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ذاتمؾخص

ذػقؾقبذرانؼيذ
ذ ذ: ذنواؼشوط ذمبدوـة ذالعادي ذغري ذمعقارذ0111-0691التحضري ذتأدقس .

ذالشرعيذوذالالذرعي.

إنمدرادةمإغؿاجماظػضاءمايضريممبدؼـةمغقاضشقط،ماظعاصؿةماٌقرؼؿاغقة،ماظيتم
اغؿؼؾمإظقفاماظعدؼدمعـماظؾدوماظرحؾمضصدماالدؿؼرارمبفا،مومخباصةمبأطربمأحقاءػام

تلؿحمباظؽشػمسـمحاظةمعـمسدمماظؿؿققزمأصقؾةمصقؿامطبصماعؿالكممشريماظعادؼة،
ماظعؼار،مٌعقارماظشرسلموماظالذرسل.

صػلماظلـقاتماألوظبمظـشأةماٌدؼـة،مطانماظؿؿققزمبنيماٌدؼـةماظؼاغقغقةموماٌدؼـةمم
مباٌدؼـة،م معؤخرا ماظرحؾماظذؼـمادؿؼروا شريماظؼاغقغقةمشريمذاتمععـكمظدىماظؾدو

اظعؿقعقةماظيتمملمتدركمضكاعةماظؿقدعمايضريماظطاصحمٌدؼـةمموحؿكماظلؾطات
غقاضشقطمومغؿائفف،مملمتلؿطعماظؾفقءمإظبمعـؾمػذاماظؿصـقػماٌعقاريمذيماظصػةم

ماظــائقةموماٌلؿؾطـةمظدؼفؿمبشؽؾموادع.
ومػؽذامصإنمأصؾمػذهماألحقاءمشريماظعادؼةممبدؼـةمغقاضشقطمالمتؽؿـميفمواوزم

ميفماالب مأو ماظيتماٌعقار ماٌؿؽررة مباظؼقة معـمسؿؾقاتماظطرد مسـف،مظؽـماغطالضا ؿعاد
مألجؾم ماظلؽان مبفا ماٌطاظبماظيتمتؼدم معـ موطذا ماظلؾطاتماظعؿقعقة، ضاعتمبفا
مظؾلؽـماظيتمبدأتم مبعضماألوضاعمشريماظؼاغقغقة متلقؼة ماظلؽـمأو معـ االدؿػادة

ىماٌقرؼؿاغقنيمواهمتطػقمإظبماظلطح.مومػؽذامصعدمماظؿؿققزماألصقؾةماٌعربمسـفامظد
أسؼؾفمتقزقػمم-ومواهماألحقاءمشريماظعادؼةمسؾكماًصقص–اظعؼارمبصػةمساعةم

ماظؿطقرم مػذا متؿؾع مإسادة ماٌؼال مػذا مضباول مدقادقة مطأداة ماٌلأظة مهلذه متام ذؾف
معـمخاللمتشؽقؾماجؿؿاسلمٌعاؼريم ماظؿأدقسمو مبؿؿؾعمعلار اظذيمميؽـمتػلريه

متؾؾ ميف ماألؼدؼقظقجقاتموممارداتماظيتمتؿقؽؿ ماالدرتاتقفقاتمو ماٌصاحلمو قرػا
موأذؽالمبـاءماظشرسقةمظػاسؾلماٌشفدمايضريمبـقاضشقط.

ذاملػتاحقة مم:مالؽؾؿات مم-صضاء مباٌدؼـة مم–االدؿؼرار مم–اظعؼار م-اظؿقضري
ذاظالضاغقن.
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ذحمؿدذبنذعتوذ
ذإدرتاتقجقا ذحضري، ذتدقري ذاجملتؿعذذتأؼادور، ذدور ذو ذالػاعؾة الؼوى

ذضريذإجراييذأوذحتضريذمػرو..املدني:ذحت

مصفلم ماألوجف، مثالثقة مدؼـاعقؽقة مسـ مأضادؼر مٌدؼـة مايضري ماالخؿالط غؿج
مدقدقق-دميقشراصقة مو مدقادقة-اضؿصادؼة مو مػذهم-ثؼاصقة مأصضت مضد مو إدارؼة،

اظعقاعؾماظـابؿةمإظبمإغؿاجموؿعمدؽينمثـائلمومعؿعددماظـقؼاتمممامصبعؾفامتؿطؾبم
موسؿؾقة.مةومإدرتاتقفقإسادةمػقؽؾةمعؤدلاتقةم

مػذام ماظيتمؼطرحفا متؾؽمػلماألدؽؾة ماظقاضع؟ مهضريماألعر هضريمسؿؾلمأو
ماٌدؼـة:م مهضريمػذه معـطؼ ماهلقسماظذيمضبرك مهؾقؾ مإظب ماظذيمؼطؿح اٌؼال
مخاللم معـ مذظؽ مو ماالجؿؿاسقة(، ماالضطرابات مأو ماإلدارة، ماظعؼقدة، )اظلؾطة،

معؼاربةمغؼدؼة
ماظيتمس مأضادؼر معدؼـة مإن مدـة متصقرمم0862رصتمزظزال موصؼ مبـاؤػا مأسقد ضد

مضابؾةمأليمسطبميفمعقاجفةماظؿقدؼاتماٌرتؾطةم ادؿصالحلمتؼؾقديمممامجعؾفا
مباظؿكطقطموماظؿلقريماظعؿراغل.

مالممتقكمعـماظذاطرةماىؿاسقةموميفمذؽؾماظؿـظقؿممم مأثارا تركماظزظزالماٌذطقر
ماظ ماجملفقدات مطؾ مظؽـ مظؾؿدؼـة، مايضري ماظلري مهدؼثمو مألجؾ مضدعت يت

اٌدؼـةمجعؾتمعـفامزبربامظؾؿقضريمومضدمأثرتمطذظؽمزبؿؾػماالضطراباتمدؾؾقام
مسؾكمتلقريماظـؼؾماىؿاسل.

ظؽـمسؾكماظرشؿمعـمطؾمػذهماظعقائؼ،مصإنمعدؼـةمآضادؼرمضدمأسقدمبـاؤػاموصؼم
آظقاتفاماًاصةمبفامظؽلمتصؾحمساصؿةمجفقؼةمومحاضرةماضؿصادؼةمطربى.مظؽـم

م ممبفرد محؾتمدـة ماًاصةم0895أن مظدؼـاعقؽقؿفا مإظبمضققة ،مهقظتماٌدؼـة
مٌؼاربةم معؾدأؼـ مخالل معـ ماٌدغل ماجملؿؿع متدخؾ ميف مباظؿػؽري مؼدصع ممما بفا،

ماظؼضاؼاماٌطروحة:ماظػعؾموماظضغط.

ذاملػتاحقة مم:ذالؽؾؿات مم-آضادؼر مايضري مم-االخؿالط مثالثقة م-دؼـاعقؽقة
ايؽؿمم-ادؿصالحمحضريمم-ذبؿؿعمعدغلمم-عؿعددماظـقؼاتمم-وؿعمدؽينم

ماهلقؼةمايضرؼة.م-اظرذقدم
ذ
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ذعبدالاللةذبونوحذ
رهاناتذإعادةذاالدتصالحذوذإعادةذالتؼوومذلػضاءذمفمذبودطذمدوـةذتونس:ذ

ذاملدوـةذاألوروبقة.

إنمودطمعدؼـةمتقغسماظذيمصبؿعمبنيمغقاتنيمعـػصؾؿنيموػؿاماٌدؼـةماظؼدميةم
مسرفمخ ماألوروبقة مهقالتمواٌدؼـة متغرياتمو مسدة ماألخرية، ماظـالثنيمدـة الل

سؿقؼةموطذامتقدعاميفمضقاحقف،مومضدمبرزمذظؽمسؾكماٌلؿقىماظؿفاريمومطذامسؾكم
مدؽانم مترطف ماظذي ماظػراغ معؾؽقا مضد ماظـازحني مأوظؽؽ مإن ماظرؼػل. ماظـزوح علؿقى

اماٌدؼـةماٌدؼـةماألصؾقنيماظذؼـمصضؾقاماالدؿؼرارميفماظضقاحلماهلادئةمظؾؿدؼـة.مأع
ماظؼدممم ميف متؿؿـؾ ماظيت مو مغػلفا، ماٌشاطؾ مطذظؽ، متقاجف مصإغفا األوروبقة،
ماالسؿؾارمهلذام مإسادة ماظعـاؼةمبقدطماٌدؼـةمو ماظذيمضبؿؿ ماظشلء واإلتالف،مومػق

ماظػضاءماٌفؿميفمودطمعدؼـةمتقغس.
مبفدفم ماإلذعاع مو ماظصالحقات متدسقؿ مضؿـ ماٌرطزؼة معلأظة متطرح مػؽذا و

دقاقماالضؿصادماظعاٌل.مظؽـمضؾؾمذظؽ،مأيمضؾؾماظؼقاممبأؼةمرباوظةمماالغدعاجميف
إلسادةمتؼقؼؿمواهمػذاماظػضْاء،مالمبدمباظـلؾةمظؾؿؤظػمعـمإسطاءمغؾذةمتارطبقةمسـم
ماألداظقبم ماٌكؿؾػة ماٌعؿارؼة ماظؿأثريات مزبؿؾػ مسرض مو ماألوروبقة، ممممممماٌدؼـة

غس.موميفمػذاماظصدد،مصإنمادرتجاعموماإلذارةمإظبمتـؾقثمومتػؼريمودطمعدؼـةمتق
مسربمادؿقؼا مباظضرورة ماٌعقشةممير مومهلنيمإرار ماٌدؼـة مممموسلماٌلؤوظنيممزودط

ماظصالبةم معـ مغقسا مؼأخذ مبدأ ماظذي مايضري ماظرتاث مػذا مبأػؿقة مذعقرػؿ مممممممممو
موماألػؿقةموماالعؿدادميفماٌقدان.

اٌدؼـةماألوروبقةمم-ـةماظعربقةماٌدؼم-:مودطمعدؼـةمتقغسماملػتاحقةذذتالؽؾؿا
م-تػؼريمم–تـؾقثمم–تأثرياتمععؿارؼةمم-عرطزؼةمم–إرارماٌعقشةمم-ادرتجاعمم–

 اإلرارماٌؾين.
ذ

ذػرودةذناصر،ذعبدذاهللذػرحيذ
ذالػضايقةذ ذالالمالءمة ذباجلزاير، ذاجلدودة ذاحلضري ذالدؽن مـارق

ذ.واالضطراباتذاالجتؿاعقةذ:ذحالةذمدوـةذباتـة

م معـارؼ ماظػردؼة،مأصؾقت ماظلؽـات مسؽس مسؾك ماىدؼدة، مايضري اظلؽـ
مؼقعقةم معشاطؾ مؼؼطـفا معـ مؼعقش محقث ماًراب مو مظؾضرر مرعز مإظب ممممممممممتؿققل
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ومصعقباتمدائؿة،مضباولمػذاماٌؼالماظؽشػمسـماألدؾابماظيتمتؽؿـموراءػامعـم
ماظلؽـاتماظػردؼةم مو معـارؼماظلؽـمايضريماىدؼدة خاللمهؾقؾمعؼارنمبنيم

متعؿؿدماظ مباتـة. معدؼـة مػل ماىزائري، مباظشرق مايفؿ معؿقدطة ممبدؼـة قاضعة
اظدرادةمسؾكمتؼـقةماٌالحظةموماظؿقؼقؼمبقادطةمادؿعؿالمادؿؿارةمأدؽؾةمعقجفةم
ظعقـةمتؿؽقنمعـمعائةموممخلنيمداطـممتماخؿقارػؿمحبقنيمػؿامحلمبقسؼؾمومحلم

متؿقؽؿميفمآظقاتمذقكل.مإنماهلدفمعـموراءمذظؽمػقماظؽشػمسـماظعقاعؾماظيت
احؿاللماألحقاءماظؿؼؾقدؼةماظيتمتلؿحمباإلبؼاءمسؾكمذؾؽاتماظؿضاعـميفماظلؽـاتم
موراءم ماظؽاعـة ماألدؾاب مسـ مباظؿلاؤل ماظـاغقة ماٌرتؾة ميف مظـا متلؿح مطؿا اظػردؼة.
اخؿػاءمػذهماآلظقاتميفمعـارؼماظلؽـمايضريماىدؼدةموماغعؽاداتفامسؾكمإرارم

مهماٌـارؼمأغػلفؿ.اٌعقشةمومسؾكمدؽانمػذ

عـارؼمم-عراضؾةمم–العالءعةمم–دبرؼبمم–اضطراباتمم:مالؽؾؿاتذاملػتاحقة
مدؽـاتمصردؼة.م-اظلؽـمايضريماىدؼدةم

ذ

ذجـقدي-عبؾةذرواق
ذجماالتذندووةذيفذالػضاءاتذاحلضروة.

مباىزائر،ميفماظلابؼمصضاءاتمأظقػة،مأيمالمدبرجم طاغتماظػضاءاتماظـلقؼة
ماظؿؼؾ ماظؾقت مغطاق مسؾكمسـ مو ماظـشارات مسؾك متفقؿـ ماٌرأة مطاغت محقث قدي

مضدمطاغتماظػضاءاتمايضرؼةمصضاءاتمذطقرؼة،مظؽـم مو اىؿاسةمداخؾماظؾقت.
غشاػدمحاظقامتطقرميفماظشرطماظـلقيمحقثمأصؾقتماٌرأةممتؾؽمسالضةمطؾريةمععم
اظػضاءمايضريمعـمخاللمعامتؼقممبفمعـمغشاراتمداخؾمػذاماظػضاء.مطؿامغشاػدم

اظػضاءماألظقػمظؾرجؾمبشؽؾمطؾري،مععمبؼاءمػذاماألخريمربؿؽرامإظبمحدمعامتػؿحم
عـمضؾؾماٌرأة،مومؼراصؼمػذاماظؿققلماإلخؿػاءماظؿدرصبلمظإلخؿالفمبنيماظػضاءاتم

ماألعرمغلؾقا،بلؾبمأنمسالضةماٌرأةماظذطقرؼةموماظ ػضاءاتماظـلقؼةمظؽـمؼظؾمػذا
مضؾؾم معـ معؼــ مػق معا مو معؿعارفمسؾقف مػق معا معع مغطاق مسـ مدبرج مال باظػضاء
اجملؿؿع.مومػؽذامتؾؼكماظػضاءاتماظعؿقعقةمعلؿـؿرةمعـمررفماظرجالمبشؽؾمطؾريم

محؿكمومظقمطانماضؿقامماظـلاءمهلامذامرابعموزقػلمععؿرب.

ذجزائر.م–غلاءمم–أعاطـمم–ذؼةمم–اظػضاءاتمايضرؼةم:ذذاحقةتػاملتذالؽؾؿا
ذ
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ذماركذلػريني
الشرخذاالجتؿاعيذذوالتشظيذالػضاييذيفذمدارذمتدون:ذحالةذمدوـةذعؿان.

مطربىم محضارؼة مجفة ميف متطقرػا معلار ميف ماألردغقة ماظعاصؿة مأصاظة تـكرط
موؿعمأطـرمعـمغصػماظلؽانمايضرمظؾؾالدمبنيمأحضاغفا.

ػذاماظؿفؿعماظذيمضبؿؽرمطؾموزائػماظؿلقريماظداخؾلمظؾؾالد،معلرحامموميـؾ
ٌلارممتدؼـمعدصقعمعـمضؾؾماظدوظة،مظؽـمالممتـحمظفماظدوظةمإالمدورامصغريامسؾكم

ماٌلؿقىماًارجلمظؾقرـ.
ماظـؿقم ماظيتممتقز ماالجؿؿاسقة مو ماظػضائقة متضاسػمظؾؿؿاؼزات مػذا مسـ وؼـفر

دؼـةم)سؿان(معؼلؿةمإظبمجزئقــماظشرقمواظغربمايضاريمظؾعاصؿة،مإذمأنمػذهماٌ
وػؿامجزءانمشرؼؾانمسـمبعضفؿاماظؾعض.موؼقجدمػذاماظؿـاضضمايادميفماظشؾؽاتم

زرضاء،ماظيتمملمتأخذمبعنيماالسؿؾارميفمم-رودقػاءم-اظيتمتضؿماٌدنماظؿاظقة:مسؿان
ماإلدارؼة مايدود ميف موال مايضري مظؾؿأثريممم-االدؿصالح ماظؿقزع مػذا وؼرتجؿ

مايضرؼةم مطربىمأيماٌـطؼة مػاعشقة م مسؾكمعلؿقىمعلاحة وظؾقزائػمايضرؼة
ٌدؼـةمسؿان"مبقجقدمعلاحاتمحضرؼةمووؿعاتمصغريةمذاتمرابعمحضريميفم
مإظبماخؿزالماظػرقمبنيم ماظؾفقء مايالمدون ماظرؼػل،موؼؿفؾكمذظؽمبطؾقعة اظقدط

ؾقةماٌـغردةميفمعدؼـةمسؿانماٌؿقجفةمسبقمايداثةماٌلؿقردة،موعدؼـةمسؿانماحمل
مأراضلمصؾلطنيماجملاورة.

وتؤديماظلقادةماظرمسقة،ميفمزؾمدقاقمأزعةمدقادقةمجفقؼةمععؼدةمويفمزؾم
ماظؿؿاؼزاتموهؿؾميفم مهلذه ماعؿداد مإظب مسـفا، ماظيتمتـفر اظصعقباتماالضؿصادؼة

مذاتفامعؽقغاتمسدمماالدؿؼرارماٌلؿؼؾؾقةم.

مسؿان.مم–األردنمم–اًؾقجم–غقةماظؿفزئةماٌدم–:ممتدؼـممالؽؾؿاتذاملػتاحقة
ذ

ذعبدذاهللذخقاريذ
ذالتحوالتذالروػقةذيفذالدفلذاجلـوبيذلألوراس.

مدرؼعة،م مو مطؾرية ماظصقراوي ماظلفؾ ماظيتمسرصفا ماٌؿأخرة ماظؿققالت طاغت
مباىزائرم ماظػالحقة ماظدؼـاعقؽقات مطؾ مجقػر مبصػؿفا ماظػردؼة ماٌؾادرة مأن بلؾب

ماىؿاسق مبلؾبماٌؾؽقة معـذمطاغتمععطؾة ماٌشرتطة متػؽؽماٌؾؽقة مإن مظألراضل. ة
م مضاغقن مإظب مباإلضاصة ماظلؾعقـقاتمو معـ م)تقصرمم0893بداؼة معالئؿة مبقؽة موجقد و
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األراضلمومرؾؼةمشـقةمعـماٌقاهموماطؿشافمتؼـقةمحػرماآلبار(مػلمسقاعؾمحررتم
معؾادرةماظػالحنيمومأحدثتمهقالتمذؾفمتاعة.

ماٌقجقد ماٌزؼراع مبؾدؼة متظؾ مػؽذا ممنقذجامو ماألورادل ماىؾؾ مبؼربمدفؾ ة
محؾتمربؾم ماظيت ماظؾلاتني مآالف متقجد محقث ماظؿغقريؼة مايرطة مهلذه عصغرا
معـم مطؾرية ماظؾلاتنيمذبؿقسة متـؿجمػذه مو ماظؼدمية. ماظصقراوؼة األذؽالماظزراسقة
معـارؼم مزبؿؾػ معـ مؼأتقن ماظذؼـ ماظؿفار معؽات موؿذب ماظيت ماٌؿـقسة اظؾؼقل

ماىزائر.
ماظؿققالتم ماظلقدققإن مو ماغؿؼالم-اىغراصقة م: متاعة مو مذاعؾة مػل إضؿصادؼة

ماظرسقيم مو ماظزراسل ماظؼدؼؿ ماظـظام مسـ ماظؿكؾل ماظلفؾ، مإظب ماىؾؾ معـ اإلدؽان
ظػائدةمادؿصالحمعؽـػموجدمعصطـعم)ادؿعؿالماظؿدصؽةمأوماظؾالدؿقؽميفماظزراسة(،م

معـاصب مبلؾبمتقصر ماهلفرة متدصؼ مسـ مغاجؿ ماظؾؾدؼة مظلؽان مدرؼع ذغؾممتزاؼد
معـمخاللم مأوظبمسالعاتماظـراء ماإلغؿاجلماىدؼد،مزفقر ماظـظام مبػعؾمػذا طـرية
ميفم ماظلقاراتماٌلؿعؿؾة ماىراراتمو متعدد مو مباظؼرؼة ماظػكؿة ماٌـازل مبـاء ذققع

ماألذغالماظزراسقةموماظؿفارؼة.
ماظؼرؼةمؼربزمعـمخاللمدؼـاعقؽقةماظلققماظققعلم إنماظـفاحماظذيمحؼؼؿفمػذه

عرطؾةمم922ومم522عـمذفرمدؼلؿربمإظبمذفرمجقؼؾقةموماظذيمصبؾبماظذيمؼدومم
ماآلتقةمعـمزبؿؾػمأضطارماىزائرمظؾؾقثمسـماًطر.

ماالدؿعؿالم معـفا مو ماظـؼائص مبعض ممتؾؽ ماظؽـقػة، مايرطة مػذه مطؾ ظؽـ
ماظيتمضدعتمإظبم ماظيتمتفددمطؾماالدؿـؿار اظػقضقيمواٌؾاظغمصقفمظؾؿقاهماىقصقةم

مػذهماٌقاهمومتؾعـرػاميفماألسؿاق.ماظققم،مبلؾبماشبػاض

م–اظزراسةماظؾالدؿقؽقةمم–هقالتمزراسقةمم–:ماٌزارؼعماملػتاحقةذذتالؽؾؿا
مغظاممعؽـػ.م–انذابمم–حػرماآلبارم

ذ

ذجقلذػريوول
ذالعوملةذوذالدوـامقؽقاتذالثؼاػقة.

مٌؤظػمعباسلمأذرفمسؾكم مغؼدؼة مضراءة ماٌؼالميفماظؾداؼة ؼؼرتحمصاحبمػذا
مسامل؟".-المعريطريمهتمسـقانم"ذبؿؿععبعفمداغق

ممؼؿلاءلمجقؾمصريؼقلميفمبداؼةماألعرمسـمعلارمعزدوجمومؼؿعؾؼماألعرمباظؿقحقدم
معـم ماظؿقارؤ، ماظؿـاضضمو معـ مسالضاتمععؼدة مسدة مسـفؿا متؿقظد ماظؾذؼـ ماظؿـقؼع و

ماهلقؿـةموماظؿعاون.
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متصقر ماىدؼدة،مميؽـموضعمثالثة ماظعاٌقة ماظقضعقة مػذه مٌقاجفة اتمسؾكمو
احملؽ:ماظؿؿقضعمداخؾماظؽـػماظؽقغل،مأوماظؿؿقضعمداخؾماظـزسةماظـلؾقؼة،مأعام
ماإلػؿؿامم مخالل معـ ماظـؼائص مػذه مبؿفاوز مجاػدة مهاول مصإغفا ماظـاظـة اٌؼاربة

مبأغظؿةماظؿػاسؾموماظؿداخؾماجمللدةموماٌؿؿقزة.

م–تقحقدمم–علارمعزدوجمم–عؤظػمعباسلمم–:ماظعقٌةماملػتاحقةذذتالؽؾؿا
محقارماظـؼاصات.م–أضؾقةمم–دؼـمم–سرضقةمم–تـقؼعم

ذ

 داملذلبقض
ذ.ثؼاػةذاملؤددةذوذأثرذالعوملةذيفذاملغربذالعربي:ذمثالذتونس

قؿمتقصػمباظؽقغقة،مقزمضؼطرحماٌؼالمرؾقعةماظعالضةمبنيماظعقٌة،مباسؿؾارػامرع
ماٌؼال مصاحب مؼؼقم ماظؿـظقؿقة. ماظؼقؿ معـ مذبؿقسة ميف معلفدة ماٌؤدلة مثؼاصة مو
بؿؼدؼؿمسدةمتعارؼػمظؾـؼاصةمومظـؼاصةماظعؿؾمومظـؼاصةماٌؤدلة.مومباسؿؾارمأنماظػعؾم
ماظؾعضم مبؾعضفؿ مسالضؿفؿ مؼـظؿ مو ماىؿاسة مداخؾ ماألصراد ماغدعاج مضبؼؼ اظـؼايف
داخؾماجملؿؿع،مطؿامؼربزماظؾاحثمعؾادئمثؼاصةماٌؤدلةماٌؿعؾؼةمبلقادةماالغدعاجم

وماظدالظةمظؾػعؾماظؾشريمومبعدمذظؽمؼـؿؼؾمإظبمومهػقزماظعؿالموماظؾقثمسـماٌعـكم
صؾبماٌقضقعمومػقماآلثارماحملؾقةمظؾعقٌةمعـمخاللماظؿفربةماظؿقغلقة.مإذمؼؼقمم
معػفقعفم ميف مو ماظػرغلل معػفقعف ميف ماظعقٌة مٌصطؾح متعرؼػ مو مبؿقدؼد طذظؽ
مبنيماظؼقىم مػلماٌـاصلة مو مبأربعمسؿؾقاتمأدادقة ماظعقٌة متؿقدد اإلنؾقزي،مو

ماظؿؾادلماظع مو ماإلغؿاج مسقٌة مذققع مو ماىدؼدة ماظؿؼـقة مإظب مواظقصقل ممممممممممممظؿك
معـم ماغؿؼؾت ماظيت ماظؿقغلقة ماالضؿصادؼة مظؾؿفربة مبؿأرؼخ مؼؼقم مثؿ ماظؿقدؼث، و
ماضطرتم ماظؿفربةمصعقباتمطؾرية مسرصتمػذه مأن مبعد مو مإظبماًقصصة. اظدوظـة

ماظدوظ مسؼقدمدوظقةمععمصـدوقماظـؼد متدسقؿماظلؾطاتمإلعضاء ماظؾـؽماظعاٌلمو لمو
معلارماًقصصة،مممامؼلؿدسلمإسادةمتشؽقؾمظـؼاصةماٌؤدلة.م

معلأظةم مؼطرح مصإغف ماٌؼال، مصاحب مػـا مؼعاىف ماظذي مو ماظـاغل ماٌؤظػ أعا
معلائؾم مظعدة متطرضقا ماظذؼـ ماظؾاحـني معـ ماظعدؼد متأظقػف ميف مأدفؿ مضد مو اهلقؼة.

ماظـؼاصاتماظؽرؼقظقة ماظدؼـ، ماظعرضقة، ماظيتمدبضعمعـفا: ماظؾغات... ماألضؾقات، ،
ماًاص/اظؽقغل، مبــائقة ماٌؿعؾؼة ممماممومظؾفدظقة معبة، مخالصات متـري اظيت

مؼلؿدسلمحقارمعلؿؿرمومدائؿمبنيمايضاراتموماظـؼاصاتميفمغظرماٌؤظػ.

م–اظـؼاصةمم–اظؼقؿماظؿـظقؿقةمم–اظعقٌةمم–:مثؼاصةماٌؤدلةماملػتاحقةذذتالؽؾؿا
مة.اظؿؽـقظقجقاتماىدؼد


