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ميحرلا نمحرلا هللا مسب

ديھمت
دوھج نع ءانغتسالا فرت كلمت ال ةرحلا ناطوألا نأ ديدجلا طسولا بزح وسسؤم نمؤي
مظعأو امزع ىوقأ نوكت ةمألا نأ نودقتعيو .مھنم قيرف يأر لامھإ عيطتست الو ،اھئانبأ
. مھتافالتخا يلع مھتاداھتجا ددعتتو اھئانبأ دوھج رفاضتت امدنع
ھترثع نم اھتلاقإ يف ةمھاسملا نع دعقي نأ نم اھتانبو اھئانبأ ىلع ىلغأ ةزيزعلا رصمو
.يداصتقالاو يعامتجالاو يسايسلا لمعلاو يأرلاو ركفلاب كلذ ىلع رداق
بزحلا وسسؤم نمؤيو .ةيجراخو ةيلخاد لماوع لعفب ةقيمع تالوحت رصم تدھش دقو
اخ ةمألا ءانبأ عيمج مدخت ىلا ةحيحصلا ةھجولا تالوحتلا هذھ هيجوت ىف ماھسإلا مھبجاو
فلا تدادزاو ةريقفلاو ىطسولا نيتقبطلا ءانبأل ةيداصتقالا لاوحألا ةيحان نم تروھدت نأ
لكت ىرخأ ةيحان نم ةيسايسلا ةايحلا تدھشو رطخلاب رذني راص اعاستا ءارقفلاو ءاينغألا
.ةيميلقإلاو ةيلودلا رصم ةناكم ىف قوبسم ريغ عجارت عم نمازت احضاو
ريثأت رثؤي نأ هنأش نم ىربك تالوحت نم ملاعلا ىف ىرجي امف .غارف ىف شيعتال رصمو
.اھلبقتسمو اھرضاح ىلع
امعتسالل ةيلباقلا ىف ىلجتت ةيقيقح ةمزأ سكعي امومع نيملسملاو برعلل ىلاحلا عضولاو
و .يميلعتلاو يعامتجالاو يداصتقالاو يسايسلا نھولا نع جتانلا رشابملا ريغو رشابملا
.اھتعصق ىلإ ةلكألا ىعادتت امك انيلع يعادتلا ىلإ مھعفديو نيعماطلا ىرغي ىذلا
اضيأ كانھ نإف ،بصعتلاو دادبتسالاو ةنميھلا وحن ايمانتم ايملاع اھاجتا كانھ نأ مغرو
قل رصتنتو هروص ىتشب نايغطلا ىدحتتو ملاعلا لوح ةوق دادزت ىتش ةيعامتجا تاكرحو
.ماعلا يناسنإلا كرتشملا ىلع ديكأتلاو ةيرحلاو
ىف رصم نأ دجن مالسلاو ةيرحلاو لدعلا لجأ نم حفاكت ىتلا ىوقلا كلتل زاحنن ذإ ،نحنو
كأ ىلود ماظن لجأ نم ىملاعلا حافكلا ىف لاعفلا ماھسإلا نم نكمتت ىتح تاذلا ءانبل الوأ
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.ةيناسنإو
غتم بعوتست ةحضاو ةينطو ةيؤر ةرولب ةرورضب -طسولا وسسؤم نحن- نمؤن انھ نمو
اضيأ ىھ ىتلا ةيقيقحلا ةيرصملا ةضھنلا ءانب ىلع ةرداق نوكتو ىلودلاو ىلحملا عقاولا
.ةيبنجألا ةنميھلا ةھجاوملو رصمل ةيلودلا ةناكملا ةداعتسال ديحولا
ي نأ دحاو رايتل نكميال رمأ اھترثع نم اھجارخإو رصمب ضوھنلا نأ نوسسؤملا ىريو
قلا ىسايسلا لمعلا نوضفري مھف ،انھ نمو .مھدھجو لكلا ركف ىلإ جاتحي لمع وھ امناو
تارايتلا نم ىأ عم مداصت الو عارص ىف اوسيل مھنأب نونمؤيو .لاصئتسالا وأ ذاوحتسالا
اماھسإ لثمت ةيراضح ةينطو ةيؤر حرطي اداھتجا هرابتعاب طسولا نومدقي امناو ،ةينطولا
.هتعفرو نطولا ريخ لجأ نم نيرخآلا عم ءانبلل فدھيو رصم ىف ةيسايسلا ةايحلا
رمك اھتيصخشو اھحور نم تفضأ دقف .ملاعلل همدقتام اھيدل رصم نأب نوسسؤملا نمؤيو
لا رمألا ،ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا ىلع ازيمم اعباط ةددعتملا هرصانعب يرث يراضح
تخملا روصعلا ربع -طابقأو نوملسم - اھؤانبأ اھلقص ىف مھسأ ةيرث ةفاقث ةبحاص اھلعج
اھتيطسوو اھلادتعاب مستت ىتلا ةزيمتملا ةيرصملا ةھكنلا تاذ ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا
نھولا نم رصم صلخن نأ ىف انحجنو رابغلا هنع انضفن ام اذإ ىرصملا ماھسإلا رھوج
م يلع مكارتلا ةيرصملا ةربخلا لصاوت يك رضاحلا تقولا ىف هنم ىناعت ىذلا عجارتلاو
. نييرصملا لكل ينطولا لاضنلا لالخ نم
اب الإ ضھنت نل رصم نأ -نيسسؤملا دنع - ىنعت ىراضح ىنطو روظنم نم ةيطسولاو
يتاذلا ءانبلا قيرط نإ اضيأ ىنعت ةيطسولاو .ىرخألا نود امھدحأب سيلو اعم ةيرحلاو
ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا ميق نم عبنيو ةيددعتلا ةيراضحلاو ةينطولا تاذلاب ةقثلا ىلع
ملا اھاضترا ىتلا تايعجرملا نم ةدمتسملا ةيفاقثلا اھتيصوصخب زيمتملا يرصملا عباطلا
.ىرصملا روتسدلا اھيلع صنو
ربلاو .مھجمانربل ةيسيئرلا ملاعملا ديدجلا طسولا بزح وسسؤم غاص ،مدقت ام ىدھ ىلعو
ضوتو نيسسؤملا ةيؤر حرشب اساسأ ىنع امناو ،ةمھملا اياضقلا لك ةرورضلاب لوانتيال
ضقلا نم بسانملا ىلمعلا ردقلاب انورقم ،ةيسايسلاو ةيركفلا مھتارايخو مھتايولوأو مھجھنم

يسايسلا روحملا ـ الوأ
لاو اھدشنن ىتلا ةضھنلل ةمھملا لخادملا دحأ وھ ىسايسلا حالصإلا نأب نوسسؤملا نمؤي
.ةماعلا ةحلصملا قيقحتل ىرورضلا
ك ظفح نود ةيمنتلا كلت ثودح نكميالف رشبلا وھ ةيمنت ةيلمع ةيأل ىساسألا فدھلا نألو
ةماعلا تايرحلا قالطإ نأب نوسسؤملا نمؤي انھ نمو .مھتايرحو مھقوقحو رشبلا ءالؤھ
قالخلا ريكفتلاو عادبإلا تاقاط ريجفتل هنع ىنغ ال لخدم وھو ةضھنلا قيقحتل ىرورض
.عمتجم ىأ ءانبأ
أش ةعفر هب طونملا ىرصملا نطاوملا وھ ىروتسدو ىسايس حالصإ ىأ فدھ نأ مغرو
ض ىلإ ىدؤي ةيطارقميدلا بايغ نأ ىرخأ لود براجت نم ىعقاولا ليلدلاب اضيأ تبث دقف
بايغ نم ذختي ىذلا ىبنجألا لخدتلا نثارب ىف اھعوقو ىلإ ريدقت لقأ ىلع وأ ناطوألا
عاري ال ىبنجألا لخدتلا اذھو ةيميلقإلاو ةيلودلا ةصاخلا هبرآم قيقحتل ةعيرذ ةيطارقميدلا
لا هلاضنو يسايسلا هخيراتلً انزو ميقي الو ،يرصملا عمتجملا ةيصوصخ -لاوحألا عيمج
.يطارقميدلاو
روتسدلاو يسايسلا حالصإلا قيقحتو ةماعلا تايرحلا قالطإ نأ نوسسؤملا ىري انھ نمو
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نميھلا اھتمدقم يف يتأت يتلا ، ةيجراخلا تايدحتلا ةھجاوم يف عمتجملا ةوق ديزي نأ هنأش
حيو ،رارقتسالا معد ىلإ يدؤي تايرحلا قالطإ نأ امك .ناطوألاو بوعشلا تاردقم ىلع
.ةنھارلا عاضوألا رارمتسا ةجيتن لقالقو تازھل ضرعتلا نم عمتجملا
ضھنلا وحن ليبسلا اھنأب نونمؤي ىتلا ةيلاتلا سسألاو ئدابملاب مھمازتلا نوسسؤملا دكؤيو
:ةدوشنملا

ىرخألا نع اھنم لك لالقتساو اھنيب لصفلا بجي يتلا تاطلسلا عيمج ردصم بعشلا -1
وقلا هسفنبو هسفنل عرشي نأ يف بعشلا قح نمضتي أدبملا اذھو ، ماعلا نزاوتلا نم راطإ
. هحلاصم ققحت

يدلا ببسب مھنيب زييمتلا زوجي الف ،يرصملا بعشلا دارفأ نيب ةقالعلا ساسأ ةنطاوملا -2
انملا ىلوتو تامازتلالاو قوقحلا عيمج يف ةورثلا وأ ةناكملا وأ قرعلا وأ نوللا وأ سنجلا
.ةيروھمجلا ةسائر بصنم كلذ ىف امب ةماعلا تايالولاو
يحولا رايعملاف ؛ ةينوناقلاو ، ةيسايسلا ةيلھألا يف لجرلاو ةأرملا نيب ةلماكلا ةاواسملا -3
ىلع ةردقلاو ةيلھألاو ةءافكلا وھ ةلودلا ةسائرو ءاضقلا لثم ةماعلا تايالولاو بصانملا
.بصنملا تايلؤسمب

.عيمجلل ةيرحب ةينيدلا رئاعشلا ةماقإ ىف قحلا ةيامحو ، ىنيدلا داقتعالا ةيرح ديكأت -4
صتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيندملا ناسنإلا قوقح عيمجو ةيناسنإلا ةماركلا مارتحا -5
. ةيلودلا قيثاوملاو ةيوامسلا عئارشلا اھيلع تصن يتلا ، ةيفاقثلاو
ز دح ديدحت بوجوو ،رشابملا رحلا باختنالا ربع ةطلسلل يملسلا لوادتلا قح مارتحا -6
.ةيسايسلا ةطلسلا ةمق يف ةيساسألا عقاوملا لغشل ىصقأ

.نوناقلا ةدايس أدبم ىلع ديكأتلا -7
اغلإو مالعإلاو ةفاحصلا ةيرح مارتحا ىلع ديكأتلاو ةيسايسلاو ةيركفلا ةيددعتلا رارقإ -8
.امھل ةديقملا

ىف امب – تامولعملا قفدت ةيرح ربتعتو . هيلإ ةوعدلاو هنعريبعتلاو يأرلا ةيرح ديكأت -9
قيقحتل ةرورض اھكلمتو مالعإلا لئاسو ءاشنإو -تامولعملل ةيلودلا ةكبشلا ربع ىتأت ىتلا

ع ،ةفاك يندملا عمتجملا تاسسؤمو تايعمجلاو ةيسايسلا بازحألا ليكشت يف قحلا -10
اب لخدتلا ةطلس ةيرادإ ةھج ةيأل نوكي الو .اھتامھم ءادأ يفً انوع ةيرادإلا تاھجلا نوكت
خم وھ ام ريرقتل عجرملا يھ ةلقتسملا ةيئاضقلا ةطلسلا نوكتو .هصيلقت وأ قحلا اذھ نم
. يلخادلا نمألاو ملسلاو عمتجملل ةيساسألا تاموقملاو ماعلا ماظنلل

وتلا ديعي امب ، اھريغو ٍداونو تايعمجو تاباقنو تاداحتا نم ةمألا تاسسؤم ليعفت -11
. يندملا عمتجملاب ةلودلا ةقالع

راشملاو اھيلإ ةوعدلاو ةماعلا تاعامتجالاو نييملسلا بارضإلاو رھاظتلا قح رارقإ -12
مجب ةرشابملا ةقالعلا تاذ بصانملا ةصاخو ، باختنالاب بصانملا يلوت يف عسوتلا -13
تايلكلا ءادمع -تاعماجلا ءاسؤر -نوظفاحملا ـ ءايحألا ءاسؤر ـ ىرقلا دمع[ نينطاوملا
ةريبك ةعومجم قيبطت يف عارسإلا بلطتي ةماعلا ئدابملا هذھ قيقحتل عاضوألا ةئيھت نإ
-:اھمھأ نم تاءارجإلا

ئراوطلا ةلاح عفرو ، ةصاخلا وأ ةيئانثتسالا مكاحملاو ةيئانثتسالا نيناوقلا عيمج ءاغلإ -1
لا هيلمت ام رادقمبو ةيعيبطلا ثراوكلا وأ برحلا تالاح يف الإ اھيلإ ةدوعلا مدعو ، دالبلا
ي امب نوناقلا ليدعتو ،ةيباينلا سلاجملا ىف بعشلا ولثمم هاري ام قفو اھنم يأ نع ةئشانلا
.رصحلا ليبس ىلع ةددحم لامعأبو ةنيعم قطانمب ،تضرف نإ ،ئراوطلا ةلاح ضرف
قوقح كھتنت ىتلا تاسرامملاو ىأرلا باحصأ سبح رظحو ىسايسلا لاقتعالا ميرجت -2
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.تايرحلا كلت يلع هئادتعا تبثي نم ةبقاعمو ،ناسنإلا
ىلع فارشإلاب صتخت ةلقتسم ةئيھ ءاشنإب ةماعلا تاباختنالا ةھازنل تانامضلا ريفوت -3
جت يلع صنلاو ةلودلا تاطلس نم ةطلس ىأ نم لخدت ىأ نود ةيباختنالا ةيلمعلا لحارم
. نطولا نمأب ةرضم ةيانج هرابتعاو هروص يتشب ريوزتلا

. يعماجلا طاشنلاو يبالطلا لمعلا ةيرح قالطإ -4
.هئارشتسا نعً الضف داسفلا روھظ نود لوحي امب ةبساحملاو ةيفافشلا تايلآ زيزعت -5
ةيلامعلا اذكو ةينھملا تاباقنلل ةھيزنو ةرح تاباختنا ءارجإل ةمزاللا تانامضلا ريفوت -6
رمتؤم هتدكأ يذلا وحنلا ىلع ةيذيفنتلا ةطلسلا نع اًمات الالقتسا ءاضقلا لالقتسا قيقحت -7
اضقلا نوئشو ةيئاضقلا نوئشلا ىف لدعلا ةرازو تاطلس ءاھنإو ،ةديدعلا مھتانايبو ةاضقلا
قلا لمعلاب قلعتي صاصتخا يأ ـ ىلعألا ءاضقلا سلجم ىوس ـ ةھج ةيأل نوكي ال ثيحبو
ا وأ مھيلع لمعلا عيزوت وأ ،ةيفارشإ بصانم مھتيلوت وأ مھتراعإو مھبدن وأ ةاضقلا نييعت
.ةيئانثتسالا وأ ةيئادتبالا مكاحملا ءاسؤر
زيم يف المجم اًدحاو اًمقر اھتينازيم جاردإب ةيئاضقلا ةطلسلل يلاملا لالقتسالا قيقحت -8
. ةلودلا

ينوناقلا دعاوقلا بجومب الإ ةلودلاب نيلماعلا لماعي ال ثيحب ةينوناقلا تانامضلا ةداعتسا-9
يظولا ماھملاب مھفيلكتو فئاظولا ايازم مھحنمو مھتايقرتو مھتمدخ ةدم نأش ىف ةررحملاو

هيلوتل ىصقأ دح ديدحتو ةيروھمجلا سيئرل روتسدلا ىف ةحونمملا تاطلسلا صيلقت -10
.تاونس عبرأ امھنم لك ةدم نيترتفب

يداصتقالا روحملا :ايناث

ينغو ىراضحلاو ىركفلا اھثارتب ةيرث ىھف .اريقف ادلب تسيل رصم نأب نوسسؤملا نمؤي
يرشبلا ةورثلا هذھف .اھؤانبأ وھ تاورث نم رصم هكلتمتام مھأ لعل و .ةفلتخملا اھدراومب
صملا ةبرجتلاو .ىئاھنلا اھفدھ ىھو ةيقيقح ةيداصتقا ةضھن ةيأ دامع ىھ ،بزحلا روظنم
ربخلل ةردصم -ةريخألا اھتوبك لبق -ةليوط تاونسل رصم تلظ دقف ،كلذ ىلع دھاش ريخ
.ىقيرفألاو ىبرعلا ىميلقإلا اھطيحم لكل ةيفرحلاو ةينھملاو ةيركفلا تاءافكلاو
عاوسو رصم ءانبأ لوقع الإ اھققحت نل ةيقيقحلا ةيداصتقالا ةضھنلا نأ نوسسؤملا ىريو
ض وھ لوألا نيروحم ربع رشبلا ىف داجلا رامثتسالاب ةطورشم ةضھنلا كلت نإف مث نمو
ا قيقحتل مھبھاوم قالطإو مھتاراھم لقص و مھتاكلم ةيمنت وھ ىناثلاو مھل ةميركلا ةايحلا
حل ةحرتقملا تاسايسلاو ةماعلا ئدابملا نم ةعومجم ىلي اميف نوسسؤملا مدقي كلذ ىلعو
طبترت ةيحان نم ىھف .غارف ىف ةيداصتقالا انتسايس مسرنال نحنو .ةيرصملا ةيداصتقالا
نيب ، ةنھارلا ةظحللا ىف رصم اھنم ىناعت ىتلا ةيداصتقالا تامزألا ةعيبطل انتءارقب اقيثو
ملاعلا لوح ةفلتخملا براجتلا نم ةدافتسالا ىلعو لب داصتقالا ملع ىلع ىرخأ ةيحان نم
.ةفلتخملا روصعلا ربع اھتاذ ةيرصملا ةبرجتلا
ئدابملاف .اھانبتي ىتلا تاسايسلا نيبو بزحلل ةماعلا ئدابملا نيب قرفن اننإف ،ىرخأ ةرابعب
صملا تايولوألا نع اھريبعت ةيواز نم ةتباث ىھو داصتقالا ةرادإل ةيسايسلا انتيؤر لثمت
.ةيداصتقالا فورظلا ريغتب ةريغتم ىھف ةحرتقملا تاسايسلا امأ .انرظن ةھجو
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ةماعلا ئدابملا
ولا نيتقبطلا ءانبأب ضوھنلا لبس ىف ثحبلا وھ نيسسؤملا لغشي ىذلا ىساسألا مھلا .الوأ
لا كئلوأب مامتھالاو .رصم ىف ةيداصتقالا عاضوألا ىدرت ءابعأ نالمحتت امھنأل ةريقفلاو
ھو ةطسوتملاو ةتباثلا لوخدلا باحصأو ءارقفلا نم ىرصملا بعشلا نم ةيبلغألا نولثمي
نيب ةوجفلا دس وھ فدھلاف .ةينطولا ةيلامسأرلا حلاصم عم الو قوسلا ةيرح عم ضراعتي
ةمدقملا تامدخلا معدو ىطسولا ةقبطلا ءانبأو ءارقفلا ةشيعم ىوتسم عفر ربع ءارقفلاو
ا نأ نوسسؤملا ىريو ماعلا لاجملا بلق يلإ اھتداعتساو يطسولا ةقبطلل رابتعالا ةداعإو
فاوحلا ميدقتب ةبلاطمو عورشم راطإ ىف تنوكت ىتلا ةصاخلا تاورثلا ةيامح نع ةلوئسم
ردلاب ةلوئسم ىھو .ةيومنت تاعورشم ىف اھرامثتسال لاومألا سوءر باحصأل ةبسانملا
افلاو زوعلا نم عمتجملا ىف فعضألا تائفلا ةيامحو ةيعامتجالا ةلادعلا قيقحت نع اھسفن
ا ةضھنلا ءانب حيتافم دحأ ىھ ةيداصتقالا ةيرحلا نأب نوسسؤملا نمؤي :ةلودلا رود :ايناث
ا نادلب لك ىف هسفن ئشلا ىنعي هنأكو قوسلا داصتقا نع ثدحتي ضعبلا نكلو .ةدوشنملا
لود عم ىواستت رصمف .يداصتقالا اھروطت ىوتسمو ةلود لك فورظ نع رظنلا ضغب
ةحضاولا تافالتخالا مغر -ثالثلا لودلا هذھ ىلعف ،وغنوكلاك ىرخأو ةدحتملا تايالولاك
قوسلا داصتقا رخآلا ضعبلا ىنبتي نأ كلذ نم رطخألاو .اھسفن تايلآلاو تاسايسلا عابتا
.اھماھم بلغأ نع اھيلختو لماكلا هبش اھباحسنال ةوعدلا دح ىلإ ةلودلا رود صيلقت
عمجيام طقف ىفاني ال هنأل رحلا قوسلا عم لماعتلا ىف نيجھنملا الك نوسسؤملا ضفريو
مو .انلوح ةيداصتقالا براجتلا لالخ نم تبثام اضيأ لھاجتي امناو داصتقالا ءاملع رابك
ف لثمتتو ،اھب مايقلا قوسلل نكميال ىتلا ماھملاب مايقلا اھب طونم ةلودلا نأ نوسسؤملا ىري
.ةعبرأ

ىميقلاراطإلا ددحت ىتلا ةيؤرلا ىھو ،قوسلا لمع مكحت ىتلا ةيسايسلا ةيؤرلا عضو -1
ع رظنلا ضغب ةحابم تاياغلا لك حبصت ةمكاحلا ةيؤرلا كلت ريغبف .ةيسايسلا تايولوألاو
رثأ نع رظنلا ضغب ةيواستم فادھألا لك حبصتو .ماعلا حلاصلاب اھرارضإ وأ اھتيقالخأ
قحت تمادام ةعورشم لئاسولا لك اضيأ حبصتو .عمتجملا ىف اھنيعب حئارش ىلع ىبلسلا
.هميقو عمتجملا جيسن ىلع اھريثأت نع رظنلا ضغب

ثادحإ نع زجاع وھو ةمھملا هذھب موقي نأ هنكميال قوسلاف .ةيعامتجالا ةلادعلا قيقحت -2
دعلاو .ممھلا ذحشي ىذلا لمألل هدارفأ كالتماو هتيفاعب عمتجملا ظافتحال مزاللا ىعامتجالا
اصتقالا تانوكم مھأ نم مھرظن ةھجو نم ىھو.نيسسؤملا لغشي ىسيئر مھ ةيعامتجالا
ظن ىف ةيعامتجالا ةلادعلاو ."ةيعامتجالا ةياعرلا" نم عون درجم تسيلو ةلودلل ىسايسلا
تاعاطق ةشيعم ىوتسم ضافخناب قلعتت ةلأسم ىھ امناو عيزوت ةلكشم تسيل نيسسؤملا
.تائفلا كلتب ضوھنلا ىف نمكي جالعلا نإف مث نمو رصم ءانبأ نم
.ةيمنتلا قيقحت لجأ نم ةليسو ال هتاذ دح ىف فدھ نيسسؤملا دنع ىھو ةئيبلا ةيامح -3
مھملا هذھب مايقلا هنكميال قوسلاو .اھيلع ظافحلاو ةئيبلا ةيامحب فلكم بزحلا روظنم قفو
سكملا باسح دنع اھرابتعا ىف ذخأت ال ةيداصتقالا تاعورشملا نإف ةلودلل رود كانھ نكي
ك عمتجملا اھعفدي ةظھاب ةفلكت عقاولا ىف ىھو .ةئيبلا ريمدت ىف ةلثمتملا ةفلكتلا ةراسخلاو
لع فراعتملا طقف لمشت ال ةيساسألا ةينبلاو .ةرمتسملا اھتنايصو ةيساسألا ةينبلا ةماقإ -4
 ىداصتقا روطت ىأل ةمزاللا ةيساسألا ةينبلا وھ دوصقملا امناو ةماعلا قفارملاك ةيتحتلا
.ىملعلا ثحبلا نع الضف ةيجولونكتلاو ةيميلعتلا ةينبلا نمضتيام وھو
ثتسا رود ةلودلل نوكي ىربكلا تامزألا تاظحل ىف ىف هنإ لوقلا نيعتي ،مدقت امع الضفو
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عم تانيثالثلا ىف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا الثم هتلعفام وھو .ةمزألا زواجت دعب ىھتني
ا جماربلاو تاعورشملا نم ةعومجم ىنبتب ةيلارديفلا ةموكحلا تماق ثيح ميظعلا داسكلا
شأب هرركت ام وھو ،ةمزألا نم اررضت رثكألا تائفلا ةدعاسمو ةلاطبلا ىلع ءاضقلا اھنم
.ارخؤم اھب تفصع ىتلا ةيلاملا ةمزألا ةھجاومل ةفلتخم
دلب ىفف .ةشيعملا ىوتسم ىف سوسحم عافترا هبحاصي نأو دبال ومنلا تالدعم عفر :اثلاث
نإف ،مث نمو .ىداصتقالا نسحتلا ىلع اليلد ومنلا لدعم ىلع طقف دامتعالا نكميال رصم
ل ةيساسألا تاجاحلا عابشإ ومنلا لدعم عفر بناج ىلإ مضي نوسسؤملا هانبتي ىذلا ةيمنتلا
ةحصلا نع الضف نكسملاو سبلملاو لكأملا ىف ةلثمتملاو نينطاوملا نم ىمظعلا ةيبلاغلا
ققحت لمع صرف داجيإل لثامم يعس ومنلا لدعم عفر ىلع لمعلا بحاصي نأ مھملا نمو
.ةميركلا ةايحلل بولطملا ىندألا دحلا
ا معد ربع ةيدقنلا ةسايسلا ديشرت ىرورضلا نم هنأ نوسسؤملا ىري :لاملا قوس :اعبار
كلتو .مخضتلا ةجلاعم لالخ نم ةبسانم دودح دنع راعسألا ىوتسم ىف مكحتلاو ةينطولا
تملا ةيلاملا تاودألل ميلسلا مادختسالا ربع اھب مايقلا عيطتسي ىتلا ىزكرملا كنبلا ةيلوئسم
ةيدقن ةسايس قيقحت نكميال هنأ نوسسؤملا ىري انھ نمو .مصخلا رعسو ةدئافلا رعس لثم
تو ةموكحلا لخدت نم هيمحت ةيقيقحو ةمات ةيلالقتساب ىزكرملا كنبلا عتمت اذإ الإ ةحجانو
ةيمنتلا ةيلمع ىف داجلا ماھسإلا اضيأ عيطتسي هتيلالقتساب ىزكرملا كنبلاو .هتارارق ىلع
تنالا ضارقإلا ىف عسوتتو ىكالھتسالا ضارقإلا نم دحت تاسايس عابتال كونبلل زفاوحلا
سانتت ىفرصملا عاطقلا ىف ةرثؤم ةصح ةيكلمب ةلودلا ظافتحا ةرورض نوسسؤملا ىريو
شملاو تاعانصلل مزاللا ليومتلا ريفوتب حمسي امب ،ىداصتقالا ومنلا ةجرد عم ةلحرم لك
ةحبرم تسيل اھنأل اھيف طارخنالا نع ةيبنجألاو ةصاخلا كونبلا مجحت ىتلا ةيجيتارتسالا
.ةرطاخم ىلع ىوطنت
ةيعيرشتلا رطألا ريفوت ناكمب ةيمھألا نم هنأ نوسسؤملا ىريف ،ةصروبلاب قلعتي اميف امأ
جرد ىلعأب تالماعملا مستت نأ مھملا نمو .قوسلا اذھ معدل ةمزاللا ةيبساحملاو ةيباقرلاو
.ةمكوحلا أدبم ىنبت لظ ىف ةيرادإلا تاسرامملا ةفاك متت ثيحب ةيفافشلا
د ىتأتيال ةينيعلا ةيقيقحلا تارامثتسالا بذج نإ :هعيجشتو صاخلا رامثتسالا معد :اسماخ
ىريو .ةيفافشلاب مستيو رقتسم ىعيرشتو ىئاضقو ىسسؤم خانم داجيإو ئراوطلا ةلاح
ىتلا ةيرامثتسالا ةطيرخلا تايولوأ راطإ ىف متي نأ دبال رامثتسالا عيجشت نأ نوسسؤملا
كلت ذيفنتل ىعست نأ ةلودلا بجاو نم نأ نوري امك .ةلحرملا ةعيبط قفو ةيسايسلا ةيؤرلا
تاعورشملل زفاوحلا مدقت نأ الثم ةلودللف .عنملاو رظحلا ربع ال زفاوحلا ربع تايولوألا
ةلاح ىف اھصلقت امنيب ،ةيئانلا نكامألاو ديعصلا ىف ماقت ىتلا كلتو ةيجاتنالا ةيرامثتسالا
ةريبكلا ةلامعلا تاذ تاعورشملل ربكأ زفاوح مدقت نأ الثم اھلو .ةيكالھتسالا تاعورشملا
ىتلا تاعورشملل ةبسنلاب اھعنمت وأ ىندألا دحلل اھصلقت امنيب ةلاطبلا ةلكشم لح ىف مھست
.ةلامعلا ةليلق ةروطتم ةيجولونكت بيلاسأ ىنبتت ىتلا وأ ةيبنجألا ةلامعلا ىلع
فقي ىذلا ىقيقحلا ىداصتقالا ومنلا قيقحت نأ نوسسؤملا ىري :ىعاطقلا نزاوتلا :اسداس
تخملا ىموقلا داصتقالا تاعاطق نيب ومنلا ىف نازوت قيقحت ىلع موقي ةبلص ةيضرأ ىلع
صتقالا ةوق قلخي ىذلا وھ نزاوتلا اذھ لثم نأل تامدخلاو دييشتلاو ةعانصلاو ةعارزلاك
طق هيف رسحنا ىذلا نھارلا للخلا جالعل ىربك ةيولوأ نوسسؤملا ىطعي مث نمو .ىنطولا
حو امھنكميال امھتيمھأ ىلع تامدخلاو تاراقعلا اعاطقف .حداف لكشب ةعارزلاو ةعانصلا
.ىرصملا داصتقالاب ضوھنلا
طقف سيل ، ةعارزلا عاطقل ةصاخ ةيمھأ نوسسؤملا ىلوي :ةعارزلا عاطق ةيروحم :اعباس
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ةرتفلا يف اھنم ىناع يتلا ةديدعلا تالكشملا ببسب اضيأ امنإو ، رصمل ةبسنلاب ةيخيراتلا
.عيرس جالع ىلإ هعم جاتحي يذلا رمألا

.ةيسيئر ةسمخ رواحم ىلع عاطقلا اذھب ضوھنلل نيسسؤملا ةيؤر موقتو
لا حالفلل رابتعالا ةداعإ نود ةعارزلا عاطقب ضوھنلا نكمي ال :نيعرازملاب ضوھنلا -1
عارزلا ةمزأ رھوج يھ حالفلا اھشيعي يتلا ةاناعملاف .هترسألو هل ةميركلا ةايحلا نامضو
زحأ قلخو رضحلا ىلإ يرصملا فيرلا نم ةرجھلا نع اضيأ ةلوئسملا يھ لب ةيرصملا
م امعد ةلودلا مدقت نأ متحتي ،انھ نمو .ةرھاقلا اصوصخ ىربكلا ندملا لوح تايئاوشعلا
لا نامضل ةبسنلاب ةيرھوج اھنكلو قوسلا داصتقا عم ضقانتت ال ةلأسم ىھو ،نيعرازملل
ةدمسألا ريفوت يعارزلا نامتئالاو ةيمنتلا كنب ىلوتي نأ مھملا نم ،كلذل .ةعارزلا عاطقب
قيقحتب لاغشنالا نم الدب ىندألا دحلا ىلإ لصت دئاوفب نيعرازملل ضورقلا ريفوتو ةرسيم
.كنبلا ةينازيم يف

أ نم ةيرصملا ةيئاملا دراوملل ديشرلا مادختسالا ربتعي :ةيئاملا دراوملا لالغتسا نسح -2
.ةعارزلا لاجم يف بزحلا ةيؤر يف ةصاخ ةروصب هسفن سكعي ام وھو امومع بزحلا
ھتسا ديشرت ةرورضب نينطاوملا ةيعوتل ىربك ةيبعش ةلمحل ةرورض كانھ نأ نوسسؤملا
ساب اتلدلا ير نع فقوتلا ةرورض نوسسؤملا ىري ةعارزلا لاجم يف امأ . امومع هايملا
هاجتالا نع الضف اذھ .طيقنتلاو شرلاك ىرخألا يرلا بيلاسأ ىلإ ءوجللاو رمغلا بولسأ
.انكمم كلذ ناك املك لينلا رھن نم الدب يرلا يف ةيفوجلا هايملا نم ىوصقلا

وس ببسب لكآتلل رصم يف ةيعارزلا ةعقرلا ضرعتت :ةيعارزلا ةعقرلا ىلع ةظفاحملا -3
ناوقلا ليعفت ةرورضب نوسسؤملا نمؤي انھ نمو .ةرمتسملا تايدعتلاو ينارمعلا طيطختلا
إ يرورضلا نمو .ىمسم يأ تحت اھيلع ءادتعالا وأ ةيعارزلا ضرألا ىلع ءانبلا مرجت
ن ةريحبب ةطيحملا ةقطنملاو ءانيس ضرأ اھسأر ىلعو ةيعارزلا ضرألل ةديدج تاحاسم

ءاذغلا لاجم يف يتاذلا ءافتكالا قيقحت نأب نوسسؤملا نمؤي :ءاذغلا يف يتاذلا ءافتكالا -4
تل ةيروحم ةيمھأ نوسسؤملا ىلوي انھ نمو .رشابم لكشب يرصملا يموقلا نمألاب قلعتت
ثك هايم كلھتست ال يتلا ليصاحملا نم هنأو اصوصخ ،حمقلا نم يرصملا يتاذلا ءافتكالا
ثلل ةبسنلاب امأ .ةنجادلاو ةيناويحلاو ةيكمسلا ةورثلا ةيمنت ةرورض اضيأ نوسسؤملا ىريو
يموكحلا معدلا ميدقتو ، مراص لكشب ةئيبلا نيناوق ليعفت نود اھريوطت نكمي الف ةيكمسلا
الضف مزاللا معدلا ميدقت ربع اھتيمنت نكميف ةيناويحلا ةورثلا امأ .لاجملا كلذ يف نيلماعلل
ىري امك .رصان ةريحبب ةطيحملا ةقطنملاو تانيوعلا يف اصوصخ ةديدج عارمل لاجملا
ةقحاسلا ةيبلغألا رصم دروتست ىتلا تويزلا نم ىتاذلا ءافتكالا قيقحت ةيمھأ نوسسؤملا
وطت مث هتعارزل صاخ لكشب ةلھؤملا ءانيس ضرأ ىف تاذلاب نوتيزلا ةعارز ربع كلذو
.هتويز ةعانص

وط نطقلا جاتنإ لاجم ىف اھشرعل رصم دوعت نأ متحتي :نطقلا جاتنإل رابتعالا ةداعإ -5
رصملا جاتنإلا راھني نأ عقاولا ىف زوجي الو ،ةيبسن ةيزمب هجاتنإ ىف تظفتحا املاط ىذلا
عفد ىتلا ةيلاحلا تاسايسلا رييغت ةيمتح نوسسؤملا ىري انھ نمو .ىمسم ىأ تحت نطقلا
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مھملا نمو .هب ةليوطلا مھتربخ مغر نطقلا ةعارز نع اديعب اعفد نييرصملا نيعرازملا
كلاو ةدمسألا ريفوت ربعو سكعلا سيلو نطقلا ةعارز نم مھتيحبر عفر ربع نيعرازملا
.ةبسانم راعسأب اھنوجاتحي ىتلا
ھسيو اھمعدي ىح عمتجم نود ققحتت نأ ةيداصتقالا ةضھنلل نكميال :عمتجملا رود :ًانماث
وقلا داصتقالا معد ىف ةيمھألا ةغلاب ماھم ،نيسسؤملا رظن ةھجو نم عمتجمللو .اھزاجنإ
:ىلي اميف اھزجون

تاسسؤمب ةلودلا ىلع نأ نوسسؤملا ىري مث نمو راكفألل ىسيئرلا دلوملا وھ عمتجملا -1
راكفألا عم ةيدجب لماعتتو اھعجشتو ىلھألا عمتجملا تاسسؤم لك ىلع حتفنت نأ ةفلتخملا
دق نأب نوسسؤملا نمؤيو .ىداصتقالا روطتلا نأشب نونطاوملا اھمدقي ىتلا تاحارتقالاو
م ىف الإ ىتآتيال نطولا ءانبأل ةيعادبإلا تاردقلا عيجشتو تاراكتبالا بذج ىلع عمتجملا
قحب ةصاخلا نيناوقلا ليعفت نإف كلذ ىلعو .ذيفنتلا زيح ىلإ جرخت نأ راكفألا كلتل حمسي
عجشي لب ، ةفاضملا ةميقلا تاذ ةيباجيالا راكفألا قفدت ىف طقف سيل مھست ةيركفلا ةيكلملا
. اھنمً ايجولونكت مدقتملا ةصاخ ،اھنيطوتو تارامثتسالا بذج ىلع
قاط ريجفت ىلإ ىدؤي نأ هنأش نم اھعاونأ ىتشب ةيلھألا تايعمجلا ءاشنإ ةيرح قالطإ -2
يبعشلا ةكراشملا معدتو لمعلا صرف رفوت ىتلا تاعورشملا ءاشنإ ىف هماھسإو عمتجملا
.ةيندملا ةفاقثلا ريوطت ىف مھستو ماعلا لاجملا

سؤملل طقف سيل اھھيجوت ىلع ةاكزلا لاومأ عمجت ىتلا ةيلھألا تاسسؤملا عيجشت بجي -3
.ةيومنت تاعورشمل اضيأ امناو ةيريخلا
علا داصتقالاب رثأتت امنإو يلود غارف يف شيعت ال رصم :يملاعلا داصتقالاو رصم :اًعسات
صم اھيف لعافتت ىتلا طورشلا نم نسحي اھركذ قباسلا ئدابملا عابتا نأ نوسسؤملا ىريو
ىري ىذلاو ملاعلا لوح ةوق دادزي ىذلا رايتلا كلذل نومتني نوسسؤملاو .ىملاعلا داصتقالا
حنت ىھف .ةلداع ريغ ةملوع ىربكلا ىوقلا بناج نم اھعنص ىراجلا ةيداصتقالا ةملوعلا
ونجلاو لامشلا ىف بوعشلاو نيجتنملا راغص باسح ىلع بخنلاو ةقالمعلا تاعورشملل
سؤملا ناك نئلو .ءارقفلاو ءاينغألا نيب ةوجفلا ديزي ةملوعلا نم عون ىھو .هدحو بونجلا
قلعتت دويق ضرف ىلع لمعي ىذلا هاجتالا عم مھنأ الإ أدبملا ثيح نم ةيداصتقالا ةملوعلا
.ةئيبلا ةيامح نع الضف نيجتنملاو راجتلا راغصو لامعلا قوقح تانامضب
تاسايسلا

ةيلمعلا ةرادإ نأشب ةماعلا هئدابمو بزحلا ةيؤر يف ءاج ام :داصتقالاب ميلعتلا ةقالع -1
داصتقالا انتيؤر نم بلقلا ىف عقي ميلعتلا ريوطتب مامتھالا نأ ةرورضلاب ىنعي ةيداصتقالا
ميلعتلا ريوطتب ىدج مامتھا نود ةيداصتقا وأ ةيفاقث وأ ةيسايس ةضھن ةيأ ثودح نكميالف
تم نأل كلذ .ميلعتلا نومضم ريوطت ةيلمع قوسلا تابلطتم هجوت نأ نوسسؤملا ضفريو
منا ميلعتلاو ةيداصتقالا ةضھنلا نيب قيثولا طابترالا نإف مث نمو رارمتساب ةريغتم قوسلا
ةيلمع ىف العاف بابشلا لعجت ىتلا ىھ اھنيعب ميق عرز ىف ميلعتلا هبعلي ىذلا مھملا رودلا
كفلا ةيلالقتسا ىھ ميقلا كلت مھأو .قوسلا تابلقت نع رظنلا ضغب ةسفانملا ىلع ارداقو لب
ا ريوطتف .لمعلا ناقتاو تقولا مارتحاو قيرفلا حورب لمعلاو ىدقنلا ريكفتلا ىلع ةردقلاو
مامتھالا ىلع رصتقيال – جمانربلا اذھ نم لقتسم ءزج ىف اقحال هنع ثيدحلا ىتأي ىذلا-
ب زتعم ليج قلخ مھألا وھو نمضتي امناو تادعملاو ىنابملا ريوطتو ةثيدحلا ايجولونكتلا
ع ىف ةكراشملا نم هنكميام تاراھملا نم كلتميو اھتاناكامإو رصم تاردقب ىعو ىلعو
.ةيمنتلا

كلذو ،ايلكيھ راص ىذلا داسفلا ةحفاكمل ىوصق ةيولوأ بزحلا ىطعي :داسفلا ةحفاكم -2
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ج بحاص لك ءاطعإ ىھ ةيناثلاو نوناقلا ةدايس أدبمل مراصلا ليعفتلا ىھ ىلوألا نيتليسو
نع كيھان نوناقلا كاھتنا نع فرطلا ضغ نع هينغيو هتمارك ظفحي رجأ نم هقحتسيام
.ةيساسألا هتاجاح دسل هكاھتنا ىف
احم نأ الإ ،اھعيجشت بجيو ةردقم تاقدصلاو ةاكزلا رداصم نأ مغر :رقفلا ةبراحم -3
مسأرلا ىتعأ اھيفامب ملاعلا نادلب لك ىف ةلودلا تايلوئسم مھأ ىدحإ ىھ ءارقفلا ةدعاسمو
مناو ةلودلل ىلكلا لخدلا طسوتم ةدايز ربع وأ .عيزوتلا ةداعإ ربع هتجلاعم نوكتال رقفلاو
.مھل ةمدقملا تامدخلا معدو مھسفنأ ءارقفلا لخد ةدايز اھفدھ ةيومنت جمارب
نم الإ همھف نكميال رقف وھف .ملاعلا ىف رقفلا نم ديدج عون ءازإ اننأ نوسسؤملا كرديو
ىديإ ىف ءاذغلا جاتنا زكرت نإف ،لاثملا ليبس ىلعف .مويلا اھعنص ىراجلا ةملوعلا ةعيبط
نا هراعسأ ىف مكحتتو هعيب ىلع رطيستو هجاتنا متيام ددحت ةقالمعلا تاكرشلا نم دودحم
ييالملا سالفإ ىلإ طقف ال كلذ ىدأ دقو .ةراسخلاو حبرلا قطنمب طقف انوھرم ءاذغلا جاتنا
ح تدادزا دقو .هلك ملاعلا ىف ةيئاذغ ةمزأ قلخ ىلإ امناو ملاعلا لوح راغصلا نيعرازملا
جاومل ىويحلا دوقولا جاتنإل بوبحلا مادختسا ىف لودلا ضعب تأدب نأ دعب ارخؤم ةمزألا
م كلذ هيلإ ىدؤي امع الضفف .ايلود اھتھجاوم ىغبني ةيناسنإلا قح ىف ةميرج ىھو ةقاطلا
سأ عافترا ىلإ ةرورضلاب ىدؤي هنإف ،دوقولا جاتنا ةيلمع ىف بوبحلا نم نانطألا نييالم
.هتاذ تقولا ىف ةيملاعو ةيلحم بابسأ هل رقف ءازإ اننإف ،ىرخأ ةرابعب .ىرخألا ةيئاذغلا
ريغو ةيكرمجو ةيبيرض زفاوح نم اھتاودأ لك مدختست نأ ةلودلا ىلع نأ كلذ لك ىنعيو
ىتلا ةيئاذغلا ةمزألا مقافتب رذنت ىتلا تاديدھتلا كلت ةھجاومل ةيداصتقالاو ةيلاملا تاودألا
.اھتايلجت نم ةدحاو درجم رصم ىف شيعلا فيغر عوضوم
هجوملا ىداصتقالا حالصإلا ةركفل جورت اھعنص ىراجلا ةملوعلا نإف ،كلذ نع الضفو
ؤملاو .راقفإلا نم ديزمل ىدؤي هطبض متي مل اذإ هجوت وھو ،ةيبسنلا ةيزملا قفو ريدصتلا
نم -ثدحت نأ ةلودلا ىلع نأب نونمؤي مھنأ الإ ريدصتلاو جاتنإلا باوبأ حتف عم اوناك نإو
لا نيبو ريدصتلا فدھب ةيداصتقالا ةلجعلا ةرادإ نيب قيقدلا نزاوتلا -تاءافعإلاو زفاوحلا
.ىئاذغلا جاتنإلاب اھنم قلعتيام اصوصخو نينطاوملل ةيساسألا تاجاحلاب

ل ىندأ دحب صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نم لكل مزلم نوناق رادصإ :روجألل ىندألا دحلا -4
ضعب ىف اھاندأو روجألا ىلعأ نيب ةلئاھلا ةوجفلا عم لماعتلاو مخضتلا لدعمب هطبرو
.تاسسؤملا

وت متحتي مث نمو ةيداصتقالا ةضھنلا دامع امھ ةحصلاو ميلعتلا :ةيحصلا ةياعرلا معد -5
دقو .نيدنبلا نيذھ ةنزاوم ةدايز تاقفن ةيطغتل ةلودلل ةماعلا ةينازيملا نم ةمزاللا دراوملا
.امھتيمھأل ارظن نيعوضوملا نيذھ نم لكل اصاخ اءزج جمانربلا

داريإ( ةيعامتجالا ةياعرلا ةنزاوم لصف ةرورض بزحلا ىري :تاشاعملاو تانيمأتلا -6
سؤملا ضفريو . لخدلا يدودحمو ءارقفلا قوقح ىلع اًظافح ؛ ةلودلل ةماعلا ةنزاوملا نع
ل اھمادختسا نأل ةلودلل ةماعلا ةنزاوملا ىلإ تاشاعملاو نيمأتلا لاومأ مض تالواحم ةوقب
وھو عايضلل لاومألا كلت ضرعي نأ هنأش نم ماعلا نيدلا صيلقت وأ ةماعلا تانزاوملا ىف
دملا كلت ءابعأب ىقليو لب اھلح ىف دعاسيال ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تالكشملا مقافي ىذلا
يونسلا مخضتلا لدعم ةميقب تاشاعملل ةيونسلا ةدايزلا طبر عم ةمداق ةيلاتتم لايجأ ىلع
حت ةميخو ةيداصتقا بقاوع تاذ ةميرج راكتحالا نأ نوسسؤملا ىري :راكتحالا عنم -7
م ربتخت ىتلا تالاجملا رثكأ وھ راكتحالا عنم لعلو .ملاعلا ءاحنأ ىتش ىف ةيسايسلا مظنلا
مو .ذوفنلاو ةوقلا باحصأ نم نوكيام ةداع ركتحملا نأ كلذ ،نوناقلا ةدايس أدبمب مازتلالا
بس ىفو .ةيداصتقالا ةيلمعلا معدل انامض راكتحالا نوناق ليعفت ةرورض نوسسؤملا ىري
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ھج نوكي نأ ىغبني ىعامتجالا نزاوتلاو داصتقالل ةرمدملا راكتحالا رھاوظ نع فشكلا
ىزكرملا زاھجلا لثم ةيلالقتسالا تاذ ةلودلا ةزھجأ نم دحاول اعباتو ايوق ازاھج راكتحالا
.تابساحملل

املا ةسايسلا رصانع مھأ دحأ ىھ ةيبيرضلا ةموظنملا نأ نوسسؤملا ىري :بئارضلا -8
انھ نمو .ةيعامتجالا ةلادعلا قيقحتو ىداصتقالا ومنلا عفد نيب نزاوتلا ققحت ىتلا ةادألا
عم ةقثلا نم خانم قلخ ىلع ئش لك لبق موقت نأو دبال ةيبيرضلا ةسايسلا نأ نوسسؤملا
ةيحان نم ةلداع ةيبيرض ةسايس مسرو ةيحان نم نوناقلا ةدايس أدبم ليعفت ربع نيلومملا
وسيملا تائفلا هلمحتت ىذلا هسفن ءبعلا عمتجملا ىف فعضألا تائفلا لمحتت نأ زوجيالو
لوخدلا يطسوتم لمشي ثيحب يبيرضلا ءافعإلا دح عفر متي نأ نوسسؤملا ىري ،كلذلو
صاخلا تاعورشملا ىلع ةيواستم اھيلع ءاقبإلا عم دارفألا لوخد ىلع ةيدعاصت ةبيرضلا
يب ةيبيرضلا ةسايسلا زيمت نأ اضيأ مھملا نمو .نيلومملاو ةموكحلا نيب ةقثلا قلخل فدھت
نوسسؤملا ىريو .ةفلتخملا تاءافعإلاو زفاوحلا ربع ةيكالھتسالاو ةيجاتنالا تاعورشملا
و .رصم ىف ىناكسلا زكرتلا ىف ديدشلا للخلا جالعل ىعسي وحن ىلع ةيبيرضلا ةموظنملا
شت هفدھو ةيفارغجلا ةقطنملا فالتخاب فلتخي ىبيرض ماظن قلخل اعورشم بزحلا ىنبتي
.ةيروھمجلا قطانم لك ىف نزاوتملا راشتنالا

ةيامحل 2006 ةنسل 67 مقر نوناقلا رودص عم هنأ نوسسؤملا ىري :كلھتسملا ةيامح -9
طتلا ىدم ىھ ةيقيقحلا ةربعلا نأ احضاو راص ،كلھتسملا ةيامح زاھج ءاشنإو ،كلھتسملا
ىوق قالطإ ةيمھأ ىلع نوسسؤملا دكؤي انھ نمو .عقاولا ضرأ ىلع نوناقلا اذھل ىلعفلا
طإلا ىلع مھألا بيقرلا وھ عمتجملاف .ةيعرشلا نم راطإ ىف لمعلاب اھل حامسلاو ىلھألا
.كلھتسملا ةيامح ىلع رداقلا

جاتحتو .دحاو نآ ىف ةيعامتجاو ةيداصتقا ةلكشم ةلاطبلا ةمزأ لثمت :ةلاطبلا ةھجاوم-10
لا ىلع متحتيف ،ريصقلا لجألا ىف امأ .ليوطلاو ريصقلا نيلجألا ىف ةھجاوم ىلإ ةلكشملا
جألا ىف امأ .رغصلا ةيھانتم تاعورشملا ىف ماھسإلاو ةريغصلاو ةطسوتملا تاعورشملا
 كلذو ىنطولا داصتقالل ةيباعيتسالا ةقاطلا عيسوت ةلودلا ىلع متحتيف ،ريصقلاو طسوتملا
لحملا ةينيعلا ةيقيقحلا تارامثتسالا ومن ىلع عجشي ىعيرشتو ىميلعتو ىداصتقاو ىسايس
.ةيبنجألاو

ةحصلاو ميلعتلا :ىعامتجالا روحملا :اثلاث
ميلعتلا -1
شيعت ىتلا ةنحملا نأ نوريو .اھتايح ءامو ةضھنلا بصع وھ ميلعتلا نأ نوسسؤملا نمؤي
رت نم كلذ ىلع بترت امو ةيوبرتلاو ةيميلعتلا اھمظن رايھنا نع اھنم ريبك مسق ىف ةجتان
.عمتجملا نم عسوألا تاعاطقلا ىدل ةءافكلاو ةفرعملا ىوتسم ىف لھذم
مھنأكو بالطلا عم لماعتلا اھلالخ نم متي ةيلآ ىلإ اندالب ىف ةيميلعتلا ةيلمعلا تلوحت دقف
ذو ،هتياھن ىف ناحتمالا قاروأ ىلع اھغيرفت متي ىتلا تامولعملاب ماعلا لاوط اھليمحت متي
أل كلذ ،ميلعتلا ةيلمعل الخدم نوكي نأ زوجيالو لطاب معز وھو .قوسلا تابلطتمل دادعإلا
ضھنلا تابلطتمبو ىنطولا عورشملاب اھرھوج ىف طبترت نأ دبال ةيميلعتلا ةيلمعلا فادھأ
قوسلا تابلطتم نأ نع الضف اذھ ،قوسلا تابلطتم ددحتت امھساسأ ىلع ىتلاو اھطورشو
.هشيعن ىذلا ةملوعلا رصع ىف رارمتساب
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نم بابشلا مرحو ىميق ىوتحم ىأ نم ةيميلعتلا ةيلمعلا غيرفت ىلإ لوحتلا كلذ ىدأ دقو
.مھبھاومو مھتاراھم
يسسؤملا ىدل ميلعتلا لتحي مث نمو هتنحم نم ميلعتلا جورخ نود ةضھنلا قيقحت ليحتسيو
.هتانوكم ةفاكل ىرذج حالصإو هتاھجوتل ةلماش ةعجارم ىلإ ةجاحلاب نونمؤيو ىوصق
ىلإ جاتحتو ,اھاحضو ةليل نيب ثدحت نل لجألا ةليوط ةيلمع كلت نأ نوسسؤملا كرديو
صملا تاربخلا نم ديفتستو ىرخألا لودلا براجت نم ديدجلا رارمتساب مھلتست ةضيفتسم
.لاجملا اذھ ىف ةريثكلا
هيسسؤم رظن ةھجو نم ةعجارملا كلت اھيلع ىنبنت ىتلا ةيؤرلا ىلي اميف بزحلا مدقيو
رأ ىلع نطاوم لكل قح ميلعتلا نأب قيمعلا مھناميإ نم نوسسؤملا قلطني ،ءدب ىذ ئدابو
فولا وأ ىعامتجالا ىقرتلا وأ فيظوتلل ةليسو درجم طقف ال هتاذ دح ىف فدھ وھو رصم
ايلع ةميق ملعلا حبصي ةضھن ةيأ فدھ وھ ىرصملا ناسنإلا ناك اذإف .قوسلا تاجايتحاب
.ةيساسألا قوقحلا دحأ
ىف اھتمرب ةيوبرتلاو ةيميلعتلا ةموظنملا اھيلع موقت ىتلا سسألا نألو قلطنملا اذھ نمو
اھتارازو لكب ةلودلا تاناكمإ دشح ىلإ جاتحي رمألا نأ نوسسؤملا ىري ،ةيرذج ةعجارم
نكميال اغلبم ميلعتلا ةمزأ تغلب دقف ،ىرخأ ةرابعب .هرصانعو هتائف لكب عمتجملا تاقاطو
ألا ةلودلا ةزھجأ ةفاك عم قيثو نواعتو قيسنت نود امھدحو ميلعتلا اترازو هحالصإ ىلوتت
.ةفلتخملا عمتجملا تاعاطق بناج نم عساولا معدلا بايغ ىف
و عامجإ ىلإ لصوتلا نود متت نأ نكميال حالصإلا نم ةلماشلا ةيلمعلا كلت نإف ،انھ نمو
لا كلت اھيف امب – ميلعتلا ريوطتل ةحرتقم ةطخ ةيأ نأ نوسسؤملا ىري كلذل .اھفادھأ لوح
ب مستي راطإ ىف قاطنلا عساو ىعمتجملا شاقنلل اھضرع متي نأو دبال -انھ بزحلا اھمدقي
لا ىف موقيو عمتجملا نم اھاقلتي ىتلا ةفلتخملا ىؤرلا ىلع ءانب ةطخلا كلت ليدعتل ىعسيو
.هفادھأ معدو هيلع لابقإلاو رييغتلا لابقتسال عمتجملا دادعإب

ىميقلا ىوتحملا -1
وجلا نكل .ةيميلعت ةضھن تققح ىتلا لودلا تاربخ نم ةدافتسالا ةيمھأب نوسسؤملا نمؤي
نأ ذإ .ميلعتلاب اھدحو ضھنتال تاربخلا كلت ىف اھنم ةدافتسالا نكمي ىتلا ةيجھنملاو ةينفلا
ميلعتلا حالصإ ىف ةينفلاو ةينقتلا بناوجلا نع ةيمھأ لقيال ىميلعتلا ماظنلا اھثبي ىتلا ميقلاب
لا ةموظنملا اھيلع زيكرتلا ىف كرتشت نأ نكمي ىتلا ةيناسنإلا ميقلا نم ةعومجم كانھ نأ
اھنيعب ميق ىلع ديكأتلا متحي دق اھتالكشم ةعيبطو ةلود لك عقاو نأ الإ ،ةلود نم رثكأ ىف
.اھتضھن ءانب ىف مھسي نأ نكمي ىذلا اھخيراتو اھتراضح ةمأ لكل نأ مث .ام ةلحرم
ةعومجم كانھ نأ نوسسؤملا ىري ،ميلعتلا لاجم ىف ةنھارلا رصم تالكشم ىلع ءانبو
صملاو ملعلاو لمعلاو لامجلاو ءامتنالا ميق ىھو اھيلع ديكأتلاب ميلعتلا ىنعي نأ متحتي ىتلا
.ةنطاوملاو ةماعلا
كرديال ميلعتل ةميق الف .ةدوشنملا ةيميلعتلا ةيلمعلا ىف ىوصق ةيمھأ ءامتنالا ةميق لتحتو
لا تاذلاب ةقثلا ءشنلا يف سرغي ىذلا هدحو وھ رصمل ءامتنالاو .انفادھأ ىھامو نحن نم
م ةدافتسالا نم ةيساسح الو ىوقألا مامأ قاحسنا نود ملاعلا عم ىحصلا لعافتلاب حمسيو
هلحارم لكب ىرصملا خيراتلا ةساردل ةيمھأ نوسسؤملا ىلوي انھ نمو .نيرخآلا تاربخ
،ةددعتملا رصانعلا تاذ ةبكرملا ةيرصملا ةيموقلا ةيصخشلا معد يلإ فدھت ةيدقن ةداج
. رصم خيرات يف ةبقاعتملا ةيخيراتلا تاقلحلا نيب تطبر يتلا ةيراضحلا ةيرارمتسالاو
.ةيبرعلا ةغلل رابتعالا ةداعإ
اھانعمب لامجلا ةميق ةيمنت نود ةفلتخملا فراعملا نم ةيقيقحلا ةدافتسالا ءشنلل نكميالو
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ا ...طخلاو ةباطخلا ىلإ رعشلاو حرسملا نم اھعاونأ ةفاكب نونفلاب امامتھا بلطتيام وھو
ال ةيملعلا ةداھشلا تراص دقف .داجلا لمعلاو ملعلا اتميق تراھنا ،ةطساولاو داسفلا ببسبو
لقعلا ىف ىقرتلا لبس وھ قوفتلاو زيمتلاو ناقتإلاو داجلا لمعلا دعي ملو فدھلا ىھ هسفن
.ىرصملا
رفلا حورب لمعلا ال ةسفانملا تراصو ةماعلا ةحلصملا ةميق تعجارت كلذ لك نع الضفو
ھميقو ةسفانملا تايقالخأ رايھناو لب ءادألا ىف روھدت ىلإ ىدأ ىذلا رمألا ،حاجنلا رايعم
واسملا نم هينعت امب ،ءشنلا ىدل ةنطاوملا ميق ىميلعتلا ماظنلا سرغي نأ ةياغلل مھملا نمو
إ ىف ةلاعفلا ةكراشملا ىف عورشملا مھقح نع الضف نطولا ءانبأ لك نيب صرفلا ؤفاكتو
اقلل يعيبطلا ناكملا هرابتعاب يسايسلا / ماعلا لاجملا يف نينطاوملا جامدنا ةداعإو هنوئش
. ةيلوألا ءامتنالا رئاودل دادترالا وأ لزعلا /ءافكنالا سيلو نيفلتخملا
لحارم لكب ةيميلعتلا ةيلمعلا ربع اھل رابتعالا ةداعإ نم دبال ميق كلت نأ نوسسؤملا ىريو
ا طاشنلل رابتعالا ةداعإ لالخ نم امناو ةيساردلا جھانملا لالخ نم طقف هثودح نكميالام
.ةيندملا ةيبرتلل ةلماكتم ةسايس راطإ ىف ،هعاونأ ةفاكب
و ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا اھب تمستا ىتلا ميقلا ىلع دكؤي نأ ىميلعتلا ماظنلل ىغبنيو
جالا لفاكتلاب ةقلعتملا كلت ىھ ميقلا هذھ مھأ لعلو .ازيمم اعباط ةيرصملا ةيصخشلا اھيلع
ك بابسأل رايھنالل تضرعت ميق اھلك ىھو .ةيددعتلاب ءافتحالاو ةيوقلا ةيرسألا تاقالعلاو
.اھتيوقتو اھئانب ةداعإل ىفاكلا دھجلا لذب نم دبالو
ةريخألا دوقعلا ىف ىرصملا ىعمجلا لقعلل تبرست ىلا ةيبلسلا ميقلا نم ةعومجم كانھو
و ملعلا ىتميقب ةناھتسالا رثأ نم ليلقتلا نكميالف .اھتمرب ةيميلعتلا ةيلمعلا ىلع اغلاب اريثأت
ميلعتلا لوحت نع الضف اذھ ،ىنفلا ميلعتلل ةينودلا ةرظنلاو سيردتلا ةنھم نأش نم طحلاو
خ نم الإ ىتأتيالام وھو ،ةيبلسلا ميقلا كلت ةھجاوم ىلإ ميلعتلا ريوطت جاتحيو .حبرلا ردت
ب اضعب اھضعب لمكتل ىدمعلا قيسنتلاب اھتاسسؤمو ةلودلا ةزھجأ اھيف لمعت ةلماش ةيعوت
فدھي ىميلعتلا ماظنلا نوكي نأ الثم لقعيالف .هقيقحتل ىرخألا ىعست امب اھنم لك رضت نأ
رشنيو كالھتسالاو عيرسلا بسكلا ميقل مالعإلا جوري امنيب داجلا لمعلاو ملعلا ةميق ىلع
.ةورثلا ساسأ ظحلا نأ اھادؤم

ةلودلا رود -2
نوسسؤملا ىريو .اھنع ةلودلا ىلختت نأ زوجيال ميلعتلا لاجم ىف ةيساسأ ةيلوئسم ةلودلل
ھنع عجارتلا نكميال ةيبعشلا قوقحلاو .ماعلا ميلعتلا ىف قحلا بستكا دق ىرصملا بعشلا
نوكي لحلا نأ الإ ،ىربك تالكشم هجاوت تراص ميلعتلا ةيناجم نأ حيحص .اھب بعالتلا
م ةيرصملا رسألا نييالمل ديحولا لمألا ىھ ىتلا ةيناجملا ءاغلإ ال تالكشملا كلت ةجلاعم
.مھئانبأ ميلعت
ىرصملا قافنإلا نأ دكؤت ةيمسرلا تانايبلا نإف ميلعتلا ةيناجم ءاجھ ىف لاقيام لك مغرو
 لودلا نم ريثكلاب ةنراقملاب لب ةمدقتملا لودلاب ةنراقملاب ةياغلل ادودحم لظي ماعلا ميلعتلا
ءاصحإ قفو( دحاولا درفلا ميلعت ىلع ابيرقت رالود 129 رصم هيف قفنت ىذلا تقولا ىفف

سنوتو ارالود 1337.6 ةيدوعسلا قفنتو ارالود 4763.4 ةدحتملا تايالولا قفنت )2002
ارالود
فنإف .ةصخصخلا أدبم اھيلع قبطني نأ نكمي ىتلا دونبلا نيب نم سيل ميلعتلا ىلع قافنإلاو
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ةعلق – ةدحتملا تايالولا قافنإ نأ لب .ةيلامسأرلا لودلا ىتعأ ىف ىتح دوجوم ميلعتلا ىلع
.ىربكلا ةيعانصلا لودلا لك نيب ىلعألا وھ لظي ماعلا ميلعتلا ىلع -ةيلامسأرلا
ايز ةلودلل ةماعلا ةينازيملا ىف ميلعتلل ةصصخملا ةبسنلا ةدايز ةرورض نوسسؤملا ىريو
جلا سرادملا ءاشنإ نيب دونبلا كلت عزوتتو .ميلعتلا ريوطت اھجاتحي ىتلا دونبلا لك ةيطغتل
ملا لاومألا ةدايز نع الضف اھتابتكمو اھشروو اھلماعم ديدجتو ةميدقلا سرادملا ةنايصو
.ميلعتلا لاجم ىف نيلماعلا نييرادإلاو نيسردملا تابترمل
نم ةيزاوتمو ةفلتخم لاكشأ دوجوب قلعتت ال رصم ىف ميلعتلا ةلكشم نأ نوسسؤملا ىريو
ھلھاجتو ةلودلا باحسنا ىھ ةلكشملا امناو ،ىرھزألاو ىبنجألاو صاخلاو ماعلا ميلعتلاك
سم ةلودلاف .ةيميلعتلا ةمدخلا مدقم عون ناك ايأ ةيميلعتلا ةيلمعلا مكحت ىتلا ةماعلا ريياعملا
داجيإو ةدوجلاو ءادألا ىلع ةمراص ريياعم ضرفو ةيميلعتلا ةيلمعلا طابضنا نع لماكلاب
ال سرادم رصم ضرأ ىلع دجوت نأ لاثملا ليبس ىلع لوقعملا ريغ نمف .ةباقرلل ةلاعف
نمو .ةباقر ةيأل اھضعب ىف جھانملا عضخت الأ زوجيالو ةيبرعلا ةغللا نويرصملا اھبالط
نمو .رصم لبقتسم باسح ىلع حبرلل ةفداھ ةعلس ىلإ ميلعتلا لوحتي نأ اضيأ ضوفرملا
لكلا مزتلي ةينفو ةيميق ريياعمل ةلودلا عضوب أدبي ةيميلعتلا ةيلمعلا حالصإ نأ نوسسؤملا
ط اھركذ قباسلا ميلعتلا عاونأ لك مامأ بابلا حتف نكمي طقف ذئدنع .اھنع ديحي نم بقاعيو
.ريياعملا كلتب تمزتلا

ىعماجلا لبقام ميلعتلا -3
جھانملا
تامولعملا نيقلت ىلع ةيميلعتلا ةيلمعلا موقت نأ نكمملا نم دعي مل ،تامولعملا رصع ىف
ةيرصملا ميلعتلا جھانم نإف كلذل .اھدرس ىلع هتردق ىدم وھ بلاطلا حاجن رايعم نوكي
م ديدحت ةيفيك ءشنلا ميلعت امناو تامولعملا نيقلت سيل اھفدھ ةلماش رظن ةداعإ ىلإ ةجاح
ةيفيك مث ،رداصملا ةيقادصم رابتخا ىلع هبيردتو اھيلع لوصحلا ةيفيك مث تامولعملا نم
حت نمضيو اھنم ةدافتسالاب حمسي نراقم جھنمبو قالخ ىدقن لكشب اھفينصتو تامولعملا
ا بيردت ىفكيالو .ةعماجلاو ةسردملا روس دنع ىھتنتال ةرمتسم ةيتايح ةيلمع ىلإ ميلعتلا
سألا حرط ىلع مھبيردت اضيأ متحتي امناو مھيلع حرطت ةلئسأ نع ةباجإلا نع ثحبلا ىلع
نم هل نوضرعتي اميف ىشماھلاو مھملاو مھألا نيب زييمتلا ىلع مھتاردق ةيمنتو ةحيحصلا
.تاعوضومو
دزاو ،ملعملل ةسئابلا عاضوألا عطقلاب اھنم ،ةددعتم بابسأ اھل ةفآ ةيصوصخلا سوردلاو
قحلا" بلاطلل مدقي ىساردلا جھنملا نأ ربتعي ىركف جھنم نع اضيأ ةجتان اھنكلو لوصفلا
إ ،ىرخأ ةرابعب ."ةدحاو ةيجذومن ةباجإ" كانھ نأ ةرورضلاب ىنعي ىذلا رمألا "ةقلطملا
ردلا نم ضرغلا الصأ ىفتنا ،ىدقنلا ريكفتلاو لقعلا لامعإ ىلع ةردقلا وھ حاجنلا رايعم
.ةراجتلا كلت ىف اھلوادت متي ىتلا ةلمعلا ضوقي هنأل ةيصوصخلا
نت بولطملا تاراھملاو ميقلا نم ةموظنم ديدحت نكمي ،اھركذ قباسلا فادھألا ىلع ءانبو
نم اھتشقانمو اھحرط بجاولا تاعوضوملا نم ةعومجم نع الضف ةيميلعت ةلحرم لك
تخم تاعورشم ميدقت ىلع سفانتلل ىندملا عمتجملا تاسسؤم مامأ بابلا حتفي مث ،بالطلا
بعب .ةينعملا تاھجلا بناج نم اھنم لوبقملا ىلع ةقفاوملاو اھمييقت متي ىتلا ىھو جھانملل
ورشلا اھيف ترفاوت املاط اھعونتو جھانملا ددعتل بابلا حتف ةرورض بزحلا ىري ،ىرخأ
يجذومنلا ةباجإلا ةموظنم ىلع ءاضقلا ىف دعاسيو راكتبالا عجشيام وھو ،اھركذ قباسلا
.ةدحاولا
جھنملا رصانع دحأ باتكلا لظي امناو ىسردملا باتكلا طقف ال ىساردلا جھنملا نمضتيو
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.اقحال هركذ ىتأي فوس ىذلاو ريبك لكشب صلقت ىذلا ىسردملا طاشنلا بناج
حتمالا ىلع ساسألاب مئاقلا مييقتلا ماظن ىف ةرورضلاب ارييغت جھانملل ةيؤرلا كلت بلطتتو
لقنلا تاونسب ةنراقملاب ةماعلا تاداھشلا ىف ةصاخ لصيفلا هدحو نوكي ىذلاو ،ىريرحتلا
تارابتخا لثم مظنلا نم هريغو ىريرحتلا ناحتمالا ماظن نيب عمجلا ةرورض نوسسؤملا
متجالا ةمدخلاو ىسردملا طاشنلا هجوأ فلتخم ىف بلاطلا ءادأ مييقت نع الضف تاراھملا
نمو .ةدوشنملا ةيميلعتلا ةضھنلل لوصولل ةيسيئرلا حيتافملا دحأ وھ ىبالطلا طاشنلا لعلو
طلل اھلالخ نم نكمي ىتلا ىھف ةيبالطلا ةطشنألا عم ةيدجب لماعتلل ةيمھأ نوسسؤملا ىلوي
أ ىھو .اھعم لعافتلاو مھعمتجم اياضق ىلع قدصب فرعتلاو ةيتايحلا تاراھملا باستكا
.ةصاخلا تاردقلاو بھاوملا فاشتكا هلالخ نم نكمي ىذلا حاتفملا
جشب ىأرلا نع ريبعتلا ىلع بالطلا بردت ىتلا كلت اھب ةيانعلا بجاولا ةطشنألا مھأ نمو
ةيمھأ لقيالو .قيرفلا حورب لمعلاو ةيسايسلا ةكراشملا ىلع مھبردت ىتلا كلتو حوضوو
مو اھتمدخو )ةعماجلا وأ( ةسردملاب ةطيحملا ةئيبلاب بالطلا فيرعت ىلإ ةفداھلا ةطشنألا
.اھتالكشمو اھاياضق
اقيثو اطابترا طبتري ىذلا وھو .لماكلا ىساردلا مويلا عورشم ىنبتب الإ كلذ لك ىتأتيالو
لمعلا نم ايجيردت صلختلاو لوصفلا ىف بالطلا ددع صيلقتو سرادملا ددع ةدايز ىلع
.سرادملاب بالطلا دوجو تاعاس نم دحي ىذلا تارتفلا
سردملا
ردتلا ةنھم ىلإ رابتعالا ةداعإ ةلأسم ىھ احاحلإ رثكألا اياضقلا دحأ نأب نوسسؤملا نمؤي
ىري انھ نمو .سردملاب ةقئافلا ةيانعلا تمت احجان ايميلعت احالصإ تنبت ىتلا لودلا لك
دتلا ةنھمب قلعتي اميف ةيرصملا ةفاقثلا ليكشت ةداعإل ىوصق ةرورض كانھ نأ نوسسؤملا
رصملا ىعولا ليكشت مت امكف .ةفلتخملا اھتاودأ مادختسا ربع اھيف رود ةلودلل ةمھم ىھو
ىف ىنھملا مرھلا ةمق نالتحي بيبطلاو سدنھملا هيف راص وحن ىلع ةقباس ةيخيرات ةلحرم
س ىلع ةلودلل نكميو .سردملا هاجتا ىف ايباجيإ ىعولا ليكشت ةداعإل ناوألا نآ ،ىعمجلا
جأ عفر نع الضف ،تاعماجلل قيسنتلا ىف ةمقلا تايلك ىلإ ةيبرتلا تايلك لوحت نأ لاثملا
مم ىف ةبغرلا ىلع ةديدجلا لايجألا زفحت ةيزجم اھسفن ةنھملا لعجي وحن ىلع نيسردملا
ر ىغبني ذإ ،صاخلا رداكلا عقاولا ىف ىفكيال ةيلاحلا ميلعتلا ةنحم لظ ىف ،ىرخأ ةرابعب
ناعي ميلعتلاف .بيردتلاو روجألا ثيح نم سيردتلا ةنھمل ةلماش رظن ةداعإب حمست ةينازيم
يوطتل هذاقنإل ةيئانثتسا ةينازيم صيصخت نم لقأ سيلو هتاذ ىرصملا ىموقلا نمألا سمت
ةسردملا
الف .ىميلعت زاجنإ ىأ قيقحت عقوت لوصفلا ىف ذيمالتلل ةمخضلا دادعإلا لظ ىف ليحتسي
سالا ىلع رداق بلاطلا الو ةقيقد نيثالث ىف اذيملت نيتسل بجاولا هابتنالا ءاطعإ ىلع رداق
ردقلاو بھاوملا ةيمنت ال نيقلتلل ليملا ىلإ هتاذ دح ىف ىدؤي ددعلاو .ءاضوضلا كلت طسو
ظ ىف مھتاكلم فرعي نأ نع كيھان ،بالطلا شقاني نأ سردملا ىلع ليحتسي هنأل ةيلقعلا
.محدزملا خانملا
.لوصفلا دادعأ ىف طسوتملا ىدملا ىف عسوتلل ةطخ عضو نم دبال ،انھ نمو
ىنفلا ميلعتلا
نيح ىفف .رصم هشيعت ىذلا عقاولا ىف دسجتي ىذلا ضقانتلا ىف ىنفلا ميلعتلا ةمزأ ىلجتت
منيب بالطلا ىثلث طسوتملا ىف بطقتسي ىنفلا ىوناثلا ميلعتلا نأ ىلإ ةيمسرلا تاءاصحالا
يھناو ةينفلا تاءافكلا صقن نم رصم ىناعت ،طقف ثلثلا ىوس ماعلا ىوناثلا ميلعتلاب قحتلي
ال هب قاحتلالاف .ةددعتم داعبأ تاذ ىنفلا ميلعتلا ةلكشمو .امومع نيينفلا ىدل ءادألا ىوتسم
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نمو .ماعلا ىوناثلاب قاحتلالا نع هزجع ةجيتن نوكيام ردقب بلاطلا لويم نع ةرورضلاب
ھب ةقحلملا شرولاو لماعملا ىف رقفو دراوملا ىف صقن نم ةينفلا سرادملا ىناعت ىرخأ
.سردملاب ةيانعلا لامھإ نع الضف اذھ ،اھديدجت
ضافخنا نم هعورف لك ىناعت ثيح ىنفلا ميلعتلاب ةيانعلا ةرورض بزحلا وسسؤم ىريو
ثادحإل ىعسلا مھملا نم هنإف كلذ نع الضفو .بالطلل ىراھملا نيوكتلا روھدتو ءادألا
ىعارزلا ميلعتلاف .ىعارزلاو ىعانصلاو ىراجتلا - ةفلتخملا هعاونأب قاحتلالا ىف نزاوتلا
.ىعانصلاو ىراجتلا ميلعتلا حلاصل هب نيقحتلملا ددع ىف حضاو راسحنا نم
ىعماجلا ميلعتلا -4
ف ةعماجلاف .هئايحإو الصأ ةعماجلا موھفم ىلإ رابتعالا ةداعإب ىعماجلا ميلعتلا ريوطت أدبي
رحلا ىأرلاو ركفلا لقعم اضيأ ىھ امناو ةيوبرتو ةيميلعت ةسسؤم طقف تسيل تاعمتجملا
.عمتجملا ةضھن ىف مھسي ىذلا ىملعلا ثحبلا
خملا فراعملا مھيقلت ربع ةباشلا لايجألل لبقتسملا قافآ حتف وھ ةعماجلل ىسيئرلا رودلاو
ضق لح ىف ةكراشملا ىلعو رحلا ريكفتلا ىلع مھبيردتو ةميلس ةيجھنمو ةيملع سسأ ىلع
.مھنطو
دويقلا لك نم ةعماجلا ريرحت وھ ىعماجلا ميلعتلا حالصإل لوألا حاتفملا حبصي انھ نمو
ةيرح ةسراممو ةيرحب ريكفتلا ىلع بالطلا عيجشت متحتيو .ركفلا ةيرح ىلع ةضورفملا
.اھفالتخا ىلع ةيعماجلا ةطشنألا لك ىف امناو سردلا تاعاق لخاد طقف ال
ىلع سيردتلا ةئيھ وضعل رابتعالا ةداعإ ىف لثمتي ىلاعلا ميلعتلا ريوطتل ىناثلا حاتفملاو
أب سيردتلا ةئيھ وضعل حمست ىتلا ةينازيملا رفوتت نأ ىرورضلا نمف .ءاطعلا نم هنكمي
ذھ .ةعماجلا ىف هرودل لماكلا غرفتلا نم هنكميو ةميركلا ةايحلا هل نمضي ابترم ىضاقتي
الط نيب هتقو عيزوت نم هنكمت ىتلا ةيرادإلاو ةينقتلاو ةيلاملا دراوملا ريفوت ةرورض نع
مب ىميداكألا هروطت نم دحي ىملعلا ثحبلا نع ىعماجلا ذاتسألا عاطقناف .ةيملعلا هثوحبو
ب .هبالط ىلع ابلس ةرورضلاب
ھو ةلودلا اھعضت ىتلا ريياعملاب مزتلت ىتلا ةصاخلا تاعماجلا ءاشنإ نم بزحلا عناميالو
ىليام نمضتت نأ نوسسؤملا ىري ىتلا ريياعملا
ساردلا جماربلاو ىنابملاو تآشنملا ثيح نم ةيميلعتلا ةيلمعلل ةيساسألا رصانعلا لامتكا -
تمو ةصصختم سيردت ةئيھ دوجو نع الضف ،تابتكملاو لماعملاك ةيميداكألا تامدخلاو
ةيميلعتلا ةيلمعلا تايرجم ىف ءاوس اھيلع فراعتملا ةيميداكألا ريياعملاب لماكلا مازتلالا -
.ةيملعلا تاداھشلا حنم ريياعمو اھتيعونو جھانملا ىوتسمو لوبقلا طورش ىف
ةعماج لك مدقت نأ ىنعمب ،ةصاخلا ةعماجلا اھرفوت ىتلا تاصصختلا ثيح نم زيمتلا -
وأ ةماعلا تاعماجلا اھمدقتال ةيملع تاصصختل اھريفوت نمضتي اعورشم اھقاروأ نمض
ل ىفلخ باب ىلإ ةصاخلا تاعماجلا لوحتت الأ نمضي ىذلا رمألا ،ةصاخلا تاعماجلا نم
.ىملعلا مھاوتسم ىندت ببسب ةماعلا تاعماجلا مھلبقت مل نمل ةيعماجلا ةداھشلا ىلع
ةيمألا ةحفاكم -5
ع ءاضقلا ىف رصم حجنت مل ،ىضاملا نرقلا نم تانيسمخلا ذنم تلذب ىتلا دوھجلا مغر
قايسلا اذھ ىفو .ميلعتلاب ضوھنلا تايولوأ ردصتت ةيضقلا هذھ لعجي ىذلا رمألا ،ةيمألا
ىجيرخب ةناعتسالا اھيف متي تاونس ةرشعو 5 نيب حوارتت ةرتف قرغتست ةيموق ةلمح ىنبت
وحم ىف ةكراشملل نيماع وأ ماع ةدمل لمع نع نوثحبي نيذلا ايلعلا دھاعملاو تاعماجلا
رثكألاو ةيئانلا قطانملا ىلإ لاقتنالل جيرخلا دادعتسا قفو دادزي لوقعم رجأ لباقم كلذو
ةيئاذغلا تابجولا ميمعت ربع ميلعتلا نم برستلا ةحفاكمل اجمانرب ةيموقلا ةلمحلا نمضتتو
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عتلا صصح بناج ىلإ فرحلا ىلع بيردتلل تقولا داجيإ ىنستي ىتح لماكلا مويلا ماظن
ضلا ببسب ميلعتلا نم مھدالوأ جارخإ ىف لھألا ةبغر نم للقي ىذلا رمألا وھو ، ىساسألا
تلا ةھجاومل اصصخم اجمانرب ةيموقلا ةلمحلا كلت لمشت نأ ةياغلل مھملا نمو .ةيداصتقالا
صوصخ زفاوحلا نم ةموظنم عضيو نھميلعت ةيمھأب ةيعوتلا ىلع موقي تايتفلاب صاخلا
ريو .رسألل ةيئاذغ وأ ةينيع ايازم ىلع لوصحلاك تايتفلا ميلعتل ةريقفلا قطانملاو فيرلا
مو ريياعم قفو ةيمألا نم ةيلاخ رصم نالعإل ىنمز ىدم ديدحت نم دبال هنأ نوسسؤملا
.لاجملا اذھ ىف نوصتخملا ءاربخلا اھعضي ةقيقد

ةيحصلا ةياعرلا-2

كلذ ،اھل لح ىلإ لصوتلا حيتافم مھأ وھ قيقدلا صيخشتلا نوكي ةلكشم ةيأ ةجلاعم دنع
ةموكحلا تاھجوت ىلع كلذ قدصيو .ةلكشملا ديقعتل ةرورضلاب ىدؤي ئطاخلا صيخشتلا
م ناجلاعي اھل مكاحلا جھنملاو ةموكحلا اھمدقت ىتلا ةيؤرلاف .ىحصلا نيمأتلا ماظن ريوطت
عي ىذلا رمألا لح الب ةيقيقحلا تالكشملا بلغأ لظت امنيب رصم ىف الصأ ةدوجوم تسيل
ضيرملا" ةحصب رارضإلل طقف ىدؤيال ىطاخلا جالعلاف .اھمقافتل ىدؤيو تالكشملا كلت
.اھنع ىنغ ىف نحن ةيبناج ضارعأ قلخ ىلإ اضيأ ىدؤي
ھلاف" .ةمدخلا مدقمو لومملا نيب لصفلا جھنم ىلع اھرھوج ىف موقت ةحورطملا ةيؤرلاف
نيمأتلا ليومت دراوم نم اھريغو تاكارتشالا عمجي ىذلا "لومملا" ىھ "ىحصلا نيمأتلل
لباقم ةئيھلا نم نوضاقتي نيذلا ةمدخلا ىمدقم عم دقاعتلا ىھ ةيساسألا اھتمھمو ،ىحصلا
.نينطاوملل ةمدخلا مھريفوت
نم ىناعت ىتلا ةيبرغلا لودلا نم ددع ىف عبتم ةمدخلا مدقمو لومملا نيب لصفلا جھنمو
يل هذھ نأ ريغ .ىحصلا نيمأتلا ةينازيم هب ىفت نأ نكميام قوفي جالعلا فيلاكت ىف ميظع
يحصلا ةياعرلا تالكشم نأ حيحص !رصم ىف ةيحصلا ةياعرلا اھنم ىناعت ىتلا ةلكشملا
دنص ضرعي وحن ىلع فيلاكتلا عافترا عقاولا ىف اھنيب نم سيل نكل ةدقعمو ةريثك رصم
!سالفإلل ىحصلا نيمأتلا
ع ةمدقملا ةيحصلا تامدخلا رايھنا ىف لثمتي وھف رصم ىف ةيحصلا ةياعرلا هيناعتام امأ
يفشتسملا ىف ةيحصلا ةياعرلا نم ىندألا دحلا بايغو ،ءارقفلل اصوصخ ىحصلا نيمأتلا
وحن ىلع ةيودألا راعسأ ىف لھذم عافترا ىف اضيأ ةيحصلا ةياعرلا ةمزأ لثمتتو .ةماعلا
ىلإ نيضرمملا ةبسن ىف حضاو صقن كانھ كلذ لكل ةفاضإو .ايندلاو ىطسولا ةقبطلا هنم
بطلا قيرفلا فارطأ لك ةءافك ىوتسم ىف رايھنا نع الضف ءابطألا عومجم ىلإو ناكسلا
)ىفشتسملا -ةيبطلا ةزھجألا ىمدختسم نم نوينقتلا -ضرمملا -بيبطلا(
الو رصم اھنم ىناعتال ةيحصلا ةياعرلل ةلكشم جلاعي ىموكحلا جھنملا نإف ىرخأ ةرابعب
عضي لومملا نأل ققحتي فوس فيلاكتلا ضفخ نأ ضرتفي جھنم وھف .ةمئاقلا تالكشملا
ف ةئيھلا عم دقاعتلا ىلع هريغ عم سفانتي ةمدخلا مدقم نألو .ةمدخلا مدقم هب مزلي قافنإلل
ةدوجلا عفرو ةفلكتلا ضفخ امھ اعم نافدھ ققحتيف ةدوجلا عفرل اھرودب ىدؤتس ةسفانملا
خلا رايھنال ىدؤي فيلاكتلا ضفخل هيعس ىف هنأ وھ جھنملا اذھل ةفورعملا بويعلا دحأ نكل
س عضي نيح لومملا نإف قوسلا ةيلقع قفو رادي ماظنلا اذھ نألف .سكعلا سيلو ةيحصلا
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فنل ققحي ىتح- ىعسي نأل هعفدي هنإف هب همزليو عفتنملا جالعل ةمدخلا مدقم هقفني نأ نكمي
لا نوكي دقف .ىندألا اھدح ىلإ كرتشملل اھمدقي ىتلا تامدخلا ليلقت ىلإ- حبرلا نم اشماھ
ضيرملا كلذ جالعل صصخملا غلبملا لك مھتلت ةيحارج ةيلمع ءارجإ وأ ريقاقع ىف الثم
تح ةيجالعلا ةجيتنلا فصن ققحي ةفلكت لقأ اجالع قوسلا قطنمب ةمدخلا مدقم ررقيف اليلق
لوحتيو ىداصتقا رارق ىلإ لوحتي هنإف ايبط رارقلا نوكي نأ نم الدبف .هحبر شماھ نم
.ةعلس ىلإ
ھ نكت مل ىتلا ىحصلا نيمأتلا فيلاكت ضيفخت ىلإ جھنملا اذھ ىنبت ىدؤي ،ىرخأ ةرابعب
تارابتعا ةفاضإ ربع -تالكشملا ىدحإ ىھ ىتلا – ةدوجلا ةمزأ نم مقافيو الصأ ةلكشملا
.اھيلإ بسكملا

ميف اھزجون ةفلتخم ةيؤر نونبتيو ةيموكحلا ةيؤرلا نوسسؤملا ضفري ،مدقتام ىلع ءانبو
ناسنإلا نم عقوتن نأ زوجيال هنأ ريغ .رصم اھكلتمت ىتلا ىلوألا ةورثلا وھ ناسنإلا نإ
ألا هقوقح ىلع لصحي نأ نود هتابجاوب مايقلا الو ةيمنتلا قيقحت ىف لعاف لكشب مھسي نأ
ىف قحلا عقيو .ىرخأ ةيحان نم ءاطعلا نم هنكمتو ةيحان نم ةميرك ةايح هل نمضت ىتلا
ملل ةلباقلا ريغ ةيساسألا قوقحلا كلت نم بلقلا ىف -ةراشإلا تقبس امك -ةيحصلا ةياعرلاو
ضلاب ىنعيام وھو ىرصم نطاوم لك لمشتل ىحصلا نيمأتلا ةلظم دتمت نأ متحتي انھ نمو
ضرملاو ءاحصألا ،نينطاوملا لك هيف كرتشي نأ ىنعمب ،ايرابجإ ىحصلا نيمأتلا نوكي نأ
.ءاوسلا
لا هذھب مايقلا اھنكميال قوسلا تايلآف .ةلودلا رود لالخ نم الإ فدھلا اذھ قيقحت نكميالو
ص انيمأت نوكلميال نمم ةنمزملا ضارمألا باحصأ مرحت نأ اھنأش نم قوسلا تارابتعا
الا ىلع ءاحصألا ربجت نأ اضيأ قوسلا تايلآل نكميالو .نيمأتلا كلذ لثم ىلع لوصحلا
يلمع ةيأ رھوج وھ ىذلا لفاكتلل ىرورض طرش ءاحصألا كارتشاو .ىحصلا نيمأتلا ىف
م هل رشبلا ىف ارامثتسا لثمي هنأ نع الضف ىرابجإلا نيمأتلا نإف كلذ ىلعو .ىعامتجالا
ةيحصلا ةياعرلا ىلع قافنإلا ضفخ لبس مھأ اضيأ وھف اھتمرب ةيمنتلا ةيلمع ىلع ىباجيإ
ع كلذو رصم ىف نطاوم لك لمشتل نيمأتلا ةلظم دم ةرورض نوسسؤملا ىري انھ نمو
صح ىلع مئاقلاو هيلع فراعتملا ماظنلا ربع هيلماعل ىحصلا نيمأتلا ريفوتب لمعلا بحاص
تلظم دمو ىموكحلا ىحصلا جمانربلا معدو ،لمعلا بحاص اھعفدي ةصحو لماعلا اھعفدي
ا بلط دنع ةيزمر تاكارتشا نوعفدي نيذلا لمعلا نع نيلطاعلاو ىمويلا رجألاب نيلماعلا
يقيقح ةيومنت ةضھنب ملحن نأ انل سيل ،رقفلا طخ تحت هناكس ثلث نم رثكأ شيعي دلب ىفو
 ةياعرلل ةصصخملا ةبسنلا عفر متحتي هنأ كلذ ىنعمو .ءاطعلا ىلع نيرداق ءاحصأ رشب
و .نھارلا تقولا ىف لاحلا وھ امك درطم لكشب اھضفخ سيلو ةلودلل ةماعلا ةنزاوملا ىف
جلا قطانملا ىلع عيزوتلا ةلادع هيف ىعاري نأ ىلع ةيلاتلا تاونقلا ىلإ ماعلا قافنالا هجوي
.ةفلتخملا

قفلاو ةيئاوشعلا قطانملا ىف اصوصخ ةيئاقولاو ةيساسألا ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا معد -1
.فيرلا نع الضف
يذلا ءابطألا بابش شويج ىف رامثتسالا نكميف .ماعلا سرامملا ةفيظول رابتعالا ةداعإ -2
تادحولا ىف ماعلا سرامملا ةنھم ىلع مھعيجشتو لوقعم لكشب مھروجأ عفر ربع ةلاطبلا
.ةيروھمجلا عاقب لك ىف تافصوتسملاو
.اھليومتو ىحصلا نيمأتلا تايفشتسمو ةماعلا تايفشتسملا ريوطت -3
ةماعلا ةفاقثلا ىف ةنھملا كلتل رابتعالا ةداعإ ىلع لمعلاو ضيرمتلا دھاعم ددع ةدايز -4
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.ةميرك ةايح مھل نمضيامب ،ةنھملل نيمتنملا روجأ عفر نع
غلا كلذل ةينازيملا نم ءزج هيجوتو ةيبطلا ةزھجألا ىينفو نيينقتلا ةءافك عفرب مامتھالا -5
صم ىف ءاودلا لاجم ىف ىملعلا ثحبلا عيجشتو ةيرصملا ةيودألا تاكرشل معدلا ميدقت -6
ءاودلا عاطقك ىويح عاطق ةصخصخ متي نأ نينطاوملا نيب رقفلا ةبسن ديازت عم زوجيال
ألا ىلع كانھ نوكي نأ نود ةقالمعلا ةيبنجألا ةيودألا تاكرش مامأ هيعارصم ىلع بابلا
لا ىلاملا معدلا ريفوت نود ىتأتيالام وھو لخدلا ودودحم هيلإ أجلي ةفلكتلا لوقعم ىرصم
.قوسلا ىف ءاقبلا عيطتست ىتح ةيرصملا ةيودألا تاكرشل

علا تايفشتسملاب ئراوطلا ماسقأو هرصانع ةفاكب فاعسإلا عاطق ءادأ ريوطتب مامتھالا -7
جالع امإ امھنيب رايتخالل نيليدب ةصاخلا تايفشتسملا مامأ عضي عيرشت رادصإ نع الضف
رض عفد نيبو ،ةفلكتلا عفد ىلع ضيرملا ةردق نع رظنلا ضغب اھيلإ درت ىتلا ئراوطلا
.اھلابقتسا ىفشتسملا ضفرت ةلاح لك نع اھتبسن نوناقلا

نونفلاو ةفاقثلا يف :ً اعبار

ةيوھلاو ةفاقثلا
صإلا تاعورشملا مظعم نع " ةيرصملا ةيفاقثلا ةيوھلا موھفم "بايغ نأ نوسسؤملا ىري
ضرتفي ضعبلا ناك اذإو . تاعورشملا هذھ قافخإ لماوع نمً ايسيئرً الماع ناك ةيومنتلاو
نملاو أزتجملا مھفلا ليبق نم هجوتلا اذھ نوري نيسسؤملا نإف ، ةقلغم ةدحاو ةرئاد ةيوھلا
تسا ينعي ال ةيمالسإلا / ةيبرعلا ةيراضحلا ةرئادلل ءامتنالا نأ نوري نيسسؤملا نإف اذھلو
يف حجن يرصملا يفاقثلا ءاعولا نأ ىلع نودكؤيو ، ةيرصملا ةفاقثلا نم يطبقلا نوكملا
ةيرصملا ةفاقثلا حنم ام اذھو ،ً اكسامتمً اجيزم اھنم عنصو ةددعتملا ةيفاقثلا تانوكملا
رملا حتفنملا موھفملا اذھ نم نوسسؤملا قلطنيو .ملاعلا تافاقث نيب اھتدارفو اھتيصوصخ
اھبناوجو اھداعبأ لك ةيمنتب الإ ىتأتي ال ةيرصملا ةيوھلا ةيمنت نأ ىلع زكري يذلا ةيوھلل
علا نوكملا لخاد اھعيمجو ةيرضحو ، ةيودبو , ةيبونو , ةيطبقو , ةينوعرف ( اھتانوكمو
. )يمالسإلا
:امھ نايساسأ نارصنع ةيوھلا ةيضقب طبتريو
ذلا ءاعولا ىھو ، ةيبرعلا ةغللا عجارت نم مھقلق نع نوسسؤملا برعي : ةيبرعلا ةغللا ـ1
ف لثمتيً ارطخ لكشي ام وھو ، اھدقع طرفني اھنودب يتلاو ، ةيرصملا ةيوھلا تانوكم هيف
تلا ةركاذلا نادقف مث نمو ، بوتكملا ثارتلا شيمھت ينعي اھشيمھت وأ ةيبرعلا ةغللا لامھإ
. ةيكالھتسا ةينامسج ةيداصتقا ةدحو ىلإ يرصملا ناسنإلا لوحتو
كحلا تاروشنملاو ةيسردملا بتكلاو سيردتلا قرط يف ةغللاب مامتھالا بايغ سكعنا دقو
غلل مارتحالا ةداعإ مھقتاع ىلع ذخألل نيسسؤملا عفدي يذلا رمألا وھو ؛ مالعإلا لئاسوو
. ةيخيراتلا انتيوھو انثارت عم لصاوتلاو ، ةفاك نينطاوملا نيب لصاوتلل ةادأك اھليعفتو
مظن داريتسا ةيضق نأ نوسسؤملا كردي : يناسنإلا كرتشملاو ةيخيراتلا ةيصوصخلا ـ 2
حبصأ رخآلا ىلع حاتفنالاو ةملوعلا راتس تحت ملاعلا ىلع اھميمعتو ةيفرعملا ةيراضحلا
ملا ةيراضحلا تاعجارتلاو ةيسايسلا تاقافخإلا لعفب هنأو .ةريخألا ةنوآلا يف ريبك مامتھا

؟ ال مأ ةضھنلل ةزيكر نوكت نأل حلصت تناك اذإ امع لؤاست لحم ةيبرعلا ةفاقثلا تراص
ديلقتلاب تتعنو ، ةضھنلا طورش ءافيتسا ىلع اھتردق يفو اھتيحالص يف كيكشتلا ىرجو
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ىلإ ةوعدلا تناك انھ نمو . فلختلاو طاطحنالا روصع تاثروم ىدحإ اھنأبو ، دوكرلاو
انبتي يتلا ةيؤرلا عم قفتت ال راكفأو تاوعد اھلكو . رولكلف وأ ثارت درجم ىلإ اھليوحتو
تاسايسلا نم ةلماكتم ةموظنم لالخ نم عقاولا ضرأ ىلع اھتمجرتل نوعسيو نوسسؤملا
.ةيفاقثلا تاعرشملاو
غلا ةفاقثلا ىلع انمامتھا رصقن الأ ينعي اذھف ىرخألا تافاقثلا ىلع حاتفنالا ديؤن انك اذإو
و ةيقرشلا تاراضحلا رطش هجتن نأ انيلع لب ، ةديحولا ةيملاعلا ةفاقثلا اھنأ معزب اھدحو
طلل ةيؤر يوحتو ، ةيرثو ةقيرع تافاقث اھنأ ةصاخو ،ربكأً امامتھا اھيلونو انل ةرواجملا
. ةيمالسإلا ةيبرعلا انتيؤر رصانع نم ريثك عم قفتت ناسنإللو
ةميقلاو نفلا
ةغل نفلاف ؛ ىرخألا ةفاقثلا اياضق نع ةلزعنم تسيل نفلا اياضق نأ ىلع نوسسؤملا دكؤي
ي نأ ةرورض ىلإ نوعديو . هرسأب نوكللو هسفنل همھف قيمعتو ناسنإلاب يماستلل ةوعدو
جأ نم نفلا " راعش تحت ةميقلا نمً ادرجتم نفلا نأ ينعي ال اذھ نكلو ،ً احتفنموً اررحتم
الخألا وأ ةيناسنإلا ميقلاب وأ عمتجملاب هل ةقالع ال قلطم رمأ ينفلا عادبإلا نأ ينعي الو ،
و عمتجملا ميقب مازتلالاو ، ةيحان نم عادبإلاو نونفلاو بادآلا عيجشت نيب نزاوتلا نم دبال
.ىرخأ ةيحان نم
لا نضحملا ةباثمب يھ يتلا ةيفاقثلاو ةيبدألا تايعمجلا عيجشت ةرورض نوسسؤملا ىريو
ري امك .داورلا لايجأ عم كاكتحالاب مھل حمسيو ، نابشلا نيعدبملاو نيثحابلا نم تاعامج
يساسألا للعلا ىدحأ ىھ ةرھاقلا يف ةيفاقثلا تاسسؤملا لك تزكر يتلا ةيفاقثلا ةيزكرملا
ةينفلاو ةيفاقثلا زكارملا طيشنت بجي هنأو ، يرصملا ناسنإلا ةيوھ نع ربعت يتلا ةفاقثلا
بإ فيظوتو ، عادبإلا ىلع نييلحملا نينانفلاو نيفلؤملا عيجشتو اھارقو اھزكارمو ميلاقألا
.عمتجملا يف ةايحلا تالاجم فلتخمل ةلماشلا ةيمنتلا دوھج ةمدخ يف

حالصإلا تاسايس يف قالخألا جامدإ :ً اسماخ

لا رايھناف .ةيمنتلا ةيلمع نع ىقالخألاو ىميقلا بناجلا لصف نكميال هنأ نوسسؤملا ىري
لا طيبثت ىلإ ىلاتلاب ىدؤتو ةاواسملاو لدعلا ميقب لالخإلا ىلإ ىدؤت عمتجملا ىف ةيقالخألا
.سأيلاب ماعلا روعشلا ةدايسو
 تاعلطت ىتحو ، تايكولسو تافرصت نوكتو يعامتجالا للحتلا ثدحي ميقلا تلتخا اذإو
يقلا نم تاموظنمب ةموكحم ةينھملا تانيوكتلاو تاعامجلاو دارفألا نم ةريبك تاعومجم
:لثم ـ ةنلعملا ريغو ةنلعملا ـ ةيبلسلا ريياعملاو
.روزلا ةداھشلاو تادقاعتلاو دوھعلاب ثنحلا ـ
. بصنلاو سالتخالاو ةيبوسحملاو ةوشرلا ـ
. ةالابماللاو لامھإلاو بيستلا ـ
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. ماعلا نأشلاب مامتھالاو ةردابملاو ةكراشملا وحن لويملا فعض ـ
. يفرتلا كالھتسالاو ةيداملا ةعزنلا ةبلغ ـ
. فنعلاو ةميرجلا تالدعم ةدايز ـ
.نينطاوملا نم ةعساو تاعاطق ىدل ةماعلا ةحلصملا ىنعم رومض ـ
. عفانلا جتنملا لمعلا ىلع ـ مھتابغر ًانايحأو ـ نينطاوملا تاردق ضافخنا ـ
لمعلا صرف ريفوت يفو، نوناقلا قيبطت يفو , لخدلا عيزوت يف ( ةلادعلا نازيم لالتخا ـ
)اھيلإ ذافنلا ىلع ةردقلا
نع اديعب اھب عفدي ميقلا رايھنا نإف عمتجملا ضارمأ سكعتام اريثك بادآلاو نونفلا نألو ـ
.زئارغلا ةبطاخمو يفارخلا ريكفتلا ىلع زيكرتلا وحن هجتت اھلعجيو ، ةليبنلا اھدصاقم
ضيأ امناو ةلادعلا نازيم لالتخا ىلإ طقف سيل اھريغو ةيعامتجالا ضارمألا كلت ىدؤتو
مھقوقح ىلع لوصحلل ىعسلا ىلإ وأ سأيلا ىلإ نونطاوملا ليمي ثيح ةيعامتجا ىضوف
ايسلا حالصإلا زاجنإ يف انحلفأ اننأً الدج انضرتفا ول كلذلو .ةعورشم ريغ ىرخأ قرطب
ملا ةيمالسإلاو ةينطولا تارايتلاو ىوقلا هوجرت يذلا وحنلا ىلع يعيرشتلاو يداصتقالاو
يقالخألا بناوجلا يف هيلع يھ ام ىلع عاضوألا ءاقب عم ، ةبيبحلا انرصم يف حالصإلاب
، ةليلق نوكتس عقاولا يف اھحاجنو بناوجلا كلت يف حالصإلا جمارب ليعفت ةيناكمإ نإف ،
.ةياغلل ةدودحم اھدصاقم قيقحت يف اھتصرف
شتلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةيحالصإلا لخادملا فلتخم يف يقالخألا حالصإلا جامدإ نإ
كسامت ظفحي ىذلا ىسيئرلا نامضلا هنأل ، مزالو يرورض رمأ ، ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو
.همدقتل مئالملا خانملا لكشيو
مع اھنإف ، ةماع ةفلتخملا حالصإلا لخادم يف قالخألا جامدإ ةيلمع ةبوعص تناك امھمو
يرورض طرش نيسسؤملا رظن ةھجو نم اھنأل تقولاو دھجلا نم اھيف لذبيس ام قحتست
.هدصاقم كاردإو حالصإلا حاجنل
يقالخألا حالصإلا تايلآ
لا فلتخم نيب ريبك يركف قفاوت وأ عامجإ لحم "قالخألا" ثحبم نأ ىلإ ةراشإلا ىغبنت
ضراعملا نم وأ ةطلسلا نم اوناك ءاوس ـ ضرتفي اذكھ وأ ـ عيمجلا بلطم وھو ،ةيركفلا
وكحلاو ةيندملاو ةيلھألا تاسسؤملاو دارفألا نم عيمجلا قتاع ىلع عقت هب مايقلا ةيلوؤسم
 ةدعاقلا ىلإ ةيلوؤسملاو ةطلسلا مرھ ىلعأو عمتجملا ةمق نم تايوتسملا فلتخم لمشتو
.نينطاوملا روھمج نم
صإلا لخادمب هسفن تقولا يف هطبرو ,يقالخألا حالصإلا ليعفتل ةحرتقملا لخادملا نمو
يتآلا ىرخألا

تاسسؤم هب موقت يذلا ريبكلا رودلا ىلع لخدملا اذھ زكتري: يميلعتلا يوبرتلا لخدملا ـ1
تاسسؤملا هذھ لالخ نمو .يعامجلاو يدرفلا كولسلا هيجوتو تايلقعلا ءانب يف ميلعتلاو
لا يقالخألا حالصإلا ققحت يتلا ريياعملاو ئدابملاو ميقلا ةموظنم سرغ ىلإ نوسسؤملا
.ةديدجلا لايجألاو ةئشانلا لوقع يف
و يف ـ ةيعامتجالا ةئشنتلا جمارب نم اھريغو ةيفاقثلاو ةيوبرتلا جماربلا بلغأ تناك اذإو
ساردلا جھانملا ريوطت يرورضلا نمف ؛ بولطملا يقالخألا نومضملا ىلإ رقتفت ـ يلاحلا
ريوطتلا ةمھملا هذھ زاجنإ تايلوؤسم عقتو .هاجتالا اذھ ىف ةيوبرتلاو ةيھيفرتلا ةطشنألاو
و ةيموكحلا ةيميلعتلاو ةيمالعإلاو ةيوبرتلا زكارملاو تائيھلا ىلع ميلعتلاو ةيبرتلا جھانم
 عمتجملا ةداقو يأرلا يعناصو حالصإلا ةاعدو نيركفملا ىلعً اضيأ عقت امك ،ةيموكحلا
. هتائيھو هتامظنمو
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صملا مالعإلا لئاسو هثبت يذلا يفاقثلا باطخلا فعضلً ارظن: يمالعإلا يفاقثلا لخدملا ـ2
اب ةيحالصإلا ةيقالخألا نيماضملاب قلعتي اميف ـ صوصخلا هجو ىلع ـ ةيبنجألاو ، ةماع
العإ يفاقث باطخ رشنو ةغايص وھ نيسسؤملا ةيؤرلً اقفو بولطملا نإف ؛ هحرش قباسلا
يقلا نع ةيعقاوو ةحيحص ةينھذ ةروص ءانب ىلإ فدھيو ، ةبئاغلا يناعملا كلت ىلع زكري
تاذ جمارب جاتنا انھ دوصقملا سيلو .اھب مازتلالاو اھمارتحا بجاولا ةيقالخألا ريياعملاو
صقملا امناو ،ميقلاو قالخألا ىف تارضاحم سانلا ىلع ىقلت ةينف ةدام الو ىباطخ ىوبعت
او ةيفاقثلا اھجمارب ربع ثبتو اھتايولوأ ةمق ىف ىميقلا دعبلا عضت ةلماكتم ةيمالعإ ةيؤر
.اھسيركتو اھمعد دارملا

نم رصم يف دئاسلا ينيدلا باطخلا نأ نوسسؤملا ىري : ينيدلا باطخلا ديدجت لخدم -3
فملا ةيحنتو هنيماضم ديدجتو ، هبيلاسأ حالصإ ىلإ ىضم تقو يأ نم رثكأ جاتحي ةليوط
ريغتم باعيتسا فدھب كلذو ؛ اھيوتحي يتلا ةيلازعنالا يناعملاو ةيراذتعالا ةغللاو ةبيلسلا
ةصاخبو ، عمتجملا اھنم يناعي يتلا تالكشملا ةھجاوم يف ينيدلا باطخلا رود ليعفتو ،
( ةينيدلا ةسسؤملا ةناكم ىلع يباجيإ لكشب سكعني نأ بجي ديدجتلا اذھ نأ امك ، بابشلا

لبق نم ينبتلا اذھو . ماعلا يعامتجالا حالصإلاو ةيمنتلا دوھج يف اھرودو ) ةسينكلا –
ةميدق ةوعد اھنكلو ، جراخلا نم ةمداق ةثيدح تاوعدبً اطبترم الوً اديدج سيل نيسسؤملا
تلاو عقاولا كاردإل ينطوو ينيد بجاو هنأل ؛ً اثيدحو اميدق نوركفملاو نوحلصملا اھانبت
. ملاعلا عم رربم ريغب مدطصي الو ةمألا حلاصم مدخي امب هريوطتو هعم
القتسا ىلإ نوسسؤملا وعديو .ةيمھألا ةغلاب ةلأسم رھزألا ريوطت حبصي قايسلا اذھ ىفو
عدتو هحالصإل ثيثحلا يعسلا عم ، ةلودلا ةيطارقوريب نعً ايرادإو ًايلام رھزألا ةسسؤم
م ميلعتلاو داشرإلاو ةوعدلا يف هب ةطونملا ماھملاب همايق لفكي امب ؛لدتعملا ركفلا ميدقت يف
ً.ايملاعوً ايميلقإ رصم ةناكم معد مث نمو ، ًايملاعو ًايميلقإو
بن ناك امھم ةيقالخألا ريياعملاو ميقلاو ئدابملا نأ نوسسؤملا ىري : ةيفافشلاو ةودقلا -4
نينطاوملا عومج اھب يدتقي ةنسح تاودق دسجتت مل ام عقاولا يف ريثأتلا ةليلق لظت اھومسو
شلا تاءارجإ نم ةعومجمب هيجوتلا اذھ معد يرجي نأ ىلع ، تايوتسملا نم ىوتسم لك
ةيباينلا تايالولا وأ ةماعلا فئاظولا يلوت لبق لخدلا رداصمو ، ةيلاملا ةمذلا نالعإ لثم
نمو ةنسحلا تاودقلا هذھ ةيقدص ىلع نھربت يتلا تاءارجإلا نم اھريغو )....،اھدعبو
. ةيلوؤسملا عقاوم فلتخم يف اھب نيدتقملا

ةيجراخلا ةسايسلا :اسداس

ىميق لصأ نم ةيلودلا تاقالعلاو ةيجراخلا ةسايسلا لاجم يف بزحلا يسسؤم ةيؤر عبنت
العلا نأب نوسسؤملا نمؤيو.ىرخأ ةيحان نم ىلودلا عقاولا قئاقحب عاو كاردإ نمو ،ةھج
انمكح نع رظنلا ضغب ،ةماع ئدابم ىلع موقت ةيرشبلا تاقالعلا لك نأش اھنأش ،ةيلودلا
ودلا تاقالعلا ىف هتيؤر مكحت ىتلا هئدابم بزحلل نإف انھ نمو .ةعبتملا ئدابملا كلت ىلع
.ىلاتلاك

:لدعلا-1
دوھعلا ىنُبت نأ ،ةيلودلا تاقالعلا لاجم يف ،اھب ىنعنو ايلع ةيناسنإو ةيمالسإ ةميق وھو
فرط ىلع روجلا مدعو ،ةفلتخملا فارطألل ةلادعلا ةلافك ساسأ ىلع ةيلودلا تاقافتالاو
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ميالو عارصلا قلخي لدعلا بايغ نأل مالسلا دوجوو ، لدعلا رارقإ نيب ةقيثو ةقالع ةمثو
. الداع ناك اذإ الإ مودي نأ مالسلل

: ةيرحلا ـ2
:ىليام ةيلودلا تاقالعلا تالاجم ىف ةيرحلا أدبم ىنعيو
تاربخ نم ةدافتسالاو هعم لعافتلاو ،هبونجو هلامش ،هبرغو هقرش ملاعلا ىلع حاتفنالا ـ أ
ملاع ىف هب مھسنام اضيأ انيدل نأب ناميإلاو ةيراضحلا تاذلاب ةقثلا ىلع ىنبم لعافت وھو
وأ تايقافتا ربع تسركت ول ىتح ؛ هاركإلاو رسقلل ةحيتن أشنت يتلا عاضوألا نالطب ـ ب
عت نأ ةيجراخلا انتسايسل دبالو ، ةيرحلا ةميق عم ىفانتت اھلك هذھف ، عقاولا رمألا مكحب وأ
. ايلعلا ةيناسنإلا ةميقلا هذھ عم قفتي امب عاضوألا حيحصتل

:قيثاوملاو دوھعلا مارتحا ـ3
وً ايساسأً الماع دعي "قيثاوملاو دوھعلا مارتحا نأ ىلع حوضوبو ةوقب نوسسؤملا دكؤيو
لكشلا بناوجلا ىلع طقف رصتقي ال وھو .ةيلودلا تاقالعلا يف "مظتنملا لعافتلا ةيلمع يف
سأً الماعو ،شياعتلاو نواعتلا ئدابم خيسرت تاودأ نم ةادأ حبصيل دتمي امنإو ، ةينوناقلا
يدؤت يتلا بابسألا دحأ وھ قيثاوملا ضقنو تادھعتلاب لالخإلا نأل مالسلا ةفاقث خيسرتل
.بورحلا عالدناو تاعازنلا

ةيفاقثلا ةيصوصخلا مارتحاو ةيددعتلاب ءافتحالا ـ4
عونتلا نأل كلذ ؛ ةينيدلاو ةيسايسلاو ةيفاقثلاو ،ةيراضحلا "ةيددعتلاب" نوسسؤملا نمؤي
تو تافالتخالا سمط ىلإ ىعسلا زوجيال مث نمو ، ةيعامتجالا ةايحلا ةنس نم فالتخالاو
ربجلا قيرط نعّ الإ يتأي ال هنألو ةيحان نم ةيرشبلا ةعيبطلل فلاخم هنأل دحاو بلاق يف
.اھمارتحاو ةيفاقثلاو ةيراضحلا ةيصوصخلا ةيامحل بزحلا وعدي ،اضيأ انھ نمو

لدابتملا دامتعالاو نواعتلا ـ5
كرتشملا حلاصملا ةياعرو عفانملا لدابت ىلع ينبملا "نواعتلا" نأ بزحلا وسسؤم ىريو
لا تاقالعلل دوشنملا ساسألا وھ ،ماعلا يناسنإلا ريخلا قيقحت ىلإ بئادلا يعسلا نم راطإ

يتلا ميقلاو ئدابملا كلت نع اريثك دعتبت اھعقاو ىف ةيلودلا تاقالعلا نأ نوسسؤملا كرديو
عافتلا وھ ىقيقحلا ىدحتلا نإف ،مث نمو .بوعشلاو ممألا عيمجل ةيرحلاو مالسلاو نواعتلا
نيب نوسسؤملا قرفي ،انھ نمو .اعم نآ ىف ىميق قلطنم نمو ةيعقاوب ةيلودلا ةحاسلا ىف
فورظلا لظ ىف نطولل ايلعلا حلاصملا ةيامح لجأ نم حافكلا ىضتقت ةيعقاولاف .مازھنالاو
ةرورضلاب ىنعت ال ةيعقاولا كلت نأ الإ .اھنم فقوملا نع رظنلا ضغبو اھتعيبط تناك ايأ
ضيأ ىنعت ةينطولا ةعفنملا ميظعتل ىعست ىتلا ةيعقاولاف .هتافآ لكب ىلودلا عقاولل مالستسالا
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م ىرخأ بوعشو لود عم لمعلا نكمي اھلالخ نم ىتلا لبسلا ىف ريكفتلاو ةردابملا حور
ىف بوعشلا قح ىلع ةرداصملا زوجيالف .انب رضي امك اھب رضي ملاظ ىلود عقاو رييغت
.لضفأ عقاوب

ىرصملا ىموقلا نمألا
أش رصمل لمحي هرابتعاب ملاعلا نوسسؤملا ىري ،ةماعلا ئدابملاو ةيؤرلا كلت لالخ نمو
.تايدحتلاو صرفلا نم ةبكرم ةموظنم ىرخألا لودلا
ىتلا تايدحتلا دصرت وأ اھحلاصم مدخت ىتلا صرفلا ىلع اھدي عضت نأ رصمل نكميالو
طولا انعورشمو انتيوھب قلعتملا ىسيئرلا لاؤسلا نم ةدمتسم ةحضاو ةيؤر لالخ نم الإ
اق هنأ نوسسؤملا دقتعي ىذلا ىمالسإلا ىراضحلا عورشملا نم عبني بزحلا جمانرب ناك
ةدوع ءازإ راص دق ملاعلا نأ دجنف انلوح ريغتملا ىلودلا عقاولا دصرن اننإف ،رصم ةضھن
،ةيقرشلا رصم دودح ىلع ىناطيتسالا رامعتسالا بناج ىلإف .ةفلتخم لاكشأب رامعتسالل
ىلإ نكلو .ىمالسإو ىبرع دلب نم رثكأ ىلع رطيسيل ةرشابملا ةيديلقتلا هتروصب لالتحالا
رقلا ةعانص ىلع ةيبنجألا ىوقلا ةنميھ اھنم ىرخأ لاكشأ دجوت ،ةحيرصلا لاكشألا هذھ
.ىفاقثلا رامعتسالا نع الضف ةفلتخملا اھلاكشأب ةيداصتقالا ةنميھلا اھنمو ،ىسايسلا
صم ةيامح ىلع لمعلا نمضتي ىرصملا ىموقلا نمألل افيرعت نوسسؤملا ىنبتي انھ نمو
.ايركسع وأ ايداصتقا وأ ايسايس اھلالقتسا ددھي ام
جاومل دادعتسالا ىغبني ايدحت لكشيامو ىموقلا نمألل اديدھت لثميام نيب ةقرفتلا مھملا نمو
ھت ضعب بلطتت نيح ىفف .ةدحاو اھلك تسيل تاديدھتلا ةھجاوم لبس نأ كاردإ نع الضف
طإ ىف ةددعتم تاوطخ ذاختا ىرخأ تالاح ىف نيعتي ،عمتجملل ةلماش ةئبعت ىموقلا نمألا
زإ ىغبني ةيرصم ةحلصم هجو ىف ةبقع ةباثمب نوكت دق ىھف تايدحتلا امأ .لجألا ةليوط
.اھصانتقال ةثيثح دوھج لذب ىغبني اصرف لثمت دق

ايولوأ ةمق ىلع ةينيطسلفلا ةيضقلاو لينلا ضوح لودو نادوسلا عم ةقالعلا اتيضق ىتأتو
.قالطإلا ىلع ىرصملا ىموقلا
علا لثمي نادوسلا نإف ،قيثو طابرب نيبعشلا طبرت ىتلا ةقيمعلا ةوخألا تاقالع بناج ىلإف
ىلإ ةجاح ىف نادوسلا هاجت ةيرصملا ةسايسلا نأ نوسسؤملا نمؤيو .رصمل يجيتارتسالا
رتحا نيبو ةيحان نم ىرصملا ىموقلا نمألا ةيامح نيب قيقدلا نزاوتلا ققحت ةلماش رظن
موقلا نمألا ةيضق وھ نادوسلا نأ مغرف .ىرخأ ةيحان نم نادوسلا بعشل ايلعلا حلاصملا
ملا فرعت نأ ىف قحلا اھسفنل رصم ىطعت نأ ىنعيال اذھ نأ الإ انرظن ةھجو نم رصمل
بعش ةقث لالخ نم الإ ققحتي ال ىرصملا ىموقلا نمألاو .هبعش نع ةباين نادوسلل ايلعلا
نم رصمل نكمي ،ةلدابتملا ةقثلاو مارتحالا ىلع ءانبو .ةلقتسملا هتدارإل رصم مارتحا ىف
اھحلاصم ىمحي ارثؤم ارود بعلت نأ نيينادوسلا ءاقرفلا ةفاكب ةنزاوتم ةيرصم تاقالع
شتلا راطإلا اذھ ىف ىغبنيو .نادوسلا بعشل ايلعلا حلاصملا معد ىف هتاذ تقولا ىف مھسيو
ك ايأ نادوسلا ىف مكح ماظن ىأ عم لماعتلا ضرفت ىرصملا ىموقلا نمألا تايضتقم نأ
هتازواجتب رارقإلا ةرورضلاب لمشيال لماعتلا اذھ نكل ،مكحلل هلوصو ةقيرط وأ هتعيبط
فر كلمتال رصمف .تاسرامملا كلت لثم ىلع هتدعاسم وأ ةينادوس فارطأو ىوق قح ىف
فوقولا ةيھافر كلمتال املثم طبضلاب نادوسلا ىف ىلخادلا عارصلا فارطأ دحأل زايحنالا
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.ةيلود ىوقو فارطأ نم نادوسلل ربديام ءازإ دايحلا
ىرصملا رارقلا عناص ىدل ىوصق ةيولوأ لتحت نأ متحتيف لينلا ضوح لودب ةقالعلا امأ
اجتلاو ةيراضحلا طباورلا نع الضف لينلا رھن ىأ ،رصمل ىسيئرلا ةايحلا نايرشب قلعتت
لصوتلا ىلع طقف رصتقت نأ ىغبني ال ةقالع ىھو ،لودلا هذھب رصم طبرت يتلا ةينيدلاو
عت ىتلا ةكرتشملا تاعورشملا ىف ثحبلا اضيأ لمشت امناو ،فرصلاو ةايملا نأشب لداع
ةيمنت تاعورشم نع الضف ةيبرھكلاو ةيعارزلا تاعورشملاك لينلا ىداو لود لك ىلع
.ةيكمسلاو ةيناويحلا

موقلا نمألل انتيؤر ىف ةيروحم ةيضق ةينيطسلفلا ةيضقلا ربتعت ،ةيمھألا نم هسفن ردقلابو
قلا كاھتنا رارمتسا هانعم ةعورشملا هقوقح نم ىنيطسلفلا بعشلا نامرح نأل .ىرصملا
موقلا نمألل احيرص اديدھت لثمي ىذلا رمألا ،ةيقرشلا رصم دودح ىلع ىناسنإلاو ىلودلا
إو هريصم ريرقت ىف ىنيطسلفلا بعشلا قحل لماكلا مھدييأت نوسسؤملا دكؤيو .ىرصملا
كؤي امك .مھرايدل ةدوعلا ىف نيينيطسلفلا نيئجاللا قحو ،سدقلا اھتمصاعو ةلقتسملا هتلود
مب ،ةعورشملا لئاسولا لكب لالتحالا ةمواقم ىف ىنيطسلفلا بعشلا قح ىلع نوسسؤملا
و تاررقملاو قيثاوملا اھيلع تصن ةعورشم ةمواقم بزحلا اھربتعي ىتلا ةحلسملا ةوقلا
.لالتحالا ةھجاوم يف بعش يأل تباث قحك ةيلودلا

لا نمألا ددھي ايقيقح ارطخ لثمي ءانيسل ىلاحلا عضولا نإف هلبق امبرو اذھ لك قوف نكلو
ىرصم لك ىلع ةزيزعلا ضرألا كلت ريرحت ىلع نرق عبر نم رثكأ رم دقف .ىرصملا
التحا ةداعإ نم ةيقرشلا انيضارأ ةيامحل ةليسو لضفأ نأ مغر اھريمعتو اھتيمنت ىف ركذي
ضو وھو اھيف عماط لكل ةوعد وھ ةيمنت الو رشب الب اھكرتف .اھريمعت وھ اھيلع ءادتعالا
.اھبھنو اھيلع ءاليتسالل ططخي نمل ةغئاس ةمقل اھلعجي
ءاطعإ هعم متحتي ىذلا رمألا ءانيس ضرأ ىف ةددجتم عماطم اھل ليئارسإ نأ ارس سيلو
.مداقلا دقعلا ىف رصمل ىنطولا عورشملا وھ كلذ نكيلو .اھتيمنتو اھريمعتل ىوصقلا

:ةيرصملا ةيجراخلا ةسايسلا
قالعلا قيمعت ىلع لمعلا ىرصملا رارقلا عناص ىلع نيعتي ،نيتيضقلا نيتاھ نع الضفو
ھالا ةرورض امناو ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيركسعلا بناوجلا ىف طقفال ةيبرعلا ةيرصملا
ع قلطيام وھ ةريخألا اھتوبك ىف رصم هتدقفام مھأ نمف .اضيأ ىبعشلاو ىفاقثلا لعافتلاب
نأب نوسسؤملا نمؤي انھ نمو .ىفاقثلاو ىونعملا اھذوفن ىأ "ةوخرلا ةوقلا" وأ "ةمعانلا
ھو ذوفنلا اذھل رصم ةداعتسا ىف مھسي نأ هنأش نم بادآلاو نونفلاو ةفاقثلا ىف ىرصملا
.رثؤم ىميلقإو ىبرع رود بعل ىلع اھتردق ميعدت ىلع ةرورضلاب دعاسي
ضقلا نم بزحلا فقوم ددحتي ،ىرصملا ىموقلا نمألل هركذ قباسلا فيرعتلا ىلع ءانبو
برغلا لود نم ادحوم افقوم ذختيال بزحلاف .اھفالتخا ىلع ملاعلا لود نمو لب ةفلتخملا
صملا ايلعلا حلاصملا ىلع ءانب ةدح ىلع ةلود لك عم ىنبت تاقالع ىھف ،قرشلا لود نم
و ،ىرخأ ةيحان نم اھحلاصمو رصم ةيلالقتسال ةلودلا كلت مارتحا ىدم ىلع ءانبو ةيحان
 ىف اھركذ قباسلا ةماعلا ئدابملا عم ضراعتتالو حلاصملا لدابت ىلع موقت ةقالع راطإ
ىنعيو .رصم اھيلع تعقو ىتلا ةيلودلا تادھاعملاو قيثاوملا مارتحا اھسأر ىلعو ،ءزجلا
ھددحت ةلأسم ىھف مئاد فلاحتالو ةمئاد ةموصخ دجويال ةيدتعملا ةبصاغلا لودلا ءانثتساب
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باختنا ةبختنملا هتموكحو رصم بعش اھاري امك ايلعلا حلاصملاو ىرصملا ىموقلا نمألا
إف ،ايلعلا حلاصملل لدابتملا مارتحالا اھدوسي ىتلا تاقالعلا كلت لثم ءانب متي نأ لجأ نمو
متجملا ةداعتسا نود ىتأتيالام وھو .ةيلودلاو ةيميلقإلا اھتناكم ةداعتسا ىلإ ةسام ةجاح ىف
ذلا ةضھنلاف .ىقيقح ىطارقميد لوحتو ةلماش ةيداصتقا ةضھن ربع هتيفاعل هتاذ ىرصملا
صم مارتحا تامظنمو الود نيرخآلا ىلع ضرفت ىتلا ىھو ىلودلاو ىميلقإلا ذوفنلا حاتفم
.ايلعلا

ماظنلا ىف ىربكلا تالوحتلا ىلإ رابتعالا نيعب نوسسؤملا رظني ،ةيؤرلا هذھ راطإ ىفو
اص ،ىلودلا ىوتسملا ىلعف .صرف نم هحيتيامو تايدحت نم رصم ىلع كلذ هضرفيامو
دحاولا بطقلا ةلحرم نأ ىلإ ريشي ىذلا ردقلاب احضاو ةيكيرمألا ةيروطاربمالا راسحنا
تح اھيف كلمتال ،باطقألا ددعت لحارم نم ةديدج ةلحرم حجرألا ىلع اھيلت فوس ةيلاقتنا
يكيرمألا ةدحتملا تايالولل الماك اسفانم اھلعجت ىتلا تادرفملا لك ةدعاصلا ىوقلا نم ىأ
تقالا ىدحتلا ىبروألا داحتالاو نيصلا لثمت امنيب ربكأ ىسايس رود بعلل ةحشرم ايسورف
ھرابتعا ىف ذخأت نأ رصمل مھملا نم ،ىميلقإلا ىوتسملا ىلعو .ةدحتملا تايالولل ربكألا
.ىميلقإلا نزاوتلا ىلع تايعادت نم كلذل امو قارعلا رايھناو ناريإو ايكرت نم لك
حيتيامو تايدحت نم كلذ هضرفي امل ادادعتساو ابسانم ايرصم امامتھا كلذ لك ىعدتسيو
ش رظن ةداعإل ةيكيرمألا ةيرصملا تاقالعلا عاضخإ مھملا نم ،لاثملا ليبس ىلعف .صرف
ط تاذ ىمظع ةوقب ةقالعلا نكلو .اھتيمنت ىغبني ةمھم ةقالع نيدلبلا نيب ةقالعلاف .رصمب
ىلع ظافحلا رصمل نمضت سسأ ىلع ةقالعلا كلت ءانب ةيمھأب ايعو مزلتسي ىروطاربما
ن رصمف .سكعلا سيلو ةدحتملا تايالولاب ةيوق ةقالعل حاتفملا عقاولا ىف وھ ىذلا اھرارق
و ةبعشتم تاقالع تاذ ةيميلقإ ةوق اھنأ نم امومع ىمظعلا ىوقلل ةبسنلاب ايخيرات اھتيمھأ
اختا نإف مث نمو .ىوقلا كلتل ديفم اھعم تاقالع ءانب لعجي ىذلا رمألا ىميلقإلا اھطيحمب
رمأ ىدل اھتميق نم للقي ةيميلقإلا فارطألاو ىوقلا فلتخم ءازإ اھسفن ةيكيرمألا فقاوملا
نيح قاروأ الب اھلعجيو ىكيرمألا فرطلا عم ةروانملا ىلع اھتردق نم فعضيو سكعلا
.اكيرمأ اھضراعت ةيرصم ةحلصم قيقحتل
ملا صرفلا تارشع كانھ نأ نوسسؤملا ىري ،ةيميلقإلاو ةيلودلا تالوحتلا هذھ لظ ىفو
نمف .امومع بونجلا لود عم امناو رشابملا راوجلا لود عم طقف سيل كرتشملا نواعتلا
نواعتلا صرف نأ ذإ ،هدحو برغلا لود ىلع اطلسم ىرصملا مامتھالا لظي نأ لوقعملا
او ايداصتقا طقف سيل ىوصق ةيمھأ تاذ ةيبونجلا اكيرمأو ءارحصلا بونج ايقيرفأو ايسآ
العو ىوق ىميلقإ ذوفن تاذ ةوق اھنأ نم ايخيرات عبن رصم لقثف . اھذوفنل رصم ةداعتسال
.امومع ةيمانلا لودلا عم امناو ىميلقإلا اھراوج عم طقف سيل ةدقعمو ةبعشتم
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