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ذتطدددددددد ر ذإىلذأدتذس ؼدددددددد  ذمب احدددددددد ذاظتجدددددددد ريذاظؼدددددددد غ  ذعدددددددد ذظؼدددددددد ذ

ذ؟ذت ىذؼ ذادل اح ذػذ ذػيذصؿ ذاآل ذسؾقهذػ ذع ذإىلذووص ظه

ذاظػالحدددددد ذوذاظزراسددددد ذذيفذعـحصددددد اذذادلصددددد ؼ  ذذاػتؿددددد  ذذطددددد  ذ:ذادلصددددد ؼ  ذ -1

ذوذاظقفدددددددد دذسؾدددددددد ذض صدددددددد  ذاظتجدددددددد ر ذ،وط غدددددددد ذاظـقدددددددد ذواديذحدددددددد  

ذبعددددد ذأ ذإالذػدددددذاذرشددددد ذ،ظؽددددد ذعصددددد ذيفذأج غددددد ذطددددد غ اذوذاظؽؾددددد اغقن

ذأحددددد ذأصددددد رذادلدددددقالدذضبددددد ذاظدددددد ب ذاظؼددددد  ذيفذأغدددددهذؼددددد و ذادلددددد رخن

ذب ظـدددددددب ذصدددددد رع ذض اسدددددد ذتضددددددؿ ذض غ غدددددد ذؼ خدددددد رؼ ذؼدددددد س ذادلؾدددددد  

ذس صفدددد ذأخدددد ىذض اسدددد ذؼثبدددد ذعدددد ذؼ جدددد ذالذػددددذاذشددددرذيفذوذبػ ئدددد  ذظؾؼدددد  

ذ.ذادلص ؼ  

ذاذددددتؿ ذوضدددد ذرابدددديذمحدددد ذبؼدددد غ  ذؼعدددد  ذض غ غدددد ذظدددد ؼف ذطدددد  :ذاظبدددد بؾق  ذ-2

ذسؼددددد ذوذاظشددددد ط ذسؼددددد ذبػ ئددددد  ذاظؼددددد  ذعـفددددد ذػ عددددد ذجت رؼددددد ذض اسددددد ذسؾددددد 

ذسؼدددددد ذطددددددذاظ ذوذبعؿ ظدددددد ذاظ ط ظدددددد ذسؼدددددد ذوذاظدددددددؾ ذإؼدددددد ا ذأوذاظ دؼعدددددد 

ذاظبح ي.ذاظؼ  

ذاظبحددددد ذيفذاظؼ صدددددـ ذسؾددددد ذعتعددددد داذاظػقـقؼددددديذاظشدددددع ذطددددد  :ذذاظػقـقؼقددددد  ذ-3ذ

ذحب ؼددددددد ذض اسدددددد ذذسدددددد  ذذعع صدددددد ذذإىلذبددددددهذذأدىذممدددددد ذذادلت ددددددد ذذاألبددددددق ذ

ذاظؼدددددددد  ذعث هلدددددددد ذوذاآل ذإىلذاظبحدددددددد يذاظؼدددددددد غ  ذيفذعشددددددددف ر ذالزاظدددددددد 



ذض سددددد  ذ،طدددددذاظ ذاجلددددددقؿ ذادلخددددد ر ذضددددد  ذأحق غددددد ذؼددددددؿ ذوذاظبحددددد ي

ذادلشدددد ط ذاظبح ؼدددد ذاخلددددد ئ ذغظدددد  ذأددددد سذؼعدددد ذاظددددذيذاظبحدددد ذيفذاظ عددددي

ذ.ذاحل ؼثذاظؼ غ  ذيف

ذيفذاغتشدددددد تذذاظدددددديذاظبح ؼدددددد ذذاظتجدددددد ر ذتطدددددد رذذزدددددد ذيف:ذاظق غدددددد غق  ذ-4

ذادلالحددددنذاظتجدددد رذطبدددد رذعدددد ذاظق غدددد غق  ذأصددددب ذادلت ددددد ذاألبددددق ذاظبحدددد 

ذادلؼددددد  ذؼتحؿددددد ذأ ذعػددددد د ذوذاجلدددددزايفذاظؼددددد  ذسؿؾقددددد ذابتؽددددد واذحقدددددث

ذ.ذاحل ؼثذاظت عنذغظ  ذأص ذػ ذاظـظ  ذوػذاذادلالح ،ذخم ر 

ذاظتجدددددد ر ذ،أعدددددد ذرزضفدددددد ذعصدددددد رذط غدددددد ذاظدددددديذاظزراسدددددد ذض ددددددد ا:اظ وعدددددد غق  -5

ذاألحدددد ارذاظ وعدددد  ذسـفدددد ذؼ صدددد ذدغقدددد ذأسؿدددد  ذأغفدددد ذأددددد سذسؾدددد ذظؾعبقدددد ذص ط ػدددد 

ذاظشدددددددؽؾق ذوذادلددددددد غيذب ظؼددددددد غ  ذطدددددددثراذاػتؿددددددد اذاظ وعددددددد  ذأ ذغالحددددددد ذطؿددددددد .

ذ.ذاظتج ريذاظؼ غ  ذخت  ذالذاظيذادلػ ر 

ذظؼ غ غفددددد ذتؼددددددق ذػـددددد  ذجعؾددددد ذاجملددددد ور ذظؾشدددددع  ذروعددددد ذشدددددزوذبعددددد ذظؽددددد 

ذاظشدددددع  ذضددددد غ  ذ،أعددددد ذروعددددد ذأحددددد ارذظصددددد حذادلددددد غيذاظؼددددد غ  ذجعؾددددد ذحقدددددث

ذاألظدددد ا ذضدددد غ  ذأؼضدددد ذوذبقددددـف ذصقؿدددد ذظألج غدددد ذصجعدددد ذاظشددددؽؾق تذعدددد ذاخلدددد ظي

ذجمؾددددد ذأسضددددد  ذوذاظددددد ؼ ذظ جددددد  ذاظتجددددد ر ذمم ردددددد ذعدددددـ ذاظدددددذيذسشددددد ذاالثـددددد 

ذغظددددد  :ذعـفددددد ذاظتج رؼددددد ذاظعؿؾقددددد تذبعددددد ذس صددددد ذذظددددد ذرشددددد ذظؽددددد ذ،ذاظشدددددق  

ذوذاظددددد خ ذتدددددبنذدصددددد ت ذميددددددؽ  ذاظ وعددددد  ذطددددد  ذإذذاحمل ددددددب ذغظددددد  ذوذاظبـددددد  

ذاإلصدددددالسذصؽددددد  ذاظ وعددددد  ذسددددد  ذطدددددذظ ذاظبحددددد ،ذيفذاظ عددددديذغظددددد  ذوذاظـػؼددددد ت،

ذ.ذادل ظي

ذاظؼدددددد  ذيفذاظرببدددددد ذشددددددزواتذبدددددددب ذاظ وع غقدددددد ذاإلعربار رؼدددددد ذدددددددؼ  ذاثدددددد 

ذادلغؾددددددد ذاالضتصددددددد دذغظددددددد  ذبددددددد أذوذاظتجددددددد ر ذتؼؾصددددددد ذادلدددددددقالديذاخلددددددد ع 

ذإ ذأعددددد ذػؽدددددذاذوذمت عددددد ذاظتجددددد ريذاظـشددددد  ذ،صت ضددددد ذادل ؼـددددد ذداخددددد ذاحملصددددد ر



ذرؼػقددددد ذزراسقددددد ذجمتؿعددددد ذأوروبددددد ذصددددد رتذحتددددد ذادلدددددقالديذاظت دددددد ذاظؼددددد  ذرؾددددد 

ذ.ذحمض 

ذػدددددد  ذذددددددؽ ذيفذاغتظؿدددددد اذحقددددددثذاإلضطدددددد سقنذبظفدددددد رذأدىذعدددددد ذوػددددددذا

ذوذظإلضطددددد سيذاظتددددد بعنذاظـدددددبال ذثددددد ذاإلضطددددد سقنذطبددددد رذثددددد ذاظؼؿددددد ذيفذادلؾددددد 

ذ.ذاظؼ س  ذيفذاظشع 

ذاظ ددددددد  ذسؾددددددقف ذصػ ضدددددد اذب ظتجدددددد رذاإلضطدددددد سق  ذوذاظـددددددبال ذادددددددتب ذطؿدددددد 

ذعصدددددددد حلف ذال ذاالحتدددددددد دذوذاظتضدددددددد ع ذإىلذاظتجدددددددد رذبفدددددددد ال ذأدىذعدددددددد ذوػددددددددذا

ذاإلضطددددددد سقنذبدددددددنذاظ اخؾقددددددد ذاحلددددددد و ذذظددددددد ذيفذاددددددددتغؾ اذ،وضددددددد ذعشددددددد ط 

ذددددددؾط غف ذسؾددددد ذاظؼضددددد  ذوذإضدددددع صف ذبفددددد  ذميؾ غفددددد ذراحددددد اذوذاظدددددبع ذببعضدددددف 

ذر ئػددددد ذتؽ غددددد ذتددددد ر ق ذػؽدددددذاذوذمجعقددددد تذذدددددؽ ذيفذاظتجددددد رذاغدددددتظ ذحقدددددث

ذوذر ئػددددد ذ58ذتضدددد ذذاظبـ ضقددددد ذع ؼـدددد ذذأصدددددبح ذسشدددد ذذاظث ظدددددثذاظؼدددد  ذذ،ويفذاظتجدددد رذ

ذ.ظؾتج رذر ئػ ذ011ذبب رؼ 

ذاظبحدددددد ذسؾدددددد ذادلطدددددد ذاالددددددد اتقجيذع ضعفدددددد ذحبؽدددددد ذاؼط ظقدددددد ذوط غدددددد 

ذيفذػدددددذاذوذاظعددددد  ذبدددددهذجددددد  ذحددددد ؼثذذددددد ذطددددد ذتتؾؼددددد ذادلت دددددد ذاألبدددددق 

ذض اسددددد ذسددددد  ذابتددددد س اذاظعددددد  ذأ ذ،حقدددددثذعدددددقالديذاظثددددد ع ذوذاظدددددد ب ذاظؼددددد غن

ذوذب ظدددددددددػتج ذاظتع عدددددددد ذوذاإلصددددددددالسذغظدددددددد  ذوذاألذددددددددخ  ذطشدددددددد ط تذجت رؼدددددددد 

ذح ؼددددد ذض سددددد  ذيفذؼتؿثددددد ذاظدددددذيذوذاظشددددد ؼع ذس صتدددددهذاظدددددذيذأظ ضددددد ئيذادلبددددد أ

ذإذاذأعـدددددد اذاظددددددذؼ ذأؼفدددددد ذؼدددددد "ذتعدددددد ىلذظؼ ظددددددهذاظتج رؼدددددد ذادلدددددد ادذيفذاإلثبدددددد ت

ذح ضدددددد  ذجتدددددد ر ذتؽدددددد  ذأ ذ،إالذصدددددد طتب  ذعدددددددؿ ذأجدددددد ذإىلذبدددددد ؼ ذتدددددد اؼـت 

ذ".ذتؽتب ػ ذأالذجـ  ذسؾقؽ ذصؾق ذبقـؽ ذت ؼ وغف 

ذطجـدددددد اذاؼط ظقدددددد ذعدددددد  ذازدػدددددد تذاظعدددددد  ذبددددددهذجدددددد  ذعدددددد ذبػضدددددد ذوذػددددددذا

ذاألخددددد ىذاألوروبقددددد ذاظددددد و ذيفذأعددددد .ذس دلقددددد ذأدددددد ا ذبفددددد ذ،ووجددددد تذ،اظبـ ضقددددد 



ذح عدددد ذسـدددد ع ذخ صدددد ذاظتجدددد ر ذتطدددد رذيفذعب ذدددد ذشددددرذدوراذظؾؽـقددددد ذطدددد  ذصؼدددد 

ذحقدددددددثذاددددددددتثؿ رػ ذإىلذاألعددددددد ا ذبأصدددددددح  ذأدىذممددددددد ذب بددددددد ذادلددددددد  ذضددددددد  

ذ.ذاظت صق ذغظ  ذابتؽ وا

ذاظتجددددددد ريذاظؼدددددد غ  ذذبظفدددددد رذذاظ دددددددط ذذاظعصدددددد رذذع حؾدددددد ذذمتقددددددزتذذضدددددد ذذو

ذععـدددددد  ذذوذط ظقؿدددددد الذذحدددددديذذيفذض اسدددددد  ذذوضددددددع ذذ،إذذاظقدددددد  ذذمبعـدددددد  ذذادلعدددددد و ذ

ذظؾتجدددد رذر ئػدددد ذأطددددربذصقددددهذجتتؿدددد ذط غدددد ذاظددددذيذاظشدددد ر ذػدددد ذوذاظدددددق ذاظشدددد ر 

ذاظعدددد ديذاظؼضدددد  ذسدددد ذعدددددتؼالذجت رؼدددد ذضضدددد  اذاالؼط ظقدددد ذادلدددد  ذجتدددد رذأغشددددأذ،طؿدددد 

ذ.اظتج ريذاظؼ غ  ذغشأ ذعف ذتعتربذاؼط ظق ذأ ذغؼ  ذعـهذو.

ذرأسذر ؼددددد ذسددددد ذأع ؼؽددددد ذاطتشددددد  ذسـددددد ذاحلددددد ؼثذاظعصددددد ذع حؾددددد ذمتقدددددزت

ذذظددددد ذبعددددد ذإذذاطتشددددد صف ذيفذاظددددددب ذػددددديذاظتجددددد ر ذط غددددد ذوذاظصددددد حذاظ جددددد  

ذاحملدددددق ذذددددد ار ذعددددد ذاظتجددددد ريذاظـشددددد  ذحتددددد  ذوذددددددق دتف ذاؼط ظقددددد ذصؼددددد ت

ذ.اظص حذاظ ج  ذرأسذح ودذش ؼ ذإىلذاألرؾدي

ذاددددددتغال ذأجددددد ذعددددد ذاالددددددتعؿ رذزدددد ػ  ذذزفددددد تذاالطتشددددد ص تذػدددددذ ذبعدددد ذذو

ذإغشددددددد  ذإىلذأدىذممددددددد ذجت رؼددددددد ذأدددددددد ا ذصدددددددت ذوذاضتصددددددد دؼ ذاجل ؼددددددد ذاظعددددددد م

ذ.ذادلد ػؿ ذذ ط ت

ذيفذادل طزؼددددددد ذاظددددددددؾط ذضددددددد  ذبددددددد وزذأؼضددددددد ذاظعصددددددد ذػدددددددذاذيفذؼالحددددددد ذو

ذػدددددذاذأدىذوضددددد .ذذاحل ؼثددددد ذاظ وظددددد ذذدددددؽ ذإىلذحت ظددددد ذاظددددديذاظؽدددددربىذاظددددد و 

ذ.ذاظتج ريذاظؼ غ  ذتؼـنذح ط ذإىل

ذاظػ غدددددديذاظتجددددد ريذاظؼددددد غ  ذتؼدددددـنذسؾددددد ذغ طدددددزذػدددددذ ذدراددددددتـ ذيفذظؽــددددد 

ذعددددد ذض اغقـفددددد ذاددددددتـبط ذضددددد ذاجلزائددددد ذصقفددددد ذمبددددد ذاظع بقددددد ذاظددددد و ذععظددددد ذأل 

ذ.اظػ غديذاظتج ريذاظؼ غ  ذأحؽ  



ذظددددددد ؼ ذذسفددددددد ذذإىلذاظػ غدددددددديذذاظتجددددددد ريذذظؾؼددددددد غ  ذذتؼدددددددـنذذأو ذؼعددددددد دذذو

ذؼؼضدددديذعؾؽدددديذأعدددد ذإصدددد ارذ–ذط ظ بدددد ر–ذوزؼدددد  ذسؾقددددهذاضدددد  ذحقددددثذسشدددد ذاظ ابدددد 

ذداخدددد ذاظعدددد داتذوذاألسدددد ا ذتعدددد دذعدددد ذغشددددأتذاظدددديذاظؼ غ غقدددد ذاظػ ضدددد ذسؾدددد 

ذجدددد  –ذؼدددد س ذتدددد ج ذذددددق ذأسضدددد ئف ذأػدددد ذعدددد ذجلـدددد ذ،صشددددؽؾ ذاظػ غدددددق ذادلدددد  

ذبتؼددددددـنذؼدددددددؿ ذوذ0673ذدددددددـ ذاظربؼدددددد ذظؾتجدددددد ر ذتؼددددددـنذأو ذووضدددددد ذ-دددددددػ ري

ذ.ذاظط ئػق ذب ظصبغ ذاصطبغذاظتؼـنذػذاذظؽ ذدػ ري

ذتدددددأث تذذوذص غدددددد ذيفذإصدددددالحق ذذح طددددد ذزفددددد تذذسشددددد ذاظثددددد ع ذذاظؼددددد  ذيفذو

ذػدددددذ ذرائددددد ذ،وطددددد  ذاظط ائددددد ذغظددددد  ذإظغددددد  ذإىلذتفددددد  ذاظػقزؼددددد ط اتذبػؾددددددػ 

ذاجلشدددد ذصدددد شف ذضدددد اغنذبأغفدددد ذاظتجدددد ر ذظدددد ائ ذوصدددد ذاظددددذيذ-ترضدددد ذ-احل طدددد 

ذؼددددد  ذمذاإلصدددددال ذػدددددذاذ،وظؽددددد ذاجلفددددد ذأزعددددد  ذيفذمتحدددددق ذدو ذاستؿددددد تذو

ذ.ذذعـصبهذع ذترض ذبعز ذزا ذإذ

ذادلبددددددد د ذتبـدددددد ذذاظدددددديذذ0789ذسدددددد  ذذاظػ غدددددددق ذذاظثدددددد ر ذذاغدددددد ظع ذذدلدددددد ذذو

ذ0790ذسدددددد  ذاظط ائدددددد ذغظدددددد  ذأظغدددددد ذوذاالخيدددددد  ذ،ادلددددددد وا ،وذاحل ؼدددددد :ذاظت ظقدددددد 

ذغددددددد بؾق  ذجمؿ سددددددد )ذاظػ غدددددددديذادلددددددد غيذاظؼددددددد غ  ذصددددددد رذ،وذذددددددد بؾققهذضددددددد غ  

ذظقددددددت ذ0817ذدددددددـ ذإالذاظتج رؼدددددد ذاجملؿ سدددددد ذتصدددددد رذ،ومذ0814ذسدددددد  (ذادل غقدددددد 

ذأزعددددد ذوضعددددد ذأغدددددهذادلالحظددددد ذعددددد ذ0818ذجددددد غػيذعددددد ذابتددددد ا اذبفددددد ذاظعؿددددد 

ذوذاإلعرباردددددد ريذاجلددددددق ذستدددددد دذعدددددد رديذتالسدددددد ذغتقجدددددد ذخطددددددر ذاضتصدددددد دؼ 

ذوذعؼ بددددد ذوجددددد دذدو ذاظتج رؼددددد ذاألورا ذعددددد ذطدددددبر ذطؿقددددد تذتددددد او ذتددددددفقؾف 

ذ.ب إلصالسذاظػ غديذاظبـ ذتف ؼ ذإىلذأدىذاظذيذاألع ذهل ذج يذص  

ذ0818ذجددددد غػيذيفذاظػ غدددددديذاظتجددددد ريذب ظؼددددد غ  ذاظعؿددددد ذبددددد أذودلددددد ذػدددددذا

ذب ظطددددددد ب ذادلتعؾددددددد ذ0673ذددددددددـ ذيفذاظصددددددد درذب ظؼددددددد غ  ذخؾدددددددق ذطددددددد  ذص غددددددده

ذ .اظػ غدقذاظث ر ذعب د ذع ذح ؼث ذض اس ذوذاظط ئػي



ذعددددد ذاظع ؼددددد ذوجددددد دذاظط ؼددددد ذت رخيدددددهذسدددددرب،ذصؼددددد ذسددددد  ذذاظعددددد ا ذإعددددد ذيف

ذاظؼدددددد اغنذأذدددددد رتذإذذاظتجدددددد ريذاظـشدددددد  ذحتؽدددددد ذاظدددددديذواألغظؿدددددد ذاظؼ اسدددددد 

ذاظتج رؼدددددد ،ذبدددددد ظعؼ دذاخل صدددددد ذاألحؽدددددد  ذعدددددد ذاظع ؼدددددد ذإىلذاظؼ ميدددددد ذاظع اضقدددددد 

ذاظعددددد ا ذذدددددف ذوطدددددذظ ذواظشددددد ط ،ذبػ ئددددد  ،ذواظؼددددد  ذاظتج رؼددددد ذاظ ط ظددددد ذطعؼددددد 

ذضدددد غ  ذذظدددد ذوعدددد ذاظتجدددد ر ،ذضدددد اغنذعدددد ذاظع ؼدددد ذصدددد ورذاحلدددد ؼثذاظعصدددد ذيف

ذرضددددد ذذاظتجددددد ر ذذضددددد غ  ذأحؽددددد  ذذأظغددددد ذاظدددددذيذذ0943ذظددددددـ (ذ61)ذرضددددد ذذاظتجددددد ر 

ذ.ذ0984ذظدـ (ذ31)ذرض ذاظـ صذذاظتج ر ذض غ  ذص ورذث ذ،ذ0971ذظدـ ذ049

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

 


