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ادلِخض:

ً
ً
ی و حي ى ووصا البح ووي لًٌ٘ ووي جانب ووا مهم ووا ح ووي موه وووْ جح ووو ٨املل وواض ٚالخ٠لًسی ووت للٔم و و ٛوو ١أح ٦وواا

الـ وطةٔت إلاػووالمًتٓ ،وون ًط وو ١ش٣ووط أھ و إلاج وطاهاث الٜٔلًووت الـووطًٓت والخنًِمًووت ،وًًٜ٣ووت جٌبًوو ١ىووصا
الخحوووٓ ٨لووت "ٔووى املٔووامالث املالًووت املٔاكووطة ،لووصا ٛووا مث و ىووصو السضاػووت جط٣ووع ٓلووت يليوواث ومخٌلبوواث
الخحو ٨من امللطٛيت الخ٠ليسيت لت امللوطٛيت إلاػوالميت وأىو الوووابٍ واملخٌلبواث وألازواث وألاػواليب
املٌلو ت لخبجي ىصو الخسماث.
وٟس ػل٥ذ حي ىصا البحي املنيع الاػخ٠طااي الخحلًلي امل٠اض  ،ودللذ لت ٓسة نخائج منهاع
أ جحووو ٨امللوواض ٚالخ٠ليسيووت للمل ووطٛيت إلاػووالميت أمووط واج ووب ؿووطٓا ،وأػوولوب الخ ووسضج ئخبوور موون أن و
ألاػواليب املخبٔوت حوي جنٜيوص الخحوو٣ ،٨موا أ جووٛط املوواضز اللـوطيت املؤىلوت مون أىو مخٌلبواث الخحوو ٨للملووطٛيت
إلاػالميت ،و خوجب ٓلوت امللوط ٚالوصي ٟوطض الخحوو ٨الً٠واا بوِجطاهاث جنًِمًوت زادو امللوط ٚجخمثو حوي اجذواش
ٟوطاضاث زاض ووت حووي ىي٦لووت ٓملووق ،و نـوواه ىيئووت للٜخووو والطٟابووت الـووطًٓت ٛيووق ،مووٕ أ جحووو ٨امللوواض ٚالخ٠ليسيووت
للملطٛيت إلاػالميت يؼاى "ـٔٛ ٦ا ٨حي جٌويط كي ٙوأػاليب اػخٌ٠اب ألاموا ٨وحـ٘يلها.
ال٦لماث السالتع امللاض ٚالخ٠ليسيت ،الخحو ،٨امللطٛيت إلاػالميت ،مخٌلباث الخحو ،٨أح٦اا الـطئت.
Abstract:
The research covers a significant aspect of the tradition hanks’ transformation to
practice banking according to Sharria rulings.
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By citing the most important measures the actual legitimacy and regulatory , and
how to apply this transformation on some contemporary financial transactions, therefore,
such a study focusing on the requirements of the shift from conventional banking to
Islamic banking mechanisms and the most important controls and requirements and tools
and techniques required to adopt these services.
The walk in this research inductive comparative analytical and concluded several
conclusions, including:
The transformation of traditional banks, Islamic banking is a must religiously , style
gradient is one of the most successful methods used in the implementation of the
transformation , and the availability of qualified human resources of the most important
transformation requirements of Islamic banking , the seller bank decided to shift do
regulatory action within the Bank is to take administrative decisions in restructuring
work, and the creation of a body for fatwa and Sharia Supervisory Board which , with
conventional banks and Islamic banking turned contribute effectively to the development
of formats and methods of attracting money and run .
Key words: Traditional banks , transformation, Islamic banking , transformation
requirements, the provisions of the law.

ٓوذٓخ

ىـاُ ةإلاـالي وةإلافـشفيٝحّخبر ةإلافاسٗ ؤلاظالمُت ةلُىم مً ؤبـشص ةلخىـىسةث ةلتـي ٌؽـهذَا ةل
خف ــادٜ الظ ــُما ف ــي ٌ ــل ألاصم ــت ةإلاالُ ــت ةلّاإلاُ ــت ةلت ــي ؼ ــهذَا الا،ا٘ ــت ؤهح ــاء ةلّ ــالم١ ِمىم ــا ف ــي
بــل ألا٘ ـشةد وةإلااظعــاثٜ ًــاوث الاَخمــام باإلافــاسٗ ؤلاظــالمُت مــٙ وٍخ،تــرة ةإلاالــُتٙةلّــالمي ةل
ٗ ِـً ماَُـت ةإلافـاسٚؽـ٢ بين ةلخبني ةلخام للّمل ةإلافشفي ؤلاظالمي وبين ةلشٔبت في ةل٥وةلذو
ٍ وَــزة ب ــذوس،لُذًــت وؤظــباب جميزَ ــا ِ هــاٝؤلاظــالمُت وآلُــت ِمله ــا وةخخال٘هــا ِــً ةإلاف ــاسٗ ةلخ
لُــا هحــى ةإلافــشُ٘ت ؤلاظــالمُت محاولــت١  ظضثُــا ؤو٥لُذًــت للخحــىٝؤدي بلــى ؤن حعــعى ةإلافــاسٗ ةلخ
ـ ــال٠  ظ ــزب ؼـ ــشٍحت ظذً ــذة م ــً ةلّمـ ــالء ؤو ةإلاحاٍ٘ ــت ِل ــى ةلّمـ ــالء ةلح ــالُين ل ــذيها ؤو٤ب ــزل
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ألامــشًٍ مّ ــا ،وبه ــزة ؤـ ــب لضةم ــا ِل ــى ١ا٘ــت ةإلااظع ــاث ةإلاالُ ــت وةإلاف ــشُ٘ت ؤلاظ ــالمُت ؤن حع ــعى
هحى ةلخميز في ؤدةملها الظُما في مجا ٥ةظخٝىاب ةإلاىةسد ةإلاالُت وجىٌُٙها.
وةإلاخإم ــل ف ــي حّ ــامالث ةإلاف ــاسٗ ةلخٝلتذخ ــت خج ــذ ؤره ــا جخخ ــز ؤؼ ــ٣اال مخخل ٙــت ف ــي حّامالته ــا دون
ةلىٍ ــش بل ــى مىة٘ ٝــت ھ ـزٍ ألاؼ ــ٣ا ٥للؽـ ـشیّت ؤلاظ ــالمتت ،وم ــا خلب ــض ٠شي ــر م ه ــا بّ ــذ مّش٘ته ــا للح ــ ٞؤن
جشظــْ بلُــه ،وحّٝــذ ةلّــضم ِلــى بخٝــاٗ ةلخّــامالث ةإلاحشمــت ١اإلخــذةُ وؤلاٜـشةك بالٙىةثــذ ةلشبىوــت جىبــت
ً
م ه ــا بل ــى  ،وسظىِ ــا بل ــى ةلح ــ ٞب ــةسةدة ظاصم ــت ،وةٜخى ــاُ م ه ــا بخى ــىسة ةلشب ــا وآز ــاسٍ ةإلا ــذمشة ،وهج ــذ
ً
حتيالا ــز ٠شيـ ـرة م ــً ألاظـ ـالالت ةلت ــي ج ــشد ِل ــى و ــالب ةلّل ــم وةإلاٙخ ــين ِ ــً آلاز ــاس ةإلاترجب ــت ِل ــى ج ــش ٟھـ ـزٍ
ةإلافاسٗ ةلخّامالث ةلشبىوت ةإلاحشمت ،وح٢م ألاوؽىت ةإلاحشمت ةلعابٝت ٜبل ةلخىبت.
أھُٓخ ادلىػىع:

ً
ً
بلــا٘ت بلــى مــا ظــب ٞر٠ــشٍ ٘ــةن ؤھمتــت ھـزة ةإلاىلــىُ جٍھ ـش فــي ١ىهــه یٕىــي ظاهبــا مهمــا فــي
مىلـىُ جحـى ٥ةإلافـاسٗ ةلخٝلتذخــت للّمـل و٘ـ ٞؤح٣ـام ةلؽــشیّت ؤلاظـالمتتِ ،ـً وشوـ ٞدسةظــخه
ً
مــً ظــاهبين :ةلجاه ــب ةلخىٍيــري ب ــز٠ش ؤھ ـم ةإلاع ــاثل ةلٝٙهُــت ةإلاترجب ــت ِلــى ھ ـزة ةلخحــى ،٥ظ ــىةءة
١اهذ ھزٍ ةإلاعاثل ٜبل ؤو ةلخحى ٥ؤو ؤزىاءٍ ؤو بّذٍ ،مْ ر٠ش ؤھم ؤلاظـشةءةث ةلّٙلتـت ةلؽـشِتت
وةلخىٍتمتــت ،و٠تٙتــت جىبتــ ٞھ ـزة ةلخحــىِ ٥لــى بّــن ةإلاّــامالث ةإلاالتــت ةإلاّاـــشة ،ور٠ــش بّــن
ةلخجاسب ةلّملتت ومذي الاظخٙادة م ها.
أعجبة اخزُبس ادلىػىع:

مً ألاظباب ةلجىھشوت ةلتي ؤدث الخختاس مىلىُ ھزة ةلبحض ما خلي:
 -0ةلحاظت بلى بتان ألاح٣ام ةلؽشِتت للمعاثل ةلٝٙهتت ةإلاترجبـت ِلـى جحـى ٥ةإلافـاسٗ ةلخٝلتذخـت
للّمل و٘ ٞؤح٣ام ةلؽشیّت ؤلاظالمتت.
 -3جٝذخم دسةظت یعترؼذ بها لخ٣ىن مشظّا للمفاسٗ ةلخٝلتذخت ِىذ ةجخارَا ٜشةس ةلخحى.٥
 -2بز ـشةء ةإلا٢خبــت وجضووــذھا بذسةظــت ِلمتــت جإـــتلتت حتــع جىة٠ــب ةلخحــى ٥مــً ةلىٍــام ةإلاف ــشفي
ةلخٝلتذي بلى ةلىٍام ؤلاظالمي.
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أٛذاف ادلىػىع:

خش ى مً بِذةد ھزة ةلبحض جحٝت ٞألاَذةٗ آلاجتت:
 -0بت ــان مٙه ــىم جح ــى ٥ةإلاف ــاسٗ ةلخٝلتذخ ــت للّم ــل و٘ ــ ٞؤح ٣ــام ةلؽ ــشیّت ؤلاظ ــالمتت ،وؤظ ــبابه
ووشٜه وؤظالتبه.
 -3ةلخّ ــشٗ ِل ــى ألاح ٣ــام ةلؽ ــشِتت ل ــبّن ةلخّ ــامالث ةلت ــي ؤظشته ــا ةإلاف ــاسٗ ٜب ــل ؤو ؤزى ــاءٍ ؤو
بّذٍ ةجخارھا ٜشةس جش ٟةلخّامالث ةلشبىوت.
 -2جٝذخم ؤلاظشةءةث ةلّملتت ةلؽشِتت وةلخىٍتمتت للمفاسٗ ةلخٝلتذخـت ةلتـي ةجخـزث ٜـشةس جـشٟ
ةلخّامل بالشبا ،وألاخز بُذَا لخىبت ٞؤح٣ام ةلؽشیّت ؤلاظالمتت في حّامالتها.
ً
 -1بل ٝــاء بّ ــن ألال ــىةء ظ ــيرة ِل ــى جج ــاسب بّ ــن ةإلاف ــاسٗ ةلخٝلتذخ ــت ف ــي جحىله ــا للّم ــل و٘ ــٞ
ؤح٣ام ةلؽشیّت ؤلاظالمتت ،وبم٣ان ؤلا٘ادة مً َزٍ ةلخجاسب.
أعئِخ اُجؾش:

في لىء ةظخّشةك ما ظب ٞخإحي ھزة ةلبحض ل ظابت ًِ ألاظالالت ةلخالتت:
 -0ما مٙهىم ةلخحى ،٥ومارة خٝفذ به في ةإلافاسٗ ةلخٝلتذخت؟
ً
 -3ما ألاظباب ةلتي دِذ ٠شيرة مً ةإلافاسٗ ةلخٝلتذخت بلى ةلخحى٥؟
 -2ما وي وش ٛھزة ةلخحى ٥وؤظالتبه؟
 -1ما وي ؤلاظشةءةث ةلّملتت ةلؽشِتت وةلخىٍتمتت ةإلاىلىبت حتع جخم ِملتت ةلخحى٥؟
 -9ھل َىا ٟججاسب ظابٝت إلافاسٗ جحىلذ للّمل و٘ ٞؤح٣ام ةلؽشیّت ؤلاظالمتت؟ ومـا مـذي
الاظخٙادة مً َزٍ ةلخجاسب؟
ٓ٘هظ اُجؾش:

جـم الاِخمــاد فــي بِـذةد ھـزٍ ةلذسةظــت ِلـى ةإلاــىها الاظــخٝشةجي ةلخحلتلـي ةإلاٝــاسن ،مــً خــال٥
 ٜـشةءة ةإلاــادة ةلّلمتــت رةث ةلفــلت بمحــاوس ةلذسةظــت مــً مٍام هــا ةلّلمتــت بمــا خخــذم ةإلاىلــىُ،
وجحلتلها.
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ادلجؾش اْوٍ :اٖؿبس اُؼبّ ُِزؾىٍ ٖٓ ادلظشكُخ اُزوُِذَخ ُِٔظشكُخ أعُٗٓخ

حّخبــر ٌــاَشة ةلخحــى ٥هحــى ةإلافــشُ٘ت ؤلاظــالمُت مــً ؤبــشص ةلخىــىسةث ةلبــاسصة ةلتــي ٌؽــهذَا
ةلىٍـام ةإلافـشفي ،مــً خـال ٥الاَخمــام ةلخـاؿ بخـى٘ير ةلُُٙ٢ــت ةإلاشلـى لخٝــذًم مىخجـاث وخــذماث
مفـشُ٘ت بظـالمُت ومـا حعــخلضمه مـً ٜـىةهين ولــىةث وهٍـم حؽـشَُّت ،بمــا ًٙ٢ـل هجـاح ةإلافــشُ٘ت
ؤلاظالمُت مْ مشةِاة ةلخفىـُت ةإلاحلُت للمجخمْ ؤلاظالمي.
 -0ادلؼٌت اُِـىٌ واٖطـٗؽٍ ُِزؾىٍ:

ةلخح ــى ٥ف ــي ةللٕ ــت ٌّن ــي :ةلخى ٝــل م ــً مىل ــْ بل ــى مىل ــْ آخ ــش ،1والاهخ ٝــا ٥م ــً ح ـا ٥بل ــى
َ
َ ً
َ َ ُ َ َْ
َ
2
ةلحى ،٥ومىـه ٜىلـه حّـالى" :د ِال ِوسين َِ ٛيهوا ال ي ْب٘وو ٓن َهوا ِحووال (ةل٢هـ010 ،ٚ
حا ، ٥والاظم ِ
ؤي جحىال وحٕيرة وةهخٝـاال .وهٝىـت ةلخحـى ٥وـي ةلحـذ ةلٙاــل بـين ؤمـشًٍ ً٣ـىن ألامـش ةلشـاوي م همـا
ؤحعً حاال مً ألاو.3٥
وفـي الاـــىالح :الاهخٝــا ٥مـً ولــْ ٘اظــذ ؼــشِا بلـى ولــْ ـــالح ؼـشِا ،وِلُــه ٘ــةن ةلخحــى٥
ًٝف ــذ ب ــه ةلخٕي ــر والاهخ ٝــا ٥م ــً ول ــْ مّ ــين بل ــى ول ــْ آخ ــش ،وَ ــزة ةلخٕي ــر ؤو الاهخ ٝــاًٝ ٥خط ـ ي
ِادة ؤن ً٣ىن ةلىلْ ةإلاخحى ٥بلُه ؤ٘مل حاال مً ةلىلْ ةإلاخحىِ ٥ىه.
وِلـى َـزة ٘ـةن ةلىلــْ ةلٙاظـذ فـي ةإلافــشٗ ةلخٝلُـذي ً٢مـً فـي حّاملــه بـإهىةُ مـً ةإلاّــامالث
ةإلاخالٙــت ألح٣ــام ةلؽــشَّت ،وفــي ولُّتهــا ةلخّامــل بالشبــا ،ؤمــا ةلىلــْ ةلفــالح ٘هــى ِبــاسة ِــً هبــز
ةلخّامــل باإلاّــامالث ةإلاخالٙــت ألح٣ــام ةلؽــشَّت ،وفــي مٝــذمتها ةلخّامــل ةلشبــىي ،وببذةلــه بالخّامــل
ةإلاؽشوُ ةلزي ؤحله

ظبحاهه وحّالى.4

وبالخـالي ٘ـةن مٙهــىم ةلخحـىَ ٥ــى انخ٠وا ٨امللواض ٚالخ٠ليسيووت مون الخٔامو املحِووض ؿووطٓا
لووت الخٔام و املبووا واملواٛوو ١ألح٦وواا الـووطئت إلاػووالميت ،بحيووي يووخ حووال ٨الٔم و امللووطحي
املٌوواب ١ألح٦وواا الـووطئت إلاػ ووالميت مح و الٔم و امللووطحي املذ ووال ٝلهووا ،حتووى جلووبح جمي ووٕ
أٓمووا ٨امللووط ٚوأنـووٌخق داهوؤت ل٠وآووس وأػووؽ الـووطئت إلاػووالميت .ول٢ــً َ ــزة ةلخح ــى٥
ًخخل ــ ٚم ــً مفـ ــشٗ بل ــى آخـ ــش جبّ ــا الخ ــخالٗ ةلـ ــذوةْ٘ ةل٣امى ــت وسةءٍ وةخـ ــخالٗ مف ــذسٍ ،وَـ ــزة
جملة الدّراسات اإلسالميّة ـــــــ العدد الثامن ـــــــ جانفي  7102ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 111

من المصرفية التقليدية إلى المصرفية اإلسالمية :متطلبات وآليات التحول ـــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د .زرزار العياشي  /أ .غياد كريمة

ٌعــخذعي ةلخّــشٗ ِلــى ةلــذوةْ٘ ةل٣امىــت وسةء ةلخحــى ٥ومفــادسٍ ،ومــً زــم بُــان ؤهىةِــه مــً حُــض
ةلؽ٣ل وألاظلىب.
 -3أعجبة ودواكغ اُزؾىٍ ٖٓ ادلظشكُخ اُضوُِذَخ ئىل ادلظشكُخ أعُٗٓخ:

ِمىمـا ٘ــان ؤي حُٕيـر ؤو ةهخٝــا ٥مـً ولــْ مّـين بلــى ولـْ آخــش ًشظـْ لىظــىد ظـبب ؤو ِــذة
ؤظباب٘ ،ةما ً٣ىن بعبب مؽ٣لت جىةظه ةلٝاثمين ِلُه ٘البذ لخجاوصَا مـً حُٕيـر َـزة ةلىلـْ
والاهخٝـا ٥لٕيـرٍ ،ؤو ً٣ـىن ظـبب الاهخٝــا ٥ؤو ةلخُٕيـر َـى ةجٙـا ٛةلٝــاثمين ِلـى ةلىلـْ ةلحـالي بــإن
ةلىلــْ ةلجذًــذ ًحٝــ ٞلهــم ةًجابُــاث ؤ٠اــر ،وبىــاء ِلُــه ٘عــىحاوُ٘ ٥مــا ًلــي ةلخّــشٗ ِلــى ؤَــم
ةلذوةْ٘ ةلتي جادي بلى جحى ٥ةإلافاسٗ ةلخٝلُذًت للّمل و٘ ٞؤح٣ام ةلؽشَّت ؤلاظالمُت.5
أ -الؼ و و ي نحو ووو حِٔ و ووي ألاض و ووا ع وَ ـ ــزة ةل ـ ــذةْ٘ ًىىل ـ ــ ٞم ـ ــً ةله ـ ــذٗ ألاظاس ـ ـ ي ةل ـ ــزي ته ـ ــذٗ
ةإلاف ـ ــاسٗ ةلخٝلُذً ـ ــت للىـ ـ ــى ٥بلُ ـ ــه ،وَ ـ ــى جح ُٝـ ــ ٞألاسب ـ ــاح ،وحُ ـ ــض ؤن ةلّم ـ ــل ةإلاف ـ ــشفي
ةإلاخىة٘ ــ ٞم ــْ ؤح ٣ــام ةلؽ ــشَّت ؤلاظ ــالمُت ًمش ــل مف ــذسة خف ــبا لخح ُٝــ ٞألاسب ــاح٘ ،ةه ــه م ــً
ةلىبُع ـ ــي ؤن جلج ـ ــا ةإلاف ـ ــاسٗ ةلخٝلُذً ـ ــت بل ـ ــى الاظ ـ ــخٙادة  ٜـ ــذس ؤلام ٣ـ ــان م ـ ــً َ ـ ــزة ةإلاف ـ ــذس
ةلخفب ،وٜذ ؤظشٍذ دسةظـت مُذةهُـت مـً خـال ٥جىصَـْ ةظـخبُاهاث ِلـى ؤصـحاب ةلٝـشةس فـي
ةإلافاسٗ ةلخٝلُذًت ةلتي جحىلذ للّمـل و٘ـ ٞؤح٣ـام ةلؽـشَّت ؤلاظـالمُت ،إلاحاولـت ةلخّـشٗ
ِل ــى ؤَ ــم ةل ــذوةْ٘ ةلت ــي ١اه ــذ وسةء ةجخ ــار  ٜـشةس ةلخح ــى ،٥و١اه ــذ ألاظ ــباب مشجبى ــت ؤظاظ ــا
به ــذٗ ةإلاحاٍ٘ ــت ِل ــى ةلضب ــاثً ةلح ــالُين للمف ــشٗ ةلخٝلُ ــذي بيع ــبت ( %03م ــً مجم ــىُ
ةإلافـ ـاسٗ ةإلاذسوظ ــت ،وَ ــذٗ ظ ــزب ِم ــالء ظ ــذد ًٙم ــلىن ةلّم ــل ةإلاف ــشفي ةإلاخىة٘ ــ ٞم ــْ
ؤح ٣ــام ةلؽ ــشَّت ؤلاظ ــالمُت بيع ــبت ( ، %19بِىم ــا ١اه ــذ وع ــبت ( %31م ــً دوة٘ ــْ ةلخح ــى٥
ًشظْ السجٙاُ مّذالث ِاثذ الاظدشماسةث ةإلافشُ٘ت ؤلاظالمُت مٝاسهت بالفُٖ ةلخٝلُذًت.6
٠مــا َّ
ؤن َىــا ٟدوة٘ــْ زاهىٍ ــت لخحــى ٥ةإلافــاسٗ ةلخٝلُذًــت ج ــشجبي بــذةْ٘ ةلعــعي هح ــى
حٍّـُم ألاسبــاح ةسجباوــا وزُٝــا٠ ،خىظــُْ مجــا ٥ةلّمـل ةإلافــشفي والاظــخٙادة بمــا َــى معــمىح
م ــً خ ــذماث وـ ــُٖ مخىة٘ ٝــت م ــْ ؤح ٣ــام ةلؽ ــشَّت ؤلاظ ــالمُت ،ةل ــا٘ت لم ــّ ٚةإلاف ــاسٗ
ةلخٝلُذي وعجضَا ًِ ةإلاىا٘عت.
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ب -الالت و اا ب ح ٦وواا الـ ووطئت إلاػ ووالميتع وَ ــزة ٌّن ــي َّ
ؤن ةل ــىةصُ ةل ــذًني والاظ ــخجابت ألم ــش
حّــالى بخىبُــ ٞؼــشِه والالت ـزةم بــإوةمشٍ وهىةَُ ــهَ ،ــى ةلــذةْ٘ ةلــشثِغ وسةء جحــى ٥ةإلاف ــشٗ
ةلخٝلُــذي للّمــل و٘ــ ٞؤح٣ــام ةلؽــشُِت ؤلاظــالمُت ،وَــزة ةلــذةْ٘ معــخمذ مــً مبــذؤ ةلخىبــت
وةلخى ًِ ٜٚمماسظت ألاِما ٥ةإلاخالٙت للؽشَّت ؤلاظالمُت وخاـت ةلشبا.
 -2أشٌبٍ وأعبُُت اُزؾىٍ:
 -0-2أشٌبٍ اُزؾىٍ:

وٍٝف ــذ بؽ ــ٣ل ةلخح ــى :٥ةلىشٍ ٝــت ةلت ــي ةخخ ــاس ةإلاف ــشٗ ةلخٝلُ ــذي ؤن ًم ــاسط م ــً خالله ــا
ةلّمل و٘ ٞؤح٣ام ةلؽشَّت ،وُ٘ما ًلي ؤَم ؤؼ٣ا ٥ةلخحى:٥
الـ و وو ٦ألاو٨ع ةلخح ـ ــى ٥ةل٢لـ ـ ــي م ـ ــً خـ ـ ــال ٥بح ـ ــال ٥ألاِمـ ـ ــا ٥ةإلاخىة٘ ٝـ ــت مـ ـ ــْ ؤح ٣ـ ــام ةلؽـ ـ ــشَّت
ؤلاظ ــالمُت م ٣ــان ألاِم ــا ٥ةإلاخال ٙــت ،وب ــزلً ٤خح ــى ٥ةإلاف ــشٗ بال٣ام ــل بل ــى ةلّم ــل و٘ ــ ٞؤح ٣ــام
ةلؽ ــشَّت ؤلاظ ــالمُت ،وٍخى ٜــ ِ ٚــً مماسظ ــت ؤي ؤِم ــا ٥مخال ٙــت ألح ٣ــام ةلؽ ــشَّت وِل ــى سؤظ ــها
ةلخّامــل بالشبــا ،وَّــذ َ ــزة ةلؽــ٣ل مــً ؤ٠ا ــر ألاؼــ٣ا ٥مفــذةُٜت فــي ةلخح ــى ،٥بر َّبهــه مبنــي ِل ــى
الابخّ ــاد ِ ــً مماسظ ــت ؤي ؤِم ــا ٥مخال ٙــت ألح ٣ــام ةلؽ ــشَّت ؤلاظ ــالمُت و ٜــذ ه ٙــزث ِذً ــذ م ــً
ةإلافـاسٗ ةلخٝلُذًــت َــزة ةلؽــ٣ل مــً ةلخحــى ،٥مشـل بىــ ٤ةلجضٍــشة ،ومفــشٗ ةلؽــاسٜت ،ومفــشٗ
ؤلاماسةث ،وبى ٤ةل٣ىٍذ ةلذولي.7
الـ وو ٦الث ووانيع ةلخح ــى ٥م ــً خ ــال ٥ةظ ــخحذةر ةإلاف ــشٗ ةلخٝلُ ــذي لخ ــذماث وـ ــُٖ مف ــشُ٘ت
جخىة٘ ــ ٞم ــْ ؤح ٣ــام ةلؽ ــشَّت ؤلاظ ــالمُت ،وٍ ٝــذمها ظىب ــا بل ــى ظى ــب م ــْ ب ــاعي ةلخ ــذماث وةلف ــُٖ
ةإلاف ــشُ٘ت ةلخٝلُذً ــت ،بر ج ٝــىم ةإلاف ــاسٗ ةلخٝلُذً ــت بخف ــمُم بّ ــن ؤدوةث ةلخمىٍ ــل ؤلاظ ــالمُت
١اإلاؽ ــاس٠ت ،وةإلام ــاسبت ،وةإلاشةبح ــت ،والاظخف ــىاُ ،وؤلاظ ــاسة ،وبُ ــْ ةلع ــلم ،و ٜــذ ؼ ــاُ ةظ ــخخذةم
َـ ــزة ةلؽـ ــ٣ل م ـ ــً ةلخحـ ــى ٥فـ ــي مٍّ ـ ــم ةإلافـ ــاسٗ ةلخٝلُذًـ ــت ف ـ ــي دو ٥ةلخلـ ــُ ةلّشبـ ــي ،وخاـ ـ ــت
ةلع ــّىدًت ،مش ــل ةلبى ــ ٤ةلع ــّىدي ةلبرًى ــاوي ،وةلبى ــ ٤ةلع ــّىدي ةلهىلى ــذي ،وبى ــ ٤ةلشٍـ ــاك.
وةإلاالح ـ ــَ ف ـ ــي َ ـ ــزة ةلؽ ـ ــ٣ل َّ
ؤن ةإلاف ـ ــشٗ ةلخٝلُ ـ ــذي ال ًم ـ ــى ةلف ـ ــُٖ وةلخ ـ ــذماث ؤلاظ ـ ــالمُت َّ
ؤي
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ّ
ةظخٝاللُت ًِ باعي ةلفُٖ وةلخذماث ةلخٝلُذًت ةلتي ًٝذمها ،بحُـض حؽ ِـ٣ل ةلخـذماث وةلفـُٖ
ةإلافشُ٘ت ةلتي ًٝذمها ةإلافشٗ مضٍجا بين ما َى مباح ؼشِا وآخش محشم.
الـو وو ٦الثال و وويع ةلخح ـ ــى ٥م ـ ــً خ ـ ــال ٥بوؽ ـ ــاء ةإلاف ـ ــشٗ ةلخٝلُ ـ ــذي لىىة٘ ـ ــز مخخفف ـ ــت ج ٝـ ــذم
خ ــذماث وـ ــُٖ مف ــشُ٘ت مخىة٘ ٝــت م ــْ ؤح ٣ــام ةلؽ ــشَّت ؤلاظ ــالمُت ،وَ ــزة ٌّن ــي  ُٜــام ةإلاف ــشٗ
ةلخٝلُـ ــذي بخخفـ ــُق ظـ ــضء ؤو حيـ ــز فـ ــي ةإلافـ ــشٗ ةلخٝلُـ ــذي ًخـ ــخق ٘ٝـ ــي بمماسظـ ــت ألاِمـ ــا٥
ةإلافـشُ٘ت ةإلاىة٘ٝــت ألح٣ــام ةلؽـشَّت ؤلاظــالمُت .وةإلاالحــَ فــي َـزة ةلؽــ٣ل ؤن ةإلافــشٗ ةلخٝلُــذي
ًمـ ــى ةلّمـ ــل ةإلاف ـ ــشفي ةإلاخىة٘ـ ــ ٞمـ ــْ ؤح ٣ـ ــام ةلؽـ ــشَّت ؼ ـ ـِالاا م ـ ــً الاظـ ــخٝاللُت ةإلا٣اهُـ ــت دةخ ـ ــل
ةإلافشٗ ،حُض ًخم ٘فله ِ ً باعي ألاِما ٥ةلخٝلُذًت مً خـال ٥وحـذة مخخففـت حّنـع ٘ٝـي
بالّمــل ةإلافــشفي ةإلاخىة٘ــ ٞمــْ ؤح٣ــام ةلؽــشَّت ،بال ّؤرهــا ال جخمخــْ باالظــخٝاللُت ةإلاالُــت وؤلادةسٍــت
ةلالصمت بل جدبْ في رل ٤إلدةسة ةإلافـشٗ ةلخٝلُـذي ،ومـً ةإلافـاسٗ ةلتـي ةؼـتهشث باظـخخذةم َـزة
ةلؽ٣ل بى ،HSBC ٤ومجمىِت  Citi Groupؤيرَا.8
الـوو ٦الطا" ووٕع جح ــى ٥ةإلاف ــشٗ ةلخٝلُ ــذي للّم ــل و٘ ــ ٞؤح ٣ــام ةلؽ ــشَّت ؤلاظ ــالمُت م ــً خ ــال٥
٘ ــشوُ مخخفف ــت ل ــزل .٤وف ــي َ ــزة ةلؽ ــ٣ل ً ٝــىم ةإلاف ــشٗ ةلخٝلُ ــذي بةوؽ ــاء ؤو جحىٍ ــل ٘ ــشوُ
ٜاثمت بلى ٘ـشوُ حّمـل و٘ـ ٞؤح٣ـام ةلؽـشَّت ؤلاظـالمُت ،وِـادة مـا ج٣ـىن َـزٍ ةلٙـشوُ بمـا جابّـت
إلدةسة ةلٙشوُ باإلافشٗ ةلخٝلُذي ؤو ًيؽإ لهـا بدةسة خاــت .ةلخحـى ٥مـً خـال ٥بوؽـاء ةإلافـاسٗ
ةلخٝلُذً ــت إلاف ــاسٗ ظذًـ ــذة حّم ــل و٘ ــ ٞؤح٣ـ ــام ةلؽ ــشَّت ؤلاظ ــالمُت ،وفـ ــي َ ــزة ةلؽ ــ٣ل ًٝـ ــىم
ةإلاف ــشٗ ةلخٝلُ ــذي بخ ٝــذًم ةلخ ــذماث وةلف ــُٖ ةإلاف ــشُ٘ت م ــً خ ــال ٥مف ــشٗ مع ــخٝل بةدةسج ــه
وؤِمالــه ِــً ةإلاف ــشٗ ةلخٝلُــذي ،وٍلتــزم ف ــي ظمُــْ ؤِمالــه بإح ٣ــام ةلؽــشَّت ؤلاظ ــالمُت ،بال ؤن
مل ُ٢ــت َ ــزة ةإلاف ــشٗ ؤو ظ ــضء م ه ــا حّ ــىد بل ــى ةإلاف ــشٗ ةلخٝلُ ــذي .وَّخب ــر َ ــزة ةلؽ ــ٣ل م ــً ؤ ٜــل
ألاؼ ــ٣ا ٥ةلع ــابٝت ؼ ــُىِا وةهدؽ ــاسة ،بال ؤن َى ــا ِ ٟــذة ح ــاالث جم ــذ ّ٘ ــال ٙ٘ ،ــي ألاسدن ٜ 9ــام
ةلبىــ ٤ةلّشبــي بةوؽــاء وجإظــِغ ةلبىــ ٤ةلّشبــي ؤلاظــالمي ةلــذولي ،وفــي ةلعــىدةن ٜامــذ مجمىِــت
٘شوع ــبى ٤م ــْ مجمىِ ــت م ــً ةإلااظع ــاث ةإلاالُ ــت ةل٣ىٍدُ ــت بةوؽ ــاء مف ــشٗ ةظ ــدشماسي بظ ــالمي
جحـذ ةظـم "١ابِخــا ٥بىـ ،"٤وفـي لبىــانٜ ،امـذ مجمىِــت بىـ ٤الاِخمـاد ةللبىــاوي بةوؽـاء ةإلافــشٗ
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ؤلاظـالمي ةللبىــاوي٠ ،مــا ٜــام بىــ ٤لبىــان وةإلاهجــش بةوؽـاء مفــشٗ بظــالمي جحــذ ةظــم بىــ ٤لبىــان
وةإلاهجش للخىمُت.10
 -3-2أعبُُت اُزؾىٍ:

وٍٝفـ ــذ بإظ ـ ــلىب ةلخحـ ــى :٥ةلىشٍ ٝـ ــت ةلتـ ــي ًدبّه ـ ــا ةإلافـ ــشٗ ةلخٝلُ ـ ــذي فـ ــي جى ُٙـ ــز ِملُ ـ ــت
ةلخح ــى ٥للىـ ــى ٥بل ــى ةلؽ ــ٣ل ةل ــزي  ٜــشس م ــً خالل ــه ةلّم ــل و٘ ــ ٞؤح ٣ــام ةلؽ ــشَّت ؤلاظ ــالمُت،
وُ٘ما ًلي ؤَم ؤظالُب ةلخحى:٥
 الخحو ٨اليعايع وَّني ُٜام ةإلافشٗ ةلخٝلُذي بخحىٍل ٘شُ مً ٘شوِـه ؤو بوؽـاء ٘ـشُ ظذًـذّ
للّم ــل و٘ ــ ٞؤح ٣ــام ةلؽ ــشَّت ؤلاظ ــالمُت ،وب ــزل ٣ًِ ٤ــىن ةإلاف ــشٗ ةلخٝلُ ــذي ؤهمىرظ ــا للّم ــل
ةإلاف ـ ــشفي ةإلاخىة٘ ـ ــ ٞم ـ ــْ ؤح ٣ـ ــام ةلؽ ـ ــشَّت ؤلاظ ـ ــالمُت ،وبّ ـ ــذ هج ـ ــاح ججشب ـ ــت ةل ٙـ ــشُ ةلىم ـ ــىر ي،
وهم ـ ــىط خب ـ ــرة ةل ٝـ ــاثمين ِلُ ـ ــه ًب ـ ــذؤ ةإلاف ـ ــشٗ ةلخٝلُ ـ ــذي بخّم ـ ــُم ةلخجشب ـ ــت ِل ـ ــى ب ـ ــاعي ٘ ـ ــشوُ
ةإلافشٗ و٘ ٞخىت مُّىت ،زم ًدبّها بّذ رل ٤جحى ٥ةإلاش٠ض ةلشثِي ي معـخُٙذة مـً خبرجـه فـي
جحــى ٥ظمُــْ ٘شوِــه ،بحُ ــض ًفــير ةإلافــشٗ ةلخٝلُــذي بال٣ام ــل ٌّمــل و٘ــ ٞؤح٣ــام ةلؽ ــشَّت
ؤلاظ ــالمُت ،11وَـ ــزة ١لـ ــه ِلـ ــى ة٘ت ـ ـرةك ؤن ةلؽـ ــ٣ل ةإلاشٔ ــىب ةلخحـ ــى ٥للّمـ ــل مـ ــً خاللـ ــه َـ ــى
ةلخحـ ــى ٥ةل٢لـ ــي ،ؤمـ ــا برة ١ـ ــان َـ ــذٗ ةإلافـ ــشٗ فـ ــي ةلخحـ ــى ٥ةلّمـ ــل مـ ــً خـ ــال ٥ؤحـ ــذ ألاؼـ ــ٣ا٥
ألاخشي٘ ،ةن ألامـش ًـخم بـىٙغ ةلىشٍٝـت بحُـض ًبـذؤ ججشبخـه بؽـ٣ل ظضجـي ،وبّـذ هجاحهـا ًٝـىم
ةإلافشٗ بخّمُمها.
ومً بًجابُاث ةظخخذةم َزة ألاظلىب ما ًلي:
 -0جمخّه بذسظت مشجّٙت مً ألامان ،ورلُ٘ ٤ما لى حّشلذ ةلخجشبت ألي خعاسة٘ ،ةن لـشسَا
ظ ــُ٣ىن محف ــىسة ف ــي مج ــا ٥جى ُٙــز ةلخجشب ــت ،ول ــً ًخ ــإزش ةإلاف ــشٗ ةلشثِيـ ـ ي وظ ــاثش ٘شوِ ــه
ألاخ ــشي به ــزٍ ةلخع ــاسة مٝاسه ــت بخإزيرَ ــا ُ٘م ــا ل ــى ح ــذزذ ؤزى ــاء جح ــى ٥ةإلاف ــشٗ ةلشثِي ـ ي م ــْ
ظمُْ ٘شوِه في آن وةحذ.
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 -3بجاحخ ــه إلدةسة ةإلاف ــشٗ ة٠دع ـاب ةلخب ــرة ةلالصم ــت ف ــي مج ــا ٥ةلخح ــى ،٥وةلُٙ٢ل ــت بخٝلُ ــل ِ ــذد
ألخىاء وةإلاؽا١ل ةلتي ٜذ ً٘ ْٝاها ةإلافشٗ معخٝبال .ـ
ؤما ؤَم معاوت َزة ألاظلىب ٘خخلخق ُ٘ما ًلي:
 -2ـ ــّىبت جح ُٝــ ٞةظ ــخٝاللُت ةل ٙــشُ ةلىم ــىر ي ِ ــً ةإلاف ــشٗ ةلشب ــىي بدةسٍ ــا ومالُ ــا ،وبالخ ــالي
٘ؽـ ــل ةإلافـ ــشٗ ةلخٝلُـ ــذي فـ ــي بٜىـ ــاُ ةإلاجخمـ ــْ بجذًـ ــت جحىلـ ــه ومؽـ ــشوُِت ؤِمالـ ــه ،بعـ ــبب
ةظخمشةسٍ في مماسظت ألاِما ٥ةإلاخالٙت ألح٣ام ةلؽشَّت ؤلاظالمُت .ـ
 -1بن ؤًـ ــت خعـ ــاثش ًخّـ ــشك لهـ ــا ةلٙـ ــشُ ةلىمـ ــىر ي ظـ ــخٙخ ةلبـ ــاب للترةظـ ــْ ِـ ــً ٘٢ـ ــشة ةلخحـ ــى٥
وةلخخ ــار ِ ٥ه ــا ،وم ــً ز ــم ظ ــاهذد رل ــ ٤ةظ ــخمشةسٍت َ ــزة ةل ٙــشُ ووظ ــىدٍ 12وةوّ ٣ــاط ـ ــىسة
ظـ ــلبُت ِ ـ ــً مىلـ ــىُ ةلخح ـ ــى ٥بؽ ـ ــ٣ل ِـ ــام ،ألام ـ ــش ةلـ ــزي  ٜـ ــذ ً ـ ــادي بلـ ــى بحج ـ ــام ةإلاف ـ ــاسٗ
ةلخٝلُذًت ًِ ةلخ٢ٙير في خىك ججشبت ةلخحى.٥
 الخحووو ٨زٔٛووت واحووسةع وٍخمشــل َــزة ألاظــلىب بُٝــام ةإلافــشٗ ةلخٝلُــذي ٜبــل جحىلــه بةِــذةدبشهـام ؼـامل لخحىٍــل ةلىٍـام ةإلافـشفي ةلخٝلُــذي بلـى هٍــام بظـالميِ ،لـى ؤظـاط جحذًـذ مىِــذ
مّ ــين إللٕ ــاء ةلىٍ ــام ةإلاف ــشفي ةإلاّم ــى ٥ب ــه دّ٘ ــت وةح ــذة ،وبح ــال ٥ةلىٍ ــام ةإلاف ــشفي ؤلاظ ــالمي
محلــه ،و٠ــزل ٤ألام ــش باليعــبت لبــاعي ؤؼ ــ٣ا ٥ةلخحــى ٥ألاخ ــشي٘ ،ــةن ةإلافــشٗ ً ٝــىم بــالخحى ٥بل ــى
ةلؽ٣ل ةلزي ةخخاسٍ دّ٘ت وةحذة ،حُض حّمم ةل٢ٙـشة ِلـى ظمُـْ ٘ـشوُ ةإلافـشٗ فـي آن وةحـذ.
وسٔــم جميــز َــزة ألاظــلىب بٝفــش ةلــضمً ةلــزي ٌعــخٕشٜه فــي ةلخحــى ٥بال ؤهــه ًىىــىي ِلــى مٕــامشة
٠بيرة ٜذ جٙط ي بلى مخاوش ظعُمت ،ورل ٤ألن ةلخالاحُاث وةلخعاثش ةلتي ظـِخ٢بذَا ةإلافـشٗ
هدُج ــت ةلخح ــى ٥به ــزة ألاظ ــلىب ظ ــخ٣ىن ٠بي ــرة ،و ٜــذ ٌّ ــشك ةإلاف ــشٗ ألصم ــت ظ ــُىلت ؤو ل ــاثٝت
مالُــت خاهٝــت حؽــل حش٠ــت بّــن ؤوؽــىخه ةلخجاسٍــت وةإلافــشُ٘ت ،ؤو ًخّــشك إلاىٜــِ ٚــذم جلبُــت
ولبـاث ـحب ؤصـحاب ةلىدةجــْ ،ومـْ الاظـخمشةس بهـزة ةلحــاٌّ ٥ـشك هٙعـه للمعـاثلت ةلٝمــاثُت
ًِ حٝى ٛةإلاىدِين وُُٙ٠ت ةظترظاِها ،وَزة ًٙخ ِلى ةإلافشٗ بابا َى في ٔنـع ِىـهٌ ،ؽـٕله
ِ ـ ــً الاَخم ـ ــام بم ٙـ ــشصةث ةلخح ـ ــى ٥ةلىبُُّ ـ ــت ؤزى ـ ــاء ٘ت ـ ــرة ةلخح ـ ــى ،٥مش ـ ــل ةإلاؽ ـ ــ٢الث ةلٝاهىهُ ـ ــت
وؤلادةسٍت وةلخذسٍبُت وةلٝٙهُت ؤيرَا. 13
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٠ما جىظذ لهزة ألاظلىب ظلبُاث ؤخشي جخمشل في:
 -0ةسجٙاُ مّذ ٥ؤخىاء ةلّمل.
 -3ةهخٙاك مّـذ ٥ألادةء مـً حُـض ةل٢ـم وةلُ٢ـ ،ٚلّـذم جلٝـي ةلٝـىي ةلّاملـت ةلخـذسٍب ةلـالصم
إلاىةظهت ؤِباء مهامهم ةلجذًذة.
 -2صٍادة هٝٙاث ةلّمل.
 -1ةسجٙاُ حذة ؤلاؼشةٗ.
 -9ةهخٙاك معخىي ةلشوح ةإلاّىىٍت لذي ةلٝىي ةلّاملت في ةإلافشٗ .ـ
و١ــل َــزة ظُمــش بخجشبــت ةلخحــى ٥ؤبلــٖ ةلمــشس ،وظــُّاوي ةإلافــشٗ مــً َــزٍ ألال ـشةس ِــذة
ظىىةث ،باإللا٘ت بلى ما ٜذ ٌعببه َزة ألاظلىب مـً ةهىبـاُ لـذي ةإلافـاسٗ ةلخٝلُذًـت ألاخـشي
حى ٥ججشبت ةلخحى.٥
 الخحووو ٨املطحلووي( الخووسضج)ع وَــى ِب ــاسة ِــً ُٜــام ةإلاف ــشٗ ةلخٝلُــذي بةِ ــذةد خىــت مخ٣امل ــتوؼ ــاملت ل ٣ــل ؤٜع ــام و٘ ــشوُ ةإلاف ــشٗ به ــذٗ جحىٍ ــل ةلىٍ ــام ةإلاف ــشفي ةإلاّم ــى ٥ب ــه بل ــى هٍ ــام
مفشفي خا ٥مً ؤي محٍىس ؼشعي وبٝا لبرهام مشحلي ،وِلـى ؤظـاط ظذولـت مشةحـل ةلخحـى٥
صمىُ ــا و٘ٝـ ــا إلاّـ ــاًير ؼـ ــشُِت وٜاهىهُـ ــت وةٜخفـ ــادًت ،وٍخـ ــىىى ةلحاظـ ــت ةلضمىُـ ــت ل٣ـ ــل مشحلـ ــت مـ ــً
مشةحل ةلخحى ،٥الظدُٙاء مخىلباتها مً ةلخّذًل وةلخبذًل.
وٟو ووس ي٥و ووو ىو ووصا ألاػو وولوب أٛو و و مو وون ألاػو وولو ي ألاو ٨والثو وواني ،ورلـ ــ ٤أله ـ ــه ًخج ـ ــاوص
معــاوت ألاظــلىب ألاولــى ،وَــى ةلخحــى ٥بةٜامــت ٘ــشُ ً ٣ـىن همىرظــا مفــٕشة إلافــشٗ بظــالمي ومــا
ُ٘ ــه م ــً و ــى ٥ف ــي ةل ــضمً ال مع ــىٓ ل ــه ،وٍخ ٙــادي مخ ــاوش ألاظ ــلىب ةلش ــاوي ،وَ ــى ةلخح ــى ٥دّ٘ ــت
وةحذة وما له مً ظلبُاث.
٘األظ ــلىب ةلشال ــض ،وَ ــى ةلخح ــى ٥ةإلاشحل ــي ًٝ ،ــىم ِل ــى ؤظ ــاط جى ُٙــز خى ــت ةلخح ــى ٥ف ــي
ظمُــْ ؤٜع ــام ةإلاف ــشٗ و٘شوِ ــه بؽــ٣ل مخ ــىةصن ومدع ـ ٍـاو ،وِل ــى مشةحــل صمىُ ــت مح ــذدة ،بحُ ــض
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ًخح ٝــ ٞةلخ٣ام ــل للىٍ ــام ةإلاف ــشفي ةل ٝــاثم ِل ــى ؤظ ــاط خل ــى مّامالج ــه م ــً ةلشب ــا ؤو ؤي محٍ ــىس
ؼشعي آخش ِىذ جىُٙز آخش مشحلت صمىُت مً مشةحل ةلخحىٍل.
٘هـزة ألاظـلىب مـً ةلخحـى ٥ال ً٣ـاد ًلمــغ ُ٘ـه ؤي معـاوت رةث ؤَمُـت ،وبن وظـذث ٘هــي
مــً معــخلضماث ةلخحــى ٥برة مــا ٜىسهــذ بّــذم ةلخحــى ،٥ألن ةلخحــى ٥مــً هٍــام بلــى هٍــام آخــش ال
ً
بـذ ؤن ً٣ـىن ُ٘ـه خعــاثش وجالاـحُاث بٕـن ةلىٍــش ِـً ألاظـلىب ةلـزي ِــىلا بـه ةلخحـى ،٥وهٍـشة
ألن َــزة ألاظــلىب ٌّــذ مــً ؤوعــب ألاظــالُب ةلٝابلــت للخىبُــِ ٞملُــا٘ ،ةهــه ظــِخم دسةظــت َــزة
ألاظلىب في مىلب معخٝل ًىملح ُ٘ه مٙهىمه ومجاالجه وح٢مه ولىةبىه.14
ادلجؾش اُضبينٓ :زـِجبد اُزؾىٍ ٖٓ ادلظبسف اُضوُِذَخ ئىل ادلظبسف أعُٗٓخ

بن جح ــى ٥ةإلاف ــاسٗ ةلخٝلُذً ــت للّم ــل ةإلاف ــشفي ؤلاظ ــالمي ًخىل ــب م ه ــا الالت ـزةم بٙلع ــٙخه
وؤظعـه ووؽــاواجه ،لــزة ٘ـةن وبُّــت الاخــخالٗ ةلجـىَشي بــين ٠ــال ةلىٍـامين جٙــشك ِلــى ِملُــت
ةلخحى ٥مىةظهت ةلّذًذ مً ةإلاخىلباث ةلٝاهىهُت وةلؽشُِت وؤلادةسٍت ،وةلّامت.
 -0ادلزـِجبد اُوبٗىُٗخ ُِزؾىٍ:

ًٝفذ باإلاخىلباث ةلٝاهىهُت ١ا٘ت ألامىس وؤلاظشةءةث ةلتـي ًخىظـب ِلـى ةإلافـشٗ ةلُٝـام بهـا
ل٣ي جخم ِملُت ةلخحى ٥و٘ ٞألاوـش ةلٝاهىهُـت ،وٍخجىـب بـزل ٤ةإلاعـاءلت ،وجخمشـل ؤَـم ةإلاخىلبـاث
ةلٝاهىهُت ُ٘ما ًلي:

15

 -0ـــذوس  ٜـشةس ِــً ةلجمُّــت ةلّمىمُــت للمفــشٗ ةلخٝلُــذي وةلــزي ًفــذس ِــً ةظخمــاُ ٌّ ٝــذ
بف ــٙت ٔي ــر ِادً ــت ًخم ــمً ةإلاىة٘ ٝــت ِل ــى جح ــى ٥ةإلاف ــشٗ ةلخٝلُ ــذي للّم ــل و٘ ــ ٞؤح ٣ــام
ةلؽـ ــشَّت ؤلاظـ ــالمُت ،وٍشةعـ ــى فـ ــي ةظخمـ ــاُ ةلجمُّـ ــت ةلّمىمُـ ــت للمفـ ــشٗ ةلخٝلُـ ــذي ١ا٘ـ ــت
ةإلاخىلبــاث ةلٝاهىهُــت ةلتــي جمــى ةل ٝـشةس ةلفــادس ِ هــا ةلفــٙت ةلٝاهىهُــت مشــل لــشوسة جىظُــه
مجلــغ ؤلادةسة دِــىة بشظــاثل مســجلت بلــى ظمُــْ ةإلاعــاَمين  -مهمــا ١ــان حجــم حففــهم-
لحمـ ــىس ةظخماِـ ــاث ةلجمُّـ ــت ةلّمىمُـ ــت بفـ ــٙت ٔيـ ــر ِادًـ ــت ،ولـ ــشوسة جحُٝـ ــ ٞةلىفـ ــاب
ةلىةظـ ـ ــب ج ـ ـ ــىة٘شٍ مـ ـ ــً ؤِم ـ ـ ــاء ةلجمُّ ـ ـ ــت ةلّمىمُـ ـ ــت لص ـ ـ ــحت ةوّٝـ ـ ــاد ةظخم ـ ـ ــاُ ةلجمُّ ـ ـ ــت
ةلّمىمُت ،ؤيرَا مً ألامـىس ةلٙىُـت ةلتـي ًحـذدَا ٜـاهىن ةلؽـش١اث ةلخجاسٍـت ،وٍـخم فـي َـزة
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الاظخمـ ــاُ مىاٜؽـ ــت جح ـ ــى ٥ةإلافـ ــشٗ ةلخٝلُ ـ ــذي للّمـ ــل و٘ـ ــ ٞؤح ٣ـ ــام ةلؽـ ــشَّت ؤلاظ ـ ــالمُت،
وَّمــل مجلــغ ؤلادةسة ِلــى جٝــذًم ةلٝىاِــاث ةل٣اُ٘ــت وةلــذالثل ةلٝىٍــت ِلــى سؼــذ مؽــشوُ
ةلخح ــى ٥وـ ــالحُت جىبُٝـ ــه ،ز ــم ًىـ ــاٜؾ بّ ــذ رلـ ــ ٤مع ــخلضماث ةلخحـ ــى ٥م ــً حّـ ــذًالث ؤو
حُٕيـ ـرةث ف ــي ِ ٝــذ جإظ ــِغ ةإلاف ــشٗ وهٍام ــه ألاظاسـ ـ ي ،وف ــي ح ــا ٥حف ــى ٥ةإلاؽ ــشوُ ِل ــى
ؤٔلبُــت ألاـــىةث ةلالصمــت الجخــار  ٜـشةس ةلخحــىً ٥يبػــي ِلــى مجلــغ ؤلادةسة بظ ـشةء ةلخّــذًالث
ةلخالُت في ِٝذ ةلخإظِغ وهٍامه ألاظاس ي:
 ًــىق ــشةحت ِلــى ؤن ج٣ــىن ظمُــْ ؤِمــا ٥ةإلافــشٗ مىة٘ٝــت ألح٣ــام ةلؽــشَّت ؤلاظــالمُتوِــذم ةلخّامــل بالشبــا بجمُ ــْ ؤؼــ٣اله وـــىسٍ ،ؤو بإًــت مّامل ــت محشمــت ؼــشِا فــي ظ ــاثش
ؤهىةُ ةلخّامل مْ آلاخشًٍ.
 حّذًل ةظم ةإلافشٗ في ِٝذ ةلخإظِغ بما ًذِ ٥لـى وبُّـت ؤوؽـىخه ةإلافـشُ٘ت ةإلاّذلـتؤو ةلجذًذة وِلى ؤَذة٘ه وؤظلىب حّامله مْ آلاخشًٍ
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 -3ةلحف ــىِ ٥ل ــى ةإلاىة٘ ٝــاث ةلشظ ــمُت م ــً ةلجه ــاث ةإلاخخف ــت ِل ــى جح ــى ٥ةإلاف ــشٗ ةلخٝلُ ــذي
وحّ ــذًل هٍام ــه ألاظاسـ ـ ي ،ومّل ــىم ؤه ــه ال ً ــخم ةِخم ــاد ؤي حّ ــذًل ِل ــى ةلىٍ ــام ألاظاس ـ ـ ي
للمفـشٗ ؤو ِٝــذ جإظِعــه دون ةلحفـىِ ٥لــى مىة٘ٝــت ةلجهـاث ةإلاخخفــت ممشلــت باإلافــشٗ
ةإلاش٠ــضي ،وٜــذ ظــاء فــي  ٜــاهىن ةلبىــ ٤ةإلاش٠ــضي ألاسدوــي م ــا هفــه " :ال ًجــىص للبىــ ٤بظ ـشةء ؤي
حّـ ــذًل ِلـ ــى ِ ٝـ ــذ جإظِعـ ــه ؤو هٍام ـ ــه ألاظاس ـ ـ ي بال بّ ـ ــذ ةلحفـ ــىِ ٥ل ـ ــى مىة٘ٝـ ــت خىُ ـ ــت
معــبٝت مــً ةلبىــ ٤ةإلاش٠ــضي٠ .مــا ّ
ؤن ةلجهــاث ةإلاخخفــت ممشلــت باإلافــشٗ ةإلاش٠ــضي ٜــذ جمــْ
ؼـشووا ومخىلبــاث ًجـب ِلــى ةإلافـشٗ ةلخٝلُــذي الالتـزةم بهــا ِىـذ جٝذمــه بىلـب للحفــى٥
ِلى ةإلاىة٘ٝت للخحى ٥للّمل و٘ ٞؤح٣ام ةلؽشَّت ؤلاظالمُت ،ومً َزٍ ةلؽشوه ما ًلي:
 لـشوسة ُٜــام ةإلافــشٗ ةلشةٔــب بــالخحى ٥بــةظشةء دسةظــت ظــذوي لّملُــت ةلخحــى ،٥بحُــضجب ــين ظ ــذوي ةلخح ــى ٥ف ــي جح ُٝــ ٞؤَ ــذةٗ ةإلاف ــشٗ مخم ــمىت دسةظ ــت ةلع ــى ٛوجىظه ــاث
ةلّمُل ،وةلىخاث ةإلاخىّٜت خال ٥ةلعىىةث ألاولى مـً ةلخحـى ،٥وجفـىس ةلذسةظـت ٠ـزل٤
ؤهىةُ ةإلاخاوش و٘شؿ ِملُت ةلخحى.17٥
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 ولْ خىت صمىُت للخحى ٥مخممىت ؤلاظـشةءةث ةلتـي ظـىٗ ًـخم بجباِهـا مـً ؤظـل ِملُـتةلخحى.٥
 بِذةد لجىت جخ٣ىن مً ؤلادةسةث ةإلاّىُت بّملُت ةلخحى ٥إلاخابّت ؤلاظشةءةث وةلخىىةث. تهُالات ةلّمُل لّملُت ةلخحى ٥مً خال ٥حملت بِالمُت. حّ ــذًل ِ ٝــذ ةلخإظ ــِغ ِل ــى ؤن ًخم ــمً الالت ـزةم بخىبُ ــ ٞؤح ٣ــام ةلؽ ــشَّت ؤلاظ ــالمُت،وجحذً ــذ ألام ــىس ةلت ــي ًج ــب ؤن جخ ٙــ ٞم ــْ ؤح ٣ــام ةلؽ ــشَّت ؤلاظ ــالمُت ،وحؽ ــُ٢ل َُالا ــت
سٜابت ؼشُِت جلتزم بٝىةِذ ةإلافشٗ ةإلاش٠ضي ،والالتزةم بالحذ ألادوض مً سؤط ةإلاا.٥
 بظشةء حّذًالث ِلى ةلهُ٣ل ةلخىٍُمـي للمفـشٗ ،وجـذسٍب ةإلاـىٌٙين ِلـى وبُّـت ةلّمـلةلجذًذ وجإَُلهم مْ جذُِم ةل٣ادس ةلىٌُٙي بما ًدىاظب مْ وبُّت ةليؽاه ةلجذًذ.
 -2ج٣لُ ـ ــ ٚبدةسة ةلؽ ـ ــاون ةلٝاهىهُ ـ ــت ف ـ ــي ةإلاف ـ ــشٗ ةلخٝلُ ـ ــذي بذسةظ ـ ــت ١ا٘ ـ ــت ةلى ـ ــىة ي ةلٝاهىهُ ـ ــت
ةإلاخّلٝــت بخحــى ٥ةإلاف ــشٗ للّمــل و٘ــ ٞؤح ٣ــام ةلؽــشَّت ؤلاظــالمُت وآلاز ــاس ةلٝاهىهُــت ةإلاترجب ــت
ِلُ ــه مـ ــً حُ ــض حعـ ــىٍت ح ٝــى ٛوةلتزةمـ ــاث ةإلاف ــشٗ مـ ــْ  ١ــل مـ ــً ةإلاع ــاَمين ؤو ةلّمـ ــالء ؤو
ةإلاف ـ ــاسٗ ألاخ ـ ــشي ،والاظ ـ ــخّذةد ةلخ ـ ــام إلاىةظه ـ ــت ؤي ةِترةل ـ ــاث ٜاهىهُ ـ ــت  ٜـ ـذ جىةظ ـ ــه ِملُ ـ ــت
ةلخح ـ ــى ،٥باإلل ـ ــا٘ت بل ـ ــى مخابّـ ـ ــت جى ُٙـ ــز ؤي مخىلب ـ ــاث ؤخـ ـ ــشي جٙشل ـ ــها ةلجه ـ ــاث ةإلاخخفـ ـ ــت
بخفىؿ جىُٙز ةلخحى ٥للّمل و٘ ٞؤح٣ام ةلؽشَّت ؤلاظالمُت.
 -3ادلزـِجبد اُششػُخ ُِزؾىٍ:

وٍٝفــذ بهــا ١ا٘ــت ألامــىس وؤلاظ ـشةءةث ةلتــي ًخىظــب ِلــى ةإلافــشٗ ةلخٝلُــذي ةلُٝــام بهــا ِىــذ
جىُٙــز ةلخحــى١ ،٥ــي ًصــح جحىلــه مــً ةلىاحُــت ةلؽــشُِت ،وٍحٝــ ٞم ـشةد ظــبحاهه وحّــالى مــً
الالتـزةم بــاألوةمش وةلىــىةوي ةلتـي ٘شلــها

ظــبحاهه وحّـالى لخىٍــُم ةإلاّــامالث ةإلاالُـت ،وُ٘مــا ًلــي

ؤَم َزٍ ةإلاخىلباث:
 -0ةلخىبــت ِــً ةلخّامــل بالشبــا ،وةلّــضم ِلــى ِــذم ةلشظــىُ بلــى ةلخّامــل ُ٘ــه ،وجحُٝــ ٞمّنــع ةلخىبــت
ةلؽشُِت ٌعخلضم ةلُٝام بما ًلي:
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 ؤلاٜــالُ ِ ــً ةل ــزهب ٘ــىسة وةإلاخمش ــل ف ــي ةلخّام ــل بالشبــا وةلى ــذم ِل ــى م ــا ـــذس مى ــه ظ ــابٝا م ــًةإلاذةومـت ِلــى ةلخّامـل بالشبــا ،وةإلاحاولــت ٜـذس ةإلاعــخىاُ ةلخٙ٢يـر ِــً َــزة ةلـزهب مــً خــال٥
ؤلا٠شاس مً ّ٘ل ةلخيـرةث وبهٙـا ٛألامـىة ٥فـي وظـىٍ ةلبـر وؤلاحعـان ورلـ ٤ةهىالٜـا مـً ٜىلـه
َّ
ْ َ َ َ ُْ َْ
اث" (َىد001 ،
اث يص ِىب الؼ ِويئ ِ
حّالى ِ :الحؼن ِ
 ِٝذ ةلىُت ِلى ِذم ةلّىدة بلى ةلخّامل بالشبا ،ؤو ؤي مً ةلّٝـىد ةإلاخالٙـت ألح٣ـام ةلؽـشَّتؤلاظالمُت.
 جــذةس ٟم ــا ؤم ٢ــً جذةس٠ــه م ــً سد ةلح ٝــى ٛألصــحابها ألن م ــً ؤَ ــم ؼــشوه ةلخىب ــت سد ةإلاٍ ــالمألصحابها.
 -3حُّـين َُالاــت ٘خــىي وسٜابــت ؼـشُِت جخ٣ــىن مــً ِلمــاء ًخمخّـىن بمفــذةُٜت ِالُــت فــي ةإلاجخمــْ،
ولهـم خبــرة وىٍلـت ومخخففــت فـي مجــا ٥ةإلاّـامالث ةإلاالُــت ،بحُـض ًــخم جىُٙـز جحــى ٥ةإلافــشٗ
ةلخٝلُ ــذي للّم ــل و٘ ــ ٞؤح ٣ــام ةلؽ ــشَّت ؤلاظ ــالمُت جح ــذ بؼـ ـشة٘هم وبوالِه ــم ،ألن ةلخح ــى٥
ٌّن ــي الاهخ ٝــا ٥م ــً ةلىل ــْ ةلع ــاب– ٞةلخٝلُ ــذي -بل ــى ةلىل ــْ ةلجذً ــذ وةل ــزي ًٝخط ـ ي جىة٘ ــٞ
ؤِمــا ٥ةإلافــشٗ مــْ ؤح٣ــام ةلؽــشَّت ؤلاظــالمُت ،وللخإ٠ــذ مــً صــحت جىبُــَ ٞــزة الاهخٝــا ٥ال
ب ــذ م ــً ؤن ً ٣ــىن جح ــذ بؼـ ـشةٗ مخخفف ــين ف ــي ةلؽ ــشَّت ؤلاظ ــالمُت ورل ــ ٤لم ــمان هج ــاح
َ ْ َُ ْ
اػو لوا
ةإلاعــيرة ةلؽــشُِت للمفــشٗ ةلخٝلُــذي ؤزىــاء وبّــذ ةلخحــى ،٥وةمخشــاال لٝىلــه حّــالىٛ :
ُ ُ ََ َ َ
َْ َ ّْ
الصِ ٣ط ِ ٣نخ ْ ال ح ْٔل ُمو " (ةلىحل. 12 ،
أى ِ
 -2حُّــين مــذٜٝين ؼــشُِين دةخلُــين للُٝــام باإلاهــام ةإلاىىوــت بهــم خــال ٥ةلخحــى ٥وبّــذٍ ،وبٝــا إلاــا
َـى وةسد فـي مُّــاس ةلمـبي سٜــم  2ةلفـادس ِـً َُالاــت ةإلاحاظـبت وةإلاشةظّــت للماظعـاث ةإلاالُــت
ؤلاظـالمُت ،وةلـزي ًخمـمً ؤَـم آلالُـاث ةلالصمـت لخحُٝـ ٞؤَـذةٗ ةلشٜابـت ةلؽـشُِت ةلذةخلُــت
ؤو م ــا ٌّ ــشٗ بالخ ــذ ُٜٞةلؽ ــشعي ،ورل ــ ٤به ــذٗ ل ــمان ظ ــير ؤلاظ ـشةءةث بم ــا ًخىة٘ ــ ٞوؤح ٣ــام
ةلؽشَّت ؤلاظالمُت.
 -1ةظ ـ ــدبّاد ةلخّام ـ ــل ةإلاخ ـ ــال ٚألح ٣ـ ــام ةلؽ ـ ــشَّت ؤلاظ ـ ــالمُت بجمُ ـ ــْ ـ ـ ــىسٍ وؤؼ ـ ــ٣اله وخاـ ـ ــت
ةإلاؽخمل ِلى ةلشبا ،وبحال ٥ةلخّامل ةإلاخىة٘ ٞمْ ؤح٣ام ةلؽشَّت ؤلاظالمُت
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ّ
مم ــا ظ ــبً ٞخالا ــح ؤه ــه ًخىظ ــب ِل ــى ةإلاف ــشٗ ةلخٝلُ ــذي جى ُٙــز ١ا٘ ــت ألام ــىس ةلت ــي ججّل ــه ملتزم ــا
بإح٣ــام ةلؽ ـشَّت ؤلاظــالمُت وجحُٝــ ٞمٝاـــذَا ،والابخّ ــاد ِــً ١ا٘ــت ألامــىس ةإلاخالٙــت لهــا ،وةل ــخخلق
مً ظمُْ ؤؼ٣ا ٥ةلخّامل ةإلاحشم وؤوله ةلشبا ،ورل١ ٤ي ًصح جحىله مً ةلىاحُت ةلؽشُِت.
 -2ادلزـِجبد أداسَخ ُِزؾىٍ:

ووي ِباسة ًِ ؤلاظشةءةث ةلتـي جمـغ ةلىٍـام ؤلادةسي فـي ةإلافـشٗ وجخىلبهـا ِملُـت ةلخحـى،٥
هٍـشة ألَمُتهــا باليعــبت لبــاعي ؤلاظـشةءةث ألاخــشي وةمخــذةد ؤزشَــا لدؽــمل ؤٔلــب بظـشةءةث ةلخحــى٥
ألاخــشي ،ومــً ةإلاّلــىم ؤن ةإلاــىةسد ةلبؽــشٍت حؽــ٣ل ةلــش ً٠ألاظاس ـ ي فــي ةلىٍــام ؤلادةسي للمفــشٗ
ورلـ ٤إلاــا جادًــه مــً دوس مهــم فــي الاسجٝــاء بمعــخىي ألادةء ،لــزة ٘ةهــه ًخىظــب ِلــى بدةسة ةإلافــشٗ
ةلخٝلُــذي ِىــذ ةلخحــى ٥ؤن جٝــىم بةِــادة تهُالاــت وجىــىٍش ةإلاــىةسد ةلبؽــشٍت للمفــشٗ بمــا ًدىاظــب
وولّه ةلجذًذ ورل ٤مً خال ٥ما ًلي:
 .0ةلتهُالاـ ــت ةإلابذثُـ ــت :وحّـ ــشٗ بإرهـ ــا ِبـ ــاسة ِـ ــً ظمُـ ــْ ةلترجِبـ ــاث ةلتـ ــي ًخخـ ــزَا ةإلافـ ــشٗ فـ ــي ظـ ــبُل
حّشٍ ــ ٚةل ٝــىة ةلّامل ــت ف ــي ةإلاف ــشٜٗ ،بُ ــل مشحل ــت ةلخح ــى ٥وؤزىامله ــا ب ٣ــل م ــا ًخّل ــ ٞبالىبُّ ــت
ةلّٝذًــت ةإلاميــزة للّم ــل ةإلافــشفي ةإلاخىة٘ ــ ٞمــْ ؤح٣ــام ةلؽ ـشَّت ؤلاظــالمُت ،ظ ــىةء ِلــى ةإلاع ــخىي
ةل ٢ٙــشي ؤو ِل ــى ةإلاع ــخىي ةلّمل ــي و ٠ــزل ٤ب ٣ــل م ــا ًخّل ــ ٞبّملُ ــت جىف ــِب ؤو بدخ ــا ٥ةإلاىٌ ــٚ
ةلجذًــذ فــي وٌُٙخــه باإللــا٘ت بلــى جضوٍــذٍ بالبُاه ــاث ةلالصمــت ِــً ١ــل مــا ًخّلــ ٞبهــذٗ ةإلاف ــشٗ
وسظالخه ،ومشةحل جحىله ،وةلىٌُٙت ةإلاّذلت ؤو ةلجذًذة وظُاظاث ألا٘شةد.
 .7جخى ــُي ةإلا ــىةسد ةلبؽ ــشٍت :وَ ــى ِب ــاسة ِ ــً م ــىها مخ٣ام ــل بالجىةه ــب ةلخخىُىُ ــت لىٌُ ٙــت
ةإلا ـ ــىةسد ةلبؽ ـ ــشٍت م ـ ــً ؤظ ـ ــل ج ـ ــى٘ير ةلّ ـ ــذد وةلى ـ ــىُ ةإلاالث ـ ــم م ـ ــً ألا٘ ـ ـشةد لل ُٝـ ــام بالىةظب ـ ــاث
وألاِم ـ ــا ٥ةإلاىلىب ـ ــت لخح ُٝـ ــ ٞؤَ ـ ــذةٗ ةإلاف ـ ــشٗ م ـ ــً هاحُ ـ ــت وجح ُٝـ ــ ٞمخىلب ـ ــاث ألا٘ ـ ـ ـشةد
وحاظــاتهم مــً هاحُ ــت ؤخــشي .وٍ ٝــاط ةلخخىــُي ةلى ــايح للمــىةسد ةلبؽ ــشٍت بمــذي جح ُٝٝــه
الاظ ـ ــخخذةم ألامش ـ ــل للمـ ـ ــىةسد ةلبؽ ـ ــشٍت ةإلاخاح ـ ــت٘ ،الذسةظـ ـ ــت ةإلاخإهُ ـ ــت ةلىةمل ـ ــحت إلاخىلبـ ـ ــاث
ةلخح ـ ــى ٥م ـ ــً ةإلا ـ ــىةسد ةلبؽ ـ ــشٍت ٜب ـ ــل ةلؽ ـ ــشوُ ف ـ ــي ِملُ ـ ــت ةلخح ـ ــى ٥حع ـ ــهل ِملُ ـ ــت ةلخح ـ ــى٥
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وجىٍمها وججّلها ؤ٠ار ٘اِلُت وجٝلل ألاخىاء وجخالفى ةلّارةث ةإلاخىّٜـت ،وحعـذ الاحخُاظـاث
20
ةإلاخىّٜت بما ًٙ٢ل جٝذم معيرة ةلخحى ٥بلى ألامام دون جىٜٚ
 .1بِــادة ةلىٍــش فــي ةإلاّــاًير ةلتــي ًــخم مــً خاللهــا ةِخمــاد ٙ٠ــاءة وؤدةء ةإلاىٌــ ٚودوسٍ فــي جٝــذم
وهجــاح ةإلافــشٗ ةلخٝلُــذي بّــذ ةلخحــى٘ ،٥ــةرة ١ــان ةإلافــشٗ ةلخٝلُــذي ٜبــل ةلخحــىً ٥ىٍ ـش
بلــى ٙ٠ــاءة ةإلاىٌــ ٚمــً خــالٜ ٥ذسجــه ةلٙىُ ــت وجميــزٍ فــي مجــاِ ٥ملــه ٘ٝــي دون ةلىٍــش بل ــى
وبُّت ةِخٝادٍ وبًماهه ومذي ةلتزةمه بإح٣ام ةلحال ٥وةلحشةم٘ ،ةن ألامـش ًخخلـ ٚباليعـبت
للمف ـ ــشٗ بّ ـ ــذ جحىل ـ ــه بر َّ
بن ةِخ ٝـ ــاد ةإلاىٌ ـ ــ ٚوم ـ ــذي ةلتزةم ـ ــه بإح ٣ـ ــام ةلح ـ ــال ٥وةلح ـ ـشةم
باإللـا٘ت إلجٝاهــه وجميـزٍ فــي مجـاِ ٥ملــه ةإلافـشفي ؤمــش َـام ظــذة لىجـاح ٘٢ــشة ةلخحـى ،٥لــزة
٘ةه ــه ًخىظ ــب ِل ــى بدةسة ةإلاف ــشٗ بره ــاء ِ ٝــىد ظمُ ــْ ةإلا ــىٌٙين ةل ــزًً حؽ ــ٣ل ِ ُٝــذتهم ؤو
ٜىـاِتهم ِاثٝـا ؤمـام ةظـدُّاب ٘٢ـشة ةلخحـى ٥للّمـل و٘ـ ٞؤح٣ـام ةلؽـشَّت ؤلاظـالمُت وَــزٍ
ةلفٙت حؽمل ٔير ةإلاعلمين وةإلاعلمين ةلزًً ال ًامىـىن -ؤو ٔيـر ةإلاٝخىّـين -ب٢ٙـشة ةلخحـى٥
وبم٣اهِخ ــه ،بر َّ
بن وظ ــىد ٔي ــر ةإلاٝخىّ ــين ؤي ــر ةإلا ــامىين ب ٢ٙــشة ةلخح ــى ٥دةخ ــل ةإلاف ــشٗ ل ــه
هخــاث ظــلبُت ومضدوظــت ِلــى ةإلافــشٗ ؤ٠بــر ب٢شيــر ممــً َــم خاسظــه ،ومــً رلــِ ٤ــذم ةلٝــذسة
ِل ــى ةلّم ــل ٙ٠شٍ ــ ٞوةح ــذ مخج ــاوغ ،وةوّ ٣ــاط ـ ــىسة خاسظُ ــت للمخّ ــاملين م ــْ ةإلاف ــشٗ
حؽ ٤٢في مفذةُٜت ؤو ظذوي ةلخحى.٥
ٓ -1زـِجبد ػبٓخ ُِزؾىٍ:

َىـا ٟةلّذًـذ مـً ةإلاخىلبـاث ةلتـي ًخىظـب ِلــى ةإلافـشٗ ةلخٝلُـذي ةلُٝـام بهـا ِىـذ جىُٙــزٍ
لّملُـ ــت ةلخحـ ــى ٥ورلـ ــ ٤إلاـ ــا لهـ ــزٍ ةإلاخىلبـ ــاث مـ ــً ؤَمُـ ــت جـ ــىّ٢غ ِلـ ــى وبُّـ ــت ِمـ ــل ةإلافـ ــشٗ
ووؽــاوه ،وحع ــاَم ف ــي بب ـشةص ةل ــذوس ةلجذً ــذ ةل ــزي ظُماسظ ــه ةإلاف ــشٗ بّ ــذ ةلخح ــى ،٥وم ــً ؤَ ــم
َزٍ ةإلاخىلباث ما ًلي:
 -0ةل ُٝــام بحم ــالث بِالمُ ــت جمه ــذ ل ِ ــالن ِ ــً جح ــى ٥ةإلاف ــشٗ ةلخٝلُ ــذي للّم ــل و٘ ــ ٞؤح ٣ــام
ةلؽ ــشَّت ؤلاظ ــالمُت ،ورلـ ــ ٤م ــً خـ ــال ِٝ ٥ــذ ةلىـ ــذوةث وةإلاحالـ ـشةث ِبـ ــر وظ ــاثل ؤلاِـ ــالن
ةإلاخاح ــت ،وجش ٠ــض َ ــزٍ ةلى ــذوةث وؤلاِاله ــاث ِل ــى ؤَمُ ــت ةلخح ــى ٥وبًجابُاج ــه بحُ ــض ًتر ٜــب
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ةلجمه ــىس بِ ــالن ٜـ ـشةس ةلخح ــى ٥ب ٙــاسٓ ةلف ــبر ،ألام ــش ةل ــزي ٌع ــاَم ف ــي ظ ــزب ِم ــالء ظ ــذد،
وجحُٝــ ٞم٣اظــب مادًــت ومّىىٍــت حعــاَم فــي بهجــاح ةلخحــى ٥مىــز ةلبذةًــت والاهىــال ٛهحــى
ةإلافشُ٘ت ؤلاظالمُت بٝىة وزباث.21
 -3حُٕي ـ ــر ١ا٘ ـ ــت ةإلاّ ـ ــالم وألاؼ ـ ــ٣ا ٥ةلع ـ ــابٝت ةلت ـ ــي حّ ٢ـ ــغ ـ ـ ــىسة ةلّم ـ ــل ةإلاف ـ ــشفي ةلخٝلُ ـ ــذي
وةظدبذةلها بمّالم وؤؼ٣ا ٥حّ٢غ ـىسة ةلّمل ةإلافـشفي بّـذ ةلخحـى ،٥مشـل حّـذًل ةظـم
ةإلافـ ــشٗ وؼـ ــّاسٍ وبِالهاجـ ــه ومـ ــىةدٍ ةلذِاثُـ ــت ؤيرَـ ــا مـ ــً ألامـ ــىس ةلؽـ ــ٣لُت بحُـ ــض جب ـ ــرص
ةلخىظه ةلجذًذ للمفشٗ وحّبر ًِ جحىله للّمل و٘ ٞؤح٣ام ةلؽشَّت ؤلاظالمُت.
 -2حؽُ٢ل لجان مخابّت حّمل ِلى جدبْ مىةوً ةلخلـل ؤزىـاء وبّـذ جىُٙـز ةلخحـى ٥بحُـض ًـخم جـذةسٟ
حـذور ؤي خلــل بعــشِت ودٜــت ِالُــت ،وفــي هٙــغ ةلىٜــذ حّمــل َــزٍ ةللجــان ِلــى حّضٍــض ةلىــىة ي
الاًجابُ ــت ةلت ــي جٍه ــش جباِ ــا لخى ُٙــز خى ــىةث ةلخح ــى ،٥ألام ــش ةل ــزي ٌع ــاَم ف ــي بهج ــاح ةلخح ــى٥
وبٌهاسٍ بؽ٣ل ًذْ٘ للخٙائ ٥والاظخمشةس بالّمل لخح ُٞٝألاَذةٗ ةإلايؽىدة.
 -1بِــذةد ةإلاّــاًير وةلُٝــىد ةإلاحاظــبُت وهٍــم ةلحاظــب آلالــي ةإلاالثمــت ألوؽــىت ةإلافــشٗ بّــذ ةلخحــى،٥
بحُ ــض جخ ٙــ ٞم ــْ ـ ــُٖ الاظ ــدشماس وِٝـ ــىد ةلخمىٍ ــل ةلؽ ــشُِت ةإلاع ــخخذمت ،وٍم ٢ــً الاظـ ــخٙادة
بؽــ٣ل ؤظاسـ ي بمــا ولــّخه َُالاــت ةإلاحاظــبت وةإلاشةظّــت ةلؽــشُِت بــالبحشًٍ مــً مّــاًير محاظــبُت
خاـت باإلااظعاث وةإلافاسٗ ةلتي حّمل و٘ ٞؤح٣ام ةلؽشَّت ؤلاظالمُت .ـ
 -9جفمُم ةلىمارط وةلّٝىد وةلسجالث ةلتي ًخىلبها ةلّمـل ةإلافـشفي ؤلاظـالمي ،ظ ً
ـىةء باٜخبـاط
ِٝىد بّن ةإلافاسٗ ؤلاظالمُت ،ؤو حّذًل ِٝىد ةإلافشٗ هٙعه لخ٣ىن محٝٝت للٕشك.
ادلجؾش اُضبُش :خظىطُبد وٓزـِجبد روذمي اخلذٓخ ثبُـبثغ أعٍٗٓ

حعــعى ؤً ــت ماظعــت مالُ ــت لخلــ ٞظ ــى مــً ةلخفىـ ــُت ِىــذ ج ٝــذًم خــذماتها لج ــزب ؤ٠ب ــر
ِ ــذد م ــً ةإلاخّ ــاملين مّه ــا وللمحاٍ٘ ــت ِل ــاهم ،وجخمخ ــْ ةلخ ــذماث ةإلاالُ ــت وةإلاف ــشُ٘ت ؤلاظ ــالمُت
بخفىـــُت جىٙــشد بهــا ِلــى ٔيرَــا مــً ةلخــذماث ةإلاالُــت وةإلافــشُ٘ت ألاخــشي ٘خّمــل ةإلااظعــاث
ةإلاالُــت وةإلافــشُ٘ت ؤلاظــالمُت ظاَــذة ِلــى ةلخميــز فــي جٝــذًم خــذماتها مشةُِــت فــي رلــ ٤مخىلبــاث
ةلّمالء ،ول٣ي جح ٞٝةإلااظعاث ةإلاالُت ؤلاظالمُت رل١ ٤ان وةظب ِلاها مشةِاة ِـذة مخىلبـاث
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ًم ٢ـ ــً وـ ـ ــٙها بـ ـ ــاألدوةث ةلّملُ ـ ــت ةلخاــ ـ ــت إلدخ ـ ــا ٥وجىبُ ـ ــ ٞةلخـ ـ ــذماث ةإلاالُ ـ ــت وةإلافـ ـ ــشُ٘ت
ؤلاظالمُت ،ومً بين َزٍ ألادوةث ما ًلي:22
ٓ -0زـِجبد رأ َُٛاُؼبُِٓت يف ادلإعغبد ادلبُُخ أعُٗٓخ:

ً ــذوس ظ ــذ٠ ٥بي ــر ف ــي ألاوظ ــاه ةإلاف ــشُ٘ت ح ــى ٥م ــذي  ٜــذسة ةإلا ــىٌٙين باإلااظع ــاث ةإلاالُ ــت
ؤلاظــالمُت ِلــى جإدًــت ؤِمــالهم ؤو حتــع ِلــى ٘هــم وؤدسة ٟةلخذمــت ةلتــي ًٝــىم بخٝــذًمها ومــً جــم
ؤٜىاُ آلاخشًٍ بها ،وجإحي ِملُت ةلٙهم وؤلادسة ٟمً خال ٥جذسٍب ةلّاملين ِلى َـزٍ ةلخـذماث
وجـ ــإَُلهم لُ٣ىه ـ ــىة  ٜـ ــادسًٍ ِل ـ ــى ةلخّام ـ ــل به ـ ــا مـ ــْ ةلٕي ـ ــر٘ ،ب ـ ــزل ٤جح ـ ــشؿ ةإلااظع ـ ــاث ةإلاالُ ـ ــت
ؤلاظــالمُت ِلــى جىمُ ــت مهــاسةث ةلّــاملين ف ــي ١ــل ه ــىة ي ةلّمــل ةإلاف ـشفي وـ ــٝل مــىةَبهم ب ــالّلم
وةإلاّش٘ت لخح ُٞٝألاَذةٗ ةلتي ؤوشـ ي مـً ؤظلهـا ،لـزلً ٤جـب ؤن جش٠ـض خىـت ةلخـذسٍب ألاولـى فـي
ةإلااظع ــت ةإلاالُ ــت ؤلاظ ــالمُت ِل ــى مح ــاوس ِ ــذة حٕى ــي ظمُ ــْ ةحخُاظ ــاث ةإلا ــىٌٙين م ــً ةلخ ــذسٍب
مشـ ــا ٥رلـ ــ :٤ؤلاإلاـ ــام بخٝىُـ ــت ةلّمـ ــل ةإلافـ ــشفي ةإلاخخفـ ــق وجىمُـ ــت ةإلاىةَـ ــب وةإلاهـ ــاسةث ةلُٝادًـ ــت
وجىمُــت مه ــاسةث ةلخّام ــل مــْ ةلحاظ ــب آلال ــي ومهــاسةث ةلدع ــىٍ ٞومه ــاسةث ةلخّامــل م ــْ ةلجمه ــىس
وةإلاه ــاسةث ةلع ــلىُ٠ت وةلشٝا٘ ــت ةإلاف ــشُ٘ت وةلشٝا٘ ــت ةلؽ ــشُِت ،وٍج ــب الاَخم ــام ف ــي ةإلا ٝــام ألاو٥
بــالخّشٗ ِلــي ةلمــىةبي ةلؽــشُِت للّمــل ةإلافــشفي ؤلاظــالمي بفــٙت ِامــت وةلمــىةبي ةلؽــشُِت
للمىخجــاث ةإلافــشُ٘ت وةإلاعــخمذة مــً ٘ٝــه ةإلاّ ــامالث بفــٙت خاـــت ،حتــع ً٣ــىن لــذيهم ةل ٝــذسة
ِلي ةلشد ِلي ةظخٙعاسةث ةإلاخّاملين مً خالٜ ٥ىاِتهم بما ًٝذمىهه.
حُض حّذ مً ؤَم ةإلاؽـا١ل ؤن ًجـذ ةلّمُـل ةإلاىٌـٔ ٚيـر مٝخىـْ بمـا ًٝذمـه وال ٌعـخىُْ
ؤلاظابت ًِ ماَُت ةلّٝذ ةلؽشعي ةلزي ًح٢م رلـ ٤ةإلاىـخ  ،ممـا ًٝٙـذ ةلّمُـل ةإلافـذةُٜت ُ٘مـا
جٝذم ــت ةإلااظع ــت ةإلاالُ ــت ؤلاظ ــالمُت م ــً مىخج ــاث وال ًٝخف ــش آلام ــش ٘ ٝــي ِل ــي جل ــ ٤ةإلااظع ــت
هٙعها بل ًمخذ بلي ةلفىاِت ةإلافشُ٘ت ؤلاظالمُت بال٣امل.
 -3هتُئخ ادلٌبٕ (خظىطُخ ادلٌبٕ):

ً
٠شيـرة مــا ًدعـإ ٥ةلّمــالء ِــً مـا ةلٙــش ٛبـين ةإلافــشٗ ؤلاظــالمي وةإلافـشٗ ةلخٝلُــذي مــا دةم
٠ـال م هـا جٝـْ فـي م٣ـان وةحـذ ،جا٠ـذ ١ـل ةلذسةظـاث ةلتـي ؤظشٍـذ باإلااظعـاث ةلتـي جٝـذم خــذماث
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مالُـت ومفــشُ٘ت بظـالمُت ِلــى ةَخمــام ةلّمُـل باإلا٣ــان ةلـزي ًٝــذم بــه َـزٍ ةلخــذماث حُــض ؤن
ةلى ــابْ ؤلاظـ ــالمي فـ ــي ةإلاّمـ ــاس م ــشال لـ ــه ؤزـ ــش هٙي ـ ـ ي ٠بيـ ــر ِل ــى ٜبـ ــى ٥ةلخذمـ ــت ةإلاالُـ ــت ؤلاظـ ــالمُت،
٘باإللــا٘ت بل ــى  ١ــىن ةلخذمــت ةإلاالُ ــت مىبش ٝــت مــً ٜاِ ــذة ؼ ــشُِت معــدىذ بلاه ــا بال ؤن ةإلا ٣ــان ل ــه
ؤًما ؤزش.
 -2رظُْٔ ٗظْ اُؼَٔ واُيت رزؼٖٔ:

ؤن مــً بــين ؤَــم ألادوةث ةلّملُــت ةلتــي ًجــب ِلــى ةإلااظعــاث ةإلاالُــت ؤلاظــالمُت ؤخــزَا فــي
الاِخباس وي جفـمُم ةلـىٍم ةلخاــت بخٝـذًم ةلخـذماث ةإلاالُـت ؤلاظـالمُت ،حُـض ًشعـى ةل٢شيـر مـً
ةلخب ـ ـرةء ف ـ ــي مج ـ ــا ٥ةلخ ـ ــذماث ةإلاالُ ـ ــت ؤلاظ ـ ــالمُت ؤَمُـ ــت وظ ـ ــىد هٍ ـ ــم ِم ـ ــل للمّ ـ ــامالث ةإلاالُ ـ ــت
ؤلاظ ــالمُت جإخ ــز ف ــي الاِخب ــاس ةلىبُّ ــت ةلخاـ ــت ةلت ــي جخمخ ــْ به ــا َ ــزٍ ةلخ ــذماث ِ ــً ٔيرَ ــا م ــً
ةلخذماث ةإلاالُت ةلخٝلُذًت وٍم ً٢بُان َزٍ ةلىٍم في ألاحي:23
 -0بِذةد ةلذوسةث ةإلاعدىذًت :ورل ٤مـً خـال ٥ولـْ ؤلاظـشةءةث ةلتـي جمـش بهـا ةلّملُـاث ةإلاالُـت
ؤلاظـ ـ ــالمُت ٘ل٣ـ ـ ــل ِملُـ ـ ــت مالُـ ـ ــت بظـ ـ ــالمُت دوسة معـ ـ ــدىذًت خاــ ـ ــت بهـ ـ ــا جمشـ ـ ــل مجمىِ ـ ـ ــت
ؤلاظ ـشةءةث ةلتــي جمــش بهــا ةلّملُــت مــً بــذةًتها بلــى رهاًــت ةلّملُــت وةلتــي مــً خاللهــا ًــخم ولــْ
ةإلاعدىذةث ةإلااٍذة لحذور ةلّملُت ةإلاالُت.
 -7بِ ــذةد ةلىم ــارط وةإلاع ــدىذةث :ؤن مجمىِ ــت ؤلاظـ ـشةءةث ةلت ــي جم ــش به ــا ةلّملُ ــت ةإلاالُ ــت ً ــخم
ولـ ــّها فـ ــي ــ ــىسة معـ ــدىذةث بجمـ ــام ةلّملُـ ــت ةإلاالُـ ــت ،حُـ ــض ًـ ــخم جفـ ــمُم مجمىِـ ــت مـ ــً
ةإلاع ـ ــدىذةث ةلت ـ ــي جاٍ ـ ــذ ح ـ ــذور ةلّملُ ـ ــت ةإلاالُ ـ ــت وجشب ـ ــذ وٜىِه ـ ــا وجح ٢ـ ــم ةلشٜابـ ـ ـت ِلاه ـ ــا
وةإلاشةظّت ةلؽشُِت ل٣ل ِملُت.
 -1بِ ــذةد ةلّ ٝــىد ةلؽ ــشُِت (وةلٝاهىهُ ــت  :ؤن خفىـ ــُت ةلخذم ــت ةإلاالُ ــت ؤلاظ ــالمُت ًخىل ــب
جىة٘ش ِٝىد ؼشُِت ٜاهىهُـت جبـين ةلّالٜـت بـين ةإلااظعـت ةإلاالُـت ؤلاظـالمُت وةلّمُـل وجح٢ـم
َ ــزٍ ةلّال ٜــت وجىمل ــح م ــىةد ةلّ ٝــذ ه ــىُ ةلخذم ــت وؤوـ ـشةٗ ةلخّام ــل وةإلا ــذة وةلُٝم ــت وؤً ــت
بُاهـاث ؤخــشي ،وٍجـب بُــان ةلىـىة ي ةلٝاهىهُــت ةإلاشجبىــت بالخٝـذًم َــزٍ ةلخذمـت ُ٘ــخم ولــْ
ةلّٝذ ةلؽشعي في بواس ٜاهىوي.
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 -1بِ ــذةد ةلـ ــىٍم ةإلاحاظـ ــبُت :جمشـ ــل ةلـ ــىٍم ةإلاحاظ ــبُت ؤَمُـ ــت خاــ ــت فـ ــي ةإلااظعـ ــاث ةإلاالُـ ــت
ؤلاظ ــالمُت ،ؤن وظ ــىد هٍ ــام محاظـ ـ ي بظ ــالمي مخ٣ام ــل ظُم ــمً ج ٝــذًم ةلخ ــذماث ةإلاالُ ــت
و٘ــ ٞمخىلباتهــا ةلؽــشُِت وٍــذِم ُ٠ارهــا وٍخــذم ةلٕــشك ةلــزي ؤِــذث مــً ؤظلــه ،ؤن وظــىد
ِىاـــش ةلىٍــام ةإلاحاظـ ي و٘ــ ٞةإلاىٍــىس ؤلاظــالمي ظــىٗ ًجّــل مــً ةلىخــاث ةإلاخحفــل ِلاهــا
مىزى٘ ٛاها الجخار ةلٝشةس ةإلاالي ظىةء ُ٘ما ًخق ةلٝشةس ةلخمىٍلي ؤو ةلٝشةس الاظدشماسي.
 -1بِـذة د ةلـىٍم آلالُـت :حّخبـر ةلـىٍم آلالُـت ظـضء ال ًخجـضءة مـً ةلّمـل ةإلاـالي ؤلاظـالميُ٘ ،جـب
ِلــى ةإلااظعــاث ةلتــي جدبنــع بدخــا ٥ةلخــذماث ةإلاالُــت ؤلاظــالمُت ةلّمــل ِلــى ؤِــذةد مىٍىمــت
آلُت جدىاظب مـْ خـذماتها وةن ج٣ـىن ؼـاملت ل٣ـل ةلبُاهـاث وةإلاّلىمـاث حـى ٥ةلخذمـت ةإلاالُـت
ؤلاظالمُت.
اخلبدتخ

حؽــهذ ف ــي ةلىٜــذ ةل ـشةًَ ةل٢شي ــر مــً ةإلااظع ــاث ةإلاالُــت ف ــي مخخل ــ ٚؤهحــاء ةلّ ــالم ججشب ــت
جبن ــي ةلخ ــذماث ةإلاالُ ــت وةإلاف ــشُ٘ت ؤلاظ ــالمُت ،ل ــزة ٘ ــان مش ــل َ ــزٍ ةلذسةظ ــت جش ٠ــض ِل ــى آلُ ــاث
ومخىلب ـ ـ ــاث ةلخح ـ ـ ــى ٥م ـ ـ ــً ةإلاف ـ ـ ــشُ٘ت ةلخٝلُذً ـ ـ ــت بل ـ ـ ــى ةإلاف ـ ـ ــشُ٘ت ؤلاظ ـ ـ ــالمُت وؤَ ـ ـ ــم ةلم ـ ـ ــىةبي
وةإلاخىلباث وألادوةث وألاظالُب ةإلاىلىبت لخبني َزٍ ةلخذماث.
وُ٘ما ًلي ؤَم ةلىخاث وةلخىـُاث ةإلاخىـل ةلاها مً خال ٥ةلبحض:
أوٖ :اُ٘زبئظ:

 -0هٝفذ بخحى ٥ةإلافـاسٗ ةلخٝلتذخـت للّمـل و٘ـ ٞؤح٣ـام ةلؽـشیّت ؤلاظـالمت" :ةهخٝـا ٥ةإلافـاسٗ
ةلخٝلتذخ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ــً ةلخّامـ ـ ـ ــل باإلاّ ـ ـ ــامالث ةإلاخالٙـ ـ ـ ــت ألح٣ـ ـ ـ ــام ةلؽ ـ ـ ــشیّت ؤلاظـ ـ ـ ــالمتت ،وجش٠هـ ـ ـ ــا،
وةظـدبذةلها ،لخفــب ظمتــْ ؤوؽـىتها مخىة٘ٝــت مّهــا ،بّــذ ةلٝتـام بّــذة بظـشةءةث وجىٍتمــاث
ؼشِتت وبدةسوت وٜاهىهتت".
ً
١لتـا ؤو ً
ـىال ً
ظضثتـا باظـخخذةم ــتٖ جخىة٘ـ ٞمـْ
 -3حّذدث وش ٛوؤظالتب ةلخحىٝ٘ ٥ذ خ٣ـىن جح
ؤح٣ام ةلؽشیّت ؤلاظالمتت ؤو ٘خ هىة٘ز ؤو ٘شوُ مخخففت ٘اها ،ؤو مفاسٗ جابّت لها.
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 -2جحــى ٥ةإلاف ــاسٗ ةلخٝلُذًــت للمف ــشُ٘ت ؤلاظ ــالمُت ؤمــش وةظ ــب ؼ ــشِا ،وؤظــلىب ةلخ ــذسط ٌّخب ــر
مً ؤهجح ألاظالُب ةإلاخبّت في جىُٙز ةلخحى ،٥وما ال ًخم ةلىةظب بال به ٘هى وةظب.
َ -1ى ـ ــا ٟسٔب ـ ــت م ـ ــً ٜب ـ ــل ةل ٝـ ــاثمين ِل ـ ــى ةإلاف ـ ــاسٗ ةلخٝلُذً ـ ــت ف ـ ــي الالت ـ ـزةم بإح ٣ـ ــام ةلؽ ـ ـشَّت
ؤلاظالمُت ،بال ؤن َزٍ ةلشٔبت وحذَا ال جازش في ةلخحى ٥للمفشُ٘ت ؤلاظالمُت.
ٌّ -9خب ـ ــر ج ـ ــى٘ش ةإلا ـ ــىةسد ةلبؽ ـ ــشٍت ةإلااَل ـ ــت م ـ ــً ؤَ ـ ــم مخىلب ـ ــاث ةلخح ـ ــى ٥للمف ـ ــشُ٘ت ؤلاظ ـ ــالمُت،
ووخىظب ِلى ةإلافشٗ ةلـزي ٜـشس ةلخحـى ٥ةلٝتـام بـةظشةءةث جىٍتمتـت دةخـل ةإلافـشٗ جخمشـل
في ةجخار ٜشةسةث بدةسوت في َُ٣لت ِمله ،وبوؽاء َُالات للٙخىي وةلشٜابت ةلؽشِتت ُ٘ه.
ّ
ّ -1
ّ
وجىملـح ِملُـت ةلخحــى٥
بن حؽـشَْ ةلٝـىةهين وألاهٍمـت ةإلافـشُ٘ت ةلتـي حع ّـهل وجـىٍم وجمـبي
ومخىلباتها ،ظُازش بؽ٣ل ٠بير في ةلخحى ٥للمفشُ٘ت ؤلاظالمُت.
 -9بن جح ــى ٥ةإلاف ــاسٗ ةلخٝلُذً ــت للمف ــشُ٘ت ؤلاظ ــالمُت ٌع ــاَم بؽ ــ٣ل ّ٘ ــا ٥ف ــي جى ــىٍش ـ ــُٖ
وؤظالُب ةظخٝىاب ألامىة ٥وحؽُٕلها.
 -0بن بم٣اهُ ــت جح ــى ٥ةإلاف ــاسٗ ةلخٝلُذً ــت ف ــي ةلبل ــذةن ؤلاظ ــالمُت للمف ــشُ٘ت ؤلاظ ــالمُت مخاح ــت
ب٣ا٘ت ؤؼ٣الها وـىسَا ةلتي جخالءم ووبُّت ةإلاجخمْ ةإلاعلم.
صبُٗبً :اُزىطُبد:

 -0ل ــشوسة حّ ــذًل ةلٝـ ــىةهين وةلدؽ ــشَّاث ةإلافـ ــشُ٘ت بم ــا ٌع ــم باهدؽـ ــاس ةإلاف ــشُ٘ت ؤلاظـ ــالمُت
وبم٣اهُــت جحــى ٥ةإلااظعــاث ةإلاالُــت وةإلافــشُ٘ت ةلشٝلُذًــت لهــا ،مــْ لــشوسة وؽــش زٝا٘ــت جحــى٥
ةإلافاسٗ ةلخٝلتذخت للّمل و٘ ٞؤح٣ام ةلؽشیّت ؤلاظالمتت لذي ةإلافاسٗ وِمالملها.
 -3الاظ ــخٙادة م ــً جج ــاسب ةلخح ــى ٥للمف ــشُ٘ت ؤلاظ ــالمُت وةخخُ ــاس ألاوع ــب م ه ــا وألا٠ا ــر مالثم ــت
للمجخمْ ةإلاعلم.
 -2لــشوسة ُٜــام ةإلاخخففــين فــي مجــا ٥ةلٝٙــه ؤلاظــالمي وةإلافــاسٗ ؤلاظــالمُت بخىلــُ ةلح٢ــم
ةلؽشعي ةإلاخّل ٞبإِما ٥ةإلافاسٗ ةلخٝلُذًـت ألصـحاب ةلٝـشةس ٘اهـا ،بهـذٗ بصةلـت ةلٕمـىك ؤو
ةلؽبهاث ةإلاخّلٝت بإرَارهم حى ٥ح٢م الاظخمشةس بمماسظت ألاِما ٥ةإلافشُ٘ت ةلخٝلُذًت.
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 -1بب ـشةص وبٌهــاس ؤ٠اــر ةلفــُٖ وةلّٝــىد ؤلاظــالمُت جحُٝٝــا ل سبــاح مٝاسهــت بخلــ ٤ةلتــي جخّامــل بهــا
ةإلافاسٗ ةلخٝلُذًت ،مْ ةلّمل ِلى جىىٍشَا وجحذً ها بما ًالءم حاظت ةلعى ٛةإلافشفي.
ِ -9لــى ةإلااظعــاث ةلخّلُمُــت وألا١ادًمُــت ؤن جٝــىم بش٘ــذ ةلعــى ٛةإلافــشفي بــال٣ىةدس ةلبؽـشٍت ةإلااَلــت
وةإلاذسبت وةلٝـادسة ِلـى جىُٙـز مخىلبـاث ةلّمـل ةإلافـشفي ؤلاظـالمي ،وةلّمـل ِلـى حشـجتْ ةإلافـاسٗ
ةلتي ةجخزث ٜشةس ةلخحى ٥وةلخّامل مّها وةإلاعاھمت ٘تما جىشحه مً مؽاسیْ.
ً -1جب ِلى ةإلافاسٗ ةإلاش٠ضٍت في ةلبلذةن ةلّشبُت وؤلاظالمُت ؤن جٝىم بـةظشةء دسةظـاث ِلمُـت
ِملُـت ج٣ـىن هـىةة لدؽـشَْ ٜـىةهين جىملـح وجـىٍم وجمـبي ِملُـت جحـى ٥ةإلافـاسٗ ةلخٝلُذًــت
في بلذةهىا مْ الاظخٙادة مً ججشبت ٜىش وةل٣ىٍذ في َزة ةإلاجا.٥
هبئٔخ ادلظبدس وادلشاعغ
 ال٠طي ال٥طي ع ج( ي الٔعيع الطحي .
 -0ةبً مىٍىس ،محمذ بً م٢شم" ،لعان ةلّشب" ،دةس ـادس ،بيروث.0339 ،
 -3ؤبـ ــى ٔ ـ ــذةِ ،بـ ــذ ةلع ـ ــخاس" ،ألاظ ـ ــغ ةلٙىُـ ــت للشٜاب ـ ــت ةلؽـ ــشُِت وِالٜته ـ ــا بالخ ـ ــذ ُٜٞةلؽـ ــشعي ف ـ ــي ةإلاف ـ ــاسٗ
ؤلاظالمُت" ،بحض ميؽىس في حىلُت ةلبر٠ت ،مجمىِت دلت ةلبر٠ت ،ظذة ،ةلّذد ةلشةبْ.3113 ،
 -2ةإلاشوــان ،ظ ــُّذ ب ــً ظ ــّذ ،ججشبــت ةلبى ــ ٤ألاَل ــي ةلخج ــاسي ف ــي حّبالاــت ةإلا ــذخشةث لخمىٍ ـل مؽ ــشوِاث ةلبيُ ــت
ةلخحخُـت بفـُٖ بظـالمُت ،مـً ؤِمــا ٥هـذوة ةلخّـاون بـين ةلح٣ىمـت وةلٝىــاُ ةلخـاؿ فـي جمىٍـل ةإلاؽــشوِاث
الاٜخفادًت ،ظذة ،مش٠ض ؤبحار الاٜخفاد ؤلاظالمي ،ظامّت ةإلالِ ٤بذ ةلّضٍض. 0333/01/02-00( ،
 -1ةلشبُّــت ،ظــّىد محمــذ" ،جحــى ٥ةإلافــشٗ ةلشبــىي بلــى مفــشٗ بظــالمي ومٝخمــُاجه" ،ظمُّــت بحُــاء ةلتــرةر
ؤلاظالمي ،ةل٣ىٍذ0333. ،

 -9ةإلاعــٙش ،وــاس ٛخالــذ ،مالم ـ ؼــشوه بىــ ٤ةل٣ىوــذ ةإلاش٠ــضي لخحــى ٥ةلبىــى ٟةلخٝلتذخــت بلــى بظــالمتت ،مٝــا٥
ميؽىس في مجلت ةإلاعدشمشون ،ةلّذد سٜم  ،30ةإلاى ْٜؤلال٢ترووي للمجلت.www.mosgcc.com :
 -1ةبً مىٍىس ،محمذ بً م٢شم" ،لعان ةلّشب" ،دةس ـادس ،بيروث.0339 ،
 -9ةلؽ ـ ـشٍ٘ ،ٚه ـ ــذ" ،ةل ٙـ ــشوُ ؤلاظ ـ ــالمُت ةلخابّ ـ ــت للمف ـ ــاسٗ ةلشبىٍ ـ ــت" ،ةإلا ـ ــاجمش ةلّ ـ ــالمي ةلشال ـ ــض لالٜخف ـ ــاد
ؤلاظالمي ،ظامّت ؤم ةلٝشي ،م٢ت ةإلا٢شمت.3119 ،
 -0ةجحاد ةإلافاسٗ ةلّشبُت" ،ةليؽشة ةإلافشُ٘ت ةلّشبُت" ،بيروث ،ةلشبْ ألاو3111. ،٥
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 -3ة إلاّهـ ــذ ةلّـ ــالمي لل ٢ٙـ ــش ؤلاظـ ــالمي ،مىظـ ــىِت ج ٝـ ــىٍم ؤدةء ةلبىـ ــى ٟؤلاظـ ــالمُت ،بِ ـ ــذةد لجىـ ــت مـ ــً ةلخب ـ ــرةء
الاٜخفادًين وةلؽشُِين وةإلافشُ٘ين ،ةإلاّهذ ةلّالمي لل٢ٙش ؤلاظالمي ،ةلٝاَشة 0331.
ٜ -01لّ ي ،محمذ" ،مججم لٕت ةلٝٙهاء" ،دةس ةلىٙاجغ ،بيروث ،ةلىبّت ةلشاهُت0300. ،

١ -00ام ــلِ ،مـ ــش ِب ــذ

 ،ةلٝىةِـ ــذ ةلٝٙهتـ ــت ةل٢بـ ــري وآزشَـ ــا فـ ــي ةإلاّ ــامالث ةإلاالتـ ــت ،ةلىاؼـ ــش :م٢خب ــت ةلتـ ــرةر

ؤلاظالمي ،ةلٝاَشة ،ةلىبّت ألاولىِ ،ام  3111م ،ؿ .90
 -03مفـ ــىٙي ،بب ـ ـشةَُم محمـ ــذ" ،جُٝـ ــُم ٌـ ــاَشة جحـ ــى ٥ةلبىـ ــى ٟةلخٝلُذًـ ــت للمفـ ــشُ٘ت ؤلاظـ ــالمُت" ،سظ ـ ــالت
ماظعخير(ٔير ميؽىسة  ،ةلجامّت ألامشٍُ٢ت ةإلاٙخىحتٜ ،عم الاٜخفاد ؤلاظالمي ،ةلٝاَشة3111. ،

 -02هضٍه حماد ،في ٘ٝه ةإلاّامالث ةإلاالتت ةإلاّاـشةٜ ،شةءة ظذخـذة ،ةلىاؼـش دةس ةلٝلـم ،دمؽـ ،ٞةلىبّـت ألاولـى،
ِام  0130ھ 3119 ،م.
ِ -01بــذ

 ،خال ــذ ؤم ــين ،وةلى ـشةد ،بظ ــماِين ،بدةسة ةلّملت ــاث ةإلاف ــش٘تت ةإلاحلت ــت وةلخاسظت ــت ،ةلىاؼ ــش :دةس

وةثلِ ،مان ،ألاسدن ،ةلىبّت ألاولىِ ،ام  3111م.
 -09ظـٙش ،ؤحمــذ" ،ةلّمــل ةإلافــشفي ؤلاظــالمي ،ؤـــىله وـــُٕه وجحذًاجــه" ،ةجحــاد ةإلافــاسٗ ةلّشبُــت ،بيــروث،
3111.

 -01حعان ،حعين حامذ" ،خىت جحـى ٥ةلبىـ ٤ةلخٝلُـذي بلـى بىـ ٤بظـالمي -ججشبـت مفـشٗ ةلؽـاسٜت ةلـىوني-
" ،بحـض مٝـذم إلاـاجمش دوس ةإلااظعـاث ةإلافـشُ٘ت ؤلاظـالمُت فـي الاظـدشماس وةلخىمُـت١ ،لُـت ةلؽـشَّت ،ظامّـت
ةلؽاسٜت.3113 ،
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