
 

 

 دشٚص سكٛم اإلْغإ ٚتطٛصٖا يف تاصٜخ ايبؾض١ٜ .

ٚاطًعٓا ع٢ً اسبكٛم يٛدزْا  يٛ صدعٓا إىل ايتاصٜخ يف طَٔ َا قبٌ بعح ايٓيب ضبُز 

أْٗا ناْت يهضا١َ اإلْغإ َٓتٗه١ ٚسبضَات٘ ١َٓٝٗ ٚسبضٜات٘ َكٝز٠ . ٚملا دا٤ اإلعالّ 

 يٝهٕٛ أٍٚ َٔ قضص ٚأنز سكٛم اإلْغإ يف أنٌُ فٛصٖا ٚع٢ً سيو تؾٗز سٝا٠ ايٓيب 

 َٚٔ بعزٙ اشبًؿا٤ ايضاؽزٜٔ . 

ٟ خًل اإلْغإ ٚنضَ٘ ع٢ً اشبًل مجٝعا إٕ اإلعالّ ٖٛ رٜٔ اهلل ، ٚاهلل تعاىل ٖٛ ايش

َٓا  ٖٚٛ عبشاْ٘ ايشٟ أْظٍ ايؾضا٥ع يٝنُٔ سكٛم ٖشا اإلْغإ ؾكاٍ تعاىل : َِ ََٚيَكِز َنضَّ

ِٔ َّ َِ ٢ًَ َنِجرٍي  ِِ َع ُٖ َٓا ًِ ََٚؾنَّ َِّباِت  َٔ ايطَّ َِ  ِِ ُٖ َٓا ََٚصَطِق َٚاِيَبِشِض  ِِ ِؾٞ اِيَبضِّ  ُٖ َٓا ًِ َُ ََٚس  َّ ِٓٞ آَر ََٓب ًَِك ا  َخ

  (07:اإلعضا٤) َتِؿِنٝاّل
 

 ايعامل ٚسكٛم اإلْغإ : 

إٕ قن١ٝ سكٛم اإلْغإ َٔ أنرب ايكناٜا اييت تؾػٌ ايعامل ايّٝٛ مبدتًـ رٚي٘ 

ع٢ً ٖشا  ٚؽعٛب٘ ٚرٜاْت٘ ٚدٓغٝات٘ ٚؾ٦ات٘ ٚطبكات٘ بني ضبل ؾٝٗا َٚبطٌ ٚاعتٓاراّّ

املقطًح ) سكٛم اإلْغإ ( مٝعت سكٛم ٚٚادبات ٚأؽعًت سضٚب ٚأطٖكت أْؿػ ٚأطًٜت 

رٍٚ ٚاعتبزيت أْع١ُ ْٚتٝذ١ يتغًط ايعامل ايػضبٞ بطضس٘ ايؿهضٟ ٚاإلعالَٞ ٚقٛت٘ 

 املار١ٜ ؽاب ٖشٙ ايكن١ٝ ؽٛا٥ب ٚاعتػًت َٔ قبً٘ أبؾع اعتػالٍ. 

 

 اإلعالّ ٚسكٛم اإلْغإ : 

إلعال١َٝ قز صاعت سكٛم اإلْغإ أؾنٌ َضاعا٠ ٚعبكت بشيو ايكٛاْني إٕ ايؾضٜع١ ا

ايزٚي١ٝ ٚاألْع١ُ ايٛمع١ٝ سيو إٔ اإلعالّ ٖٛ ايزٜٔ اسبل ايشٟ ال ٜكبٌ اهلل رٜٓا عٛاٙ ٖٚٛ 

ََا   املٓٗر ايؾاٌَ ايهاٌَ ايقاحل يهٌ طَإ َٚهإ قاٍ تعاىل : َٚ  ُّ ِ٘ اِيِأِعال َِٓز ايَّ َٔ ِع َّ ايزِّٜ ِإ

َٜاِت اياِخ َِٜهُؿِض ِبآ  ِٔ ََ َٚ  ِِ ُٗ َٓ ِٝ ُِ َبِػّٝا َب ًِ ُِ اِيِع ُٖ ََا َدا٤َ ِٔ َبِعِز  َِ َٔ ُأُٚتٛا اِيِهَتاَب ِإيَّا  ـَ ايَِّشٜ ًَ َّٕ َت ِ٘ َؾِإ َّ

َ٘ َعِضُٜع اِيِشَغاِب ِّ ِرّٜٓا  ، ٚقاٍ عبشاْ٘ ٚتعاىل : (91)آٍ عُضإ: ايَّ َِٝض اِيِأِعال َِٜبَتِؼ َغ  ِٔ ََ َٚ

ُٜ  ِٔ ًَ ََٔؾ َٔ اِيَداِعِضٜ َِ َٛ ِؾٞ اِيآِخَض٠ِ  ُٖ َٚ  ُ٘ ِٓ َِ  ٌَ ًُِت  ، ٚقاٍ تعاىل : (58)آٍ عُضإ: ِكَب َُ َّ َأِن ِٛ َٝ اِي

َّ ِرّٜٓا  ُِ اِيِأِعال ََٚصِمُٝت َيُه َُِتٞ  ِِْع  ِِ ُِٝه ًَ ُُِت َع َُ ََٚأِت  ِِ َُٓه ِِ ِرٜ  . (3)املا٥ز٠: َيُه

 

 أٚال : تعضٜـ اسبل َٚاٖٝت٘ يف ايؾضٜع١ اإلعال١َٝ ٚبٝإ ْؾأت٘ : 

 اسبل يف ايًػ١ ٚاالفطالح :  -9

ٖٛ ْكٝض ايباطٌ ٚمجع٘ سكٛم ٚسكام ٚسل ٚحيل سكا ٚسكٛقا : فاص سكا  * اسبل يف ايًػ١ :

 ٚثبتا . قاٍ األطٖضٟ  : َعٓاٙ ٚدب جيب . 

ٖٛ ايجابت ايشٟ ال ٜغٛؽ إْهاصٙ ٖٚٛ اسبهِ املطًل يًُعاْٞ ٜٚكابً٘  * اسبل يف االفطالح :

ايباطٌ ، ؾاسبل ٖٛ ايجبٛت ٖٚشا املع٢ٓ بعُل اإلميإ باسبكٛم مجٝعا سكٛم ايؿضر ٚاجملتُع 

ٜٚكٟٛ ايجك١ ٚايٝكني يف إٔ سكٛم اإلْغإ ٖٞ َٔ فُِٝ ايتعايِٝ اإلْغا١ْٝ ؾٗٛ اختقال 

 تهًٝؿا هلل ع٢ً عبارٙ أٚ يؾدك ع٢ً غريٙ . ثابت يف ايؾضع ٜكتنٞ عًط١ أٚ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دشٚص سكٛم اإلْغإ ٚتطٛصٖا يف تاصٜخ ايبؾض١ٜ:   

 

َٓش إ ٚيز اإلْغإ ٚيزت َع٘ سكٛق٘. يهٔ ايٛعٞ بٗشٙ اسبكٛم ٚاالعرتاف بٗا َٚٔ 

ثِ ايتُتع بٗا اربش َغري٠ ط١ًٜٛ يف تاصٜخ ايبؾض١ٜ...ٚعتبك٢ َغري٠ سكٛم اإلْغإ 

ٚدز اإلْغإ ع٢ً ٖشٙ األصض ... ٚعٝظرار ايٛعٞ حبكٛم اإلْغإ ٚعٝتٓا٢َ َغتُض٠ طاملا 

 ٔاالٖتُاّ بٗشٙ اسبكٛم ْٚٛع١ٝ ٖشٙ اسبكٛم مما ٜعين ٚالر٠ سكٛم دزٜز٠ ...أَض ال ميه

اعتبعارٙ طاملا ظٌ ايعًِ َٔ ؽِٝ بعض ايٓؿٛؼ ايبؾض١ٜ... يهٔ َغري٠ سكٛم اإلْغإ يف 

... ٜٚعٛر ايؿنٌ يف سيو إىل ْناٍ األؾضار ٚايؾعٛب  تاصٜخ ايبؾض١ٜ سككت َهاعب نبري٠

عرب ايتاصٜخ مز ايعًِ ٚايطػٝإ ٚيكز عاُٖت ايؾضا٥ع ايغُا١ٜٚ ٚاسبناصات ايكزمي١ يف 

ٚمع بشٚص َغري٠ سكٛم اإلْغإ َٓش طَٔ بعٝز ، ؾهٌ ايؾضا٥ع ايغُا١ٜٚ أٚيت اإلْغإ 

سرتاّ ايشٟ تٛيٝ٘ يهضا١َ ٚسكٛق٘ االٖتُاّ األٍٚ ، نُا مس١ مجٝع اسبناصات ٖٞ اال

اإلْغإ ٚسضٜت٘ ، ٚمجٝع ايزٜاْات ٚايتكايٝز ايجكاؾ١ٝ ذبتؿٌ بٗشٙ امُلجٌ َٚع سيو ؾإٔ ٖشٙ 

 اسبكٛم قز اْتٗهت ع٢ً َض ايتاصٜخ. 

ٚاطاي١ املعامل ٚاالعتػالٍ ايشٟ نإ ٜكع ع٢ً ايؿكضا٤ َٔ االغٓٝا٤ ٚاملتٓؿشٜٔ 

بٝت ايػين"  يٛثٝك١ ٜكٍٛ " بٝت ايؿكري فاص صباٚصٚصداٍ املعبز . ٚقز ٚصر ْك يف َنت ٖشٙ ا

رالي١ ع٢ً صغب١ " اٚصٚ نًذٝٓا" يف ذبكٝل املغاٚا٠ يف صبتُع رٚي١ َزٜٓت٘ ، ٚقز قاّ بايؿعٌ 

 بٛمع ايكٛاْني اييت تٛؾض يًؾعب اسبض١ٜ ٚايعزاي١ االدتُاع١ٝ ٚاملغاٚا٠.

 

 غإ يف ايعقٛص ايكزمي١ ٚايٛعٝط١ سكٛم اإلْ

 : اسبناصات ايكزمي١ َع ايرتنٝظ ع٢ً سناص٠ ٚارٟ ايضاؾزٜٔ سكٛم اإلْغإ يف

 

تتطًب رصاع١ املقارص ايكا١ْْٝٛ سبكٛم اإلْغإ ايتعضف ع٢ً بزاٜات االٖتُاّ بٗشٙ 

اسبكٛم ٚايشٟ ْغتطٝع تًُغ٘ َٔ خالٍ ايتطضم ايتاصخيٞ يًشناصات ايكزمي١ املتُج١ً 

، مبا أبضطت٘ ٖاتني اسبناصتني َٔ  ايضَٚا١ْٝباسبناص٠ اإلغضٜك١ٝ) ايْٝٛا١ْٝ (، ٚاسبناص٠ 

دٛاْب إْغا١ْٝ تتعًل باإلْغإ. نُا تتطًب ايتعضف ع٢ً َٛقـ ايؾضا٥ع ايغُا١ٜٚ َٔ 

 اإلْغإ ٚسكٛق٘ ٖٚٞ بال ؽو غ١ٝٓ مبؿضراتٗا يف ٖشا اجملاٍ.

 

 أٚاّل : سكٛم اإلْغإ يف اسبناص٠ اإلغضٜك١ٝ) ايْٝٛا١ْٝ( : 

 

غضٜل يف َزِْٗ، ُعِضَؾِت اسبض١ٜ إسز٣ فٛصٖا ٖٚٞ املؾاصن١ يف َٓش قٝاّ سناص٠ اإل      

اسبهِ. أٟ املؾاصن١ يف األَٛص ايغٝاع١ٝ، إال أْ٘ مل ٜهٔ ٜعرتف يًؿضر حبضٜات٘ ايؾدق١ٝ؛  

خبقٛل سل املًه١ٝ ؾكز ناْت َٔ ايعٛاٌَ اهلا١َ اييت أثضت يف سٝات ايْٝٛاْٝني 

ْت ًَه١ٝ األصض عٓزِٖ مجاع١ٝ ، ثِ ايغٝاع١ٝ ٚطضٜكتِٗ يف اسبهِ ْٚعاَ٘ سٝح نا

 ذبٛيت إىل ًَه١ٝ ايكبا٥ٌ. 

ٚؾُٝا ٜتعًل باسبكٛم ايغٝاع١ٝ، ؾكز اعتربت ايزميكضاط١ٝ املباؽض٠ ٖٞ األعًٛب 

األَجٌ يًشهِ، إس نإ اسبهِ يهٌ ايؾعب َٔ املٛاطٓني، ٚحيل هلِ باؽرتاى يف اسبهِ، 

 يف نٝإ ايزٚي١. ٚناْت تؾضٜعاتِٗ تكتنٞ باعتباص اإلْغإ ٖٛ األفٌ

ٚقز اعتربت اسبناص٠ اإلغضٜك١ٝ االْتداب ٚع١ًٝ غري رميكضاط١ٝ الختٝاص اسبانِ ،        

ٚنإ االختٝاص ٜتِ بايكضع١ ٜٚعز ايٛع١ًٝ ايزميكضاط١ٝ ايقشٝش١ عٓزِٖ يهْٛٗا ذبكل 

 َبزأ املغاٚا٠ ٚتهاؾؤ ايؿضل أَاّ ازبُٝع يًٛفٍٛ إىل إؽػاٍ ايٛظا٥ـ ايعا١َ.

يًُزٕ اإلغضٜك١ٝ، إس نإ اجملتُع  ممٝظاّّّ كز نإ اْعزاّ ايتٛاطٕ االدتُاعٞ طابعاّّّي       

ٜتأيـ َٔ طبكتني طبك١ األسضاص، ٚطبك١ األصقا٤ )ايعبٝز(، ِٖٚ ايشٜٔ سضَٛا َٔ نٌ سل ؛ 



 

 

ٖٚٓا ميهٔ ايكٍٛ بإٔ َبزأ املغاٚا٠ نإ َعزَّٚا، ٚنإ ٜٓعض يًضقٝل بأْ٘ ُخًُل يًطاع١ 

 ٚايعٌُ.

ٜٚض٣ أصعطٛ" إٔ ايعبٝز َٔ فٓع ايطبٝع١ اييت دعًت ايعبز َٔ األرٚات اييت البز َٓٗا        

يتشكٝل ايغعار٠ يألعض٠ ايْٝٛا١ْٝ". نُا إٔ املضأ٠ يف ايؾضا٥ع ايْٝٛا١ْٝ مل تهٔ أععز سعّا 

َٔ ايضقٝل ، ؾٓقت قٛاِْٝٓٗ ع٢ً دبضٜز املضأ٠ َٔ سكٛقٗا املز١ْٝ، ٚٚمعٗا ذبت عٝطضت 

طبتًـ َضاسٌ سٝاتٗا، ٚقز اعتُضت عظي١ املضأ٠ عٔ اسبٝا٠ ايعا١َ، ٚعٔ تٛيٞ أٟ  ايضدٌ يف

عٌُ َٔ األعُاٍ، ٖٚهشا ٜعرتف ايْٝٛاْٝني املغاٚا٠ نُبزأ إْغاْٞ ٚمل ٜتشكل َٓٗا أٟ ؽ٤ٞ 

. 

ٚبعٗٛص "ايضٚاق١ٝ" اييت ْارت باألخ٠ٛ اإلْغا١ْٝ، ٚاملٛاط١ٓ ايعامل١ٝ، ٚاملغاٚا٠ بني ايبؾض، 

ألؾضار َٔ ايكٛاْني ايٛمع١ٝ ظٗضت إىل ايٛدٛر ْٛا٠ َزصع١ اسبكٛم ايطبٝع١ٝ ٚبتشضٜض ا

اييت ٜغتُتع بٗا ايبؾض ٚؾكّا هلا، ٚجملضر نِْٛٗ بؾضّا ، حبكٛم طبٝع١ٝ تغُٛ ايٛمع١ٝ 

 يًزٚي١.  

ايضٚاق١ٝ: َشٖب ؾًغؿٞ ٜض٣ إٔ ايغعار٠ يف ايؿن١ًٝ، ٚإٔ اسبانِ ال ٜبايٞ مبا تٓؿعٌ ب٘ 

 ، ست٢ إٕ عزّ َباالت٘ باألمل قز ٜبًؼ ب٘ رصد١ ايٓؿٞ ٚاإلْهاص. ٚنٌ َٔ ْؿغ٘ َٔ يش٠ ٚأمل

، فابضّا ال ٜؿضح بؾ٤ٞ، ٚال حيظٕ ع٢ً ؾكز ؿنإ صٚاقّٝا نإ َط٦ُٔ ايٓؿػ صابط ازبا٥

 ؽ٤ٞ، ٚال ٜبايٞ مبا ٜقٝب٘ َٔ بؤؼ ٚؽكا٤ . 

ع بتأثري ايعكٌ ايهًٞ، ٖٚٛ ٜعتكز إٕ اإلْغإ دظ٤ َٔ ايهٕٛ َٚا ٜكع يف ايطبٝع١ إمنا ٜك       

عٔ  ملا متًٝ٘ ايطبٝع١ عًٝ٘ َٓقضؾاّّّ أٚ ايكزص، ٚيشيو جيب إٔ ٜهٕٛ عًٛن٘ َطابكاّّّ

 ايعٛاطـ ٚاألؾهاص اييت دبعً٘ حيٝز عٔ دار٠ ايكإْٛ ايطبٝعٞ.

 

 ثاّْٝا: سكٛم اإلْغإ يف اسبناص٠ ايضَٚا١ْٝ:    

                                                                                                                                                                       

ناْت اسبض١ٜ عٓز ايضَإ تعين املؾاصن١ يف األَٛص ايغٝاع١ٝ، ٚايٛفٍٛ إىل ذبكٝل        

سه١َٛ ؽعب١ٝ ٜؾاصى ؾٝٗا مجٝع األؾضار، ٚناْت ايعزاي١ يف ْعضِٖ تتُجٌ يف  ؾهض٠ إقضاص

 ايكإْٛ ايطبٝعٞ .

أَا خبقٛل اسبكٛم ٚاسبضٜات عٓز ايضَٚإ، ؾكز َعِضف ايضَٚإ ًَه١ٝ األصض 

ايؿضر١ٜ، ٚازبُاع١ٝ؛ أَا اسبض١ٜ ايز١ٜٝٓ ؾًِ ٜعضؾٖٛا ؾهاْت تٛاد٘ االْتٗاى ، ٚخاف١ّ بعز 

 ١ ٚادتشابٗا يًٓاؼ .اْتؾاص املغٝشٝ

ٚؾُٝا ٜتعًل حبل االْتداب، نإ اسبهاّ خيتاصٕٚ عٔ طضٜل االْتداب َٔ قبٌ        

اجملايػ ايؾعب١ٝ اييت ناْت تتهٕٛ َٔ األسضاص، ٚاألثضٜا٤، بكٞ ايتكغِٝ ايطبكٞ ٚايتؿاٚت 

كاَت يف يف اسبكٛم ٚايٛادبات بني األؾضار ٚايطبكات ٖٛ ايطابع املُٝظ يًُذتُع ايضَٚاْٞ؛ ؾ

اجملتُع ايضَٚاْٞ طبكتني : طبك١ األؽضاف، ٚايطبك١ ايعا١َ، ؾأفبح ايتُٝٝظ ٚايتؿامٌ بني 

ٖشٙ ايطبكات َٛدٛرّا يف مجٝع صباالت سٝا٠ اإلْغإ، ؾًِ تهٔ ٖٓاى َغاٚا٠ أَاّ ايكإْٛ 

 بني ايطبكتني، ٚمل ٜعرتف يًطبك١ ايعا١َ حبل املٛاط١ٓ، ٚمل ٜؾاصنٛا يف اجملايػ ايؾعب١ٝ؛

نُا مل ٜعرتف هلِ باملغاٚا٠ أَاّ ايكنا٤ بٌ ناْت تطبل عًِٝٗ قٛاعز قا١ْْٝٛ خاف١، 

 ؾهإ ايتُٝٝظ ٚاْعزاّ َبزأ املغاٚا٠ َع األؽضاف ٚايٓبال٤ ظاٖض٠ َالط١َ يًُذتُع ايضَٚاْٞ.

ناْت َغًٛب١ َٚٓتٗه١، ؾًِ ٜتكضص هلا سل االْتداب ٚايرتؽٝح  ٠نُا إٔ سكٛم املضا٤      

١َٚ َٔ تٛيٞ ايٛظا٥ـ ايعا١َ، نُا دضرت املضا٠٤ َٔ سكٛقٗا ايغٝاع١ٝ، ٚناْت ضبض

 ٚدضرت أٜنّا َٔ سكٛقٗا ايز١ٜٝٓ يف طبتًـ َضاسٌ سٝاتٗا.

ؾُٓش ٚالرتٗا تهٕٛ ذبت عٝطض٠ صب األعض٠ ٚسل بٝعٗا نايضقٝل، نُا عضف ايضَٚإ         

يف  ْٚٗاصاّّّ ْٛا ٜعًُٕٛ يٝالّّّايضم، ٚنإ ٚفؿِٗ أعٛأ بهجري َٓ٘ عٓز اإلغضٜل)ايْٝٛإ(، ؾها

اإلقطاعٝات، ٚيف ايًٌٝ ٜهبًٕٛ بايغالعٌ ٚناْت تؿضض عًِٝٗ أؽز ايعكٛبات؛ ٚبٗشا ٜتنح 



 

 

بإٔ سكٛم اإلْغإ ٚسضٜات٘ عٓز ايضَٚإ ناْت تتُٝظ بايتؿضق١ ٚايتُٝظ ٚايتؿاٚت ايطبكٞ 

 ٚاْعزاّ َبزأ املغاٚا٠.

 

 ثايجّا : سناصات ٚارٟ ايضاؾزٜٔ:

 

تعترب سناصات ٚارٟ ايضاؾزٜٔ اقزّ اسبناصات ايبؾض١ٜ ٚأٚهلا اٖتُاَّا حبكٛم اإلْغإ  

ٜٚكٍٛ ايزنتٛص بٗٓاّ أبٛ ايقٛف يف َكايت٘ " اقزّ ٚثٝك١ سبكٛم اإلْغإ ناْت عَٛض١ٜ" 

إ ايكإْٛ ٚايعزاي١ ٚاسبض١ٜ ناْت َٔ اعاعٝات ايؿهض ايعضاقٞ ايكزِٜ َٚٓش بز٤ ايتزٜٚٔ 

قبٌ املٝالر ... ٚنإ ايعضاقٕٝٛ يف طبتًـ عقٛصِٖ ايتاصخي١ٝ ، عَٛض١ٜ  يف االيـ ايجايح

ناْت أّ أنز١ٜ، أٚ باب١ًٝ أٚ اؽٛص١ٜ ٜطايبٕٛ عاًِٖٗ رَّٚا ، باعتباصٙ ْا٥بّا يإلي٘ ، بٛمع 

قٛاعز ٚتطبٝل ادضا٤ات تنُٔ يًذُٝع اسبض١ٜ ٚايعزاي١ االدتُاع١ٝ ٚاملغاٚا٠ ، ٚإ ن١ًُ 

يف ْك عَٛضٟ القزّ ٚثٝك١ عضؾٗا ايعامل ايكزِٜ تؾري فضاس١  سض١ٜ )اَاصنٞ( قز ٚصرت

إىل ا١ُٖٝ سكٛم اإلْغإ ٚتأنٝزٖا ع٢ً سضٜت٘ ٚبضؾنٗا نٌ َا ٜٓاقض سيو... ؾكز 

عجضت بعج١ تٓكٝب ؾضْغ١ٝ ناْت تعٌُ يف اطالٍ َز١ٜٓ يهؿ يف قنا٤ ايؾطض٠ )دٓٛب 

١ٜ ٚاشبط املغُاصٟ ٜنِ ّ ع٢ً طبضٚط طٝين َزٕٚ بايًػ١ ايغَٛض9505ايعضام( يف عاّ 

 -8305)نادٝٓا"  َٔ االفالسات االدتُاع١ٝ اييت ٚمعٗا ايعاٌٖ ايغَٛضٟ " اٚصٚ عزراّّ

م.ّ يًكنا٤ ع٢ً املغاٚئ اييت ٜتشََض  8308م.ّ( سانِ رٚي١ َز١ٜٓ يهؿ يف سزٚر عاّ 8309

منت قض٣ إس بعز اْكنا٤ االيـ ايضابع قبٌ املٝالر ، ٚسُٝٓا َٓٗا ؽعب رٚي١ املز١ٜٓ تًو 

ايعضام األٚىل ٚفاصت َزْٓا عاَض٠ تعكزت ؾٝٗا اسبٝا٠ ٚتؾابهت َقاحل ايغهإ ٚاملعبز 

ٚايه١ٓٗ، نإ البز َٔ تؾضٜعات سبُا١ٜ ايؿضر يف اجملتُع ٚتٓعِٝ اَٛص اسبٝا٠ يف ايزٚي١ 

املز١ٜٓ ؾٛمعت االفالسات االدتُاع١ٝ اعكبتٗا قٛاْني ٚؽضا٥ع ٚيف مجٝعٗا نإ يًُضأ٠ 

 نبرياّّ ـ عزراّّگ .. ؾكز ٚمع املًو ايغَٛضٟ "اٚصٚ نادٝٓا" سانِ عالي١ ٍْقٝب نبري

َٔ االفالسات االدتُاع١ٝ يتٓعِٝ سٝا٠ األعض٠ ٚاحملاؾع١ ع٢ً َها١ْ املضأ٠ ٚاعتكاليٝتٗا 

ٚيف ؽضٜع١ اٚصمنٛ َؤعػ عالي١ اٚص ايجايج١ ايغَٛض١ٜ  يف صبتُع املز١ٜٓ ايغَٛض١ٜ..

ٛار ايكا١ْْٝٛ تعا ج سكٛم املضأ٠ غري املتظٚد١ ٚاملضأ٠ املتظٚد١ م.ّ( عزر َٔ امل8707 -8993)

م.ّ( 9181 -9131عؾتاص )خاَػ ًَٛى عالي١ اٜغٔ  -ٚاملضأ٠ املطًك١.. ٚمل تػؿٌ ؽضٜع١ يبت

م.ّ( ايؾٗري٠ ع٢ً  9087 -9018ٚاؽْٓٛا املضأ٠ ٚؽؤْٚٗا ايعا١ًٝ٥ .. ٚذبٟٛ ؽضٜع١ محٛصابٞ )

( تعا ج ؽؤٕٚ املضأ٠ ٚاألعض٠ َٔ ايظٚاز ٚطالم 901 -980ٛار َار٠ قا١ْْٝٛ )امل 37انجض َٔ 

ٚأصخ ٚتبين .. ٖٚٓاى ايعزٜز َٔ صقِ ايطني َز١ْٚ باشبط املغُاصٟ يكٛاْني اؽٛص١ٜ تتطضم 

يف عزر َٔ َٛارٖا إىل سٝا٠ املضأ٠ االؽٛص١ٜ ٚاخض٣ تعٛر يًعقض ايبابًٞ اسبزٜح )عقض 

١ً عزٜز٠ ملا سٛت٘ تًو ايكٛاْني ٚايؾضا٥ع َٔ م.ّ( ٖٚٓاى اَج 808-078ْبٛخش ْقض ايجاْٞ 

سكٛم يًُضأ٠ ٚاَتٝاطات تعز َتكز١َ يف سٝٓ٘ نشل ايتعًِٝ ٚاراص٠ اَالنٗا اشباف١ 

 بٓؿغٗا.

ٚنإ يًُضآ٠ يف ايعضام ايكزِٜ اسبل يف مماصع١ اعُاٍ َٚٗٔ طبتًؿ١ ٚايكٝاّ بٛادبات 

َضا٤ ألَعضٚؾات اطٚادٗٔ ا مُٓٗا هلا اجملتُع ٚايكإْٛ. ؾكز ؽاصنت ايٓغا٤ عَٛضٜات

ٚاسبهاّ يف االؽضاف ع٢ً ؽؤٕٚ ايزٚي١ ٚتقضٜـ االَٛص املاي١ٝ ٚمجع اينضا٥ب ٚتٛطٜع 

االصطام ٚتضأؼ االستؿاالت ٚنإ َٓٗٔ نآٖات ، نُا ؽػًت ْغا٤ باصطات يف اجملتُع 

االؽٛصٟ َٓافب نبري٠ يف ايزٚي١ ٖٚٓاى ْك َغُاصٟ َٔ ايكضٕ ايجأَ عؾض قبٌ املٝالر 

ِْ  ؿض.ٜؾري إىل إ املضأ٠ قز عاُٖت َع ١٦ٖٝ َٔ احملًؿني اَاّ صبًػ يًكنا٤ يف َز١ٜٓ 

ٚتعترب ؽضٜع١ محٛصابٞ ايعاٌٖ ايبابًٞ اييت افزصٖا يف ايغ١ٓ ايجالثني َٔ سهُ٘ ايشٟ راّ 

م.ّ( اؽٗض ايكٛاْني اييت اٖتُت حبكٛم اإلْغإ بعز اعارت٘ تٛسٝز ٚارٟ  9087 -9018يًؿرت٠ )

َٔ اعضاف  عا٥زاّّ َٕا نابزٚي١ ٚاسز٠.. ٚقز اعتٓز محٛصابٞ يف ؽضٜعت٘ إىل  ايضاؾزٜٔ

ٚقٛاْني عابك١ يظَاْ٘ عٛا٤ نإ عَٛض١ٜ أّ باب١ًٝ إال أْ٘ عٌُ ع٢ً مجعٗا ٚتٓكٝتٗا 



 

 

صابٞ َٛار ٛٚتعزًٜٗا يتال٥ِ صبتُع ايزٚي١ املٛسز٠ ازبزٜز٠ ايٛاعع١ االصدا٤ .. ٚقز رٕٚ مح

الت اسبذض١ٜ ٚصقِ ايطني ٚٚطعٗا ع٢ً اَٗات َزٕ ايعضام ايكزِٜ ؽضٜعت٘ ع٢ً عزر َٔ املغ

 آْشاى َجٌ ْؿض ٚاٚص ٚايٛصنا٤ ٚعباص ٚاؽٛص اماؾ١ إىل بابٌ ايعاف١ُ.

َار٠ قا١ْْٝٛ َز١ْٚ بايًػ١ ايباب١ًٝ ٚاشبط املغُاصٟ  858تتأيـ ؽضٜع١ محٛصابٞ َٔ 

١ ٜٚٓتٗٞ قغُٗا االع٢ً بٓشت كز١َ ٚاملنت ٚاشبامتٚتٓكغِ إىل ثالث١ اقغاّ ص٥ٝغ١ٝ ٖٞ : امل

 باصط يإلي٘ مشػ إي٘ ايعزٍ ، ٚاَاَ٘ محٛصابٞ ٚاقـ خبؾٛع. 

ٚاستٛت ؽضٜع١ محٛصابٞ مبٛارٖا املدتًؿ١ ع٢ً قناٜا تتعًل بايكنا٤ ٚايؾٗٛر ٚايغضق١ 

ٚايٓٗب ٚؽؤٕٚ ازبٝؿ ٚايظصاع١ ٚايكضٚض نُا إ ٖٓاى َٛار عزٜز٠ تعا ج ايؾؤٕٚ 

اصخ ٚتبين ٚتضب١ٝ ٚنٌ َاي٘ عالق١ حبٝا٠ األعض٠ ٖٚٓاى َٛار ايعا١ًٝ٥ َٔ طٚاز ٚطالم ٚ

 خاف١ بايعكٛبات ٚايػضاَات.

ٚيف املكز١َ املطٛي١ اييت اعتٌٗ بٗا محٛصابٞ ؽضٜعت٘ ْتًُػ بٛمٛح سضف٘ ع٢ً ععار٠ 

اجملتُع ايبابًٞ ٚصؾاٖٝت٘ ٚعٝار٠ ايكإْٛ ٚايٓعاّ ٚتأنٝزٙ ع٢ً اْقاف املعًّٛ ٚمحا١ٜ 

ٜتاّ ٚاالصاٌَ ٚصعا١ٜ االدضا٤ ٚاينضب ع٢ً اٜزٟ املغتػًني ٚاملضتؾني سكٛم اينعٝـ ٚاال

َٔ ؽضٜع١ محٛصابٞ(. ٚبٗشا ٜهٕٛ  31 -3َٔ املٛظؿني ٚازببات ٚاآلَضٜٔ يف ازبٝؿ )املٛار 

قزَا٤ ايعضاقٝني قز عبكٛا غريِٖ َٔ ؽعٛب املٓطك١ حبٛايٞ ايـ ع١ٓ ، يف ٚمع االفالسات 

ٜت٘ ٚسكٛق٘ ٚآَ٘ ...إس مل تتعضف ؽعٛب اٜضإ ع٢ً ؽ٤ٞ ٚايكٛاْني اييت ذبؿغ يًؿضر سض

َٔ سيو ست٢ َطًع ايكضٕ ايغارؼ قبٌ املٝالر ٚبعز استهانِٗ املباؽض بغهإ ٚارٟ 

ايضاؾزٜٔ. نُا مل تعضف َقض ايؿضع١ْٝٛ ٖشٙ اسبكٛم ٚاملُاصعات اإلْغا١ْٝ ست٢ َٓتقـ 

يف اسبهِ  ْؿغ٘ إالّٖا َطًكاّّ ايكضٕ اشباَػ قبٌ املٝالر إس نإ ؾضعٕٛ َقض قبٌ سيو ٜعز

 ٖٚٛ ٚسزٙ َقزص ايتؾضٜع ٚايعزاي١.

 

 

 َٓع١ُ ايعؿٛ ايزٚي١ٝ : 

ّ، ٚقز أخشت ع٢ً عاتكٗا ١َُٗ ايهؿاح َٔ أدٌ 9109ْؾأت ٖشٙ املٓع١ُ يف يٓزٕ ع١ٓ        

اإلؾضاز عٔ ايشٜٔ عذٓٛا بغبب أؾهاصِٖ أٚ َعتكزاتِٗ املدتًؿ١ ؛ ٖٚٞ عباص٠ عٔ سضن١ 

تطٛع١ٝ عامل١ٝ تغع٢ ملٓع اْتٗانات سكٛم اإلْغإ األعاع١ٝ اييت تضتهبٗا اسبهَٛات، 

سرتاّ سكٛم اإلْغإ ٚسضٜات٘ األعاع١ٝ، خاف١ تًو اسبكٛم اييت ْك ٚاعتٓز عًُٗا ع٢ً ا

 ّ.9115عًٝٗا اإلعالٕ ايعاملٞ سبكٛم اإلْغإ ايقارص ع١ٓ 

ٖٚٞ َٓع١ُ َغتك١ً عٔ ناؾ١ اسبهَٛات ٚاملعتكزات ايغٝاع١ٝ ، ٚايعكا٥ز ايز١ٜٝٓ ،        

ٖٚٞ ال تعاصض أٟ سه١َٛ أٚ ْعاّ عٝاعٞ، نُا أْٗا ال تؤٜز ٚال تعاصض آصا٤ اينشاٜا 

ايشٜٔ تغع٢ سبُا١ٜ سكٛقِٗ ، ؾٗٞ ال تع٢ٓ إال حبُا١ٜ سكٛم اإلْغإ يف نٌ قن١ٝ 

يٛد١ٝ اسبه١َٛ املع١ٝٓ أٚ قٛات املعاصم١، أٚ َعتكزات اينشاٜا ٚبٗشا تتٛالٖا أّٜا ناْت أٜزٜٛ

 ايتذضر ٚعزّ ايتُٝٝظ. أْغتطٝع ايكٍٛ بأْٗا تتكٝز مببز

نُا تعاصض املٓع١ُ االْتٗانات اييت تضتهبٗا ازبُاعات املعاصم١، َجٌ أخش ايضٖا٥ٔ، 

ز ٚايتعغؿٞ، ٚايعكٛب١ ٚتعشٜب ايغذٓا٤، ٚإطٖام أصٚاسِٗ ٚغري سيو َٔ أعُاٍ ايكتٌ املتعُ

 ايكاع١ٝ، ٚنشيو َغا١ً٥ االختؿا٤، ٚايعٓـ ايشٟ مياصؼ مز ايٓغا٤.

ٚقز أنزت ٖشٙ املٓع١ُ بإٔ سكٛم اإلْغإ ال تتذظأ ٜٚعتُز بعنٗا ع٢ً ايبعض اآلخض،        

ٚإْٗا تعٌُ أٟ املٓع١ُ ع٢ً إعال٤ ؽإٔ مجٝع سكٛم اإلْغإ املٛرع١ يف اإلعالٕ ايعاملٞ 

ْغإ ٚاملٛاثٝل ايزٚي١ٝ األخض٣، ٚسيو َٔ خالٍ تعًِٝ سكٛم اإلْغإ، ٚاسبُالت سبكٛم اإل

 ايضا١َٝ إىل ايتقزٜل ع٢ً املعاٖزات ٚاملٛاثٝل ايزٚي١ٝ سبكٛم اإلْغإ.

نُا تكّٛ أٜنّا ؾضٚع َٓع١ُ ايعؿٛ ايزٚي١ٝ املٓتؾض٠ يف َععِ رٍٚ ايعامل، إعالٕ        

 ْؾض املعًَٛات عٔ سكٛم اإلْغإ، ٚإجيار َٓاذ َٔ يًتٛع١ٝ حبكٛم اإلْغإ، ٖٚٞ تٗزف إىل

ايضأٟ ايعاّ إىل طٜار٠ اسرتاّ سكٛم اإلْغإ ٚتؾذٝع ايتشضى رؾاعاّّّ عٔ ٖشٙ اسبكٛم. ٚيف 



 

 

ٖشا اجملاٍ عاُٖت بؾهٌ باصط ٚٚامح يف ْؾض )املٝجام األؾضٜكٞ سبكٛم اإلْغإ ٚايؾعٛب( 

 يف ؽت٢ أحنا٤ ايكاص٠ األؾضٜك١ٝ .

َٕ َٓع١ُ ايعؿٛ ايزٚي١ٝ عٔ ايزع٠ٛ إىل ٚدٛب تكزِٜ َضتهيب اْتٗانات سكٛم ٚمل         تتٛا

اإلْغإ إىل عاس١ ايعزاي١ ست٢ ٜتب٢ٓ نغض سًك١ ازبضمي١ ٚعزّ اإلؾالت َٔ ايعكاب يف 

ؽت٢ أصدا٤ ايعامل. ٚاإلؾالت َٔ ايعكاب ٜؤرٟ إىل استكاص ايكإْٛ، ٜٚؾذع ع٢ً اصتهاب املظٜز 

ايشٜٔ ٜؿعًٕٛ َا ٜؿعًٕٛ،  خ١ سبكٛم اإلْغإ ع٢ً أٜزٟ املغؤٚينئَ االْتٗانات ايقاص

ٚنأِْٗ ؾٛم ايكإْٛ؛ ٚتعتُز املٓع١ُ يف متًٜٛٗا ع٢ً اؽرتانات ٚتربعات أعنا٥ٗا 

 املٓتؾضٜٔ يف مجٝع أحنا٤ ايعامل، نُا إٕ املٓع١ُ ال تطًب أَٛاالّّ ، ٚال تكبًٗا َٔ اسبهَٛات. 

 

 أٖزاف َٓع١ُ ايعؿٛ ايزٚي١ٝ:

 ُجٌ أٖزاف املٓع١ُ مبا ٜأتٞ: تت

ذبضٜض عذٓا٤ ايضأٟ: ٖٚؤال٤ ِٖ ُأْاؼ اعتكًٛا يف أٟ َهإ بغبب َعتكزاتِٗ ايغٝاع١ٝ أٚ  -9

ايز١ٜٝٓ، ٚغري سيو َٔ املٛاقـ اييت متًٝٗا عًٝٗا مُا٥ضِٖ أٚ بغبب أفًِٗ ايعضقٞ أٚ 

، نُا تكّٛ املٓع١ُ دٓغِٗ أٚ يِْٛٗ أٚ يػتِٗ ٚمل ٜغتدزَٛا ايعٓـ أٚ ٜزعٛا إىل اعتدزاَ٘

 بتكزِٜ املغاعز٠ هلؤال٤ ايغذٓا٤.

 مُإ إتاس١ ضبان١ُ عاري١ يًغذٓا٤ ٚاإلعضاع يف إدضا٤ات احملان١ُ. -8

ايعٌُ ع٢ً إيػا٤ سهِ اإلعزاّ ٚايتعشٜب أٚ غريٙ َٔ مضٚب املعا١ًَ أٚ ايعكٛب١ ايكاع١ٝ  -3

ٚممٔ ؾضمت قٝٛر ع٢ً سضٜتِٗ، أٚ ايالإْغا١ْٝ أٚ امل١ٓٝٗ يًغذٓا٤ أٚ غريِٖ َٔ املعتكًني 

 عٛا٤ أناْٛا قز اعتدزَٛا ايعٓـ أٚ رعٛا إىل اعتدزاَ٘.

ٚمع سز يعًُٝات اإلعزاّ خاصز ايكنا٤، عٛا٤ أناْٛا َٔ املعتكًني أٚ ايغذٓا٤ أٚ ممٔ  -1

ؾضمت ايكٝٛر ع٢ً سضٜتِٗ أّ ال ، ٚساالت االختؿا٤ عٛا٤ أنإ ايؾدك قز اعتدزّ ايعٓـ 

 اَ٘.أٚ رعا إىل اعتدز

باإلماؾ١ إىل ٖشٙ األٖزاف، تكّٛ املٓع١ُ بتكزِٜ املغاعز٠ املاي١ٝ ٚغريٖا َٔ أؽهاٍ  

املغاعز٠ إىل عذٓا٤ ايضأٟ َٔ ٜعٛيِْٛٗ، ٚنشيو تكزِٜ املع١ْٛ ايكا١ْْٝٛ سٝجُا نإ سيو 

 مضٚصّٜا ٚممهّٓٓا، إىل عذٓا٤ ايضأٟ ُٚتضعٌ أٜناّّّ ضبككني نًُا اقتن٢ األَض.

يف َظاعِ اْتٗاى سكٛم اإلْغإ املٓقٛل عًٝٗا يف اإلعالٕ ايعاملٞ سبكٛم يًتشكٝل        

 اإلْغإ ٚاملٛاثٝل ايزٚي١ٝ األخض٣ .

َّ أسز األؾضار َٔ   ٚتكّٛ بتكزِٜ االستٝادات إىل املٓعُات ايزٚي١ٝ ٚاسبهَٛات؛ نُا بزا إ

َّ قٝٛرّا ُؾضمت ع٢ً أًٖٝت٘ مما ٜؾهٌ اْتٗانّا سبكٛم  اإلْغإ، اييت تكّٛ عذٓا٤ ايضأٟ أٚ أ

 املٓع١ُ بايزؾاع عٓٗا.

َّ َٓع١ُ ايعؿٛ ايزٚي١ٝ ًَتظ١َ بت١ُٝٓ ايتٛع١ٝ ٚايؿِٗ يًُٛاثٝل ايزٚي١ٝ سبكٛم         إ

اإلْغإ، ٚنشيو ْؾض املعضؾ١ باآليٝات سات ايق١ً ع٢ً املغتٜٛات ايٛط١ٝٓ ٚاإلق١ًُٝٝ 

ؾزٙ املٓع١ُ يف ٖشا ايقزر ٖٛ ٚايزٚي١ٝ سبُا١ٜ سكٛم اإلْغإ، ٚاهلزف ايٓٗا٥ٞ اييت تٓ

تؾذٝع املٛاطٓني ايعارٜني، ٚقار٠ اسبهَٛات، َٚؤعغات اجملتُع املزْٞ ع٢ً اعتٓام األؾهاص 

 ٚإتباع ايغًٛنٝات ٚايغٝاعات ايهؿ١ًٝ حبُا١ٜ مجٝع سكٛم اإلْغإ يف مجٝع أحنا٤ ايعامل.

 

 األدٗظ٠ ايض٥ٝغ١ٝ ايعا١َ يف َٓع١ُ ايعؿٛ ايزٚي١ٝ:

 

 ايعؿٛ ايزٚي١ٝ َٔ األدٗظ٠ ايتاي١ٝ: تتأيـ ملٓع١ُ

 

 أٚاّل: ايؿضٚع:



 

 

دبٝظ املار٠ ايتاعع١ َٔ ايٓعاّ األعاعٞ إْؾا٤ َؾضٚع هلا يف أٟ بًز َٔ بًزإ ايعامل،        

ٚسيو مبٛاؾك١ ايًذ١ٓ ايتٓؿٝش١ٜ ايزٚي١ٝ يًُٓع١ُ، ٚمتاصؼ ٖشٙ ايؿضٚع أعُاهلا ٚؾكّا 

 يكٛاعز ايعٌُ ٚايتٛدٝٗات اييت ٜعتُزٖا اجملًػ ايزٚيٞ.

 ثاّْٝا: اجملًػ ايزٚيٞ:

ٖٚٛ صبًػ اإلراص٠ األع٢ً يًُٓع١ُ ٚايغًط١ ايتٛد١ٝٗٝ إلراص٠ ؽؤٕٚ املٓع١ُ َٚٔ ممجًٞ  

 ايؿضٚع.

 ثايجّا: ايًذ١ٓ ايتٓؿٝش١ٜ ايزٚي١ٝ:

تهُٔ َغؤٚي١ٝ ٖشٙ ايًذ١ٓ يف إراص٠ ؽؤٕٚ ٚتٓؿٝش قضاصات اجملًػ األع٢ً، ٚتتهٕٛ َٔ أَني 

أعنا٤ َٔ َٓع١ُ ايعؿٛ ايقٓزٚم، َٚٔ ممجًٞ عٔ َٛظؿٞ األَا١ْ ايزٚي١ٝ، ٚعبع١ 

 ايزٚي١ٝ.

 صابعّا: األَا١ْ ايعا١َ:

ٖٚٞ ازبٗاط اإلراصٟ ايشٟ ٜتٛىل أعُاٍ املٓع١ُ اي١َٝٛٝ بتٛدٝ٘ َٔ ايًذ١ٓ ايتٓؿٝش١ٜ        

ايزٚي١ٝ، ٜٚضأؼ األَا١ْ ايعا١َ أَني عاّ ُتَعٝٓ٘ ايًذ١ٓ ايتٓؿٝش١ٜ ايزٚي١ٝ ٜهٕٛ َغؤٚالّّ عٔ 

 ٝش قضاصات اجملًػ ايزٚيٞ.أراص٠ ؽؤٕٚ املٓع١ُ، ٚعٔ تٓؿ

 


