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:  ادلمذيت-
 

ٓم بّ مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي في الُمً ٦ُٝغ مداًض حؿعى  ْع الظي ج٣  ألَمُت الض
ً
هٓغا

ْالخ٣ُ٣ت إلاً  ْعاء طل٪ ؾٔٓ زضمت الٗضالت  ال ٢هض لِا مً  ٦ْكِٟا ، ْعاء الخ٣ُ٣ت 

ْالضْلي صْن جمُحز ضَما في اإلاجخم٘ اإلادلي  ْ ًٍغ  ل٨ثرة الكاجٗاث التي , ًدخاظِما ؤ
ً
ْهٓغا

ْع خ٫ٓ  ٢ْٗذ في الُمً مىظ  اعج٩ابجض  اهتها٧اث ظؿُمت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان ْظغاثم ظىاثُت 

ْطل٪ في م 2011مُل٘  ْالخٓاَغاث في الُمً مىظ مُل٘ ، خهاماث  م 2011ؾاخاث الٖا

٦ْظا  خهاماث في الخاعاث ْ، بت مً ؾاخاث الٖا ْال٣ٍغ ْعة  ٦ْظل٪ خهلذ ألاخُاء اإلاجا في ،

جي ألازالقي الظي  ٓاظب الَٓ ْال ىُت  ٓلُت الَٓ  مىا باإلاؿئ
ً
ْاؾدكٗاعا ٓم مىا٤َ الُمً،  ٖم

ٓم ٖلُّ مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي  باألَضاٝ التي جإؾؿذ ٖليها اللجىت ،جم لتزامْا, ج٣
ً
ا

٤ ٖمل خ٣ٓقي للجز٫ْ مُضاهُا لخ٣صخي الخ٣اث٤ في  ٓا٢٘ الاهتها٧اث الجؿُمت حك٨ُل ٍٞغ م

ْحٗؼ لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان ْفي  خهاماث في نىٗاء  ْعة ؾاخاث الٖا اإلاىا٤َ اإلاخًغعة مً مجا

ْالضْلي ٖلى  ْاَإل الغؤي الٗام اإلادلي  ْع َىا٥  ٢ٓٓٝ ٖلي خ٣ُ٣ت الٓي٘ إلاا ًض ،بهضٝ ال

اعاث مُضاهُت زال٫ الٟترة اإلاايُت بلى ٦ال مً ؾاخاث  ٤ بٍؼ طل٪، خُض ٢ام الٍٟغ

ت في حٗؼ ْالى ؾاخت الخٍغ ٓصة في بهىٗاء ، خهاماث اإلآظ اعة اإلاىا٤َ "الٖا ٦ْظل٪ ٍػ ،

خهاماث  بت مً ؾاخاث الٖا ْال٣ٍغ ْعة  اعة بٌٗ ضخاًا اهتها٧اث ْألاخُاء اإلاجا ٦ْظل٪ ٍػ ،

ْع خ١ٓ٣ ؤلاوؿان في مىا٤َ مسخلٟت في الُمً ، ٢ٓٓٝ ٖلي خ٣ُ٣ت الٓي٘ إلاا ًض ْ بهضٝ ال

ٓز٤ُ ابغػ اهتها٧اث خ١ٓ٣ ؤلاوؿان التي خهلذ في الُمً مً ظمُ٘ َىا٥ ْ ْج لغنض 

غاٝ ،مً اظل  ت ألَا ْجٓيُدِا للٗالم حجم مٗٞغ .  ألايغاع الخانلت ب٩ل قٟاُٞت ْخُاصًت 

٢ْذ مطخى، طل٪ ألهىا ْ ْؤ٦ثر مً ؤي   مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي الُمجي ًجب ٖلىآلان، 

ْع "ألاَلُت" ٓهاتها لٗب ص ٪ "ب٩ل م٨ مً ؤظل يمان الالتزام  " اإلاداًضْالخاعؽ الكٍغ

ؼ ْالُمىُت الىاقئت ،الضًم٣غاَُت بالخجغبت  ْاة حٍٗؼ ْاإلاؿا ْالخؼبُت  الخٗضصًت الؿُاؾُت 

ْالخ٨م الغقُض ؼ ْخماًت خ١ٓ٣ ؤلاوؿان . ْخ١ٓ٣ اإلاغؤة  ْحٍٗؼ لهى٘ الخُٛحر الضًم٣غاَي 

ا ، ٍَٓغ  لخدؿحن ٫ْ ْجُ
ً
ٓمُت الُمىُت طل٪ مضزال ججض مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ٚحر الخ٨

ؼ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان في  ْحٍٗؼ ْبالظاث في مجا٫ الضًم٣غاَُت  ْي٘ الُمً في ظمُ٘ اإلاجاالث 

ؼ ْخماًت  ْالخٗاْن البىاء لخٍٗؼ ٓاع  ْالخ ْالكٟاُٞت ال٩املت  ْاإلآيُٖٓت  بَاع مباصت الجزاَت 

ٓمُت . خ١ٓ٣ ؤلاوؿان ْالكغا٦ت جُمذ مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ٚحر الخ٨ ض مً الخٗاْن  إلاٍؼ

ْبكٟاُٞت ْخُاصًت  ٓاػي ًٖ ألاْيإ في الُمً ، غ ْل م ت  ج٣ٍغ ٓاٍػ ؤن ججض في عئٍتها اإلا

ْمً زم جىُٟظ الخٓنُاث  ٓمت الُمىُت ، ْمهضا٢ُت جم٨نها مً ج٣ُُم وكاٍ الخ٨

ٓة  ْجد٤٣ آلاما٫ اإلاغظ . ْاإلاؿاٖضاث التي جغقى بد١ٓ٣ ؤلاوؿان الُمجي 
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اجّ  ْاخترام خ١ٓ٣ ؤلاوؿان ْخٍغ ْالخىمُت   مً بًمان اللجىت بإن الضًم٣غاَُت 
ً
ْبهُال٢ا

٢ِٟٓا  غ جضقً م ألاؾاؾُت في الُمً خل٣اث مخهلت ببًِٗا البٌٗ، ٞةنها بهظا الخ٣ٍغ

ت مضٔ جىُٟظ التزاماثخ١ٓ٣ ؤلاوؿان في الغ٢ابي ٖلى ؤْيإ  ْلُت  الُمًالُمً ، إلاٗٞغ  الض

ٓمت  غ ًُٟض الخ٨ ٓا٢٘ ،٦ما ؤن َظا الخ٣ٍغ ْاإلادلُت  بةٖما٫ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان ٖلى اعى ال

ْاإلادلُت  ْلُت  ٢ُٓت الض ْاإلاىٓماث الخ٣ ْلُحن للُمً  ْاإلااهدحن الض ْاإلاجخم٘ الضْلي  الُمىُت 

٢ٓٓٝ ٖلى خ٣ُ٣ت ؤخضار ألاػمت الُمىُت ال٣اثمت مىظ مُل٘  خ٣ُ٣ت م  2011ْفي ال

ْاإلاكا٧ل  ٓاًَ ْالؿلبُاث الخدضًاث  ْم ٓاظِِا الُمً ْالاًجابُاث اإلاد٣٣ت  التي ً

ْجالٞيها في  ْالؿلبُاث  ْمٗالجت الخدضًاث  ا،  ٍَٓغ ْجُ ٓع؛ لخإنُل الاًجابُاث  ال٣ه

ْلُت ْالتزاماجّ الض ٓع ،في بَاع الضٖم الكامل ألْيإ الُمً  .  اإلاؿخ٣بل اإلاىٓ

 

يُهدٍت إعذاد انخمشٌش :أوال 
 

ش  - ، "قغ٧اء"م نضع ٢غاع  عثِـ اثخالٝ ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي الُمجي 2011|2|15بخاٍع

ْالظي  ٓمُت لخ٣صخي عثِـ الغابُت  ْحك٨ُل اللجىت الكٗبُت ٚحر الخ٨ ٢طخى بةوكاء 

ألاٞٗا٫ الجىاثُت الخُحرة التي الخد٤ُ٣ في   ًٖ خالت خ١ٓ٣ ؤلاوؿان في الُمً ْالخ٣اث٤ 

ْمِامِا ألاػمت م ْختى نهاًت 2011خهلذ في الُمً مىظ مُل٘  ْجدضًض ازخهاناتها 

 ألَمُت 
ً
ْطل٪ هٓغا ٢ْض باقغث َظٍ اللجىت مِامِما بٗض حك٨ُلِا مباقغة ، ْؤَضاِٞا، 

ْعاء الخ٣ُ٣ت  ٓم بّ مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي في الُمً ٦ُٝغ مداًض حؿعى  ْع الظي ج٣ الض

 ْ ْالخ٣ُ٣ت إلاً ًدخاظِما ؤ ْعاء طل٪ ؾٔٓ زضمت الٗضالت  ال ٢هض لِا مً  ٦ْكِٟا ،

ْالضْلي صْن جمُحز ضَما في اإلاجخم٘ اإلادلي  .  ًٍغ

 

ّ ٢ْض -  ْهٍؼ إلاضٔ امخشا٫ ْمداًض اؾدىضث اللجىت  في ؤٖمالِا بلى بظغاء جدلُل مؿخ٣ل 

غاٝ اللتزاما ٢ْاهٓن خ١ٓ٣ ؤلاوؿان الضْلي جُألَا ىُت الىاٞظة  ٓاهحن الَٓ ا بمٓظب ال٣

ْلُت  ْبلى مٗاًحر الخد٤ُ٣ الض ْال٣اهٓن ؤلاوؿاوي الضْلي في ؾُا١ الجزإ الضازلي في الُمً، 

. التي ْيٗتها ألامم اإلاخدضة

 

ْالخماؽ آلاعاء ج٣صخي الخ٣اث٤ ًْظا قامال بكإن هُْاٖخمضث اللجىت  -  ٓماث  . ظم٘ اإلاٗل

ٓماث ما ًلي  : ٢ْض قملذ ؤؾالُب ظم٘ اإلاٗل

ْ   (ؤ) غ اإلاخإجُت مً اإلاهاصع اإلاسخلٟت؛  اؾخٗغاى الخ٣اٍع

ٓص ْألاشخام  (ب) ْالكِ بظغاء م٣ابالث م٘ الطخاًا 
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  ْ ٓماث طاث نلت؛  ً الظًً لضيهم مٗل آلازٍغ

ْ   (ط) ٓاصر؛  ٢ْٗذ ٞيهاخ ٢ُٓٗت بلى ؤما٦ً مدضصة في الُمً  اعاث م بظغاء ٍػ

ٓاؾُت  (ص) ُت ب
َ
لخ٣

ُ
ٓع اإلا ٓجٓٚغاُٞت، بما في طل٪ اله ٓع الٟ ْاله  ٓ ٓع الُٟضً جدلُل ن

 ْ ٓاب٘ الانُىاُٖت؛ الخ

(ٌ)   ْ ٢ْٗذ للطخاًا؛  غ الُبُت اإلاخٗل٣ت باإلناباث التي  اؾخٗغاى الخ٣اٍع

 مً ْظِت هٓغ  (ْ)
ً
ٓا٢٘ ألاخضار، جدلُال ْب٣اًا الظزاثغ التي ُظمٗذ في م جدلُل ألاؾلخت 

  ْ الُب الكغعي؛ 

ْ   (ػ) ٣ٖض اظخماٖاث م٘ مجمٖٓت مخىٖٓت مً اإلاخدضزحن؛ 

ٓم بّ اللجىت ؛  (ح) ٓماث جخٗل٤ بمخُلباث الخد٤ُ٣ الظي ج٣ ٓاث بلى ج٣ضًم مٗل جٓظُّ صٖ

  ْ

(ٍ)  ْ ْاؾ٘ لخ٣ضًم بٞاصاث زُُت؛  حٗمُم هضاء ٖام ٖلى هُا١ 

ْاإلاخًغعًٍ في الُمً (ي) . ٣ٖض ظلؿاث اؾخمإ ٖلىُت للطخاًا 

 

ْبٞاصة ٢ْ42٠امذ باؾخٗغاى ؤ٦ثر مً .  م٣ابلت ٞغصًت 257ؤظغث اللجىت  -  غ   ج٣ٍغ

ذ بكإ ْعصث عًصا ٖلى هضائها الضاعي بلى هُْمؿدىضاث ؤزٔغ بما ُؤظٍغ  ْ ا ؤبدار بمباصعة منها ؤ

 ٓ مذ ؤزىاء الاظخماٖاث ٖلى هد ْ ٢ُّضِ ٍٓت ؤ ْمظ٦غاث قٟ ٓجٓٚغاُٞت3ج٣ضًم بٞاصاث  ٓعة ٞ . ن

ْؤ٦ثر مً 30 ْ 5٠ نٟدت   ٓ ِ ُٞضً ٓ ما ًبلٜ ؤ٦ثر مً 31٠ قٍغ َْ  صلُل 1٠٠٠ آزغ، 

. ْمؿدىض

 

 - ٌ ا مىٗذ ألازحرة هُ ، ٞة-خؼب ؤلانالح-الخٗاْن م٘ اللجىتاإلاكتر٥ ؤخؼاب بٌٗ ْبٞغ

خهاماث    مً الضز٫ٓ بلى ؾاخاث الٖا
ً
لحن جابٗحن لِا بل مىٗتها ؤًًا مً الاظخمإ بمؿْا

ٓهُت بضازلِا ٓص سجٓن زانت ٚحر ٢اه ت خ٣ُ٣ت ْظ ْمٗٞغ . إلا٣ابلت الطخاًا اإلاضهُحن 

 

اعاث مُضاهُت في مسخل٠ مىا٤َ الُمً ،قملذ بظغاء جد٣ُ٣اث في -  ٢ْامذ اللجىت  بٍؼ

ٓا٢٘ ألاخضار ٗاًً مباقغة .  ما ؤم٨نها طل٪  ْالاهتها٧اثم
ُ
بٌٗ ٢ْض ؾمذ طل٪ للجىت بإن ح

ً طْي  ٓص ْألاشخام آلازٍغ ْبإن جخدضر بلى ٦شحر مً الكِ ٓا٢٘  الخاالث ٖلى ؤعى ال

ٕٓ . الهلت باإلآي

 

ْالخبراء مً -  ٓص  ْالكِ ٓ جم٨حن الطخاًا  ٧ْان الٛغى مً ظلؿاث الاؾخمإ الٗلىُت ، َ

ٓا مباقغة م٘ ؤ٦بر ٖضص مم٨ً مً الىاؽ في  غاٝ في َظا الجزإ مً ؤن ًخدضز ظمُ٘ ألَا

٦ْظل٪ في  . جم٘ اإلاضوي لمجامىٓماث البالص 
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ٍٓت إلاكاع٦ت الطخاًا ْألاشخام اإلاىخمحن بلى ا ْل ْلذ اللجىت  ؤ جمٗاث اإلادلُت لمج٢ْض ؤ

ضصَا . اإلاخإزغة في َظٍ الجلؿاث  ْلذ الكِاصاث الٗامت ، ْٖ ٢ٓاج٘ ٢ْ180ض جىا  قِاصة ، ال

ْلذ مؿاثل  ٔ ٦ما جىا ٧ْاهذ اللجىت  حٗتزم في باصت ألامغ ٣ٖض ظلؿاث اؾخمإ في ٧ل  . ؤزغ

ٓلِا بلى ٖغ٢لتمداٞٓاث الُمً ، بُض ؤن   في مسخل٠ مىا٤َ خضْر الاهتها٧اث بم٩اهُت ْن

اإلاداٞٓاث ٢ض ؤؾٟغ ًٖ اجساط ٢غاع ب٣ٗض ظلؿاث اؾخمإ إلاكاع٦حن منهم زاعط جل٪ 

. ها٤َالم

 

خماص في اإلا٣ام ألا٫ْ ْخُشما ٧ان طل٪ ج٢ُْض ؾٗذ اللجىت ، ْهي جً٘ اؾخيخاظا-  ا، بلى الٖا

ٓماث   ٖلى اإلاٗل
ً
ً، بما . التي ظمٗتها مباقغة ْألاصلت مم٨ىا مت مً آزٍغ ٓماث اإلا٣ضَّ ؤما اإلاٗل

الم، ٣ٞض  غ ْؾاثِ ؤلٖا ْج٣اٍع غ ْؤلاٞاصاث الخُُت اإلاكٟٖٓت ب٣ؿم  في طل٪ الخ٣اٍع

ان بيافي ٓعة عثِؿُت ٦بَر سضمذ به
ُ
. اؾخ

 

ْعص -٢ْض اؾدىضث الاؾخيخاظاث النهاثُت للجىت  -  ٍٓل ٖلى ما  ُٞما ًخٗل٤ بمضٔ بم٩اهُت الخٗ

ٓماث  ٓص الظًً الخ٣ذ - بليها مً مٗل ْالكِ ْبم٩اهُت بُبلى ج٣ُُمِا هي إلاهضا٢ُت ألاصلت  م 

مت  ٓزاث٤ اإلا٣ضَّ ْال غ  مت في الخ٣اٍع
َ
ؿخسض

ُ
ْاإلاىهجُت اإلا ٍٓل ٖليهم، م٘ الخد٤٣ مً اإلاهاصع  الخٗ

ْج٣ُُم ما بطا ٧اهذ جٓظض، في  ٓماث طاث الهلت،  ْاإلاٗل ٓاص  ْاإلاًاَاة بحن اإلا  ،ً مً آزٍغ

٫ ٖليها حؿدىض بليها اللجىت  في  َّٓ َْٗ ٓماث ٧اُٞت طاث مهضا٢ُت  ٝ، مٗل ظمُ٘ الْٓغ

٢ٓاج٘ .  ْالاهتها٧اثالخٓنل بلى اؾخيخاط بكإن ال

 

صث اللجىت ، ب٣ضع ما ؾمدذ بّ ؤًٞل ٢ضعا-  لى َظا ألاؾاؽ، خضَّ ٢ٓاج٘ جُْٖ ا، ما هي ال

٢ٓاج٘ التي زبدذ، ْفي ٦شحر مً الخاالث  ٨بذ ؤٞٗا٫ ْال
ُ
ْاهتها٧اث ظؿُمت جبحن لِا ؤهّ ٢ض اعج

لُت ظىاثُت ٞغصًت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان  ْفي ظمُ٘ َظٍ الخاالث، ٢غعث . جىُٓي ٖلى مؿْا

ٓماث  ٓص مٗل ُت للجغاثم اإلاٗىُتْؤصلت اللجىت  ْظ ٢ْض . ٧اُٞت إلزباث الٗىانغ اإلآيٖٓ

ْ ؤن ألاٞٗا٫  ، مً جدضًض ما بطا ٧ان ًبض
ً
با ، في مٗٓم الخاالث ج٣ٍغ

ً
جم٨ىذ اللجىت  ؤًًا

ٓا٢ب التي ْالاهتها٧اث  ت ؤن الٗ ْ في ْل مٗٞغ ع ؤ ِ
ّٓ ٓ مته ْ ٖلى هد  ؤ

ً
٨بذ ٖمضا

ُ
اإلاٗىُت ٢ض اعج

٨َْظا، ؤقاعث اللجىت  في ٦شحر مً . هخجذ ٧اهذ ؾخدضر في الؿُا١ اإلاٗخاص لؤلخضار 

ع اللجىت  جمام الخ٣ضًغ . (ع٦ً ال٣هض الجىاجي )الخاالث بلى ٖىانغ الخُإ طاث الهلت  ٣ّضِ
ُ
ْج

ىت ؤَمُت اٞتراى  ِى الٗمل : البراءة ٢ٍغ
ّٓ غ ال ج٣ مت في َظا الخ٣ٍغ طا بُٞاالؾخيخاظاث اإلا٣ضَّ

لحن ًٖ اعج٩اب الجغاثم . اإلابضؤ  ٍٓت ألاٞغاص اإلاؿْا ال جدا٫ْ الاؾخيخاظاث جدضًض َ

ان هُا ال جضعي ؤه٦ُما ؤالجؿُمت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان في الُمً ، ال٣اَ٘ ا جغقى بلى مؿخٔٓ البَر

ٓاظب الخُب٤ُ في اإلادا٦م الجىاثُتْ ْلُت ال ْالض .  اإلادلُت 
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ْلئلٖغاب ًٖ -  ٓماث ؤلاياُٞت طاث الهلت  ْمً ؤظل بجاخت الٟغنت لؤلَغاٝ لخ٣ضًم اإلاٗل

ٓمت  ٓاثم قاملت باألؾئلت بلى الخ٨ ا ٢ ًً ْالغص ٖلى الاصٖاءاث، ٢ضمذ اللجىت  ؤً ٢ِٟٓا  م

ْبلى الكباب اإلاٗخهمحن ٢بل بجمام جدلُلِا  ْبلى ٢ُاصاث ؤخؼاب اإلاٗاعيت الُمىُت  الُمىُت 

ْل٨ً لِـ مً . اجُْْي٘ اؾخيخاظا ًْصا مً بٌٗ الكباب  اإلاٗخهمحن  ْجل٣ذ اللجىت  عص

٦ْظا٢ُاصاث  . ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥  الخؼب الخا٦م 

 

ادلىخز انخُفٍزي :ثاٍَا 
  

م، خضْر ٞخىت 2011قِضث الؿاخت الُمىُت زال٫ ألاقِغ اإلاىهغمت مً مُل٘ ٖام - 

ٕٓ ظغاثم ظىاثُت ظؿُمت مؿلخت ؤَلُت صازلُت  ٢ْ ْاهتها٧اث ٞاضخت لخ١ٓ٣ هخج ٖنها 

ْج٣ُ٘ ْؤلاباصة الجماُٖت ْظغاثم يض ؤلاوؿاهُت ال٣خل ؤلاوؿان ،ؤبكِٗا ظغاثم  ْبناباث 

ا مً الجغاثم ، حَر ٓم ٖلى ْنهب ْٚ ْٞٓضخى ممىهجت ج٣ بزاعة ْهخج ٖنها جمغصاث مؿلخت 

ْاإلاىا٣َُت  ْوكغ ؤزباع ٧اطبت ْال٣بلُت بحن الُمىُحن الىٗغاث الُاثُٟت  مً زال٫ بطاٖت 

ْالدؿبب في بلخا١ ألايغاع باإلاهالر  بٛغى ج٨ضًغ الؿلم الاظخماعي ْألامً الٗام ،

جي ْباال٢خهاص الَٓ ْالخانت  . ْاإلامخل٩اث الٗامت 

 

خهاماث بن -  اإلاغا٢ب اإلاداًض للمكِض الؿُاسخي الُمجي الظي نىٗخّ َظٍ اإلاؿحراث ْالٖا

ٓها مً ظمُ٘ٚحر " غاٝ اإلاغزهت ٢اه ٓع اإلاهالر "  الَا ْمً مىٓ ْا٢ُٗت،  ، بغئٍت ؾُاؾُت 

ْالٗبر  ْالىخاثج  ؽ  ْالضْع ىُت، ؾِخجلى ؤمامّ ال٨شحر مً الخ٣اث٤  ْالخؿاباث الَٓ

خهاماث  ٓهُت"اإلاخمسًت ٖنها َظٍ اإلاؿحراث ْالٖا ؽ "  الٛحر ٢اه ْالضْع ْمً ؤبغػ الخ٣اث٤   ،

ْالٗبر ماًلي :  ْالىخاثج 

 

 
ً
ال ْالخغب الؿُاؾُت الخؼبُت : ؤ ة ألاػمت  خهاماث لخمشل طْع ل٣ض ظاءث َظٍ اإلاؿحراث ْالٖا

ْالضٖاثُت التي قِضتها الؿاخت الُمىُت زال٫ ا٫ المُت  اإلاىهغمت،بحن  ؤَغاٝ ٞترة ْؤلٖا

ٓم ًدا٫ْ ُّٞ ٧ل َٝغ  بِْاع ؾُاسخي الٗمل الؿُاسخي الضازلي الُمجي ،في مؿعى مدم

ْجىُٟظ ؤظىضجّ الؿُاؾُت في الخُٛحر  ْٞغى   ، ْٞٗلّ في الكإع ٓعٍ  ٓة خً ٢ْ مضٔ قٗبِخّ 

ْمهالخّ ْخؿاباجّ الخؼبُت، باالؾدىاص بلى ما ٌٗخ٣ضٍ ٧ل  خّ  ْعٍئ ٤ْٞ ٢ىاٖاجّ  ْؤلانالح 

ٍْدا٫ْ جإ٦ُضَا ٖبر ججُِل ْخكض الكإع الجماَحري،  ت،  ُخّ الجماَحًر منهما قٖغ
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ْصٖم  ْبغامجّ الؿُاؾُت مً جإًُض  ْالخضلُل الٗملي ٖلى ما جدٓى بّ ؤظىضجّ ْزُاعاجّ 

.  قٗبي

 

 
ً
ْالُاُٞاث التي خملِا اإلاٗخهمٓن : زاهُا ْمًامحن الكٗاعاث  بطا جمٗىا في مدخٔٓ 

ْالخُاباث الؿُاؾُت التي  ْال٣هاثض  ٓا ٌُٗضْن جغصًضَا،  ْالِخاٞاث التي ٧اه ن،  ْاإلاخٓاَْغ

خلى في َظٍ 
ُ
خهاماث ٧ْاهذ ج  لخالت الٖا

ً
ٓعا  مخُ

ً
ْاإلاِغظاهاث، ؾىجضَا امخضاصا اإلاؿحراث 

ْالهغإ اإلاؼمً بحن َظٍ ألاخؼاب تالخىا٢ٌ  ْمٗبرة ًٖ ٢ىاٖاتها  الؿُاؾُت اإلاخهاٖع  ،

ْمهالر   ،ً  ًٖ ٢ًاًا الَٓ
ً
ْالؿُاؾُت، ؤ٦ثر منها حٗبحرا ِٗا الخؼبُت  ْمكاَع ْمهالخِا 

ْاخخُاظاث الجماَحر اإلاكاع٦ت ٞيها، ْألازُغ مً طل٪ ؤنها ٧اهذ مٓظِت، إلخضار  ْمُالب 

ْبخضار ؤ٦بر ٢ضع مً  خالت مً الٟغػ ْالاؾخ٣ُاب الٗضاجي للجماَحر ٖلى ؤؾاؽ خؼبي، 

ٓالُت لِظا  ْبىاء بغػر صمٓي ٞانل بحن الجماَحر اإلا جي الاظخماعي  الخمؼ٢اث في اليؿُج الَٓ

ْاخت  ً بلى  ٍٓل الَٓ ٓبت جمِض لخد ٓة ٚحر مدؿ ٓالُت للُٝغ آلازغ في زُ ْجل٪ اإلا الُٝغ 

ٓاخض ب بحن ؤبىاء الكٗب ال ْالخْغ ْالهغاٖاث  .  مٟخٓخت للٟٓضخى 

 

 
ً
ْاإلاِغظاهاث : زالشا ْاإلاؿحراث  خهاماث  ْحكاع٥ في َظٍ الٖا بن الجماَحر التي قاع٦ذ 

ت لؤلخؼاب  ْال٣اٖضة الجماَحًر ٓط الكٗبي  الؿُاؾُت الخؼبُت، ال حٗبر ًٖ خ٣ُ٣ت الىٟ

ٓط ؤي خؼب ؾُاسخي  ْهٟ ت  الؿُاؾُت التي صٖذ بليها، ألن اإلاُٗاع الخ٣ُ٣ي إلاضٔ ظماَحًر

ٓص  ُخّ ٖبر نىاص٤ً الا٢ترإ، ِٞظٍ الخك ٓ الاهخساباث، ْقٖغ ٓلّ في ْؾُّ الاظخماعي َ ٢ْب

ْاإلاؿحراث  خهاماث   ٚحر مخجاوـ في لجمُ٘ ؤَغاٝ الهغإ الؿُاسخي ْالٖا
ً
مشلذ زلُُا

ٓهاتها الٗامت في  ْل٨ً ًم٨ً خهغ ؤبغػ م٨ ْؤَضاّٞ الخ٣ُ٣ُت،  ْاّٞٗ  ْص ْاهخماءاجّ  ٢ىاٖاجّ 

:  الاججاَاث الخالُت

 

َْم -  ْاإلاٗلىت  ٞت  ْؤَضاِٞا اإلاْٗغ ْؤظىضتها  ْلِا ٢ىاٖاتها  ؿت،  ِّ الٗىانغ الخؼبُت اإلاؿ

ْ ًٖ بٗض ألا٢لُت ْاإلآاَغاث بما ْاَغا ؤ خهاماث  ٍْٓظِٓن َظٍ الٖا ٓصْن  َْم الظًً ٣ً    .

 

َْاالء ظاءث مكاع٦تهم-  ْبالظاث ٞئت الكباب،  ٓاَىحن  ، جدذ  في البضاًت٢ُإ ٦بحر مً اإلا

ْؤ٣ٖبذ ؤخضار  ْالضٖاثُت التي ُٚذ  ْالؿُاؾُت  المُت  ْال٣ٓي لآللُت ؤلٖا الخإزحر الٟاٖل 

الث  ْمُ ْاِٞٗم هابٗت مً ٢ىاٖاث ٖاَُٟت،  َْاالء في الٛالب الٗام ٧اهذ ص ْمهغ،  ٓوـ  ج

ت ؾُاؾُت قبابُت ًدا٫ْ  ْهٖؼ ًت،  ٓعٍت ظامدت جمحز َظٍ الٟئت الاظخماُٖت الٍٗغ ز

خهاماث ؤصخابها مً زال٫ َظٍ اإلاؿحراث  المي ْالٖا ٓع ؤلٖا ْجد٤ُ٣ الِٓ ٓصَم  بزباث ْظ

ٓعي ٞٓيٓي ظضًض قبُّ بظل٪ الظي خهل  ْْا٢٘ ز ْالبدض ًٖ مُٗى  ْالؿُاسخي، 



 8 

ْمهغ ٓوـ  تالم"٢ْض اؾخٛلذ بٌٗ ألاخؼاب الؿُاؾُت الُمىُت .. ٍْدهل في ج  "جهاٖع

المُت  ٠ُ آلالُت ؤلٖا ٢ْامذ بخْٓ خالت الخٟاٖل الكبابي الٗاَٟي م٘ َظٍ ألاخضار، 

ْمىانغيها بحن الكباب للؿُُغة ٖلى  ْالضٞ٘ بإًٖائها  ؾاخاث ٢ُاصة الٗاإلاُت التي حُٛيها،

خهاماث ْاإلاؿحراثالٖا ْمً اظل  بخضار ؤ٦بر ٢ضع مً الخدٍغٌ الؿُاسخي الضازلي،   ،

ْمً زم الؿُُغة ٖلى اٖخهاماتهم  ْلئ٪ الكباب  ٦ُٓاث ؤ ْالخإزحر اإلاباقغ ٖلى ٢ىاٖاث ْؾل

ْؤظىضتها الخؼبُت الؿُاؾُت  ِٗا  ـ في زضمت مكاَع ِّ حر اإلاؿ ٓاعي ْٚ ْجٓظُّ ٞٗلِم ٚحر ال

ت خؼاب ألاؾُُغ قباب ٨َظا  ،ْزهم الؿُاسخي آلازغاإلاٗاعيت لل ٢ُاصة ٖلى اإلاخهاٖع

ٓعة قبابُت في ْحؿُحر  خهاماث مً ز ٓلذ الٖا ٨َْظا جد خهاماث الكبابُت ْؾاخاتهم  الٖا

ْٞٗالُاث  خؼاب ألاٌؿُُغ ٖليها قباب "مدًت"ؾُاؾُت خؼبُت البضاًت بلى اٖخهاماث 

ت الم ْجدب٘ ل٣ُاصاث جل٪ ألاخؼاب ،بدُض لم ٌٗض للكباب الخ٣ُ٣ُحن اإلاؿخ٣لحن ؤي جهاٖع

َْظٍ هي الخ٣ُ٣ت ال٣اثمت خالُا  خهاماث  ْ ازغ ٞاٖل في ؾاخاث الٖا ٓص ؤ بدُض لم ٌٗض .ْظ

ت  خهاماث للكباب ؾٔٓ مجامُ٘ بكٍغ مخباًىت في جٓظِاتها خؼبُت ًٓظض في ؾاخاث الٖا

ِٗا الؿُاؾُت ، ْ ْمكاَع خهاماث ٨َظا ؤنبدذ ْؤظىضاتها  ْاإلاؿحراث ْالٖا اإلاِغظاهاث 

ض مً ألابٗاص ٌؿُُغ ٍٓت، الخؼبُت ْ ٖليها اإلاٍؼ ْالٟٓي ت  ٓة مما ؤصٔ بلى اإلاخُٞغ جٓؾُ٘ َ

ٓاٍث  ْم ْا٢٘ مُِإ  ٓصة، ْزل٤  ٓ مغخلت الالٖ ٓع هد ْالضٞ٘ باألم ْالؿُاسخي،  الكغر الاظخماعي 

ْاهتها٧اث ؤَغاٝ الٗمل الؿُاسخيلٟٗل ْوكاٍ  ٖت اث  ْجىُٟظ ؤظىضتها الخانت ٚحر اإلاكْغ َا 

.  الٓن٫ٓ بلى الؿلُت الهغإ ال٣اثم بُنها مً اظل في 

 

ْؤٞٗالِا، بالضٞ٘ اإلاالي اإلاؿب٤،-  ا  ْهي التي " مغجؼ٢ت"ظماٖاث جم قغاء مكاع٦تها ْخىاظَغ

ْٚالبُتها مً الٗاَلحن ًٖ الٗمل  ٓص،  ْالؼط بها في ْؾِ الخك ْه٣لِا  جم خكضَا 

ٍْم٫ٓ، ْفي الٛالب ًىٟظْن ما ًُلب منهم  ٓعْن ْق٣اة إلاً ًضٞ٘  َْاالء مإظ ْالٛٓٚاثُت، 

 ْ ْمهالر زانت ؤ ْ مُالب  ْ ٢ىاٖاث ؤ ٓا٠٢ ؾُاؾُت مدضصة، ؤ ال ًدملٓن ؤًت م  ،
ً
ُا خٞغ

حن الخؼب "اإلاغجؼ٢ت"َْاالء   ٖامت ٌٗبرْن ٖنها ٓصًً في مسُماث اٖخهام الُٞغ مٓظ

ْاخؼاب اإلاٗاعيت    .الخا٦م 

 

لب مً الجماَحر  - قاع٦ت في اإلاؿحراث   المالُمىُت ٚحر ال٣ُإ ألاْؾ٘ ْألٚا

خهاماث لبُت الهامختْ ) ْالٖا جامً بسُاع الكإع ٦ٓؾُلت  ْهي التي ال،  (هي الٚا

 اإلاخىامي مً ا جدذ جإزحر ٢ل٣ّ َْظٍ الٟئت حِٗل ، مً ْؾاثل الخٛحر الضًم٣غاَي

ْما آلذ بلُّ مً اوؿضاص ؾُاسخي تَبُٗت ألاْيإ الؿاثضة  ،  بحن ألاخؼاب اإلاخهاٖع

نهم،  ْمؿخ٣بل َْ م  لبُت الهامخّيهضص مهحَر ض َْظٍ الٚا ٓجّ جٍغ  ال٣ٓي ابًها٫ ن

صْن اؾخصىاء،بخمؿ٨ِم بالىهج اإلاخىاخغة بلى ٧اٞت الىسب الؿُاؾُت ْألاخؼاب 
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ؼ مؿحرة خ١ٓ٣ ؤلاوؿان الضًم٣غاَي  ْباخترام هخاثج نىاص٤ً الا٢ترإ التي ْحٍٗؼ

ٓعة مؿخمغةظغث في البالص ْ ْؾاَت َٝغ - الخٗبحر اإلاباقغ ب، ْ به صْن ْناًت ؤ

ٍٓت اإلاخمشلت في خ٣ِم في ألامً - خؼبي ْاخخُاظاتهم الخىم ْمُالبهم  ًٖ مهالخِم 

ْاإلاِٗكُت،  ْجدؿحن مؿخٔٓ الخضماث الخُاجُت  ْالؿلم الاظخماعي،  ْالاؾخ٣غاع 

ْال٣اهٓن،  ْلت اإلااؾؿاث  ْبىاء ص ٓٞحر ٞغم ٖمل ،  ْج ْالبُالت،  ْمداعبت ال٣ٟغ 

ٓتهم للخٟاّ ٖلى ما خ٣٣خّ ْنىٗخّ هًاالث  ْصٖ ٓ خغنِم  ْألاَم مً طل٪ َ

ْالضماع  ىُت ْنُاهتها مً الخغاب  ْم٩اؾب َْ ْاهجاػاث  الكٗب مً اهخهاعاث 

.  ْالاعجضاص

 
خشائى اسخخذاو اخلطاب انذًٌُ ادلخطشف نهخحشٌض انعهًُ عهى *

اسحكاب خشائى انمخم واإلبادة اجلًاعٍت وخشائى ضذ اإلَساٍَت ويف َشش 
. ثمافت اإلسهاب وانخطشف

  

ش مخٗضصة مىظ مُل٘ -  ٓاٍع  ٢ُاصاث ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعى ث٢امم 2011بخ

ابُحن  حن ْخلٟائهم مً اإلاخمغصًً ْؤلاَع ٓسي –اإلاخُٞغ ْالخ ٧الكُش ٖبضاإلاجُض الؼهضاوي 

حن م مً اإلاخُٞغ حَر ْٞااص الخمحري ْٚ ٍٓضان  اع١ الؿ الضًجي اإلاخُٝغ بالخدٍغٌ -َْ

خهاماث ،بةيهامِم ؤنهم في ظِاص في ؾبُل الطخاًا ْبالظاث -للكباب الُمجي  في ؾاخاث الٖا

م للمٗخهمحن ْ جبكحَر ٓا اٖخهامِم - في ؾاخت اٖخهام الخُٛحر بهىٗاء-هللا،بل  ٓانل بان ً

خهاماث  ْلت الخالٞت ؤلاؾالمُت التي هي الٛاًت مً جبىيهم َظٍ الٖا ،ها٨َُم " ختى ٢ُام ص

حن ؤلاؾالمُحن اؾخسضام ًٖ  في خؼب ؤلانالح  مشا٫ الكُش ٞااص الخمحري -َاالء اإلاخُٞغ

ٓص ْاؾخٛاللّ لخُبت الجمٗت بةَال١ - م بهىٗاء2011|3|18زُُب ظمٗت ال٨غامت  الٖٓ

ًُت للمٗخهمحن  ٓ الجضاع الظي باالخدٍغ َْ ْبػالخّ ، ْجضمحٍر  ٓم ٖلى الجضاع الٗاػ٫  لهج

ْبحن اإلاٗخهمحن  خهام بهىٗاء ب٢امخّ للٟهل بُنهم  ْعًٍ لؿاخت الٖا ٓاَىحن اإلاجا ؾب٤ للم

ْجدٍغٌ الكباب بن طل٪ الٗمل ٌٗخبر مً  حن ، ٓٞا مً اإلاكا٧ل بحن الُٞغ مً ؾاب٤ ز

ٓاظِاث م٘ ا ْصز٫ٓ الجىت في خالت حٗغى اخض منهم لل٣خل في ؤي م لكِاصة في ؾبُل هللا 

 ْ ٓاَىحن جل٪ الخاعة ؤ ٓمت الُمىُتم ٓاث الخ٨ ْبؿبب جإزحر طل٪ الخدٍغٌ الضًجي ؾ٣ِ  ٢ ،

ْمئاث الجغحى مً اإلاٗخهمحن بغنام مخباص٫ بحن ؤَالي حي 47  ٢خُال مً اإلاٗخهمحن 

٢ْض ؾ٣ِ َظا الٗضص اإلا٫ِٓ مً  ٓلحن ، ْمؿلخحن مجِ خهام  ْع لؿاخت الٖا الجامٗت اإلاجا

ٓا  ْؤػال  ٌ ا بلى جىُٟظ طل٪ الخدٍغ ألنهم باصْع ًِم مً طل٪ الخُُب  الطخاًا بؿبب جدٍغ

ً الخد٤ُ٣  الػالذ ال٣ًُت َع الجضاع الٗاػ٫ ٦ما خغيِم طل٪ الخُُب اإلاخُٝغ 
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حن ؤلاؾالمُحن اؾخسضام ال٣ًاجي الغؾمي ،ها٨َُم ًٖ  في خؼب ؤلانالح  -َاالء اإلاخُٞغ

ٓزُحن ْع الٗباصة ٫- ْالخ ٓص ب"اإلاؿاظض"ص ْالطخاًا الٖٓ ًُت للمٗخهمحن  بالكِاصة الخدٍغ

ٓاث  ٓاظِاث م٘ ٢ ْصز٫ٓ الجىت في خالت حٗغى اخض منهم لل٣خل في ؤي م في ؾبُل هللا 

٩ان ْؤلاؾغاثُلُحن الظًً جضعي  ْاٖخباع خغبهم خغبا م٣ضؾت يض ألامٍغ ٓمت الُمىُت، الخ٨

ٓزُحن–ٖىانغ ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعى بإنهم ًدخلٓن الُمً  ت الخ بإنهم ْ -هٍٓغ

م جل٪ الٗىانغ ؤن الجِل  اء الجِل الُمجي ْفي ؤخُان ؤزٔغ جٖؼ ٣ًاجلٓن مخسٟحن بإٍػ

ْلِـ َظا ٞدؿب،الُمجي ٣ًاجل هُابت ٖنهم ْالخد٣ُ٣اث  ، غ  ٢ُام ٢ُاصاث بل ؤزبدذ الخ٣اٍع

ىانغ ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعى ٓسي  – ْخلٟائهمْٖ –ْبالخدضًض اإلاخمغص الضًجي الخ

ٓص الُمىُحن  ْبباصة ؤ٢لُت صًيُت ًمىُت هي َاثٟت اليه غص  بالخدٍغٌ الٗلجي ٖلى جهجحر َْ

َْظٍ هدُجت  ٓص الُمىُحن َم مً ؾ٩ان الُمً ألانلُحن ، بضْن ؤي مبرع،بِىما  َاثٟت اليه

ْالٗى٠ ْز٣اٞت َبُُٗت ٫ ح الٟخىت الضازلُت الخُٝغ  ْبض ْع ْاإلاظَبُت  ْالُاثُٟت  ال٨غاَُت 

َْٛغؾٓن َظٍ  ٓاظضْن ٞيها  ٓما ْفي اإلاىا٤َ التي ًخ ْالٗضاء بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ الُمجي ٖم

ٓاَىحن  ٓنهم لالٖخهام مِٗم مً اإلا َْؿخ٣ُب الش٣اٞت في ٫ٓ٣ٖ ٧ل مً ٌٛغعْن ٖليهم 

ٓلض لضيهم  ًُت التي ج ْالُغ١ الخدٍغ ْطل٪ باؾخسضام ٧ل ألاؾالُب  ْالخُٝغ ، اب  ؤلاَع

ٓنهم في الغؤي الضًجي ْ ً زهٓنا إلاً ًسالٟ ْجضِٞٗم لالهخ٣ام مً آلازٍغ ْالٗضاء  ال٨غاَُت 

ْلِـ طل٪ ٞدؿب بل ىانغ ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ ؤزبدذ الخد٣ُ٣اث  ، ٢ُام ٢ُاصاث ْٖ

ٓاَىحن البؿُاء باإلاا٫  ابُحن بةٚغاء بٌٗ اإلا اإلاٗاعى ْخلٟائهم مً اإلاخمغصًً ْؤلاَع

ٓػَم الؾخسضامِم  م ْٖ ْاؾخٛال٫ ٣َٞغ ْمظَبُا ْحؿلُدِم "٦مغجؼ٢ت "، ْجدٍغًِم صًيُا   

ْلت ٓاث الض ٓاظِاث م٘ ٢ ٌ ٖلجي مً اظل اإلا ْبالخالي ٞان َظٍ ألاٞٗا٫ ٧لِا حٗخبر جدٍغ ، 

ْالخُٝغ الضًجي ،ْظغاثم يض ؤلاوؿاهُت اب  .   ٖلى اعج٩اب ظغاثم ؤلاباصة الجماُٖت ْؤلاَع

 

 

 
خشائى جتٍُذ االطفال يٍ اخم انمخال واسخخذايهى كذسوع بششٌت وانزج *

بهى يف  انصشاع انسٍاسً  
 

ل٣ض ازبدذ ألاصلت التي ظمٗتها اللجىت اعج٩اب ظمُ٘ الاخؼاب الؿُاؾُت الُمىُت بال اؾخصىاء 

ً في -ْبالظاث خؼب الانالح الضًجي بك٩ل مدضص– ْال٣انٍغ ٟا٫  ظغاثم اؾخٛال٫ الَا

ْاإلاؿحراث  الهغإ الؿُاسخي ال٣اثم مً زال٫ الؼط بهم في الهٟٝٓ الاْلى لالٖخهاماث 

ٓم بها ْهي  ت في م٣ضمت اإلاؿحراث ٚحر اإلاغزهت التي ج٣ ٕ بكٍغ ْاؾخسضامِا لِم ٦ضْع ،بل 
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ٓم الاخؼاب الضًيُت  ْج٣ ْلِـ طل٪ ٞدؿب بل  ٓوي ، حٗلم بمساَغ مشل َظا الٗمل ٚحر ال٣اه

ْالخُٝغ الضًجي ،بل -الانالح–في الُمً  ْال٨غاَُت  ٟا٫ ٖلى ز٣اٞت اإلآث  ٖلى جيكئذ الَا

ٓوي  َْم جدذ الؿً ال٣اه خُض اجطر ان اخؼاب , ْاؾخسضامِم في الخجىُض الٗؿ٨غي 

ْاؾ٘  في -الانالح جدضًضا–الل٣اء اإلاكتر٥  لى هُا١  ْٖ ً ْال٣انٍغ ٟا٫  ٢ض اؾخسضمذ الَا

ًُت  ْاإلاؿحراث ْفي الٟٗالُاث الخدٍغ الهغإ الؿُاسخي مً زال٫ الؼط بهم في اإلآاَغاث 

ٟا٫  ْمً زم خكض اليؿاء ْالَا ٓمُت التي ًضٖٓن اليها  ال٢خدام اإلا٣غاث الخ٨ ٓم بها  التي ج٣

 ٕ ٓا بمشابت صْع ٓه ْل٨ُ ْمً اظل ان ال ٌٗتريِم عظا٫ الامً  ٓا في م٣ضمت اإلاؿحراث  ٓه ل٨ُ

ت للمؿحراث ٚحر اإلاغزهت  ،٦ما ٢امذ الٟغ٢ت الاْلى مضٕع  ا "بكٍغ بخجىُض "اإلايك٣ت ٖؿ٨ٍغ

ت  ٓػَ٘ ؾالح لِم للمكاع٦ت في الٗملُاث الٗؿ٨ٍغ ْج ٓوي  اَٟا٫ ًمىُحن َم جدذ الؿً ال٣اه

٣ْٞا لل٣اهٓن الضْلي  ْلِـ َظا بدؿب بل زبذ للجىت , َْظا ٌٗخبر مً ٢بُل ظغاثم الخغب 

ْال٣خل في  (خؼب الانالح الضًجي )٢ُام بٌٗ الاخؼاب  ْالخُٝغ  بيكغ ز٣اٞت ال٨غاَُت 

ْالؼط بهم في  ٟا٫  ْعٍاى الَا ْاإلاضاعؽ  ْع الاًخام   ٟا٫ مً زال٫ ازغاظِم مً ص اْؾاٍ الَا

ٕ قُِض  ٍٓ مكْغ ٘ ٢خل  ٖبر ما اؾم ْاؾخسضامِم ٦مكاَع الهٟٓٝ الاْلي لالٖخهاماث 

ْالخمشُل ٖلى  (الكُِض ال٣اصم ) ْالخضإ  ٟا٫ ْؾاثل الخًلُل  باالياٞت الى حٗلُم الَا

ٓاث الامً  بسالٝ  ٓاظِاث م٘ ٢ ٓا في م الم انهم ضخاًا ؾ٣ُ م لٓؾاثل الٖا اؾاؽ اِْاَع

٧ْل جل٪ الاٞٗا٫ حٗض اهتها٧اث ظؿُمت  ، ٤ ٓع اإلاٞغ غ اإلاه ٓز٤ بالخ٣ٍغ ٓ م ٦ْما َ الخ٣ُ٣ت

ْلُت  ْالض ىُت  ٓاهحن الَٓ ٓلت بال٣ ٓلت ْالاوؿاهُت اإلا٨ٟ  .لخ١ٓ٣ الُٟ

 
 

احلصاس واإلغالق وانخمطع انعمىباث اجلًاعٍت وانخً حخًثم يف  خشائى -
 

ْالٗؼ٫ الا٢خهاصي الظي جٟغيِا  ال١  ٓص ألاػمت الؿُاؾُت ال٣اثمت ْبن الخهاع ْؤلٚا ْظ

ْمٗؿ٨غاث اٖخهاماث ْالخؼب خؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعى أل (ٚحر مغزهت )مسُماث 

ٓاءالخا٦م ٓ ؤمغ  ٖلى خض ؾ خهاماث ،َ ْعة لؿاخاث الٖا ْبالظاث ٖلى ؾا٦جي اإلاىا٤َ اإلاجا ،

حر بوؿاوي  ْالٗؼ٫ الا٢خهاصي ،خُض حٗخبر ٖملُت بظغامي ْٚ ال١  ال٣اثمت خالُا الخهاع ْؤلٚا

ٓما ، ٓباث ظماُٖت جُب٤ يض ؤبىاء الُمً ٖم ٓباث ٍْيخج ًٖ اؾخمغاعبمشابت ٣ٖ  َظٍ ال٣ٗ

٦ْظا ظملت مً الجماُٖت  اإلاؿخمغة ألايغاع الاهتها٧اث الجؿُمت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿاهُت ، 

ْالخجاعة الضازلُت في الُمً لٗل ؤبغػَا ال٣اثمت ٞٗال،ْ ٠٢ٓ قبت الخام لخغ٦ت الخىمُت  الخ

ْجسلِٟا في مؿحرة الخىمُت ًٖ  ْالخضمُت  ٍٓت  ٘ الخىم ْخغمانها مً ٖضص ٦بحر مً اإلاكاَع

ٓهُت مًالض٫ْ ألازٔغ هدُجت حُُٗلِا  خهاماث الٛحر ٢اه ٖىانغ  بٌٗ ٢بل بؿبب الٖا
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ابُحن اإلاخمغصًً ْؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ ْخلٟائهم مً  ٦ْظا بٌٗ ٖىانغ الخؼب ؤلاَع

٠٢ٓ في  الخا٦م ْالتي ٧اهذ جدذ الخىُٟظ للخ ٘ ٚحر اإلا٨خملت  ْحٗغى ٖضص ٦بحر مً اإلاكاَع  ،

ْ الجؼجي لبًِٗا  ْالخضمحر ال٨لي ؤ ؤٖمالِا ؤلاوكاثُت مما ؤصٔ بلى خضْر الخٗثر في بًِٗا 

 ٘ ْ ختى اؾخ٨ما٫ مكاَع ٘ ظضًضة ؤ ْلحن ًٖ جىُٟظ ؤًت مكاَع ْامخىإ مٗٓم اإلا٣ا آلازغ، 

 ْ ٓع ؤ ٠٢ٓ ٖضص مً اإلايكأث الخضمُت ًٖ ج٣ضًم زضماتها للجمِ ْج َْا،  ٓا ٢ض بضء ٧اه

ْال٠ًٗ هدُجت ٖضم الخم٨ً مً بًها٫ الخجِحزاث  ٓع  ْحٗغى زضماتها لل٣ه ا  حٗثَر

ٓاَىحن الُمىُحن لخؿاثغ ٚحر  ْحٗغى ٖضص ٦بحر مً اإلا ْاإلاؿخلؼماث الالػمت لدؿُحر ؤٖمالِا، 

ْجغ٦ِم  م إلاىاػلِم  ٓاوي هدُجت هجَغ ْالخُ ْبهخاظِم الؼعاعي  ْججاعتهم  ٓعة في بُِٗم  مىٓ

ْالخمغص مً ٢ُ٘ للُغ١  خهاماث  إلاهاصع ِٖكِم، بلى ظاهب ما ؤصث بلُّ ؤٖما٫ الٖا

ٓعة ؾلبُت  ْالؿ٨ُىت الٗامت ألامغ الظي ؤزغ به ْب٢ال١ لخالت ألامً  ْعة  ْخهاع للمىاػ٫ اإلاجا

ْؤٖمالِم ً ٖلى الخم٨ً مً مماعؾت ؤوكُتهم  ٓاَىحن ْظٗلِم ٚحر ٢اصٍع . ٖلى اؾخ٣غاع اإلا

ؼث اللجىت  ٖلى ٦ما - 
َّ
ْالٗؼ٫ الا٢خهاصي ْألايغاع التي جٟغيِا ظغاثم ع٦ ال١  الخهاع ْؤلٚا

ْؤخؼاب اإلاٗاعيت ٓص مسُماث اٖخهاماث لكباب  ْبالظاث ٖلى   - ْالخؼب الخا٦م ْظ

خهاماث  ْعًٍ لؿاخاث الٖا ال١ - اإلاجا ٓعة ٖامت باؾم الخهاع ْؤلٚا . ْاإلاكاع بلُّ به

ْٞخذ اإلادالث  ْجباص٫ الؿل٘  ٓص ٖلى صز٫ٓ  ال١ جضابحر مشل ٞغى ٢ُ َْكمل الخهاع ْؤلٚا

ْبٚال١ اإلادالث ؤمام  ت اإلاٛل٣ت التي ًم٨ً اؾخٟاصة ؤبىاء الخاعاث الُمىُحن منها،  الخجاٍع

 ألقِغ، بما في طل٪ بظغاء جسًُٟاث 
ً
ٓ ما ٌؿخمغ ؤخُاها َْ ْالخضماث،  ْالؿل٘  ألاشخام 

ْالخضماث ألازٔغ  ٦ما ًخإزغ ا٢خهاص الُمً جإزًغا قضًًضا . ْمى٘ في ْن٫ٓ ؤلامضاص باإلااء 

ٓح  ْالٗامت اإلاؿم ت الخجاعة الخانت  ْبوكاء بُبخ٣لُو مؿاخت خٍغ ا  للخجاع الُمىُحن 

خهاماث صازل الؿاخاث في الُمً ٓا٢٘ الٖا ْم ْباإلياٞت . مى٣ُت ٖاػلت ٖلى ٫َٓ الُغ١ 

ٓاعت، ٞةهّ ٢ض  ْالخ٣ُ٘ مً ٢بل اإلاٗخهمحن ًسل٤ خالت َ خضاء  بلى ؤن الخهاع ْالٖا

٦ْظا اي٠ٗ  خهاماث ، ْعًٍ لؿاخاث الٖا ؤي٠ٗ ٦شحًرا مً ٢ضعاث الؿ٩ان اإلادلُحن اإلاجا

ٓاعت  ْال٣ُاٖاث الٗامت ألازٔغ ٖلى الاؾخجابت لخالت الُ ْاإلاُاٍ  ٢ضعاث ٢ُاٖاث الصخت 

. ٚحر اإلابرعة ْالخؼب الخا٦مالىاقئت ًٖ اٖخهاماث قباب ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ 

خهاماث ألاػمت الؿُاؾُت ال٣اثمت ْبدشذ اللجىت الخإزحر اإلاكتر٥ الظي ؤلخ٣خّ ٦ما -  الٖا

ْبخمخِٗم بد١ٓ٣ ؤلاوؿان ت بؿ٩ان الُمً  ٓاظِاث الٗؿ٨ٍغ ألاػمت ٞٗىضما بضؤث . ْاإلا

ت ٢ض جإزغث بالٟٗل جإزًغا ْ ْؤؾباب الِٗل ألاؾٍغ ْٞغم الٗمل  خهاماث ٧ان الا٢خهاص  الٖا

ْالخهاع ألاػمت الؿُاؾُت ْقضًًضا مً  خهاماث  ال١ الٖا ى ْؤلٚا ه٣ُإ ٧ْان ال. اإلاْٟغ

ٓص ال٨ِغباء ْؤلامضاص ب ٢ٓ ْالٛاػ–ال ْالضًؼ٫  ٓلُض اإلاسخلٟت ،-البتر٫ْ  غاى الخ ٕٓ أٚل ٢ْ بؿبب 

ْماهخج ًٖ طل٪ مإعب|م خؼب ؤلانالح في ْبٚال١ للُغ١ مً ٢بل ٖىانغ جدب٢ُ٘٘ ظغاثم ث  

ا ٫ ٓص مى٘ لىا٢الث زٍُٓ ال٨ِغباء ْمً جٟجحَر ٢ٓ ٓاَىحن الُمىُحن ال مً الٓن٫ٓ ل٩ل اإلا
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جإزحراث ؾلبُت ٦بحرة ظضا ٖلى الُمىُحن ظمُٗا ٧ان لِا -٩ٞل جل٪ ألاٞٗا٫ ؤلاظغامُت -،

ٓمي ْالخُاحي ْألاؾغي الُ ْاإلانهي  ْالؼعاعي  ْبالظاث ٖلى اليكاٍ الهىاعي  ٓاَىحن ،  للم

ْاو٨ٗـ طل٪ ا٫ ْالخهاع ؾلبُا ٖلى ٖمل اإلاؿدكُٟاث ث، لى ٢ُ٘  لى ؤعػا١ الىاؽ ،ْٖ ْٖ

لى مٗالجت الهٝغ الهخي  ٓعٍض اإلاُاٍ بلى اإلاىاػ٫ ْٖ ْالخٓغ . ج ٓص الاؾخحراص  ٦ما ؤن ٞغى ٢ُ

لى ؤلاهخاط  ى ٖلى ظمُ٘ الهاصعاث مً الُمً ٢ض ؤزغا ٖلى ال٣ُإ الهىاعي ْٖ اإلاْٟغ

ْ ؤن  ٦ما. الؼعاعي  ٍٓت للؿ٩ان الظًً ٌِٗكٓن في خالت ٣ٞغ ؤ ْاليؿبت اإلائ ٍٓاث البُالت  مؿخ

. ٣ٞغ بالٜ آزظجحن في الاعجٟإ

 

ٓباث الجماُٖت  َظٍ ألاػمت الؿُاؾُتْفي ْل َظا الٓي٘ الخغط، صّمغث -  ظؼًءا ْال٣ٗ

ْالؼعاُٖت  ت  ْالخجاٍع ٞبالىٓغ بلى ؤهّ ظٔغ . ٦بحًرا مً الُِا٧ل ألاؾاؾُت الا٢خهاصًت 

جدضًضا ؤًٖاء ؤلانالح ْ)خؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت ٢ُاصاث ألاؾتهضاٝ ممىهج مً 

ت إلاهاو٘ (ْالخ٤ ٤ ْقغ٧اث ججاٍع ال١ ًٖ ٍَغ ٓة " ٦شحرة باإٚل ٞغى الٗهُان اإلاضوي بال٣

ْبلخا١ الًغع " ْ حُُٗلِا  ا ؤ ٓ مإؾاْي في ال٣ٟغ بُْجضمحَر اصة ؤزٔغ ٖلى هد ا، خضزذ ٍػ

ْاوٗضام ألامً الٛظاجي  ْباإلاشل، ٖاوى ال٣ُإ الؼعاعي مً حُُٗل مخٗمض ؤصٔ بلى . ْالبُالت 

ْآباع اإلاُاٍ ؤزىاء  ٦ما ؤن . ْالٗهُان ٚحر اإلابرعًٍَظٍ ألاػمت جصخغ ألاعاضخي الؼعاُٖت 

غثألاػمتاؾخمغاع  .  ٌٗغ٢ل بٖاصة بىاء الُِا٧ل ألاؾاؾُت الا٢خهاصًت التي ُصّمِ

 

ما٫ الجضًغ ط٦ٍغ -  ضة مً ؤلاظغامُت بن ألاْيإ الخُاجُت في الُمً، الىاظمت ًٖ ألٖا اإلاخٗمَّ

ْالخ٤ْ)ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت بٌٗ ظاهب   (جدضًضا ؤًٖاء خؼبي ؤلانالح 

ٗلىت لّ
ُ
ْبٗضَا، ألاػمتُٞما ًخٗل٤ بالُمً ٢بل ا ْالؿُاؾاث اإلا ْؤزىاءَا  حكحر ٧لِا ؤْيإ  

ٓ جغا٦مي بلى  ٢ُٓ٘ ال٣ٗٓبحٗمض ٢ُاصاث جل٪ ألاخؼاب ٖلى هد  الجماُٖت ٖلى ؾ٩ان اثج

ْالظي ٌٗخبر َظٍ   زُحرا لل٣اهٓن ؤلاوؿاوي الضْلي، 
ً
ٓما،مما ٌك٩ل اهتها٧ا  ألاٞٗا٫الُمً ٖم

ْالجغاثم يض ؤلاوؿاهُت التي حؿخٓظب مالخ٣ت  جضزل مً يمً ظغاثم ؤلاباصة الجماُٖت 

ْج٣ضًمِم للٗضالت . مغج٨بيها 

 

، هٓغث اللجىت  ُٞما بطا ٧اهذ ؾلؿلت ألاٞٗا٫ - 
ً
ٓباث الجماُٖت ْؤزحرا التي اهخهجتها ْال٣ٗ

ابُت اإلاؿلخت ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت ٢ُاصاث  ْخلٟائها مً الٗهاباث ؤلاَع

الص ألاخمغ " جدغم ْالتي " مُلِكُاث ظامٗت ؤلاًمان+الٟغ٢ت ألاْلى مضٕع +ٖهاباث ؤ

ِْٖكِم  تهم الصخهُت  م الُمىُحن في الُمً مً ؤؾباب خٍغ ْمً ٞغم الٗمل ال٨ٍغ

ْمً خ٣ِم في مٛاصعة  ت الخى٣ل  ْالتي جدغمِم مً خٍغ ْاإلاُاٍ،  ْبالصَمْالؿ٨ً   مىا٣َِم 

ٓهُت ُْؾبل الاهخهاٝ الٟٗالت  ٓئهم بلى اإلادا٦م ال٣اه ْالتي جدض مً بم٩اهُت لج ٓلّ،  ْصز
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ْما بطا ٧ان طل٪  مت يض ؤلاوؿاهُت ؟ ْمً عؤي . ؟؟؟ًم٨ً ؤن ج٨ٓن بمشابت ايُِاص،ؤي ظٍغ

ْالجغاثم جل٪ ألاٞٗا٫ ٧ل باالؾدىاص بلى الخ٣اث٤ ْألاصلت اإلاخاخت لِا، ؤن ْاللجىت ، 

ٓباث الجماُٖت  برع ٢ُام مد٨مت ْال٣ٗ
ُ
ْلُت ٢ض ج غ ؤن ظغاثم يض ؤلاوؿاهُت ص مسخهت بخ٣ٍغ

٨بذ 
ُ
الُمىُت يض ؤبىاء قٗبها ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ بٌٗ ٢ُاصاث مً ٖمضا ٢ض اعج

ٓهُت ال٩املت  بالخالي ْٝ، لُتها ال٣اه . هي جخدمل مؿْا

 

داث الهاصعة ًٖ -  لحن في اؾخمغاع ْحكٗغ اللجىت  بال٣ل٤ الكضًض بػاء الخهٍغ مؿْا

ْالخ٤)ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت  ٓا ٖؼمِم  (جدضًضا ؤًٖاء خؼبي ؤلانالح  ؤْضخ

ٓباث الجماُٖتالخهاع ظغاثم ٖلى ؤلاب٣اء ٖلى  ْال٣ٗ  بلى خحن ؾ٣ٍٓ هٓام الغثِـ نالر  

ٌ الم. ْْنل ألامغ ببٌٗ جل٪ ال٣ُاصاث  بلى جدٍغ ْنهب اإلااؾؿاث ْاَىحنبل   بلى اخخال٫ 

ٓمُت ْالىِٟ"ْاإلاباوي الخ٨ ْْػاعة الخاعظُت  ٓعي  ٢ُام بٌٗ ٢ُاصاتها  ْ، "٧ال٣هغ الجمِ

الص ألاخمغ"اإلاخمغصة  ٓة ٖلى ب"ؤ ٓمُت مباويالاؾدُالء بال٣ ٍٓاتها ٦ما  خ٨ ْنهبها ْؾلب مدخ

 ٠ ْمُاٍ الٍغ َُْئت ٦ِغباء  ْْػاعة ؤلاصاعة اإلادلُت  ْْػاعة الا٢خهاص  ٧ٓالت ؾبإ لؤلهباء  خهل ل

ٓػاعاث حٍر مً ال ْمً عؤي اللجىت  ؤن ْم٨خب الىاثب الٗام ْٚ ق٩ل ظغاثم ألاٞٗا٫ ثل٪ ث،

ْيض ؤلاوؿاهُت ،٦ما ؤنهم ظمُٗا ٌٗخبرْا قغ٧اء في اعج٩اب بباصة ظماُٖت ْظغاثم خغب 

ٌ ٖلجي ٖلى اعج٩اب ظغاثم  ؤخؼاب الل٣اء  ْبالخالي ًجب جدمُل ٢ُاصاثجل٪ الجغاثم جدٍغ

ابُت اإلاؿلخت اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت  الص ألاخمغ "ْخلٟائها مً الٗهاباث ؤلاَع ٖهاباث ؤ

ظغاثمِا ماًيخج ًٖ ًٖ ؾالُت ٧امل الم" مُلِكُاث ظامٗت ؤلاًمان+الٟغ٢ت ألاْلى مضٕع +

٣ْٞا للؾالٟت الظ٦غ ْا٫  ٢اهٓن ،٦ما بن اؾخمغاع ٢ُاصاث ؤخؼاب اإلاٗاعيت ْخلٟائها في قٕغ 

ْمدانغة  خهاماث ْبالظاث –اإلاضهُحن الؿ٩ان ٖؼ٫  ْعًٍ لؿاخاث الٖا ٌٗخبر بمشابت - اإلاجا

ْالتي  َْظٍ جهى٠ مً ظغاثم يض ؤلاوؿاهُت  ٓبت ظماُٖت للؿ٩ان اإلاضهُحن في الُمً  ٣ٖ

ٓاهحن اإلادلُت ْال٣ ٣ْٞا لل٣اهٓن الضْلي  . ًجب مؿاثلت مغج٨بيها 

 

 

ْبلى -  ٓمت الُمً ما ػالذ ُملَؼمت بمٓظب اجٟا٢ُاث ظى٠ُ ألاعب٘  ْمً عؤي اللجىت  ؤن خ٨

ٓاػم  ْالل ٓاص الٛظاثُت  ْبصزا٫ اإلا ٓعٍض  ؤ٢صخى خض حؿمذ بّ الٓؾاثل اإلاخاخت لِا، بًمان ج

ْالؿل٘ ألازٔغ بُٛت جلبُت الاخخُاظاث ؤلاوؿاهُت لؿ٩ان الُمً  ٓاػم اإلاؿدكُٟاث  ْل الُبُت 

خهاماث " ْعًٍ لؿاخاث الٖا ٓص"ْزهٓنا الؿ٩ان اإلادلُحن اإلاجا . ْصْن ٢ُض مً ال٣ُ
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االنخزاو انىالع عهى أحزاب ادلعاسضت وأحباعها يٍ خشائى اَخهان -
باختار احخٍاطاث يعمىنت حلًاٌت انسكاٌ متشدة امل ادلسهحت عصاباثال

. ادلذٍَني واألعٍاٌ ادلذٍَت
 

ْخلٟائها مً ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت ٢ُاصاث بدشذ اللجىت ما بطا ٧اهذ - 

ابُت اإلاؿلخت  الص ألاخمغ "الٗهاباث ؤلاَع مُلِكُاث +الٟغ٢ت ألاْلى مضٕع +ٖهاباث ؤ

ْاجساط ظمُ٘ الاخخُاَاث اإلام٨ىت " ظامٗت ؤلاًمان ٢ض اهته٨ذ التزامِا بمماعؾت الخغم 

ْعًٍ لؿاخاث  لخماًت الؿ٩ان اإلاضهُحن في الُمً بما ٞيهم الؿ٩ان اإلادلُحن اإلاجا

خهاماث ْلت الٖا ٓاث الض ٓاظِاث اإلاؿلخت م٘ ٢ ، مً ألازُاع اإلاخإنلت  ْفي صازل مىا٤َ اإلا

ْمضٔ خضْر طل٪ ٓاظِاث اإلاؿلخت ،   مً ظاهب . في اإلا
ً
 مُٗىا

ً
ْاظِذ اللجىت  جغصصا ٢ْض 

اإلاخمغصة ألاشخام الظًً ؤظغث مِٗم م٣ابالث في الُمً إلاىا٢كت ؤوكُت جل٪ الجماٖاث 

ٓماث  للجىت٢ْض جبحن . اإلاؿلخت   ٖهاباثمٗت، ؤن ا٫لمجاْألاصلت ، ٖلى ؤؾاؽ اإلاٗل

ٓصة  خهاماث بالٟٗل اإلاؿلخت اإلايك٣ت الُمىُت ٧اهذ مٓظ ْصازل في مٗٓم مىا٤َ الٖا

ْاُٖان مضهُت  ْبُٓث ؾ٨ىُت  ٓاظِاث " خضٍ+ حي الخهبت "خاعاث  ْاإلا ؤزىاء الاقدبا٧اث 

ٓمت ،بل ْ ٓاث الخ٨ ٦ٗهاباث "زبذ للجىت ٢ُٗا ؤن جل٪ الٗهاباث اإلاخمغصة اإلاؿلخت م٘ ٢

الص ألاخمغ  ؤَل٣ذ الىحران " مُلِكُاث ظامٗت ؤلاًمان+مُلِكُاث الٟغ٢ت ألاْلى مضٕع +ؤ

ْب٨شاٞت  ٓاثُا  ٦ْظا ؾاخاث مىا٤َ صازل مً ٖك ٓاظِاث  خهاماثاإلا مُلِكُاث  "الٖا

 ٖلى ؤصلت جٓحي بإن الجماٖاث اإلاؿلخت ٖثرثؤن اللجىت  ٦ما  .. "الٟغ٢ت ألاْلى مضٕع

الص ألاخمغ" جمغصةالم مذ٢ض "ٖهاباث ؤ كً ٞيها في  بالب٣اء اإلاضهُحن ؤٚع
ُ
مىا٤َ ٧اهذ ح

ٓاثُت،٦ماهجماث   ا ؤظبرث اإلاضهُحن ٖلى الب٣اء بال٣غب مً ؤما٦ً الهجماثهُ ؤ٢خالُت ٖك

ت ٕ بكٍغ ْاؾخسضامِم ٦ضْع . لالخخماء بهم 

 

 التي خ٣٣ذ ٞيها اللجىت  ؤزبدذ اؾخسضام ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ هتها٧اثبن الا٦ما - 

ْالخ٤)اإلاٗاعيت  ْالٗلم "لؤلُٖان اإلاضهُت (جدضًضا ؤًٖاء خؼبي ؤلانالح  ْع الٗباصة  ص

خهاماث   الجامٗاث ْاإلاؿاظض٥" غاى  ْزاعظِا التي جضزل يمً هُا١ ؾاخاث الٖا أٚل

ٕ لخماًت ؤوكُت ٢خالُت ْ ْ ٦ضْع ت ؤ غاى ٖؿ٨ٍغ ْؤخُاها أٚل ٖت ، ًُت ٚحر مكْغ جدٍغ

ت ٓلت ٦ما ٖثرث اللجىت  ٖلى ؤصلت . ٖؿ٨ٍغ ٖىانغ مً جضٖم الاصٖاءاث ال٣اثلت بإن م٣ٗ

ْؤًٖاء  ْالخ٤)ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت ٢ُاصاث   (ْجدضًضا ؤًٖاء خؼبي ؤلانالح 

لبُٓث مضهُت ٧اْاُٖان  الجماٖاث اإلاؿلخت الُمىُت الخابٗت لِا ٢ض اؾخسضمذ مغا٤ٞ ٦ظاْ

ٓمُتْا ْالجمُٗاث الٛحر خ٨ ،مىاػ٫ الكُش  الاظخماعي ؤلانالحمشال ظمُٗت "إلاؿدكُٟاث 
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ٓاهّ  ْبز ت الىاؽ باإلاسالٟت لل٣اهٓن حجؼ٦٫إما٦ً " بهىٗاءناص١ ألاخمغ  ،خُض ًخم   خٍغ

ٓاَىحن الُمىُحن اإلاسالٟحن لِا في الغؤي بًضإ  ٓهُت اإلا صازل جل٪ اإلاٗخ٣الث ٚحر ال٣اه

ْبضْن ٖلم ؤَاليهمْحٗظًبهم بضازلِا ، ا بضازلِا  ْبزٟائهم ٢ؿٍغ اثً  ،٦ما ْبًضاِٖم ٞيها ٦َغ

ُان اإلاضهُت ٧البُٓث ْ جل٪ ْا اؾخسضم ٕ ألٖا اإلاؿدكُٟاث اإلاُضاهُت ْؾُاعاث ؤلاؾٗاٝ ٦ضْع

ت ،٦ما  ْؤخُاها ٖؿ٨ٍغ ُت  ْجىُٟظ ؤوكُت ٚحر قٖغ ؤن ؾُاعاث ؤلاؾٗاٝ زبذ للجىت لخماًت 

ٓلٓظُا الخاب٘ لخؼب ؤلانالح – ْالخ٨ى ٓم  ٢ض -ْبالظاث جل٪ الخابٗت إلاؿدكٟى ظامٗت الٗل

سِضمذ لى٣ل م٣اجلحن 
ُ
ت ؤزٔغ مخمغصًً اؾخ غاى ٖؿ٨ٍغ ْ أٚل ْباالؾدىاص بلى الخد٣ُ٣اث . ؤ

 ؤن الجماٖاث اإلاخمغصة اإلاؿلخت الُمىُت الخابٗت ظىتا اللجىت  بىٟؿِا ، جبحن للجُالتي ؤظغ

الص ألاخمغ"ألخؼاب اإلاٗاعيت  ًُت مً "ٖهاباث ؤ ْجدٍغ ٢ض باقغث بالٟٗل ؤوكُت ٢خالُت 

ٓا ًخمترؾٓن بضازلِا-صازل الخاعاث الؿ٨ىُت آلاَلت باإلاضهُحن  ميكأث ْمً ١ٓٞ - ْالتي ْل

ْاإلاباوي مضهُت ٥ ت  ْالجمُٗاث الخحًر ٓمُت اإلاؿاظض  ْاإلاباوي الخ٨ ٓاَىحن  ٦ٓت إلا اإلامل

ٍٓاتها ْالخٗلُمُت التي ْ ٓا مدخ ْنهب َٓا  ٓاظِاث اإلاؿلخت َْااؾخسضماخخل .  ٦مالجئ ؤزىاء اإلا

ْبالخالي ٞةن ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت  ْالخ٤ْ)،   (جدضًضا خؼبي ؤلانالح 

الص ألاخمغ" اإلاؿلخت الخابٗت لِاًلِكُاثْالم ٓلت ًٖ ، "٦ٗهاباث ؤ الخاالث ج٨ٓن هي اإلاؿئ

ْ ٞيها ؤَل٣ذ ج٨ٓن ٢ض التي  ألنها خمُت، صهُت ممؤُٖان هجماث بال٣غب مً مباٍن مضهُت ؤ

ٓ ألامغ الظي ٌٗض ا٫ج٨ٓن ٢ض ٖغيذ خُاة  َْ عي، ٓ ٚحر يْغ ؾ٩ان اإلاضهُحن للخُغ ٖلى هد

الظي ٣ْٞا لل٣اهٓن الضْلي ْاإلاٗا٢ب ٖليها الجغاثم يض ؤلاوؿاهُت ٢بُل ظغاثم الخغب ْمً 

ْال٣ٗاببزًاِٖا ٫ٌؿخٓظب  . إلاؿاءلت 

  

 

 

 
 
 
 

اوسٌٍ نساحاث االعخصاياث  ادلذٍَني ادلحَخهاكاث حمىقاخشائى  -*
 

خهاماث -  ْعة لؿاخاث الٖا ت الخى٣ل ْؤلا٢امت في الخاعاث اإلاجا يت ٖلى خٍغ ٓص اإلاْٟغ ال٣ُ
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ٓم مىظ البضاًت  (ؤلانالح جدضًضا ؤًٖاء خؼب)ْلذ ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت -  ج٣

ْعة لؿاخاث  ع لؿ٩ان ألاخُاء اإلاجا ْاإلاْغ ٓهُت ٖلى الخى٣ل  ٓص ٚحر ال٣اه بٟغى هٓام مً ال٣ُ

خهاماث ْه٣اٍ . الٖا ٓاظؼ الُغ١  ج مً ال٣ٗباث اإلااصًت، مشل خ ضٍ مٍؼ ُّ ٞالخى٣ل ٣ً

ذ الخؼبُت ْالخهاٍع ٍٓت  ْالِ ت، مشل بُا٢اث الاهخماء الؿُاسخي  ْالخضابحر ؤلاصاٍع . الخٟخِل 

 

يت ٖلى خ٤ الخى٣ل ْؤلا٢امت في الخاعاث -  ٓص اإلاْٟغ غ جُٟض بإن ال٣ُ ْجل٣ذ اللجىت  ج٣اٍع

ْبٗض  ّضصث ؤزىاء 
ُ

ْعة لالٖخهاماث ٢ض ق ٓاظِاث اإلاؿلخت وكٓب اإلاجا بحن ٢ُاصاث مً اإلا

ابُت اإلاؿلخت ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعى  الص "ْخلٟائها مً الٗهاباث ؤلاَع ٖهاباث ؤ

ٓاث " مُلِكُاث ظامٗت ؤلاًمان+مُلِكُاث الٟغ٢ت ألاْلى مضٕع +ألاخمغ  ٓمت في ْبحن ٢ الخ٨

ت مٛل٣ت"ْالخاعاث ٞإنبدذ جل٪ ألاخُاء .الُمً  ". قبّ مىا٤َ ٖؿ٨ٍغ

 

ْالخغ٦ت التي ًسً٘ لِا -  ْالخى٣ل  ت ؤلا٢امت  يت ٖلى خٍغ ٓص اإلاْٟغ ْحٗخ٣ض اللجىت  ؤن ال٣ُ

ٓاَىحن  ٓص ؤزىاء اإلا ْحكضًض ال٣ُ ٓعة ٖامت،  خهاماث،به الُمىُحن اإلا٣ُمحن في خاعاث الٖا

ٓع  ٓعة زانت ؤم ٦ْظل٪، بلى خض ما، بٗض َظٍ الٗملُاث هي به ٓمت  ٓاظِاث م٘ الخ٨ اإلا

ٓص  ْع اللجىت  ال٣ل٤ . ٚحر مخىاؾبت م٘ ؤي َضٝ ؾُاسخي ميك ْباإلياٞت بلى طل٪، ٌؿا

ْمً زّم بحن ظؼؤًً مً  إليٟاء الُاب٘ الغؾمي ٖلى الٟهل بحن الخاعاث صازل الُمً 

ٓاخضة  . ألاعى الُمىُت ال

 

 

ع انشأي و حشٌت خشائى اَخهاكاث*
ّ
انخعبري وانخدً

 

٧ل ؤَغاٝ خضْر اهتها٧اث جخهل بإخضار ْظغاثم اعج٨بتها ؤصلت جشبذ ْجل٣ذ اللجىت  - 

 في الٟترة ْطل٪-ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيتالخؼب الخا٦م ْ–ألاػمت الؿُاؾُت 

ٓلت  ْبالظاث صازل ؾاخاث اإلاكم خهاماثباألػمت  حكمل اهتها٧اث ؤٞٗا٫ َظٍ مً ْ. الٖا

ْالتي مٗاملت مُلِكُا ألاظِؼة ألامىُت الخابٗت ألخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ ؾٓء جخهل ب  

ْ "اللجان الخىُٓمُت "حؿمى الخابٗحن لخؼب اإلااجمغ ل٩ل مً حٗخ٣ض بإهّ مً اإلااٍضًً ؤ

َبّ ُّْٞاٖخباٍع م"ْالؿلُت الخا٦م 
َ
ٓميقد ْ امً ٢ ، بما في طل٪ بل٣اء ال٣بٌ ٖليهم  "  ؤ

م  ْ ْاخخجاَػ ٓهُت  ٖت في ؤما٦ً حجؼ ٚحر ٢اه ٓعة ٚحر مكْغ قِاصاث ؤٞاصث ٖضة خُض . به

غ مً  ْْز٣تها ج٣اٍع  مىٓماث حٗمل في مجا٫ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان ؤن اإلاماعؾاثللكباب اإلاؿخ٣ل 

الخابٗت ألخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت في "اللجان الخىُٓمُت "التي حؿخسضمِا مُلِكُاث 
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ٓبت ال٣اؾُت  ْال٣ٗ ْاإلاٗاملت  خهاماث هي بمشابت مماعؾت للخٗظًب  ؾاخاث الٖا

ْاإلاُِىت اهتها٧اث مً ٦بحر ٖضص " اللجان الخىُٓمُت "زبذ للجىت اعج٩اب٢ْض . ْالالبوؿاهُت 

ٓوي ال٣ؿغي ْؤلازٟاء ؤبغػَا  خ١ٓ٣ ؤلاوؿان ضاص ٦بحرة مً الكباب الاخخجاػ ٚحر ال٣اه أٖل

كدبّ اإلاٗخهمحن ،٦ما  ب ظغاثم ؤن بٌُ ٢ْٗذ بؾاءة اإلاٗاملت ألازٔغ ٢ض مً حٗظًب ْيْغ

ْ عبما حؿببذ ٞيهاْ  الخد٤ُ٣ في الك٩أْ يظغلم يْ. "اللجان الخىُٓمُت "ؤؾِمذ ٞيها ؤ

.  ختى آلان طٍ اإلاماعؾاثبُاإلاخٗل٣ت 

٢ْم٘ اإلآاَغاث مً ظاهب ؤظِؼ ة -  ت  ٓة اإلاَٟغ ا اصٖاءاث جخٗل٤ باؾخسضام ال٣ ًً ْْعصث ؤً

 ْاعج٨ب بالٟٗل ،َظٍ الاصٖاءاث خ٣ُ٣ي بٌٗ اجطر بن بٗض الخ٣صخي ألامً الُمىُت،ْ

الظي وؿخُُ٘ جإ٦ُضٍ في َظٍ ال٣ًُت بان ْ الاصٖاءاث ٧اهذ بال ؤؾاؽ  ،٥بِىما مٗٓم جل

ْل٨ً  جم  ٓمُحن    بك٩ل ٞغصي َابااعج٪َىا٥ اهتها٧اث خهلذ بالٟٗل مً ؤٞغاص امً خ٨

ْ بخٓظُّ عؾمي ٚحر ممىهج ْ التي جم ج٣ضًمِا   البالٚاث ًٖ الاهتها٧اثبن مٗٓم٦ما ،ؤ

 ٕٓ ٓمت في َظا اإلآي ْالخ٨ جد٤ُ٣ ٢ًاجي جدغي ْالػالذ مدل بظغاءاث لل٣ًاء 

ٓمت الُمىُت ج٫ٓ٣ بإنها ملتزمت بال٣اهٓن ْ ْالخ٨ ٓم بخ٣ضًم ؤي ب، زبذ ٞغص ًدب٘ لِا يؤنها ؾخ٣

مت يض اهتها٥الخد٤ُ٣ اعج٩ابّ ألي  ْ ظٍغ ٓاًَ ؤ    . بسالٝ ال٣اهٓن  ؤي م

 

ت الخجم٘ ٢ُاؾا باإلاؿخٔٓ اإلآاَغاث خ٤ ألاٞغاص في جىُٓم ْبسهٓم  ْالاخخجاظاث ْخٍغ

ٓعؽي طا٫ ٓا٢٘ الٗملي اإلاٗاف بن . ٖخهاماث ٖملُا ؤزىاء ألاػمت ْالاث م ٓاضر في ال ٞال

ْبالظاث زال٫  ْاؾٗت لِظا الخ٤ جم مماعؾخّ مً ٢بل ٧ل ألاخؼاب الُمىُت   َىا٥ مماعؾت 

ْان خهلذ بٌٗ اإلاًا٣ًاث ألامىُت في بًِٗا ٞهي خاالث اؾخصىاثُت  َظٍ ألاػمت ،ختى 

ٝ بان  ٢ِا  ؤظِؼة ألامً الخابٗت للؿلُاث الُمىُت الًم٨ً ال٣ُاؽ ٖليها  ،الن اإلاْٗغ الًْغ

ٓابِ،خُض ث ٕمماعؾت طل٪ الخ٤ صْن ي ٓهُت مٓاَغاث  بإنها-ْبك٩ل مؿخمغ –يصَّ ٚحر ٢اه

حر مغزو ْاإلآاَغاث الُمجي الىاٞظ،ْ لِاْٚ ٣ْٞا ل٣اهٓن اإلاؿحراث  ٓم في  بالخالي ٞةنها  ج٣

الم مً حُُٛت َظٍ ثَظٍ اإلاىاؾباث بةل٣اء ال٣بٌ ٖلى ٦شحر مً ألاٞغاص ْ مى٘ ْؾاثِ ؤلٖا

ا اصٖاءاث مٟاصَا ٢ُام ؤظِؼة ألامً زبذ ْل٨نها جٟغط ٖنهم الخ٣ا ،. ألاخضار ًً للجىت  ؤً

ٓمُت  ْالتي  ألاظِؼة ألامىُت الخابٗت ألخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ ثمُلِكُا٦ْظل٪  الخ٨  

ت يض ْاهتها٧اث ظؿُمت باعج٩اب مًا٣ًاث "اللجان الخىُٓمُت "حؿمى  الصخُٟحن خٍغ

ْاإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان  ٢ُٓحن  ْاٚلبها ْالىاقُحن الخ٣ ٓا ًٖ آعاء ه٣ضًت  الظًً ؤٖغب

مت خ٣ُ٣ُت  ،خُض ججلذ َظٍ الاهتها٧اث بلى خض اعج٩اب مدكضصًً مً خؼب ؤلانالح لجٍغ

ّٓٞ م٘ الىٓام الخا٦م بدؿب  ٢ْ ْلُض الغمِشخي بؿبب  ْاؾدئها٫ لؿان الكاٖغ   بتر  

ٓالي ٞيها ال٣ًُت ْبٞاصاث الكاٖغ  ٓعة آلان ؤمام ؾلُاث الىُابت الٗامت الُمىُت التي ج مىٓ

٣ْٞا لل٣اهٓن  ْالخهٝغ ٞيها  . الخد٤ُ٣ ٢ًاثُا 
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عي الُمجي ٣ٖب ٢ُام ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ لمجاظلؿاث ٦ما ؤصٔ حُُٗل -  لـ الدكَغ

حن ؤلانالح ْالاقترا٧يؤخؼاب ممشليْجدضًضا )اإلاٗاعيت  ْالىانٍغ باالوسخاب مىّ ( 

ٓ ألامغ الظي ؤصٔ  َْ بلى الخ٣لُو الٟٗلي للغ٢ابت البرإلااهُت  الكٗبُت ٖلى ْم٣اَٗت ظلؿاجّ،

ٓمت الُمىُت . نالخُاث الؿلُت الخىُٟظًت للخ٨

 

ٓعة لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان  الجؿُمت هتها٧اثْمً عؤي اللجىت  ؤن الا-   ؤٖالٍ ٢ض اعج٨بذ مً اإلاظ٦

ْبالخالي حكتر٥ َظٍ  ْجت ، ٓ بيؿب مخٟا ْل ٢بل ظمُ٘ ؤَغاٝ الهغإ الؿُاسخي الُمجي 

لي  اهتها٦ِا بدؿب ٧ل اهتها٥ بىاء ٖلى جد٤ُ٣ ٢ًاجي قٟاٝ ةألاخؼاب في جدمل مؿْا

ٓا٫ ٞان َظٍ الاهتها٧اث  جًمً ُّٞ ٧اٞت خ١ٓ٣ اإلادا٦مت الٗاصلت للمتهمحن،ْفي ٧ل ألاخ

ْؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت الىاقئت اإلاكتر٦ت  ٓمت الُمىُت  ال جخ٤ٟ م٘ التزاماث الخ٨

حن  ٍْخدمل الُٞغ ٓع الُمجي الىاٞظ  ً الضؾخ الن الٗاإلاي لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان ْٖ ًٖ ؤلٖا

ٓاهحن الُمىُت الضازلُت في َظا الكإن  ٣ْٞا لل٣ لُت طل٪  . مؿْا

 

 

 

ادلعهىياث،  احلك يف انىصىل إىليُع ، وسأيلًع ادلخانفني يف الخشائى  -
. يعايهت ادلذافعني عٍ حمىق اإلَساٌوإساءة 

 

ْ جدا٫ْ ٢م٘ الجماٖاث ْألاٞغاص، -  ٓمت الُمىُت ج٣م٘ ؤ غ جُٟض ؤن الخ٨ جل٣ذ اللجىت  ج٣اٍع

ىٓغ بليهم ٖلى ؤ ًُ ٓم هُالظًً  ا ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ بُم مهاصع جإًُض لالٖخهاماث التي ج٣

ٓص مؿخٔٓ مغجٟ٘ مً الخإًُض الكٗبي للغثِـ . اإلاٗاعيت في الُمً مً " نالر"ٞٓؾِ ْظ

ْاؾٗت الاهدكاع صازل الُمً    اخخجاظاث 
ً
ظاهب ؤٚلبُت الؿ٩ان الُمىُحن، ٧اهذ جٓظض ؤًًا

- ٣ٞض اخخج ٖليها مئاث آلاالٝ مً ألاشخام . ٢م٘ اإلاٗخهمحنالىٓام الخا٦م ْيض يض 

ت، مً ؤًٖاء ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت ْل٨ً لِؿذ خهٍغ ٓعة عثِؿُت،  . َم به

م مً ؤنها ٚحر  ت بالٚغ ٓعة عثِؿُت، بإن ججغي َظٍ الاخخجاظاث بدٍغ ْبِىما ُؾمذ، به

٣ْٞا لل٣اهٓن  ٓمتمغزهت  ٢ْض ؤل٣ي ال٣بٌ في َظٍ الاخخجاظاث .  الُمجي بدؿب عؤي الخ٨

ْباقي اإلاداٞٓاث٧١٥ٖلى  ٓاضر ؤهّ لم جدضر ؤي ٖملُاث بال.  شخًها في نىٗاء   بن ال

ْاؾٗت الىُا١ ٖلى مكاع٦حن في اخخجاظاث مًاصة  ٓمُت  ٓ بل٣اء ٢بٌ خ٨ ْل للىٓام ختى 

٧ْاهذ وؿبت  ث٧ان ْلئ٪ الظًً ُال٣ي ال٣بٌ ٖليهم الج٣ل 34ٚحرمغزو لِا،   في اإلااثت مً ؤ
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م ًٖ  ْلئ٪ .  ٖاًما١٨ؤٖماَع ا مً ؤ ًُ ْجالخٔ اللجىت  ؤهّ ُؤل٣ي ال٣بٌ ٖلى ظؼء نٛحر وؿب

ْؤَل٤ ؾغاح اٚلبهم  ٓمت الُمً ٖلى يمان ؤن . الخ٣ااإلادخجحن  ْم٘ طل٪ جدض اللجىت  خ٨

ٓاهحن، صْن جمُحز، بما  ْال٣ ٓع  ٣ْٞا للضؾخ ٓاَىيها  ت خ١ٓ٣ ظمُ٘ م جدترم ؾلُاث الكَغ

ٓ الظي ٨ًٟلّ الِٗض  ْالخ٤ في الخجم٘ الؿلمي، ٖلى الىد ت الخٗبحر  في طل٪ يمان خٍغ

ْاإلادلُت ْلُت  ٓاهحن الض ْال٣ ْالؿُاؾُت  . الضْلي الخام بالخ١ٓ٣ اإلاضهُت 

ش . -مجمٖٓت مؿلخت مً ملِكُاث جابٗت ألخؼاب اإلاكتر٥  ٢امذ م 2011|4|15ْبخاٍع

حن مً الٟغ٢ت ألاْلى مضٕع  في ؾاخت اٖخهام ظامٗت -ْظامٗت الاًمانميك٣حن ٖؿ٨ٍغ

٢ُٓاث  خضاء اإلاباقغ ٖلى هاقُاث خ٣ نىٗاء ، ٢امذ َظٍ الٗهابت اإلاؿلخت بااٖل

ْبَال١ ا٫ ْبًضاًِٖ  عنام الخيْصخُٟاث ًمىُاث بالًغب  الخبـ لٗضة ؾاٖاث ٖليهً 

ْال٩امحراث الخانت بهً،بِىما ٦ً ًغصن اإلاكاع٦ت في مؿحرة وؿاثُت  ٓهاتهً  ْمهاصعة جلٟ

ٓهاث اإلاجخم٘  ْم٨ ْاؾ٘ الىُا١ مً ظمُ٘ ٞٗالُاث  ًا  خضاء الِمجي ٞع ٢ْض ل٣ي َظا الٖا ،

ت  ْمً ٠٣ً زلِٟم مً ٢ُاصاث صًيُت مخُٞغ ْاؾٗت إلاغج٨بُّ  ْبصاهاث  ٞت، ْالُمجي  مْٗغ

ال جؼا٫ َظٍ ال٣ًُت مدل جد٤ُ٣ ٢ًاجي ؤمام الىاثب  ٘ صٖٔٓ ٢ًاثُت بظل٪  ٢ْض جم ٞع

. الٗام 

غ ًٖ خاالث بالٜ ْجالخٔ اللجىت  م٘ -  ٦غ في الخ٣اٍع
ُ
العج٩اب اهتها٧اث ممىهجت ال٣ل٤ ما ط

ٓمُت  " ألاػمت الؿُاؾُت في الُمًالٗى٠ البضوي مً ظاهب َغفي ت الخ٨ ؤٞغاص مً الكَغ

ْؤخؼاب اإلاٗاعيت ْمٗخهمحن مً الُٝغ آلازغ، بما في " ْؤٞغاص مً ملِكُاث  يض مدخجحن 

ٓاَجي ًمىُحن مً  ْمشل بزًإ م ْبجبإ ؾل٥ٓ ٚحر مالثم آزغ مِٗم ، طل٪ يغب اإلادخجحن 

ل٣ي ال٣بٌ ٖليهم 
ُ
ْ مً ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت ممً ؤ ؤًٖاء بالخؼب الخا٦م ؤ

ٓوي ْاَاهت ْسجً ٚحر ٢اه  مً الِٗض ؤن ٌٗامل ١٠جخُلب اإلااصة بِىما . إلاٗاملت ؾِئت 

تهم مٗاملت جدؿم باإلوؿاهُت ْالاخترام لل٨غامت اإلاخإنلت في ؤٞغاص البكغ مٓن مً خٍغ . اإلادْغ

 

 

 

 

 :ولائع االعخصاياث وادلسرياث سصذ وحىثٍك ل*

 

 

م ج٣ضم الغثِـ ٖلي ٖبضهللا نالر بلى اظخمإ مٓؾ٘ يم 2011في الشاوي مً ٞبراًغ -

ْاظخماُٖت بمباصعة  ْؤمىُت ْشخهُاث ٖلمُت  ت  ٢ُْاصاث ٖؿ٨ٍغ ٓعٔ  ْالك ٓاب  مجلسخي الى
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ٓم الخمِـ  ٓة ؤخؼاب اإلاٗاعيت للخٓاَغ ً هُّٟ ألي هُت : ظاء ٞيها-  ٞبراًغ3-اؾدبا٢ُت لضٖ

ى  ٓعٍت اإلاْٗغ ٕ الخٗضًالث الضؾخ ْججمُضٍ إلاكْغ ٓعٍض،  ْ الخ ْ الخمضًض ؤ مبِخت للخإبُض ؤ

ٓاع م٘ ٢ٔٓ اإلاٗاعيت؛ مٗخبرا ما ظاء في َظٍ  ٓجّ بلى اؾخئىاٝ الخ ْصٖ ٓاب،  ٖلى مجلـ الى

 .اإلاباصعة جىاػالث إلاهلخت البلض

في الشالض مً ٞبراًغ قِضث نىٗاء ؤ٫ْ مٓاَغة مُالبت بالخُٛحر ٢اصتها ؤخؼاب اإلاٗاعيت 

ْالخغ٦ُت في قإع الٗض٫ ؤمام ظامٗت نىٗاء ٓػَا الؿُاؾُت  ط . بغم ٦ما قِضث زْغ

ٓعٍت التي ًمشلِا  ُت الضؾخ ْالكٖغ ٓهُت ماٍضة زغظذ لخإًُض الغثِـ نالر  مٓاَغة ملُ

غ  .نالر في مُضان الخدٍغ

ٓ زمؿحن ؤل٠ مكاع٥  الم ٣ٞض زغط في مٓاَغاث اإلاٗاعيت هد ْفي ج٣ضًغ بٌٗ ْؾاثل ؤلٖا

ٓعٍت، للًِٛ ٖلى الغثِـ نالر لخ٣ضًم جىاػالث ؤ٦ثر جٟطخي  في مسخل٠ مداٞٓاث الجمِ

ْلم جسل اإلآاَغاث مً مُالب بغخُل نالر ًٖ الؿلُت ٖلى . بلى جضا٫ْ ؾلمي للؿلُت

ٓع  ْاإلاداٞٓاث. الٟ ضصا مً اإلاضن  ْبب، : ْقملذ اإلآاَغاث الٗانمت نىٗاء، ْٖ ٦خٗؼ، 

مغان،  ْعٍمت، ْٖ ْطماع،  خ٤،  ْالبًُاء، ْٖ ْمإعب،  َِٓ، ْحجت،  ْال ْػهجباع،  ضن،  ْٖ

ْالجٓٝ، ْخًغمٓث ٍٓذ،   .ْاإلاد

خهاماث  ْهاجخت (ٚحر اإلاغزو لِا)ْفي خحن ٧اهذ بٌٗ َظٍ اإلاؿحراث ْالٖا ؾلمُت 

ٓاث ألامً ٖضصا مً اإلاؿحراث   ْاظِذ ٢ ْبَال١ (ٚحر اإلاغزو لِا)، حرة اإلاُاَُت  باأٖل

ْاث ْاؾخسضام الِغا  ٕٓ ْال٣ىابل اإلاؿُلت للضم  ً ٤ اإلاخٓاٍَغ ٓاء لخٍٟغ . الغنام الخي في الِ

ً هدُجت بَال١ عظا٫ ألامً الىاع ٖلى مؿحرة  ٢ْض ؤنِب في مضًىت اإلا٨ال زالزت مً اإلاخٓاٍَغ

 لىاثب الغثِـ الؿاب٤ ٖلي ؾالم البٌُ 
ً
ٓعا ت ْن اهُل٣ذ خاملت ؤٖالما اهٟهالُت حكُحًر

 .ْقٗاعاث اهٟهالُت

اوي  م ؤلاٍع م ٖبضال٨ٍغ
َّ
ٓاع-في الخامـ مً ٞبراًغ ؾل ٓ اللجىت الغباُٖت في لجىت الخ ًٖ -

ٓاعصة في ٧لمخّ  ٓعٍت ال ٢اصة ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ عؾالت جخٗل٤ بم٣ترخاث عثِـ الجمِ

ٍٓت الٓي٘ الؿُاسخي في البالص؛ ٚحر ؤن ٢اصة اإلاكتر٥  ٓعٔ لدؿ ْالك ٓاب  ؤمام مجلسخي الى

ٓمحن لخضاعؽ الغؾالت م٘ قغ٧ائهم ٢بل الغص ٖليها ٖبر اللجىت الغباُٖت ٓا مىدِم مِلت ً  .َلب

ٓمت الُمىُت مً مساْٝ ؾ٣ٍٓ البالص في ؤػماث ؾُاؾُت  في الخاؾ٘ مً ٞبراًغ، ٢للذ الخ٨

ٓاع م٘ اإلاٗاعيت ْمهغ، مكحرة بلى ؤنها خاٞٓذ صاثما ٖلى الخ ٓوـ  ْظاء َظا . ممازلت لخ

ْػٍغ الخاعظُت ص ٠٢ٓ ٖلى لؿان  ـ لٓؾاثل . اإلا داث صخُٟت بباَع ٓب٨غ ال٣غبي في جهٍغ ؤب

 .بٖالم ٞغوؿُت

٢ْٗذ اٖخضاءاث ْنضاماث 11في  لى بزغ جىدُت خؿجي مباع٥ ًٖ خ٨م مهغ،   ٞبراًغ ْٖ

 ً ْآزٍغ ْا بؿ٣ٍٓ الىٓام  غ بهىٗاء  هاص ً في مُضان الخدٍغ ْاقدبا٧اث بحن مخٓاٍَغ

خهام . ماٍضًً لّ ٓة الٖا ا ٢ض اؾدب٣ذ اإلآاَغاث اإلاٗاعيت بسُ ْؤههاَع ٧ْاهذ الؿلُت 
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ُت  ْب٣اء ٖضص ٦بحر مً ؤههاع الكٖغ غ  ْههب ٖضص مً الخُام في ْؾِ مُضان الخدٍغ

ٓعٍت  لئل٢امت ٞيها  .الضؾخ

ٓعٍت  ُت الضؾخ ٓانم اإلاداٞٓاث مٓاَغاث مكابهت، ماٍضة للكٖغ ٦ما قِضث ب٣ُت ٖ

ْجمضًض الخ٨م ٓعٍض  ْعٌٞ الخ ْالخُٛحر ْؤلانالح،   .ْؤزٔغ للمُالبت بغخُل الؿلُت، 

ٓعة الؿلمُت يض  ْالش ىُت لالهخٟايت  ْؤٖلً بمداٞٓت الخضًضة ًٖ جإؾِـ اللجان الَٓ

جي . الٟؿاص ْالاؾدبضاص ٓ بٖالن جبىاٍ ٖضص مً الكباب الٗاَلحن ًٖ الٗمل مً زٍغ َْ

ْبٖالمُحن ْمدامحن  ٢ُٓحن  ْظاء في بُان . الجامٗاث، باإلياٞت بلى هاقُحن ؾُاؾُحن ْخ٣

ٓاَىُّ  ْم  ً ٓعة الؿلمُت ختى ًىٗم الَٓ ٓانلت الش الخإؾِـ ؤن اللجان تهضٝ بلى م

 َ٘ٓ ٓلّ الىٓام الخا٦م الخالي بلى جخُم بٟٗل ؾُاؾاث الخج م الظي خ بالِٗل ال٨ٍغ

ْؤلا٣ٞاع؛ صاُٖا قباب الُمً في ظمُ٘ اإلاداٞٓاث بلى اإلاطخي ٢ضما في ؾبُل حُٛحر ظظعي 

 .ل٩اٞت ؤع٧ان الىٓام

ٓة  ٓبي اؾخجابت للضٖ ت ألههاع الخغا٥ الجى ٦ما قِضث مضًىت ػهجباع بإبحن مؿحرة ظماَحًر

ٓإع -مخُٝغ صًجي ًيخمي لل٣اٖضة-التي ْظِِا بليهم الكُش َاع١ الًٟلي ٓا زاللِا ق ، َاٞ

ْللىٓام؛ مً ٢بُل َْخاٞاث مىاًَت للٓخضة  ال .. ال ْخضة): اإلاضًىت مغصصًً قٗاعاث 

ٓعة ؾلمُت.. ُٞضعالُت ٓعجىا ز ٓعة)ْ (ز ٓعة، ز -اإلاخُٝغ–ْج٣ضم َاع١ الًٟلي (. ًا ظىٓب.. ز

ْا زُابا بًُاء  ٕٓ اإلاكاع٦حن الظًً اعجض  .في بقاعة بلى اؾخٗضاصَم للمٓث في ؤي لخٓت-ظم

الَا لخإًُض الغثِـ 12في  غ نضاماث بحن مٓاَغجحن زغظذ ؤ  ٞبراًغ، قِض مُضان الخدٍغ

ٓعٍت الضًم٣غاَُت ، ُٞما زغظذ الشاهُت  ُت الضؾخ ْالكٖغ ْػ -نالر  ْبٗضص ال ًخجا

ْمُالبت الىٓام الخا٦م في الُمً - زمؿماثت ٓعة الكٗبُت في مهغ،  مباع٦ت هجاح الش

اث ْألاؾلخت البًُاء  ْالِْغ بالغخُل، لخيخهي الهضاماث التي اؾخسضمذ ٞيها الٗصخي 

 .باوسخاب الشاهُت اإلاٗخضًت 

 

غ، 13في  ٓعٍت اٖخهاما صاثما في ؾاخت مُضان الخدٍغ ُت الضؾخ  ٞبراًغ، ؤ٢ام ؤههاع الكٖغ

ٍْت إلاى٘ الخٓاَغ ُّٞ  .خُض ههبذ بّ زُاما إل٢امت مٗغى لؤلقٛا٫ الُض

ْاججِذ بلى ؤمام م٣غ (ٚحر مغزو لِا)في اإلا٣ابل اهُل٣ذ مٓاَغة   مً ؤمام ظامٗت نىٗاء 

ض عخُل الىٓام"ألامً اإلاغ٦ؼي بال٣غب مً صاع الغثاؾت، َاجٟت بـ ْجم الخٗامل "الكٗب ًٍغ ،

خضاء ٖليها ختى اهتهذ  ْلم ًخم الٖا  .مِٗا بل٠ُ 

ْمىانب - خؿب ْنِٟا لىٟؿِا-الكبابُت "  ٞبراًغ3"٦ما ٖممذ خغ٦ت  ٢اثمت بإؾماء 

البذ في بُان لِا بدىدُت َاالء ألا٢اعب مً مىانبهم،  ؤ٢اعب الغثِـ ٖلي ٖبضهللا نالر، َْ

ٓلِا-ْبةٞؿاح اإلاجا٫ لل٨ٟاءاث اإلاُٗلت مً ؤبىاء الكٗب ٢ْا٫ البُان بن ٖلى -. خؿب ٢
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ٍْجىب  اظلت بن ؤعاص ؤن ًجىب هٟؿّ الؿ٣ٍٓ  الغثِـ ال٣ُام بةظغاءاث ملمٓؾت ْٖ

 .الكباب جبٗاث الخٓاَغ

ٓاوئ زلُج 14في  َْٗملٓن في َُئت م ٟٓن ًيخمٓن ألخؼاب اإلاكتر٥ اإلاٗاعى   ٞبراًغ، ٢ام مْٓ

حن  ٦ْباع ؤلاصاٍع ْبةزغاط عثِـ مجلـ بصاعتها  بها ،  ْجسٍغ ْنهبها  ت  ٖضن با٢خدام م٩اجبها ؤلاصاٍع

ْالخدمذ م٘ عظا٫ . منها ٓإع ٖضن،  ٦ما قاع٥ اإلائاث مً اإلادخجحن في مٓاَغة ظابذ ق

 ٤ ْاث ٣ِٞ لخٍٟغ ٓاث ألامً اؾخسضمذ الِغا ٢ْا٫ ؾ٩ان بن ٢ ت بغق٣ِم بالدجاعة،  الكَغ

ْاٖخ٣لذ زمؿت ؤشخام منهم  ،ً  .اإلاخٓاٍَغ

ٓعة ْزىاظغ ْحجاعة آلاالٝ مً  ْفي نىٗاء َاعص ؤههاع للمٗاعيت مؿلخحن بؼظاظاث م٨ؿ

ٓعٍت ، لُخد٫ٓ الاخخجاط بلى ٖى٠ متزاًض ُت الضؾخ ً اإلاىاصًً بالخمؿ٪ بالكٖغ  .اإلاخٓاٍَغ

ٓم الغاب٘–ْقِضث حٗؼ  ٓاَىحن، (ٚحر مغزو لِا)مٓاَغاث ممازلت - للُ قاع٥ ٞيها آالٝ اإلا

ت  ْظغح زماهُت - خؿب بُاهاث مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي- شخها منهم 120ْاٖخ٣لذ الكَغ

ن  .آزْغ

 ٞبراًغ، ق٩ل الكباب اإلاٗخهمٓن بمضًىت حٗؼ لجان هٓام مً مئاث الكباب لخإمحن 15في 

خهام  ٓم (ٚحر اإلاغزو لّ)م٣غ الٖا ٓا اٖخهامِم للُ ْْانل مً ظمُ٘ الُغ١ اإلااصًت بلُّ ؛ 

ٓالي  .الخامـ ٖلى الخ

ٓلض الىبٓي في نٗضة  ٓسي ٧لمت بمىاؾبت اإلا مً ظِخّ ؤل٣ى اإلاخمغص الكُعي ٖبضاإلال٪ الخ

ْمُالبخّ الؿلُت  ظّ بلى الكإع  َغى ٖليها الجاهب الؿُاسخي، خُض ؤٖلً ًٖ زْغ

ْؤن بعاصة هللا  ت الغخُل مً البالص؛ ما٦ضا ؤن بعاصة الكٗٓب هي ال٣اصعة ٖلى الخُٛحر،  بؿٖغ

ْبك٩ل  حٗالى ؾدىًم بلى بعاصة الكٗب الُمجي في خا٫ زغط بلى الكإع بهض١ ْظضًت 

ط يض الؿلُت ْالاؾخٟاصة مً . ْاؾ٘ ْقامل ٓسي ٧اٞت ؤبىاء الُمً بلى الخْغ ْخغى الخ

٢ْا٫ ٓوـ،  ْج ٓعحي مهغ  ظّ بك٩ل : "ز بهىا ؾى٨ٓن في َلُٗت الكٗب الُمجي في خا٫ زْغ

ط" ْاؾ٘ ت الخْغ  .خازا الجماَحر ٖلى ؾٖغ

مغان : ٢ْالذ مهاصع مدلُت ٍٓذ ْٖ ْاإلاد ٓصا ٦بحرة مً مداٞٓاث نىٗاء ْحجت  ْٞ بن 

ٓة خًغث الاخخٟا٫ ْطماع ْقب ْالبًُاء  ْمإعب   .ْالجٓٝ 

ً اإلاىخمحن ألخؼاب اإلاكتر٥ اإلاٗاعى مً ؤبىاء 16في   ٞبراًغ، خانغ اإلائاث مً اإلاخٓاٍَغ

ْا َخاٞاث اهٟهالُت ٖبر م٨براث الهٓث  ْعصص ت  ٓعة في ٖضن مبجى ٢ؿم قَغ ت اإلاىه مضًٍغ

ٓاث ألامً اإلاغ٦ؼي بلى الا٦خٟاء بٟغى ١َٓ ؤمجي  ْؤزٔغ جىاصي بؿ٣ٍٓ الىٓام، ما صٞ٘ ٢

ٓعة بلى مضًىت الٓخضة الؿ٨ىُت ت اإلاىه ٤ اإلااصي مً ؤمام قَغ ْجدضزذ ألاهباء . ٖلى الٍُغ

ٓعة ت اإلاىه ْاظخاح مضًٍغ  ً ب ٢ام بّ اإلاخٓاٍَغ ْجسٍغ  .ًٖ ٞٓضخى ٖاعمت 

ْالهٝغ  ْماؾؿت اإلاُاٍ  ٦ما اٖخهم ٖكغاث الٗما٫ في قغ٦ت الىِٟ الُمىُت بٗضن 

ْانل  تر ٖضن مً اإلاىخمحن ألخؼاب اإلاكتر٥ اإلاٗاعى ، ُٞما  ٦ٍْغ ٓع م٨ؿغ  الهخي بس
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ْالخجِحزاث اإلاضعؾُت  ْماؾؿت ألازار  ٓاوئ زلُج ٖضن  الٗكغاث مً الٗاملحن في ماؾؿت م

ٓم  ْاإلااؾؿت الٗامت لل٨ِغباء مً اإلاىخمحن ألخؼاب اإلاكتر٥ اإلاٗاعى بٗضن اٖخهامِم للُ

ٓالي، للمُالبت بةؾ٣اٍ الىٓام   .الشاوي ٖلى الخ

ْحٗؼ في 17في  ْلدج  ْالخضًضة  ضن   ٞبراًغ، زغط ٖكغاث آلاالٝ في ٧ل مً نىٗاء ْٖ

٦ما زغط في مضًىت البًُاء . جُالب بةؾ٣اٍ الىٓام"ٚحر مغزو لِا"مٓاَغاث خاقضة 

- هي الشالشت مً هِٖٓا–"ٚحر مغزو لِا"اإلائاث مً ؤبىاء اإلاداٞٓت في مٓاَغة قبابُت

في "ٚحر مغزو لِا"٦ما زغط الٗكغاث مً الكباب في مٓاَغة . مُالبحن بغخُل الىٓام

ت ٓاظِت م٘ ؤ٣َم ٖؿ٨ٍغ ٦ما زغط . مضًىت بب مُالبحن بةؾ٣اٍ الىٓام، ل٨نها اهتهذ بم

ٓإع مضًىت الخبُلحن، عاٞٗت " ٚحر مغزو لِا"اإلائاث مً ؤبىاء عصٞان في مؿحرة  ظابذ ق

ً ما حٗغى  ْمؿدى٨ٍغ ْلت الجىٓب الؿاب٣ت، مٗلىحن ًٖ جًامنهم م٘ ؤبىاء ٖضن،  ؤٖالم ص

ْهاقض البُان الهاصع ًٖ َظٍ اإلاؿحرة . لّ ؤبىاء عصٞان مً ٢م٘ إلآاَغاتهم الؿلمُت

ت الخدغ٥ لخماًت  ْالضْلي بلى ؾٖغ ٓبي)اإلاجخم٘ الٗغبي  َٓا ! (الكٗب الجى ْبصاهت ما ْنٟ

ْه٣ل  ْلُت،  ْحك٨ُل لجان جد٤ُ٣ ص بإٖما٫ ال٣خل ْخغب ؤلاباصة مً ٢بل الجِل ْألامً، 

ٓبي ْالضٞإ ًٖ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان الجى ٓا٢٘،  ٚحر "ْصٖذ اإلاؿحرة . الخ٣اث٤ مً ؤعى ال

ضم "اإلاغزو لِا ْعظالِا ْٖ ظمُ٘ ؤبىاء الجىٓب الخٓظّ بلى ٖضن لكض ؤػع قباب ٖضن 

ٓصة ختى جد٤ُ٣ الىهغ  .الٗ

 

ْ ما ؤَل٤ ٖليها بـ18في  ٓاٞض آلاالٝ للهالة في مسجض الجامٗت "ظمٗت البضاًت" ٞبراًغ، ؤ ، ج

ٓإع باإلاهلحن ٣ب الهالة زغط آلاالٝ في مؿحرة , الجضًضة بهىٗاء، خُض ا٦خٓذ الك ْٖ

ض بؾ٣اٍ الىٓام"تهخ٠ بكٗاع "ٚحر مغزو لِا" ْْظِذ "الكٗب ًٍغ ، ل٨ً اإلآاَغة 

ٓ " ٚحر مغزو لِا"بمؿحرة ؤزٔغ  ٓعٍت في ؤزىاء مؿحرتها هد ُت الضؾخ مً ٢بل ماٍضي الكٖغ

غ للمكاع٦ت، . مُضان الؿبٗحن ٓاٞض ٖكغاث آلاالٝ بلى مُضان الخدٍغ ْفي مداٞٓت حٗؼ ج

ض بؾ٣اٍ الىٓام"َاجٟحن  ْؤزٔغ زغظذ في مداٞٓت لدج"الكٗب ًٍغ ٓم الشامً،  . ، للُ

ٓعة ٖضن جٓاَغة ت اإلاىه ْا مً مسخل٠ " ٚحر مغزو لِا"٦ما قِضث مضًٍغ لآلالٝ اخدكض

اث اإلاداٞٓت مغصصًً قٗاعاث جىاصي بؿ٣ٍٓ الىٓام، في خحن ٚابذ الكٗاعاث  مضًٍغ

للٗكغاث في مى٣ُت "ٚحر مغزو لِا"الاهٟهالُت ًٖ الخٓاَغة، ٦ما زغظذ جٓاَغة 

ْػاعة الضازلُت-٦ما ؤخغ١ ؤههاع مً ؤخؼاب اإلاكتر٥ اإلاٗاعى. ال٣لٖٓت في - بدؿب بُان 

ت الكُش ٖشمان صْن ؤن حسجل  الؿاٖاث ألاْلى مً الٟجغ مبجى الؿلُت اإلادلُت في مضًٍغ

ت ت للكَغ  .ؤًت بناباث بكٍغ

ٓاب –في َظٍ ألازىاء ٢ام الكُش خؿحن ٖبضهللا ألاخمغ  ٓ مجلـ ه ًٖ ٓ ٦ما اهّ عثِـ " َْ

جي  ُت"إلااٌؿمى بمجلـ الخًامً الَٓ ٓ مىٓمت ٚحر قٖغ اعة بلى مسخل٠ "- َْ ٢ام بٍؼ



 25 

 
ً
٦ٓب ٦بحر مً اإلاؿلخحن ْيم مئاث الؿُاعاث، ؾُٗا اإلاىا٤َ بمداٞٓت ٖمغان ٖلى عؤؽ م

إلظِاى الل٣اءاث التي ٣ٖضَا الغثِـ نالر م٘ ٖضص مً الصخهُاث الضًيُت 

اث ٖمغان " ٚحر مغزو لِا"ْؤل٣ى خؿحن ألاخمغ في مٓاَغة . ْالاظخماُٖت في مسخل٠ مضًٍغ

 ؤ٦ض ٞيها جإًُض 
ً
ٓعة الكٗبُت الؿلمُت (٢باثل خاقض )٧لمت ِٓٞا بلى ظاهب الش ٢ْْ للخُٛحر 

ٓعٍت، للمُالبت بةؾ٣اٍ الىٓام ؛ مٗلىا ًٖ  التي اهضلٗذ في ٖضص مً مداٞٓاث الجمِ

، ًجم٘ ٧ل ؤبىاء اإلاداٞٓت مً  ْ مى٣ُت زاٝع مِغظان مٓؾ٘ ؾ٣ُٗض في مضًىت ٖمغان ؤ

ٍْٟطخي  ْب٨ُل،  ٓلّ-٢بُلتي خاقض  ً - خؿب ٢ ْم٨ٍٟغ لماء  بلى حك٨ُل لجىت مً مكاثش ْٖ

ٓلٓن الخدًحر الظخمإ مٓؾ٘ ٌٗمل ٖلى الخأدي بحن ؤبىاء َظٍ  ْمش٣ٟحن ْقباب ًخ

 ٕٓ ْاإلاِٗكُت اإلاٗخملت في عب ْصعاؾت ألاخضار الؿُاؾُت ْألاْيإ الاظخماُٖت  اإلاداٞٓت 

ْمكٝغ ججاَِا ٠٢ٓ مٓخض  ْجدضًض م  .الُمً، 

٠ٍٓ ؤبىاء الٗانمت ببالَجتها ؾىًُغ بلى : ٢ْا٫ خؿحن ألاخمغ بطا اؾخمغث الؿلُت في جس

ْؤياٝ ْبهما : الخضزل الٗؿ٨غي ؛  ْ الجِل  ٓاث اإلاؿلخت ؤ ؤن مً ًدمي نىٗاء لِؿذ ال٣

ٓسي  الَم ل٩ان الخ ْالظًً ل ْؤ٦ض ؤن ٢باثل - خض حٗبحٍر-٢باثل ٖمغان،  صازل الغثاؾت؛ 

 ٤ الث الىٓام الخا٦م للخٍٟغ  ؤن مدا
ً
ْمٗخبرا ْلً جخٟغ١؛  ٧ْل ٢باثل الُمً مخٓخضة  خاقض 

ْاإلاا٫ الٗام ؾدبٓء بالٟكل  .الخ ..بحن جل٪ ال٣باثل مً زال٫ اؾخٛال٫ الؿلُت 

 

ْػ ٖضص اإلاكاع٦حن في اإلآاَغاث 21في  في ؾاخت الخُٛحر ؤمام "ٚحر اإلاغزو لِا" ٞبراًغ، ججا

ْؤههاع ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥  الجامٗت الجضًضة ٖكغة ؤل٠ شخو ٚالبُتهم مً ؤًٖاء 

ْاهًم بليها مجامُ٘ ٢بلُت  ْبالظاث مً خؼب ؤلانالح  خؿب مهاصع صخُٟت؛  اإلاٗاعى 

ْالًباٍ ٓص  ٓاب ْشخهُاث . ْؤزٔغ مً الجى ُٞما ػاع الؿاخت ٖضص مً ؤًٖاء مجلـ الى

 ..بياٞت بلى ٖضص مً ال٣ُاصاث الٓؾُى لل٣اء اإلاكتر٥, اظخماُٖت

ت ضخُان  ٓسي)٦ما زغط اإلائاث مً ؤبىاء مداٞٓت نٗضة بمضًٍغ في  (مىا٤َ اإلاخمغص الخ

ْؤ٦ض بُان طًل باؾم ؤبىاء مداٞٓت " ٚحر مغزو لِا"مٓاَغة جىاصي بةؾ٣اٍ الىٓام، 

ْمؿئ٫ٓ  ْاؾ٘ ْظاص  نٗضة جًامنهم ال٩امل م٘ ؤبىاء الكٗب، مُالبحن بخدغ٥ قٗبي 

َٓا  ْاإلآاَغاث"الؿلُت اإلاجغمت"إلػاخت مً ْنٟ ْؤٖلً البُان اؾخمغاع الٟٗالُاث  ٚحر "، 

 .ختى عخُل الىٓام"اإلاغزو لِا

ْٞضث مجامُ٘ ٢بلُت جيخمي بلى ؤخؼاب اإلاكتر٥ بلى مسُماث اإلاٗخهمحن ؤمام ظامٗت  ٦ما 

ٓا ٖليها  ْطل٪ في بَاع مباصعة ؤَل٣ ا بلى (٢باثل مً ؤظل الخُٛحر)نىٗاء؛  ، مٗلىت اهدُاَػ

ْجُاع اإلاؿخ٣بل  ْالجٓٝ  ْبُنهم ممشلحن ًٖ ٢باثل مإعب  ظاهب مُالب الكباب اإلاٗخهمحن، 

ٓا اإلاباصعة ً صٖم ْمكاثش آزٍغ ْٞٗالُاث ٢بلُت ؤزٔغ   .ْماجمغ ب٨ُل الٗام 
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اًت بٖالم اإلاٗاعيت- ٞبراًغ، 22في  خا٫ْ ٖضص مً ؤههاع الخؼب الخا٦م  ا٢خدام -بدؿب ْع

ٓا ؾُاعة ألههاع  ْؤخغ٢ ٓ ألامغ الظي جهضٔ لّ اإلاٗخهمٓن  َْ ؾاخت الخُٛحر بهىٗاء ، 

ً مً ؤههاع الخؼب الخا٦م  . اإلااجمغ ٓاظِاث ًٖ ًَٗ ْظغح ٖكٍغ ْؤؾٟغث اإلا  ،

ٓص ُٖان بن اإلاٗخهمحن َم الظًً  ٢ٓذ الظي ًا٦ض قِ ْعظا٫ ألامً ،في ال ْاإلاٗخهمحن 

ٓع  ٓا بةخغا١ الؿُاعة ألنها ٧اهذ جدمل ن ٢ْام ٓعٍت  ُت الضؾخ ْا ٖلى ؤههاع الكٖغ اٖخض

ٓ الخٟؿحر ألا٢غب للخ٣ُ٣ت  َْظا َ ْجمغ ؤمام اإلاٗخهمحن مً قإع الجامٗت   .الغثِـ 

ٓة مؿحرة ٓإع اإلاضًىت، " ٚحر مغزو لِا"٦ما قِضث مضًىت الهُٗض بمداٞٓت قب َاٞذ ق

ْا باألؾالُب  ْهضص ت للمُالبت بةؾ٣اٍ الىٓام،  ْقاع٥ ٞيها الٗكغاث مً ؤبىاء اإلاضًٍغ

ٓعٍت اإلاُالبحن  ً في ٖضص مً مداٞٓاث الجمِ ال٣مُٗت التي جيخهجِا الؿلُت يض اإلاخٓاٍَغ

ْخؿب . بالخُٛحر، مٗلىحن جًامنهم م٘ ٧اٞت الٟٗالُاث الؿُاؾُت اإلاُالبت بغخُل الىٓام

ٓة مً ألامحن الٗام لخؼب عابُت  مهاصع مدلُت ٞةن َظٍ الٟٗالُت ظاءث اؾخجابت لضٖ

ت (عؤي)ؤبىاء الُمً  ض اإلاىدضع مً اإلاضًٍغ ت الهُٗض جمشل اإلا٣ٗل . مدؿً بً ٍٞغ ْمضًٍغ

ٓع  ٓػعاء الض٦خ ٓال٤ ٦بٔر ٢باثل ظىٓب الُمً التي ًىدضع منها عثِـ ال الغثِـ ل٣بُلت الٗ

ٓبي  ٧ا، بياٞت بلى ماؾـ الخغا٥ الجى ْال٣ُاصي في الخؼب الخا٦م ٖاٝع الْؼ ٓع،  ٖلي مج

ٓبت  .الٗمُض هانغ الى

ت -ًيخمٓن ألخؼاب اإلاكتر٥ اإلاٗاعى–ْفي مداٞٓت الًال٘ ؤنِب ؤعبٗت مٗلمحن  بإٖحرة هاٍع

٤ ألامً إلآاَغة  صٖذ بلُّ ه٣ابت اإلاٗلمحن باإلاداٞٓت ْقاع٥ " ٚحر مغزو لِا"ٖىض جٍٟغ

 ٕٓ ْال٣ىابل اإلاؿُلت للضم ٓاء  ٞيها اإلائاث منهم، خُض اؾخسضم ألامً الغنام الخي للِ

ْؤٞغط ٖنهم الخ٣ا  ً  .ْاٖخ٣ل ٖضص مً اإلاخٓاٍَغ

 

ٓلٓن لُال بالغنام 27 ٞبراًغ، جٓفي مٗخهم ْظغح 23في  ٓم ٢ام بّ مجِ ن هدُجت هج  آزْغ

ْالدجاعة ٖلى اإلاٗخهمحن في ؾاخت الخُٛحر بهىٗاء  .الخي 

ْبظل٪  ٓع م٨ؿغ؛  ٓعٍت بس ٓعة بمؿدكٟى الجمِ ذ ؾاب٤ ؤنِب بمضًىت اإلاىه ٦ما جٓفي ظٍغ

 مً ٞبراًغ الجاعي؛ ُٞما جدضزذ مهاصع ًٖ 16 ٢خلى مىظ 10اعجٟ٘ ٖضص ال٣خلى في ٖضن بلى 

دا80في خحن ٞا١ ٖضص الجغحى ؤ٦ثر مً ,  ٢خُال ختى آلان13ؤن ٖضص ال٣خلى ْنل بلى  .  ظٍغ

ٓالي لالٖخهام بمداٞٓت الخضًضة ٓم الؿاصؽ ٖلى الخ  .٦ما جضاعى ٖكغاث الكباب للُ

ٓبي  مً هاخُت ؤزٔغ ٦كٟذ مهاصع زانت ًٖ اجٟا١ جٓنلذ بلُّ ٢ُاصاث في الخغا٥ الجى

ْالكٗاعاث ؤزىاء جىُٟظ الٟٗالُاث  ْالل٣اء اإلاكتر٥ في ٖضن ٖلى جٓخُض اإلاُالب  اإلاؿلر 

ْثت للىٓام"ٚحر اإلاغزو لِا"ْاإلآاَغاث  ألاؾبُٖٓت الهاصعة " ألامىاء"ْه٣لذ صخُٟت . اإلاىا

ٓلِا ٓخُض : مً مضًىت ٖضن ًٖ جل٪ اإلاهاصع ٢ ْاإلاكتر٥ اج٣ٟذ ٖلى ج بن ٢ُاصاث الخغا٥ 

قٗاعاتها بدُض جىدهغ في اإلاُالبت بةؾ٣اٍ الىٓام ٦ِضٝ جخ٤ٟ ٖلُّ ظمُ٘ ٢ٔٓ 
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ْالخغا٥ في َظٍ اإلاغخلت، ٦ما اج٣ٟذ َظٍ ال٣ُاصاث ٖلى مى٘ ؤي اؾخٟؼاػاث بحن  اإلاٗاعيت 

ا ختى ال جتر٥ اإلاجا٫ مٟخٓخا ؤمام الىٓام الؾدشماع ؤي اوك٣ا١ ٌؿخُٗض مً زاللّ  ؤههاَع

ْعا١ ؤزٔغ للٗب بها ْالخه٫ٓ ٖلى ؤ ْبُيذ جل٪ اإلاهاصع ؤن الاجٟا١ هو . الىٓام ؤهٟاؾّ 

حن ْ قٗاعاث ٢ض حك٩ل اؾخٟؼاػا ألي مً الُٞغ ٘ ؤي ؤٖالم ؤ  .ؤًًا ٖلى ٖضم ٞع

 ً اٞذ مؿحرة لآلالٝ مً اإلاخٓاٍَغ ْالخغا٥ –َْ ٓإع -ًيخمٓن ألخؼاب اإلاكتر٥  ؤخُاء ْق

ٓع  ٓعة ْز اث اإلاىه ٓاٞض خاقض في مضًٍغ ٓعة مُالبت بغخُل الىٓام؛ م٘ ج ت اإلاىه مضًٍغ

تر مً الكباب ْألاخؼاب للمكاع٦ت في َظٍ اإلآاَغاث ٦ٍْغ ُٞما , "ٚحر اإلاغزو لِا"م٨ؿغ 

ض مً الخُام اث ههب مٍؼ ٓاظِاث اإلاؿلخت في . قِضث طاث اإلاضًٍغ ْاعجٟ٘ ٖضص ٢خلى اإلا

ٓم  ؛ في خحن ال ًؼا٫ ٖكغاث الجغحى في مؿدكُٟاث 11 ٞبراًغ بلى 23مداٞٓت ٖضن ً
ً
 ٢خُال

ْؤ٦ثر مً  ٓم ألاعبٗاء 50ٖضن؛   لضٔ ألامً ٖلى طمت الاخخجاظاث التي اهُل٣ذ ً
ً
 16 مٗخ٣ال

 .ٞبراًغ

ْؤٖالما " ٚحر مغزو لِا"ْفي مداٞٓت الًال٘ زغظذ مؿحرة ٘ قٗاعاث  ج٣ضع باإلائاث جٞغ

ٓبي ْجُالب باإلٞغاط ًٖ مٗخ٣لي الخغا٥ الجى ت اهٟهالُت ،   .حكُحًر

في ٖضص مً -ًيخمي اٚلبهم ألخؼاب اإلاكتر٥– ٞبراًغ، جٓاَغ ؤ٦ثر مً زمؿحن ؤل٠ ًمجي 25في 

٢ْض اخدكضث َظٍ الخٓاَغاث في الٗانمت . اإلاداٞٓاث الُمىُت للمُالبت بةؾ٣اٍ الىٓام

ْطماع ْؤبحن  ْلدج ْخًغمٓث  ْالخضًضة  ْبب  ضن  . نىٗاء بياٞت بلى مداٞٓاث حٗؼ ْٖ

في زُبت الجمٗت التي اؾماَا -الكُش ٖبضهللا نٗتر - اإلاخُٝغ–ْنغح ال٣ُاصي الضًجي 

خهام (ظمٗت الاهُال١) ط بلى الخٓاَغاث - التي ؤل٣اَا في ؾاخت الٖا ٚحر "بإن الخْغ

ًّ الىاؽ ٖلى ز٣اٞت ال٨غاَُت "اإلاغزو لِا ْجدٍغ ْمؿلمت، ْاظب ٖلى ٧ل مؿلم  ٞغى 

اب  .الخ....ْاإلآث ْالاَع

قاع٥ ٞيها " ٚحر مغزو لِا"٦ما قِضث مضًىت ػهجباع بإبحن ٣ٖب نالة الجمٗت مؿحرة 

ْمٓاَغاث . اإلائاث مً ؤبىاء اإلاداٞٓت للمُالبت بةؾ٣اٍ الىٓام ٚحر "ٖلما بإن مؿحراث 

ٕٓ لظاث الٛغى مً صْن ؤن " مغزو لِا  مىظ ؤ٦ثر مً ؤؾب
ً
ٓإع اإلاضًىت لُلُا ججٓب ق

ْعظا٫ ألامً الظًً ٖاصة ما ًغا٢بٓن   ً ٓاظِاث بحن اإلاخٓاٍَغ ْ م حكِض ؤي مهاصماث ؤ

٠٢ٓ مً بُٗض  .اإلا

ٓالي  غ بهىٗاء خ ٓاًَ ًمجي مً ماٍضي 2في اإلا٣ابل جٓاَغ في مُضان الخدٍغ ملُٓن م

 للغثِـ 
ً
ْجإًُضا جي  ٓاع الَٓ ْؤههاع الخؼب الخا٦م للمُالبت بالخ ٓعٍت  ُت الضؾخ الكٖغ

َٓم بـ ْْنٟ ْثّ للمٗخهمحن في ؾاخت الخُٛحر،  ْا َخاٞاث مىا ْعصص ٓهت"نالر،  " الخ

 ".الٗمالء"ْ
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ْؤههاع ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ في مؿحرة 26في  ٚحر مغزو " ٞبراًغ، زغط اإلائاث مً ؤًٖاء 

ْؾمُذ اإلاؿحرة التي حٗض , بمضًغة ٢ُٗبت مداٞٓت الًال٘ مُالبحن بةؾ٣اٍ الىٓام"لِا

 .ألاْلى في اإلاى٣ُت بمؿحرة ٦ؿغ الخٓٝ

 

ٓح بدض٣ًت الكٗب بمداٞٓت الخضًضة27في  خهام اإلاٟخ ٓانلذ ٞٗالُاث الٖا  . ٞبراًغ، ج

ٓم  ْاإلاٗاَض ؤمام بصاعة ؤمً اإلا٨ال، للُ ْاإلاضاعؽ  ٦ما اٖخهم اإلائاث مً َالب الجامٗت 

ْبَال١ ؾغاح اإلاٗخ٣لحن ٓالي، مُالبحن بةؾ٣اٍ الىٓام   .الشاوي ٖلى الخ

ْالخغا٥ الاهٟهالي في قبام "ٚحر مغزو لِا"٦ما زغظذ جٓاَغة ألخؼاب اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت 

ٓاث ألامً، ٚحر ؤن جٓاَغة ؤزٔغ  ؤ٦بر "ٚحر مغزو لِا"بدًغمٓث، ل٨نها ٢مٗذ مً ٢بل ٢

ْل٨ً ٧ان اٚلبهم مً  مً ؾاب٣تها ٢امذ بٗضَا ْيمذ اإلائاث مً ؤبىاء مضًىت قبام 

ٕٓ اإلاكاع٦حن ٞيها الٗضًض مً  ْا زاللِا ظم الب اإلاضاعؽ، عصص َْ ً ْال٣انٍغ ٟا٫  ألَا

ٟا٫ الظًً  ْالتي جُالب بغخُل الىٓام ُٞما عصص َلبت اإلاضاعؽ  ْألَا الكٗاعاث الاهٟهالُت 

ٓا في اإلآاَغة قٗاعاث  ـ ختى ٌؿ٣ِ الغثِـ)اؾخسضم ال جضَع  !(ال صعاؾت 

 

ْمسخل٠ اإلاداٞٓاث بظغاءاث ؤمىُت مكضصة ٖكُت 28في   ٞبراًغ، قِضث الٗانمت نىٗاء 

مؿحراث ظمٗت الًٛب التي صٖذ لِا ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ جًامىا م٘ قِضاء ْظغحى 

ىُت صٖا الغثِـ بلى  ٓمت ْخضة َْ ًذ ؤخؼاب اإلاكتر٥ اإلاكاع٦ت في خ٨ ٖضن، في خحن ٞع

الن ٖنها  .حك٨ُلِا ْؤلٖا

ضص مً  ْمساعط الٗانمت ْٖ ٓػٕ ٖلى مضازل  ْها٢الث جخ ت  ؼاث ٖؿ٨ٍغ َٓضث حٍٗؼ خُض ق

ألاخُاء الؿ٨ىُت، باإلياٞت بلى اؾخدضار ه٣اٍ جٟخِل ظضًضة، ْهي هٟـ ؤلاظغاءاث 

ألامىُت التي قِضتها ب٣ُت اإلاداٞٓاث الُمىُت ْزانت اإلاداٞٓاث التي حكِض خغ٦ت 

ْاؾٗت  .اخخجاظاث 

م بدًغمٓث جُالب بةؾ٣اٍ "ٚحر مغزو لِا"٦ما اهُل٣ذ مٓاَغة  ألبىاء مضًىت جٍغ

ْبالظاث ؤًٖاء  الىٓام، ْقاع٥ في اإلآاَغة التي هٓمِا ٢ُاصاث ؤخؼاب اإلاٗاعيت باإلاضًىت 

مغ , بمام ْزُُب ظام٘ الخحر- ظاء في م٣ضمتها الكُش ٖمغ باٖضًل, خؼب ؤلانالح الضًجي ْٖ

ٓ اإلاجلـ اإلادلي باإلاضًىت-ؾالم َبكان  ًٖ. 

ٓة الغثِـ بلى  ٓع مدمض نالر ال٣باَي صٖ ْاٖخبر اإلاكتر٥ ٖلى لؿان ها٣َّ الغؾمي الض٦خ

ْلت ًاجؿت المخهام الًٛب  ْمدا ٢ٓذ الًاج٘،  ىُت لٗبا في ال ٓمت ْخضة َْ حك٨ُل خ٨

 .اإلاخهاٖض اإلاُالب بغخُلّ

ٓة في مؿحرة  ٓاَىحن بمداٞٓت قب ْاإلا في ا ماعؽ، قاع٥ اإلائاث مً ؤههاع الل٣اء اإلاكتر٥ 

ٓإع اإلاضًىت، مغصصًً قٗاع"ٚحر مغزو لِا" ض بؾ٣اٍ الىٓام: "ظابذ ق  ".الكٗب ًٍغ
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اهُل٣ذ مً ْؾِ اإلاضًىت " ٚحر مغزو لِا"٦ما اخدكض اإلائاث في مضًىت طماع في مٓاَغة 

اضخي مُالبحن بةؾ٣اٍ الىٓام  .باججاٍ الاؾخاص الٍغ

ت بمداٞٓت بب 4في  ٓاًَ نالة الجمٗت بؿاخت الخٍغ  ماعؽ، ؤصٔ ؤ٦ثر مً زمؿت ؤل٠ م

 م٘ اإلاٗخهمحن اإلاُالبحن بغخُل الىٓام
ً
٢ْض قاع٥ اإلاهلحن ٖضص مً ؤًٖاء . جًامىا

ٓاب ًٖ اإلاداٞٓت،  .مجلـ الى

٢ْضعث ٓصا ٦بحرة،  ٓالي خك ْللجمٗت الشالشت ٖلى الخ ؤٖضاص - اإلاٗاعيت-٦ما قِضث مضًىت حٗؼ 

ت ْا نالة الجمٗت في ؾاخت الخٍغ ٓاًَ ؤص اء ملُٓن م ٓ ج٣ضًغ م٫ِٓ -اإلاددكضًً بَؼ َْ

-ْصٖا زُُب الجمٗت الكُش ؾُِل بً ٣ٖل. بِىما الخ٣ُ٣ت ٨ٖـ طل٪-ْمبالٜ ُّٞ ٦شحرا

ٓاوي ، الظي اٖخبر الخ٩ام عؤؽ البالء لؤلمت، اإلاٗخهمحن بلى ٖضم مٛاصعة -مخُٝغ بز

ْالخىاػ٫ ًٖ مُلبهم  ْالٟؿاص، مدظعا بًاَم مً التراظ٘  الؿاخت بال بٗض ؾ٣ٍٓ الٓلم 

ْانٟا ؤي جغاظ٘ بإهّ ؾ٨ُٓن بمشابت   ".اه٨ؿاع لغاًت ألامت"اإلاخمشل بغخُل الىٓام، 

ْفي اإلا٣ابل، ؤصٔ مئاث آلاالٝ مً مىانغي الغثِـ نالر نالة الجمٗت في ؾاخت مُضان 

ْصٖا زُُب الجمٗت ٖبضالغخمً الغمُمت بلى الاؾخجابت إلاباصعة , الكِضاء بمضًىت حٗؼ

ع الٟتن  ً قْغ ْججىِب الَٓ ْالى٣اٍ الشمان التي َغخِا الٗلماء  ٓعٍت  عثِـ الجمِ

 .ْالخغاب

ً في ؾاخت الخُٛحر ُٞما ؾمي بجمٗت  ٓص اإلاخٓاٍَغ ؤما في نىٗاء، ٣ٞض نلذ خك

ٓع ٖضص مً ٢ُاصاث ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥"الخالخم" ٓص ب٣غابت ماثت . ، بدً ٢ْضعث الخك

ٓع الٞذ لليؿاء اإلادؿٓب –ْصٖا زُُب الجمٗت ًدحى الضًلمي . ؤل٠ شخو، م٘ خً

ٓزُحن خهاماث في ؾاخاث الخُٛحر ختى بؾ٣اٍ الىٓام- ٖلى اإلاخمغصًً الخ  .بلى اؾخمغاع الٖا

 
ً
ا خاقضا ْالؿبٗحن ْؾِ نىٗاء مِغظاها ظماَحًر غ  ْفي الجاهب آلازغ، قِض مُضان الخدٍغ

ُت الضًم٣غاَُت - ْالكٖغ  مالًحن مً ٣ٖ3ب نالة الجمٗت بمكاع٦ت -ألههاع الخؼب الخا٦م 

ٓاَىحن  ْا ٖلى الؿاخت مً مسخل٠ -بدؿب ج٣ضًغاث الخؼب الخا٦م–اإلا ٓاٞض الظًً ج

ٓعٍت الضاُٖت  ْمداٞٓت نىٗاء مىانغة إلاباصعة عثِـ الجمِ اث ؤماهت الٗانمت  مضًٍغ

ٓاع ٓعٍت ٖبر نىاص٤ً : "ْعٞ٘ اإلاددكضْن في َظا اإلاِغظان قٗاعاث. للخ ُت الضؾخ وٗم للكٖغ

ْالخىمُت" "الا٢ترإ ب", "وٗم لؤلمً ْالاؾخ٣غاع  ْالخسٍغ ال لهىإ ألاػماث ", "ال للٟٓضخى 

ْالُاثُٟت", "ْمشحري الٟتن ْفي ٧لمخّ باإلاِغظان ظضص ألامحن الٗام ". ال إلاشحري اإلاىا٣َُت 

ٓاع  ٓجّ ل٩اٞت ال٣ٔٓ الؿُاؾُت للخ اإلاؿاٖض للماجمغ الكٗبي الٗام ؾلُان البر٧اوي صٖ

ْمٗالجاث  ْبًجاص خل٫ٓ  ىُت  ٓاع إلاىا٢كت ال٣ًاًا الَٓ ْلت الخ ْالجلٓؽ ٖلى َا جي  الَٓ

ىُت ْم٨دؿباجّ الَٓ ْجدمي م٣ضعاجّ  ْاؾخ٣غاٍع  ْؤمىّ   .جدٟٔ للُمً ْخضجّ 

ؤما في ٖضن، ٣ٞض قُ٘ ٖكغاث آلاالٝ زالزت مً ٢خلى الاخخجاظاث اإلاُالبت بةؾ٣اٍ 

تي اإلاٗال  الىٓام في اإلاداٞٓت بٗض الهالة ٖليهم ٣ٖب نالة الجمٗت في ٧ل مً مضًٍغ
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ْاؾخسضام الغنام الخي ْا ب٣م٘ الخٓاَغاث الؿلمُت  ْهضص ٓعة؛  مغصصًً اإلاُالبت , ْاإلاىه

٢ْاصة ألامً اإلاغ٦ؼي  ْمدا٦مت مضًغ ؤمً ٖضن  ْمداؾبت ال٣خلت   .بةؾ٣اٍ الىٓام 

ٓاَىحن في الٗضًض مً اإلاضن الُمىُت في ظمٗت  ٓاٞض آالٝ اإلا للمُالبت " الخالخم"٦ما ج

ْاهتهذ ظمٗت  ْالخضًضة ْخًغمٓث؛  بؿ٣ٍٓ ٢خُلحن " الخالخم"بةؾ٣اٍ الىٓام، في ٖمغان 

ٓا٢٘  ً في خٝغ ؾُٟان بمداٞٓت ٖمغان زال٫ بَال١ الىاع مً ؤخض اإلا ْبنابت آزٍغ

ٓاث الجِل ب٣ه٠ ججم٘  ٓزُحن مدمض ٖبضالؿالم ٢ ْاتهم الىا٤َ باؾم الخ ت؛  الٗؿ٨ٍغ

ٓاَىحن ًُالبٓن بةؾ٣اٍ الغثِـ نالر  .ؾلمي إلا

اح ال٣خلى 5في  ٓة نالة الٛاثب ٖلى ؤْع ٕٓ ٟٚحرة مً ؤبىاء مداٞٓت قب  ماعؽ، ؤصث ظم

ا آلاالٝ مً ؤبىاء اإلاداٞٓت،  ٓعة ، بٗض مؿحرة خاقضة خًَغ ٓا في ؾاخاث الش الظًً ؾ٣ُ

ٓإع مضًىت ٖخ٤ ٖانمت اإلاداٞٓت مُالبحن بةؾ٣اٍ  ً ق ْظاب مً زاللِا اإلاخٓاٍَغ

ٓم مداٞٓاث الُمً ً ؾلمُا في ٖم ْال٣خل للمخٓاٍَغ ْمىضصًً بإٖما٫ البلُجت   .الىٓام 

اعجٟ٘ ٖضص اإلاهابحن بمداٞٓت بب بلى ؤ٦ثر -بدؿب مهاصع بٖالم اإلاٗاعيت - ماعؽ، 6في 

َٓم 40مً  ت ظغاء ب٢ضام ٖضص ممً ؤؾم ٣ٍْهض بهم  (بالبالَجت) شخها في ؾاخت الخٍغ

ٓعٍت) ُت الضؾخ ْالكٖغ ٢ْالذ مهاصع . ٖلى ا٢خدام م٩ان اإلاٗخهمحن (ؤههاع الغثِـ نالر 

حن التي ٧اهذ ٢ض اهضلٗذ ٢بُل  ت ٨ٞذ الاقدبا٧اث بحن الُٞغ ت الٗؿ٨ٍغ اإلاٗاعيت بن الكَغ

ٓعٍت)نالة الِٓغ خُىما ٢ضم  ُت الضؾخ ٓا  (ؤههاع الكٖغ ٢ْام بلى ؾاخت اإلاٗخهمحن 

ْاث ْالِغا  .بغق٣ِم بالدجاعة 

ٓم الشالض 7في  ت للُ ٓانلذ الاخخجاظاث اإلاُالبت بةؾ٣اٍ الىٓام في ؾاخت الخٍغ  ماعؽ، ج

ٓالي ً ٖلى الخ ْجهُٗضَا , ْالٗكٍغ في ْل جهاٖض الًٍٛٓ اإلاُالبت بخٓؾُ٘ الاخخجاظاث 

 ..ْجؼاًض خغ٦ت الاؾخ٣االث

ٍٓت حٗؼ " ٚحر مغزو لِا"٦ما زغظذ ألخؼاب اإلاٗاعيت مؿحرة ْزاه لُالب مضعؾتي الكٗب 

ٓا بالؼط بهم للخٓاَغ للمُالبت بةؾ٣اٍ الىٓام ً ٢ام ٢ْانٍغ ٦ْظا يمذ ؤَٟا٫  , ال٨بٔر 

الب اإلاضاعؽ ٟا٫ َْ : مغصصًً قٗاع, ْحٗض ألا٦بر مىظ بضء الاخخجاظاث بؿبب اؾخسضام ألَا

ـ ختى ٌؿ٣ِ الغثِـ) ال جضَع  .(ال صعاؾت 

ت  ْعاػح بمداٞٓت "ٚحر مغزو لِا"ْزغظذ مؿحراث ظماَحًر اث خُضان ْسخاع  في مضًٍغ

ٓاَىحن َاجٟحن بكٗاعاث بؾ٣اٍ  ْاإلا ٓزُحن  نٗضة، ْقاع٥ ٞيها اإلائاث مً اإلاخمغصًً الخ

ْالِضٝ ْالٓؾُلت  ْما٦ضًً جٓخضَم م٘ ظمُ٘ ظماَحر الكٗب الُمجي في اإلاُلب   .الىٓام، 

 ٓٝ٢ْ ٓسي اإلاخمغصة نالر َبرة الخإ٦ُض ٖلى  مً ظاهبّ ظضص ال٣ُاصي الكُعي في ظماٖت الخ

ذ صخٟي  لم "الجماٖت م٘ مُالب الكباب إلؾ٣اٍ الىٓام ب٩ل ما جمل٪، مًُٟا في جهٍغ

ْلئ٪ : "، ْفي بقاعة بلى ؤخؼاب اإلاٗاعيت ٢ا٫ َبرة"ًب٤ ؤمام الىٓام ؾٔٓ الغخُل هىصر ؤ
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٠٢ٓ الكٗب  ٓا م ْعظال في ؾاخت الخُٛحر ؤن ٣ًٟ الظًً ًًٗٓن عظال في ٢هغ الغثاؾت 

ْػَم ٓا ٖىض مُالبّ ٢بل ؤن ًخجا  ..".ٍْجزل

ٟا٫ بلى ؾاخت الخُٛحر ؤمام ظامٗت 8في  ْاليؿاء ْألَا ٓر  ٓاٞض ٖضص مً الكُ  ماعؽ، ج

ٓاظِاث اإلاؿلخت  ٓا مً ٢بل في اإلا ٓعة قباب الخُٛحر الظًً ؾ٣ُ نىٗاء؛ جًامىا م٘ ٢خلى ز

ْبب مغان  ْحٗؼ ْٖ ضن   .في ٧ل مً نىٗاء ْٖ

ٓة مؿحرة  ْالخغا٥ بمضًىت ٖخ٤ بمداٞٓت قب ٚحر مغزو "ْؤزغظذ ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ 

ْجٓظِذ بهم بلى م٨خب التربُت "لِا الب اإلاضاعؽ جُالب بةؾ٣اٍ الىٓام،  ٟا٫ َْ أَل

ـ ختى ٌؿ٣ِ الغثِـ): ْالخٗلُم مغصصة قٗاع ال جضَع ، بال ؤهّ جم اٖترايِم مً (ال صعاؾت 

ٓاث ألامً التي ٢امذ  ْهخج ٖىّ اقدبا٥ ؤصٔ بلى جضزل ٢ ٓع  ْلُاء ألام ْؤ ٓاَىحن  ٢بل اإلا

ٓاء  ْبَال١ الغنام الخي في الِ ٣ِم   .بخٍٟغ

ْصاع ؾٗض مؿحراث ٚايبت  ٓعة  ْاإلاىه ْاإلاٗال  تر  اث ٦ٍغ ٚحر مغزو "ْقِضث مضًٍغ

ْعخُل الغثِـ "لِا ْجىاصي بةؾ٣اٍ الىٓام  ْالخغا٥ الاهٟهالي  ٓصَا ؤخؼاب اإلاٗاعيت  ج٣

اث  ٓص اإلاضٖع اث، في خحن ا٢خهغ ْظ ٓاظض ألامجي صازل اإلاضًٍغ نالر في ْل ُٚاب ٧امل للخ

ْالُغ١ اإلااصًت بلى ؾاخت  ٓعم٨ؿغ  ت ز ت ْألامىُت ٖلى مضازل مضًٍغ ْالٗغباث الٗؿ٨ٍغ

ْنهب  ْؤٖمضة ال٨ِغباء  ً للُغ١  ٢ُْ٘ اإلاخٓاٍَغ ب  ْاهتهذ اإلآاَغة بٗض جسٍغ ى  الْٗغ

ْلت  ْاإلامخل٩اث الٗامت للض  .بٌٗ اإلادالث الخانت 

ْؤَٟا٫  ٍٓت  ط ٖضص مً َالب الشاه اث مداٞٓت ٖضن زْغ ٦ما قِضث ٖضص مً مضًٍغ

ً في مؿحراث ال صعاؾت ): مغصصة قٗاع, جىاصي بغخُل الغثِـ نالر" ٚحر مغزو لِا"٢ْانٍغ

ـ بال بغخُل الغثِـ ٢ٟٓذ الٗملُت الخٗلُمُت في ٧امل مضاعؽ اإلاداٞٓت , (ال جضَع في خحن ج

 .بضْن اؾخصىاء

ٝ ماعؽ18ْفي  ْاإلاْٗغ ْاإلاهابحن في " ظمٗت ال٨غامت"  ْالجغحى  ؾ٣ِ ٖكغاث ال٣خلى 

ٓاظِاث مؿلخت  ،,ؾاخت الخُٛحر ؤمام ظامٗت نىٗاء جدٍغٌ اإلاٗخهمحن ٫  ٦ىدُجت في م

ٓ مخُٝغ -الكُش ٞااص الخمحري "ْالطخاًا مً ٢بل زُُب ظمٗت ال٨غامت  ٢ُْاصي صًجي َْ

ٓ ئ٦ضخُض ث"بدؼب ؤلانالح ٓص بن الكُش الخمحري  َ غ ْقِاصاث الكِ ْالخ٣اٍع ٓماث   اإلاٗل

ْتهضًم الجضاع الٗاػ٫ الظي ؤ٢امّ ؤَالي الخاعاث  اإلاٗخهمحنالظي خغى ٓم   ٖلى الهج

ٓ ؾبب ال٩اعزت الخ٣ُ٣ي  َ ٌ ٧ْان َظا الخدٍغ ْعًٍ للؿاخت لٗضم الخًغع منهم،  اإلاجا

ٓاث  ْبٗض َظٍ ال٩اعزت ٢امذ ْؾاثل بٖالم ؤخؼاب اإلاٗاعيت بةلها١ تهمت ال٣خل ب٣ ،

ْاتهمتها بةَال١ الغنام الخي  ٓعي  الىجضة ْألامً اإلاغ٦ؼي بياٞت بلى الخغؽ الجمِ

ْبنابت ٖضص ٦بحر منهم ؛ ُٞما  ٕٓ ججاٍ اإلاٗخهمحن مما ؤصٔ الى ٢خل  ْال٣ىابل اإلاؿُلت للضم

ٞت  ؤْضخذ مهاصع بٖالمُت ألخؼاب اإلاٗاعيت باؾخسضام ٢ٔٓ ألامً لٛاػاث ؾامت ٚحر مْٗغ

ٓاث ألامً اإلاغ٦ؼي  ؼاث ؤمىُت ٦شُٟت ل٣ ْلُا، في خحن قِضث الؿاخت حٍٗؼ ْؤنها مدغمت ص
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ٓاظؼ ؤؾمىدُت  ٓعي بضؤث مىظ الهباح، ُٞما ْيٗذ خ ْصباباث للخغؽ الجمِ اث  ْمضٖع

ْالخهبت بالٗانمت نىٗاء . ٖلى مضازل الؿاخت مً ظِت الُغ١ اإلااصًت بلى الهاُٞت 

 

ش - ٓلّ 2011|4 |5بخاٍع غ الخاعظُت في ماجمغ صخٟي ب٣ ٍْْػ ْلت ٢ُغ  ْػعاء ص م ؤٖلً عثِـ 

اهّ ًجب ٖلى الغثِـ الُمجي ٖلي ٖبضهللا نالر بن ًغخل آلان ًٖ الؿلُت في الُمً :"

ْاهتها٥ ......."  ن الضازلُت الُمىُت  ٕ في الكْا َْظا ال٨الم مىّ ٌٗخبر جضزل ٚحر مكْغ

دا لؤلمً  ٓ باألمم اإلاخدضة  ،٦ما اهّ ًمشل تهضًضا نٍغ ْلت الًٗ ؾاٞغ لؿُاصة الُمً الض

 ٓٝ٢ْ خضاء ًٖ  ْاهتها٥ ناعر إلاُشا١ ألامم اإلاخدضة،٦ما ٨ًك٠ َظا الٖا ْلُحن  ْالؿلم الض

ٓمُا في  ْجدضر ً ْاهتها٧اث خ١ٓ٣ ؤلاوؿان اإلامىهجت التي خضزذ  ْعاء ٧ل ظغاثم  ْلت ٢ُغ  ص

ْلت ٢ُغ  ٖت التي جضٖمِا ص ْالخمغص ٚحر اإلاكْغ اب  ب ْؤلاَع الُمً مً ٢بل ٖهاباث الخسٍغ

ٓاث  .  ْوكِ صازل الُمً مىظ ؤ٦ثر مً ٖضة ؾى

ش    -  غة ْؾُِل الًٟاثِخحن زبر 2011| 3| بخاٍع ًٖ ًُٞدت " ٧اطب"م وكغث ٢ىاحي الجٍؼ

م في اخض السجٓن الٗغا٢ُت في ِٖض الىٓام 2007حٗظًب بكٗت ٧اهذ خضزذ في ٖام 

ٕٓ جل٪ الًُٟدت بلى الُمً  ٢ْ ٢ْٗذ -الٗغاقي الؿاب٤،بِىما وؿبذ ال٣ىاجحن  ْجدضًضا ؤنها 

. م 2011مً ماعؽ 6في السجً اإلاغ٦ؼي بهىٗاء في 

 

ش - غة ْؾُِل الًٟاثِخحن زبر ٧اطب ٧ان ؾببا 2011ماعؽ 27بخاٍع م وكغث ٢ىاحي الجٍؼ

ٓ مً  َْ ٓم هجضي اإلاىجضي  ٕٓ خاصزت ٢خل ٧ان ضخُتها الكاب الُمجي اإلاغخ ٢ْ مباقغا في 

ْالظي ؾ٣ِ ٢خُال  ْجهض٣ًّ لخبر ٧اطب " اهخداعا"ؤبىاء مداٞٓت ٖمغان ، بؿبب ؾماّٖ 

ْمًمٓن الخبر ال٩اطب  غة  ْؾُِل   ٓاث الجٍؼ ٢ٓت ؤ٦ضث "وكغجّ قب٨ت ٢ى ٓز بن مهاصع م

ٓعٍت ٖلي ٖبض هللا نالر ؾحرخل ًٖ الؿلُت زال٫ ؾاٖخحن ٣ِٞ  لِما بن عثِـ الجمِ

ْبهظا ال٨ُُٟت  ٣ٞض مشل نضمت للطخُت " ما لِظا الخبر ال٩اطب  ْبالٟٗل ٞبٗض وكَغ ،

ٓ الظي ٧ان ٢ض ٢ُ٘ ِٖضا ٖلى هٟؿّ  َْ ٓص –اإلاىجضي الظي نض١ َظا الخبر  بدؿب قِ

ٓعٍت ًٖ مىهبّ ٢بل نهاًت - الُٗان ْبن جىاػ٫ عثِـ الجمِ ٓ خهل  بإهّ ؾ٣ُخل هٟؿّ ل

ٓعٍت في ٖام   ْبؿبب بطاٖت الخبر ال٩اطب في ال٣ىاجحن ؤٖالٍ 2013الًخّ الضؾخ م ،بال اهّ 

ٓم اإلاىجضي  ْجهض٤ً الطخُت لّ ،مما صٞ٘ بالطخُت اإلاغخ ْجإ٦ُضٍ مً ٢بلِما بك٩ل ٢اَ٘ 

ْالظي  ْبؿبب بطاٖت مشل طل٪ الخبر ال٩اطب  ْاإلاالم  ْبظل٪ الك٩ل اإلادؼن  بلى ٢خل هٟؿّ 

ٓا  ٓه ْبالخالي اإلاتهمحن ظمُٗا ٨ً ْاجطر ٞٗال ٖضم صخخّ، ٦ْظبّ مهضع مؿئ٫ٓ الخ٣ا  هٟاٍ 

ْال٣اهٓن – ْاإلادؿببحن ًٖ م٣خل الكاب اإلاىجضي بالدؿبب - ٣ْْٞا للكٕغ  ٓلحن  َم اإلاؿئ

ٓاهحن  ٣ْٞا ل٩ل ال٣ ْا٢ٗت حؿببهم في م٣خل الكاب اإلاىجضي  ْبالخالي ًجب مداؾبتهم ًٖ  ،

م ال٩اطب ؾال٠ الظ٦غ في  ٓا بسبَر ً لّ ،ألنهم حؿبب م في خ٨م ال٣خلت اإلاباقٍغ باٖخباَع
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ٓٙ ،ها٨َُم ًٖ بن اإلاتهمحن  ٓم بضْن ؤي مؿ ْبَضاع صمّ اإلاٗه م٣خل الكاب الطخُت 

ْبٚغاء ؤبىاء الُمً ظمُٗا ٖلى اإلاكاع٦ت في  ً في خض  بر ْؾاثل بٖالمِم  مؿخمٍغ ظمُٗا ْٖ

ت ْاإلاؿحراث الجماَحًر ْاإلاِغظاهاث  ْالخجمٗاث  خهاماث  حر -جل٪ الٖا ٓهُت ْٚ ٚحر ال٣اه

ًُت ٚحر -اإلاغزهت ، ْهي الٟٗالُاث التي ؾب٣تها خمالث بٖالمُت ؾُاؾُت، صٖاثُت جدٍغ

ىُت ، ممشلت بدؼب اإلااجمغ الكٗبي الٗام  ٢ٓت، بحن ٢ُبْي الٗملُت الؿُاؾُت الَٓ مؿب

ْبالخالي ٞان ما ؤهخجّ الخدٍغٌ " اإلاٗاعيت"ْؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ " الخؼب الخا٦م"  ،

ا ْنلذ بلى خض بقٗالِم لىاع  حَر ْبناباث ْٚ المي الٗلجي للمتهمحن مً ظغاثم ٢خل  ؤلٖا

ٓاخض  ،ًخدمل اإلاتهمحن بإشخانِم  ْالخغب ألاَلُت بحن ؤبىاء الُمً ال الٟخىت الضازلُت 

لُتهم ًٖ الٟخىت  ْمؿْا ٓهُت ًٖ ٧ل جل٪ الجغاثم اإلاؿخمغة،  لُت ال٣اه ْنٟاتهم ٧امل اإلاؿْا

ٓاظِاث اإلاؿلخت بحن ٢ٔٓ  ْالتي ْنلذ بلى خض اإلا الضازلُت التي تهضص ْخضة الكٗب الُمجي 

ْبحن بٌٗ الكباب اإلاٛغع بهم  ٦ْىدُجت خخمُت " ضخاًا جدٍغٌ اإلاتهمحن "الجِل ْألامً 

اب  ْالخمغص ْؤلاَع ٕٓ ٧ل ظغاثم الٗى٠  ٢ْ ْالتي هخج ٖنها  ٌ الٗلجي للمتهمحن  لجغاثم الخدٍغ

ْؤجباِٖا ٖلى جغصًض قٗاعاث مٗاصًت  ٌ الكباب  في الُمً زال٫ َظٍ الٟترة ،مً زال٫ جدٍغ

ْمُالب إلؾ٣اٍ الىٓام الؿُاسخي الضًم٣غاَي الكغعي  ٓعٍت  ْالجمِ ٓعة  ْالش للٓخضة 

ٓمي للبالص  ْحُُٗل الا٢خهاص ال٣ ْنهب اإلامخل٩اث  ْما ًيخج ٖنها مً مِاظمت  ال٣اثم ،

ٓاَىحن الُمىُحن  ٦ٓت للم ت اإلامل ْحُُٗل اإلادا٫ الخجاٍع ْالٗامت  ٓا٫ الخانت  ْؤلايغاع باألم

حر  ٠ُ٢ٓ الضعاؾت ْٚ ْج ْب٢ال١ الؿ٨ُىت الٗامت للمجخم٘  ٠ُ٢ٓ خغ٦ت الخجاعة الضازلُت  ْج

ْالىاججت ًٖ جدٍغٌ اإلاتهمحن الٗلجي ٖليها  . طل٪ مً الجغاثم الجىاثُت الجؿُمت اإلاؿخمغة 

غة ْؾُِل الًٟاثِخحن جيكغا باؾخمغاع ؤزباع ػاثٟت ًٖ ظملت - الجضًغ بالظ٦غ بن ٢ىاحي الجٍؼ

ْبٖالنهما  ْمً الخؼب الخا٦م  ْلت الُمىُت  َٓمُت ل٣ُاصاث ٖلُا في الض مً الاؾخ٣االث ال

،بِىما بن الخ٣ُ٣ت بن ٧ل جل٪ ألازباع التي وكغتهما ال٣ىاجحن هي " للمٗخهمحن"اهًمامِم 

ٓبت بليهم جل٪  ْمً زال٫ هٟي ألاشخام اإلايؿ ٓا٢٘  ْال ْبسالٝ الخ٣ُ٣ت  ٦ظب مدٌ 

َٓمُت صختها الخ٣ا  لى ؾبُل اإلاشا٫ –ألازباع ال ما مٗا لخبر ٧اطب -ال الخهغ–ْٖ وكَغ

ْبٖالهّ  ٓهّ اؾخ٣الت مٗالي الىاثب الٗام ص ٖبضهللا الٗلٟي مً مىهبّ الغؾمي  مًم

ٓعة الكباب  بِىما اجطر بن َظا الخبر ػاث٠ بىٟي الىاثب الٗام –الاهًمام بلى ما ؤؾمخّ ز

ْالظًً ٦ظبذ  ْلت  ت ألازٔغ للض ْالٗؿ٨ٍغ الخ٣ا لصخخّ،ٞما بال٨م بمئاث ال٣ُاصاث اإلاضهُت 

ٍٓاث الكٗب  َْضِٞما  بيٗاٝ مٗى ْجغنض  ً ؾب٤ بنغاع  ٖليهم َاجحن ال٣ىاجحن ْٖ

ْبزاعة الٟٕؼ ْالايُغاب بحن الىاؽ  ا ْزل٤ بلبلت بحن ؤْؾاٍ الغؤي الٗام  ْانهُاَع ْالجِل 

ٓعٍت للىٓام بؿبب جهض٤ً الىاؽ  ُت الضؾخ ٓ الظي ًاصي بىدُجخّ بلى ؾ٣ٍٓ الكٖغ َْ

المُت الخابٗت للمتهمحن . لخل٪ ألازباع ال٩اطبت ٖلىُا مً زال٫ جل٪ الٓؾاثل ؤلٖا
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االسخُخاخاث انىلائعٍت وانماَىٍَت انخً حىصهج إنٍها انهدُت : سابعا*
. وحكٍٍف انىلائع واألحذاد انخً حممج فٍها 

 

ْلت الٓخضة في  ْمىظ ٢ُام ص ٓ 22الشابذ ٢ُٗا اهّ  ٓعٍت الُمىُت 1990ماً م، اهخهجذ الجمِ

ْاإلاجخم٘ ْلت  ْآلُت لبىاء الض  للخ٨م 
ً
ْالخٗضصًت الؿُاؾُت جٓظِا ْقِضث . الضًم٣غاَُت 

ْالخ٣ٓقي باالؾدىاص بلى  ْالؿُاسخي   لليكاٍ الضًم٣غاَي 
ً
الُمً مىظ طل٪ الخحن جىامُا

ٓاَىحن خ٤ ؤلاؾِام في الخُاة الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت  ٓع الظي ٦ٟل للم الضؾخ

ْبك٩ل ٚحر ٢ابل للخجؼثت ْالش٣اُٞت صْن جمُحز  ْجغاصٞذ ٢ًاًا خ١ٓ٣ . ْالاظخماُٖت 

اث  ْلُت ال٣اثمت ٖلى نُاهت الخٍغ ؤلاوؿان م٘ الضًم٣غاَُت؛ لخهب ظمُِٗا في اإلاباصت الض

ٓاَىـٓن الُمىُٓن . ٦ْغامت ؤلاوؿان ٓع –٦ما بن اإلا ْْن في - بدؿب الضؾخ ظمُِٗم مدؿا

ٓاًَ خ٤ ؤلاؾِام في الخُاة الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت  ْ ل٩ل م ٓاظبـاث الٗامـت ،  ْال الخ١ٓ٣ 

ْال٨خابت  غاب ًٖ الغؤي بال٫ٓ٣  ت ال٨ٟغ ْؤلٖا ْلت خٍغ ْج٨ٟل الض ْالش٣اُٞت  ْالاظخماُٖت 
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ْببضاء الغؤي في الاؾخٟخاء،  ْالترقُذ  ٓاًَ خ٤ الاهخسـاب  ْللم ْص ال٣اهـٓن ،  ٍٓغ في خـض ْالخه

. ٍْىٓم ال٣اهٓن ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بمماعؾـت َـظا الـدـ٤ 

ش  - ْبخاٍع ل ٦27ما اهّ  ذ في الُمً زاوي ٖملُت اهخساباث عثاؾُت جىاٞؿُت 2006 ابٍغ م ؤظٍغ

٢ْض  ْالخىُٓماث الؿُاؾُت الُمىُت ، ْمباقغة قاع٦ذ ٞيها ٧ل ألاخؼاب  صًم٣غاَُت خغة 

ٓػ الغثِـ ٖلي ٖبضهللا نالر بٟترة عثاؾُت ظضًضة إلاضة ؾب٘  هخج ًٖ َظٍ الاهخساباث ٞ

ل  ٓاث قمؿُت جبضؤ مً ابٍغ ل 2006ؾى ْجيخهي في ابٍغ ٢ْض 2013م  ٓع، ٣ْٞا ألخ٩ام الضؾخ م 

ْا٣ٞذ ؤخؼاب اإلاٗاعيت الُمىُت التي قاع٦ذ ٞيها ٖلى َظٍ الىدُجت في خُىّ،٦ما بن َظٍ 

ْبقغاٝ ٖكغاث مً مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي  ذ  جدذ ع٢ابت  الٗملُت الاهخسابُت ؤظٍغ

٤ الغ٢ابت  ٓ ٍٞغ ْلٗل ؤبغػَا َ ْلُت اإلاِخمت بالغ٢ابت ٖلى الاهخساباث ، ْالض اإلادلُت ْؤلا٢لُمُت 

٢ْض ؤنضعث مٗٓم  ٤ مً ألامم اإلاخدضة ، ٦ْظل٪ ٍٞغ ْبي ، ْع الظي ًمشل بٗشت الاجداص ألا

ا ًٖ ع٢ابتها ٖلى َظٍ الاهخساباث ،خُض  َغ ْاإلادلُت ج٣اٍع ْلُت  ْالبٗشاث الض َظٍ اإلاىٓماث 

ْاإلا٣ب٫ٓ للمٗاًحر  ْؤنها جلبي الخض ألاصوى  ٓلت ، ْاإلا٣ب ْالجزيهت  ْنٟتها باالهخساباث الىاجخت 

غ الظي ؤنضعجّ بٗشت  ٓ الخ٣ٍغ ْؤَمِا َ غ  ْلٗل ابغػ جل٪ الخ٣اٍع ْلُت لجزاَت الاهخساباث ، الض

ْاإلا٨ٓن مً  ْبي للغ٢ابت ٖلى الاهخساباث الغثاؾُت الُمىُت  ْع ْبالخالي 44الاجداص ألا  نٟدت ،

ْاإلاداٞٓت  ٓعٍت الُمىُت  ُت الضؾخ ٓاظب ٖلى اإلاجخم٘ الضْلي مؿاهضة ْخماًت الكٖغ ٞمً ال

ٖلى مؿحرة الخجغبت الضًم٣غاَُت ال٣اثمت في الُمً ،مً زال٫ بلؼام ٧ل الٟغ٢اء الؿُاؾُحن 

ا ٖملُت  ْالتي ٧ان آزَغ ْالجزيهت  في صازل الُمً باخترام هخاثج نىاص٤ً الاهخساباث الخغة 

ُتها 2006الاهخساباث الغثاؾُت التي جمذ في  ْجيخهي قٖغ ْلُحن  ْبقغاٝ ص ْجدذ ع٢ابت  م 

ٓعٍت في  ْهي الاهخساباث التي قِض لِا الٗالم اظم٘ بجزاَتها ، ٦ما ؾب٣ِا .م 2013الضؾخ

ْهؼيهت  ْعثاؾُت-بظغاء ؤ٦ثر مً حؿ٘ ٖملُاث اهخسابُت صًم٣غاَُت خغة  ْمدلُت  - .  هُابُت 

 
 

اإلادلُحن ٦ٗهاباث الخمغص اعج٩اب ٢ُاصاث ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعيت ْقغ٧ائهم - 

 ْ الص ألاخمغ ؤ ْلُحن  قغ٧ائهمالخابٗت أل غة –الض ٓاث الجٍؼ ْلت ٢ُغ ْقب٨ت ٢ى ٓمت ص خ٨

ْمماعؾاث ال بوؿاهُت اعج٨بذ في خ٤ ْظىاثُت ظؿُمت ْاهتها٧اث لجغاثم -الًٟاثُت ٖضًضة 

ٓما مىظ مُل٘  لُتها ججاٍ ٧ل الطخاًا ٧2011ل ؤبىاء الُمً ٖم ْبالخالي مؿْا م ْختى آلان ،

ًِا الٗلجي ٖلى بزاعة الٟخىت  ٓا بؿبب جدٍغ ْاعج٩اب ظغاثم الضازلُت ْالخمغصاث الظًً ؾ٣ُ

ْلُت ؤلاباصة الجماُٖت  ٓاز٤ُ الض ْاإلا ْالتي حٗخبر اهتها٧اث ناعزت ل٩اٞت الخ١ٓ٣ ؤلاوؿاهُت 

ْاإلااؾؿاث ال٣ًاثُت  ْالالػم مؿاثلتهم ٢ًاثُا ؤمام مسخل٠ الُِئاث  ىُت  ٓاهحن الَٓ ْال٣

ْلُت  ْالض . اإلادلُت 
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جدذ ممً َم زبٓث اؾخسضام ٖىانغ ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعى لؤلَٟا٫ الُمىُحن -

ٓمت ،ٖبر اؾخٛال٫ َاالء 18ؾً  ْالؼط بهم في مٗغ٦ت الهغإ الؿُاسخي م٘ الخ٨  ٖاما 

ْصْن ٖلم ؤَاليهم  ْلُت  ْالض ٓاهحن اإلادلُت  ٓعة مسالٟت ل٩ل ال٣ ْبه ٟا٫  ٤ "ألَا ً ٍَغ ْٖ،

ْالخدٍغٌ الٗلجي لِم  ْالدصجُ٘  غاء  ٕ ؤلٚا ْاؾخسضامِم ٦ضْع في م٣ضمت اإلآاَغاث 

ت اب ْاإلآث الٗى٠ ْ ْجيكئتهم ٖلى ز٣اٞت ،بكٍغ ْهّ ٦غاَُت آلازغ ْؤلاَع في ٦ما ًجؿض

ٕ الكُِض ال٣اصم" ". مكْغ

 

ْبضٖم - غة  ٓاث الجٍؼ ٢ْى ْْؾاثل بٖالم ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعى  زبٓث ٢ُام ٖىانغ 

ْالخدٍغٌ الٗلجي  غ  ْلت ٢ُغ ،بالخٍٛغ ْ ٖلى امً ص ْبسانت الكباب  ٓاَىحن الُمىُحن  إلا

ْبطاٖت ؤزباع ٧اطبت بٛغاإلاغا٣َحن ب خهاماث بلى ىزل٤   اؾخ٣ُابهم لالهًمام لؿاخاث الٖا

ْمنها مشال  ْؤزباع ال ؤؾاؽ لِا  ؤن الغثِـ الُمجي :ظاهبهم مً زال٫ بيهامِم بإ٧اطًب 

ٓنها ج٣ضًم ٢ُاصاث جحناإلاىخسب ؾحرخل ًٖ الؿلُت بٗض ؾإ َْمُت مًم ْ بطاٖت ؤزباع   ،ؤ

ْ ؤن بالصَم  ْالخؼب الخا٦م الؾخ٣االتها، ؤ ْلت  ٓاث " الُمً"ٖلُا في الض مدخلت مً ٢بل ٢

ْبؾغاثُلُت ٨ُت  خهام مً اظل الاؾخٗضاص إلا٣اجلت , ؤمٍغ ٓاَىحن ٣ًخطخي الٖا ْاظب اإلا ْان 

نهم َْ ًٖ 
ً
ْلئ٪ ألاظاهب صٞاٖا .  ؤ

 

خهاماث - ٤ ج٣صخي الخ٣اث٤ في اإلاىا٤َ اإلاخًغعة مً الٖا غ النهاجي لٍٟغ ؤِْغ الخ٣ٍغ

ٓاظِاث ؤن ٖىانغ ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعى  ٖهاباث "ْمُلِكُاتهم اإلاؿلخت ْاإلا

الص ألاخمغ ٌؿخسضمٓن "مُلِكُاث الٟغ٢ت ألاْلى مضٕع+مُلِكُاث ظامٗت ؤلاًمان + ؤ

ٍْجبرْ ْلت، بل  ٓاث الض ٓاظِاث اإلاؿلخت م٘ ٢ ت في اإلا ٖا بكٍغ ْاليؿاء صْع ٟا٫  َم ٖلى نألَا

ٓعة مىاُٞت  ْبه ْجدذ التهضًض  ت  ٓعة ٢ٍِغ ٓصَم الخغبي به ال٣ُام بإٖما٫ صاٖمت إلاجِ

ٓاهحن الم ْال٣ ْلؤلٖغاٝ  ْلُت  .  ةخليلالجٟا٢ُاث الض

 

الص ألاخمغ"ٖىانغ مً ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعى ٢ُام -  مُلِكُاث + ٖهاباث ؤ

ٓاَىحن بنهب ْؾلب "مُلِكُاث الٟغ٢ت ألاْلى مضٕع+ظامٗت ؤلاًمان  ممخل٩اث الٗضًض مً اإلا

غصَم منها،  ٓاَىحن َْ ٦ٓت إلا ٣اعاث ممل ْاخخال٫ بُٓث ْٖ الث  ْمى٣ الُمىُحن مً ؾُاعاث 

ْعًٍ  ْلئ٪ اإلاجا ٓاظِاث اإلاؿلختْزانت ؤ خهاماث إلاىا٤َ اإلا ٢ُام ٦ْظل٪ ،ؾاخاث الٖا

ت  ٓإ َظٍ الٗهاباث اإلاؿلخت بذجؼ خٍغ ٕٓ مً ؤه الىاؽ الظًً ال ٖال٢ت لِم باألػمت ٦ى

 ٙٓ اتهم بضْن مؿ اثً ْحجؼ خٍغ ْاؾخسضامِم ٦َغ ِٓٞم ، الًِٛ ٖليهم لالهًمام بلى نٟ

ْلت ْالض ٢ٓٓٝ مِٗم يض الخؼب الخا٦م  ٓوي للًِٛ ٖليهم لل ًٞال ًٖ ٢ُام مجامُ٘ , ٢اه
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ٓا َغبا مً ْنهب مً جل٪ الٗىانغ باخخال٫  ْعًٍ الظًً زغظ ٓاَىحن اإلاجا مؿا٦ً اإلا

ْمت  ـ لالخخماء في م٣ا ْاؾخسضامِا مخاَع  لِم 
ً
مىاػلِم بلى ؤما٦ً ؤزٔغ ؤ٦ثر ؤمىا ٣ٖابا

ْمهاصعتها ٓالِم  ْؤم ْمى٘ البٌٗ منهم مً ؤزظ مخاِٖم  .  الؿلُاث ،بل 

 

ىانغ ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعى - ْبضٖم –زبٓث ٢ُام ٢ُاصاث ْٖ بر ْؾاثل بٖالمِم  ْٖ

ْلت ٢ُغ ح الٟخىت ْالخُٝغ الضًجي بيكغ ز٣اٞت ال٨غاَُت -ص ْبض ْع ْاإلاظَبُت  ْالُاثُٟت 

ٓاظضْن ٞيها  ٓما ْفي اإلاىا٤َ التي ًخ ْالٗضاء بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ الُمجي ٖم الضازلُت 

ٓنهم لالٖخهام مِٗم مً  َْؿخ٣ُب َْٛغؾٓن َظٍ الش٣اٞت في ٫ٓ٣ٖ ٧ل مً ٌٛغعْن ٖليهم 

ٓلض لضيهم ال٨غاَُت  ًُت التي ج ْالُغ١ الخدٍغ ْطل٪ باؾخسضام ٧ل ألاؾالُب  ٓاَىحن ، اإلا

ٓنهم في الغؤي  ً زهٓنا إلاً ًسالٟ ْجضِٞٗم لالهخ٣ام مً آلازٍغ . ْالٗضاء 

 

ىانغ ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعى ْخلٟائهم مً اإلاخمغصًً - زبٓث ٢ُام ٢ُاصاث ْٖ

ابُحن  الص ألاخمغ"ْؤلاَع مُلِكُاث الٟغ٢ت ألاْلى +مُلِكُاث ظامٗت ؤلاًمان + ٖهاباث ؤ

ٓػَم الؾخسضامِم "مضٕع م ْٖ ْاؾخٛال٫ ٣َٞغ ٓاَىحن البؿُاء باإلاا٫ ، بةٚغاء بٌٗ اإلا

ْلت"٦مغجؼ٢ت " ٓاث الض ٓاظِاث م٘ ٢ .   ْحؿلُدِم مً اظل اإلا

 

ىانغ ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ اإلاٗاعى ْخلٟائهم مً اإلاخمغصًً -  زبٓث ٢ُام ٢ُاصاث ْٖ

ٌ ٖلى بٌٗ الطخاًا مً زال٫ اؾخسضام  ْالخدٍغ ابُحن بالخضلِـ  حن ْؤلاَع الٗؿ٨ٍغ

ْصز٫ٓ  ٓص بالكِاصة في ؾبُل هللا  ْالٖٓ ْع الٗباصة  حن الضًيُحن باؾخسضام ص ٌ اإلاخُٞغ جدٍغ

ْاٖخباع  ٓمت الُمىُت، ٓاث الخ٨ ٓاظِاث م٘ ٢ الجىت في خالت حٗغى اخض منهم لل٣خل في ؤي م

٩ان ْؤلاؾغاثُلُحن الظًً جضعي ٖىانغ ؤخؼاب الل٣اء  خغبهم خغبا م٣ضؾت يض ألامٍغ

اء الجِل الُمجي ْفي ؤخُان  ْ ٣ًاجلٓن مخسٟحن بإٍػ اإلاكتر٥ اإلاٗاعى بإنهم ًدخلٓن الُمً 

م جل٪ الٗىانغ ؤن الجِل الُمجي ٣ًاجل هُابت ٖنهم .  ؤزٔغ جٖؼ

 

ْاإلاماعؾاث التي جغج٨بها ٖىانغ ْقباب ؤخؼاب الل٣اء - ما٫  جا٦ض اللجىت ؤن جل٪ ألٖا

 ٤ غ الٍٟغ ْاإلاجامُ٘ اإلاخمغصة اإلاؿلخت الخابٗت لِم بدؿب ما ؤٍِْغ ج٣ٍغ اإلاكتر٥ اإلاٗاعى 

ْب٣ُت  خهاماث في نىٗاء  اإلاُضاوي لخ٣صخي خ٣اث٤ الٓي٘ ؤلاوؿاوي في بٌٗ ؾاخاث الٖا

 ل٩اٞت , اإلاداٞٓاث 
ً
ْاهتها٧ا ناعزا حٗض ظغاثم ظىاثُت ظؿُمت ْظغاثم يض ؤلاوؿاهُت 

الجمذ ألزال١ الهغإ  ىُت،  ٗاث الَٓ ْالدكَغ ْلُت  ٓاز٤ُ الض ْاإلا الخ١ٓ٣ ؤلاوؿاهُت 

ْمً بُٗض ب ؤ ْاضخت اإلاٗالم , الؿُاسخي بإي نلت ال مً ٢ٍغ ٦ما ؤنها حٗض ؤٖماال بظغامُت 

ٓص ؤلاوؿاهُت  ض مً الجِ ٓاهحن اإلادلُت ،مما ًخُلب اإلاٍؼ ْال٣ ٌٗا٢ب ٖليها ال٣اهٓن الضْلي 
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ْلُت الىاقُت في اإلاجا٫ ؤلاوؿاوي  ْالض ضا مً اَخمام مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي اإلادلُت  ْمٍؼ

ْما ًيخج ٖىّ مً  ْالٗؿ٨غي الضازلي في الُمً ، ْهخاثج الهغإ الؿُاسخي  بالخد٤٣ مً آزاع 

ٓاظِاث اإلاؿلخت بحن  ٓمُا بؿبب اإلا َْؿ٣ُٓن ً ٓا  اء ؾ٣ُ ؾ٣ٍٓ ضخاًا مضهُحن ؤبٍغ

ٓص  ْبالخالي ًخُلب ألامغ مًاٖٟت الجِ ْلُحن ،  ٞغ٢اء الؿُاؾت الُمىُحن ْقغ٧ائهم الض

خهاماث –إلاؿاٖضة اإلاضهُحن الىاػخحن مً مىاػلِم  ْعًٍ لؿاخاث الٖا ٓصة -ؤي اإلاجا في الٗ

ْجًغعَم مً  ْاإلااصًت التي لخ٣ذ بهم ظغاء حكغصَم  ًٍِٓم ًٖ ألايغاع الىٟؿُت  ْحٗ بليها، 

ٓاهحن  ٣ْٞا لل٣ ْاإلادغيحن  ٢ِٓم مً ٢بل اإلادؿببحن  ال١ ْالاهتها٧اث لخ٣ ض ْؤلٚا الدكٍغ

ْلُت ْالض ىُت  .  الَٓ

 

- ْ خهاماث  ْعًٍ لؿاخاث الٖا ٓاَىحن اإلاجا الخٓذ اللجىت جؼاًض ؤٖضاص الىاػخحن مً اإلا

٣ْٞا لل٣اهٓن الضْلي،  م هاػخحن  ْاٖخباَع ْلت بٚازتهم  ْبالخالي ًجب ٖلى الض اإلاخًغعًٍ منها ،

ٓٞحر ؾبل الِٗل  ْج ٓاظباتهم ججاَِم  ٓاَىحن ال٣ُام ب لى اإلا ْلت ْٖ ٦ما ًٟغى ٖلى الض

ٝ الهغإ  ٟا٫ ختى ال جازغ ْْغ دت اليؿاء ْألَا ْاإلاىاؾبت لِم ؾُما قٍغ مت  ال٨ٍغ

ْجٓل ظؼء مً خُاتهم  ْالٗؿ٨غي بحن ؤَغاٝ ألاػمت الؿُاؾُت ٖلى هٟؿُتهم  الؿُاسخي 

.  اإلاؿخ٣بلُت

 

خهاماث ًجٗل ظمُ٘ -  بن الٓي٘ ؤلاوؿاوي ْالا٢خهاصي ال٣اثم في مسُماث ْؾاخاث الٖا

ٓاَىحن  خهاماث -اإلا ْعًٍ لؿاخاث الٖا ٍْت الجُا١ -ْبالظاث اإلاجا ٌِٗكٓن ؤْياٖا مإؾا

ْبضٖم  يت ٖليهم مً اإلاٗخهمحن  ض اإلاْٟغ ْالدكٍغ ال١  ٓبت مً الخهاع ْؤلٚا ْؤ٦ثر نٗ ،بل 

ض ألامغ ح٣ُٗضا ؾُما م٘ حٗثر ْن٫ٓ بٌٗ  مً ؤَغاٝ ألاػمت الؿُاؾُت ال٣اثمت،مما ًٍؼ

خهاماث لل٣ُام  ْعة إلاسُماث ؤلٖا ْالخاعاث اإلاجا ت ْؤلاوؿاهُت بلى ألاخُاء  اإلاىٓماث الخحًر

ْعَا ؤلاوؿاوي . بض

 

ْمؿاٖضاث بوؿاهُت مدملت - ٓاٞل بٚازت  ٤ اإلاُضاوي الخٔ ْن٫ٓ ٢ حكحر اللجىت بلى ؤن الٍٟغ

خهاماث  ْعة إلاسُماث ؤلٖا ازت الُبُت بلى بٌٗ ألاخُاء اإلاجا ٓهاث ؤلٚا ْمٗ ٓاص الٛظاثُت  باإلا

ْمً بٌٗ اإلاىٓماث  ْلت  ْزهٓنا التي ج٣٘ في ؾاخت ظامٗت نىٗاء ،ْهي م٣ضمت مً الض

ٓاظِاث ْؤخضار اإلا خهاماث  ٓانهم اإلاخًغعًٍ ظغاء خهاع الٖا .  إلز

 

ت جإمحن الُغ١ - ْلت الجساط ٧اٞت الخضابحر الالػمت لؿٖغ ٢ٓذ بالض ؤَابذ اللجىت في طاث ال

ْاإلاخًغعًٍ  خهاماث لدؿُِل ْن٫ٓ اإلاؿاٖضاث ؤلاوؿاهُت بلى ظمُ٘ الىاػخحن  ٌْٞ الٖا

ٓة بلى ٧اٞت اإلاىٓماث  م بلى ظاهب جٓظُّ الضٖ ٓاَع خهاماث بج ٓص اإلاسُماث ْالٖا مً ْظ
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ْاؾ٘ في جإصًت مِامِا  ْع  ٓم بض ٦ْظا مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي لخ٣ ْلُت الٗاملت في الُمً  الض

ٝ ْاظبها في مشل َظٍ الْٓغ  .ْج٣ضًم 

 

 

 انماَىٍَت  األساٍَذ
ما في  ْلُت اإلاٗخمض في ْع ما ألاؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الض ٓػ 17هٓام ْع ٓلُّ / جم ً1998 

ٍٓباث التي  ْلُت الخه ما ألاؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الض ًخًمً َظا الىو لىٓام ْع

ٓصٌ٘ في  ْ 1998ؾبخمبر /  ؤًل٫ٓ 25ٖممِا ال ٓ /  ؤًاع 18  . 1999ماً

 

( 1)اإلاــاصة 

اإلاد٨مت  

  

ْلُت  ْج٨ٓن اإلاد٨مت َُئت صاثمت لِا الؿلُت ,  ("اإلاد٨مت ")جيكإ بهظا مد٨مت ظىاثُت ص

ٓعة مٓي٘ الاَخمام الضْلي  , إلاماعؾت ازخهانِا ٖلى ألاشخام بػاء ؤقض الجغاثم زُ

ٓ اإلاكاع بلُّ في َظا الىٓام ألاؾاسخي  الًاث , ْطل٪ ٖلى الىد ْج٨ٓن اإلاد٨مت م٨ملت لل

ىُت  ْؤؾلٓب ٖملِا ألخ٩ام َظا , ال٣ًاثُت الجىاثُت الَٓ ٍْسً٘ ازخهام اإلاد٨مت 

. الىٓام ألاؾاسخي

 

ٓاظب الخُب٤ُ  ْال٣اهٓن ال ٓلُت  ْاإلا٣ب الازخهام 

  

( 5)اإلاــاصة 

الجغاثم التي جضزل في ازخهام اإلاد٨مت 

ٓعة مٓي٘ اَخمام اإلاجخم٘ الضْلي -   1 ٣ًخهغ ازخهام اإلاد٨مت ٖلى ؤقض الجغاثم زُ

:- ْللمد٨مت بمٓظب َظا الىٓام ألاؾاسخي ازخهام الىٓغ في الجغاثم الخالُت , بإؾٍغ

مت ؤلاباصة الجماُٖت (ؤ   . ظٍغ

. الجغاثم يض ؤلاوؿاهُت (ب

. ظغاثم الخغب (ط 

ْان (ص  مت الٗض .  ظٍغ

2   - 
ً
٣ْٞا ْان متى اٖخمض خ٨م بهظا الكإن  مت الٗض جماعؽ اإلاد٨مت الازخهام ٖلى ظٍغ

ْ 121للماصجحن  ٍ التي بمٓظبها جماعؽ اإلاد٨مت 123  ًٍْ٘ الكْغ ْان  مت الٗض  ٌٗٝغ ظٍغ
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مت  م٘ ألاخ٩ام طاث , ازخهانِا ُٞما ًخٗل٤ بهظٍ الجٍغ
ً
ٍْجب ؤن ٨ًٓن َظا الخ٨م مدؿ٣ا

. الهلت مً مُشا١ ألامم اإلاخدضة

  

( 6)اإلاــاصة 

ؤلاباصة الجماُٖت 

ؤي ٞٗل مً ألاٞٗا٫ الخالُت ًغج٨ب " ؤلاباصة الجماُٖت " لٛغى َظا الىٓام ألاؾاسخي حٗجي 

ْ صًيُت بهٟتها َظٍ ْ ٖغ٢ُت ؤ ْ بزيُت ؤ ٓمُت ؤ  , ب٣هض بَال٥ ظماٖت ٢
ً
ْ ظؼثُا  ؤ

ً
 ٧لُا

ً
:- بَال٧ا

. ٢خل ؤٞغاص الجماٖت      (ؤ  

ْ ٣ٖلي ظؿُم بإٞغاص الجماٖت       (ب . بلخا١ يغع ظؿضي ؤ

       (ط 
ً
ْ ظؼثُا  ؤ

ً
ٓا٫ مِٗكُت ٣ًهض بها بَال٦ِا الٟٗلي ٧لُا  ألخ

ً
. بزًإ الجماٖت ٖمضا

. ٞغى جضابحر حؿتهضٝ مى٘ ؤلاهجاب صازل الجماٖت      (ص 

ٓة بلى ظماٖت ؤزغي      (َـ . ه٣ل ؤَٟا٫ الجماٖت ٖى

  

( 7)اإلاــاصة 

الجغاثم يض ؤلاوؿاهُت 

مت يض ؤلاوؿاهُت " ٌك٩ل ؤي ٞٗل مً ألاٞٗا٫ الخالُت , لٛغى َظا الىٓام ألاؾاسخي - 1 ظٍغ

ْ منهجي مٓظّ يض ؤًت مجمٖٓت مً الؿ٩ان "  ْاؾ٘ الىُا١ ؤ ٓم  متى اعج٨ب في بَاع هج

ٓم , اإلاضهُحن  :- ًْٖ ٖلم بالهج

. ال٣خل الٗمض     (ؤ  

. ؤلاباصة   ( ب

. الاؾتر٢ا١     (ط 

ْ الى٣ل ال٣ؿغي للؿ٩ان     (ص  . ببٗاص الؿ٩ان ؤ

ٓاٖض   (َـ ت البضهُت بما ًسال٠ ال٣ ٓ آزغ مً الخٍغ ْ الخغمان الكضًض ٖلى ؤي هد السجً ؤ

. ألاؾاؾُت لل٣اهٓن الضْلي

. الخٗظًب     (ْ 

ْ ؤلا٦غاٍ ٖلى البٛاء  (ػ  ْ الاؾخٗباص الجيسخي ؤ خهاب ؤ ْ الخمل ال٣ؿغي , الٚا ْ الخ٣ُٗم , ؤ ؤ

ٓعة ْ ؤي ق٩ل آزغ مً ؤق٩ا٫ الٗى٠ الجيسخي ٖلى مشل َظٍ الضعظت مً الخُ .  ال٣ؿغي ؤ

ُت     ( ح ْ ٖٞغ ٕٓ مدضص مً الؿ٩ان ألؾباب ؾُاؾُت ؤ ْ مجم ايُِاص ؤًت ظماٖت مدضصة ؤ

ْ صًيُت ْ ز٣اُٞت ؤ ْ بزيُت ؤ ٓمُت ؤ ٢ ْ ٓ اإلاٗٝغ في ال٣ٟغة , ؤ ٕٓ الجيـ ٖلى الىد ْ مخٗل٣ت بى  3ؤ

ا ,   بإن ال٣اهٓن الضْلي ال ًجحَز
ً
ْ ألؾباب ؤزٔغ مً اإلاؿلم ٖاإلاُا ْطل٪ ُٞما ًخهل بإي , ؤ

مت جضزل في ازخهام اإلاد٨مت ْ ؤًت ظٍغ . ٞٗل مكاع بلُّ في َظٍ ال٣ٟغة ؤ
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. الازخٟاء ال٣ؿغي لؤلشخام    (ٍ 

مت الٟهل الٗىهغي     ( ي . ظٍغ

٥)   ْ  في مٗاهاة قضًضة ؤ
ً
ألاٞٗا٫ الالبوؿاهُت ألازٔغ طاث الُاب٘ اإلامازل التي جدؿبب ٖمضا

ْ البضهُت ْ بالصخت ال٣ٗلُت ؤ . في ؤطٔ زُحر ًلخ٤ بالجؿم ؤ

 :- 1لٛغى ال٣ٟغة - 2

ٓم مٓظّ يض ؤًت مجمٖٓت مً الؿ٩ان اإلاضهُحن " حٗجي ٖباعة  (ؤ    " هج
ً
٦ُٓا  ؾل

ً
ههجا

 يض ؤًت مجمٖٓت مً الؿ٩ان 1ًخًمً الاعج٩اب اإلاخ٨غع لؤلٞٗا٫ اإلاكاع بليها في ال٣ٟغة 

ٓم , اإلاضهُحن  ْ مىٓمت ج٣طخي باعج٩اب َظا الهج ْلت ؤ  بؿُاؾت ص
ً
 لِظٍ , ٖمال

ً
ؼا ْ حٍٗؼ ؤ

. الؿُاؾت

ٓا٫ مِٗكُت" ؤلاباصة " حكمل  (ب مً بُنها الخغمان مً الخه٫ٓ ٖلى , حٗمض ٞغى ؤخ

ْاء ْالض . ب٣هض بَال٥ ظؼء مً الؿ٩ان, الُٗام 

ْ َظٍ الؿلُاث , مماعؾت ؤي مً الؿلُاث اإلاترجبت ٖلى خ٤ اإلال٨ُت" الاؾتر٢ا١ " ٌٗجي  (ط  ؤ

, بما في طل٪ مماعؾت َظٍ الؿلُاث في ؾبُل الاججاع باألشخام , ٖلى شخو ما, ظمُِٗا

ٟا٫ . ال ؾُما اليؿاء ْألَا

ْ الى٣ل ال٣ؿغي للؿ٩ان " ٌٗجي   (ص   مً " ببٗاص الؿ٩ان ؤ
ً
ه٣ل ألاشخام اإلاٗىُحن ٢ؿغا

ٖت ْ بإي ٞٗل ٢ؿغي آزغ , اإلاى٣ُت التي ًٓظضْن ٞيها بهٟت مكْغ صْن مبرعاث , بالُغص ؤ

. ٌؿمذ بها ال٣اهٓن الضْلي

ْ مٗاهاة قضًضة " الخٗظًب " ٌٗجي  (َـ  , حٗمض بلخا١ ؤلم قضًض ؤ
ً
ْ ٣ٖلُا  ؤ

ً
ٓاء بضهُا , ؾ

ْ ؾُُغجّ  ٓص جدذ بقغاٝ اإلاتهم ؤ ْ مٗاهاة , بصخو مٓظ ْل٨ً ال ٌكمل الخٗظًب ؤي ؤلم ؤ

ْ هدُجت لِا  منها ؤ
ً
ٓهان ظؼءا ٨ً ْ ٓهُت ؤ ٓباث ٢اه . ًىجمان ٞدؿب ًٖ ٣ٖ

  

  

  

  

ٖت " الخمل ال٣ؿغي " ٌٗجي  (ْ  الصة ٚحر اإلاكْغ لى ال ْٖ 
ً
ب٦غاٍ اإلاغؤة ٖلى الخمل ٢ؿغا

ْ اعج٩اب اهتها٧اث زُحرة  ًٍٓ الٗغقي ألًت مجمٖٓت مً الؿ٩ان ؤ ب٣هض الخإزحر ٖلى الخ٨

ٓاهحن . ؤزٔغ لل٣اهٓن الضْلي  ٓ ًمـ ال٣ ٠ ٖلى هد ٓػ بإي خا٫ جٟؿحر َظا الخٍٗغ ال ًج

ىُت اإلاخٗل٣ت بالخمل  0الَٓ

 " الايُِاص " ٌٗجي   (ػ 
ً
 مخٗمضا

ً
ٕٓ الؿ٩ان خغماها ْ مجم خغمان ظماٖت مً الؿ٩ان ؤ

 مً الخ١ٓ٣ ألاؾاؾُت بما ًسال٠ ال٣اهٓن الضْلي
ً
ْ , ْقضًضا ٍٓت الجماٖت ؤ ْطل٪ بؿبب َ

ٕٓ . اإلاجم
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مت الٟهل الٗىهغي " حٗجي     ( ح ؤًت ؤٞٗا٫ ال بوؿاهُت جمازل في َابِٗا ألاٞٗا٫ " ظٍغ

ْالؿُُغة 1اإلاكاع بليها في ال٣ٟغة  ٓامّ الايُِاص اإلانهجي  ْجغج٨ب في ؾُا١ هٓام ماؾسخي ٢  

 ٔ ْ ظماٖاث ٖغ٢ُت ؤزغ ْاخضة بػاء ؤًت ظماٖت ؤ ْجغج٨ب , اإلاىهجُت مً ظاهب ظماٖت ٖغ٢ُت 

. بيُت ؤلاب٣اء ٖلى طل٪ الىٓام 

ْ " الازخٟاء ال٣ؿغي لؤلشخام " ٌٗجي (ٍ) م ؤ ْ اخخجاَػ بل٣اء ال٣بٌ ٖلى ؤي ؤشخام ؤ

ْ مىٓمت ؾُاؾُت  ْلت ؤ ٓتها , ازخُاِٞم مً ٢بل ص ْ بؿ٨ ْ صٖم منها لِظا الٟٗل ؤ ْ بةطن ؤ ؤ

ٓماث ًٖ , ٖلُّ  ْ بُٖاء مٗل تهم ؤ ًِا ؤلا٢غاع بدغمان َاالء ألاشخام مً خٍغ زم ٞع

ٍٓلت ٓصَم بهضٝ خغمانهم مً خماًت ال٣اهٓن لٟترة ػمىُت َ ْ ًٖ ؤما٦ً ْظ م ؤ . مهحَر

ٓم ؤن حٗبحر , لٛغى َظا الىٓام ألاؾاسخي - 3 ٕٓ الجيـ " مً اإلاِٟ , ٌكحر بلى الجيؿحن " ه

ٕٓ الجيـ " ال ٌكحر حٗبحر , في بَاع اإلاجخم٘ , الظ٦غ ألاهثى . بلى ؤي مٗجي آزغ ًسال٠ طل٪" ه

  

( 8)اإلاــاصة 

ظغاثم الخغب 

الؾُما ٖىضما جغج٨ب في بَاع , ٨ًٓن للمد٨مت ازخهام ُٞما ًخٗل٤ بجغاثم الخغب-1

ْاؾٗت الىُا١ لِظٍ الجغاثم ْ في بَاع ٖملُت اعج٩اب  ْ ؾُاؾت ٖامت ؤ . زُت ؤ

" :- ظغاثم الخغب " لٛغى َظا الىٓام ألاؾاسخي حٗجي -2

ؤي ؤي ٞٗل  , 1949ؤٚؿُـ /  آب 12الاهتها٧اث الجؿُمت الجٟا٢ُاث ظى٠ُ اإلااعزت  (ؤ  

ْ اإلامخل٩اث الظًً جدميهم ؤخ٩ام اجٟا٢ُت ظى٠ُ طاث , مً ألاٞٗا٫ الخالُت يض ألاشخام  ؤ

: الهلت 

. ال٣خل الٗمض"  1

ْ اإلاٗاملت الالبوؿاهُت "  2 ٓلٓظُت, الخٗظًب ؤ . بما في طل٪ بظغاء ججاعب بُ

ْ بالصخت"  3 ْ بلخا١ ؤطٔ زُحر بالجؿم ؤ . حٗمض بخضار مٗاهاة قضًضة ؤ

عة "  4     ْاؾ٘ الىُا١ باإلامخل٩اث ْالاؾدُالء ٖليها صْن ؤن ج٨ٓن َىا٥ يْغ بلخا١ جضمحر 

٣ت ٖابشت ْبٍُغ ْباإلاسالٟت لل٣اهٓن  ت جبرع طل٪  . ٖؿ٨ٍغ

ْ ؤي شخو آزغ مكم٫ٓ بالخماًت ٖلى الخضمت في نٟٓٝ "  5     ام ؤي ؤؾحر خغب ؤ بٚع

ْلت مٗاصًت ٓاث ص ٢ .

ْ ؤي شخو آزغ مكم٫ٓ بالخماًت مً خ٣ّ في ؤن "  6     حٗمض خغمان ؤي ؤؾحر خغب ؤ

ْهٓامُت . ًدا٦م مدا٦مت ٖاصلت 

7  "ٕ ْ الخبـ ٚحر اإلاكْغ ٖحن ؤ ْ الى٣ل ٚحر اإلاكْغ . ؤلابٗاص ؤ

اثً"  8 . ؤزظ َع
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ْلُت اإلاؿلخت   ( ب اث الض ت ٖلى اإلاىاٖػ غاٝ الؿاٍع ٓاهحن ْألٖا الاهتها٧اث الخُحرة ألازٔغ لل٣

:- ؤي ٞٗل مً ألاٞٗا٫ الخالُت , في الىُا١ الشابذ لل٣اهٓن الضْلي 

ْ يض ؤٞغاص مضهُحن ال "  1 حٗمض جٓظُّ هجماث يض الؿ٩ان اإلاضهُحن بهٟتهم َظٍ ؤ

ما٫ الخغبُت . ٌكاع٦ٓن مباقغة في ألٖا

ٓا٢٘ مضهُت "  2 ت, حٗمض جٓظُّ هجماث يض م  ٖؿ٨ٍغ
ً
ٓا٢٘ التي ال حك٩ل ؤَضاٞا . ؤي اإلا

ْ مغ٦باث " 3 ْ ْخضاث ؤ ٓاص ؤ ْ م ْ ميكأث ؤ ٟحن مؿخسضمحن ؤ حٗمض قً هجماث يض مْٓ

 بمُشا١ ألامم 
ً
ْ خٟٔ الؿالم ٖمال مؿخسضمت في مِمت مً مِام اإلاؿاٖضة ؤلاوؿاهُت ؤ

ٓا٢٘ اإلاضهُت بمٓظب ٢اهٓن  ْ للم ٓٞغ للمضهُحن ؤ ٓا ٌؿخسضمٓن الخماًت التي ج اإلاخدضة ماصام

اث اإلاؿلخت . اإلاىاٖػ

4 " ًٖ ْ اح ؤ ٓم ؾِؿٟغ ًٖ زؿاثغ جبُٗت في ألاْع ٓم م٘ الٗلم بإن َظا الهج حٗمض قً هج

ٍٓل  ْاؾ٘ الىُا١ َْ ْ بخضار يغع  ْ ًٖ بلخا١ ؤيغاع مضهُت ؤ بناباث بحن اإلاضهُحن ؤ

 بال٣ُاؽ بلى مجمل اإلا٩اؾب 
ً
ْاضخا ألاظل ْقضًض للبِئت الُبُُٗت ٨ًٓن بٞغاَّ 

٢ٓٗت اإلالمٓؾت اإلاباقغة ت اإلاخ . الٗؿ٨ٍغ

5 " 
ً
ْ اإلاباوي الٗؼالء التي ال ج٨ٓن ؤَضاٞا ْ اإلاؿا٦ً ؤ ْ ال٣ٔغ ؤ ْ ٢ه٠ اإلاضن ؤ مِاظمت ؤ

ت بإًت ْؾُلت ٧اهذ . ٖؿ٨ٍغ

6 " 
ً
ْ ظغح م٣اجل اؾدؿلم مسخاعا ْ لم حٗض لضًّ ْؾُلت , ٢خل ؤ ٨ًٓن ٢ض ؤل٣ى ؾالخّ ؤ

 0للضٞإ

ْ ٖلم " 7 ْػٍّ الٗؿ٨غي ؤ ت  ْ قاعجّ الٗؿ٨ٍغ ْ ؤ ْ ٖلم الٗض بؾاءة اؾخٗما٫ ٖلم الِضهت ؤ

ت  ائها الٗؿ٨ٍغ ْؤٍػ ْ قاعاتها  ٦ْظل٪ الكٗاعاث اإلامحزة الجٟا٢ُاث ظى٠ُ مما , ألامم اإلاخدضة ؤ

ْ بلخا١ بناباث بالٛت بهم . ٌؿٟغ ًٖ مٓث ألاٞغاص ؤ

ْ ٚحر مباقغ " 8 ٓ مباقغ ؤ ْلت الاخخال٫ ٖلى هد بى٣ل ؤظؼاء مً ؾ٩انها اإلاضهُحن بلى , ٢ُام ص

ْ ؤظؼاء منهم صازل َظٍ , ألاعى التي جدخلِا  ْ ه٣ل ٧ل ؾ٩ان ألاعى اإلادخلت ؤ ْ ؤبٗاص ؤ ؤ

ْ زاعظِا . ألاعى ؤ

9 " ْ ْ الٟىُت ؤ ْ الخٗلُمُت ؤ حٗمض جٓظُّ هجماث يض اإلاباوي اإلاسههت لؤلٚغاى الضًيُت ؤ

ت  ْ الخحًر سُت , الٗلمُت ؤ ْالجغحى , ْآلازاع الخاٍع ْؤما٦ً ججم٘ اإلاغضخى  ْاإلاؿدكُٟاث 

ت  ٖؿ٨ٍغ
ً
ُت ؤال ج٨ٓن ؤَضاٞا . قٍغ

ٕٓ مً " 10 ْ ألي ه ٍّٓ البضوي ؤ ٓصًً جدذ ؾلُت َٝغ مٗاص للدك بزًإ ألاشخام اإلآظ

ْ اإلاٗالجت  ْ مٗالجت ألاؾىان ؤ ْ الٗلمُت التي ال جبرعَا اإلاٗالجت الُبُت ؤ الخجاعب الُبُت ؤ

 ْ ْٞاة طل٪ الصخو ؤ ْجدؿبب في  ْالتي الججغي لهالخّ  في اإلاؿدكٟي للصخو اإلاٗجي 

ْ في حٍٗغٌ صختهم لخُغ قضًض ْلئ٪ ألاشخام ؤ . ؤ

11 " 
ً
ْ بنابتهم ٚضعا ْ ظِل مٗاص ؤ ْلت مٗاصًت ؤ . ٢خل ؤٞغاص مىخمحن بلى ص
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. بٖالن ؤهّ لً ًب٣ى ؤخض ٖلى ٢ُض الخُاة" 12

ْ الاؾدُالء مما جدخمّ " 13 ْ الاؾدُالء ٖليها مالم ٨ًً َظا الخضمحر ؤ ْ ؤ جضمحر ممخل٩اث الٗض

عاث الخغب . يْغ

ٓلت في " 14 ْ لً ج٨ٓن م٣ب ْ مٗل٣ت ؤ اًا الُٝغ اإلاٗاصي ملٛاة ؤ ْصٖأْ ٖع بٖالن ؤن خ١ٓ٣ 

. ؤًت مد٨مت

اًا الُٝغ اإلاٗاصي ٖلى الاقترا٥ في ٖملُاث خغبُت مٓظِت يض بلضَم ختى " 15 بظباع ٖع

ْلت اإلاداعبت ٓا ٢بل وكٓب الخغب في زضمت الض . ْبن ٧اه

ٓة" 16 ْبن جم الاؾدُالء ٖلُّ ٖى ْ م٩ان ختى  . نهب ؤي بلضة ؤ

ْ ألاؾلخت اإلاؿممت" 17 ٓم ؤ . اؾخسضام الؿم

ا مً الٛاػاث ْظمُ٘ ما في خ٨مِا مً " 18 ْ ٚحَر ْ الؿامت ؤ اؾخسضام الٛاػاث الخاه٣ت ؤ

ْ ألاظِؼة ٓاص ؤ ْ اإلا ٓاثل ؤ . الؿ

ٓلت في الجؿم البكغي مشل " 19 ْ جدؿُذ بؿِ اؾخسضام الغناناث التي جخمضص ؤ

ْ الغناناث  لٟت الهلبت التي ال حُٛي ٧امل ظؿم الغنانت ؤ الغناناث طاث ألٚا

. اإلادؼػة الٛالٝ

20 " ْ  ػاثضة ؤ
ً
ْ ؤؾالُب خغبُت حؿبب بُبُٗتها ؤيغاعا ٓاص ؤ ْ م ْ ٢ظاث٠ ؤ اؾخسضام ؤؾلخت ؤ

م لِا   ال لْؼ
ً
اث اإلاؿلخت, آالما ٓاثُت بُبُٗتها باإلاسالٟت لل٣اهٓن الضْلي للمىاٖػ ْ ج٨ٓن ٖك , ؤ

ٓاص ْألاؾالُب الخغبُت مٓي٘ خٓغ قامل  ْاإلا ْال٣ظاث٠  بكٍغ ؤن ج٨ٓن َظٍ ألاؾلخت 

٤ لِظا الىٓام ألاؾاسخي  ٤ حٗضًل ًخ٤ٟ ْألاخ٩ام طاث الهلت , ْؤن جضعط في مٞغ ًٖ ٍَغ

ٓاعصة في اإلااصجحن   .123 , 121ال

ْالخاَت بال٨غامت" 21 ْبسانت اإلاٗاملت اإلاُِىت  خضاء ٖلى ٦غامت الصخو  . الٖا

22 " ٓ ْ الخمل ال٣ؿغي ٖلى الىد ْ ؤلا٦غاٍ ٖلى البٛاء ؤ ْ الاؾخٗباص الجيسخي ؤ خهاب ؤ الٚا

ْ الخ٣ُٗم ال٣ؿغي  , 7مً اإلااصة  (ْ) 2اإلاٗٝغ في ال٣ٟغة  ْ ؤي ق٩ل آزغ مً ؤق٩ا٫ , ؤ ؤ

 الجٟا٢ُاث ظى٠ُ
ً
 زُحرا

ً
 اهتها٧ا

ً
. الٗى٠ الجيسخي ٌك٩ل ؤًًا

ً مخمخٗحن بدماًت إليٟاء الخهاهت " 23 ْ ؤشخام آزٍغ ٓص شخو مضوي ؤ اؾخٛال٫ ْظ

ت مُٗىت ْ ْخضاث ٖؿ٨ٍغ ْ مىا٤َ ؤ ت ٖلى ه٣اٍ ؤ . مً الٗملُاث الٗؿ٨ٍغ

ْْؾاثل الى٣ل ْألاٞغاص مً " 24 ْالٓخضاث الُبُت  ٓاص  ْاإلا حٗمض جٓظُّ هجماث يض اإلاباوي 

 لل٣اهٓن الضْلي
ً
. مؿخٗملي الكٗاعاث اإلامحزة اإلابِىت في اجٟا٢ُاث ظى٠ُ َب٣ا

ٓاص التي ال ٚجى ٖنها " 25 َٓ٘ اإلاضهُحن ٦إؾلٓب مً ؤؾالُب الخغب بدغمانهم مً اإلا حٗمض جج

ٓ اإلاىهٓم ٖلُّ في , لب٣ائهم  ٓزُت ٖلى الىد بما في طل٪ حٗمض ٖغ٢لت ؤلامضاصاث الٛ

. اجٟا٢ُاث ظى٠ُ
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26 " ْ ٓاث اإلاؿلخت ؤ  في ال٣
ً
ْ َُٖٓا  ؤ

ً
ٟا٫ صْن الخامؿت ٖكغة مً الٗمغ بلؼامُا ججىُض ألَا

ما٫ الخغبُت  في ألٖا
ً
. اؾخسضامِم للمكاع٦ت ٞٗلُا

ٕٓ هؼإ مؿلر ٚحر طي َاب٘ صْلي   (ط  ٢ْ  اإلاكتر٦ت 2الاهتها٧اث الجؿُمت للماصة , في خالت 

ْهي ؤي مً ألاٞٗا٫ الخالُت  , 1949ؤٚؿُـ /  آب12بحن اجٟا٢ُاث ظى٠ُ ألاعب٘ اإلااعزت في 

ما٫ الخغبُت   في ألٖا
ً
 ٞٗلُا

ً
بما في طل٪ ؤٞغاص , اإلاغج٨بت يض ؤشخام ٚحر مكتر٦حن اقترا٧ا

ً ًٖ ال٣خا٫ بؿبب  ٓا ٖاظٍؼ ْلئ٪ الظًً ؤنبد ْؤ ٓا ؾالخِم  ٓاث اإلاؿلخت الظًً ؤل٣ ال٣

ْ ألي ؾبب آزغ  ْ الاخخجاػ ؤ ْ ؤلانابت ؤ :- اإلاغى ؤ

ٍّٓ , اؾخٗما٫ الٗى٠ يض الخُاة ْألاشخام "  1 ْالدك ٓاّٖ  , ْبسانت ال٣خل بجمُ٘ ؤه

. ْالخٗظًب, ْاإلاٗاملت ال٣اؾُت 

خضاء ٖلى ٦غامت الصخو " 2 ْالخاَت بال٨غامت, الٖا . ْبسانت اإلاٗاملت اإلاُِىت 

اثً" 3 . ؤزظ الَغ

4 " 
ً
ٓص خ٨م ؾاب٤ ناصع ًٖ مد٨مت مك٩لت حك٨ُال ْجىُٟظ بٖضاماث صْن ْظ بنضاع ؤخ٩ام 

 بإهّ ال ٚجى ٖنها
ً
ٓما  ج٨ٟل ظمُ٘ الًماهاث ال٣ًاثُت اإلاٗتٝر ٖم

ً
. هٓامُا

ْبالخالي ٞهي ال  (ط) 2جىُب٤ ال٣ٟغة    (ص  اث اإلاؿلخت ٚحر طاث الُاب٘ الضْلي  ٖلى اإلاىاٖػ

ْ ؤٖما٫ الٗى٠  ٓجغاث الضازلُت مشل ؤٖما٫ الكٛب ؤ ْالخ جىُب٤ ٖلى خاالث الايُغاباث 

ما٫ طاث الُبُٗت اإلامازلت ا مً ألٖا حَر ْ اإلاخ٣ُٗت ْٚ . اإلاىٟغصة ؤ

اث اإلاؿلخت ٚحر طاث   (َـ ت ٖلى اإلاىاٖػ غاٝ الؿاٍع ٓاهحن ْألٖا الاهتها٧اث الخُحرة ألازٔغ لل٣

:- ؤي ؤًا مً ألاٞٗا٫ الخالُت , في الىُا١ الشابذ لل٣اهٓن الضْلي , الُاب٘ الضْلي 

ْ يض ؤٞغاص مضهُحن ال "  1 حٗمض جٓظُّ هجماث يض الؿ٩ان اإلاضهُحن بهٟتهم َظٍ ؤ

ما٫ الخغبُت . ٌكاع٦ٓن مباقغة في ألٖا

ْْؾاثل الى٣ل ْألاٞغاص مً " 2 ْالٓخضاث الُبُت  ٓاص  ْاإلا حٗمض جٓظُّ هجماث يض اإلاباوي 

 لل٣اهٓن الضْلي
ً
. مؿخٗملي الكٗاعاث اإلامحزة اإلابِىت في اجٟا٢ُاث ظى٠ُ َب٣ا

ْ مغ٦باث " 3 ْ ْخضاث ؤ ٓاص ؤ ْ م ْ ميكأث ؤ ٟحن مؿخسضمحن ؤ حٗمض قً هجماث يض مْٓ

 بمُشا١ ألامم 
ً
ْ خٟٔ الؿالم ٖمال مؿخسضمت في مِمت مً مِام اإلاؿاٖضة ؤلاوؿاهُت ؤ

ٓا٢٘ اإلاضهُت بمٓظب ال٣اهٓن  ْ للم ٓٞغ للمضهُحن ؤ ٓا ٌؿخد٣ٓن الخماًت التي ج اإلاخدضة ماصام

اث اإلاؿلخت . الضْلي للمىاٖػ

4 " ْ ْ الٟىُت ؤ ْ الخٗلُمُت ؤ حٗمض جٓظُّ هجماث يض اإلاباوي اإلاسههت لؤلٚغاى الضًيُت ؤ

ت  ْ الخحًر سُت , الٗلمُت ؤ ْالجغحى , ْاإلاؿدكُٟاث , ْآلازاع الخاٍع , ْ ؤما٦ً ججم٘ اإلاغضخى 

ت  ٖؿ٨ٍغ
ً
ُت ؤال ج٨ٓن ؤَضاٞا . قٍغ

ٓة" 5 ْبن جم الاؾدُالء ٖلُّ ٖى ْ م٩ان ختى  . نهب ؤي بلضة ؤ
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6 " ٓ ْ الخمل ال٣ؿغي ٖلى الىد ْ ؤلا٦غاٍ ٖلى البٛاء ؤ ْ الاؾخٗباص الجيسخي ؤ خهاب ؤ الٚا

ْ الخ٣ُٗم ال٣ؿغي 7مً اإلااصة  (ْ) 2اإلاٗٝغ في ال٣ٟغة  ْ ؤي ق٩ل آزغ مً ؤق٩ا٫ ,  ؤ ؤ

 للماصة 
ً
 زُحرا

ً
 اهتها٧ا

ً
.  اإلاكتر٦ت بحن اجٟا٢ُاث ظى٠ُ ألاعب3٘الٗى٠ الجيسخي ٌك٩ل ؤًًا

7 " ْ ٓاث اإلاؿلخت ؤ  في ال٣
ً
ْ َُٖٓا  ؤ

ً
ٟا٫ صْن الخامؿت ٖكغة مً الٗمغ بلؼامُا ججىُض ألَا

ما٫ الخغبُت  في ألٖا
ً
ْ اؾخسضامِم للمكاع٦ت ٞٗلُا . في ظماٖاث مؿلخت ؤ

ض الؿ٩ان اإلاضهُحن ألؾباب جخهل بالجزإ" 8 ْامغ بدكٍغ ما لم ٨ًً طل٪ بضإ مً , بنضاع ؤ

ت ملخت ْ ألؾباب ٖؿ٨ٍغ . ؤمً اإلاضهُحن اإلاٗىُحن ؤ

9 " 
ً
ْ بنابخّ ٚضعا ْ ؤ . ٢خل ؤخض اإلا٣اجلحن مً الٗض

. بٖالن ؤهّ لً ًب٣ى ؤخض ٖلى ٢ُض الخُاة" 10

ْ ألي " 11 ٍّٓ البضوي ؤ ٓصًً جدذ ؾلُت َٝغ آزغ في الجزإ للدك بزًإ ألاشخام اإلآظ

 ْ ْ مٗالجت ألاؾىان ؤ ْ الٗلمُت التي ال جبرعَا اإلاٗالجت الُبُت ؤ ٕٓ مً الخجاعب الُبُت ؤ ه

ْٞاة طل٪  ْجدؿبب في  ْالتي ال ججغي لهالخّ  اإلاٗالجت في اإلاؿدكٟى للصخو اإلاٗجي 

ْ في حٍٗغٌ صختهم لخُغ قضًض ْلئ٪ ألاشخام ؤ ْ ؤ . الصخو ؤ

ْ الاؾدُالء مما جدخمّ " 12 ْ الاؾدُالء ٖليها ما لم ٨ًً َظا الخضمحر ؤ ْ ؤ جضمحر ممخل٩اث الٗض

عاث الخغب . يْغ

ْبالخالي ٞهي ال  (َـ  ) 2جىُب٤ ال٣ٟغة    (ْ  اث اإلاؿلخت ٚحر طاث الُاب٘ الضْلي  ٖلي اإلاىاٖػ

ٓجغاث الضازلُت ْالخ ْ ؤٖما٫ الٗى٠ , جىُب٤ ٖلى خاالث الايُغاباث  مشل ؤٖما٫ الكٛب ؤ

ما٫ طاث الُبُٗت اإلامازلت ا مً ألٖا ْ ٚحَر ْ اإلاخ٣ُٗت ؤ اث , اإلاىٟغصة ؤ ْجىُب٤ ٖلى اإلاىاٖػ

ْلت ٖىضما ًٓظض نغإ مؿلر مخُا٫ْ ألاظل بحن الؿلُاث  اإلاؿلخت التي ج٣٘ في ب٢لُم ص

ْ ُٞما بحن َظٍ الجماٖاث ٓمُت ْظماٖاث مؿلخت مىٓمت ؤ . الخ٨

ْ ب٢غاع  (ص)ْ  (ط) 2     لِـ في ال٣ٟغجحن  ٓمت ًٖ خٟٔ ؤ ٓلُت الخ٨ ما ًازغ ٖلى مؿئ

ْلت ْؾالمتها ؤلا٢لُمُت ْ ًٖ الضٞإ ًٖ ْخضة الض ْلت ؤ ْالىٓام في الض بجمُ٘ , ال٣اهٓن 

ٖت  .الٓؾاثل اإلاكْغ

 

 
( 25)اإلاــاصة 

ٓلُت الجىاثُت الٟغصًت  اإلاؿئ

 بهظا الىٓام ألاؾاسخي- 1
ً
. ٨ًٓن للمد٨مت ازخهام ٖلى ألاشخام الُبُُٗحن ٖمال

 ٖنها بهٟخّ - 2
ً
ال مت جضزل في ازخهام اإلاد٨مت ٨ًٓن مؿئ الصخو الظي ًغج٨ب ظٍغ

 لِظا الىٓام ألاؾاسخي
ً
٣ْٞا غيت لل٣ٗاب  . الٟغصًت ْٖ
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 لِظا الىٓام ألاؾاسخي - 3
ً
٨ٍْٓن ٖغيت لل٣ٗاب ًٖ ؤًت , ٣ْٞا  

ً
ٌؿإ٫ الصخو ظىاثُا

مت جضزل في ازخهام اإلاد٨مت في خا٫ ٢ُام َظا الصخو بما ًلي  :- ظٍغ

٤ شخو  (ؤ   ْ ًٖ ٍَغ ْ باالقترا٥ م٘ آزغ ؤ ٓاء بهٟخّ الٟغصًت ؤ مت ؾ اعج٩اب َظٍ الجٍغ

 , آزغ 
ً
 ظىاثُا

ً
ال . بٌٛ الىٓغ ٖما بطا ٧ان طل٪ آلازغ مؿئ

غاء باعج٩اب    ( ب ْ ؤلٚا ْ قٕغ ٞيها, ألامغ ؤ ٢ْٗذ بالٟٗل ؤ مت  ْ الخض ٖلى اعج٩اب ظٍغ . ؤ

  

ْ اإلاؿاٖضة بإي ق٩ل آزغ لٛغى جِؿحر اعج٩اب َظٍ  (ط  ٌ ؤ ْ الخدٍغ ج٣ضًم الٗٓن ؤ

ٕ في اعج٩ابها  ْ الكْغ مت ؤ ٓٞحر ْؾاثل اعج٩ابها, الجٍغ . بما في طل٪ ج

٣ت ؤزٔغ في ٢ُام ظماٖت مً ألاشخام   (ص  , ٌٗملٓن ب٣هض مكتر٥ , اإلاؿاَمت بإًت ٍَغ

ٕ في اعج٩ابها  ْ الكْغ مت ؤ ْؤن , باعج٩اب َظٍ الجٍغ ٖلى ؤن ج٨ٓن َظٍ اإلاؿاَمت مخٗمضة 

:- ج٣ضم 

ْ الٛغى ؤلاظغامي للجماٖت "  ا ؼ اليكاٍ ؤلاظغامي ؤ ْ , بما بهضٝ حٍٗؼ بطا ٧ان َظا اليكاٍ ؤ

مت جضزل في ازخهام اإلاد٨مت  ٖلى اعج٩اب ظٍغ
ً
ٍٓا . الٛغى مىُ

مت لضٔ َظٍ الجماٖت"       2      ْ م٘ الٗلم بيُت اعج٩اب الجٍغ . ؤ

مت ؤلاباصة الجماُٖت  (َـ مت , ُٞما ًخٗل٤ بجٍغ ْالٗلجي ٖلى اعج٩اب ظٍغ ٌ اإلاباقغ  الخدٍغ

. ؤلاباصة الجماُٖت

ٓة  (ْ  مت بسُ ٤ اجساط بظغاء ًبضؤ بّ جىُٟظ الجٍغ مت ًٖ ٍَغ ٕ في اعج٩اب الجٍغ الكْغ

ٓاًا الصخو , ملمٓؾت  ٝ ٚحر طاث نلت بى مت لْٓغ , ْم٘ طل٪ , ْل٨ً لم ج٣٘ الجٍغ

ْ ًد٫ٓ بٓؾُلت ؤزٔغ صْن  مت ؤ ٞالصخو الظي ٠٨ً ًٖ بظ٫ ؤي ظِض العج٩اب الجٍغ

ٕ في  مت ال ٨ًٓن ٖغيت لل٣ٗاب بمٓظب َظا الىٓام ألاؾاسخي ٖلى الكْغ بجمام الجٍغ

ْبمدٌ بعاصجّ ًٖ الٛغى ؤلاظغامي  
ً
ٓ جسلى جماما مت بطا َ . اعج٩اب الجٍغ

ٓلُت - 4 ٓلُت الجىاثُت الٟغصًت في مؿئ ال ًازغ ؤي خ٨م في َظا الىٓام ألاؾاسخي ًخٗل٤ باإلاؿئ

. الض٫ْ بمٓظب ال٣اهٓن الضْلي

  

( 26)اإلاــاصة 

 18ال ازخهام للمد٨مت ٖلى ألاشخام ؤ٢ل مً 
ً
 ٖاما

مت 18ال ٨ًٓن للمد٨مت ازخهام ٖلى ؤي شخو ٣ًل ٖمٍغ ًٖ  ٢ْذ اعج٩اب الجٍغ  
ً
 ٖاما

ٓبت بلُّ . اإلايؿ

  

( 27)اإلاــاصة 

خضاص بالهٟت الغؾمُت  ٖضم الٖا
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ٍْت صْن ؤي جمُحز بؿبب - 1 ٓعة مدؿا ًُب٤ َظا الىٓام ألاؾاسخي ٖلى ظمُ٘ ألاشخام به

ْ , ْبٓظّ زام ٞةن الهٟت الغؾمُت للصخو, الهٟت الغؾمُت ْلت ؤ  لض
ً
ٓاء ٧ان عثِؿا ؾ

 
ً
ٓمُا  خ٨

ً
ٟا ْ مْٓ  ؤ

ً
 مىخسبا

ً
ْ ممشال ْ بغإلاان ؤ ٓمت ؤ  في خ٨

ً
ٓا ًٖ ْ ٓمت ؤ ال حُّٟٗ بإي خا٫ , خ٨

ٓلُت الجىاثُت بمٓظب َظا الىٓام ألاؾاسخي ٓا٫ مً اإلاؿئ ٦ما ؤنها ال حك٩ل في خض , مً ألاخ

ٓبت, طاتها  لخس٠ُٟ ال٣ٗ
ً
. ؾببا

ٓاٖض ؤلاظغاثُت الخانت التي ٢ض جغجبِ بالهٟت الغؾمُت - 2 ْ ال٣ ال جد٫ٓ الخهاهاث ؤ

ْ الضْلي جي ؤ ٓاء ٧اهذ في بَاع ال٣اهٓن الَٓ صْن مماعؾت اإلاد٨مت ازخهانِا , للصخو ؾ

. ٖلى َظا الصخو

  

( 28)اإلاــاصة 

 ً ْالغئؾاء آلازٍغ ٓلُت ال٣اصة  مؿئ

ٓلُت  ٓ مىهٓم ٖلُّ في َظا الىٓام ألاؾاسخي مً ؤؾباب ؤزٔغ للمؿئ باإلياٞت بلى ما َ

: الجىاثُت ًٖ الجغاثم التي جضزل في ازخهام اإلاد٨مت

1 - 
ً
ال  بإٖما٫ ال٣اثض الٗؿ٨غي مؿئ

ً
ْ الصخو ال٣اثم ٞٗال ٨ًٓن ال٣اثض الٗؿ٨غي ؤ

ٓاث  ْاإلاغج٨بت مً ظاهب ٢ ٓلُت ظىاثُت ًٖ الجغاثم التي جضزل في ازخهام اإلاد٨مت  مؿئ

ْ جسً٘ لؿلُخّ ْؾُُغجّ الٟٗلُخحن, جسً٘ إلمغجّ ْؾُُغجّ الٟٗلُخحن , خؿب الخالت, ؤ

ٓاث مماعؾت  ْ الصخو ؾُُغجّ ٖلى َظٍ ال٣ هدُجت لٗضم مماعؾت ال٣اثض الٗؿ٨غي ؤ

. ؾلُمت

ْ الصخو ٢ض ٖلم      (ؤ   ْ ًٟترى ؤن ٨ًٓن ٢ض ٖلم , بطا ٧ان طل٪ ال٣اثض الٗؿ٨غي ؤ , ؤ

ٝ الؿاثضة في طل٪ الخحن  ْ ج٨ٓن ٖلى ْق٪ اعج٩اب , بؿبب الْٓغ ٓاث جغج٨ب ؤ بإن ال٣

. َظٍ الجغاثم

ٓلت في      (ب ْاإلا٣ٗ ْ الصخو ظمُ٘ الخضابحر الالػمت  بطا لم ًخسظ طل٪ ال٣اثض الٗؿ٨غي ؤ

ْ لٗغى اإلاؿإلت ٖلى الؿلُاث اإلاسخهت  ْ ٢م٘ اعج٩اب َظٍ الجغاثم ؤ ْص ؾلُخّ إلاى٘ ؤ خض

ْاإلا٣اياة . للخد٤ُ٣ 

ٓاعص ْنِٟا في ال٣ٟغة - 2 ْاإلاغئْؽ ٚحر ال ٌؿإ٫ الغثِـ  , 1ُٞما ًخهل بٗال٢ت الغثِـ 

ْاإلاغج٨بت مً ظاهب مغئْؾحن   ًٖ الجغاثم التي جضزل في ازخهام اإلاد٨مت 
ً
ظىاثُا

ًسًٗٓن لؿلُخّ ْؾُُغجّ الٟٗلُخحن هدُجت لٗضم مماعؾت ؾُُغجّ ٖلى َاالء 

. اإلاغئْؾحن مماعؾت ؾلُمت

ٓح ؤن مغئْؾُّ  (ؤ   ٓماث جبحن بٓي ْعي ؤي مٗل ْ ججاَل ًٖ  بطا ٧ان الغثِـ ٢ض ٖلم ؤ

ٓا َظٍ الجغاثم ْ ٖلى ْق٪ ؤن ًغج٨ب . ًغج٨بٓن ؤ

ْالؿُُغة الٟٗلُخحن للغثِـ   ( ب ٓلُت  . بطا حٗل٣ذ الجغاثم بإوكُت جىضعط في بَاع اإلاؿئ
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ْ ٢م٘     ( ط ْص ؾلُخّ إلاى٘ ؤ ٓلت في خض ْاإلا٣ٗ بطا لم ًخسظ الغثِـ ظمُ٘ الخضابحر الالػمت 

ْاإلا٣اياة ْ لٗغى اإلاؿإلت ٖلى الؿلُاث اإلاسخهت للخد٤ُ٣  . اعج٩اب َظٍ الجغاثم ؤ

  

( 29)اإلاــاصة 

ٖضم ؾ٣ٍٓ الجغاثم بالخ٣اصم 

 ٧اهذ ؤخ٩امّ
ً
. ال حؿ٣ِ الجغاثم التي جضزل في ازخهام اإلاد٨مت بالخ٣اصم ؤًا

( 32)اإلاــاصة 

ْ الٛلِ في ال٣اهٓن  ٢ٓاج٘ ؤ الٛلِ في ال

ٓلُت الجىاثُت بال بطا هجم ٖىّ اهخٟاء - 1  المخىإ اإلاؿئ
ً
٢ٓاج٘ ؾببا ال ٌك٩ل الٛلِ في ال

مت . الغ٦ً اإلاٗىٓي اإلاُلٓب العج٩اب الجٍغ

ٓإ الؿل٥ٓ ٌك٩ل - 2 ٕٓ مٗحن مً ؤه ال ٌك٩ل الٛلِ في ال٣اهٓن مً خُض ما بطا ٧ان ه

ٓلُت الجىاثُت  المخىإ اإلاؿئ
ً
مت جضزل في ازخهام اإلاد٨مت ؾببا ٓػ , ظٍغ م٘ طل٪ ؤن , ٍْج

٨ًٓن الٛلِ في ال٣اهٓن  

ٓلُت الجىاثُت بطا هجم ًٖ َظا الٛلِ اهخٟاء الغ٦ً اإلاٗىٓي اإلاُلٓب   المخىإ اإلاؿئ
ً
ؾببا

مت ٓ اإلاىهٓم ٖلُّ في اإلااصة , العج٩اب جل٪ الجٍغ ْ ٧ان الٓي٘ ٖلى الىد . 33ؤ

 

 

 

 

:  انخىلعاث وانخىصٍاث انُهائٍت -
 

ْاإلاكا٧ل ْألاػماث - 1 ب٢امت ماجمغ صْلي ٖاظل لضٖم الُمً في مٗالجت ؤؾباب الخدضًاث 

ْجدذ  ٓاع  ٓاظِِا ْفي اإلا٣ضمت منها مٗالجت جدضًاث ألاػمت الؿُاؾُت ال٣اثمت بالخ التي ً

ْبالظاث بحن الكباب الٓخضة الُمىُتؾ٠٣  ْالبُالت  ْمٗالجت جدضًاث ال٣ٟغ  ، 

ْالخدضًاث الا٢خهاصًت ْألامىُت  ، ..

ؼ خ١ٓ٣ مؿاٖضة الُمىُحن في - 2 الخٟاّ ٖلى مؿحرة الضًم٣غاَُت الُمىُت  ْالاوؿان حٍٗؼ

ٓطظُت ٖلى مؿخٔٓ اإلاى٣ُت الٗغبُت  ابُت .الىم ضم الؿماح لل٣ٔٓ الٓالمُت ْؤلاَع ْٖ

٢ْخل الخجغبت  ت لاله٣الب ٖليها ،الن طل٪ ٌٗجي مهاصعة عؤي ؤٚلبُت ؤبىاء الُمً  اإلاخُٞغ

 ..الضًم٣غاَُت في مِضَا،
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ْلي الخغ- 3 ْلُت ْقٗٓب )٢ُام اإلاجخم٘ الض ْمىٓماث ص ال  بٟخذ جد٣ُ٣اث ٢ًاثُت  (ص

ْلُت إلاالخ٣ت اإلاتهمحن  ٓعَِم ص َٓا ٦ما ٞهلىاَا ؾلٟا الظًً ًشبذ ج ًٖ ظغاثمِم التي اعج٨ب

ْمؿاَمخّ ٓلُخّ  ْلُت ْيمان ٖضم اٞالتهم مً  ٦ْال ب٣ضع مؿئ ْج٣ضًمِم للٗضالت الض ،

ْلي ملؼم ًجغم اإلاؿاؽ بٓخضة  ٘ ص ٦ْظل٪ ؾً حكَغ ٌٍٓ الطخاًا الُمىُحن ، ْحٗ ال٣ٗاب 

ْبإي ق٩ل مً ألاق٩ا٫ ْبىٓامّ الضًم٣غاَي اإلاىخسب ال٣اثم   مً , الُمً 
ً
ْمً زم بصاهت ؤًا

ْمدلُا ْلُا  ما٫ الضاُٖت بليها ص ْ , جل٪ ألٖا ْ للدكُحر ؤ ٓة اهٟهالُت ؤ م  ؤي صٖ ْججٍغ ْبصاهت 

ٓصة ؤلامامت  في الُمً مً ظضًض ْمالخ٣ت ,لٗ ْلُت ، اب الض ٓام ظغاثم ؤلاَع ا يمً ٢ ْاٖخباَع

ْصٖاتها ْ ,مغج٨بيها  ْ ؤٞغاص ؤ  ؤ
ً
ال ٓا ص ٓاًء ٧اه ْاإلادغيحن ؾ ٓلحن  ْمالخ٣ت قغ٧ائهم اإلام م٘ بصاهت 

 
ً
ٓها ٢ْاه  

ً
ا ٓلُت ٖىّ قٖغ  قغ٧اء بخدمل اإلاؿئ

ً
ٓنهم ظمُٗا .   ماؾؿاث ؤَلُت ،ل٨

جٓظّ الضٖم الضْلي إلظغاء الضعاؾاث ْألابدار خ٫ٓ يمان الخىمُت ْخ١ٓ٣ ؤلاوؿان -4

ْصٖم بوكاء  ب اإلاٗىُحن في مجا٫ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان ، ْجضٍع ْجىُٟظ بغامج الخُٖٓت  للجمُ٘ ، 

ْالجِاث  ٓماحي مٗغفي لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان في الُمً ٌٗمل بكب٨ت عبِ آلُت بِىّ  مغ٦ؼ مٗل

ؼ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان ْحٍٗؼ ؼ الخٗاْن في مجا٫ خماًت  ْحٍٗؼ ٓماث  .  اإلاٗىُت لخباص٫ اإلاٗل

ٓمت لخىمُت خ١ٓ٣ - 6 ؼ الكغا٦ت م٘ الخ٨ ٓهاث اإلاجخم٘ اإلاضوي لخٍٗؼ صٖم مإؾؿت م٨

. ؤلاوؿان

ٓمُت الُمىُت في الغ٢ابت ٖلى ؤصاء - 7 ْع مىٓماث خ١ٓ٣ ؤلاوؿان ٚحر الخ٨ ْص ٍٓغ آلُاث  جُ

ٓمت في َظا اإلاجا٫  . الخ٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


