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: ةمدقم

اندزو انتملع ، امب  انعفناو  انعفني ، ام  انملع  مهللا  ، ميكحلا ميلعلا  تنأ  كنإ  انتملع ، ام  الإ  انل  ملع  مهللا ال       
: دعب امأ  املع ،

نم لوألا  لصفلا  هيلع  صن  ، يروتسدلا ماظنلا  تاموقم  نم  ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبر  أدبم  ربتعي       
اهنزاوتو طلسلا  لصفو  ةيكراشتلاو ، ةنطاوملا  ةيطارقميدلاو  ةديجلا ، ةماكحلادعب  عبار  موقمك  روتسدلا 

ةيلوؤسملا طبر  ةرورض  ىلع  دكؤت  تئتف  ام  يتلا  ةيماسلا  ةيكلملا  بطخلا  يف  هسسأ  دجي  امك  اهنواعتو ،
.ةبساحملاب

يتلا ( نوناقلل ةلودلا  عوضخ   ) نوناقلا ةلود  ىلإايلج  انل  ليحي  ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبر  أدبمسيركت  نإ      
ةاواسملااهيف نوكتو  اهتاطلس ، ةسرامم  يف  نوناقلاب  ةديقم  تاطلسلا  اهيف  نوكتو  نوناقلا  اهيف  ومسي 

مدقت نأ  ظحالمو  .تايرحلاو  قوقحلاب  فارتعإلاو  تاطلسلا  نيب  لصفلا  اهيف  متيو  نوناقلا ، مامأ 
تمكار يتلا  ةيطارقميدلا  لودلا  عيمج  نأ  ينعي  ةبساحملاب ، ةيلوؤسملا  طبرب  نيهر  اهروطتو  تاعمتجملا 

.تالاجملا ىتش  يف  امدقت  تفرع  لاجملا  اذه  يف  ةبرجت 
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، ةيبوسحملاو ةطساولاو ، يرادإلا  داسفلاو  ةوشرلا ، لاكشأ  لك  عم  ةعيطق  أدبملا  اذه  ءاج  دقف        
، ةيمومعلا تاكلتمملل  طورشماللالالغتسإلاو  ، ةنامألا ةنايخو  ذوفنلا ، لالغتسإو  سالتخإلاو ، ةقرسلاو ،
لبق دالبلا  هفرعت  تناك  يذلا  يداصتقإلاو  يسايسلا  عيرلا  كولس  عمو  ةطلسلا ، لامعتسإ  يف  ططشلاو 
دنع باقعلاو  ةبساحملا  نم  مهتالفإ  مدعونيدسفملا  لك  ةعباتم  لجأ  نم  ءاج  امك  روتسد 2011. رودص 

ىنعمب ةبساحملا  اهلباقت  امئاد  ةيلوؤسملاف  مهماهمب ، ضوهنلا  يف  لالخإ  وأ  ريصقت  يف  مهطروت  توبث 
لكلا ، ةبراغملا عيمج  ىلع  قبطت  نأ  بجي  ةبساحملا  هذه.ةبساحملا  تناك  ةيلوؤسم  كانه  تناك  املك 

.نوناقلا مامأ  يواستم 

ةبسانمب ةمألا  ىلإ  ههجو  باطخ  يف  هللا  هرصن  سداسلا  دمحم  كلملا  ةلالج  لاق  ددصلا  اذه  يف        
عيمج ىلع  نوناقلا  قبطي  امك  نيمعنملا ” ، هفالسأ  شرع  ىلع  هتلالج  عبرتل  ةرشع  ةنماثلا  ىركذلا 

” .ةكلمملا قطانم  ةفاكبو  زييمت ، وأ  ءانثتسإ  نودب  نيلوؤسملا  لك  ىلع  الوأ  قبطي  نا  بجي  ةبراغملا ،

تابجاوو قوقح  يف  نطاوملاو  لوؤسملا  نيب  اهيف  قرف  ةديدج ال  ةلحرم  يف  اننإ  هتلالج ”  لاق  امك 
” .باقعلا نم  تالفإلا  وأ  ةيلوؤسملا  نم  برهتلل  اهيف  لاجم  الو  ةنطاوملا ،

يه امو  ؟ ةبساحملاب ةيلوؤسملا  طبر  أدبم  ليعفت  يف  برغملا  حجن  دح  يأ  ىلإ  نذإ :         
؟ أدبملا اذه  ليعفت  يف  ةصتخملا  تاهجلا 

راطإلل هصصخنس  لوألا  بلطملا  نيبلطم ، ىلإ  هميسقتب  موقن  فوس  عضاوتملا ، عوضوملا  اذه  ليلحتل        
قيبطتب ةفلكملا  ةزهجألا  يناثلا  بلطملا  يف  جلاعنس  نيح  يف  ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبر  أدبمل  ينوناقلا 

.ةبساحملاب ةيلوؤسملا  طبر  أدبم 

ةبساحملاب ةيلوؤسملا  طبر  أدبمل  ينوناقلا  راطإلا  لوألا :  بلطملا 

موهفم قاثبنإ  نع  نالعإ  وه  ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبرأدبمل  روتسدلا  سيركت  نأ  هيف  بير  امم ال          
رجف ذنم  اهقتاع  ىلعهتلمح  يذلا  حالصإلالسلسم  لامكتسإ  يف  ةلودلا  ةدارإل  ديسجتو  نوناقلاو  قحلا  ةلود 

ئدابمللونينطاوملا تاعلطتل  بيجتسيلةلودلا  تانوكم  لك  هيف  لخدتت  نأ  بجي  حالصإلا  اذه  لالقتسإلا ،
عم ، ةيساسألا زئاكرلا  نمو  ةيساسأ  ةدعاق  ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبر  تربتعإ  يتلا  ةديدجلا  ةيروتسدلا 

[1] .ةبساحملاب ةيمومعلا  فئاظولاو  تايلوؤسملا  ةسرامم  نيب  مزالتلا  ةدعاق  سيركت 

. ةبساحملاب ةيلوؤسملا  طبر  أدبمل  يروتسدلا  سيركتلا  لوألا :  ةرقفلا 

ةيبرع ةلود  لوأ  ىرحألاب  وأةديجلا  ةماكحلا  ةرتسدب  تماق  يتلا  لودلا  نم  برغملا  نأ  يف  كش  نم  ام       
يخيرات قايس  يف  ةرتسدلا  هذه  تءاج  و  ةيروتسدلا ، هزئاكر  نم  ةزيكراهتربتعاو  ، ةرتسدلا هذهب  موقت 
ةيداصتقإو ةيسايس  تاحالصإب  اهلالخ  نم  ةبلاطملا  تمت  ، ةيميلقإلاو ةينطولا  تريغتملاب  لفاح  يعامتجإو 
عم عيرسلا  لعافتلا  ىلع  نهرب  ةنس 2011  نم  سرام  عساتلا  يف  يكلمباطخب  تلجع  ، ةيعامتجإو

[2] .يروتسدلا حالصإلل  لاجملا  حتفو  ، يبرغملا عراشلا  تاجاجتحإ 

مكحلا ماظن   : “ هفصوب برغملاب  مكحلا  ماظن  ملاعم  انل  ددحي  هدجن  روتسدلا  نم  لوألا  لصفلل  انتدوعبو       
.ةيعامتجإو ةيناملرب  ةيطارقميد  ةيروتسد ، ةيكلم  ماظن  برغملاب 

ةنطاوملا ةيطارقميدلاو  اهنواعتو ، اهنزاوتو  طلسلا ، لصف  ساسأ  ىلع  ةكلمملل  يروتسدلا  ماظنلا  موقي     
”. ةبساحملاب ةيلوؤسملا  طبرو  ةديجلا ، ةماكحلا  ئدابم  ىلعو  ةيكراشتلاو ،

، رشع يناثلا  بابلا  الماك ، اباب  ةديجلا  ةماكحلل  ديدجلا  روتسدلا  صصخ  دقو        
عضخت ةيمومعلا  قفارملا  نأ ”  ىلع  لصفلا 154  يف  دكأو.ةديجلا  ةماكحلل  ةماعلا  ئدابملا  ىلع  صنو 

ةيطارقميدلا ميقلاو  ئدابملل  اهرييست  يف  عضختو  ةيلوؤسملاو ، ةبساحملاو  ةيفافشلاو  ةدوجلا  ريياعمل 
” .روتسدلا اهزرفأ  يتلا 
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نينطاوملا نيب  ةاواسملا  ساسأ  ىلع  متي  ةيمومعلا  قفارملا  ميظنت  نأ  ىلع  لصفلا  سفن  صني  امك      
.تامدخلا ءادأ  يف  ةيرارمتسإلاو  ينطولا  بارتلا  ةيطغت  يف  فاصنإلاو  اهيلإ  جولولا  يف  تانطاوملاو 

طاحأ دقو  يرادإلا ، لمعلا  بوشت  يتلا  داسفلالاكشأ  لك  عم  ةعيطق  روتسدلا  لكشي  يلاتلابو       
ئدابم قفو  مهفئاظو  نوسراميةيمومعلا  قفارملا  ناوعأف  دعاوقلاو ، طباوضلا  نم  ةعومجمب  ةيلوؤسملا 

ةيرادإلا ةماكحلا  سسأ  دطوتت  كلذبو  ، ةماعلا ةحلصملاو  ةهازنلاو  ةيفافشلاو  دايحلاو  نوناقلا  مارتحإ 
نينطاوملا نيكمت  نأ  امك  اهيقفترم ، تاظحالم  ةيمومعلا  قفارملا  ىقلتت  اهيقفترمب ، اهتقالع  يفو  .ةديجلا 

.ماعلا قفرملا  قيلخت  يف  ةمهاسملا  هنأش  نم  ةرادإلل  مهتاملظتو  مهتاحارتقإو  مهتاظحالم  ميدقت  نم 

اقبط ةيمومعلا ، لاومألل  اهريبدت  نع  باسحلا  مدقت  ةيمومعلا  قفارملا  نأ  ىلع  صني  لصفلاو 156          
سرامي صخش  لكف  هيلعو.مييقتلاو  ةبقارملل  نأشلا  اذه  يف  عضختو  لمعلا ، اهب  يراجلا  نيناوقلل 

ايباتك احيرصت  نوناقلا  يف  ةددحملا  تايفيكلل  اقبط  مدقي  نأ  بجي  انيعم ، وأ  ناك  ابختنم  ةيمومع ، ةيلوؤسم 
لالخو هماهمل  هملست  درجمب  ةرشابم ، ريغ  وأ  ةرشابم  ةفصب  هتزايح ، يف  يتلا  لوصألاو  تاكلتمملاب 

، ةلقتسم نوكت  ةديجلا  ةماكحلاب  ةفلكملا  تائيهلا  نأ  لصفلا 159  ديكأت  عم.اهئاهتنإ  دنعو  اهتسرامم 
.ةماكحلاو طبضلل  ىرخأ  تائيه  ةرورضلا  دنع  ثدُحي  نأ  نوناقلل  نكميو  ةلودلا ، ةزهجأ  معد  نم  ديفتستو 

ةماكحلا ريياعم  نم  رايعم  لكشي  ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبر  أدبم  نأ  لوصفلا  هذه  لالخ  نم  ظحاليو 
ةلمعل ناهجوو  نامزالتم  امهف  ةبساحملاب ، ةيلوؤسم  طبرأدبم  دجوي  ةماكحلا  تدجو  ام  نيأينعي  ةديجلا ،

[3] .ةدحاو

ةبساحملاب ةيلوؤسملا  طبر  أدبم  ليعفت  ةيناثلا :  ةرقفلا 

ىلع اهتروص  ةلودلا و  ةعمس  ىلع  ةميخو  تايعادت  لاحلا  ةعيبطب  هل  ةلءاسملاو  ةبساحملا  بايغ  نإ        
.تاسسؤملا يف  ةقثلا  نادقفو  ةنطاوملاب ، روعشلا  فعضو  داسفلا ، يفىلجتتتايعادتلا  هذه  ، يلودلا ديعصلا 

لاملا بهنو  ذوفنلا ، لالغتسإ  يف  يدامتلا  ىلععجشي  ةبساحملا ، بايغ  هحيتي  يذلا  باقعلا  نم  تالفالاو 
.دالبلا يف  ةيمنتلا  ةلجع  ريخأتو  ماعلا 

ىلع اصيرح  لوؤسملا ،  لعجت  ةديدج ، ةلحرمل  ةلاحم  نشديس ال  أدبملا ، اذه  ليعفت  نإف  كش ، نودو         
كانه دوجو  ةلاح  يف  هقحلتس  يتلا  بقاوعلا  يف  ركفي  امئاد  وهو  ةنطاومو ، ةبظاوم  لكب  هماهم ، ءادأ 

.هب فلك  اميف  ريصقت 

يأو ءانثتسإ ، نودب  تالاجملا  ىتش  يف  قبطي  نأ  بجي  ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبر  أدبمف  يلاتلابو        
اهب يراجلا  نيناوقلل  اقبط  هتبساحم  بجي  هماهمب  ضوهنلا  يف  لالخإ  وأ  ريصقت  هقح  يف  ثبت  صخش 

.لمعلا

18 لا ىركذلا  ةبسانمب  ةمألا  ىلإ  ههجو  يذلا  هباطخ  يف  هللا  هرصن  كلملا  ةلالج  هيلع  دكأ  ام  اذهو        
لصفلا نم  ةيناثلا ، ةرقفلا  تايضتقمل  مراصلا  قيبطتلا  ةرورض  ىلع  ددشأ  انهو  ، “ ديجملا شرعلا  ديعل 

اذهل لماكلا  ليعفتلل  تقولا  ناح  دقل.ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبر  ىلع  صنت  يتلا  روتسدلا  نم  لوألا 
، ابازحأو اناملربو ، ةموكح  نيلعافلا ، لك  مهت  ةيعامج  ةيلوؤسمب  قلعتي  رمألا  نأ  دكؤأ  امك  أدبملا … ”.”

”. هصاصتخا لاجم  يف  لك  تاسسؤملا ، ةفاكو 

بساكملا نع  عجارت  يأب  لبقن  نل  اننأ  ىلع ”  دكأ  امدنع  هباطخ  يف  احضاو  كلملا  ةلالج  ناك       
تاصاصتخإلاو ال ناحضاو ، نوناقلاو  روتسدلاف  .تاسسؤملا  لمعل  ةلقرع  يأب  حمسن  نلو  .ةيطارقميدلا 

”. ليوأت ىلإ  جاتحت 

يذلا ةطلسلل  ديدجلا  موهفملا  ينبت  بجي  بولطملا  هجولا  ىلع  ةبساحملاو  ةلءاسملاب  مايقلا  لجأ  نمو 
.ةيعرشلاو نوناقلاب  مازتلإلا  هماوق  يذلا  ةنس 1999 ، هللا  هرصن  سداسلا  دمحم  كلملا  ةلالج  هنع  نلعأ 
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يتلا ةبساحملاو ،  ةلءاسملا  ينعي  ةطلسلل  ديدجلا  موهفملا  هتلالج ”:  لوقي  ةطلسلل  ديدجلا  موهفملاف        
قيرط نع  اضيأ ،  متي  كلذ  نإف  نيبختنمللةبسنلابو  .نوناقلا  قيبطتو  ةبقارملاو ،  طبضلا  تايلآ  ربع  متت 

يف هلاكشأ :  لكب  داسفلا  ةبراحم  ىلع  موقي  ةطلسلل  انموهفمنأ  امك  نينطاوملا ؛  ةقث  بسكو  باختنإلا ،
”. داسفلا عاونأ  نم  عون  وه  بجاولاب ،  مايقلا  مدعو  .اهريغو   ، ءاضقلاو ةرادإلاو  تاباختنإلا 

رفوتلا اهنمو  حيحصلا ، قيرطلا  وحن  أدبملا  اذه  هجتي  يكل  طورشلا  نم  ةعومجم  ىلع  رفوتلا  بجي  امك       
لكبو قيقدتلاو  صاحتفإلا  اياضقب  عساو  ماملإ  تاذو  ةهيزنو  ايقالخأو  ايملع  ةلهؤم  ةيرشب  دراوم  ىلع 

ةمدخ وه  يساسألا  اهفده  ىقبيو  ، ةهازنلاو ةيعوضوملاب  مازتلإلاو  ةينهملاو  ةيرادإلاو  ةينوناقلا  بناوجلا 
تاسسؤم ىلعو  .ريمضلاو  نوناقلا  مهيلع  هيلمي  امل  اعضاخو  اصلاخ  اهلمع  نوكيو  ، نطاوملاو نطولا 

نسحأ ىلع  اهبجاوب  مايقلل  ةيفاكلا  لئاسولا  ىلع  ةرفوتم  نوكتو  دايحلاو ، ماتلا  لالقتسإلاب  عتمتت  ةيباقر 
.هجو

يف بسانملا  ريغ  لجرلا  عضو  نمىفكو  بسانملا  ناكم  يف  بسانم  لجرلا  عضو  ىلإ  ةفاضإلاب  اذه       
نوكتو صرفلا  ؤفاكت  نمضت  نوناقلا ، اهددحي  يتلا  ةيعوضوملا  ريياعملا  مارتحإب  كلذو  ةيلوؤسملا ، ناكم 

ديدح نم  ديب  برض  بجيو  بصانملا ، دانسإو  نيلوؤسملا  نييعت  يف  ليبسلا  اهدحو  يه  ةءافكلا 
يف يدؤي  امم  ةيلوؤسملا  عقاومل  نيدسافلا  نم  ددع  برست  ىلإ  يدؤت  يتلا  ةينوبزلاو  ةيبوسحملاةلأسم 
[4] .ماعلا لاملا  بهنو  رادهإو  ةيمنتللو ، ةيمومعلا  قفارملل  يداعلا  ريسلا  رثعتو  ليطعت  ىلإفاطملا  رخأ 

ةبساحملاب ةيلوؤسملا  طبر  أدبم  يف  ةلخدتملا  ةزهجألا  : يناثلا بلطملا 

: أدبملا اذه  ليعفت  يف  ةصتخملا  تاهجلا  ىلوألا :  ةرقفلا 

: ءافعإلاب ةقلعتملا  كلملا  تاطلس         

دعب هنم ، ةردابمب  كلملل ، هنأ …“  ىلع  صني  هنم  لصفلا 47  دجن  روتسدلا ، تايضتقم  ىلإ  عوجرلاب               
 . مهماهم نم  ةموكحلا  ءاضعا  نم  رثكا  وا  اوضع  يفعي  نأ  ةموكحلا ، سيئر  ةراشتسا 

 . ةموكحلا ءاضعأ  نم  رثكأ  وأ  وضع  ءافعإ  كلملا  نم  بلطي  نا  ةموكحلا  سيئرلو        

، مهتلاقتسا ىلع  ءانب  ةموكحلا ،  ءاضعأ  نم  رثكأ  وأ  وضع  ءافعإ  كلملا  نم  بلطي  نأ  ةموكحلا  سيئرلو      
 . ةيعامجلا وأ  ةيدرفلا 

…..”.

نم ةموكحلا  ءاضعأ  نم  رثكا  وأ  وضع  ءافعإ  ةيحالص  كلملل  نأ  فشتسن  لصفلا  اذه  نم  اقالطنا       
.ةموكحلا سيئر  كلذ  بلط  اذإ  وأ  مهتابجاوب ، اوموقي  مل  اذإ  ةلاح  يف  مهماهم 

نم ريبك  ددعءافعإو  ةلاقإبةميكحلا  هتارارقكلملا  ةلالج  ردصأ  نيح  عقاولا  ضرأ  ىلع  هانيأر  ام  اذه        
يلاتلابوً.البقتسم بصانم  ةيأ  لغش  مدعب  نيرخآ  ةبقاعم  نع  ًالضف  مهماهم ، يف  ريصقت  ببسب  نيلوؤسملا 

.نوناقلا هدوسي  يطارقميد  برغم  وحن  ةتباث  ىطخب  اوطخي  برغملا  حبصأ  ةيكلملا  تارارقلا  لضفبو 

 : تاباسحلل ىلعألا  سلجملا 

هب ءاقترإلا  مث  دقف  ةلودلل ، ةماعلا  ةيلاملا  ةبقارمل  ةئيه  ىلعأ  تاباسحلل  ىلعألا  سلجملا  دعي       
نماض وه  روتسدلاو  ةيذيفنتلا ، ةطلسلاو  ةيعيرشتلا  ةطلسلا  نع  ةلقتسم  ةيروتسد  ةسسؤمىلإ 

ةنمضتم نكت  مل  ةديدج  تاصاصتخإ  هحنمو  رشاعلا ، بابلا  وهو  هب ، اصاخ  اباب  هل  صصخامك  هتيلالقتسإ ،
.قباسلا روتسدلا  لظ  يف 

سرامي ىلع ”:  لصفلاصني 147  ثيح  روتسدلا ، تايضتقم  ىلإ  عوجرلا  نم  صانم  لاحلا ال  ةعيبطب  انه        
، ةلءاسملاو ةيفافشلاو  ةديشرلا  ةماكحلا  ميقو  ئدابم  ةيامحوميعدت  ةمهم  تاباسحلل  ىلعألا  سلجملا 

.ةيمومعلا ةيلاملاو  ةلودلل  ةبسنلاب 
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ذيفنت ىلع  ايلعلا  ةبقارملا  ةسرامم  تاباسحلل  ىلعألا  سلجملا  ىلوتي   : “ ىلع لصفلا  سفن  صني  امك       
هتبقارمل ةعضاخلا  ةزهجألا  فيراصمو  ليخادمب  ةقلعتملا  تايلمعلا ، ةمالس  نم  ققحتيو  .ةيلاملانيناوق 

دعاوقلاب لالخإ  لك  نع  تابوقع  ءاضتقالا ، دنع  ذختيو ، اهنوؤشل ، اهريبدت  ةيفيك  ميقيو  نوناقلا ، ىضتقمب 
.ةروكذملا تايلمعلا  ىلع  ةيراسلا 

بازحألا تاباسح  قيقدتو  تاكلتمملاب ، حيرصتلا  عبتتو  ةبقارم  ةمهم  تاباسحلل  ىلعألا  سلجملاب  طاُنت     
” .ةيباختنالا تايلمعلاب  ةقلعتملا  تاقفنلا  صحفو  ، ةيسايسلا

تالاجملا يف  ناملربلل  هتدعاسم  تاباسحلل  ىلعألا  سلجملا  مدقي  : “ يليام ىلع  لصفلا 148  صنيو      
يف ناملربلا  فئاظوب  ةطبترملا  تاراشتسالاو  ةلئسألا  نع  بيجيو  ؛  ةماعلا ةيلاملا  ةبقارمب  ةقلعتملا 

.ةماعلا ةيلاملاب  ةقلعتملا  مييقتلاو  ةبقارملاو  عيرشتلا 

.ةيئاضقلا تائيهلل  هتدعاسم  تاباسحلل  ىلعألا  سلجملا  مدقي        

هتاصاصتخا قاطن   يف  لخدت  يتلا  نيدايملا  يف  ةموكحلل ، هتدعاسم  تاباسحلل  ىلعألا  سلجملا  مدقي    
.نوناقلا ىضتقمب 

.ةيئاضقلا تاررقملاو  ةصاخلا  ريراقتلا  اهيف  امب  هلامعأ ، عيمج  تاباسحلل  ىلعألا  سلجملا  رشني       

، هلامعأ عيمج  نع  انايب  نمضتي  ايونس ، اريرقت  كلملل  تاباسحلل  ىلعألا  سلجملا  عفري    

.ةكلمملل ةيمسرلا  ةديرجلاب  رشنيو  ناملربلا ، يسلجم  يسيئر  ىلإو  ، ةموكحلا سيئر  ىلإ  اضيأ  ههجويو 

نوكيو ناملربلا  ، مامأ  تاباسحلل  ىلعألا  سلجملا  لامعأ  نع  اضرع  سلجملل  لوألا  سيئرلا  مدُقي    
” .ةشقانمب اعوبتم 

روتسد 2011، نم  لصفلا 149  تايضتقمل  اقبطو  تاباسحلل  ةيوهجلا  سلاجملا  دجن  ددصلا ، اذه  يفو       
نأ كش  الو  .اهنوؤش  ريبدتب  اهمايق  ةيفيكو  اهتآيهو  ةيبارتلا  تاعامجلاو  تاهجلا  تاباسح  ةبقارم  ىلوتت 

.يرادإلا زيكرتاللاو  ةيزكرماللا  ةسايس  ةيوقت  لسلسم  راطإ  نمض  لخدي  ةيوهجلا  سلاجملا  ثادحإ 
تايلمعلا نم  ققحتلاو  صحفلا  يف  ىلجتت  تاباسحلل  ةيوهجلا  سلاجملا  اهسرامت  يتلا  ةباقرلاف        

.يلحملا قاطنلا  ىلع  رصتقي  اهلمعف  يلاتلابو  ةيبارتلا ، تاعامجلل  ةيلاملا 

ةباقرلا رارقإ  يف  ةيخيرات  ةلحرم  لخد  برغملا  نأ   انل  نيبتي  صوصنلا  هذه  ءارقتسإ  لالخ  نمو       
ةيلوؤسمو ةيفافشو  ةيلاعفو  ةيلالقتسا  نامض  لالخ  نم  يمومعلا ، يلاملا  ريبدتلا  ىلع  ةيقيقحلا  ةيئاضقلا 

امزلم حبصأ  يذلا  تاباسحلل  ىلعألا  سلجملل  ةيئاضقلا  ةفيظولا  ليعفتو  تاباسحلل ، ىلعألا  سلجملا 
ضرع ميدقت  لالخ  نمو  تاباسحلا ، يف  تبلاو  يلاملا ، بيدأتلا  ناديم  يف  ةصاخب  ةيئاضقلا ، هماكحأ  رشنب 

[5  ] .ةماع ةشقانم  هولتت  تاباسحلل  ىلعألا  سلجملا  ةطشنأ  لوح  ناملربلا  مامأ 

دنع  - بقاعي نأ  هناكمإب  حبصأ  ثيح  تاباسحلل  ىلعألا  سلجملل  يباقعلا  صاصتخالا  سيركتنع  كيهان        
ةعضاخلا ةزهجألا  فيراصمو  ليخادمب  ةقلعتملا  تايلمعلا  ىلع  ةيراسلا  دعاوقلاب  لالخإ  لك  نع  ءاضتقالا -

.نوناقلا ىضتقمب  هتبقارمل 

 : ةيلاملا ةرازول  ةماعلا  ةيشتفملا 

ةلودلا ةيلام  ةبقارمب  موقت  ةيلاملاو ، داصتقإلا  ةرازول  ةعبات  ماعلا ، لاملا  ىلع  ةباقرلل  ايماس  ازاهج     
ةعساو ةيلاملل  ةماعلا  ةيشتفملا  ماهمنأ  ىنعمب  اهب ، لومعملا  ةمظنألاو  نيناوقلا  قفو  ةيبارتلا  تاعامجلاو 

تاعامجلاو ةماعلا  تآشنملاو  تاسسؤملاو  قفارملاو  ةيمومعلا  تارادإلا  لمشت  صاصتخالاو  قاطنلا 
.ةيبارتلا

نأ الإ  ةيمومعلا ، حلاصملاو  تارادإلا  لك  ىلع  شيتفتلا  لاجم  يف  ةعساو  تاطلسب  اهعتمت  نم  مغرلابو        
.ةيرشبلا دراوملا  يف  صاصخ  نم  يناعت  اهنوكل  اهتيدودرم ، فعضو  عضاوتملا  اهئادأ  ىلع  دكؤي  لاحلا  عقاو 
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: ةيبارتلا ةرادإل  ةماعلا  ةيشتفملا 

ةرازول ةعباتلا  حلاصملل  يبساحملا  ينقتلا و  يرادإلا و  ريسلا  نم  ققحتلا  ةبقارملا و  ةمهم  اهب  طانت        
 . اهتائيهو ةيبارتلا  تاعامجلا  ةيلخادلا و 

 : ةيئاضقلا ةطرشلل  ةينطولا  ةقرفلا 

ةماعلا ةباينلا  فارشإ  تحت  ينطولا  بارتلا  عيمجب  لمعت  ينطولا  نمألل  ةماعلا  ةيريدملل  ةعبات  ةقرف        
.ماعلا لاملل  رده  وأ  بعالت  لك  عنملجأ  نم  ةعساو  تايحالص  نوناقلا  اهل  لوخ  ، ةصتخملا

نينطاوملا نم  ددع  عم  تارم  ةدع  اقمعم  اقيقحت  ةيئاضقلا  ةطرشلل  ةينطولا  ةقرفلا  تحتف  دقو      
.ةيمومعلا تارادإلاو  نمألا  لاجر  رابكو  نييسايسلاو  لامعألا  لاجرونيلوؤسملاو 

.ةماعلا ةايحلا  قيلخت  يف  امهم  ارود  ةباقرلا  تائيه  تبعل  دقف  امومعو ،      

ةبساحملاب ةيلوؤسملا  طبر  أدبم  ليعفت  يف  ةصتخملا  ةديدجلا  ةزهجألا  ةيناثلا :  ةرقفلا 

نم اديدج  اليج  الكشت  ةديدج  تائيه  ثادحتسإ  ، ةيروتسدلا ةقيثولا  اهب  تءاج  يتلا  تادجتسملا  مهأ  نم       
يتلا ةديجلا ، ةماكحلا  ئدابم  ليعفت  ىلع  ةلماعلا  تائيهلاو  تاسسؤملابانه  رمألا  قلعتي  ةباقرلا ، لاكشأ 

، ةيفافشلاو ، ةيساسألا قوقحلاو  تايرحلا  حنمو  ، ةيطارقميدلاسيركت لاجم  يف  ةيعون  ةزفق  لكشت 
لك نم  ةماعلا  ةايحلا  قيلختل  الخدمو  يمومعلا ، لمعلا  يف  ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبرو  ةدوجلاو ،

.ةيمومعلا تاسسؤملاو  تارادإلاب  ، خلا  .. سالتخإو ةوشرو  داسف  نم  ةيبلسلا ، تاسرامملاو  بيلاسألا 

لقتنإو رشع ، يناثلا  بابلا  وهو  الماك ، اباب  ةديجلا  ةماكحلل  صصخي  يروتسدلا  عرشملا  لعج  ام  اذه       
ريبدتلا ديوجت  يف  مهاست  ةيطبض ، ةيريرقت  تائيه  ىلإ  ةيراشتسإ  تائيه  درجم  نم  تاسسؤملا  هذهب 

. تاسسؤملاو نوناقلا  ةلودل  سيسأتلاو  يمومعلا ،

ةفرعمل ةثيدحلا  بيلاسألا  نمو  ، روتسدلا اهب  ءاج  يتلا  ميهافملا  ىوقأ  نم  ةديجلا  ةماكحلا  ربتعتو       
تاسسؤمو تايلآ  ربع  يمومعلا ، لمعلا  طبض  نم  نكمت  ةيلآ  يهو  ةطلسلا ، ةسرامم  ةيفيكو  بولسأ 

اهماوق ، يمومعلا لمعلا  ىلع  اهتباقر  ةلوازمو  اهفادهأ  قيقحت  لجأ  نم  اهترتسد  ىلع  روتسدلا  لمع 
[6] .ةبساحملاب ةيلوؤسملا  طبر  اهتزيكرو  يمومعلا ، ريبدتلا  يف  ةدوجلاو  ةيفافشلا 

، تاسسؤملاو تائيهلا  هذه  انل  ددح  عرشملا   نأ  دجنروتسدلا  نم  رشع  يناثلا  بابلا  ىلإ  عوجرلابو     
ةمادتسملاو ةيرشبلا  ةيمنتلاب  ضوهنلا  تائيهو  ، اهب ضوهنلاو  تايرحلاو  قوقحلا  ةيامح  تائيه  كانهف 

.نينقتلاو ةديجلا  ةماكحلل  ىرخأ  تائيهو  ةيكراشتلا ، ةيطارقميدلاو 

ينطولا سلجملا  يف  اهب  ضوهنلاو  تايرحلاو  قوقحلا  ةيامح  تائيهو  تاسسؤم  ةماع  ةفصب  لثمتتو     
، اهتيامحو تايرحلاو  ناسنإلا  قوقح  نع  عافدلاب  ةقلعتملا  اياضقلا  يف  رظنلا  ىلوتييذلا  ناسنإلا ، قوقحل 

ادارفأ نينطاوملاو ، تانطاوملا  تايرحو  قوقحو  ةمارك  ةنايصبو  اهب  ضوهنلاو  ةلماكلا ، اهتسرامم  نامضبو 
 ) لاجملا اذه  يف  ةينوكلاو  ةينطولا  تايعجرملا  مارتحإ  ىلع  ماتلا  صرحلا  قاطن  يف  كلذو  تاعامجو ،

ةرادإلا نيب  تاقالعلا  قاطن  يف  قوقحلا  نع  عافدلا  اهتمهموطيسولا  ةسسؤم  ىلع  ةوالع  لصفلا 161 .)
قيلختلا ميقو  فاصنإلاو ، لدعلا  ئدابم  ةعاشإو  نوناقلا ، ةدايس  خيسرت  يف  ماهسإلاو  نيقفترملاو ،
سرامت يتلا  تائيهلاو  ةيبارتلا  تاعامجلاو   ةيمومعلا  تاسسؤملاو  تارادإلا  ريبدت  يف  ةيفافشلاو 

ىلعىلوتي يذلاجراخلاب  ةيبرغملا  ةيلاجلا  سلجم  ىلإ  ةفاضإ  لصفلا 162 .) ةيمومعلا ( ةطلسلا  تايحالص 
نم جراخلاب  نيميقملا  ةبراغملا  نكمت  يتلا  ةيمومعلا  تاسايسلا  تاهجوت  لوح  هئارآ  ءادبإ  صوصخلا ،

اذكو مهحلاصم ، ةنايصو  مهقوقح  نامضو  ةيبرغملا ، مهتيوه  عم  ةنيتم  تاقالع  ىلع  ظافحلا  نيمأت 
ةفلكملا ةأيهلاو  (. لصفلا 163 ) همدقتو برغملا  مهنطو  يف  ةمادتسملاو  ةيرشبلا  ةيمنتلا  يف  ةمهاسملا 

عم تايرحلاو ، قوقحلا  مارتحا  ىلع  ةصاخ ، ةفصب  رهست  يتلازييمتلا  لاكشأ  عيمج  ةبراحمو  ةفصانملاب 
لصفلا 164)  ) .ناسنإلا قوقحل  ينطولا  سلجملل  ةدنسملا  تاصاصتخالا  ةاعارم 
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ةمادتسملاو ةيرشبلا  ةيمنتلاب  ضوهنلا  تائيه  ىلع  روتسدلا  صن  لاونملا ، سفن  ىلع  اريسو       
هتمهمو ، يملعلا ثحبلاو  نيوكتلاو  ةيبرتلل  ىلعألا  سلجملا  سيركت  لالخ  نم  ةيكراشتلا ، ةيطارقميدلاو 

، يملعلا ثحبلاو  نيوكتلاو  ميلعتلا  مهت  يتلا  ةينطولا  اياضقلاو  ةيمومعلا ، تاسايسلا  لك  لوح  ءارآلا  ءادبإ 
تاسايسلا مييقت  يف  مهاسي  امك  .اهرييستو  نيدايملا  هذهب  ةفلكملا  ةيمومعلا  قفارملا  فادهأ  لوح  اذكو 

 (. لصفلا 168 لاجملا (  اذه  يف  ةيمومعلا  جماربلاو 

ءادبإو ةلوفطلاو ، ةرسألا  ةيعضو  عبتت  نيمأت  ةمهم  ىلوتي  يذلا  ةلوفطلاو  ةرسألل  يراشتسإلا  سلجملا      
ةسايسلا لوح  يمومعلا  شاقنلا  طيشنتو  نيدايملا ، هذهب  ةقلعتملا  ةينطولا  تاططخملا  لوح  ءارآ 

، تاعاطقلا فلتخم  لبق  نم  ةمدقملا  ةينطولا ، جماربلا  زاجنإو  عبتت  نامضو  ةرسألا ، لاجم  يف  ةيمومعلا 
، يوعمجلا لمعلاو  بابشلل  يراشتسإلا  سلجملا  نع  كيهان  لصفلا 169  .)  ) ةصتخملا ةزهجألاو  لكايهلاو 

عبتتو ةساردب  فلكم  وهف  ةيوعمجلا ، ةايحلا  ريوطتب  ضوهنلاو  بابشلا  ةيامح  نيدايم  يف  ةيراشتسإ  ةئيهك 
مهي يفاقثو ، يعامتجاو  يداصتقا  عوضوم  لك  لوح  تاحارتقا  ميدقتو  نيدايملا ، هذه  مهت  يتلا  لئاسملا 

طارخنالا ىلع  مهزيفحتو  ةيعادبإلا ، مهتاقاط  ةيمنتو  يوعمجلا ، لمعلاو  بابشلا  عاضوأب  ضوهنلا  ةرشابم 
 (. لصفلا 170 .ةلوؤسملا (  ةنطاوملا  حورب  ةينطولا ، ةايحلا  يف 

 : يلي اميف  يلجتت  يتلا  ، « نينقتلاو ةديجلا  ةماكحلا  تائيه  » ىمستةمهم  ةيروتسد  تائيه  ثالث  كانهو       

يددعتلا ريبعتلا  مارتحإ  ىلع  رهسلا  يف  اهفادهأ  نمكت  يتلا  يرصبلا ، يعمسلا  لاصتإلل  ايلعلا  ةئيهلا          
ميقلا مارتحا  راطإ  يف  كلذو  يرصبلا ، يعمسلا  ناديملا  يف  ةمولعملا  يف  قحلاو  ركفلاو ، يأرلا  تارايتل 

هرابتعابةسفانملا سلجم  ىلإ  ةقاضإلاب  روتسدلا .) نم  لصفلا 165   ) ةكلمملا نيناوقو  ةيساسألا  ةيراضحلا 
، ةيداصتقالا ةيلمعلاب  ةراضلا  لامعألا  ةفاك  نم  ةيداصتقإلا  ةايحلا  قيلخت  ىلع  لمعت  يتلا  لئاسولا  ىدحإ 
، ةيداصتقالا تاقالعلا  يف  فاصنإلاو  ةيفافشلا  نامضب  ةعورشمو  ةرح  ةسفانم  ميظنت  راطإ  يف  فلكمو 

اهل ةيفانملا  تاسرامملا  ةبقارمو  قاوسألا ، يف  ةسفانملا  ةيعضو  طبضو  ليلحت  لالخ  نم  ةصاخب 
(. روتسدلا نم  لصفلا 166   ) راكتحالاو يداصتقالا  زيكرتلا  تايلمعو  ةعورشملا  ريغ  ةيراجتلا  تاسرامملاو 

، اهتبراحمو ةوشرلا  نم  ةياقولاو  ةهازنلل  ةينطولا  ةئيهلا  روتسدلا ، اهيلع  صن  يتلا  تائيهلا  نيب  نمو         
يفمهاست داسفلا ، ةبراحم  تاسايس  ذيفنت  عبتت  نامضو  فارشإلاو  قيسنتلاو  ةردابملا  ماهم  ىلوتت  يتلاو 
ةلوؤسملا ةنطاوملا  ميقو  ماعلا ، قفرملا  ةفاقثو  ةديجلا ، ةماكحلا  ئدابم  خيسرتو  ةماعلا ، ةايحلا  قيلخت 

(. روتسدلا نم  لصفلا 167  )

تحبصأ امل  اًرظن  ةيتاسسؤملا ، ةماكحلا  ةيلمع  يف  يندملا  عمتجملا  كارشإ  مت  دقف  قايسلا ، تاذ  يف 
ىوتسم ىلع  لاعف  نوكمكو  ةيحارتقإا  ةوقك  عمتجملا  لخاد  ةمساحو  ةيساسأ  راودأ  نم  ةئفلا  هذه  هبعلت 

ميدقتو عيرشتلا ، لاجم  يف  تاسمتلم  ميدقتو  اهمييقتو ، اهتعباتمو ، اهذيفنتو ، ةيمومعلا ، تاسايسلا  ليعفت 
،14 ، 13 ، 12 لوصفلا   نم  لك  تصصخ  دقو  نينطاوملا ، نم  ةضيرع  ةحيرش  نم  اهبرقل  كلذكو.ضئارع 

يف ةمهاسملا  ةيكراشتلا  ةيطارقميدلا  راطإ  يف  ةئفلا  هذهل  ةحونملا  تايلآلل  روتسدلا  نم  و139  ، 15
.ةيمومعلا تاطلسلاو  ةبختنملا  تاسسؤملا  ىدل  عيراشمو  تارارق  دادعإ 

هيلع موقت  يذلا  أدبملا  سيركت  لجأ  نم  تتأ  تائيهلا  وتاسسؤملا  هذه  نأ  لوقلا  نكمأ  انه  نم         
تايلآك ةكلمملل  ايقيقح  ابسكم  ربتعت  يهف  يلاتلابو  ةبساحملاب ، ةيلوؤسملا  طبر  وهو  الا  ةديجلا  ةماكحلا 

.ةيكراشتلا ةيطارقميدلا  ديطوتل  تائيهو  نوناقلاو  قحلا  ةلود  سيركتو  يمومعلا  قفرملا  قيلختل 

 : ةمتاخ

.ةبساحملاب ةيلوؤسملا  طبرو  داسفلا  ةبراحم  نود  روطتو  مدقت  كانه  نوكي  نأ  نكمي  لوقلا ال  ةوفص       

ةرورض ىلع  ةيماسلا  هتاباطخ  يف  امئاد  ددشي  هللا  هرصن  سداسلا  دمحم  كلملا  ةلالج  نأ  ىرن  ذإ       
ىلع نيلوؤسملا  ايعاد  روتسدلا ، هيلع  صني  يذلا  ةبساحملاب ، ةيلوؤسملا  طبر  أدبمل  مراصلا  قيبطتلا 

.مهتالاقتسإ ميدقت  وأ  مهتايلوؤسم  لمحت  ىلإ  تايوتسملا  ةفاك 
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يف هللا  اوقتإو  ىفك ، “ هللا : هرصن  سداسلا  دمحمكلملا  ةلالجلا  بحاص  هلاق  امب  متخأ  نأ  ديرأ     
.” اوبحسنت نأ  امإو  ةلماك ، مكماهمب  اوموقت  نأ  امإ  مكنطو …

 : ةدمتعملا عجارملا 

” ةبساحملاب ةيلوؤسملا  طبرو  ةماكحلا   “ ناونع تحت  رتساملا  كلسب  يدودحلا  يلع  بلاطلل  ضرع 
ةيعماجلا 2016\2017. ةنسلا  ، ةيمومعلا ةرادإلل  ةيلاملاو  ةيرشبلا  دراوملل  ريبدتلا  رتسام  : 

 : ءوض ىلع  ةسارد   ، 2017 ليعفتلا 2011 - ةليصحو  تادجتسملا  يبرغملا :  روتسدلا  قراط ”  نسح 
.ةيزكرماللاو ص 7 يروتسدلا  ءاضقلا  ةضراعملا ، ناسنإلا ، قوقح 

”. ةبساحملاب ةيلوؤسملا  طبرو  ةماكحلا  عجرملا ” ،  سفن 
elalami.net يلاتلا :  عقوملا  رظنأ  ةبساحملاب ، ةيلوؤسملا  طبر  يملعلا :  رداقلادبع 

رشن ةبساحملاب ،  ةيلاملا  ةيلوؤسملا  طبر  ليعفت  كحم  مامأ  تاباسحلل  ىلعألا  سلجملا 
2011  – 07 موي 20 –  ديدجتلا  يف 

ىلع رشن  لاقم  .ةبساحملاب  ةيلوؤسملا  طبرو  يمومعلا  ريبدتلا  يف  ةديجلا  ةماكحلا  حيلم :  سنوي 
 : يلاتلا عقوملا 

www.alhoriyatmaroc.yoo7.com
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