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تـقـديـم
ّزطسق العدد العبدض من مغلخ ئنعابنْبد ئلاَ مْادال الزسثْاخ اِ
الغصائس ،أظبظب ً .رعزغْت الدزاظبد ً الزؾبلْل ً الجؾٌس األًلْخ
الزِ ّزضمنيب لطمٌػ مصدًط.
ّزمضاال –أًال -ااِ اهظاايب الغاادُ ؽااٌت الز اْااس الغاابزُ ثظاادد ن ااب
الزعلْم ِ ثالدنب.

ً ّسماااِ –صبنْاااب -ئلاااَ رس ْاااخ رقاااٌّم رؾاااام الجااابؽضْن الميزماااْن
ثااابلغصائس – اااِ المقبزثااابد المازل اااخ الزاااِ رااام رٌ ْ ياااب مااان أعااال
اهؽبطخ ثابل ٌاىس الزسثٌّاخ ً لارلل ئلاَ رطاٌّس معازٌٍ الزاسالم
المعس ِ ؽٌت ىره ال ٌاىس .
رندزط نظٌص معْنخ ّشزمل علْيب ىرا العادد مامن ا ابق ثؾاش
ذاد رٌعو ربزّاِ ً ظٌظٌْلٌعِ ،ئذ ال ّمان رس ْخ علاٌ الزسثْاخ
اااِ الغصائاااس - ،رس ْاااخ ًطْااادح -دًل أل ّااااٌل رااابزّس المإظعااابد
الزسثٌّخ المغسثْخ ً الغصائسّخ مٌمع رسالم علمِ عدّس ثأل ّس َ
ثمعبز يب ئلَ معزٌٍ أعلَ ممب ىٌ علْو الجؾاش اِ رابزّس الزسثْاخ.
ً رزٌ ف رس ْاخ ىاره العلاٌ -لارلل -علاَ ادزح الجؾاش الارُ ّعازند
ئلَ المنبىظ العٌظٌْلٌعْخ ،علَ رٌمْؼ خظٌطْخ العال بد ثاْن
ثنْخ المإظعبد الزسثٌّخ ً رطٌزىب من عيخ ً ثاْن رناٌا ال اسً
االعزمبعْخ ً المٌا ع االعزمبعْخ لمازلاف الشاسائؼ المعازعملخ لياره
المإظعبد.
رناابًت مقبلزااب ً.رنقااٌز ً .لٌزظاااٌزُ ً لاارلل الزؾلْاال الااارُ
ّقزسؽو  .غبلم لضالس أطسًؽبد ؽاٌت رابزّس المإظعابد الزسثٌّاخ
ااِ المغااسة ،صاام الزااأمالد الزااِ ّجاادّيب ػ .زمعااٌل ،معلٌماابد ً
مالؽ اابد ً معاابلم ثؾضْااخ مضْااسح ؽااٌت عٌاناات مازل ااخ ماان راابزّس
الؾقااال الزسثاااٌُ المغااابزثِ ً الغصائاااسُ .اااال رامااان أىمْاااخ ىاااره
النظٌص ِ أنيب رؾقق ضٌال معس ْاب ّزعلاق ثمبماْنب ثقادز ماب
رامن ِ أنيب رشْس ئلَ أل عٌانت معزجسح من السطْد الضقب ِ الارُ
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رؾملو المن ٌمخ الزسثٌّخ الساىنخ ً لرلل المنبىظ المعازعملخ اِ رٌطاْل
ىرا السطْد ً األىدا المعلنخ ًالضمنْخ المقظٌدح ً الغْس المقظاٌدح الزاِ
ّسمااِ ئلاااَ رؾقْقياااب العمااال الزسثاااٌُ لغمبعاابد مازل اااخ بعلاااخ مااامن ىاااره
المن ٌمخ ،رزٌ ف علَ معبّْس ً ممبزظبد دّمخ لم رازلف ئال بىسّب.

رعٌق ً.رنقٌز ئلَ ُسَّاء ىارا العادد مان ئنعابنْبد ،مغمٌعاخ مان
المعبلم الم ْدح اظزاسعزيب من رؾسّبد ِ مسالص األزشاْف ،ؽاٌت
ال سً الزِ اظزمس ْيب رقلْد ئنشبء المادازض القسانْاخ لالازبرْات
زغم عٌ الشجٌىبد ً القمع الرُ لبنذ رضْسه العلطبد اهظزعمبزّخ
مد مإظعابد الزعلاْم الزقلْادُ ً .ئل لناب نعْات علاَ العاْدح رنقاٌز
عااد رمْْصىااب للشااسائؼ االعزمبعْااخ الزااِ أشااس ذ علااَ عملْااخ اازؼ
الازبرْااات انناااب نقاااْم مؾبًلزياااب ل ااازؼ ملاااف ؽااابًت  .غااابلم ئصاااساءه
ثب زساؽو رؾبلْل ؽٌت صالس زظبئل عبمعْاخ رنبًلاذ األًلاَ رابزّس
الزسثْخ ً ال اس الزسثاٌُ اِ ئ سّقْاب لراٌنط مان اثان ظاؾنٌل ئلاَ
اثاان خلاادًل ً الضبنْااخ عاابمع القااسًّْن ث اابض-المغااسة ً الضبلضااخ
الازبة ً اهظال ً الزسثْاخ ٌّ ً .اطال ػ .زمعاٌل منب شاخ ن اط
الملاف ؽااْن ّؾاابًت الزاابزّس للغبمعااخ ااِ العاابلم العسثااِ ْإلااد أنيااب
مإظعااخ معاازؾدصخ علااَ الاانمظ الغسثااِ زغاام ًعااٌد رقبلْااد عبمعْااخ
عسثْخ ادّمب .أماب المٌماٌا الارُ نب شازو .لٌزظاٌزُ رمادزض
أثناابء المياابعسّن ث سنعااب قااد عماال علااَ رٌمااْؼ المعاابزاد الزااِ
أدد ئلااَ المعاابلم ً الاظاابئض الزااِ ىااِ علْيااب الغبلْااخ الغصائسّااخ
المقْمااخ ث سنعااب ً خبطااخ أثنبؤىااب .ئمااب خ ألىمْزيااب الغٌىسّااخ ،رعاامؼ ىااره
النظااٌص ثااادزاف لب ااخ الغيااٌد الٌاعاات ثاارليب ماان أعاال رأظااْط ؽ سّاابد
ؽقْقْخ لعبلمنب الزسثٌُ.

رعسع نظٌص أخسٍ لغٌانت مازل خ رزظل ثٌمع مإظعبرنب
الزسثٌّاااخ ًالٌ ااابئف الزاااِ رضاااطلع ثياااب اااِ المغزماااع الغصائاااسُ
المعبطااسّ .زناابًت مقاابت ط .بظااِ ثبلجؾااش العال اابد ثااْن اليْبلاال
الزسثٌّاخ ً الجنْابد االعزمبعْاخ مان من اٌز ّسماِ ئلاَ زطاد ًا ااع
رطبثقيمااب المإظعاابرِ ً الزن ْمااِ ً مااب ّغاات أل ّاااٌل علْااو ىاارا
الزطبثق معزقجال ً .رزنبًت مقبالد أخسٍ ىره الغٌانات مان من اٌز
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المصاّب الزاِ رغنْياب المٌماٌعبد االعزمبعْاخ المزجبّناخ ثابلن س ئلاَ
عال زيب ثبلمدزظخ ً لرلل الؾٌاعص الزِ رٌاعييب ِ رعبمليب معياب،
ئذ رععَ ل.زمعٌل ثنبء علَ رؾقْق أعسرو علَ مغمٌعخ ىبمخ مان
رالمااارح الضبنٌّااابد ،ئلاااَ رٌماااْؼ اصااابز رماااضالد ىاااإالء الزالمااارح
للمإظعخ الزعلْمْخ ً السىبنبد الزاِ ر سمايب علاَ االظازسارْغْبد
الزااِ ٌّ ٌنياابّ ً .ؾاابًت  .ؽ ا ضداة ئخضاابا مإظعااخ الجابلٌزّااب،
ثٌط يب مٌ ع ؽٌاز ًر بًع ثاْن ظْبظاخ رعلْمْاخ ّشاس علْياب
مٌ ااٌ الدًلااخ ثجظااْسح مز بًرااخ القْمااخ ً ،ثااْن الغيااٌد الزااِ رجاارليب
العاابئالد ً المغمٌعاابد االعزمبعْااخ ،ؽعاات معاازٌٍ ئطالعيااب ً
نٌعْزااو ،ماان أعاال راضْااف ؽ ااٌ النغاابػ المدزظااِ ًاالعزماابعِ،
لزؾلْاال أًلااِ ّسمااِ ئلااَ زظاام اهطاابز الن ااسُ لجؾااٌس ااِ طااٌز
اهنغبش.
ماابذا ّؾاادس عااال ً مااب ّغاات أل ّؾاادس داخاال رن ااْم معقااد مضاال
المن ٌمااخ الزسثٌّااخ ه ئنااو العااإات الاارُ رطسؽااو مقاابالد أخااسٍ ً
رؾااابًت رٌماااْؾوّ .زاااار ىااارا العاااإات ثعااادا خبطاااب للماااب رنٌعاااذ
المٌماٌعبد الزاِ ّؾملياب .رزعابءت غ.غطابضه ىال راد ع المنابىظ
المطجقخ ِ المدزظخ األظبظْخ الزالمْار ئلاَ اظازْعبة لاب لزقنْابد
لزبثخ النظاٌص ً امازالف المنطاق الارُ ر سماو ه أماب د .سًخاِ،
ْزعبءت عن مظدا ْخ رقٌّم االمزؾبنبد الزِ رغسٍ علَ مزسشاؾِ
الجابلٌزّب خالت معابزىم الدزاظاِ ه ً ىال رزغعاد ىاره المظادا ْخ
ااااِ نزاااابئظ امزؾاااابل الجابلٌزّااااب ه ً ّعااااأت ط.مقْاااادغ عاااان اااادزح
المإظعاابد الزسثٌّااخ علااَ ؽعااجبل نزاابئظ الجؾااٌس الن عااْخ-الزسثٌّااخ
الزااِ رياازم ثطسائااق رغْااس االظاازعداداد الرىنْااخ لاادٍ الزالمْاار ً قااب
ألً ابد الؾضااٌز ااِ المإظعاابد المدزظاْخه .رقزااسػ ا .اثاان عمااس
طسّقااخ رؾلْاال عٌاماال رؾسّاال الؾ اٌا ص لاادٍ المزعلمااْن ،ئذ رشااال
معألخ الؾٌا ص أؽد الشسًط الاجسٍ للنغابػ المدزظاِ ً .رزاار ىاره
المعااألخ الزااِ رمااط أطس ااب مازل ااخ بعلااخ ااِ المن ٌمااخ الزسثٌّااخ،
أىمْااخ ًامااؾخ ثبلنعااجخ لمغٌعااخ اهعااساءاد الزااِ راام ارابذىاابه أً
ظاااْزم ارابذىاااب ثياااد رؾعاااْن علاااِ للاااادمبد الزسثٌّاااخّ ً .شاااال
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النغبػ المدزظِ شبغال أظبظاْب لادٍ الجبؽضابد ل .زمعاٌل ا .اثان
عمااس ة .مْمااٌنِ غ .غطاابض ًش.ظنٌظااِ ؽااْن ّزعسماان ااِ
دزاظزين ئلَ مٌمٌا ضبءاد الزنشئخ ً رأصْسىب علَ الاظبئض
اهّغبثْخ ً العلجْخ للمعبزاد الدزاظخ لدٍ األ ساد ً المغمٌعبد.
أخْسا ،رضْس ا.ثاٌغ اِ مقبلياب مشاال الجنابءاد مان خاالت العال اخ الزاِ
أ بمزياااب ثاااْن م ياااٌمِ الجْداغٌعْاااخ الؾْاااخ ً المدزظاااخ المن زؾاااخ مااان عياااخ
ًالزاطْظ المعمبزُ من عيخ أخسٍ.

ال ّياااد ىااارا الزقااادّم ئلاااَ اظااازعساع شااابمل للنظاااٌص الزاااِ
ّؾزٌّيااب ىاارا العاادد ماان مغلااخ ئنعاابنْبد  ،ثاال ّسمااِ ئلااَ الزعاابؤت
ؽٌت بئدح رنٌا مقبزثبد األؽاداس الزسثٌّاخ الزاِ رزغلاَ مان خاالت
الدزاظاابد المقزسؽااخ .ىاال ّزااْؼ ىاارا الزنااٌا رؾقْااق معس ااخ ًامااؾخ ً
رؾام ملمٌض للمشبلل ال علْخ الزِ رٌاعييب ؽبلْب ،من ٌمزنب الزسثٌّخه

عاااال ،ئنناااب نعااازالض علاااَ ظاااجْل المضااابت ال الؾظاااسً ،عاااٌة
االظزنبد ئلَ بعدح مان المعابز الغابدح ً النٌعْاخ ؽاْن نقجال علاَ
طاااٌو مٌماااٌعبد ثؾاااش رزعلاااق ثبلمْااادال الن عاااِ -الزسثاااٌُ أً
ثبلمْدال الن عِ -األلعنِ أً ثبلمْدال الدًظْملٌعِ ً .ال ّزم راٌّن
ىره القبعدح من المعبز ئال علَ منبىظ مزْنخ نعزالظيب من علٌ
لبهنزسًثٌلٌعْب ً علم االعزمبا ً الزبزّس.
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