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  ًالوأ ناسنإلا ..نمألا موهفم تالوحت
  

  .ةرهاقلا ةعماج ،ةيسايسلا مولعلاو داصتقالا ةيلك ،ةيويسآلا تاساردلا زكرمب ةثحاب *ةفرع ةجيدخ
lmths.10elcitra/90/3002/meehafam/cibara/ten.enilnomalsi.www//:ptth  

    
  يأـف ؛ةيساسألا ليلحتلا ةدحوك ةلودلا سيلو درفلا ناسنإلا ىلع يناسنإلا نمألا موهفم زكري
   دـق ذإ ؛ةـلودلا نمأ بناجب درفلا نمأ قيقحت وه اهنم يساسألا فدهلا نوكي نأ بجي ةينمأ ةسايس
 اردصم ةلودلا نوكت نايحألا ضعب يف هنإ لب .اهينطاوم نمأ هيف صقانتي تقو يف ةنمآ ةلودلا نوكت
  .امهنيب لصفلا مدع بجي مث نمو .اهينطاوم نمأ ديد رداصم نم
  
 ةعوم جاتنك نيرشعلا نرقلا نم تاينيعستلا دقع نم يناثلا فصنلا يف يناسنإلا نمألا موهفم زرب
 تاسارد قاطنو ،نمألا موهفم ةعيبطب قلعتي اميف ةدرابلا برحلا دعب ام ةرتف ادهش يتلا تالوحتلا
 ايفاك دعي مل -يعقاولا روظنملا وهو- نمألل دئاسلا روظنملا نأ ةدرابلا برحلا ةربخ تتبثأ ذإ .نمألا
   عيـسوتل ةـجاحلاو ،ةدرابلا برحلا دعب ام ةرتف ديدهتلا رداصمو ةينمألا اياضقلا ةعيبط عم لماعتلل
  ىدـل نمألا موهفم ناكو .ةدرابلا برحلا دعب ام ةرتف ديدهتلا رداصم ةعيبط سكعيل نمألا روظنم
  لـعافلا اهرابتعاب ةيموقلا ةلودلا نمأ دودح ىلع رصتقي ةيلودلا تاقالعلا يف يعقاولا هاجتالا راصنأ
 ،اهددهي يجراخ يركسع ديد يأ دض كلذو ،ةيلودلا تاقالعلا يف )ديحولا نكي مل نإ( سيئرلا
    اهحلاـصم ىدـحإ سـمي وأ ،يسايسلا اهماظن رارقتسا وأ ،ادايس وأ ،يميلقإلا اهلماكت ددهي وأ
 ،نمألا قيقحتل ةيساسأ ةادأ دعي ةيركسعلا ةوقلا مادختسا نإف حلاصملا كلت ةيامح ليبس يف و .ةيموقلا
   لـيوطلا يلودـلا نواعتلاو ،رصتنمو موزهم نم اهيف دب ال ةيرفص ةارابمل نيرخآلاب ةقالعلا لوحتتو
  .هقيقحت نكمي ال مهو ضحم لجألا
 ةدمل يأ ،8461 ماع ةيموقلا ةلودلا ةأشنو ايلافتسو  حلص ذنم نمألل يعقاولا روظنملا اذه داس دقو
    يـسراد لـبق نـم صيحمتلا نم ديزمب يظح دق نمألا موهفم نأ الإ ،نرقلا فصنو نورق ةثالث
 نمألا موهفم اهزربأ ىرخأ ميهافم روهظ رمثأ ام وهو ؛ةدرابلا برحلا دعب ام ةرتف ةيلودلا تاقالعلا
  .يناسنإلا
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  :ميهافملا ريغتو يلودلا دهشملا تالوحت
   ىدأ اـم وـهو؛ يعون لكشب يلودلا دهشملا ريغتل ةيقطنم ةجيتن نمألا موهفم يف لوحتلا دعي     
   ةـيرظنلا رثأـت ( .ةيلودلا تاقالعلا يف ةينمألا ةلداعملل ةيساسألا تاضارتفالا ةفاك يف رظنلا ةداعإل
  .)ةرهاظلا روطتب نمألا روظنم روطت يلودلا دهشملا عقاوب
  كاـنه  حبـصأ ذإ ؛ةيموقلا ةلودلا ىلع اركح ةيلودلا تاقالعلا يف ريثأتلاو لعفلا دعي مل :ةيحان نمف
   ريـغ ةـيلودلا تامظنملاو ،ةيلودلاو ةيميلقإلا ةيموكحلا تامظنملاك لودلا ريغ نم نييلود نيلعاف
  .ةيموكحلا
  دـيدهتلا حبصي مل ذإ ؛ةيموقلا ةلودلل ديدهتلا رداصم ةعيبط يف لوحت ثدح :ىرخأ ةيحان نم و
 .) يعقاوـلا روظنملا راصنأ ضرتفي امك( ةلودلا نمأل ديحولا ديدهتلا ردصم وه يجراخلا يركسعلا
    رداـصم ةرورـضلاب تـسيل يتلا و ،ديدهتلا رداصم نم ةدع طامنأب هجاوت نآلا تحبصأ ةلودلاف
    ،يلودـلا باـهرإلا راـشتناو ،ةمظنملا ةميرجلاو ،دودحلا ربع تاردخملا ةراجت اهنمو ،ةيركسع
   روـظنملا زـجعو .خلإ ... يـئيبلا ثولتلاو ،رقفلا راشتناو ،زديإلاك ةئبوألاو ضارمألا راشتناو
 .حضاو وأ يئرم ريغ نايحألا مظعم يف ديدهتلا نإ ذإ ؛اياضقلا كلت عم لماعتلا نع نمألل يديلقتلا
   قوـفت دـق يذلا ديدهتلا رداصم نم طامنألا كلت ةهجاومل ةادأك حلصت ال ةيركسعلا ةوقلا نأ امك
 قافنإ مت يضاملا دقعلا لالخ هنأ ىلإ تاءاصحإلا ريشتف ،رشابملا يركسعلا ديدهتلا راثآ ةرمدملا هراثآ

 و .  ةـقيقد لـك اعوج نوتومي اصخش 42 كانهو ،ملاعلا يف زديإلا جالع ىلع رالود نويلب 042
  ةـلوليحلل ةيركسعلا ةوقلا مدختست نأ وأ اهدودح قلغت نأ ةلود يأل نكمي ال هنأ كلذ نم رطخألا
  لـب طقف نينطاوملا ىلع رصتقي دعي مل عمتجم يأ يف يسايسلاو يداصتقالا للخلا و .اهراشتنا نود
  مث نـمو .  نيئـجالو ،باـهرإو ،ةئبوأو ضارمأو ،ثولت ةروص يف دودحلا جراخل راثآلا كلت دتمت
  .ةفلتخم تاودأبو يملاعلا ىوتسملا ىلع انواعت اهعم لماعتلا بلطتي
  
  نـم اديزم ةريخألا دوقعلا تدهشف ،ةيلودلا تاقالعلا ةدنجأ ريغت ىلإ كلذ يدؤي نأ امازل ناكو
 ،نيئجاللا اياضقو ،يناكسلا راجفنالاو ،ةئيبلا ثولت اياضق اهنمو ،اياضقلا نم ةعومجم ىلع زيكرتلا
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  قـيقحتل يعسلا ةدحاو ةلود رودقمب حبصي ملو .ةيملاعلا اياضقلا نم اهريغو ،يرحبلا نمألا اياضقو
 ملاعلا ريمدتل يفكت تناك يتلاو يتيفوسلا داحتالا اهكلمي ناك يتلا ةيوونلا ةوقلا عنمت ملف ،ةدرفنم اهنمأ
  تحبـصأ ذإ ؛ااذ تاعارصلا ةعيبط يف لوحت ثدح رخآ بناج ىلعو .هيوا نم تارملا تارشع
 نم هنأ ىلإ تاءاصحإلا ريشتف ،لودلا نيب تسيلو دارفألاو تاعامجلا نيب ةيلخاد تاعارصلا مظعم
 يأ-   اـيلخاد اعارـص اهنم 85 ناك نيرشعلا نرقلا نم تاينيعستلا دقع اهدهش اعارص 16 نيب
 مهمظعمو نييركسع اوسيلو نييندملا نم تاعارصلا كلت اياحض نم %09و -ابيرقت %59 ةبسنب
   نـم اـهيف اياحضلاو لودلا نيب تسيلو تاعامج نيب تحبصأ تاعارصلاف .لافطألاو ءاسنلا نم
 لخاد نم تحبصأ لب ،بسحف ةيجراخ رداصم دعت مل لودلل ةيساسألا ديدهتلا رداصم و .نييندملا
  اـيريبيل ىلإ ادناور ىلإ لاموصلا نم ايقيرفأ يف ةحلسملا تاعارتلا لاثمو ،ااذ ةيموقلا ةلودلا دودح
  .حضاو لاثم
  
 ةدتمم روذجو تايفلخب اهطابتراو كباشتلاو ديقعتلا ةدشب ةيلخادلا تاعارصلا نم طمنلا اذه مستيو
  .ناسنإلا قوقحل ديدشلا كاهتنالاو ،فنعلل ديازتملا مادختسالا ىلإ ةفاضإلاب ،ديقعتلا يف ةياغو
  
   موـهفملا زورـب نإف ايخيرات ةدوجوم هديد رداصمو يناسنإلا نمألا تانوكم نأ نم مغرلا ىلعو
 ةملوعلا ةيلمع هيلع موقت امل ارظن كلذو ؛ةكرتشم انرئاصم تلعج يتلاو ةملوعلا ةيلمعب طبترا ارخؤم
   تدـكأ دـقف .يملاعلا يداصتقالا ريرحتلاو تامدخلاو علسلا لاقتنال لودلا نيب دودحلل حتف نم
  ريـغ ةمظنأ راشتنا اهنم ةدع رطاخم هل يملاعلا يداصتقالا ريرحتلا نأ ىلع يلودلا داصتقالا تاسارد
 تاساردلا كلت هيلع تدكأ ام ىلإ ةفاضإلاب .ةيلاملا قاوسألا يف ةصاخ اهيف مكحتلا نكمي ال ةرقتسم
   اياـضق ىـلع يبلسلا اهريثأت اهل نوكي نأ نكمي يتلاو يملاعلا داصتقالا بيصت دق ةيبلس تاريثأت نم
  .يسايسلا رارقتسالاو ،ةئيبلا
  
   يناـسنإ هـجو تاذ ةملوع" ناونعب 9991 ماع يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب نع ردص ريرقت يفف
ecaF namuH a htiw noitazilabolG " هـمدقت امم مغرلا ىلع هنأ ىلع ريرقتلا دكأ  
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     لاـقتناو ةـفرعملا لاـقتنا ةعرـسل ارظن تالاا ةفاك يف ىرشبلا مدقتلل ةلئاه صرف نم ةملوعلا
  نـمألا ىلع ةلئاه رطاخم ضرفت لباقملا يف اإف ،تامدخلاو علسلا لاقتنا ةيرحو ةثيدحلا ايجولونكتلا
  ىـلع ةريقفلاو ةينغلا لودلا يف دارفألا بيصتس رطاخملا هذهو ،نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف ىرشبلا
   .ءاوس دح
  :يف لثمتت ةملوعلا رصع يف يناسنإلا نمألا دد ةيساسأ تايدحت عبس ريرقتلا ددح دقو
  
 ماع فصتنم ايسآ يقرش بونج يف ةيلاملا ةمزألا كلذ ىلع زرابلا لاثملاو :يلاملا رارقتسالا مدع -أ

 نإف لاملا سأرو تامدخلاو علسلل عيرسلا قفدتلاو ةملوعلا رصع يف هنأ ىلع ريرقتلا دكأ ذإ .7991
  .ثدحت نأ اهل عقوتي ةلثامم ةيلام تامزأ
  
  تاـموكحلاب ةيملاعلا ةسفانملا ةسايس تعفد ذإ :لخدلا رارقتسا مدعو يفيظولا نامألا بايغ .ب
 وهو ؛ةيفيظو تانامض وأ دوقع يأ بايغب مستت ةنورم رثكأ ةيفيظو تاسايس عابتا ىلإ نيفظوملاو
  .يفيظولا رارقتسالا بايغ هيلع بترتي ام
  
    راـشتناو لاـقتنا ةلوهـسب تطبترا ةكرحلا ةيرحو لاقتنالا ةلوهسف :يحصلا نامألا بايغ .ج
  ءاـحنأ فلتخم يف زديإلاب نيباصملا ددع غلب 8991 ماع يف هنأ ىلإ ريرقتلا ريشيف زديإلاك ضارمألا
  .هدحو 8991 ماع يف ىودعلا مهيلإ تلقتنا درف نييالم 6 مهنم ،درف نويلم 33 يلاوح ملاعلا
  
  ربـع ةفرعملاو راكفألا لاقتناو تافاقثلا جازتما ىلع ةملوعلا ةيلمع موقت ذإ :يفاقثلا نامألا بايغ .د
   متـي تاـفاقثلا جازتماو ةفرعملا لاقتنا نأ ىلع ريرقتلا دكأ دقو .ةيعانصلا رامقألاو مالعإلا لئاسو
 نايحأ يفو ،ةريقفلا لودلا ىلإ ةينغلا لودلا نم راكفألاو ةفرعملا لاقتنا ىلع موقت ،ةئفاكتم ريغ ةقيرطب
  .ةيلحملا ةيفاقثلا ميقلا ىلع اديد ةدفاولا تافاقثلاو راكفألا ضرفت ةريثك
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  ثدـحأ مدختست تحبصأ يتلاو ةمظنملا ةميرجلا راشتنا يف لثمتيو :يصخشلا نامألا بايغ .ـه
  .ةثيدحلا ايجولونكتلا
  
   ةـغلاب ةـيبناج تاريثأت اهل يتلاو ةثيدحلا تاعارتخالا نم رطخلا اذه عبنيو :يئيبلا نامألا بايغ .و
  .ةئيبلا ىلع ةروطخلا
  
  يف تـلثمت تاعارتلا ىلع اديدج اعباط ةملوعلا تفضأ ثيح :يعمتاو يسايسلا نامألا بايغ .ز
 رود شعتنا امك ،نيديدش ةروطخو اديقعت اهيلع ىفضأ ام وهو ؛دودحلا ربع ةحلسألا لاقتنا ةلوهس
  اـم وهو ؛ااذ تاموكحلل بيردت ميدقتب موقت نايحألا ضعب يف تحبصأ يتلاو ةحلسألا تاكرش
  .يناسنإلا نمألل اريطخ اديد لثمي
  
 -ةيركسعلا اوق بناجب- ةيداصتقالا ةلودلا تاردقب امامتها ةدرابلا برحلا دعب ام ةرتف تدهش دقو
  .ركذلا ةفنآ تايوتسملا ةفاك ىلع ةينمألا ةيامحلا ريفوت يف
  
  ةيـسايس تايفلخو مظنل يمتنت لود نيب طباور قلخ لهس يداصتقالا لماكتلا وحن ديازتملا هاجتالاف
  تارداـبملا نم ددع ءاشنإو ريوطتل مئالم خانم قلخ يف مهاس ام وهو ؛ةفلتخم ةيعامتجاو ةيداصتقاو
  .ةينمألا
  
 ميظنت يف ةيلودلا تاقافتالاو ةيموكحلا تابيترتلا رود ىلع زكر دق نمألل يديلقتلا ليلحتلا ناك اذإو
 اادهعت ذيفنتب لودلا مازتلا ةرورضلاب ينعي ال دعاوقلا كلت دوجو نإف ةيلودلا تاقالعلا طامنأ لمجم
 لمجم ميظنتل ةيلودلا تاقافتالاو دعاوقلا نم ريبك ددع دجوي ذإ ؛نيئجاللا اياضق اهنمو .اهراطإ يف
 اميف ةيلودلا اامازتلا ذيفنت مدعل لودلا نم ديازتم هاجتا وه ايلاح هدهشت ام نأ الإ ،نيئجاللا عاضوأ
 51  يلاوـح ملاعلا ينطاوم نيبو نيرشعلاو يداحلا نرقلا أدبن انلعج ام وهو ؛نيئجاللا ةلماعمب قلعتي
  وـحن لودلا هاجتا وه ايلاح هدهشن امف .يلخاد حزان نويلم 72 يلاوح ىلإ ةفاضإلاب ئجال نويلم
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 هلالخ نم نكمي راطإل لصوتلا ةيفيك ىلع مامتهالا بصنا اذل .ةيلودلا اادهعت ذيفنتب مازتلالا مدع
  .تامزألا تقو يف ةصاخ ةفلتخملا تاعامجلا ةدعاسم ةيغب ةيلودلا فارعألاو دعاوقلا نع عافدلا
  
  
  :هروطت و يناسنإلا نمألا موهفم تاموقم
  
   ىـلع ةـيلودلا تاقالعلا يسراد مامتها بصناو ،نمألا موهفمل ةيوقلا ةعجارملا بابسأ هذه تناك
  نأ وـه تابلطتملا دحأ ناكو .ريغتملا عقاولا ريسفت انل ىنستي ىتح تايرظنلا ريوطتو ميهافملا عيسوت
 ةنسنأب فرعي اميف- نينطاوملا تاجايتحا نم ابارتقا رثكأ ةيعامتجالا مولعلا لاجم يف تاساردلا نوكت
  .نمألا اياضق ةنسنأ وأ ةيعامتجالا مولعلا
  
 ةيبلت كلذكو ،ناسنإلا ةماركو ةيرشبلا ةماركلا نوص ىلع ساسألاب يناسنإلا نمألا موهفم زكتريو
   نـم هـقيقحت نكمي نمألا نأ وه انه يسيئرلا بارتقالاو ،ةيداملا هتاجايتحا بناجب ةيونعملا هتاجايتحا
   نأ نـكمي نـكل ،ديحولا رطخلا سيل يركسعلا ديدهتلا نأو ،ةديشر ةيومنت تاسايس عابتا لالخ
 تانامض دوجو مدعو ،ةايحلا يف ةلوبقملا ةاواسملا صاقتناو ،يداصتقالا نامرحلا لكش ديدهتلا ذخأي
 ،ةمادتسملا ةيداصتقالا ةيمنتلا قيقحت بلطتي يناسنإلا نمألا قيقحتف .ةيساسألا ناسنإلا قوقحل ةيفاك
  .نوناقلا ةدايسو ،ةيعامتجالا ةاواسملاو ،ديشرلا مكحلاو ،هتايرحو ناسنإلا قوقح نوصو
  
   درـفلا ىـلع زكرت يناسنإلا نمألا موهفم ةماعد وأ ساسأ لكشت يتلا راكفألا نأ نم مغرلا ىلعو
 تاسارد يف ةثيدحلا تابارتقالا عم قفتتو ةلودلا ءارو ام اهرابتعا يف لخدت اضيأ اإف ليلحت ةدحوك
    لودـلا ةمالـسو نـمأ ىلع دمتعي ةلود يأ ملسو نمأ نأ ىلع موقت يتلا نييلودلا ملسلاو نمألا
 ىنعمب .لماكتملا ينمألا ءانبلا ءازجأ نم اًءزج نوكي نآ الإ ودعي ال هتيمهأ مغر ةلودلا نمأف ؛ىرخألا
  نـمأ ناف ،مث نمو .)ملاعلا( ىلعأ ىلإ )دارفألا( لفسأ نم اينمأ ىنبي رقتسمو نمآ يملاع ماظن يأ نأ
  .ةطيسو ةحاسم درجم ةلودلا
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 ناك يذلا 5491 ماعل ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا يف يناسنإلا نمألا موهفم روذج عبتت نكميو
   نـمألا قـيقحت يلاتلابو ،ناسنإلا قوقح ةيامحب ةليفكلا دعاوقلا ضعب ءاسرإ ىلع بصنم هزيكرت
 ىدص اهل نكي مل هنأ الإ ،يناسنإلا نمألا موهفم حرطل ةدودحملا تاردابملا ضعب كلذ يلت .يناسنإلا
   ةـيرظن ترـهظ 6691 ماع يفف .ةيلودلا تاقالعلا ةدنجأ ىلع موهفملا حرط يف رثؤم رودو ريبك
   تاينيعبـسلا ةـيادب عمو ،"ytiruceS laudividnI يدرفلا نمألا" مساب ةيدنك ةيجولوكيس
   ةـيمنتلل ةلقتـسملا ةنجللاو ،امور يدان ةعامج اهنمو ناجللا ضعبل ريراقتلا نم ةعومجم رهظت تأدب
  ىـلع اهريراقت يف ناجللا كلت تدكأ دقو .ةينمألا اياضقلاو حالسلا عرتل ةلقتسملا ةنجللاو ،ةيلودلا
  باـيغو ،ثولتو رقف نم ملاعلا ءاحنأ ةفاك يف دارفألا هيناعي ام ىلع تزكرو .درفلا نمأ قيقحت ةيمهأ
  .دارفألا لكاشم وحن مامتهالا عفد ةرورض مث نمو ،لمعلا قوس يف يفيظولا نمألل
 نع رداصلا 4991 ماعل ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت لالخ نم تءاج موهفملا عفدل ةيقيقحلا ةمهاسملا نأ الإ
 ،" يناـسنإلا نمألل ةديدجلا داعبألا" يناثلا لصفلا يف ريرقتلا لوانت ذإ ؛يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب
 يداحلا نرقلا يف تاعمتا ةرادإ يف ةروثل اهتطاسب مغر يناسنإلا نمألا ةركف يدؤت نأب ريرقتلا أبنتو
  .نيرشعلاو
  :يه يناسنإلا نمألل ةيساسأ صئاصخ عبرأ ريرقتلا ددح دقو
   .ناكم لك يف ناسنإلل قح وهف ؛يملاع لماش يناسنإلا نمألا -1
   .رخآلا ىلع اهنم لك فقوتي ةلماكتم يناسنإلا نمألا تانوكم -2
   .قحاللا لخدتلا نم لهسأ يهو ،ةركبملا ةياقولا لالخ نم نكمم يناسنإلا نمألا -3
   .ناكم لك يف سانلا ةايح ةيعونب قلعتيو ناسنإلا هروحم يناسنإلا نمألا -4
  
  :نيقش يف يناسنإلا نمألا تانوكم ريرقتلا ددح دقو
 يعامتجالا نمألا موهفم عم قفتي امم( .فوخلا نم ةيرحلا وه :يناثلاو ،ةجاحلا نم ةيرحلا وه :لوألا
  .)ينآرقلا
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   ،ةـفلتخملا تاـيبدألا اهشقانت يتلا موهفملا اهيلع موقي يتلا مئاعدلا وأ سسألا نم رخآ ددع كانهو
  :اهنمو
  
  قـيقحتو ةيرشبلا ةيمنتلا بناجب ةنيللا ةوقلا اهيلع قلطي ام يه يناسنإلا نمألا قيقحت يف ةلعافلا ةادألا
   .ةيركسعلا ةادألا نم الدب يلكيهلا رييغتلا لالخ نم يناسنإلا نمألا قيقحت نكمي ،مث نمو .ةيطارقميدلا
  
  ةـسرشلا ةيدادبتسالا ةمظنألا يف وأ عارتلا قطانم يف يناسنإلا نمألا قيقحتل ةوقلا مادختسا مت ام اذإ
   تاـمظنملاو لودـلاف .ةيلودلا تامظنملا ةلظم تحتو ،ةيعامجو ،ةينوناق ةقيرطب متي نأ دب ال اذهف
 تالاجم يف لمعلا دعاوق ليكشتل اعم لعافتت نأ بجي ) ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا( ةيلودلاو ةيميلقإلا
   .يناسنإلا نمألا ديد رداصم ةهجاوم اهدرفمب ةلود عيطتست ال ذإ ؛يناسنإلا نمألا
  
  لـيلحتلا يفف ؛ةلودلا رود شيم ينعي ال هنإف ،ةلودلا نمأل ةيديلقتلا ةرظنلا زواجتي موهفملا نأ مغر
 دارفألا نمأ ديد رداصم دقعت لظ يف ةصاخ نينطاوملل نمألا ريفوت نع ةلوئسملا يه ةلودلا يئاهنلا
   .ةملوعلا لظ يف
  
 نمألا موهفم زكريو ،يعامتجا دعب ىلع لمتشت نأ بجي رارقلا عناصل ةينمأ وأ ةيداصتقا ةسايس يأ
   .داعبتسالاو داهطضالا لاكشأ ةفاك ةهجاوم ىلع زكرت نأ يغبني ةماعلا تاسايسلا نأ ىلع يناسنإلا
  
 دعي يناسنإلا نمألا قيقحت نإف ،ةيرفص ةارابم دعي نمألا قيقحت نمألل يديلقتلا روظنملل اقفو ناك ذإ
   .ىدملا ليوط يعامجلا نمألاو ةنزاوتملا ةيرشبلا ةيمنتلا لجأ نم فارطألا عيمجل ابسكم
  
  عمتاو دارفألا ةناكم لالخ نم ملاعلا لبقتسم :يناسنإلا نمألا
  
  .يلحملا ىوتسملا ىلع -1 :يه ةملوعلا لظ يف مويلا ملاع يف يناسنإلا نمألا قيقحت تازكترم زربأ لعل
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  .يميلقإلا ىوتسملا ىلع -2
  .يملاعلا ىوتسملا ىلع -3
  
  ىلحملا ىوتسملا ىلع: الوأ
 ؛ة ـلودلا نمأو يناسنإلا نمألا تابلطتم نيب قيفوتلا هلالخ نم نكمي مئالم راطإل لصوتلا ةرورض -
   .رخآلا نع لزعمب متي نأ نكمي ال امهنم يأ قيقحتف ؛ةلودلا نمأب دارفألا نمأ طابترال ارظن
 وحن ةهجوم نوكت نأو يناسنإ بارتقا نم عبنت نأ بجي لودلا تايداصتقاو مظن ءانب ةداعإ ةيلمع -
  يناـس  نإلا نـمألا تاـبلطتم قيقحتب ةليفكلا تاسسؤملا قلخ لالخ نم دارفألا نمأ قيقحتو ةمدخ
   .ةيناسنإلا ةهافرلاو
 نمأ تابلطتم نيب نزاوتلا نم عون قلخ مزلتسي يلحملا ىوتسملا ىلع ةديشر ةيومنت تاسايس عابتا -
     قاـفنإلاو ،ةـهج نـم ميـلعتلاو ةحصلا ىلع قافنإلا نيب نزاوت لالخ نم ،ةلودلا نمأو دارفألا
002 ماعل ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقتل اقفوف .ىرخأ ةهج نم يركسعلا  قافنإلا يتبسن ضافخنا ظحالي 1
  لودـلا يف ةصاخو يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ةبسنك يركسعلا قافنإلاب ةنراقم ميلعتلاو ةحصلا ىلع
   .ةضفخنملا ةيرشبلا ةيمنتلا تاذ
  
  يميلقإلا ىوتسملا ىلع :ايناث
  
 ةهجاومل امئالم اراطإ دعي يميلقإلا نواعتلا نإف يناسنإلا نمألا اياضق كباشتو دقعتو ةبوعص لظ يف
 تامظنملا رود نأ دجن اذه عمو .نيئجاللا اياضق لثم اياضق يف ةصاخو يناسنإلا نمألا ديد رداصم
   ةـبلاطم ةـيميلقإلا تامظنملاف ،ةيداصتقالاو ةيراجتلا تايقافتالا بناجبف .ادودحم لاز ام ةيميلقإلا
   ايـسآ يقرـش بونج يفف .نيئجاللا اياضق اهنمو يناسنإلا نمألا اياضقل مامتهالا نم ديزم هيجوتب
  اهـنمو يناسنإلا نمألا موهفمل تهبنت يتلا تامظنملا ضعب كانهو ،ئجال نويلم 2.2 دجوي اهدحو
 نم ديزم ىلإ ةجاحب ةيميلقإلا تامظنملا رود لظي اذه عمو ،)ايسآ يقرش بونج ممأ ةطبار( نايسآلا
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  ةـميرجو تاردخم ةراجتو نيئجال تالكشم نم اهركذ قباسلا تايدحتلا ةهجاومل اهنيب اميف ليعفتلا
  .ةيلود
 يملاعلا ىوتسملا ىلع :اثلاث
  ةديـشر تاسايس بلطتت اهتهجاومو ةيملاع وأ ةينوك اياضق ساسألاب يه يناسنإلا نمألا اياضق -
  :يناسنإلا نمألا قيقحتل يملاعلا ىوتسملا ىلع تابلطتملا زربأ نمو .يملاعلا ىوتسملا ىلع انواعتو
   نـمألا تاـبلطتمل ةباجتسا رثكأ حبصي ثيحب ةدحتملا ممألا ماظن ىلع تاحالصإلا ضعب لاخدإ -
   عاـضوأ ةـسارد اهفده نوكي ةمظنملا راطإ يف يناسنإلا نمألل ةنجل ءاشنإ حارتقا نكميو ،يناسنإلا
    كاـنه ىرـخأ ةـيحان نمو ،ددصلا اذه يف اهريراقت ميدقتو ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف يناسنإلا نمألا
 ةقلعتملا ةيلودلا تاقافتالا راطإ يف ةيلودلا اادهعت ذيفنتب لودلا مزلت ةيمازلإ ةادأ ىلإ لصوتلل ةرورض
   .ناسنإلا قوقح اياضقب
 ةيرشبلا ةيمنتلا نم عونلا اذه قيقحتو ،ةيرشبلا ةيمنتلل اديدج اجذومن يناسنإلا نمألا قيقحت بلطتي -
   يوـمنتلا نواـعتلل ديدج راطإ ميمصت يأ ،ةيمنتلا قيقحتل يملاعلا نواعتلا نم ةيلاع ةجرد بلطتي
    ىوتـسملا ىـلع رـقفلا ةبراحم ىلع ةيومنتلا ةسايسلا كلت زكترتو .يناسنإلا نمألا تامازتلا مئاليل
  .يئيبلا ثولتلا ةبراحمو ،زديإلا ضرم راشتنا ةحفاكمو ،يملاعلا
    نـم لـعلو ،ةريـخألا تاونسلا يف ةديدش عفد ةوقب يظح دق يناسنإلا نمألا موهفم نأ كش الو
 ةيجراخلا اهتسايس ةدنجأ نم ءزجك موهفملا لودلا ضعب ينبت ةيجراخلا تاسايسلا يف هجمد تاصاهرإ
   تادعاـسملل امهتـسايس يف ةيساسألا فادهألا دحأك موهفملا اتعضو ثيح ،ادنكو نابايلا اهنمو
  دارـفألل ةيتاذلا تاردقلا ءانب تاعورشمل اههيجوت متيل اهفيظوت هجوأو طورشو ةيجراخلا تانوعملاو
    يف رـشبلل ةاـيحلا ةـيعون نيسحت ىلع سكعني امب يناسنإلا نمألا تاموقم ريفوتل ةيلحملا تاعمتاو
  .ةيمويلا ماراسم
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