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ةبقاعتملا تامزألا ريثأت
مكحبلامعألا داّور ىلع
قطانملا يف ةرورضلا
باديح - نانبل يفةيفيرلا
حاّدم .س انيل
اهلمع تالاجم لمشتو .تاساردلل ينانبللا زكرملا يف ةيداصتقا ةثحاب يه حادم .س انيل
تاسسؤملا تايكيمانيدو ةيعانصلا عقاوملاو يميلقإلا داصتقالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا
ةعماج نم داصتقالا يف هاروتكد ةداهش حاّدم ديصر يف .ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلاو
ًةرود ،تاساردلل ينانبللا زكرملا ىلإ اهمامضنا لبق ،تّمتأ .اينابسإ يف يليجريف يإ اريفور
تلغش .ايلاطيإ ،ةيقدنبلا يف )DCEO( ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمّظنم يف ةيبيردت
-انابرإ يونيلإ ةعماج يف ةيقيبطتلا ةيميلقإلا تاداصتقالا ربتخم يف ةرئازٍ ةثحاب بصنم

يف داصتقالا مسق يف ةيداصتقا ةثحابو ،ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا يف )CUIU( نيبماش
يترام‘ جمانرب نمٍ ةحنم ىلع حاّدم تلصح .اينابسإ يف )VRU( يليجريف يإ اريفور ةعماج
ةيضوفملا نم لّومم ٌعورشم وهو ،)0202 -7102( ةيساردلا حنملل’دنفوك سيكنارفو
تلوانت يتلا ةيلودلاو ةينطولا ةيداصتقالا تاصنملا نم ديدعلا يف تكراشو .ةيبوروألا
.ةيداصتقالا ايفارغجلاو ةيلحملا ةيمنتلاو ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلاو ةيميلقإلا مولعلا



ريرقت

ةليلقلا تاونسلا ىدم ىلع نانبلب تفصع يتلا ةبقاعتملا تامزألا تكرت
راجفنا ىلإ ًالوصو ،91-ديفوك ةحئاجو يلاملا رايهنالا نم اًءدب ،ةيضاملا

 ةرورضلا مكحب لامعألا داّورو ةريغصلا تاسسؤملا ،توريب أفرم
)sessenisuB nevirD ytisseceN(ّلظ يف كلذو ،دومصلا لجأ نم نوحفاكي
لامعألا داّور نم ديدعلا زرب دقو .اهمادعنا وأ ةيموكحلا ةدعاسملا صقن
ةيداصتقالا فورظلا عم لماعتلا فدهب ساسألا يف ةرورضلا مكحب
لجأ نم تاسسؤملا هذه حفاكت ،ةيلاتتملا تامزألاّ لظ يف ،نكلو .ةبعصلا
يتلا تايدحتلا فشكتسي ربكأ ٍعورشم نم اًءزج ريرقتلا اذه لّكشي .دومصلا
مّدقيو ،ةيفيرلا نانبل قطانم يف ةرورضلا مكحب لامعألا داّور اههجاوي
.مهتطشنأ معدت ةيسايس تارايخ ةيلحملا ةيموكحلا تائيهلل

ٍتاظفاحم ثالث نم قطانم ةثالث رايتخا مت ،ةساردلا ءارجإ ضرغلو
،راكع يف قدينفو ،عاقبلا يف ايشار يهو :نراقم ٍليلحت ءارجإل ةفلتخم
سسألا ىلإ رايتخالا ةيلمع تدنتساو .نانبل بونج يف باديحو نيطقو
.ةيفيرلا قطانملا صئاصخو يفارغجلا عّونتلاو ةيداصتقالا

يف ةرورضلا مكحب لامعألا داّور اههجاوي يتلا تايدحتلا ديدحت لجأ نمو
دامتعا مت ،ةيلاحلا ةمزألاّ لظ يف ةمادتسالا قيقحتو لمعلا ةلصاوم
ةيدرف تالباقم )1( :اهعمجل نيتقيرطو تانايبلا عمجل ةيعونٍ ثحب ةيجهنم
تاشقانم )2(و ,ةقطنم لك يف نييلحملا رارقلا يعناص عم ةرشابم
ةيعرفلا تاعاطقلا نم ةرورضلا مكحب لامعألا داّور عم لمعلا تاعومجم
نم لامعأ داور ةعبس وحن رايتخاّ مت دقو اذه .ةثالثلا قطانملا يف ةراتخملا
.لمع ةعومجمّ لكل ةددحملا ةيعرفلا تاعاطقلا

لوح ريراقتلا نم اهلٍ طّطخمٍ ةلسلس نمض ثلاثلا ريرقتلا اذه ّدعيو
ءاضق يف قطانملا نم ددع ىلع زيكرتلا عم نانبل يف ةيفيرلا قطانملا
0054-0004( يلوتيقو ,)ةمسن007-006( باديح نم لك اهنمض نم ,نيزج
.’باديح’ـب دعب اميف اهعيمج اهيلإ راشملا ،نوديصو تاميرو ،اّينسو ،)ةمسن
،تاسايسلل ةدوهعملا تارغثلا ّبنجتل ةيتاسايس ٍتايصوتب ريرقتلا متخيو
امك .ةيلحملا ةيداصتقالا ةيمنتلا يف تايدلبلا رود لهاجتت ام اًبلاغ يتلاو
ةيلومش رثكأ ةيفير ةيداير ةسايس ىلإ ةجاحلا ىلع ءوضلا ريرقتلا طّلسيو
زيزعت )2( ,اًيلحم ةرورضلا مكحب لامعألا داّور نيكمت )1( :لالخ نم نانبل يف
،ةيميلقإلا تاكبشلا زيزعت )3( ،يعارزلا عاطقلا يف اميس ال يداصتقالا ومنلا
.ةأرملا نيكمت )5(و ,بابشلا كارشإ )4(
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ةمدقم
يداصتقالا نيديعصلا ىلع،نوينانبللا اههجاو يتلا تامزألا تبّبست
تاداصتقالا يف ةرورضلا مكحب لامعألا داورل ةحداف رئاسخب ،يعامتجالاو
ىلع ءوضلا طيلست ىلإ ريرقتلا اذه فدهي .ةيفيرلا قطانملا يف ةيلحملا

يتلاو ،ةرورضلا مكحب لامعألا داور هجاوت يتلا تايدحتلا نم ةعومجم
ةجاحلا زِربُي ام ،اًساسأ ةشهلا ةيراجتلا تاسسؤملا هذه فعض نم تمقاف
عيمج رّخأتل اًرظنو .ةجرحلا فورظلا هذه ىلع بلغتلل ةدعاسملا ميدقت ىلإ
معدل ةيلحم لولح نع ثحبلا نم ّدب ال ،ةينطولا ةموكحلا نم ةثاغإلا لاكشأ
داّور دومص يف اًرود يّدؤت نأ اهنأش نم يتلا ةريغصلا ةيراجتلا تاسسؤملا
. يداصتقالا شاعتنالاو لامعألا

فاشكتسا )1( :داعبألا يثالثٍ فده قيقحت ىلإ ريرقتلا اذه ىعسي
راثآ مييقت )2( ,باديح يف ةرورضلا مكحب لامعألا داّور هجاوت يتلا تايدحتلا
داّور ىلع توريب أفرم راجفناو ةيلاملاو ةيداصتقالا ةمزألاو91-ديفوك ةحئاج
ىلع ةيموكحلا تاباجتسالا نع ًالضف ,باديح يف ةرورضلا مكحب لامعألا

ةمّمصملا تاسايسلا نأشب ٍتايصوت ميدقت )3(و ,تاسايسلا ىوتسم
ةبسنلاب ىوصق ًةيمهأ ةساردلا هذه بستكتو .يداصتقا ٍعاطق لكل اًصيصخ
ريغ تامظنملاو تاسايسلا يعناصو نيثحابلاو ةرورضلا مكحب لامعألا داّورل
.نيرخآلا ةحلصملا باحصأو )ةيلحملاو ةيلودلا( ةيموكحلا

تيرُجأ ثيح ،1202 وينوي/ناريزح9 يف باديح يف يناديملا لمعلا أدب
نييلحم ةداقو نيلوؤسم نم( نيزراب دارفأ عم ةقّمعم ٍتالباقم سمخ
نم12و02يَموي يف لمعلا تاعومجمل تاشقانم عبرأ اهتلت ،)نيطشانو
ةينامثلاّ نس اوّمتأ نيذلا لاجرلاو ءاسنلا نم نيكراشم تلمش ،هسفن رهشلا
اوأشنأ دارفأ مهنأ ىلع ةرورضلا مكحب لامعألا داّور فيرعت نكمي .رشع
اوربتعا مهنأل سيلو ،لضفأ لمع تارايخ مادعنا ببسب ةيراجت ةسسؤم
تارايخلا عيمج بايغ مهعفد دقف ،اذل .ةصرف ةباثمب ةئشانلا ةسسؤملا قالطإ
.لامعألا ةداير يف طارخنالا ىلإ ،مهحومط يّبلت ال تارايخ رّفوت وأ ،ىرخألا

ةعومجملا :ةرورضلا مكحب لامعألا داّور نم نيتئف ةساردلا هذه لمشت
مهلامعأ اوأدب نيذلا ءامدقلا ةرورضلا مكحب لامعألا داّور نم يه ىلوألا

ىوتسمب مهنم ريثكلا عتمتيو - ةيداصتقالاو ةيلاملا نْيَتمزألا عالدنا لبق
امأ .لمعلا صرف نم ليلقلا ىوس مهل رّفوتي مل يلاتلابو ضفخنم يميلعت
مهتاسسؤم اوأشنأ نيذلا نيثيدحلا لامعألا داور نم يهف ،ةيناثلا ةعومجملا
ىلإ امإ ىلوألا ةجردلاب كلذ دوعيو ،ةيداصتقالاو ةيلاملا تامزألل ةباجتسا

تابيترت ةيافك مدع وأ ،)مهتارخدم نادقف( سالفإلا وأ ،مهفئاظو نادقف
يف ةرورضلا مكحبٍ لامعأ داّور ةساردلا ّتطغو .مهل ةحاتُملا دعاقتلا
ةيبرتو تاناويحلا عرازمو لحنلا ةيبرت :يعارزلا عاطقلا )1( :ةيتآلا تاعاطقلا
)3(و ,ريطقتلاو ةيلزنملا نؤملا :ةيذغألا عينصت )2(,نجاودلاو يشاوملا
.نوباصلا ةعانص :ةيفرحلا تاعانصلاو نونفلا



ريرقت

يعاطقلا ليلحتلا :جئاتنلا زربأ
تابوعصلا ببسب باديح يف ةرورضلا مكحب لامعألا داّور نم ديازتم ددع زرب
ىلإ يساسأ لكشب ريرقتلا اذه فدهي .ناكسلا اههجاوي يتلا تايدحتلاو
مكحب لامعألا داّور اههجاوي يتلا ةبقاعتملا تامزألل دمألا ةريصق راثآلا مييقت
،ًايبسن ةهباشتم تامزألا تاريثأت ّدعت ،ماع لكشبو .باديح يف  ةرورضلا
.اهتايح ةرودو مهلامعأ ةعيبط وأ ،هيف نولمعي يذلا عاطقلا نع رظنلا فرصب

ةعارزلا عاطق
طيلست بجي يتلا ةزّيمملا صئاصخلا نم ريثكلا نع ةساردلا جئاتن تفشك
لمعلل اولقتنا نيذلا ةرورضلا مكحب لامعألا داّورب قّلعتي ام يف اهيلع ءوضلا

نم مغرلا ىلعو ،هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .باديح يف يعارزلا عاطقلا يف
.يعارزلا عاطقلا يف ةريثك صرف رّفوتت ،باديح هجاوت يتلا تايدحتلا عيمج
رّبع دقلف ،ةقطنملا يف سانلا اهيلإ أجلي يتلا ةعارزلا عون ىلإ ةبسنلاب ّامأ
.ةيئاملا ةعارزلاو ةيوضعلا ةعارزلاب مهمامتها نع نوكراشملا

تيرُجأ نيذلا ةرورضلا مكحب لامعألا داّور رّبع:تابوعصلاو تايدحتلا
،’ربونصلا ةباغ‘ ضرم اهنمض نم ،تايدحتلا نم ددع نع تالباقم مهعم
ءوسو ّةيبوسحملاو ،ليصاحملا ةقرسو ،ةحلصملا باحصأ عم لماعتلاو
.جاتنإلا ةفلك عافتراو ،يمسرلا ىوتسملا ىلع ةرادإلا

.ربونصلا ةباغ ضرم

ترّرضت ،ربونصلا راجشأب ةرشحلا هذه تكتف امدنع‘
.ربونصلا ةعارز نم شاتعت تناك ذإ ،ةدشب ةيرق41
ال نكلو ،ًةيولوأ ةباغلا هذه ةجلاعم لّكشت نأ يغبني
’.كلذبّ متهم دحأ

باديح نم عرازم—

.ليصاحملا ةقرس ديازت
ةيقادصملا تعجارت :ةحلصملا باحصأ عم لماعتلا يف تايدحتلا ديازت
.ريبك ّدح ىلإ ءالمعلاو لامعلاو نيّدروملا نيب ةقثلاو
نوعرازملا ىّقلتي ال :يمسرلا ىوتسملا ىلع ةرادإلا ءوسو ّةيبوسحملا

.طقف هنم ليلقلا نوّقلتي مهنا وأ ،معد ّيأ ّةينعملا تارازولاو ةموكحلا نم
.دوقولاو روذبلاو ةدمسألاو تاديبملا ةفلك عافترا
.ةمئالملا ريغ ةيتحتلا ةينبلا
.)نيمأتلاو نامتئالا( ةيلاملا دراوملا ىلإ لوصولا ىلع ةردقلا مدع
.تاداريإلا ضافخنا ىلإ يدؤي ام ،ةيجاتنإلا ضافخناو تالماعملا ةفلك عافترا
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يف ةفلتخم ريبادت باديح يف نوعرازملا ذخّتا:تايدحتلا عم لماعتلا
:كلذ يف امب ،تايّدحتلا كلت ةهجاومل ةلواحم

.فيلاكتلا ضفخ لجأ نم الإ سيل مهيضارأ نم ءزج ةعارز
.لامعلا نمً الدب لمعلا زاجنإل ةرسألا دارفأب ةناعتسالا
.مهلمع ةمادتسا نامضل يلاثمّ لح وهو ،مهتاجتنم ريدصت

نجاودلاو يشاوملاو تاناويحلا عرازم
ةمزألا رثإ فراصملا يف مهعئادو وأ مهفئاظو اودقف صاخشأ دمع
زعاملاو راقبألاّ مضت تاناويحلل عرازم ةّدع ءاشنإ ىلإ ،ةرمتسملا ةيداصتقالا
،ةديدج لمع صرف داجيإ ىلع مهتردق مدع ببسبو .بنارألاو نجاودلاو
.ةصاخلا مهتاسسؤم قالطإ اورّرق

نيرخآلل لمع صرف قلخت دق مهعيراشمّ نأ اّونظ ،مهعرازم اوأشنأ امدنع
فئاظولا مظعم نوّدؤي مهنا اوكردأ نأ اوثبل ام مّهنكلو ،مهتقطنم يف
.ةيليغشتلا فيلاكتلا ضفخ لجأ نم مهترسأ نم ٍدارفأ ةدعاسمب وأ ،مهسفنأب
نع نوكراشملا رّبع ،جاتنإلا ةرود ىلع ةمزألا راثآب قّلعتي ام يف ،كلذك
بلطلا لازي ال ًالثم بيلحلاف - جَتنُملا بسحب ريبك لكشب راثآلا هذه فالتخا
.ةراسخب هعيب متي ام ًابلاغو نمثلا ظهاب ضيبلا ىحضأ امنيب ،اًعفترم هيلع

ىلع لوصحلا ةبوعص ىلإ نوكراشملا راشأ:تابوعصلاو تايدحتلا
نومّدقي نيذلا نويموكحلا نولوؤسملا اهمقاف ةلكشم يهو ،فالعألا
ةفلكلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةضفخنم ةدوجب نكلو ًةموعدم ةيناويح اًفالعأ
يناوألاو ،ضيبلل نوتركلا بلعو تايواحلا ةفلك لثم( جاتنإلل ةديازتملا
.)بيلحلل ةيكيتسالبلا

’!تاضيب سمخ رعس اًيلاح نوتركلا ةبلع رعس يواسي‘
باديح نم نجاود عرازم—

لحنلا ةيبرت
أدب دقف .ًايبسن نيثيدحلا نيلّاحنلا نم باديح يف لحنلا يّبرم ةيرثكأ ّدعُت
قزرلا بسكل سيئر ٍردصم ىلإ تلّوحت اهنأ ريغ ،ةياوهك لحنلا ةيبرتب ضعبلا
.مهارق ىلإ ةدوعلل مهنم نيريثك عفد ام ،مهفئاظو اودقف نأ دعب

لحنلا يّبرم هجاوت يتلا ةسيئرلا تايدحتلا دوعت:تابوعصلاو تايدحتلا
تابوعصلا بناج ىلإ ،ةرمتسملا ةيلاملاو ةيداصتقالا ةمزألا ىلإ باديح يف
.ةمدختسملا تاديبملا عاونأو لحنلا رئافق ةقرسب ةقلعتملا ىرخألا
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ريرقت

ةيلزنملا نؤملا :ةيذغألا عينصت
ةليلقلا تاونسلا لالخ ظوحلم لكشب ةيلزنملا ةنوملا ةعانص ترشتنا دقل
اذه ىلإ نأجل يتاوللا ءاسنلا ةكراشم عافتراب ةعوفدم ،باديح يف ةيضاملا
ةنوملا تاجتنم لمشتو .ّنهرسأ ةلاعإو يفاضإ لوخدم بسكل عاطقلا
سبدو سودكملا ناجنذابلاو تّاللخملاو كشكلاو رتعزلا :باديح يف ةيلزنملا
تاكرشلا هذه ضعب لمحتو .نابلألا تاجتنمو ىّبرملاو مطامطلاو نامرلا
.’انتقيرطع انتنوم’و ،’بياطأ’و،dooF ’sobiB’دوف سوبيب‘لثم ،ةيراجت ءامسأ
نلمحي ال نهمظعم نإف ،ةيلزنملا ةنوملا لاجم يف تالماعلل ةبسنلابو

.باديح يف ةدحاو ةأرما ءانثتساب ،ايلع تاداهش
يف لمع ةشرو نيماع لبق ةيلودلا ةيمنتلل ةيكريمألا ةلاكولا تمّظن

،فيلاكتلا باستحا ةيفيك بناج ىلإ ،ةمالسلاو ةحصلا تابّلطتم لوح باديح
.ةيلزنملا ةنوملا عاطق يف نيلماعلل ريعستلاو

نْيَيدحت ىلإ عاطقلا اذه يف نوكراشملا راشأ :تابوعصلاو تايدحتلا
ةيلمع )2 .ةفلكلاو لمعلا مجحل اًرظن ًايبسن ةضفخنم تادئاعلا )1 :نْيَسيئر
نم تاجتنملا نم ريثكلا يقبُي ام ،ةينُضمو ةئيطب ةيراجتلا تامالعلا ليجست
.راعسألا ىلع هرودب رّثؤي اذهو ،ةيراجت ةمالع نود

تامالع تلمح اذإ لضفأ راعسأب انتاجتنم عيب اننكمي‘
.’ةيراجت

باديح نم ةيلزنملا ةنوملا عاطق يف ةلماع—

ريطقتلا
،قرعلا عنصل( بنعلاو ةرّطعملا باشعألاو درولاو لاقتربلا رهز ريطقت ّدعي
ام ًابلاغو ،باديح يف ةميدق ةريغص ةعانص )يديلقت يلوحك بورشم وهو
ًالخد رّفوت’ةديج ةنهم‘ ريطقتلا ناك املاطل ،ناكسلل اًقفوو .لاجرلا هب موقي

تابوعصلاو تايدحتلا ىلإ كلذ دوعيو ،اًيدجم مويلا دعي مل هنأ ريغ ،اًقئال
.عاطقلا اذه هجاوت يتلا

اهؤارش نكمي ال يتلا راهزألاو باشعألا ةفلك عافترا:تابوعصلاو تايدحتلا
.ةيعوألاو جاجزلا ريراوق ةفلك عافترا بناج ىلإ ،ةيلحاسلا ندملاو عاقبلا نم الإ

نيلماعلا ةرورضلا مكحب لامعألا داّور أجلي ام ًابلاغ:تايدحتلا عم لماعتلا
تيزلا تاصالخ ليضفت ىلا ةفاضإلاب ،جاتنإلا ةيمك ضفخ ىلإ ريطقتلا يف
.رّطقملا ءاملا تاجتنم ىلع ةزّكرملا
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باديح - نانبل يف ةيفيرلا قطانملا يف ةرورضلا مكحب لامعألا داّور ىلع ةبقاعتملا تامزألا ريثأت

نوباصلا ةعانص :ةيفرحلا تاعانصلاو نونفلا
رثا ىلع نييضاملا نيماعلا لالخ باديح يف نوباصلا ةعانص تشعتنا دقل
ةعانص لوح نيرهش تماد لمع ةشرو ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو ميظنت
هذه يف طارخنالا ىلع ءاسنلا لمعلا ةشرو تّعجشو .نيزج يف نوباصلا
91-ديفوك ةحئاج ببسبّ نهارق يفّ نهنم ريثكلا ّرقتسا نأ دعب ،ةعانصلا
.ةيداصتقالا تابوعصلاو

يف نوباصلا ةعانص يف نولماعلا ةرورضلا مكحب لامعألا داّور مّمصو
نيسحتلا ىلإ اودمع دقف .ةيديلقتلا نوباصلا ةعانصب ءاقترالا ىلع باديح
isnA’يسنأ‘ :لثم ،مهتاجتنمل ةيراجتلا ءامسألا ليجست لالخ نم راكتبالاو

لسعلاو نوتيزلا تيز نم عونصم ،اهب ةيانعلاو ةرشبلا جالعل نوباص(
نم عونصم لئاس نوباص(oilopS’ويلوبس’و )باشعألا تاصالخو بيلحلاو
.)ىرخأ تانّوكمو نوتيزلا تيز

لكشب عاطقلا اذه هجاوت يتلا تايدحتلا مسقنت:تابوعصلاو تايدحتلا
ىلع اهريثأتو ةداحلا ةيداصتقالا ةمزألاب ىلوألا قّلعتت .نيتئف ىلإ يساسأ
دوعيو ،ةيراجتلا تامالعلا ليجست ةبوعصب ّقلعتتف ةيناثلا امأ ،جاتنإلا فيلاكت
.ةيموكحلا ةيطارقوريبلا ىلإ ًالوأ كلذ

،ةيراجتلا يتمالعل ةصاخ ةيكيتسالب ةيواح ميمصتُ تدرأ‘
 .’كلذ نع تلدع اذل ،ةياغلل نمثلا ةظهاب تناك اهنكل

 باديح نم نوباص ةعناص—

لامعألا داّور دمعي ،تايدحتلا هذه ةهجاوم لجأ نم :تايدحتلا عم لماعتلا
ةمواسملا نوضفري مهنأل ،نوباصلا جاتنإ ةيمك ضفخ ىلإ ةرورضلا مكحب
.مهئالمع ةقث اوبستكا نأ دعب ةدوجلا ىلع
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عاطق لك تابّلطتمو تاجايتحا
ةيبلتب عيمجلا ةبلاطم بناج ىلإ ،ةدّدحم تابلطتم عاطقّ لك يف تزرب
.نينطاومك ةيساسألا مهقوقح

ةعارزلا عاطق
يتلا ليصاحملا عيمجل ينطولا ىوتسملا ىلع اًقاطن عسوأ ةطخ دامتعا
.اهعينصت بجاولا ةلصلا تاذ تاجتنملا ىلإ ًةفاضإ ،اهتعارز يغبني
.تاجتنملا هذه عيزوتل ةطخ عضو
ءاشنإل ساسأ ةباثمب نوكي نأ هنأش نم يذلا رمألا ،يلاحلا جاتنإلا حسم

.ةيراجت ةكبش
.ةقطنملا يف ةيضقألا عيمج نيب نواعتلا ليهست
ةعارز ىلع تايدلبلا عيجشت لالخ نم ةعارزلا يف يتاذلا ءافتكالا زيزعت
.اهقاطن نمض حمقلا
.باديح لابج يف ةرّفوتملا ةيرطعلا باشعألا نم ةدافتسالا

isnA’يسنأ‘ ةمالع يسّسؤم حاجن ةصق :ةصاخلا مهتاملكب

دقل .يراكفأ ريوطتل تنرتنإلا حّفصتأ ام اًمئادو ،يلمع يف رباثأانأ‘
هميلستو نوباصلاّ فلب موقأ يكل فشانملا ىلع زيرطتلل ةلآ تيرتشا

.’ليمج بيضوت يف

يف يعامتجالا لصاوتلا لئاسو لالخ نم يئالمع ةدعاق تعّسو دقل‘
.’جراخلاو نانبل

.’انتعانص زيزعت لجأ نم نيرباثمو نيعدبم نوكن نأ يغبني‘

ريرقت 8

II

مسا تحت ةريبك تايمكب تاجتنملا عيبأو ،ضراعملا يف كراشأ‘
.’نآلا ىتح يتمالع مسا ليجست متي مل هنأل ىرخأ ةيراجت ةمالع

يننكمي زكرم ىلإ تلصو ،تاونس ثالث رادم ىلع هنأ يندعسُي‘
قاوسأّ مهأ دحأ( سلبارط يف نوباصلا ناخ ةسفانم هلالخ نم
.’)نوباصلا عيب
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باديح - نانبل يف ةيفيرلا قطانملا يف ةرورضلا مكحب لامعألا داّور ىلع ةبقاعتملا تامزألا ريثأت

نجاودلاو يشاوملاو تاناويحلا عرازم عاطق
.فالعألاو تاناويحلاب قّلعتي ام يف يتاذلا ءافتكالا زيزعت
.نابلألا تاجتنم عينصتو راقبألاو زعاملل ةريبك عرازم ءاشنإ
،ةرازولا تماق( بسانملا تقولا يف ةموعدملا فالعألل ةعارزلا ةرازو نيمأت
هعيزوتو زعاملا ءارش ليومتب ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا ضعب عم نواعتلاب
ببسب اهعيب ىلإ رطضا مهنم ديدعلا نكلو ،باديح يف نيعرازملا ىلع
.)ةموعدملا فالعألا ىلع لوصحلا نم مهنكمت مدع
قيوستب ةكرش وأ ةيعمج فيلكت ربع كلذو ،ةينطولا تاجتنملا قيوست زيزعت
.تنرتنإلا ربع ةقوثوملا ةينانبللا تاجتنملا عيبو

.ةيمهألا غلاب ]فالعألا معد[ معدلا نم عونلا اذه ربتعُي‘
كلمأ ال يننأل اهذخآ نل ،نآلا اًراقبأ ينتيطعأ اذإف
’!اهماعطإل لاملا

باديح نم عرازم—

ريطقتلاو ةيلزنملا نؤملاو ةيذغألا عينصت
.ريطقتلل ميخلا يف دورولا ةعارز
.راهزألاو باشعألا عاونأ عيمجل ريبك ريطقت لمعم ءانب
.ةروطتملاو ةثيدحلا ةيعارزلا تاسرامملا زيزعت
.ةيئاملا ةعارزلا ةمظنأو كامسألا ةيبرت زيزعت
.باشخألل ةفلكلا يندتم اًردصم ّدعت يتلا اينولوابلا راجشأ ةعارز عيجشت
.فالعألا ىلإ فاضيً الّمكم جتنت يتلا الوزألا ضاوحأ ءاشنإ
.ةقاطلا تادلومو ءابرهكلا ىلع لوصحلا

)نوباصلا ةعانص( ةيفرحلا تاعانصلاو نونفلا
.ةطايخلل لمعم ءاشنإ
.ةريبك تايمكب ةيجاجزلا تاوبعلا جاتنإ
.ةلصلا تاذ تاعيرشتلا ثيدحت
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ريرقت

 فواخملا زربأ
ىلإ نوينانبللا اههجاوي يتلا ةقوبسملا ريغ ةيلاملاو ةيداصتقالا ةمزألا تدأ

كلذ يف امب ،لبقتسملاب كشلاو نمألا مادعناب قاطنلا عساو روعش
لبقتسملاو ،فنعلاو مئارجلا ديازتو ،يحصلاو يئاذغلا نمألا نأشب فواخملا
.مهلافطأ هافر نأشب قلقلا اميسالو ،ضماغلا

نع نوريثك رّبع ،)ةيحيسملا ةيبلغألا تاذ( باديح يف هنأ هركذ ريدجلا نمو
ةراشإلاّ متت مل رمأ وهو ،مهدادجأ ضرأ نم مهعالتقاّ متي نأ نم مهفّوخت
تاذ تناك يتلاو ،ةساردلا اهتلمش يتلا ىرخألا ةيفيرلا قطانملا يف هيلإ
.ةملسم ةيبلغأ

ةّيتاسايسلا تايصوتلا
جماربل يغبني :يعامتجالا ديعصلا ىلع ةلماشلا ةيمنتلا ةسايس زيزعت
نأ هنأش نم يذلا رمألا ،ةيفيرلا ةيمنتلا ىلع زيكرتلا ةيموكحلا معدلا
تارتوتلا نم فيفختلا يلاتلابو ،ةريغصلا ىرقلا نيب نواعتلا ةدايز لّهسي
يعناص نم ًامات ًامازتلا ةلماشلا ةيمنتلا تايجيتارتسا ّبلطتت .ةمئاقلا
ّدعتو .زييمتلاو شيمهتلا ةجلاعمل يلحملا ىوتسملا ىلع تاسايسلا

داّورل حمست ةمغانتم ةيفير لامعأ ةئيب قلخل ةيرهوج تاسايسلا هذه
.اهنم ةدافتسالاو ةيقطانملاو ةيلحملا مهتاعمتجم ةمدخب لامعألا
عينصتب ةصاخلا ةميقلا لسالس يف اهجامدإو نيعرازملا تايعمج زيزعت
نم هريغو ةعارزلا عاطق نيب نواعتلا زيزعت ةيلمعلا هذه نّمضتت :ةيذغألا
اذه فدهي .قطانملا نيب كلذكو ،)ةيذغألا عينصت عاطق لثم( تاعاطقلا
صرفلا ديدحت ةيغب ةيعارزلا ةيذغألا عاطق ربع نواعتلا عيجشت ىلإ جهنلا
ىلإ ةفاضإلاب ،ةيلاملا دراوملاو ةديدجلا قاوسألا مامأ تابقعلا ليلذتو
.ةيئانثلا تايقافتالاو ةطّسبملا ةينوناقلا دوقعلا ماربإ ىلع عيجشتلا
نييلحملا ةيوضعلا تاجتنملا يعرازم نيب نواعتلا زيزعت ،اًضيأ يزاوتلابو
سرادملا لثم ،ىرخألا ةصاخلاو ةماعلا تاكرشلاو تاسسؤملاو
.ةيذغتلا زكارمو ةيضايرلا يداونلاو تايفشتسملاو
ةيفيرلا قطانملا نيب ةلص ةماقإ نيعتي ،ريطقتلا عاطق ىلإ ةبسنلاب
.ةيئاهنلا ريطقتلا لماعمو
ةيفيرلا ةيراجتلا لامعألا نيب ةلص ةماقإ ناكمب ةيمهالا نم ،كلذك
.نيرّدصملاو نيّعنصملا لثم ،نييئاهنلا نيِمدختسملاو
ينهملاو ينقتلا بيردتلاو ميلعتلا اهنمض نم ،تاردقلا ءانب جماربب مايقلا

.لحنلا ةيبرتو  ةعارزلاو قيوستلاو ،ةيفرحلا تاعانصلاو نونفلا يف
عضو لالخ نم مادتسملا يداصتقالا لماكتلاو ةيلحملا ةطلسلا زيزعت

فدهتسي يجيتارتسا لمع راطإ نمض تاعاطقلاب ةصاخ تاسايس
ةردق نّسحي نأ هنأش نم جهنلا اذه نأ ىلع .تايدلبلا تاداحتاو تايدلبلا
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باديح - نانبل يف ةيفيرلا قطانملا يف ةرورضلا مكحب لامعألا داّور ىلع ةبقاعتملا تامزألا ريثأت

فارطأ ىلع نيعتيو .رطاخملا ةرادإو طيطختلا ىلع نييفيرلا لامعألا داور
يتلا حنملا ىلع فارشإلل ةمارص رثكأ مييقتو دصر تاءارجإ قيبطت ةثلاث
.ةيفيرلا ةيمنتلا لجأ نم ةموكحلا اهاقلتت
ً،ازيمم اًرود يّدؤت نأ ةديدجلا ةيعارزلا ريغو ةيفيرلا لمعلا صرفل نكمي
عيطتست ثيح :قايسلا اذه يف اًديج ًالاثم ةيعارزلا ةحايسلا لّثمتو
نأ )حافتلا فطقك( ةيفيرلا ةطشنألاو مييختلا عقاومو ذيبنلا عناصم
صرف هرودب عجشي نأ كلذ نأش نمو .نييلودلاو نييلحملا حايسلا بذجت
.ةفايضلاو قدانفلاك ،ةلصلا تاذ ةيراجتلا لمعلا
.ةيفيرلا قطانملا وحن نيلمتحملا نيرمثتسملا بذج ةماهلا رومألا نمو
ةداير عيجشتل ةمعادلا تاودألا نم ددع لالخ نم كلذ قيقحت نكميو
ةيلاملا تاردابملاو ،ءالمعلل ةقيدصلا تامدخلا لثم ،اهريوطتو لامعألا
.ءاكرشلا عم تاقالعلا بناج ىلإ ،ةيديلقتلا ريغ
.دراوملل لاّعفلا لالغتسالا زيزعتو ةركتبملا ةيعارزلا تاسرامملا ّينبت معد
ةعارزلا لثم لئاسم لوح تاعيرشت رارقإ ربع كلذ قيقحت نكميو
.اهتيامحو اهيلع ةقداصملاو تاجتنملا هذهب فارتعالا ماظنك ،ةيوضعلا
عيجشت لجأ نم قيوست تايجيتارتساو ةينطو ةيعوت ةلمحل جيورتلا
بلط ةدايز فدهب ،تاجتنملا نم اهريغو ةيوضعلا ةيذغألا كالهتسا
.اهيلع نيكلهتسملا

وأ تايعمج سيسأت ىلع نييوضعلا نيعرازملا عيجشت بجاولا نم
ةقيدصلاو ةيوضعلا تاجتنملاب ةينعم ةيراجت تامالع ءاشنإل تاينواعت
.ةيلحملا معاطملاو ةلاقبلا تالحم يف اهعيزوت نكمي ةئيبلل
باحصأو تاسسؤملا نيب تاشقانم ميظنت لالخ نم قفاوتلا زيزعت
ريغ تامظنملاو تاعماجلا عم لصاوتلا ربع كلذ قيقحت نكمي .ةحلصملا
دصرلا نمّ لك ّدعُي ،اًريخأ .يومنتلا معدلا ميدقت نيسحت ةيغب ةيموكحلا
فادهأ قيقحت وحن مُّدقتلا زارحإ يف رارمتسالل اًساسأ راوحلاو مييقتلاو
.يداصتقا عاطق لك يف ةددحم
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