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 انًهخص

إْ صطًٛ ١ٍّٚز ثٌضؾِْ د١ٓ ثٌوٚي ػذٌ ثّضنوثَ ثلّجً ٕٙجػ١ز ألغٌثٛ ثٌضؾِْ 

صٌن ثعٌٖ ثٌٛثٝـ فٟ ٠ٍجهر ثٌٌٚثػجس ثٌو١ٌٚز ٚهمٌٛٙج فٟ ِؾجي ثٌقٌح ثٌفٞجة١ز 

ٔض١ؾز ٌإلِىج١ٔز ثٌىذ١ٌر ثٌضٟ صضّضغ   صؾ١ْْٗٚثٍه٠جه صٕجفْٙج فٟ ثِضالوٙج أللّجً ٕٙجػ١ز 

ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌىٖف ػٓ ثِىجٔجس ِٚموًثس ثٌوٚي ثٌؼْى٠ٌز دٙج ٘يٖ ثاللّجً فٟ ِؾجي ؽّغ 

ٚثاللضٚجه٠ز ٚثٌقٌد١ز ٚغ١ٌ٘ج  ٚدجٌضجٌٟ ٠ٖىً صٙو٠وثً ألِٓ ١ّٚجهر ثٌوٚي ػٍٝ ثلج١ٌّٙج 

،ٌيٌه وجْ ِٓ ثًٌٌٞٚٞ ص٠١ٍْ ثٌٞٛء ػٍٝ ِوٜ ٌِٖٚػ١ز ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً 

 ثٌٕٚجػ١ز ٚفمج ٌمٛثػو ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ.

 ٌِٖٚػ١ز، ثٌضؾِْ، ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز، ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ. :انكهًاخ انًفتاحيح

 Abstract 

         the development of the spying facility among nations 

utilizing satellites has left its clear effect on increasing international 

disputes and their entering in the domain of space war and 

competition to possess spying satellites due to their great potential 

regarding information collection and identifying the war, military 

and economic capabilities of states. This, consequently represents a 

threat to the security and sovereignty of states. In light of this, it 

becomes necessary to shed light on the legitimacy of spying via 

satellites under codes of international law. 

Key words: Legitimacy, spying, satellites, under international law. 
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 انًحتىياخ

انًثحث االول /يفهىو انتجسس ػثر االقًار انصُاػيح ويذي يشروػيته في انقاَىٌ 

 انذوني انؼاو 

 انًطهة االول/يفهىو انتجسس ػثر االقًار انصُاػيح 

 انًطهة انثاَي /يذي يشروػيح انتجسس في انقاَىٌ انذوني انؼاو 

 انفرع االول يىقف انفقه انذوني يٍ انتجسس تاألقًار انصُاػيح 

 انفرع انثاَي / يىقف انذول وييثاق االيى انًتحذج يٍ انتجسس تاألقًار انصُاػيح 

انصُاػيح وفقاً نًثادئ انقاَىٌ  تاألقًار/ يذي ايكاَيح حظر انتجسس انًثحث انثاَي 

 انذوني انؼاو 

انصُاػيح يغ يثذأي االستؼًال انسهًي  تاألقًارانفرع االول / يذي تؼارض انتجسس 

 نهفضاء انخارجي واحتراو انسيادج 

انشؤوٌ انصُاػيح يغ يثذأي ػذو انتذخم في  تاألقًارانفرع انثاَي يذي تؼارض انتجسس 

 انذاخهيح نهذول وػذو االػتذاء
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 انًقذيح:

ثمضٍف ثٌضؾِْ فٟ ٚلضٕج ثٌقجٌٝ ػّج وجْ ػ١ٍٗ ّجدمج ، فذ١ّٕج وجْ ثٌضؾِْ فٟ 

ثٌّجٟٝ ٠ضُ دجٌّٛجةً  ثٌضم١ٍو٠ز ثٌّؼٌٚفز وئًّجي ٕن٘ ٌوٌٚز ِج ِٓ أؽً ثٌقٚٛي ػٍٝ 

ِٗ ٔض١ؾز ٌٍضموَ ثٌضمٕٟ  ِؼٍِٛجس ِؼ١ٕز دط٠ٌمز مف١ز فجٔٗ ث١ٌَٛ لو ٕٙو صطًٛثً وذ١ٌثً فٟ ّٚجةٍ

وجْ ِٓ ثّ٘ٙج ثّضنوثَ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ِٓ ثؽً ثٌضؾِْ ىٌه ٌّج  ٚثٌضىٌٕٛٛؽٟ ثٌىذ١ٌ

ٌأللّجً ثٌٕٚجػ١ز ِٓ ثِىج١ٔز ٚهلز ػج١ٌز فٟ ثٌقٚٛي ػٍٝ ثهق ٚثمطٌ ثٌّؼٍِٛجس ثٌّضؼٍمز 

دجٌوٚي ٚدٖضٝ ثٌؾٛثٔخ ثٌؼْى٠ٌز ٚثاللضٚجه٠ز ٚث١ٌْج١ّز ٚغ١ٌ٘ج ٌيث ٠ؼو ثٌضؾِْ ث١ٌَٛ 

ثٌٌٚثػجس ثٌو١ٌٚز ٌّج صٖىٍٗ ِٓ مطًٛر ػٍٝ ثِٓ ثفوٜ ثٌّٖجوً ثٌضٟ صؤهٞ ثٌٝ ٠ٍجهر 

ثٌوٌٚز ّٚالِز ثل١ٍّٙج ال١ّّج ٚثْ ٘يث ثٌٕٛع ِٓ ثٌضؾِْ ٠ّجًُ ِٓ ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ 

ف١ظ ال ١ّجهر ٚال صٍّه ٌٙيث ثٌفٞجء  ِّج هفغ دجٌوٚي ثٌٝ ثٌضٕجفِ ف١ّج د١ٕٙج فٟ صط٠ٌٛ 

ٌٍ ٚثّضنوثَ ثلّجً ٕٙجػ١ز ألغٌثٛ  صؾ١ْْز ثّضطالػ١ز ٔض١ؾز  ٌٍ ِٚؤع ًٍ وذ١ ٌّج ٌٙج ِٓ هٚ

ػٍٝ ؽ١ّغ ثألٙؼور ٚمجٙز ػٍٝ ثٌمٌثًثس ثٌؼْى٠ٌز ثٌضٟ ٠ّىٓ أَْ صضني٘ج هٌٚز ِج ٝو 

ثمٌٜ ٌيث هػش ثًٌٌٞٚر ثٌٝ ثٌذقظ فٟ ِوٜ ٌِٖٚػ١ز ثٌضؾِْ دجأللّجً ثٌٕٚجػ١ز ٚفمجً 

ًثس ثٌو١ٌٚز ٌمٛثػو ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ٚثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز ثٌّضؼٍمز دجٌفٞجء ثٌنجًؽٟ ٚثٌمٌث

ثالمٌٜ ال١ّّج ٚثْ ثٌّٛلف ِٓ ثٌضؾِْ ثٌضم١ٍوٞ ٌُ ٠ىٓ ٚثٝقجً ٌُٚ ٠قُْ ثال ف١ّج ٠ضؼٍك 

دجٌضؾِْ ٚلش ثٌقٌح هْٚ ثٌضؾِْ ٚلش ثٌٍُْ ، ٌيٌه ٔضٕجٚي فٟ ثٌّذقظ ثالٚي ِٓ ٘يث 

ثٌذقظ ِفَٙٛ ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ِٚوٜ ٌِٖٚػ١ضٗ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌؼجَ ، 

ثٌٕٚجػ١ز ٚفمجً ٌّذجها  دجأللّجًّذقظ ثٌغجٟٔ ٔضٕجٚي ف١ٗ ِوٜ ثِىج١ٔز فظٌ ثٌضؾِْ ثِج ثٌ

 -ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌؼجَ ، ٚػٍٝ ثٌٕقٛ ث٢صٟ:

I. انًثحث االول 

 يفهىو انتجسس ػثر االقًار انصُاػيح ويذي يشروػيته في انقاَىٌ انذوني انؼاو

ال دو ٌٕج لذً ثٌذقظ فٟ ِوٜ ٌِٖٚػ١ز ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز فٟ ثٌمجْٔٛ 

ثٌوٌٟٚ ثٌؼجَ أَْ ٔضطٌق ثٌٝ ِفَٙٛ ثٌضؾِْ فٟ ثٟجً ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌؼجَ ٚػٕجٌٖٙ 
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ثالّج١ّز عُ ِفَٙٛ ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ٚدؼو ىٌه ٔضٕجٚي ثٌذقظ فٟ ِوٜ 

ثٌؼجَ ِٓ مالي د١جْ ِٛلف ثٌفمٗ ثٌوٌٟٚ ِٓ ثٌضؾِْ ٌِٖٚػ١ضٗ ٚفمجً ٌٍمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ 

دجأللّجً ثٌٕٚجػ١ز  ِٚٛلف ثٌوٚي ٚثٌّّجًّجس ثٌو١ٌٚز ِٕٗ عُ ٔنضضُ ثٌّذقظ دّٛلف ثالُِ 

 ثٌّضقور ِٕٗ ٚػٍٝ ثٌٕقٛ ثالصٟ:

I.  .انًطهة االولأ 

 يفهىو انتجسس في اطار انقاَىٌ انذوني انؼاو

ًٍ ٌّفَٙٛ ثٌضؾِْ ٌُ ٠ضفك فمٙجء ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ػٍٝ ٚٝغ صؼ ٠ٌٍف ِقوٍه ؽجٍِغ ٕٚجِ

ٚىٌه ٔض١ؾز المضالف ِٛلف ثٌوٚي ٚفمٙجء ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ِٓ ثٌضؾِْ ٚلش ثٌٍُْ 

 ٚثٌضؾِْ ٚلش ثٌقٌح .

فٗ ػٍٝ أَٔٗ ))ٚثلؼز صٙوف ثٌٝ  ٌَّ ف ثٌضؾِْ فٟ ثٟجً ثٌقٌح فؼ ٌَّ فٕؾو أَْ ٕ٘جن ِٓ ػ

ثٌقٌد١ز ثٌّؼجه٠ز((ؽّغ ثٌّؼٍِٛجس دط٠ٌمز ٠ٌّز ٚصضُ فٟ ِٕطمز ثالػّجي 
(1)

ٚدجٌٌؽٛع ثٌٝ  

ج فوهس ِفَٙٛ ثٌضؾِْ ثٚ دّؼٕٝ ثهق ثٌؾجُّٛ فٟ  1091ثصفجل١ز ال٘جٞ ٌؼجَ   ٔؾو أََّٔٙ

ثٌّجهر ثٌضجّؼز دؤٔٗ ٠ؼو ثٌٖن٘ ؽجّّٛج ))ثىث لجَ دؾّغ ِؼٍِٛجس ثٚ فجٚي ىٌه فٟ ِٕطمز 

ثٚ صؼّو ثٌضنفٟ د١ٕز ثٌؼ١ٍّجس ثٌضجدؼز ٌطٌف فٟ ثٌَٕثع ، ػٓ ٠ٌٟك ػًّ ِٓ ثػّجي ث٠ٌَف 

صذ١ٍغٙج ٌٍؼوٚ((
(2)

  . 

٠ٚذوٚ ثْ ٘يٖ ثالصفجل١ز لو ػٌفش ثٌؾجُّٛ ٚلش ثٌقٌح أِج ٚلش ثٌٍُْ فٍُ ٔؾو ثصفجل١ز 

ه١ٌٚز لو صطٌلش ٌّفَٙٛ ثٌضؾِْ ٚلش ثٌٍُْ ، ثِج فٟ ثٌفمٗ ثٌوٌٟٚ فجْ ٕ٘جن ثوغٌ ِٓ 

صؼ٠ٌف ٌّفَٙٛ ثٌضؾِْ ، ِٚٓ ثدٌٍ٘ج : ))ثٌضؾِْ ٘ٛ ٖٔجٟ غ١ٌ لجٟٔٛٔ ٠ّجًّٗ ٕن٘ 

                                                           
(1)

 230(، ٗ 1009)ثالّىٕو٠ًز: ث١ٌٙتز ث٠ٌٌّٚز ثٌؼجِز ٌٍىضجح، ثٌقّج٠ز ثٌؾٕجة١ز ال ٌّثً ثٌوٌٚزِؾوٞ ِقّٛه فجفع ،  
(2)

صج٠ًل ثٌومٛي  www.icrc.org 1091ًثؽغ ٔ٘ ثصفجل١ز ال٘جٞ ثٌنجٙز دجفضٌثَ لٛث١ٔٓ ٚثػٌثف ثٌقٌح ثٌذ٠ٌز، 

2/1/2910  ، 
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ز دغٌٛ ثٌقٚٛي ػٍٝ ِؼٍِٛجس ٠ٌّز صضؼٍك دجٌوفجع ثٌٟٕٟٛ ػ١ٕضٗ ثٚ وٍفضٗ هٌٚز ثؽٕذ١

ٌوٌٚز ثمٌٜ((
(3)

. 

ٚث٠جً وجْ ثٌضؾِْ ّٛثء فٟ ٚلش ثٌقٌح ثَ ثٌٍُْ ٠ؾخ أْ صضٛثفٌ ف١ٗ ػٕجٌٙ ِقوهر ٌىٟ 

  -٠ّْٝ صؾِْ ٟٚ٘:

ثٌؼٌٕٚ ثٌّجهٞ )ِٛٝٛع  ثٌضؾِْ(: ثٞ ثٌّؼٍِٛجس ث٠ٌٌْز ثٌضٟ صؾّؼٙج ثٌّٚجٌـ -1

.ِضّغٍز ٘يٖ ثٌّؼٍِٛجس دٖىً ٚعجةك ٚمٌثة٠ ٚمط٠ ِٚؼٍِٛجس ٕف١ٙز ث٠ٌٌْز ٌٍوٚي 

 ٚث١ٕجء ِجه٠ز ثمٌٜ.

 ثٌؼٌٕٚ ثٌّؼٕٛٞ ثٚ ثٌيثصٟ )ث١ٌٕز فٟ ثٌم١جَ دجٌضؾِْ(.-2

ثٌؼٌٕٚ ثٌٖن٘ : ثٌيٞ ٠ضىْٛ ِٓ ٌٟف١ٓ : ثالٚي ٠ضّغً دٞق١ز ثٌضؾِْ ) ثٌضٟ وجٔش -3

ز ثٚ ِؤّْجس ِٕٚظّجس ثمٌٜ(ِٛٝٛع ثٌضؾِْ(، ثٌغجٟٔ ثٌّْضف١و ِٓ ثٌضؾِْ )ثٌوٌٚ
(4)

. 

ٌٍٚضؾِْ ػور ًٙٛ صنضٍف صذؼجً ٌٍغٌٛ ثٌّنٚ٘ ِٓ ثٌضؾِْ ، فمو ٠ىْٛ ثٌضؾِْ 

ػْى٠ٌجً ٚثٌٙوف ِٕٗ ثٌىٖف ػٓ ثٌّثً ثٌوفجع  ٚثٌنط٠ ثٌؼْى٠ٌز ثٌقٌد١ز ،ٚثٔٛثع 

ثالٍّقز ِٓ ٙٛث٠ًل ٚلٕجدً ى٠ًز ٚغ١ٌ٘ج ٚفؾّٙج ِٚٛثلؼٙج ٚث١ٌز ثّضنوثِٙج ٚػوه 

ثٌمٛثس ثٌٍّْقز ٚثؽَٙر ثصٚجالصٙج ِٚٛثلؼٙج  ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثٌؾٛثٔخ ثٌؼْى٠ٌز ثالفٌثه ٚ
(5)

 ،

ًٟ ٚثٌيٞ ٠ٙوف ثٌٝ  ٌِثلذز ثٚٝجع ٚثٌّثً ١ّجّجس ثٌوٚي  ٚلو ٠ىْٛ ثٌضؾِْ ١ّجّ

ثالمٌٜ ّٛثء ػٍٝ ثٌٚؼ١و ثٌوثمٍٟ ثٚ ثٌنجًؽٟ ، ٠ٚىْٛ ِٓ مالي ًٙو صقٌوجس 

ٌّٕظّجس ث١ٌْج١ّز ٚثال١ِٕز دٙوف ثٌضقىُ ٖٚٔجٟجس ِٚٛثلف ثٌمجهر ٚثٌقىجَ ٚثالفَثح ٚث

فٟ ١ّجّز ثٌوٚي ٚثصؾج٘جصٙج ثٚ ثٌٝ ثغض١جي دؼٜ ث١ٌْج١١ّٓ ثٚ ًٍع ثٌفضٕز ثٚ ثّمجٟ ثٔظّز 

                                                           
(3)

(: 2993، ؽجِؼز ثٌى٠ٛش، ثٌؼوه ثٌٌثدغ )ِؾٍز ثٌقمٛقػذو ثٌٌفّٓ ٌقٌٓ، "ثٌضؾِْ ٚثٌقٚجٔز ثٌودٍِٛج١ّز،"  

ٗ110. 
(4)

)دال ِىجْ ٌٖٔ: هثً ثٌؾجِؼز ثٌؾو٠و،  ثعٌ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّْضقوعز ػٍٝ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌؼج٠َٕظٌ ه. ِقّو ّؼجهٞ،  

2914 ٗ ،)122:110 

(5)
 .34هًثّز ِمجًٔز )دال ِىجْ ٌٖٔ: ه.ْ(، ٗ - ثٌضؾِْ فٟ ثٌض٠ٌٖغ ثالًه٠ٟٕٔظٌ : فٛثٍ ثٌذمًٛ،  
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١ّج١ّز ِؼجه٠ز
(6)

، وّج لو ٠ىْٛ ثٌضؾِْ ثلضٚجه٠جً ٠ٙوف ثٌٝ ثٌىٖف ػٓ ثٌّٛثًه  

ُ٘ ٙجهًصٙج ٚٚثًهثصٙج ثاللضٚجه٠ز ٌٍوٌٚز ِْٚضٜٛ صؾجًصٙج ٕٚٙجػضٙج ٚو١ف١ز ثّضغّجً٘ج ٚث

ٚثٌىٖف ػٓ مط٠ ثٌض١ّٕز ٚثٌّؤّْجس ثالٔضجؽ١ز ٚثٌّؤّْجس ثٌق٠ٛ١ز ٚثاللضٚجه٠ز 

ٚغ١ٌ٘ج
(1)

. 

ثِج دجٌْٕذز ٌٍضؾِْ ثٌؼٍّٟ ٚثٌٕٚجػٟ فجٌٙوف ِٕٗ ثٌضًٛٙ ثٌٝ ثمٌ ثالوضٖجفجس 

ثٌؼ١ٍّز ٚثٌضم١ٕز ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ثٌضٟ صٍٛٙش ث١ٌٙج ثٌوٚي ٚثٌٌٖوجس وجٌضؾِْ ػٍٝ ثٌّثً 

ثالٔظّز ثالٌىض١ٌٔٚز  ٚثٌّثً ٕٙجػز ثٌمٕذٍز ثٌي٠ًز ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثالٌّثً ثٌؼ١ٍّز ثٌّضؼٍمز 

ٚثٌوًثّجس ٚثالمضٌثػجس ثٌؼ١ٍّز ٌّنضٍف ثالٙؼور دجألدقجط
(8 )

، ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ًٙٛ 

 ثٌضؾِْ*.

ٚصضؼوه ثٌّٛجةً ثٌّْضنوِز فٟ ثٌضؾِْ فمو ٠ىْٛ ثٌضؾِْ ػٓ مالي ثالٕنجٗ ثٚ ِٓ 

١ٕز ثٌقو٠غز ِغً ثٌضؾِْ ثالٌىضٌٟٚٔ ثٌّؼٍِٛجصٟ ٚثٌضؾِْ ػذٌ مالي ثٌّٛجةً ثٌضم

ثالصٚجالس ٚثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ّٚجةً ثٌضؾِْ 
(0)

، ِٚج ٠ّٕٙج فٟ 

دقغٕج ٘يث ٘ٛ ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز .فجٌّمٚٛه دجٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز 

 ٠ٖجً ث١ٌٗ ١ًّّج دـ لٌّ ثّضطالع ٕٙجػٟ:٘ٛ ))ثّضنوثَ ثٌمٌّ ثٌٕٚجػٟ دجالّضطالع ٚ

Satellite Reconn aissance   ٠مَٛ دٌّثلذز ثالًٛ ، ثٚ ٌِثلذز ثالصٚجالس ثٌْجص١ٍز

الّضنوثِٙج فٟ ثٌؾٛثٔخ ثٌؼْى٠ٌز  ثٚ الّضنذجًثص١ز ٚغ١ٌ٘ج ، ثى ٠ْضط١غ لٌّ ثٌضؾِْ 

ثٌٝ صقو٠و  ثٌضمجٟ ثًٌٚٛ ػٓ لٌح ٠ٕٚمً وً فٌوز دٖىً ِذجٌٕ ِٓ ثالًٛ دجالٝجفز

                                                           

ثح   ه . ٔجهً ػذو ثٌؼ٠ََ -231-239(٠ٕظٌ ثٌّٛلغ ثٌٌّّٟ ٌٍؾ١ٔ ثٌٍذٕجٟٔ ، ٔقٓ ٚثٌمجْٔٛ ، ؽٌثةُ ثٌضؾِْ ، ثٌؼوه 6)

 .4/1/2910صج٠ًل ثٌومٛي      .www.Lebarmy.govثٌٖجفٟ 
(1)

 . 13،  ٗ ٠290ٕظٌ ػذوٖ ِذجٌٕ ، ؽج١ّّٛز ٚؽٛث١ِّ ثٌمجٌ٘ر ، ث١ٌٙتز ث٠ٌٌّٚز  
(8)

، ه. ٟ    ٠2991ٕظٌ ِّوٚؿ ث١ٌٖل ، ثٌضؾِْ ثٌضىٌٕٛٛؽٟ ، ٌّلز ثالٌّثً ثاللضٚجه٠ز ٚثٌضم١ٕز ، ِىضذز د١ٌٚس ، 

هًثّز ِمجًٔز،" )ًّجٌز ِجؽْض١ٌ، ؽجِؼز  -ٌفمٗ ثالّالِٟ، ٚ ه. ثفّو ِقّو ٔجهً، "ثفىجَ ثٌضؾِْ فٟ ث52-53ٗ

 .58(، ٗ 2990هِٖك ، 

* وجٌضؾِْ ثالِٕٟ ثٚ ِج ٠ّْٝ دجالِٓ ثٌمِٟٛ ٚثٌيٞ ٠ىْٛ دٖىً ثؽٌثءثس  د١ْ١ٌٛز ِٞجهر صمَٛ دٙج ثٌوٌٚز ٌٍقفجظ ػٍٝ 

ثٌؾٛث١ِّ ٚثٌؼّالء ِٓ ثٌٛٙٛي ث١ٌٙج ِؼٍِٛجصٙج ث٠ٌٌْز ثٌضٟ صّضٍىٙج وجٌّؼٍِٛجس ثٌؼْى٠ٌز  ٚغ١ٌ٘ج ، ٚصّٕـ ِٓ مالٌٙج 

دجالٝجفز ثٌٝ ثٌقفجظ ػٍٝ ٠ٌّز ػ١ٍّجصٙج ثٌضؾ١ْْز ٚثوضٖجف ٔٛث٠ج ثٌوٚي ثالػوثء . ٠ٕظٌ . ِقّو ػؤجْ ػغّجْ، "هًٚ 

 .35(، ٗ 2915ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ فٟ ِٛثؽٙز ثٌضؾِْ ثٌودٍِٛجّٟ،" )ًّجٌز ِجؽ١ْض١ٌ، ؽجِؼز ثٌٌٖق ثال٠ّٚ ، 

(0)
 .31- 36ػغّجْ،  ِٚوً ّجدك، ٗ  ٠ٕظٌ ِقّو ػؤجْ 
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ثٌّٛثلغ  ٚثٌضؼٌف ػٍٝ ثال٘وثف ٚثٌم١جَ دؼ١ٍّجس ثالّضطالع ((
(19)

، ٌيٌه ١ٌِ مجف١ج ػٍٝ  

ثٌّؾضّغ ثٌوٌٟٚ ثالْ ِج ٌٍضؾِْ  ٚثالّضطالع ِٓ ث١ّ٘ز فٟ صٛف١ٌ  ثٌّؼٍِٛجس ثٌالٍِز ِٓ 

١ٓ مالي ثٌؼٍُ ثٌّْذك ػٓ ثالِىج١ٔجس ثاللضٚجه٠ز ٚثٌؼْى٠ٌز ٚث١ٌْج١ّز ، فٍُ ٠ؼو ثٌٌٚثع د

ثٌوٚي ٠مضٌٚ ػٍٝ ثٌّؼجًن ثٌقٌد١ز فم٠ دً ثٙذـ ثالُ٘ ٘ٛ ثٌّؼٌفز ٚثالّضطالع 

ٚثٌضؾِْ ٌضمو٠ٌ ثٌّٛلف ِغً ثٞ لٌثً ػْىٌٞ ، فجٌضؾِْ دجاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ٠ؼو ثفو 

ثٌؼٕجٌٙ ثٌٙجِز ثٌضٟ ٠ؼضّو ػ١ٍٙج فٟ ثفٌثٍ ثٌٌٕٚ ، إى ٠ّىٓ ٌّٓ ٠ٍّه ثلّجً ثٌضؾِْ 

ذجهثر ، ٌيث ٠ؼو ثالّضطالع دجٌمّجً ثٌٕٚجػ١ز ٘ٛ ػٚخ صٛف١ٌ ػٌٕٚٞ ثٌّفجؽجر  ٚثٌّ

ثٌّؼٍِٛجس ِٓ ثٌّٕظًٛ ثالّضٌثص١ؾٟ ٚثٌضىض١ه ثٌؼْىٌٞ 
(11)

ٚىٌه ٔض١ؾز ٌٍموًر ٚثٌولز  

ثٌىذ١ٌر ثٌضٟ صضّضغ دٙج ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ثٌّنٚٚز ٌٍضؾِْ وٛٔٙج دجصش َِٚهر دقْجّجس 

ْى٠ٌز ٚثوضٖجف ثٌٚٛث٠ًل ثٌؼوثة١ز ٌالٕؼز ثٌقٌّثء صْضط١غ ِٓ مالٌٙج ًٙو ثٌّٕٖجس ثٌؼ

ٚثٟالق ٙٛث٠ًل ِٞجهر ٌضقط١ّٙج لذً دٍٛغٙج ثٌٙوف ثٌٌّثه ِٓ ثٟاللٗ 
(12)

، وّج ٠ّىٓ أْ 

٠مَٛ لٌّ ثٌضؾِْ دجٌضمجٟ ثًٌٚٛ دجٌىج١ٌِثس ثٌؼجه٠ز ثٚ دجٌض٠ٌٛٚ ثٌٌثهثًٞ ثٚ وج١ٌِثس  

ّجس( ثٌضٟ ٌٙج ثٌموًر ثٌض٠ٌٛٚ دجالٕؼز صقش ثٌقٌّثء ، ِغً وج١ٌِثس ثوضٖجف ثٌّٛثًه )الصو

ػٍٝ ص٠ٌٛٚ ثهق ثٌضفج١ًٙ ثٌطذٛغٌثف١ز فٛق ّطـ ثالًٛ
(13)

، دجالٝجفز ثٌٝ لوًصٙج فٟ  

ٌِثلذز وً فٌوز ِٓ فٌوجس ثٌٖن٘ ثٌّْضٙوف فضٝ ٚثْ وجْ ثٌٙوف ِٛؽٛهثً دٌَّٕٗ  ثٚ 

فٟ ثػّجق ِذٕٝ ٝنُ ثٚ  فٟ ١ّجًر ٚثًّجي د١جٔجصٗ ثٌٝ ٕجٕز وِٛذ١ٛصٌ ػٍٝ ثالًٛ ، 

ش ػٍٝ ثٌّقجهعجس ٚثٌضقىُ دجالؽَٖٙ ٚثالهٚثس ثالٌىض١ٌٔٚز الٍّى١ج ٚغ١ٌ٘جٚثٌضٕٚ
(14)

  ،

 ِٚٓ ثدٌٍ ثلّجً ثٌضؾِْ ثٌٕٚجػ١ز ٟ٘ :

                                                           
(19)

 .5/1/2910صج٠ًل ثٌومٛي  ./Wikipedia.org/wikiلٌّ صؾِ،٠ٚى١ذ١و٠ج ، ثٌّّٛٛػز ثٌقٌر 
(11)

 :ثالّىٕو٠ًز)، ثٌقّج٠ز ثٌو١ٌٚز ٌاللّجً ثٌٕٚجػ١ز فٟ ٝٛء لٛثػو ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌؼجَه . ٘وٜ ِقّو د١ْٟٛٔ،  ٠ٕظٌ 

 .185-184، ٗ (2918،  1ِىضذز ثٌٛفجء ثٌمج١ٔٛٔز، ٟ
(12)

هثً )دال ِىجْ ٌٖٔ: ، ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ّٚف١ٕز ثٌفٞجء ،صٌؽّز ه. ِقّو ؽّجي ثٌو٠ٓ ثٌفٕوٞ -٠ٕظٌ : هثف١و ٠ضٌ

 .41، ه.ٟ ، ٗ(2992ثٌّؼجًف ، 
(13)

ثٖ ًّجٌز هوضًٛ) " ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌو١ٌٚز ػٓ ثٔضٙجن ١ّور ثٌوٚي ، صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌفٞجء،" ٠ٕظٌ ه. ِؾوٞ ػذو ثٌؾٛثه ّالِز ،

 . 53ٗ (،2999، و١ٍز ثٌقمٛق ، ؽجِؼز ثٌَلج٠ٍك، 
(14)

    5/1/2910صج٠ًل ثٌومٛي  ٠Sykogene www.sykogene.comٕظٌ صم١ٕجس ثٌضؾِْ ثٌفٞجةٟ ّج٠ىٛؽ١ٓ 

http://www.sykogene.com/
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ثلّجً ثٌضؾِْ ثال٠ٌِى١ز ثٌضٟ دوأس صْضنوِٙج ِٓ ٔٙج٠ز ثٌن١ّْٕجس وجٌمٌّ ثٌٕٚجػٟ   -1

ٚغجِذ١ش  Lanyardٚال١ٔجً  Argonٚثًغٖٛ  Samosّٚجُِٛ   coronaوًٛٚٔج 

gambit  ٚو٠ٌْضجيcrystal . ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثلّجً ثٌضؾِْ ثال٠ٌِى١ز 

ًًّٚٚجس  cosmosثلّجً ثٌضؾِْ ثٌنجٙز دجالصقجه ثٌْٛف١ضٟ ّجدمج : ِغال وُّّٛٛ -2

rorstal ٍٚثٌّجalmaz  ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثاللّجً ثٌضٟ ثٍٟمضٙج ثٌؼو٠و ِٓ ثٌوٚي وجٌٕٙو ،

ث٠ٌثْ ٚد٠ٌطج١ٔج ٚثٌّج١ٔج ٚث١ٌٚٓ ٚث١ٌجدجْ  ٚو٠ًٛج ثٌؾٕٛد١ز ٚ
(15)

. 

I.  .انًطهة انثاَيب 

 يذي يشروػيح انتجسس تاالقًار انصُاػيح في انقاَىٌ انذوني

ّٕمَٛ فٟ ِطٍذٕج ٘يث د١جْ ِوٜ ٌِٖٚػ١ز ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ، دّؼٕٝ ً٘ 

٠ؼو ثٌضؾِْ دجٌمّجً ثٌٕٚجػ١ز ػّال ٌِٖٚػج ٚفمج ٌمٛثػو ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌؼجَ ثَ غ١ٌ 

ٌِٖٚع ٠ٚؼو ثّجءر الّضؼّجي ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ِّج ٠ٌصخ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌو١ٌٚز ؟٘يث ِج 

مالي ثّضؼٌثٛ ًأٞ ثٌفمٗ  ثٌوٌٟٚ  ٚثٌّّجًّجس ثٌو١ٌٚز ِذ٠ٌٍٓ ّٕقجٚي ثالؽجدز ػٕٗ ِٓ 

ِٛلف ثُ٘ هٌٚض١ٓ ثّضنوثِج اللّجً ثٌضؾِْ ثٌٕٚجػ١ز )ثٌّٛلف ثال٠ٌِىٟ ٚثٌّٛلف 

ثٌٌّٟٚ ( عُ ٔنضضُ ثٌّطٍخ دذ١جْ ِٛلف ثالُِ ثٌّضقور ِٓ ثٌضؾِْ دجاللّجً ثٌٕٚجػ١ز 

 ٚػٍٝ ثٌٕقٛ ثالصٟ :

I. .انفرع االول. 1ب 

 انذوني  يٍ انتجسس ػثر االقًار انصُاػيح يىقف انفقه 

لذً أْ ٔضطٌق ٌّوٜ ٌِٖٚػ١ز ثٌضؾِْ دجاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ٠ؾخ ثالٕجًر ثٌٝ إْ ثٌفمز  

ثٌوٌٟٚ ١ّ٠َ د١ٓ فجٌض١ٓ ِٓ ثٌضؾِْ ٟٚ٘ فجٌز ثٌضؾِْ ٚلش ثٌقٌح ٚثٌضؾِْ ٚلش ثٌٍُْ 

٠ضؼجًٛ ِغ لٛثػو ،  ثى ٔؾو أْ دؼٜ ثٌفمٙجء ثٌو١١ٌٚٓ ِٓ ٠ؼو ثٌضؾِْ صٌٚفجً فٌد١جً 

ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ٚثٔٗ ٠ّغً صٙو٠و ثٚ ثٔضٙجوٙج ١ٌٍْجهر ثالل١ّ١ٍز فٟ ف١ٓ ٔؾو ًأٞ  فمٟٙ ِنجٌف 

ٌٙيث ثٌٌأٞ ٠ٚؤمي دٗ ثغٍذ١ز ثٌفمٙجء فُٙ ٠ؼوْٚ ثٌضؾِْ ١ٍّٚز ِٓ ّٚجةً ثٌقٌح ثٌٌّٖٚػز 

                                                           
(15)

 ٠124ٕظٌ ه ِقّو ّؼجهٞ، ِٚوً ّجدك،  
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١ٍّز ِذ٠ًٌٓ ثٌذؼٜ ُِٕٙ دؤٔٗ ال ٠ٛؽو ٔ٘ لجٟٔٛٔ هٌٟٚ ٠ٕ٘ ػٍٝ صق٠ٌّٗ ، دً ثْ ػ

ؽّغ  ثٌّؼٍِٛجس فٟ ٍِٓ ثٌَٕثػجس ثٌٍّْقز ٠ؼو ِٓ ثالػّجي ثٌؾجةَر ٚفمج إلصفجل١ز ال٘جٞ 

( ِٕٙج ػٍٝ ثٔٗ )٠ؾٍٛ ثٌٍؾٛء ثٌٝ موع ثٌقٌح دجٌّٛجةً 24ثى ٔٚش ثٌّجهر) 1091

ثٌالٍِز ٌؾّغ ثٌّؼٍِٛجس ػٓ ثٌؼوٚ ٚث١ٌّوثْ(  ٌيث ٠ؼو ثٌضؾِْ ٌِٖٚػج وٛٔٗ ثفو ٌٟق 

ؽّغ ثٌّؼٍِٛجس 
(16)

ثِج دجٌْٕذز ٌٍضؾِْ ٚلش ثٌٍُْ فٕٙجن ِٓ ٠ٌثٖ فؼالً غ١ٌ ٌِٖٚع ، 

ه١ٌٚج ِٚنجٌف ٌٍمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ وٛٔٗ ٠ؤهٞ ثٌٝ ثمضٌثق ث١ٌْجهر ثالل١ّ١ٍز ٌٍوٌٚز ثٌٞق١ز 

٠ٖٚىً ِْجّج دّذوأ ثٌضؼجْٚ ثٌٍّْٟ د١ٓ ثٌوٚي
(11)

ثال إْ ثٌنالف ثٌيٞ ٠مغ ف١ٗ ثٙقجح ٘يث  

مٗ ثٌغٌدٟ ٠ٌٜ أْ ثٌضؾِْ ثٌفٞجةٟ ٚدّؼٕٝ ثهق ثٌٌأٞ ٘ٛ أْ ف٠ٌك ُِٕٙ ال ١ّّج ثٌف

ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ٠ؼو ػّال ٌِٖٚػج ٚال ٠ؼو ثٔضٙجن ١ٌْجهر ثٌوٚي ػّال دّذوأ 

ف٠ٌز ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ
(18)

( Stone، ِٚٓ ثُ٘ ِٕجٌٙٞ ٘يث ثٌف٠ٌك ثٌفم١ٗ ّضْٛ )

ىوٌ ثفو ثُ٘ ( Stone( فٕؾو أْ ثٌفم١ٗ ّضْٛ)D.Wolf( ٌٚٚف)M.Dausesٚه١ِّٚ )

ثٌّذًٌثس ثٌضٟ صؤوو أْ ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ػّال ٌِٖٚػج لجةال ) ثٔٗ ِٓ 

ثٌّّىٓ ثٌمٛي دجْ ثٌؾج١ّّٛز ػًّ غ١ٌ ٌِٖٚع ، ػٕوِج وجٔش ثٌؾج١ّّٛز ػّال ثٔج١ٔج 

ِٕفٌهث ٚصمَٛ دٗ ثٌوٌٚز ١ٌٍْطٌر ػٍٝ هٌٚز ثمٌٜ ، ثِج فٟ فجٌز ثٌؾج١ّّٛز فٟ ثٌؼٌٚ 

صنضٍف ػٓ ىٌه فٟٙ ِنٚٚز ٌّٕغ ٘ؾَٛ ٔٛٚٞ ِفجؽب ١ّؤهٞ فٟ فجٌز ثٌقو٠ظ فؤٔٙج 

فوٚعٗ ثٌٝ ثٔوالع فٌح ٠ٚٛٔز ػج١ٌّز عجٌغز ٠ّىٓ أْ صوٌِ ثٌؼجٌُ ، ِٚٓ عُ فجٌؾج١ّّٛز ِٓ 

ثٌٙٛثء ثٚ ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ ثهثر ٌضقم١ك ٍِٚقز ؽّجػ١ز ١ٌْٚش ثهثر ٌضقم١ك ثٔج١ٔز ٌوٌٚز 

ٚثفور(
(10)

مٙجء ٠ٌٜ ثٌؼىِ ِٓ ىٌه ، ثى ٠ٌٜ  ثْ ثٌضؾِْ ِٓ ، ثِج ثٌف٠ٌك ثالمٌ ِٓ ثٌف

( ٠مٛي:)ٟذمج ٌمٛثػو ثٌمجْٔٛ Zhukovثٞ ِىجْ ٠ؼو ػّال غ١ٌ ٌِٖٚع  فجٌفم١ٗ ٍٚوٛف )

ثٌوٌٟٚ  ثٌقجٌٟ فجْ ثٞ صؾِْ دّج فٟ ىٌه ثٌضؾِْ ثٌيٞ ٠ّجًُ دجّضنوثَ ثاللّجً 

                                                           
(16)

ِؾٍز ؽجِؼز ثالٔذجً ٌٍؼٍَٛ  "ٚثفىجِٗ ثدجْ ثٌَٕثػجس ثٌٍّْقز ثٌو١ٌٚز، ثٌضؾِْ"٠ٕظٌ : ١ٌظ ثٌو٠ٓ ٙالؿ فذ١خ،  
 .53، ثٌؼوه ثالٚي، ٗثٌمج١ٔٛٔز ٚث١ٌْج١ّز

(11)
 .20-٠28ٕظٌ ه. ِقّو ّؼجهٞ، ِٚوً ّجدك، ٗ  

(18)
ِؾٍز  " هًثّز لج١ٔٛٔز، –ثالٌٝثً ثٌٕجؽّز ػٓ دؼٜ دٌثِؼ ثالؽْجَ ثٌفٞجة١ز "٠ٕظٌ ه. ؽّجي ِقّو ثٌقذ١ٖٟ ،  

 .256ٗ(: 2918)ثٌؼوه ثالٚي،  ثٌّؾٍو ثالٚي، ،ؽجِؼز ثٌؾ٠ٌَر
(10)

 .256ٗ ٚ ه.ؽّجي ِقّو ثٌقذ١ٖٟ، ِٚوً ّجدك، ،٠121ٕظٌ: ِقّو ّؼجهٞ، ِٚوً ّجدك، ٗ 
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ثٌٕٚجػ١ز ٠ؼو ثٔضٙجوج غ١ٌ ِمذٛي ألِٓ ثٌوٚي(
(29)

مٌ )ثْ ثالّضطالع ِٓ ، وّج ٠ٌٜ فم١ٗ آ

ثٌفٞجء ٠ؼو ثُ٘ ٕىً ِٓ ثٕىجي ثالّضنوثَ ثٌؼْىٌٞ ثٌيٞ دوًٖٚ ٠ٙوه ثٌّٚجٌـ ثٌق٠ٛ١ز 

ٌضٍه ثٌوٌٚز ثٌضٟ صمغ ٝق١ز ثٌؼوٚثْ(
(21)

. 

I. .انفرع انثاَي.  2ب 

 يىقف انذول وييثاق االيى انًتحذج يٍ انتجسس ػثر االقًار انصُاػيح

: ػٕو ثٌذقظ  ٍ انتجسس ػثر االقًار انصُاػيحيىقف انذول وانفقه انًؤيذ نها ي -اوال 

فٟ ِٛلف  ثٌوٚي ِٓ ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ٠ذٌٍ ٌٕج ثصؾج٘جْ ثّج١ّجْ ٌوٌٚض١ٓ 

صؼوثْ ِٓ  ثدٌٍ ثٌوٚي فٟ ِؾجي ِّجًّز ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ ٚثوغٌّ٘ج ثّضنوثِج ٌاللّجً 

ثٌّضّٞٓ ٌٕػ١ز ػ١ٍّجس  ثٌٕٚجػ١ز ّ٘ج ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ثال٠ٌِى١ز ثٌضٟ صضذٕٝ ثالصؾجٖ

ثالصقجه ثٌْٛف١ضٟ –ثٌضؾِْ ِٓ ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ ٠ٚؤ٠و٘ج فٟ ىٌه دؼٜ ثٌفمٙجء. ١ًّٚٚج 

ثٌيٞ ٠ٌٜ ػوَ ٌٕػ١ز ثٌضؾِْ ِٓ ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ ٠ٚؤ٠و٘ج ث٠ٞج دؼٜ ثٌفمٙجء  –ّجدمج 

 -ٌيث ّٕذ١ٓ ِٛلف وال ثٌوٌٚض١ٓ ِٚذًٌثصّٙج ٚػٍٝ ثٌٕقٛ ثالصٟ :

صٌٜ  -ثٌّٛلف ثال٠ٌِىٟ  ٚثٌفمٗ ثٌّْجٔو ٌٗ ِٓ ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز :  -1

ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ثال٠ٌِى١ز أْ ثٌضؾِْ ِٓ ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ ال ٠ضّٞٓ ثمالالً د١ْجهر ث٠ز 

هٌٚز ١ٌِٚ ف١ٗ ثّضنوثَ ٌٍمٛر ثٚ ثٌضٙو٠و دٙج ٚدجٌضجٌٟ ال ٠ؼو ِنجٌفج  ٌٍمجْٔٛ ثٚ ١ٌّغجق ثالُِ  

ٌّؾٌه ثفضّجي ْ ٠ىْٛ ٌٗ فجةور ػْى٠ٌز ٌوٌٚز ِٓ ثٌوٚي ثٌّضقور 
(22)

، ٚصذًٌ ثٌٛال٠جس 

ثٌّضقور ثال٠ٌِى١ز ٌِٖٚػ١ز ثٌضؾِْ دجاللّجً ثٌٕٚجػ١ز  دؤْ ثٌضؾِْ ِٓ ثٌفٞجء 

ثٌنجًؽٟ ٠ؼو ثفوٜ ثالٖٔطز ث٠ًٌٌٚٞز ٌضؤ١ِٓ ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ٝو ثٞ ٘ؾَٛ ٔٛٚٞ 

جدمج ، فّذوأ ثٌؼٍُ ِموِجً ٠ّٕـ ثٌوٚي ثٌّؼجه٠ز ِٓ ِفجؽب لو ٠ٖٕٗ ػ١ٍٙج ثالصقجه ثٌْٛف١ضٟ ّ

ثٌم١جَ دؤٞ ٘ؾَٛ ٔض١ؾز ٌؼٍّٙج دٛؽٛه ٌِثلذز ِٓ ثٌفٞجء ٚدجٌضجٌٟ ِٚٓ ٚؽٙز ٔظٌ ثٌٛال٠جس 

                                                           
(29)

ًّجٌز هوضًٛثٖ، ) " ثِٓ ثٌوٌٚز فٟ ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ٌٍٙٛثء ٌٍٚفٞجء ثٌنجًؽٟ،"٠ٕظٌ : ه. ػٍٟ ٙجهق ػذو ثٌق١ّو،   

 .336-332، ٗ(1010ؽجِؼز ثٌمجٌ٘ر،  و١ٍز ثٌقمٛق،
(21)

 .251ه. ؽّجي ِقّو ثٌقذ١ٖٟ، ِٚوً ّجدك، ٗ  
(22)

ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ٌٍط١ٌثْ ٚثٌفٞجء، ٌِثفً ثٌضطًٛ ثٌضج٠ًن١ز ٚثٌمٞج٠ج ٠ٕظٌ  ه. ث١ٌْو ػ١ْٝ ث١ٌْو ثفّو ثٌٙجّٕٟ،  
 .121، ٗ(2990هثً ثٌٕٙٞز ثٌؼٌد١ز ، )دال ِىجْ ٌٖٔ: ، ثٌّؼجٌٙر
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ثٌّضقور  ثال٠ٌِى١ز  ٠ؼو ثٌضؾِْ ثٌفٞجةٟ ػجِال ِجٔؼج ٌم١جَ  فٌح ٠ٚٛٔز ِمٚٛهر ِٚودٌر 

ٍْالَ ثٌوٌٟٚ ففٟ ظً ٚؽٛه ثلّجً صؾِْ صقوط فجٌز ثّضضذجح ٌ
(23)

، فجٌٌة١ِ ثال٠ٌِىٟ 

٠مٛي ) ثْ ثٌض٠ٌٛٚ ثٌؾٛٞ ٘ٛ ثفوٜ  D.Eisenhower Dwightهٚث٠ش ث٠ٍٕٙجًٚ 

ثٌّٛجةً ثٌضٟ ٠ٍؾؤ ث١ٌٙج ثٌغٌح ٌقّج٠ز ِٚجٌقٗ ٝو ثٌضموَ ثٌّْضٌّ ٌالصقجه ثٌْٛف١ضٟ  ٚثْ 

ذجًثس ثٌّؼٍِٛجس ثٌضٟ صقًٚ ػ١ٍٙج ٘يٖ ثاللّجً ٌٙج ث١ّ٘ز ػْى٠ٌز ػظّٝ صذًٌ٘ج ثػض

ثالِٓ ثٌمِٟٛ ٌٍٛال٠جس ثٌّضقور ثال٠ٌِى١ز(
(24)

، ٚصّْه دٙيث ثٌٌأٞ ِٕوٚدٛ ثٌٛال٠جس ثٌّضقور 

ثال٠ٌِى١ز ٚدؼٜ ثٌوٚي ثٌغٌد١ز فٟ ٌؾٕز ثالّضؼّجالس ث١ٌٍّْز ٌٍفٞجء ثٌنجًؽٟ  فٟ 

ثٌؾّؼ١ز ثٌؼجِز ٌالُِ ثٌّضقور دً ثْ ثفو ثٌّْؤ١ٌٚٓ ثال٠ٌِى١١ٓ لو ٌٙؿ )دؤْ ٍٚثًر ثٌوفجع 

٠ٌِى١ز ال ثػضٌثٛ ٌٙج ػٍٝ ل١جَ ثالصقجه ثٌْٛف١ضٟ دؤػّجي ثالّضطالع ِٓ ثٌفٞجء ثال

ثٌنجًؽٟ فٛق ثٌٛال٠جس ثٌّضقور(
(25)

. 

( ثٌيٞ ٠ٌٜ )ثْ Morinfoِٚٓ ثٌفمٙجء ثٌو١١ٌٚٓ ثٌّؤ٠و٠ٓ ٌٙيث ثٌٌأٞ ثٌفم١ٗ ٠ًِٕٛٛف )

دٛثّطز ثاللّجً  ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ِْضٌّر فٟ ثٌم١جَ دؼ١ٍّجس ثٌضؾِْ ػٍٝ ثالصقجه ثٌْٛف١ضٟ

( ٠ذًٌ صؤ١٠وٖ  ٌٍّٛلف Layثٌٕٚجػ١ز صقم١مج ألِٕٙج ّٚالِز ثل١ٍّٙج( ، ثِج ثٌفم١ٗ ٌٟ )

ثال٠ٌِىٟ دؤْ)) ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ِٙضّز  دّؼٌفز ثالّضؼوثهثس ثٌقٌد١ز ٌالصقجه ثٌْٛف١ضٟ 

ٌضؾِْ ٌٍقفجظ ػٍٝ إِٔٙج ٚأِٓ ثٌؼجٌُ وقك لجٟٔٛٔ(( ٚغ١ٌُ٘ ِٓ ثٌفمٙجء ثٌي٠ٓ ٠ٌْٚ دؤْ ث

دجاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ٠قمك ثّضمٌثً ٌالِٓ ٚثٌْالَ ٌٍوٚي
(26)

. 

ثِج ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌفمٗ ثٌؼٌدٟ ثٌّؤ٠و ٌٙيث ثٌٌأٞ ث٠ٞج فٕؾو أْ ثٌووضًٛ مطجح فٌؽجٟٔ 

٠ذًٌ ٌِٖٚػ١ز ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز دمٌٛٗ: )) ثْ ثالّضٖؼجً ػٓ دؼو  فضٝ ٌٚٛ 

                                                           
(23)

 .292-٠291ٕظٌ ه .٘وٜ ِقّو، ِٚوً ّجدك، ٗ  
(24)

ًّجٌز هوضًٛثٖ، ؽجِؼز " )ثٌؾٛثٔخ ثٌمج١ٔٛٔز ٚث١ٌْج١ّز ٌّٖجوً ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ،"٠ٕظٌ ه. ِٕٝ ِقّٛه ِٚطفٝ،   

 369ٗ  (،1015ثٌمجٌ٘ر ، 

(25)
 .122-٠121ٕظٌ ه. ث١ٌْو ػ١ْٝ ث١ٌْو ثفّو ثٌٙجّٕٟ، ِٚوً ثٌْجدك ، ٗ  

(26)
-233، ه.ػٍٟ ٙجهق ػذو ثٌق١ّو، ِٚوً ّجدك، ٗ 211-219ٗ د١ْٟٛٔ ،ِٚوً ّجدك، ٠ٕظٌ ه.  ٘وٜ ِقّو

234. 
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وثًء ِذجٌٕثً ِٓ هٌٚز ػٍٝ هٌٚز ثمٌٜ ٚ٘ٛ ال ٠ؼو وجْ ٌألغٌثٛ ثٌؼْى٠ٌز  فؤٔٗ ال ٠ؼو ثػض

ػّال غ١ٌ لجٟٔٛٔ ثٚ ػوٚث١ٔج  ِٚٓ عُ فؤٔٗ غ١ٌ ِقٌَ دٛثّطز ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ((
(21)

. 

ثِج دجٌْٕذز  -ثٌّٛلف ثٌٌّٟٚ ٚثٌفمٗ ثٌّْجٔو ٌٗ ِٓ ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز : -2

ّٛلف ٚٚؽٙز ثٌٕظٌ ثال٠ٌِى١ز فٕؾو ثٔٗ ِنجٌف ٌ -ثالصقجه ثٌْٛف١ضٟ ّجدمج-ٌٍّٛلف ثٌٌّٟٚ 

فٙٛ ٠ٌٜ فٟ ثالّضطالع ٚثٌضؾِْ ِٓ ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ ِنجٌفز مط١ٌر  ٌٍمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ 

ػٍٝ ثّجُ ِٛٝٛع ثٌٕٖجٟ ٚثٌغٌٛ ِٕٗ ١ٌِٚ ثٌّىجْ ثٌيٞ ٠ضُ ثٌضؾِْ ف١ٗ ٘ٛ ثٌّؼ١جً 

ف  ثٌيٞ ٠قوه ِوٜ ٌِٖٚػ١ضٗ فجالّضطالع دٙيٖ ثٌط٠ٌمز ٘ٛ ثمالي د١ْجهر ثٌوٚي ٚال ٠نضٍ

ِٓ ف١ظ ٔضجةؾٗ ػٓ ثالّضطالع دٛثّطز ثٌطجةٌثس ِٓ ثٌفٞجء ثٌؾٛٞ ثٌيٞ ٠نٞغ ١ٌْجهر 

ثٌوٌٚز ثٌضٟ ٠ؼٍٛ٘ج ، ٚصُ ٌٟؿ ٘يث ثٌّٛلف ِٓ لذً ثالصقجه ثٌْٛف١ضٟ ّجدمج مالي ثٌٌّٖٚع 

ثى صّٞٓ دؤفو  1062ثٌٟٕٟٛ ثٌّموَ ثٌٝ ٌؾٕز ثالّضؼّجالس ث١ٌٍّْز ٌٍفٞجء ثٌنجًؽٟ ٌؼجَ 

ّٕغ ثّضنوثَ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ٌؾّغ ثٌّؼٍِٛجس ث٠ٌٌْز وّج صُ صؤو١و ثالٌِ ىثصٗ فمٌثصٗ ٔٚجً ٠

فٟ ثالُِ ثٌّضقور ِٓ مالي ِٕوٚدٟ ثالصقجه ثٌْٛف١ضٟ ثٌْجدك 
(28)

دجإلٝجفز ثٌٝ صمو٠ّٗ  

ٌٌّٖٚع )ثصفجل١ز ِْجػور ثٔمجى ػٌدجس ًٚثه ثٌفٞجء ًٚه ثالؽْجَ ثٌّطٍمز ثٌٝ ثٌفٞجء 

ثٌنجًؽٟ( ثى ؽجء فٟ ثٌفمٌر ثٌْجهّز ِٓ ثٌّجهر ثٌغجِٕز ِٓ ثٌٌّٖٚع ثٌْٛف١ضٟ دؤٔٗ )ال صؼجه 

ّغ ٌِوذجس ثٌفٞجء ثٌّٛؽٛهر فٟ ثًثٟٝ هٌٚز ثمٌٜ ثىث ثوضٖفش دٙج ثؽَٙر ِنٚٚز ٌؾ

ثٌّؼٍِٛجس(
(20)

وّج ثميس ثٌوٚي ثالٕضٌثو١ز ثٌّٛلف ثٌٌّٟٚ ٔفْٗ ثى ثػضٌٝش دٚفز  

ػجِز ػٍٝ ثٌم١جَ دجٌضؾِْ فٟ ثٌفٞجء ٚثّضؼّجي ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز فٟ ثٌّٙجَ ثالّضطالػ١ز 

ٟٚجٌذش دؤْ صمضٌٚ ػٍٝ ثالٖٔطز ث١ٌٍّْز غ١ٌ ثٌؼْى٠ٌز ٚغ١ٌ ثٌؼوٚث١ٔز ػٍٝ فو ّٛثء 

(39)
( ثٌيٞ ٠ٌٜ )ثْ ٠markovو ٌٍّٛلف ثٌٌّٟٚ ثٌفم١ٗ  ِجًوٛف )، ِٚٓ ثٌفمٗ ثٌّؤ 

ثٟالق لٌّ ٕٙجػٟ ٌغٌٛ ثٌضؾِْ َِٚه دؤؽَٙر فْجّز هْٚ ثىْ ِٓ ثٌوٚي ثالمٌٜ 

ًً ؽ١ّْزً ٌٍّٚقز صٍه ثٌوٚي فضؼٌٛ ثالٌّثً ثٌؼْى٠ٌز ٌٍىٖف هْٚ ػٍُ  ٠ْذخ ثمطج

                                                           
(21)

 .258ِٚوً ّجدك، ٗ ٠ٕظٌ ه.  ؽّجي ِقّو ثٌقذ١ٖٟ ،
(28)

 .123-122ٗ  ،ِٚوً ّجدك ،٠ٕظٌ ه. ث١ٌْو ػ١ْٝ ثفّو ثٌٙجّٕٟ  
(20)

 .112ٗ ِٚوً ّجدك، ، ٠ٕظٌ ه. ِؾوٞ ػذو ثٌؾٛثه ّالِز 
(39)

جٌؼٌد١ز ىهثً ثٌٕٙٞز) دال ِىجْ ٌٖٔ:  ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ٌٍفٞجء ثٌنجًؽٟ ٚثالؽٌثَ ثٌّْج٠ٚز ،ثِؾو ػ٠ٍٟٕظٌ ه. ػٍٛٞ 

 ،1010)ٗ ،206. 
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ثٌوٌٚز ثٌّضؾِْ ػ١ٍٙج ٠ؼٌٝٙج ٌٍنطٌ(
(31)

( ديثس ثٌٌأٞ ٠ٚdausesضؾٗ ثٌفم١ٗ ه١ِّٚ ) 

ثٌيٞ ٠ٌٜ )ثْ ثٌٌٖٟ فٟ ػو صٌٚف ِج صؾِْ ثَ ال ّٛثء وجْ ثٌضؾِْ صم١ٍوٞ ثَ ِٓ 

ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ ٘ٛ ثٌقٚٛي ػٍٝ ِؼٍِٛجس ٠ٌّز ػٓ هٌٚز ثؽٕذ١ز هْٚ ِٛثفمضٙج ٚ٘ٛ ِج 

صؤمي دٗ ثٌمٛث١ٔٓ ث١ٌٕٟٛز ٌٍوٚي ؽ١ّؼجً(
(32)

( ف١ذًٌ gabrovskiثِج ثٌفم١ٗ ؽجدٌٚف١ْىٟ ) 

ٌٚػ١ز ثٌضؾِْ دجأللّجً ثٌٕٚجػ١ز دّجٌٙج ِٓ صؤع١ٌ ػٍٝ ثِٓ ّٚالِز ثٌوٚي ِؤووثً ػوَ ِٖ

أْ ىٌه ال ٠ُٙ ثٌوٚي ثٌىذٌٜ فم٠ ٌٚىٓ ٠ُٙ ثٌوٚي ثٌٚغ١ٌر ث٠ٞجً إى ثٔٙج ال صّضٍه صم١ٕز 

ثٌٌه
(33)

. 

ثِج دجٌْٕذز ٌٍّٛلف ثٌفمٟٙ ثٌؼٌدٟ ثٌّؤ٠و ٌٍّٛلف  ثٌٌّٟٚ  فٕؾو أْ ثٌووضًٛ ثدٌث١ُ٘ ٕقجصٗ 

٠ٌٜ ))ػوَ ٌٕػ١ز ثػّجي ثٌضؾِْ ِٓ ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ فضٝ ٌٛ دؤفضٌثٛ أْ ٘يٖ 

ثالػّجي ال صِّ د١ْجهر ثٞ هٌٚز((، ٚثوو ىثس ثٌّٛلف ثٌووضًٛ ِقّو ٚف١ك ثٌيٞ ٠ٌٜ أْ 

ٕجػ١ز ثٌِثً غ١ٌ ِمذٛي ٠ٖٚىً ِنجٌفز ه١ٌٚز ، ثمطجً ٕو٠ور ػٍٝ ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٚ

ثٌٍُْ ٚثالِٓ ثٌو١١ٌٚٓ
(34)

 . 

ثال ثْ ِج صؾوً ثالٕجًر ث١ٌٗ ٘ٛ أْ ٚؽٙز ثٌٕظٌ ثٌْٛف١ض١ز ٌُ صّٚو وغ١ٌثً ثِجَ ِضطٍذجس 

ثٌؼٍُ ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ِٚضغ١ٌثس ثالفوثط ثٌو١ٌٚز ، ثى ٚؽؤج أْ ثٌّٛلف ثٌٌّٟٚ دوأ ٠ضغ١ٌ 

ػٕو ِٕجلٖز ثالُِ ثٌّضقور الػالْ ثٌّذجها ثٌمج١ٔٛٔز  1063صو٠ًؾ١ز ففٟ ػجَ  دًٚٛر

ثٌّضؼٍمز دؤٖٔطز ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ ٌُ صؼو وٍّز ثالّضنوثَ ثٌٍّْٟ لجٟؼز ِٓ ؽجٔخ ثالصقجه 

ثٌْٛف١ضٟ وّج أْ ثٌضؤو١و ػٍٝ مطًٛر ثالّضؼّجالس ثٌؼْى٠ٌز ٌٍفٞجء ثٌنجًؽٟ دوأس صمً 

َ ٚٙف ثالٖٔطز ثٌؼْى٠ٌز دؼوَ ثٌٌّٖٚػ١ز عُ ثػٍٓ ثالصقجه دٖىً ٚثٝـ عُ صال ىٌه ػو

ثٌْٛف١ضٟ ٌٙثفز أْ ثٌّذجها ثٌمج١ٔٛٔز ثٌضٟ صقىُ ثٖٔطز ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ ال ٠ّىٓ صطذ١مٙج 

ػٍٝ ثالّضؼّجالس ثٌؼْى٠ٌز ٌٍفٞجء دجالٝجفز ثٌٝ صٛلفٗ ػٓ ِٙجؽّز ثٖٔطز ثٌضؾِْ 

ثال٠ٌِى١ز مالي ثؽضّجػجس ثالُِ ثٌّضقور 
(35)

ضٝ ًٚٙ ثٌٝ فُْ ِٛلفٗ دًٚٛر ، ف 

                                                           
(31)

 .213ٗ  ،٠ٕظٌ . ه ٘وٜ ِقّو د١ْٟٛٔ، ِٚوً ّجدك  
(32)

 .495ِٚوً ّجدك، ٗ ،٠ٕظٌ ه ػٍٟ ٙجهق ػذو ثٌق١ّو  
(33)

 . ٠213ٕظٌ : ه. ٘وٜ ِقّو د١ْٟٛٔ ِٚوً ّجدك ٗ  
(34)

 .٠258ٕظٌ  : ه.ؽّجي ِقّو ثٌقذ١ٖٟ، ٗ  
(35)

 .٠206ٕظٌ : ه. ػٍٛٞ ثِؾو ػٍٟ، ٗ 
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٠ٌٙقز ِٓ مالي ل١جِٗ دقيف ٔ٘ ِٓ ٌِٖٚع ِؼج٘ور ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ ثٌيٞ وجْ ٠ؼو 

ثٌضؾِْ ِٓ ثٌفٞجء ػّالً ِنجٌفجً ٌٍمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ٚدجٌفؼً ثّضطجع ثالصقجه ثٌْٛف١ضٟ صىغ١ف 

 ٚصط٠ٌٛ صؾجًدٗ فٟ ِؾجي ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ثٌضؾ١ْْز فضٝ ثٙذقش ثػّجي ثٌضؾِْ ِٓ

 ٚؽٙز ثٌٕظٌ ث١ٌٌّٚز صٌٚفجً ٌِٖٚػجً 
(36)

. 

  ِٛلف ثالُِ ثٌّضقور ِٓ ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز -3

ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ثال٠ٌِى١ز ٚثالصقجه ثٌْٛف١ضٟ ّجدمجً ثعٌ  –وجْ اللضٌثؿ هٌٚضٟ ثٌفٞجء 

ٚثٝـ ػٍٝ ٖٔجٟ ثالُِ ثٌّضقور ِٓ مالي ثالؽضّجػجس ٚثٌّٕجّذجس ثٌضٟ صؼٌٝش ٌٙج ٌذقظ 

ثٖٔطز ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ ٚثالّضؼّجي ثٌٍّْٟ ٌٗ
(31)

، ف١ٕضؾز الٍه٠جه ثٌقجؽز ثٌٝ ثٌٛٙٛي 

آٔيثن  –الصفجق دٖؤْ ثٌضؾِْ ِٓ ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ ٠ٍٚجهر لوًر ٚثِىج١ٔجس هٌٚضٟ ثٌفٞجء 

ٌٍم١جَ دٌّٖٚػجس ػْى٠ٌز ٝنّز ِٚضىجٍِز هْٚ ٚؽٛه ٔظجَ لجٟٔٛٔ فٞجةٟ ٠ٕظُ ىٌه  –

ثًصؤصٗ ثٌوٚي ٘ٛ ٚٝغ ٚع١مز لج١ٔٛٔز ٠ٕ٘ ف١ٙج ػٍٝ دٕٛه ثالصفجق فىجْ ثٌقً ثالْٔخ ثٌيٞ 

ثٌّضؼٍمز  1051ألّضنوثَ ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ ثالّضنوثَ ثالِغً ، فؾجءس ٌؾٕز ثالُِ ثٌّضقور 

دؤٖٔطز ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ ِؤوور ػٍٝ أْ صىْٛ ثالٖٔطز ثٌضٟ صّجًُ فٟ ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ 

ي لٌثً صٚوًٖ ؽّؼ١ضٙج ثٌؼجِز دٖؤْ ثؽَٙر ٌألغٌثٛ ث١ٌٍّْز فيوٌس ىٌه ٌٙثفز فٟ ثٚ

عُ صٌههس ػذجًر ثالّضؼّجي ثٌٍّْٟ ٌٍفٞجء ثٌنجًؽٟ  1051ٔٛفّذٌ  14ثٌفٞجء فٟ 

ٚثوضٖجف ثٌفٞجء ٚثّضنوثِٗ دّج ٠نوَ ٍِٚقز ثٌذ٠ٌٖز ؽ١ّؼجً 
(38)

، فضٝ صذًٍٛس دٖىً 

ر ٌضىْٛ ثٌٚجهًر ػٓ ثٌؾّؼ١ز ثٌؼجِز ٌألُِ ثٌّضقو 1061ِؼج٘ور ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ ػجَ 

صٕظ١ُ لجٟٔٛٔ ألٖٔطز ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ ، ثال ثٔٗ ػٕو ثٌذقظ فٟ ِٛٝٛع ثّضنوثَ ثٌفٞجء 

ثٌنجًؽٟ ألغٌثٛ ثٌضؾِْ دٛثّطز ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز فٟ دٕٛه ٘يٖ ثٌّؼج٘ور ٔؾو ثٔٙج 

ثغفٍش ثالٕجًر ألٞ ٔ٘ ٠ضؼٍك دجٌضؾِْ ثٚ ّٚجةً ثّضنوثِٗ ، ثال إِٔٗ ٚدّفَٙٛ ثٌّنجٌفز 

ج٘ور ثٌٕ٘ ػٍٝ صق٠ٌُ ثٌضؾِْ ال ٠مٚو دٗ ثٟالق ف٠ٌز ثٌضؾِْ ٌٚىٕٙج فجْ صٌن ثٌّؼ

ثوضفش دجّضنوثَ ثٌفجظ ٚػذجًثس ١ٌّٕٛز ٚل١ٛه ِطجٟز صقضًّ ثٌضف١ٌْ ٚثٌضؤ٠ًٚ ١ٌِٚ 

                                                           
(36)

 .295ٗ ٠ٕظٌ : ه. ٘وٜ ِقّو د١ْٟٛٔ، ِٚوً ّجدك، 
(31)

 .201ٗ ٠ٕظٌ : ه. ػٍٛٞ ثِؾو ػٍٟ، ِٚوً ّجدك،  
(38)

 .112-111ٗ ٠ٕظٌ : ه. ث١ٌْو ػْْٝ ث١ٌْو ثٌٙجّٕٟ، ِٚوً ّجدك،  
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ثٌضقو٠و ِغٍّج فوط ِغ ِفَٙٛ ثالّضنوثَ ثٌٍّْٟ ٚثٌؼْىٌٞ
(30)

، فجالصفجق ػٍٝ ًٌٝٚر  

ثصفجلجً ثٚ ص١ٝٛقجً فٛي ثٌّمٚٛه دىٍّز  ثالّضؼّجي ثٌٍّْٟ ٌٍفٞجء ثٌنجًؽٟ ٌُ ٠ٚقذٗ

(ٍّّٟPeacefull فًٙ ٠مٚو دٙج ِٕغ ثّضؼّجي ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ الغٌثٛ ػْى٠ٌز )

(Military( ثَ ٠مٚو دٙج فم٠ ٘ٛ ِٕغ ثّضؼّجٌٗ ألغٌثٛ ػوٚث١ٔز )Aggressive)
(49)

. 

ثغفٍش ثٌٕ٘ دٖؤْ ِّجًّز  1061ٚدجٌضجٌٟ ٔؾو أَْ ِؼج٘ور ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ ٌؼجَ 

ٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ٚثّٔج ثوضفش دجٌٕ٘ ػٍٝ فظٌ دؼٜ ثالٖٔطز وقظٌ ث

ثالٖٔطز ثٌؼْى٠ٌز ٚلٌٚ ثّضنوثَ ثٌفٞجء ٌألغٌثٛ ث١ٌٍّْز ٚفظٌ ثؽٌثء صؾجًح ثٚ 

ِٕجًٚثس ػْى٠ٌز ٚفظٌ ثّضنوثَ ثٍّقز ثٌوِجً ثٌٖجًِ ٚفظٌ دؼٜ ثالػّجي ثٌؼْى٠ٌز 

ّجي ثٌّّْٛؿ دٙج ٚغ١ٌ ثٌّّْٛؿ دٙج ثال إِْ ثٌّؼج٘ور ٌُ صٛٝـ ثٌفٌق د١ٓ ثالػ
(41)

. 

 

II. انًثحث انثاَي 

 يذي ايكاَيح حظر انتجسس ػثر اال قًار انصُاػيح وفقاً نًثادئ انقاَىٌ انذوني انؼاو

ِٓ مالي ِج صطٌلٕج ٌٗ فٟ ِذقغٕج ثٌْجدك ٔؾو ثْ ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز 

٠ىْٛ ثوغٌ ٙؼٛدز ٚصؼم١و ِٓ ف١ظ ثعذجس ػوَ ٌِٖٚػ١ضٗ ِٓ ثٌضؾِْ ثٌضم١ٍوٞ فؤػّجي 

ثٌضؾِْ ثٌضم١ٍو٠ز ٠ّىٓ ثٌضٚوٞ ٌٙج ِٓ مالي لٛثػو ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌّضجفز د١ّٕج ثالٌِ 

ضؾِْ ػذٌ ثأللّجً ثٌٕٚجػ١ز ال١ّّج ٚثٔٗ ال صٛؽو لٛثػو ٠ىْٛ ثوغٌ ٙؼٛدز دجٌْٕذز ٌٍ

لج١ٔٛٔز ه١ٌٚز ػجٌؾش ٘يث ثٌٕٛع ِٓ ثٌضؾِْ ٌيٌه ّٕضطٌق فٟ ِذقغٕج ٘يث ٌّوٜ ثِىج١ٔز 

فظٌ ثٌضؾِْ دجاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ٚفمجً ٌّذجها ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ، دّؼٕٝ ثمٌ ّٕذقظ فٟ 

ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ِٓ مالي ٌٟؿ  ِوٜ صؼجًٛ ثٌضؾِْ دجأللّجً ثٌٕٚجػ١ز ِغ دؼٜ ِذجها

 ثٌْؤثي ثالصٟ :

                                                           
(30)

 .٠112ٕظٌ : ه. ٘وٜ ِقّو د١ْٟٛٔ، ِٚوً ّجدك، ٗ  
(49)

 .112ٗ ٠ٕظٌ : ه. ث١ٌْو ػ١ْٝ ث١ٌْو ثٌٙجّٕٟ، ِٚوً ّجدك،  
(41)

 .٠291ٕظٌ ه. ٘وٜ ِقّو د١ْٟٛٔ، ِٚوً ّجدك، ٗ 
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ثال ٠ضؼجًٛ ثٌضؾِْ دجأللّجً ثٌٕٚجػ١ز ِغ ِذوأ ثالّضؼّجي ثٌٍّْٟ ٌٍفٞجء ثٌنجًؽٟ 

ِٚذوأ ػوَ ثٌضومً فٟ ثٌٖؤْٚ ثٌوثم١ٍز ٌٍوٚي ِٚذوأ ثفضٌثَ ث١ٌْجهر ِٚذوأ ػوَ ثالػضوثء ؟ 

 الصٟ : ٘يث ِج ّٕقجٚي ثإلؽجدز ػ١ٍٗ فٟ ِذقغٕج ٘يث ٚػٍٝ ثٌٕقٛ ث

 

II.  .انًطهة االولأ 

يذي تؼارض انتجسس ػثر االقًار انصُاػيح يغ يثذأي االستؼًال انسهًي نهفضاء 

 انخارجي واحتراو انسيادج

 

II. .انفرع االول. 1أ 

يذي تؼارض انتجسس ػثر االقًار انصُاػيح يغ يثذأ االستؼًال انسهًي نهفضاء 

 انخارجي

ِٓ ثُ٘ ثالصفجل١جس ثٌضٟ  ٠1061ٕج٠ٌ  21صؼو ثصفجل١ز ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ ثٌّؼمٛهر فٟ 

ثووس ػٍٝ ثالّضنوثَ ثٌٍّْٟ ٌٍفٞجء ثٌنجًؽٟ فمو ثووس ثٌّجهر ثالٌٚٝ ِٕٙج دؤْ ثّضىٖجف 

ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ ٚثّضنوثِٗ ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ ثٌضقم١ك فجةور ثٌٖؼٛح أ٠جً وجٔش هًؽز ّٔجةٙج 

أْ ٠ىْٛ ٕ٘جن صؼجٚٔجً ه١ٌٚجً ٚثّغ فٟ ثّضىٖجف ثٌفٞجء ٚثّضنوثِٗ ثاللضٚجهٞ ٚثٌؼٍّٟ ٚ

ٌألغٌثٛ ث١ٌٍّْز 
(42)

 

ثِج ثٌّجهر ثٌغج١ٔز ِٓ ثالصفجل١ز ثٌّيوًٛر فمو ثووس ػٍٝ فظٌ ثٌٍّى١ز ثٌم١ِٛز فٕٚش 

ػٍٝ أْ )ال ٠ؾٍٛ ثٌضٍّه ثٌمِٟٛ ٌٍفٞجء ثٌنجًؽٟ دّج فٟ ىٌه ثٌمٌّ ٚثالؽٌثَ ثٌّْج٠ٚز 

ث١ٌْجهر ثٚ دط٠ٌك ثالّضنوثَ ثٚ ثالفضالي ثٚ دؤٞ ١ٍّٚز ثمٌٜ (ثالمٌٜ دوػٜٛ 
(43)

، ثِج 

ثٌّجهر ثٌغجٌغز ِٓ ثالصفجل١ز فمو ثووس أ٠ٞج ػٍٝ ًٌٝٚر ثٌضَثَ ثٌوٚي فٟ ِذجٌٕر ثٌفٞجء 

ثٌنجًؽٟ  دٌّثػجر ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ١ِٚغجق ثالُِ  ثٌّضقور ٚدّج ٠قفع ثالِٓ ٚثٌٍُْ ثٌو١١ٌٚٓ 

ْٚ د١ٓ ثٌوٚي ٚدجٌضجٌٟ صؼو ٘يٖ ثٌنطٛثس ثٌّيوًٛر دّغجدز مطٛر ٚصؼ٠ََ ثٌضفجُ٘ ٚثٌضؼج

                                                           
(42)

  8/1/2910( صج٠ًل ثٌومٛي unoosa,www.unoosa.org،)1061ًثؽـ ثصفجل١ز ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ   
(43)

 ، ِٚوً ّجدك.1061نجًؽٟ ثصفجل١ز ثٌفٞجء ثٌ  
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صمو١ِز ٔقٛ صوػ١ُ ثالّضنوثَ ثٌٍّْٟ ٌٍفٞجء ثٌنجًؽٟ ٚثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز 
(44)

، وّج ثووس  

ِٓ ثالصفجل١ز ِٓ مالي ِجهصٙج ثٌٌثدؼز ػٍٝ ِٕغ ٚٝغ ثالٍّقز ث٠ٌٕٚٛز ٚثٍّقز ثٌوِجً 

وثَ ثٌمٌّ ثٌٕٚجػٟ ٌألغٌثٛ ث١ٌٍّْز  ثٌٖجًِ فٟ ِوثًثس فٛي ثالًٛ ٚفٌٚس ثّضن

دجإلٝجفز ثٌٝ فظٌ ثٖٔجء أ٠ز لٛثػو ػْى٠ٌز ثٚ ِٕٖآس ػْى٠ٌز ٚصق١ٕٚجس ػْى٠ٌز 

ٚصؾ٠ٌخ ثٞ ٔٛع ِٓ ثالٍّقز ثٚ ِٕجًٚثس ػْى٠ٌز ثال ثٔٙج ّّقش دجّضنوثَ ثٌّالوجس 

ثٌؼْى٠ٌز ألغٌثٛ ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ ثٚ ث٠ز ثغٌثٛ ١ٍّّز ثمٌٜ وّج ثؽجٍس ثّضنوثَ 

ؼوثس ٚثٌٌّثفك ثٌالٍِز ٌالّضىٖجف ث١ٌٍّْز وجفز ثٌّ
(45)

، ِّٚج صؾوً ثالٕجًر ث١ٌٗ ثْ 

ثالصفجل١ز ثٌّيوًٛر ٌُ صقظٌ ثالّضنوثِجس ثٌؼْى٠ٌز ثالمٌٜ ٌٍفٞجء ثٌنجًؽٟ ِّج صٌن 

ثٌّؾجي ٌٍضؤ٠ًٚ ِٓ لذً ثٌوٚي ال١ّّج ٚثٔٗ ٌُ ٠ضُ صؼ٠ٌف ٌفع ثالغٌثٛ ثٌؼْى٠ٌز ، 

دؼٜ ثالػّجي ثال ثْ ثالصفجل١ز ٌُ صموَ لجػور ٕجٍِز ٌٍض١١َّ  فذجٌٌغُ ِٓ ثْ ثٌٕ٘ لًٌ فظٌ

د١ٓ ثالػّجي ثٌّّْٛؿ دٙج ٚصٍه غ١ٌ ثٌّّْٛؿ دٙج ثٝجفز ثٌٝ إْ ثٌٕ٘ ٠مٌٚ ثالّضؼّجي 

ثٌٍّْٟ ػٍٝ ثٌمٌّ ٌيث فؤٔٗ ال ٠ّٕغ ِٓ ثّضؼّجي ثٌفٞجء دٚفز ػجِز ٌألٖٔطز ثٌؼْى٠ٌز 

(46)
 . 

ً ٕٙجػ١ز ٌغٌٛ ثٌضؾِْ ٚثالّضطالع غ١ٌ ٚدجٌضجٌٟ ٕ٘جن ِٓ ٠ٌٜ دؤْ ثٟالق ثلّج

ِقظًٛر ٚال صؼو غ١ٌ ٌِٖٚػز صف١ٌْثً ٌٕ٘ ثٌّجهر ثٌٌثدؼز ِٓ ِؼج٘ور ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ 

ٚ٘يث دّفَٙٛ ثٌّنجٌفز ٚدجٌٛلش ٔفْٗ فؤْ ٕ٘جن ِٓ ٠ْضٕو ػٍٝ ثٌّجهر ثٌّيوًٛر ىثصٙج  1061

ٍِٛجس ثالّضنذج٠ًز ٠ٚؼو ثّضنوثَ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز فٟ ثٌضؾِْ ػٍٝ ثٌغ١ٌ ٚؽّغ ثٌّؼ

ػّالً غ١ٌ ِطجدك ٌال٘وثف ثالْٔج١ٔز فٟ غَٚ٘ج ٌٍفٞجء ٌِصى٠َٓ ػٍٝ ٔ٘ ثٌّجهر ثٌٌثدؼز 

دؤْ ػذجًثس ))ث٘وثف ١ٍّّز(( ٚ))ث٘وثف ػْى٠ٌز(( صٍٕٛٙج ثٌٝ ثالّضٕضجػ دؤْ 

ثالّضطالػجس ثٌؼْى٠ٌز دٛثّطز ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ٠ؾخ أْ صى١ف ػٍٝ ثٔٙج ثٖٔطز 

 فٞجة١ز غ١ٌ ١ٍّّز
(41)

، ٌٚىٟ ٔٞغ ثٌّٖىٍز فٟ ثٟجً٘ج ث١ٌٍُْ فؤْ ثالٌِ ٠ضطٍخ ث٠ٞجؿ  

ثٌٚفز ثٌمج١ٔٛٔز ٌمجػور ثالّضؼّجي ثٌٍّْٟ ٌٍفٞجء ثٌنجًؽٟ فذجٌؼٛهر ثٌٝ ٔ٘ ثٌّجهر ثالٌٚٝ 

                                                           
(44)

 .٠164ٕظٌ ه. ٘وٜ ِقّو د١ْٟٛٔ، ٌِٚ ّجدك، ٗ  
(45)

 ، ِٚوً ّجدك .1061ًثؽـ ثصفجل١ز ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ  
(46)

 355، ه.ٟ ، ٗ  ٠1006ٕظٌ ه. ِقّو دٟٙ ثٌو٠ٓ ػٌؽْٛ، ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ ٚثّضنوثِجصٗ ػجٌُ ثٌّؼٌفز ،  
(41)

 .135ٗ  ،٠ٕظٌ ه. ِقّو ّؼجهٞ، ِٚوً ّجدك 
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، فؤٕٔج ٔؾو ثْ ِذوأ ثالّضنوثَ ثٌٍّْٟ ٌٍفٞجء لو صقوه  1061ِٓ ثصفجل١ز ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ 

ر ٍِٚٚقز ؽ١ّغ ثٌوٚي فجىث ٍّّٕج دؤْ ٘يث ٘ٛ ثٌٛٙف ِّٞٛٔٗ فٟ ثٟجً صقم١ك فجةو

ثٌٚق١ـ ٌالّضؼّجي ثٌٍّْٟ دؼوٖ ثٌضٕظ١ُ ثٌمجٟٔٛٔ ٌٍّذوأ ، فٙيث ٠ؤهٞ ٚدوْٚ ٕه ثٌٝ صم٠ٌٌ 

ِٕغ ثالٖٔطز ثٌؼْى٠ٌز ِٓ ٘يث ثٌّؾجي ىٌه ثىث ِج صًٚٛٔج ثْ ثالٖٔطز ثٌؼْى٠ٌز ِٚؼٙج 

صقم١ك فجةور ٍِٚٚقز ثٌذ٠ٌٖز ؽّؼجء ثٌضؾِْ دجأللّجً ثٌٕٚجػ١ز ال ٠ّىٓ ثْ ٠ٙوف ثٌٝ 

ٚىٌه ثْ ثٌٕٖجٟ ثٌؼْىٌٞ دؾ١ّغ ًٖٙٛ دّج ف١ٗ ثٌضؾِْ ألغٌثٛ ػْى٠ٌز  ٠قمك 

ٍِٚقز هٌٚز ثٚ ػور هٚي ثال إٔٗ ٠ْضق١ً أَْ ٠ؼو صقم١مجً ٌٍّٚقز ثٌذ٠ٌٖز ؽ١ّؼجً 
(48)

. 

 

II.  .انفرع انثاَي. 2أ 

 انصُاػيح يغ يثذأ ػذو انتذخم في انشؤوٌ انذاخهيح نهذول يذي تؼارض انتجسس تاالقًار

٠ّىٓ صؼ٠ٌف ِذوأ ػوَ ثٌضومً فٟ ثٌٖؤْٚ ثٌوثم١ٍز ٌٍوٚي دؤٔٗ ))ثٌضَثَ ١ّجّٟ ٠فٌٛ 

ػٍٝ ث٠ز هٌٚز ثالِضٕجع ػٓ ثٌضومً فٟ ثٌٖؤْٚ ثٌوثم١ٍز ٚثٌنجًؽ١ز ٌٍوٌٚز ثالمٌٜ((
(40)

ثٚ  

ْ صذجٌٕ  وً هٌٚز ثمضٚجٙجصٙج هثمً وّج ػٌفٗ ثٌذؼٜ دجٔٗ ))ثٌضَثَ هٌٟٚ ٠مضٟٞ دج

ثل١ٍّٙج فم٠ ٚثْ صىف ػٓ وً ػًّ ٠ؼو صومالً فٟ ثٌٖؤْٚ ثٌوثم١ٍز ثٞ ِضؼٍك دجالمضٚجٗ 

ثالل١ٍّٟ ٌوٌٚز ثمٌٜ((
(59)

. 

ٌمو ٔ٘ ػٍٝ ِذوأ ػوَ ثٌضومً ٌٙثفز فٟ ١ِغجق ثالُِ ثٌّضقور فٟ ثٌفمٌر ثٌْجدؼز ِٓ 

ومً فٟ ثٌٖؤْٚ ثٌضٟ صىْٛ ِٓ ١ُّٙ ثٌٍْطجْ ثٌّجهر ثٌغجِٕز ثٌضٟ صؤوو ػٍٝ ػوَ ؽٛثٍ ثٌض

ثٌوثمٍٟ ٌٍوٚي ٠ٚضّقًٛ فٛي فظٌ وً ثالػّجي ٚثٌٍْٛو١جس ٚثٌض٠ٌٚقجس ثٌضٟ صٚوً٘ج 

ثٚ صمَٛ دٙج ؽٙجس ثؽٕذ١ز ّٛثء وجٔش هٚي ثٚ ِٕظّجس ه١ٌٚز دٖؤْ لٞج٠ج ِٖٚجوً صٕوًػ 

ػٕوِج ٠ضؼٍك  ّٝٓ ثالمضٚجٗ ثٌوثمٍٟ ٌوٌٚز ثمٌٜ ىثس ١ّجهر وّج إِْ ثٌنطًٛر صَهثه

ثالٌِ دضومً ػْىٌٞ ، ٚصؾوً ثالٕجًر ثٌٝ إِْ ِذوأ ػوَ ثٌضومً ال ٠ْضذؼو ثػّجي ثٌمٛر 

                                                           
(48)

 .392-٠391ٕظٌ ه. ػٍٛٞ ثِؾو ػٍٟ، ِٚوً ّجدك، ٗ  
(40)

هثً  :ثٌمجٌ٘ر) ِذوأ ػوَ ثٌضومً فٟ ثٌٖؤْٚ ثٌوثم١ٍز ٌٍوٚي فٟ ظً ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌؼجَ ، ػغّجْ ػٍٝ ثٌٌثٚٔوٍٚٞ

 .22ٗ  (،2919،ثٌىضخ ثٌمج١ٔٛٔز
(59)

 416ٗ (،1089 ،هثً ثٌٕٙٞز :ثٌمجٌ٘ر) ِذجها ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌؼجَه. ػذو ثٌؼ٠ََ ِقّو ٌّفجْ،   
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ٚثّٔج ٠ّضو ثٌٝ وً ٕىً ِٓ ثٕىجي ثٌٞغ٠ ٚثٌضومً ثٚ ثٌضٛؽ١ٗ ثٌيٞ ٠ِّ دٖن١ٚز ثٌوٌٚز 

ثٚ ثفو ػٕجٌٙ٘ج ث١ٌْج١ّز ٚثاللضٚجه٠ز ٚثٌغمجف١ز
(51)

ٌٚيٌه ٠ّىٓ أَْ ٠ىْٛ ثٌضؾِْ   

ً ثٌٕٚجػ١ز ثفو ًٙٛ ثٌضومً دجٌٖؤْٚ ثٌوثم١ٍز ٌٍوٚي ، دً ٠ىْٛ ثوغٌ مطًٛر ثىث دجاللّج

وجْ ثٌضؾِْ الغٌثٛ ػْى٠ٌز ، ٚدجٌضجٌٟ ٔظٌثً ٌنطًٛر ثٌضومً فٟ ثٌٖؤْٚ ثٌوثم١ٍز 

ٌٍوٚي فمو ثووس ػٍٝ ًٌٝٚر ثفضٌثَ ِذوأ ػوَ ثٌضومً ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّؼج٘وثس ٚثٌّٛثع١ك 

الُِ ثٌّضقور ِؤوور ػٍٝ ًٌٝٚر ثفضٌثَ ثٌوٚي ٌّذوأ ػوَ ثٌو١ٌٚز  ثٌّٕذغمز ػٓ ِٕظِٛز ث

ثٌضومً ثٌيٞ ٠ؤهٞ ثٌٝ صؼ٠ََ ثٌؼاللجس د١ٕٙج
(52)

، ِٚٓ لٌثًثس ثٌؾّؼ١ز ثٌؼجِز ٌألُِ  

، ثٌيٞ  21/2/1065ثٌٚجهً فٟ  2139ثٌّضقور ثٌضٟ أووس ػٍٝ ٘يث ثٌّذوأ ثٌمٌثً ًلُ 

ج٠ز ثّضمالٌٙج ١ّٚجهصٙج عُ صالٖ صّٞٓ ػوَ ؽٛثٍ ثٌضومً فٟ ثٌٖؤْٚ ثٌوثم١ٍز ٌٍوٚي ٚفّ

وجْ ثػًّ ٚثًّٕ فؼو وً ٕىً ِٓ ثٕىجي ثٌضومً ث١ٌْجّٟ  24/19/1019ثػالْ آمٌ فٟ 

ثٚ ثاللضٚجهٞ ثٚ ثٌغمجفٟ ٘ٛ ػًّ ِنجٌف ٌٍمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ 
(53)

، ثِج ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌّٛثع١ك 

ثٌّٖضٌن ٌؼجَ  ٚثٌّٕظّجس ثالل١ّ١ٍز ٔؾو أَْ ؽجِؼز ثٌوٚي ثٌؼٌد١ز فٟ ِؼج٘ور ثٌوفجع ثٌؼٌدٟ

( ِٓ ثٌّؼج٘ور11ثٌضٟ دوًٚ٘ج صذٕش ِذوأ ػوَ ثٌوفجع ِٓ مالي ثٌّجهر) 1059
(54)

، وّج صُ  

ثٌضؤو١و ػٍٝ ًٌٝٚر ثفضٌثَ ِذوأ ػوَ ثٌضومً ِٓ لذً ثٌمٞجء ثٌوٌٟٚ ، وّقىّز ثٌؼوي 

ًً ٌٙج فٟ  فٟ ل١ٞز ))وًٛفٛ(( د١ٓ د٠ٌطج١ٔج ٚثٌذج١ٔج صؤوو  1040ثٌو١ٌٚز ثٌضٟ ثٙوًس لٌث

ٗ أَْ ال ٠ّىٓ ػو فك ثٌضومً ثٌَّػَٛ ّٜٛ ِظٌٙ ِٓ ِظجٌ٘ ١ّجّز ثٌمٛر ثٌضٟ ثّٟء ف١

ثّضؼّجٌٙج ٚػوصٗ صومً فٌه٠جً ِقظًٛ ٚغ١ٌ ٌِٖٚع ٚصُ هْٚ ِٛثفمز ثٌّٕظّز ثٌو١ٌٚز
(55)

. 

                                                           
(51)

 ٔظٌ ثه٠ًِ ٌى٠ٌٕٟ ، ثٌضومً فٟ ثٌّّجًّجس ثٌو١ٌٚز د١ٓ ثٌقظٌ ثٌمجٟٔٛٔ ٚثٌٛثلغ ثٌوٌٟٚ ثٌّضغ١ٌ ، ثٌقٛثً ثٌّضقوْ،

 . ar.orgwww.m.ahew،  19/1/2910ثٌؼٌّٛز ٚصطًٛثس ثٌؼجٌُ ثٌّؼجٌٙ  ، ثٌّقًٛ:1/3/2996-1699ثٌؼوه
(52)

هثً ثٌغمجفز ٌٌٍٕٖ  :ػّجْ،ثالًهْ)، ِذجها ثٌّٕظّجس ثٌو١ٌٚز ٚثٌؼج١ٌّز ٚثالل١ّ١ٍز٠ٕظٌ ه. ١ًّٙ ف١ْٓ ثٌفضالٚٞ، 

 .139ٗ(، 2916، ٚثٌض٠ٍٛغ
(53)

 "فجالس ثٌضومً ثٌٌّٖٚع فٟ ثٌٖؤْٚ ثٌوثم١ٍز ٌٍوٚي فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌؼجَ،"٠ٕظٌ ػٍٟ فٍّٟ ٍّّجْ ثٌقٌوز ، 

 .21-26ٗ ،(2916 هوضًٛثر، و١ٍز ثٌقمٛق ٚثٌؼٍَٛ ث١ٌْج١ّز، ؽجِؼز د١ٌٚس ثٌؼٌد١ز،ًّجٌز (
(54)

 "ثٕىج١ٌز ثٌضومً ثالْٔجٟٔ ثٌوٌٟٚ ِٚذوأ ػوَ ثٌضومً فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌؼجَ،"٠ٕظٌ فٌثُ ٙجدٌ ػذو ثٌؼ٠ََ ثٌوًٚٞ، 

 .32-31ٗ ،(2911ًّجٌز ِجؽْض١ٌ، و١ٍز ثٌقمٛق، ؽجِؼز ثٌٌٖق ثال٠ّٚ،)
(55)

هثً ثٌٕٙٞز : ثٌمجٌ٘ر) فمٛق ل١ّضٙج ثٌمج١ٔٛٔز ٚثعٌ٘ج فٟ دؼٜ فٌٚع ثٌمجْٔٛ ثٌٛٝؼٌٟ : ِجٌ٘ ػذو ثٌٙجهٞ، ٠ٕظ

 .116-115ٗ ،(1084ثٌؼٌد١ز ، 

http://www.m.ahewar.org/
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ثىْ ٚدؼو ثْ صُ ٌٟؿ ثٌمٛثػو ثٌمج١ٔٛٔز ثٌو١ٌٚز وجفز ثٌضٟ صؤوو ػٍٝ ثفضٌثَ ِذوأ ػوَ 

 ثٌوثم١ٍز ٌٍوٚي ال دو ٌٕج ثْ ٔطٌؿ ثٌْؤثي ثالصٟ :ثٌضومً فٟ ثٌٖؤْٚ 

ً٘ ٠مضٌٚ ثٌضومً فٟ ٕؤْٚ ثٌوٚي ثالمٌٜ ػٍٝ ثٌومً ثٌّجهٞ ثٌّذجٌٕ ثَ ٠ضؼوثٖ ثٌٝ ثٞ 

 صومً ِّٙج وجْ ٕىٍٗ ٚدؤٞ ١ٍّٚز وجٔش ِٚٓ د١ٕٙج ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ؟

ثٌٕٚجػ١ز ٠ؼو صومالً فٟ ٕؤْٚ فٟ ٚثلغ ثٌقجي إِْ ِْؤٌز دٌٕ٘ز دؤْ ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً 

ثٌوٌٚز ِٓ ٔٛع ؽو٠و ٟٚذ١ؼز ؽو٠ور ٠ؾخ ثّمجٟ ثٌض٠ٌٖؼجس ثٌو١ٌٚز ػ١ٍٗ ٌقظٌٖ ٚثال فى١ف 

٠ّىٓ صى١١ف ٘يث ثٌٕٛع ِٓ ثٌضؾِْ
(56)

، فجٌغج٠ز ِٓ ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ٟ٘  

جٔش ١ّج١ّز ىثس ثٌغج٠ز ِٓ ثٌضومً فٟ ثٌٖؤْٚ ثٌوثم١ٍز ٌٍوٌٚز ٟٚ٘ صقم١ك ٍِٚقز ّٛثء و

ثَ ػْى٠ٌٗ ثَ ثلضٚجه٠ز ثَ غ١ٌ٘ج دجإلٝجفز ثٌٝ إِْ ثٌضؾِْ ٚثٌضومً فٟ ثٌٖؤْٚ ثٌوثم١ٍز 

٠ضُ دوْٚ ثىْ ِٚٛثفمز ثٌوٌٚز ثٌّضؾِْ ػ١ٍٙج ٚثٌّضومً فٟ ٕؤٚٔٙج ٚوالّ٘ج ٠ؼوثْ مٌلجً 

١ٌْجهر ٚثّضمالي ثٌوٌٚز ػٍٝ ثل١ٍّٙج ِّٚجًّضٙج ٌٍْطجصٙج ػٍٝ ثل١ٍّٙج ، ٌيث ٌٜٔ دؤْ 

ضؾِْ دجأللّجً ثٌٕٚجػ١ز ِج ٘ٛ ثال ًٙٛر ِٓ ًٙٛ ثٌضومً دجٌٖؤْٚ ثٌوثم١ٍز ٌٍوٌٚز ِغ ثٌ

ثمضالف ٟذ١ؼضٗ ، ٚ٘ٛ أَْ ثٌضؾِْ ٠ضُ ِٓ ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ ِٓ مجًػ ثل١ٍُ ثٌوٌٚز 

 ثٌّضؾْْز ٚثٌوٌٚز ثٌّضؾِْ ػ١ٍٙج .

II.  .انًطهة انثاَيب 

 انسيادج وػذو االػتذاء يذي تؼارض انتجسس ػثر االقًار انصُاػيح يغ يثذأي احتراو

II.  .انفرع االول. 1ب 

 يذي تؼارض انتجسس ػثر االقًار انصُاػيح يغ يثذأ احتراو انسيادج

٠ؼو ثفضٌثَ ١ّجهر ثٌوٚي ثفو ثُ٘ ِذجها ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ، ثى أُوو ػ١ٍٗ فٟ ثٌّجهر ثٌغج١ٔز ثٌفمٌر 

ثٌّْجٚثر فٟ ث١ٌْجهر د١ٓ ؽ١ّغ ثالٌٚٝ ِٓ ١ِغجق ثالُِ ثٌّضقور ؽجء ف١ٙج )صمَٛ ث١ٌٙتز ػٍٝ 

ثػٞجةٙج(
(51)

، ٠مٚو دج١ٌْجهر )ٍّطجْ ثٌوٌٚز ثٌىجًِ ػٍٝ ثالٕنجٗ ٚثالِٛثي ٚثالل١ٍُ  

، ٚف٠ٌضٙج فٟ ص٠ٌٚف ٕؤٚٔٙج ثٌنجًؽ١ز( ، وّج ػٌفضٙج ِقىّز ثٌؼوي ثٌو١ٌٚز فٟ ل١ٞز 

                                                           
(56)

 .138-٠131ٕظٌ ه. ِقّو ّؼجهٞ، ِٚوً ّجدك، ٗ   
(51)

 ٠2911ٕظٌ فٙو دٓ ٔجٌٙ ثٌوٌّٚٞ ِوٚٔز ٟجٌخ ثٌووضًٛثٖ فٟ ثٌفٍْفز ث١ٌْج١ّز ، ث١ٌْجهر فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌؼجَ / 

(http/fahad aldareony.bilogspot.com صج٠ًل ثٌومٛي ، )19/1/2910. 
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دؤٔٙج )ث١ٌْجهر دقىُ ثًٌٌٞٚر ٟ٘ ٚال٠ز ثٌوٚي فٟ فوٚه  ١ِٞ1040ك وًٛفٛ ػجَ 

ثل١ٍّٙج ٚال٠ز ثٔفٌثه٠ز ِٚطٍمز ٚثْ ثفضٌثَ ث١ٌْجهر ثالل١ّ١ٍز ف١ّج د١ٓ ثٌوٚي ثٌّْضمٍز ٠ؼو 

 ثّجّجً ؽ٠ٌ٘ٛجً ِٓ ثِّ ثٌؼاللجس ثٌو١ٌٚز(.

ٚدجٌضجٌٟ ٔؾو أَْ ١ٌٍْجهر ؽجٔذجْ  ثفوّ٘ج ث٠ؾجدٟ ٠ضّغً دّّجًّز ثٌوٌٚز ثٌّضّغٍز فٟ ث١ٌٙتز 

ٚثٌذقٌٞ ، ثِج ثٌؾجٔخ ثٌٍْذٟ ف١ضّغً دؤِضٕجع ثٌقجوّز ٌّظجٌ٘ ثل١ٍّٙج وجفز ثٌذٌٞ ٚثٌؾٛٞ 

ثٌوٚي ثالمٌٜ ػٓ ثالػضوثء ػٍٝ ٘يٖ ث١ٌْجهر ، فج١ٌْجهر ثٌنجًؽ١ز صؼٕٟ أْ ثٌوٌٚز ال صمٌ 

ٍّطز فٛلٙج فال ٠م١و٘ج فٟ ث١ٌّوثْ ثٌوٌٟٚ ثال ثٌؼٙٛه ٚثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز ثٌضٟ ػموصٙج ٟ٘ 

ٔفْٙج دؼ١ور ػٓ ١ّجهصٙج ٚثّضمالٌٙج 
(58)

  

 خ ػٍٝ ِذوأ ث١ٌْجهر ثعجً لج١ٔٛٔز ػو٠ور ثّ٘ٙج :٠ٚضٌص

ثٌّْجٚثر فٟ ث١ٌْجهر دّؼٕٝ أْ وً ثٌوٚي ِضْج٠ٚز ١ٌِٚ ٕ٘جن صوًػ فٟ ث١ٌْجهثس فىً  -1

ثٌوٌٚز ِضْج٠ٚز دجٌقمٛق ٚثٌٛثؽذجس دغٜ ثٌٕظٌ ػٓ ثٌىغجفز ثٌْىج١ٔز ٚثٌّْجفز 

 ٠ٌز ٚغ١ٌ٘ج .ثٌؾغٌثف١ز ٚثٌّٛثًه ثاللضٚجه٠ز ٚثٌضموَ ثٌؼٍّٟ ٚفؾُ ثٌمٛر ثٌؼْى

 ػوَ ؽٛثٍ ثٌضومً فٟ ثٌٖؤْٚ ثٌوثم١ٍز ٌٍوٚي ثالمٌٜ ٚ٘يث ِج صُ ص١ٝٛقٗ ّجدمجً . -2

ف٠ٌز ثالل١ٍُ ٚفك ثٌْالِز ثإلل١ّ١ٍز ٚف٠ٌز ثٌضٌٚف فٟ ثٌّؾجالس ثٌضٟ ال صٛؽو دٖؤٔٙج  -3

 لٛثػو لج١ٔٛٔز ه١ٌٚز ِّج ٠ؼٕٟ ػوَ صؼجًٝٙج ِغ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌؼجَ .

وّج ثْ ثالًٙ ثْ ِج  -ثٌٖه هثةّجً ٠فٌْ ٌٚجٌـ ث١ٌْجهر–صفضٌٛ  ثٌم١ٛه ػٍٝ ث١ٌْجهر ال -4

دجإلٝجفز ثٌٝ ثْ ثالًٙ ثٔٗ ال ٕٟء ٠م١و ثٌوٌٚز ثال ِج ل١وس دٗ  –صمَٛ دٗ ثٌوٚي ٌِٖٚع 

ٔفْٙج 
(50)

. 

ٚدجٌضجٌٟ ٚدؼو ثْ صطٌلٕج ثٌٝ ثُ٘ ثالعجً ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّضٌصذز ػٍٝ ِذوأ ث١ٌْجهر ٠ُغجً ثٌْؤثي 

ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ِغ ِذوأ ثفضٌثَ ث١ٌْجهر أال ٠ٖىً   ثالصٟ: ً٘ ٠ضؼجًٛ

 ثٌضؾِْ ثٌفٞجةٟ مٌلجً ٌّذوأ  ث١ٌْجهر ِٚنجٌفز ٌمٛثػو ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ؟

                                                           
(58)

، Oujdacity ،2996ػٍٝ ِفَٙٛ ث١ٌْجهر ث١ٌٕٟٛز،  ٠ٕظٌ ِقّو دٛدٛٓ، ثعٌث ثٌضقٛالس ثٌٌثٕ٘ز  

www.oujdacity.  19/1/2910صج٠ًل ثٌومٛي  
(50)

 .٠ٕظٌ فٙو دٓ ٔجٌٙ ثٌوٌّٚٞ، ِٚوً ّجدك  
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ػٕو ثٌذقظ فٟ ثًثء ثٌفمٗ ثٌوٌٟٚ ٚثٌوٚي ٔؾو أَْ ثٌذؼٜ ٠ٌٜ أَْ ثّضنوثَ  ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز 

ال ٠ٖىً ثمضٌثلجً ١ٌٍْجهر ثالل١ّ١ٍز ٌٍوٚي فٟ ف١ٓ ى٘خ ثٌذؼٜ ثالمٌ ػىِ ىٌه ال١ّّج 

ثٌفمٙجء ثٌي٠ٓ ث٠وٚث فىٌر ثٌضؾِْ ٚلش ثٌٍُْ ثى ى٘ذٛث ثٌٝ ثٌمٛي دؤْ ِٓ لجَ دفؼً ثٌضؾِْ 

ٌه لو ثمضٌق ث١ٌْجهر ثالل١ّ١ٍز ٌٍوٌٚز دقؾز  ، ثٌضؾِْ ِٚٓ ثِغجي ِٓ ى٘ذٛث دٙيث ٠ىْٛ دي

( ٚغ١ٌُ٘ ، دً ثْ فضٝ ِٓ ٠ؤ٠وْٚ wright( ًٚث٠ش )I.Delupisثٌٌأٞ  ه٠ٍٛد١ِ )

ثٌضؾِْ  فٟ ٔظٌ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ٠ؼوٚٔٗ غ١ٌ ٌِٖٚع ثىث صالٍَ ِغ ػًّ غ١ٌ ٌِٖٚع 

ْ فؼً ثٌضؾِْ ِّٙج وجٔش ٠ٌٟمضٗ ّٛثء د٠ٌٗ ثَ ؽ٠ٛز ه١ٌٚجً ػٕو٘ج ٠ِّ د١ْجهر ثٌوٌٚز ف١ٌٚ

ثَ دق٠ٌز فٙٛ ٠ٖىً ثمضٌثلجً ١ٌْجهر ثل١ّ١ٍز ٌٍوٌٚز ثٌٞق١ز فُٙ ال ٠ؾوْٚ ٘وف ثٌضؾِْ 

ٚؽّغ ثٌّؼٍِٛجس فؼال غ١ٌ ٌِٖٚع ٚثّٔج ث١ٌٍّٛز ثٌّْضؼٍّز ٌٍٛٙٛي ثٌٝ ىٌه صٛٙف 

وٌٚز ثٌٞق١ز دجٔٙج غ١ٌ ٌِٖٚػز ٚدجٌضجٌٟ ٠ؼو مٌق ١ٌٍْجهر ثالل١ّ١ٍز ٌٍ
(69)

ٌيٌه ٠ٌٜ  

أَْ ثفو ثُ٘ ِظجٌ٘ ثٌضؾجٍٚ ػٍٝ ِذوث ثفضٌثَ ث١ٌْجهر ث١ٌَٛ ٘ٛ  ٓثٌو١١ٌٚثٌذؼٜ ِٓ ثٌفمٙجء 

ثٌضؾِْ دجأللّجً ثٌٕٚجػ١ز ، فجٌوٌٚز دْذخ ثٌضطًٛ ثٌضىٌٕٛٛؽٟ ال١ّّج ػٍٝ ِْضٜٛ 

ػذٌ  ثالصٚجالس ال صّضٍه ثٌموًر ػٍٝ  ث١ٌْطٌر ػٍٝ ّٚجةً ثالصٚجي ٚٔمً ثٌّؼٍِٛجس

ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز فّج ؽوٜٚ صق٠ٌُ ثٔضٙجن ثٌّؾجي ثٌؾٛٞ ثىث وجْ ثًّجي ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز 

ألغٌثٛ ثٌضؾِْ غ١ٌ ِقٌَ ه١ٌٚجً دؼوٖ مجًػ ٔطجق ١ّجهر ثٌوٚي ػٍٝ ثل١ٍّٙج 
(61)

. 

 

II. .انفرع انثاَي. 2ب 

 يذي تؼارض انتجسس ػثر االقًار انصُاػيح يغ يثذأ ػذو االػتذاء

ٕ٘جن ثٌؼو٠و ِٓ ثٌضؼ٠ٌفجس ثٌضٟ ٚٝؼش دٖؤْ صقو٠و ِفَٙٛ ثٌؼوٚثْ وجْ ثٍّٕٙج ٚثوغٌ٘ج  

لذٛالً ٘ٛ ثٌيٞ ؽجء دضؼ٠ٌفٗ دؤٔٗ )ؽ٠ٌّز ٝو ّالَ ٚثِٓ ثٌذ٠ٌٖز ٠ٚضىْٛ ِٓ ثالّضؼّجي 

ثٌّٕٟٞ ٚث٠ٌٌٚـ ٌٍمٛر ثٌٍّْقز ثٚ غ١ٌ ثٌٍّْقز ِٓ ؽجٔخ هٌٚز ثمٌٜ ّٛثء وجْ دمٚو 

ثٌْالِز ثالل١ّ١ٍز ثٚ ثالّضمالي ث١ٌْجّٟ ٌوٌٚز ثمٌٜ دفٌٛ ثًثهصٙج ثٔضٙجن ثَ ثٔضمجٛ ِٓ 

                                                           
(69)

 .141-149ٗ  ،٠ٕظٌ ه. ِقّو ّؼجهٞ، ِٚوً ّجدك  
(61)

ثٌوًثّجس ثٌؼ١ٍج ، ِوًّز ثٌوًثّجس  ٠ٕظٌ ػذو ثٌٌفّٓ ثٌْٛوٕٟ، فىٌر ث١ٌْجهر فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌؼجَ، ثوجه١ِز 

ثالّضٌثص١ؾ١ز ٚثٌو١ٌٚز لُْ ثٌوًثّجس ثٌودٍِٛج١ّز  ِٕضو٠جس ثٌٌٖق ثٚٔال٠ٓ، 

2990(،montada.echoroukonline.com صج٠ًل ثٌومٛي،)11/1/2910. 
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ػ١ٍٙج دوالً ِٓ ثٌذقظ ػٓ ص٠ْٛز ١ٍّّز(
(62)

، ثِج  ثٌؾّؼ١ز ثٌؼجِز ٌألُِ ثٌّضقور فمو ػٌفضٗ 

دؤٔٗ ))ثّضنوثَ ثٌمٛر ثٌٍّْقز ِٓ لذً  1014ٌؼجَ  1314فٟ ثٌّجهر ثالٌٚٝ ِٓ ثٌمٌثً ًلُ 

ِضٙج ثالل١ّ١ٍز ثٚ ثّضمالٌٙج ث١ٌْجّٟ ثٚ دؤٞ ٚؽٗ ثمٌ ال هٚي ِج ٝو هٌٚز ثمٌٜ ثٚ ّال

٠ضٛثفك ِغ ١ِغجق ثالُِ ثٌّضقور ((
(63)

، وّج فوهس ثٌّجهر ثٌغجٌغز ِٓ ثٌمٌثً ىثصٗ ثالفؼجي ثٌضٟ  

صؼو ػوٚثٔجً ىوٌصٙج ػٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي ال ثٌقٌٚ ، وم١جَ هٌٚز دغَٚ ٍِْـ إلل١ٍُ هٌٚز ثمٌٜ 

وجْ ِؤلضجً ٌٚؾَء ِٓ ثل١ٍُ هٌٚز ِج ثٚ ثٌم١جَ دمٚف هٌٚز ثٚ ثٌم١جَ دجفضالي ػْىٌٞ ٌٚٛ 

دجّضؼّجي ثٞ ٔٛع ِٓ ثٔٛثع ثالٍّقز ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثػّجي ثٌؼوٚثْ
(64)

 

ٚدجٌضجٌٟ ثىث ِج لجًٔج د١ٓ ػًّ ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ٚثٌؼًّ ثٌؼوٚثٟٔ ً٘ ٠ؼو 

 ثٌضؾِْ ػًّ ػوٚثٟٔ ثَ ال؟

ِ دًٚٛر ػجِز ٠ٖىً ػوٚثْ ػٍٝ ثٌوٌٚز ٝق١ز ٠ٌٜ ثالصقجه ثٌْٛف١ضٟ ّجدمج دؤْ ثٌضؾْ

ثٌضؾِْ ِموِجً  ٌِٖٚع  لٌثً ثٌٝ ِؾٍِ ثالِٓ ثٌوٌٟٚ دؼو ثْ صؼٌٛ ٌٍضؾِْ ِٓ لذً 

( ثٌضٟ ثّمطٙج فٛق إل١ٍّٗ ثال ثٔٗ ٌُ ٠قع u-2ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ثأل٠ٌِى١ز دٛثّطز ثٌطجةٌر )

٠ٌٕٛج ػٕوِج صُ ثٌض٠ٛٚش ػ١ٍٗ ٘يث ثٌّٛلف دمذٛي ثال ِٓ لذً هٌٚض١ٓ ثالصقجه ثٌْٛف١ضٟ ٚدٛ

ٚويٌه ًفٜ دؼٜ ثٌفمٙجء ثٌّٛلف ثٌٌّٟٚ  وجٌفم١ٗ ٕجًي ًّٚٛ ِؼٍمجً ػٍٝ  1069ػجَ 

( فٛق ثالل١ٍُ ثٌْٛف١ضٟ مٌلجً ٌٍمجْٔٛ u-2ثٌّٛلف ثٌٌّٟٚ لجةالً )ثىث ٕىً صق١ٍك ثٌطجةٌر )

ٗ ثٌنجٗ ثٌوٌٟٚ فؤْ ٘يث ال ٠ّْـ ٌٍقىِٛز ثٌْٛف١ض١ز ثْ صٕؼش ِغً ٘يث ثٌفؼً ثٌضجف

دجٌّالفظز ثٌؾ٠ٛز ػٍٝ ثٔٗ ػوٚثٔج(
(65)

. 

ثِج ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ثال٠ٌِى١ز فضٌٜ ػٍٝ ثٌؼىِ ِٓ ثٌّٛلف ثٌٌّٟٚ ثى ال صؼو ثٌضؾِْ 

دجأللّجً ثٌٕٚجػ١ز ػّالً ػوٚث١ٔجً ِذًٌر ىٌه ِٓ مالي ِج ثػٍٕضٗ دٖؤْ ِج ثع١ٌ فٛي ثٟالق 

ع ثٌؼْى٠ٌز فٟ ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ (( دؤْ ثٖٔطز ثالّضطالMidasثٌمٌّ ثٌٕٚجػٟ ١ِوثُ ))

ال صّغً ثٔضٙجوجً ٌّذجها ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ٚثْ ثالٖٔطز ثٌؼْى٠ٌز ِٓ ٘يث ثٌمذ١ً صؼو ثٌِثً 

                                                           
(62)

ًثّجس ثٌؼ١ٍج ؽجِؼز ثي ثٌذ١ش، و١ٍز ثٌو)، ؽ٠ٌّز ثٌؼوٚثْ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌؼجَدوً ِقّو ٘الي ثدٛ ٠ًّٛ٘،  

2912) ٗ ،19. 
(63)

 .11/1/2910(،صج٠ًل ثٌومٛي: https:ar.gaide-humanitarain-law.orgػوٚثْ ثٌمجُِٛ ثٌؼٍّٟ ٌٍمجْٔٛ ) 
(64)

ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ، و١ٍز ) "ؽ٠ٌّز ثٌؼوٚثْ د١ٓ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌؼجَ  ٚثٌمٞجء ثٌوٌٟٚ ثٌؾٕجةٟ،"٠ٕظٌ: ٍٔجس ٠ٌُِ،  

 .32، ٗ(2996ثٌؾَثةٌ  –ؽجِؼز لْٕط١ٕز  ثٌقمٛق ٚثٌؼٍَٛ ث١ٌْج١ّز ،
(65)

 .144-143ٗ  ،٠ٕظٌ ِقّو ّؼجهٞ، ِٚوً ّجدك  
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ٌِٖٚػجً ال ٔٙج ٠ًٌٚٝز ٌٍوفجع ػٓ ثٌٕفِ فٟٙ ديٌه ال صؼو ػّالً ػوٚث١ٔجً ٚثّٔج صٕوًػ 

ّٝٓ ثالٖٔطز ث١ٌٍّْز فٟ ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ
(66)

. 

ثىْ ً٘ ٠ّىٓ ػو ثٌم١جَ دجٌضؾِْ ثٌفٞجةٟ فؼالً ػوٚث١ٔجً ال١ّّج ٚثىث ِج فمك ِٓ ًٚثةٗ 

ثَٔثي ثالىٜ ٌٍقٚٛي ػٍٝ ثِض١جٍ ِٓ ثٞ ٔٛع ٚثٌّضّغً فٟ ثٌوٌٚز ثٌّضؾْْز ػٍٝ ِؼٍِٛجس 

ثّضنذجًثص١ز ّٛثء وجٔش ػْى٠ٌز ثٚ ثلضٚجه٠ز ثٚ غ١ٌ٘ج ٠ْضنوِٙج ٌٚجٌقٙج وجِض١جٍ صفٛلٟ 

١ٌ٘ج ِٓ ثٌوٚي ثالمٌٜ ٝو ٘يٖ ثالم١ٌر ِّج ٠ؤهٞ ثٌٝ ثالٌٝثً دٙج ػٍٝ مّٚٙج ثٚ غ

فجىث ِج لْٕج فىٌر ثٌضؾِْ دٛثّطز ّٚجةً صم١ٕز وجٌمٌّ ثٌٕٚجػٟ ِغ ثٌؼًّ ثٌؼوٚثٟٔ 

ومٚف ثل١ٍُ هٌٚز ِٓ دؼ١و ثٞ ِٓ ثل١ٍُ هٌٚز ِؼضو٠ز دٚجًٚك ٠ًٚ آالف ثٌى١ِٛضٌثس فٟ 

ً ثٌؼوٚثٟٔ لو ٚلغ ِٓ هْٚ ثٌومٛي  ثٌٝ ثل١ٍُ ِوثٖ وجٌٚجًٚك ثٌؼجدٌ ٌٍمجًثس ، فٕٙج ثٌؼّ

ثٌوٌٚز ثٌّؼضوٜ ػ١ٍٙج ثِج فٟ فجٌز ثٌضؾِْ  ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز  ال ٠ّىٓ دىً ثالفٛثي 

ثٌضقؾؼ دؤْ ثٌوٌٚز ثٌمجةّز دجٌضؾِْ  فٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ٌُ صِّ ثٌٛفور ثالل١ّ١ٍز ٌٍوٌٚز 

ثٌّضؾِْ ػ١ٍٙج ٚدجٌضجٌٟ فٟٙ  ٌُ صنضٌق لجػور ه١ٌٚز
(61)

، ٚدجٌؼٛهر ثٌٝ لٌثًثس ثالُِ  

ثٌنجٗ دٖؤْ ثٌضؼجْٚ ثٌوٌٟٚ ٚثالّضؼّجالس ث١ٌٍّْز ٌٍفٞجء  1121ثٌّضقور وجٌمٌثً ًلُ 

ثٌنجًؽٟ ٚدّج ثووس ػ١ٍٗ ثٌؾّؼ١ز ثٌٚق١ز ٌألُِ ثٌّضقور ِٓ ثْ ثالْٔج١ٔز ؽّؼجء صٖضٌن 

فٟ ثّضؼّجالس ثٌفٞجء دّج  ٠نوِٙج ٠ٚقمك ِٚجٌقٙج ثٌّٖضٌوز
(68)

ٕ٘جن عّز  ، ٔؾو دؤْ 

صٕجلٜ د١ٓ فؼً ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ِٚذوأ  ثٌضؼجْٚ ثٌوٌٟٚ فٟ ِؾجي 

ثالّضىٖجف ٚثّضغالي ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ ثّضنوِجً ١ٍّّجً ِٖضٌوج ٠ؼٛه دجٌفجةور ػٍٝ ثٌؾ١ّغ 

فى١ف ٠ّىٓ ٌوٌٚز صمَٛ دجٌضؾِْ ثٌفٞجةٟ ػٍٝ هٌٚز ثمٌٜ ثٌضٟ ٠فضٌٛ أَْ صف١و ِٓ 

ِ ثٌضؼٌٛ ًٌٌٍٞ ِٕٗ فٕٙج دجٌضؤو١و صُ فٌف ثّضنوثَ ثٌفٞجء ػٓ ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ ١ٌٚ

ث٘وثفٗ ثٌضٟ ثّضىٖف ًٚٚٙ ث١ٌٗ  ِٓ ثؽٍٙج ٚثصفمش ؽ١ّغ ثٌوٚي ػٍٝ ثٔٗ ٠ذمٝ ٍِه ِٖضٌن 

ال ٠ّىٓ صٍّىٗ ثٚ ثالّضقٛثى ػٍٝ ؽَء ِٕٗ
(60)

، ٌيٌه ٔؾو أْ دؼٜ ثٌوٚي صؤوو ػٍٝ ثٌضم١و  

فضٝ ٌٚٛ ٌُ -ًؽٟ ف١ظ ٠ؼوْٚ ثػّجي ثالّضطالع دّفَٙٛ ثالّضؼّجي ثٌٍّْٟ  ٌٍفٞجء ثٌنج

ػّال  غ١ٌ ٍّّٟ دً ٠ؼو ِٓ ثػّجي ثٌضؾِْ –صىٓ ػًّ ػوٚثٟٔ ثٚ فٌد١جً 
(19)

، فذجٌٌغُ  

ِٓ ػو ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز  ػٕو دؼٜ ثٌوٚي ػّالً ٌُ ٠قظٌٖ ثٌمجْٔٛ  دًٚٛر 

د١ٓ ثٌوٚي ِّج ٠ضؼجًٛ  ٠ٌٙقز دً ٠ؼو ثٔٗ غ١ٌ ِنجٌف ٌٗ ثال ثٔٗ دجٌضؤو١و فؼً غ١ٌ ٚهٞ

ِغ ِذجها ثالُِ ثٌّضقور ثٌضٟ ٔٚش ػ١ٍٙج ثٌّجهر ثالٌٚٝ ِٓ ١ِغجق ثالُِ ثٌّضقور  ٚثٌضٟ 

ثووس ػٍٝ ًٌٝٚر ثّٔجء ثٌؼاللجس ثٌٛه٠ز د١ٓ ثالُِ 
(11)

. 

                                                           
(66)

 .٠204ٕظٌ ػٍٛٞ ثِؾو ػٍٟ، ِٚوً ّجدك، ٗ  
(61)

 .٠144ٕظٌ ه. ِقّو ّؼجهٞ، ِٚوً ّجدك، ٗ   
(68)

 .11/1/2910 ،ِٚوً ّجدك، صج٠ًل ثٌومٛي1061ًثؽغ ٔ٘ ثٌّجهص١ٓ ثالٌٚٝ ٚثٌغج١ٔز ِٓ ثصفجل١ز ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ 
(60)

 .٠145ٕظٌ ه. ِقّو ّؼجهٞ، ِٚوً ّجدك، ٗ    
(19)

 .206ٗ  ،٠ٕظٌ ه. ػٍٛٞ ثِؾو ػٍٟ، ِٚوً ّجدك  
(11)

 .٠141ٕظٌ  ه. ِقّو ّؼجهٞ ، ِٚوً ّجدك ، ٗ  
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 انخاتًح

ِٓ مالي دقغٕج فٟ ِٛٝٛع ثٌضؾِْ  ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌؼجَ 

 ةؼ ثالص١ز: صٍٕٛٙج ثٌٝ ثٌٕضج

ِٓ مالي ثّضؼٌثٕٝج ٌّٛلف ثٌفمٗ ثٌوٌٟٚ ِٓ ٌِٖٚػ١ز ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز  -1

ٚؽؤج دؤْ ثٌفمٗ ثٌوٌٟٚ ٌُ  ٠ٕمُْ فٟ د١جْ ًأ٠ٗ ِٓ ٌٕػ١ز ٚػوَ ٌٕػ١ز ثٌضؾِْ ٚفمجً 

ٌٍمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ فقْخ دً ٚؽؤجٖ أ٠ٞج ٠ٕمُْ  فٟ د١جْ ًث٠ٗ فٛي ثٌضؾِْ ٚلش ثٌقٌح 

ٌٍُْ في٘خ غجٌذ١ز ثٌفمٙجء ثٌٝ ثٌمٛي دجْ ثٌضؾِْ ٚلش ثٌقٌح ١ٍّٚز ٚثٌضؾِْ ٚلش ث

د١ّٕج ى٘خ   1091( ِٓ ثصفجل١ز ال٘جٞ ٌؼجَ 24ٌِٖٚػز ِْضٕو٠ٓ ػٍٝ ٔ٘ ثٌّجهر)

ثٌذؼٜ ثالمٌ ِٕٗ ثٌٝ ػوَ ٌِٖٚػ١ضٗ ثٌضؾِْ ِؤوو٠ٓ ثٔٗ ٠ضؼجًٛ ِغ لٛثػو ثٌمجْٔٛ 

ذؼٜ ٠ٌٜ ػوَ ٌِٖٚػ١ضٗ وٛٔٗ ثٌوٌٟٚ ثِج دجٌْٕذز ٌٍضؾِْ ٚلش ثٌٍُْ  فٕؾو أَْ ثٌ

٠نضٌق ١ّجهٖ ثٌوٌٚز  ػٍٝ ثل١ٍّٙج ثال ثْ ثٌذؼٜ ُِٕٙ ٠ٌٜ أَْ ثٌضؾِْ ثىث وجْ مجًػ 

ثل١ٍُ ثٌوٌٚز ثٞ صؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ٠ؼو ٌِٖٚػج ل١ج١ّج ػٍٝ ثػجٌٟ ثٌذقجً 

ٚثٌفٞجء ثٌؾٛٞ د١ّٕج ثٌمُْ ثالمٌ فٟ ثٌفمٙجء ٠ٌٜ دجْ ثٌضؾِْ ٚلش ثٌٍُْ ِٚٓ ثٞ 

 ِىجْ وجْ غ١ٌ ٌِٖٚع وٛٔٗ ٠ّغً ػوٚثٔجً ػٍٝ ١ّجهٖ ثٌوٌٚز ٝق١ٗ ثٌضؾِْ .

ثِج دجٌْٕذز ٌّٛلف ثٌوٚي ٚثٌّّجًّجس ثٌو١ٌٚز ِٓ ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز فجألٌِ  -2

ث٠ٞج غ١ٌ ِقَْٛ ثى ٚؽؤج دؤْ ٕ٘جن ِٛلف١ٓ دج٠ًٍٓ ٌوٌٚض١ٓ ٌىً ِٕٙج ِٛلف ِغج٠ٌ ػٓ 

ى٘خ دؤصؾجٖ ٌٕػ١ز ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز  ثالمٌٜ فّٛلف ثٌٛال٠جس ثٌّضقور

د١ّٕج ثٌّٛلف ثٌٌّٟٚ ثالصقجه ثٌْٛف١ضٟ ّجدمجً ى٘خ ثٌٝ ػوَ ٌٕػ١ز ثٌضؾِْ ػذٌ 

ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ثال ثٔٗ ٌُ ٠ذك ػٍٝ ِٛلفٗ ٘يث ثى ٌّػجْ ِج غ١ٌ ِٛلفُٗ دضغ١١ٌ ثالفوثط 

ضؾِْ ٚفمج ٌمٛثػو ثٌمجْٔٛ ثٌو١ٌٚز ٚثٌضطًٛ ثٌضىٍٕٛؽٟ ، أِج ػٕو دقغٕج ػٓ ٌٕػ١ز ثٌ

ثٌوٌٟٚ فٍُ ٔؾو ٔٚج ٠ٌٙقج ٠قٌَ ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز فٟ ثصفجل١ز ثٌفٞجء 

 ثٌنجًؽٟ ٚال غ١ٌ٘ج ِٓ ثالصفجل١جس ٚثٌّٛثع١ك ثٌو١ٌٚز ثالمٌٜ .

ػٕو دقغٕج فٟ ِوٜ  صؼجًٛ ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ِغ دؼٜ ِذجها ثٌمجْٔٛ  -3

ثٌوٌٟٚ ٚؽؤج دؤْ ٕ٘جن عّز صؼجًٛ د١ّٕٙج ، فجٌضؾِْ دجاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ًغُ ثٔٗ ٌُ 
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٠ٕ٘ ػٍٝ صق٠ٌّٗ ٌٙثفز ثال ثٔٗ ٠ضؼجًٛ ِغ ِذوأ ثالّضنوثَ  ثٌٍّْٟ ٌٍفٞجء 

وّج ٠ضؼجًٛ ِغ ِذوأ  1061ء ثٌنجًؽٟ ٌؼجَ ثٌنجًؽٟ ثٌيٞ ثووس ػ١ٍٗ ثصفجل١ز ثٌفٞج

ػوَ ثٌضومً فٟ ثٌٖؤْٚ ثٌوثم١ٍز ٌٍوٌٚز ثٌيٞ ًٚه فٟ ثٌفمٌر ثٌْجدؼز ِٓ ثٌّجهر ثٌغج١ٔز ِٓ 

١ِغجق ثالُِ ثٌّضقور ويٌه ٠ضؼجًٛ ِغ ِذوأ ثفضٌثَ ١ّجهر ثٌوٚي ثٌٛثًهر فٟ ثٌفمٌر ثالٌٚٝ 

صؼجًٝٗ ِغ ِذوأ ػوَ ثالػضوثء ثٌٛثًه  ِٓ ثٌّجهر ثٌغج١ٔز ِٓ ١ِغجق ثالُِ ثٌّضقور ٚثم١ٌثً 

 فٟ ِجهصٗ ثالٌٚٝ. 1014( ٌؼجَ 3314فٟ لٌثً ثٌؾّؼ١ز ثٌؼجِز ٌالُِ ثٌّضقور ًلُ )

 انتىصياخ:

صموَ ٌٜٔ ِٓ ثًٌٌٞٚٞ ثٌضٛؽٗ دؼمو ِؤصٌّثس ٚثؽضّجػجس ه١ٌٚز دغ١ز  ٌيٌه ِّج

٠ٛثوخ ثٌضًٛٙ ثٌٝ ِٛلف لجٟٔٛٔ هٌٟٚ ٚثٝـ ِٓ ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز 

صطًٛثس ثالفوثط ثٌو١ٌٚز ٚثٌضموَ ثٌضىٌٕٛٛؽٟ ث٠ٌٌْغ فٟ ٘يث ثٌّؾجي ٚصؤع١ٌ ىٌه ػٍٝ ثِٓ 

١ّٚجهر ٚثّضمالي ثٌوٚي ػٍٝ ثل١ٍّٙج ، فجىث وجٔش ثغٍخ ثٌوٚي صقظٌ ثٌضؾِْ فٟ ص٠ٌٖؼجصٙج 

ثٌوثم١ٍز ، فٍّجىث ال ٠ىْٛ ٕ٘جن ِٛلف هٌٟٚ  فجُّ ٌٙيث ثٌٕٛع ِٓ ثٌٕٖجٟ ثٌفٞجةٟ ال ١ّّج 

ث ثعٌٔج ثٌْؤثي ث٢صٟ: ً٘ ٠ؼٛه ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز دجٌفجةور ٌإلْٔج١ٔز ؽّؼجء، ثى

ًٚ٘ ٠ؤهٞ ثٌٝ صم٠ٛز ثٌؼاللجس ثٌٛه٠ز د١ٓ ثٌوٚي ثٌضٟ ثووس ػ١ٍٙج ثالُِ ثٌّضقور فٟ لٌثًثصٙج 

 ثٌّضؼٍمز دجالّضنوثِجس ث١ٌٍّْز ٌٍفٞجء ثٌنجًؽٟ؟

ٜ فٟ ثٌضؾِْ ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ثؽٌثء ٚلجةٟ دجٌضؤو١و ال، ٚثىث لٍٕج دؤْ دؼٜ ثٌوٚي صٌ

٠ق١ّٙج ِٓ ثٞ  مطٌ ثٚ ٘ؾَٛ ٔٛٚٞ ثٚ غ١ٌٖ وٛٔٗ ٠ّٕغ ثٌوٌٚز ِٓ ثٌم١جَ دجٌٙؾَٛ ٌؼٍّٙج 

دٛؽٛه ٌِثلذز ػذٌ ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز فؤْ ٘يث ثالٌِ ٠ؼٛه دجٌٕفغ ٌٍوٚي ثٌّضموِز صىٌٕٛٛؽ١جً 

ويٌه دجٌْٕذز ٌٍوٚي ثٌٕج١ِز ٚثٌوٚي ثٌضٟ فٟ ٘يث ثٌّؾجي ٠ٚنوَ ثٌوٚي ثٌىذٌٜ فٟ ف١ٓ ١ٌِ 

 .ثٌضؾِْ ألغٌثٛال صّضٍه ثِىج١ٔز ثّضنوثَ ٚصط٠ٌٛ ثلّجً ٕٙجػ١ز 
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 انًصادر وانًراجغ

 انكتة:

هثً ثٌّؼجًف،  .ثاللّجً ثٌٕٚجػ١ز ّٚف١ٕز ثٌفٞجء .صٌؽّز ه. ِقّو ؽّجي ثٌو٠ٓ ثٌفٕوٞ-ثف١و ٠ضٌ -1

2992 . 

و١ٍز  : ؽجِؼز ثي ثٌذ١ش .ثٌؼوٚثْ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌؼجَؽ٠ٌّز  .دوً ِقّو ٘الي ثدٛ ٠ًّٛ٘ -2

 . 2912ثٌوًثّجس ثٌؼ١ٍج 

هثً ثٌغمجفز  :ثالًهْ-ػّجْ) .ِذجها ثٌّٕظّجس ثٌو١ٌٚز ٚثٌؼج١ٌّز ٚثالل١ّ١ٍز .١ًّٙ ف١ْٓ ثٌفضالٚٞ -3

 .(2916، ٌٌٍٕٖ ٚثٌض٠ٍٛغ

ٌثفً ثٌضطًٛ ثٌضج٠ًن١ز ِ -ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ٌٍط١ٌثْ ٚثٌفٞجء .ث١ٌْو ػ١ْٝ ث١ٌْو ثفّو ثٌٙجّٕٟ -4

 .2990ٚهثً ثٌٕٙٞز ثٌؼٌد١ز ، . ٚثٌمٞج٠ج ثٌّؼجٌٙر

 .1089 ،هثً ثٌٕٙٞز :ثٌمجٌ٘ر . ِذجها ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌؼجَ .ػذو ثٌؼ٠ََ ِقّو ٌّفجْ -5

 .290  ،ث١ٌٙتز ث٠ٌٌّٚز .ؽج١ّّٛز ٚؽٛث١ِّ ثٌمجٌ٘ر .ػذوٖ ِذجٌٕ -6

 .ِذوأ ػوَ ثٌضومً فٟ ثٌٖؤْٚ ثٌوثم١ٍز ٌٍوٚي فٟ ظً ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌؼجَ .ػغّجْ ػٍٝ ثٌٌثٚٔوٍٚٞ -1

 .2919هثً ثٌىضخ ثٌمج١ٔٛٔز،  :ثٌمجٌ٘ر

 .1010هثً ثٌٕٙٞز ثٌؼٌد١ز،  .ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ٌٍفٞجء ثٌنجًؽٟ ٚثالؽٌثَ ثٌّْج٠ٚز .ػٍٛٞ ثِؾو ػٍٟ -8

ًّجٌز  ." ٌٍفٞجء ثٌنجًؽٟثِٓ ثٌوٌٚز فٟ ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ٌٍٙٛثء ٚ" .ػٍٟ ٙجهق ػذو ثٌق١ّو -0

 .1010هوضًٛثٖ، و١ٍز ثٌقمٛق ، ؽجِؼز ثٌمجٌ٘ر ، 

 ،ه.ْ.3،ٟ .هًثّز ِمجًٔز - ثٌضؾِْ فٟ ثٌض٠ٌٖغ ثالًهٟٔ .فٛثٍ ثٌذمًٛ -19

هثً  :ثٌمجٌ٘ر .فمٛق ل١ّضٙج ثٌمج١ٔٛٔز ٚثعٌ٘ج فٟ دؼٜ فٌٚع ثٌمجْٔٛ ثٌٛٝؼٟ .ِجٌ٘ ػذو ثٌٙجهٞ -11

 .1084ثٌٕٙٞز ثٌؼٌد١ز، 

ث١ٌٙتز ث٠ٌٌّٚز ثٌؼجِز ٌٍىضجح  :ثالّىٕو٠ًز .ثٌقّج٠ز ثٌؾٕجة١ز ال ٌّثً ثٌوٌٚز .فجفعِؾوٞ ِقّٛه  -12

،1009. 

 .1006ػجٌُ ثٌّؼٌفز،  .ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ ٚثّضنوثِجصٗ .ِقّو دٟٙ ثٌو٠ٓ ػٌؽْٛ -13

 .2914هثً ثٌؾجِؼز ثٌؾو٠و،  .ثعٌ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّْضقوعز ػٍٝ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌؼجَ .ِقّو ّؼجهٞ -14

ِىضذز د١ٌٚس،  . د١ٌٚس:ٌّلز ثالٌّثً ثاللضٚجه٠ز ٚثٌضم١ٕز -ثٌضؾِْ ثٌضىٌٕٛٛؽٟ  .١لِّوٚؿ ثٌٖ -15

2991. 
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 .ثٌقّج٠ز ثٌو١ٌٚز ٌأللّجً ثٌٕٚجػ١ز فٟ ٝٛء لٛثػو ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌؼجَ .٘وٜ ِقّو د١ْٟٛٔ -16

 .2918، 1ِىضذز ثٌٛفجء ثٌمج١ٔٛٔز، ٟ :ثالّىٕو٠ًز

 انرسائم واالطاريح:

ًّجٌز ِجؽْض١ٌ، ؽجِؼز  ."هًثّز ِمجًٔز .ثٌضؾِْ فٟ ثٌفمٗ ثالّالِٟ ثفىجَ" .ثفّو ِقّو ٔجهً -1

 .2990هِٖك، 

ًّجٌز ِجؽْض١ٌ،  ."ؽ٠ٌّز ثٌؼوٚثْ د١ٓ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌؼجَ  ٚثٌمٞجء ثٌوٌٟٚ ثٌؾٕجةٟ" .ٍٔجس ٠ٌُِ -2

 .2996ثٌؾَثةٌ  –و١ٍز ثٌقمٛق ٚثٌؼٍَٛ ث١ٌْج١ّز، ؽجِؼز لْٕط١ٕز 

ثٌضومً ثٌٌّٖٚع فٟ ثٌٖؤْٚ ثٌوثم١ٍز ٌٍوٚي فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ  فجالس" .ػٍٟ فٍّٟ ٍّّجْ ثٌقٌوز -3

 .2916ًّجٌز هوضًٛثٖ، و١ٍز ثٌقمٛق ٚثٌؼٍَٛ ث١ٌْج١ّز ، ؽجِؼز د١ٌٚس ثٌؼٌد١ز، ."ثٌؼجَ

ثٕىج١ٌز ثٌضومً ثالْٔجٟٔ ثٌوٌٟٚ ِٚذوأ ػوَ ثٌضومً فٟ ثٌمجْٔٛ " .فٌثُ ٙجدٌ ػذو ثٌؼ٠ََ ثٌوًٚٞ -4

 .2911، ٌ، و١ٍز ثٌقمٛق، ؽجِؼز ثٌٌٖق ثال٠ًّّٚجٌز ِجؽْض١ ." ثٌوٌٟٚ ثٌؼجَ

ًّجٌز  ."ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌو١ٌٚز ػٓ ثٔضٙجن ١ّور ثٌوٚي ، صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌفٞجء. "ِؾوٞ ػذو ثٌؾٛثه ّالِز -5

 .2999هوضًٛثٖ، و١ٍز ثٌقمٛق، ؽجِؼز ثٌَلج٠ٍك،

ِجؽ١ْض١ٌ، ًّجٌز ." هًٚ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ فٟ ِٛثؽٙز ثٌضؾِْ ثٌودٍِٛجّٟ" .ِقّو ػؤجْ ػغّجْ -6

 .2915ؽجِؼز ثٌٌٖق ثال٠ّٚ ، 

ًّجٌز هوضًٛثٖ،  ."ثٌؾٛثٔخ ثٌمج١ٔٛٔز ٚث١ٌْج١ّز ٌّٖجوً ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ" .ِٕٝ ِقّٛه ِٚطفٝ -1

 .1015ؽجِؼز ثٌمجٌ٘ر، 

 انذورياخ:

 ."هًثّز لج١ٔٛٔز –ثالٌٝثً ثٌٕجؽّز ػٓ دؼٜ دٌثِؼ ثالؽْجَ ثٌفٞجة١ز " .ؽّجي ِقّو ثٌقذ١ٖٟ  -1

 (:2918)ثٌؼوه ثالٚي  ثٌّؾٍو ثالٚي، ،ِؾٍز ؽجِؼز ثٌؾ٠ٌَر

 ثٌؼوه ثٌٌثدغ. ؽجِؼز ثٌى٠ٛش .ِؾٍز ثٌقمٛق ."ثٌضؾِْ ٚثٌقٚجٔز ثٌودٍِٛج١ّز" .ػذو ثٌٌفّٓ ٌقٌٓ -2

(2993:) 

ِؾٍز ؽجِؼز ثالٔذجً  ."ثٌضؾِْ ٚثفىجِٗ ثدجْ ثٌَٕثػجس ثٌٍّْقز ثٌو١ٌٚز" .١ٌظ ثٌو٠ٓ ٙالؿ فذ١خ -3

 ثٌؼوه ثالٚي.  .ٌٍؼٍَٛ ثٌمج١ٔٛٔز ٚث١ٌْج١ّز
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 انًىاقغ االنكتروَيح:

 .  www.icrc.org 1091ثصفجل١ز ال٘جٞ ثٌنجٙز دجفضٌثَ لٛث١ٔٓ ٚثػٌثف ثٌقٌح ثٌذ٠ٌز، -1

ثه٠ًِ ٌى٠ٌٕٟ ، ثٌضومً فٟ ثٌّّجًّجس ثٌو١ٌٚز د١ٓ ثٌقظٌ ثٌمجٟٔٛٔ ٚثٌٛثلغ ثٌوٌٟٚ ثٌّضغ١ٌ ، ثٌقٛثً  -2

،  19/1/2910ٚصطًٛثس ثٌؼجٌُ ثٌّؼجٌٙ  ، ثٌّقًٛ:ثٌؼٌّٛز1/3/2996-1699ثٌّضقوْ ،ثٌؼوه

www.m.ahewar.org 

  .   Sykogene www.sykogene.comصم١ٕجس ثٌضؾِْ ثٌفٞجةٟ ّج٠ىٛؽ١ٓ  -3

 ، ه.ٟ . 1006ه. ِقّو دٟٙ ثٌو٠ٓ ػٌؽْٛ ، ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ ٚثّضنوثِجصٗ ػجٌُ ثٌّؼٌفز ،  -4

 (.unoosa,www.unoosa.org،)1061ه٠ذجؽز ثصفجل١ز ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ  -5

ػذو ثٌٌفّٓ ثٌْٛوٕٟ فىٌر ث١ٌْجهر فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌؼجَ ثوجه١ِز ثٌوًثّجس ثٌؼ١ٍج ، ِوًّز  -6

، ١ٌ2990ز لُْ ثٌوًثّجس ثٌودٍِٛج١ّز  ِٕضو٠جس ثٌٌٖق ثٚٔال٠ٓ ، ثٌوًثّجس ثالّضٌثص١ؾ١ز ٚثٌوٚ

(montada.echoroukonline.com.) 

 (.https:ar.gaide-humanitarain-law.orgػوٚثْ ثٌمجُِٛ ثٌؼٍّٟ ٌٍمجْٔٛ ) -1

فٙو دٓ ٔجٌٙ ثٌوٌّٚٞ ِوٚٔز ٟجٌخ ثٌووضًٛثٖ فٟ ثٌفٍْفز ث١ٌْج١ّز ، ث١ٌْجهر فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌؼجَ  -8

/2911 (http/fahad aldareony.bilogspot.com.) 

 .Wikipedia.org/wikiلٌّ صؾِ،٠ٚى١ذ١و٠ج ، ثٌّّٛٛػز ثٌقٌر  -0

 Oujdacityِقّو دٛدٛٓ ، ثعٌث ثٌضقٛالس ثٌٌثٕ٘ز  ػٍٝ ِفَٙٛ ث١ٌْجهر ث١ٌٕٟٛز،  -19

،2996،www.oujdacity. 

ثح   ه . ٔجهً -231-239ثٌّٛلغ ثٌٌّّٟ ٌٍؾ١ٔ ثٌٍذٕجٟٔ ، ٔقٓ ٚثٌمجْٔٛ ، ؽٌثةُ ثٌضؾِْ ، ثٌؼوه  -11

 . .www.Lebarmy.govػذو ثٌؼ٠ََ ثٌٖجفٟ 
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