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 :الملخص
العدينننننند مننننننٌ العمعيننننننهت لننننننع العنننننن او ات ا هننننننه لننننننً   نننننن       يننننننو ا    نننننن  هت  تظهنننننن         

العثمننننننه ع وال, ي ننننننه ع وا ا   لننننننى  لننننننيٌ   لكو هننننننه مبننننننخولر , يه ننننننر م ينننننن    ات و ننننننع م هومننننننر ات
كمننننط  بنننن ت ال  ظيمننننهت ال يه ننننير ,بننننكي مم ننننوظ لننننع الم  مننننر ال ننننع  نننن, ت   نننن ٌ الدولننننر الع ا يننننر 
,ه عننننننها الم هل,ننننننر ,هت نننننن   ي وت ننننننيمه ,عنننننند اٌ وعنننننند ك, ننننننه  البننننننع  الع ا ننننننع  ٌ , ي ه يننننننه لننننننً  كننننننٌ 

     يعنننننر لننننند مهً لهنننننه لنننننع عنننننهد  لنننننع مننننن  هً ات ننننن   ي الننننن   و ننننند هً ,مننننن  هً اينننننها ول, ينننننر العننننن
ضنننند الدولننننر العثمه يننننر و,عنننند  لننننى ,نننن   البنننن,ه  المث  ننننيٌ النننن يٌ  9191الثننننو   الع ,يننننر الك,نننن    ننننهً 

ا ننننن  ه وا    ينننننى البنننننه ل الع ا نننننع منننننٌ مننننن ي ا بنننننه  العديننننند منننننٌ  منننننى العمعينننننهت ضننننند الم  منننننيٌ 
ال , نننننننهت ال, ي نننننننه ييٌ      بننننننن وا ال ننننننن ه والمعننننننن ت ال نننننننع كنننننننهٌ لهنننننننه دو  ,نننننننه   لنننننننع  ث ينننننننه 

اتمننننن    و  عنننننت  منننننى العمعينننننهت منننننٌ ا ننننن   ه  كنننننً  ه ننننني منننننٌ البننننن,ه  وال ينننننهً ,هلضنننننخو   مننننن  
, ي ه ينننننه و,هل نننننهلع  ينننننهً وا ننننندتل ثنننننو   العبننننن يٌ ال نننننع كنننننهٌ منننننٌ ثمه  نننننه  بنننننكيي ال كومنننننر الع ا ينننننر 

  واٌ ال نننننه,  الننننن   كمنننننن   مننننن   بنننننكيي  مننننننى العمعينننننهت  نننننو ال ننننننه,  ال نننننومع الننننن    نننننن ث  9199
  ,ع مٌ م ي ات داث والو ه   ال ع   كت البعو  الع ,ع.,هل ك  الع

  به ، العمعيهت،   ثي  ه، الع او(الكممهت الم  ه ير:)

Association's activity and their impact on Iraqi until 1921 

Mustafa Thajeel Wannan 

General Directorate of Education in Dhi Qar Governorate 
ABSTRACT 

         Many Parties and associations hale appeared in Iraq, but they have not 

been able to achieve any reforms becouse they are busy with adangerous 

policy, namely the resistance of the ottoman and Britain occupiers, and as 

mailto:Mustafa12345678901029384756@gmail.com
mailto:Mustafa12345678901029384756@gmail.com


 هـ2113-م  0202. لسنة  3/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة السنة الثالثة /المجلد  

 

 
 
 
 

231 

aresult of this, the political organizations activated significantly in the  period 

preceding the declaration of the Iraq state, to word the and demands for 

independence, especially tow dimensions, the Iraq people and that 8 Britain 

was not serious about granting them the independence their support for it in 

the Great Arab Revo it of 1916 against the ottoman Empire.                            

                                          

        A news paper and magazines that had aprom inentrokin inaducating the 

other classes these resulted fromation of the Iraq goveramen in 1921, and that 

the character that dominated the of these associations was the national 

character that was affected by Arab thought the events and facts that moved 

the Arab feeling. 

    Keywords: (activity, associations, their impact, Iraq(. 

 المقدمة:
 بننننه  العمعيننننهت ال ننننع     ننننت لننننع العنننن او   يظننننر , ي ه يننننه    كمنننن وا  كثننننه           

ٌ دو  العمعينننننننهت لنننننننع ال نننننننه ر الع ا ينننننننر كلنننننننه   نننننننه  ات كيعننننننندٌو لهنننننننه وي  ننننننن,ٌو 
كمنننننن  م منننننن ا لمعه ضننننننر ال ننننننم هت العثمه يننننننر وال, ي ه يننننننر مننننننٌ منننننن ي  بنننننن  ا لكننننننه  

ه والمعنننننننننن ت  و منننننننننن   نننننننننن ا ا  ننننننننننه  عننننننننننه ت د ا نننننننننن  ه ,ع ننننننننننواٌ  بننننننننننه  وال نننننننننن 
ً  9192العمعيننننهت و  ثي  ننننه  منننن  العنننن او   نننن   ننننهً     ننننيً ال, ننننث النننن  منننن  م يٌ   نننن

 بنننننو  العديننننند منننننٌ العمعينننننهت  9191  -9121 ضنننننم ت الم  منننننر ا ولننننن  منننننٌ  نننننهً 
وال ننننننننواد  ا د,يننننننننر ك ننننننننهد  ات نننننننن  ع والعمعيننننننننر ات نننننننن  ير ال ننننننننع د ننننننننت  لنننننننن  
ال  يننننننننر وات نننننننن   ي وكنننننننن لى   بننننننننه   نننننننن ي ر المبننننننننو   ال ننننننننع ا نننننننن   ,ت البنننننننن,ه  

 ننننننند   9199  -9191والمث  نننننننيٌ وبنننننننممت الم  منننننننر الثه ينننننننر  المم ننننننند  منننننننٌ  نننننننهمع 
ع وال نننننننهد  اتد,نننننننع لنننننننع المو ننننننني وكننننننن لى عمعينننننننهت ك,   نننننننه عمعينننننننر العهننننننند الع ا ننننننن

عمعينننننننننر ال هضنننننننننر ام ننننننننن مير لنننننننننع ال عنننننننننه وعمعينننننننننر  ننننننننن   ات ننننننننن   ي و نننننننننهد  
ام نننننن ح وكه ننننننت كنننننني العمعيننننننهت وال ننننننواد   نننننند و النننننن  ال  يننننننر لننننننع النننننن ك  و نننننندً 

 الك,ت مٌ  ,ي  وات ات   ي لمع او.
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 :(8081-8091ى )األول المرحلة
 ه نننننن   بنننننن    ,ننننننر م نننننن,ر ل مننننننو ال  كننننننر العنننننن او لننننننع كوامنننننن  ال ننننننٌ  ال ُيعنننننند       

ال وميننننر و  ظننننيً عمعيننننهت وا نننن ا   يه ننننير لعمنننن  منننن ه  ننننو ير وم نننن   ولننننً  كننننٌ 
لننننننننننط ا  ننننننننننهتت وثي ننننننننننر ,ه لكننننننننننه  اتو و,يننننننننننر او ال,عثننننننننننهت ال ,بنننننننننني ير او الث هلننننننننننهت 

  لضننننن ذ  نننننٌ  لنننننى كنننننهٌ م ننننن و  ال عمنننننيً لنننننع العننننن او كيننننن   نننننهي  وكنننننهٌ (9)اتو و,ينننننر
ي  نننننهدوٌ المننننندا   الموعنننننود   مننننني ذ و,ه ننننن ث ه  العوا ننننني الخ ينننننر لنننننً  ننننندد ال م,نننننر الننننن يٌ 

 .(9)يكٌ ثمر  م,ر ي  مٌو لممه ج لموا مر ال عميً

وكننننننهٌ  نننننن   ال م ك يننننننر امدا يننننننر النننننن    ظننننننً المنننننن  م  الع ,ننننننع لننننننع ,ننننننه ي         
 نننند كثنننن   يه ننننيهذ ولك يننننهذ  منننن  ال  كننننر ال وميننننر ال هبنننن ر لننننع العنننن او وال ننننع  9191 ننننهً 

,بننننننننننكمهه الع ي ننننننننننع لننننننننننع ))ال ننننننننننهد  الننننننننننو  ع(( لننننننننننع ,خننننننننننداد و))العمعيننننننننننر   مثمننننننننننت
ات ننننننن  ير(( لنننننننع ال, ننننننن   المننننننن يٌ  , ينننننننه ال,  نننننننهم  ال يه نننننننع لم ننننننن   وكه نننننننه  مننننننن  

 .(1)ا  هي دا ً , يهد ط لع م  

ومنننننٌ عه ننننن  ذمننننن  ,ننننندكت ,ننننن و  ال خييننننن   بنننننو مننننن ي ال  ,نننننر الع ا ينننننر  لم ننننند         
ر   عننننن   ,عننننند  ننننن وات منننننٌ ال كنننننود ل  نننننوتت كه نننننت الظننننن وه ال يه نننننير وات   نننننهدي

 د يعينننننر ولك هنننننه م  و نننننر و ات   نننننه    يه نننننير  همنننننر  كمنننننه اٌ المث  نننننيٌ العننننن ا ييٌ 
لنننننً يكو ننننننوا ,عيننننننديٌ  نننننٌ كلكننننننه  الم ننننننم يٌ ات ننننن مييٌ وال ننننننومييٌ العنننننن   ال ننننننهد   

 .(1) ٌ  و ير وم   ولً يكٌ الع او ,عيداذ  ٌ , ش ات  هدييٌ

م  منننننننننر ا ولننننننننن  , ننننننننن ليه ك ننننننننن ا   يه نننننننننير يكنننننننننٌو اكم,هنننننننننه و ننننننننند  ميننننننننن ت ال        
ام ننننندادات لعمينننننر لم ظمنننننهت  يه نننننير كهلنننننط لنننننع   كينننننه    نننننهه  لم ننننند ال   نننننت عمعينننننر 

وكه نننننت  ضنننننوي هه م   ننننن ا  9121ات  نننننهد وال   نننننع كوي لننننن ل لهنننننه لنننننع ,خنننننداد  نننننهً 
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لنننننننع ا  نننننننه   مننننننن  المنننننننوظ يٌ وضننننننن,ه  العنننننننيش و منننننننط منننننننٌ العننننننن ا ييٌ وكنننننننهٌ لننننننن ل 
     (1), ضي   ييد  هل  ال  ي   (5),    ككث  بع,يرالعمعير لع ال

وكمنننننننه المعه ضنننننننر ال ومينننننننر الع ,ينننننننر ل   نننننننهدييٌ لكه نننننننت لنننننننع م ا مهنننننننه ا ولننننننن         
  عمننننن   نننننوي )) ننننن   ال  ينننننر وات ننننن  ه(( ال  كنننننع ا  ننننني الننننن   ي  ننننن   ل  نننننُط لنننننع 

ات كٌ ل نننننننن   ال  ننننننننه,و  نننننننن ا ,ننننننننيٌ  9199ولننننننننع ال, نننننننن    ننننننننهً  9121,خننننننننداد  ننننننننهً 
 ظمننننننهت ال يه ننننننير الع ا يننننننر وال  كيننننننر لننننننٌ  نننننندوً  ننننننوي ذ و لننننننى ا ننننننط مي,ننننننر ا منننننني الم

الم عهظمننننر مهننننندت ال  يننننو كمنننننهً ظهنننننو   عمعننننهت   ا ينننننر م  , ننننر ,م ظمنننننهت   ,ينننننر 
 .(7)ولي ت ال  كير

ل نننننننع مدي نننننننر المو ننننننني  بنننننننكمت اوي م ظمنننننننر  ومينننننننر   ,ينننننننر  نننننننٌ ))ك نننننننً العمعينننننننر 
  مننننٌ ال ننننومييٌ العنننن   (1)لنننني  يننننث  ننننهً  ننننميمهٌ  9191ال نننن ير(( و لننننى لننننع  ننننهً 

لنننع ال, ننن   , كمينننه منننٌ  هلننن  ال  يننن  , بنننكيي  منننى العمعينننر ال نننع ضنننمت كننن ذ منننٌ 
,ننننن ا يً   نننننه  ,هبنننننع  (92)ومولنننننود مممننننن  (1)يه ننننيٌ الههبنننننمع و نننننعيد ال ننننهج ثه,نننننت واا

و منننننننننننننع  ينننننننننننننٌ  (99)وداود العم,نننننننننننننع و ,ننننننننننننند ا  الننننننننننننندليمع و منننننننننننننع عنننننننننننننودا اتينننننننننننننو,ع
 (91)  النننن  العمعيننننر ومنننن هً لننننو   ال ننننهو ععو نننند ا  منننن   نننندد مننننٌ الضنننن,ه(99)العه,ننننديٌ

و ننننننهدو الع نننننند  ومعينننننند   ننننننٌو و ,نننننند  النننننن  مٌ بنننننن ه وعمينننننني  و ننننننع و ه ننننننً 
  و,عننننند كٌ ا  هننننن  (95)ومم نننننه  ال ننننن ا,م  وبننننن يه العمننننن   (91) نننننهلظ و ولينننننو العم,نننننع

 ننننميمهٌ لنننني  مننننٌ    نننني   نننن ا العمعيننننر كننننهد  المو نننني  ه ننننداذ  لنننن  ال, نننن   ولكننننٌ 
 .(91)       ي هه ,دٌو كٌ    ع ,    مي  ا العمعير  ضه ي  به هه 

 بنننننننكمت عمعيننننننر كمنننننن   لنننننننع مدي ننننننط المو نننننني منننننننٌ  9191ولننننننع اوا نننننني  ننننننهً       
,عنننننننن  المنننننننند ييٌ العنننننننن   وكننننننننهٌ ا ننننننننمهه عمعيننننننننر ))العمننننننننً(( ال نننننننن ير  و نننننننند ام ننننننننه  
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م   ننننننو ه  نننننن ا ات ننننننً لي نننننن  يعوا اٌ ي ولننننننوا مننننننٌ الع مننننننً ), نننننن   العننننننيٌ والنننننن ً النننننن  
الضننننن و   مولنننننهذ منننننٌ , نننننش ال نننننم هت ات  هدينننننر و ننننن  هٌ الِعمنننننً ,ك ننننن  العنننننيٌ(   ننننند 

منننننه اك  ننننن,ت العمعينننننر  نننننمعر  ي,نننننر ,نننننيٌ  ننننن   المننننندا   الننننن يٌ ال   نننننوا ,هنننننه  ينننننث 
 .(97)    م   و ه  م  اتل  ه  ,هل    و  كي  ً ,هلدو  ات  ه ع لمع  

وكه ننننت لع  هننننه ال يهديننننر   نننن له مننننٌ ثه,ننننت  ,نننند ال ننننو  ومكننننع البنننن يه وم منننند        
الخ منننننننننع و  وه البنننننننننهوا ع   ضنننننننننهلر  لننننننننن   ,ننننننننند المعيننننننننند بنننننننننو ع ال,كننننننننن       وه

وم منننند  ننننعيد العميمننننع و ,نننند المنننن عً الخ مننننع  وكننننهٌ ات ضننننه   منننن  ا  ننننهي ,عنننندد 
مننننننٌ  عننننننهي الننننننديٌ ووعننننننوا المو نننننني  وا  نننننن   بننننننه هه ا  ننننننه هذ ك,ينننننن اذ منننننن ي ال نننننن   

ت   ننننننندمه ا ننننننندمع 9191العهلمينننننننر ا ولننننننن  ول ننننننند , ينننننننت  ننننننن ا العمعينننننننر   ننننننن   نننننننهً 
ل  ننننننننهذ ل نننننننن   ))ال  يننننننننر  9191وبننننننننكي  وميننننننننٌو ,خننننننننداد  ننننننننهً    (91), نننننننن   العهنننننننند

وات ننننن  ه(( ال  كنننننع و كنننننهٌ  ننننن ا ال  ينننننو منننننٌ البننننن,ه  ال,خنننننداد  وي ظننننن  ,م نننننه د  
و,عنننننند كٌ   (91)يو ننننننه ال ننننننويد  و منننننن     ننننننهي وثيننننننو , هلنننننن  ال  ينننننن  لننننننع ال, نننننن  

 عمعينننننننننر عديننننننننند  ,ه نننننننننً ))ال نننننننننهد  9199 بنننننننننكمت لنننننننننع ,خنننننننننداد لنننننننننع كوامننننننننن   نننننننننهً 
النننننننو  ع(( كه نننننننت  ات  نننننننه,   نننننننومع و  ,نننننننع اكثننننننن  عننننننن كا وع  ينننننننر  و ننننننن  هٌ منننننننه 

 9191ا  , ننننننت ,عمعيننننننر ات نننننن ح ال ننننننع بننننننكمهه  هلنننننن  ال  ينننننن  لننننننع ال, نننننن    ننننننهً 
ولنننننننع الوا ننننننن   , نننننننت عمعي نننننننه ال, ننننننن   و,خنننننننداد ,  نننننننهم   ننننننن   ال م ك ينننننننر العثمنننننننه ع 

و ننننننند ضنننننننً ال نننننننهد  النننننننو  ع  م,نننننننر منننننننٌ مث  نننننننع   (92)وا ننننننن,  ه لننننننن  يٌ ,نننننننه  يٌ لنننننننط
و منننننند   (99)العنننننن او  لمننننننث ذ كننننننهٌ مننننننٌ ,ننننننيٌ ا ضننننننه ط ال يننننننهدييٌ منننننن ا ً ال,هعننننننط عننننننع

وم مننننند  ضنننننه البننننن,ي,ع و  وو ك نننننهً و يننننند   (99)ال,هعنننننط عنننننع وم مننننند ,نننننه   البننننن,ي,ع
ال   نننننٌو ,همضنننننهلر  لننننن  ضننننن,ه  العنننننيش العثمنننننه ع منننننٌ العننننن   ال نننننه  يٌ لنننننع ,خنننننداد 

ر ال نننننننيد يو نننننننه ال نننننننويد  الننننننن   ا  مننننننن  لنننننننع ايمنننننننوي  نننننننهً وكنننننننهٌ  ي  ننننننن  العمعيننننننن
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ا   مننننط  9195 ضننننواذ لننننع المعمنننن   منننن  النننن كً مننننٌ ات  ننننهدييٌ  ولننننع  ننننهً  9191
 .(91)ات  اى ولً ي   مٌ  ,ي المب  ر ات لكع ي     ٌ الع او

ولنننننع ال, ننننن    نننننعد  هلننننن  ال  يننننن  معه ضننننن ط ل  ننننن اى  ينننننث  نننننهً لنننننع  نننننهً         
ت نننننن  ير  منننننن  كنننننن ا   نننننن   ال م ك يننننننر لننننننع ال ننننننه    ,   نننننني  العمعيننننننر ا 9191

وال ننننننهد  الننننننو  ع لننننننع ,خننننننداد و , ننننننت العمعيننننننر ات نننننن  ير ,  همعننننننهذ يع نننننن ه , ننننننيهد  
اتم, ا و ينننننر العثمه ينننننر  مننننن  العننننن او لك نننننط ال نننننظ وعنننننو  كنننننٌو النننننوت   ننننن ا ييٌ واٌ 
 كنننننننٌو المخنننننننر الع ,ينننننننر  نننننننع المخنننننننر ال  نننننننمير لمدولنننننننر كمنننننننه ك ننننننند ت العمعينننننننر ع يننننننند  

و  نننندمه   نننند المنننن  م   (91) نننن و  ل ننننه ,هه  ,نننند ا  ال  ينننن  ل   ننننو ,ه ننننً العمعيننننرالد
,نننننن و ال ننننننيد  هلنننننن  ال  ينننننن  النننننن  المنننننن  م   9191الع ,ننننننع ا وي لننننننع ,ننننننه ي   ننننننهً 

 .(95)يعمٌ   ييدا ل  ا ا ط

 بنننن ت العمعينننننر  بننننه هذ مم وظنننننهذ لننننع ل ننننن   مننننه  ,ننننني ال نننن   العهلمينننننر ا ولننننن         
و,نننننهد    ي نننننهه  لننننن  ,نننننث د ه نننننط لنننننع كثيننننن  منننننٌ ك  نننننه  ال  ننننن  مننننن وديٌ ,هلم بنننننو ات 
ال نننن ير وال عميمننننهت ال  مننننر ول يننننت د ننننوا النننند ه  ال نننن ات ا و نننن   عه ننننهذ ك,ينننن اذ  ننننيٌ 

  و نننننندمت (91) ٌ و مننننننواٌ اليه نننننن  ل,نننننن    مننننننه  ال نننننن ات النننننند و  كمثننننننهي  ينننننند  ال   ننننننو 
بنننننننم  منننننننٌ وعهنننننننه  ال, ننننننن     هلننننننن  لينننننننط  122العمعينننننننر م بنننننننو اذ ي مننننننني  وا يننننننن  

كمننننه   نننندت العمعيننننر منننن  م اذ لننننع الم منننن    (97)ا نننن   ي العنننن او  ننننٌ الدولننننر العثمه يننننر
 ضننننننن ا بنننننننيو الم مننننننن   والكوينننننننت وال نننننننيد  هلننننننن  ال  يننننننن  لم ه بنننننننر م ننننننن  ,ي العننننننن او 

 .(91)ال يه ع 

  هننننننننه  المنننننننن  م  الع ,ننننننننع ا وي  هنننننننن  ل يننننننننو مننننننننٌ البنننننننن,ه  ال ننننننننومع و,عنننننننند ا       
الع ,ننننع لننننع ,خننننداد و ظمننننوا معه ضنننن هً ل   ننننهدييٌ و بنننن وا   ننننت واعهننننر  مميننننر ل نننند 
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 هديننننهذ لننننع ,خننننداد ,ه ننننً ))ال ننننهد  الننننو  ع العممننننع(( وكننننهٌ  9191ك  ننننوا لننننع بنننن,ه  
لم يننننهذ لننننط  ا بنننن  العننننهمميٌ ليننننط منننن ا ً ال,هعننننط عننننع و نننند ا  منننن   هلنننن  ال  ينننن    ي ننننهذ 

 9191ايمننننننوي  99و نننننند  بنننننن ت ع ينننننند  )) نننننند  ,ه,نننننني(( لننننننع  نننننندد ه ال ننننننهد  لننننننع 
 نننننن  ,  يننننننر ا ا هننننننه  هلنننننن  ال  ينننننن    نننننند ا  مه,ننننننط   ي ننننننهذ لم يننننننهذ لهنننننن ا ال ننننننهد  و نننننن ا 
  ننننننط ))ت لننننننت النننننند   يننننننه ع ل   ننننننع و  ننننننع الم ,ننننننو  و اد لننننننع  نننننن و    هضننننننت 

و ننننننيكً ,هل ننننننعع ال ننننننهً البنننننن,ه  العنننننن ا ييٌ..... لمنننننن  كنننننني مم و يننننننط  ,مننننننت  نننننن لي كً وا
ل,مننننوم المنننن اً المننننهد  وا د,ننننع  و نننند او نننننيت لكننننً ث ثننننيٌ لينننن     ,ضننننو هه مننننٌ ال, نننننى 

 وضننننننني ال نننننننهد  (91) منننننننواٌ((ل العثمنننننننه ع   ه نننننننر ل نننننننهديكً الم  نننننننً  وا ننننننند   ننننننن مع 
ك ننننند   9191 بننننن يٌ اتوي  19يمنننننه    بنننننه ط   نننننت  وعينننننط و ينننننهد  ال  يننننن  ولنننننع 

ال ننننننهد  ع ينننننند  ))ال هضننننننر(( ل   ننننننو ,  ننننننمط و كننننننهٌ   نننننني     ي  ننننننه منننننن ا ً ال,هعننننننط 
عنننننع و ننننند  ه ننننن ت  ننننن ا الع يننننند    كنننننر ال هضنننننر الع ,ينننننر وو  نننننت ,وعنننننط ات  نننننهدييٌ 

,عننننند  ننننندد ه ال نننننهد   بننننن    ولكنننننٌ ال كومنننننر لنننننً    مننننني م نننننهتت الع يننننند  لع م هنننننه
و ننننننهي  ع يمهننننننه لنننننن   منننننن ا ً ال,هعننننننط عننننننع النننننن  ال, نننننن   و ننننننول  ال  ينننننن   مهي ننننننط مننننننٌ 
, ننننننش ات  ننننننهدييٌ كمننننننه لعنننننني منننننن  ك نننننن ا  العنننننن   ا منننننن يٌ  وكمننننننه لنننننن   منننننن  منننننن ا ً 
ال,هعنننننط عنننننع  ننننندد منننننٌ ا ضنننننه  ال نننننهد  منننننٌ ,يننننن هً  ,ننننن ا يً العمننننن  م  ننننن   ننننن ي ر 

 .(12)ال هد  

,ه  ال نننننومييٌ العننننن   لنننننع ,خنننننداد وك  نننننوا  نننننهً و بننننن ت معمو نننننر كمننننن   منننننٌ البننننن 
عمعيننننننننر ,ه ننننننننً عمعيننننننننر ))الم بننننننننو  (( ,هننننننننده م هومننننننننر ات  ننننننننهدييٌ ايضننننننننهذ   9191

و  ننننن     ممنننننه   ننننندً  ٌ  منننننى العمعينننننهت ,داينننننر ال  ينننننو  (19)والم هل,نننننر ,نننننهل كً الننننن ا ع
ل ينننننهً ال  كنننننر ال ومينننننر الع ,ينننننر ولك هنننننه لنننننً   ننننن  ي   كنننننويٌ  ينننننه   نننننهع  لننننن لى   ننننندمه 
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ل ننننننن   العهلمينننننننر ا ولننننننن  لنننننننوعا العننننننن   ال ومينننننننٌو ولنننننننً ي ننننننن  ي  ا   نننننننه   بننننننن,ت ا
  ال   ر او  هي ر ,  هم  العمي كو الم هل  ال يه ير.

 (:8018-8081المرحلة الثانية )

  نننننندمه  بنننننن,ت ال نننننن   العهلميننننننر ا ولنننننن  كمنننننن  العنننننن   ال وميننننننٌو  منننننن   ننننننيٌ         
و كننننننهٌ  مننننننيهً اٌ يم ننننننه وا ,ننننننيٌ   يينننننند الخنننننن   كو م ننننننه د  ات نننننن اى ولننننننع  ننننننيٌ  كنننننن    
الههبننننميٌو ا نننن هد , ي ه يننننه ولننننو بنننن و  معي ننننر  مننننوه ل يننننو ذمنننن  مننننٌ العنننن     نننن    

ال نننننننننومييٌ منننننننننٌ  و  ال   نننننننننهت ات ننننننننن  ير ام ننننننننن مير منننننننننٌ المننننننننن  الم مثننننننننني لنننننننننع 
كه نننننت كينننن   نننننهد    و ننننن  وا   نننن هد   كينننننه  ت كٌ كننننهل,ي هً ات نننن  ي ام كمنننننو  ل   ننننع 
  كمنننننه  د ال عننننني العنننننهً لمعمهنننننو  الع ا نننننع  عنننننها الخننننن و (19) مننننن  ك منننننه  مو نننننه  ه نننننً 

ال, ي نننننه ع لكنننننهٌ ال نننننوع  وال نننننم  ات ا نننننط ,عننننند مننننن و   نننننهميٌ ,ننننندك ات   نننننهً يظهننننن  
لننننع ال ك نننني الع ,ننننع والمبننننه   الم هو ننننر لم نننن    لننننهله ا ً الع ننننك ير و يه ننننر ات نننن اى 

وكه ننننننت   (11) عننننننه  وا   هضننننننهت ال عننننننه وكنننننن ,   وال مننننننرالعدا يننننننر لمعنننننن    وثننننننو   ال
كمهننننننه  وامنننننني ,ننننننددت كو ننننننهً ال ضننننننهمٌ ال  كننننننع  الع ,ننننننع وبننننننععت ,عنننننن  الع ه نننننن  

 . (11) م  ال     مٌ ات كمي 

وكٌ  نننننننن هت ال ننننننننيد  هلنننننننن  ال  ينننننننن  ععم ننننننننط الم بنننننننن  ا وي ل يننننننننهد  ا   هضننننننننر       
,هت  ننننننننهي  9191  ,يننننننننر   مننننننننهله منننننننن  ات كمينننننننن  و نننننننند ,ننننننننهد  لننننننننع  بنننننننن يٌ اتوي 

,ننننهم كمي   ننننٌ   يننننو بننننيو الم منننن   و نننن   ال يننننهً ,ثننننو     ,يننننر لننننع ال, نننن   م ه,نننني 
ع    يننننننننو ,عنننننننن  البنننننننن و  ات اٌ ات كمينننننننن  ا   نننننننند اٌ ال  ينننننننن  كننننننننهٌ  نننننننند ,ننننننننهل  لنننننننن

بننن و ط  لمنننً ي مك نننوا منننٌ ال و ننني  لننن  ا  نننهو معنننط ومنننٌ  ه ينننر كمننن   لننن ٌ ال,يه نننهت 
ال, ي ه يننننننننر ا ولنننننننن  الموعهننننننننر   لنننننننن  العنننننننن ا ييٌ  منننننننن  العكنننننننن  مننننننننٌ ,يننننننننهٌ الع نننننننن اي 
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ل ننننند   هبنننننت  مهمنننننهذ    نننننه  كينننننر و نننننود  9197ا ا   91الننننن  ا نننننهلع ,خنننننداد  (15)منننننود
 .(11) يه ير او امبه    ل  م   ,ي ال, د ال يه ع

   9195 ت كٌ ال  نننننننننه ال, ي نننننننننه ع لنننننننننً يننننننننن ً , نننننننننهولر ل ننننننننند بنننننننننهد بننننننننن ه         
 نننننننن يم يٌ   ننننننننك ي يٌ لم ننننننننوات ال, ي ه يننننننننر     اضنننننننن  ت  لنننننننن   منننننننن   بنننننننن,ط  9191

ع ينننن   كننننهلي,ولع )المبنننن لر  منننن  النننند د يي( وكه ننننت  مميننننر العنننن    نننن ا  ع ننننع  عنننندد 
 ننننننننوات الم نننننننن   منننننننن  م نننننننن  و  ننننننننها ال ننننننننوي   و منننننننن  الع,هننننننننر الع ا يننننننننر واعهننننننننت ال

ال, ي ه يننننننر م هومننننننر   كيننننننط   ي ننننننر اضنننننن   هه لم  اعنننننن  النننننن  الكننننننوت وال   ننننننٌ ليهننننننه  
ول نننننند لبننننننمت كهلننننننر العهننننننود ال, ي ه يننننننر ل ننننننى ال  ننننننه  واضننننننم مت م هومننننننر ات كمينننننن  

 91وكد   لننننى النننن  ات   نننن ً لم ننننوات ال, ي ه ينننننر لننننع الكننننوت وال ننننع  نننند ت , نننننوالع 
 .(17) 9191اله م ه ي لع  ي هٌ  هً 

ا عها ال    لع  لى الو ت ي,دو مو  هذ اكث    ه  ذ م  الع   و,عد وكهٌ  
م ا  ت م  الب يه   يٌ لع كه وٌ الثه ع   (11)م ه بهت  ويمر ام  ً مكمه وٌ

ك  مت  9191مم مهذ , ي ه يه ,  ه تت عدير ل م,ير الم هل  الع ,ير ولع ذ ا   9191
مهمر م دوعر لم هولر  بو  ا   اى ل ى و ا   ال    ال, ي ه ير لو     ل  ال,    لع 

ال  ه   ٌ الكوت ود ا ر  مكه ير  يهً   كر  ومير   ,ير   ا   ه , ي ه يه وكهٌ 
ال وميوٌ الع ا يوٌ  د كثه ت   يظ هً ضد ا   اى وات دامهت الوا عر ال  هو ال ع 

ه بعع هً لع ,ي وت ودمبو وامع ا ات البديد  لع ال مر كم (11)    ه عمهي ال  هح
 .(12)ات   هضهت ال هع ر لع ال عه وك ,  

 ت كٌ مهمر لو     د مه,ت لع الع او , ,  مٌ كٌ  كومر اله د ال, ي ه ير  
. وي,دو اٌ لو    م ي ا هم ط لع (19)كه ت  عه   لع   ديً ا   عهد لم ومييٌ الع  

ع او وكه ت عمي  ل, ث ب و  ال  كر ال ومير لع الع ال,     د اع م  , ميمهٌ ليض
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 ع  لو        د ال  اتل  ا  ,  ط ا ا ثه      الع او ضد ات  اى ل وه  ضمٌ 
 , ي ه يه لهً ال  ير وات    ي.

ول نننند  ننننه   لنننني   نننن ا ات  نننن اح وي كنننند كٌ دالعننننط ال ننننم,ع كننننهٌ ا  يه,ننننط العميننننو لننننع 
ال  ننننننهله منننننن  ا مننننننهل , ي ه يننننننه ال نننننن ير م    ننننننهذ , يمه ننننننط ال ا ننننننو لننننننع وعننننننو   نننننندً 

ات كمينننننن   منننننن    ننننننه  ات نننننن اى مهمننننننه كه ننننننت  نننننند  ال نننننن ال ,ننننننيٌ ال مننننننوح ال ننننننومع 
وكننننهٌ ات كمينننن  عننننهديٌ   ننننهذ لننننع  ثننننه    (19)الع ,ننننع واتضنننن ههد ال  كننننع   نننني  ال ظنننن 

 هذ ا   هضنننننر   ,ينننننر لكنننننهٌ ا ولننننن   ظنننننهذ ل يهد هنننننه  نننننو  هلننننن  ال  يننننن  ول ننننند  لننننن  ال مه ننننن
 نننننه ع لنننننع اله ننننند يعننننن   لينننننط مدمه نننننط ول ننننند الننننن  المنننننو د عم ننننن و د  ه ننننن  الممنننننى ال, ي

ا  نننننن    ننننننٌ مو  ننننننط ال  عننننننهو ع منننننن ي ا يننننننهً ا ولنننننن  لننننننع ال نننننن   و نننننن ا  لننننننى النننننن  
ا   امننننط لممعه نننند  المع ننننود  ,ي ننننط و,ننننيٌ ات نننن اى وكه ننننت المعه نننند   نننند كلخيننننت  منننن  ينننند 

 .(11)ا   اى ال يٌ ا هموا ,هلميه ر العظم 

هنننننه ,عننننن    هلننننن  ال  يننننن  لكنننننٌ ال نننننم هت وا,  نننننت اله ننننند  لننننن  ال, ننننن   ل ,ميخ        
ال, ي ه يننننننننر لننننننننع ال, نننننننن   لننننننننً  هنننننننن ً ,هلموضننننننننول وا هلننننننننت ال منننننننن   لنننننننن  ال ننننننننم هت 
ال, ي ه يننننننر لننننننع ال ننننننه    ول نننننند كعننننننه  الم ننننننو  ال ننننننهمع ال, ي ننننننه ع لننننننع اله نننننند ,  ننننننط 

 . وي,ننننندو ممنننننه(11)))ي  نننننه لعننننندً الننننن مكٌ منننننٌ ات ننننن  هد  منننننٌ مننننندمهت ال نننننيد  هلننننن ((
العنننننن او كينننننن  م  م ننننننر لم  كننننننر ال وميننننننر لننننننع  كه ننننننتال, ي ه يننننننر  ال ننننننم هت كٌ   نننننندً
 م,هبنننن   العنننن او  كننننً  منننن  , ي ه يننننه مننننٌ    ننننهذ  و لننننى لمعثمننننه ييٌ معهديننننر كه ننننت وكٌ
  ال يه ع. ال به  لع ,هم ههً لم  كر ال مهح دوٌ ومٌ

و بننننن ت عمعينننننهت كمننننن   لنننننع العننننن او م هنننننه عمعينننننر العهننننند الع ا نننننع ال نننننع كنننننهٌ      
    نننننندث  ننننننول مننننننٌ ات بنننننن هو لننننننع   ننننننوو  9191داد كوا نننننني  ننننننهً لهننننننه لنننننن ل لننننننع ,خنننننن

عمعيننننر العهنننند له   ننننمت  لنننن  ع ننننه يٌ ك نننند مه  ننننو   وا منننن    ا ننننع و,هل  نننن,ر  لنننن  
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وعننننه  لننننع المننننهد  ا ولنننن  مننننٌ  9191الع ا ننننع  نننند بننننكي ل  ننننط لننننع ,خننننداد لننننع  مننننو  
,نننن ٌ كهيننننر العمعيننننر ات ه ننننير  ننننع ا نننن   ي العنننن او ا نننن   تذ   (15)م ههعننننط ا  ه ننننع

 همنننننننهذ ضنننننننمٌ الو ننننننند  الع ,ينننننننر ودامننننننني  ننننننندودا ال ,يعينننننننر ي  نننننننً العننننننن او  لننننننن  ثننننننن ث 
م ننننننه و ا د نننننن  واتو نننننن  وات منننننن  ويم نننننند مننننننٌ  نننننندود ال نننننن ات الوا عننننننر بننننننمهي دينننننن  
النننننن و  وضنننننن ر دعمننننننر المم نننننند  مننننننٌ  نننننن   بننننننمهي ديننننننه  ال,كنننننن   لنننننن  ممنننننني  ال, نننننن    

  (11)ي ضنننن  ع دعمننننر وال نننن ات مننننٌ البننننمهي واليمننننيٌ الم نننندود  ,ننننهلموا د ال ,يعيننننروبننننم
وا هننننننه  البننننننع  الع ا ننننننع لي,ننننننه   ك  نننننن  ا مننننننً الع ,يننننننر وال ننننننعع  منننننن  مينننننن  ا مننننننر 
الع ,يننننننر  همننننننر و نننننن   عمعيننننننر العهنننننند  منننننن  الم ننننننه د  ثمي ننننننر واٌ ت  منننننن  ا نننننن   ي 

 .(17)الع او

ينننننننننننر م كننننننننننن  ا ننننننننننن   ه  ال عهلينننننننننننهت وكٌ ك نننننننننننً العوامننننننننننني ال نننننننننننع  ععننننننننننني العمع         
وال بنننننننه هت ال يه نننننننير  لنننننننى كٌ ال  كنننننننر الو  ينننننننر لنننننننع العننننننن او كه نننننننت ككثننننننن   ننننننندا  
لم, ي نننننه ييٌ كمنننننه كٌ ا  ,نننننه  لننننن ل العمعينننننر ,,خنننننداد ,نننننهلم ك  ال نننننو    ننننند عننننن دا منننننٌ 
الم,نننننهد   والم و ننننننر ال يه ننننننير الضننننن و ي يٌ ويضننننننهه  لنننننن   لنننننى كٌ ال ننننننه,  الع ننننننك   

 نننننند يكننننننوٌ  ننننننهم ذ م ننننننه داذ لننننننع ضننننننعه   ننننننو ا ,ننننننيٌ الخهلنننننن   منننننن  عمعيننننننر العهنننننند 
و بنننننكمت المع نننننر امدا ينننننر لعمعينننننر العهننننند منننننٌ البنننننيو  نننننعيد ال  بننننن, د   (11)المننننند ييٌ

  ي ننننهذ  وكمننننه ك,نننن   ا ضننننه هه لهننننً ك منننند  نننن ت ات ظمننننع و  ننننٌ  ضننننه و نننن   الننننديٌ 
ال ه ننننن  وعهننننننهد الننننننديٌ البنننننيو  ننننننعيد و ننننننو   ل نننننهح  كننننننع  ولمننننننه  نننننولع البننننننيو  ننننننعيد 

  ي نننننننهذ لمعمعينننننننر وك ننننننن, ت  ي ه هنننننننه  ععننننننن   ا  منننننننه   نننننننميمهٌ ال يضننننننن ال  بننننننن, د 
م ل ننننننر مننننننٌ )ك منننننند  نننننن ت ات ظمننننننع و  ننننننٌ  ضننننننه و نننننن   الننننننديٌ ال ه نننننن   وك منننننند 

ال نننننننننهد   9191و    نننننننننت  نننننننننهً   (11) نننننننننهمع النننننننننديو ع  وك نننننننننو  ال  بنننننننننمع وكيننننننننن  ً(
ا د,نننننع لنننننع المو ننننني ومنننننٌ ,نننننيٌ م   نننننيط م مننننند   وه الخ منننننع  و بننننن ت م منننننود 
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,ننننننن ا يً   نننننننه  ,هبنننننننع  وم مننننننند  ,يننننننن  الع,يننننننند   الم  ننننننع   و نننننننعيد ال نننننننهج ثه,نننننننت  واا
وكه نننننننننت  م نننننننننع لنننننننننع ال نننننننننهد  الم ننننننننن  وال  نننننننننه د ال نننننننننع  ننننننننن ك  العننننننننن   مهضنننننننننيهً 

 9191 نننننً ال نننننهد  العممنننننع لنننننع المو ننننني   نننننهً , و   ننننن   نننننهد  ذمننننن    (52)المبننننن و
وكننننننهٌ لننننننط دو  مهننننننً لننننننع العمنننننني ضنننننند الم  مننننننيٌ ال, ي ننننننه ييٌ و نننننند ععمننننننط ال وميننننننٌو 

ل   كننننننه هً  ا منننننن  النننننن   ععنننننني الم  مننننننٌو ي نننننن  ٌو لننننننع  ك  ننننننط ,عنننننند منننننند   نننننن ه اذ 
منننننع     و منننننع عميننننني  وم مننننند   وه الخننننن , نننننع   ننننني   ومنننننٌ م   نننننيط مكنننننع البننننن 

و منننننند  عممينننننن اٌ  وداود العم,ننننننع  وكننننننهٌ ,  همعننننننط ي, ننننننث ا نننننندالهذ م هننننننه ا ننننننط    نننننن  
المعنننننهد  لكنننننع يكنننننٌو ممعننننن  لمنننننو  ييٌ ولننننن واد العمنننننً واتد  ووا ننننن ط مثنننننه   البنننننعو  

لم نننننم هت الم  منننننر و ننننند ضنننننمت الهي نننننر امدا ينننننر لم نننننهد  كننننن ذ منننننٌ ))الننننندك و   نننننه ه 
معننننننن وه   ي نننننننهذ و ضنننننننوير كننننننني منننننننٌ بننننننن يه ال نننننننه,و عع  و نننننننميً   نننننننوٌ  ومكنننننننط 

 .(59)الب ي ع  و مد  عممي اٌ  وله وو الدمموعع((

كننننننننننه ٌو اتوي  95وك نننننننننند  ال ننننننننننهد  معمننننننننننر ,ه ننننننننننً ال ننننننننننهد  العممننننننننننع لننننننننننع   
م هضننننننن ات ث هلينننننننر دو ينننننننر وبنننننننه ى لنننننننع ال ه هنننننننه  ننننننندد منننننننٌ  . و ظنننننننً  م نننننننمر9191

  و    ننننننننت عمعيننننننننر ال هضننننننننر (59)ا ضننننننننه  ال ننننننننهد    هولننننننننت مم مننننننننه الموضننننننننو هت
و ننننننع عمعيننننننر   ,يننننننر ا نننننن مير  نننننن ير  9197ذ ا   99ات نننننن مير لننننننع ال عننننننه لننننننع 

ا ننننننننن هدلت الننننننننند و  ل ممننننننننني  العننننننننن او منننننننننٌ ,ننننننننن اثٌ ات ننننننننن  ي ال, ي نننننننننه ع و  ليننننننننن  
)م منننند  مننننع , نننن   (51)   ي النننن, د و نننند ضننننً كنننن ذ مننننٌالم ننننمميٌ ضنننند ً لضننننمهٌ ا نننن

العمننننوً   ي ننننهذ  وم منننند عننننواد الع ا نننن    ه ,نننننهذ لمنننن  ي   و ,ننننه  ا نننند الممينننني  نننننك  ي اذ  
وم منننند  مننننع الدمبنننن ع  ننننك  ي اذ ثه يننننهذ  و مننننع  ,ننننه  ال مننننه ع  ضننننواذ  و ,نننند النننن  او 
 نننندوا  ضننننواذ  وكننننهظً   ننننيٌ  ضننننواذ  و ننننعد  ننننهل   ضننننواذ  وك منننند وم  ننننٌ وكنننن يً 

( و  عننننني    ينننننو  ننننن ا العمعينننننر ك ننننندالهه  بننننن ت د و هنننننه اوتد ال نننننهج  اضنننننع ا ضنننننه  
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,نننننيٌ ال ,ه ننننني الم ي نننننر ,نننننهل عه و,نننننيٌ  ممنننننط ال ننننن ح منننننٌ ا ننننني ال عنننننه وكنننننهٌ ممنننننٌ 
ا ضننننننً اليهننننننه مننننننٌ    ننننننه  ال ,ه نننننني ال ننننننهج منننننن  وى العننننننواد    نننننني   بنننننني   العواينننننند 
والبنننننيو ودا    ننننني  اي  منننننع والبنننننيو  نننننممهٌ ال هضننننني   ننننني  ال نننننوا ً ومنننننٌ  ممنننننت 

اي  ,نننننننع واي ك نننننننيً واي  نننننننهج  اضنننننننع واي بنننننننيو واي ك مهبنننننننط  ال ننننننن ح ال ع ينننننننيٌ:
 .(51)والعكهيبع  وال,و كمي  واي  دو  وكي  ً

و ننننند  ننننن  ت العمعينننننر ا  هنننننه   ينننننه    يننننند  نننننو و  الننننن   يننننن ً ال عنننننه لينننننط  ننننندد          
ك,ينننن  مننننٌ ال ننننه  ل  نننني  ننننهكً المدي ننننر ال, ي ننننه ع الكننننه, ٌ مه بننننهي و  ننننه  بنننن,ت الثننننو   

ال ,ه نننني الداممننننر لننننع العمعيننننر وكينننن ا داممننننر ال ننننع  نننني ممهه الكنننن ا و  نننندل  , اث هننننه   نننند 
 .(55)ل كومر ات   ي

 نننننن   ا, ننننننهي عمعيننننننر  9191ذ ا   91ولننننننع اع مننننننهل  نننننن   لننننننع ليمننننننر الث ثننننننه       
))ال هضننننننر ات نننننن مير(( ال يننننننهً ,عمنننننني  ه ننننننً  وكننننننهٌ ك,نننننن   ً ال ننننننهج  عننننننً ال, ننننننهي و 

     ,نننننند  ميمننننننط ال ننننننداه  و م  ننننننٌ ا,ننننننو ك ننننننيً  و ننننننعيد العننننننهم    وبننننننم اٌ العننننننهم
معيننننند ال نننننهج مهننننند   وثعيننننني و ميننننند  ي ننننن   ,ي,نننننهٌ وكيننننن  ً و ننننن  وا   ننننني الكنننننه, ٌ 
مه بنننننننننهي وك  نننننننننموا  مننننننننن  كٌ ت ي ننننننننن م  ك ننننننننند ً  نننننننننٌ اتل  نننننننننهو , ننننننننن ,ر ل   يننننننننن  

 .(51)ال  ا 

ولمننننه اك منننني عمعهننننً لننننع م   ننننر الع,ه ننننر و نننند  ننننه    نننندد ً المم ننننيٌ ا   ننننموا 
ث ثنننننر ك  نننننهً:  نننننهً ال  ننننننً ا وي  عنننننً ال, نننننهي   نننننو مننننننهٌ   ينننننر و نننننو ي مننننني مخم ننننننهذ 
مع و ننننهذ ,ه ننننً ))الكننننه, ٌ مه بننننهي(( وا منننن  ال  ننننً الثننننه ع مننننٌ ال نننن ا  المهمنننني م ننننك هذ 

ل نننننند , ننننننع لننننننع المنننننندا,   لننننننط لي ا نننننن    ننننننه   الهعننننننوً  ننننننٌ كثنننننن  وكمننننننه ال  ننننننً الثهلننننننث
المعنننننهو   لننننندا  ال كومنننننر المهعنننننو   ك نننننو  ا  ينننننه  ولنننننع المو ننننند الم ننننندد  وعنننننط ال  نننننً 
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ا وي منننننٌ الثنننننوا   لننننن  م, ننننن  ال ننننن ا  لنننننع منننننهٌ   ينننننر و ننننند ا ننننن  ه وا   ننننني الكنننننه, ٌ 
ليمننننننه ا  بننننننهد مهننننننهعً   (57)مه بننننننهي وكنننننن لى  ,يعننننننر المننننننه  وعنننننن ح ,عنننننن    ا ننننننط

و ا دينننننن  و  مينننننند ,ننننننٌ  ي نننننن  وا نننننند و ننننننو   ننننننٌ عننننننو   وعنننننن ح كنننننني مننننننٌ  ننننننهد
 .(51) ,ي,هٌ و ,ي  عه ً مض  و ولع اث هٌ م  ث يٌ ,ع ا همه

وا منننننن ت ال ننننننم هت ال, ي ه يننننننر الم  مننننننر  عنننننن ا ات  ه ننننننيط ضنننننند ا ننننننهلع ال عننننننه 
لعمنننننن  كثنننننن    نننننني مه بننننننهي  ه نننننن ت  ننننننوا هً المد يننننننر و  عننننننت الميننننننها  نننننن هً وا  مننننننت 

يومننننننننهذ  ولمننننننننه اي ننننننننٌ  النننننننن  ي الم ي ننننننننر ,هننننننننه وك نننننننن م  ال  ننننننننه  اكثنننننننن  مننننننننٌ ك ,عننننننننيٌ
ال, ي نننننننه يوٌ ,ننننننن ٌ   نننننننه  ً ت ي  نننننننو ا ننننننندالهً م  ننننننن و  عومنننننننهذ ك,يننننننن اذ و,عننننننند   نننننننهي 
  يننننننننه ا  نننننننني ال, ي ننننننننه يٌو المدي ننننننننر وعنننننننن ت  ممننننننننر ا   ننننننننهتت وا نننننننندامهت بننننننننممت 

ثنننننننه   و كننننننن ا  ننننننندمت ال عنننننننه ككثننننننن  منننننننٌ ث ثنننننننيٌ ثنننننننه  اذ ا ننننننندموا  مننننننن   922 نننننننوالع 
وي,ننننندو اٌ معننننن   . (51)المدي نننننر مبنننننه و ال  ينننننر ليمنننننه  نننننعٌ و  نننننع الكثيننننن  منننننٌ وعنننننو 

ا  نننننداث وام نننننهو ثنننننو   ال عنننننه لنننننع    ينننننو ك ننننندالهه ))عمعينننننر ال هضنننننر ام ننننن مير(( 
وال نننننندا,ي  ال ه ننننننير ال ننننننع لعنننننن ت اليهننننننه ال ننننننم ر  اد مننننننٌ   نننننند الو  يننننننر  منننننن   كومننننننر 

 ات   ي وكهٌ مٌ ك ً ا  ,ه  ال ع مهدت ت دتل ثو   العب يٌ.

ينننننهً  نننننوات ات ننننن  ي ال, ي نننننه ع ,م   نننننر و بنننننكمت عمعينننننر كمننننن    مننننن  كثننننن   
الع ه ننننننن  الو  ينننننننر وال ه هنننننننه ال ننننننن,   مننننننن  ,عننننننن  مث  نننننننع ووعنننننننوا ,خنننننننداد وبنننننننممت 
  ه نننن  مننننٌ عمعيننننر العهنننند و نننن  ت عمه ننننر مننننٌ مث  ننننع ,خننننداد ات   ننننهي  ننننٌ ل  ننننع 

عمعيننننر )) نننن   ات نننن   ي(( ,  ه نننننر  9191عمعيننننر العهنننند وك  ننننوا لهننننً لننننع بنننن,ه  
وير كننننني منننننٌ عننننن ي ,ه,نننننهٌ وبنننننهك  م منننننود الم النننننو   و ضننننن(12)ال نننننيد م مننننند ال ننننند 

لمممننننى  وم مننننود  امنننن  و ننننه ه  كمننننت  و  ننننيٌ بنننن ي و ننننعيد   ننننع  و ,نننند المعينننند 
يو نننننه و ,نننننند الم يننننننه  ميننننند  وم يننننننع الننننننديٌ ال نننننه و   و مننننننع ال,ه  كننننننهٌ وم منننننند 
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  وعع نننن  ك,ننننو النننن مٌ و نننند ا ضننننً  لنننن  العمعيننننر كثينننن  مننننٌ الع ه نننن  (19),ننننه   البنننن,ي,ع
  ومكنننننننع اتو  منننننننع  و,هعنننننننت (19)يو نننننننه ال نننننننويد  و نننننننهعع بنننننننوكتالثو ينننننننر كمثنننننننهي 

  ينننننني وم منننننند ,ننننننه   البنننننن,ي,ع و ننننننهمع بننننننوكت و منننننن   ,ننننننى  و ,نننننند الخ ننننننو  ال,نننننند   
ك ضننننً اليهننننه م منننند عع نننن   9192و ,نننند المعينننند ك ننننط وبننننهك    ,نننن   مننننع  ولننننع  ننننهً 

 وكننننهٌ مننننٌ ك ننننداه العمعيننننر ا نننن   ي النننن, د الع ,يننننر ا نننن   تذ م م ننننهذ   (11)ك,ننننو النننن مٌ
و ع نننننن ه العمعيننننننر ,  نننننن هد م  نننننن  المموكيننننننر و   نننننن  ك  نننننن  مننننننه يمكننننننٌ مننننننٌ ال نننننندا,ي  
 منننن    يننننو ال  نننننول ل مينننن  لي نننني ا وي والعمننننني ,  ننننه   عهنننند ه لنننننع  نننن,يي ضنننننً 
الممكينننننننر الع ا ينننننننر الننننننن  لنننننننوا  الو ننننننند  الع ,ينننننننر  والعمننننننني  مننننننن  ال ننننننن    وال عنننننننهٌو مننننننن  

د هه كو لننننع  يه نننن هه العمعيننننهت وا  نننن ا  ا منننن   ال ننننع  بنننن  ى معهننننه  ننننوا  لننننع م,نننن
وككنننننننندت  منننننننن   و ينننننننند كممننننننننر العنننننننن ا ييٌ  منننننننن  امنننننننن  ه مممهننننننننً و عمهننننننننً وكٌ  ,نننننننن ي 
  نننننننه   منننننننه يمكنننننننٌ منننننننٌ المعهنننننننودات لم ضنننننننه   مننننننن  ,وا نننننننث ال    نننننننر لنننننننع النننننننديٌ 

 .(11)والم   

وا بنننننن ت لمعمعيننننننر ول و هننننننه لننننننع الكهظميننننننر وال عننننننه وال مننننننر والبننننننهمير و, ننننننهو  
,عنننند   نننن ٌ ات  نننندا  ال, ي ننننه ع  منننن  العنننن او وكي  ننننه مننننٌ المنننندٌ الع ا يننننر ا منننن    و 

 بننننننن ت العمعينننننننر منننننننٌ مننننننن ي ا هم هنننننننه الموالننننننند لنننننننع عوامننننننن  وم نننننننهعد  9192ذ ا  
الم نننننمميٌ لنننننع ,خنننننداد )ات ظمينننننر والكهظمينننننر( وال نننننع لع,نننننت دو اذ لنننننع اي نننننهظ مبنننننه   

  ينننننن اٌ  12ال ننننننه  والهننننننه   مه ننننننهً  و  نننننندمه  همننننننت الثننننننو   الع ا يننننننر الك,نننننن   لننننننع 
ه ليهنننننننه لك ينننننننهذ و نننننننيٌ  ننننننن  ت  نننننننم هت ات ننننننن  ي  ننننننندً ال نننننننمهح كنننننننهٌ دو  ننننننن 9192

,  همنننننر   ننننن ت المولننننند ال ,نننننو   وال نننننت ال ننننن,   مننننن   ننننندد منننننٌ النننننو  ييٌ وا,عننننند هً 
 لنننن  ع ينننن ا   عننننهً لننننع الممنننني  الع ,ننننع  بننننمي ا ,عننننهد الكثينننن  مننننٌ ا ضننننه  العمعيننننر 

 .(15)9192ذ   99و ك ا اكمت لع 
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ٌ مننننننننٌ ك ضننننننننه  ه عع نننننننن  ومننننننننٌ العمعيننننننننهت ا منننننننن   عمعيننننننننر البنننننننن,ي,ع وكننننننننه
  (11) مينننننننننند   و ننننننننننهدو  يننننننننننط  و ننننننننننهمع مو نننننننننندا  و ننننننننننهدو البننننننننننه ,ه ع وكينننننننننن  ً

 .(17)و كهٌ ات ضه  عميعهً مٌ الم يعيٌ الب,ه  9192و    ت لع  هً 

وكننننهٌ لهننننه لنننن ول لننننع ال, نننن   لننننع ,خننننداد والمو نننني وكي  ننننه مننننٌ المنننندٌ ا منننن   
  ننننننندالهه لنننننننع وكهي هنننننننه الننننننن مم  منننننننٌ اتبنننننننمه  الننننننن يٌ ي  ننننننن   ا هنننننننً معنننننننهدٌو 

 .(11)ات    ي والو د  الع ,ير

و   ننننن  لنننننع العنننننهً    نننننط  نننننهد  ات ننننن ح لنننننع مدي نننننر ال عنننننه اتبننننن ه وكنننننهٌ 
منننننٌ م   نننننيط ك مننننند الظنننننه   وم مننننند ,نننننه   البننننن,ي,ع و ,ننننند ال  نننننيٌ ات     وم مننننند 

 .(72)  وك مد  كع الميه (11) هدو ال  هً وم مد عع    ميد 

ًو و عمنننننيً ا دا  و,نننننث الم,نننننهد  الع ,ينننننر وكنننننهٌ  ننننندلهه الم,هبننننن   نننننو  بننننن  العمننننن
ات نننننن مير وا نننننن ح ال هلننننننر اتع مه يننننننر وك نننننند ت معمننننننط ,  ننننننمهه معمننننننر ات نننننن ح 

 .(79)كثي اذ مٌ الب,ه  والمث  يٌ   ,تو د ا  

كه نننننت  9192وكوا ننننني  نننننهً  9191و  ننننن     ممنننننه   ننننندً ا نننننط   ننننن  اوا ننننني  نننننهً 
  نننننيٌ وكٌ العهمننننني الننننن   ا نننننهح ال  كنننننر ال ومينننننر و   ننننني ه هه مم  ننننن   ,نننننيٌ كو نننننه  المث

لم  كنننننر ال ننننن ثي  لنننننع العمنننننه ي  الع ا ينننننر  نننننو ات ننننن  ي الع نننننك   الم,هبننننن  وال يه نننننر 
الع ننننننننك ير والخ ,يننننننننر ال ننننننننع ا  هعهننننننننه الم  مننننننننٌو ال, ي ننننننننه يٌو  وكٌ  مننننننننى العمعيننننننننهت 
 ممننننت ,بننننكي كو ,نننن م   منننن   عمينننن  و  ظننننيً الكثينننن  مننننٌ الع ه نننن  الوا يننننر والمث  ننننر 

   الع ا ع.الم ث   لع المع م
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 :الخاتمة

 الوا نننن   منننن  لننننع العنننن او العمعيننننهت ا بننننه   نننن ثي الهننننده مننننٌ  مننننى الد ا ننننر  كننننهٌ     
   ا ا  ه   و ي ال,ه ث  ل   د    ه  :و م   9199  هً     ال يه ع

 ات ننننن   ي  لننننن  الننننند و  م هنننننه والهنننننده ا بننننن ت ال نننننع وال نننننواد  العمعينننننهت  عننننندد -9 
 .المث ه ,هل ك  المعهد  ل   عمه  الب,ه  و  وي  وال  ير

 .الع ,ير ,ه لكه  وال  ث  ال ومع ال ك   و الخهل   ميهه ال ه,  -9

 وعمعيننننننر العثمننننننه ييٌ  ,ننننننيمننننننٌ  ال  يننننننهت ك,ننننننت و ,نننننن  النننننن ك    يننننننر  لنننننن  الننننند و  -1 
 .وال   ع ات  هد

  مننننننننننن  ال  نننننننننننوي و نننننننننننو ا د,ينننننننننننر وال نننننننننننواد  لمعمعينننننننننننهت المبننننننننننن  ى الهنننننننننننده - 1 
 .ات  عمه   العدواٌ ومعه ضر ات    ي

  .مٌ  ,ي  وات ات   ي ضد ه وات  ,داد الع ه ممه  ر -5

 كممنننننر لهنننننً وك ننننن, ت المث نننننه البننننن,ه    ننننن ي  لنننننع الو  ينننننر ال  كنننننهت ا  عنننننت -1
 .ال وات الخه ير لمع او  ,ي مٌ م مو ر

مه  ننننننننت ا بننننننننه  ال ننننننننن ه والمعنننننننن ت منننننننننٌ  ,نننننننني العمعينننننننننهت لننننننننع ا ننننننننن   ه   -7
 يم ه ٌو ,هل ك  المعه  .الب,ه  ال يٌ 

 مهدت العمعيهت وال  ا هت  ل  ا دتل ثو   العب يٌ لع الع او. -1
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 قائمة المصادر

 
  9111عو ج ا  و يو   ي ضر الع      عمر  مع  يد  ال كه,ع  م ,عر ال   ع  دمبو   (9)
 71. 

(2) F.o.371/35261.from the British vice constilin inosul, young to siro. 
Lowther, dated August 23-19-8. 

 .11  ،9159 ,خداد، ال ضهي، كم ا لع لي ،  ميمهٌ (1)
 .991   ال ه,و، الم د  ا  و يو ، عو ج(1) 
  ل نننندٌ،  يننننه ، م ,عننننر والعم يننننر، ال نننن ير العنننن او لننننع ال يه ننننير ا  نننن ا   ميننننو ،   ننننٌ  ننننهد  ((5

9222،   121. 

 الدولنننر م   نننع وك ننند العننن او لعننن ش الم بننن يٌ ا ننند وكنننهٌ ،9179  نننهً لنننع ولننند: ال  يننن   هلننن    (1)
 ,معو نننننننر ات ننننننن اى ضننننننند ثنننننننو ا  ينننننننهً  نننننننوي ال, ننننننن   لنننننننع ظهننننننن ت  يه نننننننير بم نننننننير كوي الع ا ينننننننر
 الممننننننى ا مينننننن   هنننننند لننننننع لمننننننو  ا    ي ننننننهذ  وام يننننننه ا ا ولنننننن  العهلميننننننر ال نننننن   ,دايننننننر لننننننع ات عمينننننن 
 ال  ينننننن   هلنننننن  البنننننن ا،  ننننننهد    ننننننيٌ: ي ظنننننن  لمم ينننننند.  9191  ننننننهً  ننننننولع 9199 اتوي لي ننننني
  ننننننيٌ عهمعننننننر ا دا ، كميننننننر م بننننننو  ، كينننننن  مهع نننننن ي    ننننننهلر ال ننننننديث، العنننننن او  ننننننه يو لننننننع ودو ا
 .9172 م  ، بم ،

 .12الم د     ط    ((7
  ط  م  ط م  ,,خداد ال  و ثً المو ي لع د   9119 المو ي لع ولد: لي   ميمهٌ  (1)

 ال,     ٌ  ه ,هذ  وا  م   الع او م  9112 , ي ه يه معه د   ه    اتيو,ع عودت و مع الههبمع
 ،(لي   ميمهٌ وم ك ات  ال ضهي كم ا لع) م هه  د  م ل هت لط 9115  هً ال يه,ع المعم  لع

 المو ي ا  ً مو و ر ال هل ، م مد  م : ي ظ  لمم يد. 9159  هً  ولع اتي هظ ع يد  م   
 .122  ال يٌ،   ه ،9221 المو ي، د ا هت م ك  العب يٌ، ال ٌ  لع
 و ننننول    يه ننننع   ننننيً  ننننو العهنننند عمعيننننط لننننع  ضننننو وكننننهٌ 9119  ننننهً ولنننند: الههبننننمع يه ننننيٌ ((1

 الممكننننننع العهنننننند لننننننع منننننن  يٌ الننننننو  ا    ه ننننننر   منننننند  9195  ننننننهً البننننننع   نننننن   والننننننه و ا ات  نننننند 
  نننننهمع: ا ظنننن  ال  ه ننننيي مننننٌ لمم يننننند. 9117  ننننهً لننننع و ا  ننننط لنننننع  نننند ع ,كنننن  ا  نننن   و  نننني
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  ,خنننننننداد العننننننه ع، م ,عنننننننط الع ا يننننننر، ال يه ننننننر لنننننننع ودو ا الههبننننننمع يه ننننننيٌ ال ي نننننننع، ال ننننننهلظ  ,نننننند
9171. 

 وكننننننهٌ اتمي يننننننر ات داديننننننر مد  ننننننر لننننننع د   المو نننننني، 9115  ننننننهً ولنننننند: مممنننننن  مولننننننود ((92
 عمعيننننننر النننننن  ا ضننننننً  وكينننننن  ً العننننننه ه و ننننننه ه لنننننني   ننننننميمهٌ  منننننن  ا وكننننننهٌ. 9115  ننننننهً لننننننع

 مع كننننر لننننع مبننننه ى العثمننننه ع ال ننننم هٌ مننننٌ م نننن   وكننننهٌ العثمننننه ييٌ ا بنننن  ه ال ننننع وال   ننننع ات  ننننهد
  منننننن  وم   ننننننه الثه يننننننر الع ,يننننننر ال   ننننننر  ه نننننند كننننننهٌ 9192  ننننننهً لننننننع  9195 ال, نننننن   لننننننع البننننننعي,ر
 لننننننع و منننننني  العنننننن او  منننننن  ممكننننننهذ  ا وي لي نننننني ا مينننننن   ننننننول    نننننندمه 9199 العنننننن او النننننن  و ننننننهد
 الم ننننند  ال هلنننن ، م منننند  مننننن : ي ظنننن  لمم ينننند. 9159 وله نننننط   نننن  العنننن او لنننننع ال يه ننننع ال ظننننهً
 .151   الميً،   ه ال ه,و،

 المممكننر  هنند لننع العنن ا ييٌ ال يه ننييٌ ك نند  9111  ننهً المو نني لننع ولنند: اتيننو,ع عننودا  مننع     (99) 
 ،(9115  9111) منننننٌ لممننننند  مننننن ات ثننننن ث العننننن او لنننننع النننننو  ا    ننننني  م  ننننن  بنننننخي  الع ا ينننننر
  مننننننن : ي ظننننننن  لمم يننننننند. 9111  نننننننهً  نننننننولع  9157  نننننننهً لنننننننع وكميننننننن اذ ( 9152   9111) ومنننننننٌ
 .952   العيٌ،   ه ال ه,و، الم د  ال هل ، م مد

 .11 ميمهٌ لي   الم د  ال ه,و   ( (99
 عننننننيش و ه نننننند ال ننننننو   العننننننيش لننننننع ضننننننه,  وكننننننهٌ  9112  ننننننهً لننننننع ولنننننند: ال ننننننهو عع لننننننو   ((91

 مدمنننننر لنننننع و مننننني   ديننننند   يه نننننير موا نننننه لنننننط   ننننن ا,م  لنننننع ولننننند ،9111  ننننن   مننننن ي ات  نننننه 
 لننننننننو    ال م نننننننن ي ير المو ننننننننو ر ي ظنننننننن . 9177  ننننننننهً  ننننننننولع دمبننننننننو لننننننننع ا وي لي نننننننني الممننننننننى
 (.9177  9119) ال هو عع

www.palesinapedia.net.  
  ,يننننننننننن وت  9151-9191 ,ننننننننننند الننننننننننن  او ال  ننننننننننن ع   نننننننننننه يو ا  ننننننننننن ا  ال يه نننننننننننير الع ا ينننننننننننر  ((91

9112   92. 

م منننند   ننننيٌ ال ,ينننند   مولننننود مممنننن  ,هبننننه ودو ا لننننع الثننننو   الع ,يننننر الك,نننن   و ننننه يو العنننن او  ((95
 .11   9111المعه    ,خداد  

 .99   ,د ال  او ال   ع  الم د  ال ه,و  ((91

http://www.palesinapedia.net/
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   .15 هد    ٌ  ميو   الم د  ال ه,و    ((97

(18) F.O.371/4/48/18974.Cypher,sirM. Cheeth am (cairo) 
January31st,1919. 

 .11 ميمهٌ لي   الم د  ال ه,و    ((91
 .92 هد    ٌ  ميو   الم د  ال ه,و   ( (92
 و  نننننني    ا ننننننع و يه ننننننع م ننننننهمع و ننننننو 9111  ننننننهً ,خننننننداد لننننننع ولنننننند: عننننننع ال,هعننننننط منننننن ا ً ((99

  ننننننهً  ننننننيٌ ،9199 ,خننننننداد لننننننع ال م ك يننننننر عمعيننننننر وبننننننكي ا نننننن  ,وي لننننننع ال  ننننننوو بننننننههد   منننننن 
 لمم ينننند. 9119  ننننهً  ننننولع ال  نننندً  نننن   لننننع  ضننننو وكننننهٌ العنننن او، لننننع ل   ننننهتت و ينننن اذ  9191
 البنننننن ٌو دا  ،9ج الممكننننننع، العنننننن او  ه ننننننر ك,ننننننه  ك نننننن ً مو ننننننو ر العننننننواي، ك منننننند مهلنننننند: ي ظنننننن 
 .911   ،9299 ,خداد، الث هلير

99)) 
  

-9121 ,نننننند الع,ننننننه    ننننننٌ الع,ننننننو    ا  نننننن ا  والعمعيننننننهت ال يه ننننننير لننننننع ال  نننننن  الع ا ننننننع  ((91
 .99   9177  ,خداد  9191

 .19   9119  ,خداد  9م مد مهد  ال, ي    ه يو الي ضر الع ا ير  ج( (91
 .91 ,د الع,ه    ٌ الع,و    الم د  ال ه,و    ((95
 .99   ال ه,و الم د   ال   ع ال  او  ,د ((91
 .  15   ال ه,و الم د    ميو    ٌ  هد  ((97
 .17   9175  ,خداد  9   الك,   الع ا ير الثو    ال يه  ا   ,د(91)
 .12      ط الم د  ((91
 .952عو ج ا  و يو   الم د  ال ه,و   ( (12
  9115,ينننننننننن وت    9151-9191م مننننننننند مهنننننننننند  ك,نننننننننر  منننننننننن ك ا ع لنننننننننع  ننننننننننميً ا  نننننننننداث ( (19
 11. 

 (32) Manroe, Britains Moment in the Midde East 1917-1948. 
(London, 1965). 

  .911عو ج ا  و يو   الم د  ال ه,و   ( 11(
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  9111    عمر   ه  ,د الو ه   ل, هٌ  9199-9121ك هٌ الع ير  الع او  ب   الدولر  (11)
 19. 
 .19 الم د     ط   ((15
  موضول المم ر : 19/952    ً المم ر 9911والوثه و  و ا   الداممير    م ي المم ر دا  الك   ((11

 .99   91و 9191ا , ير ال  كير المبخولر مٌ  ,ي ال م هت ال, ي ه ير 
  9192-9191لمم يد مٌ ل  ه يي ي ظ : م دل ر , كهت  ا وضهل ال يه ير لممب و الع ,ع  (17)

  9291مير العمًو ام  ه ير واتع مه ير  عهمعر م مد م ع  ,ك      هلر مهع  ي  كي  م بو    ك

 95-17. 
 عمعير   مه  وك د العثمه ع العهد لع ,خداد والع وكهٌ 9171  هً لع ولد: ال  هح عمهي ((11

 لم  ,ير وو ي اذ  9191 الع ك   العثمه ع ات     لع به ى ،9121  هً ال,هبوات وال   ع ات  هد

 مٌ لمم يد. 9199  هً  ولع البهً، و, د  و يه لع  هكمهذ   يٌ 9195  هً ولع ،9191  هً

 لم ب ، ال وا  دا  وال ه يو، الي ظر لع د ا ر ال  هح ,هبه عمهي ال,ه ع،  عً: ي ظ  ال  ه يي

 .9222 دمبو،
(39) Moberly, the campaiyn in MESOPotamia 1914-1918(landon, 1923) 
vol.4, p58.   

 .915   ال ه,و الم د   ا  و يو  عو ج ((12
 .911 ميمهٌ لي   الم د  ال ه,و     ((19

 .99/7/9191ع يد  الم  ً  ال ه      (19)
   .159ك هٌ الع ير  الم د  ال ه,و    ((11

(44) F.O.371/3044/14684.Secret. Arabian Report. New series, 
No.xxiv.Januory3,1917.  

 .51   9171  ,ي وت  9ال   ع  الثو   الع ,ير الك,      ,د ال  او ( (15
 .12الم د     ط    ((11
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 .151ك هٌ الع ير  الم د  ال ه,و    ((17
 .19 هد    ٌ  ميو   الم د  ال ه,و    ((11
  9151-9121 ,د الع,ه    ٌ الع,و    ا   ا  والعمعيهت ال يه ير لع ال    الع ا ع  ((11

 .97   9177,خداد  
 .91الم د     ط    ((52
 .15   ال ه,و الم د    ميو    ٌ  هد   ((59
 .19   9111  ٌ العمو   البيعر والدولر ال ومير لع الع او  د.ت   ((59
 .911   9175  ٌ ا  د   ثو   ال عه  و ا   ام  ً  ,خداد   ((51
  9111  9,ينننننن وت  ج ,نننننند النننننن  او ال  نننننن ع   ننننننه يو العنننننن او ال يه ننننننع  م ,عننننننر دا  الك نننننن    ((51
 997. 
 .915  ٌ ا  د   الم د  ال ه,و    ((55
 .75   9159ل يو م    ال   وٌ  ال  ه و ال ه عر  ,خداد  ( (51
 .71الم د     ط   ( 51)

 نننننننهد    نننننننٌ  مينننننننو   لي ننننننني ا وي م  ننننننن  ال كنننننننً الع ,نننننننع لنننننننع  نننننننو ير والعننننننن او  ,خنننننننداد  ( 51)
9119   912. 

 .919الم د     ط   ( 12)
النننند اعع  عع نننن  ك,ننننو النننن مٌ ودو ا لننننع ال  كننننر الو  يننننر لننننع العنننن او  ,خننننداد    ,نننند النننن  او  ,نننند( 19)

9171   19. 

 .91 ,د ال  او ال   ع   ه يو ات  ا  ال يه ير لع الع او   ( 19)

 .915م مد مهد  ال, ي   الم د  ال ه,و   ( 11)

 .915   9177مهلد  ,د الم عً العه ع  مو و ر الع او  ,ي وت  ( 11)

 .12 ,د ال  او  ,د الد اعع  الم د  ال ه,و   ( 15)
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 .911مهلد  ,د الم عً  الم د  ال ه,و    (11)

 .12م مد مهد  ك,ر  الم د  ال ه,و   ( 17)

 ال كومننننننر لننننننع  نننننند  م ه نننننن  وبننننننخي  ,خننننننداد لننننننع 9111  ننننننهً ولنننننند:  مينننننند  عع نننننن  م منننننند (11)

  ننننننننهً ,,خنننننننداد الكهظمينننننننر ل ضنننننننه   هضنننننننيهذ  بنننننننخي     والمد ينننننننر البننننننن  ير الم ه ننننننن  م هنننننننه الممكينننننننر

 9115  نننننننهً ولنننننننع ،9191  نننننننهً الداممينننننننر و ا   لنننننننع اتدا ينننننننر ل منننننننو  مننننننندي اذ  ثنننننننً ومنننننننٌ ،9195

: ي ظننننن  لمم يننننند. 9159  نننننهً وله ننننط   ننننن   كومينننننر كمننننن   م ه نننن  و نننننول  الكنننننوت، لمنننننوا  م  نننن لهذ 

 ،9159   9111 منننننننٌ العننننننن او  نننننننه يو لنننننننع ودو ا  ميننننننند  عع ننننننن  م مننننننند  ويننننننند، عمعنننننننط كنننننننهظً

 .9291 وا  ، عهمعط ال  ,ير، كمير م بو  ، كي  مهع  ي    هلر

 .92 ,د ال  او ال   ع   ه يو ا   ا  ال يه ير لع الع او   ( 11)

 .95 ,د الع,ه    ٌ الع,و    الم د  ال ه,و   ( 72)


