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  يذيفنت صخلم
  

  ةيعورشم ىلع  ةرثؤملا         ةيخيراتلاو ةينوناقلا تاريغتملا ضعب دوجو ةلاسرلا هذه ضرتفت

    ةـيجهنملا دمتعت يهو .     اهرئاصم قيقحت ضرغل يبنجألا مكحتلاو ةنميهل  ل بوعشلا ةمواقم

           ،اهريصم ريرقتل ةعلطتملا بوعشلا ةمواقمل ةيعرشلا ءافضإ نم لوحتلا لوانتل ةيخيراتلا

               مواـقم لـمع يأ نع اديعب ضوافتلاو ءاتفتسالا ربع فادهألا غولب ليضفت ىلا الوصو

      انهار ةمواقملا تاكرح رابتعا ىلا لصوأ      يذلا يخيراتلا قايسلا ثحابلا ضرعيو .فينع

    مادختـسال اـهراكتحا لودـلا ت   داـعأ نأ دعب اهتبراحمو اهتنادا نيعتي ،ةيباهرإ تاكرح

  .اهنم ةمواقملا تاكرح نامرحو اهحلاصم ىلع ةظفاحمللةوقلا

 

     نـم ريصـملا ريرقت روطت ربع ،يلودلا نوناقلا يف ةمواقملا لوألا لصفلا لوانتي  

           رصـع ىلا اهروذجب دوعت يتلا ةيفسلفلا هتطحم ضارعتساو ،ليصأ ق   ح ىلا ةركف درجم

               ةيفشـلبلا ةروـثلا ميـعز راـكفأ يف تءاج امك ةيجولويديألا هتاطحمو ،ةيسنرفلا ةروثلا

           نـم دحلل ورنوم ةديقعب ريهشلا ورنوم سميج يكريمألا سيئرلاو نينيل ريميدالف ةيسورلا

       ةـفلتخملا ةيلودلا تاطحملا ىلا ةفاضا اذه .     ةيكريمألا نوؤشلا يف ةيبوروألا لودلا لخدت

           ،ريصـملا ريرقت قحل ممألا ةبصعو ياسرف ةدهاعم ةيؤر جلاعت ،ىلوأ :  ىلا تمسق يتلا

   ةـيفيكو ،رامعتسإلا نم ررحتلا دعب امو رامعتسإلا نم ررحتلا يتلحرم لوانتت ةيناثلا اميف

     نوناـقلا يـف ةمواقملا     ةلأسم لصفلا جلاعي ،اقحالو .    امهلالخ ريصملا ريرقت عم يطاعتلا

      نوناقلا يف ةمواقملا لوانت لفغي الو .      داقتعالا تابثو ةيلودلا ةسرامملا لالخ نمو يفرعلا

             ةـيفيكو ةينيطسلفلا ةمواقملا ىلع كلذ لك تاطاقساب متخيل ،بجاوو قح اهنوك يعضولا

 .نييلودلا فارتعالاو ةيعرشلا اهباستكا

  

       اهفده ثيح نم ةمواقملا فيرعت يف ةيخي     راتلا تاروطتلا ىلع يناثلا لصفلا زكريو  

               يـتلا ةليـسولا ىـلع زيكرتلا لوحت ىلا ،يبنجألا لالتحالا ةمواقمو ريصملا ريرقت يف

            معدـلا ةـمواقملا تدـقفأ يـتلا ةيملاعلا تاروطتلا مهأ لوانتيو .  ةمواقملا كلت اهجهتنت



 

 

 ك 

 

  ،ةـمواقم         لا تاـكرح ضعب براح يذلا ناغير دلانور سيئرلا مكح ةرتف ذنم ،ةرصانملاو

              يـف مكحلا ةدس ددجلا نيظفاحملا ءالتعإ ىلا الوصو ،ةدرابلا برحلا ءاهتنا ةرتفب ارورم

              كـلذ تاطاقـساو باهرإلا ىلع برحلا ىمسي ام قالطإ نم هعبت امو ،ةدحتملا تايالولا

           دـيحوت اـهتالواحم يف ةدحتملا ممألا قافخإ ضرع لفغي الو .  ةينيطسلفلا ةمواقملا ىلع

      راـثآلا لواـنتي اهدـعبو .     هل يكريمألا فيرعتلا ةنميه رسك يلاتلاب  و ،باهرإلا فيرعت

               نـم دـيدعلا نش ىلا ةيناثلا ةضافتنإلا نابإ تأجل يتلا ةينيطسلفلا ةمواقملا ىلع ةبترتملا

   .ةيراحتنإلا تايلمعلا

 

             ةـمواقملا ماـمأ ةـحاتملا ةـفلتخملا تاهويرانيسلا ضرعتسيف ،ثلاثلا لصفلا امأ  

           نـم طـسوألا قرشلا ةقطنم يف ةينمألا ةلاحلا فصوب دهميو .اهفاد  هأ غولبل ةينيطسلفلا

         يتلا بورحلا بقع ةيليئارسالا ةيعدرلا ةوقلا عجارت دنع فقوتيو .  يليئارسا ينمأ روظنم

              نم باهرإلا ىلع برحلا هتضرف ام ىلا ةفاضإ ،ينانبللا هللا بزح عم ليئارسا اهتضاخ

  .ليئارسإ ىلع ةيجيتارتسإ رطاخم

 

           راـيخب قـلعتت ةينيطسلفلا ةمواقملا مامأ ةحاتم تاهويرانيس ةثالث لص فلا حرطيو  

            تايلاكشإو ،فنعاللا ةمواقم جاهتنا وأ هللا بزح ةبرجت خاسنتسا وأ تاضوافملا ةلصاوم

        اـيكريمأو ايليئارـساو اينيطسـلف ةنهارلا عاضوألا  جلاعيو .اه    فادهأ قيقحت يف رايخ لك

           يأ هـيلع أرـطي مل يلودلا نوناقلا نا ىلا صلخيو .    ةينيطسلفلا ةيضقلا فلم يف ةرثؤملا

         ،ريصـملا ريرقت قيقحت ضرغل يبنجألا لالتحالل ةمواقملا لامعأ     ميرجت هنأش نم رييغت

           حلاصـل يلودـلا نوناقلا شيمهت يف تمهاس ،ملاعلا اهدهش يتلا  ةيخيراتلا   تاريغتلا نكل

 .  ةمواقملا تاكرح          حلاصم عم ضراعت يف تءاج يتلا اهحلاصمو اهتافلاحتل لودلا قيقحت

                باـهرإلا ىمسـي ام ذبنل ةمواقملا تاكرح ىلع طغضلا ىلا لودلا كلت تعفد يتلا يهو

    ثـحابلا يـصويو .        اهفادهأ غولبل لبسلا نم اهريغو ضوافتلاو راوحلا بولسا جاهتناو

             ةيجيتارتـسا عـضوو ةقباسـلا اهتـسايس ةعجارمو اهفوفص ديحوتب ةينيطسلفلا ةمواقملا

     بعشـلا ءاـنبا ةفاك        ةكراشم نمضت يتلا ةيبعشلا ةمواقملا ىلع ساسألا ب دنتست  اهتمواقمل

 العف ودغتل اهحالصا ربع ريرحتلا ةمظنمل رابتعالا ةداعاو ،تاتشلاو نطولا يف ينيطسلفلا



 

 

 ل 

 

      حرـتقي ،ةـياغلا كـلت غولبلو .       نوينيطسلفلا عيمج هلوح فتلي يذلا يوهبجلا راطإلا كلذ

       اهتلفك يتلا ةينطولا تباوثلاب كسمتلاو ،ينطولا قا     فولا ةقيثو تايصوت ىلع ءانبلا ثحابلا

            ةـيلودلا ىوقلا نيزاوم ريغتو نمزلا لماع ىلع ةنهارملا نم ريض الو . ةيلودلا ةيعرشلا

  .ةيلودلا ةيعرشلا ليعفتو ةينيطسلفلا ةيضقلا فلمل يكريمألا راكتحالا رسكل
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tcartsbA 
 

  
  siseht sihT  stseggus  eht  ecneserp l emos fo  lacirotsih dna lage

 stnempoleved  taht tceffa  de amitigel  fo yc  elpoep  ngierof ot ecnatsiser
 lacirotsih eht stpoda tI .noitanimreted fles eveihca ot noitanimod
 fo ycamitigel gnizingocer morf tfihs eht gnisserdda nehw ygolodohtem

niveihca referp ot ,ecnatsiser  ro smudnerefer hguorht slaog s'ecnatsiser eht g
 ot dael taht txetnoc lacirotsih eht stneserp rehcraeser ehT .snoitaitogen
 eb dluohs taht snoitazinagro tsirorret sa stnemevom ecnatsiser ezirogetac

er setats eht retfa ,thguof dna decnuoner - om rieht desicrexe  eht ot ylopon
 .stseretni lanoitan rieht eruces ot ecrof fo esu  

 
  eht dna wal lanoitanretni ni ecnatsiser selkcat retpahc tsrif ehT

thgir tnerehni na ot noiton erem a morf noitanimreted fles fo tnempoleved  
wal lanoitanretni ni cihposolihp eht ot srefer tI .  noitanimreted fles fo stoor la

 lacigoloedi sti ot noitidda ni ,noitulover hcnerF eht ni  dnuorgkcab  sa
 dna nineL rimidalV redael noitulover kivehsloB eht fo saedi ni detartsulli
 .enirtcoD eornoM eht detpoda ohw eornoM semaJ tnediserp SU remrof eht

a osla tI  yb deviecrep saw sa noitanimreted fles fo tpecnoc eht sesserdd
 htiw slaed retpahc eht ,retaL .snoitaN fo eugaeL dna ytaerT selliasreV
 siruj dna ecitcarp lanoitanretni eht hguorht ,wal yramotsuc ni ecnatsiser

 ton seod ti ,elihwnaeM .noinipo  dragersid tsiser  ni ytud dna thgir a sa ecna
 sedulcnoc retpahc ehT .wal evitisop  yb nitcejorp g  eht  eht no stnempoleved

 .ecnatsiser nainitselaP  
 
  gninifed ni stnempoleved lacirotsih eht no sesucof retpahc dnoces ehT

fles gnisicrexe ni laog sti fo tcepsa eht morf ecnatsiser  dna noitanimreted 
tsiser gni   eht ot ;noitapucco ngierof  noitamrofsnart  taht thgilhgih  s  snaem eht

 tnatropmi tsom eht setartsulli tI .stnemevom ecnatsiser yb detpoda era taht
esuac taht stnempoleved lanoitanretni d  ti tahw esool ot ecnatsiser eht  dah

suoiverp  eht morf gnitrats ,troppus fo deyojne yl  fo mret  tnediserp SU
 eht yb gnissap ,stnemevom ecnatsiser fo emos thguof ohw nagaeR dlanoR
 eht yb SU eht ni rewop fo lortnoc eht ni gnidne ,raw dloc fo dne

 tneuqesnoc eht dna sevitavresnocoen  hcnual t tsniaga raw fo  dna rorre  rieht
 .ecnatsiser nainitselaP eht no snoitacifimar t ,oslA  retpahc eh  eht selkcat

 ni eruliaf  ot deliaf NU eht nehw noinipo SU eht fo noitanimod eht gnidne



 

 

 ن 

 

veihca  e  no stcapmi eht htiw slaed ti ,retaL .msirorret fo noitinifed deifinu a
initselaP eht  eht gnirud sgnibmob edicius ot detroser hcihw tnemevom na

 .adafitni dnoces  
 
  eht erofeb soiranecs elbaliava suoirav eht htiw slaed retpahc driht ehT

 eht tsrif setartsnomed ti ,revewoh ,slaog ti eveihca ot ecnatsiser nainitselaP
M eht ni noitidnoc ytiruces  eht dna evitcepsrep ilearsI na morf tsaE elddi

 htiw sraw tnecer eht gniwollof rewop tnerreted ilearsI eht fo taerter
 tsniaga raw eht yb desop sregnad cigetarts eht ot noitidda ni ,hallobziH

ht :soiranecs elbaliava eerht eht stseggus tI .learsI no msirorret  fo noitpo e
 tneloiv non gnitpoda ro ecneirepxe hallobziH ecudorper ,snoitaitogen

eht dna ,ecnatsiser  snoitacilpmoc eht gniveihca ni ri  tI .slaog  stneserp  eht
 eht :esuac nainitselaP eht ni srotca laitneulfni eht fo sutats tnerruc

 dna silearsI eht ,snaciremA  .snainitselaP eht  
 
  sah wal lanoitanretni taht noitpmussa eht gnitufer htiw sedulcnoc tI

 ,revewoh ,noitapucco ngierof ot ecnatsiser fo stca ezilanimirc ot degnahc
 dlrow eht ni stnempoleved lacirotsih eht  evah  gnirusserp ni detubirtnoc

stnemevom ecnatsiser  ecarbme dna "msirorret" ecnuoner ot  fo snaem
 ecnatsiser no erusserp ehT .slaog rieht eveihca ot eugolaid dna noitaitogen

tseretni 'setats eht yb dereggirt saw stnemevom s  eht ,yllaniF .secnailla dna 
etinu ot ecnatsiser nainitselaP eht sdnemmocer rehcraeser  sti weiver ,

ht ygetarts wen a tes dna ecneirepxe suoiverp upop no yltsom sesucof ta rap  
 noitapicitrap eht sedulcni elcihw ecnatsiser  ni snainitselaP eritne eht fo
eht ot gnirehda elihw ,aropsaid dna dnalemoh   elbaneilani  dezingocer  .sthgir

nainitselaP s  yam b  nige  noitca  eht fo snoitadnemmocer gnitnemelpmi htiw
 ecnalab eht egnahc ot emit no teb nac dna susnesnoC lanoitaN fo tnemucoD
 tnemelpmi ot elif nainitselaP eht revo noitanimod SU dne dna rewop fo

 .ycamitigel lanoitanretni  
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  ةمدقملا 
  

   حاـفكلا سرامت          يتلا ةيملاعلا ررحتلا تاكرح ىلع ةروعسم تامجه ملاعلا دهشي

  تاـمظنملا   مئاوـق           نمـض اهفينصـتو اـهميرجت دح تلصو ،اهضارغأ قيقحتل  حلسملا

 كلت هب تيظح يذلا معدلاو دييأتلاو تازاجنإلا يف ريبكلا عجارتلا ىلع للدي امم ،ةيباهرإلا

     يف ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا  تنبت    نأ ذنم ،  نرقلا اذه تا   ينيتس ذنم اديدحتو ،تاكرحلا

           راـطقألل لالقتـسالا حنـمب صاـخلا نالعإلاب قلعتملا 4151   رارقلا ،41/21/0691

   .ةرمعتسملا بوعشلاو

  

 ،    تاـمجهلا كلت نم ملس  ت مل اهيلع  ءوضلا  ةسارد لا طلست    يتلا ةينيطسلفلا ةمواقملا

        ةـيبرعلا لودـلا لـبق نـم ام   هب ىظحت تناك يتلا     ينيعلاو يونعملا معدلا عجارت  ثيح

  اـم  ذـبنتل  تايسـنجلا ةددعتملا طوغضلا نم  ةدع  لاك شأل تعضخو   ،ةيلودلاو ةيمالسإلاو

   .ةيضقلا لحل يملسلا ضوافتلا بولسأ جاهتناو باهرإلا ىمسي

  

  ةيعرـش" ةينوناق  ىلع تا         ريغت ةمث كانه ناك اذإ اميف ثحبلل ةساردلا هذه ىعست

           نـم ررـحتلاو ةينطولا ةدحولاو ةيميلقإلا ةمالسلاو لالقتسالا ليبس   يف بوعشلا حافك

       نـم بوعشـلا هذـه كلمت ام لكب يبنجألا مكحتلا نمو ةيبنجألاو ةيرامعتسالا ةرطيسلا

     قح ىلع اهريثأت ىدم امف     ،تاريغت كانه ناك ناو "1.     حلسملا حافكلا كلذ يف امب لئاسو

   يتلا يه ،    ةيينيطسلفلا ةروثلا ةريسم اهب ترم     يتلا ةيخيراتلا تاروطتلا نأ   لهو ؟ةمواقملا

  نم ررحتلل      حلسملا حافكلل ءوجللا قح نع    لزانتلا يف ريكفتلل   ةينيطسلفلا ةمواقملا  تضاق

   قيقحتل ىرخأ لئاسو        جاهتنال قيرطلا ديبعتل باهرإلا ىمسي ام ذبن و ،يليئارسإل ا لالتحالا

  ؟يملسلا ضوافتلا جهن ةصاخبو اهفادهأ

  

791 791                                                 
  .5791 ماعلا ذنم ةماعلا ةيعمجلا تارارق يف رركتت ةرقف  1
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          ةـصاخبو ةعراسـتملا ةيلودلا تاروطتلا عم اهنمازت يف ،ةسار  دلا ةيمهأ نمكتو

       عامجإلا نع هجورخو باهرإلا ىلع ةيملاعلا برحلل      كرويوين تامجه بقع شوب نالعإ

      هـجوملا يسايسلا فنعلا لاكشأ لكب     هبرح طبر ثيح ،ةيقابتسإل   ا هبورح ضوخيل يلودلا

      ررـحتلا تاـكرح ةـبراحمل  ةيدايسلا  لودلل  حيرص       ضيوفت نم هنع بترت امو ،ةلودلل

 نوراش     ليئيرأ يليئارسإلا ءارزولا سيئر  هلغتسا  ام   لعفلاب اذهو .  اهنع لالقتسالل ةيعاسلا

 . ينيطسـلفل ا "  ندال نـب"    هـنأ ىلع       تافرع رساي موحرملا ينيطسلفلا سيئرلا رابتع إ يف

 دراشتير        ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقحل صاخلا ررقمل  ل اقفو  لوليأ 11   ثادحأ تناكو

  نمازـتتو ".          هـتارايخ نـم تللقو ينيطسلفلا بعشلا لاضن ةريبك ةجردل تدقع" ،كلوف

 يطارقميد لا هرايتخا  بقع ،ينيطسلفلا  بعش  لا ىلع ضرف  يذلا   راصحلا عم  اضيأ  ةساردلا

    هتدهـش اـم   عم قفار         ت امك ،ةيباهرإ اهنأ ىلع برغلاو اكريمأو لالتحالا اهفنصي ةكرحل

     ىـتح اينيطسـلف 003    ةبارق هتيحض بهذ  ينيطسلف  يلخ اد لاتتق إ نم   ةينيطسلفلا ةحاسلا

   يذـلا رمألا .      ينيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاهجلا تايئاصحإ بسحب 6002   ماعلا ةياهن

          ةروـثلا تدـجو يذلا قزأملا نم جورخلا لبسب ريكفتلل دوهجلا لك رفاضت ةرورضب حلي

  .هيف اهسفن ةينيطسلفلا

  

   ثحبلا ةيضرف
  

          تـحت ةخسارلا ملاعلا يف ادج ةليلقلا ميلاقألا نمض ةي  نيطسلفلا يضارألا ءاقب  عم

  تارـيغتم   لا ضعب ثودح ةساردلا  ضتفت     ،ةلتحملا ميلاقألا ةيبلغأ ررحت  دعب   ،لالتحالا رين

  دـييأت  عجارت  ب اهلمجم يف  تمهاس  ،ةيخيراتلا ة يسايسلاو ةي يلودلا ةي نوناقلا تايوتسملا  ىلع

       ةـماع ةفصـب ةيملاعلا ررحتلا تاكرح  هفظوت       يذلا حلسملا حافكلاو ةمواقملا قح معدو

   يلودـلا عامجإلا   بقع ، لالقتسالاب رفظلاو  ريصملا  ري   رقتل اهدشن يف ةصاخ  ةينيطسلفلاو

        فينج تاقافتال لوألا يفاضإلا قحلملا ينبت عم 7791  ماع  جو    ت يذلا ةمواقملا قح ىلع

  .رسألا يف مهعوقو ءانثأ نيلتاقملل ةينوناقلا ةيامحلا ىفضا يذلا 9491 ماعلل عبرألا

  



 

 

 ف 

 

   دهع يف 1891  ماع  عجارتلاب     ذخأ ،ةمواقملا ةيعورشم ىلع    عامجإلا اذه  نأ ريغ

 ادانيرغ يف اهتبراحم يف عرش لب ،ةيروثلا تاكرحلا ميرجتب فتكي مل يذلا ناغير سيئرلا

   نـم نيبعاللا  قح   راكنإ يف      لوحتلا ةيادب ةرتفلا كلت تدهش   ثيح ، وغراكينو رودافلسلاو

        ةوـقلا مادختـسا رسحنا ثيح ،اه    ريصم ريرقتل ةحلسملا ةمواقملل ءوجللا   يف ، لودلا ريغ

         ثادـحا بقع ةصاخبو نبإلا شوب شروج يكريمألا سيئرلا  ةبقح  يفو . ةيدايسلا لودلاب

  طقف رسحنت مل يتلا باهرإلا ىلع برحلا  ب ىمسي ام     نع نالعإلا ىرج ،1002   لوليا 11

       لودـلا لمشيل كلذ دتما لب ،باهر       إلا مئاوق يف ةيررحتلا تاكرحلا فينصتو ةبراحم يف

        نالـعا ىرـج ،قايسـلا اذه يفو .      ىوقلا كلتل تانضاح ةدحتملا تايالولا اهربتعت يتلا

    طوقـس نأـكو  .3002       ماـع قارعلا ىلع برحلاو 1002     ماع ناتسناغفأ ىلع برحلا

              رـيرقتل حلسـملا حافكلا جاهتنال ةيلودلا ةيعرشلا امهعم اطقسأ دق كرويوين يف نيجربلا

  نأ ،)  لوـليأ 11(         هـباتك يف يكسموش موعن يكريمألا ركفملا ىريو  . بوعشلل ريصملا

    ،ةحاتملا ةصرفلل تجهتبا ليئارسإف ..   نيينيطسلفلل ةمساق ةبرض تلكش"   كرويوين تامجه

   ".ةناصحلاب عتمتت يهو نيينيطسلفلا قحس اهيلع نأ ثيح

  

  ذـبن " ،ساـمح"       ةيمالسإلا ةمواقملا ةكرح ىلع ةيعابرلا طارتشا  رسف ي كل ذ لعلو

  ىـت         ح ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم عم اهتعقو يتلا تاقافتالاو ليئارسإب فارتعالاو  فنعلا

        دـقف ،ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ديعص ىلع امأ .نيتيلودلا   ةيعرشلاو فارتعالاب  ىظحت

 ،3791         ماـعلا برـح دعب ةصاخبو تانيعبسلا ذنم   ةيسايسلا اه   فقاوم يف تارييغت تدهش

 ىلجتو .ةيملسلا لولحلا ربع ةحلسملا ةمواقملا نع ةديعب ةديدج لبس نع ثحبت تأدب ثيح

 مساب فرع ام ىنبت يذلا ،ينيطسلفلا ينطولا سلجملل رشع ةيناثلا ةرودلا لالخ ريغتلا اذه

 ءزج يأ ىلع ةينيطسلفلا ةلودلا ةماقإل وعدي يذلا رشعلا طاقنلا جمانرب وأ يلحملا جمانربلا

 ت   ـلزانت يذلا 8891       ماع لالقتسالا نالعإب ارورم ،هنم لالتح    الا بحسني وأ هريرحت متي

        يـهتنيل ،ةـيخيراتلا نيطسـلف ضرأ نم %87      نع ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم هبجومب

      اـمم ،يجيتارتسا رايخك مالسلا ين       بتو فنعلا ذبن ربع حلسملا حافكلا نع اهيلختب  فاطملا

      ةينيطسـلف ةطلـس ةـماقإو 3991   لوليا 31  يف       ولسوأ ةيقافتا ىلع عيقوتلل قيرطلا دهم

  .ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا نم ءازجأ ىلع ةدايسلا ةصوقنم
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            نييندـملا تفدهتسا يتلا ةينيطسلفلا ةيراحتنالا تايلمعلا نأ ىلا ةراشإلا توفي الو

             عـمتجملا عـضو امم ،ةينيطسلفلا ةمواقملل ةيلودلا تاداقتنالا نم تمقاف دق ،نييليئارسإلا

  ءاـنب       و ينيطسلفلا بعشلا دض اهبرحل ليئارسا ةلصاوم مامأ ، زجعلا   نم ةلاح يف  يلودلا

  طـقف %9       يلاوحب ةينيطسلفلا ةلودلا ةحاسم لزتخي يذلا     ،يرصنعلا مضلاو لزعلا رادج

           ،ىرـبكلا ةيناطيتسالا لتكلاو سدقلاو روغلا ةقطنم مض دعب ةيخيراتلا نيطسلف ةحاسم نم

  يذلا ،4002   زومت 9   يف يراشتسالا  اهي   أرل ةيلودلا لدعلا ةمكحم   رادصا نم  مغر لا ىلع

   اـهيف اـمب ،     ةـلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا ىلع فينج تادهاعم قابطنا ىلع ديك أتلا ديعي

  دـقف ،اريخأو .     هنم نيررضتملا ضيوعتب بلاطو رادجلا ءانب ةيعورشم مدعب  ىتفأ و سدقلا

 ءاوس   ةيملسلا لبس     لاب ةيلودلا تاعازنلا لح ىلع ددشي  يذلا  يلود    لا هجوتلا رثكأ ززعتي أدب

   .فنعلا ةسرامم نع اديعب تاضواملا وا ءاتفتسالاب

  

   ثحبلا ةطخ
  

        ريرقت قح رولبتو روطت تاطحم مهأ لوألا لوانتي :  ماسقأ ةثالث ىلإ  ةسارد لا مسقت

                بـناوجلا نـم كـلذو ،يلودلا نوناقلا يف ليصأ قح ىلإ ةركف هنوك درجم نم ريصملا

    رارـقإ ديعب 7791       ماع ةمواقملا قح ىلع يلودلا عامج    إلل تداق يتلا ةيخيراتلاو ةيفسلفلا

   .فينج تاقافتال لوألا قحلملا

  

    ةـيميلقإلاو ةـيلودلا         تاروـطتلاو تاريغتملل ثحبلا ضرعتي ،يناثلا همسق يفو

          ةـمواقملاو ريصـملا رـيرقت قح ىلع يلودلا عامجإلا   دقع طارفنال   تدأ يتلا  ةيلحملاو

 ماع ىلإ الوصو 1891 ماع ناغير دلانور يكريم   ألا سيئرلا ةبقح نابإ ةصاخبو  ،ةحلسملا

   .باهرإلا ىلع هبرحل شوب جروج يكريمألا سيئرلا قلطأ امدنع 1002
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        ةـمواقملا ماـمأ ةـفلتخملا تاهويرانيسـل ل اروصت     ضرعيف ،ريخألا لصفلا امأ

   دـق ي ـت  لاو ايلود ةلوبقملا    تايصوتلا ضعب حرط     عم ،ويرانيس لك تايلاكشإو  ةييطسلفلا

   ءوض يف ،    اهتمواقمل عجنألا بولسألا جاهتنال    ةينيطسلفلا ةمواقملا ةكرح هيجوت   يف مهاسي

   قـيبطتلل لباقلاو  ،      ايلودو ايميلقإو ايلحم ةحاتملا فورظلا نمضو  تادجتسملاو تاريغتملا

      ةيضـقلل نييلودلا مخزلاو معدلا ةداعتسإ       ضرغل ةمئالملا فورظلا نمض ةيلعافلاب زاتميو

    ىـلع قناخلا راصحلا   عفر ىلا  الو   صو ،ىصقألا ةضافتنا لالخ    اعجارت نيذللا ةينيطسلفلا

   .حالسلا ةوخإ لاتتقإ اهارتعا ةيلخاد ةيومد ةمزأ نم هيلع بترت امو ينيطسلفلا بعشلا

  

 نأ ملاعلل رهظن نأ نيطسلف بعشك ديحولا انلمأ" :ديعس دراودإ موحرملا لوقي امكو

    ةـيكذلا ةـمواقملا ةلـصاوم انيلع نأو ،   ايلعلا ةيقالخألا ضرألا لتحن اننأب   ،ءىدابم انيدل

 انيلع  ....           دعب هركذي ادحأ نأ ودبي ال يذلا ،يليئارسإلا يمارجإلا لالتحالل ميظنتلا ةديجو

               وه امك ىشختُ نأو ءادعلا اهل بصاني نأ ال ،ةموهفمو مارتحالاب ةريدج انتمواقم لعجن نأ

  2.زييمت امنود لاتتقالاو يراحتنالا لهجلا ريثأتب نآلا لاحلا

  

  ثحبلا ةيجهنم
  

   ةسايسـلاو  ةـينوناقلا   تاروـطتلا ا  ـهلوانت يف   ةيخيراتلا ةيجهنملا   ةساردلا دمتعت

 قحلملا رارقإ عم 7791 ماع معدلا ةورذب يظح يذلا ةمواقملا قح ىلع ةرثؤملا ةيخيراتلا

       لالخ لكآتلاب عامجإلا اذه أدب امدنع 1891  ماعل  اب ارورم ،   فينج تاقافتال لوألا يفاضإلا

 ءدب عم 1002 ماع ةيعرشلا عزنو ميرجتلاب اءاهتنإو ناغير دلانور يكريمألا سيئرلا ةبقح

   .شوب جروج يكريمألا سيئرلا اهقلطأ يتلا باهرإلا ىلع برحلا نالعإ

  

 فلتخم يف ةيرهوجلا ةيضقلا هذه ءازا فقاوملا يف نيابتلل ةساردلا ضرعتتو

 ةيملاعلا برحلا تبقعأ يتلا رامعتسالا نم ررحتلا ةبقح نم اءدب ،ركذلا ةفنآ تاطحملا

791 791                                                 
2  ,diaS drawdE gI ladiciuS ecnaron 51 rebmevoN , , krowteN tenretnI aideM barA .1002 . 



 

 

 ر 

 

 ديدعلا ررحت دعب ،ةدحتملا ممألا ءاضعأ ددع يمانت يف اريبك امخز تدهش يتلاو ،ةيناثلا

 تدهش يتلا ةينغيرلا ةبقحلاب ارورم ،يبرغلا رامعتسالا ةقبر نم ايقيرفإو ايسآ لود نم

 اهسفن نع عافدلل ةوقلل اهمادختسا يف ةمواقملا تاكرحل يلودلا دييأتلا عجارت ةيادب

 ذنم اهيلع برحلا نالعإو اهميرجتب اءاهتنا ،اهريصم ريرقت يف اهبوعش قح ليصحتلو

  .1002 ماعلا



1 

  

  

  لوألا لصفلا
  

 يلودلا ينوناقلا يف ةمواقملا
  

  

  

  :ميدقت
  

   نأ اـملع ؟      يلودـلا عمتجملا يف اذوبنم حبصأو ،حلسملا  لاضن    لا مجن لفأ اقح له

       ةينطولا ةيوهلا ريوطتل نيمزاللا ةيميظنتلا ةيكيمانيدلاو يسايسل    ا عفدلا دجوأ حلسملا حافكلا"

          ةاونك ةيطارقوريب ةبخن لكشتلو ،ةلودلا تاسسؤمل ةهباشم تاسسؤم روهظلو ،ةينيطسلفلا

               يريهاـمجلا يسايسـلا لـمعلا عفد لالخ نم اذه لك حلسملا حافكلا لعف دقو .ةيموكح

       ةيـسايس ةـقبطل لاجملا حسف يلاتلابو    ،ينطولا ديعصلا ىلع ) ةيسايسلا ةحاسلا(  سيسأتو

    قـلطنملا نـمو .         اهتماعز دكؤت نأو ةيعرشلاو فارتعالاب ىظحت نأو نوكتت نأ ةديدج

    ةسايسـلا يـف ازيمتم افرط نيينيطسلفلا زاربإ يف يروحم رودب حلسملا حافكلا ماق ،هسفن

   ينيصـلا مي  عزـلا لوقي   امكو 3".       اهب ناهتسي ال ةيلالقتسالا نم ةجردب نوعتمتي ،ةيميلقإلا

  .ةمواقملا ةكمس اهيف حبستس يتلا هايملا دجوأ لالتحالا نأ غنوت يستوام

  

       عـمتجملا يـف اـهجوت كانه  نأ        لهو ؟نادم ينيطسلفلا لاضنلا نأ حيحص لهو

         ةـيميلقإلا ةمالسلاو لالقتسالا ليبس يف بوعشلا حافك ةيعرش"     معد نع عجارتلل يلودلا
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      لكب يبنجألا مكحتلا نمو ةيبنجألاو ةيرامعتسال     ا ةرطيسلا نم ررحتلاو ةينطولا ةدحولاو

     ةـباجإلل ىعسنس ام اذه "4          ،حلسملا حافكلا كلذ يف امب لئاسو نم بوعشلا هذه كلمت ام

  .نهارلا ينيطسلفلا عضولا ةعيبط زاجيإل هيلع

  

       ،نهارلا ينيطسلفلا عضولا صيخشت حرط ةيادب ةرورضلا نم ىرأ ،لصفلا اذه يف  

            ليـصأ قح ىلا ةركف درجم نم ريصملا ريرقت قح اهيف روطت يتل   ا ةيفيكلا لوانت اهدعبو

 :          ةـفلتخملا ريصـملا ريرقت روطت تاطحم لوانتأس ،قايسلا اذه يفو .  يلودلا نوناقلا يف

            ياـسرف ةدهاعم ةجلاعم اهيف لوانتأ يتلا ىلوألا ةيلودلا ةطحملاو ةيجولويديألاو ةيفسلفلا

       قرـطتأ يتلا ،ةيناثلا ةيلودلا ةطحملل لق  تنأس مث نمو .    ريصملا ريرقت قحل ممألا ةبصعو

   ،كـلذ بقعو .          رامعتسإلا نم ررحتلا دعب ام ةلحرمو رامعتسإلا نم ررحتلا ةلحرمل اهيف

              ةـسرامملا يـفو يفرعلا نوناقلا يف ةمواقملا يأ ،يلودلا نوناقلا يف ةمواقملل قرطتأس

  ةينيطسلفلا ةمواقملا    ىلع زكرأس اهدعبو .      يعضولا نوناقلا يفو داقتعإلا تابث يفو ةيلودلا

 .ةيلودلا لفاحملا يف اهتيعرشب فارتعالا روطتو

  

   نهارلا ينيطسلفلا عضولا
  

      يعيرشـتلا سـلجملا تاباختنا يف )سامح(      ةيمالسإلا ةمواقملا ةكرح زوف بقع

    سـلجملا ةـقث     تـلان يـتلا     ةينيطسلفلا ةموكحلل اهليكشتو ،52/1/6002   يف ينيطسلفلا

       ةرهاـق ةيلخاد ةمزأ ةينيطسلفلا عاضوألا تش اع ،82/3/6002    يف ينيطسلفلا يعيرشتلا

   .يطارقميدلا هرايخ ببسب ينيطسلفلا بعشلا ىلع اتضرف ناتللا ةعطاقملاو راصحلا ءارج

  

  راـبتعإ .1" :     اـهنم ،تارارـقلا نم ةلمج  كاذنآ   ترملوأ دوهيإ  ةموكح  تذختاو

    اـهيلثمم عيمجو ليئار سإ ةموكح .2 .     ليئارسإل ةيداعم ةيباهرإ ةطلس ،ةينيطسلفلا ةطلسلا

   ةينيطسـلفلا ةطلسلا .3 .       اهرصانعو ةينيطسلفلا ةطلسلا عم تالاصتا اورجي نل نييمسرلا
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              لكشب مهعم لماعتلا متيس هبتكم الو ةينيطسلفلا ةطلسلا سيئر ال كلذلو ؛ةدحاو ةطلس يه

 نولوؤسملا .4  .ةينيطسلفلا ةطلسلا سيئر ةيلهآل يصخش ديرجت كانه نوكي نلو ،فلتخم

             لالخ ،مهلابقتسا متي نل سامح رصانع عم نوقتلي نيذلاو ةقطنملا نوروزي نيذلا بناجألا

      اميف يلودلا عمتجملا عم قسنتس ليئارسإ .5 .     نييليئارسإ نيلوؤسم لبق نم ،اهتاذ ةرايزلا

          ةطلسلا تاسسؤم ربع سيلو ،نيينيطسلفلا نينطاوملا تاجايتحال ةيناسنإلا ةدعاسملا صخي

              نيـكمت لـجأ نـم ةزغ عاطق رباعم حتف متيس ،ةينمألا تارابتعالل اقبط .6 .ةينيطسلفلا

    5".ةزغ عاطق ىلإ لوخدلا نم ةيناسنإلا ةدعاسملا

  

   بئارـض لاوـمأ  ليوحت  ديمجت     ةيليئارسإلا ةموكحلا تررق  ،92/1/6002  يفو

 ليئارسإب  فارتعالا   ةديدجلا ةينيطسلفلا       ةموكحلا ىلع تطرتشا نأ دعب ،ةينيطسلفلا  ةطلسلا

         ةينيطسـلفلا رـيرحتلا ةمظنم نيب ام ةعقوملا تاقافتالاب  رارقإلا    و باهرإلا ىمسي ام ذبنو

           ثـيح ،ةيليئارـسإلا طورشـلا ةيعابرلا ةنجللا تنبت مويب اهدعبو . ةيليئارسإلا تاطلسلاو

 داحتالا   ررق ،هرودبو .      ةيليئارسإلا طورشلل ةباجتسالاب ةديدجلا ةينيطسلفلا ةموكحلا تبلاط

         تالصـلا عطقو ةينيطسلفلا ةموكحلل ةيلاملا تادعاسملا قيلعت 7/4/6002   يف يبوروألا

   .اهعم ةيسامولبدلا

  

            ةفاضـتسإ مدـعل ةيبرعلا لودلا ىلع ةلئاه ةيكريمأ طوغض عم كلذ  لك  قفارتو

 روضح نع سامح ءارزو بييغت يف كلذ دسجت ثيح ،ةينيطسلفلا  سامح   ةموكح يلوؤسم

     ضفر يف اضيأ هريبعت دجوو .82/3/6002   يف موط     رخلا يف تمتتخا يتلا ،ةيبرعلا ةمقلا

  خيراـتب  هـنالعإ   دـعب ينيطسـلفلا ةيجراخلا ريزو ،راهزلا  دومحم .د ، لابقتسا ندرألا

       هـتفن اـم وـهو ،   ندرألا يـف       سامحل ةعبات ةحلسأ بيرهت ةكبش فاشتكا 42/4/6002

   .ةكرحلا

  

   ىـلع ة         ـيلالتحإ ةيركسـع طوغض عم ،ةيلاملاو ةيسامولبدلا طوغضلا تنمازتو

             رادـجلا ءاـنبو لاقتعالاو مدهلاو لتقلاو تالايتغالا تاسايس ديعصت يف تلثمت ،ضرألا
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     موـقيو ماق يتلا ،        ةيناسنإلا دض مئارجلاو برحلا مئارج نم اهريغو يناطيتسالا عسوتلاو

    تاطارتـشالاو تاءالـمإلل   عوضـخلا    ةينيطسـلفلا ةموكحلا   ىلع طغضلل  لالتحالا اهب

   .ةيليئارسإلا

  

  لئاصفلا فلتخم نيب ام يلخادلا ينيطسلفلا راوحلا تاسلج لشف ، رومألا م قاف اممو

 .72/6/6002      يـف ةرـسألا ةقيثو   ةغايص نم  مغر لا ىلع ،   ةيلخادلا ةمزألا نم جورخلل

     ةـكرح هلثمت امهدحأ :      ةينيطسلفلا ةحاسلا ىلع نيضقانتم نيجمانرب دوجو ، كلذ لك  درمو

 يذلا رخآلاو ،حلسملا حافكلا اهسأر ىلعو ةمواقملا لاكشأ ةفاك ةسراممل وعدت يت لا سامح

   ذـبن ىل إ يعادلاو  ةيلودلا  ةيعرشلا        تارارق عم مجسنملا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم هلثمت

  .ضوافتلا ةريسم ربعو ةيملسلا لبسلاب عارصلا لح ىلع لمعلاو فنعلا

  

  ماجسـنالا     ةينيطسـلفلا ةمواقملا لئاصف  ىلع  نيعتي       ناك اذا اميف لاؤسلا راثي ،هيلعو

  ءاـنحنالاو   ،ةـيكريمألا   ةـيؤرلا   هيلع نميهت    يذلا يلودلا عمتجملا  فقاوم   عم اهتسايسب

 نم ررحتلا يف اهفادهأ قيقحتل ىرخأ لبس كولسو فنعلل ءوجللا   نع يلختلا  ربع  ةفصاعلل

  يـغبني   ،لؤاسـتلا   اذـه  ىلع   ةباجإلا لبقف !؟     ةدوعلا قح قاقحإو ةلودلا ةماقإو لالتحالا

         نوناـقلا يـف اليصأ اقح ىحضأ نأ ىلإ    موهفم درجم نم   ريصملا ريرقت  روطتل  قرطتلا

   .يلودلا

  

   ريصملا ريرقت قح :الوأ

   ريصملا ريرقت قح روطت تاطحم

  ةيفسلفلا ةطحملا .1

  

              ناـبإ داس يذلا يفسلفلا ركفلا ىلإ ةيخيراتلا اهروذجب ريصملا ريرقت ةركف دوعت

    فوسـليفلا ناـكو .ءا  خإلاو ةيرحلاو ة     اواسملا ءىدابم ىلع تماق يتلا ، ةيسنرفلا ةروثلا

  نيـب  وسور  زيميو .اهداور  دحأ )7071 – 2361(      وسور كاج نوج لصألا يرسيوسلا
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    يـتلا ةيعيبطلا ةيرحلاو .     سفنلا ىلع ةدايسلا يهو ،ةيقالخألا ةيرحلا :  ةيرحلا نم نيعون

 يأ تحت ،دحأ الو ،هسفن ديس وهو ارح دلوي ناسنإ لك" نأب ىري ثيح ،لالقتسالا اهربتعي

  6".هتقفاوم نودب ناسنإلا عاضخإ هرودقمب تناك امهم ةجح

  

      رشبلا عيمج نأ ثيح ،رخآ دحأ         يأ ىلع ةيعيبط ةطلس كلتمي ناسنإ ال نأب  نمؤيو

       نـم بعشـلا ريرحت ىلع ددشيو .   مهتاوذ ىلع ةطلسلا نوكلتميو   ،يعيبط لكشب نيلقتسم

     ريرحتلا ةدام درفلا ربتعي وهف .ةيع        رشلا ةيسايسلا ةطلسلل دقتفت اهنأ ىري يتلا ةلودلا ةطلس

  نم ىتأتت ةيرحلا نأب نمؤيو .      دارفألا ةئيشم يه ةماعلا ةئيشملا وأ ،   ةدارإلا نأ ىلع ددشيو

              هسفن عيطي ناسنإلا نأ نمؤي هنأل ،مهسفنأ ىلع لاجرلا اهضرفي يتلا نيناوقلا ةعاط لالخ

      انيلع ،اقح قلخت ال ةوقلا          ناو ،هليمز ىلع ةيعيبط ةطلس ناسنإ يأل سيل هنا املاط"و .طقف

      دـقعلا نوـكي ىتحو 7".         لاجرلا نيب ةيعرش ،ةطلس لك ةدعاق نم قيثاوملا نأب جاتنتسالا

  .دارفألل ةيتاذلا ةطلسلا ةيامح هيلع ،احلاص عمتجملا دارفأ نيب يعامتجالا

  

      قوقحلاـب ميلسـتو ،ناسـنإ        ك ةـنونيكلا نع يلختلا ينعي ةيرحلا نع يلختلا"  نإ

  اذه لثمو .        هل لمتحم ضيوعت الف ،ءيش لك نع يلختي يذلاو . تابجاولا  ىتحو ةيناسنإلا

           لـك ةـلازإ ينعي هتدارإ نم ةيرحلا لك ةلازإ  نأو ،   ناسنإلا ةعيبط عم براضتي  يلختلا

       ةـبغرلاو ةاواسملا مادعنا نأ لوقي ،ةلادعلا  بايغ   لصأ لوحو  8".  هتافرصت نم ةيقالخألا

       مارـتحا بسـك يـف ةبغرلا ببسب عمتجملا ي      ف روطتلا جاتن يه ،نيرخآلا ىلع طلستلاب

          نورـبعي مهنأب ،نيرخآلا ىلع دايسأ اونوكي نأ يف ني بغارلا ربتعيو . نيرخآلا فارتعاو

  .مهتمارك مارتحا يف نوقفخي امك مهتاذ ريقحت نع
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 ،ثلاث فرط حلاصل ةيتاذلا هتطلس نع يلختلا ىلع درفلا قفاو اذإ هنأب كلذ ينعيو

        نوـكيف اذهلو ،دهعتلا ةدعاق ىلإ ةفاضإ ،هتاذب  هريصم  ررقي  صخشك  ه عقوم رسخيس  هنإف

      عضـي اـنم عـيمجلا" .          هيلع ةظفاحملل ادهعت كانه نوكي نلو الطاب كلذ نع مجانلا دقعلا

            ،ةكرتشملا انتردق يفو ،ةماعلا ةدارإلل ىلعألا هيجوتلا تحت كرتشم لكشب هتوقو هصخش

     ةيرحلا عم ةماعلا ةدارإلا وسور    طبري امك 9".       لكلا نم يئرم ريغ ءزجك وضع لك ىقلتن

    تـقولا تاذبو ا   رارحأ نوكن نأ اننكمي" :    ددصلا اذه يف لوقي وهو .  ريصملا ريرقت ىنعمب

     يتاذ ريصم ريرقت نع ثدحتي  كلذب  وهف 01".     انتادارإ لجست اهنأ املاط ،نيناوقلل نيعضاخ

 .يعامجو

  

 امنيبو   ؛هسفن ديس )ناسنإلا(    لعجل ةليفكلا ةديحولا   يه  ةيقالخألا ةيرحلا" :فيضيو

    وـه انتاذـل   همـسر     ن يذلا نوناقلل عوضخلا ناف ،ةيدوبعلا  لثمي     ةيهشلل زفاحلا درجم نأ

         رـيرقت ىـلع نورداـق مهنأ وأ ،   مهريصم ريرقت يف ا    رارحأ رشبلا نأ ىريو 11".ةيرحلا

     رشـبلل نأ ىري امك .          مهزئارغ وأ مهتابغر لبق نم نيقاسنم اونوكي نأ نم الدب مهريصم

 نأ ،  لوـقلا ةصالخ .         مهسفنأ ىلع ايلع ةطلس مهل نأ ينعي ام وهو ، ةدايس   وأ ةيتاذ ةطلس

 ددشت 9871            ماع ةيسنرفلا ةروثلا هراكفأ تمهلأو ريونتلا ةرتف يف رهظ يذلا وسور ميلاعت

        ذخأب بعشلا اهلالخ نم موقي يتلا ةيطارقميدلا ةيبعشلا  وه      ريصملا ريرقتب دصقلا نأ ىلع

 .هسفنب هلبقتسم ررقيل ةردابملا مامز

  

   ةيجولويديألا ةطحملا .2

   نينيل دنع ريصملا ريرقت .أ
  

 لالخ نم سيلو ،ممألا ريصم ريرقت ىنعم مهف اندرأ ام اذإ" :نينيل ريميدالف لوقي 

    فورـظلا صـحفت  ربع   ،ةدرجم تافيرعت "عارتخا"      وأ ،ةينوناقلا تافيرعتلا نيب قارغإلا
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        رـيرقت نأـب جاتنتـسالل لصوتلا ةيمتح     ب انيلع ،ةيممألا تاكرحلل ةيداصتقالا ةيخيراتلا

        ةـلود ليكشـتو ،ةبيرغلا ماسجألا نع ممألا كلتل يسايسلا لاصفنالا ينعي ، ممألل ريصملا

   21".ةلقتسم ةيموق

  

 تاقالعلا ىلإ ةزكترملا ،ةلودلا هذه لثم نأ ،عبطلاب ،ينعي ال اذهو" :نينيل حضويو

       ال نييسـكراملا نأب طقف ينعي اذهو .      ممألا داهطضاو لالغتسال ادح عضت دق ةيزاوجربلا

 اذهو .           ةيموقلا لودلا قلخ ىلع ثحت يتلا ةيوقلا ةيداصتقالا لماوعلل ةيؤرلا نادقف مهنكمي

          ةـيخيرات رظن ةهجو نم ،نكمي ال يسكراملا جمانربلا يف "  ممألا ريصم ريرقت"  نأ  ينعي

   ،ةـلودلا             لالقتـسا ،يسايسلا ريصملا ريرقت ريغ رخآ ىنعم يأ هل نوكي نأب ،ةيداصتقا

  31".ةيموق ةلود ليكشتو

  

  ىـلا  صلخيو .         يقرعلا ءامتنالا عم ضقانتي نينيل دنع ريصملا ريرقت نا ظحاليو

    قوقحلاـب طـقف سيـل ،فارتعالل هعيجشتو ةيقرعلا تاقالغنالا ةبراحمل هتوعد ربع  كلذ

        ممألا قح يأ ،ةموكحلا ماظن بسح ةيواستملا قوقحلاب   امنإو ،  ةماع ةفصب ممألل  ةيواستملا

        ةسسؤم يف اهجمدو اهتاسسؤم لاضن ةدحو ىلع ظافحللو .   لاصفنالاو ،ريصملا ريرقت يف

  لاكـشأ      لكو عيمج دض حجانلا لاضنلا        ةرورضو ةيمهأ ىلع نينيل ددشي ،ةكباشتم ةيلود

  .ممألا عيمج نيب ةيموقلا

  

            ةدحوو ؛ريصملا ريرقت يف ممألا قحو ؛ممألا عيمجل ةلماكلا ةيواستملا قوقحلا نإ"

           ةبرجت يهو ،لامعلل ةيسكراملا هسردت يذلا يموقلا جمانربلا وه اذهف –   ممألا عيمج  لامع

   ىلإ ةيلامسأرلا ليوحتب"  هن أب جاتنتسإلا  ىلإ   نينيل صلخيو 41".   ايسور ةبرجتو هرسأب ملاعلا

            ةـيناكمإلا حبصـتو ،يموقلا داهضإلا ىلع ءاضقلا ةيناكمإ ايراتيلوربلا قلخت ،ةيكارتشا
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 بسحب ةلودلا دودح طيطخت اهنمضبو ،عاقصألا عيمج يف ةيطارقميدلا ةماقإ عم طقف ةقيقح

      ساـسأك لمعيـس ،هرودب اذهو .      لاصفنالا يف ةلماكلا ةيرحلا اهنمضبو ،ناكسلا تافطاعت

                عراسـتملا عـيمجتلا نأل ،ةـيموق ةقث مدع لقأو كاكتحا رغصأ ىتحل يلمعلا دحلا روطت

   قـحب هرارقإ    مغرو هنأ ، لوقلا ةصالخو 51". ةلودلا لاحمضا      دنع يهتني دق ممألا جامدناو

                 ةدـحو لالـخ نـم ةـيموقلا ةـبراحم بوجوب ىري هنا الإ ،ريصملا ريرقتب بوعشلا

  .ايراتيلوربلا

  

   ورنوم ةديقع .ب
  

      ليصأ ءزجك ريصم ريرقت أدبم 3281   ماع ورنوم  سميج    يكريمألا سيئرلا ىنبت

     نوؤشـلا يـف يبنجأ  ل    خدت يأ ضفر ىلع موق ت يتل ا ،ورنوم  ةديقعب     دعب اميف فرع امل

  يـف أدبملا اذه دسجتو .  اكيرمأ يف يبوروألا رامعتسالا هتهجاوم لالخ  ةينيتاللا  ةيكريمألا

  لودلا فلتخم   اهلالخ نم  غلبأ  ،2/21/3281    خيراتب سرغنوكلا ىلإ  سيئرلا  اههجو  ةلاسر

     دـهج يأ نأو ،           يـبوروألا رامعتـسالا مامأ ةحوتفم دعت مل ةيكريمألا تاراقلا نأب كاذنآ

     ةـيكريمألا ةدـحتملا تايالولا لبق نم ربتعيس ،  ديدجلا ملاعلا ىلإ    يبوروألا ريثأتلا عيسوتل

   .اهتمالسو اهملس ىلع رطخ هنأ ىلع

  

                بورـحلا نوؤـش يـف لخدـتت نـل ةدحتملا تايالولا نإف ،أدبملا اذه بسحبو

 ظحاليسو .     ةيكريمألا نوؤشلا يف لخدتلا مدع ابوروأ  نم     عقوتت تقولا سفنبو ،ةيبوروألا

  .نوسليو سيئرلا راكفأ عم ورنوم سيئرلا هحرطي ام نيب ضقانتلا ىدم دعب اميف
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   ىلوألا ةيلودلا ةطحملا .3

    :ياسرف ةدهاعم .أ
  

  نيب ام )8191 – 4191(         ىلوألا ةيملاعلا برحلا تهنأ يتلا مالسلا ةدهاعم يهو

  نارـيزح 82 ي   ـف ةـخرؤملا ةدـهاعملا تمهاس . ةيناملألا ةيروطاربمإلاو ءافلحلا تاوق

   لودـلا يهو  ،  ايناوتيلو ايفتال ،اينوتسا :       لثم ةديدج نادلبل ريصملا ريرقت حنم يف ،9191

       تذوحتـسا دق ايناملأ تناك يتلا ،       قيطلبلا لحاس ىلع ةعقاولا يضارألا ىلع تميقأ يتلا

   .ادنلوب ةلود اضيأ تأشنأ اهلضفبو ،كسفوتيل تسيرب ةدهاعم لالخ ايسور نم اهيلع

  

  يف نوشيعي مهضعب حبصًأ نيذلا ناملألل ريصملا ريرقت قح تلهاجت  ةده اعملا نكل

          نيـح يـف ،ريصملا ريرقت قح اهتارمعتسم ايناطيربو اسنرف   حنمت ملو .  ايناوتيل وأ ادنلوب

  كلت لالخو .       بادتنالا ماظنل ةعضاخ ةيكرتلا ةيروطاربمإلاو ةيناملألا تارمعتسملا تحضأ

  ىربك تايروطاربمإ       ةعبرأ مجن لفأ ،روحملا تاوق   ىلع ءافلحلا زوفب    تهتنا يتلا برحلا

   نادـلبلاو اينيمرأ  تناكو . ةينامثعلا ةيروطاربمإل   او ايسور ،ايراغنه –   اسمنلا ،ايناملأ :يه

     لكل يرامعتسالا ذوفنلا برحلا تززعو .  ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نع   تلصفنا دق  ةيبرعلا

  ،ايكافولسوكيشـت  :   ةـبقحلا كـلت يف     اضيأ ةدالولا ةثيدح لودلا نمو .  ارتلكناو اسنرف نم

         ررـقت ىتح ايلعلا ايسيليسو غيوزليش يف تاءاتفتسا تيرجأو .  ايفالسوغويو رجملا ،اسمنلا

  .اسنرف ىلا نيروللاو سازلألا ةداعإ مت امك .نادلب نم راتخت ام كانه بوعشلا

  

 ةثيثحلا هدوهجل       نوسليو ووردو يكريمألا سيئرلا تيص عاذ    ،ةلحرملا كلت نابإو

     سـفن يـفو ،            اـهفنك يف نوشيعي يتلا ةدايسلا رايتخاب بوعشلا عيمج قح نع عافدلا يف

   ناـك امك .          ىرغصلاو ىربكلا لودلا نم لكل ةيميلقإلا ةمالسلاو ةدحولا نع عافدلا تقولا

 ءار   آ ىـلع فرعت لا نكميو .         ناودعلا عنم ىلإ فدهت ممألل ةيلود ةسسؤم ةماقإ راصنأ نم

           ماـع يناـث نوناـك يف اهنع نلعأ يتلا 41    ـلا هطاقن     يف ريصملا ريرقت لوح نوسليو

  ابوروأ بوعشل )01(        ةطقنلا يف ريصملا ريرقتب دعو ثيح ،سرغنوكلا    ةسلج يف 8191

 )21(     ةـطقنلا يـفو )7(      ةـطقنلا يـف اكيجلبلو )5(     ةطقنلا يف تارمعتسمللو ،ةيقرشلا
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  هراـكفأل   نوسـليو  زاجنإ     مدع ببسب هنأ ريغ .ادنلوبل )31(    يفو ةينامثعلا ةيروطاربمإلل

   ةبـسانمب 7191    راـيآ 61   يف ةخرؤم "  ايسور ىلإ ةلاسر"  يف   لاق ،  ريصملا ريرقت لوح

   :ايسورل ةيكريمألا ةيضوفملا ةرايز

  

       بوعشلا عيمجل ةرمآلا ريغ ةيمنتلاو ةيتاذلا ةموكحلا و     ةيرحلا لجأ نم لتاقن نحن"

    ةداـعإ نـكل .. ضرغلا ك       لذل هذيفنتو برحلا هذهل ةيهنملا ةيوستلل رهظم لك   ليخت بجيو

      يدايس بعش يأ رابجإ مدع بجي .        يلج أدبملاو ،أدبم عبتت نأ بجي برحلا دعب تاليدعتلا

    بوعشـلا عـيمج         ىـلع هـتيؤر قـبطي ال نوسليو   نأ ريغ ".    هفنك يف شيعيس ام ىلع

        عـيمجل ةـيموقلا ةدايسلاب اقح حنمي مل"         وهف ،كلذ يف ايئاقتنا ناك هنأ ثيح ،تاعمتجملاو

            أدبملا قيبطت نأب اليلد كانه نكي ملف ،نيديفتسملا طورش اوبل نيذلا كئلوأ  ىت حو ،بوعشلا

  61".ىربك ةيمهأ وذ

  

  ممألا ةبصع .ب
  

 راكفأ نأ ريغ .ريصملا ريرقت قحب قلعتت ةرابع يأ ممألا ةبصع قاثيم نمضتي ال

 يم     لاـعلا بادـتنالا ةركفب تحوأ  ،ي تايفوسلا داحتإل     ا يف ةيكارتشالا ةروثلا ةداقو نوسليو

  لمـشو .   قاـثيملا نم 22     ةداملا هيلع تصن ام ل اقفو       ريصملا ريرقت أدبم ىلإ دنتسي يذلا

         بوـنجو طـسو قطاـنم ضعبو ،ةينامثعلا ةيروطاربمإل    ا قطانم ضعب بادتنالا قاطن

     كـلت تعضو ثيح ،      يسلطألا رزج بونج يف قطانملا ضعب ىلإ  ةفاضإ ،ايقيرفإ  برغو

 فاصمل  ومن   لاو مدقتلا زارحإ ىلع  اهت دعاسمل      ةمدقتملا لودلا ضعب ةياصو تحت قطانملا

   .ةمدقتملا لودلا
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 نكي    مل يذلا ،يناطيربلا  بادتنالا     تحت عقت نأ ةينيطسلفلا    يضارألا بيصن ناكو

               رـيرقتو لالقتـسالا يـف ةـيعيبطلا هقوقحو ينيطسلفلا بعشلا ةدايس كهتنا هنأل اينوناق

  بادـتنالا كهتنا امك .نيطسلف يف دوهيلل يموق نطو ةماقإ     ب روفلب دعو ينبت دعب ،ريصملا

     ةمالسـب قـلعتي اميف       صاخلا ةدحتملا ممألا ةبصع قاثيم نم 22    ةداملا ىوتحمو ةيحور

  ينيطسـلفلا    بعشلا ةجاحب ككش ي نم  كانهو .     بادتنالا ةقطنم يف ةنطاقلا بوعشلا ةيمنتو

 .با      دـتنالا نـم ةدعاسـملا ىلإ   ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نع  ةلصفنم  لا ةيبرعلا بوعشلاو

   تابغر لهاجت هنأل ممألا ةبصع قاثيم ،     هجو ىلع ىمظعلا ايناطيربل بادتنالا حنم  كهتناو

  ىـنبت بادتنالا نأ امك .  ناكسلا ةبغر طرتشت قاثيملا نم 22   ةداملا نأ  ثيح  ،نيينيطسلفلا

           قوـقحل رـكنتلا ىرـج ثيح ،كاذنآ برعلل ةيناطيربلا دوعول  ا كلذب اكهتنم   ،روفلب دعو

   71.بيرغ بعش ةرجهل مهدالب ضرعو لالقتسالا يف نيينيطسلفلا برعلا

            ،ىرـبك ةـيفارغج ةدحو نم ءزجك وأ اهتاذ دحب امإ ،نيطسلف"     نأ ودبي ام ىلعو

    تاعقوتلا نم مغرلا ىلعو . يطارقميدلا يميلقإل      ا ريصملا ريرقت اهيلع قبطني ةقطنم تناك

     ماـعلا يـف زيلكن           الا لبق نم امهدحا نايسايس نارارق لخدت ثيح ،اذه ثدحي مل ،ةيبرعلا

       تاسـسؤملا اهتذـختا لاعفأب ايهتنا ،6491        ماعلا يف نييكريمألا لبق نم رخآلاو 7191

  نأشـب ةصاخلا ةنجللا تناكو 81".   نيينيطسلفلل ريصملا ريرقت قحل ركنتلا تنمضت ،ةيلودلا

      ةدـحتملا ممألا ةبصع بادتنا نأ   ىلع 7491     لوليأ يف ترقأ دق )POCSNU(  نيطسلف

   91.ريصملا ريرقت يف برعلا نيينيطسلفلا قح كهتنا

  

            مكحلا موهفمب ريصملا ريرقت عم تلماعت ةدحتملا ممألا ةبصع نأ لوقلا ةصالخو

  .رامعتسالاب ةمئاقلا ةلودلا ةدايس نمض ةرمعتسملا ميلاقألل يتاذلا
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  )ةدحتملا ممألا( ةيناثلا ةيلودلا ةطحملا .4

   رامعتسالا نم ررحتلا ةلحرم .أ
  

  ،رامعتـسالا نم ررحتلا ةورذ 0691و 0591    ماوعأ نيب ام ةعقا  ولا ةرتفلا تدهش

  يف 99  ىلإو ،0591    ماع ةلود 06          نم ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا ددع عفترا ثيح

  مـمألل         اثيدـح ةمضـنملا لودلا مظعم تناكو .0791     ماعلا يف ةلود 721و 0691  ماعلا

  كـلت   مامضـن إ مهاسو . ةينيتاللا اك       ريمأو ايقيرفإو ايسآ يف ثلاثلا ملاعلا لود نم  ةدحتملا

  ررـقت     قـح ةصاخبو ،         اياضقلا نم ديدعلا ءازإ ةرظنلاو فقاوملا رييغت يف ةديدجلا لودلا

  ةيعورشـملا ب اعتمت   ثيحب ،     دييأتلاو معدلا نم اريبك امخز ا بستكا ن يذلا ةمواقملا و ريصملا

   ةـسائرب ةيك       ارتـشالا لودـلا ةموظنم ىلإ ةفاضإ ،    لالقتسالا ةثيدح لودلا نم ةموعدملا

   .قباسلا يتايفوسلا داحتالا

  

  ةيلاضن اكراعم  ةرمعتسملا        بوعشلا تضاخ ،رامعتسالا نم ررحتلا ةلحرم لالخو

  رـيغو            بوعشلل ليصأ قحك ريصملا ريرقت ديسجتو عازتنال ،ةيلودلا لفاحملا يف ةيراض

  لود نـم لكشتت يتلا ،ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا ةيبلاغ ددرتت ملو . فرصتلل لباق

               ةيعرشب رقت يتلا تارارقلا دييأت يف ،ريقفلا بونجلا لودب انايحأ ىمسي ام وأ ثلاثلا ملاعلا

              اـهمكحت يـتلا وأ يبنجألا لالتحالا وأ ،رامعتسالا تحت ةعقاولا بوعشلل ريصملا ريرقت

              لود نـم وأ ةيبرغ اهتيبلاغو ،لودلا نم ةيوقلا ةيلقألا نأ نيح يف اذه . ةيرصنع ةمظنأ

       مادختـسا ىلع ةيعرشلا ءافضإ رارمتساب ضراعت  تناك     يرامعتسا يضام تاذو ،لامشلا

 اذاو" .        سفنلا نع عافدلا راطإ يفو ،طقف لودلا يف هرصحتو ررحتلا تاكرح لبق نم ةوقلا

 اهدنعف ،ةيرحب اهريسفت ركسعم لكل نكميو   ضومغلا نم رفاو ردقب ىلحتت تارارقلا تناك

   02".عامجالاب اهيلا راشي ناك طقف
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          عـفرل لالقتـسالا ةثيدح لودلا ةليسو ديدحتلا هجو ىلع  ةما علا ةيعمجلا"  تناكو

  ةرـيغتملا ةليكشتلا نع مجن   يذلا يسايسلا طغضلا نأو .اهتي   ؤرل ةيعرشلاب رفظلاو اهتوص

                قـح ريوـطتو ةدحتملا ممألا قاثيم ريسفت رييغت يف العاف الماع ناك ،ةدحتملا ممألا نم

         ةمضنملا ررحتلا ةثيدح لودلا نم مخزلا اذهل ناكو 12".يلود    لا نوناقلا يف ريصملا ريرقت

            اهيعـس راـطإ يف بوعشلل ةمواقملا قح ةركف ززع نأ ،ةرتف لا كلت    لالخ ةدحتملا ممألل

       لـجا نـم ةـحفاكملا بوعشلل   اليصأ ا    قح ريصملا ريرقت قح نأ  دكأو . ريصملا قيقحتل

   .ةيرصنعلا ةمظنألا دضو ةيبنجألا ةنميهلاو رامعتسالا نم ررحتلا

  

     قـح لوـح 736       مقر رارقلا ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا ذاختا  كلذ رامث  نمو

     رـيرقت تربتعا ثيح ،61/21/2591        خيراتب رداصلا ريصملا ريرقت يف ممألاو بوعشلا

 نأ" ـ  ـب    ىصوأ ثيح ،ةيساسألا قوقحلا      ب لماكلا عتمتلل ايرورض اطرش بوعشلل ريصملا

          بوعشـلا عـيمجل ريصملا ريرقت قح أدبم ميعدتب ةدحت     ملا ممألا يف ءاضعألا لودلا موقت

               ريصـملا رـيرقت قـح قيقحت ىلع ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا لمعت نأ و ،ممألاو

 22.ةياصولل ةعضاخلا قطانملا بوعشو يتاذلا مكحلاب عتمتت ال يتلا ةقطنملا بوعشل

  

    حاـفك ىلع ةيعرشلا    يفضت يتلا    ةيلودلا تارارقلا نم ديدعلا   ةبقحلا كلت  تمكارو

 :اهمهأ نم ركذنو .ريصملا ريرقت قح ىلع ةدكؤملاو لالقتسالاو ةيرحلل ةعلطتملا بوعشلا

      لالقتـسالا حنـم نالـعإ"     هنع مجن يذلاو 31/21/0691    خيراتب رداصلا 4151  رارقلا

       تاقالعلاب ةلصتملا يلودلا نوناقلا ءىدابم نع نالعإلاو ".  ةرمعتسملا بوعشلاو نادلبلل

    رـقأ يذـلا )42/01/0791(          ةدـحتملا مـمألا قاثيمل اقفو لودلا نيب نو اعتلاو ةيدولا

  .           موـهفم درجم دعي ملو بوعشلل اليصأ اقح ىحضأ ريصملا ريرقت نأ  ربتعاو ،عامجإلاب

 ".         اهسفنب اهريصم ريرقت يف اهقحو اهقوقح يف بوعشلا يواست أدبم"    ىلع نالعإلا دكؤيو

       نم بوعشلا نامرح ىلع رداق يرهق ءارج       إ يأل ءوجللا نع عانتمالا ةلود لك ىلع"  نأو

     ،ةمواقملل بوعشلا هذه عفدنت امدنعو .      مهلالقتساو مهتيرح نمو ريصملا ريرقت يف مهقوقح
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22   61/21/2591 خيراتب ةدحتملا ممألا نع رداصلا ريصملا ريرقت يف ممألاو بوعشلا قح لوح رداصلا 736 مقر رارقلا  
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           فادهأل مئالملا معدلا يقلتو سامتلا يف قحلا مهل نوكي ،ريصملا ريرقت يف اهقح راطإ يف

   32".هئدابمو قاثيملا

  

      ىـلع عامجإلاب ناسنإلا قوقح ءىدا      بمل يملاعلا نالعإلا رارقإ نم مغرلا ىلعو

 نكل       ،ةمواقملاب بوعشلا قح ةحارص نمضتي مل   هنا الإ      ،ريصملا ريرقت يف بوعشلا قح

      يـتلا بورـحلا ةيعورشمل اريبك اراصتنا هيف ىرت لالقتسالاو ةيرحلل ةعلطتملا بوعشلا

 ن     أ لوـقي ال هـنا .1 :   نالعإلل تاريسفت ةثالث كانهو .   ينطولا ررحتلا تاكرح اهضوخت

 ةوقلا مدختست امدنع هنأ صني ثيح .ريصملا ريرقت يف اهقح نامضل ةوقلل أجلت دق بوعشلا

               رـيغ مادختـسالا اذـهل اهتمواقمو اهلعف يف معدلا ىلع لوصحلا قحتست اهدنعف ،اهدض

   ىلإ ريشي ال .2 .   بوعشلا دض ةوقلا مادختسا      دنع طقف ةمواقملل ريشي وهو . ةوقلل ينوناقلا

  .    يندملا نايصعلا ةمواقملا ينعت امبرلف .    ةمهبم ةمواقملا ةلأسم كرتي ام  م ةحلسملا ةمواقملا

   42.ةدحتملا ممألا دصاقم بسحب ةدعاسملا يقلت بوعشلا قحتست .3

  

  رامعتسالا نم ررحتلا دعب ام ةلحرم .ب
  

             ارـخآ اـمخز دهش دقف ،ريصملا ريرقت قح رامعتسالا نم ررحتلا ةلحرم   هنت مل

  ريرقت قو    قح ىلع هتايموق ضعب تلصح  ثيح  ،1991   ماع يتاي   فوسلا داحتالا ككفت امدنع

    ،ناتسـخازاك ،ايجروج ،ايسوراليب ،ناجيبرذآ ،انيمرأ :   لثم ةديدج لود تلكشتو  اهريصم

 .ناتسكبزوأ و ايناركوأ       ،ناتسنامكرت ،ناتسكجاج ،يسورلا داحتالا ،ايفودليم ،ناتسزيغريق

     ةـيقرعلا تايلقألا لوح ه روحمت ،ةبقحلا  كلت        لالخ ريصملا ريرقت قحل زربألا لكشلا نكل

            كسابلاو دركلاو ايلارتساو اكريمأ لامشو ةينيتاللا اكريمأل نييلصألا ناكسلا لثم ةينيدلا وأ

  كاـنهو .           روـف راد يف ةقرافألا نيملسملا وأ ،ةيلامشلا ادنلريا يف كيلوثاكلا وأ   اينابسا يف

   يـف ظحاليو . مهريغو ناشيشل   او ليماتلا ،نييكيبويكلا ،نييريمشكل   ل ريصملا ريرقت اضيأ
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  ةلود لكشتل              مألا ةلودلا نع تايقرعلا كلت لاصفنا ديؤي ال يلودلا عمتجملا نأ ،ةلاحلا هذه

            يـف رارقلا عنص يف ةكراشملاو قوقحلا نم ديزملا اهحنم معدي امنإو    ،اهب ةصاخ ةيموق

    .اهيف دجاوتت يتلا لودلا قاطن

  

 .  ةـلود 291       طـقف كانه نكل ،ةيقرع ةع امج 0002       نم رثكأ كانه ،مويلا ملاع يفف"

 –          ةـيعامتجالا ةـيوهلا تاـجايتحال ةـنميهملا ةـيقرعلا تاعوم   جملا لهاجت متي امدنعو

               رـهظت اهدـنعف ،ةـلودلا سـفن لخاد يف ىرخألا بوعشلا قوقحو ةيفاقثلاو ةيداصتقالا

            ةـقطنملا رارقتـسا ىـلع رثؤت يتلا بورحلا علدنت ام ةداعو .  ريصملا ريرقتب بلاطملا

       مـمألا قاـثيمو يسـلطألا قاثيم  لعج     ،ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب"   هنأ امك 52".اهلمجمب

        يف حضاو لكشب هب فرتعم فرعك يطارقميدلا يميلقإل     ا ريصملا ريرقت أدبم نم ةدحتملا

            نوناـقلا يـف ةدعاق لثمي ريصملا ريرقت قح نا لوقلا ةصالخ  62" ،ةيملاعلا ةيسامولبدلا

   اـهيف رصـحنا ،رامعتسإلا نم ررحتلا دعب ام ةرتف نا مغرب اذه .)suj negoc( يلودلا

    ةدايسلا ىلع زيكرتلا ىرخأ تاملكب يأ ،يجراخلا ملاعلا نم لالقتسإلا ىلع ريصملا ريرقت

  .ةينطولا

  يلودلا ينوناقلا يف ةحلسملا ةماقملا :ايناث

  :يفرعلا نوناقلا يف ةمواقملا .أ

  

    تاـقافتالاو تادـهاعملا    ىلإ ةفاضإ يل      ودلا نوناقلا رداصم دحأ يلودلا فرعلا لكشي

            ،يلودلا هقفلاو مكاحملا داهتجاو ةدحتملا ممألا اهترقأ يتلا نوناقلل ةماعلا ءىدابملاو ةيلودلا

   :نأ ىلع ،ةيلودلا لدعلا ةمكحمل يساسألا ماظنلا نم 83 ةداملا صنت ثيح
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 نوناقلا ماكحأل اقفو اهيلإ عفرت يتلا تاعزانملا يف لصفت نأ ةمكحملا ةفيظو  .1

  : نأشلا اذه يف قبطت يهو ،يلودلا

   نـم ةحارـص اهب افرتعم دعاوق عضت يتلا ةصاخلاو ةماعلا ةيلودلا تاقافتالا )أ

   ،ةعزانتملا لودلا بناج

   72،لامعتسالا رتاوت هيلع لد نوناق ةباثمب ةربتعملا ةيعرملا ةيلودلا تاداعلا )ب

 ،ةندمتملا ممألا اهترقأ يتلا ةماعلا نوناقلا ئدابم )ج

    ،مـمألا فـلتخم يـف ماعلا نوناقلا يف نيفلؤملا رابك بهاذمو مكاحملا ماكحأ )د

 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم كلذو نوناقلا دعاوقل ايطايتحا اردصم كاذ وأ اذه ربتعيو

95. 

  لصـفلا ةطلس نم ةمكحملل امب لالخإ يأ هركذ مدقتملا صنلا ىلع بترتي ال .2

  82".كلذ ىلع ىوعدلا فارطأ قفاو ىتم فاصنإلاو لدعلا ئدابمل اقفو ةيضقلا يف

  

       نإـف ،تادـهاعملا نوناـق فالخب "      هناف ،ةيلودلا رمحألا بيلصلا ةمظنم ل اقفوو

   ىـلع بـجي ،     ةيفرع ةدعاق ةنيعم ةدعاق نأ تابثإلو .    بوتكم ريغ يفرعلا يلودلا نوناقلا

    هذه نأ يلودلا            عمتجملا يف عانتقا دوجوبو ،لودلا ةسرامم يف سكعنت اهنأ نيبي نأ ءرملا

    ةـسرامملاب قـلعتت " ةـسرامملا"      نإـف ،ددصلا اذه يفو .   ينوناق رمأك ةبولطم ةسرامملا

   نم ةفلاخملا ةسرامملاو .        اهنع ردصت يتلا ةيمسرلا تانايبلا لمشت كلذلو ،لودلل ةيمسرلا

      ةـسرامملا هذه تماد ام ،       يناسنإلا يلودلا نوناقلا ةدعاق دوجو عنمت ال ،  لودلا ضعب لبق

 ربتعتو 92".         ةديدج ةدعاقب فارتعالل تارشؤمك تسيلو ةمئاقلا ةدعاقلل اكاهتنا امومع ربتعت

 مّلسي "    ًالعف ةمظتنمو ةيجذومنو قاطنلا ةعساو"        لودلل ةسرامم تسكع ام اذإ ةيفرع ةدعاقلا

   03".ًانوناق اهرابتعاب
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           وأ ،ينوناـقلا مازلإلا ةفصب ةزيمتملا ةمظتنملاو ةماعلا ةسرامملا نمضتي فرعلاف

  يـتلا ةيساسألا ءىدابملا دحأ" نأ امك .siruj noinipo ـلاب يلودلا نوناقلاب فرعي اميف

   تـناكو 13".           داقتعالا تابث أدبم وه ،هرداصم تناك امهم ،ينوناق دهعت ءادأو ةماقإ مكحت

     يـف رداصـلا     لامشـلا رـحبل يراقلا  فرج  لا ةيضق يف  تدكأ     دق ةيلودلا لدعلا ةمكحم

  ىـلع ايناملأل 8591      ماعل يراقلا فيصرلا نأشب فينج قاث   يم ةيمازلإ ىلع 02/2/9691

    نوناـقلا ةداـمل     ،عبطلاب يهيدبلا نم هنا"  ،        ايلود افرع هنوك هيلع قدصت مل اهنأ نم مغرلا

  23".ينوناقلا مازلإلاو ةيلعفلا ةسرامملا يف الوأ رظنت نأ يفرعلا يلودلا

  

     ياـهال ةـحئال نأب           ايناملأ تاءاعدا ىلع درلا يف غربمرون ةمكحم رارق نأ امك

 ةمزلم اهب ةقحلملا ةمظنألاو ةحئاللا ربتعي ،اهيف افرط نكت مل اهنوك اهل ةمزلم ريغ 7091

     اهيف ةيوضنم تناك اذإ رظنلا ضغب لودلا عيمج ىلع ياهال ةحئال قبطنت ،هيلعو .ايناملأل

 ة ـقلعت ملا 9691      ماعلل انييف ةدهاعم نم 35   ةداملا فرعتو .    اهيلإ مامضنالا نع ةعنتمم وأ

    ناف ،قاثيملا اذه ضرغل" :        هنأ ىلع ماعلا يلودلا نوناقلل ةيمازلإلا ةفصلا ،قيثاوملا نوناقب

               عـمتجملا لود نـم اـهب فرتعملاو ةلوبقملا ةدعاقلا يه يلودلا نوناقلل ةلوبقملا ةدعاقلا

 يلو دلا نوناقلا نم ةديدج ةدعاقب تلدبتسا اذا الإ اهليدعت نكمي الو اهكاهتنا حمسي ال ةدعاقك

  كـلت )snegoc suj(  يلودـلا نوناقلا يف ةرمآلا دعاوقلا نمو  33".تافصلا سفنب زاتمت

       ةـصاخلا كـلت ىلإ ةفاضإ ،ةيساسألا ةيناسنإلا تايرحلاو ناسنإلاو لودلا قوقحب ةقلعتملا

               لودـلا ةدعاسـم نـع عاـنتمالاو تاعازنلل يملسلا لحلاو ةوقلا لامعتساب ديدهتلا عنمب

           رـيرقت لجا نمو يبنجألا لالتحإلا ةمواقم زيجت ةيلودلا فارعألا  نإف ،هيلعو .ةيدتعملا

  .اقحال ىرنس امك ،سفنلا نع عافدللو ريصملا
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.5002 hcraM ,758 .oN 78 emuloV ,ssorC deR � .871 P  
33    .0891 ماع نوناك 72 يف ذافنلا زيح لخد يذلاو 9691 رايآ 32 يف رداصلا تاداهاعملا نوناق نأشب فينج قاثيم  
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  :ةيلودلا ةسرامملا يف ةمواقملا .ب

           نوناـقلا يف رامعتسالاو يبنجألا لالتحالل ةحلسملا ةمواقملا ناديمب ضوخلا لبق

  تاـعازنلا ضفل وعدي   ةيلودلا نيناوقلاو        ةدحتملا ممألا قاثيم نأ ىلإ هيونتلا نيعتي ،يلودلا

           ،ةدـحتملا ممألا قاثيم نم لوألا لصفلا صني ،لاثملا ليبس ىلعف .  ةيملسلا لبسلاب ةيلودلا

             ةكرتشـملا ريبادـتلا ةئيهلا ذختت ةياغلا هذهل ًاقيقحتو ،يلودلا نمألاو ملسلا ظفح"   نأ ىلع

       هوـجو نم اهريغو ناودعلا لامعأ ع       مقتو ،اهتلازإلو ملسلا ددهت يتلا بابسألا عنمل ةلاعفلا

              لـحل ،يلودـلا نوناـقلاو لدعلا ئدابمل ًاقفو ،ةيملسلا لئاسولاب عرذتتو ،ملسلاب لالخإلا

   "43.اهتيوستل وأ ملسلاب لالخإلا ىلإ يدؤت دق يتلا ةيلودلا تاعزانملا

          ساـسأ ىـلع مـمألا نيب ةيدولا تاقالعلا ءامنإ" :     نأ ىلع يناثلا دنبلا صني امك

               رـيرقت اهنم لكل نوكي نأبو بوعشلا نيب قوقحلا يف ةيوستلاب يضقي يذلا أدبملا مارتحا

 2  ةداـملا صنتو  53".   ماعلا ملسلا زيزعتل ةمئالملا ىرخألا ريبادتلا ذاختا كلذكو ،اهريصم

           دـيدهتلا نـع ةيلودلا مهتاقالع يف ًاعيمج ةئيهلا ءاضعأ عنتمي" :   هنأ ىلع قاثيملا نم )4(

            وأ ةـلود ةـيأل يسايسلا لالقتسالا وأ يضارألا ةمالس دض اهمادختس   ا وأ ةوقلا لامعتساب

  .."ةدحتملا ممألا" دصاقمو قفتي ال رخآ هجو يأ ىلع

           ،يعاـمتجالاو يداصتقالاو يلودلا نواعتلل ملاعلا بوعش عيمج قاثيملا وعدي امك

 ن      ييرورضلا ةيهافرلاو رارقتسالا يعاود ةئيهت يف ةبغر" :  هنأ ىلع 55    ةداملا صنت ثيح

          يضـقي يذـلا أدـبملا مارتحا ىلع ةسسؤم ،      ةدحتملا ممألا نيب ةيدو ةميلس تاقالع مايقل

                مـمألا لـمعت ،اهريصـم ريرقت اهنم لكل نوكي نأبو بوعشلا نيب قوقحلا يف ةيوستلاب

  :ىلع ةدحتملا

           درـف لكل لصتملا مادختسالا بابسأ ريفوتو ةشيعملل ىلعأ ىوتسم قيقحت   ) أ (

   .يعامتجالاو يداصتقالا مدقتلاو روطتلا لماوعب ضوهنلاو
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43   .ةدحتملا ممألا قاثيمل لوألا لصفلا نم 1 دنبلا  
53   .ةدحتملا ممألا قاثيمل لوألا لصفلا نم 2 دنبلا  
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        لصتي امو ةيحصلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيلودلا لكاشملل لولحلا ريسيت  )ب(

   .ميلعتلاو ةفاقثلا رومأ يف يلودلا نواعتلا زيزعتو ،اهب

             الـب عـيمجلل ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقح مارتحا ملاعلا يف عيشي نأ  )ج(

          ةاـعارمو ،ءاسنلاو لاجرلا نيب قيرفت الو ،نيدلا وأ ةغلل    ا وأ سنجلا ببسب زييمت

  63" .ًالعف تايرحلاو قوقحلا كلت

          ريبادـتلا نم هذاختا بجي ام ررقي نأ نمألا سلجمل" :  نأ ىلع 14   ةداملا صنتو

  مـمألا"              ءاضعأ ىلإ بلطي نأ هلو ،هتارارق ذيفنتل ةحلسملا تاوقلا مادختسا بلطتت ال يتلا

             ةيداصـتقالا تالصـلا فـقو اـهنيب نم نوكي نأ زوجيو ،ريبادت  لا هذه قيبطت "ةدحتملا

   لئاسو نم اهريغو ةيكلساللاو ةيقربلاو ةيديربلاو ةيوجلاو ةيرحبلاو ةيديدحلا تالصاوملاو

   لصـفلا نأ مـلعلا عم اذه "73.   ةيسامولبدلا تاقالعلا عطقو ايلك وأ ًايئزج افقو تالصاوملا

  عوـقوو هب لالخإلاو ملسلا ديدهت تالاح يف ل  امعألا نم ذختي ام لوح قاثيملا نم عباسلا

                 اـم ناك وأ هب لالخإ وأ ملسلل ديدهت عقو دق ناك اذإ ام نمألا سلجم ررقي"   نأب ،ناودعلا

   ريبادتلا نم هذاختا بجي ام ررقي وأ هتايصوت كلذ يف مدقيو ،ناودعلا لامعأ نم ًًالمع عقو

  83".هباصن ىلإ هتداعإ وأ يلودلا نمألاو ملسلا ظفحل 24و 14 نيتداملا ماكحأل ًاقبط

  

           لاح يف اهسفن نع عافدلل ةمواقملا بولسا جاهتنا بوعشلل ةيلودلا نيناوقلا  زيجتو

     ةدحتملا ممألا قاثيم نم 15  ةداملاف .      اهريصم ريرقت قيقحتلو اهيلع يجراخ ناودع عوقو

  سيـل" :        ىلع صنت ثيح ،سفنلا نع عافدلا لاح يف ةوقلل ءوجللا زيجت ،لاثملا ليبس ىلع

          عافدلا يف ،تاعامج وأ ىدارف ،لودلل يعيبطلا قحلا صقتني وأ فعضي ام قاثيملا اذه يف

      ذـختي نأ ىـلإ كلذو " ةدحتملا ممألا"          ءاضعأ دحأ ىلع ةحلسم ةوق تدتعا اذإ مهسفنأ نع

            ءاضعألا اهذختا يتلا ريبادتلاو ،يلودلا نمألاو ملسلا ظفحل ةمزاللا ريبادتلا نمألا سلجم

               لاـح يأب ريبادتلا كلت رثؤت الو ،اروف سلجملا ىلإ غلبت سفنلا نع عافدلا ق حل ًالامعتسا

   قحلا نم -          قاثيملا اذه ماكحأ نم ةرمتسملا هتايلوؤسمو هتطلس ىضتقمب -   سلجملل اميف
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63   .ةدحتملا ممألا قاثيمل عساتلا لصفلا نم 55 ةداملا  
73   .ناودعلا عوقوو هب لالخالاو ملسلا ديدهت تالاح يف لامعألا نم ذختي اميف :ةدحتملا ممألا قاثيمل عباسلا لصفلا نم 14 ةداملا  
83    .ناودعلا عوقوو هب لالخالاو ملسلا ديدهت تالاح يف لامعألا نم ذختي امب صاخلا ةدحتملا ممألل عباسلا لصفلا نم 93 ةداملا  
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                يلودلا نمألاو ملسلا ظفحل لامعألا نم هذاختال ةرورض ىري ام تقو يأ يف ذختي نأ يف

  93".هباصن ىلإ هتداعإ وأ

            ثـيح ،سفنلا نع عافدلا قحل اهريسفت يف ةيمانلا لودلاو ةيبرغلا لودلا  فلتختو

       ةـثيدح لودـلا ىرت نيح يف ،يركسع موجه عوقو دنع قحتسي هنأب ةيبرغلا لودلا ىرت

 رصحي نم كانهو . ةوقلا مادختسا يعدتسي امم ،ناودعلا عوقو ةظحل قحتسي هنا لالقتسالا

       هـجوتلا نكل ،لالقتسالل ةعلطتملا بوعشلا ىل       ع كلذ ركنيو ،طقف لودلاب ةوقلل ءوجللا قح

  04".ةينطولا ررحتلا تاكرح لمشتل ةوقلل ءوجللا ةطلس عيسوت بوص ناك 0691 ذنم"

           ةيعورشملا حنمت يتلا ةيلودلا تاسسؤملا نع ةرداصلا تارارقلا نم ريثكلا كانهو

  امل اقفو         ناسنإلا قوقح نم اليصأ اقح حبصأ يذلا ،    ريصملا ريرقت لينل بوعشلا ةمواقمل

  :لاثملا ليبس ىلعف .ةيلودلا تارارقلاو قيثاوملا نم ديدعلا يف درو

        ةـيناثلا ةرقفلا ،ىلوألا هتدام يف دكؤي ،62/6/5491   يف رداصلا    ةدحتملا ممألا قاثيم -

  .بوعشلل ريصملا ريرقت قح ىلع

 ة    اواسملاو لدعلا ءىدابم ىلع دكؤي  ،)01/21/8491(     ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعالا -

  .زييمت امنود عيمجلل تايرحلا لفكيو تابجاولاو قوقحلا يف

    هـتدام يف صني )61/21/6691(        ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا -

  -:نأ ىلع ىلوألا

     يف ةرح قحلا اذه ىضتقمب ىهو .     اهسفنب اهريصم ريرقت قح بوعشلا عيمجل .1"

    يعاـمتجالاو يداصتقالا اهئام       ن قيقحتل يعسلا يف ةرحو يسايسلا اهزكرم ريرقت

  .يفاقثلاو

             اـهتاورثب رـحلا فرصـتلا ،ةـصاخلا اهفادهأ ءارو ايعس ،بوعشلا عيمجل .2

             نواـعتلا تايضـتقم نـع ةقثبنم تامازتلا ةيأب لالخإ امنود ةيعيبطلا اهدراومو

 الو .           يلودـلا نوناـقلا نعو ةلدابتملا ةعفنملا أدبم ىلع مئاقلا يلودلا يداصتقالا

  .ةصاخلا هشيع بابسأ نم بعش يأ نامرح لاح ةيأ يف زوجي
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93  عوقوو هب لالخالاو ملسلا ديدهت تالاح يف لامعألا نم ذختي اميف ةدحتملا ممألا قاثيم نم عباسلا لصفلا نم 15 ةداملا  
  .ناودعلا

04 )641 .p( ,nosliW .A rehtaeH   
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                اـهقتاع ىـلع عـقي يتلا لودلا اهيف امب ،دهعلا اذه يف فارطألا لودلا ىلع .3

   نأ ،ةياصولاب ةلومشملا ميلاقألاو يتاذلا مكحلاب ةعتمتملا ريغ ميلاقألا ةرادإ ةيلوئسم

  قاـثيم             ماكحأل اقفو ،قحلا اذه مرتحت نأو ريصملا ريرقت قح قيقحت ىلع لمعت

  14".ةدحتملا ممألا

 61      يـف خرؤـملا       ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا -

    قـح بوعشلا عيمجل ":        نأ ىلع ىلوألا ةرقفلا ىلوألا هتدام يف صني ،6691   لوأ نوناك

     ةرـحو يسايسلا اهزكرم ريرقت يف ةرح قحلا اذه ىضتقمب ىهو ،اهسفنب اهريصم ريرقت

  24".يفاقثلاو يعامتجالاو يداصتقالا اهئامن قيقحتل يعسلا يف

        دراوـملا ىـلع ةـمئادلا ةدايسـلا لوح )41/21/2691( 3081     ةماعلا ةيعمجلا رارق -

           ةدايسـلا يـف ممألاو بوعشلا قح ةسرامم متت نأ بجوتي" :    هنأ ىلع دكؤي ثيح ةيعيبطلا

     ةـلودلا بعش هافرو ةيمو        قلا اهتيمنت ةحلصمل اقفو ةيعيبطلا اهدراومو اهتاورث يلع ةمئادلا

  34"،ةينعملا

  

         رـكنتي نـم لك ةمواقمل ءوجللا بوعشلا قح نمف ،قحلا اذه ةسرامم ليبس يفو

        قح معدت يتلا ةيلودلا تارارقلا نم ديدعلا كانه   نأ امك .    ليصألا قحلا اذه ةسرامم اهيلع

  ةدحتملا م     مألل ةماعلا ةيعمجلا تارارق ةلثما نمف .قحلا  اذه     ةسراممل ةمواقملا يف بوعشلا

  :ددصلا اذه يف

   ةرمعتسملا لودلل لالقتسالا حنم نايب لوح 31/21/0691 يف رداصلا 4151 رارقلا -

     حرـتقم ساـسألاب وهو .     ةيكارتشالا لودلاو ثلاثلا ملاعلا دوهج رفاضتب  ه ينبت ىرج  يذلا

 هرارقإو هليدعتب ةيويسألاو ةيقيرفإلا لودلا تماقو ،ةماعلا ةيعمجلل 51 ةسلجلل مدق يتايفوس

   0691.44 ماع لوأ نوناك 41 يف
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14   .61/21/6691 يف رداصلا ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا قاثيملل ىلوألا ةداملا  
24   61/21/6691 يف خرؤملا ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم ىلوألا ةرقفلا ،ىلوألا ةداملا  
34   .ةيعيبطلا داروملا ىلع ةمئادلا ةدايسلا لوح )41/21/2691( 3081 مقر ةماعلا ةيعمجلا رارق نم ىلوألا ةرققلا  
44   .)1( مقر قحلملا رظنأ  
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     يـتلا ةوـقلا عنم .1" :       يه ةمهم تايضرف عبرأ لالقتسالا حنم نالعإ ضرتفيو

      رـكنتلل ةيرسقلا ةمواقملا ناف ،سكعلا ىلعو .2 .     يلودلا نوناقلا يف ريصملا ريرقتل ركنتت

 –  ةيبنج         ألا ةنميهلا وأ رامعتسالا ءاقبإ وأ ضرف لالخ نم –     ريصملا ريرقت قحل يرسقلا

          ةـلهؤم رـيغ اهنأ عمو ،ريصملا قيقحتل ةيعاسلا تاكرحلا .3 .  نالعإلا بسح ةعورشم

              نيـبعاللا نـم معدـلا يـقلت قح اهنمضبو ،يلودلا نوناقلا يف ةيعضو اهل ،لودلا لثم

          ةيعرـش اـهنأ ىلع تاكرحلا كلت ةلماعم ثلاثلا فرطلا لودل نكمي ،اريخأو .نييجراخلا

  54".اهناكسو ضرألا ىلع ةرطيسلا سرامت يتلا ةلودلا قوقح ىلع يدعتلا نودب

  

               رادصـتسإ لالـخ نـم رارقلا اذه ىلع ديكأتلا تداعأ دق ةماعلا ةيعمجلا تناكو

 ،0671  ،5771  ،5081  ،9181  ،7081  ،5181  ،0181 :     لـثم تارارـقلا نم ديدعلا

4091،  9981،  9881،  0791،  6591،  2202،  5012،  6012،  2622،  0722، 

8822،  6232،  3832، 5932،  6932،  3042،  5242،  5642،  8052،  8452، 

4552،  5262،  2562،  8762،  7072،  8072،  4133،  6323،  6423،  1143، 

2833،  36/13،  02/13،  341/13،  641/13،  451/13،  D9/23،  41/23،  63/23، 

24/23، J501/23، 611/23، 811/53.  

  

    رارـقلا يـنبت            لالخ نم ،لاضنلا يف بوعشلا قح ىلع ديكأتلا ةداعا ىرج امك

73 /           يقلتب ةرمعتسملا لودلاو بوعشلل لالقتسالا حنم نالعإ ذيفنتب صاخلا 2891   ماع 23

 .          ةدـحتملا ممألاب ةطبترملا ةيلودلا تاسسؤملاو ةصتخملا تاسسؤملا لالخ نم تادعاسملا

       تاسـسؤمو نـمألا سلجمو ةماعلا ةيعمجلا فارتعا نأ ىلع"      ةثلاثلا هتدام يف دكؤي وهو

             رـيرقت يـف اـهقح ةسراممل ةرمعتسملا بوعشلا لاضن ةيعرشب ىرخألا ة دحتملا ممألا

          ماظنل ىرخألا تاسسؤملاو ةصتخملا تاسسؤملا مايق ةجيتنلاب مزلتسي لالقتسالاو ريصملا
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54    ةلاقم يف بعص يبا جروج نم سابتقا  

 ,klaF drahciR ,laedrO nainitselaP eht dna ecnatsiseR fo thgiR eht ,arahsiB imzA  ehT 
oF lanoitansnarT .2002 ,91 yraurbeF ,hcraeseR erutuF dna ecaeP rof noitadnu  
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              بوعشـلا كـلتل ةيرورضـلا ةـيونعملاو ةينيعلا تادعاسملا عيمج عيسوت ةدحتملا ممألا

   64".اهررحت تاكرحو

 

 نواعتلاو ةيدولا تاقالعلاب ةلصتملا يلودلا نوناقلا   ءىدابم نع نالعإلا  فاضأو

     ريصـملاو رـيرقت قحل محزلا  ،)42/01/0791(       ةدحتملا ممألا قاثيمل اقفو لودلا نيب

       اـهقوقح يـف بوعشلا يواست أدبم"         ىلع صني ثيح قحلا اذه قاقحإل ةمواقملا يلاتلابو

  لالـخ ناسنإلا قوقح   مارتحا نأشب 4762  رارقلا  امأ ".    اهسفنب اهريصم ريرقت يف اهقحو

    نم هلكشت امل ،      ةحلسملا تاعازنلاو ةيناودعلا بورحلا عنمل وعدي وهف   ،ةحلسملا تاعازنلا

       لـثم ةـيلودلا قـيثاوملا ءىداـبم عم لماك ضراعتو ةدحتملا ممألا قاثيمل لماك كاهتنا

    نأ ىـلع 4      ةرـقفلا يف رارقلا ددشيو .9491    فينج تاقافتاو 5291   فينج لوكوتورب

           ةعـضاخلا قطانملاو ايقيرفإ بونج يف ةيرحلا يلتاقمو ةمواقملا تاكرح يف  نيطرخنملا"

            ررـحتلا لـجأ نم نولضاني نيذلاو ،يبنجألا لالتحالاو ةيبنجألاو ةيرامعتسالا ةرطيسلل

                بسـح برـح ءانجسـك مهلاقتعا لاح يف ،مهتلماعم متي نأ بجي ريصملا ريرقت قحو

  74".فينج قيثاومو 7091 ماعلل ياهال ةحئال ءىدابم

 دض نولضاني نيذلا دارفألا ةيامح نأشب قباسلا رارقلا ةيعمجلل 2582 رارقلا دكأو

 ينبتبو 84."   ؟؟ةيرصنعلا ةمظنألاو يبنجألا لالتحالا دضو ،ةيبنجألاو ةيرامعتسالا ةرطيسلا

        نيبراـحملل ينوناقلا عضولل ةيساسألا ءىدابملا لوح 3013   مقر رارقلا   ةماعلا ةيعمجلا

 دقف  ،)21/21/3791(      ةيرصنعلا ةمظنألاو ةيرامعتسالاو ةيبنجألا ةنمي  هلا دض نيلضانملا

             تاكرحل ةحاتملا لئاسولا دحأك حالسلل ءوجللا ركذ لالخ نم ةحارص رثكأ افقوم تذختا

  وـهو .         رامعتـسالا نم ررحتلاو ريصملا قيقحتل اهحافك يف ةرمعتسملا بوعشلاو ررحتلا

        رامعتـسالا دـض نولتاـقي نيذـلا نيبراحمل     ل ينوناقلا عضولل ةيساسألا ءىدابملاب قلعتي

 تاعازنلا يف ناسنإلا قوقح ةيامحل هتوعدل ةفاضإف .ةيرصنعلا ةمظنألاو ةيبنجألا ةنميهلاو

         ةـنميهلاو رامعتسالا تحت ةعقاولا بوعشلل فرصتلل لباقلا ريغ قحلا ىلع"   دكأ ،ةحلسملا
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64  لودلاو بوعشلل لالقتسالا حنم نالعا ذيفنتب صاخلا 32/11/2891 خيراتب رداصلا 23/73 رارقلا نم ةثلاثلا ةرقفلا  
   .ةدحتملا ممألاب ةطبترملا ةيلودلا تاسسؤملاو ةصتخملا تاسسؤملا لالخ نم ةرمعتسملا

74   .ةحلسملا تاعازنلا لالخ ناسنالا قوقح مارتحا نأشب 9/21/0791 يف رداصلا 4762 مقر رارقلا نم ةعبارلا ةرقفلا  
84   .ةحلسملا تاعازنلا يف ناسنالا قوقح مارتحا نأشب 02/11/1791 خيراتب رداصلا 2582 مقر رارقلا نم ةيناثلا ةرقفلا  
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     ةيعرـش ىـلع ديكأتلاو ..      لالقتسالاو ةيرحلا ،ريصملا ريرقت قحب ،يبنجألل عوضخلاو

           لئاسولا لكب يبنجألل عوضخلاو ةيبنجألا ةنميهلاو رامعتسالا نم ررحتلل بوعشلا لاضن

       بوعشـلا لاضـن نأ ىلع هنم .1     ةداملا صنت امك 94".   حلسملا حافكلا اهنمضبو ةحاتملا

             رـيرقت يـف اهقح قيقحتل ةيرصنعلا ةمظنألاو ةيبنجألا ةنميهلاو رامعتسالا تحت ةعقاولا

  05".يلودلا نوناقلا ءىدابم عم مامتلاب قباطتيو يعرش ،لالقتسالاو ريصملا

  دـيكأتلا ديعي وهف ،3791 ماعلل 0703 مقر    ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا رارق امأ

          ءابرغلا ةرطيسو ةيبنجألا ةنميهلاو رامعتسالا نم ررحتلل بوعشلا لاضن ةيعورشم"  ىلع

        ءاوـس هيلع ىدتعملا بعشلل قحي اذهل 15".     حلسملا لاضنلا اهنمضبو ةحاتملا لبسلا عيمجب

     دـيكأتلا تددج ام اذهو .         ناودعلا اذه مواقي نأ ةيبنجألا ةنميهلا وأ لالتحالا وأ رامعتسالاب

     ةيعرـش ىـلع ديكأتلا"   داعأ ثيح 42/33        اهرارق يف ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا هيلع

   ةرطيسلا نم ررحتلاو          ةينطولا ةدحولاو ضرألا ةدحوو لالقتسالا لجا نم بوعشلا لاضن

  25".حلسملا حافكلا ةصاخبو ةحاتملا لئاسولا لكب يبنجألا لالتحالاو ةيبنجألاو ةيرامعتسالا

  

  :)siruj noinipo( داقتعالا تابثو ةمواقملا .ج

          اقح ريصملا ريرقت رابتعا ىلع اياضقلا نم ديدعلا يف   ةيلودلا لدعلا ةمكحم  تتفأ

noinipo ( داقتعالا تابثب ىمسي ام نع ةمكحملا ىواتف ربعتو .يلودلا نوناقلا يف اليصأ

siruj( عافدلا عوضوم يف داقتعالا تابث ىلجتيو .   ةينوناقلا ةيحانلا نم امزلم   ربتعي يذلا      

 .     ةـئيبلا فورـظل الوبقم نوكي نا بجي ةوقلا مادختسا نأ ىلع ديكأتلا عم نكل سفنلا نع

  :ةيلودلا لدعلا ةمكحم اهيف تتفأ يتلا اياضقلا ىلع ةلثمألا نمو
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94 21/21/791 خيراتب رداصلا 3013 مقر ةماعلا ةيعمجلا رارق    نيبراحملل ينوناقلا عضولل ةيساسألا ءىدابملا لوح 3
   .ةيرصنعلا ةمظنألاو ةيرامعتسالاو ةيبنجألا ةنميهلا دض نيلضانملا

05  نيبراحملل ينوناقلا عضولل ةيساسألا ءىدابملا لوح 21/21/3791 خيراتب رداصلا 3013 مقر ةماعلا ةيعمجلا رارق  
   .ةيرصنعلا ةمظنألاو ةيرامعتسالاو ةيبنجألا ةنميهلا دض نيلضانملا

15  يملاعلا فارتعالا ةيمهأ نأشب 03/11/3791 خيراتب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا نع رداصلا 0703 رارقلا نم ةيناثلا ةرقفلا  
 قوقحل لاعفلا نامضلل رامعتسالا رين تحت ةحزارلا بوعشلاو لودلل لالقتسالل عيرسلا حنملاو ريصملا ريرقت يف بوعشلا قحب
  .اهتاعارمو ناسنالا

25  قحب رارقالا ةيمها لوح 92/11/8791 خيراتب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا نع رداصلا 42/33 رارقلا نم ةيناثلا ةرقفلا  
  .اهتنايصو ناسنالا قوقحل لاعفلا نامضلل ةرمعتسملا بوعشلاو لودلل لالقتسالل عيرسلا حنملاو ريصملا ريرقت يف بوعشلا
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 1791 ايبيمان ةيضق .1
  

  قـلعتملا يراشتسالا اهيأر 0791 ناريزح 12 يف ةيلودلا لدعلا ةمكحم  تردصأ

         رارـق ىـلع ءانب ةمكحملا تررق ثيح ،ايبي   مان يف ايقيرفإ بونج  تاوق   دجاوت ةلصاومب

  لصاوتملا دجاوتلا"    نأب اتوص 2 – 31   ةبسنب ،)0791   زومت 92( 482    مقر نمألا سلجم

  نم اهترادإ            بحس بجاو ايقيرفأ بونج ىلع ناو ،ينوناق ريغ ايبيبمان يف ايقيرفإ  بونجل

 4 لباقم اتوص 11    ـب تتوص امك "يضارأل       ا كلتل اهلالتحال دح عضول روفلا ىلع ايبيمان

       بوـنج دوـجو ةينوناق مدعب رارقإل      ا بجاو ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا"  ىلع  نأب

           نـع داـعتبالاو ،ايبيمانب قلعتي اميف وأ حلاصل اهتافرصت ةينو    ناق مدعو ايبيمان يف ايقيرفإ

               يحوـي اـمم اـيقيرفإ بونج ةموكح عم تالماعت ةيأ صوصخلا هجو ىلعو تافرصتلا

  نم نإ ..     ةرادإلا وأ دجاوتلا اذه لثم يلإ   ةدعاسملا وأ    معدلا ميدقت وأ   ،ةينوناقب فارتعالاب

        ةرـقفلا قاـطن يف ،ةدعاسملا ميدقت ةد        حتملا ممألا يف ءاضعأ يه يتلا لودلا ىلع متحملا

  35".ايبيمانب قلعتي اميف ةدحتملا ممألا لبق نم ذختي يذلا لعفلا يف ،هالعأ )2( ةيعرفلا

  

          بادـتنالا نأ نـم ممألا ةبصع قاثيم نم 22      ةداملاب تركذ دق ةمكحملا تناكو

  ناذللا ،ةينع       ملا بوعشلا ةيمنتو ةمالس أدبمو مضلا مدع أدبم :   ادج نيماه نيأدبم ىلإ  دنتسي

   .ةيندملل ةسدقملا ةقثلا نالكشي

  

             أدـبم ريصملا ريرقت نأب ةيلودلا ةمكحملا ترقا ،ايبيمان ةيضق ءازا اهرارق يفو

  ةعقاولا يضارألا عيمج ىلع ريصملا ريرقت قابطناب ترقا امك .   يلودلا نوناقلا يف يساسا

    ال يـتلا بوعش        ـلل ليصأ قح ريصملا ريرقت نا ىلع تددشو .  يرامعتسإلا مكحلا تحت

  .ةيرصنع ةمظنأل ةعضاخلا كلت ىلعو اهتاذ مكحت
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35    .ايبيمان يف ايقيرفا بونجل لصاوتملا دجاوتلا نم لودلل ةينوناقلا راثآلا لوح ةيلودلا لدعلا ةمكحمل يراثتسالا يأرلا  

    mth.126017yrammusmani/seirammusi/snoisicedi/wwwjci/gro.jic-jci.www//:ptth  
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  5791 ةيبرغلا ءارحصلا .2
  

 مل ،61/01/5791 يف خرؤملا ةيبرغلا ءارحصلا نأشب ةمكحملا يأرب قلعتي اميفو

           مـقر ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا رارق قيبطت ىلع رثؤت دق  يتلا     ةينوناق طباور ةيأ دجت

          رـيرقت أدبم ،صوصخلا هجو ىلعو ،رامعتسالا نم ةيبرغلا    ءارحصلا ررحت يف 4151

  .ةقطنملا بوعش ةبغر نع يقيقحلاو رحلا ريبعتلا لالخ نم ريصملا

  

              ءارحصـلا ناكـس نيـب ةيخيراتلا طباورلاب ترقأ ةمكحملا نأ نم مغرلا ىلعو

       رـيرقت ءارحصـلا بعشلا قح نم  هنأ        ىلع تددش اهنا الإ ،برغملاو ايناتيرومو ةيبرغلا

            ذنم اينابسا دض احلسم الاضن تضاخ يتلا ايراسيلوبلا ةهبج تيظح دقف ،هيلعو .هريصم

             ناكسلل ءاتفتسا ءارجاب دعولا ىلع اينابسا ربجا امم ،يلودلا عمتجملا نم ةدناسملاب 3791

  ةـيناتيروملا تاوقلا دض ةمواقملا ةهبجلا تعضاخ امك .5791     ماع مهريصم ريرقت لوح

   .يملسلا لاضنلا ىلا ةهبجلا تلوحت نيرشعلا نرقلا تانينامث يف اهنا الا ،ةيبرغملاو

  

   :يعضولا نوناقلا يف ةمواقملا .د

  بجاو ةمواقملا .1  

  

       فارـعأو نيناوـقب ةـقلعتملا 7091       ماعل ياهال ةحئال نم ةيناثلا ةداملا تفرع

            نـم نينطاوملا ةعومجم هنأب ودعلا هجو يف ضفتنملا وأ مئاقلا بعشلا"   ةيربلا برحلا

           كـلذ ناكأ ءاوس ،ودعلا لاتقل نومدقتيو حالسلا نولمحي نيذلا ،ةلتحملا يضارألا ناكس

      بـجاولا نـم ىحضأ ،هيلعو  45". مهبجاو وأ        مهتينطو نم عفادب مأ مهتموكح نم رمأب

   .اهقوقحو اهسفن نع عافدلل بهت نأ ناودع يأل ةضرعتملا بوعشلا ىلع
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45   .ةيربلا برحلا فارعأو نيناوقب ةقلعتملا )81/01/7091( ياهال ةحئال نم ةيناثلا ةداملا  
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  فرـعي   يذلا 4133   رارقلا 4791  ماع  تردصأ ،    ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا تناكو

 ةلود ةدايس دض ام ةلود لبق نم ةحلسملا ةوقلا لامعتسا" هنأ ىلع ناودعلا ىلوألا هتدام يف

              ىفانتت ىرخأ ةروص ةيأب وأ ،يسايسلا اهلالقتسا دض وأ ةيميلقإلا اهتمالس دض وأ ،ىرخأ

   لامعألا هنم ةثلاثل    ا ةداملا فرعت امك 55".       فيرعتلا اذه صنل اقفو ،ةدحتملا ممألا قاثيم عم

   :اهنأ ىلع ةيناودعلا

                لالتـحا يأ وأ ،هيلع موجهلا وأ ىرخأ ةلود ميلقإ وزغب ام ةلودل ةحلسملا تاوقلا مايق )أ

    ةـلود ميـلقإل               مض يأ وأ ،موجهلا وأ وزغلا اذه لثم نع مجني ،اتقؤم ناك ولو ،يركسع

  .ةوقلا لامعتساب هنم ءزجل وأ ىرخأ

            ةيأ ام ةلود لامعتسا وأ ،لبانقلاب ىرخأ ةلود ميلقإ فذقب ام ةلو   دل ةحلسملا تاوقلا مايق )ب

   ,ىرخأ ةلود ميلقإ دض ةحلسأ

               ةـلودل ةحلسـملا تاوقلا لبق نم اهلحاوس ىلع وأ ةلود ءىناوم ىلع راصح برض )ج

  ،ىرخأ

              وأ ةيوجلا وأ ةيرحبلا وأ ةيربلا ةحلسملا تاوقلا ةمجاهمب ام ةلودل ةحلسملا تاوقلا مايق )د

  ،ىرخأ ةلودل يوجلاو يرحبلا نييراجتلا نيلوطسالا

           ةـقفاومب ىرـخأ ةـلود ميلقإ لخاد ةدوجوملا ةحلسملا اهتاوق لامعتساب ام ةلود مايق )ـه

               دـيدمت يأ وأ ،قافتالا اهيلع صني يتلا طورشلا عم ضراعتي هجو ىلع ،ةفيضملا ةلودلا

  ،قافتالا ةياهن دعب ام ىلإ روكذملا ميلقإلا يف اهدوجول

               ةـلودلا هذـه همدختست نأب ىرخأ ةلود فرصت تحت اهميلقإ تعضو ام ةلود حامس )و

  ،ةثلاث ةلود دض يناودع لمع باكترال ىرخألا

               ام ةلود لبق نم ةقزترم وأ ةيماظن ريغ تاوق وأ ةحلسم تاعامج وأ تاباصع لاسرإ )ز

 ة               روـطخلا نـم نوكت ةحلسملا ةوقلا لامعأ نم لامعأب مايقلل ىرخأ ةلود دض اهمساب وأ

  65.كلذ يف سوملم رودب ةلودلا كارتشا وأ ،هالعأ ةددعملا لامعألا لداعت ثيحب
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55   .ناودعلا فيرعتب صاخلا 41/21/4791 يف رداصلا 4133 رارقلا نم ىلوألا ةداملا  
65   .ناودعلا فيرعتب صاخلا 41/21/4791 يف رداصلا 4133 رارقلا نم ةثلاثلا ةداملا  
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            رامعتسالا رين تحت ةعقاولا راوجلا لودل تادعاسملا ميدقت لوح سبل يأ ةلازإلو

      ،ةـماع فيرعتلا اذه يف سيل"  هنأب    فيرعتلا نم 7      ةداملا تحضوأ ،ناودعلا لاكشأ دحأك

            نـم قاثيملا نم ىقتسم وه امب وحن يأ ىلع سمي     نأ نكمي ام ،ةصاخ 3    ةداملا يف الو

               ةوقلاـب قـحلا اذـه نم ةمورحملا بوعشلل لالقتسالاو ةيرحلاو ريصملا ريرقت يف قح

             لودلا نيب نواعتلاو ةيدولا تاقالعلا نأشب يلودلا نوناقلا ءىدابم نالعإ يف اهيلإ راشملاو

      وأ ةيرصـنع وأ ةيرامعتسا         مظنل ةعضاخلا بوعشلا اميس الو ،ةدحتملا ممألا قاثيمل اقفو

           فدهلا كلذ لجا نم حافكلا يف بوعشلا هذه قحب وأ ،ةيبنجألا ةرطيسلا نم ىرخأ لاكشأل

   75".ركذلا قباسلا نالعإلل اقبطو قاثيملا ءىدابمل اقفو ،هيقلتو معدلا سامتلا يفو

  

        تـناك يأ راـبتعا نـم ام"        هنأ ىلع ناودعلا فيرعت نم ةسماخلا ةداملا  صنتو

                اررـبم ذـختي نأ حصي ،كلذ ريغ وأ ايركسع وأ ايداصتقا وأ ايسايس ناك ءاو س ،هتعيبط

  ناودـعلا   ىـلع بـترتيو .  يلودلا ملسلا دض ةميرج ةيناودعلا برحلاو . ناودع باكترال

       يأ وأ يـميلقإ بسـك يأ كلذـك ربتعي نأ زوجي الو ،ينوناق   ريغ وهو ، ةيلود ةيلوؤسم

  85.ناودع باكترا نع مجان صاخ مانتغا

  

          تاـمازتلالل ةـفلاخم عقت يتلا وأ ةيناودعلا بورحلا نأ"   غربمرون ماكحأ  تدكأو

           وأ ريضـحتلا وأ طيـطختلا لامعأ نأ ىلإ تبهذو لب .    ةعورشم ريغ لامعأ يه ةيلودلا

 ىلإ             يدؤت ةيلود مئارج يه ةيلودلا تامازتلالا فلاخت ةيناودع برحب مايقلا وأ ضيرحتلا

      ىـتم دـيدحت يف يه"    ةيسيئرلا ةلكشملا نكل ..."    اهباكتراب نوموقي نيذلا دارفألا ةيلوؤسم

       غربمروـن ءىداـبمل اقبط ناودعلا لامعأ نم لمع حلسملا لاتقلا لامعأ وأ   برحلا نوكت

  95".ةدحتملا ممألا قاثيمو

  

  ةرـشابملل" :          هـنأ ىلع غربمرون يف برحلا مئارجل ةيلودلا ةمكحملا رارق دكؤيو

       فلتخت يتلا ربكألا ةيلودلا ةميرجلا اهنإ ،ة       يلود ةميرج طقف ربتعت ال ،اذإ ،ةيناودع برحب
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75   .ناودعلا فيرعتب صاخلا 41/21/4791 يف رداصلا 4133 رارقلا نم ةعباسلا ةداملا  
85   41/21/4791 يف رداصلا 4133 رارقلا نم ةسماخلا ةداملا  
95   .06ص ،9691 ،ةيبرعلا ةضهنلا راد :ةرهاقلا ،يليئارسالا يبرعلا عازنلل ةينوناقلا بناوجلا ضعي ،بتار ةشئاع  
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   لاح يف ،هيلعو 06".          يلكلا مكارتملا رشلا اهتايط يف يوتحت اهنوك برحلا مئارج نع طقف

  .هسفن نع عافدلل بهي نأ ،هيلع ىدتعملا بعشلا بجاوو قح نم حبصي ناودع عوقو

  

  قحك ةمواقملا .2
  

 ةنمضتملا يبرحلا لالتحالا نو  ناقب ىمست ،ةمظان نيناوقل ةحلسملا تاعازنلا مكتحت

 .81/11/7091            يـف ةرداصلا ةيربلا برحلا فارعأو نيناوقب ةقلعتملا ياهال ةحئال يف

 يرامعتسالا يضاملا ةبحاص كلت ةصاخبو ةيبرغلا لودلا ترصأ ،ياهال ةحئال رارقإ دنع

                 نـم دـيدعلا عـضو لالـخ نـم ،لالتحالا دض ةحلسملا ةمواقملا ىلع قييضتلا ىلع

             ضـعب نوقحتسـي نيذـلا نيمواقملا فيرعت يف ةيزيجعتلاب هبشأ تناك يتلا تاطارتشالا

   :لاثملا ليبس ىلع اهنم .رسألا يف مهعوقو ىدل قوقحلا

  .مهتايلمعو مهتافرصت نع ةلوؤسم ةدايق مهيدل نوكت نأ" -

  .رهاظو ددحمو نيعم زمر مهيدل نوكي نأ -

  .ةزراب ةروصب حالسلا اولمحي نأ -

  .برحلا دعاوقو نيناوق مهتافرصت يف اوقبطي نأ -

  16".ككفتلاو فعضلا ةمواقملا ريصم ناك كلذ لصح نإو -

             ةددـحم ةراـش ءادترا ىلإ ةمواقملا تاكرح رصانع ةثلاثلا فينج ةدهاعم وعدت

    ةيعضو نأ ىلع صنتو .         برحلا ىرسأ عضو مهيلع قبطني ىتح نلعلا يف حالسلا لمحو

        ءاـقلت نم حالسلا نولمحي نيذلا ىلع ةل  تحملا ريغ يضارألا"     ىلع قبطنت برحلا ىرسأ

           تادحو ليكشتل تقولا مهل رفوتي نأ نود ةيزاغلا تاوقلا ةمواقمل ودعلا بارتقا دنع مهسفنأ

  26".اهتاداعو برحلا نيناوق اوعاري نأو ًارهج حالسلا اولمحي نأ ةطيرش ،ةيماظن ةحلسم
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06    يف غربمرون يف ةيئانجلا ةمكحملا رارق نم سابتقا  

 ,nalG nov drahreG ,waL lanoitanretnI cilbuP ot noitcudortnI nA :snoitaN gnoma waL  ,nodnoL 
reilloC ynapmoC nallimcaM ehT - 2 ,detimiL nalllimcaM dn  .0791 .ide  

16   .81/01/7091 خيراتب ةرداصلا ةيربلا برحلا فارعأو نيناوقب ةقلعتملا ياهال ةحئال نم ىلوألا ةداملا  
26   .21/8/9491 يف ةرداصلا ةثلاثلا فينج ةيقافتا نم ةعبارلا ةداملا نم ةسداسلا ةرقفلا  
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  ةعيبطب زاتمتف          ،ررحتلا تاكرح اهب موقت يتلا تاباصعلا برحل بولسأل ةبسنلابو

               بعصـلا نـم لـعجي امم ،نييندملا نيب ام راهصنالاو ءافتخالاو برضلاو رفلاو ركلا

           زـييمت ىلإ ةيملاعلا ررحتلا تاكرح يلتاقم مظعم ليمي ،اذه عمو .  طورشلا كلتب مازتلالا

  .ودعلا ماقتنا مهبينجتل نييندملا ناكسلا ةيقب نع مهسفنأ

  

          وـه اـمك هسـفن زـييمت لتاقملا عيطتس      ي ال يتلا ةحلسملا تاعازنلا ضعب يفو

    يركسع كابتشا يأ ءانثأ .1 :       انلع حالسلل هلمح ةطيرش لتاقمك هعضوب ظفتحي ،بولطم

              عيزوت يف هلاغشنا ءانثأ رصبلا ىدم ىلع مصخلل ايئرم هيف نوكي يذلا تقولا لاوط .2و

  ةدحتملا ممألل    ةماعلا ةيعمجلا تناكو .       موجهلا نش ليبق لاتقلل ادادعتسا اهعقاوم يف تاوقلا

         ثـيح ،ةحلسملا تاعازنلا لالخ ناسنإلا قوقح مارتحاب صاخلا 2582  رارقلا   تذختا دق

   يف برح ىرسأك ،ريصملا ريرقتو لالقتسالا لجأ نم ررحتلا ةكرح يلتاقم ةلماعمل تعد

  36.رسألا يف مهعوقو لاح

  

   تاوـقلا  تفرع 9491        ماع فينج تايقافتال لوألا قحلملا نم 34  ةداملا  تناكو

   :يلي امك ةحلسملا

              تاـعومجملاو ةحلسـملا تاوـقلا ةـفاك نم عازنلا فرطل ةحلسملا تاوقلا نوكتت .1"

                كـلذ لـبق نـم اهيسؤرم كولس نع ةلوئسم ةدايق تحت نوكت يتلا ةيماظنلا تادحولاو

 .        اـهب مصـخلا فرـتعي ال ةطلسب وأ ةموكحب ًالثمم فرطلا كلذ ناك ولو ىتح ،فرطلا

            دـعاوق عاـبتإ لـفكي اميف لفكي يلخاد ماظنل ةحلسملا تاوق     لا هذه لثم عضخت نأ بجيو

  .حلسملا عازنلا يف قبطت يتلا يلودلا نوناقلا

       نيذـلا ظاعولاو ةيبطلا تامدخلا دارفأ ادع(       عازنلا فرطل ةحلسملا تاوقلا دارفأ دعي .2

  يـف        ةرشابملا ةمهاسملا قح مهل نأ ىنعمب نيلتاقم )   ةثلاثلا ةيقافتالا نم 33   ةداملا مهلمشت

  .ةيئادعلا لامعألا
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36   .02/21/0791 يف رداصلا 2582 مقر ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا رارق نم ةيناثلا ةداملا  
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              مارـتحا ضرفب ةفلكم ةيركسع هبش ةئيه عازن يف فرطل ةحلسملا تاوقلا تمض اذإ .3

  46".كلذب ىرخألا عازنلا فارطأ راطخإ هيلع بجو نوناقلا

  

   :يلي امك برحلا ىرسأو نيلتاقملا لوألا لوكوتوربلا فرعيو

  .مصخلا ةضبق يف عقو ام اذإ برح ريسأ 34 ةداملا مهتفصو نمم لتاقم لك دعي -1"

              نأ ديب ةحلسملا تاعزانملا يف قبطت يتلا يلودلا نوناقلا دعاوقب نيلتاقملا عيمج مزتلي -2

       اـم اذإ برح ريسأ دعي نأ وأ ،ًالتاقم دعي نأ يف هقح لتاقملا مرحت ال ماكحألا هذه ةفلاخم

     هذـه نـم            ةعبارلاو ةثلاثلا ناترقفلا هيلع صنت ام ءانثتساب كلذو ،مصخلا ةضبق يف عقو

  .ةداملا

              مهسـفنأ اوزيمي نأ ،ةيئادعلا لامعألا راثآ دض نييندملا ةيامحل ءاكزإ ،نولتاقملا مزتلي -3

  اـمأ .          موـجهلل زهجت ةيركسع ةيلمع يف وأ موجه يف مهكابتشا ءانثأ نييندملا ناكسلا نع

 ىلع               هسفن زيمي نأ حلسملا لتاقملا اهيف كلمي ال ام ةحلسملا تاعزانملا فقاوم نم كانهو

              ًاـنلع هحالس لمحي نأ ةطيرش لتاقمك هعضوب ًاظفتحم ذئدنع ىقبي هنإف ،بوغرملا وحنلا

  : فقاوملا هذه لثم يف

  ،يركسع كابتشا يأ ءانثأ ) أ

                هلاغشـنا ءاـنثأ رصـبلا ىدم ىلع مصخلل ًايئرم هلالخ ىقبي يذلا تقولا كلذ لاوط )ب

  ،هيف كراشي نأ هيلع موجه نش ليبق لاتقلل ًادادعتسا اهعقاوم يف تاوقلا عيزوتب

                ةرقفلا ىنعم يف ردغلا ليبق نم ةرقفلا هذه طورش قباطت يتلا لاعفألا ربتعت نأ زوجي الو

  .73 ةداملا نم )ج( ىلوألا

                  تاـبلطتملا ىفوتـسا دـق نوـكي نأ نود ،مصخلا ةضبق يف عقي يذلا لتاقملا لخي -4

       هنكلو ،برح ريسأ دعي نأ يف         هقحب ،ةيناثلا ةرقفلا نم ةيناثلا ةلمجلا يف اهيلع صوصنملا

             اذـهو ةثلاثلا ةيقافتالا اهيفضت يتلا كلت يحاونلا ةفاك نم لثامت ةيامح – كلذ مغر–  حنمي

       يتلا كلتل ةلثامم تانامض ةيامحلا كلت لمشتو .  برحلا ىرسأ ىلع "لوكوتوربلا"  قحلملا

   ةميرج ىلع هتب           قاعم وأ ريسألا اذه ةمكاحم دنع برحلا ريسأ ىلع ةثلاثلا ةيقافتالا اهيفضت

  .اهبكترا
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46   .9491 ماعلل فينج تاقافتال لوألا قحلملا نم 34 ةداملا  
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                  ةيلمع يف وأ موجه يف ًاكبتشم نوكي نأ نود ،مصخلا ةضبق يف عقي لتاقم يأ دقفي ال -5

                 ماق نأ قبس ام ىلإ ًادانتسا ،برح ريسأ وأ ًالتاقم دعي نأ يف هقح ،موجهلل زهجت ةيركسع

  .طاشن نم هب

   نم ةعبارلا ةدا              ملل ةيعاوط برح ريسأ دعي نأ يف صخش يأ قح ةداملا هذه سمت ال -6

  .ةثلاثلا ةيقافتالا

                  نأشـب هـمومع يف لوبقملا لودلا لمع هيلع ىرج ام لدعت نأ ةداملا هذهب دصقي ال -7

             تاذ ةـيماظنلا تادحولا يف نينيعملا عازنلا فرط يلتاقم ةفرعمب يركسعلا يزلا ءادترا

  .صاخلا يزلا

 )34(     ةداـملا مهتفرع امك           ،عازن يف فرطل ةعباتلا ةحلسملا تاوقلا دارفأ ةفاكل نوكي -8

         ةداـملا يف نيروكذملا صاخشألا تائف ىلإ ةفاضإلاب كلذو ،"لوكوتوربلا"    قحلملا اذه نم

             اوبيصأ ام اذإ تايقافتالا كلتل ًاقبط ةيامحلا يف قحلا ،ةيناثلاو ىلوألا نيتيقافتالا نم )31(

  56".ىرخأ هايم ةيأ يف وأ راحبلا يف اوبكن ام اذإ –ةيناثلا ةيقافتالا ةلاح يف– وأ اوضرم وأ

  

 .             برـحلا ريسأ ةلماعمو برحلا ريسأ عضو نيب ازييمت كانه نأ كلذ نم ظحالي

  .نوناقلا فلاخي كلذب هناف ،نييندملا نع هسفن زييمت يف لتاقملا قفخأ ام اذإو

  

  9491 ماعلل فينج تايقافتا )أ
  

  تاـعازن       لا لالـخ يناسنإلا عباطلا زيزعت ىلإ اهتا قحلمو تايقافت إلا هذه  ىعستو

          ىرسأو ةحلسملا تاوقلا ىضرمو ىحرج ةلماعمل ةيناسنإلا دعاوقلا يسرت يهو .ةحلسملا

      املاطل يتلا ررحتلا تاكرح اهيف طرخنت   يتلا ،    ةحلسملا تاعازنلا لالخ نييندملاو برحلا

     نأ يف اعمط وأ ،      اهب يلودلا فارتعالاب رفظت نأ ىسع ،    تايقافتالا كلت مارتحا نع برعت

 كلت يف ةدراولا قوقحلاب عتمتلا يلاتلابو برح ىرسأك اهيلقتعم ،اهعزانت يتلا ةلودلا لماعت

  .يلحملا يئانجلا نوناقلا بسح نيمرجمك اولماعي نأ ال ،تايقافتالا
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56    .9491 ماعلل ةعبرألا فينج تاقافتال لوألا قحلملا نم 44 ةداملا  
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           ،ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ةيرسيوسلا ةموكحلا عبرألا تايقافتالا هذه ىلا ترداب

      ةـيقافتا لاح وه امك ، ىحرجلا دو       نجلاب اهرصح مدعو ةيامحلا قاطن عسوتل تءاج ثيح

           ىرـسأو ةيربلا برحلا ىلع قبطنت ةديدجلا تاقافتالا تحبصأ ثيح ،4681   ماعلل فينج

  .برحلا

  

          يـف ةحلسملا تاوقلاب ىضرملاو ىحرجلا لاح نيسحتب قلعتت ، ىلوألا ةيقافتالاف

  يـف           ةحلسملا تاوقلا ىقرغو ىضرمو ىحرجلا لاح نيسحتب قلعتتف ،ةيناثلا امأ .ناديملا

               ةـيامحب قـلعتت ةـعبارلاو برحلا ىرسأ ةلماعم لوانتت ،ةثلاثلا نأ نيح يف اذه .راحبلا

   .برحلا تقو يف نييندملا صاخشألا

  

  :9491 ماعلل ةعبارلا فينج ةيقافتا ءىدابم زربأ نمو

  .ةلودلا دوجو رارمتسا ىلع رثؤي الو ةموميدلا ةفصب عتمتي الو تقؤم لالتحالا -

      مـهل قـحي نيذلا ناكسلل   ىقبت ةدايسلا  نوك  ،ىرخأل    ةلود نم ةدايسلا  لقني   ال لالتحالا -

 .ةمواقملل ءوجللاو وزغلا ضفر لالتحالا ةرتف نابإ

   يـف نـمألاو مالسلا ظفح ةطلس ةسرامم ةيحالص ب طقف     لالتحالا ةلود لوخي لالتحإلا -

 .هناكس نوؤش رييستو لتحملا ميلقإلا

 .   لالتـحالا ةطلسل يئارجإل  او يعيرشتلا راطإل      ا ددحي يذلا وه يبرحلا لالتحالا نوناق -

 .ناكسلل ةيمويلا ةايحلا تابلطتم ةهجاوم ىلع رصتقي نأ بجي هيلع رييغت يأو

  

  )7791( فينج تاقافتاب ناقحلملا )ب
  
  

              ءوـض يـفو ةـعبرألا فـينج قـيثاوم رارقإ ىلع اماع 02    ةبارق يضم دعب

     تاعازنلا نم تارشعلا تدهش يت       لا ةرتفلا كلت لالخ ناسنإلا قوقحل ةلصاحلا تازواجتلا

             ىلإ رمحألا بيلصلا ةمظنم ترداب ،قيثاوملا كلت قرخب فارطألا نم ديدعلا مايقو ةيلودلا
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            يف تاموكحلا ءاربخ رمتؤمل نيتسلج ميظنت ربع ،حلسملا عازنلل يناسنإلا نوناقلا ريوطت

  ،فينج قيث       اومل ةيفاضإلا تالوكوتوربلا تادوسم دادعإ امهنع مجن ،2791 و 1791  ماعلا

    .3791 ماعلا يف تاموكحلل تملس يتلا

  

            ةـموكحلا هـتدقع يذـلا يـسامولبدلا رمتؤملل شاقنلا ةدام نا تدوسملا تلكشو

   رارـقإل 7791         ماـع لصوت تاسلج ةعبرأل رمتؤملا دقع دعبو .4791   ماع ةيرسيوسلا

  ىلع لو   ألا قبطني ثيح ،9491        ماعلل فينج قيثاومل نييفاضإلا نيلوكوتوربلا وأ نيقحلملا

              ىـلع يناـثلا قبطني اميف ،نييندملا ريغو نييندملا نيب زيميو ةيلودلا ةحلسملا تاعازنلا

           مظنـي اـمك ينطولا ررحتلا تاكرح بورح عيمج ىلع ،ةيلودلا  ريغ   ةحلسملا تاعازنلا

  .رسألا يف مهعوقو ءانثأ نيلتاقملا ةيامح ىلع دكؤيو ،ةيلاتقلا لامعألاب عورشلا

 11      يلودـلا يـسامولبدلا رمتؤمل ا روضحل    تعد ةيلودلا ة   مظنملا نأ ىلإ راشيو

            ةكراشملل ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنمو ةيبرعلا ةلودلا ةعماج اهب فرتعت ةينطو ررحت ةكرح

   نـم لـكل ةقيمع تالالد ،7791   ماع يقحلمل ناكو .   ةيفاضالا تالوكوتروربلا شاقن يف

   66.حلسملا عازنلا نيناوقو ةوقلا مادختسا ةطلس

  قحلملا نم )4( 1        ةداملا قيبطت دامتعا رمتؤملا اهققح يتلا تازاجنالا   زربأ نمو

   ىلع دكؤت يهو .         ةيرحلا يلضانمل ةيامحلا ترفو اهنأ ثيح ،ةيلودلا تاعازنلا ىلع لوألا

 راشملا عاضوألا نمضتت" ،اهيف ءاج اممو .يلودلا نوناقلا يف اقح ربتعي ريصملا ريرقت نأ

            طلسـتلا دـض بوعشـلا اـهب لضانت يتلا ةحلسملا تاعز    انملا ،ةقباسلا ةرقفلا يف اهيلإ

             قـحل اهتـسرامم يـف كلذو ،ةيرصنعلا ةمظنألا دضو يبنجألا لالتحالاو يرامعتسالا

              ئداـبمب قـلعتملا نالعإلاو ةدحتملا ممألا قاثيم هسرك امك ،ريصملا ريرقت يف بوعشلا

  76".ةدحتملا ممألا قاثيمل ًاقبط لودلا نيب نواعتلاو ةيدولا تاقالعلاب ةصاخلا يلودلا نوناقلا
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76  ةيلودلا تاعزانملا اياحض ةيامحب ةقلعتملا 9491 ماع يف ةدوقعملا فينج تايقافتال يفاضالا لوألا قحلملا نم )4( 1 ةداملا  
  .ةحلسملا
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        ،ةحلسـملا تاعازنلا يف نييندملا ةيامح دونب ريوطت"   ىلإ تالوكوتوربلا  تفدهو

                قاثيم عم ىشامتي ال ةوقلل مادختسا يأ وأ ناودع لعف يأل ةيحالصلا حنم وأ عيرشت مدعو

 جاردإ نأو ...olleb ni suj   حلسـملا عازـنلا نيناوق ميظنت ةدهاعم يهو ".ةدحتملا ممألا

            نالعإ دعي ةيلودلا ةحلسملا تاعازنلا ىلع لوألا لوكوتوربلا يف ررحتلا تاكرح بورح

  86".فورظلا ضعب يف ررحتلا تاكرح لبق نم ةوقلل ءوجللا لوبقب

   سفنلا نع عافدلا لاح يف ةوقلل ءوجللا عيرشت ضفرت ةيبرغلا لودلا ةيبلاغ  تناكو

   ،لوكوتوربلل يناسنإلا ىوتحملا"  نأو .     ةدهاعملل يناسنإلا بناجلا ىلع زكرتو ، لودلا ريغل

      رـيرحتلا بورحل يلودلا عباطلاب لوبقلا     ةيبرغلا لودلل تحاتأ ،4     ةداملا جاردإ عم اجمدم

            ررحتلا تاكرح بناج نم ةوقلل ءوجللا عرشت تالوكوتوربلا نأ ضارتفالاب لوبقلا نودب

   96".ةينطولا

   ةينيطسلفلا ةمواقملا .ـه

  

   نـم حرـتقم ىلع ءانب 31/1/4691 يف تدقعنا يتلا    ىلوألا ةيبرعلا ةمقلا  تفلك

     بعشلا ءانبأب لاصتالاب يريقشلا دمحأ  ديسلا       ،رصانلا دبع لامج لحارلا يرصملا سيئرلا

          هـنيكمتو بعشلا ةدارإ نع ربعي نايك سيسأت ضرغل م    هدجاوت نكامأ ةفاك يف ينيطسلفلا

   لوألا ينيطسلفلا ر    متؤملا دقعب يريقشلا دوهج تجوتو .    هريصم ريرقتو هنطو ريرحت نم

    ةـمظنم ماـيق"     هـنع مجن 2/6/4691   ةياغلو 82/5        نيب ام ةعقاولا ةرتفلا يف سدقلا يف

            ،رـيرحتلا ةكرعم ضوخل ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا ىوقل ةئبعم ةدايق ةينيطسلفلا ريرحتلا

   07".رصنلل اقيرطو ،هينامأو نيطسلف بعش قوقحل اعردو

  

  حاـفكلا" :   نأ ىـلع 71/7/8691   يف لد    عملا ينيطسلفلا ينطولا قاثيملا صنيو

              دـكؤيو اـكيتكت سيلو ةيجيتارتسا كلذب وهو نيطسلف ريرحتل ديحولا قيرطلا وه حلسملا
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07   .2/6/6491 ةياغلو 82/5 نيب ام ةعقاولا ةرتفلا يف سدقلا يف دقعنملا لوألا ينيطسلفلا رمتؤملل لوألا رارقلا  
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            حلسـملا حاـفكلا ةـعباتم ىلع تباثلا همزعو قلطملا هميمصت ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا

  ةاـيحلا ي        ف هقح نعو هيلإ ةدوعلاو هنطو ريرحتل ةحلسملا ةيبعشلا ةروثلا وحن امدق ريسلاو

   17".هيلع ةدايسلاو هيف هريصم ريرقت قح ةسراممو هيف ةيعيبطلا

  

            قباسـلا ماـعلا ريتركسلل ةلاسر تلسرأ ،ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم سيسأت ذنمو

    الثمم ينيطسلفلا بعشلا نإ"         ثيح ،ينيطسلفلا بعشلل اهليثمت نأشب ،تناثوي نمألا سلجمل

        قحلا هل نأ ربتعي ،ىلوألا ةمظنملا سيسأت تاونس       يف نكي مل ،ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمب

    ةماعلا ةيعمجلا تقفاو ،5691   ماعلا يفو 27.       ةدوعلا يف قحلا ردق سفنب ريصملا ريرقت يف

 ةيضق ربتعت تناك ثيح ،نيئجاللا ةيضق ثحب يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم طارخنا ىلع

      نيينيطسـلفلا عـم لماعتلاب        ةدحتملا ممألا تأدبو ،نيئجال ةيضق كاذنآ ينيطسلفلا بعشلا

5352 رارقلا ذاختا ذنم بعشك B 9691 لوأ نوناك 01 يف.   

  

   ةبصع قاثيم نم )4( 22      ةداملاو ةدحتملا ممألا قاثيم نم )1( 08  ةداملا  تلوخو

             تاـيلاعف يـف ةكراشملاب ينيطسلفلا بعشلل حامسلاب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا ،ممألا

   ماـع يفو .       مهب ةصاخ ةلقتسم ةلود دوجو نالعإ ةظحل ذن    م وضع ةلودك ةلودلا ةمظنملا

            ةماقإ يف يويح رصنعك ينيطسلفلا بعشلا ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا تربتعا ،0791

         اـهرارق ةـماعلا ةيعمجلا تذختا ،ماع دعبو 37.     طسوألا قرشلا يف مئادلاو لداعلا مالسلا

 7872  رارقلا   وهو رامعتسال        ا نم ررحتلاب صاخلا رارقلا يف ينيطسلفلا بعشلا نيمضتب

        نـم ررـحتلاو ريصـملا ريرقت لجأ      نم بوعشلا لاضن ةينوناق ديكأت" :  ىلع صني يذلا

            هـجو ىلعو ايقيرفإ بونج يف ةصاخبو ،يبنجألا دابعتسالاو ةيبنجألا ةنميهلاو رامعتسالا

            بعشـلا ىلإ ةفاضإ واسيب انيغو قيبمزوم ،الوغنا ،ايبيمان ،يوبابميز بوعش صوصخلا

   47".ةدحتملا ممألا قاثيم عم ةقفتملا ةحاتملا لبسلا لكب كلذو ،ينيطسلفلا
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    رارقإلا ةيمهأب صاخلا 4791 /92/11   خيراتب رداصلا 6423     مقر رارقلا نأ امك

 ةعقاولا بوعشلاو لودلل لالقتسالل عيرسلا حنملاو ريصملا ريرقت يف بوعشلا قحب يملاعلا

        ةيعورشـم دـكأ دق ،اهتنايصو ناسنإلا قوق     حل لعافلا نامضلل ةنميهلاو رامعتسالا تحت

         يـف هدـيكأت يرـج يذلا قحلا وهو . ةحلسملا ةمواقملا    اهنمضبو ةينيطسلفلا ةمواقملا

 )41/11/0891( 53/53  رارقلاو )92/11/8791( 33/42     مقر ةماعلا ةيعمجلا تارارق

 .)82/01/1891( 9/ 63و

  

     يـف ةدـحتملا م        ـمألل ةـماعلا ةـيعمجلا هتردـصأ يذلا 07/43    رارقلا نأ امك

              نأ بـجي عازـنلل لح يأ نأ ىلع دكؤي ،طسوألا قرشلا يف عضولا نأشب 6/21/9791

             رارقلا صنيو ،ةضوافملا فارطألا ةيهام نع رظنلا ضغب ،ريصملا ريرقت قح عم قفتي

        كـهتنت ةلصفنم تادهاعمو ةيئزج تاقافتا لك نيدت"       ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا نأ ىلع

     ةلماشـلاو ةـلداعلا لولحلا ءىدابم عم ضراعتتو ينيطسلفلا بعشلل   اهب فرتعملا قوقحلا

  57".ةقطنملا يف لداعلا مالسلا ةماقإ نامضل طسوألا قرشلا ةلكشمل

  

  ةدحتملا ممألا يف بقارملا ةفص .1
  

          يـف بـقارملا ةفص اهباستكا ،ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل ربكألا  زاجنإلا  لثمتو

          مـقر رارـقلا ةماعلا ةيعمجلا ذاختا بقع ،ةينيطسلفلا ة   يضقلاب ةقلعتملا ةيعمجلا تاثحابم

               رـيرقت قـح اهنمضـب قوـقح هل بعشل الثمم ةمظنملا ربتعا يذلا 4791   ماع 0123

   .ريصملا

  

          يذـلا زاـيتمالا اذـهب ظـحت مل ىرخألا ةيملاعلا ررحتلا تاكرح نأ ىلإ راشيو

     باصـنلا ةـلمتكم    تاعامتجالا رضحت تحبصأ يتلا  ،ةينيطسلفلا    ريرحتلا ةمظنم هتبستكا

  ىلإ فاضي" .  اهل ةعباتلا ةيعرفلا  تاسسؤم       لاو ناجللا يف لمعلا نع مكيهان ،ةماعلا ةيعمجلل
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      تاـكرح نأ نيح يف ،ةيضق يأ يف ةكراشملا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ناكمإب هنأ ،اذه

      ،ةـسرامملا يـف نـكل .         طقف اهنادلب صتخي يذلا لمعلا يف طقف كراشت ىرخألا ررحتلا

   67".ةينيطسلفلا ةيضقلاب ةقلعتملا اياضقلا يف اهتكراشم ريرحتلا ةمظنم ترصح

  

           نم سيل يلودلا نوناقلا يف ةينوناقلا اهتناكم ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم تبستكاو

         يذلا ينيطسلفلا بعشلا دوجوب فارتعالا لالخ نم امنإو ،   ضرألا ىلع اهذاوحتسا لالخ

      فارتعالا ةرمث وه ،هبكاوت يتلا تازايتمال   ا لكو ،عضولا اذهو" .   راوجلا لود نع فلتخي

 .        ةيرحب مهب ةصاخلا ةيسايسلا مهتاسسؤم ةماقإو مهنطوم ىلإ ةدوعلاب )نيينيطسلفلا(  مهقحب

              ريبك ليلد وهل ،ةمواقم ةلود نودب ةيلودلا تاسايسلا يف بعالك ريرحتلا ةمظنم لوبق نأو

   77".يلودلا نوناقلا يف ريصملا ريرقت قح دوجو ىلع

  

             ةـلباقلا رـيغ قوقحلا ةسرامم ةنجل ليكشت ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا تررقو

  تذختا امك .01/11/5791   يف 5733   رارقلا اردصتسا  ربع    ينيطسلفلا بعشلل فرصتلل

        ريصـملا ريرقتب ينيطسلفلا بعشلا قحب قلعتملا 28/15   رارقلا 6991    ماعلا يف ةيعمجلا

    :ىلع صن ثيح

  .هريصم ريرقتب ينيطسلفلا بعشلا قح ديكأت  .1"

  ريصـملا ريرقت يف هقح ابيرق ينيطسلفلا بعشلا سرامي نأب لمألا نع برعت .2

   .ةنهارلا مالسلا ةيلمع يف

            ةدـحتملا مـمألا ماـظنل ةصتخملا تامظنملاو تاسسؤملاو لودلا عيمج ثحت .3

  87".ريصملا قيقحتل هيعس يف ينيطسلفلا بعشلا ةدعاسمو معد ةلصاومب
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87  ريرقت يف ينيطسلفلا بعشلا قحب قلعتملا 21/21/6991 خيراتب رداصلا 28/15 مقر ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا رارق  
  .ريصملا
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  فينج تايقافتاب ريرحتلا ةمظنم مازتلا .2
  

           قـيبطتب اهتبغر نالعإو قيبطت يف ةبغر رثكألا ةيملاعلا ررحتلا تاكرح"  تناك

              اهلاضـنب فارتعالاو ليودت يف اهدهج راطإ يف ،ةيلصألا لودلا نم رثكأ ،فينج قيثاوم

           يلودـلا ناسنإلا نوناقب مازتلالاب اضيأ ةيملاعلا ررحتلا تاكرح لمأت ،عبطلابو .اهتيضقو

  97".لودلا مهعم هلدابتت ىتح

  

           ذنمو ،ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم تدبأ ،ةيلودلا اهتناكم زيزعتل يعسلا راطإ يفو

       قـيثاومب مازتلالاـب اـمامتها ،       ةيملاعلا ررحتلا تاكرح ةيقب نأش اهنأش ،اهسيسأت تايادب

   نارـيزح 41             يـف ةدـحتملا ممألا يف نيطسلف ريفس ماق ،لالقتسالا نالعإ بقعف .فينج

1           سـلجملا اـهيف غلبيل يرسيوسلا داحتالاب ةيجراخلا نوؤش ةرادإل    باطخ لاسرإب ،989

         ماهمب مايقلاب ةلوخملا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل ةيذيفنتلا ةنجللا نأ"   ،يرسيوسلا يداحتالا

   راـيآ 4            يـف تررق ،ينيطسلفلا ينطولا سلجملا رارق بجومب ةينيطسلفلا ةلودلا ةموكح

  اـهال وكوتوربو 21/8/9491        يـف ةـخرؤملا ةعبرألا فينج تايق  افتال مامضنالا 9891

       هنا لودلا يرسيوسلا يداحتالا سلجملا رطخأ ،9891   لوليأ 31    يفو هنا الإ ".نييفاضإلا

   نيقيلا مدعل ارظن"              ،قيدصت كص لكشي باطخلا ناك ام اذإ ررقي هلعجي عضو يف نكي مل

  08".ةينيطسلف ةلود دوجو مدع وأ دوجوب يلودلا عمتجملا لخادب

  

            ةـقئاف ةـيمهأ فينج تايقافتال ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم مامضنا بلط بستكيو

             يـف يلودـلا ينوناقلا اهقح سرامتس نيطسلف ةلود نأ ىلإ ريشيس هنأ .1" : بابسأ ةثالثل

  .يلودلا يناسنإلا نوناقلا ىلإ ةفاضإ ،برحلا فارعأو نيناوق بسح سفنلا نع عافدلا
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  حرطيـس .3 .  يليئارسإلاو ينيطسلفلا –     عازنلا يبناج يف ءاي  ربألا نييندملا يمحيس .2 

  اـمنإو " نييباـهرإ"           ـك مهعم لماعتلا متي ال نأب ملاعلا ءاحنأ يف نيينيطسلفلا دونجلا ةيضق

  18".برحلا فارعأو نيناوقل ةضرع اونوكي نأو ،تاقوألا عيمج يف برح ءانجسك

  

  ينيطسلفلا بعشلاب ليئارسإ فارتعإ .3
  

  نأـب 8791      ماع ىلوألا ديفيد بماك تاثداحم لالخ ةيليئارسإلا ةموكحلا  تفرتعا

               بـماك ةـيقافتا صنت ثيح ،هل ةرواجملا لودلا نع افلتخم انايك لكشي ينيطسلفلا بعشلا

 يف اوكراشي نأ بجي ،ينيطسلفلا بعشلا يلثممو ندرألاو ليئارسإو رصم" :نأ ىلع ديفيد

   ليئارـسإ لوبق"   ناف ،هيلعو ".اهبناو       ج عيمج نم ةينيطسلفلا ةلكشملا لح نأشب تاضوافم

              قـحب اماه افارتعا ربتعي هلبقتسم ريرقت يف ةكراشملا قح هلو ينيطسلفلا بعشلا دوجوب

   28".ريصملا ريرقت يف بعشلا

  

                  يـف ةينابـسالا ةمـصاعلا يـف دـقع يذـلا مالسلل ديردم رمتؤم لبق ام ىلاو

 9/9/3991   يـف ةينيط    سـلفلا ريرحتلا ةمظنمب ليئارسإ    ةموكح فارتعاو 03/01/1991

  ةعومجم ةمظنملا   ربتعت ةيليئارسإل   ا ةموكحلا تناك ،31/9/3991     يف ولسوأ قافتإ عيقوتو

              برـح ىرسأك اهلئاصف ءاضعأ لماعت الو فينج قيثاوم مهيلع قبطنت ال ،نيبرخملا نم

           ىـلع ةـعبارلا فـينج ةدـهاعم قبطت ال يهف .      لالتحالا تاوق ةضبق يف اوعقو ام اذإ

           ،تادهاعملا كلت يف ةيناسنإلا بناوجلا ضعب قبطت اهنأ لوقت اهنكل ،ةينيط سلفلا يضارألا

   .ةعبارلا فينج ةدهاعم ذيفنت ةبقارمو يضارألا كلت يف لمعلاب رمحألا بيلصلل حيتتو

  

   بناوجلا نأشب 2891        زومت يف رداصلا ةيليئارسإلا ةيجراخلا ةرازو نايب  صنيو

      ةـيباهرإلا تاعومجملاو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم" :     نأ ىلع نانبل يف تايلمعلل ةينوناقلا
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              تايصـخشلا نأشـب ثلاثلا فينج قاثيم هغاص فينصت يأ نمض عقت ال ، اهب ةطبترملا

       ةـكرح نولكشـي الو ةيماظن ريغ ةحلسم تاوق مهف .    برحلا نيجس ةفصب نوعتمتي نيذلا

   38".عارصلا نم بناج يأل يمتنت ةمظنم ةمواقم

  

  فينج ةدهاعمو لالتحالا .4
  

      لالتـحالا تاوـق تماق ،7691       ماع ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا لالتحإ بقع

   هنأ ىلع 53    ةداملا صنت ثيح )   نمألا ريفوتب قلعتي اميف( 3     مقر يركسعلا رمألا رادصإب

  بآ 21            يف ةرداصلا فينج قاثيم دعاوقب مازتلالا اهئاردمو ةيركسعلا مكاحملا ىلع نيعتي"

  يف هنأو .      يئاضقلا ءارجإلاب قلعتي اميفو برحلا لالخ نيي    ندملا ةيامحب قلعتي اميف 9491

              ةـمظنأل ةيلضفألا حنمت اهدنع ،هالعأ روكذملا قاثيملاو رمألا نيب ام ضقانت ءوشن ةلاح

  48".قاثيملا

  

  هتلدبتساو 7691 /01/ 22          يف نوناقلا اذه ليدعتب تماق لالتحالا ةموكح نأ الإ

   يـف كـلذو 3  مـقر يركسعلا رمألا نم 53 ةداملا تبطشو ،441  مقر يركسعلا رمألاب

    يـف يليئارـسإل   ا دوـجولا ةيليئارسإل   ا ايلعلا ةمكحملا فرعتو .0791    ماع يناثلا نيرشت

    ةاضـقلا رـقيو .يرادإ        لالتـحاو يبرح لالتحا هنا ىلع ،  ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا

  ةـمظنألا     هذه نإف هيلعو ،ا يفرع ا  نوناق لكشت 7091      ماعلل ياهال ةمظنأ نأ نويليئارسإلا

             ةـيامحب ةـقلعتملا ةـعبارلا فينج ةدهاعم نأ ةاضقلا ءالؤه ربتعي امك .ليئارسإل  ةمزلم

  تسـيلو ةدهاعم يه هذه نأ ةدعاق ىلع ،    ليئارسإل ةمزلم ريغ برحلا تاقوأ يف نييندملا
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               ،ليئارـسإ ةهجاوم يف ةلتحملا نيطسلف يف يماس دقاعتم كانه نكي مل هنأو يفرع نوناق

  58.يلودلا نوناقلا يف اهل ساسأ ال يتلا تاءاعدالا هذه حرطي نم مهدحول مهنأ ريغ

  

  ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا ىلع فينج ةدهاعم قابطنا .5
  

           يـضارألا ىـلع فـينج ةدـهاعم قابطنا ىلع ةدكؤملا    ةيلودلا تارارقلا نمو

   سلجم رارقو ،7691   ماعلل 732      مقر نمألا سلجم رارق :7691    ماع ةلتحملا ةينيطسلفلا

     سـلجم رارـقو ،9691   ماعلل 172     نمألا سلجم رارقو ،8691   ماعلل 952   ماعلل نمألا

 نمألا سلجم رارقو ،9791 ماعلل 254 نمألا سلجم رارقو ،9791 ماعلل 644 مقر نمألا

     مقر نمألا سلجم رارقو ،0891   ماعلل 084     نمألا سلجم رارقو ،0891   ماعلل 564  مقر

 496     نمألا سلجم رارقو ،8891   ماعلل 706     مقر نمألا سلجم رارقو ،6891   ماعلل 295

  ماعلل 409     نمألا سلجم رارقو 2991   ماعلل 997      مقر نمألا سلجم رارقو ،1991  ماعلل

  .0002 ماعلل 2231 ماعلل نمألا سلجم رارقو ،4991

  

 0002  ماـع لوأ نيرشت 7 يف ردص يذلا 2231  مقر نمألا سلجم رارق نأ امك

 0002    لوـليأ 82        يف فيرشلا مرحلا ىلإ نوراش اهب ما    ق يتلا ةيزازفتسالا ةرايزلا نادأ

       قيقدـلا مازتلالا ىلإ ،ةلتحملا ةوقلا ،ليئارسإ"   وعدي وهو . ةيناثلا  ةضافتنالا عالدنال  ىدأو

   عاضوألا ةدوعو ،        ةديدج ةيزازفتسا لامعأ بنجتو فنعلا فقوت نامضل ةينوناقلا اهتادهعتب

     تيوصتلا نأ ىلإ راشيو 68". طسوألا قرشل       ا يف مالسلا ةيلمع قافآ عجشت ةقيرطب اهتعيبطل

          ةدـحتملا تايالولا عانتما دعب ضارتعا يأ نودب اتوص 41      عامجإب ناك رارقلا اذه ىلع

   .تيوصتلا نع
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 5              يـف اوقتلا دق اوناك ،فينج ةدهاعم ىلع نييماسلا نيدقاعتملا نأ ريكذتلا يرحو

   .ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا ىلع ةدهاعملا قابطنا ىلع اودكأو ،1002 لوأ نوناك

  

        ةـينوناقلا راـثآلاب قلعتملا ،ايلعلا لدعلا ةمكح    مل يراشتسالا يأرلا ناف ،اريخأو

          لوألا يفاـضإلا قحلملاو فينج تاقافتا قابطنا دكأ دق ،9/7/4002    يف رداصلا رادجلل

  رارـقلا ىأرو .         ةلتحم يضارأ اهفصوب ،سدقلا اهيف امب ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا ىلع

           نمو ريصملا ريرقت يف هقحل ينيطسلفلا بعشلا قح ةسرامم ةدشب قوعي"   رادجلا دييش ت نأ

  مازـتلا"    ىلإ وعدي امك ... ".         قحلا كلذ مارتحاب اهمازتلال ليئارسإ بناج نم قرخ وهف مث

             ميدقت مدعبو رادجلا دييشت نع ءيشانلا ينوناقلا ريغ عضولاب فارتعالا مدعب لودلا عيمج

   78".دييشتلا اذه نع أشن يذلا عضولا ىلع ءاقبإلا يف ةدعاسم وأ ةنوعم ةيأ

  

   :ةصالخلا
  

       قـحلا ةينيطسـلفلا رـيرحتلا ةمظنمل"  نإ     ف ،نيطسلف ةلودل ةتقؤم ةموكح اهتفصب

              يعرشـلا ريغ يليئارسإلا لالتحالا يهنت ىتح سفنلا نع عافدلل ةوقلل ءوجللا يف قلطملا

       ناودـعلا نم ملاعلا ءاحنأ يف ينيطس      لفلا بعشلا ءانبأ عيمج ةيامحو ةينيطسلفلا يضارألل

       هـب رـقي يذلا يعامجلاو يدرفلا سفنلا نع عافدلل ثوروملا قحلا كلتميو" ..يليئارسإلا

   88".ةدحتملا ممألا قاثيم نم 15 ةداملاو يلودلا يفرعلا نوناقلا

  

             ءوـجللا ،يزاـنلا شيـجلل ةيسنرفلا ةمواقملاب ةوسأ ،ينيطسلفلا بعشلا قح نمف

    برحلا مئارج مامأ ا       هسفن نع عافدللو يليئارسإلا لالتحالل هتمواقم يف ة حلسملا ةمواقملل

791 791                                                 
78  يف ةرداصلا ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا يف رادج دييشت نع ةئشانلا ةينوناقلا راثآلا نأشب ةيلودلا لدعلا ةمكحم ىوتف  
9/7/4002.  

88     36P ,elyoB sicnarF - .46  



 

 

44  

 

      قـح يه لالتحالل ةينيطسلفلا ةمواقملا"    ،يلودلا نوناقلا يفو .   لالتحالا تاوق اهذفنت يتلا

  98".اينوناق ناصم

  

 يف بوعشلا عيمج قح ،ماع لكشب ىنبتي رصاعملا ماعلا يلودلا نوناقلا نأ" مزجنو

       دـض ةـيريرحتلا برحلا ةيعرش وأ    ،ةينطولا ةمواقملا ةيعرش .يناود  علا ودعلا ةهجاوم

          اـهل ردوـب ةيضـق اهنأ لب ،يلودلا نوناقلا ةئجافمل تأشن ةئراط ةيضقب تسيل لالتحالا

              رـشوب امدنع ،يضاملا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف داجلا شاقنلل ةلواطلا ىلع تعضوو

   09.برحلا ةمظنأ ميظنتب

  

          لـبق ريصـملا قيقحتل حلسملا حافكلا ىلع تدمتعا ةيكري   مألا ةروثلا نأ املاط"و

             برـحلا بـقع ةيملسلا ةيوستلا يف ريصملا ريرقت أدبم مادختسا لبق ،  ثلثو نرق يلاوح

              حومسم بولسأ هنا ىلع ةماعلا ةيعمجلا هددحت نأ ءىجافملا ريغ نم هناف ،ىلوألا ةيملاعلا

       ةمواقمك اهيلإ رظني نأ بجيو اينوناق      ايمحم اقح ربتعت ةينيطسلفلا ةضافتنالا نإ .. مويلا هب

          هـنا ىـلع فرـع دق باهرإلا ناك اذإ...   اباهرإ ربتعت ال نأ   و يركسع لالتحال ةيعرش

             ولعت دق ةمدقتملا ةيبرغلا لودلا مظعم ناف اهدنعو ،نيبراحتملا ريغ دض ةحلسملا تامجهلا

   اهتدـمتعا يتلا )  ةأجرملا بعشلا برح(   ةيجيتارتسإ نإ...   باهرإلل ةردصملا لودلا ةمئاق

        اهفدـه نأشـب ليلقلا تققح امبرل ،7691       ماع ناريزح ةميزه ديعب ةينيطسلفلا ةمواقملا

             ال نـكل ،دوهيلاو نيينيطسلفلل ةيناملع ةيطارقميد ةلود ةماقإو نيطسلف ريرحت يف نلعملا

           تـبعل نانبل يف اهدعبو ندرألا يف ةحلسملا ةينيطسلفلا ةمظنملا نأ     نم كشلل لاجم دجوي

   19".)برع نيئجال( درجمك طقف سيلو بعشك نيينيطسلفلا فيرعت يف ايريصم ارود

  

            هيف سبل ال يذلا قحلاو ،سفنلا نع عافدلا يف يعرشلا قحلا ني ينيطسلفلا كلتمي"و

        نوناـقلا يـف رارمتساب ددشت قوقحلا هذهو .     عيضولاو ليوطلا لالتحالا نم صلختلا يف
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    لتحملل ةبسنلاب ةئطاخ ةقيرطب  هنكل .يفاقثل       ا عارصلا وأ لادجلا نم ليلقلا بلطتتو يلودلا

   29".لالتحالل ةريدجلا ريغ بيلاسألا مدختسي نأ – يقالخألا بناجلا ديكأتلاب كلتمي يذلا -

  

         بعشـلل قـحي ،طاـطحنالاو عالتقالاو لالغتسالاو لالتحالا"  نينس    دعب هنأ امك

    ةيشحو ةسرامم لكشي ه       رودب يذلا ،يليئارسإلا لالتحالا ةضهانمل ةوقلل ءوجللا ينيطسلفلا

  نم نإ .           يبنجأ لالتحال ناعذإلا تحت ءاقبلا ىلع مويلا سانلا نييالم رابجإ نكمي ال .ةوقلل

  39".مالحألا يف قراغ درجم وه كلذ فالخ دقتعي

    طسـب ىـلإ ،ةـيكريمألا ةدحتملا تايالولا ةصاخ ،ىربكلا لودلا دوعت ذإ مويلاو"

   درـمتلا الإ ةفعضـتسملا   بوعشـلا يـف رارحألا مامأ ىقبي ال ملاعلا ىلع ةظفلا اهتنميه

  تحبـصأ  ةـنميهلا رصع يف ةمواقملا نأ لوقلاب يلاغأ ال ينلعلو   .ةمواقملاو نايصعلاو

  49" .رحلا دوجولل اطرش

           نايغطلا دض ةروثلا قحل ةماع ةفصب ةمعاد ةيسايسلا ةيرظنلا تناك اذإف"  ،هيلعو

  لاكـشألاب قلعتي ام يف دوجوم قحلا اذ       ه لثم نأ دكؤملا نم هناف اذإ ،يلحملا داهطضالاو

      قوقحلل ةينمض ةينوناق ةيعيبط ةجيتن وه"     ةمواقملا قح نأ امك "...  داهطضالا نم ةيبنجألا

 اذه  "..ناكسلل ةيناسنإلا ةيامحلا ديكأتو ةدايسلا ةيوه ةيولوأ عم ةطبترملا ةيساسألا ةينوناقلا

   تاطلسلا دض ةمواقملا قحل ينمضلا ي  نوناقلا ريربتلا رفوت   لالتحالا ةعيبط نأ"   ىلإ ةفاضإ

          ةفضـلا ناكس كاهتنا لالخ نم يبرح لتحمك اهعضو نع تلخت لعفلاب ،يتلا ةيليئارسإلا

  ".59ةيساقو ةيجهنم قرطب ةزغو ةيبرغلا
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       ناسـنإلا قوقح تاسايس ةيليئارسإلا تاطلسلا تكهتنا"    ،يفرعلا نوناقلا بسحبو

        ناـك امك ،مويلا هناو يناسنإلا لخدتلا رير       بت ىلع قباسلا يف تلمع ،ةجرد ىلإ ةيديلقتلا

  69".ةمواقملا يف ينيطسلفلا قحلا رربي ،انشاقن

  

         ةوقلا دض ةوقلا مادختسا يف قحلا ةينعملا بوعشلا يطعي"    ريصملا ريرقت قح  نإو

   عباـطلا ءافـضإ ناو .       فدـهلا اذه قيقحت نم بوعشلا هذه عنمت يتلاو ، اهيلع ةرطيسملا

     ةـيلودلا ةـهجلا ،      ةدـحتملا ممألاب لثمتملا يلودلا عمتجملا ل    عجي قحلا اذه ىلع ينوناقلا

     ببسـب اهتابجاوب مايقلا نع ةزجاع ةيلودلا ةئيهلا تناك اذاف .    فدهلا اذه قيقحت اهب طونملا

  رود راصتقا  ىلإ  ىدأ   امم ،اهراصنأ  وأ       ةيرامعتسالا لودلا ضعب فقاومو ةيسايس لماوع

 اهذيفنت يرجي الو ةباجتسا ىقلت ال يتلا تايصوتلاو تارارقلا رادصإ ىلع ةيلودلا ةمظنملا

   ذيفنتل ةيذيفنتلا ةوقلا مادختسال أجلت نأ          بوعشلا قح نم حبصي كلذل ،ةينعملا لودلا لبق نم

         ريصملا ريرقت قح أدبم نم لعجي اذه ريغب لوقلاو .    قاثيملا ماكحأ قيبطتو تارارقلا هذه

  79".اهل ةميق ال ءافوج تارابع درجم

  

         لالتـحالا هركني يذلا ريصملا ريرقت قح نيمأتل ةمزال  ةحلسملا ةمواقملا  حبصتو

        ةـيامحل ةمواقملل ءوجللا يرورضلا نم تاب امك .    ينيطسلفلا بعشلا ىلع هاركإلاو ةوقلاب

  يـهو     ،طسوألا قرشلا يف مالسلل  هت      يضق ةيروحم ىلع ديكأتللو ينيطسلفلا بعشلا قوقح

         لـح نودـب تلاز امو ،ةدحتملا ممألا رمع   نم اهرمع     و ةدحتملا ممألا يف ىلوألا ةيضقلا

 حبصت  امك .         ةينيطسلفلا قوقحلل ركنتلا يف ينويهصلا يكريمألا فلاحتلا لضفب نآلا ةياغل

                جـهن بسـحب ةيملسـلا لولحلا نأ ينادلاو يصاقلل تبث نأ دعب ةبجاوو ةمزال ةمواقملا

   تمقاف اهنأ ىكن           ألا لب ،ينيطسلفلا بعشلل قوقحلا ةداعإو مالسلا ةماقإ يف تلشف دق ،ولسوأ

    نأ ةـمواقملا ىلعو .        ينيطسلفلا يبرعلا بعشلل ةينطولا قوقحلا ىلع لالتحالا يدعت نم
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 يف رظنلا ةداعإ ىلع مهرابجإل ،نيلتحملا ىلع ةفلكتلا ظهاب لالتحالا لعج يف اهفده ققحت

  .مهلالتحا

  

 ن ـمف         ،لالتحالا نينس رادم ىلع ينيطسلفلا بعشلل ةاناعملا نم  عقاولا   اذه مامأو

           ةـمواقمل ضفارـلاو يئادـعلا فقوملا اذه يلودلا عمتجملا ىمسي     ام ذختي نأ برغتسملا

   بعشلل نيبختنملا نيلثمملا  ع م لماعتل ا طارتشا و ،    حلسملا هلكش ةصاخبو ينيطسلفلا بعشلا

   !فنعلا نع مهيلختو مهذبن ،ينيطسلفلا

  

   نوناـقلا مهيلإ   رظني ن       يذلا ،نينطوتسملل ينوناقلا عضولا لوح لاؤسلا حرطي دقو

        ةـمواقملا ىـلع حلي امم ،ةيلاتق فقاوم يف اونوكي   مل مهنأ    املاط نييندم مهنأ   ىلع يلودلا

   لماعتلا نيينيطسلفلا دحأ     بلاطي نأ زوجي ال"   هنا ريغ  .   اهتامجه نم مهداعبتسا ةينيطسلفلا

         ةينيطسلفلا يضارألا قوف مهدوجو درجم نأ كلذ ،نييندم مهرابتعاب )نينطوتسملا(  مهعم

             عـمقل ،ةيركسـعلا مهتايرود نومظني مهو ،نيينيطسلفلا نييندملا دض افنعو اناودع لكشي

      نيسرامم ريغ نينطوتسملا رابتعا نكمي فيك .    مهئانبأ لتقو مهراجشأ عالتقاو نيينيطسلفلا

  لالتـحإل             ا رارمتـسا حلاصـل مايأ لبق اوتوص نينطوتسملا مظعمف ،ةظحل ةيأ يف فنعلل

            لالتـحالا نـم أوسأ فنع كانه لهو ،نوراش ةطخ نأشب د   وكيللا ءاتفتسا يف هسيركتو

   89".؟هتاذ

  

          يـضارألا يـف ناسنإلا قوقحل يليئارسإلا تامولعملا زكرم تايئاصح إل اقفوو

         نيينيطسـلفلا نينطاوـملا ىلع نينطوتسملا تاءادتعا تداز ،)مليستب(   ةلتحملا ةينيطسلفلا

   ماـعلا ةـياغلو 0002 ماعلا رخاوأ          يف ةضافتنإلا ءدب ذنم هنأ ثيح ،ةضافتنإلا ةرتف لالخ

       ،ةـلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا يف انينيطسلف 43       لتق ىلع نونطوتسملا مدقأ ،طقف 4002

 ماق ثيح ،)مليستب(         ركذ امبسح سفنلا نع عافدلا ةيفلخ ىلع متت مل لتقلا تالاح مظعم نأو

  ضرغل ةينيطسل       فلا تاكلتمملا ىلعو نيينيطسلفلا ىلع تامجهلا هذه باكتراب"  نونطوتسملا
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 .          يليئارسإلا شيجلا نم اهوقلتي يتلا ةريخذلاو حالسلا مادختساب مهتبقاعمو معدرو مهعيورت

      انايحأو ،نوينيطسلفلا هبكتري يذلا فنعلل ماقتنالا نم اقالطنا نونطوتسملا فرصتي انايحأو

  99".ةيماقتنإ عفاود نودب

  

 يضارألا يف ناسنإلا قوقح لاح  لوح       ناسنإلا قوقح ةنجلل صاخلا ررقملا ناكو

  ثـيح     ،نينطوتسملا فنع دعاصت ىلإ        هابتنالا تفل دق ،دراغود نوج ،ةلتحملا ةينيطسلفلا

       نود مهيـضارأ ريمدـتو نيينيطسـلفلا باهرإ مهناكمإب ءالؤه نأ ودبي" :ه  ريرقت يف بتك

         نينطوتسـملا لبق نم باهرإلاو برضلل نوضرعتي سرادملا لافطأف .. باقعلل ضرعتلا

     تقرـسو ،ليـصاحملا ترمدو .     لوقحلاو رابآلا تممسو ،مهسرادم ىلا   مهقيرط يف مهو

     ركذـي ءيشـب نوموقي      ال ةيليئارسإلا عافدلا تاوقو ةطرشلاو .  تممسو زعاملاو مانغألا

  001".ةقطنملا هذه يف ةاعرلاو نيحالفلاو ،فوهكلا ينكاس ةيامحل

  

   نوكي نلف ،ي          نيطسلفلا بعشلا دض ناودع عضو يف نينطوتسملا نوكي امدنع ،ماتخلا يفو

    .مهتاكلتممو مهسفنأ نع عافدلل ضوهنلا ىوس نيينيطسلفلا مامأ ادب
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  يناثلا لصفلا
 

 ةيلودلا تاريغتملاو باهرإلا ،ةمواقملا
  

  

  :ميدقت
  

           ديدعلا فينصتب ةيبوروألا لودلا نم ديدعلا تماق ،ةيكريمألا تايالولا نم طغضب

      اهعم نواعتلا مدع يعدتسي ةيباهرإ ت      امظنم اهنأ ىلع ةينيطسلفلا ةمواقملا تاعومجم نم

      طوغضـلل ةـيبرعلا لودلا نم ديدعلا تعضخ ،اهرودبو . هريغو    يلاملا معدلاب اهدانسإ وأ

   تاطوغضـلا تدجوو .        فنعلا ذبنب اهتبلاطو اهل تادعاسملا ليوحت نع تفقوتو ةيكريمألا

  ةـكرح  اهتلكش     يتلا ةينيطسلفلا ةموكحلا ىلع  ضورفملا     راصحلا يف اهتاريبعت ةيكريمألا

 ىتح اهيلع طغضلا نيعتي ،ةيباهرإ ةكرح برغلا اهربتعي يتلا )سامح( ةيمالسإلا ةمواقملا

   ؟باهرإلاب برغلاو اكريمأ هدصقت يذلا ام نكل ،باهرإلا نع ىلختت

  

 اذإ             ف بعاللا ةعيبطل اعبت فلتخي باهرإ هنا ىلع ام لمع ىلع مكحلا نأ ديكأتلابو

          لاـمعأ اهنأ ىلع ررحتلا تاكرح اهب موقت يتلا لامع     ألل رظنتس يهف ،ةلود بعاللا ناك

                ةـنميهلا دـض عورشـم لاضـن لامعألا كلت ررحتلا تاكرح ربتعت نيح يف ،ةيمارجإ

             ررـحتلا تاكرح هب موقت يذلا فنعلل هيف رظني دق يذلا تقولا يفو . يبنجألا لالتحالاو

  .لودلا هب موقت يذلا فنعلل ةيعرشلا حنمت ،يعرش ريغ هنأ ىلع

  

          ثـيح نـم ،ةمواقملل ةيلودلا ةيرظنلا روطتل يخيراتلا قايسلا   لصفلا اذه  لوانتي  

              ءردو ريصملا ريرقت يف هصيخلت نكمي يذلا ،ةمواقملا كلت نم فدهلا ىلع ةيادب اهديكأت

      قـحلملا فيـضأ امدـنع 7791         ماـع هتيعورشم بستكا يذلا وهو ،يجراخلا ناودعلا
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        دكأ ثيح ،ةيبرغلا لودلا نم ضارتعا يأ ق      لي مل يذلاو ،فينج تاقافتال لوألا يفاضإلا

               مـهنا راـبتعا ىلع ،ةيامحلا مهل رفوو ةمواقملا كلت يف نيطرخنملل ةينوناقلا ةفصلا ىلع

 روطت ضرع يرجيسو . نيمرجمك سيلو برح ىرسأك  مهتلماعم    نيعتي نويعرش نولتاقم

 ،1891    ماـعلا  ذنم ةمواقملا    كلت اهجهتنت يتلا    ةليسو ىلع زيكرت   لا يرجيل ةمواقملا موهفم

    دـعب حالسلا ىلا   ةمواقملا تاكرح         ءوجل قح ناغير دلانور يكريمألا سيئرلا ركنأ امدنع

     يـف اهطارخنا ةورذ يف تناك يتلا ،ةدحتملا تايالولل ةيموقلا حلاصملا ديدهتب اهايإ هماهتا

             ةـمواقملا تاكرحل معادلاو ريصنلا ربتعي ناك يذلا يتايفوسلا داحتالا دض ةدرابلا برحلا

           دـيدعلا يف راوثلا ةبراحم ىلا ناغير سيئرلا ةرادإب رمألا لصوو .  ةرومعملا عاقصا يف

   .اوغاراكينو رودافلسلاو ادانيرغ يف لاحلا ناك امك ،ملاعلا عاقب نم

  

 ةيعرشلا عزن ىرج ،  ةيملاعلا ةراجتلا زكرم    يجرب طوقس دهش يذلا  ،1002   ماعلا لولحبو

         يضـتقي ال ،ةـيباهرإ تاـمظنمك اهنيح ذ نم فنصت  تحض  أ يتلا ةمواقملا   تاكرح نع

 .           اهيلتاقمل تانضاحلا رفوتو اهمعدتو اهدناست يتلا لودلا لك امنإو ،طقف اهدحول اهتبراحم

  دـض   ةيقابتسالا وا    ةيئاقولا برحلا ةديقع  بحاص        ،شوب سيئرلا عم ثدح ام لعفلاب اذهو

     اذـه يـف ض           اـخ ثيح ،يكريمألا يموقلا نمألا ىلع ارطخ لكشت اهربتعا يتلا لودلا

 .3002 ماع قارعلا دضو 1002 ماع ناتسناغفا دض هبورح قايسلا

  

            ةليـسولا نم اقالطناو فدهلا نم قالطنا ةمواقملا تافيرعت لصفلا اذه شقانيسو

  .ةيباهرإلا لامعألاو ةمواقملا نيب ام طلخلل هلوانتل ةفاضإ

  

  فدهلا ثيح نم ةمواقملا فيرعت :الوأ
  

 امهم الصفم ،   ةينطولا ررحتلا تاكرح رظن يف لو ألا يفاضإل  ا لوكوتوربلا لكشي

    قاـطنب ةـقلعتملا )4( 1   ةداـملاف .       اـهيلتاقمل ةيامحلا رفوي هنوك اريبك اراصتنا هرابتعاب

          يرامعتـسالا طلستلا دض بوعشلا اهب لضانت يتلا ةحلسملا تاعزانملا"   تنمض ،قيبطتلا
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     ريرقت يف بوعشلا قحل        اهتسرامم يف كلذو ،ةيرصنعلا ةمظنألا دضو يبنجألا لالتحالاو

            ةصاخلا يلودلا نوناقلا ئدابمب قلعتملا نالعإلاو ةدحتملا ممألا قاثيم هسرك امك ،ريصملا

  ".ةدحتملا ممألا قاثيمل ًاقبط لودلا نيب نواعتلاو ةيدولا تاقالعلاب

  

       نـم لداجي نم كانه نكل 101.      هيدهطضم ىلع دهطضملل اراصتنا ربتعا ام اذهو

            تالاـح طقف نمضتت اهنأو ريصملا قيقحت لجأ نم تاعازنلا لك لمش ت ال )4(   ةرقفلا نأ

   نيـح يف .        ةيرصنعلا ةمظنألا دضو يبنجألا لالتحالاو يرامعتسالا طلستلا دض لاضنلا

   .لومشلا ةفص اهيف نورخآ ىري

  

        ةـينوناقلا ةـيامحلاب ةينطولا ررحتلا ةكرح دارفأ       عتمتي ىتح هنا لوقي نم كانهو

 ،)3( 69  ةداملا بسح لوكوتوربلا دعاوق قيبطتب اهمازتلا نع    نالعإلا ةكرحلا ىلع نيعتي

           عازن يف دقاعتم ماس فرط عم كبتشم بعشل ةلثمملا ةطلسلل زوجي" :   هنا ىلع صنت ثيح

                  قـيبطتب دـهعتت نأ ىـلوألا ةداـملا نم ةعبارلا ةرقفلا يف هيلإ راشملا عباطلا نم حلسم

        هـيجوت قـيرط نع كلذو ،عازنلا كلذب   قلعتي اميف "لوكوتوربلا"    قحلملا اذهو تايقافتالا

          ةـنامأ ملسـت رـثأ ،نالعإلا اذه لثمل نوكيو .     تايقافتالا عاديإ ةنامأ ىلإ يدارفنا نالعإ

  :عازنلا كلذب قلعتي اميف ةيلاتلا راثآلا ،هل عاديإلا

      ةطلسـلل ةبسنلاب قيبطتلا زيح يف "لوكوتوربلا"     قحلملا اذهو تايقافتالا لخدت )  أ

  .يروف رثأب كلذو ،عازنلا يف ًافرط اهفصوب ةروكذملا

          فرطل يتلا اهنيع تامازتلالا لمحتتو اهتاذ قوقحلا ةروكذملا ةطلسلا سرامت )ب

  ."لوكوتوربلا" قحلملا اذهو تايقافتالا يف دقاعتم ماس

       دـح ىـلع ًاعيمج عازنلا فارطأ "لوكوتوربلا"     قحلملا اذهو تايقافتالا مزلت )  ج

  ".ءاوس
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            ةـموكحلا غـلبت مـل ةينيطسـلفلا ريرحتلا ةمظنم نأ املاط  هن  أ دئاسلا داقتعالاو

  قبطت انهو .          اهيلع قبطني ال لوكوتوربلا ناف ،ةداملا هذهب مازتلالاب اهتبغر نع ةيرسيوسلا

     نيكراشملا نم تناك ريرحتلا ةمظنم   نأ املع .      يلودلا نوناقلا يف افرع ربتعت يتلا دونبلا

     فينج رمتؤم مجاه نم كانهو . لوكوتوربلل      لصوت يذلا يسامولبدلا رمتؤملا يف نيلعافلا

   قاـبطنا ريوـطتو ديكأت ةداعإل 7791 – 4791       نيب ام ةرتفلا يف دقعنا يذلا يسامولبدلا

     .ةيملاعلا ررحتلا تاكرح نم ديدعلا هتفاضتسال ،ةحلسملا تاعازنلا ىلع يناسنإلا نوناقلا

  

  نوناقلاو باهرإل       ا طبر ةيفيك ىلع ءوضلا يقلي رمتؤملا لجس"  نأب  ضعبلا  ىريو

             ةـيبرغلا ةـيلاربيللا ةيسايسلا ةفاقثلا نيب ام ةلصافلا ةوجفلل مامتهالا ريثي وهو .ةسايسلاو

               قوـقحو نوناـقلا ميهافمب قلعتي ام يف ثلاثلا ملاعلا لود بلغأو ةيدادبتسالا ىوقلل كلتو

 ى    ـلع برـحلا ىذأ   فيطلتل يناسنإل      ا نوناقلا ىعس ،دوقعلا رم ىلعو ءىطببو ..ناسنإلا

    رمتؤـملا يتأي نآلاو .         نيبراحملا ريغو نيبراحملا نيب ام زييمتلا بلط لالخ نم نييندملا

  ءاـقلإ         ب ،ةدـحاو ةعـضاخ ةرابع لالخ نم ،ناسنإلا نوناقلا "ريوطت"   مسابو يسامولبدلا

    دـيكأتلاب ةرابعلا هذهو .       روصعلا رم ىلع ةيقالخألاو ةينوناقلا تازاجنالا ىلع تاورذاقلا

           ةـبهرلو ،ةحلسملا تاعازنلا يف تالاح كانه نأ اذه عم فارتعالا" :)3( 44   ةداملا يه

 201".    ةيغايـص ةمدـص يهو ..       هسفن زييمت حلسملا براحملل نكمي الف تاءادتعالا ةعيبط

          نـم ررـحتلا ةـلحرم نوك لوكوتوربلا قيبطت ةيدودحم   ب ءاهقفلا نم لداجي   نم كانهو

   .تهتنا دق رامعتسالا

  

     ناف ،تالاحلا ضعب يف هنأ    ةيليئارسإلا مكاحملا    تررق ،ينيطسلفلا ديعصلا ىلعو

              ءانجـس نورـبتعي دـق ،نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا لثم تاعومجملا ضعب ءاضعأ

           ،مهيلع ضبقلا يقلا امدنع ةيركسع تايلاعفب اوطرخناو يز اودترا ام اذإ   ةصاخب ،برح

  مـساق        لا رـمع دـض يركسـعلا ءاعدالا يفف .   ةفلاخم ةيؤر تذختا ىرخأ   تالاح يفو

       اـهعم برح ةلاح يف نحن ةموكح  دجوت  ال" :     ةمكحملا تلاق ،لاثملا ليبس ىلع نيرخآلاو
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     مل ،انملع دحب ،اهسفن ةمظنملا .       نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا لاعفأ نع ةيلوؤسملا لبقت

          لـبق نـم تاقياضـمل ضرعتت رارمتساب تناكو ،     ندرألا نم رماوألا ذخأل ةدعتسم نكت

 ..         حالسـلا مادختسا هنمضبو اهدض ندرألا هتذختا يذلا ءارجإلا ناو . ةيندرألا تاطلسلا

               رـيغ ةـمظنمك نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا لثم ةهجل رظنت تاطلسلا هذه تناك اذإو

          تاـهجلا ءازإ ةـلوبقملا ةـيلودلا نيناوقلا اهب لبقتي      ،ةهج اهرابتعا انيلع اذاملف ،ةينوناق

   301"؟.ةيعرشلا

  

      نيذلا هللا بزح رصانع ةلماعم مدع  ارخؤم  تررق  دق  ة يليئارسإلا ةموكحلا  تناكو

               نوناـقلا قاـبطنا مغر ،برح ىرسأ مهنأ ىلع نانبل ىلع ةريخألا برحلا لالخ اورسأ

  هـنأ الإ )4(1    ةداملا ةصاخبو ىلوألا لوكوتوربلا دونبل ريسفتلا نكي امهمو . مهيلع يلودلا

     ةـيامحلاب ةيرحلا يلضانم لم         ش حلاصل يلودلا نوناقلا يف اريبك اروطت لكش ديكأت لكبو

   .ةينوناقلا

  

               ظـحي مـل يذـلا ،لوألا يفاـضإلا لوكوتوربلا رارقإ عم هنأ ،لوقلا ةصالخو

    هـنأ الإ ،ه           حلاصم عم ىشامتي ام قفو اهرسفي ضعبلا ناك نإو ،ةيبرغلا لودلا ةضراعمب

          ناودـعلا ءردو ريصـملا قـيقحت فده ليصحت ضرغل ةمواقملا قح ىلع ديكأتلا ىرج

         نـم نييعرـش نيبراحم مهنأ رابتعا ىلع نيمواقملل ةينوناقلا ةيامحلا رفو امك ،يجراخلا

  .ةيداعملا تاوقلا رسأ يف مهعوقو لاح يف برحلا ىرسأ ةفص باستكا مهقح

  

   اهتليسو ىلإ ةمواقملا فده نم زيكرتلا لوحت :ايناث
  

  نـم          ةحلسـملا تاعازنلا ىلع يناسنإلا عباطلا ءافضإل ةيلودلا دوهجلا  راطإ  يف

   قـح ىلع يرذج رييغت   دوجو ظحالي        ،يناسنإلا يلودلا نوناقلا ريوطت ىلع لمعلا لالخ

            وـهو فدهلا ىلع ابصنم مامتهالا ناك ،رامعتسالا نم ررحتلا ةرتف يفف . ريصملا ريرقت
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         نـم ررـحتلا ةـلحرم ءاهتنا دعبو نكل .  ريصملا ريرقت قح  لين   ل رامعتسالا نم ررحتلا

    اهلضـفي يتلا ةيملسلا  ةليسولا   يهو ، كلذ قيقحتل   ةليسولا    ىلع زيكرتلا حبصأ ،رامعتسالا

  .مهتاعازن ضفل يلودلا عمتجملا دارفأ رثكأ

  

            ارمتؤـم وكسـنويلا تمظن ،ريصملا ريرقت لبقتسم ثحبو ءارقتسال ةلواحم يفو

 قيبطت :  ريصملا ريرقت لبقتسم" :  ناونع تحت 8991       ماع اينابسإ يف ةنولشرب يف ءاربخلل

     قـح ةـينوناق ىلع  هيف   نوكراشملا عمجأ"  ،   عازنلا عنم يف ةمهاسم   ك ريصملا ريرقت قح

        ،تاعازنلا بنجتل قيبطتلل ةلصاوتم ةيلمع لكشي هنأو ،    يلودلا نوناقلا يف ريصملا ريرقت

   رمتؤـملا دهـشو .   لودـلا يضارأ ةدحوو ةدايس ىلع رثؤي هقيبطت نأ نم فواخملا مغر

   .يجراخلاو يلخادلا ريصملا ريرقت نيب ام زييمتلل تاشاقنلا نم ريثكلا

  

      نيمكاحلا ةيوهو ةموكحلا لكش ريرقتب قحلا"    يلخادلا ريصملا ريرقت   قحب دصقيو

          ةيلمع يف ةكراشملاب ةلودلا لخاد ناكسلا نم ةعومجم قحو ،    ةلودلا ناكس عيمج لبق نم

         ،يفاـقثلا يتاذلا مكحلا ةسراممب قحلا اضيأ ينعي دقو ..    ةلودلا ىوتسم ىلع رارقلا عنص

  ".ةمئاقلا ةلودلا دودح قاطن يف )ضرألا( يف وأ ينيدلا ،يوغللا

  

    يسايسـلا عـضولا لكـش ريرقت يف قحلا" يجراخلا ريصملا ريرقتب دصقي  امنيب

               يـف قـحلا هنمضـبو ،ىرـخألا لودلا عم طابترالاب يلودلا عمتجملا يف هناكمو بعشل

    ةـلود ةماقإل ،          اهنم اءزج ةقالعلا تاذ ةعومجملا لكشت يتلا ،ةمئاقلا لودلا نع لاصفنالا

   401".ةديدج
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             نع ريبعتلا نكميف ،بعشلا ةدارإ نع هتعيبطب ربعي ريصملا ريرقت قح نأ املاطو

        ماـع ةيقرشـلا روميت ةيضق يف ثدح امك تاءاتفتسالا ميظنت لثم قرط ةدعب ةدارإلا هذه

         يـف ثدـح امك ،تاقافتالاو راوحلاو تاضوافملا ربع  هقيقحتل   لصوتلا نكميو  .9991

        رـبع ةـصاخبو ،يئاضـقلا ميكحتلا ىلإ      اهيف ءوجللا متي تالاح كانهو .ةيلامشلا  ادنلريا

  نـكل .           ةيبرغلا ءارحصلا ةيضق يف ثدح امك ةيلودلا لدعلا ةمكحم نم ىواتفلا رادصتسا

   أـجلت اـم ةداعو .اهتارارق قيبطت ىلع ةردقلا ةيلودلا ةمكحملا كلمت ال فورعم وه امك

         رئازجلا يف ثدح امك ريصملا ريرقت قح قيقحتل ةوق  لل ينطولا ررحتلا  تا كرح نم  ديدعلا

             رـيرقت قـح ىلع لوصحلا نمضي ال هتاذ دحب يركسعلا عازنلا ناف"   اذه عمو .مانتيفو

            فرـط ربجي لاضنلا نم يرورض رصنعك ةيركسعلا ةهجاوملل رظني ام ةداعف .ريصملا

  اضـيأ  اذـهو 501.    مئاد لح ىلإ لصوتلل تاضوافملا ةلواط ىلع سولجلا ىلإ بغار ريغ

               ءوـجللا لالـخ نم ريصملا ريرقتب رفظلا عطتست مل يتلا ةينيطسلفلا ةمواقملا لاحب هبشأ

  .ةحلسملا ةمواقملل

  

   يتلا ،ةمواقملل ةرظنلا           يف لوحتلا اذه يف تمهاس يتلا ةيلودلا تاريغتملا يه امف

  ؟اهتاعازن ضف يف ةيملسلا لئاسولا جاهتناو فنعلا ذبنل ىعدت تتاب

  

  ةمواقملا ىلع ةرثؤملا ةيلودلا تاريغتملاو تاروطتلا :اثلاث
  

     لاضـن ىـلع ةريبكلا   اهراثآ تكرت  يتلا  ةيلودلا     تاريغتملا نم ريثكلا ملاعلا  دهش

       دـضو ةـيبنجألا ةـنميهلاو لالتـحالاو رامعتسالا نم ررحتلل ةيعاسلا بوعشلا تاكرح

   نارـكنو ةوق        لل ءوجللا قحل اهراكتحال لودلا ةداعتسا يف كلذ دسجتو . ةيرصنعلا ةمظنألا

        ةوـقلل ءوـجللا ىحضأ ثيحب ،ةيرحلا لجأ       نم ةلتاقملا تاعومجملاو تاكرحلا ىلع كلذ

           تاـكرح نـم ريثكلاـب باهرإلا ةمهت تقصلأ دقف ،هيلعو .   باهرإلا بورض نم ًابرض

    عـم لـماعتلل            لودـلا نم ريثكلا تبهذ ثيح ،صاخ لكشب ةينيطسلفلاو ةيملاعلا ررحتلا
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 يف اهتبراحمو لب ،اهعم يطاعتلا مدع بجي ةيباهرإ تامظنمك ةينيطسلفلا ةمواقملا تاكرح

   .باهرإلا ىلع ةيملاعلا برحلاب ىمسي ام راطإ

  :)9891 – 1891( ناغير دلانور سيئرلا مكح ةرتف .1

            ءاهنإل سيسأتلا ديعص ىلع سيل ايسيئر الوحت ،ناغير دلانور سيئرلا ةرتف تلكش

        ىـلع كـلذ ساـكعناو ةيليئارسإلا ةيكريم      ألا تاقالعلا ديعص ىلع امنإو ،ةدرابلا برحلا

       نوسـكين سيئرـلا هفصو يذلا وهو .     ينيطسلفلا حافكلا نم فقوملاو ةينيطسلفلا ةيضقلا

  601".خيراتلا يف ليئارسإل ادييأت نييكريمألا ءاسؤرلا رثكأ ناغير" نأ :لوقلاب

  

             ةرطيـس ىـلع ءاضـقلا ،هدهع يف ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا ةسايس تنمضتو

 .            يملاـعلا رارقتسإلا مادعنا يف ببسلا مه تايفوسلا نا هترادإ داقتعال ،تايفوسلا داحتإلا

 هطرخنا   قايس يفو .         اهحلاصم ىلع ظافحلل ةوقلل ةدحتملا تايالولا مادختسا ىلع ددش امك

 .تاهبجلا ةفاك ىلع حلستلا ىلا ةيروفلا ةدوعلاب" حالسلا عزن ناغير طبر ،حلستلا قابس يف

 02 .س.     س خيراوصـلا هجو يف ،2    غنيشريبو ةضرتعم خيراو   ص ابوروأ ىلع ضرعو

 1   ب زارط نم ةلتاقملا ةرئاطلا جاتنإ  يف  لجعتساو .    اهوحن تايفوسلا داحتالا اههجوي يتلا

             رادارلا ةزهجأ ربع للستلا ىلع ةرداقلا ةفيفخلا ةرئاطلا كلذكو ،اهعنص رتراك فقوأ يتلا

      رامقألاو تارئاطلاو نفسلا نم لوطسأ ءانب"      يرورضلا نم هنأ ناغير دقتعاو .يتايفوسلا

  701".فعضلا سيلو ةوقلا عقوم نم ضوافتلا" لجأ نم "ةيعانطصالا

  

            تاـقالعلا يف اريبك اروطت هتبقح تدهش ،يليئارسإلا يبرعلا عازنلا ديعص ىلعو

          ليئارـسإ عـقوم يـف ةدـيدج ةـلحرم"        ءاـسرال تدأ يـتلا   ةيليئارـسإلا ةيكريمألا

    لوـح ةيليئارسإلا –       ةيكريمألا ةقيثولا ىلع عيقوتلا مت ةبقحل   ا كلت يفف 801".يجيتارتسالا

     تارواـنم ءارـجإ تنمض  ـت يتلا  ،1891       يناث نيرشت يف يجيتارتسالا مهافتلل نواعتلا
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  مايقو ،         ةيكريمألا تاوقلا لبق نم ةيليئارسإلا ةيركسعلا دعاوقلا مادختساو ةكرتشم ةيركسع

     اهمادختسا لامتحا عم ،ةيكريمألا ةيجيتا     رتسالا تادعملا نيزختو ةنايصو ةيامحب ليئارسإ

        جاتنإ ليومتب ةدحتملا تايالولا مايق ىلإ ةفاضإ اذه .     ءىراوطلا تاقوأ يف ليئارسإ لبق نم

  .يتارابختسالا لدابتلاو اباكرملا ةبابد

  

              قرشـلا ةـقطنم يـف رارقتسالا ريفوت ةيمهأ عجارت ىدم ،نواعتلا اذه رهظيو 

         ناغير سيئرلا ةرادإ تدكأ دقف ،يسايسلا ديعصلا ىلع امأ .   ةيكريمألا ةدنجألا نع طسوألا

                  نيـب تاـضوافملا رـبع متي نا بجي طسوألا قرشلا ةقطنم يف عازنلل لح يأ نا ىلع

  ناودـعلا   ناـغير سيئرـلا  دـهع يف عقوو .ةدحتملا ممألا تاسسؤم نع   اديعب فارطألا

   ةيفصـتو ةيني       طسـلفلا رـيرحتلا ةمظنم ىلع ءاضقلل 2891     ماع نانبل ىلع يليئارسإلا

     رضـخألا ءوضلا اهيقلت الول     برحلا كلت يف قلطنت  نأ  ليئارسإل   ناك امو . كانه اهدوجو

        غـيه ردنسكيلأ كاذنآ ةيكريمألا ةيجراخلا ريزو بتك  دقف .  ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا  نم

                 ىـلع هـب رـقي ازازفتـسا لكشي ببس دوجو ةرورضب نوراشل حرش هنا ،هتاركذم يف

   فقوملا اذه 901.       زازفتسالا كلذ عم ابسانتم يليئارسإلا درلا نوكي نأو ، يملاعلا ىوتسملا

  دكؤي امو .            نانبل ىلع ناودعلا يف ةيبرحلا هتطخل اكريمأ امعد هنا ىلع نوراش همهف يذلا

             يف اهلوطسأ زيزعتب اهلالخ ةدحتملا تايالولا مايق ،برحلا كلت يف يكريمألا ؤطاوتلا ىلع

   ناودـعلا ءدـب ليبق "رواهنزيا"و "يدنيك"  امه نيتيفا    ضإ تارئاط يتلماحب طسوتملا يقرش

  .ةينانبللا ءىطاوشلا ىلع لازنالاو فصقلا يف ةكراشملا ىتحو ،مايأ ةدعب

  

  ناريزح 42      يف يركسعلا مسحلا يديؤم دشأ       نم ربتعا يذلا غيه ةلاقتسا بقعو

  ىلع ع يقوتلا مت    ،هل افلخ         يسايسلا مسحلاب اضيأ نمؤي يذلا زتلوش جروج نييعتو ،2891

            ،توريبل ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةرداغم نأشب بيبح بيليف يكريمألا دفوملا عم ةيقافتا

   .ليئارسإو اكريمأل اراصتنا لكش امم
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 نويئادف  اهذفن   يتلا 2791      ماع خنويم ةيلمع دعب تلكش  ، ةدحتملا تايالولا  تناكو

    هـتاعومجمو باهرإلا    ةبراحمل ةيرازو ةنجل ،   نييليئارسا نييضاير تفدهتساو نيينيطسلف

     ةدـعاقلا لثم ام وهو .          يلودلا باهرإلا ىلع ماه يكريمأ لعف در لوأ لكش امم ،ةلماعلا

   011.باهرإلا ةضهانم ةسايس اهيلع تزكترا يتلا ةيتاسسؤملا

  

  نوناك 12            يف هدهع يف ناريإ نم نييكريمألا نئاهرلا ررحت يذلا ،ناغير ناكو

          هتـسايس نـم اءزـج حبصأ يذلا يلودلا باهر      إلا ىمسي ام ءازإ ددشت دق ،1891  يناث

 3891         ماع مهرقم ريجفت يف زنيراملا نم يدنج 042      نم رثكأ لتق هدهع يفو .ةيجراخلا

          تفدهتـسا يـتلا ةـيوجلا تاراغلا نم ةلسلسب 4/9/6891   يف ايبيل  مجاه  امك . نانبل يف

  ةـيناملألا ةم  صاعلاب يليل ىهلم ريجفتب عولضلاب اهمهتا نأ دعب ،  سلبارطو يزاغنب يتنيدم

 هفص   ي ناك يذلا       يتايفوسلا داحتالاب باهرإلا تطبر هترادإ نأ امك .51/4/6891   يف عقو

  .رشلا ةيروطاربمإب

  

             ناـغير ةرـتف تدهش ،ةدحتملا ممألا يف ليئارسإل يكريمألا معدلا ديعص ىلعو

   ىـلع فـينج تايقافتا قابطنا ءازإ    ةدحتملا ممألا يف ةدحتملا تايالولا تيوصت يف اريغت

 ةرادإل       ا تأدـب ثيح ،سدقلا اهيف امب 7691       ماع تلتحا يتلا ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا

             ىـلع تاـيقافتالا كلت قابطنال ةديؤملا تارارقلا ىلع تيوصتلا نع عانتمالاب ةيكريمألا

        ةـيكريمألا ةدـحتملا تايالولا نأ ىلإ عانتمالا  كلذ  ريشيو .  ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا

     يـف ةدهاعملا مارتحا نامضل"     فينج ةدهاعم نم 1  ةداملا   راطإ يف  اهت  ايلؤوسم نع تلخت

  111".فورظلا لك
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 111         مـقر يموـقلا نمألا رارق هيجوت 92/01/3891    يف ناغير سيئرلا  ىبنتو

            ةبسنلاب ةيولوأ ةلأسم ةدحتملا تايالولا عم يليئارسإلا يجيتارتسالا نواعتلا نم لعج يذلا

  يف ةيليئارسإلا ةيحصلا تاديروتلاو قفارملل ةدحتملا تاي الولا مادختسا  ب حمس امك  .ةرادإلل

  211.كرتشملا يركسعلا بيردتلاو طيطختلا معدو ءىراوطلا تالاح

  

      يموـقلا نـمألا رارـق هـيجوت ىـلع عيقوتلاب 4891  ناسين 3    يف ناغير ماقو

) DDSN    لاـمعألل مادختـسا ربكأل اعدو باهرإلا دض ةوقلا مادختسا حاتأ يذلا )821

  هـيأ.يأ.       يسـلاو شيجلا نم ةبراض قرف ةماقإو ةيرابختسإلا  ةهجاوملا  تايلم عو ةيرسلا

 برح وأ  ةيجيتارتسالا عافدلا ةردابم  بحاص   وهو .مه   دعاوقو نييلودلا نييباهرإلا برضل

    عـم ايفاـضإ       اـنواعت ليئارسإل ترفو يتلاو ،32/3/3891     يف اهب عرش يتلا  ،موجنلا

 ءارجإ        ـب ماـيقلل ةوعدملا لودلا نيب نم ليئارسإ  تناك     ثيح ،ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا

    ىوتسـم عفر ناغير سيئرلا نلعأ ،7891   طابش يفو .  ةيجيتارتسالا هذه راطإ   يف ثاحبأ

          ثاحبألل قافآلا نم ديدعلا حتف ينعي امم ،وتانلا لود جراخ نم يسيئر فيلح ىلإ  ليئارسإ

   .ةيمنتلاو ةيركسعلا

  

       يـف ادياحم ريغ افرط نوكت نأ  ةيكريمأل     ا ةدحتملا تايالولا لهؤت ال ةقالعلا  هذهف

               ىـلع لالتـحالا ةـموكحل يساسأ معادو كيرش يهف ،طسوألا قرشلا ةقطنم يف عازنلا

     ليئارسإ ةنادإ عنمل وتيف 04    نم براقي ام  اكريمأ    تمدختسا ثيح ، يسامولبدلا نيديعصلا

   تـيب ةر            زجم ةنادإ عنمل نوتلوب نوج همدختسا يذلا وتيفلا اهرخآ ناك ،نمألا سلجم يف

 .8/11/6002 يف نوناح

  

    ةـيجراخلا ةسايسـلا    زئاـكر دحأ   ليكشت يف   يملاعلا باهرإل ل يدصتلا  رمتساو

   بألا شوـب :         هوـفلخ نيذلا ءاسؤرلا دهع يف رمتساو ناغير سيئرلا دهع  ذنم  ةيكريمألا

  باـهرإل   ا ىلع ةيكريمألا برحلا   نش ن  ع حيرصلا نالعإل    ا يف هتورذل لصيل نوتنيلكو
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         وتاـنلا فـلح نـم معدلاب يظح يذ لاو      نبالا شوب سيئرلا دهع يف 11/9  ثادحأ  بقع

  .ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا عم ةفلاحتملا ةديؤملا ملاعلا لود نم ديدعلاو

  :ةدرابلا برحلا ءاهتنإ .2

       ةـموظنملاو يتايفوسـلا داحتالا رايهناب ،1991     يف ةدرابلا برحلا ءاهتنا بقع

       يف اهل اريبك ارصانم ةينيطسلفلا اهنمضبو ،ةيمل    اعلا ررحتلا تاكرح ترسخ ،ةيكارتشالا

       ةـيكريمألا ةدحتملا تايالولا يه ةديحو ةوق  ريسأ       ملاعلا كرت يذلا رمألا ،ةيلودلا لفاحملا

 .      لالقتـسالاو ةيرحلل ةعلطتملا بوعشلا قوقحل ركنتلا   و ةسرطغلاو ةنميهلا ركف  ى نبتت يتلا

       مـعد اـمنود ةيملاعلا ررحتلا تاكر       ح كرت ىلإ ،ةيكارتشالا ةموظنملا دقع طارفنا ىدأو

        ةعلطتملا بوعشلا ةمواقم ةيعرشل يسامولبدلا معدلا ةصاخبو ،   ةيلودلا لفاحملا يف دانسإو

              اـهفقاومب رـظنلا ةداـعإب اهنم ديدعلا مايق هنع بترت يذلا رمألا ،  اهلالقتسا لينل ةيرحلل

   .ةحلسملا ةمواقملل ءوجللا ةسايس اهنمضبو اهتسايسو

  

      ةـمعادلا هـفقاوم رـيغ -  يسورلا داحتإلا -  يتايفوسلا داحتالا    ثيرو نأ ىتح

     يـف فقو هنأ امك .       يلامسأرلا ركفلاب اهلدبتساو ةيكارتشالا نع ىلختو ،ررحتلا تاكرحل

               ةراسـخ ةيشـخ ،حالسـلا ةوقب هضراعو ريصملا ريرقت يف يناشيشلا بعشلا قح هجو

      ةلقتسـملا لودلا ةيقبك لالقتسالاب         هل حمسي ملو ،دلبلا كلذ يف ةلئاهلا ةيلورتبلا تانوزخملا

              يـتلا ةيناشيشلا ةمواقملا عم سورض برح يف هلخدأ امم ،قباسلا يتايفوسلا داحتالا نع

   .ةيباهرالا تامظنملا مئاوق نمض اهفنصي ذخأ

  

            ادـح اـمم ،ينيطسلفلا راسيلاب ةيدئاقعلا ةميزهلا يتايفوسلا داحتالا رايهنا قحلأو

         يعويشـلا بزـحلا عـم ثدـح امك  ، ةينينيللا –  ةيسكرا    ملا نع يلختلا لئاصفلا ضعبب

     ناـك نأ دعب ،2891   طابش 01   يف        بعشلا مومعل هباوبأ حتفو همسا ريغ يذلا ينيطسلفلا

  راسـيلا   مـجح    عـجارت ،   ةـماع ةفصـبو .     نيحالفو لامع نم نيحداكلا ةقبطب ارصحنم

 كلذ اهنم ىناع ةيتاذ لماوع ىلإ ةفاضإ  ةيكارتشإلا ةموظنملا طقاست ببسب لكك  ينيطسلفلا

  .راسيلا
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  ةيلودلا لفاحملا يف زايحنالا مدع لود ريثأت عجارت .3

  تـناك و ،1691    ماع تسسأت يتلا     زايحنالا مدع لود ةعومجم  ريثأت   عجارتل ناك

 ،   ةمواقملاو ريصملا ريرقت قح  ةيعرش    ىلع غلابلا رثألا      ةدحتملا ممألا ءاضعأ يثلث لكشت

  ناـكو . ثلاثلا ملاعلا لود تاوصأ    فعض لباقم    يف ةيبرغلا لودلا تاوصأ   عافترا حلاصل

 :9791       ماـع اـنافاه نالـعإ يف ءاج ام بسحب زايحنالا مدع ةلود ةعومجم فادهأ نم

            لالـخ ةزاحنملا ريغ لودلل نمألاو يضارألا ةدحوو ةدايسلاو ينطولا لالقتسالا نامض"

  ةينويهصـلاو     يرصنعلا لصفلاو ديدجلا رامعتسإل  او رامعتسالاو ةيلايربمإل  ا دض لاضنلا

  لـتكلا  ةهجاومبو  ةرطيسلاو        لخدتلاو ةنميهلاو لالتحالاو ناودعلا لاكشأ لكو ةيرصنعلاو

  ".ىربكلا ةيسايسلا

  

  لـتكلل  زاـحنم   لعفلاب وه         اهئاضعأ ضعب نأ ةعومجملا هذه فعض بابسأ نمو

          بوسـحم وـه ام اهنمو ةيقرشلا ةلتكلا ىلع ا    بوسحم ناك نم اهنم كانهف .ةمئاقلا  ةيلودلا

      نيـب بورحلا نم ديدعلا عالدن      ا ةكرحلا هذه فعضل ىرخألا بابسألا نمو .ةيبرغلا  ىلع

  اـمك .  نارـيإو قارعلا  نيبو         ناتسكابلاو دنهلا نيب لاثملا ليبس ىلع ثدح امك  ،اهئاضعأ

    عيـسوت دـعبو .    ةمظنملا هذه فاعضإ يف 9791    ماع ناتسناغفأل ي  تايفوسلا وزغلا مهاس

 اطلام   لاح ناك      امك داحتالل مامضنالل ةمظنملا هذه      لودلا ضعب تكرت يبوروألا داحتالا

  .4002 ماعلا يف صربقو

   اـبوك يـف انافاه يف 6002     لوليأ يف تدقعنا يتلا ةكرحلل 41 ـلا ةمقلا  تددشو

    يذلاو ،ةيلودلا تاقالعلا يف اهرود بعلب اهل حمسي وحن ىلع ةكرحلا شاعنإ  ةرورض ىلع

   نـم كراعملا  يف  اه   خيرات نع امنإو ،811         نآلا غلابلا ،اهئاضعأ ددع نع طقف بترتي ال

 ىنستي ىتح تايجيتارتسالاو لامعألا قيسنتل" اهئاضعأ  ةكرحلا تعدو .  اياضقلا لدعأ لجأ

       ةوـقلا مادختـساب تاديدهتلا هنمضبو ،نييلودلا  نمألاو  ملسلا    تاديدهتل ةكرتشملا ةهجاوملا
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      يـتلا مالسـلل ىرخألا ت     اكاهتنالاو يبنجألا لالتحالاو رامعتسالاو ،ةيناودعلا لامعألاو

  311".لودلا نم ةعومجم وأ ةلود يأ اهب ببستت

  مدع ةكرح  فقوم       ةلص ةقاثوو ةيلهآ ىلع نايبلا دكأ     ريصملا ريرقتب قلعتي اميفو

             يـبنجألا لالتـحالل ةعضاخلا بوعشلل ريصملا ريرقت قحب قلعتي اميف يئدبملا زايحنالا

       مل فسأللو هنا الإ ةيباجيإلا فقاوملا ه   ذه لك ينبت مغربو .  ةيبنجألا ةنميهلاو رامعتسالاو

  .عقاولا ضرأ ىلع ايلمع دسجتت

  اكريمأ يف مكحلا ةدسل ددجلا نيظفاحملا ءالتعإ .4

  مـكحلا ةدس  ىلتعا          يذلا ،ددجلا نيظفاحملا رايتب فرع ام نبالا شوب جروج  لثم

  ةـيم   هأ ةيكريمألا ةيطارقميدلا جذومن  يلوي  وه و   ،1002    يناث نوناك 02  يف   اكريمأ يف

  لكاشـملا ءازإ     يلخادلا نييوتسملا ىلع يطارقميدلا بزحلا تاسايس نوضراعي امك .ةقئاف

 .         ةدراـبلا برـحلا ةرتف لالخ ءاوتحالا ةيسايسب ةلثمتملا يجراخلا  ىوتسملا و ةيعامتجالا

              ضفرـي اـمك ،ةدودحملا بورحلا نش ربع يجيتارتسالا عدرلا ةسايس رايتلا اذه ىنبتيو

  411.يكريمألا يجولونكتلا عادبإلل اهدييقتل حلستلا ةبقارم

  

        ،يووـنلا حالسـلا راشـتنا مدع نامضل  ةوقلل   ءوجللا ،   مهتسايس دونب مهأ نمو 

      ةـلود يأ ةميزهو ةبراحمو ،ملاعلا يف ىلوأ ةوقك ةدحتملا تايالولا ةناكم ىلع ةظفاحملاو

 لوألا  مه فدـه   نأ نولوقيو .        ةتباث فالحأ ىلع دامتعالا مدع ىلإ ةفاضإ ،اهتسفانمل ىعست

        يـميلقإ عافد ةيجيتارتسال يساسأو مئاد رابتعا اذهو .     ديدج سفانم روهظ ةداعإ عنم وه"

            هرداصـم نوكت ،ميلقإ ىلع ةرطيسلا نم ةيداعم ةوق يأ عنم ةلواحم  مهن  م بلطتي ،ةديدج

 :     فدهلا اذهل ةيفاضإ بناوج ثالث كانهو .."..      ةيملاع ةوق لكشتل ةيفاك ،ةيوق ةرطيس تحت

        لـمحي ديدج ماظن ةيامحو ةماقإل ةيرورضلا ةدايقلا  راهظإ   ةدحتملا تايال  ولا ىلع :لوألا
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411  يذلا ecnadiuG gninnalP ecnefeD ىلا عوجرلا نكمي ددجلا نوظفاحملا هانبتي يذلا راكفألا نم ديزملا لوح  
  .زتيووفلو لوب فارشابو ،عافدلل اريزو ناك امدنع ينيشت كيد ةسائرب قيرف اهغاص
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 عضول يعسلا وأ ،         ربكا رودب حومطلل ةجاحب اوسيل مهنأب نيلمتحملا نيسفانملا عانقإل دعولا

   ةـيافكب مامتهالا  نيعتي     ،عافداللا قطانم يف :ايناث .    ةيعرشلا مهحلاصم ةيامحل رثكأ يئادع

     ماـظنلا بـلقل يعسلا وأ انتدايق يدحت ىلع ا  هعيجشت مدعل ايعا   نص ةمدقتملا ممألا حلاصمب

         نيـلمتحملا نيسفانملا عنم ةيلآ ىلع ةظفاحملا انيلع ،اريخأو .  مئاقلا يداصتقالاو يسايسلا

   511".ربكأ يملاع وأ يميلقإ رودب حومطلا ىتح نم

 

   هاـنبت يذـلا ecnadiuG gninnalP ecnefeD  عافدـلا طيطخت هيجوت وعديو

        ،يـسرافلا جيـلخلا يف ةصاخبو ،ةماهلا ماخلا داوملل لوصولا"   ةرورض ىلإ ،نوظفاحملا

          تايالولا ينطاومل ةهجوملا تاديدهتلاو ،ةيتسلابلا خيراوصلاو لماشلا رامدلا ةحلسأ عزنو

              نـم يـكريمألا عمتجملل تاديدهتلاو ،يلحملا وأ يميلقإلا عازنلا وأ باهرإلا نم ةدحتملا

   611".تاردخملا بيرهت

 

    روقصلا نم ةعومجم هت دعأ يذلا "   ديدجلا يكريمألا نرقلا عورشم"  ناف  ،هرودبو

 لوب ،لريب دراشتير ،دليفسمار دلانود :اهنيب تمض يتلاو ،نوتنيلك سيئرلا مكح رخاوأ يف

        كلذ بلطتت نإ ىتح يكريمألا قوفتلا ىلع ءاقبإل   ل وعدي وهف ،جاتيمرأ  دراشتير و زيتوفلو

   .ةيدارفنا ةيموجه ةيركسع ةسايس ينبت

  

   ىلع زكترت يتلا ةيحيسملا ةينويهصلا ددجلا نوظفاحملا ىنبتي ،ينيدلا   بناجلا يفو

  ةلود مايق و ،      ليئارسإ ةلود مايقب ةطورشملا حيسملا ةدوعب ناميإلا :  ةيلاتلا ةيسيئرلا ءىدابملا

  يـه ) ةاروـتلا(    اهدحو هللا ةعيرش و ،       نيطسلف يف دوهيلا عيمجت لالخ نم ققحتي ليئارسإ

    نوـنمؤي مـهو .        راتخملا هللا بعش مهفصوب نيطسلف يف دوهيلا ىلع قبطت    نأ بجي يتلا

           نأ دـعب رشـلا ىوق دئاعلا حيسملا اهيف براحيس يتلا )نودجمره(    ةيفلألا برحلا ةركفب

   .ةيحيسملا ىلإ دوهيلا لوحتي
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 قرشلا و       ناتسناغفأ يف ،ملاعلا يف بناجلا ةيداحأ ةوق  ىقبت   شوب اكريمأ "   نأ ريغ

 وأ           ،ةينيطسلفلا ةمواقملا ببس مهفت اهنأ ىلع ةراشإ يأ رهظت ملو .ناكم    لك يفو طسوألا

    ةيداسـلا ماـمأ   نيعلا ضامغإ      يف ةلداعلا ريغ اهتاسايس باهر إل   نوضعتمي برعلا اذامل

   711.لكك ينيطسلفلا بعشلا دض ةيليئارسإلا ةريرشلا

  

  دق ،ي      نيطسلفلا بعشلاو نيطسلف دض يليئارسإلا يمارجإلا كولسلا"   نإف ،ايخيراتو

 ،     ةدحتملا تايالولا ةموكح لبق نم ايسايس معدلاو تادعملاب هديوزتو ،هحيلست ،هليومت ىرج

 نم لك ىلع دقاعتم فرطو سسؤم فرشم يه ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا نأ ةقيقح مغر

     فينج قيثاومو ةدحتملا ممألا قاثيم  ىلإ   ةفاضإ ،    ةيعامجلا ةدابإلا قاثيمو غربمرون قاثيم

          ةدحتملا تايالولا ةموكحل قراف يأ ثدحت مل ةينوناقلا قئاقحلا هذهو .9491  ما علل ةعبرألا

              اـهمعدو ينيطسـلفلا بعشـلا قـحب ةـيمارجإلا اـهتلماعم ءوسـب رمألا قلعتي امدنع

            بعشـلا دض يكريمألا فلصلاو زايحنالا ىدم ىلع للدي ركذ ام لكو 811".نييليئارسإلل

       هرـيغك ةميرك ةايح شيعلاو لالقتسالاو ةيرح      لا يف هلامآو هتاعلطت ةاداعمو لب ينيطسلفلا

  .ةرومعملا بوعش نم

  

  :باهرإلا ىلع برحلا شوب نالعإو لوليأ 11 ثادحأ .5

             تاـيالولا ىلع ندال نب ةماسأ ةدايقب داهجلا ةدعاق ةمظنم تامجه نأ كش  نودب

  لـمع             لاو مواـقملا لمعلا ىلإ ةرظنلا يف ايملاع اريبك اريغت تثدحأ دق ،ةيكريمألا ةدحتملا

 ،1002    لوـليأ 11   يـف  ةيملاع     لا ةراجتلا زكرم يجرب رايهنإ بقعف .  هل دناسملاو معادلا

      ليلخ يسايسلا للحملا يأر ىلع ،       ةينمألا اهتيرذع اكريمأ دقفأ امم نوغاتنبلا رقم برضو

   ةديقعب ىمسي ام ىنبت ىرج دقف ،زييمتلا ةحفاكمل ةيكريمألا –     ةيبرعلا ةنجللا وضع ناشهج
791 791                                                 

711   ,diaS drawdE ecnarongI ladiciuS  , krowteN tenretnI aideM barA  , .1002 51 rebmevoN  
.www//:ptth /gro.nima  

 
811   ,elyoB sicnarF wal lanoitanretnI dna snainitselaP ,enitselaP   ,CNI ,sserP ytiralC :atnaltA EN .

921 .p ,3002  
 



 

 

56  

 

      نووأـي نيذـلا كـئلوأ"          نأ ثـيح باهرإلا يوأيو معدي نم لك ةبراحم  ب ةيضاقلا شوب

  اـمم ،     مهسـفنأ نييباـهرإك نولماعيس نييباهرإلا عم ةقالع يأ مهيدل نيذلا وأ نييباهرإلا

    نوكيـس وهف ،باهرإل ا دض       يلودلا فلاحتلا عم سيل نم نأو ..  يركسعلا لعفلل مهضرعي

  ".باهرإلا ةهبج يف ايكيتاموتوأ

  

       دض ةيكريمألا طاسوألا تحاتجا يتلا بضغلا ةجوم    ناهذألا يف ة  لثام تلاز امو

      ةـهبجلا نأ هداـفم   اـطولغم ا          رـبخ ةيئاضـفلا يبظ وبأ ةانق تعاذأ نأ دعب نيينيطسلفلا

   مهو نيينيطسلفلا روص   ثب عم   كلذ قفارتو .    ةيلمعلا ىنبتت ةينيطسلفلا ريرحتل ةيطارقميدلا

         ،اـقحال بذك دق ةيلمعلا ينبت ربخ نأ عمو . ةبسانملا هذه  يف    ىولحلا نوعزويو نوصقري

          ثداـحلا تلغتسا ةينويهصلا اهيلع رطيست يتلا كلت ةصاخبو ،   ةيمالعإلا طاسوألا نأ الإ

           يملاعلاو يكريمألا ماعلا يأرلا ضيرحتو تامجهلا هذهب نيينيطسلفلا طبرل لالغتسا عشبأ

  امم ،ةينيطسلف          لا ةدايقلا ىلع جرحلاو طوغضلا نم ديزملا ضرف يذلا رمألا وهو .مهدض

    مدلاب عربتلاو موجهلا ةناد  إ ىلإ  تافرع رساي  لحارلا      ،كاذنآ ةينيطسلفلا ةطلسلا سيئر عفد

     نـع يداـعملا مالعإلا اهمسر يتلا ةيبلسلا ةروصلا رييغتل ةلواحم يف ،يكريمألا بعشلل

   .ينيطسلفلا بعشلا

  

 ثادحأ نإ" :كلوف دراشتير لوقي ،ةينيطسلفلا ةيضقلا ىلع ثادحألا كلت ريثأت نعو

 911"        ،هـتارايخ نـم تـللقو ينيطسـلفلا بعشلا لاضن ةريبك ةجردل تدقع دق لوليأ 11

     ،يرصـنع لصف مأ مالس :ليئارسإ /  نيطسلف"       ةراشب ناورم باتكل هميدقت يف فيضيو

     ةدحتملا تايالولا ةموكح تطبر دقل" :) ةيزيلكنالا ةخسنلا( " ،لبقتسملاو باهرإل ا ،لالتحالا

 هجوملا يسايسلا فنعلا لاكشأ لك دض ةلمح عم ،لوليأ 11 تامجه عم اهلعافت ،ةيكريمألا

          تاـكرح دـض اـهفنع ةدايزل ناكم لك يف لودلا لعاف لكشب تضوف ثيح ،ةلودلا دض

 نم رثكأ ةهارشب حيملتلا اذه دئاق يأ ذختي ملو .ريصملا ريرقت لجأ نم حافكلاو ةضراعملا
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         ةبسـنلاب ندال نـب ةماـسأ وه تا        فرع رساي نأ ةراسج لكب نلعأ ثيح ،نوراش ليئيرأ

  021".ليئارسال

  

 ةبرض تلكش" كرويوين تامجه نأ يكسموش موعن   يكريمألا بتاكلا   ىري هرودبو

             قحـس نآلا اـهيلع نأ ثـيح ،ةصرفلا ةذفان يف تجهتبا ليئارسإف .. نيينيطسلفلل ةمساق

 ةيليئارسإل ا   تابابدلا تلخد ،9/11     دعب ةليلقلا مايألا يف .   ةناصحلاب عتمتت يهو نيينيطسلفلا

         نـم تارشـع ةدـع تـلتقو ،)      ىـلوألا ةرملل احيرأ ،هللا مار ،نينج(   ةينيطسلفلا ندملا

              وـه اـمك اـمامت ،نيينيطسلفلا ىلع ةيديدحلا اهتضبق نم ليئارسإ تددشو ،نيينيطسلفلا

   121".عقوتم

  

          خياروصو ةيعفدمو تارئاط نم ةحلسألا ةفاك مادختساب تامجهلاو تالغوتلا هذه

        يلودـلا عمتجملا نم ةلوجخلا ةنادإلا وأ تمصلا ب تيظح   ،ينيطسلفلا بعشلا  ءانبأب  تكتف

                 ينيطسـلفلا بعشـلا قـحب مئارجلا باكترإ يف يضملا نع نوراش مجل يف لشف يذلا

        تـناك يذلا معدلا ىلع اضيأ لوليأ 11  ثادحأ  ترثأو .   ةينيطسلفلا ةطلسلا ىلع ءاضقلاو

      لودـلا كلت ةصاخبو ،ةيبرعلا لودلاو        تامظنملا ضعب نم ةينيطسلفلا ةمواقملا هب ىظحت

              تـتاب يتلا رصم تيوكلاو ةيدوعسلا لثم ،كرويوين يف تامجهلا وذفنم اهيلإ يمتني يتلا

   .باهرإلا معدب اهماهتا نم ةيشخلل ،ةيثاغإلا اهتاسسؤم ىلع دويقلا عضت

  

       تـناك يـتلا لودلا نم ريثكلا"        لوحت لالخ نم اهلكوأ ةيكريمألا طوغضلا تتأو

     اذـه ثدـحو –        لحلا نم اءزج ديازتبو نآلا تحبصأ ، لوليأ 11   لبق ةلكشملا   نم اءزج

    نـم ناـكو 221".        ةيساسألا قطانملا يف ةقيدصلا ةمظنألا رارقتسا ةعزعز نودب لوحتلا

   برح نالعإو  ةيقابتسالا برحلا      ةديقع ةدحتملا تايالولا تنبت نأ  ،ثادحألا  كلت  تايعادت

  .ةدحتملا تايالولا برضي نأ لبق هراد رقع    يف هتبراحمو باهرإلا ىمسي ام ىلع ةحوتفم
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             تراتخا ،اهتوق ةشاشه ىدم حاضتا دعب ةيملاعلا اهتبيه ةداعتسال ايعسو ،راطإلا اذه يفو

    يذلا نابلاط ماظن طاقسإ         و اهيلع برح نشتل ناتسناغفأ لثم ةفيعض لود ةدحتملا تايالولا

   اـهعبتتل 7/01/1002  ي        ـف كـلذو بيردتلا زكارم اهل رفويو ،   ةدعاقلا ةماعز يوأي ناك

  يـف  هـت   لتحا يذـلا قارـعلا دض يلود ضيوفت نودبو ةيعرش ريغو ةلداع ريغ برحب

  كلذو ،  ةدعاقلا ميظنت عم  هتقالع  ءاعدا    و لماش رامد ةحلسأ هكالتما  ب ةعرذتم 02/3/3002

      مادـعنا خيراـتلا تـبثا يتلا عئارذلاو تاءاعدالا نم اهريغو ةيطارقميدلا ةعاشإ ضرغل

   .قالطإلا ىلع اهتيقادصم

  

           ةـثالث دعبو ،فارتعالل سيار ازيلادنوك ةيكريمألا ةيجراخلا ريزو عفد ام  كلذو

              اـهلالتحا لالـخ ةـيكيتكاتلا ءاطخألا نم تارشعلا باكتراب ،قارعلا لالتحا نم تاونس

  ماظن طاقسإ         ب لثمتملا يجيتارتسالا فدهلا يف تحجن ةيكريمألا ةرادإلا يأ ،اهنأ  الإ  قارعلل

           رفوـي يذلا نايغطلاو عمقلا هيمست ام ةبراحمل ،اهيعس راطإ يفو  . نيسح  مادص سيئرلا

    يـف حالـصإل       ا ةقيثو ىمسي ام ةدحتملا تايالولا تنبت ،باهرإل   ا ةياعرل ةبصخلا ةبرتلا

 .  ةيبرعلا ةيروتاتكدلا ةمظن ألا ىلع   ةيكريمألا ةيطارقمد لا ميمعت    ل وعدت يتلا طسوألا قرشلا

        لودـلا كلت نم ديدعلا عفد ام وهو .  ةيدادبتسالاب اهفصت     يتلا ةمظنألا رييغت راعش تعفرو

          اـهجهانم رـييغت ىـلإ ةرداـبملل اكريمأ ءاضرإل     اهيعس راطإ يفو ،ةيمالسإل او ةيبرعلا

             يف ثدح امك ،مواقملا يداهجلا ركفلا سيردت ىلع لمعت يتلا سرادملا ةبراحمو ةيساردلا

        نـم دـيدعلا ةردابم نع ،مكيهان اذه .      نميلا ةصاخبو ةيبرعلا لودلا نم ديدعلاو ناتسكاب

               نواـعتلا ىمسي ام راطإ يف هيا يأ يسلا زاهج عم يرابختسإلا نواعتلل ةيبرعلا ةمظنألا

  .باهرإلا ةبراحم يف

  

     ،ليئارسإ عم ةيرس لاصتا تاونق حتف ىلإ ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا ضعب تعسو

  كلذو ،بيبأ    لت ربع رم         ي ،يكريمألا اضرلا بلقل لوصولا قيرط نأ ةمظنألا كلت ناميإل

 .           ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا نم اهتمظنأل ةيعرشلا بسكلو باهرإلا ةمهت اهسفن نع دعبتل

    ،اـهتهج نـمو .          يبركول اياحضل نييالملا عفدتو اهتحلسأ نم صلختلل ردابت ايبيل يه اهف

 ،اينيطسلفو .          ةدحتملا تايالولا عم يتارابختسالا لاجملا يف نواعتلا نم ديزملا رصم لذبت
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            ىـلع ةينيطسلفلا تامجهلا فقول لصوتلل ينيطسلفلا بناجلا ىلع اهطوغض نم تفعاض

            ضرـف نـع باـهرإلا ىـلع ةيكريمألا برحلا تضخمت ،اريخأو . يليئارسإلا بناجلا

   اهربتعت يتلا )سامح(         ةيمالسإلا ةمواقملا ةكرح هباختنال ةينيطسلفلا بعشلا ىلع راصحلا

          يـف ةلماعلا كونبلا ىتح هيف تكراش يذلا راصحلا وهو ،ة   يباهرإ ةكرح ةدحتملا تايالولا

 نيب يلخاد لاتتقا عالدنا دحل ةينيطسلفلا ماسقنالا ةلاح نم ززع يذلاو ،ةينيطسلفلا قطانملا

       يـكريمأ سيـئر لوأ ناـك   شوب سيئرلا      نأ الإ ،كلذ لك مغربو .  سامحو حتف يتكرح

 هتيؤر نع ربع ثيح ،اهملاعم ددحي مل نإو ةينيطسلف ةلود مايقل هدييأت  نع  ةحارص  ثدحتي

     ،ضيـبألا تيبلا يف 2002   ناريزح 42    يف هاقلأ باطخ  ربع     ،طسوألا قرشلا يف مالسلل

  :هيف ءاج

 نوينيطسلفلا شيعي نأو .باهرإلا لظ ىف نو   يليئارسالا شيعي نأ بيهر رمأل هنا"

 هنأ  ـش نـم ، ةـقطنملا ىف فقوملا مزأت رارمتسا نإ .لالتحالاو ىسايسلا داسفلا لظ ىف

  ال نييليئارـسإل ا نينطاوـملا نا .ةشيعملا لبس نيسحتل ةصرف ىأ ةحاتإ مدع ىف ببستلا

   ىـف اهسـفن نع عافدلا لصاوت ليئارسإ لعجي اذهو نييباهرإلل اياحض نوربتعي نولازي

 ...  سؤـبلا ىـلع ثعبت ةروصب ةبوعص ىنيطسلفلا بعشلا فقوم هيف دادزي ىذلا تقولا

 مالس ىف بنج ىلإ ابنج ناشيعت ناتلود كانه نوكت نأ ىه ىتيؤر ناف قلطنملا اذه نمو"

 نإ   ..باهرإلا ةحفاكم ىلع فارطألا ةفاك لمعت ىتح مالسلا قيقحتل ةليسو دجوت ال .نمأو

 .  ةينيطسـلف ةـلود  ةدالو نكمي ىتح ةفلتخمو ةديدج ةينيطسلف ةدايق دوجو بلطتي مالسلا

   لـصوتلا نوـلبقي ال ءامعز .ددج ءامعز باختنإل ىنيطسلفلا بعشلا وعدأ ىننإف كلذلو

   ىـلع موـقت ةيطارقميد ءانب ىلإ اضيأ نيينيطسلفلا وعدأ ىننإ .باهرإلا عم طسو لولحل

   "...ةيرحلاو حماستلا ساسأ

 

 لئاسو ىف فنعلا ىلع ضيرحتلا ءاهنإب موقيس ،مالسلاب العف مزتلم ميعز لك نأو"

   مالسـلاب اـيلعف ةمزتلم ةلود لكو .ةلتاقلا ريجفتلا تايلمع انلع بجشيو ،ةيمسرلا مالعإلا

    ريمدـت ىـلا فدـهت ىتلا ،ةيباهرإلا تاعامجلل نيدنجملاو تادعملاو لاملا قفدت فقوتس

 ةمزتلم ةلود لك ىلعو .هللا بزحو ىمالسإلا داهجلاو سامح ةكرح كلذ ىف امب ليئارسإ

 عج   شـت ىـتلا ةـمظنألا ةضراعمو تاعامجلا هذهل ةيناريإلا تانحشلا فقو ايلعف مالسلاب
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   نـم عـقوتي هناف ،ىملسلا لحلا هاجت هيف كرحتن ىذلا تقولا ىفو ..قارعلا لثم باهرإلا

   عـيبطت ىلا   ىدؤي امم ،        ليئارسإ عم ايراجتو ايسامولبد ةقيثو تاقالع ةماقإ ةيبرعلا لودلا

  ".. هرسأب ىبرعلا ملاعلاو ليئارسا نيب تاقالعلل لماك

  

 لالتحالا ناو ةيطارقميدلا نيطسلف حاجن صرف نم ربكا بيصن ليئارسإ ىلع نإ"

 ةيرورض       ربتعت ةنمآو ةرقتسم ةينيطسلف ةلود نأ و ، ليئارسإ ةيطارقميدو   ةيوه ددهي مئادلا

 ةسوملم تاوطخ ذاختاب ليئارسإ بلاطأ ىننإف اذلو .ليئارسإ هيلإ ىعست ىذلا نمألا قيقحتل

   321" .. .ةيقادصم تاذو رارمتسالا ىلع ةرداق ةينيطسلف ةلود غوزب معدل

  

             ةـماقإ طرتشـيو سفنلا نع اعافد اهنأب همئارج يليئارسإلا لالتحالل رربي شوبف

             باـهرإلا هيمسي ام دعاصتل ةيقيقحلا بابسألا لهاجتي نيح يف ،باهرإلا ةحفاكمب مالسلا

    ةـمواقملل هتنادإو ،       لالتحالل دودحماللا شوب معد ىلع ةزرابلا ةلثمألا نمو . ةقطنملا يف

 "  شوـب دعو"       ـب فرع ام قلطأ نأ    ،ةيلودلا ةيعرشلا تاررقمل   همارتحا مدعو ةينيطسلفلا

    تـيبلل ،نوراش ،يليئارسإل   ا ءارزولا سيئرل ةلاسر  ربع    ءاج يذلا 4002   ناسين 41  يف

        ةدوـع مدعو ،ةيليئارسإلا ةلودلا ةيدوهي ىلع ديكأتلا :    دعولا اذه هنمضت ام مهأو .ضيبألا

       اهمـضو ةيبرغلا ةفضلا يف ةريبكلا ةيناطيت     سالا لتكلا ىلع ءاقبإلاو ،نيينيطسلفلا نيئجاللا

      عورشم ىلع قداص شوب نأ امك .7691    ماعلا دودح ىلإ     ليئارسإ ةدوع مدعو ،ليئارسإل

   .سدقلا ىلإ بيبأ لت نم ةيليئارسإلا ةرافسلا لقنب صاخلا نوناقلا

   ةيبرعلاو ةيبوروألا لودلا يف تامجهلا .6

     يـف ندـنلو 11/3/4002          يـف دـيردم اهتدهـش يتلا تامجهلا تايعادت نمو

        ةـيكريمألا برحلاـب ىمسي ام يف يبوروأل    ا داحتالا جز رئاتو تعراست   نأ 7/8/5002

  تاسـسؤملاو "نييباهرإلا"         ةقحالم يف ةدحتملا تايالولا عم هنواعت ةدايزو ، باهرإلا ىلع

 ابوروأ  تناك  يتلا     نيتيملاعلا نيبرحلا دعب هنأ   ىلا راشيو .    هلومت اهنأ كشي يتلا تايعمجلاو
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     مالسـلا ةـفاقث ةعاشإل  ليمي  ،انهار  ابوروأ     يف ماعلا هجوتلا نإ  ف ،يضاملا يف   اهل احرسم

     يـتلا تاـمجهلا تعرسو .    ةيملسلا لبسلاب تاعازنلا لح ىلع    لمعلاو ةدحولاو نواعتلاو

  نميـلا و  رصـم و ندرألا و          ةيدوعسـلا ةـصاخبو ةيبرعلا لودلا نم ديدعلا اهل تضرعت

           باـهرإلا دـض ةيملاعلا ةلمحلا ىمسي ام راطإ يف لود     لا هذه نواعت ةدايز نم برغملاو

  .ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا اهدوقت يتلا

  6002 ماعلل ةيكريمألا يموقلا نمألا ةيجيتارتسإ يف باهرإلا .7

           ةرورضلا نم حبصي ،ةدحتملا تايالولا هدوقت ةيبطقلا يداحأ املاع شيعن انننوكو

  دـكؤت        ثيح ،باهرإلا ىمسي ام عم يموقلا نمأل     ا ةيجيتارتسا لماعت ةيلآل قرطتلا ناكمب

   ،يملاـعلا باهرإل      ا ةميزهل ةيلودلا تافلاحتلا زيزعت ىلع ،6002  ماعلل   ةيجيتارتسإلا كلت

    :ىلإ وعدت يهف .ةيملاعلا ررحتلا تاكرح اهب موقت يتلا لامعألا لمشي يذلاو

  .ةيناسنإلا ةماركلل تاعلطتلا ةرصانم -

          دـضو اندـض تاءادتعالا عنم ىلع لمعلاو يملاعلا باهرإلا    ةميزهل تافلاحتلا زيزعت -

  .انئاقدصأ

 .ةيميلقإلا تاعارصلا ليتف عزنل نيرخآلا عم لمعلا -

 .لماشلا رامدلا ةحلسأب انئاقدصأو انئافلح ديدهتو انديدهت نم انئادعأ عنم -

 ةر             اـجتلاو ةرـحلا قاوسألا لالخ نم يملاعلا يداصتقالا ومنلا نم ةديدج ةبقح قالطإ -

 .ةرحلا

 .ةيطارقميدلل ةيتحتلا ةينبلا ءانبو ةحتفنملا تاعمتجملا لالخ نم ةيمنتلا ةرئاد عيسوت -

 .ةيملاعلا ةوقلا يف ىرخألا ةيساسألا زكارملا عم نواعتلل تادنجألا ريوطت -

         يداـحلا نرـقلا صرـفو تايدـحتلا لباقتل ةيكريمألا يموقلا نمألا تاسسؤم ليوحت -

 .نيرشعلاو

  421.ةملوعلا تايدحت ةهجاومو صرفلا طارخنا -
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      ىرـت ،ةيعيرشـتلا تاـباختنالا يـف ساـمح  ةكرح   حاجن بقعو  ، اينيطسلف امأ

     ءبعلا نكل ،عارتقالا قيدانص لالخ نم  باختن الاب ماق   ينيطسلفلا بعشلا"   نأ ةيجيتارتسالا

  راـهدزالا و    مالسـلاب مدقتلل ةي      رورض تاوطخب مايقلل اوبختنا نيذلا كئلوأ ىلإ  لقتني  نآلا

          ةدـحتملا تايالولا لبق نم ةيباهرإ ةمظنمك سامح تفنص دقل .  ينيطسلفلا بعشلل ةلودلاو

 يلودلا عمتجملا حضوأو .دصق نع ءايربألا لتقتو باهرإلا ىنبتت اهنأل يبوروألا داحتالاو

            ةـلودلا ءاـنبو ايشـيليملا ةطشـنأو ةحلسملا ةعومجملا نيب ام   يرهوج فالتخا  دوجوب

             عـيمج نـم بـلطتي عازـنلل نيتلودلا لح نأ يلودلا عمتجملا   حضوأ امك .ةيطارقميدلا

             ،دوـجولا يف ليئارسإ قحب لوبقلاو ،باهرإلاو فنعلا ذبن ةيملسلا ةيلمعلا يف نيكراشملا

      ةـمزاحو ،ةحـضاو بـلاطملا هذهو .       قيرطلا ةطراخ يف حضوم وه امك حالسلا عزنو

   ةـحاتم –    ةرادإلا هذهل ت   باث فده وهو –    ةلودلاو مالسلل ةصرفلا .   ةليوط ةدم ذنم ةمئاقو

  نيـلثممل  ا ماـمأو .    ليئارـسإ عم اهتاقالع ت      ريغو باهرإلا روذج نع سامح تلخت اذإ

 اهنمضبو ،ةيطارقميدلا ةموكحلا ءىدابم معد يف ةيلوؤسملاو ةصرفلا سامح نم نيبختنملا

         ةرـحلا ةـيباختنالا ةـيلمعلا ةيرودب مازتلالاو ،    ةيساسألا تايرحلاو تايلقألا قوقح ةيامح

           مهمازتلا راهظإ نيينيطسلفلا ددجلا ةداقلل نكمي ،ءىدابملا هذه مارتحا لالخ نمو .ةهيزنلاو

     ةـموكح يأ ،نـكل .       ةينيطسلفلا قطانملل ةمئادلا ةيطارقميدلا بلج يف ةدعاسملاو ةيرحلاب

 اهمالتسا  مغر     ،لماكلاب ةيطارقميد ربتعت نأ        نكمي ال ءىدابملا هذه مارتحا ضفرت ةبختنم

   521".رومألا مامز

  

           اـهنأ ىـلع ةينيطسـلف تامجه نم يرجي ام رابتعا  يف   ةيجيتارتسالا يضمتو

         ةدـحتملا تاـيالولا ةـموكح نأ نيح يف" :      ددصلا اذه يف لوقت ثيح ،ةيباهرإ تامجه

    برـض دـقف  ،    اهعيمج اهفاقيإ نم نكمتن مل  يتلاو   تامجهلا نم ديدعلا  او ضهجأ اهؤافلحو

 ليئارسإ و قارعلا و ايسينودن أو رصم و ناتسناغف     أ اهنمضبو ،قطانملا نم ديدعلا نويباهرإلا

     يـف نورمتسـم مهو .  ةدحتملا ةكلمملاو اينابسا و ةيدوعسلا و ناتسكاب و برغملا و ندرألاو
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 دضو اندض ةيثراك رثكأ تابرضب اوموقي يتح لماشلا رامدلا ةحلسأ ىلع لوصحلل يعسلا

  621".انئافلحو انئاقدصأ

  

  ةـمواقملا   لاضـنل اه فينصـت  يف  ة  يكريمألا فقاوملا ةعيبط  ،كلذ    لك نم ظحالي

     يـلثمم نأو ،باهرإ هنأ         ىلع ،ريصملا ريرقت قح لينو لالتحالا نم ررحتلل  ةينيطسلفلا

            فارتعالاو باهرإلل مهذبن لاح يف طقف ،يلودلا فارتعالاب نوظحي دق ينيطسلفلا بعشلا

    .مهفادهأ قيقحتل ةيملس تاضوافم يف طارخنالاو فنعلا نع مهيلختو لالتحالا ةلودب

  باهرإلاو ةمواقملا نيب ام طلخلا :اعبار
  

              يـف باهرإلا نم اماع تدهش يتلا ةيسنرفلا ةروثلا ةبقح ىلإ باهرإ ةملك دوعت

           تامادـعإ تالاـح ةرـتفلا كلت يف تعقو ثيح ،4971 – 3971     نيب ام ةعقاولا ةرتفلا

  تدـق        تعا ثـيح ،روـهمجلا ةمالس ةنجل نم ءاحيإ ب ،ةلودلل  ا    ودع ربتعا ام قحب ةلمجلاب

  ناـكو .           ءىراوـطلا ةلاح يف دالبلا مكحل ةيرورض تاءارجإلا كلت نأ ةيروثلا ةموكحلا

  721.يسنرف فلأ 002 نم رثكأ لقتعا اميف ،قناشملا ىلإ فالآلا ديتقا نأ دهعلا كلذ ةيحض

  

          بعصـلا نم نكل اهيلع فرعتلا لهسي ةيملاع ةرهاظ باهرإلا"    نأ لوقلا نكميو

 –            ةـيعامتجالا مهفورـظل اـعبت ملاـعلا ءاحنأ فلتخم   يف نويميداكألا اهفصي .اهفيرعت

     باـهرإلا نوروصـي ةيداصتقالاو ةيعامتجالا لكاشملاب نورثأتملا . ةسايسلاو ةيداصتقالا

                  مـهنأ ثـيح ،نوـكلمي ال نيذـلاو نوكلمي نيذلا نيب ام عمتجملا يف عارصلا هنا ىلع

    ةرهاـظ كـل    ذ نورـبتعي ثيح ،     ةيسايس بساكم ليصحتل باهرإلا تاكيتكت نومدختسي

  821".حلاصملا نم ديدعلا ريسفتل ةمئالم "باهرإ" ةملك نأ حضاولا نمف .ةيسايس
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 هبهرأ :  لاقي الثمف . عزَفلاو ُفوَخلا  يهو :ُةبهّرل ا ىلإ     باهرإلا ةملك دوعت ،ايوغلو

  .921سانلا هبـهر ىتح هَتبهر ىعدَتسا :هبهرَتساو  .هعّزَفو هَفاخَأ :هبهرَتساو هبّهرو

  

     فوـخلا هل ثدحي ،   ءيرب ىلع دتعم نع    ردصي ًالعف باهرإلا"    نأ ضعبلا ىريو

             يألو ،ديدهتلا وأ بيرختلاو لتقلاك فنعلا لامعأ ذيفنت قيرط نع ءاوس ،عزفلاو بعرلاو

                   ةيسـفن بابـسأل ًايصـخش ًاناودـع وأ ،ًايسـنج وأ ًاينيد وأ ًايلام وأ ًايسايس ،ناك ببس

            ردصي وأ ،بعشل ةلتحم ةلود وأ ،ةملاظ ةطلس نع ردصي دق باهر  إلا اذهو ..ةيعامتجاو

      اذه هيلع قبطني لعف لكف اذل .         ددحمو فرعم فوصوم لعف وه امّنإ ،درف وأ ةعامج نع

                  وأ ةـلود وأ ناـك ًادرـف ،هـب مئاقلا نع رظنلا ضغب ،باهرإ وهف فيرعتلاو فصولا

   باصتغالاو بيرختلاو ديدهتل      او يناودعلا لتقلا لمشيل باهرإلا حلطصم عستيو .. ةعامج

           ءافعضـلا ىلع ءايوقألا طلستو ،يبنجألا لالتحالاو بعرلل ةريثملا تاسرامملاو يسنجلا

 قحب فنعلا لامعتسا" :وهو 031. خلا .. فاطتخالاو قرطلا عطقو ،مهنمأو مهدوجو ديدهتب

  131".ةيسايس فادهأ ىلإ لوصولا ةيغب عيورتلا دصقب نييندملا

  

   باهرإلا فيرعت يف ةدحتملا ممألا دوهج .1

        ترداـب يـتلا ممألا ةبصع مايأ ،7391       ماعلل باهرإلا فيرعتل ةيلودلا دوهجلا دوعت

                 لودـلا نيـب اـم فقاوملا فالتخا ببسب رونلا دهشي مل هنكل ،كلذب صاخ قاثيم دادعإل

 وأ يونتو ةلودلا فدهتست يتلا لاعفألا عيمج" :هنأ ىلع باهرإلا قاثيملا فرعيو .ةفلتخملا

   231.".ةماعلا وأ دارفأ وأ نوزيمم صاخشأ لوقع يف باهرإلا نم ةلاح ءارجإ دمعتت
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         لودـلا يفقوم نيب ام عارصلاب باهرإلا فيرعت دوهج    تمدطصا ،ماودلا ىلعو

         هـنأب باـهرإلل اـهفيرعت ةيبرغلا لودلا رصتقتف .    اهل ةمعادلا لودلاو ررحتلا تاكرحو

         تاـكرح رصـت لـباقملا يف هنأ ني    ح يف ،لودلا سيلو دارفإل   او تاعامجلا نع رداصلا

              ابرـض هنأ ىلع ةدهطضملا بوعشلا دض لودلا نع ةمجانلا لاعفألا رابتعا ىلع ةمواقملا

  .ةيسايسلا فقاوملل فيرعتلا عوضخ ظحالي ،هيلعف .باهرإلا بورض نم

  

     ماع باهرإلا فيرعتل ةصاخ ةنجل   تلكش دق     ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا  تناكو

        يـضاملا لود نيب ام ،ريسفتلا يف فالخلا   ببسب ،   دهجلا اذه يف تقف   خأ اهنأ الإ ،2791

             تضفر ةمدقتملا لودلا نأ ثيح ،باهرإ هرابتعا نكمي ام لوح ةيمانلا لودلاو رامعتسالا

         ضـعب دـض ةـمدقتملا لودلا تامجه يأ ". ةلودلا باهرإ"  باهرإل   ا فيرعت نمضتي نأ

 وأ .     نادوسـلاو ناتسـناغفأو ايبيل ىلع        ةيكريمألا تاراغلا لثم ةيمانلا لودلا يف فادهألا

  .ررحتلا تاكرح لاضنو باهرإلا نيب ام زييمتلا

  

 تاءارجإلا"     ذاختال وعدي يذلا 04/16      رارقلا ةماعلا ةيعمجلا تذختا ،5891  يفو

       نم لاكشألا كلتل ةيسيئرلا بابسألا ةساردو ،     ةيساسألا تايرحلل رطخلاب ضرعتلا وأ عنمل

  يـف ببستي يذلا لمألا مادعناو ،ملظلا ،سأيلا ،سؤبلا يف ةن  ماكلا فنعلا لامعأو باهرإلا

              ببسـتلل ةـلواحم يـف مهتايح اهنمضو ،ةيرشبلا ةايحلاب ةيحضتلل صاخشألا ضعب مايق

  ةيرصنعلا ،رامعتسالا"        باهرإلل اببس رارقلا اهربتعي يتلا بابسألا نمو ". ةيرذج تاريغتب

       تاـيرحلاو ناسـنإلا قوـقحل ةخ      راصـلاو ةيعامجلا تاكاهتنالا نمضتت يتلا تالاحلاو

               دـقو يلودـلا باـهرإلا ببسي دق يذلا ،يبنجألا لالتحالا نمضتت يتلا كلتو ةيساسألا

  331".نييلودلا مالسلاو نمألا رطخلل ضرعي
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  نأشـب )9891( 44/92          ماـعلا ةماعلا ةيعمجلا رارق يف ترركت بلاطملا تاذو

      يلودـلا باـهرإلا لكشـت يتلا ب   ابسألل ةيمدقتلا ةلازإلا ىلإ  لودلا"    اعد ثيح ،باهرإلا

        يـتلا تالاـحلاو ةيرصـنعلا ،رامعتسالا اهنمضبو تالاحلا عيمجل صاخ مامتها ءاليإلو

   نيذلا كئلوأو ةيساسأل       ا تايرحلاو ناسنإلا قوقحل ةيعامجلاو ةحيرصلا تاكاهتنالا نمضتت

              يلودـلا باـهرإلا ببسـت دق يذلا ،يبنجألا لالتحالاو ةبيرغلا ةرطيسلا تحت نوشيعي

   431".نييلودلا نمألاو مالسلا رطخلل ضرعتو

  

   ةـيعمجلا نع رداصلا فينج نايب ،ةلأسملا هذهب ةقلعتملا ةدحتملا ممألا قئاثو نمو

  نـم عبني باهرإلا" نأ هتجابيد يف درو يذلا 7891 راذآ 12  خيراتب ةدحتملا ممألل ةماعلا

   يف يذلا لثم(   بوعشلل ري         صملا ريرقت قحل ركنتت يتلا ةنميهلاو فنعلا ةينبل ينودلا ماظنلا

   531".)ةيبرغلا ءارحصلاو ايقيرفإ بونجو نيطسلفو ايبيمان

  

 امك"     هنا ىلع نايبلا ددشي :        ينطولا ررحتلا تاكرحب نونعملاو نايبلا نم يناثلا دنبلا يفو

           دض لتاقت يتلا بوعشلا ناف ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا لبق نم فارتعالا راركت ىرج

           رـيرقت قح ةسرامم يف ةيرصنعلا ةمظنألا دضو يبنجألا لالتحالاو ةير امعتسالا ةنميهلا

 .          يناسـنإلا يلودلا نوناقلا راطإ يف اهقوقح ليصحتل ةوقلا مادختسا يف قحلا اهل ،ريصملا

 نوكيسو .           يلودلا باهرإلا لاعفأب طلخت ال نأ بجي ةوقلل ةينوناقلا تامادختسالا هذه لثمو

  ضوـح :        يـف ةـينطولا ررـحتلا تاكرح ءاضعأ ة     لماعم اينوناق هب حومسملا ريغ نم

            ،اـيقيرفإ بونج ،نيطسلف ،كيفيسابلا رزج ،ادنلريا لامش ،ايبيمان ،اكريمأ طسو ،يبيراكلا

    لاضـنلا قرطو تا كيتكات لك "    نالعإلا نادأ امك  .    نيمرجم مهنأكو ،نيرخآلا نيب نمو

     باـهرإلا نم لكش يأ      نم ءزج يأ ديرن ال .     ءايربألا نييندملاب ةرشابم فنعلا قحلت يتلا

               مئارـج ،ةـيمارجإلا ةـمظنألا ،ةيوونلا ةحلسألا نم عبني باهرإلا نأب ديدشتلا انيلع نكل

             قوـقحل يـجهنملا نامرحلاو ،ثلاثلا ملاعلا بوعش ىلع ةينقتلا ةيلاع تاءادتعالا ،ةلودلا

   ".ناسنإلا
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    يـف باـهر          إلا ليومت عنم ةيقافتا ىلع عيقوتلل ةردابملاب ةدحتملا ممألا تماق امك

9991 )A/ 45 /       ةـيباهرإلا تامجهلا عمقل ةيلودلا ةيقافتالا ىلع عيقوتلا ىرج اهلبقو )901

/A( 7991      ماعلا يف تعقو يتلا لبانقلاب SER / 25 /       ةـيلودلا ةـيقافتالا نع مكيهان )461

             ةـيامحب نيـعتمتملا صاخشألا دض ةبكترملا مئارجلا عنم ةيقافتاو نئاهرلا ذخا ةضهانمل

   .نويسامولبدلا نوفظوملا مهيف امب ،ةيلود

  

      تاءارجإـب قـلعتي ارارق 9991        ماعلا يف ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا تذختاو

    تاسرامملاو لئاسولا ،لاعفألا لك"         ىلوألا هترقف يف نيدي ثيح ،يلودلا باهرإلا ةحفاكم

  اـمك ".     اـهيبكترم ةيوهو ناكم نع رظنلا ضغب ةرربم ريغو ةيمارجإ اهفصوب ةيباهرإلا

              ،ماـعلا روهمجلا طسو بعرلا نم ةلاح ةراثإ دمعتت وأ فدهت ةيمارجإلا لاعفألا نأ"  دكؤي

               رـيغ فرـظ يأل وأ ةيسايس ضارغأل نيددحم صاخشأ وأ صاخشألا نم ةعومجم وأ

             ،ةيرصـنع ،ةـيجولويديأ ،ةيفسلف ،ةيسايس تناك اذإ تارابتعالا نع رظنلا ضغب ،رربم

  631".اهريربتل راثت دق ىرخأ ةعيبط يأ وأ ةينيد ،ةيقرع

  

    ممألل عباتلا باهرإلا مسقل  صاخلا هريرقت  تديمش .   أ ريبخلا مدق ،2991  ماع  يفو

    دـض ةدوصـقملا تاءادـتعالا" اهنأ ديمش لاق "،برح ةميرج"     لكشي دق ام نأشب ةدحتملا

 ام"        اهنأ ىلع ةيباهرإلا لامعألا فيرعت نكمي امك ".    ءانجسلا لتقو نئاهرلا ذخأو ،نييندملا

  731".ملسلا تاقوأ يف برحلا مئارج لداعت

  

               وـه ،باـهرإلل ةـيميداكألا ةـيحانلا نم هيلع قفتملا فيرعتلا نأ ديمش ىريو

             ةـعومجم وأ صخش هذفني يذلا ،رركتملا فينعلا لعفلل بعرلاب ةعوفدم ةليسو باهرإلا"

   ىـلع -              هـنا ثـيح ،ةيسايس وأ ةيئانج ،ةيصوصخ بابسأل ،نييرسلا ةلودلا يبعال وأ
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 ام ةداعو .ةيسيئرلا فادهألا نوكت ال فنعلل ةرشابملا فادهألا ناف – لايتغالا نم ضيقنلا

 يرايتخا لكشب وأ )ةصرفلا فادهأ( يئاوشع لكشب نيرشابملا رشبلا اياحض رايتخا يرجي

  ةـيلمع .     ةلاسرل نيمدقمك نولمعيو ،نيفدهتسملا صاخشألا نم )   ةيزمر وأ ةيليثمت فادهأ(

          يباـهرإ نـم رـطخلل اياحض ضيرعت نيب –  فنعل او –     ديدهتلا ىلإ ةدنتسملا لاصتالا

   ،يسـيئرلا فدهلا )  يدهاشم وأ دهاشم(       عم لماعتلل مدختست ةيساسألا فادهألاو ،)ةمظنم(

               اذإ اـم ىلع ادامتعا ،مامتهالا ريثي فده وأ ،بولطم فده ،باهرإلا فده ىلإ لوحتيل

  831".يساسأ لكشب ةبولطم ةياعدلا وأ هاركإلا وأ فيوختلا ناك

  

           لوـح يأرلاـب فالخلا لصاوتو ،باهرإلا فيرعتل ةدحتملا ممألا دوه ج مغربو

               تاـقافتالاو كوكصـلا نـم ديدعلل لصوتلا يف تحجن ةيلودلا ةمظنملا نأ الإ ،فيرعتلا

  :يهو اهمهأ ركذن ،باهرإلا ةبراحمب ةقلعتملا ةيلودلا

 ؛)3691(           تارئاطلا نتم ىلع ةبكترملا ىرخألا لاعفألا ضعبو مئارجلاب ةصاخلا ةيقافتالا

     ريغ لامعألا عمق ةيقافتا ؛)0791(        تارئاطلا ىلع عورشملا ريغ ءاليتسالا ةحفاكم ةيقافتا

      ةـبكترملا مئارجلا عنم ةيقافتا ؛)1791(       يندملا ناريطلا ةمالس دض ةهجوملا ةعورشملا

 اهيلع ةبقاعملاو نويسامولبدلا نوفظوملا مهيف نمب ةيلود ةيامحب نيعتمتملا صاخشألا دض

    ةـيلودلا ةـيقافتالا  ؛)7791(       لبانقلاب ةيباهرإلا تامجهلا عمقل ةيلودلا ةيقافتالا ؛)3791(

 ؛)9791(            ةـيوونلا داوـملل ةـيداملا ةـيامحلا ةـيقافتا ؛)9791(    نئاهرلا ذخأ ةضهانمل

  يندـملا ناريطلا مدخت يتلا تاراطملا يف ةعورشملا ريغ فنعلا لامعأ عمقل لوكوتورب

 يندملا ناريطلا ةمالس دض ةهجوملا ةعورشملا ريغ لامعألا عمق ةيقافتاب قحلملا ،يلودلا

 ؛)8891(             ةـيرحبلا ةـحالملا ةمالس دض ةعورشملا ريغ لامعألا عمق ةيقافتا ؛)8891(

  ةدوـجوملا ةتباثلا تآشنملا ةمالس دض ةهجوملا ةعورشملا ريغ لامعألا عمقل لوكوتورب

     اهفشـك ضرـغب ةيكيتسالبل    ا تارجفتملا زييمت ةيقافتا ؛)8891(    يراقلا فـرـجلا ىلع
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       لاـمعأ عـمقل ةيلودلا ةيقافتالا ؛)9991(       باهرإلا ليومت عمقل ةيلودلا ةيقافتالا ؛)1991(

  931.دعب ذيفنتلا زيح لخدت مل - )5002( يوونلا باهرإلا

 عوقو دعب 1002 لوليأ 82 يف 3731 رارقلا ردصأ دق يلودلا نمألا سلجم ناكو

          لـيومت نـع عاـنتمالا لودلا مزلا ثيح ،ةيكريم    ألا ةدحتملا تايالولا يف 11/9  ثادحأ

   رارـقلا ةـصاخبو ةقباسلا تارارقلا ىلع دكؤي وهو . نييباهرإلل ىوأملا ريفوتو باهرإلا

          اـهنأ ىـلع اكريمأ ىلع تامجهلا ربتعي ثيح ،)1002( 8631  رارقلاو )9991( 9621

  نم ع  باسلا لصفلل هئ    وجلل رارقلا اذه دقتني نم     كانه نأ ريغ ،   نييلودلا ملسلاو نمألل ديدهت

  .ةدحتملا ممألا قاثيم

  

      مـقر رارـقلا عامجإلابو 4002    لوأ نيرشت 8      يف يلودلا نمألا سلجم ردصأو

     ةفدهتسـملا اهنمضبو ،ةيمارجإلا لامعألا :      هنأ ىلع باهرإلا رارقلا فرع ثيح ،6651

              ذـخأ وأ ،ةرـيطخلا ةيدسجلا ةباصإلا وأ توملاب ببستلا ضرغل بكترت يتلاو ،نييندملا

       ،صاخشألا نم ةددحم ةعومجم وأ روهمجلا ىدل بعرلا نم ةلاح ةراثإ : ضرغل ،نئاهرلا

        يأـب مايقلا نع عانتمالا وأ مايقلا ىلع ةيلود ةمظنم وأ ةموكح رابجإ وأ نينطاوملا عيورت

              ةـقالعلا تاذ تالوـكوتوربلاو ةـيلودلا قيثاوملا لاجمو فيرعت يف ةحنج لكشي ،لعف

         ،ةـيجولويديأ ،ةيفسـلف ،ةيـسايس تارابتعال رربت فورظل    ا لك تحت يتلاو ،باهرإلاب

  041..ىرخأ ةعيبط يأ وأ ،ةينيد ،ةيقرع ،ةيرصنع

  

   يكيرمألا فيرعتلا ةنميه .2

           اـهمهفو اهفيرعت ةنميه عبتتسي كلذ نإف ،ملاعلا ىلع ةيكريمألا ةنميهلا   ءوض يف

 ال    ثـيح ، باـهرإل      ا ىمسي ام دض اهبرح لالخ ةصاخبو   ،ةيلودلا   لفاحملا يف باهرإلل
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   رداصـلاو لودـلا دض هجوملا كلذب هرصحت امنإو ،لودلا هبكترت يذلا باهرإل اب فرتعت

   .تاعومجملاو تاكرحلا نع

  

  فينع لعف )   أ بلطتت ةيلاعف ةيأ"    هنا ىلع يباهرإل    ا لعفلا يكريمألا نوناقلا فرعي

  ةدـحتم              لا تاـيالولل ةـيئانجلا نيناوـقلا كهتني يذلاو ةيرشبلا ةايحلا ىلع ريطخ لعف وأ

        ةطلسـلا قاـطن يـف بـكترا اذإ          ايئانج اكاهتنا نوكيس يذلا وأ ،ةيالو يأ وأ ةيكريمألا

 هاركإ وأ عيورت .1 :ىلإ فده هنا ادب يذلاو )   بو ،ةيالو يأ وأ ةدحتملا تايالولل ةيئاضقلا

 .3            وأ ،هارـكإلاو عـيورتلا لالخ نم ةموكحلا ةسايس ىلع ريثأتلا .2     ،نييندملا ناكسلا

   141".فاطتخالا وأ لايتغالا لالخ نم ةموكحلا ءادأ ىلع ريثأتلا

 

     زفاحلا هعفدي يذلا دوصقملا فنعلا"       هنأ ىلع ،ةيكريمألا ةيجراخلا ةرازو هفرعتو

               ءالـمع وأ ةـيموق تاعومجم لبق نم ةبراحتم ريغ فادهأ دض بكتري يذلا ،يسايسلا

  ،ةـيكريمألا عافد ـلا ةرازو امأ 241".       روهمجلا ىلع ريثأتلا فدهلا نوكي ام ةداعو ،نييرس

            دـض فنعلا وأ ةوقلا مادختساب ديدهتلا وأ ،ةوقلل ينوناقلا ريغ مادختسالا" :  هنأ ىلع هفرعتف

              قـيقحتل نوكي ام ةداعو ،تاعمتجملا وأ تاموكحلا رابجإ وأ هاركإل تاكلتمملا وأ دارفألا

  341".ةيجولويديأ وأ ةينيد ،ةيسايس فادهأ

  

  ةدـحتملا تايالولا ضفرت ،ملاعلا يف ةيباهر   إلا اهلاعفأب رارقإلل اهضفر راطا يفو

 تناكو .     ةيموثرجلا ةحلسألا مادختسا رظح قافتا ضفرت و ،   برحلا مئارجل ةيلودلا ةمكحملا

 1002              ماـع ناـبرود رمتؤم نمو ،يرارحلا سابتحالا عنمل وتويك ةدهاعم نم تبحسنا

    نـم تلصنت اه نأ امك .)         مهل راذتعالا ىتح وأ قيقرلا ةراجت نع ةقرافألا ضيوعت ضفرل(

       نيتينابايلا نيتنيدملل اهفصق يف ةيوونلا لبانقلا تمدختسإ   يهف .  ةيتسلابلا خيراوصلا ةدهاعم
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       يـف يكازاـغانو ةمسن فلأ 041       يلاوح لتقم نع رفسأ امم 6/8/5491   يف اميشوريه

  .لقألا ىلع فلأ 07 لتقم نع رفسأ امم 9/8/5491

  

     ةلودلا يه ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا"       ناف اوغراكين يف اهمئارجو اهلخدت ببسبو

              رارـق تضـفرو ةيلودلا ةمكحملا لبق نم يلودلا باهرإلا باكترال تنيدأ يتلا ةديحولا

        مدـع ىـلع ةـلثمألا نمو 441".       يلودلا نوناقلا مارتحاب لودلا بلاطي يذلا نمألا سلجم

 ةقباسل          ا ةيجراخلا ةريزو هتركذ ام ،بوعشلا دض مهمئارجب نييكريمألا نيلوؤسملا ثارتكا

       نأ قحتسي ناك نإ تلئس امدنع ،6991   رايآ 11  يف )سا.يب.يس(    ةانقل تياربلوأ نيلدام

     ددـع نم رثكأ –           قارعلا ىلع يكريمألا راصحلا ءارج يقارع لفط نويلم فصن تومي

         لـه نكلو ،ةياغلل بعص رايخلا نأ دقتعا انأ" :    تباجأ ،اميشوريه يف اوتام ن يذلا لافطألا

  ".كلذ نوقحتسي مهنأ دقتعا انأ معن ،ال مأ كلذ نوقحتسي

  

  باهرالاو لالتحإلا .3

  تاـئم ءامد كفسو باهرإلاب هتلود ماقأ يليئارسالا لالتحالا    نأب ريكذتلل ةجاح ال

 عالطاللو .  ةرومعملا عاقصأ ىلإ     مهتيبلاغ رجه نيذلا ،    ينيطسلفلا بعشلا ءانبأ نم فالآلا

      نوـخرؤملا هـبتك اـم   ىـلإ  ةدوعلا نكمي       ،ةيليئارسإ ةداهشبو ،رزاجملا هذه ةعيبط ىلع

          يـتلا ةيمـسرلا ةيليئارسالا قئاثولا ىلا ادانتسا كلذو ،    راطإلا اذه يف ددجلا نويليئارسإلا

   ىـلوألا ةعفدلا ىلع عالطالل لاجملا حاتأ امم ،  ةيرسلا نم  ةنس 03    يضم دعب اهنع  جرفأ

   .8491 ماع تعقو يتلا ثادحألا يطغت يتلا 8791 ماعلا يف قئاثولا نم

  

    نيـئجاللا ةلكشم دلوم" :باتك  دعأ    يذلا سيروم ينب :   نيخرؤملا ءالؤه نيب نمو

     ميالـش يفآ بتك ىلإ  ةفاضإ  ؛8891     ماعلا يف ردص يذلا "9491 - 7491  نيينيطسلفلا

  رادـجلا"    باـتكو ،         ةكلاملا ةيندرألا ةرسألا عم ةينويهصلا ةكرحلا ةقالع نع ثدحتت يتلا
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    عارصـلا ةعانـص"         باـتك دعأ يذلا  يباب ناليإو "   ،يبرعلا ملاعلاو ليئارسا –  يديدحلا

       ،ينويهصلا ركفلل ةيداعملا هفقاوم هيف حرطيو ،3991   ماع رداصلا " يليئارسالا –  يبرعلا

   ىلع زكتري يذلا "  ،سدقملا ليئارسإ باهرإ" :     باتك تعضو يتلا ترومليب كاحور ايفيلو

     نيـب اـم ةعقاول        ا ةرتفلا يف ةيجراخلا ريزو بصنم لغش يذلا ،  تيراش يشوم تاركذم

  ،مهريغو ،5591   ىلا 4591         نيب ام ةعقاولا ةرتفلا يف ءارزولا سيئرو ،6591 – 8491

   .تيراش يشومو نيتشليكنيف امرونو تيلغرام ياشيفأ :لثم

  

 اذهو .          ةيناسنإلا دض ةميرجو برح ةميرج هتاذ دحب لكشي ،ايلاح مئاقلا لالتحالاف

       تاسايسـلا رـبتعت يـتلا ،    ةدـحتملا مـمألل ة      عباتلا ناسنإلا قوقح ةثعب ريراقت هدكؤت ام

        دـض ةـميرجو برـح ةـميرج"        اهنأ ىلع ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا يف ةيليئارسإلا

         يـف ناسـنإلا قوـقح عضو ررقم ،د      راغود نوج مهتا ،هل ريرقت ثدحأ يفف ".ةيناسنإلا

  لمعت اهنأ و ،         نييركسعلاو نييندملا نيب زيمت ال ليئارسإ نأب ،ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا

      ةداـملل اخراص اكاهتنا لكشي امم ةيعامجلا تابوقعلا سرامتو ،   ناكسلا عيمج باهرإ ىلع

   تعقو ول ،     ايقرع اريهطت ربتعت ةيليئارسإلا تاسرامملا نإ ..    ةعبارلا فينج ةدهاعم نم 33

           نوـكت امدـنع ةـغللا هذـه لثم عنمت ةيسايسلا ةجلاعملا نكل ،ملاعلا نم ىرخأ نادلب يف

  541".ةينعم ليئارسإ

  

           عـقاو بعـش ىلع تابوقع ضرف يرجي ىلوألا ةرملل هنا ىلإ    هريرقت يف زكرو

         ةـثراكلل موـللا ضعبـب ةكيرش ةدحتملا ممألا"        نأ فسؤملا نم هنأ ثيح ،لالتحالا تحت

     لالـخ نـم ،          ينيطسـلفلا بعشلا دض تاءارجإ ذاختا نع ىضاغتت اهنأ املاط ،ةيناسنإلا

    هحرـش امك ،   يلودلا نوناقلا كهتنت ليئارسإ   نأ لاقو ".    ةيعابرلا ةنجللا يف وضعلا اهرود

       ناـف كـلذ نـم ىكنألاو .        باقع نودب يضمت اهنكل ةيلودلا لدعلا ةمكحمو نمألا سلجم

  مدهلا ناف .      يرصنعلا ماظنلل دوعت يتلا كلت تقاف ،يليئارسإل    ا لالتحالا بناوج نم ديدعلا"

    ،ةـيعارزلا يـضار          ألا فـيرجتو ،ةينيطسـلفلا لزاـنملل عساو قاطن ىلع يليئارسإلا

791 791                                                 
541   .6002 لوا نيرشت 91 خيراتب ةماعلا ةيعمجلل 16 ةسلجلل مدقملا ناسنالا قوقح لاح ريرقت  

48f39a7655b/d1eb1500a876525845f6c19bde134f22/FSN.LAPSINU/gro.nu.onimod//:ptth 582b5d1
tnemucoDnepO!75d73700d02752  



 

 

28  

 

       يف هباشم ءارجإ يأ ريبك لكشب تقاف  دق     ،نيينيطسلفلل تالايتغالاو ،ةيركسعلا تالغوتلاو

  641".ضيبلاو دوسلا نيب ام لصفلل رادج يأ نبي مل هنا ىتح ،ةيرصنعلا ايقيرفإ بونج

       

   ينيطسلفلا نادجولا يف حلسملا حافكلا .4

      لالـخ رارمتساب حلسملا حافكلا ف     صت ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم لئاصف تناك"

 مل يركسعلا اهدهج نكل . نيطسلف ريرحتل ،ةيرصحلا لب ال ،ةيسيئرلا ةليسولا هنأب اهروطت

 يجذومن نم وندي نأ يف ديكأتلاب قفخأو ،عقولاو مجحلا ثيح نم ددحم ىوتسم طق زواجتي

  تلثمت املاط           نيذللا بعشلا برح يفو تاباصعلا برح يف ةيمانتيفلاو ةينيصلا نيتبرجتلا

         مهناـميإ ةوـق نـكت اـمهم وأ .     نيلتاقملاو رداوكلل ةيدرفلا تايحضتلا غلبت امهمو .امهب

 ةسراممب ضوهنلا ىلع لصاوتملا ميمصتلا ىلإ ترقتفا لكك ةيئادفلا ةكرحلا ناف ،مهتيضقب

             اهميظنت ريوطت ىلعو ،ةيمسرلا اهتديقع يف هلتحا يذلا عيفرلا ىوتسملا ىلإ حلسملا حافكلا

  741".ةمهملا هذه عم مءالتت ةروصب

  

     نيتيزـكرملا ةـسرامملاو ةركفلا"        رفو هنا حلسملا حافكلل ةيسيئرلا فئاظولا نمو

              ءاـنبلل ساـسألا تعضو يتلا ،ةينيطسلفلا ةيرطقلا ةينطولا ةيوهلا ءانب امهلوح ماق نيتللا

  841".ةيسايسلا ةيعرشلا ءافضإو ةركسعلاو ةبخنلا ليكشت ةيلمعب عفدلا لالخ نم ينالودلا

 

        اهضـعبب ةلـص تاذ جئاـتن عـبرأ ينيطسلفلا حلسملا حافكلا    ةسرامم نع مجنو

             ذـخأت تأدـب تناك يتلا ،ةينيطسلفلا ةينطولا ةيوهلا ديكأت ىلوألا ةجيتنلا تناك" .ضعبلا

     ةروصـب حتـف ترصأو .        تانيسمخلا يف يعامتجالا ءانبلا ةداعإ ةيلمع عم اددجم اهلكش

 تناكو  ..      ةيوهلاو حلسملا حافكلا نيب طبرلا ىلع ،9591 – 8591     يف اهئوشن ذنم ةصاخ
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   ءوـجل نأ  ثيح "..   ينيطسلفلا نايكلا خيسرت 7691       ةنس دعب حلسملا حافكلل ةيناثلا ةجيتنلا

        ةيرحلا نم زيح ىلع ،ةحوتفم ةحسف ىلع ءاقبإل ا ىلإ"  فده     ،حلسملا حافكلا ىلا ةمظنملا

      هبـشو ةـيدعاقلا ةينيطسـل       فلا تاسـسؤملا تعاطتسا ،ةيبرعلا تاموكحلا ةرطيس جراخ

 ةبسنلاب"         ينيطسلفلا حلسملا حافكلل ةثلاثلا ةجيتنلا نأ نيح يف .."   هلخاد رهدزت نأ ةيموكحلا

             هذـه تددـحف ،ةكرتشم ةيسايس ةحاس داجيإ تناكف ةينيطسلفلا ةينطولا ةيوهلا ءانب ةيلمعل

    اـمك ،اهلوح ة        عساولا ريهامجلا ميظنتو ةئبعت نكمي يتلا تايجيتارتسالاو فادهألا ةحاسلا

                 ةسايسـلا يـف ةـيريهامجلا ةكراشـملا اـهربع ثدـحت نأ نكمي يتلا تاونقلا تدجوأ

   941"..ةينطولا

 

         بعشـلا لـيثمت يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل ةيعرشلا    حلسملا حافكلا بسكأو

               ةداـيقلا لوـح تاتشـلا نكاـمأ ةفاك يف نيينيطسلفلا فافتلا ديكأتو ،ينيطسلفلا يبرعلا

          هنيكمتو ،رثعبملا ينيطسلفلا تاتشلا ةئبعت يف ةيلاعف بيلاسألا دشأ نم"   هنأ امك .ةينيطسلفلا

               عـمو ةفيضـملا ةيبرعلا تاموكحلا عم ىوقلا نازيم رييغت يف ةسوملم ةمهاسم ميدقت نم

  فـنعلا"     يه ةديدج ةغيصب لدبتسا  نأ        حلسملا حافكلا نأ اذه نأش نم ناكو 051".ليئارسإ

   .2991 ربوتكأ يف ةيبعشلا ةهبجلل ماعلا نيمألا هنع ربع امك "،يضافتنالا يروثلا

  

  باهرإلاو ةمواقملا نيب ىصقألا ةضافتنإ .5

     ةحابل نوراش ةرايز بقع 82/9/0002      يف تعلدنا يتلا ىصقألا ةضافتنإ  تزيمت

 4  يف  ترشو  ب يتلا ، ةيراحتنالا وأ  ةيداهشتسإل ا تايلمعلا   بولسأ جاهتناب   ،ىصقألا دجسملا

          ىلع درلاو عدرلا نم عون ثادحإ ةيغب ،ةينيطسلفلا لئاصفلا بلغ  أ اهتسرامو ،1002  راذآ

 تاوصأ تدعاصت ،كلذ ءانثأو . لزعألا ةينيطسلفلا بعشلا دض يلالتحإل  ا يركسعلا فنعلا

  امك ،نييليئارسإل         ا نييندملا اهفادهتسال باهرإلا نم ابرض اهوربتعيو اهنودقتني نيذلا كئلوأ
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 أدبو نيبار اهحرتقا يذلا ينيطسلفلا بعشلا نع لاص فنالا ةركف قيبطتل ليئارسإ تعفد اهنأ

  .مضلاو لزعلا رادج ةماقإ لالخ نم نوراش اهقيبطتب

  

           خيراتلا دهش ثيح ،ينيطسلفلا بعشلا ىلع اركح تايلمعلا نم عونلا اذه   نكي ملو

             زاكيماكلا ةرهاظ ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تدهش ثيح ،ثادحإلا هذه نم ريثكلا قباسلا يف

     يروسـلا رايطلا ماق ،6591        ماع سيوسلا برح لالخف ،يبرعلا ديعصلا ىلعو .ةينابايلا

     ةـقطنم يف رصم ىلع يثالثلا ناودعلا لالخ هترئاطب ةيداهشتسا ةيلمع ذيفنتب لامج لوج

 ذفن     دقف ،نانبل يف امأ .         اهقرغأو كراد ناج ةيسنرفلا ةرمدملا ىلع راغأ امدنع ،ديعس روب

   ينابملا دحأ 2891       يناث نيرشت يف رمد ثيح ،ةيداهشتسالا      تايلمعلا نم ديدعلا هللا بزح

        يعامتجالا يروسلا يموقلا بزحلا نش دق هلبق ناكو .  ايليئارسإ ايدنج 76    لتقو روص يف

      يـف زنيراملا رقم ريمدت متو .      ةيداهشتسالا تايلمعلا نم ديدعلا ينانبللا يعويشلا بزحلاو

2      لتقم نع رفسأ امم 3891     لوألا نيرشت يف توريب    اـيلظم 85   و ايكريمأ ايركسع 14

  .ايسنرف

  

           يـتلا ،لضفأ لكشب يليئارسالا شيجلا اهيوتحي يتلا ىرخألا تايلمعلا فالخب"و

             نطاوـملا لعجت تايلمعلا هذهف ،مهتلود هبكترت يذلا ملظلاب روعشلا نع نييليئارسالا دعبت

   اصخش لعجي   يذلا ببسلا ام : لؤاستلاب أدبيسو ..     هنم بيرق رطخلا نأب رعشي يليئارسالا

              كاـنه نوـكي نأ دـب ال ؟هل تلعف اذام ؟عطقلا نييالمل رجفني ..   ةقيرطلا هذهب هسفن لتقي

  151"؟اببس

  

 لاجر نم ديدعلا لبق نم ،ةينيدلا ةيحانلا نم تايلمعلا هذه  عيرشت نم  مغر لا ىلعو

 ) يتسـنمأ(               لـثم ناسـنإلا قوـقح تامظنم نأ الإ ،يواضرقلا دمحم خيشلا لثم نيدلا

 تاعومجملا مايق يتسنمأ تنادأ دقلف .ةيناسنإلا دض مئارج اهربتعت )شتاو ست يار نمويه(و

     نم نييندملل دوصقملا فادهتسالا نا"  ىرت     و  ،نييليئارسإلا نييندملا فادهتساب ةينيطسلفلا
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     ستـيار نمويه امأ 251".      ةيناسنالا دض مئارج لكشي ،ةحلسملا ةينيطسلفلا تاعومجملا  لبق

          يلودـلا يناسنإلا نوناقلاب مزتلي نأ حلسم عازن يأ يف    فرط يأ ىلع"    نأ لوقتف شتوو

            فادـهألاو نييندـملا ىـلع رشابم موجه يأ مرحي روكذملا نوناقلاو .) برحلا نيناوق(

  لمشـتو .          نييندملاب ةريبك ًارارضأ قحلت يتلا كلتو ةيئاوشعلا تامجهلا مرحي امك ،ةيندملا

      الو ،نيلتاقملاو نييندملا نيب زيمت ال        ةحلسأ مدختست يتلا كلت ةمرحملا ةيئاوشعلا تامجهلا

a ni desarE  :   ناوـنعب رـيرقت يـفو 351".ةيركسعلا فادهألاو ةيندملا فادهألا نيب

tnemoM  : snailiviC ilearsI tsniagA skcattA gnibmoB ediciuS، يـف رشن  

   451".ةيناسنالا دض مئارج" ةيراحتنالا تايلمعلا ةمظنملا تربتعا ،2002 ماع لوا نيرشت

  

 نإ" :"     ناسـنإلا قوـقح ةـبقارم"        ةـمظنمل يذيفنتلا ريدملا ،ثور ثينك ربتعيو

             اـمنإو ءادهـش اوسيل نييندملا دض يراحتنالا ريجفتلا تايلمعب نوموقي نيذلا صاخشألا

             هذه قاطنو ؛تامجهلا هذه لثمل طيطختلا يف نودعاسي نيذلا كئلوأ مهلثمو ،برح ومرجم

        ؛عارصـلا تاقوأ يف ةبكترملا تاكاهتنالا رئاس     نع اهنازيمي ةيجهنملا اهتعيبطو تامجهلا

    ."ةيناسنإلا دض ةبكترملا مئارجلا ةئف نمض فَّنصُت اهنأ يلجلا نمو

 

 دض ةيعرش ةمواقم ،لالتحالاو يليئارسإلا ناودعلا ىلع" ينيطسلفلا لعفلا در نكل

 ةيجيتارتس         ا لامعألا هذه لكشت الو ،ةيراحتنالا تاريجفتلا نمضتي ال اذهو . يبنجأ لالتحا

             لاـمهإو لالتـحالا ةلـصاومل ةرشابملا ةجيتنلا ،لعفلاب يه ةيراحتنالا تايلمعلا .ةلاعف

  نيحلسـمل    ا عـم ةـنراقم      ىـمظع ةيركسع ةوق ليئارسال .  نيينيطسلفلل يلودلا عمتجملا

       نـمألا تاوـق معد نودب يليئارسإل      ا شيجلا نولتاقي نيذلا ،حيلستلا يفيعض نيينيطسلفلا

  551".ةينيطسلفلا
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          لـخاد تارـيجفتلا ببسب اصوصخ ،ةلشاف تناك ىصقألا ةضافتنا"    ،ناف اذه عم

 ةيواز نم لب ،ةيريجفتلا تايلمعلل ةيقالخألا بناوجلا نع انه ثدحتأ نأ ديرأ الو ،ليئارسإ

                عـمتجملا تدـحو اـهنأل الوأ ،ةـثراك تناك تايلمعلا هذهف ،يجيتارتسا روظنم نم وأ

     ةيلخاد تاعارص كلانهو ،ةيعمتجملا تاعومجملا ن     م ةفلتخم عاونأ نم لكشملا يليئارسالا

        ةـياهن يف ةدحاو ةلئاع مهنأب روعشلا نييليئارسإل      ل ترفو ةيريجفتلا تايلمعلا نأ ريغ ،هيف

      أوـسأ تايلمعلا هذه جئاتن تناك ،ةيقالخأ سيلو ،ةيجيتارتسا ةيواز نم ،يلاتلابو .فاطملا

       هذـه تفعضأ هتاذ تقولا يفو يلي        ئارسإلا عمتجملا تدحو اهنأل ،ثدحي نأ نكمي ناك ام

      انأو ،الدع سيل اذه نولوقت دقو .     يسامولبدلا ىوتسملا ىلع نيينيطسلفلا ايناث ةيجيتارتسإلا

                 نـم ريغـص بناج ىلإ مهئوجل ىلع نيينيطسلفلا مول لدعلا ريغ نم هنا ىلع مكعم قفتا

   تاـيلمعلا  نوكت نأ  بجيو "..        برغلا ىدل دئاسلا روصتلا وه اذه نكلو ،ةمواقملا لاكشأ

  ةددعتملا ةيليئارسإل      ا ةيركسعلا فادهألا دض طقف ةهجومو ةروصحم"   ةينيطسلفلا ةيركسعلا

           رومأ ىلإ ةفاضإ ،ةيجيتارتسالا فادهألا نم ريثكلاو ،تانطوتسملاو ،ةلتحملا قطانملا يف

                ليئارـسإ يـف دئاسلا روصتلا رييغت يف مهاسي نأ نكمي اذهو ،رادجلا لثم ىرخأ ةريثك

   داـجيإ  مهيلع ،نيينيطسلفلا   قحب باهرإل ا تاماهتإ"   بنجتلف ،هيلعو 651".نيينيطس لفلا لايح

   ءبعلا اذه لثمو .نييليئارسإل         ا نييندملل ةرشابم هجوملا فنعلا ىلع دمتعت ال يتلا قرطلا

                  نـم طقف راثي نأ نكمي نكل ،لالتحالا ةوسق نم ىطعم وه ام عم ،بعصلا نم نوكي دق

   751".ينيطسلفلا عادبإلا لالخ

 ةكرح نأ كش ال" هنأب ينولأ تيمالوش ،ةقباسلا ةيليئارسإل  ا فراعملا ةريزو ىرتو

     ةينيطسـلف تـنك ولو .         يردت ال ثيح نم ةيليئارسإلا ةنوحاطلا ىلع ءاملا بصت سامح

     ينبت ىلإ نيينيطسلفلا توعدو ،يليئارسإل      ا قمعلا يف ةيراحتنالا تامجهلا فقوب مهتدشانل

        يف ليئارسإ رشح ىنستي ىتح تارهاظملاو جاجتحالاب     لاضنلا يف يدناغ امتاهملا بولسأ

          ربكأ ةلتحملا يضارألا يف ليئارسإ هسرامت يذلا باهرإلا نأ حيحص .  ملاعلا مامأ ةيوازلا
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 اذإو .        هتاذ سيركتل ةصرفلاو تاودألا لالتحالا حنمت سامح نكل ،  ينيطسلفلا باهرإلا نم

      ةطلسـلا سيئر ىلع زاهجإلا ن       م ليئارسإ نكمتتس اهلمع بيلاسأ دامتعاب سامح ترمتسا

         نأ الإ اضـيأ ساـمح هانبتت ام اذهو .      ةوقلا ةيجيتارتسا ىنبتت يهف سابع دومحم ةينطولا

  يـغبني .        دوجولا نع ليئارسإ يحمنت نلف سامح تبرض امهمو ،  لئاه تايناكمإلاب قرافلا

              ناطيتـسالا يـف مهتاـسأم راهظإو ةوق ىلإ هليوحتو مهفعض لالغتسا نيينيطسلفلا ىلع

           ىنستي يك بهنتو قرستو درشتو لتقت ةلودك ليئارسإ هجو حضفو ،  ملاعلا مامأ ناردجلاو

 هنا دقتعا .    ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ذنم اهل ليثم ال يتلا ةيقيقحلا ةيحضلا ةيوه ىلع فرعتلا

    نـم ليئارـسإ نـكميو مهتيضق ةلادع نوينيطسلفلا دقفي ،    توريدس ىلع خوراص لك عم

 "... ةدـعاقلا"             الإ يـه اـم هتطلس نأو ندال نب ةماسأ ناك تا   فرع نأب ءاعدالاب يضملا

            موـي برـح دـعب رصم عم مالس ةيقافتا انعقو دقل .    ةوقلا نومهفي نيذلا مه نويليئارسإلا

                 هللا بزـح انب عقوَأ نأ دعب طقف نانبل نم انجرخو ،ةريزغ ءامد اهيف تكفس يتلا نارفغلا

         كـلت نيـبو شيـجلا دض ةسرامملا ةو       قلا نيب زييمتلل ةجاح كانه نكلو ،ةميسج رئاسخ

  851".عراوشلاو ءايحألا يف نييندملا ىلإ ةهجوملا

  

           ،ءىداـبم انيدل نأ ملاعلل رهظن نأ نيطسلف بعشك ديحولا انلمأ"   ،لوقلا ةصالخو

               ميـظنتلا ةدـيجو ةـيكذلا ةمواقملا ةلصاوم انيلع نأو ،ايلعلا ةيقالخألا ضرألا لتحن اننأ

     لـعجن نأ اـنيلع ...        دـعب هركذي ادحأ نأ ودبي ال يذلا ،  يليئارسإلا يمارجإلا لالتحالل

              لاحلا وه امك اهنم ةيشخلاو ءادعلا اهل بصاني نأ ال ،ةموهفمو مارتحالاب ةريدج انتمواقم

   951.زييمت نودب براحتلاو يراحتنالا لهجلا ريثأتب نآلا

  

 ،ي ليئارـسإل        ا لالتحالا دض ،نيينيطسلفلل يجيتارتسالا رايخلا يه ةمواقملا ىقبتو

          ىـلع يتأـي يتلا ،ةمواقملا نم ةددعتمو ةريثك لاكشأ  كانه ،   فورعم وه امكو ه نأ ريغ

         ةيسايسو ةيفاقث ،ةيحورو ةيدام ةايحلا بناوج لك لمشت ةمواقملاف" .  حلسملا حافكلا اهسأر
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          نـع عاـفد اهنأل ةيجراخو ةيلخاد ،ةيعامجو ةيدرفو ةيمالعإو ةيملعو ةينقتو ةيداصتقاو

  061".تاذلا

  

  :ةصالخلا
  

               ىـلع ةرثؤـملا ةـيلودلا تاروطتلا نم ديدعلا دهش ملاعلا نأ ىلا جاتنتسإلا نكمي  

      لوألا يفاضإلا لوكوتربلا رارقإ دنع 7791      ماع اهتورذ تغلب يتلا ، ةمواقملا ةيعورشم

     لوـحتلا يف غلابلا رثألا تكرت نأ تاريغتملا كلت نأش نم نأكو .  فينج تايقاقتاب قحلملا

 دعبف .        ةمواقملا كلت اهجهتنت يتلا ةليسولا ىلع ديدشتلا ىلا ةموا    قملا فده ىلع زيكرتلا نم

              ريصملا ريرقت يف اهقوقح قيقحتل حالسلاو ةوقلل ءوجللا ةمواقملا تاكرح قح نم ناك نأ

               ،ةـياغلا كـلت غولبل ةليسولا ىلع زيكرتلا ىلا ملاعلا دييأت عجارت ،يبنجألا ناودعلا ءردو

     ،ضواـفتلا وأ ةيقرشلا روميت يف ىرج امك ءاتفتس      الا لثم لئاسو دييأتب رمألا لصو ىتح

                ةداـيقلا مادـقإ دعب ،ةينيطسلفلا ةلاحلا هبشت يتلا ةيلامشلا ادنلريا ةيضق يف لاحلا ناك امك

   اهفادهأ قيقحت لجأ نم ةيضوافتلا ةيلمعلاب طارخنالاب لوبقلاو باهرإلا ذبن ىلع ةينيطسلفلا

        ةـيرحلاب ينيطسـلفلا بعشـلا تاـع        لطت قـيقحت يف ىرخألا يه تقفخأ فسأللو يتلا

           ةداعتـسإ نـم اـنكمت ضوافتلا الو حلسملا حافكلا الف .   ةلقتسملا هتلود ةماقاو لالقتسالاو

  .ينيطسلفلا يبرعلا بعشلل ةبولسملا قوقحلا

 

          يداـحأ ماـظن ءوشـنو يتايفوسلا داحتالا ككفت ،    تاريغتملا كلت زربأ نم ناكو

   ميرـحت نم   كلذ      هنمضت ام لكب ملاعلا ىلع تغط       ميهافم نم هلمحي امب ،ملاعلا يف ةيبطقلا

   لودـلا تداعتسا  ثيح            ،اهقوقح لينل ةوقلا مادختسا ىلا لودلا ريغ نم نيبعاللا ءوجل قح

         ةدـحتملا تاـيالولا تـبهذ امدـنع 1002    ماع رمألا مقافتو .  ةوقلا مادختسال اهراكتحا

   ضفري نم ناكو .باهر          إلا ىلع اهبرح قالطإ يف ملاعلا لود نم ديدعلا دينجتب ةيكريمألا
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   يـف فنصي           ،اهب اهتعانق مدعل ،اكريمأ اهدوقت يتلا بورحلا كلت يف طارخنالا   لودلا نم

      نوـكي ،برحلا كلت يف هعم سيل نم نأب شوب ةلوقم نم اقالطنا باهرالل ديؤملا قدنخلا

  .هدض

  

              ىـلع دكؤيو رصي لازي ام يذلا يلودلا نوناقلا لاطت مل ،ةيلودلا تاروطتلا كلتف

             ضحدـي اـمم ،ةيبنجألا تالالتحالا ةمواقمو اهرئاصم ريرقت يف بوعشلل ليصألا قحلا

             ةيعورشـم عازتنا يف تمهاس يلودلا نوناقلا ىلع ةيلود تاريغت دوجوب ةساردلا ةيضرف

              لودلا لبق نم لفغأ دق يلودلا نوناقلا نأب ةساردلا دكؤت ،كلذ نم سكعلا ىلعو .ةمواقملا

         اهحلاصـم نـم اقالطنا تبهذو ،مالسلا مادختسا ةمواقم    لا تاكرح ىلع ركنت تذخأ  يتلا

  ىلا ،          ةيلودلا ةيخيراتلا ةيسايسلا تاريغتملا نم ةلمج اهتززع يتلا ةيلودلا اهتافلاحت ةعيبطو

           فـنعلا ذـبنو اهفادـهأ قيقحت يف اهقرطو اهلئاسو رييغتل ةمواقملا تاكرح ىلع طغضلا

        ليصـحتل ضواـفتلا لالخ نم وا ت      اءاتفتسالا ءارجإك ىرخا ةيملس لئاسو ىلا ءوجللاو

  .اهقوقح

  

    اهلهؤي يذلا ،ءاهدلاو ءاكذلا نم ردقلا كلذب يلحتلا ةينيطسلفلا ةمواقملاب نيعتي  اذهل

           بسانملا لكشلا رايتخا نم نكمتتل ةيجراخلاو ةيلحملا فورظلاو ةيلودلا تاريغتملا ةءارقل

   يريهامجلا فافتلالا نم        ضت ىتح ،ةيلاضنلا ةريسملا لحارم نم ةلحرم لكل ، ةمواقملا نم

              ةيضـقلا ةـلادعل يملاـعلاو يبرعلاو يلحملا معدلاب ىظحتلو اهب ةيبعش ةكراشم عسوأو

      ةينيطسـلفلا ةـمواقملا ماـمأ   اـيلود    ةلوبقملاو ةحاتملا تاهويرانيسلا   يه امف .ةينيطسلفلا

  .هيلع ةباجإلا هيجوتل يلاتلا لصفلا لواحيس ام اذهف ؟اهقوقح ليصحتل
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  ثلاثلا لصفلا
  

  ةينيطسلفلا ةمواقملا مامأ ةحاتملا تاهويرانيسلا
  

  

  :ميدقت
  

     ةـمواقملا ةـكرح مامأ  ةحاتملا  تاهويرانيسل  ا ىلا ةسارد    لا نم ءزجلا اذه قرطتي

       ةرثؤملا لماوعلاو ةفلتخملا فارطألا فقاوم ليلحتلاب لوانتي  ثيح ، اهتايلاكشإو ةينيطسلفلا

  ةيـصوتل ل ىعسيو .  ةيليئارسإلا نمألا ة    يرظن ضارعتسا ىلإ ةفاضإ ،ةقطنملاب  ثادحألا  يف

  تادجتسملاو تاريغتملا   يعاري يذلا       ةمواقملل عجنألا بولسألا رايتخال تاهيجوتلا ضعبب

  لـفغ ي الو        ،ةـيلودلاو ةيميلقإلاو ةيلخادلا ةحاتملا فورظلا رابتعالا  نيع ب ذخأيو  ،ةيلودلا

  نـع   اهتاذـب   ةـمواقملا ىأن ت ىتح       ،ةمئالملا فورظلاو قيبطتلا ةيناكمإو ةيلعافلا ريياعم

   ىـلع اه لوصـح  يعدتس  ي امم ،ةيناسنإلا  داعبألا  تاذ   ةيسايسلا اهت يضق زاربإل و باهرإلا

   .نييلودلا فطاعتلاو معدلا

  

   معدلا ىلإ جاتحت  يهف    ،اهفادهأ قيقحت يف  حاجنلا    ةمواقم ةكرح يأ  نمضت  ىتحو

  لاوـط   ةينيطسـل     فلا ةـمواقملا هب تيظح ام  اذهو . اهلوح ي  ريهامجلا فافتلالاو يبعشلا

       نم ةلحرم لك يف ايبسن ةتوافتم اه      تايلاعف يف ةيبعشلا ةكراشملا ةبسن تناك نإو  ،اهخيرات

  وهو ،اهء     ادأو اهلمع مظني يميظنت مسجل ةجاح  كانهو .   ينيطسلفلا ينطولا لاضنلا لحارم

   نـم دـيدعلا             تدهـش اـهخيرات رادـم ىلعو اهنكل ،ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم هتلثم ام

 رارقب هسفنل ليصف لك رثأتسيو .ةيلاعفلا مادعناو زجعلا نم ةلاح ايلاح يناعتو ،تاماسقنالا

  يف ،هيغت   بي تقو يأ يف  ةيركسع   ةيلمع يأ    نشب رارقلا ذخت  ي ثيحب ،ةمواقملا   لكش ديدحت
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       نـم ةلحرم لك يف هينبت نيعتي   يذلا لكشلا      لوح ةدحوم ةينيطسلف ةيجيتارتسا بايغ  لظ

  .لاضنلا لحارم

  

    ةـمواقملا يـف لصحي مل ام وهو ،اهلئاصف نيب ام سناجتلا ىلإ  ةموا قملا جاتحتو

  ةـمواقملل     ةـيمتنملا لئاصفلا فلتخم نيب  ةيسايسو   ةيجولويديأ تافالخ  دوجول ،ةينيطسلفلا

      ةمظنم ءاضعأ نم ضعبلا ماق امدنع   تافالخلا كلتو .   فدهلا ىلع تقفتا نإو  ،ةينيطسلفلا

    عاـمجإلا باـيغ يـف ،31/9/3991 يف ولسوا ة  يقافتا ىلع عيقوتلاب ةينيطسلفلا ريرحتلا

   نأ ثـيح    ،ةمواقملا نأشب فقوملا  يف اماسقنا ايلاح   ةينيطسلفلا ةحاسلا  دهشتو .ينيطسلفلا

        ىـلع درـلا نم ءزجك خيراوصلا قالطإ      و ةيداهشتسالا تايلمعلاب مايقلا ديؤيو معدي نم

    رـخآلا اهضراعي اميف  ،يلالتحإل       ا نايكلا شيجل عدرلا نم ةلاح قلخلو يلالتحإل ا ناودعلا

     يـطعت اـهنوك ،     ينيطسـلفلا بعشلل رامدلاو بارخلاو تاليول  ا بلجتو ةيثبع  اهربتعيو

           ةلـصاوملو ةينيطسلفلا تاكلتمملل ريمدتلاو لتقلا لامعأب مايقلل لالتحالا تاوقل تارربملا

   يجراخلا معدلا عجارتو .       حفر ربعم ةصاخبو ةينيطسلفلا يضارألا دودح قالغإو راصحلا

         راصـح نـم يناعت تتاب يتلا ،ةمواقملل     يركسعلا ىتحو يسامولبدلاو يسايسلاو يلاملا

  ةـئيبلا     ىلا ةمواقملا رقتفتو .     ةينيطسلفلا ةموكحلل سامح ةكرح ليكشت ديعب ُ  يلامو يسايس

    ندرألا يف اهدعاوق ةمواقملل تناكو .       حافكلل اهنم قلطنت يتلا ةدعاقلا لكشت يتلا ةيفارغجلا

 د ـي      عب ةـلتحملا ةينيطسـلفلا يضارألا يف  اهب    فاطملا يهتنيلو نان   بل ىلإ تقلطنا اهدعبو

  .ولسوا تايقافتا ىلع عيقوتلا

  

 ة وـق نم همادختسا ىدمو ،يليئارسإل      ا لالتحالاب لثمتملا مصخلا لعف دودر يتأتو

      ىـلع رثؤـم يفاـضإ لـماعك ،ةينيطسلفلا ةمواقملا لامعأ ىلع هدر   يف شطبو  ةطرفم

       ةمواقملا اهتضاخ يتلا ةليوطلا ةيلاضنلا ةلحرملا مغرف .اهقاف    خإ وأ اهحاجنب ءاوس ةمواقملا

               قـح قـيقحتو ةـلودلا ةماقإو ةينيطسلفلا ضرألا ريرحت لجأ نم اهحافك يف ةينيطسلفلا

               ربع وأ حلسملا حافكلل ءوجللا لالخ نم ءاوس نيطسلف ريرحت يف حجنت مل اهنأ الإ  ،ةدوعلا

 ءوجللا  اهتامس  زربأ     نم ناك يتلا ،ىصقألا       ةضافتنا عالدناب رمألا ىهتنا ثيح ،ضوافتلا

   .يلودلا عمتجملا ءاضعأ نم ربكألا ءزجلا اهدقتني يتلا ةيراحتنالا تايلمعلا ىلإ
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        ةـفلتخملا هلئاصفب ينيطسلفلا بعشلا تاعاطق فلتخم قفاوت   ناكمب ةيمهألا  نمو

  راـيخ  يأ          ىلع تاتشلاو لخادلا يينيطسلفو ماعلاو صاخلا نيعاطقلاو ةيلهألا تامظنملاو

 ا     ذـهب ةـصاخلا تادـنجألا     ضرف تاسايسل دح عضو    و ،حاجنلا هل بتكي ىتح  ةمواقملل

 تناكأ ءاوس ،ايلاح لصاح وه امك ينيطسلفلا بعشلا ءانبأ مومع ىلع ةئفلا كلت وأ ليصفلا

             وأ ،ينيطسلفلا بعشلا ىلع ولسوا قافتا ريرحتلا ةمظنم ةدايق تضرف املثم ةيسايس الولح

             ضرـف لالـخ نـم ،ينيطسلفلا بعشلا ءانبأ مومع ىلع نيعم يح   افك بولسأ لالخ نم

            خيراوصـلا قالـطإ ىـلع مادقإلا ةلصاوم لالخ نم وأ ،  ةيداهشتسإلا تايلمعلا بولسأ

    عنـص يـف ةيسايسـلا ةكراشملا مجح عيسوت   ناكمب ةرورضلا نمو .  ةزغ نم ةينيطسلفلا

  كـلت وأ ليصفلا كاذ وأ دئ       اقلا اذهل راكتحالا ةرئاد نم هجارخإو ينيطسلفلا ينطولا رارقلا

 ةحاتملا     تاهويرانيسلا يه امف ،      ركذ ام ءوض يفو عضولا اذه مامأو .ةحلسملا  ةعومجملا

              سـفن يـفو لالتحالا نم ررحتلا يف اهفادهأ قيقحتل اهجاهتنال ةينيطسلفلا ةمواقملا مامأ

   ضوـخلا ليبقو          ؟مراعلا يلودلا معدلاب عتمتلاو اهلوح يبعشلا فافتلالا ىلع ظافحلا تقولا

       اـقفو اـنتقطنم يف ينمألا عضولا  ةءارقب  لالهتسالا    ناكمب ةيمهألا نمف  ، لاجملا اذه  يف

 ةدعاسملل  اهباعيتسال     مصخلا اهب ركفي يتلا  ةيلقعلا      مهف أدبم نم اقالطنا ،ةيليئارس إلا ةيؤرلل

  .ةمواقملل ىلثملا تارايخلا مسرل داشرتسالا يف

  

  :طسوألا قرشلا ةقطنم يف ينمألا عضولا  -:الوأ

  ةقطنملل ةيليئارسإلا ةينمألا ةيؤرلا .أ

  

             ةيركسـعلا تارابختـسالا ةبعـش سيـئر ،شكرـف يفيئز نوراهأ ليلحت ل اقفو

    افاي زكرم همظن يذلا " ةمألا عضو"     رمتؤم لالخ اهاقلأ ةرضاحم  يف  ،)نامأ(  ةيليئارسإلا

  لـماوع     ةـثالث كانه ،21/6/5002        خيراتب بيبأ لت ةعماج يف ةيجيتارتسالا تاساردلل

   :يهو نهارلا تقولا يف انتقطنم يف تاروطتلا ممصتو غوصت ةيسيئر
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   اراج تحبصأ ،   قارعلا لالتحا دعب اكيرمأف .   ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا ةسايس )1

             ريثأـتلا ديدش لماعك اهتسايس ىلإ رظنت يهو ،ايكرتو ةيدوعسلا ةكلمملاو ايروسو ناريإل

      ةيطارقميدلا رشن نأش نم نأ ىرتو . ديعبلا ىدمل     ا ىلع اهحمالمو تارييغتلا ميمصت ىلع

   .اهل نمألا بلج يف ةمهاسملا ،ةقطنملا يف

 ،            اـهمجن دعصي ةريخألا ةنوآلا يف أدب ثيح ،ةيبرعلا لودلا يف ةيلخادلا ىوقلا )2

       مكحلا ةمظنأ فعضو مالعإلاو يريهامجلا لماعلا :     اهمهأ ةفلتخم لماوع ةدع رفاوت ببسب

  .يداصتقالا ديعصلا ىلع ةبعصلا تالكشملاو

  

               ةدـنجأ يـف يناـثلا ناـكملا ىلإ يصقُأ ينيطسلفلا عوضوملا نأ شكرف ىريو

  كانه اضيأو .         ةمواقملا ىودج يف ككشُت ةديازتم تاوصأ عمسُت تأدبو ،ةيبرعلا تايولوألا

                ًاـفرطت لـقأ ًاعباط نآلا ذختت تتاب ذإ ،ليئارسإو ةدحتملا تايالولا ىلإ ةرظنلا يف ًاريغت

   .ةدحو

         يذلا ،يمالسإلا ملاعلا بلق يف عقت ليئارسإ نأ شكرف  لوقي :يملاعلا "داهجلا" )3

 يأ ،     اهعم عارصلل نإف كلذلو ،هيف ةفالخلا ماظن قيبطتو لالحإ ىلإ "ةدعاقلا"   ةمظنم ىعست

       نـم وأ ةيجولويثلا ةيحانلا نم ءاوس "ةدعاقلا"       ةيجيتارتسإ يف ةيزكرم ةيمهأ ليئارسإ عم

           اذه نم نييكريمألا درط ىلإ يعسلاو قارعلا يف رئادلا عارصلا امو ،ةيجي تارتسإلا ةيحانلا

   .يمالسإلا ةفالخلا ماظن ىلإ قيرطلا يف ةيرورض ةيريضحت ةلحرم ىوس ،دلبلا

  

     رـيغ تاـمولعم كانهو .     ليئارسإ نم رثكأف رثكأ برتقت تتاب "ةدعاقلا"  ةمظنمف

  ينعي امم     ،ةزغ عاطق ىلإ رص   م نم للستلا نم "ةدعاقلا"      ءاطشن ضعب نكمت لوح ةدكؤم

  ىـلع ،ًاضيأ "ىصقألا ءادهش بئاتك" نم امبرو ،"سامح"    ةكرح نم ةدرمتم رصانع ةردق

     ةدحتملا تايالولا رحدب يهتنت ال "ةدعاقلا"   برح نأو ."ةدعاقلا"      ناضحأ يف مهل ذالم داجيإ

  يـبرعلا ملا          علا يف مئاقلا ماظنلا ضاقنأ ىلع حيحص يمالسإ ماظن مايقب امنإو ،ةقطنملا نم

              عارصلا ىلع بصنيل ،جراخلا ىلإ لخادلا نم دهجلا لوحتي طقف كلذ دعبو ،ليئارسإ يفو

  ."ربكألا ناطيشلا" عم
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  ثادحألا ةغايص يف ًايزكرم ًالماع ًاضيأ لكشي عبار لاجم كانه ،شكرف داقتعابو

 ديزملا ذ        اختال رطضتس يتلا ليئارسإ اهجهتنت يتلا ةسايسلا وهو ،ةقطنملا يف تاروريسلاو

      نـع بارعإلاـب هترضاحم متخيو .      اهئاقبو اهلبقتسم نيمأتل بناجلا ةيداحأ تاوطخلا نم

     ةفضـلا ىلإ ديدهتلا ا   ذه لقتني ال نأ  لمألابو .      ةزغ عاطق نم يخوراصلا ديدهتلا نم قلقلا

  ةـئدهتلا   نأو ،      عدرـلا ةوقب ظفتحت تلاز ام "باهرإلا"   تامظنم نأ   ىلإ صلخو .ةيبرغلا

        ليئارسإ نم لك ةيلوؤسم ةجيتن يه امنإ ،    ةنوآلا هذه يف نيينيطسلفلاو ليئار  سإ نيب ةمئاقلا

 .ةئدهتلا رارق ىلع رثؤت يتلا يهو "سامح" ةكرحل لقتسم رارقلا نأ ثيح ،سامح ةكرحو

   ساـمح نأ     شكرـف مزجي ،اذهلو .       ءاشت تقو يأ يف رانلا قالطإ فانئتسا اهتعاطتسابو

         هامس ام ةسرامم ىلع ةردقلاو عدرلا ةوق نآلا ىت ح نوكلتم ي او    لاز ام هللا بزحو داهجلاو

  161.باهرإلا

  ةيليئارسإلا نمألا ةيرظن .ب

         عـيمج ناف ،افيح ةعماج يف ةيلودلا تاقالعلا ذاتسأ    ،فيسوي يروأ روتكد لل اقفو

              نامـض لالـخ نم الإ ققحتي ال لالتحالا ةلود نمأ نأ نونمؤي ،  نمألا ةيرظن يسدنهم

  صخلتـت     يركسعلا قوفتلا ةفيظو نأ  ىريو .261ةقطنملا      لود رئاس ىلع يركسعلا قوفتلا

   -:يف

  

 ناك ةيوون ةناسرت ليئارسإ كلتمت ثيح ،ةيئادع ةردابم يأب مايقلا نع برعلا عدر - :الوأ

   ةـموكح ت مدـقأو .6891          ماع ونونعف ياخدرم سدنهملا اهرارسأ نم ضعبلا فشك دق

     كالتمإ نم قارعلا عنمل 1891        ماع يقارعلا زومت لعافم ريمدت ىلع يليئارسإل ا لالتحالا

 لالتحالا اهدوقي يتلا ايلاح  ةمومحملا ةلمحلا  كلذ  رسفي  امبرلو .   ةعدار نوكت ةيوون تاردق

791 791                                                 
 )رادم( ةيليئارسالا تاساردلل ينيطسلفلا زكرملل ةينورتكلالا ةحفصلا ىلع ةرضاحملل ةلماك ةمجرت ىلع لوصحلا ناكمالاب 161
  :ناونع ىلع

hsamla//:ptth - hsamla/gro.retnecradam.dah - raweiv/dah 2382=dilacitra?psa.elcit  
 
 

 :ناونعلا ىلع ةيليئارسالا تاساردلل ينيطسلفلا زكرملل ينورتكلالا عقوملا ىلع لاقملل ةمجرت دجوي 261
hsamla//:ptth - hsamla/gro.retnecradam.dah - dah 4413=dilacitra?psa.elcitraweiv/   
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  دـعب           ةصاخبو ،هدوجو ددهت دق ةيوون تاردق كالتما اهنكمت نم ىشخي  ثيح ، ناريإ دض

  .ةقطنملا نم لاوزلل ةليآ ليئارسإ نأ نم يناريإلا سيئرلل ةرركتملا تاحيرصتلا

  

              تاردق دكؤي حساك رصن قيقحتل ةريبك ةوقب لالتحالا ةلودل مجاهم يأ ىلع درلا - :ايناث

   .شيجلل عدرلا

  

       هذـه روذـج فيـسوي دريو .ةوقلا   ةزيكر ىلع  موقت   ةيليئارسالا نمألا  ةيرظنف

      نـب دـيفاد كاذـنآ  ةيليئارسإلا      ةموكحلا سيئر ربجأ امدنع ،6591    ناريزح ىلا ةيرظنلا

 ة ـيلآ    لوح فالخلا ببسب ،     هبصنم نم ةلاقتسالل تيراش هيشوم هتيج  راخ ريزو ،نويروغ

         ةهجول ايسايس اليدب حرط يذلا ديحولا لوؤسملا تيراش ناكو .   كاذنآ برحلا عم يطاعتلا

        يموـقلا نـمألا ةسايس تدقف تيراش ةلاقتساب  هنإف   ،فيسوي بسحبو .  نويروغ نب رظن

 ،7691      برـحل هليلحت ضرعم يفو .      ةوقلا قاس اهيلع نميهتل ةيسايسلا اهقاس يليئارسإلا

        ًاضـيأ اهيلع تداعو لب ،ةروطتم عدر ةردق طقف سيل ليئارسإل ترفو اهنأ فيسوي لوقي

  نـكل  .            اهب ملحت ليئارسإ نكت مل طورشب عازنلا ءاهنإل اهلالغتسا نكمي ناك ةيميلقإ رامثب

 ،اهدض برح نشل برعلا ةيعفاد صلقت تايوست ىلع اهنمأ ءاسرإو ةماقإ تضفر ليئارسإ

  :اهمهأ رومأ ةدع يف كلذ تايلجت فيسوي دجوو

              ارـظن كلذو ،ةرشابم برحلا دعب ينيطسلفلا راسملا ىلع لح زارحإ وحن مدقتلا ضفر -

   ظاـفحلا لـجأ نم هعفد مدع  نييليئارسإلاب ردجيو ، ًاديهز ادب " رونتملا لالتحالا"   نمث نأل

  .")يموكحلا( فالتئالاو دالبلا ةمالسو ةدحو" ىلع

             ءوضلا نيسح كلملا رصانلا دبع سيئرلا ىطعأ نأ دعب ،يعقاولا يندرألا رايخلا ضفر -

            ضفرـلا اذه عبنو ،ةيبرغلا ةفضلا لبقتسم لوح ليئارسإ عم تاضوافم ءارجإل  رضخألا

  .ينيطسلفلا راسملا ىلع ةيوستلا تعنم يتلا بابسألا تاذ نم

    اذإ رطخلل ضرعتيس ، ليئارسإ لبقت    سم نأب ةينمألا ةدايقلا ىدل ) ًابيرقت ةسدقملا(  ةعانقلا -

     رمألا وهو ،دمحم سأر -          شيرعلا طخ نم قرشلا ىلإ رصم عم ديدجلا دودحلا طخ لقتنا

              ةيوسـت ىلإ لصوتلل ةيسايس ةردابم ةيأ بيرختل ةثيثح ةيليئارسإ دوهج لذب ىلإ ىدأ يذلا

   يف ترج         يتلا تاردابملاو تاطاسولا عيمج ليئارسإ تلشفأ قايسلا اذه يفو . نيدلبلا نيب
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       ميـلو ةرداـبمو ةيكوكملا غنيراي رانوغ )  ةدحتملا ممألا ثوعبم(     تالوج لثم ،ةرتفلا كلت

      ةيوسـت ىـلإ تعس يتلا )     نايد هيشوم ةردابم كلذ يف امب(  ىرخألا   تاردابملاو زرجور

         نم ليئارسإ اهتصلختسا يتلا ةديحولا ةربعلا نأ ،فيسوي دقتعيو .   سيوسلا ةانق يف ةيئزج

  .ةوقلا نم ديزملا كالتما نيعتي هنأ 7691 ماعلا برح

  

     ةيرظن رامث ىدحإ تلكش 2891     ماع نانبل برح نأ    يليئارسإلا يميداكألا دقتعيو

               ةـسردم داورو ةداـق لواح يتلا ىلوألا ةضافتنالل ةبسنلاب اذكو ،اهروص ىقنأ يف ةوقلا

 بماك تاثداحمل هليلحت يفو  .نيينيطسلفلا ماظع ريسكت ةطساوب اهتهجاوم يف ةوقلا سيدقت

           تفدهتسا ذإ ،ةملكلا ىنعم لكب ةيركسع ةيلمعك تريدأ اهنأ لوقي ،0002    ماع ةيناثلا ديفيد

     رسـفي اـم اذهو .تاضوافملا  كلت         أدبت نأ لبق نيينيطسلفلا ىلع تاضوافملا جئاتن ءالمإ

        يـتلا ،ةـيناثلا ةـضافتنالل يدصتلا يف ةيركسعلا ةوقلل طرفملاو فثكملا مادختسإلا اضيأ

    ىلع ةهجاوملا نم ليئارسإ فده فيسوي ددحيو .   تايفصتلاو تالايتغالا نم ديد علا تدهش

  .فنعلا ةطساوب ًائيش اوققحي نل مهنأب نيينيطسلفلا ىدل "يعولا يك" هنأ

  

            اـهقوفت جوأ ليئارـسإ تغلب امدنع ًاضيأ تعلدنا ةيناثلا ةضافتنالا نأب  درطتسيو

   ةـينمألا تادعاسمل  ل ليئارسا يقلتو        ،ةيركسعلا قارعلا ةردق ىلع ءاضقلا بقع ،يركسعلا

           نـمأ نإـف ،قوـفتلا اذه نم مغرلا ىلع نكل .    ةدحتملا تايالولا نم ةمخضلا ةيركسعلاو

  فيضـيو .  روهدـتلا نم دحلا اذه لثم ىلإ ىضم تقو يأ يف لصي مل ليئارسإ ينطاوم

          رـيكفتلا اذـهل يـقيقح راسحنا ىلع تارشؤم وأ    لئالد كانه نأ ،    نآلا ىتح ودبي ال هنأب

         رارمتـسا لضـفت يليئارسإلا روهمجلا ةيبلاغ نأ ،امهالوأ : نيتقيقح نم  فشتس ي امبسح

     عـم تاضوافملا قيرط ىلع ،ةيبرغلا ةفضلا نع بناجلا يداحألا لاصفنالا وأ باحسنالا

             عـم تاـضوافملا ةـلواط ىـلإ سولجلل ةوعدلا ليئارسإ ضفر ،ةيناثلاو .نيينيطسلفلا

   نوـك ،       نالوـجلا ةداعتـسا لـباقم عازنلا ءاهن      إل ايروس دادعتسا لظ يف ىتح نييروسلا

          ال ليئارـسإ نمأ نأ تبثا خيراتلا نأ ىلإ صلخو  !    ًايركسع ًارايخ نوكلتمي ال نييروسلا

   .ةوقلا ىلع قلطملا هبش وأ قلطملا دامتعالا ربع نسحتي الو ققحتي
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  لالتحالا شيجل ةيعدرلا تاردقلا عجارت .ج

  مـظعم   اـهب نمؤي      يتلا ةوقلا ةيرظن لشف      ترهظأ يتلا ،دهاوشلا نم ديدعلا كانه

  :كلذ ىلع ةلثمألا نمو .نييليئارسإلا ةساسلا

  

 39    قارعلا قلطأ ،)1991   طابش 82 – 0991   بآ 2(    ىلوألا جيلخلا برح  نابإ

              نم ىشخت تناك يتلا ةدحتملا تايالولا نم طغضب ،درت مل اهنكل ليئارسإ هاجتاب اخوراص

         هوشي هنأ ىلع يليئارسإلا درلا مدعل رظني نم كانهف .    قارعلا دض يلودلا فالتئالا طارفنا

  .ةيليئارسإلا عدرلا ةردق اليلق

  

             ةـسايس ىـنبت يذـلا يليئارسإلا لالتحالا شيج قفخأ ،ىلوألا ةضافتنالا ءانثأو

               مهعاضـخإ وأ نيينيطسـلفلل يدصـتلا يف ةوقلا مادختسا يف طرفأ يذلاو ماظعلا ريسكت

  .ولسوا ةريسم قالطإ عم طقف تفقوت يتلا ةضافتنالا ءاهنإ ىلع مهرابجإو

  

 42      يف باحسنالل ليئارسإ ترطضا ،2891     ماع نانبلل يليئارسإلا وزغل ا نابإو

           دوـهيإ كاذنآ يليئارسإلا ءارزولا سيئر اهب ماق بناجلا ةيداحأ ةوطخ يف 0002   ماع رايآ

   .ةينانبللا ةمواقملا تابرض عقو تحت ،كارب

  

     نـم اـماع 83       دعب ةزغ عاطق نع بناجلا يدا    حأ يليئارسإلا لاصفنالا نأ امك

         عدرلا ةردق عجارت ىلع الاثم اضيأ لكشي دق ،5002   لوليأ 21     يف يهنا يذلاو ،لالتحالا

   كاـنه هتانطوتسمو           عاطقلاب ظافتحالا ةركف نع ىلخت لالتحالا نأ دكأ ثيح ،ةيليئارسإلا

  ينويهصلا عورشملا          زئاكر ىدحا ليكشت يتلا ضرألا نع كلذب ايلختم ،  هنمأ ىلع ظافحلل

  نـم هينطوتسم نم فلأ 5.8 نم براقي ام ىلخأ لالتحالا  ناكو .  ةقطنملا يف يناطيتسإلا

      كـيكفت اـهيف متـي   يـتلا      لالتـحالا ةلود خيرات يف   ىلوألا ةرملا  يهو . ةنطوتسم 12

   هـفادهأ دـحأ نم يذلا ناطيتسالاو ةيناطيتسالا ةديقعلا عجارت ىلع للدي   امم تانطوتسملا

  .ةيليئارسإلا ةينمألا ةديقعلا ةمدخ ةيركسعلا
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  بآ 41 – 6002    زوـمت 41(         ناـنبل ىـلع ريخألا يليئارسإلا ناودعلا لالخو

                ةـميزه اـهرابتعا دـح لـصو ارـيبك اعجارت ةيليئارسإلا عدرلا ةوق تدهش ،)6002

     نيـللحملا نـم نو  رـيثكلا ا  هب فرتعا امكو .     هللا بزح اهفصو امك ةيخيرات ةيجيتارتسا

      براقي ام اهلالخ هللا بزح قلطأ     ثيح ،ةميزهو قافخإ ا  هنأ ىلع نييليئار سإلا نييركسعلا

   يـف عرستلا  ةيلمع   برحلا تفشكو .ةيليئارس إلا فادهألا   هاجتاب    خوراص فالآ ةعبرأ نم

  مهراـقتفا      و ةـبرجتلاو ةرـبخلا فعضـب  او    مستا نييليئارسإ ةداق لبق نم  تا رارقلا ذاختا

       ماـمأ ةيليئارـسإلا ةيلخادلا ةهبجلا دادع تسإ فعض    ءالج لكب حضتاو .يركسعلا  يضاملل

     ةيربلا تاوقلا نيب قيسنتلا فعض    نع مكيهان اذه .    هللا بزحل ةفيثكلا ةيخوراصلا تامجهلا

 ،      تادعملاو دارفألاب ةحداف رئاسخ هيلع بترت امك .    ةينيومتلا داوملاو ةريخذلا حشو ةيوجلاو

  .ةيتحتلا هتينببو نانبلب ليئارسإ هتقحلأ يذلا رامدلاو ةوقلا لك مغر

  

           يموقلا نمألا ثاحبأ دهعم يف نيلماعلا نييليئارسإلا نيثحابلا نم ةعومجم تناكو

          رـيبك لكشب رضأ نانبل ىلع ريخألا ناودعلا نأ ىلإ  ت  جتنتسا دق ،   بيبأ لت ةعماجل عباتلا

          نزاوـتلا ةـقيثو يـف نويركسعلاو نويميداكألا نوثحابلا راشأو .  ةيليئارسإلا عدرلا ةوقب

 طاقن نع تفشك برحلا نأ ىلإ 6002 -  5002 نيماعلا يف طسوألا قرشلل يجيتارتسالا

             ،برـغلاو يبرعلا ملاعلا رظن يف ليئارسإ ةروصبو ،تارارقلا ةعانص ةيلمع يف فعض

  361.اهب ةطيحملا ةيجيتارتسإلا ةئيبلا يرتعت يتلا ةلويسلاو تايلاكشإلا تدسج اهنأ نيدكؤم

  

  طـسوألا قرشلا يف رارقتسالاو نمألل ةددهملا رطاخملا مظاعت ىلإ نوثحابلا  هونو

 يف           تازاجنالا بايغو ،نيينيطسلفلا عم تاضوافملا يف مدقتلا مدع ءارج ،  ريخألا ماعلا يف

 . قارـعلا يف يكيرمأل  ا لشفلاو يمالسإلا “فرطتلا“ و يملاعلا “باهرإلا”   ةهجاوم يعاسم

  نأ اودكأو .  ةقطنملا يف         ةدحتملا تايالولا ةناكمب سم دق قارعلا يف لشفلا نأ  ىلا  اوراشأو

              ،ءاوـس دح ىلع ءاقدصألاو ءادعألا رظنب ايليئارسإ الشف تلكش نانبل يف ليئارسإ برح
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  هرودـبو .   خيراوصلا ةلكشم ىلع يلعفلا درلا نادقفو ةيلخادلا ةهبجلا ةشاشه ىدم تفشكو

            نيـتجيتن ةـمث نأ ،يليئارسالا يموقلا نمألا سلجمل قباسلا سيئرلا دناليآ  اروئيغ  ىري

      نادـلبلا كاردإـب لثمتت ،امهالوأ :      نانبل ىلع برحلا امهنع تضخمت نيتريطخو نيتمهم

                 موـقت نأ نكمملا نم اهنأ ىلإ ًاتفال ،نيعم دح ىلإ كشلا اهيرتعي ليئارسإ ةوق نأ ةيبرعلا

 ةريبكلا ةبيخلاب نمكتف ،ةيناثلا امأ .    ةليحتسم رهشأ ةتس لبق تناك ةيموجه تايلمعب ًالبقتسم

              تـققحت يـتلا ةـكبرملا بـساكملا ءازإ برغلا لودو اكيرمأ ىدل ليئارسإ   اهتببس يتلا

  قالـطإل         دـح عـضو يـف يليئارـسإل    ا لالتحالا شيج ةوق لشف  فالخب  اذه .برحلاب

  ةرركتملا تاحايتجإل  ا مغر ،   ةزغ عاطق نم ا قالطنا ةيليئارسإل   ا يضارألا هاجتاب خيراوصلا

    خيراوصـلا قالـطإ  نأ    اـملع ،عاطق       لاب قحلا يذلا بارخلاو ريمدتلاو لتقلا لامعأ لكو

  .ةنده نع ةفلتخملا لئاصفلا نلعت امدنع طقف فقوتي

  

  ليئارسإ ىلع يجيتارتسإلا رطخلاو "باهرإلا" ةبراحم .د

  يذلا برحلا "   نمألاو مالسلل يليئارسإلا سلجملا"      وضع ،ريفد لافوي ديقعلا فصو

   لكشـت تحبـصأ" اهنأ لوقلاب ينيطسلفلا باهرإلا هامسأ ام   دض يليئارسإلا شيجلا اهنشي

               شوـيج ةـبراحم لجأ نم ينبو ئشنأ شيجلا نأ ثيح ،ليئارسإ ىلع ايجيتارتسإ ارطخ

             ناكسـلا نيـبو باهرإلا نيب نطابلا يف ةمئاقلا ةقالعلا مهفي نأ بعصتسإ ، ةيوق ةيماظن

 ةا         ـيحلا ةرادإ نيـب ةمئاقلا ةقالعلا مهف مادعنإ نإ ..     مهنيب شيعيو مهنم امن نيذلا ،نييندملا

             نأـب ريكفتلاو أطخلا ىلإ نمألا تاوقب ىدأ ،مهنيب أشن يذلا باهرإلا نيبو ناكسلل ةيمويلا

               نـع ماـتلا هبش يضاغتلا ربع ،ةيركسعلا ةوقلا ةطساوب وه باهرإلا ىلع ءاضقلل ّلحلا

   ".ةيمويلا ناكسلا مومع ةايحل ةبولطملا ةجلاعملا

  

    سيركت ربع ،ناكسلل ةح      يحصلا ريغ ةجلاعملا قلخت طسوألا قرشلا يف"  فيضيو

     يف هنأ وه هارن امو .       ةديكأ ةروصب اباهرإ ،يداصتقالاو يعامتجالا رقفلاو لهجلاو زوعلا

  قـيرط نع هنأب  مهولا روهمجلل نمألا تاوق "عيبت"       باهرإلا تاجوم اهيف مظاعتت ةرم لك
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 ،ريطخ رمأ وه مهولا .باهرإلا عمق نكمي ةفثكملا ةوقلا ليعفتو ةيركسعلا تايلمعلا ديعصت

  461.انبعش ةايحو اننمأ صخي ثيدحلا نوكي امدنع يرحلاب مكف

  

  زرـبي  ،          اـنتقطنم يـف ينمألا عضولا ةعيبطل ةيليئارسإلا ةيؤرلا ضارعتسا دعبو

   مهاسـت نأ نكمي      و اهجاهتنال ةينيطسلفلا ةمواقملا مامأ ةحاتملا تاهويرانيسلا   لوح لؤاستلا

 بورض    دحأ اهنأ ىلع   ايلود اهرابتعا  نو    دب ،ينيطسلفلا بعشلا تاعلطتو ينام  أ قيقحت يف

  !؟هتبراحم بجوتسي يذلا باهرإلا

  

  :اهفادهأ قيقحتل ةينيطسلفلا ةمواقملا مامأ ةحاتملا تاهويرانيسلا  - :ايناث

  تاضوافملا ةلصاوم رايخ :لوألا ويرانيسلا .1

       ةـطراخل فارـطألا ةدوـع نأ " باـهرإلا"   اوذبن نيذلا     رايخلا اذه راصنأ ىري

          يـف ةينيطسـلفلا فادهألا قيقحتل لضفألا ليبسلا وه ، تاضوافملا فانئتس او 561قيرطلا

    ساـسألاب قـيرطلا ةـطراخ طبترتو .فنعلل ءوجللا نم الدب مهتلود   يف مهريصم ريرقت

   نـع ،2002    ماع ناريزح 42          يف هباطخ يف نلعأ يذلا شوب جروج يكريمألا سيئرلاب

 :    ةيعابرلا ةنجللا تنبت ام ناعرسو .       ليئارسإ بناج ىلا شيعت ةينيطسلف ةلود ةماقإل همعد

            يـف ةطراخلا هذهل ةدحتملا ممألاو ،يسورلا داحتالا ،يبوروألا داحتالا ،ةدحتملا تايالولا

 "،باهرإلا"    نع يلختلاو اه    تاسسؤم حالصإل ةينيطسلفلا ةطلسلا وعدت  يهو .03/4/3002

 .   ةزـغ عاطقو ةيبرغ         لا ةفضلا يف يناطيتسالا طاشنلا ديمجتل يليئارسإلا بناجلا وعدت اميف

  ثـيح ،5002         ماعلا ةيادب يف ةينيطسلفلا ةلودلا ةماقإ ضرتفي ناك ،ةطرا  خلا هذه بسحبو

   :لحارم ةدع تنمضت
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           ماـيقلاو ،ينيطسـلفلا فـنعلا ءاـهنإ اهيف يرجي – 3002    رايآ ىتح –  ىلوألا

   باحسـنالاو ،        ةيناطيتـسالا ةطشـنألا دـيمجتب ليئارسإ مايقو ، ةينيطسلفلا تاحالصإلاب

            تاباختنالا ءارجإو ةطلسلا ةرطيس تحت نوكت نأ ضرتفي يتلا يضارألا نم يليئارسإلا

  .ةينيطسلفلا

 رمتؤم اهلالخ دقعي ثيح ،3002 لوأ نوناك ةياغلو ناريزح نم – ةيناثلا ةلحرملا

     ةتقؤم دودحب ةينيطسلفلا ةلودلا ةماقإ   ةيلمع قالطإ و ،   ايداصتقا نيينيطسلفلا ةدعاسمل يلود

           ،نيـئجاللا ،ةيداصتقالا ةيمنتلا ،ةئيبلا ،هايملا اياضق لوح فارطألا ةددعتم ن اجللا ءايحإو

   لـيبق ا   هدـهع قباس ىلإ   ةيبرعلا ةيليئارسإل   ا تاقالعلا ةداعإو ،ةحلسألا  راشتنا   نم دحلاو

             ةـماقإو عازنلا ءاهنإ نع نالعإلل يلود رمتؤم دقع متي ةريخألا ةلحرملا يفو .ةضافتنالا

    .ةينيطسلفلا ةلودلا

  

 ىلإ  لصوتلل    ةيعاسلا ةقباسلا عيراشملاو     ططخلا نم اهريغك تلشف  ةطخلا هذه   نأ ريغ

       نوينيطسلفلا ىعسي امنيبف ،نيينعملا نيفرطلا نيب يرذج لا فالخ لا ببسب    ،نيبعشلا نيب لح

    ةـماقإل ضرألا ىلع ليئارسإ  ىعست  ،7691        ماعلا دودح يف ةلقتسم ةينيطسلف ةلود ةماقإل

    اـمك وأ ،   لالتـحالا ةلود لخاد  نوكت     ةلود اهيلع قلطت ةرثانتمل   ا تاهوتيغلا نم ةعومجم

               رـحبلا لـخاد رزـجلا نم ةعومجم ىرينفأ يروأ يليئارسإلا مالسلا طشان هيلع قلطي

   661.يليئارسإلا

 

  !تاضوافملا ةلصاوم رايخ ةيلاكشإ
  

            فقس نم أدب ،نييليئارسإلا عم تاضوافملا ةيلمع يف ينيطسلفلا قيرفلا طرخنا امدنع

    نيطسـلف دودـح نـم %32 براقي ام   ام لثمي  ،7691      ماعلا دودح يف هرصح ضفخنم

   زـيجي 7491   ماـعل )181(   ميسـقتلل          ةدـحتملا ممألا رارق نأ نم مغرلا ىلع ،ةيخيراتلا
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      ةقرو هدي نم طقسأ كلذب وهف .  نيطسلف ةحاسم نم %54      هتبسن ام ىلع ةلودب نيينيطسلفلل

     يـف هـطارخنال ينيطسلفلا بناجلا ريربت ناكو .    ةيضوافتلا ةروانملا ةيناكماب هحلست ةيوق

  عـم   اـهت          دايق فوـقو دعب ةيلودلا لفاحملا يف ريرحتلا ةمظنم ةناكم ةيامح :تاضوافملا

           تـناك يذـلا معدلا بلغأ عاطقنا ىلا ىدأ امم ،0991      ماع تيوكلل هحايتجا يف قارعلا

   ليئارـسإ             تالواـحم نـع مكيهاـن اذه ،ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل جيلخلا لود همدقت

      مالسـلل دـيردم رمتؤم نع ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةدايق داعبتسا نم اكريما ةموعدملا

 كلت لعج يذلا رمألا ،ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا لخاد نم ةدايقب اهلادبتساو ،1991 ماع

              طارخنالاـب اـهب رـمألا يـهتنيل ،ينيطسلفلا بعشلل ةيدايقلا اهتناكم ىلع ىشخت  ةدايقلا

     ءىدابملا نالعا قافتا ىلع عيقوتلا   ىلا تصلخ      ،ةيجيورنلا ةمصاعلا يف ةيرس تاضوافمب

   .3991 لوليأ 31 يف ةيتاذلا ةيلاقتنإلا ةموكحلا تابيترت لوح يليئارسإلا – ينيطسلفلا

  

 بماك  تاضوافم   ةياغلو 03/01/1991     يف ديردم رمتؤم  ذنم ضوافتلا  ةيلمع  تبثأو

  لـب .     ةـقطنملل رارقتسالاو مالسلا بلج يف   اريبك اقافخا    ،اباط اهدعبو ،0002  ماع  ديفيد

   ىتح ايلعف رطيست   ةينيطسلفلا ةطلسلا  دعت  مل        ثيحب ،تاعجارت تثدح نأب ،كلذ نم ىكنألا

   نوراش هيلع يضق يئانثلا ضوافتلا رايخف .      اهيلع ةرطيسلا اهب ضرتفي يتلا قطانملا ىلع

    ةـيلمع عـم نمازـتو .بناجلا ة      يداحأ لولحلل هينبتو ينيطسلفلا كيرشلل هبييغت لالخ نم

 رادجلا ءانبو ،ضرألا ىلع قئاقحلا ضرفو يليئارسإلا ناطيتسالا ةريتو ديازت تاضوافملا

  اـقفو اه دودـح مسريو 7691    ماعلا دودح يف ةايحلل ةلباقلا  ةينيطسلفلا  ةلودلا ض وقي يذلا

   رـخآلا بنا  جلا ىلع طغضلا   قاروأل رقتفا      ينيطسلفلا بناجلا نأ امك . ةيليئارسإلا ةيؤرلل

 -            ينيطسلفلا ضوافملا تبثأ دقف ،طغض قاروأ ةمث كانه تناك نإو ىتحو ، هفقاوم نييلتل

  هقافخا تاضوافمل  ا ةريسم لالخ -       ةيجراخلا طوغضلل ةباجتسالل ليمي يذلاو  ةربخلا ليلق

            ينيطسـلفلا بعشـلا ءانبأ نم ىمظعلا ةيبلاغلا نا نيح يف اذه . قاروألا كلت  فيظوت  يف

    ءادألا سـفن را رمتـسا     لاـح يـفو .     ةقلغم تاهدر يف رودتو اهيف ةكراش  ملا نع ةبيغم

    طوغضـلل عوضـخلا        و ةءافكلا مادعناو فعضلا نم هلمحي ام لكب ، ينيطسلفلا يضوافتلا

              بعشـلا هـيلا وبصي ام زاجنا يف لشفيس هنا ديكأتلابف ،ةيبرعلاو ةيكريمألاو ةيليئارسإلا

   .ينيطسلفلا
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 ،ةينمألا ةيرظنلا نم اقالطنا ةيضوافتلا مهتكرعم نوضوخي نييليئارسإلا نإف ،مهرودبو

         ةيدنلاب لماعتلا مدعو ،ينيطسلفلا بناجلا ىلع طورشلاو تاءالمإلا ضرف   نم اقالطنإ  يأ

         باحسـناب ينيطسـلفلا مـلحلا قـيقحت ىلإ      ةرورضلاب دوقي نل رايخلا اذه  ف ،هيلعو .هعم

 حوارتت دق يتلا لزاعملا نم ةعومجم نم باحسنالا امنإو ،7691 ماعلا دودح نم ليئارسإ

  .ةيبرغلا ةفضلا يضارأ لمجم نم %06 - 54 نيب ام لاوحألا نسحأ يف اهتحاسم

  

     هبش كانه ناك نإو ،     رايخلا اذه ىلع ينيطسلفلا عامجإلا بايغ     ،كلذ لكل انفضأ اذإو

   لـصاوتو ،   سدـقلا اهتمصاعب 7691         ماعلا دودح يف ةينيطسلفلا ةلودلا ةماقا ىلع قفاوت

    ليحتسـملا نم لب       ةبوعصلا نم حبصي هنإف ،ضرألا ىلع    يليئارسإلا يناطيتسإلا طاشنلا

           ،دودـحلا كلت يف ةلود نم لقأب لبقي نل ينيطسلفلا بعشلاو .    دودحلا كلت يف ةلودلا ةماقا

               دبع نب هللا دبع كلملا نيمرحلا مداخ اهيلا رداب يتلا ،ةيبرعلا مالسلا ةردابمب كلذب اموعدم

 عمو  .   ايملاع اهدييأت ىرجو 2002       ماع توريب يف ةيبرعلا ةمقلا ةق  فاومب تيظحو زيزعلا

         ىـلع ةـسوملم جئاتن ىلا لصوتلا نودب ، ةغرفم تا    قلح يف تاضوافملا نارود لصاوت

     لـك لالغتساب ليئارسا موقت           ،كاذ وا ببسلا اذهل ىرخألاو ةنيفلا نيب اهفقوت وأ ،ضرألا

   ةـماقا ضي وـقت   اهنأش نم   يتلا         ضرألا ىلع قئاقحلا نم ديزملا ضرف يف يضملل كلذ

        ةـيلمع لشـف دـيكأت رخآ ىنعمب .7691      ماعلا دودح يف ةايحلل ةلباقلا  ةينيطسلفلا  ةلودلا

              ريرقت يف هفادهأل قيقحت نم ينيطسلفلا بعشلا هيلا وبصي ام ىلا لصوتلا يف تاضوافملا

 .سدقلا اهتمصاعو 7691 ناريزح دودح يف ةينيطسلفلا هتلود ةماقاو ريصملا

  

   هللا بزح ةبرجت خاسنتسا ةيناكمإو حلسملا حافكلا ديعصت :يناثلا ويرانيسلا .2

  

      حنـتي نل ينيطسلفلا بعشلا نأ ،       اهيف لادج ال ةقيقح ءالجب ةيناثلا ةضافتنالا ترهظأ

                 لصـفلا ىـلع موـقي ادـيدج اـيزخم اماظنو اديدج ارامعتسا لبقتي نلو ال ،تومي  الو

     ةـبعل ىـلإ ةدوـعلل اهدادعتـساو اهتبغر تدبأ د  ق ةينيطسلفلا ةطلسلا نأ عمو .يرصنعلا
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 نأ لبق ةيبعشلا ةضافتنالا نم اديزم بلطتيس ودبي ام ىلع رمألا نأ الإ ةميدقلا تاضوافملا

   761.ةيليئارسإلا ةيدوبعلا لالغأ نم مهسفنأ نوينيطسلفلا ررحي

  

 هللا بزح قحلأ )41/8/6002 – 21/7/6002( نانبل ىلع ةيليئارسإلا برحلا لالخو

    يف ةرم لوأل يليئارسإل ا قمعل ا برض  امك . ةعجوم تابرض    يليئارسإلا لالتحالا شيجب

  يـف   يليئارـس الا شيجلا  لشف و ،  خوراص فالآ 4    نم رثكأب ةيليئارسإل  ا بورحلا خيرات

      نييدـنجلا ةداعتسا يف ةلثمتملا ،     نانبل ىلع برحلا هنش ةيشع اهنلعأ    يتلا فادهألا قيقحت

   ةـصاخبو ،  ةيركسـعلا ه     ـتاردق ىلع ءاضقلاو طرش وأ   ديق نودب بزحلا  امهرسأ  نيذللا

  .نانبل بونج ةقطنم نم هيلتاقم داعبإو ةيخوراصلا تاردقلا

               تـنياو عـقومل ةيركسـعلا نوؤشلا قلعم ياشي نب نور اهفصو يتلا برحلا يهو

 خيراوصلا ديدهت ءازإ ًاعجان ًادر كلتمت ال ليئارسإ ةلود نأ ًاددجم تفشك اهنأب ،ينورتكلالا

       لـلخلا هجوأ نم ريثكلا فشك ،     نانبل يف ةيربلا برحلا لشف نأو  . اهعاونأ فالتخ ا ىلع

    لـك يف يدايقلا ديعصلا ىلع ،هسفن يربلا لاتقلا ءانثأ -    ةدعصألا فلتخم ىلع تارغثلاو

       فلتخم نيب قيسنتلاو نواعتلا يفو ةيتسجوللا ةيحانلا   نمو   طايتحالا زاهج يف :تايوتسملا

            نع انه رودي ثيدحلا نأ جاتنتسالا نم ًارفم كرتي مل يذلا  رمألا -  شيجلا عرذأو تادحو

       ةـعيبطب ثدـحي مل قافخإلا اذه  .       يليئارسإلا شيجلل ةيربلا عارذلا ءادأ يف لماش قافخإ

                 تسـلا تاونسـلا لالـخ لتاق جيزم وأ كباشت ةجيتن امنإو ،دمعت وأ دصقل ةجيتن لاحلا

       ةـينازيم يـف ًادج ةعساو تاصيلق تو ،      ةينيطسلفلا قطانملا يف ةيراض برح نيب ةيضاملا

 ) ةـيمقر(  ةيلاتيجيد عيراشم يف تقولا  تاذ         يف ،دحلا نع دئازو مخض رامثتسا عم ،نمألا

          ةردقلا نيسحت يف ًادج يشماه لكشب الإ مهست مل ،     شيجلل ةيربلا عارذلا يف ةينقتلا ةيلاعو

  .ةيلاتقلا

  

    ةينيطسـلفلا يـض          ارألا يـف لاـتقلا نـع مجانلا دشألا ررضلا لعل" :ياشي ل اقفوو

            باصأ يذلا نهولاو لهرتلا ىوتسم يف لثمتي ةريخألا تاونسلا لالخ ةيلاملا تاصيلقتلاو
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     ًادـيج نوـفرعي مهلك  .         ةقرفلاو ءاوللا دئاق ىتحو ةيرسلا دئاق نم ًاءدب ،ةيركسعلا ةدايقلا

                ةـلمحلا قاـطن يف ةبابدل ديج عقوم داجيإ وأ ةيبرغلا ةفضلا يف تالاقتعا ةيلمع طيطخت

               غاصـي فيك ،ًادبأ اوفرعي مل امبرو ،نوفرعي اودوعي مل مهنكلو ،ةزغ عاطق يف ةيركسعلا

 ًاضيأ اوسن امبر .   نصحم عقوم وأ فده لالتحا وأ موجه ذيفنتل موهفمو حضاو " لاتق رمأ"

        وأ ةشـهدلل وعدـي ام كانه سيل  ...       عونلا اذه نم ةيكيسالك ةكرعم رادتو ططخت فيك

 ) ناـنبل ىلع( ةريخألا برحلا لالخ ًابيرقت ةيلوطبلا لامعألا   عيمج نأ نم نذإ بارغتسالا

  861.ةمهملا ذيفنتل يعسلا ءانثأ سيلو ،نيباصملا ذاقنإ ءانثأ ترج

  

           درـجم هراـبتعاب ةحلسملا ةيبعشلا ةمواقملا نم نوللا اذه ىلإ    ضعبلا رظني امبرلو

  اذـهو . ةـي     ماظنلا برحلا لاحب ضوعت ال –    مالستسالا دضو –    لالتحالل ةيزمر ةعنامم

            يـخارتلا خانم يف اهتيلاعفو ةعنامملا كلت ةميق لهاجت عيطتسي ال هنكل .  هجو نم حيحص

               عـقاولا رـمألل لـماكلا مالسـتسالا خانم يف لب ،يلاحلا يمسرلا يسايسلاو يركسعلا

              يـف نيتجاح نع ربعت ةحلسملا ةيبعشلا ةمواقملا هذه نأ ،هلك كلذ نم مهألاو .ينويهصلا

        وه عارصلا اذه نأ ةقيقح اهلثمت ةيجيتارتسا ةجاح امهالوأ :ينويهصل ا –   يبرعلا عارصلا

             تاـموكح عارـص نوكي نأ لبق ،ودع دض بوعشو ةما عارص –     لوألا مواقملا يف –

     ةـيكيتكت ةـجاح امهيناثو .  كلذك رمتسي نأ   يغبني -     تاذلاب ببسلا كلذل –   هناو ،شويجو

  يـفو –     ايداصـتقاو ايرشـب –  ود        ـعلا فازنتسا يف ةحلسملا ةمواقملا كلت ةفيظو اهلثمت

 لعلو .            ةيبرعلا بوعشلا لبق نم هل ةهجاوملا سح ةيمنت يف مث ،يسفنلا هرارقتسا ةعزعز

             لالتحالل ةيبعشلا ةحلسملا ةمواقملا ةكرحل يحافكلا لجسلا ةعجارم نم هرمأ نيبتي ام اذه

   961.ةيمهألا ةغلاب جئاتن نم اهتايلمع هتجتنأ ام ةلمجو ،ةريخألا دوقعلا يف
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  ىـلع   دوـنجلا   ىـلإ   مظتـنم  لكشب  لصي  نكي  مل  ماعطلا  نأ  ريعه لوك  ةلجم  تبتكو

  ىـلع   اولصـحيل   ناـنبل   بوـنج  يف  ةلاقب  تالحم  بهنب  مهضعب  ماقو  ،ةيمامألا  طوطخلا

  071.ماعطلا

  قافخإلاب فرتعي ستولاح
  

    يف تلشف ليئارسإ نأب    ستولاح ناد يليئارسإل     ا شيجلا ناكرأ ةئيه سيئر فرتعا

   هدقع يفحص رمتؤم  يف  كلذ و ،       يضاملا زومت يف نانبل ىلع اهبرح نم اه  فادهأ لك قيقحت

        شيـج طابـض راـبك نم 006       يلاوح اهدقع تاعامتجا جئاتن صيخلتل 2/1/7002  يف

 .       ناـنبل ىـلع هـناودع يف شيجلا        قافخإ نأشب ترج يتلا تاقيقحتلا ةساردل ،لالتحالا

    تقلطأ يتلا ىدملا ةريص     ق خيراوصلل يدصتلا يف حجنن مل" :  رمتؤملا يف ستولاح  حرصو

          ،مهماـهمب طابضـلا اهيف مقي مل تالاح كانه نأو ..     رانلا قالطإ فقو ىتح لامشلا ىلع

 نم لاقتسا دق ستولاح ناكو . ةيقالخأ سسأ ىلع رماوألا طابض اهيف ضفر تالاح كانهو

  .نانبل ىلع ريخألا هناودع يف لالتحالا شيج لشف ءوض يف ،61/1/7002 يف هبصنم

  

          ةفيحـص ترـكذ ،هتروـص نيسـحتو ةيعدرلا هتوق  ةداع  تسال هنم ة لواحم يفو

          عضوب ةلبقملا ةليلقلا رهشألا لالخ أدبيس يليئارسإلا شيجلا نأ ،2/1/7002   يف فيراعم

     تايرتشـم ةـلمحب موقيس  اه راطإ يفو .2102    ماعلا ىتح 8002     ماعلا نم ةيسمخ ةطخ

  نـم )53  فإ(   ةرئاط نيسم    خب دوزتلل ىعسي وجلا حالسف .   تارالودلا تارايلمب  ةيركسع

  حالـس  سرد ي امك .  رالود تارايلم 3     وحن ةيلامجإلا اهتفلكت غلبت "  نترام دياه كول"  جاتنا

  .ًايلاح ريدصتلا ةروظحملا "22 فإ" تارئاطب دوزتلا ةدحتملا تايالولا نم بلطلاب وجلا

      ةدـيدج ةيلاتق جراوب ءارش ،       ًاضيأ لامعألا لودج ىلع هنأ ىلإ ةفيحصلا تراشأو

 كول"  ةكرشل "سإ .يس .لإ"          يلاتقلا عورشملا نم نيتجراب ءارش اهنيب نم ةيرحبلا حالسل

 006   ةـميقب "  كوـه كالب"   يتيحورمو زو     دناموكلا نم ةريبك تاوق حيلستو ،" نترام دياه

  ايناملأ نم "نيفلود"  زارط  نيترخآ       نيتصاوغ ءارش ةيرحبلا حالس يوني امك . رالود نويلم
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701  

 

   راـيلم 8,1         وحن رامثتساو ةيقيقح ةروث ءارجإ شيجلا ةين فالخ ب اذه .  وروي رايلم ةفلكتب

            ةـمدخلا طورشب اهتاواسم فدهب طايتحالا تادحول ةماعلاو ةيصخشلا تادعملا يف لكيش

  .ةيماظنلا ةيركسعلا

  

  سامح ةكرح لبق نم ةبرجتلا خاسنتسا ةيناكمإ

 ي سايسـلا  بتكملا  سيئر  بئان  6002 نانبل  برح  يف  لالتحالا  شيج  قافخإ عفد

    يـف ثـحبت ساـمح نأ نالعإلل قوزرم وبأ ىسوم روتكدلا ةيمالسإلا ةمواقملا ةكرحل

  بزـحلا راصتنا دعب ةزغ عاطق يف هللا بزح ةبرجت خاسنتسا ةيفيك يف يدايقلا اهاوتسم

 ،   فادهأ ةسمخ قيقحت تنمضت برحلا نأ  هيأربو .ليئارسإ   عم ةريخأل   ا برحلا يف ينانبللا

 ةراسخو ،يوونلا ضوافتلا نأش يف ناريإ فاعضإو ،طسوألا قرشلا بيترت ةداعإ لمشت

   ةينيطسـلفلا ةـقرولا فاعضإو ،يبرع لادتعا فلح قلخو ،لوألا يعافدلا اهطخ ةيروس

    ،رصتنا اهحالس نأ ناريإ  ربتعت"   قوزرم وبأ  لوقيو .    لادتعالا فلح ةيوقتل سامح لزعو

   مـل يليئارـس إلا شيـجلا نأل ةرصتنم تجرخ ةيروسو .ةيركسع تاروانمب تماق كلذل

  ةـيمهأب ةيروس ىدل نآلا ةقثلا  تدلوتو ،عاقبلا لهس ىلإ لصي ملو يناطيللا رهن زواجتي

 نم هيدل امب يروسلا فقوملا ززعتف ،هللا بزح ىدل ةيبرحلا تاكيتكاتلاو خيراوصلا برح

  .ىوقلا نيزاوم يف ةحلسأ

 ةمواقملاب ةقث رثكأ تتاب ةكرحلا نأ قوزرم وبأ لاق ،سامح ىلع كلذ ريثأت نعو

   قـيقحتل ةـمواقملا ةردق زيزعت ربع هللا بزح ةبرجت خاسنتسا ةيفيكل يدج ثحب كانهو

   يـف يرـجي ام نيب ةقالع ةمث نأ لاقو .ةكرعملا يف ةرئاطلاو ةبابدلا لاشفإو راصتنالا

    ماـعلا يـف ىـلوألا ةصافتنإلا عالدنا ىلإ ةراشإ يف ،ةينيطسلفلا يضارألاو نانبل بونج

 نم ليئارسإ باحسنا دعب ةيناثلا ةضافتنالا عالدناو بونجلا يف ةمواقملا دوهج دعب 7891



 

 

801  

 

    لـبق ةـمواقملا عـضو ةجلاعم ديرت ليئارسإ نأ نم رذح هنكل .0002 ماعلا يف بونجلا

  171.لالتحالا فيثكتو راصحلا ةدايزو ةيقابتسإ تابرضب ،هللا بزح ةبرجت خسن نم اهنكمت

  ىـلإ      عنصـلا ةيلحم ةينيطسلفلا خير  اوصلا ايجولونكت لقن     ددهي نأ حجرألا ىلعو

       عـضو لالـخ نم اهتمرب ةيليئارسإل  ا ةيوجلا ةحالمل   ل هديدهت ىلا ةفاضإ  ، ةيبرغلا ةفضلا

        دئاصـم عوردـلل ةداضـملا خيراوصلا ريوطت   ددهي دقو .    اهامرم يف نويروغ نب راطم

 ة           ررـكتملا تاـحايتجالا لالـخ اهدييحت يف مهاسي دقي امم ،ةيليئارسإل  ا ةعردملا تاوقلا

  .ةينيطسلفلا ةطلسلا قطانمل

  

  ةزغ نم يليئارسإلا باحسنالا
  

  تانطوتسـملا كيكفتل نوراش تعفد يتلا يه ةحلسملا ةمواقملا نأ دقتع  ي نم كانه

       تقلخ دق عنصلا ةيلحملا ةينيطسلفلا خيراوصلا نأ  ب كلذ ارربم  ،ا   هنم باحسنالاو ةزغ يف

  لوأ نوناـك 81  يـف نلعأ نوراش ناكو .      يليئارسإلا لالتحالا شيج عم عدرلا نم ةلاح

  نـكل .            ةزـغ عاطق نع بناجلا يداحأ لصفلل هتطخ نع ايلستره رمتؤم لالخ ،3002

    يـتلا ةمدصـلا    يـف نمكي           لصفلا  ةطخ نع نالعإلل نوراش عفد يذلا يقيقحلا ببسلا

               قـحلملا يـف تدرو يـتلا كاباشـلل نيقباسلا ةعبرألا ءاسؤرلا تاحيرصت دعب هتباصأ

   نيذـلا ،3002     ماع يناث نيرشت 31    خيراتب تونورحأ توعيديل )ة عمجلا موي(  يعوبسألا

  يماـع :     نـم لك عم تاحفص 6    يف ةلباقملا تءاجو ."   ةثراكلا افش ىلع اننأ"   نم اورذح

   .نوليغ يمراكو يرب بوقعي ،مولاش ماهرفأ ،نولايآ

  

     اهب موقن يتلا تاكرحتلا عيمج" :   حوضو لكب مولاش ماهارفأ     لاق ،ةلباقملا كلت يفو

        اذإ ،ينيطسلفلا بناجلا مهف يف أدبن مل اذإو .     مالسلاب انتبغر عم ضقانتت نويليئارسالا نحن

           هـناو رعاشـم هل ينيطسلف بناج كانه نأ فارتعالا انيلعو .    ءيش يأ ققحن نل ،ةنعللا
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901  

 

    اذـه لـكو . ةعيظف –      ىرخأ ةملك يدل سيل ،معن .   ةعيظف ةقيرطب فرصتن نحن .يناعي

     يليئارـسالا يفاحصلا بتك ،  ةلباقملا نم     ماع دعب هنأ ىلإ راشي  ".  لالتحالا هدرم كولسلا

         مدـقتلل نوراـش تـعفد يتلا فورظلا نأ  ،4002  لوأ       نيرشت يف سترآه يف نب فولأ

    ناـك نوراـش نأ وه دئاسلا ماعلا وجلا نأ الإ ،ةضماغ تلاز ام باحسنالل هتطخ حرطب

   ةـئيه دـئاق  ىواكـش  ىـلا ةفاضإ       ،فينج ةردابم ضفرل لخادلا نم ةلئاه طوغض تحت

             عـم ءاقتلالاب نوراش مامتها مدع ةقيقحو قطانملا يف ةيوقلا ةضبقلا ببسب نولعي ناكرألا

  ضرـتفيو .   ةينيطسـلفلا ةطلسلا  ءارزولا سيئر   بصنم لغشي      اهنيح ناك يذلا ءالع وبأ

 71و 01         نيب ام عوبسألا يف نوراش نهذل ردابت ،لصفلا ةطخ نأشب رارقلا نأ ،نب فولأ

             لاـجر عم ةلباقملا تناك عوبسألا كلذ يف يساسألا ثدحلا نأ ،نب لداجيو . يناث نيرشت

   .ةعبرألا كاباشلا

  

        ءارـجإ يـف نوـينعم نـحن" :نوراش       لاق ،لصفلا ةطخ نع نالعإلا لالخو

        يدـيأ يـف ةـنيهر يليئارـسإل         ا عـمتجملا لعجن نأ يونن ال اننكل ،ةرشابم تاضوافم

     ةينيطسـلف ةـلود يف ..   مكدلب يف مكسفنأ ا ومكحت نأ )نوينيطسلفلا(  مكديرنو ..نيينيطسلفلا

              ميـقتو ،ةيداصـتقالا ةاـيحلل ةلباقو ءارماسلاو ادوهي يف يفارغج لصاوت عم ةيطارقميد

     ةداـعإ لصفلا ةطخ نمضتتس ...       ليئارسإ عم مالسلاو نمألاو مائولا نم ةيدايتعا تاقالع

   ،تانطوتسـملا را  شتنا يف ا    ريغتو ةديدج ةينمأ طوطخ ىلإ     يليئارسإلا عافدلا شيج راشتنا

 بغرأو ...           نيينيطسلفلا ناكسلا بلق يف نييليئارسإلا ددع نكمم دح لقأ ىلإ ضفختس يتلا

 يف  نوفلتخي  نورخآ  كانهو ".         يسايس سيلو ينمأ ءارجإ يه لصفلا ةطخ نأ ،ديدشتلا يف

               يـفارغميد هنا دقتعي نم كانهف ،ةزغ عاطق نم باحسنالا ىلع نوراش مادقإ ببس ريسفت

   .ضوافت نودب ةدحاو بناج نم اهدودح مسرلو لالتحالا ةلود ةيدوهي ىلع ظافحلا ضرغل

  

  نوناـقل  ل اـقفو  هنأ  ىلإ ،       ةزغ نم شيجلا باحسناو ةزغ تانطوتسم كيكفت مغرو

   عـيمج ىـلع ةرطيس لا لصاوي يذلا  يليئارسإل ا لالتحالل  اعضاخ   عاطقلا  لاز ام  ،يلودلا

      ممألا ةلاكو مساب قباسلا قطانلا ،ناكم   لوب ىريو .  ءاشت ىتم اهقلغي و اهحتفي يذ لا هرباعم

 ةفيحص  ـل حيرصت   يف ،5002 – 1002      نيب ام ةعقاولا ةرتفلا يف  ،ةزغب   نيئجالل ةدحتملا



 

 

011  

 

        نأ نم مهولل دحأ عضخي ال نأ بجي" :هنأب  ،5002   بآ 81     يف تنرتنالا ىلع تندنبدنالا

   ".ملاعلا يف نجس ربكا نوكت نأ نع فقوتتس ةزغ

  

  هللا بزح ةمواقم خاسنتسا ويرانيس ةيلاكشإ
  

   لكشـك          ةحلسـملا ةمواقملل نوكرلا لوح اداح اماسقنا ينيطسلفلا عمتجملا يناعي

     يذـلا ينيطسلفلا عمتجملا نم  اريبك امسق  جذومنلا      اذه ديؤي ال ثيح ،  ةمواقملا نم يساسأ

 نم كانهو .ةينيطسلفلا فادهألا قيقحتل يملسلا ضوافتلا   بولسأ دامتعا   و فنعلا ذبنب نمؤي

            ةبسـن نأ ثيح ،ايلاح لصاح وه امك يركسعلا لمعلا يف طقف ةمواقملا رصح مدعل  وعدي

             ةـضافتنالا عم ةنراقم ادج ةليلق ىصقألا ةضافتنا لالخ ةيضافتنالا لامعألا يف ةكراشملا

            ءادهشـلاو نيدراطملاو نيلقتعملا ددعل ةيئاصحإ ةيلمعب انمق ول ،لاثملا ليبس ىلعف .ىلوألا

      لاـمعألا يف نيرشابملا نيطرخنملا ،  ةفلتخملا ةيركسعلا تاع  ومجملا ءاضعأو ىحرجلاو

  ةـيبلاغلاف .   ينيطسـلفلا بعشلا ءانبأ  مومع     نم ةريبك ةبسن لثمي    ال هنأ انيأرل  ،ةيضافتنالا

 بايغ نع ،م كيهان اذه . ةيلاتقلا       ةيضافتنالا لامعألا يف ايلعف كراشت الو ةشمهم  ةينيطسلفلا

  .يضافتنالا دوهجملا يف رجهملا يف ينيطسلفلا بعشلا ءانبأ نم ةيدجلا ةكراشملا

  

   ينيطسلفلا ينطولا عامجإلاب    ةمواقملا بولسأو لكش      ىظحي نأ نيعتي ،انفلسأ امكو

 .  ىرخأ ةيحان نم   هل دناسملا    يلودلا معدلل ةفاضإ ،يمالسإلا و يبرع لا قمعلاب  و ،ةيحان نم

      يـف ققحتي ال ام وهو .         رايخلا اذه معدت راوجلا لود نم ةلودل ةجاح كانه ، لقألا ىلعو

     ةـموكح عم مالس تادهاعمب  نات       طبترم ندرألاو رصم ةصاخبو راوجلا لود نوك انتلاح

  لوصـحلل رصم نم  بيرهتلا ىلع دامتعالل ةزغ يف نيينيطسلفلا عفد ام ا ذهو .؟لالتحالا

    نـمف ،هـيلعو .   رباـعملا ىلع ةيليئارسإل ا ةرطيسلا   ةلصاوم ببسب    يركسعلا معدلا ىلع

             انذـخأ اـم اذإ هللا بزح ةبرجت خاسنتسإ نم ةينيطسلفلا ةمواقملا نكمت   ت نأ هيف كوكشملا

 يناريإلا روحملا عم فافطصالاب    ةينيطسلفلا ةمواقملا مهتت يتلا ةيميلقإلا لماوعلا  رابتعالاب

  لكشـت              يذـلا لادـتعالا روحم زيزعت حلاصل هفاعضإ نيعتي يذلا ةقطنملا يف يروسلا

   .هباطقأ ةينيطسلفلا ةطلسلاو ندرألاو رصمو ةيدوعسلا



 

 

111  

 

         ىـلع ضورـفملا راصحلاو تاهجلا ةفاك نمو ،  ةفلتخملا طوغضلا نأ   لادج الو

     ةمواقملا عفد يذلا وه ،      ةيداصتقالا عاضوألل روهدت نم هنع بترت امب   ينيطسلفلا بعشلا

     قزأـملا نأ اـمك .82/11/6002         ةحيبص ذيفنتلا زيح تلخد يتلا ةريخألا ةندهلا نالعإل

            خيراـتب هباطخ يف نزام وبأ سيئرلا عفد يذلا وه ةينيطسلفلا ةيضقل   ا هشيعت يذلا نهارلا

    يذـلا رمألا ،       ةركبم ةيعيرشتو ةيسائر ةينيطسلف تاباختنا ءارجإل ةوعدلل 61/21/6002

  ةوعدلا يهو .    بعشلا رايخو ةطلسلا ىلع ا     بالقنا سامح ةيمالسإلا ةمواقملا ةكرح هتربتعا

  .ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا هدوقت يذلا لادتعالا روحم ىمسي ام اهب بحر يتلا

  

  فنعاللا ةمواقم بولسأ جاهتنا :ثلاثلا ويرانيسلا

  فنعاللا ةمواقمل ةيخيرات ةيفلخ :الوأ

  

            هذه ضرغل نكل ،نايصعلاو فنعاللا حافك تالاح نم ريثكلا ةيرشبلا خيرات دهش

  يـف فنع ال  لا لاضن يف ةزرابلا تايصخشلا مهأ  براجت     ىلع زيكرتلاب يفتكنس ،ةساردلا

  .سكإ موكلامو غنك رثول نترام سقلاو يدناغ امتاهملا امه ثيدحلا رصعلا

   يدناغ دناشمارك سادنهم .1
  

 عوضخلا ينعي ال اذهو .      ريمضلا ةاناعم ينعي ةيمانيدلا هتلاح يف فنعاللا"

    ةـبغر دض تاذلا حور ثح ينعي هنكل ،رشلا لامعأب مئاقلا ةبغرل عيدولا

        صخشـل ليحتسملا نم هناف ،انتنونيكل نوناقلا ا  ذه قفو لمعلابو .ةيغاط

  هـنيد و         هفرش ةيامحل ةلداع ريغ ةيروطاربمإل ةيلكلا ةمظعلا يدحت يدرف

  ".ديدج نم اهثعب وأ ةيروطاربمإلا كلت طوقسل ساسألا عضي نأو هحورو

  يدناغ امتاهملا                  

  



 

 

211  

 

  ةـف        اقث زـيزعت يـف هتايح مظعم سركو ،2/01/9681     يف يدناغ امتاهملا دلو

 ".  ةـميظعلا حورلا"      ينعت يتلا امتاهملا بقل حنم .نييناطيربل  ا نم هدالب   ريرحتل ،فنعاللا

 22  رـمع يف وهو            دنهلا يلصألا هنطوم ىلا داعو ارتلكنا يف نوناقلا سرد يدناغ ناكو

             ةـقرفتلا ىـلع كاـنه عـلطا ثـيح ،ايقيرفا بونج ىلا  اهرداغ     ام ناعرس هنكل ،اماع

   لـثم ةفسالفلا تاباتكو ليجنالا يدناغ سرد .  ةيرصنعلا دض ه حافك أدب  اهنمو .ةيرصنعلا

   عيمج هيف ش اع يذلا " مرشا سكينوف"   هيلع قلطأ   عمجت سسأو  ، يوتسلوتو نيكسر و وروث

         غروبسناهوج يف يرصنعلا لصفلا دض هل ةريسم لوأ داقو .   واستم لكشب عمتجملا تائف

      ميـظنتو تالاـقملا ةـب     اتكو لئاسرلا لاسرإو تاريسملا ميظنتل أجلو .11/9/6091  يف

  .يرصنعلا لصفلا ماظن دض جاجتحالا يف تاعطاقملاو تاءاقللا

  

        نم اهلالقتسا يف ةمهاسملل دنهلا ىلإ داع ،    ايقيرفإ بونج يف ةنس 12   ءاضق دعبو

 يف تلثمت تاجاجتحالا نم ةديدج بيلاسأ يدناغ ثدحتسا دنهلا يفو .يناطيربلا رامعتسالا

 امك رشبلا ةيعون نوناق وه فنعلا نأ فنعاللا باتك  يف   يدناغ بتكو . تاولصلاو مايصلا

   لـثمتي      ىلعأ نوناقل عوضخلا ناسنإلا ةمارك بلطتت  ثيح ...مئا    هبلا نوناق وه فنعلا نأ

               يـف لقصـن نأ عيطتسن اننأ وه فنعاللا يف ةوطخ لوا نا يدناغ لوقيو .. حورلا ةوقب

 يدناغ  ليتغا و 271. ببحملا فطل لاو حماستلا و عضاوتلا و  قدصلا :   اننيب امو ،ةيمويلا انتايح

          نـم دـنهلا رـيرحت يف ةيفنعاللا يدناغ ةمواقم   تمهاسو .8491    يناث نوناك 03  يف

  .يدنهلا لالقتسالل يحورلا بألا ربتعي ناك ثيح ،زيلجنالا

  

  غنك رثول نترام .2
  

         نودب عطقي هنا ثيح ،خيراتلا يف ديرف حالس وهو .   لداعو يوق حالس فنعاللا"

  ".يفاشلا فيسلا هنا .همدختسي يذلا ناسنإلا فرشيو ،حرج ثادحإ
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  غنك رثول نترام                  

  

               تاـيالولا يـف دوسـلا دض يرصنعلا زييمتلا اياحض دحأ غنك رثول نترام ناك

     ةيرصنعلا دهاشملا نم ريثكلا ،        اتنالتأ يف هبابش ناعير لالخ ربخ ثيح ،ةيكريمألا ةدحتملا

 ،4491     ماـع سواـهروم ةيلك يف هتسارد  لالخو .      هنهذ يف ةقلاع تيقب يتلا دوسلا دض

              تلكش يهو ،يندملا نايصعلا ناونع تحت تءاج يتلا وروث ديفيد يرنه ةلاقم ىلع علطا

          ،وـتيلب ،شوبنيـشورل ةيفسـلفلا لاـمعألا أرـقو .      فـنعاللا ةفاقث عم هل لاصتا لوأ

 .        نيـنيلو سكراـم لراك تاباتك ىلع علطا امك .    كولو ليم ،ماثنب ،زبوه ،سيلاطوطسرا

     ةـقيقحلا يـنعت ايتاس( "اهارغايتاس "       موهفم ةصاخبو فنعاللا لوح يدناغ موه فمب رثأت

 لامعأب   رثأت امك .      بحلا ةوق وا ةقيقحلا ةوق ينعت يأ )    ةوقلا ينعت اهارغو ،بحلل ةيواسملا

     يريموغتنوم يف سيسقك هلمع لالخو .     فنعلا ضفرل ةيداقتنالا ةصاخبو رهوبين دلوهنير

  .ةيجاجتحالا تاريسملا جاهتنا أدب

  

   وـحن جـحلا"   عـبارلا لصـفلا يف حضوأ ،modeerF drawoT edirtS هباتك يف

   :يهو ،فنعالل ةتسلا ءىدابملا "فنعاللا

  .ناعجشلا صاخشألا ةايحل ةقيرط فنعاللا"

 .ببحملا عمتجملا وه فدهلا

 .رشلا نوسرامي نيذلا صاخشألا سيلو ،رشلا ىوق ىلع موجهلا

 .فدهلل لوصولا ةيضق ضرغل ماقتنالا نودب ةاناعملاب لوبقلا

 .يجراخلا يدسجلا فنعلل ةفاضإ حورلل يلخادلا فنعلا بنجت

  ".لدعلا بناج ىلا ملاعلا

  

            بـلج عيطتسـي نل هنكل ،ةيظحل تاراصتنا ققحي دق ام ةداع"     فنعلا نأ غنك ىريو

 دي   عبلا ىدملا ىلع فنعلا .        ةيعامتجالا لكاشملا نم ريثكلا قلخ يف يهتنيسو ،مئادلا مالسلا

                يـلمع ريغ وهف ،يقالخأ ريغو يلمع ريغ وه نم لك يف ةيقرعلا ةلادعلل لاضنلا لالخ

 انل  نوبغر          يس انموصخ نم ريثكلا نأ وه بابسألا مهأ دحا نأ دقتعأو .  بابسألا نم ريثكلل
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             ءاـيربألا صاخـشألا نم ريثكلا لتقل رربمك اذه نومدختسي دقو ؛ةفينعلا ةروثلا يف ءدبلا

      كرتب يهتنتس نيعلاب نيعلا ةفسلف نأل"     يلمع ريغ فنعلا نأ  امك ".بغشل ل مهتراثا  ءاعداب

    هنأل يقالخأ ريغ هنا .   يقالخأ ريغ بولسألا اذهو .  ءىطاخ بولسألا اذهو . ءايمعأ عيمجلا

          نـع اـضوع مصخلا ريمدتل ىعسي هنأل ءىطاخ هنا .    عيمجلل رامدلاب يهتني يبلول طوبه

 ...    يراوـح نوـكي نأ     نم الدب يدرف ثيدح       يف عمتجملا كرتي هنأل ءىطاخ هنإ .هليوحت

         ءىداـبملاو فادـهألاو تايلاثملا قيقحت عيطتست يتلا قيرطلا  لكشي    فنع اللا نأ  دقتعأ

  ".ديدجلا رصعلل

  

       اهدنع نوكت يتلا يلاعألل عافترالا كيلع ؛درت ال برضلل تضرعت اذا"  غنك  درطتسيو

    حرـجلا قـحلت يـتلا لئاسولاب طارخنالا ضفرو .   ماقتنالا نودب تابرضلا لوبقل ادعتسم

            ضفرـت نـيأ ةراـشإلل تابثب كرحتت كنأب اضيأ ينعي هنكل .  يجراخلا يدسجلا فنعلاب

    نأ ادج عئارلا نم" ...      كودع اهيف بحت يتلا ةطقنلا ىلإ   تابثب كرحتت تنأ . كودع ةيهارك

                اذـه عـمو بحلا ىوتسم ىلا ءاقترالا انكمم نوكي امثيح لاضنلا نم بولسأ كيدل نوكي

        ةـعيبطلا لـخاد يف هنا فنعاللا لوقي ...    ريرشلاو ملاظلا ماظنلا دض ميمصتلاب  فوقولا

  371" ..ريخلل ةشهدم تاقاط كانه ةيناسنالا

  

  471سكا ملوكلام .3
  

  ".كتادرفم نم )ةيرحلا( ةملك جرخأف ،اهلجا نم توملل ادعتسم نكت مل اذا"

  

  2691 يناث نيرشت 82 ،ردنفيد وغاكيش ،سكا ملوكلام
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  لوـحت .5291   رايآ 91         يف اكساربن يف اهاموأ ثرون يف لتيل مول  كلام مساب دلو

   طابـش 12              يف اهل اريزو نيع يتلا مالسإلا ةمأ مساب ثدحتم ىلا تاردخملل يطاعتم نم

             ةـيقيرفالا ةدـحولا ةـمظنمو يمالـسإلا عماجلا ةسسؤم لكشيل اهنع لصفناو .5691

     ةدـحتملا تايالولا يف ةاواسملا      لاطبأ دحأو مالسإلا ءادهش دحأ   ضعبلا هربتعي .ةيكريمألا

 12      يـف اهدعب ليتغاو 4691      يف ةكم ىلا جحلاب ماق .    ناسنالا قوقح ءاطشن رهشأ دحأو

   .كرويوين ةنيدم يف نتاهنامب ملراه يف اباطخ يقلي ناك امدنع 5691 طابش

  

              هب الماح تناك يتلا هتدلاو تدده يتلا سكولك وك تاباصع فنع ربخ هابص يف

  نجسلل ضرعت .    ةضماغ فورظ يف هدلاو لتقو .  قيرحلل هلزنم ضرعتو   اهلزنم ةرداغمل

     اجيليإ يديأ ىلع مالسإلا ةمأ        ميلاعت ىلع فرعتلل ةصرفلا هل تحيتأ كانهو . ةقرسلا ةمهتب

  هـنم  ا      ريبعت الوهجم هتلئاع مسا نوكي نا راتخا .      نجسلا نم هجورخ دعب هلباق يذلا دمحم

         ماـعلا يـف ةـيكريمألا تاقيقحتلا مسق دي    ىلع قيقحتلل ضرعت .   ةيدوبعلا مسا ضفر نع

  ورتساكب يقتلا .  ةيصخشلا ماصفناب هو مهتا مهنأ       ريغ يعويشلاب هسفن فصو امدنع 3591

  ةيمارغ تاقالع  ةماقإ    ب دمحم اجيلا مهتا نأ   دعب مالسإل   ا ةمأ نع لصفنا .0691  لوليأ  يف

  اـهربتعا تا  ـقيلعت هـل ناك .3691     يف سكا موكلامل دمحم هدكا ام اذهو هتاريتركس عم

     جاجدـلا ةدوعل هنزح مدع"     نع ربع ثيح ،     يدنيك سيئرلا لايتغإ ىلع ةيزازفتسا ضعبلا

 هتبتر تضفخو نلعلا يف تارضاحملا ءاقلإ نم مالسإلا ةمأ هتعنم ،اهئوض ىلعو ".دوكرلل

   ةـمظنم بطاخ .   ةدحتملا ةكلمملاو اسنرفو ايقيرفإ     لود ةدعو رصم راز .  ريزو ةجرد نم

            يـف رود نم اهل امل ةيقيرفالا ةدحتملا تايالولا ةماقال اعدو 4691   ماع  ةيقيرفالا ةدحولا

   .اكريمأ يف دوسلا ةوحص

  

   بـساكم نأ             نمؤـي ناـك ثيح ،يرصنعلا لصفلل ةاعدلا نم سكا ملوكلام ناك

 عافدلا رصاني ناك ثيح ،فنعالل نيعادلا دض ناك ،ةيزمر يه اكريمأ يف ةيندملا قوقحلا

       ،ةيحيسـملا ةنايدلا كرت ىلع دوسلا ثحو .  ضيبلا نع مجانل     ا فنعلا هجو يف سفنلا نع

      ناـكريمألا دوسـلا تاـعمجت يف ةعفترملا مئارجلا تالدعم نأب   ىأرو . جامدنالا ضفرو
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     يـف ةكراشـملا مدـعل وعدي ناكو .ضيبلل  ةعباتلا     ةدسافلا تايقالخألل دوسلا عابتإ  اهدرم

  ماـمأ  هـباطخ يف .يقالخالا ريغ يكريمألا يسايسلا ماظنلا ةزاجإ    متي ال ىتح تاباختنالا

      مـكل ةبسنلاب نمزلا ىضم دقل" : لاق 82/6/4691      يف ةيكريمألا ةيقيرفإلا ةدحولا ةمظنم

 كئلوأ عم نيفينع ريغ اونوك .فينع ريغ لكشب شطبلل ضرعتن نا انسفنأل حمسن نأب يلو

    لصـفلل يعادو ،فينع ريغ يرصنع يل نورضحت امدنعو .    مكعم نيفينع ريغ مه نيذلا

          نا دعب الا فينع ريغ نوكأ نأب يننوملعت ال نكل .     فينع ريغ نوكأس اهدنع ،فينع ريغ

     هذه ىلع انقح نع نلعن" : هتالوقم نمو ".      نيفينع ريغ اونوكي ناب نيحجبتملا ءالؤه اوملعت

              ،عـمتجملا اذه يف رشبلا قوقح ىطعن نأو ،رشبك مرتحن ناو ،رشب نوكن نأب ..ضرألا

   571".ةيرورض ةليسو ةيأب هقيقحتل ىعسن يذلاو ،مويلا اذه يفو ضرألا هذه ىلعو

  

          ءايشألا ىلع اهزيكرت ناك ومنت دوسلا نيملسملا ةكرح تلعج يتلا  اياضقلا  ىدحإ"

      ةفاقثلا ،يقيرفالا لصألا ،ةيقيرفإلا ءامدلا :     نيملسملا دوسلا ةكرح ومن رس اذهف .ةيقيرفإلا

      يـعو نود اـم قامعأ    يف هنا انفشتكا  اننأ –      نوأجافتتسو ،ةيقيرفالا  طباورلا ،ةيقيرفالا

   رـظني ناـك 671".يكيرمأ وه امم رثكأ ايقيرفإ    لاز ام هناف ،دالبلا هذه يف دوسألا لجرلا

 ثيحب هنع ةنوكتملا ةروصلا تريغت اقحال هنا ريغ ،فينع فرطتم هنأ ىلع سكا ملوكلامل

 .   تاذـلا نع    عافدلاو ةدعاسملا يف سفنلا  ىلع  نيدمتعملا     دحأك هنوربتعي نوريثكلا ىحضأ

                ةوخالاـب هـناميإ ةـيجهنمو نيدلاو خيراتلا نيب ام عمجلا يف حجن ،ةيفاقثلا يحاونلا نمو

 .ةيناسنالا ةلادعلاو ةيملاعلا

  

  ينيطسلفلا لاضنلاو فنعاللا :ايناث

 7191(      نيطسلف ىلع يناطيربلا بادتنالا مايأل      نيطسلف يف فنعاللا لاضن دوعي

       حاـفكلا لجا نم مهفوفص ديحوتب 3291   ماع افي      ح ديدح ةكس لامع ماق ثيح ،)8491 –

         يـتلا ةينيطسـلفلا برعلا لامعلا ةطبار ءاشنإ اهالتو .   ةقطنملل يناطيربلا لالتحالا دض
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           لاـمعلا باطقتـسا ىلع تلمعو ،ىربكلا ندملا يف ةباقن 05      نم رثكأ ءاشنإ يف تحجن

 م  اـعو 8391  ،6391  ،9291  ،1291 م       اوـعألا لالـخ ةيبعشـلا تاضافتنالا ضوخل

7491.771  

  

    ةيناطيربلا تاسايسلا دض 6391    ماع ريهشلا بارضإلا    ينيطسلفلا خيراتلا دهشو

     تدهش ،تاينامثلاو تانيعبسلا ذنمو .     رهشأ ةتس ةدمل رمتسا يذلاو ،  ينيطسلفلا بعشلا هاجت

          ةيثاغإلا ناجللاو تاباقنلاو ةيلهألا تاسسؤملا ليكشتو ليعفت ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا

            ةيرحلا لجا نم لالتحالا دض فنعاللا حافك اهقتاع ىلع تذخأ يتلا ةيعوطتل او ةيوسنلاو

 6791           ماع لالتحالا اهمظن يتلا ةيدلبلا تاباختنالا لالخ اريبك ارود تبعل و .لالقتسالاو

              ناـك يتلا تايصخشلا نم الدب تايدلبلا هذه يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم مئاوقب زوفلاو

       تذـخأ يـتلا ينطولا هيجوتلا ةنجل ليكشت مت 1891   ماعلا يفو .  اهزوفب لالتحالا بغري

  .لالتحالا دض لاضنلا لالخ ةيملسلا تاجاجتحالاو تابارضإلا ميظنت ىلع فرشت

  

   دـض ة ـي      فنعلا رـيغ رهاظملا نم ريثكلا 7891     ماع يلوألا ةضافتنالا تدهشو

  عـف     د نـع عاـنتمإلاو ه       تاسـسؤم عم نواعتلا مدعو تاعطاقملاو تابارضإلاك لالتحالا

       ةـليدبلا ةينيطسـلفلا تاسسؤملا ليكشت ةلواحمو  ةيليئارسإل  ا عئاضبلا ةعطاقمو  بئارضلا

 تيب  ةنيدم  ةبرجت  لاثم  لا ليبس ىلع  كانهو .    ماعطلا نع تابارضإلاو لالتحالا تاسسؤمل

    تاـيوهلا ميلستب 8891   زومت 11   يف نو      نطاوملا ماق امدنع ،يندملا نايصعلا يف روحاس

 رمألا  ،        لالتحالا ةطلسل بئارضلا عفد نع عانتمالاب رارقلا ذاختاو   ةطلسلا ىلإ ةيليئارسإلا

           تاسـسؤملا نـم دـيدعلا ةـمهادم لالخ نم ةيباقع تاءارجإ ذاختال لالتحالا عفد يذلا

     ىـلع ةقحتسـملا بئارضلا ليصحتل ينلع دازم يف اهعيبو اهتايوتحم ةرداصمل لزانملاو

       ةسـينكلا نأ ىتح ،ريظنلا عطقنم ايريه    امج امعدو افافتلا نايصعلا كلذ  دهشو .نينطاوملا

  رودـب       يحيسـملا نيدـلا لاجر ماق"          ثيحب اهفقوم يف الوحت تدهش دق روحاس تيب يف

        هـب تـماق يذلا يلاضنلا رودلاو ،      روحاس تيب يلاهأ عم ةلتحملا يضارألا يف  ينماضت
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 ةك            رعم يف ةنيدملا يلاهأو ةينطولا تاسسؤملا بناج ىلا اهتفقوو روحاس تيب يف ةسينكلا

           ةيبعشلا تارهاظملاو تاريسملا قالطنا طاقن ىلا اهتارقم لوحت يفو ،يبيرضلا نايصعلا

  871".يليئارسإلا عمقلا تاءارجإ دض ةيضيرحت بطخ ىلا اهربانمو

  

 مغرلاب ،ةينطولا مهفادهأ قيقحتل ةيقيقح ةصرف" ىلع لوصحلا نيينيطسلفلا ناكمإبف

       نم ةمظنمو ةيعاو ةيجيتارتسا اوجهتنا ام        اذإ ،مهموصخ نيبو مهنيب ام ةريبكلا ةوجفلا نم

       رودـلا رفوت دق ةيجيتارتسالا هذه لثمو .      عساو قاطن ىلع لالتحالل ةفينعلا ريغ ةمواقملا

              ةـيبرعلا لودـلا نمضـتتسو نيطسلف جراخو لخاد يف ،ينيطسلفلا بعشلا ءانبأ عيمجل

   هلمكأب بعشلا تاق اط زكرتسو .      مالسلا يبحم نييليئارسإلا عقاولاب ىتحو يلودلا عمتجملاو

 ".       انموصـخ ةوق نم ريثكلا ديحتو ةيعيبطلا انتايباجيإ       نم ديزت ةحاس يف لاضنلل كرحتلاو

           يـف ةـكرعملا نورصـحي دقو ةيركسعلا ةبلغلا نييليئارسإلل نوكي"    ،حلسملا حافكلا يفف

 .       ءىداـبملاو تاـيقالخألاو نوناـقلا اهـضرفي يتلا دويقلا نع اديعبو ،ةيركسعلا ةحاسلا

             عم لماعتلا ةيفيك نومهفي ال مهنكل ،حلسم يداعم دض نولتاقي فيك نوفرعي نويليئارسإلاف

          ،فينع وأ ملستسم امإ نوكي نأب ينيطسلفلا نوجاتحيو نوعقوتي مهف .  ةفينعلا ريغ ةمواقملا

   971".ةيليئارسإلا ةيركسعلا ةمظعلا نم ريثكلا ديحت ةفينعلا ريغ ةبراقملا نأ ثيح

 

          اـهيف كراشـي يتلاو رادجلا دض نيعلب ةيرقل ةيعوبسأل ا ةرهاظملا   لكشت ،ايلاحو

     لالـخ هـنأ امك .   ةفينعلا ريغ ةمواقملا رهاظم  زربأ   دحا   نويليئارسإو بناجأ نونماضتم

             توـيب فصق ةسايس نع يلختلا ىلع لالتحالا شيج نونطاوملا ربجأ ،ةيلاحلا ةضافتنالا

  مهليكشتو مد  هلاب تاراذنإ ىقل    تت يتلا تويبلا يف ماصتعالاب  مه    مايق دعب ةزغ يف نينطاوملا

       نييليئارـسإلا نـم تائملا تلتق يتلا"   ةيجيتارتسالا نإ ف ،هيلعو .  اهتيامحل ةيرشب عوردل

 .             ادـيدحت ناكم يأ ىلإ نيينيطسلفلا ذخأت مل نيينيطسلفلا فالآ تومب ببستلا يف تدعاسو

 . ةـميدقل  ا راـكفألا ضعب نع يلختلا كلذ بلطتت نإو ىتح ،ديدج ريكفتل تقولا ناح دقلو
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          بعـش مـهنأ ىـلع مهسفنأل نورظني مهف ،يدناغ تاقوأ يف ايناطيرب لثم ،ليئارسإ نكل

      لـثم نأب يدناغ دري دقو ...        ةفينعلا ريغ ةمواقملل عئار فده مهف هيلعو ،ايقالخأ لوؤسم

       رـيغ نيينيطسـلفلا روـص نإ .       ةفلتخم قرطب نكلو لاضنلل رارمتسا يه ةمواقملا هذه

          تانطوتسملا باوبأ قلست وأ مهتويب مده ديرت يتلا تافارجلا مام   أ نوقلتسم مهو نيحلسملا

         دق ةيوق اروص لكشتس ةيملس ةقيرطبو حلسم ريغ لكشب ..   ةيبرغلا ةفضلا يف ةيليئارسإلا

  081".ةيراحتنا ةيلمع 001 هلعفت امم رثكأ ةينيطسلفلا ةيضقلاب مدقتلل ريثكلا لمعت

  

      ةريسـم يف نيطرخنملا ددع ة  دايز نكمي ،     لاضنلا نم عونلا اذه ةسرامم لالخو

       يـف ةصاخبو برعلا ىلإ ةفاضإ ،      تاتشلاو لخادلا يف نيينيطسلفلا نم ينيطسلفلا حافكلا

            تاـئفلا نـم ريثكلا ىتحو ةيلودلا نماضتلا ةكرح طارخنإ نع م   كيهان اذه ،راوجلا لود

 .            ريصـملا رـيرقت يف ينيطسلفلا بعشلا قحب نمؤتو لالتحالا ضراعت يتلا ةيليئارسإلا

              تاـسرامملا حضـفت يـتلا ةـيلودلا ةيسامولبدلا تالمحلا ميظنت يف حافكلا اذه  دعاسيو

             كرـحتلا ىـلع ةيلودلا لفاحملا يف ةينيطسلفلا ةيضقلا يرصانم دعاست امك ،ةيليئارسإلا

  .ينيطسلفلا بعشلا ءانبأ معدل ةيحيرأب

  

 ق       الـخألاو نوناـقلا كلذـك لمشت ةوقلا .    داتعلاو حالسلا ةوقب رصحنت ال"  ةوقلاف

       تاـموقملا هذه نم اريثك ناو يداصتقالاو يعامتجالا كسامتلاو ةيرحلاو لداعلا كولسلاو

        ررـحتلا تاـكرح نأـب كردن نحنو .      ةيركسعلا ةوقلا يف حضاولا فعضلا نع ضوعت

                لودـلا دادـع يـف ناك اهمظعمو ةمكاحلا رامعتسالا لود ىلع بلغتت مل ةبطاق ينطولا

      الوـجنأو قـيبمزومو رئازجلا يفف . حلسملا اهحا    فك مغر حالسلا ةوقب ىمظعلا /  ىربكلا

      بوـنج ةـيروهمج يف يركسعلا /         يسايسلا ماظنلا يف لئاهلا لوحتلا ةياهن يفو بوعش

         قالـخألاو ةـيلودلا ةيعرشـلا ىلإ اودنتسا مهنأل مهتيرحو مهلالقتسا ىلع اولصح ايقيرفإ
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    يدصت يف لاحلا كلذكو .      يعامتجالا يبعشلا كسامتلاو طبارتلاو قداصلا طشنلا مالعإلاو

  181".مانتيف بونج يف اهئالمعو ةدحتملا تايالولا ةحفاكم يف يمانتيفلا بعشلا حاجنو ابوك

  

    تايلمعلا تهتنا اذإ الإ مدقت يأ اوققحي نل نيينيطسلفلا نأ لوقلا ملسملا نم تاب دقل

        نأ نيينيطسـلفلا كردـي ،حيحصو ديازتم لكشبو .   نييليئارسإلا فدهتست يتلا ةيراحتنالا

 .             يليئارـسإلا ناودـعلل يعرش ريغو عيظف لعف در يه نييندملا فدهتست يتلا تامجهلا

      دـق ةـيراحتنالا تاريجفتلا نأب         يمانتم فارتعا كانهف ةئيربلا حاورألا ددع ىلإ ةفاضإو

     يف تعد دق سامح تناكو 281.      ةيرحلل لداعلا هلاضنو ينيطسلفلا لاضنلا ةروصل تءاسأ

    دـجوت ال ديكأتلابو .   نييندملا فادهتسا نع لدابتملا فقوتلا   ىلا 3002    يناثلا نوناك 91

      الـلا لاضن يف حاجنلاو رصنلا"         نأل ،راصتنالا ققحيس فنعاللا لاضن نأ نم تانامض

    فـنعاللا لاضـنف .         ةيعوضومو ةيجراخ ةدهاشم ريياعم لالخ نم هسايق نكمي ال فنع

  نـكميو . لاـثملا     ليبـس ىلع نييليئارسإل     ا دونجلا لوقعو بولق يف هراثآ و هفادهأ  ققحي

 لاتقلا حور نادقف لالخ نم ةيليئارسإل  ا ةرجهلا نم يلاعلا ىوتسملا يف هسفن نع بارعإلا

         ةموكحلا تافرصت عيمج دض مهجاجتحاو مهاوكش لالخ نم ،يليئارسإل   ا يدنجلا لبق نم

    381".ةيليئارسإلا

  

  نيطسلف يف ةيفنعاللا ةمواقملا قرط
  

     هحافك يف اهجاهتنا ينيطسلفلا بعشل     ل نكمي يتلا قرطلا ضوع كرابم . د صخلي

  :ـب يفنعاللا

  تارهاظملا -
791 791                                                 

 :سدقلا ،ةيسايسلا تاريغتلا لظ يف ةيملسلا ةيلمعلا لبقتسم ،سدقلا رمتؤم عئاقو ،يلودلا نوناقلا يف ولسوا ،دغل وبا ميهاربا .د 181
 ةعبطلا ،شوغ وبا ةعبطم :هللا مار .ةيعامتجالا ثاحبألل ليلجلا زكرم :افيح ،ةيطارقميدلاو مالسلا اياضقل ينيطسلفلا زكرملا
 .8991 ىلوألا

281  dafitnI eht dna ecneloiV nO" ,haminubA ilA  .)3002 yraunaJ 22( adafitnI cinortcelE ehT ".a
 :ta elbaliavA igc/ten.adafitnicinortcele//:ptth - 8901/7/igc.weiv/cexe/namtra/nib  

  
381   fo lanruoJ ",seirotirreT deipuccO eht rof ygetartS A :ecnatsiseR tneloiV noN" .dawA karabuM 

891 remmuS( 31 seidutS enitselaP  :ta osla elbaliavA .)4 yhw.www//:ptth -
fdp.enitselaptneloivnon/selif/moc.raw  

 



 

 

121  

 

            عـطق ،قرـطلا ىلع زجاوحلا عضو لثم ،هتاسايسل لالتحالا ذيفنت مامأ    قئاوعلا عضو -

 .تاسرامملا نم اهريغو ،هايملا بيبانأو تالاصتالا طوطخ عطق ،ءابرهكلا

  :لالخ نم كلذو لالتحالا عم نواعتلا ضفر -

 ديوهتلا اهضرغ عيراشم ةيأ يفو تانطوتسملا ءانب يف لمعلا ضفر. 

  ةيليئارسإلا عناصملا يف لمعلا ةعطاقم

 تاطلسـلا عـم نواعتلا وأ   تامولعم ةيأ   ميدقت وأ     بلط يأ ةئبعت ضفر      

 .)شيجلا وأ ةطرشلا(

 اهرادصإ وأ ةيوه ةقاطب يأ لمح ضفر. 

 ماـظنلا ةـلقرعو ةيليئارسإل      ا نوجسلا ءلم هيلعو ،تامارغلا عفد ضفر     

 .يليئارسإلا يئاضقلا

 نيناوـقلا فـلتخم تـحت ةجردنم صيخارت ىلع لوصحلا بلط ضفر            

 .ةيركسعلا رماوألاو

 ةـموكحلا وأ    ةـيندملا ةرادإل   او ةطرشـلا تاءاعدتسإل   ةباجتسالا ضفر   

 .ةيركسعلا

 وأ          يركسـعلا مـكحلا يفظومو يلوؤسم عم لاصتالا وأ   لماعتلا ضفر 

      لوـقحلاو ةـعارزلا ،ميـلع      تلا ،ةحصلا لوقح يف ةلماعلا ةيندملا ةرادإلا

 .ىرخألا

 ةيربعلاب ةبوتكم ةقيثو وأ بلط يأ ةئبعت وأ عيقوتلا ضفر. 

 ةـموكحلا اـهيلإ      رداـبت تاـيلاعف وأ   تالافتحا ةيأ    يف ةكراشملا ضفر    

     يـتلا تايلاعفلا يف وأ    نيفورعملا ءالمعلا وأ   ةيندملا ةرادإل ا وأ  ةيركسعلا

 .صاخشألا ءالؤه لثم اهيف كراشي

 ةيندملا ةرادإلا وأ ةيركسعلا ةموكحلا يف فظومك لمعلا ضفر. 

 لخدلا بئارض عفد ضفر. 

 بئارضلا نم ىرخأ عاونأ ةيأ وأ ةفاضملا ةبيرضلا ةميق ضفر. 

 يـتلا رـماوألا وأ     رفسلا ىلع دويقلا وأ     يتيبلا لاقتعالل عوضخلا ضفر     

 .لوجتلا عنم قطانم وأ ةقلغم ةيركسع قطانمك قطانملا ضعب نلعت
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 ةنوخلاو ءالمعلل ةيعامجلا ةعطاقملا. 

  ةيلالتحإلا تاجوتنملا ةعطاقم -

 ةليدبلا تاسسؤملا ةماقإ -

 تاسـسؤملا نـع ةلقتسـم اهريغو ةيعانصو ةيميلعت ةيحص تاسسؤم           

 .ةيليئارسإلا

 ةيئاضقلا تاسسؤملل ليدبك تالاكشإل     ا لحل ةليدب ةيعامتجا تاسسؤم ةماقإ    

 .ةيليئارسإلا

 نينطاوملا تاجايتحا ةيبلتل ةفلتخملا ةيتامدخلا ناجللا ةماقإ 

 تايدلبلل ةليدبلا ةيبعشلا ناجللا ةماقإ 

  .فنعاللا لاضن نم ةمدقتم ةلحرم يف يتأي وهو :يندملا نايصعلا -

  

      لالتـحالا ةـمواقم يف ةيلعاف ق       رطلا رثكأ وه فنعاللا لاضن نأ ضوع دقتعيو

 تايجيتا      رتـسإو تاـكيتكاتو لئاـسو نأ" .     ةـلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا يف يليئارسإلا

    لئاسولا هذه مادختسا نكميو .       ةيلاحلا فورظلا ةمئاومل لدعت نأ بجي يكيسالكلا فنعاللا

   يف نوررقي دق نيذلاو فنع اللا لاضنب نيمزتلم ريغ ةرورضلاب مه نيذلا دارفألا لبق نم

   481.حلسملا حافكلا يف طارخنالل ةفلتخم ةلحرم

  

  فنعاللا ةمواقم ويرانيس ةيلاكشإ
  

   مـجح عجارت  ،    ةينيطسلفلا ةيلخادلا عاضوألا ةصاخبو ةنهارلا  ع  اضوألا ءوض يف

  ءارـجاو     ةلماـش ةـيلخاد  ةعجارم   ةيلمعب مايقلا  بلطت ي امم  ،   ينطولا لمعلا يف ةكراشملا

 .        نوناـقلا ةدايـس زيزعتو هتداقو هتاسسؤمو هتزهجأب هتقث نطاوملل ديعت   يتلا تاحالصالا

  ةـعطاقمب   ماـيقلا  نييسدقملا  نم  عقو تلا ن  هارلا عضولا يف      انل نكمي ال ،لاثملا ليبس  ىلعف

          لـمعت يتلا ةيليئارسإلا ةيحصلا تاسسؤملاو نيمأتلا ةسسؤم لثم ةيليئارسإل ا تاسسؤملا
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       ماـمتهإ اذـه رسـفي امبرلو . ءوفك         ينيطسلف ليدب يأ بايغ لظ يف اهتامدخ ريفوت ىلع

   مهتماـقا قوق ح نمضت         يتلا ةقاطبلا يهو ،ءاقرزلا مهتيوه ةقاطب ىلع ظافحلاب  نييسدقملا

  .ةزغ عاطق وأ ةفضلا ءانبأ نم ةكرحلا يف ربكأ ةيرح مهل حيتتو سدقلا يف

  

      هضفري نم ىتح كانهف ،ينطو عامجإب فنعاللا  لاضن  ويرانيس  يظح ي ال  ،ايلاحو

 ةدوعلاو مهعم راوحلا ةلصاومل هليضفتو نييليئارسإلا عم تالصلا عطقل هضفر نم اقالطنا

 كانهو .      ةينيطسلفلا قوقحلا قيقحتل لثمألا قيرطلا وه راوحلا     نأ هداقتعال ضوافتلا ةيلمعل

  ةـعدار ةوقب اهتلباقم يعدتست نويليئارسالا ةساسلا اهجتتني  يتلا ةوقلا ةديقع   نأب نمؤي  نم

    وأ ةيجيتارتسا يأ حاجن ل ه  نأب ريكذتلا ديعنو .هتاباسح      ةداعإ ىلع لالتحالا ربجتل ةينيطسلف

  .دراو ريغ ةلاحلا هذه يف وهو ،ينيطسلفلا لكلا عامجإب ىظحي نأ نيعتي ويرانيس

  

  ؟لمعلا ام
  

     ةـثالثلا نيـبعاللا عقاو  ةعيبط  ضارعتسا       ةيادب نيعتي لؤاستلا اذه ىلع ةباجإلل

     نا ثيح ،نويكريمألاو نويليئارسالاو نوينيطسلفلا  مهو .   ةينيطسلفلا ةيضقلا يف نييساسألا

   .نيبعاللا ءالؤه تارارقب ارثأتمو ايوناث ىقبي ىرخألا لودلا يقاب عقاو

  

  ينيطسلفلا عقاولا .أ

   :يلي امب اهزاجيا نكمي ،رومألا نم ةلمجب نهارلا ينيطسلفلا عقاولا زاتمي

       يـف ماسـقنا يلاـتلابو ،  يسأر يسايس ماسقنا  ةلاح     نم يناعي ينيطسلفلا بعشلا -

            ةـيئادب خيراوصلا نأب ىري نم كانهف ،يليئارسإلا لالتحالا دض لاضنلا بولسأ

 رخ    آلا ضعبلا ىري نيح يف    ،لالتحالل عدارلا لكشت   ةيراحتنالا تايلمعلاو  عنصلا

  .ينيطسلفلا بعشلا ىلع لابولا رجتو ةيثبع اهنأ

 ريثكلا لخدتو ةسائرلا ةسسؤم فعض لعفب ينيطسلفلا ينطولا رارقلا لالقتسا مدع -

   دعاس اممو .         ندرألاو رصمو ةدحتملا تايالولا لثم اهرارق ىلع ريثأتلل لودلا نم
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         سامح ةموكح فاعضإل دوهجلا ديحوت ىلع عيمجلا صرح ،   لخدتلا اذه ريثأت يف

         لمعت ةيبرعلاو ةيبوروألا لودلا ضعبو ةدحتملا تايالولا نأ امك . اهيلع بالقنالاو

            ةـكرحل يدصـتلل ليومتلاو بيردتلاو حيلستلاب ةسائرلا ةسسؤم معدو دانسإ ىلع

      ةـغلاب ةروـطخب رظني         نم ةيبرعلا لودلا نم كانه نأ ثيح ،اهفاعضإو سامح

            تاـكرحلل ةعفد يطعيو دعاسي امم ،ةطلسلا ىلإ ةددشتم ةيمالسإ ةكرح لوصول

 .مكحلا ىلع ةرطيسلاب اهديدهتو اهتوق ةفعاضمل لودلا كلت يف ةيمالسإلا

           يلودـلا عـمتجملا لبق نم اهترصاحم ببسب سامح اهدوقت يتلا ةموكحلا فعض -

      لالتحالا ةموكح نيب ام ةعقوملا تاقافت  الابو ليئارسإب فارتعالاب   ضفارلا اهفقومل

 رارقإ  نم  مغر لا ىلع       ،فنعلا ذبن اهضفر ىلإ ةفاضإ ،ةينيط  سلفلا ريرحتلا ةمظنمو

 .اهعم دمألا ةليوط ةنده ماربإل دادعتسا ىلع اهنأو اعقاو ارمأ ليئارسإ نأب سامح

 ىل       ع ةصاخبو ينيطسلفلا رارقلا عنص ةيلمع ىلع يناريإلاو يروسلا  ريثأتلا  ةدايز -

           ةرـصانملاو معدلاب ىظحتو ةرصاحم اهنوك ،سامح اهيلع رطيست يتلا ةموكحلا

 نمض         اهنأ ىلع ايليئارسإو ايكريمأ هفنصم سامح نأ امك .   نيتلودلا نيتاه لبق نم

 .ةيكريمألا ةيؤرلل اقفو –  ايروسو ناريإ نم لكشتي يذلاو ةقطنملا يف رشلا روحم

 .    ةيذيفنتلا اهتنجل ءاضعأ ريغ ل  ثمت ال تحضأ  ىتح     ريرحتلا ةمظنم لشو شيمهت -

      ىوـقلا دعبتست اهنأ امك .       اهءاضعأ مظعم ةافو ببسب اهتيعرشب ككشي نم كانهو

       داـهجلاو ساـمح لـثم          ينيطسـلفلا عراشلا يف اهب ناهتسي ال ةوق لكشت يتلا

 .يمالسإلا

           رود يأ نعو نطولا ةاناعمو مومه نع جراخلا يف ينيطسلفلا بعشلا ءانبأ بييغت -

     ىلع مه نمم نيينيطسلفلا نيضوافملا   نم كانهو . ةيلاضنلاو ةيسايسلا   ةيلمعلا يف

    مـهي يذلا 491    رارقلا ىلع فافتلالا    لالخ نم  ةدوعلا قح  ىتح  بطش ل دادعتسإ

   ءاـعداب ،         ةروـمعملا عاقـصأ يف نيتتشملاو نيرجهملا ينيطسلفلا بعشلا ةيبلاغ

 .فينج ةردابم ىلع نيعقوملا عم لاحلا وه امك ،هقيبطت ةبوعص

           ةيبوسـحملاو داسفلا رهاظم ءارشتسا ببسب هتدايقب ينيطسلفلا بعشلا ةقث عجارت -

         ناـتلفلا رهاظم ةدايزو ،ةلءاسملاو نوناقلا بييغتو ةيلبقلاو ةيرئاشعلا ىلإ ةدوعلاو

              ةيصـخشلا بـلاطملا ىـلإ ةـماعلا ةينيطسـلفلا قوقحلا فقس عجارتو ،ينمألا
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   نع ،مكيهان اذه .ةيجيتارتسالا       قوقحلاو اياضقلا باسح ىلع ةيوئفلاو ةيلئاصفلاو

             قطاـنملا يـف ةدئاسـلا عاضوألا ببسب ينيطسلفلا لاملا سأرو تاءافكلا ةرجه

 .ةلتحملا

       زـيكرتو ،ةينيطسـلفلا ةيضـقلاب يلودـلاو يمالـسإلاو يبرعلا مامتهالا عجارت -

  ةينيطسلفلا ةيضق     لا نأ ثيح ،يلاملا معدلا ميدقت  ىلع    ينيطسلفلا بعشلل مهترصانم

 .ةيثاغإو ةيناسنإ تادعاسم ةيضق ىلإ ةيسايس ةيضق نم تلوحت

 300    نـم رثكأ ا       هتيحض بهذ يذلاو ينيطسلفلا يلخادلا لاتتقالا ةرهاظ ءارشتسا -

  ءاصـحإل       ل يزكرملا زاهجلا تاءاصحإ بسح ،يضاملا ماعلا ةياهن  ىتح  انطاوم

         مدلا ةمرح طئاحلا ضرعب برضيو ينطولا لاضنلا ةعمسل ءيسي   امم ،ينيطسلفلا

  بئان ،581   زماربا تويلا ةطخب ي  مس ام راطإ     يف ماسقنالا اذه ززعت و .ينيطسلفلا

 ةرادإل            ا يـف ددـجلا نيظفاحملا رخآ ربتعي يذلا يكريمألا يموقلا نمألا راشتسم

 ي             لاـملا معدـلا ميدـقت لالخ نم سامح ةكرحب ةحاطإلا ةيفيك لوح ،ةيكريمألا

  ،ةينيطسلفلا ةموك         حلا ىلع ةرطيسلا نم نكمتت ىتح حتف ةكرحل حالسلاو بيردتلاو

 ةينمألا ةزهجألا معدل رالود نويلم 4.68 هتميق ام ةيكريمألا ةرادإلا تدصر ثيح

          ةـسائرلا سرح ديوزتب رصم تماق ةطخلا هذه راطإ يفو .  سابع سيئرلل ةعباتلا

  .ةيقدنب 0003 يلاوحب هديوزتب ندرألا تماق نيح يف ةيقدنب 0091 يلاوحب

  

  يليئارسإلا عقاولا .ب

             اـهنأ ثـيح ،قالـطإلا ىلع دالبلا اهدهشت ةموكح فعضا ايلاح ليئا رسإ مكحت -

       برـحلا دـعب اقحال ىوطنا يذلا    ةفضلا نم     ءاوطنالا جمانرب قفو مكحلا تملست

  .جمانرب نودب تحضأ ثيح ،نانبل ىلع
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    يـف نيـع    يذلا نامربيل ريزولا     اهمض دعب ةصاخبو ةيرصنعلاب  ةموكحلا  زاتمت -

  لـخاد برعلا نينطاوملا ءاصق إل وعدي وهو .   ةيجيتارتسالا نوؤشلا ريزو بصنم

 .          ةلودلا ةيدوهي هيمسي ام ىلع ظافحلل ةينيطسلفلا ةطلسلا قطانمل مهمضو ليئارسإ

  اهسفن ةقيرطلاب       نيينيطسلفلا عم لماعتلاو يلاعلا دسلا برضل    يضاملا يف اعد  امك

 .ناشيشلا عم اهب سورلا لماعت يتلا

      اهب ىلحتي ناك يتلاك ةيدايقلا امزيراكلا و ةربخلا      كلمت ال ةيلاحلا ةيليئارسإلا ةدايقلا -

  ذاـختاب        اـهلهؤي ال دـق امم ،    نوراشو نيبار ،نايد ،نويروغ نب : لثم نويدايق

 .ةيريصم تارارق

             ،هللا بزـح رصانع يديأ ىلع هتميزه دعب ةيعدرلا هتردق دقف يليئارسإلا شيجلا -

 .برغلاو ةيكريمألا ةدحتملا تايالولاو ةقطنملا لود رظن يف هتبيه عجارت يلاتلابو

  اـمك يقلخلاو يلاملا داسفلا رهاظم ءارشتسا نم يليئارسإل   ا يدايقلا فصلا يناعي -

       ىـتحو نوراـشو نومار ميياح ريزولاو   فاستاك هيشوم     ةلودلا سيئر عم ثدح

 .ترملوأ دوهيإ يلاحلا ءارزولا سيئر

  .تسينكلا يف ادعقم 87 يلاوحب عتمتي يذلا يليئارسإلا يموكحلا فالتئالا رارقتسإ -

        نـم ديدعلا لاصفنا عم ثدح امك ،ةيليئارسإل    ا بازحألا يظشت ةرهاظ ءارشتسا -

 ةيجولويديألا ةشاشه ىدم سكعي امم ،اميداك بزح ليكشتل دوكيللاو لمعلا ءاضعأ

 .ليئارسا يف ةيبزحلا

             ىـلع برحلا معد ستريم بزح نأ ثيح ،ليئارسإ لخاد مالسلا ركسعم عجارت -

 ىلع ليئارسإ لخاد مالسلا ىوق ريثأت فعضو .ىلوألا ةثالثلا عيباسألا لالخ نانبل

 .ةقطنملا يف مالسلا عنص ةيلمع

 ،   ةـنهارلا ةموكحلا ليدب   نوكي نأ      نم راسيلا ةصاخبو يليئارسالا عمتجملا  ىشخي -

            ىـلع وهاينتنل قوفت نم يأرلا تاعالطتسا رهظت ام بسحب ةينيمي رثكأ  ةموكح

 .ستريبو ترملوأ

  يـتلا         ،ةيليئارـسالا ةـينمألا ةيرظنلا سفنب نويليئارسالا ةساسلا   داقتعا ةلصاوم -

 .هب ةميزهلا قاحلاو ينيطسلفلا بعشلا "يعو يك" ضرغل ةوقلل ءوجللاب صخلتت
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           ةيليئارـسإلا فقاوملا يف تارييغت ثادحإ ةبوعص ىدم ظحالي ،عضو اذكه مامأو

     ضـعب ةـلازإب ترملوأ  اهعطق     يذلا دوعولا لك مغر     ف ،ةقطنملا يف مالسلا ةيلمع حلاصل

 عم  ءاقللا    لالخ ةصاخب ،   قالطإ فقو مارتحاو     نيينيطسلفلا ةاناعم نم فيفختلاو زجاوحلا

  ةـموكحلا   نوـك  ،      عـقاولا ضرأ ىـلع ذفنت مل    اهلكف ، 32/21/6002    خيراتب نزام وبأ

 .   ةفضـلا يف      ءاوطنالا ةسايس نع اهيلخت دعب    ةيجيتارتسا ةيأ كلتمت ال  ةنهارلا  ةيليئارسإلا

             نيـكمتل نارـيزح نـم عـبارلا دودـح ىلا باحسنالا ىلع   نويليئارسإلا   عمجي ال امك

 عمتجملا لخاد   باحسنالا اذهب نمؤي نمو .     ةلقتسملا ةيدايسلا مهتلود مهتماقإ نم نيينيطسلفلا

   .ةيشماه ةيلقأ نولكشي يليئارسالا

 

  ةيكريمألا ةرادإلا عقاو .ج

  :يلي امب ةيكريمألا ةرادإلا هشيعت يتلا عقاولا زاجيا نكمي

      يـف طبـخت نم يناعت -     شوب سيئرلا ةرادإ -  ةفيعض  ةرادإ    ايلاح اكريمأ مكحت -

   ببسـب اقيقح اقزأم شيعت اكريمأف .   طسوألا قرشلا ةقطنم ءازإ   ةيجراخلا اهتسايس

  .ةدعاصتملا ةيداملاو ةيرشبلا رئاسخلا مجحو قارعلا يف تاقافخإلا

    ،ةـيكريمألا ةيؤرلا بس         حب ديدجلا طسوألا قرشلا ىمسي ام ةماقإ يف اكريمأ لشف -

   ساـمح زوف       ،ةينيطسلفلا تاباختنالا ءارجال ةيكريمإلا طوغضلا جاتن   تناك ثيح

 .نييكريمألا رارقلا عانص عجاضم ضق يذلا رمألا ،اهيف

              نارـيإو ةيلامشلا ايروك يف لثمتملا رشلا روحم هيمست ام لزع يف اكريمأ لشف -

 عم راوحلا حتفب ةدحتملا تايالولا بلاطي نوتلماه – ركيب ريرقت نأ ثيح ،ايروسو

 .يطسوألا قرشلا عازنلا لح ىلع لمعلاو ايروسو ناريإ

          تأدب هنا ثيح ،طسوألا قرشلا يف لحلل يكريمألا راكتحالا عجارت ل تارشؤم  ءدب -

           ةرداص ،طسوألا قرشلا ةمزأ لحل تاردابم حرطل ىعست ةيبوروأ تاوصأ رهظت

       قرشـلا ةـمزأ لحل يكريمألا راكت      حالا رسكل ىعست اينابسإو ايلاطيإو اسنرف نع

 .طسوألا
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            نـب ةماـسأ نأ ثيح ،باهرإلاب ىمسي ام ىلع اهبرح يف   ةدحتملا تايالولا  لشف -

            فادـهألا برضل طيطختلا ىلع نولمعيو ءاقلط الاز ام يرهاوظلا هبئانو ندال

 .ايقيرفا لامشو جيلخلا يف قطانملا نم ديدع ىلا ةدعاقلا ذوفن دتما اميف ،ةيكريمألا

            هترادإ بذكو هبذك حاضتاو قارعلا ىلع هبرح ببسب شوب سيئرلا ةيبعش عجارت -

  وـهو . قارـعلا   يف اهدوجوب   ايعدا يتلا       لماشلا رامدلا ةحلسأ نأشب ريلب هفيلحو

             ةرطيـس ىـلاو دليفسمار دلانود يكريمألا عافدلا ريزو ةلاقتسال داق يذلا لشفلا

 .سرغنوكلا ىلع نييطارقميدلا

         ةسايسـلل ينيصـلاو يـسورلا يدـحتلاو يبوروألا  درمتلا  رداوب   ضعب روهظ -

           نمألا سلجم يف ةيسامولبدلا دوهجلا لالخ كلذ دسجت ثيح ،ةيكريمألا ةيجراخلا

      ةـجلاعم ةيضـق ىلإ ةفاضإ         ،قارعلا ىلع برحلا نشب رارقلا ذاختا ةلواحم يف

  .يناريإلا يوونلا فلملا

   ريرقت مساب فورعمل        ا يكيرمألا باونلا سلجم يف ةيجراخلا تاقالعلا ةنجل ريرقت -

    رـظنلا ةداـعإب  ى ـصوأ 6002    يناث نوناك 6      يف ردص يذلا نوتلماه –  ركيب

     لـح ىلع لمعلاو ،       ايروسو ناريإ عم راوحلا حتفو ةيكيرمألا ةيجراخلا ةسايسلاب

               ةيسايسـلا نأ رـشابم رـيغ لكشب ينعي امم ،طسوألا قرشلا ةقطنم يف عازنلا

  .ةئطاخ تناك ةيكيرمألا ةيجراخلا

           تاوـقلا ددـع ةداـيز لالخ نم يركسعلا مسحلا ىلع  ةيكريمألا  ةرادإلا  رارصإ -

      يـف ةـيبلغألا ةضراعم مغر  ،ناريإ     و ايروس ةعطاقم ةلصاومو قارعلل ةلسرملا

           ةـيناريإلا ةيروسلا ةكرابملا يعدتسي ةقطنملا يف لماش لح يأف . باونلا سلجم

    كلت ضفر ينعي ا        مهل داعبتسا يا نأو ةينيطسلفلا ةمواقملا تاكرح ىلع امهريثأتل

  .نيينيطسلفلا نيمواقملا لبق نم لولحلا

  تايصوتلا
  

            يـضارألا ىـلع ضاضـقنالل ةبقاعتملا ةيليئارسإلا تاموكحلا سفانت ءوض يف

            تاسايسـلا جاـهتناو ةـيعيبطلا رداصملا ىلع ةرطيسلاو ةرداصملاب ةلتحملا ةينيطسلفلا
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        ينـس رادـم ىـلع تلـصاوت  يتلا  تاسايسلا  كلت .   ينيطسلفلا بعشلا ءانبأل ةيريجهتلا

   رـمألا ،          ولسوأ يف ةيليئارسإلا ةينيطسلفلا مالسلا ةيلمع تاثداحم ءدب دعب ىتح ،لالتحالا

  ةينيطسلف ةلودلا    ةماقإ صرف ضيوقتل   ةخسار ةيليئارسإ     ةسايس دوجوب داقتعإلا ززعي  يذلا

 اقالطنا  كلذ           و ،ةيلودلا ةيعرشلا تابلطتمل اقفو ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف ةايحلل ةلباقلا

             يـضارألا نـم ةرـيبك ءازجأـب ظافتحالا ىلع صنت يتلا ةيليئارسالا نمألا ةيرظن نم

  ىعسـتو .        نييليئارسالل نمألاب ىمسي ام نيمأتل ةينيطسلفلا ةيعيبطلا رداصملاو ةينيطسلفلا

      ةيليئارـسإلا ةرطيسـلل ةعـضاخلا  ، ةينيطسلفلا    لزاعملا نم ةعومجم ةماقإ  ىلا  ليئارسإ

 اعبت   هنا يأ .ةيعيبطلا     اهرداصمو اهئاوجأ ىلا ةفاضا  ةيجراخلا  و ةينيبلا اهدودح  ةصاخبو

 ةينيطسلفلا   تانوتناكلا وا  لزاعملا    داحتإ نم ةينيطسلفلا "ةلودلا"  لكشتتس  ةيليئارسإلا  ةيؤرلل

   وأ ةـكلمم وأ ةـلود   داـحتإلا اذـه     يمـس اـم اذإ رـظنلا ضغب ،لالتحالا ةلود لخاد

       جاـتنا ةداـعإو ،يرصـنعلا لصفلا     نم اديدج اجذومن لكشي   ديكأتلاب وهو !!ةيروطاربمإ

             نيـئجاللا ةدوـع قح ضفر ىلع ةينويهصلا بازحألا عامجإ نع مكيهان اذه .لالتحالل

   .ينيطسلفلا بعشلا ءانبأ ةيبلاغ سمي يذلا قحلا وهو ،مهتاكلتممو مهرايدل نيينيطسلفلا

  

   ةداـعإو هعاض وأب ضوهنلل      ينيطسلفلا بعشلا مامأ ةريبك ةصرف  حولت   كلذ مغرو

 حجنيلو .         ريصملا ريرقتو لالتحإلا نم صلختلاب ةلثمتملا ةلداعلا ةيسايسلا هتيضقل رابتعإلا

     رـبعلاو سوردـلا صالختس   ال ةقباسلا ةبرجتلا ةعجارم   ةيادب نيعتي     ،ةياغلا كلت غولب يف

    تارمتؤـملا دـقع   رـبع       نهارلا قزأملا نم جورخلل داجلا لمعلاو    تايبلسلا لك زواجتو

       اـهيلع عـمجي ةدحوم ةيجيتارتسإ ةيؤر   ةغايص ىلا     ةفداهلا جراخلاو لخادلا يف  ةيبعشلا

  ايلعلا ةينطولا  حلاصملا          نابسحلاب ذخأت ،جراخلاو لخادلا يف ينيطسلفلا بعشلا ءانبأ عيمج

           ،اـيلود ةـلوفكملاو فرصـتلل ةلباقلا ريغ هقوقح ىلع ظفاحتو    ينيطسلفلا بعشلا ءانبأل

  نيذـخآ          ،قوـقحلا كـلتل لـصوت يتلا تايتكاتلاو تا    يلآلا لوح قافتال لصوتلا ضرغل

    ةيلالقتـسإ ىـلع    ديكأتلا عم اذه .     ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةيلحملا تاروطتلا لمجم رابتعالاب

  يـبرعلا قمعلا ةيوقتو زيزعتو  رواحملا ةسايس ضفرو لقتسملا ينيطسلفلا ينطولا رارقلا

  ىـقليو .  اههاجت هتايلوؤسمب م       ايقلا ىلع يلودلا عمتجملا ثحل ةيضقلل يلودلاو يمالسإلاو

            مضـي يذلا يوهبجلا راطإلا لكشت نا ردجي يتلا ةيينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم   قتاع ىلع
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           لخادلا يف ةينيطسلفلا حئارشلا ةفاكو يندملا عمتجملا تاسسسؤمو تايلاعفلاو لئاصفلا لك

 تاكيتكا           تو ةحضاو ةيجيتارتسا قفو ينيطسلفلا ينطولا لاضنلا ةيلمع ةفد ةدايق جراخلاو

 مسر يف        ارثؤم الماع ودغتل ،ةلصاحلا ةيلودلا تاريغتلل اقفو ةيلاضن ةلحرم لك يف فلتخت

    .انهر لصاح وه امك لعفلا تادر قفو لماعتت نا ال ةقطنملا يف ةيجيتارتسإلا تاسايسلا

  

    ،هسـفن ينيطسـلفلا بعشلا ميمرت ةطقن دنع أدبت ةينيطسلفلا ةيضقلا ميمرت"  ةيلمعف

            ،هـتردقو ،هـتدارإ ىلع امات ادامتعا دمتعي يلبقتسملا اهراسمو ،هيف ةدسجم   ةيضقلا نأل

           ةداـعإو ،يبرعلا راسملا يف ةينيطسلفلا ةيضقلا جمد ةداعإ ةيلمع امأ . هتكرحو ،هميظنتو

  ،اوناـك امنيأو ايأ     ،ضرألا يف نيفعضتسملا تاعلطت يفو ،ةيمالسإلا ةطيرخلا يف اهعقوم

   681.ينيطسلفلا بعشلاب أدبت ةينيطسلفلا ةيضقلا ةيقدص نأ .قحال رمأ كلذف

  

  ينطولا قافولا ةقيثو ىلع ءانبلا

              قزأـملا نم جورخلل ةريخألا ةنوآلا يف اهيلإ لصوتلا مت يتلا تازاجنالا مهأ نم

     اـهيلع تـعقو يتلا "  ينطولا قافولا ةقيثو"  مساب       فرع ام ةينيطسلفلا ةيضقلا هشيعت يذلا

     راوـحلا رمتؤم ةرمث تناكو .  يمالسإلا داهجلا ةكر    ح ءانثتساب ةينيطسلفلا لئاصفلا عيمج

 رايآ 62و 52 يموي ةزغو هللا مار يتنيدم نم لك يف هتاسلج دقع يذلا ينيطسلفلا ينطولا

      ريوـطتو لـيعفت لوح 5002          راذآ يف ةرهاقلا يف هيلع قفتا ام زاجنإل وعدتو .6002

    ضوـهنلل اهتردـق            ززـعي اـمب ،لئاصفلاو ىوقلا لك مضتل ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

  قـح"     ىـلع ةقيثولا دكؤتو .       تاتشلاو نطولا يف ينيطسلفلا بعشلا ةدايق يف اهتايلوؤسمب

           يف ةمواقملا زيكرتو لئاسولا فلتخمب لالتحالا ةمواقم رايخب كسمتلاب ينيطسلفلا بعشلا

           يـسامولبدلاو يـضوافتلاو يسايسـلا لـمعلا بناج يلإ ،7691    ماع ةلتحملا يضارألا

           هدوـجوو هلاكـشأ فـلتخمب لالتحالا دض ةيريهامجلا ةيبعشلا ةمواقملا   يف رارمتسالاو

          انبعش ريهامجو تاعاطقلاو تاهجلاو تائفلا فلتخم ةكراشم عيسوتب مامتهالاو ،هتاسايسو
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       لماشـلا يسايسـلا كرحتلل ةينيطسلف ةطخ"   عضول وعدتو 781".   ةيبعشلا ةمواقملا هذه يف

      تدرو اـمك ةينيطسلفلا ةينطولا فادهأل      ا ساسأ ىلع ينيطسلفلا يسايسلا باطخلا ديحوتو

              ظـفحي اـمب انبعشل ةفصنملا ةيلودلا ةيعرشلا تارارقو ةيبرعلا ةيعرشلاو ةقيثولا هذه يف

           ،ةموكحو ًاسيئر ةينطولا ةطلسلاو اهتاسسؤمو ريرحتلا ةمظنم ةدايق اهذفنت هتباوثو هقوقح

   ".ةماعلا تايلاعفلاو تايصخشلاو يندملا عمتجملا تامظنمو ،ةيمالسإلاو ةينطولا لئاصفلاو

  

       ةلودلا ةاون اهرابتعاب ةينيطسلفلا ةينطولا ةطلسلا زيزعتو"    ةيامحب ةقيثولا بلاطتو

               نإو هـئانبأ تاباذـعو ءاـمدو هتايحضتو هحافكب انبعش اهديش يتلا ةطلسلا هذه ،ةمداقلا

   اـهب لوم  عملا نيناوقلاو ةطلسلل " يساسألا نوناقلا"      مارتحا يضتقت ايلعلا ةينطولا ةحلصملا

          تاباختناب ينيطسلفلا بعشلا ةدارإل ًاقفو بختنملا سيئرلا تايحالصو تايلوؤسم مارتحاو

            نـم ةقثلا تحنم يتلا ةموكحلا تايحالصو تايلوؤسم مارتحاو ،ةهيزنو ةيطارقميد ةرح

 نواعتلا ةرورضو ةيمهأو ،ةهيزنو ةيطارقميدو ةرح تاباختناب بختنملا يعيرشتلا سلجملا

        ةـهبج مـساب ةدحوم ةمواقم ةهبج ليكشت"  ىلع   تددشو ". ةموكحلاو ةسائ  رلا نيب قالخلا

           لعفلاو لمعلا قيسنتو ديحوتو لالتحالا دض ةمواقملا ضوخو ةدايقل ،ةينيطسلفلا ةمواقملا

 "      ةيمهأ ىلع اهديدشت ىلإ ةفاضإ ".       اهل ةدحوم ةيسايس ةيعجرم ديدحت ىلع لمعلاو مواقملا

        دومـص معدـل مالسلل ةبحملا تاعومجملاو ةيل     ودلا نماضتلا ناجل روضحو رود عيسوت

              مضـلاو لصـفلا رادـجو ناطيتـسالاو هتسراممو لالتحالا دض لداعلا هلاضنو انبعش

               رادـجلا ةـلازإب قلعتملا ياهال يف ةيلودلا لدعلا ةمكحم رارق ذيفنت لجأ نمو يرصنعلا

  ".امهتيعورشم مدعو ناطيتسالاو

  

        تاـئفو حئارـش عيمج اهيف كراشي لمشأ   ةقيثول ةاونلا   ةقيثولا هذه  رابتعا  نكميف

 6002       ماـع ةـياهن عـم  هدادعت   غلب يذلا    جراخلاو لخادلا يف    ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا

   بعشـلا     عزوتي ءاصحإلل يزكرملا زاهجلا تاءاصح إل اقفوو .  ةمسن نويلم 1.01  يلاوح

 5.1 و    ةيبرغلا ةفضلا يف 5.2(      ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا يف 59.3 :يلاتلاك  ينيطسلفلا
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     ةيبرعلا لودلا يقاب يف 6.1   و ،ندرألا يف 8.2     ،ليئارسإ يف نويلم 1.1  ،)  ةزغ عاطق يف

  .ةيبنجألا لودلا يف 375و

  

 تايصوت         ب ةرينتسم هدحوم ةينطو ةيجيتارتسا دعاق ىلع ينيطسلفلا بعشلا ديحوتبف

   اـيلود ة     لوبقملا ةيلاضنلا تاكيتكاتلا ةغايص نكمي ،ةيجيتارتسالا  ةينيطسلفلا   ثحبلا زكارم

 نم         هدجاوت نكامأ ةفاك يفو ينيطسلفلا بعشلا ءانبأ مومع نم ةكراشم عسوأ نمض ت يتلاو

      عيطتسـي يذـلا لقحلا اذهف .     ةيفنعاللاو ةيريهامجلاو ةيملسلا لاكشألا ىلع زيكرتلا  لالخ

 .    ىـلوألا ةـضافتنالا لالـخ ثدح امك ،هيف تاحاجنلا ققحيو عدبي نأ ينيطسلفلا بعشلا

            يأـب راصـتنالا عيطتسـي بيردتلا يلاعو روطتملا حالسلاب ججدملا يل يئارسإلا شيجلاف

 ،ليئارسإ حلاصل ةوقلا نازيم ناليم ببسب ينيطسلفلا بعشلا عم اهضوخي ةيركسع ةكرعم

                ىـلوألا ةـضافتنإلا يـف لاحلا ناك امك ةيبعشلا تاضافتنإلا عمق يف لشفي ديكأتلاب هنكل

  نيعتي اذل .   نيينيطسلفلا ماظع ريسكت ةساي      سل لالتحإلا شيج ءوجل مغر ينيطسلفلا بعشلل

   .يركسعلا بعلملا يأ ،يليئارسإلا بعلملا يف بعللا نم رذحلا

  

      ىـتحو برعلاو بناجألا نينماضتملا باطقتسإ     ةمواقملا نم لكشلا اذه  عيطتسيو

  ةـيبرعلا لودلا يف ينيطسلفلا بعشلا عم تايلاعفو ةينماضت ةطشنأ ميظنت   يف نييليئارسإلا

    ةمواقملا عم كلذ نمازتيو .   اهسفن ليئارسإ يفو      ملاعلا لود ةيقبو اكيرمأ ىتحو ةيبوروألاو

 .             ةـيلودلا لـفاحملا يف نييليئارسإلا برحلا يمرجم دض اياضقلا عفر لالخ نم ةينوناقلا

               ساـسأ تورـيب ةمق اهتنبت يتلا ةيبرعلا ةردابملا لكشت ،يلودلاو يبرعلا ديعصلا ىلعو

      ذيفنت لجأ نم ،ةيسامولبدلا هتمواقم ضوخل   ينيطسلفلا بعشلل     دييأتلاو معدلا دشحل كرحتلا

   .ةينيطسلفلا ةيضقلاب ةقلعتملا ةيلودلا ةيعرشلا تاررقم

  

   ةصالخلا
  

   ةينيطسـلفلا بعشـلا ةكرعم نإف ،ايملاعو ايكريمأو ايليئارسإ   تايطعملا ءوض يف

 ، لاـن ملا ةديعب        تلاز امو ةقاشو ةليوط ةكرعم ،ةيلودلا ةيعرشلا  قفو    ةلودلا ىلإ لوصولل
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  ءاـنب          و يلخادـلا ريصـملا رـيرقت ىلع ينيطسلفلا ينطولا لاضن   لا زيكرت يعدتسي امم

     ةسايس حضف تقولا تاذ يفو لالتحالا تاسسؤم نع لاصفنالا يف مهاست يتلا تاسسؤملا

          ضـفر ىـلع دكؤت ضرألا ىلع ةيلالتحالا تاسرامملا لكف .هتاذل  لالتحالا   جاتنا ةداعإ

 .       ةـيلودلا ةيعرشـلا فلاـخي امم ،7691      ماعلا دودح يف ةينيطسلفلا  ةلودلل نييليئارسإلا

 قيبطتل   ايلود ةلوبقملا  ةمواقملا   لاكشأ ةفاك    ضوخو ةيعرشلاب كسمتلا   اينيطسلف بولطملاف

    اـكريمأ راـكتحاو     ،ةدـحتملا ممألا رودو    ةيلودلا ةيعرشلا بييغت  ببسب و . ةيعرشلا هذه

      يتلا ططخلاو عيراشملاب طارخنالا مدعب ح      صني ،طسوألا قرشلا يف عازنلا لحل ليئارسإو

   ةدـيقعلا ىلع   امهفقاوم ناينبي     يليئارسالاو يكريمألا نيبناجلا نا   املاط ،  ةنميهلا هذه دكؤت

     راـكتحالا رسك ةينيطسلفلا ةمواقملا  ماهم  نم  نكتلو . ةيركسعلا ةوقل  ا ىلا ةدنتس ملا ةينمألا

          نـل ةـنميهلا هذه لظ يف لح يأ  نأل ، ةينيطسلفلا ةيضق  لا فلمل يليئارسالا -  يكريمألا

       تاـفلاحتلاو تاـقالعلا ةعيبط ببسب       ينيطسلفلا بعشلل ةيموقلا حلاصملا ةمدخ يف بصي

             لب ،اهيزن ارود قالطإلا ىلع بعلت ال يتلا ةدحتملا تايالولاو ليئارسا نيب ةيجيتارتسإلا

   .عارصلا نم اءزج اهنأ

  

      ةـقطنملا يـف يـكريمأل   ا ذوفنلا عجارت ىلع  ةلادلا  تارشؤم  لا ضعب زورب  عمو

         نم صقتنت لولح يف طارخنالل عرستلا مدعب حصني ،ةدعاص  ةيميلق إو ةيلود  ى وق روهظو

 ةيبلغأ قيقحتل ةيفارغميدلا       ةلبنقلا ىلع ةنهارملاو ،ينيطسلفلا بعشلل ةتباثلا ةينطولا قوقحلا

 ،                ةـقطنملا يـف ةيلبقتسـم لوـلح يأ ىـلع رثؤيس امم ةيخيراتلا نيطسلف يف ةينيطسلف

   ردـجي انهو .         ةينيطسلفلا ةيضقلا حلاصل ليمتل ةيلودلا ىوقلا نيزاوم رييغت يف ةمهاسملاو

                بولـسأ نـع داـعتبالا بجي ،ةيضقلل يلودلا عمتجملا دييأت زيزعتل هنا ىلا ديكأتلا ةداعا

               فدهتسـت يـتلا ةـيراحتنالا تايلمعلا لثم ،انهار يلودلا عمتجملا هلبقي ال يذلا ةمواقملا

           ال ناك نإو ةيبعشلا ةمواقملا طامنأ ىلع ربكألا زيكرتلا نوكي نأو .نييلي ئارسإلا نييندملا

  .ةيركسعلا فادهألل هجوت نا ةحلسملا ةمواقملل لحارملا ضعب يف ءوجللا نم دب

  

      ىوـقلا نازيم وأ نمزلا لماع ىلع نهاري نا دهطضملا ينيطسلفلا بعشلا ىلعو

 اذهو" .لالتحالا حلاصل يسايسلا ىو      قلا نازيم يف لصاحلا لالتخالا ةهجاوم يف يخيراتلا



 

 

431  

 

                 ناـيكلا ةحلصـم دـض نمزـلا بـعلي انتلاح يفو ،ةيخيراتلا ةبرجتلا هتحص تتبثأ ام

 ناهرلاف ،)اهكرتب اهانيضق رومأ نم مك(   ةدعاق قفو اذه مهفن نأ يغبني ال نكل .ينويهصلا

    ناـميإ وـه            لب ،مامألا ىلإ بورهلاو ةيلاكتالا نم ًابرض سيل ،لبقتسملاو ،خيراتلا ىلع

              ،ةـيبرعلا ةقطنملا فوج يف ةنماكلا صرفلا لك اهبسكل رفاوتت ةكرعم يف ،حاجنلا ةيمتحب

   881".دمألاو ىدملا ليوط جاضنإ ىلإ اهتجاح ردق ،عيرس صانتقا ىلإ جاتحت ال يتلاو
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  :عجارملا ةمئاق
  

  

  :ةيزيلكنالا بتكلا
  

-  .nawraM ,arahsiB iehtrapA ro ecaeP :learsI / enitselaP  d –  ,noitapuccO 

.erutuF eht dna msirorreT .3002 ,skooB deZ :nodnoL  

-  ,.A craM ,remleC seiciloP nagaeR dna ,ygetartS SU ,msirorreT  kroY weN .

.7891 ,sserP doowneerG :tucitcennoC ,troptseW  

-  .sicnarF ,elyoB wal lanoitanretnI dna snainitselaP ,enitselaP tA EN ,  :atnal

.3002  ,CNI ,sserP ytiralC  

-  .yrneH ,nattaC .waL lanoitanretnI dna enitselaP  ,dtL puorG namgnoL :KU 

.3791  

-  ,.E ,kciwdahC fleS -  lanoitanretnI eht dna msirorreT ,noitanimreteD

tcilfnoC demrA fo waL nairatinamuH  ,srehsilbuP ffohjiN sunitraM :eugaH ,

991 .6  

-  .maoN ,yksmohC  ehT & learsI ,setatS detinU ehT :elgniarT lufetaF

.snainitselaP .9991 ,sserP otulP :nodnoL  

-  .maoN ,yksmohC  9 –  .11 .2002 ,sserP seirotS neveS :kroY weN  

-  ,nosliW .A rehtaeH  lanoitaN yB ecroF fo esU ehT dnA waL lanoitanretnI

snoitarebiL .stnemevoM  sserP nodneralC :KU – .8891 ,drofxO  

-  .sailE treboR ,banahS ubA dna .C dlanoD ,segdoH  noitarebiL lanoitaN ,FLN

,stnorF .2791 ,.cnI ,ynapmoC & worroM mailliW :kroY weN  

 ,.L .J ,ylreirB  waL lanoitanretnI eht ot noitcudortnI nA ,snoitaN fo waL ehT  fo

ecaeP 2 ,sserP ytisrevinU drofxO :ASU , dn .4691 ,gnitnirp  

-  .narheM ,avarmaK  .scitiloP yranoituloveR  tC ,troptseW :nodnoL

.2991 ,noitacilbuP  

-  .ellimaC ,ruosnaM .yciloP ngieroF SU dna learsI dnoyeB  :kroY weN 

.4991 ,sserP ytisrevinU aibmuloC  
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- ,islubaN  aK  .amr .waL eht dna ecnatsiseR ,noitapuccO raW fo snoitidarT  

.9991 ,sserP ytisrevinU drofxO :KU  

-  ,traaW ed .M.I.J luaP  lanoitanretnI rednU enitselaP fo sutatS lageL ehT

waL .ytisrevinU tiezriB ,waL fo etutitsnI ,  

-  .nezaM ,heyismuQ naanaC fo dnaL eht gnirahS  eht dna sthgiR namuH ,

 ilearsI – .elggurtS nainitselaP .4002 ,sserP otulP :nodnoL  

-  .rehpotsirhC ,snehctiH & ,drawdE ,diaS  suoirupS :smitciV ehT gnimalB

.noitseuQ nainitselaP eht dna pihsralohcS  nodnoL – .1002 ,oseV :kroY weN  

-  .drahreG ,nhalG noV nomA waL  cilbuP ot noitcudortnI nA :snoitaN g

.waL lanoitanretnI  reilloC ynapmoC nallimhcaM eht :nodnoL –  nallimhcaM 

2 ,detimiL dn .0791 ,.de  

 

:secnerefnoc & seiduts ,srepaP  
 

-  .naeJ ,niallA  waL lanoitanretnI fo pihsnoitaleR ehT :elggurtS demrA eht dnoyeB

nretnI dna esuaC nainitselaP eht ot snoitazinagrO lanoita  ,21 .on repap cigetarts ,

ubA miharbI ,ytisrevinU tiezriB - 1 ,seidutS lanoitanretnI fo etutitsnI dohgoL ts  

5002 yluJ ,noitide . 

- fleS ot thgiR ehT fo tiusruP nI - :noitanimreteD  sgnideecorP & srepaP detcelloC 

t fo  fleS fo thgiR eht no ecnerefnoC lanoitanretnI tsriF eh –  eht & noitanimreteD 

 drahciR yb ecaferp ,ylK .D dna ylK .N.Y yb detide ,0002 aveneG ,snoitaN detinU

klaF  

ytiralc/moc.sretsamkoob.www//:ptth mth.7100b/  

-  naeJ –  ,streakcneH eiraM  :wal nairatinamuh lanoitanretni yramotsuC no ydutS“

 demra ni wal fo elur eht fo tcepser dna gnidnatsrednu eht ot noitubirtnoc A

 ”,tcilfnoc  hcraM ,758 .oN 78 emuloV ,ssorC deR eht fo weiveR lanoitanretnI

.5002  

- aN ehT .6002 hcraM ,aciremA fo setatS detinU eht  fo ygetartS ytiruceS lanoit  

     fdp.6002ssn/6002/ssn/csn/vog.esuohetihw.www//:ptth  

- fleS fo erutuF ,strepxE fo ecnerefnoC lanoitanretnI OCSENU -  :noitanimreted

 tcilfnoC ot noitubirtnoC a sa noitanimreteD fleS ot thgiR eht fo noitatnemelpmI
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 8991 anolecraB ,noitneverP -  sisylanA & tropeR   -  nav tlaW nav .C leahciM .rD 

 ooreS onnO htiw gaarP - srotidE   

 

 

 

  ةيبرعلا بتكلا ةمئاق
 

        ةـيلمعلا لبقتسـم ،سدـقلا رمتؤم عئاقو     ،يلودلا نوناقلا يف ولسوأ .  ميهاربإ ،دغل وبأ -

        مالسـلا اياضـقل ينيطسـلفلا زـكرملا :       سدـقلا ،ةيسايسـلا تاريغتلا لظ يف ةيملسلا

 ةعبطلا ،شوغ وبأ ةعبطم :هللا مار .ةيعامتجالا ثاحبألل ليلجلا زكرم :افيح ،ةيطارقميدلاو

 .8991 ىلوألا

 ،       ةـلتحملا ضرألا يـف ةينيطسلفلا ةيباقنلا ةكر  حلل ينطولا ضوهنلا    ،سعاد ،كشك وبأ -

 .1891 ،ةدحولا تاروشنم ،1ط

 نايصعلا ةنراقم ةسارد :روحاس تيب يف ةينايصعلا ةبرجتلا  :ليئاربج ،يلموشلا -

 .1991 زومت ،ثاحبألاو تاساردلل ءارهزلا زكرم :سدقلا  .يندملا نايصعلا ،ينطولا

 : ةـيكريمألا ةدحتملا تايالولا ، يلودلا يناسن   الا نوناقلا ةساردل لخدم . فيرش ،ينويسب -

  .3002 ،لوب يد ةعماج ،يلودلا ناسنالا قوقح نوناق دهعم

  .9991 ،ىلوألا ةعبطلا ،يلوبدم ةبتكم :ةرهاقلا ،ركيب سميج تاركذم .سميج ،ركيب -

 : تورـيب . ينويهصـلا –   يبرعلا عارصلل لمع ةطخو ةيجيتارتسإ وحن . يدجم ،دامح -

 .9991 يناث نيرشت ،1ط ،ةدحولا تاسارد زكرم

 ةضهنلا راد :ةرهاقلا .يليئارسالا يبرعلا عازنلل ةينوناقلا بناوجلا ضعب .ةشئاع ،بتار -

 .9691 ،ةيبرعلا

      قوـقحل يـبرعلا دـهعملا :سنوت .    يناسنالا يلودلا نوناقلا ىلا لخدم   ،رماع ،يلامز -

  .7991 ،2 ط ،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللاو ناسنالا

 – 9491   ةينيطسـلفلا ةينطولا ةكرحلا :    ةلودلا نع ثحبلاو حلسملا حافكلا . ديزي ،غياص -

 .2002 ،ىلوألا ةعبطلا ،ةينيطسلفلا تاساردلا ةسسؤم :توريب .3991
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 ةسسؤم : اكع .7691         برحو يلودلا نوناقلا يف سفنلا نع عافدلا قح . بيد ،يواكع -

 .راوسألا راد ،ةينيطسلفلا ةفاقثلا

    باـتكلا داـحتإ :قشمد .    مداقلا رصنلا ةمدقم ىصقألا ةضافتنإ .ةلمعلا    دلاخ وبأ ،ةلمع -

  .3002 ،برعلا

      ،ىـلوأ ةعبط ،ةدحولا تاسارد زكرم :توريب . نوينيطسلفلاو نيطسلف . حيمس ،نوسرف -

 .3002 ناسين

    ةـعبطلا ،لاـيجألا راد : توريب ،1991 – 5491    رصاعملا ملاعلا خيرات . رايب ،لاكيم -

 .3991 ،ىلوألا

   لالتحالا عقاول ةسارد :    ةلتحملا ةيبرعلا يضارألل يليئارسالا لالتحالا . ريسيت ،يسلبان -

 .5791 ،ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم :توريب .ماعلا يلودلا نوناقلا ءوض يف يليئارسالا

     ،ةـيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم : توريب .     ؟ةيملسلا ةيوستلا ةيلمع رايهنا دعب اذام -- -

 .4002 ،ىلوألا ةعبطلا

  ةرداـبملا :  هللا مار ،   ةماعلا تاسايسلا تاسلج ريراقت :   نيطسلف يف ةيسايسلا ةمزألا -- -

  .6002 لوا نوناك ،)حاتفم( ةيطارقميدلاو يملاعلا راوحلا قيمعتل ةينيطسلفلا

 

  :ةيزيلكنإلا تالاقملا
 

-  ,haminubA ilA ".adafitnI eht dna ecneloiV nO"  22( adafitnI cinortcelE ehT 

naJ  .)3002 yrau  

igc/ten.adafitnicinortcele//:ptth - 8901/7/igc.weiv/cexe/namtra/nib  

-  waL tucitcennoC 91 ,msirorreT lanoitanretnI fo yroehT lageL A ,nahK ilA 

 ,7891 ,weiveR  

     mth.549RLC91/snoitacilbup/nahk/ude.walnrubhsaw.sessalc//:ptth  

- --   ilearsI eht dna ytinummoC lanoitanretnI ehT :daeL ot emiT A –  nainitselaP 

tcilfnoC 2 ,1 oN tropeR tsaE elddiM , ,200  

 1=l&1761=di?mfc.xedni/emoh/gro.puorgsisirc.www//:ptth  
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-  ,htieF salguoD  rorreT fo ecivreS eht ni waL" fo snoitroP tnaveleR ehT –  ehT 

locotorP lanoitiddA eht fo esaC egnartS N ehT ", 5891 llaF ,tseretnI lanoita  

-  ,renieW cirE tafarA wen a ton ,ihdnaG a deen snainitselaP .6002 yluJ 72 ,  

14=DIyrarbiL?mfc.metIyrarbiL/yrarbiL/gro.etutitsniihdnag.www//:ptth 01  

-  ,isiraP ocsecnarF ,waL yramotsuC fo noitamroF ehT  

230262=di_tcartsba?mfc.srepap/3los/moc.nrss.srepap//:ptth  

-  ,zluhcS mlohdniL aneleH la ehT - tilop fo tluser a sa adafitnI asqA  fo sci

noitisnart  2002 llaF ,4 .oN ,42 .loV ,ylretrauQ seidutS barA ,  

-  ,elleoN sniggiH  fo sraW ot waL nairatinamuH lanoitanretnI fo noitacilppA ehT

noitarebiL lanoitaN  ,ecnatsissA nairatinamuH fo lanruoJ ,

4002 lirpA detsopfdp.231a/selcitra/ca.ahj.www  

-  naeJ –  ,uaessuoR euqcaJ sesruocsiD dna tcartnoC laicoS ehT   4 CS )S0571( -2 

php.LMTH/3emoH/gro.dnufytrebil.llo//:ptth 2310=DIdrocer?  

-  ,draguD nhoJ deppord acirfA htuoS tahw tpoda silearsI :diehtrapA  atnaltA ehT ,

 lanruoJ – .6002/92/11 ,noitutitsnoC  

e9211/92/11/6002/seirots/noinipo/tnetnoc/noinipo/moc.cja.www//:ptth

lmth.retracd  

 

-  ,daeH .W nhoJ retnI dna setatS detinU ehT 11 rebmetpeS retfA waL lanoitan  ,

fdp.1p11vdaeh/1n11v/lnrj/ude.uk.wal.www//:ptth  

-  ,nineL fleS nO noissucsiD ehT - pU demmuS noitanimreteD  

 mth.10x/luj/6191/skrow/ninel/evihcra/gro.stsixram.www//:ptth  

-  ,ahbarP jitihsK  ,msirorreT gninifeD :sisylanA cigetartS   A  fo lanruoJ ylhtnoM

,ASDI eht  1 .oN VIXX .loV 0002 lirpA . 

-  ,gniK rehtuL nitraM ecneloiv non fo gninaem eht , 

 mth.xedni/ecneloivnon/gro.ihdnagkm.www//:ptth  

- " .dawA karabuM  deipuccO eht rof ygetartS A :ecnatsiseR tneloiV noN

",seirotirreT .)4891 remmuS( 31 seidutS enitselaP fo lanruoJ  

yhw.www//:ptth - fdp.enitselaptneloivnon/selif/moc.raw  

-  ,kloF drahciR  ,laedrO nainitselaP eht dna ecnatsiseR fo thgiR eht ,arahsiB imzA

,seidutS enitselaP fo lanruoJ  .2002 retniW ,2 .oN ,13 .loV  
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-  drahciR  ,notseW .H snruB & kloF  eht ni waL lanoitanretnI fo ecnaveleR ehT

 adafitnI eht fo esnefeD lageL nI :azaG dna knaB tseW  waL lanoitanretnI dravraH

 .1991 retniW ,1 rebmuN ,23 emuloV ,lanruoJ  

-  ,kloF drahciR la eht dna waL lanoitanretnI -  ,adafitnI asqA  elddiM  tropeR tsaE

.0002 retniW ,712  

- ----  ,mafxO ,ecaep esaE elddiM fo enotsrenroc A :snailiviC gnitcetorP 

fdp.snailivic02%gnitcetorP/fdp/rf/gro.mafxo.www//:ptth  

- .I .V    nineL  , fleS ot snoitaN fo thgiR ehT - noitanimreteD     

fles/4191/skrow/ninel/evihcra/gro.stsixram.www//:ptth -

27pp02v#mth.10hc/ted - 593  

 

   :ةيبرعلاب تالاقملا
  
 ،         يليئارـسالا ينيطسـلفلا عارصلا عم يلودلا نوناقلا ءىدابم ةلص   ،داشار سوينوطنا -

  .3002 راذآ ,فيإ تناس ةيعمجل عباتلا ناسنالا قوقحو ةينوناقلا رداصملا زكرم

 تايجيتارتسالا ةعباتم :نيطسلف يف ةفينعلا ريغ ةمواقملا ،ضوع كرابمو باتك ناثانوج -

  mth.bi92302002/sbup/papc/gro.retnecenitselap.www//:ptth ،ةليدبلا

  .هيلع ءاضقلا لئاسو ةيعرشو باهرالا فيرعت يف ،دوواد هللا ريخ -

mth.11a/1002-11-61/FIG/baahsla/moc.swenbarala.www//:ptth  

 ةوعدب كبلعب يف تيقلأ ةلخادم ،ةحلسملا ةمواقملل ةيلودلا ةيعورشملا ،نامعن ماصع .د -

  يفاقثلا مالسلا يدان نم

 php.xedni/ten.amawaqom.www//:ptth  

  .       ماـعلا يلودـلا نوناـقلا يـف ةحلسـملا ةيبعشـلا ةـمواقملا  ،بوذـجملا دمحم .د -

php.xedni/ten.amawaqom.www//:ptth  

 ،يسايسلا ركفلا ةلجم ،ةيكيرمألا ريوزتلا ةيلمعو ةمواقملا حلطصم ،ةعمج نيسح .د  -

  6002 ةنماثلا ةنسلا 62 ددعلا

mth.100-62rkf/62/citilop/gro.mad-nwa.www//:ptth.  
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 13           ،نييندـملا بنجت ةينيطسلفلا ةمواقملا ىلع ،ةصاخلا اهميق لجأ نم   ،دوراب يزمر -

smaerDnommoC .3002 لوا نوناك . gro  

   ،ةوقلاب لكاشم لح ىلع ةردقلا مهو ،ريفد لافوي -

-hsamla/gro.retnecradam.dah-hsamla//:ptth

4713=dilacitra?psa.elcitraweiv/dah  

  

  :تاساردلا
  

 يف ةيفرعلا دعاوقلا نع رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا ةسارد ،زتراكناه يرام ناج  -

  يناسنالا يلودلا نوناقلا

C719F3D37B65730A3/47tsiLpwi/fsn.0araetis/ara/bew/gro.crci.www//:ptth

24A9750059D6521  

  

  ةينورتكلالا عقاوملا
  

gro.nima.www  

/gro.hcnupretnuoc.www//:ptth  

/gro.rawfosemirc//.ptth  

/gro.puorgsisirc.www//:ptth  

/gro.lije/:ptth  

lmths.wen/ten.adafitnicinortcele//:ptth  

jci.www - gro.jic  

gro.crci.www  

elarsi//:ptth - /afm/li.vog.afm  

gro.apcj.www  

ude.ttip.wal.tsiruj//:ptth  

/moc.topsgolb.snoitanfowal//:ptth  
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irem.www//:ptth /gro.p  

/gro.mafxo.www//:ptth  

gro.nu.www  

mth.nolava/nolava/bewwal/ude.elay.www  
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قحالملا ةمئاق  
  

  

  ةرمعتسملا بوعشلاو نادلبلل لالقتسالا حنم نالعإ :)1( مقر قحلملا
  

  ةرمعتسملا بوعشلاو نادلبلل لالقتسالا حنم نالعإ

  ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا رارق بجومب ألملا يلع رشنو دمتعا
  0691 ربمسيد/لوألا نوناك 41 يف خرؤملا )51-د( 4151

  ،ةماعلا ةيعمجلا نإ

        دكؤت نأ يلع مزعلا اهدقع نع ةدحتملا ممأل         ا قاثيم يف تنلعأ دق ملاعلا بوعش نأ ركذت ذإ

        قوـقح يواسـتبو ،هردـقو ناسنإلا ةماركبو ،ةيساسألا ناسنإلا قوقحب اهناميإ ديدج نم

            نيسحتو يعامتجالا مدقتلا ززعت نأ يلعو ،ةريغصو ةريبك ممألا قوقحو ءاسنلاو لاجرلا

  ،حسفأ ةيرحلا نم وج يف ةايحلا تايوتسم

 يلع ةيدوو ةيملس تاقالع ةماقإو هافرلاو رارقتسالا حيتت فورظ داجيإ ةرورض كردت ذإو

               ،اهريصـم رـيرقت يـف اهقحو قوقحلا يف بوعشلا عيمج يواست ئدابم مارتحا ساسأ

           زييمت نود اعيمج سانلل ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقحل نيماعلا ةاعارملاو مارتحالاو

  ،نيدلا وأ ةغللا وأ سنجلا وأ قرعلا ببسب

      هب موقت يذلا مساحلا رودلاو ،ةعباتلا بوعشلا ةفاك يدل ةيرحلا يلإ ديدشلا قو  تلا كردت ذإو

  ،اهلالقتسا لينل بوعشلا هذه

        وأ بوعشـلا كلت يلع ةيرحلا راكنإ نع ةمجانلا تاعزانملا مقافت نم ةنيب يلع تناك املو

  ،يملاعلا ملسلل اريطخ اديدهت لكشي امم اهقيرط يف تابقعلا ةماقإ

              يـلإ ةـفداهلا ةكرحلا ةدعاسم يف ماه رود نم ةدحتملا ممألل ام رابتعال   ا نيعب ذخأت ذإو

  ،يتاذلا مكحلاب ةعتمتملا ريغ ميلاقألاو ةياصولاب ةلومشملا ميلاقألا يف لالقتسالا

                 ،هرهاـظم عـيمجب رامعتـسالا ءاهنإ يف ةيوق ةبغر اهودحت ملاعلا بوعش نأ كردت ذإو

       ،يلودـلا يداصتقالا نواعتلا ءامنإ قيعي رامع       تسالا مايق رارمتسا نأ عانتقا نع يرت ذإو
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 مالسلا لثم ضقانيو ،ةعباتلا بوعشلل يداصتقالاو يفاقثلاو يعامتجالا ءامنإلا نود لوحيو

  ،ةدحتملا ممألا هيلإ حمطت يذلا يملاعلا

              اـهدراومو اـهتاورث يف ةيرحب فرصتلا ،ةصاخلا اهتاياغل اقيقحت ،بوعشلل نأ دكؤت ذإو

           أدبم يلع مئاقلا يلودلا يداصتقالا نواعتلا نع ةئشان تامازتلا ةيأب لال  خإلا نود ةيعيبطلا

  ،يلودلا نوناقلا نعو ،ةلدابتملا ةعفنملا

           ،ةرـيطخ تامزأل ابانتجا ،متحتي هنأو ،اهبلقو ررحتلا ةيلمع ةمواقم نكمي ال هنأ دقتعت ذإو

  ،هب ةنرتقملا زييمتلاو لصفلا بيلاسأ عيمجلو رامعتسالل دح عضو

              ،ةرـيخألا تاونسـلا يف لالقتسالاو ةيرحلا ةعباتلا ميلاقألا نم ريبك ددع لينب بح رت ذإو

                 ،اهلالقتـسا دـعب لـنت مل يتلا ميلاقألا يف ةيرحلا وحن ةوقلا ةديازتملا تاهاجتالا كردتو

      ةمالس يفو اهتدايس ةسرامم يفو ةماتلا ةيرحلا يف اتباث اقح بوعشلا عيمجل نأب نمؤت ذإو

  ،ينطولا اهبارت

             هروص عيمجب رامعتسالل دح عضوب ،طرش ةيأ نودو اعيرس ،مايقلا ةرورض ايمسر نلعتو

  ،ضرغلا اذهلو ،هرهاظمو

  :يلي ام نلعت

             قوـقحل اراـكنإ لكشـي هلالغتساو هترطيسو يبنجألا دابعتسال بوعشلا عاضخإ نإ .1

  ،نييمل           اـعلا نواعتلاو ملسلا ةيضق قيعيو ،ةدحتملا ممألا قاثيم ضقانيو ،ةيساسألا ناسنإلا

               ةـيرحب ددـحت نأ قحلا اذه ىضتقمب اهلو ،اهريصم ريرقت يف قحلا بوعشلا عيمجل .2

             ،يفاـقثلاو يعاـمتجالاو يداصتقالا اهئامنإ قيقحت يلإ ةيرحب يعستو يسايسلا اهزكرم

                  وأ يداصـتقالا وأ يسايسـلا نادـيملا يـف دادعتـسالا صقن ذختي نأ ادبأ زوجي ال .3

  ،لالقتسالا ريخأتل ةعيرذ يميلعتلا وأ يعامتجالا

             بوعشـلا دض ةهجوملا ،ةيعمقلا ريبادتلا وأ ةحلسملا لامعألا عاونأ عيمجل دح عضوي .4

             ةمالـس مرتحتو ،ماتلا لالقتسالا يف اهقحل ةيملسلاو ةرحلا ةسرامملا نم اهنيكمتل ،ةعباتلا

  ،ينطولا اهبارت

     ريغ ميلاقألا وأ ةياصولاب ة        لومشملا ميلاقألا يف ،ةمزاللا ريبادتلا ذاختا يلإ اروف راصي .5

           عـيمج لـقنل ،اهلالقتسا دعب لنت مل يتلا ىرخألا ميلاقألا عيمج وأ ،يتاذلا مكحلاب ةعتمتملا

              اـهتبغرو اهتدارإل اقفوو ،تاظفحت وأ طورش ةيأ نود ،ميلاقألا كلت بوعش يلإ تاطلسلا
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    عـتمتلا نم اهني           كمتل ،نوللا وأ دقتعملا وأ قرعلا ببسب زييمت نود ،ةيرحب امهنع برعملا

  ،نيماتلا ةيرحلاو لالقتسالاب

            دلبل ةيميلقإلا ةمالسلاو ةيموقلا ةدحولل يلكلا وأ يئزجلا ضيوقتلا فدهتست ةلواحم لك .6

  ،هئدابمو ةدحتملا ممألا قاثيم دصاقمو ةيفانتم نوكت ام

  قوـق           حل يملاعلا نالعإلاو ،ةدحتملا ممألا قاثيم ماكحأ ةقدو ةنامأب لودلا عيمج مزتلت .7

               عـيمجل ةـيلخادلا نوؤشـلا يف لخدتلا مدعو ةاواسملا ساسأ يلع نالعإلا اذهو ناسنإلا

  .بوعشلا عيمجل ةيميلقإلا ةمالسلاو ةدايسلا قوقح مارتحاو ،لودلا
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  ةيربلا برحلا فارعأو نيناوقب ةقلعتملا ةحئاللا  :)2( مقر قحلملا
  

 
  ةيربلا برحلا فارعأو ينناوقب ةقلعتملا ةحئاللا
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  نوبراحملا :لوألا مسقلا

  يبراحملا فيرعت - لوألا لصفلا

 1 ةداملا

               ىـلع ًاضيأ قبطنت لب ،طقف شيجلا ىلع قبطنت ال اهتابجاوو اهقوقحو برحلا نيناوق نإ

  : ةــيلاتلا طورشــلا اــهيف رفوــتت يــتلا ةــعوطتملا تادــحولاو تايشــيليملا دارــفأ

  ؛هيسوءرم نع لوئسم صخش اهسأر ىلع نوكي نأ -1

  ؛دعب نع اهيلع فرعتلا نكمي ةتباث ةزيمم ةراش اهل نوكت نأ -2

  ؛ًانلع ةحلسألا لمحت نأ -3

  .اهفارعأو برحلا نيناوقب اهتايلمع يف مزتلت نأ -4

              ًاءزـج لكشت وأ ،شيجلا ماقم اهيف ةعوطتملا تادحولا وأ تايشيليملا موقت يتلا نادلبلا يف

 .شيجلا ةئف يف جردت هنم

  2 ةداملا

              ،ودـعلا بارتقا دنع مهسفنأ ءاقلت نم حالسلا نولمحي نيذلا ةلتحملا ريغ يضارألا ناكس

               ًاـقبط ةـيماظن ةحلسم تادحو ليكشتل تقولا مهل رفوتي نأ نود ،ةيزاغلا تاوقلا ةمواقمل

            نيناوـق اوعاري نأو ًانلع حالسلا اولمحي نأ ةطيرش نوبراحم نوربتعي ،1   ةداملا ماكحأل

   .اهفارعأو برحلا

  3 ةداملا

              مهعيـمجلو ،نيلتاـقم ريغو نيلتاقم نم عازنلا فارطأل ةحلسملا تاوقلا فلأتت نأ نكمي

   .ودعلا ةضبق يف مهعوقو ةلاح يف برح ىرسأك اولماعي نأ يف قحلا
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  برحلا ىرسأ :يناثلا لصفلا

  4 ةداملا

   يـتلا تا             دـحولا وأ دارفألا ةطلس تحت ال ،ودعلا ةموكح ةطلس تحت برحلا ىرسأ عقي

  .مهترسأ

  .ةيناسنإ ةلماعم ىرسألا ةلماعم بجي

               تادنتسـملاو لوـيخلاو ةحلـسألا ادـع ام ةيصخشلا مهتعتمأ لكب برحلا ىرسأ ظفتحي

  .ةيبرحلا

  5 ةداملا

                مازتلالا عم رخآ ناكم يأ وأ ركسعم وأ ةعلق وأ ةنيدم لخاد برحلا ىرسأ لاقتعا زوجي

          الإ ىرـسألا سبـح زوجي ال نكل ،هيف نولقت       عي يذلا ناكملا نم ةنيعم دودح زواجت مدعب

  .طقف ءارجإلا كلذ تضتقا يتلا فورظلا لاوطو ،يرورض نمأ ءارجإك

  6 ةداملا

 .         ةـيندبلا مهتردقو مهبتر ةاعارم عم ،طابضلا ءانثتساب ،برحلا ىرسأ ليغشت ةلودلل زوجي

  .                 ةيركسـعلا تاـيلمعلاب ةـقالع يأ اـهل نوـكت الو مهتقاـط قوف لامعألا نوكت الو

             مهباسحل وأ ،صاخشأ باسحل وأ ،ةيمومعلا حلاصملا يف اولمعي نأ برحلا ىرسأل حمسي

           ةيراسلا روجألا تالدعم بسح ًاددحم ةلودلا باسحل ةزجنملا لامعألا رجأ نوكي .صاخلا

               زـجنملا لمعلا عم بسانتي لدعمب وأ ،ةلثامم لامعأب مايقلا دنع ينطولا شيجلا دارفأ ىلع

   .روجأ تالدعم كانه نكت مل اذإ

               دـيدحت بـجي صاوخلا باسحل وأ ،ىرخأ ةيمومع تارادإ يف ىرسألا ليغشت ةلاح يف

   .ةيركسعلا تاطلسلا عم قافتالاب لمعلا طورش

               جارـفإلا دنع ضئافلا مهل عفدي نأو مهعاضوأ نيسحت يف ىرسألا روجأ مهاست نأ بجي

   .مهتنايص فيلاكت مصخ دعب مهنع

  7 ةداملا

     قافتا كانه نكي مل اذإ .     اهيدل نودجوي نيذلا ىرسألا ىلع قافنإل   ا ةيلوئسم ةموكحلا لمحتت

               نكسـملاو ءاذـغلاب قلعتي ام يف برحلا ىرسأ ةلماعم بجي ،عازنلا فارطأ نيب صاخ

   .ةزجاحلا ةموكحلا تاوق عم ةاواسملا مدق ىلع سبلملاو
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  8 ةداملا

   ةـلودلاب ةحلسم         لا تاوقلا يف ةيراسلا رماوألاو تارارقلاو نيناوقلل برحلا ىرسأ عضخي

 .ةيرورضلا ةمارصلا تاءارجإ ىلإ مهضرعي مهفرط نم ماظنلاب لخم لمع لكو .ةزجاحلا

               قاـحتلالا يف اوحجني نأ لبق مهيلع ضبقي مث بورهلا نولواحي نيذلا برحلا ىرسأ لاني

            ضرعي الو ةيبيدأت تابوقع ،مهترسأ يتلا تاوقلا اهلتحت يتلا يضارألا ةرداغم وأ مهشيجب

  .قباسلا بورهلا ببسب ةبوقع ةيأل ديدج نم اورسأ مث بورهلا يف اوحجن نيذلا ىرسألا

  9 ةداملا

            هـنإف ةدـعاقلا هذهب ريسألا لخأ اذإو ،لماكلاب همساب ءالدإلا هباوجتسا دنع ريسأ لك ىلع

  .هتبتر مهل نيذلا ىرسألل حنمت يتلا ايازملا صاقتنال ضرعتي

  01 ةداملا

           نيناوـق كلذب حمست ام ردقب مهنم دهعت وأ دعو ل     باقم برحلا ىرسأ حارس قالطإ زوجي

                ذـيفنتب ،يصـخشلا مهفرـش ىـلع نومزتلي ،ةلاحلا هذه لثم يفو ،اهنوعبتي يتلا ةلودلا

  .مهترــسأ يــتلا ةــلودلا وأ ،اــهنوعبتي يــتلا ةــلودلا ءازإ ءاوــس ،ةــقدب مهتادــهعت

    مهنم لبقت وأ مه            نم بلطت ال نأب ىرسألا اهعبتي يتلا ةلودلا مزتلت ،تالاحلا هذه لثم يفو

   .هوطعأ يذلا دهعتلا وأ دعولا عم قفتت ال ةمدخ ةيأ ةيدأت

  11 ةداملا

                تسـيل لثملابو ،دهعت وأ دعو لباقم هنع جارفإلا لوبق ىلع برحلا ريسأ هاركإ زوجي ال

  .دهعت وأ دعو لباقم هنع جارفإلاب ريسألا بلطل ةباجتسالاب ةمزلم ةيداعملا ةموكحلا

  21 ةداملا

               وـهو ىرـخأ ةرم رسألا يف عقي مث دهعت وأ دعو لباقم هنع جرفي برح ريس  أ يأ درجي

                 ةـلماعملا يـف هقح نم اهئافلح دض وأ هفرشب اهل دهعت يتلا ةموكحلا دض حالسلا لمحي

   .ةمكاحملل مدقي نأ زوجي امك ،برح ريسأك

  31 ةداملا

  نيلسارملاك ،           هنم ًاءزج عقاولا يف اونوكي نأ نود شيجلا نوقفاري نيذلا صاخشألا لماعي

               ىرـسأك مهزـجح هـل نلعيو ودعلا ةضبق يف نوعقي نيذلا نيومتلا يدهعتمو نييفحصلا

   .هنوقفاري نيذلا شيجلل ةيركسعلا ةطلسلا نم حيرصت مهيدل نوكي نأ ةطيرش ،برح
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  41 ةداملا

               نع مالعتسالل يمسر بتكم عازنلا يف فرط ةلود لك يف ماقي ةيئادعلا تايلمعلا ءدب روف

 .            اهيـضارأ يـف نيبراحم يوأت يتلا ةدياحملا نادلبلا يف ،ءاضتقالا دنعو ،ب رحلا ىرسأ

    بـتكم ىـقلتيو .           برـحلا ىرـسأب ةـقلعتملا بلاطملا عيمج ىلع درلا بتكملا ىلوتيو

 جارفإلاو لقنلاو زجحلا تالاحب ةصتخملا حلاصملا فلتخم نم ةمات تامولعم تامالعتسالا

  ىـقلتي امك ،ةافولاو ىفشتسملا ىلإ لوخدلاو    بورهلاو ىرسألا لدابتو دهعت وأ دعو لباقم

      هذـه ىـلع لجسـيو .        برح ريسأ لكب ةصاخ ةقاطب دادعإل ةيرورض ىرخأ تامولعم

          يـمتني يـتلا ةدحولاو ةبترلاو لصألا لحمو نسلاو بقللاو مسالاو شيجلاب مقرلا ةقاطبلا

  ةفاـضإلاب     ،ةافولاو حورجلاب ةباصإلاو زجحلا ناكمو خيراتو اهب باصملا حورجلاو اهيلإ

    عازـنلا يف رخآلا فرطلا ةموكح ىلإ ةيصخشلا ةقاطبلا لسريو .   ةصاخ ةظحالم ةيأ ىلإ

  .ملسلا دعب

           يتلا ،خلا لئاسرلاو سئافنلاو ةيصخشلا ءايشألا لك عمج كلذك تامالعتسالا بتكم ىلوتيو

                وأ ،دهعت وأ دعو لباقم مهنع جرفأ نيذلا ىرسألا اهكرتي وأ لاتقلا تاحاس يف اهيلع رثعي

               كـلذ لاسرإو فاعسإلا تارايس وأ تايفشتسملا يف اوفوت وأ اوبره وأ مهنطو ىلإ اوديعأ

   .رمألا همهي نم ىلإ

  51 ةداملا

             ًاقبط أشنت يتلا ،برحلا ىرسأ ةثاغإ تايعمجل تاليهستلا عيمج ميدقت عازنلا فارطأ ىلع

 كلذكو ،يريخلا لمعلا ةطساو نوكت نأ ىلإ فدهتو اهعبتت يتلا ةلودلا يف ةيراسلا نيناوقلل

             نمـض ةلاعف ةروصب يناسنإلا اهلمع زجنت يكل ،بجاولا وحنلا ىلع نيدمتعملا اهيبودنمل

      هذـه يبودـنمل حمسـيو .      ةيرادإلا دعاوقلاو ةيركسعلا تارورضلا اهيضتقت يتلا دودحلا

           ةـيلاقتنالا تاركسعملا ةرايز كلذكو ،تادادمإلا عيزوتل لاقتعالا نكامأ ةرايزب تايعمجلا

             نأو ،ةيركسعلا ةطلسلا نم صيخرت مهيدل نوكي نأ ةطيرش ،مهنطو ىلإ نيدئاعلا ىرسألل

   .ةطلسلا هذه اهردصت دق يتلا ةيماظنلا ريبادتلا ةفاك ةاعارمب ًايباتك ًادهعت اومدقي

  61 ةداملا

    تاليوـحتلاو تالـسارملا ىـفعتو . ديربلا موسر نم ءافعإلاب تامالعتسالا بتاكم عتمتت

            مهفرـط نم وأ برحلا ىرسأ ىلإ ةلسرملا ةيديربلا دورطلاو ةميقلا تاذ   ءايشألاو ةيدقنلا
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          يتلا نادلبلا يف وأ ،اهيلإ ةدصاقلا وأ اهنم ةدراولا نادلبلا يف ءاوس ،ديربلا موسر عيمج نم

  .اهربع رمت

   رئاـسو داريتسالا موسر ةفاك نم برحلا ىرسأ ىلإ ةلسرملا ةثاغإلا دورطو ايادهلا ىفعت

   .ةلودلا تاراطق يف لقنلا موسر كلذكو ،ىرخألا موسرلا

  71 ةداملا

              ةلودلا طابض مهتبتر نم هاضاقتي يذلا كلذ لثم بتار ىلع طابضلا برحلا ىرسأ لصحي

  .قحال تقو يف غلبملا اذه ىرسألا ةموكح ددست نأ ىلع ،ةزجاحلا

  81 ةداملا

                روضـح كـلذ يـف اـمب ،ةينيدلا مهرئاعش ةسراممل ةلماك ةيرح برحلا ىرسأل كرتت

            يـتلا ةداتعملا ةيماظنلا ريبادتلا اوعاري نأ ةطيرش ،مهتديقعب ةصاخلا ةينيدلا تاعامتجالا

   .ةيركسعلا ةطلسلا اهتددح

  91 ةداملا

              دارـفأل ةبسنلاب ةعبتملا اهتاذ طورشلا بسح برحلا ىرسأ اياصو نيودت وأ مالتسا بجي

  .ينطولا شيجلا

      ةاعارم عم ،برحلا ىرسأ نفدو ةافولا         ةنياعم صخي ام يف اهسفن دعاوقلاب مازتلالا بجي

   .مهتاجردو مهبتر

  02 ةداملا

                تاـيلمعلا ءاـهتنا دـعب نكمي ام عرسأب مهناطوأ ىلإ نوداعيو برحلا ىرسأ نع جرفي

  .ةيئادعلا

  ىحرجلاو ىضرملا :ثلاثلا لصفلا

  12 ةداملا

  .فينج ةيقافتا اهمكحت ىحرجلاو ىضرملا ةمدخب ةقلعتملا نيبراحتملا تابجاو نإ

  ةيئادعلا تايلمعلا :يناثلا مسقلا

  فصقلاو راصحلاو ودعلاب ررضلا قاحلإ يف ةلمعتسملا لئاسولا - لوألا لصفلا

  22 ةداملا

  .ودعلاب ررضلا قاحلإ لئاسو رايتخا يف قلطم قح نيبراحتملل سيل
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  32 ةداملا

  :             صوصـخلاب عـنمي ،ةـصاخ تاـيقافتا يف اهيلع صوصنملا تاروظحملا ىلع ةوالع

  ؛ةماسلا ةحلسألا وأ مسلا مادختسا )أ(

                  ؛ردـغلا ىـلإ ءوجللاـب يداـعملا شيجلا وأ ةيداعملا ةلودلا نم دارفأ حرج وأ لتق )ب(

          حبصأ وأ حالسلا ىقلأ نأ دعب ،مالستسالا يف هتين نع حصفأ يذلا ودعلا حرج وأ لتق )ج(

  ؛لاتقلا نع ًازجاع

  ؛ةايحلا ىلع ءاقبإلا مدع نع نالعإلا )د(

  ررـبم ال مالآو تاباصإ ثادحإ اهنأش نم يتلا دراوملاو فئاذقلاو ةح لسألا مادختسا )ـه(

  ؛اهل

               وأ تاراشـلا وأ تاـمالعلا وأ ةينطولا مالعألا وأ ةندهلا مالعأ مادختسا ةءاسإ دمعت )و(

             ةـيقافتا يـف اهيلع صوصنملا ةزيمملا تاراشلا مادختسا كلذكو ،ودعلل ةيركسعلا ءايزألا

  ؛فينج

            اذـه ًامتح يضتقت برحلا تارورض تناك اذإ الإ ،اهزجح وأ   ودعلا تاكلتمم ريمدت )ز(

  ؛زجحلا وأ ريمدتلا

 ،اهلوبق مدع وأ اهقيلعت وأ ،ةيداعملا ةلودلا ينطاوم يواعدو قوقح ضقن نع نالعإلا ) ح(

             يـف كارتشالا ىلع يداعملا فرطلا ينطاوم هاركإ ًاضيأ براحتملا فرطلا ىلع عنميو

   .برحلا عالدنا لبق عازنلا فرط ةمدخ يف اوناك ولو ىتح ،مهدلب دض برحلا تايلمع

  42 ةداملا

   .ناديملاو ودعلا نع تامولعملا عمجل ةمزاللا لئاسولاو برحلا عدخ ىلإ ءوجللا زوجي

  52 ةداملا

             ةليسولا تناك ًايأ ةيمحملا ريغ ينابملاو نكاسملاو ىرقلاو ندملا فصق وأ ةمجاهم رظحت

   .ةلمعتسملا

  62 ةداملا

 ريذحتل هدهج ىراصق لذبي نأ فصقلا يف عورشلا لبق ةمجاهملا تادحولا دئاق ىلع نيعتي

   .ةونع موجهلا تالاح ءانثتساب ،تاطلسلا

  72 ةداملا
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             ردـق ،موـجهلا يداـفتل ةمزاللا ريبادتلا ةفاك ذاختا بجي فصقلا وأ راصحلا تالاح يف

    راـثآلاو ةـيريخل        ا لامعألاو مولعلاو نونفلاو ةدابعلل ةصصخملا ينابملا ىلع ،عاطتسملا

              الأ ةطيرـش ،ىـحرجلاو ىـضرملا عمج اهيف متي يتلا عقاوملاو تايفشتسملاو ةيخيراتلا

  .   ةيركســـع ضارـــغأل كاذـــنآ ةدئاســـلا فورـــظلا يـــف مدختســـت

              ةرهاـظ تامالع عمجتلا نكامأ وأ ينابملا هذه ىلع اوعضي نأ نيرصاحملا ىلع بجيو

   .ًاقبسم اهب ودعلا راعشإ متي ةددحم

  82 ةداملا

   .موجهلا اهتغاب نإو ىتح بهنلل ةلحم وأ ةنيدم ضيرعت رظحي

  سيساوجلا :يناثلا لصفلا

  92 ةداملا

                 تاـيلمعلا ةـقطنم يف كلذ لواح وأ تامولعم عمجب ماق اذإ الإ ًاسوساج صخشلا دعي ال

               اهغيلبت ةينب ،يفختلا دمعت وأ فيزلا لامعأ نم لمع قيرط نع ،عازنلا يف فرطل ةعباتلا

  .ودعلل

         ،ودعلا شيج تايلمع ةقطنم نوقرتخي نيذلا ةحلسملا تاوقلا دارفأ ًاسيساوج دعي ال   مث نمو

 :   سيساوج دعي ال كلذك .          ةونع يفختلا قيرط نع كلذ بكتري مل ام ،تامولعملا عمج ةينب

           تالسارملا لقنب نوفلكي نيذلاو ،ةينلع ةروصب نولمعي نيذلا نييركسعلا ريغو نويركسعلا

  .ودعلا شيج ىلإ وأ مهشيج ىلإ امإ ةهجوملا

              طـبرو تالسارملا لقنل داطنملا يف نولسري نيذلا صاخشألا ًاضيأ ةئفلا هذه يف جردنيو

   .ميلقإ وأ شيجلا ءازجأ فلتخم نيب تالاصتالا

  03 ةداملا

   .ةقبسم ةمكاحم نود سسجتلاب ًاسبلتم هيلع ضبقي يذلا سوساجلا بقاعي ال

  13 ةداملا

           اذإ برـح ريـسأ عضوب اهيلإ يمتني يتلا ةحلسملا     تاوقلاب قحتلي يذلا سوساجلا عتمتي

                 سسـجتلا لاـمعأ نـم لمع يأ ةيلوئسم لمحتي الو ،قحال تقو يف ودعلا هيلع ضبق

  .ةقباسلا
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  نوضوافملا :ثلاثلا لصفلا

  23 ةداملا

      ،رـخآلا فرـطلا عم لاصتا ءارجإ عازنلا فارطأ دحأ هل زيجي صخش لك ًاضوافم دعي

 وه امك ،هتمالس ىلع ءادتعالا مدع يف قحلاب ضوافملا عتمتيو .ضيبأ ًاملع ًالماح نوكيو

   .هقفاري دق يذلا مجرتملاو ملعلا لماحو لابطلاو قاوبلل ةبسنلاب نأشلا

  33 ةداملا

    نأ هـل زوجيو .           هيلإ دفوي يذلا ضوافملا لابقتساب لاوحألا عيمج يف ًامزلم دئاقلا نوكي ال

 .     تاـمولعملا ىلع لوصحلل هتمهم لالغتسا        نم ضوافملا عنمل ةمزاللا ريبادتلا ةفاك ذختي

   .ةنيعم ةرتفل هزجحي نأ ،هب ةطونملا ةمهملل ضوافملا زواجت ةلاح يف ،هل قحيو

  43 ةداملا

                 هـنأ كشلل ًالاجم عدي ال امب تبث اذإ هتمالس ىلع ءادتعالا مدع يف هقوقح ضوافملا دقفي

  .هيف ببستيل وأ ةنايخ لمع بكتريل زيمتملا هعضو لغتسا

  مالستسالا تايقافتا :عبارلا لصفلا

  53 ةداملا

             اهنأشب قافتالا ىرجي يتلا مالستسالا تايلمع يف يبرحلا فرشلا دعاوق ىعارت نأ يغبني

              الـك نـم ماـت مارـتحا عضوم لظت نأ ،اهديدحت دعب ،يغبنيو .  ةدقاعتملا فارطألا نيب

   .نيفرطلا

  ةندهلا تايقافتا :سماخلا لصفلا

  63 ةداملا

            زوـجيو ةـبراحتملا فارـطألا نيب لدابتم قافتاب برحلا تايلمع ةندهل  ا تايقافتا قلعت

              ةطيرش ،تقو يأ يف تايلمعلا فانئتسا ،ةندهلا ةدم ديدحت مدع ةلاح يف ،عازنلا فارطأل

   .ةندهلا طورشل ًاقفو ،هيلع قفتملا لجألا يف ودعلا راذنإ متي نأ

  73 ةداملا

  يـف برحلا تايلمع قلعت ةلماشلا ةندهلا بجومبو .  ةيلحم وأ ةلماش ةندهلا نوكت نأ نكمي

          شوـيجلا ءازـجأ ضعب ىلع ةيلحملا ةندهلا رصتقت امنيب ،ةبراحتملا لودلا نيب ناكم لك

   .نيعم قاطن نمضو ةبراحتملا
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  83 ةداملا

 .    ةـندهلا ةـيقافتاب بسانملا تقولا يفو ًايمسر شويجلاو ةصتخملا تاطلسلا راطخإ يغبني

   .ددحملا لجألا يف وأ ،ًاروف راطخإلا مالتسا دعب ةيئادعلا تايلمعلا فقوتتو

  93 ةداملا

    يف أشنت دق يتلا تاقالعلا ديدحت يف ،ةندهلا طورشل ًاقفو ،تبت يتلا يه ةدقاعتملا فارطألا

   .اهنيب اميف تاقالعلاو ناكسلا عم تاقالعلاو برحلا حرسم

  04 ةداملا

       يـف قـحلا رخآلا فرطلل          يطعي فارطألا دحأ لبق نم ةندهلا ةيقافتال ميسج كاهتنا لك

   .ةئراطلا ةلاحلا يف ةيئادعلا تايلمعلا فانئتساو لب ةيهتنم اهرابتعا

  14 ةداملا

                ةـبلاطملا يـف قـحلا يطعي ،مهتدارإ مكحب صاخشأ فرط نم ةندهلا طورش قرخ نإ

   .تدجو نإ ةلصاحلا رارضألا نع ضيوعت عفدو طقف نيفلاخملا ةبقاعمب

  ودعلا ةلود ضرأ يف ةيركسعلا ةطلسلا :ثلاثلا مسقلا

  24 ةداملا

              لالتحالا لمشي الو ودعلا شيجل ةيلعفلا ةطلسلا تحت نوكت نيح ةلتحم ةلودلا ضرأ ربتعت

   .اهمايق دعب ةطلسلا هذه اهيف سرامت نأ نكمي يتلا يضارألا ىوس

  34 ةداملا

                 هذـه ىـلع نيـعتي ،لالتحالا ةوق دي ىلإ ةيلعف ةروصب ةيعرشلا ةوقلا ةطلس تلقتنا اذإ

             ةيراسـلا نيناوقلا مارتحا عم ،هنامضو ماعلا ماظنلاو نمألا قيقحت ،ناكمإلا ردق ،ةريخألا

   .كلذ نود لوحت يتلا ىوصقلا ةرورضلا تالاح يف الإ ،دالبلا يف

  44 ةداملا

               تاـمولعمب ءالدإلا ىلع ةلتحملا يضارألا ناكس ربجي نأ عازنلا يف فرط يأل زوجي ال

   .تاوقلا هذه اهمدختست يتلا عافدلا لئاسو نع وأ ،رخآلا فرطلل ةحلسملا تاوقلا نع

  54 ةداملا

   .ةيداعملا ةوقلل ءالولا ميدقت ىلع ةلتحملا يضارألا ناكس ماغرإ رظحي
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  64 ةداملا

              كلذـكو ،ةـصاخلا ةـيكلملاو صاخـشألا ةايحو ،اهقوقحو ةرسألا فرش مارتحا يغبني

   .ةصاخلا ةيكلملا ةرداصم زوجت ال .ةينيدلا رئاعشلاو تادقتعملا

  74 ةداملا

   .ًامات ًارظح بلسلا رظحي

  84 ةداملا

            ةدئافل ضرفت يتلا رورملا بئارضو موسرلاو بئارضلا ليصحتب لالتحالا ةوق تماق اذإ

                 عـيزوتو ميـيقت يـف ةـقبطملا دعاوقلا ،ناكمإلا ردق ،كلذ يف يعارت نأ يغبني ،ةلودلا

       تـلعف اـمك ةلتحملا يضارألا ي       ف ةيرادإلا تاقفنلا لالتحالا ةوق لمحتت نأو ،بئارضلا

   .ةيعرشلا ةموكحلا

  94 ةداملا

              نـع ًالضف ،ةلتحملا يضارألا يف ىرخأ ةيدقن تامهاسم ضرفب لالتحالا ةوق تماق اذإ

                 دسـل الإ تامهاسـملا هذـه ضرفت الأ يغبني ،ةقباسلا ةداملا يف اهيلإ راشملا بئارضلا

   .ةروكذملا يضارألا ةرادإ يف وأ ةحلسملا تاوقلا تايجاح

  05 ةداملا

               اـهبكترا لامعأ ببسب ناكسلا دض ،اهريغ وأ ةيلام ،ةيعامج ةبوقع ةيأ رادصإ يغبني ال

   .ةيعامج ةفصب نيلوئسم ناكسلا ءالؤه نوكي نأ نكمي ال دارفأ

  15 ةداملا

                تاوـقلل ماـعلا دئاقلا ةيلوئسم تحتو يباتك رمأ ىضتقمب الإ ةبيرض ةيأ ةيابج زوجي ال

  .ةحلسملا

            يـف ةيراسلا دعاوقلل ًاقفو ةروكذملا بئارضلا ةيابج ءانثأ عاطتسم دهج ىصقأ   لذب نيعتي

  .اهعيزوتو بئارضلا مييقت لاجم

   .ةبيرض لك عفد دنع بئارضلا يعفادل لاصيإ ميلست يغبني

  25 ةداملا

                 يـف الإ تامدـخلا ميدقت وأ ةينيعلا عفدلا تابلط ىلإ ناكسلا وأ تايدلبلا عاضخإ يغبني ال

          ىـلع نوكت نأو دالبلا دراوم عم بسانتت نأ يغبنيو .  لالتحالا تاوق تايج  اح ةيبلت ةلاح
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  .مهدــلب دــض ةيركســعلا تاــيلمعلا يــف ةكراشــملا ىــلإ ناكســلا عفدــي ال وــحن

  .                 ةـلتحملا ةـقطنملا يـف دـئاقلا نـم رمأب الإ تامدخلاو ةينيعلا عفدلا تابلط ضرفت ال

        بـجي ،كـلذ رذعت اذإو ،ًادقن         ةينيعلا بئارضلا عفدت نأ ىلع ناكمإلا ردق صرحلا يغبني

   .نكمم تقو برقأ يف ةقحتسملا غلابملا ددست نأ ىلع ،لاصيإ يف اهطبض

  35 ةداملا

    ةقحتسـملا ميقلاو لاومألاو ةيدقنلا تاكلتمملا ىلع الإ يلوتست نأ لالتحالا تاوقل زوجي ال

 تاعدوت           سملاو لقنلا لئاسوو ةحلسألا نزاخمو ،ةيلعف ةروصب ةلودلا ةزوح يف نوكت يتلا

               تاـيلمعلا يـف مدختسـت نأ نكمي يتلاو ماع لكشب ةلودلل ةلوقنملا تاكلتمملاو ،نؤملاو

  .ةيركسعلا

                لمعتست يتلا ،وجلا يف وأ رحبلا يف وأ ربلا يف ءاوس ،تادعملا ةفاك ىلع ءاليتسالا زوجي

               نوناـقلل عضـخت يـتلا تالاحلا ءانثتساب ،تاودألاو صاخشألا لقن وأ ،رابخألا ثب يف

              تـناك وـلو ىتح ،ماع لكشب ةيبرحلا ةريخذلا عاونأ عيمجو ةحلسألا نزاخمو ،يرحبلا

  .ملسلا رارقإ دنع تاضيوعتلا عفدو اهباحصأ ىلإ اهتداعإ يغبنيو ،ةيصخش تاكلتمم

  45 ةداملا

       ةدـياحملا يضارألاو ةلتحملا يضارألا نيب ةطبارلا رحبلا تحت ام كالسأ ريمدت زوجي ال

       تاضـيوعتلا عفدو اهتداعإ يغبني امك ،ىوصقلا ةرورضلا ةلاح ي    ف الإ اهيلع ءاليتسالا وأ

  .ملسلا رارقإ دنع

  55 ةداملا

               يناـبملاو تاسـسؤملا نـم عـفتنمو يرادإ لوئسم ىوس اهسفن لالتحالا ةلود ربتعت ال

             دـلبلا يف دجوت يتلاو ةيداعملا ةلودلا اهكلمت يتلا ةيعارزلا يضارألاو تاباغلاو ةيمومعلا

           دـعاوقل ًاـقفو اهترادإو تاكلتمملا هذه نطاب ةنايص اهيلع يغبنيو .لال  تحالا تحت عقاولا

   .عافتنالا

  65 ةداملا

          ةيريخلا لامعألاو ةدابعلل ةصصخملا تاسسؤملا تاكلتممو تايدلبلا تاكلتمم ةلماعم بجي

  .          ةلودلل ًاكلم نوكت امدنع ىتح ،ةصاخ تاكلتممك ،ةيملعلاو ةينفلا تاسسؤملاو ،ةيوبرتلاو
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            ةينفلاو ةيخيراتلا راثآلاو ،تاسسؤملا هذه لثمل يدمع فالتإ وأ ريمدت وأ زج  ح لك رظحي

  .لامعألا هذه يبكترم دض ةيئاضقلا تاءارجإلا ذختتو ،ةيملعلاو
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  ريرحتلا ةمظنمل ينيطسلفلا ينطولا قاثيملا :)3( مقر قلحملا
  

  ريرحتلا ةمظنمل ينيطسلفلا ينطولا قاثيملا

01 – 71/7/8691  

  )ينيطسلفلا ينطولا قاثيملا( مسا قاثيملا اذه ىلع قلطي

  

  

 :قاثيملا داوم

           نطولا نم أزجتي ال ءزج يهو ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا نطو نيطسلف :)1(  ةداملا

  .يبرعلا ةمألا نم ءزج ينيطسلفلا بعشلاو ريبكلا يبرعلا

  ةدحو يناطيربلا           بادتنالا دهع يف ةمئاق تناك يتلا اهدودحب نيطسلف  :)2(  ةداملا

  .أزجتت ال ةيميلقإ

           ررـقيو هنطو يف يعرشلا قحلا بحاص وه ينيطسلفلا يبرغلا بعشلا :)3(  ةداملا

  .هتدارإ ضحمبو هتئيشم قفو هنطو ريرحت متي نأ دعب هريصم

           ءابآلا نم لقتنت يهو لوزت ال ةمزال ةيلصأ ةفص ةينيطسلفلا ةيصخشلا :)4(  ةداملا

     تابكنلا ةجيتن ينيطسلفلا يبرعلا بعشل      ا تيتشتو ينويهصلا لالتحالا نإو ءانبألا ىلا

  .امهنايفني الو ينيطسلفلا هئامتناو هتيصخش هنادقفي ال هب تلح يتلا

           يـف ةمئاد ةماقإ نوميقي اوناك نيذلا برعلا نينطاوملا هم نوينيطسلفلا :)5(  ةداملا

             بأ نـم دلو نم لكو ،اهيف يقب وأ اهنم جرخا نم ءاوس .7491    ماعلا ىتح نيطسلف

  .ينيطسلف وه اهجراخ وأ نيطسلف لخاد خيراتلا اذه دعب ينيطسلف يبرع
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             وزـغلا ءدـب ىتح نيطسلف يف ةيداع ةماقإ نوميقي اوناك نيذلا دوهيلا :)6(  ةداملا

  .نوينيطسلف نوربتعي اهل ينويهصلا

         نيطسـلفب يخيراـتلاو يحورلاو يداملا طابترالاو ينيطسلفلا ءامتنالا :)7(  ةداملا

        لئاـسو ةـفاك ذاـختاو ةيروث ةيبرع ةئشنت ينيطسلفلا درفلا ة   ئشنت نإو ،ةتباث قئاقح

             هـليهأتو ًاـقيمع ًاـيدامو ًايحور ًافيرعت هنطوب ينيطسلفلا فيرعتل فيقثتلاو ةيعوتلا

  .يموق بجاو ريرحتلا ىتح دادرتسال هتايحو هلامب ةيحضتلاو حاسملا حافكلاو لاضنلل

       ينطوـلا حاـفكلا ةـلحرم يه      ينيطسلفلا بعشلا اهشيعي يتلا ةلحرملا :)8(  ةداملا

              عوـن نـم يه ةينيطسلفلا ةينطولا ىوقلا نيب تاضقانتلا نإف كلذلو نيطسلف ريرحتل

      ةينويهصلا نيب اميف يساسألا ضقانتلا حلاصل فقوتت نأ بجي يتلا ةيوناثلا تاضقانتلا

               اذـه ىـلعو ،ةـيناث ةهج نم ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا نيبو ةهج نم رامعتسالاو

         رجاهملا يف وأ نطولا ضرأ يف اهنم ناك نم ءاوس ةينيطسلفلا ريهامج  لا نإف ساسألا

           حافكلاب اهريرحتو نيطسلف دادرتسال لمعت ةدحاو ةينطو ةهبج دارفأو تامظنم لكشت

  .حلسملا

 ةيجيتارتسا كلذب وهو نيطسلف ريرحتل ديحولا قيرطلا وه حلسملا حافكلا :)9( ةداملا

       ىـلع تباثلا همزعو قلطملا هميمصت  ينيطس     لفلا يبرعلا بعشلا دكؤيو اكيتكت سيلو

            ةدوعلاو هنطو ريرحتل ةحلسملا ةيبعشلا ةروثلا وحن امدق ريسلاو حلسملا حافكلا ةعباتم

  .هيلع ةدايسلاو هيف هريصم ريرقت قح ةسراممو هيف ةيعيبطلا ةايحلا يف هقح نعو هيلا

    اذـهو ينيطسـل        فلا ةيبعشـلا ريرحتلا برح ةاون لكشي يئادفلا لمعلا :)01(  ةداملا

         ةينيطسلفلا ةيلمعلاو ةيريهامجلا تاقاطلا ةفاك ةئبعتو هتيامحو هلومشو هديعصت يضتقي

           ينطوـلا يلاضنلا محالتلا قيقحتو ةحلسملا ةينيطسلفلا ةروثلا يف اهكارشإو اهميظنتو

            رارمتـسال ًانامض ةيبرعلا ريهامجلا نيبو اهنيبو ينيطسلفلا بعشلا تائف فلتخم نيب

  .اهراصتناو اهدعاصتو ةروثلا
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     ،ةـيموقلا ةئبعتلاو ،ةينطولا ةدحولا :   تاراعش ةثالث نيينيطسلفلل نوكي :)11(  ةداملا

  .ريرحتلاو

          يف هرود يدؤي يكلو ةيبرعلا ةدحولاب نمؤي ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا :)21(  ةداملا

                هتيصـخش ىـلع ظفاـحي نأ ينطولا هحافك نم ةلحرملا هذه يف هيلع بجي اهقيقحت

 اهنأش نم يتلا تاعورشملا نم ًايأ ضهاني نأو اهدوجوب يعولا يمني نأو ،اهتاموقمو

  .اهفاعضإ وأ اهتباذإ

          اـمهنم دحاولا ئيهي نالماكتم نافده نيطسلف ريرحتو ةيبرعلا ةدحولا :)31(  ةداملا

          ىلا يدؤي نيطسلف ريرحتو ،نيطسلف ريرحت ىلإ يدؤت ةيبرعلا ةدحولاف . رخآلا قيقحت

  .بنج ىلإ ًابنج ريسي امهل لمعلاو ةيبرعلا ةدحولا

           ةيضـقلا ريصمب نهر هتاذب يبرعلا دوجولا لب ،ةيبرعلا ةمألا ريصم :)41(  ةداملا

       موقيو نيطسلف ريرحتل اهدهجو ةيبرعلا ةمألا يعس قلطني طبارتلا اذه نمو ةينيطسلفلا

  .سدقملا يموقلا فدهلا اذه قيقحتل يعيلطلا هرودب نيطسلف بعش

             وزـغلا درـل يموـق بـجاو وه ةيبرع ةيحان نم نيطس لف ريرحت :)51(  ةداملا

            يـف ينويهصـلا دوجولا ةيفصتلو ريبكلا يبرعلا نطولا نع يلايربمإلاو ينويهصلا

             اـهتعيلط يـفو تاموكحو ًابوعش ةيبرعلا ةمألا ىلع ةلماك هتايلوؤسم عقت ،نيطسلف

             عـيمج ئـبعت نأ ةـيبرعلا ةمألا ىلع بجي لذ لجألو  .  ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا

            بعشـلا عـم ةلاعف ةمهاسم ةمهاسملل ةيحورلاو ةيداملاو ةيرشبلاو ةيركسعلا اهتاقاط

            ةينيطسـلفلا ةروثلا ةلحرم يف ةصاخ ةروصب اهيلعو ،نيطسلف ريرحت يف ينيطسلفلا

              يداـملا دييأتلا لكو نوعلا لك ينيطسلفلا بعشلل مدقتو لذبت نأ نآلا ةمئاقلا ةحلسملا

        هرودـب مايقلل رارمتسالا نم هنيكمتب ةليفكلا صرفل     او لئاسولا لك هل رفوتو يرشبلاو

   .هنطو ريرحت ىتح ةحلسملا هتروث ةعباتم يف يعيلطلا

            نـم ًاوـج ةسدقملا دالبلل ئيهي ةيحورلا ةيحانلا نم نيطسلف ريرحت :)61(  ةداملا

              ةداـبعلا ةـيرح لـفكتو ةينيدلا تاسدقملا عيمج هلالظ يف ناصت ةنيكسلاو ةنينأمطلا



 

 

161  

 

               وأ نوـللا وأ رصـنعلا ساسأ ىلع ءاوس قيرفت الو زييمت ريغ نم عي مجلل ةرايزلاو

              ةيحورلا ىوقلا عيمج ةرصنل نوعلطتي نيطسلف لهأ نإف اذه لجأ نمو ،نيدلا وأ ةغللا

  .ملاعلا يف

           ينيطسـلفلا ناسـنإلا ىلإ ديعي ،ةيناسنإلا ةيحانلا نم نيطسلف ريرحت :)71(  ةداملا

       ةماركل نينمؤملا معد ىلإ علطتي ينيطسلفلا      بعشلا نإف كلذل ،هتيرحو هتزعو هتمترك

  .ملاعلا يف هتيرحو ناسنإلا

           تارورـض هيضتقت يعافد لمع وه ةيلود ةيحان نم نيطسلف ريرحت :)81(  ةداملا

            عـيمج ةقداصـم يف بغارلا ينيطسلفلا بعشلا نإف كلذ لجأ نم .  سفنلا نع عافدلا

      عاـضوألا ةداـعإل مالسـلا        و لدعلاو ةيرحلل ةبحملا لودلا دييأت ىلإ علطتي بوعشلا

             ةـسرامم نم اهلهأ نيكمتو ،اهعوبر يف مالسلاو نمألا رارقإو نيطسلف ىلإ ةيعرشلا

  .ةيموقلا ةيرحلاو ةينطولا ةدايسلا

    نـم لـطاب ليئارـسإ مايقو .م7491      ماع ىرج يذلا نيطسلف ميسقت :)91(  ةداملا

    يـف يعيبطلا هقح         و ينيطسلفلا بعشلا ةدارإل هترياغمل نمزلا هيلع لاط امهم هساسأ

             يرقت قح اهتمدقم يفو ةدحتملا ممألا قاثيم اهيلع صن يتلا ئدابملل هتضقانمو هنطو

  .ريصملا

    امهيلع بترت امو         بادتنالا كصو روفلب حيرصت نم لك ًالطاب ربتعي :)02(  ةداملا

               قئاـقح عـم قفتت ال نيطسلفو دوهيلا نيب ةيحورلا وأ ةيخيراتلا طبارتلا ىوعد نإو

       ًاـنيد اهفـصوب ةيدوهيلا نإو  .      حيحصلا اهموهفم يف ةلودلا تاموقم عم ال و خيراتلا

      هـل ًادـحاو ًابعـش اوسـيل دوهيلا نإف كلذكو لقتسم دوجو تاذ ةيموق سيلو ًايوامس

  .اهيلإ نومتني يتلا لودلا يف نونطاوم مه امنإو ةلقتسملا هتيصخش

   ةحلسملا ةينيطسلفلا ةر      وثلاب هتاذ نع ًاربعم ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا :)12(  ةداملا

             عيراشـملا لك ضفريو ًالماك ًاريرحت نيطسلف ريرحت نع ةليدبلا لولحلا لك ضفري

  .اهليودت وأ ,ةينيطسلفلا ةيضقلا ةيفصت ىلإ ةيمارلا
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        ةيملاعلا يلايربمإلاب ًايوضع ًاطابترا ةطبترم ةيسايس ةكرح ةينويهصلا :)22(  ةداملا

  يـف ةيبصعت ةيرصنع ةكرح يهو   ملاعلا يف     مدقتلاو ررحتلا تاكرح عيمجل ةيداعمو

    ليئارسإ نإو ،اهلئاسو يف ةيزان ةيشافو اهفادهأ يف ةيناطيتسا ةيعسوت ةيناودع اهنيوكت

           زاكترا ةطقنو ةيملاعلا ةيلايربمإلل ةيفارغج ةيرشب ةدعاقو ةينويهصلل ةكرحلا ةادأ يه

    ةدـحولاو ررحتلا           يف ةيبرعلا ةمألا ينامأ برضل يبرعلا نطولا بلق يف اهل بوثوو

             املو ،عمجأ ملاعلاو طسوألا قرشلا يف مالسلا ديدهتل مئاد ردصم ليئارسا نإ  .مدقتلاو

         بابتتسا ىلإ يدؤي امم يلايربمإلاو ينويهصلا دوجلا ىلع يضقي نيطسلف ريرحت ناك

         رارحأ عيمج ةرصن ىلإ علطتي ينيطسلفلا بعشلا نإف كلذل ,   طسوألا قرشلا يف مالسلا

      مهلوـيم فالتـخا ىـلع ًاـعيمج مهدـشانيو هيف مالسلاو مدقتلاو ريخلا  ىوقو ملاعلا

  .هنطو ريرحتل عورشملا لداعلا هلاضن يف هل دييأتو نوع لك ميدقت مهتاهاجتاو

            لودـلا نـم بـلطتت لدعلاو قحلا تايضتقمو ملسلاو نمألا يعاود :)32(  ةداملا

    نأ مهناـطوأل نينطاوملا         ءالول ءاقبتساو بوعشلا نيب ةقادصلا تاقالعل ًاظفح ،ًاعيمج

  .اهطاشنو اهدوجو مرختو ةعورشم ريغ ةكرح ةينويهصلا ربتعت

           ةدايسـلاو ةـيرحلاو لدـعلا ئدابمب ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا نمؤي :)42(  ةداملا

  .اهتسرامم يف بوعشلا قحو ةيناسنإلا ةماركلاو ريصملا ريرقتو

 نع ةلوؤسم ةينيطسلفلا ةروثلا ىوقل ةلثمملا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم :)52( ةداملا

            ةدوعلاو هريرحتو هنطو دادرتسا لجأ نم هلاضن يف ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا ةكرح

            ةيلاملاو ةيسايسلاو ةيركسعلا نيدايملا عيمج يف ،هيف هريصم ريرقت قح ةسراممو هيلإ

  .يلودلاو يبرعلا نيديعصلا ىلع نيطسلف ةيضق هبلطتت ام رئاسو

         اهتايناكمإ بسح ىلع ةيبرعلا لودلا عيمج عم ريرحتلا ةمظن م نواعتت :)62(  ةداملا

 ال ,  كـلذ            ساسأ ىلعو ريرحتلا ةكرعم تامزلتسم ءوض يف اهنيب اميف دايحلاب مزتلت

  .ةيبرع ةلود يأل ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتت
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          اهتيلالقتـساو ةـينطولا هتروث ةلاصأ ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا دكؤي :)72(  ةداملا

  .ةيعبتلاو ةياصولاو لخدتلا عاونأ لك ضفريو

            يـف ليـصألاو لوألا قـحلا بحاص وه ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا :)82(  ةداملا

              هتيضـق نم اهفقاوم ساسأ ىلع لودلا ةفاك نم هفقوم ددحيو هنطو دادرتساو ريرحت

  .هفادهأ قيقحتل هتروث يف هل اهمعد ىدمو

      يبعشـلا شيجلا ةاون مه      ريرحتلا ةكرعم يف حالسلا ةلمحو نولتاقملا :)92(  ةداملا

  .ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا تابستكمل يقاولا عردلا نوكيس يذلا

             ماـظن بـجومب هلك كلذ ررقيو ديشنو مسقو ملع ةمظنملا هذهل نوكي :)03(  ةداملا

  .صاخ

            رـيرحتلا ةـمظنمل يـساسألا ماظنلاب فرعي ماظن قاثيملا اذهب قحلي :)13(  ةداملا

   اهنم لك تاصاصتخاو اهتاسسؤمو اهتائيهو ةمظنملا لي    كشت ةيفيك هيف ددحت ةينيطسلفلا

  .قاثيملا اذه بجومب  اهيلع ةاقلملا تابجاولا هيضتقت ام عيمجو

           ينطولا سلجملا ءاضعأ عومجم يثلث ةيرثكأب الإ قاثيملا اذه لدعي ال :)23(  ةداملا

  .ضرغلا اذه لجا نم اهيلإ ىعدي ةصاخ ةسلج يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل
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  ةاغلملا ينيطسلفلا ينطولا قاثيملا دونب :)4( مقر قحلملا
  

  

  ةاغلملا ينيطسلفلا ينطولا قاثيملا دونب

  نوتنيلك ليب يكريمألا سيئرلا روضحب – 41/21/8991 يف ةزغب

  

 

  ينطوـلا قاثيملا داوم ءاغلإ ىلع ةزغ يف ينيطسلفلا ينطولا سلجملا ءاضعأ قداص

   اـمازتلا رـخآلا اهضعب ليدعتو ليئارسإ ةلود ىلع ءاضقلا ىلإ ودت يتلا ينيطسلفلا

  .نشيتنالب ياو قافتال

 

   .03و 32 ،22 ،12 ،02 ،91 ،51 ،01 ،9 ،8 ،7 ،6  :يه ةاغلملا داوملاو

 ،61  ،41  ،31  ،21  ،11  ،5  ،4  ،3  ،2  ،1 :      يهف عطاقم اهنم تفذح يتلا داوملا امأ 

  .92و 72 ،62 ،52 ،81 ،71

 

  :ةاغلملا داوملا انهو

   وزـغلا ءدـب  ىـتح نيطسلف يف ةيداع ةماقإ نوميقي اوناك نيذلا دوهيلا :)6( ةداملا 

  نيينيطسلف نوربتعي اهل ينويهصلا

 ناتقيقح نيطسلفب خيراتلاو يحورلاو يداملا طابترالاو ينيطسلفلا ءامتنالا :)7( ةداملا

   ةـيعوتلا لئاـسو لك ذاختاو ةيروث ةيبرع ةئشنت ينيطسلفلا درفلا ةئشنت نأو، ناتتباث

    لاضـنلل هـليهأتو اـقيمع ايدامو ايحور افيرعت هنطوب ينيطسلفلا فيرعتل فيقثتلاو

 . يموـق بجاو ريرحتلا ىتح هنطو دادرتسال هتايحو هلامب ةيحضتلاو حلسملا حافكلاو

 ريرحتل ينطولا حافكلا ةلحرم يه ينيطسلفلا بعشلا اهشيعي يتلا ةلحرملا :)8( ةداملا 

 تاضقانتلا عون نم يه ةينيطسلفلا ةينطولا ىوقلا نيب تاضقانتلا نإف كلذلو نيطسلف
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     ةينويهصـلا نيـب اـم يـف يساسالا ضقانتلا حلاصل فقوتت نأ بجي يتلا ةيوناثلا

  ساـسالا اذه ىلعو، ةيناث ةهج نم ينيطسلفلا يبرعلا بعشلاو ةهج نم رامعتسالاو

 ل كشـت رجاهملا يفوأ نطولا ضرأ يف اهنم ناك نم ءاوس ةينيطسلفلا ريهامجلا نإف

    حاـفكلاب اـهريرحتو نيطسـلف دادرتسال لمعت ةدحاو ةينطو ةهبج ادارفأو تامظنم

  .حلسملا

 ايجيتارتسا كلذب وهو نيطسلف ريرحتل ديحولا قيرطلا وه حلسملا حافكلا :)9( ةداملا 

  ةـعباتم ىلع تباثلا همزعو قلطملا هميمصت ينيطسلفلا بعشلا دكؤيو .اكيتكت سيلو

   هـيلإ ةدوـعلاو هنطو ريرحتل ةحلسملا ةيبعشلا ةروثلا وحن امدق ريسلاو حلسملا حافكلا

 .  هـيلع ةدايسـلاو هيف هريصم ريرقت قح ةسراممو هيف ةيعيبطلا ةايحلا يف هقح نعو

  هـساسأ نم لطاب ليئارسإ مايقو 7491 ماع ىرج يذلا نيطسلف ميسقت :)91( ةداملا 

   هـنطو يـف يعيبطلا هقحو ينيطسلفلا بعشلا ةدارإل هترياغمل نمزلا هيلع لاط امهم

    رـيرقت قـح اهمدـقم يفو ةدحتملا ممالا قاثيم اهيلع صن يتلا ئدابملل هتصقانمو

  .ريصملا

 نأو امهيلع بترت امو بادتنالا كصو روفلب دعو نم لك الطاب ربتعي :)02( ةداملا 

 الو خيراتلا قئاقح عم قفتت ال نيطسلفو دوهيلا نيب ةيحورلاو ةيخيراتلا طبارتلا ىوعد

   تسـيل ايوامـس انيد اهفصوب ةيدوهيلا نأو.حيحصلا اهموهفم يف ةلودلا تاموقم عم

  ةلقتسـملا هتيصخش هل ادحاو ابعش اوسيل دوهيلا نإف كلذكو لقتسم دوجو تاذ ةيموق

  .اهيلإ نومتني يتلا لودلا يف نونطاوم مه امنإو

 ، ةحلسملا ةينيطسلفلا ةروثلاب هتاذ نع اربعم ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا :)12( ةداملا 

  عيراشـملا لك ضفريو الماك اريرحت نيطسلف ريرحت نم ةليدبلا لولحلا لك ضفري

  .اهليودت وأ ةينيطسلفلا ةيضقلا ةيفصت ىلإ ةيمارلا

        ةيملاعلا ةيلايربمإلاب ايوضع اطابترا ةطبترم ةيسايس ةكرح ةينويهصلا :)22(  ةداملا 

  ةـيزان ةيشاف اهفادها يف ةيناطيتسا ةيعسوت اهنيوكت يف ةيبصعت ةيرصنع ةكرح يهو

     ةـيفارغج ةيرشـب ةدـعاقو ةينويهصـلا ةكرحلا ةادأ يه ليئارسإ نأو،اهلئاسو يف

   يناـمأ برضـل يبرعلا نطولا بلق يف اهل بثوو زاكترا ةطقنو ةيملاعلا ةيلايربمالل
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  يـف مالسلا ديدهتل مئاد ردصم ليئارسإ نإ. مدقتلاو ةدحولاو ررحتلا يف ةيبرعلا ةمالا

     دوـجولا ىـلع يضـقي نيطسـلف  رـيرحت ناك املو ،عمجأ ملاعلاو طسوالا قرشلا

 نإف كلذل ، طسوالا قرشلا يف مالسلا بابتتسا ىلإ يدؤيو اهيف يلايربمالاو ينويهصلا

  مالسـلاو مدقتلاو ريخلا ىوقو مالعلا رارحأ عيمج ةرصن ىلإ علطتي ينيطسلفلا بعشلا

   يـف هـل دييأتو نوع لك ميدقت مهتاهاجتاو مهلويم فالتخا ىلع اعيمج مهدشانيو هيف

  .هنطو ريرحتل عورشملا لداعلا هلاضن

 اهعيمج لودلا نم بلطتت لدعلاو قحلا تايضتقمو ملسلاو نمالا يعاود :)32( ةداملا

   رـبتعت نأ مهناـطوأل نينطاوملا ءالول ءاقبتساو بوعشلا نيب ةقداصلا تاقالعل ازفح

  .اهطاشنو اهدوجو مرحتو ةعورشم ريغ ةكرح ةينويهصلا

 يذلا يبعشلا شيجلا ةاون مه ررحتلا ةكرعم يف حالسلا ةلمحو نولتاقملا :)03( ةداملا 

  .ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا تابستكمل ةيقاولا عردلا نوكيس
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  لالقتسإلا نالعإ ةقيثو :)5( مقر قحلملا
  

  

  لالقتسإلا نالعإ ةقيثو

  رئازجلا يف 8891 ربمفون 51 موي ةرداصلا

 

 

    يـبرعلا بعشـلا دـلو نيطسلف ضرأ ىلع ،رشبلا ىلإ ةيوامسلا تالاسرلا ضرأ ىلع"

   الو هـيف ماصـفنا ال ،ةيوضع ةقالع ربع يناسنإلا هدوجو عدبأو روطتو امن ،ينيطسلفلا

  .خيراتلاو ضرألاو بعشلا نيب ،عاطقنا

 

     ىـقتراو ،ةـينطولا هـتيوه نيطسـلف بعش غاص ،نامزلاو ناكملا يف يمحلملا تابثلاب

  ضرألا هذـه رحس هراثأ امم مغرلا ىلعف ،ةزجعملا ىوتسم ىلإ اهنع عافدلا يف هدومصب

   حماـطم نـم ... تاراضـحلاو ىوقلا نيب كباشتلا دودح ىلع يويحلا اهعقومو ةميدقلا

  ،يسايسـلا هلالقتسا قيقحت ةيناكمإ نم اهبعش نامرح ىلإ يدؤتس تناك تاوزغو عماطمو

 بعشلا يف تخفنو ،اهتيوه ضرألا تحنم يتلا يه ضرألاب بعشلا قاصتلا ةموميد نإف

 يحورلا هثارت صوصن امهلتسم ،تافاقثلا ددعتو ،ةراضحلا تالالسب امعطم ،نطولا حور

  يـلكلا دجاوتلا يف هتاذ ريوطت ،خيراتلا ربع ،ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا لصأو ،ينمزلاو

 لك ىلع ،ةكرابملا ضرألا هذه ىلع ةلصاوتملا ءايبنألا ىطخ ىلع ناسنإلاو ضرألا نيب

  .مالسلاو ةمحرلا ةمينرت دبعمو ةسينك لك سرج عم قدو قلاخلل دمحلا ةالص ةنذئم

 

 دقلو هنطو نع لسابلا عافدلا نع ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا فقوتي مل ،ليج ىلإ ليج نمو

   .ينطولا لالقتسالا ةدارإل ايلوطب اديسجت ةقحالتملا انبعش تاروث تناك

 

  ىوـقلا نيزاوم تناك ةديدجلا هميق ماظن غوصي رصاعملا ملاعلا هيف ناك يذلا تقولا يفف
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 هدحو لدعلا نأ ىرخأ ةرم حضتاف ،ماعلا ريصملا نم ينيطسلفلا ينثتست ةيملاعلاو ةيلحملا

  .خيراتلا تالجع ريسي ال

 

     نـم مرـح يذـلا بعشـلاف :ةحراج ةقرافم ىلع ريبكلا ينيطسلفلا حرجلا حتفنا اذكهو

    ةـبوذكألا ميـمعت ةـلواحمل ضرعت دق ،ديدج عون نم لالتحال هنطو ضرعتو لالقتسالا

   نإـف ،يخيراـتلا فييزتلا اذه نم مغرلا ىلعو ،"بعش الب ضرأ يه نيطسلف نإ" ةلئاقلا

 ماعل نازول ةدهاعم يفو ،9191 ماعل ممألا ةبصع قاثيم نم 22 ةداملا يف يلودلا عمتجملا

 يتلا ،ىرخألا ةيبرعلا بوعشلا نأش هنأش ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا نأب فرتعا دق 3291

  .لقتسم رح بعش وه ةينامثعلا ةلودلا نع تخلسنا

 

   قـح نـم هنامرحبو هديرشتب ينيطسلفلا يبرعلا بعشلاب قحل يذلا يخيراتلا ملظلا عمو

   ىـلإ نيطسـلف مسق يذلا م7491 ماع 181 مقر ةماعلا ةيعمجلا رارق رثإ ،ريصملا ريرقت

 قح نمضت ةيلودلا ةيعرشلل اًطورش رفوي لاز ام رارقلا اذه نإف ،ةيدوهيو ةيبرع نيتلود

  .ينطولا لالقتسالاو ةدايسلا يف ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا

 

   عالتـقاو ةـيبرعلا ضرألا نم ءازجأو ةينيطسلفلا ضرألا ةيليئارسإلا تاوقلا لالتحا نإ

  مهنـم نيقابلا عاضخإو ،مظنملا باهرإلا ةوقب ،مهرايد نع مهديرشتو نيينيطسلفلا ةيبلاغ

  ئداـبمل خراص كاهتنا وه ،ةينطولا مهتايح ملاعم ريمدت تايلمعلو داهطضالاو لالتحالل

 ،ةينطولا ينيطسلفلا بعشلا قوقحب فرتعت يتلا اهتارارقلو ةدحتملا ممألا قاثيملو ةيعرشلا

  .هنطوو هضرأ ىلع ةدايسلاو لالقتسالاو ريصملا ريرقت قحو ،ةدوعلا قح اهيف امب

 

  يـبرعلا    بعشـلا دـقفي مـل ،ةديعبلاو ةبيرقلا يفانملا يف ،هجايس ىلعو نطولا بلق يفو

               مـلو ،لالقتـسالا يف هقحب بلصلا هناميإ الو ،ةدوعلا يف هقحب خسارلا هناميإ ينيطسلفلا

   لـصاو دـقلو .هتاذو هيعو نم ينيطسلفلا درط نم ديرشتلاو رزاجملاو لالتحالا نكمتي

 . يماـنتملا  يلاضـنلا مكار ـتلا لالخ نم ةينطولا هتيصخش ةرولب عباتو ،يمحلملا هلاضن

  ايعرـش  الثـمم ،ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ،يسايسلا اهراطإ ةينطولا ةدارإلا تغاصو
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     ةدـحتملا مـمألا ةـئيهب الثـمتم ،يلودلا عمتجملا فارتعاب ،ينيطسلفلا بعشلل اديحوو

  ،ةـتباثلا قوقحلاب ناميإلا ةدعاق ىلعو ،ىرخألا ةيلودلاو ةيميلقإلا تامظنملاو اهتاسسؤمو

 ريرحتلا ةمظنم تداق ةيلودلا ةيعرشلا ةدعاق ىلعو ،يبرعلا يموقلا عامجإلا ةدعاق ىلعو

     هدومـصو ،يـلثملا ةـينطولا هـتدحو يف رهصنملا ،ميظعلا اهبعش كراعم ةينيطسلفلا

  ةـمواقملا ةمحلم تلجتو .نطولا جراخو نطولا يف راصحلاو رزاجملا مامأ يروطسألا

          تاـكرح زرـبأ نـم ةدحاو اهتفصب ،يملاعلا يعولا      يفو يبرعلا يعولا يف ةينيطسلفلا

  .رصعلا اذه يف ينطولا ررحتلا

 

 يف يروطسألا دومصلا عم ةلتحملا ضرألا يف ةدعاصتملا ،ىربكلا ةيبعشلا ةضافتنالا نإ

  قوقحلاـبو ةينيطسلفلا ةقيقحلاب يناسنإلا كاردإلا اعفر دق ،نطولا جراخو لخاد تاميخملا

  ىـلع ماتخلا راتس تلدسأو ،جضنلاو باعيتسالا نم ىلعأ ىوتسم ىلإ ةينيطسلفلا ةينطولا

 يتلا ةيمسرلا ةيليئارسإلا ةيلقعلا ترصاحو ريمضلا لومخ نمو فييزتلا نم ةلماك ةلحرم

  .ينيطسلفلا دوجولا اهيفن يف باهرإلاو ةفارخلا ىلإ ماكتحالا تنمدأ

 

  ىدـحإ ينيطسلفلا نمزلا غلبي ةروثلا عقاوم لكل يلاضنلا يروثلا مكارتلابو ،ةضافتنالا عم

  هـقوقح ىرخأ ةرم ،ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا دكؤيلو ةداحلا يخيراتلا فاطعنالا تاظحل

  .ةينيطسلفلا هضرأ قوف اهتسراممو ةتباثلا

 

    هـنطو يـف ينيطسـلفلا يبرعلا بعشلل ينوناقلاو يخيراتلاو يعيبطلا قحلا ىلإ ادانتساو

     نـم اـقالطناو هلالقتـساو مهنـطو ةيرح نع اعافد ةبقاعتملا هلايجأ تايحضتو نيطسلف

  ذـنم ةدحتملا ممألا تارارق اهدسجت يتلا ةيلودلا ةيعرشلا ةوق نمو ،ةيبرعلا ممقلا تارارق

  لالقتـسالاو ريصملا ريرقت يف هقحل ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا نم ةسرامم ،7491 ماع

  .هضرأ قوف ةدايسلاو يسايسلا

 

  نيطسـلف ةلود مايق ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا مسابو هللا مساب ،نلعي ينطولا سلجملا نإف

  .فيرشلا سدقلا اهتمصاعو ةينيطسلفلا انضرأ قوف
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    ،ةـيفاقثلاو ةـينطولا مهتيوـه نوروطي اهيف اوناك امنيأ نيينيطسلفلل يه نيطسلف ةلود نإ

 مهتماركو ةيسايسلاو ةينيدلا مهتادقتعم اهيف ناصت ،قوقحلا يف ةلماكلا ةاواسملاب نوعتمتيو

  نيوـكت ةيرحو يأرلا ةيرح ساسأ ىلع موقي يناملرب يطارقميد ماظن لظ يف ،ةيناسنإلا

   لدـعلا ىـلعو ،ةيبلغألا تارارق ةيلقألا مارتحاو ةيلقألا قوقح ةيبلغألا ةياعرو بازحألا

 نوللا وأ نيدلا وأ قرعلا ساسأ ىلع ةماعلا قوقحلا يف زييمتلا مدعو ةاواسملاو يعامتجالا

 ساسأ ىلعو لقتسملا ءاضقلاو نوناقلا ةدايسب نمؤي روتسد لظ يف ،لجرلاو ةأرملا نيب وأ

 نايدألا نيب حمسلا شياعتلاو حماستلا يف يراضحلاو يحورلا نيطسلف ثارتل لماكلا ءافولا

  .نورقلا ربع

 

 ،اهتراضحو اهثارت نم ،ةيبرعلا ةمألا نم أزجتي ال ءزج يه ةيبرع ةلود نيطسلف ةلود نإ

 . ةدـحولاو  ةـيطارقميدلاو روطتلاو ررحتلا يف اهفادهأ قيقحت ىلإ رضاحلا اهحومط نمو

 يبرعلا لمعلا زيزعت ىلع اهرارصإو ،ةيبرعلا لودلا ةعماج قاثيمب اهمازتلا دكؤت ذإ يهو

 فيثكتو تاقاطلا دشحب ،ةيلمعلا اهتدالو لامتكا ىلع اهتدعاسم اهتمأ ءانبأ دشانت ،كرتشملا

  .يليئارسإلا لالتحالا ءاهنإل دوهجلا

 

   قوـقحل يملاـعلا نالعإلابو اهفادهأو ةدحتملا ممألا ئدابمب اهمازتلا نيطسلف ةلود نلعتو

  .هتسايسو زايحنالا مدع ئدابمب كلذك اهمازتلاو ،ناسنإلا

 

    اـهنإف ،يملسـلا شياـعتلا ئدابمب ةمزتلم مالسلل ةبحم ةلود اهنأ نيطسلف ةلود نلعت ذإو

    مارـتحاو لدـعلا ىـلع مئاق مئاد مالس قيقحت لجأ نم بوعشلاو لودلا عيمج عم لمعتس

  ةاـيحلا عادبإ ىلع سفانتلا هيف يرجيو ،ءانبلا ىلع رشبلا تاقاط هلظ يف حتفتت ،قوقحلا

  .لدعلا ىلإ اوباث وأ اولدع نمل نامألا ريغ لمحي ال دغلاف ،دغلا نم فوخلا مدعو

 

 نيطسلف ةلود بيهت ،مالسلاو ةبحملا ضرأ ىلع مالسلا لالحإ لجأ نم اهلاضن قايس يفو

 بيهتو ،هنطوو ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا هاجت ةصاخ ةيلوئسم لمحتت يتلا ةدحتملا ممألاب
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   دـح عـضوو ،اهفادهأ قيقحت ىلع اهنيعت نأ ةيرحلاو مالسلل ةبحملا ةلودو ملاعلا بوعشب

     يـضارألل يليئارـسإلا لالتـحالا ءاـهنإ ىلع لمعلابو ،هل نمألا ريفوتب ،اهبعش ةاسأمل

  .ةينيطسلفلا

  

   ةيملسـلا قرطلاـب ةيميلقإلاو ةيلودلا لكاشملا ةيوستب نمؤت اهنأ ،لاجملا اذه يف ملعت امك

 وأ ،باهرإلا وأ فنعلا وأ ةوقلاب ديدهتلا ضفرت اهنأو اهتارارقو ةدحتملا ممألا قاثيمل اقفو

  ،ىرـخأ ةلود يأ يضارأ ةمالس وأ ،يسايسلا اهلالقتساو اهيضارأ ةمالس دض اهلامعتساب

  .اهلالقتساو اهيضارأ نع عافدلا يف يعيبطلا اهقحب ساسملا نود كلذو

  

  ةـبتع ىلع فقن نحنو 8891 يناثلا نرشت نم رشع سماخلا يف ،دلاخلا مويلا اذه يفو

 اوءاضأ نيذلا ةيبرعلا ةمألا ءادهشو انئادهش حاورأ مامأ اعوشخو الالجإ ينحنن ،ديدج دهع

 انبولق عفرنو .نطولا ايحي نأ لجأ نم اودهشتساو ،ديتعلا رجفلا اذه ةلعش ةرهاطلا مهئامدب

  يـف نيدماصلا ةمحلم نمو ،ةكرابملا ةضافتنالا جهو نم مداقلا رونلاب اهألمنل انيديأ ىلع

  ،انبابـشو انخويشو انلافطأ :ةيرحلا ءاول ةلمح نمو ،رجاهملا يفو تاتشلا يفو تاميخملا

   ةـيرق لـك يفو ميخم لك يفو سدقملا بارتلا ىلع نيطبارملا اناحرجو انيلقتعمو انارسأ

 دهاعنو .ةمئادلا انران ةسراحو ،انتايحو انئاقب ةسراح ،ةعاجشلا ةينيطسلفلا ةأرملاو ،ةنيدمو

  رارـحألا لكو ةيبرعلا انتمأو ينيطسلفلا يبرعلا انبعش ريهامجو ،راربألا انئادهش حاورأ

  ةدايسـلا   خيـسرتو ،لالتـحالا ءالج لجأ نم لاضنلا ةلصاوم ىلع ملاعلا يف ءافرشلاو

   هـب زازـتعالاو ينيطسلفلا هملع لوح فافتلالا ىلإ ميظعلا انبعش وعدن ،اننإ لالقتسالاو

 نم بعشل ارح اننطو امئاد ىقبيس نطو يف انتماركو انتيرحل ازمر ادبأ لظيل هنع عافدلاو

  ".رارحألا
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  ينيطسلفلا ينطولا قافولا ةقيثو :)6( مقر قحلملا
  

 .ةينيطسلفلا لئاصفلاو ىوقلل ينطولا قافولا ةقيثو

  

  ميحرلا نمحرلا هللا مسب

  )اوقرفت الو ًاعيمج هللا لبحب اومصتعاو(

  ميظعلا هللا قدص

  

     ،انبعشب ةقدحملا رطاخملل ًارظنو ةيخيراتلاو ةينطولا ةيلوؤسملاب يلاعلا روعشلا نم ًاقالطنا

   انبعش ةدحوو ةين         طولا ةدحولا ةيامحو ةنايصو ةيلخادلا ةينيطسلفلا ةهبجلا زيزعت ليبس يفو

               لـحلا ضرـفل فداـهلا يليئارـسإلا عورشملا ةهجاوم لجأ نمو ،يفانملاو نطولا يف

               ةـلماك ةلقتسـملا ةينيطسـلفلا هتلود ةماقإ يف انبعش قحو انبعش ملح فسنو ،يليئارسإلا

             ةـلحرملا لالـخ هذيفنت ةيليئارسإلا ةموكحلا يونت يذلا ططخملاو عورشملا اذه ،ةدايسلا

          تانطوتسملا عيسوتو سدقلا ديوهتو يرصنعلا رادجلا لامكتساو ةماقإ ىلع ًا سيسأت ةمداقلا

            بابلا قالغإو ةيبرغلا ةفضلا نم ةعساو ءازجأ مضو راوغألا ىلع ءاليتسالاو ةيليئارسإلا

        تابسـتكمو تازـجنم ىلع ةظفاحملا لجأ نمو .      ةدوعلا يف هقح ةسرامم يف انبعش مامأ

        تاباذـعو ميظعلا انبعش ءادهشل ءافوو ليوطلا هح      افك ةريسم لالخ نم اهققح يتلا انبعش

                يـساسألا اـهعباط ررحت ةلحرم يف رمن انلز ال اننأ نم ًاقالطناو ،هاحرج تانأو هارسأ

       لجأ نمو ،عباطلا اذه عم ةبسانتم ةيحافك ةيسايس ايجيتارتسا ضرفي امم يطارقميد ينطو

      ةـحلملا ةـجاحلاو ةرهاقلا نال       عإ ىلإ ًادانتساو ،لماشلا ينيطسلفلا ينطولا راوحلا حاجنإ

    دماصـلا ميـظعلا انبعشـل )ينطولا قافولا ةقيثو(    ةقيثولا هذهب مدقتن اننإف محالتلاو ةدحولل

       ىـلإو ،ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةدايقو ،نزام وبأ سابع دومحم سيئرلا ىلإو ،طبارملا

  ينيطسلفلا          ينطولا سلجملا سيئر ىلإو ،ءارزولا سلجمو ،ةينه ليعامسإ ةموكحلا سيئر

           لئاصـفلاو ىوقلا ةفاك ىلإو ،هئاضعأو ينيطسلفلا يعيرشتلا سلجملا سيئرو ،هئاضعأو
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              ماـعلا يأرـلا ةداـيقو ،ةيبعشـلاو ةيلهألا تامظنملاو تاسسؤملا ةفاك ىلإو ،ةينيطسلفلا

                مـعد ىـقلت نأو ًالماـكتم ًالك ةقيثولا هذه رابتعا نيلمآ ،يفانملاو نطولا يف ينيطسلفلا

              ينطوـلا قاـفولا ةـقيثو ىلإ لصوتلا يف يساسأ لكشب مهستو عيمجلا ةقفا ومو ةدناسمو

  .ينيطسلفلا

              هقح زاجنإو هضرأ ريرحت لجأ نم ىعسي يفانملاو نطولا يف ينيطسلفلا بعشلا نإ – 1

                 يـف هـقح كلذ يف امب هريصم ريرقت يف هقح ليبس يفو لالقتسالاو ةدوعلاو ةيرحلا يف

         ماـع ةلتحملا يضارألا عيمج ىلع فيرشلا سدقلا ةني    دم اهتمصاعو ةلقتسملا هتلود ةماقإ

 كلذ يف نيدنتسم ،نيلقتعملاو ىرسألا عيمج ريرحتو ،نيئجالل ةدوعلا قح نامضو ،7691

              نوناـقلاو ،ةدحتملا ممألا قاثيم ىلإو ،دادجألاو ءابآلا ضرأ يف يخيراتلا انبعش قح ىلإ

  .ةيلودلا ةيعرشلا هتلفك امو ،يلودلا

    يف قلعتي اميف 5002 ]سرام[         راذآ ةرهاقلا يف هيلع قافتالا مت ام زاج   نإ يف عارسإلا – 2

   يمالـسإلا داهجلاو "سامح"        يتكرح مامضناو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ليعفتو ريوطت

              اـمبو هدـجاوت نكامأ ةفاك يف ينيطسلفلا بعشلل ديحولاو يعرشلا لثمملا اهفصوب اهيلإ

       ليثمت ةقيقح سيركتلو ةيطارقميد سسأ قفو ةين     يطسلفلا ةحاسلا ىلع تاريغتملا عم مءالتي

        ةـمظنم ةردـق ززـعي اـمبو انبعشل ديحولاو يعرشلا لثمملا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

              هـتئبعت يفو يفانملاو نطولا يف انبعش ةدايق يف اهتايلوؤسمب ضوهنلاو مايقلا يف ريرحتلا

   تالاجملاو لفاحملاو رئاود        لا فلتخم يف ةيناسنإلاو ةيسايسلاو ةينطولا هقوقح نع عافدلاو

      ماعلا ةياهن لبق ديدج ينطو سلجم ليكشت يضتقت ةينطولا ةحلصملا نأو ةيميلقإلاو ةيلودلا

           تاعمجتو ةيمالسإلاو ةينطولا بازحألاو لئاصفلاو ىوقلا عيمج ليثمت نمضي امب 6002

             ساـسأ ىـلع تايصخشلاو تايلاعفلاو تاسسؤملاو تاعاطقلا ةفاكو ناكم لك يف انبعش

            ةـيريهامجلاو ةـيعامتجالاو ةيسايسـلاو ةيلاضنلا ةيلعافلاو روضحلاو ليثمتلا يف يبسن

          ًالماـش ًاـينطو ًاـفالتئاو ًاضيرع ًايوهبج ًاراطإ ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ىلع ظافحلاو

  .ايلع ةيسايس ةيعجرمو ،يفانملاو نطولا يف نيينيطسلفلل ًاعماج ًاينطو ًاراطإو

 زيكرتو لئاسولا فلتخمب ةمواقملا رايخب كسمتلاو ةمواقملا يف ينيطسلفلا بعشلا قح – 3

 يسامولبدلاو يضوافتلاو يسايسلا لمعلا بناج ىلإ 76      ماع ةلتحملا يضارألا يف ةمواقملا

             هدوـجوو هلاكـشأ فـلتخمب لالتحالا دض ةيريهامجلا ةيبعشلا ةمواقملا يف رارمتسالاو
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     انبعش ريهامجو تاعاطقلاو تاهجلاو تا     ئفلا فلتخم ةكراشم عيسوتب مامتهالاو ،هتاسايسو

  .ةيبعشلا ةمواقملا هذه يف

     ينيطسـلفلا يسايسلا باطخلا ديحوتو لماشلا يسايسلا كرحتلل ةينيطسلف ةطخ عضو – 4

            ةيعرشـلا تارارـقو ةيبرعلا ةيعرشلاو ينيطسلفلا ينطولا عامجإلا جمانرب ساسأ ىلع

     لئاصفلاو ،ةموكحو ًاسيئر ةينطولا ةطلس      لاو ريرحتلا ةمظنم اهلثمت انبعشل ةفصنملا ةيلودلا

           لـجأ نم ،ةماعلا تايلاعفلاو تايصخشلاو يندملا عمتجملا تامظنمو ،ةيمالسإلاو ةينطولا

          يداصتقالاو يلاملاو يسايسلا يلودلاو يمالسإلاو يبرعلا معدلا دشحو زيزعتو راضحتسا

   ةدوعلاو ةيرحلاو ريص         ملا ريرقت يف انبعش قحل ًامعدو ةينطولا انتطلسو انبعشل يناسنإلاو

             ةـهجاوملو انبعـش ىلع يليئارسإلا لحلا ضرف يف ليئارسإ ةطخ ةهجاوملو لالقتسالاو

  .انيلع ملاظلا راصحلا

             ةطلسـلا هذه ةمداقلا ةلودلا ةاون اهرابتعاب ةينيطسلفلا ةينطولا ةطلسلا زيزعتو ةيامح – 5

     اـيلعلا ةينطولا ةحلصملا         نأو هئانبأ تاباذعو ءامدو هتايحضتو هحافكب انبعش اهديش يتلا

              تايلوؤسـم مارـتحاو اـهب لوـمعملا نيناوقلاو ةطلسلل تقؤملا روتسدلا مارتحا يضتقت

          ،ةهيزنو ةيطارقميد ةرح تاباختناب ينيطسلفلا بعشلا ةدارإل بختنملا سيئرلا تايحالصو

            ةـيمهأو ،ةـقثلا يعيرشتلا سلجملا اهحنم يتلا ةموكحلا تايحالصو تايلوؤسم مارتحاو

            تاـعامتجالا دـقعو كرتشملا لمعلاو ةموكحلاو ةسائرلا نيب قالخلا نواعتلا ةرورضو

 ةحلصملاو تقؤملا روتسدلا ىلإ ًادانتسا يوخألا راوحلاب تافالخ ةيأ ةيوستل امهنيب ةيرودلا

              ةـصاخو ةـينطولا ةطلسـلا تاسسؤم يف لماش حالصإ ءارجإ ةرورضو ايلعلا ةينطولا

       ةدايـس سيركتو زيزعتو هتارارق ذيفنتو هتايوتسم ةفاكب     ءاضقلا مارتحاو ،يئاضقلا زاهجلا

  .نوناقلا

               ،ةـيناملربلا لـتكلا ةـفاك ةكراشم نمضي ساسأ ىلع ةينطو ةدحو ةموكح ليكشت – 6

 جمانربو ةقيثولا هذه ةدعاق ىلع ةبغارلا ةيسايسلا ىوقلاو "سامح"و "حتف" يتكرح ةصاخبو

      تايدـحتلا ةـهجاومو ًايلودو ًايميلقإو       ًايبرعو ًايلحم ينيطسلفلا عضولاب ضوهنلل كرتشم

            كلذكو ىوقلا عيمج نم ينيطسلفلا يسايسلاو يبعشلا معدلاب ىظحت ةيوقو ةينطو ةموكحب

            ميدقتو ةلاطبلاو رقفلا ةبراحمو حالصإلا جمانرب ذيفنت نم نكمتتو يلودلاو يبرعلا معدلاب

    تـناكو ةـضافتن          الاو ةـمواقملاو دومصلا ءابعأ تلمحت يتلا تائفلل ةنكمم ةياعر لضفأ
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            ىـحرجلاو ىرـسألاو ءادهشـلا رـسأ ةـصاخبو يليئارسإلا يمارجإلا ناودعلل ةيحض

                لـمعلا نـع نيلطاـعلا كلذـكو لالتـحالا اـهرمد يتلا تاكلتمملاو تويبلا باحصأو

  .نيجيرخلاو

      ىـلع ةـينطولا ةطلسلا سيئرو ).ف.ت.م(        ةيحالص نم يه تاضوافملا ةرادإ نإ – 7

             قاـفتا يأ ضرـع متـي نأ ىـلع اهقيقحتو ةينيطسلفلا ةينطو   لا فادهألاب كسمتلا ةدعاق

              ماـع ءاتفتـسا ءارجإ وأ هيلع قيدصتلل ديدجلا ينيطسلفلا ينطولا سلجملا ىلع يريصم

  .نكمأ ام ثيح

               لئاـسولا ةـفاكبو هب موقت نأ بجي سدقم ينطو بجاو نيلقتعملاو ىرسألا ريرحت – 8

       ةـموكحو ًاسـيئر ةـينطولا ةطلسلاو ).ف.ت.م(    و ةيمالسإلاو ةينطولا لئاصفلاو ىوقلا

  .ةمواقملا تاليكشتلا ةفاكو يعيرشتلاو

            مهقوقح نع عافدلاو نيئجاللا ةياعرو ةدناسمو معدل دهجلا ةفعاضمو لمعلا ةرورض – 9

               دـيكأتلا هـتفيظو ةعباتم تائيه نع قثبني نيئجالل يليثمت يبعش رمتؤم دقع ىلع لمعلاو

   قـحب يـضاقلا 491  رارـقلا ذيفنتل يلودلا عم تجملا ةوعدو هب كسمتلاو ةدوعلا قح ىلع

  .مهضيوعتو نيئجالل ةدوعلا

   ةداـيقل ،"   ةينيطسـلفلا ةمواقملا ةهبج"         مساب ةدحوم ةمواقم ةهبج ليكشت ىلع لمعلا – 01

            ةـيعجرم ليكشتو ةمواقملل لعفلاو لمعلا قيسنتو ديحوتو لالتحالا دض ةمواقملا ضوخو

  .اهل ةدحوم ةيسايس

           ةـهيزنو ةرـحو ةـيرودو ةـماع تاباختنا ءارجإبو يطارقميدلا    جهنلاب كسمتلا – 11

           أدـبم مارتحاو ،ةيدلبلاو ةيلحملا سلاجمللو يعيرشتلاو سيئرلل ،نوناقلل ًاقبط ةيطارقميدو

            راـيخلا مارـتحاو ةيطارقميدلا ةينيطسلفلا ةبرجتلا ةيامحب دهعتلاو ةطلسلل يملسلا لوادتلا

      ةفاحصلا ةيرحو ةماعلاو ةيرورضلا تايرحلاو نو    ناقلا ةدايس مارتحاو هجئاتنو يطارقميدلا

              ةأرـملا تابسـتكم ةـيامحو زييمت نود تابجاولاو قوقحلا يف نينطاوملا نيب ةاواسملاو

  .اهزيزعتو اهريوطتو

              ليئارـسإو ةدـحتملا تايالولا هدوقت يذلا انبعش ىلع ملاظلا راصحلا ةنادإو ضفر – 21

  هتطلـسو ).ف.ت.م(    و ينيطسـلفلا بعشـل      ا ةدناسمو معدل ًايمسرو ًايبعش برعلا ةوعدو

               ةـيلاملاو ةيسايسـلا ةـيبرعلا مـمقلا تارارـق ذيفنتل ةيبرعلا تاموكحلا ةوعدو ةينطولا
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          ىلع ديكأتلاو ةينطولا هتيضقو هدومصو ينيطسلفلا انبعشل ةمعادلا ةيمالعإلاو ةيداصتقالاو

  .كرتشملا يبرعلا لمعلاو يبرعلا عامجإلاب ةمزتلم ةينيطسلفلا ةينطولا ةطلسلا نأ

               ةدناسـمو مـعدو فوفصـلا صرو محالتـلاو ةدـحولل ينيطسلفلا بعشلا ةوعد – 31

          يـف ةمواقملاو دومصلا زيزعتو ةموكحو ًاسيئر ةينيطسلفلا ةينطولا ةطلسلاو ).ف.ت.م(

  .ةينيطسلفلا ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتلا ضفرو راصحلاو ناودعلا هجو

        اـمهم حالسلا مادختسا ةنادإو ةنتفلا ىلإ دوقي        امو ماسقنالاو ةقرفلا رهاظم لك ذبن – 41

            دحاولا بعشلا ءانبأ نيب حالسلا مادختسا ميرحتو ةيلخادلا تاعازنلا ضفل تارربملا تناك

            ريبعتلاو تافالخلا لحل ًاديحو ًابولسأ راوحلاب مازتلالاو ينيطسلفلا مدلا ةمرح ىلع ديكأتلاو

        هـلفكي اـم ساسأ ىلع اهتارارقو ةطل        سلا ةضراعم كلذ يف امب لئاسولا ةفاكب يأرلا نع

          نأ ةطيرش تاماصتعالاو تارهاظتلاو تاريسملا ميظنتو يملسلا جاجتحالا قحو نوناقلا

  .ةماعلا تاكلتمملاو مهتاكلتممو نينطاوملا ىلع ىدعتت الو حالسلا نم ةيلاخو ةيملس نوكت

 ل             ئاـسولاو بيلاـسألا لضـفأ نع ثحبلا ةرورض يضتقت ةينطولا ةحلصملا نإ – 51

               يـف دـيدجلا هعضو يف ةزغ عاطق يف ةيسايسلا هاوقو انبعش ةكراشم رارمتسال ةبسانملا

            دماصلا عاطقلا نم لعجي امبو سدقلاو ةفضلا ريرحتو لالقتسالاو ةدوعلاو ةيرحلا ةكرعم

               ةـينطولا ةحلصـملا نأو سدـقلاو ةفضلا يف انبعش ةمواقمو دومصل ةيقيقح ةوقو ةعفار

  .لالتحالا ةمواقم يف عجنألا ةيلاضنلا بيلاسألاو لئاسولا مييقت ةداعإب يضقت

             ساـسأ ىـلع اهعورف لكب ةينيطسلفلا ةينمألا ةسسؤملا ريوطتو حالصإ ةرورض – 61

               يـفو نينطاوـملاو نطولا نع عافدلا ةمهمب مايقلا ىلع ةردق رثكأ اهلعجي امبو يرصع

 ىضوفلا ةلاح ءاهنإو ني     ناوقلا ذيفنتو ماعلا ماظنلاو نمألا ظفحو لالتحالاو ناودعلا ةهجاوم

            ىـضوفلا حالـس ةرداصـمو تاضارعتسالاو ةحلسملا رهاظملا ءاهنإو ينمألا ناتلفلاو

             عـمتجملا ةدحو ددهيو اهتروص هوشيو ةمواقملاب ًاحداف ًاررض قحلي يذلا ينمألا ناتلفلاو

            ةـيامحو ميظنتو ةمواقملا تاليكشتو ىوق عم ةقالعلا ميظنتو قيسنت ةرورضو ينيطسلفلا

  .اهحالس

            ةـينمألا ةسسؤملا لمعل ةمظنملا نيناوقلا رادصإ ةلصاومل يعيرشتلا سلجملا ةوعد – 71

              يسايسـلا لـمعلا ةـسرامم عنمي نوناق رادصإ ىلع لمعلاو اهعورف فلتخمب ةزهجألاو

  .نوناقلا اهددح يتلا ةبختنملا ةيسايسلا ةيعجرملاب مازتلالاو ةزهجألا يبستنمل يبزحلاو
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         ةـبحملا تاعومجملاو ةيلودلا نماضتلا ناجل روضحو رود عيس    وت لجأ نم لمعلا – 81

       لصـفلا رادـجو ناطيتـسالاو لالتـحالا دض لداعلا هلاضنو انبعش دومص معدل مالسلل

              قـلعتملاو ياهال يف ةيلودلا لدعلا ةمكحم رارق ذيفنت لجأ نمو ًايلحمو ًايسايس يرصنعلا

  .امهتيعورشم مدعو ناطيتسالاو رادجلا ةلازإب

  ]ةكراشملا ىوقلا[

 " حتـف"        ةكرح رس نيمأ يثوغربلا ناورم بئانلا ،"حتف"     ينيطسلفلا ينطولا ريرحتلا ةكرح

  ]ةيبرغلا ةفضلا يف[

  ةشتنلا قلاخلا دبع خيشلا ايلعلا ةيدايقلا ةئيهلا "سامح" ةيمالسإلا ةمواقملا ةكرح

  يدعسلا ماسب خيشلا يمالسإلا داهجلا ةكرح

 ]ريرحتلا ةمظنمل[ ةيذيفنتلا ةنجللا وضع حولم ميحرلا دبع ،نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا

  ةهبجلل ماعلا نيمألا بئان

  ةنرادب ىفطصم ةيطارقميدلا ةهبجلا

  

  .تاضوافملاب قلعتملا دنبلا ىلع تظفحت يمالسإلا داهجلا ةكرح :ةظحالم

 


