
 

 

 

 

 

  

  "ةيعامتجا ةلادع.. ةمارك .. ةيرح "
  

  روتسدلا يف ةيساسألا ماكحألا
  

  ةيرصملا ناسنإلا قوقح تامظنم ةيدرب     

  

  

  
  
  
  



 

  

  ؟اذامل.. ةيدربلا هذه
  

  

ةروـث  "روتسد لوح يراجلا يعمتجملا راوحلا يف ناسنإلا قوقح روظنم نم ةمهاسملا ،ةحرتقملا ئدابملا هذه فدهتست                
رياني 25 وأ " ةـيندملا ةلودلا  "ـب راوحلا اذه يف هتيمست يرجي ام ةيامحل تانامض ةرولب يف ةمهاسملا صاخ لكشبو               ،  " 

سم"ةلودلا ةيندم" رياني25ةروث ميق كلذ يف ةمهلت ،   .  
  

وأ ،لعفلاب اهقالطإ مت ،ىرخأ تاردابم ةميق نم صاقتنالا وأ ضارتعالا وأ ضفر نم              " ةيدربلا"هذه رادصإ ةردابم عبنت ال      
اـهقلطأ يتلا ةقيثولا ةشقانمو ريوطت يف اومهاس         "ةيدربلا"هذه دادعإ يف اوكراش نيذلا ضعب نإ لب         . اهل دادعإلا يرج  ي  ،
. ةيـساسألا قوقحلاب قلعتملا بابلا يف ماعلا اهطخ عم نوقفتيو ،ةيروهمجلا ةسائرل لمتحملا حشرملا يعداربلا دمحم               . د
  .يقوقح روظنم نم ةقيثو رودص ةيمهأ ىلع رداصي ال ،يسايس فرط نم رثكأ نم ةلثامم قئاثو رودص نكلو

  

تانامـض ليصفت تبنجت كلذلو ،روتسدلا نم       " ةزجوم"ةخسن حبصت ال ثيحب ،ةفثكمو ةريصق نوكت نأ         " ةيدربلا"تصرح  
هذـهل ىـلعأ ةنامـض عـضوب تفتكاو         . روتسدلا وه اهناكم نأ رابتعاب ،روتسدلا اهنمضي نأ بجي يتلا ناسنإلا قوقح           

يلودـلا نوناـقلاو ناسنإلا قوقحل ةيلودلا قيثاوملا يف ةنمضتملا تانامضلاو قوقحلا لك ىلع لمتشت نأ ىهو            قوقحلا  ،
  .عيرشتلاو روتسدلا يف قوقحلا هذه ليصفت دنع ىلعألا عجرملا قيثاوملا هذه لكشت نأو ،ىندأ دحك

  

نـم ةعومجمب تفتكاو ،روتسدلل اضيأ كلذ كرت        ت لب ) طلتخم وأ يسائر وأ يناملرب    (مكحلل اددحم اماظن    " ةيدربلا"ىنبتت ال   
  .روتسدلا هانبتيس يذلا مكحلا ماظن ناك ايأ ،يطارقميدلا ماظنلا يف اهب مازتلالا يغبني يتلا ،ايلعلا ةيروتسدلا ماكحألا

  

، رداصمب ةقلعتملا   " روتسدلا نم ةيناثلا ةداملا   "ـب فرعي راص امل ةددحم ةغايص ميدقت اضيأ       " ةيدربلا"تبنجت امك    عيرشتلا
سـكعي يروتسد قوف أدبمك ،عيرشتلا رداصم ددعت ةرورض ىلع ديكأتلاب تفتكاو ،كلذل بسانملا ناكملا وه روتسدلا نأل                  

يـف اـمب    -نآلا عمتجملا قفاوت لحم راص ام وهو        . نييرصملا نينطاوملا تافاقثو قارعأو بهاذمو نايدأ ةيددعت ةقيقح       
إو-يسايسلا مالسإلا تاعامج نم اماسقأ كلذ  يددـعتلا عباطلا اذه ديسجتل ةبسانملا ةغايصلا لوح نورواحتملا فلتخا ن   

  .عيرشتلا رداصمل
  

" ةـيطارقميد "ةيلكـش ةـعيرذ يأـب اهيلع ءادتعالا نم ايلعلا ةيروتسدلا ماكحألا هذه نيصحتل يعسلاب               " ةيدربلا"فتكت مل   
،        عب. ةمهملا هذه ىلوتي يروتسد سلجم ليكشت حرتقت لب ،ام ةيبلغأب يوقتست           رصـم يـف يطارقميدلا ماظنلا رارقتسا د

  .ةيرارطضالا ةنامضلا هذه لثمل رصم جاتحت نل ،نامزلا نم نيدقع وحن لالخ امبر



 

  روتسدلا يف ةيساسألا ماكحألا ةيدرب
  

  

  1ةدام 
  

لعافتلاو ،مهتيوهو   نييرصملا نادجو لكش يذلا ديرفلا عونتلا اذه      . تافاقثلاو قارعألاو فئاوطلاو بهاذملاو نايدألا ةددعتم ةمأ رصم         
رـخف ردصـم وـه ،ةيمالسإلا ةيبرعلاو ةيطبقلاو ةيبونلاو ةينوعرفلا تاراضحلا نيب اضيأو ،تانوكملا هذه نيب خيراتلا ربع قالخلا                    

روذـجلاو تاـنوكملاو داـعبألا ةددـعتم ىـه ،ةدحاولا ةيرصملا ةيوهلاف      . ةسدقملا ةينطولا مهتدحول ةزيكرو ،نييرصملا لك مارتحاو      
،          . ةيرصملا ةيصخشلا ةيصوصخو ءارث رداصم مهأ ىه ةيددعتلا هذهو ،ة         يراضحلا دـحاو دعب يف اهلازتخا ايعقاو وأ ايخيرات نكمي الو
  .اهلالقتسال دالبلا نادقف وأ ،نييرصملل ةينطولا ةدحولا ريمدت نود

  

ضرف مدعو ،ةينطولا ةدحولا زيزعت ىل      ع دعاسيو ،ةيرصملا ةيوهلل ةعونتملا دفاورلا سكعي امب ،عيرشتلا رداصم عونت روتسدلا لفكي            
عـم ضقاـنتي لكشب صاخلاو ماعلا نيلاجملا مظنت وأ ،مهتادقتعم عم ضقانتي لكشب صاخلا لاجملا يف نينطاوملا ةايح مظنت تاعيرشت          

  .ةماعلا تايرحلاو ناسنإلا قوقح تانامض
 

تاـعومجملا تافاقثو ،ينطولا ثارتلا ةنايص نم اضيأ         كلذ هبلطتي امب ،ةيفاقثلا قوقحلاب عتمتلا يف قحلا يرصم لكل روتسدلا نمضي             
  .نييرصملا خيرات ربع ةعونتملا ةيفارغجلاو ةينيدلاو ةيقرعلا
  

  2ةدام 
 

  :ئدابم ةدع ساسأ ىلع روتسدلا يف ىسايسلا اهماظن زكتري ،ةيطارقميدو ةرح ةلقتسم ةلود رصم -1
  

 .تاطلسلا لك ردصم هرابتعاب بعشلا ةدايس  )أ 
 

،   اسنإلا قوقح مارتحا   )ب  ىـندأ دـحك يلودلا نوناقلاو ةيلودلا قيثاوملل اقفو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيندملا ن
هـحيبت ال رربم يأب قوقحلا هذه دييقت وأ صاقتنالا يف قحلا عرشملا حنمي الو ،اهنم صاقتنالا نود اهليصفتب روتسدلا موقي نأ ىلع                       

 .ةيرصملا ةيجراخلا ةسايسلا يف ةيسيئر ةزيكر ناسنإلا قوقح ميق لكشت نأروتسدلا لفكي امك . ةيلودلا قيثاوملا
  

 .ةلدابتملا اهتباقرو ،اهنيب نزاوتلاو ،ةيئاضقلاو ةيعيرشتلاو ةيذيفنتلا ثالثلا تاطلسلا نيب لصفلا  )ج 
 

 .نوناقلا مامأ نينطاوملا نيب ةاواسملاو ،نوناقلا مكح  )د 
 

  .ةيعامتجالا ةلادعلاو ةماركلا يفقحلا نييرصملل لفكي اماظن روتسدلا نمضي   ) و
 ج

  



 

 

  :ىلع لمعلا روتسدلا يف يطارقميدلا ماظنلا ةفسلف فدهتست -2
 

مهنـطو ءاـنب يف نييرصملا تاقاط قالطإل ةزيكرو ،ةيرهوج ةيناسنإ ةميقو ةيرشب ةعيبط اهرابتعاب ،ةيددعتلا ميق ةيامحو زيزعت         )أ 
تـناك ءاوس ،ةيلقأ يأ ةليسو يأب عمقت نأ ةيبلغأ يأل حمسي الو ،ةيددعتلا  راهدزا نمضي روتسدلا ناف اذلو . تالاجملا لك يف همدقتو   

ىـلع ضيرـحتلا لاكشأ ةفاك عيرشتلاو روتسدلا رظحي امك          . ةيفسلف وأ ةيبدأ وأ ةينف ةسردم وأ ،ةيقرع وأ ةيبهذم وأ ةينيد وأ ةيركف             
 .فنعلل ةيدؤملا ةيرصنعلاو ةينيدلا ةيهاركلا

 

موـقي ةـيطارقميدلا نم اطمن ززعت نأ اهنأش نم يتلا ،نويرصملا اهروطي وأ اهركتبي يتلا بيلاس                 ألاو لاكشألا لك عيجشتو ينبت      )ب 
ةرادإلا نـم الاعف اطمن رفوي ،يلحملا مكحلل ماظن ىلا الوصو ،سرادملا يف ذيمالتلا سلاجم نم اءدب ،ةيبعشلا ةباقر               لاو ةكراشملا ىلع  

ىـلع  . باـختنالاب هتايوتسـم لك نوكت نأ نم كلذ هبلطتي امب ،ةضهنلاو ةيمنتلا لجأ نم نييرصملا تاردق ذحش ىلع دعاسي ،ةيتاذلا           
يف اهمدقتو ةيرصملا ةمألا ضوهنل ةيساسأ ةزيكر اضيأ امهرابتعاب ،يطارقميدلا ماظنلا تايلآ            و ةيرحلا ةلأسم عم لماعتي نأ روتسدلا      

 .ةيمألا وحمو رقفلا عالتقا كلذ يف امب ،تالاجملا ةفاك
 

ماـهمب بـختنملا يباـينلا سلجملا موقيو ،ةيرود ةماع تاباختنا ىلع زكتري ،يباين ماظن لالخ نم هتدايس بعشلا سرامي                     -3       
  .ةيذيفنتلا ةطلسلا لامعأ ىلع ةباقرلاو عيرشتلا

 

ميـظنت لاكـشأ ةفاكو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلامعلاو ةينهملا تاباقنلاو ةيسايسلا بازحألا ةرادإو ءاشنإ ةيرح روتسدلا لفكي         -4  
هذـه يـف ةدراولا نييرصم      لل ةيساسألا قوقحلا عم تانايكلا هذه جماربو فادهأ ضراعتت ال املاط ،راطخإلاب ىرخألا يندملا عمتجملا              

. يـقرعلا وأ ينيدـلا ءاصقإلا ساسأ ىلع ةيسايس بازحأ ءاشنإب روتسدلا حمسي الو             . ةيملس ةقيرطب اهطاشن سرامت املاطو ،ةقيثولا     
تاذ اياضقلا يف ةفلتخملا مكاحملا تائيهل ةروشم ميدقت ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلامعلاو ةينهملا تاباقنلاو ةيسايسلا بازحألل قحي               

  .تاسسؤملا هذه صاصتخاب ةلصلا
  

ماعلا بئانلا كلذ يف امب ،ةيئاضقلا ةطلسلل ماتلا لالقتسالا روتسدلا نمضي           -5 مئارجلاـب طـقف يركسـعلا ءاضـقلا ةيالو رصحنتو          .  
  .ةحلسملا تاوقلا نم دارفأ نم عقت يتلا ةيركسعلا

 

سسؤملا هذه مزتلت ،ةينيدلا تاسسؤملا ةيلالقتسا روتسدلا لفكي        -6 نادـجوب ضوـهنلا يـف يـحورلا اهرود زيزعت ىلع لمعلاب تا              
  .اهعبتت راقم يأ يف يبزح طاشن ةسراممب حامسلا مدعبو ،ةينيدلا ميقلا زيزعتو ،نييرصملا

 

امأ ،ةيباينلاو ةيذيفنتلا ةماعلا فئاظولا نولوتي نيذلا نيلوئسملا لكل ةلءاسملا أدبم لامعإ روتسدلا يف يطارقميدلا ماظنلا نمضي                 -7 م  
 لاـمعألا نـم عوـن يأ ةسرامم مهيلع عنتمي امك          . مهفئاظو مهيلوت ءانثأ مهتافرصت عيمج نع ،ةيئاضقلاو ةيباينلا تائيهلاو بعشلا         

  .فئاظولا هذه يلوت ءانثأ ةصاخلا
  

  

  



 

  3ةدام 
  

لخادلا ةرازو عضختو ،ماعلا ماظنلاو يلخادلا نمألا ةيامح ىلوتت         -ةيركسع ريغ –ةيندم ةيماظن ةئيه ةطرشلا      ةيباينلا تائيهلا ةباقرل ةي     
  .ةيسايس ةيصخش اهالوتيو ،ةبختنملا
  

  4ةدام 
  

. ةيركسـع هبش وأ ةيركسع تاليكشت ءاشنإ ةعامج وأ ةئيه ةيأل رربم يأب زوجي الو ،ةحلسملا تاوقلا ئشنت يتلا ىه اهدحو ةلودلا                     
  .ةيركسعلا راطخألا دض نطولا ةمالسو لالقتسا نع عافدلا ةحلسملا تاوقلا ىلوتت

  

  .ةبختنملا ةيباينلا تائيهلا ةباقرل عافدلا ةرازو عضختو ،ةحلسملا تاوقلل ىلعألا دئاقلا وه ةيروهمجلا سيئر
  

  5ةدام 
  

هذه يف ةدراولا تانامضلاو قوقحلاب عتمتلا ،الاجرو               نم يأ ىلع ءادتعالا لكشيو ،زييمت يأ نود        " ةيدربلا"ءاسن نييرصملا لكل قحي
  .ةميرج قوقحلا هذه

  

،                  "ةيدربلا"هذه ي   ف سيل  دارـفألا وأ تاعامجلا وأ ةلودلا تاسسؤم نم يأ ليوخت ىلع هءاوطنا ديفي ،وحن ىلع هليوأت زوجي صن يأ  ،
  ."ةيدربلا"هذه يف اهيلع صوصنملا تانامضلاو تايرحلاو قوقحلا نم يأ رادهإ ىلإ فدهي لعف يأب وأ طاشن يأب مايقلا يف قح يأ 

  

يصت "ةيدربلا"هذه دامتعا روف     يأ ىـلع ليدـعت يأ ءارجإ زوجي الو ،ديدجلا روتسدلا عضول لكشتت ةيسيسأت ةئيه يأل امزلم اصن ر            ، 
ةديدج ةيسيسأت ةئيه وأ ةيناملرب ةيبلغأ لالخ نم كلذ ناك ول ىتح ،اهدامتعا ىلع اماع    20رورم لبق ،اهنم صن      ناـملربلا ىلوتيو  .  

، ةليدب تاعيرشت عضو وأ ،كلذ هبلطتي ام ليدعتوةقيثولا هذه ماكحأ عم ةيراسلا نيناوقلا قاستا ةعجارم  .  
  

  6ةدام 
  

هذـه نم     5ةداملا لامعإ نامض صاخ لكشبو ،يطارقميدلا ماظنلاو روتسدلا ةيامح ماهم ىلوتي يروتسد سلجم لكشتي                . "ةـيدربلا " 
عـيمجل ةـمزلم سـلجم      لا تارارـق نوـكتو ،ءاضقلل ىلعألا سلجملا سيئر ةسائرب          *ايلعلا مكاحملا ءاسؤر نم سلجملا اذه نوكتي      

  .تاطلسلا
  

قوقحب ةينعملا ةينطولا تاسسؤمللو يندملا عمتجملا تاسسؤمو ناسنإلا قوقح تامظنملو ةيسايسلا بازحأللو ناملربلا ءاضعأل قحي               
  .هماهمب لصتت ىواكش ةيأ وأ ةيروتسد عوفدب ةرشابم يروتسدلا سلجملا ىلإ مدقتلا ،ناسنإلا
  
  

                                                 
  ."ةيدربلا"هذه نم ةيناثلا ةداملا نم ةسماخلا ةرقفلا لامعإ ىضتقمب ،ةلماك ةيلالقتسا اهل رفاوتتس يتلا ،ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحمل ا كلذ يف امب *



 

  
  

  
  
  
  

  ةعقوملا تامظنملا
  

 ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم. 1                                          
 

  ةيعمتجملا ةكراشملاب ضوهنلل ةيرصملا ةيعمجلا. 2      
  ةيمنتلاو قوقحلل يمأ ةيعمج. 3      
  ءانجسلا ةدعاسمل ناسنإلا قوقح ةيعمج. 4      
  ةيلامعلاو ةيباقنلا تامدخلا راد. 5      
  ناسنإلا قوقح تامولعمل ةيبرعلا ةكبشلا. 6      

  ةليدبلا ةيمنتلا ةسسؤم. 7
  ةديدجلا ةأرملا ةسسؤم. 8
  ةلوفطلا عاضوأب ضوهنلل ةيرصملا ةسسؤملا. 9

  رصم لجأ نم ديإ يف ديإ ةسسؤم. 10
  ريبعتلاو ركفلا ةيرح ةسسؤم. 11
  )رياشب(عمتجملا ةيمنتل ناولح ةسسؤم . 12
  ةيرصملا ةأرملا اياضق ةسسؤم. 13
  ةيصخشلا قوقحلل ةيرصملا ةردابملا. 14

  ةدحتملا ةعومجملا. 15      
  ناسنإلا قوقحل ةينوناقلا ةدعاسملا ةعومجم. 16    
  ةأرملا قوقحل هقارشإ زكرم. 17    
  ةيمنتلل ةرهاقلا زكرم. 18    
  ةأرملا قوقحل يرصملا زكرملا. 19    
  فنعلا ةضهانمو حماستلا تاساردل سلدنأ زكرم. 20    
  ةيئيبلا قوقحلل ىباح زكرم. 21    
  نوناقلل كرابم ماشه زكرم. 22    
  ينيدلا زييمتلا دض نويرصم. 23    
يطبقلا نماضتلاةمظنم. 24        
  يئانجلا حالصإلل ةيبرعلا ةمظنملا. 25    
  ناسنإلا قوقحل ةيرصملا ةمظنملا. 26    
  ةيوسنلا تاساردلل ةرظن. 27    

  

  
 


