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  :ةمدقملا

نع يلختلل  نيمزاللا ةدارإلاو دادعتسالا رفاوت مدعنع  ةيلخادلا ةرازو نم ةحرتقملا نيناوقلا تاعورشم فشكت
،  يجهنم لكشب اهيلإ ءوجللاو اهمادختساىلع قباسلا ماظنلا بأد يتلا  ةيعيرشتلا عمقلا تاودأ ةيضاملا دوقعلا لاوط

يف بغري ديدجلا ماظنلا نأ ودبيو . ماظنلا تاسايسل ةضراعملا يعامتجالاو يسايسلا جاجتحالا تايلاعف دض كلذو
ىلع ةرمتسملا جاجتحالا تاجوم عمقو دادبتسالا جاتنإ ةداعإ يف اهمادختسال قباسلا ماظنلا تايلآو تاربخ ماهلتسا 

  . هتارارقو هتاسايس
    

ريصقت اهلمع  باشو ،ماظنلا حلاصم سراح رود يدؤت ،قباسلا يسايسلا ماظنلا لظ يف ،ةيلخادلا ةرازو تناك
لاجر داتعا ثيح . ناسنإلا ةماركو قوقحب لخي ال امب نمألا ظفح يف لثمتت يتلاو ؛ةيسيئرلا اهتفيظو ءادأ يف غلاب

ةينهملا ريياعملا الو ،ةيلودلا ناسنإلا قوقح ريياعم عم قفاوتت ال ،ةيئانثتسا ةينوناق ةئيب يف لمعلا ىلع ةطرشلا 
 ، نينطاوملا قوقح يكهتنم ىلع ،ةناصحلا ةبترم نم وندت ،ةقئاف ةيامح يفضتو اهيفاجت لب ،ةطرشلا فئاظو ءادأل

  .باقعلا نم تالفإلا صرف مهل حيتت ةينوناق تارغث نم هرفوت امب ؛نمألا لاجر نم
  

تاكاهتنا لاحفتسا ىلإ ،ئراوطلا نوناق ةلظم تحت لمعلا ىلع ،ماوعألا تارشعل ،نمألا لاجر دايتعا ىدأ دقو 
يتلا تاسرامملا كلت . رصم ءاجرأ لك يف زاجتحالا نكامأو نوجسلاو ماسقألا يف ،يموي لكشب ناسنإلا قوقح
  .اهب ديدنتلاو اهفشك ىلع ةيلودلاو ةيرصملا ناسنإلا قوقح تامظنم تبأد

  

يف ةروثلل ىلوألا ةرارشلا تعلدنا دقف ؛ةيسيلوبلا ةيدادبتسالا ةلودلا ناكرأ مدهل  ٢٠١١رياني  ٢٥ةروث تماق دقل 
ثحابم راقم نم ا  –زيجو تقوب كرابمب ةحاطإلا دعب–نورهاظتملا ماق امك . ةطرشلا تالافتحاموي   ددع حايتجاب

مهب ليكنتلاو نينطاوملا عمقو طلستلل ا    .زمر تناك يتلا ،ةلودلا نمأ
  

 ، ةبساحمو نمألا ةزهجأ ةلكيه ةداعإو ةيلخادلا ةرازو حالصإ ةروثلا بلاطم زربأ نوكت نأ يعيبطلا نم ناك اذل
هذه ذاختال ةمزاللا ةيسايسلا ةدارإلا رفاوتت مل نكل . ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا نع ةلوئسملا تادايقلا
اذه ءادأ نع سعاقت هنإ لب . ةروثلا دعب دالبلا مكح ىلوت يذلا ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا ىدل تاوطخلا
  .ينمألا حالصإلا بلاطم ذيفنت نع مجحأو ،بجاولا

  

يف ةيملسلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا تاجاجتحالا رارمتسا عم اًفطاعتم ةروثلا دعب بختنملا ناملربلا نكي ملو 
ةلادعلاو ةيرحلا بزح م   اسيئر هباختنا يتح يسرم دمحم .د هسأري ناك يذلا –دق لب ،عناصملاو نيدايملا

ا عامتجالاو رهاظتلا يف قحلا دييقتل نوناقب ا -ةيروهمجلل     . يملسلعورشم
*****  
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يركسعلا سلجملا دهع يف ةيلخادلا ةرازو تماق ؛يضاملا ويام ةياهن يف ئراوطلا ةلاح ءاغلإل دادعتسالا لالخ 
ىلع ءاضقلا يف مهستس نيناوقلا كلت نأ معزب ١اهرارقإل ناملربلل نيناوقلا تاعورشم نم ةعومجم ميدقتب  ،
ةريتو عراست نكل . ئراوطلا نوناق اهيطغي ناك يتلا ةوجفلا دسو ،ةجطلبلا ةرهاظ لاحفتساو ينمألا تالفنالا

 ، ةيلخادلا ةرازو تماق دقو  .كلذ قيقحت نود لاح ،بعشلا سلجم لحب يئاضق مكح رودصوةيسايسلا ثادحألا
  .تاعورشملا هذه ينبت ةداعإب

  

ىلإ ،ريرقتلا اذه يتفد نيب اهل ا   مل ةيلخادلا ةرازو نأ ينوناق ًاليلحت نوعلاطتس يتلا ،نيناوقلا تاعورشم ريشت
عمقو ةطرفملا ةوقلا مادختسا مهدايتعاو ،ناسنإلا قوقحل ةطرشلا لاجر تاكاهتنا ةرهاظ مقافت نأ قمعب كردت 

تاجاجتحا عالدنا يف ةرشابمو ةيسيئر ا   تلوحت يتلا ٢٠١١رياني  ٢٥بابسأ تناك ؛ةصاخلاو ةماعلا تايرحلا  ،
قوقحب و ةماركلاب عتمتلا لجأ نم ةيبعش ةروثب اوموقي نأ ىلإ  نييرصملا ةطرشلا تاسرامم تعفد دقلف. ةروثل
  .ناسنإلا

  

رارقتساو نمألا ظفح نأ كردت ال تلاز ام ةيلخاد ةرازو نأ ىلع لدت ةحرتقملا نيناوقلا تاعورشم نإ 
ل يبكتو مهقوقحل نينطاوملا ةسرامم دييقت تاسايس ترمتسا ام اذإ ؛اهب عتمتلاو اهفطق نكمي نل رامث عمتجملا

تقدص يتلا ناسنإلا قوقحل ةيلودلا تايقافتالاو ةرقتسملا ةيروتسدلا ئدابملا مهل اهلفكت يتلا ةيساسألا مهتايرح 
  .رصم اهيلع

  

تاعورشم ربع ؛عمتجملا يف ينمألا تالفنالاو ةجطلبلاو فنعلا ىلع يضقتس اهنأ ةيلخادلا ةرازو  روصتت
  :ةيلاتلا نيناوقلا

 .نيرطخلا نم عمتجملاةيامح نوناقب رارقلا عورشم  .١
 .ةيمومعلا قرطلا يف تارهاظملا ميظنت نأشب نوناقب رارقلا عورشم .٢
 ٢٠١١ ةنسل ٣٤ مقر نوناقب موسرملا نم ىلوألا ةداملا ليدعت نأشب نوناقب رارقلا عورشم .٣

 .تآشنملا بيرختو لمعلا ةيرح ىلع ءادتعالا ميرجتب
 ةمرح ىلع ظافحلاب ٢٠٠٨ ةنسل ١١٣ مقر نوناقلا ماكحأ ضعب ليدعتب نوناقب رارقلا عورشم .٤

 .ةدابعلا نكامأ
 ةنسل ٥٨ مقر نوناقلاب رداصلا تابوقعلا نوناق ماكحأ ضعب ليدعت نأشب نوناقب رارقلا عورشم .٥

١٩٣٧.  
  

                                                             

ةيقوقحلا تامظنملا يلثمم نم ددع عم ةرازولاب هبتكمب هعامتجا لالخ ،ةيلخادلا ريزو ،نيدلا لامج دمحأ ءاوللا كلذ ركذ  ١
:h p: طبارلا ىلع يفحصلا ربخلا رظنا. ٢٠١٢ربمتبس  ٢٥يف ةيرصملا  //www. ci hr s. or g/?p=4206     

عامتجا لالخ  –ريرقتلا اذه يتفد نيب اهيلع هتاقيلعت نوعلاطت يتلا-نيناوقلا تاعورشم صوصن ىلع ةرهاقلا زكرم لصح دقو 
نيناوقلا لوح ةيلخادلا ةرازو عم راوح ةرادإل ىعس دق ناك ةرهاقلا زكرم نأ ركذلاب ريدج . ةرازولا رقمب لدعلا ريزو عم قباس
ا، ٢٠١٢ربوتكأ  ١٣يف نيناوقلا تاحرتقمل ةيليلحت ةد وسم اهل لسرأ نأب كلذو ،ةحرتقملا بيرقت عوبسأب ريرقتلا رادصإ لبق يأ  ،

  . ةيلخادلا ةرازو نم در يأ قلتي مل هنكلو ،ريرقتلا عم اًقفرم ةرازولا قيلعت رشن مزتعي هنأ زكرملا حضوأو
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ةيعيرشتلا ةينبلاف ؛اهيلإ راشملا ةينوناقلا تاليدعتلل ةيرصملا ةيعيرشتلا ةموظنملا جاتحت ال رمألا ةقيقح يف 
، . عمتجملا نمأ ددهت يتلا ةفلتخملا راطخألا ةهباجمليفكت ةيلاحلا  ىرخأ ةعيبط تاذ تاليدعتل جاتحت تناك نإو

عم ةقستم اهلعجو ،يلودلا نوناقلا اهمرج   ي ال لاعفأ م  رجُت يتلا داوملا ءاغلإو ،ةظلغملا تابوقعلا نم اهصيلخت يهو
  .ةيلودلا ناسنإلا قوقح ةموظنم

  

يتلا مئارجلا رهشأ نم ا  اهتاطلس لكب ةطرشلا عتمتو ئراوطلا ةلاح لظ يف يأ  –ةروثلا لبق تبكترا  ددع نإ
ينب ةحبذمو ةيردنكسإلاب نيسيدقلا ةسينك ريجفت لثم ،ةانجلل اهيف  ةباينلاو ةطرشلا لصوتت مل –"اهتبيه"و ةيئانثتسالا
يف نيرهاظتملا ىل ع صاصرلا اوقلطأ نيذلاةانجلا ىلإ لصوتلا نع زجعلا رمتسا ةروثلا دعبو . اهريغو رازم
، . اهالت امو ةروثلا ثادحأ ةلكيهلا ةداعإو ،ليهأتلاو بيردتلا جمارب ربع ؛ةطرشلا ةءافك عفر وه بولطملا نإ

فاصنإو ةقيقحلا نع فشكلا ربع ،نينطاوملا عم ةداج ةحلاصم ءارجإو ،ناسنإلا قوقح يكهتنم ةبساحمو 
كرابم دهع يف ءاوس ،ةيذيفنتلا ةطلسلا نع لالقتسالاب ةماعلا  ةباينلا عتمتو .راذتعالاو تاضيوعتلا ميدقتو اياحضلا
  .يسرم وأ

  

دهج لك بصنيو سكاعملا هاجتالا يف بهذت ةيلخادلا نم ةحرتقملا نيناوقلا تاعورشم نأ فسؤملا نم 
نم ةيامحلا بستكت تناكو ا  لالخ  ينوناق ًالكش ذختت نكت مل يتلا ،ةميدقلا عمقلا تاودأ ءايحإ ةلواحم ىلع اهيعضاو

لاجر نيصحت ةدايز نع ًالضف اذه . ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ريياعملا عم قفاوتي ال نوناقب ئراوطلا ةلاح ضرف
  .ةنيمث تايحضت ربع بعشلا اهعزتنا يتلا تايرحلاو ناسنإلا قوقح ةيامحل تانامض ةيأ ميدقت نود ،نمألا

  

–ةيئانثتسا ريبادت جمدتو ،نوناقلا ةلظم تحت ع  مقلا نينقت يف ةحرتقملا نيناوقلا تاليدعتو تاعورشم مهست لب
ىدل ةبغر دوجو ءازإ قلقلا ريثي ام وهو . ةيداعلا نوناقلا ةموظنم يف –ئراوطلا ةلاح لظ يف ىتح ةلوبقم ريغ
  .ئراوطلا نوناقل مئاد ليدب ريفوت يف ةيلخادلا ةرازو

  

هيعس نع لدعلا ريزو نالعإ عم نمازت لاب تءاج ةيلخادلا ةرازو تاحرتقم نأ ؛قايسلا اذه يف ركذلاب ريدج
تاهجوت ءازإ ناسنإلا قوقح تامظنم قلق ثعاوب نم ديزي يذلا رمألا . ئراوطلا نوناق ىلع تاليدعت ءارجإل
  ٢.ةماعلا تايرحلاو ناسنإلا قوقح مارتحاب قلعتي اميف ةيلاحلا ةموكحلا

  

نالطبب ةيئاضق ماكحأ اهنأشب تردص ،ةعمسلا ةئيس ةميدق نيناوق ةحرتقملا ةينوناقلا تاليدعتلا ضعب يعدتست 
نم اهسابتقاب ةيلخادلا ةرازو تماق يتلا نيرطخلا نم عمتجملا ةيامح نوناق تاليدعت يف كلذ ىرج و. اهتيروتسد
ديوزت ىلإ ةينوناقلا تاليدعتلا ىعستو . هتيروتسد مدعب مكح رودص مغرب ،مهيف هبتشملاو نيدرشتملا نأشب نوناق

، طلسب نمألا لاجر ةماقإلاو لقنتلا يف نينطاوملا قوقحو ةيصخشلا تايرحلا ىلع ءادتعالاب مهل حمست ةيئانثتسا تا
! ام ةميرج بكتري) دق(نطاوملا اذه نأ يف هابتشالا درجمل ؛نطاوم يأ زاجتحا نمألا لاجر ناكمإب ودغي امك 

                                                             

قوقح تامظنم ىقتلم اهمدق يتلا ةركذملا صن نمضتيو سداسلاقحلملا رظنا  ٢ يف لدعلا ريزو ىلإ ةلقتسملا ةيرصملا ناسنإلا ، 
ةيراسلا نيناوقلاو ةيئانثتسا تاءارجإ مزلتسي ال ناسنإلا قوقح تانامضب لالخإلا مدع عم نمألا ظفح : "ناونعب ٢٠١٢ربمتبس 

 ".ةيفاك



٨  

ةطبضنم ريغو ةضافضف اهنأب مستت نوناقلا اهمرج  يتلا ةيطلستلا نيناوقلا ةعيبطك  ي يتلا لاعفألا نأ نع ًالضف
  .مهتيامحل سيلو نينطاوملا تايرح ىلع راصحلا ضرفل اهجيبدت ىلع رصم يف ةمكاحلا مظنلا تبأد

  

ليدعتب ةيلخادلا ةرازو تمدقت ا   لمعلا ةيرح ىلع ءادتعالا ميرجت مساب ٢٠١١ ةنسل ٣٤ مقر نوناقلا ىلع ضيأ
تاذ ةيبالطلاو ةيلامعلا تاجاجتحالا ةهجاومل ةحلسملا تاوقلل ىل عألا سلجملا هكص نوناق وهو. تآشنملا بيرختو
ةرازو  نكلو ؛ةيراس ئراوطلا ةلاح نوكت نأ رئاجلا نوناقلا اذه بجومب لمعلل طرتشي ناكو . ةيملسلا ةعيبطلا

ةيداعملا ةيئانثتسالا هدونب لقن ديرتو ،ئراوطلا ةلاح ءاغلإ دعب د  ناسنإلا قوقحل  مجملا نوناقلا ءايحإل ىعست ةيلخادلا
يف رارمتسالل ةحشرملا ةيعامتجالا تاجاجتحالا عمق يف هلالغتسال ،ةيداعلا نوناقلا ةموظنم ىلإ ةيباقعلا هريبادتو 

  .ةيداصتقالا ةمزألا مقافت لاح
  

فصعي نوناق عورشم ةيلخادلا ةرازو مدقت ؛نيرهاظتملا نيمأتو رهاظتلا يف قحلا ةسرامم ميظنت ىوعد تحت 
حنميس نوناقلا اذه عورشم ريرمت نإ . نييملسلا جاجتحالاو رهاظتلاو يأرلا نع ريبعتلا ةيرح ةسرامم يف قحلاب

ضرفو ،نينطاوملا لاقتعا يف عسوتلاو ةيملسلا تاجاجتحالا ضفو تارهاظملا عمقل ا   ينوناق   ءاطغ نمألا لاجر
طورشلا نأ نع ًالضف اذه . اهعم نينماضتملاو لب ،اهب نيكراشملاو تارهاظملل نيعادلا ىلع ةظهاب ةيلام تامارغ

قحلا ردهت ريخألا ليلحتلا يفو ،فسعتلا ةديدش ةرهاظملاب راطخإلا تاءارجإ ميظنتل ةيلخادلا ةرازو اهتعضو يتلا 
  .هميظنت ىوعد تحت هتاذ قحلا ةرداصمل نوناق هنإ. ةيرحلل ةبلاس تابوقعب نوناقلل نيفلاخملا ددهتو ،رهاظتلا يف

  

ربع الإ ،نمألا طبض يف مهماهم ىلإ ةطرشلا لاجر ةدوعل ًالاجم كانه نأ ىرت ال ةيلخادلا  ةرازو نأ ودبي امك
تاليدعت ةيلخادلا ةرازو تحرط ثيح . نينطاوملا نم ىلعأ ةبترم يف مهعضت يتلا" ةناصحلا"نم ديزمب مهديوزت 

ءادتعالاب موقي نم لك ىلع  ةيلاملا تامارغلا ةفعاضمو سبحلا ةبوقع ظيلغت ىلإ يدؤي امب ،تابوقعلا نوناق ىلع
ءادتعا ىلع نينطاوملا نم لعف در يأ نأ ينعي ام وهو . طبضلا لاجر وأ نييمومعلا نيفظوملا دحأ ةناهإ وأ ىلع

ىدتعملا نوناقلا اهيلع بقاعي ةميرج ودغيس ،لاثملا ليبس ىلع ةيملس ةرهاظم يف مهتكراشم لالخ ،مهيلع ةطرشلا 
  .يدتعملا ىلع ةيامحلا يفضي امنيب هيلع

  

كلذو جاجتحالاو رهاظتلا يف قحلا ميرجتل ؛تابوقعلا نوناق يف ةيفاضإ ةدام ةيلخادلا ةرازو تثدحتسا امك 
 نم يأ تارارق ىلع ريثأتلا فدهب" ةيمومعلا نيدايملاو قرطلا يف ريسلا ةكرح ليطعتل يدؤت يتلا لاعفألا ميرجتب
  ."ةينوناقلاو ةيروتسدلا اهتابجاوب مايقلا ىلع اهتاردق نم لينلا ضرغب وأ ةلودلا تاسسؤم

  

قيقحتب ةبلاطملا ةينهملا تاعاطقلا ةيقب تابارضإو ةيلامعلا تابارضإلاو ةيملسلا تاجاجتحالا حبصتس اذكه 
نيرهاظتملا عم لماعتلاب ا . نوناقلا اهمرجي ًالاعفأ ةيعامتجالا ةلادعلا  صيخرت ةطرشلا لاجر تاليدعتلا حنمت امك

ةناصح مهحنم نع ًالضف ؛نطاوم يأ لاقتعاو هابتشالل ا و مزح لكب نيجتحملاو  ضيوفتو ةطرفملا ةوقلا مادختساب
  .ةطلسلل مهمادختسا ءوسل نينطاوملا بناج نم ةمواقم يأ ةهجاوم يف مهدعاست ةيفاضإ ةينوناق
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، اهجو نينطاوملا نيب ةقالعلا روهدت بابسأ ةجلاعمب متهت ال ةيلخادلا ةرازو تاحرتقم نأ انه تفاللا ةطرشلا ز
مل ةطرشلا جهنم نأ يفو ،ةروثلاب اوماق مهنأل ماقتنالا يف بغرت ةطرشلا نأ يف نينطاوملا كوكشب مستت يتلاو 

ةروث دعب ل     .رياني ٢٥دبتي
  

لوحتلا زاجنإ يه اهتيولوأ نوكت نأ ،بختنملا سيئرلا اهلكش يتلا ةموكحلا نم  عقوتي يرصملا بعشلا ناك 
ةيليصفت ةطخو ا   ددحم ا  جمانرب كلذل عضت نأو ،ناسنإلا قوقح مارتحاو ةيعامتجالا ةلادعلا قيقحتو يطارقميدلا

عمقلل ا ادلا ةرازو ربع ،ةموكحلا هحرطت ام نأ الإ. تاءارجإلاو فادهألاب  زهاج ا  عورشم اهيدل نأ ىلإ ريشي ،ةيلخ
، . يطارقميدلا لوحتلل سيلو ةيلخادلا ةرازو نم مدقملا عورشملا نيب ،ةيعمقلا تاقلطنملا يف هباشتلا ،كلذ حجري
ماعلا فصتنم يف هلح لبق بعشلا سلجم ىلإ ةلادعلاو ةيرحلا بزح نم لوألا . امهميدقت قبس نيذلا نيعورشملاو
ةيرثكأ لكشيو  ةلادعلاو ةيرحلا بزح اهسأري يتلا ىروشلا سلجمب ةيعيرشتلا ةنجلل بوسنملا يناثلاو ،يضاملا
  .سلجملا

يرصملا عمتجملا نأ ىلإ ٢٠١٢ربمفون يف رصم اهتدهش يتلا ثادحألا اهنع تحصفأ يتلا لئالدلا ريشتو   ،
ةيلخادلا ةرازو تاهجوت نع ر ال ةحرتقملا نيناوقلا كلت نأو ،دادبتسالاو عمقلا نم ةديدج ةلحرم ىلع لبقم  بعت  
خيسرت يف ديدجلا مكحلا ماظن يدل ةحضاو ةبغر نع ثادحألا كلت تفشك دقف . ةسائرلا ةسسؤم نع لزعمب
  . يطارقميدلا لوحتلا صرف ىلع ءاضقلاو ناسنإلا قوقح ضيوقتو دادبتسالا

  

ثيح ٢٠١٢ربمفون  ٢١يف يسرم دمحم سيئرلا هردصأ يذلا يروتسدلا نالعإلا يف ءالجب كلذ رهظ   ،
، اهحنم يتلا ةعساولا تاطلسلا سيئرلا لغتسا نّ تايحالصلاو تاطلسلا نم ديزملا ىلع ذوحتسيل هسفنل صح يو 
  . ةيئاضقلاو ةينوناقلا قرطلاب اهتضراعم وأ اهيلع نوعطلا مامأ بابلا قلغيو ةيئاضقلا ةباقرلا نم هتارارق

  

ىقلأو ،ةثيدحلا  ةلودلا موهفمو نوناقلا ةدايسو ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسال ةمصاق ةبرض نالعإلا اذه لّثم دقو
ىلع  ٣!اهفادهأو ةروثلا ةيامح ىمسم تحت ؛رصم يف تايرحلاو ناسنإلا قوقح لبقتسم ىلع ةميخو لالظب   ءانب

اًنوناق نييقوقحو نيينوناق ءاربخ هربتعا ،ةروثلا ةيامح نوناق مساب اًنوناق سيئرلا ردصأ ؛يروتسدلا نالعإلا اذه 
  . ٤"ةروثلاب"ارتستم  يلاحلا مكحلا ماظن ةيامحل فدهي

  

ا تمص ديدجلا نوناقلاف ، حالصإلا بلاطم نع مامت  ةداج دوهج لذبل ةنامض دجوت ال هنأ ينعي ام وهو ينمألا
، هذه يف تامكاحملا ةداعإب حمسي امب ؛نيرهاظتملا لتق اياضق يف ةسوملم ةلدأ عمجل  نوناقلا عضي ملو اياضقلا
 ةروثلا ةيامح ةباين نوناقلا أشنأ امك. تامكاحملا ةداعإل ةمزاللا ةلدألاو تامولعملا عمجل ةحضاو ةينوناق تايلآ

                                                             
تامظنم هتردصأ كرت شم نايب ،ءاضقلا لالقتسال ةيضاق ةبرض هجويو ،“ةيهلإ” تاطلس يسرم حنمي ديدجلا يروتسدلا نالعإلا ٣

  . ٢٠١٢ربمفون  ٢٤يف ةيرصم ةيقوقح 
h p: //www. ci hr s. or g/?p=5081   

نع ةرداص ٢٠١٢ ةنسل ٩٦ مقر ةروثلا ةيامح نوناق لوح فقوم ةقرو: يسرم ماظن ةيامح نوناق دعب ةروثلا يمحي نم ٤  ،
  . ٢٠١٢ربمفون  ٢٦يف ناسنإلا قوقحل ةينطولا ةعامجلا 

h p: //nc hr l .bl ogspot .com/ 2012/ 11/ bl og- pos t.ht ml   
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نم مقافي . كرابم دهع يف ايلعلا ةلودلا نمأ ةباين اهب عتمتت تناك يتلا كلتل ةلثامم تاطلسو تايحالص اهحنمو
  .ماعلا بئانلا نييعتو رايتخاب ماق ةيروهمجلا سيئر نأو ،لالقتسالاب عتمتت ال ةماعلا ةباينلا نأ رمألا

  

يف قيقحتلا لمشيل ،ةروثلا ةيامح ةباين صاصتخا قاطن عستا ؛ةروثلا ةيامح نوناق نم ةعبارلا ةداملا بجومبف 
ينابملا فالتإو تالصاوملا ليطعتو مهرماوأل لاثتمالا مدعو ماكحلا ةمواقم لثم ،ىرخألا مئارجلا نم ديدعلا 

ةيرح ىلع ءادتعالاو ةماعلا ةعفنملا تاذ حلاص ملاب لمعلا نع فقوتلاو ةجطلبلاو فحصلا اهبكترت يتلا مئارجلاو
وأ روتسدلا ماكحأ ليطعتل وعدت ةيعمج أشنأ نم ةبقاعم متتس نوناقلا نم ىلوألا ةداملا بجومبو ). بارضإلا(لمعلا 

يهو . يعامتجالا مالسلا وأ ةينطولا ةدحولاب رارضإلا وأ لمعلا نع ةلودلا تاسسؤم ىدحإ عنم وأ نيناوقلا
ينعي ام وهو . ةفاحصلاو ريبعتلاو ميظنتلا تايرح دييقتل اهمادختسا نكمي ةطبضنم ريغ ةضافضف تاحلطصم
  . كرابم ماظن لعف املثم ،يسرم سيئرلل نييسايسلا نيضراعملاب ليكنتلل ةروثلا ةيامح نوناق مادختسا ةيناكمإ

  
 ٨يف ديدج نالعإ رادصإو يروتسدلا نالعإلا ءاغلإو ،اليلق عجارتلا ىلع سيئرلا يبعشلا ضفرلا ربجأ 

رادصإ اهنيب نمو ،ربمفون  ٢١نالعإل اًقفو اهذختا يتلا تارارقلا نيصحتب ماق ةقيقحلا يف هنكل ؛ ٢٠١٢ربمسيد 
ةيعورشملل رقتفت يتلا  –ةيسيسأتلا ةيعمجلا ليكشت ةداعإب نيرهاظتملا بلاطمل خضري مل امك . ةروثلا ةيامح نوناق

خيسرتل ا تو -ةينوناقلاو ةيسايسلاو ةيعمتجملا   عساو ا  باب حتفت يتلا روتسدلا ةدوسم ىلع يبعشلا ءاتفتسالا ليجأ
  .٥ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلاب فصعلاو دادبتسالا

  
ةيرحلا يف ةروثلا فادهأ نع ربعي ال ،دالبلل مئاد روتسدك  ٢٠١٢ربمسيد يف هدامتعا مت يذلا روتسدلا نإ 

رفوي ال روتسدلا اذهف . اهتيامحو ناسنإلا قوقحب عتمتلاو يطارقميدلا لوحتلا زاجنإو ةيعامتجالا ةلادعلا قيقحتو
، أل ةيطم اهلعجيو لب ،ناسنإلا قوقح ةيامحل ةمزاللا تانامضلا عيرشتلاب موقت يتلا ةيناملربلا ةيبلغألا ءاوه

 ، ةرم لوأل ،روتسدلا اهلعج يتلا ،رهزألا ةسسؤمب ءاملعلا رابك ةئيهل ةينيدلا تاريسفتلل ةنيهر اهلعج ىلإ ةفاضإلاب
قوقحو تايرحلاب فصعلاو ينيدلا دادبتسالا خيسرت مامأ بابلا حتفي يذلا رمألا وهو . بختنملا ناملربلا قوف
  . ناسنإلا

  
قيقحتو ةيلاقتنالا ةلحرملا ءاهتنا مامأ قيرطلا دهمي هفصوب ةسائرلا ةسسؤم  همدقتيذلا ديدجلا روتسدلا نإ 

ربع نييرصملا فالآ تايحضت ردهيو ،فادهألا هذه قيقحت مامأ ةبقع ربكأ رمألا ةقيقح يف وه ،ةروثلا فادهأ 
ريرقتلا اذه موقي يتلا نيناوقلا تاعورشم ن إ. ٢٠١١رياني  ٢٤ىلإ نمزلا براقعب دوعيو ،لاضنلا نم نيماع 

دعوم ىلع رصم تتاب دقل . نييرصملا هجاوي نأ نكمي ام أوسأ دعت مل ،اهاوتحم يف ةيقوقح ةينوناق ةءارق ميدقتب
دهعل بهأتلاو  -ميمصلا يف ةبرض رياني ٢٥ةروث اه ل تهجو يتلا-ةيسيلوبلا ةلودلا ناكرأ ميمرت ةداعإ عم بيرق 

قوقح كاهتنا ىلع ةيامح يفضي روتسد لظ يف كلذو ؛ناسنإلا قوقح رادهإو تايرحلا عمقو دادبتسالا نم ديدج 
  . ناسنإلا

                                                             
كرتشم يفحص نايب ،روتسدلا  ةدوسم ضفرت ناسنإلا قوقح تامظنم: ينيدلاو يسايسلا دادبتسالا جاتنإ ةداعإ روتسدل ال ٥

  . ٢٠١٢ربمفون  ١٨يف رداص ةيرصم ةيقوقح تامظنمل 
h p: //www. ci hr s. or g/?p=5040   
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، لعف نع نيترم صخشلا ةبقاعم زاوج مدع أدبم" ا يتلا ئدابملا نم دحاو  ربتعيو ،اهفالتخا ىلع ةينوناقلا مظنلا رقأ

، لكل ةيلودلا تايقافتالا اهنمضت يتلا ةيساسألا قوقحلا نم ًءزج  ربتعي يتلا ةيصخشلا ةيرحلاب هرادهإ لخيو ناسنإ
ا ، يف هقحو درفلا ةيمدآل ةيرهوج ةنامض ناودعلا نم وص  نم ءافيتسابو ،نيرزو رزت ال ةدحاولا ةميرجلا نأ كلذ ةايحلا

ا ، عرشملا اهضرفي ال ةبوقع يهو– اهل ةردقملا ةبوقعلل اكترا  ةبسانم اهيئتري يتلا ةبوقعلا ةميرج لكل درفي امنإو ًافازج
، رمألا ةياغ غلب دق نوكي صاصقلا يف قحلا نإف –اهل  عوضخ نأ ىلع ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضق ىرج دقو هيف
، موهفم ءوض ىلع ددحم نوناقلل ةلودلا ا لخت الأ هادؤم يطارقميد  لودلا يف ا ميلستلا ربتعي يتلا قوقحلاب اعيرشت
 ةيطارقميدلا  اضرتفم ، ةلودلا مايقل ايلوأ ، هتيصخشو هتماركو ناسنإلا قوقح نوصل ةيساسأ ةنامضو ةينوناقلا  ةلماكتملا
، ةيرحلاب ةلصلا ةقيثو ربتعت قوقحلا نم ةفئاط اهتحت جردنيو ، ال يتلا ةيعيبطلا قوقحلا نم اهربتعاو ةيصخشلا  نم و سمت
اهعقو يتلا ةيئانجلا ةبوقعلا نوكت الأ اهنيب ا ةلودلا ت ا يف ةنيهم اعيرشتب ا، يف ةنعمم وأ اذ  دييقت ىلع ةيوطنم وأ وسق
، ةينوناقلا لئاسولا جاهتنا ريغب ةيصخشلا ةيرحلا   ٦."دحاو لعف نع ةرم نم رثكأ صخشلا ةبقاعم ةنمضتم وأ ةميلسلا

 
  

                                                             

  .١٩٩٣رياني  ٢ةسلج  – ١٠ةنسل  ٣مقر ةيضقلا  –ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا  ٦
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  نوناقب رارقلا عورشم ىلع قيلعت
  ٢٠١٢ ةنسل )   ( مقر

  ٧نيرطخلا نم عمتجملا ةيامح نأشب
  

  :مــيدقت
 نوناقل جاتنإ ةداعإ ربتعي امب ،"نيرطخلا نم عمتجملا ةيامح" نأشب نوناق عورشمب ةيلخادلا ةرازو تمدقت

، ١٩٤٥ ةنسل ٩٨ مقر هابتشالاو درشتلا  ةيروتسد مدعب١٩٩٣ ماع يف ةيروتسدلا ةمكحملا تمكح يذلاو هتاليدعتو
، ٥ ةداملا مدق نوناقلا عورشم ).١٥ ،١٣ ،٦( ماقرأ اهب ةطبترملا داوملا طوقسو ٨هنم   ةيلخادلا ةرازو نم ملا
، درشتلا نوناق نم اهتيروتسد مدعب موكحملا اهسفن داوملا ةفسلف ىحوتسا  حضونس امك– ءاج ثيح هابتشالاو
ا –ًاليصفت ، الب ةميرج ىلع بقاعم   .ةينوناقلاو ةيروتسدلا ئدابملا ةفاكل اًفلاخمو كولس

  

، ددحم لعف نع عانتمالا وأ لعفب مايقلا ةجيتن عقت ةبوقعلا نأ ينوناقلا هقفلا يف هيلع رقتسملا نم  امنيب حضاوو
ا صاخشأ يف نمألا ةزهجأ بايترا ىلع بقاعيل نوناقلا عورشم ءاج ئبن" كولسب مهمايقل رظن لخت ةميرج عوقوب "ي 
، ماظنلاب ، ىلإ ريشت "ةيمارجإلا قباوسلا"و لئالدلا تناك ام اذإو ماعلا  عقوي نوناقلا عورشم نأ ىنعمب اهباكترا
 ةبوقعلا ، لاجرل ةيريدقت ةطلس ىلع ءانب ، مهريياعمل اًقفوو ةطرشلا ئبن" اًكولس كانه نأ اوأر اذإ ةيتاذلا باكتراب "ي 
، عورشم نم ةيناثلا ةداملا يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ىدحإ  لعفب صخشلا مايق مزلتسي ال يذلا رمألا نوناقلا
 صخشلا نوناقلا عورشم بقاعي امك .ةميرجلا باكترا يف لعفلاب عورشلا وأ يدام  ،"ةيمارجإلا قباوسلا" ىلع ءانب
ربتع ال ةيمارجإلا قباوسلا دوجو نأ مغر ن،يترم ةميرجلا تاذ ىلع باقعلل بابلا حتفي يذلا رمألا ىلع ًاليلد ي 
  .ةميرج باكترا

  

، ةيحان نم  درشتلا نوناق نع فلتخم رخأ ىحنم "نيرطخلا نم عمتجملا ةيامح" نوناق عورشم ذخأ ىرخأ
، ئبن" يذلا كولسلل هفيرعت يف هابتشالاو عوقوب "ي ، ، ةيرح ىلع ءادتعالا مئارج هفيرعت لمشيل ةميرج  يهو لمعلا

 تاماصتعالا ميرجت نوناق" مساب فورعملاو ٢٠١١ ةنسل ٣٤ مقر نوناقب موسرملا يف اهيلع صوصنملا مئارجلا
 لاكشأ ةفاك هب مرجيل ،٢٠١١ سرام يف ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا هردصأ يذلا نوناقلا وهو ".تابارضإلاو
 اًقفو نوناقلا اذه ناك .قباسلا ماظنلا زومر ةبساحمب ةبلاطملا وأ ةيداصتقالا عاضوألا نيسحتب ةبلاطملا جاجتحالا
، ةلاح نايرس ءانثأ طقف هليعفت ىلع صني ىلوألا هتدامل  ةيامح نوناق عورشم يف هيلع صنلابو هنأ الإ ئراوطلا

                                                             

٧  حالصإ ةين بايغ فشكي نيرطخلا نم عمتجملا ةيامح نوناق " ناونعب ةيقوقح ةمظنمو فالتئا ١٣نم مدقم  نايبا ضيأ رظنأ
, ٢٠١٢ربمتبس  ١٣ ،"ةيعمق تاسرامم ىلع ةيعرش ءافضإل فدهي بيعم يئانثتسا نوناق ةيلخادلا ةرازو

h p: //www. ci hr s. or g/?p=3956# .  
  .١٩٩٣رياني  ٢خيراتب ةدقعنملا ةسلجلا يف ةيئاضق  ١٩ةنسل  ٣مقر نعط  ٨
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، نم عمتجملا ، اذه ىلع ةيلخادلا ةرازو اهتلخدأ يتلا تاليدعتلا ىلإ ةفاضإلابو نيرطخلا  يف ًايراس حبصيس نوناقلا
مرج ،٩ئراوطلا تالاح ريغ تقولا لاوط بارضإلاو ماصتعالا يف نينطاوملا قح كلذب يل.  

  

 ىواعدلا يف لصفلاب صتخت ةظفاحم لك ةمصاع يف ةمكحم ليكشت ىلع ةعبارلا هتدام يف نوناقلا صني
، هنواعي دحاو ٍضاق نم ةمكحملا لكشتت .نوناقلا اذه ماكحأل اًقفو ةعوفرملا  ةيلخادلا ةرازو نم امهدحأ نيريبخ

، نوئشلا ةرازو نم يناثلاو  هابتشالاو درشتلا نوناق نم ةعباسلا ةداملا يف درو امل هباشم ليكشت وهو ةيعامتجالا
 ليكشتلا اذه ريثأتل كلذو ،١٩٨٣ ةنسل ١٩٥ مقر نوناقب ليدعتلا يف عرشملا هنع لدعو ،١٩٤٥ ةنسل ٩٨ مقر
، يف لصفلاو يضاقتلا ةعرس ىلع   .اًقحال حضونس امك ،١٠نينطاوملا تايرحو قوقح ىلع رثؤي امم اياضقلا

  

 ةمدقم– ةيلخادلا ةرازو ةفسلف "نيرطخلا نم عمتجملا ةيامح" نوناق عورشمل ةيحاضيإلا ةركذملا سكعت
، تامزألا عم لماعتلا يف -عورشملا ا رياني ٢٥ ةروث تابستكم ةيامح نم ذختت اهنأ ثيح ةينمألا  رادصإل رربم
، اذه لثم  تاكلتمملاو تآشنملا ىلع يدعتلاو نمألاب لالخإلا نود" ريبعتلاو يأرلا ةيرح نع عافدلا ىوعدب نوناقلا
 نوناقلا اذه لثم رودص نأ ريغ ."نيرهاظتملا نيب ةسدنملا ةرطخلا ةيمارجإلا رصانعلا طبضو ةصاخلاو ةماعلا
 ةروث دعبو لبق نوناقلا ةلود ءاسرإو ناسنإلا قوقح مارتحا لجأ نم لاضنلاو تابستكملا ةفاكب عقاولا يف فصعي

٢٥ ، ، تاوقل ةعساو تاطلس نوناقلا عورشم حنمي ذإ رياني  .ةضافضفو ةماع ةينوناق ظافلأ مادختسا ربع ةطرشلا
 نإف تآشنملا بيرختو لمعلا ةيرح ىلع ءادتعالا ميرجت نوناق عورشم ىلع ةرهاقلا زكرم قيلعت حضوأ امكو
 نأ ةرورض نم ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملاو ينوناقلا هقفلا هيلع رقتسا ام عم ضقانتي ةضافضفلا ظافلألا مادختسا
، اهسابتلا نود لوحي امب ةعطاق ةروصب ةددحم نيناوقلا اهمثؤت يتلا لاعفألا نوكت  ةيلج نيناوقلا نوكت نأو اهريغب
 نيبطاخملا لعجي ال اهبناوج ضعب يف اهماهبإ وأ اهب ليهجتلا نأل كلذ .اهيهاونل ةقيضلا دودحلا نايب يف ةحضاو
  .اهبنجت مهيلع نيعتي يتلا لاعفألا ةقيقح نم ةنيب يلع اهب

  

 طباوضلا نم راطإ يف هتايرح ةرشابمل ةلماكلا صرفلا نطاوم لكل رفوي نأ يه روتسدلا اهاخوتي يتلا ةياغلاف
 اوعدت اهنأل ،ةينيقي ةروصب ةددحم ةيئزجلا نيناوقلا اهضرفت يتلا ةيرحلا يلع دويقلا نوكت كلذكو .اهب اهديق يتلا
  ١١.مهتايرح نع كلذكو ،ةايحلا يف مهقح نع اوعفادي يكل ،اهل لاثتمالا يلإ اهب نيبطاخملا

  

ا" هنأ نوناقلا عورشمل ةيحاضيإلا ةركذملا يف ءاج  عورشم يف ةمرجملا لاعفألا– لاعفألا هذه عوقو مدعل رظنو
ا صنلا ءاج دقف رصحلا ليبس ىلع -نوناقلا  ددهت يتلا ةرطخلا لاعفألا عيمج ىلع نوناقلا اذه قيبطتب حمسيل ماع

                                                             

يدعتلا ميرجت نأشب  ٢٠١١ةنسل  ٣٤نوناقب موسرملا ىلع ةيلخادلا ةرازول ةحرتقملا تاليدعتلا ىلع ةرهاقلا زكرم قيلعت رظن ا ٩
  .لمعلا ةيرح ىلع

درشتلا نوناق ماكحأ ضعب ليدعت نأشب  ١٩٨٣ةنسل  ١٩٥نوناقلل ةيحاضيإلا ةركذملا ةعجارم ءاجرب ليصافتلا نم ديزمل  ١٠
  .هابتشالاو

  .٢/٦/٢٠٠١ةسلج  –" ةيروتسد " ةيئاضق  ٢١ةنسل  ١١٤مقر ةيضق  –ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا  ١١
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 ةمكحملا هيلإ تدنتسا يذلا ببسلا وه ناك ينوناقلا صنلا ديدحتو طابضنا مدع نأ مغر كلذو ".نينطاوملا
 هنايب يتأيس امك هابتشالاو درشتلا نوناق صوصن ضعب ةيروتسد مدعب اهمكح يف ١٩٩٣ ماع ايلعلا ةيروتسدلا

  .اًقحال
  

ا نوناقلا عورشم يوتحي ، ريغ "هابتشالا نوناق" ناهذألل ديعت تارابع ىلع ضيأ  ةرازول ىطعأ يذلاو يروتسدلا
، تاطلس ةيلخادلا  مهنكمت ىرخأ ةروصب "هابتشالا" نوناق جاتنإ ةداعإ اودارأ عورشملا يحرتقم نأ ودبي ذإ ةعساو
ا ًاليدب نوناقلا اذه حبصيل ةيعمق ةيسيلوب ريبادت ضرف نم   .ئراوطلا ةلاحل رتتسم

  

 عمتجملا ةيامح" نوناق عورشم رطاخمو بويع زربأ ىلع ءوضلا ءاقلإ ةيلاتلا روطسلا لواحت قايسلا اذه يفو
، هبويع يفالتل تاليدعت ىلإ جاتحي ال نوناقلا اذه نأ ىلع ديكأتلا عم ،"نيرطخلا نم  ضرتفملا نم لب هرطاخمو
، متي الأ ا هرادصإ ، ةينوناقلا داوملا ضعب يف ةنماك تسيل هبويع نأل رظن ، ةفسلف ىلع مئاق هنإ لب بسحف  ةبيعم
ا اًنوناق هنم لعجت   .نينطاوملا تايرحو قوقح ددهي يئانثتسا
  

  نوناقلا عورشم نم )١( ةداملا
  

  :ةطبضنم ريغ تاغايص -ًالوأ
، ىلع اهعيقوت زوجي يتلا ةيئاقولا ريبادتلا نايبب ةصاخلاو عورشملا نم ىلوألا ةداملا صنت  نأ ىلع نيرطخلا

ا بكترا نم لك" ا اًكولس دمع ، ماظنلاب لخت ةميرج عوقوب ئبني ميسج  هنمأو عمتجملا ةمالس ضرعت وأ ماعلا
، هرارقتساو ، وأ مهتاكلتمم وأ مهتايح يف مهديدهت وأ نينطاوملا عيورت يف ببستتو رطخلل  هيلع قبطي مهضارعأ
  :ةيتآلا ةيئاقولا ريبادتلا نم رثكأ وأ ريبدت

  

ا نيثالث نع ديزت ال ةدم نما ناكم وأ ةهج يف ةماقإلا ديدحت .١  .موي
 .هنيعب ناكم دايترا رظح وأ نيعم ناكم يف ةماقإلاب مازلإلا .٢
 .ةطرشلا ةبقارم تحت عضولا .٣
  ."ةيلخادلا ريزو نم رارقب ددحت يتلا لمعلا تاسسؤم ىدحإ يف عاديإلا .٤

  

ظحال لثم اهطبض بعصي ةضافضف تاحلطصم مادختساب تءاج ةيساقلا "ريبادتلا" هذهل ءوجللا يعاود نأ ي 
، ماظنلا( ، هنمأو عمتجملا ةمالس ماعلا  عورشملا نم ةيناثلا ةداملا تددح امنيب )نينطاوملا ديدهتو عيورت هرارقتساو
  .ميسجلا كولسلا ةلظم تحت ةعقاولا مئارجلا
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ا  :اياونلا باقع -يناث

، نم ىلوألا ةداملا اهيلع تصن يتلا ريبادتلا نإ ، اهتاذ دح يف ةيرحلل ةبلاس نوناقلا  اهيف رفاوتتو ريبادت
، عورشم نم ٥ ةداملا هيلع تدكأ ام اذهو .ةبوقعلا صئاصخ  اًقبط اهب موكحملا ريبادتلا" نأ تررق يتلاو نوناقلا
 ".رخأ نوناق يأ وأ تابوقعلا نوناق ماكحأ قيبطتب قلعتي اميف سبحلا ةبوقعل ةلثامم ربتعت نوناقلا اذه ماكحأل
، صئاصخ بستكتل اهدودح تطخت دق ةداملا هذه اهيلع تصن يتلا ريبادتلاف  يف انه نمكت ةروطخلا لعلو تابوقعلا
، يدام لعف ىلع عقوت ال تابوقعلا كلت نأ ، لعف باكترا يف عورش ىتح الو حضاو  ىلع ةينبم يه لب مرجم
  .١٢لعفلاب اهعوقو طارتشا نود ةميرج عوقو نع تاؤبنت

  

 :ناترم لعفلا تاذ ىلع باقعلا -اًثلاث

 لك عيقوت زئاجلا نم هنأ ينعي امب ،"ةيئاقولا ريبادتلا هذه نم رثكأ وأ ريبدت عيقوت" نايبلا ةفلاس ةداملا تزاجأ
، صخش ىلع ريبادتلا هذه ، لعفلا ىلع ةبوقعلا ددعت ىلإ يدؤي امم دحاو  نم ٣٢ ةداملا صن فلاخي امب دحاولا
، ضرغل مئارج ةدع تعقو اذإ" هنأ ىلع تصن يتلاو تابوقعلا نوناق  ثيحب ضعبلا اهضعب ةطبترم تناكو دحاو

  ".مئارجلا كلت دشأل ةررقملا ةبوقعلاب مكحلاو ،ةدحاو ةميرج اهلك اهرابتعا بجو ،ةئزجتلا لبقت ال
ا ءاج صنلا اذه نأ ةظحالملاب ريدجلاو   لبق– هابتشالاو درشتلا نوناق نم ٦ ةداملا صن يف درو امل رياغم

  ."خلا ...ةيتآلا ريبادتلا دحأب بقاعي هيف هبتشملا" نأ يلع تصن يتلاو - اهطوقسب ةيروتسدلا ةمكحملا مكح رودص
  

ا   :ةيلودلا رصم تامازتلا عم ضراعتلا -عبار
، ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم ١٢ ةداملا عم اهيلإ راشملا ةداملا ضراعتت  هيلع تقدص يذلاو ةيسايسلاو

 هيف لقنتلا ةيرح" يف "ةلود ميلقإ لخاد ينوناق وحن ىلع دجوي "درف لك قح يلع ةدكؤملاو ١٩٨٢ ماع رصم
 ةيرح نم دحت "ريبادتلا" نم ةعومجم نوناقلا عورشم نم ىلوألا ةداملا تددح ثيح ."هتماقإ ناكم رايتخا ةيرحو
، ينوناق دنس نود نينطاوملا لقنت   .يعيبط ٍضاق نع رداص يئاضق مكحل اًقفو وأ حضاو

  

  نوناقلا عورشم نم )٢( ةداملا
  

 اذه ماكحأل اًقفو ةميرج عوقوب ئبني يذلا كولسلا" هرابتعا ىلع مرجملا كولسلل اًفيرعت ةداملا هذه تددح
،  عوقو ىلإ دوهشلا ةداهش وأ ةيمارجإلا قباوسلا وأ ةيدجلا لئالدلا ريشت لعف نع عانتما وأ لعف لك وهو نوناقلا

  :ةيتآلا مئارجلا
  

 .فطخلا مئارج وأ ضرعلا وأ لاملا وأ سفنلا ىلع ءادتعالا مئارج .١
 .ماعلا لاملا ىلع ءادتعالاو ةوشرلا مئارج .٢

                                                             

هابتشالاو درشتلا نوناق داوم ضعب ةيروتسد مدعب ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا مكح صن ىلع عالطالل ،عساتلا قحلملا رظنا  ١٢
  .ةيروتسد ةيئاضق ١٠ةنسل  ٣مقر نعط ، ١٩٩٣ريا ني ٢ةسلجب ةدقعنملا 
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 .تاعقرفملاو رئاخذلاو ةحلسألا يف راجتالا مئارج .٣
 .ةيسفنلا ةلاحلا ىلع ةرثؤملا ريقاقعلا وأ ةماسلا وأ ةردخملا داوملاب راجتالا مئارج .٤
 .قيرطلا عطقو راثآلاو ةماعلا تاشنملاو ينابملا مدهو فالتإ مئارج .٥
 .لاومألا ليسغ مئارج .٦
 .تالاصتالا مئارج وأ ةصاخلا وأ ةماعلا تالصاوملا وأ لقنلا لئاسو ليطعت مئارج .٧
 .تاررحملا ريوزت وأ دوقنلا فييزت مئارج .٨
 .يدمعلا قيرحلاو بيرختلا و بييعتلاو فالتإلا مئارج .٩

 .لمعلا ةيرح ىلع ءادتعالا مئارج .١٠
 .ةراعدلا ةحفاكم مئارج .١١
 .رشبلاب راجتالا مئارج .١٢
 .ءاضعألا ةعارزو لقن مئارج .١٣
 .سيلدتلاو شغلاو نيومتلا مئارج .١٤
 .كلذ يف ةطاسولا وأ مئارجلا نم ةلصحتملا ءايشألاو نيمرجملا ءافخإ مئارج .١٥
 ".ةجطلبلا مئارج .١٦

 

، لئالدلا" رابتعا نكمي ال هنأ ىلع ديكأتلا بجي قايسلا اذه يفو ، قباوسلا ةيدجلا  "دوهشلا ةداهش ةيمارجإلا
 رفاوت ىلإ نوناقلا عورشم دانتساف .ةداملا هذه اهتنمضت يتلا مئارجلا نم ةميرجل صخش يأ باكترا ىلع ًاليلد
م كولسلا وأ ةميرجلا ناكرأ رج  ، ةداملا هذه يف ملا  ةيئاضق قباوس دوجو درجم ىلع ةبوقعلا عيقوت" نأ ثيح بيعم
، لعفلا ىلع ةرم نم رثكأ صخشلا ةبقاعم ىلع يوطني  ةبوقع ىفوتساو اهنع مكوح ةقباسلا همئارج عيمجف دحاولا
 ةعضاخ اهنوك ،صخش يأ ةنادإ ىلع ًاليلد اهرابتعا نكمي ال دوهشلا ةداهشو ةيدجلا لئالدلا نأ امك ،١٣"اهنم لك
، ةباقرل ، تافتلالا وأ تايرحتلاب ذخألا ةمكحملا ةطلس نمو ءاضقلا  ةهجاوم يف ليلدك دوهشلا ةداهشب دادتعالاو اهنع

، ا اهنع تافتلالا وأ مهتملا   .ضيأ
  

، عوقوب "ئبني" كولسب مايقلا ىلع نوناقلا عورشم دامتعا نإ  ةميرج ىلع عقيس باقعلا نأ ينعي ةميرج
، ا ناك ءاوس– يدام كولس الب ةضرتفم ا وأ يباجيا   .ةيلخادلا ةرازو دارفأ تاريدقتل اًقفو امنإو -يبلس

  

ا ةداملا هذه ضقانت ، هقباوس وه مهتملا دض ذختملا ليلدلا نأ ثيح ،ةءاربلا ضارتفا أدبم ضيأ  يأ ةيمارجإلا
، ةليط مئارجلا كلت ىلع اًنادم لظي هنأ ، نوناقلا ةفسلف عم ىفانتي امب هتايح  اهتنمضت يتلا ةيساسألا قوقحلاو ةيباقعلا
 ةداملا هذه ربتعت امك .ددصلا اذه يف يروتسدلا نالعإلا اهيلع صن يتلا ةيروتسدلا ئدابملاو ،١٤ةيلودلا تايقافتالا

                                                             

  .هيلإ ةراشإلا قبس ،هابتشالاو درشتلا نوناق داوم ضعب ةيروتسد مدعب ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا مكح ١٣
  .هيلإ ةراشإلا قبس ،هابتشالاو درشتلا نوناق داوم ضعب ةيروتسد مدعب ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا مكح ١٤



١٧  

ا ، يلودلا دهعلا نم ٧-١٤ ةداملا صنل ةفلاخم ضيأ  دحأ ضيرعت زوجي ال" هنأ ىلع ًةحارص صنت يتلاو هتاذ
  لك يف ةيئانجلا تاءارجإللو نوناقلل اًقفو يئاهن مكحب اهنم ئرب وأ اهب نيدُأ نأ قبس ةميرج ىلع باقعلل اددجم

  ."دلب
  

م كولسلا نمض تعضو حرتقملا نوناقلا عورشم نم ١٠ دنب ٢ ةداملا رج   ةيرح ىلع ءادتعالا مئارج" ملا
 تاوقلل ىلعألا سلجملا هردصأ يذلا ،٢٠١١ ةنسل ٣٤ نوناقب موسرملا يف اهيلع صوصنملا مئارجلا يهو ،"لمعلا

، قبط ردص يذلاو ،"تاماصتعالاو تابارضإلا ميرجت نوناق" مساب فورعملاو ةحلسملا الإ .ئراوطلا ةلاح ءانثأ يل 
 يركسعلا سلجملا نوناق نايرس دتميس "نيرطخلا نم عمتجملا ةيامح" نوناقل حرتقملا عورشملا دامتعا ةلاح يف هنأ
 هاجت دالبلا مكح ىلع نيمئاقلاو ةيلخادلا ةرازو ةفسلف سكعي ام وهو .ئراوطلا تالاح ريغ يف قيبطتلل
  .ةيطارقميدلاب ةبلاطملا تاماصتعالا وأ ةيلامعلا تاجاجتحالا

  

، ىضتقمب ا نأ -لاثملا ليبس ىلع– روصت نكمي كلذ  ةين دوجو نود ةرهاظم هب عراش طيحم يف يشمي صخش
، نوناقلا اذه قيبطتل هضرع نوكي دق اهيف ةكراشملل  فصو دح ىلع- ةيمارجإ قباوس هل تناك اذإ كلذو هيلع
  .ةهازنلا ريياعم ىندأل رقتفت ةيركسع مكاحم يف اًقباس هتمكاحم تمت دق تناك ولو ىتح -نوناقلا

  

ا نوناقلا عورشمل ةيحاضيإلا ةركذملا تنمضت  ةداملا صوصن يف ةنمضتملا راطخألا كلت نم ربكأ راطخأ
، ، ليبس ىلع تءاج اهنأ اهرهاظ يف ودبت ةيناثلا ةداملا اهتنمضت يتلا مئارجلا نأ ثيح ةيناثلا  هنا ينعي امب رصحلا

، ليبس ىلع يه مئارجلا هذه نأ ىلإ ةيحاضيإلا ةركذملا ريشت امنيب .اهيف عسوتلا وأ اهيلع سايقلا نكمي ال  لاثملا
، عسوتلا نكمي يلاتلابو ا" هنأب ةركذملا هتدروأ امل اًقفو اهيف ، تحت لاعفألا هذه عوقو مدعل رظنو  ءاج دقف رصحلا
ا صنلا  ةلوهس ىلإ ىدؤي يذلا رمألا ."نينطاوملا ددهت يتلا ةرطخلا لاعفألا عيمج ىلع نوناقلا قيبطتب حمسيل ماع
ا اًكاهتنا لكشي امب ،"نينطاوملا ددهت يتلا ةرطخلا لاعفألا" ىمسم تحت لعف يأ جاردإ  ال( يروتسدلا أدبملل ريطخ

ا نوكي نأ دبال يمارجإلا لعفلا نأ ىنعمب )صنب الإ ةبوقع الو ةميرج ا ددحم ا، ديدحت  صني نأ يفكي الف حضاو
، لعف ميرجت ىلع نوناقلا ، حضاو لعفلا اذه نوكي نأ بجي امنإو نيعم  يف زئاج ريغ سايقلا نأ امك رصانعلا
، صوصنلا   .حوضوب نوناقلا اهيلع صني مل تابوقع وأ ةديدج مئارج قلخ زوجي ال هنأ ىنعمب ةيباقعلا

  
  نوناقلا عورشم نم )٤( ةداملا

  

، اذه ماكحأل اًقفو ةعوفرملا ىواعدلا يف لصفلاب ةداملا هذه صتخت  ةمصاع يف ةمكحم لالخ نم كلذو نوناقلا
 نوئشلا ةرازو نم رخألاو ةيلخادلا ةرازو نم امهدحأ ناريبخ هنواعي دحاو ٍضاق نم لكشت" ةظفاحم لك

، ا، ةمكاحملا تاءارجإ امهروضح نوكيو ةيعامتجالا  ثحب دعب ةمكحملل امهريرقت امدقي نأ نيريبخلا ىلعو يبوجو
، عيمج نم ةبكترملا ةميرجلاب هتقالعو مهتملا فورظ  ردجتو ."ةمكاحملل ةددحملا ةسلجلا خيرات لبق كلذو هوجولا
  :يلي ام ىلإ ددصلا اذه يف ةراشإلا
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، درشتلا نوناق نم ٧ ةداملا ءايحإل ةلواحم ةداملا هذه لثمت :ًالوأ  ،١٩٨٠ ةنسل ١١٠ نوناقلاب ةلدعملا هابتشالاو
 ١٩٥ نوناقلل ةيحاضيإلا ةركذملاب درو امبسح اهئاغلإ ةلع تناكو ،١٩٨٣١٥ ةنسل ١٩٥ مقر نوناقلا اهاغلأ يتلاو
دع يتلاو هب ةدراولا لاعفألا وأ مئارجلا ضعب نأ نع فشك نوناقلا اذهل يلمعلا قيبطتلا" نأ ١٩٨٣ ةنسل صخشلا ي 
ا اهل اًقفو ، هبتشم دع نأ مزلتست عمتجملا ىلع ةروطخ لكشت ال هيف اعد يذلا رمألا .١٦"هيف اهبتشم اهبكترم ي 
ا حرتقملا نوناقلا عورشم يف ةموكحلا ، هذه نم فيفختلا ىلإ يلاح  ةنظم ريثت يتلا ريبادتلا ضعب ءاغلإو تالاحلا
، تايرحلاب ساسملا  درشتلا اياضق رظنت يتلا مكاحملا ليكشت نم ةيئاضقلا ريغ رصانعلا داعبتسا نع ةماعلا

، ، هذه يف لصفلا ةعرس ءاغتبا هابتشالاو   .١٧صصختملا يعيبطلا يضاقلل ةدوعو اياضقلا
  

ا ، ةحص نامضل ةمكاحملا تاءارجإ نيريبخلا روضح طرش :يناث ، ليكشت يف امهلخدي اهداقعنا  كلذبو ةمكحملا
، ريغ رصانع نمضت دق ةمكحملا هذه ليكشت نوكي  ١٨.ليكشتلا اذه يف ةيروتسد مدع ةهبش كانه لعجي امم ةيئاضق
ا ةرادإلا ةهج نم ةمكحملاب ءاضعأ دوجو نأ امك ١٨.ليكشتلا لخ ةيلخادلا ةرازو نم صوصخو ةيدايحلا ريياعمب ي 
 ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم ١ ةرقف ١٤ ةداملا صنل ًاقبط نوناقب لكشُت ةمكحم يأب رفاوتت نأ بجي يتلا

  .ةيسايسلاو
  

                                                             

  .١٩٨٣ةنس ربوتكأ رهش نع ةيعيرشتلا ةرشنلا  ٤٢ددعلا  – ١٩٨٣ةنس ربوتكأ  ٢٠يف ةيمس رلا ةديرجلاب روشنملا ١٥
  .١٩٨٠ةنسل  ١١٠نوناقلا كلذب دصقي  ١٦
عورشم نع ةيموقلا ةئبعتلاو يموقلا نمألاو عافدلا ةنجل بتكمو ةيعيرشتلاو ةيروتسدلا نوئشلا ةنجل نم ةكرتشملا ةنجللا ريرقت  ١٧

  ).١٩٨٣ةنسل  ١٩٥نوناقلا (مهيف هبتشملاو نيدرشتملا نأشب  ١٩٤٥ةنسل  ٩٨مقر نوناقب موسرملا ماكحأ ضعب ليدعت نأشب نوناق 
رياني  ١٣ةسلجب رداصلا  –" ةيروتسد"ةيئاضق  ٢٧ةنسل  ٢٦مقر ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا مكح صن ،رشاعلا قحلملا رظنا  ١٨ 

, ٢٠٠٣ةنسل  ١٢لمعلا نوناق نم  ٧٢و ٧١داوملا يف اهي لع صوصنملا ةيسامخلا ناجللا ةيروتسد مدع تررق نيح. ٢٠٠٨
ةيالو اهيلإ دهعو عرشملا اهأشنأ يتلا ةنجللا : اهلوأ ةدع هجوأ نم روتسدلا ماكحأ نافلاخي امهيلع نوعطملا نيصنلا نأ ثيحو"
 نم نوكتت يهف, يرادإلا رصنعلا اهليكشت ىلع بلغي ةنجل يه لمعلا برو لماعلا نيب أشنت دق يتلا ةيدرفلا تاعزانملا يف لصفلا
،, ءاضعأ ةثالثو نييضاق لامع تاباقنل ماعلا داحتالا نع لثمم يناثلاو  هبيني نم وأ صتخملا ةلماعلا ىوقلا ةيريدم ريدم امهدحأ
 بلغألا يف–مهنأش يف رفاوتي ال ةاضقلا ريغ نم ةنجللا ءاضعأو ،ةينعملا لامعألا  باحصأ ةمظنم نع لثمم ثلاثلاو ،رصم
، –معألا مهيف وأ مهدحأ يف طرشلا اذه رفاوت ضرفبو  مهتلدأ ريدقتو موصخلا عافد قيقحت نم مهنكمي يذلا ينوناقلا ليهأتلا طرش

صتخملا  ةلماعلا ىوقلا ةيريدم ريدم نأ نع ًالضف ،يضاقلا يف امهرفاوت مزاللا لالقتسالاو ةديحلا يتنامضل نودقتفي مهنإف ،ًاعيمج
ًايأر هيف ىدبأو عازنلاب لصتا دق نوكي ،ةنجللا كلت  ىلع هضرع لبق ًايدو عازنلا ةيوست ىلوتت يتلاةيرادإلا ةهجلا سيئر هنابسحب 

  هتاذ عازنلا يف لصفلل كلذ دعب ءاضقلا سلجم يف سلجي نأ هل زوجي الف مث نمو
ىتح  –ةيئاضقلا ماكحألاب  اهفصو نكمي ال لمعلا نوناق نم) ٧١(ةداملا صنب ةلكشملا ناجللا نم ردصت يتلا تارارقلا نأ : اهيناثو

،  ماكحألا نأ كلذ –فصولا اذه عرشملا اهيلع غبسأ نإو  يئاضقلا صاصتخالا تاذ تائيهلا وأ مكاحملا نم الإ ردصت ال ةيئاضقلا
ةيئاضقلا ماكحألا ةفص  نم هل تسيلو ،ًايرادإ ًارارق نوكي نأ ودعي ال اهنع ردصي ام نإف مث نمو ،ةيرادإ ناجل – ناجللا هذهو
،  لمعلا نوناق نم) ٧١(ةداملا هيلع تصن ام كلذ نم لاني الو ،ءي ش ًاحيحص ةنجللا داقعنا نوكي يك نييضاق دوجو طارتشا نم
هذه يف  ةيبلغألاو ،ةيبلغألاب رارقلا ردصي نأ نكمي نييقابلا ةثالثلا ءاضعألا روضحو نييضاقلا نيذه دوجو ضارتفاب هنأ كلذ
  ".يئاضق رارق وأ مكح هنأب اهنم رداصلا رارقلا فصوي نأ نكمي الف مث نمو ،يرادإلا رصنعلل ةلاحلا
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ا، ةمكاحملا نيريبخلا روضح نوناقلا عورشم لعج :اًثلاث ،ب الإ ةمكحملا داقعنا حصي ال يأ يبوجو  امهدوجو
، تاهجل نالثمم تقولا تاذ يف امهو  نع مهبيغت قيرط نع ةمكاحملا تاءارجإ ةلاطإ ةهبشب يقلي دق امم ةيرادإ
، باقع فدهب تاسلجلا روضح  تابثإ اهناش نم يتلا ةلدألا ريراقت ميدقت يف رصحنت امهتمهم نأو ةصاخ مهتملا
  ١٩.رثكأ سيل مهتملا ةنادإ

  

  نوناقلا عورشمل ةيحاضيإلا ةركذملا
  
ا عورشملل ةيحاضيإلا ةركذملا تنمضت ، اذه رادصتسال تارربملا نم ددع  غارفلا ةهجاوم :اهنيب نم نوناقلا

، ةروطخلا تالاحل ركبملا ضاهجإلل ةيئاقولا ريبادتلا ذاختا يئاضقلا طبضلا رومأم حنمي يذلا يعيرشتلا  ةيمارجإلا
  .ةيمارجإلا ةروطخلا تالاح ضاهجإ نم اونكمتي ىتح

  

 صنت يتلاو ١٩٧١ ةنسل ١٠٩ مقر ةطرشلا ةئيه نوناق نم ٣ ةداملا صن ىلإ ددصلا اذه يف ةراشإلا ردجتو
، ماعلا نمألاو ماظنلا ىلع ةظفاحملاب ةطرشلا ةئيه صتخت" ىلع  لاومألاو ضارعألاو حاورألا ةيامحبو بادآلاو
، ةفاك يف نينطاوملل نمألاو ةنينأمطلا ةلافكب صتخت امك ،اهطبضو مئارجلا عنم صخألا ىلعو  ام ذيفنتبو تالاجملا
 موقي" ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق نم ٢١ ةداملا هيلع تصن امع ًالضف ،"تابجاو نم حئاوللاو نيناوقلا اهيلع هضرفت
، مئارجلا نع ثحبلاب يئاضقلا طبضلا رومأم   ."ىوعدلاو قيقحتلل مزلت يتلا تالالدتسالا عمجو اهيبكترمو

  

، نوناقلا اهنمضتي يتلا ةيئانثتسالا ريبادتلا ىلإ ةجاح يف اوسيل يئاضقلا طبضلا يرومأم نإ  لب حرتقملا
، ريوطت ىلإ طقف اوجاتحي ، نم ديزملا بلطتي اذهو مهئادأ  ةرازولل لماشلا حالصإلاب عورشلا نع ًالضف بيردتلا

،   .رياني ةروث بقع أدبي نأ ضرتفملا نم ناك يذلاو اهتزهجأو
  

 ريغو ةيعيبطلا فورظلا يف مهب طونملا مهلمع ءادأ مهنكمي ال يئاضقلا طبضلا يرومأم نأب لوقلا نإ
، تاعيرشت نودب ةيئانثتسالا ، ةلود راطإ يف لمعلا اهنكمي ال ةيلخادلا ةرازو نأ ينعي ةيئانثتسا  موقت يتلا نوناقلا

، تايرحلاو قوقحلا ردهت ةيئانثتسا تاعيرشت نودب نوناقلا ةدايس ىلع  ةرورض ىدم دكؤي هنأ نع ًالضف ةيساسألا
 .ينمألا حالصإلا ةيلمع

                                                             

  .٢٠٠٨رياني  ١٣ةسلجب رداصلا  –" ةيروتسد"ةيئاضق  ٢٧ةنسل  ٢٦مقر ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا مكح  ١٩
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، ىلإ راعشإ هيجوت نع ام عمجت ومظنم فلخت اذإ" ا عمجتلا لحي نأ يغبني ال تاطلسلا  نيمظنملا ىلع ضرفت نأو يئاقلت
 تالاح يف صوصخلا هجو ىلع كلذ قبطنيو .نجسلا وأ تامارغلا عفد اهلآم ةيرادإ تابوقع وأ ةيئانج تابوقع
 ال وأ مظنم صخش يأ دجوي ال امدنع وأ مزاللا راعشإلا طرشل لاثتمالا نع نومظنملا زجعي امدنع ةيوفعلا عمجتلا
 ٢٠".هتيوه ديدحت نكمي

                                                             

نع رداصلا –يايك انيام ،تايعمجلا نيوكت ةيرح ىف قحلاو ىملسلا عمجتلا ةيرح ىف قحلاب ىنعملا صاخلا ررقملا ريرقت  ٢٠
ةرقفلا A/HRC/20/27 ٢٠١٢ويام  ٢١خيراتب نورشعلا ةرودلا  –ناسنإلا قوقح سلجم  ،٢٩.  
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  نوناقب رارق عورشم ىلع قيلعت
  ٢٠١٢ ةنسل ) ( مقر

  ةيمومعلا قرطلا يف تارهاظملا ميظنت نأشب
  
 :مـيدقت

، قوقحلا نم ربتعي يملسلا عمجتلاو رهاظتلا يف قحلا  نع ريبعتلا اهلالخ نم نونطاوملا عيطتسي يتلا ةليصألا
، ، ٍلكشبو ًةرشابم مهئارآ  دقو .ماع مامتها تاذ ةنيعم اياضق ىلإ ةموكحلاو عمتجملا هابتنا تفل فدهب يعامج

 ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم ٢١ ةداملا يف قحلا اذه ىلع صنلا ىلع ناسنإلا قوقحل ةيلودلا قيثاوملا تصرح
،  يف نوناقلا اهضرفي يتلا دويقلا كلت الإ هتسرامم ىلع دويق عضو ترظحو قحلا اذه ىلع تدكأ يتلاو ةيسايسلاو

، عمتجم   ٢١.يموقلا نمألا ةنايصل يرورضلا ردقلابو ةيرورض نوكتو يطارقميد
  

، رهاظتلا قحو عمجتلا يف قحلا ىلع -رصم اهنمو– ملاعلا لود ريتاسد نم ديدعلا تصن  ةداملل اًقفوف يملسلا
 ريغ ءوده يف صاخلا عامتجالا قح نينطاوملل" ،٢٠١١ سرام ٣٠ يف رداصلا يروتسدلا نالعإلا نم ١٦

 نيلماح ، مهتاعامتجا روضح نمألا لاجرل زوجي الو ،قباس راطخإ ىلإ ةجاح نودو احالس  تاعامتجالاو ةصاخلا
  ."نوناقلا دودح يف ةحابم تاعمجتلاو بكاوملاو ةماعلا

  

، نوناقلل ةلاحإلا مغر قحلا ةحابإ نإ  صن يذلاو ،١٩٢٣ ماع روتسد ذنم يروتسدلا عرشملا جهنم وه هميظنتل
، يف رهاظتلا قح ىلع ، هميظنت رمأ لاحأو روتسدلا   .هتسرامم رصاحيو قحلاب فصعيل هرودب ءاج يذلاو نوناقلل

، نم رثكأ نييملسلا رهاظتلاو عمجتلا قح ميظنت يف لخدتي  نأشب ١٩١٤ ةنسل ١٠ مقر نوناقلا كانهف نوناق
، ، يف ةيراسلا نيناوقلا مدقأ نم دعي يذلاو رهمجتلا ا دجوي امك رصم  ريرقتب ١٩٢٣ ةنسل ١٤ مقر نوناقلا ضيأ

 نوناق بناجب نايراس نانوناقلا ناذه .ةيمومعلا قرطلا يف تارهاظملاو ةماعلا تاعامتجالاب ةصاخلا ماكحألا
 ب ٩٨ ،٢٢رركم أ ٩٨ داوملا لثم هنم ةقرفتم عضاوم يف نييملسلا رهاظتلاو عمجتلا قح لوانتي يذلا تابوقعلا
  .٢٣رركم

                                                             

نم عضوي نأ زوجي الو . هب اًفرتعم يملسلا عمجتلا يف قحلا نوكي"ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم  ٢١ةداملا صن  ٢١
نمألا ةنايصل ،يطارقميد عمتجم يف ،ةيرورض ريبادت لكشتو نوناقلل ا ًقبط ضرفت يتلا كلت الإ قحلا اذه ةسرامم ىلع دويقلا
  ."مهتايرحو نيرخآلا قوقح ةيامح وأ ةماعلا بادآلا وأ ةماعلا ةحصلا ةيامح وأ ماعلا ماظنلا وأ ةماعلا ةمالسلا وأ يموقلا

وأ أشنأ نم لك هينج فلأ زواج ت الو هينج ةئام نع لقت ال ةمارغبو نجسلاب بقاعي((تابوقعلا نوناق نم رركم أ  ٩٨ةداملا  ٢٢
موقي يتلا ةيساسألا ئدابملا ةضهانم  يلإ ةليسو ةيأب ةوعدلا اهنم ضرغلا نوكي ةعامج وأ ةمظنم وأ ةئيه وأ ةيعمج رادأ وأ مظن

وأ ،ةل ماعلا بعشلا ىوق فلاحت دض ةوعدلا وأ اهب ءاردزالا وأ اهتيهارك ىلع ضحلا وأ ،ةلودلا يف يكارتشالا مكحلا ماظن اهيلع
نع لقت ال ةمارغو ددشملا  نجسلا ةبوقعلا نوكتو .كلذ نم ءيش ذيبحت وأ جيورتلا وأ ةماعلا تاطلسلا ةمواقم ىلع ضيرحتلا

ديزت ال ةدم نجسلاب بقاعيو  .كلذ يف ًاظوحلم باهرإلا وأ فنعلا وأ ةوقلا لامعتسا ناك اذإ. هينج ىفلأ زواجت الو هينج ةئامسمخ
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، لالتحالا تاوق نم طوغضب اهدادعإ مت يتلا يملسلا عمجتلاو رهاظتلا قح ميظنت نيناوق نم ةياغلا  يزيلجنإلا
، لك نم قحلا اذه ةرصاحم نامض وه  كلت ةفسلف بهذتو .هاوتحم نم يروتسدلا قحلا غيرفت ىدؤي امب تاهاجتالا
، كلت ماكحأ يفلاخمل يساقلا باقعلا ىلع ديكأتلا ىلإ ةيعمقلا نيناوقلا  نود" ةلمج ىلع مئادلا صنلاب كلذو نيناوقلا
  ".رخأ نوناق يأ وأ تابوقعلا نوناق يف دشأ ةبوقع يأب لالخإلا

  

، ميرجتلا نع لوألا ماقملا يف ثحبت نيناوقلا كلت ةفسلف ، اًنمث قحلا ةسرامم نم لعجي امب باقعلاو  امنيب اًظهاب
، اذه ةسراممب نينطاوملل حامسلاو ديكأتلاب متهت ال  يف ةقبطملا ةيعمقلا نيناوقلا يف ةيساسألا ةمسلا يه كلتو قحلا
  .ةيدادبتسالا لودلا

  

، عمجتلاو رهاظتلا روص نم ةروص رياني ٢٥ ةروث ربتعت  اورهاظتو نينطاوملا نم ددع عمجت امنيحف نييملسلا
،" راعش نيعفار ، شيع  تاراعشلا كلت تلبوق ،"ماظنلا طاقسإ ديري بعشلا" فاته نيددرمو "ةيعامتجا ةلادع ةيرح
، تاوق لبق نم ةطرفم ةوقب تافاتهلاو  نيدوقفملاو نيباصملا فالآو ءادهشلا تائم طوقس ىلإ ىدأ يذلا رمألا نمألا
  .فنعلا ةريتو ةدايزو

  

، تاباختناب بختنم يندم سيئرب تءاج يتلاو ةروثلا حاجن دعب هنأ روصتن انكو  كلت ليطعت متي نأ ةيطارقميد
، عمجتلاو رهاظتلا قح ديقت يتلا نيناوقلا  دعي مل ثيح يملسلا  ةدلوتملا ءارآلا لعافتو ريبعتلا ةيرح دييقت ازئاج

 لقني نأ نيعتي ذإ .اهيلع ةقحاللا ةبوقعلا وأ ،اهرشن ىلع ةقبسم دويق ضرفب ءاوس ،اهتسرامم قوعت لالغأب ،اهنع
 ةطلسلا مهتضراع ولو- اهنوحرطيو مهلوقع يف لوجت يتلا راكفألا كلت ةينالعو رهاظتلا لالخ نم نونطاوملا
 ثادحإ لجأ نم ةيملسلا لئاسولاب -ةماعلا  نوكي دق ارييغت  نوناق عورشم تحرتقا دق ةيلخادلا ةرازو نأ الإ ،ابولطم
ا لمعيل "ةيمومعلا قرطلا يف تارهاظملا ميظنت" نأشب   .قحلا اذهل ةديقملا ةيراسلا نيناوقلا عم بنج ىلإ بنج

  

، نيماتو رهاظتلا قح ميظنت ىلإ فدهي هنأ عورشملا اذه داومل ةيلوألا ةءارقلا نم ودبي دق  هنأ الإ نيرهاظتملا
، يقاب ةعجارمبو  ةماعلا تاعامتجالا نوناق اهانبت يتلا اهسفن ةيعمقلا ةفسلفلا ىلع ريسي هنأ حضتي هداوم
  .١٩٢٣ ةنسل ١٤ مقر تارهاظملاو

  

                                                                                                                                                                                              

تائيهلا وأ تايعمجلا  هذه ىدحإ يلإ مضنا نم لك هينج ةئامسمخ زواجت الو ًاهينج نيسمخ نع لقت الةمارغو  تاونس سمخ ىلع
  .))ةروص ةيأب اهيف كرتشا وأ هيلإ وعدت يذلا ضرغلاب هملع عم تاعامجلا وأ تامظنملا وأ

الو اهينج نيسمخ نع لقت ال ةمارغبو تاونس سمخ زواجتت ال ةدم سبحلاب بقاعي (( تابوقعلا نوناق نم رركم ب ٩٨ةداملا  ٢٣
مظنلا وأ ةيساسألا روتسدلا ئدابم  رييغتل قرطلا نم ةقيرط ةيأب ةيبرعلا رصم ةيروهمج يف جور نم لك هينج ةئامسمخ ىلع ديزت
 ةلودلا مظن بلقل وأ ةيعامتجا ةقبط ىلع ءاضقلل وأ تاقبطلا نم اهريغ ىلع ةيعامتجا ةقبط ديوستل وأ ةيعامتجالا ةئيهلل ةيساسألا
وأ باهرإلا وأ ةوقلا لامعتسا ناك ىتم ةيعامتجالا  ةئيهلل ةيساسألا مظنلا نم ماظن يأ مدهل وأ ةيداصتقالا وأ ةيعامتجالا ةيساسألا
  )).ةروكذملا لاعفألا قرطلا نم ةقيرط ةيأب ذبح نم لك تابوقعلا سفنب بقاعيو. كلذ يف اظوحلم ةعورشم ريغ ىرخأ ةليسو ةيأ
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 يف لمعف ،رياني ٢٥ ةروثل نيبحاصملا يعامتجالاو يسايسلا كارحلا ةدشب تقمي حرتقملا مدقم نأ ودبي امك
 ريثتست" تاتفال عفر وأ تارابع نيودت نيرهاظتملا ىلع عورشملا رظح ذإ .اهميرجتل نوناق عضو ىلع رمألا عقاو
 ءاقلإ" وأ ،"ةلودلا تاسسؤمل ةءاسإ وأ ةناهإ لكشت" وأ ،"اهتبيهو ةلودلا تاسسؤم نم لانت" وأ ،"نيرخآلا رعاشم
 قوقح مظنت يتلا نيناوقلل ةيعيرشتلا ةفسلفلا سفن يف اًناعمإو ).٨ ةدام( "ةنتفلا ريثت يناغأ وأ ديشانأ وأ تارابع

،  نع لقت ال يتلا ةمارغلاو نجسلا ىلإ لصت ةيساق ةبوقعب ٨ ةداملا صن ةفلاخم نوناقلا عورشم طاحأ نينطاوملا
  .حنجلا سيلو تايانجلا فاصم يف لخدي نوناقلا نم ٨ ةداملا ةفلاخم نأ ينعي امم ،)١٤ ةدام( ةينج فلأ ٢٠

  

ا نوناقلا عورشم ءاج ، ديقب ضيأ  صتخملا ظفاحملا ددحي" نأ ىلع ٤ ةرقف ٥ ةداملا يف صن نيح بيرغ
 ةيلمع يف اًكيرش راص صتخملا ظفاحملا نأ ينعي امم "اهئاهتنا ديعاومو اهيف تارهاظتلا ميظنت زوجي يتلا نكامألا
، ميظنت ، ديدحت كلذ يف امب ةرهاظملا  .بلاطملا وأ ءادنلاب ةرهاظملا هل هجوتتس يتلا ةهجلا ةعيبط يلاتلابو اهناكم
 ريبك روهمج فطاعتي ال ىتح ناكسلاب ةلوهأم ريغ نكامأ يف رهاظتلل نكامأ ديدحت ظفاحملل قحي كلذ ىضتقمبو
، عم  يداو ءارحص يف نوكيل رهاظتلا ناكم ةرقفلا هذه صن بجومب ةريحبلا ظفاحم ددحي ًالثمف نيرهاظتملا

،   .ظفاحملا تارارق ىلع طرش وأ ديق ضرفي ال نوناقلا نأ ثيح نورطنلا
  

، نوناقلا اذه هلوانت ام رطخأ ، قيرفت يف ةيرانلا ةحلسألا مادختساب ةطرشلل حيرصتلا وه حرتقملا  نيرهاظتملا
 نيرهاظتملا قيرفت قح ةطرشلا لاجرل نوناقلا حاتأ دقو ."بجاولا ءادأو يعرشلا عافدلا قح" ىوعدب كلذو
 نوناق نم اًثلاث ةرقفلا ١٠٢ ةداملل اًقفو –ةيحلا ةريخذلا قالطإ ىلإ لصت دق يتلا– ةوقلا مادختسا يف جردتلاو

، ، ىلإ ماعلا نمألا ضرعي لعف يأ نيرهاظتملا نم ردص اذإ ةطرشلا  ريس ليطعت وأ عنم ىلإ يدؤي وأ رطخلا
، قفارملا دحأب لمعلا   .رورملا ليطعت ىتح وأ ةماعلا

  

، نم ءيشب عورشملا اذه داوم ةيلاتلا روطسلا يف لوانتن ا اًكاهتنا لكشت يتلا داوملا اميسال ليلحتلا  قوقحل ميسج
  .ةيلودلا رصم تامازتلاب لالخإو ناسنإلا

 

  عورشملا نم ٣ ةداملا
  

 ةيدرف ةروصب مهبلاطمو مهئارأ نع رحلا ريبعتلا يف قحلا نيرهاظتملل" نأ ىلع عورشملا نم ةداملا هذه صنت
 نع ربعت يتلا تاتفاللاو توصلا تاربكم كلذ يف امب ةعورشم ةليسو ةيأ كلذ يف نيمدختسم ةيعامج وأ
  ."ةيسايسلا مهلويمو مهتاهاجتا

  

  :قيلعتلا
، ةيسايسلا لويملاو تاهاجتالا نع ريبعتلل ةيمومعلا قرطلا ىلع رهاظتلا قح ةداملا هذه ترصق  ًةلهاجتم طقف

  .اهريغو ةيعامتجاو ةيداصتقا قوقحب ةبلاطملا لجأ نم تارهاظملا ميظنت ةيناكمإ
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، نع ريبعتلا ةيرح ىلع اًتائتفا دعت ةداملا هذه نأ نع ًالضف اذه  دكأ امدنع يروتسدلا نالعإلا نأ ثيح يأرلا
، ةيرحلا كلت نامض ىلع ، يأرلا ةيرح( نأ ىلع ١٢/٢ ةداملا تصن امك .ديق نود ةقلطم اهلعج اهنوصو  ةلوفكم
 دودح يف ريبعتلا لئاسو نم كلذ ريغ وأ ريوصتلا وأ ةباتكلا وأ لوقلاب هرشنو هيأر نع ريبعتلا ناسنإ لكلو

،  تارهاظملا ميظنت نأشب ٣ ةداملا نوكت مث نمو ،)ينطولا ءانبلا ةمالسل ًانامض ءانبلا دقنلاو يتاذلا دقنلاو نوناقلا
  .روتسدلل ًةفلاخم ةيمومعلا قرطلا يف

  

  عورشملا نم ٤ ةداملا
  

، راطخإلا ةيلمعو ةرهاظملا ميظنت تاءارجإ نوناقلا عورشم نم ةعبارلا ةداملا لوانتت  .اهنيمأت تاءارجإو اهنع
 ةينوناقلا تاءارجإلل اًقفو ةرهاظملا نيمأت ٢٤ةصتخملا ةطلسلا ىلوتت" نأ ىلع حرتقملا صن نيمأتلا ةيلمع ثيح نمف
 ةماعلا لاومألاو تاكلتمملا ىلع ظافحلاو رطخلل مهضرعت مدعو نيرهاظتملا ةمالسل ةمزاللا ةينمألا ريبادتلاو
  ."ةصاخلاو

  

 لبق ةصتخملا ةطلسلا راطخإب موقي نأ ةرهاظملا ميظنت ىلوتي نم ىلع ةيناثلا ةرقفلا يف ةعبارلا ةداملا طرتشتو
، ىلع مايأ ةثالثب ةرهاظملا ميظنت ، نيدايملا وأ عراوشلا دحأ يف ةرهاظملا تناك لاح يف كلذو لقألا  يف وأ ةماعلا
، وأ ةماعلا تائيهلا وأ تاسسؤملا ىدحأ طيحم ، ةدابعلا رود وأ ةيموكحلا  تائيهلا ىدحأ طيحم يف وأ اهتاقحلمو

، ، ةيداصتقالا تاسسؤملا كلذ يف امب ةيبنجألا   .ةيميلعتلا تآشنملاو تاسسؤملا ىدحأ طيحم يف وأ ةيلاملاو
  

، ةيلخادلا ةرازو ىلع راطخإلا ميدقت رصق دق صنلا نوكي كلذبو  تايريدم ىلإ هميدقت زجي مل هنأ ثيح طقف
، يف نمألا  راطخإلا ميدقت بوجو نم ١٩٢٣ ةنسل ١٤ نوناقلا نم ٢ ةداملا هتزاجأ ام فالخب اذه تاظفاحملا
 نيعتيف اهجراخ تناك اذإ امأ .ةظفاحملا ةرئاد لخاد عامتجالا وأ ةرهاظتلا ميظنت ةلاح يف ةيريدملا وأ ةظفاحملل
 راطخإلا هيجوت يف ىرخألا تاظفاحملا ناكسل ةبوعص لكشي يذلا رمألا ٢٥.زكرملا يف سيلوبلا ةطلس راطخإ
  .اهعقوم بسحب ةيلخادلا ةرازول

  

، اهنمضتي نأ بجي يتلا تامولعملا ثيح نمو  هنأ ىلع ةثلاثلا اهترقف يف اهيلإ راشملا ةداملا تصن راطخإلا
 نيرهاظتملا ريس طخو ةرهاظملا ميظنتل تعد يتلا بابسألاو نامزلاو ناكملا ديدحت راطخإلا لمشي نأ بجي"
ا ةديدجلا ةداملا تفاضأ امك ."نورهاظتملا اهب ىداني يتلا بلاطملاو ةرهاظملا يف اهتكراشم عقوتملا دادعألاو  رود

ا  بلاطمب ةينعملا ةهجلا وأ ةرازولا رطخي نأ صتخملا ريزولل" هنأ ىلع تصن امدنع ةيلخادلا ةرازول ديدج

                                                             

  .ةيلخادلا ةرازوب ةصتخملا ةطلسلا ةداملا تفرع نوناقلا عورشم نم ىلوألاةداملا صنل اًقفو  ٢٤
 ناك اذإف ،ةيريدملا وأ ةظفاحملا كلذب رطخي نأ ماع عامتجا ميظنت ديري نم ىلع بجي(( ١٩٢٣ةنسل  ١٤نوناقلا نم  ٢ةداملا  ٢٥

ةثالثب عامتجالا دقع لبق راطخإلا نوكيو  زكرملايف سيلوبلا ةطلس رطخأ ،ةيريدملا وأ ةظفاحملا رقم جراخ عامتجالا دقع داري 
  .))ايباختنا عامتجالا ناك اذإ ةعاس نيرشعو عبرأ ىلإ ةدملا هذه صقنتو .لقألا ىلع مايأ



٢٦  

 ميظنت دعوم لبق نيرهاظتملا عم عامتجالا وأ اهل لولح داجيإ ىلع لمعلاو بلاطملا هذه يف رظنلل نيرهاظتملا
  ."ةرهاظملا

  

  :قيلعتلا
 ،٤ةداملا صن نم ىلوألا ةرقفلل اًقفو كلذو ةماعلا قرطلاو نيدايملا يف تارهاظتلا ةماقإ ةداملا هذه ةغايص حيتت

 قرطلا قلغ نيرهاظتملا ىلع ترظح يتلاو ،)٣ دنب( ٨ ةداملا صنب ةحابإلا هذه ىلع فتلاو داع عورشملا نأ الإ
،  اذه ىلع هينج فلأ نيرشع نع لقت ال يتلا ةمارغلاو نجسلاب ١٤ ةداملا يف نوناقلا عورشم بقاعي لب نيدايملاو

  .لعفلا
  

، رهاظتلا ءانثأ نيدايملاو عراوشلا قلغ مدع ربتعي ةيلمعلا ةيحانلا نم  ةرهاظتلا يف كراش ول ةصاخ ليحتسم
، نم ةريبك دادعأ ، تلت يتلا يف ريرحتلا ناديم اهدهش يتلا تاينويلملاف نيرهاظتملا  ناديم قالغإ ىلإ تدأ ةروثلا

، ، يف ةيويحلا نيدايملا مهأ دحأ ريرحتلا  يتلا ةروثلا كلت دعب نوناق عورشم حرطي نأ روصتملا ريغ نمف رصم
  .لعفلا اذه مرجيل نيدايملا يف نييالملا ماصتعاو رهاظتل جاتن تناك

  
  عورشملا نم ٥ ةداملا

  

ا راطخإلا مدقي" نأ ىلع عورشملا نم ةداملا هذه صنت ، ىلع صاخشأ ةثالث نم عقوم  نوعتمتي نمم لقألا
، مهقوقح ةرشابم نع نيفوقوم وأ نيمورحم ريغو ةعمسلا نسحب  نع ةرشابم نيلوئسم اونوكي نأ ىلع ةيسايسلا
، كلت ميظنت  يف نيكراشملا اهيف ببستي دق يتلا رارضألا نع ةيدرفلا ةيلوئسملاب لالخإلا نود كلذو ةرهاظملا
، ريغ نم راطخإلا ميدقت زوجي الو" ."اهل نيمضنملا وأ ةرهاظملا  هنم رارقب ةيلخادلا ريزو ددحيو نييرصملا
، ميظنتب راطخإلا ميدقتل ةبلطتملا تاءارجإلا  ميظنت زوجي يتلا نكامألا صتخملا ظفاحملا ددحي امك ةرهاظملا
  ."اهئاهتنا ديعاومو اهيف تارهاظتلا

  

  :قيلعتلا
، بعصي ةضافضف تارابع ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا تنمضت  نيمظنملا نوكي نأ تطرتشا ثيح اهطبض

 هذهو ).ةيسايسلا مهقوقح ةرشابم نع نيفوقوم وأ نيمورحم ريغو ةعمسلا نسحب نوعتمتي نمم( ةرهاظملل
، يعادلا وأ مظنملا صخش يف ةبلطتملا طورشلا  .ةيلمعلا ةيحانلا نم ذيفنتلا ةبعصو ةيفسعت طورش يه ةرهاظملل
 عم اهنومدقيس يتلا مهقاروأ نمض ةيئانجلا ةلاحلا ةفيحص ةرهاظملا ىلإ نييعادلا مدقي نأ كلذ مزلتسيس لهف
، راطخإلا  ةرشابم نع نيفقوم وأ نيمورحم ريغ مهنأو ةعمسلا نسحب مهعتمت نم ةيلخادلا ةرازو دكأتتل ةرهاظملاب

 لظ يف وأ كرابم دهع يف اياضق مهل تقفل نيذلا نم ديدعلا نامرح ىلإ يدؤي دق يذلا رمألا ؟ةيسايسلا مهقوقح
، تاوقلل ىلعألا سلجملا مكح  نم نامرحلا نأ امك .ةيسايسلا هقوقح ةرشابم نم هنامرح بجوتسا امب ةحلسملا



٢٧  

 هتدام يف ةيسايسلا قوقحلا ةرشابم ميظنت نأشب ١٩٥٦ ةنسل ٧٣ نوناقلا اهددع يتلا ةيسايسلا قوقحلا ةرشابم
، حيشرتلاو باختنالا يقحب قلعتت ،٢٦ةيناثلا ، ةيرح يف قحلا نم نامرحلا ىلإ رشت ملو طقف  قح ناك املف ريبعتلا
، هذه نم يأب قلعتي ال رهاظتلا  قوقحلا ةرشابم نم نامرحلا ىمسم تحت قحلا اذه لثم دييقت زوجي الف قوقحلا
  .ةيسايسلا

  

، نسح طرشل ةبسنلاب امأ ا ددحي مل عرشملا" ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا ماكحأل اًقفوف ةعمسلا  نسح نادقفل بابسأ
، ليبس ىلع ةدومحملا ةريسلاو ةعمسلا  ءاضقلا ةباقر تحت ريدقتلا كلذ يف لاجملا ةرادإلا ةهجل قلطأو رصحلا

،  صئاصخلاو تافصلا نم ةعومجم يه ةنسحلا ةعمسلاو ةديمحلا ةريسلا نأ ىلع هماكحأ ترقتسا يذلاو يرادإلا
 هصخشب ةقيصل يهف مث نمو .قلخلا سمي امو ءوسلا لوق هبنجتو سانلا نيب ةقثلا هبسكتف صخشلا اهب ىلحتي يتلا

  .٢٧" ...........،هتيصخش تانوكم نم ربتعتو هكولسو هتريسب ةقلعتمو
  

، بناج نم راطخإلا ميدقتل مزلي هنإف يلاتلابو ، ةعمسلا نسح تبثت ةداهش اوبلطي نأ هيمدقم  ىمسي امم كولسلاو
، زاهجل عبات صخش وهو ،"ةراحلا خيش "ـب ا نوكي ةطرشلا ، لك ةرئاد يف دجاوتم  هتاصاصتخا نم نوكي امك مسق

ا ، اذه لثم ةروطخ نمكتو .اهريغو ةيركسعلا ةمدخلل ميدقتلاب ةصاخلا قاروألاو تاداهشلا رادصإ ضيأ  هنأ طرشلا
، حيرصتلا ضفر يف ةعمسلا ءوسب عرذتلا نكمي  قيرط نع الإ رارقلا اذه نم ملظتلا نكمي ال هنأ ثيح ةرهاظملاب
  .يرادإلا ءاضقلا ةمكحم مامأ نعطلا

  

                                                             

نم لك ةيسايسلا قوقحلا ةرشابم نم مرحي٢٠٠٥ةنسل  ١٧٣مقر نوناقلاب ةلدعملا  ١٩٥٦ةنسل  ٧٣نوناقلا نم  ٢ةداملا  ٢٦  ،:  
هرابتعا هيلإ ديف هيلع موكحملا  •   .ر دق نكي مل ام ةيانج

 .مكحلا رودص خيرات نم تاونس سمخ ةدمل نامرحلا نوكي ،هلاومأ ةرداصمب ميقلا ةمكحم نم مكح ردص نم •

 .ةاغلم •

ةنامأ ةنايخ وأ ديصر هلباقي ال كيش ءاطعإ وأ بصن وأ ةقورسم ءايشأ ءافخإ وأ ةقرس  يف سبحلا ةبوقعب هيلع موكحملا •
ضرع كته وأ دوهش ءارغإ  وأ روز ةداهش وأ ةروزم قاروأ لامعتسا وأ ريوزت وأ سيلدتلاب سلافت وأةوشر وأ ردغ  وأ
،  يف وأ درشت وأ بادآلا ةمرح كاهتنا وأ بابشلا قالخأ داسفإ وأ ةينطولاو ةيركسعلا ةمدخلا نم صلختلل تبكترا ةميرج
ناك وأ هذيفنت ًافوقوم مكحلا نكي مل ام ك لذو ةروكذملا مئارجلا ىدحإل هيلع صوصنم عورشل هيلع موكحملا كلذك
 .هرابتعا هيلإ در دق هيلع موكحملا

كلذو ،نوناقلا اذه نم  ٥١ىلإ  ٤١نم داوملا يف اهيلع صوصنملا  مئارجلا ىدحإ يف ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب هيلع موكحملا •
 .هرابتعا هيلإ در دق هيلع موكحملا ناك وأ ،هذيفنت ًافوقوم مكحلا نكي مل ام

خيرات  نم تاونس سمخ ضقنت مل ام فرشلاب ةلخم بابسأل ماعلا عاطقلا وأ ةلودلا يف نيلماعلا نم هلصف قبس نم •
 .هنع ضيوعتلا وأ لصفلا رارق ءاغلإب يئاهن مكح هحلاصل ردص دق ناك اذإ الإ لصفلا

  .ةاغلم •
  .١/٢٠٠٤/ ١٤ةسلج  – ٤٨ةنسل  ٦٧٠مقر نعط ،ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا  ٢٧



٢٨  

 يتلاو ،١٩٢٣ ةنسل ١٤ مقر نوناقلا نم ٣ ةداملا نم ٣ ةرقفلاب ةدراولا اهتاذ يه طورشلا هذه نأ ركذلاب ريدج
عقو نأ بجي( هنأ ىلع تصن وأ ةنيدملا لهأ نم - ًايباختنا عامتجالا ناك اذإ نينثأ نم وأ- ةسمخ نم راطخإلا ي 
، نينطوتملا عامتجالا اهيف دقعيس يتلا ةهجلا ، نسحب اهلهأ نيب نيفورعملا اهيف   ).ةيسايسلا مهقوقحب نيعتمتملا ةعمسلا

  

، نيمضنملا وأ نيكراشملا نع مجنت دق يتلا رارضألا ةيلوئسم ةرهاظتلا يمظنم ليمحت دعي  أدبمل اًفلاخم اهل
، ةيصخش ، ١٩/١ ةداملا يف يروتسدلا نالعإلا اهنمضت يتلا ةبوقعلا  يف تابوقعلا نوناق هنمضت امل اًفلاخمو هنم
  ؟اهيلإ نيمضنملا هبكترا مرج ىلع اهيمظنم ةبساحم نكمي فيكف .٢٨هنم ٤٠ ةداملا يف ةميرجلا يف كيرشلل هفيرعت

  

، عرشملا نهذ يف تخسرت يتلا اهسفن ةفسلفلا ةداملا هذه سكعت ا يرصملا  ةيعمقلا تاسايسلاب كلذ يف رثأتم
 ٤ ةداملا مكح نم ةاقتسم اهساسأ يف ةداملا هذهف .ةيرصملا ةيعيرشتلا ةينبلا يف يزيلجنالا لالتحالا اهسرغ يتلا
 صاخشألا ىلع ةررقملا تابوقعلا تاذب رهمجتلا يربدم باقع تررق يتلاو ،١٩١٤ ةنسل ١٠ رهمجتلا نوناق نم
، نيمضنملا ا مهتلئاسم نع ًالضف هل   .٢٩صاخشألا ءالؤه نم صخش يأ هبكتري لعف لك نع يئانج

  

، ريغ نم ةرهاظمب راطخإلا ميدقت زاوج مدع ىلع ةداملا هذه نم ةيناثلا ةرقفلا صنت امك  ًةلهاجتم نييرصملا
 برعلا نيئجاللا نم ريبك ددعل ةصاخو ةيلودلاو ةيبرعلا ةيسايسلا ةحاسلا ىلع ةرثؤم ةلودك رصم ةيصوصخ كلذب

،  ةموكحلا ىلع ريثأتلا فدهب رصم يف تارهاظتل نييرصملا ريغ مظني نأ يقطنملا نمف مث نمو ةقرافألاو
، لودلا ةعماج رقم اهب دجوي رصم نأ امك .ةيلودلاو ةيبرعلا ةحاسلاب قلعتي ام رارق ذاختال ةيرصملا  ةيبرعلا

، ةيلود تائيهل بتاكمو ، هذه راقم مامأ تارهاظمل نييرصملا ريغ مظني نأ يعيبطلا نمو ةددعتم  لاثم تائيهلا
، لودلا ةعماج مامأ نييروسلا نيئجاللا تارهاظم ، يف عاضوألا اهتشقانم لاح ةيبرعلا  وأ نيطسلف وأ ايروس
ا نيناوقلا دشأ يف قوبسم ريغ طرش اذه نأ ددصلا اذه يف ةراشإلا ردجتو .ةقباس تابسانم يف نادوسلا  قحل عمق
  .١٩٢٣ ةنسل ١٤ نوناقلا لثم يملسلا عمجتلا

  

ا، ، هذه نم ةثلاثلا ةرقفلا صنت ريخأ  اهيف تارهاظتلا ميظنت زوجي يتلا نكامألا ظفاحملا ددحي نأ ىلع ةداملا
، ديعاومو ، ءاهتنا ديعاوم ديدحت يف ةيذيفنتلا ةطلسلا بناجل ايلعلا ديلا يطعت ةرقفلا كلتف هئاهتنا  ًالضف تارهاظملا
، نكامأ ديدحت نع ، ىلإ نييعادلا ةدارإ يف قوبسم ريغ لخدت هنأ ىرن ام وهو رهاظتلل  بجومب هنأ ثيح ةرهاظملا

                                                             

  :ةميرجلا ىف ًاكيرش دعي نأ ىلع تابوقعلا نوناق نم ٤٠ ةداملا تصن ٢٨
  .ضيرحتلا اذه ىلع ءانب عقو دق لعفلا اذه ناك اذإ ةميرجلل نوكملا لعفلا باكترا ىلع ضرح نم لك: ًالوأ
  .قافتالا اذه ىلع ءانب تعقوف ةميرجلا باكترا ىلع هريغ عم قفتا نم: ًايناث
وأ اهب هملع عم ةميرجلا باكترا يف لمعتسا امم رخأ ءيش يأ وأ تالآ وأ اح الس نيلعافلا وأ لعافلل ىطعأ نم: ًاثلاث

  ".اهباكترال ةممتملا وأ ةلهسملا وأ ةزهجملا لامعألا يف ىرخأ ةقيرط يأب مهدعاس
نوناقلا اذه نم ةيناثلا ةداملا مكح تحت عقي يذلا رهمجتلا وربدم بقاعي ( ١٩١٤ةنسل  ١٠مقر رهمجتلا نوناق نم  ٤ةداملا  ٢٩

ءالؤه نم صخش يأ هبكتري لعف لك  نع ايئانج نيلوئسم نونوكيو رهمجتلا يف نولخادلا صاخشألا اهب بقاعي يتلا تابوقعلا سفنب
  ).لعفلا باكترا لبق هنع اودعتبا وأ رهمجتلا يف نيرضاح اونوكي مل ولو رهمجتلا نم دوصقملا ضرغلا ليبس يف صاخشألا



٢٩  

، كلت  ءارأ ليصوت ىلع رثؤي امم ناكسلاب ةلوهأم ريغو ةلوزعم نكامأ ديدحتب ظفاحملا موقي نأ نكمملا نمف ةرقفلا
،   .اهتيادب نم ةليلق قئاقد دعب ةرهاظملا ءاهتنا ظفاحملا ررقي نأ زوجي هنأ امك نيرهاظتملا

  

، رهاظتلا ةركفل نوناقب عورشملا يمدقم باعيتسا مدع حضوت -نونظلا نسحأ يف– ةرقفلا كلت لثم هلعلو  اهسفن
، تاعمتجملا يف موقت تارهاظملا هنأ ثيح  فدهب ةلودلا ىلع طغضلل ةليسوك نينطاوملا لبق نم ةيطارقميدلا
، نيسحت ، جتنت يتلا ةيرورملا تالكشملا جالعو ةرهاظملا نيمأت ةقشم لودلا لمحتت ببسلا اذهلو اهتاسايس  اهنع
، نم ءزجك  وأ رورملا ةكرح ليطعت مدع تايمسم تحت رهاظتلل ةددحم نكامأ ةلودلا ددحت نأ لقعي الف طغضلا
  .رهاظتلا قح دييقت فدهب قاست يتلا راذعألا نم اهريغ

  
  عورشملا نم ٧ ةداملا

  

 ثيح .ةرهاظملا ميظنت ىلع ضارتعالا ةيلخادلا ةرازول حيتت يتلا بابسألا نوناقلا عورشم نم ٧ ةداملا تلوانت
تدج اذإ" هنأ ىلع تصن ضر ةيرهوج بابسأ و  ، ةماعلا تآشنملاو دارفألا تاكلتممو حاورأو ماعلا نمألا عُت  رطخلل
، ظافحلا تابلطتمو ةينمألا ةلاحلا فورظ عم اًقلطم بسانتي ال ةرهاظملا ميظنت نامزو ناكم ناك وأ  زاج اهيلع
 ."ةينمألا ةلاحلا فورظل نيمئالملا ريغ نامزلاو ناكملا يف ةرهاظملا ميظنت ىلع ضارتعالا ةصتخملا ةطلسلل
نلع" نيرخآ نامزو ناكم ديدحتل راطخإلا يمدقم يو ، ، ةطلسلا امهب رطخُتو نيمئالم  يتلا تاءارجإلل ًاقبط ةصتخملا
، ريزو اهددحي   ."هيلإ راشملا رارقلا نم يئاضقلا ملظتلا يف راطخإلا يمدقم قحب لالخإلا نود كلذو ةيلخادلا

  

  :قيلعتلا
ا اًفافتلا ةداملا هذه ربتعت ، عورشم نم ٤ ةداملا صن ىلع حيرص ، ةرهاظملا ميظنت تحابأ يتلا نوناقلا  راطخإلاب

 اهنمو ٣٠.راطخإلاب سيلو صيخرتلاب –ةقباسلا ةداملل اًقفو– تارهاظملا ميظنت نأ ةداملا هذه صن نم حضتي ثيح
، ميظنت ىلع ضرتعت نأ ةيلخادلا ةرازول اهساسأ ىلع زوجي يتلا بابسألا نأ حضتي  اهتغايص ترج ةرهاظملا
، نكمي ال ةضافضف تارابعب ، ةرازول ةيتاذ ريياعمل طقف عضختو اهطبض  ماعلا نمألا ضرعت" لامتحا لثم ةيلخادلا
 ميظنت نامزو ناكم ناك ذإ"وأ ،"رطخلل ةماعلا تآشنملاو دارفألا تاكلتممو حاورأ ضرعت" لامتحا وأ ،"رطخلل
 بابسألا كلت لك نأ كش الو ."اهيلع ظافحلا تابلطتمو ةينمألا ةلاحلا فورظ عم ًاقلطم بسانتي ال ةرهاظملا
، ةرازو ريدقتل طقف عضخت  نم يأل دالبلا ضيرعت اهنأش نم نأ معزب ةرهاظت يأ عنم اهلالخ نم نكميو ةيلخادلا
  .اهيلإ ةراشإلا فلاسلا رطاخملا

                                                             

ميظنت يف ماه راطخإلاو ،رهاظتلا قح ميظنتل ةديجلا تاسرامملا بلغأ عم ىشامتي راطخ إلاب ةرهاظملا ميظنت نأ ىرن ٣٠
ةيلودلا ريياعملا بلغأ نأ الإ ،ةرهاظملا ناكم نع ًاديعب رورملا تاراسم ليوحتو ،اهنيمأتب ةلودلا موقت نأ فدهب ةرهاظملا 

طورش عضت وأ ،يرادإ رارقب ةرهاظملا ىلع ضرتعت نأ  ةيذيفنتلا ةطلسلل زيجت ال ،ةيطارقميدلا لودلا يف ةديجلا تاسرامملاو
اهضارتعا بابسأ ةحضوم ءاضقلا ىلإ ةموكحلا أجلت نأ نيعتي ثيح ،ةرهاظملا ميظنت اهضفرل ةعيرذ نوكيل راطخإلا يف ةيزيجعت 

  .رمألا اذه يف ءاضقلا لصفيل ،حضاوو ددحم لكشب
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، اذه يف فيضنو  قيرط نع ةرهاظملا ميظنت ىلع ضارتعالاب ةيلخادلا ةرازو موقت نأ ضرتفي ناك قايسلا
،  نينطاوملا نم ةعومجم ةسرامم نم ةررضتملا يه اهنأ ساسأ ىلع ءاضقلل اهضارتعا بابسأ مدقت نأ يأ ءاضقلا

، رهاظتلا يف مهقوقحل  يمظنم ىلع ءاضقلا ىدل نعطلا ءبعب ىقلي نوناقلل حرتقملا عورشملا نكلو يملسلا
، ا اًقئاع هتايط نيب لمحي يذلا رمألا ةرهاظملا  صتخملا ءاضقلا نأ ثيح .ينوناق لكشب ةرهاظملا ميظنتل يفاضإ

، ءاضقلا وه نوناقلا دعاوقل اًقفو نوعطلا كلت رظنب  لكل طقف يرادإ ءاضق مكاحم نامث دجوت امنيب يرادإلا
، بونج ةظفاحم يف ةرهاظم ةماقإ بلط ةيلخادلا ةرازو تضفر اذإ يأ .رصم تاظفاحم  يمظنم ىلعف ءانيس
 ةظفاحم يف يرادإلا ءاضقلا ةمكحم مامأ ضفرلاب ةيلخادلا ريزو نم رداصلا رارقلا ىلع نعطلا ةرهاظملا

،   .رتم وليك ٢٥٠ نم رثكأ دعبت ةفاسم ىلع ةيليعامسإلا
  

، ةيحان نمو ا بعصي ىرخأ ، مامأ ضفرلا بابسأ ىلع نعطلا يلمع  مث نمو ةضافضف تارابع اهنأل ءاضقلا
، ءاضقل ةيريدقتلا ةطلسلل ةياهنلا يف رمألا عضخي ، نمألل ددحم فيرعت دجوي ال لاثملا ليبس ىلعف مكحلا  نمو ماعلا
  .هيف قييضتلاو عسوتلا زوجي مث

  

ا ا ةداملا هذه دعت ريخأو  عنم زيجت يتلاو ،١٩٢٣ ةنسل ١٤ مقر نوناقلا نم ٤ ةداملا هيلع تصن امل راركت
، نمألا وأ ماعلا ماظنلا يف بارطضا اهيلع بترت اذإ ةرهاظملا  فورظ ببسب وأ اهنم ةياغلا ببسب ءاوس ماعلا
، ةسبالملا ناكملاو نامزلا  ١٩٢٣ ةنسل ١٤ مقر نوناقلا نم ٤ ةداملا نأ الإ .كلذ ريغ ريطخ ببس يأب وأ اهل

، ام عرسأب نيمظنملا ىلإ عنملا رارق غالبإ نوكي نأ تددح  ىلع تاعاس تسب عامتجالل ددحملا دعوملا لبقو نكمي
، عورشم نم ٧ ةداملا هددحت مل ام وهو .لقألا  راطخإلا يمدقم غالبإ ىلإ ةراشإلاب تفتكأ يتلاو نوناقلا
، ةرازو ضفرب هيف غالبإلا متي ددحم دعومب مازتلالا نود ضارتعالاب  ةيلخادلا ةرازول زوجي هنأ ينعي امم ةيلخادلا
، وأ ةعاسب ةرهاظملل ددحملا دعوملا لبق راطخإلا يمدقم غالبإ ا ديزي امم لقأ  اذه ىلع نعطلا ةبوعص نم ضيأ
  .رارقلا

  

  عورشملا نم ٨ ةدام
  

، نم رهاظتلا قح نوناقلا عورشم نم ٨ ةداملا ضوقت  نم ديدعلاب قحلا اذه ةطاحإ قيرط نع كلذو هساسأ
 ةداملا يف نوناقلا عورشم بتر دقف .نمثلا ظهابو ينوناق ريغ قحلا اذه ةسرامم لعجت نأب ةليفكلا تاروظحملا

 ىلإ لصت يتلا ةمارغلاو نجسلا ىلإ لصت ٨ ةداملل ةفلاخم يأ نيرهاظتملا باكترا لاح يف ةفسعتم تابوقع ١٤
٢٠،٠٠٠ ، ، لاعفألا ىلع فخأ تابوقعب بقاعت يتلا داوملا نم ديدعلا هب تابوقعلا نوناق نأ نم مغرلاب هينج  اهسفن

، عورشم نم ٨ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ، نحن يذلا نوناقلا عورشم نأ الإ نوناقلا  نأ ربتعا هددصب
، ددشم فرظ تارهاظملا   .نوناقلا عورشم نم ١٤ ةداملا يف ًاقحال ىرنس امك تابوقعلا فعاضف ةبوقعلل

  

  :ةيتآلا لاعفألا نم يأ باكترا نيرهاظتملا ىلع ٨ ةداملا رظحت
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 .هتاقحلمو ةدابعلا رودو ةيميلعتلاو ةيموكحلا تاشنملاو ينابملا لخاد رهاظتلا -
 .ءادتعالا روص نم ةروص يأب ةصاخلاو ةماعلا تّاشنملا ىلع يدعتلا -
 .رورملا ةكرح ليطعتل سيراتمو زجاوح عضو وأ نيدايملاو قرطلا قلغ -
 .ةماعلا قفارملا يف مدختسي ءيش يأ وأ راوسأ وأ قيدانص وأ عرز وأ ةءاضإلل ةدمعأ وأ تاتفال ةلازإ -
 .لاعتشالا ببست داوم وأ ةيلورتب داوم مادختسا وأ ىرخأ ةدام يأ وأ باشخأ وأ قاروأ وأ تاراطإ قرح -
 ةراثتسا اهتاذ دح يف لثمت وأ ًايباقع نيمثؤملا فذقلاو بسلا ليبق نم دعت تاتفال عفر وأ تارابع نيودت -

 .اهتبيهو ةلودلا تاسسؤم نم لينلا وأ نيرخآلا رعاشمل
 .ثولتلا رهاظم نم رهظم يأب ةئيبلا ثيولت -
 .ةيوامسلا نايدألا ءاردزا وأ ريقحت -
 .اهيلإ ةءاسإلا وأ اهتاسسؤمو ةلودلا تائيه نم ةئيه يأ ةناهإ -
 .اهعون ناك يأا لقنلا لئاسو وأ باودلا وأ تاناويحلا لامعتسا -
 .ةيهاركلاو فنعلا لامعتسا ىلع ضرحت وأ ةنتفلا ريثت يناغأ وأ ديشانأ وأ تارابع يأ ءاقلإ -
 .رهاظتلل روسجلا وأ قافنألا وأ يرابكلا لامعتسا -
 .هل ددحملا دعوملل فلاخم تقو يف اهميظنت وأ اهل ددحملا ناكملا وأ ةرهاظملا ريس طخ ىلع جورخلا -
 يهنملا لاعفألا نم لعف يأ باكترا وأ نيمأتلل ةيعوضوملا ةينمألا ريبادتلاو تاءارجإلاو طباوضلا ةفلاخم -

 .ةلمكملا نيناوقلاو تابوقعلا نوناقل اًقفو اهنع
 

ا ةيلخادلا ةرازو نم مدقملا نوناقلا عورشم ضرفي كلذبو ا جايس ، قح دييقتل مكحم  نم ةلسلس عضوب رهاظتلا
، ريغو ةطاطم تارابع مادختساب تاروظحملا  ىلع لوصحلا يف اوحجن اذإ– نورهاظتملا لعجي امم ةطبضنم
 هذه ةفلاخم ىلع ةررقملا تابوقعلا مهيلع عقت ال ىتح ءارحصلا ىفو تمص يف نورهاظتي –ةرهاظملاب صيخرت
  .ةداملا

  

، رودو ةيميلعتلاو ةيموكحلا تآشنملاو ينابملا لخاد رهاظتلا نوناقلا عورشم نم ٨ ةداملا رظحت  يهو ةدابعلا
، وأ يعماجلا مرحلا لخاد رهاظتلا نم بالطلا عنمت كلذب ا عنمت اهنأ امك سرادملا  ةأشنمب لامع وأ نوفظوم ضيأ

  .ةلداع روجأب ةبلاطملا وأ ةينهملا مهعاضوأ نيسحت لجأ نم مهتآشنم لخاد رهاظتلا نم ةيموكح
  

ا ةداملا كلت رظحت امك ، روص نم ةروص يأب ةصاخلاو ةماعلا تآشنملا ىلع يدعتلا ضيأ  دمع دقو ءادتعالا
 ،"ءادتعالا روص ةفاك" لمشيل هعاستاو هتيمومع ىلع دكأو ،"ءادتعالا" وه ماع ظفل مادختسا ىلإ نوناقلا عورشم
، قيبطتلا دنع رسفي دق امم  وأ تآشنملا كلت ىلع تارابع ةباتك وأ تاموسر لمع وأ تاتفال قيلعت نأ يلمعلا
 مرجت يتلا تابوقعلاب لفاح تابوقعلا نوناق نأ ركذلاب ريدجلاو .ةداملا هذه هرظحت يذلا ءادتعالا ليبق نم اهراوسأ

  .ةصاخلاو ةماعلا تآشنملا بيرخت وأ مده
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، ةكرح ليطعتل سيراتمو زجاوح عضو وأ نيدايملاو قرطلا قلغ ةداملا هذه يف نوناقلا عورشم رظح  رورملا
، ريغ رظح وهو ، ددحم ريس طخ -نوناقلا ىضتقمب– نومدقي ةرهاظملا يمظنم نأ املاط موهفم  اًقفو ةرهاظملل
، نم ٤ ةداملل ، ناكم نع نالعإلا ةيرادإلا ةهجلا ىلع نيعتي مث نمو عورشملا ، طخو ةرهاظتلا  نالعإلاو اهريس

  .نيرهاظتملا ةمالس ىلع اًظافح تارايسلل ةليدبلا ةيرورملا تاونقلا نع
  

، وأ قيدانص وأ عرز وأ ةرانإ ةدمعأ وأ تاتفال ةلازإ رظح امأ  يف تابوقعلا نوناق هيلع بقاعي لعف وهف راوسأ
، ١٦٢ ةداملا  وأ هينج ةئامسمخ ىلع ديزت الو هينج ةئام نع لقت ال يتلا ةمارغلاو سبحلا ةبوقع تررق يتلاو هنم

،  يف لعفلا اذه ىلع ةررقملا تابوقعلا ةعلاطم نمو .٣١ايباهرإ ضرغلا ناك اذإ ةبوقعلا فعاضت نأ ىلع امهادحإب
، نوناق نم ١٦٢ ةداملا ، اهنأ ىلع ةميرجلا كلت فنص نوناقلا نأ دجن تابوقعلا  ضرغلا ناك نإو ىتح ةحنج

ا ، نحن يذلا نوناقلا عورشم يف امنيب .يباهرإ  ىلع ةرهاظم ءانثأ اهباكترا مت اذإ ةميرجلا فينصت مت هددصب
، اهرابتعا  نإ ةميرجلا كلت نأ يأ .هينج ٢٠،٠٠٠ نع لقت ال يتلا ةمارغلاو نجسلا ةبوقع اهيلع بترو ةيانج
  !يباهرإ ضرغب اهبكترا نإ دشأ اهتبوقع نوكتس ةرهاظم ءانثأ تبكترا

  

ا ةداملا هذه نمضتت ، تارابعب ةغاصملا تاروظحملا نم ةعومجم ضيأ ا لكشي امب ةضافضف  يأرلا ةيرحل دييقت
 بسلا ليبق نم تارابع نيودت رظح )٦ دنب( لاثملا ليبس ىلعف .يملسلا رهاظتلا قح ةسرامم لالخ نم ريبعتلاو

، ، ةلودلا تاسسؤم نم لينلا وأ نيرخآلا رعاشمل ةراثتسا لثمت تارابع وأ فذقلاو ا اهتبيهو  رظح )٧ دنب( ضيأو
، نايدألا ءاردزا وأ ريقحت ، ةءاسإلا وأ ةلودلا تائيه نم ةئيه ةناهإ رظح يذلا )٨ دنبلا(و ةيوامسلا  يف امكو اهل
  .ةيهاركلاو فنعلا ىلع ضرحت وأ ةنتفلا ريثت ديشانأ وأ تارابع يأ ءاقلإ )١٠ دنبلا(

  

 يف نيفلاخملا وأ نييسايسلا نيضراعملاب ليكنتلا لجأ نم ةليوط تارتفل تمدختسا املاط تاحلطصملا هذه لك
، ، ليبس ىلع كلذو )نوناقلا عورشم نم ٨ ةداملا نم ٦ دنبلا( ىلإ رظنلابف يأرلا  وأ نيلوئسملا دقن نأ دجنس لاثملا

 تناك ام اذه نأ مغر -حرتقملا نوناقلل اًقبط– اًفذقو بسا ربتعي دق ناسنإلا قوقح دض مهمئارجب وأ مهداسفب ديدنتلا
ا رياني نم نيرشعلاو سماخلا ةروث تارهاظم يف نييالملا هددرت  قوقح دض مئارج نم هباكترا مت امب ديدنت
 دجنس رخألا بناجلا ىلع .اهتارارق نم يأا وأ ةلودلا ةسايسب ديدنتلل نونطاوم رهاظتي امدنع كلذكو .ناسنإلا

ا ، كلت وأ رارقلا اذهل نيديؤم صاخشأ  وأ يناثلا وأ لوألا قيرفلا "رعاشم ةراثتسال" ىدؤي دق يذلا رمألا ةسايسلا
  .اعم امهالك

  

                                                             

وأ ماعلا  عفنلل ةدعملا تاشنملا وأ كالمألا وأ ينابملا نم ًائيش ًادمعفلتأ وأ مده نم لك (( تابوقعلا نوناق نم  ١٦٢ةداملا  ٣١
يف وأ ةدابعلل ةدعملا نكامألا يف ةسورغم ًاراجشأ فلتأ  وأ عطق نم لكو ،ةينفلا وأ ةيراكذتلا ةميقلا تاذ ةنيزلل ةدعملا لامعألا
ىلع ديزت  الو هينج ةئام نع لقت ال ةمارغبو سبحلاب بقاعي ةماعلا نيدايملا يف وأ قاوسألا يف وأ تاهزنتملا يف وأ عراوشلا

دحلا فعاضيو  .اهعطق وأ اهفلتأ وأ اهمده يتلا ءايشألا ةميق عفدب هيلع مكحلا نع ًالضف نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ هينج ةئامسمخ
  )). يباهرإ ضرغل ًاذيفنت ةميرجلا تبكترا اذإ تابوقعلل ىصقألا
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 ليبس هتقيقح يف رهاظتلاف !ةشهدلا ريثت ةرابع"نيرخآلا رعاشم ةراثتسا" ـب نيرهاظتملا مايق رظح دعي كلذك
، نع ريبعتلا لبس نم  يف ريهامجلا قفتت نأ وأ ءارآلا قفتت نأ لاوحألا نم لاح يأب نكمي الف مث نمو يأرلا
ا ناك نوناقلا اذه نأ ًالدج انضرتفا ولو .اهئارأل اهضرع ةقيرط ، ةروث لبق يراس  نيقيرف دجوي ناك ثيح رياني
، ماظن طوقسب ىداني امهدحأ ، رخألاو مكحلا  مهنم لك هعفري ام نأ رابتعاب- نيقيرفلا الك بقاعي نوناقلا نإف هفلاخي
 ىوعدب ةنس ةرشع سمخ ىلإ تاونس ثالث نم نجسلاب ةبوقعلا ددحتتو - !رخألل ةراثتسا لكشت تارابع نم
  !رعاشملا ةراثتسا

  

، ىلع "اهتبيهو ةلودلا تاسسؤم نم لينلا" رظح فدهي  ماهتاف .دقن يأ نم ةلودلا تاسسؤم نيصحت نيرهاظتملا
، مايقلا نع ةزجاع اهنأب ةرهاظم ءانثأ ةلودلا تاسسؤم نم ةسسؤم ا ربتعي داسفلاب اهماهتا وأ اهرودب  مكحب روظحم
، اذه  هجو ىلع هب دوصقملا فيرعت نع اهسفن ةلودلا نآلا ىتح تزجع يتلا "ةلودلا ةبيه" نع رظنلا ضغب دنبلا
، اهسفن ةلودلا مارتحا يف نمكت ةلودلا ةبيه نأ دقتعن اننإ .ديدحتلا  ةدايسو .نوناقلا ةدايس أدبم قيبطتو نوناقلل
 كاهتنال تاعيرشتلا مدختست الو تابجاولاو قوقحلا نيب نيناوقلا نزاوت امدنع الإ ىتأتت ال ام ةلود يف نوناقلا

، دقنلا هيجوتو ةيروهمجلا سيئر دض نينطاوملا نم ةعومجم رهاظتف .ناسنإلا قوقح ، ةبيه ىلع رثؤي ال هل  ةلودلا
، قوقحل ةيروهمجلا سيئر كاهتنا امنإ ا لثمي ام وه ةيعمق نيناوق رادصإ وأ ناسنإلا   .ةلودلا ةبيهل ديدهت

  

ا لثمي "ةيوامسلا نايدألا ءاردزا وأ ريقحت" ـب صاخلاو )٧ دنبلا( يف دراولا رظحلا نأ امك  ةيرح ىلع ديق
، يأرلا ، تاحلطصم "ءاردزا"و "ريقحت" يحلطصمف ريبعتلاو  دقنب نورهاظتم ماق اذإ اهقيبطت يرسي دقو ةضافضف

، ةعامج  ةنسل ٢٤٢١٥ مقر ةيضقلا وه كلذ ىلع لاثم برقأ لعلو .٣٢ةينيد ةيعجرم وذ ام يركف هجوت وأ ةينيد
، ءاردزا ةمهتب روهش ةثالث سبحلاب هيلع مكحلا متو مامإ لداع نانفلا اهيف مهتا يتلا ،٢٠١١  هتئرب مث نايدألا

، كلت نم فانئتسالا ةمكحم ، خويشلا نم هتيرخس وه هدض ىوعدلا ةماقإ ببس ناكو ةمهتلا  هريقحتو مهتافرصتو
  .نيملسملا ناوخإلا ةعامجل

  

، نم ةلودلا تاسسؤم نيصحت يف نوناقلا عورشم ضافأ ، ةءاسإلا وأ اهتناهإ رظح قيرط نع دقنلا  امك اهيلإ
 تابوقعلا نوناق اهنمضت يتلا مئارجلا نم ةناهإلا نأ مغرف .نوناقلا عورشم نم ٨ ةداملا صن نم ٨ دنبلا يف درو

                                                             

لداع نانفلا دص , ٢٠١٢ليربا  ٢٦خيراتب رداصلا ةزوجعلا حنج ةمكحم نم رداصلا  – ٢٠١٢ةنسل  ٥٢٩مقر مكحلاب ءاج  ٣٢
, ضافضف رايعم اذهف" ةفرطتم راكفأ"رشن وهو  – ٩٨ةداملا ةصاخ  –صوصنلا هذه قيبطتل رايعملا نأ امك "نأ نيرخآو مامإ 

فرطتم ريغ دعي امو اًفرطتم دعي امل اًطباض الو ا  هبشي امب ينوناقلا ماظنلاب يهتني نأب ددهي يذل ا رمألا. دح نيبي ال هنأ ثيح
ةدرلاو , ةرات -يحيسملا موهفملاب–ةقطرهلا ىوعدب اهيلع رجحلاو دئاقعلا مث نمو , راكفألا يف شيتفتلا باب حتفيف. شيتفتلا مكاحم

باطخلا ريوطتب تاعلطتلا عيمج ضهجيو , دومجلاو ةيمالظلا ىلإ هرثأب عمتجملا دريو. ىرخأ ةرات –يمالسإلا موهفملاب–ةقدنزلاو 
  ."داقتعالاو ريبعتلا يف ةيرحلا ضقاني ام وهو. ينيدلا



٣٤  

 ىلع ديزت الو هينج فالأ ةسمخ نع لقت ال يتلا ةمارغلا وأ سبحلا ةبوقع اهل تررق يتلاو ،١٨٤ ةداملا يف
  ٣٣.هينج فالآ ةرشع

  

ُت  نم طحلا وأ ةحلصملا وأ ةئيهلا ىلإ ةءاسإ هيف فرعلا مكحب نوكي نلعم لوق وأ لعف لك" اهنأب ةناهإلا فرع
، نيعأ يف اهتماركو اهردق  هيرتعي ةناهإلا وأ بيعلا موهفمف مث نمو ٣٤."فذق وأ بس ىلع لمتشي مل نإو سانلا

، ا اًفيرعت وأ هل طباض الو ضومغلا ا ينوناق ا، وأ حضاو  نوناقلا نأ امك .عوضوملا ىضاقل كورتم رمألا امنإ مزلم
، هفيرعتو هميهافم تددعت يذلا ينوناقلا هقفلا ىلإ ًةيلك ةميرجلا ريسفت كرتي يرصملا  عضي ام وهو ةميرجلل
  ٣٥.ىرخأ ةيحان نم يضاقلا ريدقتو ةيحان نم ضماغلا موهفملا ىحر نيب ةميرجلا بكترم

  

، تاسسؤم نم يألا دقنلا تالاح يف ىتح اههيجوت نكمي "ةناهإلا" ةمهت نإف مث نمو  دقنلا كلذ نأ رابتعاب ةلودلا
، ىلع ةيلمعلا ةلثمألا نيب نمو .اهتماركو اهردق نم طحي ، مسق حنج ٢٠٠٦ ةنسل ٥١٢ مقر ةيضقلا كلذ  روهنمد
 –ةيلخادلا ةرازو– ةيماظن ةئيه بس ةمهتب ةمكاحملل مدق يذلاو ،"يرطق دومحم" قباس ةطرش ديمع اهيف مهتملا

 يبرعلا ةديرجب ،"رصم يف تاباختنالا ةرخسم لوح ةطرش طباض تافارتعا" ناونعب ًالاقم هتباتك رثإ ىلع
، ةناهإ ةيلخادلا ةرازو هتربتعا يذلا رمألا .يرصانلا  اهنأش نم -تربتعا– تارابع نم لاقملا هنمضتي امب اهل
، نيلماعلا مارتحاو ةبيه نم طحلا ، مهتعنل ةرازولاب   .٣٦ماهتالا نم طباضلا ةءاربب ةمكحملا تضق دقو نيروزملاب

  

 يرابكلا مادختسا مدع ىلع صنلاب تارهاظتلا ميظنت ىلع ىرخأ دويق نوناقلا عورشم نم ٨ ةداملا تلوانت امك
   .ةرهاظملا ناكم ىلإ لوصولا وأ لقنتلا يف نيرهاظتملا ةردق نم دحي امم )١٢ دنب( رهاظتلل روسجلاو قافنألاو

  

، ددحملا ناكملا وأ ةرهاظملا ريس طخ نع جورخلا ةداملا ترظح امك  دنب( اهل ةددحملا ديعاوملا ةفلاخم وأ اهل
 دونبلا يف ةروطخلا لعلو ).١٤ دنب( ةرهاظملا نيمأتلل ةعوضوملا ةينمألا ريبادتلاو طباوضلا ةفلاخم وأ ،)١٣

 ءزجلا ءانثتساب– تابوقعلا نوناق يف اهيلع بقاعم مئارج تسيل ساسألاب اهنأ يف نمكت )١٤ ،١٣ ،١٢ ،١٠(
 سمخ ىتح تاونس ةثالث نم نجسلا بجوتست ةيانج اهتفلاخم ربتعا نوناقلا عورشم نأ الإ ٣٧-١٤ دنب نم يناثلا

، ةرشع ، ٢٠،٠٠٠ نع لقت ال ةمارغو ةنس ، اهنايب يتأيس يتلا ١٤ ةداملل اًقفو كلذو هينج  روصتي ال ثيح اًقحال

                                                             

 وأ هينج فالآ ةرشع ىلع ديزت الو هينج فالآ ةسمخ نع لقت ال ةمارغبو سبحلاب بقاعي(( تابوقعلا نوناق نم  ١٨٤ةداملا  ٣٣
تائيهلا نم هريغ وأ ىروشلا سلجم  وأ بعشلاسلجم اهركذ مدقتملا قرطلا ىدحإب بس وأ ناهأ نم لك نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب 

  .)) ةماعلا حلاصملا وأ تاطلسلا وأ مكاحملا وأ شيجلا وأ ةيماظنلا
  .٢٠١٢ةعبط ،رشنلل دفاور راد ،ريبعتلاو يأرلا ةيرحو ةيروهمجلا سيئر ةناهإ ،يطويسألا يدمح  ٣٤
  .قباسلا عجرملا ٣٥
  .٣/٣/٢٠٠٨ةسلجب ةءاربلاب اهيف يض قملاو –روهنمد مسق حنج  ٢٠٠٦ةنسل  ٥١٢مقر ةيضقلا  ٣٦
وأ تابوقعلا نوناقل اًقفو اهنع يهنملا لاعفألا نم لعف يأ باكترا "........  ٨ةداملا نم  ١٤دنبلا نم يناثلا ءزجلا صني  ٣٧

  ".ةلمكملا نيناوقلا



٣٥  

، هذهب اهل ددحملا ناكملا وأ ةرهاظملا ريس طخ نع جورخلا ةبوقع نوكت نأ لقع  ةيداعم ةفسلف فشكي امب ةوسقلا
  .باقعلاب "سوه" ةلاحو رهاظتلا قحل

  

  عورشملا نم ٩ ةداملا
  

 قيرفتل -ةيرانلا ةحلسألا اهيف امب– ةوقلا مادختسا تزاجأ يتلاو ٩ ةداملا يه نوناقلا داوم رطخأ لعل
 تابجاوو قوقح نم ةطرشلا نوناق يف هيلع صوصنم وه ام ةاعارم عم" هنأ ىلع ةداملا تصن ثيح .نيرهاظتملا
، نيناوقلاو تابوقعلا نوناق يف ةدراولا يهاونلاو رماوألا ةاعارمو ،٣٨نمألا ظفح راطإ يف ةطرشلا ةئيهل  ةلمكملا
، ءادأو يعرشلا عافدلا قح لامعتساب ةقلعتملا طباوضلا راطإ ىفو  صوصن نم صن يأ ىلع بترتي ال بجاولا
 اذإ ةوقلا لامعتسا يف جردتلاو نوناقلل اًقفو نيرهاظتملا قيرفت يف قحلا نم ةطرشلا لجرل ام دييقت نوناقلا اذه

 وأ ةماعلا قفارملا دحأب لمعلا ريس ليطعت وأ عنم ىلإ ىدؤي وأ رطخلل ماعلا نمألا ضرعي لعف يأ مهنم ردص
 تاطلسلا ىلع ريثأتلا وأ ةيديدحلا ككسلا طوطخو نيدايملاو قرطلا يف رورملا ةكرح ةقاعإ وأ اهيلع ءادتعالا
  ."حئاوللاو نيناوقلا ذيفنت ليطعت وأ اهلامعأ ئف ةماعلا

  

  :قيلعتلا
 ذافنإب نيفلكملا نيفظوملا بناج نم ةيرانلا ةحلسألاو ةوقلا مادختسا يف ةيلودلا ريياعملا ةداملا هذه فلاخت

لب نم ةوقلا مادختسا مزلتسي ثيح ،نوناقلا ذافنإ يفظوم كولس دعاوق ةنودم هتنمضت ام ةاعارم ةطرشلا لاجر ق 
،  ةرورضلا يئدبمل اًقبط طباوضلا اوسرامي نأ نوناقلا ذافنإب نيفلكملا نيفظوملا ىلع تبجوأ يتلاو نوناقلا

 نأ امك .٣٩ةلوقعملا فادهألا هيضتقت ام زواجتي ةوقلل لامعتسا يأ ارظحي ناذللا ،ةوقلا لامعتسا دنع بسانتلاو
 هتسرأ ام اذهو .طبضلا تاجرد ىصقأ يضتقي –ةيرانلا ةحلسألا لامعتسا كلذ يف امب– ةلتاقلا ةوقلا لامعتسا
 ال" هنأب نيناوقلا ذافنإب نيفلكملا نيفظوملا بناج نم ةيرانلا ةحلسألا لامعتساو ةوقلا مادختسا نأشب ةيساسألا ئدابملا
، دض يرانلا حالسلا مادختسا نوناقلا ذافنإ فظومل زوجي  نيرخآلا نع وأ سفنلا نع عافدلا ةلاح يف الإ صاخشألا

                                                             

اذإ هبجاو ءادأل مز اللا ردقلاب ةوقلا لامعتسا ةطرشلا لجرل " ١٩٧١ةنسل  ١٠٩مقر ةطرشلا نوناق نم  ١٠٢ةداملا صنت  ٣٨
يذلا رهاظتلا وأ رهمجتلا ضفل : ًاثلاث :ةيتآلا لاوحألا ىلع حالسلا لامعتسا رصتقيو .بجاولا اذه ءادأل ةديحولا ةليسولا يه تناك
لامعتسا رمأ ردصيو قرفتلاب نيرهمجتملا  راذنإ دعب كلذو رطخلل ماعلا نمألا ضرع اذإ لقألا ىلع صاخشأ ةسمخ نم ثدحي
ةديحولا ةليسولا وه رانلا قالطإ نوكي نأ ةقباسلا ةثالثلا لاوحألا عيمج يف ىعاريو  .هتعاط بجت سيئر نم ةلاحلا هذه يف حالسلا

ةيلخادلا ريزو ددحيو ،رانلا قالطإ ىلإ كلذ دعب أجلي مث رانلا قلطيس هنأب راذنإلاب ةطرشلا لجر أدبيو ،ةفلاسلا ضارغألا قيقحتل 
  .رانلا قالطإو راذنإلا هيجوت ةيفيكو تالاحلا عيمج يف عبتت يتلا تاءارجإلا هنم رارقب

ةماعلا ةيعمجلا رارق ٣ةداملا ،نوناقلا ذافنإ يفظوم كولس دعاوق ةنودم   ٣٩  ،٣٤/١٦٩ ،UN Doc A/Res/34/169 )١٧ 
  ).١٩٧٩لوألا نوناك /ربمسيد



٣٦  

 لئاسولا ةيافك مدع دنع اهمادختسا رصتقيو]...ةفينع ةميرج عنمل وأ[ ةريطخلا ةباصإلا وأ توملاب كيشو ديدهت دض
  ٤٠"فادهألا هذه قيقحتل اًفرطت لقألا

  

 ةنسل ١٠٩ مقر ةطرشلا نوناق نم ١٠٢ ةداملا كلذكو ،١٩٦٤ ةنسل ١٥٦ مقر ةيلخادلا ريزو رارق امنيب
، ةحلسألا لامعتسا ميظنت الوانت ناذللاو ،١٩٧١  وأ رهمجتلا ضف ةلاح يف ةيرانلا ةحلسألا مادختسا ازاجأ دق ةيرانلا

، وأ دارفأ ةسمخ نم نوكتي يذلا رهاظتلا  نوناقلا عورشم نأ امك ،"رطخلا ىلإ ماعلا نمألا ضرعت اذإ" كلذو رثكأ
 ردص اذإ ةيرانلا ةحلسألا مادختسا كلذ يف امب ،نيرهاظتملا دض ةوقلا مادختسال ىرخأ تارربم فاضأ حرتقملا
، قفارم دحأب لمعلا ريس ليطعت وأ عنم ىلإ يدؤي لعف يأ نيرهاظتملا نم  قرطلا يف رورملا ةكرح ةقاعإ ةلودلا
، ةكسلا طوطخو نيدايملاو ، يف ةماعلا تاطلسلا ىلع ريثأتلا ديدحلا   .حئاوللاو نيناوقلا ذيفنت ليطعت اهلامعأ

  

، نيدايملا ىدحإب نيرهاظتملا نم ةعومجم رهاظت ول هنأ ينعي اذه ، ةكرح اولطعف ةماعلا  مهل تردصو رورملا
، اوضفرو فارصنالاب رماوأ ، نارينلا قالطإ ةطرشلل قحي هنإف اهذيفنت ، نود مهلتق امبرو مهيلع  املاط ةلئاسم
  !بولطملا جردتلا اوذفنتسا

  

  عورشملا نم ١٠ ةداملا
  

 مهل ةيامح- ةرهاظملا ميظنت نم نيررضتملا ةحلصملا باحصألو نأش يذ لكل" ةداملا هذه تزاجأ
 مكحلا نالعإ متيو .همدع نم ةرهاظملا رارمتسا يف لصفلل ةلجعتسملا رومألا يضاق ىلإ ءوجللا - مهتاكلتممو
  ."ةيراجتلاو ةيندملا تاعفارملا نوناق يف ةدراولا ةيئارجإلا دعاوقلل اًقفو لجعتسملا

  

  :قيلعتلا
، هذهل يلمعلا قيبطتلا يدؤي دق ، رارمتسا مدعب لجعتسملا ءاضقلا نم مكح رودص ةلاح يف ةداملا  ىلإ ةرهاظملا

ا حنم ، ضفل ةوقلا مادختسال رربم  ةهجلا ىلع (... تاعفارملا نوناق نم ٢٨٠ ةداملا صنل اًقيبطت كلذو ةرهاظملا
 لامعتساب ولو هئارجإ ىلع نيعت نأ ةصتخملا تاطلسلا ىلعو اهنم بلط ىتم هيلإ ردابت نأ ذيفنتلا اهب طاني يتلا
  ).كلذ اهيلإ بلط ىتم ةوقلا

  

                                                             

 -  ١٩٩٠ةدحتملا ممألا نع ةرداصلا  -نوناقلا ذافنإيفظوم لبق نم ةيرانلا ةحلسألاو ةوقلا لامعتساب ةقلعتملا ةيساسألا ئدابملا  ٤٠
  .٩ةداملا 



٣٧  

  عورشملا يف ةررقملا تابوقعلا
  

 فاصم يف -طقف ةدحاو ءانثتساب– اهلك تءاج يتلا ةيساقلا تابوقعلا نم ةعومجم نوناقلا عورشم نمضت
،  عمجتلاو رهاظتلا يف عورشملا مهقح ةسراممب مهمايق ةجيتن مهتايرح نودقفي نيرهاظتملا نأ ينعي امم تايانجلا

  .نييملسلا
  

  عورشملا نم ١٣ ةداملا
  

ا، فلأ نيسمخ نع لقت ال يتلا ةمارغلاو ددشملا نجسلا ةبوقع ةداملا هذه ررقت  غلابم هيضاقت تبث نم لكل هينج
، جراخ وأ لخاد نم صاخشأ وأ تاهج نم ةيلام  ةيرصملا حلاصملاب رارضإلا دصقب ةرهاظم ميظنتل رصم
، ماعلا نمألا ضيرعتو   .هرثأ ضيرحتلا اذه جتنأ ىتم رطخلل

  

  :قيلعتلا
، داوم نم هريغك ةضافضف تارابع ىلع صنلا اذه يوطني  ضعب ىلع ةيساق تابوقع بتريو عورشملا

 ةيمويلا ةشاعإلا تامزلتسم لجأ نم نيرهاظتملا نم تاعربتلا عمج لثم ةرهاظملا رارمتسال ةيويحلا تاءارجإلا
، ءارشو ، نم رثكأل ةلصاوتم ةرهاظم يف كراش نم لك اهفرعي تايهيدب ىهو ماعطلا  ةروث ءانثأ ثدح املثم موي

  .رياني ٢٥
  

  عورشملا نم ١٤ ةداملا
  

، نوناقلا نم ٨ ةداملا ماكحأ فلاخ نم لك ىلع ةبوقع ةداملا هذه ررقت  لقي ال يتلا ةمارغلاو نجسلاب حرتقملا
 عم اهتعيبط يف بسانتت ال مئارج نم ٨ ةداملا هتدعأ ام نأ يلإ ةراشإلا عم .هينج فلأ نيرشع ىلع اهرادقم
، هذه يف ةررقملا ةبوقعلا  نيناوقو تابوقعلا نوناق يف اهيلع بقاعملا لاعفألا نم ديدعلا تنمضت اهنأ ثيح ةداملا

،  تررق نأشلا اذه ىفو .عورشملا نم ةداملا هذه صن يف ةجردملا ةبوقعلا نم ريثكب لقأ تابوقع تررق ىرخأ
ا– ءازجلا ةيعرش نأ ثيحو( :نأ ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ا مأ ناك يئانج ا مأ يبيدأت  اذإ الإ اهنامض نكمي ال -يندم
ا ناك   ).اهعنم وأ عرشملا اهمثأ يتلا لاعفألا عم بسانتم

  

 .اهنع ًالوئسم هرابتعاب اهباكتراب نيدأ نم الإ اهب لمحتي ال اهتبوقع نأ ةميرجلا يف لصألا يئانجلا لاجملا يفف
 ءوس ريغ رزي ال صخشلا نأ هادؤم امب ،اهعوضوم ةميرجلا ةعيبط عم اهتأطو نزاوتت نأ بجي ةبوقع ىهو
 "ةبوقعلا ةيصخش" نأو ،اهفرتقا نم الإ اهباقع لاني الو ،اهتانج الإ اهب ذخاؤي ال ةميرجلا ةريرج نأو ،هلمع
، ةميرجلا عم اهبسانتو  ينعي ام وهو ".اهباكترا نع ًالوئسم" اًنوناق صخشلا اهب دعي يتلا طورشلاب ناتطبترم اهلحم



٣٨  

 ،ردقب الإ اهيف لخدتلا نوكي الف ،اهتيلوقعم وه ةبوقعلا يف لصألا نأ  نوكت نأ نع اهب ايأن  دكؤي ،رربم ريغ اماليإ
  .ةرورض ريغ يف اهتوسق

  

، نوناقلا نأ كلذ  دارفألا اهب طبتري يتلا تاقالعلا ضعب ميظنت يف نيناوقلا نم هريغ عم قفتا نإو يئانجلا
، مهضعب  ميوقتل ةادأ ةبوقعلا هذاختا يف اهقرافي يئانجلا نوناقلا نأ الإ ،اهطبض دصقب مهعمتجم لالخ نم وأ ضعبلا
، نع مهاهن لاعفأ نم مهنع ردصي ام  زوجي ال ام يعامتجا روظنم نمو ددحي نأ يغتبي كلذب وهو اهباكترا
 اهلوبق نوكي لئاسوب اهيلع رطيسي نأو ،مهكولس رهاظم نم هيف حماستلا  ىلع ءازجلا نأ هادؤم امب ،اًنكمم ايعامتجا
 نوكي ال مهلاعفأ  ناك اذإ الإ ارربم ا ناك نإف ،ةيعامتجا ةهجو نم اديفم  اهعم نوكي ال يتلا دودحلا كلت زواجتم

 -  لدت ةبوقع ريرقت ىلإ اًفرصنم يئانجلا ءازجلا نوكي نأ يلاتلاب روصتي الو .روتسدلل ًافلاخم دع ا،يرورض
 اهنومضمب دكؤت يتلاو ،ةرضحتملا ممألا اهتضترا يتلا ميقلل اهتافانم ىلع -اهذيفنت قرط وأ اهادم وأ اهنومضمب

  .اهروطت قيرط ىلع اهجضن ىلع ةمالع نوكتو ،اهسح يقر
  

 يئانجلا ءازجلا نوكي نأ زوجي ال راطإلا اذه ىفو  وأ اضيغب  نوكي وأ ،ايتاع  وأ ايربرب  وأ ايبيذعت  وأ ايعمق
 ناك اذإ كلذكو .اهميرجت زوجي ال لاعفأب ًالصتم  ،اهعم نوكي يتلا دودحلل -ةرهاظ ةروصب- ايفاجم  عم ابسانتم
 ًالدعو اًقح نوكي نأ يغبني لب .سانلا طاسوأل يقلخلا ريدقتلا وأ يعولا مداصي امب ،عرشملا اهمثأ يتلا لاعفألا

 ممألا اهتمزتلا يتلا ريياعملل رادهإ نع ذئدنع ءازجلا ضخمتي ال يكل ،ةلصلا تاذ فورظلا فلتخم ءوض ىلع
 ةدعاقلاف ،قوقحلا نالعإل ةميدقلا قئاثولا يف ىتح اًظوحلم رابتعالا اذه ناك دقلو .ناسنإلل اهتلماعم يف ةرضحتملا
 الإ ،ةهفاتلا مئارجلا لجأ نم هيلع ضرفت ال رحلا لجرلا نأ( اهتلصحم نأشلا اذه يف "اتراك انجاملا" اهتنمضت يتلا

 لصت نأ زوجي ال نكلو ،اهتبوقع اهبسانت نأ نيعت ةريطخلا مئارجلا نم دعي هاتأ ام ناك اذإف ،اهبسانت ةمارغ
  .٤١)ةايحلا لبس نم نامرحلا دح ىلإ اهتوسق

  

، ةميرج دعت ال يتلا تاروظحملا نم ديدعلا تنمضت دق ٨ ةداملا نأ امك  ةبوقعلا تاذ ريرقت نإف يلاتلابو ًالصأ
، ةبوقعلا عم بكترملا مرجلا بسانت مدع دكؤي اهتروطخ ةبسن توافتت مئارج ىلع  ضقانتت ماكحأ اهعيمجف ةررقملا
  .هيلإ تبهذ ام عم ظف لكشب

  

، نوناق يف اهيلع بقاعم ٨ ةداملا يف ةدراولا لاعفنالا هذه بلغأ نأ دجن مدقت ام ءوض يفو  اهعيمجو تابوقعلا
، مئارج نم ، يف بسانتلا أدبمل ةفلاخم لثمي ةبوقعلا ظيلغت نم عورشملا هب ءاج ام نكلو حنجلا  لعجي امم ةبوقعلا
ا ةيروتسدلا مدع ةهبش صنلا يف  قح يه يتلاو– تارهاظملا ربتعا دق نوناقلا عورشم نأ امك .ةفلاخملا هذهل رظن
، عفر بجوتسي ددشم فرظ - ناسنإلا قوقح نم  ةنسل ١٠ مقر نوناقلا اهانبت يتلا اهسفن ةفسلفلا يهو ةبوقعلا

ا تنمضت ةداملا هذه نأ ثيح .هنم رركم ٣ ةداملا يف ١٩١٤  ةددحم ريغ لاعفأ ىلع باقع  ال ام اهنم ا،ًقيقد اديدحت
، دنع ةيئانج ةبوقع ريرقت بجوتسي  باقع توافت مزلتسي امم ةيمهألا ثيح نم اهنيب اميف توافتت اهنأ امك اهتفلاخم

                                                             

  .١٩٩٦رياربف  ٣ةسلج  –" ةيروتسد " ةيئاضق  ١٦ةنسل  ٣٣مقر ةيضق  –ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا  ٤١



٣٩  

 دعاوقلاو ضقانتي ام لومشلاو مومعلا نم اهيف عورشملا نم )٨( ةداملا صنب ةدراولا لاعفألا كلت نأ امك .اهتفلاخم
، نيناوقلا يف روتسدلا اهبلطت يتلا  ىلعأ يف اهماكحأ مظتنت يتلا نيقيلا ةجرد نوكت نأب يضقت يتلاو ةيئازجلا

،  اهغلبأو دويقلا رطخأ ةيصخشلا ةيرحلا ىلع ضرفت ةيئازجلا نيناوقلا نأل اهتايوتسم  اًنامض- نيعتي مث نمو ا،رثأ
، اهسابتلا نود لوحي امب ةعطاق ةروصب ةددحم نيناوقلا هذه اهمثؤت يتلا لاعفألا نوكت نأ -ةيرحلا هذهل  نأو اهريغب
 اهبناوج ضعب يف اهماهبإ وأ اهب ليهجتلا نأ ذإ ،اهيهاونل ةقيضلا دودحلا نايب يف ةحضاو ةيلج نيناوقلا كلت نوكت

  .اهبنجت مهيلع نيعتي يتلا لاعفألا ةقيقح نم ةنيب ىلع اهب نيبطاخملا لعجي ال
  

، نم ةداملا هذه صنب ةدراولا ةبوقعلا نع ًالضف  نوناق تابوقع قيبطت قالطإلا ىلع دعبتسي ال هنإف عورشملا
ا، نيرشع نجسلا وأ ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألا ىلإ تلصو يتلا و ،١٩١٤ ةنسل ١٠ مقر رهمجتلا  اًقيبطت كلذو ماع
 نيرهمجتملا دحأ اهبكتري يتلا ةميرجلا ةبوقع ديدشتب يضقت يتلاو ٤٢نوناقلا اذهل ةفاضملا رركم ٣ ةداملا صنل
  .فعضلا ىلإ اهتبوقعل ررقملا ىصقألا دحلا عفرب

  

، ةصالخ ، ةيأ ميظنت دنع هنأ لوقلا  ةداملا اهتددع يتلا ءاوس ةميرج يأ ةرهاظملا ءانثأ تعقو لاح يفو ةرهاظت
، نم ٨ ، وأ عورشملا  و .رهمجتلا نوناق نم أ رركم ٣ ةداملا صنب ةررقملا ةبوقعلا عيقوت زئاجلا نم هنإف اهريغ
، رهاظتلا قح ميظنتل ءاج هنأ معزي يذلا نوناقلا عورشم نأ ينعي اذه  قحلا دييقت فدهتسي رمألا عقاو يف يملسلا
، رهاظتلا يف ، نيعادلا باهرإو يملسلا ، ةدراولا مئارجلا ىلع ةظلغم تابوقع لالخ نم هيف نيكراشملاو هل  ال هيف
، تابوقع ررقي يذلا رهمجتلا نوناق ىلع ءاقبإلا عم .اهنع جتانلا ررضلا عم بسانتت  تابوقعلا ىلإ ةفاضإلاب دشأ
  .تابوقعلا نوناق يف ةررقملا

  

                                                             

اهبكترم ناك اذإ ةميرج ةيأل ةررقملا ةبوقعلل ىصقألا دحلا فعضلا ىلإ عفري (( ١٩١٤ةنسل  ١٠نوناقلا نم رركم  ٣ةداملا  ٤٢
نيرشع نجسلا وأ ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألا  ةدم زواجت ال نأ ىلع ،ةيناثلاو ىلوألا نيتداملا يف مهيلع صوصنملا نيرهمجتملا دحأ

 حلاصمل ةصصخم وأ ةماع اكالمأ وأ ينابم ادمع رهمجتملا برخ اذإ ةتقؤملا وأ ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألا ةبوقعلا نوكتو .ةنس
وأ ماعلا عاطقلا تاكرش وأ اهل ةعباتلا ةيداصتقالا  تادحولاو ةماعلا تاسسؤملل وأ ةماعلا تائيهلل وأ ةماعلا قفارملل وأ ةيموكح
نوناقلاب اهتفاضإ مت . ))اهبرخ يتلا ءايشألا ةميق عفدب لاوحألا عيمج يف يناجلا ىلع مكحيو .ماع عفن تاذ انوناق ةربتعملا تايعمجلا

  .١٩٦٨ربمسيد  ١٩خيراتب  ٥١ددعلا ةيمسرلا ةديرجلاب روشنملا  ١٩٦٨ةنسل  ٨٧مقر 



٤٠  

  عورشملا نم ١٥ ةداملا
  

، فالأ ةرشع نع ديزت ال يتلا ةمارغلاو ةنس نع لقت ال ةدم سبحلا ةبوقع ررقتل ةداملا هذه تءاج  لكل هينج
  .نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا راطخإلا طورش فلاخي نم

  

ُت  تمظن دقو "ةرهاظم ميظنتل ةبوتكملا ةبغرلا نع ريبعتلا" هنأب راطخإلا عورشملا اذه نم ىلوألا ةداملا فرع
، طورش عورشملا نم ةعبارلا ةداملا  مايأ ةثالثب ةرهاظتلا ميظنت لبق ةيرادإلا ةهجلا راطخإ" يف ةلثمتملاو هميدقت

، ىلع ، ميظنتل تعد يتلا بابسألاو نامزلاو ناكملا ديدحت ىلع راطخإلا لمتشي نأ ىلع لقألا  طخ ةرهاظملا
، ، عقوتملا دادعألاو اهريس   ."نيرهاظتملا اهب يداني يتلا بلاطملاو اهتكراشم

  

، طورشلا هذه نم يأ لافغإ ةلاح يف راطخإلل رظنلا مدعب ءافتكالا نم ًالدب هنأ ةيرخسلل ريثملا نمو  ةيلكشلا
 ىدم نع فثكم ريبعت وه صنلا اذه .ةمارغلا نع ًالضف ةنس نع لقت ال ةدم سبحلاب هيلع بقاعي وهسلا اذه نإف
 .هباهرإو رهاظتلا يف ركفي نم لك باقعب سوهلا

   



٤١  

 

 

  
  
  
  

  
 اهمرج يتلا لاعفألاب اًفيرعت Narrowly Tailored ةقيض دودح يف غاصت نأ ةيباقعلا صوصنلا يف لصألا"

،  عرشملا ، اديدحتو ، روتسدلا اهلفك قوقحب لالخإلل اًئطوم ا، ليهجتلا نوكي الأ نامضل اهتيهامل  يتلا كلتك نينطاوملل
، اهرداصم نم اهقفدت نامضو ءارآلا ضرع ةيرحب قلعتت ، لماكت يف قحلاب كلذكو ةفلتخملا  لك نمؤي نأو ةيصخشلا
، ريدقت نأب لوقلا زاج نئلو .عورشملا ريغ لاقتعالا وأ ضبقلا دض درف  تحت جردني امم اهضرف لاوحأ ريرقتو ةبوقعلا
، ميظنت لاجم يف عرشملل ةيريدقتلا ةطلسلا   ٤٣."روتسدلا دعاوق اهدح ةطلسلا هذه نأ الإ قوقحلا

                                                             

  .١٩٩٧رياني  ١ةسلج  – ١٨ةنسل  ٥٩مقر ةيضقلا  –ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا  ٤٣



٤٢  

  نوناقب رارقلا عورشم ىلع قيلعت
  ٢٠١٢ ةنسل )  ( مقر

  نوناقب موسرملا نم ىلوألا ةرقفلا ليدعت نأشب
  تآشنملا بيرختو لمعلا ةيرح ىلع ءادتعالا ميرجتب ٢٠١١ ةنسل ٣٤ مقر

  

  
  :ميدقت

 نأشب ٢٠١١ ةنسل ٣٤ مقر نوناقب موسرملا ٢٠١١ ليربأ ١٢ يف ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا ردصأ
، تابارضإلا ميرجت نوناق مساب فورعملاو لمعلا ةيرح ىلع ءادتعالا ميرجت  لظ يف طقف قبطيل تاماصتعالاو
  .ئراوطلا ةلاح نالعإ

  

 بلطتت ،اهخيرات ىف ةجرح ةلحرمب دالبلا رورم" موسرملا ةجابيد يف درو ام بسحب رادصإلا تارربم تءاج
 تاوقلل ىلعألا سلجملا مهفت مغر كلذو ،ةيلاحلا اهتمزأ يطخت فدهب ،امهب بعالتلا نم اهداصتقاو اهنمأ ةيامح
 اذه لثمي رمألا ةقيقح يف امنيب ،"ةيملسلا تارهاظملاو تافقولا يف مهقوقحب هرارقإو ةيوئفلا بلاطملا ةفاك ةحلسملا
 كارحلا عمقل ةيناملربلا ةباقرلا بايغ يف ةفسعتم نيناوق رادصتسال يركسعلا سلجملا تالواحم ىلوأ نوناقلا
، ٢٥ ةروث دعب دالبلا هتدهش يذلا يسايسلاو يعامتجالا يطارقميدلا  ةفلتخملا تاجاجتحالا رهاظم ميرجتو رياني
، ٢٥ ةروث دعب ةيعامتجالا ةلادعلاو ةيرحلاب ةبلاطملا ا رياني  هتاداعمو يركسعلا سلجملا قيض ةعرس نع ريبعتو
، لاكشأ ةفاكو ريبعتلاو يأرلا ةيرحل  اذه رادصإل دالبلا نوئش ةرادإ هيلوت نم نيرهش لالخ هعفد امم تاجاجتحالا
 اهمدختسا يتلا ةيعمقلا نيناوقلا ةناسرت نيصحت وه اهنم ديحولا فدهلا نيناوقلا نم ىرخأ ةمزح نمض نوناقلا
 فافتلالا قيرط نع يحص يسايسو يعامتجا كارح ىلع زكترملا يطارقميدلا لوحتلا عمقل دوقعل كرابم ماظن
 نم اًئيش اوملعتي مل ديدجلا نوناقلا عورشم يعضاو نأ فسؤملا نم .ةيسيلوبلا ةلودلا رصاوأ ديطوتل يعيرشتلا
، تمكح يتلا ةيسيلوبلا ةيعمقلا ةمظنألل ةقباسلا براجتلا لشف  ملظلا عنم وه نيناوقلا نم يساسألا فدهلاف رصم
 تابوقعلا ظيلغتو ةيعمقلا نيناوقلا مادختسا ساسألا اذه ىلعو .ةلادعلل ةمكاحلا ةقبطلا روظنم ضرف سيلو روجلاو
  .اهمارتحا مدعو تاعيرشتلا كلتل ةفدهتسملا ةئفلا راقتحال الإ يدؤي نلو هرامثب يتؤي نل قوقحلا ةسرامم ىلع

  

، تالاح ريغ يف نوناقلا اذه قيبطت وه موسرملا كلذ ىلع حرتقملا ليدعتلل يسيئرلا فدهلا نإ  نكلو ئراوطلا
ا ماق ليدعتلا ، لمعلا ةيرح ىلع ءادتعالا ةميرج تناك نأ دعبف لعفلا اذه ىلع ةررقملا ةبوقعلا ديدشتب ضيأ  ةحنج

، ةبلاسلا ةبوقعلا ةفعاضم هيلع بترت امم ةيانجلا فاصم ىلإ حرتقملا ليدعتلا اهعفر  ىلإ ريشي يذلا رمألا ةيرحلل
 تاجاجتحالا رهاظم هاجت ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا ىدل هيلع تناك امم دشأ ةجردب ةيعمقلا ةعزنلا مقافت
  :يلاتلا ةنراقملا لودج هحضوي ام وهو .ةفلتخملا



٤٣  

  
  :قباسلا لودجلا نم حضتيو

، ليدعتلا يف "ئراوطلا ةلاح نايرس ءانثأ" ةرابع ءاغلإ .١ ا اًنوناق حبصيل حرتقملا مرج يدبأ تابارضإلا ي 
 .ئراوطلا ةلاح ريغ يف تاماصتعالاو

، ىلإ ةحنج نم ةميرجلا فينصت رييغت .٢  ماق" نمف ةمرجملا لاعفألا ىلع ةبوقعلا ديدشت دعب كلذو ةيانج
بقاع "ةلودلا تاسسؤم ىدحإ ةقاعإ هيلع بترت طاشن وأ ةفقو لمعب الو تاونس ثالث نع لقت ال ةدم نجسلاب ي 
، ةرشع سمخلا ىدعتت  .حرتقملا ليدعتلا لبق –تاونس ةثالث هتدم زواجتت ال يذلا– سبحلا نم ًالدب ةنس

، ليدعتلا نم ةثلاثلاو ىلوألا ةرقفلا يف نجسلا ىلإ سبحلا نم ةيرحلل ةبلاسلا ةبوقعلا عفر ربتعي .٣  حرتقملا
، ىلإ ةحنج نم ةميرجلا فينصت رييغتو  .ةبوقعلا ذيفنت فاقيإ ةزاجإ مدع ىلإ يدؤي ةيانج

 ىدحإ ةقاعإ اهيلع بترت طاشن وأ ةفقو لمعب ماق نم لكل ةيلاملا ةمارغلل ىندألاو ىصقألا نيدحلا عفر .٤
، فلأ نيسمخ زواجتي الو هينج فلأ نيرشع نوناقلا يف ةمارغلل ىندألا دحلا ناك نأ دعبف .ةلودلا تاسسؤم  هينج

  حرتقملا ليدعتلا دعب ةداملا  حرتقملا ليدعتلا لبق ةداملا
 نوناق يف اهيلع صوصنم دشأ ةبوقع ةيأب لالخإلا مدع عم
، نوناق يأ يف وأ تابوقعلا بقاع رخآ يتلا ةمارغلاو سبحلاب ي 
 وأ هينج فلأ نيسمخ زواجت الو هينج فلأ نيرشع نع لقت ال
 ئراوطلا ةلاح نايرس ءانثأ ماق نم لك نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب
 ىدحإ ةقاعإ وأ ليطعت وأ عنم هيلع بترت طاشن وأ ةفقو لمعب
 تاهج ىدحإ وأ ةماعلا تاطلسلا ىدحإ وأ ةلودلا تاسسؤم
بقاع .اهلامعأ ءادأ نع ةصاخلا وأ ةماعلا لمعلا تاذب يو 
 وأ اعد وأ ضرح نم لك ةقباسلا ةرقفلا يف ةررقملا ةبوقعلا
 ةينالعلا قرط نم ةقيرط ةيأب وأ ةباتكلاب وأ لوقلاب جور
 يأل تابوقعلا نوناق نم )١٧١( ةداملا يف اهيلع صوصنملا
 ةبوقعلا نوكتو .هدصقم ققحتي مل ولو ةقباسلا لاعفألا نم
 ةئام نع لقت ال يتلا ةمارغلابو ةنس نع لقت ال ةدم سبحلا
 نيتاه ىدحإب وأ هينج فلأ ةئامسمخ زواجت الو هينج فلأ
 وأ ةفقولا ءانثأ فنعلا وأ ةوقلا يناجلا مدختسا اذإ ،نيتبوقعلا
 ىدحإ بيرخت ةميرجلا ىلع بترت اذإ وأ ،لمعلا وأ طاشنلا
 مالسلا وأ ةينطولا ةدحولاب رارضإلا وأ جاتنإلا لئاسو
 ررضلا قاحلإ وأ ماعلا نمألا وأ ماظنلاب لالخإلا وأ يعامتجالا
 اهلالتحا وأ ةصاخلا وأ ةماعلا كالمألا وأ ينابملا وأ لاومألاب
 .اهيلع ءاليتسالا وأ

 نوناق يف اهيلع صوصنم دشأ ةبوقع ةيأب لالخإلا مدع عم
، نوناق يأ يف وأ تابوقعلا بقاع رخآ يتلا ةمارغلاو نجسلاب ي 
 لك هينج فلأ ةئام زواجت الو هينج فلأ نيسمخ نع لقت ال
 وأ ليطعت وأ عنم هيلع بترت طاشن وأ ةفقو لمعب ماق نم
 وأ ةماعلا تاطلسلا ىدحإ وأ ةلودلا تاسسؤم ىدحإ ةقاعإ
 .اهلامعأ ءادأ نع ةصاخلا وأ ةماعلا لمعلا تاهج ىدحإ

بقاع نم لك ةقباسلا ةرقفلا يف ةررقملا ةبوقعلا تاذب يو 
 نم ةقيرط ةيأب وأ ةباتكلاب وأ لوقلاب جور وأ اعد وأ ضرح
 نوناق نم )١٧١( ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةينالعلا قرط
 .هدصقم ققحتي مل ولو ةقباسلا لاعفألا نم يأل تابوقعلا
 تاونس سمخ نع لقت ال ةدم نجسلا ةبوقعلا نوكتو
 زواجت الو هينج فلأ ىتئام نع لقت ال يتلا ةمارغلابو
 ءانثأ فنعلا وأ ةوقلا يناجلا مدختسا اذإ ،هينج فلأ ةئامسمخ
 بيرخت ةميرجلا ىلع بترت اذإ وأ لمعلا وأ طاشنلا وأ ةفقولا
 مالسلا وأ ةينطولا ةدحولاب رارضإلا وأ جاتنإلا لئاسو ىدحإ
 ررضلا قاحلإ وأ ماعلا نمألا وأ ماظنلاب لالخإلا وأ يعامتجالا
 اهلالتحا وأ ةصاخلا وأ ةماعلا كالمألا وأ ينابملا وأ لاومألاب
  .اهيلع ءاليتسالا وأ



٤٤  

، فلأ نيسمخ ىندألا اهدح ريصيل حرتقملا ليدعتلا اهعفر  ىندألا دحلا عفر مت امك .هينج فلأ ةئام ىصقألاو هينج
 لئاسو ىدحإ ليطعت هيلع بترت اذإ طاشنلا وأ ةفقولا ءانثأ فنعلا وأ ةوقلا مادختسا ىلع ةررقملا ةيلاملا ةمارغلل
 .هينج فلأ ةئام تناك نأ دعب هينج فلأ يتئام نوكتل جاتنإلا

  

، لاعفألا ىلع ةررقملا ةيلاملا تامارغلا ةفعاضمب ماق امدنع حرتقملا ليدعتلا نأ ظحاليو  اذه نكي مل ةمرجملا
، ماعلا نع ةيداصتقالا فورظلا رييغت ببسب ، ةلمعلا ةميق رييغت وأ يضاملا  ظيلغت وه ليدعتلا فده امنإ ةيدقنلا
 .ةيجاجتحا ةفقو لمعب موقي نم –حرتقملا ليدعتلا ةفسلف بسح– عدرل اهتميق ةفعاضمو ةمارغلا

، ةمارغلاو نجسلا ةبوقع حرتقملا ليدعتلا لعج .٥  بقاعي نأ يضاقلا تاطلس نم ناك نأ دعبف ةيبوجو
، امهب وأ ةمارغلاب وأ سبحلاب  .ًاعم ةمارغلاو نجسلا اهلعجب ةبوقعلا ددشيل حرتقملا ليدعتلا ءاج ًاعم

  

ا ٢٠١١ ةنسل ٣٤ مقر نوناقب موسرملا يوطني  خانملا سركت يتلاو ةينوناقلا تالكشملا نم ةلمج ىلع ضيأ
، قوقح تاكاهتنال بسانملا يعيرشتلا  يتلا تايقافتالا بجومب ةيلودلا رصم تامازتلا كاهتنا نع ًالضف ناسنإلا

، تقدص  لثم ةطبضنم ريغو ةضافضف تاحلطصم –ةيعمقلا نيناوقلا ةفاك لثم– نوناقلا مدختسي ثيح اهيلع
 ام وهو ،)٣ ةرقف ١ ةدام( "ماعلا نمألا وأ ماظنلاب لالخإلا وأ يعامتجالا مالسلا وأ ةينطولا ةدحولاب رارضإلا"
 اهمثؤت يتلا لاعفألا نوكت نأ ةرورض نم ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملاو ينوناقلا هقفلا هيلع رقتسا ام عم ضقانتي
، اهسابتلا نود لوحي امب ةعطاق ةروصب ةددحم نيناوقلا  دودحلا نايب يف ةحضاو ةيلج نيناوقلا نوكت نأو اهريغب
 ةقيقح نم ةنيب يلع اهب نيبطاخملا لعجي ال اهبناوج ضعب يف اهماهبإ وأ اهب ليهجتلا نأل كلذ .اهيهاونل ةقيضلا
 ةرشابمل ةلماكلا صرفلا نطاوم لكل رفوي نأ يه روتسدلا اهاخوتي يتلا ةياغلاف .اهبنجت مهيلع نيعتي يتلا لاعفألا

 ةيئزجلا نيناوقلا اهضرفت يتلا ةيرحلا يلع دويقلا نوكت كلذكو .اهب اهديق يتلا طباوضلا نم راطإ يف هتايرح
 نع كلذكو ،ةايحلا يف مهقح نع اوعفادي يكل ،اهل لاثتمالا يلإ اهب نيبطاخملا اوعدت اهنأل ،ةينيقي ةروصب ةددحم
  ٤٤.مهتايرح

  

 صخش يأ نيبو نوناقلا اذه يف ةموعزملا ةميرجلا يبكترم نيب بيرغ لكشب باقعلا يف نوناقلا حرتقم ىواس
 صوصنملا ةينالعلا قرط نم ةقيرط ةيأب وأ ةباتكلاب وأ لوقلاب جور وأ اعد وأ ضرح نم" اهباكترا ىلع ضرح
 ىهو )٢ ةرقف ١ ةدام( ."هدصقم ققحتي مل ولو ةقباسلا لاعفألا نم يأل تابوقعلا نوناق نم )١٧١( ةداملا يف اهيلع
  .ًالقعو اًنوناق ةيقطنم ريغ ةاواسم

                                                             

  .٢/٦/٢٠٠١ةسلج  –" ةيروتسد"ةيئاضق  ٢١ةنسل  ١١٤مقر ةيضق  –ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا  ٤٤



٤٥  

 :نأ يلإ ةراشإلا ردجت راطإلا اذه يفو

 ةيامحو زيزعت لجأ نم ةيباقنلا مهتامظنمو نيلماعلل ةحاتملا ةعورشملا لئاسولا دحأ وه بارضإلا قح :ًالوأ
 ةيعامج قوقح ىلع وأ ،لضفأ لمع فورظ ىلع لوصحلل متي ال بارضإلاو .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا مهحلاصم
، ةينهم ةعيبط تاذ  قلعتي ام لكو ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاسايسلل لضفأ لولح ىلإ لوصولل ةليسو هنكل طقف
، فلأ ةئامب طيسب لماع ميرغتو نجسف مث نمو .قوقحو حلاصم نم نيلماعلاب  بارضإ ىلإ هتوعد ببسب هينج
، قوقحب ةبلاطملل ، ةدايز وأ يحص نيمأت يف قحلاك ةعورشم  .هيلع عقاولا ملظلا فعاضي هرجأ

  

ا  ميعدت لجأ نم تاباقنلل ةحاتملا لئاسولا نم للقي بارضإلا عنم نأ ىلع ةيلودلا لمعلا ةمظنم ترقتسا :يناث
، عافدلاو اهئاضعأ حلاصم  دعيو مهنع ، ميظنت يف اهقحل ادييقت  تدكأ امك .ةيباقنلا ةيرحلا ئدابم فلاخيو اهتطشنأ
 ربتعي هنإف ،ام ةمزأ ةهجاومل وأ ئراوطلا ةلاح ضرف ىلإ دنتسي عنملا اذه ناك ول ىتحو هنأ ىلع  ةيناكمإ ىلع اديق
 دعي –لاوحألا لك يف–بارضإلا عنمف .اهتطشنأل تاباقنلا ةسرامم  لامعلل ةحاتملا ةماهلا لئاسولا ىدحإ ىلع اديق
 عيقوت سيلو ،مهدض فسعتلا نم نيبرضملا لامعلا ةيامح ةرورض ىلع اهديكأت نع ًالضف ،مهحلاصم ميعدتل
 .بارضإلا مهتسرامم ببسب مهتادايق دض وأ مهدض تابوقعلا

  

 نم داوملا يف مظنيو فرتعي يذلا ٢٠٠٣ ةنسل ١٢ لمعلا نوناق ماكحأ حرتقملا نوناقلا اذه فلاخي :اًثلاث
 .بارضإلا قح ١٩٥ :١٩٢
  

ا ، رصم تقدص يتلا ةيلودلا تايقافتالا نوناقلا اذه فلاخي :عبار  صاخلا يلودلا دهعلا اهسأر ىلعو اهيلع
 لودلا دهعتت" نأ ىلع تصن ثيح بارضإلا قح ريرقتب ٨/١ هتدام ئف ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب
، قح .د :يلي ام ةلافكب دهعلا اذه يف فارطألا  ."ىنعملا دلبلا نيناوقل اقفو هتسرامم ةطيرش بارضإلا

  

ا  "ئراوط" ايلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم مكح اهسأر ىلعو يرصملا ءاضقلا ماكحأ حرتقملا نوناقلا فلاخي :سماخ
ا مهميظنت دعب ديدحلا ةكسلا لامع ةءاربب ىضق يذلاو ،١٩٨٦ ماع ريهشلا ، مهقوقحب ةبلاطملل بارضإ  ةعورشملا

 .٢٠١١ ةنسل ٣٤ مقر نوناقب موسرملا ليدعتل حرتقملا عورشملاب ةدراولا اهسفن مهتلاب نومكاحي اوناك مهنأ مغر
، ككسلا تاراطق ريسل يدمعلا ليطعتلاب "ئراوط" ايلعلا ةلودلا نمأ ةباين مهتمهتأ دقف ا رارضإلاو ةيديدحلا  دمع
، نولمعي يتلا رصم ديدح ككسل ةيموقلا ةئيهلا حلاصمو لاومأب ، ككسلا تاراطق ريس ليطعتب اهب  امم ةيديدحلا
، فلأ ٣٠٠ اهتميق ةيلام رئاسخ هيلع بترت  ةلوقنملا عئاضبلا باحصأو تاراطقلا كلت باكر لامب رارضإلاو هينج

، ، نيفظوم عم ديدهتلاو فنعلاو ةوقلا لامعتساو اهيف  لمع ءادأ نع عانتمالا ىلع قح هجو ريغب مهلمحل نييمومع
 .مهتفيظو لامعأ نم

  

، ةيعورشم ىلإ ةءاربلاب اهمكح رادصإ يف ةمكحملا تدنتسا دقو  ةيقافتالل ةمضنملا ةلودلا ىلع" نأ ذإ بارضإلا
 ."بارضإلا يف قحلا لفكت نأب مازتلالا –ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا يأ–
 هب فصعلا زوجي الو ،أدبملا ثيح نم عورشم قحك هب اًفرتعم راص هنأ ىنعمب  الإو ،قالطإلا ىلع هميرجتو ايلك



٤٦  

 قحلا كلذ ميظنت درجم ودعي ال ،ةيقافتالل ةمضنملا لودلا هكلمت امو .هتاذ قحلل ةلماك ةرداصم دعي كلذ نإف
 ىلع دويق عضوو قحلا ةأشن نيب قرف كانهو .قحلا كلذ ةسرامم ةقيرط ةيلخادلا تاعيرشتلا مظنت ثيحب ،ررقملا
 الإو مظنلا كلت عضو نيحل هليجأت وأ هب فصعلا قالطإلا ىلع ىنعي ال ،قحلا كلذل ميظنت عضوف .هتسرامم
  ٤٥.قحلا كلذ ةسراممل ميظنت عضو مدعب اهمازتلا نم للحتلا ةلود ةيأ تعاطتسا

  

ا ، يف نوناقلا اذهل ةيلمعلا تاقيبطتلا ترهظأ :سداس  تاماصتعالاو رهاظتلل عورشملا قحلل هدييقت مكاحملا
 ةسمخ اهيف مهتملا ،ةيركسع حنج ٢٠١١ ةنسل ٢٥٣٥ مقر ةيضقلا يف ،لاثملا ليبس ىلعف .ةيجاجتحالا تافقولاو
 لورتبلا ةرازو مامأ ماصتعا ميظنتب لماع يتئامو مهمايقل ،تيجورتب ةكرشب نيلماعلا نم  عانتما ىلع اجاجتحا
، رشع ذنم ةكرشلاب لمعي نم مهنم نأ مغرلا ىلع ة،تقؤملا مهدوقع ءاهتنا معزب ،مهليغشت نع ةكرشلا  تاونس
 ،رارقلا ذيفنت نع تعنتما ةكرشلا نأ الإ ،ةتقؤملا ةلامعلا لك تيبثتب صتخملا ريزولا نم رارق رودص نع ًالضف
، رقم مامأ ماصتعالل لامعلا عفد امم  نمأ ماق لامعلا ضفر املو .ماصتعالا ضفب ةرازولا نمأ مهبلاطف ةرازولا
 ةطرشلا ءاعدتساو ،برضلاب مهيلع ءادتعالاو ،ةرازولا رقم لخاد مهلقنو لامعلا نم ةسمخ ىلع ضبقلاب ةرازولا
 ىلعو .اهلمع ءادأ نع ةرازولا ةقاعإ معزب ةمكاحملل لامعلا ميدقت متو .ةرازولا ةباوبل مهماحتقا معزب ةيركسعلا
 نيرخآو مهمايقل ،ذيفنتلا فاقيإ عم ةنس سبحلاب" ةسمخلا لامعلا ىلع اهمكح ةيركسعلا ةمكحملا تردصأ كلذ رثإ
 .٤٦"اهلمع ءادأ نع ةهجلا كلت ةقاعإ اهيلع بترت لورتبلا ةرازو مامأ ةفقو لمعب ئراوطلا ةلاح نايرس ءانثأ

  

، اذهب  ةفاكب ظافتحالا ىلع نوناقلا اذه ىلع ةحرتقملا اهتاليدعت يف ةيلخادلا ةرازو صرح نإف ىنعملا
 ىلع تابوقعلا ددشتو ئراوطلا ةلاح ريغ يف نوناقلا نايرس نمضت تاليدعتل اهلاخدإو نوناقلل ةيعمقلا صئاصخلا
، ىلإ ةحنج نم اهليوحتو "ةميرجلا" كلت ، انحضوأ امك ةيانج  مهقوقح ةسرامم ءانثأ نينطاوملا ةقحالم فدهتسي اًفلس
  .ةيروتسدلاو ةينوناقلا

  

  :ةصالخلا
  ؟هليدعتب صاخلا حرتقملاو نوناقلا اذه ىلإ ةجاح كانه له :لوح لؤاستلا روثي ًاريخأ
، اذه ةباجإ وه يفنلا  ةسرامم نع نينطاوملا قوعت يتلا نيناوقلا ةفاك ةيفصتل ةسام ةجاح يف اننإ لب لاؤسلا

،  تابوقعلا نوناق نأ ركذلاب ريدجلا نمو .اهيلع رصم تقدص يتلا ةيلودلا تايقافتالا عم يلاتلاب ضراعتتو مهقوقح
  :داوملا يف كلذو اهسفن مئارجلا ىلع بقاعي

 بجاو ةيدأت نع عانتمالا وأ ،ةلاقتسا ةروص يف ولو لمعلا نيفظوملا نم ةثالث كرت مرجت :١٢٤ ةداملا §
 .مهتفيظو تابجاو نم

                                                             

  ).٢(مقر قفرم  -)لامش ىلك ١٢١(ةيكبزألا  ١٩٨٦ةنسل  ٤١٩٠مقر ةيضقلا يف " ئراوط"ايلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم مكح  ٤٥
  .عباسلاقحلملا رظنأ  ٤٦



٤٧  

 يناجلا اهكلتمي ال ةلوقنم وأ ةتباث لاومأ فالتإ وأ بيرخت نأشب ٣٦١ ةداملا §  ةحلاص ريغ اهلعج وأ ،ادمع
 .لامعتسالل

 ليطعتلا نأشب )أ(رركم ٣٦١ ةداملا §  لئاسو نم ةليسول وأ ،ةماعلا قفارملا تامدخ لئاسو نم ةليسول ادمع
 .جاتنإلا

  

 ةلودلا دوهج ةقاعإ مدعو ،لمعلا يف ناسنإلا قحو ،ةعانصلاو جاتنإلا تاموقم ةيامحب عرذتلا نكمي ال هنأ امك
ا ةلودلاف .مهقوقحب ةبلاطملا يف لامعلا قح دييقتل ،ةيمنتلاو جاتنإلا ةلجع عفدل  ةيلودلا تايقافتالا ىضتقمب ضيأ
، ماعلا نيعاطقلا يف نيلماعلا قوقح ةيامح نع ةلوئسم ناسنإلا قوقحل  اذه ىلعو .اهيلع ءادتعالا عنمو صاخلاو
 حيتي امم لامعلل ةيباقنلا ةايحلا مظنت نيناوق عضو اهتدنجأ ةيولوأ ىلع ةلودلا عضت نأ ةرهاقلا زكرم حرتقي ساسألا
 ضوافتلل ةددعتم تاحاسم قلخو مهسفنأل لامعلا ميظنت وه اهنم فدهلا نوكيل ةلقتسملا مهتاباقن ءاشنإ قح مهل

 مظعمف .ىرخألا ةيحان نم ةلودلاو ةرادإلا ةهجو ةيحان نم مهلثمي نمو لامعلا نيب يقيقحلا يعمتجملا راوحلاو
 حبصيف لمعلا تاهج عم ضوافتلل لامعلل ةيقيقح تاحاسم دوجو مدعل ةجيتن ثدحت تارهاظتلاو تابارضإلا
  .مهنيب لصاوتلل ةديحولا ةليسولا وه بارضإلا

  

 نمضت ىرخأ نيناوقو ةلداع ةليسوب روجألل ىندألاو ىصقألا دحلا ددحت نيناوق عضو يف عارسإلا نأ امك
ا ةيعامتجالا مهقوقح ماعلاو صاخلا عاطقلاب نيلماعلل  يه ىرخألا ةيمدخلا قوقحلاو ةيعامتجالا تانيمأتلا صوصخ

  .حيحصلا هاجتالا يف ىرخأ ةوطخ
  

، ةرازو نم ةمدقملا نيناوقلا تاعورشم نيب نم هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو  نم عمتجملا ةيامح" نوناق ةيلخادلا
، نيب نم لمعلا ةيرح ىلع ءادتعالا مئارج يف مهماهتا قبس نيذلا صاخشألا ربتعا يذلاو ،"نيرطخلا  نيرطخلا

 ٤٧.نوناقلا نم ىلوألا ةداملا يف اهيلع صوصنملا ريبادتلا نم يأا مهيلع عقوت نأ عورشملا اذهل اًقفو زوجي مث نمو
  

                                                             

  .نيرطخلا نم عمتجملا ةيامح نأشب نوناقب رارقلا عورشم ىلع ةرهاقلا زكرم قيلعت رظنا ٤٧



٤٨  



٤٩  

 

 

  

  

  

، نيناوقلا يف نيقيلاو حوضولا ةيصاخ" ، ةهجاوم يف ةيدرفلا ةيرحلا نامض اهتياغ ةيئازجلا  مـمألا  ناميإ نم اًقالطنا مكحتلا
، ةايحلا ةمرحب ةرضحتملا ،لا ةيرحلا نم لانت يتلا دويقلا ةأطوبو ةصاخلا  لاـجم  يف- ةـلود  لك رشابت نأ نامضل ةيصخش
 ةبوقعلا ضرف  نأ اـهيفاني  يتـلا  ةيباقعلا نيناوقلل ةيئاهنلا ضارغألا ةاعارمب اهل ةلوخملا ةطلسلا -يعامتجالا ماظنلل انوص
 اًفده مهتملا ةنادإ نوكت  ٤٨."هتاذل ادوصقم

                                                             

  .١٩٩٣رياني  ٢ةسلج  – ١٠ةنسل  ٣مقر ةيضقلا  –ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا  ٤٨



٥٠  

  نوناقب رارقلا عورشم ىلع قيلعت
  ٢٠١٢ ةنسل )    ( مقر

  ١٩٣٧ ةنسل ٥٨ مقر نوناقلاب رداصلا تابوقعلا نوناق ماكحأ ضعب ليدعتب
  
  :مـيدقت

 ،١٩٣٧ ةنسل ٥٨ مقر تابوقعلا نوناق يف ةدراولا داوملا ضعب ليدعتب نوناق عورشمب ةيلخادلا ةرازو تمدقت
 نوناق ىلإ رظنلابو .ةيطرشلا تآشنملاو ءاضقلاو ةطرشلا تاوقو دارفأ ىلع ةعقاولا مئارجلا ضعب ديدشتب كلذو
 بهاذملاو رصعلا تايضتقمل اًقفو ه،رييغت بجيو ،رضاحلا اننامزل حلاص ريغ نوناق هنأ دجن ةماع ةفصب تابوقعلا
، هاجتا يف هيلع تاليدعتلا بلغأ تءاج دقف ،١٩٣٧ ماع رداص نوناقلا نأ ىلع ةوالعف .ةثيدحلا ةيباقعلا  ديدشتلا
، عزنت ةيئازجلا هصوصن بلغأ نأ نع ًالضف  باقعلاو ميرجتلا لاجم عيسوت ضرغب كلذو ةيمومعلل  ىلإ ادانتسا
،و نيقيلا ليبس ىلع ةددحم ريغ لاعفأ  ةسرامم مرجت يتلا نيناوقلا عيمجل ةلظم تابوقعلا نوناق حبصأ ىتح عطقلا
، نينطاوملا ، نوناق يف اهدسي يباقعلا صنلا دجت ،نيناوقلا دحأ يف ةرغث تدجو اذإف مهقوقحل  نع ًالضف تابوقعلا
، ةرورضلا ةاعارم ثيح نم ةيئانجلا ةلادعلا ئدابم نع تابوقعلا نوناق داعتبا  صنلا طابضناو بسانتلاو
  .٤٩ينوناقلا

  

 ،١٤٢ ،١٣٧ ،١٣٦ ،١٣٣/١" داوملا يهو ،تابوقعلا نوناق ماكحأ ضعب ليدعتب نوناقب رارقلا عورشم ءاج
١٦٢ ،١٦٢ ،١٤٤ ،١٤٣   ١٦٢ ،ارركم  ٢١٦ ،ًالوأ ارركم ( ارركم  ٣١٦ ،)أ( )ايناث ( ارركم  ٣١٦ ،)ب( )ايناث
  ٣٧٦ مقر تحت تابوقعلا نوناقل ةديدج ةدام ةفاضإ ليدعتلا نمضت كلذكو ،"٣٧٥ ،)اًثلاث( ارركم   .ارركم

  

                                                             

ــءازجلا  نإ ٤٩  وأ ناك ايئانج  وأ ايندم ًابسانتم نوكي نأ "هطانم ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ماكحأ هيلع  ترقتساامل  اًقفو ــايبيدأت
ردقب الإ اهب لخدتلا نوكي الف ،اهتيلوقعم وه ةبوقعلا  يفلصألا نأو ،اهترشابم ديق  وأ اهرظح وأ ،عرشملا اهمثأ يتلالاعفألا عم 

قئارط وأ اهادمب ضقانت نأ  يلاتلابزوجي  الو ،ةرورض ريغ يفاهتوسق دكؤي ررب م ريغ ًاماليإ نوكت نأ نع اهب ًايأن ،اهموزل
،  ءاقترااهب ةدكؤم ةرضحتملا  ممألا اهتضترا يتلاميقلا اهذيفنت  ريياعمل اهمهف  ءاوتساواهمدقت قيرط ىلع اهجضن نع ًاريبعت ،اهسح

نأ كلذ . ةميرجلاب ةلصلا تاذ فورظلا فلتخمل ًايعاو ًايقلخ ًامييقت سانلا طاسوأ هاري ام اهقيبطت مداصتيال  يتلالدعلاو قحلا 
نإويئانجلانوناقلا  نم وأ ،ضعبلا مهضعب  نيب اميف دارفألا اهب طبتري يتلا تاقالعلا ضعب ميظنت يفنيناوقلا نم هريغ عم  قفتا ، 

نع مهاهن لاعفأ نم مهنع ردصي ام ميو قتل ةادأ ةبوقعلا هذاختا يفاهقرافي  يئانجلانوناقلا نأ الإ ،اهطبض دصقب مهعمتجم لالخ 
كلذب وهواهباكترا ، -  يعامتجاروظنم نمو  -ددحي نأ  نيعتي ،  اهيلع رطيسي نأو  مهكولس رهاظم نم هيف حماستلا زوجي ال ام

نإف ةيعامتجاةهجو نم ًاديفم ناك اذإ الإ رربم نوكي ال مهلاعفأ  ىلع ءازجلا نأ هادؤم امب. ًانكمم ايعامتجااهلوبق نوكي لئاسوب   ،
وأ ًاضيغب  يئانجلاءازجلا ناك املك  هنأ ،مدقت اهدافمو. روتسدلل ًافلاخم ادغ ،ًايرورض اهعم نوكي ال يتلادودحلا  كلت ازواجتمناك 

 اهمثأ يتلالاعفألا عم ًابسانتم اهعم نوكي  يتلادودحلل ةرهاظ ةروصب ًايفاجم وأ ،اهميرجت زوجي ال لاعفأب ًالصتم ناك وأ ،ًايتاع 
زوجي الف ،روتسدلا دعاوق اهدح ،ميرجتلا لاجم  يفعرشملا اهكلمي  يتلاةطلسلا نأ كلذ ،ًارربم نوكي ال ءازجلا اذه نإف ،عرشملا 

ةرورضلا هذه ردق زواجي امب اهتابوقع ررقي نأ الوةيعامتجا ةرورض ريغ يفًالاعفأ عرشملا مثؤي نأ  ةيروتسدلا ةمكحملا (.، 
  .)١٩٩٧رياني  ٤ةسلج  -" ةيروتسد"ةيئاضق  ١٥ةنسل  ٢مقر ةيضق  -ايلعلا



٥١  

 ريفوتل -ةيلخادلا ةرازو اهتعضو يتلا ةيحاضيإلا ةركذملا يف ءاج امل اًقبط– ةحرتقملا تاليدعتلا بلغأ ىعست
 نيمرجملاو نوناقلا نع نيجراخلا ةهجاوم يف مهبجاوب مايقلا ءانثأ ٥٠ةطرشلا لاجرل ةيامحلا نم ردق ربكأ
 ىلإ اًنايحأ لصت ةغلاب تاباصإب مهنم ديدعلا ةباصإو ةطرشلا لاجر ىلع يدعتلا تالاح ديازت لظ يف ،نيرطخلا
 ةركذملا يف درو امك– ةيروتسدلا ةيعرشلا ئدابمو ةلودلا ةبيه ىلع ظافحلا ىلإ ةفاضإلاب اذه .ةميدتسملا تاهاعلا
 يتلاو ،اهراطخأو ةميرجلا ةحفاكم دنع ةلماك مهتاطلس ةطرشلا لاجر ءاطعإب كلذو–رارقلا عورشمل ةيحاضيإلا
  .٥١ةريخألا تارتفلا لالخ ةظوحلم ةروصب تديازت

  

 أدبمل دقتفت عورشملا داوم نأ الإ ،مهلمع ةسرامم ءانثأ ةطرشلا دارفأ ىلع ءادتعالا انضفر نم مغرلا ىلعو
 كانه نوكي نأ يضتقي يذلا "بسانتلاو ةرورضلا"  ةبوقعلا هيلع بترتملا رثألا نيبو ،ةميرجلا ةماسج نيب ابسانت
 ققحت الف ،ةميرجلا اهتردهأ يتلا ةحلصملا عم بسانتت ال ةدشو ةظلغ تاذ ةبوقعلا نوكت ال ثيحب ،ةررقملا
  .هدارفأ ىدل ةلادعلاب ساسحإلاو عمتجملل ةيعفنلا اهضارغأ

  

 ةلواحم ،ةيباقعلا نيناوقلا نس دنع ةيعيرشتلا ةطلسلا قتاع ىلع ةعقاولا دويقلا نيب نم هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 ةررقملا تابوقعلا تناك اذإف .لعفلا ىلع اهعيقوت دارملا ةبوقعلاو ،ةميرجلا نع جتانلا ررضلا نيب نزاوتلا قيقحت
 ،ةيساقلا تابوقعلا ليبق نم دعت ،اهنع مجانلا ررضلا عم بسانتت اهلعجي ال يذلا ردقلاب ةظيلغ ةيباقعلا نيناوقلا يف
  .فورظلا اهيضتقت يتلا ةرورضلا زواجتيو ،روتسدلا ئدابم فلاخي امب

  

، اهتلقب اهتقيقح يف مستت باقعلاو ميرجتلا لوصأب لصتت يتلا روتسدلا صوصنف  هجوأ ددعتو اهتيمومعو
، قالخ رود هنأب مستي باقعلاو ميرجتلل طباوض عضو يف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا رود نإف كلذل .اهريسفت  عدبم
، صوصنل قيضلا راطإلا ةمكحملا هب تزواجت ، هذه ةمكح مهلتستل روتسدلا  تسرأف صوصنلا  عيفر ءاضق
، روصقلا هب تجلاع ىوتسملا  رود نأب لوقلا يف غلابن الو ،تايرحلاو قوقحلا يمحي اجايس تعضوو يعيرشتلا
 ديزي رصم يف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا   .٥٢ةقيرعلا ةينوناقلا ةمظنألا يف اهريغ رود نع اريثك

  

 داوملا نم ٍيأل ليدعتلاب قرطتت مل ،عورشملا اذهل اهميدقت يف ةيلخادلا ةرازو نأ ىلإ رظنلا تفل نيعتي هنأ امك
 ةلاح يف طقف مهتملا بيذعت ىلع بقاعت يتلا ،تابوقعلا نوناق نم ١٢٦ ةداملا يف ةلثمتملاو ،دسجلا ةمرحب ةقلعتملا

 هتررق ام عم ىشامتي بيذعتلل فيرعت عضوب ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا بلاط املاط ذإ ،فارتعالا ىلع هلمح

                                                             

رايتلا ةقرسك –نمألا لاجر ةيامحب اهل ةقالع ال يتلا داوملا نم ديدعلا ليدعت نمضت دق عورشملا اذه نأ نم مغرلا ىلع  ٥٠
تابوقعلا ظيلغت تاليدعتلا هذه لاخدإ نم يساسألا فدهلا لظي هنا الإ  –يرلاو برشلا هايم ىلع ءاليتسالاو تالباكلاو يبرهكلا
  .ةطرشلا لاجرب ةساملا مئارجلل ةررقملا

  .نوناقب رارقلا عورشمل ةيحاضيإلا ةركذملا ٥١
  .ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضق يف باقعلاو ميرجتلا صوصنل ةيروتسدلا طباوضلا،نيدلا سمش قيفوت فرشأ ٥٢



٥٢  

 ١٢٩ ةداملا ىلإ قرطتلا مدع نع ًالضف اذه ٥٣.ةيساقلا ةلماعملا بورض نم هريغو بيذعتلا ةضهانم ةيقافتا
 ةنس ىلع ديزت ال ةدم سبحلا ةبوقع ررقت يتلاو ،نييمومعلا نيفظوملا لبق نم ةوسقلا لامعتسا ميرجتب ةصاخلا

 ةلواحمو طقف ةطرشلاب مامتهالا يف ةيلخادلا ةرازو ةفسلف سكعي يذلا رمألا .هينج يتئام ىلع ديزت ال ةمارغبو
  .اهلاجر نم نينطاوملا ةيامحب قالطإلا ىلع اهثارتكا مدعو ،لوقلاب ناك ولو ىتح ءادتعا يأ نم اهتيامح

  

  عورشملا داوم ىلع قيلعتلا
  

 ةيعامتجا ةرورض دوجو مدع ىلع ديكأتلل ًالاثم داوملا ضعب ذختن فوس ،عورشملا داوم ىلع قيلعتلا راطإ يف
  :ةلثمألا هذه يلي اميفو ،ةميرجلا نع مجانلا رطخلا عم ةررقملا تابوقعلا بسانت مدع نع ًالضف ،تاليدعتلا هذهل

  

  عورشملا نم ١٣٣/١ ةداملا
  

 اًفظوم ديدهتلا وأ لوقلاب ناهأ نم لك ةداملا هذه بقاعت  فلكم صخش يأ وأ طبضلا لاجر دحأ وأ– ايمومع
 زواجتت ال ةمارغب وأ رهشأ ةتس ىلع ديزت ال ةدم سبحلاب ،اهتيدأت ببسب وأ هتفيظو ةيدأت ءانثأ –ةيمومع ةمدخب
  .يرصم هينج يتئام

  

 ًالضف ،هينج فالآ ةرشع زواجتت ال يتلا ةمارغلا وأ نيتنس نع لقي ال ام سبحلل ةبوقعلا عفر عورشملا نأ الإ
 وأ نينطاوملا نم ةعومجم طسو ةميرجلا تعقو اذإ ةبوقعلا ةفعاضم اهنأش نم ةداملا هذهل ةيناث ةرقف ةفاضإ نع
  .نمألاب لالخإ وأ ةينمأ تابارطضا هنع مجني ،سانلا نيب جايه ثادحإ يف تببست

  

  قيلعتلا
 ىندألا دحلا نأ ثيح ،لاثمأ ةتس يزاوي امب ،ةررقملا ةبوقعلل ىصقألاو ىندألا دحلا حرتقملا عورشملا عفري

 ةبوقعلا عورشملا فعاض امك .حنجلا داوم يف ةررقملا ةبوقعلل اًقفو تاونس ثالث ىصقألاو ،نيتنس عورشملل اًقفو
 وأ ةينمأ تابارطضا يف تببست وأ نينطاوملا نم ةعومجم طسو ةميرجلا كلت تعقو اذإ –ةفاضملا ةرقفلل اًقفو–
  .يلاحلا اهصن يف ةررقملا ةبوقعلل ًالثم رشع ينثا ىلإ نمألاب لالخإ

  

 ،يمارجإلا لعفلا عم اًقلطم بسانتت ال ةداملا هذه يف ةررقملا ةبوقعلا نأ ىرنو  ءازج تررق اهنأ اصوصخ
، وأ ةراشإلاب ةناهإلا تعقو اذإ ةمارغلا وأ سبحلا ، ةوسق يواسي ءاذيإ هيلع بترتي هنأ دقتعن الام وهو لوقلا  ةبوقعلا

                                                             

(: ةيساقلا ةلماعملا بورض نم هريغو بيذعتلا ةضهانم ةيقافتا نم ١ةداملا  ٥٣ ناك ا يدسج ،ديدش باذع وأ ملأ هنع جتني لمع يأ
 يلقع مأ وأ ،فارتعا ىلع وأ تامولعم ىلع ،ثلاث صخش نم وأ ،صخشلا اذه نم لوصحلا دصقب ام صخشب ا دمع قحلي ،ا

قحلي امدنع  وأ ثلاث صخش يأ وأ وه هماغرإ وأ هفيوخت وأ ثلاث صخشوأ وه ،هبكترا هنأ يف هبتشي وأ هبكترا لمع ىلع هتبقاعم 
فظوم هنع تكسي وأ هيلع قفاوي وأ هيلع ضرحي وأ ،هعون ناك ايأ زييمتلا ىلع بابسألا نم ببس يأل باذعلا وأ ملألا اذه لثم 

مزالملا وأ ةينوناق تابوقع ن ع طقف ئشانلا باذعلا وأ ملألا كلذ نمضتي الو. ةيمسرلا هتفصب فرصتي رخآ صخش يأ وأ يمسر
  .)اهل ةيضرع ةجيتن نوكي يذلا وأ تابوقعلا هذهل



٥٣  

 عم ةبسانتم لعفلا ىلع ةعقوملا ةبوقعلا نوكت نأ دبالف ،ميرجتلل ةرورض دوجو ًالدج انضرتفا ول هنأ ثيح
– ةبوقعلل ًالثم رشع ينثأ وأ ،ةبوقعلا لاثمأ ةتس عيقوت حيبت ةرورض كانه نوكي نأ روصتملا ريغ نمف .هتروطخ
 نع مجني جايه ثادحإ يف تببست وأ نينطاوملا نم ةعومجم طسو ةناهإلا كلت تثدح اذإ –ةفاضملا ةرقفلل اًقفو
، لالخإ وأ ةينمأ تابارطضا   .ةطبضنم ريغ ةضافضف تارابع اهلك ىهو نمألاب

  

 نود طقف طبضلا لاجر ةلاح يف ةداملا هذه يف ةبوقعلل ىوصقلاو ايندلا دودحلا ةحرتقملا ةداملا تعفر امك
 رارقلا عورشمل ةيحاضيإلا ةركذملا يف درو امبسحف .ةلودلا يفظوم يقاب نم ىمسأ عقوم يف مهلعجي امم ،مهريغ
 طبضلا لاجر ىلع ءادتعالا هسفن هل لوست نم لكل صاخلاو ماعلا هيعونب عدرلا قيقحتل" ءاج ديدشتلا نأ ،نوناقب
 رثؤي دق ددرت وأ لجو نود ،نوناقلا اهب مهمزلأ يتلا مهتابجاوب مايقلل مهسوفن يف ةقثلا ثبو ،مهلمعل مهترشابم ءانثأ

  ٥٤".دالبلا اهدهشت يتلا يطارقميدلا لمعلا ةريسم ىلع
  

  عورشملا نم ١٣٦ ةداملا
  

 يأ وأ طبضلا لاجر وأ نييمومعلا نيفظوملا دحأ ىلع ىدعت نم لك" نأ ىلع عورشملا نم ةداملا هذه تصن
 ال ةدم سبحلاب بقاعي اهتيدأت ببسب وأ هتفيظو ةيدأت ءانثأ فنعلا وأ ةوقلاب همواق وأ ةيمومع ةمدخب فلكم ناسنإ
 تاونس عبس ىلإ ثالث نم نجسلا ةبوقعلا نوكتو ،يرصم هينج فالآ ةرشع نع لقت ال ةمارغب و نيتنس نع لقت
، مهتيدأت ءانثأ ةطرشلا لاجر وأ ةيئاضقلا ةطلسلا ءاضعأ دحأ ىلع ءادتعالا عقو اذإ  ىلع بقاعيو مهتابجاول
، ةميرجلا ةبوقعب ةميرجلا باكترا يف عورشلا  مئارجلا دحأ باكترا ىلع ضرح نم لك بقاعي امك ةيلصألا
  ."رثأ ضيرحتلا نع جتني مل اذإ ىتح ةيلصألا ةميرجلل ةررقملا ةبوقعلا تاذب ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا

  

  :قيلعتلا
، اهترقفب ةررقملا ةبوقعلا رادقم ةداملا هذه عفرت  يتلا ةمارغلا وأ رهشأ ةتس نع ديزت ال ةدم سبحلا نم ىلوألا

 نيب ام عمج دق عورشملا نوكي يلاتلابو .هينج فالآ ةرشع ةمارغو نيتنس سبحلا ىلإ ،هينج يتئام زواجتت ال
، ليدعتلا لبق يلصألا صنلا يف ررقم وه امم ًالدب ،ةيلاملا ةبوقعلاو ةيرحلاب ةساملا ةبوقعلا  عفر نع ًالضف حرتقملا
  .بسانتلا اهدقفي امم اهيف غلابم ةروصب ةبوقعلل ىصقألاو ىندألا نيدحلا

  

 دحأ" ىلع ءادتعالا لاح تاونس عبس ىلإ ثالث نم نجسلا ةبوقع عفر مت ،ةيناثلا ةرقفلا ةفاضإ دنع هنأ امك
 يعضاو ىدل ةيماقتنا ةبغر نع منت ةرقفلا هذهف ."مهتابجاول مهتيدأت ءانثأ ةطرشلا لاجر وأ ةيئاضقلا ةطلسلا ءاضعأ
 ةطرشلا لاجر ىلع ءادتعالا ةبوقع عيقوت يف قرفت اهنأ نع ًالضف ،تابوقعلا ريرقت دنع ولغلا يف نمكت عورشملا

 ةبوقع عفر ثيحب –ىلوألا ةرقفلا يف دراولا– ةئفلا هذه ريغ نم طبضلا لاجر نيبو –ةيناثلا ةرقفلا يف دراولا–

                                                             

  .نوناقب رارقلا عورشمل ةيحاضيإلا ةركذملا ٥٤



٥٤  

 نيتنس نع لقت ال ةدم سبحلا ةبوقعو ،ةطرشلا لاجر ىلع ءادتعالا لاح تاونس عبس ىلإ ثالث نم نجسلا
ا دكؤي ام اذهو ،هينج فالآ ةرشع نع لقت ال ةمارغو   .طقف مهل ةيامح ءافضإ يف ةطرشلا لاجر ةبغر ىلع ضيأ

  

 ةميرجلل ةررقملا ةبوقعلا تاذب مئارجلا كلت يف عورشلا ةبوقع تررق يتلاو ةفاضملا ةريخألا ةرقفلل ةبسنلاب امأ
  :يلاتلا وحنلا ىلع كلذو ،ميرجتلا يف ةيباقعلا صوصنلا مادختسا روص أوسأ نم ةروص لثمت يهف ،ةماتلا

  

 فقوأ اذإ ةحنج وأ ةيانج باكترا دصقب لعف ذيفنت يف ءدبلا" هنأ ىلع تابوقعلا نوناق يف عورشلا فرعي :ًالوأ
  ٥٥".اهيف لعافلا ةدارإل لخد ال بابسأل هرثأ باخ وأ

 

  نوناقلا ررقي :ايناث  امل اًقفو ،ةميرجلا مامت لاح ةررقملا نم لقأ تابوقعب تايانجلا يف عورشلا ىلع اباقع
 اذإ الإ ،ةيتآلا تابوقعلاب تايانجلا يف عورشلا ىلع بقاعي" :يلاتلا وحنلا ىلع تابوقعلا نوناق نم ٤٦ ةداملا هتررق
  :كلذ فالخ ىلع اًنوناق صن

 .مادعإلا ةيانجلا ةبوقع تناك اذإ دبؤملا نجسلاب -
 .دبؤملا نجسلا ةيانجلا ةبوقع تناك اذإ ددشملا نجسلاب -
 ةيانجلا ةبوقع تناك اذإ نجسلا وأ اًنوناق ررقملا ىصقألا دحلا فصن ىلع ديزت ال ةدم ددشملا نجسلاب -

 .ددشملا نجسلا
 ."نجسلا ةيانجلا ةبوقع تناك اذإ سبحلا وأ اًنوناق ررقملا ىصقألا دحلا فصن ىلع ديزت ال ةدم نجسلاب -

  

 ،ةيانج يأ يف عورشلا ىلع باقعلا ررق دق نوناقلا نأ حضتي كلذبو  باقعلا اهيلع نوكي يتلا دودحلا اعضاو
 .روكذملا صنلاب دراولا لكشلاب ةميرجلا يف عورشلا ةلاح يف  يف باقعلا عيقوت نوناقلا ررقي دق كلذ نم ءانثتساو
 اذإ الإ" ةرابعل اًقيبطت ،ةداملا هذه يف ررقملا دحلا نع لوزنلا وأ ةماتلا ةميرجلل ةررقملا تابوقعلا تاذب عورشلا
  ."كلذ فالخ ىلع اًنوناق صن

  

 يف عورشلا ىلع ةلثامم ةبوقع ضرفل عورشملا يعضاو همدختسا ةداملا هذه صن يف دراولا ءانثتسالا اذهف
  .اهمامت لاح يف ةبوقعلا رادقم يواست ةميرجلا هذه

  

  

  عورشملا نم ١٣٧ ةداملا
  

 نوكت ،حرج امهنع أشن وأ برض ةمواقملا وأ يدعتلا عم لصح اذإو" نأ ىلع عورشملا نم ةداملا هذه تصن
 برضلا لصح اذإو .يرصم هينج فلأ نيرشع نع لقت ال ةمارغو تاونس ثالث نع لقت ال ةدم سبحلا ةبوقعلا
 ةماسجلا ةجرد حرجلا وأ برضلا غلب وأ ىرخأ تاودأ وأ تالآ وأ يصع وأ ةحلسأ ةيأ لامعتساب حرجلا وأ
  ."ةقباسلا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةبوقعلا فعاضت ٢٤١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا

                                                             

  .تابوقعلا نوناق نم ٤٥ةداملا  ٥٥



٥٥  

  

  :قيلعتلا
 عيقوت يف ،ةيريدقتلا هتطلس ةرشابم نم يضاقلا تعنم امدنع "ةبوقعلا ديرفت" أدبمل ةفلاخملاب ةداملا هذه تءاج

 ررقت مل اهنأ ثيح .مرجلا اذه ىلع ةبوقعلا  ثالث نع لقي ال يذلا سبحلا ةبوقع ىلع اهصنب باقعلل ىندأ ادح
 ،هيلع اهب موكحملا ةدملا ةيمومعلا وأ ةيزكرملا نوجسلا دحأ يف هيلع موكحملا عضو يه سبحلا ةبوقعف .تاونس
 لاوحألا يف الإ تاونس ثالث ىلع ديزت نأ الو ةعاس نيرشعو عبرأ نع ةدملا هذه صقنت نأ زوجي الو
  ٥٦.اًنوناق اهيلع صوصنملا ةيصوصخلا

  

 ىندألا دحلا نوكي نأب يضقت يتلاو ،٥٧تابوقعلا نوناق نم رركم ١٣٧ ةداملا عورشملا اذه يغلي كلذب
 رشع ةسمخ ١٣٧و ١٣٦و ١٣٣ داوملا يف اهيلع صوصنملا مئارجلا يف تابوقعلل  ةبوقع ىلإ ةبسنلاب اموي
  .ةمارغلا ةبوقعل ةبسنلاب تاهينج رشعو ،سبحلا

 

 اهرادقمو اهعون يف ةبسانملا ةبوقعلا رايتخال ةعساو ةيريدقت ةطلس يضاقلا حنم وه "ةبوقعلا ديرفت" أدبم ىزغم
 اهل ردقي نأب ةيباقعلا صوصنلل هعضو دنع عرشملا مزلي أدبملا اذهف .همامأ ةضورعملا ةلاحلل  ىندأ ادح  ادحو
 رطخلاو ةميرجلا فورظو ةيصخشلا هعفاودو مهتم لكل ينوناقلا زكرملا فالتخال ةاعارم كلذو ،باقعلل ىصقأ
، مهتعزن جردتو ،مهلالقتسا ثيح نم ضعبلا مهضعب نع نوزيامتي نيمهتملا نأ ثيح .اهنع مجانلا  ام ةيمارجإلا
 نأ رابتعاب مهيلإ رظنلا وأ ،اًتباث اًطمن مهفصوب نيمهتملا ةلماعم زوجي ال مث نمو ،اهددشت وأ اهلادتعا وأ اهنيل نيب

، يف مهبصتل مهعمجت ةدحاو ةروص  هتطلس يضاقلا رشابي نأ مهتملا صخش ىلع ةبوقعلا عيقوت دنع مزلي امك اهبلاق
 ،اهتئزجتو اهب جردتلا لاجم يف   .اًنوناق ةررقملا دودحلا يف اهل اريدقت

  

 ةيباقعلا صوصنلا دقفت ،ةبوقعلا "ديرفت" لاجم يف هتطلس نم يضاقلا نامرح ةلاح يف هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
، اهلاصتا  ًالمع الإ اهذافنإ نوكي الو اهعقاوب  ،لادتعالا دح اهتزواجمو اهتوسق ىلع ًالاد ،اهتئيب نع اهلزعي ادرجم

  ادماج  اجف   ٥٨.لدعلاو قحلا ميقل ايفانم
                                                             

  .تابوقعلا نوناق نم ١٨ةداملا  ٥٦
 ١٣٦و ١٣٣داوملا يف اهيلع صو صنملا مئارجلا يف تابوقعلل ىندألا دحلا نوكي(تابوقعلا نوناق نم رركم  ١٣٧ةداملا  ٥٧

 ١٣٧و ا ًفظوم اهيف هيلع ينجملا ناك اذإ ةمارغلا ةبوقع ىلإ ةبسنلاب تاهينج رشعو سبحلا ةبوقع ىلإ ةبسنلاب اموي رشع ةسمخ
 اهفقوت وأ اهريس ءانثأ ءادتعالا هيلع عقوو ماعلا لقنلا لئاسو نم  اهريغ وأ ةيديدحلا ككسلاب ةماع تامدخب اًفلكم وأ ايمومع

  ).تاطحملاب
اذه نم ءانثتسا ريرقت نأو . اهميمعت ال اهديرفت وه ةبوقعلا يف لصألا"نأ ىلع ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضق  رقتسا دقو ٥٨

ةدحاو نوكت نأ بجي يلاتلاب مهتبوقع  نأو ،مهفورظ قفاوتت مهعيمج نيبنذملا نأ هادؤم - اهاخوتي يتلا ضارغألا تناك ايأ-  لصألا
 ةيرحلا ديقي امبو ،اهتسبالمو ةميرجلا نزو عم اهبسانت ةبوقعلا دقفي امب ةرورض ريغ يف ءازج عاقيإ ىنعي ام وهو ،اهيف رياغت ال
اهب  جردتلا لاجم يف هتطلس ضاق لك رشابي نأ اهطانم ،ةيروتسد ةيواز نم ةبوقعلا ةيعورشم نأكلذ . ىضتقم نود ةيصخشلا

  ىلإ قيرطلا هدحو كلذف. اًنوناق ةررقملا دودحلا يف ،اهل اريدقت ،اهتئزجتو روظنم نم ةميرجلا راث أل اربج اهتيناسنإو اهتيلوقعم
 ثيحو .اهبكترمبو اهب قلعيف يعوضوم نأب  اريدقت ،اهديرفت نم عرف ،ةبوقعلا ذيفنت فقو لاجم يف يضاقلا اهرشابي يتلا ةطلسلا نأ



٥٦  

  عورشملا نم ١٦٣ ةداملا
  

 فلتأ وأ مده نم لك" نأ ىلع عورشملا نم ةداملا هذه تصن  تاشنملا وأ كالمألا وأ ينابملا نم اًئيش ادمع
، وأ ةيراكذتلا ةميقلا تاذ ةنيزلل ةدعملا لامعألا وأ ماعلا عفنلل ةدعملا  فلتأ وأ عطق نم لكو ةينفلا  ةسورغم اراجشأ
 سبحلاب بقاعي ةماعلا نيدايملا يف وأ قاوسألا يف وأ تاهزنتملا يف وأ عراوشلا يف وأ ةدابعلل ةدعملا نكامألا يف
 ،نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ هينج فالآ ةسمخ ىلع ديزت الو هينج فلأ نع لقت ال ةمارغبو ةنس نع لقت ال ةدم
 اذإ تابوقعلل ىصقألا دحلا فعاضيو ،اهعطق وأ اهفلتأ وأ اهمده يتلا ءايشألا ةميق عفدب هيلع مكحلا نع ًالضف
  ."يباهرإ ضرغل اًذيفنت وأ ةيطرشلا تآشنملا ىدحإ ىلع ةميرجلا تبكترا

  
  :قيلعتلا

 ال يتلا ةمارغلاو سبحلا ةبوقع تررق تابوقعلا نوناق نم ةداملا هذه صن نأ ىلإ هابتنالا تفل دون ةيادبلا يف
 ةميق عفدب يناجلا ىلع مكحلا نع ًالضف ،نيتبوقعلا نيتاه ىدحإ وأ هينج ةئامسمخ ىلع ديزت الو هينج ةئام نع لقت
 ضرغل اًذيفنت ةميرجلا تبكترا اذإ ةبوقعلل ىصقألا دحلا فعاضي نأ ىلع .اهعطق وأ اهفلتأ وأ اهمده يتلا ءايشألا
، سبحلل ةررقملا ةبوقعلل ىندألا دحلا نوكي مث نمو .يباهرإ  صنب ًالمع ،تاونس ثالث ىصقألا دحلاو عوبسأ
 نيدحلا عفر ىلإ ةفاضإلاب ،ةنس ىلإ ةبوقعلل ىندألا دحلا عفرب ءاج عورشملا نأ الإ ،نوناقلا تاذ نم ١٨ ةداملا
  .ةمارغلل ىصقألاو ىندألا

  

 اذه سيل  امدنع ،ةداملا هذه نم ةيناثلا ةرقفلا ىلع عورشملا هلخدأ يذلا ليدعتلا ىلإ رظنلاب ،قالطإلا ىلع اماه
 –ىلوألا ةرقفلا يف– سبحلا ةبوقع ررق هنا ثيح ،ةيطرشلا تآشنملاو ،ماعلا عفنلل ةدعملا تآشنملا نيب زييمتلاب ماق

 ةلاح يف –تاونس ثالث– ةبوقعلل ىصقألا دحلا فعاض نيح يف ،ماعلا عفنلا تاذ تاشنملا ىلع ءادتعالا لاح
 ءادتعالا عورشملا رابتعا نع ًالضف ،تاونس تس ةررقملا ةبوقعلا حبصت كلذبو ،ةيطرشلا تاشنملا ىلع ءادتعالا

 فلتخملا رمألا وهو ،ةيباهرإلا لامعألا ليبق نم ةيطرشلا تاشنملا ىلع  ةيطرشلا تآشنملاف .نيتلاحلا نيب امامت
 نع ءيش اهزيمي ال ،ةماع لاومأ اهلاومأو ،مومع نيفظوم اوربتعي اهيفظوم نأ ثيح ،ماعلا نوناقلا صاخشأ نم
، تآشنملا   .ةيئانجلا ةيامحلا يف زييمتلا اذهل يقطنم ببس دجوي الف مث نمو ىرخألا

  

                                                                                                                                                                                              

اهنأش ،ةدرجم ةروصب عرشملا اهضرف ةبوقعل رشابملا  قيبطتلاب لصتيو ،ةيئانجلا ةسايسلل ةرصاعملا ميهافملا نع لصفني ال ديرفتلا
اهلاوحأ لكل  اهتمئالمىفاني ،يعادتلا لحم ةيمارجإلا ةعقاولا ىلع  "اهصنب"اهلازنإ نأو ،اهعيمج  ةينوناقلا دعاوقلا نأش كلذ يف
ىلإ اهدرتو ،ءامصلا اهبلاوق نم اهجرخت يتلا يه  -اهفاقيإب رمألا اهتحت جردنيو-  ةبوقعلا ديرفت ةطلس نأ هادؤم امب ،اهتاسبالمو
سرام  ١٢ةسلج  –" ةيروتسد "ةيئاضق  ٢٧ةنسل  ١٢٠مقر ةيضقلا  .اهعقاو نع لصفني الو ،اهبكترمو ةميرجلا شياعي ءازج

٢٠٠٦.  



٥٧  

  عورشملا نم رركم ٣٧٦ ةداملا
  

 نع لقت ال ةدم سبحلاب بقاعي" نأ ىلع صنت يتلاو ،تابوقعلا نوناق ىلإ ةداملا هذه ةفاضإ عورشملا ررق
 ماق نم لك ،هينج فالآ ةسمخ نع اهرادقم لقي ال يتلا ةمارغلا وأ نيتنس  ريسلا ةكرح ليطعتل لمع يأب ادمعتم
، ةيدؤملا وأ ةيمومعلا نيدايملا وأ قرطلا يف  تاسسؤم نم ةسسؤم وأ ةئيه يأ تارارق ىلع ريثأتلا دصقب اهيلإ
  ."ةينوناقلاو ةيروتسدلا اهتابجاوب مايقلل اهتاردق فاعضإل ةلودلا

  

  :قيلعتلا
 ةداملا هذه عضت  اديق  ةبوقع تررق اهنأ ثيح ٥٩،جاجتحالا رهاظم نم هريغو يملسلا رهاظتلا قح ىلع اديدج

 مدقملا رهاظتلا نوناق عورشم اهددع يتلا مئارجلاو لاعفألا تاذ ىلع  .هنم ٨ ةداملا يف ةيلخادلا ةرازو نم اضيأ
 نم ١٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةبوقعلا ىلإ ةفاضإلاب ةداملا هذه يف ةررقملا ةبوقعلا قيبطت زوجي مث نمو
 نم لكل ،هينج فلأ نيرشع نع اهرادقم لقي ال يتلا ةمارغلاو نجسلا ةبوقع ررقت يتلاو ،رهاظتلا نوناق عورشم
 ليطعت هيلع بقاعملا لعفلا نوكي كلذبو .رورملا ةكرح ليطعتل سيراتمو زجاوح عضوو نيدايملاو قرطلا قلغأ

 وأ ةئيه يأ تارارق ىلع ريثأتلا يف لثمتيف عورشملا نم ةداملا هذهل اًقفو هيلع بقاعملا لعفلا امأ .رورملا ةكرح
  .ةينوناقلاو ةيروتسدلا اهتابجاوب مايقلا ىلع اهتاردق فاعضإل ةلودلا تاسسؤم نم ةسسؤم

  

 داوملا هذه صوصن لامعإ نكمي مث نمف ،نيتداملا يف فلتخم هيلع بقاعملا لعفلا ناك املو  ريرقتو ،اعم
  .ةدح ىلع ةدام لك يف ةررقملا ةبوقعلا

  

  :ةصالخلا
 ةصاخ ،ةيروتسدلا دعاوقلا مهتيامح عبتت نأ دبال نكلو ،ةطرشلا لاجر ىلع يدعتلا لوبقملا ريغ نم هنأ كشال

 ررقت ةيامحلا هذه نأ  ءازج ، ىلع تاءازجلا عاونأ رطخأ ،ايئانج  ةرورضلا أدبم ةاعارم ثيح نم قالطإلا
  .ةبوقعلا ديرفت أدبمو ،بسانتلاو

  

، نحن يذلا نوناقب رارقلا عورشمف  درو امل اًقفو ةلودلا ةبيهو ةطرشلا لاجر ةبيه ىلع ظافحلا فدهتسي هددصب
، ةيحاضيإلا ةركذملا يف ، يف نييمومعلا نيفظوملا رئاس نع زيمم عضو يف مهعضو هنكلو نوناقلل  امك ةلودلا

 ةراشإلاب ناك ولو ءادتعا يأ نم نينطاوملا نع ةصاخ ةيامح مهل ررق نيح ،نينطاوملا نم ىلعأ ةبترم يف مهلعج
  .تابوقعلا ظيلغت قيرط نع لوقلا وأ

  

 .ةيسايس ةدارإ رفاوتو ،لماش ينمأ حالصإ ةيلمع ءارجإ ءيش لك لبق بلطتت نمألا ىلع ظافحلا ماهم نإ
 بعشلا سلجم تاباختنا لحارم ةثالث( ةتسلا اهلحارم يف ةيعيرشتلا تاباختنالا يف ةدارإلا كلت ترفاوت امدنعف

                                                             

  .تارهاظملا ميظنت نوناق عورشم ىلع قيلعتلا كلذ يف عجاري ٥٩



٥٨  

، تاباختنالا ىلإ ةفاضإلاب )ىروشلا سلجم تاباختنال ىرخأ لحارم ةثالث ىلإ ةفاضإلاب  ةيلمعلا نيمأت ناك ةيسائرلا
 لقأ ردقب ةيباختنالا   .اًنكمم ةروثلا لبق ٢٠١٠ تاباختنا عم ةنراقملاب فنعلا نم اريثك

  

 مهمايقل مهيلع ةددشم تابوقع عاقيإو ،نينطاوملاب شطبلل ةديدج ةادأ نوكي نأ نكمي حرتقملا نوناقلا عورشم نإ
 ةفسلف نأ حضوي نوناقب عورشملا اذه .)ًالثم طبضلا لاجرل ةراشإلا( ةناهإ اهنأ ىلع رسفت دق يتلا لاعفألا طسبأب
، مل ةيلخادلا ةرازو  ،ةيئانثتسا تاصاصتخاو ايازم اهحنمت ةيعمق نيناوق ىلع اهلمع يف دمتعت تلاز ال يهف ريغتت
  .بولطملا حالصإلا ىلع اهب فتلتو



٥٩  

 

 
  
  
  
  

  
، ىراصق لذبت نأ )ـه" :ةدحتملا ممألاب ءاضعألا لودلا ىلع ا اًقفو اهدهج  قوـقح  نوناقل اًَقبطو ةينطولا اعيرشتل

، نوناقلاو ناسنإلا ،  زومرلاو تاماقملاو عقاوملاو نكامألل ةيامحلاو مارتحالا لماك نامضل يلودلا  ذـختت  نأو ةـينيدلا
  ٦٠."بيرختلا وأ سيندتلل ةضرع هذه تناك امثيح ةيفاضإ ريبادت

                                                             

قوقح سلجم "دقتعملا وأ نيدلا ساسأ ىلع نيمئاقلا زييمتلاو بصعتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا"نأشب  ٣٧/٦مقر رارق ٦٠  ،
 ،  ، ٢٠٠٧ةسداسلا ةسلجلا ،ناسنإلا



٦٠  

  نوناق عورشم ىلع قيلعت
  ٢٠١٢ ةنسل )  ( مقر

  ٢٠٠٨ ةنسل ١١٣ مقر نوناقلا ماكحأ ضعب ليدعتب
  ةدابعلا نكامأ ةمرح ىلع ظافحلاب

  
  :مـيدقت

 ةمرح ىلع ظافحلا نأشب ٢٠٠٨ ةنسل ١١٣ نوناقلا ماكحأ ضعب ليدعتل نوناق عورشمب ةيلخادلا ةرازو تمدقت
، نكامأ ، ماعلا عدرلا قيقحت فدهب ،نوناقلا يف ةررقملا ةبوقعلا ظيلغتب ماق يذلا ٦١ةدابعلا  عم لماعتلاو صاخلاو

 اهبعشو رصم ىلإ ءيست ةروصب اهلالغتساو ثادحألا مقافت نود ةلوليحلل ةوق لكب ةيعرشلا ىلع جورخلا تالاح
،   .نوناقب عورشملل ةيحاضيإلا ةركذملا يف درو امبسح٦٢ميظعلا

  

  نوناقلا عورشم نم ىلوألا ةداملا
  

 ىلع صنتل ٢٠٠٨ ةنسل ١١٣ مقر نوناقلا نم ةيناثلا ةداملا صن نوناقب عورشملا نم ىلوألا ةداملا تلدبتسا
، نوناق يأ يف اهيلع صني دشأ ةبوقع ةيأب لالخإلا مدع عم"  هيلع صوصنملا رظحلا هذه ةفلاخم ىلع بقاعي رخآ
 نيرشع زواجت الو هينج فالآ ةسمخ نع لقت ال ةمارغبو تاونس ةثالث زواجت ال ةدم سبحلاب ىلوألا ةداملا يف
 نيكراشملا وأ اهل نيمظنملا وأ ةرهاظملا ىلإ نييعادلا نم يناجلا ناك اذإ نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ هينج فلأ
 ىلع نيمئاقلا نم اهيف نيكراشملا وأ اهل نيمضنملا وأ ةرهاظملا ىلإ نييعادلا دحأ ناك اذإ ةبوقعلا فعاضتو .اهيف

 ةدابعلا نكامأ لخاد رهاظتلا رظح ضرغب ردص ،٢٠٠٨ ةنسل ١١٣ نوناقلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت ."ةدابعلا نوئش
، يأل اهتاقحلم نم يأ يف وأ ا ٦٣ببس  الو هينج فلأ نع لقت ال ةمارغبو ةنس زواجت ال ةدم سبحلا ةبوقع ررقم
، فالآ ةسمخ زواجت ، وأ هينج  نم لك ةبقاعمو .اهل نيمظنملا وأ ةرهاظملل نيعادلا نم يناجلا ناك اذإ امهادحإب

 .امهادحإب وأ هينج يفلأ زواجت الو هينج ةئامسمخ نع لقت ال ةمارغبو رهشأ ةتس زواجت ال ةدم سبحلاب اهيف كراش
  .رخأ نوناق يأ يف اهيلع صوصنملا دشألا ةبوقعلا قبطت لاوحألا عيمج ىفو

  

 ريرقتب ،٢٠٠٨ ةنسل ١١٣ نوناقلا نم ٢ ةداملا ليدعتل تءاج دق نوناقلا عورشم نم ىلوألا ةداملا نأ الإ
 فلأ نيرشع زواجت الو هينج فالأ ةسمخ نع لقت ال يتلا ةمارغلاو تاونس ثالث زواجي ال يذلا سبحلا ةبوقع

، ، وأ هينج  نم اهيف نيكراشملا وأ اهيلإ نيمضنملا وأ ةرهاظملا ىلإ نيعادلا دحأ ناك اذإ ةبوقعلا فعاضتو امهادحإب

                                                             

  .٢٠٠٨ليربا  ٧خيراتب  –رركم  ١٤ددعلا  –ةيمسرلا ةديرجلاب رشن  ٦١
  .نوناقلا عورشمل ةيحاضيإلا ةركذملا ٦٢
  .نوناقلا نم ١ةداملا  ٦٣



٦١  

، ةفعاضمب نوناقلا عورشم ماق دقف .ةدابعلا نوئش ىلع نيمئاقلا  يف كراش نم ناك اذإ ةصاخ ةبوقع ددحو باقعلا
 يدعتلا نم ةديدج لاكشأل ضرعتي مل نوناقلا  عورشم نأ امك .ةدابعلا نوئش ىلع نيمئاقلا نمض نم ةرهاظملا

، عم ضراعتتو ،ةدابعلا رود ىلع  دونجلا لخد امنيح ،٢٠١١ ويلوي ٨ ماصتعا ضف اهدهش يتلا ثادحألاك اهتمرح
، ليكنتلاو ضبقلل دجاسملا تاحاس   .باقعلاو ميرجتلا ىلإ جاتحي ام وه لعفلا اذه نأ انداقتعا يفف نيرهاظتملاب

  

  نوناقلا عورشم نم ةيناثلا ةداملا
  

 وأ ةدابعلا نكامأ ىلع ىدعت نم لك نجسلاب بقاعي" ىلع صنت )رركم ٣( نوناقلل ةديدج ةدام ةفاضإ تمت
، نيلماعلا وأ اهتاقحلم  ةدابعلا نكامأ تانوكم نم ًايأ فالتإ ءادتعالا نع جتن اذإ ددشملا نجسلا ةبوقعلا نوكتو اهيف
، نم ةباصإ وأ   ."ءادتعالا ةعقاو ءانثأ صخش يأ ةافو ءادتعالا نع جتن اذإ مادعإلا ةبوقعلا نوكتو اهلخادب

  

، رود ىلع ءادتعالا ضفرن اننإ  وه ءادتعالا نم اهتيامحل ةدابعلا رود هجاتحت ام نأب نيعنتقم اننكلو ةدابعلا
، نيناوقلا ليعفت درجم ، ليبس ىلع ،بانيراملاو لوص يتسينك يف ثدح امف ةيراسلا  غارف ببسب نكي مل لاثملا
 نم ةبقاعمو ةدابعلا رود ةيامحل ةيسايسلا ةدارإلا بايغ ببسب لب ؛اًنوناق ةررقملا ةبوقعلا فعض وأ ،يعيرشت
، يف ةيركسعلا ةطرشلا تاوقل دوجو يف ىرج بانيراملاو لوص يتسينك قرحو مدهف ،اهيلع يدتعي  ىلوألا
، يف ةيندملا ةطرشلاو ، ةانجلا نأ نم مغرلا ىلعو ةيناثلا ، كلت ظفحُت ام ًةداع هنأ الإ نوفورعم  أجلت و اياضقلا
  .نوناقلا ىلإ ماكتحالا نم ًالدب ةيفرعلا لولحلاو تايوستلا ىلإ ةلودلا

  

  :ةصالخلا
، ظيلغت نإ  ةفاكف .ةميرجلا نم دحلا هنأش نم سيل صاخلاو ماعلا اهيعونب عدرلا ةركف ىلع دامتعالاو تابوقعلا

، ضعب ىلع ةظلغم تابوقع نم هنمضتت ام مغر ةيباقعلا نيناوقلا  مئارجلا كلت عنم نم نكمتت مل اهنأ الإ مئارجلا
، نم ، ليبس ىلعف .ةميرجلا ةهجاوم يف طقف ةيباقعلا تاعيرشتلا ىلع دامتعالا نكمي ال ثيح ثودحلا  مغر لاثملا
، -دصرتلاو رارصإلا نكر رفاوت اذإ- لتقلا ةميرج ىلع بقاعي نوناقلا نأ  مل ةظلغملا ةبوقعلا كلت نأ الإ مادعإلاب
  .عمتجملا يف لتقلا مئارج نم دحت

  

 ءاج امل اًقفو ٦٤،"يرادإلا طبضلاب" فرعُت يتلاو ةميرجلا عنم يف لثمتت ةطرشلا زاهجل ىلوألا ةفيظولا نإ
، ةمزاللا ريبادتلا ذاختا قيرط نع كلذو ،٦٥ةطرشلا ةئيه نوناق نم )٣( ةداملاب  ناسنإلا قوقح مارتحا ةطيرش كلذل

                                                             

ذاختاو ماعلا نمألا ىلع رهسلاب , اهعوقو لبق ةميرجلا عنم ليبس يف مزلي ام ذاختا يف لثمتي يرادإلا طبضلا رهوج نإ(( ٦٤
/ د –)) اهعوقو لبق ةميرجلا عنمب ةليفكلا ريبادتلا ذاختاو ،ةيذيفنتلا حئاوللاو نيناوقلا هب يضقت ام ذيفنت قيرط نع هنيمأت تاطايتحا

  .ةيردنكسإلاب فراعملا راد ةأشنم – ١٩٩٤ –ةيناثلا ةعبطلا  –ةيئانجلا تاءارجإلا–رماع وبأ ىكذ دمحم 
، " ١٩٧١ةنسل  ١٠٩مقر ةطرشلا ةئيه نوناق نم  ٣ةداملا  ٦٥ بادآلاو ماعلا نمألاو ماظنلا ىلع ةظفاحملاب ةطرشلا ةئيه صتخت

يف نينطاوملل نمألاو  ةنينأمطلا ةلافكب صتخت امك ،اهطبضو مئارجلا عنم صخألا ىلعو لاومألاو ضارعألاو حاورألا ةيامحبو
  "تابجاو نم حئاوللاو نيناوقلا اهيلع هضرفت ام ذيفنتبو ،تالاجملا ةفاك
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، ساسملا مدع نيعتي يتلا ةيساسألا هتايرحو ، كلت مادختسا ءاسأ ول هنأ ثيح اهب  نع اهفارحنا ىلإ ىدأل ريبادتلا
،   .نينطاوملا سوفن يف فوخلاو بعرلا ثب نع ًالضف اهفادهأ

  

، هتفيظوب موقي نأ ةطرشلا زاهج ىلع ،هنم ةياغلا كاردإ يف يرادإلا طبضلا لشف اذإ امأ  فرعت يتلاو ةيناثلا
  .مهطبضو اهيبكترم نع ثحبلاو مئارجلا نع يرحتلا هرهوج يذلا ،"يئاضقلا طبضلاب"
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  ةيروهمجلا سيئر

  ؛٢٠١١\٢\١٣خيراتب رداصلا يروتسدلا نالعإلا ىلع  عالطالادعب 

  ؛٢٠١١\٣\٣٠خيراتب رداصلا يروتسدلا نالعإلا ىلعو 

  ؛تابوقعلا نوناق ىلعو

  ؛ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق ىلعو

  ؛شغلاو سيلدتلا عمق نأشب ١٩٤١ةنسل  ٤٨مقر نوناقلا ىلعو 

  ؛نيومتلا نأشب ١٩٤٥ةنسل  ٩٥مقر نوناقلا ىلعو 

  ؛رئاخذلاو ةحلسألا نأش يف ١٩٥٤ةنسل  ٣٩٤مقر نوناقلا ىلعو 

  ؛اهيف راجتالاوتاردخملا ةحفاكم نأشب  ١٩٦٠ةنسل  ١٨٢مقر نوناقلا ىلعو 

  ؛راثآلا ةيامح نأشب ١٩٨٣ةنسل  ١١٧مقر نوناقلا ىلعو 

  ؛لاومألا لسغ ةحفاكم نوناق رادصإب ٢٠٠٢ةنسل  ٨٠مقر نوناقلا ىلعو 

  ؛تالاصتالا ميظنت نوناق رادصإب ٢٠٠٣ةنسل  ١٠مقر نوناقلا ىلعو 

  ؛ةيرشبلا ءاضعألا عرز ميظنت نأشب ٢٠١٠ةنسل  ٥مقر نوناقلا ىلعو 

  ؛رشبلا يف راجتالانأشب  ٢٠١٠ةنسل  ٦٤مقر نوناقلا ىلعو 

  .ءارزولا سلجم ةقفاوم دعبو
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  ررق

  ةيروهمجلا سيئرل مدقي هصن يتآلا نوناقب رارقلا عورشم
 

  )ىلوألا ةداملا(

هنمأو عمتجملا ةمالس ضرعت وأ ماعلا ماظنلاب لخُت ةميرج عوقو نع ئبن   ي ا  ميسج اًكولس ا  دمع بكترا نم لك
ريبدت هيلع قبطي مهضارعأ وأ مهتاكلتمم وأ مهتايح يف مهديدهت وأ نينطاوملا عيورت يف ببستتو رطخلل هرارقتساو 

  :ةيتآلا ةيئاقولا ريبادتلا نم رثكأ وأ

ا -١  .موي نيثالث نع ديزت ال ةدم نيمأ ناكم وأ ةهج يف ةماقإلا ديدحت

 .هنيعب ناكم دايترا رظح وأ نيعم ناكم يف ةماقإلاب مازتلالا -٢

 .ةطرشلا ةبقارم تحت عضولا -٣

 .ةيلخادلا ريزو نم رارقب ددحت يتلا لمعلاتاسسؤم ىدحإ يف عاديإلا  -٤

  

  )ةيناثلا ةداملا(

لئالدلا ريشت لعف نع عانتما وأ لعف لك نوناقلا اذه ماكحأل اًقفو ةميرج عوقو نع ئبن   ي يذلا كولسلاب دصقي
  :ةيتآلا مئارجلا ىدحإ عوقو ىلإ دوهشلا ةداهش وأ ةيمارجإلا قباوسلا وأ ةيدجلا

 .فطخلا مئارج وأ ضرعلا وأ لاملا وأ سفنلا ىلع ءادتعالا مئارج )١

 .ماعلا لاملا ىلع ءادتعالاو ةوشرلا مئارج )٢

 .تاعقرفملاو رئاخذلاو ةحلسألا يف راجتالا مئارج )٣

 .ةيسفنلا ةلاحلا ىلع ةرثؤملا ريقاقعلا وأ ةماسلا وأ ةردخملا داوملاب راجتالا مئارج )٤

 .قيرطلا عطقو راثآلاو ةماعلا تآشنملاو ينابملا مدهو فالتإ مئارج )٥

 .لاومألا لسغ مئارج )٦

 .تالاصتالا مئارج وأ ةصاخلا وأ ةماعلا تالصاوملا وأ لقنلا لئاسو ليطعت مئارج )٧

 .تاررحملا ريوزت وأ دوقنلا فييزت مئارج )٨

 .يدمعلا قيرحلاو بيرختلاو بييعتلاو فالتإلا مئارج )٩

 .لمعلا ةيرح ىلع ءادتعالا مئارج )١٠

 .ةراعدلا ةحفاكم مئارج )١١

 .رشبلايف راجتالا مئارج  )١٢

 ءاضعألا ةعارزو لقن مئارج )١٣
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 .سيلدتلاو شغلاو نيومتلا مئارج )١٤

 .كلذ يف ةطاسولا وأ مئارجلا نم ةلصحتملا ءايشألاو نيمرجملا ءافخإ مئارج )١٥

 .ةجطلبلا مئارج )١٦

  
  )ةثلاثلا ةداملا(

نوناقو تابوقعلا نوناق يف ةدراولا تاءارجإلاو دعاوقلا نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ىلع قبطت 
  .نوناقلا اذه صن هنأشب دري مل اميف كلذو ةيئانجلا تاءارجإلا
  
  )ةعبارلا ةداملا(

نم لكشت ةظفاحم لك ةمصاع يف دقعت ةمكحم نوناقلا اذه ماكحأل اًقفو ةعوفرملا ىواعدلا يف لصفلاب صتخت 
امهروضح نوكيو ،ةيعا متجالا نوئشلا ةرازو نم رخآلاو ةيلخادلا ةرازو نم امهدحأ ناريبخ هنواعي دحاو ٍضاق

هتقالعو مهتملا فورظ ثحب دعب ةمكحملل امهريرقت امدقي نأ نيريبخلا ىلعو ،ا   يبوجو ةمكاحملا تاءارجإ
ةمكاحملل ةددحملا ةسلجلا خيرات لبق كلذو ،هوجولا عيمج نم ةبكتر    .ملا ةميرجلاب

  
  )ةسماخلا ةداملا(
تابوقعلا نوناق ماكحأ قيبطتب قلعتي اميف سبحلا ةبوقعل ةلثامم نو ناقلا اذه ماكحأل اًقبط اهب موكحملا ريبادتلا ربتعت
  .رخآ نوناق يأ وأ
  
  )ةسداسلا ةداملا(

ذيفنت نم ءاهتنالا دعب نوناقلا اذه ماكحأل اًقبط هب موكحملا ريبدتلا ذفني ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب مهتملا ىلع مك   ح اذإ
  .نوناقلل اًقبطاهئاضقنا وأ اهطوقس دعب وأ اهيلإ راشملا ةبوقعلا 

  .ريبدتلا ذيفنتل ةررقملا ةدملا نم ةيرحلل ةبلاسلا ةبوقعلا ذيفنت ةدم بسحت الو
  
  )ةعباسلا ةداملا(

اهفانئتسا لوصح عم ولو ا    .روف ذيفنتلا بجاو نوناقب رارقلا اذهل اًقيبطت ردصت يتلا ماكحألا نوكت
  
  )ةنماثلا ةداملا(
اذه يف اهيلع صوصنملا ةميرجلا يف هيلع موكحملا امهيف يضقي ناذ للا ناكملا وأ ةهجلا ةيلخادلا ريزو نيعي
  .اهب موكحملا ةبقارملا ةدم نوناقلا
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  )ةعساتلا ةداملا(
  .نوناقلا اذهل اًقبط هب موكحملا ريبدتلا ذيفنت فقو زوجي ال
  
  )ةرشاعلا ةداملا(

لمع   يلاتلا مويلا نم اهنيناوق نم نوناقك هب يو ةلودلا متاخب مصبيو ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقب رارقلا اذه رشني
  .هرشن خيراتل
  

يف ا    ٨/٢٠١٢: /ريرحت
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  ةيحاضيإلا ةركذملا
 نيرطخلا نم عمتجملا ةيامح نأشب نوناقب رارقلا عورشمل

 
 

  
يف تالفنالا تارهاظم ضعب رياني نم نيرشعلاو سماخلا ةروث بقع رصم يف يسايسلا دهشملا ردصت   -

مهكالمأو نينطاوملا ةايح ددهي تاب يذلا يمارجإلا طاشنلا روص هنم ريثك يف ذختا يذلا يعمتجملا كولسلا 
ىلإ ةينمألا ةلاحلا ةداعإل ةل وذبملا ةينمألا دوهجلا نم فعاض يذلا رمألا ،مهسوفن يف قلقلاب ثعبيو ،مهضارعأو

ةداعإل ةيروهمجلا سيئر ديسلا ةطخل بيجتسيو ،ةحايسلاو تارامثتسالا بذجل ماعلا خانملا ةئيهتل رارقتسالا ةلاح 
 .ةيرصملا ريهامجلا بلاطم قيقحتب يسائرلا دعولا نم ىلوألا موي ةئاملا ةطخ لالخ نمألا

قالطإلا ىلع ينعت ال يتلا ةيلودلا ريياعملل اًقفو ناسنإلا قوقح ئدابمو ةيعرشلا مارتحا ىلع ديكأتلا عمو  -
رصانعلا تايكولس نم اًنمآ شيعي نأ يف عمتجملا قحب لخت وأ ىضوفلاب ديدهتلا وأ نمألا تارابتعا رادهإ 
باكترا ىلإ كش الب ئبنُت يتلا ةرطخلا لاعفألا ضعبب نايتإلل تايرحلا ةحاسم تلغتسا يتلا ةرطخلا ةيمارجإلا 

رئاخذلاو تاعقرفملاو ةحلسألا يف راجتالاو ،لاملاو سفنلا ىلع ءادتعالاو ،تاردخملا بيرهتك ؛ةميسج  مئارج
 .اهريغو تالصاوملا لقنلا لئاسو ليطعتو

كولس يأل  -مارجإلا يداتعم نم ناك اذإ اميس–صخشلا نايتإ مرجي نوناق رادصتسا ىئر دقف كلذ لجأل  -
صوصنملا مئارجلا ىدحإ باكترا نع ئبن ةيمارجإلا تالاحلا نوناقلا اذه هجاوي ثيحب ؛نوناقلا اذه يف اهيلع  ي

لعفب هطابترا ىلإ ةيدجلا لئالدلا ريشتو ،نوناقلا هضرفي كولس نع عنتما وأ كولسب يتأت يتلاو ةروطخ دشألا 
فدهب لاعفألا  هذهب يتأت يتلا ةيمارجإلا ةلُثلا هذه ىلع ةيئاقولا ريبادتلا دحأ عيقوت مزلتسا يذلا رمألا ،يمارجإ

 .دالبلا عوبر يف نمألا بابتتساو ةرطخلا لاعفألا هذه راركت نم عمتجملا ةيامح

عيمج ىلع نوناقلا اذه قيبطتب حمسيل ا  -  ماع صنلا ءاج دقف ؛رصح تحت لاعفألا هذه عوقو مدعل ا  رظنو
 :يلياميف نوناقلا اذه رادصتسا تارربم مهأ يتأتو ،نينطاوملا ددهت يتلا ةرطخلا لاعفألا 

ريبعتلا قح ةسرامم يف قحلا اهمهأ نم يتلاو رياني نم نيرشعلاو سماخلا ةروث تابستكم ىلع ظافحلا  •
ةيمارجإلا رصانعلا طبضو ،ةصاخلاو ةماعلا تاكلتمملاو تآشنملا ىلع يدعتلا وأ نمألاب لالخإلا نود يأرلا نع 

 .يرصملا نطاوملا اهب عتمتي يتلا ةيرحلا ةحاسم لالغتسال نيمصتعملاو نيرهاظتملا طسو سدنت يتلا ةرطخلا

ةلحرمل بسانم خانم ريفوتل عمتجملا يف رارقتسالاو نمألا قيقحت ىلإ ىعست يتلا ةينمألا دوهجلا معد  •
 .ةيداصتقاو ةيعمتجم تالوحت نم اهبحاصي امو ،يطارقميدلا لوحتلا
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ةرطخلا رصانعلا ضعب ت الواحمل ركبملا ضاهجإلا لالخ نم ةلودلا ةبيه ضرفو ةيلخادلا ةهبجلا نيمأت •
 .نمألا ىلع ظافحلا ىلع ةلودلا ةردق مدع تابثإل ةيعرشلا ىلع جورخلاو عزفلا ةراثإ مارجإلا يداتعمو

ةيداصتقالا ةلاحلا ىلع كلذ هسكعي امو ،لاومألا سوءرو تارامثتسالا بذجل بسانم خانم ةئيهت  •
 .هومنو يرصملا داصتقالا مدقت ىلع دعاسيو ،ةيرصملا

ةجطلبلا مئارج باكترا اهنع رهتشا يتلا ةيمارجإلا رصانعلا ضعب ةهجاومل ةيعيرشتلا ةموظنمل ا لامكتسا •
 .تاردخملاو رئاخذلاو ةحلسألا يف راجتالاو ،حلسملا وطسلاو هاركإلاب ةقرسلاو

لاعفأ باكترال مارجإلا يداتعم لالغتسا يف ةيرصملا ةروثلل ةئوانملا رصانعلا ضعب تالواحم ضاهجإ  •
 .ةصاخلا مهحلاصم مدخت ةيسايس برآم قيقحتل ةيمارجإلا رصانعلا هذهل ةيلام غلابم عفدو ،رارقتسالا ددهت

ركبملا ضاهجإلل ةيئاقولا ريبادتلا ذاختا يئاضقلا طبضلا رومأم حنمي يذلا يعيرشتلا غارفلا ةهجاوم  •
ةداهشو ةيدجلا لئالدلا  دكؤت يتلا مارجإلا يداتعم ضعب تايكولس اهنع ئبنُت يتلا ةيمارجإلا ةروطخلا تالاحل
 .نينطاوملا عيورت يف داتعملا مهكولسو يمارجإلا مهخيرات لالخ نم مهتروطخ ىلع دوهشلا

عيورتلا لاعفأ ةهجاومل ةيئاقولا ريبادتلا نم ةعومجم ضرف ىلإ فدهت ،ةيئاغ ةفسلف ىلع حرتق   ملا عيرشتلا ينب دقو
ةقرسلاو ةحلسملا وطسلاو ةجطلبلا مئارج باكترا ىلإ ة ياهنلا يف يضفت يتلاو ةنينأمطلاب ساسملاو فيوختلاو

 ، نينطاوملا ةمالس ىلع اًظافح ؛ماعلا عدرلا قيقحت ةرورض نم هلك كلذ هبلطتي امو ،ضرعلا مئارجو هاركإلاب
يف راجتالا لثم ،مئارجلا ضعب يبكترم نم ةنيعم ةفئاط رطخ نم عمتجملا ةيامح نم نوناقلا هفدهتسي امع ًالضف 

تالصاوملاو لقنلا لئاسو ليطعتو قيرطلا عطق مئارج اذكو ،ةردخملا داوملاو تاعقرفملاو رئاخذلاو ةحلسألا 
  .عمتجملا ىلع ةروطخلا تاذ مئارجلا نم اهريغو ،ةصاخلا وأ ةماعلا
نم عمتجملا ةيامح نوناق رادصإ ةرورض ةيلخادلا ةرازو تأر دقف ،تارربم نم مدقت ام ىلع  -   ءانب

مهس  هموهفمب نمألا ققحيو ،رصم يلاغلا اندلب يف رارقتسالاو نمألا ءاسرإ يف يساسأ لكشب  ي يذلاو نيرطخلا
سيئر ديسلا ةرتف نم ىلوألا موي ةئاملا لالخ نمألا قيقحت يف يسائرلا دعولاب ءافولا ىلع دعاسيو ،لماشلا 

 .ةيروهمجلا
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تاءارجإ ذاختاب لضفتلل ؛ةيروهمجل ا سيئر ديسلل قفارملا نوناقب رارقلا عورشم ضرعب ةيلخادلا ريزو فرشتي
  .هرادصتسا

 /٢٠١٢/ ٨  
  نيدلا لامج دمحأ
    ةيلخادلا ريزو
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  :ةيروهمجلا سيئر

 ؛٢٠١١رياربف نم  ١٣يف رداصلا يروتسدلا نالعإلا ىلع عالطالا دعب  •

 ؛٢٠١١سرام  ٣٠يف رداصلا يروتسدلا نالعإلا ىلعو  •

قرطلا يف تارهاظملاو ةماعلا تاعامتجالاب ةصاخلا ماكحألا ريرقتب  ١٩٢٣ةنسل  ١٤مقر نوناقلا ىلعو  •

 ؛ةيمومعلا

 ؛تابوقعلا نوناق ىلعو •

 ؛ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق ىلعو •

 ؛١٩٥٤ةن سل ٣٩٤مقر رئاخذلاو ةحلسألا نوناق ىلعو  •

 ؛ ١٩٧١ةنسل  ١٠٩مقر ةطرشلا ةئيه نوناق ىلعو  •

 ؛١٩٧٢ةنسل  ٤٩مقر تاعماجلا ميظنت نوناق ىلعو  •

 ؛ةئيبلا نأش يف ١٩٩٤ةنسل  ٤مقر نوناق ىلعو  •

 ؛٢٠٠٨ةنسل  ١١٣مقر ةدابعلا نكامأ ةمرح ىلع ظافحلا نوناق ىلعو  •

 ؛٢٠٠٩ةنسل  ١٢مقر ةيلهألاو ةصاخلا تاعماجلا نوناق ىلعو  •
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  ررـــق
  ةيروهمجلا سيئر ىلإ مدقي هصن يتآلا نوناقب رارقلا عورشم

 

  

  )ىلوألا ةداملا(

 

  :اهنم لك نيرق ةنيبملا يناعملا ةيتآلا تارابعلاو ظافلألاب دصقي نوناقلا اذه ماكحأ قيبطت يف

 نع ريبعتلل امهنم برقلاب وأ ماع قيرط وأ ناكم يف مهريس وأ صاخشألا نم ةعومجم عمجت: ةرهاظملا •
 .ةيملس ةروصب مهبلاطمو مهئارآ

 .ةيعامج ةدارإ قفو اهيلإ نومضني وأ ةرهاظملا يف نوكراشي صاخشألا نم ةعومجم: نورهاظتملا •

 .ةيلخادلا ةرازو: ةصتخملا ةطلسلا •

 .ةيلخادلا ريزو: صتخملا ريزولا •

 .ةرهاظم ميظنتل ةبوتكملا ةبغرلا ءادبإ نع ريبعتلا: راطخإلا •

 

 

 )ةيناثلا ةداملا(

  
ءادتعالا لئاسو نم كلذ ريغ وأ تاعقرفم وأ رئاخذ وأ ةحلسأ ةيأ نيلماح ريغ يملسلا رهاظتلا قح نينطاوملل 

  .نوناقلا اذه اهددحي يتلا طباوضلاو ماكحألل اًقفو كلذو ،ىرخألا
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  )ةثلاثلا ةداملا(
 

ةليسو ةيأ كلذ يف نيمدختسم ةيعامج وأ ةيدرف ةروصب مهبلاطمو مهئارآ نع رحلا ريبعتلا يف قحلا نيرهاظتملل 
  .ةيسايسلا مهلويمو مهتاهاجتا نع ربعت يتلا تاتفاللاو توصلا تاربكم كلذ يف امب ةعورشم
 

  
  )ةعبارلا ةداملا(

 

نيرهاظتملا ةمالسل ةمزاللا ةينمألا ريبادتلاو ةينوناقلا تاءارجإلل اًقفو ةرهاظملا نيمأت ةصتخملا ةطلسلا ىلوتت 
  .ةصاخلاو ةماعلا لاومألاو تاكلتمملا ىلع ظافحلاو رطخلل مهضرعت مدعو
  

يف كلذو ،لقألا ىلع مايأ ةثالثب اهميظنت لبق ةصتخملا ةطلسلا راطخإب موقي نأ ةرهاظملا ميظنت ىلوتي نم ىلعو 
ةماعلا تائيهلا وأ تاسسؤملا ىدحإ طيحم يف وأ ،ةماعلا نيدايملا وأ عراوشلا دحأ يف ةرهاظملا تناك اذإ ام ةلاح 

ةيداصتقالا تاسسؤملا كلذ يف امب ،ةيبنجألا تائيهلا ىدحإ طيحم يف وأ ،اهتاقحلمو ةدابعلا رود وأ ،ةيموك حلا وأ
  .ةيميلعتلا تآشنملاو تاسسؤملا ىدحإ طيحم يف وأ ،ةيلاملاو

 ، نيرهاظتملا ريس طخو ةرهاظملا ميظنتل تعد يتلا بابسألاو نامزلاو ناكملا ديدحت راطخإلا لمشي نأ بجيو
  .نورهاظتملا اهب يداني يتلا بلاطملاو ةرهاظملا يف اهتكراشم عقوتملا دادعألاو

ىلع لمعلاو ،بلاطملا هذه يف رظنلل نيرهاظتملا بلاطمب ةينعملا ةهجلا وأ ةرازولا رطخي نأ صتخملا ريزوللو 
  .ةرهاظملا ميظنت دعوم لبق نيرهاظتملا عم عامتجالا وأ ،اهل لولح داجيإ
  

 

  )ةسماخلا ةداملا(
  

نيفوقوم وأ نيمورحم ريغو ةعمسلا نسحب نوعتمتي نمم لقألا ىلع صاخشأ ةثالث نم هيلع ا   عقوم راطخإلا مدق ي
لالخإلا نود كلذو ؛ةرهاظملا كلت ميظنت نع ةرشابم ةيلوئسم نيلوئسم نونوكيو ،ةيسايسلا مهقوقح ةرشابم نع 

  .اهيلإ نيمضنملا وأ ةرهاظملايف نيكراشملا نع مجنت دق يتلا رارضألا نع ةيدرفلا ةيلوئسملاب 
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راطخإلا ميدقتل ةبلطتملا تاءارجإلا هنم رارقب ةيلخادلا ريزو ددحيو ،نييرصملا ريغ نم راطخإلا ميدقت زوجي الو 
  .ةرهاظملا ميظنتب
  .اهئاهتنا ديعاومو اهيف تارهاظتلا ميظنت زوجي يتلا نكامألا صتخملا ظفاحملا ددحيو
  

  
  )ةسداسلا ةداملا(

  
لكش  حاورألا ةيامحو ةرهاظملا ريس طخ نيمأتب ةليفكلا تانامضلاو طباوضلا ةعجارمل ةنجل صتخملا ريزولا ي

يتلا ةيرورملا تاليوحتلاو ريسلا طخب ةرهاظملا يمظنم نالعإ ةنجللا ىلع بجيو ،ةصاخلاو ةماعلا تاكلتمملاو 
  .ريغلاو نيرهاظتملا نيمأتل تذختا يتلا تاءارجإلا ةفاكو تمت
  

 

 

  )ةعباسلا ةداملا(
  

ناكم ناك وأ رطخلل ةماعلا تآشنملاو دارفألا تاكلتممو حاورأو ماعلا نمألا ضرعُت ةيرهوج بابسأ تدجو اذإ 
ةصتخملا ةطلسلل زاج اهيلع ظافحلا تابلطتمو ةينمألا ةلاحلا فورظ عم اًقلطم بسانتي ال ةرهاظملا ميظنت نامزو 

  .ةينمألا ةلاحلا فورظل نيمئالملا ريغ نامزلاو ناكملا يف ةرهاظملا ميظنت ىلع ضارتعالا
يتلا تاءارجإلل اًقبط ةصتخملا ةطلسلا امهب رطختو ،نيمئالم نيرخآ نامزو ناكم ديدحتل راطخإلا ومدقم نلع  يو

  .هيلإ راشملا رارقلا نم يئاضقلا ملظتلل راطخإلا يمدقم قحب لالخإلا نود كلذو ،ةيلخادلا ريزو اهددحي
  

  
  )ةنماثلا ةداملا(

  
ةيتآلا لاعفألا نم ّحي    :يأ باكترا نيرهاظتملا ىلع رظ

 .اهتاقحلمو ةدابعلا رودو ةيميلعتلاو ةيموكحلا تآشنملاو ينابملا لخاد رهاظتلا •

 .ءادتعالا روص نم ةروص يأب ةصاخلاو ةماعلا تآشنملا ىلع يدعتلا •

 .رورملا ةكرح ليطعتل سيراتمو زجاوح عضو وأ نيدايملاو قرطلا قلغ •
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قفارملا يف مدختسي ءيش يأ وأ راوسأ وأ قيدانص وأ عورز وأ ةءاضإلل ةدمعأ يأ وأ  تاتفال ةلازإ •
 .ةماعلا

 .لاعتشالا ببست داوم وأ ةيلورتب داوم مادختسا وأ ىرخأ ةدام يأ وأ باشخأ وأ قاروأ وأ تاراطإ قرح •

ح يف لثمت وأ ا •  ةراثتسا اهتاذ د يباقع نيمثؤملا فذقلاو بسلا ليبق نم دعت تاتفال عفر وأ تارابع نيودت
 .اهتبيهو ةلودلا تاسسؤم نم لينلا وأ نيرخآلا رعاشمل

 .ثولتلا رهاظم نم رهظم يأب ةئيبلا ثيولت •

 .ةيوامسلا نايدألا ءاردزا وأ ريقحت •

 .اهيلإ ةءاسإلا وأ اهتاسسؤمو ةلودلا تائيه نم ةئيه يأ ةناهإ •

اهعون ناك ا •   .يأ لقنلا لئاسو وأ باودلا وأ تاناويحلا لامعتسا

 .ةيهاركلاو فنعلا لامعتسا ىلع ضرحت وأ ،ةنتفلا ريثت ٍناغأ وأ ديشانأ وأ تارابع يأ ءاقلإ •

 .رهاظتلل روسجلا وأ قافنألا وأ يرابكلا لامعتسا •

 .اهل ددحملا دعوملل فلاخم تقو يف اهميظنت وأ اهل ددحملا ناكملا وأ ةرهاظملا ريس طخ ىلع جورخلا •

يهنملا لاعفألا نم لعف يأ باكترا وأ نيمأتلل ةعوضوملا ةينمألا ر يبادتلاو تاءارجإلاو طباوضلا ةفلاخم •
 .ةلمكملا نيناوقلاو تابوقعلا نوناقل اًقفو اهنع

    

  

  )ةعساتلا ةداملا(

  

 ، نمألا ظفح راطإ يف ةطرشلا ةئيهل تابجاوو قوقح نم ةطرشلا نوناق يف هيلع صوصنم وه ام ةاعارم عم
لامعتساب ةقلعتملا طباوضلا راطإ يفو ،ةلمكملا نيناوقلاو تابوقعلا نوناق يف ةدراولا يهاونلاو رماوألا ةاعارمو 

  .بجاولا ءادأو يعرشلا عافدلا قح

اًقفو نيرهاظتملا قيرفت يف قحلا نم ةطرشلا لجرل ام دييقت نوناقلا اذه صوصن نم صن يأ ىلع بترتي ال 
ضرع   ليطعت وأ عنم ىلإ يدؤي وأ ،رطخلل ماعلا نمألا ي لعف يأ مهنم ردص اذإ ةوقلا لامعتسا يف جردتلاو نوناقلل

ككسلا طوطخو نيدايملاو قرطلا يف رورملا ةكرح ةقاعإ وأ اهيلع ءادتعالا وأ ةماعلا قفارملا دحأب لمعلا ريس 
  .حئاوللاو نيناوقلا ذيفنت ليطعت وأ اهلامعأ يف ةماعلا تاطلسلا ىلع ريثأتلا وأ ،ةيديدحلا
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  )ةرشاعلا ةداملا(

  

يضاق ىلإ ءوجللا مهتاكلتممو مهل ةيامح ةرهاظملا ميظنت نم نيررضتملا ةحلصملا باحصألو نأش يذ لكل 
  .همدع نم ةرهاظملا رارمتسا يف لصفلل ةلجعتسملا رومألا

  .ةيراجتلاو ةيندملا تاعفارملا نوناق يف ةدراولا ةيئارجإلا دعاوقلل اًقفو لجعتسملا مكحلا نالعإ متيو

  

  

  )ةرشع ةيداحلا ةداملا(

  

اهل بدن   ي ةينمأو ةيئاضق رصانع نم ةنجل ليكشتب لدعلا ريزو عم قيسنتلاب صتخملا ريزولا نم رارق ردصي
اهجردتو ةوقلا لامعتسا لئاسو ةعجارمب صتخت ،ىلعألا ءاضقلا سلجم ةقفاومب لقألا ىلع راشتسم ةجردب نايضاق 

ةيصوتلاو ،ةيعوضومو ةيدايحب اهنينقتو ثادحأل او عئاقولا تابثإو ،ةهجاوملا كلت بلطتت يتلا ثادحألا ةهجاوم يف
نم ةينمألا تاهجاوملا ءانثأ ةطرشلا تاوق ةيامحو ،نييملسلا نيرهاظتملا ةمالس ىلع ظافحلل مزلي ام لك ذاختاب 

   .دعت يأ

  

  )ةرشع ةيناثلا ةداملا(

  

يف اهيلع صوصن ملا مئارجلا ىلع بقاعي رخآ نوناق يأ يف اهيلع صوصنم دشأ ةبوقع يأب لالخإلا مدع عم
  .اهل ةررقملا تابوقعلاب ةيلاتلا داوملا
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  )ةرشع ةثلاثلا ةداملا(

  

وأ تاهج نم ةيلام غلابم هيضاقت تبث نم لك هينج فلأ نيسمخ نع لقت ال يتلا ةمارغلاو ددشملا نجسلاب بقاعي 
ىلع ضيرحتلا  وأ ،ماعلا نمألاب رضتو رارقتسالا ددهت ،تارهاظم ميظنتل رصم جراخ وأ لخاد نم صاخشأ
  .هرثأ ضيرحتلا اذه جتنأ ىتم رطخلل ماعلا نمألا ضيرعتو ،ةيرصملا حلاصملاب رارضإلا دصقب ةرهاظم ميظنت

  

  

  )ةرشع ةعبارلا ةداملا(

ةروظحملا لاعفألا دحأ بكترا نم لك هينج فلأ نيرشع نع اهرادقم لقي ال يتلا ةمارغلاو نجسلاب بقاع  ي
  .نوناقلا اذه نم ةنماثلا ةداملا يف اهيلع صوصنملا

  

 

  )ةرشع ةسماخلا ةداملا(

  

طورش فلاخ نم لك هينج فالآ ةرشع ىلع اهرادقم ديزي ال يتلا ةمارغلا وأ ةنس نع لقت ال ةدم سبحلاب بقاع  ي
  .نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا ةرهاظملا ميظنتب راطخإلا

  

  

  )ةرشع ةسداسلا ةداملا(

  

  .تاطوبضملا ةرداصمب لاوحألا عيمج يف مكحي ةينلاىنسح ريغلا قحب لالخإلا مدع عم 
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  )ةرشع ةعباسلا ةداملا(

  

نم ةلودلا نيناوق نم نوناقك هب لمعيو ماكحأ نم هفلاخي ام يغليو ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقب رارقلا اذه رشني 
  .هرشن خيراتل يلاتلا مويلا
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  :ةيروهمجلا سيئر

  ؛٢٠١١\٢\١٣خيراتب رداصلا يروتسدلا نالعإلا ىلع  عالطإلادعب  •
 ؛٢٠١١\٣\٣٠خيراتب رداصلا يروتسدلا نالعإلا ىلعو  •

 ؛تابوقعلا نوناق ىلعو •

 .تآشنملا بيرختو لمعلا ةيرح ىلع ءادتعالا ميرجت نأشب ٢٠١١ةنسل  ٣٤مقر نوناقب موسرملا ىلعو  •
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 ررــق

  ةيروهمجلا سيئر ىلإ مدقي هصن يتآلا نوناقب رارقلا عورشم
  

  

عم "يتآلا صنلا هيلإ راشملا  ٢٠١١ةنسل  ٣٤مقر نوناقب موسرملا نم ) ىلوألا ةرقفلا(ىلوألا ةداملا صنب لدبتسي 
ةمارغلاو نجسلاب بقاع رخآ نوناق يأ يف وأ تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنم دشأ ةبوقع ةيأب لالخإلا مدع ي ،
وأ عنم هيلع بترت طاشن وأ ةفقو لمعب ماق نم لك  هينج فلأ ةئام زواجت الو هينج فلأ نيسمخ نع لقتال   يتلا
نع ةصاخلا وأ  ةماعلا لمعلا تاهج ىدحإ وأ ةماعلا تاطلسلا ىدحإ وأ ةلودلا تاسسؤم ىدحإ ةقاعإ وأ ليطعت
  .اهلامعأ ءادأ

ةررقملا ةبوقعلا تاذب بقاع  يفيو  ةقيرط ةيأب وأ ةباتكلاب وأ لوقلاب جور وأ ا عد وأ ضرح نم لك ةقباسلا ةرقفلا

ققحتي مل ولو ةقباسلا لاعفألا نم يأل تابوقعلا نوناق نم ) ١٧١(ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةينالعلا قرط نم 
  .هدصقم

ةئامسمخ زواجت الو هينج فلأ يتئام  نعلقت ال يتلا ةمارغلابو نينس سمخ نع لقت ال ةدم نجسلا ةبوقعلا نوكتو 
بيرخت ةميرجلا ىلع بترت اذإ وأ لمعلا وأ طاشنلا وأ ةفقولا ءانثأ فنعلا وأ ةوقلا يناجلا مدختسا اذإ  هينج فلأ
وأ ماعلا نمألا وأ ماظنلاب لالخإلا و أيعامتجالا مالسلاب وأ ةينطولا ةدحولاب رارضإلا وأ جاتنإلا لئ اسو ىدحإ
  .اهيلع ءاليتسالا وأ اهلالتحا وأ ةصاخلا وأ ةماعلا كالمألا وأ ينابملا وأ لاومألاب ررضلا قاحلإ
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  )ةيناثلا ةداملا(

  

، ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقب رارقلا اذه رشن خيراتل يلاتلا مويلا نم ا  ي  رابتعا هب لمع  يو ،نوناقلا ةوق هل نوكتو
  .هرشن
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  ةيحاضيإلا ةركذملا

  )ىلوألا ةرقفلا(ىلوألا ةداملا ليدعتل 
  ٢٠١١ةنسل  ٣٤مقر نوناقب موسرملا نم 

  تآشنملا بيرختو لمعلا ةيرح ىلع ءادتعالا ميرجتب
  

  

ىلع ءادتعالا ميرجتب  ٢٠١١ةنسل  ٣٤مقر نوناقب موسرملا ردص  ٢٠١١ةنس ليربأ نم رشع يناثلا خيراتب -
دشأ ةبوقع ةيأب لالخإلا مدع عم "نأ ىلع هنم ىلوألا ةداملا يف صن يذلاو تآشنملا بيرختو لمعلا ةيرح 

فلأ نيرشع نع لقت ال يتلا ةمارغلاو سبحلاب بقاع  نوناقيأ يف وأ تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنم   ي ،رخآ
وأ ةفقو لمعب  ئراوطلا ةلاح نايرس ءانثأ ماق نملك نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ هينج فلأ نيسمخ زواجت الو هينج 

لمعلا تاهج ىدحإ وأ ةماعلا تاطلسلا ىدحإ وأ ةلودلا تاسسؤم ىدحإ ةقاعإ وأ ليطعت وأ عنم هيلع بترت طاشن 
  .اهلامعأ ءادأ نع ةصاخلا وأ ةماعلا

ةقيرط ةيأب وأ ةباتكلاب وأ لوقلاب جور وأ اعد وأ ضرح نم لك ةقباسلا ةرقفلا يف ةررقملا ةبوقعلا تاذب بقاع  يو
ققحتي مل ولو ةقباسلا لاعفألا نم يأل تابوقعلا نوناق نم ) ١٧١(ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةينالعلا قرط نم 

  .هدصقم

فلأ ةئامسمخ زواجت الو هينج فلأ ةئام نع لقت ال يتلا ةمارغلابو ةنس نع لقت ال ةدم سبحلا ة بوقعلا نوكتو
بترت اذإ وأ لمعلا وأ طاشنلا وأ ةفقولا ءانثأ فنعلا وأ ةوقلا يناجلا مدختسا اذإ نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ هينج 

ماظنلاب لالخإلا وأ يعامتجالا مالسلا وأ ة ينطولا ةدحولاب رارضإلا وأ جاتنإلا لئاسو ىدحإ بيرخت ةميرجلا ىلع
  .اهيلع ءاليتسالا وأ اهلالتحا وأ ةصاخلا وأ ةماعلا كالمألا وأ ينابملا وأ لاومألاب ررضلا قاحلإ وأ ماعلا نمألا وأ

ةقاعإ مدعو ،لمعلا يف ناسنإلا قحو ةعانصلاو جاتنإلا تاموقم ةيامح هيلإ راشملا نوناقلا عورشم فدهتسا دقو -
ةيلاملا تادئاعلا ةيمنتو يداصتقالا دوكرلا ةلاح ةهجاومل رامثتسالا تايلآو ةيمنتلاو جاتنإلا ةلجع عفدل ةلودلا  دوهج

ىلإ ا   علطتم ئراوطلا ةلاح نايرس ءانثأ هنايرس ىلع ينمزلا قاطنلا نوناقلا عورشم ديق دقف كلذل ةيرامثتسالاو
يتلاو ةيسائرلاو ةيناملربلا تاباختنالا بقع يطارقميدلا لوحتلا لحارم بكاوت يعمتجملا ءودهلا نم ةلاح ثودح 

عمتجملا تائف عيمجل ةيوئفلا بلاطملا عيمج ةيبلت ىلإ ةلودلا يعسو ،هتاعلطتو يرصملا بعشلا تاحومط تققح 
  .يعامتجالا اضرلا نم ةلاح ىلإ لوصولل
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ةيناملربلا تاباختنالا بقع رص م تدهش دقف دالبلا اهب رمت يتلا ةيسايسلاو ةيداصتقالا فورظلا نم مغرلابو-
يتلا تاسرامملا ضعب ىلإ ةفاضإلاب ،ةصاخلاو ةماعلا تآشنملا ىلع دمعتملا ءادتعالا تالاح نم ديدعلا ةيسائرلاو 
ةبيه ةلخلخو ىضوفلا نم ةلاح ثادحإ ضرغب ؛ةيموكحلا تاسسؤملا ىلع ءادتعالاب ديدهتلاو ،لمعلا ةيرح تقاعأ 

مهتابلطتم ةيبلت ىلع لمعلاو ،تائفلا عيمج ءاوتحال ةلودلا تاسسؤم عيمج اهلذ بت يتلا دوهجلا مغر ،ةلودلا
  .ةلودلل ةحاتملا تايناكمإلاب

نود ةمئاد ةفصب يرسيل هيلإ راشملا نوناقب موسرملا نم ىلوألا ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ليدعت ىئ -  ر دقف كلذل
  .نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا باكترا ةلاح يف ةبوقعلا ديدشت عم ئراوطلا ةلاح نايرسب طابترالا

تاءارجإ ذاختاب لضفتلل ؛ةيروهمجلا سيئر ديسلل قفارملا نوناقب رارقلا عورشم ضرعب ةيلخادلا ريزو فرشتي -
  .هرادصتسا

 \٢٠١٢\٨  

  نيدلا لامج دمحأ

  ةيلخادلا رــيزو
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  ؛ةيروهمجلا سيئر

  :عالطالا دعب

 ؛٢٠١١\٢\١٣خيراتب رداصلا يروتسدلا نالعإلا ىلع  •

 ؛٢٠١١\٣\٣٠خيراتب رداصلا يروتسدلا نالعإلاو  •

 ؛١٩٣٧ةنسل  ٥٨مقر نوناقلاب رداصلا تابوقعلا نوناقو  •
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  ررــق
  ةيروهمجلا سيئر ىلإ مدقي هصن يتآلا نوناقب رارقلاعورشم 

  

  )ىلوألا ةداملا(

  

ا،  ١٦٢، ١٦٢، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٣/١(ماقرأ داوملا صوصنب لدبتسي  ًارركم  ١٦٢رركم
 ، ا  ٣١٦الوأ ا(رركم ا  ٣١٦، )أ) (يناث ا(رركم ا  ٣١٦، )ب) (يناث ا ٣٧٥، )اًثلاث(رركم تابوقعلا نوناق نم ) رركم

  :ةيتآلا صوصنلا ،هيلإ راشملا

  

    ):١٣٣/١(ةداملا 

  

ةيمومع ةمدخب فلكم ناسنإ يأ وأ طبضلا لاجر دحأ وأ ا    يمومع اًفظوم ديدهتلا وأ لوقلا وأ ةراشإلاب ناهأ نم
  .هينج فالآ ةرشع زواجتت ال ةمارغب وأ نيتنس نع لقت ال ةدم سبحلاب بقاعي اهتيدأت ببسب وأ هتفيظو ةيدأت ءانثأ

مجني سانلا نيب جايه ثادحإ يف تببست وأ نينطاوملا نم ةعومجم طسو يف ةميرجلا تعقو اذإ ةبوقعلا فعاضتو 
  .نمألاب لالخإ وأ ةينمأ تابارطضا هنع

  

  ):١٣٦(ةداملا 

  

ةوقلاب همواق وأ ةيمومع ةمدخب فلكم ناسنإ يأ وأ طبضلا لاجر وأ نييمومعلا نيفظوملا دحأ ىلع ىدعت نم لك 
ةرشع نع لقت ال ةمارغو نيتنس نع لقت ال ةدم سبحلاب بقاعي اهتيدأت ببسب وأ هتفيظو ةيدأت ءانثأ فنعل ا وأ
  .هينج فالآ

لاجر وأ ةيئاضقلا ةطلسلا ءاضعأ دحأ ىلع ءادتعالا عقو اذإ تاونس عبس ىلإ ثالث نم نجسلا ةبوقعلا نوكتو 
  .مهتابجاول مهتيدأت ءانثأ ةطرشلا
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  .ةيلصألا ةميرجلا ةبوقعب ةميرجلا باكترا يف عورشلا ىلع بقاعيو

ةررقملا ةبوقعلا تاذب ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ىدحإ باكترا ىلع ضرح نم لك بقاعي امك 
  .رثأ ضيرحتلا نع جتني مل اذإ ىتح ةيلصألا ةميرجلل

  

    ):١٣٧(ةداملا 

  

تاونس ثالث نع لقت ال ةدم سبحلا ةبوقعلا نوكت حرج امهنع أشن وأ برض ةمواقملا وأ يدعتلا عم لصح اذإو 
  .هينج فلأ نيرشع نع لقت ال ةمارغو

حرجلا وأ برضلا غلب وأ ىرخأ تاودأ وأ تالآ وأ يصع وأ ةحلسأ ةيأ لامعتساب حرجلا وأ برضلا لصح اذإف 
  .ةقباسلا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةبوقعلا فعاضت ٢٤١ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةماسجلا ةجرد 

  

  ):١٤٢(ةدامل ا

  

ماكحألل اًقبط بقاعي ةفلاسلا لاوحألا ريغ يف هل هلهس وأ هيلع هدعاس وأ برهلا نم هيلع ا   ضوبقم نكم نم لك
  :ةيتآلا

هيلع ا   موكحم ناك اذإف ددشملا نجسلا وأ دبؤملا نجسلا ةبوقعلا نوكت مادعإلاب هيلع ا  موكحم هيلع ضوبقملا ناك اذإ
، وأ ددشملا وأ دبؤملا نجسلاب  نينس رشع ىلإ عبس نم نجسلا ةبوقعلا نوكت مادعإلا اهتبوقع ةميرجب ا  مهتم ناك

  .نيتنس نع لقت ال ةدم سبحلا ةبوقعلا نوكتف ىرخألا لاوحألا يف امأو

  .ةماتلا ةميرجلل ةررقملا ةبوقعلاب عورشلا ىلع بقاعيو
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  ):١٤٣(ةداملا 

  

  .نينس رشع ىلإ عبس نم ددشملا نجسلاب بقاعيبرهلا ىلع هتدعاسمل هيلع ضوبقمل ةحلسأ ىطعأ نم لك 

  

  ):١٤٤(ةداملا 

  

رمأ هقح يف ا   رداص وأ ةحنج وأ ةيانجب ا  مهتم وأ هيلع ضبقلا دعب رف ا  صخش هريغ ةطساوب وأ هسفنب ىفخأ نم لك
ماكح ألل اًقبط بقاعي كلذب هملع عم ءاضقلا هجو نم رارفلا ىلع تناك ةقيرط يأب هناعأ نم لك اذكو هيلع ضبقلاب
  :ةيتآلا

نجسلا ةبوقعلا نوكت مادعإلاب هيلع مكح دق ءاضقلا هجو نم رارفلا وأ ءافتخالا ىلع دعوس وأ ىفخأ نم ناك اذإ 
  .ددشملا نجسلا وأ دبؤملا

نم نجسلا ةبوقعلا نوكت مادعإلا اهتبوقع ةميرجب ا   مهتم ناك وأ ددشملا وأ دبؤملا نجسلاب هيلع ا  موكحم ناك اذإو
  .نينس رشع ىلإ عبس

  .نيتنس ىلع لقت ال ةدم سبحلا ةبوقعلا نوكتف ىرخألا لاوحألا يف امأو

  .ةماتلا ةميرجلل ةررقملا ةبوقعلاب عورشلا ىلع بقاعيو

ىلع الو ءاضقلا هجو نم رارفلا وأ ءافتخالا ىلع دعوس وأ ىفخأ نم ةجوز وأ جوز ىلع ماكحألا هذه يرست الو 
  .هدافحأ وأ هدالوأ وأ هدادجأ وأ هيوبأ

  

  :)١٦٢(ةداملا 

  

تاذ ةنيزلل ةدعملا لامعألا وأ عفنلل ةدعملا تآشنملا وأ كالمألا وأ ينابملا نم اًئيش ا   دمع فلتأ وأ مده نم لك
يف وأ عراوشلا يف وأ ةدابعلل ةدعملا نكامألا يف ةسورغم ا   راجشأ فلتأ وأ عطق نم لكو ،ةينفلا وأ ةيراكذتلا ةميقلا

هينج فلأ نع لقت ال ةمارغبو ةنس نع لقت ال ةدم سبحلاب بقاعي ةماعلا نيدايملا يف وأ قاوسألا يف وأ تاهزنتملا 
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وأ اهمده يتلا ءايشألا ةميق عفدب هيلع مكحلا نع الضف نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ هينج فالآ ةسمخ ىلع ديزت الو 
  .اهعطق وأ اهفلتأ

  .يباهرإ ضرغل اًذيفنت وأ ةيطرشلا تآشنملا ىدحإ ىلع ةميرجلا تبكترا اذإ ةبوقعلل ىصقألا دحلا فعاضيو

  

ا ١٦٢ةداملا    :رركم

  

وأ تائيهلا وأ ةموكحلا اهكلمت يتلا ءابرهكلا طوطخ نم طخ فالتإ يف ا   دمع ببست نم لك ددشملا نجسلاب بقاعي
 ةلصوملا كالسألا هعطقب كلذو ،ةماع ةعفنمل اهئاشنإ يف صخرت وأ ،اهل ةعباتلا تادحولا وأ ةماعلا تاسسؤملا

وأ جاربألا فالتإ وأ ،كالسألا تالزاع وأ تالآلا وأ ددعلا نم ءيش رسك وأ تالباكلا وأ يئابرهكلا رايتلل 
لامعتسالل ةحلاص ريغ اهضعب وأ اهلك اهلعج وأ ،ةروكذملا ةيئابرهكلا طوطخلاب ةلصتملا تاكبشلا وأ تاطحملا 

  .اًتقؤم ولويئابرهكلا رايتلا عاطقنا كلذ ىلع بترت ثيحب ،تناك ةيفيك يأب 

سبحلا ةبوقعلا نوكتف ،سارتحا مدع وأ لامهإ ةجيتن ةقباسلا ةرقفلا يف اهيلإ راشملا لاعفألا نم لعف ثدح اذإو 
  .هينج فلأ زواجت ال يتلا ةمارغلا وأ ةنس زواجي ال يذلا

ةرداصمو ،اه رسك وأ اهعطق وأ هيلع موكحملا اهفلتأ يتلا ءايشألا ةميق فعض عفدب مكحلا بجي لاوحألا عيمج يفو
  .ةميرجلا باكترا يف ةمدختسملا لقنلا ةليسو وأ ةرايسلا

  

ا  ١٦٢ةداملا    ):الوأ(رركم

  

ماق وأ ،ةقباسلا ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا يف اهيلإ راشملا لاعفألا نم العف ةنتف وأ جايه نمز يف بكترا نم لك 
ةيأب وأ ةيربجلا ةوقلاب اهيلإ راملا ةرقفلا يف ةروكذملا يئابرهكلا رايتلا ليصوت وأ ديلوت قفارم دحأ ىلع ءاليتسالاب 

 ، ركُذ امم ءيش حالصإ ا  رهق عنم نم لك اذكو ،يئابرهكلا رايتلا عاطقنا كلذ ىلع بترت ثيحب ،تناك ةقيرط
اهفلتأ يتلا ءايشألا ةميق فع   ض عفدب هيلع مكحلا نع الضف ،هينج نويلم نع لقت ال ةمارغبو دبؤملا نجسلاب بقاع ي

  .اهرسك وأ اهعطق وأ
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ا  ٣١٦ ا(رركم   ):أ) (يناث

  

قفارم يف لامعتسالل ةدعملا وأ ةلمعتسملا تاودألا وأ تامهملا ىلع عقت يتلا تاقرسلا ىلع ددشملا نجسلاب بقاعي 
تاسسؤملا وأ تائيهلا وأ ةموكحلا اهئشنُت يتلا يحصلا فرصلا وأ هايملا وأ يئابرهكلا رايتلا ليصوت وأ ديلوت 

نم فرظ ةميرجلا يف رفاوتي مل اذإ كلذو ،ةماع ةعفنمل اهئاشنإ يف صخرملا وأ ،ماعلا عاطقلا تادحو وأ ةماعلا 
  .٣١٦ىلإ  ٣١٣نم داوملا يف اهيلع صوصنملا ةددشملا فورظلا 

  .ةماتلا ةميرجلل ةررقملا ةبوقعلا تاذب ةقباسلا مئارجلا يف عورشلا ىلع بقاعيو

  

ا  ٣١٦ ا(رركم   ):ب) (يناث

  

وأ تالباكلا وأ تانوكملا وأ تامهملا نم اًئيش قرس نم لك هينج نويلم نع لقت ال ةمارغبو دبؤملا نجسلاب بقاعي 
وأ ةيساسألا اهتينب يف وأ اهب صخرملا تالاصتالا تاكبش يف لامعتسالل ةدعملا وأ ةلمعتسملا تادعملا وأ ةزهجألا 

  .تالاصتالا طوطخ نم طخ يف

ءايشألا يف لماعت وأ ىفخأ نم لك هينج نويلم زواجت الو هينج فلأ ةئام نع لقت ال ةمارغبو نجسلاب بقاعيو 
  .ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةقرسلا نم ةلصحتملا

  .ةماتلا ةميرجلل ةررقملا ةبوقعلا تاذب ةقباسلا مئارجلا يف عورشلا ىلع بقاعيو

  

ا  ٣١٦   ):اًثلاث(رركم

  

  : تاونس عبس زواجت الو ةنس نع لقت ال ةدم سبحلاب بقاعي

  .ةيوجلا وأ ةيئاملا وأ ةيربلا لقنلا لئاسو ىدحإ يف بكترت يتلا تاقرسلا ىلع: الوأ

ا ةطساوب ناكملا لوخد مت اذإ هتاقحلم دحأ وأ ىنكسلل دعم وأ نوكسم ناكم يف لصحت يتلا تاقرسلا ىلع : يناث
احتنا وأ ةعنطصم حيتافم لامعتسا وأ روسكلا وأ ر  وأ ةماع ةمدخب فيلكتلا وأ مايقلا ءاعدا وأ ةبذاك ةفص ل وستلا

  .ةعورشملا ريغ لئاسولا نم كلذ ريغ
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أبخم وأ ا: اًثلاث  رهاظ ا    .حالس لمحي دحاو صخش نم ولو عقت يتلا تاقرسلا ىلع

ا   .برشلا وأ يرلا هايم ىلع عقت يتلا تاقرسلا ىلع: عبار

  

ا ٣٧٥(ةداملا    ):رركم

  

لك هينج فلأ نيرشع نع لقت ال ةمارغبو نجسلاب بقاعي ،رخآ صن يف ةدراو دشأ ةبوق ع ةيأب لالخإلا مدع عم
هيلع ينجملا دض همادختسا وأ امهيأب ديدهتلا وأ فنعلاب حيولتلا وأ ةوقلا ضارعتساب ريغلا ةطساوب وأ هسفنب ماق نم 

وأ هب يونعم وأ يدام ى ذأ يأ قاحلإب فيوختلا وأ هعيورت دصقب كلذو ،هعورف وأ هلوصأ دحأ وأ هجوز عم وأ
هماغرإ وأ هيلع ةوطسلا ضرفل هتدارإ يف ريثأتلا وأ هنم ةعفنم ىلع لوصحلا وأ هلام بلس وأ هتاكلتممب رارضإلا 
عنم وأ تاطلسلا ةمواقم وأ تاعيرشتلا وأ نيناوقلا ذيفنت ليطعتل وأ هنع عانتمالا ىلع هلمح وأ لمعب مايقلا ىلع 

نم ناك ىتم ،ةماعلا ةنيكسلا وأ نمألا ريدكت وأ ذيفنتلا ةبجاو ةيئاضقلا تاءارجإلا  وأ رماوألا وأ ،ماكحألا ذيفنت
ضيرعت وأ هتنينأمط وأ هتنيكس وأ هنمأ ريدكت وأ هيلع ينجملا سفن يف بعرلا ءاقلإ ديدهتلا وأ لتقلا كلذ نأش 

هفرش وأ ةيصخشلا هتير حب ساسملا وأ هحلاصم وأ هتاكلتمم نم ءيشب ررضلا قاحلإ وأ رطخلل هتمالس وأ هتايح
  .هرابتعا وأ

نيصخش نم لعفلا عقو اذإ هينج فلأ نيسمخ نع اهرادقم لقي ال يتلا ةمارغلاو ددشملا نجسلا ةبوقعلا نوكتو 
وأ ةقراح داوم وأ تاودأ وأ تالآ وأ ىصع وأ ةحلسأ ةيأ لمحب وأ ،رعذلا ريثي ناويح باحطصاب وأ ،رثكأف 

غلبي مل نم ىلع وأ ،ىثنأ ىلع لعفلا عقو اذإ وأ ،ةراض ىرخأ داوم ةيأ وأ ةم ونم وأ تاردخم وأ ةيزاغ وأ ةيواك
  .ةلماك ةيداليم ةنس ةرشع ينامث

  .اهب موكحملا ةبوقعلا ةدمل ةيواسم ةدم ةطرشلا ةبقارم تحت هيلع موكحملا عضوب لاوحألا عيمج يف يضقيو
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  )ةيناثلا ةداملا(

  

ا ٣٧٦(اهمقر تابوقعلا نوناق ىلإ ةديدج ةدام فاضت    :يتآلاك اهصن) رركم

  

  

ا ٣٧٦(ةداملا    ):رركم

  

يأب ا   دمعتم ماق نم لك هينج فالآ ةسمخ نع اهرادقم لقي ال يتلا ةمارغلا وأ نيتنس نع لقت ال ةدم سبحلاب بقاعي
وأ ةئيه يأ تارارق ىلع ريثأتلا دصقب اهيلإ ةيدؤملا وأ ةيمومعلا نيدايملا وأ قرطلا يف ريسلا ةكرح ليطعتل لمع 

  .ةينوناقلاو ةيروتسدلا اهتابجاوب مايقلل اهتاردق فاعضإل ةلودلا تاسسؤم نم ةسسؤم

  

  )ةثلاثلا ةداملا(

  

ا ١٣٧(ةداملا صن  ىغلي    .تابوقعلا نوناق نم) رركم

  

  

  )ةعبارلا ةداملا(

  

مويلا نم ا ناوق نم نوناقك هب لمعيو ،ةلودلا متاخب مصبيو ،ةيمسرلا ةديرجلاب نوناقب رارقلا اذه رشني  رابتعا اهني
  .هرشن خيراتل يلاتلا
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  ةيحاضيإلا ةركذملا
  تابوقعلا نوناق ماكحأ ضعب ليدعتل

  
لوحتلا ةلحرم لالخ نوناقلا ةدايسو ةلودلا ةبيه ضرفو رارقتسالا ةداعإ ىلإ ةيمارلا دوهجلا راطإ يف  •

ةيروهمجلا سيئر ديسلا هب دعو امل بيجتست ةينمأ ةيجيتارتسا قفو كلذو ،دالبلا اهدهشت يتلا يطارقميدلا 
 .يباختنالا هتدايس جمانرب تايولوأ نمض كلذو هتيالو ةرتف نم ىلوألا موي ةئاملا لالخ نمألا ةداعإل

أدبمل ءالعإ نوناقلا ماكحأب مازتلالا ةرورض ىلع اهرواحم دحأ يف زكترت ةينمألا دوهجلا تناك املو  •
ىلع عقت يتلا مئارجلا ضعب ىلع تابوقعلا ظيلغتل يباقعلا ع يرشتلا ليدعت مزلتسا يذلا رمألا ،ةيعرشلا

تآشنملا ىلع ةرركتملا تاءادتعالا اذكو مهلمع ببسبو ءانثأ ءاضقلا لاجرو ةطرشلا ةئيه ءاضعأ 
نم ردق ربكأ رفوي امب نمألا لاجر اهمدختسي يتلا لاصتالا لئاسوو نوجسلاو اهتابكرمو ةيطرشلا 

ءاليتسالاو تالباكلاو يئابرهكلا رايتلا ةقرس ةرهاظ ديازتو ،مهتابجاوب ماي قلا لاح ةطرشلا لاجرل ةيامحلا
بابسألا ىلإ ةيعيرشتلا تاليدعتلا تدنتسا ثيح ،ةعورشملا ريغ قرطلاب يرلاو برشلا هايم ىلع 

 :ةيتآلا تارربملاو

ن وناقلا نع نيجراخلا ةهجاوم يف هصاصتخال هترشابم لاح نمألا لجر معدي يعيرشت ءاطغ رارقإ •
ةغلاب تاباصإب مهنم ديدعلا ةباصإو ةطرشلا لاجر داهشتسا تالاح ديازت دعب ةصاخ نيرطخلا نيمرجملاو 

 .ةميدتسم تاهاع ثادحإ ىلإ لصت

ةحفاكم دنع ةلماك مهتاطلس ةطرشلا لاجر ءاطعإب ةيروتسدلا ةيعرشلا ئدابمو ةلودلا ةبيه ىلع ظافحلا  •
 .ةريخألا ةرتفلا لالخ ةظوحلم ةروصب تديازت يتلا اهراطخأو ةميرجلا

لاومألا نم اهرابتعاب ةيموكحلا تاكلتمملاو تآشنملا ىلع ءادتعالا تالاح ىلع ةظلغم تابوقع ضرف  •
لاومأ فيظوت ىلإ جاتحت يتلا ةيداصتقالا فورظلا كلت يف ةصاخ اهيلع ةظفاحملا يغبني يتلا ةماعلا 

ىلع تابوقعلا ظيلغت مت امك ،نينطاوملا تا جايتحا ةيبلتو ةيومنتلا فادهألا قيقحت يف ةماعلا ةنزاوملا
هايم ةقرسو ،يئابرهكلا رايتلا لقن يف ةمدختسملا تالباكلاو تاودألاو يئابرهكلا رايتلا ةقرس مئارج 

 .يرلاو برشلا

لاجر ىلع وأ ةماعلا تآشنملا ىلع ءادتعالا هسفن هل لوسُت نم لكل صاخلاو ماعلا هيعونب عدرلا قيقحت  •
 .مهلمعل مهترشابم ءانثأ طبضلا
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يتلا مهتابجاوب مايقلل مهريغ نم وأ ةطرشلا لاجر نم اوناك ءاوس طبضلا لاجر سوفن يف ةقثلا ثب  •
مدقتتو ،دالبلا اهدهشت يتلا يطارقميدلا لمعلا ةريسم ىلع رثؤي دق ددرت وأ لجو نود نوناقلا اهب مهمزلأ 

 .يرصملا بعشلا لامآ يبلتل ةقثاو ىطخب

 :تابوقعلا نوناق ىلع ةيتآلا تاليدعتلا ءارجإ متتارابتعالا كلت ءوض يفو  •

يتلا ةمارغلا وأ نيتنس نع لقت ال ةدم سبحلا "حبصتل ) ١٣٣/١(ةداملا يف ةدراولا ةبوقعلا ديدشت  .١
وأ امهب ديدهتلا وأ لوقلا وأ ةراشإلاب نييمومعلا نيفظوملل ةناهإ لثمي لعف يأل " هينج فالآ ةرشع زواجتت ال
نم ةعومجم طسو يف ةميرجلا تعقو اذإ ةبوقعلا فعاضتو ،هتفيظو ببسبو ء انثأ طبضلا لاجر دحأل
 .ماعلا نمألل ريدكت وأ ةينمأ تابارطضا هنع مجن جايه ثادحإ يف تببست وأ نينطاوملا

لقت ال ةمارغو نيتنس نع لقت ال ةدم سبحلا "حبصتل ) ١٣٦(ةداملا ف ةدراولا ةبوقعلا ديدشت  .٢
لكل " هينج يتئام زواجتت ال ةمارغب وأ روهش ةتس ىلع ديزت ال ةدم سبحلا"نم الدب " هينج فالآ ةرشع نع

اهببسب وأ هتفيظو ءانثأ فنعلا وأ ةوقلاب همواق وأ طبضلا لاجر وأ نييمومعلا نيفظوملا دحأ ىلع ىدعت نم 
وأ ةيئاضقلا ةطلسلا ءاضعأ دحأ ىلع ءادتعالا ناك اذإ تاونس عبس ىلإ ثالث نم نجسلا ةبوقعلا نوكتو 

 .مهبجاوب مهمايق ءانثأ ةطرشلا لاجر دحأ

ةمارغو تاونس ثالث نع لقت ال ةدم سبحلا "حبصتل ) ١٣٧(ةداملا صنب ةدراولا ةبوقعلا ظيلغت  .٣
اذإ " هينج يتئام زواجتت ال ةمارغب وأ نيتنس نع ديزت ال ةدم سبحلا"نم اًلدب " هينج فلأ نيرشع نع لقت ال

لعف ناك اذإ ةقباسلا ةبوقعلا ةفعاضم مت امك ،حرج هنع أش ن وأ برض ةمواقملا وأ يدعتلا لعف بحاص
ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةماسجلا ةجرد غلب وأ تالآ وأ ىصع وأ ةحلسأ لامعتساب حرجلا وأ برضلا 

 .ةميدتسم ةهاعب ةباصإلا ةلاح يف يأ تابوقعلا نوناق نم ٢٤١

نم الدب " ددشملا نجسلا وأ دبؤملا نجسلا"حبصتل ) ١٤٢(ةداملا يف ةدراولا ةبوقعلا ديدشت  .٤
ىلع مادعإلاب هيلع اموكحم دعاس " عبس ىلإ نينس ثالث نم نجسلا وأ ددشملا نجسلا"  ي وأ نكم  ي نم لكل

حبصتل ةبوقعلا ديدشت مت امك ،هل هلهس   نم نجسلا "نم الدب " نينس رشع ىلإ عبس نم نجسلا"ي وأ برهلا
ةدم سبحلا "ةبوقعلا نوكتو ،ددشملا وأ دبؤملا نجسلاب ه يلع اموكحم براهلا ناك اذإ" عبس ىلإ نينس ثالث

ةميرجلا يف عورشلا ةبقاعم ىلع صنلا متو ،لاوحألا نم كلذ ريغ يف " سبحلا"نم الدب " نيتنس نع لقت ال
 .مئارجلا هذه باكترا هسفن هل لوست نم لك عدرل ةماتلا ةميرجلل ةررقملا ةبوقعلا تاذب

نم الدب " نينس رشع ىلإ عبس نم ددشملا نجسلا"حبصتل ) ١٤٣(ة داملا يف ةدراولا ةبوقعلا ديدشت .٥
برهلا ىلع هتدعاسمل هيلع موكحمل ا" عبس ىلإ نينس ثالث نم ددشملا نجسلا"   .حالس ىطعأ نم لكل
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نم اًلدب " ددشملا نجسلا وأ دبؤملا نجسلا"حبصتل ) ١٤٤(ةداملا يف ةدراولا ةبوقعلا ديدشت  .٦
وأ ةيانجب ا  "نينس عبس ىلإ ثالث نم نجسلأ"  مهتم وأ ،ا  براه ا  صخش هريغ ةطساوب وأ هسفنب ىفخأ نم لكل

ةلادعلا نم رارفلا ىلع ةليسو يأب هدعاس نم لك كلذكو ،هيلع ضبقلاب رمأ هدض ردص نم لك وأ ،ةحنج 
ناك اذإ " سبحلا"نم الدب " نينس رشع ىلإ عبس نم نجسلا"حبصتل ةبوقعلا ديدشت عم ،كلذب هملع عم 

نم كلذ ريغ يفو ،مادعإلا اهتبوقع ةميرجب ا حم براهلا  مهتم وأ ،ددشملا وأ دبؤملا نجسلاب هيلع ا  موك
نع ديزت ال ةدم سبحلا "نم اًلدب " نيتنس نع لقت ال ةدم سبحلا"نوكتل ةبوقعلا ديدشت يعور لاوحألا 

ةماتلا ةميرجلا ةبوقع تاذب عورشلا ةبقاعم صنلا نمضتو"نيتنس  ،. 

نع لقت ال ةمارغو ةنس نع لقت ال ةدم سبحلأ "حبصتل ) ١٦٢(ةداملا يف ةد راولا ةبوقعلا ديدشت .٧
ديزت الو ،هينج ةئام نع لقت ال يتلا ةمارغلاو سبحلا "نم اًلدب " هينج فالآ ةسمخ نع ديزت الو هينج فلأ

فنلل ةدعملا تآشنملا وأ كالمألا وأ ينابملا نم اًئيش ا" هينج ةئامسمخ نع  ، ..."عدمع فلتأ وأ مده نم لكل
 .ةيطرشلا تآشنملا ىدحإ ىلع ةميرجلا تبكترا اذإ تابوقعلا كلتل ىصقألا دحلا ةفعاضم متو

وأ ةماعلا تائيهلاو تاسسؤملا اهكلمت يتلا ءابرهكلا طوطخل يدمعلا فالتإلا ةبوقع ظيلغت  .٨
ةبوقعلا حبصتل ا ) ١٦٢(ةداملا صنب ةدراولا اهل ةعباتلا تادحولا   ، "نجسلا"نم  الدب" ددشملا نجسلا"رركم

ال يذلا سبحلا "ةبوقعلا حبصتل سارتحا مدع وأ لامهإ ةجيتن لعفلا عوقو ةلاح يف ةبوقعلا ديدشت مت امك 
ةمارغلا وأ رهشأ ةتس زواجي ال يذلا سبحلأ "نم اًلدب " هينج فلأ زواجت ال يتلا ةمارغلا وأ ،ةنس زواجي
وأ اهفلتأ يتلا ءايشألا ةميق فعض عفدب هيلع موك حملا مازتلا ىلع صنلا متو" هينج ةئامسمخ زواجت ال يتلا
 .ةميرجلا باكترا يف ةمدختسملا لقنلا ةليسو وأ ةرايسلا ةرداصمب مكحلا نع الضف اهرسك وأ اهعطق

ا ) ١٦٢(ةداملا تنمضت  .٩ راشملا ةيمارجإلا لاعفألا نم لعف عقو اذإ ةبوقعلا ديدشت ) الومأ(رركم
يف ا ) ١٦٢(ةداملا صنب اهيلإ   نع لقت ال يتلا ةمارغلاو دبؤملا نجسلا "حبصتل ةنتف وأ جايه نمز رركم

يتلا ءايشألا ةميق فعض عفدب هيلع موكحملا مازتلا ىلع صنلا متو "ددشملا نجسلا"نم اًلدب " هينج نويلم  ،
 .اهرسك وأ اهعطق وأ اهفلتأ

ةلمعتسملا تاود ألاو تادعملاو تامهملاو يئابرهكلا رايتلا ىلع عقت يتلا تاقرسلا ةبوقع ظيلغت .١٠
تائيهلا وأ ةموكحلا قيرط نع ةأشنملا يحصلا فرصلا وأ هايملا وأ ،يئابرهكلا رايتلا ليصوت وأ ديلوت يف 

، )أ) (ايناث(ارركم  ٣١٦ةداملاب اهيلع صنلا مت يتلاو ،ماعلا عاطقلا تادحو كلذكو ،ةماعلا تاسسؤملاو 
متو "نجسلا"نم الدب " ددشملا نجسلا"ةبوقعلا حبصتل  مئارجلا كلت باكترا يف عورشلا ةبقاعم ىلع صنلا ، 

 .ةماتلا ةميرجلل ةررقملا ةبوقعلا تاذب
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يتلا وأ ةلمعتسملا تادعملا وأ ةزهجألا وأ تالباكلا وأ تامهملا وأ تانوكملا ةقرس ةبوقع ديدشت  .١١
 ٣١٦ةد املاب اهيلع صنلا مت يتلاو ةيساسألا اهتينب وأ ةصخرملا لاصتالا تاكبش يف اهلامعتسال تدعأ

ددشملا نجسلا "نم الدب " هينج نويلم نع لقت ال ةمارغو دبؤملا نجسلا"ةبوقعلا حبصتل ) ب) (ايناث(ارركم 
يف لماعتلا وأ ءافخإلا ةبوقع ظيلغت مت امك "هينج نويلم زواجت الو هينج فلأ ةئام نع لقت ال ةمارغو  ،
ال ةمارغو نجسلا "حبصتل ةداملا هذه نم  ىلوألا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةقرسلا نم ةلصحتملا ءايشألا
الو هينج فلأ نيسمخ نع لقت ال ةمارغو سبحلا "نم الدب " هينج نويلم زواجت الو هينج فلأ ةئام نع لقت
ةبوقعلا تاذب مئارجلا كلت باكترا يف عورشلا ةبقاعم ىلع صنلا مت امك "هينج فلأ ةئامسمخ زواجت  ،
 .ةماتلا ةميرجلل ةررقملا

نكامأ يف لصحت يتلا وأ لقنلا لئاسو ىدحإ يف عقت يتلا تاقرسلا ىلع سبحلا ةبوقع ديدشت  .١٢
دحلا ةدايزب احالس لمحي دحاو صخش نم عقت يتلا تاقرسلا ىلع وأ ،اهتاقحلم وأ ىنكسلل ةدعم وأ ةنوكسم 

تل ةديدج ةرقف ةفاضإو"رهشأ ةتس"نم الدب " ةنس نع لقت ال ةدم سبحلا"حبصتل ةبوقعلل ىندألا  ميرج ، 
  .صاخ صنل اهعاضخإو تاقرسلا هذه نم دحلل برشلا وأ يرلا هايم ىلع عقت يتلا تاقرسلا

ا ٣٧٥( ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةبوقعلا ديدشت . ١٣ لقي ال يتلا ةمارغلاو نجسلا "حبصتل ) رركم
هريغ ةطساوب وأ هسفنب ماق نم لكل " ةنس نع لقت ال ةدمل سبحلا"نم اًلدب " هينج فلأ نيرشع نع اهرادقم

وأ هريغب يونعم وأ يدام ىذأ قاحلإ وأ فيوخت وأ عيورتلا دصقب فنعلاب حيولتلا وأ ةوقلا ضارعتساب 
نمألا ريدكت وأ تاطلسلا ةمواقم وأ تاعيرشتلا وأ نيناوقلا ذيفنت ليطعت ضرغب وأ ،هتاكلتممب رارضإلا 

نيسمخ نع اهرادقم لقي ال يتلا ةمارغلاو  ددشملا نجسلا"نوكتل ةبوقعلا ديدشت مت امك ... ةماعلا ةنيكسلاو
نم يمارجإلا لعفلا عقو اذإ " تاونس سمخ زواجت الو نيتنس نع لقت ال ةدم سبحلا"نم اًلدب " هينج فلأ

عقو اذإ وأ ...ةقراح داوم وأ تاودأ وأ تالآ وأ اصع وأ ةحلسأ الماح يناجلا ناك اذإ وأ رثكأف نيصخش  ،
ةبقارم تحت هيلع موكحملا عضوي لاوحألا عيمج يفو ،ا لبي مل ٍصخش وأ ىثنأ ىلع لعفلا  ماع رشع ةينامث غ
  .اهب موكحملا ةبوقعلا ةدمل ةيواسم ةدم ةطرشلا

ا ٣٧٦(ةداملا ةفاضإ . ١٤ وأ قرطلا يف ريسلا ةكرح ليطعتل ا ) رركم  دمعت لثمت يتلا لاعفألا ميرجتل
ضرغب وأ ،ةلودلا تاسسؤم نم ةسسؤم يأ تارا رق ىلع ريثأتلا فدهب اهيلإ ةيدؤملا وأ ةيمومعلا نيدايملا

نع لقت ال ةدم سبحلا ةبوقع ىلع صنلا متو ،ةينوناقلاو ةيروتسدلا اهتابجاوب مايقلا ىلع اهتاردق نم لينلا 
 ، ةقباسلا لاعفألا نم   يأ باكترا ةلاح يف هينج فالآ ةسمخ نع اهرادقم لقي ال يتلا ةمارغلا وأ نيتنس

دارطاو ماظتناب ةماعلا قفارملا ريس نامضو ةلودلا تاسسؤمب لمعلا رارقتس ا ىلع ظافحلا ضرغب كلذو



٩٩  

يدؤي دق امب ةلودلل ةماعلا ةسايسلا فلاخت تارارق رادصإل ةموكحلا تاهجب نيلماعلا ىلع طغضلا مدعو 
  .تابلطلا هذه ضعب ةهجاوم ىلع ةردقلا مدع ةجيتن ةماعلا ةنزاوملا دونب فاعضإ ىلإ

ا ١٣٧(ةداملا صن ءاغلإ . ١٥ مئارجلا يبكترم ةبقاعم ىلع صنت تناك يتلاو تابوقعلا نوناق نم ) رركم
تاهينج ةرشعو سبحلا ةبوقعل ةبسنلاب ا ١٣٧، ١٣٦، ١٣٣داوملا يف اهيلع صوصنملا   موي رشع ةسمخ  ،

لا ككسلاب ةماع ةمدخب اًفلكم وأ ا  ةيديدح يمومع اًفظوم اهيف هيلع ينجملا ناك اذإ ةمارغلا ةبوقع ىلإ ةبسنلاب
ةبوقعلا بسانت مدعل تاطحملاب اهفقوت وأ اهريس ءانثأ ءادتعالا هيلع عقوو ،ماعلا لقنلا لئاسو نم اهريغ وأ 

  .نوناقب رارقلا عورشم يف حرتقملا ديدشتلا عم

ذاختاب لضفتلل ؛ةيروهمجلا سيئر ديسلا ىلإ قفارملا نوناقب رارقلا عورشم ضرعب ةيلخادلا ريزو فرشتي  -
  .هرادصتساتاءارجإ 

 /٢٠١٢/  ٨  

    نيدلا لامج دمحأ

 ةيلخادلا ريزو
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١٠١  


 


 

 

 

 

  

  :ةيروهمجلا سيئر

  ؛٢٠١١رياربف  ١٣خيراتب رداصلا يروتسدلا نالعإلا ىلع عالطالا دعب     

  ؛٢٠١١سرام  ٣٠خيراتب رداصلا يروتسدلا نالعإلا ىلعو    

  ؛تابوقعلا نوناق ىلعو   

  .ةدابعلا نكامأ ةمرح ىلع ظافحلاب ٢٠٠٨ةنسل  ١١٣مقر نوناقلا ىلعو    
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  ررـــق

  ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا ىلإ مدقي هصن يتآلا نوناقلا عورشم

  

  )ىلوألا ةداملا(

  :يتآلا صنلا هيلإ راشملا ٢٠٠٨ةنسل  ١١٣مقر نوناقلا نم ةيناثلا ةداملا صنب لدبتسي 

يف هيلع  صوصنملا رظحلا ةفلاخم ىلعبقاعي ،رخآ نوناق يأ يف اهيلع صني دشأ تابوقع ةيأب لالخإلا مدع عم 
فلأ نيرشع زواجتت الو هينج فالآ ةسمخ نع لقت ال  ةمارغبو تاونس ثالث زواجت ال ةدمسبحلاب ىلوألا ةداملا 

  .اهيف نيكراشملا وأ اهل نيمظنملا وأ ةرهاظملا ىلإ نيعادلا نم يناجلا ناك اذإ نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ هينج

نوئش ىلع نيمئاقلا نم اهيف نيكراشملا وأ اهل نيمضنملا وأ ةرهاظملا ىلإ نيعادلا دحأ ناك اذإ ةبوقعلا فعاضتو 
  .ةدابعلا نكامأ

  

  )ةيناثلا ةداملا(

ا ٣(اهمقر ةدام فاضت    :يتآلاك اهصن ٢٠٠٨ةنسل  ١١٣مقر نوناقلا ىلإ ) رركم

جتن اذإ ددشملا نجسلا ةبوقعلا نوكتو ،اهيف نيلماعلا وأ اهتاقحلم وأ ةدابعلا نكامأ ىلع ىدعت نم لك نجسلاب بقاعي 
نم      .اهلخادب نم ةباصإ وأ ةدابعلا نكامأ تانوكميأ فالتإ ءادتعالا نع

  .ءادتعالا ةعقاو ءانثأ صخش يأ ةافو ءادتعالا نع جتن اذإ مادعإلا ةبوقعلا نوكتو

  

  )ةثلاثلا ةداملا(

هرشن خيرات نم ا  رابتعا هب لمع    .يو ،نوناقلا ةوق هل نوكتو ،ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني
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  ةيحاضيإلا ةركذملا

  ٢٠١٢ةنسل (  ) مقر نوناقلا عورشمل 

  ٢٠٠٨ةنسل ) ١١٣(مقر نوناقلا مكاحأ ضعب ليدعتب 

  ةدابعلا نكامأ ةمرح ىلع ظافحلاب

  

  

ىلإ ةيجراخلا ىوقلاو رصانعلا ضعب ىعست يتلا ةيفئاطلا تالكشملا ءاوتحا ىلإ ةيعاسلا ةلودلا دهج راطإ يف 
نم ا  نيب ةقالعلا ةدحو ددهت ثادحأ لاعتفا وأ ،اهجيجأت  حضاو ادب ام وهو ،طابقألاو نيملسملا نم نطولا يفرط

شاع يذلا يرصملا بعشلا عئابط يف ةفولأم ريغ ةروصب ةدابعلا رود ىلع ءادتعالا تدهش يتلا عئاقولا ضعب 
  .روصعلا ربع يرصملا خيراتلا هب دهشي يسفن مائوو كسامتم يعامتجا جيسن يف

ريفوتو ةدابعلا نكامأ ةيسدقل ا  ميرجتل  ٢٠٠٨ةنسل ) ١١٣(مقر نوناقلا ردص دقف اهنيمأتل ردق ربكأ  مارتحاو
رصم هتدهش ام نأ الإ ؛اهيداترمل ةنيكسلا نم ردق ربكأ ريفوتو نكامألا هذهل ا   ريقوت ةدابعلا رود لخاد رهاظتلا

يدصتلا ان يلع ضرف ةسدقملا نكامألا كلت ىلع قوبسملا ريغو رركتملا ءادتعالا تالاح نم ةريخألا ةرتفلا لالخ
اهيداترم ىلع ءادتعالا وأ اهبيرخت ميرجت وأ ءادتعالا رهاظم نم رهظم يأ ميرجتب تالاحلا هذهل ةوقو مسح لكب 

  .صخش يأ ةافو ءادتعالا ىلع بترت اذإ مادعإلا ىلإ ةبوقعلا لصتل

لكب ةيعرشلا ى لع جورخلا تالاح عم لماعتلاو ةبوقعلا ظيلغتب صاخلاو ماعلا عدرلا قيقحت ىلإ ليدعتلا فدهيو
  .ميظعلا اهبعشو رصم ىلإ ءيست ةروصب اهلالغتساو ثادحألا مقافت نود ةلوليحلل ةوق
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تاءارجإ ذاختاب لضفتلل ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا ىلإ قفارملا نوناقلا عورشم عفرب ةيلخادلا ريزو فرشتي 
  .هرادصتسا

 /٢٠١٢/ ٨  

  نيدلا لامج دمحأ

  ةيلخادلا ريزو

  



١٠٥  


 

 
 

 


 

  

 ناسنإلا قوقح ىلع ةجطلبلاب فرعي ام راشتناو ينمألا تالفنالا ةلاح رثؤت  قوقح ددهت ةيحان نم يهف ا،بلس
 ماعلا لالخ يف هنأ انيلع ىفخي الو .ةايحلا يف قحلاو دسجلا ةمالس يف قحلاو يصخشلا نامألا يف نينطاوملا

، لكشب ةرهاظلا كلت ترشتنا نييضاملا فصنلاو ،آلا نينطاوملا ةددهم عساو  ةلودلا ثح ىلإ ضعبلا اعد امم نينم
  .اهتهجاوم لجأ نم ةمارص رثكأ ريبادت ذاختا ىلع

  

، ةيلوئسم يه نمألا ظفح ةيلوئسم نأ هيف كش ال امم  تاءارجإلا ةفاك كلذ ليبس يف ذختت نأ اهلو ةلودلا
، كلتب مايقلل ةينوناقلا  ٣١ نأ الإ ،ةيداعلا تاءارجإلا لشف ةلاح يف ةيئانثتسالا تاءارجإلا كلذ يف امب ةيلوئسملا

  نمألا قيقحت يف حلفت مل ،عاطقنا نود ٢٠١٢ ىلإ ١٩٨١ ماع ذنم تقبط يتلا ئراوطلا ةلاح لظ يف اماع
،   .رياني ٢٥ ةروث عالدنال يساسألا ببسلا تناك ناسنإلا قوقحل ةميسج تاكاهتنا ىلإ تدأ اهنكلو دوشنملا

    

 الإ ٦٦"ةمألا ةايح ددهت" ةئراط ةلاح ةهجاومل لودلا هيلإ أجلت يئانثتسا ءارجإ وه ئراوطلا ةلاح نالعإ نأ مغرو
 ٣١ ةدمل مئاد لكشب رصم يف قبُط هنأ ، تسيلو ةمئاد ةلاح كلذب ًةقلاخ ،ةلصتم اماع  دعبأ ةددعتم بابسألو ةئراط
، داوملا يف راجتالاو ريدصتو بلج ةهجاومك ،"ةمألا ةايح ديدهت" نع نوكت ام    .ةجطلبلا تالاح ةهجاوم وأ ةردخملا

                                                             
زكرم نم ةردابمب  ٢٠٠٨ماع ةلقتسملا ةيرصملا تامظنملا ىقتلم سسأت  :ةلقتسملا ةيرصملا ناسنإلا قوقح تامظنم ىقتلم *
ناسنإلا قوقح ةلاح نيسحت لوح ةكرتشم ىؤر اهيدل يتلا ةيقوقحلا تامظنملا نيب  قيسنتلا لجأ نم ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا
يتلا تايصوتلل ةيرصملا ةموكحلا ذيفنت ةعباتمل موي ةئاملا ةلمح  اهنمو ةكرتشملا اياضقلا نم ديدعلا يف ىقتلملا لمع ،رصم يف

ا  تامظنملا ىلع موجهلا ءانثأ دحوم فقوم ءانب ىلع ضيأ لمع امك ،ةدحتملا ممألاب لماشلا يرودلا ضارعتسالا ءانثأ اهتقلت
فالخب اذه ،ناسنإلا قوقحل سيئرلا مارتحا ةعباتمب ةصاخلاو ) موي ةئام يف انقح(ةلمح ًارخؤمو ،يضاملا ماعلا رخاوأ يف ةيقوقحلا 

  .ةكرتشملا تانايبلاو ريراقتلا نم ديدعلا
 –ةيعمتجملا ةكراشملاب ضوهنلل ةيرصملا ةيعمجلا –ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم :ةيلاتلا تامظنملا نم ىقتلملا نوكتي
ةردابملا  –ناسنإلا قوقح تامولعمل ةيبرعلا ةكبشلا –ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل يرصملا زكرملا –نوناقلل كرابم ماشه زكرم
دض نويرصم  –ةيوسنلا تاساردللةرظن  –ةديدجلا ةأرملا ةسسؤم - ريبعتلاو ركفلا ةيرح ةسسؤم –ةيصخشلا قوقحلل ةيرصملا
حالصإلل ةيبرعلا ةمظنملا  –ةيمنتلا لجأ نم ةمئالملا لاصتالا لئاسو زكرم –ةيرصملا ةأرملا اياضق ةسسؤم –ينيدلا زييمتلا
فنعلا اياحض ليهأتل ميدنلا زكرم  –ناسنإلا قوقحل ةينوناقلا ةدعاسملا ةعومجم –ءانجسلا ةدعاسمل ناسنإلا قوقح زكرم -يئانجلا

تاساردل سلدنأ زكرم  –ةيلامعلاو ةيباقنلا تامدخلا راد –ةيئيبلا قوقحلل يباح زكرم –ناسنإلا قوقحل ضرألا زكرم –بيذعتلاو
 .ناسنإلا قوقحو يندملا عمتجملا معدل ةيبرعلا ةسسؤملا -ةلوفطلا عاضوأب ضوهنلل ةيرصملا ةسسؤملا –فنعلا ةضهانمو حماستلا
 .ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلليلودلا دهعلا نم  ٤ةداملا  ١



١٠٦  

 ةطبضنم ريغ تاءارجإب ذخألا يسيئرلا اهدامع رصم يف ئراوطلا ةلاح نأ انه ركذلاب ريدج وه اممو
 تبثي ملف .ةرورض يأ نود ناسنإلا قوقح ئدابمو فاصنإلاو ةلادعلا دعاوق طسبأب لخي امب ةمكاحملاو لاقتعالل
، همهتت نم ىلع شيتفتلاو ضبقلاب مايقلل ةطرشلل نذإ رادصإ يف ةماعلا ةباينلا ىخارت ًالثم  قيقحتلا ءارجإو ةطرشلا
  .ةيداعلا نيناوقلل اًقفو ةمكاحملل ةلاحإلاو

  
  ؟ناسنإلا قوقحب لالخإلا مدع عم ةجطلبلا ةهجاوم نكمي فيك

، تالفنالا وأ ةجطلبلا تالاح ةهجاوم لجأ نم ئراوطلا ةلاح نالعإ ىلإ لودلا جاتحت ال ،ًةيادب  هنأ ثيح ينمألا
 ةيلهألا بورحلاب اهتنراقم نكمي الو ،"ةمألا ةايحل ةددهم" تالاحلا كلت رابتعا نكمي ال –اهتحادف نم مغرلا ىلع–
 لكشت دق يتلا ةحلسملا تاعازنلا وأ   .اهتاذ ةلودلا دوجو ىلع ارطخ

  

 دقتعنو  ديدشت لجأ نم ٦٧يلاحلا ةجطلبلا نوناق ىلع ةيعيرشت تاليدعت ىلإ جاتحي ال ةجطلبلا ةهجاوم نأ اضيأ
 قوقح ىلع ةيبلسلا هراثأ نم دحلا لجأ نم يعيرشت لخدت ىلإ جاتحي نوناقلا اذه نأب انميلست عم ،هيلع تابوقعلا

،  اهيلع بقاعملا لاعفألا يف عسوتلا ىلع نوناقلا اذه دمتعا ثيح ناسنإلا  ةعساو تاحلطصم كلذ يف امدختسم
 ميرجت ىلع - )رركم 375( ةداملا يف- ةجطلبلا نوناق لمتشا لب ."ةماعلا ةنيكسلا وأ نمألا ريدكت" لثم ،ةضافضفو
 دقو .يئاضق مكح دض ةيملس ةريسم وأ ،ماصتعا ميظنتل ةوعدلا لثم ريبعتلاو يأرلا ةيرح قاطن يف لخدت لاعفأ
 ةيلخادلا ةرازو طيحمب تعقو يتلا تارهاظملا مصو نيح موهفملا اذه لحنملا بعشلا سلجم يف ةيرثكألا رايت ىنبت
، ةرازو طيحم يف نينطاوم رهاظت درجمل كلذو ،"ةجطلبلا لامعأب" ماعلا اذه نم رياربف يف  نأ نم مغرلاب ةيلخادلا
  .ةيقوقحلا تامظنملا ريراقتل اًقفو ةيملسلاب مستا مهرهاظت

  

 وأ ةيئانثتسا نيناوق وأ تاءارجإ ىلإ جاتحت ال "ةجطلبلاو تالفنالا تالاح" ـب ىمسي ام ةهجاوم نأ انريدقت يف
ا رثؤت نيناوقلا كلت نأ طقف سيل ،ئراوطلا ةلاح نالعإ وأ ةفسعتم ، قوقح ىلع بلس  تدأ اهنكلو ناسنإلا  ىلإ اضيأ
، تاءارجإلا كلت ىلإ ناكترالا لهستست نمألا تاوق تلعجف يطرشلا ءادألا فاعضإ  مايقلا نم ًالدب نيناوقلاو
، قوقح مرتحي ينهم لكشب قيقحتلا لامعأو ةلدألا عمجو يرحتلا لامعأب  ةباقرلا بايغ كلذ ىلإ ةفاضإ ناسنإلا

، راقم شيتفتب حامسلا مدعو ةطرشلا لامعأ ىلع  لاجر نم بيذعتلا مئارج يبكترم ةبساحم فعضو زاجتحالا
  .ةيلخادلا

  

 يتلا مئارجلا لاكشأ ةفاك لمشي مل ميرجتلاو عيرشتلا بناج نأ تابثإ مهيلع ةيئانثتسا تاعيرشتب نوبلاطي نم نإ
 ةرورض الب باقعلاو ميرجتلا يف طارفإ هجاوت رصمف ،حيحصلا وه سكعلا رمألا عقاو يف هنأ ريغ ،بكترت
 كانه نأ نيبت اذإو .ةينمأ وأ ةيعامتجا  هجوأ ىطغتل ةيداعلا نيناوقلا ريوطت نكمملا نمف بناجلا اذه يف اصقن
  .روصقلا

                                                             
  .أ رركم 375و رركم 375 ةداملا امهو تابوقعلا نوناق ىلإ نيتدام ةفاضإب 2011ةنسل 10 مقر نوناق ٦٧
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، ميرجت صقن يف له ةلكشملا نيأ  تاءارجإلا ءطب مأ ،ةميرجلا ةماسج عم باقعلا بسانت مدع مأ لاعفألا
 ،ةيداعلا نيناوقلا ىلع يعيرشت ليدعت ءارجإب اهلح نكمي رومأ هذه .يضاقتلا ءطب مأ ،شيتفتلاو طبضلاب ةقلعتملا
، قوقح نامض نم راطإ يف   .تارغثلا هذه لثم كانه نأ نيبت ول ناسنإلا

  

 .يداعلا نوناقلل اًقفو مئارجلا يبكترم ةقحالم ءانثأ طبضلا لاجر تايحالص روصق ىلع ليلدتلل ةجاح كانه
، تايحالص طبضلا لاجر حنمت ةميرجلاب سبلتلا ةلاحف  طبضلا لاجر لصحي سبلتلا تالاح ريغ ىف امنيب ةعساو

 لالخ نذإلا ةداع ردصيو .مئارجلا يبكترم ىلع ضبقلاو شيتفتلاو طبضلا تاءارجإ ذاختال ةماعلا ةباينلا نذإ ىلع
 نأب ريكذتلا ديعنو .ةطرشلا لاجر دي قالطإ مزلتسي ينوناق وأ يعقاو رربم دجوي ال مث نمو ،ةريصق ةينمز ةرتف
 وأ قيقحت وأ تاماهتا الب ةليوط ددمل لاقتعالا لوح روحمتي حبصأ رصم يف ئراوطلا نوناقل يلمعلا قيبطتلا
 نإ .ناسنإلا قوقح رادهإو ةطرشلا لاجر ةءافك ضافخناو ةلماعملا ةءاسإو بيذعتلا يشفت ىلع دعاس امم ةمكاحم
، ماكحأ وأ ةلدأ وأ تاماهتا الب نينطاوملا زاجتحاب حامسلا  لوبقلا نكمي ال رمأ ةطرشلا لاجر ةئيشمل اًقفوو ةيئاضق
  .هب

إ طقف لكشت ال ةفصنملا ريغ تامكاحملا نأ امك  ةنينأمطلاو نمألا ققحت ال امنإو ،ناسنإلا قوقحل اراده
 نم هقيقحت وجرملا ماعلا عدرلا عباطب لخي امم ،ماعلا يأرلا رظن يف حيرجت لحم ماكحألا لظت ثيح .عمتجملل

  .ءاضقلا ماكحأ لالخ
  
  :ةطرشلا حالصإ

 عاطقل ةيقيقح ةلكيه ةداعإ ثادحإل ةيعيرشت تالخدت ءارجإ مزلتسي ةجطلبلا ىلع ءاضقلاو نمألا ةداعتسا نإ
، موقيل رصم يف نمألا  تاوق تفتخا نيح أدب ةجطلبلاب فرعي ام ةرهاظ عسوت راشتنا نأ دحأ ىلع ىفخي الف هرودب
 رارمتسا عم لمعلل يروص لكشب ةيلخادلا تداع امنيح تدازو ،٢٠١١ رياني ٢٨ موي رصم عراوش نم ةطرشلا
، ىلع ليلدتلل لاثم برقأ لعلو .مهلامعأب مايقلا نع اهدارفأ سعاقت  روشهد ثادحأ يف ةيلخادلا ةرازو فقوم كلذ

،  ناكس نم نييحيسملا تاكلتممو لزانم نيمأت يف اهلمعب اهمايق مدعو نمألا تاوق ءافتخا ببست يتلاو ةريخألا
، ، يف ةمخض رئاسخ عوقو ىلإ ىدأ امم ةيرقلا  ىلإ ةيحيسملا رسألا تارشع حوزن نم كلذ عبت امو تاكلتمملا

، ةلص يذ ريغ اونوكي دق نينطاوم ىلع ةيئاوشع ضبق تايلمعب مايقلا مث .ةيرقلا جراخ  ميدقت فدهب ثادحألاب
، يأرلا نيكستل نيمهتم ا كانه .ةلادعلا قيقحت نم ًالدب ماعلا ، تابسانملا يف يسنجلا شرحتلا ةرهاظ ضيأ  ةماعلا
ا ةطرشلا تبعل - ةباينلا تاقيقحتل اًقفو– يتلا ديعسروب ةحبذمو ا رود   .اهباكترا ليهست يف رشابم

 بغشلا تالاح ةهجاوم ىلع رمتسملا بيردتلا قيرط نع اهتاردق عفر ىلإ جاتحت ةيلخادلا ةرازو نأ كش ال
 تاقيقحتلا ءارجإ ىلع لاعفلا بيردتلاو زاغلا لبانقل فثكملا مادختسالا وأ ةيرانلا ةريعألا مادختسا ىلإ ءوجللا نود
، ةلدألاب مهتملا ةرصاحمو ، ديس فارتعالا ةدعاق ىلإ مئادلا ءوجللا نم ًالدب نئارقلاو  كلت عازتنا متي ناك ثيح ةلدألا
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ا-  تافارتعالا  ةيلخادلا ةرازو جاتحت امك .بيذعتلا قيرط نع -بلاغ  ال ماهم نم اهلهاك نع فيفختلا ىلإ اضيأ
، جحلا ةعرق ميظنت لثم ةلصب نمألا ظفحل تمت ، لاوحألا ةرادإ ةرمعلاو  ،تالصاوملاو ءابرهكلا ثحابم ةيندملا
  .اهريغو

  

ا،  ةلصلا تاذ ةيلودلا تادهاعملاو ةيرصملا نيناوقلا يف ةدوجوملا ةيساسألا تانامضلاب ةيحضتلا نأ ىرن ريخأ
، قوقحب  ةداعتسا ىلع ةيلخادلا ةرازو دعاسي نل ةجطلبلاو ينمألا تالفنالا وأ باهرإلا ةهجاوم ةجحب ناسنإلا

، ، ةمئاق ىلإ فيضيس هنأ لب اهتيفاع ، نيدالج نيدالجلا  اهتفلخ يتلا ةنمزملا اهضارمأ نم ًاضيأ فعاضيس ددج
، نم دوقع  .ةطرشلا ديعب رصم هب لفتحت يتلا مويلا تاذ سفن يف ةروث عالدنا ىلإ فاطملا ةياهن يف تدأ دادبتسالا
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  مكح

  بعشلا مساب
  )ةرشاعلا ةرئادلا( ةيزكرملا ةيركسعلا ةمكحملا

، ةيركسعلا مكاحملا عمجم ةهجب ًانلع ةدقعنملا    م ٢٩/٦/٢٠١١ موي ١٠٠٠ ةعاسلا ةرهاقلاب
   ىفطصم دمحم ناميلس دمحم /مدقملا :ةسائرب
   فيرشلا مزاح /دئار :ةباينلا لثمم
   هبين يزوف رساي /دعاسم :ةيراتركسو
  

  يتآلا مكحلا تردصأ    
  قرش ع حنج ٢٠١١ / ٢٥٣٥ مقر ةيضقلا يف

  -:دــض
، دبع دعس ديسلا دمحأ / يندم -١    سيوسلا – نيعبرألا –روصنم نسح ش ٩ :ًانكس ميقملاو فيطللا
، ديس دمحم سيمخ / يندم -٢    ةيردنكسإلا – زومراك –مصاع نبا ح ١٢ :ًانكس ميقملاو دمحم
، وبأ دومحم ديز وبأ دومحم / يندم -٣    ةيردنكسإلا – زومراك –ىفصرملا ش ١٠ :ًانكس ميقملاو ديز
، دمحم ميهاربإ دمحم / يندم -٤    انق – صوق زكرم –ةيجارحلا ةيرق :ًانكس ميقملاو دمحأ
، دبع دمحم لامك دمحم / يندم -٥    ةيقرشلا – حمقلا اينم –نوملشلش ةيرق :ًانكس ميقملاو هللا

  :يتآلاب روكذملا مهتت ةيركسعلا ةباينلا نأ ثيح
  :يتآلا اوبكترا ع .م .م :ةهجب ٢٠١١ / ١٦ / ١ خيراتب مهنأل
، ةرازو مامأ ةفقو لمعب ئراوطلا ةلاح نايرس ءانثأ نيرخآو اوماق  نع ةهجلا كلت ةقاعإ اهيلع بترت لورتبلا

، ءادأ  مقر نوناقب موسرملا نم ١ م :داوملاب باقعلا ةباينلا تبلاطو .قاروألاب ًاليصفت دراولا وحنلا ىلع اهلامعأ
، بيرختو لمعلا ةيرح ىلع ءادتعالا نأشب ٢٠١١ ةنسل ٣٤  ءاضقلا نوناق نم ٤٨ ةداملاو أ، / ٥ م تآشنملا

   .هتاليدعتو ١٩٦٦ ةنسل ٢٥ مقر يركسعلا
  ةمكحملا

، اهيلإ نأمطأ امو ةمكحملا ةديقع يف ترقتسا امبسح ىوعدلا ةعقاو صلخت  ةعلاطم نم ةصلختسم اهنادجو
، نم اهيف مت امو قاروألا  ةروث مايقو ٢٠١١ / ١ / ٢٥ نم ًاءدب دالبلا اهب رمت يتلا فورظلل ًارظنو تاقيقحت

، ةيبعش ، ظفح ماهمب ةحلسملا تاوقلا فيلكتو ئراوطلا ماكحأب لمعلاو اهب ، ًاذيفنتو نمألا  نيمهتملا طبض مت كلذل
، دبع دعس ديسلا دمحأ /لوألا ، ديس دمحم سيمخ /يناثلا فيطللا ، وبأ دومحم ديز وبأ دومحم /ثلاثلا دمحم  ديز
، دبع دمحم لامك دمحم /سماخلاو دمحأ دمحم ميهاربإ دمحم /عبارلا  نيرخآو مهمايق لاح ١/٦/٢٠١١ خيراتب هللا
، ةرازو مامأ ةفقو لمعب ئراوطلا ةلاح نايرس ءانثأ  متو اهلامعأ ءادأ نع ةهجلا كلت ةقاعإ اهيلع بترت لورتبلا
، ةباينلا ىلع مهضرعو ةحلسملا تاوقلا ةيرودو ةيركسعلا ةطرشلا دارفأ ةفرعمب مهيلع ضبقلا  يتلا ةيركسعلا
 دراولا فصولاو ديقلاب ةيزكرملا ةيركسعلا ةمكاحملا ىلإ نيمهتملا ةلاحإ ىلإ تهتناو ةعقاولا يف قيقحتلا ترشاب
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، ةمكاحملا ةسلج دعومب ًانوناق نيمهتملا نلعأ ثيحو .ماهتالا رارقب  مهقح يف رداصلا مكحلا تاب مث نمو اورضحو
 ةيركسعلا ةباينلا لثمم بلاط ثيحو .اوركنأ مهيلإ دنسملا ماهتالاب نيمهتملا ةهجاومبو هنأ ثيحو .ًايروضح
 لامعتسا ًايطايتحاو ةءاربلا ايلصأ سمتلاو ًالكوم رضاحلا عافدلا عفارتو .ماهتالا داوم قيبطت ةسلجلاب رضاحلا
 فلاسلا وحنلا ىلع ماهتالا ةعقاو نإ ثيحو .نيمهتملا بناج يف ماهتالا ناكرأ ءافتناب عفدو ةفأرلا تاجرد ىصقأ

 دمحم نابعش دمحم /بيقنلا نم لك هب دهش امم كلذو نيمهتملا ىلإ اهدانسإ ةحصو اهتحص تبث دق هنايبو هدرس
  .مكحلا ءاضق سلجم مامأ يسرملا دمحأ دمحم ورمع /بيقنلاو ىلع

  

، دمحم نابعش دمحم /بيقنلا دهش ثيح  هدجاوت ءانثأ هنأ مكحلا ءاضق سلجم مامأ ع ش ٩٦ س ةوق نم يلع
 نولواحي ةرازولا مامأ نيمصتعملا دارفألا نأ هغلبأو ةرازولا نمأ دارفأ دحأ هيلإ رضح لورتبلا ةرازو ىنبم مامأ
، ماحتقا ، دبع لامك دمحم / مهتملاب نيكسمم نمألا دارفأ دجوو روفلا ىلع كانه ىلإ هجوتف ةباوبلا  / مهتملاو هللا
، ديسلا دمحأ   .لورتبلا ةرازو ةباوب ماحتقا ةلواحمب امهمايق لاح دعس

، ءاضق سلجم مامأ يسرملا دمحأ دمحم ورمع / بيقنلا دهش كلذك  ةرازو ىنبم مامأ هدجاوت ءانثأ هنأ مكحلا
، ةباوب ماحتقا نيمهتملا نم ةعومجم لواح لورتبلا ، ديس دمحم سيمخ / مهتملا ىلع ضبقلا متف ةرازولا  دمحم

، وبأ دومحم ديز وبأ دومحم / مهتملاو    .ع ش ٢٨ جم ىلإ مهميلست متو دمحم ميهاربإ دمحم / مهتملاو ديز
  

 لاح مهطبض نأشب ًاعيمج نيمهتملا قح يف ماهتالا دانسإ ةحص ىلإ اهنادجو نئمطاو ةمكحملا نيقي يف رقتسا
 ءادأ نع ةهجلا كلت ةقاعإ اهيلع بترت لورتبلا ةرازو مامأ ةفقو لمعب ئراوطلا ةلاح نايرس ءانثأ نيرخآو مهمايق

،  امم ًاليلدو ًانكر مهقح يف دنسملا ماهتالا ناكرأ هب رفاوتي وحن ىلع ةرازولا ةباوب ماحتقا نيلواحم اهلامعأ
 موسرملا نم ١ ةداملا صنب ةررقملا ةبوقعلل ًاقفو امهباقع قحو ج أ ٢ / ٣٠٤ ةداملا صنب ًالمع مهتنادإ بجوتسي
  .تآشنملا بيرختو لمعلا ةيرح ىلع ءادتعالا نأشب ٢٠١١ ةنسل ٣٤ مقر نوناقب

  

 ىلإ اودوعي نل مهنأو نيمهتملا فورظ تعار دق نيمهتملاب باقعلا لازنإ ددصب يهو ةمكحملا نأ ثيحو
، ةرم ةميرجلا كلت لثم باكترا  يذلا مويلا نم أدبت تاونس ثالث ةدمل سبحلا ةبوقع ذيفنت فاقيإب ترمأ دقف ىرخأ
، مكحلا هيف حبصي   .تابوقع ٥٦ ،٥٥ نيتداملا صنب ًالمع ًايئاهن

  
   ماهتالا داوم ىلع عالطإلا دعب بعشلا مساب مكحلا بابسألا هذهلف

  .تابوقع ٥٦ ،٥٥ نيتداملا ج، أ ٢ / ٣٠٤ ةداملاو
  
، دبع دعس ديسلا دمحأ / لوألا :نيمهتملا نم لك ةبقاعمب ًايروضح ةمكحملا تمكح  سيمخ / يناثلا فيطللا

، ديس دمحم ، وبأ دومحم ديز وبأ دومحم / ثلاثلا دمحم ، دمحم ميهاربإ دمحم / عبارلا ديز  دمحم / سماخلاو دمحأ
، دبع دمحم لامك ، ةتس ةدمل لغشلا عم سبحلاب هللا  ثالث ةدمل ةبوقعلا ذيفنت فاقيإب ةمكحملا ترمأ دقو رهشأ
  .ًايئاهن مكحلا هيف حبصي يذلا مويلا نم أدبت تاونس
  
 خيراتب ةرهاقلاب ةيركسعلا مكاحملا عمجم ةهجب ةدقعنملا ةسلجلاب ًانلع هتوالت تمتو مكحلا اذه ردص

 .م٢٩/٦/٢٠١١
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  مكح 

  بعشلا مساب
  ةرهاقلا ئراوط ايلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم

 دمحأ /ذاتسألا نيديسلا ةيوضعو ،ةمكحملا سيئر يعفارلا نيمأ دمحم /راشتسملا ديسلا ةسائرب ًانلع ةلكشملا
  .ةرهاقلا فانئتسا ةمكحمب نيراشتسملا ،هللا دبع روصنم دمحم /ذاتسألاو ،ةميلح باهولا دبع

  .رسلا نيمأ ةتاحش ميكح ديعس /ديسلاو ،ةباينلا ليكو ليعامسإ ىيحي ءالع /ذاتسألا روضحو
  

  يتألا مكحلا تردصأ
  )لامش ىلك ١٢١( ةيكبزألا ٨٦ ةنس ٤١٩٠ مقر ةماعلا ةباينلا ةيضق يف

  -:دــض
، "امهتم ٣٧" و فرش ليعامسإ ىفطصم نيدلا حالص   نيرخآ

  .١٦ ،١١ ،١ نيمهتملا عم ًابدتنم يلالهلا ليبن دمحأ /ذاتسألا رضحو
  .يناثلا مهتملا عم ًالكوم ىماحملا تاكرب فيطللا دبع ذاتسألا رضحو
  .ثلاثلا مهتملا عم نابدتنم ىماحملا ىلع ماشه /ذاتسألاو ،ىماحملا ةلودلا فيس تمصع روتكدلا رضحو
  .٢٨ ،٤ نيمهتملا عم ًابدتنم ىماحملا سيوع ىفطصم /ذاتسألا رضحو
  .سماخلا مهتملا عم ًالكوم ىماحملا جرف ىمظن /ذاتسألا رضحو
  .سداسلا مهتملا عم ًابدتنم ىماحملا رودنم ميلحلا دبع /روتكدلا رضحو
  .رشع عساتلاو سداسلا مهتملا عم ًابدتنم ىماحملا ملاس ريمأ /ذاتسألا رضحو
  .عباسلا مهتملا عم ًابدتنم ىماحملا مجن ليبن /ذاتسألا رضحو
  .نماثلا مهتملا عم ًابدتنم ىماحملا قيتع ديس /ذاتسألا رضحو
  .رشع يناثلاو عساتلا نيمهتملا عم ًابدتنم ىماحملا روشاع حماس /ذاتسألا رضحو
  .رشاعلا مهتملا عم ًابدتنم ىماحملا ىبغزلا هللا دبع /ذاتسألا رضحو
  .٢٢ ،١١ نيمهتملا عم ًابدتنم ىماحملا لاعلا دبع فسوي /ذاتسألا رضحو
  .رشع عبارلا مهتملا عم ًابدتنم ىماحملا ىناليكلا دلاخ دمحم /ذاتسألا رضحو
  .رشع عساتلاو رشع سماخلا نيمهتملا عم ًابدتنم ىماحملا ديز وبأ ديس /ذاتسألا رضحو
  .رشع سداسلا مهتملا عم ًابدتنم ىماحملا مامإلا دمحأ /ذاتسألا رضحو
  .٢٠ ،١٨ ،١٧ نيمهتملا عم ةبدتنم ةيماحملا نيدلا يهب ةريمأ /ةذاتسألا ترضحو
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  .٢٣ ،٢٢ ،٢٠ نيمهتملا عم ًابدتنم ليلخ هللا دبع /ذاتسألا رضحو
  .٢٤ ،٢٣ نيمهتملا عم رماع ديجملا دبع /ذاتسألا نع ىماحملا هكرب حاتفلا دبع /ذاتسألا رضحو
  .٢٣ مهتملا عم ًابدتنم ىماحملا ىواكتسملا دمحم /ذاتسألا رضح امك
  .٢٥ مهتملا عم ًالكوم نيمأ ميهف دمحم /ذاتسألا رضحو
  .٢٦ مهتملا عم بدتنملا ىتانزلا ديمحلا دبع ذاتسألا نع ةيماحملا ىربص ءايمل /ةذاتسألا ترضحو
  .٢٩ مهتملا عم ةبدتنملا ةيماحملا حاتفلا دبع لامأ /ةذاتسألا ترضحو
  .٣١ مهتملا عم ًابدتنم ىماحملا فيطللا دبع دمحم /ذاتسألا رضحو
  .٣٤ مهتملا عم ًالكوم ىماحملا سراف لماك /ذاتسألا رضحو
  .٣٥ مهتملا عم ًالكوم ىديشرلا ىحتف /ذاتسألا رضحو
  .٣٦ مهتملا عم ًابدتنم ىماحملا طنز نيدلا ملع /ذاتسألا رضحو
  .٣٧ مهتملا عم نابدتنملا نايماحملا ،دشار عيبر /ذاتسألاو ،ظيفحلا دبع دمحأ /ذاتسألا رضحو
  .٢٣ مهتملا عم بدتنملا ليلخ ةماسأ /ذاتسألا نع ىماحملا لاعلا دبع فسوي /ذاتسألا رضحو
  

  ةمكحملا
 ةـيكبزألاو  لحاـسلا  ماـسقأ  ةرئادب نيمهتملا ىلإ تدنسأ ةماعلا ةباينلا نأ يف صلخت ىوعدلا عئاقو نأ ثيح

  .ةرهاقلا ةظفاحم بنيز ةديسلاو
  

  :ًاعيمج نومهتملا -ًالوأ
 اولطع.١   .تاقيقحتلاب نيبملا وحنلا ىلع ةيديدحلا ككسلا تاراطق ريس ادمع
 ،اهب نولمعي يتلا رصم ديدح ككسل ةيموقلا ةئيهلا حلاصمو لاومأب ًادمع اورضأ نويمومع نوفظوم مهو .٢

 لامب رارضإلاو هينج فلأ ٣٠٠ اهتميق ةيلام رئاسخ هيلع بترت امم ةيديدحلا ككسلا تاراطق ريس اولطع نأب
 .ةلوقنملا عئاضبلا باحصأو تاراطقلا كلت باكر

  

  رشع سماخلل لوألا نم نومهتملا -ايناث   :اضيأ
 نم لمع ءادأ نع عانتمالا ىلع قح هجو ريغب مهلمحل نييمومع نيفظوم عم ديدهتلاو فنعلاو ةوقلا اولمعتسا

 تاراطق ةدايق نم تاقيقحتلاب مهؤامسأ هنيبم نيرخآو ديسلا ىكز يماسو يفيفع نسح اوعنم نأب ،مهتفيظو لامعأ
 نيمهتملا يقاب عم ضيرحتلا قيرطب اوكرتشا نأب مهدصقم كلذب اوغلبو ،اهتدايق مهب طونملا ةيديدحلا ككسلا

 ةدايق نع ًادمع عانتمالا ىلع مهوضرح نأب كلذو ثلاثلاو لوألا نيدنبلاب ةنيبملا مئارجلا باكترا يف نيرخآو
  .ضيرحتلا اذه ىلع ءانب مئارجلا تعقوف مهتفيظو تابجاو ةيدأتو ةيديدحلا ككسلا تاراطق
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 ريخألا ىلإ رشع سماخلا نم نومهتملا -اًثلاث   :اضيأ
 ككسلا تاراطق ةدايق نع اوعنتما نأب مهتفيظو تابجاو ةيدأت نع ًادمع اوعنتما نييمومع نيفظوم مهتفصب

 ةموكحلا ىلع طغضلا وه كرتشم ضرغ قيقحت نيلغتسمو ،كلذ ىلع نيقفتم اهتدايق مهب طونملا ةيديدحلا
  .ةماع حلاصمب ًارارضأو ابارطضا ثدحي نأ كلذ نأش نم ناكو ،ةيلاملا مهبلاطمل ةباجتسالل

  

 ككسلل ةيموقلا ةئيهلا ةرادإ سلجم سيئر (....) ةداسلا نم لك لاوقأ ىلإ كلذ يف ةماعلا ةباينلا تدنتسا دقو
 نوئشل ةيديدحلا ككسلل ةيموقلا ةئيهلا ةرادإ سلجم سيئر بئان (.......)و لقنلا ةرازو ليكو (......)و ةيديدحلا
 نوئشلل ةيديدحلا ككسلا ةئيه سيئر بئان (.....)و ةيلاملا نوئشلل ةيديدحلا ككسلا ةئيه ريدم (.......)و يحاوضلا
 ةكسلا ثحابم شتفم (......)و تالصاوملاو لقنلا ةطرشل يئانجلا ثحبلا ةرادإ ريدم (.....)و ةيرادإلاو ةيلاملا
 ةقطنملا ماع ريدم (......)و ديدحلا ةكسلا ثحابم سيئر (.......)و رصم ةطحم ثحابم سيئر (.....)و ديدحلا
 ةئيهب قئاسلا (.......)و تالصاوملاو لقنلا ةطرش ثحابمب طباضلا (........)و ةكرحتملا تادحولل ةيزكرملا
 ليغشت فرشم (.......)و بنيز ديسلا ةطحمب ظحالملا (......)و ناولح طخ ريدم (......)و ةيديدحلا ككسلا

 ةئيهلاب بيضوت نواعم (......)و ةروكذملا ةئيهلاب تاراطق قئاس (....)و ةيديدحلا ككسلل ةيموقلا ةئيهلاب ةنايصو
 شرو ةرادإ ريدم (........)و رصم ةطحم كولب ظحالم (.......)و رصم ةطحم جاربأ ةكرح سيئر (......)و
  .قرشلا ةيدروب ةروانملا لماع (.......)و ةرهاقلا ةطحم قرش ةيدرو كولب ظحالم (......)و ةئيهلاب زرفلا

  

 يفيفع ىنسح(و بعشلا سلجم وضع )هط دمحأ( ةداسلا مه ىفن دوهش ىلإ عامتسالا بلط عافدلا نأ ثيحو
 دمحم(و )نيسح هللا دبع ايركز(و )نيسح دمحم ميهاربإ(و )ىلع دمحم(و )ةيطع بيرغلا(و ةئيهلاب داقولا )نسح
  .مهيلإ ةمكحملا تعمتسا دقو ةئيهلاب نيقئاسلا )بزع يلوتم

  

 قئاس ةطبار ىلإ هجوت ٧/٧/١٩٨٦ موي ءاسم نم ةعساتلا يف هنأ بعشلا سلجم وضع )هط دمحأ( ديسلا دهشف
 لواحف نيديدش بضغو قيض ةلاح يف مهنم ًاريبك ًاددع دجوف ،لمعلا نع نيقئاسلا بارضإب ملع نأ دعب تاراطقلا
 لامعلا ضعب عم هجوت حارتقالا كلذل ًاذيفنتو .لامعلا ضعبو لقنلا ريزو ديسلا عم ءاقل دقع حرتقأو فقوملا ةئدهت
 ىلع اوقفاو دقو لقنلاو ةيلخادلاو ةعارزلا ءارزوو ءارزولا سيئر ديسلا عم اولباقت ثيح ءارزولا ةسائر رقم ىلإ
 نيعمتجملا يقاب غالبإل ةطبارلا ىلإ لامعلا نم هعم نمو وه داعف ،قئاسلا لاح حالصإل هينج نويلم فصن دامتعا
 ةثلاثلا يلاوح ةعاسلا تناكو عامتجالا نم بحسنأف ينطولا بزحلا يلثمم ضعب رضح تقولا كلذ ىفو ،ثدح امب

   .احابص
  

 تقو ىتح ةطبارلا رقمب ًادوجوم ناك ٧/٧/١٩٨٦ موي يف هنأ ديدحلا ةكسلاب داقولا نسح يفيفع ىنسح دهش
 يف هركذ ام نأ فاضأو .هئالمز ىلعو هيلع ضبقلا مت نأ ىلإ ،لقنلا ريزو ديسلا مدقمل ًاراظتنا ليللا نم رخأتم
 هودده )تزع ىركف(و )ىكز قوراف(و )نمحرلا دبع ىلع ميظعلا دبع(و )ديسلا دمحأ ديس( نأ نم ةباينلا تاقيقحت
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 ًادوجوم ناك يذلا (......) مدقملا نم ًافوخو ديدحلا ةكسلا ثحابم نم ديدهت تحت ناك راطقلا كرت ىلع هوربجأو
  .قيقحتلا ءانثأ ةباينلا ليكو ةفرغب

  

 ىفو بنيز ةديسلا ةطحمب لمعي ناك ٧/٧/١٩٨٦ موي يف هنأ ةئيهلاب قئاسلا )ىلع دمحم وطيطع بيرغلا( دهش
 ةنماثلا ةعاسلا  بنيز ةديسلا ةطحم ىلإ داع امدنعو ةرطب ةشرولا ىلإ اهليصوتو غراوف ةيبرع ذخأ بلط ءاسم

 )ىبايكألا نيسح دمحم(و )نيسح يلدع(و )ىفطصم حالص( نم ًايأ دهاشي ملو روهمجلا نيب ةرجاشم دهاش
  .بنيز ةديسلا ةطحمب )ليلخ نينسح دمحم(و

  

 ةطبارلا رقمب دقع يذلا عامتجالا رضح ٢/٧/٨٦ موي يف هنأ ناولح طخب قئاسلا )نيسح دمحم ميهاربإ( دهش
 ىفو ،مهبلاطم ةشقانمل مهب عامتجالل ٧/٧/١٩٨٦ موي روضحلاب ريزولا دعوو تابلط ةدع نيقئاسلل ناك .ةرهاقلاب
 فصنلاو ةدحاولا ةعاسلا ىتح ًاحابص ةعساتلا ةعاسلا نم ةطبارلاب هءالمزو وه رظتنا مويلا كلذ  رضحي ملو ءاسم
 مهنم ًاضعب هعم بحطصاو بعشلا سلجم ضوع هط دمحأ /ذاتسألا رضحو نيقئاسلا نم رمذت ثدحف ريزولا

  .رقملل اوداع مث ءارزولا ةسائر رقمب ءارزولا ضعبو لقنلا ريزو ديسلا عم اولباقتو
  

 دمحأ دمحم هليمز عم فيوس ىنب يف ناك ٧/٧/١٩٨٦ موي يف هنأب ةئيهلاب قئاسلا )نسح هللا دبع ايركز( دهش
 موي يف هنأ ةئيهلاب قئاسلا بزع يلوتم دمحم دهش امنيب .لمعلا نع عنتمم هنأب ريخألا هربخي ملو دماح

 لقنلاو ةيلخادلا ءارزولو بعشلا سلجملو ءارزولا سلجم سيئر ديسلل تايقرب نوقئاسلا لسرأ ١٤/١٢/٨٥
 موي ددحتو مهل بجتسي مل ًادحأ نكلو رطاخملا لدبو لمعلا ةعيبط لدب ةدايزو مهل صاخ رداكب اهيف نوبلاطي

ا رضحي مل هنكلو عامتجالل ٧/٧/١٩٨٦ موي ددحو رذتعأ هنكلو ريزولا ةلباقمل ٢/٧/١٩٨٦  نوقئاسلا ناكو ضيأ
  .مهيلع ضبقلاب ةطرشلا تماقو ريزولا مدقم راظتنا يف ةطبارلا رقمب نوعمتجم

  

 اولخل ضبقلا نالطبب عفدو ،راكنإلا اذه يف عافدلا مهرياسو مهيلإ بوسنم وه ام اوركنأ نيمهتملا نأ ثيحو
 دراولا ماهتالا نم هنمضت اميف ةلاحإلا رمأ نالطبب عفدو .نيمهتملا ىلع ضبقلاب رماوأ رودص ديفي امم قاروألا
ا عفد امك نيمهتملا ىلإ بوسنملا يداملا لعفلا نايب دعب هليهجت ىلع ًاسيسأت ًالوأ دنب تحت  ليكشت نالطبب ضيأ
 "ئراوط" ةلودلا نمأ ةمكحم مامأ ال ايلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم مامأ اهرظن بجي ناك ةلثاملا ىوعدلا نأل ةمكحملا

 رارقلاب ًاحيرص ًاخسن تخسن دق تابوقعلا نوناق نم ١٢٤ ةداملا نأ ىلع ًاسيسأت يعرشلا نكرلا ءافتناب كلذك عفدو
 دق )تابوقعلا نوناق نم ١٢٤( ةداملا سفن نأ امك ٨٣ هنسل ١٩٤ مقر نوناقلاب هؤاغلإ مت يذلا ٧٧ هنسل ٢ نوناقب
 رصم ةيروهمج اهيلع تعقو يتلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل ةيلودلا ةيقافتالاب ًاينمض تخسن
  .ةيبرعلا

  

 نم ٢١٤/٢ ةداملا نأب دودرمف ىلوألا ةمهتلل ةبسنلاب هنمضت اميف ةلاحإلا رمأ نالطبب عفدلل ةبسنلاب هنأ ثيحو
 مهتملا ىلإ ةدنسملا ةميرجلا تايانجلا داوم يف ماهتالا رارق نمضتي نأ تبجوأ دق ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق
، دارملا نوناقلا داومو ةبوقعلل ةففخملا وأ ةددشملا فورظلا ةفاكو اهل ةنوكملا اهناكرأب  رارق نيبي نأ بجيف اهقيبطت
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 ةطبارو ةنيعم ةجيتن رفاوت ةميرجلا مايقل بلطتي ناك اذإ ةجيتنلاو يئانجلا دصقلاو ةميرجلل ةداملا نكرلا ماهتالا
 اهنم ءيشل ماهتالا رارق لافغإ ىلع بترتي الو هبلطتت ةميرجلا تناك اذإ ررضلاو ةجيتنلاو لعفلا نيب ةيببسلا

،   .ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق نم ٣٣١ ةداملا صنل اقبط يرهوج ءارجإب ًاقلعتم ناك اذإ الإ نالطبلا
  

 ةيديدحلا ككسلا تاراطق ريس ًادمع اولطع مهنأب ًَاعيمج نيمهتملا تمهتا دق ةماعلا ةباينلا تناكو كلذ ناك املو
 يتلا ليطعتلا لاعفأ لإ ليطعتلا ةميرجل ةداملا نكرلا نايب تلاحأ دق نوكت اهنإف تاقيقحتلاب نيبملا وحنلا ىلع
 ةدايق نع ًادمع عانتمالا اهماوق لاعفألا هذه نأ اهنم رهظيو مهعم اهترجأ يتلا تاقيقحتلا يف نيمهتملل اهتدنسأ
، نهوت ال ماهتالا رارق يف ةلاحإلا هذهو اهتاطحم يف ةفقوتم اهكرتو تاراطقلا  يقاب نمضت دق هنأ ةصاخو هنم
 هذهو تابوقعلا نوناق نم ١٦٧ ةداملا ىهو لعفلا ىلع ةقبطنملا باقعلا ةدامو يئانجلا دصقلاك ةميرجلا ناكرأ
 نوناقلا وأ عقاولا نم ساسأ ريغ ىلع ميقأ دق ةلاحإلا رمأ نالطبب عفدلا نوكي مث نمو ةلاحإلا رمأ يف ناكرألا

  .هضفر كلذل نيعتيو
  

 ٨١ هنسل ١ مقر ةيروهمجلا سيئر رمأ نأب هيلع دودرمف ةمكحملا ليكشت نالطبب عفدلل ةبسنلاب هنأ ثيحو
 ىلإ لاحت" نأ ىلع هنم ىلوألا ةداملا نم ًايناث دنبلا يف صن دق ئراوط ةلودلا نمأ مكاحم ىلإ مئارجلا ضعب ةلاحإب
 نأشب تابوقعلا نوناق نم ١٧٠ ىلإ ١٦٣ نم داوملا يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ئراوط ةلودلا نمأ مكاحم
 ةدع تعقو وأ ةددعتم مئارج دحاولا لعفلا نوك اذإ هنأ ىلع هنم ةيناثلا ةداملا يف صن امك تالصاوملا ليطعت

 ىلعف ةلودلا نمأ مكاحم صاصتخا يف ةلخاد مئارجلا كلت ىدحإ تناك دحاو ضرغل ضعبب اهضعب ةطبترم مئارج
  .تابوقعلا نوناق نم ٣٢ ةداملا مكاحملا هذه قبطتو ئراوط ةلودلا نمأ مكاحم ىلإ اهتمرب ىوعدلا ميدقت ةباينلا

  

 ىلع قبطنملا رمألا ةيديدحلا ككسلا تاراطق ريس اولطع مهنأ نيمهتملا ىلإ تدنسأ دق ةماعلا ةباينلا نأ ثيحو
 تباصأ دق نوكت اهنإف ئراوط ةلودلا نمأ ةمكحم ىلإ اهتمرب ىوعدلا تلاحأ مث تابوقعلا نوناق نم ١٦٧ ةداملا

  .عفدلا ضفر كلذل نيعتيو نوناقلا حيحص
  

 تيغلأ دق تابوقعلا نوناق نم ١٢٤ ةداملا نأ ىلع ًاسيسأت يعرشلا نكرلا ءافتناب عفدلل ةبسنلاب هنأ ثيحو
 نأب دودرمف ١٩٨٣ هنسل ١٩٤ مقر نوناقب رارقلاب هرودب ىغلأ دق رارقلا اذه نأو ١٩٧٧ هنسل ٢ نوناقب رارقلاب
 نينوناقلا نيب يقيقح ضراعت دوجو ةلاحلا هذه يف طرتشيو ًاينمض نوكي دقو ًاحيرص نوكي دق نوناقلا ءاغلإ
 صن ءاغلإ عبتتسي يذلا ضراعتلا نأل تقولا سفن يف امهنم لك مكح قيبطت نكمي ال ثيحب قباسلاو قحاللا
، امهلامعإ لاحملا نم نوكيو دحاو لحم ىلع ناصنلا درو اذإ الإ نوكي ال قحال عيرشت يف صنب يعيرشت  امأ ًاعم
 امهنم لكل نأ املاط ةرياغم نم امهنيب امع رظنلا فرصب هلحم يف نوناق لكب لمعلا نيعتي هنإف لحملا فلتخا اذإ
 بقاعي" :هنأ ىلع تصن دق ٧٧ هنسل ٢ مقر نوناقب رارقلا نم ٧ ةداملا تناك املو ،قيبطتلا يف صاخلا هلاجم
 اذإ كرتشم ضرغ قيقحت نيغتبم وأ كلذ يف نيقفتم مهلمع نع نوبرضي نيذلا نولماعلا ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألاب
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 نم لك ىغلي نأ ىلع نوناقب رارقلا تاذ نم ٩ ةداملا تصنو ".يموقلا داصتقالا ديدهت بارضإلا اذه نأش نم ناك
  .ماكحأ نم كلذ فلاخي

  

 ًايأ نيلماعلا نم بارضإ كانه نوكي نأ اهلامعأل طرتشي هنأ ىنعي ركذلا ةفلاس ةعباسلا ةداملا موهفم نأ ثيحو
 تابوقعلا نوناق نم ١٢٤ ةداملا نأ نيح يف يموقلا داصتقالا ددهي امم بارضإلا اذه نوكي نأو مهتفص تناك
 وأ ةلاقتسالا ةروص يف ولو مهلمع نييمومعلا نيمدختسملا وأ نيفظوملا نم لقألا ىلع ةثالث كرت اذإ هنأ ىلع صنت
 بقوع كرتشم ضرغ قيقحت هنم نيغتبم وأ كلذ ىلع نيقفتم مهتفيظو تابجاو نم بجاو ةيدأت نع ًادمع اوعنتما
 هروص ةفاكب بارضإلا مثؤت اهنأو نييمومعلا نيمدختسملاو نيفظوملا ىلع اهقيبطت رصتقي يأ ."خلإ...مهنم لك
 رارقلا نم ةعباسلا ةداملا فلاخي ام لك ءاغلإ ىلع صنلا نإف كلذ ىلعو ددهي مل وأ يموقلا داصتقالا دده ءاوس
، لك قيبطت لاجم فالتخال كلذو تابوقعلا نوناق نم ١٢٤ ةداملا ىلإ ةهادب فرصني ال ٧٧ هنسل ٢ نوناقب  امهنم
 نم لاحب سمي ال ءاغلإلا اذه نإف ٧٧ هنسل ٢ نوناقب رارقلا ءاغلإ ىلع ٨٣ هنسل ١٩٤ مقر نوناقب رارقلا صن اذإف
  .نايبلا قبس امك اهءاغلإ قبسي مل يتلا تابوقعلا نوناق نم ١٢٤ ةداملا لاوحألا

  

 نإف ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل ةيلودلا ةيقافتالاب ًاينمض ١٢٤ ةداملا خسنب عفدلل ةبسنلاب ثيحو
 - د :لفكت نأب ةيلاحلا ةيقافتالا يف فارطألا لودلا دهعتت" هنأ ىلع اهنم ةنماثلا ةداملا تصنو اهيلع تعقو دق رصم
  ".خلإ...صتخملا رطقلا نيناوقل اقبط سرامي نأ ىلع بارضإلا يف قحلا

  

 هنأ ىنعمب بارضإلا يف قحلا لفكت نأب مازتلالا ةيقافتالل ةمضنملا ةلودلا ىلع نأ يف ةلالدلا عطاق صنلا اذهو
 كلذ نإف الإو قالطإلا ىلع هميرحتو ًايلك هب فصعلا زوجي الو أدبملا ثيح نم عورشم قحك هب ًافرتعم راص

 ررقملا قحلا كلذ ميظنت درجم نوكي نأ ودعي ال ةيقافتالل ةمضنملا لودلا هكلمت امو هتاذ قحلل ةلماك ةرداصم
، ىلع دويق عضوو ةأشن نيب قرف كانهو قحلا كلذ ةسرامم ةقيرط ةيلخادلا تاعيرشتلا ميظنت ثيحب  هتسرامم
 تعاطتسال الإو مظنلا كلت عضو نيحل هليجأت وأ هب فصعلا قالطإلا ىلع ىنعي ال قحلا كلذل ميظنت عضو مدعو
  .قحلا كلذ ةسراممل ميظنت عضو دعب اهمازتلا نم للحتلا ةلود ةيأ

  

، اهترقف يف ةيقافتالا نم ىلوألا ةداملا هتررق يذلا جردتلا أدبم ةجيتنلا هذه نم لاني الو  كلت تصن دقف ةعبارلا
 نييلودلا نواعتلاو ةدعاسملا لالخ نمو ةدرفنم موقت نأ ةيلاحلا ةيقافتالا يف فرط ةلود لك دهعتت" نأ ىلع ةرقفلا
، ذاختاب ، ةيداصتقالا ةصاخ تاوطخلا  ًايجيردت لصوتلا لجأ نم ةرفاوتملا اهدراوم هب حمست ام ىصقأل ةينفلاو
 صوصخلا هجو ىلع كلذ يف امب ةبسانملا قرطلا ةفاكب ةيلاحلا ةيقافتالا يف اهب فرتعملا قوقحلل لماكلا قيقحتلل
 ىلإ ةدقاعتملا ةلودلا اهيف جاتحت يتلا تالاجملا جلاعي امنإ ةرقفلا هذه صن نأ كلذ "ةيعيرشتلا تاءارجإلا ىنبت
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةياعرلا اهينطاومل ققحت نأ عيطتست ىتح اهيدل ةرفاوتم ريغو ةيفاو ةيداصتقا دراوم
 تادعاسملا ىقلتو ىرخألا لودلا عم نواعتلاب وأ ةيتاذلا اهدراوم ةيمنت قيرط نع اجردت كلذو ةبولطملا ةيفاقثلاو
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 هموهفم بسحب صنلا اهيلإ فرصني يتلا قوقحلا كلت ليبق نم بارضإلا يف قحلا رابتعا نكمي الو ةيجراخلا
  .ليوأتلا وأ ريسفتلا ىضتقي ضومغ هيرتعي ال هنأ ثيح هنع فارحنالا زوجي ال يذلاو رهاظلا

  

 وأ نيفظوملا نم لقألا ىلع ةثالث كرت اذإ" هنأ ىلع اهصن ىرج دق تابوقعلا نوناق نم ١٢٤ ةداملا نأ ثيحو
 مهتفيظو تابجاو نم بجاو ةيدأت نع ًادمع اوعنتما وأ ةلاقتسالا ةروص يف ولو مهلمع نييمومعلا نيمدختسملا
 الو رهشأ ةثالث نع لقت ال ةدم سبحلاب مهنم لك بقوع كرتشم ضرغ قيقحت هنم نيغتبم وأ كلذ ىلع نيقفتم
 فارطألا لودلا دهعتت" نأب ةنماثلا اهتدام يف ةيقافتالا تصنو .خلا...هينج ةئام ىلع ديزت ال ةمارغبو هنس زواجت
  ."صتخملا رطقلا نيناوقل اقبط سرامي نأ ىلع بارضإلا يف قحلا .د…لفكت نأب ةيلاحلا ةيقافتالا يف

  

 ةرتفل لمعلا نع نيلماعلا نم ةعومجم نيب هيلع قفتملا يعامجلا عانتمالا وه ًانوناقو ةغل بارضإلا ناك املو
 يلخادلا عيرشتلا نيب ضراعت دوجو نيصنلا نيذه نم حضاولا نإف مهبلاطمل ةباجتسالل طغضلا ةسراممل ةتقؤم
، ردقألا امهيأ ثحب نيعتي امم ةروكذملا ةيقافتالاو  ةدعاقلا اهب عتمتت يتلا ةوقلا ةفرعم ًالوأ يغبني كلذل قيبطتلاب
 رداص امهيلك نأ رابتعاب عيرشتلا ةبترم سفن يف ربتعت لهو ةيداعلا ةيعيرشتلا ةدعاقلا ةهجاوم يف ةيلودلا ةيقافتالا
، يف ةدايسلا ةبحاص ةطلسلا نم  اهنأ ذإ يلخادلا عيرشتلا نم ربكأ ًانزو لمحت ةدهاعملا رابتعا بجي هنإ مأ ةلودلا
 ال ةلودلا نأ نيح يف ةدعاقلا عابتإب ةدهاعملا يف فارطألا ىرخألا لودلا لبق ةلودلا مازتلا هتاذ تقولا يف نمضتت
 يلخادلا لاجملا يف هيلإ دانتسالا نكمي ال رابتعالا اذه نأ الإ ةيعيرشتلا ةدعاقلاب ذخألاب يلود مازتلا يأ اهيلع عقي
، ةدعاقلا ىلع ةدهاعملا اهب ىضقت يتلا ةدعاقلا ليضفتل  مايقو ءيش يلودلا لاجملا يف ةلودلا ةيلوئسمف ةيعيرشتلا
 تمزتلا دق هتلود نأ ىلع اسيسأت ةدهاعملا قبطي ال ينطولا يضاقلاف رخأ ءيش ةدهاعملا قيبطتب يلخادلا ءاضقلا
 اهذافنل ةمزاللا طورشلل اهؤافيتسا مت ام اذإ ةيلخادلا ةلودلا نيناوق نم ًاءزج اهرابتعاب اهقبطي لب اهقيبطتب ايلود
  .ميلقإلا لخاد

  

 مربي ةيروهمجلا سيئر" ىلع ١٥١ ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا يف صنف ىنعملا اذه يرصملا روتسدلا دكأ دقو
 اهيلع قيدصتلاو اهماربإ دعب نوناقلا ةوق اهل نوكتو نايبلا بساني امب ةعوفشم بعشلا سلجم اهغلبيو تادهاعملا

  ."ةررقملا عاضوألل اقفو اهرشنو
  

 تادهاعملا عيمجو ةحالملاو ةراجتلاو فلاحتلاو حلصلا تادهاعم" نأ ىلع ةداملا كلت نم ةيناثلا ةرقفلا يف صنو
، ىضارأ يف ليدعت اهيلع بترتي يتلا  نم اًئيش ةلودلا ةنازخ لمحت يتلا وأ ةدايسلا قوقحب قلعتت يتلا وأ ةلودلا
  ."اهيلع بعشلا سلجم ةقفاوم بجت ةنزاوملا يف ةدراولا ريغ تاقفنلا

  

 قوقحلل ةيلودلا ةيقافتالا ىلع ةقفاوملا نأشب ١٩٨١ هنسل ٥٣٧ مقر ةيروهمجلا سيئر رارق ىلع عالطإلابو
 ١٩٨٢ ةنس ليربإ نم ٨ خرؤملا ةيمسرلا ةديرجلا نم ١٤ ددعلا يف روشنملاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 ةيناثلا ةرقفلا ىلع عالطإلا دعب مت دقو ةروكذملا ةيلودلا ةيقافتالا ىلع ةقفاوملا نأ ىلع ةحارص صن دق هنأ نيبتي
 ىدحإ اهفصوب بعشلا سلجم ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب تدرس دق اهنأ ديفي امم روتسدلا نم ١٥١ ةداملا نم
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 مارتحا بوجو يف لثمتت ةلودلا تاطلس ىلع دويق نم هعضت امب ةدايسلا قوقحب قلعتت يتلا ةيلودلا تادهاعملا
  .اهقاثيمل قيبطتلابو ةدحتملا ممألا قاطن يف ةرداصلا ةيلودلا ةيقافتالا اهب تفرتعاو اهترقأ يتلا قوقحلا

  

 تادهاعملا نإف ءاضقلاو هقفلا هيلع رقتسا املو ركذلا ةفلاس روتسدلا نم ١٥١ ةداملا صنل اًقيبطت هنأ ثيحو
 دعت ةررقملا عاضوألا بسح ةيمسرلا ةديرجلا يف ترشنو ةررقملا ةيروتسدلا لوصألل اًقفو تردص يتلا ةيلودلا
  .كلذك اهرابتعاب اهقيبطت ينطولا ءاضقلا ىلع نيعتي ةلودلا نيناوق نم اًنوناق

  

 ةنس ليربإ نم نماثلا يف ةيمسرلا ةديرجلا يف ترشن دقو ةروكذملا ةيقافتالا نإف كلذ ناك ىتم هنأ ثيحو
 نيعتي نإف تابوقعلا نوناقل ةقحال تمادامو ةلودلا نيناوق نم ًانوناق ربتعت بعشلا سلجم اهيلع قفاو نأ دعب ١٩٨٢

 نم ةيناثلا ةداملا صنب المع اهيلإ راشملا ةيقافتالا نم )د( ةرقف ٨ ةداملاب ًاينمض تيغلأ دق ١٢٤ ةداملا رابتعا
 ءاغلإلا اذه ىلع ةحارص صني قحال عيرشتب الإ يعيرشت صن ءاغلإ زوجي ال هنأ ىلع صنت يتلا يندملا نوناقلا
 كلذ هدعاوق ررق نأ قبس يذلا عوضوملا ديدج نم مظني وأ ميدقلا عيرشتلا صن عم ضراعتي صن ىلع لمتشي وأ

،  هنسل ٩٢ مقر نوناقلاب ةمارغلا عفرب – تلدع دق تابوقعلا نوناق نم ١٢٤ ةداملا نأ كلذ يف حدقي الو عيرشتلا
 ررقملا نم ناك اذإ هنأل ةيمسرلا ةديرجلا يف ةيقافتالا رشن دعب ٨٢  اهقف  يلاتلاب هنإف ،دوعي ال طقاسلا نأ ءاضقو

 اًنمض تيغلأ دق ١٢٤ ةداملا نأ تباثلا مادام وأ مودعم ىلع دري نأ نكمي ال ليدعتلا نأل لدعي ال ىلوأ باب نمو
 ملو تيغلأ اهنأل ةداملا كلت يف ليدعت يأ ءارجإ لاوحألا نم لاح يأب زوجي ال هنإف اهيلإ ةراشإلا قباسلا ةيقافتالاب
، اهل دعي  اذه يف ةمكحملاو نوناقلا نم ساسأ ريغ ىلع تينب دق لمعلا نع عانتمالا ةمهت هعم نوكت امم دوجو
 ايلعلا دالبلا ةحلصم ققحي وحن ىلع قحلا اذهل ةمزاللا طباوضلا عضو ىلإ عراسي نأ عورشملاب بيهت ددصلا

 ريس فقوت مدع نامضلو عمتجملل ايلعلا حلاصملا لطعتتو ىضوفلا معت ال ىتح تقولا سفن ىف لامعلا حلاصمو
  .نيبرضملا ريغ ءاذيإ وأ جاتنإلا لئاسوب ساسملا وأ ةيساسألا قفارملا

  

 ديدح ككسل ةيموقلا ةئيهلا حلاصمو لاومأب يدمعلا رارضإلاو تاراطقلا ريس ليطعت ةمهتل ةبسنلاب هنأ ثيحو
 ًاهقف ررقملا نم هنإف رصم  يأ هلامعتسا ىلإ ةليسولا ةحابإ امتح كلذ ىضتقا ًاقح عراشلا ررق ىتم هنأب ءاضقو
 لوصحلل ءاوس لامعتسالا اذه ىلع ةبترتملا جئاتنلا كلذكو قحلل عورشملا لامعتسالا فدهتست يتلا لاعفألا ةحابإ

 بقاعي مث اقح عراشلا ررقي نأ قطنملا مدصي ذإ نوناقلا دعاوق نم هلوخي ام ةرشابمل وأ ايازم نم هنمضتي ام ىلع
 تصن دقو .ةميق لك نم قحلا ديرجتو نوناقلا دعاوق نيب ضقانتلا كلذ ىنعم نوكيف اهب لمعتسي يتلا لاعفألا ىلع
 لعف لك ىلع تابوقعلا نوناق ماكحأ ىرست ال:"هنأ ىلع اهصن ىرجف تابوقعلا نوناق نم ٦٠ ةداملا كلذ ىلع
  ."ةعيرشلا ىضتقمب ررقم قحب ًالمع ةميلس ةينب بكترا

  

 ةداملا هذه تءاج دقو  اذه ماكحأ لخت ال" هنأ ررقت يتلا تابوقعلا نوناق نم ةعباسلا ةداملاب ءاج امل اديكأت
 كلتب فارتعالا كلذ ةرركمو ".ءارغلا ةعيرشلا يف ةررقملا ةيصخشلا قوقحلاب لاوحألا نم لاح يأ يف نوناقلا
 نم عسوي نأ عرشملا ىأر دقف ةماع ةفصب يعضولا عيرشتلا اهررقي يتلا قوقحلاب ًافارتعا هيلإ ةفيضمو قوقحلا
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 يف ةماعلا ةدعاقلل ًاررقم نوكي ىتح ةحابإلل ًاببس اهلامعتسا دعي يتلا قوقحلا لك ًالماش هلعجف ةعباسلا ةداملا قاطن
 نأ لوبقملا ريغ نمف لاعفألا نم العف عرشملا حابأ اذإف نوناقلا ةفسلفو قطنملا عم قفتي رمأ وهو نأشلا اذه
 ىضتقمب احابم بارضإلا قح ناكو كلذ ناك ىتم هنأ ثيحو لعفلا اذهل ةجيتن ثدحي دق ام ىلع كلذ دعب بساحي
 وأ فالتإب مقي مل نيمهتملا نم ىأ نأ تاقيقحتلاو قاروألا نم تباثلا ناكو اهيلإ ةراشإلا قباسلا ةيلودلا ةيقافتالا
 تحت عقي نأ نكمي ال بارضإلا كلذل ةجيتن ثدح ام نإف مهتين نسحب عطقي امم تادعملا وأ تاراطقلا بيرخت

  .ركذلا ةفلاس ٦٠ ةداملاب ًالمع تابوقعلا نوناق ةلئاط
  

 ىلإ لوألا نم نيمهتملا ىلإ ةبوسنملا ضيرحتلاو ديدهتلاو فنعلاو ةوقلا لامعتسا ةمهتل ةبسنلاب هنأ ثيحو
 نئمطت اهنإف ةماعلا ةباينلا مامأ عئاقولا كلت دوهش لاوقأ ىلإ ةمكحملا نانئمطا مدع نع الضف هنإف رشع سماخلا
 نم ايأ نأ لوألا دهش دقف ىلع العلا وبأ دمحمو نسح ىفيفع ىنسح امهو ةمكحملا مامأ مكنم دهش نم لاوقأ ىلإ
 قيقحت يف هب ىلدأ ام نأو هيلع لمعلاب فلكملا راطقلا ىلع هلمع كرت ىلع هرابجإ دصقب هديدهتب مقي مل نيمهتملا
 ناك (.........) مدقملا نأو ةصاخ هدالوأ ديرشتب هل ثحابملا لاجر ديدهت ريثأت ةلئاط تحت ناك امنإ ةباينلا
 نأب يناثلا دهشو هلاوقأب ءالدإلا ءانثأ هعم ًادوجوم   .هلمع كرت ىلع هلمحل هديدهت وأ هيلع طغضلاب مقي مل ادحأ

  

 ًالاثم تناك دقو– لامعلا نم ةئفلا كلت نم ثدحي ناك ام بارضإلا كلذ نأ اهنادجو يف رقتسا دقو ةمكحملاو
 ءادلا لحفتسي ال ىتح بعشلا تائف لهاك نع ةاناعملاو ةلماعملا يف ةقرفتلاب تسحأ امدنع الإ –ةيحضتلاو مازتلالل

  .ءاودلا زعيو
  

 نيمهتملا ىلإ ةدنسملا مهتلا نإف مدقت ام ىلع ءانبلاب هنأ ثيحو  ينوناقلا اهساسأ يف تلذاخت دق نوكت اعيمج
  .ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق نم ٣٠٤ ةداملاب المع ةءاربلا هنمزالي يذلا رمألا اهناكرأ كلذل تضوقتو يعقاولاو

  

   ،ركذلا ةفلاس داوملا ىلع عالطإلا دعبو ،بابسألا هذهل
 ةمكحملا تمكح   .مهيلإ دنسأ امم نيمهتملا عيمج ةءاربب ايروضح

  
 .١٦/٤/١٩٨٧ قفاوملا سيمخلا مويلا ةسلجب انلع هتوالت تمتو مكحلا اذه ردص
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  ـه ١٤١٣ةنس بجر  ٩قفاوملا  ١٩٩٣رياني  ٢تبسلا موي يف ةدقعنملا ةينلعلا ةسلجلاب 

  ةمكحملا سيئر رملا ضوع دمحم ضوع روتكدلا راشتسملا ديسلا ةسائرب

مينغ ميحرلا دبع قورافو لالج نيدلا ي لو دمحمو نينيعلا وبأ ميهاربإ دمحم روتكدلا: نيراشتسملا ةداسلا روضحو
  ءاضعأ  نيدلا فيس يلع دمحمو ضايف ديجملا دبع روتكدلاو فسوي جرف يماسو 

  ضوفملا   راجنلا بلطملا دبع                   هطيريخ دمحم راشتسملا ديسلا روضحو 

  رسلا نيمأ           دحاولا دبع دمحم تفأر                               / ديسلا روضحو 
   

                                                             
 .٢العدد  – ١٩٩٣ینایر  ١٤الجریدة الرسمیة في  ٦٨
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  يتآلا مكحلا تردصأ

  )).ةيروتسد((ةيئاضق  ١٠ةنسل  ٣مقرب ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا لودجب ةديقملا ةيضقلا يف 

  

  نم ةماقملا

  دمحم فورعم دمحم/ ديسلا

  

  :دـــض

  .ةيروهمجلا سيئر/ ديسلا

  .ماعلا بئانلا/ ديسلا

  .ءارزولا سلجم سيئر/ ديسلا
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  تاءارجإلا
  

يف ا  ١٩٨٨ةنس رياني نم  ٧خيراتب   بلاط ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا باتك ملق ىوعدلا هذه ةفيحص يعدملا عدوأ
  ١٩٤٥ةنسل   ٩٨مقر نوناقب موسرملا نم ةسداسلاو ةسماخلا نيتداملا  ةيروتسد مدعب مكحلا اهماتخ 

  .ىوعدلا ضفرب مكحلا اهماتخ يف تبلط ةركذم ةلودلا اياضق ةئيه تمدق

ينوناقلا اهيأرب ا    .ريرقت نيضوفملا ةئيه تعدوأ ىوعدلا ريضحت دعبو

  .مويلا ةسلجب اهيف مكحلا رادصإ ةمكحملا تررقو ،ةسلجلا رضحمب نيبملا هجولا ىلع ىوعدلا ترظنو
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  ةمكحملا
  

  .ةلوادملاو ،قاروألا ىلع عالطإلا دعب

دق تناك ةماعلا ةباينلا نأ يف لصحت ت - قاروألا رئاسو ىوعدلا ةفيحص نم نيبي ام ىلع-عئاقولا  نإثيحو 
هيف ا  ١٩٨٧ةنسل  ١مقر ةيضقلا يف ةيئانجلا ىوعدلا تماقأ   هبتشم دع هنأ فصوب يعدملا دض ةيماط هابتشا حنج

ءادتعالا مئارج داتعا هنأ هنع رهتشا امك ،ةردخملا داوملاب راجتالا مئارج يف ةرم نم رثكأ هيلع مكحلا قبس ذإ 
ءانثأو  ١٩٤٥ةنسل  ٩٨مقر نوناقب موسرملا نم  ١٦، ٩،  ٨ ،٦،  ٧/ ٥داوملاب هتبقاعم ةبا ينلا تبلطو سفنلا ىلع

موسرملا نم ةسداسلاو ةسماخلا نيتداملا ةيروتسد مدعب يعدملا عفد ةيماط هابتشا حنج ةمكحم مامأ ىوعدلا رظن 
تحرص دقف عفدلا اذه ةيدج ةروكذملا ةمكحملا تردق ذإو١٩٤٥ةنسل  ٩٨مقر نوناقب  نم  ٦ةسلجب يعدملل  ، 

تررق  ١٩٨٨ةنس رياني نم  ١٠ةسلجبو ،ةلثاملا ىوعدلا ماقأف ،ةيروتسدلا هاوعد ةماقإب  ١٩٨٧ةنس ربمسيد 
  .ةيروتسدلا مدعب نعطلا يف لصفلا نيحل ةيئانجلا ىوعدلا فقو عوضوملا ةمكحم

نأ ىلع صنت  - مهيف هبتشملاو نيدرشتملا نأشب ١٩٤٥ةنسل  ٩٨مقر نوناقب موسرملا نم ) ٥(ةداملا  نإثيحو 
وأ ةيتآلا مئارجلا ىدحإ يف ةرم نم رثكأ هيلع مكح ةنس ةرشع ينامث ىلع هنس ديزت صخش لك هيف ا ((  هبتشم دعي

  :ةيتآلا لاعفألا وأ مئارجلا ضعب باكترا داتعا هنأ - ةلوبقم بابسأل -هنع رهتشا

  .كلذب ديدهتلا وأ لاملا وأ سفنلا ىلع ءادتعالا .١

  .ةسلتخملا وأ ةقورسملا ءايشألا وأ نيفوطخملا صاخشألا ةداعإ يف ةطاسولا .٢

  .ةماعلا ةعفنملا تاذ تارباخملا وأ تالصاوملا لئاسو ليطعت .٣

  .ريغلل اهميدقت وأ ةردخملا وأ ةماسلا داوملاب راجتإلا .٤

ديلقت و أ دالبلا يف اًنوناق اهلوادت زئاجلا تونكنبلا قاروأ وأ ةيموكحلا دقنلا قاروأ ريوزت وأ دوقنلا فييزت .٥
  .ركذ امم ءيش جيورت وأ

  .ةراعدلا ةحفاكم نأش يف ١٩٦١ةنسل  ١٠مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا مئارجلا  .٦
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نوناق نم يناثلا باتكلا نم نماثلا بابلا يف اهيلع صوصنملا ،ةانجلا  ءافخإونيسوبحملا بوره مئارج  .٧
  .تابوقعلا

  .رئاخذلا وأ ةحلسألا يف راجتالا مئارج .٨

  .بيردتلا وأ دادعإلا اذهل ةجيتن ةميرج عقت مل ولو اهباكترا ىلع مهبيردت وأ مئارجلا باكترال ريغلا دادعإ .٩

  .هيلع ةرطيسلا ضرف وأ ريغلا ديدهت دصقب نوناقلا اذه ماكحأل اًقفو مهيف هبتشملا ءاويإ .١٠

  

  :يتأي ام ىلع نوناقب موسرملا تاذ نم) ٦(ةداملا صنت امك 

  :ةيتآلا ريبادتلا دحأب هيف هبتشملا بقاعي((

  .نيعم ناكم يف ةماقإلا ديدحت .١

  .ةطرشلا ةبقارم تحت عضولا .٢

ةتس نع لقت ال ةدمل ريبدتلا نوكيو ةيلخادلا ريزو نم رارقب ددحت يتلا لمعلا تاسسؤم ىدحإ يف عاديإلا  .٣
ثالث ىلع ديزت الورهشأ ىرخأ  تاودأوأ تالآ وأ ةحلسأ  الماح هيف هبتشملا طبض وأ دوعلا ةلاح يفو تاونس ، 
لقت ال ةدمل ةقباسلا ريبادتلا دحأب مكحلاو سبحلا ةبوقعلا نوكت مئارجلا باكترا ليهست وأ حورج ثادحإ اهنأش ن م
  .تاونس سمخ ىلع ديزت الو ةنس نع

 .يبنجألل داعبإلا .٤

روتسدلا نم ) ٦٧(، )٦٦(نيتداملا صنل امهتفلاخم امهنايب فلاسلا ) ٦(، )٥(نيتداملا ىلع ىعني يعدملا ن إ ثيحو
ىلع ة نم   داع سسؤي راهتشالا نأ امك ،نايعلا وأ سحلل ةرهاظ ريغ ةلاحإلا سيل هابتشالا نأ اهلصاح هجوأ ةدع

اذه ،اهاتآ دق نوكي لاعفأ ةيأ نع ةلصفنم صخشلاب موقت ةلاح ىلإ هيف رمألا درم امهالكو ،نمألا ةزهجأ ريراقت 
وناق ا  ، ماظن ةايحلا ىلإ ثعبي امنإ هابتشالا نأ ىلإ ةفاضإلاب نراقملا نوناقلا نم ا  ماع نيثالث نم رثكأ ذنم ىفتخا ا ين

ةيعيرشتلا صوصنلاب لمعلا لبق هيف رفاوتت دق ةلاح نعو ،ةرم نم رثكأ دحاولا لعفلا نع صخشلا ةبقاعم هادؤمو 
  .اهيلع نوعطملا
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ا نامرح يف لثمتيو ،هتعيبط ىلإ دتري اجءازج لكل نأ ررقملا نم هن إ ثيحو  رشابم ا  يف هقح نم صخشل رثأ يئان
 ، نايغطلاو رهقلل ةيعيبط ةادأ خيراتلا يف ةمئاق راوطأ ربع ءازجلا اذه ناك دقلو ،هكلم وأ هتيرح نم وأ ةايحلا
لمعت نأ ا   يرورضو ا  يقطنم ناكو ،ةيعامتجالا اهضارغأ نع ةبوقعلاب ا  دعتبمو ،اهعامطأ ةدبتسملا ةطلسلل اًققحم

يف ةميلسلا ةينوناقلا لئاسولا جاهتنا اهتاذب لفكت ةتباث سسأ قفو ةيئازجلا اه تاعيرشت ميقت نأ ىلع ةنيدمتملا لودلا
نمؤت يتلا ميقلل ةفلاخملاب اهب ةفصاع ةيرحلل ةعماق ةادأ ةبوقعلا نوكت الأ نامضل ،ةيئارجإلاو ةيعوضوملا اهبناوج 

ا نأ  - هتيبثتو هاجتالا اذه معد لاجم يف -مزال ناكو ،اهب اهلاصتاو ةرضحتملا ممألا عم اهلعافت يف ةعامجلا اهب
قوقح نأب اهناميإ نع ا  اهتأترايتلا دويقلا ةرصاعملا ريتاسدلا ررقت   ريبعت ميرجتلا لاجم يف عرشملا ناطلس ىلع

نأب اهنم اًفارتعاو ،اهرابتعا اهل ةيعامتجا ةحلصم اهيلمت ةرورض ريغ يف اهب ةيحضتلا زوجي ال هتايرحو ناسنإلا 
دادتما ىلع ةيرشبلا اهتشياع يتلا ةريرملا قئاقحلا نأو ،ةايحلا ةمرح نع لصفنت ال ةلماكل ا اهداعبأ يف ةيرحلا
الماكتم ام  نوصيو ،ةيويحلا اهحلاصم ةعامجلل لفكيماظن ضرفت ،اهروطت لحار درفلا قوقح  -هفادهأ راطإ يف - 

دقو ،اهضارغأل ا   لالخ نم صاخ هجوب كلذ ققحت هيوشت ةبوقعلا مادختسا ةءاسإ نود لوحي امب ةيساسألا هتايرحو
وحن ىلعو ،اهضومغ ليزي امب ،اهباكترا نع يهنملا لاعفألا ةيهام ديدحتل ا إرثكأ سيياقمو ةمراص طباوض   ماكح

ةحلصملا لظت يك ،صن ريغب ةبوقع ضرف وأ ةميرج مايق اهب ررقت يتلا ةيريدقتلا ةطلسلا نم ةمكحملا درجي 
 -ايلعلا اهجرادم يف-ةيعامتجالا  ةلادعلل اًفارشتساو ةلماكلا اهداعبأ يف ةيعرشلل ا ديق  يرحت ةيعيرشتلا ةطلسلا ىلع ا

  .اهتبانم قامعأ يف

يف صن  -ةيمدقتلا اهجهانمب ديقتلاو ،اهاطخ ةعباتمو ةرصاعملا مظنلا مسرت ىلإ ههاجتا يف -روتسدلا نإثيحو 
، ) ٦٦(ةداملا  رودصل ةقحاللا لاعفألا ىلع الإ باقع الو نوناق ىلع ءانب الإ ةبوقع الو ةميرج ال هنأ ىلع هنم

لثمتي هريغب اهل ماوق ال ا   يدام اًنكر ةميرج لكل نأ ىلع ةداملا هذهب لد دق روتسدلا ناكو ،اهيلع صني يذلا نوناقلا
يف ءادتبا يئانجلا نوناقلا هيلإ نكري ام نأ نع كلذب ا   حصفم ،يباقع صنل ةفلاخملاب عقو عانتما وأ لعف يف ا  ساسأ

فلا اذه ناك اؤملا لعفلا ةيدام وه هيهاونو هرجاوز  يتلا قئالعلا نأ كلذ ،ا عيباجيإ ،هباكترا ىلع ذخا  يبلس مأ ل
 ، ةيجراخلا اهتامالع يف ،اهتاذ لاعفألا اهروحم هماكحأب نيبطاخملا ىلع هقيبطت لاجم يف نوناقلا اذه اهمظني

يتلا يهو ،اهيفنو اهتابثإ روصتي يتلا يهو ،هتلعو مي ثأتلا طانم يه ذإ ،ةيداملا اهصئاصخو ،ةيعقاولا اهرهاظمو
اهمييقتل لقعلا مكح ىلع عوضوملا ةمكحم اهريدت يتلا يهو ،ضعبلا اهضعب مئارجلا نيب اهئوض ىلع زييمتلا متي 

ة عقاولا نع اهسفن لزعت ال ةمكحملا نإف ،يئانجلا دصقلا رفاوت ريدقت لاجم يف هنإلب ،اهل ةبسانملا ةبوقعلا ريدقتو 
دصق امع اهرصانع لالخ نم ةبقنم اهيف اهرصب ليجت اهنكلو ،ا   حضاو ا  عطاق اهيلع ليلدلا ماق يتلا ماهتالا لحم
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الو ،ةيعاو ةدارإ نع ا   يدامو ا  يجراخ ا  ريبعت رصانعلا هذه سكعت مث نمو ،اهباكترا ءارو نم ةقيقح يناجلا هيلإ
ةقالع رفاوت ىلع ليلدلا ةماقإ الو ،يداملا اهنكر ةبيغ يف  ةميرج دجوت نأ روتسدلا ماكحأل اًقفو يلاتلاب روصتي

رهاظم لك نأ كلذ مزالو ،هاوتحمو لعفلا اذه ةقيقح نع ا   ديعب اهثدحأ يتلا جئاتنلاو مثؤملا لعفلا ةيدام نيب ةيببسلا
ميرجتلا ةقطنم يف ةعقاو ربتعت  -هتاذ قامعأ يف ناسنإلا اهرمضي يتلا اياونلا سيلو -ةيرشبلا ةدارإلا نع ريبعتلا

متو ،اهبكترم ةدارإ اهتثدحأ لاعفأب قلعتم ريغ رمألا ناك اذإف ،اًنوناق هيلع اًذخاؤم ا   يجراخ اًكولس سكعت تناك املك
ةميرج ةمث سيلف ،نيعلا اهئطخت ال ةيدام ةروص يف ا    .يجراخ اهنع ريبعتلا

ةددحم ةبوقع ةميرج لكل نوكي نأ وه روت سدلا نم) ٦٦(ةداملا صنل اًقفو لصألا نإف ،مدقت امع الضف  هنإثيحو 
ةيئدبملا دعاوقلا نم نإف ،كلذك ،اهنيبي يتلا دودحلل اًقفو  -لقألا ىلع -ررقتت وأ ،هبلص يف اهيلع نوناقلا صني

رهظأو ،اهتايوتسم ىلعأ يف اهماكحأ مظتنت يتلا نيقيلا ةجر دنوكت نأ ،ةيئازجلا نيناوقلا يف روتسدلا اهبلطتي يتلا 
رطخأ ةيصخشلا ةيرحلا ىلع ضرفت ةيئازجلا نيناوقلا نأ كلذ ،ىرخأ تاعيرشت ةيأ يف اهنم نيناوقل ا هذه يف

يلاتلاب نيعتيو ،ا  ةروصب ةددحم نيناوقلا هذه اهمثؤت يتلا لاعفألا نوكت نأ  -ةيرحلا هذهل اًنامض -رثأ اهغلبأو دويقلا
 ، نل ةقيضلا دودحلا نايب يف ةحضاو ةيلج امود نوكت نأ ةاعارمبو ،اهريغب اهسابتلا نود لوحي امب ةعطاق اهيهاو

نيعتي يتلا لاعفألا ةقيقح نم ةنيب ىلع اهب نيبطاخملا لعجي ال اهبناوج ضعب يف اهماهب إ وأ اهب ليهجتلا نأ كلذ
دعاوق لامع إنيبو عوضوملا ةمكحم نيب لاحي نأ هادؤم يباقعلا صنلا نومضم ضومغ نإف كلذك . اهبنجت مهيلع
ا  ،اهناكرأ ةميرج لكل نيعت ةطبضنم راطإ لثمتو اهيف صخرت ال دعاوق يهو ،هيف ءافخ ال امب اهتبوقع ررقتو

ةرشابمل ةلماكلا صرفلا نطاوم لكل رفوي نأ يه روتسدلا اهاخوتي يتلا ةياغلا نأ كلذ ،هزواجت زوجي ال اهلمعل 
نيناوقلا اهضرفت يتلا ةيرحلا ىل ع دويقلا نوكت نأ كلذ مزالو ،اهب اهديق يتلا طباوضلا نم راطإ يف هتايرح
كلذكو ةايحلا يف مهقح نع اوعف دي يك اهل لاثتمالا ىلإ اهب نيبطاخملا وعدت اهنأل ؛ةينيقي ةروصب ةددحم ،ةيئازجلا

  .ةبوقعلا اهسكعت يتلا رطاخملا كلت -مهتايرح نع

نأ ا ادختسا ةءاسإب ةيخيراتلا ةيحانلا نم اًطبترم ةيئازجلا نيناوقلا ضومغ ناك دقلو  يضقم ا  رمأ ناكو ،ةطلسلا م
ةلمحملا ةعيمتملا وأ ةضماغلا وأ ةنرملا تاريبعتلا كلت ىلإ قلزنت ال ةغايصلا يف ةديدج جهانم ىلإ عرشملا نكري 

يف  -اهب يهتنت دق ةحضاو ريذاحم يف عوضوملا ةمكحم عقوي امب ميرجتلا ةرئاد اهعم حادنت يتلاو ىنعم نم رثكأب
ةزواجم ىلإو ،اهئاشنإ ىلإ ةقيقح دصق دق عرشملا نوكي ال مئارج عادتبا ىلإ  -ةيباقعلاصوصنلل اهقيبطت لاجم 

ةياهنلا يف لخي ام وهو ،اهلفك يتلا تايرحلاو قوقحلا ةرشابمل ا   يويح الاجم روتسدلا اهربتعا يتلا دودحلا
هذه اهتفرع يتلاو ،روتسدل ا نم) ٦٧(ةداملا صنل اًقفو ةفصنملا ةمكاحملا اهيلع موقت يتلا ةيرهوجلا طباوضلاب 
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حمالملا لماكتم اب ةمكحملا  هقوقح ةيامحو ناسنإلا ةمارك نوص اهيلع موقي يتلا سسألاب ىخوتي  ماظن سكعت اهنأ
  .اهفادهأ نع اهجرخي امب ةبوقعلا مادختسا ةءاسإ نود هتانامضب لوحيو ،ةيساسألا هتايرحو

يف ةيدرفلا ةيرحلا نامض اهتياغ ةيئازجلا نيناوقلا يف ني قيلا حوضولا ةيصاخ تناكو ،مدقت ام ناك ذإ هنإثيحو 
ةيرحلا نم لانت يتلا دويقلا ةأطوبو ةصاخلا ةايحلا ةمرحب ةرضحتملا ممألا ناميإ نم اًقالطنا مكحتلا ةهجاوم 

 -يعامتجالا ماظنلل اًنوص ةبوقعلا ضرف لاجم يف -اهل ةلوخملا ةطلسلا ةلود لك رشابت نأ نامضل ةيصخشلا
هتاذل ااعارمب  ، . دوصقم اًفده مهتملا ةنادإ نوكت نأ اهيفاني يتلا ةيباقعلا نيناوقلل ةيئاهنلا ضارغألا ة كلذ ناك ىتم

ةيامحلا نم ىندألا دحلا مهتملا قوقحل لفكت يتلا ميقلا ةعومجم قاطن يف عقي نيناوقلا هذه يف ضومغلا هافتنا نإف 
  .اهنم صاقتنالا وأ اهنع لوزنلا زوجي ال يتلا

تناك نإو  - ةفصنملا ةمكاحملا اهيلع موقت يتلا ةيئدبملا دعاوقلا نأ ىلع ىرج دق ةمكحملا هذه ءاضق نإثيحو 
يف ةرورضلاب رثؤي  -اهتاقلح دادتما ىلعو -ةيئانجلا ىوعدلا لاجم يف اهقيبطت نأ الإ -لصألا يف ةيئارجإ
ناك ىتم ،ءايشألا قئاقح اهضرفتو ةرطفلا ا هبجوت ةيلوأ ةدعاقك ةءاربلا لصأ اهتحت جردنيو ،ةيئاهنلا اهتلصحم

ةررقملا ةبوقعلا عونب سيلو  ،اهتابثإةيحان نم ةيئانجلا ةمهتلاب قلعتي اًتباث اًلصأ لثمي ةءاربلا ضارتفا ناكو ،كلذ 
ماظنلا يف ةيساسأ ةدعاق هرابتعاب ا   مهتم ناك مأ هيف ا  هبتشم ناكأ ءاوس درف لك ىلإ دتمي لصألا اذه ناكو ،اهل

درف لك نع ةبوقعلا اهاضتقمب أردتل امنإو  - نيبنذملل ةيامحلا اهبجومب لفكتل ال- اهعيمج عئارشلا اهترقأ يماهتالا
ماهتالا لحم ةعقا ولل مهتملا ةفراقم نم نقيتلا نود لوحي امب تاهبشلا اهتطاحأ دق هيلإ ةهجوملا ةمهتلا تناك اذإ
هليازي الو ا  - هتاذيف  -يئانجلا ماهتالا ناكو ،كلذ ناك ىتم ،يئانجلا  مود درفلا مزالي لب ةءاربلا لصأ حزحزي ال

هقرغتست يذلا نمزلا ناك ا   دقف  - اهتاءارجإيأو اهتاقلح دادتما ىلعو اهءانثأ وأ ةمكاحملا لبق ام ةلحرم يف ءاوس
ةيعانقإلا اهتوق غلبت يتلا ةلدألا ريغب ا  مزجلا  غلبم -ةمهتلا توبث لاجم يف -عنتمم ةءاربلا لصأ ضحد ادغ

قرط دفنتسا مكحب اهتقيقح ترقتسا دق اهتلالد نوكت نأ طرشبو  ،اهئافتنا ةهبشل الوقعم الاجم عدي ال امب ،نيقيلاو
  .اًتاب راصو هيف نعطلا

نع حصفتو امهادحأ راهتشالا لثمي نيتروص هابتشالل نأ اهيلع نوعطملا ) ٥(ةداملا صن نم نيبلا ن إ ثيحو
) ٥(ةداملا اهتمظن دقف  -راهتشالا يهو –ىلوألا ةروصلا امأ ،ةقباس ةنادإ ماكحأ ىلإ اهدرم ةددعتم  قباوس امهارخأ

هنأ هنع رهتشا اذإ هيف ا   هبتشم ربتعي ةنس ةرشع ينامث ىلع هنس ديزت نم لك نأ ىلع اهصنب كلذو اهيلإ راشملا
تشالا ناكو ،ا  امل اًقبطو  -ىنعملا اذهب هابرصح ةداملا هذه اهتددح يتلا لاعفألا وأ مئارجلا ضعب باكترا داتعا
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م وأ ا -هقيبطت لاجم يف ءاضقلا هيلع ىرج  اًطبترم هانبم يف ربتعي الو ،ابؤمئاد اًفصو سيل يف هب سحي لعفب  د
نم ةيئانجلا ىوعدلا هيلع ماقتل ،دوجولا ىلإ اهعفدو ،يناجلا هاتأ ا   ددحم اًكولس لثمت ةيدام ةعقاو وه الو ،جراخلا

اوداتعا نيذلا نم هرابتعاب سانلا نيب هرمأ عويش ىلإ اهعجرم يف ةنماك ةرطخ ةلاح هماوق ا منإو ،اهباكترا لجأ
هيلإ ةبسنلاب اهققحت ىلع عرشملا بتر ةلاح يهو ،اهيلع نوعطملا ) ٥(ةداملا هتنيع امم لاعفأو مئارج ةفراقم 

ةفشاك ربتعت اهعيمج نأ ردق نأ دعب ةين مألا ريراقتلا وأ قباوسلا وأ لاوقألاب اهيلع ليلدتلا زاجأو ،هباقعو هتبساحم
موقي يعيرشتلا  هاجتالا اذه ناكو ،كلذ ناك ىتم ،هتروطخ ديكوت يف ةعطاقو ،هيضامو هرضاح نيب ةلصلا نع 
 ، هتلعو ميثأتلا طانم اهرابتعاب اهدحو لاعفألاب دتعت يتلا روتسدلا صوصن ضهانيو ،هل لحم ال ضارتفا ىلع

نأو ،عوضوملا ةمكحم ريدقت لحم نوكت نأ روصتي يتلا يهو ،اهيفنو اهتابثإ زوج ي يتلا يه اهريغ نود اهنألو
وأ قباوسلا كلذكو نيعم صخش نأش يف ددرتت يتلا لاوقألا نأ يف ةهبش ال ناكو ،اهيلع ءانبلاب اهتديقع نوكت 

زوجي يتلا لاعفألا ةلزنم لزنت ال اهنزو ناك ا   هتدارإ هاجتا يف ة عطاق يهو ،اهفراقم ىلإ اهدانسإيأ ريراقتلا
ةيأ يف  -زوجي ال هنأ ررقملا نم ناكو ،ةيعوضوملا ىلإ رقتفت وأ ةقدلا اهصقنت دقو ،اهباكترا ىلإ اهفارصناو
ليبس الو ،ا  -لاح  عفد اهل نوكلمي الف مهقح يف نيرخآلا لاوقأ امأ ،مهلاعفأ ريغ ىلع ةقلعم سانلا رئاصم نوكت نأ

 ، صنلا هيلإ دصق يذلا ىنعملاب راهتش الا ناكو ،اناتهبو اروز مهب طيحت دقومهنع عاش امب اهقلعتل ،اهيلع مهل
ةيهامب لهجي اذه قوف وهو ،اهنيعب لاعفأ وأ لعف اهرصاعي ال ةميرجل انوكم  –هتاذ يف  –ربتعي هيف نوعطملا 

ةفلاخملا ةموح يف اهباكترا مهعقوي يتلاو ،اهبنجتو اهيقوت ةيئزجلا نيناوقلاب نيبطاخملا يلع نيعتي يتلا لاعفألا 
هنع يهنملا لاعفألا ةيهام ا -هيف نوعطملا صنلا هب ىرج امل ًاقفو- راهتشالا نإف ،اهيهاونل   ا ددحم نوكي ال
ا كلذك اًفرصنمو ،اهنم ةيئازجلا نيناوقلا للحتت نأ زوجي  ال يتلا نيقيلا ةيصاخ ىلإ يلاتلاب رقتفمو ،ةعطاق ةروصب

موقي الو لعفلا ةبترم ىلإ  ىقرت ال اهعيمجو ،اهريغ وأ لاوقألا وأ قباوسلا نم اهرصانع دمتست ةرطخ ةلاح ىلإ
هتانامضو روتسدلا طباوضل ًاقفو اهميرجت زوجي يتلا لاعفألا نم نوكي ن أنع راهتشالا رصقي مث نمو ،اهب وه 

اهلفك يتلا قوقح لا نم صاقتنالا ىلإو ،ةيويحلا اهتالاجم يف ةيصخشلا ةيرحلا ماحتقا ىلإ اهب لالخإلا يدؤي يتلا
ىنعملاب راهتشالا ساسأ ىلع صخشلا ةنادإ ضقاني امم هنإف كلذك ،لماحتلا وأ طلستلا ةهجاوم يف روتسدلا 

اهعانتقا دعب ةتاب ةفصب هتناد إىلإ ةمكحملا صلخت نأ ىلإ هيلإ ةهجوملا ةمهتلا نم مهتملا ةءارب ضارتفا ،قباسلا 
ةباينلا اهتبسن يتلا لاعفألا ىلع الإ رودت ال ةلدأ يهو ،اهئافتنا ةهبشل ًالا جم عدي ال امب اهتوبث ىلع ةيفاكلا ةلدألاب

ةميرجلا يف ا  وأ ةميرجلا ةدام نوكي ددحم لعف ىلإ لوؤي ال ذإ ،راهتشالا كلذك الو . يدام اًنكر اهرابتعاب هلإ ةماعلا
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نع  يناجلااهب ربعي اهيلع ليلدلا ماق ةيدام لاعفأ اهب لصتت وأ اهئشنت ال ةلاح درجم ىلع موقي امنإو ،اهعوضوم 
اهيغتبي يتلا ةيمارجإلا ةجيتنلا غولب ىلإ اهبالسوتم ةمزاجلا ةيعاولا هتدارإ  .  

،  يف موقت يتلاو هابتشالل ىرخألا ةروصلا نع هنإثيحو  ) ٥(ةداملا اهتلصف د قفةقباس ةنادإ ماكحأ ىلع اهرهوج
ا  ديزتنم لك نأ نم هتررق اميف كلذو ،اهيلع نوعطملا  مكح دق ناك اذإ هي فهبتشم دعي ةنس ةرشع ينامث نع هنس

اهيف نوكي يتلا لاوحألا يف ىتح هنأ ه ادؤم امب ،ةداملاهذه اهتنيع يتلا مئار جلا ىدحإ يف ةرم نم رثكأ هيلع
ا  لظي هابتشالا نإف ،نوناقلا اهددح يتلا مئارجلا يف ةرداصلا ماكحألا ددعت ىلإ  –هردصم يف –دنتسم هابتشالا

مأ لعفلا اذه ناك ايباجيا ددحم لعف اهب لصت اوأ اهرصاع دق نوكي نأ اهمايقل ا طرش سيل ذإ ،كولس الب ةميرج
نيعم صخش اهبكتر اةقباس مئارج نع ةمجانلا ةروطخلا ىل إةروصلا هذه يف هابتشالا درم نوكي مث نمو ،ًايبلس 

يف ةيرم الو ،اهماظن نوصو  ةعامجلا نمأل طوحتلا ةيغب ،اهل ةلباق سفن يف عرشملا اهئشني ةفص هابتشالا ودغيل
ىلإ ىعدا وه ذإ ،ةميوقلا ةيئانجلا ةسايسلا ضهاني امنإ ةقباسلا همئارج ىلع ءانب هيف اهبتشم صخشلا رابتعا نأ 

همئارج نع ةمجانلا ةروطخلا نأ كلذ ةيآو ،اهيلع ةعاطلا اصع ةقشو اهيف شيعي يتلا  ماظن نوصو ةعامجلا هذابتنا
نع ديزت ال ،ةعامجلا حلاصمل اًنوص اهنم طوحتلا داري يتلاو ةقباسلا ) لامتحا(ىلإ ئموت يتلا لماوعلا نم اهنوك ، 
يلاتلاب زوجي  الو ،اهيف قالزنالاب عطقت الو ،اهتفراقمل حشرت كلذب يهو ،ةنيعم ريغ ةميرجل لبقتسملا يف هباكترا
اهتأمح يف هيدرت نيبو ةقباس مئارج يف صخشلا سا مغنا نيب ةيمتح ةقالع ةمث سيل ذإ ،اهب ميرجتلا قلعتي نأ

اهاتآ اهتاذب ة ميرج نع ال –صخشلا نادي نأ ةءاربلا ضارتفا  ضقانيامم هنإف كلذك . ىرخأ ةرم اهيلإ ةدوعلاو
نأ ه ادؤم امب مارجإلا ىلإ هتدوع لامتحا ضحم ىلع ءانب لب –اهفورظو اهتيهام ىلإ رظنلاب اهتبوقع ددحتتو 

همئارج اهليلدو ،هيضام نم ةدمتسم رصانع اهماوق هيف ا رجإلا ةروطخلا  هبتشم اهبجومب صخشلا ربتعي يتلا ةيما
لب ،هلبقتسمل ةئيسمو ،هرضاحل ةغماد هقباوس نوكت مث نمو ،اهب ةعطاقو هذه هتروطخ نع ةفشاك ربتعت ذإ  ،ةقباسلا

ةقباسلا مئارجلا اهئشنت ةلاح يهو ،اهتاذ  يف ةرطخلا ةلاحلا اهماوق ةميرج نع هتنادإ ىلإ اًلخدمو ،هارجمل ةددحمو
اهنأش يف ذختت نأ ىلع نوناقلا صن ةميرج دعب يهو ،هيلإ ةبسنلاب ةلماك اهتبوقع ذيفنت مت يتلاو اهبكترا يتلا 

دقو . اهصئاصخو ةبوقعلا ةأطو اهل ،ةيرحلل ةبلاس ريبادت اهعيمجو ،ةسداسلا هتدام يف اهيلع صوصنملا ريبادتلا
ىلإ ةفاضإلاب اذه ،رخأ نوناق ي أوأ تابوقعلا نوناق ماكحأ قيبطت يف سبحلا ةبوقعل ةلثامم ةرشاعلا ه تدام اهتربتعا

ةقباسلا همئارج نع مكوح دقف ،دحاو لعف نع ةرم نم رثكأ صخشلا ةبقاعم ىلع يوطني هتاذ يف اهعيقوت نأ 
ىوعدلا ماقت ىتح  –عانتما وأ لعف اه ماوق –اهفراق ىرخأ ةميرج ةمث سيلو ،اهنم لك ةبوقع ءافيتسا متو  ،اهعيمج
  .اهيلع اهبترو هقباوس ىلع اهزاكترا عرشملا ضرتفا يتلا ةرطخلا هتلاح اهكرحت امنإو ،اهنع ةيئانجلا
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، الو هيف ا  اهحبكو هقباوس ددعتت نميف ةنماكلا ةيمارجإلا ةعزنلا ةهجاوم نأ ةلاق مدقت امم لاني  هبتشم هرابتعا اهمزال
اهل مئالملا ءازجلا اهبكترا يتلا ةريخألا ةميرجلا ةبسانمب ردقت نأ اهيفكي عوضوملا ةمكحم نأ كل ذ ،هتروطخل ًاعقوت
  .يمارجالا هيضام كلذ يف ةيعارم

اهتددر  يتلا ئدابملا نم دحاو لعف نع نيترم صخشلا ةبقاعم زاوج مدع أدبم ناكو ،مدقت ام ناك ىتم هنإ ثيحو
كو ،ناسنإ لكل ةيلودلا تايقافتالا اهنمضت يتلا ةيساسألا قوقحلا نم ا ربتعيو ،اهفالتخا ىلع ةينوناقلا مظنلا  نا ءزج
لخت الأ هادؤم يطارقميد موهفم ءوض ىلع  اددحم نوناقلل ةلودلا عوضخ نأ ىلع ىرج دق ةمكحملا هذه ءاضق
ةنامضو ،ةينوناقلا  ةلودلا مايقل ًايلوأ ًاضرتفم ةيطارقميدلا لودلا يف اهب ميلستلا ربتعي يتلا قوقحلاب اهتاعيرشت
ةلصلا ةقيثو ربتعت قوقحلا نم ةفئاط اهتحت جردنيو ،ةلماكتملا هتيصخشو  هتماركو ناسنإلا قوقح نوصل ةيساسأ
،  ةيرحلاب سمت ال يتلا ةيعيبطلا قوقحلا نم اهربتعاو نيعبرألاو ةيداحلا هتدام يف روتسدلا اهلفك يتلا ةيصخشلا

ةيوطنم وأ ،اهتوسق يف ةنعمم وأ اهتاذ يف ةنيهم اهتاعيرشتب ةلودلا اهعقوت يتلا ةيئانجلا ةبوقعلا نوكت الأ اهنيب نم 
نع ةرم نم  رثكأصخشلا ةبقاعم ةنمضتم وأ ،ةميلسلا ةينوناقلا لئاسولا جاهتنا ريغب ةيصخشلا ةيرحلا دييقت ىلع 

ا  ال اهيلع نوعطملا) ٥(ةداملا صنب امهيلإ راشملا هيتروص يف هابتشالا ناكو ،دحاو لعف  رهظم ذختا ًالعف ربتعي
الو ،ا  سوملم ا  اهبناوج يف روتسدلا ماكحأ عم ةقفاوتملا ةينوناقلا لئاسولا ةاعارمب ةيصخشلا ةيرحلا ديقي وه  يجراخ

اهنيب نمو ةفصنملا ةمكاحملا نأش يف ةمكحملا هذه اهتسرأ يتلا طباوضلا مزتلي وأ ةيئارجإلاوةيعوضوملا   ،
اهيف موقي يتلا ةروصلا يف هابتشالا نأكو ،ةيئانجلا ةيعرشلا اهيلمت لدجلا ىلع ةيص عتسم ةقيقحك ةءاربلا ضارتفا

نوكت اهيلإ راشملا ) ٥(ةداملا نإف ،دحاو لعف نع نيترم صخشلا ةبقاعم نع  ضخمتيةقباسلا  ةنادإلاماكحأ ىلع 
  .روتسدلا نم) ٦٧(، )٦٦(، )٤١(داوملا ماكحأل ةفلاخم 

بويعلا ةيواز نم  –ربتعت  ال يعيرشتلا لمعلا اهمظني يتلا صوصنلا تناكو ،مدقت ام ناك ذإ هنإ ثيحو
  :نيتلاح ىدحإ يف الإ اهمامتب ةلطاب –ةيعوضوملا 

عرشملا رارقإ دنع اًظوحلم ناكو ،ا : امهالوأ  رذعتم اهاوس نع ةمكحملا اهتلطبأ يتلا صوصنلا لصف ناك اذإ
ال ةينوناق ةقيقح ،ضعبب اهئازجأ لاصتاو ا امهطبارت لعجت ةيمتح ةلص نم اهنيب ام اهعيمج صوصنلل  ءارم  عم
  .اهيف

دعب ا : امهتيناث  دصاقمب  ءافولا ةيقبتملا صوصنلا لفكت نأ روتسدلل ةفلاخملا صوصنلل ةمكحملا لاطبإرذعتم ناك اذإ
  .هتاياغو ،عيرشتلا
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لاوز ه ادؤم هيلعنوعطملا نوناقلا نم ) ٥( ةداملا صن ةمكحملا هذه لاطبإ ناكو ،كلذ ناك ذإ هنإثيحو 
 ، ، إ روصتي الو ،اهنودب اهل ماوق الواهيلع ةبترتم ربتعت يتلاو ،اهب ةطبترملا ىرخألا صوصنلا اهتبيغ يف اهلامع

) ١٥(، )١٣(، )٦(داوملا ماكحأ نإف ،اهنع الالقتسا وأ اهيلإ راشملا ) ٥(ةداملا نع لزعمب اهرقيل عرشملا ناك امو 
  . اهطوقسب طقستو أزجتي ال ًالك ةسماخلا هتدام عم نوكت نوناقلا اذه نم
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  بابسألا هذهلف

  

نيدرشتملا نأشب  ١٩٤٥ةنسل  ٩٨مقر نوناقب موسرملا نم ) ٥(ةداملا صن ةيروتسد مدعب ةمكحملا تمكح 
ةموكحلا تمزلأو ،هنم ) ١٥(، )١٣(، )٦(داوملا يهو ،اهب ةطبترملا داوملا ماكحأ طوقسبو مهيف هبتشملاو 

  .ةاماحملا باعتأ لباقم هينج ةئام غلبمو تافورصملا

  

  ةمكحملا سيئر              رسلا نيمأ
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 عورشمب حارتقا

  عامتجالا قحو رهاظتلاقح ميظنت نوناق 
    بعشلا سلجم سيئر/ روتكدلا ذاتسألا
  دعبو ةبيط ةيحت

  ،سلجملل ةيلخادلا ةحئاللا نم اهدعب امو ١٤٧ةداملا  صن ىلعو -يروتسدلا نالعإلا نم ٣٣ةداملا صنل الامعإ 
  .قفرملا نوناقب حارتقالااذهب ةنجللا مدقتت 

  .سلجملا ىلع ضرعلاب لضفتلانيلمآ 
  ةنجللا سيئر

  يريضخلا دومحم راشتسم  

  

 ٢٠١٢ةنسل )    (مقر نوناقلا 

  ةحلسملا تاوقلل ىلعألاسلجملا 

  :ىلع عالطالا دعب 

  ٣٠/٣/٢٠١١يف رداصلا يروتسدلا  نالعإلا -

  .رهمجتلا نأشب ١٩١٤ةنسل  ١٠مقر نوناقلا ىلع  -

  .ةيمومعلا قرطلا يف تارهاظملابو ةماعلا تاعامتجالاب ةصاخلا ماكحألاب ١٩٢٣ةنسل  ١٤مقر نوناقلا  -

  .تآشنملابيرختو لمعلا ةيرح ىلع ءادتعالا ميرجتب  ٢٠١١ةنسل  ٣٤مقر نوناقب موسرملا ىلعو  -

  :هانردصأ دقو –هصن يتآلا نوناقلا-بعشلا سلجم ررق

  ىلوألاةداملا 

ةصاخلا ماكحألاب  ١٩٢٣ةنسل  ١٤مقر نوناقلاو  -رهمجتلا نأشب ١٩١٤ةنسل  ١٠مقر نوناقلا ماكحأب لمعلا يغلي 
ءادتعالا ميرجتب  ٢٠١١ةنسل  ٣٤مقر نوناقب موسرملاو  –ةيمومعلا قرطلا يف تارهاظملابو ةماعلا تاعامتجالاب 

  .تاشنملابيرختو لمعلا ةيرح ىلع 
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  ةيناثلا ةداملا

  .عامتجالا قحو رهاظتلا قح ميظنت قفرملا نوناقلا ماكحأبلمعي 

  ةثلاثلا ةداملا

  .نوناقلا اذه ذيفنت اهيضتقي يتلا ماكحألا هنم رارقب ردصي نأ ةيلخادلا ريزول

  ةعبارلا ةداملا

  .ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشنل يلاتلا مويلا خيرات نم نوناقلا اذهب لمعلا يرجي

  

 لوألا بابلا

  تافيرعت

  :ةيتآلاصوصنلا يف اهمامأ هيلع صوصنملا ينعملا  ةيتآلا تاحلطصملابدصقي  :١ةدام 

عايصنالا مهضفرو  ،ماعلا ملسلا ددهت ةروصب ماع ناكم وأ ماع قيرط يف صاخشألانم ددع عمجت  :رهمجتلا-١
  .قرفتلاب رمالل

يعامجلا ريبعتلا ضرغب  ةكرحتم وأ ةتباث ةقيرطب ماعلا قيرطلا مادختساب صاخشألانم ددع مايق  :ةرهاظملا-٢
  .ةيعامج ةدارإ وأ يأر نع -مهديشانأو مهتافاتهو مهتقفاومومهروضحب  -ينلعلا

ظافحلاو نيمأتلل ةمزاللا تاطايتحالا ذاختال ةصتخملا ةطلسلا مالعإ هنم فدهلا يطبض ءارجإ وه  :راطخإلا-٣
  .ماعلا ماظنلا ىلع

مهديب سيل صاخشأ هلوخد عيطتسي وأ هلخدي صاخ وأ ماع لحم وأ ناكم يف عامتجا لك  :ةماعلا تاعامتجالا-٤
  .ةيدرف ةيصخش ةوعد

 يناثلا بابلا

  ةصاخلاو ةماعلا تاعامتجالا ميظنت

نيلماح ريغ رهاظتلاو يملسلا عمجتلا قح ةيسايسلا بازحألا ةفاكلو يرابتعا وأ يعيبط صخش لكل   :٢ةدام 
  .نوناقلا اذه يف ررقملا هجولاىلع حالس 

نوكيو ،ةصتخملا ةيرادإلا تاهج لا كلذب رطخي نأ ،يملس عمجت وأ ماع عامتجا ميظنت ديري نم ىلعبجي  :٣ةدام 
عامتجالا ناك اذإ ةعاس نيرشعو عبرأ يلإ ةدملا هذه صقنتو  ،لقألا ىلع مايأ ةثالثب عامتجالا دقع لبق راطخإلا
  .ايباختنا
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نأ بجيو . هعوضوم نايبلو عامتجالل نيددحملاناكملاو نامزلا نايبل الماش راطخإلا نوكي نأ بجي  :٤ةدام  
يف حضوي نأ بجيو  -ايباختنا عامتجالا ناك اذإ وأ ةماع ةشقانم وأ ةرضاحم هنم ضرغلا ناك اذإ كلذك هب نيبي
  .هتفيظو لحمو هتعانصو هتفصو همسا راطخألا

نمألا وأ ماظنلا يف بارطضا هيلع بترتي نأ هنأش نم نأ  تأر اذإ عامتجالا عنم ةرادإلا ةهجل زوجي: ٥ةدام  
نالعإ غلبيو  ،كلذ ريغ ريطخ ببس يأ وأ هل ةسبالملا ناكملاو نامزلا فورظ ببسب وأ هنم ةياغلا ببسب ،ماعلا
 ،بسانم تقوب عامتجالل بورضملا دعوملا لبقو عاطتسي ام عرسأب مهدحا يلإ وأ عامتجالا يمظنم يلإ عنملا

زوجيو  ،كلذ رسيت اذإ ةيلحملا فحصلا يف رشنيو زكرملا وأ ةيريدملا وأ ةظفاحملا باب ىلع نالعإلااذه قلعيو 
امأ  ،لاجعتسالا هجو ىلع اروف هيف لصفتل ،ةصتخملا ةمكحملا ىلإ عنملا رمأ نم اوملظتي نأ عامتجالا يمظنمل
  .ادبأ اهعنم زوجي الف ةيباختنالا تاعامتجالا

تناك اذإ الإ ةموكحلا لاحم نم اهريغ يف وأ سرادملا يف وأ ةدابعلا نكامأ يف تاعام تجالا دقع زوجي ال :٦ةدام
  .لاحملا و نكامألا كلت هل تصصخ امم ضرع وأ ةياغب قلعتت اهلجأل عامتجالا دقعي يتلا ةشقانملا وأ ةرضاحملا

  .صاخ نذإب الإ ًاليل ةرشع ةيداحلا ةعاسلا دعب ام يلإ تاعامتجالا هذه دتمت نأ لاح هيأ  ىلع زوجي الو

عنمو ماظنلا ىلع ةظفاحملاب مازتلالل  ،لقألا ىلع ءاضعألا نم نينثا وأ سيئر عامتجالل نوكي نأ بجي :٧ةدام 
فلاخي باطخ لك عنمي ن أو ر،اطخإلا يف ةنيبملا هتفص عامتجالل ظفحت نأ هيلع امك نيناوقلا ىلع جورخ لك
  .مئارجلا ىلع ضيرحت ىلع لمشي وأ بادآلا وأ ماعلا ماظنلا

، نوناقلا ةمرحل كاهتنا لك عنملو ،نمألاو ماظنلا ظفحل عامتجالا روضح يف قحلا امئاد ةطرشلا لاجرل :٨ةدام 
  :ةيتآلالاوحألا يف عامتجالا لح بلط هل زوجيو  ،هيف رقتسي يذلا ناكملا راتخي نأ هقح نم نوكيو

  .راطخألا يف هل ةينعملا ةفصلا نع عامتجالا جرخ اذإ-١

لامعأ هيف تعقو وأ ةنتفلا يلإ ةوعدلا نمضتت ديشانأ تدشنأ وأ حايص ثدح وأ بطخ عامتجالا يف تيقلأ  اذإ-٢
  .نيناوقلا نم هريغ وأ تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنملا مئارجلا نم ةميرج لكشت ىرخأ

  .ديدش بارطضا عقو اذإ-٣

صاخ وأ ماع لحم وأ ناكم يف عامتجا لك نوناقلا اذه قيبطتب قلعتي اميف ةماعلا تاعامتجالا نم ربتعي  :٩ةدام
وأ هعوضوم ببسب ربتعي عامتجالا  نأىلع ، ةيدرف ةيصخش ةوعد مهديب سيل صاخشأ هلوخد عيطتسي وأ هلخدي

  .صاخ عامتجال ةيحصلا ةقيقحلا ةفصلا هل سيل رخآ فرظ يأ ببس وأ اهعيزوتةقيرط وأ تاوعدلا ددع 

، نوناقلا اذه اهضرف يتلا تابجاولاب موقي نأب مظنملا وأ عامتجالا يلإ يعادلا رطخينأ هيلع بجي ةلاحلا هذه يفو 
  :ةيتآلا طورشلا هيف رفاوتت عامتجا لك نوناقلا اذه قيبطتب قلعتي اميف ةيباختنالا تاعامتجالا نم ربتعيو

  .مهئالكو وأ نيحشرملاىلعو نيبخانلا ىلع ارصاق نوكي نأ -١
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  .باختنالا ءارجإل ددحملا مويلا نيبو نيبخانلا ةوعد خيرات نيب ةعقاولا ةرتفلا يف عامتجالا ماقي نأ-٢

  
 ثلاثلا بابلا

  ماعلا قيرطلا يف تاريسملاو تارهاظملا ميظنت يف

عبرألا تارقفلاو ةثلاثلاو يلوألا ناترقفلاو  ةيناثلا ةداملا نم يلوألا ةرقفلاو يلوألا ةداملا ماكحأ يرست :١٠ةدام 
يف ريست وأ ماقت يتلا تارهاظملاو بكاوملاو تاعامتجالا عاونأ لك ىلع ةنماثلا ةداملاو ةعبارلا ةداملا نم يلوألا 

  .ًايسايس اهنم ضرغلا نوكي يتلو ةماعلا نيدايملا وأ قيرطلا

ةرهاظملا وأ بكوملا ريس ةطخ وأ عامتجالا ناكم ررقت ن أ ةيناثلا ةداملا يف ةنيبملا تاطلسلل نيح لك يف زوجيو
  .ةعبارلا ةداملا مكحل اقبط كلذب نيمظنملا نلعت نأ ىلع

ةريس ديدحتب وأ بكوملا عنمب ةطلسلا نم رداصلا نالعإلا نإف ةزانج عييشت ةبسانمب ليبقلا اذه نم بكوم مظن اذإف 
  .يفوتملا ةرسأ نم ةزانجلا نوئشب نيمئاقلا يلإ غلبي

 وأداشتحا لك قيرفت يف قحلا نم سيلوبلل ام دييقت نوناقلا اذه صوصن نم صن يأ ىلع بترتي ال : ١١ةدام 
  .ةماعلا نيدايملاو قيرطلا يف رورملا ةيرح نيمأت يف هقح دييقت وأ رطخ يف ماعلا نمألا لعجي نأ هنأش نم رهمجت

  .رخآ نوناق يأ وأ تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنم يرخأ ةبوقع يأب لالخإلامدع عم 

  
 ةيحاضيإلا ةركذملا

نم ًايعمج ماصتعالاو ةيملسلا تاريسملاو رهاظتلاو يأرلا  ءادبإوميظنتلاو ريبعتلاو  ريكفتلايف قحلا ناك امل 
  .توملاب الإ هنع كفنت ال هل ةمزالمو هب ةقيصلناسنإلل قوقح 

نع ناسنإلا ريبعت تاودأ نم ةماه ةادأ  هرابتعاب ةيلودلا قيثاوملا ةفاك يف هب فرتعم لوفكم رهاظتلايف قحلاف 
ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم ) ٢١(ةداملا تصن دقف ،ةحيحصلا ةيسايسلا ةسرامملا رهاظم مهأو هسفن 

اذه ةسرامم ىلع مويقلا نم عضوي نأ زوجي الو ،هب ًافرتعم يملسلا عمتجملا يف ناسنإلا قح" :نأ ىلع ةيسايسلاو  
وأ يموقلا نمألا ةنايصل يطارقميد عمتجم يف ةيرورض ريبادت لكشتو نوناقلل ًاقبط ضرفت يتلا كلت إلا قحلا 

  ."مهتايرحونيرخآلا قوقح ةيامح وأ ةماعلا بادآلا وأ ةماعلا ةحصلا ةيامح وأ ماعلا ماظنلا وأ ةماعلا ةمالسلا 

ريبعتلا يف هقح وهو الإ ناسنإلا قوقح نم ليصأ قحل ًامده لثمي عمتجم يأ يف قوقحلا هذه  ةلقرع نأ كش الو
ىلع تصن يتلاو ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم رشع ةعساتلا ةداملا هيلع تدكأ يذلا قحلا وهو ،هسفن نع 

يفو ةقياضم نود ءارآلا قا نتعا يف هتيرح قحلا اذه لمشيو ،ريبعتلاو يأرلا ةيرحب عتمتلا قح صخش لكل( :نأ 
ةداملا تصن امك ......)خلا نيرخآلا يلإ اهلقنو اهيقلتو ءارآلاو ءانبألا سامتلا : نأ ىلع نالعإلا تاذ نم ٢٠/١، 
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ةداملا تصن امك )خلا...ةيملسلا تايعمجلاو  تاعامتجالايف  كارتشالاقح صخش لكل (  يلودلا دهعلا نم  ١٨/٣، 
 الإهدقتعم وأ هنيد راهظإ يف ناسنإلا ةيرح  عاضخإزوجي ال : ( نأ ىلع ةيسا يسلا و ةيندملا قوقحلاب صخلا

وأ ةماعلا ةحصلا ةيامح وأ ماعلا ماظنلا وأ ةماعلا ةمالسلا ةيامحل ةيرورض نوكت يتلاو نوناقلا اهضرفي يتلا دويقلا 
  ).ةيساسألا مهتايرحو نيرخآلا قوقح ةيامح وأ ةماعلا بادآلا

ةسرامم ةيرحو ةديقعلا ةيرح ةلودلا لفكت (نأ ىلع يرصملا يروتسدلا نالعإل ا نم) ١٢(ةداملا تصن امك 
ريغ وأ  ريوصتلاوأ ةباتكلا وأ لوقلاب هرشنو هيأر نع ريبعتلا ناسنإ لكل ، ةلوفكم يأرلا ةيرحو  -ةينيدلا رئاعشلا
تصن امك  .)ىنطولا ءانبلا ةمالسل نامض ءانبلا دقنلاو يتاذلا دقنلاو ،نوناقلا دودح يف ريبعتلا لئاسو نم كلذ

نودو ًاحالس نيلماح ريغ ءوده يف صاخلا عامتجالا قح نينطاوملل : ( نأ ىلع نالعإلاتاذ نم ) ١٦(ةداملا 
بكاوملاو ةماعلا تاعامتجالاو ،ةصاخلا مهتاعامتجا روضح نمألا لاجرل زوجي الو ،قباس راطخإ يلإ ةجاح 

  ).نوناقلا دودح يف ةحابم تاعمجتلاو

بعشلا دارفأ لكل  هعاجرإوةملاظ ةطلس نم قوقحلا هذه  عازتناةكرابملا  رياني ٢٥ةروث داصح نم ن اك دقلو
تالواحم نع ًالضف ميدقلا ماظنلا اهكرت يتلا ةئيسلا ةيعمتجملا فورظلل  ةجيتنويروثلا داصحلا نأ الإ  –يرصملا 

ةلاح يلإ دالبلا عاجرإو يروثلا دملا ةموظنم مدهو  عمتجملاداسفإ لواحت ةيفخ يديأ نم ةضرغملا تالخدتلل 
ضعب يلإ رهاظتلا قح يطخت يلإ مهعفد يف مهمالآو نينطاوملا  مالألالغتساب يوقلا ضعب تالواحمو ،داعبتسالا 

قحلا اذه م يظنت متحي يذلا رمألا ،ةماعلا ةايحلا ليطعتو ةينطولا تاسسؤملا ىلع يدعتلاو بيرختلاو قرحلا لاعفأ
عمتجملا قحو  ،يأرلا نع ريبعتلاو ميظنتلا يف نينطاوملل ةليصألا قوقحلا نيب ةنزاوملا هيف يعاري ، نوناقلا اذهب
  .ةلودلا تاسسؤم ةمالسو هتاكلتممو هنمأ ىلع ظافحلا يف

كلذو رصم اهيلع تعقو يتلا ةيلودلا تاقافتالاو يروتسدلا نالعإلا ماكحأ عم ًاقسنم نوناقلا عورشم ءاج مث نمو 
  :يلاتلا وحنلاىلع 

ناسنإلل قوقح وه ماصتعالاو ةيملسلا تاريسملاو رهاظتلاو ماعلا عامتجالا نأ ىلع نوناقلا عورشم دكأ : ًالوأ 
نم ) ١٦(ةداملا هيلع تصن امب  امازتلاةهج يأل قباس راطخإ يلإ ةجاح نود ناكم يأ يفو ءاش امتقو اهسرامي 

  .يروتسدلا نالعإلا

متي ال ثيحب ةصاخلا ةيكلملا ةمرح ىلع ظافحلا ةرورضب قوقحلا هذه ةسرامم  نأىلع نوناقلا عورشم دكأ  :ًايناث
ريس رارمتساو ةيموكحلا  تآشنملاىلع ظافحلا كلذكو ،مهتبغر وأ اهباحصأ نذإ نود  اهلالغتساوأ اهيلع يدعتلا 

عم تارايسلا وأ نينطاوملل ءاوس ةيمومع لا قرطلا يف ةيرورملا ةكرحلا ريس ىلع ظافحلا ىلع ًالضف اهيف لمعلا
حاورأ ضرعت نأ اهنأش نم لامعأ يأب مايقلا نع عانتمالاو ، عون يأ نم ةحلسألا لمح عنم ىلع ديكأتلا 

  .رطخلل ةماعلا تآشنملاوأ مهتاكلتمم وأ نينطاوملا 
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نع ماعلا عدرلل ًاقيقحت ةمارغلاو سبحلاب هماكحأ فلاخي نم لك ةبقاعم ىلع صنلا نوناقلا عورشم نمضت  :اثلاث
نع دشألا ةبوقعلاب لالخإ نود  ،اهيف لمعلا ريس وأ ةيموكحلا تآشنملابرضت وأ نينطاوملاب رضت لامعأ باكترا 

  .قوقحلا هذه ةسرامم ءانثأ بكترت ةميرج يأ

لومعملا  ىرخألانيناوقلا ضعبو ةقباسلا ةيرصملا نيناوقلا نم  ةدافتسالاو عالطالادعب  عورشملا عضو مت :ًاعبار
  .ملاعلا لودلا ضعب يف اهب

  مدقت ام لكل

ةنجلو ناسنإلا قوقح ةنجل نم ةكرتشملا ةنجللا تاعامتجا يف ترج يتلا تاشقانملا ةصالخ   عورشملا اذه مدقن  
  .سلجملا ىلع ضرعلاءاجرب ةيعيرشتلاو ةيروتسدلا نوئشلا 

 مارتحالاقئاف لوبقب مكتدايس اولضفتو 
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*  

  
  

 لوألا بابلا
  تافيرعت

  :اهمامأ هيلع صوصنملا ىنعملا ةيتآلا تاحلطصملاب دصقي :١ةدام لا

عايصنالا مهضفرو ،ماعلا ملسلا ددهت ةروصب ماع ناكم وأ ماع قيرط يف صاخشألا نم ددع عمجت : رهمجتلا  -١
  .قرفتلاب رمألل

ريبعتلا ضرغب  -ةكرحتم وأ ةتباث ةقيرطب-ماعلا قيرطلا مادختساب صاخشألا نم ددع مايق : ةرهاظملا  -٢
  .ةيعامج ةدارإ وأ يأر نع ،مهديشانأو مهفاتهو مهتقفاومو مهروضحب ىنلعلا ىعامجلا

ظافحلاو نيمأتلل ةمزاللا تاطايتحالا ذاختال ةصتخملا ةطلسلا مالعإ هنم فدهلا يطبض ءارجإ وه : راطخإلا  -٣
  .ماعلا ماظنلا ىلع

مهديب سيل صاخشأ هلوخد عيطتسي وأ هلخدي صاخ وأ ماع لحم وأ ناكم يف عامتجا لك : ةماعلا تاعامتجالا  -٤
  .ةيدرف ةيصخش ةوعد

ضعبب ةبلاطملل ةددحم ةدملو ةمظنم ةقيرطب لمعلا ن ع مهنم قيرف وأ ةأشنملا لامع عانتما: بارضإلا  -٥
  .مهقوقح

  يناثلا بابلا
  ةصاخلاو ةماعلا تاعامتجالا ميظنت

نيلماح ريغ رهاظتلاو يملسلا عمجتلا قح ةيسايسلا بازحألا ةفاكلو يرابتعا وأ يعيبط صخش لكل : ٢ةدام لا
  .نوناقلا اذه يف ررقملا هجولا ىلع احالس

، نم ىلع بجي : ٣ةدام لا ةصتخملا ةيرادإلا تاهجلا كلذب رطخي نأ ،يملس عمجت وأ ماع عامتجا ميظنت ديري
ناك اذإ ةعاس نيرشعو عبرأ ىلإ ةدملا هذه صقنتو  -لقألا ىلع مايأ ةثالثب عامتجالا دقع لبق راطخإلا نوكيو

ا   .يباختنا عامتجالا

                                                             
الإ ،ىروشلا سلجمب ةيعيرشتلا ةنجللا ىلإ ا ٢٠١٢ربمسيد ةياهن يف ةيرصملا فحصلا نم ددع يف عورشملا اذه رشُن  *  بوسنم  ،

يف شاقنلل ا   ا . سلجملاحورطم نوكي نأ تفن ةلادعلاو ةيرحلا بزح تادايق نأ يقوقحو ا  يسايسو ا  يعمتجم الدج عورشملا راثأ دقو
 . قاطنلا عساو
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نأ بجيو ،هعوضوم نايبلو عامتجالل نيد دحملا ناكملاو نامزلا نايبل ًالماش راطخإلا نوكي نأ بجي: ٤ةدام لا
يف حضوي نأ بجيو ،ا   يباختنا عامتجالا ناك اذإ وأ ،ةماع ةشقانم وأ ةرضاحم هنم ضرغلا ناك اذإ كلذك هب نيبي

  .هتفيظو لحمو هتعانصو هتفصو همسا راطخإلا

نمألا وأ ماظنلا يف با رطضا هيلع بترتي نأ هنأش نم نأ اوأر اذإ عامتجالا عنم ةرادإلا ةهجل زوجي: ٥ةدام لا
نالعإ غلبيو ،كلذ ريغ ريطخ ببس ىأ وأ هل ةسبالملا ناكملاو نامزلا فورظ ببسب وأ هنم ةياغلا ببسب ،ماعلا 
 ، بسانم تقوب عامتجالل بورضملا دعوملا لبقو عاطتسي ام عرسأب مهدحأ ىلإ وأ عامتجالا يمظنم ىلإ عنملا

  .كلذ رسيت اذإ ةيلحملا فحصلا يف رشنيو ،زكرملا وأ ةيريدملا وأ ةظفاحملا باب ىلع نالعإلا اذه قلعيو

 ، لاجعتسالا هجو ىلع ا  روف هيف لصفتل ةصتخملا ةمكحملا ىلإ عنملا رمأ نم اوملظتي نأ عامتجالا يمظنمل زوجي
ا   .دبأ اهعنم زوجي الف ةيباختنالا تاعامتجالا امأ

اذإ الإ ةموكحلا لاحم نم اهريغ يف وأ سرادملا يف وأ ةدابعلا نكامأ يف تاعامتجالا دقع زوجي ال : ٦ةدام لا
نكامألا كلت هل تصصخ امم ضرع وأ ةياغب قلعتت اهلجأل عامتجالا دقعي يتلا ةشقانملا وأ ةرضاحملا تناك 

  .لاحملاو

  .صاخ نذإب الإ ًاليل ةرشع ةيداحلا ةعاسلا دعب ام ىلإ تاعامتجالا هذه دتمت نأ لاح يأ ىلع زوجي الو

عنمو ،ماظنلا ىلع ةظفاحملاب مازتلالل ،لقألا ىلع ءاضعألا نم نينثا وأ سيئر عامتجالل نوكي نأ بج ي: ٧ةدام لا
فلاخي باطخ لك عنمي نأو ،راطخإلا يف ةنيبملا هتفص عامتجالل ظفحت نأ هيلع امك ،نيناوقلا ىلع جورخلا لك 

  .مئارجلا ىلع ضيرحت ىلع لمشي وأ بادآلا وأ ماعلا ماظنلا

روضح يف قحلا ا رشلا لاجرل: ٨ةدام لا  ،  ظفحلعامتجالا مئاد ةط نوناقلا ةمرحل كاهتنا لك عنملو ،نمألاو ماظنلا
  :ةيتآلا لاوحألا يف عامتجالا لح بلط هل زوجيو ،هيف رقتسي يذلا ناكملا راتخي نأ هقح نم نوكيو

  .راطخإلا يف هل ةينعملا ةفصلا نع عامتجالا جرخ اذإ-١

لامعأ هيف تعقو وأ ةنتفلا ىلإ ةوعدلا نمضتت ديشانأ تدشنأ وأ حايص ثدح وأ بطخ عامتجالا يف تيقلأ اذإ -٢
  .نيناوقلا نم هريغ وأ تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنملا مئارجلا نم ةميرج لكشت ىرخأ

  .ديدش بارطضا عقو اذإ-٣

صاخ وأ ماع لحم وأ ناكم  يف عامتجا لك نوناقلا اذه قيبطتب قلعتي اميف ةماعلا تاعامتجالا نم ربتعي: ٩ةدام لا
وأ هعوضوم ببسب ربتعي عامتجالا نأ ىلع  ،ةيدرف ةيصخش ةوعد مهديب سيلصاخشأ هلوخد عيطتسي وأ هلخدي 

  .صاخ عامتجال ةيحصلا ةقيقحلا ةفصلا هل سيل رخآ فرظ ىأ ببس وأ اهعيزوت ةقيرط وأ تاوعدلا ددع

،  عامتجالا ىلإ ىعادلا رطخي نأ هيلع بجي ةلاحلا هذه يفو نوناقلا اذه اهضرف يتلا تابجاولاب موقي نأب مظنملا وأ
  :ةيتآلا طورشلا هيف رفاوتت عامتجا لك نوناقلا اذه قيبطتب قلعتي اميف ةيباختنالا تاعامتجالا نم ربتعيو
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مهئالكو وأ نيحشرملا ىلعو نيبخانلا ىلع ا-١    .رصاق نوكي نأ

  .باختنالا ءارجإل ددحملا مويلا نيبو نيبخانلا ةوعد خيرات نيب ةعقاولا ةرتفلا يف عامتجالا ماقي نأ-٢

  
  ثلاثلا بابلا

  ماعلا قيرطلا يف تاريسملاو تارهاظملا ميظنت يف

تارقفلاو ةثلاثلاو ىلوألا ناترقفلاو ،ةيناثلا ةداملا نم ىلوألا ةرقفلاو  - ىلوألا ةداملا ماكحأ ىرست: ١٠ةداملا 
وأ ماقت يتلا تارهاظملاو بكاوملاو تاعامتجالا عاونأ لك ىلع ةنماثلا ةداملاو ةعبارلا ةداملا نم ىلوألا عبرألا 

ا   .يسايس اهنم ضرغلا نوكي يتلاو ةماعلا نيدايملا وأ قيرطلا يف ريست

ةرهاظملا وأ بكوملا ريس ةطخ  وأ عامتجالا ناكم ررقت نأ ةيناثلا ةداملا يف ةنيبملا تاطلسلل نيح لك يف زوجيو
  .ةعبارلا ةداملا مكحل اًقبط كلذب نيمظنملا نلعت نأ ىلع

ةريس ديدحتب وأ بكوملا عنمب ةطلسلا نم رداصلا نالعإلا نإف ةزانج عييشت ةبسانمب ليبقلا اذه نم بكوم مظن اذإف 
  .يفوتملا ةرسأ نم ةزانجلا نوئشب نيمئاقلا ىلإ غلبي

وأ داشتحا لك قيرفت يف  قحلا نم سيلوبلل ام دييقت نوناقلا اذه صوصن نم صن ىأ ىلع بترتي ال: ١١ةداملا 
 ، ةماعلا نيدايملاو قيرطلا يف رورملا ةيرح نيمأت يف هقح دييقت وأ رطخ يف ماعلا نمألا لعجي نأ هنأش نم رهمجت

  .رخآ نوناق ىأ وأ تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنم ىرخأ ةبوقع ىأب لالخإلا مدع عم

لوصولا لهسي ىملسلا رهاظتلل رثكأ وأ ناكم  صيصختب ةيروهمجلا ةظفاحم نم ةظفاحم لك مزتلت: ١٢ةداملا 
  .رطخلل ةماعلا تآشنملا ضرعت نود لوحيو رورملا ةكرح ىلع تقولا سفن يف رثؤي الو ةماعلا تالصاوملاب هيلإ

ىذألا قحلت ىرخأ داوم يأ وأ ةداحلا وأ ةحراجلا تاودألاو هعاونأ عيمجب يرانلا حالسلا لمح رظح : ١٣ةداملا  ي
  .عامتجالا دنع تاكلتمملاو سفنلاب

  .ًاليل ةعباسلا ةعاسلا دعب رخأتت نأ زوجي الو ًاحابص ةعباسلا ةعاسلا لبق تارهاظملا ميظنت زوجي ال: ١٤ةداملا 

الإ مهقيرفتل ةوقلا لامعتسا زوجي الو نيرهاظتملا وأ نيعمتجملل ةيامحلا ريفوتب ةينمألا تاطلسلا مزتلت : ١٥ةداملا 
  .ةماعلا تاكلتمملا وأ صاخشألاب ررضلا قاحلإ وأ نمألا ةعزعز ىلإرهاظتلا وأ عمجتلا ىدأ اذإ 

  .ةماعلا بادآلا نع تارهاظتلا جورخ مدع: ١٦ةداملا 

ماهملا عيمجب مايقلاو تاعامتجالا وأ تارهاظملا نيمأت نع ةلماك ةيلوؤسم ةيلخادلا ةرازو ةيلوؤسم : ١٧ةداملا 
ةرداصم وأ نيرهاظتملا شيتفتب كلذ ناك ءاوس تارهاظملا ةي ملس ىلع ظافحلل اهرودب مايقلا ىلع اهدعاست يتلا
  .نمألا ديدهتل اهمادختسا ىدؤت نأ نكمي يتلا داوملاو ،ةحلسألا
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تقولا ءاهتنا دعب نيرهاظتملا قيرفت يف ًايلود اهب حرصملا تاودألا مادختسا يف قحلا ةيلخادلا ةرازول : ١٨ةداملا 
وأ عومدلل ةليسملا لبانقلا وأ هايملا لثم اهل ددحملا فدهلا نع تاعام تجالا وأ تارهاظملا تجرخ اذإ وأ ددحملا
  يطاطملا وأ شوطرخلا وأ ىحلا صاصرلا مادختسا نود ةيئابرهكلا يصعلا

لمعلا ليطعت هيلع بترتي يذلا رهاظتلاو ماصتعالا ةصاخلاو ةلودلل ةماعلا تاسسؤملا ىلع رظحي : ١٩ةداملا 
لامع ددع ثلث زواجتي ال يذلا رهاظتلاب الإ حمسي الو نينطاوملاو ةلودلل ةيداص تقالا حلاصملاب يدمعلا رارضإلاو
  .ةينمألا تاهجلا راطخإ دعب ةسسؤملا

ةماعلا تالصاوملا ليطعتو ةيديدحلا ككسلاو قرطلا عطق ىلإ يدؤت يتلا ةيوئفلا تارهاظتلا رظحت : ٢٠ةداملا 
  .لقنلا وأ جاتنإلا لئاسو ىدحإب رارضإلا هنأش نم ام لكو

  .ىنطولا داصتقالاب رارضإلا وأ جاتنإلا ليطعت نود ةأشنملا لخاد ىملسلا بارضإلا لامعلا قح نم: ٢١ةداملا 

ا : ٢٢ةداملا  موي رشع ةعبرأ نع لقت ال ةدم لبق لمعلا بحاصل راعشإ ءاطعإ نود برض  ي نأ لماعلل زوجي ال
  .ةماعلا حلاصملا تامدخ ىدحإب اًقلعتملمعلا ناك اذإ ةدملا هذه فعاضتو بارضإلل ددحملا خيراتلا نم 

يف امب ةماعلا قفارملا تامدخ نم ةمدخ ةيأ ةيرهوجلا تآشنملاو ةماعلا حلاصملا تامدخ نم ربتعت : ٢٣ةداملا 
زباخملاو تايفشتسملاو لقنلاو تاقورحملاو ءابرهكلاو ءاملاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالاو ديربلا ةمدخ كلذ 

  .ةيودألا ةعانصو

  :بارضإلا دنع ةيتآلا تاءارجإلا ةاعارم بجيو: ٢٤ةدا ملا

هب مايقلا عمزملا بارضإلا خيراتو عازنلا عوضومل ا. أ   مظنمو ا    .يباتك بارضإلاب راعشإلا نوكي نأ بجي

ديدحتو ركذ ةطيرش مهل ةلثمملا ةباقنلا وأ لامعلا لبق نم ا . ب  عقوم بارضإلاب راعشإلا نوكي نأ بجي
  .حوضوب نيينعملالامعلا تائف 

زوجي كلذ رذعت ةلاح يفو هنع بوني نم وأ لمعلا بحاص ىلإ بارضإلاب راعشإلا مدقي نأ بجي . ج
رييغت كلذل ا   عبت بجوتيو هلاسرإ خيرات نم مايأ ةعبس ىضم دعب مت دق غيلبتلا ربتعيو لجسملا ديربلاب هلاسرإ

  .ةدملا هذه ءاهتنا خيرات نم بارضإلاب ءدبلا خيرات

عازنلا عوضومل اًنمضتمو ا  اذإ. د  يباتك قالغإلاب ا  راعشإ مدقي نأ هيلعف ةأشنملا قالغإب لمعلا بحاص ماق
  .هذيفنت عمزملا قالغإلا خيراتو

هنع بوني نم وأ لمعلا بحاص نم ا. ه    .عقوم قالغإلاب راعشإلا نوكي نأ بجي

يف هنع نالعإلا بجي كلذ رذعت اذإو  مهلثمت يتلا ةباقنلا وأ نيينعملا لامعلل ةرشابم راعشإلا ميلست بجيو
لسرت نأ بجيو نالعإلا خيرات نم قالغإلاب ءدبلا خيرات رييغت كلذل ا   عبت بجوتيو ةسسؤملا يف زراب ناكم
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ىلإ ديلابو ةرشابم ماظنلا اذه يف امهيلع صوصنملا قالغإلاب راعشإلا وأ بارضإلاب راعشإلا نم ةخسن 
  .اهصاصتخا ةرئاد يف ةينعملا ةأشنملا عقت يتلا لمعلا ةيريدم

فلأ ةئام ىلع ديزت الو هينج فلأ نيثالث نع لقت ال يتلا ةمارغلاو ةنس نع لقت ال ةدم سبحلاب بقاعي : ٢٥ةداملا 
ةقاعإ وأ لمعلا ليطعت هيلع بترتو نوناقلا اذه ماكحأ ةفلاخم ىلع دعاس وأ ضرح وأ لعفب ماق نم لكل هينج 

  .اهرودب مايقلا نع ةصاخلا وأ ةماعلا تاسسؤملا ىدحإ

فلأ نيسمخ ىلع ديزت الو هينج فلأ نيرشع نع لقت ال ةمارغو رهشأ ةثالث ةدم سبحلاب بقاعي امك : ٢٦ةداملا 
  .نوناقلا اذه يف ةدراولا تاطارتشالا فلاخ نم لك نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ هينج
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