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يرهز وبأ  دمحأ 

ىلع دــهعي  مـل  ذإ  داـضملا ، يتارابختــسالا  اــهلمع  يف  ةدــيدج ، بيلاــسأ  لاــخدإ  يف  اــهحاجن  ةينيطــسلفلا  ةــمواقملل  لجــسي 
ةطــشنأ اـهيلع  موـقت  يتـلا  ةــيجيتارتسالا  برــضل  اـهلالخ  نـم  ىعــست  ةــلثامم ، ةــيلام  ةأـفاكم  نـع  تـنلعأ  نأ  ماــسقلا  بئاــتك 

ةلامعلا لحو  يف  صاخشألا  طاقسإل  ةسيئر  ةليسوك  لاملا  تمدختسا  يتلاو  ةينويهصلا ، تارابختسالا 

كلت رثأ  نايبت  يننكميو  ةـقيمع ، ةـسارد  نع  تءاـج  اـمنإ  غارف ، نم  تءاـج  ماـسقلا ،"  " اـهتنلعأ يتلا  ةأـفاكملا "  " نأ دـقتعأ  ـال 
: ةيلاتلا رواحملا  يف  ةأفاكملا 

: ءالمعلا دينجت  يف  لاملا  ةيمهأ  الوأ :

دينجت هفادهأ  مهأ  نم  ناك  ةفلتخملا  ةيرابختـسالاو  ةـينمألا  ةزهجألل  هليكـشتو  ينويهـصلا  لالتحالا  عم  عارـصلا  ءدـب  ذـنم 
، ةـفاك ثادـحألاو  تاروـطتلا  عالطتــساو  تاـمولعملا  عـمج  ناـكمإل  كـلذو  ةينيطــسلفلا ، ةــيفارغجلا  قطاـنملا  لـك  نـم  ءـالمع 

نع ًالـضف  لالتحالا ، عم  مئاقلا  مهعارـص  يف  نوينيطـسلفلا  اهلذبي  يتلا  ةطـشنألا  نم  دحلا  يف  اهنم  ةدافتـسالاو  اهتجلاعمو 
نيرخآ لاـقتعاو  ةينيطـسلفلا  ةـمواقملا  رداوـكو  ءاطـشن  لاـيتغاو  ةيفــصت  يف  ءـالمعلا  اـهرفوي  يتـلا  تاـمولعملا  مادختــسا 

مهنم

، ةـعاجن رثكـألاو  ىلـضفلا  ةـقيرطلا  ةمدختـسم  ءـالمعلا  دـينجت  يف  اـهتلاض  ةينويهـصلا  ةيرابختــسالا  ةزهجـألا  تدـجو  دـقلو 
عفادلاو كرحملا  وه  لاملا  ناكف  ةينويهصلا ، ةزهجألا  عم  طابترالاو  ةلامعلا  لحو  يف  مهطاقسإ  متيل  لاملاب " ءارغإلا   " يهو

لاملا ريثأت  ةوق  نم  ةجرد  لقأ  نوكت  دق  ىرخأ  لئاسو  بناج  ىلإ  طوقسلل 

: ةأفاكملا نالعإ  نم  ضرغلا  ايناث :

ةمظنألا نيصحتو  عيردتلا  ةدايزل  ةيعافدلا  اهلئاسو  لعفتو  يجيتارتسا  ططخمو  ةيؤر  نمـض  لمعت  ةينيطـسلفلا  ةمواقملا 
ريوـطتو اـهلئاسو  مـيمرت  ىلإ  عراـستو  هقارتـخا ، بعــصي  يذـالوف  رادـجب  ةـساسحلا  اـهتافلمو  اـهتداق  طـيحتو  تاـمولعملاو ،

ةينويهصلا لمعلا  ةموظنم  قارتخا  ىلإ  لصتل  اهئادأ 



ةمواـقملا نأ  اـمك  نادـيملا ، يف  هئـالمعو  ينويهـصلا  لّغـشملا  نـيب  ةلـصاحلا  ماجــسنالا  ةـلاح  يف  خرــش  ثادـحإ  تدارأ  دـقلو 
امبر وأ  ةمواقملا ، دي  يف  ىرـسأ  مهعوقوو  مهب  ردغلا  ةيلامتحا  نم  ةصاخلا  تاوقلا  فوفـص  يف  كابترالا  ةـلاح  رـشنل  ىعـست 
مهف لاملا  ىلع  لوصحلاو  ةيامحلا  الإ  مهمهي  ءالمعلاو ال  ًاعقاو ؛ هارن  نأ  نكميف  ًاديعب  سيل  اذهو  مكحم ، نيمك  يف  ىعرص 

ًاميكحو ًابــسانم  ناـك  ةـكرعملا  هذـه  يف  لاـملا  لاـخدإف  كلذـل  رخآ ، عـفاد  يأ  وأ  يــسايس  وأ  يجولويدـيأ  عفادـب  نوـكرحتي  ـال 
اهقيقحتل ةمواقملا  ىعست  يتلا  ةريبكلا  فادهألا  ةعيبط  سكعيو 

: ودعلا تارابختسا  ىلع  تايعادتلا  اثلاث :

ةمواقملا اهب  موقت  ةوطخ  لكب  رثأـتيو  ةينيطـسلفلا  ةـحاسلا  يف  يرجي  اـم  لـك  بثك  نع  عباـتي  ينويهـصلا  ودـعلا  نأ  كـش  ـال 
ديدــحتو ءـالمعلا  دــينجتو  تاـمولعملا  عـمجو  دــصرلاو  ةــعباتملا  ةــيلوؤسم  عـقتو  اهتطــشنأو ، اـهلمعب  ًاـصاخ  اـمامتها  درفيو 

شيجلا تايلمعل  ًاردـصم  لكـشت  يتلاو  لـمعلا  اذـهل  ـالماك  ءاـطغ  لكـشت  ةينويهـص  ةيتارابختـسا  ةزهجأ  ةدـع  ىلع  فادـهألا 
رمتـسم رواشتو  لاصتا  ىلع  ةزهجألا  هذـه  نأ  امك  ةرركتملا ، هتافادهتـساو  هبورح  ىفو  ضرألا  ىلع  هكرحت  يف  ينويهـصلا 

ةيتارابختـــسالا ةزهجـــألا  كردـــتو  رارقلا ، ذاـــختا  ىفو  تاـــيجيتارتسالا  ءاـــنب  يف  كراـــشتو  ناـــيكلل  ةيـــسايسلا  ةداـــيقلا  عــم 
ةكرعم يف  ةزفق  اهنوك  ةوطخلا  هذه  نم  ًاديج  سسحتتو  ءالمعلا ، ىلع  هريثأت  ةلواحمو  ماسقلا  نالعإ  ةروطخ  ةينويهصلا 

ماسقلا اهسرامي  يتلا  ريكفتلا  ةقيرطو  يعولا 

ةوطخ وأ  ةـباعد  درجم  سيل  رمألا  نأ  كردـتو  اثيبخو  اركام  اودـع  اهنوك  يقيقح  قزأـم  يف  اـيلاح  ةينويهـصلا  تارابختـسالا 
نأ نكمي  ىذـلا  ليمعلا  دـيب  حبـصأ  رمـألاف  هتهجاوم ، نكمي  ـال  دـيدج  دـحت  ماـمأ  اـهنأ  رعـشت  نـآلا  يهو  كالهتـسالاو ، ةرواـنملل 
وأ رـسألا  يف  ببـستيو  ةينيطـسلفلا  يــضارألا  لـخاد  نيلماـع  ادوـنج  ملــسيو  هبعــش  نـضحل  دوـعيو  ةـظحل  يف  هفقوـم  ريغي 

ةمواــقملل ًاــكلم  حبــصي  نأ  رّرق  هنــأل  هـيلع  طغــضلاو  هزازتــبا  ةــلاح  يهتنتو  كــلذ  دــعب  هتمواــسم  وأ  هـعنم  نــكمي  ــالو  لــتقلا 
هيلغشم رحن  بيصيل  مهسلا  فرحي  نأو  ةينيطسلفلا 

: نالعإلل ءالمعلا  ةباجتسا  ىدم  اعبار :

ريثكو مهلاقتعاو ، مهرمأ  حاضتفا  نم  نوشخيو  نيمئاد ، بقرتو  فوخ  ةـلاح  يف  مهف  ةـيعيبط  افورظ  نوشيعي  ءـالمعلا ال 
زازتبـالاو فوـخلا  نـيب  اـهئات  اــهيف  رودــي  يتـلا  ةرئادــلا  هذــه  يهتنت  نأ  ىنمتيو  ريمــض ، ةوحــصو  بينأــت  هدواري  ناــك  مـهنم 

اذه تاليو  نم  مهـصلخي  نمآ  جرخمب  جورخلاو  ةاجنلل  ةيفاضإ  ةصرف  ءالمعلا  يطعي  كش  الب  اذـهو  ةـقحالملاو ، ةـنايخلاو 
وفعلل ةــمزالملا  ةأــفاكملا  هذــه  لوـح  راــثي  اــمب  نورثأــتيو  ًادــيج  نوعمتــسيو  عـمتجملا  لــخاد  نوــشيعي  ءــالمعلاف  قــيرطلا ،
دجنــس اـنه  نـم  لـحولا ، اذــه  يف  طقــسو  طروـت  لــيمع  يأ  هـيف  مـلحيو  ركفي  نأ  نـكمي  اــم  ىمــسأ  لكــشت  يتـلاو  ةــيامحلاو 
ودــعلا ىقلتيــس  لــب  لــالتحالا ، عـم  مئاــقلا  عارــصلا  يف  ًاــعقاو  ةوعدــلا  هذــه  لــيعافم  ظحلنــسو  ةــيقيقح  ةــمجرتو  ةــيلعاف 

ةناـيخبو ةـيقيقحلا  ةـثراكلاب  أـجافتيل  ةروـطخلا ، ىهتنم  يف  ةــيناديم  نئاـمك  يف  هتاوـق  عقتــسو  ةــبئاص ، ًاماهــس  ينويهــصلا 
رادجف ةـمواقملا ، اهتلكـش  ةدـيدج  ةـيجيتارتساو  ةـهبج  يف  اورهـصنا  دـقو  ةيلـصألا  مهماهم  نع  مهيلختو  هل  ءالمعلا  ردـغو 

اذه ةرادإ  يف  ةمواقملا  ةدايق  اهتسرام  يتلا  ةمكحلل  ًارظن  مهيلغـشم  ةضبق  نم  نورفيـس  ءالمعلاو  ًابيرق  ىواهتيـس  ءارغإلا 
عارصلا

: ةيقالخألاو ةينطولا  ةيلوؤسملا  اسماخ :

دـصبو كاردإلاو ، يعولا  نم  ةـلاح  سرغو  ةـيبرتلا  لالخ  نم  نوكي  ةـيامحلا ، نم  رادـج  ءاـنبو  ةـيلخادلا  اـنتهبج  نيـصحت  نإ 
يذـلا غلبملاو  اهنلعأ  يتلا  ماسقلا  ةأفاكمب  قلعتي  اميفو  لاـيجألا ، نم  لاـنت  نأ  نكمي  يتلا  ةهوبـشملاو  ةـثيبخلا  لـئاسولا  لـك 
متحي بجاولا  نإف  ةينيطسلفلا ، ةحاسلا  يف  دقنو  ليلحتو  لعف  تاّدر  نم  هبقعأ  امو  ليـصافت  نم  هبحاص  امو  هنع  حصفأ 

رود نيمثتو  يباـجيإلا ، ىحنملا  نم  اـهلوانتو  ةـيجيتارتسالا  كـلت  ةـيمنت  يف  ةـكراشملاو  دـهجلا  اذـه  بناـج  ىلإ  فافطـصالا 
، انبعــش ءاـنبأ  ىلع  ودــعلا  اهــسرامي  يتـلا  تاودـألا  سفنل  اهمادختــسا  يف  دــقعم  عارــصو  قابــس  يف  لخدــت  يتـلا  ةــمواقملا 

ىلإ ردـحنت  يتلا  تاليلحتلاو  تاداقتنالا  نم  ليـس  قالطإو  تاملكلا  يـصاون  ىلع  فوقولا  سيل  نيثحابو  باـتكك  اـنبجاوو 



فلتخم لكـشب  رمألا  تلوانت  ول  ريثكلا  لعفت  نأ  اهنكمي  تاملكلا  هذه  نأل  اهنع ، نالعإلا  ةـقيرطو  ةركفلا  ةيبلـس  يف  ةالاغملا 
اهضرفل ىعستو  ةمواقملا  اهب  ركفت  يتلا  ةيجيتارتسالا  ةقيرطلا  معدتو  يباجيإلا  بناجلا  يمنتل 

عقوملا رظن  ةهجو  سكعت  نأ  ةرورـضلاب  سيلو  بتاكلا ، يأر  نع  ربعت  ةـيوازلا  هذـه  يف  ةروشنملا  تالاقملا  عيمج  ةـظحالم :
هتسايسو
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