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 يًدٚي١ ايعا١َ ايٓعس١ٜ

ٍٍٚ ايباب  يًدٚي١ ايعا١َ ايٓعس١ٜ : ا٭

ٍٍٚ ايؿؿٌ  أزناْٗا ٚ ايدٚي١ تعسٜـ : ا٭

 أزناْٗا ٚ ايدٚي١ تعسٜـ

  :َٓٗا ْرنس ايدٚي١ تعسٜـ سٍٛ ايؿك١ٝٗ اٯزا٤ تعددت يكد

 .َعٍٝٔ يتٓعِٝ خيكعٕٛ ٚ قدد دػسايف إقًِٝ ع٢ً ْػاطِٗ ميازضٕٛ ا٭ؾساد َٔ فُٛع١ ايدٚي١- 1

 ٚ دا١ُ٥ بؿؿ١ َع١ٓٝ دػساؾ١ٝ زقع١ ٜكطٕٓٛ ايٓاع َٔ مجاع١ تعين قا١ْْٝٛ ٚ ضٝاض١ٝ ظاٖس٠ ايدٚي١- 2

 .َعٍٝٔ يتٓعِٝ خيكعٕٛ ٚ َطتكس٠

 عٝح قهَٛني ٚ سهاَا َعٍٝٔ إقًِٝ ع٢ً َطتكس غعب إىل ٜسَص ايرٟ املعٟٓٛ ايػدـ ايدٚي١- 3

 .ضٝاد٠ ذات ضٝاض١ٝ ضًط١ املعٟٓٛ ايػدـ هلرا ٜهٕٛ

 يف اؿدٜج١ املُايو تهْٛت سٝح 15 ايكسٕ أٚاخس إىل املعاؾس٠ ايدٚي١ ظاٖس٠ زد املُهٔ َٔ نإ إذا ٚ

 يٓعاّ ايٛسٝد٠ ايؿٛز٠ تهٔ مل ٖرٙ إٔ إ٫ّ ايٛضط٢، ايكسٕٚ ضاد ايرٟ اإلقطاع عؿس شٚاٍ بعد أٚزٚبا

 يف ٚ إضربطا ٚ أثٝٓا ٚ زَٚا يف ايطٝاض١ٝ املدٕ ْعاّ إطاز يف ايدٚي١ ْعاّ ايكدِٜ اإلْطإ عسف ؾكد ايدٚي١

 .ايكدمي١ ايؿني ٚ اهلٓد ٚ آغٛز ٚ بابٌ ٚ ايؿسع١ْٝٛ اؿكاز٠

 ع٢ً ؾٝٗا ايٓعاّ ازتهاش بطبب ٖرا ٚ ايدٚي١ ؾؿ١ اإلَرباطٛزٜات تًو ع٢ً ٜٓهسٕٚ ايهجرئٜ إٔ غري

 َٔ ضًطت٘ ٜطتُد إذ اإليصاّ َؿدز ٖٛ قا٥د أٚ شعِٝ ٜد يف ايطًط١ ترتنص عٝح ايؿسدٟ ايٓعاّ قاعد٠

 ٚ ايطاع١ إ٫ّ أَاَِٗ ٜهٕٛ ٫ مبا يًُد١ٜٓ ايعا١َ املؿًش١ َٓطل ايٓاع ع٢ً ٜؿسض ٚ ايك٠ٛ، أٚ اإلهلٞ ايٛسٞ

 يف ْػأت اييت ايدٚي١ نريو ٚ ايسَٚإ ٚ اإلغسٜل عٓد ايكدمي١ ايطٝاض١ٝ املدٕ باضتجٓا٤ ٖرا ٚ اـكٛع

 يًدٚي١ ٖٞ اييت ايكا١ْْٝٛ ٚ ا٫دتُاع١ٝ ايطُات ٚ اـؿا٥ـ ْؿظ هلا ناْت ؾكد احملُد١ٜ ايسضاي١ بدا١ٜ

 غصٚ بعد ايػسب١ٝ ايسَٚا١ْٝ اإلَرباطٛز١ٜ بطكٛط أٚزٚبا يف ايدٚي١ ؾهس٠ اْٗازت ؾكد ذيو زغِ ٚ اؿدٜج١،

 ايطًط١ إضٓاد ؾهس٠ ايٛضط٢ ايعؿٛز تعسف مل ٚ اإلقطاع، ْعاّ ْػ٤ٛ إىل أدت ٚ هلا، اؾسَا١ْٝ ايكبا٥ٌ

 تبع١ٝ اإلقطاعٞ يًطٍٝد تابعا ٜعد ايؿسد نإ بٌ اؿانِ أغداف عٔ َطتكٌ فٍسد غدـ إىل ايطٝاض١ٝ

 قا١ْْٝٛ َٓع١ُ أْٗا ايٛضط٢ ٚ ايكدمي١ ايعؿٛز يف ضابكتٗا عٔ املعاؾس٠ ايدٚي١ ْعاّ ميٍٝص ايرٟ ٚ غدؿ١ٝ،

 َؿَٗٛٗا يف ايدضتٛز ؾهس٠ بعد تؿٛز قد اإلْطإ ٜهٔ مل إذ نريو تهٔ ؾًِ ايتازٜذ يف ضٛابكٗا أَا

 ٚ ايصعا١َ ؾهس٠ ع٢ً تكّٛ ضٝاض١ٝ ْعِ ظٌ يف طبٝعٝا أَسا ذيو نإ ٚ سايٝا املعسٚف املًصّ ايكاْْٛٞ
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 تأثري عُل ٚ املاد١ٜ ايك٠ٛ ؾٝٗا تطٓدٙ اـاؾ١ اَتٝاشات٘ ٚ سكٛق٘ بعض ؾٗٞ اؿانِ بػدـ ايدٚي١ اخت٬ط

 .ايتكايٝد ٚ ايعكا٥د

 َا ٖٛ ٚ اؿهِ ضًط١ ٚ اؿانِ بني ايؿؿٌ قاّ ٚ ميازضٗا َٔ ٚ ايطًط١ ؾاسب بني ايتؿسق١ ظٗست ؾشني

 فسد أؾبح اؿانِ إٔ ٚ ايطٝاض١ٝ يًطًط١ ؾاسب١ ايدٚي١ قٝاّ أٟ ايطًط١ بتأضٝظ ايؿكٗا٤ بعض ٜطُٝ٘

 .آْؿا املكد١َ ايتعازٜـ سطب املعاؾس٠ ايدٚي١ س٦ٓٝر قاَت ضًطتٗا، خ٬ي٘ َٔ متازع ايدٚي١ ٜد يف أدا٠

 ايدٚي١ ٚ اجملتُع بني ايتؿسق١

 باجملتُع املكؿٛد ؾإٕ َٓؿسدا، ايعٝؼ ٜطتطٝع ٫ أْ٘ أٟ بطبع٘ ادتُاعٞ اإلْطإ إٔ ؾهس٠ َٔ اْط٬قا

 عٝح كتًؿ١ زٚابط ٚ ٚاسد غعٛز بِٝٓٗ جيُع َع١ٓٝ َٓطك١ يف َعا ٜعٝػٕٛ ايٓاع َٔ مجاع١ ٖٛ اإلْطاْٞ

 ايكسٚز١ٜ ٚ ا٭ضاض١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ايٓعِ مجٝع اجملتُع ٜتكُٔ ٚ َتٍُٝص، نهٝإ أْؿطِٗ إىل ٜٓعسٕٚ

 .ضٝاضٝا تٓعُٝا َٓع١ُ مجاع١ ٖٞ ايدٚي١ بُٝٓا ا٭ضاض١ٝ ايبػس١ٜ اؿادات إلغباع

 اإلزاد٠ ع٢ً ٜكّٛ ؾاجملتُع ايٓػاط فاٍ سٝح َٔ ضٛا٤ اجملتُع َع َتٛسد٠ بايكسٚز٠ يٝطت ايدٚي١ إٕ

٠ٍٛ ع٢ً تكّٛ ايدٚي١ بُٝٓا ايتعإٚ ٚ ايطٝب١  َٔ أقٝل أٚ أٚضع اجملتُع ٜهٕٛ ؾكد ا٫تطاع سٝح َٔ أٚ. ايك

  ...اإلض٬َٞ أٚ ايكسٟٚ اجملتُع ع٢ً يًد٫ي١ اجملتُع عباز٠ تطتعٌُ ؾكد ايدٚي١

 أٖداف يبًٛؽ قدد نٓعاّ داخً٘ َػٍٝد يهٓ٘ ا٫َتداد يف َع٘ َتطاٟٚ أٚ يًُذتُع مماثٌ غري بٓا٤ ؾايدٚي١

 .ايدٚي١ بٛاضط١ بعك٘ َع َتُاضو اجملتُع إٔ ٚ َع١ٓٝ،

  :ناٯتٞ بُٝٓٗا ا٫خت٬ف أٚد٘ ْبٍٝٔ إٔ ميهٔ ٚ

  :ايٛظٝؿ١ أٚ ايػسض سٝح َٔ- 1

 اجملتُع ٜعٌُ بُٝٓا اجملتُع، داخٌ" ايٓعاّ ؾسض "ايكاْْٛٞ ايػسض يتشكٝل ٜعٌُ قاْْٛٝا ادتُاعا تعد ايدٚي١

 اقتؿاد١ٜ د١ٜٝٓ، أخ٬ق١ٝ، ؾهس١ٜ، َتعدد٠، ا٭ٖداف ٖرٙ ٚ ايكا١ْْٝٛ غري ا٭غساض َٔ ايعدٜد ؼكٝل ع٢ً

 بعكٗا ٚ نبري بعكٗا نجري٠ أٖداؾا حيكل اجملتُع بُٝٓا نبريا ٚاسدا ٖدؾا ؼكل ؾايدٚي١ ... ادتُاع١ٝ ٚ

 .ؾػري

 :ايتٓعِٝ سٝح َٔ- 2

 ٚ ؼكٝكٗا إىل ٜطع٢ اييت ا٭ٖداف بعدد َتعدد٠ تٓعُٝات ٜػٌُ اجملتُع بُٝٓا ٚاسد٠ قا١ْْٝٛ َٓع١ُ ايدٚي١

 عٔ ضابل ؾاجملتُع اؾُاع١ أٖداف أسد ٖٛ ايدٚي١ ؼكك٘ ايرٟ ايطٝاضٞ اجملتُع إٔ ايكٍٛ ميهٔ بايتايٞ

 .ايدٚي١

  :املٓٗر سٝح َٔ- 3

 ٜتٛاؾل ذيو ٭ٕ اإلقٓاع َٓٗر أٟ ا٫ختٝازٟ ايعٌُ ؾٝطتددّ اجملتُع أَا اإلدباز ٚ ايك٠ٛ َٓٗر تطتددّ ايدٚي١

 .طبٝعت٘ َع

 املدْٞ اجملتُع
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 ؾٗٞ ايجكاؾ١ٝ ٚ ا٫قتؿاد١ٜ ٚ ا٫دتُاع١ٝ سٝاتِٗ يتٓعِٝ ا٭ؾساد ٜٓػ٦ٗا اييت ٖٞ َ٪ضطات٘ ٚ املدٕ فتُع ٖٛ

 ايكسٟٚ ايبدٟٚ اجملتُع َ٪ضطات عهظ ع٢ً سس١ٜ بهٌ َٓٗا ٜٓطشبٕٛ ٚ ايٓاع ٜكُٝٗا إزاد١ٜ َ٪ضطات

 أٟ... ايعػري٠ نايكب١ًٝ، َٓٗا ا٫ْطشاب ٜطتطٝع ٫ ؾٝٗا َٓدفا ٚ َٓتُٝا ايؿسد ٜٛيد طبٝع١ٝ َ٪ضطات ٖٞ

 ٖرٙ متجٌ ٚ ايدٚي١ ضًط١ عٔ ق٬ًٝ أٚ نجريا خازز ... ايجكايف ٚ ايطٝاضٞ ٚ ا٫دتُاعٞ ايتٓعِٝ َٔ منط ٖٛ

 .ايدٚي١ ضًط١ اػاٙ يًُذتُع بايٓطب١ َعازق١ ٚ تعبري ٚضا٥ٌ ايتٓعُٝات

  :ٖٞ ث٬ث١ أزنإ يًدٚي١ بإٔ ْطتٓتر آْؿا املكد١َ ايتعازٜـ خ٬ٍ َٔ

-Iايػعب : ايٓاع َٔ فُٛع١ 

 إذا ٚ َعٍٝٔ، إقًِٝ سدٚد يف ايدٚاّ ٚد٘ ع٢ً تعٝؼ بػس١ٜ مجاع١ بػري تكّٛ إٔ ميهٔ ٫ ايدٚي١ إٔ بدٜٗٝا

 ؾعددٙ ثابتا ٚ َعٝٓا زقُا عددٙ ٜبًؼ إٔ ٜػرتط ٫ ؾإْ٘ ايدٚي١ يكٝاّ ا٭ضاضٞ احملٛز ميجٌ ايػعب ٚدٛد نإ

 .امل٬ٜني ٦َات إىل ٜؿٌ قد ٚ آ٫ف بكع١ إىل ٜكٌ ؾكد ٭خس٣ دٚي١ َٔ خيتًـ

 تعترب ا٫قتؿاد١ٜ ٚ ايطٝاض١ٝ ايٓاس١ٝ َٔ أْ٘ إ٫ّ اـؿا٥ـ بٓؿظ تتُتع ايدٍٚ نٌ ايكا١ْْٝٛ ايٓاس١ٝ َٔ

 .ْؿٛذٖا ٚ ايدٚي١ ق٠ٛ اشدٜاد يف ٖاَا عا٬َ ايطهإ نجاؾ١

 ايػعب أؾساد إٔ يف تتُجٌ ايطٝاض١ٝ ؾايعاٖس٠ ضٝاض١ٝ، ٚ طبٝع١ٝ ظاٖس٠ ٜعد ايػعب ٚدٛد إٔ ايؿك٘ ٜس٣ ٚ

 ٚ َعني ضٝاضٞ يٓعاّ ا٭ؾساد ٖ٪٤٫ خكٛع يف ؾتتُجٌ ايطٝاض١ٝ ايعاٖس٠ أَا َع١ٓٝ أزقا ستُا ٜكطٕٓٛ

 غري أٚ َتذاْط١ تهٕٛ إٔ ؾٝٗا ٜػرتط ٫ يًػعب امله١ْٛ ايبػس١ٜ اؾُاع١ ٖرٙ إٔ إىل اإلغاز٠ ػدز

  ...ايدٜٔ ايًػ١، : ا٫دتُاع١ٝ ايٓاس١ٝ َٔ َتذاْط١

  :يًػعب ا٫دتُاعٞ املديٍٛ ٚ ايطٝاضٞ املديٍٛ بني ايتُٝٝص

 ضٛا٤ ظٓطٝتٗا املتُتعني ٚ ايدٚي١ إقًِٝ ع٢ً املكُٝني ا٭ؾساد فُٛع ٖٛ ايػعب يه١ًُ ا٫دتُاعٞ املديٍٛ

 ٚ َِٓٗ ايطٝاض١ٝ باؿكٛم املتُتعني نريو ٚ فاْني أٚ عك٤٬ ؾػاز أٚ نبازا ْطا٤ أٚ زدا٫ ناْٛا

 .زعاٜاٖا أٚ ايدٚي١ َٛاطين ٖ٪٤٫ ع٢ً ٜطًل ٚ َٓٗا احملسَٚني

 َٔ خيسز بريو ٚ ايطٝاض١ٝ باؿكٛم املتُتعني ا٭ؾساد فُٛع ب٘ ؾٝكؿد يًػعب، ايطٝاضٞ املديٍٛ أَا

 أٚ ايعك١ًٝ بايٓاس١ٝ تتعًل ٭ضباب ضٛا٤ ايطٝاض١ٝ اؿكٛم َٔ احملسَٚني ٚ ا٭طؿاٍ ايطٝاضٞ ايػعب َديٍٛ

 .بايػسف املد١ً اؾسا٥ِ نُستهيب أدب١ٝ ٭ضباب

 .ا٫دتُاعٞ املديٍٛ َٔ أقٝل يًػعب ايطٝاضٞ املديٍٛ إٔ ٜتكح بريو ٚ

  :ايدٚي١ ضهإ ٚ ايػعب بني ايتؿسق١

 ؾإٕ ايدٚي١ ظٓط١ٝ املستبطني ا٭ؾساد فُٛع ٜعين ايطٝاضٞ ٚ ا٫دتُاعٞ مبؿَٗٛٝ٘ ايػعب نإ إذا

 ا٭داْب َٔ أٚ غعبٗا َٔ ناْٛا ضٛا٤ إقًُٝٗا ع٢ً املكُٝني ا٭ؾساد فُٛع ٖٛ ايدٚي١ بطهإ املكؿٛد

 .ايتٛطٔ أٚ اإلقا١َ زابط١ بٗا تسبطِٗ إمنا ٚ ظٓطٝتٗا ٜتُتعٕٛ ٫ سٝح اي٤٫ٛ زابط١ بايدٚي١ تسبطِٗ ٫ ايرٜٔ
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  :ا٭١َ ٚ ايػعب بني ايتؿسق١

 مجاع١ ٚدٛد َؿادٖا ادتُاع١ٝ ظاٖس٠ ؾٗٞ ا٭١َ أَا ايطابك١، ايؿكس٠ يف ايػعب اؾط٬ح عٍسؾٓا إٔ يٓا ضبل

 أؾٌ، َٔ َػرتن١ َكَٛات ع٢ً تطتٓد ٚ َعٜٓٛا، بٗا ٜستبطٕٛ ٚ َع١ٓٝ أزض ع٢ً ٜطتكسٕٚ ايٓاع َٔ

 ايعٝؼ يف ا٭ؾساد يد٣ ايسغب١ تٛيد اييت ... املػرتن١ اٯَاٍ ايرنسٜات، ايعادات، ايتازٜذ، ايًػ١، ايدٜٔ،

 .َعا

 أؾساد بني ايسٚابط ٚ املؿاحل ٚدٛد يف تهُٔ اييت ٚ ا٫دتُاع١ٝ ايعاٖس٠ ٖٛ ايػعب عٔ ا٭١َ ميٍٝص َا

 ا٭١َ تكّٛ ؾكد ضٝاض١ٝ يطًط١ اـكٛع أٟ ايطٝاض١ٝ ايعاٖس٠ تٛاؾس ا٭١َ يكٝاّ ٜػرتط ٫ أْ٘ غري اؾُاع١

ٍٕٛ غعبا تكِ دٚي١ تٓػأ قد ٚ ايعسب١ٝ ا٭١َ َجٌ دٚي١ عٓٗا ٜٓػأ إٔ دٕٚ  اإلؼاد َجٌ أَِ عد٠ َٔ ٜته

ٍٕٛ غعب٘ نإ ايرٟ ضابكا ايطٛؾٝاتٞ  ْؿظ يف ٭١َ َهْٛا غعبٗا ٜهٕٛ دٚي١ تٓػأ قد ٚ أَِ عد٠ َٔ ٜته

 .ايٛقت ْؿظ يف أ١َ ٚ غعب ٖٛ ايرٟ ... ايؿسْطٞ ا٭ملاْٞ، اإلٜطايٞ، َجٌ ايٛقت

  :اٯت١ٝ ايٓعسٜات سٍٛ ٜتُشٛز أغًبٗا إٔ إ٫ّ يٮ١َ امله١ْٛ ايعٛاٌَ سٍٛ ايؿك١ٝٗ اٯزا٤ تبآٜت قد ٚ

 .ايدٜٔ ٚ ايًػ١ ا٭ؾٌ عٛاٌَ ع٢ً تسنص ٚ ا٭ملإ ايؿكٗا٤ بٗا ٜأخر اييت  :املٛقٛع١ٝ ايٓعس١ٜ

 ايرٟ ايتكاَين اؿظ يف أضاضٗا ػد ا٭١َ إٔ َكُْٛٗا ٚ ايؿسْطٞ ايؿك٘ بٗا ٜأخر  :ايػدؿ١ٝ ايٓعس١ٜ

 .اإلزادٟ ٚ ايٓؿطٞ ايعاٌَ ع٢ً تسنص أْٗا أٟ َعا ايعٝؼ يف ا٭ؾساد إزاد٠ ٜٛسد

 هلرٙ ؾٛؾكا ا٫دتُاع١ٝ ٚ ا٫قتؿاد١ٜ ايٓٛاسٞ ع٢ً تطتٓد ٖٞ ٚ املازنطٞ ايؿك٘ بٗا ٜأخر  :املاد١ٜ ايٓعس١ٜ

 ادتُاعٞ ْعاّ يف تؿٗسِٖ ٚ ا٭ؾساد بني ايع٬قات باقٞ تكسز اييت ٖٞ ا٫قتؿاد١ٜ املؿاحل ٚسد٠ ايٓعس١ٜ

 .َٛسد

 ٚ ا٭خس٣ اؾٛاْب تٌُٗ ٚ ا٭١َ َهْٛات َٔ َع١ٓٝ دٛاْب ع٢ً تسنص أْٗا : ايٓعسٜات هلرٙ املٛد٘ ايٓكد

 ا٭ٖداف خد١َ َٓٗا ايكؿد َع١ٓٝ ضٝاض١ٝ ب١٦ٝ ٚ ظسٚف ٚيٝد٠ ٖٞ ايٓعسٜات ٖرٙ إٔ ذيو يف ايطبب

 .َطًك١ بؿؿ١ ا٭١َ َؿّٗٛ يتػٌُ تعُُٝٗا ميهٔ ٫ بايتايٞ ٚ ؾٝٗا ٚددت اييت يًتذُعات ايطٝاض١ٝ

 ٚ ايعادات ايدٜٔ، ايًػ١، ا٭ؾٌ، : ايعٛاٌَ َٔ نجري٠ فُٛع١ ؾٝ٘ تػرتى ا٭١َ تهٜٛٔ إٔ ايكٍٛ خ٬ؾ١ ٚ

 .َعا ايعٝؼ يف ايسغب١ ٚ املػرتى املؿري ايتازٜذ، ايتكايٝد،

 .كتًؿ١ مبعإ ٚ آ١ٜ 44 يف ايهسِٜ ايكسإٓ يف أ١َ ن١ًُ تٛظٝـ مت

  :اإلض١َٝ٬ ا٭١َ َؿّٗٛ

 َٔ املؿطًح ٖرا <<ٚضطا أ١َ َدعًَٓانِ َٚ>> : اٯ١ٜ َٔ إْط٬قا اإلض١َٝ٬ ا٭١َ تط١ُٝ ٜطًل ايبعض

 اإلض١َٝ٬ ا٭١َ تكُٗا َتعدد٠ أَِ ؾٗٓاى اؿكٝك١ عٔ ٜعرب ٫ ايطٝاض١ٝ ايٓاس١ٝ َٔ يهٔ ايد١ٜٝٓ ايٓاس١ٝ

 .ايدٜين باملؿّٗٛ
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II -ًِٝاإلق 

 مث١ َٔ ٚ ا٫ضتكساز ٚ ايدٚاّ ٚد٘ ع٢ً ايػعب أؾساد عًٝٗا ٜكِٝ ا٭زض َٔ زقع١ ٚدٛد َٔ ٫بد ايدٚي١ يكٝاّ

 اؾػسايف ايٓطام ٖٛ اإلقًِٝ ٚ. َع١ٓٝ زقع١ يف اضتكسازٖا يعدّ دٚي١ تػهٌ إٔ ميهٔ ٫ ايسسٌ ايكبا٥ٌ ؾإٕ

 َعا ػتُع إٔ بايطٝاد٠ َُٓٗا نٌ تتُتع َطتكًتني يطًطتني ميهٔ ٫ سٝح ضًطتٗا ايدٚي١ ؾٝ٘ تباغس ايرٟ

 .ٚاسد إقًِٝ

  :ًٜٞ َا ع٢ً ٜػٌُ ايدٚي١ إقًِٝ ٚ

 ايػا٥ه١ ا٭٬َى َجٌ اؾطٓاع١ٝ عدٚد أٚ ايبشاز أٚ اؾباٍ َجٌ طبٝع١ٝ عدٚد ٜتشدد  :ا٭زقٞ اإلقًِٝ* 

 يتعٝني ايعسض ٚ ايطٍٛ غطٛط ٜهتؿٞ إٔ ميهٔ ٚ اإلقًِٝ ْٗا١ٜ ع٢ً بٗا ٜطتدٍ ع٬َات أٟ أٚ ا٭ضٛاز أٚ

 .أخس٣ ٚ دٚي١ بني ايؿاؾٌ اؿد

 املٝاٙ نريو ٚ ايدٚي١ يػٛاط٧ اجملاٚز٠ ايعا١َ ايبشس َٝاٙ َٔ ايطاسًٞ اؾص٤ ٜػٌُ  :ايبشسٟ اإلقًِٝ* 

 اإلقًُٝٞ ايبشس ْطام ؼدٜد سٍٛ ؾكٗٞ ددٍ ثاز قد ٚ ايداخ١ًٝ ا٭ْٗاز ٚ ايبشريات َٔ سدٚدٖا يف ايداخ١ًٝ

 .عسٟ ٌَٝ 12 مبطاؾ١ 1982 ايبشاز قإْٛ اتؿاق١ٝ إطاز يف ايٓكاؽ ٖرا سطِ

 بني ايتؿسق١ َٔ بد ٫ ٚ ايبشسٟ ٚ ا٭زقٞ اإلقًِٝ َٔ نٌ ٜعًٛ ايرٟ ايؿكا٤ ٜػٌُ : اؾٟٛ اإلقًِٝ* 

 ايطبك١ ؾٗرٙ نًِ 1000 سٛايٞ ازتؿاع ست٢ با٭زض احملٝط اهلٛا٥ٞ ايػ٬ف طبك١ اؾٛ، َٔ طبكتني

 املتعاقد٠ ايدٍٚ تكس> : 1944-1 املاد٠ يف غٝهاغٛ اتؿاق١ٝ ْؿت هلرا ٚ. بايهاٌَ ايدٚي١ يطٝاد٠ ؽكع

( سسب١ٝ دٕٚ )املد١ْٝ ايطا٥سات تتُتع ؾٝ٘ ٚ ،<إقًُٝٗا ٜعًٛ ايرٟ اؾٟٛ ايؿكا٤ ع٢ً ايطٝاد٠ َٓٗا يهٌ بإٔ

 ؼدٜد هلا حيل نُا ا٭دٓب١ٝ ايطا٥سات ٚد٘ يف أدٛا٥ٗا تػًل إٔ يًدٚي١ ميهٔ ٚ تك١ٝٓ ٭ضباب اهلبٛط حيل

 .إقًُٝٗا إىل يًدخٍٛ َع١ٓٝ د١ٜٛ ممسات

 املتشد٠ ا٭َِ يكسازات ٚؾكا َا دٚي١ يطٝاد٠ خاقع١ غري ٖٞ ٚ ْٗا١ٜ ٫ َا إىل متتد ٚ اؾٟٛ، ايؿكا٤ طبك١ ٚ

 .يًبػس١ٜ َػرتن١ ًَه١ٝ أؾبشت سٝح ايؿكا٤ انتػاف بػإٔ 1966-1963 ض١ٓ ايؿادز٠

 إقًُٝٗا ع٢ً ايدٚي١ سل طبٝع١

 ع٢ً َٓتكد ايسأٟ ٖرا إٔ غري ضٝاد٠ سل أْ٘ ع٢ً زأٟ ؾرٖب إقًُٝٗا ع٢ً ايدٚي١ تهٝٝـ يف ايؿك٘ اختًـ

 ذيو تهٝٝـ إىل آخس إػاٙ يف ذٖب بُٝٓا ا٭غٝا٤ ع٢ً يٝظ ٚ ا٭غداف ع٢ً متازع ايطٝاد٠ إٔ أضاع

 ٚ. يًعكازات ايؿسد١ٜ املًه١ٝ سل َع ٜتعازض إذ اٯخس ٖٛ َٓتكد ايسأٟ ٖرا يهٔ ًَه١ٝ سل بأْ٘ اؿل

 ع٢ً داخًٗا ضًطتٗا تطتعٌُ إٔ يًدٚي١ حيل اييت اؾػساؾ١ٝ املٓطك١ مبجاب١ اإلقًِٝ ٜعترب اؿدٜح ايسأٟ

 .ايدٚي١ ضًطات ؾٝ٘ تتشدد ايرٟ اجملاٍ أْ٘ أخس٣ بعباز٠ غريٖا دٕٚ ا٭ؾساد
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III -ايطٝاض١ٝ ايطًط١ 

 ٜكٍٛ ٚ بايطًط١ ايدٚي١ ٜعٍسف ايبعض إٔ ست٢ ايدٚي١ تهٜٛٔ يف ايعٓاؾس أِٖ َٔ ايطٝاض١ٝ ايطًط١ تعترب

 .اإلدباز أٚ ايكٗس يطًط١ تٓعِٝ بأْٗا

 عٔ ايٓاع سهِ مسٖٛا عهِ تباغس اييت اؿس ايتؿسف قدز٠ بأْٗا ايطٝاض١ٝ ايطًط١ تعسٜـ ميهٔ ٚ

 ٚ ايداخ١ًٝ ايدٚي١ ٚظا٥ـ أدا٤ ايطٝاض١ٝ ايطًط١ تتٛىل ٚ َطتُس٠، بؿؿ١ ايكإْٛ ٚ ايٓعاّ خًل طسٜل

 .ايػعب ٚ باإلقًِٝ تتعًل اييت ايػ٪ٕٚ ناؾ١ عٔ ا٭خس٣ اؾُاعات أَاّ َط٪ٚي١ تهٕٛ ٚ اـازد١ٝ

 ٖٛ ايطابل يف َٛدٛد٠ ناْت اييت ايطٝاض١ٝ ايٛسدات عٔ اؿدٜج١ ايدٚي١ ميٍٝص ايرٟ ايس٥ٝطٞ ايطابع يعٌ ٚ

 ايتا١َ ايطٝطس٠ َٔ ميهٓٗا َا ايكا١ْْٝٛ ٚ املاد١ٜ ايٛضا٥ٌ َٔ متًو ٚاسد٠ سه١َٛ ٜد يف ايطًطات ػُٝع

 .أخس٣ ضًط١ أ١ٜ َٔ َٓاشع١ دٕٚ اإلقًِٝ ع٢ً

 ايطًط١ ْػأ٠ أؾٌ

 أمناط حيدد ايرٟ ٖٛ اهلدف ٖرا ٚ َعٟٓٛ ٚ َادٟ َعٍٝٔ ٖدف ؼكٝل بكؿد ْػأت ايبػس١ٜ اؾُاع١

 ٚ نا٭ضس ا٭ٚىل ايبدا١ٝ٥ اؾُاعات يف اهلدف نإ إذا ٚ اؾُاع١ داخٌ ا٭ؾساد سٝا٠ منط ٚ ايطًٛى

 باؾُاعات ايصَٔ تكٍدّ سٝح ؾإْ٘ ا٭خس٣ ا٫عتدا٤ات قد ايدؾاع ٚ ايٓٛع سؿغ يف ايسغب١ ٜتذاٚش ٫ ايكبا٥ٌ

 َٔ تٓبع يهٓٗا ٚ ؾشطب ايدّ أٚ ايط٬ي١ ٚسد٠ َٔ تٓبع ٫ ددٜد٠ قساب١ ع٬قات بِٝٓٗ تتٛيد بدأت ايبػس١ٜ

 اَتدادٙ ٚ ا٫دتُاعٞ اهلدف تػابو َٔ ٚ ا٭زض بٛسد٠ املستبط١ املؿاحل ٚسد٠ َٔ ٚ اؿٝا٠ أضًٛب ٚسد٠

ٍٕٛ بريو ٚ املتعاقب١ أدٝاي٘ يف اجملتُع أؾساد بني يريبط  ايؿسد١ٜ ايكُا٥س حيتٟٛ مجاعٞ قُري تدزجيٝا ٜته

 .اؾُاعٞ بايٓعاّ ايسقا ع٢ً حيًُٗا ٚ اجملتُع يف

 املؿًش١ ع٢ً يتطٗس ايعا١َ ايطًط١ تعٗس ايؿسد١ٜ ايٓصعات قد ؾٝاْت٘ بٗدف ٚ اؾُاعٞ ايكُري ُٜٓٛ ٚ

 .اؾُاعٝني ايط٬ّ ٚ ا٭َٔ حيكل مبا ايؿسد١ٜ ايطًٛنات يتًصّ ٚ تطٛزٖا ٚ اؾُاع١ٝ

 ايطٝاض١ٝ ايطًط١ خؿا٥ـ

 ٫ ٚ اؾُاعٞ ايٓعاّ ٜطتكِٝ ٫ إذ ايبػس١ٜ باؾُاع١ ٫زتباطٗا ادتُاع١ٝ ظاٖس٠ ايطٝاض١ٝ ايطًط١- 1

 اإلسطاع ٖرا ٚ إيٝٗا باؿاد١ اإلسطاع أضاع ع٢ً ايطًط١ ظاٖس٠ تكّٛ ٚ ايطًط١ ٖرٙ ٚدٛد دٕٚ ٜطتكس

 .عًٝٗا احملاؾع١ ٚ اؾُاع١ٝ اؿٝا٠ بكسٚز٠

 يف ا٫دتُاعٞ ضٓدٖا ػد إذ ايطٝاض١ٝ ؾايطًط١ ايسقا، ع٢ً تكّٛ ْؿط١ٝ ظاٖس٠ ايطٝاض١ٝ ايطًط١- 2

 ٚ أٖداؾِٗ ٚ ا٭ؾساد آَاٍ ؼكٝل ع٢ً تعٌُ ٚ تطٜٛسٙ ٚ ؾٝاْت٘ ٚ اؾُاعٞ اهلدف يتشكٝل تطع٢ نْٛٗا

 يف تعتُد غ٤ٞ نٌ قبٌ ؾإْٗا املاد١ٜ ايك٠ٛ غهٌ ايٛاقع١ٝ اؿٝا٠ يف أخرت إٕ ٚ ايعا١َ ايطًط١ ؾإٕ هلرا

 ؾٗٞ ثِ َٔ ٚ عٓ٘ تعبريٖا ؾدم ٚ اؾُاعٞ بايكُري ازتباطٗا َد٣ ع٢ً تؿسؾاتٗا غسع١ٝ يف ٚ ٚدٛدٖا

 .هلا قبٛهلِ ٚ بٗا احملهَٛني زقا ع٢ً ا٭ضاع يف تطتكس
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 ٖرا ٜدعِ ايرٟ ٖٛ ايطًط١ متجً٘ ايرٟ ا٫دتُاعٞ اهلدف يهٔ ٚ اـكٛع تٓػ٧ ٫ ايطًط١ إٕ قٌٝ يريو ٚ

 ايطًط١ تعٝػ٘ شَٔ نٌ إٔ ع٢ً اؿدٜح ايطٝاضٞ ايؿهس اضتكس ذيو ع٢ً تأضٝطا ٚ ٜ٪ندٙ، ٚ اـكٛع

 أٚ بايعاد٠ ايطٝاض١ٝ ايطًط١ تكبٌ قد ايٓاع ٭ٕ ْطب١ٝ قس١ٜٓ ميجٌ أسد َٔ ق١ٜٛ َعازق١ بدٕٚ ٚ أَٔ يف

 نإ أٜا اْتكاَٗا ٚ يبطػٗا ايتعٍسض خػ١ٝ َكاَٚتٗا َٔ باـٛف أٚ أخس٣ ضًط١ عٔ ايبشح عٔ بايهطٌ

  :ايتاي١ٝ امل٬سع١ َٔ ؾ٬بد ا٭َس

 بعكٗا ٚ يًكػط بعكٗا كتًؿ١ أضباب ع٢ً املعاؾس٠ ايدٚي١ يف تعتُد َا نجريا ايطٝاض١ٝ ايطًط١- 

 .تكبًٗا ٚ بٗا ايسقا ع٢ً هلا اـاقعني ا٭ؾساد ؼٌُ ست٢ يإلقٓاع

 ٚ ٚدٛدٖا ؿُا١ٜ بٛيٝط١ٝ غسط١ ٚ عطهس١ٜ ق٠ٛ َٔ دا٥ُا ايدٚي١ تعتُدٙ َا ايكػط ٚ ايتدٜٛـ َعاٖس ٚ

 ".بايكسٚز٠ "ا٫قتكا٤ عٓد املاد١ٜ بايك٠ٛ ضٝطستٗا يؿسض ٚ أَٓٗا

 ايكاقٞ ٚ ايٓٝاب١ زدٌ إٕ "اجملاٍ ٖرا يف نبريا دٚزا ايعكاب ٚضا٥ٌ َٔ غريٖا ٚ املعتك٬ت ٚ ايطذٕٛ تًعب ٚ

 أْ٘ غري أَٛاهلِ ٚ ا٭ؾساد سسٜات ع٢ً اجملتُع َؿًش١ ٚ ايكإْٛ باضِ ايكاغط١ املاد١ٜ ايك٠ٛ زَص حي٬ُٕ

 سٝاد ٚ اإلثبات ٚ ايتشكٝل إدسا٤ات َٔ تسضِ ٚ املاد١ٜ ايدٚي١ ق٠ٛ ع٢ً تػًب تصاٍ ٫ ايكإْٛ ضٝاد٠ إٔ ٬ٜسغ

 دٚزا ايدعا١ٜ تًعب املدتًؿ١ ايكٗس ٚضا٥ٌ ظاْب ٚ املادٟ ا٫ضتبداد َع١ٍٓ عٓٗا ٜٓصع ٚ ٜٗربٗا َا ايكاقٞ

 ايطًط١ بإٔ ايػعب إقٓاع قاٚي١ طسٜل عٔ بايطًط١ ايسقا ـًل قاٚي١ يف املعاؾس٠ ايدٍٚ يف ز٥ٝطٝا

 ".أَاهلِ عٔ تعرب إٔ ميهٔ ضًط١ أسطٔ ٖٞ ايكا١ُ٥

  :اؿس١ٜ ٚ ايطًط١

 عًٝٗا تككٞ ٫ ٚ ايؿسد١ٜ اؿس١ٜ ؾهس٠ تعازض ٫ ؾإْٗا ؼُٝ٘ ٚ اؾُاعٞ ايٛدٛد تهؿٌ ٖٞ ٚ ايطًط١ إٕ

 ٚ بِٝٓٗ املػرتن١ ايعاّ ايؿاحل فا٫ت ٚ ا٭ؾساد ٖ٪٤٫ سسٜات بني ايتٓطٝل َٔ ْٛع خًل ع٢ً تعٌُ ؾٗٞ

 ٚ ايػا١ًَ ايدٚي١ ؾًطؿ١ ق٤ٛ يف ٜتشدد نُا املهإ ٚ ايصَإ بتػٍٝس ٜتػٍٝس ْطيب أَس ٖٛ ايتٓطٝل ٖرا

 ".ا٫غرتان١ٝ ٚ ايسأمساي١ٝ "ا٫قتؿادٟ ٚ ا٫دتُاعٞ تسنٝبٗا عًٝ٘ ٜهٕٛ إٔ جيب َا إىل ْعستٗا

  :قا١ْْٝٛ نعاٖس٠ ايطًط١

 تتشكل ٫ املطتكب١ًٝ أَاهلِ ٚ ا٭ؾساد أٖداف ؼدد ٚ اؾُاع١ٝ اؿٝا٠ سٛهلا تتذُع اييت ايعا١َ املؿًش١

 ايعا١َ املؿًش١ ٖرٙ تٗدد ٫ ايطًٛى َٔ َع١ٓٝ أمناطا بِٝٓٗ ؾُٝا ٜطًهٛا إٔ ا٭ؾساد َٔ تتطًب ؾٗٞ تًكا٥ٝا

 ظاٖس٠ ايكإْٛ إٔ تأند ثِ َٔ ٚ ايكإْٛ غري ايٓٗا١ٜ يف ايطًٛى ٖرا قٛاعد يٝطت ٚ تطٛزٖا دٕٚ متٓع ٫ ٚ

 ؾٛز٠ ٜأخر تطٛزٙ ٚ ْػأت٘ يف ٖٛ ٚ بتطٛزٖا ٜتطٛز ٚ َعٗا ٜٓػأ اؾُاع١ بٛدٛد ٚدٛدٙ ٜستبط ادتُاع١ٝ

 إىل ساد١ يف ٜبك٢ ايكإْٛ إٔ غري اؾُاعٝني ايط٬ّ ٚ يٮَٔ ؾٝا١ْ تؿسق٘ ٚ تٛدب٘ اييت ٖٞ ٭ْٗا اؾُاع١

  :َُٗتني غأْ٘ يف تتٛىل عا١ًَ ق٠ٛ

 ؾتشدد ايتٓؿٝر َٛقع تكعٗا ٚ ا٭ؾساد قُري يف تعٝؼ اييت ايكإْٛ ؾهس٠ اضتٓباط ع٢ً تكّٛ- 1

 .يًٓاع زمسٝا َع١ًٓ ٚ قدد٠ ضًٛى قٛاعد َٔ تكع٘ َا خ٬ٍ َٔ ايٛاقع يف تبًٛزٖا ٚ ايؿهس٠
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 ا٭ؾساد داْب َٔ عًٝٗا يًدسٚز قاٚي١ نٌ قد محاٜتٗا ٚ ايطًٛن١ٝ ايكٛاعد ٖرٙ تٓؿٝر ع٢ً تطٗس- 2

 .ا٫قتكا٤ عٓد املاد١ٜ قٛتٗا ذيو يف َطتدد١َ

 اييت ايكإْٛ يؿهس٠ أ١َٓٝ بكٝت طاملا ؾايطًط١ ايكإْٛ، ؾهس٠ ٚ ايطًط١ ؾهس٠ بني ايت٬شّ ٜكّٛ ٖٓا َٔ ٚ

 ٫ستُا٫ت تتعسض تبدأ يهٓٗا ٚ ؾعٛب١ دٕٚ ا٭ؾساد يد٣ ايٓؿطٞ ضٓدٖا ػد ؾإْٗا ا٭ؾساد قُري يف تعٝؼ

 .أسهاّ َٔ ايكإْٛ ؾهس٠ تٛدب٘ َا َع ضًٛنٗا ٜتعازض سني بٗا ايسقا عدّ

 

 ايدٚي١ خؿا٥ـ : ايجاْٞ ايؿؿٌ

 ايدٚي١ خؿا٥ـ

  :ايكا١ْْٝٛ أٚ املع١ٜٛٓ ايػدؿ١ٝ ٚ ايطٝاد٠ يف ايدٚي١ خؿا٥ـ تتُجٌ

I – ايطٝاد٠ 

 تٓعِٝ ع٢ً قادز٠ ٚ ايدٚي١، ذات َٔ ْابع١ آَس٠، ضٝاض١ٝ ضًط١ بأْٗا ايطٝاد٠ تعسٜـ ميهٔ : ايطٝاد٠ تعسٜـ

 أع٢ً ايداخٌ يف ؾٗٞ يػريٖا، خازدٝا أٚ داخًٝا خاقع١ تهٕٛ إٔ دٕٚ تٛدٝٗاتٗا، ؾسض ع٢ً ٚ ْؿطٗا،

 ٫ نريو ٖٞ ٚ خ٬ؾات، َٔ ايداخ١ًٝ ايٛسدات ٚ ا٭ؾساد بني ٜٓػأ ؾُٝا اؿهِ أَس متًو اييت ايطًطات

 .ْٛعٗا نإ َُٗا أخس٣ يطًط١ َعٜٓٛا ٫ ٚ َادٜا ؽكع

  :خؿا٥ـ عد٠ ع٢ً ايدٚي١ ضٝاد٠ تكّٛ ٚ

 أٚ با٫َتٝاشات املتُتعني باضتجٓا٤ ايدٚي١ ضهإ مجٝع ع٢ً تٓطبل ٭ْٗا بٗا ٜكؿد : غا١ًَ ضٝاد٠- 

 .ايدبًَٛاض١ٝ اؿؿا١ْ

 .إطازٙ يف تعٌُ ايرٟ ايدضتٛزٟ ايٓعاّ ٚ عًٝٗا ايكا٥ُني أعُاز يف تتعد٣ أْٗا: دا١ُ٥ ضٝاد٠- 

 ضٛا٤ ٚ َسنب١ أٚ َٛسد٠ دٚي١ ناْت ضٛا٤ ايٛاسد٠ ايدٚي١ يف أْ٘ ذيو َع٢ٓ ٚ: ايتذص١٥ تكبٌ ٫ ضٝاد٠- 

 .ٚاسد٠ ضٝاد٠ ذات اؿا٫ت نٌ يف ؾإْٗا اي٬َسنصٟ أٚ املسنصٟ بايٓعاّ تأخر ناْت

 ٚ هلا َٓاؾط١ أخس٣ يطًط١ َهإ ٫ عا١َ ضًط١ أع٢ً متجٌ سدٚدٖا داخٌ ايدٚي١ إٔ أٟ: َطًك١ ضٝاد٠- 

 .َٓٗا أع٢ً يطًط١ ؽكع ٫ سدٚدٖا خازز أْٗا

  :ايطٝاد٠ َعاٖس

  :ايطًب١ٝ ايطٝاد٠ ٚ اإلجياب١ٝ ايطٝاد٠- 

 اإلجيابٞ املؿّٗٛ أَا ْٛعٗا، نإ َُٗا أخس٣ د١ٗ ٭ٟ ايدٚي١ ضًط١ خكٛع عدّ بٗا ٜكؿد ايطًب١ٝ ايطٝاد٠

 متجٌٝ ٚ ايداخٌ يف ايصدس ٚ ايٓٗٞ ٚ ا٭َس سل َٔ ب٘ تكّٛ َا بهٌ ايدٚي١ ضًط١ ٜربز ايرٟ ؾٗٛ يًطٝاد٠

 .اـازز يف عًٝٗا ٚ هلا ايتصاَات ٚ سكٛم تستٝب ٚ ايدٚي١
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 :اـازد١ٝ ايطٝاد٠ ٚ ايداخ١ًٝ ايطٝاد٠- 

 عدّ بٗا ؾٝكؿد اـازد١ٝ ايطٝاد٠ أَا ايدٚي١ ضهإ نٌ َٛاد١ٗ يف ا٭َس سل ايداخ١ًٝ بايطٝاد٠ ٜكؿد

 ايكإْٛ يكٛاعد طبكا ا٭خس٣ ايدٍٚ َع ع٬قاتٗا فاٍ يف ب٘ تًتصّ َا عدا ؾُٝا أدٓب١ٝ يطًط١ ايدٚي١ خكٛع

 .ا٫ضتك٬ٍ مبؿطًح اـازد١ٝ ايطٝاد٠ عٔ ٜعٍبس ٚ ايدٚيٞ

 :اإلق١ًُٝٝ ايطٝاد٠ ٚ ايػدؿ١ٝ ايطٝاد٠- 

 يٛ ٚ َٛاطٓٝٗا ع٢ً تطٍبل ناْت ايدٚي١ قٛاْني ؾإٕ هلرا ٚ يًًُو غدؿٞ سل ايطٝاد٠ ناْت ايطابل يف

 ٜأخر سايٝا ٚ ايٓعس١ٜ ٖرٙ ٖذست قد ٚ ايػدؿ١ٝ بايطٝاد٠ عٓ٘ ٜعٍبس َا ٖٛ ٚ إقًُٝٗا خازز َكُٝني ناْٛا

 .ايدٚي١ إقًِٝ سدٚد ْطام يف فاهلا ٜتشدد ايدٚي١ ضًط١ إٔ أٟ اإلق١ًُٝٝ ايطٝاد٠ مبؿّٗٛ

 ؟ ايطٝاد٠ ؾاسب ٖٛ َٔ

 ؾاسب١ ٖٞ ايدٚي١ إٔ غو ٫ ايطٝاد٠، ذات ايطٝاض١ٝ ايطًط١ ؾاسب ؼدٜد ٖٛ ايتطا٩ٍ بٗرا املكؿٛد

 ٚ هلا املُازضني ا٭غداف عٔ ٚدٛدٖا يف َطتك١ً ٚ فسد٠ تهٕٛ ايطًط١ ٖرٙ ٚ ايعًٝا ايطٝاض١ٝ ايطًط١

 .ضًطتٗا َعاٖس خ٬هلِ َٔ متازع ايدٚي١ ٜد يف أدا٠ فسد ؾِٗ ايدٚي١ يف اؿهاّ طبك١ ِٖ

 بؿٛز٠ ميازضٗا قدد ؾاسب إىل تٓطب إٔ ٫بد ؾٝٗا ايطًط١ ؾإٕ فسدا َعٜٓٛا غدؿا ايدٚي١ ناْت إذا ٚ

 ؟ ايطٝاد٠ ذات ايطٝاض١ٝ ايطًط١ هلرٙ ايؿعًٞ ايؿاسب ٖٛ ؾُٔ ؾع١ًٝ

  :ُٖا ْعسٜتإ قًٝت ايؿدد ٖرا يف

 عٔ َطتك١ً فسد٠ ٚسد٠ بإعتبازٖا يٮ١َ تهٕٛ ايطٝاد٠ إٔ ايٓعس١ٜ ٖرٙ َكُٕٛ : ا٭١َ ضٝاد٠ ْعس١ٜ- 1

 إىل تٓطب إمنا ٚ اؾُاعات َٔ مجاع١ أٚ ا٭ؾساد َٔ يؿسد تهٕٛ ٫ ؾايطٝاد٠ هلا، املهْٛني ا٭ؾساد ضا٥س

 .ا٭١َ به١ًُ عٓ٘ ٜعرب َا ٖٛ ايػدـ ٖرا ٚ ا٭ؾساد فُٛع ٜػٌُ ايرٟ اؾُاعٞ ايػدـ

  :املرتتب١ ايٓتا٥ر

 تهٕٛ ايطٝاد٠ ؾإٕ ٚاسد غدـ ٖٞ ا٭١َ إٔ داّ ؾُا يًتذص١٥ قاب١ً غري ٚاسد٠ ٚسد٠ متجٌ ايطٝاد٠* 

 غري ايدميكساط١ٝ "أٚ" ايٓٝاب١ٝ ايدميكساط١ٝ "مببدأ ا٭خر ذيو عٔ ٜرتتب ٚ فص١٥ غري ٚاسد٠ نريو

 ".املباغس٠

 ".املكٝد اإلقرتاع "مببدأ ا٭خر َع ٜتٛاؾل َا ٖرا ٚ ايطٝاض١ٝ اؿكٛم َٔ سكا يٝظ ٚ ٚظٝؿ١ ٜعترب ا٫ْتداب* 

 .دا٥ست٘ يٓاخيب ممج٬ يٝظ ٚ بأضسٖا يٮ١َ ممج٬ ٜعترب ايربملإ يف ايٓا٥ب* 

 .ا٭١َ إزاد٠ عٔ تعبريا ٜهٕٛ ايكإْٛ* 

 .املطتكب١ًٝ ٚ اؿاي١ٝ املاق١ٝ، ا٭دٝاٍ تػٌُ ا٭١َ

  :ايٓعس١ٜ هلرٙ املٛد٘ ا٫ْتكادات

 .اؾد٣ٚ عدمي١ أؾبشت سايٝا يهٓٗا املًٛى ضًطات َٔ اؿد يف ؾا٥د٠ ايٓعس١ٜ هلرٙ نإ* 

 .ايكا١ْْٝٛ ايٓاس١ٝ َٔ َكبٍٛ غري ٖرا ٚ يٮ١َ ايكا١ْْٝٛ بايػدؿ١ٝ ا٫عرتاف إىل ايٓعس١ٜ ٖرٙ ت٪دٟ* 
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 .ا٭غًب١ٝ إزاد٠ عٔ تعبريا يٝظ ٚ ا٭١َ إزاد٠ عٔ تعبري ٖٛ ايكإْٛ إٔ َاداّ ا٫ضتبداد إىل ت٪دٟ أْٗا* 

  :ايػعب ضٝاد٠ ْعس١ٜ- 2

ٍٕٛ باعتبازٙ ايػعب إىل تٓطب ايطٝاد٠ إٔ ايٓعس١ٜ ٖرٙ َكُٕٛ  تهٕٛ ثِ َٔ ٚ ا٭ؾساد َٔ فُٛع١ َٔ َه

 .ايطٝاضٞ باملؿّٗٛ ايػعب أؾساد ع٢ً فص١٥ تهٕٛ أْٗا أٟ ايػعب أؾساد َٔ ؾسد يهٌ سل ايطٝاد٠

 :ايػعب ضٝاد٠ ْعس١ٜ عٔ املرتتب١ ايٓتا٥ر

  :ٖٞ ْتا٥ر عد٠ عٓٗا ٜرتتب

 َا ٖرا ٚ ايطًط١ َباغس٠ يف ذاتٝا سكا ؾسد يهٌ ٜهٕٛ بايتايٞ ٚ ا٭ؾساد بني فصأ٠ تهٕٛ ايطٝاد٠* 

 .املباغس٠ غب٘ ٚ املباغس٠ ايدميكساط١ٝ ْعاّ َع ٜتُاغ٢

 ".ايعاّ ا٫قرتاع "ْعاّ َع ٜتُاغ٢ املبدأ ٖرا ٚ ٚظٝؿ١ يٝظ ٚ سكا ٜعترب ا٫ْتداب* 

 يًٓا٥ب ًَص١َ تعًُٝات إعطا٤ يًٓاخبني ميهٔ ثِ َٔ ٚ ا٫ْتداب١ٝ يدا٥ست٘ ممج٬ ٜعترب ايربملإ يف ايٓا٥ب* 

 يًٓاخبني حيل نُا عٓٗا سطابا هلِ ٜكدّ بإٔ ًٜتصّ ٚ ٚنايت٘ تٓؿٝر عٔ أَاَِٗ َط٪٫ٚ ٜهٕٛ أْ٘ نُا

 .ٚقت أٟ يف ٚنايت٘ َٔ ايٓا٥ب عصٍ

 يسأٟ اإلذعإ ا٭ق١ًٝ ع٢ً ٜتعٍٝٔ ثِ َٔ ٚ ايٓاخبني ١٦ٖٝ يف املُج١ً ا٭غًب١ٝ إزاد٠ عٔ تعبريا ٜهٕٛ ايكإْٛ* 

 .٫ أّ دا١ُ٥ ٚ أنٝد٠ اإلزاد٠ ٖرٙ ناْت إذا َا إعتباز دٕٚ ا٭غًب١ٝ

  :ايٓعس١ٜ هلرٙ املٛد٘ ايٓكد

 ؼكٝكا أنجس يهْٛ٘ ايػعب ضٝاد٠ مببدأ ا٭خر إىل اػ٘ قد ايدضاتري يف اؿدٜح ا٫ػاٙ نإ إذا

  :ايٓعس١ٜ هلرٙ ٚدٗت اْتكادات ٖٓاى أْ٘ إ٫ يًدميكساط١ٝ

 املؿًش١ ؼكٝل إىل ٜ٪دٟ قد َا ٖرا ٚ ْاخبِٝٗ ؾُٗٛز ايٓٛاب تبع١ٝ ايػعب ضٝاد٠ مببدأ ا٭خر عٔ ٜرتتب* 

 .ايعا١َ املؿًش١ سطاب ع٢ً اـاؾ١

 بني فصأ٠ ضٝاد٠ ضٝادٜتني ٚدٛد إىل ٜ٪دٟ ٖرا ٚ ايػعب أؾساد ع٢ً ايطٝاد٠ بتذص١٥ تكٍٛ ايٓعس١ٜ ٖرٙ* 

 .َعٟٓٛ غدـ باعتبازٖا ايدٚي١ ضٝاد٠ ٚ ا٭ؾساد

 نا٭خر نًُٝٗا َٔ مبباد٨ با٭خر ذيو ٚ ايٓعستني بني ايتٛؾٝل ساٚيت ايدضاتري َععِ ؾإٕ ايعُّٛ ع٢ً ٚ

 .يًػعب أٚ يٮ١َ ممج٬ ايٓا٥ب إعتباز ٚ اإليصا١َٝ ايٛناي١ إيػا٤ ٚ ايعاّ با٫قرتاع

II -ايكا١ْْٝٛ: املع١ٜٛٓ ايػدؿ١ٝ 

 :املع١ٜٛٓ ايػدؿ١ٝ تعسٜـ* 

 تسؾد ا٭َٛاٍ َٔ فُٛع١ أٚ َعني ٖدف ؼكٝل إىل ٜطع٢ تهٜٛٔ ٜكُِٗ ا٭غداف َٔ مجاع١ ٖٞ

 ايرٜٔ ا٭غداف عٔ َتُٝصا ٚ َطتك٬ غدؿا ؾتهٕٛ ايػدؿ١ٝ ؾؿ١ ايكإْٛ ميٓشٗا َعني غسض يتشكٝل

 ا٭غداف عٔ هلا متٝٝصا ... ايػسنات ٚ اي١ٜ٫ٛ، نايدٚي١، َٓٗا ٜطتؿٝدٕٚ أٚ ْػاطٗا يف ٜطاُٖٕٛ

 .يٮ١َ قاْْٛٞ تػدٝـ بأْٗا عٍسؾٗا ايبعض ٚ اٯدَٝني



[11] 

 احملهَٛني ٚ اؿهاّ عٔ َتُٝص٠ ٚ َطتك١ً قا١ْْٝٛ ٚسد٠ أْٗا ٜعين ايكا١ْْٝٛ بايػدؿ١ٝ يًدٚي١ ا٫عرتاف ٚ

 َؿاحل ؼكٝل أضاع ع٢ً تكّٛ ٚ ايدٚي١ ضًط١ ٚ اؿهاّ بصٚاٍ تصٍٚ ٫ ا٫ضتكساز ٚ ايدٚاّ طابع هلا

 .اؾُاع١

 :ايدٚي١ غدؿ١ٝ ع٢ً املرتتب١ ايٓتا٥ر* 

 ٚ اؿهاّ عٔ َطتكٌ ٚ برات٘ قا٥ِ قاْْٛٞ نا٥ٔ ايدٚي١ إٔ َاداّ : يًدٚي١ ايكا١ْْٝٛ ا٭١ًٖٝ- 1

 َٔ بٌ ؾكط َاد١ٜ أعُاٍ إتٝإ َٔ يٝظ متهٓٗا َطتك١ً قا١ْْٝٛ بكدزات هلا ٜطًِ إٔ ٫بد احملهَٛني

  :ناْت ضٛا٤ ايكا١ْْٝٛ با٭١ًٖٝ عًٝ٘ ٜطًل َا ٖٛ ٚ ايكا١ْْٝٛ ايتؿسؾات كتًـ ممازض١

 بايػدؿ١ٝ ؽتًط ٖٞ ٚ ا٫يتصاَات ؼٌُ ٚ اؿكٛم يهطب ايػدـ ؾ٬س١ٝ بٗا ٜكؿد ٚ  :ٚدٛب أ١ًٖٝ

 (.ْاقؿ١ ٚدٛب أ١ًٖٝ ميًو أَ٘ بطٔ يف اؾٓني. )عدَا ٚ ٚدٛدا

 أٚ سكا تهطب٘ إٔ غأْٗا َٔ اييت ايكا١ْْٝٛ ايتؿسؾات بٓؿط٘ ٜباغس ٭ٕ ايػدـ ؾ٬س١ٝ :أدا٤ أ١ًٖٝ

 .دٜٔ ؼًُ٘

 ايكا١ْْٝٛ أًٖٝتٗا هلا ؽٛي٘ َا براتٗا متازع إٔ تطتطٝع ٫ املع١ٜٛٓ ا٭غداف َٔ نػريٖا ايدٚي١ إٔ مبا ٚ

 طبكا اؿهاّ ِٖ ٚ آدَٕٝٛ أغداف بامسٗا ٚ عٓٗا ْٝاب١ ا٭عُاٍ ٖرٙ ميازع إمنا ٚ تؿسؾات ٚ أعُاٍ َٔ

  :ُٖا غاؾٝتني ايدٚي١ أ١ًٖٝ تتُٝص ٚ ايدضتٛز عًٝ٘ ٜٓـ ملا

 .املٓؿسد٠ اإلزاد٠ تؿسؾات- 

 .املباغس ايتٓؿٝر اَتٝاش أٚ املادٟ ايكٗس قدز٠- 

 غدـ ايدٚي١ باعتباز ٚ َاي١ٝ، ايتصاَات ٚ سكٛم َٔ يًػدـ ٜهٕٛ َا فُٛع َعٓاٙ :املاي١ٝ اير١َ- 2

 ٜتؿسؾٕٛ ايرٜٔ ملُجًٝٗا ٚ هلا املهْٛني يٮعكا٤ املاي١ٝ اير١َ عٔ َطتك١ً ٚ بٗا خاؾ١ َاي١ٝ ذ١َ هلا قاْْٛٞ

 إىل تعٛد ٫ ؿطابٗا ٚ بامسٗا ايدٚي١ سهاّ تؿسؾات تستبٗا اييت ا٫يتصاَات ٚ اؿكٛم ؾإٕ ثِ َٔ ٚ بامسٗا

ٍٕٛ يهٓٗا ٚ اؿهاّ هل٪٤٫ املاي١ٝ اير١َ  إٔ يًدٚي١ ميهٔ )ذاتٗا ايدٚي١ ؿطاب ايتصاَات ٚ سكٛم ته

 (.َد١ٜٓ أٚ دا١ٓ٥ تهٕٛ

 ايعا١َ ضًطاتٗا تعدد إٔ ٖٛ ٚاسد٠ قا١ْْٝٛ ٚسد٠ متجٌ ايدٚي١ بإٔ املكؿٛد  :دميَٛاتٗا ٚ ايدٚي١ ٚسد٠- 3

 عٔ تعرب اييت ا٭غداف ٚ ا٭دٗص٠ تعدد ٚ ايدٚي١ ممجًٞ تعدد نريو ٚ قكا١ٝ٥ ٚ تٓؿٝر١ٜ ٚ تػسٜع١ٝ َٔ

 قا١ْْٝٛ ٚسد٠ متجٌ ايدٚي١ بإٔ املكؿٛد ٚ ٚاسد، قاْْٛٞ نػدـ ٚؾؿٗا َٔ ٜػٍٝس ٫ بامسٗا تعٌُ ٚ إزادتٗا

 بتػري أٚ هلا املُجًني ا٭غداف بتػري ٜتأثس ٫ اضتُسازٖا ٚ قاْْٛٞ نػدـ ايدٚي١ ٚدٛد إٔ ؾٝعين دا١ُ٥

 يف َتُٝصا ٚ َطتك٬ قاْْٛٝا غدؿا اعتبازٖا دميَٛتٗا ٚ ايدٚي١ اضتُساز ٜربز َا ٚ ؾٝٗا، اؿهِ ْعاّ

 دٌٝ عُس تتذاٚش أغساقا تطتٗدف أْٗا ٚ ي٘ املُجًني أٚ ي٘ املهْٛني ا٭ؾساد سٝا٠ ٚ ٚدٛد عٔ سٝات٘ ٚ ٚدٛدٙ

 .غعبٗا أدٝاٍ َٔ برات٘

 :اٯتٞ ايدٚي١ دمي١َٛ ؾؿ١ ع٢ً ٜرتتب



[12] 

 تبك٢ ايػري يؿاحل ايدٚي١ بٗا تتعٗد اييت ا٫يتصاَات نريو ٚ ايػري َٛاد١ٗ يف يًدٚي١ تجبت اييت اؿكٛم- 

 .اؿهاّ تػٍٝس أٚ ايدضتٛزٟ ايػهٌ تؿٝب اييت ايتػريات سدثت َُٗا عًٝٗا أٚ يًدٚي١ ايٓؿاذ ٚادب١

 ايدٚي١ َاداَت ايٓؿاذ ٚادب١ ٚ قا١ُ٥ تبك٢ ايدٍٚ َٔ غريٖا َع ايدٚي١ تربَٗا اييت ا٫تؿاقات ٚ املعاٖدات- 

 .ممجًٝٗا تػٍٝس عٔ ايٓعس بػض قا١ُ٥

 تػٍٝس َُٗا ايٓؿاذ ٚادب١ ٚ قا١ُ٥ ا٭خس٣ ٖٞ تبك٢ ايدٚي١ يف املدتؿ١ ايطًطات تؿدزٖا اييت ايكٛاْني- 

 .يريو احملدد٠ يإلدسا٤ات ٚؾكا قُٓا أٚ ؾساس١ إيػا٥ٗا أٚ تعدًٜٗا ٜتِ إٔ إىل ايدضتٛزٟ ايٓعاّ

 

 يًكإْٛ ايدٚي١ خكٛع: ايجايح ايؿؿٌ

 يًكإْٛ ايدٚي١ خكٛع

 ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١

 ايكإْٛ دٚي١

 

 تهٕٛ إٔ بامسٗا ايٓاطكني ٚ ايدٚي١ ممجًٞ عٔ ايؿادز٠ ايتؿسؾات نٌ إٔ ٖٛ بٗا املكؿٛد ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١

 ايدٚي١ بػدؿ١ٝ اؿانِ غدؿ١ٝ إلخت٬ط ْعسا ايٓػأ٠ سدٜح ٖٛ ٚ. أع٢ً ٚ أمس٢ قا١ْْٝٛ يكاعد٠ خاقع١

ٍٛز ٚ ايٓٗك١ بدا١ٜ َع ٚ ايكدِٜ، يف  أضاض٘ ع٢ً ايرٟ َربز ٚ ضٓد إجياد ايؿكٗا٤ ساٍٚ ايكاْْٛٞ ايٓعاّ تط

  :ْعسٜات 4 ٖٓاى. يًكإْٛ ايدٚي١ ؽكع

 ايطبٝعٞ ايكإْٛ ْعس١ٜ- 1

 ا٭شٍ َٓر َٛدٛد٠ ٖٞ ٚ ا٭غٝا٤ َٓطل أٟ ايطًِٝ ايتؿهري ٚ ايعكٌ َع تتطابل قٛاْني ايطبٝع١ يف : َكُْٛٗا

 يًدٚي١، ٚدٛدٖا يف ضابك١( ايطبٝعٞ ايكإْٛ قٛاعد )ايكٛاْني ٖرٙ ٚ اضتٓباطٗا، ي٘ ميهٔ بؿطست٘ اإلْطإ

 .قاهلا ؾكٝ٘ أغٗس" قسٚضٝٛع "ايطبٝعٞ ايكإْٛ يؿهس٠ ايدٚي١ ؽكع إٔ جيب بايتايٞ ٚ

 .بٗا ا٭خر ميهٔ ست٢ ايدق١ ٚ بايٛقٛح تتطِ ٫ غاَك١ ْعس١ٜ : ايٓكد

 ..اإليصاَٞ ايطابع َٔ أنجس أدبٞ طابع هلا ضٝاض١ٝ أؾهاز ٚ َباد٨ فسد

 ايؿسد١ٜ اؿكٛم ْعس١ٜ- 2

 قبًٗا ٜتُتع نإ ٚ ايطٝاضٞ اجملتُع إْػا٤ قبٌ أٟ ايدٚي١ إطاز يف أٟ اؾُاع١ قُٔ ٜعٝؼ إٔ قبٌ ايؿسد

 ميهٔ ٫ ٚ ايدٚي١ قبٌ ٚددت اييت ا٭ؾساد سكٛم ع٢ً ٜ٪ثس أ٫ّ جيب تؿسؾاتٗا ٚ ايدٚي١ ٚدٛد ؾسد١ٜ، عكٛم

 .باؿكٛم ميظ قإْٛ ٚقع

 .يًٛاقع خ٬ؾا َٓعص٫ ٜعٝؼ نإ اإلْطإ إٔ تؿرتض  :ايٓكد
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 .ممازضتٗا نٝؿ١ٝ ٚ يتشدٜدٖا ساد١ يف ايؿسد١ٜ اؿكٛم

 .مجاع١ يف ٖٛ ٚ سكٛم انتطب ايؿسد بايتايٞ ٚ آخسٜٔ أؾساد ع٢ً إزادت٘ ٜؿسض إٔ خيٛي٘ اؿل ؾاسب

 ايراتٞ ايتشدٜد ْعس١ٜ- 3

 أٟ ع٢ً يهٔ". ايطٝاد٠ "اجملتُع داخٌ ايعًٝا ايطًط١ متًو باعتبازٖا ايكٛاْني تكع اييت ٖٞ ؾع٬ ايدٚي١

 ؟ تكعٗا اييت ايكٛاْني ٖرٙ ايدٚي١ ؼرتّ أضاع

 .بٓؿطٗا ْؿطٗا تكٝد ايدٚي١ ْطام عٔ خيسز ٫ ا٭ضاع ٖرا إٔ ٜسٕٚ ايٓعس١ٜ ٖرٙ أؾشاب

 ي٘ ٜعط٢ نطذني ايكٛاْني، اسرتاّ ع٢ً ايدٚي١ ًٜصّ َٔ ٜٛدد ٫ ٭ْ٘ ايٛاقع يف تطبٝكٗا ايؿعب َٔ : ايٓكد

 .َٓ٘ اـسٚز بعدّ ٜأَس ٚ ايطذٔ َؿتاح

 ٖٛ يًكٛاْني ايدٚي١ اسرتاّ َٔ ايػسض تعًٖٛا ضًط١ تٛدد ٫ ٭ْ٘ ايٛاقع إىل ا٭قسب ٖٞ ايٓعس١ٜ ٖرٙ يهٔ ٚ

 .اجملتُع داخٌ ايٓعاّ ؾسض

 اإلدتُاعٞ ايتكأَ ْعس١ٜ- 4

 آخسٜٔ ع٢ً بػس إلزاد٠ ايطُٛ ْعطٞ أْٓا َعٓاٙ ايطٝاد٠ ؾهس٠ ٚدٛد بإٔ ٜكٛيٕٛ ،"دٚدٞ "أؾشابٗا َٔ

 .إزادتِٗ ٜؿسقٕٛ( اؿهاّ)

 ايتكأَ إٔ بٌ ايكإْٛ تكع َٔ يٝطت ايدٚي١ إٔ تكٍٛ ٚ ايطٝاد٠ ٚدٛد ؾهس٠ تٓهس ايٓعس١ٜ ٖرٙ

 ٖرا عٔ ايتعبري ٖٛ ايطًط١ ١َُٗ بايتايٞ ٚ ايكإْٛ ٚدٛد قسٚز٠ ٜكسز ٚ خيًل ٚ ٜؿسض ايرٟ ٖٛ ا٫دتُاعٞ

 َٔ ٜأتٞ ؾاإليصاّ. اؾُاع١ قُري يف منت اييت ايكا١ْْٝٛ ايكاعد٠ عٔ ناغـ دٚزٖا ؾايدٚي١ ايتكأَ،

 .ايتكأَ ؾهس٠

 :ايٓكد

 ؾداخٌ ا٭ؾساد، بني ؾساع أٜكا ٜٛدد أْ٘ ايٛاقع يف ٚ اجملتُع داخٌ ايتكأَ ؾهس٠ َٔ تٓطًل ايٓعس١ٜ ٖرٙ

 ا٫دتُاعٞ ايتكأَ يٝظ ٚ ايكا١ْْٝٛ، يًكاعد٠ ايدٚي١ تعطٝٗا اإليصا١َٝ ايؿؿ١ إٔ ايؿع١ًٝ ايٓاس١ٝ َٔ اجملتُع

 .اإلدباز ٚضا٥ٌ متًو ٭ْٗا

 ْهٕٛ ست٢ َعاٜري ٖٓاى يًكإْٛ، ايدٚي١ خكٛع ؾهس٠ تكسز أْٗا ا٭زبع ايٓعسٜات بني املػرتى ايكاضِ

 .قا١ْْٝٛ دٚي١ بؿدد

 ؼكٝكٗا ٚضا٥ٌ ٚ ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ عٓاؾس

 ايرٟ ٭ْ٘ ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ ٚدٛد ع٢ً ايكُاْات إسد٣ ٖٛ ٚ. ْٛعٝت٘ عٔ ايٓعس بػض  :ايدضتٛز ٚدٛد- 1

 ؾإٕ دضتٛزٟ ْـ عٔ ايطًط١ خسدت إذا عٝح ايطًط١ ٖرٙ اختؿاؾات ٚ ايدٚي١ داخٌ ايطًط١ حيدد

 .غسعٞ غري ٜهٕٛ تؿسؾٗا

 طسٜل عٔ إَا تٓؿرٖا ٚ تػسع "ايكإْٛ تطبٝل ايدٚي١ َٗاّ إٔ َٔ اْط٬قا: ايطًطات بني ايؿؿٌ َبدأ- 2

 ػعً٘ ٚ ضتٟٗٛ ايطًط١ ٚ تٓؿٝر١ٜ ٚ تػسٜع١ٝ قكا١ٝ٥، ٚظا٥ـ ث٬خ ؾًًدٚي١ ،"ايتٓؿٝر١ٜ أٚ ايككا١ٝ٥ ايطًط١
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 إٔ ٜطتطٝع ٫ اؿانِ ايطًطات بني ْؿؿٌ يريو ػٓبا ٚ ا٫ضتبداد ٚ يًتعطـ تدؾع٘ ٚ" ايطًط١ َايو"

 ع٢ً ضًط١ اعتدا٤ عدّ ْكُٔ ست٢ تساقبٗا، أخس٣ ضًط١ تكابًٗا ضًط١ نٌ ايدٚي١ سسٜات ٚ عكٛم ميظ

 .ا٭ؾساد سسٜات

 يف تتُجٌ ناْت ضٛا٤ اإلداز٠ بٗا تكّٛ اييت ايتؿسؾات نٌ ،"ايكإْٛ ضٝاد٠ ":يًكإْٛ اإلداز٠ خكٛع- 3

 َسنص يف اإلداز٠ َطبكا، َٛقٛع١ قا١ْْٝٛ يكاعد٠ تٓؿٝرا تهٕٛ إٔ جيب َاد١ٜ أعُاٍ أٚ إداز١ٜ قسازات

 .ايػعب ع٢ً تعتُد ا٭خري٠ ٖرٙ ٭ٕ ايتػسٜع١ٝ ايطًط١ َٔ أد٢ْ

 يف ٖسَٞ تطًطٌ غهٌ يف َٛقٛع١ َتٓٛع١ ايدٚي١ داخٌ املطبك١ ايكٛاْني :ايكا١ْْٝٛ ايكٛاعد تدزز- 4

 أٚ ايتٓؿٝر١ٜ ايًٛا٥ح ايجايج١ املستب١ يف ثِ ايعاد١ٜ ايكٛاْني أٚ ايتػسٜع ايجا١ْٝ املستب١ يف ٚ ايدضتٛز لد ايك١ُ

 .ايؿسد١ٜ ايكسازات ا٭خري يف ٚ املساضِٝ،

 سسٜات ٚ سكٛم ؼرتّ إٔ جيب( ايطًطات )ايدٚي١ :ايعا١َ ايؿسد١ٜ اؿسٜات ٚ باؿكٛم ا٫عرتاف- 5

 .ايطٝاضٞ ايٓعاّ باخت٬ف ؽتًـ اؿكٛم ْٛع١ٝ إٔ اإلغهاٍ اجملتُع، داخٌ ا٭ؾساد

 ٚ عكٛم َطا ايتؿسف يًدٚي١ حيل ٫ أْ٘ أٟ ضًيب ايدٚي١ َٛقـ نإ ايطابك١ املسس١ً يف عا١َ بؿؿ١

 ايدٚي١ دٚز أؾبح ا٫غرتانٞ ايٓعاّ ظٗٛز َع ٚ. ايؿسد١ٜ ايٓػاطات يف تتدخٌ ٫ أْٗا أٟ ا٭ؾساد سسٜات

 اؿُا١ٜ خاؾ١ يٮؾساد اؿكٛم يتشكٝل ايتدخٌ ايدٚي١ ع٢ً ٜؿسض بٌ ايطًيب، باملؿّٗٛ ٜعد مل تدخًٞ

 ".ايػػٌ "ا٫قتؿاد١ٜ اؿُا١ٜ ٚ ..." ايؿش١ ايتعًِٝ،: "ا٫دتُاع١ٝ

: أغهاٍ عد٠ هلا ايكا١ْْٝٛ، ايكٛاعد تطبٝل اسرتاّ ٜهؿٌ ايرٟ ٖٛ  :اضتك٬هلا ٚ قكا١ٝ٥ زقاب١ تٓعِٝ- 6

 ا٭د٢ْ اإلداز١ٜ اهل٦ٝات ع٢ً املسنص١ٜ ايطًط١ متازضٗا اييت اإلداز١ٜ ايسقاب١ ٚ ،ايككا١ٝ٥ ايطٝاض١ٝ ايسقاب١

 .اإلداز١ٜ املساؾل نريو ٚ ز٥اضتٗا ؼت املٛقٛع١

 ايككا٤ قانِ أٚ ايعادٟ ايككا٤ قانِ ناْت ضٛا٤ احملانِ خ٬ٍ َٔ متازع ايككا١ٝ٥ ايسقاب١

 .اإلدازٟ

 .ايعاّ ايسأٟ زقاب١

 ايدٚي١ ْػأ٠ أؾٌ : ايسابع ايؿؿٌ

 ايدٚي١ ْػأ٠ أؾٌ

 

 يف إْكطاّ سدٚخ عٓد دٚي١ بؿدد ْهٕٛ. تازخي١ٝ دزاض١ بؿدد ؾتشت هلا ايصَين اؾاْب عٔ عجٓا إذا

 .ددا قدمي١ ظاٖس٠ ؾٗٞ يًدٚي١ ايتعسٜـ ٖرا َٔ اْطًكٓا إذا ٚ قهَٛني، ٚ سهاّ إىل اؾُاع١

 !؟ قهَٛني ٚ سهاّ إىل اؾُاع١ تٓكطِ أضاع أٟ ع٢ً : ايط٪اٍ عٔ ايكا١ْْٝٛ يإلداب١

  :ايطابل يًتطا٩ٍ تؿطريا قدَت ٚ!" ايدٚي١؟ ْػأت َت٢ : "عٔ دٛاب يتكدِٜ ْعسٜات عد٠ ٖٓاى
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 ايد١ٜٝٓ أٚ ايتٝٛقساط١ٝ ايٓعس١ٜ- 1

 ث٬خ أخرت ٚ اؿهاّ، خيتاز َٔ ٖٛ ٚ اهلل َؿدزٖا ايطًط١ إهلٞ ْعاّ ايدٚي١ إٔ ايٓعس١ٜ ٖرٙ َكُٕٛ

  أغهاٍ

  :يًشانِ اإلهل١ٝ ايطبٝع١ ْعس١ٜ : ا٭ٍٚ ايتؿطري

 .ايؿسع١ْٝٛ اؿكاز٠ يف تطبٝكٗا ايٓعس١ٜ ٖرٙ ٚددت برات٘ اهلل ٖٛ اؿانِ

ٍٛز َٔ َع١ٓٝ َسس١ً عٔ تعٍبس ْعس١ٜ نٌ  .ايبػس تط

  :اإلهلٞ ايتؿٜٛض : املباغس اإلهلٞ اؿل ْعس١ٜ : ايجاْٞ ايتؿطري

 : تؿطرئٜ ٖٓاى ايبػس، أؾساد بني َٔ اؿانِ خيتاز ايرٟ ٖٛ اهلل يهٔ بػس ٖٛ بٌ اإلي٘ يٝظ اؿانِ

 ايطًط١ ٚ( ايهٓٝط١ )ايد١ٜٝٓ ايطًطتني بني ؾساع أٟ املطٝش١ٝ ظٗٛز َع ايٓعس١ٜ ٖرٙ ٜسبط َٔ ٖٓاى

 (.اؿانِ )ايطٝاض١ٝ أٚ ايص١َٝٓ

 :املباغس غري اإلهلٞ اؿل ْعس١ٜ: ايجايح ايتؿطري

 اؿانِ، خيتاز ست٢ اؿٛادخ ٜستب اهلل إٔ بٌ َباغس٠ ي٘ ٜطًُٗا ٫ يهٓ٘ ٚ اهلل ايطًط١ َؿدز ٜبك٢

ٍٛز َع ايتؿطري ٖرا زبط َٔ ٖٓاى  .ايهٓٝط١ ٚ ايكٝؿس بني ايؿساع تط

 َبدأ تهسع ايٓعس١ٜ ٖرٙ اهلل، أَاّ بٌ احملهَٛني أَاّ ٜطأٍ ٫ اؿانِ يًبػس، يٝطت ايطًط١

 .ايدٜهتاتٛز١ٜ ٚ اإلضتبداد

 ايدميٛقساط١ٝ ايٓعسٜات : ا٫دتُاعٞ ايعكد ْعس١ٜ- 2

 ؼهُٗا اييت يًذُاع١ اؿس٠ اإلزاد٠ ٚيٝد٠ تهٕٛ إٔ جيب َػسٚع١ تهٕٛ ست٢ ٚ ايػعب َؿدزٖا ايطًط١

 .ا٭ؾساد سهِ تتٛىل ١٦ٖٝ إْػا٤ أدٌ َٔ اجملتُع داخٌ يف ا٭ؾساد بني َا أبسّ يعكد ْتٝذ١ ْػأت ايطًط١

 ظٗٛزٖا زغِ ايطٝاض١ٝ، يًطًط١ نشٌ ايعك١ْٝ٬ ضادت ملا ا٭ٚزٚب١ٝ ايٓٗك١ بدا١ٜ َع ٚاقح بػهٌ تبًٛزت

 .ددا قدِٜ شَٔ يف

 1679-1588 : ٖٛبص تَٛاع عٓد ا٫دتُاعٞ ايعكد ْعس١ٜ : ا٭ٍٚ ايتؿطري

 اؿٝا٠ ٖرٙ َٔ اـسٚز يف اإلْطإ َٔ زغب١ ٚ ايؿساعات ٚ با٭ْا١ْٝ تتطِ ناْت ايؿطس١ٜ اإلْطإ سٝا٠

 .اجملتُع داخٌ ا٭َٔ ٚ ايعداي١ ٚ ايط٬ّ إقساز َُٗتٗا سان١ُ ١٦ٖٝ أٚ غدـ إجياد ع٢ً اإلْؿام مت ايؿعب١

 ُٜطا٥ًٛٙ إٔ يٮؾساد حيل ٫ ٚ َطًك١ تهٕٛ ضٛف اؿانِ ضًط١ بايتايٞ ٚ ايعكد يف طسؾا يٝظ ؾاؿانِ

 .أَاَِٗ َط٪٫ٚ يٝظ أْ٘ أٟ

 يٛى دٕٛ : يـ : ايجاْٞ ايتؿطري

 ٜطتٓبط َٔ إىل عاد١ غعسٚا ا٭غداف يهٔ اؿس١ٜ ٚ ايتعإٚ ٚ ايط٬ّ بٓصع١ تتطِ ناْت ايؿطس٠ سٝا٠

 اؿانِ َع تعاقدٚا اجملتُع داخٌ ا٭ؾساد ؾإٕ اجملتُع، يف ايتٓؿٝر َٛقع ٜكعٗا ٚ ايطبٝع١ٝ ايكٛاعد

 .سكٛقِٗ بك١ٝ محا١ٜ اؿانِ ٜهؿٌ إٔ َكابٌ ايطبٝع١ٝ سكٛقِٗ َٔ دص٤ عٔ ؾتٓاشيٛا
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 (.ايعكد يف طسف ٖٓا اؿانِ )ٜطا٥ًٛٙ إٔ يٮؾساد حيل

 1778-1712 : زٚضٛ دٛى دإ : ايجايح ايتؿطري

 دؾع اؿٝا٠ طبٝع١ تعكد يهٔ ايطعاد٠ ٚ املطاٚا٠ ٚ باؿس١ٜ تتطِ ناْت ايؿطس٠ سٝا٠ إٔ يف يٛى َع ٜتؿل

 (.ايعكد أثٓا٤ ي٘ ٚدٛد ٫ اؿانِ )بِٝٓٗ ؾُٝا عكد إبساّ إىل ا٭ؾساد

 ٖرا عٔ ٜرتتب املد١ْٝ، باؿكٛم متتعِٗ َكابٌ ايطبٝع١ٝ سكٛقِٗ نٌ عٔ ا٭ؾساد ٜتٓاشٍ: ايعكد َكُٕٛ

 :ايتؿطري

 .َدْٞ فتُع إىل طبٝعٞ فتُع َٔ ٜٓكٌ ايعكد، ٖرا مبكتك٢ غ٦ٝا ٜؿكد ٫ ايؿسد- 1

 .ايعا١َ اإلزاد٠ أٚ ايعا١َ املؿًش١ باسرتاّ ًٜتصّ ؾسد نٌ- 2

 .اؾُاع١ إزاد٠ عٔ تعبري ايكإْٛ ٚ اجملتُع أؾساد قبٌ َٔ َؿٛق١ تهٕٛ اؿان١ُ اهل١٦ٝ أٚ اؿه١َٛ- 3

 .ايعا١َ اإلزاد٠ ٚ ٜتعازض ٫ مبا ايؿسد سس١ٜ- 4

 :ايٓكد

  :يهٔ ا٫ضتبداد١ٜ ا٭ْع١ُ ع٢ً ايككا٤ يف ايؿكٌ ايٓعس١ٜ هلرٙ

 .ايؿكٗا٤ تؿٛز ْتٝذ١ أٟ خٝاي١ٝ ؾٗٞ اتؿام ا٭ؾساد ٜربّ مل ايٛاقع١ٝ ايٓاس١ٝ َٔ- 1

 ".ايتازٜذ عسؾٗا ْادش١ أنرٚب١ أنرب "ايع١ًُٝ ايٓاس١ٝ َٔ َتؿٛز غري- 2

 ايطٝاض١ٝ ايطًط١ أْػأ ايرٟ ٖٛ ايعكد إٔ تؿسض ٭ْٗا ايكاْْٛٞ، املٓطل َع تتُاغ٢ ٫ ايعكد ؾهس٠- 3

 ع٢ً اؾصا٤ تٛقٝع ٚ ايعكٛد إيصا١َٝ ٜكُٔ ايرٟ ٖٛ ايطٝاض١ٝ ايطًط١ ٚدٛد إٔ ايكاْْٛٞ املٓطل سٝح َٔ أَا

 .كايؿتٗا

 ايعا٥ًٞ ايتطٛز ْعس١ٜ- 3

 بني ٜكازْٕٛ ايؿكٗا٤. دٚي١ ا٭ضس٠ ٖٛ ايدٚي١ ؾأؾٌ ا٭ب١ٜٛ ايطًط١ ؾهس٠ إىل ٜعٛد ايطًط١، أؾٌ ايدٚي١

 .ا٭ب ضًط١ ٚ ايدٚي١ عػري٠ إىل تطٛزت اييت قب١ًٝ  َد١ٜٓ ضًط١

 : ايٓكد

 .يًدٚي١ ايطٝاض١ٝ ايطًط١ ٚ ا٭ب ضًط١ بني املكاز١ْ ايؿعب َٔ- 1

 ايبػس١ٜ سٝا٠ َٔ ط١ًٜٛ ؾرت٠ بعد ٚددت ؾا٭ضس٠ خطأ، ٖرا ٚ با٭ضس٠ بدأت ايبػس١ٜ سٝا٠ بإٔ تؿرتض- 2

 .ايصٚاز ْعاّ ٜٛدد ٫ َػاع١ٝ َسس١ً ا٭ٚىل املسس١ً

 ايك٠ٛ ْعس١ٜ- 4

 ايك٠ٛ أٚ ايػًب١ ؾاسب ٜؿسض ؾؿٝ٘ ايك٠ٛ، طسٜل عٔ َؿسٚض ْعاّ ٖٞ ايدٚي١ إٕ ٚ ايك٠ٛ ٖٛ ايطًط١ أضاع

 .يطًطت٘ خيكعٕٛ ٚ إلزادت٘ ميتجًٕٛ ايرٜٔ اؾُاع١ أؾساد باقٞ ع٢ً ايعٓـ باضتعُاٍ ْؿط٘

  :ايٓكد
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 ٭ْ٘ يٛسدٖا ايٓعس١ٜ بٗرٙ ايتطًِٝ ميهٔ ٫ يهٔ ايك٠ٛ طسٜل عٔ ْػأت يدٍٚ نجري٠ أَج١ً عسف ايتازٜذ

 ع٢ً ٜؿعب اؾُاع١ زقا ؾبدٕٚ ٚسدٖا ايك٠ٛ طسٜل عٔ ضًطتِٗ ٜؿٛقٛا إٔ اؿهاّ ع٢ً ٜطتشٌٝ

 .ايطًط١ ممازض١ اؿانِ

 1406- 1332 خًدٕٚ بٔ ايسمحٔ عبد ْعس١ٜ* 

 ايطًطإ ذٟٚ َٔ عاؾسِٖ َٔ ٚ ايرببس ٚ ايعذِ ٚ ايعسب عؿس يف اـرب ٚ املبتدأ دٜٛإ: ايعرب : "نتب٘ أِٖ

 ".ا٭نرب

 ايطبكٞ ايتؿطري : املازنط١ٝ ايٓعس١ٜ- 5

  :ايٓعس١ٜ ٖرٙ سطب

 ايدٚي١ ٚ بٝٓٗا ؾُٝا َتؿازع١ ادتُاع١ٝ ٚ اقتؿاد١ٜ طبكات اجملتُع يف ظٗست سني ايٛدٛد إىل ظٗست ايدٚي١

 ؾتُازع ا٭خس٣ ايطبكات ع٢ً ا٫قتؿاد١ٜ ايك٠ٛ متًو اييت ايطبك١ ضٝاد٠ يتأنٝد ٚددت تٓعُٝٞ نبٓا٤

 اجملتُع، داخٌ يف ايٓعاّ ٚ ا٫ضتكساز تهؿٌ اهل١ُٓٝ ٖرٙ أٟ ذيو إٔ ٚ ايدٚي١ أدٗص٠ خ٬ٍ َٔ ضٝطستٗا

 يف ٭ْ٘ اقتؿادٜا امل١ُٓٝٗ يًطبك١ ايػسع١ٝ ؾؿ١ متٓح ،(ايككا١ٝ٥ ٚ ايتٓؿٝر١ٜ ايتػسٜع١ٝ، )ايدٚي١ ٦ٖٝات

 تصعِ ٚ اجملتُع نٝإ تٗدٜد إىل ٜ٪دٟ ٖرا ٚ ايطبكات بني َباغسا ؾساعا حيدخ ضٛف ايدٚي١ ٦ٖٝات غٝاب

 أٚددتٗا دٗاش ايدٚي١ اجملتُع، داخٌ يف اؿٝاد مبعٗس تعٗس أْٗا أٟ ايطبك١ٝ املؿاحل ؾٛم بأْٗا ايدٚي١ ٖرٙ

 .املطٝطس٠ ايطبك١

 .ايدٚي١ ٖرٙ َآٍ بٌ ؾشطب ايدٚي١ ٚ ايطًط١ أؾٌ تؿطس ٫ أْٗا ايٓعس١ٜ ٖرٙ َٝص٠

 ؾٝ٘ ٚ ا٫غرتانٞ اجملتُع ا٭ٚىل املسس١ً يف ؾتشكل ايطًط١ إىل ايعُاي١ٝ ايطبك١ ٚؾٍٛ مبسس١ً متس ايدٚي١

 ملبدأ ٚؾكا ٜتِ ايدخٌ تٛشٜع سٝح َٔ ٚ ايتدطٝط َبدأ ٜطبل ٚ عا١َ ًَه١ٝ إىل اـاؾ١ املًه١ٝ ؼٌٜٛ ٜتِ

 ٜؿبح ا٭خري ٖرا ؾإٕ اجملتُع داخٌ َٔ ايطبكات شٚاٍ بعد ٚ ،(عًُ٘ سطب يهٌ ٚ طاقت٘ سطب نٌ َٔ)

 نٌ َٔ )َبدأ ٜطبل ؾٝ٘ ٚ ايػٝٛعٞ اجملتُع ٜتشكل ٚ تصٍٚ ؾإْٗا بايتايٞ ٚ بايتايٞ ٚ ايدٚي١ إىل ساد١ غري يف

 (.سادت٘ سطب يهٌ ٚ عًُ٘ سطب

 ع٢ً ْػأ٠ قؿس ٜؿعب ؾإْ٘ ايدٚي١ يٓػأ٠ ايع١ًُٝ ايٓاس١ٝ َٔ تؿطريا ا٭قسب ايٓعس١ٜ ٖرٙ ناْت إذا : ايٓكد

 ٚ ايجكاؾ١ٝ، ايعٛاٌَ َجٌ ايدٚي١ ٚدٛد يف ضاُٖت أخس٣ أخس٣ عٛاٌَ ٖٓاى ٭ٕ ؾكط، ا٫قتؿادٟ ايعاٌَ

 .ايد١ٜٝٓ ٚ ا٫دتُاع١ٝ

 ايتازخيٞ ايتطٛز ْعس١ٜ- 6

 زأِٜٗ ؾشطب ضابكا، املرنٛز٠ ايعٛاٌَ َٔ ٚاسد عاٌَ إىل ايدٚي١ أؾٌ إزداع ايٓعس١ٜ ٖرٙ أؾشاب ٜسؾض

 ايدٚي١ ٖرٙ اؽرت قد ٚ بٝٓٗا ؾُٝا املتؿاع١ً ايعٛاٌَ َٔ جملُٛع١ ْتٝذ١ ادتُاع١ٝ نعاٖس٠ ْػأت ايدٚي١

 اييت ا٫قتؿاد١ٜ ٚ ايتازخي١ٝ، ا٫دتُاع١ٝ، ايعٛاٌَ طبٝع١ سطب َتعدد٠ أغها٫ تطٛزٖا َساسٌ خ٬ٍ

 .َعٗا تؿاعًت
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 .ايدٚي١ يٓػأ٠ املكبٍٛ ايتؿطري إىل ا٭قسب ٖٞ ايٓعس١ٜ ٖرٙ بإٔ ايكٍٛ ميهٔ ا٭خري يف ٚ

 اؾصا٥سٟ ايدضتٛزٟ ايتعدٌٜ

 ؽتًـ خاؾ١ إدسا٤ات إىل تعدًٜ٘ خكٛع َد٣ ٜرتدِ اؾُٛد ٖٚرا داَدا دضتٛزا ٜعترب اؾصا٥سٟ ايدضتٛز

  .دا١ُ٥ بؿؿ١ إسهاَ٘ بعض تعدٌٜ ؼسِٜ ٚنريو ايعاد١ٜ ايكٛاْني تعدٌٜ إدسا٤ات عٔ

 .1996 ايدضتٛز ايتعدٌٜ َٔ ٚا٭خري ايسابع ايباب َٛاد نٌ ايدضتٛزٟ امل٪ضظ خؿـ ٚقد

 ايدضتٛز تعدٌٜ إدسا٤ات*1

 :َساسٌ بج٬ث١ ايدضتٛز تعدٌٜ ميس ٍ

 ايدضتٛز بتعدٌٜ املبادز٠. ٍأ

 أعطت سٝح ايتػسٜع١ٝ ٚ ايتٓؿٝر١ٜ ضًطتني َٔ يهٌ ايدضتٛزٟ يتعدٌٜ املبادز٠ سل اؾصا٥سٟ ايدضتٛز َٓح

 ث٬ث١ ايدضتٛز 177َٔ املاد٠ َهٓت نُا بايتعدٌٜ املبادز٠ سل اؾُٗٛز١ٜ يس٥ٝظ ايدضتٛز 174َٔ املاد٠

 .املبادز٠ َٔ َعا فتُعتني ايربملإ أزباع

 املبادز٠ يف ايٓعس.ب

 ايٛطين اجملًظ ع٢ً طسؾ٘ َٔ املكرتح ايتعدٌٜ َػسٚع ٜعسض ايدضتٛز بتعدٌٜ اؾُٗٛز١ٜ ز٥ٝظ ٜبادز عٓدَا

 ساي١ ٚيف ايعاد١ٜ ايكٛاْني ع٢ً ايتؿٜٛت بٗا ٜتِ اييت ايؿٝػ١ بٓؿظ عًٝ٘ يتؿٜٛت ا٭١َ فًظ ٚع٢ً ايػعيب

 .ايدضتٛزٟ ايتعدٌٜ بكإْٛ ٜط٢ُ قإْٛ غهٌ يف املبادز٠ تؿدز عًٝٗا املٛاؾك١

 ٜبادز عٓدَا ٚ ايربملإ طسف َٔ ٫قسازٙ املٛاي١ٝ 50ّٜٛ خ٬ٍ غعيب اضتؿتا٤ ع٢ً اؾُٗٛز١ٜ ز٥ٝظ ٜعسق٘

 اؾُٗٛز١ٜ ز٥ٝظ ع٢ً املبادز٠ ٖرٙ تعسض ايدضتٛزٟ بتعدٌٜ َعا فتُعتني ايربملإ غسؾتني أزباع ث٬ث١

  .غعيب اضتؿتا٤ ع٢ً عسقٗا ميهٓ٘ اييت

 ايدضتٛزٟ ايتعدٌٜ إقساز. ز

 ز٥ٝظ طسف َٔ ؾٝ٘ اضتؿتا٤ اثس ع٢ً ايػعب خ٬ٍ َٔ ٜتِ اؾصا٥سٟ ايدضتٛز يف ايدضتٛزٟ ايتعدٌٜ إقساز

 عسق٘ بعد َعا فتُعتني ايربملإ غسؾتني أزباع ث٬ث١ طسف َٔ عًٝ٘ املٛاؾك١ متت إذا أٜكا ٜٚتِ , اؾُٗٛز١ٜ

 .ايدضتٛزٟ اجملًظ ع٢ً

 ٚاملٛاطٔ اإلْطإ ٚسكٛم اؾصا٥سٟ اجملتُع ؼهِ اييت ايعا١َ باملباد٨ َطاع أٟ ؾٝ٘ جيد مل ايرٟ

 اؿاي١ ٖرٙ يف ,ايدضتٛز١ٜ ٚامل٪ضطات يًطًطات ا٭ضاض١ٝ ايتٛاشْات نٝؿ١ٝ باٟ ميظ ٫ٚ , ٚسسٜاتُٗا

 .غعيب اضتؿتا٤ ع٢ً عسق٘ دٕٚ َٔ ايدضتٛزٟ ايتعدٌٜ إقساز اؾُٗٛز١ٜ يس٥ٝظ ميهٔ

 ايدضتٛز أسهاّ بعض تعدٌٜ ؼسِٜ. 2

 دضتٛزٟ تعدٌٜ ٫ٟ ميهٔ ٫ اْ٘ ع٢ً ْؿت عٓدَا أسهاَ٘ بعض تعدٌٜ ايدضتٛز 178َٔاملاد٠ سسَت يكد

 ميظ إ

 .يًدٚي١ اؾُٗٛزٟ ايطابع ـ
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  .اؿصب١ٝ تعدد١ٜ ع٢ً ايكا٥ِ ايدميكساطٞ ـايٓعاّ

 .ايدٚي١ دٜٔ باعتبازٙ اإلض٬ّ

  .ٚايسمس١ٝ ايٛط١ٝٓ ايًػ١ باعتبازٖا ـايعسب١ٝ

 .ٚاملٛاطٔ اإلْطإ ٚسكٛم ا٭ضاض١ٝ ـاؿسٜات

 .ٚٚسدت٘ ايٛطين ايرتاب ـط١َ٬

 املػسٚع١ٝ ٚ ايػسع١ٝ

  :اٯتٞ ايٓشٛ ع٢ً املػسٚع١ٝ ٚ ايػسع١ٝ ؾهس٠ بني ايؿك٘ ميٍٝص

 َع٢ٓ ع٢ً ٜد٫ٕ أُْٗا ٚ املػسٚع١ٝ ٚ ايػسع١ٝ َؿطًشٞ بني ؾسم ٜٛدد ٫ بأْ٘ ايكٍٛ إىل ايؿكٗا٤ بعض ذٖب

 أسهاّ ٚ َتؿك١ ايدٚي١ يف ايعا١َ ايطًطات تؿسؾات مجٝع تهٕٛ بإٔ ايكا١ْْٝٛ ايكٛاعد اسرتاّ قسٚز٠ٌ :

ًّ مبديٛي٘ ايكإْٛ  ايعا

  :ناٯتٞ املؿَٗٛني بني ميٍٝص ايؿك٘ أغًب١ٝ يهٔ

 يف احملدد٠ ايكٛاعد إىل ٚدٛدٖا يف تطتٓد اييت اؿه١َٛ أٚ ايطًط١ بٗا ٜكؿد légalité : ايػسع١ٝ

 أٚ ايدضتٛزٟ ايطٓد ع٢ً تعتُد إٔ دٕٚ سه١َٛ أٚ ضًط١ ٚددت ؾإذا ايكاْْٛٞ، ايٓعاّ يف أٚ ايدضتٛز

 .ايػسع١ٝ بؿؿ١ تتُتع ٫ ؾٗٞ بايتايٞ ٚ ٚاقع١ٝ، أٚ ؾع١ًٝ سه١َٛ أٚ ضًط١ تط٢ُ ؾإْٗا ايكاْْٛٞ

 ٚ ْػاطٗا َكُٕٛ بني ٚ يًشه١َٛ ايؿع١ًٝ أٚ ايٛاقع١ٝ ٚ ايػسع١ٝ ؾؿ١ بني تسابط ٖٓاى يٝظ أْ٘ إىل ْػري ٚ

 ؾإذا ايطًط١ ملُازض١ قاْْٛٞ ضٓد إىل ٚدٛدٖا يف اضتٓادٖا َٔ ايعرب٠ إمنا ٚ ؼكٝكٗا إىل تطع٢ اييت أٖداؾٗا

 ؾإْٗا ايكاْْٛٞ ايطٓد اْعدّ إذا أَا قا١ْْٝٛ أٚ غسع١ٝ ضًط١ أٚ سه١َٛ ناْت ايكاْْٛٞ ايطٓد ٖرا ٚدد

 .ؾع١ًٝ سه١َٛ تهٕٛ

 أٚ بايطًط١ ٜكؿد ايػايب يف أْ٘ غري يتعسٜؿٗا ٚاسد َٛقٛعٞ َعٝاز ٚدٛد ؾعٛب١ زغِ  :املػسٚع١ٝ

 َكتكٝات َع ْػاطاتٗا ٚ تؿسؾاتٗا تتؿل اييت ايطًط١ تًو تاز٠ املػسٚع١ٝ بؿؿ١ تتُتع اييت اؿه١َٛ

 إٔ ايكٍٛ ميهٔ ثِ َٔ ٚ ايػعب، زقا إىل تطتٓد اييت ايطًط١ بٗا ٜكؿد أخس٣ تاز٠ ٚ ايعداي١، ؼكٝل

 ناْت يٛ ٚ ست٢ أٟ ايكا٥ِ ايدضتٛز ْـ إىل اضتٓدت إٕ ٚ َػسٚع١ غري املطتبد أٚ املطًل اؿانِ ضًط١

 سه١َٛ أْكاض ع٢ً قاَت يٛ ٚ َػسٚع١ ايجٛز١ٜ اؿه١َٛ ضًط١ تهٕٛ ايعهظ ع٢ً ٚ قا١ْْٝٛ، ضًط١

 .ايدضتٛز أسهاّ إىل تطتٓد ناْت قا١ْْٝٛ

 غسع١ٝ غري سه١َٛ تهٕٛ ؾٗٞ غعب١ٝ ثٛز٠ عكب تأتٞ اييت ايطًط١ أٚ اؿه١َٛ بني ايتؿسق١ َجاٍ ٚ

 يف تطتٓد مل ٭ْٗا غسع١ٝ غري ؾٗٞ ا٫ْك٬ب١ٝ ايطًط١ أَا ايػعب ٜتكبً٘ عًُٗا ٭ٕ باملػسٚع١ٝ تتؿـ يهٓٗا

 .ايػعب ب٘ ٜسق٢ ٫ عًُٗا ٭ٕ َػسٚع١ غري ؾإْٗا نريو ٚ قاْْٛٞ ضٓد إىل ٚدٛدٖا

  :ٖٓاى بإٔ ايكٍٛ ميهٔ ٫ إذا
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 غري ضًط١ * ٖٓاى ٚ باملػسٚع١ٝ تتُتع ٫ يهٓٗا غسع١ٝ ضًط١ * ٚ املػسٚع١ٝ، ٚ بايػسع١ٝ تتُتع ضًط١* 

 يف باملػسٚع١ٝ تتُتع ٫ ٚ غسع١ٝ غري ضًط١ * ٖٓاى ٚ( ايجٛز١ٜ ايطًط١ )باملػسٚع١ٝ تتُتع يهٓٗا ٚ غسع١ٝ

 (.ا٫ْك٬ب١ٝ اؿهَٛات )ايٛقت ْؿظ


