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 انثىابيرواٌ األستار كهًح 
 عثذ انُاصر عسافستمثال انذكتىر يف حفم ا

 

 أٗٓا اىص٘دات واىصادة

 األشخاذ اىدنخٔر ٌروان اىٍحاشِٖ رئ٘س ٌجٍؽ اىيغث اىؿرة٘ث

 أٗٓا اىصادةُ أؾضاءُ اىٍجٍؽ اىٍٔكَّرون

 أٗٓا اىحضُٔر اىهرًٗ

 اىصالم ؾي٘هً ورحٍث اهلل وةرناحّ

ى٫ ت ث٥١ عص٢٧ى دؿظٲتو كعصـ٣ ٠ح كعمػ١ؿ ١٣ػ٥ دٌٛػ٤ى٥١ ثة٧٣نػةر، عرظِّ

ٰٚ ظ٢ٛ  قذٞجةؿ ز٦ٲ٤٪ة  ٣ضؽٱؽ  ٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ  ٣٪ةوؿ ٔكةؼ ٌٔٮن  ٔة٦ٺن ٚػٰ 

 ٦ض٧ٓ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜو

 :أٗٓا اىحفُو اىهرًٗ

ة  ٕن ٦ٓ ٤َٮع ٚضؿ ٬ؾ   ٣ٲٮـ ٱج٤ٖ ٧ٔؿي ٦ض٧ٕ٪ة ٰٚ  ٣ذٞػٮٱ٥  ٧٣ػٲٺدم قػج

ؿى ى عم٭ؿو كعرثٕحى عٱةـ ٔىنى ق ٰٚ  ٣ذٞٮٱ٥  ٣٭ضػؿم ٦، كدكٕٲ٨ ق٪حن ك بػحى كٱج٤ٖ ٧ٔؿي

 ق٪حو كز٧ة٩ٲحى عم٭ؿو كز٧ة٩ٲحى عٱةـو 

كٝؽ ٦ؿت ٬ؾق  ٵٔٮ ـي  ٣ٕؽٱؽ  ك ٵز٦٪ح  ٧٣ؽٱؽ  ٨٦ ٧ٔؿ ٬ػؾ   ٧٣ض٧ػٓ 

ـ  ٣ُٕةل د٤ٮ  ٣ُٕةل ك ٷظكةف إزؿ  ٷظكةفو ك٠ةف ٦ػ٨ عكؿ ،  ٣ٕؿٱٜ ك٬ٮ ٱٞؽِّ

ًٕ٭ة ق٪ةل عف عز ح  ٤٣٘حى  ٣ذؿ٠ٲحى ك٦عػة آزةرى٬ػة ٦ػ٨  ُٔةل د٫ كع٧ًْٔ٭ة مأ٩نة كعرٚ

كعٔةد  ٤٣٘حى  ٣ٕؿثٲح ، ٱ٨  ٥٤ٕ٣ ك ٣ذ٤ٕٲ٥ ك ٷد ر  ك ٣عٲة   ٣ٕة٦ح ٰٚ قٮرٱح٦ٲةد
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إٱ٧ة٩نة ٦٪٫ ثأف ٠ًٲةفى  ٵ٦ػح إ٧٩ػة ٬ػٮ ٣كػة٩ي٭ة ، ثج٭ةا٭ة كرك٩ٞ٭ة إ٣ٯ ٬ؾق  ٧٣ٲةدٱ٨

ةوعكعف  ٵ٦حى ك٣كة٩ى٭ة دٮ،  ٣٪ةَٜ ٕن ٕةف ٦ ة كٱىذٌَّ ٕن  ٦ةف ٹ ٱ٪ٛىٺف؛ ٱؿدٕٛةف ٦

ث٢ٌٛ ص٭ٮد عٌٔةل  ٧٣ض٧ٓ  ٣ػؾٱ٨ ، ثٕخز٥ دذة٣خ د٤ٟ  ٣ُٕةل تي كدذة

٢٧ٍ رقة٣ذ٫ ٹ ٱى٪يػٮف ، ٱىذجةرىٍكف ٰٚ ػؽ٦ح  ٣ٕؿثٲح، دٕةٝجٮ  صٲٺن ثٕؽ صٲ٢ ٤ٔٯ ظى

ذيؿكف ٛى٫ قػٲِّؽ، كٹ ٱٛى ٤ى ٱػؤدُّكف ، ٱىكػٲؿكف ٤ٔػٯ  ٣ضػةد ، إذ  ٌٝٯ ٦٪٭٥ قٲِّؽه ػى

َّٜ  ٵ٦ة٩ح  ٣ذٰ ظ٤٧ٮ٬ةو  ظ

إ٩٪ػة ٣٪كػٕؽ ث٧ػ٨ ، ة ٦ػ٪٭٥ك٣ب٨ عقٲ٪ة ٤ٔٯ ٚؿ ؽ ٦ى٨ ز ٤٦٪ػةق ٚػٰ ٦كػٲؿد٪

٩ة ٤ٔػٯ  ٹًػُٺع ثٮ صجة، ٱ٪٥ٌُّ إ٣ٲ٪ة ٱىنؽُّ عزر٩ة كٱٞٮِّم ٔـٱ٧ذى٪ة  د٪ػةكٱكػةٔؽي

 ديضةقى ٣٘ذ٪ة  ٣ٕؿثٲح  ٣نؿٱٛحو

 أٗٓا اىحفو اىهرًٗ:

ت  ٣ٲٮـى ثة٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ  ٣٪ةوػؿ ٔكػةؼ ز٦ػٲٺن صؽٱػؽن  ٚػٰ ٦ض٧ٕ٪ػة ، ٩ؿظِّ

ٌّٰ ٝػؽٱؿ  صػة٦ٕ
ؾدػ٫  ٣ذضػةر.، كثةظػره ٦ػؽِّٜٝ ػجٲػؿ، ك٬ٮ عقذةذه دػ٫ ، ٩ىضَّ ٗىؾَّ ك

ؿى ٤ٔٯ ظت  ٣ٕؿثٲح ٚٛذط ٣كعًؿ٬ة كٔجٞؿٱذً٭ة ٤ٝجى٫ ك٤ٞٔى٫،  ٣ع٧١ح ًُ ٤٧ٚػٟ ، ٚي

ٓى ٨٦ ك، ٩ةوٲذى٭ة َّ٤ ٌى ى ػؿ، ٩عٮ٬ة كوػؿٚ٭ةد عدث٭ػة كثٺٗذ٭ػةو دؿَّ ٤ٔػٯ  ٚػٰ ك٦ى٭ى

 ذ٣ٟ ثٮ ٠ٲؿي ع٧ٔة٫٣ ٨٦ ٦ؤ٣ٛةتو ك٦عةًؿ تو كثعٮثو كدر قةتو 

ة ٮف  ٩ٌػػ٧ة٦ي٫ إ٣ػػٯ عقػػؿ   ٧٣ض٧ػػٓ قػػ٪ؽن  ٝٮٱ ػػك ٵ٦ػػ٢ي ٦ٕٞػػٮده ٤ٔػػٯ عف ٱ١ػػ

ٕنة ٣ؿ ٱذ٭ة، ٧٣كٲؿد٭ة ٱي٧١ِّػ٢ي ٦ػة ثػؽعق ، ك٩ىٲؿن  ٱنٌؽ ٨٦ عزر٬ة ٣ٲكذٌؽ قػةٔؽ٬ة، ر ٚ

ة ػ٫ زجةدنػة كرقػٮػن ٚذػـد دى ، قةثٞٮق ٣ٲذٕة٥ّى ث٪ػةل  ٧٣ض٧ػٓ  ٣نػة٦غ كدػـد دى دٔةا٧ي

ٞنة ككًةل ن كإمؿ ٝنةو ٬ؾق  ٤٣٘ح  ٧٣يجٲ٪ح  ٣ذٰ  ُّ ػٕذ٭ة كَٮ ٔٲذ٭ػة  ٣ٕؿثٲحي دأ٣  دك٧ٍخ ثكى

ٓي ٦ػ٨  ٣ٞػة٦ٮس ، كعوة٣ذ٭ة كٔجٞؿٱذ٭ة كقعؿ٬ة؛ ٬ٰ ٣كةف  ٣ٕػؿ.  ٣٪ػةَٜ عكقػ

كعرقغي ٦ػ٨ عقػةس ، كع٠جؿي ٨٦ ػـ ٩ح  ٵد.، كعٗ٪ٯ ٨٦ دةج  ٣ٕؿكس،  ٧٣عٲٍ

ٍُؿ  ٣٪َّؽل،  ٣جٺٗح ؾكر  ٣ؾ٬تو، كعظ٤ٯ ٨٦ ٝى  كعص٢٧ي ٨٦ مي



 736 (3)اجلسء  (09)اجمللد  -دللة دلنع اللػة العربية بدمشل 

٭ة ٔضٲ، كٚىةظذ٭ة ًقؿٌ ، ثٲة٩ي٭ة ًقٍعؿ قػ٭٤حي ، ك٦ـ ٱة٬ػة ٚؿٱػؽ ، جحػىةاىي

كٹ ٱيػؽرىؾ ، ٦ة ٣عك٪٭ة ٩٭ةٱح، ٔؾثحي  ٣ٮٍٝٓ ٤ٔٯ  ٵق٧ةع،  ٣ضؿم ٤ٔٯ  ٵ٣ك٪ح

 ٣ض٧ة٣٭ة ٗةٱحو

 أٗٓا اىحفو اىهرًٗ:

َّٰ عف عٔؿِّؼ ثـ٦ٲ٤٪ة  ١٣ؿٱ٥ ٢٠ً إ٣ ٪َّحي  ٧٣ض٧ػٓ، كي كعف ، ٧٠ة صؿت ثؾ٣ٟ قي

ٚنة ٨٦ قٲؿد٫ كآزةرق ؿى َى دى  ػؿ. ٔػ، عقؿي ٨ ٦عة٦ػؽ ٌٚػ٫٤ ك٬ػٰ ٧٠ػة قػذؿكف دٕي

 كٗـ ر  ٫٧٤ٔو، كدن٭ؽ ث١ؿٱ٥ ػىة٫٣ كم٧ةا٫٤، ك٦ زؿ ٩ج٫٤

ػٝؿٱػح ٚػٰ   ٣ؽ٠ذٮر ٔجػؽ  ٣٪ةوػؿ ٔكػةؼ كي٣ًؽ ٚػٰ ٦ػ٨ ع٧ٔػةؿ درٔػة  ؿ ؾ ٣عى

و ٚ٭ٮ ثؾ٣ٟ عو٘ؿ عٌٔةل  ٧٣ض٧ٓ  ٣عة٣ٲٲ٨ ًق٪ ة؛ إذ إ٫٩ ٥٣ ٱذضػةكز 26/3/1965

ٲ٨   ٣سة٩ٲحى ك ٣ؼ٧كٲ٨و كٰٚ ًق٨ِّ  ٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ  ٣٪ةوؿ ٬ػؾق ردٌّ ٤ٔػٯ عك٣بػٟ  ٧٣نػ٪ِّٕ

ٓى ثأ٫٩ ٹ ٱؼذةري ٣ٌٕٮٱذ٫ًً إٹ  ٣ؾٱ٨ ث٤٘ٮ  ٦ػ٨  ١ً٣جىػؿ   ٣ؾٱ٨ ٹ ٱٛذؤكف ٱذَّ٭٧ٮف  ٧٣ض٧

ٔذٲ ة، ٨٦  ٣ؾٱ٨ دضةكزك   ٣كذٲ٨ ك ٣كػجٕٲ٨و كٚػٰ  ٣نػٮ ٬ًؽ  ٣ذػٰ قأقػؿيد٬ة ٤ٔػٯ 

٢ ًٍٚؿٱىذى٭٥؛  ًُ ٲ٨ كديجٍ ٥ٍٔ ٬ؤٹل  ٧٣ن٪ِّٕ  ظٌؿ د٥١ ظضحه ٝةَٕحه دؽظي زى

٠ػةف عوػ٘ؿى ، ك٬ٮ عظػؽ ٦ؤقكػٰ  ٧٣ض٧ػٓ، ٦حي ٔـ  ٣ؽٱ٨  ٣ذ٪ٮػٰٚة٣ٕٺ

 ك٠ةف ٰٚ  ٣سٺزٲ٨ ٨٦ ٧ٔؿقو، عٌٔةًل  ٧٣ض٧ٓ كٝذىبؾو 

،  ي٩ذيؼت ٌٔٮن  ٰٚ  ٧٣ض٧ٓ ك٬ٮ ٚػٰ  ٣سٺزػٲ٨، ك ٣نةٔؿي ػ٤ٲ٢ ٦ؿدـ ثٟ

ة ٧٤٣ض٧ٓ ك٬ٮ ٰٚ  ٣سة٦٪ح ك ٣ؼ٧كٲ٨و  كوةر راٲكن

ٌٰ ٦ؿمؽ ػةَؿ  ك ٣سٺزٲ٨و٠ةف ٰٚ  ٣عةدٱح ، ك ٣ُجٲتي  ٧٣ٮقٮٔ

 ٠ةف ٰٚ  ٵرثٕٲ٨و، ك ٣ؽ٠ذٮر ص٧ٲ٢ و٤ٲجة

 ِّٜٞ  ٠ةف ٰٚ  ٣سة٩ٲح ك ٵرثٕٲ٨و، ٦ع٧ؽ ق٤ٲ٥  ٣ض٪ؽمك ٵدٱتي  ٧٣ع

ك ٣ػػؽي عقػػذةًذ٩ة  ٣ػػؽ٠ذٮر ٦ػػةزف ، ك ٣ٕٺ٦ػػح  ٤٣٘ػػٮم ٔجػػؽ  ٣ٞػػةدر  ٧٣جػػةرؾ

 ٠ةف ٰٚ  ٣سة٣سح ك ٵرثٕٲ٨و،  ٧٣جةرؾ
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٠ػةف ٚػٰ ، ٧ض٧ػٓك٬ٮ عكؿي راػٲف ٤٣، ك ٵقذةذ  ٣ؿاٲف ٦ع٧ؽ ٠ؿد ٤ٰٔ

ة ٌن  و ٣سة٣سح ك ٵرثٕٲ٨ عٱ

ة، ك ٵ٦ٲؿ ٦ىُٛٯ  ٣ن٭ةثٰ ٌن  و٠ةف ٰٚ  ٣سة٣سح ك ٵرثٕٲ٨ عٱ

 ٠ةف ٰٚ  ٣ؿ ثٕح ك ٵرثٕٲ٨و، ك ٧٣ؤرِّخ رمٲؽ ثٞؽك٩ف

٠ػةف ٚػٰ  ٣ؼة٦كػح ، ك٬ٮ عظػؽ رمقػةل  ٧٣ض٧ػٓ، ك ٣ُجٲت ظك٪ٰ قجط

 ك ٵرثٕٲ٨و

ؿ ٚةرس  ٣ؼٮرم  ٠ةف ٰٚ  ٣كةدقح ك ٵرثٕٲ٨و، ك ١ٛ٧٣ِّ

 ٠ةف ٰٚ  ٣سة٦٪ح ك ٵرثٕٲ٨و، ك ٣نةٔؿ عدٱت  ٣ذٰٞ

ًٓ  ٣ؾٱ٨ وةرك  عٌٔةلن ٚػٰ  ٍؿدى عق٧ةًل ص٧ٲ ك٣ٮٹ ػنٲحي  ٷَة٣ًح ٣ذةثٕخي قى

ك١٣٪ٰ  ٠ذٛٲػخي ثػؾ٠ؿ  ٵٔػٺـ ،  ٧٣ض٧ٓ ك٠ة٩ٮ  ٰٚ ًق٨ِّ  ٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ  ٣٪ةوؿ

  ٣ؾٱ٨ ٥٣ ٱج٤٘ٮ   ٣ؼ٧كٲ٨و 

ٓى قٲؿ ى عػٲ٪ة  ٣ـ٦ٲ٢  ٣ضؽٱؽ  ٚأٝٮؿ:، كعٔٮدي ٵدةث

َّٞ   ٣عؿ ؾ ٝؿٱحً ٦ؽ رس ٰٚ   ٫ً ٫ ث٧ؿ ظ٤ًػد٤ٕٲ٧ى  ٣ٛذٯ ٔجؽ  ٣٪ةوؿ ٔكةؼ ٯ د٤

ػجى ظى ٣ؽرصػًح ع٩ػ٫   مػؽٱؽن  ٫ً ثة٥٤ٕ٣ كعدك دً  ٫ٛي ٘ى ك٠ةف مى ،  ٧٣ؼذ٤ٛح ٔػ٨  ٣٪ػةس  ٫ي كى

 ٜى ٤يػػي  ث٢ إ٫٩ ع٩ٍجىخى ثٲ٨ صٮ ٩ًًعػ٫ً ، ٭ة٨٦ ٦ٺ٬ٰ  ٣عٲة  كمؤك٩ً  ٨ٔ ٠سٲؿو  ٫ي ٚى ؿى كوى 

ٕي  ٌٟ  ٣٫ ٦ٺز٦حن  وٛحن  عوجطـ٣ح  ٣ؾم  ٣  عظؽي٧٬ة ٨ٔ  ٳػؿو ٹ ٱ١ةد ٱ٪ٛ

 ِّٰ ٪ً ة ٚػٰ ًقػ١ٚػةف ٦ذٌٛٮٝنػ،  ٣ذٛػٌٮؽ َٕػ٥ً ظٺك ى كٰٚ د٤ٟ  ٧٣ؽ رس ذ ؽ 

ًٕ٭ػػة در قػػذ٫  ٣ىػػٙ  ٣سة٣ػػر ك٣ػػ٥ ٱؼػػؿج ٔػػ٨  ٣سٺزػػح  ٵك اػػ٢ إٹ ٚػػٰ ، ص٧ٲ

ة و كٰٚ د٤ٟ  ٧٣ؽ رس ٣سة٩ٮم ٌن ٬ػؾ   ٣عػتُّ  خى جىػ٩ى  ود٨١ٌ٧ ٦٪٫ ظتُّ  ٣ٕؿثٲح عٱ

ػة  قػذجٌؽ ثػ٫  قػذجؽ دن  ، مٲبنة ٚنٲبنة كٱ٪٧ٮٮ ز٥ٌ عػؾ ٱ٪٧ ظذٯ عوجط ٬ػٮنل ٦ٞٲ٧ن

ٯ در قذ٫  ٣ضة٦ٕٲح؛ ٚعٲ٨  ٲِّؿ ٦٪عى ٤ى٫ي ٱ٘ي ٕى  ٩ػةؿ مػ٭ةد ى  ٣سة٩ٮٱػح  ٧٤ٕ٣ٲػح قػ٪حى صى

ثةاٲػح ١٭ؿى  ٣٭٪ؽقح ٠ة٣ بؾو ٱٮ٦ى  ٫  ٧٤ٕ٣ٲحي ذٲع٫ ٫٣ م٭ةددي ٪ًٌٮ ٚٲ٧ة دي ٥٣ ٱى ، (1983)
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عوٌؿ ٤ٔٯ  ٣ذكضٲ٢ ٰٚ ٝك٥ ث٢ ، ٞٮؽ٣ع ٹٝذىةًد ك ٣ذضةرً  ك ٧ٲ١ة٩ٲ١ٲح ك ٣ك

ى ٍٕ ٦ي ،  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ثضة٦ٕح د٦نٜ ة ٧ٌٔة ع٣ ًن ق ٦ػ٨ إٔػةد   ١٣ػٌؿ  ٌط ث٫ ٤ٔٲ٫ ك ٣ؽي ؿ

 و ٣جنؿمٌ   ٣ٌُت  ٰٚ ٤٠ٲح ذكضٲ٢ى  ٣ذٲط ٫٣ ٰٚ  ٣سة٩ٮٱح ٣٪ٲ٢ ٦ة ٱي 

ػ٫ ٚػٰ ٦ؿظ٤ػح  ٷصػةز  ثً  ٞى ٌٜ  ٣ُة٣ػتي َؿٱ  ؽٍّ ًضػكٰٚ ٝك٥  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح مػ

 ك٠ةف ٨٦ ز٤ٌح  ٧٣ذٌٛٮٝٲ٨و، ك ٝذؽ ر كظ٧ةقحو  ك٦ٮ ّجحو 

ٲ٨ِّ 1988كٰٚ ق٪ح ) ٔي ٦ٕٲؽن  ٰٚ  ٣٪عػٮ ك ٣ىػؿؼو ظذػٯ إذ  ٚػؿغ ٦ػ٨ ( 

ذٍ ، ٦ؿظ٤ح دث٤ٮـ  ٣ذؼٌىه ػ٩ى ، ٫  ٵٱٌةـ إ٣ٯ ٦ؿظ٤ح  ٧٣ةصكػذٲؿكعق٧٤ى ًٕ ٌؽ ٭ػيى ٱي

 ٌمو ثةذً ؿى ذى قٍ )مؿح  ٣نةٚٲح( ٣ؿ٨٠  ٣ؽٱ٨  ٵى  :رقة٣ذ٫

ةصكػذٲؿ ٚػٰ  ٣٪عػٮ ك ٣ىػؿؼ  ٧٣ درصحى  ٩ةؿ  ٣جةظري  (1992كٰٚ ق٪ح )

 وث٧ؿدجح  ٦ذٲةز

  ثػ٨ً  ص٭ٮدى) ٣ؽ٠ذٮر ق ٰٚ  ٣٪عٮ ك ٣ىؿؼ  ٣ذٰ د٪ةكؿ ٚٲ٭ة  ز٥ٌ عٌٔؽ رقة٣حى 

ِّٰ  ُٔٲٌحى   و(ك ٣ٌىؿٚٲح  ٣٪عٮٱٌحى   ٵ٩ؽ٣ك

ٙو  كٹ ثأس ٰٚ ذ٠ؿً  يذى كٚٲ٭ػة ، ة ٝة٫٣ ثٕيي ٦٪ةٝنٰ  ٣جةظر ٰٚ رقة٣ذ٧٫َّ ٦ً  ٩

ـ ٧٣٪ةٝنػذ٫ ٩جٲػ٢ عثػٮ ٧ٔنػح ٱٞػؽِّ  ر٠ذٮؽ ٣ػك٣ؿقة٣ذ٫؛ ٚ٭ػؾ  ٤جةظر ن٭ؽ ٦٣ة ٱى 

ٱكػٕٯ إ٣ػٯ ػؽ٦ػح  ٣ٕؿثٲػح ث٧ػة ، ضؽ   ٣٪ةوؿ ثةظسنة ٦ي  ٔجؽى  عٔؿؼ  ٵخى »ثٞٮ٫٣: 

ٰى دػؿؾ  ك قٕح ٤ٔٯ  ٣جعر ك ٹصذ٭ةدو عكدٰ ٨٦ ٦ٞؽر و  كٹ رٱت عٌف ٬ؾ   ٣كٕ

 ٌٰ ة ٰٚ د١ٮٱ٪٫  ٧٤ٕ٣ػ ٔى  ٚةردٞػٍخ ، عزؿن  ك ًعن ٚػإذ  ٬ػٮ ، ٫ٔجةرديػ ٍخ ٤ىػ٦ؽ ر٠يػ٫ ك

، ٚ٘ػؽ  ٣كػة٩ي٫ عمػج٫ى ث٤كػة٩٭٥، ثةظر! كٝةرثخ ٣٘ذي٫ ٣٘حى  ٣ٞػؽ٦ةل كعمُّ ، ثةظر

، كّ٭ؿت مؼىٲٌذي٫ ٰٚ قٕٲ٫ إ٣ٯ ٦٪ةٝنذ٭٥ ك ٣ذؽٝٲٜ ٰٚ ٠ٺ٦٭ػ٥ ك٦ػؾ ٬ج٭٥

ىػ٬ؾ   ٥٤ٕ٣ ٦ً  ك٪٫ إٹ ع٢٬ي عٍ ك٬ٮ ٦ة ٹ ٱي   ؿى ٨٧ٌ ث
ى ٞي٭٥ ٍت ع ك مػذٌؽ ٔػٮد٥٬و ، قػٺا

ٞىػ٥ ث٢ٌ١ ٦ة ٱي  ٣ذك٤ٲ كٔؽـي ، ٫ ٤ٔٯ  ٣٘ٮص ك ٣ذع٤ٲ٢ٕضج٪ٰ ٚٲ٫ ٝؽردي كدي  ثػ٢ ، ٢٪

ِّٜٞ كٱٞةرف كٱكذ٪جٍ  ٧ٌة ٱػؤذف ثٛ٭ػ٥و ٦ً ، ٬ٰ ٦ة ٬ٰ كٱ٪ذ٭ٰ إ٣ٯ ٩ْؿ تو ، ٠ةف ٱع
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ٚٲ٧ػة  ٤٣٪ىٮص ك قذٲٕة. ٧٣ؾ ٬ت  ٣٪عٮٱٌٲ٨ كآر ا٭ػ٥و ك٣ػ٥ ٱ١ػ٨  ٣جةظػري 

عق٫ٕٛ ٰٚ ذ٣ػٟ ، كع٦ة٩ح ـ ٬حو ك٦ة ٤ٔٲ٫ ث٪ى  ٚٞؽ ثٲ٨ٌ ٦ة ٹث٨ ُٔٲٌحى ، ذ  ٬ٮنل ٠ذتى 

ٕي ، ٰٚ  ٧٣ىةدر ٨ي دأدٌٲ٫ ٧٣ةكٍ ٫ ظي ٤٠ِّ  ػ ٤ٔػٯ ٩عػٮو ، ٫ ٧٣ة ٚٲ٭ةكدذجُّ ٍٕ ي ًٮزق ٹ د١ػةد د

 و٩جٲ٢ عثٮ ٧ٔنح ٩ذ٭ٯ ٠ٺـ  ٣ؽ٠ذٮر  و« ٣ؽٝح

٧ٌػة  ٣جةظػري ع٤ٔػٯ ث١سٲػؿ ٦ً »: ذ٫٪ةٝنػ٦ ٚػ٦ٰكٕٮد ثٮثػٮ   ٣ؽ٠ذٮركٱٞٮؿ 

٤ٔػٯ  ٣ىػجؿ ك ٧٣ذةثٕػح  ٱ٧ذ٤ػٟ  ٣ٞػؽر ى  تو ك٦٪ؾ ق٪ٮ ت ٥٣ عٝػؿع ٣جةظػرو ذى ٠ى 

٭ة ٠٭ؾ   ٣جةظػرو ك : إ٩ٌػٰ ٣كػٕٲؽ  ٣ٕجةر  ك٦ذة٩ذً  كدٝحً ، ك ٷٚةد  ٨٦  ٧٣ؿ صٓ

 و٦كٕٮد ثٮثٮ ٩ذ٭ٯ ٠ٺـ  ٣ؽ٠ذٮر و «ث٧٪ةٝنذ٫

،  ٣ؽ٠ذٮر ق ٰٚ  ٣٪عٮ ك ٣ىػؿؼ ث٧ؿدجػح  ٦ذٲػةز درصحى  ٩ةؿ  ٣جةظري  ك١٬ؾ 

ٲ٨ٌ إزؿ ذ٣ٟ، (1996) ق٪ح ٔي ، ٰٚ  ٣٭ٲبح  ٣ذؽرٱكٲح ٚػٰ ٝكػ٥  ٤٣٘ػح  ٣ٕؿثٲػح، ك

ة ٤٣٪عٮ ك ٣ىؿؼو٦، ٰٚ ٤٠ٲح  ٳد . ثضة٦ٕح د٦نٜ  ؽٌرقن

 ٣٪ةوؿ ٣ذؽرٱف  ٣٪عٮ ك ٣ىؿؼ ث٧٪٭ش  ٣ٞػؽ٦ةل  كٝؽ ٩٭ي  ٣ؽ٠ذٮر ٔجؽي 

إ٣ٯ ذ٣ٟ دىػؽل ٚػٰ إًةٚحن ك، ػٺؼ ة ك٦كةا٢ى كدةرٱؼن  كعدك تو  ٦ٮًٮٔةتو 

ك ٵقػة٣ٲت  ٤٣٘ٮٱػح ، ٤٣ؽر قةت  ٣٪عٮٱح  ٧٣ٕةوػؿ   ٣ك٪ٮ ت  ٣ٕنؿ  ٵػٲؿ ً 

ػ٫ كك صجيػ٤ي ٫ ٤ٔٲػ٫ ػي ٫ ٱٞٮـ ث٧ة ٱ٤٧ٲػ ٧٣ٕةوؿ و ك٠ةف ٰٚ ذ٣ٟ ٤٠ِّ  ػ، ٫ٞي ة ظؿٱىن

ٞن ، ٤ٔٯ رقة٣ذ٫  ٧٤ٕ٣ٲح  ة ٚٲ٧ة ٱيك٪ىؽ إ٣ٲ٫وع٦ٲ٪ن ، ة ٣٭٩٥ةوعن ، ة ثُٺث٫رٚٲ

ٚٞػؽ مػةرؾ ، ٱكٲؿ  ٰٚ دأ٣ٲٙ  ١٣ذة.  ٣ضة٦ٰٕ  ٣ضؽٱؽ ٦نةر٠حه  ك٣ـ٦ٲ٤٪ة

ػ ) ٣٪عػٮي  ٲ٨؛  ٵكؿ:ثٕيى ز٦ٺا٫ ٰٚ دأ٣ٲٙ ٠ذةث ك ٳػػؿ: ) ٣٪عػٮ ، ٫(كدةرٱؼي

  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ثضة٦ٕح د٦نٜوك٦كةا٫٤( ٣ُٺ. ٝك٥ 

 ٣٪ةوؿ ٰٚ  ٣ؽر قػةت  ٤ٕ٣ٲػة ٚػٰ ٝكػ٥  ٤٣٘ػح  ٣ٕؿثٲػح  ٣ػؾم  ك٤٣ؽ٠ذٮر ٔجؽً 

ًٔ ٧ذى ٱى  كعزؿ َٲٌته  ٱؽٌرس ٚٲ٫ ٩ىٲته ظك٨ه  ٤ٜي ٥٤و ط ٨٦   ؿً ٤ٔٯ ٍٔنػ ٚٞؽ عمؿؼى ، كػي

ي  ٩ػةؿى ، ٦٪٭ػة ٧ػفه ٩ػٮًٝل ػى ، رقةا٢ ٦ةصكذٲؿ ٰٚ  ٣٪عٮ ك ٣ىػؿؼ ٭ة ث٭ػة عوػعةث
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كدػؽٌؿ ٤ٔػٯ ٦ػة ، ٫ ٧٣نػؿؼ كع٦ة٩ذىػ ؽى ٍ٭ػدع١ٰ صي ، جح  ٦ذٲةز ٧٣ةصكذٲؿ ث٧ؿد درصحى 

 وةدٝحو ٦ؼ٤ىحو  ك٧٣كةتو  كدىعٲعةتو  ٠ةف ٫٣ ٚٲ٭ة ٨٦ دٮصٲ٭ةتو 

ٰ  ٧٣ةصكػػذٲؿ رقػػة٣حن ٣٪ٲػػ٢ درصذىػػ ٦ػػ٨ ٔنػػؿٱ٨ى  عزٱػػؽى  كمػػةرؾ ٚػػٰ ٦٪ةٝنػػحً 

ؿ  ح٧ٔٲٞ ٝؿ ل و كزةٝت  دؽٌؿ ٤ٔٯ ٩ْؿو  َٲٌجحن  ذي٦٫نةر٠ ك٠ة٩خ، ك ٣ؽ٠ذٮر ق  و٦ذجىِّ

٢٧ًى ذؽرٱف ٣ ٣٪ةوؿ ٰٚ  ٤٣ؽ٠ذٮر ٔجؽً ضؿثحه عػؿل كزى٧حى د ٔى ٚػٰ ٤٠ٲػح ؛ إذ 

كظذػٯ ، ٦2661ػ٨ ٔػةـ قػ٪ٮ ت ) ػ٧ػفً ٦ؽ ى   ٧ٌ٤ٕ٧٣ٲ٨ ثأث٭ة ٰٚ  ٣كٕٮدٱح

ٚػٰ ٜ كدَّٝػ، ة ٔؽٱؽ عثعةزن  ٥ى كظ١َّ ، ٭ة ٣ٕؿثٲح ك٤ٔٮ٦ى  س ٚٲ٭ة  ٤٣٘حى درَّ ، (2666

ٰ  ٧٣٭ػةر ت ثٕي  ٧٣كػةثٞةت  ٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ٚػ كعٔؽَّ ،  ١٣ذت ك ٣ؿقةا٢ٔؽدو ٨٦ 

ثٲػةدر  ك٦ض٤ػحً ، ٤٠ٲح  ٧ٌ٤ٕ٧٣ػٲ٨ ثأث٭ػة ٰٚ ٦ض٤حً  ك٠ذتى ، ٤ٔٲ٭ة  ٤٣٘ٮٱح كعمؿؼى 

ى ، ٨ٔ ٩ةدم عث٭ة  ٵدثٰ  ٣ىةدر ً  ٨٦ دٞؽٱؿ  ٷد ر  ك ٣ػـ٦ٺل  ٫ً ٰٚ ذ٣ٟ ٤٠ِّ  ٰى ًٞ ك٣

ؾ  ٬ػ ٧٣ػة ثػؽ  ٣٭ػ٥ ٚػٰ، ق  ٣ٮوػٙؽُّ عي ك ٣ُٺ. ك٦عجٌذ٭٥ كد١ؿٱ٧٭٥ ٦ة ٹ ٱى 

 وكصؽٍّ ك صذ٭ةد وؽؽ كإػٺص كع٦ة٩ح كٰٚ عٕٚة٫٣ كق٤ٮ٫٠ ٨٦  ٵقذةذ

قي ، كثٕؽ ٍٔنًؿ ق٪ٮ تو ٨٦ ٔٮد   ٣ؽ٠ذٮر ٔجػؽ  ٣٪ةوػؿ إ٣ػٯ  ٣ػٮ٨َ  ػذػةرى

 ٰٚكوؽر  ٣ٞؿ ر ٰٚ ذ٣ٟ ، ٦ض٧ٓ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٣ٲ١ٮف ٌٔٮن  ٦ؿ قٺن 

 و6/1/2616

 أٗٓا اىحفو اىهرًٗ:

ةت ٣ـ٦ٲ٤٪ة  ٣ؽ٠ذٮر ٔجًؽ  ٣٪ةوػؿ ٦ض٧ٮٔػحه وػة٣عحه ٦ػ٨  ٣جعػٮث ك ٣ؽر قػ

 ٦ض٤ػحً ك، ٩نؿ٬ة ٰٚ ٦ضٺت ٔؽٱؽ ؛ ٨٦ً ٦س٢ً: ٦ض٤ًح ٦ض٧ٓ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ثؽ٦نػٜ

٦ض٤ػػح ك، ٦ض٤ػػح  ٣ذػػؿ ث  ٣ٕؿثػػٰك، صة٦ٕػػح د٦نػػٜ ٣ػػٴد . ك ٤ٕ٣ػػٮـ  ٷ٩كػػة٩ٲح

 ٧٣ض٤ح  ٣ٕؿثٲػح ك، عث٭ةٰٚ ٦ض٤ح  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ك، ٦ض٤ح  ٣ٛٲى٢ك،  ٧٣ٮٝٙ  ٵدثٰ

 و ٣جٲؿكدٲح (عظ٧ؽ)٦ض٤ح ك، عث٭ةٰٚ ك٦ض٤ح ثٲةدر ،  ٣ؿٱةضٰٚ 

ػػة ٧٣ٮًػػٮٔةد٭ة؛  ٕن ىجى َّٔػػخ ٦عػػةكري ٬ػػؾق  ٣جعػػٮًث ك ٣ؽر قػػةًت د كٝػػؽ د٪ٮ
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 ك ٤٣٭ضػةًت  ح ٣ٕة٦ٲػكٚىػةًح ، ك ٣٪ًٞؽ ك ٣ذىػٮٱًت  ٤٣٘ػٮمٌ ، ٠ة٣٪عٮ ك ٣ىؿؼ

 ، كعدً.  ٵَٛةؿو ٧٣ٕةوؿ   ٣ٕؿثٲٌحً 

 ٩ٞؿع  ٣ٕ٪ةكٱ٨  ٳدٲح:، ٰٚٛ ٦ٮًٮع  ٣٪عٮ ك ٣ىؿؼ

   (و ٣٪عٮٱح ٬ؾق  ٧٣ى٤ُعةتي ) -1

 (وح ٰٚ  ٣٪عٮ  ٣ٕؿثٰعك  ٧٣ٞةوَّ  ٞةصِّ  ٣ذَّ  حي ٤َّ ًٔ ) -2

مػٮٰٝ  كٝػؿ ل ً  « ٣ؿدٌ ٤ٔٯ  ٣٪عػة »ٌةل ثٲ٨ ٠ذةث٫ ٦ى  ٔ٪ؽ  ث٨ً   ٣ذ٪ةزعي ) -3

 (وًٲٙ

 (وإ١٩ةري دٞؽٱؿ ٧ًةاؿ  ٣ؿٚٓ  ٧٣كذذؿ ً ٹقذ٘٪ةل  ٢ٕٛ٣ ث٧ةدٌد٫ً ٨ٔ ٚة٫٤ٔ) -4

ًٖ  إدٗةـي ) -5 ٢ٌٕ كدٛة٢ٔ كد٢٤ٕٛ : ٣ذةل ٰٚ  ٵوٮ ت  ٧٣ٞةرثح ٰٚ وٲ  (ودٛ

ف ٤٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ  ٣٪ةوؿ ٰٚ ٬ػؾق  ٣جعػٮث آر له كردكده دذ٤ٕػٜ ثذكػ٧ٲًح ك٠ة

 وثٕي  ٧٣ى٤ُعةت  ٣٪عٮٱح ك٩كجذً٭ة إ٣ٯ عوعةث٭ة

   ٩ٞؿع ٔ٪ةكٱ٨ى ٨٦ ٦س٢:، كٰٚ ٦ٮًٮع  ٣٪ٞؽ ك ٣ذىٮٱت  ٤٣٘ٮم

 و( ٣ٞؿآف ٧فُّ ٝؽ دى  ٣٘ٮٱحه  عك٬ةـه ) -1

 (و ٣ذىعٲط ثٲ٨  ٣ٕٞٮد ك ٣ض٤ٮس دىعٲطي ) -2

 (وٰٚ زٺث ٧٤٠ةت ٱضة٩ج٫  ٣ىٮ .ي   ٣ؽػٲ٢ي ) -3

 ػُػةلً  ٵك٬ةـ ك ٵ٨٦ ٬ؾق  ٧٣ٞةٹت كٗٲًؿ٬ة ٰٚ  ٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ  ٣٪ةوؿ ر ظؾَّ 

ُِّبٮف، ُٲ٨ ٤٘٧٣ِّ ص٧ةٔح ىؽر ٨ٔ  ٣ذٰ دى  ٦ػة ٠ػةف ٦ػ٨ ٰٚ عظةٱٲ٨ى ٠سٲػؿ و   ٣ؾٱ٨ ٱيؼ

ة ة وػعٲعن ٌٜ  ٔ٪ػ٫ ث٘ٲػؿ كصػ٫ً  ك ٣ٕػـكًؼ  إ٣ػٯ ٩جػؾقً  فٔٮؽٍ ٱىػك،  ١٣ٺـ ٚىٲعن ، ظػ

ٕى٪ىًخ  ٱيىٲجٮفك ،٣ٕؿثٲح ٣ٌٲ٥ى ثةٚٲي٤عٞٮف  َّٞحو  ١٣ذٌة. ك ٧٣ذ٧ٌ٤١ٲ٨ ثة٣  ك ٧٣ن

٬ػؾق  ُٲ٨ إ٣ٯ  ٣ذأ٩ٌٰ ٔ٪ػؽ دؼُبػحً  ٤٘٧٣ِّ  ٣ؽ٠ذٮر ٔجؽي  ٣٪ةوؿ ٬ؤٹل  كدٔة

  ٧٣ػؿ دً  ٚٺ ٱى٪جىؿيكف ٣٭ة إٹ ثٕؽ  قػذٞؿ لً ، عك د٤ٟ ك٬ؾق  ٣ٕجةر ً ، عك د٤ٟ  ٧٤١٣حً 

ُّؿً ،  ٣ٮ قٕح ٰٚ  ٧٣ؽٌك٩ح  ٣ٕؿثٲحً  ٚٲ٧ػة  ٩ذ٭ػخ إ٣ٲػ٫  ٣٪ْػؿً ك ، ٠ػٺـ  ٧٤ٕ٣ػةل كدؽث
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ٓي  ٤٣٘حً   ٦ة مةع ٤ٔٯ ع٣كػ٪حً  د٪ُٮم ٤ٔٯ إقةٗحً  ٨٦ ٝؿ ر تو   ٣ٲٮـى   ٣ٕؿثٲحً  ٦ضة٦

٧٪ػٓ ٦٪ػ٫ ركحي ك٣ػ٥ دى ، ة  دكػٕخ ٣ػ٫  ٵوػة٣ح٧ٌػ٦ً ، ث٫ عٝٺ٦ي٭٥ ٍت ؿى  ١٣ذٌة. كصى 

ٞي   ٭ةو ٣ٕؿثٲح كَؿ ا

ٮف ٚإذ  ٥٣ ٱضؽ ػؽو ٧ةعو د٤ٟ  ٣ٕجةر ى عك  ٧٤١٣حى ٨٦ قى  ك٪ؽي ٦ة ٱى   ٤٘٧٣ُِّ  ٦ٕذى٧ى

ٔ٪ؽاؾو عف ٣٭٥  صةزى ، ٝةَٕح ضحو ٦ًٛع٥ عك ظي  ٪ىؿي٬ة ٨٦ د٣ٲ٢و عك ٱى ، عك ٝٲةسو ٦ذٌجٓى

 ٤ٔٯ ٦ة ٝة٦خ ٤ٔٲ٫و  ٮ ٭ي ٪جِّ عف ٱي ك، ٬ةٮُي ٤ِّ٘ ٱي 

 ٦ػة وػؽرى  ٩ْػؿ ته كدٕٞٲجػةته ٤ٔػٯ ٣٪ةوؿ  ٤ؽ٠ذٮر ٔجؽً ٣ ٠ةفك٨٦ ٬ؾ   ٣ٞجٲ٢ 

 ٵ٣ٛػةظ ك ٵقػة٣ٲت  ٰٚ ثٕي ٨٦ ٝؿ ر تو  ٰٚ ٬ؾ   ٧٣ض٧ٓ ٨ٔ ٣ض٪ح  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح

٬ػة  ٣ذٰ دؽٌؿ ٤ٔػٯ ٦ػة كر لى  ٧يًٕضجحي  ٣  ٣ذٰ ٱكذ٤٧ٕ٭ة  ٣٪ةس ٰٚ ز٦ة٩٪ةو د٤ٟ  ٣٪ْؿ تي 

ٞنة ك٦ؿ صٕحن   و٤٣٘ح ؽو دؾكُّ  ٨ى كٍ ك صذ٭ةدن ، كٚٞ٭نة ٤٣٪ىٮص، كظي  ٧٤ٔنة كدعٞٲ

ة ٠ة٩خ ٣ـ٦ٲ٤٪ة  ٣ؽ٠ذٮر ك٨٦ ٬ؾ   ٣ٞجٲ٢ ٌن ٚػٰ  ةته  ٣٪ةوػؿ ٦نػةر٠ ٔجؽً  عٱ

 ًٍ ة ٦٪٭ضٲ ة ٦ي  ١٣ٺـ ٤ٔٯ ٚىة ًج ُن  ٚىػةحى  ٨ ٚٲ٭ػة عفَّ ثػٲَّ ، ٧١نػةعٍ ح  ٣ٕة٦ٲح ًج

در قػحن ٧٤ٔٲػحن ثٕٲػؽ ن ٔػ٨ إذ  ديًرقػخ ،  ٧٣ٕةوػؿ   ٣ٕؿثٲحى  ك ٤٣٭ضةًت   ٣ٕة٦ٲحً 

ٲٌٞحك ٣٪َّ   ٵٗؿ ض  ٧٣نجٮ٬حً  ٌٌ ٍّٟ  ضٮد ٗٲؿى دى ٚإ٩٭ة ، ـٔةت  ٣  ٔؽٱػؽ و  ثٛٮ اػؽى  مػ

٭ة ٰٚ ػؽ٦ح  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ىتُّ ٱى  ٌي ٦ػة  ٨٦ ع٣ٛةظ  ٤٣٘ػحً  جٕرى دى عف  ٭ةٱ١٧٪؛ إذ ثٕ

ٗى ضٍ ٰى ٦ة َةؿ ٬ى ٲً كديعٍ ، ٮ دنةٱ١ةد ٱ١ٮف ٦ى  ق ك  و٤ٔٲ٫  ٣٪ِّكٲةف تى ٤ى ؿي

 ٣٪ةوػؿ ٚػٰ  ١٣ذةثػح  ٔجػؽ ٠ذٮرؽ ٣ػمػةرؾ ، كٰٚ ٦ٮًٮًع عدً.  ٵَٛػةؿ

ٔػ٨ عد.  ١ٚذت ٚٲ٭ة ظ٤ٞةتو ،  ٣جٲؿكدٲح (عظ٧ؽ)٣ٶَٛةؿ ك ٣ٲةٕٚٲ٨ ٰٚ ٦ض٤ح 

ك٠ذػتى إًػةٚحن ، ك٦ٕؿكؼ  ٣ؿوػةٰٚ ٵَٛةؿ ٔ٪ؽ دٮ٣كذٮم ك٦ع٧ؽ  ٣٭ؿ كم 

ًٞ  ثٕيى إ٣ٯ ذ٣ٟ   وىه ٣ؼٮ َؿ ك ٣

ظ٥َّ١  ٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ  ٣٪ةوؿ ص٤٧حن وة٣عحن ٨٦  ٣جعٮث ٣ٕػؽدو ٦ػ٨ ، كعػٲؿن 

٦٪٭ػة: ٦ض٤ػحي صة٦ٕػح د٦نػٜ ٣ػٴد . ك ٤ٕ٣ػٮـ ،  ٧٣ضٺت  ٧٤ٕ٣ٲح  ٧٣ع٧َّ١ح
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ك٦ض٤ػحي  ٣ذػؿ ث ، ك٦ض٤ػحي  ٣ٛػؿ ت ٤٣ؽر قػةت ك ٣جعػٮث  ٧٤ٕ٣ٲػح،  ٷ٩كة٩ٲح

 ٰ، ك٦ض٤حي ٤٠ٲح  ٧٤ٕ٧٣ٲ٨ ثأث٭ةو٣ٕؿث 

ع٬٪بٟ عٱ٭ة  ٣ـ٦ٲ٢ي  ٣ٕـٱػـ ٤ٔػٯ ٦ػة ٤ً٩ٍذىػ٫ ٦ػ٨ زٞػًح ز٦ٺاػٟ ، كٰٚ  ٣ؼذةـ

ر صٲنة ٣ٟ  ٧٣ـٱؽى ٨٦  ٢٧ٕ٣  ٧٣ٮَّٜٚ ك ٷ٩ذةًج  ٧٣س٧ؿ ٰٚ ، كدٞؽٱًؿ  ٧٣ض٧ٓ ٣ٟ

 رظة. ٦ض٧ٕ٪ة  ٣ْٕٲ٥و

 ك ٣كٺـ ٤ٔٲ٥١ كرظ٧ح  : كثؿ٠ةد٫و
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