
  ةيلودلا تاقالعلا يف ةيلاثملا ةسردملا

 ،سانلا كرادم لوانتم يف اهلعجو ةيلودلا ةسايسلا طيسبت ةلمح ةرمغ يف ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب ةيلاثملا تأشن
 ةيلودلا تايقافتالا ةيساسألا ااببسم نم نأو عيمجلا ةايح تلاط دق برحلا نأب يبعشلا روعشلا دايدزا ةجيتن و
  .دقعت تناك يتلا تافلاحتلاو لودلا ضعب تاسايسو ةيرسلا

 ىلع ءاضقلا ةيغب ةيلودلا تامظنملاو يلودلا نوناقلا سيردتو ةساردب يميداكألا لقحلا يف يلاثملا رايتلا لثمت 
 ةركف ىلع موقت .يلودلا مهافتلا ريوطتو معدو ملسلا فادهأ ةمدخو ملاعلل لضفأ ميظنت ةماقإو تاعارتلا
  .يملاعلا مالسلاو نمألا ةنايصو نامض يف يلودلا نوناقلا رودو ماعلا يلودلا نوناقلا دعاوقل لودلا عوضخ

 يف ممألا ةبصع قاثيم مهاس دقو .يلودلا عمتا يف اهرود عبتتو ةيلودلا تامظنملا ةساردب ةيلاثملا  تمتها 
 نأ ضرتفي يتلا ةيلودلا ةيكولسلا عم لودلا تاسايس قفاوت ىدمل ريياعمك ةيلاثملا اهتلمعتسا ةريثك سيياقم ةرولب
 .ابروأ يف ةيضاملا نورقلا يف ةدئاس تناك ةديدع ةيفسلفو ةيركف رداصم نم ةيلاثملا تأشن دقلو .اهوجهتني
  .ةيقالخألا اياضقلا يف ىلعألا مكحلا يناسنإلا ريمضلا رابتعا ثيح نم ةيدرف ةيلاثملا تناكو

 .يلودلا راطإلا وأ ينطولا عمتا راطإ يف ناك نإ دارفإلا نيب تاقالعلا يف قالخألا ةيولوأ نم يلاثملا قلطنيو 
 ةملسم نم يلاثملا قلطنيو .عمتا ةمدخل تعضو يتلا دعاوقلاو نيناوقلل عوضخلا درفلا بجاو نأ يلاثملا ىريو
 درفلل ايلعلا ةحلصملا نيب يعيبط قفاوت كانه ناربتعيل )stseretnI fo ynomraH( حلاصملا ماجسنا
 ةحلصم معدي امدنعو .ةعامجلا ةحلصمل لمعي ةيتاذلا هتحلصمل لمعي امدنع درفلاف .ةعامجلل ايلعلا ةحلصملاو
  .هتحلصم معدي اوهف ةعامجلا

 نم تقلطناو .تاعارتلا نم لاخ لضفأ ملاع ءانب ىلع زكر ينوناق  -يقالخأ برتقم ةيلاثملا نذإ تلكش 
  .ةيرشبلا ةعيبطلا لوح ةيلؤافت ةيفسلف تاملسم

 اايضرف تهجتا ام ردقب يلودلا ماظنلاو ةلودلا يموهفم ىلع ةيلاثملا زكرت مل ةيلودلا تاقالعلا ةسارد راطإ يفو 
 تربتعا يتلا ةيساسألا ةيقالخألاو ةيسايسلا ةيضقلاف .ةيرشبلاو ماعلا يأرلاو درفلا ميهافم وحن ااحرتقمو
 ةيملاعلا برحلاب لثمتملا عقاولا نيب ةيلودلا تاقالعلا يف ةمئاقلا ةوجفلا ةيضق تناك اههجاوت اأ ةيلاثملا ةسردملا
  .لضفأ ملاع ءانب يف حومطلا نيبو ىلوألا

 يذلا ]و[ ىرخأ ةهج نم يلودلا يسايسلا عقاولاو ةهج نم ةيلاثملا ةيرظنلا نيب تاينيثالثلا يف ةوجفلا تدادزا 
 ةيزانلا زوربو 5391 ماع ايبويثأل ايلاطيا لالتحاو 1391 ماع ايروشنمل ينابايلا وزغلا ةرهاظم زربا نم ناك



 ةيرظنلا صقني ناك امو .اهلشفو اهزجع تبثو ةيلاثملا ةيرظنلا ىلع ةيعقاولا تايدحتلا تدادزاو .ايناملأ يف
   .ةيناودع وأ ةيعازن تايكولس جاهتنال لودلاب عفدت يتلا بابسألا مهف وه ةيلاثملا

  ةيلودلا تاقالعلا يف ةيعقاولا ةسردملا

 تفدهو .ةيلاثملا رايت ىلع ةيساسأ لعف ةدر ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب تأشن يتلا ةيسايسلا ةيعقاولا ةسردم لثمت
 تءاج ]دقل[ . .  .ضعب عم اهضعب ااقالع يف ةرثؤملا لماوعلاو لودلا تايكولس مهفو ةسارد ىلإ ةيعقاولا
 فد ملو ،تاعارتلاو برحلاو ةوقلا ةسايس ،ًاديدحتو ,ةيلودلا تاقالعلا يف مئاق وه ام للحتو سردتل ةيعقاولا
  .ةيلودلا تاقالعلا هيلع نوكت نأ بجي ام لوح راكفأو ]تاحرتقم[ . . . ميدقت ىلإ ةيلاثملا تلعف امك

 ذنم ةيلودلا نوؤشلاب نومتهملاو نويميداكألا اهحرطي لازام ةلئسأل ةبوجأ ىلع لوصحلا نويعقاولا لواح دقو 
 رهاوظلا باعيتساو مهفو ليلحتل ةيسايس ةيرظن ميدقت ىلإ ةيعقاولا تفده نذإ .اذه انموي ىتحو تانيتسلا
  .ةيلودلا

 ةسارد نع يميداكأ عرفك )درفنتو( زيمتت ةيلودلا ةسايسلا ناب )ةيعقاولا يرظنم زربا نم اوهو( واثنغروم ىري 
  .يسايسلا حالصإلاو ةيراجلا ثادحألاو يلودلا نوناقلاو خيراتلا

  يعقاولا ركفلا يف ةيساسألا تاملسملا مهأ

 ئدابملاف يلاتلابو .حيحصلا وه سكعلا لب نويلاثملا لوقي امك قالخألا اهددحت نأ نكمي ال ةسايسلا نأ .1
  .يسايسلا لمعلا ىلع اهقيبطت نكمي ال ةيقالخألا

   .خيراتلا ةساردو ةيخيراتلا براجتلا مهفو ليلحت نعو ةيسايسلا ةسرامملا نع جتنت ةيسايسلا ةيرظنلا نأ .2

 ناهرلا ،نويلاثملا لعف امك ،أطخلا نمف يلاتلابو .ةيلودلا ةيكولسلا ددحت ريغتلل ةلباق ريغو ةتباث لماوع دوجو .3
  .ماعلا يأرلا يفو ةيرشبلا ةعيبطلا يف ةلوهسب ريغت نأ نكمي ،ةفاقثلاو ةفرعملا نأ ىلع

 ضعبلا مهضعب نوهجاوي دراوملا ةردنب مستي ملاع يف دارفألاف ،ةعامجلا اوه يعامتجالا عقاولا ساسأ نأ .4
        .ةلودلا ]يف ةلثمتم[   . . .  ةمظنم ةعامج يف ءاضعأك امنإ صاخشأك سيل

  :يلاتلا وحنلا ىلع ةيعقاولا ةسردملا تاضارتفا مهأ ةثيدحلا تاساردلا دحا تفاضأ دقو



 تامظنملا يلع سيلو( لودلا ىلع زيكرتلا ناف كلذبو ،ةيلودلا ةسايسلا يف لماوعلا مهأ لودلا ربتعت .1
 يف تالعافتلا ةعيبط مهف لع دعاسي ليلحتل ةيساسألا تادحولاك )ةيسنجلا ةددعتم تاكرشلا وأ ،ةيلودلا
  .يلولا عمتا

 .ضعبلا اهضعب عم اهلماعت يف ينالقع قلطنم نم فرصتت لودلا نأ ساسأ ىلع ةيلودلا ةسايسلا ليلحت .2
 يتامغاربو ينالقع لكشب اهل ةحاتملا لئادبلا ةساردب موقت فوس لودلا نأ ضرتفملا نم ةنأف كلذبو
)citamgarp( ةردق ةدايز وحن ههجوم ةداعلاب نوكت يتلاو ايلعلا اهحلاصم مدخت يتلا تارارقلا ذختت فوسو 
 لك ةحضاوو ةلماك تامولعم يلع ازوح مدع نم مغرلا ىلع كلذب لودلا ضعب موقت دقو .اوقو ةلودلا
   .ةبئاصلا تارارقلا ذاختا نع ةلاحلا هذه يف ىطخت دق كلذبو ،ةليدبلا تارايخلا لك لوح حوضولا

 يف مه ؛ام ةلودل  ةيجراخلا ةسايسلا يف تارارقلا يذختم نأ نم مغرلا ىلع .ةدحاو ةدحوك ةلودل رظنلا .3
 يجراخلا ملاعلا عم لماعتت ةلودلا نأ الإ ) خلا ،ةيجراخلا ريزو وأ ،ةلودلا سيئر( نيددعتم صاخشأ عقاولا
 تاسايسلا تاساكعنا نأ ربتعت ةينالقعلا ةسردملا ناف ضارتفالا اذه ىلع انب .كسامتم دحاو نايك اهتفصب
   .ًايجراخ ةلودلا كلت فقاوم يف ةمساح نوكت ال ام ةلودل ةيلخادلا

 لكلا ىلع ادارإ ضرف عيطتستو ةوقلا ركتحت ةيزكرم ةطلس بايغ ةجيتن ةباغ ةباثمب يلودلا ماظنلا رابتعا .4
   .ةلودلا ]لخاد[ يف لاحلا يه امك

 يكل اهدهج ىراصق لذبت فوس لودلاف .ةيجراخلا لودلا ةسايس يف مهألا لماعلا ينمألا لماعلا رابتعا .5
 دعاست يكل يرخأ )لود( ىوق بلط رمألا بلطت ول ىتح ،لئاسولا ىتشب اهنمأ )ىوقت و ززعتو( ىلع   ظفاحت
  .نمألا اذه ةنايص ىلع

  ةيلودلا تاقالعلا يف ةيكولسلا ةسردملا 

 ىلإ ةيكولسلا تفدهو .تانيتسلا يف يساسأ لكشب ترولبتو تانيسمخلا فصتنم يف ةيكولسلا ةسردملا تأشن
 يف اومتهاو مهثاحبأ يف ةيمك ةصاخو ةيملع جهانم نويكولسلا لمعتسا .هيؤبنت و ةيريسفت ةيليلعت ةيرظن داجيإ
 ةقدب ةددحم ميهافمو تايضرف ىلع موقت تايرظن و جذامن ءانبب اوماقو نراقم لكشب تايضرف رايتخاو ميدقت
  .ًايقطنم ةطبارتمو

 ةيرظنلا ءانب موقي ]ثيح[ . . .ثحبلل روحمك ةيدرفلا تالاحلاب سيلو ةرركتملا طامنألاب نويكولسلا متها 
 .تايضرفلا تابثإ ىلع ةرودب اذه موقيو .ةماعلا ماكحألا قالطإو ميمعتلا ىلع ةردقلا ىلع نويكولسلا بسح



 لامعتسا هلك كلذ يف مهاسو تايئاصحإلا ىلع ةمئاقلا ةيملعلا جهانملا وحن ةيكولسلا عم لوحتلا رهظو
  .تايضايرلاو ينورتكلالا بساحلا

 سفنلا ءاملعو عامتجالا ءاملع اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلا ىلع تالاا نم ريثك يف ةيكولسلا ةسردملا تدمتعا 
 نم ةيكولسلا ةسردملا تدافتساو .ةيعامتجالا تاعامجلاو دارفألا تايكولس اوسرد نيذلا ايجولوبرثنالا ءاملعو
 يه لودلا تايكولس نأ نم ًاقالطنا كلذو ،ةيلودلا تاقالعلا يف ةطسوتم وأ ةيئزج تايرظن ءانب يف كلذ
  .لودلا كلت يف ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تاعامجلاو دارفألا تايكولس ًاساسأ

 تاءارجإ دوجو يف لثمتي تانايبو تامولعم ىلإ ثادحألاو عئاقولا ليوحتل نويكولسلا دنع يرورضلا طرشلا
 جهانمو دعاوق لامعتسا ىلإ ةيكولسلا وعدت ]كلذب[ . . .اهراركت نكمي ةحضاو بيترتو فينصت دعاوقو
  .تاريغتملل يمكلا سايقلا ىلع اهلمجمب موقت ةيملع
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