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 ھتاقيبطتو ي/دملا عمت()ا مو#فم

22/6/2013  
 

#ك
ُ

 ثيد^[او مو\فملا حيضوت وR ةرشUلا هذPQ R ھيلإ N8سLس امو  .FّGمتلاو مالحألا ةرئاد ھلخدأ ٍّدح 78إ ي4دملا عمت.-ا نع مالكلا %

 و\ف ،ي4دملا عمت.-ا رثأ قاطن دودح 78إ رظنلا تفل كلذ دعa يرجي مث  .كلذ k8ع ةلثمألا ركذو ةرصاعملا ھتاقيبطت ضعa نع

لسaَ س|ل ىوصقلا ھتيمRأ مغر
ْ

ام
ً

ا�ر^� 
ً

ايفاش 
ً

��قي G ت فوسو  .عمت.-ا تاجاح ل�
ُ

 ةيمسرلا تاف�رعتلا نع ةلاسرلا م.ْ�

  .ة��دبلا نم ةب�رقلا تاف�رعتلا �ّ�رتو

 

 ؟ي.دملا عمت)'ا و$ ام

 ميظنت ةجرد حوا%�تو  .عمت.-ا ديفي ٍفدR قيقحت 78إ N8س� ن�نطاوملا نم ٍتاليكش� ةعومجم وR ي4دملا عمت.-ا ،ةغلاب ةطاس�ب

Rلا هذLع نو�ت وأ ة�وفعلل برقأ نو�ت دقف ،تاليكشk8 ا\ل ةسسؤم ل�ش Rسانلا ّيطسو ا�¢ف كراش  دقو ،ةمكحُم ةراد�و ةل�ي 

 Q¨بت ال ا�¦أو ،ةيعوطت ةغبص تاذ ا�¦أ :7Qاتلا Q¤ ي4دملا عمت.-ا تاسسؤم تاليكشLل ن�تفص مRأ لعلو  .نوين\م ا�¢ف كراش  وأ

 نع ق%�فت ةيح©رال ا�¦و�©و  .ةيمو�^[ا ةيمسرلا تاسسؤملا نع ي4دملا عمت.-ا ُتاسسؤم ق%�فت ،ةيعوطتلا ا�ªغبص©و  .ح©رلا

 .دعa اميف %كأ وحن k8ع ناتطقنلا ناتاR �¬ّتت فوسو  .ا\�»اش امو ةيعانصلاو ة�راجتلا تا�رشلا

  ؟يويح رمأ ي.دملا عمت)'ا دوجو اذامل

ثمي نأ نكمي ي4دملا عمت.-ا ّنأ ا\لوأ  .ةس|ئر بابسأ ةدعل ھب بوغرم ٌرمأ ٍلعاف ٍي4دم ٍعمتجم دوجو ّنإ
ّ

 نو�يف ،ن�نطاوملا ضبن ل

ايناثو ؛ةاي^[ا رومأ PQ ءارآلا لوادتل ٍةصنم لثم
ً

 مايقلل ةلRؤم تس|ل Q¤ ٍما\مب مايقلا نم ةلودلا يفع  ي4دملا عمت.-ا طاش4 ،

كحت ا�» مايقلا نع جتUي وأ ،ا�»
ّ

ت ال دق ن�نطاوملا ةايحب ةلودلل م
ُ

 أدبم 78إ دنLس� ةيطارقميدلا ةركفلا تنا� اذ�و  .هابقُع دمح

ادج ٌيويح ٌرمأ ي4دملا عمت.-ا تاّصنم دوجو ّنإف ،تارارقلا ذاختا PQ سانلا نم ٍنكمم ٍددع %كأ كارشإ
ً

ملو  .
ّ

 ّنأ فرع4 انك ا

   .ةيندملا تايعم.[ا ا�» موقت نأ نكميف ،ةيعامتجالا ما\ملا ضعa ةياعر نسحت ال ةلودلا

 

ا%�بك F¹عم ا\ل نو�ي ال ا�¦إف ،تاونس عضب ل� ٍت�وصت PQ ةيطارقميدلا انل·�خا اذإ ،78وألا ةطقنلل ةبسUلا©و
ً

 PQ ةاي^[ا ة%�سم، PQ 

ةلعاف ٌتاسسؤم تدجُو ْنإ ن�ح
ٌ

 يرجي امك  .عمت.-ا PQ ةما\لا ة�وي^[ا اياضقلا شاقن ا\لالخ نم يرجيف ي4دملا عمتجملل 

 نو�تو ،ةفلت¿-ا تا\ّجوتلاو ءارآلا نّ�بLت ،ام ةلأسم G PQ¼عش قفاوت لصحي مل اذإ ¹½حو  .ا�¢لع G¼عشلا قفاوتلا نم عون قيقحت

Rبم تس|لو ةسوردم ةداع تا\جوتلا هذUع ةّيk8 لاب امأ  .ٍجازملا دّرجمUعمت.-ا تاسسؤم موقت نأ نكميف ،ةيناثلا ةطقنلل ةبس 
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 ن�جات^-ا تانوعم عÆزوتو ؛ةلودلا تاسسؤم اRذيفنت وأ ا\ليصوت نع ز.�Ä بسانمو فيطل وحن k8ع تامدخ ميدقتب ي4دملا

 .اذk8 Rع ديج ٌلاثم

 

 ةیحبراللا ةیعوطتلا تایعمجلل عساولا فیطلا
 ،ا�¢ف لمع� نأ نكمي G½لا ةحاسلا ةعس نّ�بLتل ،ةيح©راللا ةيعوطتلا تاسسؤملا نع ةلثمأ برض ةطقنلا هذR دنع ديفملا نم

 تاعمتجم نم ةلثمألا رايتخا ّمت|سو  .ÇGملا نومضملاو ةيل�ي\لا ةيحان نم ةفلتخم تاجرد k8ع نو�ت نأ نكمي ا�¦أ نّ�بLيلو

ت فوسو  .ةي©رغلا نادبلا نم اR%#كأ ةدع
ُ

 .حيضوتلا لجأ نم ماسقأ ةدع 78إ مّسق

 

  :ةيمد?:ا فاد$ألا تاذ تايعم):ا  .أ

ادج ةددعتم ةيعامتجالا ةمد¿[ا لقح PQ ةيعوطتلا تايعم.[ا عاونأ
ً

 ءارقفلا ةدعاسم تايعمج وR لابلاب رطخي ام لوأو  .

اناجم ةيبطلا تامد¿[ا مّدقت G½لا تاسسؤملا كلذكو ،نيدرشملا لافطألاو ن�قاعملاو مكبلا مصلاو ن�فوفكملاو ن�جات^-او
ً

.   

 

الثمف
ً

، Rملا فنعلا فيفخت ةيعمج لثم ،ةيعامتجا ل�اشم ّلح ةدعاسم تايعمج كانÈ·7Q لا½G ايا^¬ل ةدعاسملا مدقتRا، 

امامتRا ىقلت ال ةرثدتم ةل�شم 78إ عتم.-ا ھّبUت امك
ً

ادعa ا\ل ّنأ يأ ؛
ً

ايمدخ 
ً

ارشابم 
ً

ايفيقثتو 
ً

 G½لا تايعم.[ا ةمثو  .رشابم %�غ 

 ةقاوس دض بالطلا" ةيعمج و "ىرا�سلا ةقاوس دض تا\مألا" ةيعمج لثم ،ىرا�سلل ةرايسلا ةقاوس ةروطخ 78إ عمت.-ا ھّبUت

ادج ددحم فدR تاذ Q¤و ..."ن�روم¿-ا
ً

 ةذمالتلا ن�ب ةمل�لا ءاقلإب موقي ام©رو ،سرادملا PQ ةيعوتلاب موقت نأ ا�Ëاطاش4 نمو ،

    .ناركس وRو ةرايسلا ھتدايقل ھب بّ�س� ٍثداح ب�سa للشلا ھباصأ تالضعلا لوتفم ٌبلاط

 

شكلاو
ّ

اديعa ةطيس�لا ةاي^[ا 78إ ن�عفايلا ض�رع� ا\فدRو ،ةيمد¿[ا تايعم.[ا نع رو\شم لاثم ةفا
ً

 ،ةحارلا اي.[ونكت نع 

لعملاو لRألا تايعمجب Í¹سُ  ام ةلثمألا نمو   .ءاقدصألا ن�ب نواعتلاو سفنلا k8ع دامتعالا لاصخ ءان©و
ّ

 ةيعمج ل� نو�تو  .ن�م

 ةيميلعتلا ةيلمعلا تماد امف  .تاسردملاو ن�سردملاو ن�لRألا ن�ب لصاوتلا ز�زع� وR ا\فدRو ،ةدحاو ةسردم k8ع ةروصقم ا�Îم

¤Q ة�و©رت PQ ¦يا�ªمالس لجأ نم ّدب الف ،ا�ªش� ،ة\ج نمف  .ذيملتلل ةنضا^[ا ةئ|بلاو سردملا ن�ب لعافتلا ثدحي نأ ا��
ّ

 ةسِّردملا ل

ةركف
ً

أ نع 
ُ

طي ىرخأ ة\ج نمو ،ةداملا ميدقت PQ اRدعاس  امم بالطلا رس
ّ

فصلا PQ يرجي ام k8ع نولRألا عل
ّ

 نأ نكمي فيكو 

 .مRدالوأ اودعاس 

 

  :ةينDملا ةفصلا تاذ تايعم):ا  .ب

 وأ ءابطألا ةباقن تنا� وأ ،جيسUلا لامع ةباقن وأ ن�سدن\ملا ةباقن تنا� ءاوسو  .ي4دملا عمت.-ا عاونأ دحأ Q¤ ةين\ملا تاباقنلا

لعملا ةباقن
ّ

اذإ  .ةنيعم ٍن\م �[اصم ةياعر k8ع زكترت تاسسؤملا نم عونلا اذR تاطاش4 نإف ،راقبألا مو^[ ÑQتنم ةباقن وأ ن�م
ً
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كرت تماد ام عمتجملل ةديفم اR%تع4 نأ نكمي فيك
ّ

 هذR لثم نأ باو.[ا  ؟ا�¢لإ ن�متنملا ة^Òصمو ةن\ملا ة^Òصم k8ع ز

الثمف  .ءارآلا لدابت ھنع جتUي ÔQامج راطإ PQ ةيدرفلا دو\.[ا عمجت تاسسؤملا
ً

 PQ نارو\شم نانثا وأ ب|بط ّلقسLي نأ لدب ،

الثم ن�يف^Õلا ةباقنو  .ةن\ملا هذ\ل ةيعمج دوجو دنع ةيملع %#كأ ٌيأر جتUَي نأ نكمي ،دلبلا دّد�� ءا©و هاجت يأرلا
ً

 نع عفادت ال 

 ،ة%�ثك دئاوف ةين\ملا %�ياعملا ر�وطت نع لصح�و  .ةين\م %�ياعم  ر�وطتب موقت نأ ضورفملا امن�و ،بسحف ا�¢ف ن�لماعلا �[اصم

 ،لا.-ا اذR نع مك^[ا تاسسؤم داعaإ وR ةن\ملل ةيتاذلا %�ياعملا ر�وطت دئاوف نمو   .ةن\ملا هذ\ل ماعلا ءادألا ىوتسم عفر ا\لوأ

  .دقنلا نم ا\سفن ةيامح 78إ تلامل ةفا^Õلا %�ياعم عضو PQ ةمو�^[ا تاسسؤم تدرفنا ول ،ة��د©و  .لقألا k8ع ا\عم كراشLلا وأ

 .ةئ|بلا k8ع ظاف^[ا ُتايعمج ØQاتنا عاطقب ةرشابم ةطبترم نو�ت نأ نود نم ةرRاظ ةين\م ةفص ا\ل G½لا تايعم.[ا نمو

 

 :ةيتاياوDلا ةغبصلا تاذ تايعم):ا  .ج

 لاثم ةيضا�رلا تايعم.[او  .ا�Úاضعأل قورت ةياوk8 Rع عامتجالا ةفص ا�¢لع بلغ� G½لا ةيح©راللا تايعم.Òل ة%�ثك عاونأ ةّمث

 وأ ديصلا ةيعمج لثم ةصاخ تاضا�ر كلذ نمو  ...تاجاردلا G¼كارو ةحابسلاو ةلسلا ةرك G¼عال تايعمج ا�Îمو ،كلذ k8ع

  .صقرلاو ءانغلاو تحنلاو مسرلا نم نونفلا تايعمج اذكو ،فلتخم لاثم بدألاو رعِشلا تايعمجو  .ةيقدنبلاب يمرلا ةيعمج

ا%�خأو
ً

ادج ةصوصخم ٍتاياو\ل تايعمج ةمث 
ً

 فطق تايعمجو ل·Èملا ةقيدحب ةيانعلا تايعمجو جنرطشلا G¼عال تايعمج لثم ،

 .ي%لا رطفلا

 

 k8ع رورسلا لاخدإ PQ مRاس� ا�¦إ لوقلا نكم�و  .عمتجملل ا�Ëدئاف ىدم وR تايعم.[ا نم عونلا اذR هاجت Q¤دبلا لاؤسلاو

 .ددعلا ةليلق تاعوم.- ٍقيض ٍقوذ لوح روحمتلا نم ولخت ال ا�¦أ 78إ ا�¢لإ رظنُي دقو ،ديفم وR امب م�Ëاقوأ لغش�و سانلا بولق

 

 :ةيسايسلا ةغبصلا تاذ تايعم):ا  .د

ت امدنع
ُ

  .ناس4إلا قوقح تايعمج لثم ،ةيسايسلا ةيحانلاب ّمت�G Ë½لا تايعم.[ا 78إ نRذلا فرصني ي4دملا عمت.-ا ةمل� قلط

ايناثو ؛ا�¢ف تدجو G½لا دالبلا PQ ن�مولظملا قوقح نع تعفاد ا�¦أ وR ام\لوأ  .نارمأ تامظنملا هذR را�ªشا ب�س ام©رو
ً

 ضعa ّنأ ،

Rو   .ةدّرجتمو ةيلاثم ا�¦أ ا�¢لإ رظنُيف ،ثلاثلا ملاعلا بوعش اياضق رصانت تايعم.[ا هذRعّونت كان PQ Rنم مسقلا اذ 

   :تايعم.[ا

 

الوأ
ً

   .ملظ اياضق اR%تع� اياضق نع مكا^-ا PQ عفارت G½لا ةيقوق^[ا تايعم.[ا ،

 

ايناث
ً

Lتو  .ةمولظم ةعوم.- FGثإلا دوجولا ن�كمت 78إ N8س� G½لا تايعم.[ا ،
ّ

 ةيعامتجالا ا�ªعيبطب تايعم.[ا هذR تاطاش4 مس

�Ýايس رود ا\ل نو�ي دق ھنإ %�غ ،ةيمد¿[اG ؤاضعأ ل�ش  ذإ ،م\مRوّبحمو اRةيعيبط ةيباختنا ةلتك ا. 
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�Ýايس طاش4 ا\ل G½لا تاسسؤملا نم ثلاث برض كانRوG ع زرابk8 انم تايعمج لثم ،يملاعلا ديعصلاRوأ ة�رصنعلا ةض 

 .ةينوي\صلا نع عافدلا تايعمج

 

ادج فلت¿-او عaارلا عونلا
ً

 تاذ عبطلاب Q¤و  .ةيح©رال نو�ت نأ بلغ  G½لا ة�ركفلا تاناز¿[اب Í¹س  ام وR مسقلااذR نمض 

�Ýايس %�ثأت ا\ل ھسفن تقولا PQو ،ةتحب ةين\م ةغبصG عضولل ةروص نم ھغيصت ام©و تايصوت نم ھمّدقت امب PQ دلبRوأ ا PQ 

ةداع نو�ت تاسسؤملا هذRو  .ملاعلا
ً

   .ةفا^Õلا ا�¢لع دمتع� G½لا تاليلحتلا ل�Îمو تامولعملا ردصم 

 

�Ußم عون اذRو  .تامولعملا تاسسؤم وR سما¿[ا عونلاGّ اسم نأ ذإ ،ي4دملا عمت.-ا تاسسؤم عاونأ نمRامËغو ةيدام %�غ ا��% 

 ر%مو  .ام ةلأسم PQ ةيمقرلا %�غو ةيمقرلا تانايبلا عمجت G½لا ُتاسسؤملا عونلا اذR ةلثمأ نمو  .رشابم وحن k8ع نايعلل ةرRاظ

 ،سانلا مومعل ةدئاف ا�¢ف ا�¢لع لمع� G½لا تانايبلا ماقرأ نأب ضا%�فالا وàQ R©ر %�غ ÔQوطت وحن k8ع تاسسؤملا هذR لثم ءاش4إ

القح لق^[ا نا�أ ءاوس
ً

ايبط 
ً

ايكولس وأ 
ً

اينف وأ 
ً

 ،مظتنم وحن k8ع تاناي�تسالا ءارجإب موقت G½لا تاسسؤملا رودلا PQ ا\�»اش�و  .

اتوافت ھن|ب اميف توافت�و  تاناي�تسالا هذR عوضوم فلتخ�و
ً

ا%�بك 
ً

 ا�¦أ ساسأ k8ع موقت ةيح©ر ال  ةيمالعإ تاسسؤم ةمثو  .

   .ةيح©رلا ةيمالعإلا تاسسؤملا ا\\جاوت G½لا ةرشابملا %�غ لاملا سأر طوغض نم اRرّرحت ب�سa ة·�متم ةمدخ مدقت

 

 ةیعوطتلا تاسسؤملل ةیمیظنتلا ةعیبطلا
 لوألا دعبلا  .ا\مايق ةعيبط PQ نيدعaُ 78إ راشإلا PQ نايبلا د�زن نأ بسانملا نم ،ي4دملا عمت.-ا تاسسؤمل %�بكلا عّونتلا رابتعاب

Rماظتنا ةجرد و Rل�يªع ا�k8 ا%�ثك نأل كلذو  .ة�رادإ تاقبطو تايئارج�و لمع دعاوق ا�¢ف ةيمسر ةسسؤم وحن
ً

 تاسسؤملا نم 

ةيمدقألا نو�تو ،�áاو وحن k8ع ةنيابتم تس|ل ا�¢ف ن�لماعلا بتارمو ،%�بك ّدح 78إ يوفع ل�شa لمع� ةيعوطتلا
ُ

 ·ّ�مم %كأ 

 لماعلا ة�رارمتسا رشابم %�غ وحن k8عا سكع� ىرخأ ة\ج نمو ،ة\ج نم تا%¿[ا مكارت سكع� ةيمدقألاف  .ا�¢ف ن�لماعلل

 يذ ص¿âلا اذR يطعُ  هرودب اذRو ،ھلجأ نم ةسسؤملا لمع� G½لا ض%�فقملا لي�نلا فد\لا لجأ نم ھينافت ىدمو عّوطتملا

ةنا�م ةيمدقألا
ً

ةطلسو 
ً

   .ÍGسرلا ھعقوم نع رظنلا ّضغa ة�رابتعا 

 

 ةسسؤملا ءاضعأ k8ع بلغ  دقف  .ا�¢ف ن�كراشملاو ةسسؤملا ءاضعأل ÇGملا ليRأتلا ةجرد وR ه·�يمت اننكمي يذلا ي4اثلا دعُبلا

الي�ن ھنوري فد\ل م\سفنأ اوبRو نمم بعشلا ةماع نم م�¦و� وأ ،ةيملعلا تادا\شلل م\لمح
ً

 د\.[اب ةي^¬تلا لRأتسÆو 

 ةتحب ةينف اياضق PQ ةمت\ملا ي4دملا عمت.-ا تاسسؤم رمع� نأ عقوتن ،اRركذ قبس G½لا ةلثمألا نمو  .ھلجأ نم تقولاو

  .ÇGملا ليRأتلا ةيحان نم اRؤاضعأ عونLي ءارقفلا ةدعاسمل ةي%�خ ةسسؤم نأ ن�ح PQ ،لق^[ا كاذ PQ ن�صصختملا ءاضعألاب



5 
 

امود ةل�اشلا هذk8 Rع س|ل رمألا نأ %�غ
ً

�Ýايسلا FGثإلا رمألاب ةمت\ملا G½لا ي4دملا عمت.-ا تاسسؤم PQ ةصاخو ،G، رثأ نأل 

Rع %�بك دح 78إ طبتري تاسسؤملا هذk8 اضعأ ة%#كÚا�. 

 

 ھنّ|بت امك نارو�ذملا نادعبلا اRددحي ةحاسم PQ ةيعوطتلا تاسسؤملا دصر اننكمي ،ةطقنلا هذ\ل لما�لا م\فلا لجأ نمو

 ،ةيك�رمألا ةدحتملا تايالولا PQ ةدوجوم ةيقيقح تاسسؤم ةلثمأ بلج 78إ رطضأس ،حيضوتللو  .داعaألا ةيئانث هاندأ ةط�ر¿[ا

 .مج%�م مساب ا�¢لإ %�شأسو

 

 

 

    ا[\ف ةيبعشلا ةكراشملا عاسWا ةجردو تامظنملا ةسسأم ةجرد فالتخا رDظي ططخم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
الثمف  .انR ٌديفم ليصفتلا ضعa ركذو

ً
 تاذ "ىرا�سلا ةقاوس دض تا\مألا" مسا ا\سفن k8ع تقلطأ G½لا ءايحألا تايعمج 

 ةي^á اونا� م�¦أ ب�سa ةغلاب تاباصإ نRؤانبأ ب|صأ وأ نRءانبأ ندقف تاعّولم ٌتا\مأ اRُدامع ،ة%�بك ةجرد 78إ يوفع ميظنت

اناركس ھيف قئاسلا نا� رورم ثداح
ً

 دحأ تاسسؤملا نم عونلا اذR ماوقو  .ھب ھي�ش رخآ لاثم ن�سردملاو لRألا تايعمجو  .

 تايعم.[ا هذPQ R ة�وضعلاف  .ةيساردلا ةيلمعلا معد لجأ نم بالطلا 7QاRأ دو\ج ميظنتل ا�ªقو لغتس� )ةداع مألا( ن�وبألا

ا�زمر ا\مسر نو��و ،ن�لRألا عيم.[ ةحوتفم
ً

   .ةسردملا تاجايتحا دقفت لجأ نم ة�رود تاعامتجا اRؤاضعأ دقعÆو  .

 ةجرد
 ةسسأملا

 ةكرشملا ةیبعش ةجرد

 لامعلا تاباقن

 نیسردملاو لھألا تایعمج

 ةفاشكلا

 ةینطولا ةباقنلا
 ءابطألل

 سرغنوكلا
 ينویھصلا

 يملاعلا

 ةیعمجلا
 ّمدقتل ةینطولا
 نولملا بعشلا

 ةینطولا ةباقنلا
 نیسدنھملل

 لسنلا میظنت داحتا

 نینمدمللل يسفنلا معدلا تایعمج

 رمحألا بیلصلا

 ةیقدنبلل ينطولا داحتالا

 تایعمجلا
 ةیملعلا
 ةفلتخملا

 جنرطشلا يبعال ةیعمج
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 دق تنا�و ،"نّولملا بعشلا مّدقتل ةينطولا ةيعم.[ا" Ô8دت G½لا ةسسؤملا كانR ،ةسسأملا ىوتسم نم رخآلا فرطلا k8عو

�ش�
ّ

 ّنأ اودجو نيذلا دوسلا ن�يك�رمألا فورظ ن�سحت فد�» رشع عساتلا نرقلا ةيا�¦ PQ ةيك�رمألا ةدحتملا تايالولا PQ تل

 نويميدا�أ اRرو\ظ لئاوأ PQ ةمظنملا هذR داقو  .مRدض يرصنع 7Qاع�و G¼عش ٍقنح دوجول لا�شإلا ّلحي مل ي4وناقلا مRر�رحت

ايج�ردت تلّوحت مث ،ءاضعألل ةيبعشلا ة%#كلا اRدامعو  ،دوس ناس4إ قوقح ءاطش4و
ً

 ن�غّرفتملاب رمع� طغض ةمظنم 78إ 

 .ن�ين\ملا

 
اذإ �¬ت�و

ً
افالتخا ا�Îيب PQ ةيعوطتلا تاسسؤملا فلتخت ھنأ 

ً
ا%�بك 

ً
 PQ و ا\ميظنت ةجردPQ ضعبف  .ا�¢ف ن�كراشملا ةعيبط Rهذ 

ظنم وحن k8ع يرس� تايعم.[ا
ّ

 ھبشأ يوفع وحن k8ع يرس  رخآلا ا\ضعèو ،ةيطارقو%�بلا طباوضلاو ة�رادإلا دعاوقلاب ءkQم م

Lي ا\ضعa نأ امك  .ةيبعشلا ةيعامتجالا تا�ر^[اب
ّ

 نولّصحي ،سانلا مومعل حوتفم رخآلا ا\ضعèو ،ةين\ملا ةفصلاب هؤاضعأ مس

PQ ةم\م ٍتا%خ م\لمع PQ و  .ھيف ن�صّصختم اونو�ي مل ن�و لق^[اÆنأ 78إ راش
ّ

 نأ ةيح©راللا ةيعوطتلا تامظنملا PQ ط%�ش  ال ھ

ظوم ا�¢ف نو�ي نأ نكمي لب ،عّوطتم ا\كالم ل� نو�ي
ّ

 تامظنملا هذ\ل Í¹سألا فد\لا ّنأ Q¤ ة·�مملا ةفصلا  .بتاور نوضاقتي ن�ف

Rو  .ح©رلا قيقحت ال تامد¿[ا ميدقت وPQ ليلق ن�فظوملا ددع نو�ي بلاغلا PQ Rة�زجم %�غ ا�¢ف بتاورلاو ،تامظنملا هذ.   

 

ا%�خأو
ً

كذتن نأ انيلع ،
ّ

 تاينا·�م ا�Îم %�ثكلا تاينا·�مف ،ةيعوطتلا تاسسؤملا فلتخم ن�ب تانا�مإلاو م.é[ا PQ لئا\لا قرفلا ر

لق ي4اع�و ة%�غص
ّ

امود ش|ع�و لخدلا PQ ة
ً

 Q¤ تاسسؤملا ضعa ةينا·�م ّنأ ن�ح PQ ،%�بكلا شامكنالا وأ ضارقنالا ديد�Ë تحت 

 .ن�يالملا تائمب

 

 عاونأب لفحت ةي©رغلا تاعمت.-ا نأب ةاRابملا لجأ نم ةيح©راللا ةيعوطتلا تاسسؤملل ة%�ثكلا عاونألا k8ع ةلثمألا بلج نكي ملو

 ھنأو ،دحاو مكحب تاسسؤملا هذk8 Rع  مكُ^[ا ل\سلا نم س|ل ھنأ ديكأتلا وR فد\لا نا� امن�و  ،ةيندملا تايعم.[ا نم ة%�ثك

الثمف .فيUصتلا k8ع رسع  طلتخم ا\ضعa نأ امك  .اRراودأ ءاقن PQ ةغلابملا عفنت ال
ً

 k8ع ظاف^[ا ةيعمج" PQ لوقلا وR ام 

 فلتخت ةيعوطتلا تايعم.[ا نأ k8ع ديكأتلا اننكمي ،كلذلو  .لسعلا راجت ن�©و لحنلاب مامتRالا ةاوR ن�ب عمجت G½لا "لحنلا

افالتخا ا�Îيب اميف
ً

اديدش 
ً

 PQ: )1( مدخ ىدمªصملل ا�Ò^؛ةماعلا ة )2( ياعر ىدموª؛عمت.-ا تائف ن�ب ةيضرعلا طباورلل ا� )3( 

 .ةيسايسلا ملاعو ةمو�^[ا تاسسؤملا نع اRداعتبا ىدمو

 

 ةیوفعلاو ةیرطفلا تاسسؤملا ّفنصن فیك
 ةيعوطتلا تاسسؤملا فيUصت ب�س لاؤس حرطي هرودب عّونتلا اذRو  .ي4دملا عمت.-ا تاسسؤمل ديدشلا عّونتلا قبس ام نّ�بي

  .ةراشلاو مسالا ال ،تاسسؤملا هذR ا�» موقت G½لا ةفيظولا Q PQ¤ ة%علا ،انيأر امكف  .اR%�غ نود ةفصلا هذR ا�Úاطع�و ةيح©راللا
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اعaاط مسالا لمحي دقف
ً

ايعوطت 
ً

ايبعش 
ً

 �[اصملا ةمدخ نو�ت ال دقو  .بلاغو ٌزراب ءاضعألل ةصا¿[ا �[اصملا ةمدخ رصنع نكلو 

ادج دّدحم ØQولويدإ ھجوت ةسسؤملا ھجوت نكلو ،ةبلاغ ةصا¿[ا
ً

 لوقلا امف ،اذك رمألا نا� اذإف  .ةيمومعلا ةفص اRدقفي امم 

PQ ألا عمت.-ا تاسسؤمRkQة%علا تماد امو  ؟ PQ ي4دملا عمت.-ا تاسسؤم ¤Q ّمض بجي الفأ ،بعشلا مومعل ةمد¿[ا ميدقت 

اعون اRرابتعاو ة�وفعلا تاسسؤملا
ً

 ةبارقلاو àQلا طباور ة�رطفلا ة�وفعلا تاسسؤملاب دوصقملاو  ؟RkQألا عمت.-ا عاونأ نم 

 .دّبعتلا نكامأو

 
طم قس4 يأ ّنأب عامتجالا مولع انديفتف  .سسأمتلا F¹عمب %�كذتلا نسحي ،لاؤسلا اذk8 Rع ةباجإلا لبقو

ّ
 PQ وR عمت.-ا PQ در

 اذ�و  .يرصنعلا ·ّ�حتلا وR اذk8 Rع �áوألا لاثملاو  .رRاظ يّدام وحن k8ع ةمظنم دوجو نع رظنلا ضغa ،ةسسؤم ھتقيقح

الاثم ةيك�رمألا ةدحتملا تايالولا انذخأ
ً

ت ملو لا�شإلا ّلحت مل يرصنعلا ·�يمتلا دض ةينوناقلا تاليدعتلا نإف ،
ُ

 لب  .·�يمتلا ِھن

ار�رحت ةيدوبعلا نم ةقرافألا دوسلا )ر�رحت( دعa ثدح ةيندم تاعومجم لبِق نم م�» ليكنتلاب دوسلا نم ماقتنالا ّنإ
ً

ايمسر 
ً

 

 امف  .ةنيعم ءايحأ F¹ PQكسلا ةلواحم دنعو فئاظولا k8ع لوص^[ا PQ ةقرفت نوناع  دوسلا لاز ام مويلا �78و  .نوناقلا لالخ نم

ادوجوم قسUلا ماد
ً

  .ةمظنم ل�ش k8ع يدام %�بع� ةسسؤملا هذ\ل نكي مل ولو )ةسسؤم( عامتجالا مولع ةيحان نم ّدع  ھنإف 

ا%�ثك "ةسّسؤم" ةمل� ،ةيميدا�ألا ةغللا PQو
ً

ظنم" ةمل�و ،F¹عملا اذ\ل فرصنت ام 
ّ

 %#كألاو  .دوجولل يداملا F¹عملا 78إ فرصنت "ةم

نأ كلذ PQ ةلالد
ّ

ظنملا ّنأ تاساردلا نّ�بت ھ
ّ

ظنملا نأ ن�ح PQ ،رمتس� G½لا Q¤ سسأمتت G½لا تام
ّ

 ،ةسسأملا نع ز.G �Ä½لا تام

 اذRو  .عاس�الاو ومنلا ا�¢لع بعص�و رارمتسالا تا©وعص نم ي4اع� ،عمت.-ا PQٍ PQرُع لوبق قيقحت نع ز.G �Ä½لا كلت FGع 

الوبق ىقلي نأ نع ز.Ä  يذلا جتنملاف  .àQ©رلا ق�وسLلا ملاع PQ ¹½ح حيحيص أدبملا
ً

ايبعش 
ً

 ةكراملا ةركف( ھتاعيبم ومنت ال 

 .)ةرو\شملا

 
 عمتجم تاسسؤم ا�¦و� ةيحان نم RkQألا عمت.-ا تاسسؤم %تع4 فيك :انيديأ ن�ب يذلا لاؤسلا 78إ دارطتسالا اذR دعa دوع4

الثمف  ؟ي4دم
ً

امك ّنأ فرع4 ،
ً

 á¿ام
ً

ايلام ن�جات^-ا ةدعاسم نم 
ً

اذإ اذاملف  .ءا©رقألاو لRألا ق�رط نع ي�أي 
ً

 ·�يمتلا يطع4 

 ةدحتملا تايالولا لثم ةيعانصلا ةيطارقميدلا نادلبلا PQ ¹½حو  ؟رودلا اذR لثمب موقت ي4دم عمتجم ةسسؤمل صاصتخالاو

ادج ةم¿á ما.ðأب ن�جاتحملل تانوعم سïانكلا مّدقت ،ةيك�رمألا
ً

 تامدخو ةيبطلا تامد¿[ا نم ةل�وط ةلسلس بناج 78إ ،

Uسملاب ةياعرلا
ّ

 نا� اذ�و  ؟عïاش طلغ ي4دملا عمت.-ا ةفص نم تاسسؤملا هذR نامرح س|لفأ  .لافطألا ةناضح تامدخو ن�ن

 ةفصلا ةبلغ )2(و ،ةيمومعلا ةيبعشلا ةمد¿[ا )1( وR ي4دم عمتجم تاسسؤم ي4دملا عمت.-ا تاسسؤم لعجي يذلا رايعملا

 ؟ي4دملا عمت.-ا فقس تحت RkQألا عمت.-ا ةطش4أ ّمض نم عنمي يذلا امف ؛ةيح©راللاو ةيعوطتلا

 

 ءارقفلا ّنأل كلذو  .ةيندملا ةفصلا نم RkQألا عمت.-ا نامرح PQ يقبطلا ·ّ�حتلا ةظحالم دنع ةطقنلا هذR رابتعا ةيمRأ د�زتو

ةليح نو�لمي ال ةداع
ً

الثمف  .ا�Úاش4إ وأ ي4دملا عمت.-ا تاسسؤم PQ ةكراشملل 
ً

 ةفص نم ة%�قفلا ءايحألا PQ تاّد.[ا مرحن اذامل ،

ابلاغو( لمعلا PQ م�Ëانب بايغ PQ لافطألا ةياعرب نمقي ي�اوللا ّنRو ي4دملا عمت.-ا
ً

 ةمدخ PQ وR تا\مألا هذR لمع نو�ي ام 
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 ة%¿[او تقولا ةداع نو�لمي ال نيذلا كئلوأ ،ةماع لخدلا يدودحم صا¿ñألا ّقح PQ ٌدراو يقبطلا ·ّ�حتلاو  .)k8عألا تاقبطلا

اءاوسف  ؛قّيضلا ÍGسرلا ةف�رعتب ي4دم عمتجم تاطاشUب مايقلل
ً

 ىوتسم ةيحان نم وأ م\لمعل ةل�وطلا تاقوألا ةيحان نم 

اما.4òا م.Uòت ال تاسسؤملا هذR ،م\ميلع�
ً

ايفاو 
ً

 طباورلا PQ ّنأ عمت.-ا PQ ةعساو ٌتاعاطق دجت ،لباقملا©و  .م\عقاو عم 

اردصم ةدابعلا رود طباورو àQلا طباورو ة�رسألا
ً

ازجان 
ً

اح�رمو 
ً

ارّس|مو 
ً

 نويدقنلا باّتكلا ّجتحي كلذلو  .ھنوجاتحي امل ةنوعملل 

 علطضت نأ نم ايندلا تاقبطلا مرحي ايلعلا تاقبطلا لبق نم ·ّ�حت وR ي4دملا ما\سإلا ةفص نم تاسسؤملا هذR نامرح ّنأب

Èمتلاب ايلعلا تاقبطلل لا.-ا �òفت ام©رو ،ا\سفن نع ا�ªيلوؤسمب
ّ

 78إ فد�Ë ةيمسر ي4دم عمتجم تاسسؤم ءاش4إ را�تحاب ن

�ß|ع� ةدعاسمG ظ^[ا Rدو\جب ف%�ع� الو ءالؤRلا ةيمسرلا %�غ م½G كمت
ّ

Îٍلبس ةطساوب ي�اذلا مايقلاو ءانغتسالا نم م� 

 .م�ôسانت

 
لعتت ل�اشم ة.[اعم وR ي4دملا عمت.-ا تاسسؤم تاّم\م نم %�بك ءزج س|لأ :لوق�و ةلأسملا PQ د�زي نم ةمثو

ّ
 تاسسؤمب ق

ة.[اعم وR اذR س|لوأ ،ن�عفايلا حونج ة.[اعمل ي4دم عمتجم ةسسؤم كانR نا� اذإ FGع   ؟ةيلوألا طباورلا
ٌ

 نأ ض%�فم وR امل 

اذإ اذاملف  ؟كلذ PQ ترّصق وأ تلشفو ةرسألا ھب موقت
ً

 %تع4 ال رودلا اذ�» ةيعيبطلاو ة�وفعلاو ة�رطفلا تامظنملا موقت ن�ح 

ايندم اRد\ج
ً

 ؟حيدملا ا\ل ليكن ةيندم ةسسؤم ھب تماق اذإ ن�ح PQ ،ھنزاوتو عمت.-ا ةمالس PQ مRاسÆو 

 

 ي4دملا عت.-ا تاسسؤم k8ع مك^Òل انرايعم نا� اذإف  .ة�وفعلاو ة�رطفلا تاسسؤملا رابتعا PQ لا�شإلا ّلحي 7Qاتلا طط¿-ا لعلو

ارايعم
ً

ايفيظو 
ً

 رابتعا ا�¢ف Õ�ّي ةك%�شم تاحاسم PQ ناعطاقتي RkQألا عمت.-او ي4دملا عمت.-ا تاسسؤم ّنإ لوقلا اننكمي ،

اعمتجم )RkQألا عمت.-ا( ي4اثلا
ً

ايندم 
ً

 تالاجم PQ ةفيثك تا%خ ا��دل ةداع ةيUيدلا تاسسؤملاف  .ا\سفن تافصاوملا ھيلع قبطنت 

كمت تاقالع ةكبش اRدنعو ،ةيعامتجالا ةدعاسملا
ّ

Îزوتلا نم ا�Æثيحب تانوعملل بسانملا ع �ò.ل بيÒ^سانلل ةيقيق^[ا تاجا.  

ادج ةصاخ ھتاعوضوم RkQألا عمت.-ا نم رخآ ءزج PQو
ً

اعمتجم اRرابتعا بعصي ثيحب ةتحب ةيدرف وأ 
ً

ايندم 
ً

 هذ\ل نا� ولو ،

الثمف  .ل�ك عمتجملل ة%�بك ةدئاف قئالعلا
ً

 ةحارلا PQو ة�وب%�لا تا%¿[ا لدابت PQ %�بك رود ا\ل ضعبلا ن\ضعبل تا\مألا تارا�ز ،

 ة�وفعلا وR ي4دملا عمت.-ا ةفص تاطاشUلا هذR ءاطعإ مدع رّ%م مزكي دقو  .ةطيسa ةيلدابت تامدخ PQو تا\مألل ةيسفنلا

ا·ّ�حت ·�يمتلا اذR %تع  نم كانR نكلو  .ةطش4ألا هذ\ل ةصصختملا ةيملعلا ة%¿[ا داقتفاو ةغلابلا
ً

ايثادح 
ً

 تا%¿[ا دض 

ت G½لا ةيبعشلا
ُ

اموي ت�ث
ً

 aيلعاف موي دعªلا ةلما� نكت ملو ا�Õ^ة. 

 

 

 :ماعلا f:اصلل ةبس. cd$ألا عمت)'او ي.دملا عمت)'ا نaب عطاقتلا تاحاسم رDظي ططخم
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 ؟عیمجلل ةحوتفمو ةیدایح يندملا عمتجملا تاسسؤم لھ
Rة�وا©وطلا نم ٌردق كان PQ ي4دملا عت.-ا تاسسؤم ةروص PQ ذأRةعقاولا نادلبلا بوعش نا PQ سالا ةضبقLكّرحتلاف  .دادب 

اعابطنا يطع� تاسسؤملا هذ\ل ةيناس4إلا فادRألاو ّر^[ا
ً

 ال يرش�لا عقاولا ّنأ %�غ  .ءاصقالا نع دعُبلاو ةيداي^[او ةيلاثملاب 

 ن�لماعلل ةيفطاع عفاود %�غ نم زجنتو موقت نأ ةيعوط ةسسؤمل نكمي ال ،ةيRدب ةيحان نمف  .ةيلاي¿[ا ةروصلا هذR عم قبطني

 PQ امأ ،اRدلو لجأ نم ا��دل ام ل� لذبت G½لا مألا ةعافدناب فطاوعلا هذR ةعافدنا ھي�ش� نكمي ،لاوحألا نسحأ PQو  .ا�¢ف

   .k8يل نونجمب يفطاعلا عفادلا ھي�ش� نكميف لاح ءوسأ

 

 ة\جول kQمعلا راطإلاو ا�¢ف ن�لماعلل RFGذلا راطإلا ل�ش� ةيجولويدإ ةركف نم ةلعاف ةسسؤمل نكمي ال ھنأ وR كلذ نم مRألاو

 هذR ةعجارم 78إ ةيندملا تاسسؤملا ضعPQ a تر\ظ G½لا سفنلا لوح روحمتلا ُتاسرامم ْتعد دقلو  .تاطاشUلاو كّرحتلا

 ةصاخو ،ةداح ةيجولويدإ تاذ ي4دملا عمت.-ا تاسسسؤم نم %�ثك ،ا\ضعa ةيلا�يدار نع رظنلا ضغèو  .تاعابطنالا

لمتت ةددحم ةركفب ·�متت ،ةيعامتجالا رومألاب ّمت�G Ë½لا كلت ¹½حو  .ا�Îم ةيسايسلا
ّ

الثمف  .ا�¢ف ن�طرخنملا ك
ً

، Rكان PQ تايالولا 

 ھتّ�رحب يدانت ةعومجم ،ضا\جإلا ةيضق PQ ةسكاعتم فقاوم ام\ل ي4دملا عمت.-ا تاسسؤم نم ناتعومجم ةيك�رمألا ةدحتملا

اءانب
ً

 نكمي ل\ف  .àQّلا ن�ن.[ا ّدض ٍحور قاRزإ ةم�رج ضا\جإلا %تع� ىرخألا ةعوم.-او ،ةأرملاب ّصاخ ّقح ضا\جإلا ّنأ k8ع 

ايأ رابتعا
ً

لعتي فقوم وR رخآ قوف رايخ حيجرتو ،ال عبطلاب  ؟يدايح ن�\جوتلا نيذR نم 
ّ

 ،رخآ لاثمكو  .ةفلسفلاو ئدابملاب ق

ادج ةيلا%يل ا�¦أب ةرو\شم ،%�بك نزو تاذو ةلعاف ةسسؤم Q¤و ،"ةيندملا تا�ر^Òل ي��رمألا داحتالا" ةسسؤم
ً

.  PQ ّنأ ن�ح 

ادج ةظفاحم ا�¦أب ةرو\شم "يöا%�لا فقولا" يركفلا ناز¿[ا ةسسؤم
ً

.  

 

 PQ ةّداح نو�تو ،ةلّضفم ةيجولويدإ بناج 78إ ،ةيعوطتلا لوق^[ا PQ ن�لماعلا ن�ب ة�وق ةينادجو ةيعفاد كانR ،ماع ل�شèو

اذإ  .ةسايسلاب مت�G Ë½لا تاسسؤملا كلت
ً

 لب ،ةيداي^[اب ي4دملا عمت.-ا تاسسؤم فصو اننكمي ال ،ةتحب ةيملع ةيحان نمو ،

 يلھألا عمتجملا
يعیبطلا

 تامظنملا
 ةیشماھ
ضرغلا

 يندملا عمتجملا
يدقاعتلا

ماعلا حلاصلا  
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 هذ\ل ءرملا مييقت k8ع ا\مييقت دمتع  امن�و ،ةئ|س ا�¦أ ةرورض FGع  ال ةيدايح تس|ل ا�¦أ انلوقو  .حي^Õلا وR سكعلا

اعبتو ةيجولويدإلا
ً

  .kQمعلا ا\كلوسلو ةسسؤملا كّرحت ةق�رطل 

 

اضيأو
ً

 عمت.-ا تاسسؤم رابتعال مو\فم ب�س كانRو  .رRاظلا PQ ودبت امك عيم.Òل ةحوتفم ي4دملا عمت.-ا تاسسؤم تس|ل ،

 طباورو ةرسألا لثم ،هرايخ %�غa ءرملا ا�¢لإ ÍGتUي G½لا ةيلوألا طباورلا تاسسؤمب نراقت ا�¦أل كلذو ،عيم.Òل ةحوتفم ي4دملا

اركح بلاغلا Q PQ¤ ي4دملا عمت.-ا تاسسؤم ة�وضع نأ ةقرافملا ّنأ %�غ  .تابارقلا
ً

  .ا\قوف امو طسولا k8عأ ِةقبط ءاضعأ k8ع 

كمتملا تاقبطلاو
ّ

  .ا�Ëاسايسو ا�ª\جو دّدحت G½لا Q¤و ،اRدوقت G½لا Q¤و ، ة%#كب ي4دملا عمت.-ا تامظنم سسؤت G½لا Q¤ ةن

 

  ةماعلا ةحلصملا ةمدخ ىوعد
امود Q¨بUي

ً
  .رشابم %�غ وأ رشابم وحن k8ع ةصاخ فادRأ ةمدخ لامتحا PQ رظنلاو ،ةماعلا �[اصملا ةمدخ ىواعد صّحفت 

اءادتباو
ً

�Ý ةصاخ ة^Òصمل قّقحت ل� س|ل ،لوقن Gاعطق ٌء
ً

اف%�عم نو�ي نأ بجي نكلو ،
ً

اّيلجو ھب 
ً

 ة^Òصملا بلغ� دقو  .سانلل 

الثمف  .ةلوبقم %�غ ةجرد 78إ ةصا¿[ا
ً

ذوفن ا\ل ةيك�رمألا ةدحتملا تايالولا PQ ةيقدنبلل ةينطولا ةيعم.[ا ،
ٌ

�Ýايس G غ ٌيوق�% 

ت G½لا ن�ناوقلا ّنس ّدض فقتو ،داتعم
ُ

ظن
ّ

ا%�ثكو بعشلا تاعاطق بلغأ ّنأ عم ،حالسلا لمح م
ً

 ي4دملا عمت.-ا تاسسؤم نم 

 ةدوج رايعم عفر PQ مRاس� ةباقنلا ّنأ مغ%ف  .رخآ لاثم ءابطألل ةيك�رمألا ةباقنلاو  .ليقثلا حالسلا لمح ّقح ِعنم ةرورض ىرت

 قاطنلا زواجتي نطنشاو PQ يوق ذوفن ةباقنلا هذ\ل ّنأ الإ ،¹�÷رملا هاجت بجاولاب %�صقتلاو ءاطخألا طبضو ةيبطلا ةمد¿[ا

لعت�و ÇGملا
ّ

 .يمومعلا G¼طلا ن�مأتلا ةيمومع ضفر هاجت ةيسجرن راودأ ا\لو ،ÔQامتجالا ن�مأتلا تايسايسa ق

 

 ةضراعم ةرورضلاب تسیل
احي^ø س|ل اذR ،هالعأ حرشلا نّ�ب امكو ،ةيسايسلا PQ رصحنت ني%�ثكلا ناRذأ PQ ي4دملا عمت.-ا تاسسؤم ةروص

ً
 ّنأ ذإ ،

اضيأ رظنلا ھيلإ تفلن نأ د�رن امو  .عساو تاسسؤملا هذR فيط
ً

 قوق^[او ةسايسلاب ّمت�G Ë½لا ي4دملا عمت.-ا تاسسؤم رود ّنأ 

 ةيقرشلا ةفاقثلا خانمو  .مكا^[ا ماظنلا عم مRافت تاقالع تامظنملا هذFG Rبت نأ ىدجألا نم لب ،مك^[ا ةضراعم PQ رصحني ال

اساسأ عارصلا نطبLس� G½لا ةي©رغلا ةيسايسلا ةفسلفلا فالخ ،مادصلا مدع 78إ ماع ل�شa وعدي
ً

 تاقالع دوجوو  .تاقالعلل 

العف ا�¦أ امن�و ،ةاوتحم ا�¦أ FGع  ال مRافت
ً

  .كلت وأ ةيندملا ةسسؤملا هذ\ل صوص¿-ا بلطملا قوف ةماعلا ة^Òصملا عضت 

 ¹½حو  .ّمعأ %�خ جتUي نأ نكمي ٍديشر مكح ماظن عم ا\مRافت©و ،ةيسج%Èلا بلاطملا نم ةأّ%م تس|ل ي4دملا عمت.-ا تاسسؤمف

اتوافت دجن ةي©ورألا تاعمت.-ا لخاد
ً

ا%�بك 
ً

 PQ نم لاثمكو  .ةمو�^[او ي4دملا عمت.-ا تاسسؤم ن�ب تاقالعلا ةيئادع ىدم 

  .ة%�ل�نإ PQ ةّيعارص ا�¦أ ن�ح PQ ،ةمو�^[ا عمو ع4اصملا ةرادإ عم ةلما�تم ايناملأ PQ ا�Ëاقالع ،لامعلا تاباقن
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 ةیعوطتلا تاسسؤملا لیومت
 نم %�ثك دمتع�و  .ا�Ë%�سمو تاسسؤملا تارايخ k8ع رثؤي ل�ومتلا ردصمو  .ةلعاف ةسسؤم يأ بصعو ةاي^[ا بصع لاملا

 ةيدرفلا تاع%تلا k8ع دامتعالا بحاص�و  .ع%تلل ةي��رض زفاوح كانR ،ةي©ورألا نادلبلا PQو  .ةيدرفلا تاع%تلا k8ع تاسسؤملا

 امم ،هالعأ ةلثمألا تUّيب امك ،ةدعاقلا عاس�اب حمس� ال تاسسؤملا ضعa ةعيبط نإ %�غ  .ةيبعشلا ةدعاقلا عيسوت 78إ رارطضا

ايئزج ولو دمتع� ا\لعجي
ً

طورشم وR ٍل�ومت يأ ّنأ ىفخي الو  .ةيمو�ح تابk8 Rع 
ٌ

 ةيح©رال تاسسؤم كانRو  .رخآ وأ ٍوحن k8ع 

á¿أو تاعانصلا نم ةلّومم نو�تو ،%�بك %�ثأت تاذو ةمø^اليم ا\جاتن 78إ ·ّ�حتلا لوخدل بابلا حتفي امم ،لاومألا با
ً

 عم 

 .ن�لّومملا ةدارإ

 
ارخآ à8نم ذخأي ل�ومتلا رثأو

ً
ةروطخ %#كأ 

ً
 PQ الاثم برضأو  .ا\جراخ نم ل�ومتلا ي�أي ن�ح لخدلا ةضفخنم دالبلا

ً
اخراص 

ً
 k8ع 

 تامظنملا هذR تايفلخ تعونتو ،ا�Ëامدخ ضرع� لوبا� ةقورأ ترمغو ةيمو�حاللا تاسسؤملا تقباس� ناتس4اغفأ يفف ،كلذ

كرت طسولا PQ ا�¦أ لاقي نأ نكمي تامظنم كلذ PQ امب ،ةي%�ش�تلاو ةظفا^-ا كلت 78إ ةض^-ا ةيلا%يللا كلت نم
ّ

 ا�ªم\م k8ع ز

 !لوبا� PQ ةيناغفألا ةلودلا ةينا·�م قاف تاسسؤملا هذR تاينا·�م عومجم نأ ،رمألا PQ %�ط¿[ا ف�رطلاو  .ةينفلا

 
 )NGO’s( ةيمو�حاللا تامظنملل يïا�Îلا رثألا هاجت ةئجافم جئاتن 78إ لصت تأدب ةديد.[ا ثاحبألا نأ 78إ %�شأ ،قايسلا اذPQ Rو

ايبلس ودبي ديعبلا ىدملا k8ع اRرثأ ،جايتحا يأ %�قفلا عمت.-ا ا\جاتحي ةردان تامدخ مّدقت ا�¦أ مغ%ف  .ةيملاعلا
ً

 ھنأل كلذو  .

  .رخآلا k8ع ٍةيدامتعا ٍتاقالع "�!Uت ،ةيل^-ا تانا�مإلا 78إ دنLسم ي�اذ ومن k8ع تامظنملا هذR تاطاش4 زفحت نأ لدب

ايلحم دنLسملا ومنلا ّنإف ،لباقملا©و
ً

 ةفص ھيطع  امم ،عمت.-ا تايلاعف عم كوبشم لما�تم ھنإف ئطبب دعصي تنا� ن�و 

ايجراخ دنLسملا ومنلا ،سكعلا©و  .ةموميدلا
ً

 ةق�رطف ،كلذ نم ءوسأ رمألا نإ لب  .رئازلا ل�ومتلا باRذب دّدبLي نأ ثبلي ام 

ايجراخ ةلّومملا تاسسؤملا كرحت
ً

ا%�ثكو  .لخدلا دودحم ٌدلب ھتاقفن لّمحتت نأ نكمي ال امم ،لصألا اRدالب رايعم عبLت 
ً

 ثدحي ام 

كفيف دلبلل بسانم %�غ ن�عم ةايح طمن k8ع نوداتع  تاسسؤملا هذPQ R نولمع  نيذلا ن�نطاوملا ّنأ
ّ

 دلبلا 78إ ةر.$لا PQ نور

 ركذ امكو  .ةلِّومملا مألا ةمظنملا دلبل ءارفس ةباثمب تامظنملا هذR ءاضعأ حبصي ىرخأ تالاح PQو  .نوعلا مّدق يذلا ØQرا¿[ا

ش�م تامظنملا هذR اوفلأ نيذلا نونطاوملا حبصي كلذ©و ،ةنيعم ةيجولويدإ ا\ل تامظنملا ل� ،لبق نم
ّ
  .تايجولويدإلا هذ\ل ن�رِ

 دقو  .ن�يلودلا ا�¢سفانم k8ع طغضلل ةيعوطتلا تامظنملا k8ع دمتع� ةيك�رمألا ةدحتملا تايالولا لثم ةلود ،فورعم وR امكو

ايRدب نو�ي نأ بجي ھنأ باو.[ا  .ناس4إلا قوقح نع عافد تاسسؤم تاسسؤملا تنا� اذإ طغضلا اذR نم ع4املا ام لاقي
ً

 نأ 

خدت
ّ

ن انض%�فا ولو ا�Ë%�سم دسفُي ةيعوطتلا تاسسؤملا PQ ةيجرا¿[ا ةيسايسلا �[اصملا ل
ُ

   .ا\فادRأ لْب

 

 ةلودلا نعً الیدب سیل يندملا عمتجملا
ا^áاو نو�ي نأ Q¨بUي

ً
اليدب نو�ت نأ نكمي ال ي4دملا عمت.-ا تاسسؤم ّنأ 

ً
 يويح رود ھل ي4دملا عمت.-ا  .ةلودلا تاسسؤم نع 

PQ اسسؤمب ةلودلا ىقبت نكلو ،ةثيد^[ا ةلودلا ة%�سمËا� ¤Q ايسلا ماظنلا نع لوألا لوؤسملاÝ�G.  ةرابع "ةيندملا ةلودلا" ةرابعو 
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ت ال ا�¦أ وأ ةيطارقويث تس|ل ا�¦أ F¹عمب الإ Õ�ّت ال G%ف ،ةمRوم
ُ

 ةيمو�^[ا ا�Ëاسسؤمب ةلودلا Q¤ ةلودلاف ،ركسعلا لبق نم راد

أ G½لا( ة·ّ�متملا ا�Ëايحالصو
ُ

اءانب ا\ل تيدس
ً

 .)بعشلا ةبغر k8ع 

 

 ةاي^[ا ھجوأ k8ع ْتدتعاو ةاي^[ا Q&انم ل� تلخد G½لا ةثيد^[ا ةلودلا ءاولغ فيفخت وR ي4دملا عمت.-ا تاسسؤم ھب موقت ام

ايخ�رات تنا� G½لا ةيعامتجالا
ً

 PQ العاف ي4دملا عمت.-ا نو�ي نأ 78ا ةوعدلا  .ةلودلا ال عمت.-ا ةزوح
ً

 ¤Q ةلودلا لّوغ� '[اعتل ةوعد 

اعا%�خا س|لو ،ةثيد^[ا
ً

اديدج 
ً

 ھلعلو  .ةمو�^[ا كولس ةيطارقميد PQ ساسأ وR ةلعاف ي4دم عمتجم تاسسؤم دوجو ّن�و  .

اضيأ ةقالع كلذلو  .طش4 ي4دم عمتجم بايغ F¹ PQعم تاذ تس|ل ةرصاعملا ةيطارقميدلا ّنإ لوقلا ةغلابملا نم س|ل
ً

 ىدمب 

اضيأ لوقلا Õ�ّي ھلعلو  ؛مك^[ا PQ ة�زكرماللا
ً

العاف ي4دملا عمت.-ا نو�ي نأ نكمي ال ھنإ 
ً

ا%�ثك ك%�ت مل اذإ 
ً

 78إ تارارقلا نم 

   .ةيل^-ا تاطلسلا

 
 k8ع ي4دملا عمت.-ا تاسسؤم رود  .ي4دملا عمت.-ا تاسسؤم تايحالص قاطنب %�كفتلا دنع مRولا بّنجتن نأ انيلع ّنإ ديب

�Ýايسلا ىوتسملاG Rاقر ٌرود وèكلمت الو ،تحب ٌي Rةطلس تاسسؤملا هذ
ً

 ةداع لمش  ال اRرود ّنأ امك  .ةيذيفنت وأ ةيعÆرش� 

 وحن k8ع يèاقرلا رودلا سروم اذ�و  .ØQرا¿[ا نمألاو ةيلودلا تاقالعلاو داصتقالاو عافدلا لثم ،ةيدايسلا تارازولا ةطش4أ

 ھتشّمRو ي4دملا عمت.-ا لوح ةلودلا تّفتلا ال�و ،ةيباجيإ ةكارش كلذ نع جتن ةلودلا ة%�سمل ةصا¿[ا تاجايتحالا كردي ٍميكح

 .ىرخأ وأ ةق�رطب

 

 ةصالخلا
 ا\سسأمت ةجرد ىدم PQ ةيعوطتلا تاسسؤملا توافتتو  .ةثيد^[ا انتاعمتجم PQ ةرورض حبصأ ي4دملا عمتجملل لعافلا دوجولا

 ضعa ولخت ال ،ةيعوطتلا تاسسؤملا ھب موقت G½لا رودلا ةعاصن مغر©و  .ا�¢ف ن�لماعلل ÇGملا ليRأتلاو ا��ªوضع ةيبعش ىدم PQو

Rنم تاسسؤملا هذ Rاضعأ �[اصم ةمدخ فدÚبملا ي4دملا عمت.-ا تاسسؤم ّنأ نظلا أط¿[ا نم ھنأ ان^-أ دقلو  .بسحف ا�Uةّي 

امعاد نو�ت نأ بجي لب ،ةيلوألا قئالعلا نع ليدب Q¤ ةيدقاعتلا ةركفلا k8ع
ً

 ذإ ،ةلضعم ةيح©راللا تاسسؤملا ل�ومتو  .ا\ل 

 رصتقي ال عساو فيط ةيعوطتلا تاسسؤملا لمع فيط ّنأ انّ|ب دقلو  .لِّومملا تا�ولوأ 78إ نا�Ëرالا عم ل�ومتلا عاونأ ضعa قفا%�ت

�Ýايسلا لق^[ا k8عG، ي ا�¦أوUب¨Q امود نو�ت ال نأ
ً

ا%�خأو   .ةيقوقح ةيضا%�عا 
ً

 ةيمو�حاللا تامظنملا ةيلا�شإ 78إ ةراشإلا ترج ،

 ةلولي^[او ةيمنتلا تا�ولوأ ھ�وش� k8ع دوصقم %�غ ل�شa ولو موقت ام©رف ،ةنوعملا جاتحي دلب PQ تامدخ مّدقت G½لا ةيملاعلا

 .ومنلا تايلعافل FGطولا ريذجتلا نود

 


