخقددّ عهددٗ حنًشعدد ص فددٙ غشٚددذ  أرددٙ انددٗيـٛددذ ٔحكًددذ حنلددذٚؼٙ 

 ( . 43  حوخشٖػى طهظّ حنزٛخَخص  حؤلحنزٛخٌ  ٔأرحب حإلرحعشٔقطعٕح حنزغ عٍ 

دقٛةدش رْددذ حندشثٛظ عزددذ  ٔأسرعددٍٛكخَدض حنخطدش َخؿلددش ٔطًدض حنغددٛطشس ٔحنظُيٛدز ركددم دقدش ، ٔرعددذ خًدظ  

 خوأيددرٛخَددّ حنخددخؿ ، ٔطددى عددًخب حبَيـددخسحص حنًذٔٚددش  إلنةددخء،  نإلرحعددشحنددشكًٍ عددخسف يددع قددٕس كًخٚددش نددّ 

ٔحَةطخب حنزغ ، ٔؿشص يعشكش ؽشعش ردٍٛ قدٕحص حبَة رٛدٍٛ ٔحنةدٕحص حنلكٕيٛدش يًدخ  حإلرحعشٔدحخم يزُٗ 

حنةقددش حنـًٓددٕس٘  انددٗٔحنظٕؿددّ  حإلرحعددشحمدطش عزددذ حنددشكًٍ عددخسف نهخددشٔؽ يددٍ حنزددخد حنخهيدٙ نًزُددٗ 

ٚدش حندذفخب حبطقدخل ٔص( . ٔفٙ حنغخعش حنغخدعش طًكدٍ 45رٛخَّ يٍ ُْخا   ارحعشرغٛخسس بَذسٔفش يٍ حؿم 

عدخسف حَدّ ٚزةدٗ فدٙ يلًذ عزذ حنشكًٍ حنشثٛظ  انٕٗٚفم سعخنش  أٌرعخسف عزذ حنشصحق ، فؤرهغّ عخسف 

عدخسف  يلًذ  عزذ حنشكًٍ حنشثٛظ يُقزّ يةخرم طؾكٛم ككٕيش طًؼم حنخو حنةٕيٙ كةُخ  نهذيخء ، ػى حطقم

سف " عدةو خسف ؽدُٕ ْدخ٘ " فؤؿخردّ عدرعخسف عزذ حنشصحق فدٙ حنغدخعش حنغخدعدش ٔحنُقد  قدخث   ندّ " عدخ

عزدذ  شطكهدى سثدٛظ حنـًٕٓسٚدى ( . ػد42َزطم " فؤؿخرّ عزذ حنشكًٍ عخسف " صٚدٍ صٚدٍ "   ٔاكُخكٕيش لحن

حنلدذٚغ يعدّ غٛدش يـدذ٘ ، فخطقدم  أٌحنشكًٍ عخسف يع قخثدذ حنيشقدش حنشحرعدش ٚدَٕظ عطدخ رخؽدٙ ، فٕؿدذ 

يطخس حنًٕفدم  ٔاغ قهذ يُّ حنغٛطشس عهٗ حنًٕق  حنيشقش حنشحرعش ٔه أسكخٌرخنعةٛذ كشٚى ؽُذحنّ سثٛظ 
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حنًظآيشٍٚ ػى ٔمع عزذ حنشكًٍ عخسف سثٛظ حنـًٕٓسٚش خطش عغكشٚش نهةندخء عهدٗ  حنةزل عهٗ ٔانةخء

 َةخه ْٙ : أسرعحبَة د طكَٕض يٍ 

 حعظةخل حنًظآيشٍٚ ٔعهٗ سأعٓى عخسف عزذ حنشصحق .أٔب : 

 غشٚذ . أرٙحكظغخف يعغكش ػخَٛخ  : 

 حنًظآيشٍٚ . ارحعشيلطش  اٚةخف:  ػخنؼخ

 رٛخٌ يٍ قزهّ .  ٔارحعش حإلرحعٙحعظجُخف حنزغ سحرعخ : 

غشٚدذ  أرٙ( . كخَض قٕحص حبَة رٍٛٛ فٙ 40ٔقذ قخيض قطعخص حنًٕفم رخعظةخل عخسف عزذ حنشصحق       

يدع قدٕحص  ظز،حؽدرةٛخدس فزلٙ عزذ حنلًٛذ ، ٔعُذيخ صك  عشفخٌ عزذ حنةخدس ٔؿذ٘ َلٕ رغدذحد رخندذرخرخص 

كظدٗ  حإلكدذحع، ٔكدخٌ فدزلٙ عزدذ حنلًٛدذ ٚـٓدم ْدزِ  حكظغدخكٓخ حنلشط حنـًٕٓس٘ حنلكٕيٛش فيؾم فدٙ 

فددزلٙ عزددذ حنلًٛددذ حنةخثددذ سؽددٛذ يلغددٍ  فؤسعددمؿددخءِ عزددذ حنْٕددخد حنخطٛددذ ٔحخزددشِ رًٕقدد  عشفددخٌ ، 

 ارحعدشنغدٛطشس عهدٗ عشفدخٌ عزدذ حنةدخدس فؾدم فدٙ ح أٌحَّ حيظُع عٍ رن، ٔحعظدزس ،كًدخ  ابنًغخعذس عشفخٌ 

 ايكخَٛدشغشٚدذ ٔرغدزذ عدذو  أردٙحنقخنلٛش ، ٔعُدذيخ كدم حنظد و طةدذيض قدٕحص حنلدشط حنـًٓدٕس٘ َلدٕ 

ييشصس فٙ حنذٔسس طخرعش ن َنزخه حنعغكش٘  أٌ ابيٕحؿٓظٓخ يٍ قزم حبَة رٍٛٛ فشٔح ٔطشكٕح حنًشع ص ، 

حعدظطخب حنٓدشٔد ذح ْدخد٘ خًدخط حندز٘ حنةقش حنـًٓدٕس٘ يخعد انٗحنةزل عهٛٓى َٔةهظٓى  انةخءطًكُض يٍ 

 ابَدضب عُدّ سطزظدّ  أٌحنلدشط حنـًٓدٕس٘ رعدذ  أيخو(. قخو فخسٔق فزش٘ ٔسفخقّ رخنظشحؿع حنظذسٚـٙ 44 

    ( .41كخَٕح ٚعشفَّٕ   وَٓىحنةزل عهّٛ يع سفخقّ  انةخءحَّ طى 

يعغدكش  اندٗحنًعظةهدٌٕ فؾهض يلخٔنش عخسف عزذ حنشصحق ٔحنةٙ حنةزل عهدٗ يعظدى قدخدس حبَةد د ، َٔةدم 

رخنلـض كٛغ كخٌ حنـًٛع ٚظًظدع رلشٚدش طخيدش  ٔكخَدض حنضٚدخسحص يغدظًشس نٓدى  أؽزّحنٕؽخػ ٔكخٌ حبعظةخل 

حنشرٛعدٙ ٔ يًظدخص عدعذٌٔ  حويٛدش، ٔطًكٍ يزذس حندٕٚظ ٔسؽدٛذ يلغدٍ ٔعزدذ  ٔأفذقخثٓىيٍ قزم عٕحثهٓى 

 ( .49حنخشٔؽ يٍ حنعشحق  د يٍ حنًعظةم ٔحبخظيخء فٙ رغذحد ػى ٔحنٓشيٍ ٔفخسٔق فزش٘ 

 :فؾً االٔمالب  أعثاب

 فؾم حنًلخٔنش يُٓخ : انٗ أدصعزخرخَ كؼٛشس أركش قخدس حنًلخٔنش ٔرعل حنًلههٍٛ ٔحنكظخد 

رددخٌ عددخسف عزددذ حنددشصحق ٔحننددزخه  أفددخدصرغددذحد  انددٗعددٍ حبَةدد د  أٚددخؤفددٕل يعهٕيددخص قزددم عؾددشس .5

يددٍ حبَةدد د كقددهض حبعددظخزخسحص  أعددزٕبنددش ٔقزددم ؿٓددش يـٕٓ انددٗحن ؿجددٍٛ غددخدسٔح حنةددخْشس  حوكددشحس

   ( .41يٕؿٕدٍٚ فٙ رغذحد   أَٓى أفخدصحنعغكشٚش عهٗ يعهٕيخص ؿذٚذس 

أكذص حنٕػخث  حويشٚكٛش رخٌ حنلكٕيش حنعشحقٛش كخَض عهٗ عهى ٔدسحٚش رخنًلخٔنش ، ٔحنذنٛم عهٗ رند، اؿدشحء 

 ( .41ذَخٌ عزذ حنـهٛم  حعظزذحل آيش حنيشقش حنشحرعش َٕٚظ عطخس رخؽٙ رخنعًٛذ ع

ٚزدذٔ ٔحمدلخ  ، آَدخ يذسكدش رخطدو حبَة رٛدٍٛ  حنلكٕيٛدشكًخ اٌ عشعش ْٔذٔء سد حنيعدم يدٍ قزدم حنةدٕحص 

ٔفنهض انةخء حنةزل عهٗ حنةخدس حنًهطخدش أٚدذٚٓى رخندذيخء ردذب  يدٍ يلخٔندش ؿًعٓدى فدٙ ٔقدض يزكدش ، ردذٌٔ 

  ( .46حػةش يٍ حعظطخعظٓخ افؾخل حبَة د  قنخٚخ ػخرظش طذُٚٓى ، ْٔزح ٚظٓش حٌ حنلكٕيش كخَض ٔ

                           ( .13  فددددددديٕف طُظًٛٛددددددددش دحخددددددددم حنلددددددددشط حنـًٓددددددددٕس٘  .عدددددددذو ايكخَٛددددددددش حنةددددددددٕيٍٛٛ خهدددددددد2

.عذو عشٚش حنعًم كٛغ كخٌ حنـًٛع ٚعشفٌٕ رخٌ حَة رخ  عٛلذع ٔكخَض حنةٕحص حنلكٕيٛش فدٙ كخندش طؤْدذ 0

. 

 . .عشعش حنظلشا نةًع حنًلخٔنش4

حنةٕحص حبَة رٛش يٍ حنليخظ عهٗ حنًٕق  ٔخقٕفخ  رعذ عٛطشطٓخ عهٗ يعغكش٘ حنظدخؿٙ  ايكخَٛش. عذو 1

 ( .15غشٚذ   ٔأرٙ

حَةغدخو  فند  عدٍ،  اخًخدْدخفدٙ  أعدشب. حنغشعش فٙ حنظُيٛز ٔقهش حبعظعذحدحص ٔحنظٓٛدئ ٔحنلدزس كدم رند، 9

 غدشعش رٓدزح حنظدشف حندز٘ ٚغدظٕؿذ حنظدؤَٙ ،، ْدزِ حنٛش رعنٓخ عهٗ رعدل ردٍٛ يئٚدذ ٔسحفدلحنكظهش حنةٕي

 ( .12 ٔقغى يُٓى نى ٚئيٍ رضعخيش عخسف عزذ حنشصحق 

  عخيهٍٛ ًْخ : انٗٚشٖ يـٛذ خذٔس٘ أٌ أعزخد فؾم عخسف عزذ حنشصحق طعٕد .1
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ايخ أٌ طكٌٕ حنةٕحص حنظٙ حعظًذ عهٛٓخ فٙ حنظُيٛز غٛش فعخنش ٔغٛش ؿذٚشس رخنًًٓش حنظٙ حمطهعض رٓخ ، ٔايخ  

طكٌٕ خطش حنظُيٛز قذ ٔقعض ردٍٛ أٚدذ٘ سثدٛظ حنـًٕٓسٚدش ٔسثدٛظ حندٕصسحء فؤعدذ حنخطدش حنًندخدس حنظدٙ  أٌ

 ( .10حعظطخب رٓخ أٌ ٚيؾم حنًلخٔنش  

 َ ِٚؾاسوح ػاسف ػثذ اٌشصاق فٍٙا : 2661اٌحشب اٌقٍٍٙٛٔح اٌؼشتٍح ػاَ  -شأٍا

 

عهٗ اندضحو حنعدشحق رًغدخعذس يقدش  و طُقـ5694كخَض حطيخقٛش حنٕكذس حنًعةٕدس رٍٛ حنعشحق ٔيقش عخو 

ردذأ حنظدٕطش ٚظقدخعذ فدٙ حنًُطةدش حنعشرٛدش عهدٗ حػدش  5691، ٔفدٙ رذحٚدش عدخو (14 فٙ كخنش دخٕنٓخ حنلدشد

طٓذٚذحص قٛخدس حنقٓخُٚش ، رغضٔ حوسحمٙ حنغٕسٚش ،ٔاعةخه ديؾد  ،ٔردذأص رندشرش ؿٕٚدش نٓدخ فدٙ حنغدخرع 

طضحٚدذ حنظٓذٚدذحص دعدض حنةٛدخدس حنًقدشٚش أٌ طظخدز  حؽظشكض فٛٓخ عدظٌٕ هدخثشس ،ٔيدع 5691 عخو يٍ َٛغخٌ

رعددل حإلؿددشحءحص حنعغددكشٚش رةقددذ اٚةددخف حنعددذٔحٌ حنعغددكش٘ حنًزٛددض مددذْخ،ٔرذأص طلؾددذ قٕحطٓددخ فددٙ 

 . (11 عُٛخء
 

كنش انٗ رغذحد صكشٚخ يلٙ حنذٍٚ سثٛظ حنٕصسحء حنًقش٘ نٛطهع حنةٛدخدس  يٍ حنعخو َيغّٔفٙ َٓخٚش َٛغخٌ 

حنٕمع حنعغكش٘ حنقَٕٓٛٙ، ٔقخرم حندشثٛظ عزدذ حندشكًٍ عدخسف ٔأخزدشِ أٌ ندذٖ  حنغٛخعٛش حنعشحقٛش عهٗ

.  5691عدخو حنًخخرشحص حنًقشٚش يعهٕيخص أكٛذس رؤٌ اعدشحثٛم عدظٓخؿى يقدش فدٙ حنخدخيظ يدٍ كضٚدشحٌ 

حويش حنز٘ ٚنع عهٗ حنعشحق يغئٔنٛش ٔكذس حنةٕٖ حنةٕيٛش ، ٔرند، ندشؿ حنـزٓدش حنذحخهٛدش ،ْٔدزح ٚظطهدذ 

 5699 عدخو حنًعظةهٍٛ يٍ حننزخه حنةٕيٍٛٛ حندزٍٚ عدخًْٕح فدٙ حَةد د حنؼ ػدٍٛ يدٍ كضٚدشحٌ اه ق عشحف

إليكخٌ حبعدظيخدس يدُٓى ، كةدخدس عغدكشٍٚٛ فدٙ حنٕكدذحص حنعشحقٛدش ، كًدخ ههدذ يدٍ حندشثٛظ اسعدخل قطعدخص 

ٔفدهض عشحقٛش نهًؾخسكش فٙ حنةظخل ارح يخ َؾزض حنلشد يًخ ٚعدضص يٕقد  يقدش عٛخعدٛخ  ٔعغدكشٚخ  ، كًدخ 

هخثشحص يقشٚش انٗ يطخس حنلزخَٛش يٍ َٕب  رخؿٛش(
  19).

  

بعددًٛخ عددخسف عددشحف ؿًٛددع حننددزخه حنًؾددخسكٍٛ فددٙ حبَةدد د  يلًددذ عزددذ حنددشكًٍحنددشثٛظ أههدد          

، ٔقددذ ؽددخسا ْددئبء حننددزخه يؾددخسكش   فعهٛددش فددٙ  5691حؤل يددٍ كضٚددشحٌ عددخو  فددٙحنطٛددخسٍٚ ، ٔرندد، 

ذيدش حنعغدكشٚش يدع أؽدةخثٓى حنًقدشٍٚٛحنلشد رعدذ اعدخدطٓى اندٗ حنخ
 11) 

فدٙ حويشٚكٛدش  حنغديخسس، ٔٔفديض 

يدٍ حؿدم طؾدكٛم  رخَدّ ؿدخءاه ق عشحف حنًظآيشٍٚ أيؼخل عدخسف عزدذ حندشصحق ٔفدزلٙ عزدذ حنلًٛدذ  رغذحد

عٛخعش دحخهٛش عشحقٛش قٕٚش ٔخطٕس َلٕ سؿ حنق  حنذحخهٙ
  11) 

   . 

طٕؿدّ اندٗ قٛدخدس حنةدٕس  5691عدخو نخدخيظ يدٍ كضٚدشحٌ رعذ عًخب عخسف عزذ حنشصحق أخزخس حنلدشد فدٙ ح

حنـٕٚش رعذ أٌ حسطذٖ ي رغّ حنعغدكشٚش ،يعهُدخ  ططٕعدّ كـُدذ٘ ردخنةٕحص حنـٕٚدش ، فشكدذ ردّ ؿخعدى يلًدذ 

ؽخْش قخثذ حنةٕس حنـٕٚش ، ٔفٙ حنٕٛو حنظخنٙ حنغخدط يٍ كضٚشحٌ حفذس ندّ أيدش رخندزْخد اندٗ حوسدٌ نظدٕنٙ 

حوسدَٛش حنًؾظشكش –شحقٛش قٛخدس حنةٕحص حنـٕٚش حنع
  16) 

 . 

ٔقزم أٌ ٚغخفش عخسف عزذ حنشصحق انٗ حوسدٌ ، أسحد قخثذ حنةٕس حنـٕٚش فٙ حنٕٛو حؤل يدٍ حنلدشد اسعدخل 

عشد انٗ يُطةش حنًيدشق اب أٌ عدخسف عزدذ حندشصحق طشؿدخِ أٌ ب ٚشعدم ْدزح حنغدشد ف وَدّ عدٕف ٚةذيدّ 

( هدخثشس 22دْدخ خغدخسس  ( فدزخكخ  ييخ52ْذٚش إلعشحثٛم ٔفٙ أػُخء ْزح حنلٕحس ، ؿخءص رشقٛش فٙ حنغخعش 

أرٛذص أػُخء ٔؿٕدْخ فٙ يطخس حنًيشق ، فؤقظُع قخثذ حنةٕس حنـٕٚش رشإٚش عخسف عزذ حنشصحق حنعغكشٚش
  93) 

 . 

رعذ يخ طٕؿّ عخسف انٗ حوسدٌ ٔعٕسٚخ ن ه ب عهٗ حنًٕق  ٔطيةذ حنةٕحعذ حنـٕٚش ٔحنًطدخسحص عدخد رعدذ 

ـٕٚش ،ٔكخَض حنٕمعٛش يشركشأٚخو يعذٔدس ٔقذو طةشٚشح  انٗ قخثذ حنةٕس حن
  95) 

 . 

حعددظطخب حنقددٓخُٚش يُددز حنغددخعخص حؤنددٗ نهعددذٔحٌ فددشك عددٛطشطٓى حنـٕٚددش ٔحٌ حنةددٕحص حنـٕٚددش حنعشحقٛددش 

ٔحوسدَٛددش قددذيض كددم ايكخَٛخطٓددخ فددٙ حنًعشكددش اب أَٓددخ نددى طكددٍ كخفٛددش نًعخَٔددش حنةددٕحص حنزشٚددش يددع قهددش عددذد 

حوسدَٛدش، طغدًق نهطدخثشحص حنعشحقٛدش رخنعًدم نظغطٛدش عًهٛدخص ٓدش زحنطخثشحص ، ٔعذو ٔؿٕد يطخسحص فٙ حنـ

. ٔقذ َؾشص فلٛيش حنؼٕسس حنعشرٛش حنزغذحدٚش كذٚؼخ  فدٙ حنعؾدشٍٚ يدٍ كضٚدشحٌ (92 حنةٕحص حنزشٚش حوسدَٛش

نعخسف عزذ حنشصحق دعخ فّٛ انٗ اَؾخء ؿٛؼ عشرٙ ٔحكذ رظُظًٛدّ ،ٔطغدهٛلّ ٔطذسٚزدّ ٔقٛخدطدّ، 5619عخو 

رددش حنُكغددش حنًشٚددشس عهًظُددخ أٌ ٔؿددٕد قطعددخص عشرٛددش طخظهدد  فددٙ حنعظددخد ٔحنظشكٛددذ ٚخهدد  ٔقددخل : " أٌ طـش

فدعٕرش طدٕفٛش حنةٛددخدس ٔحنظغدهٛق" ٔأمدخف : " اٌ اَؾددخء قٛدخدس ٔحكددذس طًؼدم ؿًٛدع سإعددخء أسكدخٌ حنـٛددٕػ 

خَدض دٌٔ ؽ، فٙ اَةخر حيظُخ حنعشرٛش يٍ حنكخسػش " ، ٔعٍ عًهّ فدٙ ؿزٓدش حوسدٌ قدخل : " نةدذ كيٍ عٛغٓى 
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 ػثذ اٌشحّٓ ِحّذ ػاسف ػٙذ اٌشئٍظاٌذٚس اٌغٍاعً ٌؼاسف ػثذ اٌشصاق فً 
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ؿزٓش حوسدٌ ْٙ حنًُطةش حنًؼخنٛش نهٓـٕو ، ٔنٕ ٔفم انٛٓخ حنًضٚذ يٍ حنةٕحص حنعشحقٛش ٔحنغٕسٚش بعظطعُخ 

ؽدد  اعددشحثٛم ٔنلطًُددخ يطخسحطٓددخ فددٙ دقددخث  يعددذٔدس ٔنكددٍ حنددز٘ كددذع ْددٕ أٌ حنةددٕحص حنعشحقٛددش نددى طقددم 

ٔرشٚطخَٛددخ ؽددهض حنةددٕس حنـٕٚددش رخنغددشعش حنًطهٕرددش " . ٔقددخل : " أٌ يزخغظددش اعددشحثٛم ٔيددٍ ٔسحثٓددخ أيشٚكددخ 

حنعشرٛش يٍ حنعًم فكخَض حنُظٛـش حنًئنًش" . ٔدعخ فٙ حنخظخو انٗ اعخدس طُظٛى حنةٕحص حنعشرٛش حعظعذحد نهـٕنش 

حنًةزهش ،ٔأؽخس انٗ أٌ ْزِ حنًعشكش قذ طزذأ حنٕٛو أٔ غذح أٔ رعذ غذح فبٌ أهًخب اعشحثٛم ب طة  عُذ كدذٔد 

هشٚد   فٓدٙانٗ أًْٛش يغؤنش  حنٕكذس حنعشرٛش( فٙ كخفش يـخبطٓدخ عزذ حنشصحق  يعُٛش ، ٔرزن، أؽخس عخسف 

حنظخهـ يٍ حنعذٔ حنقَٕٓٛٙ فٙخ َُـخك
   90)

 . 

يقدش ، يًدخ دفدع ؿًدخل عزدذ  ـٓدخ كخسػٛدش رخنُغدزش نهعدشد ،ب عدًٛخ حعظًشص حنلشد عظش أٚدخو ٔكخَدض َظخث 

حنُخس رٍٛ حنـخَزٍٛ حنُخفش انٗ حنًٕحفةش عهٗ قشحس يـهظ حويٍ ربٚةخف اه ق
 
 94) . 

عدٕء حنخطدش   عدٍرؤَٓخ طكًٍ فٙ يغؤنش حنةٕس ٔحنندع  فند  أعزخد حنٓضًٚش   عخسف عزذ حنشصحق عهم   

حنعغكشٚش ، ٔمع  حنـٛؼ حنًظٕحؿذ نًٕحؿّ اعشحثٛم ، ٔحٌ اسعخل قطعخص عغكشٚش كخٌ يخخنيخ  نلغدخرخص 

ٛغ كدخٌ حنـدٛؼ حنعشحقدٙ ٚؾدكٕ حنًٛخِ ك بعًٛخ ٍٚ ٔخطش يلًٕد سٚخك قخثذ حنـٕٛػ حنعشرٛش ، ٔقهش حنظًٕ

، كًددخ كددخٌ نهنددشرش حبعدظزخقٛش حإلعددشحثٛهٛش مددذ حنةددٕحص حنـٕٚددش حنعشرٛدش حوػددش حنلخعددى فددٙ آَددخء يدٍ قهظٓددخ 

حنًعشكش
  91) 

. 

 حضٛس ػاسف ػثذ اٌشصاق اظرّاع ػمذٖ اٌشئٍظ ػثذ اٌشحّٓ ػاسف فً اٌصأً ػؾش ِدٓ حضٌدشاْ -شاٌصا

 ِٚا تٍّٕٙا ِٓ أحذاز: 2661 ػاٌَه اٌصالشْٛ ِٓ آراس،ٚوز 2661 ػاَ

كخَض َظخثؾ حنلشد قذ أػدشص عهدٗ حنلٛدخس حنغٛخعدٛش ٔحنعغدكشٚش فدٙ عًدٕو حوقطدخس حنًؾدخسكش فٛٓدخ ، ٔيدٍ  

مًُٓخ حنعشحق ، ٔعززض أصيش نذٖ قٛخدحطٓخ ، فةذ حطنق نعزذ حنشكًٍ عخسف عذو ايكخَٛش حنـًع رٍٛ سثخعش 

صسحءحنـًٕٓسٚش ٔسثخعش حنٕ
  99)  

عةذ حؿظًخب فٙ  5691 عخو ، نزن، ههذ فٙ ٕٚو حنؼخَٙ عؾش يٍ كضٚشحٌ

حنةقش حنـًٕٓس٘ نشإعخء حنٕصسحء حنغخرةٌٕ ٔحنٕصسحء حنغخرةٌٕ ٔحنلخنٌٕٛ آَزحا ٔكزخس حنةخدس حنعغدكشٍٚٛ 

ظق نًُخقؾددش حنٕمددع حنعشرددٙ ٔحنظددشٔف حنظددٙ أفشصطٓددخ حنلددشد ،نًعخنـددش حؤمددخب حنغٛخعددٛش حنذحخهٛددش ٔحفظدد

حنشثٛظ عزذ حنشكًٍ عخسف حبؿظًخب ركهًش دعخ فٛٓخ اندٗ طُخعدٙ حنخ فدخص ٔحنعًدم رقدٕسس يؾدظشكش ، ػدى 

طلذع عذد يٍ حنلخمشٍٚ ٔهشكٕح ٔؿٓخص َظشْى فٙ يعخنـش حنٕمع حنغٛخعٙ حنذحخهٙ ٔحنخخسؿٙ
 91)  

 . 

ضٚدشحٌ ، َدخؿٙ فدٙ َٓخٚدش ككه  حنشثٛظ عزذ حنشكًٍ يلًذ عخسف  كنش حبؿظًخب عخسف عزذ حنشصحق ،

طؾددكٛم ٔصحسس ؿذٚددذس فددٙ هخنددذ
  91)

رددخءص رخنيؾددم ٔحعظددزس انددٗ حنددشثٛظ عزددذ  َددخؿٙ هخنددذ . ابّ أٌ ؿٓددٕد

انٗ حنيشٚ  هخْش ٚلٛٗ رظؾكٛم حنٕصحسس حوخٛش عخسف، فعٓذ  يلًذ حنشكًٍ
  96) 

 . 

، كٛغ ؿًعدض  فةخ  يٍ عخرةظٛٓخحٔكخَض أكؼش طٕ 5691 عخو ؽكم هخْش ٚلٛٗ حنٕصحسس فٙ حنعخؽش يٍ طًٕص

رٍٛ حنغٛخعٍٛٛ حنُخفشٍٚٛ ٔحنةٕيٍٛٛ حنًغظةهٍٛ ٔأفزق فٛٓخ هخْش ٚلٛٗ سثٛغدخ  نهلكٕيدش ٔٔصٚدشح  نهذحخهٛدش 

رخنٕكخنش ، كًخ ؽغم اعًخعٛم خٛش هللا ٔصٚش حنذٔنش نؾئٌٔ حنشثخعش يُقذ ٔصحسس حنخخسؿٛش رخنٕكخندش
  13) 

 ،

نضسحعددٙ : " حطيةددض يددع حنغددٛذ هددخْش ٚلٛددٗ ٔٚةددٕل عزددذ حنكددشٚى فشكددخٌ حنددز٘ أفددزق ٔصٚددشح  نإلفدد ف ح

اقُدخب سثدٛظ حنـًٕٓسٚدش ربعدُخد حنذحخهٛدش اندٗ  فدٙ ٔاعًخعٛم خٛش هللا عهٗ ارةخء حندٕصحسطٍٛ ؽدخغشطٍٛ أيد 

(15 عخسف عزذ حنشصحق ٔحنخخسؿٛش انٗ فزلٙ عزذ حنلًٛذ " 
  

سحغزخ  فٙ ٔصحسس حنخخسؿٛش  حبخٛش، ٔكخٌ 

سف حعظددشك عهددٗ رندد، ، دد حنخدد ف فددٙ ْددزِ حنلكٕيددش ٔفةددذص عددخيلًددذ عزددذ حنددشكًٍ حنددشثٛظ اب أٌ 

حبَغـخو فًٛخ رٍٛ أعنخثٓخ ٔأخزص حبَظةخدحص طٕؿّ نٓخ
  12) 

،  ٔظٓشص طةخسٚش أيُٛدش خطٛدشس ٔفدهض اندٗ 

، ٔكخَددض ٔسحثٓددخ  5691حنؼددخَٙ عددخو  كددخ5691ٌَٕٔعددخو يددخ رددٍٛ كددخٌَٕ حؤل  ًددذسسثددٛظ حنـًٕٓسٚددش نه

د عٛلذع فذعض طُظًٛدخص قٕيٛدش سثدٛظ حنـًٕٓسٚدش اندٗ اؿدشحء كدٕحس يدع ؽشكخص َيطٛش ييخدْخ أٌ حَة 

عدخسف أٌ ٚـدش٘ كدٕحس يدع يلًدذ عزدذ حندشكًٍ حندشثٛظ حنةٕٖ حنغٛخعٛش فخقظشف سؿدذ عزدذ حنًـٛدذ عهدٗ 

نًعخنـدش حؤمدخب فٕحفد  عهدٗ  5611 عدخوحنةٕٖ حنغٛخعٛش حنظٙ ؽخسكض فدٙ ػدٕسس حنشحردع عؾدش يدٍ طًٕص

طقخل وؿم حنظًٓٛذ ن نظةخء يعّحنًةظشف ٔكهيّ رًًٓش حب
 
 10) . 

حنعغكشٍٚٛ يٍ حننزخه حوكشحس ، ٔطى عةذ بعًٛخ بقض ْزِ حنذعٕس طشكٛزخ  يٍ يخظه  حنةٕٖ حنغٛخعٛش ،    

زكش ، ٔكنشص غخنزٛش حنعُخفش حنظدٙ طهةدض حندذعٕس ْٔدى كدم يدٍ : حنحبؿظًخب فٙ يُضل حنهٕحء أكًذ كغٍ 

خس حنظكشٚظدٙ غيدعخسف عزذ حنشصحق ، فزلٙ عزذ حنلًٛذ ، كشدحٌ عزذ حنَخؿٙ هخنذ ، سؿذ عزذ حنًـٛذ ، 



 اإلٔغأٍحِعٍح ظاِؼح االٔثاس ٌٍؼٍَٛ 
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، عزذ حنغظخس عزذ حنهطٛ  ، سؽٛذ يقهق ، عزذ حنغُٙ حنشحٔ٘ ، عزذ حنعضٚض حنعةٛهٙ ، عزذ حنٓخد٘ حنشحٔ٘ ، 

اعًخعٛم يقطيٗ ، يلًٕد ؽٛض خطخد ، فٙ كٍٛ طغٛذ عٍ حبؿظًدخب كدم يدٍ : سثدٛظ حندٕصسحء هدخْش 

شٚى فشكخٌ ، عزذ حنْٕخد أيٍٛ ، يلًذ عزع، فخنق يٓذ٘ عًخػٚلٛٗ، عزذ حنك
 14)  

 . 

حيظذص يٍ حنغخعش حنعخؽشس فزخكخ  كظٗ حنغخعش حنخخيغش يغخء  ،ٔقذ طى  يذسٔقذ حعظغشق حبؿظًخب حنظًٓٛذ٘ 

 حبطيخق فٙ حبؿظًخب عهٗ حوعظ حٜطٛش : 

 أٔب  : طكٌٕ حنلكٕيش حنـذٚذس ككٕيش حثظ فٛش . 

 حَظةخنٛش ب طظـخٔص عخيخٌ .  يذسٔطلذٚذ  ش حنلكٕيشاؿشحء حَظخخرخص رشعخٚػخَٛخ  : 

َخقؼ حنًـظًعٌٕ دٔس حنةٕٖ حبعظعًخسٚش فٙ طـًٛذ حنطخقخص حنعغكشٚش فٙ ؽًخل حنٕهٍ عٍ  ػخنؼخ  :

أٔ ؿًخعٛش ،ٔحطي  حنًـظًعٌٕ عهٗ أٌ ب ٚكٌٕ ُْخا أ٘ عًخل عُ  فشدٚش أهشٚ  حفظعخل 

رح طـخٔصص حنلكٕيش حنعشحقٛش حنـذٚذس رعل حنعُخفش حنكشدٚش ططٕس قذ ٚلقم خقٕفخ أ

حنظةهٛذٚش حنظٙ طذعٙ صعخيش حوكشحد انٗ حنيجخص حنكشدٚش حوخشٖ ٔحنٗ حنؾعذ حنكدشد٘ رحطدّ 

 .  ،ٔطعخيهض يعّ عهٗ أعخط حنًقهلش حنًؾظشكش نهعشد ٔحوكشحد يعخ 

ٌ يٍ  سحرعخ  :  ّٕ يٍ حنًـظًعدٍٛ ، ٔفقدم حنغدهطش عنٕح  ٔٚكَٕٕح  13- 03طكٍٕٚ يـهظ ٔهُٙ يك

 .  حنظؾشٚعٛش عٍ حنظُيٛزٚش

خخيغددخ  : حنًٕقدد  حنةددٕيٙ ، ار حطيدد  حنًـظًعددٌٕ عهددٗ اٚـددخد ٔكددذس عغددكشٚش فٕسٚددش طنددى حنـٛددٕػ 

 ـغشحفٙ ريهغطٍٛ . حنطقخل بحنعشرٛش رحص ح

عخدعخ  : رلغ حنًـظًعٌٕ قنخٚخ عخيش حقظقخدٚش ٔطغهٛق حنـٛؼ ٔقنخٚخ أخشٖ
 11).

  

ِ حنُةخه عهٗ سثٛظ حنـًٕٓسٚش عزذ حنشكًٍ عخسف فٙ حؿظًخب عةذ يغخء حنؼ ػٍٛ يٍ عشمض ْز

، ٔكه  سؿذ عزذ حنًـٛذ نٛؾشكٓخ َٛخرش عُٓى ، ٔفٙ ْزح حبؿظًدخب كدذػض َةخؽدخص كدخدس  5691 عخو آرحس

ٖ حبؿظًخب ، عهٗ أيم أٌ طعةذ حؿظًخعخص أخدشفعٕرش فٙ ؽشف حنُةخه قزٛم َٓخٚش سؿذ عزذ حنًـٛذ  فٕؿذ

، اب حَّ فٙ حكذ حوٚدخو َؾدشص ؿشٚدذس حنًُدخس طقدشٚق نهدشثٛظ عزدذ حندشكًٍ عدخسف ْدخؿى فٛدّ حنًـظًعدٍٛ 

أقُعدخِ أٌ  حنهدزحٌٔقشس حَّ نٍ ٚـظًع رٓى يشس أخشٖ ،كخٌ ْدزح رظدؤػٛش اردشحْٛى حندذحٔد ٔعزدذ حندشصحق حنُدخٚ  

ٚهغٙ حبؿظًخعخص
  19) 

 . 

لثً شالشدح ػؾدش ؽخقدٍح عٍاعدٍح ٚػغدىشٌح ٌضدُّٕٙ ذمذٌُ ِزوشج إٌى اٌشئٍظ ػثذ اٌشحّٓ ػاسف ِٓ 

 ػاسف ػثذ اٌشصاق:   

قدشس حنًـظًعددٌٕ يٕحفدهش حؿظًخعددخطٓى فدٙ يُددضل أكًدذ كغددٍ حنزكدش ،ٔػزظددٕح عدذس َةددخه ٔٔؿْٕٓدخ انددٗ      

ةيٍٛ رؤعذحد كزٛدشس ، سثٛظ حنـًٕٓسٚش عزذ حنشكًٍ عخسف ، ٔٔصعض َغخ يُٓخ انٗ رعل حنغٛخعٍٛٛ ٔحنًؼ

 و ٔحْى يخ ؿخء فٛٓخ : 5691 عخو َٛغخٌيٍ فٙ حنغخدط عؾش 

عندٕح  ًٚدخسط حخظقخفدخص حنغدهطش حنظؾدشٚعٛش ٔٚؾدخسا فدٙ  03طؾكٛم يـهدظ ٔهُدٙ يدٍ  -5

 سعى عٛخعش حنز د . 

حنكيخءس ٔحنُضحْش ٔحنًخمٙ حنُظٛ  ٔحنؾدعٕس رخنًغدئٔنٛش يٍ رٔ٘ طؤنٛ  ٔصحسس حثظ فٛش قٕٚش  -2

 ٚهٙ :  نظلةٛ  يخ

 كم يؾكهش حنؾًخل .    - أ

ٔاقخيددش ٔكددذس عغددكشٚش طنددى حنعددشحق ٔحوقطددخس  حنقددَٕٓٛٙ ًددم حنـددذ٘ مددذ حنعددذٔحٌحنع   - د

 حنعشرٛش حنًلٛطش رخنكٛخٌ حنقَٕٓٛٙ . 

 اؿشحء حَظخخرخص عخيش فٙ حنز د رؤعشب يخ ًٚكٍ فٙ يذس أققخْخ عُظخٌ .  - ص

 طؤكٛذ حنٕٓٚش حنةٕيٛش حنعشرٛش حنظةذيٛش نهلكى ٔحنعًم عهٗ اقخيش ٔكذس عشرٛش ؽخيهش .  - ع

 ـش حنًؾخكم حنذحخهٛش ٔططٕٚش حنٕمع حنًخنٙ ٔحبقظقخد٘ . يعخن - ؽ

ًٚؼهدٌٕ أغهزٛدش حنؾدعذ ،ٔنكدٍ يدٍ حؿدم اَةدخر حندز د ، ٔكدخٌ كدخَٕح ٔقذيض ْزِ حنٕػٛةدش ندٛظ وَٓدى 

حنًٕقعٌٕ عهٛٓخ : أكًذ كغدٍ حنزكدش ، َدخؿٙ هخندذ ، عدخسف عزدذ حندشصحق ، عزدذ حنعضٚدض حنعةٛهدٙ ، فدخنق 

شدحٌ عزدذ حنغيدخس حنظكشٚظدٙ ، كد، عزدذ حنٓدخد٘ حندشحٔ٘ ، سؽدٛذ يقدهق ،  يٓذ٘ عًخػ ،سؿذ عزدذ حنًـٛدذ

يلًٕد ؽٛض خطخد ،فزلٙ عزذ حنلًٛذ ، عزذ حنغظخس عزذ حنهطٛ  ، اعًخعٛم يقطيٗ 
 11) 

. 
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كخَض ْزِ آخش يلخٔنش إلَةخر حنز د
 

رعزدذ  خ،ٔككى عزذ حنشكًٍ عخسف سثدٛظ حنـًٕٓسٚدش حندز٘ كدخٌ يظًغدك

عزذ حنشكًٍ حنذحٔد ، نزن، رذأ فدٙ عدخعخص حنقدزخف حؤندٗ نٛدٕو حنغدخرع عؾدش يدٍ  حنشصحق حنُخٚ  ٔارشحْٛى

حَة رًٓددخ ار حكظددم حنُددخٚ  ٔقٕحطددّ ٔصحسس حنددذفخب ،رًُٛددخ حكظددم حنددذحٔد ٔأعنددخء حنلددشط  5691 عددخوطًٕص

حنـًٕٓس٘ يلطش حإلرحعش ، ٔأعهٍ عزذ حنشكًٍ عخسف حعظغ يّ ٔطى َيّٛ انٗ حنخدخسؽ
 
كًدخ عدـٍ . (11  

 (.16عزذ حنشصحق ٔيٍ ػى َيّٛ انٗ حنخخسؽ   عخسف

   اٌخالفح 

 إلعددخدسعددخسف عزددذ حنددشصحق  ِقددخدكددخٔل حنُخفددشٌٕٚ حنٕكددذٌٕٔٚ  حعددظ و حنلكددى فددٙ حنعددشحق رددخَة د       

فؾهٕح فٙ طلةٛد  رند، رغدزذ حعدظعـخل حنةٛدخدس فدٙ حنظُيٛدز  آَى ابحنٕكذس ،  اع ٌحبؽظشحكٛش ٔ  حإلؿشحءحص

 ايكخَٛددشحنذحخهٛددش ٔيددذٖ  أٔمددخعٓخظعذحدحص حن صيددش ن َةدد د ، رددٍٛ حبَةدد د نهلكٕيددش قزددم حعددظكًخل حبعدد

حنخخسؿٛدش ، ٔطٕفدم حنذحخهٛدش ٔعٛخعدظٓخ  اندٗ أٚندخَ ، َٔزٓٓدخ  حوصيدخصحنـٛؼ حنعشحقٙ نهظقدذ٘ نًؼدم ْدزِ 

خد ل  طدؤطٙ يدٍ أٌٚـدذ  ٔاًَدخحنٕكدذس حنعشرٛدش ب طدؤطٙ ردخنةٕس حنعغدكشٚش أٔ طيدشك فشمدخ   اٌ اندٗحنزلغ 

، كًدخ طٕفدم حنزلدغ اندٗ اٌ ؽخقدٛش عدخسف عزدذ حندشصحق ؽخقدٛش ٔهُٛدش دسحعش يعًةش نهٕحقدع حنعشردٙ 

مذ حنقٓخُٚش ٔيٍ 5691 عخو ، يٍ خ ل حؽظشحكّ فٙ كشديُخمهش يٍ حؿم ٔكذس حنكهًش ٔٔكذس حنعشد 

 .خ ل يلخٔنظّ اَةخر حنز د يٍ حبَٓٛخس حنذحخهٙ 

 

 ٘ٛاِؼ اٌثحس  

 0220\ 6\ 6ِغ اٌغٍذ فاسٚق فثشي اٌخطٍة تراسٌخ  ( ِماتٍح ؽخقٍح2)

 2661:تدذس اٌشفاػً،اٌّىرثدح اٌصمافٍدح،تٍشٚخ،( اٌٍؼاصس تؼٍشي ،ضثاط اٌعٍؼ فً اٌغٍاعح ٚاٌّعرّغ اٌؼشتدً ، ذشظّح0)

 .022ؿ،  

 0220\5 \ 2( ِماتٍح ؽخقٍح ِغ اٌغٍذ ٘ادي خّاط تراسٌخ 0)

،سعدداٌح ِاظغددرٍش ، ٍددش  2661اٌغٍاعددً فددً اٌؼددشاق حرددى ػدداَ ٖ سظددة ػثددذ اٌّعٍددذ ٚدٚس ( صٌٕددح حدداسز ظددشظٍظ ، 4)

   .206، ؿ  0220ِٕؾٛسج،وٍٍح اٌرشتٍح، ظاِؼح اٌّغرٕقشٌح ،

، 2666،داس اٌثشاق،ٌٕدذْ،0،ط2661-2651ِدزوشاخ ذعشتدح اٌغدٍطح فدً اٌؼدشاق ( ػثذ اٌىشٌُ فشحاْ ، حقاد شدٛسج 5)

 .216ؿ 

 0222،داس تاتددً ٌٍذساعدداخ ٚاالػددالَ ، ت ددذاد،2661-2662اخفددثحً ػثددذ اٌحٍّددذ ،اٌؼددشاق فددً عددٕٛاخ اٌغددرٍٕ (6)

 . 010،ؿ

-2666 ػداسف ِحّدذ ( ظّاي ٘اؽدُ اٌدزٌٚة ، عٍاعدح اٌٛالٌداخ اٌّرحدذج ذعداٖ اٌؼدشاق فدً ػٙدذ اٌدشئٍظ ػثدذ اٌدشح1ّٓ)

 . 242،ؿ 0222،اٌؼذد اٌصأً اإلٔغأٍح، تحس ِٕؾٛس فً ِعٍح ظاِؼح االٔثاس ٌٍؼٍَٛ  2661

   .2666ٍٔغاْ  25،  124سٌح اٌؼشالٍح ،ػذد ( ظشٌذج اٌع1ّٛٙ)

 .2666ٍٔغاْ  26،  125ظشٌذج اٌعّٙٛسٌح اٌؼشالٍح ،ػذد  (6)

 ،222ؿ د َ، د خ، ، ( حاِذ اٌعثٛسي ، تشٔاِط ؽا٘ذ ػٍى اٌؼقش ،ػقش فذاَ ٚاٌثىش،ِٕؾٛساخ اٌعضٌشج22)

   .014،ؿ ( فثحً ػثذ اٌحٍّذ ،اٌّقذس اٌغاتك22)

وٍٍح ، ٍش ِٕؾدٛسج دورٛساٖ،اطشٚحح 2661-2660اٌرطٛساخ اٌغٍاعٍح فً اٌؼشاق  تٍذي ، ( ػٍٍاء ِحّذ حغٍٓ اٌض20)

  .261، ؿ  0226اٌرشتٍح ٌٍثٕاخ،ظاِؼح ت ذاد،

، ِىرثدح  2612-2626( عراس ٔٛسي اٌؼثٛدي ، ػثذ اٌؼضٌض اٌؼمٍٍدً حٍاذدٗ ٚدٚسٖ اٌؼغدىشي ٚاٌغٍاعدً فدً اٌؼدشاق 20)

  245،ؿ  0226داس ِشذضى ، ت ذاد ،  –ِقش 

  . 015،ؿ اٌّقذس اٌغاتك فثحً ػثذ اٌحٍّذ ،( 24)

-2660ؽدددددثاط1اٌقدددددحافح اٌّقدددددشٌح ٚذطدددددٛساخ اٌؼدددددشاق اٌغٍاعدددددٍح  ( ظثدددددشاْ اعدددددىٕذس سفٍدددددك اٌحدددددذٌصً ، 25)

ظؼفدش  ؛ 225،ؿ 0222،،ظاِؼدح ػدٍٓ اٌؾدّظ،اٌما٘شج  اَداب ٍدش ِٕؾدٛسج، وٍٍدح  دوردٛساٖ أطشٚحح،2661ذّٛص21

،ودأْٛ  45ػدذد  ِا ٌٗ ِٚا ػٍٍٗ ، تحس ِٕؾٛس فً ِعٍح اٌحىّح ، اٌغدٕح اٌؼاؽدشج ،ػثاط حٍّذي ، ػثذ اٌشحّٓ ػاسف 

 .40،ؿ 0221ت ذاد  األٚي

ظؼفش ػثاط حٍّذي ، ػثذ اٌدشحّٓ ػداسف ِدا ٌدٗ ِٚدا  ؛ 246-245، ؿ  اٌّقذس اٌغاتك ( عراس ٔٛسي اٌؼثٛدي ، 26)

   .40ػٍٍٗ ،ؿ 

 َ.00/2/0222ٌٍَٛ ،تشٔاِط سحٍح فً راوشج ، تراسٌخ ، ٌمٕاج سٚعٍا ا ػاسف ٌماء ِغ لٍظ ػثذ اٌشحّٓ (21)



 اإلٔغأٍحِعٍح ظاِؼح االٔثاس ٌٍؼٍَٛ 

 0220 -وأْٛ أٚي  –اٌؼذد اٌشاتغ 
 

 ػثذ اٌشحّٓ ِحّذ ػاسف ػٙذ اٌشئٍظاٌذٚس اٌغٍاعً ٌؼاسف ػثذ اٌشصاق فً 

 ػًٍ ٍِصاق حثٍة حغٍَٓ.ب.           أ.َ.د.ظّاي ٘اؽُ اٌزٌٚة                    

داس ِشذضدى ، ت دذاد ، د . خ  –( فٍثً ِاس ، ذاسٌخ اٌؼدشاق اٌّؼافدش ، ذشظّدح: ِقدطفى ٔؼّداْ احّدذ ، ِىرثدح ِقدش 21)

   10ؿ 

 .026 – 021، ؿ 0222، ت ذاد ، داس اٌفشاٍ٘ذي  ،( ٘ادي خّاط ، سظً ِٓ صِٓ اٌصائشٌٓ  26)

ذّددٛص  21ٙددذي اٌّؾددٙذأً  ،ػثددذ اٌددشحّٓ اٌثددضاص دٚسٖ اٌفىددشي ٚاٌغٍاعددً فددً اٌؼددشاق حرددى شددٛسج ِحّددذ وددشٌُ ِ (02)

ػثدذ اٌىدشٌُ فشحداْ ؛    16،ؿ اٌّقدذس اٌغداتكفٍثدً ِداس ،؛  002،ؿ 0220،ِىرثح اٌٍمظح اٌؼشتٍدح   ،ت دذاد ، 2661

 . 216- 211، ؿ  اٌّقذس اٌغاتك،

 215، ؿ  اٌّقذس اٌغاتك( ػثذ اٌىشٌُ فشحاْ ،02)

 . 060،ؿ اٌّقذس اٌغاتك ( فثحً ػثذ اٌحٍّذ ،00)

، ِماتٍح ؽخقٍح ِغ اٌغٍذ فاسٚق فثشي اٌخطٍة ترداسٌخ  2666ذّٛص  0،  0405ػذد ،22اٌغٕح ( ظشٌذج إٌّاس ،00)

6 /6/0220. 

 . 022( اٌٍؼاصس تؼٍشي ، اٌّقذس اٌغاتك ، ؿ  04)

 ػثذاٌضػٍُ  ِذٌش االعرخثاساخ اٌؼغىشٌح فً ػٙذ أٌشفٍؼًحغٓ أا ٚاٌضػٍُ ِزوشاخ اٌؼمٍذ ِ ( عراس ظثاس اٌعاتشي ، 05)

 .200-202، ؿ 0222،ِطاتغ ؽشوح ِعّٛػح اٌؼذاٌح ٌٍقحافح ، اٌىشٌُ لاعُ

اٌشتٍؼً ، اٌرطٛساخ اٌغٍاعٍح اٌذاخٍٍح فً اٌؼشاق فً ػٙدذ اٌدشئٍظ ػثدذ اٌدشحّٓ ِحّدذ ػداسف ( شٛسج ٔقٍف ظاعُ 06)

 .224، ؿ  0222سج ، ِؼٙذ اٌراسٌخ اٌؼشتً ٚاٌرشاز اٌؼًٍّ ،ت ذاد ،، سعاٌح ِاظغرٍش  ٍش ِٕؾ2666-2661ٛ

 .000-002(ِحّذ وشٌُ ِٙذي اٌّؾٙذأً ، اٌّقذس اٌغاتك ، ؿ 01)

، تٍدد اٌحىّدح ، 2ط،  6، ض 2661- 2651ظؼفش ػثاط حٍّذي ، ذاسٌخ اٌٛصاساخ اٌؼشالٍح فً اٌؼٙدذ اٌعّٙدٛسي  (01)

 .16ؿ ، 0224ت ذاد، 

 . 065، ؿ اٌّقذس اٌغاتك  فثحً ػثذ اٌحٍّذ ،  ؛ 002- 002 ، ؿ  اٌّقذس اٌغاتك ( ٘ادي خّاط ، 06)

 . 12ؿ ،  ت ذاد، د خ ،اٌّىرثح اٌؾشلٍح فً اٌؼشاق،ظّاي ِقطفى ِشداْ ،أمالتاخ فاؽٍح  (02)

 . 065، ؿ  اٌّقذس اٌغاتك (  فثحً ػثذ اٌحٍّذ ،02)

 .002، ؿ   اٌّقذس اٌغاتك( ٘ادي خّاط ، 00)

سعداٌح ِاظغدرٍش  ٍدش  ،2661-2664اٌقدشاع ػٍدى اٌغدٍطح فدً اٌؼدشاق اٌعّٙدٛسي  س خاٌذ سِضاْ اٌشتٍؼً ،(ػّا00)

 . 025- 024ؿ  0220وٍٍح اَداب ،ظاِؼح اٌثقشج ،،ِٕؾٛسج 

(34) Foreign Relations of the United States , 1964-1968 , vol. xxi, United States 

Government Printing , Washington , 2000 .No. 180 , Telegram From the Embassy in 

Iraq to the Department of State , Subject : Call on President Aref , Baghdad , May 17 , 

1966 . 

  .F.R.U.Sٚ عٕؾٍش ٌٙزٖ اٌّعّٛػح اٌٛشائمٍح فٍّا تؼذ تاٌشِض 

 . 066، ؿ  اٌّقذس اٌغاتك ٍّذ ،فثحً ػثذ اٌح  ؛ 002، ؿ   اٌّقذس اٌغاتك( ٘ادي خّاط ، 05)

ظشٌدذج  ؛ 16، ؿ  6، ض 2661- 2651( ظؼفش ػثداط حٍّدذي ، ذداسٌخ اٌدٛصاساخ اٌؼشالٍدح فدً اٌؼٙدذ اٌعّٙدٛسي 06)

 . 2666ذّٛص  2،  4514، ػذد  20اٌعّٙٛسٌح اٌّقشٌح ، اٌغٕح 

  

 (38) F.R.U.S,No.182, Telegram From the Embassy in Iraq to the Department of State, 

Baghdad, July ,2,1966.      

 .16، ؿ       6، ض 2661- 2651( ظؼفش ػثاط حٍّذي ، ذاسٌخ اٌٛصاساخ اٌؼشالٍح فً اٌؼٙذ اٌعّٙٛسي 01)

 . 10، ؿ  اٌّقذس اٌغاتك( ظّاي ِقطفى ِشداْ ،06)

ذّدٛص  0،  4515، ػدذد  20ظشٌدذج اٌعّٙٛسٌدح اٌّقدشٌح ، اٌغدٕح  ؛ 004، ؿ   اٌّقذس اٌغداتك( ٘ادي خّاط ، 42)

 . 2666ذّٛص  0،  0404،ػذد  22ظشٌذج إٌّاس ،اٌغٕح  ؛ 2666

،ػددذد  25اٌّقددشٌح ، اٌغددٕح  األخثدداسظشٌددذج  ؛ 221-221( شددٛسج ٔقددٍف ظاعددُ اٌشتٍؼددً ، اٌّقددذس اٌغدداتك ، ؿ 42)

 . 2666ذّٛص  2،  4066

 .62 -62، ؿ       6، ض 2661- 2651سي ( ظؼفش ػثاط حٍّذي ، ذاسٌخ اٌٛصاساخ اٌؼشالٍح فً اٌؼٙذ اٌع40ّٛٙ)

 . 2666ذّٛص  4،  012، ػذد  األٌٚى( ظشٌذج فٛخ اٌؼشب ، اٌغٕح 40)

 ؛ 2666ذّدٛص  0،  0404،ػدذد  22ظشٌدذج إٌّداس ،اٌغدٕح  ؛ 061، ؿ  اٌّقدذس اٌغداتك فثحً ػثدذ اٌحٍّدذ ،  (44)

 . 2666ذّٛص  0،  4515ػذد ،  20ظشٌذج اٌعّٙٛسٌح اٌّقشٌح ، اٌغٕح  ؛2666ذّٛص  4،  0406ػذد 

  .6/0220 /6( ِماتٍح ؽخقٍح ِغ اٌغٍذ فاسٚق فثشي اٌخطٍة 45)

 .220( شٛسج ٔقٍف ظاعُ اٌشتٍؼً ، اٌّقذس اٌغاتك ، ؿ 46)



 اإلٔغأٍحِعٍح ظاِؼح االٔثاس ٌٍؼٍَٛ 

 0220 -وأْٛ أٚي  –اٌؼذد اٌشاتغ 
 

 ػثذ اٌشحّٓ ِحّذ ػاسف ػٙذ اٌشئٍظاٌذٚس اٌغٍاعً ٌؼاسف ػثذ اٌشصاق فً 

 ػًٍ ٍِصاق حثٍة حغٍَٓ.ب.           أ.َ.د.ظّاي ٘اؽُ اٌزٌٚة                    

ٚص ، اٌؼددشاق دساعددح فددً ػاللاذددٗ ٕددشادٌددس ٚأددً ، اٌددف ، تٍ؛ 64، ؿ  اٌّقددذس اٌغدداتك( ظّدداي ِقددطفى ِددشداْ ،41)

، اٌددذاس اٌؼشتٍددح اٌّعٍددذ حغددٍة اٌمٍغددً ، ذشظّددح : ػثددذ، اٌعددضء اٌصددأً  2615-2625ح اٌخاسظٍددح ٚذطٛساذددٗ اٌذاخٍٍدد

 . 10، ؿ  2616ٌٍّٛعٛػاخ ، تٍشٚخ ، 

 (48)F.R.U.S,No.182.Telegram From the Embassy in Iraq to the Department of state 

,Baghdad ,July,2,1966. 

   (49) Ibid 

 .0220/ 6/6ٚق فثشي اٌخطٍة تراسٌخ  ( ِماتٍح ؽخقٍح ِغ اٌغٍذ فاس52)

 . 65، ؿ  اٌّقذس اٌغاتك( ظّاي ِقطفى ِشداْ ،52)

 .006( ِحّذ وشٌُ ِٙذي اٌّؾٙذأً ، اٌّقذس اٌغاتك ، ؿ50)

 . 012ؿ  ،2661إٌشاْ،  ، لُ -اٌؼشاق اٌعّٙٛسي ،أٍِش( ِعٍذ خذٚسي ، 50)

،داس  0ٚ فٍغدطٍٓ ،ط األسدْ، ذاسٌخ ثذ اٌغالَ اٌثطٛػ؛ تغاَ ػ11ؿ ، اٌّقذس اٌغاتك،ادٌس ، ٚأئً اٌف تٍٕشٚص (54)

 .216، ؿ0226اٌىٕٛص اٌّؼشفح اٌؼٍٍّح، ػّاْ، 

، 2662 -2641 اإلعدشائًٍٍٚدٚس٘دا فدً اٌقدشاع اٌؼشتدً  اإلعشائٍٍٍح،اٌّؤعغح اٌؼغىشٌح ( فاسٚق ذٛفٍك اٌمش 55ًٍ)

 . 62-56، ؿ 2666اٌصمافٍح ، ت ذاد ، ٚاٌؾؤْٚ ٚاإلػالَٚصاسج اٌصمافح 

 . 001-001(٘ادي خّاط ، اٌّقذس اٌغاتك ، ؿ56)

ِٛلؼدح ِدٓ لثدً ( 22/   0165220) اٌّشلُ ِٓ اٌٍّف اٌرماػذي ٌؼاسف ػثذ اٌشصاق اٌّؼرمٍٍٓعشاغ  إطالق( ٚشٍمح 51)

؛ ػثدذ اٌىدشٌُ فشحداْ ، اٌّقدذس 001غىشي ؛ ٘ادي خّاط ،اٌّقذس اٌغداتك ، ؿاٌؼ طاٌؼمٍذ فؼة اٌحشداْ أِش االٔضثا

 .266-261ؿاٌغاتك ،

   (58)F.R.U.S,No.195.Telegram From the Embassy in Iraq to the Department of state 

,Baghdad ,June 8,1967. 

 .01، ؿ22،ض2661-2651( ظؼفش ػثاط حٍّذي ، ذاسٌخ اٌٛصاساخ اٌؼشالٍح 56) 

فضائٍح، اٌحٍمح اٌحادٌح ػؾش ، تراسٌخ تشٔاِط تصرٗ لٕاج اٌعضٌشج اٌسف ػثذ اٌشصاق،تشٔاِط ؽا٘ذ ػٍى اٌؼقش ، ا( ػ62)

21/0/0220.َ 

 .266( ػثذ اٌىشٌُ فشحاْ ، اٌّقذس اٌغاتك، ؿ62)

 -2626ػثذ اٌشحّٓ ػاسف حٍاذٗ ٚدٚسٖ اٌغٍاعً فً اٌؼشاق ٌٍفرشج ( صٌٕة ػثذ اٌحغٓ ِحّٛد اٌضٍ٘شي ، 60)

 .256، ؿ 0222، أطشٚحح دورٛساٖ  ٍش ِٕؾٛسج ،وٍٍح اَداب ،ظاِؼح اٌٍشِٛن،0221

 .01-01،  22،ض2661-2651( ظؼفش ػثاط حٍّذي ، ذاسٌخ اٌٛصاساخ اٌؼشالٍح 60)

 .026-020، ؿ0222،ذشظّح:أدُ٘ ِطش ،إٌاٌا ، دِؾك ،  األٚعظ( تٍرش ِأغفٍٍذ ،ذاسٌخ اٌؾشق 64)

 ػاسف ػثذ اٌشصاق ،تشٔاِط ؽا٘ذ ػٍى اٌؼقش ،اٌحٍمح اٌحادٌح ػؾش . (65)

 .11اٌّقذس اٌغاتك ، ؿأدٌس ٚائً أٌف تٍٕشٚص،  (66)

 . 50، ؿ22، ض2661-2651( ظؼفش ػثاط حٍّذي ، ذاسٌخ اٌٛصاساخ اٌؼشالٍح 61)

 . 020( فثحً ػثذ اٌحٍّذ ، اٌّقذس اٌغاتك ، ؿ61)

 . 226( صٌٕة ػثذ اٌحغٍٓ اٌضٍ٘شي ، اٌّقذس اٌغاتك ، ؿ66)

ٌؼغىشٌح فً اٌؼشاق ، اٌذاس اٌؼشتٍح ٌٍؼٍَٛ اٌفشٌك طا٘ش ٌحٍى ضحٍح اٌقشاػاخ اٌغٍاعٍح ٚا( عٍف اٌذٌٓ اٌذٚسي ، 12)

 .12-16، ؿ 0221ٔاؽشْٚ ، تٍشٚخ ، 

 . 025( ػثذ اٌىشٌُ فشحاْ ، اٌّقذس اٌغاتك ، ؿ 12)

 . 024 -020( فثحً ػثذ اٌحٍّذ ، اٌّقذس اٌغاتك ، ؿ 10)

 . 005-004، ؿ 22ض ، 2661-2651( ظؼفش ػثاط حٍّذي ، ذاسٌخ اٌٛصاساخ اٌؼشالٍح 10)

 . 200ٕة ػثذ اٌحغٍٓ ِحّٛد اٌضٍ٘شي ، اٌّقذس اٌغاتك ، ؿ( ص14ٌ)

 . 001-005، ؿ 22، ض 2661-2651( ظؼفش ػثاط حٍّذي ، ذاسٌخ اٌٛصاساخ اٌؼشالٍح 15)

 . 026-025فثحً ػثذ اٌحٍّذ ، اٌّقذس اٌغاتك ، ؿ ؛ 001 -005ظؼفش ػثاط حٍّذي ، اٌّقذس ٔفغٗ ، ؿ( 16)

 . 002 -001، ؿ اٌّقذس اٌغاتك؛ ظؼفش ػثاط حٍّذي ،  021-021،  ٗٔفغ( فثحً ػثذ اٌحٍّذ ، اٌّقذس11) 

 . 62 -62( فٍثً ِاس ، اٌّقذس اٌغاتك ، ؿ 11)

  ،اٌّقذس اٌغاتك . (0165220/22)ٍّف اٌرماػذي ٌؼاسف ػثذ اٌشصاقاٌ( ٚشٍمح ِٓ 16)


