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 مالك مكي

 
اٌعاٌُ، َٕهّه  فٍ ظُّع أٔؽاء

اٌثاؼصىْ تئظشاء أتؽاز عٍُّّح 
عشَشَح ذهذف إًٌ ذطىَش اٌعٍىَ 

ٔىعُح ؼُاج أفؼً ٌٍثشش،  وذىفُش
وذٕشش ٔرائط ذٍه األتؽاز فٍ 

 اٌّعالخ اٌعاٌُّّح ِع ذؽذَذ عذد
اٌّشاسوُٓ وخظائض عُّٕاخ 

فٍ اٌّماتً، َذوس اٌُىَ . اٌثؽس
 ظذي واعع فٍ اٌذوي اٌغشتُّح

واٌعشتُح ؼىي وُفُح ػّاْ ؼمىق 
اٌّشاسوُٓ فٍ اٌرعاسب اٌعٍُّح، 

سغثاخ  ووُفُح ؼّاَرهُ ِٓ
اٌثاؼصُٓ أو ِٓ ذؼاسب ِظاٌػ 

اٌششواخ أو اٌّؤّعغاخ اٌرٍ ذذَش 
  .وذّّىي األتؽاز

اٌعاٌٍّ وفٍ ِٕاعثح اٌُىَ 
ٌألخاللُاخ اٌطثُّح، افررػ أِظ 

اإللٍٍُّ  فٍ تُشوخ اٌّؤذّش
اٌصأٍ اٌعذي اٌؽاٌٍ فٍ عٍىن 

عالِح اٌثؽس، ٌعاْ : اٌثؽس
واٌّهُٕح فٍ اٌعاِعح األُِشوُح  تشٔاِط عٍُُ اٌؽض ٌألخاللُاخ اٌطثُّح»ِٓ ذٕظُُ « واٌرعاسب اٌغشَشَح اٌذوٌُح أخاللُاخ اٌثؽس

 وإٌّظّح اإلعالُِّح ٌٍرشتُح واٌعٍىَ واٌصمافح( اٌُىُٔغىى)واٌعٍُ واٌصمافح  ِٕظّح األُِ اٌّرؽذج ٌٍرشتُح تاٌرعاوْ ِع« فٍ تُشوخ
  .«وٍُفالٔذ وٍُٕه»وتشعاَح ( إَغُغىى)

ظائض اي اٌذورىسج ذاٌُا عشاوٌ أٔه ٌُ َعذ ِٓ« عٍُُ اٌؽض ٌألخاللُاخ اٌطثُّح واٌّهُّٕح تشٔاِط»وفٍ وٍّح االفرراغ، اعرثشخ ِذَشج 
اٌثؽىز وأٔه َعة عًٍ اٌثاؼصُٓ اٌعشب أْ َغرفُذوا  أْ ذثمً اٌثٍذاْ اٌعشتُّح تعُذج عٓ اٌّغائً اٌّرعٍّمح فٍ ِعاي أخاللُاخ

  .عًٍ ذطىَشها تّا َرٕاعة ِع خظائض ِعرّعاذهُ ِٓ اٌرششَعاخ اٌعاٌُّّح وأْ َعٍّىا
اٌغشَّشَح،  ٌثؽىز اٌعٍُّّح عًٍ ػشوسج ؼّاَح اٌّشاسوُٓ فٍ اٌرعاسبواٌمىأُٓ اٌخاطح تأخاللُاخ ا وذّٕض ظُّع اٌثُأاخ اٌذوٌُّح

وِىػىعُره واٌؽظىي عًٍ اٌّىافمح اٌّغرُٕشج  وػّاْ وشاِرهُ وعذَ اعرغالٌهُ وذؽمُك اٌعذاٌح واٌؽفاظ عًٍ عالِح اٌثؽس
  .ِٓ لثً اٌّشاسن

السوٓ ِٓ  طثُك، ؼُس عشع اٌثشوفغىس غشغىسٌاٌّفاهُُ اٌىاسدج فٍ ذٍه إٌظىص ذؽذَاخ عّذج فٍ اٌد فٍ اٌّماتً، ذىاظه
عًٍ ِىػىعُّح وهُىٍح اٌثؽس اٌعٍٍّ ،  األُِشوُح ٌّا َعشٌ فٍ اٌعاٌُ ِٓ ذؼاسب فٍ اٌّظاٌػ اٌرٍ ذؤشش« َاي»ظاِعح »

عح تاٌشتػ اٌّادٌ أو اٌشهشج أو ذغٍُة اٌّظاٌػ اٌفشدَح واٌّادَّح عًٍ ِٕف فرشغة تعغ اٌّؤّعغاخ أو اٌششواخ أو اٌثاؼصُٓ
  .األِش اٌزٌ َغرذعٍ ػثط فّعاي ألخاللُاخ اٌثؽس اٌعٍٍّ فٍ عثًُ ؼّاَح اٌفشد وطؽره اٌّشَغ،

ّْ اٌىصُش ِٓ اٌذساعاخ اٌرٍ أظشذها ششواخ األدوَح اٌعاٌُّّح ٌُ ذؤد إًٌ إؼذاز فشق فٍ  وعًٍ عثًُ اٌّصاي ، َزوش السوٓ تأ
اٌىالعُىُّح،  عمالُش اٌعذَذج ِٕفعح أوثش ِٓ األدوَح اٌىهُّّح أو األدوَّحذصثد اٌىصُش ِٓ اي إَعاد عالظاخ طثُّح ِرمّذِح، ؼُس ٌُ

األعاط، َعة أْ ذعطً األوٌىَّح ٌألتؽاز اٌرٍ ذعاٌط  ففٍ. ِا َغرىظة إعادج إٌظش فٍ أوٌىَاخ اٌذساعاخ اٌعٍُّّح فٍ اٌعاٌُ 
وخُش  وٓ أْ ذظهش ٔرائط ِفُذج ٌظؽح اإلٔغاْذهّذد ؼُاج عذد وثُش ِٓ اٌثشش واٌرٍ ِٓ اٌُّ أِشاػا ِٕرششج وخطُشج واٌرٍ

  .اإلٔغأُّح
« ِاسٌ الٔذ»وإٌاُِّح، ؼُس ٌؽع اٌذورىس هٕشٌ عٍُفشِاْ ِٓ ظاِعح  وّا َرفاوخ ذطثُك ذٍه اٌمىأُٓ تُٓ اٌثٍذاْ اٌّرمّذِح

اٌرٍ ذشّىً تإٌغثح إًٌ  ٔاُِّحاألعىاَ اٌّاػُّح شهذخ صَادج فٍ عذد األتؽاز اٌعٍُّّح اٌغشَشَح فٍ اٌثٍذاْ اي األُِشوُّح اْ
إَعاد اٌّرطّىعُٓ وذفادٌ األطش اٌرٕظُُّّح اٌىاػؽح اٌّىظىدج فٍ  ششواخ األدوَّح خُاسا ظُّذا تغثة اٌىٍفح األدًٔ وعهىٌح

أو  اٌذوي إٌاُِح إال أْ رٌه اٌرىّظه ٌُ َرشافك، تؽغة عٍُفشِاْ، تّٕى ٌٍعاْ خاطح تأخاللُاخ اٌثؽس فٍ .اٌثٍذاْ اٌّرمّذِح
  .ترذسَة ِخرظُٓ ِؽٍُُٓ فٍ هزا اٌّعاي

اٌّىػىعح  ِٕطمرٕا ِا صاٌد ذىاظه ذؽذَاخ عّذج فٍ ِعاي أخاللُاخ اٌثؽىز وٕمض فٍ اٌرششَعاخ َؼُف عٍُفشِاْ اْ دوي
ُّّٓ تاألطش األخاللُّح ٌألتؽاز، وفٍ اٌّىاسد ِا إْ اٌّشػً ن. اٌّاٌُّح ٌذعُ ذٍه اٌٍعاْ األخاللُّح وفٍ اٌّخرظُٓ اٌّذستُٓ واٌٍّ

  .عًٍ اٌرُُّض تُٓ ِفهىٍِ اٌعالض واٌّشاسوح تاٌثؽس اٌعٍٍّ اٌّشاسوُٓ ِا صاٌىا غُش لادسَٓ
عشتُّح، ٌؽظد  واٌزٌ شًّ عثعح عششج دوٌح 2009و 2007اٌزٌ لاِد ِٕظّح اٌُىُٔغىى تُٓ اٌعآُِ  وإعرٕادا إًٌ اٌّغػ

 

  (فادٌ أتى غٍُىَ) أوسَى اوثٍ ِرؽذشح فٍ اٌّؤذّش أِظ
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أوسَى اوثٍ تأْ األتؽاز راخ اٌظٍح « ِىرة اٌماهشج اٌُىٔغُىى ـ أخاللُاخ اٌعٍىَ واٌرىٕىٌىظُا فٍ ِٕظّح تشٔاِط»ِخرظح 
  .أفؼً ِٓ اٌثٍذاْ األخشي وغىسَا وآٌُّ تاألشخاص ِّٕظّح فٍ ٌثٕاْ تطشَمح

إسعاء اٌمىأُٓ وعًٍ ذطىَش عًّ ٌعاْ أخاللُاخ اٌثؽس فٍ اٌعاٌُ اٌعشتٍ وعًٍ  وتؽغة اوثٍ، ذعًّ ِٕظّح اٌُىُٔغىى عًٍ
اٌثُىٌىظُّح اٌّرعٍّمح تإٌغاء اٌٍىاذٍ  إلسشادَّح واٌرصمُفُّح وعًٍ إٔشاء شثىح خاطح ذعاٌط لؼاَا األخاللُاخاٌىرُثاخ ا إطذاس

  .َعرثشْ أوصش عشػح ٌإلعرغالي أو اٌرهُّش
لأىٔا  ألخاللُاخ عٍىَ اٌؽُاج واٌظّؽح أعّذخ ، أّوذ وصَش اٌظؽح اٌغاتك عذٔاْ ِشوج أْ اٌٍعٕح االعرشاسَّح«اٌغفُش»وفٍ ؼذَس ٌـ

ُّ إسعاي اٌمأىْ إًٌ وصاسج اٌظّؽح ٍَضَ اٌّغرشفُاخ اٌٍثٕأُّح تىظىب اٌعاِح  ذشىًُ ٌعٕح أخاللُّح ٌّشالثح األتؽاز اٌغشَشَح وذ
  .وإًٌ دَىاْ ِعٍظ اٌشىسي، إال أٔه ٌُ َمّش تعذ

عٍفا إًٌ أْ  اٌثشوفغىس عٍٍ أتى «ؼّاَح اٌثشش فٍ األتؽاز فٍ اٌعاِعح األُِشوُّح فٍ تُشوخ»تشٔاِط  إًٌ رٌه، ٍَفد ِذَش
اٌطثُّح واالظرّاعُّح وإٌفغُّح، وفٍ ِراتعح ِشاؼً  أهذاف تشٔاِعه ذرشّوض عًٍ ذأُِٓ ؼّاَح األشخاص اٌّشاسوُٓ فٍ األتؽاز

 عالِره، وفٍ ذؽذَذ أطش اٌرعاطٍ ِع اٌّشَغ اٌزٌ َعة أْ َؽظً عًٍ ششغ وافٍ وِىػىعٍ اٌثؽس اٌعٍٍّ واٌرأّوذ ِٓ
  .ظشاءاخ اٌثؽس دوْ أٌ إغشاءاخ ِادَّح أو ٔمذَّحٌعُّع إ

اٌّشاسوح فٍ  أتى عٍفا وعٍ اٌّعرّع اٌٍثٕأٍ ألهُّح اٌثؽس اٌعٍٍّ وذعاوب األفشاد فٍ خىع ذعشتح وِٓ خالي ذعشتره، ٍَؽع
 .األتؽاز اٌغشَشَح

 

 


