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ةبقاعتملا تامزألا ريثأت
مكحب لامعألا داور ىلع
قطانملا يف ةرورضلا
ايشار - نانبل يف ةيفيرلا
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

)sEDN( ةرورضلا مكحب لامعألا داّورو ةريغصلا تاكرشلا ،توريب أفرم
وأ ةيموكحلا ةدعاسملا صقنّ لظ يف كلذو ،دومصلا لجأ نم نوحفاكي
ساسألا يف ةرورضلا مكحب لامعألا داّور نم ديدعلا زرب دقو .اهمادعنا
تامزألاّ لظ يف ،نكلو .ةبعصلا ةيداصتقالا فورظلا عم لماعتلا فدهب
نم اًءزج ريرقتلا اذه لّكشي .دومصلا لجأ نم تاكرشلا هذه حفاكت ،ةيلاتتملا

ةرورضلا مكحب لامعألا داّور اههجاوي يتلا تايدحتلا فشكتسي ربكأ ٍعورشم
ٍتارايخ ةيلحملا ةيموكحلا تائيهلل مّدقيو ،نانبل يف ةيفيرلا قطانملا يف

 .مهتطشنا معدت ةيسايس
ٍتاظفاحم ثالث نم قطانم ةثالث رايتخا مت ،ةساردلا ذيفنت لجأ نمو

،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 عونتلاو ةيداصتقالا

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

زيكرتلا عم نانبل يف ةيفيرلا قطانملا لوح ريراقتلا نم اهلٍ طّطخمٍ ةلسلس
ةدوهعملا تارغثلا ّبنجتل ةيتاسايس ٍتايصوتب ريرقتلا متخيو .ايشار ىلع
ةيداصتقالا ةيمنتلا يف تايدلبلا رود لهاجتت ام اًبلاغ يتلاو ,تاسايسلل
ةيفير ةيداير ةسايس ىلإ ةجاحلا ىلع ءوضلا ريرقتلا طّلسيو امك .ةيلحملا
ةرورضلا مكحب لامعألا داّور نيكمت )1( :لالخ نم نانبل يف ةيلومش رثكأ

زيزعت )3( ,يعارزلا عاطقلا يف اميس ال ,يداصتقالا ومنلا زيزعت )2( ,اًيلحم
.ةأرملا نيكمت )5(و ,بابشلا كارشإ )4( ,ةيميلقإلا تاكبشلا
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ةمدقم
وأ ٍباذج ٍرايخب سيل ةطاسبّ لكب ةيفيرلا قطانملا لالحمضاب حامسلا نإ

.)مادتسملا يفيرلا رييغتلا لوح ةيفارغج ٍرظن تاهجو ،لشتنيو كيد( .لوبقم

يفاقثلا ثارتلاو ينانبللا لالقتسالا ةعلق نطوم ّدعُت يتلا ،ايشار مويلا رقتفت
.يداصتقالا دومصلا تامّوقمل ،ةعارزلاو ةحايسلاو ةيعادبإلا ةطشنألاو
دمألا ةريصق راثآلا مييقتل عسوأ ٍراطإ نمض ريرقتلا اذه دادعإ مت دقلو
نانبل يف ةيفيرلا قطانملا يف ةرورضلا مكحب لامعألا داّور ىلع تامزألل
امب ،دالبلا ةدعاسمل ةيلحملا ةيمنتلا تاودأ لوح ةيفيرلا تايدلبلا داشرإ ةيغب
ةدلبلا يف ةيئيبلاو ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تايمانيدلا كلذ يف
 .لّصفم يعاطق ليلحت لالخ نم ةيجاتنإلا ةطشنألاب ةطبترملا تايدحتلاو

يعامتجالاو يداصتقالا نيديعصلا ىلع نوينانبللا اههجاوي يتلا تامزألا نإ
ةيلحملا تاداصتقالا يف ةرورضلا مكحب لامعألا داّورل ةحداف ءابعأب تبّبست
ةعومجم ىلع ءوضلا طيلست ىلإ ريرقتلا اذه فدهيو .ةيفيرلا قطانملا يف
تاسسؤملا هذه فعض نم تمقاف يتلاو ،ءالؤه اههجاوي يتلا تايدحتلا نم
فورظلا هذه ىلع ّبلغتلل ةدعاسملا ىلإ ةجاحلا زربي ام ،ًالصأ ةّشهلا ةيراجتلا
نم حبصُي ،ينطولا ىوتسملا ىلع ةثاغإلا لاكشأ عيمج ّرخأتل اًرظنو .ةجرحلا
يّدؤت نأ نكمي يتلا ةريغصلا تاكرشلا معدل ةيلحم لولح نع ثحبلا يرورضلا
.ديعبلاو طسوتملا نيدمألا ىلع اهيفاعتو لامعألا ةداير دومص يف اًرود

تايدحتلا فاشكتسا )1( :داعبألا يثالثٍ فده قيقحت ىلإ ريرقتلا اذه ىعسي
ةحئاج راثآ مييقت )2( ،ايشار يف ةرورضلا مكحب لامعألا داّور هجاوت يتلا
لامعألا داّور ىلع توريب أفرم راجفناو ةيلاملاو ةيداصتقالا ةمزألاو91-ديفوك
ىوتسم ىلع ةيموكحلا تاباجتسالا نع ًالضف ،ايشار يف ةرورضلا مكحب
لكل اًصيصخ ةمّمصملا تاسايسلا نأشب ٍتايصوت ميدقت )3(و ،تاسايسلا

،لحنلا ةيبرتو ،نجاودلاو يشاوملاو ،يعارزلا عاطقلاك ( ِطشن يداصتقا ٍعاطق
نم اهريغو ،ةيئيبلا ةحايسلاو ةيفرحلا تاعانصلاو ،ةيذغألا عينصت تاكرشو
ةساردلا هذه بستكتو .رابتعالاب ايشار ةدلب صئاصخ ذخأت يتلاو )تامدخلا
يعناصو نيثحابلاو ةرورضلا مكحب لامعألا داّورل ةبسنلاب ىوصق ًةيمهأ
ةحلصملا باحصأو )ةيلحملاو ةيلودلا( ةيموكحلا ريغ تامظنملاو تاسايسلا
تيرُجأ ثيح ،1202 وينوي/ناريزح9 يف ايشار يف يناديملا لمعلا أدب .نيرخآلا
،)نيطشانو نييلحم ةداقو نيلوؤسم نم( نيزراب دارفأ عم ةقّمعم ٍتالباقم سمخ
نيكراشم عم ،هسفن رهشلا نم91و81 يموي يف لمع تاعومجم عبرأ اهتلت
مكحبٍ لامعأ داّور تلمشو ،ًاماع رشع ةينامثلاّ نس اوّمتأ لاجرو ءاسن نم
يشاوملا كلذ يف امب ,يعارزلا عاطقلا )1( :ةيلاتلا تاعاطقلا يف ةرورضلا
،ةيفرحلا تاعانصلا )3( ,ةيذغألا عينصت تاكرش )2( ,لحنلا ةيبرتو نجاودلاو
،83 نيكراشملل يلامجإلا ددعلا غلب دقو .ءانبلا عاطق )5(و ,ةيئيبلا ةحايسلا )4(

نيكراشملا نم01( نييمسرلا ريغ ةرورضلا مكحب لامعألا داّور نم03 مهنيب نم
.)عنصلا ةيلحم ةيوديلا فرحلاو ةيلزنملا ةنوملا عاطق نم ءاسن مه



ريرقت

يعاطقلا ليلحتلا :جئاتنلا زربأ
تامزألل دمألا ةريصق راثآلا مييقت ىلإ يسيئرٍ لكشب ةساردلا هذه فدهت
ٍلكشبو .ايشار يف ةرورضلا مكحب لامعألا داّور اههجاوي يتلا ةبقاعتملا
عاطقلا نع رظنلا ّضغب ،ًايبسنً ةّدحوم مهيلع تامزألا تاريثأت ربتعُت ،ماع
عضول مهفصو يفو .اهتايح ةرودو مهلامعأ ةعيبط وأ هيف نولمعي يذلا
اودّدشو ،’ةيسنم ٌةنيدم‘ ايشار ةدلب نأ نم نوكراشملا ىكتشا ،مهتدلب
ىرخألا ةينانبللا تادلبلا رارغ ىلع ةايحلاب ًةضبان نوكت نأ يف اهتردق ىلع
.ةنراقملل نوريثكلا اهب دهشتسي يتلا ليبجك ،ينغلا يفاقثلا ثارتلا تاذ
يف تلشف اهنا رابتعاب ،ةموكحلاب مهتقث مدع نع نوكراشملا رّبع ،لعفلابو
ىدم ىلع عاقبلا ةقطنم يف ةمادتسملا ةيداصتقالا ةيمنتلا تاسايس ذيفنت
يف ةيزكرملا ةموكحلل ماتلا سعاقتلا مهاس دقو .ةيضاملا تاونسلا
لامعألا داّورل يفاعتلا ريبادت لالخ نم ةريخألا ةدّدعتملا تامزألل ةباجتسالا
ٍريبك ٍددعب لمعلا صرف بايغ عفد اميف .ّةلب نيطلا ةدايز يف ةرورضلا مكحب
ةمزألا تفشك ،يلاتلابو .ةرجهلا وأ شيجلاب قاحتلالا ىلإ امإ بابشلا نم
نع ،9102 ماعلا نم ةريخألا رهشألا يف تأدب يتلاو ،ةدّدعتملا اهبناوجب
.اهتخّسرو يّلحملا داصتقالا يف فعضلا طاقن

لحنلا ةيبرتو نجاودلاو يشاوملاو ةعارزلا عاطق
مكحب لامعألا داّور ةيبلاغّ نأ شاقنلا تاعومجمو تالباقملا جئاتن فشكت
سيسأتل يعارزلا عاطقلا ىلإ اولّوحت دق ايشار يف ًايبسن ددجلا ةرورضلا
داّور لوح ةماعلا تاضارتفالا عم ىشامتي لب ،ةئجافمب كلذ سيل .مهلامعأ
عم تاعمتجملا لعافتت ثيح ،ةيمانلا نادلبلا يف ةرورضلا مكحب لامعألا
 .ةلاطبللٍ ليدبك اهارق يف ةيعارزلا ةطشنألا ىلإ لّوحتلا ربع تامزألا

مكحب لامعألا داّور هجاوت يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا1ينايبلا مسرلا ضرعي
ةيبرت لثمت( لحنلا ةيبرتو نجاودلاو يشاوملاو ةعارزلا عاطق يف ةرورضلا
.)ايشار يف ةعارزلا نم اًمهم ًاءزج لحنلا
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تابقعلابٌ فوفحمو دعاوٌ راسم :’ةعارزلا ىلإ ةدوعلا‘

ّيرلا .1
ىلع هايملل ةمادتسم ةرادإ دوجو مدع -

تايدلبلا ىوتسم
ةيفاضإ ةيليغشت فيلاكت نيعرازملا ّدبكت -

هايملا ءارشل
:ةليدبلا لولحلا ىلإ لوصولا ةيدودحم -

،ةقهرم حيراصت بلطتيو ،فلكم رابآلا رفح نإ
اهيلع لوصحلا بعصي ٍدوقو ىلإ جاتحيو
ليغشتلل

ددع لصي‘
يف عيبانيلا
563 ىلإ ايشار
ّبصت ،عوبني
يف اهعيمج

ّقحي الو ايروس
ةدافتسالا انل

’.اهنم يأ نم

درابلا سقطلا ببسب ةيمسوملا .2 :لمنلاب هبشأ نحن‘
4 ةّدمل لمعن
ةنسلا يف ٍرهشأ

لالخ طقف
ليعنل فيصلا
لاوط انسفنأ

’.ءاتشلا لصف

عيب عيطتسن ال‘
نم ريثكلا
يف تاجتنملا
عيمجلا نأل ةدلبلا
راضخلا عرزي
.هسفنب هكاوفلاو
ىلإ اًنايحأ ّرطضن
ىلإ باهذلا
ةرواجملا ىرقلا
’.اهعيبل

صرفلا
ةرورضلا مكحب لامعألا داّور ليوحت
نم نيديفتسم لامعأ داور ىلإ
صرفلا
ةيوضعلا ةعارزلاب مامتهالا -
ةيئاملا ةعارزلا براجت ءارجإ -

يعارزلا جاتنإلل معدلا بايغ
معدلا جمارب يف دراوملل ءوفكلا ريغ مادختسالا -
لخدلا يدودحم نيعرازملا فدهتست يتلا ةيامحلا ططخ بايغ -
ةديدج قاوسأ ىلإ لوصولا وأ ةيعارزلا تارداصلا معد مدع -
جاتنإلا :يعارزلا ديروتلا ةلسلسل ةيتحتلا ىنبلا معد تايلآ بايغ -

ةجلاعملاو لقنلاو

نجاودلاو يشاوملا ةقرس تاديدهت .4

 ةبوعص :ةريغصلا قاوسألا .3
ربكألا قاوسألا ىلإ لوصولا

لحنلا ةيبرت تايدحت .5
تاديبملاو عمشلاو لحنلا ريفق داريتسا -

ةريللاب تاجتنملا عيبو رالودلاب زرفلا تالآو
ةينانبللا
لحنلا رئافق ةقرس -
لحاسلا ىلإ لحنلا رئافق لقن ةفلك ةدايز -

ءاتشلا يف
ةرازو ىدل لسعلا فانصأ ليجست ةبوعص -

ةعارزلا

نانبل ءاحنأ عيمج نم هودصق لاّحن051 ةلباقم ةعارزلا ريزو ضفر‘
’مهلكاشم نع ثيدحلل

ماعلا ذنم ةرازولا نم موعدملا ”رافيبأ“ جالع ىلع لصحن مل‘
’يضاملا

فّلؤملا دادعإ نمردصملا

لوصولا رّذعتو يّرلاب ةعارزلا عاطق هجاوي يذلاّ مهألاو لوألا يدحتلا ّلثمتي
حفس ىلع يلعفلا ايشار عقوم نم مغرلا ىلع كلذو ،ةيئاملا دراوملا ىلإ
عيبل قاوسأ داجيإب قّلعتتف ىرخألا لكاشملا امأ .هايملاب ينغلا خيشلا لبج
.درابلا سقطلا ببسب يعارزلا لمعلا ةيمسوم ىلإ ًةفاضإ ،ةيعارزلا تاجتنملا

داّور نأ ىلإ تالباقملا ريشت ،ةيسيئرلا تايدحتلا هذه نم مغرلا ىلعو
،ةديدج بيلاسأ نودمتعي ،مهنم ءامدقلاو نيثيدحلا ،ةرورضلا مكحب لامعألا
ةفرعملاو ةربخلا نمٍ لاع ىوتسم سكعي ام ،ةيوضعلا ةعارزلاو ةيئاملا ةعارزلاك
ٍمامتهاّ طحم نالّكشي نيذللا نيرخآلا نييسيئرلا نيلاجملا ّامأ .نيعرازملا نيب
اذه .لحنلاو نجاودلاو يشاوملا ةيبرت امهف ،ةرورضلا مكحب لامعألا داّورل

لحنلا ةيبرتو نجاودلاو يشاوملاو ةعارزلا عاطق يف ةرورضلا مكحب لامعألا داّور هجاوت يتلا تايدحتلا1ينايبلا مسرلا



ريرقت

اًريسع حبصا نممو مهفئاظو اودقف نيذلا صاخشألا نم ٌددع أشنأ دقو
،ةريخألا ةيفرصملا دويقلا ببسب ةيصخشلا مهتارّخدم ىلإ لوصولا مهيلع
،ساسألا يفو .بنارألاو جاجدلاو زعاملاو راقبألا نم ّفلأتت’تاناويحلل عرازم‘
مهعورشم نأ نوضرتفي ،مهعرازم ةرورضلا مكحب لامعألا داّور ئشني امدنع
فئاظولا مهتيدأت يلا فاطملا مهب يهتنيّ نكلو ،لمع صرف ّدلوي دق
.ةيليغشتلا فيلاكتلا ضيفخت لجأ نم مهترسأ نم ٍدارفأ ةدعاسمب وأ ،مهسفنأب
.بابسألا نمٍ ةلمجل اهريغ نم ربكأ ًاحاجن تاردابملا ضعب قّقحُت ،لاحلا ةعيبطبو
،بيلحلا ةصاخو نابلألا تاجتنم ىلع رسألا بلط ىدأ ،لاثملا ليبس ىلعف
ضيبلا ىلع بلطلا ربتعُي ،لباقملا يف .حابرألاّ رد ىلإ ،تاكرشلا ضعب نم

يعرازم نمديدعلا نأ نم مغرلا ىلع ،نمثلا ظهاب ربتعُي هنوك ،ًاليئض
قمعأ لكشب رظنلا ةرورض ىلع ءوضلا كلذ ّطلسي .ةراسخب نولمعي نجاودلا

ميدقتل كلذو - ًاحاجن ىقلي ال امو ىقلي ام يأ - ،يعارزلا عّونتلا يف
.تاسايسلا لوح ةلاّعف ٍةروشم

نجاودلا ةعرزم ءاشنإل ةينانبل ةريل نويلم06 ترمثتسا‘
رعس ةدايزب تمق اذإ .ةراسخب لمعأ انأ اهو .هذه
’.دحأ هيرتشي نلف ،ضيبلا

نجاودلا يعرازم دحأ—

نم ريبك ٍددع طارخنا عم ،ايشار يف ًاظوحلم اًيراجت ًاطاشن لحنلا ةيبرت ّدعُت
دقو .اهّومن نيزّزعم ،ةعانصلا هذه يف ددجلا ةرورضلا مكحب لامعألا داّور
هيلإ جاتحي ام عينصتو داريتسال هلمع قاطن عيسوت ىلإ نيلّاحنلا دحأ دمع
.تاّدعملا نم اهريغو ،عمشلاو ،ةيامحلا تالدبو لحنلا رئافق لثم ،نيلّاحنلا
ةيلاحلا ةمزألاّ نأ ريغ ،)3و2نيب( نيتباث لامع فيظوت نيلّاحنلا مظعم داتعا دقو
 .مهنمً الدب يئزجٍ ماودب نيّفظومب ةناعتسالاو مهلصف ىلإ مهب تعفد

يباجيإ لكشب ترّثأت يتلا ةريغصلا تاعانصلا ىدحإ’لسعلا ةعانص‘ ّدعُتو
يف هدئاوف ىلإ اًرظن لسعلا ىلع بلطلا ديازت ببسب ،91- ديفوك ةحئاجب
ةمصاعلا يف وأ ًايلحم امإ هتّيبلاغب ايشار لسع عابُيو .مسجلا ةعانم زيزعت
.مهتاجتنم ريدصتلٍ قرط داجيإ نم نيلّاحنلا نم ليلق ٌددع نّكمت اميف ،توريب
ءامسأ مادختساب مهتاجتنم نوعيبي نيلّاحنلا نم ديدعلا نأ نم مغرلا ىلعو
.داصتقالا ةرازو ىدل ةيراجتلا هتمالع لّجسي مل مهنم اًّيأّ نأ الإ ،ةيراجت

مسر يف مهاسي ايشار يف اًيويح اًرصنع لحنلا ةيبرت ربتعُت نيح يفو
عاطقلا اذهل يموكحلا معدلا بيغي ،ةيفاقثلاو ةيئيبلاو ةيداصتقالا اهتّيوه
نيتمزألا راثآ دّدعتتو .ةمزألا لالخ هضيوقت يف مهاس ام ،ًالماك ًابايغ
يفاكلا لوصولا مادعنا )1( :اهنمو ،لحنلا يّبرم ىلع ةيلاملاو ةيداصتقالا
تامزلتسملا داريتسال يرورضلا’يدقنلا‘ رالودلا ةصاخو ،ةيلاملا دراوملا ىلإ
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ةيامحلا تادعمو نيكاكسلاو زرفلا تالآو عمشلاو لحنلا رئافق لثم ةسيئرلا
زرفلا تالآو لحنلا رئافق ةقرسك ,ةينمألا فواخملا )2( ؛تارشحلا تاديبمو
صقن )4( ؛ءاتشلا يف لحاسلا ىلإ لحنلا رئافق لقن ةفلك )3( ؛نيكاكسلاو
تامالعلا ليجست تابوعص )5(و ؛ضارمألا ةحفاكمب ةصاخلا تاجالعلل معدلا
.ةّصتخملا ةرازولا ىدل نيعرازملل ةيراجتلا

ةيذغألا عينصت تاكرش
تاكرش اميس ال ،ةيئاذغلا تاعانصلا ىلع ءوضلا نم ديزملا طيلست يغبني
ةيوهلاو يفيرلا يئاذغلا ثارتلا لّثمت يتلا رغصلا ةغلابلاو ةريغصلا عينصتلا
ةمظنألا نم اًمهم ًاءزج لّكشت اهنوك ىلإ ةفاضإلاب ،نانبل يف ةيفاقثلا
تايدحتلا ىلع ءوضلا ّطلسن ،ةئفلا هذه يفو .ةيديلقتلا ةيلحملا ةيعارزلا
ةنوملا ةعانص يف نولمعي نيذلا ةرورضلا مكحب لامعألا داّور هجاوت يتلا
ٍلكشب ةيلزنملا ةنوملا ةعانص ترشتنا دقو .ريطقتلاو بنعلا سبدو ةيلزنملا

ءاسنلا ةكراشم عافتراب ةعوفدم ،ايشار يف نييضاملا نيماعلا يف ظوحلم
.ّنهرسأ ةلاعإل عاطقلا اذه ىلإ نأجل يتاوللا

تّاللخملاو كشكلاو رتعزلا ىلع ةسيئرلا ةيلزنملا ةنوملا تاجتنم لمشتو
.نابلألا تاجتنمو ىّبرملاو مطامطلاو نامرلا سبدو سودكملا ناجنذابلاو
ةيلزنملا ةنوملا ةعانص لاجم يف لامعألا تادئار لمعت ،تالاحلا مظعم يفو
تالاصتالا لالخ نم ّامإ اهعيبوّ نهتاجتنم قيوستب نمقيو ،ّنهلزانم نم
تاجتنملا ضرع قيرط نع وأ ،ربخلا رشنو ةيعامتجالا تاكبشلاو ةيصخشلا

ءامو لاقتربلا رهز ،ةرّطقملا تاجتنملا لمشتو .ةيلحملا ةلاقبلا رجاتم يف
ٍحبرم ريغ حبصأ يذلا بنعلا سبدب ايشار رهتشت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .درولا
 .ةرمتسملا تامزألا ببسب

ةرورضلا مكحب لامعألا داّور هجاوت يتلا ةسيئرلا تايدحتلا فينصت نكميو
ءابرهكلاو دوقولا صقن )1( :يتآلا وحنلا ىلع ةيذغألا هذه عينصت لاجم يف
ىلعف .راضخلاو هكاوفلاو تاتابنلا ةجلاعم نم ىندألا ّدحلا مامتإ نود لوحي ام
ىلإ مهتجاح نع ايشار يف ةرورضلا مكحب لامعألا داّور برعأ ،لاثملا ليبسى
هرصع يغبنيو قيقد بنعلاّ نأل ،ًايموي ةعاسلا رادم ىلع لمعلل ءابرهكلا
ةفاضإلاب ,ةيليغشتلاو ةتباثلا فيلاكتلا ّؤبنت ىلع ةردقلا مدع )2( ؛روفلا ىلع
متي يتلا راضخلاو هكاوفلاو تاتابنلاو باشعألل ًايبسن ةظهابلا ةفلكلا ىلإ

ىرخألا ةيساسألا داوملا ىلإ ًةفاضإ ,ةيلحاسلا ندملاو عاقبلا نم اهؤارش
تالاحلا ببسب جاتنإلا ططخ يف تارييغتلا )3(؛بلعلا وأ جاجزلا ريراوقك
داجيإ )4(و ؛ءاوس دح ىلع ةيداصتقالاو اهنم ةيعيبطلا ,رطاخملاو ةئراطلا
.مهتاجتنم عيبل قاوسأ
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ةيفرحلا تاعانصلا
ةيلحملا ةيمنتلل ةيساسأ رصانع مويلا ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا ّدعُت
يف اًمهم اًرود يّدؤت يهو ,)8102 ،ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمّظنم(
دقل .)4102 ,يل( ةرّثعتملا تاداصتقالا زيفحتو تادلبلاو ندملا شاعنإ

تاعاطق زربأ دحأ ،ةيفرحلا تاعانصلا ىلع ءوضلا ةساردلا جئاتن تطّلس
لامعألا داّور نم اًريبك اًددع كلذ لمشيو .ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا
مهل رّفوتي مل نيذلاو ،ايشار يف اًيديلقت اولمع نيذلا ءامدقلا ةرورضلا مكحب

ةريغص رجاتم حتف ىلإ مهعفد ام ،ةيمسرلا لمعلا صرف نم ليلقلا ىوس
.رارمتسالا لجأ نم مهئاقدصأو مهتالئاع نم ةفرحلا ّملعت وأ/و تارهوجملل

يهو ،ةضفلا ةعانصب ايشار يف ةرورضلا مكحب لامعألا داّور رهتشيو
ةمزألا ترّثأ دقلو .يموكحلا معدلا بايغ يف لاوزلا رطخل ةضّرعم ةفرح
يدحتلا ّامأ .ريبك لكشب ةفرحلا هذه ىلع ,91-ديفوك ةحئاج بناج ىلإ ،ةيلاملا
ءارش ىلإ مهرارطضاب لّثمتيف ,ةرورضلا مكحب لامعألا داّور هجاوي يذلا زربألا
فيلاكتلا بناج ىلإ ,رالودلا ىلع لوصحلا ّبلطتي ام ,ماخلا داوملا
قالغإ ىلع مهنم ريثكلا ربُجأ دقلو .ءابرهكو بتاورو راجيإ نم ,ةيليغشتلا

ديدعلاب عفد ام ،91-ديفوك ةحئاج ءاّرج ةضورفملا دويقلا ببسب مهرجاتم
.مهيّفظوم فرص ىلإ مهنم

ةضفلل رجاتم ةينامث يوأت ميدقلا ايشار قوس تناك‘
ةكراشملا اندتعا دقو ،اًغئاص04 نم رثكأ لمعي ثيح
،يضاملا دقعلا يف امأ .ناكم لك يف ضراعملا يف
’.طقف نيرجتم ىوس اهنم ملسي مل

 ايشار نم ةضف غئاص—

ةيديلقتلا ةعانصلا هذه ربتعُتو .دقاوملا عينصت يف كلذك ايشار رهتشتو
ةفرحلا هذه هجاوت يتلا ةسيئرلا تايدحتلا طبترتو .لاوزلل ةضّرعم اهرودب
قالغإ ىلإ نوريثكلا ّرطضا ثيح ،91-ديفوك ةحئاج نع جتانلا لافقإلاب ًايلاح

ٌمساحٌ مسوم وهو ،ءاتشلا لصف لالخ مهب ةصاخلا ضرعلا تالاص
رئاسخب كلذ ّببست دقو .مهتاعيبم ةورذ هيف نولّجسي ثيح مهل ةبسنلاب
نم ةفلكلا رعسب عيبلا ىلع مهربجأ ام ،ةرورضلا مكحب لامعألا داّورل ةحداف
.رارمتسالا لجأ
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عادبإلا زيزعتو ثارتلا ىلع ظافحلا تايدحت :ايشار يف ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا

دقاوملا ةعانص ةفرح .1
تاعيبملا لّجسُت :ةيفرحلا ةعانصلا هذه ةيمسوم-

ماعلا لاوط نويفرحلا لمعي .فيرخلا لصف يف اهتورذ
تقلغأ ،91-ديفوك ةحئاج ببسبو .مسوملا راظتنا يف

رئاسخ مهّدبك ام ،مهب ةصاخلا ةريغصلا ضرعلا تالاص
ةحداف

،لقأ ىتح وأ ،ةفلكلا رعسب دقاوملا نوّعنصملا عيبي-
ببسب ةّمج ٍتايدحت نوهجاويو ،دومصلا لجأ نم
ريدصتلا تاكبش وأ /تاهجوو ،قيوستلا ةّيدودحم

:ةميدقلا ةضفلا ةغايص ةفرح .2
ماخلا داوملا ةغاصلا يرتشي :جاتنإلاب ةّقلعتملا تايدحتلا-

ريثكلا يف ٍةراسخبو ةينانبللا ةريللاب اهنوعيبيو رالودلاب
نايحألا نم

ددع ضيفختب ةضفلا ةغاص ماق ،رارمتساللٍ ةلواحم يف-
لاّمع4 ىلإ3 نيب ام حيرستو ،ىندألا دحلا ىلإ مهلاّمع
.)ءاسنلا نم(

ةضفلا ةغاص دمتعا ،ماخلا داوملا يف صقنلا ببسب-
ةديدج ٍتارهوجم ةغايصل ميدقلا نوزخملا مادختسا ىلع

ببسب ضارقنالا رطخ ةيديلقتلا تاراجتلا هذه هجاوت
ةيفرحلا لامعألل يموكحلا معدلا صقن

اهلقانتن ةيلئاعٌ ةفرح يه .ةينف اًعطق اندقاوم لّكشت‘
نانبل ءاحنأ عيمج نم سانلا اندصقي .ةديدع لايجأ ذنم
’.هجراخ نمو

يف ةضفلل رجاتم ةينامث كانه تناك‘
04 نم رثكأو ،ميدقلا ايشار قوس
ىلع اندتعا .اهيف نولمعي اًغئاص

لك يف ضراعملا يف ةكراشملا
يقب ،يضاملا دقعلا يف .ناكم
’.نالمعي طقف نيرجتم

1
vartnunonabel//:sptth- :روصلا
-lanoitidart-idaw-le-ayahsar/moc.delle
/yrlewej-revlis

ةيفرحلا تاعانصلا يف نيلماعلا ةرورضلا مكحب لامعألا داّور هجاوت يتلا تايدحتلا2ينايبلا مسرلا

1ةّفلؤملا دادعإ نمردصملا



ريرقت

ةيئيبلا ةحايسلا
رفسلاو عمتجملاو ةئيبلا نيب روسجلا ءانب لوح ةيئيبلا ةحايسلا روحمتت
داّور يناعي ،كلذ عمو .ةثالثلا رصانعلا هذه نيب ايشار عمجتو ،مادتسملا
يتلا تامزألا ةلسلس رثإ امّيس ال ،ةدلبلا يف ةرورضلا مكحب لامعألا
نم ديدعلا تبذج دق ةيئيبلا ةحايسلا نأ ةساردلا فشكتو .نانبلب تفصع
ثيح ،ةيضاملا سمخلا تاونسلا لالخ عاطقلا اذه يف لمعلل صاخشألا
نورخآ كرت نيح يف ،يفاضإٍ لخد بسك ةيغب عاطقلا اذه ضعبلا راتخا
.لماكلاب يفيرلا لمعلا اذه يف رامثتسالل مهفئاظو

ةعومجم ةيئيبلا ةحايسلا عاطق يف ددجلا ةرورضلا مكحب لامعألا داّور مّدقي
.)معاطملاو ةفايضلا رود وأ قدانفلاو تاهزنلل نيدشرم( تامدخلا نم ةعّونتم
اذه يف ةرورضلا مكحب لامعألا داّور هجاوت يتلا ةسيئرلا تايدحتلا لّثمتتو
ةحئاج ءاّرج كلذو تامدخلا هذه ىلع بلطلا ضافخنا )1( :ـب عاطقلا
اهمهأو ,ةيروسلا برحلا راثآ )2( ؛دوقولا صقنو ةيلاملا ةمزألاو91-ديفوك
يذلا نومرح لبج ىلع راوزلاو نيهزنتملا ةمالس نامض ىلع ةردقلا مدع
.تامدخلل ةديازتملا ةفلكلا )3(و ؛ةيروسلا-ةينانبللا دودحلا لوط ىلع ّدتمي

حايسلا ىتح .مويلا نمثلا ظهابٍ ءيش لك حبصأ دقل‘
اننودصقي مهنأ ذإ ،ةينانبللا ةريللاب انل نوعفدي بناجألا

’.ةّيلحم ٍتالاكو لالخ نم
ةيئيبلا ةحايسلا لاجم يف ايشار نم لامعأ دئار—

اًسيئر اًكّرحمو يداصتقالا عيونتلل ةادأ لّكشت اهنأ ةحايسلا تتبثأو ،اذه
ةيمنتلا يف مهاست يتلا ىرخألا تاعاطقلا ىلع فعاضم ٍريثأت عم ةلامعلل
نكمي ،اًديدحت رثكأ لكشبو .)1202 ،ةيملاعلا ةحايسلا ةمظنم( ةيفيرلا
نأ ايشار يف ةيئيبلا ةحايسلاو ةيوديلا فرحلل ةمعادلا ةيلحملا تاسايسلل
اهّنأ امب ،بابشلاو ءاسنلاك ،ةفعضتسملا تائفلا ىلع ةصاخٍ ةعفنمب دوعت
ةيباجيإ لماوع رّفوت ثيح ًّةيمانيد ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا رثكأ نم
.ةفيضملا تاعمتجملل

ىرخأٌ تامدخ
داّور ىلع اًضيأ ءوضلا ةساردلا هذه ّطلست ،ةيئيبلا ةحايسلا بناج ىلإ
مهمظعمو ،تايولحلا تالحمو معاطملا باحصأ نم ةرورضلا مكحب لامعألا

اوبستكاو اورفاسو اوسرد نيذلا نيثيدحلا ةرورضلا مكحب لامعألا داّور نم
عيسوت مث نمو ،دحاو ٍعرف قالطإ ّةينب مهتيرق ىلإ اوداعو ،مهنهم يفً ةربخ
.لماكلاب مهططخ تّمطح تامزألاّ نأ ديب ،نانبل يف ىرخأ قطانم ىلإ مهلامعأ
فيلاكتلا نيمخت )1( :يلي امب اهنوهجاوي يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا لّثمتتو
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تانّوكملا نيمأت )2( ؛رارمتساب عفتري ماخلا داوملا رعس عافترا عم ةيليغشتلا
نبجلاو زبخلا نم ةنيعم عاونأك ,مهتاجتنم يف ةمدختسملا ةيساسألا
قوسلا يف نيكلهتسملل ةيئارشلا ةردقلا عجارت )3( ؛اهريغو تاصلصلاو
بايغ ىلإ ةفاضإلاب ,)ماعلا عاطقلا يّفظوم وأ ةيركسعلا ىوقلاك( يّلحملا
ةموعدم دعت مل يتلا ماخلا داوملا ةفلك عافترا )4(و ؛نيبرتغملاو راوزلا
.ضيبلاو تيزلاو حمقلاو ركسلاك

نيماعلا يف امأ ،اًيعوبسأ اننودصقي نوّعزوملا ناك‘
،رهشلا يف ةدحاوً ةرم ّالإ نوتأي اوداع امف ،نييضاملا

ّهنإ وأ نيرهاظتم لبق نم عوطقم اّمإ قيرطلّا نإ نيلئاق
’.ايشار ىلإ مودقلل دوقولا نم يفكي ام مهيدل سيل

 ايشار نم رجتم بحاص—

ءانبلا عاطق
يعّملمو تينارغلا يعطاقو نيئّانبلاو نيناّهدلاو نيراجنلاو نيدادحلا ّدعُي
ءانبلا عاطق يف نولمعي نيذلا ةرورضلا مكحب لامعألا داّور نيب نم طالبلا

ىوقلا لثم ،نويلحملا ناكسلا مهف نوسيئرلا مهؤالمع امأ .ايشار يف
،ةينانبللا ةريللا ةميق ضافخناّ لظ يفو .نيعرازملاو نيّفظوملاو ةيركسعلا

تاونسلا لالخ تيِنُب دق ةديدج لزانم نم ام ذإ دومج هبش ءانبلا عاطق دهش
لامعألا داّور اههجاوي يتلا ةسيئرلا تابوعصلا لمشتو .ةيضاملا ثالثلا
هتردقل يلحملا قوسلا نادقف )1( :يلي ام عاطقلا اذه يف ةرورضلا مكحب
عافترا )3(و ؛نييروسلا لامعلا بناج نم ةسفانملا دادتشا )2( ؛ةيئارشلا
.ماخلا داوملا راعسأ

جراخ انرظن امنيأ ىرقلا عيمج يف هسفن وه عضولا‘
’.ةفلكلا ةظهاب ةيهافر ءانبلا لامعأ تحبصأ دقل .ةدلبلا

ايشار نمءانب لماع—

تاسايسلاب ةقلعتملا تايصوتلاو تاصالخلا
ًةيلحملا ةيمنتلا تاردابم عيجشت ديازتم لكشب ةيفيرلا تاعمتجملا مويلا راتخت
ةذّفنملا ةيمنتلا جماربو يموكحلا رودلا بايغ ءازإ باخ دق اهلمأّ نأل كلذو
ديدعلا هربتعي ام ببسب هذه لمألا ةبيخ تدادزاو ،ينطولا ىوتسملا ىلع
مهلكاشم هاجت يموكح مامتها ّةلق هنأ ةرورضلا مكحب لامعألا داّور نم
ةلماشلاو ةصّصختملا تايصوتلا نم ةعومجم ، يلي ام يف مّدقن .مهلبقتسمو
:نيطشانلا ةرورضلا مكحب لامعألا داّور نم ريبك ددع يذ ةعانص/عاطق لكل
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ريرقت

تاعماجلاو نيعرازملا يأ( نييلحملا ةحلصملا باحصأ ىلع يغبني:ةعارزلا
يذلا ام ةساردل ةيعارز ةطخ اوعضي نأ )ةيلحملا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو
بسنأب قّلعتي اميف تاجاتنتسا ىلإ لّصوتلا ىلإ ةفاضإ ،نيأو هتعارز بجي
مكحب لامعألا داّورل ةصاخ ،يساسأ هيجوتلا اذه ّدعُيو .ةعارزلل عاونألا
.يعارزلا عاطقلا يف ددجلا ةرورضلا

عونلا وه ام ةفرعم ىلإ جاتحنو ،ةعارزلاب نوئدتبم نحن‘
ةجيتن مساوملا نم ديدعلا انرسخ دقل .هتعارزل لضفألا
’.ةعارزلل حيحصلا عونلا رايتخا مدع

ايشار نم عرازم—

ًالثم ،يعارزلا يتاذلا ءافتكالا ىلع ظافحلا لوح تاشقانملاو ثحبلا ءدب
.نومرح لبج يف ةينغلا ةيتابنلا ةايحلا لالغتسا لالخ نم
ةيكذ ةيعارز تارامثتسا ميمصتل ناسنإلا اهروحم ةيجيتارتسا دامتعا
ثيح نم ،يعارزلا عّونتلا لّكشي نأ ىلع .اهذيفنت ىلع لمعلاو’ةيعيونت‘
،ةيعارزلا ةيمنتلا يف جاتنإلا عاونأ اًضيأو تالالسلاو فانصألاو عاونألا
ديازت عم نافوشلا ةعارز لاخدإ وه كلذ ىلع ةلثمألا دحأو .ىوصق ةيولوأ

،ةيئاذغلا داوملا عينصتل هيلع نانبل يف ةيلحملا ةيراجتلا تامالعلا بلط
.ايشار يف يئيبلا ماظنلا عم ىشامتي كلذو
نيسحت ربع رّوطتلل نيبكاوم نييلاحلا ةرورضلا مكحب لامعألا داّور لعج
.ّيرلل ةيتحتلا ةينبلا ةصاخو ةيفيرلا ةيتحتلا ةينبلاو قفارملا

نم )راقبأو زعام( يشاوملل ةريبك عرازم ءاشنإ ىلع نيعرازملا ةدعاسم
نأ نكميو .اهداريتسا نمً الدب فالعألا ةعارزو نابلألا تاجتنم عينصت لجأ
ةرازوو نييلحملا نيعرازملا نيب لصو ةزمه قلخب اًضيأ ةدعاسملا لّثمتت
ىلإ ،ةعارزلا ةرازو تلّوم دقل .ةموعدملا فالعألا عيزوت ليهستل ةعارزلا
ىلع هتّعزوو يرسيوسلا زعاملا ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا ضعب بناج
عيب ىلإ نيعرازملا نم ديدعلا ّرطضا كلذ عمو ،ايشار يف نيعرازملا

.ةموعدملا فالعألا ىلع لوصحلا نم اونّكمتي مل مهنأل مهزعام
ةرورضلا مكحب لامعأ داّور معدل قرط دامتعا يرورضلا نم ،يلاتلابو
.مهتاجايتحا عم قفاوتت
نيذلا ددجلا نيعرازملا ىلإ عامتسالاو ةديدجلا ةيعارزلا تاينقتلا عيجشت
لالخ نم ،ةيئاملا ةعارزلاو ةيوضعلا ةعارزلا يف صرف نع ثحبلا نولواحي
عيطتست يتلا ،تاردابملا هذه لثمل ةينقتلاو ةيميلعتلا ةدعاسملا ريفوت
.صرفلا نم نيديفتسم ىلإ ةرورضلا مكحب لامعألا داّور ليوحت
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.اًعبرمً ارتموليك77 اهتحاسم غلبت اًدج ةريبكٌ ةدلب ايشار
،لبق نم لاحلا ناك امك ،زعام سأر00005 ىلإ جاتحن
’.نابلألا تاجتنم عينصتل

ايشار نم عرازم—

يف ةعارزلا نم أزجتي ال ًاءزج لّكشت لحنلا ةيبرت نأ ىلإ اًرظن :لحنلا ةيبرت
،ةرورضلا مكحب لامعألا داّور ضعبل ةبسنلاب لخدلل سيئر ردصم يهو ،ايشار
:كلذ يف امب ،يلحملا ىوتسملا ىلع معدلا ريفوت مهملا نم اذل

داصتقالاب قّلعتملا ةيدلبلا لامعأ لودج ىلع لحنلا ةيبرت عاطق جاردإ
ليومتلاو نيلّاحنلا ددع ةدايز لجأ نم ديعبلا ىدملل ططخ عم ،ةمادتسالاو
ريبادت عضو ىلإ ةفاضإلاب ،عاطقلا اذه يف ةرورضلا مكحب لامعألا داّورل
.نييلحملا نيلّاحنلل ةديدج ةرشابم معد
ىلإ فراعملا لقنل مهدادعتساو ايشار يف لحنلا يبرم ةبغر ىلعً ءانب
جماربلا ميدقتو ريوطتل مهل معدلا ريفوتً ايرورض ودبي ،ّباشلا ليجلا
ميلعتلا اًضيأ لب ،بسحف لحنلا ةيبرت بيلاسأ لمشت ال يتلاو ،ةينهملا
.نيرخآ نييعارز نيّعنصم عم ةكراشملاو حيقلتلاو ةيئيبلا تاسرامملا لوح
نيكراشملل رّفوي يلودو يميلقإ ليومت ىلع لوصحلل يّدجلا يعسلا

يف لحنلا ةيبرتب ةّقلعتملا ريوطتلاو ثحبلا عيراشمب مايقلل اًصرف
هتردق نيسحتو عاطقلا زيزعت يف مهاست اهرودب يتلاو ،ةيفيرلا قطانملا
ىلع يوطني اذهو .قوسلا تامزأو ةيعيبطلا تامزألا ةمواقم ىلع
داصتقالاو ةئيبلا ماسقأو ،تاظفاحملا ىوتسم ىلع ثاحبألا زكارم كارشإ

.ةيموكحلا ريغ ةيئيبلا تامّظنملاو ،تاعماجلا يف
تاجالعلا ىلع مهبيردت لالخ نم ضارمألا ةحفاكم يف نيلّاحنلا ةدعاسم
.اهيلع مهلوصح ليهستو ةلاّعفلا
سقطلا مسوم يف لسعلا جاتنإل ةرورضلا مكحب لامعألا داّور معد
قطانملا ىلإ لحنلا رئافق لقن يف ةدعاسملا لالخ نم اميس ال ،درابلا
.ةيلحاسلا
طيلست مت يتلاو ةرورضلا مكحب لامعألا داّورب ةصاخلا تاجايتحالا كاردإ
حالصإل ةيفاضإ ريبادت نع ثحبلاو ،زجوملا اذه يف اهيلع ءوضلا
رئافق نيزخت ةداعإ معد لثم ،ةمادتسم لولح ميدقتو ةيلاحلا تالكشملا
.اهريغو توريب ىلإ لقنلاو ،اهنم رّفوتملا ريودت ةداعإ وأ عمشلاو لحنلا
يف مهتدعاسمو ،نيلّاحنلا ليجستل ةيزكرماللا تاسرامملا نم ةدافتسالا
.نيلّجسم نيجتنم اوحبصيل ةمزاللا ةدئازلا فيلاكتلاو تقولا ضيفخت
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ريرقت

يتلاو ،بنعلا سبدو يلزنملا ريطقتلاو ةنوملا تاعانص ّدعُت :ةيلزنملا ةنوملا
ّبلطتت يلاتلابو ،ًايبسن ةصّصختم ،ةرورضلا مكحب لامعألا داّور اهيف لمعي

:اهنمض نمو ،تاعانصلا هذه تايصوصخ رابتعالا يف ذخأت تاسايس
،ينواعت ساسأ ىلع ةعارزلا ىلإ ةرورضلا مكحب لامعألا داّور لوصو زيزعت
سبدلاو ةيلزنملا ةنوملل ةعّقوتملا ةيمكلا نم ىندألا دحلا جاتنإ نامضو
.ةقطنملا يف ريطقتلاو
مسّتت يتلا ةديدجلا تايجولونكتلا ىلع ةرورضلا مكحب لامعألا داّور عالطإ
.اهدامتعال ةلوهسلاو ةطاسبلاب
لامعألا داّور اهنم ديفتسي ةيلزنملا ةنوملا لوح قوسلل تاعالطتسا ءارجإ
يف ةرّيغتملا كالهتسالا طامنأو كلهتسملا كولس مهفل ةرورضلا مكحب

مكحب لامعألا داّورل كلذ حمسيسو .لضفأ لكشب ةيلاحلا ةمزألاّ لظ
.مهب ةصاخلا ريعستلاو قيوستلا تايجيتارتسا ريوطتب ةرورضلا
ىلع ركذن ،ةديدج جذامن دامتعا ىلع ةرورضلا مكحب لامعألا داّور عيجشت

ّدعُي يذلا درولا ءام ىلإ ةفاضإلاب ،درولا تيز جارختسا ،لاثملا ليبس
ًايلحم وبماشلاو مامحتسالا قوحسمو روطعلا ةعانص يف ًايساسأ اًنّوكم
راعسأ يف عافترالا ببسبً اديازتمً اومن دهشي يّلحملا قوسلا اذهو-
.ةدروتسملا علسلا

تامدخلاو ةيفرحلا تاعانصلا اهنمض نم( ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا
يغبني ،هيلعو- ًايئيبو ًايفاقث ةينغ ةيفير ةدلب ايشار ّدعُت :)ةيئيبلا ةحايسلاو
:ةيلحملا ةيداصتقالا ةيمنتلا ردصتت نا تاعاطقلا هذهل

ملاعملا نم ديدعلا رّفوت ىلإ اًرظن :يخيراتلا ايشار ةدلب طسو ءايحإ ةداعإ
ىلع نيعتي ،اهراوجو ايشار يف حايسلل ةبذاجلا قطانملاو ةيخيراتلا
.ةرورضلا مكحب لامعألا داّور معدل ةنيدملا طسو شاعنإ يف رظنلا ةيدلبلا
نأشب ةيكذ ةصّصختم ةيجيتارتسا عضو لالخ نم كلذ قيقحت نكميو
تاسايسلا بناج ىلإ ،ةيئيبلا ةحايسلاو ةيفرحلا تاعانصلاو نونفلا
تاعانصلا ةيمنت زيّزعت اهنأش نم يتلا ةيعانصلا تاعّمجملاب ةقلعتملا
ةيفاقثلا تاعانصلا يف ةيصصختلل يغبني ،يساسأ لكشبو .ةيعادبإلا
طبترت نأو ةدّدحملا ةيلحملا تاقايسلا عم ةًقسّتم نوكت نأ ةيعادبإلاو
ريرقتلا اذه جئاتن ّطلست .)1202، حادم( ةيلحملا فورظلاب اًقيثو ًاطابترا
نأ اهنأش نم يتلا ةصصختملا ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا ىلع ءوضلا
ىلإ ةفاضإلاب ،ايشار يف ةرشابملا ريغ تاساكعنالاو تاراكتبالا ززعت
ىدملا ىلع ةرورضلا مكحب لامعألا داّور ةيرارمتسال ةمزاللا دراوملا
قطانم يف صرفلا هذه كاردإ لالخ نم كلذ أدبي نأ نكميو .ريصقلا
.نيسحتلاو ديدجتلا ىلإ جاتحت يتلا ةنيدملا طسو
جيورتلل ةيمقرلا لئاسولا نم ةدافتسالا لالخ نم ةيئيبلا ةحايسلا عيجشت
.ةيفيرلا ةحايسلا لئادبو ةنيدملا يف ةبالخلا ةيعيبطلا رظانملل
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ايشار - نانبل يف ةيفيرلا قطانملا يف ةرورضلا مكحب لامعألا داور ىلع ةبقاعتملا تامزألا ريثأت

ماخلا داوملاب مهديوزت لالخ نم يفرحلا عاطقلا يف نيلماعلا معد
.تاّدعملاو
.كلذ ىلإ امو ناهدلاو ةراجنلاو ةدادحلا ىلع ينهم بيردت ميظنت

:ةيدلبلل ةماعلا تايصوتلا نم ةريخأ ةعومجم يلي اميفو
مكحب لامعألا داّورب نيبرتغملا طبرت ةيمقر ةصنم ريوطت يف رظنلا
سأر رامثتسال ةيديلقتلا ريغ رداصملا ديدحت يف ةدعاسملل ،ةرورضلا
نكميو .ضعبلا مهضعب نم مهبيرقتو ةحلصملا باحصأ عمجو لاملا
ريدصت ةرورضلا مكحب لامعألا داّورل لّهسي نأ كلذ نع جتانلا راوحلل
.اهقيوستو ةيلحملا تاجتنملا
ةيلومش نامضو ةأرملا ةكراشم معد يف يجيردتوٍ لعاف ٍرودب عّالطضالا
.نيمّدقملا ةدعاسملاو معدلا
ةيلحملا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو تاعماجلاو نيبرتغملاو ناكسلا كارشإ

.تاراهملا يف تارغثلا ّدسل تاردقلا ءانبو بيردتلا ريفوت لجأ نم
.ةايحلا ةيعون اياضق ةجلاعم يف عمتجملا ةكراشم ىلع زيكرتلا
،سأيلا ىلإ نيينانبللاب تعفد يتلا ةبقاعتملا تامزألا طسو ،اًريخأ

ىلعو .ةريغصلا ةيراجتلا لامعألا نم ةدافتسالا ةيفيرلا قطانملا عيطتست
ةيعامتجالا ةرورضلا مكحب لامعألا داّور تاجايتحا جلاعت نأ ةيدلبلا تامدخلا
نكمي ،لماشّ يموكح لّخدت يأل ماتلا بايغلاّ لظ يفو .ةيداصتقالاو
نم ةرورضلا مكحب لامعألا داّور تاجايتحا ديدحتل ةيدعاصت ةبراقم مادختسا

.ةيلاحلا تايدحتلا ىلع بلغتلا يف دعاست نأ اهنأش
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ريرقت

عجارملا

يف يندملا يداصتقالا ومنلاو ةيعادبإلا تاعانصلا‘ ،)4102( يل .ن
htworG cimonocE nabrU dna seirtsudnI evitaerC ehT(-’ةدحتملا ةكلمملا

KU eht ni(،ءاضفلاو داصتقالا :أ طيطختلاو ةئيبلا‘ ةفيحص نم’)64 ّدلجم,
.)074-554.ص ,2 ددعلا

تاعانصلاو ةفاقثلا ةيمهأ‘ ،)8102( ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم
evitaerC eht dna erutluC fo eulaV ehT(-’ةيلحملا ةيمنتلا يف ةيعادبإلا

tnempoleveD lacoL ni seirtsudnI(،ىلوألا ةعبطلا.

عّمجتلا :ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا لوح تالاقم‘ ،)1202( حاّدم .ل
.’ةلامعلا ومنو عقوملاو

ةمظنم نم -’ةيملاعلا ةيفيرلا ةحايسلا‘)1202( ةيملاعلا ةحايسلا ةمظنم
.ةيملاعلا ةحايسلا

تاروظنملا‘ ،)0102(نوسنبور .ج ،رتسوك .ر ،يسمار .د ،لشتنيو .د
no sevitcepsrep lacihpargoeG(-’مادتسملا يفيرلا رييغتلا لوح ةيفارغجلا

egnahc larur elbaniatsus(.

16




