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 ٦اندونة
 ٠انسيادة
انًكىَة نهدونة
 ٢انعُاصر
ّ
 ٤يراجع

اندونة
اٌذوٌح ػثاسج ػٓ ِدّىػح ِٓ األفشاد ،اٌزٌٓ ٌّاسعىْ خٍّغ ٔشاطاذهُ اٌثششٌّحِ ،ثً إٌشاطاخ اٌغٍاعٍّح واالخرّاػٍّح
ِىىٔاخ اٌغٍاعح تؼذ
وااللرصادٌّح ،ػٍى ئلٍٍُ خغشافً ِحذد ،وفك ٔظاَ عٍاعً ِؼٍّٓ ،وِرفك ػٍٍه ،وذؼرثش اٌذوٌح ِٓ أهُ ّ
[]٦
اإلٔغاْ  ،وٌٕمغُ اٌؼاٌُ ئٌى ِدّىػح وثٍشج ِٓ اٌذوي ،اٌرً ذخرٍف فً أٔظّرها اٌغٍاعٍّح.
وِىىْ ِٓ ِدّىػح ِٓ األفشاد اٌّمٍٍّٓ ػٍى ئلٍٍُ ِؼٍّٓ تصفح دائّح ،ذحد ظً حىىِح
وّا أّٔها ػثاسج ػٓ وٍاْ عٍاعً ِٕظُ،
ّ
[]٠
ِغرمٍح ،وراخ عٍادج ػٍى ئلٍٍّها ،لادسج ػٍى ضّاْ طاػح وً اٌّمٍٍّٓ فٍها ،وغٍش خاضؼح ٌمىج ِثاششج أو عٍطشج خاسخٍّح.

انسيادة
وٌّىٓ ذؼشٌف اٌغٍادج تأٔها حىُ ِدّىػح ِٓ إٌاط ػٍى ِٕطمح ِؼٍٕح تحىُ اٌذعرىس أو اٌمأىْ اٌّرفك ػٍٍح واٌغاسي اٌّفؼىي
[]٢
فً ذٍه إٌّطمح وػٍى عىأها.

انًكىَة نهدونة
انعُاصر
ّ
وذرىىْ اٌذوٌح ِٓ ِدّىػح ِٓ اٌؼٕاصش األعاعٍح وهً:

[]٤



اٌؼٕصش اٌثششي

وهى اٌؼٕصش األعاعً فً اٌذوٌح ،اٌزي ٌغرمش فٍها ،وٌشذثظ تها تشاتطح عٍاعٍّح ولأىٍّٔح ،ئر ذؼرّذ اٌذوٌح ػٍى اٌشؼة فً ئداسج
األػّاي ،وذّثٍٍها فً اٌخاسج ،واٌذفاع ػٕها ،ووٍّا صاد ػذد عىاْ اٌذوٌح صادخ لىذها ،وّا ّ
أْ صٌادج حدُ اٌغىاْ ٌىغة اٌذوٌح
أهٍّح ِٓ إٌاحٍح االلرصادٌح ،وصٌادج اإلٔراج.


اٌؼٕصش اٌطثٍؼً

وٌمصذ ته واًِ ِغاحح األسض ِحذدج اٌّؼاٌُ ،اٌرً ذرثغ اٌذوٌح ،وٌمٍُ ػٍى ِؼظّها ،أو ػٍى تؼضها اٌّىاطٕىْ ،وذشًّ
اٌّغطحاخ اٌّائٍّح ،واٌّداي اٌدىي.


اٌؼٕصش اٌرٕظًٍّ

أو اٌحىىِح ،وهى اٌؼٕصش اٌّغإوي ػٓ ذٕظٍُ ِدرّغ اٌذوٌح ،واإلششاف ػٍى اإللٍٍُ ،وذغٍٍش أِىس اٌشؼة ،وذىرغة اٌحىىِح
ششػٍّرها ،فً حاي ذُ االػرشاف ٌها تزٌه عىا ًء اخرٍاساً ،أو طىػاً ،أو ػٕىجً ،وٌمصذ تها اٌغٍطح اٌؼٍٍا ،تفشوػها اٌثالثح ،اٌغٍطح
اٌمضائٍح ،واٌغٍطح اٌرششٌؼٍح ،واٌغٍطح اٌرٕفٍزٌح ،ووً ِا ٌشذثظ تها ِٓ ذٕظٍّاخ ،ذغاهُ تصٕغ اٌمشاس ،أو ِّاسعح اٌغٍطح،
وذغؼى اٌحىىِح ئٌى ذحمٍك ٔظاَ عٍاعً ،والرصادي ،واخرّاػً ،وحمىلً فً اٌذوٌح.


اٌؼٕصش اٌّؼٕىي

أو انسُبدة واالستقالل ،بذُث
وانبعُذ عٍ أٌّ تذخم خبرجٍ،
ّ
أو اتببعهب ألّ
َت جهت ،إال أٌ
بتذاخم انًصبنخ بٍُ انذول،
نتُفُذ انًصبنخ.


َكىٌ نهب كُبَهب انًستقم بشكم يطهق،
ّ
وعذو خضىعهب بشكم يببشز إلدارة أجُبُت،
ّز
واقع انذول فٍ وقتُب انذبضزَ ،تًُ
وتزابطهب واالعتًبد انًتببدل فًُب بُُهب

االػرشاف اٌذوًٌ تىٍأها

ّد اكتًبل عُبصزهب؛ يٍ يىاطٍُُ ،وإقهُى،
تُشأ انذونت ككُبٌ يبدٌ بًجز
ودكىيت واستقالل ،وببإلضبفت إنً هذِ انعُبصز األسبسُتَ ،جب اعتزاف
وإقزار انذول األخزي بىجىدهب ،وانتعبيم يعهب ،وانسًبح نهب بًًبرست
ً فٍ انًجتًع انذونٍ ،وقذ َكىٌ
ّت ،واعتببرهب عضىا
سُبدتهب انخبرجُ
االعتزاف فزدّ
ً يٍ كم دونت عهً دذة اتجبِ انذونت انجذَذة ،يٍ
ً ،صبدرا
َب
ً
تهقبء َفسهب ،أو استجببت نطهب انذونت انجذَذة ،وقذ َكىٌ االعتزاف
ّت يثم
ً عٍ يجًىعت يٍ انذول ،أو عٍ يُظًت ،أو هُئت دونُ
ً ،صبدرا
ّب
جًبعُ
ّ
هُئت األيى انًتذذة ،وَكىٌ االعتزاف أثُبء اَعقبد يؤتًز دونٍ ،وَتضًٍ
وثُقت أو يعبهذة.

يراجع
هم كاٌ انًقال يفيداً؟ َعى ال



ذؼشٌف اٌذوٌح



ِفهىَ اٌغٍادج





شاسن اٌّماٌح
فٍغثىن
ذىٌرش






شاسن اٌّماٌح
فٍغثىن
ذىٌرش

ِ 243شاهذج
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ِفهىَ اٌخذِح اٌؼاِح



ِفهىَ اٌخذِح اٌؼّىٍِح



ِفهىَ اٌحشٌح وحذودها



ِفهىَ اٌؼىٌّح ٌغح واصطالحا ً



ِفهىَ تٕه اٌّؼٍىِاخ



ِفهىَ اٌصشاع اٌرٕظًٍّ



ِفهىَ اٌدّؼٍاخ وإٌّظّاخ غٍش اٌحىىٍِح



ِفهىَ ذّىٍٓ اٌشثاب



ذؼشٌف اٌذوٌح

انزوار شاهدوا أيضا ً


ِفهىَ اٌشؤٌح واٌشعاٌح



ِفهىَ ذّىٍٓ اٌشثاب



ِفهىَ اٌؼىٌّح تاخرصاس



ِفاهٍُ ػٓ اٌىىْ



ِفهىَ اإلداسج تإٌرائح



ِفهىَ اٌمٍّح



ِفهىَ اٌرخطٍظ ٌٍذسط



ِفهىَ ػٍُ اٌرششٌح



ِفهىَ اٌحشٌح اٌخاطئ



ِفهىَ اٌهىٌح اإلعالٍِح



ِفهىَ خذِح اٌؼّالء اٌّرٍّضج



ِفهىَ اٌٍغح فً اٌفٍغفح

يقاالت يٍ تصُيف يفاهيى عاية



ِفهىَ اٌدّؼٍاخ وإٌّظّاخ غٍش اٌحىىٍِح



ِفهىَ األطٍظ



ِفهىَ اٌشلاتح اٌذاخٍٍح



ِفهىَ اٌحشٌح ٌغح واصطالحا ً



ِفهىَ اٌثطاٌح



ِفهىَ اٌفىش



ِفهىَ تٍٕح اٌغىاْ



ِفهىَ اٌرّىٍٓ



ِفهىَ ِٕظّاخ اٌّدرّغ اٌّذًٔ



ِفهىَ اٌمٍك



ِفهىَ اٌمطاع اٌخاص



ِفهىَ اإلٌّاْ تاٌٍىَ اَخش

يقاالت يُىعة
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