مراجعة مؤلف كتاب /المعين في دراسة قهاعد التحكيم التجاري
ُ

424

ُ
هراجعة هؤلف كتاب /املعني يف دراسة قواعد التحكين التجاري(-)*(-)1

م .هنهل عبد الغني قلندر
هدرس القانون التجاري

كلية احلقوق /جاهعة املوصل
تتُٝص املهتب ١ايكاْ ١ْٝٛيف زتاٍ ايتخه ِٝايتجاز ٟبٛجٛد ايعدٜد َٔ املؤيفات
املتٓٛعٚ ١اذتدٜج ١بني فرتٚ ٠أخسٖٚ ،٣را ٜسجع إىل تطٛز ْعاّ ايتخه ِٝايتجازٟ
َٛٚعٛعات٘ بني فرتٚ ٠اخسٚ ٣ذيو ملٛانب ١حاج ١أطساف ايعالقات ايكاْ ١ْٝٛايتجاز١ٜ
ٚاالضتجُاز ١ٜملتطًباتِٗ يف ٖرا اجملاٍ.
ٚميجٌ ْعاّ ايتخه ِٝايتجاز ٟاحد اِٖ ٚضا ٌ٥فض املٓاشعات ايتجاز ١ٜاملُٗ،١
ضٛا ٤عً ٢ايضعٝد احملً ٞاّ االقً ُٞٝاّ ايدٚيٚ ،ٞإ حطِ املٓاشعات بني اطساف٘ َٔ
خالٍ حهِ حتهْٗ ُٞٝاٚ ٞ٥عادٍ بايطسع ١املُهَٓ ٖٛ ١ا ٜتفل َع طبٝع ١املعاَالت
ايتجاز ١ٜايكا ١ُ٥عً ٢اضاع ايطسع ١يف املٝدإ ايتجاز.ٟ
إ صدٚز اذتهِ َُٗٚا نإ ْٛع٘(قغاٝ٥ا اّ حتهُٝٝا) ال ته ٕٛي٘ ا ٟجدَ ٣ٚامل
ٜتِ تٓفٝر ،ٙفُا فا٥د ٠صدٚز حهِ ايتخه ِٝايتجاز ٟبػهٌ ضسٜع ٚباقٌ جٗد ٚتهايٝف َٔ
دٚ ٕٚجٛد طسٜك ١خاص ١يًتٓفٝر؟
ٚتربش املػهً ١بػهٌ انرب عٓدَا ٜضدز حهِ حته ِٝيف اقً ِٝدٚيَ ١عٜٚ ١ٓٝساد
تٓفٝر ٙيف دٚي ١اخس ،٣يرا اجتُعت ايدٚ ٍٚحاٚيت ايٛص ٍٛاىل صٝػ ١تٛافكٚ ١ٝقاْ١ْٝٛ
زٝ٥ط ١يػسض االعرتاف ٚتٓفٝر َجٌ ٖر ٙاالحهاّ ايتخه ١ُٝٝفأبسَت اتفاق ١ٝدٚيَ ١ٝتعدد٠
االطساف  ٖٞٚاتفاقْٜٛٛٝ ١ٝزى ارتاص ١باالعرتاف ٚتٓفٝر احهاّ ايتخه ِٝاالجٓب ١ٝيعاّ
.ّ1958
( )1الكتاب من تأليف الدكتور اكرم فاضل قصير ،كمية الحقوق -جامعة النهرين/العراق.
(*) مقال مراجعة الموضوع.
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ٚعً ٘ٝفإ ٖر ٙاالتفاق ١ٝاٚجدت حًٛال يًُػهالت ايضعب ١اييت نإ ٜعاَْٗٓ ٞا
احد ا ٚنال طسيف ايٓصاع عٓد صدٚز اذتهِ ايتخه َٔ ُٞٝد ٕٚاالعرتاف ب٘ ٚتٓفٝر ٙيف ايدٚي١
املطًٛب َٓٗا تٓفٝر. ٙ
ٚيريو صدز عٔ داز ٚا ٌ٥يًٓػس ٚايتٛشٜع يف األزدٕ نتاب َِٗ ٚاضاضٚ ٞحدٜح يف
زتاٍ ايتخه ِٝايتجازٜ ٟكع يف  424صفخ ١حيٌُ عٓٛإ "املُعني يف دزاض ١قٛاعد ايتخهِٝ
ايتجاز "ٟحٝح بدأ مبكدَ ١اضتعسض املؤيف فٗٝا َفٗ ّٛايتخهٚ ِٝاُٖٝت٘ ٚطسٜك ١ايًج٤ٛ
يًتخه ِٝايتجازٚ ،ٟتبني املكدَْ ١ضٛظ ايتخه ِٝاملتٓٛع ١يف ظٌ تػسٜعات املسافعات
املدْ ١ٝيف ايعسام َٔ ايٓاح ١ٝايتازخيٚ ١ٝصٛالً إىل ايٓضٛظ ايتخه ١ُٝٝايٓافر ٠حايٝاً ٚفكاً
يكاْ ٕٛاملسافعات املدْ ١ٝايعساق ٞزقِ  83يطٓ 1969 ١ايٓافر ٚاملعدٍ.
ٚيكد مت تكط ِٝايهتاب ٚفكاً يٛجْٗ ١عس املؤيف اىل َبخجني جا ٤املبخح األ ٍٚيف
(اإلغهايٝات ايكاْٚ ١ْٝٛايكغا ١ٝ٥يف قغاٜا ايتخه ِٝايتجاز ٟيف ايكاْ ٕٛايعساق )ٞحٝح
متجًت بٛجٛد إغهايٝات فعً ١ٝحكٝك ١ٝمتجٌ مبطأي ١االعرتاف بأحهاّ ايتخه ِٝايتجاز ٟيف
ايعسام ٚباعتباز ايعسام مل ٜٓعِ ألِٖ اتفاق ١ٝدٚي ١ٝيف زتاٍ االعرتاف ٚتٓفٝر أحهاّ ايتخهِٝ
األجٓب ٖٞٚ ١ٝاتفاقْٜٛٛٝ ١ٝزى يعاّ  1958يػا ١ٜاالٕ.
ٚنريو إغهاي ١ٝحتدٜد َٛعٛع ايتخه ِٝايتجاز ٟبٝإ َغُٚ ْ٘ٛفل ْضٛظ
ايتخه ِٝيف قاْ ٕٛاملسافعات ايعساق ٞايٓافر.
ٚأٜغاً ٚجٛد اإلغهاي ١ٝبعد صدٚز حهِ ايتخهٚ ِٝطبٝع ١ايسقاب ١عً َٔ ٘ٝخالٍ
ٚجٛد إجسا٤ات َع ١ٓٝقاْْٛاً ملٓح املضادق ١عً ٢اذتهِ ٚأْ٘ ال ميهٔ تٓفٝر ٙإال بعد
ضًطً ١إجسا٤ات أخس ٣ستدد ٠بايكاْ ٕٛمما ٜتطبب بتأخري ٚص ٍٛاذتكٛم ألصخابٗا.
ٚعح املؤيف إغهاي ١ٝايتعازض اير ٟحيضٌ باالتفاقٝات ايدٚي ١ٝاييت اْغِ هلا
ايعسام نُا يف اتفاق ١ٝايسٜاض يًتعا ٕٚايكغا ٞ٥يعاّ ٚ 1983اتفاق ١ٝعُإ ايعسب ١ٝيًتخهِٝ
ايتجاز ٟيعاّ ٚ 1987ذيو باعتباز إٔ اتفاق ١ٝايسٜاض تػٌُ ايتخه ِٝمبدتًف اْٛاع٘ بُٓٝا
يف اتفاق ١ٝعُإ تػٌُ ايتخه ِٝايتجاز ٟفكط ٚبايتاي ٞعٓد صدٚز حهِ ايتخهٚ ِٝايطًب

)Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (73), Year (23

مراجعة مؤلف كتاب /المعين في دراسة قهاعد التحكيم التجاري
ُ

424

باالعرتاف ٚتٓفٝر ٙال بد َٔ َساعا ٠االتفاقٝات َٛٚعٛعٗا ٚايدٚيَ ١ضادق ١عًٗٝا يهٜ ٞتِ
تٓفٝر حهِ ايتخه ِٝبػهٌ صخٝح ٚقاْ.ْٞٛ
ٚٚاج٘ املؤيف حاي ١تٓفٝر أحهاّ ايتخه ِٝايتجاز ٟعٓدَا ال ختغع ألحهاّ أٟ
َٔ االتفاقٝات اييت ٜه ٕٛايعسام طسفاً فٗٝا ،فٗٓا عسٚز ٠قب ٍٛاملضادق ١عً ٢تٓفٝر
أحهاّ ايتخه ِٝاألجٓب ١ٝيف ايعسام َا داّ تٛفست بٗا غسٚط تٓفٝر أحهاّ اجٓبٚ ١ٝفل
قاْ ٕٛتٓفٝر احهاّ احملانِ االجٓب ١ٝيف ايعسام زقِ  30يطٖٓٚ 1928 ١را زأ ٟأ ٍٚمت طسح٘
َٓٚاقػت٘ بايهتاب .بُٓٝا ايسأ ٟاآلخس ٜس ٣عدّ جٛاش تٓفٝر أحهاّ ايتخه ِٝاألجٓب ١ٝيف
ايعسام ٚفل قاْ ٕٛتٓفٝر احهاّ احملانِ االجٓب ١ٝيف ايعسام يعدّ ٚجٛد أحهاّ خاص ١تعاجل
قسازات ايتخه ِٝاألجٓبٚ ١ٝإجسا٤ات تٓفٝرٖا.
ٚارتالف نُا اضتعسع٘ املؤيف ٖٜ ٛتعًل بايدزج ١األضاع مبطأيَ ١د ٣جٛاش
تٓفٝر احهاّ ايتخه ِٝاألجٓب ١ٝيف ايعسام قبٌ اعرتاف احملهُ ١املدتض ١يَ٘ٚ ،ع اضتعساض
املؤيف ألدا ٤ايفك٘ ايعساق ٞهلرا ايػإٔ.
ٚجا ٤املبخح ايجاْ ٞحتت عٓٛإ (اإلغهايٝات ايطٝاضٚ ١ٝاالقتضاد ١ٜيف قغاٜا
ايتخه ِٝايتجاز ٟيف ايكاْ ٕٛايعساق ،)ٞحٝح تهًِ املؤيف عٔ أِٖ اإلغهايٝات ايطٝاد١ٜ
ارتاص ١بتٓفٝر أحهاّ ايتخه ِٝايتجازٚ ٟاعتباز ايطٝاد ٖٞ ٠حج ١يًتدًط َٔ االيتصاَات
اييت تكع عً ٢ايدٚي ١عٓد صدٚز حهِ حته ِٝعدٖا ٚاالَتٓاع َٔ تٓفٝر قسازات ايتخهِٝ
ٚتطسم املؤيف ملطأي ١غا ١ٜاألُٖ ٖٞٚ ١ٝال تصاٍ ايػػٌ ايػاغٌ يًُتدضضني يف زتاٍ
ايتخه ِٝايتجازٚ ٟاملتعًك ١مبٛقف ايعسام َٔ ايتخه ِٝايتجاز ٟايدٚيٖٚ ٞرا املٛقف ٖٛ
تازخيٚ ٞيٝظ ٚيٝد ايفرت ٠ايكسٜب ١ايطابك ١أ ٚايسآٖ ١إمنا تعٛد جرٚز ٙإىل ضتٝٓٝات
ٚضبعٝٓٝات ايكسٕ ايعػس.ٜٔ
ٚزنص املؤيف عً ٢جٗٛد اذته ١َٛايعساق ١ٝيف َطأي ١االْغُاّ التفاقْٜٛٛٝ ١ٝزى
ارتاص ١باالعرتاف ٚتٓفٝر أحهاّ ايتخه ِٝايتجاز ٟاألجٓبٚ ١ٝعً ٢فرتات َتعاقب ١يهٔ هلرٙ
ايًخع ١مل ٜتِ املٛافك ١عً ٢االْغُاّ يالتفاق.١ٝ
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ٚأغاز املؤيف إلغهايٝات خاص ١عًُ ١ٝتتعًل باملٓاشعات ايٓفطٚ ١ٝعكٛدٖا
ٚنريو َػهً ١ايعكٛد اإلدازٚ ١ٜاملعاَالت املطتٓد ٠يًػسٚط ايعاَ ١ملكاٚالت األعُاٍ
اهلٓدض ١ٝاملدْ ١ٝيف ايعسام ٚقٛاعدٖا اإلجسا ١ٝ٥املطبك ١عًٗٝا.
ٚيكد ختِ املؤيف نتاب٘ باإلغاز ٠إىل جٛاش ايتخه ِٝيف َٓاشعات االضتجُاز َٔ
خالٍ ايٓضٛظ ايكاْ ١ْٝٛارتاص ١يف زتاٍ قٛاْني االضتجُاز ضٛا ٤يف ايعسام االحتاد ٟأّ
إقً ِٝنسدضتإ ايعسامٚ ،بٝإ أِٖ املعٛقات بػإٔ قسازات ايتخه ِٝايضادز ٠يف َٓاشعات
االضتجُاز ٚتٓفٝرٖا يف ايعسام َٔ خالٍ إجياد املعادت ١املٓاضب ١ملجٌ ٖرا االعرتاف عٔ
طسٜل ايتػسٜعات ايٛطٓ ١ٝأ ٚاالتفاقٝات ايجٓا ١ٝ٥املتعًك ١عُاٚ ١ٜتػجٝع االضتجُاز ٚآيٝات
حطِ املٓاشعات االضتجُاز ١ٜبٗرا ايػإٔ.
ٚصتد َٔ خالٍ خط ١املؤيف يهتاب٘ َٚا تغُٓ٘ َٔ فكسات َتُٝص ١َُٗٚ ٠اعا٤
فٗٝا َٔ خالٍ ستدٚد ١ٜايتخه ِٝيف ايتػسٜع ايعساق َٔ ٞخالٍ َعادتَٛ ١عٛعات َع ١ٓٝعد
ذاتٗا بعهظ ايتػسٜعات ايتخه ١ُٝٝارتاصٚ ١املطتكً ١يد ٣ايد ٍٚاألخسٚ ٣االتفاقٝات
ايدٚي ١ٝحٝح أْٗا تعاجل َٓاشعات َتٓٛعٚ ١نجري ٠غري ستددٚ ٠ال ستضٛز َٔ ٠خالٍ ايتخهِٝ
ايتجاز.ٟ
ٚالبد َٔ االغاز ٠اىل إ ايعسام مل ٜػس اىل ايتخه ِٝايدٚي ٞعُٔ ْضٛظ قإْٛ
املسافعات املدْ ١ٝايعساق ٞايٓافر زقِ  83يطٓ 1969 ١ايٓافر ٚاملعدٍٚ ،ايرٜ ٟعد ايػسٜع١
ايعاَ ١يًتخه ِٝيف ايعسام حٝح إ ايكاْ ٕٛاملرنٛز اْفا مل ٜػس اال يًتخه ِٝاحملً ٞاٚ
ايداخً ٞاير ٟجيس ٟيف ايعسامٚ ،حت ٢إ قسازات احملهُني احملً ١ٝال متًو ا ٟحج ١ٝقاْ١ْٝٛ
ٚال تعد ستسزات تٓفٝرَ ١ٜا مل تساجع ٚتضادم عًٗٝا َٔ احملهُ ١املدتض ١يف ايعسام.
ٚعً ٘ٝتربش اُٖٚ ١ٝعسٚز ٠اْغُاّ ايعسام التفاقْٜٛٛٝ ١ٝزى ارتاص ١باالعرتاف
ٚتٓفٝر احهاّ ايتخه ِٝاالجٓب١ٝ؛ يهْٗٛا تغع اذتً ٍٛاملٓاضب ١ذتٌ َػهالت االعرتاف
ٚتٓفٝر احهاّ ايتخه ِٝاالجٓب ،١ٝفًُاذا ال ٜٓغِ ٜٚضادم عًٗٝا ايعسام؟ َٚاٖ ٞاضباب
تأخس ٙبٗرا ايػإٔ عً ٢ايسغِ َٔ ايعدد ايهبري َٔ ايد ٍٚاييت اْغُت ٚصادقت عًٗٝا،
ٚصتد َٔ جاْب اخس إ قاْ ٕٛاالضتجُاز ايعساق ٞزقِ  13يطٓ 2006 ١ايٓافر ٚاملعدٍ تبٓ٢
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ايتخه ِٝايتجاز ٟبٛصف٘ ٚض ١ًٝذتطِ َٓاشعات االضتجُاز ،يهٔ َٔ دْ ٕٚعاّ قاْْٞٛ
يًتخه ِٝايتجاز ٟحدٜح َٚتطٛز حٝح البد ٖٓا اٜغا َٔ ايعٛد ٠اىل قاْ ٕٛاملسافعات
املدْ ١ٝايعساق.ٞ
إ اْفتاح ايعسام عً ٢املػسٚعات ايتجازٚ ١ٜاالضتجُاز ١ٜاملتٓٛعٚ ١عكد االتفاقٝات
ارتاص ١بتػجٝع ٚمحا ١ٜاالضتجُازات َع ايد ٍٚاالخسٚ ،٣خضٛصا إ االْغُاّ التفاق١ٝ
ْٜٛٛٝزى يعاّ  ّ1958ضٝخكل املصاٜا ايهجريٚ ٠املتُجً ١بدخ ٍٛايعسام يًُٝدإ ايتجازٟ
ايدٚيَٛٚ ٞانبت٘ يًتطٛزات اييت ٜػٗدٖا ايعامل ٚاْغُاّ ايعسام يًُٓعُات االقتضاد١ٜ
ايدٚي ١ٝاملتٓٛعَٚ ١ا ضٝخكك٘ ذيو َٔ فتح االضٛام ايعساق ١ٝاَاّ حسن ١ايتجاز ٠ايدٚي،١ٝ
ٚنريو جرب االضتجُاز االجٓيب اىل ايعسام يف شتتًف اجملاالت ٚاير ٖٛ ٟبأَظ اذتاج ١ملجٌ
ٖر ٙاالضتجُازات يف قطاع ايبٓ ٢ايتخت ١ٝايعساقٚ ١ٝخضٛصا إ غايب ١ٝاملطتجُس ٜٔميًٕٛٝ
يًتخه ِٝايتجاز ٟذتطِ آَ ٟاشع ١تٓفٝر اذتهِ ايتخه ُٞٝفُٝا بعدٚ ،إ االْغُاّ
يالتفاق ١ٝاٜغا ضٝطِٗ يف َعادت ١ايكضٛز ايهبري يف زتاٍ ايتخه ِٝايتجاز ٟيف ايعسام ،
ٚخضٛصا إ احهاّ ايتخه ِٝاييت جا ٤بٗا قاْ ٕٛاملسافعات املدْ ١ٝايعساق ٞايٓافر اصبخت
ال تتالَ ِ٥ع ايتطٛزات اذتدٜج ١يف زتاٍ ايتخه ِٝفً ٛنإ ايعسام قد اْغِ هلر ٙاالتفاق١ٝ
ذتًت ايعدٜد َٔ املػهالت ايهبري٠؛ الٕ ٖر ٙاالتفاق ١ٝضتطبل نايكاْ ٕٛايٛطين.
ٚبٓا ٤عًَ ٢ا تكدّ ،فإ املػسٚعات االضتجُاز ١ٜيف ايعسام يف ايػايب ضتٛاج٘
َػهالت نبري ٠بطبب صدٚز احهاّ حتهَ َٔ ١ُٝٝسانص حته ِٝدٚي ١ٝيف ايعامل مما ٜضعب
َع ذيو االعرتاف ٚتٓفٝر احهاّ ايتخه ِٝاالجٓب ١ٝف٘ٝ؛ بطبب ايكضٛز ايٛاعح يف ْضٛظ
تٓفٝر احهاّ ايتخه ِٝاالجٓب ١ٝيف ايعسام.
ٚغضٛظ َػهً ١عدّ ٚجٛد ايتدضط ٚايهفاٚ ٠٤ارترب ٠يد ٣احملاَني
ٚاحملهُني ٚاملتُسضني يف ٖرا اجملاٍ ،صتد ٚجٛد ايعدٜد َٔ املسانص ايتدزٜبٚ ١ٝايدٚزات
اييت اعطًع بٗا زتًظ ايكغا ٤االعً ٢يًكغاٚ ٠غريِٖٚ ،عكد اٜغا ايبٓو املسنص ٟايعساقٞ
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َع االحتاد ايعسب ٞيًتخه ِٝايتجازٚ ٟتط ١ٜٛايٓصاعات َرنس ٠تعا ٕٚيف متٛش َٔ عاّ 2017
تتغُٔ تٓفٝر بساَج تدزٜبَ ١ٝػرتن ١بني ايطسفني ٜٗدف إىل االضتفاد َٔ ٠اال٥تالفات
ٚأضايٝب ايتعا ٕٚاملػرتى بني ايبٓو املسنص ٟايعساقَ ٞع االعغا ٤املٓغ ٜٔٛحتت
االحتادٚ .تغُٓت االتفاق ١ٝعً ٢تٗ ٘٦ٝارتدَات ايًٛجطتٚ ١ٝحتدٜد املهإ املٓاضب يتًو
ايرباَج ايتدزٜبٚ ١ٝايتطٜٛسٚ ١ٜفل االحتٝاجات ايتدزٜب ١ٝاييت ٜتِ حتدٜدٖا َٔ قبٌ ايبٓو
املسنص ٟايعساق ٞضٛا ٤داخٌ ا ٚخازج ايعسام.
إ االْغُاّ هلر ٙاالتفاق ١ٝميهٔ إ حيكل اُٖ ١ٝبايػٚ ١ذيو بعد قٝاّ زتًظ
ايكغا ٤االعً ٢ايعساق ٞاٜغا بإجسا ٤ايعدٜد َٔ ايٛزش ايتدزٜبٚ ١ٝايدٚزات املهطب ١يًدرب٠
ٚايهفا ٠٤يف زتاٍ حطِ املٓاشعات.
ٚعًٚ ٘ٝجدْا بادز ٠اٌَ َُٗ ١يف َٛافك ١زتًظ ايٛشزا ٤ظًطت٘ املٓعكد ٠يف
 ،2018/2/6عً ٢املٛافك ١عً ٢االْغُاّ التفاقْٜٛٛٝ ١ٝزى اْف ١ايرنسٚ ،ازضاٍ َػسٚع
قاْ ٕٛايتضدٜل جملًظ ايٓٛاب يتػسٜع٘ٚٚ ،عع ايتخفعات املال ١ُ٥بعدّ ضسٜإ االتفاق١ٝ
باثس زجعٚ ،ٞإ َجٌ ٖر ٙاملٛافك ١ضتعط ٞاُٖ ١ٝنبري ٠يًُػسٚعات االضتجُاز ١ٜبطبب
طبٝعتٗا ايدٚيٚ ١ٝااليتصاَات املاي ١ٝيًػسنات االضتجُازٚ ١ٜاييت مت ٌٝالجياد جٗ ١ستاٜد ٠يف
فض َٓاشعاتٗا تتُجٌ غايبا بايتخه ِٝايتجازَ ،ٟع عسٚز ٠تٛفري ب ١٦ٝقاَْ ١ْٝٛال١ُ٥
يتٓفٝر قسازات ايتخهٖٚ ،ِٝرا حيضٌ يًعسام عٓد اْغُاَ٘ يالتفاقَ ١ٝطتكبال ٚصدٚز قإْٛ
املضادق ١عًٗٝا .
ٚالبد َٔ االغاز ٠اٜغا اىل عدّ ٚجٛد حاالت تٓفٝر ألحهاّ ايتخه ِٝاالجٓب ١ٝيف
ايعسام حٝح آْا ال ْعرتف ٚال ْٓفر ا ٟحهِ حتهَ ُٞٝامل ٜهٔ ايعسام طسفا باتفاق ١ٝثٓا١ٝ٥
اَ ٚتعدد ٠االطساف ٚٚفكا يػسٚط ٖر ٙاالتفاقٝاتٚ ،عً ٢ايسغِ َٔ ذيو تبكٖ ٢رَ ٙػهً١
نبري ٠يًعسام الٕ ٖٓاى ايعدٜد َٔ ايعكٛد اييت ٜه ٕٛطسفٗا ايدٚي ١ا ٚاالفساد َع جٗات اخس٣
دٚي ١ٝتتغُٔ اتفاقات حته ١ُٝٝفهٝف ميهٔ حطِ اْ ٟصاع ٜطسأ ٖٓا ٜٚعرتف ٜٓٚفر حهِ
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ايتخه ِٝاالجٓيب بٗرا ارتضٛظ؟ يتبك ٢اتفاقْٜٛٛٝ ١ٝزى ارتاص ١باالعرتاف ٚتٓفٝر احهاّ
ايتخه ِٝاالجٓب ١ٝيعاّ  1958اذتٌ ايٛحٝد ٚاالِٖ عً ٢ايضعٝد ايدٚي.ٞ
ٚختاَاً ال بد َٔ بٝإ إٔ ايهتاب زنص عًَٛ ٢اقف عد ٠يتػسٜعات عساق ١ٝختط
املٛعٛع ٚٚفل خطت٘ ٚحت ٢إٔ املؤيف زجع إىل ايتػسٜعات املًػا ٠يبٝإ َٛقفٗا َٔ
املطا ٌ٥املعسٚع ١يف املؤيف ٚيبٝإ اجيابٝاتٗا ٚضًبٝاتٗا َع ٚاقع ايتػسٜعات يف ايٛقت
اذتاي ٞستاٚالً تطًٝط ايغ ٤ٛعً ٢ارتًٌ بٗرا ايػإٔ ٚإجياد املكرتحات املٓاضب ١ي٘.
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