
 

 
 

 

 


 

 
 

 
 

 

 

 
 

  



دـيعب رـصم    هـيف لفتحت يذلا مويلا سفن يف ةروثلا عالدنا لماوع زربأ دحأ ناسنإلا ق وقحل ةيلخادلا ةرازو تاكاهتنا تناك
ماقملا يف متهت يتلا  اهسفن ةيلخادلا ةرازو ةديقع اهسأر ىلع يتأي ةددعتم لماوعةطرشلا تاكاهتنا مقافت ىلع دعاس . ةطرشلا

ا  ،نطاوملا نمأ باسح ىلعمكاحلا ماظنلا نمأب لوألا  نـم بيذعتل  ل ءوجللا لاهستساوةينهملا بايغ ضيأ لماوعلا نمض نمو
،قيقحت ءارجإ نم ًالدب تافارتعالا عازتنا لجأ  نيلوئ سملا ةيامحو باقعلا نم تالفإلا ةفاقث سيركت نم راطإ يف مكحم ينهم

  .مئارجلا كلت نع
  

، حالصإ لجأ نم تاردابمب ةطرشطابضو ةيقوقح تامظنم ةدع تمدقت ةروثلا دعب  تارداـبملا هذه لك نأ الإ   ةطرشلا زاهج
  .لحنملا بعشلا سلجم كلذ يف امب ،اهعم بواجتلل ةمزألل ةيسايس ةدارإ فداصتمل 

  

حالـصإ  لـجأ نـم ةيلمعو ةيعيرشت تاليدعتب تاحرتقم ميدقتو حالص   إتالواحم مييقت  ةزجوملا ةركذملا كلت يف لواحنسو
  .ةطرشلا
  

  :ةرازولا فوفص يف تالقنتلا تاكرح
تاءاوـللا نـم رـيبك ددـع ةلاحإو ةيلخادلا تادايق نم ديدعلا      اتلمش نيتريبك تالقنت يتكرح نييضاملا فصنلاو ماعلا دهش

 ، رـبكألا اهنأ  بميهاربا دمحم و يوسيعلا روصنم ةيلخادلل نيقباسلا نيريزولا نم نيتكرحلا كلت ت فصوشاعملا ىلإ ءادمعلاو
الإةيلخادلا ةرازوو ةطرشلا زاهج لخاد ءامدلا ديدجت ىلع اتدعاستالقنتلا  يتكرح نأ كش ال. ةيلخادلا خيرات يف دقتعن اننأ  ، 
 معزبماعلا يأرلا  ةئدهت فدهب تناك ،ةروثلا عالدنا نم ةليلق روهش دعب تمت يتلاو ىلوألا ةكرحلا اميسال ،تالقنتلا ةكرح نأ
  .ةرازولا لمع ريوطت
  

اذهو ،ةيلخادلا ةرازو لخادب لمعلا ميظنتل يرادإ ء ارجإ نوكي نأ ىدعتي ال دعاقتلل ةلاحإلا وأ لقنتلا نإفرمألا ةقيقح يف نكلو 
 ،ناـسن إقوقح مئارج باكتراب مهمايق مدع نم دكأتلل طابضلا تالجس صحفب ةرركتملا تابلاطملا نع نوكي ام دعبأ ءارجإلا 

ءاضق لاجر  ىلإ ةفاضإلاب ةيلخادلاب تادايق نم ةلكشم كلذب مايقلل ةنجل نيوكت بلطتتتناك تالجسلا صحف ةيلمعف . داسف وأ
سـلجملا تارواـشم دعب ةيلخادلا ريزو اهب موقي تالقنتلا ةكرح امنيب   . ةيقوقح تامظنمو ،ءاضقلل ىلعألا سلجملا مهحشري
مهطروت تبث نم دض ةيئانجلا ىوعدلا كيرحت ىلإ يدؤت نأ نكمي  تالجسلا صحف ةيلمعف جئاتنلا ثيح نمو. ةطرشلل ىلعألا

ماهمب مهفيلكتو ىرخأ عقاوم ىلإ طابضلا ضعب لقنل امإ يدؤت تالقنتلا ةكرح امنيب ،داسف وأ ناسن إقوقح تاكاهتنا مئارج يف 
  .لماكلاب ةيلاملا مهتاقحتسم ىلع مهلوصحو شاعملل مهتلاحإب وأ ،ىرخأ
  

ةبـساحم قـيرط نـع    ناسنإلاقوقح مارتحا ىلع مئاق ةطرش زاهج ءانب ةداعإ يف مهاست تالجسلا صحف ةيلمع ن أامك   ،
إلا ةفسلف نم قمعت تالقنتلا ةكرح امنيبناسنإلاقوقح تاكاهتنا  عم حماستال هنأ عيمجلا ملعي ف ،مئارجلايبكترم  نـم تالف  ، 

لاـجم ال هنأب ةحضاو ةلاسر يطعي امم ،دعاقتلا  ب ئداهلا عاتمتسالاب تاكاهتنا اوبكترا اونوكي دق نمل حيتت اهنأ ثيح ،باقعلا
  .ناسنإلاقوقح مئارج  ىلع ةبساحملل
  



  :ةطرشلا نوناق ىلع ةريخألا ةيعيرشتلا تاليدعتلا
كـلذو ،ريان  ي ٢٥ةروث دعب ناملرب لوأ باختنا دعب ديدج نم ةيلخادلا ةرازو  حالصإفلم جاردإ  ةيقوقحلاتامظنملا ت لواح
تاحالـصإ ثادـحإ فدـهب ةفلتخملا بعشلا سلجم ناجلب عامتسالا تاسلج روضحو ةينوناقلا تاح    رتقملا ميدقت قيرط نع
زاـحناو ،بـلاطملا كـلت     نبتيمل ةطرشلا نوناق ىلع بعشلا سلجم اهلخد أيتلا تاليدعتلا نأ الإ  .ةيلخادلا ةرازول ةيرذج

نود ،تاـبترملاو روـجألا نيسحتب    ىوس متهي مل يذلاو ،ةيلخادلا ةرازو نم مدقملا نوناقلا عورشمل حضاو لكشبناملربلا 
درـجم هذه ةيعيرشتلا تاليدعتلا ةيلمع لعج امم   .رصم يف ناسنإلاقوقح مارتحا خيسرتو  ،ينمألا ءادألا نيسحتب مامتهالا
يف ةينمألا ةلكشملا رهوج جلاعي ال هنكلو ،كش ال يرورض رمأ وهو  ةيلخادلا لاجرل تابترملاو روجألا لكايه يف تانيسحت
  .رصم
  

  ):رصمبعش ةطرش ةردابم ةقيثول ا ًقفو(ةيت آلا بلاطملا بعشلا سلجم لهاجت
نم ةيلخادلا ةرازوب ةيركسعلا ةمدخلا ءادأل نيدنجملا قاحلإ ماظن دعيو ،ةيلخادلا ةرازول ةيندملا ةعيبطلا ىلع  دكؤيمل  •

ةيركـسعلا ماـكحألا نوناقل نوناقلا يف ةدوجوملا تالاحإلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةيلخادلا ةرازو ةركسع ىلع دهاوشلا ربكأ   
ةداـيقب ةقلعتملا لامعألا ىلإ ةبسنلاب طابضلا عضخ  ُت يتلا ٩٩ةداملا و ٤ر ركم و ١ رركم ٨٧، ٨١، ٧٨داوملا لثم 

ةرازول ةيندملا ةعيبطلا ىلع ديكأتلا لجأ نم تيرجأ يتلا تاليدعتلا  دعتت ملف اذل .ةيركسعلا ماكحألا نوناقل ةيماظنةوق 
) ةيركـسعلا ةـمكحملا  (ةرابع لادبتسا ىلع تصن  يتلا ٢٠١٢ةنسل  ٢٥مقر نوناقلا نم  ٤ةداملا يف  ىوس ةيلخادلا

ةرازو ةركسع ةفسلف رييغت ىلع سكعني الو   ،طقف يظفل رييغت وهو ،نوناقلا يف تدرو امنيأ) بيدأتلا سلجم(ةرابعب 
 .ةيلخادلا

بـناجب لمـشيل    هليكشت ةداعإ ةرورض ىرن انك يتلاو ،ةطرشلل ىلعألا سلجملا ليكشت ةينوناقلا تاليدعتلاسمت مل  •
 نامـض فدـهب كلذو   . ةيقوقح تامظنم نع نيلثممو ،ءاضقلل ىلعألا سلجملا نم نوراتخي ةاضق ،ةيلخادلل تادايق

ا ،ةطرشلا لمع ىلع ةيعمتجملا ةباقرلا قفاوت ت ثيحب ةيلخادلا تاسايس مسر يف نييقوقحلاو نيينوناقلا ةكراشم ضيأو
 .ناسنإلا قوقحل ةيلودلا قيثاوملاو نيناوقلا عم

ةـبوقعلا نم طباضلا   –ةريخألا اهترقف يف–يفع تيتلاو ةطرشلا نوناق نم  ٤٧ةداملا ةيعيرشتلا تاليدعتلا لوانتت مل  •
ىلإ  ههيبنت نم مغرلاب سيئرلا نم هيلإ رداص رمأل اًذيفنت ناك ةفلاخملا هباكترا نأ تبث اذإ نوناقلا اذه ماكحأ ةفلاخمل

،  .تابوقعلا نوناق نم ٤٠ةداملا صنل ا ًقفو ةميرجلا يف اًكيرش دعي هنوك ةفلاخملا
تزاـجأ يـتلاو ةطرـشلا نوناق نم     ٥٤ةداملا ىلع ليدعت يأ ءارج إ لحنملا ناملربللةيعيرشتلا تاليدعتلا تلفغأ  •

ريزوـلا دعاـسم ررق اذإ    هسبح ةرتف فقوت يذلا هبترم لماك فرصب يئاهن يئانج مكح مهدض ردص نيذلا طابضلل
ال أ -طباـضلا ىـلع يئاهن يئانج مكح رودص ةلاح يف  –بجي هنأ ىرن و. ةيبيدأتلاطباضلا ةيلوئسم مدع صتخملا 

 .هيلع عقو يبيدأت ءازج يأ عممكحلا اذه ضراعتي 



مادختـسا  ) ًاثلاث ةرقفلا(يف زيجت يتلاو ةطرشلا نوناق نم  ١٠٢ةداملا  لحنملا ناملربللةيعيرشتلا تاليدعتلا تلهاجت  •
. رـطخلل ماـعلا نـمألا ضرع   تاذإ لقألا ىلع صاخشأ ) ةسمخ(نم ثدحي يذلا رهاظتلا وأ رهمجتلا ضفل حالسلا 

تـلعج ةداملا  نإ ف ،رطخ يأ ىلإ ماعلا نمألا صاخشأ ةسمخ مضي عمجت وأ ةرهاظم ضرعت نأ ةلاحتسا نم مغرلابف
نأ ةرورض ىرن  اننأ امك. رمألا اذه ىلع طباوضو دويقعضو نود هتعاط بجت سيئرل يريدقت حالسلا مادختسا رمأ 

  :كلذ ىف يعاري نأىلع ، ةيرانلا ةحلسألا مادختسا مظنت ىتلا تارارقلاو نيناوقلا ةفاك ةعجارم متت
Ø  اهب حومسملا اهرئاخذو اهعاونأديدحت عم ةيران ةحلس ألمح اهيف ةطرشلا لاجرل زوجي ىتلا فورظلا ديدحت. 
Ø  رطاخملا لقأب ةيرانلا ةحلسألل حيحصلامادختسالا نامض. 
Ø  رربم امنود رطاخم ببستو أاهل رربم ال ةباص إثادح إىف ببستت ىتلا رئاخذلاو ةيرانلا ةحلس ألامادختسا رظح. 
Ø ةطرشلا دارف أةلءاسم لفكت  يتلا تاءارجإلا كلذ ىف امب ،اهرادصإو اهنيزختو ةيرانلا ةحلسألا ىلع ةباقرلا ميظنت

 .مهل ةرداصلا رئاخذلاوةحلس ألا نع
Ø اهفئاظول ةطرشلا ءادأءانث أةيرانلا ةحلس ألا اهيف مدختستةلاح لك نع غالب إلل ماظن ءاشنإ. 
Ø  ينوناق غوسم نود ١ةيرانلاةحلس ألل ةطرشلامادختسا ةلاح ىف لتقلا ىف عورشلا و ألتقلا ةبوقع ىلع صنلا. 
Ø رـيزو رارـق    ءاغلإ ًاضيأ عبتتسي امب ،ةماعلا تاعمجتلاو تارهاظتلا ةهجاوم يف ةيرانلا ةحلسألا مادختسا رظح

،  ١٩٦٤ةنسل  ١٥٦مقر ةيلخادلا  مادختـسا عنمت ىتلاو  نمألا ظفحل ةيلودلا دعاوقلا يعاري ديدج رارقب هلادبتساو
يف اهمادختسا ىلع ةددشم طباوض عض تو ،ةماعلا تابارطضالاو تارهاظملا يف ةيحلا ةريخذلاوةيرانلا  ةحلسألا

 .ىرخألا تالاحلاةفاك 
  

،  يهةطرشلا نوناق ىلع لحنملا بعشلا سلجم اهلخدأ يتلا تاليدعتلا نإ  ىـلع  نيـعتي ناك هنأ نع الضف  ةروتبم تاليدعت
، نيناوقلا هذه ،ةطرشلا زاهج حالصإلجأ نم  ةلص تاذ ىرخأ نيناوق ىلع تاليدعت لاخدإ سلجملا ةداملاو  ١٢٦ةداملا  لثم

ةضهانم ةيقافتال  اًقفو بيذعتلا فيرعتل اًقفو امهليدعت متيل ،ةوسقلا مادختساو بيذعتلا نامرجت ناتللاو ،تابوقعلا نوناقنم  ١٢٩
ا. بيذعتلا تاـيانجلاب  "قـلعتملا تابوقعلا نوناق نم ينا  ثلا باتكلا نم يناثلا بابلا داوم ىلع ضيأ تاليدعت لاخدإ بجي امك
تاغايـصو ظاـفلأ ىـلع يوتحت ةيعيرشتلا صوصنلا كلت نأل     كلذو ،اهريغو" لخادلا ةهج نم ةموكحلاب ةرضملا حنجلاو

ىلع تاليدعت لاخدإ بجي هنأ امك  .ةطرشلا لاجر لبق نم ةطلسلا مادختسا ةءاسإ لهستةمهبم ةيميرجت تاحلطصمو ةطاطم 
  .ةطرشلا زاهجل ةيركسعلا ةعيبطلا ىلع ةيناثلا هتدام يف دكؤي يذلاو ةينطولاو ةيركسعلا ةمدخلا نوناق
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  :ةيئانثتسا نيناوق وأ تابوقع ظيلغت ىلإ ةجاحلا نود نمألا ةداعتسا
اوجي ال اذه نأ الإ ،دحأ ىلع ةيفاخ ريغ ينمألا تالفنالا ةرهاظ نأ كش ال ءوـجللا وأ تاـبوقع ظيـلغتل     رربم نوكي نأ ز
ريياـعملا عـم نايشامتي ال ةي   لاحلا امهتروص يف ةيئانجلا تاءارجإلا نوناقو تابوقعلا نوناقف. ةيئانثتسالا فورظلا ةيرظنل

ةيسايس ةدارإ ىلإ ساسألاب جاتحي نمألا ةداعتسا نأ دقتعنو . ةثيدحلا يباقعلا عيرشتلا تايرظن عم الو ،ناسنإلاقوقحل ةيلودلا 
إلا ترفاوت امنيح كلذ ىلع دهاوشلا نموءيش يأ لثم  ةـيناملربلا تاـباختنالا يـف ةيباختنالا ةيلمعلا نيمأتل ةيسايسلا    ةدار، 

 ، يداـنلاو يـلهألا يداـنلا ة    ارابم نيمأتلةدارإلا  رفوتت ملنيح امنيب ،ةيلاع ة ءافكبو كلذ نمألا ةزهجأتعاطتس اةيسائرلاو
  .ديهش ٧٠نع ديزي ام اهتيحض حار يتلا ةيوسأملا ةرزجملا تعقو يرصملا 

  

فعـض ىـلإ يدؤيس كلذ نأ ثيح ،اهتيفاع   ةداعتسا يف ةيلخادلا ةرازو دعاسي نل ةيئانثتس اتاءارجإو نيناوق ىلإ ءوجللا ن أ
 ، نيناوقلاو تاءارجالا كلت ىلإ ناكترالا لهستست ةيضاملا ًاماع نوثالثلا رادم ىلع نمألا تاوق لعج ام وهو ،يطرشلا ءادألا

، مرتحي ينهم لكشب قيقحتلا لامع أو تالالدتسالا عمجو يرحتلا لامعأب مايقلا نم ًالدب  نأ امك. ناسنإلاقوقح ةطرشلا ةنهم
راقم شيتفتب حامسلا مدعوةطرشلا لامعأ ىلعةيعمتجملا ةباقرلا بايغ  بيذعتلا مئارج  يبكترم ةبساحم فعضو ،زاجتحالا ، 

 .ناسنإلا قوقح مارتحاو نمألا ىلع ظافحلا ةلكشم مقافت ىلإ ىدأ ،ةيلخادلا لاجر نم


