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  :ةمدقم
إ ةيباختنالا ةيلمعلا ميسقت نكمي  اروطت اهنم لك لثمي ةيسيئر لحارم ثالث ىل ىـلوألا ةـلحرملا   . ةيباختنالا ةيلمعلا ريس ىف ايرهوج
كـلت ىف ساسألا رجح لثمت يتلاو  " حيشرتلا باب حتف"ةلحرمب فرعي ام وهو باختنالا ن اجل ليكشتو نيحشرملا ليجست ةلحرم يه

ةـيناثلا ةـلحرملا   . ةيباختنالا ةيلمعلا ىف ةسفانملل ددج نيحشرم ةفاضإ ةينوناقلا ةيحانلا نم زوجي ال حيشرتلاباب قلغ دعبف ةيلمعلا 
ثـيح  مالعإلاو حشرملل ةبسنلاب ةيمهأ رثكألا ةلحرملا ىهو" ةيباختنالا ةياعدلا"ةلحرمب ىمسي ام وأ ةيباختنالا  تالمحلا ةلحرم يه  ،
امأ . ةيئاعد وأ ةيناديم وأ ةيمالعإ تناك ءاوس ةحاتملا لئاسولا ةفاكلالخ نم هفاده أو يباختنالا هجمانرب ضارعتسا ىف حشرملا أدبي

هـفقاوم مـسحيو هتارايتخا ددحي ثي   ، حبخانلل ةبسنلاب مهألا ةلحرملا ىهو" تاوصألا زرفو عارتقالا"ةلحرم يهف ةريخألا ةلحرملا 
الا قودنص نلعيلنيفلتخملا نيحشرملا ءازإ   .باختنالا ةجيتن نعهدحو عارتق ، 
  

 هذـه ،قباـسلا ماظنلا سأرب تحاطأ يتلا رياني ةروث دعب ىلوألا تاباختنالا يهف ،ةغلاب ةيصوصخب   ٢٠١١ناملرب تاباختنا زيمتت 
دقف ،ةيصوصخلا نم ديزملا اهيلع ىفضأ يضاملا ربوتكأ لئاوأ ىف ينمز لودج  ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملااهل  رقأ تاباختنالا
تاباختنالا نم ىلوألا ةلحرملا أدبتل ربوتكأ ١٢ىف حيشرتلا باب حتف ن ع نلعأ ررقم . ربوـتكأ  ٢٤ىـف ةـلحرملا هذه يهتنت نأ ا   ، 

ررقت ربمفون ٢٨ىف عارتقالا ءدب نع  ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملانالعإبو  نأ " ةياعدلا ةلحرم"تاباختنالا نم ةيناثلا ةلحرملل ، 
ببـستت دق عارتقالا ةلحرم ىلع   ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملااهرقأ يتلا تاريغتلا نأ الإ ،ربمفو ن ٢٨ىلإ ربوتكأ  ٢٤نم دتمت 

امدـعب  لـحارم ثالث ىل إعارتقالا ةرتف ميسقت سلجملا ررق دقف ،ربمفون  ٢٨دعب ام ىل إ تاظفاحملا ضعب ىف ةياعدلا ةرتف دم ىف  ،
عـست يـف    ربمفوـن  ٢٨ىف عارتقالا نم ىلو ألا ةلحرملا أدبت. دحاو نّا ىف ثدحي ةيروهمجلا تاظفاحم ةفاك ىف متي عارتقالا ناك
 أدـبت ةيناثلا ةلوجلا  .ربمسيد نم سماخلا يفةلحرملا  هذهل ةداع إلا ةلوج، وطويسأو ةيردنكسألاو ديعسروبو ةرهاقلا اهنم تاظفاحم

 .ربمسيد ٢١يف ةداع إلا ةلوج يرجتو جاهوسو سيوسلاو ةيليعامسإلاو فيوس ينب اهنم ىرخأ تاظفاحم عست يف ربمسيد ١٤ىف 
لامـشو ةيبرغلا اهنمو ةيقبتملا عستلا تاظفاحملا يف بعشلا سلجم تاباختنا نم ةريخ  ألاو ةثلاثلا ةلحرملاأدبت  ٢٠١٢ رياني ٣ىفو 

هـيف تلازا  م يتلا تقولا يفف ،تاباختنالا لحارم نم نيتلحرم نمازت ىنعي اذه. رياني ١٠يف ةداع إلا ةلوج يرجتوءانيس بونجو 
  .ةياعدلا اهيف فقوتتو عارتقالا ةلحرم ىرخأ تاظفاحم أدبت ،اهيحشرمل ةفثكم ةياعد دهشت تاظفاحملا ضعب
  

باـب حتـف ةـلحرم نمضت    ي لوألا ،ةيلحرم ريراقت ثالث يف تاباختنالا لحارمل ةيمالعإلا ةيطغتلاعبتت لواحيس  يمالعإلا ريرقتلا
ثلاثلا ريرقتلا امأ ،ربمفون  ٢٦ىتح ربوتكأ   ٢٦نم أدبيو ةياعدلا ةلحرم ىل ع زكري يناثلاريرقتلا ،ربوتكأ  ٢٥يف يهتني حيشرتلا 

اذه ىعاري فوسورياني ١٢ىلإ ربمفون  ٢٨نم عارتقالا ةلحرم ىل ع زكري فوسف يئاهنلاو يـف ةـياعدلا ةرتف رارمتسا ريرقتلا    ، 
ىدـم نايبل  ةيباختنالا ةلحرملل يمالعإلا ءادألا مييقت  ريرقت لك لوانتي  .ىرخأ تاظفاحم يف عارتقالا ةرتف ءانثأ تاظفاحملا ضعب

نـم ةـعومجمل ةـيفيكو ةيمك دصر ةيل    آلالخ نم اهفارط أ فلتخمب ةيباختنالا ةيلمعلا لحارم ةفاك عم لماعتلا يف مالعإلاةيدايح 
  .ةبوتكملاو ةءورقملا مالعإلا لئاسو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  ٢٠١١ةيناملربلا تاباختنالل حيشرتلا باب حتف ةلحرمل لو ألا يلحرملايمالعإلا ريرقتلا 
  

 مالعإلالئاسو بعلت  رود ةرورـض ىـنعي اذهو   اهروهمج هاجت ةيعامتجا ةيلوئسمب علطضت يهف كلذلو ،تاباختنالا ءانثأ ايزكرم ا  ،
يـمالعإلا  لمعلل ةيتاوملا ةيعيرشتلا ةئيبلا ىف قوقحلا لثمتت . تابجاولا نم ةعومجمب اهمازتلاو قوقحلا نم ةعومجم ىلع اهلوصح
ريبعتلاو يأرلا ةيرح ىف قحلل ةمرتحملارحلا رداـصملا مـه   أ نـم ةدحاوك اهرودب  مالعإلالئاسو مايق ىف لثمت تف تابجاولا امأ. ، 

لئاسو نأش نم ذإ ةيباختنالا ةيلمعلاو نييسايسلا نيسفانتملاب قلعتياميف ةيتامولعملا  ة رادإ لاـمعأ نيبخاـنلل لـقنت نأ    مالـعإلا ، 
ةـيلمعلاب ةلـص تاذ ةـقيقح     وأ ثدـح يأ و تيوصتلا تاءارجإ ىطغ ُتو ةيباختنالا ةيلمعلا ةيفافش لوح ريراقتلا مدقتو تاباختنالا
ةـفرعمب تـلخ   دأ ةدـيدج دعاوق وأ تاءارجإ يأب مهتيعوت ىلإ ةفاضإلاب مهتابجاوو مهقوقحب نيبخانلا فيقثت اهنأش نم امك  ،اهلماكب
  .تاباختنالا ةرادإ نع ةلوئسملا تاهجلا
 

ىلع كلذ يلع ءانبو ةـقدلا ىخوت كلذ ىف  امب ةيساس ألا ةينهملا ريياعملل ةيباختنالا ةيلمعلا ءانثأ مهريراقت ىف اولثتمي نأ نييمالعإلا، 
قوـقحو نيبخانلا قوق  ح نيب بولطملا نزاوتلا ققحيو لئاسولا هذه هبعلت يذلا رودلا عم بسانتي امب ةلءاسملاو فاصنإلاو ةيدايحلاو
  .بازحألاو نيحشرملا
  

 هضارعتسا متيس ام وهو) تابجاولاو قوقحلا(نيقشلا نمضتت نأ يغبني مييقتلا ةيلمع نأ الإ ،مييقتلا ةيمهأ ىتأت رودلا اذه نم ا ًقالطنا
  :يلاتلا وحنلا ىلع ريرقتلا اذه ىف

  
  :يمالعإلالمع لل ةمظنملا ةيعيرشتلا ةئيبلا مييقت: الوأ 

  

يـتلا ةضافضفلا تاحلطصملاو دويقلاب ةئيلم اهدجن فوسف رصم يفحصلاو يمالعإلا لمعلل سسؤت يتلا ةيعيرشتلا ةينبلل انرظن اذإ  
ةـيرح مارـتحا ىـلع     صن دق ٢٠١١سرام  ٣٠يف رداصلا يروتسدلا نالعإلا  نأ نم مغرلابف. لامعألا نم ديدعلا ميرجتلعستت 

وأ ةـباتكلاب وأ   لوقلاـب هرشنو هيأر نع ريبعتلا ناسنإ لكلو ،ةلوفكم  يأرلا ةيرح" نأ ىلع تصن ثيح ١٢ةدام يف  ريبعتلاو ىأرلا
نيـب نـمو    "ينطوـلا ءاـنبلا ةمالسل نامض ءانبلا دقنلاو   يتاذلا دقنلاو. نوناقلا دودح يف ريبعتلا لئاسو نم كلذ ريغ وأ ريوصتلا

 اهفقو وأ اهراذنإ وأ اهيلع ةباقرلا رظحو اهتلاسر ءادأ  يف اهلالقتساو ةفاحصلاة يرح يروتسدلانالعإلا اهرق أ يتلا اضيأ تانامضلا
  .هنم ١٣ةداملا تءاج امبسح  ي،رادإلا قيرطلاب اهئاغلإ وأ
  

دحاو ديق عضوو ةفاحصلاو مالعإلا ةيرحو ريبعتلاو يأرلا ةيرح حاتأ هنأ دجن يروتسدلا نالعإلا نم اهركذ قباسلا داوملا ةعلاطمب 
موقيف ،نوناقلل قحلا ميظنت رمأ يروتسدلا عرِّش "نوناقلا دودح"يف نوكت نأ يه و   ملا كرتي نايحألا بلغأ يفو عرـِّش ،   يداـعلا   ملا

  .قحلا اذه نم دحلل ةينوناقلا ليقارعلا عضوب
  

لاكـشأ نـم لكش يأ ميرجت ىلع تصرح دق ةبقاعتملا هتاليدعتو    ١٩٣٧ماع رداصلا  ٥٨مقر يرصملا تابوقعلا نوناق ًالثم دجنف 
ىـلإ ةفاـضإلاب ،اهريغو   ٢٠٠ةداملا ىتحو  ١٧١نم داوملا يف كلذو يمالعإلاو يفحصلا لمعلا ةيرح اهنمو يأرلا نع ريبعتلا   ،

مقر نويزفلتلاو ةعاذإلا داحتإ نوناقو ١٩٩٦ةنسل  ٩٦مقر ةفاحصلا نوناق يف ةعوضو ملا دويقلا مـقر نوناقلا و   ١٩٧٩ةنسل  ١٣، 
. ةيئاضفلا تاونقلا ثب ةيلمع مظني يذلا رامثتسالا زفاوحو تانامض نأشب ١٩٩٧ةنسل  ٨ ملا نأ دجن كلذ نم مغرلابو صيرح ع رش

  .ةيباختنالا ةيلمعلا ةيطغتب قلعتي اميف اميسال يفحصلاو يمالعإلا لمعلاىلع تابقعلا نم ديزم عضو ىلع صرحلا لك 
، لبق اهليدعت مت يتلاو يمالعإلا لمعلا ةيرح ىلع رثؤت يتلا تاعيرشتلا نم جذامنلا ضعب انه لوانتن فوسو  نـع  ًالضف تاباختنالا
  تاباختنالل مالعإلا لئاسو ةيطغت ميظنتب ةقلعتملا تاباختنالل ايلعلا ةنجللا اهتعضو يتلا دعاوقلا
  



  
  

  :ةيسايسلا قوقحلا ةرشابم نوناق ىلع ةينوناقلا تاليدعتلا: ًالوأ
  

 ١٩٥٦ةنـسل   ٧٣مقر نوناقلا ماكحأ ضعب ليدعتب  ٢٠١١ةنسل  ١٢٤مقر نوناقلاب موسرملا ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا ردصأ 
نيتداـم ىـلإ هتفاضإ نع ًالضف ،مئارجلا كلت ىلع تابوقعلا ديدشتب   اهعيمج تءاجو ،ةيباختنالا مئارجلا باب ىلع تاليدعت نمضتو 

ا ) ٤٨(ةداملا ةبوقعلا اهيلع تظلغ يتلا داوملا نمض نمو ). أ رركم ٥٠(ةداملاو ) رركم ٥٠(ةداملا امهو  دح تلكش اهنأ دقتعن يتلا
  .يمالعإلاو يفحصلا لمعلا ةيرح ىلع
  

ا(دنب  ١٩٥٦ةنسل  ٧٣مقر ةيسايسلا قوقحلا ةرشابم نوناق نم  ٤٨ةداملا   ٢٠١١ةنـسل   ١٢٤مـقر نوناقلاب موسرملاب ةلدعملا  ) عبار
عـم هـقالخأ نـع وأ نيحشرملا دحأ كولس نع وأ ءاتفتسالا وأ باختنالا عوضوم نع ةبذاك ا    "  رابخأ وأ ًالوقأ عاذأ وأ رشن نم لك
رهشأ ةتس نع لقت ال ةدم سبح نم لعفلا اذه ىلع ةبوقعل ا عرشملا ظلغ ".ءاتفتسالا وأ باختنالا ةجيتن يف ريثأتلا دصقب كلذب هملع
ةمارغ و تاونس سمخ زواجتت الو ةنس نع لقت ال ةدم سبحلا حبصيل . هينج فالآ ةسمخ زواجت الو هينج فلأ نع لقت ال ةمارغبو
  .هينج فلأ ةئام زواجت الو هينج فالآ ةرشع نع لقت ال

  

اهتباـش تاباختنالا نأب لوقلا ليبقلا اذه نم ربتعيف ،حضاو ريغ لعف باختنالا ع  وضوم نع ةبذاك رابخأ ةعاذإ وأ رشن نأ كش الو
ظيـلغتو ،باقعلا ةلئاط تحت عقت يتلا ةبذاكلا لاوقألا نم ربتعي تاباختنالل ايلعلا ةنجللا هررقت دق ام سكع ىلع ريوزت وأ تاقورخ  

تاـقورخلا وأ ةيباختنالا ةيلمعلا ةرادإل تاداقتنا هيجوت نم ةف  احصلا و مالعإلا لئاسو بيهرت فدهب نوكي دق ةداملا هذه يف ةبوقعلا
  .اهدهشت دق يتلا
  
  

ا  ١٢٦مقر ةيروهمجلا سيئر رارق ماكحأ ضعب ليدعتب  ٢٠١١ةنسل  ١٩٣مقر ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا سيئر رارق : يناث
  .ئراوطلا ةلاح دم نأشب ٢٠١٠ةنسل 

  

دعو سكع ىلعو ،لاوجتلا رظح ةلاح ءاهتنا درجمب ئراوطلا ةلاح عفر نم ةحلسملا تا وقلل ىلعألا سلجملا هب دعو ام سكع ىلع
خيراـتب ا        ١٠رارـق ةحلـسملا تاوـقلل ىلعألا سلجملا سيئر ردصأ ،ئراوطلا ةلاح لظ يف ىرجت نل تاباختنالا نأب قحال رخأ

مقر ةيروهمجلا سيئر رارق ليدعتل ٢٠١١ةنسل  ١٩٣مقر لمحي  ٢٠١١ربمتبس  تءاـج ،ئراوطلا ةلاح نأشب   ٢٠١٠ةن سل ١٢٦، 
ةـبذاك تاعاـشإ وأ تانايب وأ رابخأ ةعاذإ وأ ثب   "اهنمو ،ئراوطلا نوناق اهيلع قبطيس يتلا لاعفألا عيسوتب رارقلا ىلع تاليدعتلا 

ا ةفاحصلاو مالعإلا هاوفأ ميمكتل ا" دمع    .صيصخ تعضو اهنأ دقتعن يتلاو
 

  :مالعإلاو ةفاحصلا ةيرحو تاباختناللايلعلا ةنجللا تارارق : اثلاث 
  

نيـيمالعإلاو نييفحـصلا بناج نم ةيمالعإلا ةيطغتلا ىلع دويقلا ضعب تاباختن   الل ايلعلا ةيئاضقلا ةنجلل يمسرلا عقوملا ىلع رشن
حيرـصت ىـلع    نييفحصلا لوصح تاباختنالل ايلعلا ةنجللا تمزلأ دقف، ةيمالعإلا ةيطغتلا ةسرامم نود لوحت، نييلودلاو نييلحملا
، يموـقلا مقرلا ةقاطب ةروص (ةمئاقلا نمضتت نأ ىلع . نييفحصلا ةباقن لالخ نم ةنجللا ىلإ مدقت ةدحوم ةمئاق بجومب كلذو، اهنم

ةـعاذإلا داـحتإل نيعباـتلا نييمالعإلا تمزلأ اهنأ امك    ). ةيفحصلا ةسسؤملا نم باطخو، نييفحصلا ةباقنب ةيوضعلا ةقاطب ةروص
دـقف ةيئاـضفلا تاونقلل نيعباتلا نييرصملا نييمالعإلل ةبسنلاب امأ   ، )نويزفلتلاو ةعاذإلا داحتإ ةقاطب نم ةروص(م يدقتب نويزفلتلاو
  .رامثتسالل ةماعلا ةئيهلا ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب ةدحوم ةمئاقب مهمدقت ةنجللا تطرتشا
  

نوـكي نأ تاباختن  الل ةيمالعإلا ةيطغتلاب مئاقلا يف مزلتسي نييفحصلا نأشب تاباختنالل ايلعلا ةنجللا هتررق ام نإف مدقت ام لالخ نمو
م نـم ةيزيجعتلا طورشلا اهنيعأ بصن ةنجللا عضت ملو  ، ةيطغتلا هذهب ةيلضفأةيموقلا فحصلل يطعي ام وهو ، نييفحصلا ةباقنب اديق



نم رثكأ تلعج اهببسب يتلاواهلوادج يف ديقلل نييفحصلا ةباقن لبق نيلغتش % ٩٠،   لوادـجب نيدـيقم ريغ ةفاحصلا ةنهم يف   ملا نم
  .ةباقنلا
  

ىلع طرتشةينويزفلتلا ةيطغتلا ديعص ىلع ام أ ةـماعلا ةـئيهلا ةـقفاوم ىـلع      اولـصحي نأ ةيئاضفلا تاونقلل نيعباتلا نييمالعإلا  ي
ةـعاذإلا داـحتإ ةـقاطب    نـم ةروص ميدقت ةنجللا تطرتش  ا يتلا نويزفلتلاو ةعاذإلا داحتإل نيعباتلا نييمالعإلا فالخب، رامثتسالل
ةـيلمعلا ةيطغت   يف ةلودلل نيعباتلا نييمالعإلل قحلا تطعأ نأب، نيلايكمب تلاك دق تاباختنالل ايلعلا ةنجللا نوكت كلذبو، نويزفلتلاو
نيـيمالع  إلا تـمزلأ اـهنأ الإ  ، داـحتإلاب نيلماعلا نييمالعإلا نم  يأل حنمُت يتلا، داحتإلا ةقاطب نم ةروص ميدقت درجمب ةيباختنالا
اـيلعلا ةـنجللا اهتعـضو     يـتلا طورـشلا نأ نع ًالضف  ، رامثتسالل ةماعلا ةئيهلا ةقفاوم ىلع لوصحلا ةيئاضفلا تاونقلل نيعباتلا
دروأ دـقف  . نايبلا ةفلاس )و رركم ٣( ةداملا اهيلع تصن يتلاو، اهلنوناقلا اهلوخ  يتلا تاصاصتخالا نمض نم نكت مل تاباختنالل

ناـجللا ةيطغتل حيراصت ىلع لوصحلل ةمظنملا دعاوقلا عضو اهنمض نم نكي مل يتلاو  رصحلا ليبس ىلع اهتاصاصتخاعرشملا   ،
اـهدروي مل دويق عضو نإف ،ةيباختنالا ةيملعلا ميظنت لجأ نم طباوض عضت نأ تاباختنالل ايلعلا ةنجللا قح نم ناك نإو ،ةيباختنالا  

مادختسا يف ايلعلا ةنجللا نم فسعت دع   .نأشلا اذه يف اهتطلس ي نوناقلا
  

ا   تاباختنالا نم ىلوألا ةلحرملا ءانثأ مالعإلالئاسول يمالعإلا  ءادألامييقت : يناث
تاـمييقت ىـلع ى   وـتحي ال ديج  يفحص لمع كانه نوكي نأ روصتملا ريغ نم هنا مغرف ديقعتلا ةديدش ةرهاظ ةيمالعإلاةلاسرلا 

رود ةبوعـص دـسجي اـم وـهو     . اهلمجم ىف دايحلاو نزاوتلاب ةيمالعإلاةيطغتلا مستت ن أ ضرتفملا نمف ،يفحصلا رظن تاهجوو
ةـقلعتملاو   ماـع لكشب ةي مالعإلاةداملا مييقتل ةيلودلا ةيملعلا ريياعملا نم ديدعلا كانه ددصلا اذه ىفو . ءادألااذه مييقت ىف بقارملا 

  :ىهو تاباختنالل ةيمالعإلاةبق ارملا فادهأب هيمسن نأ نكمي ام وهو ،صاخ لكشب تاباختنالاب
 .ةلداع ةقيرطب مالعإلاىل إ لوصولا يف مهقحب مهعيمج نوحشرملا عتمت ىدم نايب -
 

  .ةفصنمو ةيعوضوم ةروصب نيحشرملاو بازحألا ةطشنأ ةيطغت نامض -
 

  .نيبخانلا ةفاكل اهثادحأو اهلحارمو ةيباختنالا ةيلمعلا لوح تامولعملا ريفوت نم ققحتلا -
 

  .ةيلودلاو ةيلحملا قيثاوملاو نيناوقلا ةيباختنالا ةيلمعلا فارطأ لك  مارتحانم دكأتلا  -
 

  .تاعئاشلاو عئاقولا نيب زيمتو تامولعملا رداصم ددحتو ماقرألاو عئاقولا ىلإ دنتست ةنزاوتمو ةقيقد ريراقت ريفوت -
 

  .عارتقالا موي ةيعاو تارارق ذاختامهل ىنستي ىتح دياحمو لداع لكشب نيبخانلل ن يحشرملا ميدقت نم دكأتلا -
 

  .ةلودلل ةكولمملا مالعإلالئاسو ىف ةصاخو نيحشرملا لك عم لماعتلا ريياعم ديحوت  -
 

 .نالعإلاو ربخلاو ،ربخلاو يأرلا نيب طلخلا مدع ىف مالعإلالئاسو ةينهم  -
  

ألاب زكرت ةيمك ةرامتساتارامتسالا نم نيعونل اًقفو مييقتلا ةيلمع متت ةـيلمعلا فارطأل ةحاتملا ةي  مالعإلاتاحاسملا ىلع ساس ، 
ةـفاك   هاـجت ةـي  مالعإلاةليسولا ءاد أ ةينهم ىلع زكرت ةيفيك ةرامتسا ،تاظفاحملا فلتخم ىف نيحشرملاو بازحألا نم ةيباختنالا
نـم عوـن لكل   ةي جارخإلاو ةيريرحتلا تافارحنالاب ةقلعتملا تارشؤملا نم ددعل اًقفو كلذو ةيباختنالا ةيلمعلا ىف ةكرتشملا لعاوفلا
  .خلا...عيذملا وأ ررحملا تازايحنا  ،اريماكلا تاهاجتا ،ربخلاب يأرلا طلخ ،تاحاسملا ؤفاكت لثم لئاسولا
  

اوـقلت نودـصارلا   . يسايس بزح وأ رايت يأل نيمتنملا ريغ تاباختنالاب نيمتهملا مالعإلا يثحاب نم دصار ٢٠دصرلا قيرف مضي 
 لئاـسولا ةـينهم ميقت ريياعم كلذكو   ةيباختنالا ةيلمعلل ةيسايسلاو ةيعيرشتلا ةئيبلا ىلع فرعتللماي أ ةسمخ رادم ىلع اًفثكم ابيردت  ،

  .تاباختنالل ةيمالعإلاةيطغتلا قايس ىف اهعابت إ لمتحملا نم يتلا ةيجارخإلاو ةيريرحتلا تافارحنالا ةعيبطوةي مالعإلا
  



مالعإلالئاسولا رثك أ لوح رغصم ءاصقتسا دادعإ يف عورشملاب نوثحابلاو نودصارلا كرتشا أتو راشتنا ةي دـيدحت لـجأ نم ا   ريث
م ةاعارم عمةبقارملا ةنيع رداـصمو اـهتائامتناو    اهتيرود فالتخا ىلع ةيمالعإلالئاسولا عاون أ ةفاك نيب نزاوتلاو عونتلا ريياع، 
، : يه ةيموي تارادصإ ةتس رايتخا نع رفسأ يذلا رمألا. اهليومت ،   فسويلا زور ،مارهألا قورـشلا ،موـيلا يرصملا ،ةيروهمجلا
توـص ةفيحـص ،رجفلا ةفيحص ،فسويلا زور ةلجم ،مويلا رابخأ ةفيحص يه ةيعوبسأ ت   ارادصإ ةعبرأ ىلإ ةفاضإلاب ريرحتلاو
، ٢ميرد ،رابخألل لينلا ،ةيرصملا ةيئاضفلا ،ىلوألا يه تاونق ٧ىلع نيثحابلا رايتخا ع قو ةيئرملا لئاسولا ىوتسم ىلعو. ةمألا

CBC و ةايحلا  ،ON TV .  
  

دـعاوق ن  أ مغرف ،ةينيدلا تاونقلا ءادأ ةبقارم يف ريكفتلا نيثحابلا ىلع ضرف ماع لكشب ةيمالعإلاةيطغتلا ىف  يفئاطلا دعبلا دعاصت
عـقوتملا ريغ نمو   يسايس عوضوم ةبقارملا عوضوم نأ امك ،اًفلس هجوتلا ةمولعملا ةيمالعإلالئاسولا ةبقارم مدع طرتشت ةبقارملا 

ضعب مامتها  نع ةيلوألا ةبقارملا تفشك ذإ ،كلذ سكع تتبثأ ةبرجتلا نأ الإ، نيدلاو ةوعدلاب متهت ةينيد تاونققايس ىف هل قرطتلا 
 ةـيجولديأل  جيورـتلا  ةلحرم تدعت ةينهملا نم ريثك ىلإ رقتفت ةقيرطبو ،ةيسايسلا اهرئاظن قوفي رادقمب تاباختنالاب ةينيدلا تاونقلا
  مهعم فلتخملا رخألا ريفكت ىلإ نايحألا ضعب يف لصتل رظنو تاوـنقو ةيحيـسم تاوـنق نيب    ام اهعونتو تاونقلا  كلت ددعتل ا، 

، لاوـط ثالثـلا تاونقلا    ةعباتم حيتي امب يعانطصالا عوبسألا ةقيرطب ةمركلا و ةمحرلا ،سانلا تاونقةبقار مررقت دقف  ةيمالسإ
 ةانقلك ل نيمويلدعمب عوبسألا  أا ررقم أا ضي قـلعتملا ةـينيدلا تاونقلا    هذه ىوتحم ىلع قيلعتلل ريرقتلا ىفصاخ ءزج درف ي ن

  .ةيباختنالا ةيلمعلاب
  

  فحصلل يمالعإلا ءادألامييقت  - ١
  
  
  

  ةيباختنالا ةيلمعلل ةيفحصلا ةيطغتلا ليلحتو دصرل ةيمكلا تارشؤملا: ًالوأ
  

  :ةمدقم
  

نـم ةرامتـسالا لواـحت ذ    إ ،ةيباختنالا ةيلمعلا ىف لعاف لكلةفيحصلا اهتصصخ  يتلا تاحاسملا سايق ىلع ةيمَكلا ةرامتسالا زكرُت
لالـخ نم ةيباختنالا ةيلمعلا ىف ةكرتشملا ة  سايسلا تارايتلاو نيحشرملا ةفاك هاجت ةفيحصلا ةيدايح نم دكأتلا تاحاسملا هذه لالخ
  .اهتاحفص ىلعةبراقتم تاحاسم مهئاطع إ
  

ةحاسملاتاحاسملا نم ناعون نيبةرامتسالا زيم ُت يـتلا ةحاـسملا ةرـشابملا ةحاسملاب دصقي    . ةرشابملا ريغ ةحاسملاو ةرشابملا ، 
أ نود هبزح وأ هسفن نع ثيدحللبزحلا وأ حشرملل ةفيحصلا اهتدرف أ كـلت نمـضتت   اـم ا  بلاغو ةغايصلا ةداعإب ررحملا لخدتي ن

وأ حشر ملا اهيلع لصح يتلا ةحاسملا نع ربعتف ةرشابملا ريغ ةحاسملا امأ ،)تاقيقحتلا ،تالاقملا ،تاراوحلا ،لوقلا لمج"ةحاسملا 
 لـيواقأ لقني يذلا ةديرجلا ررحم ناسل ىلع وأ ةد يرجلا رداصم نم" حشرم ريغ وأ حشرم نوكي دق"رخأ فرط ناسل ىلع بزحلا 

   ".تاقيقحتلا ،ةيرابخإلا ريراقتلا ،رابخألا"ةحاسم لا هذه نمضتت ام ابلاغو حشرملا نع
  

ةـيرودو اـهليومت رداـصمل ا    ـًقفو فحصلا عاون أ فلتخمل ةلثممو ،فحصلا نم ةنزاوتم ةنيع ثحبي نأ يمالعإلادصرملا لواح 
تنمضت دقفاهرودص ةـصاخ فحـص ثالـثو    ) فسويلا زور – ةيروهمجلا – مارهألا(يه ةيموي ةيموكح فحص ثالث ةنيعلا  ، 

زور ةلجم  –مويلا رابخأ"يه ةيموقو ةصاخ ةيعوبسأ تارادصإ ةعبرأ ىلإ ةفاضإلاب ) مويلا يرصملا – ريرحتلا – قورشلا(ةيموي 
  .)ةمألا توص – رجفلا – فسويلا
  



اهضارعتسا نكمي يتلاو   ربوتكأ ٢٥ىلإ  ١٢نم ةرتفلا لالخ ةنيعلا  هذهل اهدصر مت يتلا ةيمكلا تارشؤملا زربأل اضرع يلي اميف
  :يلاتلا وحنلا ىلع

  

  ةماعتارشؤم : ًالوأ
 

 ةصاخلا فحصلاماع لكشب  - ألا اـهنإ اـمك  ةيموقلا فحصلانم ةيباختنالا ةيل معلاب امامتها رثكأ ـ  ،   ءاـطع  إب امامتها رـثك
 .مهعم تاراوحلا ءارجإو بازحألاو نيحشرملل) ةرشابم تاحاسم(

 

ألا ةيموقلا فحصلا -  ١.اهيررحم وأ اهرداصمةنسلا ىلع ءا وس) ةرشابم ريغ ةحاسم(نيحشرملا نع ثيدحلاب ا مامتها رثك
  

نـم رـبكأ اهـسفن     بازحألاـب مامتهالاو ،نيلقتسملاب اهمامتها نم ربكأ  بازحألايحشرمب  -ماع لكشب-فحصلا مامتها  -
 ٢.بازحأ نيحشرم وأ نيلقتسم ءاوس نيحشرملاب مامتهالا

  

 يه ةيروهمجلاةفيحص  -  .مس ٥٦١٦قرافب  مويلا يرصملااهيلت ،ماع لكشب ةيباختنالا ةيلمعلاب ا مامتها رثكألا
  

اهيلت ،لكك ةيباختنالا ةيلمعلاب ا  فسويلا زورةفيحص  -   .مس ٦٥١٥قرافب  ريرحتلا ةديرجمامتها لقألا
  

 ٣.امامتها لقألا فسويلا زور ةلجمو ةيباختنالا ةيلمعلاب امامتها ةيعوبسألا فحصلارثكأ  مويلا رابخأةفيحص  -
 

ألا يه قورشلا - ألا ةيروهمجلاامنيب  بازحألا يحشرمب امامتها رثك  .نيلقتسملاب امامتها رثك
 

 ريرحتلا - ألا فسويلا زور امنيب ،بازحألا يحشرم رابخأب امامتها فحصلا لقأ  .نيلقتسملا رابخأب امامتها لق
 

ألا ةيعوبسألا ةفيحصلايه  ةمألا توص - ألا يه رجفلاو نيلقتسملاو بازحألا يحشرمب امامتها رثك  ٤.امهالكب امامتها لق
 

ألا يه ةصاخلا فحصلا - ةـمئاق سأر ىـلع    مويلا يرصملاةفيحص يتأتو ،ةيباختنالا ةيلمعلا ىف ةأرملا رو دب امامتها رثك
 .ةأرملا رابخأب اهمامتها يف ةصاخلا فحصلا

 

ألا يهف ،ةأرملل اهيطعت يتلا ةرشابملا ةحاسملا ىف مويلا يرصملا ةفيحص ىلع قورشلا ةفيحص قوفتت - ة ـحاتإب ا مامتها رثك
 .اهسفن نع ثيدحلل ةأرملل لاجملا

 

ألا يه فسويلا زورةديرج  - ةفيحص اهيلت ةيباختنالا ةيلمعلا ىف ةأرملا رودب امامتها لق  .ريرحتلا، 
 

 ةيعوبسألا فحصلارثكأ  ةمألا توصةديرج  - ىـلع رـشابملا ثيدحلل لاجم   يأ  اهل ىطعت ال اهنكلو ةأرملا رابخأب امامتها
ةديرج امنيب اهتاحفص  ةيعوبسألا فحصلالقأ يه  مويلا رابخأ،   ٥.ماع لكشب ةأرملاب امامتها

 

-  رثكأ نأ الإ ،ةيباختنالا هتفصو حشرملا مسا ىلإ ةراشإلاب يفتكتو ،ربخلا اهلوانتي يتلا ةظفاحملا ركذب فحصلا متهت ال ا بلاغ
 .ةزيجلاو ةيردنكسألااهيلت ةرهاقلا يه ةديج ةيطغتب اهيف ةيباختنالا ة يلمعلا ىظحت يتلا تاظفاحملا

 

 ٦.رمحألا رحبلاو حورطم ىسرم ،ءانيس بونج يه فحصلا ىف ًالهاجت رثكألا تاظفاحملا -

  

                                                             
  فى المالحق ) ١(انظر الرسم والجدول رقم .  ١
 فى المالحق ) ٢(أنظر الرسم والجدول رقم .  ٢
 فى المالحق) ٣(انظر الرسم والجدول رقم  ٣
 فى المالحق)  ٥،  ٤( انظر الرسم والجدول رقم  ٤
 فى المالحق ) ٦(انظر الرسم والجدول رقم .  ٥
 فى المالحق ) ٧(انظر الرسم والجدول رقم .  ٦



ا   :ةيموقلا فحصلابةقلعتملا ةيمكلا تارشؤملا : يناث
 :مارهألا ةفيحص  - ١
بزح و يطارقميدلا فلاحتلامث  دفولا بزحهيلي ، ةيباختنالا ةيطغتلا ةحاسم نم ربكألا ةحاسملا ةلادعلاو ةيرحلا بزحلتحي  -
 .رونلا

 

هتاحفـص ىلع مهسفنأ نع ثيدحلل   ىودحولا يمدقتلا ينطولا عمجتلا بزحيحشرمو تادايقل ربكألا ةحاسملا  مارهألاحيتي  -
 ٧.)ةرشابملا ةحاسملا(

 

  ٨.بازحألا يحشرمل مارهألااهيطعي  يتلا ةحاسملا يلامجإ نم ربكألا ةحاسملا "ةلادعلاو ةيرحلا" يحشرم لتحي -
  

 :ةيروهمجلا ةفيحص  -٢
 

ال ةحاسملا  هذه نأ الإ ةيمنتلاو ةلادعلا بزحلتناك  ةيروهمجلاىف ةيباختنالا ةيلمعلل ةيفحصلا ةيطغتلا نم ربك ألا ةحاسملا -
ىـف ةديرجلل   تاحفص ٦نم قحلم ىف ه ئاضعأل بزحلا نالعإ ةحاسمةفاض إل ةجيتن يهامن إو بزحلاب ةديرجلامامتها سكعت 

يتلا بازحألا رثكأ امنيبثحبلاماي أ لئاوأ ةـيرحلا بزـح   هـيلي   دفولا بزحناك ةيرابخ إلا اهتيطغت ىف ةديرجلا اهب تمتها ، 
 .ةلادعلاو

 

ألا بزـحلا هنأ ىنعي امب  ةـلادعلاو ةيرحلا بزحل تناك تاباختنالل  ةيروهمجلاةيطغت ىف ربك ألا ةرشابملا ةحاسملا - رـثك  ، 
 ٩.ةديرجلا تاحفص ىلع هتادايقو هيحشرمب ًاليثمت

ءاوس نيحشرملل هسفن ما متهالا ىطعت ال اهنكلو" تانايكك"بازحألا وأ بازحألا تادايق ىلع اهمامتها ىف زكرت  ةيروهمجلا -
 .نيلقتسم وأ بازح أ نع اوناك

 :فسويلا زور ةفيحص - ٣
 

 .ةلادعلاو ةيرحلابزح مث  رونلا بزحهيلي  فسويلا زورىف  ةيطغت ىف ةيسايسلا تانايكلا ربكأ وه يطارقميدلا فلاحتلا -
 

تاحفـص ىـلع    ًاليثمت رثكألا مهنأ ىنعي امم فسويلا زورىف ةرشابم ةحاسم ربكأب  يطارقميدلا فلاحتلايحشرم ىظحي  -
 ١٠.ةديرجلا

 

 .نيلقتسملا وأ بازحألا يحشرم نم اوناك ءاوس نيحشرملاب اهمامتها نم رثكأ تانايكك بازحألاب متهت فسويلا زور -

  
  :ةصاخلا فحصللةيمكلا تارشؤملا : اثلاث

 :مويلا يرصملا ةديرج - ١
 

ةحاـسملا يلاـمجإ يوتـسم ىلع ءاوس   مويلا يرصمللةيباختنالا ةيطغتلا نم ربكألا ةحاسملا  دفولالتحي  - ةحاـسملا وأ  ،   ،
 .يطارقميدلافلاحتلاو ةلادعلاو ةيرحلا بزح هيلي ،هيحشرمو هتادايقو ه ئاضعأل ةديرجلا اهيطعتيتلا ةرشابملا 

 

اهرداـصم ناـسل ىلع اهن   ع ثيدحلا متيو مويلا يرصملارابخأ اهلوانتت يتلا ةيسايسلا تانايكلا رثكأ وه  ةلادعلاو ةيرحلا -
 ).ةرشابم ريغ ةحاسم(اهيررحمو 

                                                             
 فى المالحق ) ٨(انظر الرسم والجدول رقم  ٧
  فى المالحق ) ٩(انظر الرسم والجدول رقم .  ٨
  فى المالحق ) ١٠(أنظر الرسم والجدول رقم  ٩

 فى المالحق ) ١١(انظر الرسم والجدول رقم  ١٠



 

 موـيلا يرصملا تاحفص ىلع ةيطغتلا نم ةديج ةحاسم ىلع  ىعامتجإلا يطارقميدلا يرصملا بزحلالوصح ظحالملا نم  -
 ١١.ةبترملا هذهب ىظحي يلاربيل بزح لوأ وهو) ةعبارلا ةبترملا ىف(

 

 ١٢.بازحألا يحشرمل مويلا يرصملااهحيتي يتلا ةحاسملا نم ربك ألا ةحاسملا ةلادعلاو ةيرحلا يحشرملتحي  -
 

  :قورشلا ةديرج -٢
 

 .يطارقميدلا فلاحتلاو ةلادعلاوةيرحلا  هيلي قورشلا ةفيحصاهب متهت يتلا  بازحألاةمئاق سأر ىلع  دفولا يتأي -
 

مهيلينيلقتسمللربكألا ) ةرشابملا(ةحاسملا ءاطعإب  قورشلادرفنت  -  ١٣.يطارقميدلا فلاحتلا ، 
 

لتحي نيحشرملا ىوتسم ىلع - ىوتـسم ىـلع اـم    أ ،بازحألا يحشرمنيب ربك ألا ةحاسملا يطارقميدلا فلاحتلا يحشرم، 
 ١٤.نيلقتسملا ةحاسم يلامجإ نمةزيمم ةحاسم ليعامسإ ةليمج لتحتف  نيلقتسملا

 

 :ريرحتلا ةديرج -٣

هيلي ريرحتلا ةديرجلةيباختنالا ةيطغتلا ةح اسم يلامجإ نم ربكألا ةحاسملا دفولالتحي  -  .يطارقميدلا فلاحتلامث  رونلا، 
 

هيلي ريرحتلا ةديرجتاحفص ىلع ةرشابم  ةحاسم ربكأب رونلا بزحىظحي  -  ١٥.ةلادعلاو ةيرحلا بزح، 

رثكأو  بازحألا يحشرمنم مهريغ نم رثكأ  عمجتلا بزحو رونلا بزح يحشرمب قورشلامتهت ،نيحشرملا ىوتسم ىلع  -
 ١٦.نيلقتسملاب اهمامتها نم 

  

ا   :ةيعوبسألا فحصللةيمكلا تارشؤملا : عبار
  

 :ةمألا توص ةديرج - ١
 

ألا يه ةمألا توص - مهيلي  ةيعوبسألا فحصلاىف  نيلقتسملابا مامتها رثك  دـفولا بزـح  هـيلي   ةـلادعلاو ةيرحلا بزح ، 
 ١٧.يطارقميدلا فلاحتلاو

  
 

 ١٨.ةمألا توصتاحفص ىلع زربألا مه  ةلادعلاو ةيرحلا يحشرمدعيف نيحشرملا ىوتسم ىلع ام أ -

 

 :رجفلا ةديرج - ٢
 

 .يمالسإلا فلاحتلاهيلي  رجفلاةيطغت نم ربك ألا ةحاسملا رونلا بزحلتحي  -
 

 ١٩.هيحشرم نع ثيدحلاب اهمامتها نم رثكأ ركفو نايكك رونلا بزحبمتهت  رجفلا ةديرج -

  

                                                             
 فى المالحق) ١٢(انظر الرسم والجدول رقم . ١١
 فى المالحق ) ١٣(انظر الرسم والجدول رقم . ١٢
  فى المالحق ) ١٤(انظر الرسم والجدول رقم . ١٣
 فى المالحق ) ١٥،١٦(انظر الرسم والجدول رقم . ١٤
  فى المالحق) ١٧(انظر الرسم والجدول رقم .١٥
 فى المالحق ) ١٨(انظر الرسم والجدول رقم  ١٦
  فى المالحق ) ١٩(انظر الرسم والجدول رقم  ١٧
 فى المالحق )  ٢٠(انظر الرسم والجدول رقم  ١٨
  فى المالحق) ٢١(انظر الرسم والجدول رقم . ١٩



 
 

 مويلا رابخأ ةديرج - ٣
 

 ٢٠.ةيمنتلاو ءانبلا بزحو ةيرحلا بزحهيلي  مويلا رابخأةيطغت نم ربك ألا ةحاسملا ةلادعلاو ةيرحلا بزحلتحي  -
 

 .نيلقتسملا وأ بازحألا يحشرم نم اوناكءاوس نيحشرملاب مامتهالا نم ربك أ مويلا رابخأىف بازحألا ب مامتهالا -
 

 فسويلا زور ةلجم - ٤
 

ةحاـسم ىـف    يفلـسلا روـنلا بزحل  ال إ ةراشإلا متت مل ثحبلا ةرتف لالخ فسويلا زور ةلجملرداصلا ديحولا ددعلا ىف  -
 .دحوملا ةدابعلا رود نوناقو وريبسام لثم ةيراجلا ثادحألا نم ةعومجم ىلعربك أ لكشب ددعلا زكر ثيح ،ةريغص

 

  
ا   اهفارطأ ةفاكو ةيباختنالا ةيلمعلل اهتيطغت يف فحصلل ةيفيكلا تارشؤملا: يناث

  

  :ةمدقم
  

فارـطأ فارـطألا هذه تناك ءاوس ةيباختنالا ةيلمعلا فارطأ ةفاكب ةقلعتملا ةيمالعإلا ةداملا ليلحت يلع ةيفيكلا ةرامتسالا تزكر   
وأ )نيبخانلا ،ةيسايسلا تارايتلا ،نيحشرملا،بازحألا(ةيساسأ  ، ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا(ةيوناث فارطأ ،  ةموكحلا ،ةيلخادلا  ،

  ).خلا..ايلعلا ةنجللا
  

ةـيلمعلا يـف يفئاـطلا دعبلا كلذكو ،فحصلا اهتمدق امك ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةأرملا ةروص ليلحتب ةيفيكلا ةرامتسالا تمتها امك    
  .ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةينيدلا تاءامتنالا فلتخمب اهمامتهاو فحصلا ةيدايح يدمو ةيباختنالا
  

يدـم ناـيبل ،بخانلا ةبطاخمو ةيعوتلاو فيقثتلا ةيلمعب اهعاونأ فالتخا يلع فحصلا مامتها يدم ا     ضيأ تثحب ةيفيكلا ةرامتسالا
  .ددصلا اذه يف اهقتاع يلع ةاقلملا ةيعامتجالا ةيلوئسملل فحصلا هذه ريدقت حاجن
  

ةـيرودو اـهليومت رداـصمل اـًقفو فحصلا عاونأ فلتخمل ةلثممو ،فحصلا نم ةنزاوتم ةنيع     ثحبي نأ يمالعإلا دصرملا لواح 
ةـصاخ فحـص ثالـثو    ) فسويلا زور – ةيروهمجلا – مارهألا(يه ةيموي ةيموكح فحص ثالث ةنيعلا تنمضت دقف ،اهرودص 

ةـلجم   – موـيلا رابخأ (يه ةيموقو  ةصاخ ةيعوبسأ تارادصإ ةعبرأ يلإ ةفاضإلاب) مويلا يرصملا – ريرحتلا – قورشلا(ةيموي 
  ).ةمألا توص – رجفلا – فسويلا زور
  

يـلع اهـضارعتسا نكمي يتلاو    ربوتكأ ٢٥يلإ  ١٢نم ةرتفلا لالخ ةنيعلا هذهل اهدصر مت يتلا ةيفيكلا تارشؤملا زربأ يلي اميف 
  :يلاتلا وحنلا
  ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةيسيئرلا فارطألاو فحصلا: الوأ
  

 :تافلاحتلاو ةيسايسلابازحألا  -١
 

 ةيموقلا فحصلاتلهاجت  • نـم دودـحم ددـع يـف اهمامتها ترصح و ةيلاربيللا      بازحألاو ةيرصملا ةلتكلا رابخأا مامت
تاراـيتلا كلت   هاجت ةيبلسلا اهتازايحنا تحضتا دقو .لولفلا، رونلا، يطارقميدلافلاحتلا ، ةلادعلاو ةيرحلا، دفولايه تارايتلا 

                                                             
  فى المالحق) ٢١(انظر الرسم والجدول رقم  ٢٠



وحنلا يلع هدصر نكمي ام وهو تارايتلا  هذه رابخألاهلوانت يف  ةيجارخإلاوةيريرحتلا ةينهملا تافارحنالا نم ديدعلا  اهباكتراب
 :يلاتلا
  

ý  رثكألايه  مارهألادعت   ةيمالسإلاتارايتلا رابخأب ا مامتها نم ثحبلا  مايأرادم يلع ةديرجلا ولخت مل ا بيرقتف ماع لكشب
تافلاحت مامتهاب عب اتت ةديرجلاف اهتدايق دحأنع  رابخأوروص  وأ ةيمنتلاو حالصإلااهبزح  وأ ةيمالسإلاةعامجلل ركذ 

، )ةيمنتلاو ءانبلاو ةلاصألاورونلا (  اهبازحأءاسؤرل تاحيرصت لقنتو  ناوخإلافلاحتب اهتاقالعو  ةيمالسإلاةعامجلا 
 .فثكم ريغو قيضأقاطن يلع نكلو  فسويلا زور و ةيروهمجلا يفرركتي هسفن  رمألا
 

ý عارذلا ،ةيوق تاهجاوم ،ةيكذلا تالمحلا "ظفلك ةعامجلا ةوقو رايتلا ةوقب يحوت  ظافلأمادختسا  ةـيموقلا فحصلا  دمعتت
عـم ةدـيرجلا تاراوـح     نأامك  "خلا....ةمداقلا ةوقلا ،دعاقملا يلع ذوحتست ،مئاوقلا يلع رطيست ،ةعامجلل يسايسلا
 ىرخألا تارايتلا  .فلاحتلا لبقتسمو ةعامجلا ةوقو ناوخإلالوح لاؤس يلع يوتحت ام ا بلاغ

  

ý  يمالسإلا رايتللةيموقلا  ةيطغتلا نأمغر  ،  ةـيجارخإلا لـماوعلا مادختسا تلو  اح ةيموقلا فحصلا نأ الإةيربخ ودبت
نـم ديدعلا ءايتسا يلع ديكأتلا   دمعتوأ نيوانعلا لالخ نم تارايتلا هذه ةوق  نم ماعلا يأرلا ريفنت لجأ نم ةيريرحتلاو
بزحلا بولسأو ةلادعلاو ةيرحلا ةياعد  بولسأنيب طبرلا ب وأمئاوقلا يلع  ةلادعلاو ةيرحلا بزحءاليتسا نم  بازحألا
 .ينطولا

  

ý  موـجهلا   نأظـحالملا نم نكلو ،ثحبلا   مايألك رادم يلع ةيموقلا فحصلا يف دجاوت يذلا ديحولا لعافلا مه لولفلا
 ةراـشإلا نود ةيسايس تانايكك عم لماعتلا متي  بازحألاف، لولفلا بازحأيلع موجهلا نم  رثكأ نيلقتسملا لولفلايلع 

 .ينطولا بزحلاباهتقالع  يلإ
  

ý لولفلا" ةظفل " " لحنملا"ةملك  ةفاضإنود  ينطولا بزحلافيصوت هيف مدختسي فنتملا  امأ ،نيوانعلا يف مدختستام ا بلاغ
 .اهئاسؤرو بازحألاسيلو نيلقتسملا عم طقف اذه مادختسا ةظحالم عم 

  

ý زور(دالبلا يف قئارحلا  لاعشإ :لثم مهتلا نم ريثكلا مهب تقصلأوتافيصوتلا  أوسأب لولفلاتفصو  ةيموقلا فحصلا 
رايهنا ببس )ربوتكأ ١٨ فسويلا ةلتقلا )ربوتكأ ١٨ ةيروهمجلا(  بازحألا،    .)ربوتكأ ٢١ةيروهمجلا (، 

 

ý  يـلع تاراـيتلا هذـه لوصحو     .ةيمالسإلاتارايتلا وأ ،دفولا بزحب  رمألاقلعت  اذإةيبلس تاغايصب ةديرجلا لخدت
  .تاباختنالا ةحفصو ةديرجلاب ةزيمملا عقاوملا

 

ý يبلس وحن يلع لولفلا و رونلا ،دفولا بازحأب رمألاقلعت  اذإنيو انعلا يف ميخضتلاو ةغلابملا. 
 

ý  يـلع زـيكرتلاو هـيدقان هلوقي ام يلع دامتعالاو     دفولا بزحاياضق صخي اميف ةيمسرلا رداصملا يلع دامتعالا مدع
 .ةيمالسإلاتارايتلا يف ةزرابلا رداصملا 

 

ý وـلو   ىتح دفولا بزحتادايقل روص رشن لثم روصلاب ةقلعتملا ةيجارخإلا تافارحنالا ضعب ةيموقلا فحصلا تبكتر ا
 نأامك ،ربخلل يسيئرلا لعافلا وه  دفولانكي مل   رـمألا قـلعت   اذإاميسالو  ءارأيلع يوطنت ام ا ريثك روصلا تاقيلعت

 ".مئاوقلا يلع ناوخإلاذوحتسا امدعب  ةيمالسإلاةعامجلا  يلإ اوئجلنييفلسلا " لثم  ةيمالسإلاتارايتلاب 
 

ا  ةصاخلا فحصلايوتسم يلع  • فحـصلا تبكترا دقو   لولفلاو ةيمالسإلا تافلاحتلاوتارايتلل ضيأ ربكألا تاحاسملا تناك
ةيمالسإلا تارايتلا هاجت يبلسلا مهزايحنا سكعت اهلمجم يف اهنكلو ةيموقلا اهتريظن نم لقأ ةيجارخإو ةينهم تافارحنا ةصاخلا 

 :يلاتلا وحنلا يلع هضارعتسا نكمي ام وهو لولفلاو



 

ý  يموـي ربخ دوجوب فحصلا يفتكت ال ذإ ،ةيباختنالا ةيلمعلل اهتيط  غت يف ةصاخلا فحصلا يف زربألا لعافلا مهناوخإلا
يف ناوخإلا نع ةروشنملا رابخألا ددع لصو دقف ،ناملربلا تاحفص نم ةلماك تاحفص  ةعامجللدرفت لب  ةعامجلانع 

 .ةدحاولا ةفيحصلا يف دحاولا مويلا يف رابخأ سمخ يلإ فحصلا هذه
 

ý  عبتتب ا  قورشلاةفيحص  يـلع   ةـلادعلاو ةـيرحلا  يحشرم بيترتو  يطارقميدلا فلاحتلاو ناوخإلارابخأ مامتها رثكألا
 .اًنايحأ رربم ريغو ظوحلم لكشب ىرخألا بازحألا نع اهرابخأ مظعم يف ناوخإلاماحقإ ةديرجلا دمعتت امك ،همئاوق 

  

ý ةعامج يلع ا  ريرحتلا ةفيحص  دتت ام ا ناوخإلاموجه رثكألا يه  ةـيربخلا ةغايصلا يف لخ  بلاغ يهف اهل عباتلا بزحلاو
 ".خلا...ينطولا بزحلا ةثرو ،يروتاتكيدلا بزحلا ،ناوخإلا ةبعل ،زازتبالا جهنم"لثم ةيبلسلا ةديدش تافيصوتب 

  

ý  اـ  نيملسملا ناوخإلا ةعامجو ةلادعلاو ةيرحلا بزحنيب طبرلا  ةصاخلا فحصلادمعتت  بلاغ بزحلا تعنت ذإ بزـحب  "، 
 ".بزحلا حشرم"سيلو " ةعامجلا حشرم"ةملكب هيحشر م يلإ ةراشإلاب يفتكتو" ةعامجلا

  

ý  راـبخأ لتحت ام ا  ةعامجلارابخأ زاربإل اهتلواحم يف ةيجارخإلا تافارحنالا ضعبل تأجل  مويلا يرصملاةديرج  بلاغف  ،
ودبت  ناوخإلاتادايقل " ةيبلس"روص ةديرجلا مدختست امك ،تاباختنالا ةحفص يفو ةفيحصلا يف ةزيمملا نكامألا  ةعامجلا

تايصخشل روص رشن دمعت ةبقارملا تدصر دقو ،ربخلا مجح عم بسانتت الام ا   بلاغ روصلا ماجحأ نأ امك ،اًنايحأ ةئيس
 .ربخلا يف مهركذ متي نأ نود ةعامجلا يف ةزراب

  

ý  يلع يتأت ال يتلا ةيموجهلاو ةيبلسلا ةغبصلاب ا  ةيمالسإلا تارايتلابةصاخلا ةيفحصلا ةجلاعملا غبطصت  ررحم ناسل مئاد
لـخاد نم   ةيمالـسإلا تارايتلا يلع موجهلا يتأي نأ  ةصاخلا فحصلاتدمعت دقو ،اهرداصم ةنسلأ يلع امنإو ةديرجلا 

سكعلاو نييفلسلا يلع ا   .يناوخإ اموجه زربت نأك ،تارايتلا هذه
  

ý تـناك اـمنيب اهئاضعأو    ةيمالسإلا ةعامجلاو ةيفلسلا بازحألارابخأل اهلوانت يف ةيدايح رثكألا تناك  قورشلا ةديرج
ا  ريرحتلا  .بازحألا هذه هاجت) يبلس(زيحت رثكألا

  

ý  وأ راـبخألا يف ءاوس ةيفلسلا بازحألا يلع موجهلل ربكا ةحاسم تدرفأ اهنكلو ةدياحم ودبت نأ  موـيلا يرصملا  تلواح
 .ةحضاو ةيجارخإ لماوعب اهتزربأو اهنيوانع يف موجهلا لمج تمدختساو ،تاراوحلا وأ تالاقملا

  

ý  نيحـشرملا ءاوـس ،تاـظفاحملا فلتخم يف نيحشرملل    " ةينطولا"تاءامتنالا نع فشكلا يف  ةصاخلا فحصلاترابت
بزـحلل نيحـشرملا ءالؤـه ءامتنا يلإ ةراشإلاب فحصلا فتكت ملو ،يرخأ تافلاحتو بازحأ مئاوق يلع وأ نيلقتسمك    

 .بزحلا يف مهراودأو مهبصانم حيضوت امنإو لحنملا ينطولا
  

ý نأ الإ ،تاـباختنالا يـف سفانت يرخأ ةريبك بازحأ يهاضت ال امبر ةريبك ةحاسم يلع    ينطولا بزحلاءاضع أ لصح
 .مههاجت فحصلا نم حضاو يبلس هاجتا سكعت تناك ةحونمملا تاحاسملا

  

ý ءاضعأ نع اهثيدح يف ةيبلسلا تافيصوتلل ا  قورشلا ةفيحص  رـطخلا ،ةـلبنقلا   "لـثم   ينطوـلا بزحلا مادختسا رثكألا
 ".خلا...سوريفلا ،ربكألا

 

تاراـيتلا  يه ةيسايسلا تارايتلا نم دودحم ددع يلع  ةيعوبسألا فحصلامامتها رصتقا  ةيعوبسألا فحصلايوتسم يلع  •
،  ةيمالسإلا تلهاجت امنيب لحنملا ينطولا بزحلا ،دفولا ،يطارقميدلا فلاحتلااهبازحأ زربأو ماع لكشب  ةيعوبـسألا فحصلا ، 



ماـع لكشبو  .ادج ةريغص ةحاسمو دودحم قاطن يف هتركذ يتلاو ةلتكلا فلاحتالإ اهنم ركذت ملو ،اهبازحأو ةيلاربيللا تارايتلا 
 :يلاتلا وحنلا يلع ةيعوبسألا فحصلل يفيكلا دصرلا تارشؤم ضارعتسا نكمي
 

ý  يلع ا  فسويلا زور ةلجمو ةمألا توصربتعت  ، ةـلادعلاو ةـيرحلا اهبزحو ني  ملسملا ناوخإلا ةعامجموجه رثكألا
متهت ام ا   ،    ةعامجلادارفأ نيب تاقاقشنالاو تافالخلا ةراشإلاب  ةمألا توصبلاغف نييراـكتحالاب مهتفـصو اـم ا  ريثكو  ،

يلع ضحلا رايعم ىلإ ةيبلسلا رايعم تطخت دقف  فسويلا زورةلجم امأ . مهب ةلصلا ةقيثو تسيل رابخأ يف مهتنمضو
،  يف مهماحقإ تدمعت دقف ،ناوخإلا رابخأل اهلوانت يف ةيهاركلا  هـهجاون نأ دبال رطخ مهنأ يلع ةلالدلل عيضاوملا ةفاك

 .مهتاياغ مهغلبت نأ اهنأش نم يتلا لئاسولا ةفاك نومدختسي حلاصم باحصأ مهنأ مهيلع اوقلطأ امك
 

ý  تمتها امك ناوخإلايلع امهموجه يف ةأطو لقألا اناك  مويلارابخأو رجفلا دـمحم عـم راوـح ءارجإب     مويلا رابخأ، 
،  سيئر يسرم  ررـحملا دـمعت ثيح ةيبلسلا ضعب لمحي راوحلا اذه يف ةديرجلا هاجتا ناكو   ةـلادعلاو ةيرحلا بزح

 .تاماهتالا ضعبب هتهجاوم
  

ý  ءاضعأ نم اوناك ام اذإ نيلقتسملا نيحشرم لا ةيوه حيضوت يلع ةعبرألا ةيعوبسألا فحصلاتصرح،  ينطولا بزحلا
 .تافالخلاو تاقاقشنالا ببس بازحألا مئاوق يلع ينطولا بزحلاءاضعأ دوجو نأ يلع ديكأتلاو 

  

ý موـيلا رابخأ ةديرج امأ . لولفلافدهتست يتلا ةيبعشلا لزعلا تالمح نع ثيدحلل ةمخض ةحاسم تدرفأ  رجفلا ةديرج 
 .لولفلابمهفصوو مهيلع موجهلا تدمعتو  ينطولا بزحلاءاضعأ ضعب عم راوح ترجأف 

  

ý  عـقولا تاذ ةرـيثملا نيوانعلا مادختسا كلذكو   ةيمالسإلا تارايتللةيبلسلا ةديدش تافيصوتب ربخلا ةغايص يف لخدتلا  ،
 .ربخلا عم امامت ةقستم ريغلا يبلسلا

  

ý يف نزاوت دوجو نود تارايتلا هذه دقن يلع تقولا بلغأ دامتعالاو ،تارا يتلا هذه لخاد نم رداصم يلإ دانتسالا مدع
 .ربخلا ةيبلس نم فعاضي امب اهتاقيلعت ةغايصو روصلا ماجحأ يف ةغلابمل ىلإ ةفاضإلاب ،رداصملا

  

ý  وأ مـهب ةلـصلا ةقيثو تسيل رابخأ يف   يفلسلا رايتلا وأ ةيمالسإلا ةعامجلاتادايق وأ  ناوخإلادشرمل روص ةفاضإ 
 .ربخلا يف مهل ةراشإلا نود

  

ý   ةـقالع لوح ةمولعم ةفاضإ متي نأ لثم ،ربخلا يلع يبلس عباط ءافضإل ةليسوك ربخلا يف ةيفلخلا تامولعملا مادختسا
هتينطو يف كيكشتلاو نيعم رايت ليومت ردصم ىلإ ةراشإلا وأينطولا بزحلايف نيزراب ءاضعأب نيحشرملا دحا   ،. 

  

ý ناوخإلا لخاد تاقاقشنالا وأ يفلسلا رايتلانم ةيرخسلاو  لولفللف حصلا يف ةزيمملا عقاوملا. 
  

ý  هابتنالا تفلل رمحألا نوللا اميسالو يفلسلا رايتلاو ناوخإلابةقلعتملا رابخألا يف زاربإ لئاسوك ناولألا مادختسا. 
 

  :نيلقتسملا -٢
  

ý  يـبزح  -لقتسم (نيحشرملل ةيبزحلا  ةفصلا ديدحتب ماع لكشب فحصلا مامتها مدع تناك ةبقارملا تالكشم زربأنم (
 .اهيف حشرت يتلا ةظفاحملا وأ ةرئادلا ديدحتو) لامع -تائف (ةيباختنالا هتفص ديدحت اذكو 

 

ý  دقف ينطولا لولفنع ثيدح هرهوج يف ناك  نيلقتسملانع ثيدحلا ئراقلا فيرعتل ةمخض تاحاسم فحصلا تدرف أ، 
 .بزحلا يف نيزراب ءاضعأب مهتاقالع وأ ينطولا بزحلايل إنيلقتسملا تاءامتناب 



  

ý لقتـسم حـشرم ي   أعـم تاءاقل وأ تاراوح يرجت مل اهنكلو ،نيفورعملا نيلقتسملا   نيحشرملاب طقف تمتها فحصلا
 .يداع

  

  ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةيوناثلا فارطألا: ايناث

 :ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا - ١
 

ý مارهألا -فسويلا زور  -ةيروهمجلا ( ةموكحلا فحصلا يطعت مل حيشرتلا تابلط يقلت ةرتف لالخ  (  مامتها ا رـيبك ا
يـتلا   ثادـح ألا نم ديدعلا تدهش ةرتفلا هذه نال امبر ،ةيباختنالا ةيلمعلاب هتقالع يف ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملاب
 .وريبسامثادحأ اهس أر يلعو فحصلا مامتها يلع تذوحتسا
 

ý  متـت مل امنيب ،ةيباختنالا ةيلمعلاب ةقلعتملا   ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملارابخأب مامتها رثكألا  مارهألاربتعت ماع لكشب
 ىـل إ ١٥نـم  (ثحبلا ةرتف رادم يلع نيترم وأ ةرم نم رثكأ  ةيروهمجلاو فسويلا زورفحص يف سلجملل ةراش إلا

 ).ربوتكأ ٢٥
  

ý سـلجملا  عـم ينوـيزفيلت راوح صن لقن    مارهألا ةديرجتدمعت دقف ،ريبك دح  ىلإةيباجيا ةي ربخ اهلمجم يف ةيطغتلا
تزرـب  أاـمك   .ربوـتكأ  ٢١موي رداصلا اهددع يف كلذو ةيلاقتنالا ةيلمعلا يف هرود هيف حرشي  ةحلسملا تاوقلل ىلعألا
 نأـب ه حيرـصت اميـسالو يروتسد   نوناق ذاتسأعم اهراوح يف  ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملالوح نيو انع ةديرجلا
 .ربوتكأ ١٥يف رداصلا اهددع يف كلذو  "ةيروتسد اهلك ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملاتارارق "

  

ý  يـفتكت ذإ ،ةـيباختنالا ةيلمعلا يف    ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملارودل اهلوانت يف ةيدايح رثكأ  ةصاخلا فحصلاودبت
 .ةغايصلا يف حضاو لخدت نود هل ضراعم وأ يركسعلا سلجملل ديؤم ناك ءاوس ربخلا لقنب

  

ý  اـ    ةصاخلا فحصلاةيطغت ماع لكشب  عونت دهـشت يتلا تالاقملا ضعب ادع اميف ريبك دح ىلإ ةيربخ يركسعلا سلجملل
يركسعلا سلجملل ضراعمو ديؤم نيب ام ا   .ضيأ

  

ý يـف رهظي زيحت ةمث نأ الإ ،ةدياحم ةيربخ يركسعلا سلجملل   ةيعوبسألا فحصللةيمالعإلا ةيطغتلا تءاج ماع لك شب
 .ىرخألا اهلهاجتت امنيب ةديرج لك اهلوانتت يتلا رابخألا ةيعون

  

ý  يـلإ قرطتت ملف   مويلا رابخأةديرج امأ ،ةيباختنالا ةيلمعلاب ةقلعتملا سلجملا رابخأب امامتها رثكألا  فسويلا زورةلجم
 .تاباختنالا لوح هعم ةقفص دقعب نيملسملا ناوخإلاماهتا نع اهثيدح راطإ يف الإ  ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا

  

ý  بابشلا نيحشرملاب ةصاخلا ةياعدلا تاقفن هلمحت قايس يف طقف ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملاتركذ  رجفلاةديرج. 
  

 :ةيلخادلا - ٢
  

ý نأ  ىـلع يـلع ديكأتلا و ةيباختنالا ةيلمعلا نيمأت يف ةيلخادلا رود يلع ديكأتلا يلع تصرح   ةثالثلا ةيموقلا فحصلا
 .طقف اهنيمأتب يفتكتس و ةيباختنالا ةيلمعلا ريس يف لخدتت نل ةيلخادلا ةرازو
 

ý  فسويلا زور و ةيروهمجلايتفيحص ودبت  اـمامت ةـله   اجتم ودـبت يتلا  مارهألاب ًةنراقم ةيلخادلا رابخأب امامتها رثكألا
 ، نيب قيسنتلا  ىلإةراش إلا يف شيجلا ةداق دحا ناسل يلع الإثحبلا ةرتف رادم يلع اهركذ متي مل ذ إةيلخادلا نع ثيدحلا

 .تاباختنالا ةيامحل ةيلخادلاو شيجلا



  

ý  اـمنيب ةـيلخادلل ةراشإ ةيأ نم    ريرحتلاةفيحص ولخت داكت ذإ ،ةصاخلا فحصلا يف ادج ةدودحم ةيطغتب ةيلخادلا يظحت
 .ثحبلا ةرتف رادم يلع رثكألا يلع نيربخ وأ ربخ زواجتت ال قورشلاو مويلا يرصملايف اهرابخأ 

  

ý  رود ىلإ ةراشإلا راركت عم ،اهيف لخدت نود ةيباختنالا ةيلمعلا نيمأت يف اهرود يلع تدكأ ةيلخادلا تلوانت يتلا رابخألا
 .ةمهملا هذه حاجنل ةيلخادلا عم قيسنتلا يف ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا

  

ý ا  ةيموقلا ةيعوبسألا فحصلا يئاهن اهيلإ قرطتت مل امنيب ةيلخادلاب ا   .ةصاخلا ةيعوبسألا فحصلامامتها رثكألا تناك
  

ý  ةـيباختنالا ةـيلمعلا يف مهرود نع ثيدحلل ةيلخادلا ةرازو يلوئسم عم راوحل ةلماك ةحفص ةحاسم    مويلا رابخأتدرفأ
ةعـسوم ةـلمح دادـعإب موقت ةيلخادلا نأ تركذ    دقف  فسويلا زور ةلجمامأ ،ربوتكأ  ٢٢يف رداصلا اهددع يف كلذو 

 .تاباختنالا لبق ينمألا تالفنالا ةلاح يلع ةرطيسلل ةيجطلبلا يلع ءاضقلل
 

 :ةموكحلا - ٣
 

ý ةموكحلل ةيموقلا فحصلالو انت ودبي ماع لكشب   ادودحم ةـيحانلا يلع طقف رصتقيو ليلحت وأ يأر ي  أنمضتي ال ،ا دج
 .ةيربخلا
 

ý  ةيروهمجلاةفيحص دعت  ةـيباختنالا ةـيلمعلا ت   اءارـج إل نيظفاـحملا  تادادعتـساو تاظفاحملا نو ئشب امامتها رثكألا
تاحيرـصتب   مارـهألاو فسويلا زور ةفيحص متهت امنيب ،ةيجطلبلا ةرصاحمو ةيباختنالا راقملا دادع إناشب مهتارارقو 

 .ءارزولا سلجم رابخأو ءارزولا
  

ý     يـف تاـباختنالل ةـيمالعإلا ةيطغتلا لدعم يف اهمهسأ نأ ذإ ،ةيباختنالا ةيلمعلا يف لعاف تسيل اهنأكو ةموكحلا ودبت
ت متي ملف ،ا ةصاخلا فحصلا  قاطن يف الإ اهركذ متي ملو ،رابخألا يف اهلاجر وأ ةموكحلا تارارق نم يأ لوان دج ليئض

ةموكحلا مجاهت اهلمجم يف يتلا ،تالاقملا يف ا    .)مويلا يرصملا(دج دودحم
  

ý اهددـع يـف    رـجفلا ةفيحـص  تركذ ثيح  ةياغلل دودحم قاطن يف ةموكحلا نع ثيدحلل تقرطت ةيعوبسألا فحصلا
 فـسويلا زور امأ . تاباختنالا ءانثأ تاريسملا عنمل ةيسايسلا يوقلا ةقفاوم طرتشت ةموكحلا نأ ربوتكأ ٢٠يف رداصلا 

يـسرك نيمأت لباقم ةقفص   ناوخإلاةقفص دقع يعربلا دمحا ةلماعلا يوقلا ريزو نأ هدافم ربخ ربوتكأ  ١٥موي ترشن ف
 .ناملربلا يف هل

 

 :تاباختناللايلعلا ةنجللا  - ٤
  

ý  ىلإينهمو يربخو فثكم ءاج  ةيموقلا فحصلايف ايلعلا ةنجللاب مامتهالا  نود اـهتارارق ةعباتم يلع ا  رصاق ريبك دح
 .فيصوت وأ قيلعت
 

ý  لالـخ زرـبألا لعافلا يه تناك دقف ،دياحم يربخ راطإ يف ءاج ايلعلا ةنجللا نع ثيدحلا    ةصاخلا فحصلايف كلذك
 .اهتاميلعتو اهتارارق عبتتب فحصلا تمتها دقو ،حيشرتلا تابلط يقلت ةيلمع

  

ý ةرـكف يلع اهدامتعاو ةيعوبسألا اهتيرودل امبر ايلعلا ةنجلل مامتها يأ يطعت مل   ةصاخلاو ةيموقلا ةيعوبسألا فحصلا
 .تاريغتملاو تارارقلاو رابخألل اهعبتت نم رثكأ ليلحتلا

  



 
 

 :بازحألا نوئش ةنجل - ٥
  

ý  اهـضفر وأ بزح لوبق نأشب اهتارارق ضارعتسا يلع  بازحألا نوؤش ةنجل نع ةيموقلا فحصلا يف ثيدحلا رصتقا
،  ١٩ فسويلا زور( رخ أل قـلعتي ر  بخي أيل إ مارهألاةفيحص قرطت مدع ظحالملاو ) ربوتكأ  ٢٣ ةيروهمجلاربوتكأ
 .ةنجللا هذهب
 

ý ةـنجللا ضـفر نع ربخ يف    قورـشلا ةفيحص تناك بازحألا  نوئش ةنجل يلإ تراشأ يتلا ةديحولا ةصاخلا ةفيحصلا
 .ةيمنتلاو ءانبلا بزحقاروأل 

  

ý بازحألا نوئش ةنجل يلإ ةراشإلاب متهت مل ةيعوبسألا فحصلا.  
 

 :هلاجرو ءاضقلا - ٦
  

ý ح يـشرتلا  تاـبغر يـقلت نم ةيباختنالا ةيلمعلا يف يعيبطلا مهرود راط  إيف هلاجرو ءاضقلا  ةيموقلا فحصلاتلو انت
 .ةيباختنالا ةيلمعلاب ةقلعتملا ةيئاضقلا تاعازنلا يف لصفلاو ناجللا ةبقارمو
 

ý  فسويلا زورةديرج تناك   مارهألا ةفيحص تناك امنيب كلذ عبتتب امامتها رثكألا عـم تاراوـح ءارج   إـب ا مامتها رثكأ
 .)ربوتكأ ٢٥و ربوتكأ  ٢١(ةيباختنالا ةيلمعلا تايرجم يلع فرعتلل ةاضقلا 

  

ý زور يتفيحـص هـتزرب   أام وهو ،ةيباختنالا ةيلمعلا يلع ةيمالعإلا ةيطغتلا يلع اهلالظب نيماحملاو ةاضقلا ةمز أتقل أ
 .ةيروهمجلاو فسويلا

  

ý      ةـيطغتلا مـظعم يـسايسلا لزـعلا نوناق رودص ةرورضو ،تيوصتلا يف جراخلا يف نييرصملا قح يتيضق تلتحا
لا تءاج دقوةصاخلا فحصلايف ةاضقلل ةيمالعإلا   .ريبك دح ىلإ ةدياحمو ةيربخ ةيطغت، 

  

ý  هلاجرو ءاضقلا نع ثيدحلاب مامتها ةيموقلاو ةصاخلا ةيعوبسألا فحصلاطعت مل. 
 

 :نيدلا لاجر - ٧
  

ý  لوـلفلا نم جاوزلا ميرحت   ىوتف ىلإةراشإلا  طقف ،دودحلا قيضأ يفنيدلا لاجر نع ثيدحلا ناك  ةيموقلا ةفاحصلايف
 ٢١يف رداصلا اهددع يف  فسويلا زورتركذ امك ،ربوتكأ  ٢٣ ةيروهمجلايف  بوقعي نيسح دمحم نع ا ربخ ربوتكأ

 .نهارلا تقولا يف رصمل ةيامحلاب هايإا ًفصاو يفلسلا رايتلل ةياعدلاب همايق ىلإ ًةريشم
 

ý ـم اـ   ةصاخلا فحصلا  مـهل درـفت ا   بلاغ يذلا ،يفلسلا ركفلا لاجر ىوس نيد لاجر ثحبلا ةرتف رادم يلع فرعت مل
 ، باقنلاو باجحلا نم نييفلسلا فقوم ،ةأرملا حشرت زاوج لثم ةكئاشلا اياضقلا يف مهراكفأ نع ثيدحلل ةعساو تاحاسم

 .خلا...طابقألا ،سئانكلا ءانب نم مهفقوم
  

ý  فحصلا رارصإ سكعت يتلاو ،نييفلسلا خويش تاحيرصت نيب نم ةراثإ رثكألا نيوانعلا رايتخا ةصاخلا فحصلادمعتت 
 .مهتادقتعم حضف يلع

  

ý  ناـكم ،ةحاسملا ،نوللا  "ةيجارخإلا زاربإلا لماوعب يفتكيو ةغايصلا يف لخدت نود ركفلا ضرعب يفتكي فحصلا ضعب
يبلس عابطناو ينعم لمحتف ةجاجفو ةراثإ رثكأ ودبتل لمجلا ةغايص يف لخدتلا ىلإ ضعبلا أجلي امنيب"ربخلا  ،. 



  

ý  قلعتت اياضق يف ةيهقفلا ءارآلا وأ ىواتفلا ضعب ىلإ ةراشإلا ىدعتي ال  ةيعوبسألافحصلا يف نيدلا لاجر نع ثيدحلا
 .تاباختنالل ةأرملا حشرت زاوج لثم تاباختنالاب

  

ý  يفلسلا ركفلل نيمتنملا نيدلا لاجر ىواتف يلع اموجه رثكألا تناك فسويلا زورةلجم. 
 

 :ةيقوقحلا تامظنملا - ٨
 

ý ةـثالثلا فحصلا تمتها دقف   ،ةيمويلا فحصلايف تامظنملا نع ثيدحلل ماعلا راط إلا ليومتلاو ةبقارملا يتيضق تلتحا
نع  -ام اعون-فحصلا ضعب عافد مغرو تاباختنالا ةبقارم نأشب ايلعلا ةنجللا رارقل ضفارلا تامظنملا فقوم زارب إب

اهدـي  يأتب ةفورعملا رداصملا نم ةعومجم رايتخا لالخ نم تاباختنالا ةبقارم يف ةيلحملا يندملا عمتجملا تامظنم قح
 ،  .ةباقرلا ةركف يلع تغط ام ناعرس ليومتلا ةيضق نأال إمهنع ةرداص تانايب رشن وأ ةبقارملا ةركفل

 

ý اـيب  نجأ ًاليوـمت ةـينج نويلم   ٢٠"ناونع تحت  ٤ةحفص نم ةمخض ةحاسم تدرف أربوتكأ  ٢١يف  مارهألااهل تدرف أ
 .يبنجأليومت يقلتب  اهل تاماهتاو تامظنملا نم ديدعلا ءامسأربخلا ل قن دقو" تاباختنالل يندملا عمتجملا ةبقارمل

  

ý  تاباختنالا ةبقارمل لقتسملا فالتئالا يقلت ربخ هيف تزرب أربوتكأ  ٢١يف رداصلا اهدادع يف ةـيروهمجلا ةفيحص كلذك
 .يبوروألا داحتالا نم ليومتك وروي فلأ ٦٥٠ ـل

  

ý أةزياف تاحيرصت  ىلإةراش إلاب تفتكاف فسويلا زورةديرج ام أ لـيومتلا ا  مامت ضفرت ةيرصملا ةموكحلا ناب اجنلا وب
 .اًنوناق روظحم هنأل ،ةيموكحلا ريغ تامظنملل يبنجألا

  

ý   رـمألا رصتقاو ،ةيباختنالا ةيلمعلل ةصاخلا فحصلل ةيمالعإلا ةيطغتلا يف حضاو مامتهاب ةيقوقحلا تامظنملا يظحت مل
 .ةبقارملاةيضق لوح ثيدحلا يلع ددصلا اذه يف 

  

ý امنيب ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةيقوقحلا تامظنملا رودب ا  مويلا يرصملا   .رمألاب مامتها يطعت مل" ريرحتلا"مامتها رثكألا
  

ý ةيقوقحلا تامظنملل ةراشإ ةيأ ىلإ ةيباختنالا ةيلمعلا نع اهثيدح يف قرطتت مل ةيعوبسألا فحصلا. 
  

  :ةيباختنالا ةيلمعلل ةيفحصلا ةيطغتلا يف ةأرملاةروص ليلحتل ةيفيكلا تارشؤملا : اًثلاث
  

ý  ـ  ـ ساكعنا ةردنلا هذه نوكت امبرو ،ماع لكشب ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةأرملاب ةقلعتملا رابخألا يف ةظوحلم ةردن كانه  ا يعيبط ا
 .عقاولل
 

ý  اـمنيب ،تاحـشرم وأ تاديس وأ طقف ةديس مسا عضوب ءافتكالاو تاحشرملا ءامس   أركذب  مارهألامايق مدع نيبقارملا دصر
ضوخل ةأرملا عيجشت بوجو يلع عضوم نم رثكأ يف تددش ثيح ةأرملل اهميدقت يف اهتيباجيا  ةيروهمجلاةديرجل بسحي 

 .تاظفاحملا ةفاك نم تاحشرملا نع تامولعم ميدقت و ،ةلبقملا تاباختنالا
  

ý رـثكألا يهو حيشرتلل نيمدقتملا نيب وأ مئاوقلا يلع نهدوجو ةلاح يف  " تاحشرملا"ىلإ ةراشإلاب  تمتها ةصاخلا فحصلا
تاباختنالا يف ةأرملا رودب ا   .مامتها

  

ý يـف ةأرملا ةكراشم ةرورض يلع دكؤت ةيريرحت داوم ةديرجلا تدعأ امك،ةأرملا رابخأب امامتها رثكألا يه   مويلا يرصملا
 .تيوصتلاو حيشرتلاب ةيباختنالا ةيلمعلا



  

ý ركذ نود نيحشرملا نيب " ةديس"دوجو ىلإ ةراشإلاب ءافتكالا انايحأ مهيلع ذخؤيو دودحم ةأرملاب مهمامتها  قورشلاو ريرحتلا
 .لاجرلا نيحشرملا تاءامتناو ءامسأ ركذب متهت نيح يف اهئامتناوأ اهمسا 

  

ý ةيفلسلا اصوصخو ةيمالسإلا تارايتلا يلع موجهلا يف ةأرملا ةروصل ا ريرحتلا   .مادختسا رثكألا
  

ý  مـل ةحاسملا هذه مظعم نأ الإ  فسويلا زور ةلجمةصاخبو  ةيعوبسألا فحصلايف ةأرملاب ةصاخلا تاحاسملا ةرثك مغر  ،
 .ماع لكشب يمالسإلا وأ يفلسلا ركفلا يف ةأرملا عضول الإ قرطتت
  

ý  تاحـشرملا نم ةيرخسلل تاحاسم اودرفاف يفلسلا رايتلا داقتنال لخدمك  " ةأرملا "  رجفلاو ةمألا توصيتفيحص تمدختسا
ةيبلـسلا ةديدش ن  يوانع اومدختساو اهباختناو اهحشرت ةيعورشمو ةأرملا ةناكم لوح نييفلسلا خويش ىواتف نم وأ تابقتنملا

 ).رجفلا ( يفلسلا جولاتكلاب رصم يف ءاسنلا لثم 
  

ý  تاباختنالا يف ناتديس وأ ةديس حشرت ىلإ ةراشإلا يلع رمألا رصتقاو ةأرملاب ا مويلا رابخأةديرج   .مامتها لقألا تناك
  

ا   :ةيباختنالاةيلمعلا يف يفئاطلا دعبلل ةيفحصلا ةيطغتلا ليلحتل ةيفيكلا تارشؤملا : عبار
  

ý  هـتنايد لالخ نم  حشرملاب فيرعتلا وه  هابتنالل تفاللا نكلو ةيموقلا فحصللةيمالعإلا ةيطغتلا يف يفئاطلا دعبلا زربي مل
 .همسا لبق" يطبق"ةملك عضوب 

 

ý ةصاخلا فحصلا   .يفئاطلا دعبلاب امامتها رثكألا تناك
  

ý ةديرج عبتت ذإ ،ةيباختنالا ةيلمعلا يف يفئاطلا دعبلاب ا  مويلا يرصملاو ريرحتلا  يف طابقألا نيحشرملا  ريرحتلامامتها رثكألا
ةكراـشم يدـم لوح يأر عالطتسا ترجأ يتلا ةديحولا ةفيحصلا اهنأ امك ةديج تاحاسم مهئاطعإب متهتو تاظفاحملا لك   

 .تاباختنالا يف طابقألا
  

ý  تاباختنالا يف يفئاطلا دعبلا تثحب اهنأ امك ،تاباختنالل يطبق وأ حشرت لوح ربخ زا ربإ تدمعتفمويلا يرصملا ةديرج امأ
 .ثحبلا ةرتف رادم يلع تالاقملا نم ددع يف
  

ý  يـلع ةـيفئاطلا اياضقلا تذوحتسا امنيب ةيباختنالا ةيلمعلا يف يفئاطلا دعبلا نع ثيدحلا ىل   إ ةيعوبسألافحصلا قرطتت مل
 .)ةدابعلا رود نوناق -وريبسام (ماع لكشب اهمامتها 

  

ý  ةكراـشم بسن ركذب ةديرجلا تمتهاو ةيباختنالا ةيلمعلا يف طابقألا ةكراشم لدعم لوح قيقحت رشنب   رجفلا ةديرجتمتها
 .ةقباسلا تاباختنالا يف طابقألا

 

ا   :ةيعوتلاو فيقثتلا ةيلمعب فحصلا مامتها يدم: سماخ
  

ý  زور ( ةيباختنالا ةيلمعلا تايرجمب نينطاوملا ةيعوت يف ةيحيضوتلا موسرلاو ريت اكيراكلا نف ىلع ةيموقلا فحصلاتدمتعا
يـف اهتالدـعمو حيـشرتلل قاروألا ميدـقت ةيلمع ريس لوح ةليلق رابخأ      ىلإةفاض إلاب" نيقاعملا " كلذ يف امب )  فسويلا
 .ةفلتخملا تاظفاحملا
 



ý  ب ا مويلا يرصملا، ةصاخلا فحصلانيب نم  اـهنم ةـفلتخم نوـنف مادختـساب ةيعوتلا عم فيقثتلا ةيلمع     مامتها رثكألا يه
اـمنيب ،ا  . رابخألاو تالاقملا ،ةيحيضوتلا موسرلا ،ريتاكيراكلا  يموي اهتيطغت يف يتامولعم يفيقثت دع  ب دوجوب ةديرجلا متهت ذإ
 .تاباختنالل اهتيطغت يف ةيفيقثت ةيريرحت داوم يأ درت مل ثحبلا مايأ رادم يلعف ،يفيقثتلا دعبلاب متهت ال ريرحتلا
  

ý  كلذـكو ،اـهلحارمو ةيباختنالا ةيلمعلا ريسب ةيعوتلاو نيبخانلاب ا    مويلا رابخأةديرج ةيعوبسألا فحصلا يف  مامتها رثكألا
ةـيعوتلاو ةـيباختنالا ةـيلمعلا تاـيرجم لوـح لقألا يلع ربخ رشنب       فسويلا زور ةلجمو ةمألا توصةفيحص تمتها 

ةيعوتلاو فيقثتلا بناجب ا رجفلادعت امنيب .نيبخانلل    .مامتها لقألا يه
  

 ةينويزفلتلا تاونقلليمالعإلا  ءادألامييقت  - ٢
 

  :ةينويزفلتلا تاونقلا مييقتل ةيمكلا تارشؤملا  –أ 
 ىـتحو   نم  ""prime timeـلا ةرتف لالخ ايموي ةبقارملا عوضوم تاونقلا هثبت ام لك ليجستب ةبقارملا ةيلمع أدبت   ءاـسم ةسداسلا

  .اهمييقتل ةداملا كلت ةدهاشم ةبقارملا قيرف نم نيثحابلا دحأ ىلوتي. ليللا فصتنم دعب ةيناثلا
  

لواـحت ذ  إ ،ةـيباختنالا ةـيلمعلا ىـف لعاف لكل    ةانقلا هتصصخ  يذلا نمزلا سايق ىلع ينويزفلتلا ليلحتلل ةيمكلا ةرامتسالا زكرت
ةـيباختنالا ةـيلمعلا ىف    ةكرتشملا ةيسايسلا تارايتلاو نيحشرملا ةفاك هاجت ةانقلا ةيدايح نم دكأتلاتاسايقلا هذه لالخ نم ةرامتسالا 

  .اهتشاش ىلع ةبراقتم ةنمزأ مهئاطعإ لالخ نم
  

ةاـنقلا هتـصصخ    يذلا نمزلا رشابملا نمزلاب دصقي )رشابملا ريغ نمزلاو ةرشابملا نمزلا( نمزلا نم ناعون نيب ةرامتسالا زيمُت
اروهظلل بزحلا تادايق وأ نيحشرملل  امأ ينوفيلت ةثداحملا وأ اهتشاش ىلع دحأل ةراشإلا هيف مت يذلا تقولا وهف رشابملا ريغ تقولا ، 

  .هل روص ضارعتسا مت وأ اهجمارب يمدقم وأ ةانقلا فويض دحأ ناسل ىلع بازحألا وأ نيحشرملا
  

والتي یمكن استعراضھا  أكتوبر ٢٥إلى  ١٥خالل الفترة من مؤشرات الكمیة التي تم رصدھا لھذه العینة فیما یلى استعراًضا ألبرز ال
  :على النحو التالي

  

  :ةماعلا تارشؤملا: الوأ 
  

قوفتت امنيب ،ةلودلل ةكولمملا كلت نم ةيباختنالا ةيلمعلاب ا  ةصاخلا تاونقلاماع لكشب  -   ةيموكحلا تاونقلامامتها رثكألا يه
يه  ةصاخلا تاونقلاامنيب ،اهيحشرمو بازحألا يلثممل ةفاضتسا رثكألا يهف ) رشابملا تقولا(ىف  ةصاخلا تاونقلاىلع 

 ٢١.اهيعيذمو اهفويض ناسل ىلع ةيباختنالا ةيلمعلاو بازحألا نع اًثيدح رثكألا
 

- ، نم ربكأ اهسفن بازحألاب مامتهالاو  نيلقتسملا نيحشرملاب اهمامتها نم ربكأ بازحألا يحشرمب ماع لكشب تاونقلا مامتها
 ٢٢.بازحألا يحشرم نم وأ نيلقتسم اوناك ءاوس نيحشرملاب مامتهالا

 

امنيب ،ةيباختنالا ةيلمعلا ىف ةكراشملا بازحألاو  ةيباختنالا ةيلمعلاب ا  ةيرصملا ةيئاضفلاو ON TVةانق  -  مامتها رثكألا امه
 ٢٣ .ةيباختنالا ةيلمعلاب ةمتهملا تاونقلا ةمئاق ليذ ىف رابخألل لينلاو ٢ميردىتأت 

 

- CBC امنيب ،نيلقتسملابو بازحألا يحشرمب ا  يه  مهب ا رابخألل لينلامامتها رثكألا   ٢٤.مامتها لقألا
 

                                                             
  فى المالحق ) ١(انظر الرسم والجدول رقم .  ٢١
 فى المالحق ) ٢(أنظر الرسم والجدول رقم .  ٢٢
  فى المالحق ) ٣(انظر الرسم والجدول رقم  ٢٣
  فى المالحق) ٤،٥(انظر الرسم والجدول رقم  ٢٤



امنيب ،اهل ةفاضتسا رثكألاو ةأرملا رابخأب ا  CBCدعتو ،ماع لكشب فيعض تاونقلا ىف ةأرملاب مامتهالا   -  مامتها رثكألا
 .اهيعيذمو اهفويض ناسل ىلع اهنع اًثيدح رثكألا يه ةايحلا

 

 ٢٥.ةيباختنالا ةيطغتلا ىف ةأرملاب مامتهالا لدعم ثيح نم ةمئاقلا ليذ يف ON TVةانق ىتأت  -
 

-  أ الإ، ةيباختنالا ةيلمعلل اهتيطغت ىف ةنيعم ةظفاحم ديدحتب تاونقلا متهت ال ابلاغ  يه تاونقلا ىف امامتها تاظفاحملا رثكأ ن
ىتأت امنيب فيوس ىنب ةظفاحم اهيلت ةرهاقلا ةظفاحم  ٢٦.ةمئاقلا ليذ ىف انقو ةريحبلاو ناوسأ ةظفاحم، 

 

  

  :ةلودلل ةكولمملا تاونقللةيمكلا تارشؤملا : ايناث
  

 :رابخألل لينلا ةانق -١
 

ةرتف رادم ىلع  رابخألل لينلا ةانقمامتها ةمدقم ىف  يمدقتلا ينطولا عمجتلاو يكارتشالايبعشلا فلاحتلا يبزح يتأي  -
ةانقلا مامتها ةيناثلا ةبترملا ىف يتأي امنيب ،ا    ٢٧."نيبخانلاب"دج فيعض قرافب ثحبلا

 

مقت مل ا رابخألل لينلامامتها روحمتي  -  وأ حشرم ىأ ةفاضتساب  بيرقت يهف نيحشرملا سيلو بازحألا ىلع ةيباختنالا ةيلمعلاب
 .نيحشرملا ريغ اهتدايق هفاضتساو بازحألا نع ثيدحلاب تفتكاو ثحبلا ةرتف رادم ىلع هنع ثيدحلا

 

 :ةيرصملا ةيئاضفلا ةانق -٢
 

هيلي ،ةيرصملا ةيئاضفلا تامامتها ةمق ىلع ا  يمدقتلا ينطولا عمجتلا بزحيتأي  -  بزح مث  ةلادعلاو ةيرحلا بزحضيأ
 .يكارتشالا يبعشلا فلاحتلا

 

ةانقلا مامتها ا  -  ةبترملا ىف  نيبخانلايتأي ذإ ،فيقثتلاو ةيعوتلا بناوجب اهمامتها سكعي امب  نيبخانلابضيأ ظحالملا نم
 ٢٨.اهمامتها ةمئاق ىلع ةعبارلا
 

مامتها ا  -  وأ حشرم يأ ةفاضتساب مقت مل يهف نيحشرملا سيلو بازحألا ىلع ةيباختنالا ةيلمعلاب  ةيئاضفلاضيأ روحمتي
  .نيحشرملا ريغ اهتدايق ةفاضتساو بازحألا نع ثيدحلاب تفتكاو ثحبلا ةرتف رادم ىلع هنع ثيدحلا

  
 

 :ةيضرالا ةيناثلا ةانقلا -٣
 

ةانقلا مامتها يتأي امنيب ،ظوحلم قرافب  يطارقميدلا ةهبجلا بزحهيلي  ةيناثلا ةانقلابازحأ ةمئاق سأر ىلع  دفولايتأي  -
 ٢٩.ةيناثلا ةبترملا ىف نيبخانلاب

 

 .نوحشرملا سيلو بازحألا ىلع اهمامتها روحمتي ةلودلل ةكولمملا تاونقلا ةيقب لثم ةيناثلا ةانقلا -

  
 

  

 
  

                                                             
 فى المالحق ) ٦(انظر الرسم والجدول رقم  ٢٥
 فى المالحق ) ٧(انظر الرسم والجدول رقم  ٢٦
  فى المالحق ) ٨(انظر الرسم والجدول رقم  ٢٧
 فى المالحق) ٩(الرسم والجدول رقم انظر  ٢٨
 فى المالحق ) ١٠(انظر الرسم والجدول رقم  ٢٩



  
  :ةصاخلا تاونقللةيمكلا تارشؤملا : ا ًثلاث

 :CBCةانق  -١
 

ةيعوتلاب اًظوحلم ا  نيبخانلاهيلي ،ةانقلا تامامتها ىف ىلوألا ةبترملا  ةلادعلاو ةيرحلا بزحلتحي  -  مامتها سكعي ام وهو
 ٣٠.هيقباس نع ةحاسملا ىف مخض قرافب نكلو ةرمتسم ةروثلافلاحت ةثلاثلا ةبترملا ىف يتأي امنيب فيقثتلاو 

 

ةانقف بازحألا يحشرمىوتسم ىلع  -  ،CBC  ةروثلا رارمتسا فلاحتيحشرمو  ةلادعلاوةيرحلا بزح يحشرمب رثكأ متهت 
 ٣١.اهفويض نيب ةحاسم ةانقلا هل تحاتأ يذلا ديحولا لقتسملا حشرملا دعيف ةدعس وبأ ظفاحب نيلقتسملانيب نم متهت امنيب 

 

 :ON TVةانق  -٢
 

نع اًثيدح رثكأ يه امنيب ديدجلا يرصملا دغلا بزحهيلي  دفولا بزحءاضعأل ةفاضتسا رثكألا يه  ON TVةانق  - بزح ، 
يتلا تانالعإلل ةحاسملا هذه نم ربكألا ءزجلا نوكي امبرو ،هيحشرم وأ هئاضعأ نم دحأ ةفاضتسا نود  رارحألا نييرصملا
 ٣٢.اهلصاوف مظعم ىف بزحلا نع ةانقلا اهعيذت

 

متها مدعني داكي امنيبةلادعلاو ةيرحلايحشرمب متهت ةانقلا  نيحشرملاىوتسم ىلع  -  ٣٣.نيلقتسملانيحشرملاب اهما ، 
 

 :ةايحلا ةانق -٣
 

ريغ ةيطغتلا نم ربكألا بيصنلا لتحي امك ،ةيباختنالا ةيلمعلل  ةايحلا ةانقةيطغت نم ربكألا ةحاسملا  دفولا بزحلتحي  -
بزح نع مخض قرافب نكلو  ةايحلا ةانقتامامتهال ةيناثلا ةبترملا ىف  نيبخانلايتأيو ،تانالعإلا ىف ةلثمتملا ةرشابملا 

 ٣٤.دفولا
 

 :٢ميرد ةانق -٤
 

يتأي امنيب لدعلا بزحو ديدجلا طسولا بزحهيلي  ٢ميرد ةمئاق سأر ىلع  رارحألا نييرصملا بزحيتأي  - ىف  نيبخانلا، 
 ٣٥.ماع لكشب ةيباختنالا ةيلمعلاب ةانقلا مامتها عجارت ىلإ ةراشإلا ردجت ماع لكشب هنأ الإ. ةعبارلا ةبترملا

 

ريغ اهتدايقو بازحألا ىلع زيكرتلاو نيحشرملاب اهمامتها مدع ىف ةلودلل ةكولمملا تاونقلا عم  ٢ميرد ةانق هب اشتت -
 .ثحبلا ةرتف رادم ىلع هنع ثيدحلا وأ حشرم يأ ةفاضتساب مقت مل يهف نيحشرملا

  

  :ةينويزفلتلا تاونقلا مييقتل ةيفيكلا تارشؤملا - ب
  

  :ةيباختنالا ةيلمعلل ةيسيئرلا لعاوفلاوةينويزفلتلا تاونقلا : الوأ
 :ةيسايسلا تارايتلاو بازحألا و ةينويزفيلتلا تاونقلا - ١

ý  ةكرتشملا مساوقلا نم ةعومجم ىلع ةيسايسلا بازحألاب اهتاقالع يف ةلودلل ةكولمملا تاونقلاتقفتا. 
 

ý  مهل قرطتلا متي ام ًاليلقفةيفلسلا تارايتلاو ةيمالسإلا ةعامجلا بازحألهاجت  .مهرابخأ عبتت وأ مهتفاضتسا وأ ، 

                                                             
 فى المالحق) ١١(انظر الرسم والجدول رقم  ٣٠
 فى المالحق) ١٢،١٣(انظر الرسم والجدول رقم  ٣١
 فى المالحق) ١٤(انظر الرسم والجدول رقم  ٣٢
 فى المالحق) ١٥(انظر الرسم والجدول رقم  ٣٣
  فى المالحق) ١٦(والجدول رقم انظر الرسم  ٣٤
 فى المالحق) ١٧(انظر الرسم والجدول رقم  ٣٥



 

ý  ذإ ،ةيبلسلا ىلإ برقأ زيحتب  يطارقميدلا فلاحتلاو ةلادعلاو ةيرحلا بزحو نيملسملا ناوخإلا ةعامجبغلابملا مامتهالا
تاونقلا هذه ةشاش ىلع دقنلل ناوخإلا ضرعتي ام ا   .بلاغ

  

ý  ىلع زيكرتلا عم بازحألا مئاوق وأ نيلقتسملا مئاوق ىلع اوناك ءاوس  )لولفلا(نيقباسلا ينطولا بزحلا ءاضعأ ةمجاهم
 .تافلاحتلاو بازحألا لخاد تافالخلا ةأشن يف مهرود

  

ý  مظعم يف دياحم ودبي وحن ىلع رابخألا وأ فويضلا ىوتسم ىلع ءاوس  عمجتلا بزحو دفولا بزحرابخأب مامتهالا
 .نايحألا
 

ý يف ةدحاو ةقتوب يف تاونقلا لك عمج بعصلا نم ،ةلودلل ةكولمملا تاونقل ا سكع ىلعو ةصاخلا تاونقلا ىوتسم ىلع
 .مهتامييقتو مهتازايحنا يف مهنيب اميف اوفلتخا دقف ،ةيسايسلا بازحألاو تارايتلاب اهتاقالع

 

ý بزح نع ةانقلا ثيدح ىلإ عجري ال اذه لعلو ،ةانقلل ثبلا تاعاس نم ربكألا نمزلا ىلع  دفولا بزحلصح : ةايحلا ةانق
يتلاو ،ةانقلا ثب تاعاس يلامجإ نم بستحملا تانالعإلا نمز ىلإ عجري امنإ ،هءاضعأو هيحشرم ةفاضتساب اهمامتها وأ دفولا 

ةانقلا ربتعت تانالعإلا تقو ىلع ا . دفولا بزحاهعيمج لوانتت   هنأ الإ ،ةيسايسلا تارايتلا مظعم نم ةبراقتم ةفاسم ىلع ديعبو
 .ةيفلسلا بازحألاو ةيمالسإلا ةعامجلارابخأل اهلهاجت ظحالملا نم 

 

ý  ةانقON TV : نأ الإ ،ثبلا تاعاس نم ربكألا بيصنلا ىلع  رارحألا نييرصملا بزحلصح دقف ،ثبلا تاعاس صخي اميف
ةانقلا نأ ظحاليف ليلحتلا ىوتسم ىلع امأ . بزحلل ةيليلحتلا وأ ةيرابخإلا ةيطغتللسيلو تانالعإلل اضيأ عجري كلذ يف ببسلا 

رابخأ ىلإ ةراشإ نم ةانقلا لخت مل ثحبلا مايأ مظعم رادم ىلعف ،ماع لكشب ةيمالسإلا تارايتلا نم ا   زيحتم ا  يبلس اًفقوم ذختت
مئاوقلا لوح فلاحتلا لخاد بازحألا يقاب عم بزحل ا تافالخ ىلإ ةراشإلاونيملسملا ناوخإلا ةعامج و ةلادعلاو ةيرحلا

وأ  ةلادعلاو ةيرحلانم فرط يأ فيضتست ال ةانقلاف ةرشابم ريغ تاحاسملا بلغا نأ ظحالملا نكلو ،ءامسألا بيترتو 
) يرصملاب اندلب(جمانرب فاضتسا ذإ ،مهتدايقو  ةلاصألاو رونلا يبزحعم فلتخي رمألا . درلل وأ بزحلانع ثيدحلل  ناوخإلا

، ةلاصألا بزحعم يلاتلا مويلا يف رركت يذلا رمألا ةقيقد  ٤٥هل درفأو يباختنالا هجمانرب نع ثيدحلل  رونلا بزحبيدايق 
يف لوخدلا مدع ىلع اهرابجإو  ةيفلسلا ةوعدلانع ثيدحلل ) رصم لام(جمانرب يف  يماهرب رسايةفاضتسال ةفاضإلاب 

 .ةيضاملا دوهعلا يف ةسايسلا
  

ý  ةانقCBC : ةانق ةيطغتCBC  رمألا قلعت اذإ ةيبلسلا ىلإ اًنايحأ ليمت تقولا مظعم ةدياحم ودبت ةفلتخملا ةيسايسلا تارايتلل
نأ لوقلا نكمي ذإ نيملسملا ناوخإلاب نم ربكألا بيصنلا اولان دقف ،ةانقلا يف ا  نيملسملا ناوخإلا،   مامتها رثكألا لعافلا مه

ثحبلا ةرتف رادم ىلع ا  عالطتسا ترجأ امك ،ةينيدلا تاراعشلا مادختسا رارمتسا ةدشب ةانقلا تدقتنا ام ا . يموي ةانقلا ةيطغت  ريثك
مهنوك ىلإ ةراشإلا مغرو . حضاو زواجتب ناوخإلاتلوانت لئاسرلا ضعبو ،ةينيدلا تاراعشلل نيضفار هدارفأ لك ناك ىأر 

مادختسا اودقتنا جماربلا يعيذم نكلو ةيلام ةردقو ا   ةانقلا . ةياعدلا يف ةيكالهتسالا علسلاو لاملل ناوخإلاميظنت رثكألا رايتلا
دامتعا ىلإ ةف اضإلاب ،مهنيب لصفلا نودنيملسملا ناوخإلا ةعامج نع ًالثمم هرابتعا ىلع  ةلادعلاو ةيرحلا بزحعم تلماعت 

ظحالملا نم . ةيمالسإلا تارايتلا ضعب نع ةيبلس تاعابطنا لقنل تاريماكلا تاهاجتا لثم ةيجارخإلا لماوعلا ضعب ىلع ةانقلا
تاونقلا نم اهريغ نع اهزيمي ظوحلم لكشب رون نميأ ةيضقب ةانقلا مامتها ا   .ضيأ

  

ý نالعإلاب مقت مل اهنكلو  رارحألا نييرصملا بزحلتانالعإو  ةيفيقثت تانالعإ نيب ٢ميرد ةانقلصاوف تعونت : ٢ميرد ةانق
تارايتلا فلتخم نم ةيواستم ةفاسم ىلعو تقولا مظعم ةدياحم ةانقلا ةيطغت تءاج ماع لكشبو . رخأ رايت وأ بزح يأل
لوبقم راطإ يف اهلوانت ءاج ذإ ةيمالسإلا تارايتلاب غلابم ا. ةيسايسلا   .مامتها ةانقلا ىطعت مل
  



  :نيلقتسملا نيحشرملاو ةينويزفلتلا تاونقلا -٢
  

ý ىلع اوقفتا امك )لولفلا(نيقباسلا ينطولا بزحلا ءاضعأ  نيلقتسملاب اهمامتها ىلع ةيموكحلاو ةصاخلا تاونقلا تقفتا  ،
ةيركفلاو ةيساي سلا تارايتلا نم نيلقتسملا يقابل تاونقلا هذه ةراشإ مدع وه هابتنالل تفاللا نأ الإ ،مهلزعب ةبلاطملاو مهتمجاهم
 .ىرخألا
 

ý  دحأ نأ هفاشتكا دعب ةمئاقل بزحلا ءاغلإو لولفلانم همئاوق ولخ لوح  دفولاتاحيرصت ىلع ديكأتلاب  ةايحلا ةانقتمتها  ،
 .ينطولا بزحلاب قباس وضع ناك ةمئاقلا ىلع هيحشرم

 

ý  ةانقل ةيمالعإلا ةيطغتلا يف ربكألا لعافلا وه  لولفلانأ لوقلا نكميON TV ىلع موجهلاب ا  مامتها تاونقلا رثكأ يهف  ،
عنمل لزعلا نوناق رودص ةرورض ةركف ىلع ةانقلا تزكر دقف لولفلا ةركف كلذكو ،تاباختنالا يف ةكراشملا نم  لولفلا، 

يعيذم . ةلتكلاو دفولا بزحلثم بازحألا ضعب مئاوق ىلع  لولفلادوجو ببسب بازحألا لخاد تاقاقشناو تافالخ ثودح 
اوركذي اوناك ام ا  جماربلا  نوناقلا ةردق يف ككش مهضعب نأ امك ،قباسلا وأ لحنملا ةفص ةفاضإ نود  "ينطولا بزحلا"ريثك

 .تاباختنالا نع لولفلاداعبإ ىلع 
 

  :ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةيوناثلا فارطألاو ةينويزفلتلا تاونقلا: ايناث
  

  ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا -١
ý  ءاج دقو ،اهنم لكل ةيجماربلا ةعيبطلل ا ًقفو توافتم رادقمب ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملاب تمتها ةلودللةكولمملا تاونقلا

 .اًنايحأةيباجي إلا ىلإليمي  يدايح هلمجم يف لوانتلا
 

ý رابخألل لينلا ةانق   يموي لكشب ةيباختنالا ةيلمعلا يف هرودو ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملارابخأب ا مامتها رثكألا ا بيرقت
فقاومل ليلحتلا وأ دقنلاب قرطتلا مدعب يرابخإلا اهعباط ىلع ظافحلا لواحت ام ا   بلاغ يهف سلجملل ا  زايحنا رثكألا ا  ضيأ ىهو

سلجملا دقنل اوقرطتت ام اذإ فويضلا ةعطاقمل نيعيذملا لخدتي ام ا  هب مامتهالا عجارتي امنيبريثكو سلجملا  ريبك دح ىلإ ، 
 .ةيناثلا ةانقلل ةبسنلاب

 

ý أ ودبت ماع لكشبو ةيباختنالا ةيلمعلا  يف هرودو ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملاب اًظوحلم امامتها ةصاخلا تاونقلا تلو
 .ريبك دح ىلإةدياحم ةيربخ  يركسعلا سلجملل ةصاخلا تاونقلا ةيطغت

 

ý  يه ٢ميرد ةانق  (جمانرب ربتعي ذإ ،هها جت ةيباجيإرثكألاو  هرابخأب امامتها رثكألا جماربلا رثك أنم  )ءاسم ةرشاعلا
 ف لخدتت اهنكلو سلجملل دقنلا نم ةحاسمب ةانقلا حمستوةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملاب امامتها ةيراوحلا اذه دعاصت ةلاح  ي، 

١٩و ١٧موجهلا   .ربوتكأ ٢١و ١٩ يف ةلماك ةقلح"دقن و أتاماهتا ةي أىلع درلل سلجملل ةحاسم ا مئاد ةانقلا ىطعتو ،ربوتكا

ý اهتيطغت حنجتو ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملاب اهمامتها يف ةيناثلا ةبترملا يف ةايحلا ةانق ىتأت أ،  بناجلا ىل إا ضي
ربخلا عباطلاب ةانقلا ظافتحا ةلواحم ةظحالم عميباجيإلا  .ي، 
 

ý  ام مغرو  ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملاب مامتها تاقلحلارثك أنم تناك  ريرحتلا ةانق و ٢ميرد نيب كرتشملا ثبلا ةقلح
ام اعون ةظفحتم يلذاشلا ىنم تدب" ىسيع ميهاربإ"لبق نم سل جملا ةمجاهم نم ةقلحلا ىلع ىدب. 

  

 
 



 ةيلخادلا  -٢

ý أ ةيموكحلا تاونقلا ،  يف اهرود ىلع ديكأتلا راركت تدمعتو ،ةيلخادلاب اًظوحلم امامتها تدب ةيباختنالا ةيلمعلا نيمأت
 .رودلا اذهب مايقلا ىلع اهتردقب نينمؤمو نيديؤم نيقلعمو فويض لالخ نم كلذ ىلع اهتردق معد ةلواحمو

ý يه ةيرصملا ةيئاضفلا  أامك ،اهنع ثيدحلاو ةيلخادلاب ا مامتها رثكألا  ارود تبعل اهن ىلع اهتردق ىلع ديكأتلا  يف امهم
ألا ةيناثلا ةانقلا دعت امنيب ،تاباختنالا نيمأت  .ةيلخادلاب امامتها لق

 

ý  يف اهرودو ةيلخادلاب ةصاخلا تاونقلا تمتها  ةصاخلا فحصلاسكع ىلع  ، ةدياحم ةيطغتلا تءاج وةيباختنالا ةيلمعلا
 .ةطرشلا لاجر نم نيحشرملا ىلإةراش إلاب تاونقلا تمتها امك ،اًنايحأةيب اجيإلا ىلإبرقأ 

ý ON TV يه   ًالاؤس حرطت ناك ثحبلا ةرتف رادم ىلع ةانقلا نأظحالملا نمو ،ةيلخادلاب ا مامتها رثكألا ةردق لوح ا يروحم
 )يرصملاب اندلب(جمانرب  .يرصملا عراشلا نيبو اهنيب ةقثلا ةدوعو تاباختنالا نيمأتىلع ةيلخادلا  ا مامتها رثكألا ناك

 .ةردقلا هذه ىف انايحأ ككشونيم أتلا ىلع ةيلخادلا ةردق لوح لاؤس حرط نم رثكأ وهو ،ةطرشلا تاعوضومب
 

ý ةلماك ةقلح تصصخ  يتلا ةديحولا ةانقلا يه ٢ميرد ةانق) فاضتسا ،ةيلخادلا نع ثيدحلل ربوتك أ  ١٧ )ءاسم ةرشاعلا
سلجملا عم ةانقلا ءاقل  يف امنيب ،نيفرطلا هاجت ةدياحم ةعيذملا تدبو اهنع عفاد رخألاو ةيلخادلا مجاه مهدحأنيفرط  جمانربلا 

 .اهلشفب ئبني امب تاماصتعالا نيمأت يف ةلشاف اهتربتعاو ةيلخادلا ةعيذملا تمجاه ةحلسملا تاوقلل ىلعألا
 

ý و ةايحلا يتانق CBC ألا  .طقف يربخلا بناجلا ىلع ناتانقلا زكرت ثيح ،ةيلخادلاب امامتها لق
 

  ةموكحلا  -٣
ý  يلثممل ةفاضتسا رثكألا اهنإمغرف ،ةموكحلا نم ةدياحم ةفاسم ىلع  ةلودلل ةكولمملا تاونقلافقت  ، اهعبتت ن أال إةموكحلا

 .يقطنمو يعيبط راطإ يف ءاج ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةموكحلا رودل
 

ý يتانق يف اهب مامتهالا ةجرد رصحنت امنيب ،اهلاجر تاحيرصتو ةموكحلا تارارق ىلإةراشإ رثكألا  رابخألل لينلا ةانق 
 .ةيناثلاو ةيئاضفلا

  

ý  يف ءاج ةيباختنالا ةيلمعلا يف اهرودو ةموكحلاب ةصاخلا تاونقلامامتها  ضعب زواجتي ال ،براقتمو ا دج دودحم قاطن
 .ءارزولل تاحيرصتلا

  

ý رثك أ يف يلذاشلا ىنماهتتعن دقف اهيعيذم وأ اهفويض ناسل ىلع ءاوس ةموكحلا ءاز إ يبلسلا اههاجتا يف زربألا يه ٢ميرد
ةرشاعلا و يأرلا لهأ يجمانرب يف ةدحب اهدقنب اهفويضل ةانقلا تحمس امك ،ربوتكأ ٢٥و ٢١ةلعاف ريغو ةلشافلابةقلح نم 

 .ربوتكأ ١٩ ءاسم
  

ý  و ةايحلايتانقCBC   .اهئارزو تاحيرصتو ةموكحلا رابخأل اعبتت رثكألا امه
 

  :بازحألا نوئش ةنجل -٤
ý يف الإةنجللا نع ثيدحلل قرطتت مل  ةيموكحلا تاونقلا  ، اهصاصتخا وأاهت ارارقب فيرعتلا زواجتي ال ،ادج دودحم قايس
  لهاجتت داكت ةصاخلا تاونقلا كلذك متت مل ثحبلا ةرتف رادم ىلعف ةيباختنالا ةيلمعلا  يف اهرودو بازحألا نوئش ةنجل امامت
 هذه تاصاصتخا ناوشر ءايض ضرعتسا ثيح "ىنعمو ةملك"جمانرب  يف ON TVةانق  يف ىلوألا ،ناترم الإاهيل إةراش إلا
، لمعل ةمظنملا نيناوقلاو ةنجللا  . رون نميا اهدقتنا ثيح ٢ميرد ةانقىلع تناكف ةيناثلا ةرملا ام أاه

 
 



  :هلاجرو ءاضقلا -٥
ý اًثيدحو ةاضقلل ًةفاضتسا رثكألا يه ماع لكشب ةيموكحلا تاونقلا  ، امهنع نيب ةقثلا رص اوأمعد ىلع صرحت  بلاغو

أتلاو ةاضقلاو نينطاوملا  .ءاضقلا ةيدايحو ةهازن ىلع ارارم ديك
 

ý يه ةيرصملا ةيئاضفلا ةانق  ةانقلا صرحت تناك حيشرتلا تابلط ىقلت ةرتف رادم ىلعف ،ءاضقلل  ًةفاضتساو امامتها رثكألا
 .ةيلمعلا عبتتل ةاضقلا عم تاءاقل دقع ىلع

  

ý تاباختنالا ىلع اهريثأتو نيماحملاو ةاضقلا ةمزأمامتهاب تعبات  ةيناثلا ةانقلا. 
  

ý  يف نييرصملا تيوصت ةيضق ترطيس دقف ،دياحم يعيبط قايس يف ءاج هلاجرو ءاضقلاب ةصاخلا تاونقلامامتها  ، جراخلا
 .تاونقلا هذه يف ءاضقلل ةصصخملا ثبلا تاعاس مظعم ىلع ةيباختنالا ةيلمعلا ىلع يئاضقلا فارشإلاو

  

ý يه ةايحلا   يف ةاضقلا رودب امامتها رثكألا  .ةيئاضقلا ةبقارملا ةركفل امعد رثكألاو ةيباختنالا ةيلمعلا
  

ý ON TV  يه ةطلسلا نوناقل ربك ألا مامتهالا تطعأ CBCامنيب ،جراخلا  يف نييرصملا تيوصت ةيضقب امامتها رثكألا
ألا يه ٢ميردامنيب ،ةيباختنالا ةيلمعلا ىلع اهريث أتو ةاضقلا ةمزأةيئاضقلا   .ءاضقلاو ةاضقلاب امامتها لق

 

  :نيدلا لاجر  -٦
ý  ةلودلل ةكولمملا تاونقلابنجتت  مل ثحبلا ماي أرادم ىلعف ،نيدلاب ةلصلا ةقيثو اياضقلا  يفالإ ا مومع نيدلا لاجر ةفاضتسا

 .ةيباختنالا ةيلمعلا يف لخدتلا مدعب مهتبلاطم قاطن يف الإمهيل إةراش إلا متي
 

ý  ةيلمعلا ىل إثيدحلا قرطت ام  ًاليلق نكلو نيدلا لاجر نم ديدعلل ةصاخلا تاونقلاةفاضتسا  يف وريبسام ثادحأتببست
 ، إلا ةحاسلا ىلع اهسفن تضرف ثحبلا ةرتف ءانثأترهظ  يتلا ىواتفلا ضعب نأال إةيباختنالا تاونقل اا صوصخو ةيمالع

 .ةصاخلا
  

ý ON TV  وCBC  لاومأ ميرحت ىوتف كلذكو  لولفلانم جاوزلا زاوج مدعب رهز ألا لاجر دحأ ىوتفب امامتها رثكألا اناك
 .ةمصاعلا نمو ،تيشناماهزرب أجماربلا نم ةعومجم هتشقان ام وهو  ينطولا ءاضعأ

  

  :ايلعلا ةنجللا -٧
ý ا نالع إلا ىلع صرحت اهنإ امك ،ايلعلا ةنجللا تاحيرصتورابخ أغلاب مامتهاب  ةيموكحلا تاونقلا عباتت اهعقوم  نعمئاد

امك يرابخإلا اهطيرشو ةيرابخإلا اهتارشن لالخ نم اهعم لصاوتلا ةيناكمإو ينورتكلإلا  .اهتادايقل ةفاضتسا رثكألا اهنأ، 
 

ý يه ةيرصملا ةيئاضفلا  ىلع درلل لاجملا هل تحات أو ةنجللا سيئر تفاضتسا اهنأامك اهتارارقو ةنجللا رابخ أل اعبتت رثكألا
 .هل هجوملا تاداقتنالاو تاراسفتسالا ةفاك

  

ý ةصاخلا تاونقلاةيطغت  يف زربألا لعافلا يه ايلعلا ةنجللا ربتعت ، دحأ فيضتست ام ا  حيشرتلا تابلط ىقلت ةرتفل  بلاغف
حيشرتلا تابلط ىقلت ةيلمع تايرجم ةعباتم وأ تاراسفتسالا ىلع درلل هفتاهت وأ ا   .يموي ةنجللا ءاضعأ

ý و ةايحلا ةانقCBC ةانق تجهتنا امنيب ،ةيرابخ إلا ةيطغتلل برقألا اتناكON TV   رابخ أل امهلوانت يف يليلحت جهن ٢ميردو
 .اًنايح دقنلاو ليلحتلاب اهتارارق لوانتت اتناكف ،ةنجللا

  
 



  :ةيقوقحلا تامظنملا -٨
ý  تامظنملا رابخ أل تاونقلا لوانتف ،ريبك دح ىلإدياحم فقوم ةيقوقحلا تامظنملا نم  ةلودلل ةكولمملا تاونقلافقوم
 يتأيو ،دودحم  .ثدحلا قايس يف ابلاغ

 

ý نكلو ،ةيقوقحلا تامظنملا نع ا ًثيدح رثكألا يه رابخألل لينلا ةانق ةلثمم اهرابتعا ىلع تامظنملا عم ةانقلا تلماعت ام  اريثك
ةيلودلا ةبقارملا ةركف لوح ىأر عالطتسا ترج أ يتلا ةديحولا ةانقلا اهنأامك ،ناسن إلا قوقحل يموقلا سلجملا يف طقف

  .دياحم ام اعون ناكو تاباختنالل
 

ý  ثدح امك ليومتلا اياضقل قرطتلا متي مل ذإ ،ةصاخلا تاونق لل ةبسنلاب ةيمهأ رثكألا يه تاباختنالا ىلع ةبقارملا ةيضقتناك
 .فحصلا يف

  

ý ON TV ييقوقحلا نم اهفويض رثكأنأ امك ،تايعمجلا اياضقل اهلوانت  يف ةيباجيا رثكألا يه قح ةحات إب متهت ام اريثكو ن
ىرسي  –دجام مير (تاباختنالا ىلع ةبقارملا ةركفب انامي إرثكألا  اهيعيذم نأامك ،اهب ةقلعتملا اياضقلا  يف تامظنملل درلا
امأ )ةدوف  ،CBC ةايحلاو   .تامظنملا هذه نع ًالثمم" ناسن إلا قوقحل يموقلا سلجملا"نم رداصم ىلع ا دامتعا رثكألا امهف

 

  ةيباختنالا ةيلمعلل ةينويزفلتلا ةيطغتلا يف ةأرملا ةروص ليلحتل ةيفيكلا تارشؤملا: اثلاث 
ý  يف ةيموكحلا وأ ةصاخلا تاونقلل ماع هاجتا ديدحت بعصلا نم هنا ذإة أرملا نم ةيموكحلاو ةصاخلا تاونقلافقاوم تتوافت 
 .ددصلا اذه

 

ý يه ةيرصملا ةيئاضفلا ةانق  أامبرو ةأرملاب ا مامتها ةلودلل ةكولمملا تاونقلا رثكأ امئاد ةأرملا ودبت ذ إا، مومع تاونقلا رثك
 .ويدوتسألا يف اهفويضو ةيجراخلا اهريراقتو اهرابخأ يف يسيئر لعاف

  

ý CBC ةصاخلا تاونقلانيب  - رثكألا  يه  -  رود ىل إةراش إلاب ةانقلا تمتها دقف ،ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةأرملا رودب امامتها
 يريخل )نكمم(جمانرب نم ةصاخ ةقلح ةانقلا تصصخ امك ،اهجمارب  يف ةكراشملا ىلع ءاسنلا ثحو تاباختنالا يف ةأرملا

امك ،ة أرملل ةيسايسلا ةكراشملاو ناملربلا يف ةأرملا ةكراشم خيراتو تاحشرملا دادعإو تاباختنالا يف ةأرملا لوح ناضمر
 .ضراعمو ديؤم نيب هتاهاجتا تعونتو بعشلا سلجمب ةأرملا حشرت يف عراشلا ىأر لوح ىأر عالطتسا جمانربلا ضرعتسا

  

ý  ةانقON TV ىوتسم ىلع امنيب ةايحلا ةانقاهيلت ،ةيباختنالا ةيلمعلا  يف ةأرملل ًةعباتم ةصاخلا تاونقلالق أ يه تاونقلا ، 
ألا يه ةيناثلا ةانقلا ةيموكحلا  .امامتها لق

ý يف نهعم لصاوتلا ةبوعصبترقأو داوسلاب نهحشوت تدقتناو ،ةيفلسلا بازح ألا يف ةأرملا ةروص ىلع تزكر ٢ميرد ةانق 
  .ناملربلا

  

ا   :ةيباختنالا ةيلمعلا يف يفئاطلا دعبلل ةيفحصلا ةيطغتلا ليلحتل ةيفيكلا تارشؤملا: عبار
دقف ،دودحلا قيضأ ىلع الإ ةيباختنالا ةيلمعلا يف يفئاطلا دعبلاب اًظوحلم ا   دعبلا روحمت مامتها لوت مل  ةيموكحلاو ةصاخلا تاونقلا

ثيدحلا اذكو"يناوخإلا وأ يفلسلا وأ يطبقلا"ـب نيحشرملا فصو لوح يفئاطلا  يف ةينيدلا ةلودلا راعشو ةينيدلا تاراعشلا نع  ، 
  .عمتجملا فايطأ لكل ناملربلا ليثمت ةرورضو ، لحلا وه مالسإلا ةهجاوم
  
  
  



ا   :ةيعوتلاو فيقثتلا ةيلمعب ةينويزفلتلا تاونقلا مامتها يدم: سماخ
ý قوقحو ةيسايسلا ةكراشملا ةرورضب ةيعوتلاو ةيفيقثتلا بناوجلاب ديدشلا اهمامتها  يف ةيموكحلاو ةصاخلا تاونقلا تقفتا

 وأجماربلا ،ةينالع إلا تالمحلا لالخ نم ءاوس ،فدهلا اذه قيقحتل ةفلتخملا بيلاسألا مادختسا يف تاونقلا تننفتو ،بخانلا
 .ةماعلا تايصخشلا ىلع دامتعالا

 

ý رابخألل لينلاو ةيرصملا ةيئاضفلا  تي امهالكفةلودلل ةكولمملا تاونقلانيب ةيفيقثتلا بناوجلاب ا مامتها رثكألا امه ةقدب عب ا، 
نينطاوملا زيفحتل تاونقلا  اهتجتنأ يتلا يناغألاو ةيداشرإلا تالمحلاو ةيعوتلا تالمح ىلع ةوالع ةيباختنالا ةيلمعلا تاروطت

 .ةكراشملا ىلع
  

ý ON TV  وCBC  مظعم نمض ةيفيقثت ةرقف دوجو ىلع نات انقلا صرحت  ذإ، يموي لكشب فيقثتلاب امامتها رثكألا امه
تاحلطصملا ضعبل ةحضاو ميهافم ميدقتب متهي  يذلا ON TVةانق ىلع  )ىنعمو ةملك( جمانربلةفاض إلاب اذه ،مهجمارب
نم فاخنب "ةينغ ألثم ةكراشملا ىلع ثحلل تاونقلا اهتجتن أ يتلا يناغألا ضعب ىلع ةوالع اذه ،ةيباختنالا ةيلمعلاب ةقلعتملا
تاجايتحالا وذ بخانلاب  ON TVةانق مامتها وه ركذلاب ريدجلاو . لصاوفلا ىف اهضرع متي يتلا ةينالعإلا تالمحلا ضعبو" هيأ
 .ةكراشملا نم نكمتيل ةمزاللا تايناكمإلا ريفوتب نيلوئسملا ةبلاطمو ةصاخلا

  

ý ألا يه ةايحلا اهجمارب ىف ةيوعوتلاو ةيفيقثتل ا بناوجلا نم ديدعلل اهلوانت ىفني ال اذه نكلو ،يفيقثتلا بناجلاب امامتها لق
  .اهرابخأو

 

  :ةينيدلا تاونقلليمالعإلا  ءادألامييقت  -ـج
  

ال ريرقتلا اذه نأ لوقلا نكمي امنيب  "ةمركلا ، ةمحرلا ، سانلا"يه ةينيد تاونق ثالث ثحبلا ةرتف رادم ىلع ةبقارملا قيرف دصر 
رادم ىلعف سانلا ةانقبةقلعتملا جئاتنلا الإ لوانتي  ا، ) ةيحيسملا( ةمركلاةانق قرطتت  مل ثحبلا ةرتف،  يئاهن تاباختنالا نع ثيدحلا ىلإ

تقولا ىف اذه يتأي ،ثحبلا ةرتف رادم ىلع قئاقد  ٨تاباختنالا نع اهيف تثدحت يتلا قئاقدلا يلامجإ زواجتي ملف ةمحرلا ةانق امأ 
ىلع  ٢ميرد ةانقلةيباختنالا ةيطغتلا نمز يلامجإ ، طقف نيموي راد م ىلع ةيباختنالا ةيلمعلل سانلا ةانقةيطغت نمز هيف زواجت يذلا 

  ٣٦.ثحبلا ةرتف رادم
 

نيتانقلا نم يأ مقت مل ثيح ،ةيباختنالا ةيلمعلا ىف ةأرملاب ا  سانلاو ةمحرلا يتانقنوكت نأ يعيبطلا نم ناك دقو   مامتها لقألا
  ٣٧.ثحبلا ةرتف رادم ىلع ناتقيقد نم رثكأ ةأرملا نع اثدحتي ملو ،اهتشاش ىلع ةأرما ةيأ ةفاضتساب
  

تاحاسملا هذه مظعم تناك دقو ةلاصألا بزحو رونلا بزح ،يطارقميدلا فلاحتلايه تانايك ةثالث ىلع بصنا  سانلا ةانقمامتها   ،
مهنم اضتساب مقت ملو نيحشرملا ىلإ ةانقلا قرطتت مل امنيب ،ةانقلا ةشاش ىلع بازحألا كلت تادايق ةفاضتسا ىنعمب ،ةرشابم   يأ ةف
  ٣٨.رونلا بزح يحشرم ادع اميف
  

تاونقلا هذه بنجتت امنيب حضاو لكشبو ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا هاجت ةيباجيإ رثكألا تناك ةيمالسإلا ًةينيدلا تاونقلا  ،
نع عيذملا ثدحت  )ةسدعلا( جمانربيف  ١٥/١٠/٢٠١١قفاوملا تبسلا موي  ةمحرلا ةانقيفف ، ةموكحلا وأ ةيلخادلا نع ثيدحلا
ثادحإ (اهب دصقي و ةضرغملا تاءاعدإلا لك مغر اهدع وم يف تاباختنالا ءارجإل هرارصإ نع و ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا
تاوقلل ىلعألا سلجملا نأب قفتن انلك و  ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملامعدي نأ بجي رويغلا نطاوملا ن إ"فاضأ و ) وريبسام

                                                             
  فى المالحق ) ا(انظر الرسم والجدول رقم  ٣٦
 فى المالحق) ٢(انظر الرسم والجدول رقم  ٣٧
  فى المالحق) ٣(انظر الرسم والجدول رقم  ٣٨



سلجملا عفد ىلع تاونقلا هذه رارصإ ىفني ال اذه نأ الإ  ."بختنم ناملرب يلإ لصن يتح بئاصلا راسملا يف كرحتي أدب ةحلسملا
  .سانلاو ةمحرلايتانق ىف حوضوب ثدح ام وهو كلذ ىف هرخأتل  اهداقتناو لزعلا نوناق رادصإل ةحلسملا تاوقلل ىلعألا
  

ألا اهنأ امك ،ةيمالسإلا تاونقلاىف زرب ألا لعافلا يه نيملسملا ناوخإلاةعامج دعت  اهتاقالع ىف اميسالو موجهلا وأ دقنلل ا ضرعت رثك
امن إو ،ةيفلسلا بازحألا ةدناسمل ةرمتسملا ةوعدلاو موجهلا اذهب فتكت مل سانلا ةانق نأ ال، إةيمالسإلا ةيعجرملا تاذ بازحألا يقابب
مل ةانقلا ن أ مغر، فاهتعطاقم ىلإ ةوعدلاو اهريفكت دح ىلإ اهب ريهشتلاو ةسايسلا بازحألا يقاب ىلعلواطتلل لاجملا تحسف أ
أ الإةيبزحلا تادايقلا وأ ةماعلا تايصخشلا نم يأ فضتست  ،  ٢٣تبسلا ةقلح يفف ، اهثيدحروحم نوكت ام ا بلاغ تايصخشلا هذه ن
 هللا دبع دلاخعيذملا نش سانلا ةانق ىلع ةديدجلا رصم جمانرب نم ربوتك أ موجه اوقتا "الئاق ةهبجلا بزح تادايق دحا  ىلعا داح ا
 يفو، "رونلا و ةيمنتلا و ءانبلا لثم دلبلا لجا نم لمعتب يللا سانلا اومجاهتب و فيكتلا يف نيدعاق شم اوفضنا و دلبلا يف هللا

فاضأ هسفن قايسلا  فو)دفولا ىز يلاربيل بزح عم اوفلاحتي ناوخإلا هيل( ادرطتسم عيذملا بزح سيئر بئان حرص رخأ قايس ى ، 
ىفو  "يعرش بجاو نييمالسإلا عم فلاحتلا نإ و مالسإلا دض يناودع فلاحت نع ةرابع يناملعلا رايتلا"سانلا  ةانق ىلع ةلاصألا

بطاخ لصتم قايس ، روز  ةداهش ةباثمبكلذ ناك هللا عرش قبطي نل نمل كتوص تيطعأ اذإ "الئاق نيبخانلا  يزاجحلا توفص، 
فاضأ و نارقلا نم ةعيرشلا قبطي نل نم بختنت ال و هللا نيدل يداع  كيلع بجيف  م صخش بختنت ال و قداصلا ملسملا باختنا
ناك "كتوص ظوب حور "هللا عرش قبطي نم مهيف سيل كترئاد يف نيحشرملا ناك اذا يتانقل نييساسألا فويضلا مه نيدلا لاجر ، 
، نيدلاب ةقلحلا عوضوم قلعت ءاوس  سانلاو ةمحرلا يروش سلجم (جمانرب يف ربوتكأ  ١٥ت بسلا موي ةمحرلا ةانق يففةسايسلاب وأ
نييناملعلا ةهجاومل ةيمالسإلا بازحألا نيب قيسنتلل "اوعد دق و ماع لكشب بازحألا رايتخا سسأ نع نيدلا لاجر ثدحت  )ءاملعلا
 ىلإن يبخانلااعد ، يبكارملانيدلا لامج خيشلا همدقي يذلا ) ةيعرشلا ةسايسلا يف مالك( جمانربنم ةقلح يف و، "نيمذرشتملا
، "هللا عرش فلاخت يتلا نيناوقلاىغليس نم و نطولا ةنامأ لمحت يلع ردقي نمرايتخا "  ١٨ءاثالثلا موي  ةمحرلا ةانقيف ا ضيأ و

حشرمب خياشملا دحأ ةيصوت ةلاح يف هنإ "ًالئاق تاباختنالا يف نيدلا لاجر رود نع فيضلا ثدحت  )فارحنا(جمانرب يف ربوتكأ 
  ".مازلإلا سيلوحصن لاءاملعلا ضرغ نأل ةحيصنلا باب تحت اذهف نيعم 

  

أ ةيمالسإلاتاونقلا  ىف يسيئرلا لخدملا اذه ربتعت تناكف ،بازحألا لك مئاوق ىلع  ينطولا لولفءامسأ عبتت ىلع  تصرح اضي
ةيرحلا ،دفولا ،داحتالا بازحأ مئاوق ىلع ينطولا ءاضعأ خيراتو ءامسأ ضارعتساب  سانلا ةانقتدرفنا ثيح ،بزح يأل اهدقن 

ىمسُت ا  ةلادعلاو    .ةانقلا لصاوف مظعم ىف عاذتو "لولفلل ال"صيصخ ةانقلا اهتدعأ ةينغأ ىلإ ةفاضإلاب ،تاظفاحملا لك ىف
  

 ١٨/١٠/٢٠١١قفاوملا ءاثالثلا موي  ةمحرلا ةانقيف ف داح يموجه فقوم ةيقوقحلا تامظنملانم  ةيمالسإلا ةينيدلا تاونقلافقوم 
تادادمإ انيدت اكيرمأ امل ةلكشملا  هيإاولوقيب ىلل ا ةعامجلا و"ًالئاقنييناملعلا و نييلارب يللا عيذملا مجاه )ةايحلا ةسردم(جمانرب يف 

جمانرب ةقلح ىف كلذكو "ةيقوقحلا تامظنملا ىلإ ةراشإ ىف  بغار ماشه خيشلاجمانربلا فاضتس ا ربوتكأ ٢٥) ةديدجلا رصم( ، 
ا   ."تاباختنالا ةبقارمل ةهجوم تامظنم يلإ ةجاح يف انسل" صن لاق يذلا

  

اهنع لئ   جمانرب ةقلح يف س دقف ،هتفاضتسا متي ال نكلو ثيدحلا رواحم نم روحم نوكت دق يهف ،تاونقلا هذه ىف ةأرملا نع امأ
ءالدإلل قحلا اهل اذل بخانلا لجرلاك قوقح ةأرملل نأب درلا ءاجو ةيباختنالا ةيلمعلا يف لعافك  اهرودنعو  ربوتكأ ١٦) فارحنا(

رومأ نع مكاحلا لاؤس ةأرملا قح نم  كلذكو، امهنيب مكحت يتلا يه ةءافكلا و لجرلا لثم حيشرتلا يف قحلااهل نأ و اهتوصب 
دوجو ىلع ناتانقلا تدكأ ام ا ةلودلا  ريثكو دح ىلع ةيناملعلاو ةيلاربيللا بازحألا هلعفت مل ام وهو  رونلا بزحمئاوق  ىلع ةأرما ٦٠، 
  .ناتانقلا فصو
  

لا تاونقلا تمتها ا  ةكراشملا ىلع ثحت يتلا يناغألا نم ةعومجم ةانقلا تجتنأ ذإ ،ةي وعوتلاو ةيفيقثتلا بناوجلاب ةينيدريخأو
 .هللا عرش قبطي و نيد هل نم بختنا ةينغأو ةنامأ كتوص ةينغأ ،ةراجتلل شم يتوص ةراهطلا دهعل يتوصةينغأ اهنم ةيسايسلا 


