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 ّيموقلا بزحلا لوح ةّيرورض ةمّدقم

 ةّيوهلا ديدحتل أشن ّيدئاقع ّيلاضن ّيسايس ٌبزح وه ّيعامتجالا ّيموقلا ّيروّسلا بزحلا

 صّلختو اندالب خّسفت فقوت ةضهن ثعب هتياغ .ةّيبنجألا عامطألا ةهجاومو ةّينطولا

 ىلإ ديعتو ،لامجلاو ريخلاو ّقحلا ميقب لضفألا وحن هتايحب يقترتل هتاباذع نم انبعش

 يف مئاقلا ىربكلا تاكرّشلاو تالتكّتلاو ممألا عارص طسو ،اهتّوقو اهتّيويح انتّمأ

 ريغ ةّيخانملا تاديدهّتلاو ،قاوسألاو دراوملاو ذوفّنلا ىلع ،انتقطنم يفو ،ملاعلا

 .بكوكلاب فصعت يتّلا ةقوبسملا

 انبعش لاضن ةعيلط نوّيعامتجالا نوّيموقلا لّكش ،1932 ةنس يف بزحلا سيسأت عم

 ،ديدجلا ناسنإلل ًاجذومنو ،ةّيجراخلا تالالتحالا نم لالقتسالاو ةدايّسلاو ةّيّرحلا لينل

 ةّيرئاشعلاو ةّيلبقلاو ةّيبهذملاو ةّيفئاّطلا تاءامتنالا ىلع رصتنملا ،عمتجملا ناسنإلا

 بعّشلاو ضرألا ةكرح ةّيعامتجالا ةّيموقلا ةّيروّسلا ةضهّنلا تدّسجف .ةّيقطانملاو

 .ةّيحورلاو ةّيّداملا ،دالبلا بهاوم نم ةقثبنملا ،ةّماعلا

 ةدلبو ةيرقو ةنيدم ّلك يف نورشتنملا نوّيموقلا عفديو عفد ،روّنلا ةكرحلا ترصبأ ذنم

 بيذعّتلاو نجّسلا اولّمحتف .ةيلاغ ًانامثأ ،تابرتغملاو دالبلا ىدم ىلع بهذمو ةفئاطو

ريرم لاضن يف ،ريجهّتلاو بتكلاو كالمألا ةرداصمو مادعإلاو رهقلاو يفّنلاو
ٍ
 عم فينع 

 ةّيعجّرلا ىوق عمو ،وكيب ـ سكياس ةيقاّفتا دعب تماق يتّلا ةمظنألاو نانبل يف ماظّنلا

 نيّدلاب ةلوّدلا طبرت يتّلا عمتجملا يف ةّيلامسأّرلاو ةّيراجّتلاو ةّيعاطقإلاو ةّيفئاّطلا

 ،تائف ىلإ مهمّسقتو هدارفأ نيب زجاوحلا عفرتو بعّشلاو دالبلا تارّدقم لغتستو

 ًاءدب ّينويهّصلا ّيعالتقالا ّيناطيتسالا عورشملاو ،هلاكشأ ّلكب ّيجراخلا لالتحالا عمو

 .1936 ةنس نيطسلف نم
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 ّدض ملاعلا يف لّوألا رئاّثلا( ،هداعس نوطنأ رّكفملا بزحلا سّسؤم داهشتسا لازي ال

 »نيالباّتلا« طفّنلا طوطخ ةهجاومب ةّيناّثلا ةّيملاعلا برحلا دعب ئشاّنلا ّيلوّدلا ماظّنلا

 ًامادعإ ،)نانبل يف ّيفئاط ماظن سيسأتو ةيروس ةئزجتو ةلئاّزلا ةّيدوهيلا ةلوّدلا مايقو

 ّينانبّللا ماظّنلا دي ىلع تاعاس نوضغ يفو ،نيبجلا اهل ىدنُي ةّيروص ةمكاحمـب ًالايتغاو

 قلطمو ةضهّنلا ثعاب نم صّلخّتلاب ةّيجراخلا تادارإلا ذّفن يذّلا ،1949 زومت 8 رجف

راع ةمصو لّكشي ،ىلوألا ةّيموقلا ةروّثلا
ٍ
 لايتغا ّنإ .ملاعلاو اندالبو نانبل خيرات يف 

 يف ةّمألاو نانبل ىلع تقهزُأ يتّلا ةعئاضلا ةصرفلا لّكش هبابش ناعير يف هداعس

  .ةنطاوملاو عمتجملاو نطولا ةلود يف ةّمألا ةضهن قيقحت نود تلاحو يضاملا نرقلا

 داهطضالاو ّيركفلا هيوشّتلا تالمح ّيعامتجالا ّيموقلا ّيروّسلا بزحلا ّدض تضيخ

 ةلطابلا تاماّهتالا تقيسو ،)ةمرصنملا ًاماع 20ـلا يف اهرخآ سيل( ّيّداملاو ّيونعملا

 ىلع ،ةّيروّسلا ةّيبرعلا ةّيروهمجلا ىلإ هّمضل لمعلاو نانبلل ءادعلاب مهبزحو نيّيموقلل

 ةبسن ّيروس بزحلا ّنأ ةقيقحلا امنيب .ةّيروهمجلل ةبسن »يروس« بزحلا نأ ساسأ

 ىلإ هقبس يتّلاو ،بيصخلا لالهلا ةقطنم ةحاسم ىلع ةدتمملا ةّيروّسلا ةّمألا مسال

 ،يناتسبلا سرطب مّلعملاو ناربج ليلخ ناربج مهنمو ،»ةضهّنلا رصع« داور اهمسا

 اهضعب نوهّوشيو امهراكفأ »نوننبلتملا« يفخيو ،امهتّينانبلب نوّينانبّللا ىّنغتي ناذّللا

 .رخآلا

 ،ركفلل نامض قاطن هرابتعاو نانبل نيمأتل لمعلاب مهناميإ اوسرام نيّيموقلا ّنكل

 نانبل يف لالقتسالا ءادهش مهدحو مه ةّيعامتجالا ةّيموقلا ةضهّنلا ءادهش ناكف

 .ينيعبلا بيدأو رتاّسلا دبع نيسح ىلإ نيّدلا رخف ديعس نم ،1943 ةنس

 لب ،ةيضاملا دوقعلا لالخ لحارملا نم ةلحرم يف ّيجاتنإلا نيّيموقلا رود فّقوتي مل

 تجتنأف .ةّيفاحّصلاو ةّيفاقّثلاو ةّيركفلاو ةّيبدألا ةثادحلا رصعل ةبلّصلا ةلتكلا اونّوك

 نانبل يف تحّنلاو بدألاو مسّرلاو حرسملاو ىقيسوملاو رعّشلا مالعأ ةّيموقلا ةضهّنلا
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عاعشإ ردصم مهلامعأو مهناحلأو نيعدبملا قاروأ لازت الو .نيطسلفو ماّشلاو
ٍ

رخفو 
ٍ
 

باجعإ ّطحمو انبعش ءانبأل
ٍ

ماهلإو 
ٍ

 ىفطصم ىلإ نيّدلا يقت ديعس نم ،بوعّشلل 

 .نوريثك مهريغو فيصان يكزو خوّرف

 نيّيموقلا ةعاجش ترصتنا ،توريب ىلإ مث نانبل بونج ىلإ لالتحالا لصو امدنعو

 ديهّشلا دّدسف .ّيركسعلاو ّينقّتلا ّودعلا قّوفتو مهتاناكمإ فعض ىلع مهتبالصو

 ةرهاظب تاهجاوملا تلاتت مث .يبميولا فيصر ىلع ىلوألا تاقلّطلا ناولع دلاخ لطبلا

 ،ّيلوّدلا تمّصلاو ةرّوطتملا ةّيبرحلا ةلآلا هجوب ناوفنعلا حالس ،ةرّجفتملا داسجألا

 لاطبأ نم مهريغو مهريغو يبهو كلامو غياصلا يدجوو يلديحم ءانس تناكف

 مّدقت ،زوّمت ناودع يفو .بهذمو نيدو ةدلبو ةيرق ّلك نم اوتأ نيذّلا ةّيموقلا ةمواقملا

 .ةعضاوتملا مهتاناكمإب ،عارّصلا يف ّيعيبّطلا مهناكم اوذخأيل نوّيموقلا

 امدعب ،ًالّوأ سفّنلا نع ًاعافدو نيهركم اّلإ ،ةّينانبّللا برحلا يف نوّيموقلا طرخني مل

 تطسب يتّلا ةّيفئاّطلا ىوقلا ّلك لبق نم لتقلاو فطخلاو ليكنّتلاو ريجهّتلل اوضّرعت

 نانبل ميسقتل ًاعنم مث ،ّيفئاّطلا لاتتقالا عالدنا عم قطانملا فلتخم ىلع اهترطيس

 ىلإ هليوحتو ،هيلع مالستسالا تاّيقاّفتا ضرف تالواحم طاقسإلو تانوتناكلا ةماقإو

 .هتّمرب ّيروّسلا قمعلا فادهتسال ةّصنم

 ةلسلس يف راّنلا طوطخ ىلع نوّيموقلا فقو ،نانبل ىلع باهرإلا رطخ ّدتشا نيحو

 ىوقو هللا بزحو ّينانبّللا شيجلا بناج ىلإ ةّيريفكّتلا تاعامجلا درطل ةّيقرّشلا دورجلا

 فلخ ماّشلا يف ةهجاوملا تاهبج ّلك ىلع ءادهّشلا اوعرز نأ دعب ،ىرخألا ةمواقملا

 .يماّشلا شيجلا بناج ىلإ ،ةّيمهولا دودحلا

بَق
ِ

 عقوم مسحو برحلا ءاهنإ ساسأ ىلع ،فئاّطلا قاّفتاب نوّيعامتجالا نوّيموقلا ل

 خيسرتو اهتيامحو ةمواقملا ّقح سيركت ربع ّودعلا عم عارّصلا يف ّيمسّرلا نانبل
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 ـ ّيفئاّطلا ّينانبّللا ماظّنلا يف ةّيرذج تاحالصإ قيبطتو ،ّيموقلا قمعلا عم ةقالعلا

 تقبس يتّلا ةفينعلا تالوجلاو برحلا عالدنال لّوألا ببّسلا تلّكش يتّلاو ّيعاطقإلا

 نمضت نأ ،تاحالصإلا لاخدإ نم وجرملا ناكو .1840 ةنس ذنم ،ةلوّدلا نالعإ ىتح

 داُعت ال يك ،ةّينطولا ةّيوهلا زيزعت يف مهاستو ماظّنلا ةبيكرت يف ةّيفئاّطلا ةينبلا كيكفت

 .لماكّتلاب عمتجملاو ةلوّدلا يقترتو ،نمّزلا نم نيح ّلك لاتتقالا ةعجاف

 ثيح نم ةّيشماه ًةكراشم تناك اّهنأ ولو ،نانبل يف مكحلا يف بزحلا ةكراشم ةبرجت

 ًارمتسم ًاجالعو ةعجارم مزلتستو ،دّيجلا ةّفك ىلع ءيّسلا ةّفك اهيف ليمت ةبرجت ،رارقلا

 ناملربلا لوخد بزحلا عاطتسا .مهنيعأ بصن نوّيموقلا هعضي ام وهو ،جئاتّنلاو راثآلل

ةلتكب
ٍ

 كسمّتلا نع ادع .1996 تاباختنا يف باون تس ّدح ىلإ تلصو ةّرم نم رثكأ ةّيباين 

 ىلع ،نيناوقلا تاحارتقا ضعبو ةحّلسملا ةمواقملا رايخ ةيامحو ةّينطولا تباوّثلاب

 باختنالا نوناقو يرايتخالا يندملا جاوّزلا ينوناق امّيس ال اهيف بزحلا ةدايرو اهتّيّمهأ

 لجأل تيمتست نأ ةلتكلا ىلع ناك ،يفئاّطلا ديقلا جراخ ةدحاولا ةرئاّدلا ساسأ ىلع

 تاحالصإلاو ةّيحالصإلا بزحلا ئدابمو ةديقعلا نم قثبنت يتّلا اهعيراشم ضرف

 نم ةّينطو ةهبج ليكشتو يبعّشلا رايتّلا ءانبو ماعلا يأّرلا دشحلو ،فئاّطلل ةّيرهوجلا

 ةلتكلا تلّوحت .رايهنالا ىلإ نانبل لصوأ يذّلا يداصتقالا جهّنلا عراقت نأو ةفيلح ًىوق

 ،ةديدجلا داسفلا ةرود يف نيقباّسلا زومّرلا ضعب طرخناو ،ةموكحلاب لّثمتتل ًايجيردت

 عقاولا ةنداهم وحن تحنجو ،هئدابمو هتديقع نع بزحلل ةّيسايّسلا ةسرامملا تدعتباف

 دودحم ريثأتب مكحلا يف تناك الو ،ةضراعملا يف ةلتكلا تناك ال .هيف طارخنالاو

 ىرجم يف ًاباجيإ رّثؤت ملو ،ةيضاملا ةلحرملل ةّيبلّسلا تاعبّتلا بزحلا تلّمحف ،تارارقلاب

 .ةلوّدلل ةّيسايّسلا تاسرامملاو ثادحألا

 ،ةيضاملا تاونّسلا لهاك هنع ّيعامتجالا ّيموقلا ّيروّسلا بزحلا ضفن ،رثكأو ماع لبق

 نم ةّمألاو نانبل يف انبعش ذاقنإو ةضهّنلا ثعب لجأ نم حافكلل ًاديدج ًاقيرط ًاراتخم
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 نيّيموقلا ةدارإ نع رّبعت ًةديدج ًةدايق بختناف .اهيلإ لصو يتّلا ةيلخاّدلا ةكلهّتلا

 هاوق عمجتسيل ،ضرألاو بعّشلا ريخ لجأ نم داهجلا قيرط كولس يف مهتبغرو

 هتكرحو ،يرذجلا هباطخب ًاكّسمتم ،ةّوقلاو ماظّنلاو بجاولاو ةّيّرحلا ىلإ ًادنتسم

 .جاتنإلاو يعولا ططخ ذيفنتل فايرألاو ندملا يف ةّيبعّشلا

 

 ةصرفلاو لماّشلا رايهنالاو ةّينانبّللا ةلأسملا

ءانب ىلع 1920 ةنس ماق نانبل يف ماظّنلا نإ
ٍ

دساف 
ٍ

 تاعامجلا عمجل ،ةّيبنجأ ةدارإب 

 حلاصملا ةكبش طبري وهو .لدابتملا فوخلا ةّلظم تحت ةّيصصاحت ةكارش يف ةّينيّدلا

 ةّينيّدلا ىوقلا زكارمو تاعامجلل ةّيداصتقالاو ةّيسايّسلا حلاصملاب ةّيجراخلا

 ءاطسولاو ةّيرصحلا تالاكولاو يزاهتنالا لامسأّرلا باحصأ ربع ،ةّيبزحلاو ةّيعاطقإلاو

 دوجوو ،نيفّظوملا رابكو فراصملا تارادإ سلاجم ءاضعأو ةرسامّسلاو نيّيراجّتلا

 اذه رمتساو ،ةموكحلاو ناملربلا يف ،مكحلا ةّدس يف مهسفنأ تازايتمالا باحصأ

 .اذه انموي ىتح طمّنلا

 لاصوأ قّزمو ةّينطولا ةلمعلاو داصتقالا طقسأو ةّينطولا ةلوّدلا مايق ،طمّنلا اذه عنم

 ةلوّدلا لصوأو ،ّينطولا لامسأّرلاو دراوملا ردهأو ةّيجراخلا تادارإلا مّكحو عمتجملا

 ذنم هلوصح عنمل نوّيعامتجالا نوّيموقلا لضان ام وهو .يريرّسلا توملا ىلإ ةّيلاحلا

 .ةيغاص ًاناذآ مهتاريذحتو مهتاءادن ىقلت نأ نود نم ،مهبزح سيسأت

 سسأ ىلع ءانبلاو رامعإلاو يلهألا ملّسلا قاّفتاو برحلا ةبرجت نم ةدافتسالا لدبو

 بونج ريرحت ىلإ ًالوصو ةمواقملا ةّوق دعاصت ةبكاومو ،ةحيحص ةّينطو ةّيملع دعاوقو

 يف »رّركم ةتسو ةتس« ةفسلف تسّركت .قرو ىلع ًاربح فئاّطلا تاحالصإ تيقب ،نانبل

 ةثيبخ ةّينارمع ةّيداصتقا ةسايسو ةجهنمم ةّيسايس ةّطخب ،عمتجملاو ةلوّدلا
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تأت مل مالستسا تاقاّفتال ًاريضحت
ِ

 ممّذلا ءارشو عيّرلاو ةنادتسالا تلحفتساف .

 لاّكتالاو كالهتسالاو داريتسالا ةفاقث تداسو فراصملا تمكحتساو عيرّسلا حبّرلاو

 تاورث نوّيلامسأّرلا مكارو ةّيداصتقالا ةروّدلل ةمّظنم ةرلود ترجو .جراخلا ىلع

 يعارّزلاو يقاّطلا جاتنإلا مدعنا امك .ضرملاو عوجلاو رقفلاو داسفلا ّمعو ةفعاضم

 تكهُتناو ماعلا ّقحلا بلُسو ةّماعلا ةحاسملا تقحمُأو يفاقّثلاو يفرحلاو يعانّصلاو

 ةمزحأ تمنو ةرجهلا ةرئاد تعّستاو ةبساحملا تاّيلآ تلّطعتو ةّيمومعلا كالمألا

 عاونألاو ةّيعيبّطلا ةئيبلا تضّرعتو ،مدعناو فيّرلا رّخأتو ندملا تفّيرتو سؤبلا

 ةّيجراخلا تالّخدّتلا بوسنم دادزاو ،ةرّمدم راثآل هايملا رداصمو ةّيتابّنلاو ةّيناويحلا

 ةقاّطلا رداصم لوح عارّصلا عقو ىلع ةلوّدلاو عمتجملا يف ةّيلوّدلا تادارإلا تلغلغتو

 .لقّنلاو زاغلا بيبانأ تاكبشو نداعملاو هايملاو

 ةشاشهل ةّيعيبط ةجيتن وه ،مويلا همادتحاو ماوعأ ةثالث لبق يلاحلا رايهنالا راجفنا ّنإ

 سالفإلا ىلإ اهلوصوو ،ةدّدعتملا اهتالّوحتب ريبكلا نانبل ةغيص اهتجتنأ يتّلا ةبرجّتلا

 ةكبش باسحل هتاسّسؤمو هتارخّدم انبعش دقفأ سالفإ .تايوتسملا فلتخم ىلع

 نهرو دالبلا تاردقمو ةلوّدلا كالمأ عيبب دّدهيو ،نيركتحملاو فراصملا باحصأ

 انبعش اهقّقح يتّلا تازاجنإلا دّدهي امب ،جراخلا عامطأل ًاذيفنت اهجارختسا لبق تاورّثلا

 ةّيفاقّثلا تازاجنإلاو ةّيبّطلاو ةّيملعلا تايوتسملاو ةحّلسملا ةمواقملا ديعص ىلع

 لخاّدلا تارغث نم ديفتسي يذّلا يجراخلا ريثأّتلا ىدمل ٌساكعنا وه كلذكو .ةّيركفلاو

 .دراوملا بلسو ذوفّنلا عيزوتو بعّشلا عيكرتل ةّيلوّدلا تاقفّصلا ضرفيل اهزّزعيو

 ةّيروّسلا تانايكلا يف ةهباشم تابوعصو تارايهنا ّلظ يف ،رايهنالا اذه ةروطخ دادزتو

 .ًاعبط ةتوافتملا براجّتلا عم ،ىرخألا

 ءانبأ مامأ ًاّيدحت لّكشي رايهنالا ّنإف ،تاديدهّتلا دادتشاو هذه فورّظلا ةواسق ىلعو

 لضفأ لبقتسم لجأ نم ضافتنالل ،ةّيروّسلا تانايكلا يقاب يفو ،نانبل يف انبعش
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 لمعلاب مّدقّتلل ًةصرفو ،ةّيفئاّطلاو ةّيداصتقالاو ةّيسايّسلا تاّيعبّتلا نم صّلخّتلاو

 ةّيموقلا ةلوّدلا ءانبو ةضهّنلا قيقحتل ةّيحلا ةدارإلا حورب تاّيّدحّتلا ةهجاومو حالفلاو

 .ًاّيجراخو ًاّيلخاد دالبلا ةيامح يف اهلشفو اهزجع يضاملا ةّيلقع تابثإ دعب ،ةثيدحلا

 ةّيلوّدلا ةمجهلاو ةريخألا دوقعلا يف اندالبب تفصع يتّلا ةّيخيراّتلا ثادحألا تدّكأ دقلو

 ةّيروّسلا ةّمألا ةقيقح ىلع ،ميسقّتلا ةمظنأ لشفو بيصخلا لالهلا ّدض ةلماّشلا

 ًاّيوضع ًاطبارت ،صربقو تيوكلاو نيطسلفو ندرألاو قارعلاو ماّشلاو نانبل طبارتو

 دودحلا فافض فلتخم ىلع نيتم طبارت ىلع انبعش ظفاح .ًادحاو ًاريصمو ًاّيدوجو

 ىلع ،رصاوألاو ةحلصملاو ّيعامتجالا خيراّتلاو ايفارغجلا ةدحو نم ٍّدمتسم ةّيمهولا

 ةيماّدلا تاعارّصلا راثآو وكيب ـ سكياس ةّيقاّفتا اهتكرت يتّلا ةريبكلا تاريثأّتلا نم مغّرلا

 يفو نانبل يف انبعشل ةّيصوصخلاو داصتقالاو ةفاقّثلاو مكحلاو عمتجملا لاوحأ ىلع

 .ىرخألا ةّيروّسلا تانايكلا نم نايك ّلك
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 باختنالا نوناقو ّيناملربلا لمعلا

 عارصل ةصّصخملا ةحاسملاو ،ةّيسايّسلا ةّيعيرشّتلا ةليسولا وه ،ّيبايّنلا لمعلا ّنإ

 مّدقت سكعت تاعيرشتو نيناوق ىلإ اهتمجرتو ،ةّيسايّسلا لتكلاو بازحألا نيب راكفألا

 ططخلاو ةالاوملاو ةضراعملا نوكتو ،مّدقّتلا اذهل ًاطباضو ًازفاح لّكشتو عمتجملا

  .ةحلصم ّلك قوف نطولا ةحلصم ّنأ ساسأ ىلع

 ىلع ةلّصفم ةّيقطانمو ةّيفئاط ةّيباختنا نيناوق نع ًامئاد قثبني ،ّينانبّللا ناملربلا نأ اّلإ

 ضارمأ ىلع تبّلغت ،انبعش نم ةعساو ةحيرش مرحيف ،فئاوّطلاو لاملا ءارمأ سايق

 تّبثيو لبقتسملا عنص يف ةكراشملاو ليثمّتلا نم ،ةقّيّضلا تاّيوهلاو ةّيفئاّطلا

 ،ةميقعلا نيناوقلا نم يلاحلا باختنالا نوناق ىنثتسي الو .عمتجملا لخاد تاماسقنالا

 ،دحاولا توّصلاو ىرغّصلا رئاوّدلاب ،اهانعم نم ةّيبسّنلا غّرفي ّهنأل ًاءوس رثكألا ّهنإ لب ال

 ىلإ لوصولا ةحلصم يلاحلا نوناقلا ضرفي امك .بهذملاو ةفئاّطلا ساسأ ىلع

 ةبتع نيمأت فدهب تافلاحّتلا حبصتف ،لتكلا نيب ّيسايّسلا قاّفتالا ىلع ناملربلا

 .ةكرتشملا عيراشملا جسن لجأ نم ال لوصولا

 لاشتنال ريصقلا ىدملا ىلع ًالّوأ ،ًابجاو ةّيناملربلا ةودّنلا ىلإ لوصولا ىقبي ،كلذ عم

 ةلجاعلا ةّيلاحلا تالضعملا ةجلاعمو عراستملا يداصتقالا رايهنالا راثآ نم انبعش

 ًافلس ةّدعملا عيراشملا ةهجاومو ةّيلاحلا ةجيتّنلا نع نيلوؤسملا ةبساحمو

 نّكمت ةهجاومل ديعبلاو طّسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلعو .يسايّسلا ماظّنلا لبقتسمل

 عيراشملا ميدقتلو ،ناملربلا رارق نم جراخلا نم ةموعدملا ىوقلاو ةّيفئاّطلا ىوقلا

 ةّماعلا تاّيّرحلا ةيامحو ةطلّسلا قاثبنا ةّيلآ حالصإو اهقيبطت ةبقارمو نيناوقلا رارقإو

 ماعلا يأّرلا ةيعوتو ةّيبزحو ةّيباين تافالتئا ليكشتل ةّينطولا ىوقلا ديشحتو ةّصاخلاو

 تاقفّصلا ةيرعتو اهحضفو ةموكحلا ةبساحمو عمتجملا ةدايقو مالعإلل هّجوّتلاو

 يف ةّيجراخلا عامطألل يّدصّتلاو اهتلقرعو نيدسافلا نع ءاطغلا عفرو ةدسافلا
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 بعّشلا قوقحو ةّصاخلاو ةّماعلا كالمألاو دراوملا ةيامحو تاعيرشّتلاو تاقاّفتالا

 .ةّماعلا تاسايّسلا عضوو

 ًاجذومنو ،ّقحب ةّمألا باّون ّيعامتجالا ّيموقلا ّيروّسلا بزحلا باّون لّكشي نأ ىلع

 نع عافّدلاو بعّشلا ّلك ةدعاسمو بعّشلا ّلك ريخل نولمعي ،ًاجتنم ًاّيملعو ًاّيقالخأ

 تامدخلا وأ ،تانداهملا وأ ةّيسايّسلا تالزانّتلا ميدقتل ال ،اهّيقرو دالبلا ةدايس

 ةهاجولاو ةطلّسلا زئارغ يضرت اّمنإ ،ًامّدقت الو ًةضهن ينبت ال يهف ،ةّيعفّنلاو ةّيقطانملا

 .ةّيدرفلا ةّينانألا ةحلصملاو

 

 ةّيسايّسلا ةّطخلل ةّماعلا دعاوقلا

 ةّيناملعلا ـ ةّيندملا ةّينطولا ةلوّدلا ءانب عورشم

 ّيموقلا ّيروّسلا بزحلا ئدابم نم ،ةّيسايّسلا ةّطخلل ةّماعلا دعاوقلا قلطنت

 عمتجملا ةضهن قيقحتو ةّيناملعلا ـ ةّيندملا ةّينطولا ةلوّدلا ىلإ لوصولل ،ّيعامتجالا

 ةّوق نالّكشيو امهراسم ناحّحصيو ،امهضعب نالّمكي نامزالتم ناّطخ يف ،يزاوّتلاب

 .اهّيقرب يقتري ،هّمأو ،هّيقرب يقترت ،عمتجملا ةنبا ةلوّدلاف .امهلوح ةكرتشم عفد
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 :ةّطخلا رصانع

  ةّيناسنإلاو ةّيساسألا تاّيّرحلاو ركفلل ًانامض هيلع ظافحلاو نانبل نيمأت .1

 ةيامحو عافّدلاو دقّنلاو عامتجالاو داصتقالا يف ّيموقلا هطيحم عم نانبل لماكت .2

  .ةقيدّصلا ممألاو ّيبرعلا ملاعلا ممأ عم نواعّتلاو ،اهرامثتساو دراوملا

 ،ءاضقلاو ةلوّدلا نوؤش يف لّخدتلا نم نيّدلا لاجر عنمو ةلوّدلا نع نيّدلا لصف .3

 حوّرلاو ةّيموقلا ةّيوهلا ءانبل بهاذملاو فئاوّطلا فلتخم نيب زجاوحلا ةلازإو

 .ةّينطولا

 هايملاو ةقاّطلاو ءاوّدلاو ءاذغلا ةدايسو جاتنإلا ساسأ ىلع داصتقالا ميظنت .4

 .ةلوّدلاو ةّمألا ـ عمتجملا ـ بعّشلاو نطولا ـ ضرألا ةحلصم ةنايصو

 .نطولاو ةّمألا ريصم ريرقت يف ةّيلعف ةميق اذ نوكي يوق شيج دادعإ .5

 

  ةّيعيبّطلا ةئيبلاو ةّطخلا

بعش ّيأل ًانكمم سيل
ٍ

 ةّيسايّسلا لئاسملا ةغايص ،ملاعلا يف ةلودو عمتجمو 

 ،اذه انرصع يفو .ةّيعيبّطلا ةئيبلا نم قالطنالا نود نم ،ةّيداصتقالاو ةّيعامتجالاو

 ةريطخلا اهتاساكعناو ضرألا ةرارح تاجرد عافتراو ةعراستملا خانملا تارّيغت لّكشت

عاونأ ضارقنا هبشو ضارقناو بكوكلا ىلع ةايحلا ةرود ىلع
ٍ

 ءاوهلا ثّولت مقافتو ةريثك 

 ةّيملاعلا ططخلا يف تارّشؤملا زربأ ،ريبكلا يناكّسلا ديازّتلاو هايملاو ةبرّتلاو

 رّرقي يتّلا ةريدتسملا ةلواّطلا يه خانملا تارمتؤم تتابو .ةّيسايّسلاو ةّيداصتقالا

 ةّوقلاب اهصصح ظفحل ممألا اهساسأ ىلع عراصتتو ،ّيملاعلا ماظّنلا لبقتسم اهيلع
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 اهبلسو بوعّشلا عاضخإ ربع اهيلع ةرطيّسلاو دراوملا نيمأتلو ةّيسامولبّدلاو

 .اهتدايسو اهقوقح

 تاونّسلا يف ًةضرع نوكيس بيصخلا لالهلا ّنإف ،ةّيروّسلا ةّمألاو نانبل ةلاح يفو

 .يرشبلا طاشّنلا نع ةمجاّنلا رارضألا مقافت ةيساق ةّيخانم تاجومل ،ةلبقملا رشعلا

 ضّرعتو ريطخ ّحشب هايملا رداصم بيصتو رّحصّتلا ةعقر عّسوت تاجوملا هذه ّنإ

 ءاذغلا رداصمو عاونألا نم ديدعلا ةايح ةرود يف رّيغتو راسحنالل رضخألا ءاطغلا

 صئاصخ زربأ دحأ نادقفب دّدهي ام ،فّرطّتلا ىلإ لدتعملا خانملاب عفدتو ،مساوملاو

  .ةّماع لالهلا قطانمو نانبل يف ةّيعيبّطلا ةئيبلا

 ةهجاومو عمتجملا ءاقتراو ةلوّدلا ريوطت ةّيلمع دّقعت تاجوملا هذه ّنأ دّكؤملا نم

حوزن نم ةّيسايسو ةّيعامتجا تاجوم بّبستو ،دراوملا ةيامحو يبنجألا لّخدّتلا
ٍ

لاتتقاو 
ٍ

 

راشتناو
ٍ
 ةّيحلا انبعش ىوق ّلك ىلع مّتحي ام ،فّرطّتلاو ضرملاو لهجلاو رقفلل 

 ،هتّطخ ذيفنتو نواعّتلل ّيعامتجالا ّيموقلا ّيروّسلا بزحلا ةوعد ةيبلتو ةعراسملا

 .راسكنالاو زجعلاو لسكلل خضرن نأ لدب ،دوسأ ريصم نم اندالب لاشتناو

 ،طابترالا ةديدش ّيئيبلاو ّيداصتقالاو ّيعامتجالاو ّيسايّسلا حالصإلا باوبأ ّنإ

 ةّطخلا طاقن نم ريثكلاو ،هلمكأب ءانبلا ّلتخا اهدحأ ّلتخا اذإ ًاشهدم ًالماكت لماكتتو

 ةّطخ ّنأب هيونّتلا بجو .ىرخأ باوبأ يف جردتل حلصت ةنّيعم باوبأ يف تعضو يتّلا

 نيب يوضهّنلا لمعلاو ّيبايّنلا لمعلا نّمضتت ّيعامتجالا ّيموقلا ّيروّسلا بزحلا

 .عمتجملاو بعّشلا ءانبأ فوفص
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 ّيسايّسلا حالصإلا

  ةّيندملا ةّينطولا ةلوّدلا ءانبو ةّيوهلا .أ

 ةلوّدلا ةبكاومو ،ًامات ًالصف ةلوّدلا نع نيّدلا لصف بّلطتي ةّينطولا ةلوّدلا ءانب ّنإ

 ةّيموقلا ةّينطولا ةّيوهلا ليكشتو ةّيفئاّطلا ءاغلإب ّيعامتجالا حالصإلل

 عمتجملا تاعاطق ّلك ىلإ ةدحولا ةّيحور ّدمو ،ةّيودحولا نيناوقلاو تاعيرشّتلاب

 مساقت يف »رّركم ةتسو ةتس« ماظن سكعني .ةّصاخلاو اهنم ةّماعلا ىرخألا

 نيفّظوملل ّيقالخألاو ّيرادإلا ماظّنلا يف ًاداسف ،ّماعلا عاطقلا تافيظوت

تارغث نّمؤيو ةلوّدلا ريغل تاءالو قلخيو ،عمتجملا قالخأ طاطحنا يف مهاسيو
ٍ

 

  :ىلع لمعلا بجي .جراخلل ناهترالاو ةّيسوساجلل

 ةّيباختنالا ةرئاّدلاو ةّيبسّنلا ساسأ ىلع يفئاّطلا ديقلا جراخ باختنا نوناق .1

 .ةدحاولا

 .تاّيعمجلاو بازحألل ّينطو نوناق .2

 .ةّيسايّسلا ةنميهلا ةضبق نم اهجارخإو تاباقّنلا يف ةّيفئاّطلا فارعألا ءاغلإ .3

 ةّيندملا ةلوّدلا تارادإ يف ّيفئاّطلا صصاحّتلا فارعأ ءاغلإل ّينطو نوناق .4

 .ةّيركسعلاو

 ريثأّتلا نم اهديرجتو ةّينيّدلا تاسّسؤملا نوؤش ميظنتل ّينطو نوناق .5

 .ّيسايّسلا

 .ةّيفئاّطلا تاسرامملا ميرجت قيبطت .6

 .ةّينطو سسأ ىلع ةّيرادإلا تاميسقّتلا ليدعت .7
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 يف ةصلخملا رصانعلا ةيامحل اهمعدو ةّيباقّرلا تاسّسؤملل رابتعالا ةداعإ .8

 .ةوشّرلاو داسفلا برضو ماعلا عاطقلا

 .طيطخّتلا ةرازو ءايحإ .9

 يودحولا ةلوّدلا رود ةاعارمو ةرادإلا عقاو نيسحتب ،ةّيزكرم ال ةّيلآ يأ رصح .10

لاكشأ يأ ضفرو
ٍ

 .ةّيزكرماّللا نم ةعّسوم 

 نامضل اهليكشت يف ةّيلئاعلاو ةّيفئاّطلا فارعألا ءاغلإو تاّيدلبلا نوناق ريوطت .11

 .عمتجملا ةدحو

 

 ّيئاضقلا حالصإلا .ب

 محر نم ءاضقلا أشني مل ام ،لدعلا نازيم ميقتسيو ّيسايّسلا حالصإلا قّقحتي ال

 فنعلا طبض يف ةلوّدلا رودو هحلاصمو عمتجملا ريمض نع رّبعيل ةّيعامتجالا ةدحولا

 دارفألا قوقح ديحوتو ،ماعلا نأّشلا حلاصل دارفألا دانع ّيلو ةلداعلا نيناوقلا ذافنإو

ءاضق مامأ مهتابجاوو
ٍ

لداع 
ٍ

 .دّحومو 

 .ًاّمات ًالالقتسا ينيّدلاو يسايّسلا ريثأّتلا نع ءاضقلا لالقتسا .1

 .ةّيبوسحملاو ةوشّرلا عنمل ةّصاخ تانيمأتو ةسوردم تالدب ةاضقلا حنم .2

 ةّيعامتجالا ةّيحورلاو مولعلا رّوطت عم بسانتتل تابوقعلا نيناوق ريوطت .3

 .ةّيعامتجالا ةمدخلاب حنجلا ضعبو تافلاخملل نجّسلا ةبوقع لادبتساو

 ةميرجلا يّشفت ىلإ ال ّيعامتجالا حالصإلل ناكم ىلإ اهليوحتو نوجّسلا ميظنت .4

 .سأيلاو
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 عمتجملا ةيامح طورش عم بسانتتل ةّينمألا ةزهجألاو ةطرّشلا لامعأ ريوطت .5

 مئارج يبكترمب تابوقعلا ّدشأ لازنإو فّسعّتلا ةحفاكمو نينطاوملا قوقحو

 .كاهتنالاو بيذعّتلا

 .ةّيفئاّطلا فارعألا نع ةباقّنلا هيزنتو نيماحملا نوؤش ميظنت .6

 

  ةحّلسملا ةّوقلا ـ دراوملاو ضرألا ىلع ةّيسايّسلا ةدايّسلا .ج

 ةّيدوهيلا ةلوّدلا دوجو ّلظ يفو .ّيموقلا ّقحلا تابثإ يف لصفلا لوقلا يه ةّوقلا ّنإ

 اهيعسو ًاّيدوجو ًاديدهت اندالبو نانبل اهديدهتو ةّرمتسملا اهعامطأو انضرأ ىلع ةلئاّزلا

 تالواحمو هناكم نيّلتحم نّينطوتسم لالحإو انبعش ريجهتو اندراوم ةقرسل مئاّدلا

 ةلوّدلا يف ةّيبنجألا تالّخدّتلا عمو ،»مالّسلا« ىّمسم تحت تايوست دقعب عادخلا

 نامضو ءالمعلا دينجتل ىعست يتّلا ةّيميلقإلاو ةّيملاعلا ىوقلا نم ،عمتجملاو

 :نم ّدب ال ،أّزجملا بعّشلا تاعامج نم تافلاحّتلاو تاءالولا

 يأ طاقسإو ةّلتحملا ضرألا لماك ريرحتل ّودعلا عم عارّصلا رايخب كّسمّتلا .1

 .هعم مالس وأ عيبطت ةّيقاّفتا دقعل ةلواحم

 .بابّشلا ليجل ّينانبّللا شيجلا يف ةّيمازلإلا ةمدخلا ليعفت .2

 ةّيتسجوّللا ماهملا ذيفنتو حالّسلا مادختسا ىلع نينطاوملا ةّماع بيردت .3

 .عافّدلا ةموظنم يف ةئبعت تاّوق ليكشتل بورحلا لاح يف ةّيندملاو ةّيركسعلا

 .برحلا فورظ لّمحتل ةّيلخاّدلا ةهبجلاو ةّيحورلاو ةّيّداملا ةّيتحّتلا ةينبلا ةئيهت .4

 ّينويهّصلا ناودعلا عدرل ةبسانملا ةحلسألاب ّينانبّللا شيجلا حيلستل يعّسلا .5

 .رمتسملا
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 .عمتجملا يفو ةلوّدلا تاسّسؤم يف ةّيبنجألا تادنجألا دّدمت ةرصاحم .6

 لالغتسالاو بّرسّتلاو ةقرّسلا نم عمتجملاو ةلوّدلل تامولعملا نمأ ةيامح .7

 .يجراخلاو يلخاّدلا

 ةّيبعّشلاو ةّينوناقلاو ةّيسايّسلا ةنضاحلا نيمأتو ةحّلسملا ةمواقملا ةيامح .8

 .اهل

 سّسجّتلا ةحفاكمل ةمواقملا ىوقلاو ةّينمألا ةزهجألاو شيجلا نيب لماكّتلا .9

 .ةّيجراخلا تاقارتخالاو

 .نيعّبطملاو سيساوجلاو ءالمعلاب تابوقعلا ّدشأ لازنإ .10

 ربع ىرخألا ةّيروّسلا لوّدلا عم لماكّتلاو عارّصلا يف نانبل عقومب كّسمّتلا .11

 »دايحلا« تاوعد ضفرو ّينمألا قيسنّتلاو ّيركسعلا نواعّتلا تاّيقاّفتا عيقوت

 .ةبذاكلا

 

 ةّيجراخلا ةسايّسلا يف .د

 فقاوملاو ةلدابتملا نوؤّشلا يف ىرخألا ةّيروّسلا لوّدلا عم لماكّتلاو قيسنّتلا .1

 .ةّيملاعلا اياضقلاو ةّيموقلا

 ضفرو ءادتعالا مدعو ّيلوّدلا رارقتسالا نمضي امب ةقيدّصلا لوّدلا عم نواعّتلا .2

 .ّيجراخلا رامعتسالا عامطأ هجاوت يتّلاو ةقيدّصلا بوعّشلا اياضق معدو ةنميهلا

 .ةّيلوّدلا ةّيداحألا تارارقل عايصنالا مدع .3

 بوعّشلا نيب يناسنإلا نواعّتلاو ةلادعلا ئدابم معد .4



 
 

17 
 

 ّيعامتجالا حالصإلا

 ةّيبهذملاو ةّيفئاّطلا تاّيبصعلا ةّيحور ىلع بّلغّتلل ةّينطولاو ةّيموقلا ةّيحورلا ءانب ّنإ

 ليكشتو عمتجملا نيدايم ّلك يف ًاّيئانثتسا ًادهج بّلطتت ،زييمّتلا لاكشأ ّلك ءاغلإو

 .يواسّتلاب اههاجت تابجاولاب مايقلاو اهنم قوقحلا لينل ديحولا عجرملا ةلوّدلا

 

 عمتجملا نم زجاوحلا ةلازإ .أ

 .ةّيصخّشلا لاوحألل ّيمازلإ دّحوم نوناق رارقإ .1

 .ّيندملا جاوّزلا نوناق رارقإ .2

 .ةّصاخلاو ةّماعلا تاّيّرحلا ةيامح .3

 .بعّشلا مومع اهب لفتحي ةّماع تابسانم ىلإ ةّينيّدلا دايعألا ليوحت .4

 .دحاولا بعّشلا ءانبأ نيب زييمّتلا تاسرامم ميرجت .5

 .دحاولا بعّشلا ءانبأ نيب دضاعّتلاو محارّتلاو ةوخألا ةّيحور ميمعت .6

 ةّيصخّشلا حلاصملا ىلع ماعلا زّيحلاو ةّينطولا ةحلصملا ةّيحور ميمعت .7

 .ةّيعفّنلا ةّيحبّرلا تاياغلاو ةّيدرفلا تاعزّنلاو

 .عمتجملا يف تائفلاو تاقبّطلا برح ءوشن عنم .8

 

 

 



 
 

18 
 

 عمتجملا ّمأ  ةأرملا .ب

 /نطاوملا قوقح نم يه ،ّيعامتجالا ّيموقلا ّيروّسلا بزحلا ةديقع يف ةأرملا قوقح ّنإ

 هتدئاقو ،عمتجملا ّمأ ةأرملا ّنأ ةقيقحل ٌساكعنا يهو ،روتسّدلاب ةناصملا ةنطاوملا

 .ّيّداملاو ّيحوّرلاو ّيسفّنلا ىوتسملا ىلع

 ،ءانثتسا ّيأ نود نم تابجاولاو قوقحلاو تاعيرشّتلا ربع لجّرلاب ةأرملا ةاواسم .1

 لمحلا ءابعأ اهلّمحتل ةلوّدلا يف تانيمأّتلا ةمظنأ يف تازايتما ةأرملا ءاطعإ عم

 .يرسألا طبارّتلا ىلع ظافحلاو ةدالولاو

 اهرود بعل ىلع اهعيجشتو مّدقّتلا ىلع ةأرملا عمتجملاو ةلوّدلا ةزهجأ ّثح   .2

 .عمتجملا يف ةّيوبألا ةثرولا راثآ زواجتو

 ةيبرت يف ةرسألا لخاد ةأرملاو لجرلا نيب ةكراشملاو لماكتلا ةفاقث ميمعت .3

 .ليخادملا نيمأتو ةّيلزنملا تاّيلوؤسملاو لافطألا

 .فرّشلا ةميرج يبكترمب تابوقعلا ّدشأ لازنإ .4

 .يلزنملا فنعلا بابسأ ةجلاعم .5

 حمست يتّلا ،ةميمّنلاو تاعاشإلا ةفاقثو ةّيعامتجالا فارعألا ةبراحم  .6

 .ةّيعامتجالا ةّيحوّرلا برضو لجّرلا وأ ةأرملا ّدض تاكاهتنالاب
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  ةّيعامتجالا تانيمأّتلا .ج

 نمضي امب تاميدقّتلا زيزعتو ّيعامتجالا نامّضلا ةسّسؤم ىلع ظافحلا .1

 ةّيّحص ةقاطب رادصإو ةلماّشلا ةّيّحّصلا ةيطغّتلا رارقإو عمتجملا ةنينأمط

 .نينطاوملا عيمجل ةدّحوم

 .ةّيعامتجالا تاميدقّتلا ةّلس نمض يدعاقت بتار رارقإ .2

 .لاّمعلا نيصحت ةيغب لمعلا نيناوق ّلكب رظّنلا ةداعإ .3

 .عمتجملاو ةلوّدلا نوؤش تاميظنت ةّفاك يف ةّصاخلا تاجايتحالا يوذ ةاعارم .4

 

  ةّحّصلا .د

 ىلع قّوفتتل اهمعدو اهرود زيزعتو ةّيموكحلا تايفشتسملا ةرئاد عيسوت .2

 .ةلماّشلا ةّيحّصلا ةيطغّتلا نمض ةّصاخلا تايفشتسملا

 ّدشأ لازنإو ةّيّبّطلا مزاوّللاو تاّدعملاو ءاوّدلا قوس يف راكتحالا ىلع ءاضقلا .3

 .نيركتحملا ّقحب تابوقعلا

 .مهفاصنإو مهترجه نم ّدحلاو نيضّرمملاو ءابطألا مسج ىلع ظافحلا .4 

 ىرخألا بيصخلا لالهلا لود عم لماكّتلاو ّبّطلاو ةّحّصلا مولع ريوطت .5

  .ةقيدّصلا لوّدلاو

 فيفختو ةّيّلحملا ةعانّصلا ةيامح ربع ءاوّدلا ىلع ةدايّسلا قيقحتل يعّسلا .6

 لود عم لماكّتلاو ،تاحاقّللاو ةيودألا جاتنإ لماعم ءاشنإ ميظنتو ،اهتفلك

 .ةقيدّصلا لوّدلاو ىرخألا بيصخلا لالهلا
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 جالعل زكارم ءاشنإل ةّينطو ةسايس عضوو مومّسلاو تارّدخملا ةحفاكم .7

  .هلاكشأ ّلكب نامدإلا

 .نيخدّتلا ةّفآ ةحفاكم .8

 مامتهالا ةفاقث رشنو ةّيمسّرلا ةّيسفّنلا تاّحصملاو تادايعلا ءاشنإ .9

  .ةّيسفّنلا ةّحّصلاب

 .هيّشفتو ناطرّسلا ضرم بابسأ ةحفاكم .10

 .تاسوريفلاو ةئبوألا رطاخمل دادعتسالا .12

 .ةّينقت ةّيّحص ةّطخ رارقإ .13

 .تاباهتلالا ةيودأ مادختسا ىلع ةرطيّسلا .14

 

 ةضايّرلاو ةيبرّتلا .ه

 يف ةيوناّثلا ةلحرملا ىتح يناجملا هبشو يناجملا يمازلإلا ميلعّتلا ضرف .1

 .ةّيمسّرلا ةسردملا

 بعّشلا ةدحو ساسأ ىلع ديدجلا ليجلا ءانبل ّينطو ّيوبرت جاهنم جاتنإ .2

 .فرحلاو ةعارّزلا ميلعتو ةّيعيبّطلا ةئيبلا ظفحو عمتجملاو

 ةّينيّدلا تاسّسؤملا سرادم ىلع قّوفتتل اهريوطتو ةّيمسّرلا ةسردملا ةيامح .3

  .ةّيبنجألاو ةّصاخلاو

 لّكشتو ةّصاخلا تاعماجلا ىلع قّوفتتل اهريوطتو ةّينانبّللا ةعماجلا ةيامح .4

 .ّينطولا لعافّتلل ًايلعف ًاناكم
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 ةعارّزلاو ةقاّطلا يف جاتنإلا تاصاصتخا وحن نيّيوناّثلا بالّطلا هيجوت .5

 .ةّيفاقّثلا تاعانّصلاو ايجولونكّتلاو ةعانّصلاو

 .ةّيندبلا ةقايّللاو ةضايّرلا عيجشتو ّينطولا فاّشكلا معد .6

  .ةّيركفلا تاضايّرلا معدو نيّدلا نع ةضايّرلا لصفو ةّينطولا تابختنملا معد .7

 .ةئشاّنلاو لافطألا ةيبرت ىلع اهتاريثأتو ايجولونكّتلا حايتجا طبض .8

 

  ةفاقّثلا .ح

 رصانعلا يدّدهمو راثآلا يبّرهمب تابوقعلا ّدشأ لازنإو ةّيرثألا ملاعملا ةيامح .1

 .ةّيخيراّتلا

 ةينبلا ةئيهتو ةّيخيراّتلا ملاعملا ىلإ ةّيجراخلاو ةّيلخاّدلا ةحايّسلا عيجشت .2

 .نيّمتهملا لابقتسال ةمزاّللا ةّيفاقّثلاو ةّيتحّتلا

 ةلاسر لاصيإل ّيئامنيّسلاو ّيقيسوملاو ّيّنفلاو ّيبدألا ّيفاقّثلا جاتنإلا معد .3

  .ّيّدامو ّيونعم دودرم ىلع لوصحلاو ملاعلا ىلإ دالبلا

 ءانبو امنيّسلا رودو حراسملاو ءايحألاو ىرقلا يف ةّماعلا تابتكملا عيجشت .4

  .اربوألل ّينطو راد

  .ّيومّدلا لاتتقالا لدب ّيركفلا سفانّتلاو عارّصلا ةفاقث ميمعت .5

 .ةباتكلاو مسّرلاو حرسملاو ةءارقلا ىلع ةئشاّنلا عيجشت .6

 ةدايّسلا ءانبو سمّطلا تالواحمو تاديدهّتلا نم ةّيفاقّثلا ةّيوهلا ةيامح .7

 .ةّيفاقّثلا
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 فحاتملا يف ةضورعملاو ةقورسملا ةّيرثألا عطقلا عيمج ةداعتسا .8

 .ةّيملاعلا

 .ّيراضحلا ّيفاقّثلا ثارّتلا يعناص ىلع ملاعلاو بعّشلا فيرعت .9

 .ةّيفاقّثلا ةدايّسلا ساسأ ىلع ةدروتسملا ةّيّنفلا لامعألا ةبقارم .10

 

 مالعإلا .ط

 باطخلا يف ةّيفئاّطلا ءاغلإو يمالعإلا لمعلا يف ةّينطولا ريياعملاب مازتلالا .1

 .ّيمالعإلا

 .ريبعّتلاو مالعإلا ةّيّرح مارتحا .2

 .نوناقلا ريوطتو تاعوبطملا ةمكحم جراخ تاقحالملا نم نيّيفاحّصلا ةيامح .3

 .ةّينطولا حوّرلا عم بسانتي امب ةّيهيفرّتلاو ةّيئاعّدلا جماربلا طبض .4

 .ميجنّتلا جمارب عنم .5

 

 

 

 

 

 



 
 

23 
 

 ّيداصتقالا حالصإلا

 ةرجه فيزن فقوو ًالداع ًاعيزوت رئاسخلا عيزوتو ةقباّسلا ةلحرملا راثآو رايهنالا زواجت ّنإ

 يف ةّيداصتقالا سسألا تاذ ىلع موقي نأ نكمي ال ،لبقتسملا وحن قالطنالل انبعش

 يعفّنلا حبّرلاو كالهتسالاو داريتسالاو تالومعلاو تامدخلاو ةّينويدملاو عيّرلا

 نم هديرجتو بعّشلا راقفإو اهتقرسو دراوملا رادهإو جاتنإلا باسح ىلع ،راكتحالاو

 دقّنلا قودنص عم قاّفتالا رايخ دامتعا ّنإف ،يلاّتلابو .هريجهتو ةّماعلاو ةيصخّشلا هتورث

 تاسايّسلل ًارارمتسا لّكشي ،ةلود نينامث نم رثكأ يف هبراجتو هطورشب ،ّيلوّدلا

 قيقحتو دراوملا ىلع ةرطيّسلا لجأ نم هراقفإو بعّشلا عاضخإل ًةليسوو ةميدقلا

 اذه ةهجاوم نم ّدب الو .ّيلوّدلا كنبلاو قودنّصلاب ةمّكحتملا لوّدلل ّيسايّسلا ذوفّنلا

 ةّيملاعلا عيراشملا لامهإ نكمي ال كلذك .يبعّشلاو ّينوناقلا ىوتسملا ىلع رايخلا

 نم ًاديفتسم اهدئاوع رامثتسال ًةريبك ًةصرف ةّمألاو نانبل كلمي يتّلاو ةّيداصتقالا

 ةّيدوهيلا ةلوّدلا تالواحمو تاّرمملا ىلع ّيملاعلا عارّصلا ّلظ يف ّيفارغجلا عقوملا

 ةردابم امّيس ال ،ّيويسآلاو ّيبرعلاو ّيروّسلا لخاّدلا ىلإو نم ربعملا رود نانبل بلس

   .ةّينيّصلا قيرطو مازح
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  .ةّيجيتارتسا تاوطخو ،ةلجاع تاوطخ ذاقنإلا بّلطتي

  ةلجاعلا تاوطخلا

 .دقّنلا قودنص عم ةّيقاّفتالا ةضراعم .1

 .بهّذلا يطايتحاو ةلوّدلا تاكلتممب ساسملا ةضراعم .2

 .جراخلا ىلإ ةّبرهملا لاومألا ةداعتسا .3

 .ّيئانجلا قيقدّتلا ءارجإ .4

 .نيعدوملا قوقح ةيامح  .5

 .ةّيلحرم يفاعت ةّطخ رارقإ .6

 

  ةّيجيتارتسالا تاوطخلا

 دقّنلا .أ

 نيناوق رارقاو ،نانبل فرصم ةّيلكيهو فيلسّتلاو دقّنلا نوناقب رظّنلا ةداعإ .1

 .ّيفرصملا عاطقلا ريوطتل

 .ّيبنجألا عطقلا نم ّيطايتحاو ّينطو لامسأر عمج .2

 طبّرلا تاريثأت نم هريرحتو ّينطولا لامسأّرلاو جاتنإلاب ّينطولا دقّنلا طبر .3

  .ةّيبنجألا تالمعلاب

 .بيصخلا لالهلا لود نيب دّحوم ّيوق دقن ءاشنإل يعّسلا .4

 .ىرخألا ةنيمّثلا نداعملا نم هريوطتو بهّذلا يطايتحا ةيامح .5

 .ّينطولا دقّنلاب نيبعالتملاب تابوقعلا ّدشأ لازنإو نيناوقلا قيبطت .6
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 .نيبّرهملاب تابوقعلا ّدشأ لازنإو جراخلا ىلإ ةّبرهملا لاومألا ةداعتسا .7

 .ماعلا نيّدلا ءاهنإل يعّسلا .8

 يعانّصلاو يعارّزلا فيلسّتلا فرصم لثم ةلوّدلا نم ةكولمملا فراصملا ءايحإ .9

 .ةلماّشلا ناكسإلا ةّطخ نمض ناكسإلا ةسّسؤم ريوطتو

 

 بئارّضلا  .ب

 .ةّيدعاصّتلا لخّدلا ةبيرض رارقإو ةّيئاوشعلا لخّدلا ةبيرض ءاغلإ .1

 .اهتّيعون عم ةّماعلا تامدخلا ىلع ةبيرّضلا بسانت .2

 نيركتحملاو راجّتلا رابكل ّيكرمجلا بّرهّتلا ةبراحمو ةيابجلا طبض .3

 .نيبعالتملاب تابوقعلا ّدشأ لازنإو ةّيفئاّطلا تاسّسؤملاو

 .ةريغّصلا ةّيجاتنإلا عيراشملا باحصأ ىلع بئارّضلا صيلقت .4

 

  لمعلا فاصنإ .ج

 تالاكولاو راكتحالا ءاغلإو جاتنإلاو لمعلا باحصأو لاّمعلا قوقح ةنايص .1

   .ةّيرصحلا

 .ماعّطلاو لقّنلا تالدب نيمأتو روجألل ىندألا ّدحلا عفر .2

 .جاتنإلاو ةّيهافّرلاو ّيرسألا طبارّتلا نامضل ةحاّرلا تقو مارتحا .3
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 جاتنإلاو لمعلا قوس تاّبلطتم عم ّيعماجلاو ّينهملا ميلعّتلا قيسنت .4

 .ةلاطبلا ىلع ءاضقلل

 

  ةقاّطلا .د

 .ةقاّطلا دراوم ىلع ةّيداصتقالا ةدايّسلا طسب .1 

 لّوحّتلا ةبكاومو ءابرهكلا جاتنإ تاّطحم ءاشنإ ربع ةقاّطلا ةدايس سيسأت .2

 .ةدّدجتملاو ةليدبلا ةقاّطلا وحن

 حاولألاو ءاوهلا تاّطحمو ّيعيبّطلا زاغلا ساسأ ىلع ءابرهكلل لماعم ءاشنإ .3

 ريوطتو معدو ةّيئيبلا طورّشلا ةاعارم عم ةبسانملا تاحاسملا يف ةّيسمّشلا

 .ىرخألا هايملا نم ةقاّطلا جاتنإ عيراشمو ّيناطيّللا عورشم

 ّيّدام دودرمو ّيتاذ ءافتكا ىلع لوصحلل زاغلاو طفّنلا ريركتل تاّطحم ءاشنإ .4

  .ريدصّتلا ءارج

 جارختساو ةقاّطلا تاّطحم ءاشنإل ةقيدّصلا لوّدلا تاكرش عم نواعّتلا .5

 مدعو ،ةّيئيبلا طورّشلاو ةمادتسالا طورش ةاعارم عم رحبلاو ّربلا نم دراوملا

 ةّينيّصلاو ةّيسوّرلا تاربخلا رامثتساو ،ةّيبرغلا تاكرّشلا عم نواعّتلا رصح

 .عاطقلا ريوطتل لاثملا ليبس ىلع ةّيناريإلاو

 ىرخألا ةّيروّسلا لوّدلا يف ةقاّطلا عيراشم عم ةقاّطلا عيراشم لماكت .6

 .يّداملاو ينقّتلا معّدلاو تاربخلا لدابتو
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 ىربكلا تاكرّشلا عم ةقالعلا .ه

 .ايلعلا ةّينطولا ةحلصملاو ةدايّسلا فقس تحت ىربكلا تاكرّشلا عم ةقالعلا طبض .1

بسنو ةّينطولا ةلامعلا فيظوت نمضت ةّيدايس تاّيقاّفتا عضو .2
ٍ

 ةلامعلا نم ةليئض 

  .ةّيبنجألا

 .ّيسايّسلا ريثأّتلا نم تاكرّشلا عنم .3

  

 ريدصّتلاو داريتسالا .و

 .ريدصّتلاو داريتسالا نازيم نزاوت .1

 .ةّيّلحملا علّسلل ةسفانملا علّسلا داريتسا ىلع ةديدش دويق عضو .2

 ةسفانملا نامضل ةدّدعتم قاوسأل ريدصّتلل ةصّصخم علسو مساوم ليكشت .3

  .ةّيرارمتسالاو

 ةّيئيبلا ريياعملل اهتقباطم نامضو ةدروتسملا علّسلا ةدوج ىلع ةديدش دويق عضو .4

 .ةّيّحّصلاو

 .كالهتسالا ةفاقث ةبراحمل ةّيكالهتسالا علّسلا ىلع ةيلاع بئارض عضو .5
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 ةّيويحلا قفارملاو لقّنلا .ز

 ّيداصتقالا ـ ّيعامتجالا لعافّتلا زيزعتل ّينطو ساسأ ىلع لقّنلا تاكبش سيسأت .1

 .ندملاو فايرألا يف ةيمنّتلا قيقحتو

 لماكّتلاو داصتقالا ليعفتل ىرخألا ةّيروّسلا لوّدلاب ةّيزكرملا لقّنلا تاكبش طبر .2

 .ّيموقلا

 هاّجتابو قشمد هاّجتاب توريب نم عئاضبلاو دارفألل ديدحلا ككس تاكبش ءاشنإ .3

 عاقبلاب بونجلا طبر ،ّيروّسلا قمعلاو عاقبلاب لامّشلا طبر ،بونجلاو لامّشلا

 .ّيروّسلا لخاّدلاو لحاّسلاب لحاّسلا طبر ،ّيروّسلا قمعلاو

 .اهيف نيّيمومعلا نيقئاّسلل فئاظو نيمأتو ماعلا لقّنلل تالفاحلا تاكبش سيسأت .4

 .ّينطو ساسأ ىلع تاقرّطلا ةكبش ريوطت .5

 ةهجاومل كرتشملا لاقتنالا ةفاقث عيجشتو ةدحاولا ةرسألل تارايّسلا ددع ديدحت .6

 .ةقناخلا ةمحّزلاو يناكّسلا ظاظتكالا

 .ئفارملا نيب يرحبلا لقّنلل طوطخ نيمأت .7

 ةجاحلا لاح يف ةديدج ئفارم ءانبو ىرخألا ئفارملا ريوطتو توريب أفرم رامعإ ةداعإ .8

 .ديدحلا ككسو لقّنلا تاكبشب اهطبرو

 ةّيثاغإلا لامعألل ةريغص تاراطم ريوطتو ّينطولا هرود زيزعتو توريب راطم ريوطت   .9

  .ةّيعارّزلاو

 .ةّيجراخلا ةنميهلا نم قفارملا ةيامح  .10

 .ّيكرمجلا ماظّنلا ريوطتو تاعونمملاب راجتإلاو بيرهّتلا طبض .11
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 ئطاوّشلا ـ ةّماعلا ةحاسملا ـ ةلوّدلا كالمأ .ط

 .ماعلا كلملل اهتداعإو ئطاوّشلا ةداعتسا .1

 .عيبلا وأ نهّرلا نم ةلوّدلا كالمأ ةيامح .2

 روعشلا ةيمنتو ةلوّدلاب ةقّثلاو عمتجملا ةدحو زيزعتل ةّماعلا تاحاسملا رامثتسا .3

 .ّينطولا

 

 ءاذغلاو ةعارّزلا .ي

 لاجملا ليهأت نيناوق عم يازاوّتلاب اهل ةعباّتلا ةمزاّللا نيناوقلا عم ةّيعارز ةّطخ عضو

 .»ةعلس سيلو ّقح ءاذغلا« أدبم نمض ،يضارألا بيترتو

 .ةّيئاذغلا ةدايّسلا قيقحتل ةّيئيبلا ةعارّزلا معد .1

 .ةريغّصلا عرازملا ةياعرو مهتيعوتو ةراّحبلا مهيف نمب نيعرازملا معد .2

 ّيّلحملا جاتنإلا ربع تاّيوشّنلاو ّيتابّنلاو ّيناويحلا نيتوربلا رداصم ةمادتسا نيمأت .3

 .ةّيروّسلا لوّدلا عم لماكّتلاو

 اهرابتعاو ةراسخلاو حبّرلا ةبعل نع بوبحلاو حمقلاك ةّيجيتارتسالا علّسلا لصف .4

 .ةّيدايس ًاعلس

 .اهريوطتو ةّينطولا ناعطقلا ةيبرت .5

 .ةبسانملا مساوملاب ةّصاخلاو ةّماعلا ةنكمملا تاحاسملا ّلك ةعارز .6

 .ءاذغلا ةمالس ةنايصو ةئيّسلا ةّيئاذغلا تاداعلا رييغت .7
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 .اهل ةمزاّللا ةيامحلا نيمأتو ةّيلخاّدلا قطانملا يف بوبحلل تاءارهإو نزاخم ءاشنإ .8

 .ةّيعارّزلا يضارألا رامثتسا ةّيمازلإل نيناوق عضو .9

 .بعّشلا حئارش ّلكل ءاذغلا لوصو ةلادع نيمأت .10

 .اهعيجشتو ةّيّلحملا قاوسألا ميظنت .11

 

 ةعانّصلا .ك

 تاعانّصلل دراوملا بايغ ضيوعتل ةّيعيمجّتلاو ةطّسوتملاو ةفيفخلا تاعانّصلا معد .1

 .ةليقّثلا

 .ّيعانّصلا جاتنإلا يف ىرخألا ةّيروّسلا لوّدلا عم لماكّتلا .2

  .ةّيجولونكّتلاو ةّيفاقّثلا تاعانّصلا معد .3

 .اهعيجشتو ةّيئاذغلا تاعانّصلاو فرحلا معد .4

 .دراوملا كالهتسا مدعو ةّيئيبلا طورّشلا ةاعارم .5

 .يركسعلا عينصّتلل لغاشمو عناصم ءاشنإ .6
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  ةحايّسلا .ل

 ةدافتسالاو لخاّدلا يفو لابجلاو لحاّسلا ىلع ةحايّسلل ةمزاّللا ةّيتحّتلا ةينبلا ءاشنإ .1

 .ّيخيراّتلاو ّيفارغجلا عّونّتلا نم

 باطقتسال ةّيملاعلا راعسألا اهتاعارمو ةّيحايّسلا تامدخلا ةدوج ىلع ظافحلا .2

 .حايّسلا

 .ةّيئيبلا ةحايّسلا معد .3

 لدابتو ةعساولا ةّيحايّسلا جماربلا نم ةدافتسالل ةّيروّسلا لوّدلا عم لماكّتلا .4

 .ىرخألا لوّدلا نم تارامثتسالاب ةّينانبّللا ةربخلا

 عيراشملا نم ةدافتسالاو ةقيدّصلا لوّدلا عم ّيحايّسلا نواعّتلا تاّيقاّفتا عيقوت .5

 .ةعساولا ةّيحايّسلا

 

 ةّيئيبلا ةّطخلا

  يّحّصلا فرّصلاو هايملا .أ

 ّيملاعلا فافجلا ديدهتو تاطقاستملا لّدعم عجارت ةهجاومل ةّيجهنم ةّطخ عضو .1

 .بيصخلا لالهلا ىوتسم ىلعو

 هايم امّيس ال ردهلاو مادختسالا ءوسو ثّولّتلا نم ةّيقبتملا هايملا رداصم ةيامح .2

 .عيبانيلاو رهنألا ضاوحأ فيظنتو نوعرقلا ةريحبو ىرغّصلا رهنألاو يصاعلاو ّيناطيّللا

  .ةّيفوجلا هايملا رداصمو يراجم ديدهتو ةّيزاوترالا رابآلا رفح طبض .3
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 عيجشتو ةّيعامجلاو ةّيدرفلا ةطّسوتملاو ةريغّصلا كربلا ءاشنإ ىلع لمعلا .4

 .تاّيدلبلاو نيعرازملا

 .ندملاو فايرألا يف راطمألا عيمجت ةفاقث ميمعت .5

 هايمو ةفّشلا هايم ثّولت فقول ريركّتلا تاّطحمو يّحّصلا فرّصلا تاكبش ريوطت .6

  .رحبلا

  .لقّنلا تاكبش نيسحتو ةّيلاحلا هايملا رداصم رامثتساب دودّسلا نع ةضاعتسالا .7

 .هايملا ةلأسم لوح ةيعوّتلا تالمح ءاشنإ .8

 عيزوت فارعأو نيناوق ريوطتو بعّشلا ةّماع ىلإ ةفّشلا هايم لوصو ةلادع نم دكأّتلا .9

  .هايملا

 تاكرّشلا لدب عاطقلا ىلع ةلوّدلا ةرطيس ةداعتساو برّشلا هايم عيلست ةبراحم .10

  ةّيملاعلاو ةّصاخلا

 .نيثّولملا ّقحب تابوقعلا ّدشأ لازنإ .11
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  تايافّنلا .ب

 .كالهتسالا ةفاقث برضو تايافّنلا جاتنإ ضيفخت .1

 .لامعتسالا ةداعإو يلزنملا زرفلا ةفاقث ميمعت .2

 .كيتسالبلا مادختسا نم يجيردّتلا صّلخّتلا .3

 ةّطخ عضوو ةّيئاوشعلا رماطملا ةمزأ ةجلاعمل تايافّنلا ةجلاعم زكارم ءاشنإ .4

 .قراحملا فقوو ةسّدكملا تايافّنلا زرف ةداعإل دمألا ةليوط

 .ةّيوضعلا تايافّنلا نم ةّيعارّزلا ةدمسألا جاتنإ .5 

 .نكمأ ام ّلك ريودت ةداعإ .6

 

  ةّيحلا عاونألاو تاباغلا .ج

 دّدمّتلا فقوو ةّيعيبّطلا تاّيمحملاو تاباغلل ةلماكتملا ةرادإلل ةّطخ رارقإ .1

 .ّينارمعلا

 يتّلاو ةيراعلا قطانملا بيصختو رضخألا ءاسكلا راسحنا ةبراحمل دوهج لذب .2

 .اهءاطغ تدقف

  .ةّيناويحلاو ةّيتابّنلا ةّيّلحملا عاونألا ةيامح .3

 راذبلا ةبراحمو ةّيّربلا عاونألاو ةّيّلحملا روذبلا راثكإل زكارمو بوبح كنب ءاشنإ .4

 .ًاّينيج ةلّدعملا عاونألاو

 .اهليصأتو ةّيّلحملا ةيشاملا راثكإل زكارم ءاشنإ .5

 نم اهعنمو ةيّقبتملا ةّيناويحلا عاونألا ىلع ظافحلاو تاونس ةّدعل ديّصلا عنم .6

 .ضارقنالا
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 .بيصخلا لالهلا يف عاونألا ةيامحل ةّيروّسلا لوّدلا عم نواعّتلا .7

 لبق ميقعّتلاو تاسارّدلل اهعاضخإو ةّيحلا  عاونألا داريتسا ىلع دويق عضو .8

  دالبلا لوخدب حامّسلا

 تاديبملاو مومّسلاو ةّيئايميكلا فيظنّتلا داوم مادختسا نم ّيجيردّتلا صّلخّتلا .9

 .ةّيئايميكلا ةدمسألاو تاديبملاو ةّيعارّزلا تايّذغملاو

 .ةّيئيبلا ةيودألاو ةدمسألا جاتنإ .10

 

 ّيندملاو ّيراقعلا ميظنّتلاو نارمعلا .ه

 

 .ةّيرحبلا كالمألا امّيس ال ةلوّدلا كالمأ ةداعتسا .1
 .ةلماّشلا ناكسإلا ةّطخ رارقإ .2
 .ةمدختسملا ريغ تاراقعلا ىلع ةبيرّضلا رارقإ .3
 .كّلمّتلل ديدج نوناق رارقإ .4
 ةلادعلا عم بسانتي امب يضارألا بيترتل ةلماّشلا ةّطخلاب رظّنلا ةداعإ .5

 .ةّيعيبّطلا ةئيبلا ةيامحو عمتجملا ةدحوو ةّيعامتجالا
 .ةّيئيبلا ةرامعلا معدو يئاوشعلا ءانبلا فقو .6


