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 انًبحج االول

 انًقذيت 

رزعوٗ الجْئخ العموانْخ لزغْْرواد تزحؽةرخ نزْغرخ الز رٌه الَروّم ترِ تقز ر  

النرٌاؽِ اقتزٖربكّخ ًالزونٌلٌعْررخ ًاننَربنْخ. ًٌّاارت ىررنا الز رٌه الَروّم رعرروٗ 

الجْئخ لمقز   أنٌاع الز ٌس ًتنيب "الز رٌس الجٖروُ" الرنُ ّرإكٍ الرَ الْرعٌه ثعرل  

ًتةررلاا اقنزمرربب ل جْئررخ المؾْ ررخ. ًرزعررلك أّرروبل الم ٌصرربد الجٖرروّخ الواؽررخ النيَررْخ 

ًرقز رر  أٍررجبة هيٌهىررب تز يررو تررِ ثعرر٘ ادؽْرربا ثَررجت اررل  رررٌاتو انتوبنرربد 

المبكّخ أً ال  رٌاتو الٌاِ العب  ًًٍبئل ًأٍبلْت المؾبت خ ا رَ الجْئرخ ثْنمرب ر يرو 

تزنبٍررةخ  ثْئررخ ْررخ رررٌتْوتررِ أترربار أفرروٍ نزْغررخ الز ررٌه الَرروّم ًاررل  الررٌاِ ث ىم

ًٕؾْخ نيَْب ًرر صْو ملرع ا رَ أىرلات الز رٌّو ًالزنمْرخ العموانْرخ. ًررورجٜ ت ربىو 

الٖررؾخ النيَررْخ الم  ررٌة رٌتْوىررب تررِ الجْئررخ العموانْررخ ثعٌاتررل تزعررلكح أىميررب اارربكح 

 بقنزمبب النُ ّعزجو أىم اٌاتل اهرجبٛ اننَبا ثبلموبا ًالجْئخ تر ؽٌلوالْعٌه ث

 يشكهت انبحج 

 ًغْربةعبتعرخ كّربلَ ترِ  ترِ الجٖروُ الز رٌس ت بىو مثزيبت ، المْو خ رزمضل

 ّرإصو تمرب ، تْيرب المعمربهُ الجٖوُ المْْل ًهكائخالةلّمخ دثنْزيب  الغمبلْخ النٌاؽِ

 .   ٛحة الغبتعخ ر صْواريب ا َ  رنعوٌ نُال الجْئِ الزٌاىا تِ ل ف اؽلاس تِ

 اهًُت انبحج

عبتعرخ الز رٌس الجٖروُ ترِ  ًاٍجبةل أّوبىنا الجؾش تِ ثْبا أىمْخ رنؾٖو 

 كّبلَ 

 اهذاف انبحج 

و ً رؾلّرل تحترؼ أٍرجبثتييرٌ  الز رٌس الجٖروُ ً الَ رؾلّرل  جؾشال ايلت ىنّ

 .  عبتعخ كّبلَ ًٍجل تعبلغزيب تِ الز ٌس الجٖوُ تِ 
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 حذود انبحج

ضللما دروللاوا وهلل   عبتعررخ كّرربلَمنطقللا دراسد للا  تمثلل  انحددذود انًكبةُددت :

تؾبت ررخ كّرربلَ تررِ الةَررم الْرروتِ تررر ًٍررٜ العرروا  ، رمضررل دالادسيللا رقضللعق بةقوبللا 

ً  44.22 -( ّمبقً ًف رِ ٛرٌل )6،35–ً  3،33-)  ًىِ رمزل ثْر كائورِ اوٗ

45.56 ً     ( ّوتب

 2222\1\12 – 2221\12\5فحل اليزوح اليتنْخ  :انحذود انسيبةُت

 (1خبرطت )

 جبيعت دَبنً
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 انخبةٍانًبحج 

 تعرَف انتهىث انبصرٌ 

  المعمبهّرخ ادف ربب ترر النبعمرخ الزْرٌىبد عمْرم الجٖروُ ثربلز ٌس ّةٖرل

 ترِ رعزجرو الزرِ ال رٌاىو الَ ثبنٙبتخ ًالعموانْخ، المعمبهّخ الزن ْمْخ، ًالمقبليبد

 ا رَ الَْئخ ر صْواريب ليب روٌا تب ًغبلجب ؽٌليب، تب الَ ٍ جْخ رَِب ت بىو ماريب ؽل

 ثؾر  رورورت الزِ المعمبهّخ ادف بب ا َ رٌْه رةزٖو ا مخ تجْنمب ًالمغزمم، الجْئخ

 رْرمل ر رٌس ا مرخ ترنا صةبتْرخ، أً أً اعزمباْرخ، اتزٖربكّخ، رورٌا ترل دٍرجبة ادثنْرخ

 .الزعوّ  تِ ًهك امب ًأّمل أام ًتيبىْم أّْبب
(1)

 

النربهوّر  ررإمُ اننَربا ٕرنم ترر أامربل ترر ّزٌاعرل ترب ال ث نو اْل ًّٖيو

 تيرِ أفروٍ انبٕرو ترر ؽٌليرب ترب ترم ًتزنربتوح ٛجْعْرخ غْرو ًرورٌا تْبىلريب تر

 .المؾْ خل جْئخ  ت ٌصخ

 ارْر اننَربا ا ْرو رةرم تن رو دُ رْرٌّو الجٖروُ اكلجرِ الز رٌس ّعزجوه تْمب

ب ًٌّٕ  .نيَِ اهرْبػ ثعل  الْو الن و انل ّؾٌ ًٚ  انعلا  أنٌاع تر نًٌاب ث نو أّ

 أً أثنْرخ، ترر ثنرب ّؾرْٜ ّرِب لورل الغمبلْرخ الٖرٌهح افزيربب أً الينرِ، الزنً 

.غْوىب أهٕيخ، أً أً ٛوتبد،
(2)

 

 ارر لمجنَ العب  ال بثم افزحت ثَجت ثٖوّب، ف ح أً ثٖوُ ر ٌس ّنْ  ًتل

 . المْبىل نيٌ تِ عمبلِ أً نيَِ ارياا ال  ًروٌّر آفو،

اا تْو خ الز ٌس الجْئِ إجؾذ ترر المْروحد اقٍبٍرْخ الزرِ رٌاعرو العروا  

المرلتوح ر صْو الؾروًة تِ الٌتذ الؾبٙو ًىِ ا َ كهعخ اجْوح تر الق ٌهح ثيعل 

ا ررَ الجْئررخ العواتْررخ تؾررلس انة رربع تررِ الزررٌاىا الجْئررِ )
3

( ام ّررمل الز ررٌس عمْررم 

عٌانررت الجْئررخ ًىررِ المؾررْٜ القرربهعِ الررنُ ّؾررْٜ ثبقنَرربا ّرربتحً اررل تبلررو رمرربً 

                                                 
 . 22،ٓ( 2212امبا ، كاه الْبىًهكُ ل نْو ًالزٌىّم ،  )الجٖوُ ،ابّل هاِٙ فنيو ، الز ٌس  - 1

، امبا ، كاه الواّخ ل نْو  1ٛ)ثْبا دمحم الوبّل ، ٍْو ٌعْخ الجْئخ ًاْيْخ ؽمبّزيب تر الز ٌس الجْئِ ،  - 2

 . 18،ٓ( 2211ًالزٌىّم ، 

 19المٖله نيَو ، ٓ - 3
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تجبّو ثو تر ىٌاب ًتبب ًروثخ ًنجبد ًت  ام ْخ الزبصْو ًرجربكل الزربصْو تعرو ًرعروت 

ثـ )الجْئخ ال جْعْخ( )
1

  . ) 

تبلز ٌس ىٌ ؽلًس رغْواد نٌاْخ ًامْرخ ترِ القرٌآ اليْيّبئْرخ ً الوْمْبئْرخ  

ً الجٌْلٌعْخ لموٌنبد الجْئخ المقز يخ انبرظ ار ريوّغ النيبّبد تٖلاً اً ثغْو تٖرل اً 

ار ٛوّ  اقٍزعمبل المزعمل ل مٌاك الوْمْبئْخ اً رْزْذ ال بترخ ا رَ ىْئرخ ؽرواهح اً 

اّررعبع ًّ يررو ىررنا الزرربصْو ثيْئررخ ٙرروه ّٖررْت تغرربقد اىزررياىاد اً ٌٙٙرربب اً 

الؾْبح الجْوّخ المبكّخ ً الٖؾْخ ً النيَْخ ً اقعزمباْخ ً اقتزٖبكّخ )
2

  .) 

ًرزيبتم تْو خ الز ٌس تِ الملا العواتْخ ثيعل نمرٌ المرلا الوجروٍ ًرياّرل ارلك  

ٍررْمب كافررل الَرروبا ًاهريرربع الوضبتررخ الَرروبنْخ ًٍررواخ انزْرربه المنرربٛ  الٖررنباْخ ق

المرلا ًالزغ غررل فررحل المنرربٛ  الَررونْخ كًا رررٌتْو ًٍرربئل الؾمبّررخ لزيرربكُ المقرربٛو 

النبعمخ ار انزْبه الغبىاد ًاللفبا ًالنيبّبد الٖنباْخ الٚربهح ًالزرِ رزَروة ثرْر 

النيبّبد النبرغخ ار نْبٛبد الملّنخ اقفوٍ )
3

ارلك الَروبا ثربقفٔ ( ، ًتم رياّرل 

ًاقؽْبب المزلنْخ ؽرٌل المرلا الوجروٍ هيرود احتربد الز رٌس  تِ الٌٚاؽِ اليةْوح

ًاٙررؾخ تررر فررحل الَررؾت ً الررلفبا ًاهريرربع نَررجخ غرربى صنرربئِ اًاَررْل الورربهثٌا 

 ًانزْبه المق يبد المنيلْخ . 

ًالجْئخ العموانْرخ ىرِ توٌنربد ؽٚروّخ ٕرنباْخ الزرِ ّنزغيرب اقنَربا لزؾةْر  

ًاموانْرربً ٙررمر تز  جرربد الجْئررخ اقعزمباْررخ تز  جبرررو الؾْبرْررخ ًاؽزْبعبرررو ؽٚرروّبً 

لزؾةْرر  الزيباررل اقعزمررباِ المزجرربكل تررم اقفرروّر ًترر  اٍررٌ ٍرر ْمخ تزٌاىنررخ )
4

 ، )

ًااضررو تبَّررزيلت الجْئررخ العموانْررخ تررِ الملّنررخ ىررٌ ) الز ررٌس الجٖرروُ ( ًىررٌ اؽررل 

الميرربىْم الزررِ هيررود تررإفوا ًرٖرر  رْررٌه الجْئررخ ًتررب رزعرروٗ لررو تررر رررلىٌه )
5

 )

                                                 
ثغلاك ، كاه )امبك ت ْو الْموُ ، ًآفوًا ، الجْئخ ًالز ٌس كهاٍخ ل ز ٌس الجْئِ تِ العوا  ،  - 1

 . 31، ٓ ( 2212الوزت ًالٌصبئ  الٌٛنْخ ، 

 33المٖله نيَو ، ٓ - 2

 . 42ابّل هاِٙ فنيو ، الز ٌس الجٖوُ ، تٖله ٍبث  ، ٓ  - 3

 43المٖله نيَو ، ٓ - 4

هاكت لةمبا ، تْوحد ر ٌس الجْئخ الؾٚوّخ ثبلنيبّبد المنيلْخ ، هٍبلخ تبعَزْو تنٌْهح ،  - 5

 . 55،ٓ 2226الغيائو ، عبتعخ تنزٌهُ ، 
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تِ انٌاع الم ٌصبد اقفوٍ ابلز ٌس )الَرمعِ( الٚرغْغِ ًر رٌس المْربه ً اليرٌاب اجب

ارل تررب ّررإمُ الجٖررو ًّنيرروه تررر تنرربهو ًالزوثرخ ًّعرروت الز ررٌس الجٖرروُ ا ررَ انررو 

تجْؾخ غْو تزغبنَخ ًغْو تزنبٍةخ ًانبٕو تْرٌىخ ل ْرول الغمربلِ ل جْئرخ العموانْرخ 

ثغمْم تَزٌّبريب )
1

رةم ا ْو اْر اقنَبا ًّؾٌ انل الن رو ( ، أُ رٌّْو قُ تن و 

الْو ثعل  اقهرْبػ ًالزةجرل النيَرِ تيرٌ نرٌع ترر انرٌاع انعرلا  الرنً  الينرِ اً افزيربب 

الٌٖهح الغمبلْرخ لورل ّرِب ّؾرْٜ ثنرب ترر اثنْرخ ًّرٌاهع ًاامرلح ايوثبئْرخ ًىنلٍرخ 

تعمبهّخ ًؽلائ  ًغْوىب)
2

عْرخ ( ، ًثموًه الٌترذ ا رَ ًعٌكىرب ًروواهىرب ريةرل ٛجْ

رزنبتو تم تبؽٌليب تر انبٕو افوٍ تغمْم انبٕرو الجْئرخ تورج رخ ثجعٚريب الرجع٘ 

اهرجبٛب ًصْةب )
3

ً رنبٍر  تْمرب ثْنيرب ًاا ّرزم المؾبت رخ  ( ًقثل اا ّوٌا ىنرب  انَرغب 

ا ررَ ىررنا الزنبٍرر  تؾررلًس أُ ف ررل تررِ ىررنه الٖررٌه الغمبلْررخ ّررإكُ الررَ الز ررٌس 

 الجٖوُ . 

 يفبهُى انتهىث انبصرٌ 

 الزٌاتر  ًرؾةْر  ل جْئرخ الغمبلْرخ النرٌاؽِ ا رَ ل ٌترٌت تيربىْم ارلح هدٛرٌ

 الةرْم اكفربل الرَ المرنيظ ىرنا ًَّرعَ ."الجٖروُ المرٌهك اكاهح" تر أىميب .الجٖوُ

 ترِ عيربد ارلح تجرل ترر أٍُرزقل  ًترل .الةرواه ارقبم ٙمر ام ْخ ًالجٖوّخ الغمبلْخ

 ترِ ادهاِٙ اكاهح ًتوزت  1974  تِ فلتبد الغبثبد اكاهح تضل المزؾلح الٌقّبد

 .كهاٍرزيب المرواك ل من ةرخ ثٖروُ رٖرمْم ًاارلاك رؾ ْرل المرنيظ ّزٚرمر . 1982 

 : ىِ المْبال تر تَزٌّبد صحصخ تم المنيظ ًّزعبتل
(4)

 

 .رق ْ يب المواك ل من ةخ الجٖوُ الزؾ ْل -

                                                 
،  ( 2212، امبا ، توزجخ المغزمم العوثِ ل نْو ًالزٌىّم ،  1ٛ)دمحم تؾمٌك كىْجخ ، ا م الجْئخ ،  - 1

 ٓ73 . 

 75المٖله نيَو ، ٓ  - 2

 2212، ادهكا ، توزجخ العوثِ ل نْو ًالزٌىّم ،  1ٛ )ٌك تٖ يَ اجل هللا ، اننَبا ًالجْئخ ،تؾم - 3

) ٓ،82. 

، كاه كع خ ل نْو ،  1ٛ )نعْم دمحم اقنٖبهُ ، الز ٌس الجْئِ تقبٛو اٖوّخ ًاٍزغبثخ ا مْخ ، - 4

2229 )ٓ ،61 . 
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 .الَ جْخ ر صْواريب ًرة ْل المَزةج ْخ ل مْبهّم المؾزمل الجٖوُ الز صْو رؾلّل -

  الجٖوُ الز صْو رةْْم ن م -

 الجْئرخ ثرْر ًْٛرلح احترخ ىنرب  ترنا ثٖروُ، ترٌهك العموانْرخ الجْئرخ أا ًثمرب

 ل غبّرخ، تعةرلح تٚرْخ الجْئرخ تيرم ّغعرل اننَربنِ الجعرل ترلفٌل .ًالزغوثرخ اننَربنْخ

 ثعٚريب ترم ًاحتزيرب ًنَرةيب لزورْجيرب أّٚرب ًلورر تةٜ لألّْبب َّزغْت ق تبننَبا

 ترر ّةرم الرنُ ًاقٍرزنزبط الزر صْو ترم ملرع ًّزيبارل ترر أاضرو الرَ ّرنىت ثل .الجع٘

 ثلهعخ اجْو ًثْول رز صو الجْئخ تِ الغمبلْخ الةْمخ أا لنلع ًّٚبت .النَ  ىنا عواب

 ل جْئرخ، الغمبلْرخ ثربلوىٍ رزع ر  ن وّربد ارلح ، الؾوّةرِ ًّرناو ًاقفرزحت الزنرٌع

 عريب ىرِ الغمبلْرخ النرٌاؽِ أا ّروٍ تةرل .الجْئرخ تِ الةْم ىنه ًتيم رؾ ْل ا َ رواي

 ملرع ترِ ًىرم .ل جْئرخ ت وّخ اٍزغبثخ تغوك الغمبلِ الزنً  ًأا الٌْتْخ، الزغوثخ تر

 ًّوٍ .الي وّخ ؽبعبرو اّجبع تر الغمبلْخ المزعخ ا َ ّؾٖل اننَبا أا تووح ّإال

 أا آفرو ثمعنرَ .هىّزرو اْيْرخ ترِ ٙروًهُ الموربا ًرورْرت رن ْم أا آفو الجع٘

 .ل جْئخ الغمبلْخ الوىٍ روٌّر أٍبً ىِ انبٕوه ًرنبٍ  الموبا توٌنبد

 النرٌاؽِ لييرم أٍربً اٌٍرزني ّةزروػ أفروٍ عيرخ ترر  روٌنربا ترل توٙرْزْر

 ٕرنم ترِ أً الؾيربه تِ الوغجخ ًرعنِ "الجٖوُ الغمبل "ادًلَ .الجْئخ تِ الغمبلْخ

 ا رَ روروري "الضةبتْرخ اليٌّرخ -اقٍرزةواه" ادفروٍ اليوٙرْخ أترب .ثٖروًّب عمْ رخ ثْئخ

 الرزؾوم ترِ المغزمرم ّروائؼ تمبهٍرخ فرحل تر ًملع ل جْئخ الغمبلْخ النٌاؽِ تواابح

 ل زنرٌع اقٍرزغبثخ أا الرَ ّْْو امب صةبتزيم ًاٍزةواه ىٌّزيم ا َ ًالؾيبه ثْئزيم تِ

 الةربئم اقازرواٗ ّروت٘ لرنا .انبٕروىب ثرْر ًرٌاتر  نَ  ّْول الجْئخ تِ الجٖوُ

.تبنٌنْب تْيب ّعزل ًق تٌٌٙاْخ غْو مارْخ الغمبلْخ النٌاؽِ أا ا َ
(1)

 

 الرلتب  عبنجِ ثْر ٍمْش ّإال ثْنمب  المغبكلخ ا َ ّْزمل انثلااِ الزيوْو أا

 ّةروه ًا ْرو .ل مْرباو ادّمرر الغبنرت ثْنمرب ل عةحنْرخ ّغرنؼ ادَّو الغبنت أا ؽْش

 تجرلأ ا رَ رعزمرل ترل ل غمربل اقٍرزغبثخ ًٕريو ّمورر تب أً انثلااْخ الوىّخ أا ٍمْش

                                                 
 . 87نعْم دمحم اقنٖبهُ ، الز ٌس الجْئِ تقبٛو اٖوّخ ًاٍزغبثخ ا مْخ ، تٖله ٍبث  ، ٓ - 1
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 العرب ، المن رو ترم ؽٚروُ ن رب  انبٕرو رزؾربًه انلتب المجلأ ىنا ًّعمل .المغبكلخ

 العنبٕرو ملرع ارل ًتجرل ًالزواْرت، ًادلرٌاا ًالْرول، الموربا ًٕر  فرحل ترر

 .ًالٌؽلح النَ  تِ المَبىمخ

 يظبهر انتهىث انبصرٌ

 أٍجبثيب تِ ىنه الم بىو ًرنةَم ابتخ، الملا تِ الجٖوُ الز ٌس ت بىو روضو

 تر ٍ ٌاِ ًالضبنِ ًالزق ْٜ، ادثنْخ ثيعل تْيّبئِ أًليمب نٌاْر، الَ

 :اليْيّبئْخ الجٖوُ الز ٌس ت بىو ًتر ادتواك، رٖوتبد فحل

 ّرول ترر أً اليواغربد ؽْش تر ٌٍاب ادثنْخ لجع٘ العموانِ الزق ْٜ ٌٍب 

 .ثنبئيب

 الٌْاهع تِ اننبهح داملح العبلْخ اقهريبابد. 

 الةلّمخ تم الغلّلح ادعياب انَغب  ًال  ادصوّخ ثبلمنبٛ  الزوتْم تْوًابد 

 الْبىةخ العمبهاد ًٍٜ ؽيوّبد أً تيلتخ تجبنِ انزْبه . 

 ثرو رٌعرل توربا أُ أً الجؾو :تضل ًافيبئيب الغمْ خ المنبهو أتب  المجبنِ اتبتخ 

 .تْبه

 ثبلملّنخ رؾْٜ الزِ ًاليواغبد المَبؽبد رق ْٜ ٌٍب. 

 ال جْعْخ ل منبهو الوىّخ ؽغت . 

 ٔ هًنةيب . عبمثْزيب المن ةخ ريةل ثٌٖهح القٚواب المَبؽبد رة ً 

: تِ رزمضل أا تْمور الَ ٌاْخ، الجٖوُ الز ٌس ت بىو ًأتب
 (1)

 

  ثبلؾواهح انؽَبً ىّبكح الَ ّإكُ تمب ًادلمنٌْ  اليعبط اٍزقلا . 

 رنبٍةيب ًال  المجبنِ، ًاعيبد كىبا افزحت. 

 الٌاعيبد تِ الزوْْ  أعييح ىهع . 

 ت يوىب تزنبٍ  غْو ثجٚبئم المؾم خ الَْبهاد ًعٌك. 

 المزٚبهثخ ث لٌانيب الٌْاهع تِ المع ةخ اناحنبد ًلٌؽبد الحتزبد. 

                                                 
 . 68ابّل هاِٙ فنيو ، الز ٌس الجٖوُ ، تٖله ٍبث  ، ٓ  - 1
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 فبهعيب الةمبتخ ًانزْبه الةمبتخ، لٖنبكّ  اٌْائِ انزْبه. 

 رغربهُ، تواري ترِ المزغمعرخ ًالَرْبهاد ثبلَرْبهاد، الميكؽمرخ ال رو  أا 

 ًادٌٍاه ثنبئيب، تِ ٍْئخ تٌاك أٍُزقلتذ الزِ ًادثنْخ المؾ مخ، ًالَْبهاد

 ت ربىو رمضرل الغرلهاا، ا رَ ًالوزبثرخ الةلّمرخ، ًادارٌاؿ ثبلَرْبط، المؾبٛرخ

 ترر ًالؾمبّرخ ال جْعْرخ المنربهو ا رَ المؾبت رخ توّر  ًًعل تِ الملا ثٖوُ ر ٌس

 تَربؽخ غ رذ ترل كّْغرٌ ٍبا تلّنخ تِ الجٖوُ الز ٌس ر صْواد أا الجٖوُ الز ٌس

 ل ملّنرخ الغمربلِ المْريل ا رَ تٚذ ًالزِ العبلْخ، ادثواط ثيعل الملّنخ، تر ّبٍعخ

 .فحثخ ٛجْعْخ تنبهو تر ثيب ّؾْٜ تب أً

 الن بترخ أا كتْر ، تلّنرخ ترِ الجٖوُ الز ٌس ت بىو ا َ أعورو رؾةْ  تِ 

 دثنْزيرب الٌاٍرم اقرَربؿ ؽْرش ترر الملّنرخ ا رَ الجٖروُ الز رٌس ت ربىو أف و ىٌ

.ًإٔبلزيب عمبليب الملّنخ ّيةل تمب ٌّاهايب، تر ًالعلّل
(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
امبك ت ْو الْموُ ، ًآفوًا ، الجْئخ ًالز ٌس كهاٍخ ل ز ٌس الجْئِ تِ العوا  ، تٖله ٍبث  ،  - 1

2212  ٓ ،78 . 
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 نجانًبحج انخب

 اضببة ظبهرة انتهىث انبصرٌ 

اهرررجٜ ًعررٌك اننَرربا تنررن الةررل  ثبلجْئررخ الزررِ ّعررِْ تْيررب ًرؾٌلررذ ىررنه الجْئررخ 

ثٌعٌكه , تر ثْئخ ٛجْعْخ الَ ثْئخ اعزمباْخ , أً تغزمم أنَبنِ .ًالجْئرخ ال جْعْرخ ًاا 

ابنررذ ٍرربثةخ لٌعررٌك اننَرربا ًٍررجت ليررنا الٌعررٌك تررِ الٌتررذ نيَررو ثمررب رةلتررو ثؾوررم 

ت نيررب لررم روزَررت ٕرريزيب اقعزمباْررخ اق ثَررجت  ٛجْعزيررب تررب ّويررل ثةررببه ًاٍررزمواهّزو

ًعررٌك اننَرربا مارررو . ام ّعررل اننَرربا المَررجت ادًل ًالوئَْررِ لز ررٌس الجْئررخ . ام انررو 

َّزعمل الجْئخ ًَّزي ع تٌاهكىب اْيمب ّْبب ًاحتخ اننَربا ًالجْئرخ رضْرو عرلق اضْروا 

 ٍرججذود أٍجبة ارلح ام احىمب ّإصو تِ ادفو ًّزيباحا تِ ٍْب  تؾلك ًلنلع هي

 ًامب تجْر أكنبه : ثٖوُ تْيبر ٌس 

 انسَبدة انطكبةُت  .1

اا اليّبكح المَزموح تِ الك الَوبا ىِ اؽلٍ المْوحد الٚقمخ الزِ ررإه  

ّررعٌة الررلًل النبتْررخ ًىررنه المْررو خ ىررِ الَررجت تررِ اّررخ تْرربال افرروٍ تررل رؾررلس 

لإلنَبا . تبلزياّل اقفن تِ الزٖبال ل َوبا ّ زيم اّخ ر ٌهاد رؾرلس ترر ؽٌلنرب ترِ 

                , رغرررربهُ , رع ْمررررِ , الجْئررررخ تررررِ تقز رررر  المغرررربقد ٍررررٌاب ٕررررنباِ , غررررنائِ 

اعزمباِ 
(1)

               ًىنب  اكلخ اضْوح رْْو الَ رحى  النمرٌ الَروبنِ ًريربتم تْربال الز رٌس  .

 الجٖوُ
(2)

. تيِ ؽبلخ رياّل الَوبا ًرواْياريم تِ توااي ؽٚوّخ آننا  ابا ىنرب  

اً تإّرواد ملرع الق رل  أتوبنْخ دؽلاس ف ل تِ الن ب  الجْئِ ؽْرش اا أىرم أارواٗ

ىٌ الز ٌس ًاقىكؽب  ًالزغْواد المنبفْخ
(3)

ّعمل النمٌ الَوبنِ ا َ ىّبكح تْربال  ً.

اقىكؽررب  ًالعنرر  تررم اىكّرربك الٚررغٜ ا ررَ المررٌاهك ؽْررش عررود تؾرربًقد لرروثٜ 

                                                 
 .   115( , ٓ 2226, )امبا , توزجخ المغزمم العوثِ ,  1ْم عجْو , المْوحد الَوبنْخ , ّٛبكُ نَ -1

, )ثْرروًد تإٍَررخ المعرربهت  1ٌٍّرر  اليٚررل , اننَرربا ًالجْئررخ ثررْر الؾٚرربهح الغوثْررخ ًانٍررح  ,ٛ -2

 .  15( , ٓ 2224ل م جٌابد , 

,)امربا , كاه الٖريبب ل نْرو ًالزٌىّرم ,  1نَْم ثوىم . ًآفوًا ، تلفل الرَ الغغواتْرخ الجْروّخ , ٛ -3

1998 ٓ , )79  . 
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تعلقد الغوّمخ ثبلوضبتخ الَوبنْخ  
(1)

ؽْش ّزواي الَروبا ترِ تَربؽبد ٙرْةخ رجرلً  .

تررم المَرربؽخ العبتررخ تمررب ّررإكُ ملررع الررَ رٚررقم المررلا ًااز رربه  تؾررلكه ثبلمةبهنررخ

المنبٛ  الَونْخ , ًّنزظ ار ملع ىّبكح رواام النيبّبد ًالمق يبد تِ الجْئخ الؾٚروّخ 

ًملررع ثمةبثررل اغرري الٌٍرربئل ًانتوبنْرربد المزبؽررخ
(2)

نزْغررخ الررَ رياّررل ااررلاك ٍرروبا ت.

اا رزرو  تزنيَربً ل ملّنرخ ًٍروبنيب الملا ت ذ المَبؽبد الْبغوح ًال جْعْخ الزِ ّغت 

. تيرلتذ اضْررو ترر اقثنْررخ الةلّمرخ ًالغمْ ررخ ثيعرل اقىمرربل ًت ٌصربد الغررٌ ًثنْرخ ثررلل 

تنيررب امرربهاد رغبهّررخ اهريعررذ ابلْررب ًإٔررجؾذ نْرربىاً ًٍررٜ اقثنْررخ اقٕرر ْخ تررِ 

الملّنخ
(3)

. 

ثمْروحد تعةرلح تنيرب  رزمضرل ىّبكح الزٌٍم الؾٚوُ ا َ ؽَبة الوّ  نزربئظ

خ  جْعرررْررٌه تن ررو ال
(4)

. ًرررإكُ اليّرربكح الَرروبنْخ الررَ ررر صْو ٍرر جِ ا ررَ تَررزٌٍ 

القلتبد المقز يخ ٌٍاب الزع ْمْخ اً الٖؾْخ اً الزوتْيْرخ , تمرب ّرإكُ الرَ ٕرعٌثبد 

تعْْْخ ًٙغٜ ا َ اًعو الؾْبح تِ المغزمم تِ المغبقد المقز يرخ ٍرٌاب ترِ تغربل 

ْروة ًترب ّزوررت ا ْرو انٍوبا ًالموات  العبتخ ًًٍبئل النةل ًالمٌإحد ًتْبه ال

تر تْوحد افوٍ رزمضل تِ الج بلخ ًالج بلخ المةنعخ ًاهريبع نَجخ اقابلرخ , ًىّربكح 

تعلقد الغوّمخ ًالغنؼ ًانترواٗ اقعزمباْرخ المقز يرخ , امرب ّرإكُ رياّرل الَروبا 

ر ٌس ثٖوُ الَ 
(5)

  . 

 

 

 

   انًتساحًتانعشىائُت وانًنبطق  االبنُت .2

                                                 
,)امرربا , كاه ًائررل ل نْررو 1تررٌىُ اجررل ٍرريبًنو . ك. تٌٍررَ اجررٌكه ٍررمعو , عغواتْررخ الَرروبا , ٛ -1

 .  99(, ٓ 2223ًالزٌىّم , 

, )ثْرروًد , كاه النيٚررخ 1ًتغبقرررو, كهاٍرربد ًاثؾرربس , ٛا ررِ تررباٌه , الزق ررْٜ الجْئررِ ًتيبىْمررو  -2

 .  224(, ٓ 2224العوثْخ , 

 .  22-19, ٓ 1982, لَنخ  6ىّر اللّر اجل المةٌٖك , , تغ خ الةٚبّب الجْئْخ , العلك -3

,)كتْر  , كاه عيرو ل نْرو ًالزٌىّرم ,  1تإاك الٖبلؼ , الز ٌس الجْئرِ اٍرجبثو ًاف ربهه ًتوبتؾزرو , ٛ -4

1998 ٓ , )73-74  . 

 .  76( , ٓ  2211,) الةبىوح , كاه النيٚخ العوثْخ ,  1فبلل العواتِ , الجْئخ ًر ٌصيب ًؽمبّزيب,ٛ -5
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انمررب  ،ق رةزٖررو ا ررَ المغزمعرربد النبتْررخ تؾَررت  ٖرروُتٚررْخ الز ررٌس الج أا

 ٖروُالجرمزل لزْمل المغزمعبد المزؾٚوح ًالنبتْرخ ا رَ ؽرل ٍرٌاب , ثرل اا الز رٌس 

إجؼ هبىوح ٕبهفخ رلاٌنب ل ؾنه ًاقنزجبه لٌْ تِ الجْئخ الؾٚوّخ تةٜ , لورر ترِ 

اليربك  . ثْرل اا الجْئخ الوّيْخ أّٚرب , ًىرِ ثْئرخ اليرٌاب النةرِ ًالمربب الٖربتِ ًالغرٌ 

رجلً أاضو الؾبػ تِ كًل العبلم النبتِ ن رو لرنةٔ اقتوبنْربد  الجٖوُتْٚخ الز ٌس 

الزونٌلٌعْررخ ًالمبكّررخ ًالضةبتْررخ ًٙررع  المررٌاهك ًاغيىررب اررر رررٌتْو اقؽزْبعرربد 

ادٍبٍررْخ لغبلجْررخ الَرروبا ثررل ًأاضررو تررر ملررع تبىالررذ المغزمعرربد رعرربنِ تررر رررلنِ 

اقثنْررخ العْررٌائْخ باْررخ ًالٖررؾْخ . ًروررلً الَرروبا تررِ تَررزٌّبد القررلتبد اقعزم

ًرةررم ىررنه اقهاٙررِ ارربكح تررِ اقٛرروات  الزٖررمْم ً الزررِ رةررم ا ررَ تَرربؽبد ٙررْةخ

تؾوًتررخ تررر القررلتبد الوبتْررخ ًتوز ررخ  تجرربنًِلررٌْ ترروة اً ًٍررٜ الملّنررخ, تيررِ 

ثبلَوبا
(1)

أُ تواتر  اً فرلتبد , ًىرِ ترِ تع ميرب  المجربنِ . ًتل ق ّزٌتو ترِ ىرنه 

ثبلزرربلِ ر يررو نَررجو  الغبتعررخ ،تررِ  المجرربنِ العْررٌائْختنرربٛ  ّةررْم تْيررب لزوريررم نَررجخ 

اهريبع تِ تعبّْو الز ٌس الجٖوُ 
(2)

  . 

ًّجوى ر صْو الجنبب العٌْائِ ا َ الجْئخ العموانْخ فحل اؽلاصو رْرٌّو ل ٖرٌهح 

خ تِ رٖرمْم المجربنِ الَرونْخ , ًّعرٌك ٍرجت غْربة الجٖوّخ ثَجت انعلا  الةْم الغمبلْ

ازمربك ا رَ قاٌنيب نزْغخ عيٌك مارْرخ ترِ الجنربب ًا بل واى الؾلّشال بثم الغمبلِ ان

اٍرربلْت ثَررْ خ ًتلّمررخ تررِ اا ًاؽررل , تررب ق ّررع تْررو اا اىررم اٍررجبة انزْرربه الجنرربب 

ترر  رْٜ العٌْائِ ىٌ ٙع  المَزٌٍ اقتزٖبكُ, تٚح ار ٙرع  المزبثعرخ ًالزق

الٌعو العموانِ الةجْؼ ل ْول ًالمٚرمٌا ل ملّنرخ ام نا تض ذ , لتجل الغيبد المَإًلو 

اصررود المَرربار المزنرربصوح ا ررَ الٖررٌهح الجٖرروّخ ل جْئررخ لزْررول ثررنلع ر ررٌس ثٖرروُ 

ًّمضل الز ٌس الجٖوُ ال المنبهو ًالٌٖه المزع ةخ تِ المجبنِ ًتغبًهاريرب القبلْرخ 

رإمُ المز ةرِ اً المْربىل ليرنه اقامربل , ًترم تروًه الٌترذ  تر الةْم الغمبلْخ ًالزِ

                                                 
الٌؽْْررِ اؽمرررل ثْرروُ , المْررروحد اقعزمباْرررخ ,)ٛررواث ٌ , المواررري الررٌٛنِ ل زق رررْٜ ًالزع رررْم ,  -1

2222 ٓ , )242  . 

دمحم ا ِ ثيغذ اليبٙ ِ , العٌْائْبد الَونْخ تْوحد ًؽ ٌل ,)اقٍونلهّخ , كاه المعوترخ الغبتعْرخ  -2

 ,2222 ٓ ,)9  . 
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ًاٍررزمواه ًعررٌك العْررٌائْبد ًرٌٍررعيب ّجررلأ المْرربىل ليررب ثزةجررل ىررنه الٖررٌه نزْغررخ 

ر صْوىب ا ْو تر فحل تةلانو الَ اقؽَبً ثبلةْم الغمبلْخ لْؾل تؾ رو ّرعٌه ثبلوٙرب 

ٌليرب اٌاترم ؽربل ل ملّنرخًالةجٌل ل ٌٖهح الجٖوّخ غْو الغمْ خ لز ع المجبنِ ًتج
(1)

   ,

ّعزجو المَإًل ادًل ار اىكّبك ؽبقد العن  ًانهىبة ًانكتبا تِ الرلًل النبتْرخ 

ًأًٙؼ اا المَور الغْل ًالمنبٍت تر النبؽْرخ ال جْعْرخ ًاقعزمباْرخ ّرٌتو لإلنَربا 

اقازئربة  فحترو َّرجت لحنَرباالٖؾخ الغْلح ٌٍاب تر النبؽْخ النيَْخ اً الغَرمْخ , 

ًاكترربا اقكًّررخ ًالقمررٌه ًانزْرربه ؽرربقد اقنزؾرربه ًٍررٌب تعبت ررخ اقٛيرربل ًاضرروح 

القحترربد ثررْر اقىًاط ًىّرربكح ؽرربقد اقنؾرروات ًالز رروت ًهرربىوح اقغزٖرربة , 

ثرْر  ًّروثًٜرزنبتَ تِ ر رع المنربٛ  ٛجر  ل زةوّرو هربىوح العنر  ٙرل اقّرقبٓ , 

بلٌٚٙررربب ًاقىكؽرررب  ًر رررٌس المْررربه الَررر ٌ  العنْررر  ًاٌاترررل الٚرررغٜ الجْئرررِ ا

ًالزٖمْم الينلٍِ الوكُب ًال  رٌاتو ال وًت الجْئْخ المنبٍجخ
(2)

  . 

 ىِ: تنبٛ  ت ٌصو ثٖوّبًتر آصبه النبرغخ ار اقتبتخ تِ 

  انزْرربه اقىكؽررب  ًعوّرربا تْرربه المغرربهُ تررِ الْررٌاهع ًت ررخ المْرربه الٖرربلؾخ

ل ْوة ًت خ العنبّخ الٖؾْخ
(3)

  . 

 د تل رَبال ا َ الغنٌػ ًانعوا  ا َ ؽل ٌٍاب ثبرغبىبؽخ النيَْخ ال  الوا 

  , رَوثيم تنيب اً ال  الزؾربتيم ثيرب إرح  ًانزْبه هٌاىو ٍْئخ تضل الزلفْر

ًًعٌكىم فبهط اقٍوح تِ اغ ت اقًتبد 
(4)

  . 

 

   اننفبَبث .3

                                                 
ىّنت ٍ مبا ّمو , ك. لإُ ٛرو , كًه اقٍروبا العْرٌائِ دؽرلاس هربىوح الز رٌس الجٖروُ , المغ رخ  -1

 .1ٓ  . 2212,  6تغ ل  19,22,21العواتْخ ل ينلٍخ المعمبهّخ , إلاه 

,)امررربا , كاه المَرررْوح ل  جبارررخ  1دمحم الغرررٌىوُ . ك. ارررللِ الَرررموُ , المْررروحد اقعزمباْرررخ , ٛ -2

 .  142( , ٓ 2212ًالنْو , 

 .  147الٌؽِْْ اؽمل ثْوُ , تٖله ٍبث  , ٓ  -3

 .  247المٖله النيَو , ٓ  -4
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 رعوت النيبّبد ث نيرب ر رع النيبّربد الٖر جخ النبرغرخ ارر ٍروبا الجْئرخ الؾٚروّخ

ًالمٌٌٙاخ تِ تمبتبد توكّخ اً عمباْخ
(1)

. رعزجو النيبّبد ابتل اٍبٍِ تِ ررلىٌه 

الجْئرخ الؾٚرروّخ ًملررع لمررب ّررنغم انيررب تررر تْرروحد ريررلك ٍررحتخ المغزمررم الؾٚرروُ 

ًّْررمل الز ررٌس ثبلنيبّرربد ٕررٌهالح تنيررب الز ررٌس ثبلةمبتررخ ًالنيبّرربد ال جْررخ ًالَرربئ خ 

اْخ , ًّةٖرررل ثررربلز ٌس ثبلةمبترررخ ث نيرررب تق يررربد ًالنيبّررربد الٖررر جخ ًالنيبّررربد اقّرررعب

اقنَبا تِ ؽْبرو الٌْتْخ تر ًه  ًتٌاك اٌّٚخ ًتعبكا ًىعبط ًغْوىب , ًرزياّرل 

فٌٖٕب تِ الج لاا النبتْخ تِ هل الزٚقم الَوبنِ , ًنزْغخ لغْبة الرٌاِ الٖرؾِ 

الز ٌس الجٖوًُٙع  ن م عمعيب ًالزق ٔ تنيب , رإكُ الَ 
(2)

   . 

الَ اصبهح تْباو الَقٜ ثرْر الَروبا ,  الغبتعخّإكُ رواام النيبّبد كافل امب 

تمب ّلتعيم الَ الة   ًالزٌرو ا َ الٖؾخ العبتخ فحل انزْبه اقترواٗ ًادًثئرخ ترب 

ّة ل توٓ اقٍزمزبع ثبلةْم الغمبلْخ ًالؾٚبهّخ المقز يرخ , ً رةرٌٍ ترِ نيرًٌ اترواك 

م بلجرررخ ثزرررٌتْو الؾرررل اقكنرررَ الرررحى  ترررر المغزمرررم الؾٚررروُ تْرررباو اقؽزغررربط ًال

المؾبت خ ا َ ن بتخ الجْئخ الؾٚروّخ , ًررإكُ ارل ىرنه اقترٌه ًغْوىرب الرَ انزْربه 

ؽبلررخ تررر الم ررل ًٙررع  الررٌقب ًاقنزمرربب ًتزررٌه رؾمررٌ الغمرربىْو ل مْرربهاخ تررِ 

اقامررربل العبترررخ ًانعررربكح تْيرررب تْرررإكُ ىرررنا اقؽَررربً الرررَ ىّررربكح اقٙررر واثبد 

اقعزمباْخًالزٌرواد 
(3)

 . 

ًرمضل تْو خ رواام النيبّبد )الةمبتخ( تِ المنبٛ  الؾٚوّخ ً اقؽْربب اليةْروح 

رؾلّب ثْئْب ف ْواً ام ّوٌا رغمْم النيبّبد تنعرل  ثَرجت اقتزرلاك الؾٚروُ العْرٌائِ 

ًال  ايبّخ الجنْخ اقٍبٍْخ , امرب رزعةرل ام ْربد عمعيرب ثَرجت تْروحد الةٖرٌه ترِ 

ْررياد ًانتررلاكاد ًىررنا ّ يررو ثْررول ًاٙررؼ تررِ اقؽْرربب اليةْرروح المعررلاد ًالزغي

ًالميكؽمخ تجْنمب رٌاعو اقؽْبب اليةْو تْوحد ٕؾْخ ؽبكح , رةزٖرو المْروحد ترِ 

                                                 
مغزمرم العوثرِ ل نْرو ًالزٌىّرم , ,) امبا , توزجرخ ال1اؽمل ٍبتِ اللاجٌٍِ , اقنيغبه الَوبنِ ، ٛ (1)

2228 ٓ , )77-78  . 

 .   54 – 53ٍْل ابٌّه اؽمل , تٖله ٍبث  , ٓ  -2

ا ررِ لْ ررو , دمحم الَررْل ارربتو , المْرربهاخ الْررعجْخ لؾمبّررخ الجْئررخ تررر تن ررٌه القلتررخ اقعزمباْررخ , )  -3

 .  285( , ٓ  2222اقٍونلهّخ , الموزت الغبتعِ الؾلّش , 
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اؽْبب إؾبة اللفل الموريم ا َ النرٌاؽِ الغمبلْرخ
(1)

. اا تْرو خ النيبّربد رجرلأ انرل 

اُ تورربا , تررِ ال وّرر  اً فوًعيرب تررر المٖررنم اً المنريل ًأنيررب ثمغرروك هتْيررب ترِ 

تيِ رجلأ ثبلزيوع ثَواخ ًىنا الزيورع ّرإكُ الرَ ثٖوّب ، الجؾو اً النيو ٍزورل ر ٌصب 

تٚبايبد ف ْوح ثْئْخ ًاتزٖبكّخ ًٕؾْخ ّٖعت اؽٖبب أٙواهىب ًأف بهىب
(2)

  . 

تٚح ار ملع اا فلتبد عمم النيبّبد الج لّرخ غْرو ابتْرخ ترِ تع رم المنربٛ  

% تر النيبّبد الٖر جخ 52 –% 32عبلم الضبلش ًرةله نَجخ رزواًػ الَونْخ تِ تلا ال

رزٌلررل تررِ المواارري الؾٚرروّخ تررر كًا اا رغمررم تَررججخ ثررنلع اتررواٗ اضْرروح دتررواك 

المغزمم
(3)

  . 

ً ّررإكُ ر ررٌه النمررٌ العموانررِ ًىّرربكح الوضبتررخ الَرروبنْخ تررِ الجْئررخ الؾٚرروّخ 

ًالنيبّرربد الٖرر جخ , ؽْررش رنررزظ  ًالم بلررت اقٍررزيحاْخ ل َرروبا الررَ رررواام اليٚررحد

اليٚرررحد ترررر اقنَررربا ًنْررربٛبرو المقز يرررخ ًرَرررزةو ا رررَ ٍررر ؼ اقهٗ ًرْرررٌه 

عمبليب
(4)

  . 

اا النيبّبد المنزْروح ا رَ ال وتربد ًترِ اقتربار العبترخ, ًالرلفبا الٖرنباِ 

المزٖبال تِ اليٚبب , ًىل  المعبلم ال جْعْخ اقصوّخ , ًرلت  تغربهُ المْربه المجزنلرخ 

ِ امرر  الزوثررخ اً ا ررَ الْرربٛ  اُ غْررو المنٚررج خ رمضررل عمْعررب انبٕررو ر ررٌس ترر

ًريل  المؾرْٜ الرنُ ّعرِْ تْرو اقنَربا ًر رٌس اقنَربا ًريرلك اْبنرو ًؽْبررو  ثٖوُ

ثبلناد
(5)

 . 

 

 

 و انخقبفٍاةخفبض انًطتىي انتعهًٍُ  .4

                                                 
 . 379توّم اؽمل تٖ يَ , ك. اؽَبا ؽي ِ , تٖله ٍبث  , ٓ -1

 .  113ا ِ الع به , تٖله ٍبث  , ٓ -2

( , ٓ 2221, ) اقهكا , تإٍَررخ الررٌها  ل نْررو ًالزٌىّررم ,  1ٕررجبػ تؾمررٌك دمحم , ر ررٌس الجْئررخ ,ٛ -3

181  . 

, ) الةربىوح , كاه الوزربة  2اثواىْم ٍ ْمبا اََْ , ر ٌس الجْئخ اىم تٚبّب العٖرو المْرو خ ًالؾرل , ٛ-4

 . 45( , ٓ 2222الؾلّش , 

 . 39(, ٓ 1983امبل تلًه , اقنزؾبه اً ىل  الجْئخ ,) ثْوًد , كاه اقثغلّخ ل نْو ,  -5
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ق ّررع اا رررلنِ المَررزٌٍ الزع ْمررِ ًالضةرربتِ قتررواك المغزررم لررو اصررو تررِ ريرربتم 

تْوحد ربًس الجْئخ لة خ الٌاِ ًالضةبتخ الجْئْخ ًارل  اكهاايرم لق رٌهه ىرنا المْرو خ 

؛ًلنلع تبا ؽمبّخ ًٍحتخ الجْئخ تَإًلْخ ال ترٌاٛر تمرب ّز  رت ًاْرب ااحتْرب ثْئْرب 

روثٌّب،لرررنلع ّغرررت ر رررٌّو الرررٌاِ الجْئرررِ انرررل اليررروك ل زعبترررل ترررم الجْئرررخ ثؾومرررخ 

ًهّل
(1)

تْروحد الجنربب اقعزمرباِ لرٌْ ترِ الوّر  تةرٜ انمرب اقتْخ رعل تْو خ ترر ,

ّعْْرٌا ترِ 2نغلىب تْو خ ف ْوح تِ الملّنخ ,ام اا اضْوا ترر ٍروبا الؾ رو اتْرٌا 

فواترربد الزةبلْررل الجبلْررخ،ًر عت ىررنه العٌاتررل كًهىررب تررِ كتررم اقنَرربة الررَ الَرر ٌ  

اقنؾواتِ
(2)

. 

لؾةٌ  اقنَبا الرنُ  انلع تبا ؽ  الزع ْم تنٌٖٓ ا ْخ تِ اقاحا العبلمِ

ّةرروه تْررو اا الغيررل ّعررٌ  اقنَرربا اررر رؾةْرر  مارررو تبقنَرربا اما هررل عرربىح تبنررو ق 

َّررز ْم اا َّرربىم تررِ العمررل اقنزرربعِ تررِ المغزمررم الررنُ ّنزمررِ الْررو . ًرررلتم اقتْررخ 

الغنٌ الجْوُ الَ اا ّعِْ ثمعيل ار العبلم ًىنا الْر و المعريًل ارر العربلم ىرٌ 

وا ًات يم ٛعبتب ًاكنبىم ؽ بً تر الوابّو , ًاقتْخ رغعرل اقنَربا غبئجرب اّل النبً تة

ار ال ؾ بد الزبهّقْرخ الزرِ ّعْْريب ترِ تغزمعرو , ًرْرْو تٖربكه الٌْنَروٌ الرَ اا 

تواثررخ نٖرر  الزحتْررن تررِ الموؽ ررخ اقثزلائْررخ تررِ ابتررخ انؾرربب العرربلم رةوّجررب ّزواررٌا 

منٌنيرررب اق ثعرررل الوٍرررٌة ثضحصرررخ اارررٌا  , الملهٍرررخ تجرررل ارمرررب  كهاٍرررزيم اً انيرررم قّز

ًالمْو خ ق رةزٖو ا َ اللًل النبتْخ تؾَت ثرل ىرِ تْرو خ الرلًل المزةلترخ اّٚرب . 

ًلوررر تعررلقد اقتْررخ رقز رر  ثرربفزحت الررلًل ًىررِ رزرر صو ثضحصررخ اٌاتررل اٍبٍررْخ , 

الق يْررخ الزبهّقْررخ , ًالنمررٌ اقتزٖرربكُ , ًروبتررل رن ْميررب اقتزٖرربكُ
(3)

ح ًل رربىو.

اقتْررخ العلّررل تررر اقٍررجبة اىميررب ال رروًت اقتزٖرربكّخ ًاقعزمباْررخ لألٍرروح ًالزررِ 

                                                 
, )امرربا , كاه المنرربىظ ل نْررو  1ثْررْو دمحم اوثْرربد , ك. اّمررر ٍرر ْمبا تياىرروح , الزوثْررخ الجْئْررخ , ٛ-1

 . 15( , ٓ  2224ًالزٌىّم , 

,)ثْرروًد ,المإٍَررخ  1اثررواىْم العَررل , اقٍررٌ الن وّررخ ًاقٍرربلْت الز جْةْررخ تررِ ا ررم اقعزمرربع , ٛ -2

 . 99الغبتعْخ ل نْو ًالزٌىّم ( ٓ

( , 2225ؽَررْر اجررل الؾمْررل هّررٌاا , الزوثْررخ ًالمغزمررم , ) اقٍررونلهّخ , تإٍَررخ ّررجبة الغبتعررخ ,  -3

ٓ62 . 
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رغع يب ق روٍل اقثنبب الَ الملهٍخ اً رغجوىم ار اقنة بع ن واً لؾبعزيم المبكّرخ , 

ؽْش ّةٌ  اقتواك ثبلعمل ًتَبالح ادٍوح ًق ٍْمب ترِ المغزمعربد ًاقؽْربب اليةْروح 

% ّعرربنٌا تررر تْررو خ اقتْررخ 42اقٍرروح اليةْرروح ًثنَررجخ  ؽْررش اصجزررذ اللهاٍرربد اا

قٍرجبة اتزٖرربكّخ ًاعزمباْررخ ثبللهعرخ اقًلررَ ًرنيررِ ترِ اقؽْرربب الواتْررخ ام َّررز ْم 

إؾبة اللفل الموريم ًالةبكهّر ا َ الزؾمل نيةبد الزع ْم أُ ابنذ ىنه النيةبد
(1)

.   

ّزم ار ٛوّ  نْو الٌاِ الجْئرِ  الجٖوُانلع تبا الؾل تر تْوحد الز ٌس 

النُ ّزمضل تِ تَبالح اقتواك ًالغمباربد ا رَ اازَربة الرٌاِ ًالزيبارل ترم الجْئرخ 

ًتْوحريب ًثنبب اليوك الرٌااِ ًاقّغربثِ ًالمَربالح ا رَ اازَربة الةرْم اقعزمباْرخ 

ًالمْرررباو الةٌّرررخ ًغررروً هػ المْررربهاخ اقّغبثْرررخ ًالعمرررل ا رررَ ر رررٌّو الْرررعٌه 

ْخ ًهوًهح المَبىمخ تِ ًٙم الؾ ٌل المحئمخ ل مْبال الجْئْخ المقز يخثبلمَإل
(2)

.   

احتررخ ًلمزغْرواد ال رروًت  الضةبتْرخ ارنلع رْرْو اللهاٍرربد اا ل ربىوح اقتْررخ

اقٍرروّخ تضررل ؽغررم اقٍرروح , ًترربح اؽررل اقثررٌّر , ال ررح  , ًتررب ّررورجٜ ثررو تررر ريوررع 

ب المزمْريح ترر ثٌٕرييب رواري اٍبٍرب اقٍوح , ًلينه المغمٌارخ ترر اقٍرجبة  ٛجْعزير

ا رَ الغٌانررت اقنيعبلْرخ ًالَرر ٌاْخ تررِ اقٍروح , ًرنٖررت ا ررَ ترب اما ابنررذ اقٍرروح 

رٌتو الغٌ ال جْعِ النُ ّزَْو تْو اّجبع ؽبعبد اليوك المبكّخ ًالنيَرْخ , ًانيرب رزَرم 

ا ررَ نمررٌ ثبلزيورع اً الٖررواع اً الؾوترربا , تمررب ّوررٌا لررو انعوبٍرربرو النيَررْخ الَرربلجخ 

ّقْٖخ اليوك , ًا َ رؾمل ااجبب تَئٌلْبد اقنزةبل الَ تَزٌّبد أا َ تر النٚرظ 

ًىرنه العٌاترل ترل ررورجٜ ثبليعررل ثبلمَرزٌٍ اقتزٖربكُ ًاقعزمرباِ لحٍروح اؽْبنررب ً 

رعمل اّٚب ثْول تَزةل انو تب ّجوه انيواكىب ثمعبلغخ تَزة خ
(3)

. 

 انحروة  .5

                                                 
 -143( , 2223ٓاقٍررونلهّخ , كاه المعوتررخ الغبتعْررخ , , )2ّررجل ثررلهاا , الزوثْررخ ًالمغزمررم , ٛ -1

144  . 

 .  31ثْْو دمحم اوثْبد , ك.اّمر ٍ ْمبا تياىوح , تٖله ٍبث  , ٓ -2

 .  186ؽَْر اجل الؾمْل هٌّاا , الزوثْخ ًالمغزمم , تٖله ٍبث  , ٓ -3
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تر المعوًت اا الؾوًة تل ّنزظ انيب انؾلاه ثْئِ ّيلك اقترر الةرٌتِ تبلجْئرخ 

عرريب ق ّزغرريأ تررر تَرررججبد الؾرروًة ام رعررل الٖرررواابد ؽررٌل المررٌاهك ال جْعْرررخ 

ًالمعرربكا ًؽةررٌ  المْرربه ثمضبثررخ العٌاتررل المؾواررخ ل نياارربد اللًلْررخ , ًتررل اٍررزعم ذ 

با ًالمغرٌل نؾرٌ ررلتْو ثْئرخ اارلائيم اصنربب الجْئخ اَحؽبً اجو الزربهّـ ام الزغر  الوًتر

, ًق ّقيرَ تق يرو ر رٌس ثٖروُ ؽوًثيم ًارقنًا ملع اٌٍْ خ لوَرت ىرنه الؾروًة 

ا َ اؽل تلٍ الٚوه النُ رزعوٗ لو الجْئخ تر اصو الؾوًة ؽْش رعزجرو الجْئرخ ىرِ 

 1992( ترر اارحا هّرٌ ارب  24الٚؾْخ اقًلَ ل ٖواابد اللًلْخ , ًلةل اال الجنل )

اا الؾوًة رعل نْبٛ ىلا  ل زنمْخ المَزلاتخ ًثبلزبلِ تيِ الً ل جْئخ
(1)

  . 

ًرررورجٜ القَرربئو الةبكتررخ الزررِ رزعرروٗ ليررب الجْئررخ تررِ ؽرربقد الؾرروًة ثمررلٍ 

الق ٌهح ًالْواٍخ الزِ رزٖ  ثيب اقٍ ؾخ المَزقلتخ تر تجل الغٌُْ المزؾبهثرخ , 

الجْئخام اا رنٌع ىنه اقٍ ؾخ لو توكًك ٍ جِ ا َ 
(2)

. اا تب رعوٗ الْو العوا  اثربا 

ً العةرلّر اقفْرروّْر ثَرجت الؾرروًة ّعررل ررلىٌهاً   الجٖرروُترر النررٌع ًثرربدفٔ  ثْئْررب

ً انةبٗ النبرغخ لتْو ن م المْبه ًالٖوت الٖؾِ ًادٙواه اليبكؽخ تز
(3)

  . 

 يعبَُر قُبش انتهىث انبصرٌ

 الزٖرمْم ام ْرخ ترِ الؾٚوُ ًالمٖمم المعمبهُ رَبال الزِ الةٌانْر رن   

 الن وّرخ ىرنه رجرم ًترل الغْرزبلذ، ن وّرخ " ترر أفرٔ ًثْرول النيَرِ انكها  ترر

 القبٕرخ ًترٌاتييم آهائيرم ليرم اربا ليرب، ر ّْرلىم ترر ثربلوغم الجربؽضْر ًالرنّر ثعر٘

 ًعجَرٌا (Gibson) ًالن وّربد الةٌاال ثع٘ اهٍبب الجٖوُ، ًؽبًلٌا ثبنكها 

،(Gregory)   ُلمرب لنرب ثبلنَرجخ اىزمرب  تٌٙرم إٔرجؾذ ًالزرِ الجٖروّخعوّغرٌه 

                                                 
 – 99( , ٓ 2212, , ) تٖرو , الموزجرخ المٖروّخ 1تزؾِ اٍمباْل ؽٌتو , ك.ٍربتْو دمحم ثْرٌتِ , ٛ -1

122  . 

 62ٍْل ابٌّه اؽمل , تٖله ٍبث  , ٓ  -2

,)ثغرلاك , ثْرذ الؾومرخ  1تضنَ اجل الوىا  العمو , ن وح رؾ ْ ْخ لألصبه الجْئْخ ل علًاا ا َ العوا  ,ٛ -3

 ,2221 ٓ , )233  . 
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 الن وّرخ انبٕرو رؾلّرل ا رَ رعمرل ًالزرِ، تيٚ خ  ًتٌٌٙابد أتوبه تر رعوٙو

. العمبهح تِ الغمبلْخ
 (1)

 

 الزرِ الةٌاارل ثع٘ ىنب  أا اق ثٖوّخ، تٌانْر ًعٌك نلهح تر الوغم ًا َ 

 ًالمرح  المةربًلْر ا رَ الج رلّبد تجرل ترر الوتبثرخ رْرلّل تضل ًتزبثعزيب ّمور رنيْنىب

 اازمبكه رم ت ةل ًألٌاا ًًاعيبد تق  بد تر اازمبكه رم تب اقلزيا  ثزنيْن ثٚوًهح

 تعمبهّرخ لعٌاترل ًتوااربح ًررلتْ  كهاٍرخ ثعرل ثبلج رلّبد الروفٔ تَرم تجرل ترر

 تواععرخ ثعرل اق اازمربكه رم تب رغْْو أً المبلع ل مةبًل ّؾ  ق ًانو. الّلح ًاموانْخ

 .رنيْنه الغلّل الميتم المةزوػ ا َ أفوٍ تٌاتةخ دفن الج لّخ

 ارر اعربىح المَرإًلْر ل معمربهّْر الينرِ المَرزٌٍ هتم أا الجبؽش لنلع ّعزةل

ب المعمبهّخ الزٖبتْم ًٕ تَرم  ًكام رْ ْجيب ًتٌاك ًألٌانيب الٌاعيبد رٖبتْم ًفٌٖ

 اّغبثًْرب ّرنعوٌ ملرع اا ؽْرش ًام ًْرب ا مًْب تزمْيح تعمبهّخ ثويبباد الجنبب تٌَؽبد

 أً انٕرحػ أً الجنربب أامربل تةربًلِ ًالريا  رٖربتْم، ترر ثنعبىررو تب ّةٌترٌا ا َ

 ث امربل الةْب  المواك الٌاعيبد أتب  المةٌٍ الجحٍزْع تر ًاعيخ تيّيخ ثعمل الزوتْم

 هٍرم ترم خالوئَْرْ الٌاعيرخ ترر أتزربه صحصرخ رجعرل تَربتخ ثؾْرش ليرب الزروتْم أً الجنبب

 الميّيرخ الٌاعيرخ ا رَ ًعمْرم الزيبٕرْل ًال رحل ثربدلٌاا ل ٌاعيرخ النيربئِ الْرول

 تعلنْرخ ّرٌاكه المْربىل ترر ّرواه ترب ًلؾغرت ل ملّنرخ العب  الْول ا َ ل ؾيبه ًملع

الٌاعيرخ  ىرنه ًرريال ال يرٌه ترر الجٖروُ ل ز رٌس ًتنعًرب الجنربب أامربل ًتق يربد

 .المجنَ تِ العمل انزيبب ثعل الميّيخ

 

 

 

 انرابعانًبحج 

 جبيعت دَبنًياليح انتهىث انبصرٌ فٍ 

                                                 
,) امرربا , كاه تغررل قًُ , ل نْررو  1دمحم هّررْل اليْررل , اليغرروح ًىغرروح الويرربباد الع مْررخ العوثْررخ , ٛ-1

 . 11ًالزٌىّم ( , ٓ 
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نزْغخ الَ الزياّل المَزمو قالاك ال  جخ تِ عبتعخ كّبلَ ابا لو اقصو الٌاٙرؼ 

تِ ىّبكح نَجخ الز ٌس الجٖوُ تْيب ؽْش إجؾذ تَبؽبد اقثنْخ قرويِ الزياّل تِ 

( ترٌىاْر ا رَ ا ْربد الغبتعرخ تةرل 6816االاك ٛ جزيب تٌعل اا الك ٛ جخ الغبتعخ )

اترب  1628ً تِ ا ْخ الزوثْخ ل ع ٌ  اقنَبنْخ  1446 ث غذ ٛ جخ ا ْخ الزوثْخ اقٍبٍْخ

 (  1ًامب تٌٙؼ تِ الغلًل ) 467تِ ا ْخ الزوثْخ الوّبْٙخ تةل ث غ الك ٛ جزيب 

 (1علًل )

 االاك ٛ جخ عبتعخ كّبلَ

 تَبؽخ الو ْخ  الك ال  جخ  الو ْخ  د

 2 5557 1446 ا ْخ الزوثْخ اقٍبٍْخ  1

 2 2261 1628 ا ْخ الزوثْخ ل ع ٌ  اقنَبنْخ  2

 2 12226 482 ا ْخ الينلٍخ  3

 2 11225 467 ا ْخ الزوثْخ الجلنْخ ً ا ٌ  الوّبٙخ  4

 2 9844 632 ا ْخ الع ٌ   

 2 2631 362 ا ْخ الةبنٌا ً الع ٌ  الَْبٍْخ  

 2 12821 215 ا ْخ ال ت 5

 2 2116 128 ا ْخ ٛت ثْ وُ 6

 2 3139 273 ا ْخ اليهااخ  7

 2 3925 512 ا ْخ الزوثْخ ل ع ٌ  الٖوتخ  8

 2 11231 342 ا ْخ اقكاهح ً اقتزٖبك 9

 2 3182 282 ا ْخ الع ٌ  اقٍحتْخ  12

 2 2134 58 ا ْخ الينٌا الغمْ خ  11

خ عبتعرخ كّربلَ تَرم ّرعجخ الزق رْٜ ً المٖله : الغلًل ترر امرل الجبؽرش ثبقازمربك ا رَ هئبٍر

 ) ثْبنبد غْو تنٌْهح (  2222المزبثعخ ل عب  اللهاٍِ 

رعرلكد  ًترل ، المرلا اجربتِ تض يرب الجٖروُ الزْرٌه ترر عبتعرخ كّربلَ رعربنِ ً

 أً أؽْبنًرب، الز رٌه أً الزةرل  الرَ الؾبعرخ ثيعرل ًرنٌارذ؛ الجٖروُ، الزْرٌه ت ربىو



22 

 

 تعربلم ً ثربهىح ٍرمبد الم ربىو ىرنه إٔرؾجذ ًلةرل أفروٍ، أؽْبنب للًااِ اتزٖبكّخ

 الزورْرت الرَ الم ربىو ىرنه ًاتزةرود العموانرِ، ل  ربثم أكنَ توااربح كًا تْيٌهح،

 ىرنا أكٍ ًترل اوٙريب، ًٛوّةرخ يربًأتبان ًأؽغبتيرب ًاضبتزيرب أّروبليب ترِ ًالزنبٍ 

 الغمبلْرخ النرٌاؽِ ترِ الَر جِ المْرو خ ًر صْوىرب ريربتم الرَ الٌترذ تروًه ترم الزٌعرو

 الزٌاتر  ا رَ الؾيربه ، ًإٔرجؼ غبتعرخ كّربلَل العموانِ ًال بثم الجٖوُ، ًالزٌات 

 .ًثعْل الزؾةْ  المنبل، ٕعت أتًوا العموانْخ الجْئخ تِ ًاقنَغب  الجٖوُ

 ، عبتعرخ كّربلَ ترِ المجنْرخ الجْئرخ ا رَ الم ربىو ىرنه لزر صْو اروٗ ّ ِ ًتْمب

 .تلاٌتخ ثبلٌٖه

 عذو اكتًبل انبنبَبث ونعذة ضنىاث  -1

نغل تلٍ الزبصْو النُ رق يو اامبل الجنبب الغْو توزم خ اقنغبى ا َ الجْئخ ًتب رَججو 

تر ر ٌس ثٖوُ ت ؾٌه ، تينبلع العلّل تر الجنبّبد الزِ لم ّم اامبل ثنبئيب ا َ 

ٌهح الوغم تر توًه تزوح ٌّٛ و ا َ المجبّوح تِ العمل تْيب ًامب تٌٙؼ تِ ٕ

(1 ) 

 

 ( انتبخر فٍ اعًبل انبنبء1صىرة )

 قهت انًنبطق انخضراء  -2
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تر اىم الم بىو الزِ رة ل ً ثْول اجْو ؽبلخ الز ٌس الجٖوُ النُ رعبنْخ 

عبتعخ كّبلَ ىِ ىّبكح تِ المَبؽبد القٚواب ، ًنغل اا ىنبلع الك تر 

المَبؽبد اٍزغ ذ لغع يب توت نيبّبد الجنبب ً رقيّر تٌاك اًلْخ ل جنبب ، 

 ( 2ٌٕهح )

 

 

 اموت نيبّبداٍزقلا  ٍبؽبد الؾلائ  اليبهغخ ( 2)ٌٕهح 

 قهت اعذاد عًبل اننظبفت  -3

اا اليّبكح تِ االاك ٛ جخ عبتعخ كّبلَ ٍجت الَ ىّبكح تِ امْخ النيبّبد كافل اثنْخ 

ا ْبد عبتعخ كّبلَ ًىنا الزياّل ق ّزنبٍت تم الك امبل الن بتخ المقْٖٖر 

قنغبى اامبل الزن ْ  تمب اوٌ ؽبلو تر ر ٌس ثٖوُ كافل ىنه اقثنْخ . ٌٕهح 

 (3) 

 
 

 ىّبكح امْخ النيبّبد ( 3)ٌٕهح 

 اهًبل بعط انحذائق انجبيعت  -4
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تر ٍ جْبد ام ْبد الجنبب المزياّله ً ربفْو تِ انغبىىب إجؼ تَمٌػ ل عبت ْر تِ 

ام ْبد الجنبب تر اٍزقلا  الؾلائ  تِ رولٌّ المٌاك اقًلْخ تْيب ً اىمبل اكاتزيب . 

 (4ٌٕهح )

 

 اىمبل ثع٘ الؾلائ  الغبتعْخ ( 4)ٌٕهح 

 قهت انىعٍ ببهًُت انًحبفظت عهً انبُئت انجبيعُت  -5

تر فحل اٍزقلا  الموات  الزبثعخ ل غبتعخ نغل اا ىنبلع ثع٘ اقّقبٓ تمر لٌْ 

للّيم ًاِ ثملٍ اىمْخ الز ٌس الجٖوُ النُ رَججو ثع٘ تر رٖوتبريم ًال  

 ( . 5تواابح ل نً  العب  ، ٌٕهح )

 

 ت خ الٌاِ ل مؾبت خ ا َ الجْئخ الغبتعْخ (5)ٌٕهح 
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 تراكى يخهفبث انبنبء  -6

اضوح اامبل الجنبب تِ كافل عبتعخ كّبلَ اكٍ الَ اؽزْبط تنبٛ  لزولٌّ المٌاك 

اقًلْخ ل جنبب تمب اكٍ الَ اٍزقلا  المَبؽبد القٚواب لزقيّنيب ، ٌٕهح )( رواام 

 ( . 6ٌٕهح )تق يبد الجنبب 

 

 ( رواام تق يبد الجنبب 6ٌٕهح )

 تكذش االحبث انًطتههك فٍ زواَب انقبعبث و انبنبَبث االخري  -7

نغل اا ىنبلع العلّل تر اقصبس الموزجِ المزيبلع إجؼ لو توبا تِ اهًتو الغبتعخ ً 

 ( . 7رولَّو ثْول ٍجت ر ٌس ثٖوُ ل جْئخ ٌٕهح )

 

 ( رولٌّ اصبس تَزي ع7ٌٕهح )
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 قذو بعط االبنُت انتٍ تعىد انً يبقبم تبضُص انجبيعت  -8

انل ربٌٍْ عبتعخ كّبلَ الَ ؽل ٌّتنب ىنا لم رْيل اغ ت اقثنْخ الةلّمخ اُ اابكح 

 ( 8ربىْل ليب اً اكاتزيب لوِ رزحئم تم الجْئخ الزِ رزٌاعل تْو ، ٌٕهح )

 

 ( تل  ثع٘ اقثنْخ8ٌٕهح )

 وجىد يىنذاث  -9

اٍزقلا  تٌللد ايوثبئْخ لوِ رَل الؾبعخ ل  بتخ ً قرمب   اازملد الغبتعخ ا َ

امل المقزجواد الع مْخ ً اقكاهّخ للٍ اتَب  الو ْبد الزبثعخ ليب ، تبٕجؼ إزقلا  

 ( . 9المٌللاد ثْول ّبئم ًنغل اا لو ربصو ًاٙؼ تَجت ر ٌس ثٖوُ ، ٌٕهح )

 

 ( ًعٌك تٌللاد9ٌٕهح )
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 تكذش انًخهفبث ايبو انجبيعت  -11

نزْغخ لنةٔ القلتبد الج لّخ تِ كافل الؾو  الغبتعِ ًلغمْم ثبتِ ا ْبد الغبتعخ 

إجؾذ هبىوح رغمم المق يبد تِ الَبؽبد اليبهغخ اتو ّبئم تمب ٍجت الَ هيٌه 

ؽبلخ تر ر ٌس ثٖوُ ليب اصبهىب النيَْخ ً الٖؾِ الٌاٙؾو ا َ ال  جخ ً 

 الزلهَّْْر تْيب . 

 

 الغبتعخ( تق يبد اتب  12ٌٕهح ) 

 ىاٌ ابُنه انجبيعت هعذو تنبغى ان -11

نحؽظ الز ٌه الَوّم تِ اهًتو عبتعخ كّبلَ تر فحل اٙبتخ اثنْخ علّلح ً اتَب  

اٙبتْخ ل حتَب  الةلّم تٌااجو ل زياّل النَجِ تِ االاك ال  جخ ، تر ملع نغل اا 

ثبلجنبّبد الةلّمخ ىنبلع اثنْخ رم ثنببىب ثْول ؽلّضخ ً ال ٌاا تزنبٍةخ ًانل تةبهنزيب 

الزِ نغل ىنبلع ال  رنبٍ  ثْر ال ٌاا الجنبّبد الةلّمخ ً الغلّلح تمب ٍجت الَ 

هيٌه ر ٌس ثٖوُ اٙبتخ الَ اقنٌاع اقفوٍ تر الز ٌس الجٖوُ النُ هٕنبكه 

 كافل الغبتعخ . 
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 ( ال  رنبغم ال ٌاا11ٌٕهح ) 

 يطبحبث يفتىحت  -12

المَبؽبد الميزٌؽخ الزِ رٌعل تِ عبتعخ كّبلَ لم رَزغل ثْو يب الٖؾْؼ تبٕجؾذ 

اً انزْبه الوحة الَبئجخ تْيب تمب اهيو توبا لٌتٌت الَْبهاد اً توت نيبّبد 

 ر ٌس ثٖوُ تر نٌع افوٍ . 

 

 

 

 

 

  

 ( تَبؽبد تيزٌؽخ12ٌٕهح ) 
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 ضبم يعبنجبث انتهىث انبصرٌ فٍ جبيعت دَبنً 

  المزبفود اقنغبىاازمبل الجنبّبد  -1

 ثبقّغبه كائمخ القٚوح المنبٛ  القٚواب  ىهااخ -2

 االاك امبل الن بتخ  ىّبكح -3

 الغبتعخ كافل بلؾلائ  اقىزمب  ث -4

 المؾبت خ ا َ الجْئخ الغبتعْخ  رٌاْخ ال  جخ لحىزمب  ً -5

  م ًٙم قتزبد رٌاْخ ً ىّبكح ٍحد الميمحد ً الؾبًّبد تِ ٌّاهع الغبت  -6

 اقصبس المَزي ع تِ ىًاّب الةبابد ً الجنبّبد اقفوٍ ارحت  -7

 الزِ رعٌك الَ تبتجل ربٌٍْ الغبتعخ الةلّمخ اقثنْخ اكاتخ  -8

 مٌللاد امل اتبار تقٖٖخ ل  -9

  مق يبد اتب  الغبتعخ اتبار تقٖٖخ لًٙم  -12

 الةلّمخالغبتعخ  قثنْخ خزنبغماٍزقلا  الٌاا ت -11

 ثيهااخ ؽلائ  ً توبنبد ع ًٌ ال  جخ مَبؽبد تيزٌؽخ اٍزغحل ال -12
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 االضتنتبجبث و انتىصُبث

 االضتنتبجبث 

 الْرو الن رو انرل ّؾرٌ ارْر اننَربا ا ْرو رةم تن و دُ رٌّْو الجٖوُ الز ٌس -

ب ًٌّٕ  .نيَِ اهرْبػ ثعل  ًٚ  الينِ الزنً انعلا   أنٌاع تر نًٌاب ث نو أّ

ًرياّررل اررلك الَرروبا  الَرروّمثيعررل نمررٌ  عبتعررخ كّرربلًَرزيرربتم تْررو خ الز ررٌس تررِ  -

الو ْرربد الزبثعررخ ل غبتعررخ ً ًاهريرربع الوضبتررخ الَرروبنْخ ًٍررواخ انزْرربه المنرربٛ  

  اٍزؾلاس اتَب  علّلح

 ترِ ىرنه الم ربىو ًرنةَرم ،ارب  لغبتعرخ ثْرولا تِ الجٖوُ الز ٌس ت بىو روضو -

 ًالزق ْٜ ادثنْخ ثيعل تْيّبئِ أًليمب نٌاْر، الَ أٍجبثيب

اليّبكح المَزموح تِ ارلك الَروبا ىرِ اؽرلٍ المْروحد الٚرقمخ الزرِ ررإه  اا  -

ّعٌة اللًل النبتْرخ ًىرنه المْرو خ ىرِ الَرجت ترِ اّرخ تْربال افروٍ ترل رؾرلس 

 لإلنَبا

ثمْروحد تعةرلح تنيرب رْرٌه تن رو  رزمضرل نزربئظ ترِ المجربنِ الؾلّضرخىّبكح الزٌٍم  -

 ال جْعخ

الرَ اصربهح تْرباو الَرقٜ ثرْر الَروبا , تمرب  غبتعرخّإكُ رواام النيبّبد كافرل ال -

 ّلتعيم الَ الة   ًالزٌرو ا َ الٖؾخ العبتخ

اا تب رعوٗ الْو العوا  اثبا العةلّر اقفْوّْر ثَجت الؾوًة ّعل رلىٌهاً ثْئْربً  -

 تر النٌع الجٖوًُثبدفٔ 
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   انتىصُبث

ًتِ ٌٙب اقٍزنزبعبد الزِ ف ٖذ الْيب اللهاٍخ ، هأّنب ترِ كهاٍرزنب الؾبلْرخ 

رةلّم ثعر٘ الزٌٕرْبد ًالمةزوؽربد  الزرِ ّمورر اقٍرزيبكح تنيرب ترر النبؽْرخ الن وّرخ 

 . الجٖوًُالعم ْخ ًلغوٗ الزة ْل تر ؽلح تْوحد الز ٌس 

نررربىظ لٌٙرررم تً الزع رررْم العرربلِ ٙرروًهح الزٌعرررو تررر تجرررل ًىاهح الزوثْررخ  -1

ًرقٖررْٔ كهًً رٌاٌّررخ ّ ةْيررب الورربكه  ً الجٖرروُ كهاٍررْخ رزع رر  ثرربلٌاِ الجْئررِ

 .الزلهَِّ ا َ الزحتْن تر اعل المَبىمخ تِ الؾيبه ا َ الجْئخ 

تْررب  اقٍرروح ثزٌاْررخ اثنببىررب ًغرروً الةررْم اقّغبثْررخ تررِ نيٌٍرريم ًرررٌعْييم  -2

 خ اقعزمباْخ الَ ْمخ.ًاهّبكىم نرجبع الَ ٌ  الٖؾْؼ ًاقّغبثِ ار ٛوّ  الزنْئ

ريعْررل كًه ًٍرربئل اقاررح   ل ةْررب  ثميبتيررب اررر ٛوّرر  الزنَررْ  ثْنيررب ًثررْر  -3

 المإٍَبد  اقعزمباْخ  اقفوٍ  تر اعل النيٌٗ ثبلٌاتم الجْئِ .

ٍررر الةررٌانْر ًالزْرروّعبد الواكاررخ الزررِ رؾررل تررر ٍرر ٌ  المزغرربًىّر ا ررَ  -4

 .الجٖوُ بنٌا ؽمبّخ الجْئخ تر الز ٌسالجْئخ ًتوٗ الغواتبد المبلْخ ا ْيم ًريعْل ت

لٖرررؾْخ تضرررل رج رررْٜ ٙررروًهح النيرررٌٗ ثمَرررزٌٍ القرررلتبد اقعزمباْرررخ ًا -5

 نيبّربد ً ررٌتْو المْربه النةْرخ ًالٖربلؾخ ل ْروة ًارنلع ىب ثباْبً لالٌْاهع ً ريًّل

رٌتْو الؾبًّبد تِ ال تن ةخ ًاقىزمب  ثةنرٌاد الٖروت الٖرؾِ ل زة ْرل ًالؾرل ترر 

 ف ٌهح المْو خ. 

اٍرررزقلا  المواتررر  العبترررخ امٌتررر  ثمْررروحد  الغبتعرررخٙررروًهح اىزمرررب   -6

 .ل َْبهاد ً ت حد ل وْب  كافل الغبتعخ

لّرخ لةْبتيرب ثؾمرحد الن بترخ ًرن ْر  الْرٌاهع ثْرول ريعْل كًه كًائرو الج  -7

ٌّتِ  ًتَزمو ًال  رو  النيبّربد ترِ اتبانيرب لعرلح اّرب  ًترِ المنربٛ  ابترخ ل ٌتبّرخ 

 تر اٙواه الز ٌس الجْئِ. ًالمَإًل ار رنيْن ىنه الزٌْٕخ ىِ ًىاهح الج لّبد .

ًًٙرم الْرخ فٌٚع ابتخ النْبٛبد المإصوح ًالمَججخ ل ز ٌس الجْئِ ل وتبثرخ  -8

 ًٌٙاثٜ تؾلكح لنلع .
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رٌتْو تز  جبد تْبً الم ٌصبد ثوبتخ انٌاايب ًتلٍ ف ٌهريب ا رَ اقنَربا  -9

 ًريًّل كائوح ؽمبّخ ًرؾَْر الجْئخ ثنزبئغيب .

تْب  الرلًائو المعنْرخ ثزٌىّرم المجْرلاد الوْمْبئْرخ ًاقٍرملح ا رَ المرياهاْر  -12

ارر رنيْرن ىرنه الزٌٕرْخ ىرِ ًىاهح لزحتِ ف ٌهح ر ٌس الزوثخ ًالغرناب . ًالمَرإًل 

 اليهااخ .

ٙوًهح اىزمب  اللًلرخ ًالمَرإًلْر ثةٚربّب الجْئرخ ًالز رٌس ًررٌتْو ادترٌال  -11

 ادىتخ لغوٗ اقهرةبب  ًالنيٌٗ ثبلٌاتم الجْئِ.

ترر  الزع رْم العربلًِىاهح  الز اْل ا َ الزعبًا ًالزنَرْ  ثرْر ًىاهح الجْئرخ ً -12

 خ  تِ نيًٌ أثنبب المغزمم.اعل روٍْـ تجبك  الزوثْخ الجْئْ
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 نًصبدرا

 انقراٌ انكرَى  -

 1اثررواىْم العَررل , اقٍررٌ الن وّررخ ًاقٍرربلْت الز جْةْررخ تررِ ا ررم اقعزمرربع , ٛ .1

 ,)ثْوًد ,المإٍَخ الغبتعْخ ل نْو ًالزٌىّم (. 

, )  2اثواىْم ٍ ْمبا اََْ , ر ٌس الجْئخ اىرم تٚربّب العٖرو المْرو خ ًالؾرل , ٛ .2

 (. 2222الةبىوح , كاه الوزبة الؾلّش , 

,) امبا , توزجخ المغزمرم العوثرِ 1اؽمل ٍبتِ اللاجٌٍِ , اقنيغبه الَوبنِ ، ٛ .3

  .( 2228ل نْو ًالزٌىّم , 

, )امربا , كاه  1وثْرخ الجْئْرخ , ٛثْْو دمحم اوثْبد , ك. اّمر ٍ ْمبا تياىوح , الز .4

 (.  2224المنبىظ ل نْو ًالزٌىّم , 

، امربا  1ٛ)ثْبا دمحم الوبّل ، ٍْو ٌعْخ الجْئخ ًاْيْخ ؽمبّزيب تر الز ٌس الجْئِ ،  .5

 . ( 2211، كاه الواّخ ل نْو ًالزٌىّم ، 

ؽَررْر اجررل الؾمْررل هّررٌاا , الزوثْررخ ًالمغزمررم , ) اقٍررونلهّخ , تإٍَررخ ّررجبة  .6

 (. 2225غبتعخ , ال

,) الةرربىوح , كاه النيٚررخ العوثْررخ ,  1فبلررل العواتررِ , الجْئررخ ًر ٌصيررب ًؽمبّزيررب,ٛ .7

2211  ). 

هاكت لةمررربا ، تْررروحد ر رررٌس الجْئرررخ الؾٚررروّخ ثبلنيبّررربد المنيلْرررخ ، هٍررربلخ  .8

  . 2226تبعَزْو تنٌْهح ، الغيائو ، عبتعخ تنزٌهُ ، 

  .1982, لَنخ  6الجْئْخ , العلك ىّر اللّر اجل المةٌٖك , , تغ خ الةٚبّب .9

ىّنت ٍ مبا ّمو , ك. لإُ ٛو , كًه اقٍوبا العٌْائِ دؽلاس هبىوح الز ٌس  .12

,  6تغ ررل  19,22,21الجٖرروُ , المغ ررخ العواتْررخ ل ينلٍررخ المعمبهّررخ , إررلاه 

2212 . 

, )امبا , توزجخ المغزمرم العوثرِ ,  1ّبكُ نَْم عجْو , المْوحد الَوبنْخ , ٛ .11

2226 ).  

, )اقٍررونلهّخ , كاه المعوتررخ الغبتعْررخ , 2ّررجل ثررلهاا , الزوثْررخ ًالمغزمررم , ٛ .12

2223 ).  

, ) اقهكا , تإٍَرررخ الرررٌها  ل نْرررو  1ٕرررجبػ تؾمرررٌك دمحم , ر رررٌس الجْئرررخ ,ٛ .13

 .( 2221ًالزٌىّم , 

امبا ، كاه الْبىًهكُ ل نْو ًالزٌىّرم  )ِ فنيو ، الز ٌس الجٖوُ ،ابّل هاٙ .14

 ،2212 . )  

, 1ا ررِ تررباٌه , الزق ررْٜ الجْئررِ ًتيبىْمررو ًتغبقرررو, كهاٍرربد ًاثؾرربس , ٛ .15

 . (2224)ثْوًد , كاه النيٚخ العوثْخ , 
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ا ِ لْ و , دمحم الَْل ابتو , المْبهاخ الْعجْخ لؾمبّخ الجْئرخ ترر تن رٌه القلترخ  .16

 .(  2222عزمباْخ , ) اقٍونلهّخ , الموزت الغبتعِ الؾلّش , اق

امرربك ت ْررو الْررموُ ، ًآفرروًا ، الجْئررخ ًالز ررٌس كهاٍررخ ل ز ررٌس الجْئررِ تررِ  .17

 . ( 2212ثغلاك ، كاه الوزت ًالٌصبئ  الٌٛنْخ ، )العوا  ، 

 (. 2212, الموزجخ المٖوّخ,, ) تٖوٍبتْو دمحم ثٌْتِ،تزؾِ اٍمباْل ؽٌتو  .18

,)كتْرر  , كاه  1تررإاك الٖرربلؼ , الز ررٌس الجْئررِ اٍررجبثو ًاف رربهه ًتوبتؾزررو , ٛ .19

 (. 1998عيو ل نْو ًالزٌىّم , 

,)امربا , 1تٌىُ اجرل ٍريبًنو . ك. تٌٍرَ اجرٌكه ٍرمعو , عغواتْرخ الَروبا , ٛ .22

 .(2223كاه ًائل ل نْو ًالزٌىّم , 

 . (1983خ ل نْو , امبل تلًه , اقنزؾبه اً ىل  الجْئخ ,) ثْوًد , كاه اقثغلّ .21

 1تضنَ اجل الوىا  العمو , ن وح رؾ ْ ْخ لألصبه الجْئْرخ ل عرلًاا ا رَ العروا  ,ٛ .22

 (. 2221,)ثغلاك , ثْذ الؾومخ , 

,)امرربا , كاه  1دمحم الغررٌىوُ . ك. اررللِ الَررموُ , المْرروحد اقعزمباْررخ , ٛ .23

 (. 2212المَْوح ل  جباخ ًالنْو , 

,) امربا , كاه  1دمحم هّْل اليْل , اليغوح ًىغروح الويربباد الع مْرخ العوثْرخ , ٛ .24

 تغل قًُ , ل نْو ًالزٌىّم (. 

دمحم اجبً اثواىْم , الزنمْخ ًالعْرٌائْبد الؾٚروّخ ,)اقٍرونلهّخ , كاه المعوترخ  .25

   .(  2228الغبتعْخ , 

,)اقٍرونلهّخ ,  دمحم ا ِ ثيغذ اليبٙ ِ , العٌْائْبد الَونْخ تْروحد ًؽ رٌل .26

 .(2222كاه المعوتخ الغبتعْخ , 

، امرربا ، توزجررخ المغزمررم العوثررِ ل نْررو  1ٛ)دمحم تؾمررٌك كىْجررخ ، ا ررم الجْئررخ ،  .27

 . ( 2212ًالزٌىّم ، 

، ادهكا ، توزجررخ العوثررِ  1ٛ )تؾمررٌك تٖرر يَ اجررل هللا ، اننَرربا ًالجْئررخ ، .28

 .(2212ل نْو ًالزٌىّم ، 

,)امررربا , كاه  1الرررَ الغغواتْرررخ الجْررروّخ , ٛ نَرررْم ثررروىم . ًآفررروًا ، ترررلفل .29

 (. 1998الٖيبب ل نْو ًالزٌىّم , 

،  1ٛ )نعْم دمحم اقنٖبهُ ، الز رٌس الجْئرِ تقربٛو اٖروّخ ًاٍرزغبثخ ا مْرخ ، .32

 . 2229كاه كع خ ل نْو ، 

الٌؽْْررِ اؽمررل ثْرروُ , المْرروحد اقعزمباْررخ ,)ٛررواث ٌ , الموارري الررٌٛنِ  .31

 . (2222ل زق ْٜ ًالزع ْم , 

, )ثْروًد  1ٌٍّ  اليٚل , اننَبا ًالجْئخ ثْر الؾٚربهح الغوثْرخ ًانٍرح  ,ٛ .32

 (. 2224تإٍَخ المعبهت ل م جٌابد , 

 


