
 ردـــــهب ةـــــطبترملا تالكـــــشملاو ماـــــعطلا ردـــــه فـــــيرعت :اـــــًلوأ
:ماعطلا

 ماـــــعطلا نـــــم صلختـــــلا ىـــــلإ ماـــــعطلا ردـــــه موـــــهفم ريـــــشي
 دــعب هــب ظاــفتحالا مــت ءاوــس يرــشبلا كالهتــسالل بــسانملا
.اًدساف هكرت وأ هتيحالص خيرات ءاهتنا

 ملاـعلا هـجاوت يـتلا تايدـحتلا رـثكأ نـم ماعطلا رده ةيضق دعت
 ةـيذغألا ةمظنم نع ةرداصلا ماقرألل اقفوف ،يلاحلا تقولا يف
 ةــــيذغألا ثــــلث وــــحن ردــــهي ،)واــــفلا( ةدــــحتملا مــــمألل ةــــعارزلاو
 لــصت ةــميقب ،نــط راــيلم1.3 وــحن يأ ،ماــع لــك اــيملاع ةــجتنملا
 ةــيلمع نــع ةــجتانلا تاــيافنلا دــعتو ،ايونــس رالود نوــيليرت ىــلإ
 نوــبركلا ديــسكوأ يناــث جاــتنإ رداــصم رــبكأ نــم ةــمعطألا جاــتنإ

 .ملاعلا ىوتسم ىلع

 ةـــقلعتملا ىرـــخألا ةـــيئيبلا تالكـــشملا ضـــعب بـــناج ىـــلإ اذـــه
 ،اهتبوــــصخ ضاــــفخناو ةــــبرتلا لالــــحنا ،لــــثم ءاذــــغلا جاــــتنإب
 رئاــــجلا ديــــصلاو ،ةمادتــــسم رــــيغ ةروــــصب هاــــيملا مادختــــساو
 نمـــض رـــشع يناـــثلا فدـــهلا ىعـــسيو ،ةـــيرحبلا ةـــئيبلا روهدـــتو
 نــــم درــــفلا بيــــصن ضــــفخ ىــــلإ ةمادتــــسملا ةــــيمنتلا فادــــهأ
 ةــــــــئزجتلا راــــــــجت ىدــــــــل فــــــــصنلا ىــــــــلإ ةــــــــيئاذغلا تاــــــــيافنلا

 ةلـــسلس يـــف مكحتـــلا بـــجي ،كـــلذ قـــيقحتلو ،نيكلهتـــسملاو
 ةـــئزجتلا راـــجت ىـــلإ نيـــجتنملا نـــم ،اـــهلمكأب يئاذـــغلا دادـــمإلا

 ةــفاك يــفو  ،نيكلهتــسملاو تابورــشملاو ةــمعطألا ةعانــصو
 نيزـــختلاو لـــقنلاو داـــصحلا نـــم ةـــيادب ،ءاذـــغلا جاـــتنإ لـــحارم
كــــلذو ؛كالهتــــسالا ىــــتحو ،عــــيزوتلاو فــــيلغتلاو ةــــجلاعملاو
 لاــيجألا تاــجايتحا يــعاري ةمادتــسا رــثكأ داــصتقا ىــلإ لوــصولل
.ةمداقلا

 ةفاضإلاب اذه ،%34 ةيبرعلا لودلا يف ءاذغلا رده ةبسن غلبتو
 يركـــسلا ءادو ةنمـــسلاو ةـــيذغتلا ءوـــس تالدـــعم عاـــفترا ىـــلإ
 ةــيبرعلا لودــلا يـف يئاذــغلا نـمألا دــمتعي اـمك ،اــهل بحاـصملا

 .ىرخأ لود نم تادراولا ىلع
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 ءاذـــغلا ةـــمزأو ماـــعطلا ردـــه ةلكـــشم
ةيملاعلا

يسيسلا حالص /أ

يداـــــــــــــــصتقالا رـــــــــــــــيبخلا
 يـــــــــــــــــــــلودلا يلاــــــــــــــــــــملاو
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 ءارزوــــلا ســــلجمل عباــــتلا رارــــقلا ذاــــختا مــــعدو تاــــمولعملا زــــكرم
 يرصملا

:ماعطلا ردهب ةطبترملا تايدحتلا :ايناث

 ىـــلع رطاـــخم ثودـــح ىـــلإ تدأ ةرـــيبك تايدـــحت كاـــنه
 دــقف ،ملاــعلا لود نــم رــيبك ددــع يــف يئاذــغلا نــمألا
 ةــــحئاجل ةــــجيتن دادــــمإلا لــــسالس تابارطــــضا تدأ
 ردــهلاو دــقافلا ةبــسن تاداــيز ثودــح ىــلإ "19-دــيفوك"
 ،فـلتلا ةعيرـس ةـيعارزلا علـسلاً ةـصاخو ،ةيذغألا يف

 كامــــــسألا كلذــــــكو تاوارــــــضخلاو هــــــكاوفلا لــــــثم
 يـف ماعطلا كونب حفاكتو ،نابلألا تاجتنمو موحللاو

 يــــتلا ةقوبــــسملا رــــيغو ةيئانثتــــسالا فورــــظلا لــــظ
 ماــعطلا ريفوــتل ءاذــغلا يــف ةــمزأ نــم ملاــعلا هــجاوت
 ةرــيبك تاــيمك نإــف ،كــلذ عــمو ،نيرداــقلا رــيغ دارــفألل

متـــي ال دـــق اهئارـــشب رـــسألا موـــقت يـــتلا ماـــعطلا نـــم

 صلختــلا ىــلإ رــمألا هــب يــهتني نأ نــكميو هكالهتــسا
.تايافنلا يف هئاقلإو ماعط تافلخمك هنم

 ،"19-دـــيفوك" ةـــحئاج لالـــخ ماـــعطلا ردـــه تالدـــعم نإ
 ءاـــحنأ عـــيمج يـــف ماـــعطلا كوـــنبف ،قـــلقلل رـــيثم رـــمأ
 بـلطلا يف ةريبك ةدايز ثودح عقوتت مدقتملا ملاعلا
نــم اــًيلام نيررــضتملا صاخــشألا ددــع ةداــيز ببــسب
،ةـــلاطبلا تالدـــعم عاـــفترا اـــهنع جتـــن يـــتلا ةـــحئاجلا

 ببــسب تالكــشملا نــم اددــع ماــعطلا كوــنب هــجاوو
 مـل يـتلا نكاـمألا كلذـكو ،ءاذـغلا تادادمإ ةيافك مدع
 تاـــــيلمع ببـــــسب ،ماـــــعطلا عـــــيزوتل ةبـــــسانم دـــــعت
 ىـــــلع ةـــــضورفملا ةـــــيزارتحالا تاءارـــــجإلاو قالـــــغإلا
.صاخشألا

 ردـــــه ةيـــــضق ةـــــيمهأ كاردإ ىـــــلإ ةـــــجاحب ملاـــــعلا نإ

 فدــهب كــلذو ؛ىــضم تــقو يأ نــم رــثكأ نآلا ماــعطلا
 ،هــيلعو ،ةــمزألا لــحل ةــيملاعلا دوــهجلا زــيزعتو دــيحوت

 مـــــمألل ةـــــماعلا ةـــــيعمجلا تـــــنلعأ ،2019 ماـــــع يـــــف
29 موــــي نيعبــــسلاو ةــــعبارلا اــــهترود يــــف ةدــــحتملا

 نـــمردـــهملاو دـــقافلاب ةـــيعوتلل اـــًيلود اـــموي ربمتبـــس
 يـف مادتـسملا يئاذغلا جاتنإلا ةيمهأل كلذو ماعطلا

 دـقافلا نـم دحلا حبصأ مث نمو ،يئاذغلا نمألا زيزعت
 دـيازت عـم ةـصاخ ،ًايـساسأو ًايرورض ارمأ ماعطلا نم

 ماـع ذـنم عوـجلا ةمزأ نم نيررضتملا صاخشألا ددع
 لـكألل ةحلاـصلا ةـيذغألا نـم ناـنطأ هيف ردهتو ،2014

وــحن نادــقف متــي ،يملاــعلا ديعــصلا ىــلعو  .موــي لــك
 ةراـجتو داـصحلا نيـب ةـجتنملا ةـيذغألا نم ابيرقت 15%

 يلامجإ نم %17 وحن هتبسن ام نأ امك .ةئزجتلاب عيبلا
 موـيلا دـعيو ،ردـهلل ضرـعتي يملاـعلا يئاذـغلا جاتنإلا

 ماـعطلا نـم دـقافلاو ردـهملا ةيضقب ةيعوتلل يلودلا
صاخلا عاطقلاو ماعلا عاطقلا نم لك ةوعدل ةصرف
 نـــم دـــحلل ةـــمزاللا تاءارـــجإلا ذاـــختا فدـــهب لـــمعلل
 ءاــنب لــجأ نــم كــلذو ؛ماــعطلا نــم ردــهملاو دــقافلا
 .ةيحصو ةميلس ةيئاذغ مظن

 صوــصخب حئاــصن ةدــع واــفلا ةــمظنم تــحرط دــقو

:يلي ام اهمهأ ،ماعطلا كالهتسا

 موـقي نأو ،طـقف هـجاتحي ام ءارشب درفلا موقي نأ§
 تاـيلمع بنجتيو ،اهب مزتليو قوست ةمئاق عضوب
 تاـيمك ريفوتب موقيس كلذبو ،ةيعافدنالا ءارشلا
.اًضيأ لاملا ريفوتو ةردهملا ماعطلا

 ماــــعطلا قاــــبطأ يــــف طارــــفإلا ىــــلإ لــــيملا مدــــع§
عاوــنأ ةرــثكب رخاــفتلا درــجملو ررــبم نود ةــمدقملا

 .ماعطلا

 وأ ةـــيلزنملا تاـــجالثلا يـــف ءاوـــس ،ماـــعطلا ظـــفح§
 لكـشبو ،لاملا ريفوت ىلإ كلذ يدؤي ثيح ،رزيرفلا

 يــــف رود اــــهل ماــــعطلا ظــــفح ةــــقيرط نإــــف ماــــع
 ميــظنتلا قــيرط نــع كــلذو ،رــيبك لكــشب ريفوــتلا

وأ اـهب ةصاخ قيدانص يف ةمعطألا ضعب عضوو

 .ظفحلل ةنيعم لئاسو

 .جتنملا ةيحالص خيرات ةاعارم§

 ماـظنلاف ،ةجالثلا يف ةرفوتملا تاحاسملا ميظنت§
 نوـــكت ال دـــق تاـــجتنملا ضـــعب نأل ،يرورـــض رـــمأ

 رـــيغ حبـــصت ىــتح اـــهكرت متـــيو دارــفألا ماـــمأ ةــيئرم
.لكألل ةلباق
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 بـــجي اـــنهو ،ةـــجاحلا نـــع دـــئازلا ماـــعطلاب عرـــبتلا§
 لــكيــف ماــعطلاب عرــبتلل كوــنب ءاــشنإب ماــمتهالا
 ىـتحو ،ماـعطلا اذـه ىـلإ جاـتحي نم كانهف ،لودلا
 ال وأ تدــسف دــق اــهنأ نــظن يــتلا ةــيذغألا ضــعب
 عرازــملل ةدــيفم نوــكت دــق اــهنم ةدافتــسالا نــكمي
.ةيعارزلا يضارألا بيصخت وأ ةيشاملا ماعطإ وأ

تـــتبث يـــتلا لوـــلحلا نـــم ،ماـــعطلا كوـــنب دـــعت كلذـــك
ةــحفاكم يــف ةرــيخألا تاونــسلا يــف اــهرثأو اــهتيمهأ
جمارـبلاو طـطخلا عضو ثيح نم ةعقوتملا ثراوكلا
 ةــــيعوت جمارــــب لــــمع لالــــخ نــــم ،ةــــثراكلا لــــبق اــــمل
 نـمو ،ةـلاعف قرـطب ماـعطلا ظـفح ةـيمهأب روهمجلل
 ةفاــضإلاب ،هردــه نــم لــيلقتلاو هلامعتــسا ديــشرت مــث
 ؛ةـثراكلا ءاـنثأ هـلعف نكمي امل ةحضوملا ططخلا ىلإ
 قرـــطب نيجاـــتحملا ىـــلع هـــعيزوتو ماـــعطلا عـــيمجتب
 نيجاــتحملل ةبــسنلاب لاــحلا وــه كلذــك ،ةــلاعفو ةــنمآ

 .تاعاجملا ببسب نيبوكنملاو

ىـــلع ظاـــفحلل ةرـــكتبم قرـــطو بيلاـــسأ ثادحتـــساو
 ثودـــــح عـــــنمو ،ردـــــهلا تاـــــيلمع لـــــيلقتو ماـــــعطلا

 نيـب يعوـلا رشن لالخ نم كلذو ،ةيلبقتسم تاعاجم
حضوت تالمح ةماقإ لالخ نم ،عمتجملا دارفأ عيمج
 :لـجأ نـم كـلذو ماـعطلا ردـهل ةيداصتقالا تايعادتلا
 تاــسسؤملاو ماــعطلا كوــنب يــف لــمعلا ةمادتــسا
ىــلع ماــعطلا كوــنب فرــشتو .ةــلثامملا ةــيعمتجملا
 هـــــــميدقتو ،ماـــــــعطلا ) ظـــــــفح ،لـــــــقن ،جاـــــــتنإ ( ةرادإ
  متــهتو ،ةيحــصو ةــنمآ ةروــصب ،اــناجم نيكلهتــسملل
 ىـلع هعيزوتو  ،هنيزختو ماعطلا نم ضئافلا عيمجتب
 ىـــلع ةردـــقلا مدـــع نـــم نوناـــعي نيذـــلا نيرداـــقلا رـــيغ

 عـــــمتجملا ةـــــيعوت ىـــــلإ ةفاـــــضإلاب ،ماـــــعطلا ءارـــــش
 ةـيلاعفلاو ةيفارتحالا نم ديزمب ماعطلا عم لماعتيل
 نــمضئاــفلاب عرــبتلاو ،مادختــسالا ديــشرت ثــيح نــم
 عـم تاـقافتا دـقعو ةـصاخلا تابـسانملا يـف ماعطلا
 عــيزوت ةداــعإل ةــصاخلا تابــسانملا تالاــصو قداــنفلا
 ىـــلع هـــعيزوتو نكاـــمألا هذـــه نـــم ضئاـــفلا ماـــعطلا
ناـــكم نـــم ةـــبيرقلا ةـــجاتحملا ةيناكـــسلا تاـــعمجتلا
 ماـــــعطلا كـــــنب ةـــــبرجت  يـــــف كـــــلذ ىـــــلجتيو ،ثدـــــحلا

كـنب اـهيلع لـمعي يـتلا رواـحملا مـهأ نـمف ،يرصملا
 دقعو ،ماعطلا رادهإ مدعب ةيعوتلا يرصملا ماعطلا
 مدـعل ةيقدنفلا تآشنملا ةفرغ عم نواعت لوكوتورب
يــف هــتئبعتو  ،تالــفحلا نــم ضئاــفلا ماــعطلا رادــهإ
 ةـقطنملا يـف نيجاـتحملا ىـلع هـعيزوتل لـيوف قابطأ
.قدنفلاب ةطيحملا

 عـــمجتي ًاداـــيعأ عـــمتجم لـــكل نأ ركذـــلاب ريدـــجلا نـــمو
 ،ةــــجهبلاو لاــــفتحالا رهاــــظم راــــهظإل دارــــفألا اــــهيف
 ،ماـعطلل رـيبك ردـه ثودـح تالاـفتحالا هذه بحاصيو
 دـــــيعو ،رـــــطفلا دـــــيع :تابـــــسانملا هذـــــه زرـــــبأ نـــــمو
 نــم ةدافتــسالا ىــلإ ماــعطلا كــنب ىعــسيو ،ىحــضألا

 نـــم ضئاـــفلا عـــيمجت قـــيرط نـــع تابـــسانملا هذـــه
 يـــف اـــمك ،نيجاـــتحملا ىـــلع هـــعيزوتو اـــهيف ماـــعطلا

 ماـــــعطلا كـــــنبل عباـــــتلا "عوـــــج الـــــب دـــــيع" عورـــــشم
يـــف ماـــيخ بـــصنب ةـــمظنملا موـــقت ثـــيح ،ينادوـــسلا
 نـم تاـمارجوليكلا فالآ عـيمجتو ،ةرـسيتملا  ءاـيحألا
 دــــيع يــــف ةرــــيقفلا رــــسألا ىــــلع اــــهعيزوتو ،موــــحللا
 ظاــفحلا يــف لــمعلا اذــه دعاــسيو ،كراــبملا ىحــضألا

 دـيع يـف حبذـت يـتلا موـحللا نـم ةرـيبكلا تايمكلا ىلع
 يدـهلا موـحل نـم ةداـفإلا  عورـشم يـف امك ،ىحضألا

 يحاــــضألا نــــم ةدافتــــسالاب موــــقي يذــــلا ،يحاــــضألاو
ىــلع اــهعيزوت ةداــعإو ،مارــحلا هللا تــيب جاــجح حئاــبذو
 ،ملـسملا رـيغو ملـسملا ،ملاـعلا لود يـف نيجاتحملا
 ،ملاــعلا ءاــحنأ يــف نيــئجاللا تاــميخم ىــلإ اــهليحرت وأ
 ةــيعمتجملا ةيلوؤــسملا ئداــبم لــيعفت ىــعاري كلذــك
 يــــف ماهــــسإلا لــــجأ نــــم تاــــسسؤملاو تاكرــــشلل
.ءارقفلا ماعطإ

عوــجلا دادــعأ لــيلقت يــف ماــعطلا كوــنب رود زــيزعتلو
 ةـــيعوتل ،مالـــعإلا لئاـــسول ارـــيبك الـــمع كـــلذ مزلتـــسي
 ،هـيفةدوجوملا ةريخلا ميهافملاب هريصبتو عمتجملا
وــحن يــعمجلا لــقعلا هــيجوتو ليكــشت ىــلع لــمعلاو
 ةـيمنتو ،عـمتجملا دارـفأ نيب محارتلاو لفاكتلا ةيمهأ
 ةوـــقلا يـــف ميهاـــفملا هذـــه زـــيزعتو ،ةيناـــسنإلا حور
 .عمتجملا يف ةلعافلا
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 ءارزوــــلا ســــلجمل عباــــتلا رارــــقلا ذاــــختا مــــعدو تاــــمولعملا زــــكرم
 يرصملا

:ةيملاعلا ءاذغلا ةمزأ :اًثلاث

 نـع الـضف هـنإف ،ةيملاعلا ءاذغلا ةمزأب قلعتي اميفو
 ةاـــناعملل ملاـــعلا ناكـــس ضرـــعتي ،19-دـــيفوك ةـــمزأ
 نـمألا صـقن تايوتـسم يـف ةـيملاعلا ةداـيزلا ببسب
 قطاـــنملا يـــف ساـــنلا ىـــلع رثؤـــي اـــم وـــهو ،يئاذـــغلا
 تارـــشؤم ريـــشتو .ءاوـــسلا ىـــلع ةـــيفيرلاو ةيرـــضحلا
 ،"19-دــيفوك" ةــحئاج روــهظ لــبق هــنأ ةــيملاعلا ةــيمنتلا
نوناــعي نيذــلا صاخــشألا ددــع يــف عاــفترا كاــنه ناــك
.ءاذغلا صقن ةمزأ نم

 تالكــشم ببــست نأ نــكمي ةــلوطملا ءاــبولا ةــمزأ نإ
 تاــسايس نــع الــضف ،يئاذــغلا دــيروتلا ةلــسلس يــف
 تاريثأــت ىــلإ يدؤــت نأ نــكمي يــتلاو ،تارداــصلا دــييقت

 عاـــــفترا يـــــف دوـــــيقلا هذـــــه تببـــــست دـــــقف ،ةـــــفلتخم
 ىـلإيدؤـت دـق اـمك ةيئاذغلا علسلل ةيملاعلا راعسألا
 ،اهكالهتـــسا متـــي يـــتلا ءاذـــغلا ةـــيعونو ةـــيمك لـــيلقت

 متي اليتلا تاجتنملا اودجي مل نيكلهتسملا نإ ثيح
نــكمي كــلذ ىــلإ ةفاــضإ ،اــيلحم اــهتعارز وأ اهعينــصت
 لالـــخ نـــم ةراـــجتلا ىـــلع "19-دـــيفوك" ةمدـــص رثؤـــت نأ

 ســفن يــف عيطتــست يــتلا ةــيملاعلا ةــميقلا لــسالس
.اهتدايز وأ ةمزألا راثآ نم فيفختلا تقولا

 ،"19-دــــيفوك" ةــــحئاج نــــم ملاــــعلا ىفاــــعتي نأ لــــبقو
 تلغــــش يــــتلا ةــــيناركوألا ةيــــسورلا ةــــمزألا تعلدــــنا
 اهـــشمهتل "19-دـــيفوك" ةـــحئاج نـــع مالـــعإلاو ساـــنلا
 تــقلأو ةــمزألا عــباوت تءاــجو ،ةرادــصلا نــع اــهحيزتو
 مـــحرو اـــهمحر نـــمو ،ملاـــعلا دالـــب لـــك ىـــلع اـــهلالظب

 ءاذـــغ ةـــمزأ ملاـــعلا ىـــلع تـــلطأ "19-دـــيفوك" ةـــحئاج
اـم وـهو ،ةـيملاع ةـعاجمب رذـنتو يئاذـغلا نمألا ددهتل

 ةيسايسو ةيداصتقاو ةيعامتجا تابارطضا هعبتيس
ىـلع رـهظت اـهرداوب تأدـب ىرـخأ ةريثك تامزأو ةينمأو
نأ تـــسيمونوكيإلا ةـــلجم ترـــكذو .ةـــيلودلا ةحاـــسلا
 ماـــــظنلا ىـــــلع رثؤتـــــس ةـــــيناركوألا ةيـــــسورلا ةـــــمزألا
 ،"19-دـيفوك" ةـحئاج هتفعـضأ يذـلاو يملاعلا يئاذغلا

 نأ اـمك ،ةـقاطلاو دوقولا ةفلكت عافتراو خانملا ريغتو
تارداــص فــقوت ىــلإ تدأ ةــيناركوألا ةيــسورلا ةــمزألا

 تدأو ،ماــعطلا توــيزو روذــبلاو بوــبحلا نــم اــيناركوأ
 حــمقلا راعــسأ عاــفترا ىــلإ ةــيناركوألا ةيــسورلا ةــمزألا

 ،اهتارداـص قلعتـس اـهنأ دـنهلا تـنلعأ نأ دـعب ةصاخ
 ىـــلع ترـــثأو دالبـــلا تبرـــض يـــتلا رـــحلا ةـــجوم ببـــسب

.ةيعارزلا اهليصاحم

 وـــــينوطنأ ،ةدـــــحتملا مـــــمألل ماـــــعلا نيـــــمألا رذـــــحو
 ةـــــمزأ لوـــــحتت نأ نـــــم .2022 وـــــينوي يـــــف شيريتوـــــغ
مــل اــم ماــعطلا يــف صــقن ةــمزأ ىــلإ ةــيذغألل لوــصولا
 ماـعلا نيـمألا قد ،ةـيناركوألا ةيـسورلا ةـمزألا فقوتت
 راعـــسأ عاـــفترا عـــم رـــطخلا سوقاـــن ةدـــحتملا مـــمألل
 ،ةيــــسايق تايوتــــسم نــــم برــــتقتل ةــــيئاذغلا داوــــملا

 نإ لاـقو ،فعضلا نم رثكأب ةدمسألا راعسأ عافتراو
 ةــقاطلاو يئاذــغلا نــمألا ىــلع ةــيناركوألا ةــمزألا ريثأــت

.عراستيو ريطخو جهنمم ليومتلاو

 ةــعارزلاو ةــيذغألا ةــمظنم تاــعقوت رــخآ ضيــفخت مــت
 ،2022 ماـــــع يـــــف بوـــــبحلل يملاـــــعلا جاـــــتنإلا نأـــــشب
 نــط نيــيالم5.9 رادــقمب ،يلاوــتلا ىــلع يناــثلا رهــشلل

 ةـلغ نـم %1.7 ةبسنب لقأ حبصأف ،ربمتبس رهش نع
 .نط نويلم2768 غلبيل ،2021 ماع

 تاـــعقوتلا نـــم دـــحلا مـــئالملا رـــيغ خاـــنملا لـــصاوي ذإ
 .ةــــسيئرلا ةــــجتنملا نادــــلبلا يــــف تالغلاــــب ةــــصاخلا
 بوـــــبحلا نـــــم عـــــقوتملا يملاـــــعلا جاـــــتنإلا ضــــفخنا
 وـهف ،2022 ماع نط نويلم1468 ىلإ لصيل ةنشخلا
 نــع %2.8و يــضاملا رهــشلا يــف هــيلع ناــك اــمم لــقأ
 ضاـــــــفخنالا مـــــــظعم طبترـــــــيو .ةيـــــــضاملا ةنـــــــسلا
 يـــــف ةرذـــــلل عـــــقوتملا جاـــــتنإلا ضاـــــفخناب يرهـــــشلا
 راطمألا صقن ىدأ ثيح ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
 نــم لوــصحملا ريدــقت يــف تاــضيفختلا نــم دــيزم ىــلإ
 ةـــعقوتملا ةـــعورزملا ةحاـــسملا ضـــفخ ىـــلإو ةرذـــلا
 ثــيح ،نيــصلا يــف جاــتنإلا ضاــفخناو ،فــيفط لكــشب
 تاــجردو فيــصلا لــصف لالــخ فاــفجلا رارمتــسا رــّثأ
 دادــتما ىــلع ليــصاحملا يــف ًابلــس ةــعفترملا ةرارــحلا

 ؛ناتـسكاب يف جاتنإلا ضافخناو  ،يزتغناي رهن ضوح
.ةديدشلا تاناضيفلا ببسب
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رــيغتب يــنعملا ةدــحتملا مــمألا رمتؤــم داــقعنا لــعلو
 ةــيتاوم ةبــسانم خيــشلا مرــش يــف "27 بوــك" خاــنملا
 يئاذـــغلا نـــمألا ،لـــثم اياـــضق ىـــلع ءوـــضلا طيلـــستل
 طاـــبترالاو ،بـــناج نـــم ،هاـــيملا ةردـــنو ماـــعطلا ردـــهو
 ءاـنبلاو ،ةـماع ةفـصب هاـيملاو خانملا ريغت نيب قيثولا

 ةــئيهلا نــع ماــعلا اذــه ةرداــصلا ةــيلودلا ريراــقتلا ىــلع
 ىــلع اذــكو ،خاــنملا رــيغتب ةــينعملا ةــيلودلا ةــيموكحلا
 ماــعريتركــس هــجو يــتلا رــكبملا راذــنإلاو دــصرلا تاــيلآ
لــك يــف اهذــيفنت ةــطخ نــع نالعإلاــب ةدــحتملا مــمألا
 .ةلبقملا سمخلا تاونسلا نوضغ يف ملاعلا ءاحنأ

 يــعارزلا يوــمنتلا لــمعلل ةــحرتقملا ةغيــصلا موــقتو
 تازـكترم ىـلع ةمداقلا ةلحرملا يف كرتشملا يبرعلا
  :اهمهأ ةيساسأ

 ةــيمنتلا تاــحومط قــيقحتل مزالــلا لــيومتلا ريفوــت§
.ةيبرعلا ةيعارزلا

 .ةيبرعلا ةيعارزلا تاسايسلا قيسنت§

 ةـــــيبذاج رـــــثكأو زـــــيمتم يرامثتـــــسا خاـــــنم ريوـــــطت§
 ةـــطبترملا تاعورـــشملاو ةـــيعارزلا تاعورـــشملل
 تاذ نيناوــــقلاو مظنــــلا ريوــــطت اذــــكو .ةــــلمكملاو
 .ةقالعلا

 عـمتجملا تاـمظنمو صاـخلا عاطقلا رود ميظعت§
تاــمظنمو ةــيفيرلا تاــمظنملا ةــصاخبو ،يندــملا
 ةــمئاقلا ةــيعارزلا ةــيمنتلا تالاــجم يــف ،نيعرازــملا

 .كرتشملا يبرعلا لمعلا ىلع

 عاـــفترا نـــم ةـــيملاعلا ةـــيئاذغلا ةـــمزألا هـــتزرفأ اـــم نإ
ةـــيلاملا ةـــمزألاو ةيـــساسألا ةـــيئاذغلا داوـــملا راعـــسأ
 ىـلع اددـجم ءوـضلا تـقلأ دق اهنإف ،ةريخألا ةيملاعلا

عاـضوأ يـف ةـنمزم ةـمزأ نـم يـبرعلا ملاـعلا هيناعي ام
ةيـضقب ثادـحألا حطـس ىـلإ تـعفدو ،يئاذـغلا نمألا
 يــبرعلا لــماكتلا تاــناكمإو ةــيبرعلا ةــيعارزلا ةــيمنتلا

 نـم لـضفأ تايوتسم قيقحتل ةينيبلا ةراجتلا ةيقرتو
ةــــــمزألا تايعادــــــتل يدــــــصتلل ةمادتــــــسملا ةــــــيمنتلا
.ةيلبقتسم تابذبذت وأ تامزأ يأو ،ةيلاحلا

 :تايصوتلاو جئاتنلا

 نــــمألا قــــيقحت هاــــجتاب ةــــيلعاف رــــثكألا ةــــسايسلا نإ
:يلي اميف لثمتت ليوطلا ىدملا ىلع يئاذغلا

 ةدــيدج تاــينقت ريوــطتب ةــيثحبلا زــكارملا رارمتــسا§
 ةءاـــــفك نـــــم دـــــيزتو ةـــــيجاتنإلا ةداـــــيز فدهتـــــست
نمـضتت هذـهو .هاـيملا ةـصاخو ،دراوملا مادختسا
 ةــــــمواقمو ةــــــيجاتنإلا ةــــــيلاع ةنــــــسحم ًافانــــــصأ
 يــــــف ةــــــيلاع ةءاــــــفك تاذو فاــــــفجلاو ضارــــــمألل
 مادختــساو ،ةــثيدح ير تاــينقتو ،هاــيملا مادختــسا

 تارامثتـسالا ةدايز نإ ،هايملل ةيديلقت ريغ رداصم
ًصرف رفوــت فوــس ةــيمنتلا لــجأ نــم ثوــحبلا يــف  اــ
 .يبرعلا نطولا يف يئاذغلا نمألا زيزعتل ةريبك

 ةـــــيمنتلل ةـــــينطو تايجيتارتـــــسا ريوـــــطتو عـــــضو§
 دراوــملا راــبتعالا نيــعب ذــخأت ةمادتــسملا ةــيعارزلا
 ةيبسنلا هتزيمو ينعملا دلبلا يف ايلحم ةرفاوتملا

 .ةيعارزلا علسلاو ليصاحملا فلتخم جاتنإ يف

 نامـض ،لـثم تازـفحم ريفوـتب رارـقلا يعناص مايق§
 ،هــــجوملا معدــــلاو ،ناــــمتئالا ةــــمظنأو ،قاوــــسألا

 رامثتــسالل نيعرازــملا عيجــشتل ةرطاــخملا ةرادإو
 يـــــضارألا يـــــف ةـــــصاخو ،ةـــــثيدحلا تاـــــينقتلا يـــــف
 .ةيرطملا

راــــكتبالا زــــكارم ةكبــــشل ةــــيملاع ةــــصنم ءاــــشنإ§
 ثــيحب ،يملاــعلا ىدــتنملا اهــسسأ  يــتلا يئاذــغلا
 قاــــطن عيــــسوتو عيرــــست يــــف ةــــصنملا مهــــست
تاراــيخ وــحن يئاذــغلا لوــحتلا لاــجم يــف راــكتبالا

 تاـيلآنيـسحتو ،ةءافك رثكأ ةمادتسم ةيلبقتسم
يـملعلا نواـعتلا زـيزعتو ملاعلا لوح ءاذغلا جاتنإ
 ،يئاذــــغلا نــــمألا لاــــجم يــــف كرتــــشملا يلودــــلا

ريوــــطتل تاــــنايبلاو فراــــعملاو تارــــبخلا لداــــبتو
 مــــــعدو ،ءاذــــــغلا جاــــــتنإل ةــــــيلحملا تاــــــموظنملا
قــــــيقحتل ةــــــيملاعلاو ةــــــينطولا تايجيتارتــــــسالا

.يئاذغلا نمألا زيزعتو
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 ءارزوــــلا ســــلجمل عباــــتلا رارــــقلا ذاــــختا مــــعدو تاــــمولعملا زــــكرم
 يرصملا

 ،يئاذـغلا نـمألا زـيزعتل ةـيلودلا دوـهجلا قيـسنت§
 ،ملاـعلا لود مـظعم ددـهت ةـيئاذغ ةـمزأ يدافتو
 ةمادتـــــــــسالا ميهاـــــــــفم رـــــــــشن قـــــــــيرط نـــــــــع
 لداــــــبتو ،عــــــساو قاــــــطن ىــــــلع اهتاــــــسراممو
 لودــــــلاو تاــــــموكحلا نيــــــب ةــــــحجانلا براــــــجتلا

 ةرــــــكتبم لوــــــلح داــــــجيإو ،صاــــــخلا عاــــــطقلاو
موــقت ،ءاذــغلل ةدــيدج رداــصم ريفوــتل ،ةــعدبمو
 .ةثيدحلا ايجولونكتلا ىلع

 مزالــــلا تاوــــطخلاو ةــــيلاعلا تاــــيولوألا دــــيدحت§
 رــــشنو ،ةــــيملاع ءاذــــغ ةــــمزأ يداــــفتل ،اــــهذاختا
قيـــسنتو ةـــيملاعلا تاكارـــشلا ةـــيمهأب يعوـــلا
 نــــــمألا تايدــــــحت ةــــــهجاومل ةــــــيلودلا دوــــــهجلا
 ةـــــــيمهأب يعوـــــــلا زـــــــيزعت ةرورـــــــضو ،يئاذـــــــغلا
 يـــــنبتو ،ةـــــيعيبطلا دراوـــــملا ىـــــلع ةـــــظفاحملا

دراوــملا ىــلع ظفاــحت ةدــيدج ةــيئاذغ تايكولــس
.ةيعيبطلا


