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  عوضوملا •

 زكرمب ةدقعنملا ،يومنتلا جذومنلاب ةصاخلا ةنجلل ةنطاوملا تاءاقللا تاسلج عبار صوصخب ريرقت

 .تانوات ةنيدمب ميلعتلاو ةينطولا ةيبرتلا ةرازول عباتلا رمتسملا نيوكتلا

  ءاقللا ةدم •

 تاعاس ثالث

 ءاقللاب نيكراشملا ددع •

 ...لمكتسي

 ءاقللا تايرجم •

 حتتفا ،ىسومنب دمحم ديسلاو يناموجلا دمحأ ديسلاو ينومكلا ةجيدخ ةديسلا نم لك ءاقللا رضح

 ةنجللا هذه ةمهم حرش عم ،يومنتلا جذومنلا حلطصمب فيرعتلا لالخ نم  ةنجللا ءاضعأ نم دحأ ءاقللا

 اجذومن هفصوب يلاحلا جذومنلا ىلإ قرطت امك .دالبلا لبقتسمل يجيتارتسا روصتل ةهجاو لثمت يتلا

 لضفب هب سأبال يداصتقا ومن قيقحتو نطولا رارقتسا يف ةلثمتملا اضيأ تايباجيإو تايبلس اذ

  .ةيمومعلا تازجنملاو ةيعاطقلا عيراشملا يف تارامثتسالا

 ،نطولاب نيلعافلا عيمج ىلع حاتفنالاو راوحلا ىلع ةمئاقلا مهلاغتشا ةيجهنم ةنجللا ءاضعأ رسف امك

 يذلا ريرقتلا وهو ،لبقملا  وينوي رهش رخآ يف سداسلا دمحم كلملا ،ةلالجلا بحاصل ريرقت ميدقت ةيغب

 .ةيموكحلا تاسسؤملاو نينطاوملا نيب اينطو ايكراشت اقاثيم لب ،اينقت نوكي نل

 جذومنلا اذهو قرط قرتفم مامأ فقن نطولا اذه يف اننأ ىلع ديكأتلا ةنجللا ءاضعأ ناسل ىلع ءاج امك

  .ةيمنتلا ةريسم يف امدق يضملل نينطاوملا لكل ةديدج اقافآ يطعي فوس يذلا وه ،لبقملا

 بيجت يتلا مهتالخادم ىلإ عامتسال نينطاوملل ةملكلا ءاقللا ريسم ىطعأ ،ةيحاتتفالا ةملكلا دعبو

  :نينثا نيلاؤس نع

  ؟اهب رخزت يتلا تازيمملا امو ةقطنملاب عضولا صيخشت نكمي فيك ؛الوأ

  ؟عضولا اذه نيسحتل مهتاحرتقمو نينطاوملا تاعلطت يهام ؛ايناث
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  ةمدقملا
 نم اهيحاونو تانوات ةنيدمب ةيلحملا ةنكاسلا ىلإ عامتسالاو تاصنإلا وه ،عبارلا ءاقللا اذه نم فدهلا

 لولح نع يعامج لكشب ريكفتلا ةلواحمو ةيمنتلا عوضومب ةقلعتملا ةيلحملا تايلاكشإلا ةسرادم لجأ

 نع اوربع نيذلا ةعاقلاب نيرضاحلا عيمج ناسحتسا تيقل ةردابم يهو ،ناكسلا تايجاح يبلت ةكرتشم

 ةيسنملا ندملا نم  دعت تحبصأ يتلا مهتنيدم تاجايتحا ىلإ تصنيو عمتسي نم ىلإ ةحلملا مهتجاح

  .ديدجلا يومنتلا جذومنلل ةيعامجلا ةغايصلا ءانثأ رابتعالا نيعب اهذخأ لجأ نم ةلمهملاو

 

  :ءاقللا ءانثأ ةزرابلا  طقنلا

 :قرطلاو ةيتحتلا تاينبلا •

 ندملا فلتخمب تانوات ةنيدمل ديج يقرط طبر بايغب ةطبترملا مهتاناعم نيكراشملا بلغأ دكأ

 يذلا لامهإلاو عجارتلا يف لوألا لماعلا اذه دعيو ...ساف ،ةماتك ،نواشفش ،ةميسحلا ،اهل ةرواجملا

 مغرلا ىلع ،اهلوح نم حايسلا ضاضفناو نيرمثتسملاو ناكسلا ةرجهو اهتلزع يف ببستو ةنيدملا لاط

  .ةقطنملا اهب زيمتت يتلا ةيئانثتسالاو ةلئاهلا ةيعيبطلا تاموقملا نم

  :فيكلا ةعارزو يقسلا هايمو ةحالفلا •

 راجشأو ةيبطلا باشعألاو نيتلاو نوتيزلا رجش ةعارز نم ةزيمم ةيعيبط تاورثب تانوات ةنيدم زيمتت

 ،تاورثلا هذه دوجو عمو هنأ الإ ،ةدحولا دس اهسأر ىلع ،ةقطنملاب طيحت دودس 5 دوجوو ،زوللا

 معدل دوجو الو ،ةيئادبو  ةيديلقت اقرطو تاودأ دمتعت لازت ال اهيف ةحالفلا نأل ،ادج ةريقف ةقطنملاف

 ىتحو ،يضارألا عيمج يطغت ال يتلا يقسلا ةكبش فعض ببسبو ،مهنم بابشلا ةصاخ نيحالفلل رشابم

 تافلخمب هايملا ثولت ،كلذ لك ىلإ ةفاضإلاب ،ةيفاك ريغ اهيف ديوزتلا تايمك لظت ،اهيطغت يتلا كلت

  .برشلا هايم ىلع ةيبلس اراثآ فلخي يذلا "ناجرملا" رصاعملا

 فقوم ديدحتب ةلودلا اوبلاطو ،فيكلا ةعارز اهب مستت يتلا ةيبابضلا ىلع تالخادملا ضعب تزكرو

 .اهعنم مأ ةعارزلا هذهل صيخرتلا متيس له ،عوضوملا اذه نم حضاوو يقيقح

 

 

 



 
 

 
  4   

I. ؟ةقطنملا تايجاح يه ام  

 ،اهتايجاحو ةقطنملا اهنم يناعت يتلا لكاشملا صخي يذلا لوألا لاؤسلا نع نينطاوملا ةباجإ لالخ

 :ةيلاتلا طقنلا لوح تالخادملا تروحمت

  ةسايسلا .1

 هذهب ،"نيبختنملا عبتتل ةيقيقح ةدارإو يسايس حالصإ كانه نكي مل اذإ ،حالصإلا قيقحت نكمي ال"

 تزكرو .ةيمنتلا قيقحت يف ةيساسألا حيتافملا دحأ ةسايسلا نوك نع نيكراشملا دحأ ثدحت ةرابعلا

 بايغ عم ،ةقطنملاب عيراشملا ليزنت ةبقارمو عبتت مدع لكشم ىلع ىرخألا تالخادملا نم ةعومجم

  .ةلوؤسملاو ةديشرلا ةماكحلا بايغو .ةبساحملاب ةيلوؤسملا طبر

 ةيبارتلا تاعامجلا دراوم فعض •

 روجأ فرص ريصيل ،اهلاغتشا ةقيرط رييغتو ،ةيبارتلا تاعامجلا ةيلالقتسا ةرورضب ىرخأ تالخادم تبلاطو

 ليعفت عم ،عيراشملا ليزنت يف اهتاينازيم فيظوت تاعامجلل ىنستيو ،ةلودلا ةينازيم نم نيفظوملا

 ميسقت ةداعإ ةرورضب نوكراشملا ىدان امك .ةلوؤسملا تاهجلا فرط نم ةلءاسملاو ةبساحملا تايلآ

 49 يلاوح جردنت ثيح ،نآلا لصاح وه ام سكع ،لوقعم ميسقت قفو ميلاقألاو تالامعلا ىلع تاعامجلا

  .لداع ريغ اهنيب اميف ةينازيملا ميسقت لعجي امم ،ةدحاو ةلامع ءاول تحت ةعامج

 :ةحصلا .2

 :ةيرشبلا دراوملا •

 يف طقف رضحي دحاو بيبط دوجوو ،بيبط نودب نكل ةنيدملاب فصوتسم دوجو نم نونطاوملا ىكتشا

 مودقلا يف نوبغري نيذلا ءابطألا نأ امك ،ةيبطلا تاصصختلا يف ريبك صقن عم يعوبسألا قوسلا موي

 ءاويإ فورظ نيسحتب اوبلاط يلاتلابو ،لمعلل ةديج افورظ وأ لابقتسالل ارود نودجي ال ةقطنملا ىلإ

  .ءابطألا

  :ةيتحتلا تاينبلا •

 ماسقأ بايغ عم تايفشتسملاب ريواودلا طبرت يتلا قرطلا روهدت ىلع مهتالخادم يف نوكراشملا دكأ

 تادعملا بايغ نم اوكتشا امك ،لماوحلا ءاسنلا تايفو ةبسن عافترا يف ببستي يذلاو ،ريواودلاب ةدالولا

  .ةيودألا صقنو ةيبطلا
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  :ةيورقلا ةأرملا ةاناعم .3

 دوجو عم ،تابلاطلا رود بايغو نهرطؤت ةيوسن تايعمج وأ ةيدنأ بايغ نم يورقلا لاجملاب ءاسنلا يناعت

 يساردلا ريصملا يف نومكحتي ءابآلاف ،ةقطنملا ناكس نيب اهيشفتو ةيروكذلا ةيلقعلل ةنميه

 مأ اهتسارد متتس ةاتفلا تناك نإ ام نوددحي نم مه ءابآلاو ،روكذلا نم مهئانبأ سكع ىلع مهتانبل

 نم تالخادملا نم ددع تكتشا امك .ناسنإلا ةفاقث فعضو يعولا بايغ ببسب اذهو اهجيوزت متيس

  ،ةدالولا دنع لماوحلا ءاسنلا فوفص يف تايفولا دادعأ عافترا

  :لغشلا .4

 نم ةنيدملا نوريسي نولوؤسملا ىتحو ،خويشلا الإ قبي ملو ىرخأ ندمل لحر تانوات ةنيدم نطاوم"

 ىربكلا ندملا وحن بابشلا ةرجه ةرهاظ نع اثدحتم ،ميلقإلاب عضولا نيلخدتملا دحأ فصو اذكه ".ديعب

 ددع تدكأ امك .دئاسلا يداصتقالا دوكرلاو ،ةقطنملاب عناصم وأ تاكرش بايغ ببسب ،لغشلا نع اثحب

  .ةيبيرضلا ةلادعلا بايغ ىلع تالخادملا نم

 عم ،تانوات ةنيدمب طقف نيقدنف دوجو نيركنتسم ،ةحايسلا عاطقب رثكأ مامتهالاب نوكراشملا بلاطو

 عم ،نيرمثتسملا ىلع ةيرادإلا رطاسملا بيعصت اودقتناو .لابقتسالل زكارمو ةيحايسلا تاعجتنملل بايغ

 ميقملا هيخأل ةبرجت ركذ نيكراشملا دحأ ناسل ىلع ءاجو .ةطايخلا ةصاخو ةيديلقتلا ةعانصلا شيمهت

 لصحيل تاونس 5 هنم تقرغتسا ةدقعملا ةرطسملا نكل ،ةقطنملاب قدنف حاتتفا دارأ يذلا اكيرمأب

  .هعورشم قالطإ نم هنكمي صيخرت ىلع ةياهنلا يف

  :ميلعتلا .5

 عم ،ماسقألا لخاد ظاظتكالا اهسأر ىلع ،ميلعتلاب ةقلعتملا لكاشملا ضعب نيكراشملا نم ددع حرط

  .يسردملا لقنلل ةبحاصملا لكاشملاو قرطلا ةكبشب ريواودلا طبر فعض

 ىلع ىرخأ تالخادم تزكر اميف ،دقاعتلا ماظن عم ذاتسألا اهشيعي يتلا ةاناعملا ىلع ضعبلا دكأو

 كالهتسا ديازت ىلإ ةفاضإ ،ريواودلا نع سرادملا دعبو ،يورقلا ملاعلا يف ثانإلل يسردملا ردهلا

   .ةيميلعتلا تاسسؤملا نم برقلاب تاردخملا

II. ؟ةحاتملا صرفلا يهام 

  ةيعيبطلا دراوملا •

 نيتلاو نوتيزلا رجش ليبق نم ةزيمم ةيعيبط تاورث ىلع اهرفوتب اهيحاونو تانوات ةنيدم زاتمت

 دبال اذل ،ةدحولا دس اهسأر ىلع ،ةقطنملاب طيحت دودس 5 دوجوو ،زوللا راجشأو ةيبطلا باشعألاو
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 تيز ةعانص يف ةصصختم عناصم حتف قيرط نع ةقطنملاب ضوهنلا يف دراوملا هذه لالغتسا نم

 نم ادحاو هرابتعاب "ناجرملا" لالغتسا عم ،ةيليمجت ضارغأ تاذ ىرخأ داوم جاتنإ عم ،ريبصتلاو نوتيزلا

 بابشلا ةصاخ نيحالفلا فرط نم ةلمعتسملا ةيئادبلا قرطلا ةنرصع ىلع لمعلاو ،ةددجتملا تاقاطلا

 .مهنم

  :ةيديلقتلا ةعانصلاو ةيحايسلا دراوملا •

 رودو ةقطنملاب قدانفو ةيحايس تاعجتنم حتفب ةيلبجلا ةيحايسلا عيجشتب ءاقللا يف نوكراشملا بلاط

  .ةيمومعلا تاءاضفلا ةيوقتو ليهأت عم ،ةيضايرلاو ةيفاقثلا تارهاظتلا لالخ نيدفاولل لابقتساو ءاويإ

 مهتدعاسمو ةقطنملا ءانبأ ةصاخ نيرمثتسملا مامأ ةيرادإلا ةرطسملا ليهست ةرورض ىلع اودكأ امك

 اهقيرط يف تراص يتلا ةطايخلا ةصاخو ةيديلقتلا ةعانصلل رابتعالا ةداعإ عم ،ةيحايس عيراشم حتف ىلع

  .تانوات ةنيدمب راثدنالا ىلإ

  ةيرشبلا دراوملا •

 لمعت تانوات ةنيدمب بتاكمو زكارم حتف لالخ نم بابشلا عيجشت ةرورض ىلع نيكراشملا نم ريثك زكر

 نهم يف ةصصختم بابشلل نيوكت زكارم قلخ عم ،بابشلا دنع ةلواقملا حور ةيمنتو عيجشت ىلع

 ةيمهأ ىلإ نوكراشملا راشأ امك  ,يلاحلا رصعلا يف لاجملا اذه تاروطت بكاوت ةقيرطب ةحالفلا

 ،ةقطنملاب يساسألا كرحملا ايلاح دعي يذلا يندملا عمتجملا تايعمج عم لمعلاو قيسنتلا

 نينطاوملل ةعونتم تاحرتقم •

 ةنيدم هيلإ تلآ يذلا عضولل مهصيخشتو ،ةقطنملا اهنم يناعت يتلا لكاشملل نيكراشملا حرط دعب

 ءالدإلا مهي يذلاو ءاقللا نم يناثلا قشلا يف اوطرخنا ،ةايحلا يحانم لك يف اهيحاونو تانوات

 هعقوم نم لك ،ناكسلا تاراظتنا قفو ديدجلا يومنتلا جذومنلا ءانب يف ةمهاسملل لولح تاحرتقمب

  :تاحرتقملا مهأ هذه تناكو هتهجو

 تاهجلا فلتخم عم قرط ةكبشب ةقطنملا طبر •

  8 مقر ةينطولا قيرطلا حالصإ •

 ينماضتلاو يعامتجالا داصتقالا عيجشت •

  ةيحالفلا نهملا يف نيوكتلل زكارم قلخ •

    ةيمومعلا تاءاضفلا ليهأت •

  ةيبطلا باشعألا ةعانص ةصاخ ةيلحملا تاجوتنملا عيجشت •
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  نوتيزلا ةعانص تافلخم يأ "ناجرملا" ريودت ةداعإ •

 ةقطنملاب ةيلبج ةيحايس تاعجتنمو قدانف ءاشنإ •

  ةقطنملاب ىرغصلا عيراشملا يلماح معدو ةبكاومل زكارم قلخ •

  يعامجلا ىفشتسملل ةقحلم ءانب •

  بابشلا ةدئافل ةيفاقث زكارمو تايمولعملل ةعاق ريفوت •

 اهليهأتو ةيورقلا ةأرملل نيكمتلا •

 يبطلا ناديملل فيكلا ةعارز هيجوت •

  ةبساحملاب ةيلوؤسملا طبر •

 ناملربلاب ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ليثمت •

  ةصالخ
 ةصاخلا ةنجللا ءاضعأ دحأ ماقو ،نيكراشملل عامتسالاو شاقنلا نم تاعاس ثالث دعب ءاقللا ىهتنا

 راكفألا مهأ صخلو ،مهشاقنو مهلعافت ىلع ءاقللا يف نيكراشملا ركشب ،يومنتلا جذومنلاب

 .ةنجللا هدعت يذلا جمانربلا نمض رابتعالا نيعب هوركذ ام لك ذخأ متيس هنأ ادكؤم ءاقللا لالخ ةلوادتملا

 ةنيدم ةنكاسل رابتعالل ادر اهوربتعا امك ،ءاقللا اذهب اوبحرو ةنجللا ةردابمب ءاقللا يف نوكراشملا هونو

  .ةيسنملا تانوات

 

 

 


