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 االهداء
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ثٌٝ ثٌيٞ ػؾَس ثٌؼمٛي ػٓ ثهًثن وٕضٗ ٚؽّجٌٗ  

ثٌٝ ثٌيٞ ثٔقٌْس ثالدظجً هْٚ ثٌٕظٌ ثٌٝ ّذقجٔٗ  

 ( ًدٟ )           

ثٌٝ ِٓ ثٌّٕٟٙ ثٌظذٌ ٚثال٠ّجْ  

 

 (  ه٠ٕٟ          )

 

ثٌٝ ثٌيٞ مظُٙ هللا دجٌٕذٖٛ ٚمظُٙ دجٌٛال٠ٗ  
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ثٌٝ ثٌيٞ ثشوهس دٗ ثًٍٞ ٚثشٌوضٗ ثٌِٞ  

 

  (ٍٚؽٟ ثٌغجٌٟ     )

 

ثٌٝ ثٌشّٛك ثٌضٟ ثػجءس ٌٕج ؽ٠ٌك ثٌؼٍُ فأٔؾٍش ثٌؼٍّجس 
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الشه ثْ ثالهثًر صٍّه ثٌقك فٟ ثٔشجء ِج ص٠ٌو ِٓ ثٌضظٌفجس ّٛثء ثوجٔش صظٌفجس 

ِٚٓ د١ٓ ثٌضظٌفجس ثٌمج١ٔٛٔز ثٌضٟ صّجًّٙج ثالهثًر ثٌؼمو , لج١ٔٛٔز ثَ ثػّجي ِجه٠ز 

.  ثالهثًٞ 

ٌيث ٠شضٌؽ ثْ صضقو , ٠ٚؼٌف ثٌؼمو ثالهثًٞ دجٔٗ صظٌف لجٟٔٛٔ طجهً ػٓ ثالهثًر 

ٚثْ ٠ْضٙوف ثٌؼمو ثٌّذٌَ ثٌٝ ثفوثط ثعٌ لجٟٔٛٔ , ثًثهر ثالهثًر ِغ ثًثهر ثٌّضؼجلو 

دال شه ثْ ٘وف ثالهثًر ِٓ ثدٌثَ ثٌؼمٛه . ّٛثء وجْ ثٔشجء ثٌضَثَ ثٚ ٔمٍٗ ثٚ صؼو٠ٍٗ 

ٌيث فٟٙ , ثالهث٠ًز ٘ٛ ثٌّظٍقز ثٌؼجِز ثٌضٟ صؼٍٛ ػٍٝ ثٌّظٍقز ثٌفٌه٠ز ٌٍّضؼجلو 

صْضٙوف ِٓ ثٌؼمٛه ثالهث٠ًز ػّجْ ثّضٌّثً ثهثء ثٌٌّفك ثٌؼجَ ٌنوِضٗ ٌؼَّٛ 

.  ٚفٟ ٘يث ثٌذقظ ّٕضؼٌع ثٌٝ ثٔٙجء ثٌؼمو ثالهثًٞ دْذخ ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر . ثٌّٕضفؼ١ٓ 

ٌٙيث ٌٚغ١ٌٖ ّٕضؼٌف فٟ ٘يث ثٌذقظ ثٌٝ ؽٍّٗ ِٓ ثٌّطجٌخ ٚثٌفٌٚع ٍِٛػز ػٍٝ 

ثالٚي ٠ش١ٌ ثٌٝ ِفَٙٛ ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر ثِج ثٌغجٟٔ ٠ش١ٌ ثٌٝ شٌٚؽ فجٌز : عالط ِذجفظ 

.   ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر ٚثٌّذقظ ثٌغجٌظ ٠ش١ٌ ثٌٝ فْل ثٌؼمو ثالهثًٞ دْذخ ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر 

 

 

 

 

                                               ((1 ))

                                  

 

 ثٌّذقظ ثالٚي



ِفَٙٛ ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر 

 

ثٌَثَ شنض ثٌيٞ ٠ّجًُ فمج ِٓ  ))ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر دّفَٙٛ ثٌضؼْف ٘ٛ             

فمٛلٗ دوْٚ ثْ ٠ضؾجٍٚ فوٚهٖ دضؼ٠ٛغ ثٌغ١ٌ ػٓ ثٌؼًٌ ثٌيٞ ٠ٕشأ ِٓ ثّضؼّجي 

 .  (1)(  (ثٌقك ػٍٝ ٔقٛث ٠ٕقٌف دٗ ػٓ ٚظ١فضٗ ثالؽضّجػ١ز 

 

             ٌُ ٠ضطٌق ثٌّشٌع ثٌؼٌثلٟ طٌثفز ٌّفَٙٛ ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر ٌىٕٗ صوثًن 

ٚؽٛه ِغً ٘يٖ ثٌقٛثهط ػّٓ ٘يث ثٌّفَٙٛ ِٚج ٠ٕضؼ ػٕٙج ِٓ ثعجً ٌٚمو صٕجٌٚٙج 

 ثالػفجءثس ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز ػٕو ػوَ صٕف١ي َدشىً غ١ٌ ِذجشٌ ػٕوِج صطٌق ال فىج

 دشأْ ػمٛه 1980ثٌفمٌر ثالٌٚٝ ِٓ ثصفجل١ز ف١ٕج ٌؼجَ  (79)ثٌؼمو ف١ظ صٕض ثٌّجهر 

ـ   :ٞثٌذ١غ ٌٍذؼجةغ ِج ٠ً

 ثفو ثٌطٌف١ٓ ػٓ ػوَ ثٌضٕف١ي أٞ ِٓ ثٌضَثِجصٗ ثىث عذش ثْ ػوَ ثٌضٕف١ي يال ٠ْأ ))

وجْ ّذخ ػجةك ٠ؼٛه ثٌٝ ظٌٚف مجًػ ػٓ ثًثهصٗ ٚثٔٗ ٌُ ٠ىٓ ِٓ ثٌّضٛلغ دظًٛر 

ِؼمٌٛز ثْ ٠أمي ثٌؼجةك دجالػضذجً ٚلش ثٔؼمجه ثٌؼمو ثٚ ثْ ٠ىْٛ دئِىجْ صؾٕذٗ ثٚ 

(  (صؾٕخ ػٛثةمٗ ثٚ ثٌضغٍخ ػ١ٍٗ  ثٚ ػٍٝ ػٛثلذٗ 

ثْ صق١ًٍ ٘يث ثٌٕض ٠مٛهٔج ثٌٝ ثّضٕضجػ مظجةض ثٌقجهط ٚ٘يٖ ثٌنظجةض ثْ ٠ىْٛ 

ثٌقجهط ثؽٕذٟ أٞ مجًػ ػٓ ثًثهر ثٌطٌف١ٓ ٚثْ ٠ىْٛ ثٌقجهط غ١ٌ ِضٛلغ ٚلش 

ثٔؼمجه ثٌؼمو ف١ظ ثْ ِٓ ثٌّّىٓ ثٌضّْه دّذوأ ثالػفجء ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز ٌقجهط ثٌمٛر 

.  (2)ثٌمجٌ٘ر فضٝ ثْ ٚؽوس ؽيًٖٚ فٟ ٚلش ٠ْذك ثٔؼمجه ثٌؼمو 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ثٌٛؽ١َ فٟ ٔظ٠ٌز ثالٌضَثَ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ  , ػذو ثٌّؾ١و ثٌقى١ُ ٚػذو ثٌذجلٟ ثٌذىٌٞ ِٚقّو ؽٗ ثٌذش١ٌ . ه (1)

 126ص  , 2001ّٕز ثٌٕشٌ , دغوثه , ِىضذز ًّٕٙٛٞ ٌٍٕشٌ , ثٌؼٌثلٟ 

دغوثه , ِىضذز ثٌّغٕٝ  , 1951 ٌْٕز 40ًلُ , ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ  (425)ثٌّجهر (2)

 

((2)) 

 

 ثٌّطٍخ ثالٚي                                 

 



صؼ٠ٌف ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر 

 

  ˝صؼٌف ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر ٌغز: ثٌفٌع ثالٚي 

             

           ثٌمٛر ػو ثٌؼؼف ٚثٌمٛر ٟ٘ ثٌطجلز ِٓ ثٌقذً ٚؽّؼٙج لٛث ٚثٌمٛر ِظوً 

ّٞ فٙٛ لٛٞ  (( ىٞ لٛر ػٕو ىٞ ػٌٓ )) ًٚه فٟ ثٌمٌثْ ثٌى٠ٌُ ٌِّٓ لٛ

 

 ُٞ          ًؽً شو٠و ثٌمٜٛ أٞ شو٠و ثعٌ ثٌنٍك ٠ٚمجي لٛٞ ثٌٌؽً فٙٛ ِم٠ٛجً فجٌمٛ

ِٗ ٚثٌمِٛٞ دىٌْ ثٌمجف ِؼٕج٘ج ثٌمظٌ ثالًع ثٌنج١ٌز  ِٗ ٚثٌّمٛٞ فٟ هثدض  . (1)فٟ ٔفْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ؽذؼز ِولمٗ وجٍِز ثٌضشى١ً ١ٌِْٚر , وضجح ِنضجً ثٌظقجؿ , ِقّو ثدٓ ثدٟ دىٌ ثدٓ ػذو ثٌمجهً ثٌٌثٍٞ . (1)

  323ص,  ٘ـ 1329صج٠ًل ثٌطذغ , ِىضذز ٌذٕجْ , ثٌّوثمً 

 

((3 ))

 

 

 

صؼ٠ٌف ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر ثططالفج : ثٌفٌع ثٌغجٟٔ  



       

 ٠ْضمً ػٓ ثًثهر وً ِٓ ٞثٔٙج فجهط مجًػ:                   ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر 

 . (1 )ثٌّضؼجلو٠ٓ ِٓ شأٔٗ ثْ ٠ؾؼً صٕف١ي ثالٌضَثَ ثٌؼموٞ ِْضق١ال 

 

٠ٚضٌصخ ػٍٝ ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر  ثْ ١ٌِ ٌإلهثًر إًغجَ ثٌّضؼجلو ِؼٙج ػٍٝ صٕف١ي ثٌضَثِٗ 

ٚال ثْ صٛلغ ػمٛدجس دمظو صقم١ك ٘يث ثٌٙوف وّج ثٔٗ ١ٌِ ٌٙج ثْ صٛلغ ػ١ٍٗ 

غٌثِجس ثٌضأم١ٌ ٌٚمو ثميس ثٌّقىّز ثالهث٠ًز ثٌؼ١ٍج ٌّظٌ دٙيث ثٌٕظٌ فٟ فىّٙج 

:   ف١ظ صمٛي 1959 ِٓ ه٠ّْذٌ ّٕز 12ثٌظجهً فٟ 

ثْ ثٌقىُ ثٌّطؼْٛ ف١ٗ لو ثطجح ثٌقك فٟ لؼجةٗ ف١ّج ثٔضٙٝ ث١ٌٗ دؼو ثّضظٙجًٖ  )

 (ٌظٌٚف ثٌقجي ِٚالدْجصٗ 

 ٌٗ ف١ٗ فضضقمك ثٌمٛر هثْ ػوَ ٚفجء ثٌّضؼجلو دجٌضَثِٗ ٠ٌؽغ ثٌٝ ّذخ ثؽٕذٟ ال ٞ

ثٌمجٌ٘ر ثٌضٟ ؽؼٍش ثٌضٕف١ي ِْضق١ال ٚىٌه دْذخ ثطوثً ثٌقىِٛض١ٓ ثٌف١ٌْٔز 

ٚثإل٠طج١ٌز ػٍٝ ِٕغ صظو٠ٌ ثالٍّقز ثٌّضفك ػ١ٍٙج ثٌٝ ثٌقىِٛز ثٌّظ٠ٌز ٚ٘يث 

ثٌْذخ ١ٌِ دئِىجْ أٞ شنض فٟ ِغً ٌِوَ ثٌّضؼجلو ثْ ٠ضٛلؼٗ ثٚ ٠وفؼٗ ٚصْضطٌه 

دً ثْ ثٌّطؼْٛ ػ١ٍٗ دؼو ثْ ػؾَ دجٌقظٛي ػٍٝ صٌم١ض  )ثٌّقىّز لجةٍز 

ثٌقىِٛض١ٓ فجٚي صٕف١ي ثٌضَثِٗ دّٛجةً ثمٌٜ ػٌػٙج ػٍٝ ثٌٍّقم١ٓ ثٌؼْى٠ٌٓ فٟ 

ًِٚج ٚدج٠ًِ ٚىٌه دأًّجي ثٍّقز دجُّ ثع١ٛد١ج ػٍٝ ثْ صْضٌٛٝ ػ١ٍٙج ثٌقىِٛز 

..... ثعٕجء ًٌِٚ٘ج ػجدٌر دّظٌ دؼو ثالصفجق ِغ ثٌقىِٛز ثالع١ٛد١ز 

ٌٚىٓ ثٌقىِٛز ثٌّظ٠ٌز ٌُ صمذٍٙج ٚ وً ىٌه ٠وي ػٍٝ ثٔٗ ٌُ ٠ضٌن ١ٍّٚز ِّىٕٗ 

ٌضٕف١ي ثٌضَثِٗ ثال ٌؾأ ث١ٌٙج ٌٚىٓ فجي هْٚ صٕف١ي ثٌؼمو ٚثٌْذخ ثالؽٕذٟ ثٌيٞ ال ٠و ٌٗ 

. ( 2)ف١ٗ أٞ ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر ثٌضٟ صؼف١ٗ ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  461ص , دال ٔشٌ , ثٌمجْٔٛ ث١ٌٍذٟ : ث١ٌْو ِقّو ثٌّؤٟ  (1)

هثً ثٌٕشٌـ ثٌّطذٛػجس , ِذجها ثٌمجْٔٛ ثالهثًٞ , ٚفْٓ ػغّجْ ِقّو , ِقّو ًفؼش ػذو ثٌٛ٘جح . ه (2)

 732ص  , 2001ّٕز ثٌٕشٌ , ِىجْ ثٌٕشٌ ـ دغوثه , ثٌؾجِؼ١ز 

 

((4 ))

 

 

ِٛلف ثٌضش٠ٌغ  : ثٚال 

 



                 ٌمو ىوٌس دؼغ ثٌضش٠ٌؼجس ثٌوثم١ٍز فجٌز ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر  ٚفوهس 

مظجةظٙج ٚأعجً٘ج ثال ثٔٙج ٌُ صموَ ٌٕج صؼ٠ٌفج هل١مج ٌٙج صجًوج ٌٍمؼجء ِّٙز صشن١ض 

. ػٕجطٌ ٚؽٛه٘ج ٚصم١١ّٙج فْذّج صمضؼٟ ظٌٚف ثٌقجهط 

 

ِٛلف ثٌمؼجء  : عج١ٔج 

              عّز ػٕجطٌ ٠ؾخ صٛفٌ٘ج فضٝ ٔىْٛ دظوه ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر ٟٚ٘ فجهط 

فجهط ثؽٕذٟ مجًػ ػٓ ثًثهر  ( صؾٕذْٗال ٠ّه) ِمجِٚضٗ ْفجهط ال ٠ّه, غ١ٌ ِضٛلغ 

ثٌّضؼجلو ِغ ثالهثًر فؼٕو صمو٠ٌ ثٌمؼجء ثػفجء ثٌّضؼجلو ِغ ثالهثًر ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز 

ثٌؼمو٠ز ٌؼوَ ثٌضٕف١ي الدو ثْ صىْٛ فجٌز ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر ثٚ ثٌقجهط ثٌؾذٌٞ ِْضمال ثْ 

.  ِمجِٚضٗ ْثًثهر ثٌطٌف١ٓ غ١ٌ ِضٛلؼج ٚويٌه ال ٠ّه

 

ِٛلف ثٌفمٗ  : عجٌغج 

            ػٕوِج صضٛفٌ ػٕجطٌ ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر ٠ؾٍٛ ٌٍّضؼجلو ثْ ٠ضّْه دٛؽٛه ثٌمٛر 

ثٌمجٌ٘ر فضٝ ٠ؼفٝ ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز وّج ٠ٌٜ ثٌفمٗ ٌٚىٓ ش٠ٌطز ثْ ٠ىْٛ ثٌقجهط 

ثٌيٞ ٠ضّْه دٗ ثٌّضؼجلو ٔجشتج دؼو صج٠ًل ٠ٌّجْ ثٌؼمو ٚىثس ؽذ١ؼز صّٕغ ثٌضٕف١ي و١ٍج 

(. 1)ثٚ ؽَة١ج ٌالٌضَثِجس ثٌٕجصؾز ػٕٗ ّٛثء وـــجْ ٘يث ثٌّجٔغ ِؤلضج ثٚ ٔٙجة١ج 

 

                                                               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
                                                                                                                             

                                                                                                                                                  

       (1)   CHABAS f " force majear " RePDa IIoZdroit cicviI , 1985 , h                          

                                                                                                                                

MAZEAAuD H. L . ETJ. , op . cit . h575a 577p. 517 .                                                 

                             

 

ــ ٔشٌ ٘يث ثٌذقظ ػٍٝ ِٛلغ ثالٔض١ٌٔش  

www.ao. Academy . org /…/extreme. Power.d…                                                         
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ثٌّطٍخ ثٌغجٟٔ 



ص١١َّ ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر ػٓ ثٌظٌف ثٌطجًا 

 

ِٓ ف١ظ ثٌّفَٙٛ : ثٌفٌع ثالٚي 

 

ثٌيٞ ٠ضّغً دجٌقجهط ثٌنجًؽٟ ثٌيٞ ٠ْضق١ً هفؼٗ :              ٠مظو دجٌمٛر  ثٌمجٌ٘ر 

٠ٚؤهٞ ثٌٝ ثّضقجٌز صٕف١ي ثٌؼمو ثّضقجٌز ِطٍمز ٚ٘ٛ ثّجّج مجًػ ػٓ ثًثهر 

 (.1)ثٌطٌف١ٓ 

 

ثٔٗ ظٌف ٠قوط دؼو ثدٌثَ ثٌؼمو ٚمالي :           ثِج ثٌظٌف ثٌطجًا ٠مظو دٗ 

ِٓ شأٔٙج ثْ صؾؼً صٕف١ي , ٌِفٍز صٕف١يٖ ظٌٚف ثّضغٕجة١ز ػجِز غ١ٌ ِضٛلؼز 

ٚديٌه ٠ضٌٛو ٌٙيث ثٌّضؼجلو ثٌقك فٟ ِطجٌذز ثالهثًر . ثالٌضَثَ ثٌؼموٞ ثشو ثً٘جلج 

ِغ ِالفظز ثْ ٔظ٠ٌز ثٌظٌٚف ,  ِٓ مْجًر ٖدضؼ٠ٛغ ؽَةٟ ٠غطٟ ِج أطجح

فنالي . ثٌطجًةز صْٛه فٟ ثٌؼمٛه ثٌّْضٌّر ثٌضٕف١ي ثٚ ثٌف٠ًٛز ثٌضٟ ٠ؤؽً صٕف١ي٘ج 

 (.2)ِور صٕف١ي ثٌؼمو لو صطٌأ ظٌٚف ِٓ شأٔٙج ثْ صؾؼً صٕف١ي ثٌؼمو ٌِ٘مج ٌٍّضؼجلو 

 

ِٓ ف١ظ ثالعٌ : ثٌفٌع ثٌغجٟٔ 

            ثْ ثعٌ ثٌظٌف ثٌطجًا ثلً ٚؽأر ػٍٝ ف١جر ثٌؼمو ِٓ ثعجً ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر  

ف١ظ صؾؼً ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر صٕف١ي ثالٌضَثَ ِْضق١ال ف١ٕمؼٟ ديٌه ثٌضَثَ ثٌّضؼجلو ثِج 

ثٌظٌف ثٌطجًا ثٔٗ ٠ؾؼً فمؾ صٕف١ي ثٌؼمو ٌِ٘مج ِج١ٌج دج٘غ ثٌغّٓ دق١ظ ٠ؤهٞ ثٌٝ 

( 3 )مْجًر ِج١ٌز فجهفز دْذخ ثٔمالح صٛثٍْ ثٌؼمو ثالهثًٞ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِىضذز ًّٕٙٛٞ ٌٍٕشٌ , ِذجها ٚثفىجَ ثٌمجْٔٛ ثالهثًٞ , ػٍٟ ِقّو دو٠ٌ ٚػظجَ ػذو ثٌٛ٘جح ثٌذٌٍٔؾٟ. ه  (1)

 . 517ص  , 1993ّٕز ثٌٕشٌ , دغوثه ,    

 148ص , 1967ّٕز ثٌٕشٌ , هثً ثٌفىٌ ثٌؼٌدٟ ٌٍٕشٌ, ثٌٛؽ١َ فٟ ثٌمجْٔٛ ثالهثًٞ, ١ٍّّجْ ثٌطّجٚٞ. ه  (2)

 163ص , ثٌّظوً ثٌْجدك , ػذو ثٌّؾ١و ثٌقى١ُ . ه  (3)

 

                                                            ((6 ))
              

 

                   

 



, لو عجً ؽوي فمٟٙ وذ١ٌ فٛي ثٌضفٌلز د١ٓ ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر ٚثٌظٌف ثٌطجًا                  

٠ٌٜ ثٌذؼغ دأّٔٙج صؼذ١ٌثْ ِضٌثهفجْ ٌّّْٝ ٚثفو ِٚٓ عُ الِؾجي ٌٍض١١َّ د١ّٕٙج 

ٚثْ وجٔش ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر صوي ػٍٝ ثّضقجٌز هفغ ثٌقجهط فٟ ف١ٓ ثْ ثٌقجهط ثٌّفجؽب 

٠ٚي٘خ ثمٌْٚ ثٌٝ ثٌضفٌلز د١ٓ ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر . ٠وي ػٍٝ ػوَ ثِىج١ٔز ثٌضٛلغ 

ٚثٌقجهط ثٌّفجؽب ٚصمَٛ ٘يٖ ثٌضفٌلز ػٍٝ طفز ثٌقجهط فجىث وجْ ثٌقجهط مجًؽ١ج 

فٙٛ لٛر لجٌ٘ر ِٚغجي ىٌه ٌٍَثي ثهٜ ثٌٝ ث١ٙٔجً ِظٕغ , ٚأل٠ّىٓ صٛلؼٗ ٚألهفؼٗ 

 ٠ْٚضق١ً هفؼٗ وجٔفؾجً ثٌز فٟ ءِٓ ثٌّظجٔغ ثِج ثىث وجْ هثم١ٍج دجٌْٕذز ٌٍشٟ

. فٙٛ فجهط ِفجؽب , ثٌّظٕغ 

 

 

 

           ٚصذوٚ ث١ّ٘ز ثٌض١١َّ د١ٓ ثٌغمٛر ثٌمجٌ٘ر ٚثٌقجهط ثٌّفجؽب فٟ فجٌز 

ففٟ ِغً ٘يٖ ثٌقجٌز صؼفٝ ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر , ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌمجةّز ػٍٝ ثّجُ ثٌؼًٌ 

ٚفو٘ج ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز ثِج ثٌقجهط ثٌّفجؽب فال ٠ٕفٟ ثٌؼاللز ثٌْذذ١ز د١ٓ ثٌفؼً 

 (.1) ِىٓ ثٌّْؤ١ٌٚز ٜٚثٌؼًٌ ِٚٓ عُ ال ٠ؼف

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

, ِظٌ , هثً ثالِجْ ٌٍٕشٌ , ثٌؾَء ثالٚي , ِظجهً ثالٌضَثِجس ـ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز , ػذو ثٌمجهً ثٌؼٌػجًٞ  (1)

 . 131ص , 2005ّٕز ثٌٕشٌ 
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ثٌّذقظ ثٌغجٟٔ 

                                 شٌٚؽ ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر 

 

            ػٕوِج ٠ضفك ؽٌفٟ ثٌؼمو ػٍٝ صقو٠و ِؼٕٝ ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر فٟ ثٌؼمو فأٔٗ ِٓ 

ثٌؼًٌٚٞ ٚػغ صٌص١ذجس مجطز ٌضطذ١مٗ دجٌشىً ثٌيٞ ٠ؤِٓ ثٌضٛثٍْ ثٌؼجَ ٌٍؼمو د١ٓ 

ؽٌف١ٗ  

 

 ِٓ ثٌقٛثهط ثٌضٟ ٖ            ٚٔظٌث ٌنجط١ز ٚؽذ١ؼز ثٌؼمو ثالهثًٞ فأْ ِج ٠ٌثفك

صّٕغ ثٌضٕف١ي صشىً ِٓ ف١ظ ثٌّذوأ مجطز ٌٍّضؼجلو ٌٙيث ثٌضٕف١ي  ِٚٓ ٔجف١ز ثمٌٜ 

فأْ ثدضؼجه ؽٌفٟ ثٌؼمو ثفوّ٘ج ػٓ ثالمٌ ٠ْضٍََ ِؼٌفز ؽذ١ؼز ِٚٛثٔغ ثٌضٟ ٠ؼٌع 

                                            (1) ث١ٌٙج ثفوّ٘ج ِّج ٠ضٌصخ ػٍٝ ثٌّضؼجلو  ثػالْ ثٌطٌف ثالمٌ دقجٌز ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر

 

 

 

 

ـ 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  132ص , ثٌّظوً ثٌْجدك , ػذو ثٌمجهً ثٌؼٌػجًٞ  (1)
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ثٌّطٍخ ثالٚي 



 

شٌٚؽ فجٌز ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر 

 

ثْ صىْٛ فجٌز غ١ٌ ِضٛلؼز  : ثٌفٌع ثالٚي 

 

           

               ٠ؾخ ثْ ٠ىْٛ ثٌقجهط غ١ٌ ِّىٓ ثٌضٛلغ ثطال ٚػوَ ثٌضٛلغ ٘يث ٠ىْٛ 

ػٕو ثدٌثَ ثٌؼمو فٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌؼمو٠ز ٚٚلش ثًصىجح ثٌفؼً ثٌؼجً فٟ ثٌّْؤ١ٌٚز 

أٞ ػوَ ثٌضٛلغ ٠ؾخ ثْ ٠ىْٛ , ثٌضمظ٠ٌ١ز ٠ٚمجُ ػوَ ثٌضٛلغ دّؼ١جً ِٛػٛػٟ 

فضٝ ِٓ ثشو ثٌٕجُ فيًث ٚفطٕز ٚىوجء ٚثٔضذج٘ج ٚال ٠مجُ دجٌٌؽً ثٌؼجهٞ ًح 

 (ثِغٍز صٛلؼ١ٗ )ثالٌّر وّج ٌِ ِؼٕج فٟ ثٌنطأ ٌٕٚؼٌح ثِغٍز ٌيٌه 

 

 شنض ٠مٛه ١ّجًر فٟ فجٌز ؽ١ور ١ْ٠ٌٚ دٌْػز ِٚغجي ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضمظ٠ٌ١ز

ِؼضوٌز ٌِثػ١ج ثٔظّز ٚلٛث١ٔٓ ث١ٌٌْ ٚثىث ثٔىْجً ٠مغ فٟ ِمؼٛه ث١ٌْجًر ثٚ ثشضؼجي 

ٔجً فٟ ِقٌوٙج ف١نٌػ ثٌْجةك صقش صأع١ٌ ىٌه ػٓ ثٌؾجهر ٠ٚظوَ شنظج ٠ىْٛ ثص١ج 

ِٓ ثصؾجٖ ثٌّؼجوِ  

 

 شنض ٠ضؼجلو ِغ ثمٌ ػٍٝ ص١ٍُْ دؼجػز فٟ ثٌٛلش ثٌّقوه ٚفٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌؼمو٠ز

ٚدؼو ثدٌثَ ثٌؼمو ٚلذً ثٌض١ٍُْ ثٌّضفك ػ١ٍٗ ٠ظوً ثٌِ ثهثًٞ ٠ّٕغ ثٌضؼجًِ فٟ صٍه 

(. 1)ثٌذؼجػز ٔٙجة١ج ثٚ ٠ظوً٘ج ٌّظٍقز ثٌوٌٚٝ 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

    133ص , ثٌّظوً ثٌْجدك , ػذو ثٌمجهً ثٌؼٌػجًٞ (1)
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ثْ ال ٠ىْٛ دجإلِىجْ هفؼٙج  : ثٌفٌع ثٌغجٟٔ 



 

فأْ ثِىٓ هفغ ثٌقجهط فضٝ ,            ٠ؾخ ثْ  صىْٛ ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر ِْضق١ٍز ثٌوفغ 

ِٓ ثالًِٛ " ىٌه ثٔٗ , ٌٛ ثّضقجٌز صٛلؼٗ ٌُ ٠ىٓ عّز لٛر لجٌ٘ر ثٚ ثٌقجهط ثٌفؾجةٟ 

ثٌٍّّْز ثْ ٠شضٌؽ فٟ ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر ثٚ ثٌْذخ ثألؽٕٝ ثْ ٠ىْٛ غ١ٌ ِضٛلغ 

فجىث ثِىٓ صٛلغ فجهط فضٝ ٌٛ ثّضقجي هفؼٗ ٚثِىٓ هفغ ثٌقجهط , ِْٚضق١ً ثٌوفغ 

"  ٌٚٛ ثّضقجي صٛلؼٗ ٌُ ٠ىٓ لٛر لجٌ٘ر ٚال ٠ضٌصخ ػ١ٍٗ ثػفجء ثٌّضؼجلو ِٓ ثٌضَثِٗ 

 ؽجٔخ ثٌّضؼجلو دً ِٓ ْٚدنظٛص ثٌضٛلغ ٠ؾخ ثْ ٠ىْٛ ػوَ ثّضطجػز ثٌضٛلغ ال َ

فال ٠ىضفٟ ف١ٗ , ؽجٔخ ثشو ثٌٕجُ ٠مظز ٚدظٌث ثالًِٛ فجٌّؼ١جً ِٛػٛػٟ ال ىثصٟ 

.  دجٌشنض ثٌؼجهٞ ٌٚىٓ صطٍخ ثْ ٠ىْٛ ػوَ ثالِىجْ ِطٍمج 

 

ثٔؼوثَ مطأ ثٌّضؼجلو  : ثٌفٌع ثٌغجٌظ 

              فأْ وجْ ٌٗ ٠و فٟ ثفوثعٗ ال ٠ٕمؼٟ ثالٌضَثَ ٚثْ وجْ ثطذـ صٕف١يٖ ثٌؼ١ٕٟ 

ٚدٙيث ٠ضقٛي ِقً ثالٌضَثَ ِٓ ثٌضٕف١ي , ِْضق١ال ٚٚؽخ ثٌضٕف١ي ػٓ ؽ٠ٌك صؼ٠ٛغ 

 ...ثٌؼ١ٕٟ ثٌٝ ثٌضؼ٠ٛغ 

٠ٚظٌٙ ٘يث , ٠ٚؼًّ ثٌْذخ ثألؽٕٝ ثعٌٖ دجٌْٕذز ٌطٌفٟ ثٌؼمو ثالهثًٞ ػٍٝ ثٌْٛثء 

:  ثالعٌ دظفز ثّج١ّز ِٓ ٔجف١ض١ٓ 

   

فال صضقمك , ثٔؼوِش ثٌؼاللز ثٌْذذ١ز , فجىث وجْ ٘ٛ ثٌْذخ ثٌٛف١و فٟ ٚلٛع ثٌؼًٌ 

فأْ ثالٌضَثَ ٠ٕمؼٟ , ثٌّْؤ١ٌٚز أٞ ثٔٗ ثىث وجٔش ثالّضقجٌز ًثؽؼز ثٌٝ ّذخ ثؽٕذٟ 

ّٛثء , ثطال ّٛثء ِٓ ف١ظ ثٌضٕف١ي ثٌؼ١ٕٟ ثٚ ثٌضٕف١ي دجٌضؼ٠ٛغ ثْ ثٌمجػور ػجِز 

ثٔٗ ثىث ثّضقجٌز ػٍٝ ثٌّضؼجلو , فٟ ػمٛه ثٌمجْٔٛ ثٌنجص ثٚ فٟ ػمٛه ثٌمجْٔٛ ثٌؼجَ 

ِجٌُ ٠غذش ثْ , صٕف١ي ثٌضَثِجصٗ ػ١ٕج وجْ ِْؤٚال ػٓ ثٌضؼ٠ٛغ ٌؼوَ ثٌٛفجء دجالٌضَثَ 

 (.1) ٌٗ ف١ٗ هثّضقجٌز ثٌضٕف١ي لو صٕشأ ػٓ ّذخ ثؽٕذٟ ال ٞ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

, هثً ثٌؾجِؼز ثٌؾو٠ور ٌٍٕشٌ , ثٌؼمٛه ثالهث٠ًز ـ ثٌّمِٛجس ـ ثالؽٌثءثس ـ ثالعجً , ِقّو فؤثه ػذو ثٌذجّؾ . ه  (1)

 459ص  , 2006ّٕز ثٌٕشٌ , ثالّىٕو٠ًز 

                                                   (( 10 ))

 

 

ثٌّطٍخ ثٌغجٟٔ 



 

ثّضقجٌز صٕف١ي ثٌؼمو 

 

         

           ػٕوِج ٔضقوط ػٓ ثّضقجٌز ثٌضٕف١ي فٙيث ٠ؼٕٟ دأْ ثٌقجهط ػٕو ٚطٌٛٗ ٠ؾؼً 

ثٌّضؼجلو  فٟ ٚػغ غ١ٌ لجهً ٔٙجة١ج ثٔؾجٍ ثٌضَثِٗ ثٚ ِضجدؼز صٕف١يٖ ٚ٘يٖ ثالّضقجٌز 

لو ٠ىْٛ ّذذٙج ِجه٠ج ثٚ ثلضظجه٠ج ثٚ لؼجة١ج ِّٚٙج ٠ىٓ ِظوً ٘يٖ ثالّضقجٌز فأٔٙج 

صىفٟ ثْ صموَ فؾز لج١ٔٛٔز إلػفجء ثٌّضؼجلو ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز ػٕو ػـــــوَ ثٌضٕف١ي ٚ٘يث 

٘ٛ ثالّجُ ثٌيٞ ٔذٕٟ ػ١ٍــــٗ ثٌّٛلف ثٌؾو٠و ٌفىٌر ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر فٟ ثٌؼٌف 

 (.1)ثٌضؾجًٞ 

 

: ـ ثالّضقجٌز ثٌّجه٠ز ٌٍضٕف١ي 1

 

ٟٚ٘ ثٌضٟ صقٛي هْٚ .          ٠ّٚىٓ ثْ صطٍك ػ١ٍٙج ث٠ؼج دجالّضقجٌز ثٌف٠َ١جة١ز 

فٟٙ صٌؽغ وّج ٠ٌٜ ثٌفمٗ ثٌٝ , صٕف١ي ثٌؼمو ألٔٙج صٕظخ ػٍٝ ثٌؼ١ٓ ِقً ثالٌضَثَ 

 فٟ ىثصٗ ال ثٌٝ ثّضقجٌز دجٌْٕذز ٌٍّضؼجلو ٚصّْٝ ث٠ؼج فٟ ٘يٖ ءثّضقجٌز ثٌشٟ

ثٌقجٌز دجالّضقجٌز ثٌّٛػٛػ١ز أٞ ثالّضقجٌز ثٌضٟ صؼٛه وّج لٍٕج ّجدمج ثٌٝ ثٌّقً 

 (.2)ىثصٗ 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ثٌطذؼز , ثٌفضٜٛ ٚثٌضش٠ٌغ  , 1980 ٌْٕز 67ًلُ ,  ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌى٠ٛضٟ 1فك  (77)ثٌّجهر  (1)

 .  1998ثٌنجِْز 

  368ص , ثٌّظوً ثٌْجدك , ػذو ثٌّؾ١و ثٌقى١ُ . ه  (2)

 

((                                          11 ))

 

 

ـ ثالّضقجٌز ثاللضظجه٠ز ٌٍضٕف١ي 2



 

٠ّىٓ ثػضذجً ثالّضقجٌز ثاللضظجه٠ز ٌضٕف١ي ثصفجق ثٌطٌف١ٓ ِظوًث  ))             

( (ٌٕشٛء فجٌز ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر فٟ ثؽجً ثٌؼاللجس ثٌضؾج٠ًز ثٌو١ٌٚز 

 

            ِٚٓ مظجةظٙج ٘يٖ ثالّضقجٌز ثٔٙج صْضٙوف ِٓ ثعجً٘ج ثٌضَثِجس ثفو 

ثٌطٌف١ٓ ثٚ و١ٍّٙج دٕفِ ثٌٛلش ٚصذؼج ٌقؾُ ِظوً ٘يٖ ثالّضقجٌز ٚثصْجع ثعجً٘ج 

ثٌضٟ لو صضؾجٍٚ فوٚه ثوغٌ ِٓ هٌٚز ٚثفور وّج ٘ٛ ثٌقجي فٟ فوٚط ثالٍِجس 

ثاللضظجه٠ز ثٌو١ٌٚز ثْ صؼمو ثٌٕشجؽجس ثٌظٕجػ١ز ثٚ ثٌضؾج٠ًز لو ٠ؤهٞ ثٌٝ ٠ؾو 

  ْثٌّضؼجلو ٔفْز فٟ ٚػغ ثٌّؾجدٙز ٌّذجشٌر ِغ ِؼٛلجس ِج١ٌز ىثس ؽذ١ؼز ال ٠ّه

صؾؼً صٕف١ي ثالٌضَثَ ِْضق١ال ثّضقجٌز ِطٍمز ٚفىٌر , ِمجِٚضٙج ٚال ٠ّىٓ صؾجٍٚ٘ج 

ثالّضقجٌز ثاللضظجه٠ز ٘يٖ صنضٍف ػٓ ِفَٙٛ ثٌظؼٛدجس ثاللضظجه٠ز ثٌضٟ صٕجٌٚٙج 

لٛثػو ثٌظٌف ثٌطجًا ثٚ شٌؽ ثٌظٌف ثٌطجًا الّٔٙج وّج ىؤٌج ّجدمج فٛثهط ال 

 صٕف١ي ثالٌضَثَ ثٌضؼجلوٞ ِْضق١ال ٚثّٔج ٠ؾؼــً فمؾ صٕف١ي ٘يث ثالٌضَثَ ٌِ٘مج يصؾغ

 (.1)ٌٍّضؼجلو دق١ظ ٠ٙوهٖ دنْجًر فجهفز 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ثٌطذؼز ثٌنجِْز  , ثٌفضٜٛ ٚثٌضش٠ٌغ  , 1980 ٌْٕز 67ًلُ , ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌى٠ٛضٟ  (198)ثٌّجهر  (1 )

1998  

 

((12 ))

 

 

 



 ـ ثالّضقجٌز ثٌمج١ٔٛٔز ٌٍضٕف١ي 3

 

صٌؽغ ٘يٖ ثالّضقجٌز فٟ شأٔٙج ثٌٝ ٔض لجٟٔٛٔ ٚفىّٙج ٠ضّجعً ِغ )               

فٟٙ ثٌضٟ صّٕغ ثٌؼمو ِٓ ثالٔؼمجه ثىث وجٔش ّجدمٗ ػ١ٍٗ ف١ظ , فىُ ثالّضقجٌز ثٌّطٍمز 

 (.1) (ال ثٌضَثَ دّْضق١ً 

 

ِٓ 2فمٌر   (127)ٌٚىٓ وّج  صٕض ثٌّجهر ,            ٚدجٌضجٌٟ ال ثٌضَثَ لذً ثٌّو٠ٓ 

هْٚ ثْ , ثٌمجٔـــْٛ ثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ ثىث وجْ ِقً ثالٌضَثَ ِْضق١ال  ػٍٝ ثٌّو٠ٓ 

صىْٛ ثالّضقجٌـــــز فٟ ىثصٙج ِطٍمز طـ ثٌؼمو ٚثٌََ ثٌّو٠ٓ دجٌضؼ٠ٛغ ٌؼــــوَ ٚفجةٗ 

. دضؼٙوٖ 

فأْ , وّج ٘ٛ ثٌقجي ٚلش صٕف١ي ثالٌضَثِجس , ٚثىث وجٔش ثالّضقجٌز الفمز الٔؼمجه ثٌؼمو 

 (.2 )ٌُ صىٓ دنطأ ثٌّو٠ٓ فأْ ثالٌضَثَ ٠ٕمؼٟ دوْٚ صؼ٠ٛغ ثٌوثةٓ

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ٔمجدز ثٌّقج١ِٓ  , ِىضخ فٕٟ  , 1992لجْٔٛ ثٌّؤٟ ثالًهٟٔ ٌْٕز  (159)ثٌّجهر  (1)

  369ص , ثٌّظوً ثٌْجدك , ػذو ثٌّؾ١و ثٌقى١ُ . ه  (2)

 

((13 ))

 

 

ثٌّذقظ ثٌغجٌظ 



                      فْل ثٌؼمو ثالهثًٞ دْذخ ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر

 

             ٠ضقمك ثعٌ ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر دْذخ صٛفٌ ِؼ١ج٠ًٓ ثّج١١ّٓ فٟ فجٌز ػوَ 

صٕف١ي ثٌضَثِجصٗ ثٌؼمو٠ز ٚ٘يٖ ثٌمجػور صطذك ّٛثء وجْ ثٌؼمو ِق١ٍج ثَ ىثس ؽجدغ هٌٟٚ  

:  ثٌّؼ١جً ثالٚي 

فأْ ,                ثٔٗ فٟ فجٌز صنٍف أٞ ؽٌف ِٓ ثالؽٌثف فٟ ثٌضَثِجصٗ ثٌؼمو٠ز 

ثمفجق ثٌّو٠ٓ دْذخ ثٌقجهط ثٌؾذٌٞ ٠ٕشأ ػٕٗ دجٌؼًٌٚر ثعجً ٍّذ١ز ِذجشٌر ػٍٝ 

ِظ١ٌ ثٌؼمو ثالهثًٞ ٠ٕٚمؼٟ دفْل ثٌؼمو ٚثٔقالي ثٌٌثدطز د١ٓ ثٌّضؼجلو٠ٓ ػٕو 

ثّضقجٌز ثٌضٕف١ي ِطٍمج ثٚ صؼ١ٍك صٕف١ي ثٌؼمو ٌّور ِؼمٌٛز ٠مذً دٙج ثٌطٌف١ٓ ثىث صذ١ٓ 

ٚثِىج١ٔز ثّضتٕجف ثٌؼمو ٚثْ فْل ثٌؼمو لو , ثفضّجي ٍٚثي ظٌٚف ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر 

٠ىْٛ دأصفجق ثٌطٌف١ٓ لو ٠ضفك ثٌّضؼجلو ِغ ؽٙز ثالهثًر ػٍٝ ثٔٙجء ثٌؼمو لذً ِوصٗ ثٚ 

ثصّجَ صٕف١يٖ ٠ٚىْٛ ثالٔٙجء فٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ثصفجل١ج ٠ْضٕو ثٌٝ ًػج ثٌطٌف١ٓ ٚصطذك 

ػٍٝ ثٌفْل ٕ٘ج ثفىجَ ثاللجٌز فٟ ػمٛه ثٌمجْٔٛ ثٌنجص ٚلو ٠ىْٛ ثٔٙجء ثٌؼمو فٟ 

٘يٖ ثٌط٠ٌمز ِظقٛدج دجٌضؼ٠ٛغ ػّج فجس ثٌّضؼجلو ِٓ وْخ ٔض١ؾز الٔٙجء ثٌؼمو لذً 

 (.1)ثٚثٔٗ ثىث ِج ثصفك ثٌّضؼجلوثْ ػٍٝ ىٌه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, ِٕشأر ثٌّؼٌف ٌٍٕشٌ , ثٌؼمٛه ثالهث٠ًز فٟ ػٛء ثٌفمٗ ـ ثٌمؼجء ـ ثٌضش٠ٌغ , ػذو ثٌق١ّو ثٌشٛثًدٟ . ه(1)

  149ص  , 2003ّٕز ثٌٕشٌ , ثالّىٕو٠ًز 
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ثٌّؼ١جً ثٌغجٟٔ  

 

٘ٛ ثْ ػــــــــوَ صٕف١ي ,           صطذ١مج ٌٍمؼور ثٌؼجِــــــز فٟ ثالٌضَثِجس ثٌؼمو٠ـــــــز 

ثالٌضَثَ ٠ٌصخ ػٍٝ ثٌّضؼجلو ِغ ثالهثًر ِْؤ١ٌٚز ػمو٠ز ٚهفغ صؼ٠ٛغ ػٓ ثالػٌثً 

. ثٌٕجؽّز ػٓ فْل ثٌؼمو ٌؼوَ ثٌٛفجء دجٌضَثِٗ 

 

ثال ثْ فجٌز ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر صؼطً ثٌؼًّ دٙيٖ ثٌمجػور ثّضٕجهث ثٌٝ ثٌمٛثػــــــو ثٌمج١ٔٛٔز 

ثٌضٟ صقىُ ثالعجً ثٌّؼف١ز ٌّْؤ١ٌٚز ثٌّضؼجلو ػٕو ػـــــوَ ٚفجةٗ دجٌضَثِجصٗ ثٌؼمو٠ــــــز 

 (.1)ألّذجح مجًؽز ػٓ ثًثهصٗ ٚال ٠و ٌٗ ف١ٙج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  1990هثً ثٌطذغ ثٌقو٠غز  , 1948 ٌْٕز 131ًلُ , ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌّظٌٞ  ( 373)ثٌّجهر (1)
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ثٌّطٍخ ثالٚي 

 

فجالس ثٔضٙجء ثٌؼمو ثالهثًٞ 

 

              دجإلػجفز ثٌٝ ثالٔمؼجء ثٌؼجهٞ ٌٍؼمو ثالهثًٞ ِٓ ثٌؾجةَ ثْ ٠ٕمؼٟ ثٌؼمو 

.  ٔٙج٠ز ِذضٌْر لذً ثٚثٔٗ فٟ فجالس ِؼ١ٕز 

 

ثٌفْــــل دجصفجق ثٌطٌف١ٓ : ثٌفٌع ثالٚي

             لو ٠ضفك ثٌّضؼجلو ِغ ؽٙز ثالهثًر ػٍٝ ثٔٙجء ثٌؼمو لذً ِوصٗ ثٚ ثصّجَ صٕف١يٖ 

٠ٚىْٛ ثالٔٙجء فٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ثصفجل١ج ٠ْضٕو ثٌٝ ًػج ثٌطٌف١ٓ ٚصطذك ػٍٝ ثٌفْل 

. ٕ٘ج ثفىجَ ثاللجٌز فٟ ػمٛه ثٌمجْٔٛ ثٌنجص

 

ٚلو ٠ىْٛ ثٔٙجء ثٌؼمو دٙيٖ ثٌط٠ٌمز ِظقٛدج دجٌضؼ٠ٛغ ػّج فجس ثٌّضؼجلو ِٓ وْخ 

 (.1) ثٌّضؼجلوثْ ػٍٝ ىٌه قٔض١ؾز ألٔٙجء ثٌؼمو لذً ثٚثٔٗ ثىث ِج ثصف

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ص  , 2002ّٕز ثٌٕشٌ , دال ؽ  ,  ثٌؼمٛه ثالهث٠ًز فٟ ثٌمجٔـْٛ ث١ٌٍذٟ ٚثٌّمجًْ , ِجٍْ ١ٌٛ ًثػٟ . ه (1)
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((     16 ))

 

 

 

فْل ثٌؼمو دمٛر ثٌمجْٔٛ  : ثٌفٌع ثٌغجٟٔ 



 

            لو ٠ٕفْل ثٌؼمو دقىُ ثٌمجْٔٛ فٟ دؼغ ثالف١جْ ػٕو صقمك ٚلجةغ ِؼ١ٕز 

٠ٕٚضؼ ٘يث ثٌفْل ثعجًٖ ِٓ صج٠ًل صقمك ثٌٛثلؼز ثٌضٟ ثهس ثٌٝ ثٌفْل فؼال ٚىٌه فٟ 

: ثالفٛثي ثالص١ز 

ـ ٘الن ِقً ثٌؼمو  فجٌؼمو دّٛؽخ ٘يٖ ثٌقجٌز ٠ىْٛ ِفْٛمج صٍمجة١ج ثٚ دقىُ 1

ثٌمجْٔٛ وأْ ٠ضذ١ٓ ثْ ِقٍٗ  غ١ٌ ِٛؽٛه ثٚ ثٔٗ دؼجػز ٍ٘ىش ثٚ ثفضٌلش ثٚ غ١ٌ 

ثْ ٘الن ِقً ثٌؼمو ثىث وجْ دفؼً ثفو ثٌّضؼجلو٠ٓ ٠ٛؽخ ػ١ٍٗ ثٌضؼ٠ٛغ ثِج ثىث .ىٌه 

وجْ ّذخ ثٌٙالن مجًػ ػٓ ثًثهر ثٌطٌف١ٓ فال ِٛؽخ ٌٍضؼ٠ٛغ الْ ثٔمؼجء ثالٌضَثَ 

.  دٙيٖ ثٌط٠ٌمز ٠مَٛ ِمجَ ثٌٛفجء ف١ٗ 

 دٗ ثالهثًر ِٓ ثػّجي ِٓ شأٔٙج ثٍثٌز ثٌٛؽٛه ثٌّجٌٟ ٠َّٚىٕٕج ثْ ٔضظًٛ ثعٌ ِج صمٛ

ٌّٛػٛع ثٌؼمو دأْ صظوً صؼ١ٍّجس صؾؼً دّٛؽذٙج صٕف١ي ثالٌضَثَ ثٌٕجشب ػٓ دؼغ 

ثٌؼمٛه غ١ٌ ِّىٓ ٚىٌه دّٛؽخ ٔظ٠ٌز ثٌّنجؽٌ ثالهث٠ًز ٚلو ٠ؤهٞ ثؽٌثةٙج ثٌنجص 

ٚفٟ ثٌقجٌض١ٓ صٍََ ثالهثًر دضؼ٠ٛغ ثٌّضؼجلو ِؼٙج ػٓ , دجٌؼمو ثٌٝ ٘الن ِقٍٗ ث٠ؼج 

. صذؼز ثٌٙالن 

 

ـ ثالصفجق ػٍٝ ثٌفْل ػٕو ثدٌثَ ثٌؼمو ٚػٕو صقمك شٌٚؽ ِؼ١ٕز ٠ٚؼضذٌ ثٌؼمو 2

ِفْٛمج صٍمجة١ج ثِج فٟ فجٌز ٚفجر ثٌّمجٚي ٚثفالّٗ ثٚ ٚػغ ثِٛثٌٗ صقش ثٌقٌثّز 

. ثٌمؼجة١ز ٚىٌه ِٓ ٌقظز ٚلٛع ثٌقجٌز ثٌّْذخ ٌٗ 

 

ـ طوًٚ لجْٔٛ ثٚ صؼ١ٍّجس صمؼٟ دأٔٙجء دؼغ ثٌؼمٛه ٚثالِض١جٍثس ِغً ثٌمٛث١ٔٓ 3

ثٌضٟ ثطوًصٙج فىِٛز ثٌغًٛر فٟ ثٌؼٌثق فٟ دوث٠ز ثٌْذؼ١ٕجس ٚثٌضٟ ثٌغ١ش ؽ١ّغ 

  (.1)ثالِض١جٍثس ثالؽٕذ١ز فٟ ثٌؼٌثق 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 228ص ,  ٘ـ 1410 َ ـ 1989ّٕز ثٌطذغ , ثٌؼمٛه ثالهث٠ًز , ِقّٛه مٍف ثٌؾذًٛٞ . ه (1)

 

((17 ))

 

 

 

ثٌفْل ِٓ ؽجٔخ ثالهثًر  : ثٌفٌع ثٌغجٌظ 



 

        صٍّه ثالهثًر فٟ دؼغ ثٌقجالس ثٌضٟ ٠ٕض ػ١ٍٙج فٟ ثٌؼمو ثِج فٟ هفجصٌ 

ثٌشٌٚؽ ثٌؼجِز ثٚ الةقز ثٌؼمٛه ثالهث٠ًز ثْ صفْل ػمٛه٘ج ثالهث٠ًز هْٚ ثٌقجؽز ثٌٝ 

ِٓ الةقز ثٌؼمٛه  (130) ثٌّجهر ٖثٌٍؾٛء ثٌٝ ثٌمؼجء ِٚٓ ٘يٖ ثٌقجالس ِج أًٚهس

ثى ثؽجٍس ٌؾٙز ثالهثًر ثىث صٛفٟ ثٌّضؼجلو . ثالهث٠ًز ث١ٌٍذ١ز دشأْ ٚفجر ثٌّضؼجلو ِؼٙج 

 ىٌه ٚصأووس ٘يٖ ثٌؾٙز ِٓ ثِؼٙج ثٔٙجء ثٌؼمو ثٚ ثّضٌّثً ثًٌٛعز فٟ صٕف١يٖ ثىث ؽٍذٛ

وفج٠ضُٙ ثٌّج١ٌز ٚثٌف١ٕز ٌالّضٌّثً فٟ ثٌضٕف١ي ويٌه ثىث وجْ ثٌؼمو ِذٌِج ِغ ثوغٌ ِٓ 

ِضؼجلو ٚصٛفٟ ثفو ٘ؤالء ثٌّضؼجلو٠ٓ فضٍّه ثالهثًر ثٌن١جً د١ٓ ثٔٙجء ثٌؼمو ِغ ًه 

ثٌضأ١ِٓ ٚد١ٓ صى١ٍف دجلٟ ثٌّضؼجلو٠ٓ دجالّضٌّثً فٟ صٕف١يٖ ٠ٚضُ ثٔٙجء ثٌؼمو فٟ 

فجٌض١ٓ دنطجح ِْؾً هْٚ ثٌقجؽز  ثٌٝ ثالٌضؾجء ثٚ ثصنجى أٞ ثؽٌثءثس ثمٌٜ فٟ 

ؽجٔخ ثمٌ ٌإلهثًر ثْ صٕضٟٙ ػمٛه٘ج ثالهث٠ًز هْٚ ثٌقجؽز ٌٕض فٟ لجْٔٛ ثٚ الةقز 

ثىث ثلضؼش ثٌّظٍقز ثٌؼجِز ىٌه هْٚ ٚلٛع مطأ ِٓ ؽجٔخ ثٌّضؼجلو ِغ صؼ٠ٛؼٗ ػٓ 

ىٌه ػٕو ثاللضؼجء ٚصّضٍه ثالهثًر ٍّطز صغ١١ٌ شٌٚؽ ثٌؼمو ثٚ ثػجفز شٌٚؽ ؽو٠ور 

دّج ٠ضٌث ٌٙج ثٔٗ ثوغٌ ثصفجلج ِغ ثٌظجٌـ ثٌؼجَ ٠ٍّٚه ثٌّضؼجلو فٟ ِمجدً ٘يث ثٌقك 

ثٌّطجٌذز دجٌضؼ٠ٛغ ٚثىث ٚؽو ثٌّضؼجلو ثْ ثٌضؼ٠ٛغ غ١ٌ وجف ٌّٛثؽٙز ثٌظٌٚف ثٌضٟ 

ثٚؽو٘ج ثٌضؼو٠ً ٚثْ ثٌضؼو٠ً صؾجٍٚ ثِىج١ٔجصٗ ثٌّج١ٌز ٚلوًثصٗ ثٌف١ٕز ٚصْذخ فٟ لٍخ 

ثلضظجه٠جس ثٌؼمو  فأْ ٌٍّضؼجلو ثٌقك فٟ ثٌّطجٌذز دفْل ثٌؼمو لؼجءث ِغ ثٌضؼ٠ٛغ 

 (.1)الْ ٌِؽغ ثٌفْل فٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ٘ٛ صظٌف ثالهثًر هثةّج 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . 134 ـ 133ص , ثٌّظوً ثٌْجدك , ِجٍْ ١ٌٛ ًثػٟ . ه(1)

 

((18 ))
 

              

 

                ٚلو د١ٕش ثٌّقىّز ثٌؼ١ٍج فٟ ١ٌذ١ج ٘يث ثٌقك فٟ فىّٙج دضج٠ًل 

:   دمٌٛٙج 6/3/1975



ثْ ٌإلهثًر ٍّطز ثالشٌثف ٚثٌضٛؽ١ٗ ػٍٝ صٕف١ي ثٌؼمٛه ٚثْ ٌٙج هثةّج فك صغ١١ٌ  )

شٌٚؽ ثٌؼمو ٚثػجفز شٌٚؽ ؽو٠ور ِٓ ِج ٠ضٌث ٌٙج ثٔٗ ثوغٌ ثصفجلج ِٓ ثٌظجٌـ ثٌؼجَ 

هْٚ ثْ ٠ضقٌٜ ثالمٌ دمجػو ثْ ثٌؼمو ش٠ٌؼز ثٌّضؼجلو٠ٓ وّج ٠ؾٍٛ ٌإلهثًر هثةّج 

١ٌِٚ ٌٍطٌف ثالمٌ ثال ,  ٍّطز ثٔٙجء ثٌؼمو ثىث لوًس ثْ ٘يث ٠مضؼ١ٗ ثٌظجٌـ ثٌؼجَ 

 (.1) (ثٌقك فٟ ثٌضؼ٠ٛؼجس 

 

             ٚد١ٕج ِٓ لذً ثْ ٌإلهثًر ثٌقك فٟ ثْ صؾٌٞ صؼو٠الس ػٍٝ ثٌؼمٛه ثالهث٠ًز 

شٌٚؽ ثّضؼّجي ٘يٖ ثٌٍْطز ٚفمٛق ثٌّضؼجلو فٟ ِٛثؽٙضٙج ِٚٓ ٘يٖ ثٌقمٛق ثٌقك 

 ثٌقجٌز ثٌّضٌه٠ز ٌٍؼمو دق١ظ ال ٞثٌّجٌٟ ٌٍؼمو غ١ٌ ثٔٗ ثىث وجْ ٘يث ثالؽٌثء ال ٠شف

 ِٛػٛع ثٌؼمو دجٌىجًِ هْٚ فْنٗ ثٚ ف١ّٕج صضؾجٍٚ ثالهثًر ٍّطز ثٌضؼو٠ً دّج ؿ٠ظً

٠ؤهٞ ثٌٝ ثٔمالح ِٛػٛع ثٌؼمو ًأّج ػٍٝ ػمخ دق١ظ ثٌّضؼجلو ثِجَ ثػّجي ؽو٠ور ثٚ 

 ٌٍّضؼجلو فٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ؽٍخ فْل ثٌؼمو ِٓ لذً ثٌمؼجء ْػٌع ؽو٠و فأٔٗ ال ٠ىٛ

 ِٓ ػًٌ ِٚج ٠ٌْٖٚٞ ثٌقىُ دأعٌ ًؽؼٟ ِغ صٌص١خ ِجهٞ ٌٍّضؼجلو صؼطٟ ِج ٌقك

 ثٌضٛلف ػٓ صٕف١ي ثٌضَثِجصٗ دّٛؽخ ػمو ثال دظوًٚ ثٌقىُ عفجصٗ ِٓ وْخ ٚال ٠ْضطٟ

. ثٌمؼجةٟ ٚدنالفٗ ٠ىْٛ ِْؤٚال ِْؤ١ٌٚز صؼجلو٠ز 

 

أٞ دئًثهصٙج ثٌّٕفٌهر ٚثٌفْل ٠ؼضذٌ ِٓ , ٚلو صمَٛ ثالهثًر دفْل ثٌؼمو ثالهثًٞ 

ِظجٌ٘ ٍّطز ثالهثًر فٟ ثٌؼمٛه ثالهث٠ًز فؼٕوِج ٠ٕض ثٌؼمو ػٍٝ فك ثالهثًر فٟ فْل 

 طؼٛدز دً ثٔٗ ٠ىْٛ ثٌِث ِأٌٛفج ِْٕٚؾّج ِغ ػمٛه ثٌمجْٔٛ هثٌؼمو فأٔٗ ال صٛػ

غ١ٌ ثٔٗ ٠ؾخ ثْ ٔفُٙ ِٓ ىٌه ثْ ٍّطز ثالهثًر فٟ فْل ثٌؼمو صىْٛ , ثٌنجص 

 (.2)ِٕظذز فمؾ ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ثٌؼمو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . 134ص , ثٌّظوً ثٌْجدك , ِجٍْ ١ٌٛ ًثلٟ . ه (1)

 233ص , ثٌّظوً ثٌْجدك , ِقّٛه مٍف ثٌؾذًٛٞ . ه (2)

 

((19 ))

 

 

ثٌّطٍخ ثٌغجٟٔ 

ثٌفْل ثٌمؼجةٟ 



 

ثٌفْل ثٌمؼجةٟ دْذخ ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر  : ثٌفٌع ثالٚي 

 

             صؤهٞ ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر ثٌٝ ثػفجء ثٌّضؼجلو ِٓ صٕف١ي ثٌضَثِجصٗ ثىث ِج عذش ثْ 

صقممٙج دْذخ ثؽٕذٟ ال همً ف١ٗ ٌُٚ ٠ىٓ فٟ ّٚؼٗ صٛلؼٗ  ِٚغ ىٌه فمو ى٘خ ؽجٔخ 

ِٓ ثٌفمٗ ثٌفٌْٟٔ ِؼٍَث ًث٠ٗ دذؼغ ثفىجَ ِؾٍِ ثٌوٌٚز ثٌٝ ثٔٗ ٠ضؼ١ٓ ػٍٝ 

ثٌّضؼجلو ثْ ٠ٍؾج ثٌٝ ثٌمؼجء ٌٍقظٛي ػٍٝ فىُ دجٔفْجك ثٌؼمو ٌٍمٛر ثٌمجٌ٘ر فٟ ف١ٓ 

صْط١غ ثالهثًر ثٔٙجء ثٌؼمو دمٌثً ِٕٙج ثّضٕجهث ثٌٝ ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر ٠ٚىْٛ ثٌفْل ٕ٘ج 

فْنج ثهث٠ًج 

 

ثٌفْل ثٌمؼجةٟ وؾَثء ٌإلمالي دجالٌضَثِجس ثٌؼمو٠ز  :ثٌفٌع ثٌغجٟٔ 

 

           ثْ فك ثٌفْل دقىُ لؼجةٟ دٕجء ػٍٝ ؽٍخ ثالهثًر ثٚ ثٌّضؼجلو المالي  

ثٌطٌف ثالمٌ دضٕف١ي ثٌضَثِجصٗ ِؼّْٛ ٌٍطٌف١ٓ ِجهثِش ثالهثًر  صٍّه فك فْل 

فال صٍؾج , ثٌؼمو دمٌثً ثهثًٞ ثّضٕجهث ثٌٝ ثٌنطأ ثٌّضؼجلو فٟ صٕف١ي ثٌضَثِجصٗ ثٌؼمو٠ز 

ثٌٝ ثٌمؼجء ٌٍضم٠ٌٌ ثٌفْل ٌىٟ صؼّٓ ػوَ ًؽٛع ثٌّضؼجلو ػ١ٍٙج دجٌضؼ٠ٛغ ثىث صذ١ٓ 

ثْ لٌثً٘ج دجٌفْل ِشٛدج دجٌضؼْف دجّضغٕجء فجٌز ؽٍخ ثّمجؽ ثالٌضَثَ فٟ فٌْٔج ثى 

ثْ ثٌمؼجء ثٌفٌْٟٔ ِْضمٌ ػٍٝ ثٔٗ ال ٠ؾٍٛ ثْ ٠ضُ ثٌفْل ثال دقىُ لؼجةٟ ثِج 

دجٌْٕذز ٌٍّضؼجلو فال دو ٌٗ ِٓ ثٌٍؾٛء ثٌٝ ثٌمؼجء ٌٍقظٛي ػٍٝ فىُ دفْل ثٌؼمو ثىث 

ثمٍش ثالهثًر دجٌضَثِجصٙج ثمالال ؽ١ّْج ٚثىث فىُ ثٌمؼجء ديٌه فجْ ثعجً ثٌفْل صٌصو 

  (.1)ثٌٝ ٠َٛ ًفغ ثٌوػٜٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 150ص , ثٌّظوً ثٌْجدك , ػذو ثٌق١ّو ثٌشٛثًدٟ  . ه (1)

 

((20 ))
 

 

 

ثٌفْل ثٌمؼجةٟ فٟ ِمجدً فك ثالهثًر فٟ صؼو٠ً ثٌؼمو  : ثٌفٌع ثٌغجٌظ 



 

           صٍّه ثالهثًر وّج د١ٕج ّجدمج ٍّطز صغ١ٌ شٌٚؽ ثٌؼمو ٚثػجفز شٌٚؽ ؽو٠ور 

٠ٍّٚه ثٌّضؼجلو فٟ ِمجدً ٘يث ثٌقك , دّج ٠ضٌث ٌٙج ثٔٗ ثوغٌ ثصفجلج ِغ ثٌظجٌـ ثٌؼجَ 

. ثٌّطجٌذز دجٌضؼ٠ٛغ 

 

          ٚثىث ٚؽو ثٌّضؼجلو غ١ٌ وجف ٌّٛثؽٙز ثٌظٌٚف ثٌضٟ ثٚؽو٘ج ثٌضؼو٠ً ٚثْ 

. ثٌضؼو٠ً صؾجٍٚ ثِىج١ٔجصٗ ثٌّج١ٌز ٚلوًثصٗ ثٌف١ٕز ٚصْذخ فٟ لٍخ ثلضظجه٠جس ثٌؼمو 

الْ ٌِؽغ ثٌفْل , فجْ ٌٍّضؼجلو ثٌقك فٟ ثٌّطجٌذز دفْل ثٌؼمو لؼجء ِغ ثٌضؼ٠ٛغ 

 ( .1)فٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ٘ٛ صؼٌف ثالهثًر هثةّج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .  151ص , ثٌّظوً ثٌْجدك , ػذو ثٌق١ّو ثٌشٛثًدٟ . ه (1)

 

 

 

((21 ))

 

 

 

ثٌنجصّز 



دؼو ثْ ثصّّش ٘يث ثٌذقظ ٘يٖ ٚٔذيٖ ِنضظٌٖ ػٓ ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر ثٌضٟ ٌّس ػ١ٍٗ 

. ٌذ١جْ ِفِٙٛٙج 

ٌمو صطٌلش فٟ ٘يث ثٌذقظ ثٌٝ صؼ٠ٌف ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر ٌغز ٚثططالفج ٚويٌه ثٌٝ ِٛلف 

ثٌضش٠ٌغ ٚثٌفمٗ ٚثٌمؼجء ٚفجٌش ثٌٌدؾ لوً ثٌّْضطجع د١ٓ ٘يٖ ثٌّٛثػ١غ ٚصٛطٍش 

...... ثٌٝ ثٌض١َّ ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر ػٓ دم١ز ثٌظٌٚف

ٚصٕجٌٚش ث٠ؼج شٌٚؽ ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر ٚد١ٕش فجالصٙج ٚو١ف١ز ثٌضظوٞ ٌٙيٖ ثٌقجٌز 

ٚصطٌلش ثٌٝ و١ف١ز فْل ثٌؼمو ثالهثًٞ ٚفجالس ثٔضٙجةٗ ٚصٛطٍش ثْ ثٌؼمو ثالهثًٞ لو 

٠ٕضٟٙ ٔٙج٠ز ػجه٠ز ثٚ ِذضٌْٖ ِغً ثٌفْل دمٛر ثٌمجْٔٛ ػٓ ؽ٠ٌك ثالهثًر ثٚ ػٓ 

.  ؽ٠ٌك ثٌفْل ثٌمؼجةٟ 

ٚفٟ ثٌنضجَ ثًؽٛ ثْ ثوْٛ لو ٚفمش فٟ ًُّ طًٛر ٚثػقز ٍّٙز ثٌفُٙ ٌٍمجًا  

 

 

 

ثٌٕضجةؼ  

ـ ثٌؼمو ثالهثًٞ صطجدك ثًثهر ثالهثًر ِغ ثًثهر ثٌّضؼجلو ّٛثء وجْ ثٌشنض ؽذ١ؼٟ ثَ 1

ِؼٕٛٞ دٙوف صقم١ك ِظٍقز ػجِز  

ـ ثعٕجء ِور صٕف١ي ثٌؼمو لو صقوط ظٌٚف ػجِز ثّضغٕجة١ز ِغً ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر ٌُ ٠ىٓ 2

دّموًٚ ثٌّضؼجلو صؾجٍٚ٘ج ِٓ شجٔٙج ثْ صؾؼً صٕف١ي ِْضق١ال  

ـ ثْ ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر صؤهٞ ثٌٝ ثٔٙجء ثٌؼمو ٚلٍخ ث١ٌَّثْ ثاللضظجهٞ دظًٛر صؾؼً 3

. ثٌّضؼجلو ٠ؼؾَ صّجِج ػٓ ثهثء ثٌضَثِجصٗ ثٌؼمو٠ز 

ـ ثْ ثٌمٛر ثٌمجٌ٘ر صؤهٞ ثٌٝ فْل ثٌؼمو ثىث ثطذـ ثالّضٌّثً ِضؼيًث ٠ٚمغ دجؽً وً 4

ثصفجق ػٍٝ مالف ىٌه  
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ثٌضٛط١جس  

ـ ٠ؾخ صطجدك ثًثهر ثالهثًر ِغ ثًثهر ثٌّضؼجلو ٌضقم١ك ثٌّظجٌـ ثٌؼجِـــــــــز   1

ـ ٠ؾخ ػٍٝ ثٌّضؼجلو ثْ ٠ضٛلغ فوٚط ظٌٚف ثّضغٕجة١ز ػٕو ثدٌثَ ثٌؼمو ِغً ثٌمٛر 2

ثٌمجٌ٘ر فضٝ ٠ْضط١غ صالف١ٙج  

 ػٍٝ مالف ثٌؼمو ثىث ثطذـ ثالّضٌّثً ِضؼيًث الْ ثصفجلٗ قـ ػٍٝ ثٌّضؼجلو ثْ ال ٠ضف3

٠ظذـ دجؽــــــــــال   
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