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مؾخصات ذ
ػقؾقبذرانؼيذ ذ

التحضري ذغري ذالعادي ذمبدوـة ذنواؼشوط ذ :ذ .0111-0691ذتأدقس ذمعقارذ
الشرعيذوذالالذرعي .ذ
إنمدرادةمإغؿاجماظػضاءمايضريممبدؼـةمغقاضشقط،ماظعاصؿةماٌقرؼؿاغقة،ماظيتم
اغؿؼؾمإظقفاماظعدؼدمعـماظؾدوماظرحؾمضصدماالدؿؼرارمبفا،مومخباصةمبأطربمأحقاءػام
شريماظعادؼة،متلؿحمباظؽشػمسـمحاظةمعـمسدمماظؿؿققزمأصقؾةمصقؿامطبصماعؿالكم
اظعؼار،مٌعقارماظشرسلموماظالذرسل .م
مصػلماظلـقاتماألوظبمظـشأةماٌدؼـة،مطانماظؿؿققزمبنيماٌدؼـةماظؼاغقغقةموماٌدؼـةم
شريماظؼاغقغقةمشريمذاتمععـكمظدىماظؾدوماظرحؾماظذؼـمادؿؼروامعؤخرامباٌدؼـة،م
وحؿكماظلؾطات ماظعؿقعقةماظيتمملمتدركمضكاعةماظؿقدعمايضريماظطاصحمٌدؼـةم
غقاضشقطمومغؿائفف،مملمتلؿطعماظؾفقءمإظبمعـؾمػذاماظؿصـقػماٌعقاريمذيماظصػةم
اظــائقةموماٌلؿؾطـةمظدؼفؿمبشؽؾموادع .م
ومػؽذامصإنمأصؾمػذهماألحقاءمشريماظعادؼةممبدؼـةمغقاضشقطمالمتؽؿـميفمواوزم
اٌعقارمأوميفماالبؿعادمسـف،مظؽـماغطالضامعـمسؿؾقاتماظطردمباظؼقةماٌؿؽررةماظيتم
ضاعت مبفا ماظلؾطات ماظعؿقعقة ،موطذا معـ ماٌطاظب ماظيت متؼدم مبفا ماظلؽان مألجؾم
االدؿػادةمعـماظلؽـمأومتلقؼةمبعضماألوضاعمشريماظؼاغقغقةمظؾلؽـماظيتمبدأتم
تطػقمإظبماظلطح.مومػؽذامصعدمماظؿؿققزماألصقؾةماٌعربمسـفامظدىماٌقرؼؿاغقنيمواهم
اظعؼارمبصػةمساعةم–ومواهماألحقاءمشريماظعادؼةمسؾكماًصقص -مأسؼؾفمتقزقػم
ذؾف متام مهلذه ماٌلأظة مطأداة مدقادقة مضباول مػذا ماٌؼال مإسادة متؿؾع مػذا ماظؿطقرم
اظذيمميؽـمتػلريهمبؿؿؾعمعلارماظؿأدقسمومعـمخاللمتشؽقؾماجؿؿاسلمٌعاؼريم
ومماردات ماظيت متؿقؽؿ ميف متؾؾقرػا ماٌصاحل مو ماالدرتاتقفقات مو ماألؼدؼقظقجقاتم
وأذؽالمبـاءماظشرسقةمظػاسؾلماٌشفدمايضريمبـقاضشقط .م

الؽؾؿات ذاملػتاحقة م :مصضاء م -ماالدؿؼرار مباٌدؼـة م– ماظعؼار م– ماظؿقضري م-م
اظالضاغقن .ذ
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حمؿدذبنذعتوذ ذ

أؼادور ،ذتدقري ذحضري ،ذإدرتاتقجقات ذالؼوى ذالػاعؾة ذو ذدور ذاجملتؿعذ
املدني:ذحتضريذإجراييذأوذحتضريذمػرو ..ذ
غؿج ماالخؿالط مايضري مٌدؼـة مأضادؼر مسـ مدؼـاعقؽقة مثالثقة ماألوجف ،مصفلم
دميقشراصقة-اضؿصادؼة مو مدقدقق-ثؼاصقة مو مدقادقة-إدارؼة ،مو مضد مأصضت مػذهم
اظعقاعؾماظـابؿةمإظبمإغؿاجموؿعمدؽينمثـائلمومعؿعددماظـقؼاتمممامصبعؾفامتؿطؾبم
إسادةمػقؽؾةمعؤدلاتقةمومإدرتاتقفقةموسؿؾقة .م
هضريمسؿؾلمأو مهضري ماألعرماظقاضع؟متؾؽمػلماألدؽؾةماظيتمؼطرحفامػذام
اٌؼال ماظذي مؼطؿح مإظب مهؾقؾ ماهلقس ماظذي مضبرك معـطؼ مهضري مػذه ماٌدؼـة:م
(اظلؾطة ،ماظعؼقدة ،ماإلدارة ،مأو ماالضطرابات ماالجؿؿاسقة) ،مو مذظؽ معـ مخاللم
عؼاربةمغؼدؼة م
إن معدؼـة مأضادؼر ماظيت مسرصت مزظزال مدـة م 0862مضد مأسقد مبـاؤػا موصؼ متصقرم
ادؿصالحلمتؼؾقديمممامجعؾفامضابؾةمأليمسطبميفمعقاجفةماظؿقدؼاتماٌرتؾطةم
باظؿكطقطموماظؿلقريماظعؿراغل .م
تركماظزظزالماٌذطقرمأثارامالممتقكمعـماظذاطرةماىؿاسقةموميفمذؽؾماظؿـظقؿممم
و ماظلري مايضري مظؾؿدؼـة ،مظؽـ مطؾ ماجملفقدات ماظيت مضدعت مألجؾ مهدؼثم
اٌدؼـةمجعؾتمعـفامزبربامظؾؿقضريمومضدمأثرتمطذظؽمزبؿؾػماالضطراباتمدؾؾقام
سؾكمتلقريماظـؼؾماىؿاسل .م
ظؽـمسؾكماظرشؿمعـمطؾمػذهماظعقائؼ،مصإنمعدؼـةمآضادؼرمضدمأسقدمبـاؤػاموصؼم
آظقاتفاماًاصةمبفامظؽلمتصؾحمساصؿةمجفقؼةمومحاضرةماضؿصادؼةمطربى.مظؽـم
مبفرد مأن محؾت مدـة م ،0895مهقظت ماٌدؼـة مإظب مضققة مظدؼـاعقؽقؿفا ماًاصةم
بفا ،ممما مؼدصع مباظؿػؽري ميف متدخؾ ماجملؿؿع ماٌدغل معـ مخالل معؾدأؼـ مٌؼاربةم
اظؼضاؼاماٌطروحة:ماظػعؾموماظضغط .م

الؽؾؿات ذاملػتاحقة ذ :مآضادؼر م -ماالخؿالط مايضري م -مدؼـاعقؽقة مثالثقة م-م
وؿعمدؽينم -معؿعددماظـقؼاتم -مذبؿؿعمعدغلم -مادؿصالحمحضريم -مايؽؿم
اظرذقدم-ماهلقؼةمايضرؼة .م
ذ
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عبدالاللةذبونوحذ ذ

رهاناتذإعادةذاالدتصالحذوذإعادةذالتؼوومذلػضاءذمفمذبودطذمدوـةذتونس:ذ
املدوـةذاألوروبقة .ذ
إنمودطمعدؼـةمتقغسماظذيمصبؿعمبنيمغقاتنيمعـػصؾؿنيموػؿاماٌدؼـةماظؼدميةم
واٌدؼـةماألوروبقةمسرفمخاللماظـالثنيمدـةماألخرية،مسدةمتغرياتمومهقالتم
سؿقؼةموطذامتقدعاميفمضقاحقف،مومضدمبرزمذظؽمسؾكماٌلؿقىماظؿفاريمومطذامسؾكم
علؿقى ماظـزوح ماظرؼػل .مإن مأوظؽؽ ماظـازحني مضد معؾؽقا ماظػراغ ماظذي مترطف مدؽانم
اٌدؼـةماألصؾقنيماظذؼـمصضؾقاماالدؿؼرارميفماظضقاحلماهلادئةمظؾؿدؼـة.مأعاماٌدؼـةم
األوروبقة ،مصإغفا متقاجف مطذظؽ ،ماٌشاطؾ مغػلفا ،مو ماظيت متؿؿـؾ ميف ماظؼدممم
واإلتالف،مومػقماظشلءماظذيمضبؿؿماظعـاؼةمبقدطماٌدؼـةمومإسادةماالسؿؾارمهلذام
اظػضاءماٌفؿميفمودطمعدؼـةمتقغس .م
و مػؽذا متطرح معلأظة ماٌرطزؼة مضؿـ متدسقؿ ماظصالحقات مو ماإلذعاع مبفدفم
االغدعاجميف مدقاقماالضؿصادماظعاٌل.مظؽـمضؾؾمذظؽ،مأيمضؾؾماظؼقاممبأؼةمرباوظةم
إلسادةمتؼقؼؿمواهمػذاماظػضاْء،مالمبدمباظـلؾةمظؾؿؤظػمعـمإسطاءمغؾذةمتارطبقةمسـم
اٌدؼـة ماألوروبقة ،مو مسرض مزبؿؾػ ماظؿأثريات ماٌعؿارؼة ماٌكؿؾػة ماألداظقبمممممممم
وماإلذارةمإظبمتـؾقثمومتػؼريمودطمعدؼـةمتقغس.موميفمػذاماظصدد،مصإنمادرتجاعم
ودطماٌدؼـةمومهلنيمإرارماٌعقشةمميرمباظضرورةمسربمادؿقؼاز موسلماٌلؤوظنيممممم
و مذعقرػؿ مبأػؿقة مػذا ماظرتاث مايضري ماظذي مبدأ مؼأخذ مغقسا معـ ماظصالبةمممممممممم
وماألػؿقةموماالعؿدادميفماٌقدان .م

الؽؾؿات ذاملػتاحقةذ:مودطمعدؼـةمتقغسم-ماٌدؼـةماظعربقةم-ماٌدؼـةماألوروبقةم
–مادرتجاعم-مإرارماٌعقشةم–معرطزؼةم-متأثرياتمععؿارؼةم–متـؾقثم–متػؼريم-م
اإلرارماٌؾين.
ذ

ػرودةذناصر،ذعبدذاهللذػرحيذ ذ

مـارق ذالدؽن ذاحلضري ذاجلدودة ذباجلزاير ،ذالالمالءمة ذالػضايقةذ
واالضطراباتذاالجتؿاعقةذ:ذحالةذمدوـةذباتـة .ذ
أصؾقت معـارؼ ماظلؽـ مايضري ماىدؼدة ،مسؾك مسؽس ماظلؽـات ماظػردؼة،م
تؿققل مإظب مرعز مظؾضرر مو ماًراب محقث مؼعقش معـ مؼؼطـفا معشاطؾ مؼقعقةممممممممممم
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ومصعقباتمدائؿة،مضباولمػذاماٌؼالماظؽشػمسـماألدؾابماظيتمتؽؿـموراءػامعـم
خاللمهؾقؾمعؼارنمبنيممعـارؼماظلؽـمايضريماىدؼدةموماظلؽـاتماظػردؼةم
اظقاضعة ممبدؼـة معؿقدطة مايفؿ مباظشرق ماىزائري ،مػل معدؼـة مباتـة .متعؿؿدم
اظدرادةمسؾكمتؼـقةماٌالحظةموماظؿقؼقؼمبقادطةمادؿعؿالمادؿؿارةمأدؽؾةمعقجفةم
ظعقـةمتؿؽقنمعـمعائةموممخلنيمداطـممتماخؿقارػؿمحبقنيمػؿامحلمبقسؼؾمومحلم
ذقكل.مإنماهلدفمعـموراءمذظؽمػقماظؽشػمسـماظعقاعؾماظيت متؿقؽؿميفمآظقاتم
احؿاللماألحقاءماظؿؼؾقدؼةماظيتمتلؿحمباإلبؼاءمسؾكمذؾؽاتماظؿضاعـميفماظلؽـاتم
اظػردؼة .مطؿا متلؿح مظـا ميف ماٌرتؾة ماظـاغقة مباظؿلاؤل مسـ ماألدؾاب ماظؽاعـة موراءم
اخؿػاءمػذهماآلظقاتميفمعـارؼماظلؽـمايضريماىدؼدةموماغعؽاداتفامسؾكمإرارم
اٌعقشةمومسؾكمدؽانمػذهماٌـارؼمأغػلفؿ .م
الؽؾؿاتذاملػتاحقة م :ماضطراباتم– مدبرؼبم– مالعالءعةم– معراضؾةم -معـارؼم
اظلؽـمايضريماىدؼدةم-مدؽـاتمصردؼة .م
ذ

عبؾةذرواق-جـقدي ذ

جماالتذندووةذيفذالػضاءاتذاحلضروة .ذ
طاغتماظػضاءاتماظـلقؼةمباىزائر،ميفماظلابؼمصضاءاتمأظقػة،مأيمالمدبرجم
سـ مغطاق ماظؾقت ماظؿؼؾقدي محقث مطاغت ماٌرأة متفقؿـ مسؾك ماظـشارات مو مسؾكم
اىؿاسةمداخؾماظؾقت.مومضدمطاغتماظػضاءاتمايضرؼةمصضاءاتمذطقرؼة،مظؽـم
غشاػدمحاظقامتطقرميفماظشرطماظـلقيمحقثمأصؾقتماٌرأةممتؾؽمسالضةمطؾريةمععم
اظػضاءمايضريمعـمخاللمعامتؼقممبفمعـمغشاراتمداخؾمػذاماظػضاء.مطؿامغشاػدم
تػؿحماظػضاءماألظقػمظؾرجؾمبشؽؾمطؾري،مععمبؼاءمػذاماألخريمربؿؽرامإظبمحدمعام
عـمضؾؾماٌرأة،مومؼراصؼمػذاماظؿققلماإلخؿػاءماظؿدرصبلمظإلخؿالفمبنيماظػضاءاتم
اظذطقرؼةموماظػضاءاتماظـلقؼةمظؽـمؼظؾمػذاماألعرمغلؾقا،بلؾبمأنمسالضةماٌرأةم
باظػضاء مال مدبرج مسـ مغطاق معع معا مػق معؿعارف مسؾقف مو معا مػق معؼــ معـ مضؾؾم
اجملؿؿع.مومػؽذامتؾؼكماظػضاءاتماظعؿقعقةمعلؿـؿرةمعـمررفماظرجالمبشؽؾمطؾريم
حؿكمومظقمطانماضؿقامماظـلاءمهلامذامرابعموزقػلمععؿرب .م
ذ
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الؽؾؿاتذاملػتاحقةذ:ذاظػضاءاتمايضرؼةم–مذؼةم–مأعاطـم–مغلاءم–مجزائر .ذ
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ماركذلػريني ذ

الشرخذاالجتؿاعيذذوالتشظيذالػضاييذيفذمدارذمتدون:ذحالةذمدوـةذعؿان.
تـكرط مأصاظة ماظعاصؿة ماألردغقة ميف معلار متطقرػا ميف مجفة محضارؼة مطربىم
وؿعمأطـرمعـمغصػماظلؽانمايضرمظؾؾالدمبنيمأحضاغفا .م
وميـؾم ػذاماظؿفؿعماظذيمضبؿؽرمطؾموزائػماظؿلقريماظداخؾلمظؾؾالد،معلرحام
ٌلارممتدؼـمعدصقعمعـمضؾؾماظدوظة،مظؽـمالممتـحمظفماظدوظةمإالمدورامصغريامسؾكم
اٌلؿقىماًارجلمظؾقرـ .م
وؼـفر مسـ مػذا متضاسػ مظؾؿؿاؼزات ماظػضائقة مو ماالجؿؿاسقة ماظيت ممتقز ماظـؿقم
ايضاريمظؾعاصؿة،مإذمأنمػذهماٌدؼـةم(سؿان)معؼلؿةمإظبمجزئقــماظشرقمواظغربم
وػؿامجزءانمشرؼؾانمسـمبعضفؿاماظؾعض.موؼقجدمػذاماظؿـاضضمايادميفماظشؾؽاتم
اظيتمتضؿماٌدنماظؿاظقة:مسؿان-مرودقػاء-مزرضاء،ماظيتمملمتأخذمبعنيماالسؿؾارميفم
االدؿصالح مايضري موال ميف مايدود ماإلدارؼة -موؼرتجؿ مػذا ماظؿقزع مظؾؿأثريمم
وظؾقزائػمايضرؼةمسؾكمعلؿقىمعلاحةممػاعشقةمطربى مأيماٌـطؼةمايضرؼةم
ٌدؼـةمسؿان"مبقجقدمعلاحاتمحضرؼةمووؿعاتمصغريةمذاتمرابعمحضريميفم
اظقدطماظرؼػل،موؼؿفؾكمذظؽمبطؾقعةمايالمدونماظؾفقءمإظبماخؿزالماظػرقمبنيم
عدؼـةمسؿانماٌؿقجفةمسبقمايداثةماٌلؿقردة،موعدؼـةمسؿانماحملؾقةماٌـغردةميفم
أراضلمصؾلطنيماجملاورة .م
وتؤديماظلقادةماظرمسقة،ميفمزؾمدقاقمأزعةمدقادقةمجفقؼةمععؼدةمويفمزؾم
اظصعقبات ماالضؿصادؼة ماظيت متـفر مسـفا ،مإظب ماعؿداد مهلذه ماظؿؿاؼزات موهؿؾ ميفم
ذاتفامعؽقغاتمسدمماالدؿؼرارماٌلؿؼؾؾقةم .م
ذ

الؽؾؿاتذاملػتاحقةم:ممتدؼـم–ماظؿفزئةماٌدغقةم–ماًؾقج–ماألردنم–مسؿان.م م

عبدذاهللذخقاريذ ذ

التحوالتذالروػقةذيفذالدفلذاجلـوبيذلألوراس .ذ
طاغت ماظؿققالت ماٌؿأخرة ماظيت مسرصفا ماظلفؾ ماظصقراوي مطؾرية مو مدرؼعة،م
بلؾب مأن ماٌؾادرة ماظػردؼة مبصػؿفا مجقػر مطؾ ماظدؼـاعقؽقات ماظػالحقة مباىزائرم
طاغتمععطؾةمبلؾبماٌؾؽقة ماىؿاسقةمظألراضل.مإنمتػؽؽماٌؾؽقة ماٌشرتطةمعـذم
بداؼة معـ ماظلؾعقـقات مو مباإلضاصة مإظب مضاغقن م 0893مو موجقد مبقؽة معالئؿة م(تقصرم
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األراضلمومرؾؼةمشـقةمعـماٌقاهموماطؿشافمتؼـقةمحػرماآلبار)مػلمسقاعؾمحررتم
عؾادرةماظػالحنيمومأحدثتمهقالتمذؾفمتاعة .م
و مػؽذا متظؾ مبؾدؼة ماٌزؼراع ماٌقجقدة مبؼرب مدفؾ ماىؾؾ ماألورادل ممنقذجام
عصغرا مهلذه مايرطة ماظؿغقريؼة محقث متقجد مآالف ماظؾلاتني ماظيت محؾت مربؾم
األذؽالماظزراسقةماظصقراوؼةماظؼدمية.مومتـؿجمػذهماظؾلاتنيمذبؿقسةمطؾريةمعـم
اظؾؼقل ماٌؿـقسة ماظيت موؿذب معؽات ماظؿفار ماظذؼـ مؼأتقن معـ مزبؿؾػ معـارؼم
اىزائر .م
إن ماظؿققالت ماىغراصقة مو ماظلقدقق-إضؿصادؼة مػل مذاعؾة مو متاعة م :ماغؿؼالم
اإلدؽان معـ ماىؾؾ مإظب ماظلفؾ ،ماظؿكؾل مسـ ماظـظام ماظؼدؼؿ ماظزراسل مو ماظرسقيم
ظػائدةمادؿصالحمعؽـػموجدمعصطـعم(ادؿعؿالماظؿدصؽةمأوماظؾالدؿقؽميفماظزراسة)،م
تزاؼد مدرؼع مظلؽان ماظؾؾدؼة مغاجؿ مسـ متدصؼ ماهلفرة مبلؾب متقصر معـاصب مذغؾم
طـريةمبػعؾمػذاماظـظامماإلغؿاجلماىدؼد،مزفقرمأوظبمسالعاتماظـراءمعـمخاللم
ذققع مبـاء ماٌـازل ماظػكؿة مباظؼرؼة مو متعدد ماىرارات مو ماظلقارات ماٌلؿعؿؾة ميفم
األذغالماظزراسقةموماظؿفارؼة .م
إنماظـفاحماظذيمحؼؼؿفمػذهماظؼرؼةمؼربزمعـمخاللمدؼـاعقؽقةماظلققماظققعلم
اظذيمؼدوممعـمذفرمدؼلؿربمإظبمذفرمجقؼؾقةموماظذيمصبؾبم 522موم 922معرطؾةم
اآلتقةمعـمزبؿؾػمأضطارماىزائرمظؾؾقثمسـماًطر .م
ظؽـ مطؾ مػذه مايرطة ماظؽـقػة ،ممتؾؽ مبعض ماظـؼائص مو معـفا ماالدؿعؿالم
اظػقضقيمواٌؾاظغمصقفمظؾؿقاهماىقصقةمماظيتمتفددمطؾماالدؿـؿارماظيتمضدعتمإظبم
اظققم،مبلؾبماشبػاضمػذهماٌقاهمومتؾعـرػاميفماألسؿاق .م
الؽؾؿات ذاملػتاحقةذ:ماٌزارؼعم– مهقالتمزراسقةم– ماظزراسةماظؾالدؿقؽقةم–م
حػرماآلبارم–مانذابم–مغظاممعؽـػ .م
ذ

جقلذػريوول ذ

العوملةذوذالدوـامقؽقاتذالثؼاػقة .ذ
ؼؼرتحمصاحبمػذاماٌؼالميفماظؾداؼةمضراءةمغؼدؼةمٌؤظػمعباسلمأذرفمسؾكم
عبعفمداغقالمعريطريمهتمسـقانم"ذبؿؿع-سامل؟" .م
ؼؿلاءلمجقؾمصريؼقلميفمبداؼةماألعرمسـمعلارمعزدوجمومؼؿعؾؼماألعرمباظؿقحقدممم
وماظؿـقؼعماظؾذؼـ متؿقظدمسـفؿامسدةمسالضاتمععؼدةمعـماظؿـاضضموماظؿقارؤ،معـم
اهلقؿـةموماظؿعاون .م
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ومٌقاجفةمػذهماظقضعقةماظعاٌقةماىدؼدة،مميؽـموضعمثالثةمتصقراتمسؾكم
احملؽ:ماظؿؿقضعمداخؾماظؽـػماظؽقغل،مأوماظؿؿقضعمداخؾماظـزسةماظـلؾقؼة،مأعام
اٌؼاربة ماظـاظـة مصإغفا مهاول مجاػدة مبؿفاوز مػذه ماظـؼائص معـ مخالل ماإلػؿؿامم
بأغظؿةماظؿػاسؾموماظؿداخؾماجمللدةموماٌؿؿقزة .م

الؽؾؿات ذاملػتاحقةذ:ماظعقٌةم– معؤظػمعباسلم– معلارمعزدوجم– متقحقدم–م
تـقؼعم–مسرضقةم–مدؼـم–مأضؾقةم–محقارماظـؼاصات .م
ذ

داملذلبقض

ثؼاػةذاملؤددةذوذأثرذالعوملةذيفذاملغربذالعربي:ذمثالذتونس .ذ
ؼطرحماٌؼالمرؾقعةماظعالضةمبنيماظعقٌة،مباسؿؾارػامرعقزمضقؿمتقصػمباظؽقغقة،م
و مثؼاصة ماٌؤدلة معلفدة ميف مذبؿقسة معـ ماظؼقؿ ماظؿـظقؿقة .مؼؼقم مصاحب ماٌؼالم
بؿؼدؼؿمسدةمتعارؼػمظؾـؼاصةمومظـؼاصةماظعؿؾمومظـؼاصةماٌؤدلة.مومباسؿؾارمأنماظػعؾم
اظـؼايف مضبؼؼ ماغدعاج ماألصراد مداخؾ ماىؿاسة مو مؼـظؿ مسالضؿفؿ مبؾعضفؿ ماظؾعضم
داخؾماجملؿؿع،مطؿامؼربزماظؾاحثمعؾادئمثؼاصةماٌؤدلةماٌؿعؾؼةمبلقادةماالغدعاجم
ومهػقزماظعؿالموماظؾقثمسـماٌعـكموماظدالظةمظؾػعؾماظؾشريمومبعدمذظؽمؼـؿؼؾمإظبم
صؾبماٌقضقعمومػقماآلثارماحملؾقةمظؾعقٌةمعـمخاللماظؿفربةماظؿقغلقة.مإذمؼؼقمم
طذظؽ مبؿقدؼد مو متعرؼػ مٌصطؾح ماظعقٌة ميف معػفقعف ماظػرغلل مو ميف معػفقعفم
اإلنؾقزي،مومتؿقددماظعقٌةمبأربعمسؿؾقاتمأدادقةمومػلماٌـاصلةمبنيماظؼقىم
اظعظؿك مواظقصقل مإظب ماظؿؼـقة ماىدؼدة مو مذققع مسقٌة ماإلغؿاج مو ماظؿؾادلممممممممممم
و ماظؿقدؼث ،مثؿ مؼؼقم مبؿأرؼخ مظؾؿفربة ماالضؿصادؼة ماظؿقغلقة ماظيت ماغؿؼؾت معـم
اظدوظـةمإظبماًقصصة.مومبعدمأنمسرصتمػذهماظؿفربةمصعقباتمطؾريةماضطرتم
اظلؾطاتمإلعضاءمسؼقدمدوظقةمععمصـدوقماظـؼدماظدوظلموماظؾـؽماظعاٌلمومتدسقؿم
علارماًقصصة،مممامؼلؿدسلمإسادةمتشؽقؾمظـؼاصةماٌؤدلة.م م
أعا ماٌؤظػ ماظـاغل مو ماظذي مؼعاىف مػـا مصاحب ماٌؼال ،مصإغف مؼطرح معلأظةم
اهلقؼة .مو مضد مأدفؿ ميف متأظقػف ماظعدؼد معـ ماظؾاحـني ماظذؼـ متطرضقا مظعدة معلائؾم
عـفا:ماظعرضقة،ماظدؼـ،ماظـؼاصاتماظؽرؼقظقة،ماألضؾقات،ماظؾغات...ماظيتمدبضعم
ظؾفدظقة ماٌؿعؾؼة مبــائقة ماًاص/اظؽقغل ،مو ماظيت متـري مخالصات معبة ،مممام
ؼلؿدسلمحقارمعلؿؿرمومدائؿمبنيمايضاراتموماظـؼاصاتميفمغظرماٌؤظػ .م
الؽؾؿاتذاملػتاحقةذ:مثؼاصةماٌؤدلةم–ماظعقٌةم–ماظؼقؿماظؿـظقؿقةم–ماظـؼاصةم–م
اظؿؽـقظقجقاتماىدؼدة .م
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