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املًتك ٢ايزٚي ٞســــ: ٍٛ
ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛسبُا ١ٜايب ١٦ٝيف ظٌ ايكاْ ٕٛايزٚي ٚ ٞايتؾضٜع ازبظا٥ضٟ
 10ٚ 09 َٜٞٛرٜغُرب 2013
َزاخً ١بعٓٛإ
َفٗ ّٛقاْ ٕٛمحا ١ٜايبٚ ١٦ٝعالقت٘ بايكاْ ٕٛايعاّ
َٔ إعزار
ر .ضبُز عً ٞسغٕٛ
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َكزَـــ١
ًٜكَٛ ٢ضٛع محا ١ٜايب ١٦ٝاٖتُاَا َتظاٜزا َٔ قبٌ طبتًف ايعً ٚ ّٛايتدصصات،
َٔ بٗٓٝا عًِ االٜهٛيٛدٝا  ٚعًِ ايبشاص ٚاحملٝطات  ٚ ،عًِ ايبٛٝيٛدٝا
ايٓبات ٚ ١ٝاسبٛٝاْٚ ، ١ٝاالقتصار احملاعب ٚ ١ايفًغف ٚ ١عًِ االدتُاع  ٚعًِ
ايٓفػ  ٚايز ٚ ٜٔايكاْ.ٕٛ
تغاِٖ ٖش ٙايعً ّٛبتٓٛعٗا  ٚاختالف َٓاٖذٗا صبتُع ، ١يف إعطا ٤تفغري
َتعزر ازبٛاْب ملفٗ ّٛمحا ١ٜايب ٚ ١٦ٝنٝف ١ٝاالعتٓا ٤بٗا  ٚاحملافع ١عًٗٝا
ٚصٝاْتٗا.
تؾػٌ ايزصاعات ايكاْ ١ْٝٛاملتعًك ١حبُا ١ٜايب ١٦ٝسٝظا ال ٜغتٗإ ب٘ ضُٔ
طبتًف ٖش ٙايعً ٚ ّٛايتدصصات  ،سيو ألٕ ايزصاعات ايكاْ ١ْٝٛاملتعًك ١مبٛضٛع
ايب ، ١٦ٝتؾٌُ عًُ ١ٝإْتاز ايكٛاعز املٓعُ ١يًب ٚ ، ١٦ٝايتٓع ِٝاإلراصٟ
يًٗٝانٌ املؾضف ١عً ٢قطاع ايب ٚ، ١٦ٝنشا تزخٌ ايغًط ١ايكطا ٚ ١ٝ٥ايطبط١ٝ
ايكطا ١ٝ٥يكُع نٌ طبايف ١يًكٛاْني  ٚايتٓعُٝات ايب.١ٝ٦ٝ

ْ َٔ ٚاس ١ٝثاْ ١ٝفإٕ اؽهايَ ١ٝزاخًتٓا هلا عالق ١بتشزٜز َفٗ ّٛقاْ ٕٛمحا ١ٜايب ١٦ٝايش ٟحيزر
يٓا َهاْ ١قاْ ٕٛمحا ١ٜايب َٔ ١٦ٝفضٚع ايكاْ. ٕٛ
ألدٌ ايبشح يف َٛضٛع َفٗ ّٛقاْ ٕٛمحا ١ٜايبٜ ١٦ٝغتٛدب إعطا ٤تعضٜف رقٝل يًبٚ ١٦ٝ
ْغتٌٗ سيو بتعضٜفٗا يػ ٚ ١اصطالسا يٓصٌ يف األخري إىل ٚضع تعضٜف قاْ ْٞٛهلا .
ايتعضٜف ايًػ ٚ ٟٛاالصطالسٞ
إٕ نًُ ١ب ، ١٦ٝنًَُ ١ؾتك َٔ ١ايفعٌ "بٛأ" ٖ ٚشا َا ٜغتؾف َٔ اآل ١ٜايهضمي ١بعز قٛي٘
تعاىل  ٚ " :اسنضٚا إس دعًهِ خًفا َٔ ٤بعز عار  ٚبّّّّٛأنِ يف األصض تتدش َٔ ٕٚعٗٛهلا قصٛصا ٚ
تٓشت َٔ ٕٛازبباٍ بٛٝتا فاسنضٚا آال ٤اهلل  ٚال تعجٛا يف األصض َفغز." ٜٔ
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ٜ ٚكاٍ يػ: ١تبّّٛأت َٓظال مبعٖٓٝ ٢أت٘  ٚاربشت٘ ضبٌ إقاَ ١ي ٚ ، ٞقز ٜعٓ ٢يػٜٛا بايب١٦ٝ

ايٛعط  ٚاالنتٓاف  ٚاإلساط. ١
فُٝا ٜض ٣ايبعض اآلخض إٔ ايب ١٦ٝيفغ ؽا٥ع ٜضتبط َزيٛهلا بُٓط ايعالق ١بٗٓٝا  ٚبني َغتدزَٗٝا
سٝح ظبز إٔ ب ١٦ٝاإلْغإ األٚىل ٖ ٞصسِ أَ٘ ثِ بٝت٘ فُزصعت٘ .
أَا ايتعضٜف اإلصطالس ٞفُٔ ايصعٛب ١مبهإ ٚضع تعضٜف داَع َاْع يًبْ ١٦ٝعضا يٛدٛر عز٠
َفاٖٝـِ هلا صًٚ ١ثٝكـ ١بٗا،يشا فٗٓاى َٔ ٜض ٣إٔ َفٗ ّٛايبٜ ١٦ٝعهـػ نٌ ؽٜ ٤ٞضتبـط
بايهآ٥ات اسبٖٓ ٚ ، ١ٝاى َٔ ٜعترب ايب ١٦ٝمجٝع ايعٛاٌَ اسب ٚ ١ٝغري اسب ١ٝاييت تؤثض عً ٢ايهأ٥
اسب ٞبطضٜل َباؽض أ ٚغري َباؽض  ٚيف أ ٟفرت َٔ ٠فرتات سٝات٘ .
فُٝا ظبز تعضٜفا آخض ٜتذ٘ إىل إٔ ايب ٖٞ ١٦ٝاحملٝط ايشٜ ٟعٝؿ ف ٘ٝاإلْغإ مبا ٜؾًُ٘ َٔ َا، ٤
ٖٛا ٤فطا ، ٤تضب ، ١نآ٥ات سَٓ ٚ ١ٝؾآت أقاَٗا اإلْغإ إلؽباع سادات٘ .
ٚبايٓعض إىل ٖشا ايتعضٜف ظبزٚ ٙعً ٢خالف ايتعاصٜف ايغابك ١قز أضاف عٓصضا دزٜزا إىل داْب
ايعٓاصض اسبٚ ١ٝغري اسبٜٚ ، ١ٝتُجٌ يف مجً ١املٓؾآت اييت أقاَٗا اإلْغإ نذظٖ ٤اّ َٔ َهْٛات
املٛاصر ايب.١ٝ٦ٝ
 َٔٚمجً ١ايتعاصٜف ايغابك ،١ميهٓٓا ٚضع تعضٜف تكضٜيب يًب ١٦ٝقٛاَ٘ أْٗا صبُٛعَٔ ١
ايعٛاٌَ ايطبٝع ١ٝاسبَٗٓ ١ٝا  ٚغري اسب َٔ ١ٝدٗ ٚ ، ١صبُٛع َٔ ١ايعٛاٌَ ايٛضع ١ٝاملتُجً ١يف
نٌ َا أقاَ٘ اإلْغإ َٔ َٓؾآت يغز سادٝات٘ َٔ دٗ ١أخض.٣
ايتعضٜف ايكاْْٞٛ
بايضدٛع إىل ايكاْ ٕٛصقِ  10/03املتعًل حبُا ١ٜايب ١٦ٝيف إطاص ايتُٓ ١ٝاملغتزاَ ، ١ظبز إٔ
املؾضع ازبظا٥ض ٟمل ٜعط تعضٜفا رقٝكا يًب ، ١٦ٝسٝح ظبز املار َ٘ٓ 2 ٠تٓص عً ٢أٖزاف محا ١ٜايب١٦ٝ
فُٝا تطُٓت املارَ َ٘ٓ 3 ٠هْٛات ايب. ١٦ٝ
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ٚي ٔ٦نإ املؾضع ازبظا٥ض ٟمل ٜفضر ايب ١٦ٝبتعضٜف خاص إال أْ٘  ٚبايضدٛع إىل ايكاْ ٕٛصقِ
 10/03ايغايف ايشنض ،ميهٔ اعتباص ايب ١٦ٝسيو احملٝط ايشٜ ٟعٝؿ ف ٘ٝاإلْغإ مبا ٜؾًُ٘ َٔ
َاٖٛ ٤ا ، ٤تضب ، ١نآ٥ات س ٚ ١ٝغري سَٓ ٚ ١ٝؾآت طبتًف ٚ ، ١بشيو فايب ١٦ٝتطِ نالّ َٔ ايب١٦ٝ
ايطبٝع ٚ ١ٝاالصطٓاع. ١ٝ
 ٚخبالف ايتؾضٜع ازبظا٥ض ٟظبز تؾضٜعات بعض ايز ٍٚقز خصت ايب ١٦ٝبتعاصٜف َطبٛطَٗٓ ١ا
ايتؾضٜع املصض ٟايش ٟعضّّف ايب ١٦ٝبأْٗا احملٝط اسب ٟٛٝايشٜ ٟؾٌُ ايهآ٥ات اسبَ ٚ ١ٝا ذبتَٔ ٜ٘ٛ
َٛار َ ٚا حيٝط بٗا َٔ ٖٛاَ ، ٤ا ، ٤تضبَ ٚ ١ا ٜك ُ٘ٝاإلْغإ َٔ َٓؾآت .
أَا ايتؾضٜع ايفضْغ ٞفكز تبٓ ٢تعضٜف َصطًح ايب ١٦ٝألَ ٍٚض ٠يف ايكاْ ٕٛايصارص بتاصٜذ
 1976/07/10املتعًل حبُا ١ٜايطبٝع ، ١فذا ٤يف املار ٠األٚىل َٓ٘ بإٔ ايب ١٦ٝصبُٛع َٔ ١ايعٓاصض
ٖ :ٞايطبٝع ،١ايفصا ٌ٥اسبٛٝاْٚ ١ٝايٓبات ، ١ٝاهلٛا، ٤األصض  ،ايجض ٠ٚاملٓذُٚ ١ٝاملعاٖض ايطبٝع١ٝ
املدتًف. ١
َٔ خالٍ ايتعاصٜف ايغابكٜ ،١تطح يٓا إٔ َزي ٍٛايب ١٦ٝال خيضز عٔ صبُٛع َٔ ١ايعٓاصض ميهٔ
سصضٖا يف صٓفني :
ايصٓف األٜ ٚ : ٍٚؾٌُ صبُٛع َٔ ١ايعٛاٌَ ايطبٝعَ َٔ ١ٝاٖٛ ، ٤ا ، ٤تضب ٚ ١نآ٥ات سٛٝاْٚ ١ٝ
ْبات. ١ٝ
ايصٓف ايجاْٜ ٚ : ٞؾٌُ نٌ َا اعتشزث٘ اإلْغإ َٔ َٓؾآت .
إسٕ ايتعضض إىل َفٗ ّٛقاْ ٕٛمحا ١ٜايبٚ ١٦ٝعالقت٘ بايكاْ ٕٛايعاّ ٜ ،كتط ٞبايطضٚص ٠ايتعضف
عً ٢ايكاْ ٕٛاملتطُٔ محا ١ٜايب ٚ ١٦ٝتبٝإ خصا٥ص٘  ٚعالقت٘ بكٛاعز ايكاْ ٕٛايعاّ باعتباص ٙفضعا َٔ
فضٚع٘ ْ .تٓاٚي٘ يف املطًبني ايتايٝني .
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املطًب األٍٚ

تعضٜف قاْ ٕٛمحا ١ٜايب ٚ ١٦ٝخصا٥ص٘
ٚيف ٖشا اإلطاص ْتٓا ٍٚبايزصاع ١أٚال تعضٜف قاْ ٕٛمحا ١ٜايبٚ ١٦ٝثاْٝا خصا٥ص٘
ايفضع األٍٚ
تعضٜف قاْ ٕٛمحا ١ٜايب١٦ٝ
ْعضا يعٗٛص َؾانٌ ب ٚ ١ٝ٦ٝاطرٜار سزّّتٗا  ،تطًب األَض ٚضع قاْٜ ٕٛطُٔ محا ١ٜيًب١٦ٝ
يشيو اصتأ ٣املؾضع ازبظا٥ض ٟعٔ قٛاعز تٓعِ ايب ٚ ١٦ٝذبُٗٝا صغِ تؾعب َؾانٌ ايب ٚ ١٦ٝنجضتٗا
 ٚاْطالقا َٔ ايتعضٜف ايش ٟأعط ٞملصطًح ايب ٚ ، ١٦ٝأَاّ صُت املؾضع عٔ ٚضع تعضٜف يكإْٛ
محا ١ٜايب ، ١٦ٝميهٓٓا تعضٜف٘ عً ٢أْ٘ صبُٛع ١ايكٛاعز ايتؾضٜع ٚ ١ٝايتٓع ١ُٝٝاملٗتُ ١بتٓعِٝ
احملٝط ايشٜ ٟعٝؿ ف ٘ٝايها ٔ٥اسب ٞمبدتًف َؾتُال ت٘ (املا ، ٤اهلٛا ، ٤ايفطا ، ٤ايرتب ٚ ) ١نشا
املٓؾآت اييت ٚضعٗا اإلْغإ عٛا ٤ناْت َضافل صٓاع ١ٝأ ٚادتُاع ١ٝأ ٚاقتصار. ١ٜ
 ٚبشيو فإٕ قٛاعز قاْ ٕٛمحا ١ٜايب ١٦ٝتٗتِ حبُا ١ٜايطبٝع ١بهٌ َؾتُالتٗا َٔ دٗ َٔ ٚ، ١دٗ١
أخض ٣فٗ ٞقٛاعز تٗتِ حبُا ١ٜايب ١٦ٝايٛضع. ١ٝ
نُا إٔ ٖٓاى َٔ عضف قاْ ٕٛمحا ١ٜايب ١٦ٝبأْ٘ صبُٛع ١ايكٛاعز ايكاْ ١ْٝٛاييت تغع َٔ ٢أدٌ
اسرتاّ  ٚمحا ١ٜنٌ َا ذبًُ٘ َٔ ايطبٝعٚ، ١متٓع أ ٟاعتزا ٤عًٗٝا .
 ٚدبزص اإلؽاص ٠إىل إٔ تعضٜف قاْ ٕٛمحا ١ٜايبٜ ١٦ٝؾٌُ مجٝع ايكٛاعز ايكاْ ١ْٝٛاييت
ٜعتُزٖا املؾضع  ،قاصزا بٗا تٓع ِٝأ ٟصباٍ َٔ اجملاالت املتعًك ١حبُا ١ٜايب ، ١٦ٝعٛاَ ٤ا تعًل َٓٗا
حبُا ١ٜاألٚعاط ايطبٝع ١ٝأ ٚايصش ١ايعُ ١َٝٛأ ٚايغهٔ أ ٚاألصاض ٞايفالس ١ٝأ ٚايصٓاع... ١ٝ
فاملكصٛر إسٕ باسبُا ٖٞ ١ٜاسبُا ١ٜمبفَٗٗٛا ايٛاعع ،يهْٗٛا يٝغت ٚيٝز ٠تؾضٜع عار ،إمنا ٖٞ
()
صبغز ٠يف املٛاثٝل ايزٚي ٚ 2 ١ٝايكٛاعز ايزعتٛص ،١ٜسٝح ظبز غايب ١ٝرعاتري ايعامل  ٚإٕ مل تطع
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محا ١ٜخاص ١يًب ،١٦ٝفإْٗا عً ٢األقٌ تطُٔ سل اسبٝا ٠يف ظضٚف ب ١ٝ٦ٝال٥كَٗٓ ٚ ١ا ايزعتٛص

ازبظا٥ض ٟيف َارت٘  54بٓصّّٗا عً ٢سل املٛاطٓني يف ايضعا ١ٜايصش. ١ٝ
 ٚبايضدٛع إىل ْص املار ٠األٚىل  ،ايجاْ ٚ ١ٝايجايج َٔ ١ايكاْ 10/03 ٕٛظبز أْ٘ سزر اآلفام اييت
ٜصب ٛإىل ذبكٝكٗا  ٚاملبار ٨اييت ٜتأعػ عًٗٝا  ،سٝح ْصت املار ٠األٚىل عًَ ٢ا " : ًٜٞحيزر ٖشا ايكإْٛ
قٛاعز محا ١ٜايب ١٦ٝيف إطاص ايتُٓ ١ٝاملغتزاَ." ١
نُا تطُٓت املار ٠ايجاْ ١ٝمجً َٔ ١األٖزاف اييت ٜضد ٢دبغٝزٖا َٔ ٚصا ٤عٔ قٛاعز محا ١ٜايب١٦ٝ
ٖ َٔٚش ٙاألٖزاف ظبز تضق ١ٝتُٓٚ ١ٝطَٓ ١ٝغتزاَ ٚ ١ايعٌُ عً ٢ضُإ إطاص َعٝؾ ٞعًِٝ

ٚ

ايٛقا َٔ ١ٜنٌ أؽهاٍ ايتًٛخ  ٚاألضضاص املًشك ١بايب ٚ ١٦ٝسيو بطُإ اسبفاظ عً٢
َهْٛاتٗا ٚإصالح األٚعاط املتطضص ٚ ، ٠تضق ١ٝاإلعتعُاٍ اإلٜهٛيٛد ٞايعكالْ ٞيًُٛاصر ايطبٝعٚ ١ٝ
نشيو اعتعُاٍ ايتهٓٛيٛدٝات األنجض ْكا ٚ ٤تزع ِٝاإلعالّ  ٚذبغٝػ ازبُٗٛص يطُإ َؾاصنت٘
يف تزابري محا ١ٜايب ١٦ٝنُا استٛت املار َٔ 3 ٠ايكاْ ٕٛايغايف ايشنض عًَ ٢بار ٨عاَ ٚ ١أعاع١ٝ
ٜٓبػ ٞاسرتاَٗا ٚايعٌُ بٗا نُبزأ احملافع ١عً ٢ايتٓٛع ايبٛٝيٛد ٞايش ٟمبكتطا ٙجيب َضاعا ٠عٓز
ايكٝاّ بأْ ٟؾاط ،دبٓب إسبام ضضص بايتٓٛع ايبٛٝيٛد. ٞ
 ٚتطُٓت سات املارَ ٠بزأ ٜتشٌُ َٔ خالي٘ نٌ ؽدص ٜتغبب بٓؾاط٘ يف إسبام ضضص بايب١٦ٝ
ْفكات نٌ تزابري ايٛقا َٔ ١ٜايتًٛخ  ٚايتكًٝص َٓ٘.
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ايفضع ايجاْٞ

خصا٥ص قاْ ٕٛمحا ١ٜايب١٦ٝ
َٔ قضا٤تٓا يكٛاعز قاْ ٕٛمحا ١ٜايب ١٦ٝازبظا٥ض ،ٟتٛصًٓا إىل اعتدالص مجً َٔ ١اشبصا٥ص
اييت ٜتغِ بٗا  ٚتتًدص أعاعا فُٝا ٜأت: ٞ
أٚال  :قاْ ٕٛمحا ١ٜايب ٖٛ ١٦ٝقاْ ٕٛس ٚطابع إراص ٚ : ٟسيو َا ٜتذً ٢بٛضٛح َٔ ايغًطات

ٚ

االَتٝاطات املُٓٛس ١يًزٚي ١يتشكٝل املٓفع ١ايعاَ ، ١نُا ٜعٗض سيو أٜطا يف ايٛعا ٌ٥اإلراص ١ٜاييت
خّّٛهلا املؾضع يإلراص ٠يًتزخٌ َٔ أدٌ محا ١ٜايٓعاّ ايعاّ ايبَ ٞ٦ٝجٌ عًط ١ايزٚي ١يف َٓح ايرتاخٝص
 ،األٚاَض  ،اسبعض ...
ثاْٝا  :قاْ ٕٛمحا ١ٜايب ٖٛ ١٦ٝفضع َٔ فضٚع ايكاْ ٕٛايعاّ  :نٜٓ ْ٘ٛعِّ ايعالق ١بني اإلراص ٚ ٠األفضار
نُا إٔ محا ١ٜايب ١٦ٝتزخٌ يف إطاص املصًش ١ايعاَ. ١
ثايجا  :قٛاعز قاْ ٕٛمحا ١ٜايب ١٦ٝتتغِ بايطابع اإليظاَ : ٞسيو ألْٗا قٛاعز آَض ،٠ال جيٛط يألفضار اإلتفام
عً ٢طبايفتٗا يه ْ٘ٛقز تطُٔ ْصٛصا قُع ٚ ١ٝدظا٤ات ضز نٌ طبايف ألسهاَ٘  ،بٌ ٚتعز٣
األَض سيو  ،سٝح تًظّ ايغًطات اإلراص ١ٜاملهًف ١بتطبٝل قاْ ٕٛمحا ١ٜايب ١٦ٝباسرتاّ قٛاعز ٙإعُاال
ملبزأ املؾضٚع. ١ٝ
صابعا  :قاْ ٕٛمحا ١ٜايب ١٦ٝقاَْ ٕٛتعزر اجملاالت ٖ ٚ :شا ْعضا يهٜ ْ٘ٛعاجل َٛضٛع ايبٖ ، ١٦ٝشا
األخري ايشٜ ٟتغِ بتؾعب٘  ٚنجض ٠صباالت٘  ٚاملؾانٌ ايب ١ٝ٦ٝاملجاص ٠يف ايٛاقع .
خاَغا  :قٛاعز قاْ ٕٛمحا ١ٜايب ١٦ٝتتغِ بازبُع بني ازباْب ايتؾضٜعٚ ٞازباْب املؤعغات :ٞسيو ألْ٘
حيزر بعض اإلدضا٤ات ايهف ١ًٝحبُا ١ٜايبٚ ١٦ٝيف املكابٌ ٜضصز مجً َٔ ١األدٗظٚ َٔ ٠طاصات ٚ
مجاعات إقً٦ٖٝ ٚ ١ُٝٝات تعٌُ عً ٢ضُإ محا ١ٜايب. ١٦ٝ
عارعا  :قاْ ٕٛمحا ١ٜايبٜ ١٦ٝتغِ باسبزاث ١؛ سيو إٔ عٔ قٛاعز ٙنإ نضر فعٌ يًتطٛصات
ايصٓاع ٚ ١ٝايتهٓٛيٛد ٚ ١ٝايب ١ٝ٦ٝاييت عاؽتٗا ازبظا٥ض نػريٖا َٔ ايز ٍٚاألخض. ٣
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املطًب ايجاْٞ
عالق ١قاْ ٕٛمحا ١ٜايب ١٦ٝبايكاْ ٕٛايعاّ
إٔ األُٖ ١ٝاييت ٜتٛخاٖا املؾضع ازبظا٥ض َٔ ٟقاْ ٕٛمحا ١ٜايب ٖٞ ١٦ٝاسبفاظ عً ٢ايٓعاّ ايعاّ سٝح
إٔ ٖشا ايكآْٜ ٕٛعِ ايعالق ١بني اإلراصٚ ٠األفضار أنجض مما ٜٓعِ ايعالق ١بني األفضار أْفغِٗ  ،ألٕ
محا ١ٜايب ١٦ٝتٓزصز يف إطاص املصًش ١ايٛطٖٓ، ١ٝشا َٔ دٗ َٔٚ ١دٗ ١أخض ٣فإٔ ايٓعاّ ايعاّ َٔ
اٖتُاَات ايكاْ ٕٛايعاّ  ،سٝح إٔ َُٗ ١محا ١ٜايب ١٦ٝتططًع بٗا ايغًط ١ايعاَٖٚ ، ١شا َا جيعٌ قإْٛ
محا ١ٜايب ١٦ٝسا صً ١بايكاْ ٕٛايعاّ ٚ .بايٓعض إىل األٖزاف اييت عٔ َٔ أدًٗا قاْ ٕٛمحا ١ٜايب١٦ٝ
بصفت٘ فضع َٔ فضٚع ايكاْ ٕٛايعاّ ظبزٜ ٙتهٝف َع بعض ايكٛاْني ايعاََٗٓ ١ا َا ٖ ٛراخًَٗٓٚ ٞا َا
ٖ ٛرٚي. ٞ
ايفضع األٍٚ
عالق ١قاْ ٕٛمحا ١ٜايب ١٦ٝبايكاْ ٕٛايعاّ ايزاخًٞ
عٓز تفشص ْصٛص قاْ ٕٛمحا ١ٜايب، ١٦ٝظبز أْٗا تغتُز َبارٗ٥ا َٔ أسهاّ ايكاْ ٕٛاإلراص ٟنُا
أْ٘ يف املكابٌ تطُٔ سات ايكاْ ٕٛدظا٤ات تطبل ضز نٌ َٔ خايف أسهاَ٘ ٚبشيو ْغتؾف ْؾ٤ٛ
عالق ١بني قاْ ٕٛمحا ١ٜايبٚ ١٦ٝايكاْ ٕٛاإلراص َٔ ٟدٗ َٔٚ ١دٗ ١أخض ٣بٚ ٘ٓٝبني ايكاْ ٕٛازبظا. ٞ٥
أٚال :عالق ١قاْ ٕٛمحا ١ٜايب ١٦ٝبايكاْ ٕٛاإلراص: ٟ
َٔ بني املٛاضٝع اهلاَ ١اييت ٜتٓاٚهلا ايكاْ ٕٛاإلراصَ ٟا ٜعضف بٓؾاط ايطبط اإلراص ٟايشٜٗ ٟزف
إىل احملافع ١عً ٢ايٓعاّ ايعاّ مبؾتُالت٘ ايجالخ  :األَٔ ،ايصشٚ ١ايغهٜٓٚ،١ٓٝؾ ٧هلشا ايػضض
ٖ٦ٝات َٚؤعغات تغٗض عً ٢سيو ٚتتٛىل َٗاّ ايطبط اإلراص.ٟ
ٚايغًطات اإلراص ١ٜاملٓٛط ١بتطبٝل ٚتٓفٝش قاْ ٕٛمحا ١ٜايب ١٦ٝقز َٓشٗا ٖشا ايكاْ ٕٛعًط١
إصزاص ايًٛا٥ح ،العُٝا تًو املتعًك ١مبهافش ١ايتًٛخ ٚاحملافع ١عً ٢املٛاصر ايطبٝعٚ ١ٝايبٖٚ ١ٝ٦ٝشا
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ئ ٜتأت ٢هلا إال باعتعُاٍ ٚعا ٌ٥ايطبط اإلراص َٔ ٟأدٌ اسبفاظ عً ٢ايٓعاّ ايعاّ ايبٚ ٞ٦ٝازبزٜض

بايشنض إٔ ايطبط اإلراص ٟيف صباٍ محا ١ٜايبٜ ١٦ٝتطُٔ ثالث ١أْعُ ١قاْْ :ٖٞ ١ْٝٛعاّ
اإلباس ١ايرتخٝص ٚاسبعض.
ٚبٓا ٤عًَ ٢ا تكزّ ميهٔ ايك ،ٍٛإٔ مث ١اصتباط ٚثٝل بني نٌ َٔ ايكاْ ٕٛاإلراصٚ ٟقإْٛ
محا ١ٜايب، ١٦ٝيشيو ميهٔ اعتباص ٖشا األخري فضعا َٔ فضٚع ايكاْ ٕٛاإلراص ،ٟن ٕٛإٔ غايبْ ١ٝصٛص٘
سات طابع إراص. ٟ
ثاْٝا  :عالق ١قاْ ٕٛمحا ١ٜايب ١٦ٝبايكاْ ٕٛازبظا: ٞ٥
يكز تطُٓت بعض ايكٛاْني دظا٤ات صتبٗا املؾضع يف ساي ١ايتذاٚطات ٚاالعتزا٤ات املضتهب ١يف
سل ايب َٔٚ ، ١٦ٝسيو ظبز قاْ ٕٛايعكٛبات ،قاْ ٕٛايصش،١قاْ ٕٛايػابات  ٚقاْ ٕٛمحا ١ٜاملغتًٗو.
 َٔٚدٗت٘ ظبز إٔ قاْ ٕٛمحا ١ٜايب ١٦ٝقز تطُٔ دظا٤ات عكاب ١ٝضز نٌ َٔ مل حيرتّ قٛاعزٖٚ ٙشا
بايضغِ مما ق ٌٝبؾإٔ ٖشا االدبا ٙيه ٕٛإٔ َا تطُٓ٘ ايكاْ ٕٛازبظا َٔ ٞ٥عكٛبات غري قارص عً٢
ذبكٝل ايضرع يًتصضفات املدً ١باألْعُ ١ايب ١ٝ٦ٝإس إٔ ايضرع  -سغب ٖؤال – ٤إمنا ٜأت ٞيف َضسً١
السك ١بعز اصتهاب ايغًٛى ايطاص بايب. ١٦ٝ
ٚيهٔ عبٔ ْعتكز إٔ ٖشا ايضأٚ ٟإٕ نإ يف بعض دٛاْب٘ عًُٝا إال أْ٘ ميهٔ ايك ٍٛإٔ تؾضٜعات
ايب ١٦ٝساٚيت اْتٗاز عٝاع ١تضدح َٔ خالهلا أعًٛب ايٛقا ١ٜعً ٢أعًٛب ايعكاب ٚبايتاي ٞفٗ ٞتبني
ايكٛاعز اييت ٜتعني اسرتاَٗا َغبكا ٚسيو بطضٚص ٠املضٚص عً ٢طًب ايرتخٝص أ ٚاسبص ٍٛعً ٢املٛافك١
َٔ قبٌ املصاحل املعٓ،١ٝذبت طا ١ً٥املتابع ١ازبظاٚ ١ٝ٥ايعكٛب ١املهضع ١هلا.
ايفضع ايجاْٞ
عالق ١قاْ ٕٛمحا ١ٜايب ١٦ٝبايكاْ ٕٛايعاّ ايزٚيٞ
تتذً ٢عالق ١قاْ ٕٛمحا ١ٜايب ١٦ٝبايكاْ ٕٛايعاّ ايزٚي،ٞن ٕٛإٔ األ ٍٚقٛاعز ٙدبغز ظٗٛصٖا
أل ١ًٖٚ ٍٚيف ايكٛاعز ايزٚي ١ٝاييت ظٗضت يف ؽهٌ اتفاقٝات بني ايز،ٍٚسبُا ١ٜايب ١٦ٝايبشضَٔ ١ٜ
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ايتًٛخ ايٓاتر عٔ إيكا ٤ايظٜٛت ٚاملٛار ايبرتٚي ، ١ٝيشيو ميهٔ ايك ٍٛبإٔ ايكاْ ٕٛايزٚي ٖٛ ٞايش ٟنضؼ
ايعٓا ١ٜاشباص ١يًب ١٦ٝايبشض.١ٜ
ٚيكز طضح َٛضٛع محا ١ٜايب ١٦ٝألَ ٍٚض ، ٠عً ٢ايغاس ١ايزٚي َٔ ١ٝخالٍ ْز ٠ٚاألَِ املتشز٠
املٓعكز ٠بغتٛنٗٛمل عٓٚ 1972: ١يكز يكٖ ٞشا ايطضح دباٚبا َتبآٜا َٔ قبٌ ايز ٍٚايػضبٚ ١ٝايزٍٚ

ايٓاَ،١ٝنُا تٛايت ايٓزا٤ات ايزٚي ١ٝايزاع ١ٝيًُٛاطْ ١بني ايتُٓٚ ١ٝمحا ١ٜايبٚ، ١٦ٝقز عربت ازبظا٥ض
عٔ صأٜٗا يف َغأي ١محا ١ٜايب َٔ ١٦ٝخالٍ ْز ٠ٚعتٛنٗٛمل ٚقُ ١ازبظا٥ض يز ٍٚعزّ االعبٝاط.
فبايٓغب ١يًٓز ٠ٚاألٚىل فًكز أؽاص ممجٌ ازبظا٥ض يف َزاخًت٘ عٔ صبط االْؾػاٍ ايب ٞ٦ٝبايٛضع١ٝ
ايغٝاعٚ ١ٝاالدتُاع ١ٝاملرتر ١ٜاييت تعٝؾٗا األغًب ١ٝايغاسك ١يؾعٛب ايعامل املغتعُضٚ ،٠نشا تطٛص
ايضأمسايٚ ١ٝايجٛص ٠ايصٓاع...١ٝ
أَا خالٍ قُ ١ازبظا٥ض يز ٍٚعزّ االعبٝاط ،يف ْزٚتٗا ايضابع ١املٓعكز 5 : َٔ ٠إىل  9عبتُرب
ٚ 1973طبكا يالتفاق ١ٝاملهضع ١هلا فكز أعضبت ايز ٍٚايٓاَ ١ٝعٔ عزّ اعتعزارٖا إلرَاز االْؾػاٍ
ايب ٞ٦ٝضُٔ اشبٝاصات االقتصارٚ ١ٜاعتربت إٔ ٖش ٙاملٓاٚص ٠تؾهٌ عا٥كا إضافٝا يتشكٝل ايتُٓ ،١ٝاييت
تغع ٢إيٗٝا ٖش ٙايز ٍٚألْٗا ال تضغب يف ربصٝص ْفكات إضاف ١ٝسبُا ١ٜايبٚ،١٦ٝأْٗا تفطٌ تٛد٘ٝ
ٖش ٙايٓفكات يتًب ١ٝاسبادات املًش ١يؾعٛبٗا .
َٔ خالٍ َا تكزّٜ ،تبني إٔ ازبظا٥ض ٚععٝا َٓٗا يطُإ محا ١ٜأفطٌ يًب ١٦ٝؽاصنت يف عز٠
ْزٚات رٚي ١ٝتٓاقؿ املٛضٛع ،بٌ ٚتعز ٣األَض سيو سُٓٝا صاصت تزَر بٓٛر اتفاقٝات رٚي ١ٝتعاجل
َغأي ١محا ١ٜايب ١٦ٝيف ايكاْ ٕٛايزاخًٚ، ٞبشيو فكز صارقت ازبظا٥ض عً ٢اتفاق ١ٝصٜٛر ٟداْريٚ
املتعًك ١حبُا ١ٜايب ٚ ١٦ٝاملٓعكز 3 َٔ ٠إىل  14دٛإ ٚ 1992سيو مبٛدب األَض صقِ  95/03:املؤصخ
()
يف 21 :داْف 3 1995 ٞإس نضعت ٖش ٙاالتفاق ١ٝاإلعالٕ ايش ٟمت اعتُار ٙيف ْز ٠ٚعتٛنٗٛمل
ٜت ْٚصت عً ٢االعرتاف بغٝار ٠ايز ٍٚعًَ ٢صارصٖا ايطبٝع ١ٝطبكا ملٝجام
ٚساٚيت ضُإ اعتُضاص ٙ
األَِ املتشزَٚ ٠بار ٨ايكاْ ٕٛايزٚي ٞايعاّٚ ،عً ٢إٔ مماصع ١اسبل يف ايتُٓ ١ٝخيطع ملكتطٝات ايتُٓ١ٝ
()
املغتزميٚ ١ضُإ سادٝات األدٝاٍ اسباضضٚ ٠املغتكبً ١يف ايتُٓٚ ١ٝايب. 4 ١٦ٝإضاف ١إىل َا عبل،
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فكز صارقت ازبظا٥ض مبٛدب املضع ّٛصقِ  344/63املؤصخ يف  1963/09/11عً ٢االتفاق ١ٝايزٚي١ٝ

اشباص ١مبهافش ١تًٛخ َٝا ٙايبشض باملٛار ايبرتٚي.١ٝ
إسٕ ٜغتدًص مما عًف ،أْ٘ مث ١عالقٚ ١ثٝك ١بني قاْ ٕٛمحا ١ٜايبٚ ١٦ٝايكاْ ٕٛايزٚيٞ
ايعاّ إس ال ْتصٛص إٔ ٜغتػين أسزُٖا عٔ اآلخض ،فهجريا َا تطضح َؾهً ١ب ١ٝ٦ٝعً ٢املغت٣ٛ
ايزٚي ٞتعاَْٗٓ ٞا رٚي ١أ ٚأنجض  ٚسيو صمبا ٜضدع إىل طبٝع ١املؾانٌ اييت تٗزر ايب ٚ ١٦ٝاييت ٖٞ
َؾانٌ عاَ ١متػ بغالَ ١ايعامل ايب ١ٝ٦ٝبأعضٖا .

املضادع املعتُز. ٠
 / 01ايكضإٓ ايهض. ِٜ
 / 02ايكاْ ٕٛصقِ  10/03املتعًل حبُا ١ٜايب ١٦ٝيف إطاص ايتُٓ ١ٝاملغتزاَ ، ١ازبظا٥ض .
 /03ايكاْ ٕٛايصارص بتاصٜذ  1976/07/10املتعًل حبُا ١ٜايطبٝع ، ١فضْغا .
 / 04املار : 54 ٙايزعتٛص ازبظا٥ض. ٟ
 /05قاْ ٕٛايٛال . ١ٜازبظا٥ض. ٟ
 / 06قاْ ٕٛايبًز ، ١ٜازبظا٥ض. ٟ
َ / 07بزأ املؾضٚع١ٝ
 / 08ايطبط اإلراصٟ
 / 09قاْ ٕٛايعكٛبات ازبظا٥ض. ٟ
 / 10قاْ ٕٛايصش ١ازبظا٥ض .ٟ
/
 11قاْ ٕٛايػابات  ،ازبظا٥ض. ٟ

 / 12قاْ ٕٛمحا ١ٜاملغتًٗو  ،ازبظا٥ض .ٟ
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ْ /13ز ٠ٚاألَِ املتشز ٠املٓعكز ٠بغتٛنٗٛمل  ،املٓعكز عٓ ٚ.1972 : ١املتطُٔ محا١ٜ
ايب. ١٦ٝ
 / 14اتفاق ١ٝصٜٛر ٟداْري ٚاملتعًك ١حبُا ١ٜايب ٚ ١٦ٝاملٓعكزَٔ ٠

 3إىل  14دٛإ

1992
 / 15األَض صقِ  95/03 :املؤصخ يف:

 21داْف ، 1995 ٞاملتطُٔ املصارق ١عً٢

اتفاق ١ٝصٜٛر ٟداْري ٚاملتعًك ١حبُا ١ٜايب. ١٦ٝ
 / 16قُ ١ازبظا٥ض يز ٍٚعزّ االعبٝاط ،يف ْزٚتٗا ايضابع ١املٓعكز: َٔ ٠

 5إىل  9عبتُرب

.1973
 / 17املضع ّٛصقِ  344/63املؤصخ يف ، 1963/09/11املتطُٔ قاَْ ٕٛهافش ١تًٛخ َٝاٙ
ايبشض باملٛار ايبرتٚي . ١ٝازبظا٥ض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االعِ ٚايًكب :ضبُز عً ٞسغٕٛ
ازباَع :١داَعَ 08 ١ا 1945 ٟقامل١
ايضتب :١أعتاس ضباضض صٓف ـ ب ـ
احملٛص ايجاْ :ٞايٛعا ٌ٥ايكاْ ١ْٝٛسبُا ١ٜايب١٦ٝ
عٓٛإ املزاخًَ :١فٗ ّٛقاْ ٕٛمحا ١ٜايبٚ ١٦ٝعالقت٘ بايكاْ ٕٛايعاّ
اهلاتف:

0792098094

ايربٜز االيهرتhassoun 380@gmail.com :ْٞٚ
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