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قُإ ايعداي١
يف نٌ َٔ ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص يف ايعدايْٚ ١عس ١ٜأؾ ٍٛايفك٘ اٱض*َٞ٬
ّ .ّ.ؼطني مح٘ ضعٝد سلظ ايدٜٔ
نً ١ٝايكاْٚ ٕٛايطٝاض /١داَع ١ايتُٓ ١ٝايبػس١ٜ

املكدَ١
إٕ أضاع َعسف ١اٱْطإ ملفٗ ّٛايعداي٫ ١تهُٔ يف املعسفٚ ١ا٫ضتعداد ايعًُ ٞفكط بٌ اؿافص ٚزا ٤ذيو ٖ ٛايدٚز املسنصٟ
ايرًٜ ٟعب٘ ٖرا املفٗ ّٛيف سٝا ٠ايبػسٖ ,را إٕ مل ْعتدل ايعداي ١إسد ٣أٖداف أ ٚغاٚ ١ٜدٛدْا ٚإسدَ ٣تطًبات عُاز ٠ا٭زض اييت
ْٖ ٞتٝذ ١اؾعٌ اٱ َٔ ٖٞ٫إٔ ْه ٕٛخًٝف ١يف ا٭زض نُا قاٍ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل (إْ ٞداعٌ يف ا٭زض خًٝف ,) ١زغِ ا٭ُٖ ١ٝاييت
ؼتًٗا ايعداي ١ا ٫إٔ ٖرا املفٗ َٔ ّٛأغُض املفاٖ ,ِٝست ٢إٔ املرنٛز يف أنجس ايهتب املتطسق ١ي٘ َٗٓٚا نتب فكٗا ٤ايكاْ ٕٛأْ٘ َفّٗٛ
ْطيب أَ ٚفَٗ ّٛجاي٫ ٞميهٔ إٔ ٜطبَّل عً ٢أزض ايٛاق ع ,زغِ ادّعا ٤اٱْطإ ٚايكٛاْني تطبٝكٖ٘ٚ ,هرا فإٕ َفٗ ّٛايعدايَ ١اشاٍ عً٢
زأع املطا ٌ٥اييت شلا َٛقع ايؿداز ٠يف ايبشٛخ  ٚاؿٛازات ٚامل٪متسات ست ٢ا٭سادٜح اي َٔ ١َٝٛٝغرل إٔ ْعسف سكٝكت٘ ,نُا ٜس٣
بعض ايفك٘ إٔ َفٗ ّٛايعداي ١يٝظ ْطبٝا ٚيهٓ٘ غرل ٚاقح بطبب بطاطت٘ ,فإ ضبب عدّ ايٛقٛح أٜا نإ فايٓتٝذٚ ١اسدٖٞٚ ٠
عدّ نػف متاّ سكٝك ١ايعداي ,١يٝظ َٔ قبٌ أ٫فساد ايعادٜني فكط بٌ َٔ قبٌ ايف٬ضفٚ ١عك ٍٛاٱْطاْ ,١ٝفإٕ نجسْ ٠عسٜاتِٗ
ٚتٓٛعٗا خرل دي ٌٝعً ٢عدّ اتفاقِٗ ٚتؿٛزِٖ املٛسَّد عًَ ٢عَٓٚ ٢فٗ ّٛايعدايٚ ,١نإٔ َػ ١٦ٝاهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٖ ٞعدّ نػف
سكٝكٖ ١ر ٙاملطأي ١املُٗ ١يف اؿٝا ٠اٱْطاْ ١ٝزغِ سادتٗا ايػدٜد ٠شلرا ايهػف يهْ ٞبدأ َٔ ددٜد نًُا ٦ٜطٓا َٔ عدّ نُاٍ
ايٓعس ١ٜايكبًْٚ ١ٝكؿٗا ٚما ٍٚإبداع ْعسٜات ددٜدْٚ ٠ؿٓع بٗا غبه ١يٓشؿٌ بٗا عًٖ ٢را ايؿٝد ايٓادز اير ٟمل ٜتُهٔ أسد إٔ
ٜٛقع٘ يف غبه ١ؾٝدْٚ ٙد ّٚستٜ ٢بكَٛ ٢قٛع ايعدايَ ١تدا ٫ٚباضتُساز!.

*

قدّ ٖرا ايبشح يف امل٪متس ايعًُ ٞايدٚي ٞايسابع ؾاَع ١ايتُٓ ١ٝايبػسْٝ/١ٜطإ 2017
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تعتدل ْعس ١ٜايعداي ١٭غٗس فًٝطٛف دازع أطَ ٍٛدَ ٠فٗ ّٛايعداي ١آخس تًو ايٓعسٜات  ٖٛٚد ٕٛبٛزدي ٞزاٚيص فًٝطٛف
ا٭خ٬م ٚفًٝطٛف ايطٝاضٚ ١ايكاْ ٕٛا٭غٗس يف ايكسٕ اايعػسٚ ٜٔاملػٗٛز ب(فًٝطٛف ايعدايْ ٚ )١عسٜت٘ يف ايعداي ١تعتدل اْك٬با يف
فًطف ١ا٭خ٬م ٚايطٝاضٚ ١تعتدل أندل إبداع ْعسٚ ٟفًطف ٞيف ايكسٕ ايعػس ٜٔاٖتِ ب٘ غرل املػػٛيني مبٛقٛع٘ ,بٌ أس ٢ٝدزاضٖ ١رٙ
املٛاقٝع اييت أعًٔ ْٗاٜتٗا قبً٘ ,فتُهٔ د ٕٛزاٚيص َٔ تهرٜب خساف ١عدّ إَهإ اٱبداع يف فًطف ١ا٭خ٬م  ٚفًطف ١ايطٝاض١
َٚفٗ ّٛايعداي ١بػهٌ عاّ,فأبدع ْعس ١ٜايعداي ٚ ١قدَّّ يًبػس ١ٜآخس َا متهٔ عكٌ إْطإٍ َٔ ايٛؾ ٍٛاي ٘ٝسَ ٍٛفٗ ّٛنْٞٛ
نُفٗ ّٛايعداي َٔٚ ,١ثِ نٌ َا نتب عٔ ايعداي ١بعد ؾدٚز تًو ايٓعس ١ٜنإ ؼت تأثرلٖا ضٛا ٤ناْت َٔ قبٌ د ٕٛزاٚيص ْفط٘
أ َٔ ٚقبٌ غرلٚ ٙست ٢اي ّٛٝمل ٜتُهٔ أسد إٔ ٜهتب عٔ ايعدايٚ ١ا ٫نإ َٛافكا يتًو ايٓعس ١ٜأ ٚكايفا شلا ,ا ٫إٔ َٔ خايفٗا عً٘ٝ
إٔ ٜب ِّٔٝضبب كايفت٘ شلا فهاْت َعٝاز املٛافل ٚاملدايف ,فُٔ نإ َٛافكا فُٔ املعً ّٛإٔ ايٓعس ١ٜناْت قٝاض٘ َٔٚ ,نإ كايفا ساٍٚ
إٔ ٜك ٍٛكايف ْع س ١ٜايعدايٚ ١بٝإ ضبب كايفت٘ فهاْت ايٓعس ٖٞ ١ٜقٝاض٘ أٜكاً ,فأؾبشت ايٓعسَ ١ٜسنص اٖتُاّ ايباسجني عٔ ايعداي١
 ٚف٬ضف ١ا٭خ٬م ٚايطٝاضٝني  ٚايكاْْٝٛني  ٚٴٚؾِ ٞايد ٍٚبدزاض ١ايٓعس ١ٜي٬ط٬ع عًَ ٢ا ميهٔ تطبٝك٘ يف ايطٝاض ١ايعامل١ٝ
ٚملعسفَ ١ا تٛؾٌ اي ٘ٝاٱبداع اٱْطاْ ٞعٔ َفَٗ ّٛسنص ٟنايعداي.١
املٛقٛع ا٭ضاض ٞيٓعس ١ٜايعداي ١ؾ ٕٛزاٚيص ٖ ٛايعداي ١يف امل٪ضَّطات ايطٝاض ١ٝايعاَ ١يًدٚي ١عٝح ميهٔ إٔ ته ٕٛأضاضا
يًٓعاّ ايطٝاضٚ ٞايكاْ ْٞٛايداخً ٞايعاّ يًُذتُعٚ ,إٔ فاٍ تطبٝل ايٓعس ٖٛ ١ٜايكاْ ٕٛايداخً ٞإ ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص يف ايعدايٖٞ ١
ْعس ١ٜضٝاض ١ٝيف ا٫ضاع ا ٫إ ايباسح افذلض إَهإ تٛظٝف تًو ايٓعس ١ٜيف اجملاٍ ايكاْٚ ْٞٛايطٝاض ٞبعد ػسٜدٖا ٚإخٗ٥٬ا َٔ
غشٓاتٗا ايطٝاض ١ٝفكط َٔٚ ,ثِ بٓاْ ٤عس ١ٜميهٔ إ ٜطبل يف نٌ َٔ سكً ٞايطٝاضٚ ١ايكاْ , ٕٛنُا قاّ د ٕٛزاٚيص بايعٌُ ْفط٘ َع
آزا ٤ف٬ضف ١أَجاٍ ناْت٫ٚ ,بٓٝتص ٫ٚى ٚزٚض ٛفش ٍَّٛبٓعسٜاتِٗ بٌ َفاٖ ُِٗٝيف فاٍ ايفًطف ٚ ١ا٭خ٬م اىل ايطٝاضٚ ١ايعداي١
ايتٛشٜع ١ٝايعاَٜٚ ,١س ٣ايباسح إٔ ٖرا ٖ ٛا٭ِٖ بايٓطب ١جملتُعاتٓا ٭ٕ املػهً ١يف فتُعاتٓا قاْٚ ١ْٝٛضٝاض ١ٝيف ْفظ ايٛقت .
فُا ٖ ٞبٓ ١ٝايعداي ١يف ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيصٚ ,مبا إ د ٕٛزاٚيص ٜعتدل ْعسٜت٘ َٓٗذا يًعدايٚ ١يٝظ ْعس ١ٜيف َٛاقٝع ايعداي ,١فُا
ٖ ٛايكأَ يف تًو ايٓعس ١ٜيتشكٝل ايعداي.١
نُا إ اؾ ٍٛايفك٘ ا٫ضٜ َٞ٬عتدل اندل ابداع يًُطًُني يف اؿكاز٫ ٠ضتٓباط اؿهِ ايػسع ٞفٌٗ ميهٓٓا إ ْعتدلْ ٙعس١ٜ
اْٚ ٫ٚعس ١ٜيف ايعداي ١ثاْٝاَٚ .ا ٖ ٞقُاْت ايعداي ١يف تًو ايٓعس ١ٜفتشكٝل ايعداي ١يف ا َٔ ٟايٓعسٜتني اقُٔ
فُٔ خ ٍ٬قاٚي ١اؾٛاب عًٖ ٢ر ٙا٭ض َٔٚ ١ً٦خ ٍ٬ا٭خر بٓعس ا٫عتباز ايع٬ق ١املٛدٛد ٠بني ايكاْٚ ٕٛايطٝاضٚ ١ايعداي١
َٔ ايع٬ق ١ايػا ١ٝ٥بُٗٓٝا أ ٟإٔ ايعداي ٖٞ ١غا ١ٜايكاْ ٕٛاىل ع٬ق ١اؾصٚ ١ٝ٥ايهًٚ ,١ٝاىل ع٬ق ١ا٫ؼاد أ ٟإٔ ايعدايٚ ١ايكإْٛ
ٚايطٝاض ١غٚ ٤ٞاسد ٚؾ ٫ٛاىل ع٬ق ١ايتُاٜص ٚا٫فذلام تعٗس َػهً ١ايبشح اييت ٜسٜد ايبشح اٱداب ١عٓٗاٚ ,تكتؿسيف نػف
قُإ ايعداي ١يف نٌ َٔ ايٓعسٜتني ٚاملكازْ ١بُٗٓٝا يًشؿ ٍٛعًْ ٢تا٥ر عًُ ١ٝيتشكٝل ايعداي ١يف عؿس حيتاز اىل ٖرا املفٗ ّٛانجس
َٔ ا ٟغ ٤ٞآخس .
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 ٚبايٓطب ١يًُٓٗر اير ٟاعتُد عً ٘ٝايباسح أثٓا ٤ايبشح ٖ ٛاملٓٗذإ ايٛؾف ٚ ٞايتشً ًٞٝاملكازٕ ,أَا املٓٗر ايتشً ًٞٝفٗٛ
املٓٗر اير ٟاضتعًُ٘ د ٕٛزاٚيص ْفط٘
 َٔٚأدٌ ؼكٝل أٖداف ايبشح فكد قطِِّ ايبشح اىل ث٬ثَ ١باسح:
اَا املبشح ا ٍٚ٫فكد خؿِّـ ٱيكا ٤ايك ٤ٛعً ٢سٝا ٠د ٕٛزاٚيص  ٚآثاز ٙايعًُٚ ,١ٝبٝإ ْعسٜت٘ ٚايبٓ ١ٝا٫ضاض ١ٝيتًو
ايٓعس.١ٜ
أَا املبشح ايجاْ ٞفٝتٓا ٍٚاؾ ٍٛايفك٘ ا٫ض ٚ َٞ٬اعتبازٖا ْعس ١ٜيف ايعدايٚ ,١ايبٓ ١ٝا٫ضاض ١ٝيًعداي ١يف ايٓعس..١ٜ
 ٚأَا املبشح ايجايحَ ,هسَّع يدزاض ١قُإ ايعداي ١يف ْعسٜيت ايعداي ١ؾ ٕٛزاٚيص ٚاؾ ٍٛايفك٘ ا٫ضَٚ َٞ٬كازْتُٗايف ٖرا
املٛقٛع املِٗ.
ٚأخرلا اختتِ ايباسح ايبشح غامت ١تكِ أِٖ َا تٛؾٌ إيٗٝا َٔ ْتا٥ر َٔ ,غرل إٔ تهَ ٕٛطتػٓ ١ٝعٔ ايتفاؾ ٌٝاييت ٚزدت
يف ثٓاٜا ايبشح .
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املبشح ا٭ْ :ٍٚعس ١ٜد ٕٛزاٚيص يف ايعداي١
املطًب ا٭ْ :ٍٚبر ٠عٔ د ٕٛزاٚيص
ٚيد د ٕٛبٛزدىل زاٚيص يف  21غباط ضٓ ّ1921 ١يف َٓطك( ١بازتُٛٝز) يف َ( ١ٜ٫ٚرليٓد) ا٭َسٜهٚ ,1١ٝنإ ا٫بٔ ايجأَْ ٞ
ا٫بٓا ٤اـُطٚ(ٍ ١ي ِٝي ٞزاٚيص) ( ٚأْا آبٌ اضتاَب).2

دخٌ د ٕٛزاٚيص املدزض ١ملد ٠قً ١ًٝيف (بايتُٛٝز) ثِ اْتكٌ بعدٖا اىل

َدزض ١نٓت يف نٓتٝهاتٚ 3بك ٞفٗٝا اىل إٔ أمت ا٫عداد ١ٜيف ٚ , 1939تعٛد زغبت٘ ايػدٜد ٠يف دزاضَ ١فٗ ّٛايعداي ١اىل تًو
ايفذلٚ ٠ناْت ايهتب اييت ٜطايعٗا تتعًل مبٛاقٝعٗا ,4قبٌ د ٕٛزاٚيص يف داَع ١بسٜٓطت ٕٛيف ْفظ ايطٓٚ ١دزع ايفًطف ١فٗٝا سٝح
نإ غػٛفا بٗا ٚ ٚسؿٌ عً ٢ايبهايٛزٜٛع يف ) ٚ ,5)ّ1943ناْت أَسٜها دخًت اؿسب ايعامل ١ٝايجاْ ١ٝسٗٓٝا ,فايتشل د ٕٛزاٚيص
باؾٝؼ ٚأؾبح دٓدٜا قُٔ اؾٓٛد املػا ٠يف فسق ١احملٝط اشلاد ٟيف ايكٛات ا٭َسٜه.١ٝ
تصَّٚز دَ َٔ ٕٛازنسٜت فٛنظ يف ضْٓٚ 1949 ١اٍ ايدنتٛزا ٙبعد ضٓ َٔ ١شٚادُٗآَٚ6ر٥ر ٚاىل ضٓتني بعد ٖرا ايتأزٜذ
ضٓ1952 ١ش دزَّع يف داَع ١بسٜٓطت ٕٛبؿف ١املسبِّ ,7ٞاىل إٔ سؿٌ عً ٢بٛزع فٛيدلاٜت يف ْفظ ايطٓ ,١فعٌُ باسجا يف داَع١
آنطفٛزد ملد ٠ضٓٚ ١اسدٚ , ٠أثٓا ٤عٛدت٘ يًٜ٫ٛات املتشد ٠أؾبح َدزضا َطاعدا يف داَع ١نسٌْٚ ,سؿٌ عً ٢ايٛظٝف ١ا٭ضتاذ ١ٜيف
 ّ1962يف ْفظ اؾاَع.8١
ٚنإ يف تًو ايطْٓ ١اٍ ا٭ضتاذ ١ٜيف داَع (١آ ٣ت ٢تٚ )٢بعد ضٓتني ايتشل ظاَعٖ ١ازٚازد فبك ٞفٗٝا اىل ْٗا ١ٜعًُ٘ اؾاَعٞ
أَ ٟا ٜكازب أزبعني ضٓ َٔ ١ايعٌُ اؾاَعٚ ٞايتدزٜظٚ ,9بعد عد ٠ضٓٛات أؾبح زٝ٥ظ ايفسع ايػسق ٞمل٪متس فًطف ١أَسٜها . 10
أْتدب د ٕٛيف ضٓ ّ 1970 ١زٝ٥طا مل٪متس ف٬ضف ١ا٫دتُاع ٚايطٝاض ١ا٭َسٜهٝني  ٚنُا بك ٞزٝ٥طا يًفسع ايػسق ٞمل٪متس
ف٬ضف ١أَسٜها اىل ضٓ.11ّ1972 ١
أ ٫إٔ أِٖ سادث ١أنادمي ١ٝي٘ سؿًت يف ضٓ ّ1971١سٝح أؾدز نتاب٘ (ْعس ١ٜايعداي )١يف تًو ايطٓ ١أثس ٙا٭غٗس ٚأنجس
ايهتب تأثرلا يف ايعً ّٛاٱْطاْ ١ٝقاطبٚ . 1١بٝع َٓ٘ َا ٜكازب ًَْ ٕٛٝطد ١فٝعتدل ٖرا ايعدد بايٓطب ١اىل نتاب فًطف ٚ ٞؽؿّؿ ٞغ٦ٝا
_____________________________________________________________________________________________

 -1زابست ب ٞتًٝظ ,فًطف٘ زاٚيص ,تسمج٘ خػاٜاز دْ ,٢ُٜٗاّ أٚزإ فسٖٓط ,اْتػازات طسح ْ ,ٛتٗسإ ,تابطتإ ٖ 1385ـ.ؽ ,قاخ أ ,ٍٚف.24
 - 2عًَ ٢ععُ ,٢فًٝطٛف (ْعس ٜ٘عدايت دز طرغت) ,اْتػازات(ُٖػٗس ,)٣تٗسإ ,قاخ ا ٙ1385,ٍٚؽ ,ف.34
 -3عًَ ٞععَُ ,ٞؿدز ضابل ,ف.4
 -4املؿدز ْفط٘,ف.4

 -5زابست ب ٞتًٝظَ ,ؿدزيطابل ,ف.24
- 6عًَ ٞععُ ,ٞف.4

ْ - 7فظ املؿدز ,ف.24
ْ- 8فظ املؿدز ,ف.24

ْ- 9فظ املؿدز ,ف .24
ْ- 10فظ املؿدز ,ف.5
ْ- 11فظ املؿدز.ف.6
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غ٦ٝا عذٝبا , 2نتب زاٚيص نتاب٘ ْعس ١ٜايعداي ١يف سني تعتدل ا٭فهاز ايسٝ٥ط ١ٝاملٛدٛد ٠ف ٘ٝرمسات عػسات َٔ املكا٫ت ٚاملٓاقػات
املهتٛبٚ ١اؿاؾً ١خ ٍ٬ضٓٛات  1960اىل  ,3ّ1970باٱقاف ١عً ٢ذيو إٔ د ٕٛزاٚيص نإ قد غسَّع يف دزاضَٛ ١اقٝع
ا٫قتؿاد ٚايكاْ ٚ ٕٛايطٝاض ١باٱقاف ١اىل ايفًطفٚ ,١يف اؿكٝك ١أْ٘ ٚيف َكايت٘ ايجايج( ١أ ٟايعداي ١ناٱْؿاف) املهتٛب ١يف ّ1958
ْعَِّ املبادٚ ٨ا٭فهاز ايسٝ٥ط ١ٝيٓعسٜت٘ ٚاملٛدٛد ٠يف نتاب٘ ٚبعدٖا ٚيف َكا٫ت ضت اىل ضٓ ّ1971 ١أنٌُ ا٭فهاز ايجاْ١ٜٛ
ا٭خس ٣يٓعسٜت٘ ,4أؾبح نتاب د ٕٛزاٚيص أنجس ايهتب اٖتُاَا يف ايٛضط ا٭نادمي ٞخ ٍ٬ايطبعٓٝات َٔ ايكسٕ ايفا٥تٚ ,5ايٓكط١
ا٭نجس أْتباٖا إٔ د ٕٛزاٚيص نتب َكدَ ١يًطبع ١ا٭ملاْ ١ٝيهتاب٘ يف ضٓ ّ1970 ١أخر بعني ا٫عتباز ٚبهٌ تٛاقع ٚ-نإ ايتٛاقع
غُٝت٘_ نٌ اْ٫تكادات املٛدَّٗ ١اي ٘ٝستٚ ٢ؾف بأْ٘ أْكًب عً ٢نجرل َٔ آزا ٘٥يف نتاب٘ َٔ ,6ضٓ( ّ1986١ضٓ ١ؾدٚز ايًدلاي١ٝ
ايطٝاض )١ٝاىل ضٓ ّ 1995١خٴفِّف ْػاط د ٕٛزاٚيص بطبب املسضٚ ,يهٓ٘ بك ٞيف ايتدزٜظ يف داَعٖ ١ازٚازد املهإ اير ٟعسف
ف ٘ٝبا٭ضتاذ املُتاش

7

ٚيف ْفظ ايطٓ )ّ 1999( ١ا ٟقبٌ ث٬خ ضٓٛات َٔ ٚفات٘ ْاٍ دا٥ص( ٠ايك ١َٝٛيًعً ّٛاٱْطاْ ١ٝا٭َسٜه )١ٝاؾا٥ص ٠اييت
تع ط ٢يًذُاعات أ ٚا٭غداف اير ٜٔضاُٖٛا يف ايتٛعٚ ١ٝتعُٝل اٖ٫تُاّ بايعً ّٛاٱْطاْ ١ٝيد ٣املٛاطٓني أ ٚغازنٛا يف تطٜٛس ايعًّٛ
اٱْطاْ ,١ٝيف سني أْ٘ ست ٢ذيو ايتأزٜذ نإ ميتٓع عٔ قب ٍٛاؾٛا٥ص غرل ا٫نادمي,١ٝ

8

نإ د ٕٛزاٚيص تٛيف بعُس ٜٓاٖض  82ضٓ ٚ ١قبًٗا بطبع ضٓٛات تكاعد عٔ ايتدزٜظ بطبب دًط ١قًب ١ٝأخس ٣سٝح نإ
َٛت٘ بطبب اؾًط ١ايكًب. 9١ٝ

 - 1بٗساّ اخٛإ ناظُ ,ٞبسزضْ ٚ ٢كد ْعس ٜ٘عدايت د ٕٛزاٚيص ,نتاب ْكد ,فؿًٓاَ٘ اْتكاد ٣فهس ٣فسٖٓط ,٢ضاٍ ٖػتِ ,سلاز ٠ضٖ ٚ ٢فتِ,
ثرٖٚػطا ٠فسٖٓط ٚاْدٜػ٘ إض ,٢َ٬شَطتإٔ  ,1384ف.152
- 2عًَ ٞععَُK ٞؿدز ضابل ,ف.5
 - 3املؿدز ْفط٘ ف.5

 - 4امحد ٚاعع ,٢دإ زاٚيص اش ْعس ٜ٘عدايت تا يٝدلايٝصّ ضٝاض ,٢بٛضتإ نتاب٪َ ,ضط ٣١آَٛشؽ عاىل عس ايعً ,ّٛقاخ أ1384 ,ٍٚؽ,
ف.85

 - 5بٗساّ اخٛإ ناظَُ ,ٞؿدز ضابل ,ف.152
- 6امحد ٚاععَ ,٢ؿدز ضابل ,ف.87
- 7عًَ ٢ععَُ ,ٞؿدز ضابل ,ف.5
8

-بٗساّ اخٛإ ناظَُ ,ٞؿدز ضابل ,ف.153

- 9عًَ ٞععَُ ,٢ؿدز ضابل ,ف .4
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املطًب ايجاْْ :ٞعسٜيت د ٕٛيًعداي:١
إٕ أزدْا ذنس َا نتب٘ د ٕٛزاٚيص فٜ ٬طع ٖرا اجملاٍ املدؿَّـ ا ٫يرنس عٓا ,ٜ٘ٓٚفك ٬عٔ ذنس َا ٜب ِّٔٝاملٛقٛع ٚغسض
املكاي ١أ ٚايهتابٚ,يتؿٛز قداَ ١نتابات د ٕٛزاٚيص عًٓٝا َعسف ١أْ٘ َٓٚر نتاب ١زضايت٘ يف ايدنتٛزا ٙيف  ّ1952ستٚ ّٜٛ ٢فات٘ يف
ضٓ ّ 2002 ١سني أْ٘ اؾدز نتاب٘ ايهبرل (قاقسات يف فًطف ١ا٭خ٬م) قبٌ ضٓتني َٔ ٚفات٘ مل ٜكطع عٔ ايهتابٚ ,١شلرا فإْٓا
ْكتؿس عً ٢عسض نتب٘ ايطبع ١ايكدُ ١فإْ٘ ٜ٫كٌ سذِ أَٗٓ ٟا عٔ مخطُ ١٦ؾفش ١ا ٫اثٓني َٓٗا ُٖٚا (ايعداي١ناٱْؿاف)ٚ 1
(قاْ ٕٛايػعٛب ٚايسدٛع اىل ايعكٌ ايعاّ )ٚ ,2مبا إٔ ايبشح عٔ ابداع د ٕٛزاٚيص يف ْعسٜتني يًعدايٜ ١تعًل مبا دا ٤يف نتابني َٔ
نتب٘  ,فإْٓا ْكتؿس عً ٢عسض ٚتعسٜف بُٗا ٚنتابَ ١كطع عٔ َكُ ٕٛنٌ َٓٗا فكط:
أْ : ٫ٚعس ١ٜايعداي :١أْ٘ ايهتاب ا٭غٗس ؾ ٕٛزاٚيص اير ٟق ٌٝيف ٚؾف٘ بأْ٘ ايهتاب ا٭نجس تأثرلا يف فاٍ فًطف ١ايطٝاض١
يف ايكسٕ ايعػس ,ٜٔنُا ٚؾف٘ إسد ٣اجمل٬ت ايفًطف ١ٝايتدؿّؿ ١ٝبأْ٘ أععِ عٌُ فًطف ٞيف فًطف ١ا٭خ٬م ٚايطٝاضٚ ١ايكاْ ٕٛيف
ايكسٕ ايعػسٚ ٜٔأْ٘ يٝظ عً ٢املتدؿّؿني دزاضت٘ فكط بٌ عً ٢اؿهَٛات أٜكاً دزاضت٘ يهٜ ٞعتُدٚا عً ٘ٝيف ضٝاضاتِٗٚ ,أْ٘ ؾدز
َٓ٘ اىل ايَ ّٛٝا ٜكازب ضتني طبعٚ ,١أْ٘ نتب عٓ٘ غسسا ْٚكدا َا ٜكازب (  ) 5000نتب َ ٚكايَٚ ,١انإ نتابات د ٕٛزاٚيص
بعد طبع٘ خ ٍ٬عػس ٜٔضٓ ١اْ ٫كدا ٚتفؿ ٬ٝملا دا فَ َٔ– ٘ٝبادٚ ٨أفهاز ٚأْ٘ بٝع َٓ٘ خ ٍ٬ايطبعٓٝات انجس َٔ ًَْ ٕٛٝطد ١يف
ايٜ٫ٛات املتشدٜٚ ٠عتدل ذيو َعذص ٠بايٓطب ١يهتاب فًطف ٞؽؿّؿ 3ٞإٔ سذُ٘ يف ايطبع ١ا٭خرل ٠ايؿادزْ َٔ ٠ػس داَع١
أٚنطفٛزد( ) 538ؾفش ١نتبت باـط ايسقٝل ٚ 4إٔ َا فادأ املدتؿني يف ٖرا ايهتاب إبداعات َٓٗا:
أَ :٫ٚا ميهٓٓا إٔ ْطُِّ ٘ٝبايطٌٗ املُتٓع ايفًطفَٚ ,ٞعٓآٖ ٙا إٔ د ٕٛزاٚيص مجع ف ٘ٝبني آزا ٤ايف٬ضف ١اٯخسٚ ٜٔأت٢
مبفاٖ :ُِٗٝنُا دا ٤بايٛظٝف ١ٝعٓد ناْت ٚاضتعاز ايعكد ا٫دتُاعٖٛ َٔ ٞبص ٫ٚ ّٖٛٝٚى ٚزٚض ٚ ٛس ٍَّّٛايٛقع ايطبٝع ٞعٓدِٖ
اىل ايٛقع ا٭ؾً ٞؼت غسط (سذاب ايػفً )١ايرٜ ٫ ٟعسف املػازن ٕٛف ٘ٝعٔ َهاْتِٗ ٚاَتٝاشاتِٗ يف ايٛقع ايعاد ٟايرٜ ٟسفع
ف ٘ٝذيو اؿذاب ٜٚعٛد ا٭فساد اىل َٛاقعِٗ ٚأَانِٓٗ يف اجملتُعٚ ,يهٓٓا ْكٝف ٖٓا بإٔ َا ٜبد ٚعادٜا ٚيٝظ ف ٘ٝددٜد ٜ ٫هٕٛ
نريو عٓدَا تدخٌ يف تفؿٖٚ ً٘ٝرا َا ضشس د ٕٛزاٚيص ب٘ قسا ٘٥بٌ أبٗسِٖ ,٭ٕ آزا ٤د ٕٛزاٚيص يف ٖرا ايهتاب  ٫تكتؿس عً٢
عدْ ٠كا ط ٚيٝطت َباد ٤٣ايعداي ١عٓدَ ٙبد٥ني ميهٔ تك ِٝٝاجملتُعات بُٗا نُا ٜبد ٚ٭ ١ًٖٚ ٍٚبٌ إٔ د ٕٛزاٚيص ْطر بني املفاِٖٝ
ٚايٓكاط ٚسبو بٗا غبه ١ؾٝد ٚإ ٕ مل ْكٌ أْ٘ بَٓٗٓ ٢ا َدْ ١ٜٓعس ١ٜست ٢اْتكد ْعسٜت٘ َٔ ٖرا اؾاْب بأْٗا أنجس اْتصاع ١ٝمما تتؿٛز ٚ
فعٌ نٌ ٖرا با٫ضتفاد ٠مما ٜكاٍ شلا ب(يعب ١ا٫ستُا٫ت) يف املٓطل ايسٜاق. 5ٞ
_____________________________________________________________________________________________

- 1دإ زاٚيص ,عدايت مبجاب٘ اْؿافَ ,ؿدز ضابل ,ف.12

. v, p, cit, op,john rawls, the law of peoples -2
-3أمحد ٚاععَ ,ٞؿدز ضابل ,ف.14

1971) 1999.p67., (first published,4-Rawls John “A Theories of justice” oxford university press
- 5إًٜٝا سسٜل ,ايدميٛقساط ٚ ١ٝؼدٜات اؿداث ,١داز ايطاق ,ٞايطبع ١ا٭ٚىل  ,2001ف.86
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ثاْٝا:أْ٘ متهٔ إٔ ٜبشح ٚباملٓٗر ايتشً ًٞٝاملتبع عٓد ايف٬ضف ١ا٭ْهًٛضهطْٝٛني عٔ املطا ٌ٥اٱْطاْ ١ٝايعع ١ُٝنُط١ً٦
ايعدايٚ ١اييت ناْت قٌ اٖتُاّ ايف٬ضف ١ايكازٜني 1فكط ٖٚرا َا دعٌ أسد ايف٬ضف ١إٔ ٜك( :ٍٛأْ٘ ٜٛ٫دد فًٝطٛف عع ِٝيف ايكسٕ
ايعػس ٜٔا ٫د ٕٛزاٚيص ٚبٗرا ا٭ضًٛب أعاد يفًطف ١ايطٝاضٚ ١ايكاْ ٕٛزٚس٘ اييت افتكدٖا ٚأدخٌ يف ايفهس ايًدلايَ ٞا ٜعد
َطتش ٬ٝفَ ٖٛٚ ٘ٝفٗ ّٛايعداي.)١

2

ثايجا:أْ٘ أثبت ايٛدٛد اـازد ٞايعٝين يًكٛاعد ا٭خ٬قٚ ١ٝنريو ايكٛاعد ايكاْٚ ١ْٝٛبٗرا ابتعد عٔ ايٓطب ١ٝاملطًك ١عٓد
املابعداؿداثٝني ٚايٓطب ١ٝاملكَّٝد ٠عٓد اؾُاعٝني 3.نُا أْ٘ ٚبأخر ٙبايٛظٝف ١ٝايهاْت ١ٝأْٗ ٢ايطٝطس ٠املطًك ١يًُرٖب ايٓفع ٞعً ٢ايفهس
ايػسب ٞاييت مل ٜتُهٔ َٓتكد ٙٚا ٫إبساش اْتكادات يبعض ْٛاقؿ٘ َٔ غرل إٔ ٜتُهٓٛا ا٫تٝإ ببد ٌٜشلا ٖٚرا ٖ ٛأسد أضباب نتاب١
د ٕٛزاٚيص يًٓعسٚ ١ٜيهٓ٘ َع أْ٘ أثبت ذيو فإْ٘ أبدع َؿطًشات خاؾ ١يٛؾف ايعٚ ١ٝٓٝايٛاقع اـازدٚ ٞابتعد بريو عٔ
ا٭ضًٛب ايتكًٝد ٟيهػف سكاْ ١ٝايكاعد ٠ا٭خ٬قٚ ١ٝايكاْ ,١ْٝٛفهاْت ايكاعد ٠قبٌ د ٕٛزاٚيص إٕ ناْت ٚاقع ١ٝفهاْت تطَُّ ٢ب
(ايكاعد ٠ايؿادق )١٭ْٗا تطابل ايٛاقع اـازدٚ ٞتطُ ٢بايهاذب ١إٔ مل تهٔ نريوَ ٚ ,ع إٔ ايعدٍ َفٗ ّٛأخ٬ق ٞفإْ٘ نإ ٜٛؾف
بايؿدم َع إٔ ٖرا ٜعٗس غرل َٓطك , ٞا ٫إٔ د ٕٛزاٚيص أسدخ َفٗ ّٛاملعكٛي 4)reasonality( ١ٝبدٍ ايؿدق ١ٝيٛؾف ايعدٍ
ٚايكٛاعد ا٭خ٬ق ١ٝا٭خسٚ ٣بإبداع٘ ٖرا متهٔ إٔ ٜتػًب عً ٢اؾدٍ ايكدٚ ِٜاملٛدٛد َٓر شَٔ ٖ ٖٛٚ( .ّٛٝعدّ إَهإ ايٛؾ ٍٛاىل
قاعد ٠أَس ١ٜإْػا(١ٝ٥مجً ١إْػا )١ٝ٥با٫عتُاد عً ٢قاعد ٠خازد( ١ٝمجً ١خدلٚ))١ٜبٓا٤ا عًٖ ٢را ايسأ ٟتٛيدت اؾطًشات أخس٣
خاؾ ١مبٓع ١َٛد ٕٛزاٚيص ايفهس ٚ ١ٜبٓ ٢بٗا قؿس ْعسٜت٘ ايػاَذ أَجاٍ (املٛاشْ ١ايـتأًَ(ٚ )١ٝاٱمجاع املتداخٌ) ٚأؾبشت ٖٞ
بدٚزٖا أضاضا يهجرل َٔ املطا ٌ٥ايطٝاضٚ ١ٝايكاْٚ ١ْٝٛاييت ْك ّٛببشجٗاٚ ,مبا أْٓا ضٓك ّٛبايبٝإ ايتفؿ ًٞٝيًٓعس ١ٜيف املبشح ايتايٞ
فإْٓا ْكتؿس ٖٓا عً ٢إيكا ٤ايك ٤ٛعً ٢قتٜٛات ايهتاب فكط  ,فإٕ ايهتاب ٜتهَ َٔ ٕٛكدََ ١سادعات ١ٝملا دا ٤يف ايهتاب
ٚاي تػٝرلات اييت أدساٖا د ٕٛزاٚيص عً ٢أفهازَٚ ٙكدَ ١أؾًٚ ١ٝث٬ث ١أبٛاب ٜ ٚته ٕٛنٌ باب َٔ ث٬ث ١فؿ 5ٍٛأٜكاًٜ :تشدخ
ايباب ا٭ ٍٚعٔ ايٓعسَ ٖٛٚ ١ٜه َٔ َّٕٛث٬ث ١فؿ ,ٍٛأَا ايفؿٌ ا٭ٖ َٔ ٍٚرا ايباب عٓٛاْ٘( :ايعداي ١ناٱْؿاف)  ٖٛ ٚبدٚزٙ
تفسَّع َٓ٘ عد ٠عٓا ٜٔٚفسع ١ٝأ خس ,٣أَا ايفؿٌ ايجاْ ٞفٗ ٛؼت عٓٛإ (َباد ٤٣ايعدايٜ ٚ ,)١تشدخ ايفؿٌ ايجايح عٔ ايٛقع
ا٭ؾً 6,ٞأَا ايباب ايجاْ ٞفدؿِّـ يًبشح عٔ َ٪ضَّطات ايعدايٚ ١أُيك ٞايك ٤ٛيف ايفؿٌ ا٭ َٔ ٍٚذيو ايباب عً ٢املطاٚا ٠يف
يف اؿسٜات ا٭ضاضٚ ١ٝيف ايفؿٌ ايجاْ ٞس ٍٛاَ٫تٝاشات ايتٛشٜع ١ٝأَا ايفؿٌ ايجايح فٜٗ ٛبشح عٔ اؿكٛم ٚايٛادباتٚ 7,ايباب
_____________________________________________________________________________________________

 ( -1ايف٬ضف٘ ايفسْطٝني ٚا٭ملاْٝني) ,عًَ ٢ععَُ ,ٞؿدز ضابل ف.4
ْ- 2فظ املؿدز ,ف.4

 - 3بٗساّ اخٛإ ناظَُ ,ٞؿدز ضابل ,ف.154

- 4دإ زاٚيص ,عدايت ب٘ َجاب٘ اْؿاف ,ف.124
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ٚايباب ايجايح اختـ بدزاض ١ا٭ٖداف فف ٞايفؿٌ ا٭ َ٘ٓ ٍٚغسح َفٗ( ّٛاـرل نايعك ,)١ْٝ٬أَا ايفؿٌ ايجاْ ٞفُداز ايبشح ف٘ٝ
ٖ ٛاٱسطاع بايعدايٚ ١ايفؿٌ ايجايح خاف بفك ١ًٝايعداي.١

1

اشلدف ا٭ضاض ٞيهتابٖ ١را ايهتاب _نُا ٜك ٍٛد ٕٛزاٚيص _ اٱداب ١عٔ ض٪اٍ َفاد ٌٖ :ٙبإَهإ ته ٜٔٛفتُع َتهاٌَ
َٚتٓاضب ٚفعاٍ َٚتهَٛ َٔ َّٕٛاطٓني عكْٝ٬ني َٚتطاٜٚني ٚأسساز بٛاضطَ ١فٗ ّٛنُفٗ ّٛايعدايٚ ١نٝف جيب إٔ ٜه ٕٛايعداي١
يهٜ ٞتشكل ذيو اشلدف؟!.2
 ٚحيؿٌ د ٕٛزاٚيص عًْ ٢تٝذ ١يف ٖرا ايهتاب َفادٖا :يهٜ ٞتشكل اشلدف املرنٛز جيب إٔ ْ ٫تعاٌَ َع ايعداي ١نفك١ًٝ
أخ٬ق ١ٝفسد ١ٜبٌ نعٌُ مجاعٜ ٞتعًل بايػهٌ املباغس بامل٪ضَّطات ا٭ضاض١ٝايعاَ ١داخٌ اجملتُع قا ٬٥إٔ ايعداي ١املٛقٛع ا٭ضاضٚ ٞ
ٚسد ٠تك ِٝٝامل٪ضَّطات نُا ٖ ٛساٍ اؿكٝك ١يف ايفًطف ٚ ,3١جيب إٔ ته ٕٛايعداي( ١ا٭ضًٛب ١ٝاحملك ٖٛٚ( )١اؾط٬ح أبدع٘ دٕٛ
زاٚيص ٜٚعين ب٘ د٫ي ١تػب٘ د٫ي ١اؾط٬ح ايعداي ١ايتٛشٜعٚ ١ٝيهٔ أٚضع َٓ٘) ٚ ,خيتاز د ٕٛزاٚيص ٖٓا أسد ا٫ختٝازات ايج٬ث ١يف
ايعداي ١ايتٛشٜع ١ٝ٭ٕ طسم ايتٛشٜع أَا تذلنَّص عً ٢ا٭فساد أ ٚعً ٢املٛاد اييت ٜساد تٛشٜعٗا أ ٚعً ٢أضًٛب ايتٛشٜع ,4فعداي ١دٕٛ
زاٚيص تذلنَّص عً ٢ايطسٜك ١ايجايجٚ ١يهٔ أٚضع َٓٗاٚ ,إٔ اغذلط غسٚطا تتعًل بايطسٜكتني ا٭خسٜني ,أ ٟغسٚطا جيب إٔ تتٛفس يف
ا٭غداف ٚغسٚطا تتعًل باملٛاد ٚميهٓٓا تًدٝـ ذيو :بإٔ أغداؾا أسسازا ٚعكْٝ٬ني َٛدٛد ٜٔيف ٚقعٜ ١ٝطُِّٗٝا بايٛقع ١ٝا٭ؾً١ٝ
ٚزا ٤سذاب ايػفًٜ٫ :١عًُ ٕٛغ٦ٝا عٔ َٛاقعِٗ يف اجملتُع  ٫ٚعٔ طبكاتِٗ  ٫ٚعٔ قابًٝاتِٗ  ٫ٚعٔ ذنا ِٗ٥أ ٚقٛتِٗ  ٫ٚست ٢عٔ
ْعساتِٗ سَ ٍٛفٗ ّٛاـرل ,يهِٓٗ ٜعًُ ٕٛبكسٚز ٠تٛشٜع املٛاد املادٚ ١ٜاملعٓ ١ٜٛاملػذلن ١بٚ ِٗٓٝأِْٗ ضٝتفك ٕٛعًَ ٢بدأ_ ٜٔنُا
خيدل د ٕٛزاٚيص_ ُٖ ٚاَ :بدأ ايتطا ٟٚيف اؿسٜات ا٭ضاضَ ٚ ١ٝبدأ عدّ ايتطا ٟٚيف املػذلنات ا٭خسٚ ٣املبدأ ايجاَْ ٞكَّٝد
بػسطني ُٖٚا:ايػسط ا٭ ٖٛ ٍٚإٔ ٜعٛد عدّ ايتطا ٟٚباـرل ٚايٓفع يًذُٝع أ ٚأنجس املٛاطٓني قس ١َٝٚيف اجملتُع  ٚ ,ايػسط ايجاْٞ
فٗ ٛتطا ٟٚايفسف يًذُٝعٚ 5ضٓأت ٞعً ٢تفؿ ٌٝذيو .
أَا نتاب٘ ايجاْ ٞنتاب ( ايًدلاي ١ٝايطٝاض 6)١ٝفٜٗ ٛعتدل ْكط ١ؼ ٍٛبايٓطب ١يفهس د ٕٛزاٚيص ,بٌ ٜعتدل ٙايبعض إْك٬با عًَ ٢ا
َا دا ٤يف ْعسٜت٘ ,بُٓٝا ٜعتدل ٙآخس ٕٚتٛضٝعا ٚتطٜٛسا ٯزا ٘٥اييت تهَّْٛت َٔ خ ٍ٬اْ٫تكادات اي٬شع ١املٛدَّٗ ١اىل ايٓعس ٚ ١ٜاييت
أددلت د ٕٛزاٚيص مبسادع ١أفهاز ٙفٗٝا ٚإدسا ٤تػٝرلات نبرل ,٠ا ٫إٔ ْكط ١ايتش ٍٛعٓد د ٕٛزاٚيص ظٗست يف احملاقسات اييت
أيكٝت يف ضٓٚ ّ 1982 ١املعسٚف ١مبشاقسات (د )ٟٜٛسا ٍٚفٗٝا إٔ ٜػِّٝس دفاع٘ عٔ ايًدلاي ١ٝنُرٖب سلٛيٚ ٞاير ٟتهْ ٕٛتٝذت٘
ٚدٛد ق ٠ٛقاٖس ٠إيصاَ ١ٝنايك ٠ٛاييت تٛدد يًدٚيٖٚ ,١را غرل قكّل يف ايعداي ,١٭ٕ اٱسطاع بايعدايٜ ١عٛد ٭فساد اجملتُع أٚ ٫ٚإٔ
_____________________________________________________________________________________________
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ايتٓٛع اؿاؾٌ فهسا ٚأخ٬قا ٚدٜاْ ١ساؾٌ داخٌ اجملتُع بطبب اْتػاز املعًَٛات ٚظاٖس ٠ايعٛمل ١أٚ ٫ٚبطبب اشلذس ٠ثاْٝا ٚايرٟ
ًٜصّ تبين ايتعددٚ ١ٜايتطاَح َع٘ٚ ,شلرا ٫ميهٔ ٭َ ٟهتب سلٛي ٞضٛا ٤نإ دٜٝٓا أ ٚفًطفٝا أ ٚأخ٬قٝا ايتػط ١ٝناَٚ ٬تسق١ٝ
املٛاطٓني ,يرا جيب إٔ ٜ ٫عتُد عً ٢أَ ٟرٖب يف ذيو ٚي ٛنإ ٖرا املرٖب ٖ ٛايًدلايٚ ١ٝشلرا زفع د ٕٛزاٚيص غعازا٫تفام ايرٟ
ٜسفع بٓفط٘ ٜ ٫ٚعتُد عً ٢أ ١ٜفهسَ ٠فذلق ١قبً.1١ٝ
إٕ نإ اشلدف َٔ تأيٝف نتاب٘ ايكبً( ٞنتاب ْعس ١ٜايعداي ) ١إْػا ٤بد ٌٜيًٓفعاْ ١ٝيف ا٭خ٬م ٚايطٝاضٚ ١إظٗاز عدّ قابً١ٝ
املراٖب املكابً ١نايػٗٛدٚ ١ٜايهُاي ١ٝايػا ١ٝ٥يسدٖا ٚإدخاٍ َفٗ ّٛععٚ ٚ ِٝدٛد ٟنايعداي ١يف املهتب ايًدلايٚ ٞقاٚي( ١بٌ لح يف
ذيو) ػاٚش ايتكطُٝات ايتكًٝد ١ٜ٭دٓش ١ايًدلاي ١ٝنايتكط ِٝاىل احملافعني ٚايًدلايٝني يف ايٜ٫ٛات املتشد: ٠احملافع ِٖ ٕٛايرٜٔ
ٜعتُد ٕٚعً ٢ايفسداْٚ ١ٝاؿس ١ٜاملطًكٚ ١ايًدلاي ِٖ ٕٛٝايرٜ ٜٔدافع ٕٛعٔ املطاٚا ٚ ٠أَا ايتكط ِٝاٚ٫زٚب ٞفٗ ٛايتكط ِٝاىل ايُٝني
ٚايٝطاز :فاي ِٖ ُٕٛٝٓٝٝناحملافعني يف ايتكط ِٝا٭َسٜه ٞأَا ايٝطاز ٕٜٛفِٗ َٔ َٜ٪د ٟاملطاٚاٚ ,2٠ذيو ظُع٘ غا ١ٜنٌ َُٓٗا يف
ْعسٜت٘ .فايط٪اٍ ٖٓا :أْ٘ نٝف ميهٔ يًدٚي ١ايًدلاي ١ٝاؿدٜج ١بهافَ ١هِّْٛات٘ املتِّٓٛع ١بٌ املتعازق( ١ايدٚي ١اييت ٫ت َٔ٪مبرٖب سلٛيٞ
ٚاسد_ نُا نإ ايٛقع يف ايكس ٕٚايكبً ) _١ٝإٔ تأت ٞبطٝاض ١ته ٕٛا٭ضاع يٓعاَٗا ٜ ٚسق ٢اؾُٝع بٗا بٌ ٜػازن ٕٛفٗٝا
ٚتتؿف بؿفيت ا٫ضتكساز ٚايجبات؟ ٖ ٚرا ٜعين إذا ناْت ايٓعس ١ٜتعتُد عً ٢أع َٚرٖب يه ٞتك ٖٛٚ ّٛاملرٖب ايًدلاي ٞفإٕ
ايًدلاي ١ٝايطٝاض ١ٝتعتُد عًْ ٢فطٗا يًشؿ ٍٛعًَ ٢ػسٚعٝتٗا ٖٚرا ٜعين إٔ َفٗ ّٛايعداي ١ؼَ َٔ ٍَّٛفٗ ّٛسلٛيٚ ٞعك ْٞ٬عاّ اىل
َفٗ ّٛضٝاضَ ٞعك ٍٛغرل َعتُد عًَ ٢فَٗ ّٛفذلض قبً ٞيًدرلٚ ٚ 3ضٓٛقِّح ايفسم بني املعكٛيٚ ١ٝايعك٫ ١ْٝ٬سكا ٚظاٖس إٔ
د ٕٛزاٚيص مل ٜعٔ بايًدلاي ١ٝايطٝاض ١ٝاملرٖب ايًدلاي ٞبٌ اجملتُعات ايًدلاي ١ٝايدميٛقساط ١ٝايػسب,4١ٝفٛظَّف د ٕٛزاٚيص شلر ٙاملسسًَٔ ١
َٔ سٝات٘ ايفهس ١ٜاؾط٬سات َٓٗا (اٱمجاع املتداخٌ) (ٚايعكٌ ايعاّ) نُا عدٍَّ يف َباد ٨ايعدايٚ ١غسٚطٗا ٚإٔ أبك ٢عً ٢ا٭فهاز
ا٭ضاض ١ٝفٗٝاٚ,نُا قاٍ ْٖ ٛفط٘ :أْ٘

٪ٜ ٫يف نتابا آخس عٔ ايعداي ١نُا دا ٤يف ايدٜباد ١اؾدٜد ٠ٯخس طبع ١أْطًٝص١ٜ

يهتاب٘ ,5فهتاب ايًدلي ١ٝايطٝاض ١ٝنإ يف ا٭ؾٌ َكا٫ت دا ٤فٗٝا َا ذنسْا  ٚطبع َٔ قبٌ داَعٖ ١ازٚازد  ٚيف َطبع ١انطفٛزد
عذِ (  )500ؾفش. 6١
ا ٫إٔ َا أبٗس اؾُٝع ٖ  ٛايجٓا ١ٝ٥املٛدٛد ٠بني ايعداي ١ايػُٛيْ (١ٝعس ١ٜايعدايٚ ١ايعداي ١ايطٝاض ١ٝايعًُ(١ٝايًدلاي ١ٝايطٝاض,)١ٝ
فإٕ د ٕٛزاٚيص ْفط٘ قد أْػأ زَٛشا يتػرل اىل نٌ َسسًَٗٓ ١ا فإْ٘ نإ ٜطتعٌُ زَص ( )Tباؿسف ايهبرل يًد٫ي ١عً ٢ايٓعس١ٜ
ٜٚطتعٌُ ( (TSيًد٫ي ١عً ٢ايًدلا ١ٜايطٝاضَٚ ١ٝسسًتٗا ,فإٕ عٛد ٠د ٕٛزاٚيص اىل أعُاي٘ نًٗا فإْ٘ إٕ دٍ عً ٢غ ٤ٞفإْ٘ ٜدٍ
_____________________________________________________________________________________________

 -1أمحد ٚاععَ ,٢ؿدز ضابل ,ف.204

- 2سطني بػرلَ ,١ٜؿدز ضابل ,ف .33
- 3أمحد ٚاععَ ,٢ؿدز ضابل ,ف.204
 -4املؿدز ْفط٘ ,ف.207
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عً ٢تطٛز يف أفهاز ٚيٝظ إجياد تػٝرل درز ٟفٗٝا ,فإٕ نتب د ٕٛزاٚيص َٔ ددٜد فإْ٘ ئ ٜهتب نتبا غرل َا نتب نُا قاٍ ذيو
بٓفط٘.!1

املطًب ايجايح :ايبٓ ١ٝا٫ضاض ١ٝيًعداي ١عٓد د ٕٛزاٚيص
ٜبد ٚإٔ تًو ا٫ؾطًشات اييت تػهٌ ا٭ضاع اجملسد يٓعس ١ٜد ٕٛزاٚيص ٚته ِّْ٘ٛتتعني باملؿطًشات اـُط ١ايتاي: ١ٝ
( -1ا٫تفام)يف ايٛقع ا٭ؾً َٔ ٞقبٌ املٛاطٓني ا٭سساز ٚاملتطا. ٜٔٚ
( -2سذاب ايػفً ٖٛٚ )١إٔ حيدخ ٖرا ا٫تفام َٔ قبٌ املػازنني ؼت سذاب ايػفً. ١
-3

(املعكٛي ) ١ٝإٔ ٜهٖ ٕٛرا ا٫تفام َعك(,٫ٛداَعا يًكٛاعد ايعكًٚ ١ٝا٭خ٬قَ ١ٝعا)

-4

(َبدأ املطاٚا ) ٠جيب إٔ ٜكُٔ املبدأ ا٭ ٍٚؾ ٕٛزاٚيص َ ٖٛٚبدأ املطاٚا ٠يف اؿكٛم ٚاؿسٜات ا٭ضاض.١ٝ

-5

َبدأ عدّ املطاٚا ٠به ٬غك:٘ٝ

ا-ايتطا ٟٚيف ايفسف
ب-ا٫ضتد ٍ٫املعك ٍٛيعدّ املطاٚا :٠إٔ ٜه ٕٛعدّ ايتطآَ َٔ ٟٚفع ١ذ ٟٚايدخ ٍٛاحملدٚد ٠داُ٥ا.
ٖٚر ٖٞ ٙا٭عُد ٠اييت محًت ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص عً ٢زأضٗا ٚاملؿطًشات ايسٝ٥ط ١ٝاييت تػهٌ ايبٓا ٤اجملسد شلاٚ,ذيو
بعد متٝٝص تًو ااملؿطًشات َٔ املؿطًشات ايفسع ١ٝأْػ٦ت يتٛقٝح ٚبني اؾٛاْب املدف َٔ ١ٝتًو املؿطًشات!
ٖٓٚا يٝظ عًٓٝا بٝإ املساد يتًو املؿطًشات  ٚا٫ضتد ٍ٫شلا ٭ْٓا قُٓا بريو يف َٛاقٝع أخسٖ َٔ ٣را ايبشح ,بٌ
عًٓٝا ا٫ضتد ٍ٫يهػف ضبب تػه ٌٝتًو املؿطًشات يٮضاع اجملسد يًٓعسٚ ,١ٜتبٝني ا٭ضاع املتهاٌَ ٚايبٓ ١ٝايعُٝك ١اييت
تهِّْٗٛا تًو املؿطًشات ٚ,نػف ايع٬ق ١اييت تسبط بني تًو املؿطًشات عٓدَا ْعٔ بإٔ تًو املؿطًشات ٖ ٞاملؿطًشات
ا٭ضاض ١ٝد ٕٚغرلٖا َٔ املؿطًشات ايهجرل ٠املٛدٛد ٠يف َٓع ١َٛد ٕٛزاٚيص ايفهس:١ٜ
يهْ ٞتُهَّٔ َٔ تٛقٝح خسٜط ١د ٕٛزاٚيص يف ْعسٜت٘ عًٓٝا إٔ ْسنِّص عً ٢ايعكد ا٫دتُاع ٞعٓد د ٕٛزاٚيص ,فإٕ دٕٛ
زاٚيص حيا ٍٚإٔ حيؿٌ ٖرا ا٫تفام يف أعًٚ ٢د٘ َٔ ا٫ختٝاز يٮطساف ٚحيكل عدّ ايتشٝص يف أعًٚ ٢د,ٖ٘ٛإٔ د ٕٛزاٚيص َع
ٖابسَاع ٜعتدلإ آخس ايعكْٝ٬ني اير ٜٔأزادا إٔ ٜجبتا إٔ ٖٓاى ثٛابت عكً ١ٝميهٔ ا٫عتُاد عًٗٝا يف َطأي ١ايعداي َٔٚ 2١ثِ
ٜه ٕٛا٭سهاّ ٚاؿكٛم املبٓ ١ٝعً ٢تًو ايكٛاعد عاَٚ ١ثابت ١يف اجملتُع نُا ٖ ٛاؿاٍ بايٓطب ١يًشكٛم ايطبٝع ١ٝيف ايفهس ايًدلايٞ
ايتكًٝد ٟاحملافغٚ ,3يهٔ بعد إٔ اعتُد د ٕٛزاٚيص عً ٢ايعكد بني املٛاطٓني يف اؿكٝكٜ ١عط ٞدٚزا شل ٤٫٪املٛاطٓني ٫ٚختٝازِٖ
يف ؼدٜد تًو املباد ٨بٌ ايدٚز ا٭ضاع يريو ا٫ختٝاز بعد إٔ حيدّد غسٚطا يهٜ ٞبعد نٌ َا ٜٓهدز ذيو اا٫ختٝاز  ٚحيكِّل
_____________________________________________________________________________________________
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َ 2رلامحدَٓ ,ٟؿٛز ,إض ٚ ّ٬دَٛنساضَ ٢ػٛزتْ ,٢ػس ْ ,٢تٗسإ ٖ1384ـ.ؽ ,.ف.204,227
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اؿٝاد ايهاٌَ َٔٚ ,ثِ ٜتِٗ َٔ قبٌ ايًدلايٝني بأْ٘ َٔ املعتكد ٜٔبايٓطب ١ٝاملعسفٚ ,١ٝيهٔ عٓدَا ٜعط ٞايدٚز ا٭ ٍٚ٭طساف ايعكد
ٚاختٝازِٖٖ,را َعٓا ٙإٔ شل ٤٫٪سكٛم ثابت ١قبً ١ٝػعًِٗ ٭ٕ ٜتُهَّٓٛا َٔ إبساّ عكد َِٗ نايعكد ا٫دتُاع ٞايرٜ ٟه ٕٛأضاع
ته ٜٔٛامل٪ضَّطات ايعاَ ١يف اجملتُعٜ ,بد ٚإٔ ٖر ٙاؿكٛم املفذلقٚ ١ايكبً ١ٝتتػهٌ َكُ ٕٛاملبدأ ٜٔايعاَني يًعدايٚ ,١شلرا ٪ٜنِّد
د ٕٛزاٚيص ٚجيصّ بإٔ ٖ ٤٫٪املػازنني يف ايٛقع ا٭ؾً ٞضٝدتازٖ ٕٚر ٜٔاملبدأ ,ٜٔ٭ْ٘ بد ٕٚاملبدأ٫ ٜٔميهٔ إٔ ٜهٕٛ
ا٭طساف َػازنني سكٝكٝني يف ايعكد,٭ٕ املبدأ ا٭٪ٜ ٍٚنِّد عً ٢املطاٚا ٠يف اؿسٜات ٚاؿكٛم ا٭ضاض ,١ٝفإٕ ٖرا يف اؿكٝك١
َكتك ٢اْعكاد أ َٔ ٟايعكٛد ,٭ْ٘ ٫ميهٔ اعتباز أ ٟعكد عكدا سكٝكٝا إٔ مل ٜهٔ أطساف٘ أسسازا ٚشلِ اؿل ايهاٌَ يف َٛقٛع
ايعكد ,أَا بايٓطب ١ملبدأ عدّ ايتطا ٟٚفإٕ د ٕٛزاٚيص ٜعًِ ٪ٜٚنِّد إٔ إثبات ايتطا ٟٚايهاٌَ عكًٝا ٚتأزخيٝا غرل ممهٔ يف
اجملتُعات ايبػس ,١ٜشلرا ٪ٜنِّد عٌ غك ٞاملبدأ ايجاْ:ٞ

فإٕ نإ ٫بد َٔ عدّ ايتطا ٟٚسطٓا فًٝصّ إٔ ته ٕٛايفسف َتطا١ٜٚ

أَاّ اؾُٝعٚ,إٔ ٜه ٕٛعدّ ايتطآَ َٔ ٟٚفع ١ايفكساٚ ٤ذ ٟٚايدخ ٍٛاحملدٚدٖ ,٠را أٜكاً ستٜ٫ ٢طتػٌ بعض اطسف ايعكد
ساد ١بعض ا٭طساف ا٭خسٜ ٚ ٣فسقٛا إزادتِٗ عً ِٗٝأثٓا ٤ايعكد بطبب عدّ تٛفس املاٍ ٚايجس ٠ٚيد , ِٜٗفُٔ امل٪ند إٔ قؿد
د ٕٛزاٚيص مل ٜهٔ قُإ تطا ٟٚا٭فساد َٔ ايجسٚ ٠ٚاملاٍ ,بٌ إٔ َٔ نتابات٘ َا ٜػرل اىل إٔ سؿ ٍٛغ ٤ٞنٗرا ٜه ٕٛظًُا,1
ٚإمنا قؿد ٙإٔ ٜتُهَّٔ ٖ ٤٫٪املٛاطٓ َٔ ٕٛا٫ضتفاد َٔ ٠سٝاتِٗ نُا ٜػاَ ٚ ٕٚ٩عً ّٛإٔ عدّ ا٫ضتػ َٔ ٍ٬ايػسٚط اي٬شَ١
يف ايعكٛد .
نُا إٔ د ٕٛزاٚيص  َٔ٪ٜبايكٛاعد ايعكً ١ٝايبد ١ٜٝٗايػٗٛد ١ٜايجابت ١يف ايٓفظ ايبػس ١ٜعً ٢خ٬ف زأ ٟايٓطبٝني املابعد
اؿداثٝني ٚغرلِٖٚ ,يهٓ٘  َٔ٪ٜبعدّ نفا ١ٜتًو ايكٛاعد فًٗرا ميهٔ إٔ ٜعتُد عًٗٝا عً ٢اؿد اير ٟميهٓٗا إٔ تطاعدْا يف
تهًُ ١ايعٌُ با٫عتُاد عً ٢إزادٚ ٠اختٝاز ا٭فساد ,أٜكاً إٔ املٓٗر ايعكً ٞعٓد د ٕٛزاٚيص ٚاملطتعٌُ يف آزا ٘٥يٝظ َٓٗذا
عكًٝا ناغفا بٌ َٖٗٓ ٛر اغتكاق ٞزٜاق َٔٚ ,2ٞاملعً ّٛإٔ ايٓتا٥ر يف ايعًُٝات ايسٜاق٫ ١ٝتهػف َٔ ذاتٗا بٌ تهَ ٕٛأخٛذ٠
َٔ املعًَٛات ايجابت ١يف املكدَِّ ١أ ٚاملكدَِّات املعاؾ ١ؿؿ ٍٛايٓتٝذ ,١فإٕ ناْت املكدَ ١قٛاعد عكً ١ٝفايٓتٝذ ١ته ٕٛعكًٚ ١ٝا٫
ف ,٬فإٕ ناْت ايٓتا٥ر ٚاملباد ٨املتفل عًٗٝا ٖ ٞعكً ١ٝفاملكدَِّات ته ٕٛعكً ١ٝنريو,إٔ د ٕٛزاٚيص متهَّٔ إٔ جيُع بني ايكٛاعد
ايعكًٚ ١ٝايكٛاعد ا٭خ٬قٚ ١ٝإٔ جيعًٗا ا٭ضاع يه ٞؼكّل اٱزادٚ ,٠اعتُد عً ٢ايعكٌ َس ٠أخس ٣سُٓٝا أيصّ إٔ ته ٕٛاملباد٨
املتفل عًٗٝا َعكٛيٚ ١يٝطت عكٚ , 3١ْٝ٬ايفسم بُٗٓٝا إٔ ايعك ١ْٝ٬تعتُد عً ٢ايعكٌ فكط أَا املعكٛي ١ٝفٗ ٞتعتُد عً ٢ايكٛاعد
ايعكً ١ٝايبد ٚ ١ٜٝٗتعتُد عً ٢ايكٛاعد ا٭خ٬ق ١ٝايػٗٛدٚ ,١ٜشلرا فإٕ د ٕٛزاٚيص جيُع بني ا٭خ٬م ٚايعكٌ (ايعًِ  ٚاٱزاد٠
أٜكاً) نُا ٖٜ ٛعتُد عًَ ٢عسف ١عُٝك ١بايطًٛى ايبػس ٟاقتبطٗا َٔ َعسفت٘ يًٓفظ ايبػسٚ ١ٜاجملتُعات اٱْطاْ ١ٝناعتُاد ٙإٔ
_____________________________________________________________________________________________

 1سطني بػرلَ ,١ٜؿدز ضابل ف.104
 2إًٜٝا سسٜلَ ,ؿدز ضابل ,ف.89
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اٱْطإ ٜسدِّح داُ٥ا ا٭قُٔ عً ٢ا٭نجس ٜٛ ٖٛٚظِّف ٖر ٙايكاعد ٠يف ن ٬املبدأٚ ,ٜٔنكاعد ٠ايؿف ١اـرل ١ٜيٲْطإ ٚأْ٘ ٜسٜد
اـرل يٰخسٚ ٜٔؼكٝل ايعداي ١يف اجملتُع بٌ يهٌ اجملتُعات.1
ٚمما ٜدٍ عٌ عكْ ١ْٝ٬عس ١ٜايعداي ١اجملسد ٠عدّ اقتؿاز ْتا٥ذٗا باملػازنني يف ايعكد ,بٌ اَتدادٖا اىل غرل املػازنني ٚ
ا٭دٝاٍ ايكادَٚ ,2١إٔ باب ايعكَ ١ٜٛفتٛح ملٔ مل ٜهٔ ساقسا يف ايٛقع ا٭ؾًٖٚ ,ٞرا ٜدٍ إٔ املباد ٨يٝطت َباد ٨إزاد١ٜ
بد ٕٚقٛابط بٌ ٖ ٞقٛاعد عكً ١ٝميهٔ تكُٗٝٝا َٔ قبٌ اٯخسٚ ٜٔايدخ ٍٛفٗٝا مبشض إزادتِٗ ,ميهٔ تًدٝـ َا ذنسْا إٔ
ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص ْعس ١ٜعكد ١ٜػعٌ أضاع ايعداي ٖٛ ١ايعكد ٚيهٔ َع اعتباز سكٛم أضاض ١ٝيٮطساف مما ٜتشكل شلِ اؿس١ٜ
ايهاًَ ١يف اضتعُاٍ اختٝازِٖ َٓٚع اضتػ٬شلِ ٚإذ٫شلِ مبطاَ ٌ٥جٌ ايجسٚ ٠ٚاملاٍ ُٖٚا املطأيتإ ايًتإ ُٖا َٛقٛعا املبد٥ني
ا٭ضاضني (َٓح اؿكٛم َٓٚع ا٫ضتػٚ ) ٍ٬ظاٖس إٔ ايكا ِ٥بُٗا ٖ ٛغدـ آخس غرل ايفسد ْفط٘,اذ أْ٘ َعً ّٛإٔ ايفسد ٜ٫كّٛ
مبٓع ْفط٘ َٔ سكٛق٘ ٜ ٫ٚطتػٌ ْفط٘ٚ ,يهٓ٘ قد ٜك ّٛبريو َع اٯخسٚ ٜٔيف ضب ٌٝذيو فإْ٘ أَا ٜطتػٌ اختٝاز(ٙاٱزاد) ٠أٚ
ٜٛظَّف عكً٘(ايعًِ)ٚ ,يريو جيب إٔ ٜفسض عًَ ٘ٝا ميٓع اضتعُاٍ (اٱزاد(ٚ )٠ايعكٌ) يعًِ اٯخس ,ٜٔفاملاْع َٔ ا٭( ٍٚاٟ
اضتػ ٍ٬اٱزاد ٖٛ ) ٠عدّ َعسف ١ايفسد مبتعًكات٘ اـاؾٖٚ ١را َٖ ٛا زلَّا ٙد ٕٛزاٚيص عذاب ايػفًٚ ,١أَا املاْع َٔ اضتعُاٍ
ايعكٌ أَ ٟاٜعًُ٘ َٚا ٫ميهٔ إٔ ٜفسغ ْفط٘ َٓٗا نايكٛاعد ايعكً ١ٝايجابت ١فاؿٌ ٖ ٛدفٗا َع ايكٛاعد ا٭خ٬ق ١ٝايػٗٛدٖٚ ١ٜرا
َٖ ٛعٓ ٢املعكٛيٚ ١ٝاخت٬فٗا عٔ ايعك ١ْٝ٬اييت ٖ ٞقٛاعد عك ١ْٝ٬فكط ٚيٝظ شلا ع٬قَ ١ع ايكٛاعد ا٭خ٬ق.3١ٝ
ٖهرا تعٗس يٓا ابعاد ايٓعس ١ٜايتذسٜد ١ٜؾ ٕٛزاٚيص فإٕ دعًٓا ايعكد يف قًب َٚسنص تًو ايٓعسٚ ١ٜإٕ نإ نٌ عكد ي٘
أطساف فٝذب إٔ ٜه ٕٛا٭طساف أؾشاب اؿكٛم ٚاؿسٜات ٚجيب إٔ ٜ٫ه ٕٛف ِٗٝقعف ميهٔ إٔ ٜطتػٌ َٔ قبٌ اٯخسٜٔ
ست ٢ميهِٓٗ ايكٝاّ بإبساّ ايعكد ٜٚه ٕٛايعكد َٓتذا ٯثاز, ٙنُا جيب إٔ ٜ٫ك ّٛا٭فساد املػازن ِٖ ٕٛأْفطِٗ بريو
فٜ٬طتعًُٛا عًُِٗ  ٫ٚإزادتِٗ يعًِ ا٭طساف ا٭خس َٔٚ ,٣ثِ ته ٕٛيٓا َٓع ١َٛناًََٚ ١ؿطًشات زٝ٥ط ٖٞٚ ١ٝايعكد
ٚاملبدأ ا٭ ٍٚاملتعًل بإعطا ٤اؿكٛم ٚاؿسٜات ٚاملطاٚا ٠ف ٘ٝيًذُٝع ٚاملبدأ ايجاْ ٞاملتعًل بعدّ ا٫ضتػ ٍ٬اضتػ ٍ٬عدّ املطاٚا٠
اير٫ ٟميهٔ زفع٘ ٖٚ ,رإ ٜك ّٛبُٗا اٯخسَ ٕٚع ايفسدٚ,سذاب ايػفً ١اير ٟميٓع ايفسد عٔ َعسف ١تعًكات٘ اييت تطتٛظف
إزادت٘ٚ,املعكٛي ١ٝاييت متتصز ايعكٌ َع ا٭خ٬م يهٜٛ٫ ٞظف يهعِ سكٛم اٯخس,ٜٔفإٕ نإ املبد٤إ ملٓع اٯخس َٔ ٜٔظًِ
ايفسد ,فشذاب ايػفًٚ ١املعكٛيُٖ ١ٝا ملٓع ايفسد َٔ إٔ ٜعًِ اٯخسٚ ٜٔميهٓٓا ٚقع ذيو يف زضِ تٛقٝش ٞنايسضِ ايتاي:ٞ
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املبدأ ا٭ : ٍٚايتطا ٟٚيف اؿكٛم ٚاؿسٜات ايعاَ١
سذاب ايػفً_______١

ايعكد ا٫دتُاع ٞيف ايٛقع ا٭ؾً_________________ٞاملعكٛي١ٝ

املبدأايجاْ : ٞعدّ اضتػ ٍ٬اْعداّ املطاٚا ٠غرل ممهٔ ايسفع
فاملتبع يٓعس ١ٜايعدايٜ ١تٓب٘ اىل إٔ ايعكد ي٘ افذلاقات قبً ٖٞٚ ١ٝتتُجٌ عذاب ايػفًٚ ١افذلاقات ته ٕٛبعد ايعكد
ٚتتُجٌ باملعكٛي ١ٝيف املباد ٨املدتازٜٚ ,٠بد ٚإٔ ا٭َس  ٚاقح بإٔ ايٓعسَٗٓ ٖٞ ١ٜر ٚطسٜك ١يًٛؾ ٍٛاىل ْتا٥ح ٚاؿؿ ٍٛعً٢
َباد ٨يًعدايٚ,١يٝطت ٖ ٞمتاّ ايٓتا٥ر ٭ْٓا ذنسْا بإٔ بعض املباد ٨تػهٌ بعض دٛاْب َٔ أضاع ايٓعسٚ ١ٜا٫تفامٚ ,يٝظ
نٌ َاٜتفل عً ٘ٝاملػازنٜٚ ,ٕٛس ٣ايباسح إٔ ايطس يف اْتكاد بعض ايٓاقد ٜٔيًٓعس ١ٜبأْٗا اعتُدت عً ٢اؿكٛم ٚاملاٍ ٚايجس٠ٚ
فْٗ ٞعس ١ٜيدلاي ١ٝقافعٚ 1١يهٔ ٜبد ٚإٔ ٖ ٤٫٪املٓتكد ٜٔمل ٜهػفٛا إٔ ٖر ٙايٓعس ١ٜمبجابَٗٓ ١ر َطتعٌُ يف فا٫ت كتًف١
ٚيٝطت ْتا٥ر كتؿ ١مبذاٍ ٚفتُع ٚاسدٚ,شلرا ميهٔ إٔ حيؿٌ بٗا عًَ ٢باد ٨غرل املبدأ ٜٔاملرنٛز ٜٔنايعداي ١يف ا٭َٔ َج,ً٬
أَا املبد٤إ فرنسُٖا د ٕٛزاٚيص يدٚزُٖا يف ايٓعسٚ ١ٜيٝظ يهُْٗٛا املبد٤إ ايٛسٝدإ ايًرإ ضٝتفل عًُٗٝاٚ ,شلرا ؾسَّح دٕٛ
زاٚيص بإٔ املػازنني ضٝتفك ٕٛعً ٢غرلُٖا ٚيهٔ اتفاقِٗ عًُٗٝا ستُ ,ٞفايٓعسَٗٓ ٖٞ ١ٜر يهػف ايعدايٚ ١يٝطت ْتا٥ر
نػف ١ٝيف ايعدايٚ ,١شلرا متهَّٔ د ٕٛزاٚيص َٔ اضتعُاشلا يف فا٫ت كتًف ١شلا ع٬ق ١بايعداي,١نُا قاّ بتػٝرل ْعس ١ٜايعداي ١ملؿًش١
ايعداي ١ايًدلاي(١ٝايعداي ١ايطٝاض)١ٝ؟ ٭ْ٘ نإ ٜك ٍٛإٔ ٚظٝفت٘ نفًٝطٛف ضٝاض ٖٛ ٞسٌ املػانٌ ايعًُٚ 2١ٝشلرا زلَّْ ٢عسٜت٘
بايٓعس ١ٜايٛاقع ١ٝاملجايٚ ,١ٝنإ تٛاقع٘ جيعً٘ إٔ ٜطتُع اىل اْ٫تكادات املٛدَّٗ ١ايٚ ٘ٝتػٝرل آزا ٘٥عً ٢أضاع َاٜسا ٙسكا َٔ تًو
اْ٫تكادات  ,فإْ٘ قاّ بتػٝرلات يف أعُاي٘ ايكبً ١ٝتػٝرلات إْك٬ب ١ٝفادأت ايباسجني ٯزا ٘٥نًِٗ املٜ٪دٚ ٜٔاملٓتكد ٜٔمجٝعا ,ا٭َس
اير ٟجيعٌ دزاض ١اْ٫تكادات ٚدزاض ١ايٓعسٚ َٔ ١ٜظٝف ١ايباسجني ايرٜ ٜٔأت َٔ ٕٛبعد.ٙ
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املبشح ايجاْْ :ٞعس ١ٜاؾ ٍٛايفك٘ ا٫ضَٞ٬
املطًب ا :ٍٚ٫ايتعسف باؾ ٍٛايفك٘ ا٫ضَٞ٬
ٖٓاى خ٬ف بني عًُا ٤اؾ ٍٛايفك٘ ا٫ض َٞ٬يف تعسٜف عًِ اؾ ٍٛايفك٘ ٜك ٍٛايطبه ٞيف َ٪يف٘ ايكدِ س ٍٛا٫ؾـٍٛ
نتاب٘ (اؾُع اؾٛاَع) ٖ ( ٛقٛاعد ايفك٘ اٱمجايٚ ١ٝطسم اضتفاد ٠دصٝ٥ات٘  ٚساٍ َطتفٝد )ٙثِ ب ّٔٝاملساد َٔ نٌ َٔ (ايكٛاعد ايفك٘
ا٫مجايَ ٖٞ )١ٝؿادز ايفك٘ املباغس َٔ ٠نتاب اهلل  ٚضٓ ١زضٛي٘ ٚامجاع ا ١ُ٥املطًُني ٚاملؿادز غرل املباغس ٠اييت ٜأت ٞبٗـا ٖـ ٛؼـت
اؾط٬ح(ا٫ضتدٚ )ٍ٫اييت ٜتذاٚش عددٖا اىل َا ٜكازب َٔ ََ ١٦ؿدز تبدأ بايكٝاع ٚتـدخٌ فٗٝـا ا٫ضتشطـإ ٚا٫ضتؿـشاب ٚ
ايعسف  ٚضد ايرزا٥ع اخل...

1

(ٚطسم اضتفاد ٠دصٝ٥ات٘) ٖ ٞطسم اضتباط ا٫سهاّ ايػسع ١ٝايعًُ َٔ ١ٝتًو املؿادز  ٚتًو ايطـسم تتعًـل بعًـِ ايد٫يـ١
َٚعسف ١اْٛاع َكاؾد ايػسٜعٚ ١قٛاعد ايذلدٝح.
(ٚساٍ َطتفٝدٖا) ٚاملطتفٝد ٖٓا ٖ ٛاجملتٗد ايرٜ ٟعتُد عً ٢طسم ا٫ضتٓباط َٔ ايـد٫٫ت ٚاملكاؾـد ٫ضـتٓباط ا٫سهـاّ
اؾص ١ٝ٥ايعًُٖٓ َٔٚ ,١ٝا ٜعٗس اْ٘ امجع مجٝع َٛاقٝع ا٫ؾ ٍٛيف تعسٜف٘ ٫ٚ .عذب يف دق ٚ ١سلـ ٍٛتعسٜـف ايطـبه ٞ٭ٕ نتابـ٘
ػُٝع ٚتًدٝـ َٔ ْٝف َٚا ١٥نتب اخس.2 ٣
غرل إٔ َٔ املعاؾس ٜٔسا ٍٚإ ٜعسف ا٫ؾ ٍٛبػهٌ انجس اْطذاَا َع اضًٛب تايٝف ايهتب يف ايعؿس اؿدٜح ,بـٌ اْتكـد
ايتعازٜف ايكدمي ١نايع ١َ ٬ايدنتٛز املسسـَ( ّٛؿـطف ٢ايصملـ )ٞفذـا ٤بتعسٜـف ي٬ؾـ ٍٛعٓـد ايكـداَٜ ٢ـساٜ ٙـدٚز سـ ٍٛقـٛز
ٚاسد(اؾ ٍٛايفك٘ عباز ٠عٔ قٛاعد عاَٜ ١تٛؾٌ بٗا اىل اضتٓباط ا٫سهاّ ايػسع ١ٝايعًُ ١ٝيف اديتٗا ايتفؿ , )١ًٝٝنُا اْتكـد بعـض
ايتعسٜفات ايكدمي ١اْٗا خًطت بني ايكٛاعد ايهً ١ٝاملٛدٛد ٠يف ايٛاقع اييت ٖ ٞاؾ ٍٛايفك٘ ٚبني ايؿٛز ٠ايرٖٓ ١ٝيد ٣اجملتٗد اييت ٖٞ
ايعًِ بٗا ,فعسفت اؾ ٍٛايفك٘ بايعًِ بايكٛاعد َع إ ْفظ ايكٛاعد ٖ ٞاؾ ٍٛايفك٘ اَا ايعًِ بٗا فٗـ ٛقـسٚز٫ ٟضـتدداَٗا سـني
ا٫دتٗاد ,نُا إ ايتعسٜف املدتاز عٓد ( ٙقاْ ٕٛا٫دتٗاد ٚقٛاعد ا٫ضتٓباط اييت ٜطتعني بٗا اجملتٗد _ا ٚايكاق _ٞعًـ ٢اضـتدساز
ا٫سهاّ ايػسع َٔ ١ٝاديتٗا ايتفؿ(١ًٝٝاؾص.3)١ٝ٥
نُا إ ايع ١َ٬ايدنتٛز عبدايهس ِٜشٜدإ ٜك ٍٛعٔ ايتعسٜف ا٫ؾط٬س ٞي٬ؾ( ٍٛاَا ايتعسٜف ايًكـيب) ا ٟباعتبـاز ٙيكبـا
عً ٢عًِ كؿٛف  :فٗ ٛايعًِ بايكٛاعد ٚا٭دي ١ا٫مجاي ,١ٝاييت ٜتٛؾٌ بٗا اىل اضتٓباط ايفك٘ ,نُا ٜطًل عًٖ ٢ر ٙايكٛاعد ٚا٭ديـ١
ا٫مجاي .١ٝثِ حيدد ايكٛاعد بككاٜا نًٜٓ ١ٝطبل سهُٗا عً ٢اؾصٝ٥ات اييت تٓدزز ؼتٗا فتعسف بٗا سهِ ٖـر ٙاؾصٝ٥ـات ٚميجـٌ شلـا
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بكاعد (٠اَ٫س ٜفٝد ايٛدٛب ,ا ٫اذا ؾسفت٘ قس ١ٜٓعٔ ذيوٜٚ .ػسح ا٫دي ١ا٫مجاي ١ٝب( فَٗ ٞؿادز ا٫سهاّ ايػسع , ١ٝنايهتـاب
ٚايطٓٚ ١ا٫مجاع ٚايكٝاع.1
ٖٓ َٔٚا ٜعٗس إ تعسٜف ايدنتٛز ايصٜدإ ٖ ٛأقسب اىل تعسٜف ايكداَ َٔ ٢تعسٜف ايصمل ٞسٝح ٜسنّـص ا ٍٚ٫عًـ ٢املؿـادز
ٚيهٔ ايجاْٜ ٞسنّص عً ٢قاْ ٕٛا٫دتٗاد ٚقٛاعد ا٫ضتٓباط .
اَا فُٝا ٜتعًل بتشً ٌٝايتعسٜف َٓٚاٖر ا٫ؾٛيٝني يف ايتأيٝف :
فشٖ ٍٛرا اؾاْب َٔ املٛقٛع ٜك ٍٛايدنتٛز ايصٜدإ( ٜتكح مما قًٓا ضابكا :إ ايػسض َٔ ٚقع أؾ ٍٛايفك٘ ٖٛ ,ايٛؾٍٛ
اىل ا٫سهاّ ايػسع ١ٝايعًُ ,١ٝبٛقع ايكٛاعد ٚاملٓاٖر املٛؾً ١ايٗٝا عًٚ ٢د٘ ٜطًِ ب٘ اجملتٗد َٔ اـطأ ٚايعجاز.2
(فايفك٘ ٚا٫ؾٜ :ٍٛتفكإ عً ٢إٔ غسقُٗا ايتٛؾٌ اىل ا٭سهاّ ايػـسع ١ٝا ٫إٔ ا٭ؾـ :ٍٛتبـَٓ ّٔٝـاٖر ايٛؾـٚ ٍٛطـسم
ا٫ضتٓباطٚ ,ايفك٘ ٜطتٓبط ا٫سهاّ فع ٬عً ٢ق ٤ٛاملٓاٖر اييت ززلٗا عًِ ا٭ؾٚ ,ٍٛبتطبٝل ايكٛاعد اييت قسٳزٖا
اَا َٓاٖر ا٭ؾٛيٝني فٗٓاى َٓٗذإ زٝ٥طٝإ ُٖا َٓٗذا ايهَٝ٬ني ٚا٫سٓاف:
اَا طسٜك ١ايهَٝ٬ني فٗ ٞطسٜك ١عك ١ْٝ٬انجسْ ,عس ١ٜسانُ ١عً ٢ايفسٚع ايفكٗ ٫ ١ٝتطتكَٗٓ ٞـا ٚشلـرا إ املطـا ٌ٥ايفكٗٝـ١
قً ١ًٝيف تايٝفاتِٗ  َٔٚ ,اَتٝاشات طسٜكتِٗ اْٗا بعٝد ٠عٔ ايتعؿب يًُراٖب.
اَا َٓٗر اؿٓف ١ٝفٝطتدًـ اؾٛي ِٖٛٝايكٛاعد ٚايكٛاْني ٚايكٛابط ا٫ؾٛي َٔ ١ٝاٯزا ٤ايفكٗ ١ٝاملٓكٛي ١عـٔ أُ٥ـ ١املـرٖب
فٗ ٞطسٜك ١عًُ ١ٝتطبٝك ١ٝيًفسٚع ايفكٜٗ( ١ٝسدع تعً ٌٝاملطا ٌ٥ايفكٗ ١ٝيف َرٖب أب ٞسٓٝف ١ؼًًٗٝا ؼً ٬ٝعًُٝا اىل ٖر ٙايطسٜك) ١
آٖ ٫اى َٓٗر املتأخس ٜٔا ير ٜٔمجعٛا بني ايطسٜكتني ايطابكتني سٝح ٜعتُد ٕٚعً ٢ايعكٌ ٚاملٓطل يف ؼً ٌٝقٛاعد ا٭ؾَٔ ٍٛ
دٜٗٚ ١طبّكْٗٛا عً ٢املطا ٌ٥اؾص َٔ ١ٝ٥دٗ ١اخسٚ ,٣بايتاي ٞفإ ٖر ٙايطسٜك ١مجعت بني َصاٜا ن ٬ايطسٜكتني.3
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املطًب ايجاْ :ٞاؾ ٍٛايفك٘ ا٫ض َٞ٬نٓعس ١ٜيًعداي١
تكطِ ايعداي َٔ ١ايٓاس ١ٝا٭ضًٛب ١ٝبػهٌ عاّ اىل ث٬ث ١اقطاّ زٝ٥طٖٞ ٚ ١ٝ
تكطِ ايعداي ١ايتٛشٜع :١ٝاىل ايتٛشٜع عً ٢أضاع َٛقٛع ايتٛشٜع أ ٚعً ٢أضاع ا٭فساد املساد ايتٛشٜع عً ِٗٝأ ٚعً ٢أضاع
املٓٗر ايرٜ ٟساد ايتٛشٜع عً ٢أضاض٘ ٜٚه ٕٛتٛقٝح ذيو بايػهٌ ايتاي:ٞ
أ :٫ٚايتٛشٜع عً ٢أضاع املٛقٛع ,ته ٕٛايعداي ١عً ٢أضاع املٛاقٝع بٓا٤ا عً ٢ا٫ضتشكام أ ٚساد ١ا٭فساد ,فا٫ضتشكام
ٖ ٛإعطا ٤نٌ فسد َٔ ا٭فساد َا ٜطتشك ْ٘ٛد ٕٚا٭خر بٓعس ا٫عتباز سادات ٖ ٤٫٪ا٭فساد ,بُٓٝا ٜه ٕٛا٫عتُاد عً ٢ساد ١ا٭فساد
يف ايٓٛع اير ٟجيعٌ ساد ١ا٭فس اد ٖ ٛأضاع ايتٛشٜع ٚيٝظ إعطاَ ِٗ٥ا ٜطتشكَ ,ٕٛع َ٬سع ١إٔ َعٝاز ا٫ضتشكام خيتًف َٔ
َرٖب فهس ٟاىل آخس.1
ثاْٝا:ايتٛشٜع عً ٢أضاع ا٭فسادٜ ,ه ٕٛايتٛشٜع يف ٖرا ايٓٛع َٔ ايعداي ١با٫عتُادعً ٢ا٭فساد أٜ ٟه ٕٛايتٛشٜع عٌ أضاع
ا٭فساد د ٕٚا٫يتفات اىل سادات أ ٚاضتشكاقات ٖ ٤٫٪ا٭فساد.2
ثايجا:ايعداي ١ا٭ضًٛب( ١ٝايتٛدّٗ ١ٝاحملك :)١املِٗ يف ٖرا ايٓٛع َٔ ايعداي ٖٛ ١إٔ ٜه ٕٛاملٓٗر أ ٚا٭ضًٛب ٖ ٛايعادٍِٜٗ٫ٚ ,
بعد ٙايٓتا٥ر أ ١ٜناْت د ٕٚسطاب اؿادات أ ٚاضتشكاقات ا٭فساد يف ايبداٚ ١ٜد ٕٚإٔ ٜه ٕٛايتٛشٜع بايتطا ٟٚبني مجٝع ا٭فساد,
ففٖ ٞرا ايٓٛع حيا ٍٚضًٛى طسٜل ٚإْػاَٗٓ ٤ر ٚافذلاض سا٫ت أ ٚاغذلاط غسٚط َع ا٫زتكا ٤بايٓتا٥ر ,3نُا ٖ ٛاؿاٍ يف
ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص فاملِٗ ٖٓا ٖ ٛا٭ضًٛب ٚيٝطت ايٓتا٥ر! .
ٜبد ٚإ ْعس ١ٜاؾ ٍٛايفك٘ اذا أَهٔ إ ْعتدلٖا ْعس ١ٜيف ايعداي ١فاْٗا  ٫تعتدل ْعس ١ٜتتعًل بتٛشٜع ا٭غٝا ٤٭ْٗا َٓٗر
يطتٓباط ا٭سهاّ ,نُا أْٗا  ٫تتعًل با٭غداف ٭ٕ ا٭سهاّ يف ا٫ؾ ٍٛتبٓ ٢عً ٢ايعًٌ( اؿهِ ٜدٚز َع ايعًٚ )١يٝظ ا٭غداف
فًِ ٜبك ٢ا ٫ايكط ِٝايجايح  ٖٛٚايعداي ١املٓٗذ ١ٝسٝح إٔ ايعداي ١تتعًل باملٓٗر ٚا٭ضًٛب فًٝظ َُٗا َا َٖٛ ٛقٛعٜ٘ٚ ,بد ٚإٔ
ٖرا ٖٖٛ ٛامل ِ٥٬ستْ ٢عتدل ْعس ١ٜأؾ ٍٛايفك٘ اٱضْ َٞ٬عس ١ٜيف ايعداي ١٭ْٗا تعتدل َٓٗذا ٚقاْْٛا ٫ضتٓباط ا٫سهاّ ايػسع١ٝ
ايعادي َٔ ١املؿادز ايػسع , ١ٝفإٕ املؿدز اٱشل ٞملؿادزٚ ٚ ٙدق ١تهٖ ٜٔٛرا ايعًِ جيعٌ اؿؿ ٍٛعً ٢ا٫سهاّ ايعاديْ ١تٝذَ ١تشكك,١
 ٚنُا إٔ ايتطً ِٝبعداي ١إٔ أؾ ٍٛايفك٘ ٜعتدل َٓٗذا يًعداي ١ميهٓٓا َٔ َكازْْ ١عس ١ٜاؾ ٍٛايفك٘ َع ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص سٝح إ
ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص تعتدل ْعسَٗٓ ١ٜذ ١ٝيًعداي.!١

1

_____________________________________________________________________________________________

زابست اٍ ٖٛ .ملصَ ,باْ ٞفًطف٘ أخ٬مَ ,ؿدز ضابل ,ف.294

ْ 2فظ املؿدز ,ف299-297
ْ 3فظ املؿدز ,ف305-302
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املطًب ايجايح :بٓ ١ٝايعداي ١يف ْعس ١ٜاؾ ٍٛايفك٘:
ست ٢ميهٓٓا َكازْ ١قُإ ايعداي ١يف نٌ َٔ ْعسٜيت ا٭ؾ ٍٛايفك٘ اٱضْٚ َٞ٬عس ١ٜد ٕٛزاٚيص عًٓٝا نػف بٓ ١ٝايعداي ١يف
ْعس ١ٜأؾ ٍٛايفك٘ ا٫ض َٞ٬نُا قُٓا ب٘ يف ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص  .فاذا دقّكٓا يف املطأيٚ ١ددْا إ يٓعس ١ٜأؾ ٍٛايفك٘ بٓ ١ٝعُٝك ١تتػاب٘
ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص يف أضاض٘ٚ .يهْٛ ٞقح ذيو عًٓٝا بٝإ املفٗ ّٛا٫ضاض ٞيف أؾ ٍٛايفك٘ ٚيف ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيصٜ ,س ٣ايباسح إ
املفٗ ّٛا٭ضاض ٞيف ا٫ؾَ ٖٛ ٍٛفٗ( ّٛا٫ضتٓباط ) 1املفٗ ّٛايرٜ ٟكابً٘ َفٗ( ّٛا٫تفـام ا ٚايعكـد) عٓـد دـ ٕٛزاٚيـص  ,فايعدايـ١
املٓٗذ ١ٝيف تٛشٜع ايطًع ٚاـرلات ايعاَ ١تته ٕٛعٓدَا ٜتفل ا٭طساف املتطا ٕٚٚعً ٢تٛشٜع تًو ايطًع  ٚقُٔ َـا ٜتفكـ ٕٛعًٝـ٘
املبدأ ٜٔا٫ضاضٝني طبعا ؼت ضتاز ايػفً ١نُا ذنسْاٚ .عٓدْا ايتدقٝل إ ا٫تفام ا ٚايعكد ٖـ ٛاملفٗـ ّٛا٫ضاضـٚ ٞإ شلـرا ا٫تفـام
غسٚط قبٌ ا٫تفام ٚغسٚط َا بعد:ٙ
اَا غسٚط َاقبٌ ايعكد فٗٚ ٞدٛد ا٫طساف ا٭سساز املتطا ٜٔٚايرٜ ٜٔتفكٚ .ٕٛيهٔ ا٫تفام يٛسدٜ ٫ ٙهفـ ٞيهـٜ ٞكـُٔ
ايعدايٚ ١شلرا جيب إ ٜػٗد يعداي ١ا٫تفام َٔ قبٌ َٔ مل ٜػازنٛا يف ايعكد ضٛا ٤ناْٛا َٔ ا٭دٝاٍ ايكادَ ١ا ٚا٭داْب اير ٜٔيـٝظ
شلِ سل املػازن ١يف ا٫تفام ٚاملعٝاز ايرٜ ٟعتُد عً ٘ٝيف َعسفٚ ١قُإ ايعداي ١بعد ا٫تفـام ٖـ ٛاملعكٛيٝـ ١أ ٟإٔ غـرل املػـازنني
ٜػٗد ٕٚمبعكٛي ١ٝا٫تفامْٚ ,عين باملعكٛي ٖٛ ١ٝنُا ذنسْا اؾُع بني ايعكٚ ١ْٝ٬ا٭خ٬م ٖٚرا ٖ ٛغسط َا بعد ايعكد.
فٓس ٣إ تًو ايبْٓ ١ٝفطٗا َٛدٛد ٠يف ا٫ؾَ ٍٛع خؿٛؾٝت٘:
فُج ٬عٓدَا لعٌ ا٫ضتٓباط ا٭ضاع فٗٓاى غسٚط قبً ١ٝي٬ضتٓباط  ٖٛٚجيب إٔ ٜه ٕٛا٫ضتٓباط َـٔ املؿـادز احملـدد ٠يف
اؾ ٍٛايفك٘ َٔ نتاب  ٚضٓ ٚ ١امجاع املؿادز ا٭خس ٣املرنٛز ٠ؼت اضِ ا٫ضتدٚ 2ٍ٫ميهـٔ إ ْعتـدل ٖـرا ايتشدٜـد بػـسٚط
َاقبٌ ا٫ضتٓباط  ,نُا إ عًُ ١ٝا٫ضتٓباط يًشهِ ٜعتُد عً ٢عًِ ايد٫يٚ ١ميهٔ إ ْكازٕ ا٫عتُاد عً ٢ايد٫يـٚ ١ايذلدـٝح مبجابـ١
ٚدٛد سذاب ايػفً ١يف ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص .اَا غسط َابعد ا٫ضتٓباط ٚيكُإ عداي ١اضتٓباط اؿهِ ايػسع ٞفٗ ٛيف َكازْ ١اؿهِ
املطتٓبط َع َكاؾد ايػسٜع ١اٱض ١َٝ٬املعسٚف َٔ ١سفغ (ايدٚ ٚ ٜٔايٓفظ ٚايعكٌ ٚاملـاٍ ٚايٓطـٌ)ٖٓ ٚ 3ـا ايتشهـ ِٝاىل املكاؾـد
ٜكابٌ املعكٛي ١ٝعٓد د ٕٛزاٚيص َٔٚ ,ثِ تهٌُ ايبٓٚ ١ٝس٦ٓٝر ميهٓٓا إ ْعدل عٓٗا بايتدطٝط ايتاي:ٞ

_____________________________________________________________________________________________

 1ايصملَ ,ٞؿدز ضابل ,ف.297
2

ايطبه , ٞساغ ١ٝايبٓاَْ ,ٞؿدز ضابل  ,ف.342

 3شٜدإَ ,ؿدزضابل ,ف.379
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ا٫عتُاد عً ٢عًِ ايد٫ي١
املؿادز ايػسع١ٝ

ا٫ضتٓباط

َكاؾد ايػسٜع١

ٚقٛاعد ايذلدٝح
ٜس ٣ا٭ؾٛي ٕٛٝإ َٛقع املكاؾد ٖ ٛعٓد ا٫ضتٓباط ٜٚبد ٚاِْٗ أخطٛ٦ا يف ذيو ٭ٕ َٛقعٗا ٖـَ ٛـا بعـد ا٫ضـتٓاط ٚيـٝظ
أثٓا ٘٥نُا ٖ ٛاؿاٍ يًُعكٛي ١ٝيف ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص.
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املبشح ايجايح :قُإ ايعداي ١يف ْعسٜيت اؾ ٍٛايفك٘  ٚد ٕٛزاٚيص
املطًب ا :ٍٚ٫قُإ ايعداي ١يف ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص
زغِ اْ٫تكادات ايهجرل ٠املٛدٗ ١اىل ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص َٔ َجايٝت٘  ٚامٝاش ٙيًفًطف ١ايًدلاي ١ٝؼهُ٘ يف إٔ ا٭طساف ٜتفكـٕٛ
عً ٢املبدأ ٚ ٜٔفسق٘ سذاب ايػفً ١اير ٟجيب اعتباز ٚ ,ٙغرلٖا َٔ اْ٫تكادات .ا ٫إ ٖٓاى ْكاط ق ٠ٛفٗٝـا دعًـت ْعسٜـ ١دـٕٛ
زاٚيص اِٖ ْعس ١ٜيًعداي ١يف ايعؿس اؿدٜح ,اؾبشت َٓٗا َعٝازا يًُٛافل ٚاملدـايفَٗٓ ,ـا إٔ ايٓعسٜـَ ١تهاًَـ ٫ ١ؼتـاز اىل غـ٧ٝ
خازدٗا يتهًُتٗا ٚأْٗا ْعسَٗٓ ١ٜذ ١ٝميهٔ اضتعُاشلا يف َٛاقع َٛ ٚاقـٝع كتًفـ .١نُـا اْٗـا مجعـت بـني َفٗـَٛني ناْـا ٜعتـدلإ
َفَٗٛني غرل قابًني يًذُع قبٌ ابداعٗاُٖٚ ,ا َفَٗٛا اؿسٚ ١ٜاملطاٚا ,٠فٗ ٞناملٝصإ ,فهُا َعً ّٛإ املٝصإ ْفط٘ ٖٜ ٛبٚ ّٔٝدٛد
ايتعادٍ ف َٔ ٘ٝعدَ٘ٚ .شلرا مي هٓٓا ايك ٍٛبإٔ أقْ ٣ٛكط ١شلا اْٗا تعتدل َعٝازا ٚاقشا يهػف ٚدٛد ايعداي ١ست ٢يف ايٓعسٜـْ ١فطـٗا,
ْٗ٫ا اغذلطت يف ايٛقع ا٫ؾًَ ٞا ٜكُٔ ؼكٝل ايعداي َٔ ١غسٚط قبٌ ايعكد ٚغسٚط بعـد .ٙاذ إ افـساد اجملتُـع ٖـِ اْفطـِٗ
ٜتفكٚ ٕٛبايتايٜ ٫ ٞكسّز أ ٟغدـ آخس َهاِْٗ ٖٚرا ٜه ٕٛأنجس قُاْا يًعداي , ١نُا إ عدّ عًُِٗ مبؿاؿِٗ ٚست ٢مبٛقعِٗ
ا٫دتُاع ٞحيعًِٗ ٜفهّس ٕٚمبؿًش ١نٌ اجملتُع ٚيٝظ مبؿاؿِٗ اـاؾ ,١نُا إ د ٕٛزاٚيص ٚبافذلاق٘ َطـاٚاٚ ٠سسٜـ ١املػـازنني
جيعًِٗ غرل فدل ٜٔيٝؿّٛتٛا اٜ ٚتفكٛا ملؿًش ١افساد َعٓٝني ٜٚعتدل ٖرا قُاْا آخس .نُا إ زاٚيص ٚبافذلاق٘ املبدأ ا٭ٚ ٖٛ ٚ ٍٚدٛد
اؿسٜات ايعاَ ١دعٌ اـاؾ ١ٝاٱْطاْ ٖٞٚ ١ٝاؿس ١ٜشلا ا٭ٚيٚ ١ٜٛاييت ٜرٖب بٓا اىل قُإ ايتفهرل اؿس سَ ٍٛطاَي ١ايعدايٚ ١اعتباز
ٖرا قُاْا آخس َٔ قُاْاتٗا .نُا إ ايتطا ٟٚيف ايفسف تعتدل قُاْ ١اخس ٣يًعداي ,١نُا إ عدّ املطاٚا ٠جيب إ ٜه ٕٛملؿًش١
احملسَٚني ست ٫ ٢خيسدٛا يف ايطاسٜٚ ١ػازنٛا يف ا٫تفام ٜعتدل ٖرا قُاْ ١اخس ٣يًعداي ,١زمبا إ ا٫عتُاد عً ٢اتفام املعٓٝني ٚإ مل
جيُعٛا ٜعتدل قُاْ ١اخس ٣يًعدايٚ , ١أخرلا ٜبد ٚإٔ ا٫تفام َٔ قبٌ ا٭غداف اْفطِٗ ٜعتدل قُاْ ١أخـس ,٣اذا َـا نػـفٛا إ َـا
قاَٛا با٫تفام عً ٘ٝمل ٜهٔ بايػهٌ املطًٛب فٝك َٕٛٛبادسا ٤تعد٬ٜت قسٚز ١ٜفٗٝا ٜعتدل ٖرا قُاْ ١يًعداي ١يف ايٓعس ١ٜاملرنٛز.1٠

_____________________________________________________________________________________________

 1ؼطني مح١غسب ,ايعدايْٚ ١عسٜاتٗا  ,داَع ١ايتُٓ ١ٝايبػس ,١ٜضًُٝاْ ,2016 ,١ٝف.154

206

م.م .تحسیه حمه سعید شمس الدیه

ضمان العدالة....

املطًب ايجاْ : ٞقُإ ايعداي ١يف ْعس ١ٜاؾ ٍٛايفك٘ ا٫ضَٞ٬
إٕ ْعس ١ٜأؾ ٍٛايفك٘ اٱضٚ َٞ٬إ ناْت ت عتُد عً ٢ايٛس٫ ٞضتٓباطٗا ا٭سهاّ ايعاديٜ ١عطٗٝا ْكط ١ق٫ ١ٜٛتٛدـد يف أٜـ١
ْعس ١ٜأخس ٣يًعداي ٚ ,١نْٗٛا س ٍٛايٛسٚ ٞايػسٜع ١ايػساٜ ٤بعدٖا َٔ ايٓكـ املٛدٛد يف ايٓعسٜات اٱْطاْ ١ٝيًعدايٚ ,١يهٓٓا جيـب
إ ْٓ ٫ط ٢إٔ ٖر ٙايٓعسْ ١ٜعس ١ٜنػف َٔ ١ٝابداع املطًُنيٚ 1إ ناْت َٔ أسطٔ َا أبدع٘ املطًُٚ ٕٛيهٓٗا يٝطـت ٖـ ٞذاتٗـا
دص٤ا َٔ ايٛس ٞبٌ ميهٔ إ ٜٛدد فٗٝا َٔ ايٓكـ َا ميهٔ إ ٜٛدد يف أ ٟعٌُ اْطاْ ٞآخسٚ ,شلرا إٕ اْتكدْا ْعس ١ٜاؾ ٍٛايفكـ٘
فآْا مل ْٓتكد ايد ٜٔا ٚايٛس ٞا٫شل ٞبٌ اْتكدْا آي ١ٝاْطاْ٫ ١ٝضتٓباط ا٭سهاّ يف ايػس ٜعٚ ١يٝظ ايػسٜع ١ايػسا ٤ذاتٗاٚ ,إ نإ ٖرا
ٜ ٫عين إ تًو ايٓعس ١ٜيٝظ فٗٝا َٔ ْكاط ايك ,٠ٛبٌ إ تًو ايٓعس َٔ ١ٜأزٚع َا ٚؾً٘ ايفهس اْ٫طاْ ٞيف ايتازٜذ ايبػـسٖٚ ,ٟـٞ
َٔ أِٖ اْتادات اؿكاز ٠اٱض ١َٝ٬قدَت٘ يًبػسٖٓ َٔٚ , ١ٜا إٔ فٗٝا قـُاْات مل ٜؿـٌ ايٗٝـا ف٬ضـف ١ايكـاْٚ ٕٛايطـٝا ٠ا ٫يف
ااٯ ١ْٚا٫خرل , ٠بٌ إٔ فٗٝا َا مل ٜؿًٛا ايٗٝا ست ٢اٯٕ .فُٔ قُاْات تًو ايٓعسَ ١ٜا:ًٜٞ
أْٗا ْعس ١ٜؼا ٍٚنػف ا٭سهاّ ا٫شل ١ٝيًبػس املداطبني ٯخس ايسضٌ ٚخامتِٗ  ,فّْٗٛ ٞزت بايه ّ٬ايٛسٝاْٚ ٞانتطبت َٓ٘
ايعُل ا٫خ٬قٚ ٞاملعٜٓٛ ٫ ٟٛدد يف ا٭عُاٍ احملض اْطاْٚ ,١ٝشلرا اَتاشت ايػسٜع ١ا٭ض ١َٝ٬بأْٗا غـسٜع ١أنجـس اخ٬قٝـَ ١ـٔ بـني
ايػسا٥ع ايكاْ ١ْٝٛاملعسٚف.١نُا اْٗا ايٓعس ١ٜؼا ٍٚاضتٓباط فُٝا َٖٛ ٛدٛد ٚيٝظ اْػاَ ٤ا ٖ ٛغرل َٛدٛد.
ا ٫أْٓا اذا أَعٓٓا ايٓعس يف ْعس ١ٜأؾ ٍٛايفك٘ ا٭ضٚ َٞ٬ددْا أْٗا تدخٌ قُٔ ايٓعسٜات ايعداي ١اييت تعتـدل ْعسٜـَٗٓ ١ذٝـ١
أضًٛبٚ ١ٝيٝطت َٔ ايٓعسٜات اييت تعتُد عً ٢تٛشٜع ا٭غٝا ٫ ٚ٤اييت ايٓعسٜات ايتٛشٜع ١ٝاييت تعتدل اي٥٬كَ ١ٝفَٗٗٛا ا٫ضاضَٔ ٚ ,ٞ
ثِ مؿٌ عًْ ٢كطتني َُٗتني ُٖٚا:
ا :٫ٚإ زأ ٟايرٜ ٜٔعتدلْ ٕٚعس ١ٜد ٕٛزاٚيص ٖ ٞاييت أضّطت املٓٗر ا٫ضًٛب ( ٞاملٓٗذ )ٞغرل ؾشٝح .٭ٕ ْعسٜـ ١اؾـٍٛ
ايفك٘ اعتُدت عً ٢ا٫ضًٛب قبٌ ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص نْٗٛا ٚددت قبًٗا تأزخيٝا.
ثاْٝا :إ اعتُاد ايٓعس ١ٜعً ٢ا٭ضًٛب جيعًٗا قآَ ١يًعداي ١أنجس َٔ َٔ ايٓعسٜات اييت تعتُد عً ٢ايػٚ ١ٝ٦ٝاي٥٬ك.١ٝ

املطًب ايجايحَ :كازْ ١قُإ ايعداي ١يف نٌ َٔ ايٓعسٜتني:
اذا دقّكٓا يف ن ٬ايٓعسٜتني ٚددْا إٔ فُٗٝا ْكاط اتفام ٚاخت٬فٜٚ ,بد ٚإٔ َا ٜٛقف ايٓاظس فُٗٝاأنجس ٖـ ٛا٫تفـام .فـإ
ا٫تفام َٔ سٝح ايبٓ_ ١ٝبٌ إ ايتطابل  ٚايتػاب٘ بُٗٓٝا_ ٚؾٌ اىل سد نػف يٓا خطأ ا٫ؾٛيٝني ايـرٚ ٜٔقـعٛا املكاؾـد َـع
ايد٫ي ١يف ا٫ضتٓباط .سٝح أْٓا ٚددْا إ َٛقع املكاؾد ٖ ٛبعد ا٫ضتٓباط  ٚيٝظ اثٓا ٘٥نُا عجٓاٖٚ .ـرا غـ ٧ٝعذٝـب سكٝكـ ١إ
تهْ ٕٛعس ١ٜتازخي ١ٝنٓعس ١ٜأؾ ٍٛايفك٘ تٛافل آخس إبداع ٚؾٌ اي ٘ٝايفهس اْ٫طإ اْ ٖٛ ٚ ٫عس ١ٜد ٕٛزاٚيص يف ايعدايـ .١ا ٫إ
_____________________________________________________________________________________________

 1شٜدإَ ,ؿدزضابل ,ف ٚ .16ايصملَ ,ٞؿدز ضابل ,ف.9
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ايتػاب٘ بني ايٓعسٜتني يف ايبٓ ١ٝايعُٝك ١يٝظ َعٓا ٙأْ٘ ٜٛ ٫دد اخت٬ف بني ايٓعس .ٜٔفإٕ ا٫خت٬ف َٛدٛد بُٗٓٝا  ٚ ,إ ا٫خـت٬ف
ٜهَ َٔ ٕٛؿًشْ ١عس ١ٜا٭ؾ ٍٛسٝح ٜبد ٚاْٗا اق َٔ ٣ٛبعض اؾٛاْب َ َٔ ٚؿـًشْ ١عسٜـ ١دـ ٕٛزاٚيـص يف بعـض اؾٛاْـب
ا٭خس َٔٚ ,٣ثِ ٖٓاى ْكاط اخت٬ف بني نٌ َٔ ايٓعسٜتني:
ا:٫ٚإٔ ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص تعتُد عً ٢اتفام بني املعٓٝني يف ايٛقع ايطبٝع ٞؼت سذاب ايػفًَ ١ع ٚدـٛد ايػـسٚط ايكبًٝـ١
ٚايبعد ١ٜيًعكد ا٫دتُاعٖٚ ,ٞرا ٜعين أْٗا ْعس ١ٜإْػا . ١ٝ٥بُٓٝا تٓػأ ْعس ١ٜأؾ ٍٛايفك٘ ْتٝذ ١اضتٓباط اؿهِ َٔ املؿادز ايػسع١ٝ
َٔ ايهتاب ٚايطٓٚ ١املؿادز ا٭خس , ٣اذا إ ايٓعس ١ٜا٭ؾٛي ١ٝشلا طبٝع ١نػفٚ ١ٝيٝطت اْػا١ٝ٥
ثاْٝا:باعتُادٖا عً ٢ايٛس ٞميهٔ إ ْعتدل بٓا٤ا عً ٢إ َؿدزٖا َؿدز زلا ٟٚاشل ٞجيعًٗا أبعـد َـٔ ا٫خطـا ٤املٛدـٛد ٠يف
املؿادز ايبػس ١ٜاملساد شلا إ ؼكل َؿاحل ٚاقعٗٝا.
ثايجا :إٔ ايٓعس ١ٜا٫ؾٛي ١ٝتعتُد عً ٢ادتٗاد اجملتٗد  ٖٛٚست ٢اٯٕ ادتٗاد فسدٜ ٟسنّص عً ٢اْػـا ٤املًهٝـ ١ا٫دتٗـاد يـد٣
ايفسد اجملتٗد . 1بُٓٝا تعتُد ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص عً ٢ااتفام ٚادتٗاد اؾُاع ١املعٓ ١ٝبتٛشٜع اـرلات ٚايطًع ايعاَـ ١بػـسط إٔ ٜهـٕٛ
ا٫تفام ٚا٫دتٗاد يف ايتٛشٜع َعك (٫ٛايعكٌ +ا٫خ٬م) يد َٔ ٣مل ٜهٔ َػازنا يف ا٫تفام.2
زابعا :إٔ ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص ْعس ١ٜضٝاض ١ٝيف ا٭ضاع ؼا ٍٚاؾُع بني َفَٗٛني ضٝاضٝني ,يف سني إ ايٓعس ١ٜا٫ؾـٛيٖ ١ٝـٞ
ْعس ١ٜفكٗ ١ٝقاْٜ ١ْٝٛطتٓبط بٗا ا٭سهاّ ايتفؿ َٔ ١ًٝٝا٭دي ١ايػسع. ١ٝ
خاَطا :إ ايعداي ١يف ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص ٜه ٕٛبني أفساد اجملتُع ايٛاسد  ٫ٚتٛدد قـُإ يف ايٓعسٜـ ١ملـٓعِٗ اذا سـاٚيٛا إ
ٜعًُٛا غرلِٖ َٔ اجملتُعات ا٫خس ,٣٭ٕ يًٓعس ١ٜطبٝع ١داخً ١ٝذات ٫ ١ٝتٛدـد َعٝـاز خـازد (ٞخـازز ا٫تفـام) ٜعتُـد عًٗٝـا يف
تؿشٝح ا٫خطا .٤بُٓٝا إ ايٓعس ١ٜا٭ؾٛي ١ٝشلا َعاٜرل خازدْ ١ٝؿ ١ٝميهٔ ايسدٛع ايٗٝا يهػف ايؿشٚ ١اـطأ سني ا٫ضتٓباط.3
ضادضا :إٔ ايٓعس ١ٜا٫ؾٛيٚ ١ٝمبا أْٗا تعتُدعً ٢املنت املكدع(َٔ ايكسإٓ اجملٝد ٚايطٓ ١ايػسٜف )١جيعًٗا أنجس عسق٫ ١ضتػ٬شلا
َٔ قبٌ ذ ٟٚاملؿاحل ستٜ ٢عٗسٚا إ ا٫سهاّ املطتٓبط َٔ ١قبٌ ايبػس أسهاّ اشل ٫ ١ٝميهٔ ست ٢ايتفهرل يف خطٗ٦ا ,بُٓٝا ٖ ٞيٝطت
اسهاَا اشل ١ٝبػهٌ قطع ,ٞبٌ اسهاَٗا َطتٓبط ١ظٗٛد بػس ١ٜفتٗد فٗٝا ميهٔ إ ٜتطسم ايٗٝا اـطـأ ,نُـا ٖـ ٛاؿـاٍ يف ا٫عُـاٍ
اْ٫طاْ ١ٝا٫خس َٔٚ ,٣ثِ باٱَهإ اضتػ٬شلا يتشكٝل َؿاحل بعض ا٫فسادٚ .إ نإ ٖرا املعٗس غرل اْ٫طـاْ (ٞفـٛم اْطـاْ )ٞيف
ا٫سهاّ ا٭ؾٛيٜ ١ٝعطٗٝا ايك ٠ٛيف إ ٜٓفّر اسهاَٗا ا٫فساد باختٝازِٖ د ٕٚا٫عتُاد عً ٢ايكٗس ٚاؾصا ٤املاد َٔ ٟقبٌ ايطًط.4١

_____________________________________________________________________________________________

 1شٜدإَ ,ؿدزضابل ,ف.402

 2ؼطني مح١غسٜبَ ,ؿدز ضابل ,ف.145
 3ايصملَ ,ٞؿدز ضابل ,ف.13

 4ايدنتٛز ٜٛضف ايكسقا ,ٟٚايطٝاض ١ايػسع( ١ٝيف قْ ٤ٛؿٛف ايػسٜعَٚ ١كاؾدٖا)َ ,هتبٖٚ ١ب ,١ايكاٖس ,٠ايطبع ١اٚ٫ىل,ّ1998- ٙ1419,
ف.145
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ضابعا :إ ايٓعس ١ٜا٭ؾٛيْ ١ٝعس ١ٜبػس ١ٜتأزخي ١ٝقاّ املطًُ ٕٛبإْػاٗ٥ا َٔٚ ,ثِ يٝطت ْعس ١ٜناًَ َٔ ١غرل املُهـٔ نػـف
ْكؿٗا ٚعدّ تطٜٛسٖا ,بٌ ميهٔ نػف ْكؿٗا مبكازْتٗا باٱبداعات اٱْطاْ ١ٝيف فاٍ عًُٗا ,نُا ٖ ٛاؿاٍ يف املٛقٛع ايـر ٟنٓـا
بؿدد ايبشح سٛي٘ ,سٝح ميهٔ إ تهتٌُ ايٓعس ١ٜمبا ٜكابًٗا يف ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص ,سٝح بٗا متهٓٓا ْس ٣تػـٝرل َٛقـع املكاؾـد َـٔ
ا٫ضتٓباط اىل َا بعد ا٫ضتٓباط نُا عجٓا .نُا إ ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص ميهٓٗا إ ٜطتفٝد َٔ اجيابٝات ايٓعس ١ٜا٫ؾـٛيٚ ١ٝخاؾـَ ١ـٔ
ثباتٗا  ٚاعتُادٖا عًَ ٢ؿادز د ١ٜٝٓأخ٬قٜ ١ٝعطٗٝا انجس عُكا.

اـامت١
َٔ خَ ٍ٬ا ضًف َٔ املباسح ٚاملطايب تٛؾٌ ايبشح اىل فُٛع َٔ ١ا٫ضتٓتادات ميهٔ تًدٝؿٗا فُٝا :ًٜٞ
ا :٫ٚإ ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص يف ايعداي ١تعتدل آخس َا ٚؾٌ اي ٘ٝايفهس اٱْطاْ ٞيف فاٍ ايعدايٚ ١قُاْٗا .غرل أْ٘ َـٔ املُهـٔ
اعتباز عًِ اؾ ٍٛايفك٘ ا٫ضْ َٞ٬عس ١ٜيف ايعداي ١ميهٔ تطبٝكٗا يف اجملا٫ت اييت تطبل فٗٝا ْعس ١ٜايعداي ١ؾ ٕٛزاٚيص اٜكا.
ثاْٝا :أْ٘ ٜٛدد تػاب٘ نبرل بني ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص يًعدايْٚ ١عس ١ٜأؾ ٍٛايفك٘ ا٫ض َٞ٬يف َط ١ً٦ايعدايٚ ١قُاْٗا َٔ سٝح
ايبٓ.١ٝ
ثايجا :بإَعإ ايٓعس يف ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص يًعداي ١ميهٔ نػف بعض ْكا٥ـ ْعس ١ٜأؾ ٍٛايفك٘ ا٫ض َٞ٬عٓد َكازْتٗا بٓعسٜـ١
د ٕٛزاٚيص نُا ٖ ٛاؿاٍ يف َٛقٛع َكاؾد ايػسٜع ١ا٫ض ,١َٝ٬سٝح إ أنجس ا٫ؾٛيٝني املتأخسٜٛ ٜٔقعَ ( ْ٘ٛع عًـِ ايد٫يـ)١
يف َسسً ١اضتٓباط اؿهَِ .ع أْ٘ َٔ ا٫سطٔ إ تأتٖ ٞر ٙاملطأي ١يف َسسًَ ١ا بعد ا٫ضتٓباط ستٜ ٢هػف ٌٖ إ ا٫ضتبط َٛافـل
َع َكاؾد ايػسٚ ١ٜزٚسٗا؟ .نُا إ بإَهإ تابعْ ٞعس ١ٜد ٕٛزاٚيص يًعداي ١ا٫ضتفادْ َٔ ٠عس ١ٜاؾـ ٍٛايفكـ٘ ا٫ضـ َٞ٬يهػـف
ْكا٥ؿٗاٚ ,خاؾ ١إ ْعس ١ٜأؾ ٍٛايفك٘ ْعس ١ٜتعتُد عً ٢ايٛسٚ ٞايه ّ٬ا٫شل ٞبايتفؿ ٌٝاير ٟدا ٤يف ثٓاٜا ايبشح.
زابعا :إ املفٗ ّٛا٭ضاض َٔ ٞا ملفاٖ ِٝاـُط ١يٓعس ١ٜد ٕٛزاٚيص ٖ ٛا٫تفام يف ايٛقع ايطبٝعـَ ٞـع ٚدـٛد غـسٚط َعٓٝـ١
تكُٔ ايعداي , ١فاضتٓباط اؿهِ َٔ قبٌ اجملتٗد ٖ ٛاملفٗ ّٛا٭ِٖ يف ْعس ١ٜاؾ ٍٛايفك٘ َع ٚدـٛد غـسٚط قـددَٗٓ ٠ـا إ ٜهـٕٛ
ا٫ضتٓباط َٔ املؿادز ايػسع.١ٝ
خاَطا :إ ْعس ١ٜأؾ ٍٛايفك٘ َٔ إب داعات ايعًُا ٤املطًُنيٚ ,بايتاي َٔ ٞعٌُ ايبػس  َٔٚثِ ميهٔ إٔ ٜٛدد فٗٝـا ايٓكـا٥ـ
اييت ميهٔ إٔ ٜٛدد يف أ ٟعٌُ اْطاْٚ ,ٞاْ٘ َٔ املُهٔ تطٜٛسٖا با٫ضتفاد َٔ ٠ا٭عُاٍ اْ٫طاْ ١ٝايـيت تػـازنٗا يف فـاٍ عًُـٗا
نٓعس ١ٜد ٕٛزاٚيص ٚإٕ ناْت فاٍ تطبٝل ْعس ١ٜا٫ؾ ٍٛاٚضع  ٖٞٚأعسم تازخيٝا َٔ ْعس ١ٜد ٕٛزاٚيص.
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