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 الدولة
 احمد عبد الحفيظ 

 األول الفصل

 وأركانها الدولـــة تعـريف

 تٓؿطز اييت طبٝعتٗا ٚتهُٔ اؿسٜح ا٫دتُاعٞ ايبٓٝإ تتٛز اييت ايصض٠ٚ ٖٞ ايسٚي١ إٔ عًٞ ايػٝاغ١ ؾ٬غؿ١ إتؿل

 ا٭خط٣ ايتذُعات أؾهاٍ مجٝع عًٞ غٝازتٗا يف بٗا

. أغاغٗا عًٞ سٝاتِٗ ا٭ؾطاز ٜٓعِ إٔ ٜٓبػٞ اييت ايػًٛن١ٝ املباز٨ ٚؾطض ايبؿطٟ ايػًٛى يتٓعِٝ ٚغ١ًٝ ؾايسٚي١

 ا٭ؾطاز قبٌ َٔ طاعتٗا يهُإ ايٓعاّ ؾطض متًو أْٗا نُا عًٝٗا ىطز َٔ ٚتعاقب ايكٛاْني تكسض اييت ؾٗٞ

  .ظًٗا ؼت املٓسضد١ ٚاؾُاعات

 ا٫دتُاع عًّٛ َٔ ا٫ْػا١ْٝ ايعًّٛ ؾطٚع َععِ ٚزضاغ١ اٖتُاّ َٛنع ناْت ؾكس ايسٚي١ ؾإٔ ٖٛ ٖصا نإ ٚإش

  .اخل … ٚايتاضٜذ ٚا٫قتكاز ٚايكإْٛ ٚايػٝاغ١

 ا٫ٚقات كتًـ يف ٚأؾهاشلا ايسٍٚ َٚكرل ساٍ ٜٚتٓاٍٚ ْٚعاّ نؿهط٠ ايسٚي١ تطٛض وهٞ ايتاضٜذ ؾعًِ

 ايسٍٚ يف اؿهِ ْعاّ عًٝٗا ٜكّٛ اييت ٚايع١ًُٝ ايٓعط١ٜ ايكٛاعس سٝح َٔ ايسٚي١ ٜسضؽ ايػٝاغ١ ٚعًِ. ٚايعكٛض

  .ٚاغتكطاضًا ٚثباتًا دس٣ٚ ٚأنجطٖا املدتًؿ١

 يتشكٝل ٚٚغا٥ًٗا ْٚؿاطٗا ايسٚي١ أعُاٍ اطاضٖا يف تسٚض اييت املًع١َ ايكٛاعس سٝح َٔ ٜسضغٗا ايكإْٛ ٚعًِ

 ؾدكٝات نأسس بسضاغتٗا ايسٚيٞ ايكإْٛ عًِ ٜعين نُا. أٚاَطٖا عًٞ ٚايٓعٍٚ بطاعتٗا ضعاٜاٖا ٚإيعاّ أٖساؾٗا

  .ايكإْٛ ٖصا

 اتػاع٘ أٚ نٝك٘ يف ايسٚض ٖصا ٚسسٚز يؿعبٗا املدتًؿ١ اؿادات إلؾباع ا٫قتكاز١ٜ ايؿ٦ٕٛ يف ايسٚي١ زٚض أَا

 يف ططؾًا ايسٚي١ نسخٍٛ املباؾط ايؿعٌ إيٞ اَتسازٙ أٚ ايتٓعِٝ فطز عًٞ ٚاقتكاضٙ َباؾط غرل أٚ َباؾطًا ٚنْٛ٘

  .ا٫قتكاز عًِ َٛانٝع َٔ نً٘ ؾٗصا ، اخل … ٚايتٛظٜع اإلْتاز عًُٝات
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 ٚعًِ ٚا٫خ٬م ا٫دتُاع عًِ زضاغات يف اشلا١َ املٛانٝع َٔ ٖٞ ضاغد١ ادتُاع١ٝ نشكٝك١ ايسٚي١ ؾإٕ نصيو

 عًِ ؾإٕ اؿايٞ ايتهٓٛيٛدٝا عكط يف أْ٘ عًٞ ْطأٖ ٚيعًٓا. ا٫ْػا١ْٝ ايعًّٛ ؾطٚع ٚكتًـ ا٫دتُاعٞ ايٓؿؼ

 غٝهٕٛ ملا ٚا٫تكا٫ت ٚاملعًَٛات ايتهٓٛيٛدٝا بجٛض٠ املتعًك١ ايسضاغات فاٍ إيٞ بتأثرلٙ ميتس غٛف ايسٚي١

 ايساخٌ يف ا٭غطاض ٖصٙ يتشكٝل تهعٗا اييت ٚاٯيٝات ٚايٛغا٥ٌ اجملاٍ ٖصا يف ايسٍٚ تػتٗسؾٗا اييت يٮغطاض

 املتعًك١ اجملا٫ت يف خكٛقًا املتعسز٠ ٚفا٫ت٘ ٚتأثرلٙ َساٙ يف ايتهٓٛيٛدٞ ايتطٛض عًٞ ٚانح تأثرل َٔ ٚاـاضز

  .اخل … ايٛضاث١ٝ ٚاشلٓسغ١ ٚايعضاعٞ ايكٓاعٞ ا٫ْتاز ٚتهٓٛيٛدٝا ، ايبؿطٟ نايتٓاغذ ٚا٫خ٬م با٫دتُاع

 ٚؽتًـ تتٓٛع إٔ ا٫ْػا١ْٝ ايعًّٛ غا٥ط بني ايسٚي١ عًِ تأثرل إيٝ٘ ٜكٌ ايصٟ املس٣ ٖصا ظٌ يف ايطبٝعٞ َٔ ٚنإ

  .املكطٟ ايؿهط أٚ ايعاملٞ ايؿهط يف غٛا٤ ايسٚي١ يؿهط٠ ٚايعًُا٤ ايؿ٬غؿ١ أعطاٖا اييت ايتعطٜؿات

  :َٔ املجاٍ غبٌٝ عًٞ ايتعطٜؿات ٖصٙ َٚٔ

  .قه١َٛ ٚأخط٣ سان١ُ طبك١ بِٝٓٗ َعٝٓ٘ أضض عًٞ َػتُط٠ بكؿ١ ٜعٝؿٕٛ ا٭ؾطاز َٔ َػتك١ً مجاع١ - 1

 غًط١ ا٫ؾطاز َٛادٗ٘ يف يًذُاع١ هعٌ َا ايتٓعِٝ َٔ ٚشلا َعني إقًِٝ عًٞ َػتكط٠ ا٭ؾطاز َٔ فُٛع١ - 2

  .ٚقاٖط٠ عًٝا آَط٠

 أ١َ َٛادٗ٘ يف َع١ٓٝ قا١ْْٝٛ غًطات مماضغ١ سل شلا ادتُاع١ٝ ١٦ٖٝ ٚدٛز تتهُٔ زا١ُ٥ قا١ْْٝٛ ٚسس٠ - 3

 ؼتهطٖا اييت املاز١ٜ ايك٠ٛ اغتدساّ ططٜل عٔ املٓؿطز٠ باضازتٗا ايػٝاز٠ سكٛم ٚتباؾط قسز إقًِٝ عًٞ َػتكط٠

  .ٚسسٖا

  .ا٭َِ َٔ ٭١َ ايكاْْٛٞ ايتؿدٝل - 4

  .َِٓٗ ا٫غًب١ٝ يػًطإ ٚىهعٕٛ َعًٝٓا إقًًُٝا ٜكطٕٓٛ ا٫ؾطاز َٔ فُٛع١ - 5

  .َع١ٓٝ أضنًا ٜكطٔ يًكإْٛ خانع َٓعِ ؾعب - 6

 ايػًط١ بٝسٙ ٚايصٟ َع١ٓٝ أضنًا تكطٔ أ١َ قاًْْٛا ميجٌ ايصٟ املعٟٓٛ ايؿدل بأْٗا ايبعض عطؾٗا َكط ٚيف - 7

 ا٭ضن١ٝ ايهط٠ َٔ َع١ٓٝ أضنًا ا٫غتكطاض ٚد٘ عًٞ تكطٔ ايٓاؽ َٔ نبرل٠ مجاع١ بأْٗا آخطٕٚ ٚعطؾٗا. ايعا١َ

  .ايعا١َ َٚكاؿٗا ؾ٦ْٛٗا ٚتسٜط اؾُاع١ ٖصٙ نٝإ عًٞ احملاؾع١ تتٛىل َٓع١ُ ؿه١َٛ ٚؽهع

 نُا يًسٚي١، ا٫غاغ١ٝ ا٫ضنإ عًٞ عاًَا اتؿاقًا ْػتدًل إٔ ميهٔ ٚغرلٖا ايػابك١ ايتعطٜؿات فٌُ َٚٔ

 ايهٝاْات َٔ غرلٖا عٔ ايسٚي١ يتُٝٝع َؿهط أٚ ؾكٝ٘ نٌ ٚنع٘ ايصٟ املعٝاض يف تبآٜا ْؿػ٘ ايٛقت يف ٬ْسغ

  .ا٫دتُاع١ٝ ٚاؾُاعات
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. ايػٝاغ١ٝ ٚايػًط١ ٚاإلقًِٝ ايؿعب ث٬ث١ ؾ٢ٗ ايساخًٞ ايكإْٛ ْعط ٚد١ٗ َٔ يًسٚي١ ا٫غاغ١ٝ ا٫ضنإ أَا

  .ا٭خط٣ ايسٍٚ قبٌ َٔ بايسٚي١ ا٫عذلاف ٖٛ آخط ضنٔ إناؾ١ ايسٚيٞ ايكإْٛ ؾكٗا٤ بعض ٚواٍٚ

  :ًٜٞ ؾُٝا قهاٜا َٔ تجرلٙ َٚا ا٭ضنإ ٖصٙ ْتٓاٍٚ ٚغٛف

  ( :ايؿعب ) ايبؿط١ٜ اؾُاع١ : أ٫ًٚ

 أْٗا يًسٚي١ امله١ْٛ ايبؿط١ٜ اؾُاع١ ممٝعات َٚٔ. ايسٚي١ َِٓٗ تتهٕٛ ايصٜٔ ٚاؾُاعات ا٫ؾطاز فُٛع١ أٟ

 ا٫سٝا٤ َجٌ ٚغرلٖا ٚا٫دتُاع١ٝ امل١ٝٓٗ ٚاؾُاعات ا٭غط َجٌ ٚمجاعاتِٗ ، ا٭ؾطاز تهِ ؾٗٞ َطنب١ مجاع١

 أنجط اؾُاعات بني ا٫ؼاز َٔ ْٛعًا ايٓٗا١ٜ يف تهشٞ ايسٚي١ بإٔ ايكٍٛ إيٞ بايبعض سسا مما ، اخل … ٚاملسٕ

  :َٓٗا اشلا١َ ايكهاٜا َٔ عسزًا ايسٚي١ ؾعب ؾهط٠ ٚتجرل ا٫ؾطاز بني أؼازًا َٓٗا

  :ٚا٭١َ ايؿعب بني ايتُٝٝع ؾهط٠ - 1

 ٚايسٜٔ ٚايًػ١ ا٭قٌ نٛسس٠ َتعسز٠ ضٚابط ػُعٗا بؿط١ٜ مجاع١ بأْٗا تعطٜؿٗا ميهٔ تاضى١ٝ ظاٖط٠ ٖٞ ؾا١َ٫

 ا٫دعا٤ َتك١ً أضض عًٞ ا٫غتكطاض خ٬ٍ َٚٔ ممتس تاضىٞ َسٟ عًٞ تتهٕٛ اييت ٚايعازات ٚاملؿاعط ٚايتاضٜذ

 َكاحل ٚدٛز يف اؾاظّ ٚا٫عتكاز َعًا ايعٝـ يف ٚايطغب١ املؿذلى با٫ْتُا٤ ا٫سػاؽ أؾطازٖا يسٟ ىًل مما غايبًا

  .بِٝٓٗ ؾُٝا املؿذلن١ ٚاـكا٥ل املكَٛات إيٞ تطدع َؿذلن١

 ؾٝ٘ ًٜعّ ٫ٚ قسز زاخٌ َعني غٝاغٞ بٓعاّ ا٫ؾطاز َٔ فُٛع١ أضتباط يف تتُجٌ غٝاغ١ٝ ؾعاٖط٠ ايؿعب أَا

 ؾعب ٜهٕٛ ؾكس. ايٛاسس٠ ا١َ٫ خكا٥ل َٔ ٖٞ اييت ٚا٫ْسَاز ايتذاْؼ َٔ ايسضد١ ٖصٙ عًٞ ٜهٕٛ إٔ بايتايٞ

 خانعٕٛ شيو َع يهِٓٗ ٚايعازات ٚاملؿاعط ٚايسٜٔ ٚايًػ١ ا٫قٍٛ كتًؿ١ مجاعات عس٠ َٔ َهًْٛا ايسٚي١

 َٔ ايهجرل ٚانتػاب٘ ايؿعب تٛسس زضد١ اظزازت نًُا ؾإْ٘ ٚبايطبع. َعني إقًِٝ عًٞ ٚاسس٠ زٚي١ يػًطإ

 إٔ ميهٔ اييت املؿانٌ َٔ ايهجرل َٔ ٚؽًكت َٚٓاعتٗا ايسٚي١ ق٠ٛ اظزازت نًُا ايٛاسس٠ ا١َ٫ خكا٥ل

 يًؿعب بايٓػب١ دٖٛطٟ أٚ أغاغٞ ؾطط ٖٛ ا٫ْسَاز إٔ ٜعين ٫ ٖصا ٚيهٔ. شات٘ بٛدٛزٖا بٌ بٛسستٗا تٛزٟ

  .ايسٚي١ أضنإ نأسس اي٬ظّ مبعٓاٙ

 ميتس ٚاسس٠ غٝاغ١ٝ يػًط١ ؽهع ٫ زاَت َا ٚاسس٠ زٚي١ تهٕٛ إٔ ب٬ظّ ؾًٝؼ ايػابك١ مبهْٛاتٗا ا٭١َ أَا

  .شلا امله١ْٛ ٚاؾُاعات ا٭ؾطاز غا٥ط ٚإيٞ ا٭١َ ٖصٙ عًٝٗا تعٝـ اييت ا٭ضض غا٥ط إيٞ ْؿٛشٖا

 ايهٛض١ٜ ا١َ٫ ٚ اؿايٞ ٚنعٗا يف ايعطب١ٝ ا٭١َ َجٌ َتعسز٠ زٍٚ إيٞ اْكػُت ا٭َِ َٔ نجرلًا ؾإٕ ٖٓا َٚٔ

 عاّ يف ا٫ملا١ْٝ ايسٚي١ تٛسٝس إعاز٠ ست٢ 1945 عاّ ايجا١ْٝ ايعامل١ٝ اؿطب أْتٗا٤ َٓص ا٫ملا١ْٝ ا١َ٫ ٚنصيو
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 َٚٔ ٚتكايٝسٖا ٚعازاتٗا ثكاؾاتٗا تبأٜ ضغِ ٚاسس٠ زٚي١ ظٌ ؼت أْسضدت قس ايؿعٛب َٔ ايعسٜس إٔ نُا. 1990

  .َج٬ ايػٜٛػطٟ ٚايؿعب ايػٛزاْٞ ايؿعب شيو

  :يًؿعب املدتًؿ١ املسي٫ٛت بني ايتُٝٝع - 2

 فُٛع ٖٚٛ ا٫دتُاعٞ باملعين ايؿعب َسيٍٛ ؾٗٓاى. ايػٝاغٞ أٚ ا٫دتُاعٞ َعٓاٙ عػب ايؿعب َسي٫ٛت تتٓٛع

 ايصٜٔ ايسٚي١ َٛاطٓٛ ِٖ ٖٚ٪٤٫. أضنٗا عًٞ ٜٚكُٕٝٛ ظٓػٝتٗا ايتُتع ططٜل عٔ ايسٚي١ إيٞ ٜٓتػبٕٛ ايًصٜٔ ا٫ؾطاز

 ٖصٙ عِٓٗ تػكط ٫ٚ ، ايسٚي١ ْعِ بٗا تًعَِٗ أٚ شلِ متٓشٗا اييت ايٛادبات بػا٥ط ًٜٚتعَٕٛ اؿكٛم بػا٥ط ٜتُتعٕٛ

 زٚيتِٗ دٓػ١ٝ عٔ ٜتٓاظيٛا مل زاَٛا َا زا١ُ٥ ٖذط٠ بٌ ط٬ًٜٛ غؿطًا نإ يٛ ست٢ ايب٬ز خاضز ايػؿط جملطز ايكؿ١

 ايسٚي١ بأضض املكُٝني ا٫ؾطاز مجاعات مبعين ايؿعب َسيٍٛ عٔ متاًَا ىتًـ ايػابل باملعين املسيٍٛ ٖٚصا. ا٭ق١ًٝ

 ٫ ايًصٜٔ ا٫داْب َٔ ناْٛا ٚيٛ ايسٚي١ أضض عًٞ املكُٝني غا٥ط يٝؿٌُ ايػهإ َؿّٗٛ ٜتػع سٝح غهاْٗا أٟ

 ايسٚي١ قإْٛ يػًطإ بايطبع خهٛعِٗ ٚضغِ َٚػتكط٠ زا١ُ٥ ٖ٪٤٫ اقا١َ ناْت يٛ ٚست٢ ايسٚي١ دٓػ١ٝ وًُٕٛ

 .اضنٗا عًٞ ٜكُٕٝٛ اييت

 ٜٓشكط إش ايػٝاغٞ، مبعٓاٙ ايػابل ايؿعب َؿّٗٛ عٔ أٜهًا ىتًـ ا٫دتُاعٞ مبعٓاٙ ايؿعب َؿّٗٛ إٔ عًٞ

 ا٫ْتداب سل خكٛقًا ايػٝاغ١ٝ اؿكٛم بػا٥ط تتُتع اييت ايؿعب َٔ اجملُٛعات ٖصٙ يف ايػٝاغٞ املؿّٗٛ

 َؿّٗٛ ؼت تٓسضز اييت اجملُٛعات تًو َٔ نجرلًا أنٝل فُٛعات ميجًٕٛ ٖٚ٪٤٫ ايٓاخبني مجٗٛض أٟ ٚايذلؾٝح

 َؿّٗٛ ْطام عٔ ا٫دتُاعٞ مبعٓاٙ ايؿعب ٚفُٛعات أؾطاز َٔ ايعسٜس ىطز إٔ ٫بس إش ا٫دتُاعٞ مبعٓاٙ ايؿعب

 إش غرلِٖ أخطٟ ٚطٛا٥ـ بٌ اؾٓا٥ٝني ٚاجملطَني ايػٔ ٚقػاض ٚا٭١ًٖٝ ايتُٝٝع نؿاقسٟ ايػٝاغٞ مبعٓاٙ ايؿعب

 ايؿعب َٔ عسٜس٠ طٛا٥ـ ا٫ْتداب سكٛم َٔ ؼطّ سني بعٝس٠ سسٚز إيٞ ايػٝاغٞ باملعين ايؿعب َؿّٗٛ ٜهٝل قس

 املكٝس ا٫قذلاع بٓعاّ ا٭خص ساي١ يف أٚ ْػبًٝا نبرل٠ تعتدل قسز٠ غٔ عٔ أعُاضِٖ تكٌ ايصٜٔ ايؿباب أٚ املطأ٠ َجٌ

 سكٛقِٗ عًٞ ا٭ؾطاز ؿكٍٛ ايتع١ًُٝٝ أٚ ايطبك١ٝ أٚ املاي١ٝ ايؿطٚط بعض غابك١ َطاسٌ ؾ٢ ٜؿذلط نإ ايصٟ

 ايؿعب ْطام عٔ ىطز ا٫ْتداب سكٛم خكٛقًا ايػٝاغ١ٝ اؿكٛم َٔ وطّ َٔ ؾهٌ ايها١ًَ ايػٝاغ١ٝ

 املعاقط ايعامل يف ايػٝاغ١ٝ ايٓعِ َععِ إٔ عًٞ. ا٫دتُاعٞ مبسيٛي٘ ايؿعب زاخٌ بكا٥٘ ضغِ ايػٝاغٞ مبؿَٗٛ٘

 مبعٓاٙ ايؿعب َؿّٗٛ َع املطابك١ َٔ قسض أقكٞ إيٞ ايػٝاغٞ مبعٓاٙ ايؿعب مبؿّٗٛ ايٛقٍٛ طاقتٗا قسض ؼاٍٚ

 ٚايػا٤ قػرل٠ غٔ يف ٚايؿباب يًُطأ٠ ايػٝاغ١ٝ اؿكٛم ٚكتًـ ا٫ْتداب سكٛم َٓح يف بايتٛغع ٚشيو ا٫دتُاعٞ

 ؾكس ايسٚي١ ؾعب يف َعني عسز ٜؿذلط ٫ أْ٘ ْكٍٛ إٔ ٚبكٞ. ا٫قذلاع ؿل املكٝس٠ ايتٓع١ُٝٝ غرل ايكٝٛز ناؾ١

 َٔ نجرلًا ٜكًٌ ايسٚي١ ؾعب عسز قػط إٔ ٬َسع١ َع امل٬ٜني ٦َات إيٞ ٜطتؿع ٚقس ا٫يٛف عؿطات إيٞ ٜٓدؿض

  .ٚقسضاتٗا ٚأُٖٝتٗا َهاْتٗا

 



[5] 

  :اإلقًِٝ : ثاًْٝا

 ٚمتاضؽ ايسٚي١ ؾعب عًٝٗا ٜكِٝ اييت ا٭ضض َٔ ايطقع١ تًو أٟ .. اإلقًِٝ ٖٛ ايسٚي١ قٝاّ أضنإ َٔ ايجاْٞ ايطنٔ

 َع١ٓٝ قطع١ يف ايبؿط ٖ٪٤٫ ٜكطٔ مل َا زٚي١ يٓؿ٤ٛ ايبؿط َٔ مجاع١ ٚدٛز ٜهؿٞ ؾ٬. غٝازتٗا أٚ غًطاتٗا ؾٝ٘

 ايكبا٥ٌ نؿإٔ سان١ُ يػًط١ ىهعٕٛ ا٭ؾطاز ٖ٪٤٫ نإ يٛ ست٢ ٚا٫غتكطاض ايسٚاّ غبٌٝ عًٞ ا٭ضض َٔ

 إقًِٝ ٜٚؿتٌُ اخل … تعسزٚا َت٢ ؾٝٛخٗا أٚ ؾٝدٗا يػًطإ خهعت ٚإٕ قسز٠ أضض عًٞ تػتكط ٫ اييت ايطسٌ

  .ٚزلا٥ٗا ٚعطٖا أضنٗا عًٞ ايسٚي١

 ايػًطإ ٖصا ميتس ٫ٚ ايسٚي١ يػًطإ ؽهع اييت ا٭ضض َػاس١ ؾٗٛ عًٝ٘، خ٬ف ؾ٬ ا٭ضنٞ اإلقًِٝ أَا - 1

 يتبسأ اإلقًِٝ ٖصا سسٚز عٓس ايسٚي١ غٝاز٠ تٓتٗٞ عٝح قسزًا ايسٚي١ إقًِٝ ٜهٕٛ إٔ هب ٖٓا َٚٔ. ـاضدٗا

  .أخطٟ زٚي١ سسٚز

 ع٬َات نٛنع قٓاع١ٝ تهٕٛ ٚقس. بٝٓٗا تؿكٌ أْٗاض أٚ دباٍ نٛدٛز طبٝع١ٝ ايسٍٚ بني اؿسٚز تهٕٛ ٚقس

  .اخل … طٍٛ أٚ عطض خطٛط َجٌ َتكٛض٠ أٚ ١ُٖٝٚ تهٕٛ ٚقس. خ٬ؾ٘ أٚ أعُس٠ أٚ أغٛاض أٚ أبطاز َٔ

 ٜ٪ز٣ قس مما املؿذلن١ سسٚزٖا غكٛم ايسٍٚ بني ٚاؿطٚب ٚاملٓاظعات اـ٬ؾات ؼسخ َا ؾهجرلًا ٚبايطبع

 إٔ ٬ٜٚسغ. اـكٛم ٖصا يف ايسٚيٞ ايعطف بكٛاعس ا٫غذلؾاز خ٬ٍ َٔ أٚ ا٭تؿام بٛاغط١ اؿسٚز تعٝني إيٞ

 ايعٛاٖط مجٝع ٜؿٌُ نُا طبٝع١ٝ ٚثطٚات َٛاضز َٔ ؼٜٛ٘ مبا ٫ْٗا١ٜ َا إيٞ ا٭عُام مجٝع ٜؿٌُ ا٭ضنٞ اإلقًِٝ

  .اخل … ٚدباٍ ٚغٍٗٛ ٚأْٗاض نٛزٜإ طبٝع١ٝ َعامل َٔ

 ٚاؿطب، ايػًِ يف ايسٚيٞ ايطرلإ سطن١ باتػاع أُٖٝت٘ أظزٜاز ضغِ خ٬ف أٟ ٜجط ؾًِ اؾٟٛ اإلقًِٝ أَا - 2

 ايعكط يف ايسٍٚ ؾأت ٚقس. عًت ٚإٕ ٚاملا٥ٞ ا٭ضنٞ ايسٚي١ إقًِٝ تعًٛ اييت اؾٛ طبكات ناؾ١ يف ٜتُجٌ ؾٗٛ

 يهٌ اؾٟٛ اإلقًِٝ زاخٌ ا٭دٓب١ٝ ايطا٥طات َطٚض ٚتٓعِٝ اؾ١ٜٛ امل٬س١ بؿإٔ املدتًؿ١ ا٫تؿاقات عكس إيٞ اؿايٞ

  .زٚي١

 أٟ اؾٟٛ إقًُٝٗا عًٞ ايسٚي١ غٝطط٠ ؾهط٠ إٔ عل ٬ٜسغ بات ٚاملؿهطٜٔ ايؿكٗا٤ َٔ نبرلًا داْبًا إٔ غرل

 إٔ بعس ايتشكٝل قعب١ ْعط١ٜ ؾهط٠ باتت ايؿهط٠ ٖصٙ ، ا٫ضتؿاع يف ٫ْٗا١ٜ َا إيٞ إقًُٝٗا تعًٛ اييت اشلٛا٤ طبكات

 غا٥ط يف اؾٛ طبكات يتدذلم ايكٓاع١ٝ ٚا٭قُاض ايؿها٤ ٚغؿٔ ايكٛاضٜذ اط٬م ايسٍٚ َٔ ايعسٜس َه١ٓ يف أقبح

 ع٢ً ا٭خط٣ ايسٍٚ َععِ يسٟ قسض٠ أ١ٜ تٛاؾط ٚزٕٚ املع١ٝٓ ايسٚي١ َٛاؾك١ عًٞ يًشكٍٛ ساد١ زٕٚ ايعامل أما٤

  .عًٝ٘ ايكها٤ أٚ َٛادٗت٘ عٔ ؾه٬ً ا٫خذلام ٖصا ضقس فطز

 نٌ ٜؿٌُ اإلقًِٝ ٖصا إٔ عًٞ خ٬ف ٫ ٚيهٔ ، اـ٬ؾات أثاض َا أنجط ٖٛ ٚسسٚزٙ ايبشطٟ ايسٚي١ إقًِٝ - 3

 يف اؿل ايسٍٚ يػا٥ط إٔ عًٞ خ٬ف ٫ٚ ا٭ضنٞ، ايسٚي١ إقًِٝ سسٚز نُٔ تكع اييت ٚايبشرلات ٚا٫ْٗاض ايبشاض
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 ٖصٙ بإٔ قا٥ٌ ؾُٔ ايٓكٝب، ٖصا سسٚز يف ٚقع اـ٬ف يهٔ. أضنٗا ت٬قل اييت ايعا١َ ايبشاض َٔ ْكٝب

 قاٍ َٔ َِٚٓٗ عطٜ٘ أَٝاٍ بج٬ث١ بتشسٜسٙ قا٥ٌ َٚٔ ايسٚي١ َساؾع قصا٥ـ إيٝ٘ تكٌ َسٟ أقكٞ يف تتُجٌ اؿسٚز

 أعتٓكتٗا ٚ يؿذل٠ أَٝاٍ ايج٬ث١ ؾهط٠ غاضت ٚقس. عطًٜا ٬ًَٝ اـُػني سسٚز إيٞ ب٘ ا٫خطٕٚ ٚقٌ بُٝٓا ٬ًَٝ 12

 ٜؿب٘ َا ٜٛدس إْ٘ إ٫. قا٥ًُا اـ٬ف ظاٍ َٚا ٖذطت ايؿهط٠ إٔ غرل. ايسٚي١ٝ املعاٖسات ٚبعض ايسٍٚ َٔ ايهجرل

 ايصٟ اؿس إيٞ ؾكط ٚيهٔ ؾٝ٘ ايعٜاز٠ يًسٚي١ ميهٔ ايصٟ ا٭زْٞ اؿس ٖٞ أَٝاٍ ايج٬ث١ َػاؾ١ إٔ عًٞ ا٫تؿام

  .ا٭َط ُٜٗٗا اييت ا٭خطٟ ايسٍٚ َٔ َكب٫ًٛ ٜهٕٛ

 يف أضا٤ عس٠ ٖٚٓاى . إقًُٝٗا عًٞ ايسٚي١ سل طبٝع١ ؾهط٠ ايسٚي١ َهْٛات نأسس اإلقًِٝ عٓكط أثاض ٚقس - 4

 :َٛدعٖا ايؿإٔ ٖصا

 ٖصٙ ايبعض ٜط٣ ٚيهٔ. املًه١ٝ سل عًٝ٘ متاضؽ ايت٢ يًسٚي١ ممًٛى اإلقًِٝ إٔ أٟ … ًَه١ٝ سل - أ

 ي٬شل١، ًَهًا اإلقًِٝ ػعٌ ناْت اييت ايس١ٜٝٓ بايعكا٥س َتأثط٠ ايتاضٜذ عٗٛز َٔ أْكه٢ عٗس إيٞ تطدع ايٓعط١ٜ

 ايك١ْٝٛٝٗ ٚازعت ا٭ضض يف ا٭ي٘ ممجٌ ايبابا بأعتباض ا٭ضض يف ايتكطف سل ايهٓٝػ١ ازعت أغاغٗا عًٞ ٚاييت

  .ايكسِٜ ايعٗس يف ًَهٝتٗا ايطب َٓشِٗ اييت - املٝعاز أضض - ؾًػطني أضض يف باؿل

 ٚتعتدل اؿانِ، ٚؾدل ايسٚي١ بني تؿكٌ ٫ اييت املاي١ٝ ايسٚي١ يؿهط٠ أَتسازًا تعتدل ايٓعط١ٜ ٖصٙ ؾإٕ ٚنصيو

  .ٜؿا٤ نٝـ ؾٝ٘ ٜتكطف باؿانِ اـام ايسَٚني َٔ ْٛعًا ايسٚي١ اضض

 يًسٚي١، ايعا١َ املًه١ٝ يف ا٭ضض زاَت َا اـاق١ املًه١ٝ سل تعاضض أْٗا ايٓعط١ٜ ٖصٙ خكّٛ ضأٟ ؾكس شيو إيٞ

 املًه١ٝ عًٞ تػُٛ خاق١ طبٝع١ َٔ ًَه١ٝ ٖٞ إلقًُٝٗا ايسٚي١ ًَه١ٝ بإٔ شيو عًٞ ٜطزٕٚ أْكاضٖا نإ ٚإٕ

 .ٚقها٤ ٚإزاض٠ سهًُا ايسٚي١ يػًطإ اإلقًِٝ خهٛع يف ؾكط تتُجٌ ؾ٢ٗ ، َعٗا تتعاضض ٫ يهٓٗا ايؿطز١ٜ

 بإٔ ايٓعط١ٜ ٖصٙ ايبعض اْتكس ٚقس. عًٝ٘ ايسٚي١ متاضغ٘ غٝاز٠ ؿل َٛنٛع اإلقًِٝ إٔ أٟ … ايػٝاز٠ سل - ب

 عًٞ ٜؿطن٘ َٚا ايسٚيٞ ايكإْٛ اعتباضات َع تتعاضض أْٗا نُا ا٫ؾٝا٤، عًٞ ٚيٝؼ ا٫ؾدام عًٞ تطز ايػٝاز٠

 ٖصٙ بإٔ ٚنصيو اٜهًا اإلقًِٝ عًٞ ايػٝاز٠ اْػشاب باَهإ ايٓكس ٖصا عًٞ أْكاضٖا ضز ٚقس . قٝٛز َٔ ايسٍٚ

 .ايسٚيٞ ايكاْْٛٞ قٛاعس سسٚز يف ُتُاضؽ إمنا ايػٝاز٠

 ايػٝاز٠ سكٛم أٟ غًطاْٗا ايسٚي١ ؾٝ٘ تباؾط ايصٟ املهاْٞ ا٭طاض ٖٛ اإلقًِٝ إٔ أٟ … ا٭ختكام سل - ز

  .ايسٚيٞ ايكإْٛ َباز٨ ب٘ تعذلف َا ٖٚٛ اخل … ٚايعػهط١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚايكها١ٝ٥ ايتؿطٜع١ٝ

 َٔ إٔ نُا ْطاقٗا خاضز إيٞ ميتس َا ايسٚي١ قٛاْني ؾُٔ َطًك١، قاعس٠ يٝؼ ا٫ختكام إٔ يٛسغ ٚقس

 .ايسٚي١ يتؿطٜعات اـهٛع َٔ ٜعؿٞ َا ايساخٌ يف اؿكٛم َٚٔ ايٓؿاط ٚقٛض ا٫ؾدام
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 عًٞ غًطاْٗا مماضغ١ يف ايسٚي١ سل أٟ ايػٝاز٠ ؾهط٠ سٍٛ تسٚض تهاز مجٝعًا املتكس١َ ايٓعطٜات إٔ ٚايٛاقع

  .إقًُٝٗا

  بٝٓٗا ؾُٝا ايتهاٌَ َطاعا٠ زٕٚ َطًل بؿهٌ إيٝٗا ايٓعط ْاس١ٝ َٔ إ٫ ْعط١ٜ نٌ إيٞ املٛد١ٗ ا٫ْتكازات ٚيٝػت

 ا٫عتباضات بهاؾ١ ايسٚي١ غٝاز٠ تتكٝس سٝح املكٝس٠ ايػٝاز٠ ؾهط٠ عًٞ تٜٓٛعات مجٝعًا اعتباضٖا ميهٔ ٚيهٔ

 ايػا٥س٠ ٚا٫ؾهاض ايكِٝ ٚمنط ايػٝاغٞ ايعطف ٚطبٝع١ ايعاّ ايطأٟ نطغبات ايساخٌ يف قطاضٖا عًٞ ت٪ثط اييت

 َٛاظٜٔ ٚطبٝع١ ايسٚي١ٝ ٚاملعاٖسات ايسٚيٞ ايكإْٛ بكٛاعس ايسٚي١ غٝاز٠ تتكٝس نُا اخل … ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫ٚناع

  .اخل … أخطٟ زٚي١ ٚأٟ شاتٗا ايسٚي١ بني ٚؾُٝا ٚاإلق١ًُٝٝ ايسٚي١ٝ ايكٟٛ

 ٜتِ أَط ٖٛ إمنا يكاْْٛٗا اـهٛع َٔ ايسٚي١ إقًِٝ زاخٌ ٚا٫ْؿط١ ٚاملُتًهات ا٭ؾدام بعض إعؿا٤ ؾإٕ نصيو

 مب٤ٌ ايسٚي١ ٚقعتٗا زٚي١ٝ ملعاٖس٠ ٚؾكًا أٚ َج٬ً ا٫غتجُاض تؿذٝع ابتػا٤ َٓؿطز٠ إضاز٠ ناْت غٛا٤ ايسٚي١ إضاز٠ ٚؾل

 اييت ٚا٫ْؿط١ ٚممجًٝٗا ملٛاطٓٝٗا تهُٔ ايسٚي١ ؾإٕ ا٫خرلٜٔ اؿايني ٚيف. ايسٚيٞ ايكإْٛ يف عا١َ َباز٨ أٚ إضازتٗا

  .مماث١ً َعا١ًَ بٗا ٜكَٕٛٛ

 ٜتهُٔ ٫ ايػًطإ ٖصا ؾإٕ إقًُٝٗا سسٚز خاضز إيٞ ايسٚي١ قإْٛ غًطإ ؾٝٗا ميتس اييت اؿا٫ت يف ؾإْ٘ نصيو

 ملػاس١ أ١ُٖٝ ٫ أْ٘ ْكطض إٔ ٜٚبكٞ. ْؿػٗا ايسٚي١ إقًِٝ زاخٌ يف ايػًطإ ٖصا ٜتهُٓ٘ ايصٟ باملعين ٚا٫نطاٙ ايك٠ٛ

 عًٞ بايطبع بايؼ تأثرل ي٘ نإ ٚإٕ قٝاَٗا، عًٞ شيو ٜ٪ثط إٔ زٕٚ نبرلًا أٚ قػرلًا ٜهٕٛ ؾكس ايسٚي١ إقًِٝ

 أٚ َب١ُٗ سسٚزٙ تهٕٛ إٔ ايسٚي١ إقًِٝ ٚدٛز يف ٜ٪ثط ٫ أْ٘ نُا. ايسٚي١ٝ َٚهاْتٗا ْٚؿٛشٖا َٚٛاضزٖا قسضاتٗا

  .قاطع بؿهٌ قسز٠ اإلقًِٝ سسٚز تهٕٛ إٔ ٜؿذلط ؾ٬ غاَه١

 ٚيعطٚف َٚ٪قت١ عاضن١ بكؿ١ شيو زاّ َا إقًُٝٗا عًٞ ايػٝطط٠ ؾكساْٗا ايسٚي١ ٚدٛز يف ٜ٪ثط ٫ ؾإْ٘ نصيو

 عًٞ ٚقازضًا ٚقًٜٛا قا٥ًُا ايسٚي١ تٓعِٝ زاّ َا اؿاي١ ٖصٙ ؾؿٞ. بايك٠ٛ شلا أخطٟ زٚي١ است٬ٍ َجٌ أضازتٗا عٔ خاضد١

 قا١ُ٥ تعٌ ايسٚي١ ؾإٕ اـاضد١ٝ ايسٚي١ َٚ٪غػات ايػهإ ٚمجاعات ضعاٜا ٚعًٞ اـاضز َٔ غًطت٘ مماضغ١

 ؾ٬ ايجا١ْٝ، ايعامل١ٝ اؿطب يف استًت عٓسَا ٚيًٓطٜٚر ا٭ٚيٞ ايعامل١ٝ اؿطب يف استًت سني يبًذٝها سسخ نُا

 زٚي١ بإقًِٝ اؿل أٚ َع اإلقًِٝ ٖصا ٚأْسَر إقًُٝٗا عًٞ ايػًط١ ايػٝاغٞ ْعاَٗا ؾكس إشا إ٫ تعٍٚ ٫ٚ ايسٚي١ تٓتٗٞ

  .أخطٟ

 ٚاملؿهطٜٔ ايؿكٗا٤ أنجط ٜعتدل سٝح ، اؿسٜج١ ايسٚي١ يف نبرل٠ بأ١ُٖٝ ؼع٢ ايت٢ ايػٝاز٠ ؾهط٠- 5

 اٯَط٠ ايعًٝا ايه١ًُ يًسٚي١ ٜهٕٛ عٝح ايسٚي١ بؿهط٠ ٜٓؿكٌ ٫ أضتباطًا تطتبط ايػٝاز٠ قؿ١ إٔ ٚايؿ٬غؿ١

 ايصٜٔ أٚ إقًُٝٗا عًٞ ٚاملٛدٛزٜٔ يٛا٥ٗا ؼت املٓسضدني ٚا٫ؾطاز ، ٚايتهٜٛٓات اؾُاعات غا٥ط ؾ٦ٕٛ يف ا٭خرل٠
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 اؿه١َٛ قٝاّ إٔ أعتباض إيٞ ايؿطْػ١ٝ ايٓعط١ٜ شٖبت يكس ست٢ ، ْؿػٗا بايسٚي١ ايسٚي١ إقًِٝ خاضز ٚدٛزِٖ ٜطتبط

  .ٚٚدٛزٖا ايسٚي١ يكٝاّ ٫ظّ ؾطط ٖٛ ٚاـاضز ايساخٌ يف ايها١ًَ ايػٝاز٠ شات

 ٫ تاًَا نا٬ًَ بػطًا إقًُٝٗا عًٞ غًطاْٗا ايسٚي١ تبػط إٔ َعٓاٙ تعبرل ٖٛ ايسٚي١ غٝاز٠ بإٔ ايكٍٛ ٚميهٔ

 أًٜا اإلقًِٝ عًٞ املكُٝني ا٭ؾطاز غا٥ط ايسٚي١ غًطإ ٜؿٌُ ٚإٔ أخطٟ، مجاع١ ٫ٚ زٚي١ ٫ٚ ١٦ٖٝ ؾٝ٘ تؿاضنٗا

 اشل٦ٝات عًٞ ٚنصيو عابط٠ أٚ َ٪قت١ أٚ زا١ُ٥ اقا١َ املكُٝني ا٭داْب َٔ ناْٛا ٚيٛ ؾٝ٘ أقاَتِٗ قؿ١ ناْت

  .أضن٘ ٚعًٞ اإلقًِٝ ٖصا زاخٌ املٛدٛز٠ ٚاإلزاض١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚايتؿه٬ٝت ٚاؾُاعات

 بٗصٙ ايعًِ ؾِٝٗ َؿذلض ، ْٚعُٗا ٚقٛاْٝٓٗا ايسٚي١ يػًطإ خانعٕٛ ٚاؾُاعات ٚاشل٦ٝات ا٭ؾطاز ٖ٪٤٫ ؾذُٝع

 ايٓعِ بٗصٙ عطؾٛا قس اؾُٝع إٔ بٗا ٜؿذلض اييت ايططٜك١ تٓعِ اييت ٖٞ ٚسسٖا ٚايسٚي١ ٚايٓعِ، ايكٛاْني

 َٔ بأٟ دًٗ٘ ٜسعٞ إٔ أسس ٜػتطٝع ؾ٬ ايٓؿط ٖصا مت إشا عٝح َج٬ً ايطزل١ٝ اؾطٜس٠ يف نايٓؿط ، ٚايكٛاْني

 ططٜك١ ؼسٜس تػتطٝع اييت ٖٞ ٚسسٖا ٚايسٚي١. عًٝٗا اـطٚز ٜػتطٝع ٫ بٗا ًَتعًَا ٚأقبح ، ٚايٓعِ ايكٛاْني ٖصٙ

 ططٜل عٔ ؾطزٟ بؿهٌ شيو نإ غٛا٤ عًٝٗا ٜتُطزٕٚ إٔ طاعتٗا عٔ ىطدٕٛ ايًصٜٔ ٚاؾُاعات ا٭ؾطاز عكاب

 نُا . ايسٚي١ قٛاْني عًٝٗا تعاقب اييت اؾطا٥ِ أضتهاب ططٜل عٔ أٚ ، ايٛظٝؿ١ٝ أٚ اإلزاض١ٜ املدايؿات اضتهاب

 اؾُاعات بعض َٔ ايسٚي١ عًٞ اؾُاعٞ ايتُطز سا٫ت يف املدتًؿ١ اؾُاعات عًٞ ايػًطات شات ايسٚي١ متًو

 عًٞ ٚتؿطف ايكها٤ ٚتٓعِ ايتؿطٜع غًط١ متًو اييت ٖٞ املؿّٗٛ شلصا طبكًا ٚايسٚي١. اخل … ايكب١ًٝ أٚ ايطا٥ؿ١ٝ

 املٓكٛم املؿطٚع١ ٚايططم ايٛغا٥ٌ خ٬ٍ َٔ إ٫ ا٭عذلاض يف اؾُاعات أٚ يٮؾطاز سل ٚزٕٚ َٓاظع زٕٚ ايػذٕٛ

  .ايسٚي١ قإْٛ يف عًٝٗا

 يف تهٕٛ ؾ٬ ٚخاضدًٝا زاخًًٝا ايػٝاغٞ بكطاضٖا ايسٚي١ اغتك٬ٍ ؾُكتهاٖا اـاضد١ٝ ايٓاس١ٝ َٔ ايسٚي١ غٝاز٠ أَا

 يٓؿػٗا تهع إٔ ايها١ًَ ايػٝاز٠ شات يًسٚي١ ؾٝهٕٛ. أخطٟ زٚي١ٝ َٓع١ُ أٚ زٚي١ يػًطإ تابع١ أٚ خانع١ شيو

 أٚ شيو َٔ ؾ٧ عًٞ ا٭عذلاض يف أدٓب١ٝ زٚي١ ٭ٟ سل زٕٚ ٚإزاضتٗا سهُٗا ٚططم ٚأْعُتٗا تؿطٜعاتٗا بٓؿػٗا

 عسّ يف أٚ ايسٚي١ٝ أٚ اإلق١ًُٝٝ اؾُاع١ٝ ا٭تؿاقات إيٞ ا٭ْهُاّ طًب يف اؿل شلا ٜهٕٛ نُا ، ؾٝ٘ ايتسخٌ

 ايسٚي١ٝ احملاؾٌ يف أخطٟ زٚي١ تأٜٝس أٚ بٗا ا٫عذلاف عسّ أٚ أخطٟ بسٚي١ ا٫عذلاف ٚيف ، ا٫تؿاقات يتًو ا٭ْهُاّ

 أٚ اـاضد١ٝ ايسٍٚ َٔ فُٛع١ أٚ زٚي١ أٟ ٚبني بٝٓٗا اـاق١ ايع٬قات َٔ ْٛع أٟ أقا١َ أٚ ، َعٗا ايتشايـ أٚ

  .نً٘ شيو َٔ بؿ٧ ايكٝاّ عسّ

 ايسٚيٞ ايكإْٛ بأسهاّ تتعًل ٖٚٞ ايسٚي١ يكٛاْني املطًل اـهٛع ؿاي١ َع١ٓٝ اغتجٓا٤ات بايطبع ٜٛدس أْ٘ عًٞ

 ٚدع٤ًا ايػؿاض٠ قاسب١ ايسٚي١ يػٝاز٠ خانع١ ايسٚي١ أضض عًٞ ا٭دٓب١ٝ ايػؿاضات تعٌ ؾُج٬ً . ايسٚي١ٝ ٚاملعاٖسات

 عًٞ ضاغ١ٝ ناْت يٛ سيت دٓػٝتٗا ؼٌُ اييت يًسٍٚ ؽهع ؾإْٗا ايبشط١ٜ ٚايػؿٔ ايطا٥طات ٚنصيو أضنٗا َٔ

 غكٛم أخطٟ زٚي١ َع زٚي١ٝ أتؿاق١ٝ ايسٚي١ ٚقعت َيت ؾإْ٘ ٚنصيو . أخطٟ زٚي١ عاض يف أٚ زلا٤ يف أٚ أضض
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 ٚيٝؼ ا٭٬َى ٖصٙ عًٞ ايػاض١ٜ ٖٞ تهٕٛ ا٫تؿاق١ٝ ٖصٙ ؾإٕ ا٭خطٟ ايسٚي١ أضانٞ عًٞ َُٓٗا نٌ أ٬َى

 ايسٍٚ ممجًٞ َٔ ا٭ؾطاز عًٞ أٜهًا ٜطز ٚا٭َٛاٍ ٚايػؿاضات ا٭٬َى عًٞ ٜطز َٚا ، ايساخ١ًٝ ايسٚي١ قٛاْني

 ٜعًُٕٛ اييت يًسٚي١ ايكاْْٛٞ يًػًطإ ىهعٕٛ ٫ مجٝعًا ؾٗ٪٤٫. املٓعُات ٖصٙ أ٬َى ٚنصيو ايسٚي١ٝ ٚاملٓعُات

 اتؿاقٝات ناْت غٛا٤ ايسٚي١ٝ ا٫تؿاقٝات ٚنصيو ايسٚي١ٝ ٚا٫عطاف ايكٛاْني سسٚز يف إ٫ أضنٗا عًٞ ٜٚكُٕٝٛ بٗا

 إٔ ميهٔ ؾطز١ٜ أٚ مجاع١ٝ ناْت غٛا٤ ايسٚي١ٝ ا٭تؿاقات ؾٗصٙ . املع١ٝٓ ايسٚي١ ٚقعتٗا ثٓا١ٝ٥ اتؿاقٝات أٚ مجاع١ٝ

 ا٭خطٟ ايسٍٚ أٚ ايسٚي١ زاخٌ ايطعاٜا ٖ٪٤٫ ٚأ٬َى ؾٝٗا زاخ١ً زٚي١ أٟ ضعاٜا َعا١ًَ ٚططم أٚناع أٜهًا تٓعِ

 إطاض يف شلِ تتٛاؾط ٫ ٚأَتٝاظات سكٛم ا٫تؿاق١ٝ شلصٙ طبكًا ٚأ٬َنِٗ ايطعاٜا شل٪٤٫ ؾٝتشكل ا٫تؿاق١ٝ، يف ايساخ١ً

  .يًسٚي١ احمل١ًٝ ايكٛاْني

 ٖصٙ عًٞ اـطٚز يف املع١ٝٓ ايسٚي١ سل إٔ شيو يف مبا ايػاض١ٜ ٖٞ تكبح ا٫تؿاقٝات ٖصٙ ؾإٕ ا٭سٛاٍ مجٝع ٚيف

 ٖصٙ بكٝٛز َكٝسًا سكًا ٜكبح ٚأمنا ، ايسٚي١ شلصٙ َطًكًا سكًا ٜهٕٛ ٫ أيػا٤ٖا أٚ عًٝٗا تٛقٝعٗا غشب أٚ ا٫تؿاقٝات

 ا٫تؿاقٝات تتهُٓٗا اييت ٚايهٛابط اؿسٚز إطاض يف إ٫ شيو َٔ ؾ٧ املع١ٝٓ ايسٚي١ متاضؽ ؾ٬ ا٫تؿاقٝات

  .اؿل ٖصا غكٛم

 تعاٍ َا ا٭سٛاٍ أغًب يف أْٗا شيو ، عًٝٗا خطٚدًا تعتدل ٫ٚ ايػٝاز٠ بؿهط٠ ؽٌ ٫ ا٫غتجٓا٤ات ٖصٙ إٔ عًٞ

 ا٫غتجٓا٤ات ٖصٙ ناْت إشا أَا . ايسٚي١ٝ ٚا٫تؿاقات املعاٖسات عًٞ ايتٛقٝع يف ٚغًطاْٗا ايسٚي١ غًط١ عًٞ َعتُس٠

 َٔ ٜٓتكل َا بكسض أْ٘ أٜهًا ٬ْسغ ؾأْٓا عًٝٗا اـطٚز ايسٚي١ متًو ٫ اييت ايعاّ ايسٚيٞ ايكإْٛ بأسهاّ تتعًل

 اٯخطٜٔ ضعاٜاٖا بعض ٚضمبا ٚممجًٝٗا ا٫دٓب١ٝ ايسٍٚ ممتًهات عًٞ اـكٛم ٖصا يف ايسٚي١ غًطإ

 ٚممجًٝٗا ملُتًهاتٗا بايٓػب١ املكساض ٚبٓؿؼ ايسٚي١ سسٚز خاضز ٜػذلز ايػًطإ ٖصا ؾإٕ ايسٚي١ زاخٌ ٚممتًهاتِٗ

  .ايسٚيٞ ايكإْٛ يف ايعا١َ ا٫سهاّ يصات اـانع١ ا٭خط٣ ايسٍٚ زاخٌ ٚممتًهاتِٗ ٚضعاٜاٖا

 ٜط٣ سٝح ايػٝاز٠، يؿهط٠ املطًك١ ا٫ؾذلاطات خكٛم يف ايؿطْػ١ٝ املسضغ١ َع أختًؿت ا٫ملا١ْٝ املسضغ١ إٔ عًٞ

 غًط١ ٖٓاى تهٕٛ إٔ ٜهؿٞ بٌ اؿه١َٛ أٚ ايسٚي١ يٓؿأ٠ املطًك١ ايػٝاز٠ ٖصٙ ٚدٛز ٜؿذلط ٫ أْ٘ ا٭ملإْٝٛ

 ْتا٥ر ايؿطم ٖصا عًٞ ٜٚذلتب. اؿهِ بٓعاّ املتعًك١ املػا٥ٌ َٔ َعني ْطام يف املًع١َ ا٭ٚاَط إقساض متًو غٝاغ١ٝ

  .ايؿطْػ١ٝ ايٓعط١ٜ بٗا تعذلف ٫ بُٝٓا ايػٝاز٠ ْاقك١ بايسٍٚ تعذلف ا٭ملا١ْٝ ايٓعط١ٜ إٔ أُٖٗا عسٜس٠

 ؾهط٠ َؿطٚع١ٝ ٚتطتبط. ايؿهط٠ ٖصٙ َؿطٚع١ٝ اغاؽ إيٞ ايبشح تططم إٔ ايػٝاز٠ ؾهط٠ ظٗٛض عًٞ تطتب ٚقس

 بايكٍٛ ٖٓا ْٚهتؿٞ. ايهتاب ٖصا َٔ ايجاْٞ ايؿكٌ يف ي٘ ْعطض اييت املٛنٛع ٖٚٛ ايسٚي١ ْؿأ٠ مبٛنٛع ايػٝاز٠

 غٛا٤ يًبؿط ميٓشٗا ايصٟ ٖٚٛ ايػًط١ َكسض ٖٛ اهلل ٚإٔ ايعًٝا ا٫شلٝ٘ با٫ضاز٠ ْؿأت ايسٚي١ بإٔ قايٛا ايصٜٔ بإٔ

 بصيو قايٛا ٚايصٜٔ. بايصات سهاّ أختٝاض مٛ ايبؿط ٚإضازات ا٫سساخ تٛدٝ٘ ططٜل عٔ أٚ املباؾط ا٫شلٞ بايتؿٜٛض
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 ٚبأضازت٘ اهلل عٓس َٔ ٭ْٗا َؿطٚع١ ؾٗٞ. ايسٚي١ غٝاز٠ ؾهط٠ َؿطٚع١ٝ أغاؽ ٖٛ ْؿػ٘ ايكٍٛ ٖصا دعًٛا

  .ايبؿط إلضاز٠ بتٛدٝٗ٘ أٚ يًشهاّ املباؾط ٚبتؿٜٛه٘

 ؾكس سس٠ عًٞ بؿطٟ فتُع يهٌ ايتاضىٞ ايتطٛض خ٬ٍ َٔ أٚ ايٓاؽ بإضاز٠ ْؿأت ايسٚي١ بإٔ قطضٚا ايصٜٔ أَا

 بععشلِ ٚتكّٛ ٚتطاقبِٗ اؿهاّ ٚؽتاض ايسٚي١ تٓؿ٧ اييت ا٭١َ إضاز٠ ؾهط٠ إيٞ ايػٝاز٠ ؾهط٠ َؿطٚع١ٝ أضدعٛا

  .ا٭َط يعّ إشا غرلِٖ ٚأختٝاض

 مت اييت ٚا٫ٚناع ايؿطٚط كايؿ١ ٫ٚ ايؿعب غًطإ عٔ ٫ٚ ا٭١َ إضاز٠ عٔ اـطٚز اؿهاّ شل٪٤٫ ٫ٚهٛظ

  .أغاغٗا عًٞ يًشهِ اختٝاضِٖ

 ٚاؾُاعات ٚاشل٦ٝات ا٭ؾطاز مجٝع أؾدام عٔ َٚػتك١ً بٝاْ٘ غرلز نُا َعٟٓٛ ؾدل ٖٞ ايسٚي١ ناْت ٚإشا

 ؟ ٚاقعٞ بؿهٌ مياضغٗا ٚايصٟ ايسٚي١ يف ايػٝاز٠ قاسب ٖٛ ؾُٔ يٛا٥ٗا ؼت املٓه١ٜٛ

  :ْعطٜتني بني ٖٓا اٯضا٤ اْكػُت

 ؼسزٖا اييت بايططٜك١ متاضغٗا ٖٚٞ ايػٝاز٠ قاسب١ ٖٞ ا٭١َ إٔ تكطض ٚاييت … ا٭١َ غٝاز٠ ْعط١ٜ - أ

 تكبٌ ٫ غٝاز٠ ٖٚٞ. أخطٟ غٝاز٠ تٓاؾػٗا ٫ٚ عًٝٗا تعًٛ ٫ٚ عساٖا َا نٌ عًٞ غا١َٝ غٝاز٠ ٖٚٞ ؾٝٗا، ٚتطغب

 ًَهًا ؾتعٌ بايتكازّ تػكط ٫ أْٗا نُا عٓٗا ايتٓاظٍ أٚ ؾٝٗا ايتكطف ا٭١َ متًو ٫ ٚاسس٠ ٚسس٠ ؾٗٞ ايتذع١٥

 . بايتكازّ ميتًهٗا ٫ ؾإْ٘ طايت َُٗا ايٛقت َٔ يؿذل٠ اغتكابٗا َٔ مجاع١ أٚ ؾدل متهٔ إشا عٝح يٮ١َ

 أغتدساّ يف ْٚٛابٗا ٚن٩٬ٖا إ٫ يٝػٛا ٚاؿهاّ شلا املهْٛني ا٭ؾطاز عٔ َػتك١ً فطز٠ ٚاسس٠ ٚسس٠ ٚا٭١َ

  .َكاؿٗا يتشكٝل غٝازتٗا

 ٖٞ ٚغاَه١ فطز٠ أخطٟ َع١ٜٛٓ ؾدك١ٝ ايسٚي١ دٛاض إيٞ تكِٝ أْٗا أُٖٗا ٫ْتكازات ايٓعط١ٜ ٖصٙ ٚتعطنت

 ٚاؿطٜات اؿكٛم ٚأٖساض ا٫غتبساز إيٞ ت٪زٟ ٚ٭ْٗا ، اإلقًِٝ شات عًٞ ايػٝاز٠ ايسٚي١ َع تتٓاظع ا٭١َ ؾدك١ٝ

 ٜهٕٛ ٚبايتايٞ ؾٛقِٗ ٚغا١َٝ ا٭ؾطاز عٔ َػتك١ً فطز٠ ٚاسس٠ نٛسس٠ يٮ١َ ايػٝاز٠ إٔ َٔ تكطضٙ مبا ايؿطز١ٜ

 ا٭ؾطاز ًٜٚتعّ تعسًٜ٘ أٚ ْكه٘ أسس ميًو ؾ٬ ايػُٛ ٖصا عٔ تعبرل ٖٛ ٚأْع١ُ قٛاْني َٔ ا٭١َ ٖصٙ تهع٘ َا

 ؾإٕ سهاَٗا أؾدام بٛاغط١ ب٘ تكّٛ ٚإمنا بٓؿػٗا ؾ٦ًٝا متاضؽ ٫ ا٭١َ ناْت ٚملا. ْكاف أٚ دساٍ زٕٚ بطاعت٘

 عٔ تعبرلًا زاَت َا َطًل بؿهٌ ٚقشٝش١ قاؿ١ أعُاشلِ ٜٚعتدلٚا با٫َط اؿهاّ ٜػتبس إٔ ايٓعط١ٜ ٖصٙ َ٪زٟ

  .اإلضاز٠ ٖصٙ يتٓؿٝص ٚٚن٩٬ٖا ا٭١َ ٚغطا٤ أْؿػِٗ ِٖ اؿهاّ ٖ٪٤٫ زاّ َٚا ا٭١َ إضاز٠

 إيٞ تٓعط يهٓٗا ايػٝاز٠ بؿهط٠ ٜتعًل ؾُٝا ايػابك١ املعاْٞ بٓؿؼ تكٍٛ ٖٚٞ … ايؿعب غٝاز٠ ْعط١ٜ - ب

 ؾإٕ ٚبايتايٞ ، ايػابك١ ايٓعط١ٜ َجٌ ا٭ؾطاز عٔ َٓؿك١ً فطز٠ ٚسس٠ ٚيٝؼ ا٭ؾطاز فُٛع بأعتباضٙ ايؿعب

 ايػٝاز٠ ؾتهٕٛ ؾٝٗا ْكٝبًا َِٓٗ ٚاسس نٌ ميًو ا٭ؾطاز فُٛع بني ؾطن١ تهٕٛ ايٓعط١ٜ ٖصٙ يف ايػٝاز٠
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 ايػٝاز٠ ْعط١ٜ يف بأْ٘ تتعًل ايٓعطٜتني بني ايع١ًُٝ ايؿطٚم ٚأِٖ. ايؿعب اؾطاز مجٝع عًٞ ا٭دعا٤ َٛظع١ فعأ٠

 عسز أندل إيٞ ب٘ ٚايٛقٍٛ ؾٝ٘ ايتٛغع ٜٓبػٞ يٮؾطاز سكًا ا٫ْتداب أعتباض إيٞ ٜ٪زٟ ايػٝاز٠ ػع١٥ ؾإٕ يًؿعب

 نُا. نًٗا ا٭١َ عٔ ٚيٝؼ أْتدبت٘ اييت ايسا٥ط٠ عٔ ممج٬ً ْا٥بًا ٜهٕٛ ايدلملإ يف ايٓا٥ب إٔ نُا َِٓٗ ممهٔ

 عًٝ٘ ا٫عذلاض زا٥ًُا ميهٔ أْ٘ إ٫ أٜهًا ا٭ق١ًٝ ًٜعّ نإ ٚإٕ ، ا٭غًب١ٝ أضاز٠ عٔ تعبرل فطز ٜكبح ايكإْٛ إٔ

  .يًسٚي١ ايسغتٛضٟ ايٓعاّ وسزٖا اييت املؿطٚع١ بايٛغا٥ٌ تػٝرلٙ ٚ ْٚكه٘

 

  :ايػٝاغ١ٝ ايػًط١ : ثايجًا

 اإلقًِٝ عًٞ تؿطف اييت ٖٚٞ اؿان١ُ اشل١٦ٝ أٚ ايػٝاغ١ٝ ايػًط١ ضنٔ ٖٛ ايسٚي١ أضنإ َٔ ايجايح ايطنٔ

  .ايػًطإ شلصا ٖ٪٤٫ ٚىهع ايسٚي١ بأغِ غًطاْٗا عًٝ٘ ٚمتاضؽ ٚؾعب٘

 أٚ زٚي١ قٝاّ ٜتكٛض ٫ عٝح يًسٚي١ املُٝع٠ ايعٓاقط أِٖ ٖٛ ايػٝاغ١ٝ ايػًط١ عٓكط إٔ إيٞ ايبعض شٖب ٚقس

 يف تٛدس إٔ هب ايػٝاغ١ٝ اشل١٦ٝ أٚ اؿان١ُ ايػًط١ ٖصٙ إٔ عًٞ ، ايػٝاغ١ٝ ايػًط١ عٓكط ٚدٛز زٕٚ ٚدٛزٖا

. أخطٟ غٝاغ١ٝ يٛسس٠ تابع١ أٚ يف َٓسف١ غرل َػتك١ً غٝاغ١ٝ ٚسس٠ اؾُاع١ ٖصٙ َٔ ٜتهٕٛ عٝح اؾُاع١

 اي٫ٜٛات نُٔ ايساخ١ً ناي٫ٜٛات ايسٚي١ ٚقـ شلا ٜتٛاؾط ٫ َتعسز٠ ٫ٜٚات َٔ تتهٕٛ اييت ايسٍٚ يف ؾاي١ٜ٫ٛ

 اييت ا٫قطاض ٚنصيو ايػابل ايػٛؾٝيت ا٫ؼاز يف اْسَادٗا عٗس يف ايػٛؾٝت١ٝ اؾُٗٛضٜات أٚ ا٫َطٜه١ٝ املتشس٠

 عًٝٗا ٜٓطبل ٫ املُاث١ً اؿا٫ت َٔ ٚغرلٖا اؿا٫ت ٖصٙ نٌ. ايعجُا١ْٝ اـ٬ؾ١ زٚي١ ؿهِ ط٬ًٜٛ ظًَٓا خهعت

 بصاتٗا قا١ُ٥ غٝاغ١ٝ ٚسس٠ متجٌ ٫ شيو َع ٭ْٗا اؿان١ُ اشل١٦ٝ َٔ ْٚٛع ٚاإلقًِٝ ايؿعب تٛاؾط بطغِ ايسٚي١ ٚقـ

 ايكٍٛ ٖصا ٚيهٔ. ايٛسسات ٖصٙ غا٥ط بساخً٘ ٚوتٟٛ ايسٚي١ ٚقـ وٌُ ايصٟ ٖٛ أندل ؾهٌ يف تٓسَر بٌ

 ايب٬ز أبٓا٤ غرل َٔ أدٓب١ٝ تهٕٛ ؾكس ٚط١ٝٓ ١٦ٖٝ اؿان١ُ اشل١٦ٝ تهٕٛ إٔ ٜؿذلط ٫ أْ٘ عكٝك١ ىٌ ٫ املتكسّ

 زاّ ؾُا. أدٓب١ٝ أغط٠ أٚ طا٥ؿ١ ؿهِ خهٛع٘ أٚ اخل … ايٛقا١ٜ أٚ ايسٚي١ٝ اإلزاض٠ ؼت اإلقًِٝ ٚدٛز نشاي١

 ٚإٕ ، ؾٝ٘ ايػًط١ عًٞ ايكا٥ُني دٓػ١ٝ ناْت أًٜا ايسٚي١ ٚقـ ي٘ ؾٝعٌ بصاتٗا قا١ُ٥ غٝاغ١ٝ ٚسس٠ ميجٌ اإلقًِٝ

  .ا٫غتك٬ٍ ناٌَ غرل إقًِٝ أْ٘ بايطبع ايكٍٛ ميهٔ نإ

 اؿا٫ت َٔ نجرل يف سسخ نُا ٚا٫نطاٙ ايػًب١ عًٞ تكّٛ ؾكس ايؿعب بطنا ايػًط١ تكّٛ إٔ أٜهًا ًٜعّ ٫ٚ

 اؾذلاط فطز ٖصا ٚيهٔ. بايػًط١ احملهَٛني ضنا٤ نطٚض٠ ٜطٟ ايبعض إٔ عًٞ ، ايكسمي١ ايسٍٚ يف خكٛقًا

 احملهَٛني ضنا اؾذلطٛا ايصٜٔ َٔ ايهجرلٕٚ أنتؿٞ يصيو. ايك٠ٛ عًٞ تكّٛ ا٭سٝإ غايب يف ايػًط١ ٭ٕ ْعطٟ

  .بٗا نًُٓٝا ضنا٤ ميجٌ باعتباضٙ ايػًط١ ٖصٙ ػاٙ احملهَٛني َٔ ايػًيب باملٛقـ ايػًط١ عٔ
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 بايتأنٝس أْ٘ إ٫ با٭غاؽ ايسٚي١ غًط١ يكٝاّ ٫ظًَا ؾططًا ٜهٔ مل ٚإٔ احملهَٛني ضنا ؾإٕ ا٫سٛاٍ نٌ ٚعًٞ

  .بايعٚاٍ ٚدٛزٖا تٗسز ند١ُ ملداطط تعطنٗا ٚعسّ ٚاغتكطاضٖا ٫غتُطاضٖا ؾطط

 ايساخٌ يف غٝاز٠ شات غًط١ بأْٗا تتُٝع يًسٚي١ ايػٝاغ١ٝ ايػًط١ ؾإٕ غابكًا شلا عطنٓا اييت ايػٝاز٠ يٓعط١ٜ ٚطبكًا

 يف َاز١ٜ ق٠ٛ ٭ندل سا٥ع٠ تهٕٛ إٔ ٜكتهٞ مما اؾُٝع عًٞ أٚاَطٖا تؿطض عًٝا آَط٠ غًط١ تهٕٛ عٝح

  .بطاعتٗا ٚتًعَِٗ ايساخٌ يف اؾُاعات غا٥ط عًٞ غًطاْٗا تؿطض ست٢ ايعػهط١ٜ ايك٠ٛ ٖٚٞ ايساخٌ،

 غًطاتٗا ا٭خط٣ ٚا٭دٗع٠ اشل٦ٝات َٓٗا تػتُس بٌ آخط٣ غًط١ َٔ تٓبع ٫ َبتسأٙ أق١ًٝ غًط١ ؾٗٞ نصيو

  .شلا املُٓٛس١ ٚأختكاقاتٗا

 أزٟ قس ايتاضىٞ ايتطٛض إٔ نُا. يٓؿػٗا عًُٗا ٚقٛاعس قٛاْٝٓٗا ٚتهع بٓؿػٗا ؾ٦ْٛٗا تكطف غًط١ أخرلًا أْٗا ثِ

 ٚتطٛض بٓؿأ٠ اـام ايؿكٌ يف ي٘ غٓعطض َا ٖٚٛ عًٝٗا ايكا٥ُني اؾدام ٚبني ايسٚي١ غًط١ بني ايؿكٌ إيٞ

  .ايسٚي١ ؾهط٠

  :ايسٚيٞ ا٫عذلاف- 1

 ثِ ْاس١ٝ، َٔ اجملتُع عٓاقط غا٥ط ي٘ تتٛاؾط بصات٘ قا٥ًُا فتُعًا باعتباضٖا َعزٚد١ بطبٝع١ اؿسٜج١ ايسٚي١ تتػِ

 ٚاملٓعُات ايسٍٚ فُٛع١ َٔ ٜتهٕٛ ايصٟ ايسٚيٞ اجملتُع ٖٛ أٚغع آخط فتُع يف عهٛ أخطٟ ْاس١ٝ َٔ أْٗا

 .ايسٚي١ٝ

 ؾطط ٖٚٛ ايسٚي١ يكٝاّ ٫ظًَا ضأٚٙ ضابعًا ؾططًا ٚنعٛا ايسٚيٞ ايكإْٛ ؾكٗا٤ بعض ؾإٕ املعزٚد١ ايطبٝع١ شلصٙ ْٚعطًا

 بأضناْٗا ايسٚي١ تعتدل ٫ ا٫عذلاف ٖصا بػرل إش ، ايسٚي١ٝ ٚاملٓعُات ا٫خطٟ ايسٍٚ قبٌ َٔ بٗا ايسٚيٞ ا٫عذلاف

  .ايعه١ٜٛ ٖصٙ عًٞ املذلتب١ ٚا٫يتعاَات اؿكٛم تهتػب ٫ٚ ايسٚيٞ اجملتُع يف عهًٛا ايػابك١ ايج٬ث١

 شلا ايسٚيٞ اجملتُع أعها٤ َٔ زٚي١ نٌ إٔ َكتهاٙ َٚٔ ا٫عذلاف سط١ٜ ٜػُٞ َبسأ عًٞ ٜكّٛ ايسٚيٞ ٚا٫عذلاف

 زاخٌ ايسٍٚ ٚدٛز ٜهٕٛ إٔ ايعٌُ دطٟ ؾكس ٚيصيو. بٗا تعذلف ٫ أٚ أخطٟ زٚي١ بأ١ٜ تعذلف إٔ يف اؿط١ٜ َطًل

 ايسٍٚ َٔ غرلٖا زٕٚ بايسٚي١ أعذلؾت اييت ايسٍٚ َٛادٗ٘ يف ايٛدٛز ٖصا ٜكّٛ سٝح ْٚػبًٝا َتسضدًا ايسٚيٞ اجملتُع

 قطوًا ٜهٕٛ قس ٚ املعذلؾ١ يًسٚي١ املٓؿطز٠ باإلضاز٠ ٜكسض قاْْٛٞ تكطف ٖٛ بايسٚي١ ؾا٫عذلاف. بٗا تعذلف مل اييت

  .قطاس١ بٗا تعذلف مل زٚي١ َع َعاٖس٠ أٚ زٚيٞ أتؿام بأبطاّ ايسٚي١ تكّٛ نإٔ نًُٓٝا ٜهٕٛ ٚقس

 ايسٚي١ انتػاب َٚٓٗا ايسٚيٞ ا٫عذلاف عًٞ املذلتب١ ا٫ثاض غا٥ط عًٝ٘ ٜذلتب قطوا قاًْْٛٝا ا٫عذلاف ٜهٕٛ ٚقس

  .املعذلؾ١ ايسٍٚ َٛادٗ٘ يف ايسٚيٞ اجملتُع يف ا٫عها٤ يًسٍٚ بٗا املعذلف ٚا٫يتعاَات يًشكٛم
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 ٚتجبٝت ٚدٛزٖا تٛطٝس عًٞ املع١ٝٓ ايسٚي١ بكسض٠ َكرلٙ ٜطتبط َ٪قت ٚاقعٞ اعذلاف فطز ٜهٕٛ قس نُا

  .ايٛاقعٞ ا٫عذلاف ٖصا ظاٍ ٚإ٫ زعا٥ُ٘،

 ٜتشكل مل إشا عٝح َٓؿ٦ًا أثطًا ايسٚيٞ ا٫عذلاف اعطا٤ إيٞ شٖب قس ايؿك٘ َٔ داْبًا ؾإٕ مجٝعًا ا٫عتباضات ٚشلصٙ

 ٜهاف إٔ ايهطٚضٟ ؾُٔ ٚبايتايٞ ايسٚي١ٝ، ؾدكٝتٗا تهتػب ٚمل ايكاْْٛٞ نٝاْٗا ٜهتٌُ مل َا يسٚي١

  .ايػٝاغ١ٝ ٚايػًط١ ٚايؿعب اإلقًِٝ ٖٚٞ يًسٚي١ امله١ْٛ ايج٬خ يًعٓاقط ضابع نعٓكط ا٫عذلاف

 ايسٚي١ ْؿأ٠ عٓاقط َٔ عٓكطًا ػعً٘ ايت٢ ايكك٣ٛ ا١ُٖٝ٫ ٖصٙ يٮعذلاف ٜطٟ ٫ ايطادح اؾاْب إٔ عًٞ

 أثطٙ ٜٚكتكط ايػابك١ ايج٬ث١ عٓاقطٖا بانتُاٍ ايسٚي١ يكٝاّ ٫سك١ َػأي١ ٖٛ ٚإمنا ايكاْْٛٞ يهٝاْٗا ٚأنتػابٗا

  .ؾكط بٗا اعذلؾت اييت ايسٚي١ َٛادٗ٘ يف اـاضد١ٝ يػٝازتٗا اؾسٜس٠ ايسٚي١ أنتػاب عًٞ

 قٌ يًسٚي١ ايكا٥ِ بايٛنع ا٫عذلاف يف ا٭ٚيٞ َطسًت٘ تتُجٌ َطنب١ طبٝع١ ي٘ ا٫عذلاف إٔ ا٭خط ايبعض ٜٚطٟ

 ؾٗٛ ٚبايتاىل ايٛدٛز ٖصا عًٞ ٫ٚسك١ ايسٚي١ ٖصٙ ٚدٛز عٔ ناؾؿ١ طبٝع١ شا ٜعتدل اؿاي١ ٖصٙ يف ٖٚٛ ا٫عذلاف،

 ٚيف. ٚاقعًا قاَت اييت ايسٚي١ ٖصٙ قٝاّ مبؿطٚع١ٝ ايتػًِٝ ؾ٢ٗ ايجا١ْٝ املطس١ً أَا. ؼكك٘ ؾطٚط َٔ ؾططًا يٝؼ

  .املعذلف عاتل عًٞ ٚايتعاَات سكٛم اؾسٜس٠ يًسٚي١ تٓؿأ املطس١ً ٖصٙ

 ضنًٓا يٝؼ ايسٚيٞ ا٫عذلاف إٔ إيٞ اؿكٝك١ يف تٓتٗٞ ا٭خرل ايطأٟ ؾٝٗا مبا ايطادش١ ا٫ضا٤ ؾإٕ ا٫سٛاٍ نٌ ٚعًٞ

 غٝاغ١ٝ ٚغًط١ ٚإقًِٝ ؾعب َٔ ايج٬ث١ ا٭ضنإ تٛاؾط ايكٝاّ شلصا ٜهؿٞ ٚإمنا قٝاَٗا أضنإ َٔ َؿذلطًا ضابعًا

  .ايسٚيٞ اجملاٍ أٟ اـاضدٞ اجملاٍ يف بٗا املعذلف ايسٚي١ سكٛم يٝ٪نس ايسٚيٞ ا٫عذلاف ٜأتٞ ثِ

  :ايسٚي١ احملسز املعٝاض- 2

 شيو عٔ تػا٤يٛا قس ايؿكٗا٤ َٔ ايهجرل إٔ إيٞ ْؿرل إٔ ايطبٝعٞ َٔ ٚأضناْٗا بايسٚي١ يًتعطٜـ املتكسّ ايعطض بعس

 أطًل ؾكس . ز٫ًٚ تعتدل ٫ اييت ا٫خطٟ ايػٝاغ١ٝ اؾُاعات َٔ غرلٖا عٔ ايسٚي١ ب٘ تتُٝع ايصٟ احملسز املعٝاض

 أٟ ٚاحملهَٛني اؿهاّ بني ايؿكٌ عًٞ ٜكّٛ ايػٝاغ١ٝ يًذُاع١ تٓعِٝ أٚ ػُع أٟ عًٞ ايسٚي١ اغِ ايبعض

 مجاع١ أٚ ؾدكًا ايػًط١ ٖصٙ قاسب نإ غٛا٤ أخطٜٔ أؾطاز يػًط١ ا٭ؾطاز بٗا ىهع غٝاغ١ٝ غًط١ ؾٝ٘ تٓؿأ

 أٚ بسا١ٝ٥ أغطًا ناْت غٛا٤ ايتذُع ٖصا ؾهٌ ٫ٚ اؾُاع١ تطٛض زضد١ شيو يف ِٜٗ ٫ٚ اخل … طا٥ؿ١ أٚ

  .سايًٝا املعطٚف بايؿهٌ نبرل٠ أٚ قػرل٠ زٚي١ أٚ ا٭ططاف ممتس٠ أَدلاطٛض١ٜ

 تٛدس ٫ بأْ٘ ايكٍٛ سس إيٞ املعٝاض يف ايتهٝٝل إيٞ أخط ضأٟ شٖب ؾكس ايسٚي١ َعٝاض يف ايتٛغع ٖصا َٛادٗ٘ ٚيف

 عٔ َػتك٬ً ٚدٛزًا شلا هعٌ ايتٓعِٝ يف ايتكسّ َٔ زضد١ إيٞ ٚقًت قس ايػٝاغ١ٝ اؾُاع١ تهٕٛ عٓسَا إ٫ زٚي١

 ايسٚي١ ٚقـ ؾإٕ ٚبايتايٞ . املس١ْٝ َٔ َع١ٓٝ زضد١ إيٞ ايٛقٍٛ بعس إ٫ ٜتشكل ٫ ايصٟ ا٭َط ٖٚٛ اؿهاّ أؾدام

 ًٜشل ٫ ايسٚي١ ٚقـ إٔ ايطأ٣ ٖصا ٜٚط٣. ايتٓعِٝ َٔ ايسضد١ ٖصٙ إيٞ ٜكٌ مل آخط غٝاغٞ نٝإ بأٟ ًٜشل ٫
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 اؿهاّ َٔ َٓؿ٦ٝٗا بأؾدام َطتبط١ أَاضات أٚ ممايو ضأِٜٗ يف ناْت سٝح مجٝعًا ايكسمي١ با٫َدلاطٛضٜات

 .أْؿكاٍ زٕٚ ٭ؾداقِٗ ٚوٛظْٚٗا ٭ْؿػِٗ ايػًط١ ميتًهٕٛ ايًصٜٔ

  .ايسٚي١ َعٝاض يتشسٜس أخطٟ أضا٤ تٛدس ايطأٜني ٖصٜٔ ٚبني

 أٚ املطًك١ ايػٝاز٠ غٛا٤ ؾطسٗا ايػابل ٚؾطٚطٗا بأٚقاؾٗا ايػٝاز٠ َعٝاض ٖٛ املعٝاض ٖصا إٔ إيٞ ايبعض شٖب ؾكس

  .املكٝس٠ ايػٝاز٠

 ٖٞ ايكٛٙ ٖصٙ ٚإٔ املاز١ٜ يًك٠ٛ استهاضٖا ْتٝذ١ ا٫دباض غًط١ ٖٛ غرلٖا عٔ ايسٚي١ ميٝع َا أِٖ بإٔ أخطٕٚ ٚقاٍ

  .أخطٟ غًط١ َٔ تػتُسٙ ٫ يًسٚي١ سل

 ا٫ؾدام غا٥ط اختكام ٚوسز ٜٓعُٗا ايصٟ زغتٛضٖا بٛنع ايسٚي١ اغت٦جاض ٖٛ املعٝاض ٖصا إٔ آخط ضأٟ ٚيف

  .ؾٝٗا املٛدٛز٠ ٚاشل٦ٝات

  .اؿهِ ْعاّ ؾ٦ٕٛ ىل ؾُٝا ًَع١َ أٚاَط أقساض متًو سه١َٛ ٚدٛز يف ٜتُجٌ أْ٘ غرلٙ ضأٟ ٚقاٍ

 :يًسٚي١ املع١ٜٛٓ ايؿدك١ٝ- 3

 َع١ٜٛٓ ؾدك١ٝ يًسٚي١ ؼكل إٔ بٗا ايسٚيٞ ٚا٫عذلاف غٝازتٗا ٚؼكل ايػابك١ بؿطٚطٗا ايسٚي١ قٝاّ عًٞ ٜذلتب

  .ا٫يتعاَات ٚؼٌُ اؿكٛم أنتػاب عًٞ قازض٠ تكبح أْٗا أٟ ٚاـاضز ايساخٌ يف نا١ًَ

 ؽهع اييت ٚاملكاحل ٚاشل٦ٝات ٚاؾُاعات ا٫ؾدام عٔ َػتكٌ مٛ عًٞ املع١ٜٛٓ ايؿدك١ٝ تهتػب ٖٚٞ

  .إقًُٝٗا عًٞ ٚتكّٛ يػًطاْٗا

 ؾ٬ ٚعسًَا ٚدٛزًا بايسٚي١ َطتبط١ تبكٞ ٚاييت املع١ٜٛٓ ايؿدك١ٝ شلصٙ أنتػابٗا ٜؿذلض ايسٚي١ ؾٛدٛز شيو ٚعًٞ

 غٝازتٗا أٚ ايسٚي١ غًطات يف ْكل َٔ وسخ َا مبكساض تٓتكل أْٗا نُا ْؿػٗا، ايسٚي١ بعٚاٍ إ٫ عٓٗا تعٍٚ

  .اخل … بٗا ايسٚيٞ ا٫عذلاف انتُاٍ عسّ أٚ غهاْٗا َٔ دع٤ متطز أٚ إقًُٝٗا َٔ دع٤ أست٬ٍ ْتٝذ١

  :ا٭١ُٖٝ غا١ٜ يف ث٬خ ْتا٥ر ايػابل ايٓشٛ عًٞ املع١ٜٛٓ يؿدكٝتٗا ايسٚي١ أنتػاب عًٞ ٜٚذلتب

 أدٌ َٔ ايػًط١ َباؾط٠ سهاَٗا عًٞ وتِ أؾطازٖا أؾدام عٔ َتُاٜع٠ قا١ْْٝٛ ٚسس٠ ايسٚي١ أعتباض إٔ  :أٚشلا

  .أؾطاز أٚ طبك١ أٚ ن١٦ٝٗ اـاق١ َكاؿِٗ أدٌ َٔ ٚيٝؼ ايعاّ ايكاحل

 اؾدام أٚ سهُٗا ْعاّ أٚ ؾهًٗا تػرل َُٗا قا١ُ٥ تعٌ ايسٚي١ تهتػبٗا اييت ٚا٫يتعاَات اؿكٛم إٔ  :ثاْٝٗا

 إٔ تكٛض ٚميهٔ بٌ ، ا٫يتعاَات بتًو ًَٚتع١َ اؿكٛم بٗصٙ َتُتع١ ا٫سٛاٍ مجٝع يف ايسٚي١ ؾتعٌ ، سهاَٗا



[15] 

 ميهٔ أَط ٖٚٛ أخطٟ زٚي١ يف أزَادٗا أٚ بأؿاقٗا ظٚاشلا ساي١ يف ايسٚي١ َع تٓتكٌ ٚا٫يتعاَات اؿكٛم ٖصٙ

  .ايسٚيٞ ايكإْٛ قٛاعس يف تؿك٬ٝت٘ إيٞ ايطدٛع

 تػٝرل أٟ ضغِ ايسٚي١ يف ايػاض١ٜ ايتؿطٜعات بكا٤ - يًسٚي١ املع١ٜٛٓ ايؿدك١ٝ عًٞ املذلتب١ ا٫ثاض ثايح أٟ : ٚثايجٗا

  .أخطٟ بتؿطٜعات تػتبسٍ أٚ تعسٍ أٚ ايتؿطٜعات ٖصٙ تًؼ مل َا ؾٝٗا اؿهِ ْعاّ عًٞ أٚ ؾهًٗا عًٞ ٜططأ

 الثانى الفصل

 

 ايسٚيـــ١ ْؿـــأ٠ أقـــــٌ

 

 ظًٗا يف ٜعٝـ مجاع١ زاخٌ إ٫ سٝا٠ ي٘ ٜتكٛض ٫ أٟ ادتُاعٞ نا٥ٔ أْ٘ يإلْػإ بايٓػب١ ا٭ٚي١ٝ اؿكا٥ل َٔ

 ادتُاعٞ سٝٛإ اإلْػإ بإٔ ايؿ٬غؿ١ بعض قٍٛ تٛيس اؿكٝك١ ٖصٙ ٚاقع َٚٔ. ٚاـدلات املٓاؾع أؾطازٖا َع ٜٚتبازٍ

 . مجاعات نُٔ زا٥ًُا ٜعٝـ ٚيصيو ا٫غاغ١ٝ سادات٘ يٓؿػ٘ بٓؿػ٘ ٜؿبع إٔ ٜػتطٝع ٫ أْ٘ أٟ بايطبع َسْٞ أْ٘ أٚ

 يف اإلْػإ ٜؿب٘ نإ إْ٘ ٜكاٍ ايصٟ ايها٥ٔ يصيو اإلْػإ بكؿ١ ايؿ٬غؿ١ أنجط ٜعذلف مل أٜهًا ٖٓا َٚٔ

 .أدتُاع١ٝ ع٬قات أ١ٜ زٕٚ ٚاملػتٓكعات ا٫سطاف يف ٚدٗ٘ عًٞ ِٜٗٝ قسميًا عاف ٚأْ٘ اؾػسٟ تهٜٛٓ٘

 إٔ أٚشلُا ٜطٟ ؾطٜكني بني ا٭ٚيٞ ايبؿط١ٜ ايتذُعات طبٝع١ ؼسٜس يف ٚايؿ٬غؿ١ ٚاملؿهطٕٚ ايعًُا٤ أْكػِ ٚقس

  .ايكطٝع ؾهٌ أؽص ايبؿطٟ ايتذُع إٔ ا٭خطٕٚ ٜٚطٟ ايبؿط١ٜ يًتذُعات ؾهٌ أٍٚ ناْت ا٭غط٠

 َٚؿانٌ ايب١٦ٝ بعطٚف ٚأملاًَا خدل٠ ا٭نجط ِٖ ايػٔ نباض ا٭ؾطاز نإ ؾكس شاى أٚ ايؿهٌ ٖصا نإ ٚغٛا٤

 اؾُاع١ تٛدٝ٘ يف ٚأخصٚا أعُاٍ، َٔ ادتٓاب٘ هب َٚا عًٝ٘ ا٫قساّ هب َا ٚبايتايٞ اؿٝا٠ ٚططم اؾُاع١

 اؾُاع١ أسػاؽ تٓاَٞ ايٛقت َطٚض َٚع . ٚخدل٠ غًٓا زِْٚٗ ِٖ َٔ تؿٛم ٚزضا١ٜ خدلات َٔ يسِٜٗ َا باػاٙ

 ٚا٭َط، ايٓكٝش١ ٚغ٪اشلِ ايهباض طاع١ عًٞ ايكػاض ٚتعٛز ايػٔ نباض ا٫ؾطاز ٖ٪٤٫ يتٛدٝٗات اـهٛع بهطٚض٠

 ميهٔ َا بإظا٤ ٚأقبشٓا ، بؿطٟ فتُع نٌ يف نهطٚض٠ ايػًط١ ملؿّٗٛ ٬ََح أٍٚ بصيو تتهٕٛ ؾبسأت

 تبٝح اييت ايكٛاعس َٔ ايعسٜس منٛ أٚدب مما اؾُاع١ سٝاٙ بتعكس تٓاَٞ إٔ ًٜبح مل بسا٥ًٝا غٝاغًٝا فتُعًا أعتباضٙ

 اؾُاع١ أؾطاز بني ايع٬قات سذِ بعٜاز٠ ٚتأقًٗا ايكٛاعس ٖصٙ منٛ أظزاز ثِ اخطٟ أؾعا٫ً ٚؼطّ َع١ٓٝ أؾعا٫ً

 ٚيف ، َٓٗا ايكطٜب١ أٚ بٗا احملٝط١ اؾُاعات أٚ ٚاؾُاع١ مجاع١ نٌ بني َٛاظ١ٜ أخطٟ ع٬قات تٓاَٞ ثِ ٚتؿعبٗا

  .ا٭خطٜٔ عًٞ ٚايٓٗٞ ا٭َط غًط١ مياضؽ اؾُاع١ أعها٤ بعض نإ ا٭سٛاٍ نٌ
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 يف ٜعٝـ نإ ، ا٫غط٠ ْعاّ اإلْػإ ٜعطف إٔ قبٌ أْ٘ اىل ا٭عاخ، بعض شيو عًٞ ٚتسٍ ايبعض، ٚقٌ ٚقس

 ايطداٍ ؾهإ. بعٚدت٘ ايطدٌ تطبط اييت اـاق١ ايع٬قات َٔ ايُٓط شيو ٜعطؾٕٛ ٫ قطٝعًا تؿهٌ مجاعات

 باعتباضٖا اؾُاع١ زاخٌ ايع٬قات تطبط اييت ايكطاب١ ٚاغط١ ٖٛ ا٭ّ ٚناْت ايػٛا٤ عًٞ َؿاعًا ٜعٝؿٕٛ ٚايٓػا٤

 بذلى اإلْػإ بسأ عٓسَا ايبسا٥ٞ ايٛنع ٖصا تطٛض ثِ . ٖصٙ املؿاع سٝا٠ ظٌ يف زاخًٗا املعطٚؾ١ ايٛسٝس٠ ايك١ً

 سٝا٠ يف ا٫غتكطاض َٔ قسض َٔ عًٝ٘ تٓطٟٛ مبا بايعضاع١ ثِ بايطعٞ ٜٚؿتػٌ ايجُاض ٚمجع ايكٝس يف ا٭ٚيٞ سٝات٘

 أختكام بأػاٙ تٓشكط املؿاع سٝا٠ بسأت ٚسٝٓصاى. ايعاضع١ انتؿاف َع ا٫غتكطاض َٔ نبرل قسض ثِ ايطعٞ

 يف ايبؿط١ٜ يًُذتُعات ا٫غاغ١ٝ اؾُاع١ بأعتباضٖا ا٫غط٠ ْعاّ بصيو يٝبسأ َتعسزات ظٚدات أٚ بعٚد١ ايطدٌ

 َا إٔ عًٞ. ايطأٖ ٚقتٓا إيٞ ٚق٫ًٛ ايبؿطٟ اجملتُع تطٛضات يػا٥ط َؿتاسًا نإ ٚايصٟ سٝاتٗا َٔ ايطٛض شيو

  .املٓؿأ٠ ٖصٙ تطٛضات ٫ٚغا٥ط ايبؿطٟ اجملتُع ْؿأ٠ سا٫ت ناؾ١ تؿػط ٫ أدتٗازات ٖٞ مجٝع٘ تكسّ

 أْٗا غرل ايعضاع١ أنتؿاف َع ا٫غتكطاض سٝا٠ َٔ ْٛعًا غابكًا إيٝٗا املؿاض ايبؿط١ٜ ايتذُعات بعض عطؾت ٚقس

 عًٞ خكٛقًا ا٫ْٗاض بعض ؾٝهاْات أسسثت إٔ إيٞ ا٫ضض خكٛب١ نعؿت نًُا ايسا٥ِ ايتٓكٌ إيٞ تهطط ناْت

 نؿاف سٍٛ املػتكط٠ ؾب١ اؾُاعات غاعس ا٫ضض خكٛب١ يف زا٥ًُا ػسٜسًا ايطاؾسٜٔ بني َا ٚب٬ز ايٌٓٝ نؿاف

 إيٞ - ايػٝاغ١ ٚعًُا٤ َ٪ضخٞ بعض ضأٟ يف - أزٟ ايصٟ ايسا٥ِ ا٫غتكطاض سٝاٙ إيٞ ايتشٍٛ إيٞ ا٫ْٗاض ٖصٙ

 اؿذط َٔ َعبس يف ا٭ٚيٞ مناشد٘ ٚمتجًت ، املعبس املس١ٜٓ أغِ عًٝ٘ أطًكٛا ايػٝاغٞ ايتٓعِٝ َٔ دسٜس منط ظٗٛض

 املٓطك١ غهإ ه٧ سٝح ايهٗإ ٜػهٓٗا اييت ا٫نٛار َٔ عسز ٚسٛي٘ ايس١ٜٝٓ ايطكٛؽ ؾٝ٘ ت٪زٟ ٚايطني

 بعض املعابس ٖصٙ دٛاض إيٞ ْٚؿأت ، ايكطابني ٚتكسِٜ ايس١ٜٝٓ املٓاغو ٫زا٤ املٓاغبات أٚ ا٫ٚقات بعض يف احملٝط١

 َٔ نإ أْ٘ ايطأٟ ٖصا أقشاب ٜٚطٟ . ايػًع ٚيتبازٍ املتٓػهني أٚ ايه١ٓٗ سادات يتًب١ٝ ايكػرل٠ ا٫غٛام

 ٜهٕٛ ٚإٔ ٚا٫شل١ ايبؿط بني ايٛاغط١ باعتباضِٖ ايه١ٓٗ أٜسٟ يف املعبس املس١ٜٓ ٖصٙ يف ايػًط١ تذلنع إٔ ايطبٝعٞ

  .ي٬شل١ غب٬ًٝ أٚ أشلًا باعتباضٙ بايكساغ١ املتكـ ايهأٖ املًو ٖٛ ايهٗإ نبرل

 َٔ عسزًا سلًت ْطاقًا أٚغع غٝاغ١ٝ ٚسسات تهٕٛ إيٞ خ٬شلا ا٫ْتكاٍ ٚغٗٛي١ ا٫ْٗاض سٍٛ ا٫غتكطاض أزٟ ٚقس

 احملذلؾني احملاضبني َٔ طبك١ ايٛسسات ٖصٙ يف تتهٕٛ ٚبسأت َٛسس َطنعٟ يٓعاّ ٚخهعت ٖصٙ املعبس َسٕ

 ايػ٬ح، بك٠ٛ ايهأٖ املًو َٔ يٓؿػٗا اؿهِ تٓتعع َا نجرلًا ناْت ٚعػهط١ٜ غٝاغ١ٝ أضغتكطاط١ٝ ؾهًت

 ٚاشلهػٛؽ ايؿطاع١ٓ َجٌ ايهدلٟ ا٫َدلاطٛضٜات ؾعٗطت ايهبرل٠ ايػٝاغ١ٝ ايٛسسات ٖصٙ بني ايكطاع بسأ ثِ

 ٚناْت . ٚايػعٚ ايك٠ٛ عًٞ ٜكّٛ عػهطٟ طابع شات ا٫َدلاطٛضٜات ٖصٙ ٚناْت ٚايؿطؽ، ٚايبابًٝني ٚاؿٝجٝني

  .ا٫غاؽ يف ز١ٜٝٓ سهُٗا ؾًػؿ١

 ايػازؽ ايكطْني يف ايطَٚإ ثِ ا٫غطٜل عٓس ايػطب يف تطٛض ايؿطم يف املعبس - املس١ٜٓ أؾهاٍ َٔ ايؿهٌ ٖصا

 ايػٝاغ١ يعًِ َؿاِٖٝ أٍٚ تتبًٛض بسأت سٝح املس١ٜٓ ايسٚي١ أٚ ايسٚي١ املس١ٜٓ ؾهٌ إيٞ امل٬ٝز قبٌ ٚاـاَؼ

 ايؿطق١ٝ اؿهاضات يف عًٝٗا ايػابل ايتاضٜذ عدل املذلانِ ايبؿطٟ ايذلاخ َٔ اغتؿازت إ بعس ايػٝاغٞ ٚايتٓعِٝ
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 أمكاض إيٞ أزٟ مما دسٜس٠ َس١ْٝ قٛاعس منٛ ٖٛ املس١ٜٓ ايسٚي١ يف اؾسٜس ايتطٛض ٖصا َٝع َا أبطظ ٚنإ. ايكسمي١

 بايؿطز ا٫ٖتُاّ بسأ نُا . ا٫ؾ١ً ايؿطق١ٝ ا٫َدلاطٛضٜات اغاؽ َجًت اييت ايػاؾط٠ ٚايك٠ٛ ايبشت ايسٜين ا٫غاؽ

 زاخٌ ٜصٚب ايػابك١ ا٫َدلاطٛضٜات يف ايؿطز ٚنإ ايػٝاغٞ، ايتٓعِٝ ٖسف بٗا ٜتشسز اييت ايعٓاقط أسس بٛقؿ٘

 ٚبسأ ايػابل املعبس املس١ٜٓ ْعاّ إيٝ٘ تطٛض ايصٟ ا٫َدلاطٛضٟ ا٫ػاٙ شات يف املس١ٜٓ ايسٚي١ ْعاّ تطٛض ثِ . اؾُاع١

 ناْت ٚاييت بعسٙ َٔ ايطَٚا١ْٝ ٚا٫َدلاطٛض١ٜ ا٭ندل ا٫غهٓسض أغػٗا اييت املكس١ْٝٚ با٫َدلاطٛض١ٜ شيو

 ايؿهٌ ٖصا ظٌ ٚقس. ايٓاؽ َٔ كتًؿ١ ٚأدٓاغًا َتعسز٠ ب٬زًا ٚايػعٚ ايك٠ٛ ططٜل عٔ تهِ تٛغعٝ٘ اَدلاطٛضٜات

  .اؿسٜح ايعكط َطًع سيت ايسٚي١ اؾهاٍ َٔ ايػا٥س ايؿهٌ ٖٛ

 عًٞ تكسٜؼ َٔ ٜهؿٝ٘ َٚا ايكسمي١ ايؿطم ٭َدلاطٛضٜات ايسٜين ا٫غاؽ بني اؾسٜس٠ ا٫َدلاطٛضٜات َعدت ٚقس

 ا٫َدلاطٛض١ٜ ؼٛيت ٚقس . ا٭غطٜل عٔ غٝاغ١ٝ أؾهاض َٔ ٚضثت٘ َا ٚبني ا٭عًٞ اؿانِ خكٛقًا اؿهاّ

 نعـ َع إْ٘ ثِ . ا٫َدلاطٛض بٝس أَٛضٙ غا٥ط ٚتٓعكس ٚايػعٚ ايك٠ٛ عًٞ ٜكّٛ ناٌَ عػهطٟ سهِ إيٞ ايطَٚا١ْٝ

 إيٞ تكطعت بػببٗا اييت ايكبا٥ٌ َٔ املتتاي١ٝ يًػعٚات تتعطض بسأت امل٬ٝزٟ ايطابع ايكطٕ بعس ايطَٚا١ْٝ ا٫َدلاطٛض١ٜ

 ا٫قطاعٝات َٔ فُٛع١ نٌ يبجت َا ثِ ا٫قطاعٞ ايعكط إيٞ سٝٓصاى أٚضبا ؾسخًت ا٫قطاعٝات َٔ نبرل عسز

 َٚٔ . ايػا٥س٠ ٚايتكايٝس يٮعطاف اؾُٝع ٚىهع ايكبا٥ٌ ض٩غا٤ بني َٔ ًَهًا تٓتدب ممايو ٚنْٛت ػُعت إٔ

 اؾهاٍ مجٝع عٔ متٝع ٚايصٟ ايك١َٝٛ ايسٚي١ عًٝ٘ ٜطًل ايصٟ اؿسٜح بؿهًٗا ا٭ٚضب١ٝ ايسٍٚ ْؿأت املُايو ٖصٙ

  .ايسضاغ١ ٖصٙ َٔ ا٭ٍٚ ايؿكٌ يف ؾطسٗا غبل اييت مبكَٛات٘ ايكسمي١ ايػٝاغ١ٝ ايتٓعُٝات

 ٭قٌ املؿػط٠ ْعطٜاتٗا تكسِٜ ٚايكا١ْْٝٛ ايؿًػؿ١ٝ ايعًّٛ أغاغ٘ عًٞ ساٚيت ايصٟ املسخٌ ٖٛ نإ ايتشًٌٝ ٖٚصا

  .املسْٞ با٭غاؽ ٚاٯخط ايسٜين با٭غاؽ ٜكٍٛ أٚشلُا اغاغٝني أػاٖني إيٞ ايٓعطٜات ٖصٙ ٚتٓكػِ. ايسٚي١ ْؿأ٠

 

 (ا٭شلٞ اؿل ْعط١ٜ )ايسٚي١ يٓؿأ٠ ايسٜين ا٭غاؽ : أ٫ًٚ

 ٚأَطاض ٚضٜاح ، ٚضَاٍ عٛاقـ َٔ ايؿطغ١ ايطبٝع١ قٟٛ َٛادٗ٘ يف ٚمجاعات أؾطازًا ايتاضٜذ قبٌ َا أْػإ عاف

 ٚايدلى ، ٚا٭سطاف ايػابات يف ، ايػ١ًٗ ٚا٭ضانٞ املٓدؿه١ ٚايٛزٜإ ايعاي١ٝ اؾباٍ بني عاف أْ٘ نُا ،

 َٔ ٜساٙ تطاي٘ َا عًٞ ٜعٝـ ٖٚٛ اخل … ايكات١ً ايػا١َ ٚاؿؿطات املؿذلغ١ ايدل١ٜ اؿٝٛاْات بني ، ٚاملػتٓكعات

 قٟٛ َٛادٗ٘ عًٞ ٚقسضتٗا َعٗا ٜعٝـ اييت اؾُاع١ ق٠ٛ أٚ قٛت٘ ضٖٔ سٝات٘ ؾهاْت . ايكٝس أٚ ايجُاض دين

 ٚقس ٚقت نٌ يف سٝات٘ تٗسز داْب نٌ َٔ باإلْػإ احملٝط١ ا٭خطاض ٖصٙ ٚناْت . أخطاضٖا ٚزض٤ ايطبٝع١

 ٖٚهصا أًَٓا أنجط دسٜس َهإ عٔ عجًا يًُهإ ٚتطن٘ ٖذطت٘ ا٭قٌ عًٞ أٚ ٚؾٓا٥٘ ٬ٖن٘ يف تتػبب

  .زٚايٝو
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 ٖصٙ ايطبٝع١ قٟٛ يف تتشهِ اييت ٖٞ ٚا٭ضاز٠ ايكسض٠ َطًك١ أشل١ٝ قٟٛ بٛدٛز اإلْػإ ٜ٪َٔ إٔ ايطبٝعٞ َٔ ٚنإ

 إٔ ايبسا٥ٞ اإلْػإ ًٜشغ إٔ أٜهًا ايطبٝعٞ َٔ نإ ٚ . سطنتٗا تكٝس أٚ عٓـ يف ٚؼطنٗا غًٛنٗا ٚتٛد٘

 قسض٠ ٖٞ ثطٚت٘ ٚأ٬ٖى سٝات٘ تسَرل عًٞ قسضاتٗا ٚإٔ ٚاسس٠ طبٝع١ ٫ٚ ٚاسس ؾهٌ َٔ يٝػت ٖصٙ ايطبٝع١ قٟٛ

 ايؿٝهإ عٔ ٜٓتر َٚا ، ا٭َطاض ؼسث٘ َا غرل ايطٜاح ؼسث٘ ؾُا. ايطبٝع١ عٓاقط َٔ ٚأخط عٓكط نٌ بني ؽتًـ

  .اخل … ايعكطب أٚ ايجعبإ يجػ١ أٚ ا٭غس أؾذلاؽ عٔ ىتًـ ٖصا ٚنٌ ، ٚايدلانني ايع٫ظٍ ؽًؿ٘ َا غرل ٖٛ

 ايكٟٛ ؾًٝؼ ٭خط ؾطز َٔ ؽتًـ ميتًهٗا اييت ايكسض٠ إٔ ايبسا٥ٞ اإلْػإ ٖصا ًٜشغ إٔ ايطبٝعٞ َٔ نإ نُا

 ايػباع أَاّ َٔ اؾطٟ عًٞ ايكسض٠ ميًو نايصٟ ايكٝس سطؾ١ ٜتكٔ ايصٟ ٚيٝؼ ، ايٛأٖ نايهعٝـ ايؿسٜس

 َع مجٝعًا ٚاـدلات املؿاعط ٖصٙ أْتكًت ٚقس . ًٖعًا ايٛسٛف أْٝاب بني ٜػكط نايصٟ ٚشاى ٖصا ٚيٝؼ املٗامج١

 سٝا٠ إيٞ ايجُاض ٚمجع ايكٝس طٛض َٔ أْتكٌ إٔ بعس ا٭غتكطاض سٝا٠ َع ا٭دتُاع٢ تطٛضٙ ٬ََح بسأت سني اإلْػإ

 ايبؿط١ٜ اؾُاعات سٝا٠ تطٛض بؿعٌ ٚقهَٛني سهاّ إيٞ ايبؿط أْكػاّ بسأ ؾًُا. ايعضاع١ سٝا٠ ثِ ايطعٞ

 يف ىتًؿٕٛ اؿهاّ إٔ ايػابك١ خدلات٘ ٚاقع َٔ اإلْػإ ًٜشغ إٔ ايطبٝعٞ َٔ نإ َكاؿٗا ٚتعكس ٚتؿابو

 ٜطْٚ٘ َا ٜٚٓؿصٕٚ ٜؿا٩ٕٚ نُا ٜتكطؾٕٛ ػعًِٗ سط٠ أضازٙ يًشهاّ ٚإٔ . احملهَٛني عٔ ٚقسضاتِٗ طبا٥عِٗ

  .اٚاَطِٖ ٚتٓؿٝص يًشهاّ اـهٛع إ٫ عًِٝٗ ٚيٝؼ سًٝ٘ ب٬ ؾِٗ احملهَٕٛٛ أَا قاؿًا،

 طبٝع١ َٔ يٝػٛا ٚاحملهَٛني اؿهاّ إٔ ٖٛ ٚاسسًا تؿػرلًا إ٫ ايٛقت شيو يف خدلات٘ ٚاقع َٔ اإلْػإ هس ٚمل

 َطًك١ أشل١ٝ ق٠ٛ ٖٞ ٭ضازتٗا ٚؽهعٗا باإلْػإ احملٝط١ ايطبٝع١ ؼطى اييت ايك٠ٛ إٔ ٚنُا ، ٚاسس٠ بؿط١ٜ

 َٔ ٚشيو ايبؿط ؿهِ ٭ضازتٗا ٚؽهعِٗ أٜهًا ايبؿط ؼطى اييت ٖٞ ايك٠ٛ ٖصٙ تهٕٛ إٔ ؾ٬بس ٚاؿط١ٜ اإلضاز٠

 ٚايػًط١ ايسٚي١ ْؿأ٠ يتؿػرل ا٭شلٞ اؿل ْعطٜات ظٗطت ٖٓا َٚٔ . يًشهِ تكطؿِٝٗ ايًصٜٔ ا٭ؾطاز خ٬ٍ

 َٔ غًطت٘ ٜػتُس اؿانِ نإ ٚملا . ٜؿا٤ َٔ ملُاضغتٗا ىتاض ايصٟ اهلل َكسضٖا ايػًط١ إٔ سٝح ، ايػٝاغ١ٝ

  .احملهَٛني إضاز٠ ؾٛم تػُٛ أشل١ٝ ع١ًٜٛ طبٝعت٘ ٚتهٕٛ ايبؿط١ٜ ايطبٝع١ عًٞ ٜػُٛ إٔ ٫بس ؾإْ٘ اهلل

 يف ا٭ي٘ أبٔ أٚ ْؿػ٘ ا٭ي٘ ٖٛ بٌ أشل١ٝ طبٝع١ َٔ اؿانِ أعتدل ايبسا١ٜ ؾؿٞ. تطٛضات عس٠ ايٓعط١ٜ ٖصٙ ؾٗست ٚقس

 يًػًط١ اهلل ٜكطؿٝ٘ أْػاًْا اؿانِ ٚأقبح ٚاؿانِ ا٭ي٘ بني ايؿكٌ مت املػٝش١ٝ ظٗٛض َٚع املعتكسات بعض

  .املباؾط ا٭شلٞ اؿل مبكتهٞ وهِ ؾٗٛ أخط َكسض أٟ َٔ غًطت٘ ٜػتُس ٫ٚ ٚاؿهِ

 ٭ْ٘ ايؿعٛب ؿهِ َباؾط٠ املًٛى ىتاض ايصٟ ٖٚٛ تعايٞ اهلل خًل َٔ ايؿطٜل ٖصا ضأٟ يف بايتايٞ ايسٚي١ ٚتكبح

 عٓسٙ َٔ ضٚسًا ؾِٝٗ ًٜٚكٞ ايبؿط بعض ٜكطؿٞ ٖٚٛ أضازٙ نٌ خايل ٭ْ٘ أضزاٙ نٌ تعًٛ اضاز٠ ٚ٭ٕ ؾ٧ نٌ خايل

 أؾعاشلِ عٔ املًٛى ٖ٪٤٫ ٜػ٦ٌ ؾ٬ ٚبايتايٞ طاعت٘ َٔ شيو باعتباض شلِ ٚا٫ْكٝاع طاعتِٗ ايبؿط باقٞ عًٞ ٜٚٛدب

 .املباؾط ا٭شل٢ اؿل ؾهط٠ ٚيهٓٗا طٌٜٛ يٛقت غا٥س٠ ايٓعط١ٜ ٖصٙ ظًت ٚقس ٚسسٙ اهلل أَاّ إ٫
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 ايػًط١ بني يًؿكٌ دسٜس٠ ؾهط٠ تعٗط بسأت ايٛغطٞ ايعكٛض يف أٚضٚبا يف ٚاملًٛى ايهٓٝػ١ بني ايكطاع ٚقع ٚملا

 َٔ ٜهٕٛ ٫ مياضغٗا ايصٟ اؿانِ ٚيهٔ اهلل عٓس َٔ ٖٞ ؾايػًط١ . ايػًط١ ٖصٙ مياضغٕٛ ايًصٜٔ ٚاؿهاّ

 ؾإٕ ٚبايتايٞ. بايصات اؿانِ ٖصا أختٝاض مٛ ايبؿط ٚإضازات ا٭َٛض ٜٛد٘ تعايٞ إْ٘ بٌ َباؾط٠ اهلل أختٝاض

 بٓعط١ٜ اؾسٜس٠ ايؿهط٠ ٖصٙ عطؾت ٚقس ا٭شل١ٝ ا٭ضاز٠ خ٬ٍ َٔ ٚيهٔ ايؿعب بٛاغط١ ايػًط١ ٜتٛىل اؿانِ

  .املباؾط غرل ا٭شلٞ اؿل

 َكتهٞ عًٞ ٜػرل َعني بأػاٙ ا٫ؾطاز ٚاضازات ٚا٫سساخ ا٭َٛض تٛد٘ اييت ا٫شل١ٝ ايعٓا١ٜ َٔ ايٓاتر اؿل ٖٚٛ

 ٫ أْ٘ إ٫ اهلل عٓس َٔ ْؿػٗا ايػًط١ ناْت ؾإشا. اؿهِ يتٛيٞ َع١ٓٝ أغط٠ أٚ َعني ؾطز ٭ختٝاض ا٫شل١ٝ ايعٓا١ٜ

 ايؿعب ىتاضٙ ايٓعط١ٜ شلصٙ طبكًا ؾاؿانِ ، ٫ختٝاضٙ ا٫ؾطاز ٜطؾس ٚيهٓ٘ اؿانِ أختٝاض يف َباؾط٠ ٜتسخٌ

  .ا٫شل١ٝ ا٫ضاز٠ بتٛدٝ٘

 إيٞ ْػبتُٗا ميهٔ ٫ نًٝتُٗا ايٓعطٜتني يهٔ. ؾسٜس شلذّٛ تعطنت اييت ا٭ٚيٞ ايٓعط١ٜ َٔ كؿؿ١ ْعط١ٜ ٖٚٞ

 ٚعسّ باؿهِ ا٫غتبساز يتدلٜط اؿهاّ بعض َع بايتٛاط٪ ايسٜٔ ضداٍ بعض اخذلاع َٔ ناْتا بٌ عاٍ ايسٜٔ

 ا٭َٛض تطٛضت ايّٝٛ ٚست٢ ايؿطْػ١ٝ ايجٛض٠ عكط بساٜات َٚٓص . ايٓاؽ أَاّ أؾعاي٘ عٔ َطًكًا اؿانِ َػ٦ٛي١ٝ

 ايصٟ ٖٚٛ ايسٚي١ ْؿأ٠ تؿػرل يف ايجاْٞ ا٫ػاٙ يكاحل املباؾط ٚغرل املباؾط بؿكٝٗا ايٓعط١ٜ ٖصٙ ٖذط بأػاٙ

  .املسْٞ بايتؿػرل تػُٝت٘ ميهٔ

 ايسٚي١ يٓؿأ٠ املسْٞ ا٫غاؽ: ثاًْٝا

 ٚعطف ايكسمي١ ايطسٌ ايكبا٥ٌ سٝا٠ اإلْػإ ٚغازض ايتاضٜذ أَتساز عًٞ ايبؿط١ٜ اؿٝا٠ ٚتطٛضت اإلْػإ تطٛض يكس

 ٚايبابًٝني ايؿطاع١ٓ َع ايكسِٜ ايعكط يف َتذسز٠ سهاض١ٜ زٚضات ايبؿط عطف ثِ ايعضاع١ أنتؿاف َع ا٭غتكطاض

 ٚظٗطت َعًا، ٚايػطب ايؿطم يف ايطَٚا١ْٝ ٚا٭َدلاطٛض١ٜ ا٭غطٜل َع ثِ ايؿطم يف ٚايؿطؽ ٚايؿٓٝكٝني ٚا٭ؾٛضٜني

 اإلْػإ شيو ٜعس ٚمل . ايطبٝع١ َٚٛادٗ٘ ٚايعٌُ يًشٝا٠ دسٜس٠ ٚططقًا أؾهاضًا اإلْػإ ٚعطف ايػُا١ٜٚ ايطغا٫ت

 ، ايطبٝع١ سطن١ عٔ ؾ٧ نٌ هٌٗ ايصٟ اإلْػإ ْؿػ٘ ٖٛ ٜعس مل ،نُا ايطبٝع١ قٟٛ َٛادٗ٘ يف ايعادع

  .ايبؿط تطٛض يف ندلٟ تاضى١ٝ ٚخًؿ١ٝ خدل٠ َجًت أْٗا ْطٟ أغاغ١ٝ َعامل أضبع١ ضقس ا٭طاض ٖصا يف ٚميهٔ

 أعتباضًا ا٭ٚيٞ ايكٓاع١ٝ ايجٛض٠ بعس ٚخكٛقًا ٚا٭نتؿاؾات ايعًّٛ تكسّ خ٬ٍ َٔ ْٛعٝا تطٛض اإلْػإ إٔ- 1

  .أٚضٚبا يف امل٬ٝزٟ عؿط ايػابع ايكطٕ َٔ

 اشلا١ً٥ ٚقسضات٘ بصات٘ َعتعًا أقبح نُا اؿهاّ َٚٛاد١ٗ ا٭ضا٤ تكِٝٝ عًٞ قسض٠ أنجط نً٘ بصيو اإلْػإ ٚاقبح

. 
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 ، ٖٚعا٥ُٗا ٚأْتكاضاتٗا ، ٚظٚاشلا ، ا٭َدلاطٛضٜات ظٗٛض خدل قس ايطٌٜٛ تاضى٘ اَتساز َع اإلْػإ إٔ- 2

 ٚؾِٝٗ ، ايعادع ايهعٝـ اؿانِ ٚؾِٝٗ ، ايكازض ايبكرل اؿانِ ؾِٝٗ اؿهاّ َٔ َتعسز٠ أْٛاعًا ٚعطف

. بٛؾات٘ شنطٙ ٜٓتٗٞ ٫ٚ ٜٚكعسٖا ايسْٝا ٜكِٝ ايصٟ ايؿص ايكا٥س ٚؾِٝٗ ، أثطًا سهُ٘ ٜذلى ٫ ايصٟ ايعازٟ اؿانِ

 ٚايسٍٚ اؿهاّ ٚإٔ بؿط١ٜ ظٛاٖط ٖٞ ايسٍٚ ٚإٔ بؿط أٜهًا ٖٛ اؿانِ إٔ اإلْػإ أزضى اـدل٠ ٖصٙ خ٬ٍ َٚٔ

 ؾًٝؼ ٚبايتايٞ. ٚاملٛت اؿٝا٠ ، ٚايؿٝدٛخ١ ايؿباب ، ٚايك٠ٛ ايهعـ أسٛاٍ َٔ ايبؿط عًٞ هٛظ َا عًِٝٗ هٛظ

 شيو ٭ٕ سانِ تٓكٝب أٚ زٚي١ يكٝاّ إشلٞ َكسض مث١ يٝؼ أْ٘ نُا سانًُا، نإ ٚيٛ بؿط ٭ٟ أشل١ٝ طبٝع١ مث١

  .ايبؿط ؾعٌ َٔ نً٘

 َٚكسض ؾ٧ نٌ ٚخايل ؾ٧ نٌ ضب ٖٛ قازض قٟٛ اي٘ بٛدٛز ايكسِٜ املتٛاضخ بأمياْ٘ أستؿغ ٚقس اإلْػإ إٔ- 3

 ايؿكٌ باػاٙ ا٫ػاٙ ٖصا يف اإلْػإ ؾهط تطٛض يف سازلًا َٓعطؿًا نإ ايػُا١ٜٚ ا٭زٜإ ظٗٛض إٔ إ٫ ؾ٧ نٌ

 ؾاشا ا٭شلٞ اؿل ْعطٜات متاًَا يٝٓٗٞ ؼسٜسًا اإلغ٬ّ ظٗٛض ٚدا٤. ٚايػًط١ اؿهاّ ٚبني ٚايبؿط اهلل بني ايهاٌَ

 ٭بٓا٥ٗا ؾٝٗا ايػًط١ إٔ ٜؿذلض َس١ْٝ زٚي١ ْؿػٗا ٖٞ أْٗا إ٫ ايسٜٔ أغاؽ عًٞ تكّٛ اإلغ٬ّ يف ايسٚي١ ناْت

 ٜعين َتعسز٠ ؾطٚطًا اؿهاّ يف اإلغ٬ّ عًُا٤ أؾذلط ٚقس بٌ ، ٚععشلِ اؿهاّ أختٝاض سل شلِ ٜهٕٛ اإلغ٬ّ

 اؿهِ ٜتٛيٞ َٔ ؾدل يف تتٛاؾط إٔ ٫بس َع١ٓٝ ؾطٚط مث١ زاَت َا ٭ْ٘ اؿهِ َكسض ٖٞ ا٭١َ إٔ أؾذلاطٗا

 ٚايعكس اؿٌ أٌٖ ٖٞ اشل١٦ٝ ٖصٙ ناْت ٚغٛا٤ . ايؿطٚط ٖصٙ ؼكٝل تتٛيٞ ١٦ٖٝ أٚ َا د١ٗ ٖٓاى ٜهٕٛ إٔ ؾ٬بس

 ٫ظّ ؾإٕ َٓٗا ايتشكل ٚهب تٛاؾطٖا هب ؾطٚط ٖٓاى زاّ ؾُا نًٗا ا٭١َ ناْت أٚ ايؿكٗا٤ بعض ٜكطض نُا

  .٭ختٝاضٙ ٚايبؿط ا٭سساخ ٚد٘ أٚ بٓؿػ٘ اهلل أختاضٙ اشل١ٝ طبٝع١ َٔ سانِ أٚ أشلٞ سل ٖٓاى ٜهٕٛ أ٫ شيو

 ٚإمنا بك١ً يًسٜٔ متت ٫ ا٭شلٞ اؿل ْعطٜات إٔ اإلْػإ أٜكٔ اإلغ٬ّ خكٛقًا ايػُا١ٜٚ ايطغا٫ت ظٗٛض َٚع

 ٚايتُتع املطًك١ بايػًط١ ا٭غتبساز مجٝعًا شلِ ٜتاح سيت ايسٜٔ ضداٍ َٔ ٚأتباعِٗ املػتبسٜٔ اؿهاّ أخذلاع َٔ ٖٞ

  .َٚػامنٗا مبعاٜاٖا

 اإلغ٬ّ املػتبسٜٔ اؿهاّ َعامل ٚاؾسٜس٠ ايكسمي١ سٝات٘ َٔ ايط١ًٜٛ ايؿذل٠ ٖصٙ خ٬ٍ خدل قس اإلْػإ إٔ- 4

 يف عًِٝٗ َػ٦ٛي١ٝ ٫ ٚأْ٘ ٚسسٙ أَاَ٘ إ٫ َػ٦ٛٚيني غرل ٚأِْٗ عًٝٗا ٚخًؿا٩ٙ ا٭ضض يف اهلل ممجًٛ أِْٗ ظعُٛا

  .احملهَٛني َٛادٗ٘

 ٖٞ ا٭َطٜه١ٝ ايجٛض٠ بعسٖا َٚٔ ايؿطْػ١ٝ ايجٛض٠ َع ثِ امل٬ٝزٟ عؿط ايػابع ايكطٕ َٔ أعتباضًا أٚضٚبا ناْت ٚيكس

 ممتسًا ط٬ًٜٛ أقبح ايصٟ تاضى٘ َسٟ عًٞ اإلْػإ انتػبٗا اييت ٚاـدلات ا٭ؾهاض ٖصٙ يتؿاعٌ ا٭بطظ املٝسإ

  .ايػٓني ٭يٛف ٜكٌ
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 ْؿأ٠ يتؿػرل دسٜس٠ ٚأؾهاض دسٜس٠ ْعطٜات إيٞ ايعامل أما٤ ناؾ١ يف ايؿهط ٜكٛز ا٭ٚضٚبٞ ايؿهط بسأ ٖٚهصا

 ظٛاٖط ٚايػًط١ ايسٚي١ ٜعتدل ايصٟ املسْٞ ا٭غاؽ ٚبأػاٙ ا٭شلٞ اؿل ْعطٜات عٔ بعٝسًا ايػٝاغ١ٝ ٚايػًط١ ايسٚي١

  .ايبؿط قٓع َٔ بؿط١ٜ

 ا٫دتُاعٞ ايعكس ْعط١ٜ ٖٞ أغاغ١ٝ ْعطٜات أضبع ضقس ميهٔ عٝح ا٫ػاٙ ٖصا يف ايٓعطٜات تعسزت ٚقس

  .ايتاضىٞ ايتطٛض ْٚعط١ٜ ايك٠ٛ ْٚعط١ٜ ا٫غط٠ تطٛض ْٚعط١ٜ

  :ا٫دتُاعٞ ايعكس ْعط١ٜ - 1

 يف أخت٬ف َٚع. ايؿطْػ١ٝ ايجٛض٠ قٝاّ يف نبرل تأثرل شلا ٚنإ ٚايسٜٔ ايؿهط ٚضداٍ ايؿ٬غؿ١ َٔ ايعسٜس بٗا قاٍ

 إيٞ ٜطدع ايسٚي١ ْؿأٙ يف ا٫غاؽ إٔ َكتهاٖا أغاغ١ٝ ؾهط٠ عًٞ تكّٛ ؾ٢ٗ ؾٝ٘، يًدٛض زاعٞ ٫ ايتؿاقٌٝ

 أِْٗ أٟ ، عًٝا يػًط١ ىهع غٝاغٞ فتُع اْؿا٤ عًٞ ٚاتؿكٛا ادتُعٛا اإلغ٬ّ اؾُاع١ ٫ؾطاز املؿذلن١ ا٫ضاز٠

 .اؾُاع١ إضاز٠ َٔ ايٓابع ا٫تؿام ْتٝذ١ ٖٞ إشٕ ؾايسٚي١ . املؿذلن١ باضازتِٗ زٚي١ أْؿا٤ عًٞ اتؿكٛا

 ايسٚي١ ٚدٛز قبٌ ا٭ٚيٞ ايبسا١ٝ٥ سٝات٘ يف اإلْػإ ساي١ إٔ ٜطٟ َٔ ايٓعط١ٜ بٗصٙ قايٛا ايصٜٔ ايؿ٬غؿ١ بني َٚٔ

 ؾٝٗا ايػًب١ ٚناْت ايبؿط١ٜ ايٓؿؼ يف املتأق١ً ٚايؿطٚض ا٫ْا١ْٝ َبعجٗا َػتُط٠ ٚسطٚبًا ٚؾكا٤ ب٪غًا ناْت

 ؾكس قت١ًُ غرل اؿٝا٠ ٖصٙ ناْت ٚملا. شلا ٚىهع ايك٠ٛ َٔ ٜٓبع اؿل ؾهإ يًهعؿا٤، ٚاشلٛإ ٚاشلعمي١ ي٬قٜٛا٤

 املدتًؿ١ َكاؿِٗ بني ايتٛؾٝل َُٗت٘ ٚتهٕٛ عًِٝٗ ض٥ٝػًا ٜهٕٛ َِٓٗ ؾدل تعٝني عًٞ اؾُاع١ اؾطاز تٛاؾل

 سكٛقِٗ ناٌَ عٔ ا٫ؾطاز تٓاظٍ ٚقس. ٚاغعازٖا اؾُاع١ ساٍ ؼػني عًٞ ٚايعٌُ ايعسٚإ َٔ ايهعؿا٤ ٚمحا١ٜ

 يٝؼ ؾٗٛ ٚبايتايٞ ا٫دتُاعٞ ايعكس يف ططؾًا ٜهٕٛ ٫ ايط٥ٝؼ ٖصا إٔ نُا ؾطط ٫ٚ قٝس ب٬ ايط٥ٝؼ شلصا

  .ٚايطاع١ اـهٛع عًِٝٗ ٜٚهٕٛ َطًك١ غًطت٘ ٚتعتدل أَاَِٗ َػ٪٫ًٚ

 ْؿأ٠ قبٌ ايبسا٥ٞ اإلْػإ ساي٘ إٔ ٜطٕٚ ؾِٗ ا٫دتُاعٞ ايعكس بٓعط١ٜ قايٛا ايصٜٔ ايؿ٬غؿ١ َٔ اٯخط ايؿطٜل أَا

 نٌ ؾٝٗا ٜتُتع ؾطط١ٜ طبٝع١ٝ سٝاٙ ناْت بٌ ، ٚايؿكا٤ ايب٪ؽ َٔ ايػابل ايؿطٜل قٛضٖا نُا تهٔ مل ايسٚي١

 ٚتعكسٖا بِٝٓٗ ايع٬قات يتؿابو ْعطًا اؿاي١ ٖصٙ َٔ اـطٚز يف ضغبٛا ا٫ؾطاز ؾإٕ شيو َٚع املطًك١ عطٜت٘ ؾطز

 . سك٘ سل شٟ يهٌ ٜعطٞ ايصٟ املٓكـ ايكانٞ ٚدٛز ٚعسّ ايطبٝعٞ ايكإْٛ أسهاّ ٚغُٛض ٚتعاضنٗا

 عازٍ ؿانِ ٚاـهٛع بِٝٓٗ ؾُٝا ايتعإٚ تهؿٌ اخط٣ سٝاٙ إيٞ ٖصٙ اؿط٠ سٝاتِٗ ا٫ؾطاز تطى ٖٚهصا

 سكٛقِٗ َٔ ؾكط دع٤ عٔ ي٘ تٓاظيٛا ٚقس أَٛضِٖ يتٛيٞ أسسِٖ أختٝاض عًٞ ٚتعاقسٚا بِٝٓٗ ؾُٝا ؾأدتُعٛا

  .ب٘ املػاؽ عًٞ قازضًا اؿانِ ٖصا ٜهٕٛ ٫ عٝح بايباقٞ ٚأستؿعٛا

 ؿانِ دسٜس عكس ٚأبطاّ بععي٘ تكّٛ إٔ يًذُاع١ نإ بؿطٚط٘ أخٌ ؾإشا. ايعكس يف ططؾًا ٜعتدل اؿانِ إٔ نُا

  .ا٭ٚيٞ ايطبٝع١ٝ سٝاتِٗ إيٞ ايعٛز٠ أٚ دسٜس
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 عًٞ ايػابك١ ايطبٝع١ٝ سطٜاتِٗ مجٝع عٔ تٓاظيٛا بٌ َٔ، دع٤ عٔ ٜتٓاظيٛا مل ا٫ؾطاز إٔ اىل ثايح ؾطٜل ٚشٖب

 املػاٚا٠ نؿاي١ ٚ محاٜتٗا اجملتُع شلِ ٜهُٔ املس١ْٝ اؿطٜات َٔ أخطٟ مبذُٛع١ اغتبسيٖٛا يهِٓٗ ، ايعكس

 ايػًط١ قاسب١ ا٭١َ إضاز٠ أٚ املتعاقسٜٔ فُٛع إضاز٠ ٖٞ عا١َ إضاز٠ ايعكس عٔ تتٛيس ٚأْ٘ ، بٗا ٜتعًل ؾُٝا بِٝٓٗ

 ٜهٕٛ ؾ٬ أضازتٗا ٚؾل وهِ اؾُاع١ عٔ ٚن٬ًٝ إ٫ شلا بايٓػب١ اؿانِ ٜهٕٛ ٫ ٚايصٟ مجٝعًا ا٫ؾطاز عًٞ

 ؾطز نٌ إضاز٠ عٔ َػتكً٘ تهٕٛ ٖصٙ ا١َ٫ إضاز٠ إٔ نُا. ؾا٤ت َيت تععي٘ إٔ يًذُاع١ ٜٚهٕٛ ايعكس يف ططؾًا

  .ؾٝٗا ايتكطف أٚ عٓٗا ايتٓاظٍ هٛظ ٫ٚ اجملتُع يػٝاز٠ َعٗطًا ٚتهٕٛ ؾٝٗا

 نُا ايتاضٜذ، إَتساز عًٞ عًٝٗا بطٖإ أٟ ٜٛدس ٫ خٝاي١ٝ ْعط١ٜ أْٗا أغاؽ عًٞ بؿس٠ ايٓعط١ٜ ٖصٙ أْتكست ٚقس

 نا٥ٔ اإلْػإ إٔ َع ا٫دتُاعٞ ايعكس إبطاّ قبٌ غرل٠ عٔ ععي٘ يف ٜعٝـ نإ ايؿطز إٔ أغاؽ عًٞ تكّٛ أْٗا

 مل ايٓعط١ٜ ٖصٙ تكطضٖا اييت ا٭ٚيٞ ايطبٝع١ٝ سٝات٘ يف اإلْػإ إٔ نُا مجاع١ يف إ٫ ٜعٝـ إٔ ميهٔ ٫ ادتُاعٞ

 َتكس١َ قا١ْْٝٛ ؾهط٠ شٖٓ٘ إيٞ ٜكطب َا ايبؿطٟ ايتعاٌَ يف ٚاـدلات ٚايص١ٖٝٓ ايؿهط١ٜ ايكسضات َٔ ي٘ ٜهٔ

 اييت ٚايٛغا٥ٌ ايططم بابتهاض ي٘ تػُح تهٔ مل ايٛقت شيو ست٢ ايتٓع١ُٝٝ قسضات٘ إٔ نُا ، ايتعاقس ؾهط٠ َجٌ

 ضنٔ أْ٘ ايٓعط١ٜ تطٟ ضنا ٖٚٛ ايعكس عًٞ مجٝعًا اؾطازٖا ضنا عًٞ ٚاؿكٍٛ يًذُاع١ ْادح أدتُاع إيٞ ت٪زٟ

 إ٫ تٓؿأ مل اؾُاع١ إٔ املؿطٚض ٭ٕ ايٓعط١ٜ ٖصٙ َٓطل يف ؾهًًٝا تٓاقهًا ايبعض ٫سغ نُا . ايعكس يف اغاغٞ

 .تعاقس ايصٟ ٖٛ ؾُٔ ايعكس بعس

 اإلْػاْٞ ايتاضٜذ ؼ٫ٛت أِٖ تؿػرل يف غاُٖت اييت ايٓعطٜات أندل َٔ ايٓعط١ٜ ٖصٙ ناْت ؾكس ايٓكس ٖصا ٚضغِ

 ، ٚأغتبساشلِ ععشلِ سل ٚشلا أضازتٗا ٚؾل ٜعًُٕٛ عٓٗا ٚن٤٬ فطز اؿهاّ ٚأعتباض ا١َ٫ غٝاز٠ تكطٜط بأػاٙ

 ايسميكطاط١ٝ عكٛض إيٞ املطًل ٚا٫غتبساز ا٫شلٞ اؿهِ ْعطٜات َٔ ايعامل اْتكاٍ بسا١ٜ َجًت اييت ا٫ؾهاض ٖٚٞ

 .ايّٝٛ اؿسٜح ؾهًٗا إيٞ تطٛضت اييت

  :ايتػًب أٚ ايك٠ٛ ْعط١ٜ- 2

 أدتُاعٝا ْعاَا ناْت سٝح ايبسا١ٜ َٓص غٛا٤ ٚايتػًب ايك٠ٛ أغاؽ عًٞ إ٫ تٓؿأ مل ايسٚي١ إٔ عًٞ تكّٛ ٖٚٞ

 اييت ايتاي١ٝ ا٫َدلاطٛض١ٜ َطاسًٗا يف أٚ ٚا٫نطاٙ بايك٠ٛ ا٭خطٜٔ عًٞ ا٫ؾطاز َٔ فُٛع١ أٚ ؾطز ؾطن٘ َعٝٓا

 ٚإٕ ايٓعط١ٜ شلصٙ - ا٫سٛاٍ أغًب يف - تٓتكطإ ٚايٛقا٥ع ايتاضٜذ إٔ ايبعض ضأٟ ٚقس. ٚايتٛغع ايػعٚ عًٞ قاَت

 قح إشا أْ٘ ٬ٜسعٛا إٔ ٖ٪٤٫ ٜؿت مل أْ٘ نُا. ٚايعٓـ ايك٠ٛ ططٜل بػرل زٍٚ ٚقٝاّ يٓؿأ٠ أخطٟ ٚقا٥ع مث١ ناْت

 ا٫غاؽ ٖصا عًٞ ٚتسّٚ زٚي١ أٟ تػتُط إٔ ٜٓسض ؾإْ٘ ايتاضٜذ َػرل٠ أَتساز عًٞ ٚايػًب١ ايك٠ٛ عًٞ ايسٍٚ أغًب قٝاّ

 يػًط١ اـهٛع عًٞ ايسْٝا سسٚزٙ يف ٜكّٛ غًبًٝا ضنا نإ ٚإٕ سيت اؾُاع١ ٚقبٍٛ ضنا ًٜكٞ إٔ زٕٚ ٚسسٙ

 .أستذاز أٚ َكا١َٚ زٕٚ ايسٚي١
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 :ا٭غط٠ تطٛض ْعط١ٜ- 3

 بني ػُع اييت ايعا١َ ؾايطٚح. تؿاب٘ َٔ بُٝٓٗا ملا ٚتطٛضٖا ا٫غط٠ إيٞ ايسٚي١ ْؿأ٠ ايٓعط١ٜ ٖصٙ أقشاب ٜطدع

 تؿب٘ ا٭غط٠ يف ا٭ب غًط١ إٔ نُا ايسٚي١ أؾطاز بني ػُع اييت ايطٚح شات ٖٞ عًٝٗا ٚسطقِٗ ا٫غط٠ أؾطاز

 قب١ًٝ أقبشت ست٢ ٚتٓاَت تهاثطت إٕ َا اييت ا٭غط٠ تطٛض ْتاز إ٫ ٖٞ َا ٚايسٚي١ ، ايسٚي١ يف اؿانِ غًط١

 ض٥ٝؼ عؿرل٠ يهٌ عؿا٥ط إيٞ ٚتهاثطٖا منٖٛا بعس ايكبا٥ٌ أْكػُت ثِ ايكب١ًٝ ؾٝذ إيٞ ا٭ب غًط١ ٚؼٛيت

 قطع١ عًٞ َٓٗا فُٛع١ نٌ أٚ ٚاسس٠ نٌ ٚأغتكطت ٚتٓاَت تهاثطت إٔ بسٚضٖا ايعؿا٥ط تًبح ٚمل. بٗا خام

 قط١ٜ إيٞ ؼٛيت ٚتهاثطت تٓاَت ؾإشا َعني َهإ يف ٚتػتكط تٓؿأ قس ا٭غط٠ إٔ أٚ ايسٚي١، ؾكاَت ا٭ضض َٔ

  .ايسٚي١ تٓؿأ املس١ٜٓ ٖصٙ َٚٔ غٝاغ١ٝ َس١ٜٓ تكبح ست٢ ٚتتعاٜس ٚتُٓٛ تتهاثط إٔ أٜهًا تًبح مل

 املكسض ٖٞ ا٭غط٠ ٚإٔ ٚا٫ضتكا٤، ايتطٛض يػ١ٓ طبكًا ٜٚتطٛض ٜٓؿأ طبٝعٞ ْعاّ ايسٚي١ إٕ ايؿ٬غؿ١ بعض ٚضأ٣

  .زٚي١ يهٌ ايكشٝح

 سٝح ايسٚي١ ٚطبٝع١ ا٭غط٠ طبٝع١ بني ايٛانش١ ايتُاٜع أٚد٘ عًٞ تكّٛ نبرل٠ إْتكازات ايٓعط١ٜ شلصٙ ٚدٗت ٚقس

 ٜكاضٕ ٫ مبا نجرلًا أٖساؾٗا ٚتتػع بعٚاي٘ تعٍٚ ٫ٚ سانُٗا بؿدل تطتبط ٫ ٚ أؾطازٖا عًٞ زا١ُ٥ غًط١ ايسٚي١

 أبٓا٩ٖا ٜهدل سني تعٍٚ اييت ا٭غط٠ عهؼ عًٞ أبٓا٥ٗا َٔ َتتابع١ عسٜس٠ أدٝاٍ ٚعدل ا٭غط٠ بأٖساف

 با٭ب تطتبط غًط١ ٖٚٞ ؾٝٗا يٮغط٠ ٜس ٫ طبٝع١ٝ أب١ٜٛ ؾٝٗا ايػًط١ إٔ نُا. دسٜس٠ أغط يتهٜٛٔ ٜٚذلنْٛٗا

 ا٭غط٠ إٔ سٝح دٖٛطٖا يف ايؿهط٠ ٜسسض ٫ أْ٘ ٜٚطٕٚ عٓٗا ٜساؾعٕٛ ايٓعط١ٜ ٖصٙ أْكاض إٔ غرل . بٛؾات٘ ٚتعٍٚ

 بني ٚأضتباطات ع٬قات َٔ ؽًك٘ مبا َػتُط٠ ؾهط٠ ٖٞ - بايصات قسز٠ نأغط٠ ٚيٝؼ - نؿهط٠ أٜهًا

 تطٛض ؾهط٠ عٔ بعٝسًا ايسٍٚ يٓؿأ٠ سا٫ت ٚدٛز إٔ نُا. ايٛاسس٠ ايسٚي١ أؾطاز بني ايع٬قات تًو تؿب٘ اؾطازٖا

 ْؿأ٠ تؿػرل يف عًٝٗا ٜعٍٛ اييت ايكاعس٠ متجٌ ٫ اغتجٓا١ٝ٥ سا٫ت اؿا٫ت ٖصٙ بأعتباض قشتٗا يف ٜسسض ٫ ا٭غط٠

  .ايسٚي١

 :ايتاضىٞ ايتطٛض ْعط١ٜ- 4

 نشك١ًٝ ْؿأت ايسٚي١ ٚإمنا ٚسسٖا ايػابك١ ايٓعطٜات َٔ بأٟ تؿػرلٖا ميهٔ ٫ ايسٚي١ ْؿأ٠ إٔ أقشابٗا ٜٚطٟ

 ٚاختًؿت اؾُاع١ ٚخاضز زاخٌ َٔ َتعسز٠ عٛاٌَ ؾٝ٘ أغُٗت ٚممتس طٌٜٛ ٚتاضىٞ ٚغٝاغٞ أدتُاعٞ يتطٛض

  .ايسٍٚ َٔ غرلٖا عٔ سس٠ عًٞ زٚي١ نٌ ْؿأ٠ يف َٓٗا نٌ ْٚكٝب ايعٛاٌَ ٖصٙ بني ايتؿاعٌ زضد١

 َٓ٘ ؾكط ا٭خرل٠ عؿط اـُؼ ايػٓٛات يف بٌ ٚسسٙ ايعؿطٜٔ ايكطٕ َٔ ايجاْٞ ايٓكـ يف أعٝٝٓا أَاّ َط َا ٚيعٌ

 ايسٍٚ قٝاّ يف تػِٗ َتعسز٠ تاضى١ٝ ظطٚؾًا ٚإٔ ايسٚي١ يٓؿأ٠ ٚاسس٠ ْعط١ٜ ٭عتُاز إَها١ْٝ مث١ يٝؼ أْ٘ ٜ٪ٜس َا

 ٜٛغػ٬ؾٝا ٚزٚي١ ايػٛؾٝيت ا٫ؼاز زٚي١ ؼًٌ يف ؾاٖسْاٙ ايصٟ ايٓشٛ عًٞ َتعسز٠ زٍٚ إيٞ أْكػاَٗا أٚ ٚأختؿا٥ٗا
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 إيٝٗا ايكني زٚي١ َٔ أدعا٤ ٚعٛز٠ ، زٚيتني ناْت ٚقس أملاْٝا زٚي١ ٚتٛسس َػتك١ً دسٜس٠ زٍٚ عس٠ إيٞ ايػابكتني

  .اخل … َػتكً٘ ؾًػط١ٝٓٝ زٚي١ تهٕٛ ٚبس٤

 ايسٚي١ عٓاقط أسس ٖٚٛ ايػٝاغ١ٝ ايػًط١ ْؿأ٠ بأقٌ اؿكٝك١ يف عٓٝت قس مجٝعًا ايٓعطٜات ٖصٙ إٔ ٬ٜٚسغ

 يف ضغبت ايصٟ اشلسف أغاؽ عًٞ أؾهاضٖا أقاَت قس ايٓعطٜات ٖصٙ ؾإٕ ٚبايتايٞ ، ايسٚي١ عٓاقط نٌ ٚيٝػت

 ٚايتُتع أغتُطاضٖا يف ٚضغبٛا ايػًط١ ٖصٙ أٜسٚا ؾاإلغ٬ّ ، اجملتُع يف ايكا١ُ٥ ايػٝاغ١ٝ يًػًط١ بايٓػب١ ؼكٝك٘

 يف ضغبٛا ايصٜٔ أٚي٦و عهؼ عًٞ اشلسف ٖصا ؽسّ اييت ايٓعطٜات ابتسعٛا باؿهِ ٚأْؿطازٖا اغتبسازٖا مبعاٜا

 .ٖسؾِٗ ؼكل اييت ايٓعطٜات ابتسعٛا اٜهًا ؾٗ٪٤٫ أَاَٗا َٚػ٦ٛي١ اؾُاع١ أضازٙ َٔ ْابع١ ٚأعتباضٖا ايػًط١ تكٝٝس

 :املعاقط٠ ايعطب١ٝ ايسٍٚ ْؿأ٠ - 5

 إيٞ تطدع اؿسٜح ايعكط يف ايعطب١ٝ ايسٍٚ ْؿأ٠ بإٔ ايكٍٛ ميهٔ ايسٍٚ ْؿأ٠ ٭غباب ايػابل ايؿطح ن٤ٛ يف

 :ٖٞ ايتطٛضات ٖٚصٙ ايعؿطٜٔ ايكطٕ َٔ ايجاْٞ ٚايٓكـ عؿط ايتاغع ايكطْني خ٬ٍ ٚقعت ث٬ث١ تطٛضات

  .يٛا٥ٗا ؼت تسخٌ ناْت اييت ٚا٭قايِٝ ٚايؿعٛب ا٭َِ عكس ٚأْؿطاط ايعجُا١ْٝ اـ٬ؾ١ زٚي١ ظٚاٍ - أ

 قطضت٘ ايصٟ ايٓشٛ عًٞ املدتًؿ١ ا٭غتعُاض١ٜ ايسٍٚ بني ػعأتٗا بعس ايػطبٞ ي٬غتعُاض ايعطب١ٝ ا٭قايِٝ خهٛع- ب

 ايعطبٞ ايٛطٔ أدعا٤ َععِ تٛظعت املعاٖس٠ ٖصٙ ٚمبكتهٞ 1904 عاّ ٚؾطْػا ألًذلا بني غاٜهػبٝهٛ َعاٖس٠

  .ايسٚيتني بني

 ٚطين ؼطض سطن١ ْؿ٤ٛ ٚعسّ سس٠ عًٞ عطبٞ قطط نٌ يف ا٭غتعُاض نس ايٛطين ايتشطض سطنات ظٗٛض - 3

 سكٌ قس عطبٞ قطط نٌ إٔ شيو عًٞ تطتب ٚقس ، أدعا٥٘ مجٝع ؼطٜط تػتٗسف ايعطبٞ ايٛطٔ نٌ يف ٚاسس٠

 ٚقس تباعًا أغتك٬شلا عًٞ ا٭قطاض بك١ٝ ؾٝٗا سكًت اييت ا٭عٛاّ عٔ ىتًـ عاّ ٚيف َٓؿطز بؿهٌ أغتك٬ي٘ عًٞ

  .اؿاي١ٝ ٚسسٚزٖا بؿهًٗا ايعطب١ٝ ايسٍٚ ْؿ٤ٛ إيٞ ٖصا أزٟ

 اؿل ْعطٜات أغاؽ عًٞ ايسٚي١ ْؿأ٠ ْعطٜات ْكس يف عًُٞ نُٓٛشز عًٝٗا ايتعٌٜٛ ميهٔ خاق١ ْؿأ٠ ٖٚٞ

 سٝا٠ َٔ َباؾط٠ تتٛيس مل ايعطب١ٝ يًسٍٚ اؿسٜج١ ايٓؿأ٠ ٖصٙ إٔ إش . ا٭غط٠ تطٛض أٚ ا٭دتُاعٞ ايعكس أٚ ا٭شلٞ

 أٟ أبٓا٤ هتُع ٚمل. ايطبٝع١ٝ عطٜات٘ َتُتعًا ايبسا١ٝ٥ سٝات٘ ٜعٝـ اإلْػإ نإ سٝح ا٭ٚيٞ ايبسا١ٝ٥ ايطبٝع١

 سكٛقِٗ تٓعِٝ يٝتٛيٞ بأْؿػِٗ أختاضٚٙ ؿانِ سطٜاتِٗ َٔ دع٤ عٔ ايتٓاظٍ عًٞ بِٝٓٗ ؾُٝا ٜٚتؿكٛا عطبٞ أقًِٝ

 إيٞ تعٛز إٔ ميهٔ ٫ ايٓؿأ٠ ٖصٙ إٔ نُا. ا٭دتُاعٞ ايعكس ْعط١ٜ تكطضٙ ايصٟ ايٓشٛ عًٞ بٝٓٗا ايتعاضض ٚقٛ

  .َس١ٜٓ زٚي١ أٚ َعبس زٚي١ تكبح عٝح ايكط١ٜ أٚ ايكب١ًٝ أٚ ايعا١ً٥ أٚ ا٭غط٠ تطٛض ْعط١ٜ
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 غرل أٚ َباؾط بؿهٌ ا٭َٛض سطنت اييت ا٭شل١ٝ ا٭ضاز٠ أغاؽ عًٞ ا٭َٛض ؼًٌٝ ميهٔ ٫ بايطبع أْ٘ نُا

  .اؿايٞ بؿهًٗا ايعطب١ٝ ايسٍٚ ْؿأ٠ بأػاٙ َباؾط

 ٜٓتكط إمنا غابكًا شنطْاٖا اييت ايج٬ث١ يًتطٛضات ٚنٓتٝذ١ اؿسٜح ؾهًٗا يف ايعطب١ٝ ايسٍٚ ْؿأ٠ إٔ ٚاؿل

 تطٛضات ْتٝذ١ اؿسٜح ايؿهٌ ٖصا يف ايعطب١ٝ ايسٍٚ قٝاّ نإ سٝح ايسٍٚ، قٝاّ يف ايتاضىٞ ايتطٛض يٓعطٜات

 عًٞ عطبٞ قطط بهٌ اـاق١ ايتطٛضات َٔ ثِ ْاس١ٝ َٔ فتُع١ ايعطب١ٝ ا٭١َ ظطٚف َٔ ْبعت قسز٠ تاضى١ٝ

  .أخطٟ ْاس١ٝ َٔ سس٠

 ايعطب١ٝ ا٭قايِٝ خهعت ؾكس اؿسٜج١ ايعطب١ٝ ايسٍٚ ْؿأ٠ يف ٚايك٠ٛ ايػًب١ عٓكط قٝاّ ٬َسع١ ميهٔ نصيو

 ٚتٛيٛا اإلغ١َٝ٬ ايبًسإ غا٥ط عًٞ بايك٠ٛ تػًبٛا ايصٜٔ عجُإ أٌٖ يػًطإ تباعًا اإلغ١َٝ٬ اـ٬ؾ١ يسٚي١ ايتابع١

 ايعامل َٔ نجرل٠ ٭ما٤ اَتست اييت ايعجُا١ْٝ ا٭َدلاطٛض١ٜ ٚأْؿأٚا اإلغ١َٝ٬ اـ٬ؾ١ َٛقع ايػًب١ ٖصٙ بػبب

  .َتعسز٠ ٚأقايِٝ ٚأدٓاؽ ؾعٛب شلا ٚخهعت

 املدتًؿ١ أدعا٥ٗا بني اؿطٚب ٚقاَت ايعجُا١ْٝ اـ٬ؾ١ بسٚي١ ؿل إٔ ايٖٛٔ يبح َا عؿط ايتاغع ايكطٕ بساٜات َٚع

 ا٭ٚضب١ٝ ايؿعٛب غًب١ عؿط ايتاغع ايكطٕ ؾٗس سٝح ، دسٜس َٔ ْٚٗهتٗا ا٭ٚضب١ٝ ايؿعٛب قعٛز ؾٝ٘ بسأ ٚقت يف

 ٖصٙ بًػت ثِ ا٭ٚضٚبٞ يٮغتعُاض ٚأخهاعٗا َٓٗا نجرل٠ أقايِٝ ٚأْتعاع بٌ ، ايعجُا١ْٝ اـ٬ؾ١ زٚي١ عًٞ بايتسضٜر

 أدعا٤ َععِ ا٭ٚضب١ٝ ايسٍٚ أستًت سني ايعؿطٜٔ ايكطٕ بسا١ٜ َٓص َٓتٗاٖا ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ عًٞ ا٭ٚضب١ٝ ايػًب١

 ٖٚهصا . ا٭ٚيٞ ايعامل١ٝ اؿطب بعس ْؿػٗا ايعجُا١ْٝ ا٭َدلاطٛض١ٜ ٚدٛز أْٗت ثِ ٚاغتعُطتٗا ايعجُا١ْٝ ا٭َدلاطٛض١ٜ

 أٚضٚبا زٍٚ بني ٚتٛظعت ا٭ٚضبٞ يٮغتعُاض ايعطبٞ ايٛطٔ أقايِٝ خهعت ٚايتػًب ايك٠ٛ عٓكط خ٬ٍ َٚٔ

  .ا٭غتعُاض١ٜ

 تػًبت إٔ تًبح مل اييت ايك٠ٛ َٔ ْٛعًا تهُٔ قس عطبٞ قطط نٌ يف ايتشطض سطنات قٝاّ إٕ ايكٍٛ ميهٔ نُا

  .اؿسٜح ؾهًٗا يف ٚقٝاَٗا ايعطب١ٝ ايسٍٚ أغتك٬ٍ ؾتشكل سسٙ عًٞ عطبٞ قطط نٌ يف ا٭غتعُاض١ٜ ايسٍٚ عًٞ

  .سهُٗا ْٚعِ أؾهاشلا يف تتعسز ؾأْٗا ايسٍٚ ْٚؿأ٠ ايسٚي١ ؾهط٠ ْؿأ٠ اغباب ناْت أًٜا أْ٘ عًٞ

 

 

 

 

 



[26] 

 الثالث الفصل

 الـــــــدول أنـــــــــــواع

 

 تٓكػِ ا٭خرل٠ ٖٚصٙ َطنب١ ٚزٍٚ بػٝط١ زٍٚ إيٞ تٓكػِ ايؿهٌ سٝح ؾُٔ. َتعسز٠ أْٛاع إيٞ ايسٍٚ تٓكػِ

  .أؾهاٍ عس٠ إيٞ بسٚضٖا

  .ايػٝاز٠ ْاقك١ ٚزٍٚ ايػٝاز٠ تا١َ زٍٚ إيٞ تٓكػِ ايػٝاز٠ سٝح َٚٔ

  .ٚمجٗٛض١ٜ ًَه١ٝ إيٞ تٓكػِ اؿهِ ْعاّ ؾهٌ سٝح َٚٔ

  .ٚزٜهتاتٛض١ٜ زميكطاط١ٝ إيٞ تٓكػِ اؿهِ ْعاّ طبٝع١ سٝح َٚٔ

 

 املتتابع١ ٚتطٛضاتٗا ٚثكاؾتٗا ٚسهاضتٗا تاضىٗا عػب زٚي١ يهٌ بايٓػب١ ؽتًـ مجٝعًا ٚا٭ؾهاٍ ا٭ْٛاع ٖٚصٙ

 َكايٝس عًٞ ٚايػٝطط٠ ايتُاغو عًٞ ؾٝٗا اؿان١ُ ايٓدب١ ٚقسض٠ عًٝٗا ايسٚي١ٝ ايع٬قات ٚتأثرل ؾعٛبٗا ٚسادات

  .اخل … عسَ٘ َٔ ا٭َٛض

 ؾإٕ ؾٝٗا اؿهِ اَط بٝسِٖ َٔ أغاؽ عًٞ يًسٍٚ أضغطٛ بتكػِٝ تعتدل ناْت ايكسمي١ ايعكٛض إٔ املعًّٛ َٚٔ

 ٚسهِ ا٭ٚيٞ اؿاي١ يف ًَهٞ سهِ ْعاّ بكسز نٓا ا٭ؾطاز َٔ ق١ًًٝ فُٛع١ أٚ عا١ً٥ أٚ ؾطزًا نإ

 ٖصا أقبح ٚقس. زميكطاطٞ سهِ بكسز نٓا اؾُاع١ بٝس اؿهِ نإ إشا أَا ايجا١ْٝ اؿاي١ يف أضغتكطاطٞ

  .يًسٍٚ اؿسٜج١ ايتكػُٝات يف َٗذٛضًا ايتكػِٝ

 أقطاع١ٝ زٍٚ إيٞ ايسٍٚ املاضنػ١ٝ ؾكػُت. أٜسٜٛيٛد١ٝ أغؼ عًٞ يًسٍٚ سسٜجًا ظٗطت تكػُٝات مث١ ؾإٕ أٜهًا

 ايػًط١ تسخٌ َسٟ أغاؽ عًٞ أخط تكػِٝ ظٗط نصيو (. بطٚيٝتاض١ٜ ) أؾذلان١ٝ ٚزٍٚ ( بطدٛاظ١ٜ ) ٚضأزلاي١ٝ

 بايٓعاّ تأخص زٍٚ أٚ َتسخ١ً ٚزٍٚ ساضغ١ زٍٚ إيٞ ٚا٭دتُاع١ٝ ا٭قتكاز١ٜ املدتًؿ١ اجملتُع أَٛض يف ايػٝاغ١ٝ

 فا٫ت ٜتٝح ايصٟ اؾُاعٞ بايٓعاّ تأخص ٚزٍٚ ايعا١َ ايؿ٦ٕٛ يف ايسٚي١ تسخٌ َػاس١ نجرلًا تهٝل سٝح ايؿطزٟ

  .اجملتُع ؾ٦ٕٛ غا٥ط يف ايسٚي١ غًط١ يتسخٌ عسٜس٠
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 ؾٝعٜس ايػابكني، ايٓعاَني بني ايٛغطٞ املٓطك١ يف تكع زٚي١ ٖٚٞ ايطؾا١ٖٝ زٚي١ ايتكػِٝ ٖصا إيٞ ايبعض ٚأناف

 ايٓعاّ زٍٚ عٔ ٜكٌ يهٓ٘ ايؿطزٟ ايٓعاّ زٍٚ عٔ يًُذتُع ايعا١َ ايؿ٦ٕٛ يف ؾٝٗا ايػٝاغ١ٝ ايػًط١ تسخٌ سذِ

  .اؾُاعٞ

  .ْا١َٝ أٚ َتدًؿ١ ٚأخطٟ َتكس١َ زٍٚ إيٞ تكسَٗا زضد١ سٝح َٔ ايسٍٚ ٭ْٛاع دسٜس تكػِٝ ظٗط نصيو

. ايػٝاز٠ سٝح َٚٔ ايؿهٌ سٝح َٔ يًسٍٚ ايط٥ٝػ١ٝ ايتكػُٝات سٍٛ َبػط١ ؾهط٠ بأعطا٤ ٖٓا ْهتؿٞ ٚغٛف

  .َػتك٬ً ؾك٬ً ي٘ نكل ؾػٛف ايسٚي١ ٚٚظا٥ـ اؿهِ ْعِ سٝح َٔ ايسٍٚ تكػِٝ أَا

  :ايؿهٌ سٝح َٔ ايسٚي١ : أ٫ًٚ

 ايػًط١ ٚتهٕٛ َتذاْػ١ ٚاسس٠ ؾٝٗا ا٭١َ نت١ً تهٕٛ اييت املٛسس٠ ايسٚي١ تًو ٖٞ  :ايبػٝط١ ايسٚي١- 1

 اخل … ٚقاؾعات ٫ٜٚٚات ٚأقايِٝ َسٜطٜات َٔ اإلزاض١ٜ أقػاَٗا تعسزت ٚإٕ ست٢ ، ٚاسس ٚزغتٛضٖا ٚاسس٠ ؾٝٗا

 زاَت َا ؾٝٗا اؿهِ أدٗع٠ ٚتٓٛعت تعسزت أٚ ا٭قايِٝ، ٖصٙ بني احمل١ًٝ ٚايؿٛاضم اـ٬ؾات ناْت َُٚٗا

 . ٚغٝط بػرل َباؾطًا تاًَا خهٛعًا شلا ايٛسسات ٖصٙ ٚؽهع مجٝعًا ايٛسسات ٖصٙ عًٞ تػٝطط املطنع١ٜ ايػًط١

 يف خاق١ إزاض١ٜ غًط١ أٟ أٚ عا١َ تؿطٜع١ٝ أٚ غٝاغ١ٝ غًط١ أٟ اإلزاض١ٜ ٚايتكػُٝات ايٛسسات ٖصٙ متتًو ٫ٚ

 أطاض يف اخل … ٚا٭َٔ ٚايكش١ ايتعًِٝ يف ايٓاؽ َكاحل َباؾط٠ عًٞ عًُٗا ٜٚكتكط. املطنع١ٜ ايػًط١ َٛادٗ٘

 أٚ َعًا أزَادٗا أٚ ايٛسسات ٖصٙ َٔ أ٣ ايػا٤ ٚقت نٌ يف متًو اييت املطنع١ٜ ايػًط١ شلا متٓشٗا اييت ايتؿٜٛهات

 اإلزاضٟ ايكإْٛ َٛنٛعات َٔ تكبح ايٛسسات ٖصٙ زضاغ١ ؾإٕ ٚبايتايٞ ، اإلزاض١ٜ غًطاتٗا أٚ سسٚزٖا تكًٝل

 زغتٛض١ٜ ق١ُٝ َٔ ايسغتٛض أسهاّ تهؿٝٗا قس مبا ٜتعًل ؾُٝا إ٫ ايسغتٛضٟ ايكإْٛ مبٛنٛعات تتعًل ٫ٚ ايساخًٞ

 يف ايٛسسات ٖصٙ ؾإٔ ٖٛ ٖصا نإ ٚإشا ، ؾكط سسٚزٙ ٚيف احملًٞ ايساخًٞ ايبٓا٤ يف بكُٝتٗا أٜهًا تطتبط خاق١

  .بعٝس ٫ٚ قطٜب َٔ ايسٚيٞ ايكإْٛ بكٛاعس أَط ي٘ ٜتعًل ٫ َٓٗا أًٜا ؾإٕ املتشس٠ أٚ املٛسس٠ أٚ ايبػٝط١ ايسٚي١

 ايتهٕٛ بػاط١ إٔ عًٞ ، ايبػٝط١ ايسٚي١ ٜػُٞ ؾٗٛ ايسٍٚ أْٛاع َٔ ايٓٛع ٖصا يف ايسغتٛضٟ ايذلنٝب ٚيبػاط١

 إٔ املتكٛض نإ ؾإشا. ٚايتؿطٜع١ٝ اإلزاض١ٜ أٚناعٗا بػاط١ بايهطٚض٠ ٜػتتبع ٫ قس يًسٚي١ ايسغتٛضٟ ٚايذلنٝب

 أٜسٟ يف يًسٚي١ اإلزاض١ٜ ايٛظٝؿ١ َٚعاٖط غًطات مجٝع تتذُع سٝح املطنع١ٜ اإلزاض٠ بٓعاّ تأخص ايبػٝط١ ايسٚي١

 املٛظؿني سٝح أغؿٌ َٔ ٜتسضز ايصٟ اإلزاضٟ اشلطّ ق١ُ متجٌ ٚاييت ايب٬ز عاق١ُ يف املٛدٛز٠ املطنع١ٜ اؿه١َٛ

 يف َتعسز٠ ٚغٝط١ إزاض١ٜ ٚسسات مث١ تهٕٛ بُٝٓا قاعست٘ ميجًٕٛ املدتًؿ١ ٚاملكاحل ٚا٭سٝا٤ ايكطٟ يف اإلزاضٜني

  .اخل … ٚاحملاؾعات ا٭قايِٝ يف ثِ املطانع ٚ املسٕ

 ؾإٕ شيو َع أْ٘ غرل . أقايُٝٗا غا٥ط عًٞ ايػاض١ٜ ايسٚي١ تؿطٜعات ٚسس٠ تعين ايبػاط١ ٖصٙ إٔ ٜتكٛض قس نُا

 ايسٚي١ تأخص ؾكس ، بػٝط١ ايسٚي١ تهٕٛ إٔ ميٓع ٫ ايساخ١ًٝ ايتؿطٜعات ٚتعسز اإلزاض١ٜ ايػًط١ ٚتطنٝب تعكس
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 املطنع١ٜ ايػًط١ بني َا اإلزاض١ٜ يًٛظا٥ـ ايط٥ٝػ١ٝ ا٫ختكاقات تتٛظع سٝح اإلزاض١ٜ اي٬َطنع١ٜ بٓعاّ ايبػٝط١

 اييت احملسز٠ اإلزاض١ٜ ايػًطات بعض متًو ٦ٖٝات ٖٚٞ. غايبًا َٓتدب١ تهٕٛ ق١ًٝ أخطٟ ٦ٖٝات ٚبني ايعاق١ُ يف

 مل ؾإشا. ايػًط١ ٖصٙ ٭ؾطاف ؽهع ناْت ٚإٕ ايعاق١ُ يف ايكا١ُ٥ املطنع١ٜ ايػًط١ عٔ اغتك٬ٍ عًٞ متاضغٗا

 ٖصٙ هعٌ ايٛنع ٖصا ؾإٕ ايعاق١ُ يف املطنع١ٜ ايػًط١ قبٌ َٔ َع١ٓٝ ناْت ٚإمنا َٓتدب١ احمل١ًٝ اشل٦ٝات تهٔ

 ناْت يٛ سيت اإلزاض١ٜ املطنع١ٜ ْعاّ َٔ نجرلًا ٜكذلب بؿهٌ املطنع١ٜ يًػًط١ ٚتابع١ نعٝؿ١ احمل١ًٝ اشل٦ٝات

 ايػًط١ عٔ َػتكٌ بؿهٌ مماضغتٗا ٚتػتطٝع اإلزاضٟ اجملاٍ يف ٚاغع١ اختكاقات متًو احمل١ًٝ اشل٦ٝات

 ؾٝ٘ تهٕٛ ايصٟ ايٓعاّ بني ميٝع ايبعض ؾإٕ ٚيصيو. ٚأؾطاؾٗا ايػًط١ ٖصٙ ضقاب١ ؼت ؾكط ٚإمنا املطنع١ٜ

 ٖصٙ ؾٝ٘ تهٕٛ ٫ ايصٟ ايٓعاّ ٚبني اإلزاض١ٜ اي٬َطنع١ٜ ْعاّ َعين ٖٛ شيو ٚهعٌ َٓتدب١ ٦ٖٝات احمل١ًٝ اشل٦ٝات

  .اإلزاضٟ ايذلنع عسّ ْعاّ ٜٚػُٝ٘ َٓتدب٘ اشل٦ٝات

 عًٞ َع١ٓٝ تؿطٜعات تػطٟ إٔ ميهٔ سٝح قا١ْْٝٛ تؿطٜعات عس٠ ؾٝٗا تػطٟ قس ايبػٝط١ ايسٚي١ ؾإٕ نصيو

 ؾعب َٔ طٛا٥ـ عس٠ أٚ طا٥ؿ١ أٚ فُٛع١ عًٞ أٚ ا٭خطٟ ا٭قايِٝ زٕٚ ايسٚي١ أقايِٝ َٔ إزاض١ٜ أقايِٝ أٚ أقًِٝ

  .ا٭خطٜٔ زٕٚ ايسٚي١

 سس إيٞ ٜكٌ ٫ ْاقكًا اغتك٫ً٬ احمل١ًٝ اإلزاض١ٜ ايٛسسات اغتك٬ٍ ٜعٌ إٔ ا٭سٛاٍ مجٝع يف ٜٓبػٞ ٚيهٔ

 دٗاظ إٔ نُا. ٚأؾطاؾٗا ايػًط١ ٖصٙ ضقاب١ عٔ اـطٚز سس إيٞ ٜكٌ ٫ٚ املطنع١ٜ ايػًط١ َٛادٗ٘ يف ا٭نتُاٍ

 تػطٟ ناْت غٛا٤ ايكٛاْني أقساض يف ايػًط١ قاسب ٚسسٙ ٖٛ ٜٚهٕٛ َٛسسًا ٜعٌ إٔ ٜٓبػٞ ايتؿطٜعٞ ايسٚي١

  .ا٭خطٜٔ زٕٚ أٚي٦و بعض عًٞ تػطٟ ناْت أٚ ٚمجاعاتٗا ٚأؾطازٖا ايسٚي١ أقايِٝ مجٝع عًٞ

 أضض مجٝع عًٞ َباؾط٠ بأٚاَطٖا ْٚاؾص٠ تتعسز ٫ ٚاسس٠ ايسٚي١ يف ٚاإلزاض١ٜ ايػٝاغ١ٝ ايػًط١ تعٌ إٔ ٜٓبػٞ نُا

 ساي١ يف ايبػٝط١ ايسٚي١ ٚقـ ؼت ايسٚي١ يبكا٤ ٫ظ١َ ؾطٚط ٖصٙ ؾهٌ ، ٚأؾطازٖا ٚمجاعاتٗا ٦ٖٝٚاتٗا ايسٚي١

 ٚأقبشت بػٝط١ زٚي١ تعس مل بعهٗا أٚ املٛاقؿات ٖصٙ ايسٚي١ ؾكست ؾإشا . اإلزاض١ٜ اي٬َطنع١ٜ مببسأ ايسٚي١ أخص

 .املعاقط ايعامل يف نجرل٠ ايبػٝط١ ايسٚي١ ٚأَجً٘. َطنب١ زٚي١

 ايعامل يف ايبػٝط١ ايسٚي١ مناشز ٚأؾهٌ أِٖ َٔ ٖٚٞ ملكط بايٓػب١ ايٛنع ْؿطح يًكاض٨ أنجط املؿّٗٛ ٚيتكطٜب

  .تاضى٘ أَتساز عًٞ

 ) يًسٚي١ ا٭عًٞ اؿانِ ٖٛ ٚاسس أعًٞ ض٥ٝؼ أَطٖا عًٞ ٜكّٛ َٛسس٠ ٚاسس٠ َطنع١ٜ غًط١ ؼهُٗا ؾُكط

 بٗا َطت اييت ايتاضى١ٝ ايعكٛض أَتساز عًٞ اؾُٗٛض١ٜ ض٥ٝؼ - ايػًطإ - اـسٜٟٛ - ايٛاىل - ايؿطعٕٛ

 أٚ ططٜل نإْؿا٤ ايعا١َ ايتٓع١ُٝٝ ايطبٝع١ شات اإلزاض١ٜ ٚا٭ٚاَط ايكطاضات أقساض متًو ايػًط١ ٖٚصٙ ، ( َكط

 ايطبٝع١ شات اإلزاض١ٜ ا٭ٚاَط إقساض متًو ٚنصيو اخل … ظضاع١ٝ أضض أغتك٬ح أٚ َسضغ١ بٓا٤ أٚ َكٓع إقا١َ

 شلصا َٝع٠ أٚ سل تكطٜط أٚ َٓٗا ْكً٘ أٚ َا ٚظٝؿ١ يف َا ؾدل نتعٝني َعٝٓني أؾطازًا ؽل اييت أٟ ايؿطز١ٜ



[29] 

 ٚتعٝني اإلزاض١ٜ ٚايٛسسات اشل٦ٝات أْؿا٤ ٚسسٖا ايػًط١ ٖصٙ متًو نُا . اخل … َٓٗا سطَاْ٘ أٚ ايؿدل

 أٚ َسٕ أٚ أسٝا٤ أٚ قاؾعات ناْت غٛا٤ اإلزاض١ٜ يٮقايِٝ املدتًؿ١ اؿسٚز ٚٚنع غًطاتٗا ٚؼسٜس أعها٥ٗا

 أخطٟ ٚسس٠ أٚ ١٦ٖٝ يف زف٘ أٚ غًطات٘ أٚ سسٚزٙ تعسٌٜ أٚ َٓٗا اْؿأت٘ َا إيػا٤ متًو نُا ، قطٟ أٚ َطانع

  .َعكب زٕٚ

 خ٬ٍ َٚٔ. ق١ًٝ ٦ٖٝات أ١ٜ ؾٝٗا ٜؿاضن٘ ٫ٚ ٚسسٙ ايؿعب فًؼ ميًهٗا َكط يف ايتؿطٜع١ٝ ٚايػًط١

 ىتل ؾُٝا احمل١ًٝ ي٦ًٝٗات ا٫ختكاقات بعض أقطاض ميهٔ ٚسسُٖا املٛسس٠ ٚايتؿطٜع١ٝ اإلزاض١ٜ ايػًطتني

 خسَات أٚ املطٚض أٚ ايعٌُ أٚناع بعض ؽل اييت ايتٓع١ُٝٝ ٚايكطاضات ايًٛا٥ح َجٌ ا٭زْٞ ايتؿطٜعات بٛنع

  .اخل … ٚايكش١ نايتعًِٝ املطاؾل

 احملانِ إيٞ ٚق٫ًٛ احملاؾعات ثِ املطانع يف قانُٗا ٚتتسضز ايكإْٛ ٜٓعُٗا ٚاسس٠ قها١ٝ٥ غًط١ َكط ٚيف

 ا٭سٛاٍ َععِ يف عًٝٗا اـطٚز ا٭زْٞ احملانِ متًو ٫ اييت ايعا١َ ٚايكها١ٝ٥ ايكا١ْْٝٛ املباز٨ تكسض اييت ايعًٝا

  .يًب٬ز املطنع١ٜ ايعاق١ُ يف مجٝعًا تٛدس ايعًٝا احملانِ ٖٚصٙ ،

 سٝح ضاغدًا َطنعًٜا إزاضًٜا ْعاًَا تعس اإلزاض١ٜ ايٓاس١ٝ َٔ ست٢ ٢ٖٚ أدعا٥ٗا، غا٥ط يف ٚاسس٠ َكط يف ؾايػًط١

 يف ايعًٝا ايط٥اغات قبٌ َٔ َطنعٟ بؿهٌ ٜعٕٝٓٛ ٚاملكًش١ٝ اإلزاض١ٜ ٚاشل٦ٝات ايٛسسات مجٝع َػ٦ٛيٞ إٔ

  .يًب٬ز املطنع١ٜ ايعاق١ُ

 ٜهٕٛ اؿهِ ٖصا ؾإٕ املكط١ٜ احملاؾعات أسسٟ قانِ َٔ قها٥ٞ سهِ عًٞ َكطٟ َٛاطٔ سكٌ ٚإشا

 أٟ يف أٚ ؾٝٗا قه١ُ أٟ َٔ سهِ عًٞ َج٬ً ا٭غهٓسض١ٜ َٔ َٛاطٔ سكٌ ؾإشا. ايب٬ز أما٤ مجٝع يف ْاؾصًا

 ٜٓؿص اؿهِ ٖصا ؾإٕ َج٬ً أغٛإ قاؾع١ يف ٚظا٥ـ أٚ تعٜٛهات أٚ أَٛاٍ أ١ٜ يف بأسكٝت٘ ٜكهٞ أخطٟ قاؾع١

 تٓؿٝص بٗا ٜتِ اييت ٚاإلدطا٤ات ايططٜك١ بصات بتٓؿٝصٙ تكّٛ إٔ أغٛإ يف املدتك١ ايػًطات عًٞ ٜٚتعني أغٛإ يف

 نشل إ٫ اؿهِ ٖصا تٓؿٝص عًٞ ا٭عذلاض سل أغٛإ يػًطات ٜهٕٛ ٫ٚ ، أغٛإ قانِ َٔ ايكازض اؿهِ

 أٚ بصاتٗا شلا ٜعطٞ يٓؿػٗا ايػًطات ٖصٙ متًه٘ أدطا٤ مث١ ٖٓاى ٜهٕٛ ٫ٚ عًٝ٘ ا٭عذلاض يف ١٦ٖٝ أٚ َٛاطٔ أٟ

 اؿهِ تٓؿٝص ٚقـ يف اؿل املطنع١ٜ ايػًط١ َٛاد١ٗ يف أٚ أخطٟ إزاض١ٜ غًط١ َٛاد١ٗ يف إزاض١ٜ غًط١ عػباْٗا

  .يتٓؿٝصٙ متٗٝسًا ٚسسٖا ؽكٗا َع١ٓٝ بأدطا٤ات ايكٝاّ أٚ

 قٌ أٚ ٬َٝزٙ قٌ ع٢ً شيو ٜتٛقـ إٔ زٕٚ ايب٬ز أما٤ ناؾ١ يف ٚايعٌُ ايتٓكٌ سط١ٜ ميًو املكطٟ ٚاملٛاطٔ

 نشل ٚا٭دتُاع١ٝ ٚا٭قتكاز١ٜ ايػٝاغ١ٝ ، ٚاـاق١ ايعا١َ ٚسطٜات٘ سكٛق٘ ناؾ١ مياضؽ ٖٚٛ اخل … تعًُٝ٘

 أٟ يف مياضغٗا اخل … ٚاإلهاض ٚايتًُو اؾُعٝات ٚتهٜٛٔ ايؿطنات ٚاقا١َ ايعٌُ ٚسل ، ٚا٭ْتداب ايذلؾٝح

 ا٭َٛض ببعض ٜتعًل ؾُٝا َٛاطٓٝٗا عًٞ قٝٛزًا احملاؾعات َٔ قاؾع١ ٚنعت ٚإشا. ايب٬ز يف ٜطٜسٙ أٚ ي٘ ٜتاح َهإ

 املكطٜني املٛاطٓني غا٥ط عًٞ تػطٟ ايكٝٛز ٖصٙ ؾإٕ اخل …أضانٝٗا َٔ ايػصا١ٝ٥ أٚ ايعضاع١ٝ املٛاز ْٚكٌ ناملطٚض
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 قاؾع١ ٭ٟ تعطٞ خاق١ ظطٚف مث١ ناْت إشا أْ٘ نُا ، احملاؾع١ أضض عًٞ ا٭ؾٝا٤ ٖصٙ يف ٜتعإًَٛ ايصٜٔ

 املكطٜني مجٝع بٗا ٜتُتع ايتػ٬ٝٗت ٖصٙ ؾإٕ اجملا٫ت َٔ فاٍ أٟ يف يًُٛاطٓني َع١ٓٝ تػ٬ٝٗت اقساض يف اؿل

  .٫ أٚ احملاؾع١ ٖصٙ قاطين َٔ نِْٛٗ عٔ ايٓعط بكطف ايتػ٬ٝٗت ي٘ متٓح ايصٟ اجملاٍ يف ٜتعإًَٛ ايصٜٔ

 ايعاّ ٚمتًو َعكب ب٬ احملاؾعات قطاضات َٔ قطاض أٟ ايػا٤ ٚقت نٌ يف متًو املطنع١ٜ ايػًط١ إٔ نُا

 . احملاؾعات تكسضٖا اييت ايتٓع١ُٝٝ ايكطاضات عًٞ بصاتِٗ ٭ؾطاز ناْت ٚيٛ َع١ٓٝ اغتجٓا٤ات بأعطا٤ احملاؾعات

 املطنع١ٜ ايػًطات تكسضٖا املٛاطٓني سٝا٠ تٓعِ اييت ايكٛاْني ٚغا٥ط ٚايعكٛبات ٚايتًُو ايعٌُ قٛاْني ؾإٕ نصيو

  .ؾطز أٚ غًط١ أٚ مجاع١ ٭ٟ اـاق١ اإلضاز٠ عًٞ تٛقـ زٕٚ املٛاطٓني غا٥ط عًٞ ٚتػطٟ

 ايساخ١ً ايسٍٚ ؽهع عٝح َؿذلن١ أٖساف يتشكٝل اؼستا أنجط أٚ زٚيتني َٔ تتهٕٛ : املطنب١ ايسٚي١- 2

 بايسٍٚ اـاق١ ٚايػًطات املؿذلن١ ايػًط١ ٖصٙ بني َا اؿهِ غًطات ٚتتٛظع َؿذلن١ يػًط١ ا٫ؼاز يف

 ٚظطٚف بُٝٓٗا ؾُٝا عًٝ٘ املتؿل ا٫ؼاز طبٝع١ سػب ايػًط١ تٛظٜع ٚىتًـ سس٠ عًٞ ن٬ً ا٫ؼاز يف ايساخ١ً

  .ٚتطٛضٙ ْؿأت٘

 خاضد١ٝ ٚغٝاز٠ زاخ١ًٝ غٝاز٠ َُٓٗا يهٌ ؾ٧ نٌ يف َتعازيتني زٚيتني َٔ تتأيـ ٚاييت ؾدك١ٝ اؼازات ؾٗٓاى

 ْتٝذ١ يًسٚيتني اؿانِ املًو ؾدل اؼاز يف تتُجٌ اييت املكازؾ١ إ٫ بُٝٓٗا هُع ٫ٚ َػتكٌ ٚزغتٛض َتُٝع٠

 ؾدل إ٫ ايسٚيتني بني هُع ؾ٬ ٚاسس٠ ٚأغط٠ ٚاسس تاز يف ٚضاثت٘ سل هتُع سني ايعطف ٚضاث١ قٛاعس َكازؾات

  .متاًَا اؿانط ايٛقت يف ايؿهٌ ٖصا اْسثط ٚقس وهُُٗا ايصٟ ايٛاسس املًو

 ٚتؿطٜعاتٗا زغتٛضٖا شلا ٜٚهٕٛ ايساخ١ًٝ مبػا٥ًٗا ؾٝٗا ايساخ١ً ايسٍٚ ؼتؿغ .. سكٝك١ٝ أٚ ؾع١ًٝ اؼازات ٖٚٓاى

 أْسثط ٚقس . ايسٚيٞ ايكإْٛ ٭سهاّ بايٓػب١ ٚاسس٠ زٚي١ ٚتعتدل ٚاسس ؿانِ ؽهع ٚيهٓٗا ٚإزاضتٗا اـاق١

 بساٜات ست٢ َٛدٛز٠ ناْت اييت مناشد٘ َٔ باق١ٝ مناشز أٟ ٖٓاى ٜعس ٚمل اؿانط ايٛقت يف بسٚضٙ ايؿهٌ ٖصا

  .ايعؿطٜٔ ايكطٕ

 ايسٍٚ َٔ فُٛع١ بني هُع ايصٟ ا٫غتك٬يٞ ا٫ؼاز قٛض٠ ٖٞ أخطٟ َٓسثط٠ قٛض٠ ايػابكتني بايكٛضتني ًٜٚشل

 ٚاييت ْؿػ٘ ي٬ؼاز أعطا٥ٗا عًٞ ايسٍٚ ٖصٙ اتؿكت اييت ا٭َٛض بؿإٔ إ٫ ٚاـاضد١ٝ ايساخ١ًٝ بػٝازتٗا ؼتؿغ

 ٖٚٞ ا٭دٓب١ٝ ايسٍٚ ٚبني بٝٓٗا أٚ ْؿػٗا املتشس٠ ايسٍٚ بني ؾُٝا ايٓعاعات ٚسٌ ايسؾاع َػا٥ٌ يف تٓشكط ناْت

 ٜعتدل ٫ ا٫ؼاز إٔ نُا ، تؿطٜع١ٝ ١٦ٖٝ ٫ٚ تٓعًُٝٝا ؾه٬ً ٜعس ٫ غٝاغٞ َ٪متط خ٬ٍ َٔ ا٫ؼاز مياضغٗا أَٛض

  .عٓ٘ ا٫ْؿكاٍ يف اؿل زا٥ًُا متًو ٚاييت ؾٝ٘ ايساخ١ً ايسٍٚ ؾٛم زٚي١

 ٜتٛاؾط َكاطعات أٚ ز٬ٜٚت َٔ ٜتهٕٛ ايص٣ ، املطنعٟ ا٫ؼاز قٛض٠ ؾٗٞ املطنب١ يًسٚي١ سكٝك١ٝ قٛض٠ أبطظ اَا

 َٚٛظؿٖٛا اـام ٚقها٩ٖا احمل١ًٝ ٚسهَٛتٗا ٚقٛاْٝٓٗا بطملاْٗا شلا ؾٝهٕٛ ايساخ١ًٝ ايٓاس١ٝ َٔ ايسٚي١ قؿ١ شلا
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 أٚ ١ٜ٫ٚ أٚ ز١ًٜٚ أٟ َع ظاٖطًا أخت٬ؾًا ؾٝٗا ؽتًـ قس اييت ا٭َٛض َٔ شيو غرل إيٞ املػتك١ً َٚٝعاْٝاتٗا ٚغهاْٗا

 َٔ زٚي١ تعس ٫ٚ ايسٚي١ٝ قؿتٗا ناٌَ ايػايب يف تؿكس ايسٍٚ ٖصٙ يهٔ . ا٫ؼاز ْؿؼ زاخٌ أخطٟ َكاطع١

 اييت ا٫ؼاز زٚي١ ٖٞ أندل زٚي١ تهٜٛٔ يف تسخٌ مجٝعًا ايتهٜٛٓات ٖصٙ إٔ إش ، عاٍ ايسٚيٞ ايكإْٛ أؾدام

 ؾٝٗا ايساخ١ً ايتهٜٛٓات مجٝع عًٞ غٝازتٗا ٚمتاضؽ ٚايكها١ٝ٥ ٚايتٓؿٝص١ٜ ايتؿطٜع١ٝ ايػٝاز١ٜ ٦ٖٝاتٗا شلا ٜهٕٛ

  .أٜهًا ايتهٜٛٓات ٖصٙ أبٓا٤ فُٛع ٖٛ ٚؾعبٗا ايتهٜٛٓات ٖصٙ ٚأضانٞ أقايِٝ فُٛع ٖٛ أقًُٝٗا ٜٚهٕٛ

 إٔ ٚزٕٚ ايسٍٚ مجٝع يف ْٚاؾص٠ ًَع١َ ي٘ املعطاٙ ا٫ختكاقات سسٚز يف ا٫ؼاز ٚأعُاٍ ٚقطاضات قٛاْني ٚتهٕٛ

 ٦ٖٝات قبٌ َٔ َباؾط بؿهٌ ٚيٝؼ ايػًطات ٖصٙ خ٬ٍ َٔ ايتٓؿٝص دط٣ يٛ سيت غًطاتٗا إضاز٠ عًٞ شيو ٜتٛقـ

 أَٛضٖا تعس ٫ٚ ايبػٝط١ ايسٚي١ يف نايؿإٔ إزاض١ٜ أقػاّ فطز املكاطعات أٚ ايسٍٚ ٖصٙ تعس ٫ٚ . ا٫ؼاز

 َٔ شلا َا ٜهٕٛ سٝح ايسغتٛضٟ ايكإْٛ َٛنٛعات قًب َٔ بٌ اإلزاضٟ ايكإْٛ َٛنٛعات َٔ ٚاختكاقاتٗا

 ن٤ٛ يف إ٫ ب٘ املػاؽ ا٫ؼاز يػًطات هٛظ ٫ٚ ْؿػ٘ ا٫ؼازٟ ايسغتٛض مبٛدب قسزًا ٚغًطات اختكاقات

 اييت ٚا٫غايٝب يًططم ٚٚؾكًا ْؿػ٘ ايسغتٛض تعسٌٜ ططٜل عٔ إ٫ تعسًٜ٘ أٚ إيػا٤ٙ شلا هٛظ ٫ نُا ايسغتٛض أسهاّ

  .ْؿاشٖا أٚ تعس٬ٜت٘ ٫غتشساخ ايسغتٛض عًٝٗا ٜٓل اييت ايتٛقٝتات ٚيف ايتعسٌٜ شلصا ايسغتٛض وسزٖا

 َٔ فُٛع١ َٔ تذلنب أٚ تتهٕٛ يهٓٗا ٚخاضد١ٝ زاخ١ًٝ غٝاز٠ شات نا١ًَ زٚي١ ٢ٖ املطنعٟ ا٫ؼاز زٚي١ إٕ

 أٚ ايبػٝط١ ايسٚي١ ٚبني بٝٓٗا اـ٬ف ٚد٘ ٖٛ ٖٚصا كتًؿ١ ٚإزاض١ٜ ٚقا١ْْٝٛ غٝاغ١ٝ ْعِ شات املكاطعات أٚ ايسٍٚ

  .املٛسس٠

 ايع١ًُٝ ايٓاس١ٝ َٔ ا٫غتك٬ٍ سل متًو ٫ املطنع١ٜ ا٫ؼازات نُٔ ايساخ١ً ايتهٜٛٓات إٕ ْكٍٛ إٔ بكٞ

 ْكٛم يف ْعطًٜا اؿل ٖصا أَتًهت ٚإٕ ست٢ ا٫غتك٬ٍ ٖصا يتشكٝل اي٬ظ١َ ايك٠ٛ أٚ ايع١ًُٝ ايكسض٠ ٭ؾتكازٖا

. املطنعٟ ا٫ؼاز أَج١ً أسس نإ ٚايصٟ ايػابل ايػٛؾٝيت ا٫ؼاز زٍٚ يف ايؿإٔ نإ نُا ا٫ؼازٟ ايسغتٛض

 قابٌ غرل ْعطًٜا سكًا نإ ٚيهٓ٘ ؾا٤ت َيت ا٫غتك٬ٍ يف ا٫ؼاز زٍٚ سل عًٞ ٜٓل ايسغتٛض ٖصا نإ ؾكس

 ايتاّ ٚأْٗٝاضٙ ْؿػ٘ ا٫ؼاز تؿهو بؿعٌ شيو نإ ؾكس بايؿعٌ أغتكًت قس ا٫ؼاز ٖصا زٍٚ ناْت ٚإشا . يًتطبٝل

  .املٓكطّ ا٫ؼاز ٖصا زغتٛض ٭سهاّ تٓؿٝصًا ٚيٝؼ

 ٚإٕ ست٢ ايسٚيٞ احملٝط يف ايسٚي١ قؿ١ تهتػب ٫ املطنع١ٜ ا٫ؼازات يف ايساخ١ً ايتهٜٛٓات ؾإٕ نصيو

 َٔ ا٫ؼاز شات َٔ أخطٟ زٚي١ أٟ ٚبني بٝٓٗا أٚ زاخًٗا تكّٛ اييت اؿطٚب ٚتعس ا٫ؼاز زغتٛض يف بصيو ٚقؿت

 ٚاي٫ٜٛات غٜٛػطا ٚتعتدل. ايسٚيٞ ايكإْٛ زٕٚ ايساخًٞ ايكإْٛ ٭سهاّ ؽهع اييت احمل١ًٝ أٚ ا٭١ًٖٝ اؿطٚب قبٌ

  .اؿسٜح ايعكط يف املطنعٟ ا٫ؼاز زٍٚ أَجً٘ أبطظ ايػابك١ ٜٚٛغػ٬ؾٝا ا٫َطٜه١ٝ املتشس٠
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 َعاٖط َٔ َعٗط بأٟ أقايُٝٗا تتُتع ٫ ايتٛسس نا١ًَ تهٕٛ ٚاييت ايبػٝط١ ايسٚي١ عهؼ عًٞ أْ٘ لس ٖٚهصا

 ا٫غتك٬ٍ َٚعاٖط ايٛسس٠ َعاٖط َٔ عسٜس٠ مبٛاقؿات تتكـ شيو عهؼ عًٞ املطنب١ ايسٚي١ ؾإٕ ا٫غتك٬ٍ،

  .املطنب١ يًسٚي١ امله١ْٛ ايسٍٚ بني ٜطبط ايصٟ ا٫ؼاز طبٝع١ عػب َٚساٖا قٛتٗا تتؿاٚت َعاٖط ٖٚٞ

 زٍٚ بني ايٛسٝس ايٛسس٠ َعٗط ٖٞ ايسٚي١ ض٥ٝؼ ؾدل ٚسس٠ تهٕٛ ايؿدكٞ ا٫ؼاز زٍٚ ؾؿٞ - أ

 ايؿدكٞ ا٫ؼاز زٍٚ َٔ زٚي١ يهٌ ؾٝهٕٛ ، نا١ًَ تكبح ا٫غتك٬ٍ َعاٖط ؾإٕ شيو غ٬ف أَا ا٫ؼاز،

 اؿهِ ْعاّ عٔ متاًَا ىتًـ قس ايصٟ سهُٗا ْٚعاّ املػتك١ً َٚٝعاْٝتٗا ايساخ١ًٝ ٚقٛاْٝٓٗا اـاق١ غٝاغتٗا

 . ٖٚهصا مجٗٛضًٜا ٚا٭خط ًَهًٝا بعهٗا ْعاّ ٜهٕٛ ؾكس. ايؿدكٞ ا٫ؼاز ٖصا يف تؿاضنٗا اييت ايسٍٚ يف

 ٖصا يف َعٗا ايساخ١ً ايسٍٚ ؾٝٗا مبا ا٭خطٟ ايسٍٚ يس٣ املػتكٌ اـام ايسبًَٛاغٞ متجًٝٗا شلا ٜهٕٛ نُا

 يف زٚي١ أٟ تكطؾات إٔ نُا ، ا٭خط٣ زٚي٘ أضض عًٞ أداْب ا٫ؼاز يف زاخ١ً زٚي١ أٟ ضعاٜا ٜٚعتدل بٌ ، ا٫ؼاز

 ا٫ؼاز ٖصا زٍٚ بني ؾُٝا اؿطب تكّٛ ٚقس بٌ ا٫ؼاز زٍٚ غا٥ط زٕٚ ؾكط ٚسسٖا تًعَٗا ٚايسٚيٞ احملًٞ املػتٜٛني

 أْ٘ نُا . احمل١ًٝ ايكٛاْني ٭سهاّ ؽهع أ١ًٖٝ سطبًا ٚيٝػت ايسٚيٞ ايكإْٛ قٛاعس ؼهُٗا زٚي١ٝ سطبًا ؾتهٕٛ

 مياضؽ ا٫ؼاز ض٥ٝؼ ؾإٕ شيو َٔ ايعهؼ عًٞ بٌ ؾٝ٘ ايساخ١ً ايسٍٚ عٔ َػتك١ً ٚاسس٠ زٚي١ ا٫ؼاز بٗصا تكّٛ ٫

  .ا٫ؼاز يسٚي١ ض٥ٝؼ باعتباضٙ ٚيٝؼ ايسٚي١ شلصٙ ض٥ٝػًا باعتباضٙ زٚي١ نٌ زاخٌ اختكاقات٘

 ٚاسس أعًٞ ض٥ٝؼ يًسٚي١ ؾٝهٕٛ ، تعزاز ٚايتُاغو ايٛسس٠ َعاٖط ؾإٕ اؿكٝكٞ ا٫ؼاز زٍٚ يف أَا - ب

 ايسٍٚ أْٛاع َٔ ايٓٛع ٖصا يف زاخ١ً زٚي١ نٌ تؿكس عٝح ٚايعػهط١ٜ اـاضد١ٝ ؾ٦ْٛٗا تباؾط ٚاسس٠ ٚغًطات

 .ا٫ؼاز زٚي١ يكاحل بايهاٌَ ايسٚي١ٝ ؾدكٝتٗا املطنب١ أٚ ا٫ؼاز١ٜ

 ؼتؿغ سٝح ، ي٬غتك٬ٍ َتعسز٠ َعاٖط اؿكٝك١ٝ ا٫ؼازات يف ايساخ١ً ايسٍٚ َٔ زٚي١ يهٌ ٜتبكٞ ٚيهٔ

 بٗا اـام ايسغتٛضٟ ْٚعاَٗا َٝعاْٝتٗا ٚ ٚبطملاْٗا زغتٛضٖا شلا ؾٝهٕٛ ، ايساخ١ًٝ ا٭َٛض يف ؾدكٝتٗا بهاٌَ

  .ٚايتؿطٜع١ٝ ٚايكها١ٝ٥ اإلزاض١ٜ املػتك١ً ٚغًطاتٗا

 ايسٍٚ َٔ أٟ باغِ أٚ بازلٗا املعاٖسات ؾتدلّ ايسٚي١ٝ ايؿدك١ٝ قاسب١ ٚسسٖا ٖٞ تهٕٛ ا٫ؼاز زٚي١ ٚيهٔ

 بني تكع اييت اؿطب إٔ نُا ٚايكٓكًٞ ايسبًَٛاغٞ ايتُجٌٝ قاسب١ ٖٞ ٚسسٖا ٚتهٕٛ ا٫ؼاز، يف ايساخ١ً

 ؾٝٗا ايتسخٌ ا٭خطٟ يًسٍٚ هٛظ ٫ٚ بٗا ايسٚيٞ ايكإْٛ يكٛاعس ؾإٔ ٫ ق١ًٝ سطبًا تعس ا٫ؼاز يف ايساخ١ً ايسٍٚ

  .ا٫ؼاز زٚي١ ىل زاخًًٝا ؾأْا بأعتباضٖا

 ا٫ؼاز يف تكّٛ اييت تًو َٔ أنجط تهٕٛ ايٛسس٠ َعاٖط ؾإٕ ايتعاٖسٟ أٚ ا٫غتك٬يٞ ا٫ؼاز يف أَا - ز

 ا٫ؼاز َ٪متط أٚ ١٦ٖٝ يكاحل ايسٚي١ٝ اختكاقاتٗا َٔ دع٤ عٔ تتٓاظٍ ؾٝ٘ ايساخ١ً ايسٍٚ إٔ سٝح ايؿدكٞ

 ٫ ايسٚي١ٝ ا٫ختكاقات عٔ ايتٓاظٍ إٔ شيو اؿكٝكٞ، ا٫ؼاز ساي١ َٔ نجرلًا أقٌ تعٌ ايٛسس٠ َعاٖط يهٔ
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 بٗصٙ قتؿع١ تعٌ بٌ نا١ًَ ايسٚي١ٝ ؾدكٝتٗا ا٫ؼاز َٔ ايٓٛع ٖصا يف ايساخ١ً ايسٍٚ تؿكس إٔ سس إيٞ ٜكٌ

 يف ْاؾص٠ تهٕٛ ٫ ا٫ؼاز ١٦ٖٝ أٚ َ٪متط قطاضات إٔ نُا . ي٬ؼاز عٓ٘ تٓاظيت ايصٟ ايكسض شيو عسا ايؿدك١ٝ

 ؾٝ٘ ايساخ١ً ايسٍٚ غًطات أٚ ضعاٜا عًٞ َباؾط٠ غًط١ ي٬ؼاز ٚيٝؼ سس٠ عًٞ نٌ سهَٛاتٗا مبٛاؾك١ إ٫ زٚي٘

  .ي٬ؼاز اختكاقات َٔ عٓ٘ تٓاظيت َا ٚاغذلزاز ا٫ؼاز ٖصا َٔ اـطٚز اع٬ٕ سل زا٥ًُا متًو ٚاييت

 

 ايكا١ْْٝٛ ايؿدك١ٝ متاًَا تٓتٗٞ سٝح ٚايػٝاز٠ ايتهٜٛٔ نا١ًَ زٚي١ ؾٗٞ املطنعٟ ا٫ؼاز زٚي١ أَا - ز

 دٓػ١ٝ مجٝعًا َٛاطٖٓٛا ٚوٌُ ا٫ؼاز زٚي١ ؾدك١ٝ ٖٞ دسٜس٠ ؾدك١ٝ ٚتهتػب ايسٚيٞ اجملاٍ يف يسٚي٘

 ٚتٛدس ؾٝٗا ايساخ١ً ايسٍٚ مجٝع عًٞ ٜػطٟ ٚاسس َطنعٟ زغتٛض شلا ٜهٕٛ اييت ا٫ؼاز زٚي١ دٓػ١ٝ ٖٞ ٚاسس٠

 َتػاٜٚني ممجًني َٔ أسسُٖا ٜتهٕٛ سٝح اجملًػني ْعاّ َٔ زا٥ًُا تتهٕٛ ناْت ٚإٕ ٚاسس٠ تؿطٜع١ٝ غًط١ بٗا

 عػب زٚي١ نٌ َٔ ممجًني َٔ ا٭خط اجملًؼ ٜتهٕٛ بُٝٓا ا٫ؼاز، يف ايساخ١ً ايسٍٚ َٔ زٚي١ نٌ َٔ ايعسز يف

 نصيو. ا٭قٌ عًٞ َٓٗا ٚايط٥ٝػٞ ا٭غاغٞ أٚ ايتؿطٜعات أغًب عًٞ اجملًػني َٛاؾك١ ًٜعّ ٚعٝح غهاْٗا عسز

 اييت ايططم تتٓٛع ٚيهٔ ، ؾٝ٘ ايساخ١ً ايسٍٚ غا٥ط إيٞ باختكاقٗا متتس ٚاسس٠ َطنع١ٜ إزاض٠ ي٬ؼاز تٛدس ؾإْ٘

  .ا٫ؼاز يف ايساخ١ً ايسٍٚ يف غًطاتٗا املطنع١ٜ اإلزاض٠ بٗا متاضؽ

 ٜٚتٛيٕٛ ايسٚي١ أما٤ مجٝع يف ٜتٛادسٕٚ املطنع١ٜ يإلزاض٠ َٓسٚبني خ٬ٍ َٚٔ َباؾط بؿهٌ شيو ٜهٕٛ ٚقس

  .ؾٝ٘ ايساخ١ً ايسٍٚ ناؾ١ زاخٌ ا٫ؼاز ٚقٛاْني قطاضات تٓؿٝص بأْؿػِٗ

  .ا٫ؼاز يف ايساخ١ً ايسٍٚ يف احملًني املٛظؿني خ٬ٍ َٔ َباؾط غرل بؿهٌ شيو ٜهٕٛ ٚقس

 ايسٍٚ زاخٌ َطنعًٜا املعٝٓني املٛظؿني خ٬ٍ َٔ ٚتهٕٛ ايػابكتني ايططٜكتني ػُع ؾٗٞ ايجايج١ ايططٜك١ أَا

  .أٜهًا ايسٍٚ شلصٙ احمل١ًٝ ايػًطات خ٬ٍ َٚٔ املدتًؿ١

 يهٓ٘ تهٝل أٚ اختكاقات٘ تتػع ايصٟ املٛسس ايكها٤ ٚدٛز املطنعٟ ا٫ؼاز زٍٚ يف ايٛسس٠ َعاٖط َٔ إٔ بكٞ

 املدتل ٖٛ ٜهٕٛ قس نُا ، ا٫ؼاز غًطات ٚبني بٝٓٗا أٚ ٚبعهٗا ايسٍٚ بني بايٓعاع زا٥ًُا املدتل ٖٛ ٜبكٞ

  .ؾٝ٘ ايساخ١ً بايسٍٚ اـام ايكها٤ أسهاّ عًٞ تكسّ اييت ايطعٕٛ بٓعط

 ؾٝبكٞ ، ايػابك١ ا٭ؾهاٍ يف ا٫غتك٬ٍ َعاٖط عٔ نجرلًا ؾتكٌ املطنعٟ ا٫ؼاز يف ا٫غتك٬ٍ َعاٖط أَا

 تهٕٛ نُا ، ايساخ١ًٝ ا٭َٛض عًٞ قاقطًا نإ ٚيٛ عٓ٘ َػتكٌ ٚدٛز ا٫ؼاز يف ايساخ١ً ايسٍٚ َٔ زٚي١ يهٌ

 ٚتؿطٜع ٚقها٤ إزاض٠ غًطات ؾًٗا ايساخ١ًٝ ايٓاس١ٝ َٔ ايسغتٛضٟ باملعين ز٫ًٚ ا٫ؼاز يف ايساخ١ً ايسٍٚ نٌ

 ٚسسٚزٖا ٚتكايٝسٖا ٚأعطاؾٗا ْعُٗا شلا ٜبكٞ نُا ا٫ؼاز زغتٛض ٚيٝؼ اـام زغتٛضٖا ٜٓعُٗا غًطات ٚنًٗا
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 زاخٌ املٛدٛز٠ ٚايػًطات ، املػتك١ً املاي١ٝ َٚٝعاْٝتٗا َٛاضزٖا شلا ٜٚهٕٛ تعسًٜٗا ا٫ؼاز١ٜ ايػًطات متًو ٫ اييت

  .ايبػٝط١ ايسٍٚ يف نايؿإٔ إزاض١ٜ ٦ٖٝات فطز ٚيٝؼ سان١ُ غًطات ٖٞ ايسٍٚ ٖصٙ

 يًسٍٚ احمل١ًٝ ٚايػًطات املطنع١ٜ ا٫ؼاز غًطات بني ا٫ختكاقات بٗا تتٛظع اييت ايسغتٛض١ٜ ايططم ٚتتٓٛع

 ايساخ١ً ايسٍٚ اختكاقات ا٫ؼاز زغتٛض وسز سني َساٖا أقكٞ تبًؼ اييت ا٫ؼاز ق٠ٛ سػب ٚشيو ؾٝ٘ ايساخ١ً

 ْل ب٘ ٜطز مل َا نٌ يف ايعاّ ا٫ختكام قاسب١ ٖٞ ا٫ؼاز١ٜ ايػًطات تهٕٛ عٝح اؿكط غبٌٝ عًٞ ؾٝ٘

 احمل١ًٝ يًػًطات تاضنًا املطنع١ٜ ايسٚي١ غًطات ايسغتٛض وسز سني أقٌ ايٛسس٠ زضد١ تهٕٛ ٚقس ايسغتٛض يف

  .ْل ؾٝ٘ ٜطز مل َا بهٌ ايعاّ ا٫ختكام

 ، احمل١ًٝ ٚا٫ختكاقات املطنع١ٜ ا٫ختكاقات ؼسٜس ايسغتٛض ؾٝٗا ٜتٛيٞ اييت تًو ؾٗٞ ايجايج١ ايططٜك١ أَا

 نإ َُٗا أْ٘ شيو ، ا٫غتكطاض عسّ إيٞ ٚت٪زٟ املٓاظعات َٔ ايهجرل تجرل داَس٠ ؼه١ُٝ ططٜك١ أْٗا ٜٚعٝبٗا

 زا٥ًُا املتطٛض ايعًُٞ ايٛاقع سا٫ت َٔ ساي١ نٌ سهِ تؿٌُ إٔ ميهٔ ٫ ؾإْٗا َٚطْٚتٗا ايٓكٛم اتػاع َسٟ

  .ايٓكٛم ٖصٙ ٚانعٞ بباٍ ىطط ٜهٔ مل َا ٚا٫سساخ ايٛقا٥ع َٔ زا٥ًُا ؾٝ٘ وسخ ٚايصٟ ايعطٚف بتطٛض

 زٚي١ َُٓٗا ن٬ إٔ سٝح َٔ املٛسس٠ املطنع١ٜ ايسٚي١ ٜؿب٘ أْ٘ املطنعٟ ي٬ؼاز ايػابل ايعطض َٔ ٜٚتهح

 ٖصٜٔ بني نبرل٠ ؾٛاضم مث١ شيو َع ٜبكٞ ٚيهٔ . ٚزٚيًٝا زاخًًٝا املػتك١ً املع١ٜٛٓ ؾدكٝتٗا بهاٌَ تتُتع ٚاسس٠

  .ايسٍٚ أؾهاٍ َٔ ايؿهًني

 سٝح َٔ يًسٚي١ اإلزاضٟ ايٓؿاط عًٞ ٚتٓكب ؾكط اإلزاض١ٜ باملػا٥ٌ تتعًل إمنا املٛسس٠ ايسٍٚ زاخٌ ا٭َٛض إٔ شيو

 اإلزاضٟ ايكإْٛ مبٛنٛعات خاقًا َٛنٛع٘ ٜٚهٕٛ قبٌ َٔ أٚنشٓاٙ ايصٟ ايٓشٛ عًٞ َطنعٜت٘ ٫ أٚ َطنعٜت٘

  .ايسغتٛضٟ ايكاْْٛٞ َٛنٛعات َػت٣ٛ إيٞ ٜطقٞ ٫ٚ يًسٚي١

 ايساخ١ً ايتهٜٛٓات ٚتأخص فُٛع١ يف اؿهَٛٞ يًٓؿاط ىهع ا٭َط ؾإٕ املطنع١ٜ ا٫ؼازات ْعاّ زاخٌ أَا

 املطنعٟ ا٫ؼاز زٚي١ إٔ نُا اـام، زغتٛضٖا َٔ ْابع١ أق١ًٝ غًط١ شلا ٚتهٕٛ ايسٚي١ ؾهٌ ا٫ؼاز يف

 يف بايتبع١ٝ، ٚايكها١ٝ٥ ٚاإلزاض١ٜ ايػٝاغ١ٝ ا٭ْع١ُ ٚتعسز ا٫ؼاز يف ايساخ١ً ايسٍٚ بتعسز ايكٛاْني تعسز تؿذلض

 اإلزاض١ٜ اي٬َطنع١ٜ بٓعاّ تأخص ناْت يٛ ست٢ املٛسس٠ ايبػٝط١ ايسٍٚ يف مجٝعًا ا٭َٛض ٖصٙ ٚسس٠ ٜؿذلض سني

 شيو يف غًط١ أ١ٜ زٕٚ املطنع١ٜ ايػًطات قبٌ َٔ ٜهٕٛ املٛسس٠ ايسٍٚ يف ايػًطات تٛظٜع إٔ نُا ، نا٬ًَ

 ، ا٫ختكاقات تٛظٜع ٜتٛىل ايصٟ ٖٛ ا٫ؼازٟ ايسغتٛض ؾإٕ املطنعٟ ا٫ؼاز زٍٚ يف أَا. احمل١ًٝ يًػًطات

 بٛاغطتٗا تتٛيٞ بٗا خاق١ عػهط١ٜ ق٠ٛ - غايبًا - متًو املطنعٟ ا٫ؼاز يف ايساخ١ً ايسٍٚ ؾإٕ نصيو

 بعض يف ٜتكٛض إْ٘ بٌ ايبػٝط١ املٛسس٠ ايسٚي١ يف اإلزاض١ٜ يًػًطات ٜتٛاؾط ٫ َا ٖٚٛ ، ضعاٜاٖا عًٞ إضازتٗا ؾطض

  .ايسٚي١ٝ ؾدكٝتٗا َٔ ٜػرل بؿ٧ املطنع١ٜ ا٫ؼازات يف ايساخ١ً ايسٍٚ ؼتؿغ إٔ اؿا٫ت
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 تػُح ملا اؿسٜح ايعكط يطبٝع١ املٓاغب١ ايٓعِ أؾهٌ تهٕٛ ضمبا املطنعٟ ا٫ؼاز ْعِ إٔ ايهجرلٕٚ ٫سغ ٚقس

 ٚتعاظِ املٛاضز ندا١َ َٔ شيو عًٝ٘ ٜٓطٟٛ مبا ٚا٭قايِٝ ٚا٭دٓاؽ ا٭عطام َتعسز٠ ند١ُ أَِ تهٜٛٔ َٔ ب٘

 َٚا ايّٝٛ عامل يف املطًٛب ٚايتكسّ ايؿا١ًَ يًٓٗه١ ايػبٌ أععِ تٛؾط اييت ٚاملع١ٜٛٓ ٚايبؿط١ٜ املاز١ٜ ا٫َهاْات

 ْعاّ ؾإٕ نصيو. اؿسٜج١ ٚايعًّٛ ايتهٓٛيٛدٝا ثٛض٠ مل٬سك١ زٚي١ ٭ٟ تتٛاؾط إٔ ٫بس ند١ُ َٛاضز َٔ ٜتطًب٘

 قٝاّ َٔ ب٘ ٜػُح مبا ٚايكا١ْْٝٛ ٚاإلزاض١ٜ ايػٝاغ١ٝ ايٓعِ يف نبرلًا زميكطاطًٝا تٓٛعًا وكل املطنعٟ ا٫ؼاز

 َٔ ميٓع إٔ زٕٚ ٚ ؾٝ٘ زاخً٘ غٝاغ١ٝ مجاع١ أٚ زٚي١ بهٌ اـاق١ احمل١ًٝ ا٫عتباضات تٓاغب اييت ايٓعِ أؾهٌ

 ايٓعِ بتعسز ؾإْ٘ نصيو. أخط٣ عًٞ فُٛع١ أٟ طػٝإ زٕٚ ؼٍٛ غ١ًُٝ أغؼ عًٞ سكٝك١ٝ ٚط١ٝٓ ٚسس٠ قٝاّ

  .اؾُٝع عًٞ ؾٛا٥سٖا تػطٟ نبرل٠ خدلات تذلانِ ٚتؿاعًٗا ٚتٓٛعٗا

 بٝٓا تاضى١ٝ ادتُاع١ٝ نعاٖط٠ ا٭١َ ؾهط٠ عٔ غابكًا ؼسثٓا يكس :ايعطب١ٝ ايٛسس٠ قا٫ٚت- 3

 املؿذلى ٚايتاضٜذ ايًػ١ ٚسس٠ ػُعٗا ٚاسس٠ أَ٘ بايكطع ميجًٕٛ ايعطب ؾإٕ اـكا٥ل شلصٙ ٚطبكًا. خكا٥كٗا

 قس َؿذلن١ ٚأساغٝؼ َٚؿاعط َكاحل مث١ بإٔ أبٓا٥ٗا يسٟ ٚاإلسػاؽ املؿاعط ٚسس٠ أْتر ايصٟ ايٛاسس ٚاملكرل

 نُا أْ٘ غرل. ٚاسس٠ عطب١ٝ زٚي١ ظٌ يف اؿٝا٠ يف باؿل َؿذلنًا ؾعٛضًا يسِٜٗ ٚيست عٝح تاضىًٝا تطانُت

 بسأت ست٢ ايػطبٞ يٮغتعُاض بعسٖا َٚٔ ايعجُا١ْٝ اـ٬ؾ١ زٚي١ ؿهِ ايعطب١ٝ ا٭قطاض مجٝع خهعت ؾكس قسَٓا

 ايسٍٚ قا٫ٚت بسأت اؿني شيو َٚٓص . ايعؿطٜٔ ايكطٕ أضبعٝٓٝات َٓص ٚتباعًا َٓؿطز مٛ عًٞ اغتك٬شلا ٌْٝ يف

. ايٓذاح شلا ٜهتب مل قا٫ٚت ٖٚٞ . ايٛاسس٠ ايعطب١ٝ ايسٚي١ ٚقٝاّ ايعطب١ٝ ايٛسس٠ سًِ ؼكٝل باػاٙ تتعسز ايعطب١ٝ

  .ايسٍٚ أْٛاع َٔ إيٝ٘ تٓتُٞ ناْت ايصٟ ايٓٛع ْٚبني ٚايسغتٛض١ٜ ايكا١ْْٝٛ طبٝعتٗا يٓؿطح ٭ُٖٗا ًٜٞ ؾُٝا ْٚعطض

 

 :1961 - 1958 املتشس٠ ايعطب١ٝ اؾُٗٛض١ٜ - أ

 اْسَاز إع٬ٕ إيٞ قاز مما ايعؿطٜٔ ايكطٕ َٔ اـُػٝٓٝات يف َساٖا أقكٞ ايعطب١ٝ ايٛسس٠ أدٌ َٔ اؿطن١ بًػت

 َؿذلى ادتُاع شيو غبل ٚقس . 1958 ؾدلاٜط يف املتشس٠ ايعطب١ٝ اؾُٗٛض١ٜ ٖٞ ٚاسس٠ عطب١ٝ زٚي١ يف ٚغٛضٜا َكط

 أٟ ) ؾٝسضايٞ اؼاز يف ايسٚيتني زخٍٛ ٜباضى بٝإ عٓ٘ قسض 1957 ْٛؾُدل 17 يف ايبًسٜٔ يف ايدلملإ فًػٞ بني

 زؾع ايصٟ ا٭َط اؼاز، فطز ٚيٝؼ نا١ًَ بٛسس٠ تطايب أْسؾعت ايبًسٜٔ يف اؾُاٖرل يهٔ ( َطنعٟ اؼاز

 ٚاسس٠ زٚي١ إلقا١َ ايسٚيتني بني ايٛسس٠ ؼكٝل عًٞ ٚا٫تؿام 1958 ؾدلاٜط أٍٚ يف ا٫دتُاع إيٞ اؿهَٛتني ممجًٞ

 ايؿعيب ي٬غتؿتا٤ ايسع٠ٛ ٚمتت اـطٛات ٖصٙ زٚي١ نٌ يف ايدلملإ فًؼ ٚأقط املتشس٠ ايعطب١ٝ اؾُٗٛض١ٜ ٖٞ

 5 ٚيف . 1958 ؾدلاٜط 21 ّٜٛ اؾسٜس٠ ايسٚي١ يط٥اغ١ نُطؾح ايٓاقط عبس مجاٍ ايط٥ٝؼ ٚعًٞ ايٛسس٠ عًٞ

 بػٝط١ َٛسس٠ زٚي١ ايسٚي١ ٖصٙ أقبشت مبكتهاٙ اؾسٜس٠ يًسٚي١ َ٪قتًا زغتٛضًا ايط٥ٝؼ أقسض 1958 َاضؽ

 ٚاسس بطملإ ٚشلا ٚاسس٠ ظٓػ١ٝ ابٓا٩ٖا ٜٚتُتع ٚاسسًا غٝاغًٝا أقًًُٝا ٚتهٕٛ ٚاسس٠ َطنع١ٜ غًط١ ؼهُٗا
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 ؾإٕ أْتكاي١ٝ يؿذل٠ قطط بهٌ اـاق١ ايتؿطٜعات غطٜإ عًٞ ا٭تؿام مت أْ٘ ٚضغِ ، ٚاسس٠ دٓػ١ٝ أبٓا٩ٖا ٚوٌُ

 ايػًط١ زاَت َا ا٭َط ٖصا يف ٜ٪ثط ٫ ايتؿطٜعات خ٬ف ٭ٕ بػٝط١ َٛسس٠ زٚي١ أعتباضٖا عًٞ يٝ٪ثط ٜهٔ مل شيو

 ايػًطات قبٌ َٔ يٮعتُاز ساد١ ب٬ اؾسٜس٠ ايسٚي١ أدعا٤ مجٝع يف ْاؾص٠ ٚأٚاَطٖا ٚاسس٠ املطنع١ٜ ايعا١َ

 غٝاغ١ٝ ٦ٖٝات تعس مل اؾسٜس٠ ايسٚي١ يف ايساخًتني ايسٚيتني َٔ نٌ يف احمل١ًٝ ايػًطات زاَت َٚا. احمل١ًٝ

 ايكا١ْْٝٛ ؾدكٝتٗا ٚغٛضٜا َكط زٚييت َٔ نٌ ؾكست ؾكس ٚبايطبع . ايػٝاغ١ٝ ي١٦ًٝٗ املؿّٗٛ باملعين سان١ُ

  .اؾسٜس٠ ايسٚي١ يكاحل ٚايسٚي١ٝ احمل١ًٝ

 

 اييت سايتٗا إيٞ زٚي١ نٌ ٚعٛز٠ ايٛسس٠ زٚي١ اْتٗا٤ إيٞ أزٟ 1961 عاّ غٛضٜا يف اْؿكاٍ ٚقع إٔ يبح َا ٚيهٔ

  .ايعطب١ٝ ايٛسس٠ طُٛسات نبرل٠ سسٚز إيٞ نعؿت ايٛقت شيو َٚٓص ، قٝاَٗا قبٌ عًٝٗا ناْت

 

  :املتشس٠ ايعطب١ٝ ايسٍٚ اؼاز - ب

 ( املتشس٠ ايعطب١ٝ اؾُٗٛض١ٜ ) ايػٛض١ٜ املكط١ٜ ايٛسس٠ زٚي١ بني تٛقٝع٘ مت تعاٖسًٜا اؼازًا أعتباضٙ ميهٔ اتؿام ٖٚٛ

 ٜكطضٖا يًسٚيتني َٛسس٠ خاضد١ٝ غٝاغ١ٝ اتباع عًٞ ؾٝ٘ ْل ٚقس اي١ُٝٓٝ، املتٛن١ًٝ ٚاملًُه١ 1958 َاضؽ يف

  .شيو ا٫ؼاز ؾٝٗا ٜكطض اييت ا٭سٛاٍ يف ٚاسس٠ ١٦ٖٝ ي٬ؼاز ٚايكٓكًٞ ايسبًَٛاغٞ ايتُجٌٝ ٜتٛيٞ إٔ ٚعًٞ ا٫ؼاز

 املٛقعتني ايسٚيتني َٔ أًٜا ٜػًب ٫ تعاٖسًٜا اؼازًا نإ ؾإْ٘ ا٫ؼاز َٝجام يف ٚضز مما ٚغرلٖا ا٭سهاّ ٖصٙ ٚٚؾل

  .ايسٚيٞ أٚ احملًٞ اجملايني يف ؾدكٝتٗا َٔ قسض أٟ عًٝ٘

 

  :ا٫ؼاز١ٜ ايسٚي١ َؿطٚع - ز

 قٝاّ عًٞ ا٭غاغ١ٝ َباز٥٘ يف ْٚل 1963 أبطٌٜ يف ٚايعطام ٚغٛضٜا َكط ممجًٞ بني ب٘ اـام ا٭تؿام ٚقع ٚقس

 ٚايكطط ايػٛضٟ ٚايكطط املكطٟ ايكطط أعها٥ٗا أزلا٤ ٚتهٕٛ املتشس٠ ايعطب١ٝ اؾُٗٛض١ٜ باغِ اؼاز١ٜ زٚي١

 ا٭ْهُاّ سل ٚايٛسس٠ ٚا٭ؾذلان١ٝ اؿط١ٜ مبباز٨ ت٪َٔ َػتك١ً عطب١ٝ مجٗٛض١ٜ يهٌ ٜهٕٛ ٚإٔ ايعطاقٞ،

 يف ايها١ًَ ايػٝاز٠ تهٕٛ ٚإٔ ا٫ؼاز١ٜ، ايسٚي١ يف ايسغتٛض١ٜ ايػًط١ ٚمبٛاؾك١ ؾعبٗا بإضاز٠ اؾسٜس٠ يًسٚي١

 نإ َٔ نٌ بٗا ٜتُتع ايعطب١ٝ اؾٓػ١ٝ ٖٞ ٚاسس٠ دٓػ١ٝ ملٛاطٓٝٗا ٜهٕٛ إٔ ٚ ا٫ؼاز١ٜ يًسٚي١ ايسٚيٞ اجملاٍ

  .اؾسٜس٠ ايسٚي١ يف ايساخ١ً اؾٓػٝات َٔ بأٟ ٜتُتع
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 َٚٛنٛعات ٚايسؾاع ايكَٛٞ ٚا٭َٔ اـاضد١ٝ ايػٝاغ١ مبذا٫ت ا٫ؼاز١ٜ ايػًطات اختكاقات املٝجام ٚسسز

 ا٫ع١َٝ٬ ٚايؿ٦ٕٛ املكطؾ١ٝ ٚايؿ٦ٕٛ ا٫قتكازٟ ٚايتدطٝط ا٫ؼاز َٚٝعا١ْٝ ا٫ؼاز١ٜ ٚايهطا٥ب ٚايػًِ اؿطب

 ايصٟ اؾُٗٛض١ٜ ٚض٥ٝؼ بطملإ َٔ َه١ْٛ غًطات ي٬ؼاز تهٕٛ ٚإٔ ا٫ؼاز١ٜ، ٚاملٛاق٬ت ٚايعساي١ ٚايتعًِٝ

 ايعًٝا ا٫ؼاز١ٜ احمله١ُ يف تتُجٌ قها١ٝ٥ ٚغًط١ ٚظضا٤ ٚفًؼ قطط نٌ َٔ ْٛاب ث٬ث١ عسز ٚي٘ ايدلملإ ىتاضٙ

. 

 ؾٝسضايًٝا َطنعًٜا اؼازًا ايج٬خ زٚي٘ بني ٜكِٝ نإ ايتٓؿٝص ي٘ ٜهتب مل ايصٟ ا٭تؿام ٖصا إٔ ٜتبني شيو َٚٔ

 ٚفًؼ يًكطط ض٥ٝؼ َٔ ايػٝاغ١ٝ بأدٗعت٘ وتؿغ يهٓ٘ ا٫ؼاز زٚي٘ يكاحل ايسٚي١ٝ غٝازت٘ قطط نٌ ؾٝ٘ ٜؿكس

  .احمل١ًٝ غٝازت٘ َٔ نبرل ظاْب وتؿغ قطط نٌ إٔ أٟ. ٚقٛاْني ٚزغتٛض ٚسه١َٛ ٚقها٤ تؿطٜعٞ

 

  :ايعطب١ٝ اؾُٗٛضٜات اؼاز- ز

 ٚميهٔ َٚكط ٚيٝبٝا ايػٛزإ بني 1969 زٜػُدل 27 يف تٛقٝع٘ دطٟ ايصٟ ططابًؼ مبٝجام َؿطٚع٘ بسأ ٚقس

 إع٬ٕ إيٞ ؼٍٛ ٚيهٓ٘ . أخط ؾ٧ أٟ زٕٚ ايج٬خ أططاؾ٘ بني ايتهاٌَ ٚؼكٝل ايػٝاغات يتٓػٝل أتؿاقًا اعتباضٙ

 ا٭غاغ١ٝ ا٭سهاّ تهُٓت ٚقس. 1971 أبطٌٜ 17 يف ٚغٛضٜا ٚيٝبٝا َكط بني ايعطب١ٝ اؾُٗٛضٜات اؼاز بكٝاّ

 بؿدكٝتٗا ؾٝ٘ زاخً٘ زٚي١ نٌ استؿعت سٝح تعاٖسٟ اغتك٬يٞ اؼاز بٓٛز اعتباضٖا ميهٔ بٓٛزًا ا٫ؼاز شلصا

 يف عكٗا ٚنصيو َػتكب٬ً املعاٖسات إبطاّ يف ٚعكٗا ا٭خطٟ ايسٍٚ َع أبطَتٗا اييت ايسٚي١ٝ ٚباملعاٖسات ايسٚي١ٝ

 شيو يف مبا ايساخ١ًٝ غًطاتٗا بهاٌَ زٚي١ نٌ أستؿعت نُا ا٭خطٟ ايسٍٚ َع ٚايكٓكًٞ ايسبًَٛاغٞ ايتُجٌٝ

  .ايج٬خ يًسٍٚ ا٫مجاع١ٝ باملٛاؾك١ ٜهٕٛ ا٫ؼاز ٭سهاّ تعسٌٜ أٟ ٚإٔ املػًش١ قٛاتٗا

 اؼاز١ٜ غًطات تكِٝ اييت بٓٛزٙ يف متجٌ َطنعٟ ؾٝسضايٞ اؼاز بصٚض ا٫تؿام محٌ ؾكس أخطٟ ْاس١ٝ َٔ أْ٘ عًٞ

 ممجًٞ َٔ ٜؿهٌ اؼازٟ أ١َ ٚفًؼ ايط٥اغ١ فًؼ ٜعِٝٓٗ ايٛظضا٤ َٔ ٚعسز ض٥اغ١ فًؼ َٔ َه١ْٛ َطنع١ٜ

 اختكاقات ا٫تؿام ٚسسز. زٚي١ نٌ َٔ عهٜٛٔ َٔ اؼاز١ٜ زغتٛض١ٜ ٚقه١ُ زٚي١ نٌ يف ايؿعب فايؼ

 ايج٬ث١ ايب٬ز يف ايسؾاع ٚقٝاز٠ ٚتٓعِٝ ٚاؿطب ايػًِ َٚػا٥ٌ اـاضد١ٝ ايػٝاغ١ أغؼ سلًت َتعسز٠ اؼاز١ٜ

 ٚؽطٝط با٭َٔ إخ٬ٍ أٚ أنططاب بٗا ٜكع ا٫ؼاز زٍٚ َٔ زٚي١ نٌ يف ايتسخٌ ٚسل ايكَٛٞ ا٭َٔ ٚمحا١ٜ

 ٚتع١ًُٝٝ تطب١ٜٛ غٝاغ١ ٚنع ٚنصيو ا٫ؼازٟ ايطابع شات ا٭قتكاز١ٜ امل٪غػات ٚقٝاز٠ ايكَٛٞ ا٭قتكاز

 ٚاسس ْٚؿٝس ٚاسس عًِ ي٘ ٜهٕٛ ايصٟ ا٫ؼاز يف دسز أعها٤ ٚقبٍٛ ايعًُٞ يًبشح ٚغٝاغ١ٝ اؼاز١ٜ ٚاع١َٝ٬

  .ايكاٖط٠ ٖٞ ٚاسس٠ ٚعاق١ُ ٚاسس ٚؾعاض
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 يهٓٗا 1973 أنتٛبط سطب قٝاّ سني إيٞ ايتٓؿٝص ٖصا ٚاغتُط ٖصٙ ا٫ؼاز اتؿاق١ٝ بٓٛز بعض تٓؿٝص دطٟ ٚقس

 ايٛسس٠ َؿطٚعات تكطٜبًا أْتٗت ؾكط شيو بعس َٚٔ ، َٛنٛع شات غرل قاضت ست٢ شيو بعس ؾُٝا ي٬ُٖاٍ تعطنت

  .ايعطب١ٝ

 

 

 

  :ايػٝاز٠ سٝح َٔ: ثاًْٝا

 ايساخًٞ ايكإْٛ ٭سهاّ طبكًا نا١ًَ بؿدكٝتٗا تتُتع اييت ايسٚي١ ٖٞ : ايػٝاز٠ ايها١ًَ ايسٚي١- 1

 أٚ ايسٍٚ َٔ أًٜا متًو ٫ٚ عًٝٗا زٚي١ٝ َٓع١ُ أٚ أخطٟ زٚي١ ٭ٟ غًطإ ؾ٬ ، َعًا ايسٚيٞ ايكإْٛ ٚأسهاّ

 غًطاتٗا مجٝع متاضؽ ٚاييت ايػٝاز٠ ايها١ًَ يًسٍٚ ايساخ١ًٝ ايؿ٦ٕٛ يف ايتسخٌ سل ا٭خطٟ ايسٚي١ٝ املٓعُات

 بهاٌَ تتُتع ايسٚيٞ ايكإْٛ فاٍ يف أْٗا نُا اخل … بٗا اؿهِ ْعاّ ٚاختٝاض زغتٛضٖا ٚنع َٔ ايساخ١ًٝ

 تٓٗٝٗا أٚ اؿطب ٚتعًٔ تعذلف ٫ أٚ ايسٍٚ َٔ بػرلٖا ٚتعذلف ٚتؿػدٗا ايسٚي١ٝ املعاٖسات ؾتدلّ ٚسكٛقٗا ؾدكٝتٗا

  .اخل …

 يتبعٝتٗا ٚشيو يًسٚي١ ا٫غاغ١ٝ با٫ختكاقات تتُتع ٫ اييت ايسٚي١ تًو ٖٞ  :ايػٝاز٠ ايٓاقك١ ايسٚي١- 2

 ايػٝاغ١ٝ أْعُتٗا ٚنع يف سكٛقٗا ٚتكٝٝس ايساخ١ًٝ ؾ٦ْٛٗا يف ايتسخٌ متًو أخط٣ زٚي١ٝ َٓع١ُ أٚ يسٚي١

 َٔ ا٫ْتكام قٛض ٚتتعسز. ايسٚيٞ ايكإْٛ يف أًٖٝتٗا بهاٌَ متتعٗا عسّ عٔ ؾه٬ً ٚايكا١ْْٝٛ ٚايسغتٛض١ٜ

 :ايكٛض ٖصٙ ٚأِٖ . ٚأًٖٝتٗا ٚغٝازتٗا ايسٍٚ ؾدك١ٝ

 َعاٖس٠ خ٬ٍ َٔ ا٫ختٝاض بططٜل شيو نإ غٛا٤ َٓٗا أق٣ٛ زٚي١ محا١ٜ ؼت َا زٚي١ تٛنع سني : اؿُا١ٜ- أ

 بايسٍٚ ا٫غتعُاض١ٜ ايسٍٚ تؿعٌ نُا ٚا٫نطاٙ اؾدل ططٜل عٔ أٚ ، َٚستٗا اؿُا١ٜ سسٚز تبني ايسٚيتني بني

 اجملاٍ يف ٚمتجًٝٗا احمل١ُٝ يًسٚي١ ايسٚي١ٝ ايؿ٦ٕٛ بتكطٜـ تكّٛ اؿا١َٝ ايسٚي١ ؾإٕ ا٭سٛاٍ مجٝع ٚيف . املػتعُط٠

 ايكإْٛ ٭سهاّ بُٝٓٗا ايع٬قات ٚؽهع ايسٚيٞ ايكإْٛ أؾدام َٔ احمل١ُٝ ايسٚي١ تعٌ شيو َٚع. ايسٚيٞ

 اؿا١َٝ يًسٚي١ ايها١ًَ اشل١ُٓٝ إيٞ ٚددلًا قٗطًا ناْت إشا خكٛقًا اؿُا١ٜ متتس َا ؾهجرلًا شيو َٚع. ايسٚيٞ

  .أٜهًا ايساخ١ًٝ ؾ٦ْٛٗا َٓاسٞ َٔ ايهجرل ٚعًٞ بٌ احمل١ُٝ يًسٚي١ ايسٚي١ٝ ايؿ٦ٕٛ عًٞ

 ايتابع١ ايسٚي١ تػتكٌ ايعاز٠ ٚيف. شلا تابع١ ٚتكبح أخطٟ يسٚي١ نا٬ًَ خهٛعًا َا زٚي١ ؽهع سني  :ايتبع١ٝ- ب

 ايكٓاقٌ تعٝني َجٌ ايؿه١ًٝ ا٭َٛض بعض عسا اـاضد١ٝ ايؿ٦ٕٛ فٌُ املتبٛع١ يًسٚي١ تذلى ٚ ايساخ١ًٝ بؿ٦ْٛٗا
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 يًسٚي١ ايهاٌَ ا٫غتك٬ٍ إيٞ إَا ايتبع١ٝ ع٬ق١ تٓتٗٞ َا ٚغايبًا َعٗا ػاض١ٜ َعاٖسات عكس أٚ ا٭دٓب١ٝ ايسٍٚ يسٟ

 اغتك٬شلا ٜهٕٛ ٫ ايتابع١ ايسٚي١ ؾإٕ ٚبايطبع . ؾٝٗا نا٬ًَ اْسَادًا اْسَادٗا أٚ املتبٛع١ ايسٚي١ عٔ ايتابع١

  .ايتبع١ٝ عاي١ ايسغتٛض١ٜ أٚناعٗا تتأثط إٔ ٫بس إش ايػايب يف نا٬ًَ ايسغتٛضٟ

 تطنٝا َٔ ا٫قايِٝ بعض أْتعاع َٓ٘ ايػطض ٚنإ ا٫َِ عكب١ َٝجام يف ا٫ْتساب ْعاّ أْؿ٧  :ا٫ْتساب - ز

 تػهٓٗا ا٭قايِٝ تًو ؾعٛب بإٔ ايكٍٛ سس إيٞ املٝجام شٖب ٚقس. ا٭ٚيٞ ايعامل١ٝ اؿطب يف ٖعميتُٗا بعس ٚاملاْٝا

 عًٞ تعٌُ َتُس١ٜٓ ضاق١ٝ يسٍٚ ايسٚيٞ ا٫ؾطاف ؼت تٛنع إٔ ٜٓبػٞ يصيو ٚأْٗا ْؿػٗا ؿهِ َ٪١ًٖ غرل ؾعٛب

 اقًِٝ َٔ دع٤ًا ا٫ْتساب ؼت ايٛاقع١ ايسٚي١ تعتدل ٫ٚ ْؿػٗا سهِ عًٞ قازض٠ ٚدعًٗا ٚتطقٝتٗا ا٭قايِٝ ٖصٙ تطٜٛط

  .َعًا ٚايسٚي١ٝ ايساخ١ًٝ ؾ٦ْٛٗا يف إلزاضتٗا ؽهع ناْت ٚإٕ املٓتسب١ ايسٚي١

 ؼت ٚنعٗا نإ اييت ؾًػطني عسا ؾُٝا اغتكاشلا ْٚايت َٓ٘ ايٓعاّ شلصا خهعت اييت ايسٍٚ َععِ ؽًكت ٚقس

  .أضنٗا عًٞ اغطا٥ٌٝ زٚي١ ٫قا١َ يًٝٗٛز يتػًُٝٗا متٗٝسًٜا ع٬ًُ ايدلٜطاْٞ ا٫ْتساب

 ٜٓتكل غابك٘ َجٌ ٖٚٛ املتشس٠، ا٫َِ َٝجام عًٝ٘ ْل ايػابل ا٫ْتساب يٓعاّ َكاضب ْعاّ ٖٚٛ  :ايٛقا١ٜ- ز

 ٚأنتُاٍ ا٫غتك٬ٍ شلا ٜتِ ٫ٚ تطٜسٙ ايصٟ اؿهِ ْعاّ اختٝاض يف سط٠ تهٕٛ ؾ٬ ي٘ اـانع١ ايسٍٚ غٝاز٠ َٔ

 .ايٛقا١ٜ ظٚاٍ بعس إ٫ ايسٚي١ٝ ايؿدك١ٝ

 يف بايهاٌَ اغتك٬شلا ٚتؿكس ا٫غتعُاض١ٜ ايسٍٚ شل١ُٓٝ ٚاؾدل بايك٠ٛ ايسٍٚ ؽهع سٝح  :ا٫غتعُاض- ٖـ

  .ايساخ١ًٝ ْٚعُٗا زغتٛضٖا ٚنع يف اؿط١ٜ َٔ بكسض ا٫غتعُاض١ٜ ايسٚي١ شلا زلشت ٚإٕ ايسٚيٞ اجملاٍ
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 الرابع الفصل

 الدولــة فى احلكـم نظــم

  :ٚاؾُٗٛض١ٜ املًه١ٝ ايٓعِ : أ٫ًٚ

 ايٓعِ يف ايٛضاث١ ططٜك١ ٖٞ تهٕٛ سٝح َٛقع٘ إيٞ يًسٚي١ ا٭ع٢ً ايط٥ٝؼ ٚقٍٛ ططٜك١ إيٞ ايتكػِٝ ٖصا ٜطدع

 ٚتٗتِ اؿهِ ٖصا بٛضاث١ تتعًل خاق١ اَتٝاظات ٚ اؿهِ تٛيٞ يف سل شلا عا١ً٥ أٚ ؾدكًا إٔ باعتباض املًه١ٝ

 امكطت اييت ايب٬ز تًو ٖٚٞ ايسغتٛض١ٜ، املًه١ٝ ب٬ز يف خكٛقًا ٚؼسٜسٖا عًٝٗا بايٓل املًه١ٝ ايسغاترل

 تٗتِ ٚقس. بطٚتٛنٛي١ٝ طبٝع١ شات تهٕٛ تهاز اييت ايسْٝا سسٚزٖا يف ٚأقبشت ايػٝاغ١ٝ املًٛى غًطات ؾٝٗا

 ا٭سٛاٍ مجٝع ٚيف . غٛاٖا غًطات ي٘ يٝؼ أْ٘ عًٞ ٚايٓل زقٝكًا ؼسٜسًا املًو غًطات بتشسٜس أسٝاًْا ايسغاترل

 عٔ ٜػأٍ ٫ٚ متؼ ٫ َك١ْٛ شاتًا ٜهٕٛ ؾإْ٘ املًه١ٝ ايٓعِ يف املًو بٗا ٜتُتع اييت ايػًطات سذِ نإ ٚأًٜا

 .ايٛظضا٤ عاتل عًٞ تكع ؾٗٞ ايػٝاغ١ٝ املػ٦ٛي١ٝ أَا. دٓا١ٝ٥ دطا٥ِ عًٞ أْطٛت أْٗا يٛ ست٢ أعُاي٘

 اؿهِ تٛضٜح خ٬ٍ َٔ ايػًط١ ق١ُ أعًٞ يف ا٫غتكطاض تهُٔ أْٗا أغاؽ عًٞ عٓٗا املًه١ٝ ايٓعِ أْكاض ٜٚساؾع

 خدل٠ ٜهتػبٕٛ ؾإِْٗ أْؿػِٗ ٚاملًٛى املايه١ ا٭غط٠ سهِ َس٠ يطٍٛ ْعطًا ٚأْ٘ ، قطاعات ٫ٚ َٓاظعات ب٬

 . د١ًًٝ خسَات ب٬زٙ إيٞ ٜكسّ إٔ ٜػتطٝع ْٚؿٛشٙ بع٬قات٘ املًو إٔ نُا يػرلِٖ تتٛاؾط ٫ اؿهِ بؿ٦ٕٛ ٚزضا١ٜ

 ايبؿط بني املػاٚا٠ قاعس٠ َع تتٓاؾ٢ أْٗا َٓعٛض َٔ ؾكسٖا ٚاظزاز ؾ٦ًٝا املًه١ٝ يًٓعِ ايتأٜٝس ٖصا امػط ٚيهٔ

 َٔ أِْٗ َكازؾ١ جملطز ٚشيو يػرلِٖ متٓح ٫ اَتٝاظات ٚمتٓشِٗ َع١ٓٝ ٚقساغ١ خاقًا ٚنعًا بعهِٗ عًٞ ٚتهؿٞ

 ٫ٚ اؿهِ مماضغ١ عًٞ شلِ قسض٠ ٫ بأؾدام ٜسؾع قس ايعطف ٚضاث١ ْعاّ ؾإٕ شيو عٔ ؾه٬ً ، املايه١ ا٭غط٠

 أعُاي٘ عٔ َػ٦ٍٛ غرل املًو نإ ٚملا. املدتًؿ١ ا٭َِ تاضٜذ َسٟ عًٞ ٚتهطاضًا َطاضًا سسخ َا ٖٚٛ ؾٝ٘ شلِ نؿا٠٤

 إيٞ ايعطف إيٞ ايهؿا٠٤ عسمي١ نعٝؿ١ ؾدكٝات ٚقٍٛ أزٟ َا أنجط ؾُا سٝات٘ ط١ًٝ ععي٘ ميهٔ ٫ أْ٘ نُا

 أطاست عػهط١ٜ أٚ طبكٝ٘ أٚ ؾعب١ ثٛضات إيٞ أزت َا نجرلًا عسٜس٠ أدتُاع١ٝ ٚانططابات ق٬قٌ إسساخ

  .ْؿػ٘ املًهٞ بايٓعاّ
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 ططٜل عٔ اختٝاضٙ ٜتِ غايبًا اؾُٗٛض١ٜ ض٥ٝؼ ٜٚػُٞ يًسٚي١ ا٭عًٞ ايط٥ٝؼ ؾإٕ … اؾُٗٛض١ٜ ايٓعِ يف أَا

 ايسغاترل ؼسزٖا أختكاقات ٚإمنا خاق١، اَتٝاظات ي٘ ٜهٕٛ ٫ٚ ٯخط بًس َٔ ؽتًـ قسز٠ ٚملس٠ ا٫ْتداب

 بٛؾات٘ ْٗا٥ًٝا ض٥اغت٘ أْتٗت ؾإشا. أخط٣ َسز أٚ ملس٠ دسٜس َٔ اْتداب٘ دط٣ ٫ٜٚت٘ َس٠ اْتٗت ٚإشا. ٚانشًا ؼسٜسًا

 ٖصا يف زٚض أٟ يًٛضاث١ ٚيٝؼ خًؿ٘ اْتداب ططٜك١ وسز ايسغتٛض ؾإٕ ا٫غباب َٔ غبب ٭ٟ أٚ اغتكايت٘ أٚ ععي٘ أٚ

 ٜطتهبٗا قس اييت ايعاز١ٜ اؾطا٥ِ عٔ أٚ مبٓكب٘ املتعًك١ ا٫عُاٍ عٔ غٛا٤ دٓا٥ًٝا َػ٦ٍٛ اؾُٗٛض١ٜ ٚض٥ٝؼ. ايؿإٔ

 أعُاي٘ عٔ غٛا٤ اؾُٗٛض١ٜ ض٥ٝؼ َػا٤ي١ ططٜك١ املدتًؿ١ ايسغاترل ؼٝط َا ٚعاز٠. ا٭ؾطاز بك١ٝ ؾإٔ شيو يف ؾأْ٘

 ٚغايبًا . َٛقع٘ سػاغ١ٝ َع تتُؿ٢ اييت ٚا٫دطا٤ات ٚايهٛابط ايكٝٛز َٔ بايعسٜس ايعاز١ٜ اؾطا٥ِ عٔ أٚ ايط٥اغ١ٝ

 . ايعاز١ٜ ايكها١ٝ٥ ايػًط١ قانِ عٔ كتًـ بتؿهٌٝ حملانُت٘ تؿهٌ خاق١ قه١ُ ٖٓاى تهٕٛ َا

 خاق١ ٚ٭غباب َعٝٓ٘ ٚادطا٤ات بهٛابط َٓكب٘ َٔ اؾُٗٛض١ٜ ض٥ٝؼ ععٍ دٛاظ عًٞ. ايسغاترل بعض تٓل نُا

 اؿهِ ْٚعاّ زٚي١ نٌ ٚأٚناع ظطٚف عػب اؾُٗٛض١ٜ ض٥ٝؼ اْتداب ططٜك١ ٚؽتًـ ايسغاترل ٖصٙ ؼسزٖا

 ٜتِ ٚقس ٚاسس٠ زضد١ ٚعًٞ َباؾط٠ شيو ٜتِ ٚقس ايؿعب بٛاغط١ َباؾط٠ اؾُٗٛض١ٜ ض٥ٝؼ اْتداب ؾٗٓاى ، ؾٝٗا

 .اؾُٗٛض١ٜ ض٥ٝؼ بأْتداب إيٝٗا ٜعٗس َع١ٓٝ ١٦ٖٝ باْتداب ايؿعب ٜكّٛ بإٔ زضدتني عًٞ

 ٖٚٞ ٖٚٝبت٘ اؾُٗٛض١ٜ ض٥ٝؼ َطنع َٔ تهعـ ططٜك١ ٖٚٞ ايٓٛاب فًؼ أعها٤ خ٬ٍ َٔ ا٫ْتداب ٖٚٓاى

  .سكٝك١ٝ اختكاقات اؾُٗٛض١ٜ ض٥ٝؼ ميًو ٫ سٝح ايدلملا١ْٝ ايٓعِ يف غايبًا تهٕٛ

 َع١ٓٝ ١٦ٖٝ قبٌ َٔ ٚاسس ؾدل تػ١ُٝ خ٬شلا َٔ ٜتِ اييت ايططٜك١ ٖٚٞ ايؿعيب ا٫غتؿتا٤ ططٜك١ أخرلًا ٖٚٓاى

 عاّ اغتؿتا٤ يف ايؿعب عًٞ ا٫غِ ٖصا عطض ثِ - ايٓٛاب أٚ ايؿعب فًؼ غايبًا تهٕٛ - ايسٚي١ ٦ٖٝات َٔ

  .ايسٚي١ يط٥اغ١ املػُٞ ايؿدل تٛيٞ عًٞ َٛاؾكت٘ عسّ أٚ َٛاؾكت٘ يٝكطض

 عًٞ وكٌ إٔ اختٝاضٙ يكش١ تؿذلط ايسغاترل أغًب ؾإٕ اؾُٗٛض١ٜ ض٥ٝؼ اْتداب ططٜك١ ناْت ٚأًٜا ايػايب ٚيف

 عسز يف ٚايجاْٞ ا٭ٍٚ ايذلتٝب قاسيب بني ا٫عاز٠ دطت ٚإ٫ ايٓاخبني أقٛات َٔ باملا١٥ مخػني عٔ تكٌ ٫ ْػب١

 املطًك١ ا٭غًب١ٝ عًٞ ا٫غتؿتا٤ عًٞ املططٚح ايؿدل وكٌ مل إشا ؾإْ٘ ا٫غتؿتا٤ يٓعاّ بايٓػب١ أَا. ا٭قٛات

 ست٢ ٖٚهصا أخط ؾدل تػ١ُٝ تعٝس تػُٝ٘ اييت اشل١٦ٝ ؾإٕ - ا٭قٌ عًٞ ٚاسس قٛت % + 50 - ايٓاخبني يعسز

  .ايط٥ٝؼ اختٝاض ٜتِ

 ملس٠ ا٫ْتداب ٖٚٞ يًسٚي١ ا٭عًٞ اؿانِ اختٝاض ططٜك١ ٖٛ ايٓعاَني بني ميٝع َا أِٖ إٔ إيٞ ايتٓبٝ٘ هب أْ٘ عًٞ

 يف بعسٙ َٔ أغطت٘ يف ايعطف تٛاضخ ثِ اؿٝا٠ َس٣ املًو بكا٤ تهؿٌ اييت ٚايٛضاث١ اؾُٗٛض١ٜ ايٓعِ يف قسز٠

  .املًه١ٝ ايٓعِ

 َععِ ناْت ٚإشا ، ايؿاضم ؼسٜس يف املٓاط ٖٞ يًسٚي١ ا٭عًٞ ايط٥ٝؼ بٗا ٜتُتع اييت ايػًط١ سذِ ٜعس ؾًِ

 يف دطت قس ا٭شلٞ باؿل تسع٢ ٚاييت املطًك١ اؿهِ ْٚعِ ا٫غتبساز ايبؿطٟ ايتاضٜذ ؾٝٗا ؾٗس اييت اؿا٫ت
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 أْتؿاض إٔ نُا. ا٭َط ٖصا َٔ ؽٌ مل املًه١ٝ غرل ايٓعِ إٔ إ٫ ٚا٫َدلاطٛضٟ، املًهٞ ايٛضاثٞ اؿهِ عٗٛز

 َٔ ا٫َتٝاظات ٖصٙ شلِ تتٝش٘ ناْت َٚا املًٛى اَتٝاظات تها٩ٍ إىل أز٣ املتكسّ ايعامل يف ايسميكطاطٞ ايؿهط

 يف ٚتكّٛ ٚايكٛاْني ايسغاترل بٓكٛم قسز٠ ايسميكطاط١ٝ ايبًسإ يف اؿهِ غًطات ٚأقبشت َطًك١ غًط١

 ض٥ٝؼ ٚإٔ وهِ، ٫ٚ ميًو املًو إٔ أغاؽ عًٞ مجٗٛض١ٜ أٚ زغتٛض١ٜ ًَه١ٝ ناْت غٛا٤ عًَُٛا ايدلملا١ْٝ ايٓعِ

 غًطات ؾإٕ ايسميكطاط١ٝ ايط٥اغ١ٝ اؿهِ ْعِ أَا. ٚبطٚتٛنٛي١ٝ ضَع١ٜ غًطات إ٫ ميتًو ٜهاز ٫ أٜهًا ايسٚي١

 ايػًطات َٔ ميتًو - َج٬ً ايؿطْػٞ ٚايط٥ٝؼ ا٭َطٜه١ٝ املتشس٠ اي٫ٜٛات نط٥ٝؼ - ؾٝٗا ايسٚي١ ض٥ٝؼ

 غًطات يٝػت ايػًطات ٖصٙ إٔ غرل غابك١ أظ١َٓ يف املػتبسٕٚ املًٛى ب٘ ٜتُتع نإ مما أنجط ٚايٓؿٛش ايٛاغع١

  .ايعاّ ايطأٟ يطقاب١ خانع١ ٚ قسز٠ زغتٛض١ٜ غًطات بٌ َطًك١ اغتبساز١ٜ

 بسا١ٜ ٚقٝاز٠ املع١ًُ ايٛغطٞ ايعكٛض َٔ ٚإخطادٗا أٚضٚبا تٛسٝس ؾهٌ ي٘ نإ املًهٞ ايٓعاّ إٔ أٜهًا ٚاؿل

 ايػبل قاسب١ ؾٝٗا ظٗطت اييت ايسميكطاط١ٝ ا٭ؾهاض بؿهٌ أٚضٚبا ناْت ؾكس شيو َع أْ٘ إ٫. املعاقط٠ ْٗهتٗا

 بك١ٝ َكابٌ ايج٬ثني عٔ تعٜس ٫ زٍٚ إ٫ ب٘ قهًَٛا ٜعس مل عٝح ايّٝٛ عامل يف املًهٞ ايٓعاّ عًٞ ايكها٤ يف

 ايكطٕ خ٬ٍ ايتشٍٛ ٖصا مت ٚقس ، مجٗٛض١ٜ بٓعِ قه١َٛ نًٗا ٚاـُػني امل١٦ عًٞ تعٜس اييت ايعامل زٍٚ

 ٖٓاى ٜهٔ مل 1820 عاّ يف أْ٘ لس ؾػٛف عؿط ايجأَ ايكطٕ بساٜات إيٞ بايصانط٠ عسْا أْٓا ٚيٛ ، ايعؿطٜٔ

  .ٖٚاٜٝيت املتشس٠ ٚاي٫ٜٛات غٜٛػطا ٖٞ ث٬خ إ٫ نً٘ ايعامل يف مجٗٛض١ٜ ْعِ أ١ٜ

 

 :ايسميكطاط١ٝ ٚغرل ايسميكطاط١ٝ ايٓعِ: ثاًْٝا

 ْعِ إيٞ اؿهِ إغٓاز ططٜك١ أٟ اؿهِ بٗا مياضؽ اييت ايططٜك١ عػبإ زٚي١ نٌ يف اؿهِ ْعِ تتٓٛع

 ايص٣ ايسميكطاط٢ غرل بايٓعاّ ْٚبسأ. َٓٗا ْعاّ يهٌ َتعسز٠ قٛض ٚتٛدس. زميكطاط١ٝ غرل ٚأخط٣ زميكطاط١ٝ

  .ايعٗٛض ؾ٢ اغبل نإ

  :ايسميكطاط٢ غرل ايٓعاّ- 1

 نإ أًٜا أٚ ض٥ٝػًا أٚ أَرلًا أٚ ًَهًا نإ غٛا٤ ٚاسس ؾدل ٜس يف ايػًط١ ؾٝ٘ تٓشكط ايصٟ ايٓعاّ شيو ٖٛ

  :ايٓعاّ ٖصا قٛض َٚٔ ، قسز٠ نب١ ؾ٢ أٚ ، َػُاٙ

 ، ي٘ ٜذلا٣٤ سػبُا ٚتعسًٜٗا ٚاغتبساشلا ايكٛاْني ٚنع ميًو ايػًط١ َطًل املًو سٝح :املطًك١ املًه١ٝ - أ

 مياضغٕٛ ايًصٜٔ أٚي٦و أَا املطًل ايػٝس باعتباضٙ ؾا٤ نُا ؾٝٗا ٜٚتكطف ٜسٙ يف ايػًط١ عٓاقط نٌ ٚهُع

 املؿ١٦ٝ شلصٙ ميًهٕٛ ٫ ملؿ٦ٝت٘ خانعني ي٘ تابعني عُاٍ فطز َٔ أنجط ؾًٝػٛا دٛاضٙ إيٞ ايػٝاغ١ٝ ايػًط١

  .عا٥ل زٕٚ بػرلِٖ ٚاغتبساشلِ تػٝرلِٖ زا٥ًُا ٜػتطٝع ٖٚٛ ، تعس٬ًٜ
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 أٚ إيػا٩ٙ ٜتِ مل زاّ َا يًكإْٛ ا٭ٚيٞ خهٛع أغاؽ عًٞ ا٫غتبساز١ٜ ٚاملًه١ٝ املطًك١ املًه١ٝ بني ايبعض ٚميٝع

 زاّ َا يًكإْٛ خانع١ تعس ٫ املطًك١ املًه١ٝ ٭ٕ ؾهًٞ متٝٝع ٖٚٛ ، قإْٛ ٭ٟ ايجا١ْٝ ؽهع ٫ بُٝٓا ، تعسًٜ٘

. ٖٛاٙ ٚؾل بٛنع٘ أق٬ً ٜكّٛ ايصٟ ٖٛ أْ٘ عٔ ؾه٬ً ؾا٤ َيت ايػا٥٘ أٚ يتعسًٜ٘ اؿانِ يتسخٌ عطن١ ايكإْٛ ٖصا

  .اٯٕ ايعامل ؾ٢ ايٓعاّ ٖصا ٚدٛز تها٤ٍ ٚقس

 اؿهِ ٜتٛىل ٫ أْ٘ غرل بايػًط١ ؾدل أْؿطاز أغاؽ عًٞ نػابك٘ ٜكّٛ ْعاّ ٖٚٛ :ايسنتاتٛض١ٜ - ب

 َٔ غًطت٘ ٜػتُس ؾٗٛ. أْكاضٙ ٚؾس٠ ْؿٛشٙ ٚق٠ٛ ٚدٗسٙ َٚٛاٖب٘ شنا٥٘ بؿهٌ ٚاقتساضًا ع٠ٛٓ ٜهتػب٘ بٌ بايٛضاث١

 عًٞ قاَت ٚاييت ايتاضٜذ أَتساز عًٞ املًه١ٝ ايٓعِ يف اؿاٍ ٖٛ نُا يػًطت٘ أشلٞ َكسض أٟ ٜسعٞ ٫ٚ ؾدك٘

 اؿسٜج١ ايعكٛض تطٛضات َع ؾإْ٘ شيو َٔ ايعهؼ ٚعًٞ. يًًُٛى املباؾط٠ غرل أٚ املباؾط٠ ا٭شل١ٝ ايطبٝع١ أغاؽ

 ا٫زعا٤ ٖصا تأنٝس غبٌٝ ٚيف ايؿعب َٔ سهُٗا تػتُس أْٗا نًٗا تسعٞ أقبشت املعاقط٠ ايسنتاتٛضٜات ؾإٕ

 ، ايدلملإ َكاعس يؿػٌ ا٫ْتدابات أدطا٤ أٚ ، ي٬غتؿتا٤ ايسع٠ٛ َجٌ ايعاٖط١ٜ ا٭دطا٤ات َٔ ايعسٜس إيٞ تًذأ

  .يًُٛاطٓني اؿط٠ ا٫ضاز٠ عٔ تعبرلًا عػباْٗا ايؿعًٞ َهُْٛٗا َٔ ا٭دطا٤ات ٖصٙ مجٝع تؿطؽ إٔ بعس ٚشيو

 ٜعًٖٛا باؿهِ َع١ٓٝ قؿ٠ٛ اْؿطاز ع٢ً ٜكّٛ ايص٣ ايػًط٣ٛ، ايٓعاّ اٯٕ ايػٝاغ١ عًِ ؾ٢ عًٝ٘ ٜطًل َا ٖٛ ٖٚصا

 ع٢ً َؿسز٠ قٝٛزًا ٜٚؿطض ٚاجملتُع ايؿعب ع٢ً قشٝؿت٘ ايٓعاّ ٖصا ٜٚؿطض. ٚاغع١ بػًطإ تتبع سانِ

 .ا٫قتكاز١ٜ اؿط١ٜ َٔ ٚقػِ ايػٝاغ١ٝ اؿطٜات

 تسعٛ ايت٢ اؾُاع١ٝ ا٫ٜسٜٛيٛد١ٝ اْتؿاض َع ايعؿطٜٔ ايكطٕ ؾ٢ ظٗط أٜهًا َعاقط ْعاّ ٖٚٛ  :ايؿُٛي١ٝ - ز

 (.ٚايٓاظ١ٜ ايؿاضغ١ٝ )َتططؾ١ ق١َٝٛ أٖساف أٚ( املاضنػ١ٝ )ايعا١ًَ ايطبك١ يكاحل َتططؾ١ طبك١ٝ أٖساف اىل

 غٛا٤ ايتا١َ غٝططت٘ ٜؿطض َُٗٝٔ سانِ سعب ع٢ً ٜكّٛ أْ٘ ؾ٢ ٚايػًط١ٜٛ ايسنتاتٛض١ٜ عٔ ايٓعاّ ٖصا ٚىتًـ

 ٚإ ايع١ًُٝ ايٓاس١ٝ َٔ ٚسٝسا سعبا نإ أٚ ، ايطزل١ٝ ايٓاس١ٝ َٔ أخط٣ أسعاب بٛدٛز ٜػُح ٫ ٚسٝسا سعبا نإ

 أملاْٝا ٖعمي١ بعس ايؿُٛي١ٝ ايٓعِ تطادع بسأ ٚقس . ٚط١ٝٓ د١ٗ قٛض٠ ؾ٢ قٝازت٘ ؼت ؾه١ًٝ أسعاب بٛدٛز زلح

 ايػابل ايػٛؾٝت٢ ا٫ؼاز اْٗٝاض بعس ايذلادع ٖصا انتٌُ ثِ ايجا١ْٝ، ايعامل١ٝ اؿطب ؾ٢ ايؿاؾ١ٝ ٚإٜطايٝا ايٓاظ١ٜ

 .أٚضٚبا ؾطم زٍٚ ؾ٢ ي٘ تابع١ ناْت ايت٢ ايؿُٛي١ٝ ايٓعِ ٚغكٛط

 .ايؿُاي١ٝ ٚنٛضٜا نٛبا أبطظٖا ايسٍٚ َٔ دسا قًٌٝ عسز ؾ٢ إ٫ ٚدٛز ي٘ ٜعس ٚمل

 :ايسميكطاطٞ ايٓعاّ- 2

 أقٌ ٖٞ إضازت٘ ٚإٔ ايػًطات َكسض ٖٛ ايؿعب إٔ ْٚع٢ٓ. ايؿعب سهِ تعين ا٭قٌ ْٜٛا١ْٝ ن١ًُ ايسميكطاط١ٝ

  .إيٝٗا ٚأغتٓست ا٭١َ إضاز٠ َٔ اْبعجت إشا إ٫ تتشكل ٫ ْٚعاَٗا ايسٚي١ َؿطٚع١ٝ ٚإٔ ايسٚي١ يف َٚكسضٖا ايػٝاز٠
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 ايٓاؽ َكاحل ؼكٝل إيٞ ا٭قطب ؾٗٛ ٚؾٛا٥سٙ، َعاٜاٙ َععِ تتذًٞ ايسميكطاطٞ يًٓعاّ ايعاّ املبسأ ٖصا َٚٔ

 َكاحل ؼكٝل عًٞ ٜعٌُ إٔ ٜؿذلض ٚبايتايٞ غايبٝتِٗ َٔ َٓتدب ايتؿطٜع غًط١ ميًو ايصٟ ايدلملإ إٔ بأعتباض

 ْاؾعًا ضؾٝسًا عػباْ٘ يإلْػإ ايصاتٞ ايتكسٜط َع ٜٓػذِ ْعاّ أْ٘ نُا ، اؿهِ إيٞ ب٘ دا٤ت اييت ا٭غًب١ٝ ٖصٙ

 ٜٚعس ، ٚتػٝرلِٖ سهاَ٘ اختٝاض بٓؿػ٘ ميًو ؾإْ٘ شيو خ٬ٍ َٚٔ. ايعا١َ أٚ ايؿدك١ٝ غٛا٤ ْؿػ٘ أَٛض عًٞ قُٝا

 إيٝٗا ٜٓتُٞ اييت ايسٚي١ تكطضٖا اييت ايػٝاغات ٚ ٚايًٛا٥ح ٚايٓعِ ايكٛاْني ٚنع يف َباؾط غرل بؿهٌ ٚيٛ َػاًُٖا

 ا٫غتكطاض َٔ قسض أعًٞ يؿعٛبٗا تهؿٌ ايسميكطاط١ٝ ايٓعِ ؾإٕ ايػابكتني املٝعتني خ٬ٍ َٚٔ. أضنٗا عًٞ ٜٚعٝـ

  .ا٫دتُاعٞ ٚايػ٬ّ ٚايطقٞ ايتكسّ يتشكٝل ا٭دٛا٤ أؾهٌ شلا ٜٛؾط مما ٚايطنا ٚا٭َإ

 ْعِ مجٝع يف ايػًط١ إٔ ٫سغ َٔ ايؿ٬غؿ١ َٔ ؾٗٓاى ، ايٓكس َٔ بسٚضٙ ٜػًِ مل ايسميكطاطٞ ايٓعاّ إٔ عًٞ

 ططٜك١ ناْت َُٗا ا٭َٛض ظَاّ بٝسِٖ ميًهٕٛ ايصٜٔ املٖٛٛبني ا٭ؾطاز َٔ قسٚز٠ فُٛع١ إيٞ ت٪ٍٚ اؿهِ

 ٚبصٍ املبازأٙ إيٞ أنجطِٖ ميٌٝ ٫ ايصٜٔ ايبؿط طبٝع١ َع ٜٓػذِ ايصٟ ٖٛ ٖصا إٔ سٝح ، ايػًط١ إيٞ ٚقٛشلِ

 يف ٚتؿعبٗا ٚتعكسٖا املعاقط٠ ايسٍٚ يف ا٭َٛض طبٝع١ إٔ عٔ ؾه٬ً ، ا٭عبا٤ َٔ املعٜس ٚؼٌُ اؾٗس َٔ املعٜس

 َٔ قػرل٠ خاق١ جملُٛع١ اؿكٝك١ٝ ايػٝاغ١ٝ ايػًط١ ت٪ٍٚ إٔ إيٞ بايطبٝع١ ٜ٪زٟ شيو نٌ ٚاـاضز ايساخٌ

 ايؿه١ًٝ ايٓاس١ٝ َٔ ؾٝٗا ٖ٪٤٫ ؾاضنٛا ٚإٕ ست٢ ايػٝاغ١ٝ ايػًط١ يف ا٭خطٜٔ ْكٝب ٜتػاٟٚ ٫ عٝح ا٭ؾطاز

 .ايسميكطاط٢ ايٓعاّ إٕ ميجٌ ٚيصيو

 أعها٤ ٜٚكٌ ، ايؿعب نٌ يٝػٛا ِٖٚ ايٓاخبني بٛاغط١ ٜٓتدب ايدلملإ سٝح ا٭ق١ًٝ سهِ إيٞ بسٚضٙ ٜ٪زٟ

 ايكٛاْني ٜكسض شيو بعس ْؿػ٘ ايدلملإ إٕ ثِ ، ايٓاخبني ٖ٪٤٫ َٔ ايبػٝط١ ا٭غًب١ٝ بٛاغط١ َٛاقعِٗ إيٞ ايدلملإ

 وهطٕٚ ايصٜٔ أعها٥٘ ٢ٖ ٚضمبا ٭عها٥٘ - ايػايب يف - ايبػٝط١ ا٭غًب١ٝ َٛاؾك١ بٛاغط١ ٚايتؿطٜعات

  .ا٭عها٤ يهاؾ١ ايبػٝط١ ا٭غًب١ٝ ميجًٕٛ بسٚضِٖ ِٖٚ بايصات اؾًػ١

 ٚقس . اؿهاّ يس٣ ٚؽكك١ٝ ؾ١ٝٓ نؿا٤ات ٚدٛز نطٚض٠ َع ٜتٓاغب ٫ قس ايسميكطاطٞ ايٓعاّ إ قٌٝ نُا

 اسٝاًْا ْعط زٕٚ اؿهِ إيٞ ايٛقٍٛ عًٞ با٫غاؽ ا٫سعاب سطم خ٬ٍ َٔ ٚا٫ْؿكاقات املؿاسٓات إيٞ ٜسؾع

 .ايعاّ ايكاحل إيٞ

 ناْت إشا ؾإْ٘ ايبشت١ املٓطك١ٝ ايٓاس١ٝ ؾُٔ ايسميكطاط١ٝ، أْكاض ضزٚز أَاّ نجرلًا ا٫ْتكازات ٖصٙ تكُس ٫ٚ

 َٔ قاؿٗا ؼكٝل يف اؾُاع١ َؿاضن١ ؾإٕ ، يًذُاع١ ايعاّ ايكاحل يتشكٝل إ٫ تٛدسإ ٫ ٚاؿه١َٛ ايػٝاز٠

  .ا٭ؾهٌ ٖٛ اؿه١َٛ ٚأختٝاض ايػٝاز٠ َباؾط٠ خ٬ٍ

 َٔ قسض أندل وكل ايصٟ ايكٟٛ ايعاّ ايطأٟ ٖٞ ًَُٛغ١ سكٝك١ قٝاّ يف أغُٗت قس ايسميكطاط١ٝ ؾإٕ نصيو

 َٔ ا٭ْتداب ْعاّ ٜتٝش٘ َا إٔ نُا. باؿهِ أق١ًٝ إْؿطاز زٕٚ ؾٝشٍٛ ايسٚي١ يف اؿهِ أدٗع٠ عًٞ ايطقاب١

 يٮق٬ح ٜ٪زٟ مما املػ٦ٛيني ٚقاغب١ املدط٧ َػا٤ي١ إيٞ ٜ٪زٟ ايعاّ ا٫قذلاع بٛاغط١ ايٓاؽ إيٞ ايسٚض١ٜ ايعٛز٠



[45] 

 خكّٛ ضززٖا اييت ايػًبٝات َٔ ايهجرل ٜسضأ مبا اؿهاّ أؾدام ٚ اؿهِ أدٗع٠ ٚػسٜس املتتابع ايسٚضٟ

 .ايسميكطاط١ٝ


