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 مقدمة :

في شرك احتمال استئثار السلطة مننن دحنند فروع ننا  دستور الواليات المتحدةلم يقع المشرعون األمريكيون الذين كتبوا 
الوالينننات المتحننندة السنننلطة القينننائية / فالحكومنننة فننني  –السنننلطة التذييذينننة  –الثالثنننة الرئيسنننية / السنننلطة التشنننري ية 

. فالسننلطة 1المؤسسننات والكننوذجرل والمحكمننة ال ليننا الدسننتورية وال يئننات والوكنناالتِمننن  األمريكية تؤلي ا مجموعننة
الننرئيل -التذييذيننة  نني مجموعننة مننن الننوؤارات والمؤسسننات التنني تمننارل وتائي ننا وفننت توج ننات السننلطة المذت بننة 

    ليسننت مطلقننة الاننالحيات و اواننا  فنني -دي السننلطة المذت بننة–ي وعلننأ دسننال مننا يتننير الدسننتور ل ننا  ف نن -وذائبنن 
قكٟث ا٤ٌالٚة اٞذ٪راة اْٞؼة٬ة أق ١ا ُأمٌٟش ىلع جـػ٬٢ح٩ا ةػػ ودػ٪راة اٞؼة٬ػِ اْٞؼةػنو ي ٩٤ا٫ػة       
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٤ٌٛة ١ض٪ر٫ة قٞضُة جار٫ع٬ػة ي ص٬ػاا اٞكػْ٪ب قاٞػغقؿ اْٞؼة٬ػة ىلع اٞـػ٪ا   ٗٛػغ         0202اْٞاـ 

ىلع اٞنػ٬ْغ٣٫ اٞػغاظٟن قاٞعػارزن     اقإ٫ساةلػ  ازغ٫غا جعحٟٖ ٢ّا ٚت٩ٟا قأدؼة ؿػٟتل  ـث ملؼصٟةأؿَّ

ال  اٞذػ٪راة ي ّنػؼ  . قاقأ٬٥١لػ  اقدٛا٬ٗلػ  اقازح٢ا٬ّلػ  اقاٚحنػاد٫ل  اٟٞغقؿ اْٞؼة٬ة ةأةْاد ١عحٟ٘ة ؿ٬اؿػ٬ل 

ملعحٟػٖ اطًػؼاؼ امل٥عؼًػة ي     اقأظال٬ٚلػ  ا٤٘ـػ٬ل  اقن  ٫تٛى ىلع صاٞػ٧  و٪٩٤ػا جكػكٝ اظحتػارل    
الج٩ا ال ؿ٢٬ا ىلع املـح٪ى اٞغاظٟن ١ػ٣ ٤عتػة صاو٢ػة أق ًتٛػاة ١ضك٪١ػة  ق٫تػغق اٞس٬٢ػِ        ج٘اّ

 .(i)١ا٩ٞا  قال ٫عؼث املذٖٛ ٣ّ ٤ٌاؽ ٨ػ٦ِ اٞذ٪راة ٣١ ص٬خ اٞحأد٬ؼ قاٞحأدؼا ةآال٩١ا قآ١ـك٪٤ل

 اْٞالٚة ة٣٬ املذٖٛ قاٞذ٪را 

-إذا واف املذٖٛ ٫ـْى ٟٞح٬٬ٕؼ ٤ض٪ اطٗىٝ ٢ٟٞسح٢ِ ق٤ٛغ اطقوػاع اٞـػٟت٬ة اٞحػن جضػ٬ي ةػ٧           
  ٗػإف اٞذػ٪را ٨ػن اٞح٬٬ٕػؼ اٞـ٬اؿػن قاالٚحنػادك قاالزح٢ػاّن ي أصػغ جس٬ٟاج٩ػا          -٧وإصغى ٩١ا١ ػ 

 ٔ تػة  ق١ىا٩٥٬١ا. ق٫ُْغ أصغ أ٤٪اع املذ٣٬٘ٛ ٨٪ املذٖٛ اٞذ٪رك اٞػك ٫٪مٖ ةأ٧٤ ا٢٥ٞي املـػك٪ف ةؼ

اٞككػٖ ّػ٣    حػ٧ ز٩ػاز ىلع املٌْػى اٞسا١ػغ قة٬ٕ   ٗه ٞكٝ أدٞسة زػا٨ؽا  إذ ٫ضػاقؿ ا   اٞح٬٬ٕؼ قاٞؼا

i)صغقد االٞحتاس ي وٝ امل٘ا٠٬٨ اٞن٪ر٫ة امل٥سؽا أق امل٥حسة ٣١ ٚتٝ اٞـٌٟة i) . 

ىلع  اصاٞة اٞذػ٪را إذ ص٬ذ٢ػا قْٚػث ٥٫ىػ٠ إ٩٬ٞػا  ق٨ػػا اْٞ٘ػٝ ١ؼجكػؽل         إٞىق٥٫ُؼ املذٖٛ اٞذ٪رك     
ؼ ىلع اؿح٥حاث أف قاِٚ ا٥ُٞاـ اٞـ٬اؿن ال ٫ـ٢ش ةاٞح٬٬ٕ ا0 اطقؿ جض٬ٟٟن ٤ُؼك ١ت٬٥لدالدة٥١ٌٟٛاة 

0 طف اٞذ٪را ىلع ٤ُاـ االؿحتغاد ٨ن ٗىػ٬ٟة وػغ اُٟٞػ٠     اٞحغر٫سن ا مالصن ٣١ دقف د٪را. قاٞذا٤ن

ا٤عؼا٧ً ٩٬ٗا  ق٫ضػاٍٗ   ٩ٗ٪ ٩٫غؼ ة٧ جض٬ٛٙ اٞٛغرا ىلع اٞحأد٬ؼ ي اٞذ٪را ٤٘ـ٩ا ٥ّغ 0أ١َّا اٞذاٞخ

  قجكػ٪ف ٞغ٫ػ٧ اٞسػؼأا ىلع    ااملذٖٛ اٞذ٪رك ىلع ١ـاٗة ٤ٛغ٫ة ؿ٪ا  ىلع ا٥ُٞاـ أق ىلع اٞذ٪را أ٫ىل
٤ٛغ اٞس٩٢٪ر ق٬ٞؾ ١٪از٩ة ا٥ُٞاـ ٗضـب  ١ِ أفَّ ٢١ارؿة ٤ٛغ اٞس٩٢٪ر ٢٩١ة مْتة ي ٞضُػاة  

i)اٞذ٪را i i). 

٥ْ٫ػن أ٩٤ػ٠ ال ٫ضحٟػ٪ف ١كا٤ػة ٢٩١ػة ةػ٣٬        قال ٫ع٘ى أف اٞذ٪راة ٨ن أوتؼ ٣١ املذ٣٬٘ٛ قذٜٞ ال    

فَّ ٥٨اؾ ٣١ ٫ؼى أف اْٞالٚػة ق٬ًػغا ةػ٣٬ املذٛػٖ قاٞذػ٪را قأ٤ػ٧       أاملؤدؼ٣٫ ي اٞذ٪راة قا٤غال٩ّا  إذ 
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غ أ٧٤ ٫كتؼ ١ِ اٞذ٪را ٣١ ص٬خ و٪٧٤ ي ا٤غالع اٞذ٪راة ة٬ْ اةاٞؼ٠ٔ ٣١ أفَّ دقر املذٖٛ ٚغ ال ٫ك٪ف وت٬ؼل

وةػغقف  املسا٨ؼا ةاٞٛ٪ؿ إ0٧٤  إٞىاٞض٢اؿة ٞغقر املذٖٛ ةتْى٠٩  ٨٪ امل٪ز٧ ٩ٞا ي ا٩٥ٞا٫ة  قجنٝ

ك صؼوة ١ىادا ٟٞذ٪را أك د٪را رئ٬ـة ي اٞحار٫ط اٞضغ٫خ  قي املٛاةٝ ٠ٞ ج٠ٛ أاملذٖٛ ٠ٞ جكحْٝ 

٩١iاج٩ػا أةغقف املذ٣٬٘ٛ  ٗاملذٛ٘٪ف ٠٨ آةا  اٞضؼوػاة ق  v  قأ٤ػ٧ ىلع اٞػؼ٠ٔ ١ػ٣ ج٪اًػؤ ّػغد ١ػ٣       و
املذ٣٬٘ٛ ١ِ اط٢ُ٤ة إالَّ أ٧٤ ٣١ ٬ٔؼ امل٢ك٣ إ٢٨اؿ ١ا ةػٞح٧ ا٥ٞعب ّتؼ ّٛ٪د ٣١ ا٥ٞىاؿ ي اٞ٘كؼ 

ّْٟػ٪ا امل٬ػاد٣٫ ىلع اٞػؼ٠ٔ    أقاٞـ٬اؿة ق١ا جؼاو٠ ٣١ ذٜٞ  ١ا ٥ْ٫ن  ف ا٥ٞعب قاملذ٣٬٘ٛ ٠٨ اٞػ٣٫ ٗ

 .(v)أف جحؼؾ اٞـ٬اؿ٣٬٬ ٫حغةؼقف أ١ؼ٨ا ٣١ أفَّ ٞكٝ د٪را ٤عت٩ا  طف اٞذ٪راة أوتؼ ٣١

 ؿساؿ اٞغقر

أدظٟث اٞذ٪راة اْٞؼة٬ة دقر املذٖٛ ة٩ا ي ؿساؿ ص٪ؿ إف واف ٢ٟٞذٖٛ اْٞؼةن دقر ي ا٤ٌالٚة     

 ٨0ػ٦ِ اٞذ٪راة أـ ال  ٗحْغدة ا٭را  قوذؼة املٛػاالة ٞح٥ٛـػ٠ ىلع اجسػا٣٬٨ ١ح٥اٚىػ0٣٬ ذ٨ػب اطقؿ     

ّغـ قز٪د أك دقر ٢ٟٞذ٣٬٘ٛ ي اٞذ٪راة اْٞؼة٬ة و٪٩٤ا ٚغ ّػّؼة اٞ٪اٚػِ املػؼ اٞػػك جػؼزج جضػث        إٞى
ًػ٪اؿ ّٛػ٪د ١ػ٣ االؿػحتغاد  قرْٗػث       اقًأج٧ اط١ة قوك٘ث اْٞغ٫غ ٣١ اٞضٛائٙ اٞحن ُأظ٬٘ػث ٚـػؼل  

 اٞضساب ٣ّ ص٬ٛٛة ا٥ٞعب املذٛ٘ة اٞحن ٗازأج٩ا قؼارا اقحْاؿ اٞذ٪راة اْٞؼة٬ة اٞحن ٞػ٠ ٫كػ٣ ٩ٞػ٠   

أك ١ـا٢٨ة ي م٩ْ٥ا قج٪ز٩٩٬ا ةٛغر ١ا وك٘ث ا٩ّٞ٪ا اٞحػن ج٘نػٝ ٨ػػ٦ِ ا٥ٞعتػة ّػ٣ اٞس٢ػا٬٨ؼ       

. قأفَّ ٨ػػ٦ِ اٞذػ٪راة   (vi)قٔؼةح٩ا ٣ّ املسح٢ِ اٞػك ٫٘حؼض أف ٫ك٪ف ١ضٝ ا٨ح٢ا٩١ػا ق١سػاؿ ٤كػا٩ًا   
زا ة ٫ح٢٬ة ةال ١ذ٣٬٘ٛ ٫ـ٩ؼقف ىلع اٞحع٬ٌي قاٞحأ٬ًؼ ٞحض٬ٛػٙ اٞح٬٬ٕػؼ امل٥كػ٪د ٩٥١ػا ؿػ٪ا       

م٬ْغ ج٬٬ٕؼ اط٢ُ٤ة أـ ي اٞس٪ا٤ب ا٬٢ْٟٞة قاطدة٬ة اٞحن ج٬ْف ا٤حكاؿة ٥١ػ ٚؼقف أوػضى   ىلع

٩٬ٗا صاوؼ اٞكْ٪ب اْٞؼة٬ة ق١ـحٛت٩ٟا ةأ٫غك ٬ٔؼ٨ا ةْغ١ا ٤٘ه اْٞا٠ٞ ٫غ٦ ٣١ وٝ ١ػا ٨ػ٪ ّؼةػن     

قأف املذٖٛ اْٞؼةن ٔاب ٣ّ ١ك٩غ اٞذػ٪راة ي جػ٪٤ؾ ق١نػؼ ق٬ٞت٬ػا قاٞػ٣٢٬ قؿػ٪ر٫ا  ط٤ػ٧ ٤ـػن         
٧ ا ٤ـا٬٤ة قرةي ٤٘ـ٧ ةاط٢ُ٤ة اٞغوحاج٪ر٫ة اٞحن رصٟث قؿحؼصٝ قجحؼؾ ٧ٞ جؼوػة د٬ٟٛػة ققزر   رؿاٞح

vi)راٚح٩ا جٟٜ اط٢ُ٤ة ي َٝ جأ٬٫غ٦ ٩ٞا ًػ٪اؿ ؿػ٥٪اة صك٩٢ػا   أاٞغ١ا  اٞحن  i)   ٖقأفَّ ٬ٔػاب املذٛػ .

اٞ٪ا٬ّػة   أف اْٞغ٫غ ٣١ اٞغقؿ ر١ث اٞذٛاٗػة  إٞى ااْٞؼةن قجأد٬ؼ٦ اٞ٘اّٝ ي ١ك٩غ اٞذ٪راة ٫ْؽى أ٫ىل

 أين التوثيق؟ :[WH1] التعليق
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قامل٥ن٘ة ي ١سا٬٨ٝ قزقا٫ػا ا٥ٞـػ٬اف قصامػؼة ٨ػػ٦ِ اٞذٛاٗػة ق٢ْٚح٩ػا قاوػ٩ٌغة املذٛ٘ػ٣٬          

قجْا١ٟث اٞضك٪١اة ٠٩ْ١ ةن٪را ٬ٔؼ ٥١حسة ٟٞذٛاٗة اٞض٬ٛ٬ٛة قم٥ْث دٛاٗاة ١ْ٪ٚػة ق١كػ٪٨ة   

vi)و٢ا ي اٞغقؿ املحٛغ١ة ام٬ٕؼل ا٬ٔؼ ٚادرا ىلع اٞح٬٬ٕؼ اٞضاؿ٠  ق٠ٞ جحؼؾ ٨ا١كل i i)ـب . قةػٜٞ ص

٨ػا االجسا٦ ٗٛغ ٨ؽـ اْٞ٘ٝ اٞحار٫عن ٟٞذ٪راة اْٞؼة٬ة ظٌػاب املذٛ٘ػ٣٬ اْٞػؼب  ١ػ٣ دقف أف ٫كػ٪ف      

i)ٞعٌاة٠٩ دقر ٩٬ٗا x). 

ٗٛغ ذ٨ػب مػ٪ب ا ٚػؼار ة٪زػ٪د دقر ١ػؤدؼ ٢ٟٞذٛ٘ػ٣٬ ي ا٤ٌالٚػة اٞذػ٪راة          0أ١ا االجسا٦ اٞذا٤ن   

٠ قاٞنػْ٪ةاة اٞحػن الٚ٪٨ػا  قأف    اْٞؼة٬ة  قأف املذ٣٬٘ٛ اْٞؼب ٚغ١٪ا اٞكذ٬ؼ ىلع اٞػؼ٠ٔ ١ػ٣ جْذػؼ٨   

اٞذٛاٗة اْٞؼة٬ة جتٛى ؿاصة ٥ٟٞىاؿ اْٞؼةن قٚػغ ج٥تػأ اْٞغ٫ػغ ١ػ٣ املذٛ٘ػ٣٬ ة٬ٛػاـ ٨ػػ٦ِ اٞذػ٪راة         

ق٠٩٥١ اٞكْؼا  قاُٞكحَّاب اٞػ٣٫ صػرقا ١ػ٣ ٔىػب اٞكػْ٪ب  ق٩١ػغقا ٟٞذػ٪راة ةكحاةػاج٠٩ ق١ٛػاالج٠٩        

زػاؿ اط٢ُ٤ػة املـػحتغا  قأف اٞذٛاٗػة     قٚنائغ٠٨ قوك٘٪ا ا٥ٞٛاب ٣ّ زؼائ٠ اٞ٘ـاد اٞحن ٫ؼجكت٩ا ر
قمػارة   ا  قأف اْٞ٘ٝ اٞذ٪رك االصحسازن ُأًؼ ؿ٬اؿ٬ل(x)٨ن اٞحن ٚادة ٌٚار اٞح٬٬ٕؼ ي اْٞا٠ٞ اْٞؼةن

٧ٞ ٥ّاق٣٫ ققْاراة ٫ٌاٞب ة٩ا اٞكتاب املذٛػٖ اٞػ٪اّن اٞػػك جكػؼب ٚػ٠٬ اٞضؼ٫ػة قاٞغ٢٫ٛؼا٬ًػة         

اٞ٘ىٝ ي جؼاو٧٢ ّتػؼ ؿػ٥٪اة ً٪٫ٟػة ص٢ٟػ٪ا     قارجكؽ ىلع ١عؽف ٗكؼك ٤ٛغك واف ٢ٟٞذ٣٬٘ٛ اْٞؼب 

٩٬ٗػػا ةا مػػالج قاٞح٬٬ٕػػؼ اٞػػغ٢٫ٛؼاًن قؿػػْ٪ا ٟٞضؼ٫ػػة ة٬ٕػػة أف جكػػ٪ف اٞـػػت٬ٝ امل٥اؿػػب ٟٞؼٚػػن    

 .(xi)ةاملسح٢ْاة قاٞكْ٪ب

صحػى ال ٢ٕ٫ػي صػٙ املذٛ٘ػ٣٬      اقْٞٝ االجسا٦ اٞذا٤ن ي ٨ػا اٞـساؿ قجْغد ا٭را  ٨٪ اطوذؼ م٪اةل    

 .قؼارا ٨ػ٦ِ اٞذ٪راة ال٤ٌالؽ٢ٟ٪ا اٞػ٣٫ ؿْ٪ا قّ

 ١٪اٖٚ املذ٣٬٘ٛ اْٞؼب ٣١ اٞذ٪راة  

 اقوْث اٞذ٪راة اْٞؼة٬ة املذ٣٬٘ٛ اْٞؼب أ١ػاـ اظحتػار ال ١سػاؿ ٩ٞػ٠ ١ػ٣ دقف جسؼةحػ٧  قوػاف ٞؽا١لػ           

٠٩٬ّٟ جضغ٫غ ١٪٠٩٘ٚ ٩٥١ا  قةاٞؼ٠ٔ ٢١ا قوِ ٣١ جن٬٥٘اة مل٪اٚػٖ املذٛ٘ػ٣٬ اْٞػؼب ١ػ٣ ٨ػػ٦ِ      

xi)اٞذ٪راة i)ٞذ٪راة ٨ن ْٗٝ راٗه ٠ُٟٟٞ ال ٫س٪ز اٞض٬ػاد ةكػأ٧٤ قاال٤ض٬ػاز إ٬ٞػ٧ ٨ػ٪ ١ػ٣ ةػاب        . إالَّ أف ا
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xi)اٞ٘ى٬ٟة  قأف ز٬٢ِ ٣١ ا٤حُؼ ٞضُة ٨ػػا اْٞ٘ػٝ ٩ٗػ٪ ٥١ضػاز إ٬ٞػ٧      i i)     ١ػ٣ ٥٨ػا جػحٟٛل إ١كا٬٤ػة .

جضغ٫ػغ دالدػة ١٪اٚػٖ     إٞػى ٣ ٗإ١ا ١ػِ اٞذػ٪را أق وػغ٨ا  اط١ػؼ اٞػػك ٫ػغ٥ْٗا       ٬جن٬٥ٖ ١٪اٖٚ املذٛ٘

 ٣١ ٬ٔؼ٨ا  جح٢ذٝ ةػػ0 اذ٪راة وا٤ث أوذؼ قو٪صل٢ٟٞذٖٛ اْٞؼةن ٣١ اٞ

٥١امؼق اٞذ٪راة  ق٠٨ املذٛ٘٪ف اٞػ٣٫ ا٤عؼً٪ا ةن٪را ١تاقؼا ي ١ـار جكػكٝ اٞذػ٪راة اْٞؼة٬ػة      -0

  اٞػػك ٫ـػْى  ٤سػاج    قاملذٖٛ ٣١ ٨ؤال  ٢٫كػ٣ ّغّػ٧ ةػاملذٖٛ اْٞىػ٪ك صـػب جْت٬ػؼ ٔؼا١كػن       
املكؼقع اٞـ٬اؿن قاملسح٢ْن اٞعاص ةاٞكحٟػة اٞحار٫ع٬ػة ٢ٟٞسح٢ػِ  ق٨ػ٪ ١ػا وكػٖ ١ـػار اٞذػ٪راة         

اْٞؼة٬ة ٣١ اٞحؽاـ ٨ػا ا٥ٞػ٪ع ١ػ٣ املذٛ٘ػ٣٬ اْٞػؼب ةٛىػا٫ا املسح٢ػِ قاٞكػأف اْٞػاـ قاال٤ـػساـ ١ػِ           

 إٞىاٞـ٬اؿن قا٥ٞؽقؿ  اظح٬اراة اٞكْ٪ب ّتؼ ا٤عؼا٧ً ي اٞضؼاؾ االزح٢اّن قاملكاروة ي ا٥ٞٛاش

امل٬اد٣٫  قج٩ُؼ اٞذ٪راة اٞح٪٤ـ٬ة قاملنؼ٫ة قاٞـ٪ر٫ة أصغ ا٢٥ٞاذث ٩ٞػ٦ِ اٞ٘ئة املذٛ٘ة املـػحٟٛة   
٣ّ ٨ػا اال٤عػؼاط ي اطصػغات اٞـ٬اؿػ٬ة     ا٣ّ ؿ٩٬ْا ٞحأؿ٬ؾ ٬٨ئاة ؿ٬اؿ٬ة ق١غ٬٤ة جْت٬ؼل اٗىٟل

xi)٣١ ا٥ٞعتة املذٛ٘ة اا٫ح٧ ّغدل١ذٝ جكك٬ٝ ١سٟؾ اٞذ٪را املْارض ٥ُٞاـ اطؿغ  اٞػك و٠ ي ةغ v). 

٣ اٞح٪٤ـ٣٬٬ ي ٤نؼا صػؼاؾ املػ٪ا٣٬٥ً ّتػؼ املكػاروة ا٬ْٟ٘ٞػة ي      ٬ققارؾ اْٞغ٫غ ٣١ املذٛ٘   

املُا٨ؼاة قاالّحنا١اة قي اٞكحاةة اٞض٢اؿ٬ة ٣ّ اٞذ٪را ي اٞنضٖ املض٬ٟػة قاْٞامل٬ػة قاٞػغٗاع    
ةا٥ٞـتة ٟٞذػ٪رج٣٬ املنػؼ٫ة قاٞـػ٪ر٫ة اٞحػن     . وػٜٞ اٞضاؿ (xv)٣ّ اٞذ٪را اٞح٪٤ـ٬ة ققؼ٬ّة ١ـ٪ٔاج٩ا

قارؾ ٩٬ٗا املذٛ٘٪ف ةٌؼؽ ؿ٬٢ٟة ١عحٟ٘ة قراٗٛ٪ا اٞذ٪را ةاملكاروة ي املُػا٨ؼاة قاالّحنػا١اة   

ـػح٢ؼ  قا ؿ٩اـ ي اٞحض٬ٟٝ اٞ٘كػؼك قاٞـ٬اؿػن ٞد٨ػغاؼ قا٭ٗػاؽ املحاصػة أ١ػاـ اٞذػ٪را قا٥ٞٛػغ امل        
 . (xvi)اٞذ٪را ةإ٢٫اف ١ٌٟٙ ةأ٨غا٩ٗا  قاؿح٢ؼ ة٥٢امؼا طقوا٩ّا ي َٝ جْٛغ ١ـار٨ا

زا٤ب اط٢ُ٤ة اٞغوحاج٪ر٫ة وغ اٞذ٪راة ق١ػ٠٩٥   إٞى١ْارو٪ اٞذ٪راة  ق٠٨ املذٛ٘٪ف اٞػ٣٫ قٚ٘٪ا  -0

ُوحَّاب قمض٬٘٪ف ققْؼا  قرزاؿ د٣٫ ق٨ؤال  ٨ػ٠ ١ػ٣ ١ذٛ٘ػن اٞـػٌٟة ق و٢ّٟػا  اٞـػٌٟافو  قأٟٔػب        

٢ة ق١ا ٫عغـ أ٨غا٩ٗا اٞـ٬اؿ٬ة  ١ػ٣  ٨ؤال  ٢٩١ة اٞح٬٬ٕؼ ٥ّغ٠٨ جؤؿؾ ىلع ٥١ُ٪ر اٞـٌٟة اٞضاو
ظالؿ اٞحـ٪٫ٓ اٞذٛاي ملا جٛ٪ـ ة٧ ٣١ أ٢ّاؿ  قٚغ وك٘ث ز٩٘٫ػ٠ اٞذػ٪راة اْٞؼة٬ػة ةكػكٝ قاوػش       

ق٨ػ٦ِ اٞ٘ئة جؤؿؾ ١كؼق٩ّا اٞذٛاي ىلع زٟتاب اٞضاو٠  ق٧٥١ رأة أف اٞضؼاؾ اٞكػْتن ٨ػ٪ ج٢ػؼد    
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ف اٞضػؼاؾ ٤ػ٪ع ١ػ٣ اٞ٘ح٥ػة     ّحػ٧ قأ قظؼقث ّػ٣ اٞضػاو٠ اٞ٪ازػب ًا    قّن٬اف ازح٢اّن ٗاٚغ ٟٞكؼ٬ّة

xvi)اٞ٪ازب مغ٨ا i)ي قعل اٞغوحاج٪ر اٞـ٬اؿن  قذٜٞ ٫حت٥ػى   ام٪٬ٗل ا. ق٨ؤال  املذٛ٘٪ف صٟ٪ صٟ٪ٞل

أًؼقصاج٧ قاٞغٗاع ٩٥ّا صغ االؿح٢اجة  ق٫ـ٪ٔ٪ف أصكاـ اٞـٌٟة اٞحغ٬١ؼ٫ة وغ املْارو٣٬ قاٞكْ٪ب 

٬٩ٞػةو  قأف ١ْاروػ٧٬ ١عػاٞ٘٪ف وٞػدرادا ا    و ا٬٩ٞلإةككٝ ّاـ ىلع أ٩٤ا ٣١ صٙ اٞضاو٠ و٪٧٤ و١٘٪ض 
اٞـػٌٟافو ق١ذٛ٘ػ٪ف ٢ّٟػا٬٤٪ف     ١٘حػ٪ ٬ٗضٙ ٧ٞ إةادج٠٩  ق٫غرث ي ٨ػ٦ِ اٞ٘ئة ١ذٛ٘ػ٪ف د٬٥٫ػ٪ف و  

xvi)٬٥٪فو٬و٫ـار٫٪ف ق٢٫ i i)         قجت٥ى ٨ؤال  ٤ُؼ٫ػة املػؤا١ؼا اٞحػن رقزػث ٩ٞػا اط٢ُ٤ػة املحغا٬ّػة ي

اٞذائؼا  قاٞـْن ٞحك٪٧٫ اٞذ٪راة اٞكْت٬ة  ١ضاقٞة اؿحتا٬ٚة ققٚائ٬ة ٥ٞساج٩ا ٣١ وجـ٪٤ا١نو اٞكْ٪ب
xi)قاٞح٥غر ىلع واٞؼة٬ِ اْٞؼةنو قإٞناؽ ج٢٩ة املؤا١ؼا ٧٬ّٟ x)     قردد ٨ػؤال  اٞؼقا٫ػة اٞؼؿػ٬٢ة ٞد٢ُ٤ػة .

اٞذ٪راة ٠٨ ز٢اّة ١عؼةة قأظؼى إر٨اة٬ة ج٥٘ػ أز٥غاة اٞٛ٪ى رزاؿ أفَّ املْاروة ق ةاّحتار قرقز٪ا ٩ٞا

١ؼ ٫ؤقؼ ةككٝ زٟن ٣ّ ج٥ازؿ ١ذٛ٘ن اٞـٌٟة قاٞضكاـ ٣ّ   ق٨ػا اطار٫ة إٞؼة٬ة اٞن٬٩٪٬٤ةاالؿح٢ْ

٤ُاـ املْؼٗة ي اؿحٛنا  اٞض٬ٛٛة قاٞحض٬ؽ ملتادئ اٞضؼ٫ة  قاال٤عؼاط ي زت٩ة اٞغٗاع ٣ّ اُٞضكَّاـ 
 (xx)٠ٞ ٫غرو٪ا أ٬٢٨ة املـؤق٬ٞة اطظال٬ٚػة ٨ؤال  . ق٪ؽ ا ٤ـاف قاٞضؼ٫اة اْٞا١ة٣١ اٞغٗاع ٣ّ صٛ اةغٞل

٪زب أف ٫ٟحؽـ ة٩ا املذٖٛ وأصغ أ٠٨ اٞكؼقط اٞحن جت٬ٛػ٧ ي ٗئػة املذٛ٘ػ٣٬ أق جعؼزػ٧     اٞحن ٫ـح

 ٩٥١ا ي صاؿ ّغـ االٞحؽاـ ة٩ا.

داْٗث ٨ػ٦ِ اٞ٘ئة ّػ٣ اٞػغ٫كحاج٪ر٫اة اْٞؼة٬ػة ةضسػر قا٬٨ػة ي ظىػ٠ مػؼاّاة ١ػِ املْاروػاة            
٩٥١ا أف اٞتغ٫ٝ ٩ٞػ٦ِ اٞػغوحاج٪ر٫اة ١حضػاٖٞ ١ػِ إٞػؼب  أق إؿػال١ن ورزْػنو  ٬ٞنػتش ٨ػػا          ؛ا٥ٞاقئة

اٞحض٬ٟٝ اٞغٗاّن ٣ّ اط٢ُ٤ة أداا ٭ٞة اٞٛحٝ اٞ٪صك٬ة قاٞحْػ٫ب قج٩س٬ؼ اٞكْ٪ب ق٢ِٚ وٝ ١ػ٣ ٞػ٧   

٤٘ؾ ١ْارض  ٗ٪ِٚ اْٞغ٫غ ٣١ ٨ؤال  املذ٣٬٘ٛ ي ازدقاز٬ة امل٪اٖٚ اٞ٘اوضة قال ؿ٢٬ا ي اٞذ٪را 

زا٤ػب اٞكػْب    إٞػى زا٤ػب ا٥ُٞػاـ ق١ػ٣ ٫ٛػٖ      إٞػى اٞـ٪ر٫ة ص٢٥٬ا ٫ـ٪غ اٞحغظٝ اٞؼقؿن قا ٫ؼا٤ػن  
ةػؼأ٠٩٫  قأف ١ػا    ادا٤٪٫لػ  ا١تؼ٫اٞن  ٬ٞنتش ةػٜٞ ٚحٝ قج٩س٬ؼ اٞكػْب اٞـػ٪رك قػ٬ئل   إ١ؼ قآاٞـ٪رك ٨٪ ١ح

٧ . قأفَّ ١ػا صػغت ١ػ٣ صػؼاؾ ٨ػ٪ ج٢ػؼد ط٤ػ       (xxi)٠٩٢٩٫ ٨٪ اٞض٘اظ ىلع ١كؼقع واملٛاق١ة قامل٢ا٤ْةو

٣ّ اٞذ٪را اٞحن ٫سب أف جعؼث ٣١ املٛا٨ن قاٞك٪ارع قامل٥حػغ٫اة    اظؼث ٣١ املـازغ ١ا ٫س٧ْٟ ة٬ْغل
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ق٧ٞ اٞضٙ ي ١٪از٩ة ٨ػا اٞح٢ؼد قأف ٣١ ٫ٛػٖ ١ْػ٧    ااط١ؼ اٞػك ٫سْٝ ٤ُاـ اطؿغ وامل٥حعبو قؼ٬ّل

xxi)٨٪ ١حآ١ؼ ١ِ ا ؿال٣٬٬١ ةضـب امل٥ُ٪ر اٞػك جت٥ا٦ أدق٬٤ؾ i). 

ق٨ػ٦ِ اٞ٘ئة ٣١ املذ٣٬٘ٛ اٞحؽ١٪ا اٞن٢ث ٥ّغ إًالؽ اٞذ٪راة ةا٤حُار أف جػؼزش   0امل٪ٖٚ اال٤ح٩ازك -3

xxi)زا٤ب اٌٞؼؼ امل٥حنؼ إٞىّالف ١٪ا٠٩٘ٚ طصغ صحى ٫ح٠ إاٞك٘ة  i i)٘ل  ا١حأرزضل ار١اد٫ل ا  أق ٫ك٪ف ١٪ٚ
ٚلػ      ١ػ٣ اٞتضػخ ّػ٣ ١ـػاصة ١الئ٢ػة ٞحض٬ٛػٙ        ا١ا ة٣٬ اٞحأ٬٫ػغ قاملْاروػة ٩ٞػػا اٌٞػؼؼ أق ذاؾ ا٤ٌال

xxi)املكاؿب v)اٞنػؼاع ةػ٣٬ اٞضػٙ     ٫سػغ  ح٥اؿب قاٞض٬اد ص٣٬جأفَّ ١٪اٖٚ املذٖٛ اٞض٬ٛٛن ال  ا. ١حٕاٟٗل

 قاٞتاًٝ.

 أز١ة املذٖٛ ي َٝ اٞذ٪راة

٢ٟٞذ٣٬٘ٛ اْٞػؼب ي إصػغى جس٬ٟاج٩ػا  ٗإ٩٤ػا قػكٟث       اٚاؿ٬ل ا١ذ٢ٟا قكٟث اٞذ٪راة اْٞؼة٬ة اظحتارل     

ٗل ٍٝ آظؼاالدّا  اٞذٛاي قأز١ة وك٘ث ز٫ٖ  ا٬٢٬ٚل اا٤ككا   ٩ُٗؼة ١ػا ٢٫كػ٣ أف ٤ـػ٩٬٢ا    ٠٩ٞ ي جس

أز١ة املذٖٛ اْٞؼةن اٞحن ج٢ذٟث ةضاٞة اال٤ككاؼ املػ٪ٚ٘ن قا٢٬ٛٞػن قاٞذٛػاي ْٗػّؼة اٞكذ٬ػؼ ١ػ٣       
ز١ػػة ج٥اٚىػػاج٠٩ ١ػػِ أ٫ـػػؼ املـػػ٢ٟاة  ١٪ز٨ػػا ص٢٥٬ػػا أ٩َػػؼة ٨ػػػ٦ِ اط ٥١ح٢ػػن اٞ٘ئػػة املذٛ٘ػػة قر

ح٢ـػٜ ةكػْار اٞـػْن ٞحؼؿػ٬ط ٚػ٠٬ اْٞنػؼ       ٫غ٫٪ٞ٪ز٬ة قادّا اج٠٩ ةاٞاطةـح٢٪ٞ٪ز٬ة قرًائ٠٩٥ اط

 .(xxv)٤ـاف قاٞغ٢٫ٛؼا٬ًةذٛا٬ٗة واٞضؼ٫اة اْٞا١ة قصٛ٪ؽ ا اٞ

قأّدى ٤ساج اٞذ٪راة اٞح٪٤ـ٬ة قاملنؼ٫ة قا٬٥٢٬ٞة قا٬ٟٞت٬ة ي ا ًاصة ةؼؤقس اط٢ُ٤ػة اٞضاو٢ػة        

الج٩ا اٞحار٫ع٬ة   ة٢ككاْٞاـ ملسح٢ْاج٠٩ قرؤ٫ح٩ا و٢ا ٨نقوِ املذ٣٬٘ٛ أ١اـ ١ٛحى٬اة اٞكأف  إٞى

. ق٥٨ا ٩َؼة ج٢ا٫ؽاة زغ٫غا مل٪اٖٚ قأ٤٪اع املذ٣٬٘ٛ  ٩ُٗؼ املذٖٛ ا٥ٞٛغك صال٩١اق٢ً٪صاج٩ا قأ
  اّن ٞتػخ اٞذٛاٗػة اٞكػْت٬ة ا٩ٞاةٌػة    قاطظالٚن امل٪اوب ٟٞضؼاؾ االزح٢ػاّن  ق٩َػؼ املذٛػٖ اٞـػ    

ر٫ة قا٬ٟٞت٬ػة اٟٞحػ٣٬   . قةا٥ٞـػتة ٟٞذػ٪رج٣٬ اٞـػ٪   ٝ ٨ػا اٞضػؼاؾ ق٥٨اؾ ا٥ٞ٪ع اٞػك اٞحؽـ اٞن٢ث ي َ

  ق١ػ٣  ١اـ املذٛػٖ ا٥ٞٛػغك املؤ٫ػغ ٟٞذػ٪را    اجـ٢حا ةٌاةِ اٞك٘اج املـٟش  ٗٛغ ٩َؼ إقكاؿ أظالٚن أ

  قج٪ازػ٧  ٞك٘ػاج املـػٟش ىلع املسح٢ػِ قة٬٥حػ٧    ز٪ا٤ت٧ ٤ٛاش ٗكؼا اُٞا٠ٞ قاملُٟػ٪ـ قجػغا٬ّاة ا  
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  ٗنػار  ا١ؼ وأي ٤٘ـػ٬ل ١ككٟة ٤ٛغ اٞـٟ٪ؾ ا٬ٞ٪١ن ٢ُٟٟٞ٪ـ قٚغ ص٢ٝ اٞـالج ق٨ػا أ ااملذٖٛ أ٫ىل

املذٖٛ أ١اـ أز١ة ا٤ض٬از ٟٞضٙ قا٤حٛاد ؿٟت٬اة اٞس٢اّاة اٞذ٪ر٫ة املـٟضة قأ٬٢٨ة اٞح٘ك٬ػؼ ةحضغ٫ػغ   

 .(xxvi)اٞـٟت٬اة قا ٫ساة٬اة ٢ٟٞـار اٞذ٪رك ة٬ٕة ٤ساص٩ا

قطز١ة املذٖٛ زا٤ب آظؼ ٫حسٟى ةاٞحض٪الة اٞحن ًاٞث ١٪اٚػٖ ّػغد ١ػ٣ املذٛ٘ػ٣٬ اْٞػؼب ي           

١ؼصٟة ١ا ةْغ اٞذ٪راة اٞحن قمػٟث صػغ اٞح٥ػاٚه ي اٞٛػ٪ؿ قاْٞ٘ػٝ ص٢٥٬ػا ا٤ٟٛػب صػاؿ ةْىػ٠٩          
٫ػغك اٞـػٌٟاة اٞضاو٢ػة    أأداا أق ١ْػ٪ؿ ي   إٞػى قجض٪ؿ ٣١ ٢١ذٝ ٠٬ٛٞ اٞضؼ٫ة قاْٞغاٞػة قاٞحـػا١ش   

ا  ق٫ـ٪ٔ٪ف ٩٘٥ّا ق٩ْ٢ٚا ق٥٫ُؼقف ٞـ٬ٌؼج٩ا ىلع املساؿ اْٞاـ ىلع أ٧٤ وػؼقرك  قْٞػٝ   اٞسغ٫غ

xxvi)ي اٞضاٞة املنؼ٫ة ا٨ػا اط١ؼ ةغا قاوضل i). 

اٞسا٤ب ا٭ظؼ ٣١ أز١ة املذٖٛ ٫ح٢ذٝ ي اٞحتاس ّغد ٣١ أم٥اؼ املذ٣٬٘ٛ ا٢ْٟٞا٣٬٬٤ ٣١ قمػ٪ؿ     

ـ  ضك٠ ٣ّ ًؼ٫ؿغا اٞ إٞىّغد ٣١ اٞح٢٬ُ٥اة ا ؿال٬١ة    قأ٩َػؼة ٨ػػ٦ِ اٞضاٞػة    ٙ آ٬ٞة االٚحػؼاع اْٞػا
 إٞػى ّغـ اٚح٥اع ٨ؤال  املذ٣٬٘ٛ ةذٛاٗة اٞغ٢٫ٛؼا٬ًة إالَّ ص٣٬ ج٪مػٝ اطصػؽاب قاٞضؼوػاة ا٢ْٟٞا٬٤ػة     

اٞـٌٟة   إٞىف اٞس٢اّاة ا ؿال٬١ة ج٪َٖ اٞغ٢٫ٛؼا٬ًة وحكح٬ٜ ٟٞ٪م٪ؿ أؿغا اٞضك٠  ق١ـ٪غ ذٜٞ 

٢ْاة  ق٨ػا اٞن٥ٖ ٣١ املذٛ٘ػ٣٬ ٢ّٟػ٪ا ىلع قػ٥ٌ٬ة    جعٟٖ املسح إٞىقأ٩٤ا صؼواة رز٬ْة جٛ٪د 

اٞضؼواة ا ؿال٬١ة دقف اٞ٘ؼز ة٩٥٬ا ق٣١ دقف ةػؿ أك ز٩غ ٗكػؼك ١ػ٣ أزػٝ ١ضػاقرج٠٩ ق٥١اٚكػح٠٩      
جضػاٖٞ زػؽ  ١ػ٠٩٥ ١ػِ      إٞػى ىلع ٚاّغا اٞضسر قاٞتؼا٣٬٨ ا٬ْٟٛٞػة قامل٬ٌٛ٥ػة  صحػى قمػٝ اط١ػؼ      

عػؼط ١ذٛ٘ػ٪ اٞضؼوػاة ا ؿػال٬١ة ي اٞحٛاًػب      ٢ُ٤ة اٞحـ٬ٌٟة وغ ٨ػ٦ِ اٞضؼواة. قةاملٛاةػٝ ا٤ اط

اط٫غ٫٪ٞ٪زن ققوْ٪ا املذ٣٬٘ٛ ا٭ظؼ٣٫ ي ؿٟة قاصغا ققؿ٢٪٠٨ ةاٞحعؼ٫ب قاْٞغ٬١ػة  اط١ػؼ اٞػػك    

٤ح٬سػػة جعػػغـ املسح٢ػػِ ققوػػْح٠٩ ي أز١ػػة    إٞػػىقوػػِ اٞس٬٢ػػِ ي صٟٛػػة ١٘ؼٔػػة ال ج٪مػػٝ   

xxvi)٬٢ّٛة i i). 
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ق٢١ا ٫ؽ٫غ ج٬ْٛغ أز١ة املذٛػٖ ةػؼقز ٗئػة ١ذٛ٘ػن اط٢ُ٤ػة اٞـػاٌٚة قأح٥ػا٠٩١ ٟٞ٘ؼمػة ي              

١ضاقٞػػة ١ػػ٠٩٥ مل٢ارؿػػة دقر ١ػػؤدؼ قاٞض٘ػػاظ ىلع ١نػػاٞض٠٩  ٩ُٗػػؼة اٞحنػػ٬٥٘اة اٞٛغ٢٫ػػة ١ػػ٣   

xxi)٬ٞتؼا٣٬٬ٞ ق١اروـ٣٬٬ قإؿال٣٬٬١ ٌٞؼج أ٤٘ـ٠٩ ١ؤ٫غ٣٫ ٞد٢ُ٤ة اٞسغ٫غا x). 

٩َػػ٪ر أز١ػػة املذٛػػٖ اْٞؼةػػن قوكػػٖ ٗكػػؼا وػػْٖ    إٞػػىة٬ػػِ اْٞؼةػػن ق١ػػ٣ ٥٨ػػا ٗٛػػغ أدَّى اٞؼ      

 ااٞغ٢٫ٛؼا٬ًة اطم٬ٟة ٞغى وذ٬ؼ ٣١ املذ٣٬٘ٛ قا٥ٞعتة صحى مار اٞغٗاع ٣ّ ٠٬ٚ اٞضؼ٫ة قاْٞغاٞة أ١ػؼل 

 .(xxx)ٞغى ةْى٠٩ ا١تغئ٬ل اذاج٬ل اق٬ٞؾ ا٤ض٬ازل اَؼ٬ٗل اّارول

 دقر املذٖٛ ةْغ ا٤ٌالؽ اٞذ٪راة

١ػة ٫ٛحىػن اٞضػاؿ ٬ٗػ٧ أف ٫حض٢ػٝ املذٛػٖ       صػغت ٢٫ػؼي ٢٫ػؾ ص٬ػاا املسح٢ػِ قاط      وٝ ٚىػ٬ة أق     

٘لإ١ـؤق٬ٞح٧    اط١ؼ اٞػك ٥٫ٌتػٙ ىلع ١ػا ٫٘حػؼض أف ٫ؤد٫ػ٧     ازا ٦ ق٫ؤدك ١ا ٫ضح٧٢ ٧٬ّٟ قازت٧ ١ذٛ

 -املذٖٛ ي ١ؼصٟة واٞؼة٬ِ اْٞؼةنو ٣١ أدقار ققازتاة  ْٞٝ أ٩٢٨ا0

ٞة االؿحتغاد قاٞت٬ئػة اٞضاوػ٥ة ٞػ٢٥ي قص٬ػغ ٞػددارا      ا٢ْٞٝ ىلع اٞعؼقث ٣١ اٞ٪اِٚ ا ٚنائن قصا -0

صاٞة ٣١ اال٤٘حاج قٚت٪ؿ ا٭ظؼ قاالّحؼاؼ ةحْغد ا٭را  قجتا٣٫ امل٪اٚػٖ قصؼ٫ػة    إٞىاٞـ٬اؿ٬ة قاٞحض٪ؿ 

اٞحْت٬ؼ  قاٞ٘ؼد٫ة قاٞس٢ا٬ّة  قاال٤عؼاط ي اؿح٥تاة ١ؼز٬ْػة ؿ٬اؿػ٬ة زغ٫ػغا ١ت٬٥ػة ىلع أؿػؾ      

 .(xxxi)غد قؿ٬ادا اٞٛا٤٪ف قاٞـ٠ٟ املغ٤نق١تادئ صٛ٪ؽ ا ٤ـاف قدٛاٗة اٞحْ

٤حػاث  إاال٤عؼاط ي صؼو٬ة املسح٢ِ قاالٞحؽاـ اٞذٛاي أق اٞـ٬اؿن ةا٠٬ٛٞ اٞكتؼى اٞحن جك٣٢ قرا   -0

قؼقط أصـ٣ ٬ْٟٞف قاٞض٬اا  قاالّح٢اد ىلع اٞ٘كؼ قاٞـؤاؿ قا٥ٞٛغ ٩١اراة قآ٬ٞاة جـحذ٢ؼ ١ػ٣ ٚتػٝ   

xxxi)املذ٣٬٘ٛ ة٩غؼ ة٥ا  قّن أٗىٝ ةاٞ٪ز٪د i). 

جض٢ٝ املـؤق٬ٞة قاال٤عؼاط ةككٝ ١تاقؼ ي اٞكأف اْٞػاـ قٚىػا٫ا اط١ػة  قا٢ْٞػٝ ىلع جنػ٪٫ب       -3
قج٪ز٧٬ ًاٚاة اٞكتاب اٞحػن ؿػا٢٨ث ةح٘س٬ػؼ اٞذػ٪راة قجا٨ػث ٢٬ٗػا ةْػغ٨ا  قأف جكػ٪ف ١ـػا٢٨ة          

املذٖٛ ةازحؼاج اٞضٟ٪ؿ ا ةغا٬ّة اٞحن ٢٫ك٣ اٞت٥ا  ٩٬ّٟا  قأف ٫ك٪ف ٥٨اؾ اؿػحٛالؿ ٗكػؼك ١حكا١ػٝ    
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ٟٞذٛاٗة ي ١او٩٬ا قصاوؼ٨ا قأصػغ أروا٩٤ػا    ازغ٫غل اْاد  صحى ٫ك٪ف ا٥ٞحاث اٞ٘كؼك ٢ٟٞذٖٛ ٢ْٟ١لاطة

xxxi)اطؿاؿ٬ة اٞحن ٫ك٬غ ١ـحٛت٩ٟا املح٥اؿٙ قاملـك٪ف ةك٢٪٬ٞة اٞض٬اا قجكا١ٝ ا٥ْٞامؼ i i). 

م٪غ ١كؼقع إّادا ا٥ُٞؼ قاٞح٠٬٬ٛ دػ٠   إٞىأف ٢ْ٫ٝ املذٖٛ ىلع ةٟ٪را اٞػاة ٣١ زغ٫غ ق٫ـْى  -4

ٛلاٞت٥ا أٗػٙ أةْػغ ١ػ٣ قػؼقط اٟٞضُػة       إٞػى مل٥ٌٟٛاة ١عحٟ٘ة  ق٨٪ ١كؼقع ٫أظػػ املسح٢ْػاة    ا  قٗ
اٞحار٫ع٬ة ققؼقط اٞضاوؼ اٞـ٬اؿن املكتٟة  قوؼقرا ٢١ارؿة اٞذٛاٗػة ة٪مػ٩٘ا وػؼقرا ص٬اج٬ػة  قأدا      

اـ ٫ى٣٢ ا ؿ٩اـ ي ة٥ا  ز٢ا٬ٞة جضؼر٫ة ج٘ا٬ّٟة ج٬ٟٙ ة٢ـار ٫تكؼ ةحضؼ٫ؼ ا ٤ـاف اْٞؼةن ٣١ اطق٨

xxxi)قأق٩ٞا ق٠٨ ا١حالؾ اٞض٬ٛٛة v). 

الةغ ص٣٬ اٞضغ٫خ ٣ّ ورة٬ِ ّؼةنو أف ٫ؼجتي ذٜٞ ةاٞضغ٫خ ٣ّ ورة٬ِ ٟٞذٛاٗة اْٞؼة٬ةو ق٣١ أزػٝ   -5

إ٤ساج اٞؼة٬ِ اْٞؼةن الةػغ ١ػ٣ إصػغات ج٬٬ٕػؼاة ز٪٨ؼ٫ػة ي اٞذٛاٗػة اْٞؼة٬ػة اٞحػن جٌٕػى ٩٬ّٟػا           

ةػاٞ٪ّن املسح٢ْػن ق١٪اوتػة اٞحٌػ٪راة      . قاالرجٛػا  (xxxv)امل٪رقداة اٞٛغ٢٫ة قأٗكػار ١ػا ٚتػٝ اٞضغادػة    

 املعحٟ٘ة اٞضامٟة ىلع اٞـاصة اْٞامل٬ة .

أف ٫ٛ٪ـ املذٖٛ ةغقر٦ اٞؼ٫ادك ي جضؼ٫ٜ املسح٢ِ قج٪ز٧٩٬ ىلع املـار اٞنض٬ش  قأف ٫ـػْى   -6

ة٬ٕة ج٥٪٫ؼ اٞ٘كؼ قةْخ ٩٤ىة ازح٢ا٬ّة قدٛا٬ٗة قؿ٬اؿ٬ة قازح٢ا٬ّػة قاٚحنػاد٫ة قجؼة٪٫ػة جتكػؼ     

 .(xxxvi)ؼة٢ـحٛتٝ ّؼةن زا٨

٣١ ٚ٪اٞب املاوػن ق٬ٚػ٪د    ادقر املذ٣٬٘ٛ ي اٞحأو٬غ ىلع ًؼج ١كؼقع ١ـحٛتٟن ٞد١ة ١حضؼرل -7
  قاٞحأو٬ػغ ىلع اطؿػؾ املكػحؼوة    اط١ػة اٞت٥ػا ا ق١ذ٩ٟػا ا ٤ـػا٬٤ة     اٞ٪اِٚ ٣١ دقف اٞحعٟن ٣ّ ٚػ٠٬ 

 ٢ٟٞسح٢ْاة اْٞؼة٬ة اٞحن ٣١ امل٢ك٣ أف جى٣٢ قز٪د جكا١ٝ ّؼةن قا١ٝ.

دقر ١ؤدؼ ي ة٥ا  دٛاٗة ا٩٥ٞىة ٞغى املسح٢ْػاة اْٞؼة٬ػة اٞحػن اؿػحٌاّث     ف ٫ك٪ف ٢ٟٞذ٣٬٘ٛ أ -8

ازح٬از ١ؼصٟػة اٞػحعٟل ١ػ٣ اط٢ُ٤ػة االؿػحتغاد٫ة  صحػى جػح٢ك٣ ١ػ٣ إصػغات ا مػالصاة اٞذٛا٬ٗػة            
قاالزح٢ا٬ّػػػة املٌٟ٪ةػػػة  قا٢ْٞػػػٝ ىلع إصػػػغات ٤ٟٛػػػة دٛا٬ٗػػػة ج٬ْػػػغ ٟٞ٘ػػػؼد اْٞؼةػػػن ق٬ّػػػ٧    

xxxvi)ق١ـؤق٬ٞاج٧ i)  . 

ٝ  ي اْٞؼة٬ػة  قا٩ٞ٪٫ة ا٠٬ٛٞ ىلع اٞض٘اظ ظالؿ ٣١ اْٞؼة٬ة ٢ٟٞسح٢ْاة اٞذٛاي اط٣١ ص٢ا٫ة -9  َػ

 ي ة٩ا اال٤ح٘اع ٢٫ك٣ ١اد٫ة قؿائٝ ٣١ جٛغ٧١ ٢١ا االؿح٘ادا قأ٬٢٨ة اْٞ٪ملة َا٨ؼا جأد٬ؼ ج٥ا١ن
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ـ  اٞػؼأك  قج٥٪٫ؼ ز٩ة  ٣١ املسح٢ْاة جٌ٪٫ؼ ـ  ةىػؼقرا  اْٞػا  ٚػ٠٬  ١ػ٣  جض٢ٟػ٧  ١ػا  قرا  اال٤سػؼاؼ  ّػغ

 .أظؼى ز٩ة ٣١ اطم٬ٟة اْٞؼة٬ة ق٥٢٬ٚا جح٥اٗى قؿٟ٪و٬اة
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 املنادر قا٩ٞ٪ا١ف

                                                        

i .7/0/0204 ظ٬ٟٝ ا٥ْٞا٤ن  ١أزؽ املذٖٛ اْٞؼةن ة٣٬ اٞذ٪را قاٞـٌٟة  زؼ٫غا اٞض٬اا  -  

i i ht- ٔؽالف ٨اق٢ن  املذٖٛ اْٞؼةن0 ا ١كاف امل٘ٛ٪د قر٨اف اٞح٬٬ٕؼ  اٞؼاةي 0  t p://www.al r af edei n.com/  

i i i . 06 (   ص0203  ) 4  اْٞغد ١سٟة جت٣٬  ّؽ١ن ةكارا  ٣ّ املذٖٛ قاٞذ٪را -  

i v ht   اٞؼاةي0 ١ذٛ٘٪ف أـ ١ىارة٪فؿ٬ٟكن    ظاٞغ -  t p://www.al noor .se/ar t i cl e.asp?i d=56402  
v   . 02(   ص 0207ؿ٥ٌت٪ؿ 0 ٩ْ١غ اْٞا٠ٞ ٟٞغراؿاة   إ) ج٘اّٝ املذ٣٬٘ٛ ١ِ اٞذ٪را اٞـ٪ر٫ة ة٣٬ اٞ٪اِٚ قاملأ١٪ؿ  رق٬غ اٞضاث ماٞش -

vi . 05   ص(0206  )028  اْٞغد ١سٟة االمالج  املذٖٛ اْٞؼةن ج٥٪ع ٠٬ّٛ  ٬ٗنٝ اْٞف -  

vi i . 4   ص(0203) 07  اْٞغد ٗٙأ١سٟة   وك دقر ٢ٟٞذ٣٬٘ٛ ةْغ واٞذ٪راة اْٞؼة٬ةوأو  آ١اؿ ٚؼا١ن -   

vi i i  اٞؼاةي0  كاؿة واٞؼة٬ِو قمْ٪د اٞحٌؼؼ  ١عاقؼ املذٖٛ اْٞؼةن ة٣٬ ا٤ح١ٟضٙ اٞع٬ٟر اٞذٛاي -
ht t p://www.al khal eej .ae/suppl ement s/page/40bf 306f -2193-4044-bde4-b04d0c156956  

i x . 00  ص05/0/0205ٞحار٫عن  مض٬٘ة اْٞؼب  ة٪ ةكؼ ا٬ْٞادك  املذٖٛ اْٞؼةن قاْٞ٘ٝ اأ -  

x ht ١ٟضٙ اٞع٬ٟر اٞذٛاي  ٨ٝ اؿحكؼؼ املذٖٛ اٞذ٪راة اْٞؼة٬ة؟  اٞؼاةي0 - t p://www.al khal eej .ae/suppl ement s/page/da3b9b49-aeee-

438d-903f -af 08d26090d5  
xi ht ذٖٛ اْٞؼةن ق١ؼاصٝ اٞحض٪ؿ اٞحار٫عن  اٞؼاةي 0ص٢ؽا املنٌ٘ى  امل - t p://cut t .us/cG0ZL  

xi i . 08-08ص١نغر ؿتٙ ذوؼ٦  رق٬غ اٞضاث ماٞش  –  ١ؼقاف ظ٪رق٬غ ّتغاٞٛادر-ا٤ُؼ ١ذالل0  -  

xi i i . 02ص ١نغر ؿتٙ ذوؼ٦   ّؽ١ن ةكارا   -
 

xi v . 02  ص (0206ؼوؽ ةؼؽ ٟٞتض٪ت قاٞغراؿاة  )اؿ٥ٌت٪ؿ0 ١  اْٞا٠ٞ اْٞؼةن اٞح٬٬ٕؼ قا٩٥ٞ٪ض ياٞضـ٣ ص٢ا   -  

xv   ١سٟة ا٬٘ٞنٝ  واملذٛ٘٪ف ي ج٪٤ؾ ٚتٝ اٞذ٪را قةْغ٨ا .. امٌ٘اؼ اٞذٛاٗة قاٞـ٬اؿةوّتغا٧ٟٞ اٞـال١ن   - 
. 72   ص(0206) 474-473اْٞغداف   

xvi . 08ص ١نغر ؿتٙ ذوؼ٦  رق٬غ اٞضاث ماٞش   -  

xvi i . 02ص   ١نغر ؿتٙ ذوؼ٦اٞضـ٣ ص٢ا   -  

xvi i i ht اٞؼاةي 0 ؿٌ٪را ٚؼف اٞذ٪ر أ١ْاذ ة٥ن ّا١ؼ  املذٖٛ اْٞؼةن ق - t p://cut t .us/DMyQe  
xi x . 05/9/0203  6408ذ٣٬٘ٛ قاٞحض٪الة اْٞؼة٬ة اٞكتؼى  اٞض٬اا اٞسغ٫غا  اْٞغد   ٣ّ املص٢غ ٫ْٛ٪بأ -  

xx  قاٞذ٪را  ١حاج ىلع اٞؼاةي ١0ض٢غ ة٪ّؽا  املذٖٛ  -
ht t p://www.j adal i yya.com/pages/i ndex/2108/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9  
xxi ht  اٞؼاةي 0 5اٞك٪ٞ٪٬٤اٞن 0 ٤ض٪ ١ٛارةة ١ا ةْغ اؿحتغاد٫ة  ص –ز١ة ا٬ٞـار ١ا ةْغ أ   ص٥٘ن ؿارك - t p://al j umhur i ya.net /35345?pr i nt =pdf   

xxi i ht اٞؼاةي 0 ق٬٤ؾ قّس٢ن دأاٌٞائ٬٘ة ي ؿ٪ر٫ا .. ة٣٬   اٌٞؼ٫٘ن ّادؿ -0 ا٤ُؼ - t p://www.14mar ch.or g/news-

det ai l s.php?ni d=MzI 3Nj Yw  
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ht   اٞؼاةي 0   املذٖٛ اٌٞائ٘ن ي اْٞؼا٥١ار د٫ب - t p://cut t .us/Dy3Bk  
xxi i i . 07/00/0203  9390املذٖٛ اْٞؼةن  مض٬٘ة اْٞؼب  اْٞغد    م٢ثص٪اس ١ض٢٪د -

 

xxi v ht   اٞؼاةي 0ة املذٖٛ ي ز٣١ اٞذ٪راة اْٞؼة٬ة  ١ض٥متضن ١٪ؿى - t p://cut t .us/a6SJd  
xxv ht   اٞؼاةي ٬0ٝ اٞتك٬ؼك  أز١ة املذٖٛ اْٞؼةن٤ت - t p://cut t .us/Ad94z  

xxvi ht   اٞؼاةي 0  ٣ّ املذٖٛ اْٞؼةن قاٞضؼب٤ت٬ٝ أ٣٢٫ - t p://www.dj azai r ess.com/akhbar el youm/152783  
xxvi i     ١نغر ؿتٙ ذوؼ٦ .ظ٬ٟٝ ا٥ْٞا٤ن -

xxvi i i   اٞؼاةي 0 دقار؟ـ جض٪ؿ اطأواّة اٞ٘ؼص إ0  ّناـ اّْٞغق٤ن  املذٛ٘٪ف قص٠ٟ اٞح٬٬ٕؼ -
ht t p://cut t .us/eWVV6  

xxi x ا٤ُؼ0 ؿ٬ْغك ١ض٢غ  املذٖٛ قاٞـٌٟة قاٞضؼاؾ االزح٢اّن ي اٞ٪٣ً اْٞؼةن  ١حاج ىلع اٞؼاةي 0  -
ht t p://cut t .us/gUi dQ  

xxx .  ١نغر ؿتٙ ذوؼ٦  ظ٬ٟٝ ا٥ْٞا٤ن -  

xxxi ١سٟة املـحٛتٝ    و١الصُاة قجـاؤالة صغات0دا  املذ٣٬٘ٛ ي ٢ْ١ْة اطأص٪ؿ وٗا٫ة  أ١ض٢غ ٤٪ر اٞغ٣٫  -
. 003   ص(0203ة٬ؼقة0   ) 405   اْٞغد اْٞؼةن  

xxxi i . 000   صذوؼ٦  ١نغر ؿتٙ ٗا٫ةأ١ض٢غ ٤٪ر اٞغ٣٫  -  

xxxi i i .  ١نغر ؿتٙ ذوؼ٦ ؽا١نٌ٘ى اٞض٢ -  

xxxi v . 4   ص  ١نغر ؿتٙ ذوؼ٦آ١اؿ ٚؼا١ن -  

xxxv ht اٞؼاةي 0  ؿا٠ٞ ٤ؽاؿ  أ٣٫ امل٘كؼ اْٞؼةن؟ - t p://www.akhbar -al khal eej .com/12919/ar t i cl e/40699.ht ml   
xxxvi .  ١نغر ؿتٙ ذوؼ٦ ؿ٬ْغك ١ض٢غ -  

xxxvi i . 08-07  صا٤ُؼ0 ماٞش ةا٬ْٞغ  ١نغر ؿتٙ ذوؼ٦ -  
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