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 ءاريثأت ةرادإلا ملع يف ةذتاسألا ربكأ دحأ وهو ءركورد رتيب لاق
 يف ةيمهأ رثكألا ناديحولا ناطاشنلا امه قيوستلاو راكتبالا" ,ةّرم

 اهضاع تاب قيويستلا "نأ ريغ :"قيلاكد وهنا يني انو ةكرشلا

 تادئاع قيقحت ءاردملا ىلع بعصلا نم تاب نأ دعب ةديازتم طوغضل

 نييالم بلط مهيلع لهسلا نمف .قيوستلا ىلع قافنإلا نم
 هالبعلا ىطر ىوتشتع نيسحت وأ ةينالغإ ةلمع ةسطظغتل تارالودتنلا

 حابرأ يف رامثتسالا اذه ريثأت ةيفيك راهظإ ناكمم ةبوعصلا نم نكل
 ةيمهأ ببس باتكلا اذه نّيِبي .مهسألا ةلمح ةميق يف وأ ةكرشلا

 ةلمسرلاب هطبر ربع «صاخ هجوب ءالمعلا يفو «قيوستلا يف رامثتسالا
 ىلإ ةبسنلاب حاجنلل "يبهذلا رايعملا" يه يلا ؛ةكرشلل ةيقوسلا

 .نومهاسملا اهكلمب ىلا تاكرشلا

 هذه دحأو .ماهلإلا رداصم نم ريثكلا باتكلا اذمل ىتست

 يف ريتسحاملا بالطل قيوستلا ٌةّدام سيردت ناك ةيسيئرلا رداصسملا

 لع لافعألا ةزادال اييولوك هيلك قيفردنصتلاو لاحمعألا ةراذإ
 بالطو «ماع هجوب لامعألا ةرادإ يف ريتسحاملا ةداهش بالط

 .ةيلاملا يحاونلا ىلع زيكرتلا ىلإ «صاخخ هجوب ايبمولوك ةعماج
 يذلاو «قيوستلا يف لصأتملا مهمامتها نأ ظحالن «ءكلذ ىلع ءانبو
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 «ةيجيورتلا تالمحلاو تانالعإلا ىلع (؟فرسملا) قافنإلاب هنوواسي

 راشتنالا ةعساولا ةرظنلا هذه لاطبإ ضرغبو .ةزراب ةيمهأ لتحمي ال

 ؛ةيحان نم تاموسح مئاسقو ةينالعإ احخسن هفصوب قيوستلا نع
 يف مهتامامتها نورصحي نيذلا صاخشألل قيوستلا ةيمهأ نايبتو

 يساردلا جاهنملا اذه ميظنت اندعأ ,ىرخأ ةيحان نم ةيلاملا اياضقلا

 ءامسألا ,ءالمعلا) ةيقيوستلا ةدصرألاو ةيجينارتسالا تارارقلا لوح

 نأ دي «كلذل ةجيتنو .ةيديلقتلا طاغألا نع نيف («راكجحلا

 اذ امامها ردكأ اوسبضأ تالطلاو سيردنلا ةغيف نسم الك

 .جاهنملا
 ةصاخلا مهسألا قوس تالماعت ةروف ناك يناثلا انزفاح

 دقف .يضاملا نرقلا نم تانيعستلا دّقع رحاوأ يف تنرتنإلا تاكرشب

 ناك تنرتنإلا تاكرش ةيبلاغ ميق تاريدقت نأ نم نيدكأتم انك

 نيكل افرع انكضاهنأ رهن قوس سالاو درع دع لإ ةينف: اعلابم
 ىلع اندحأ نأب اوحرتقاو ةلاسرلا لماح نولتقي اوداك «ةقيقحلا هدم

 ةهجو ريربتل انيعس نم ءزجكو «يلاتلابو .ريصملا كلذ قحتسي لقألا
 «ليمعلا لوح ةروحمتم (أ) مييقتلل ةبراقم ريوطتب انمق «ةيوقلا انرظن

 ناك تاكرتلا قيبانيدغلا ميقا تاريدقت نأ ىلإ عبطلاب ركترأ( برز

 ىلإ دنتسملا رامثتسالا يف رثكأ ًاتقو انيضمأ اننأ ول ؛ «عبطلاب ايف اعلام

 الدو ادمان اهرب فرت ةيفك ف ريكفتلا يف لقأ اتقزو انيأر

 .باتكلا اذه فيلأت

 لمألا وه باتكلا اذه فيلأت ىلإ اناعد يذلا ثلاثلا بيسلاو

 نأ نيح يف هنأ رمألا يف قوشملاو .هقفأو قيوستلا رود فيرعت ةداعإب
 ناك ءانقطنمل نيمهفتم اوناك تايلمعلاو «ةيلاملاو «ةبساحملا يف انءالمز



 11 ةدصرألا مه ءالمعلا :لوألا لصفلا

 ةرابع مهفقوم ناكو .اسامح لقأ قيوستلا يف ءالمزلا نم ددع كانه
 نعي قيوستلاف «قيوستلا نع نوثدحتت ال متنأ (أ) نم ةبيكرت نسع

 ال وأ ًاثمب يرحأ ال انأ (ب) وأ لإ ,نيكلهتسملا كولسو «نالعإلا

 وأ «ةقيقح ينعي ال رمألاف كلذلو «ةيحانلا هذه يف ةمهم ف لمعأ

 اذه حرشي «فسأللو .ةيلام تارابعب قيوستلا ريربت يبجعي ال (ج)

 نم ديدعلا يف هريثأت دقفي قيوستلا لعج يذلا ببسلا فقروملا
 هريثأت نأ ريغ أنف هفصوب قيوستلا عم حماستلا نكمي .تامظنلملا
 نم ةيمهأ رثكأ قيوستلا نأ وه باتكلا اذه هنيبي امو .ةياغلل دودحم

 .ةكرشلل ةميق ريفوت يف ةيلاملا ةسدنملا

 .مهل ركشلا مىدقت انيلع بجوتي نمم صاخشألا نم ريثكلا كانه

 يف نغبلأتلا يف انتك راش و زعا رقي ةذيملتلا ةروتكدلا انتدغاس دقن

 يذلا ماعلا مامتهالا نأ امك .ةيحانلا هذه يق انلمع نم ىلوألا لحارملا

 «نوتغيد نوحو «غريبثالب بوبو «رلبمأ ميت نم لك لمع يثزرب

 دئالورو دليهكيار كيرديرفو ءافاتئس فيرس جارو ءراموك .فو

 دقو .انيلع ريثأت هل ناك ؛مهريغ نيريثكلاو «لماثيز يريلافو ءتسار
 فيتسو «يراصنأ مساع ءارآو تاقيلعت نم ةريبك ةجردب اندفتسا

 فيجارو ءاروكامك رئغافو «نسناه كينيمدو ءسورغ يرامو رلوف
 وار الاثيفو «نيلسن توكسو ءاليم لراكو «فافيل نائنوجو «لال

 ايبمولوك ةعماج يق انءالمز ركشن ؛ءعسوأ قاطن ىلعو .تيمثش دنريبو

 ف اوناع نيذلا نييذيفنتلا ءاردملاو لامعألا ةرادإ ف ريتسجاملا بالطو

 اندعاس امك .مقريصب ذافنو مهربص ىلع ءانلمعل ىلوألا لحارملا

 ركذلاب صخنو «غنيشلباب لوكس نوتراو يف نوعجارمو صاخشأ
 ةعماج يف معدلا قيرفل ةلئاحلا دوهحلاو ءروم ميستو دنيو يريح
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 ركشنو ءاريخأو .روفليم يثروردو ءوه غنوش مهيف نمي ءايبمولوك
 انأف ,نآلا سيل" اندودر ىلعو اندوهج ىلع اههربص ىلع انيتلئاع

 دحت نأب لمأن نحنو .مهتلئسأ ىلع (ةموتحملا) "باتكلا اذه ىلع لمعأ

 .ركذلا قحتست اندوهحج نأ



 لوألا لصفلا

 ةدصرألا مه ءعالمعلا

 رمألاب سيل ةكرش ةيأل ةماه ةدصرأ مهنأب ءالمعلا فصو نإ

 ةيمهأ نع اهوفلؤم اهيف عفاد يلا بتكلا نم ريثكلا كانهف .ديدجلا

 زيكرتلا ىلإ تاكرشلا ةجاحو مه ةميقلا ريفوت قرطو «ءالمعلا

 رود نأب يأرلا اننوقفاويس رابكلا ءاردملا مظعم نأ امك .مهيسلع

 ةمظنملا زيكرت بصني نأ نيعتي هنأو تاكرشلا ءاقب يف يويح ءالمعلا

 .مهيلع اهلمكأب
 نإف ؛ءالمعلا ةيمهأب حضاولا يملاعلا هبش لوبقلا نم مغرلا ىلعو

 عحجري ال اذهو .امنلاوقأ عم ًامئاد مجسنت ال تاكرشلا ةيبلاغ لاعفأ

 تاكرشلا مظعم نأ دحب «لباقملابو .دوهملا ىلإ راقتفالا ىلإ ةرورضلاب

 نم تارايلملا حو نيياللا فرص متي ثيحح عضو يف ةقلاع

 ىضر سيياقم نم - ءالمعلا ىلع زكرت يلا جماربلا ىلع تارالودلا
 ةئم غلبم رامثتسا ربتعي ثيح «ءالمعلا عم تاقالعلا ةرادإ ىلإ ءالمعلا

 ءاردملا دجي ؛كلذ عمو .ردانلا رمألاب سيل رثكأ وأ رالود نويلم

 نييذيفنتلا مهئاردمل تارامثتسالا هذه ةيمهأ حرش يف ةغلاب ةبوعص

 .مهسألا ةلمحل وأ نييسيئرلا

 تارامثتسالا مظعمل سوململا ريثأتلا راهظإ ف تابوعصلا نإ

 ةبرحْما تايجيتارتسالا ىلإ ءوجللا ىلإ ابلاغ تاكرشلا عفدت ةيقيوستلا
13 
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 ةسدنه ةداعإ وأ «فيلاكتلا ضفح وأ «تايقرتلا لثم ؛«لجألا ةريصقلا

 ةلكشملا هذه .اهسايق نكميو ةعيرس - رهظُت لاو «ةيلاملا يحاونلا

 جماربلا عم لماعتلا مدع عم نكل ةدصرأ ءالمعلا نأب داقتعالا يأ -

 ةردق مدعل ةجيتن ىوس تسيل - تارامثتساك ءالمعلاب ةقالع اهل يلا

 العلا راهظإو ةدصرأك ءالمعلا ريدقتو سايق ىلع تاكرشلا هذه
 وطخي باتكلا اذهو .ةكرشلل ةيلامجإلا ةميقلاب ةدصرألا هذه ةيقيقحلا

 .هاجيالا اذه يف ةماه ةوطح

 نيب ةقالعلا ىلع ءوضلا طيلست ىلع انلمع رصتقي الأب لمأت نحن

 تاودألا ديدحت ًاضيأ لمشي نأو لب «ةكرشلا ةميقو ليمعلا ةميق

 ةصاخلا يحاونلا نع ملكتنس .ةميقلا هذه زفحت يلا ةيساسألا ةعفارلا

 نيسحت لبس نعو ءاهريغ نم رثكأ ةيمهأ يستكت لاو ءالمعلا ةرادإب
 نحن «ىرحأ ةرابعبو .ًاضيأ مهسألا يلماح ةورث ةرادإو ءالمعلا ةرادإ

 ةكرتشم ةغل ريفوت ربع ةيلاملاو قيوستلا نيب ةوجفلا مدر ىلإ ىعسن
 ءاردم لبق نم ةكاشم ةيلاعفب اهمادختسا نكمي ةددحم سيياقمو

 .نيرمثتسملاو نييلاملا يللا ىلإ ةفاضإ ةيلاملاو قيوستلا

 لضفألا نم :ةطيسب ةمدقم ىلإ باتكلا اذه يف انتبراقم دنتست
 .اعطاق لكشب ًانطخع نوكت نأ نم ًالدب مهبم وحن ىلع اقحم نوكت نأ

 ةطيسب تاودأو ميهافم ىلع باتكلا اذه لمحب يف دكؤن نحو
 روفلا ىلع اهمدختسي نأ رمثتسم وأ ريدم يأل نكمي ةيهيدبو

 تامولعملا رداصمو تانايبلا ىدمو ةينّقتلا هتربح نع رظنلا فرصب

 يلا ةدقعملا جذامنلاو تاديقعتلا بتجتن نأ انلواح دقو .هل ةرفوتملا

 نوفقثملا ءاّرقلا ىدل رفوتيسو .اهينبت ىلإ ليم ,نييعداكألا نحن ءانيدل

 ةيساسألا ةبراقملا ريوطت ةيفيك لوح تاحارتقالا نم ديدعلا كش الب
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 اذإ حام ةباثمي كلذ ربتعتس «عقاولا يف .اهليدعتو انه اهانحرتقا يلا

 يف اهانضرع لا راكفألا لوح لادحلاو شاقنلا اذه ةراثإ نم انكمت

 .باتكلا اذه

 ءالمعلا ةيمهأ

 ديدعلا رارغ ىلعو .ةمظنم ةيأل ةايحلا نايرش ةباثم ءالمعلا نإ
 نودبف .ةحيحص ةرابعلا هذه نأ فدص .ةكلهتسملا تارابسعلا نم

 يلاتلابو ؛حابرأ ةيأ ققحت نلو ؛دئاوع ةيأ ةكرشلل رفوتي نل ؛ءالمعلا
 نع ةيئاغ تسيل ةطيسبلا ةقيقحلا هذهو .ةيقوس ةميق اط نوكت نل

 نم 681 لمش يملاع حسم يفف .رابكلا نييذيفنتلا ءاردملا مظعم ناهذأ

 نيرشت/ربوتكأ ف تسمونوكإ يذ امترجأ نييذيفنتلا ءاردملا رابك
 نأب نيكراشملا نم 65 دافأ «2002 «لوألا نوناك/ربمسيد - يناثلا
 ثالثلا تاونسلا ِ ءالمعلا ىلع بصنيس يساسألا مهزيكرت

 بصنيس يساسألا مهزيكرت نأب اودافأ 018 ب ةنراقم :ةمداقلا

 ىرخأ ةسارد تلصوتو .1.1(2 لكشلا ىلإ رظنأ) مهسألا ةلمح ىلع

 .ةاشم جئاتن ىلإ ةيلام ةسسؤم 148 تلمشو 2000 ماعلا يف تيرخأ

 ليمعلاب طبترملا ءادألا نأب تاكرشلا نم 72 لاق «ةساردلا هذه يف

 31 لباقم «ىدملا ديعب حاح قيقحتل ةيمهألا نم ميظع ردق ىلع زفاح

 ىدص جئاتنلا هذه دّدرت .”ىدملا ريصقلا يلاملا ءادألا تراتسخا ام

 نيوكت نأب نولداجي نيذلا ءاربخلاو نييذيفنتلا ءاردملا نم ديدعلا راكفأ

 عئاشلا داقتعالا فالخب ءريصقلا ىدملا ىلع مهسألا ةلمحل ةورث

 فدهلا ريتعي ال ؛(ةريخألا ةيلاملا حئاضفلا هتفلخ يذلا عابطنالاو)

 ىدملا ىلع مهسألا ةلمح ةورث لثمت «لباقملابو .ةمظنم ةيأل يساسألا

 .ليمعلل ةميق داجيإ ىلع ةأفاكم ديعبلا
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 (قيوستلا يف) نيبيجتسملل ةيوئملا ةبسنلا
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 .ةمداقلا ثالثلا تاونسلا لالخ ًةبترم ىلعألا ةرادإلل يسيئرلا زيكرتلا 1.1 لكشلا

 لاعفألاو تادقتعملا نيب ةوجفلا

 ءالمعلا ةيمعأب نودقتعي رابكلا نييذيفنتلا ءاردملا مظعم ناك اذإ

 هذه تنس انف ذاق فنذك زعألاو فاك رسلا اشتي ل[ ةيليمحملاب
 .رمألا اذهل احاضيإ ةيلاتلا ةزجوملا ةلاحلا ةسارد رفوت ؟نذإ ةلكشملا

 ف رثوه عرف ناك «يضاملا نرقلا نم تانيعستلا لئاوأ يف

 ةيئابرهكلا سناكملا بيسب اهتيص عاذ ةكرش يهو ؛ةدحتملا ةكلمملا

 ريفوت نويذيفنتلا اهؤاردم رّرق .ومنلا يف اقارايخ سردي ءاهعّتصت ىلا

 اًتاعيبم جيورتل ةلمح نع 1992 ماعلا فيص ف رثوه تنلعأ ءكلذل
 تاجتنم يرتشي نم لك «ةلمحلا هذه بجومعو .ةدحتملا ةكلمملا يف

 رفس ّيركذت ىلع لوصحلا هنكمي ئيلرتسإ هينج 100 ةميقب رقوه نم

 اذه ىرغأ .ابوروأو ةدحتملا ةكلمملا نيب ناكم يأ ىلإ نيتيناي

 يف ءاردملا ناك .ركوه تاحجتنم اورتشاف عىالمعلا نم ديدعلا ضرسعلا

 ف - تاعيبملا ةدايزو ءالمعلا ةباجتسال سامحلا يديدش ةكرشلا

 ضرعلا ْ عسوتلا اورّرق مفأ ةجردل سّمحتلا يديدش اوناك عقاولا

 لصحيس «ديدجلا ضرعلا بجومبو .1992 لوألا نوناك/ربمسيد يف
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 ةدحتملا ةكلمملا نيب رفسلل نيتيناحم رفس تركذت ىلع ءالمعلا

 نم ًاينيلرتسإ اهينج 250 غلبمب اورتشا مه نإ ةدحتسملا تايالولاو
 دّقف - ةيعيبط ريغ نيكلهتسملا ةباجتسا تناك .رفوه تاجتسنم

 رهشأ نوضغ يف ضرعلا اذه كلهتسم 200000 نم رثكأ باجتسا

 لكشب نيكلهتسملا دادعأو تاعيبملا ماقرأ تعفترا نيح يفو .ةليلق

 ةكرشلا حابرأ ىلع ةيجيورتلا ةلمحلا كلت ريثأت ناك .«يحوراص

 نويلم 48.8 ةكرشلا ةراسخ يف ةلمحلا هذه تببست لقف .ايئراك

 .'مهلمع نم رابكلا ءاردملا نم ديدعلا لصف متو «نيلرتسإ هينج
 مهئارظنو قيوستلا ءاردم نم ديدعلا نيب ةّوحملا ةلاحلا هذه زربت

 يهابتلا يف نيعيرس قيوستلا ءاردم ناك نيح يفف .نييلاملا ءاردملا نم
 ةجيتن ليمعلا ىضر وأ «يراجتلا مسالا وأ «يعولا يف نّسحتلا يف

 يف ءانايحأ اوركفي يح وأ ءاورهظي مل مهف «قيوستلا ىلع قافنإلل
 بعصلا نمو .ةكرشلل ةيلامجإلا ةميقلاو سيياقملا هذه نيب ةقالعلا

 ام رادقم ةقدب ددحي نأ وست ريدع نلع تاس نكي مل نإ هايج

 قافنإ ةكرش ىلع يغبني لهف .ليمعلا ىضر يف ةيفاضإ ةطقن هيواست

 طاقن 3.5 نم ليمعلا ىضر ىوتسم عفر لجأ نم رالود نييالم 0
 يف ركفت تناك ول اذامو ؟طاقن 5 نم سايقم ىلع طاقن 4.5 ىلإ

 نأ ظحالن «2002 ماعلا ىلإ اندع اذإ ؟رالود نويلم 100 قافنإ

 ىلع رالود رايلم 250 نم رثكأ تقفنأ ةيكريمألا تاكرشسلا

 تايالولل يّلحملا جتانلا يلامجإ !02 نم رثكأ يأ - طقف تانالعإلا

 وأ غنوك غنوه وأ «دنالياتل يّلحْملا جتانلا يلامجإ نم رثكأو ةدحتملا
 «ةمخضلا تاقفنلا هذه هريثت يذلا عازنلا اذه عمو !ايسينودنإ

 ةبلاطملل ةهيجولا بابسألا نم ديدعلا ايلعلا ةرادإلا ىدل دحوي
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 نع ةيئأتملا دئاوفلا نم ديدعلا نإف «فسأللو .ةسوملم جئاتن قيقحتب

 ديعبلا ىدملا ىلع روهظلا ىلإ ليمت نيكلهتسملاو قيوستلا يق رامثتسالا

 نيب لادجلا حبصيو «ريثكب بعصأ سايقلا لعجي ام اذهو .اهتعيبطب

 قئاقحلا ىلع هنم رثكأ ةفسلفلا ىلع ادمتعم ةفلتخملا فارطألا

 :ةددحلا سياقلاو

 ىلع مهزيكرت بيسب قيوستلا ءاردم خيبوت لهسلا نم هنأ عمو
 كويسيئرلا نويلاملا ءاردملاو نويلاملا نوللحم اف ,ىدملا ةريصقلا سيياقملا

 امذنع ىلحت ام اذهو .اضيأ ريثأتلا اذه نم ةقلطم ةناصحب نوعتمتي ال

 تابوعص نم نوللحملا ناع ثيح ءاهتورذ يف تنرتنإلا ةروف تناك
 بساكم اهيدل نكي مل ىلا ءنوزامأ لثم تاكرش مييقت يف ةريبك

 لثم «ةبّرحملا مييقتلا قرط قيبطت لعج ام اذهو .ةيدقن ةلويس وأ ةيباجيإ

 ؛حبرلا ىلإ مهسلا رعس ةبسن وأ ةيلاحلا ةميقلاب ردقملا يدقنلا قفدتلا

 ىلإ مهسلا رعس ةبسن نع ثيدحلا بعصلا نمف :ةبوعصلا ةياغ يف

 جذامنلا مادختسا نع زجعلاو !بساكم كانه نوكت ال امدنع حبرلا

 ريغ سيياقملا ىلإ رظنلا ىلإ نيللخلا نم ديدعلاب عفد ةيديلقتلا ةيسلاملا

 نم نكي ملف .بولا عقاوم ةرايزب مهمازتلاو ءالمعلا ددع لثم ةيلاملا
 نوللحماو ءتاكرشلا هذه يف ايلعلا تارادإلا ثدحتت نأ عئاشلا ريغ

 ددع وأ ليمع لك ىلإ ةبسنلاب ةيقوسلا ةميقلا ةلالدب ءاضيأ نويلاملا

 يلا تاكرشلا ميق ىلع مكحلا يف ةلص تاذ سيياقمك تارايزلا

 يلا ةيميداكألا تاساردلا نم ديدعلا كانهو .تنرتنإلا ربع لمعت

 وأ مهسلا رعس نيب ةيوق ةقالع راهظإ ربع انمض ةبراقملا هذه تديأ
 تاكررشلا ىلإ ةبسنلاب ليمعلا ىلع ةدمتعملا سيياقملاو ةيقوسلا ةميقلا

 .”تنرتنإلا ربع لمعت يتلا
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 قلحت تناك يلا تنرتنإلا تاكرش نم ديدعلا ىوه امدنعو

 رخآلا فرطلا ىلإ ةعاسلا برقع يلاملا عمتجملا رادأ ء«ضرألا ىلإ ًايلاع

 تنرتنإلا ةروف ةمئالب نييلاملا نيللحملا رابك نم ديدعلا ىقلأ «عقاولا يف

 صحفت" لثم ءاهل جيورتلاو ةيلام ريغ تاءارحإ مادختسا ىلع

 0”تاحفصلا حفصت"و «"عقاوملا

 نأ ترهظأ امدنع هذه رظنلا ةهجو ةثيدح ةسارد تدكأ

 ثحبلا) جتنملا ريوطت نم لك تاقفن نه ان اودافتسا نيرمثتسملا

 مهلعج امث ؛تنرتنإلا ةروف ءانثأ (ليمعلا كالتما) نالعإلاو (ريوطتلاو

 ريغ لوصأك ءالمعلاو ريوطتلاو ثحبلا تايلمع نم لك عم نولماعتي
 قمار ىلإ اهليوحت نكمأ جتنملا ريوطت فيلاكت اهدحو نكل .ةسسوملم

 ةرورضلاب يعي اذهو 00 ماعلا عيبر يف قوسلا رايكا بقع لام

 ءلوصأك ءالمعلا ىلإ رظني دعي مل «تنرتنإلا ةروف دومه بقع هنأ

 باستكا اهنم داري يلا قيوستلا فيراصم ىلإ رظني دعي لامك

 هذه نأ رمألا يف قوشملاو .تارامثتساك مهيلع ةظفاحملا وأ ءالمعلا

 ناك «رايفالا بقع تنرتنإلا تالماعت ىلع اهقيبطت مت يلا ريبادتلاب

 : تنرتنألا تاكرش مهسأ راعسأب "ةطبترم ةميق' ءالمعلل نازي ال

 طقف ءالمعلا ددع ىلع زيكرتلا نأ نم مغرلاب هنأب لداحن انسنإ

 درع ابوك ذايب ليمعلا ةميق ىلع زيكرتلا رفوي لضم وكنا 3 رك

 ءاردم نم لك رظني امر «ىرحخأ ةرابعبو .ةكرشلل ةيلامجإلا ةميقلا

 غلابي دق نيح قو .ةلماكلا روصلا نم ءزح ىلإ ةيلاملا ءاردمو قي يوستلا

 (عالمعلا باستكا ىلعو تاعيبملا ومن ىلع زيك رملا يف قيوستلا ءاردم

 ءالمعلا ةلماعم مدع ف رظنلا يريصق نويلاملا ءاردملا نوكي امر
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 .ىدملا ةديعب تارامثتسا ةيقيوستلا فيراصملا رابتعا مدعو ةدصرأك

 سيياقم ىلإ راقتفالا وه لصفلا اذهل ةيسيئرلا بابسألا دحأ

 نيمهاسملا وأ ةكرشلا ةميق ىلع اهريثأتو ليمعلا ةميق مييقتل ةحضاو

 ترجأ 22000 ماعلا يف ةيلام ةسسؤم 148 لمش حسم مادختساب .اهيف

 تالاحلا يف ءادألا سايق ىلع مهتامظنم ةردقلو ةيلبقتسملا ةيداصققالا

 ةيمثأل تاكرشلا كاردإ مغرب هنأ ةساردلا ترهظأ .ةاهيف لمعت يلا

 ىلإ رقتفت يهف «راكتبالاو ليمعلا ءالو لثم ةسوململا ريغ ةدصرألا

 ةيمهألا نيب عسوألا ةوجفلا تلئم يلا ةئفلاو .ةبسانملا سايقلا تاودأ

 نم .(1.2 لكشلا ىلإ رظنا) ءالمعلا يه ةرفوتملا سيباقملاو ةروصتملا

 ةميق رّوصت ال َيلا) ةيلاملا مهانايب ةيدودحمح نوفرتعي ءاردملا نأ حضاولا

 ةددحم سايقلا تاودأ نأل «ةيلاملا تاودألا ىلع هيف غلابم لكشب كلذ

 بعصلا نم ناك ءكلذ نم سكعلا ىلعو .ةيحانلا هذه ف ةروطتمو

 ئحافملا رمألاب سيل اذهو .ةيلاملا ةميقلاب هطابترال ءالمعلل سايقم ةغايص

 يف هبتكم يف ةتفال عضو يذلا نياتشنيآ تربلأ لثم صخخش ىلإ ةبسنلاب

 سيلو .هّدع نكمي هب ٌدتعي نم لك سيل" اهيلع بتك نوتسنرب ةعماج

 ليمي «ةغيلبلا ةحيصنلا هذه نم مغرلابو ."هب ٌدتعُي هّدع نكمي نم لك

 .ةلوهسب اهسايق نكمي ىلا ءايشألا ىلع زيكرتلا ىلإ انمظعم

 ةوجفلا مدر

 ةمّدقم ىلإ ةكرشلا ةميقو ليمعلا نيب طبرلل انتبراقم دنتست

 اننإ) ةكرشلل يساسألا بساكملا ردصم مه ءالمعلا - ةطيسب

 ةيلبقتسملا دوقعلاو تالمعلا تاليوحتل نوكي نأ نكمم هنأب فرتعن
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 ةميق مييقت انتعاطتسا يف ناك اذإو .(تالاحلا ضعب يف ةيمدأ

 مسقل لثمم ىلع انلصح دق نوكن «نييلبقتسملاو نييلاحلا ءالمعلا

 ةميقلا تناك اذإ «لافملا.ليبس ىلعو .ةكرشلا ةميق نم ريبك

 ةكرشلا ىدلو «رالود 100 ام ةكرش ىلإ ةبسنلاب ليمعل ةطسوتملا

 ةميق نأ نعي اذهف «ليمع نويلم 30 اهمجح غلبي ءالمع ةدعاق

 لدعمب نهكتلا اندرأ اذإو .رالود تارايلم 3 نييلاحلا اهئالمع

 ةيلاحلا ةميقلا نأ انرّدقو لبقتسملا يف ةكرشلا هذه ءالمعلا باستكا

 ءالمع ةميق حبصت ءالثم رالود رايلع, يه نييلبقتسملا ءالمعلل
 ءارجإ دعبو .رالود تارايلم 4 نييلبقتسملاو نييلاحلا ةكرشلا
 رفوي نأ يغبني «(ًالثم بئارضلا باستحاك) ةبسانملا تاليدعتلا

 .ةكرشلا ةميقل ابسانم ًاليدب ليمعلا ةميقل مييقتلا اذه

 هلا ىلإ ةب اا يلبقتسملا يداصتقالا ءادألا ىلإ ةبسنلاب فانصألا ةيمهأ
 (ادج مهم < 5 ؛مهم ريغ < !)

 ١ فنصلا ىلإ ةبسنلاب سايقلا ةيافك [:ل
 (ةقدب اهسايق نكمي < 5 ؛اهسايق نكميال - !)

 .اهسايقو ةيسيئرلا ءادألا فانصأ ةيمهأ 1.2 لكشلا
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 .نيتيساسأ نيتيحان ف ةيديلقتلا ةيلاملا ةبراقملا نع انتبراقم فلتخت

 ةيلاملا ةبراقملا سكعب <عب «ىلعألا وحن لفسألا نم انأدب «ىلوألا ةيحانلا ف

 ىلع ةكرشلا ىلع قفدنت لا لاومألاب نهكتلا يرجي ثيح ةيديسلقتلا

 ةميق مييقتب كلذو «ةكرشلا ىوتسم ىلع وأ (يلك) يلامجإ ىوتسم
 ةبراقملا هذه مادختسال لقألا ىلع ناتيساسأ ناتزيم كانهو .ليسمعلا

 لاومألا قفدتو «حابرألاو ؛بساكملاف .ةيصيخشت ىلوألا .ةلصفملا

 ؛لاثملا ليبس ىلعو .ةفلتخملا لماوعلا نم ةلمح جئاتن نع ةرابع

 ةليلقلا تاونسلا يف ةتباث تلظ تاكرشلا ىدحإ حابرأ نأ ضرتفنس

 نيح يف هنأ دجنس امبر «ءالمعلا ىوتسم دنع ليلحتلا ءارحإب .ةيضاملا

 لباقم اه رفوتملا شماحلا نإف «ةعيرس ةريتوب ءالمعلا ةكرشلا بستكت

 انيق نذرت نعبر اهنؤر .ةويدرسلا ةنانلا يمس زكا زييص زاب
 تازفحملا ىلع ءوضلا طلستو لب ءبسحو ةكرشلل ةيلامجإلا ةميسقلل
 7 مايقلا ىلع ءاردملا ثحن امدنع «يلاتلابو .ةميقلل ةيساسألا

 افادهأ ةلوهسب تازفحملا هذه حبصت نأ نكمب ا

 .اهءارو يعسلا نكمي

 يهو ليمعلا ىلع دمتعت ىلا ةبراقملاب ةلصتم ةزيم كانهو

 رمألاب سيلف .ةقد ىلعأ تانهكت ريفوت ىلع ؛ماع هجحوب ءاًمردق
 لامعألا ةرادإ يف ريتسحاملا ةداهشل بالط ىلإ ةبسنلاب ردانلا

 نهكتلل ةبرجتلا ةديلو دعاوق مادختسا نييلاملا نيللحملا كلذكو
 يونسلا ومنلا لدعم ناك اذإ :لاثملا ليبس ىلعو .لاومألا قفدتب

 سمنلا تاونسلا يف «تادئاعلا لثم ,نيعم ماه دنبل بكدلا

 نأ ححرملا نم هنأب ضارتفالا عئاشلا نم 09/05 يواسي ةريخألا

 دادتشا ًاعقوتم ناك اذإو .ًاضيأ 5 يلبقتسملا ومنلا لدعم نوكي
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 ىلع ةهادبلاب نيللحملا دحأ مدقي ابر «لبقتسملا ف ةيقوسلا فورظلا

 لاثملا ىلإ اندع اذإ .ًالغم 4 حبصيل لدعملا اذه ريدقت نم ليلقتلا

 ةليلقلا تاوئسلا يف ةتباث بساكم تققح ىلا ةكرشلا نع قباسلا

 لبقتسملا يف ةتباث لظتس بساكملا نأب نّهكتلا ىهيدبلا نم «ةيضاملا

 تناك ةكرشلا نأ ريل لولا لع دسلا اقبل نارق اهنا

 ارو .ليمع لكل لباقملا شماحلا رسخت اهنكلو ءالمعلا بسكت
 باستكا لدعم ؤطابت لامتحا نع ليلحتلا نم ديزملا فشكي

 اذهو .شماهلا لكأت رارمتساو لبقتسملا يف ةريبك ةحردب ءالمعلا

 ءيضاملا يف تققحت لا ةعباثلا بساكملا نم مغرلاب هنأ ىحويس
 ىلع ءانبو .لبقتسملا يف اهحابرأ يف اريبك اضافخنا ةكرشلا هحاوتس

 ةيجيتارتساب اهطبرو ةيلبقتسملا ةيحبرلاب نّهكتسللا ربتعي ءانتربح
 انتبراقمو .ةكرشلا اههحاوت يلا تايّدحتلا ربكأ دحأ ةكرشلا

 ىلع ةطاسبب دامتعالا نم ًالدب طبارلا اذه داجيإ ىلإ حوضوب ىعست
 ْق تاعقوتلا ةءارق لحأ نم ةميقعلا ماقرألا باسحو قباسلا ءادألا

 طاقنب نّهكتلل ةقيرط ضرعن نحن «رهوجلا ثيح نم .لبقتسملا

 .لوحتلا

 ةبراقملا نع انتبراقم فالتخال ىرخألا ةماملا ةيناثلا ةيحانلا

 تنك اذإف .ةيقيوستلا فيراصملا عم اهلماعت يه ةيديلقتلا ةيلاملا

 ديعبلا ىدملا ىلع احاب م ةدصرأ ةباثم ءالمعلا نأب دقتعت

 فيراصملا عم لماعتلا يغبني .(كلذك نوكت نأب لمأن نجنو)

 افأ ىلع ءالمعلا ءالؤه 0 ةقظفاحملا ىلإ ةفداهلا ةيقيوستلا
 ةديدج ةكرش ىلع الاثم ذحأنلو .فيراصم تسيلو كابا

 ةلئاط غلابم ةكرشلا تقفنأ «ةيئادتبالا اهلحارم يف .نوزامأ لثم
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 ةفاك عم لماعتلا ىرج ولو .ءالمعلا باستكا لجأ نم لاملا نم

 «ةيديلقتلا تاكرشلا يف لاحلا وه امك «فيراصمك تاقفنلا هذه

 نأ ريغ .ةيبلس بساكم ةبافع كلذ ربتعي نأ دكوملا نم ناكل

 يه نوزامأ ىدل قيوستلا فيراصم نأ يضتقي يهيدبلا ريكفتلا

 رمتسي نأب لمؤي ءالمع ةدعاق ءانب اهنم داري ةرورضلاب تارامثتسا

 هنأب نيبتسو .لبقتسملا يف ةكرشلا نم ءارشلا ف ءالمعلا ءالؤه

 «تارامثتساك ءالمعلا ىلع ةدمتعملا فيراصملا عم لماعتلاب

 تاكرش نم ديدعلل ةيقوسلا ةميقلا ريدقت ىلع نيرداق نوكنس

 يلا ةيحانلا يهو «ةعرسب ومنت يلا ىرخألا تاكرشلاو تنرتنإلا

 نم ديدعلا نأ نيبتس امك .ةيديلقتلا قرطلا ةيبلاغ اهيف لشفت

 تاكرشلا ةغلابم لثم - ةرورضلاب ةميكح نكت مل تارامثتسالا

 .ةبسستكملا ةدصرألا ميق ريدقت يف

 ءانتبراقم يف ةيساسألا ءانبلا (بلاوق) ةّنبل ليمعلا ةميق ربتعت

 ةياقل ةخيعلا لد نمور لخلل ةيرمعلا هديقلا" امنا نعت قلو
 ىلإ ريشنإ نأ يغبنيو .ليمعلا نم ةدّلوتملا ةيلبقتسملا حابرألا ةفاكل

 كانهف ءاديدج سيل ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا جذومنو موهفم نأ

 .عوضوملا اذه نع تبتك يلا تالاقملاو بتكلا نم تارشعلا

 ناديم ف ةديدع نينس لبق تأشن ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا جذامنف

 يف «ةريبك ةجردب ءةّرمتسم يهو «هتانايب دعاوقو رشابملا قيوستلا
 جذامنلا هذه تاقيبطت مظعمو .يكيتكتلا ناديملا اذه ىلع زيكرتلا

 ةفاضإ ءالمعلا ىوتسم دنع ةلصفملا تانايبلا نم اريبك اردق بلطتت

 لضفأ وحن ىلع ءالمعلا فادهتسا فدك ةدقعم جذامن مادختسا ىلإ

 ةيمهأ لتحمي كلذ نأ عمو .ةبسانم تالاصتا وأ تاجتنمل تاضورعب
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 ةدودحم ةميق هل نأ ودبي «قيوستلا ف نيصتخملا ىلإ ةبسنلاب ةريبك
 تارارقلاب لقأ امامها تودي نيذلا رابكلا ءاردملا لإ ةبسبنلاب
 نيذلا نيزرمستسملا لإ ةبسئلاب وأ :قيوسناب ةقلعتملا ةيبكيكتلا

 .ةكرشلل ةيلحادلا تانايبلا ىلع لوصحلا مهنكمي

 نييذيفنتلا ءاردملا مظعمل نكمي فيك باتكلا اذه يف نيبتس

 مادختساو ئلع وحن ىلع ةرفوتملا تامولعملا مادختسا نيرمثتسملاو

 ةكرش يف ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا ريدقتل ةطيسب نكل ةقيقد ةغيص

 ةيبلاغ ىلإ ةبسنلاب ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا نأب نيبنسو .ةيراحت

 يونسلا شماحلا فاعضأ 4.5و 1 نيب ام ةطاسبب حوارتت تاكرشلا

 لصحت يذلا يونسلا شماحلا ناك اذإ «لاثملا ليبس ىلعو .ليمعلل

 ةميقلا عقت نأ ححرألا ىلعف (5100 غلبي ليمعلا نم ةكرشلا هيلع

 فعاضملل قيقدلا رادقملاو .ارالود 450و 100 نيب ليمعلل ةيرمعلا

 لماوعلا نم ةلمج ىلع دمتعي (4.5 ىلإ وأ 1 ىلإ برقأ ناك اذإ امو)
 هنأ عمو .2 لصفلا يف اهشقانتس لا (ءالمعلاب ظافتحالا لدعم لثم)

 نأ ام ةكرش ىلإ ةبسنلاب ؛هيف بوغرملا نم لب «ديكأتلاب نكمملا نم
 ةلصفم تانايب ةدعاق مادختساب ةميقلا هذهل قيقدلا ريدقتلا ىلع لصحت

 ةحولل دهشم ريفوتل ةداعلا ف فاك طيسبلا ريدقتلا اذهف ,ءالمعلل

 . ةيجيتا رتسالا تارارقلا ذاختال ةمزاللا ةريبكلا

 ىدم نّيبنس «ةلاحلا تاساردو ةلثمألا نم ديدعلا مادختساب

 تارارقلا نم ريثكلا ىلإ ةبسنلاب ةطيسبلا ةدعاقلا هذه ةميق

 هذه مادختسا نكمي فيك نيبنس «لاثملا ليبس ىلعو .ةيرادإلا

 باستكا لثم «قيوستلاب ةقلعتملا تارارقلا ذافتا ف ةدعاقلا

 0101008 ةكرشلل ةلاح ةساردب كلذ ىلع ءوضلا طلسنو .ءالمعلا
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 ةلباق نكت مل ءالمعلا باستكا يف اهتيجيتارتسا نأ نيبت سلا ؛

 مادختسا نكمي فيك نيبنس امك .ةيداصتقالا ةيحانلا نم حاجا

 قلعتت تارارق ذاختا دنع تاداشرإ ريفوت يف ةدعاقلا هذه

 يف ةبراقملا هذه ةميق رهظنسو .ماع هجوب قيوستلا يف رامثتسالاب

 ةلاح ةسارد مادختسابو .اهنيب ام يف جمدلاو تاكرشلا كلمت لاح
 ليمعلا ىلع ةدمتعملا ةبراقملا نأ فيك ضرعن «7©87' ةكرشلا

 لباقم 0180«11مءو 1©7 ةكرشل ةكرشلا هذه كلمت نأ ريظت
 .لؤافتلا ف ةطرفم تارارق ىلع ةينبم تناك رالود تارايلم 0

 .ةكرشلا ةميقو ليمعلا ةميق نيب ةقالعلا نع ملكتن ءاريسخأو

 تاكرش ةدعب ةقلعتملاو سانلا روهمجب ةرفوتملا تامولعملا مادختساب

 وأ) برق ىدم نيبنس «(نوزامأ لثم تنرتنإلا تاكرش اهيف نم
 ندألا ّدحلا يف رفوي اذهو .اهئالمع ةميق نع ةكرشلا ةميق (دعُب

 ةميق مييقتل «نيرمثتسملاو ؛نيلطحملاو «ءاردملل ةممتمو ةليدب ةقيرط
 .ةكرشلا

 باتكلا ةطخ

 عنو ءانباتكل ةيساسألا "ءانبلا ةّئبل" ةشقانم., 2 لصفلا يف أدبن
 ةيرمعلا ةميقلا ريدقتل ةطيسب ةقيرط ًالوأ حرشنف «ليمعلا ةميق
 يف رثؤت يلا لماوعلا ىلع 2 لصفلا ف ءوضلا طلسن امك .ليمعلل
 مادختسا ةيفيك كلذ دعب نّيبنو .ةيبسنلا اتاريثأتو ليمعلا ةميق

 ةقلعتملا تارارقلا مييقت ف اهريدقتو ليمعلا ةميق موهفم

 هجو ىلع 3 لصفلا ف شقاننو .(3 لصفلا) قيوستلا ةيجيتارتساب

 كلذ يف ام «ليمعلا ىلع ةدمتعملا ومنلا تايجيتارتسا صوصخلا

 نأ فيك نيبنو .شماملا وغغو (مهيلع ةظفاحملاو (عيالمعلا باستكا
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 يجيتارتسالا ريكفتلا ةيرذج ةقيرطب رّيغت نأ نكمي ليمعلا ةميق
 .قيوستلا ءاردل

 رفوي ليمعلا ىلع دمتعملا مييقتلا نأ فيك 4 لصفلا يف حضونو
 ليمعلا ةميق نيب طبارلا اذهو .ةكرشلا ةميقو ليمعلا ةميق نيب اطبار

 نيبنو .ةيلالاو قيوستلا نيب ةيديلقتلا ةوجفلا مدري ةيلاملا تارارقلاو

 ريدقت ف ليمعلا ةميق مادختسا نكمي فيك صوصخملا هحجو ىلع
 يف نيللحْماو نيرمثتسملا دعاسي دق ام اذهو .ةكرشلل ةيلامجإلا ةميقلا

 ءاردملا رابك دعاسي نأ نكمب امك ؛لضفأ ةيرامثتسا تارارق ذاختا

 ةقلعتملا تارارقلاو ةيجيتارتسالا ةيرادإلا تارارقلا ذاختا يف ًاضيأ
 .تاكرشلا كلمتي

 امهيف ملعتتسو ءانباتك رهوج عبارلاو ثلاثلا نالصفلا لكشي
 ةقلعتملا ةيجيتارتسالا تارارقلا ذاختا يف ءالمعلا ةميق مدختست فيك

 ةلحرملا كلت كغولبب تحبصأ كنأ ضارتفابو .ةيلاملاو قيوستلاب
 5 لصفلا ف دجتس «ءالمعلا ةميق ىلع ريكفتلا زيكرت ةيمهأب اعنتقم

 هذه ةرادإو ليمعلا ةميق ءانب اهضرغ ليمعلا ىلع دمتعت ةطخل ًاميمصت
 ةيقيبطتلا اياضقلا ف ثحبي يذلا 6 لصفلاب باتكلا متخنو .ةميقلا

 .ةيميظنتلاو

 .باتكلا اذه ايانث ف امهادص دّدرتي ناعئاش ناثحبم كانه

 .ةقيقد نكل ةطيسب قرطو ميهافم ىلع دمتعت انراكفأ نأ لوألا

 انأجرأو «باتكلا ف قيبطتلل ةلباقلاو ةطيسبلا راكفألا انضرع دقو

 وه يناثلا ثحبملاو .قحالملا ىلإ ةيضايرلا لئاسملاو ليصافتلا يف ثحبلا

 ضارعتسا لالخ نم يه ميهافملا هذه حاضيإل ةليسو ريخ نأب انداقتعا

 حرش ضرغب ةسارد تالاح انضرع «ببسلا اذهو .ةسوململا ةلثمألا
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 اقرادإو ةيجيتارتسالا تارارقلا ميبقت يف راكفألا هذه مادختسا ةيسفيك

 .اهزيزعتو

 ةصالخلا

 :فادهأ ةتس قيقحت باتكلا اذه نم انضرغ

 لماعتلل ةقيرط ريح نأب تاضأ نتن": نكت مل اذإ ءكعانقإ ٠

 عم لماعتلاو ةدصرأك مهعم لماعتلا يف يه ءالمعلا عم

 ىلع ءانب مهيلع ةظفاحملاو مهباستكا اهئارو نم داري ىلا تاقفنلا

 .كلذ

 .ليمعلا ةميق ريدقت ةيفيك حرش

 تنازارقلل اماع# اباسأ زذوت ليصسعلا ةبيصق انآ قست راسو

 مادختسا لعجت دق يلا بابسألاو :ةيجيتارتسسالا ةيقي ةيقيوستلا

 .اللضم ارمأ ةعئاشلا سيياقملا

 ةتل "ةيساسأ" ةبراقم رفوي ءالمعلا ةميق ريدقت نأ فيك راهظإ »

 .ةكرشلا

 ىلع ةيقيوستلا اهدوهج زيكرت نم ةكرشلا نكمت ةقيرط حارسنقا «
 ءالمع باستكا ىلإ ةفداملا دوهجلا لالخ نم ليمعلا ةميق ةرادإ
 يذلا شماحلا عيسوتو «نييلاحلا ءالمعلا ىلع ةظفاحملاو .ددحج
 .ةيفاضإ د يعبد هدلوي

 ةمظنملا ةيلكيه ىلع ليمعلا ةميق ريثأت ةيفيك ىلع ءوضلا طيلست ه

 اهيف ةيزيفحتلا مظنلا ىلعو
 رابك ىدل ًالوبق تقال راكفألا هذه نأ وه رمألا يف قّوشملاو

 ضر
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 نمم ديدعلا ىدل هتقال امث رثكأ ةبساحملاو ةيلاملا ف نيلماعلاو ءاردملا

 ىوتسملا ىلع نوزكري ام ابلاغ نيذلا «قيوستلا يف نولمعي
 نأب فرتعن نحنو .(ةيجيورتلا تالمحلاو نالعإلا يأ) يدكيفشكتلا

 مايقلاو «ةيباجيإلا فقاوملاو يعولا داجيإو ءباذج باتك فيلأت

 ريصقلا ىدملا ىلع تاعيبملا يف تادايز رفوت ةيجيورت تالممحب
 مجرتُت ال فادهألا هذه نأ هل فسؤي امم نكل .ةبوغرم تاطاشن

 «نويسيئرلا نويلاملا نولوؤسملا اهربتعي سيياّقم ىلإ روفلا ىلع

 نويرادإلا نولوؤسملا نحو «نويسيئرلا نويذيفنتلا نولوؤسملاو
 قيوستلا لم يكل هنأب لوقت اتجتحو:.ةماه' نسيواقمقويسلارلا

 تاعامتجا ةفرغ يف ةيمهأ هل نوكت يأ) "ةلواطلا ىلع ًادعقم"

 ."ةميقلا طبارت" رهظي نأ نيعتي «.(لكك ةكرشلا فو ةرادإلا سلحب
 يف ةمهاسم ءام ةقيرطب «باتكلا اذه لّكشي نأب يف لمأ انلكو

 .ةياغلا كلت ىلإ لصوتلا





 يناثلا لصفلا

 ليمعلا ةميق

 لعد ًاليمع نأ ليفت ؟ةكرشلا ىلإ ةبسنلاب ليمعلا ةميق يه ام
 «تاعيبملا مسق ف فظوم ىلإ ةبسنلاب .اتويوت تارايس عيبت ةكرش ىلإ

 يف اهيرتشي ىلا اهقحاولو ةرايسلا عون ىلع ليمعلا اذه ةميق دمتعت

 همامتها نم رثكأ ةقفصلا ماربإب متهم تارايسلا رحاتو .ةقفصلا كلت

 ليمعلا نأب اير يتلا انف يداعوو .اهيف ًافرط لكشي يذلا ليمعلاب

 ءاهتنايص لجأ نم دوعي نأ حجرُي هتكرش نم ةرايس يرتشي ي يذلا

 روعش نأ امك .ةلئاط حابرأب هيلع دوعي ام ًابلاغ يذلا رمألا وهو

 هذه نم ىرحخأ اتويوت تارايس ءارشب هيرغي دق ىضرلاب ليمعلا

 يف لمعي يذلا فظوملا زيكرت نإف «يلاتلابو .لبقتسملا يف ةكرشلا

 بغري دقف .رظنلا ف رصق نع مني ءرحاتلا رظن ةهجو 5556
 نم حابرأ ديل وت لمأ ىلع ليمعلا اذه عم ةقالع ءانب يف رحاتلا

 .لبقتسملا يف هل تامدح متدقت وأ هعم عيب تاقفص

 ريكفتلا اذه ءاتويوت تارايس عّنصت ىلا ةكرشلا رظن ةهجو نم

 ال رجاتلا ةرظنو ةكرشلا ةرظن ّنكل .اضيأ هيف بوغرم ىدملا ديعبلا
 ءارش نم لوحتي يذلا ليمعلا نإف «لاثملا ليبس ىلعو .امامت ناقباطتت

 اذه نأ ريغ .اتويوت ىلإ ةبسنلاب ةمبق ىلعأ لبقتسملا ف سزكيل ىلإ اتويوت
 .ليمع ةراسح ينعي اتويوت تارايس عيبي رجات ىلإ ةبسنلاب لوحتلا
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 لوألا رمألا .ةّمالا يحاونلا نم ديدعلا طيسبلا لاثملا اذه حضوي

 زيكرتلا ةهجوو ةقفصلا يف زيكرتلا ةهجو نيب فالتخالا رهظي هنأ وه

 دئاوفلا ىلع ارصح ّبصني ةقفصلا يف زيكرتلاف .ةقالعلا ءانب ف
 بصني ؛كلذ نم سكعلا ىلعو .ةيلاحلا ةقفصلل ىدملا ةريصقلا

 عم ةقالع ءانبل ىدملا ةديعبلا دئاوفلا ىلع ةقالعلا ءاانب ف زيكرتلا

 .لبقتسملا يف حابرألاو تادئاعلا نم ديزملا در ام وهو ءليمعلا

 اهنم ديدعلا رمثتسا دّمتف «قرافلا اذه تاكرشلا كاردإ ىلإ ارظنو

 رمألاو .ليمعلا عم ةقالعلا ةرادإل ماظن ءانب يف تارالودلا نييالم
 نيلثمملا رظن تاهجو فالتحاب فلتخت دق ليمعلا ةميق نأ وه يناثلا

 تافنلا قف نلوم لإ ةنستلاب اذح يقطنملا نمف .ةميقلا ةلسلس يف
 نكت مل اذإ ةقفصلا مامثإ ىلع زكرت ىدملا ةريصق ةرظن ىّتبتي نأ

 يلا ةرايسلل مَّدقت يلا ةيلبقتسملا تامدخلاو تاعيبملاب ةطبترم هتلومع

 يلا ةيميظنتلا ةيلكيهلا نأ ىلإ رظنلاب هنإف ءرمألا كلذكو .مويلا اهعيبي

 ررض قحليس «سزكيل تايلمع نع ةلقتسم اتويوت تايلمع لعمجت

 ءارش ىلإ ليمعلا لّوحت ءاّرج نم اتويوت تارايس عيبي يذلا رجاتلاب

 اتويوت ةكرش لحاد نيحو .ةيحبر رثكألاو أنغ ىلغألا سزكيل ةرايسس
 مسالا يأ) تاجتتنملا ىلع ازكترم ةكرشلا ميظنت ميظنت ناك اذإ اهسفن

 «(تاكرشلا ةيبلاغ هاّنبتت يذلا جتنملا ةرادإ ماظن وأ يديلقتلا يراجتلا
 يرماك اتويوت ةرايس جاتنإ ءاردم لمحت يلا زفاوحلا نم ليلقلا دحوي

 ناك نإو نح «ممل نيسفانملا سزكيل جاتنإ ءاردم عم نواعتلا ىلع

 نولثمملا رظني 5 ةرابعبو .اتويوت ةحلصم يف بصي نواعتلا كلذ
 امو .ةفلتخم ةقيرطب هنوميقيو لوجعلا ىلإ ةميقلا ةلسلما يف كوفاحملا

 نم ام ءاهرفوت يلا زفاوحلا عم ًامجسنم ةكرشلا ميسظنت ن نسكي مل

 قئاوعلا هذه ىلع بلغتلا اهنكمي ليمعلا عم ةقالعلا ةرادإل ايجولونكت
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 هذه لثم ىلإ قّرطتنسو .اقح ليمعلا ىلع زكرت ةكرشلا لعميو
 يح هنأ وه ثلاثلا رمألاو .باتكلا اذه يف اًمحال ةيميظنتلا اياضقلا

 دجوت ؛ليمعلل ىدملا ةديعبلا ةلمتحما ةميقلا كردي رحاتلا ناك نإو

 نأ لامتحاو ليمعلا ةميقل قيقدلا رادقملا نم لك ف ةريبك كوكش

 نوكيس «لاثملا ليبس ىلعو .حبر امنأ ىلع ةميقلا كلتل رجاتلا ربتعي

 ىلع الثم رالود 2000 قافنإ ريربت رحاتلا اذه ىلع ادج بعصلا نم

 ىلع ةاحترملا دئاوفلا لهف .ءالمعلا دحأ عم ىدملا ةليوط ةقالع ءانب

 ؟رالود 2000 هرادقم يفاضإ غلبم قافنإ العف قحتست ديعبلا ىدملا

 نأ ئجافملا ريغ نم «ةلكسألا هذه لثم نع ةباحإلا ةبوعص ىلإ رظنلابو

 ىلع ريصقلا ىدملا ىلع اهسايق نكمي لا ةقيقدلا دئاوفلا ةفك حجرت

 ريدملا نوكي امدنع يح «ةدك ملا ريغو ةضماغلا ةيلبقتسملا دئاوفلا ةفك

 عم ىدملا ةليوط تاقالع ءانب ىلع ةبترتملا دئاوفلاب ةمات ةيارد ىلع

 لضفأ سيياقمو قرط مادختسا ىلإ ةحاحلا ىلإ ريشي ام اذهو .ءالمعلا

 يه ليمعلل ةيرمعلا ةميقلاو .ليمعلل ىدملا ةديعبلا ةميسقلا ريدقتل

 .ةماحلا ةيضقلا هذه جلاعت ىلا سيياقملا كلت نم ةدحاو

 لاو «ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا موهفم ةشقانم, لصفلا اذه يف أدبن

 كلذ: دين عرش ف :اينغ انيك نوترعي ةارقلا نم ليدعلا ناو ةحب اال

 ريدقتل ةقيرط ىلإ لصوتلا ضرغب ةسرامم ىلإ موهفملا اذه مجرتي فيك
 هذه قيبطتل ةيلمعلا تايّدحتلل ةشقانع, كلذ عبتشنو .ليمعلا ةميق

 ف ةمدختسملا تابراقملا طيسبت ىلإ ةحاحلا نع عفادنو ةقيرطلا

 ريدقت دمتعي نأ ةرورضلاب سيل هنأ ةشقانملا هذه يف نيبنسو .ريدقتلا

 امهر ؛عقاولا يف .تانايبلا نم ريثكلا رفوت ىلع ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا

 «ببسلا اذهلو .ءاربخلا نم ريثكلا دقتعي امم ةقد لقأ ريدقتلا نوكي

 ليمعلل ةيرمعلا ةميقلل ييرقت ريدقت ىلإ لصوتلل ةطيسب ةقيرط حرتقن
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 ةقيرطلا هذه مادختسا بسانملا نم نركي ىلا تالاحلا ىلإ ريشنو

 تاليدعتلا ضعب لاخدإ بلطتت يلا تالاحلاو قالطنا ةطقنك اهيف

 .اهيلع

 ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا

 ةيلاحلا حابرألا ةفاكل ةيلاحلا ةميقلا ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا لثمت

 عمجي .ةكرشلا عم هلماعت ةرتف لاوط ليمعلا نم ةدلوتملا ةيلبقتسملاو

 حابرألا ةيمهأ طقف سيل - يحاو هتْلا نم ريثك كلا طيسبلا موهفملا اذه

 لاملل ةينمزلا ةميقلاو 0 ةبليقتسملا حابرألاو لب .ةيلاحلا

 اهرادقم حابرأ نم رثكأ مويلا 5800 اهرادقم حابرأ يواست نأك

 ةكرشلا عم لماعتلا نع ءالمعلا ماجحإ ةيناكمإو ءادغ 0
« 

 .اددجت

 نيتمولعم ىلإ ةحاحب نحن :ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا رذقن يك ل

 نع مهماجحإ لّدعمو ءالمعلا ن رع ةدلوتملا حابرألا طامنأ - نيتيساسأ

 هنأب حابر ألا طمن فرعي .(روفنلا لّدعم) ةكرشلا عم لماعتلا ةدواعم

 .ةكرشلا عم هلماعت ةّدم لاوط ليمغلا ن ع ةدلونملا حابرألا ( مماه)

 قفنت «ةيادبلا يف .موهفملا اذه ىلع د الاثم 1 لكشلا نين

 لسرت «لاثملا ليبس ىلعو .ليمعلا باستكال لاوسمألا ةكرشلا
 نييالم ىلإ ةرشابم لئاسر ةينامتئالا تاقاطبلا ردصت يلا تاك رشلا

 تاضورعلا هذه ىلع ةيسايقلا بواجتلا تالّدعم حوارتت .ءالمعلا

 اذهل بيجتسي نم لك سيل ءفسأللو .902و 1 نيب ةرشابملا ةيديربلا

 ةفلكلا لعمي دق ام اذهو .دامتعا ةقاطب ىلع لوصحلل الهؤم ضرعلا

 ةفلك نأ 2.1 لكشلا رهظُي .ةعفترم ليسمعلا باستكال ةيسئاهنلا



 وا "يي

 (5) ةيونسلا حابرألا

 (ةنس) ليمعلا لماعت ةدم

 .ليمعلا حابرأ طمن 2.1 لكشلا

 مادختساب ليمعلا أدبي نأ دعبو .540 يواست ليمعلا باستكا

 دّلوي «لاثملا اذه يف .هنم حابرأ ىلع ةكرشلا لصحت «دامتعالا ةقاطب

 «يناثلا ماعلا يف 566و «لوألا ماعلا يف حابرألا نم 542 ليمعلا

 .اذكهو

 عمج ليمعلا اذهل ىدملا ةديعب ةميقلا ريدقتل ةطيسبلا قرطلا نم

 ؛ةلاحلا هذه ٍق - تانايبلل ةينمزلا ةرتفلا دادتما ىلع حابرألا ةفاك

 يواست ليمعلا اذه ةميق ءىرخأ ةرابعبو .تاونس عست ةرتفلا غلبت
 طيسبلا عمجلا اذه نأ ريغ .573] - 5105 + ... + 566 + 32

 مويلا يواسي 5100 غلبم نأ نعم. - لاملل ةينمزلا ةميقلا لهاجتي
 انرمثتسا اذإ «لاثملا ليبس ىلعو ا د ةيواسي ان. تكا

 «(مصخلا لماع وأ) 12 هتبسن ًادئاع انرامختسا قّمحو مويلا 0

 و ؛ةيناثلا ةنسلا يف 5112 حبصيل 012 ةبسسب رالود ةئملا غلبم ومنيسف

 مادختسابو .(7012 ةبسسب 2 غلبم ومع) ةئلاثلا ةنسلا ف 4

 2.1 لكشلا يف حابرألل ةيلاحلا ةميقلا نأ دحن 29012 مصخلا لدعم

 .25404.29 يواست
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 ةيقبتملا تاباسحلا

 .ءالمعلا روفن طمن 2.2 لكشلا

 ةدم ةكرشلا عم لماعتلا ل ٌرمتسا ليمعلا نأ نآلا ةياغل انضرتفا

 «ليمع ةئم. ظافتحالا عقوت لوقعملا ريغ نم نكل .تاونس عسست

 نومجحي ءالمعلاف .تاونس عست رورم دعب «0 ةنسلا يف مهانبستكا
 «ةئّيسلا ةمدخلا لثم «ةفلتخم بابسأل ةكرشلا عم لماعتلا ةدواعم نسع

 .مهتايولوأو ءالمعلا تاجاح رّيغت وأ ءلضفألا ةسفانملا تاضورعلا وأ

 نم ريثكب لقأ ليمع 100 ةميق نوكت نأ حجري ءببسلا اذهلو
 ءالمعلا روفن ذحأن يكلو .540429 نم لقأ يأ ء100 : 9
 الاثم 2.2 لكشلا نيبي .مهروفن طامنأ ةفرعم ىلإ جاتحن «رابتعالا نيعب

 .ءالمعلا روفنل طمت ىلع ايحيض ر

 يف مهانبستكا ليمع 100 نيب نم هنأ ىلإ اذه روفنلا طمث ريشي

 «ىرحخأ ةرابعبو . 1 ةئسلا ءاهتناب ًاليمع 2 وس قدم «0 ةنسلا

 ءالمعلا نيب نمو .ًاددحم ةكرشلا عم لماعتلا نع ًاليمع 18 مححأ

 ف ةكرشلا عم مهلماعت ءالمع 6 فقوأ ؛ نيقبتملا نينامثلاو نينثالا

 «ًاليمع 76 ىوس 2 ةئسلا ءاهتناب ءالمعلا نم َقبي لو «ةيلاتلا ةنسلا

 .ةرتفلا هذه لاوط اهسفن ءالمعلا ةعومجم عباتن اننأ ظحال .اذكمهو

 يأ 100 ا 540 ةكرشلا قافنإ مغرب هنأ نآلا حضاولا نم تاب
 نودّلوي طقف ًاليمع 34 ىوس ّقبي مل «ةئملا ءالمعلا باستكال 0



 نع ةحجتانلا ةدئافلا نإف يلاتلابو .ليمع لكل 5105 لدعم ًاحابرأ
 (524173.10 يواست 54000 اهرادقم ةفلكب ليمع 100 باستكا

 .”ءالمعلا روفن لهاجتي يذلا يريدقتلا غلبملا نم ريثكب لقأ غلبم وهو
 اذهل نكمي .5241.73 دحاولا ليمعلا نم ةعقوتملا ةدئافلا لعجي ام اذهو

 وهو «رارقلا عنص ةيلمع يف ادج اديفم نوكي نأ ليمعلا ةميقل ريدقتلا

 ءلاثملا ليبس ىلعو .ةقحال لوصف يف ليصفتلاب هشقاننس عوضوم
 رثكأ قافنإ مدع ةينامتئا تاقاطب عيبت يلا ةيضارتفالا انتكرشب ردجي

 يلا ليمعلا باستكا ةفلك نأ امو .ليمعلا باستكا يف 5242 نم

 ليمع لك كلمت حابرأ يئفاص نإف (540 يواست 2.1 لكشلا اهنيبي
 .5200 براقي

 ةدئاف تاذ سيياقم ريوطت

 ةميق ريدقت ف ماه سايقمو موهفمك ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا زربت
 اذه قيبطت يف ةلئاه تايّدحت تهجاو دق تاكرشلا كل .ليسمعلا

 ةثالث نع ةحبتان ةسرامملاو ةيرظنلا نيب لصفت ىلا ةوجفلاو .موهفملا

 ةيسيئر لماوع

 تانايبلا تابلطتم

 قيبطت نأ ةديدع نينس ذنم تاكرشلاو نويراشتسالا كردأ

 .ءالمعلا نع ةلصفم تانايب ىلإ جاتحي ليمعلا عم ةقالعلا ةرادإ موهفم

 را ردا تارا تح رو

 ا ا ل ع مس
 ةعومجم لك وأ ليمع لك ةعباتم ىلإ ةجاحب نحن ؛ةكرشلا عم ليمعلا
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 تقولا يف مهاستكا مت نيذلا ءالمعلا ةعومجب يعنو) ءالمعلا نسم

 ةبساحملا قرطو تاكرشلا اهكلمت ىلا تانايبلا مظعم رفوت .(هسفن

 ةرظن ريفوت نم ًالدب ةنيعم ةينمز ةلحرم يف ءالمعلا ىلع ةعيرس ةرظن
 .ءالمعلا نم ةعومجم ىدملا ةديعب

 ليمع لك نم ةدئاعلا حابرألا طمن ةفرعم ىلإ ةجاحب نحن ادا

 حضوم وه امك) ةنيعم ةينمز ةرتف دادتما ىلع ءالمعلا نم ةعومجم وأ
 حابرألاو .ةيلبقتسملا حابرألا عقوت بلطتي ام وهو «(2.1 لكشلا يف
 تاذ تاجتنملا تادئاع ومن لثم ,ةعونتم رداصم نم أت ةيلبقتسملا

 نيح فو .؟ةهفاشم مالكلا تاريثأتو «فيلاكتلا ضفحو ؛ةلصلا

 تاذ تاجتتنملل ةيلبقتسملا حابرألا عقوت ايل يلا نحف ريشي

 هنأ دحب ؛ةديدع نينس ذنم ءالمعلا اهيرتشي ّيلاو ةلمتكملا تافصاوملا

 تاجتنم عيب نع ةحبانلا ةلمتحملا حابرألا ريدقت ناكمم. ةبوعصلا نسم

 سانلا هلوادتي يذلا مالكلا تاريثأتل ةرشابملا ريغ دئاوفلاو ةيفاضإ

 .ةهفاشم

 تنالدعيم قيد لإ حام نق ةيوعم رعألا نا دوج انلا

 وه امك) نمزلا ىلإ ةبسنلاب مهروفن تالدعم وأ ءالمعلا ىلع ةظفاحما
 ةبسنلاب روفنلا لدعم ةعباتم ايبسن لهسلا نم .(2.2 لكشلا ف نيبم

 يلاو) ةيدقاعت ةرادإل اقفو اهئالمع عم لماعتت يلا تاكرشسلا ىلإ
 .(ةمدخلا ءاغلإ ف هتبغرب ةكرشلا ملْعي نأ ليمعلا ىلع اهبحومم نيعتي

 «ةيلباكلا ةزفلتلا تاطحمو «نيمأتلا «تامدخلا هذه ىلع ةلثمألا نم

 نم «ةيدقاعتلا ريغ تامدخلا ةلاح يف نكل .يكلساللا فتئاحلا ةمدخو

 نإف «لاثملا ليبس ىلعو .ءالمعلا روفن لدعم ةفرعم 20 بعصلا

 اهملعيل ةكرشلاب لاصتالا ىلإ جاتحي ال نوزامأ ةكرش ىدل ليسمع
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 عم لماعتلا ىلإ ليمعلا كلذ دوعي ارو .اهعم هلماعت فقويسس هنأب

 نوزامأ ةكرشل نكمي فيك «يلاتلابو .ةليوط عاطقنا ةرتف دعب ةكرشلا

 مّدقت ىلا تاكرشلا حو ؟اهئالمعب اهظافتحا لدعم رّدقت نأ

 عالمعلا ددع ةطاسبب نعي ام وهو ىطسوتملا ُِق ةيراجتلا توالماعتلا

 يلكلا ددعلا ىلع اموسمم ةينمز ةرتف يف ةكرشلا مقرسح نيذلا

 عم ليمعلا لماعت ةدم لاوط توافتت نأ نكي يلا روفنلا تالدعم

 2,2 لكشلا ف ةتيبملا تالدعملا لفم ةكرشلا

 نم ديدعلا ءالمعلا نع ةلصفملا تانايبلا ىلإ ةجحاحلا تعّجش

 ةرادال مظن ءاشنإ ُّك تارالودلا نم نييالملا فيظوت ىلع تاكرشلا

 تاكرشلا ةيبلاغ تلشف دقف 01125015 01121111011+ 10 لثم

 نم 7/057 - 55 نأ تاساردلا نم ديدعلا رهظتو .كلذ قيقحت يف

 عم تاقالعلا نيتمت ىلإ دوت مل ليمعلا عم ةقالعلا ةرادإ تاردابم ةفاك

 ءاربخلا دجوو .”رامثتسالا ىلع ةريبك تادئاع ريظت مو ءالتيمقلا

 ىلإ نوبزلا عم ةقالعلا ةرادإ تاردابم راقتفا رسفت ةعونتم ابابسأ

 .ديقعتلا وه ةيسيئرلا بابسألا هذه دحأو .ريثأتلا ىلع ةردقلا

 ديقعتلا

 ف لصأتملا ديقعتلا تانايبلا تابلطتمل ةرصتخملا انتشقانم رهظت

 ال ديقعتلا اذهو .ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا موهفم قيبطتو ليلحتو عمج

 زكرم لثم) ةددعتملا تاونقلا عم اهلماكتو تانايبلا عمج ىلع رصتقي

 ةيوينب ميظنت ةداعإ اضيأ بلطتي هنإ لب «(بولا عقوم ؛لاصتالا
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 ليمعلا عم ةقالعلا ةرادإ تاردابم ىلع بعصلا نم ناك اذإف .ةيسيئر

 عانقإ نم نكمتنس فيكف «رامثتسالا ىلع ةّماه دئارع ةيأ راهظإ

 ىلع اضأر اهلمكأب ةمظنملا بلق بوجوب نييسيئرلا نييذيفنتلا ءاردملا

 ةرادإ نم نكمتن يكل - كلذ ىلإ ةيعادلا بابسألا يه امو ؟سقع
 ىلع ديربلا ةطساوب تاغولاتكلا لاسرإ تايلمع وأ ةينالعإلا انتالمح

 ؟لضفأ وحن

 ةرمغ ف ةريبكلا ةحوللا ىرت دعت مل تاكرشلا نأب دقتعن نحن

 تعمج ارخؤم تدقع ةمق يفف .ةمخض تانايب دعاوق ءانبل اهسمحت

 نيعتي هنأ ىلإ نوعمتجملا لصوت «نييسيئرلا قيوستلا يلوؤسم نم ديدعلا
 ؛ةطيسبو ؛ةحضاو ايلعلا ةرادإلا اهدمتعت ىلا سيياقملا نوكت نأ

 ءاعويش رثكألا سيياقملاو .6ةريبكلا ةحوللا داعبأ مسرتو «ةيلبقتسمو

 هذه مساقتت «حبرلا ىلإ مهسلا رعس ةبسن وأ ؛ةيقوسلا ةصحلا لثسم

 ةقالعلا ةرادإ مظن تحبصأ ؛ءكلذ نم سكعلا ىلعو .ةّماملا صئاصخلا

 ةعامج ديعب ّدح ىلإ هب صتخت القحو ديقعتلا ةديدش ليمعلا عم

 ةباجإلا يف ةبوعص كلذ نم مغرلاب دحت اهنكلو «تامولعملا ايجولونكت
 مهألاو .انيلإ ةبسنلاب يداعلا ليمعلا ةميق يه ام - طيسب لاؤس نع

 ىلع تزكر ليمعلا عم ةقالعلا ةرادإ مظن دوهج ةيبلاغ نأ كلذ نم

 لانت ام اردان نكل .تالمحلا ةرادإ لثم ةيكينكتلا ةيليصفتلا اياضقلا

 يللاتلا غولاتكلا ىلع لصحي نأ يغبني يذلا ليمعلا ديدحت لثم اياضقلا

 اذإ ءاريخأو .نيسيئرلا نييذيفنتلا نيلوؤسملاو ايلعلا ةرادإلا مامتها

 وهو) ةكرشلل ماعلا عضولا مييقت يف ًالعف ةمهم ليمعلا ةميق تناك
 ةميقلا كلت نوكت نأ يغبني «(باتكلا اذه يف اقحال هنع ملكتنس رمأ

 لب «ءبسحو ةكرشلا يف نييذيفنتلا ءاردملا ىلإ ةبسسنلاب ال ةيلحج
 نوزامأ ىدل ناك ول حف .ًاضيأ نيرمثتسملا عمتجم ىلإ ةبسسنلابو
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 اهنم داري ءالمعلاب ةصاخ تانايب دعاوق 801. نيال نوأاكريمأو

 للخنا وأ يداعلا رمثتسملا رودقم يف نوكي نلف ءامهئالمع ةميق ريدقت
 نوأ اكريمأ وأ نوزامأ ءالمع ةميق ةلوهسب فرعي نأ قذاحلا يلاملا

 .هذه تانايبلا دعاوق ىلإ لوصولا نودب نيال

 هنكميو هلوهسب همهف نكمي طيسب سايقم وه هيلإ جاتحن ام لك
 انفصوبف .ءاجر انمهف ئست ال .ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا رهوج ريوصت
 دعب نكل .ديقعتلا ىلع شيعنو ةقدلا لجأ نم عراصن نحن «نييمداكأ

 «لامعألا ةرادإ يف ريتسحاملا بالط نم فالآلا ىلع تارضاح انيقلأ

 نأب ةخسار ةعانق ىلإ الصوت «تاكرشلا نم تارشع ىلإ انئثدحتو

 ىلع اريثك ديزت اهيّئبتو ةيبيرقتلاو ةطيسبلا قرطلا مادختسا تالامتحا
 ةميقلا ةفرعم كيفكي هنأ امك .ةدقعملا اهتاريظن مادختسا تالامتسحا

 يلختلا حرتقن ال نحنو .كتارارق ةيبلاغ ذختت يكل كليمعل ةيبيرقتلا

 رشننس انك اذام الإو) ةدقعملا ةجذمنلا وأ ءالمعلا تانايب دعاوق نع

 ةلواحم لبق يشملا ملعت انيلع بجوتي نكل .(؟ةيميداكألا تالمحملا يف

 سردنو ةطيسبلا قرطلا مادختساب أدبن نأ انيلع يغبني هنأ يأ .يرجلا

 ىلإ حايترالاب رعشن نأ دعبو .ةفلتخملا تارارقلا يف اهريثأت ةيفيك

 يعدتسي امدنع ديقعتلاو ةقدلا نم ديزملا ءارو يعسلا اننكمي جئاتنلا

 .كلذب انمايق فقوملا

 ةقدلا مهو

 مادختسا حارتقا نم بعرلاب نيدقعملا ءاَرقلا ضعب رعشي امر

 ةميقلل ريدقتل حايتراب رعشن اننأ نيح قو .ةيبيرقت نكلو ةطيسب قرط
 اعبر «لاثملا ليبس ىلع 5120و 80 نيب ام حوارتي ليمعلل ةيرمعلا

 هيضتقت امو .ديعب ّدح ىلإ ييرقت ريدفتلا اذه نأب ءالؤه دقتعي
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 .ةقدب ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا ا ل لا

 تارارقلاو تاضارتفالا نم ةعومجب ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا ريدقت
 انم ديدعلا بغري دق امث ريثكب ةقد قأ ريدقتلا اذه لعمت ىلا يا

 :تلارارلاو تاضارتفالا هذه نم اعبي ناضتعاب نفانسو» زوم ف
 ةينمز ةرتف دادتما ىلع حابرألا طامنأو ءالمعلا روفن لّدعم ربتعي

 انشقان نأ قبسو .ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا ريدقتل نييساسألا نيلخدملا

 ةرتف دادتما ىلع روفنلا طامنأ ريدقت ةلواحم نع زربت يلا تايّدحتلا

 ريغ تامدح مّدقت ىلا تاكرشلا ىلإ ةبسنلاب ايوستو «ةيسنمز

 تادئاعلا ريدقت ىلإ ةحاحت نحن «حابرألا طامنأ رّدقن يكلو .ةيدقاعت

 تادئاعلا عقوت اهفنتكي ىلا ةبوعصلا ىلإ انرشأ نأ قبسو .فيلاكتلاو

 سانلا هلوادتي يذلا مالكلا تاريثأت وأ عطاقتملا عيبلا نم ةيلبقتسملا

 يكلو اند لقأ تسيل ةنلكلاب ةقلعتلا اياضقلا نأ انك .ةيفاخ

 لك ىلع فيلاكتلا عيزوت ىلإ ةجاحم نحن «نّيعم ليمع ةميق ردقن
 فيلاكتلا ريدقت ةلحرم يطفخت ىلإ ةجاحب نحت ءىرخأ ةرابعبو .ليمع
 ىلإ ةدشنملا قبلاكعلا ريدقت ةلحرم ىلإ لضنل طاشنلا ىلإ ةدنتسملا

 ىلع عئاضبلا فيلاكت عيزوت ليصل نبدا نيسح يلو .ليسمعلا
 نم هنأ دحن «ليمع لك اهيرتشي يلا جتنملا ةنمكل تقف اقهفو ىالمعلا

 فيك «لاغملا ليبس ىلعو احلا فيلاكتلا عيزوت ناكمع ةبوعصلا

 ذحأ انيلع يغبني له ؟ةيراجتلا تانالعإلا فيلاكت عيزوت يغبي

 وأ «نييلاحلا ءالمعلا ىلع ةظفاحلا وأ ددج ءالمع باستكا فيلاكت

 تامدخلا فيلاكت عيزوت اننكمي فيكو ؟رابتعالا نيعب اعم نيتعومجنا

 يغبني مأ ةتباث نيفظوملا فيلاكت رابتعا يغبني لهو ؟ليمع لك ىلع

 ؟ةرشابم فيلاكتك ءالمعلا ىلع اهعيزوت
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 ف فيلاكتلا عيزوتب ةقلعتملا تارارقلا نم ديدعلا فصو نكمب
 ءرملل نكمي .فظوملا ةفلك الثم ذحأنلو .ةيعوضوم اهفأب تالاحلا نسحأ

 ليمع ىلع اهليمحت يغبني ال كلذلو ًايبسن ةتباث ةفلك اهنأب لداحي نأ

 فيلاكتلا لمحت «(©2م1181 ©0126 لثم ءتاكرشلا ضعب نأ ريغ .نّيعم

 ماعلل يونسلا اهريرقت فو .باسح وأ ليمع لك ىلع ةيتايلمعلا
 دئاوفلاو بتاورلاب ةقلعتملا فيراصملا" نأب ةكرشلا تحرص ؛«0]

 ةفلكل ةرشابم ةجيتنك /036 ةبسنب تداز امل ةبحاصملا ىرحخألا

 قو ."ةكرشلا تاباسح يف ومنلا ةرادإ ىلإ ةفداملا تايلمعلا

 ةبوسحملا ليغشتلا ةفلك" نأ ىلإ اهريرقت راشأ «2003 ناسين/ليربأ

 عبرلا ف 579 ىلإ تعفترا باسح لك ىلإ ةبسنلاب يونس ساسأ ىلع

 .”"هلبق يذلا عبرلا ف 576 تناك نأ دعب 2003 ماعلا نم لوألا

 فيراصملاو ءالمعلا ددع نيب ةيوق ةقالع دوجو 2.3 لكشلا نيبي

 فيلاكتلا عيزوت رربي ام وهو «©2م1]118 026 ةكرش يف ةيليغشتلا

 ةقالع 2.4 لكشلا نيبيو .ءالمعلا ىلع ةكرشلا هذه يف ةيليغشتلا

 زلراشت ةكرش يف تاباسحلا ددعو فظوملا ةفلك نيب ريثكب فعضأ

 لقأ ليمع وأ باسح لك ىلع ةفلكلا هذه ليمحت ةيفيكف .باوش

 .ةّرملاب ةحضاو ريغ لقن مل نإ او

 رابتعا ىلع ةيبساحم ةلأسم هنوك ىلع رصتقي ال فيلاكتلا عيزوت نإ

 ةلأسملا هذه نإ ح .ةيحبرلاو ليمعلا ةميق يف ةرشابم ةقيرطب رثؤي هنأ
 فراصملا ةلاح سردن انعد .تالاحلا ضعب يف ةيساسح رثكأ حبصت

 نم ليمعلا ةمدخ ةفلك نأ نآلا هيلع فراعتملا نمف .لاثملا ليبس ىلع

 نم هسفن ليمعلا ةمدخ ةفلك نم ريثكب ىلعأ فرصملا يف فاّرص لالخ

 ةجيتنو .(2.5 لكشلا ىلإ رظنا) تنرتنإلا وأ يلآ فارص لالخ
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 .ةفلتخملا تاونقلا ربع ةيكريمألا فراصملا دحأ يف تالماعملا فيلاكت 2.5 لكشلا

 مادختسا ىلإ لوحتلا ىلع اهءالمع ُفراصملا عّجشت ءكلذل

 .تنرتنإلا ربع ةيفرصملا مقايلمع ةعباتم وأ يلآلا فرصلا تانيكام

 مايقلا نع هئالمع ني ىلع فرصملا لمع «لاثسملا ليبس ىسلعو
 متت ةيلمع لك نم 53 غلبم هتاضاقم ربع ع رفلا يف ةيفرصملا مقايلمعب
 رالود نويلم 150 ةبارق رمثتسا هنأ امك .نيفاّرصلا دحأ لالخ نم

 ىلع هتاطاشن رصتقت يذلا هعرف «11/185م31183311.6013 ىلع

 مقايلمع ءادأ ىلإ ءالمعلا نم ديزملاو ديزملا لّوحت نأ ريغ .”تنرقتنإلا
 لقأ ددع ىلع ةعزوم فرصملا عورف فيلاكت لعجيس تنرتنإلا ربع
 قباسلا ف نيحبرم اوناك نيذلا ءالمعلا لعجيس ام وهو «ءالمعلا نم
 ىلإ امإ ىوقأ عفاد نآلا فرصملا ىدل تابو .نيحبرم ريغ ليج

 صلختلا وأ تنرتنإلا ىلإ نيحبرملا ريغ ءالمعلا ءالؤه تايلمع ليوحت
 هذه يف فرصملا ٌرمتسا اذإ نكل .ةرودلا رمتست اذكهو ءىمهنم

 يرضخ لمعي فرش حبصأو هعورف ةفاك لفقأو «ةياهنلا يح ةسايسلا

 تنرتنإلا ىلع هؤالمع رعشي نأ حّجرملا ريغ نمف ؛:ةكبشلا ىلع
 مهل رفوتي ناك امدنع قباسلا يف اوناك امك حايترالا نم هسفن ردقلاب

 .راوحلا يف يديلقت عرف
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 ديزملا لّوحت عم يح هنأ ىلإ ةثيدحلا تانايبلا ريشت ؛عقاولا يف

 «تنرتنإلا ربع ةيفرصملا مهتالماعم زاحنإ ىلإ ءالمعلا نم ديزملاو
 ةيديلقت اعورف ةدحتملا تايالولا يف ىلوألا ةتسلا فراصملا تحتففا

 حبصأ ثلا ليبس ىلعو .”لبق نم اهم دهب ل دادعأب ةدسيد
 يق اريغص افرصم ةّرم ناك يذلا :71/3وطام عمم 301031 فرصملا

 يف ةلثمتملا هتسايس لضفب دالبلا يف ةيلام ةسسؤم ربكأ عباس 6

 28 حاتتفاب وغاكيش قاوسأ محتقا وهو .دارطاب ةديدح عرفأ حانتفا

 نيذلا ءالمعلا نأ ودبيو ."2003 ناريزح/وينوي يف دحاو موي ف اعرف

 دوحو نم دئاوفلا ضعب نونجي تنرتنإلا ربع فرصملا عم نولماعتي

 فيلاكت عيزوت ةيفيك حضاولا ريغ نم نكل ءفراصملل ةيديلقت عورف

 .ءالمعلا ءالؤه ىلع عرف يأ
 يف لصحنس اننأ ةشقانملا هذه نم اهشاو نوسكي نأ يسغبتي

 ةيرمعلا ةميقلل ةقيقد ريغو ةيبيرقت تاريدقت ىلع تالاحلا نسحأ

 يغبني ال نكل .ةدقعم جذامنتو ةيليصفت تانايب رفوت عم تح ليمعلل
 تامادختسا ىلإ لصوتلا نع نيعم سايقم يف ةقدلا مادعنا انينثي نأ

 وحن ىلع ًاقحم نوكت نأ لضفألا نم ءاقباس انرشأ دق امكو .هل ةيرادإ
 .عطاق لكشب ًانطخع نوكت نأ نم ًالدب مهبم

 ةطيسب ةبراقم

 ايصرصخو اح تايقم يأ قف لضاتلا قالا مادمت لإ ارحظن

 ةبراقم كيدي نيب عضن - ليمعلل ةيرمعلا ةميقلاب ةقلعتملا سيياقملا

 ىلإ ةبسنلاب ةفافش نوكت يكل تممّص ليمعلا ةميق ريدقتل ةطيسب
 بلطتت الو «نيرمثتسملاو تاكرشلا ف نييذيفنتلا ءاردمل نم لك

 3 ايناوفتما هيف هلو كيو «تبانابزلا نمار ا رادصتم
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 قرطلل اديح ابيرقت كلذ نم مغرلاب رفوت اهنكلو «رارقلا عنص ةيلمع

 يقف كل نيبنسو .ةلصفملاو ةريثكلا تانايبلا نم ديزملا ىلع دمتعت يلا

 تالاحلا ف «حوارتت ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا نأ ةيلاتلا انتشقانم

 (حابرألا) رالودلاب يونسلا شماملا فاعضأ 4.5و ] نيب ام «ةيسايقلا

 ةجاحب نحن «طيسبتلا اذه ىلإ لصوتن يكلو .ليمعلا اذه اهدلوي لا

 ةدم لاوط ةتباث ىقبت حابرألا شماوه (أ) :تاضارتفا ةثالث مدقت ىلإ

 ىقبي عالمعلا ىلع ةلظفاحملا لدعم (ب)و ةكرشلا عم ليمعلا لماعت

 دمأل دتعي ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا ريدقت (ج)و «ةدملا كلت لاوط اعباث

 مسقلا يف دجتس «تاضارتفالا هذه كتبعرأ لاح فو .دودحم ريغ

 نوكي امر) عنتقم ريغ لازت ال تنك اذإو .اهل ةريثك تاريربت يلاتلا

 ؛(اييف لمعت يلا ةراجتلا ةيصوصخ ىلإ عجرت ةهيجو بابسأ كيدل

 بتلافس «نآلا انآ :ةلعيسلا اهقورط: دعنا ةليش اذ راه اشيا دحتفتتم

 اننكمي ام رادقم ىرنل قالطنا ةطقنك انتاضارتفا ىلع ةقفاوملا كنم

 .اهنم هيلع لوصحلا

 ةغيصلا بسح ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا طسبت «ءانتاضارتفا ىلع ءانب

 :(ليصافتلا نم ديزم ىلع عالطالل أ قحلملا عجار) ةيلاتلا

 نا »| ١
 ]+ مس

 ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا - (0]ا/

 تتيح

 (الثم ةنسلا ٍق) ةرتفلا ف ليمعلا نم دئاعلا حبرلا وأ حبرلا شماه < 0

 الثم 080 وأ 0.8 - ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لدعم < [

 اثم 7012 وأ 0.12 - مصخخلا لدعم < | اثم ل
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 (07) حبرلا شماه يواست ليمعلل ةيرمعلا ةميسقلا نأ ظحال
 سماه عاضم لماعلا اذه ىلع قلطت 7/1413 8) لاعب ايزرتس

 لدعم ىلعو (7) ليمعلا ىلع ةظفاحملا لدعم ىلع دمتعي وهو «حبرلا

 ىلع ليمعلا ىلع ةظفاحملا لدعم دمتعيو .(1) ةكرشلاب صاخلا مصخلا

 تاطاشنلا نم ةلمجو «ليمعلا ةمدحخو ؛.ةرعسو ,جتنملا ةدوج

 ىلع ةظفاحملا لدعم حوارتي ؛«تاكرشلا ةيبلاغ ىلإ ةبسنلاب .ةيقيوستلا
 لام سأر ةفلك يف ةلاد مصخلا لدعمو ./090و !/060 نيب ءالمعلا

 ةيلكيه ىلعو يراجتلا اهلمع يف ةرطاخملا مجح ىلع دمتعيو ةكرشلا
 لدعم حوارتي «تاكرشلا ةيبلاغ ىلإ ةبسنلاب .اًترطاخم ةدئاف - افويد

 ميقلا ضعب تالدعملا هذه نمض ضرعنسو .'!/016و !08 نيب مصسخلا

 فعاضم نأ نيبي يذلا 2.1 لودجلا يف حبرلا شماه فعاضمل ةيسايقلا

 ايندتم شماحلا فعاضم نوكي .4.5و 1 نيب ام حوارتي حبرلا شماه
 فنتكي يلا تاكرشلا يف امك) ًاعفترم مصخلا لدعم نوكي امدنع

 .ايندتم ليمعلا ىلع ةظفاحملا لدعمو (رطاخملا نم ٌريثكلا اهلامعأ

 لمحتت ىلا تاكرشلا ةلاح ف اهقثرم قعاصلا اذه ناوكي «سكعلابو

 .ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لدّعمل ىلعأ ةميقب عتمتتو ةيندتم رطاخم

 ةيرمعلا ةميقلا ريدقتل ةلهسو ةعيرس ةقيرط لودحلا اذه رفوي
 لدعمو: 9812 مضت لدعم. اذ ةكرش ىلع ًالقم برضنلو .ليمعلل
 اهليمع نم يونسلا حبرلا شماه ناك اذإ .9090 ءالمعلا ىلع ةظفاحم

 8400 يواسي ةيرمعلا ةميقلل طيسبلا ريدقتلا نإف 25100 يواسي

 يكل 4.09 وأ 4 لماعلاب ابورضم 0 يونسلا شماسملا) ابيرقت
 ةجذمن وأ ةضيفتسم تانايب ىلإ جتحن مل اننأ ظحال .(ةقد رثكأ نوكن

 اذه نيسحت نكمي هنأ حضاولا نم .مقرلا اذه ىلإ لصوتلل ةدقعم

 تاريدقتلا ّنكل .ءالمعلا نع ةلصفم تانايب مادختساب ريدقتلا
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 ةيبلاغ ىلإ ةبسنلاب ةيافكلا هيف امه ةديج ليمعلل ةيرمعلا ةميقلل ةيبيرقتلا
 امك .ماقرألا رّيغتت امدنع يح رّيغتي ال رارقلا نأل ةيرادإلا تارارقلا

 ةرفوتملا تانايبلا مادختسا نيرمثتسملاو نييلاملا نيللخملا ناكمإ يف نأ

 فقوتت) ةكرشلا ءالمع ةميق نع ةركف نيوكت لجأ نم روهمجلل
 ةبقارم مهفاكمإ يف نأ امك .(يلاحلا يراجتلا جذومنلا ىلع عبطلاب

 ىلع ةظفاحملا لثم ةيساسألا لماوعلا ةعباتم ربع ةكرشلل ماعلا عضولا

 .ةينمز ةرتف دادتما ىلع ءالمعلا

 ليبس ىلعو .ليمعلا ىلع ةظفاحملا ةميق 2.1 لودحلا نيبي امك

 «'080 ليمعلا ىلع ةظفاحم لدعمو 2 مصخن لدعم دنع ,لاثملا

 ءىرخأ ةرابعبو .4.09 نم الدب 2.5 حبرلا شماه فعاضم نوكي

 5100 هرادقم يونس حبر شماه دنع ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا عفترت
 نع ةركف ليمعلا ةميق ف قرافلا اذه انيطعي ./090 ىلإ 080 نم

 ىلع نوكت نأ ةكرشلا ىلع يغبني يذلا لاملا نم ىصقألا رادقملا

 .ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لدعم نيسحت يف هفيظوتل دادعتسا

 حبرلا شماه فعاضم 2.1 لودجلا
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 ىلع ةظفاحملا لدعم كأم! امرأ زيشن نأ زيثملا نم هيفا انك

 ليمعلا ةميق ىلع ريثأتب «تانايبلا نم يسايق قاطن يف «زيمتي ءالمعلا

 لصوتلا دارملا نوكي امدنع ءىرخأ ةرابعبو .مصخلا لدعم ريثأت قوفي
 لدعم ىلع اهريثأتو ةيقيوستلا تاطاشنلا حبصت «ةيلام ةميق ىلإ

 لدعم قلعتي ام يف ةيلاملا ةسدنهلا نم ةيمهأ رثكأ ءالمعلا ىلع ةظفاحلا

 .ةقحاللا لوصفلا يف عوضوملا اذه ىلإ قرطتنسو .مصخلا

 ؟ةلوقعم انتاضارتفا نأب لوقلا نكمي ىدم يأ ىلإ

 ةيرمعلا ةميقلا ريدقتب ةصاخلا ةيبيرقتلا ةدعاقلا هذه ىلإ الصوت

 لدعمو «تباث حبرلا شماه - تاضارتفا ةثالث ىلع دامتعالاب ليمعلل

 قفألاو «ةكرشلا عم هلماعت ةّدم لاوط تباث ليمعلا ىلع ةظفاحما

 نآلا شقاننسو .ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا ريدقتل دودحاللا نيمزلا
 قثت تنك اذإ كعسو يف .ةيقطنم تاضارتفالا هذه لعمت ىلا بابسألا
 .ةءارقلا عبات ؛كلذل ًافالحو ءمسقلا اذه زواجتت نأ انب

 !*حبرلا شماه

 دئاعلا هنأب ليمعلا لبق نم ةمهاسملا وأ حبرلا شماه فرعي

 يف .هتمدخ فيلاكت هنم احورطم ليمعلا اذه نم دلوتملا يونسلا

 هنأ ىلإ دلييكيار كيرديرف راشأ 111 االول 155/1001 رثؤملا هباتك

 حابرألا تداز املك ةكرشلا عم ءالمعلا لماعت ةدم تلاط املك

 يلا لماوعلا نم ديدعلا كانه فليك ىلإ ادانتساو يد ةدلوتملا

 نأ دعب تقولا رورم عم قافنإلا ديازتي ءألوأ .ةدايزلا هذه يف مهسست
 ضفختت ًايناث .ةكرشلا عم مهلماعتل حايترالا نم ديزمب ءالمعلا رعشي
 ديدجلا ليمعلا ةمدخ «ىرحخأ ةرابعبو .تقولا عم ليمعلا ةمدح ةفلك
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 ءالمعلا رقوي ءاثلاث .صلخعو دق ليمع ةمدخ نم ةفلك رثكأ
 عم لماعتلاب نيرخ الل ميدل لالخ نم ةرشابم ري دكئاوت نوصلخملا

 ؛يلاتلابو - راعسألاب ا لقأ نوضاخلا ءالمعلا ءاعياو :ةكرشبسلا

 هذه ةفاكل ةجيتنو .مهنم ةيفاضإ روق ئضاقت نأ ةكرشلل هك

 رورم عم ديزتس ليمعلا نع ةدّلوتملا حابرألا نأب دقتعُي ءتارثوملا

 .2.1 لكشلا يف نيبم وه امك «تقولا

 نم ديدعلا ىدل اهمباو لو ىقلتو ةيهيدب ججحلا هذه نأ مغرب

 هذه ىدحإ .اهيف كّكشت يلا ةثيدحلا تاساردلا ضعب كانه «رئاودلا

 ةيحبر رثكأ نيصلحنملا ءالمعلا نأب معزلا" نأ نم رذمت تاساردلا

 ىلع ةظفاحلا هنأب ةساردلا هذه لداحت و ."هيف غلابم طيسبت ًامئاد

 ىلإ عجرت ةريبك فيلاكت عم قفارتت نمزلا نم ةليوط ةرتفل ءالمعلا
 نم دوعي ال «فيلاكتلا هذه بّستحُب امددعو .تآفاكملا جمارب

 .'"ةفلك ىلعأ ريصقلا ىدملا ىلع ءالمعلا ةمدحخس تناك نإ حضاولا

 لمش تاديكأتلا هذه ىلع ارابتخا ترجأ ىرعحأ ةسارد كانهو

 ةلدأ دوحو مدع وأ ةفيعض ةلدأ دوحو"' ىلإ تصلخحو ةّدع تاعانص

 ةكرشلا نم نورتشي نيذلا ءالمعلا ةمدح نأ ىلإ ريشت قالطإلا ىلع
 ,راعسألاب ًارثأت ّلقأ مهنأ وأ «ةفلك لقأ ةينمز ةرتف دادتما ىلع ماظتناب
 .17"ةديدح ةيراحت لامعأ ديلوت ف نومهسي وأ

 نمزلا عم ءالمعلا تامادختسا طافمنأ 2.6 لكشلا يف اني

 نم اهيلع لوصحلا مت لاو !"ةدحتملا تايالولا ف و ةلومحلا نافل

 يماع نيب ةدتمملا ةرتفلا يف ليمع [1000 نم ةفلؤم ةعومجم ةعباتم

 يفرغ درب هل «لكشلا اذه وتس وشنو ايسكو 3003361
 ةعانصلا هذه ف راعسألا عجارت بناج ىلإو .نمزلا عم مادختسالا
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 .يكلسال فتاه ةمدخ ىلع ةيرهشلا تاقفنلا 2.6 لكشلا

 لاوط عقاولا يف حابرألا شماوه تصلقت «ةيسفانتلا طوغضلل ةجيستت
 .تاكرشلا عم المعلا لماعت ةذم

 اذإ ام لوح ةضقانتم ةلدأو عساو لادج كانه ءراصخالابو

 ةدم لاوط ةتباث ىقبت مأ «صقانتت مأ «دادزتس حابرألا شماوه تناك

 امبر هنأ ىلإ ريشت لاحملا اذه يف تاساردلاو .ةكرشلا عم ليمعلا لماعت

 ةطقنكو «كلذلو ,ةماع تاجاتنتساب جورخلا بعصلا نم نوكي

 لاوط ةتباث ىقبتس حابرألا شماوه وأ حابرألا نأب ضرتفن «قالطنا

 نا ب اذهو ا ا ا

 ريدقت 6 ردي قي اسانخو نع ضنبلا .> اهعس سرب
 ةلوهسب انتبراقم ليدعت ةيفيك ًاقحال نّيبنسو .ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا
 .حابرألا شماوه يف اومن دهشت امر ّيلا عاضوألاو معءالتي ام

 ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لدعم

 لاوط ةكرشلا عم نولماعتي ءالمعلا لظي الأ يهيدبلا نم

 تاطحملا نمو «ىرخأ ىلإ تالاصتا ةكرش نم نولقتني مهف ,مقتايح

0 

 الا
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 يف ماكارتشا نوغليو «ةيئاضفلا تاطحملا ىلإ ةيلباكلا ةينويزفلتلا

 ةعانص يف ةيونسلا ةدايزلا تحوارت «لاثملا ليبس ىلعو .تآلجملا
 06و (2000 21/1 ءاعوو [1ءالاءاتل) 2023.4 نيب ةلومحمل فتاوملا

 باسحب تاكرشلا ةيبلاغ موقت .2002(11 تلعاعماطممزب 0ماتمع)

 لصف وأ ءرهش) ةنيعم ةينمز ةرتف دادتما ىلع اهثالمع روفن تالدعم

 عم مهلماعت اوفقوأ نيذلا ءالمعلا ددع ميسقت ربع (ًالثم ةنس وأ

 .اثيدح نيبّستكملاو يمادقلا ءالمعلا ددع ىلع ةرتفلا كلت يف ةكرشلا

 ةكرش ةلاح يف يرهشلا ةدايزلا لّدعم ىلع الاثم انيطعي 2.7 لكشلاو

 .ةيروك تالاصتا ةكرش يهو 251 777

 ةدايزلا لدعم نأب 2.7 لكشلا نم جاتنتسالا ًايرغم نوكيس

 رهش دعب ةريبك ةحردب عجارت 512 1816015 ةكرشلا ىلإ ةبسنلاب

 ءالمعلا جيزم ناك «ةينمز ةلحرم لك دنع نكل .2000 زومت/ويلوي

 .ىمادقلا ءالمعلا ضعب ةراسحو ددج ءالمع باستكال ةجيتن افلتخم

 2003 .ناسيت/ليربأ يف ةكرشلا :تينسكا «لايلا ليتم ىتللغو

 نمزلا

 .512© 12«7«ءممم ةكرش ىلإ ةبسنلاب ةيرهشلا ةدايزلا لدعم 2.7 لكشلا
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 ليمع 209000 ترس اهنكلو ءديدج ليمع 303000 هعومجب

 ةكرشلا ىدل نوكي نأ حجرملا نم ؛ةينمز ةلحرم ةيأ دنع .مدق

 ءدحاو رهش ريغ ةكرشلا عم مهلماعت ىلع ضع م ددج ءالمع

 نولازي ال نورحآو «نيرهش ذنم ةكرشلا عم نولماعتي ءالمعو
 لعجي دق ام اذهو .اذكهو ءروهش ةثالث ذنم ةكرشلا عم نولماعتي

 ليبس ىلعو .افلتخم تاعومجملا هذه نم لك ىلع ةظقاحملا لدعم
 ءالمعلا نم ىلعأ روفن لدعمم ددجلا ءالمعلا زيمتي امر ءلاثملا
 هذه ةفاك نيب عمجن امدنع عيضت ةمولعمل هذه نكل .ىمادقلا

 ىلع ءالمعلا ىلع ةظفاحملل يلامجإلا لدعملا باسح دنع تاعومجملا

 تاكرشلا نم ةلق نإف ءفسأللو .نّيعم رهش وأ ةينمز ةرتف دادتما
 نأ امك .ةعومجملا ىوتسم دنع اهئالمع روفنب ةقلعتملا تامولعملا عباتت

 مّدقت لا تاكرشلا ىلإ ةبسنلاب ريثكب بعصأ حبصت ةمهملا هذه
 نأ اهيف ليمعلا ىلع نيعتي ال ىلا ةلاحلا يهو «ةيدقاعت ال تامدح
 1 ١ .هليحرب ةكرشلا ِملْعُي

 ةدم لاوط ءالمعلا ىلع ةظقاحملا تالدعم رسّيغتت له نكل

 تالدعم نأ ىلإ ريشت ىلا تاساردلا نم ديدعلا كانه ؟ليمعلا لماعت
 (ضفخنت مهروفن تالدعم نأ وأ) نّسحتت ءالمعلا ىلع ةلفاحما

 دجو «لاثملا ليبس ىلعو .ةكرشلا عم ءالمعلا لماعت ةدم لاوط

 نولماعتي نيذلا ءالمعلا نم ةعومجب ىلعفلا روفنلا طمن نأ دليبكيار

 ىلإ رظنا) تقولا رورم عم عحارتي ةينامتئالا تاقاطبلا عيبت ةكرش عم
 .2.8(11 لكشلا

 يف ؟تقولا رورم عم ىوقي ليمعلا ءالو نأ كلذ نعي له نكل
 هؤالمزو نامكيه سمياج تيرول حرطي «ةلامعلا تايداصتقا قايس



 ْق لمعلا نع صخشلا عاطقنا ةدم رثؤت له - هسفن لاؤسلا

 نم له «ىرخأ ةرابعبو ؟لبقتسملا يث ةفيظو ىلع هلوصح لامتحا
 نع ةاطاغ صخشلا ءاق ةدم تلاطءانلك ماي ل وتلا اوضتلا

 يف ؟ةفيظو ىلع روثعلا رثكأ هيلع بعصلا نم تاب املك لمعلا
 ةمكارتملا تانايبلاو يأرلا اذه ةيباوص ىلإ ريشت ةهادبلا نأ نيح

 تاحاتنتسالا هذه جورخلا ةّبغم نم هؤالمزو نامكيه رذح همعدت
 سانلا نم طيلخ نم فلأتت ةمكارتملا تانايبلا نأ اونّيبو «.ةطسيلملا

 صاخشألاو .لمعلا يف تاراهملا نم ةفلتخم تايوتسم نوكلمي نيذلا

 امث ,مهريغ لبق فئاظو ىلع نولصحي لضفأ تاراهمم نوعتمتي نيذلا

 نيلطاعلا ةعومجم يف ةفيعضلا تاراهملا باحصأ نم صاخشألا كرتي

 لمعلا نع نيلطاعلا ةعومجم فلأتت «تقولا رورم عمو .لمعلا نسع
 ةبوعص نودجي نيذلا ةراهم لقألا لامعلا نم ديازتم ددع نم هذه

 يف توافتلا هنإ «ىرحخأ ةرابعبو .لمع ىلع لوصحلا يف ةديازتم

 يف رثؤي يذلا ءلمع الب مهئاقب ةدم سيلو ءلامعلا تاراهم

 ."وههفيظوت تاللامتحا

1 
3 

 يونسلا روفنلا

1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 0 

 (تاونسلاب) ءالمعلا نم ةعومجم لماعت ةدم

 .ةينامتنالا تاقاطبلا عيبت ةكرشل روفنلا تالدعم 2.8 لكشلا
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 نم ةعومجم لك فلأتت «ءالمعلا روفن نع ثيدحلا قايس ينو
 ةكرشلا عم لماعتلاب مهمازتلا وأ مهئالو ةوق يف نوتوافتي ءالمع
 يفف .ةمدخلا وأ جتنملا ىلإ ةلصأتملا مقاجاح ىلع ًادامتعا كلذو
 نوكي نأ حّجرملا نم ؛ةكرشلا عم ءالمعلا لماعتل ىلوألا تاونسللا

 عم مهتالماعتل نييشماهلا ءالمعلا فقو ببسب اعفترم روفنلا لدعم

 ف ىقبي ؛ةكرشلا عم لماعتلا نع نيبلقتملا ءالؤه فقوت عمو .ةكرشلا
 ةيفاصلا ةحلاو + ندأ رزقت لدعم ايبسن ءالو نك ءالزع ةعوسما
 .2.8 لكشلاب هيبش طغ

 لدعم نوكي امدنع حف .ةشقانملا هذه نومضم ظحال

 ةحيرش ةلاح يف وأ) نييدارفإلا ءالمعلا ةلاح يف ءالمعلا ىلع ةظفاحملا

 ريغتت نأ نكمي ؛نمزلا عم أتباث (ةعومجملا لاد ءالمعلا نم
 ليبس ىلعو .نمزلا عم ءالمعلا ىلع ةمكارتملا ةظفاحملا تالدعم

 نم نيتحيرش ةلاح يف هنأ نم ةلوهسب دكأتلا كعسو يف ؛لاثملا

 مجحب ةيناثلاو 9010 تباث روفن لدعمو 9020 مجحب ىلوألا «ءالمعلا

 عم يلامجإلا روفنلا طمن عجارتي فوس 9030 روفن لدعمو 0

 رهظأ دقو .2.8 لكشلا يف نّيبم وه ال هباشم وحن ىلع تقولا
 ةتباث ةظفاحم تالدعم زيمتت ىلا جذامنلا نأ تاساردلا نم ديدعلا

 نيب توافت دوحوب حمست ءالمعلا نم ةحيرش وأ ليمع ىلإ ةبسنلاب
 اذهو .2!تانايبلا مظعم عم مجسنت (ةسناجتم ريغ يأ) اهرصانع

 ىلإ ةبسنلاب ةظفاحملا لدعم نأ ةطيسبلا انتبراقم ف انضرتفا «ببسلا

 .نمزلا عم ةتباث ليمعلا

 ينمزلا قفألا

 ةميقلا ريدقت ةلأسم اهيف انئحب يلا ةشقانملا ىلإ اندع اذإ
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 دق اعر 22.2«2و 2.1 لكشلا نم ةاقتسملا تانايبلا مادختساب ةيرمعلا

 ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا ريدقت انرايتا ببس ركذن مل اننأب تظحال

 مكح مادختسا عقاولا يف 58 عئاشلا نم .نينس عست ىدم ىلع

 ةيرمعلا ةميقلا ريدقت داري يلا ةرتفلا ديدحت يف يعوضوم ريغ
 مادختساب نوحصني نيذلا ءاربخلا نم ديدعلا كانهو .اهيف ليمعلل

 نأ حجرألا ىلعو) نينس عبسو سمح نيب ام حوارتي مز راطإ

 نأ رابتعا ىلع «ةبساحملا يف ةعبتملا تاسرامملا ىلإ كلذ ببس عحري
 «لاثملا ليبس ىلعو .2”(ةلئامم ةرتف رورم دعب ضفخنت تادعملا ةميق
 ةميقلا ل5 210عوصد ةمل 10ءاءأموعزل 22 ©هددمومإل ةكرش ترّذق

 قاطنلا ةعساولا لاصتالا تادعم قوسل ةسارد ف ليمعلل ةيرمعلا

 عبس يواسي ليمعلا ةايح ةرود طسوتم نأ ضارتفاب 2001 ةنس
23 

 ةقيرطب ليمعلا ةايح ةرود ةدم ديدحت يرورضلا نم سيل
 ايئاقلت نابسحلا ف ذحأي ليمعلا ىلع ةظفاحملا لدعم نأل ةيطابتعا

 عم ةريبك ةجردب لقت هلماعت ىلع ليمعلا ءاقبإ تالامتحا نأ ةقيقح

 «ةيكلساللا تالاصتالا ةعانص ىلع ًالاتم برضنلو .تقوسلا رورم
 «يلاتلابو ./070 ليمعلا ىلع ةظفاحملل طسوتملا لدعملا غلي ثيح
 لماعتلا يف ةيكلساللا تالاصتالا عاطق يف ليمع رارمتسا لامتحا نإف

 رارمتسا لامتحاو .!'070 وه ةدحاو ةنس ةدمل ةنيعم ةكرش عم

 0/070 >< 7/70 وه نيتنس ةدمل ةكرشلا عم لماعتلا يف هسفن صحخشلا

 يف ليمعلا اذه رارمتسا لامتحا نإف «لئام وحن ىلعو ./049 يأ

 ىلإ لصيل ءطقف 702.8 وه نينس 10 ةدمل هذه ةكرشلا عم لماعتلا

 ىلإ ةفاضإلابو .(ةّقدلا انيّعوت اذإ !00.08 وأ) ةنس 20 دعب ًابيرقت رفص
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 دحب «رثكأ وأ نينس 10 دعب ليمعلا ىلع ةظفاحملل ةيّندتملا ةيلامتحالا

 ثيح نم ريثكب لقأ ةقحاللا تاوئسلا يف ةدّلوتملا حابرألا شماوه نأ

 اذإ «لاثملا ليبس ىلعو .مويلا ققحتي يذلا حابرألا شماه نم ةميقلا

 «مويلا 5500 غلبي احبر دّلوي ةيكلسال تالاصتا ةكرشل ليمع ناك
 70160.98 لداعي 20012 مصخ لدعم مادختساب .هسفن حبرلا نإف

 9 نيب انهم اذإ و تنل كني طقنا45183و (قيصش 0 ةنخب
 (0012 غلبي يذلا مصنخلا لدعمو 2/070 غلبي يذلا ةظفاحملا لدعم

 هدا ةنسلا يف ليمعلا اذه نم ةدلوتملا حابرألل ةيلاحلا ةميقلا نأ

 يواست نيرشعلا ةنسلا فو ؛54.51 - 02.8 > 5160.98 يواست

3 << 200.08 > 50.04. 

 «ًآلوأ .بابسأ ةثالثل دودحم ريغ ًاينمز اقفأ انضرتفا دقف يلاتلابو

 لماعت ةدمل يطابتعالا ريدقتلا نع ضارتفالا اذهب ءانغتسالا اننكمي

 رارمتسا عقوت يعي ال دودحملا ريغ نيمزلا قفألا نأ ظحال .ليمعلا

 ىلع ةظفاحما لدعم ناك اذإف .دبألا ىلإ ةكرشلا عم هلماعت ف ليمعلا

 عم ليمعلا لماعت ةدم طسوتم لظي نأ ححرألا ىلعف 27080 ليمعلا

 نوّرمتسيس ءالمعلا ةفاك نأب ضرتفن ال اننكل .تاونس سمخ ةكرشلا

 كلذ نوفقوي مث ًانيقي تاونس سمخ ةدمل ةكرشلا عم لماعتلا ف
 حوضوب انيعار كلذلو .هسفن نيقيلا ىوتسم دنع كلذ دعب لماعتلا

 كلذكو تاونس سمح ءاضقنا لبق هلماعتل ليمعلا فقو لامتحا

 بيسلاو تار سخ نع ديزت ةدمل لماعتلا ف هرارمتسا لامتحا

 نأ ةقيقج ايئاقلت نابسحلا يف ذحأي سارا اديه نا دبا ناكملا

 ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا 5 ريثكب لقأ 5 كلمت ةّقحاللا تاونسلا

 قفألا نأ وه ثلاثلا ببسلاو .مصخلا لدعمو ةلففاحملا لدعم ببسب
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 امك ةيرمعلا ةميقلا ريدقت ةيلمع عقاولا يف طّسبي دودحملا ريغ نيمزلا

 .أ قحلملا يف نيبنس

 تاعسوتلاو تاليدعتلا

 لاح يف ليمعلل ةيرمعلا ةميقلل انتاريدقت رّيغتت نأ نكمي فيك

 ول لصحيس اذام «لاثملا ليبس ىلعو ؟انتاضارتفادحأّحصي مل

 لدعم ناك وأ تقولا رورم عم ومنت حابرألا شماوه تناك

 انتاضارتفا يف لهاستنس ءمسقلا اذه يف ؟ريغتي ليمعلا ىلع ةظفاحملا

 يلاتلابو حابرألا شماه فعاضُم يف تارّيغتلا راهظإ لحجأ نم

 نأ يه ةيساسألا ةصالخلاو .ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا ريدقت يف رييغتلا

 تاضارتفالا نم ددع ىلع ءانب ةيرذح ةقيرطب ريغتت ال جئاتنلا

 ىلإ لاقتنالا كعسو يفف ءانه هلوقن ام قثت تنك اذإ) .ةفلتحملا

 .(ىلاكلا لصفلا

 حابرألا شماه ومن

 تناك اذإ ام لوح عساو لادج دجوي هنأ ىلإ ةراشإلا تمدقت

 نيح ينو .ةكرشلا عم ليمعلا لماعت ةدم لاوط رّيغتت حابرألا شماوه
 ةدم لاوط ديزت حابرألا وأ شماوحلا نأ ىلإ ريشت تاساردلا ضعب نأ

 ضرغبو .سوملم ريغت يأ ثودح فارغا تاسارد رهظت مل «لماعتلا

 نأ انضرتفا ؛ليمعلل ةيرمعلا ةميقلل طيسبلا ريدقتلا اذه ىلإ لصوتلا

 نيذلا ءاردملا نم ديدعلا كانهو .ةتباث لظت ليمعلا حابرأ شماوه

 ةدايز «لقألا ىلع مهيلع يغبني وأ «نورداق مهنأب لؤافتب نورعشي
 ضيفخت لالخ نم تقولا رورم عم ليمعلا نم دلوتملا حبرلا شماه
 فيك نآلا نّيبنسو .رشابملا عيبلاو «ةيفاضإلا تاجتنملا عيبو «فيلاكتلا
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 نيهويرانيس لظ يف 2.1 لودجلا يف ةدراولا شمالا تافعاضم ريغتت

 .حابرألا شماه ومنل

 ىلع ةرداق ام ةكرش تناك اذإ .حابرألا شماوه يف تباث ون

 لوؤت «(ع) تباث لدعم يف ليمع نم اهدّلوت يلا حابرألا ةدايز
 ىلع عالطإلا لجأ نم أ قحلملا عجار) ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا

 :ىلإ (ليصافتلا

 22.2( ©آنال حم امرشا
 ]+1-ع+ 8م

 لدعم ىلإ ةبسنلاب ديدحلا شماحلا فعاضم 2.2 لودجلا ضرعي

 ومنو ليمعلا ىلع ةظفاحملل ةفلتخم تالدعمو 9612 يواسي مصحح
 لدعمب. دومعل لثامم 900 دومعلا ,لودجلا اذه يف .حابرألا شماه

 يف ومن دوجو مدع ضرتفي يذلا) 2.1 لودجلا يف 012 مصحخ
 املك هنأ رهظي 2.2 لودحلا نأ ئجافملا ريغ نمو .(حابرألا شماوه

 ةميقلا يلاتلابو شماملا فعاضم ربك املك ءربكأ شماحلا ومن ناك

 دنع ميقلا ف قرافلا دادزي عقوتم وه امكو .ليمعلل ةيرمعلا
 نودّلوي نيذلا ءالمعلا نم ديزملا كانه نأل ةعفترملا ةظفاحملا تالدعم
 ؛لاثملا ليبس ىلعو .ةكرشلا عم لماعتلا يف نورمتسيو ربكأ شماوه

 نم 4.09 وه 9090 ةظفاحما لدعم نوكي امدنع شماحلا فعاضم نإف
 ناك اذإ 6.08 يح ديزي فعاضملا اذهو .حابرألا شماوه يف ومن ريغ
 .908 شماوهلا يف يونسلا ومنلا

 شماهلا يف (و)ومن دنع شماهلا فعاضم 2.2 لودجلا
1 

1+1 -)1+ 8( 
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 (ع) حابرألا شماه ومن لدعم

92 4 6 8 

0 0115 18.] 001234 1.27 

0 1722000167 1.79 185 1.92 

90 30 263 278 2.942 3.133 

 6.08 5.42 4.89  ك.46 0.609 0

 يلاحلا شماهلا ناك ول ليمعلا حابرأ شماوه ميق 2.9 لكشلا نيب

 حابرألا شماوه يف اتباث اومن نأ ظحال .ةنسلا يف 08 لدعم ىمنو 0

 اذه نيبي .”تقولا رورم عم رالودلاب اهتميق يف ةيسأ داس يك
 ةياغ يف ًاضارتقا لثمب ةدّدحم ريغ ةينمز ةرتفل 08 لدعم. اوم نأ لكشتلا

 لظ يف ىح نكل .تالاحلا مظعم يف ققحتي نأ ححجرملا ريغ نمو لؤافتلا
 9090 ةظفاحغ لدعم دنع شمالا فعاضم ريغتيس «لئافتملا ويرانيسلا اذه

 «دودحم ريغ لكشب ومدلا رارمتسا ضرتفي اذهو .طقف 6 ىلإ ًاييرقت 4 نم
 ا

 د يي صم
 مس سي سس
 د دس يس مت ا
 ة[ل|ل|
 "ل |

 د |][ ١[
 11111 101 ا[ ||

١ ][ ] 1 |] | 
 0 اال

1 11 

 د

17 15 3 

 .؟8 هتبسن يونس ومنو نمزلا ىلإ ةبسنلاب حابرألا شماوه 2.9 لكشلا

 (5) حابرألا شماوه

 عز ني مد
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 رثكألا ويرانيسلا ثدحي .صقانتم لدعمب حابرألا شماوه ومن

 عم أطابتي لدعم نكل حابرألا شماوه ومنت امدنع ةيعقاو

 اعانقإ رثكأ ومن طمغ 2.10 لكشلا نيبي «لاثملا ليبس ىلعو .نمزلا

 .حابرألل

150 

4 

 0 0 اخ ا
 1 دودصدعسسكك 11
 2 د ا هسههه5-11111 11 1311
 بة[
3111 8013 1031 2 
 0 ا
 هت حا كالللا لا

24 21 18 15 12 9 6 3 0 

 (تاونسلاب) نمزلا

 .نمزلا عم صقانتي ومنلل لدعم عم حابرألا شماوه 10.2 لكشلا

 لدعم ىلع ةوداع «شماهلا فعاضم دمتعي ةلاخلا هذه ُُق

 لثم) شماهلل ىصقألا ومنلا - نيلماع ىلع «ءالمعلا ىلع ةظفاحملا

 هرادقم شماه نم يإ - يلاحلا شماحلا ىلع 050 هتبسن ىصقأ ومن

 لثمإ) ومنلا اذه ةعرس ىلعو ؛(5150 هاصقأ شماه ىلإ 0

 شماهلا ىلإ 5100 يواسي يذلا يلاحخلا شماحلا نم انلاقتنا ةعرس

 تافعاضم 2.3 لودجلا نّيبي .(6150 يواسي يذلا ىصقألا

 ومنت شماوهو 012 هرادقم مصخ لدعم عم ديدجلا شماملا

 امدنع «لاثملا ليبس ىلعو .ةتوافتم تاعرسب 9050 اهاصقأ ةبسنب

 ةظفاحملا لدعمو (أ قحلملا عجار) ا« - 0.4 ومنلا لدعم نوكي

 ىلع لصحنل 1.34 ب (5100 لقنل) يلاحلا شماحلا برضن 0

 .ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا
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 (9؟650 اهاصقأ ةبسنب) شماوهلا يمانت عم شماهلا فعاضم 3.2 لودجلا

 1 56 ةظفاحملا لدعم
 () شماهلا ريغت ةعرس ليمعلا ىلع

0.0 0.2 0.4 06 0.8 

2000 .| 16 1.34 059 1.45 

 2.14 28 200 1.858 167 5آ/0 0

2/000 2,50 202 313 305 13.33 

5/00 400 5.01 36 2354 3266 

 ومن اهيف سيل يلا ةلاحلا اضيأ لودجلا اذه يف لوألا دومعلا لث

 وم ةعرس ىدم ىلإ (1) هتعرس وأ ومنلا لدعم ريشي .ةيعجرملا ميقلا
 يلاحلا 5100 ىوتسم نم) ىصقألا اهاوتسم ىلإ لصت نأ ىلإ شماوهلا

 + ةفيق تناك املك ولالا اوبن لع ىفقألا 8150: يوتسلا لإ

 ىوتسملا ىلإ عرسأ ةريتوب حابرألا ومع ىق وتسم لصو املك ربكأ

 ةلالدب ركفن نأ ديفملا نم ءلع لدعملا نع ديزملا فرعن ىكلو .ىصقألا
 شمالا يق ةلمتحملا ىوصقلا ةدايزلا فصن ىلإ لصوتلل مزاللا نمزلا

 ةلمتحملا ىوصقلا ةدايزلا نوكت امدنع «5125 ىلإ 5100 نم يأ)

 ةذه ىلإ لوضولل تاون 3:3: رمألا كلطغي 1206 دبع. 0
 1.73 نم رثكأ ىلإ جاتحي ال اهيلإ لوصولا نكلو .ةطسوتملا ةطقنلا

 دنع ةنس 0.87و 0.6-1 دنع ةنس ]1.16 ىلاوحو لمح0.4 دنع ةنس

 «ىرحخأ ةرابعبو .أ قحلملا عجار «ةيضايرلا ليصافتلا ةفرعملو .غ-8

 ُِق حابرألل ىصقألا ومنلا نم 50 لإ لصوتلا يغبني 108 دنع

 ةيبلاغ ىلإ ةبسنلاب لئافتم ويرانيس وهو - دححاو ماع نم لسقأ
 .تاكررشلا
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 ديازت عم دادزي شماحلا فعاضم نأ 2.3 لودحلا نم نّيبتي

 نع اريثك فلتخي ال شماحلا فعاضم نأو «ىلعأ تاعرسب شماوملا

 0/060) ةيّئدتم ةظفاحلا تالدعم نوكت امدنع اهيف ومن ال ىلا ةلاحلا

 ةنراقملاب فعاضملا ديازتي «ةعفترم ةظفاحم تالدعم دنع نكل .(الثم

 لدعم نوكي امدنع «لاثملا ليبس ىلعو .هيف ومن ال يذلا ويرانيسلا عم

 فعاضم حبصي «!-0.8 ومنلا لدعمو !090 نئابزلا ىلع ةظفاحملا

 شماوهلا اهيف نوكت لا ةلاحلا يهو 244.09 نم الدب 6 شماملا

 .ةتباث

 دادزي شماحملا فعاضم نأ 2.3و 2.2 نالودجلا نيبي ءراصتخالابو

 عفتريس «تالاحلا هذه يف ّيحو .ةلئافتملا ومنلا تاهويرانيس لظ يف
 .بسحو 6 وأ 5 ىلإ 4 نم 90 ةظفاحملا لدعم ناك ةلاح ٍف فعاضملا

 .ريثكب رغصأ ةيندتم ةظفاحم تالدعم دنع فعاضملا يف تاريغتلاو

 ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لدعم نيسحت

 ةظفاحلا تالدعم تناك اذإ ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا رغبت قبسك

 طمغ نأ ودبي امدنع يح هنأ ظحال ؟ليمعلا لماعت ٌةدم لاوط رِيغتت

 لكشلا يف نيبم وه امك «نمزلا عم رّيغتي ءالمعلا نم ةعومجم روفن
 نازيمتت ءالمعلا نم ناتحيرش وأ ةدحاو ةحيرش كانه نوكي امبير «8

 تالدعم اهيف ريغتت لا ةلاحلا نآلا سردنس .ةتباث ةظفتحم تالدعمع

 نإ .نمزلا عم ءالمعلل ىوتسم دنع وأ ءالمعلا نم ةحيرش ف ةظفاحما
 ريغت ةلاح يف شماحلا فعاضم وأ ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا ريدقت

 رّيغتت يلا ةلاحلا نم ةيضايرلا ةيحانلا نم ريثكب دقعأ ةظفاحملا تالدعم

 ضرع نم الدب ءايحيضوت الاثم ضرعنس «ببسلا اذهو .اهيف شماوملا
 .شماملا فعاضم ف ريغتلا ىدم راهظإل ,ةماع جئاتن
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 وأ ليمعل يئادتبالا ةظفاحملا لدعم اهيف نوكي ةلاح سردنل

 عم ديازتي لدعملا اذه نأ اضيأ ضرتفنسو .9/070 ءالمعلا نم ةحيرشل

 نّسحتلا اذه عبتي ./090 هاصقأ ىوتسم ىلإ لصي نأ ىلإ تقولا رورم
 .2.10 لكشلا يف ةنيبملا شماحللا ومن ةلاحب اهيبش اطمن ةظفاحملا لدعم يف

 ةظفاحملا ف نّسحتلا اذه ةعرس ىلع لالدتسالا نكمي ءًاضيأ انهو

 اذإ .ةظفاحملا يف ةئيطب ةدايز ىلإ ةيثدتملا هميق ريشت ثيح ا« رتيمارابلاب
 انمدختساو تقولا رورم عم ةظفاحملا لدعم ف تارّيغتلا اهلهاحت

 ((7090و /070 طسوتم يأ) 080 غلبي ةظفاحملا لدعمل اتباث اطسوتم

 12 مصخ لدعم دنع 2.1 لودجلا ىلإ ادانتسا شماملا فعاضم نإف

 ةظفاحملا تالدعم رّيغت رابتعالا نيعب انذحأ اذإو .2.50 يواسي ا

 لصيس نكل رّيغتي شماملا فعاضم نأ دجنس 29090 ىلإ 070 نم

 دنع) 2.77 ىلإو «([-0.4 دنع) 2.43 ىلإو «([-0.2 دنع) 2.11 ىلإ

 نأ ظحالملا نم .(ليصافتلا ىلع عالطالل أ قحلملا عجار) 6-8

 لدعم ةلاح يف تافعاضملا نع اريثك فلتخت ال تافعاضملا هذه

 اهيف نوكت تاهويرانيس ضارتفا نكمملا نم هنأ عمو .تباثلا ةظفاحما

 ةلاح اهيف انلوانت يلا ةقباسلا ةشقانملا ىلع ءانب ءربكأ تافالتخالا

 انلاثم يف ةكاشملا تافعاضملاو ءالمعلا حئارش نيب سناجتلا مادعنا

 تباث لدعم ضارتفا نأ دجنس «(ةيعقاو رشثكألا تاهويرانيسلاو)

 .ايعقاو ودبي ةظفاخملل

 دودحملا ينمزلا قفألا

 ىلع ليمعلا ةميق ريدقتل حايترالاب ءاردملا نم ديدعلا رعشي ال

 ةعقوتملا حابرألاب طيحت يلا كوكشلا ببسب دّدحم ريغ مز قفأ دادتما
 ىلع ةظفاحملا لدعم نأب دقتعن اننأ عمو .نمزلا نم ةليوط ةرتف ىلع
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 هذه نم ديدعلا رابتعالا نيعب ناذحأي مصخملا لدعمو ءالمعلا

 قفأ رايتحا ريثأت ةيفيك كلذ نم مغرلاب سردن فوسف ,كوكشلا

 هذه 2.4 لودجلا رقوي .حابرألا شماه فعاضم ىلع دودحم نيمز
 نأ ىلإ اضيأ انه ريشنو) ./012 مصخ لدعم مادختساب جئاتسنلا

 اذه يف ريخألا دومعلا لثمي .(أ قحلملا يف ةنيبم ةيباسحلا ليصافتلا

 ةلاحلا يهو ,دودحم ريغ ئيمز قفأل رظانملا شمالا فعاضم لودجلاا

 .2.1 لودجلا يف اقباس اهانمدختسا دق ىلا

 تاعقوتلل توافتم قفأ ىلإ ةبسنلاب شماهلا فعاضم 2.4 لودجلا

 5 ا ةظفاحملا لدعم
 (تاونسلاب) تاعقوتلا قفأ نر

 دودحم ريغ 15 10 7 5

5/000 10 1.14 15 1.5 .| 

 1067 1.67 [65 1.60 1.51 *آأ 0

0/00 004 226 [24 2.48 2030 

9700 2 21 363 3.04 409 

 مز قفأل رظانملا شماملا فعاضم نأ لودجلا اذه يف ظحالن

 ةينمز ةرتفل رظانلا فعاضملا نم ديعب ّدح ىلإ بيرق ةنس 15 هرادقم

 ةميق ةنس 15 دعب حابرألل نأل عئجافملا رمألاب سيل اذهو .ةدودحم ريغ

 .مصنلا لدعمو روفنلا لدعمل كرتشملا ريثأتلل ةجيتن ادج ةدودحم ةيلاح

 فعاضم ميق هّوشي ال ؛دودحملا ريغ ئمزلا قفألا عم ةنراقملاب ,تاونس

 انهو .(9070 وأ !060 لثم) ايبسن ةيئدتم ةظفاحم تالدعم دنع شماحلا

 ةيلدتملا ةظفاحملا تالدعم نأل ةأجافم كلذ لكشي الأ ىغبني ءاضيأ
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 ةكرشلا عم مهلماعت اوفقوأ دق نونوكيس ءالمعلا ةيبلاغ نأ ىلإ ريشت

 ال 060 ةظفاحم لدعم دنع «لاثملا ليبس ىلعو .ةعباسلا ةنسلا لولب

 «ىرخأ ةرابعبو .ةعباسلا ةنسلا دعب ءالمعلا نم 902.8 ىوس ىقبتي

 ىلعو .ليمعلا ةميق مظعم تاوئس عبس نم مز قفأ مادختسا رّوصي

 نوكي نأ حّجري 7090 ةظفاحملا لدعم نوكي امدنع ءكلذ نم سكعلا
 «تاونس عبس دعب هنأل اكمانت تاونس عبس نم نيهز قفأ مادختسا

 (!090 ةلففاحملا لدعم ناك اذإ ءكلذلو .ءالمعلا نم 047.8 لظي
 م١

5 

 ةفأ مادختتسا نع جتنيس .-

 .ليمعلا ةميقل ٌداج وحن ىلع

 ةصالخلا

 دانتسالاب ليمعلا ةميق ريدقت ةيفيك نع لصفلا اذه يف انملكت دق

 حوارتت ليمعلا ةميق نأ يه ةصالخلاو .ةداع رفوتت يلا تانايبلا ىلإ

 لاوط ليمعلا هدلوي يذلا (شماملا) حبرلا فاعضأ 4.5و ١ نيب ةداع

 طورشلاو ةيليلدلا طاقنلا ضعب ضرعن ءنآلاو .ةكرشلا عم هلماعت ةّدم

 :ىرحخألا ةيساسألا

 حابرألا ةفاكل ةيلاحلا ةميقلا يهو «ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا ربتعت

 عم هلماعت ةدم لاوط ليمعلا اذه نم ةدّلوتملا ةيلبقتسملاو ةيسلاحلا
 .هتميق ريدقت يف اماه اسايقمو اموهفم ةكرشلا

 طمن - نيتمولعم ىلإ ةحاحي نحن «ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا ريدقتل

 ىلإ ةبسنلاب ءالمعلا روفن لدعمو ليمعلا نم ةدلوتملا حابرألا

 .نمزلا
 تانايبلا ىلع ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا ريدقتل ةيديلقتلا قرطلا دمتعت

 اميق رفوت ةدقعملا قرطلا يح هنأ امك .دقعمو فثكم لكشب
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 ريغ تارارقلا نم ديدعلل ةجيتن تالاحلا نسحأ يف ةيبيرقت
 .ليمع لك ساسأ ىلع فيلاكتلا عيزوت لثم ةيعوضوملا

 دمتعتو ءاهمادختساو اهقيبطت لهسي طسبأ ةبراقم حرتقن اننإ .

 لخاد نم ءاردملل ال ةرفوتم اهفأب زيمتتو «ريثكب لقأ تانايب ىلع
 ال نيذلا نييلاملا نيللحملاو نيرمثتسمللو لب ءبسحو ةكرشلا
 ةيليصفتلا تانايبلا (ىلإ لوصولا وأ) ىلع عالطالا مهنكعي

 .ةكرشلل

 «ةيقطنم اهنكلو «ةطيسب تاضارتفا ةثالث ىلع ةبراقملا هذه دمتعت ه

 عم ةتباث ىقبت ليمعلا نم ةدّلوتملا حابرألا شماوه نأ يهو
 ةيرمعلا ةميقلاو ءاضيأ تباث ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لدعمو «نمزلا

 ةّدع انضرع دقو .ددحم ريغ ئيمز قفنأ ىلع رّدقُت ليمعلل

 .انتاضارتفا رّربت نيهاربو تاسارد

 ةقيرط ىلإ لصوتلا اننكمي :ةثالثلا تاضارتفالا هذه مادختساب ه»

 شماهلا برضل جتانك ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا ريدقتل ةطيسب

 اذهو .شماحلا فعاضمب ليمعلا نم دّلوتملا يونسلا (حبرلا)

 مصخلا لدعمو ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لدعم يف ةلاد فعاضلملا

 اذه ةميق حوارتت «تاكرشلا ةيبلاغ ىلإ ةبسنلاب .ةكرشلل

 لدعم ناك اذإ «لاثملا ليبس ىلعو .4.5و 1 نيب فعاضملا

 ةميقلا نإف :9090 ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لدعمو 012 مصخلا

 ليمعلا نم دلوتملا شماحلا ةطاسبب يواست ليسمعلل ةيرمعلا

 ,4 ب ًابورضم

 ححصت مل لاح يف رّيغتي شماملا فعاضم نأ فيك انّيامك .

 تناك اذإف .ماع هجوب ريبكلا رّيغتلاب سيل هنكل ءانتاضارتفا
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 ال 6و 1 نيب ام حوارتي فعاضملا نإف ءتقولا عم ومنت شماوملا

 ىلع ةظفاحملا لدعم يف ةيجيردتلا ةدايزلل نأ امك .4.5و ! نيب

 نات هل ءايضأو . يشماهلا فعاضملا ىلع ادودحم ًاريثأت ءالمعلا

 عبس ىلإ سمح نم راطإ نمض تاعقوتلل ٍئمزلا قفألا نم دحلل
 نوكي امدنع فعاضملا ىلع «ةعئاشلا ةسرامملا يه امك «تاونس

 نضيف ف تسر هنكل )ابتدع كاملا » نع ةانئاخإ» لوين

 .ةعفترم ةظفاحما تالدعم نوكت امدنع فعاضملا ةميق

 ةميقلا ريدقتل ةطيسب ةقيرط «لمأن امك حاجنب ءانضرع نأ دعب
 ذاختا يف سايقملا اذه مادختسا ةلأسم ىلإ نآلا لقتنن «ليمعلل ةيرمعلا

 .ةماملا ةيرادإلا تارارقلا





 ثلاثلا لصفلا

 ةدمتعملا ةيجيتارتسالا

 ليمعلا ىلع

 ىلع راضنلا عيبل زيمم رجتم وهو «سدرانويل ويتس ىلإ تلخد اذإ
 ةتفال ظحالت كنأ ححجرألا ىلع ؛ةدحتملا تايالولل يقرشلا لحاسلا

 ديرأ لاو ةكرشلا ةفسلف لثمت يلا «ةتفاللا هذه زربت .رجحلا يف ةشوقنم

 ؛نئابزلا راظنأ تفل اهنم ديرأ ام ردقب نيفظوملا راظنأ تفل اهتباتك نم
 .امئاد قحم ليمعلا :#1 ةدعاقلا" لوقت ةشوقنملا ةرابعلاو .نيتدعاق

 ."]#1 ةدعاقلا ةءارق دعأ ءًافطخم ليمعلا ناك اذإ :#2 ةدعاقلا

 لاوطف .ةكرشلا هذه ىلع ًاركح سيل ليمعلا ىلع زيكرتلا نإ
 نع ثيدحلا نورّركي ىملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ءاردملاو «تاونس ةدع

 نيسحتو «مهل ةديج ةميق ريفوتو «ءالمعلا ىلع زيكرتلا ىلإ ةحاحلا
 ءالمعلا ىضر لثم سيياقملا تحبصأ «عقاولا ف .مهاضر ىوتسم
 اهعباتت ال تاكرشلا نم ديدعلا نأ ةجردل ةنميهم ةيقوسلا ةصخلاو

 .اهيلع ءانب اهيفظوم ئفاكتو لب ءبسحو مظتنم وحن ىلع
 - ةّماه ةنّوكم ىلإ رقتفي ليمعلا ىلع زيكرتلا نم عونلا اذه ّنكل

 يلا ةلاعفلا تايجيتارتسالا زيمتت .ةكرشلا ىلإ ةبسنلاب ليمعلا ةميق

 - ليمعلا ةميق يهجو رابتعالا نيعب ذحأت افوكب ليمعلا ىلع دمتعت

7 
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 .ةكرشلا ىلإ ةبسنلاب ليمعلا ةميقو «ليمعلل ةكرشلا اهرفوت ىلا ةميقلا

 رامثتسالا بّلطتي ليمعلل ةميقلا ريفوت نأ ةقيقح ظحلت ةبراقملا هذهو
 ةرابعبو .رامثتسالا اذه ةداعتسا ةكرشلا ىلع نيعتي هنأو قيوستلا ف

 وه لاملا نوكي امدنع «ةيلام رظن ةهجو نم «كلملا وه ليمعلا ,ىرخأ
 .كلملا

 ةميق يهحو ىلع زكرت ةيجيتارتسا نأ فيك لصفلا اذه حرشي
 .قيوستلا يف ةمدختسملا ةيديلقتلا ةيجيتارتسالا نع فلتفخت ليسمعلا

 ىضر ىلع قيوستلا مسقل يديلقتلا زيكرتلا نأ ىلع نيهاربلا مدقنسو
 .نايحألا ضعب يف ةيسكع جئاتنب دوعي امبر ةيقوسلا ةصحلاو ءالمعلا

 ابلاغو حاجنلا سايقل ةفلتخم سيياقم نامدختست نيتبراقملا نأ نّيبنسو

 شقاننس «ءاريخأو .ةفلتخم ةيجيتارتسا تارارقو راكفأ ىلإ نايّدؤت ام

 ىلع لوصحلا - ةديدجلا ةبراقملا هذمل ثالثلا تاماعدلا ليصفتلاب

 ىلع ةظفاحملاو ؛ليمعلا نم دّوتملا حبرلا شماهو «ليمعلا (باستكا)
 .ءالمعلا

 قيوستلا يف ةيديلقتلا ةيجيتارتسالا

 قيوستلا ةيجيتارتسال ًاليوط ترّمع ةبراقم 3.1 لكشلا نسي
 ةفاك يف تسّرُدو قيوستلا ةرادإ بتك ةفاك يف ةشقاني, تيظح

 0 ةراحجتلا تايلك

 «ةكرشلاو «ءالمعلا ليلحت وه اذه لمعلا راطإ ف ىلوألا ةنوكملا

 «ةكرشلا تاناكمإو «ءالمعلا تاجاح مهفل مزلي ام وهو ؛:ةسفانملاو

 ةيبلت ةكرشلا رودقم يف ناك اذإف .اهفعض طاقنو ةيسفانتلا اهايازمو

 كلمت افأ نعي اذهف ءاقاسفانم نم لضفأ وحن ىلع ءالمعلا تاحايتحا

 ميسقتب ةصاخلا ةيجيتارتسالا ةغايص يه ةيناثلا ةنوكملاو .ةيقوس ةصرف
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 .قيوستلل ةيديلقتلا ةيجيتارتسالا لمع راطإ 3.1 لكشلا

 اذهو .عضوملا ديدحتو «حئارشلا هذه فادهتساو «حئارش ىلإ ءالمعلا

 مقاجايتحا ثيح نم نوفلتخم ءالمعلا نأ عقاو ظحلي مسقلا

 ةحيرشلا كلت ديدحت ةكرشلا ىلع بجوي امث «تامدخلاو تاجتنملل

 ةحيرشلا رايتخنا دعبو .اهفادهتسا اهيلع يغبني يلا ءالمعلا نم

 ةيعضو وأ ةميقلا ضرع نأشب رارق ذاختا ىلإ ةكرشلا جاتحت ؛ةفّدهتسملا
 راطإل ةريخألا ةنوكملاو .ةسفانملا تاضورعلا عم ةنراقملاب اهتاجتسنم

 يأ) ناكملا وأ ضرعلاو «رعسلاو «جتنملا ىلع لمتشت اذه لمعلا
 .لاصتالا جمارب وأ جيورتلاو «(عيزوتلا تاونق

 هتاّيط يف لمحي هنكلو «ةدئافلاو قطنملاب اذه لمعلا راطإ زّيمتي

 مقاجاح عابشإ لالخ نم ءالمعلل ةميقلا ريفوت ىلع اينمض اديكأت
 يلا سيياقملاو .كلذ نع أشنت يلا ةفلكلا ىلع زيكرتلا نم ليلقلا عم

 رعس وأ «تاعيبملا لثم ءاذه لمعلا راطإ يف حاجنلا سايق يف مدختسُ

 .رارقلا ذاختا يف ةيهيجوتلا ةادألا يه «ليمعلا حايسترا وأ .مهسلا

 رامثتسالا ىلع دئاعلا سايق وأ حيرصلا فارتعالا يه ةصقانلا ةقلحلاو

 ليفت ىلع تاكرشلا لإ ةيسنلاب ندانلا زمآلا# سيلب :قيوسمعلا و
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 ءالثم 2002 ماعلا يفف .نالعإلا ىلع تارالودلا تارايلم قافنإ لاثملا

 ةيئاعدلا اهتالمح ىلع رالود رايلم 3.65 زروتوم لارنج ةكرش تقفنأ
 ىلع تارالودلا تارايلم تضرع امك .ااهدحو ةدحتملا تايالولا يف

 ىلع دئاعلا وه ام نكل .ءالمعلا بذج لجأ نم تاموسح لكش
 ىلع ليمعلل ةميق يبت تارامثتسالا هذه لهو ؟تارامثتسالا هذه

 ةيلاملا عاضوألا نّسحت يف رمألا ةياف ف دعاست لهو ؟ليوطلا ىدملا

 هذه نع ةباجإلا «ليحتسملا نم نكي مل نإ ءبعصلا نم ؟ةكرشلل

 .قيوستلل يديلقتلا لمعلا راطإ قايس يف ةلئسألا

 ليمعلا ىلإ ةبسنلاب ةميقلا لباقم ةكرشلا ىلإ ةبسنلاب ةميقلا
 لهاجتت ال ليمعلا ىلع دمتعت لا ةيجيتارتسالا نأب لوقلا نيعتي

 ةميقلا ريفوتف .قيوستلا يف ةيديلقتلا ةيراقملل ةيساسألا ئدابملا قلطملاب
 دادرتسا نيعتي هنأ ةقيقح لفحلت ةبراقملا هذه ّنكل هيرو لاري الا ليمفلل

 ىدملا ىلع ءالمعلا بذج ىلإ فدق لا قيوستلا يف ةرمثتسملا لاومألا

 يلا ةميقلا - ليمعلا ةميق يهجو صوصنخلا هجو ىلع زربت يهو .ديعبلا
 لوألا مسقلا .ةكرشلا ىلإ ةبسنلاب ليمعلا ةميقو «ليمعلل ةكرشلا اهرفوت
 .رامثتسالا اذه ىلع دئاعلا وه يناثلا مسقلاو «رامثتسالا وه

 ليمعلا ةميق اهجو
 ءامامزمعو افاحعم كيك نم ليملا ةييحق ةةرشنا يدقرت

 رورم عم حابرألا قفدت ثيح نم ةكرشلل ةميقلا رفوي ليسمعلاو
 ف ةكرشلل دئاوف مايألا هذه ليمعلا يف رامثتسالا رفوي امر .تقولا

 ةكرشلا جاتحت يلا ةدصرألا نولثمي ءالمعلا «نيعملا اذه فو .لبقتسملا

 يق لاحلا وهامكو ءتقولا سفن ٍثو .اهيف رامثتسالا ىلإ
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 امو .ةلمتحما دئاوعلا مييقت ىلإ ةكرشلا جاتحت «ىرخألا تارامثتسالا

 را وحر ألا ديلوت يف نيواستم ءالمعلا لك سيل هنأ

 دوس ىلا ةلمتحملا حابرألل ًاعبت ءالمعلا يف رامثتسالا توافتي نأ يغبني

 .3.2 لكشلا حضوي امك «مهنع

 مّدقت ةميق اهنم لك يف تاهريرانيس ةعبرأ لكشلا اذه نيبي

 نم ةميق ىلعأ ىلع ةمحتلا ءالمع لضحي .هتع دلوقت ةميقو ليمعلل

 ةعفترم ةميق ءالمعلا ءالؤه رفوي امك .اهتامدخو ةكرشلا تاجتنم

 مهئالوو مهنع ةدّلوتملا ةريبكلا حابرألا شماوه لالخ نم ةكرشلل
 افأب ةقالعلا زيمتت ءانه .ممب ةليوطلا اهظافتحا ةرتفو «ةكرشلل يوقلا

 نأ حضاولا نم .نيفرطلل ةديفمو «ديعب ّدح ىلإ ةيواستمو «ةنزاوتم

 هيت ىلع ةرامع دايجلا# عملا ىلع مرلاب هرعت حاج ودم

 نمو . .مهنع ةدّلوتم ةعفترم انعأب وأو مهعال وةك ركل تيك ؛ةيلاع

 .ءالمعلا نم عونلا اذه ىلع تاكرشلا دمتعت نأ ةمكحلا

 ءالمعلا

 .ليمعلا ةميق نازّيمي ناذللا ناهجولا 3.2 لكشلا
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 ىلع"ةرسانلا ةيضقلا" ءالمع لصحي ال ؛كلذ نم سكعلا ىلعو

 ءالؤه نوكي ام ةداعو .اًفامدخو ةكرشلا تاجتنم نم ةعفترم ةميق

 لاح يف ؛ةيسيئرلا مهتميقو ؛ةكرشلا ىلإ ةيسنلاب نييشماه ءالمعلا

 ىلع دمتعت يلا تاداصتقالا معد ف يه ءمهنم ريبك ددع دحو

 ةيلاعف ةدايزو فيلاكتلا ضفخ قيرط نع - تاعيبملل ريبكلا هجخلا

 تاروقو دوجو مدع لاح يفو .لاثما لايبس ىلع ةيجيورتلا تالمخلا

 ىلإ لاقتنالا اهرودقم يف نكي مم اذإ :ةكرشلا ىلع يغبني :.مسجخلا
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 سايق يف نيئطاخ نيسايقم تادئاعلا يف ومنلاو ةيقوسلا ةصحلا

 «نيتنزاوتم ريغ نيتقالع 3.2 لكشلا يف نايرحألا ناتلاحلا نّيبت

 ةكرشلل ةيلاع ةميق نوفّعضتسملا ءالمعلا رفوي .نيتّرقتسم ريغ يلاتلابو

 نمو .ةكرشلا تامدح نم ةميقلا نم ريثكلا ىلع نولصحي ال مهنكلو

 ةريبك دادعأب ًاثيدح نوبستكملا ءالمعلا ,ةحيرشلا هذه ىلع ةلثمألا
 يذلا ببسلا نع نولءاستي ارو ةليوط ةربخب نوعتمتي ال نيذلا

 ءالمعلا نم نوئوكي اعر مهأ امك .ًالصأ كتاجتنم ءارش ىلإ مهعند
 اذه يفو .نيصلخم ءابلاغ مهدومح ببسب «نوقبي نيذلاو نيمئادلا

 لامعألاب لقثم رقب عيطق رارغ ىلع ؛مهفالغتسا ىرحُي ؛نيعملا

 تاءارجإ ْدَححَّتُت مل ام ةسفانم تاكرش ىلإ رارفلل ةضرع مهو

 ., ةيححيتححضصل

 تاجتنم مدقت ربع ءالمعل ءالؤه يف رمثتست نأ ةكرشلل نكمب

 ٌقحتسي ابر .ةلص تاذ تاطاشنب مايقلاو ؛ةيفاضإ تامدخو «لضفأ

 موهفمو .نيرخآلل رفوتت يلا كلت نم لضفأ تامدخ ءالمعلا ءالؤه

 ديفت لاو «راعسألا يف زييمتلا ةركفب هيبش تامدنخلا مدقت يف زييمتلا

 جتنملا ىلع مهوصح ءاقل هسفن رعسلا نوعفدي ءالمعلا لك سيل هنأب

 ىلع تاهونيزاكلاو ةيوحلا طوطنلا تبأد دقف .(رفسلا ةركذت لثم)

 ديزملاو ديرملا كانهو «نينس ذنم اهئالمع ةريخل ةيليضفت ةلماعم متدقت

 «لاثملا ليبس ىلعو .ةمياشم ةيجيتارتسا قبطت ىلا تاكرشلا نسم

 باوش زلراش ةكرش ىدل تالاصتالا يقلت زكرم ميمصت ىرح
 يكل ةيناث 15 نم رثكأ راظتنالا ىلإ نوزيمملا ءالمعلا جاتحي ال ثيحب
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 نكمي ةرتف نورخآ رظتني نأ نكمي نيح يف ,مقالاصتا ىلع دحأ بيجي

 قيرطلا تدّهم ىلا ةيوحلا طوطخلا حو .”قئاقد 10 ىلإ لصت نأ

 تالحنرلا جمارب ليدعت ىلغ ن نآلا لمعت ءالولا جمارب روهظ مامأ

 ىلإ ةبسنلاب اهتيحبرل اقفو يلاتلابو) ةركذتلا رعسل اقفو ةرركخلا

 نأ عمو .ةيوحلا تالحرلا لايمأ ددع باسح درب نم ًالدب (ةكرشلا

 ىدل ةيبلس لعف ةّدر دلوي نأ نكمي تامدخلا يف زييمتلا ذه لثم

 تنأ" روثأملا لوقلا ءالمعلا لّبقتي نأ ًاضيأ لمعحلا نمق «ءالمعلا

 ةحضاو ةسايسلا تناك اذإ ًاصوصخو ,"هنث عفدت ام ىلع لصحت
 .ةفافشو

 ءالمعلل ةيوآرملا ةروصلا مه (نويناحملا) ناحماب نوبكارلاو
 تاجتنم مادختسا نم ةقئاف ةميق يلع نولصحي ءالؤهف .نيفعضتسملا

 امهمو .اهيلإ ةيسنلاب ةريبك ةميق نولثعي ال مهنكلو اًتامدخو ةكرشلا

 ءالمعلا ءالؤه ؛(ةديدشلا ةسفانملا «ريبكلا مجحلا لثم) بابسألا نكت

 دسألا ةصحب نورثأتسيو ؛ةكرشلاب مهتقالع "لالغتسا" ىلع نولمعي
 ةمّيقلا نم

 رجاتملا هذه جّورت «عوبسأ لك يف .ىربكلا رجاتملا ةلاح سردنل

 قايس يفو .اهيلإ نئابزلا بذحت يكل ةيئدتم راعسأب ةنيعم تاجتنمل

 عابث) ةبذتجم علس افأ ىلع ةديدع علس لّماعُت «تالمحلا هذه

 هذه 5 نم حابرأ نيج عقوتت ال رحاتملاو .(ضفخنملا رعسلاب

 نم ديزملا بذحت فوس ةيندتملا اهراعسأ نأ ف لمأت اهنكلو ءعلسلا

 نأب هباحصأ لمأي ءرجتملا نئابزلا ءالؤه لحدي نأ دعبو .اهيلإ نئابزلا

 نئابزلا نم ديدعلا ّنكل .ةحبرم ىرخأ علس ءارش ىلإ ءالؤه دمعي
 كلت ءارش ىلع نورصتقي مفأ نعم. ءتاضورعلا لضفأ نورتشسي
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 دح- ىلإ ةيرخسلل ريثملا نمو هد راعسأب عابت يلا ةدودعملا علسلا

 نوع ليلقلا نئردشي جدذلا نئايزلل اضاخاروباط ضمت ردات أ ام
 .ةليوط فوفص يف نورظتني ريثكلا نوقفني نم نأ نيح يف علسلا

 ربكأ حابرأب كيلع نودوعي نيذلا كنئابز ةلماعم يقطنملا نم سيلأ

 مزلي هنأ حضاولا نم *؟ممب صاخن روباط صيصخت ربع لضفأ وحن ىلع
 ف ريكفتلا ةكرشلا ىلع يغبني ءماع هجوبو .قيبطتلا دنع رذحلا ذافتا

 وأ (نييناحا) ناحناب نيبكارلل اهمدقت يلا اقامدخن ىوتسم ضيفخت

 نم ضفختس ةبراقملا هذه نأ عمو .مهنم اهاضاقتت يلا راعسألا ةدايز

 ريغ ,مقراسح لامتحاب فزاحتو اهئالمع ىلإ ةبسنلاب ةكرشلا ةميق

 .اهيلإ ةبسنلاب اهئالمع ةميق ؛حاجنب تقّبط لاح ف ءززعتس اهفأ
 يف لماعلاو تاعيبملا ف لماعلا نيب قرافلا" ةّرم مهدحأ لاقامكو

 رلغنلا فرصي نم فرعي قيوستلا ديجي يذلا لماعلا نأ وه قيوستلا

 . "ةقفصلا نع

 ىلع دمتعت ىلا ةححانلا تايجيتارتسالا بلطتت ءراصتالابو

 ىلإ ةكرشلا اهمّدقت ىلا ةميقلا نم لك ةساردب ةكرشلا مايق ليمعلا

 .ةكرشلل ءالمعلا ءالؤه اهرفوي ىلا ةميقلاو اهئالمع

 قيوستلا يف ةيسيئر سيياقم
 ةبراقم لكل نإ ؟قيوستلا يف "جئاتنلا ةعباتم" اننكمي فيك

 هذه نأ عئحافملا ريغ نمو .ةصاخلا ةيسيئرلا اهسيياقم ةيجيتارتسا

 لك يف اهيلإ راشيو تاياغ ىلإ لوحتت يهو «تارارقلا يلمت سيياقملا

 افأ ىلع ةيقيوستلا ططخلا ىلإ الوصوو ةيونسلا ريراقتلاب اءدب عضوم

 .حاجنلل سيياقمو فادهأ
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 ةيديلقتلا سيياقملا

 يه قيوستلا يف ةيديلقتلا ةبراقملا يف ةيساسألا سيياقملا

 ىوتسم نمضتت ار ةيعرفلا سيياقملاو .ةيقوسلا ةصحلاو تاعيملا
 حابرألا ساقت ام ةداعو .يراجتلا مسالا ةروصو ءالمعلا ىضر

 امر ءاقباس انرشأ امكو .يراجتلا فنصلا وأ جتنملا ىوتسم دنع

 نم ريثك ف نيئطاخ نيسايقم تاعيبملا وأ ةيقوسلا ةصحلا نوكت

 نم ريثكلا دامتعالا تاقاطب عيبت ةكرش بستكت دقف .تالاحلا

 «قوسلا يف اهتصح نم ديزي ام وهو «ةيندتملا ةميقلا يوذ ءالمعلا
 نيسحت نأ امك .ليوطلا ىدملا ىلع اهتيحبر ف ديزي نل كلذ نكلو
 نزو نيعتي نكلو «أدبملا ثيح نم ديح رمأ ءالمعلا ىضر ىوتسم
 سايقو .هيلإ لصوتلل ةمزاللا ةفلكلا لباقم نّسحتلا اذه نم ةدئافلا

 لمتكم ريغ هنكلو ديفم رمأ فنصلا وأ جتنملا ىوتسم دنع حابرألا

 زكرت تاكرشلا مظعم نأ وه لوألا ببسلا .لقألا ىلع نيببسل

 لوصفلا ساسأ ىلع وأ ريصقلا ىدملا ىلع فئصلا حابرأ ىلع

 ريصقلا زيكرتلا اذهو .فيراصملا ةلمج ف قيوستلا ربتعتو ةيونسلا
 يناثلا ببسلاو .ارامثتسا هفصوب قيوستلا موهفم عم ضراعتي ىدملا
 ةريبكلا قراوفلا لهاجتي جتنملا ىوتسم دنع حابرألا سايق نأ وه
 يف ًالام فرصملا رسخي امبرف .ءالمعلا فلتخم نم ةدلوتملا ةيحيرلا يف
 نأ ةقيقح يفخي اذه يلكلا حبرلا سايقمو .تاراقعلا تانوهر

 ةئف ىلإ نومتني فرصملا ءالمع نم ريثكلا نأ يف نمكت امر ةلكشملا

 مَّدقت يلا تامدخلاو راعسألا ليدعت نأش نمو .نييناجملا نيبكارلا

 ةجردب ززعي نأ ةكرشلا ىلإ ةبسنلاب مهتميق ىلع ءانب ءالمعلل
 .جتنملا اذه ةيحبر نم ةريبك
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 حايترا ةدايزو ءقوسلا ف ةصحب زوفلا ربتعي ءراصمحالابو
 مدخت اهأ امك .ةديفملا رومألا نم فنصلا زيزعتو ؛ءالمعلا

 نع افي املا نيغأ ليسا زك قادما ةيدعهفتل تاردفعت#

 ريدت ةكرشلا نأ ةرورضلاب بعت الو ًاضعب اهضعب عم ةمجسنم

 ةيقوسلا ةصحلا ةدايز بلطتت «لاثملا ليبس ىلعو .ةديج الامعأ

 نأ دعبتسملا نم نيذلا «نييشماهلا ءالمعلا نم ديزملا بلحج ةداع

 ةسارد تذكأو .مهيف ةلصاتم بابسأل مهاضر ىلع ةكرشلا زوحت

 ةدايز نأ ةقيقح تاعانصلا نم عساو قاطن يف ةسسؤم 77 تلمش

 ىلإ رظنأ) ءالمعلا ىضر ىوتسم نم للقت امر ةيقوسلا ةصصخلا
 ءالمعلا ىضر تالدعم ةدايز نإف «لئامم وحن ىلعو .”(3.3 لكشلا

 كاليداك ةكرشل نّيبت امك «حابرألا يف ةدايز نمضت ال طسوتملا يف

 وحن ىلع ةباذج تدب امدنع «يضاملا نرقلا نم تانِيامثلا ْف

 .نيّنسملا ءالمعلا نم ةريغص ةدعاق نيعأ ف ديازتم

 ليمعلا سيياقم

 ةدلوبملا ةيحيزلا ىلع .وأ ليمعلا ةّميق ىلع ليمغلا ةيراقم كرت

 .جتنملا ةيحبر وأ «ىضرلا ىوتسم وأ «ةيقوسلا ةصحلا لباقم يف هنع

 ايازعي ليمعلا نع ةدّلوتملا ةيحبرلا ىلع زكرت يلا ةبراقملا زيمتت
 ىلع ددشت ىدملا ةديعب ةرظن رابتعالا نيعب ذعأت ًالوأ يهف .ةديدع
 ديعبلا ىدملا ىلع دئاوعلا نورفوي نيذلا ةدصرألا مه ءالمعلا نأ

 امأ يه ةيناثلا ةزيملا .ءالمعلا ءالؤه ف رامثتسا ةباث, قيوستلا نأو

 شيلف“ ادع ارب نركر اهو ئذلاو ةةلمعلا قرن ثواقتلا ظلت

 نأ دحب نأ لاثملا ليبس ىلع ةينيبلا تاراجتلا يف ردانلا رمألاب

 ىلإ ةبسنلاب دئاوعلا يدّلوم ربكأ ةداع نوربتعي نيذلا رابكلا ءالمعلا
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 ببسب ةيحبر رثكألا ءالمعلا ةرورضلاب نولكشسي ال ةكرشلا
 نأ ظحال .مهتمدخ ف ةكرشلا اهدّبكتت يلا ةعفترملا فيلاكتلا

 نوكت نل طقف جتنملا ىوتسم دنع اهحابرأ تعبتت لاح يف ةكرشلا

 امبر «(6 لصفلا يف ملكتنس امكو .ادبأ كلذ فاشتكا ىلع ةرداق

 نم اريبك ًالومت ليمعلا نع ةدّلوتملا ةيحبرلا ىلع زيكرتلا بّلطتسي
 ليمعلا ىلع دمتعت ىلا ةبساحا ىلإ جتنملا ىلع دمتعت يلا ةبساحلا

 «ىرحخأ ةرابعبو .ليمع لكل فيلاكتلاو تادئاعلا ةعباتم لجأ نم
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 ةيقوسلا ةصحلا يف رّيغتلا

 .ءالمعلا ىضر ىوتسمو ةيقوسلا ةصحلا 3.3 لكشلا
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 وهو .ظافلألا يف فالتخا دّرحم نم رثكأ وه ام ديدحلا سايقملا لثمب

 امير هنكلو فلتخم هاحتا ف تارارقلا ءالمإ ىلع ىوس لمعي نل

 .ةمظنملا ةيلكيه ف ةيرذج تارييغت لاخدإ مزلتسي

 لكشلا ف انحضوأ امكو 2 لصفلا ف انملكت نأ قبس امكو

 تانوكم ثالث مهتميقبو ءالمعلا نع دّلوتت يلا ةيحبرلاب مكحتي 4
 شماهو «(هتفلك و باستكالا لدعم) ليمعلا باستكا - ةيسيئر

 ليمعلا ىلع ةظفاحملاو ؛(ومدلاو رالودلاب شمالا) هنع ةدّلوتملا حابرألا
 ةيسيئرلا سيياقملا هذه ةثالثلا لماوعلا ربتعت .(هتفلكو ةظفاحملا لدعم)

 سايقلل ةلباقو ةسوملم سيياقم رفوت ال يهف .ةليدحجلا ةبراقملل

 ليبس ىلعو .ةءافكلاو ومنلا نيب دشلا ةقالع رهظتو لب .بسحو

 قف ضنشو ءالثغلا باكا لدعت ديوك نأ تعنصلا نم ةلافملا
 ىلعو .باستكالا ةيلمعل ةطسوتملا وأ ةيلامجإلا ةفلكلا هسفن تقولا

 ءالمعلا باستكا لدعم ةدايز نع جتني نأ حجرألا ىلع «لئام وحن

 ىلع ةظفاحا لدم ف اديب ةرادق او وهو نييشماه ءالمع بذح

 هذه لثمو .ليمع لك ىلإ ةبسنلاب حابرألا شماه يو ءالمعلا
 ٍهمنلل ةزّيمملا ةمسلاو ةقذاحلا ةينهملا تارارقلا رهوج وه تاضياقملا

 .حبرملا

 اطل ن2 تدل دب 1 قتل د دوب لفشل
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 ليمعلا سيياقمو ةيديلقتلا سيياقملا 3.1 لودجلا

 ليمعلا سيياقم ةيديلقتلا قيوستلا سيياقم

 ليمعلا ةيحبر  جتنملا ةيحبر ؛ةيقوسلا ةصحلإ/تاعيبملا
 (ةفلكلا ءلدعملا) ليمعلا باستكا

 (ومن «تارالود) ليمعلا شماه

 (ةفلكلا ءلدعملا) ليمعلا ىلع ةظفاحملا ا

 ةدمتعملا ةيجيتارتسالا لباقم ةيديلقتلا ةيجيتارتسالا

 ةلاح ةسارد :ليمعلا ىلع

 راكفألا قف قراوتلا نسي يمنع ءومملا طاينبد لك
 لباقم ةيديلقتلا ةبراقملا مادختسا نم ةصلختسملا ةيجيتارتسالا

 تايالولا ف تارايسلا ةعانص ةلاح ةسارد مّدقن «ةديدخلا ةبراقملا

 تاعانصلا رثكأ نم ةدحاو افأب تارايسلا ةعانص زيمتت .ةدحتسملا

 ىلع ةلئاط غلابم قافنإ دهشت ثيح «ةدحتملا تايالولا ل ةيسفانت

 ملاعلا يف ةدئارلا تارايسلا ةعانص تناك «2002 ماعلا ل .قيوستلا

 رايلم 16 نم رثكأ قافنإ مت ثيح «ةينالعإلا تالمحلا فيراصم ف
 قافنإ مت ؛ءكلذ ىلإ ةفاضإلابو .اهدحو ةدحتملا تايالولا يف رالود

 لكش ىلع تاضورعلا ىلع تارالودلا نم تارايلم ةدع

 ريراقتلا ضعب ريشتو .كلذ هباش امو راعسألا ف تاضيفخت

 ةدحتملا تايالولا يف تارايسلا عّنصت يلا تاكرشلا نأ ىلإ

 لكش ىلع ةبكرم لك ىلع تارالود 3310 هتميق ام تقفنأ

 نع لقت (ضورق) ةينامتثا تاليهستو راعسألا يف تاضيفخت
 ."قوسلا يف اهتاريظن
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 باك رلا تارايس قوس انيدح كيردخا ةسارد تلوانتو

 ريثأت ةيفيك ىلع فّرعتلا ضرغب ةدحتملا تايالولا يف ةمخفلا

 تلم ."(ليمعلا سايقم) تاعيبملا ىلع قيوستلا يف ةلوذبملا دوهجلا
 ؛كاليداك ؛ويلبد مأ يب «يدوأ ءارويكأ) ةيراحت ءامسأ ةعست ةساردلا

 ةرتفلا يف (وقلوقو ءزنب - سديسرم «نلوكنيل «سزكيل ءيينفنإ
 امك .2002 وينوي/ناريزحو 1999 رياني/يناثلا نوناك نيب ةدتمملا

 نم !/070 نم رثكأ لثمت ةيميبقإ ةيعرف اقوس 26 تانايبلا تل
 .ةيكريمألا قوسلا

 ةساردلا هذه تلصوت ؛ةمراص ةلسلستم ةينمز جذامن مادختساب

 ىلع مسجلا تاضورع نأ دحّو دقف .ةلهذملا تاجاتنتسالا ضعب ىلإ

 تظفاح وأ تاعيبملا مجح نم تداز امأ امإ ةيراجتلا تاكراملا ةفاك

 سيياقملل اَقفو ةلاّعف ةيقيوست ةادأ مسحلا ربتعي ار ؛كلذلو .هيلع

 ةيراجتلا تاكراملا هذه ىلإ انرظن اذإ نكل .تاعيبملا يف ةيديلقتلا

 فروق ةطسوتلا لف :فايويلل ةيدزد اناا رزان هلأ نسف ؛«عستلا

 جئاتنلا نإ يح .ليوطلا ىدملا ىلع نييلبقتسملاو نييلاحلا ءالمعلا

 مدقتل ناك «لاثملا ليبس ىلعو .تالاحلا ضعب يف ةراثإ رثكأ تناك

 ىدملا ىلع نلوكنيل تارايس تاعيبم ىلع يباجيإ ريثأت تاموسلا
 ىدملا ىلع ءالمعلا نع ةدّلوتملا ةيحبرلاب تّرضأ اهنكلو «ريصقلا

 ةجيتنلا هذهو .مهياستكا لدعم ىلع ةيبلسلا اهتاريثأت ببسب ليوطلا

 دعاسي ال تاموسحلا ميدقت نأ تدحو ىرحخأ تاسارد عم مجسنت

 ىدملا ىلع ةكرشلا مهسأ ةميق ةدايز يف الو تايرتشملا ةدايز يف

 .”ديعبلا

 ًاضيأ ةفلتخم تانالعإلا لقح يف تاساردلا جئاتن تءاح امك
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 راظنم نم اهيلإ رظنلا لباقم يديلقت راظنم نم اهيلإ رظنلا دنع
 ةينالعإلا تالمحلل ناك نيح يف هنإف «لاثملا ليبس ىلعو .ديدج

 هذه نم تاعيبملا ىلع يباجيإ ريثأت ويلبد مأ يب ترايس جيورعل
 ىلع نأش يذ ريثأت يأ اه نكي مل ءريصقلا ىدملا ىلع تارايسلا

 ترايسل جّورت يلا تانالعإلا تدازو .ليمعلا نع ةدلوتملا ةيحبرلا

 يف ةدايز نع رمشت مل اهنكلو ليوطلا ىدملا ىلع اهتاعيبم نم ارويكأ

 ناك زسنب سديسرم تارايس نع تانالعإلا اهدحو .ليمعلا ةيحبر
 رالود رايلم 16 غلبم ناك اذإف .اهئالمع ةيحبر ىلع يباجيإ ريثأت اه
 ديعبلا ىدملا ىلع ءالمعلا ةيحبر يف رثؤي ال ةينالعإلا تاقفنلا نم

 يف نيبتس امك مهسلا ةميقب ةقيثو ةقالعب طبتري يذلا ءيشلا وهو)
 اهتيجيتارتسا ةعجارم ىلإ ةجاحي ةعانصلا نأ ئيعي اذهف «(4 لصفلا

 .ديدج نم ةيقيوستلا

 تاودألل يلضافتلا ريثأتلا ىلع ةساردلا هذه تدكأامك

 .مهيلع ةظفاحملا تالدعم ىلعو ءالمعلا باستكا ىلع ةيقيوستلا

 ةيلاعلا ةدوحلا تاذ تاكرشلا رفوت امدنع «لاثملا ليبس ىلعو

 يف رثؤي امم رثكأ ءالمعلا باستكا يف رثؤي كلذ نإف «تاموسح

 نع ىضرلاب ءالمعلا رعش اذإ هنأ حضاولا نم .مهيلع ةظفاحملا تالدعم
 ةقحاللا مهتارارق رثأتت نأ حّجرملا ريغ نمف «ةيلاعلا ةدوحلا يذ جتسنملا

 ريشي ام اذهو .ةلضفملا مقاكرام ىلع ةضورعملا تاموسحلاب ءارشلاب

 ةفلتخع سيياقم ةبقارم ىلإ ةجامب نوكت امبر ةفلتخملا تاكراملا نأ ىلإ
 ف اقارامثتسا ريثأت ريدقت لجأ نم (ةظفاحملا وأ باستكالا لثم)

 .ءالمعلا نع ةدلوتملا ةيحبرلا ىلع قيوستلا

 يف قفنُ لا لاومألا ريثأت مهف ةيمهأ ةساردلا هذه حضوت
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 يّدؤي زيكرتلا اذه لعجت ىلا بابسألاو ءالمعلا ةيحبر ىلع قيوستلا

 اهيلإ لصوتن يلا تاحاتنتسالاب ةنراقم 58 ةنيابتم تاحاتنتسا ىلإ

 .ةيديلقتلا تابراقملا مادختساب

 ليمعلا ةيحبر تازفحم
 هيدا ليقعلا نع ةدلرا ةيغ لا رئاس: 3.4 نكشلا نييتانسمكا

 لدعمو «مهنع ةدلوتملا حابرألا شماهو «ءالمعلا باستكا - لماوع

 ومنل ةيويحلا تازفحملا يه ةثالثلا لماوعلا هذهو .مهيلع ةفظففاحلا

 ةثالثلا تازفحملا هذه نآلا شقاننسو .ةيلامجإلا اهتيحبرو ةكرشلا

 .ليصفتلاب

 عالمعلا باستكا

 ام ةداغو .ةفاك تاكرشلا ىلإ ةبسنلاب يرهوج فقده ومنتلا

 ةعطاق سيياقم «ءالمعلاو «ةيقوسلا ةصخلاو «ةيمانتملا تادئاعلا ربستعُت

 ةَدع تاكرش تزكر «ةريخألا تاوئسلا لالصخو .حاجنلل

 ءالمعلا باستكا ىلع ؛تنرتنإلا ىلع لمعت ىلا كلت اصوصحخو

 نايرهوج نارصنع عيرسلا ومنلاو ءالمعلا باستكا نأب اهنم اداقتعا

 ديدعلا تلعج أطخلا نم ةجرد داقتعالا اذه غلبو .حاجنلا قيقحت يف

 ةفلك نع رظنلا فرصب ءالمعلا باستكا ءارو قاسنت تاكرشلا نم

 .”مهباستكا

 ءالمعلا باستكا ةفلك نوكت نأ نكمي (3.2 لودحلا نيبي امكو

 5500 قافنإ ةيداصتقالا ةيحانلا نم يقطنملا نم نوكيس .ًادج ةعفترم
 ىلإ ةبسنلاب ليمعلا اذه ةميق تناك اذإ ليمع باستكا لجأ نم الثم

 نم ديدعلا نأ عمو .5500 نع ديزتس اهعم هلماعت ةّدم لاوط ةكرشلا
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 وه ئجافملا رمألاف «يهيدبلاو طيسبلا أدبملا اذمب تكّسمت تاكرشلا

 .كلذ لعفي مل تاكرشلا نم ًاربيك ًاددع نأ
 عيبل زنقيتس دلاريج ةكرش تسسأت .زسقيتس دلاريج

 ةكبش ىلع ايوق اروضح سسؤت يكلو .1998 ةنس روهزلا
 سوكيلو موك تود نأ نأ يس عم تاقفص تمربأ «تنرقتإلا

 يفو .ةكبشلا ىلع اهب صاخ عقوم سيسأت ىلإ ةفاضإلاب ءوهايو
 ازكرم ةكرشلا ىلع نيال نوأ اكريمأ ةكرش تضرع :1999 ماعلا

 ةدع ىلإ لوصولا ةيناكمإ اهل رفوي اب صاخلا بولا عقوم يف ايساسأ

 تيلط «كلذ لباقم يفو .نيال نوأ اكريمأ ءالمع نم نييالم

 عمو .اهئالمع نم لك لباقم 575 ىلع لوصحلا نيال نوأ اكريمأ
 ةباذج تدب اهئالمع ةدعاقل ةعيرسلا ةدايزلا لامتحا نأ

 ركشعس زدقو نأ نوأ اك ريبأ ضرع ضو هنكل ةرسسقيسمعل
 نوضغ يف طسوتملا يف تاّرم ثالث نورتشيس تنرتنإلا ءالمع نأب

 مهباستكا ةفلك نم لقأ يأ - 560 اهرادقم ةيرمع ةميقب «نيتنس

 .575 تناك يلا نيال نوأ اكريمأ لالخ نم

 نيذلا ءالمعلا نأب زشيتس رّدق ءكلذ نم سكعلا ىلعو

 ماعلا يف تاّرم عبرأ روهزلا نورتشي ةيديلقتلا رجاتملا نم نوقوستي
 ءالمعلا نم عونلا كلذ باستكا ةفلك ةكرشلا تردقو .دحاولا

 «ىرخأ ةرابعبو .تارالودلا تائم غلبت ةيرمع ةميقب «550 ىلاوحنيب

 وهو .حيحصلا رايخلا زنقيتس راتحا «ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا ريدقتب
 عم ةقفص ماربإ ىلع ةيديلقتلا قاوسألا يف ةعبتملا ةيجيتارتسالا لضف

 يق تناك تنرتنإلا ربع ةراجتلا نأ مغرب تنرتنإلا تاكرش ىدحإ

 .!"ديكأت لكب رصبتم رارق وهو ءاّقورذ
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 ءالمعلا باستكا فيلاكت 3.2 لودجلا

 هفلك

 ردصملا ةينمزلا ةرتفلا باستكالا ةكرشلا ةعانصلا

 ليمع لكل
 نع رداص ريرقت .عبارلا عبرلا 2305 5م تاكرش

 ةكرشلا 2001 تالاصتالا

 آكل 112305. يناثلا عبرلا 2430 رلمحاعا

2001 1 223/0) 

 5ةداللم آ] معو. لوألا عبرلا 2335 11 م

2001 22501 

 ج01 اعمر 2001 2305 مااا

 8 ن0

 0!5م.هزرت .يناثلا عبرلا 214 عيبت ةكرش 74 رشؤم

 هامه و 2001 تنرتنإلا ىلع ةئزجتلاب تاكرش

 ( هك 1 عيبلا تاكرشو طقف دبلا

 تر محنم, 01001 يتلا ةيديلقتلا ةئزجتلاب ةئزجتلاب

 تنرتنإلا ربع اضيأ عيبت

 نع رداص نايب ٠«يناثلا عبرلا 50.8 دم تود لنوطأ نعم

 يف ةكرشلا 2002

02 )0 

 515 وحن ةهجوم تاجولاتك
 نيكلهتسملا

 5ظ2ؤ0.4 اد عأ ]ل6

 1[ ا 05248 تالجم مظعم 37

 05/3001 .(صلتمع نيكلهتسملا

 !؟نناعتو, 04/23/02 لوألا عبرلا 5123 121 52(ناز1إع 18010 ةزفلتلا تاطحم

 2002 /ةيلباكلا

 ختامسأ 1! تألم 5[ ةيلباكلا تاكرشلا

 النفل

 كالا 2400 ثبت يتلا تاطحملا

 11010 ةيعانصلا رامقألا ربع

 ةرشابم
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 ةفلك

 ردصملا ةينمزلا ةرتفلا باستكالا ةكرشلا ةعائصلا
 ليمع لكل

 ةرداصلا ريراقتلا 5550 رشابملا نويزفلتلا

 5211 2175 710 ال/2(هالدح < تاسسؤملا

 0214/0 ةيلاملا

 :يناثلا عبرلا 2202 ممتع مل

2002 

 قيوستلا ةرادإ ءعبارلا عبرلا 9208 ال113 1ع

 05/01 تاعيبملاو 2000
 ملم1ع1 636 ءيناثلا عبرلا 214/5 5

2002 2 ,8301 

 نييراشتسالا ريراقت 150- 5 6©علذأ "عل

 (نيتالبلا) 5

 نييراشتسالا ريراقت 535 - 5 علنا قس

 نييراشتسالا ريراقت 0-5700 يراقعلا نهرلا
 ةكرشلا ريراقت 2001 528 [. هلأ دع عم /

 ها مدقم 52عا5 ءعبارلا عبرلا 2366 ان لا تالاكو

 ظوانتارب 8 عوعدمعط 2001

 نييالم 3 ةبارقب رّدقت ىلا اهئالمع ةدعاق لضفنب .ديارتيرمأ

 ةدئارلا يراقعلا نهرلا تاكرش ىدحإ ديارتيرمأ ةكرش ربتعت «ليمع

 «ددج ءالمع باستكال ىلوألا اهتلواحم يف .تنرتنإلا ةكبش ىلع

 كلذ يف امب «نيلمتحملا ءالمعلل زفاوحلا نم ديدعلا ةكرشلا تضرع

 فيراصملاو تانالعإلا فيراصم تمهسأو .ةيناجملا تاضياقملا

 .ةريبك ةحردب ةيلامجإلا باستكالا ةفلك ةدايز يف ىرخألا ةيقيوستلا

 ىلاوح ليمع لكل باستكالا ةفلك تغلب 22002 راذآ/سرام يفو
 ليمع لك نم دّلوتملا يونسلا حابرألا شماه طسوتم نأ ريغ .3
 هتقفنأ ام لك ةكرشلا تّدرتسا ,ىرخأ ةرابعبو ١5201.56. غلب
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 .ةدحاو ةنس نوضغ يف ءالمعلا باستكا ىلع

 ىلإ ةبسنلاب ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لدعم نأ 3.5 لكشلا نيبي
 ةميقلا ةغيص مادختساب .995 دودح يف 5 ىقب ةياركرمأ ةكرشلا

 نأب رّدقن 217012 هرادقم مصخ لدعمو 2 لصفلا يف ةدراولا ةيرمعلا

 ةميقلا نأ يأ .5.59 يواسي ةكرشلا ىلإ ةبسنلاب شماحلا فعاضم

 ةريبك ةحردب قوفت يهو 51126 يواست ديارتيرمأ ليمعل ةيرمعلا

 تارارق ذختت ديارتيرمأ نأ حضاولا نم .5203 ةغلابلا هباستكا ةفلك

 هدكأ ام اذهو «ءالمعلا باستكاب ةصاخلا اهتيجيتارتسا يف ةميكح

 ديدعلا عم خراص لكشب ضقانتي وحن ىلع :مهسألا قوس يف اهؤادأ
 .ىرخألا تنرتنإلا تاكرش نم

 لإ ةيسنلاب ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا تاريدلقت 3:6 لكشلا رسفويو
 ةرداصلا ةيلاملا ريراقتلا ًاضيأ انه انمدختسا دقو .تاكرشلا نم ددع

 فيلاكت ريدقت ف ةلصلا تاذ قرعأالا كانايبلاو :ثاك رشا دع

 ىلع ةظفاحملا تالدعمو «ةيونسلا شماوهملاو ؛ءالمعلا باستكا

 .ديارتيرمأ ةكرش ىلإ ةبسنلاب ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لدعم 3.5 لكشلا

 90 ةظفاحملا تالدام

 0] - وينوي 01 - سرام يبا
 01- ريمسيد

 سرام

 (00- 0( - ربمتبس 01 يفتت
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25*10 

 ,©230: ءالمع ددع ومن 3.7 لكشلا

 نأ امم. ةيبيرقت تاريدقت اهنأ ةقيقح رابتعالا نيعب انذحأ دقل) .ءالمعلا

 ىلع يوطنت ةظفاحملا تالدعمو «ءشماهحلاو ءباستكالا فيلاكت ريدقت

 اذه رهظُي .(2 لصفلا عجار - انايحأ ةيعوضوم ريغو ةدقعم تارارق
 باستكالا فيلاكت يف ةريبك تافالتخا دوجو نم مغرلاب هنأ لكشلا

 تاكرشلا هذه ةفاك تذختا دقف «تاكرشلا نيب ةيرمعلا ةميقلاو

 يعاود نمو .ءالمعلا باستكاب قلعتي ام يف ةميكح ةيداصتقا تارارق
 ىلإ ةبسنلاب حضوم وه امك ًامئاد ةلاحلا يه تسيل كلت نأ فسألا
 .نآلا لمعلا نع تفقوت ىلا 0101/01 ةكرشلا

 يف وان يد يس ةكرش ميلوأ ويئامو نوسياحج سسأ 2501

 ةيالوب رلبُمأ ف امهيدلاو لزنمل يلفسلا قباطلا ف 1994 ماعلا

 نويلم 2 ةكرشلا تادئاع تغلب «دحاو ماع نوضغ فو .ايناقليسنب
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 «تنرتنإلا ىلع ةلماعلا ةثيدحلا تاكرشلا ةيبلاغ رارغ ىلعو .رالود

 .ددجلا ءالمعلا باستكا ىلع ةريبك ةجردب 0707 تزكر

 لئاسو تمدختسا ضرغلا اذه لجأ نم اهتعبتا يلا ةيجيتارتسالاو

 ,ةعوبطملا تانالعإلاو «ةيعاذإلا تاطحملاو ؛ةزفلتلا تاطحم لثم ةيديلقت

 ةكرشلا تحرط «لاثملا ليبس ىلعو .ةركتبملا جماربلا ضعب ىلإ ةفاضإ
 عبات جمانرب لوأ وهو «تيدرك كيمزوك جمانرب 1997 ماعلا يف
 ةيحانلا نم ءالمعلا نم فالآلا حبصأ ثيح «تنرتنإلا ىلع ةكرشلل

 .هسفن ماعلا فو .ةكرشلل ةعبات ةفلكم تاعيبم ةوق نم اءزج ةيلمعلا

 تنرتنإلا ىلع ريبك ذفنمل رالود نويلم 4.5 عفد ىلع ةكرشلا تقفاو
 .ةيقيسوملا هتاجتنمل ديحولا يرصحلا عئابلا حبصت يكل

 ةكرشلا عم جامدنا ةيلمع ةكرشلا ترحأ «1998 ماعلا يو

 1.7 ىلع تداز ثيحب اهئالمع ةدعاق فعاض امم :ةسفانملا 6

 ةدعاق تمن ماع هجوبو .ليمع فلأ 980 تناك نأ دعب ليمع نويلم

 سمح نوضغ يف ليمع نييالم 3 نم رثكأ ىلإ 021001 ءالمع

 ةكرحلا ديلوت يف ةكرشلا حاجي غلب .(3.7 لكشلا ىلإ رظنا) تاونس
 رارمعتاب هولا ظلت اياعج اذه تنزمألا كش لع امووم ىلع

 ءالمعلا ددع «نييلاملا نيللما ىلإ اهلسرت لا ريراقتلاو ءاهتانالعإ ف
 .نييئاتثتسالا راوزلاو ء«تاحفصلا تارايزو ءددجلا

 باستكا ىلع ديكأتلا ىلإ تجاتحا 017100 نأ حضاولا نم

 ءالمع باستكا ىلإ ةجاحب دهعلا ةئيدح ةكرش لك نأل - ءالمعلا

 دك اعلا نأ انك ب ناريعتالل ةلباق ةيراحب ةسسؤم حبصت يكل دادس

 اضن تيرتس لووب اعوفدم ناك ءالمعلا باستكا ىلع هيف ذ غلابملا

 سيياقملا مادختسا نودب هنأ رهظت يلا ثوحبلا نم ديدعلا كاهف
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 ةينمزلا ةرتفلا

 .12301©6 ءالمع ددع ومن 3.7 لكشلا

 عت ال تناك لاو) بساكملا ىلإ راعسألا بسن لثم ةيديلقتلا ةيلملا

 شاك قع كفاك ل تنرتنإلا تاكرش نم ديدعلا ىلإ ةبسنلاب ًائيش

 قاوسألا تأدب 1999و 1998 ىماع نيب ةدتمملا ةرتفلا لالحخو «(ةيبلس
 .نئابزلا ددع لثم ةيلام 0 ةيوق سيياقمي تاكرشلا ئفاكت ةيلاملا

 باستكا ىلع © 1108و تيرتس لوو نم لك ديكأت ناك له

 ىلع زكرت يلا تايجيتارتسالا نوكت يكل ؟هلحم ريغ يف ءالمعلا
 «(010101 01 لإ ةبسنلاب ةيداصتقالا ةيحانلا نم ةيقطنم ءالمعلا باستكا

 ةفلك نم ةريبك ةجردب ىلعأ اهئالمعل ةيرمعلا ةميقلا ىلع ناك

 طسوتم نأب رّدقن «ةكرشلا نع ةرداصلا ريراقتلا ىلع ءانبو .ممباستكا

 نيب ةعقاولا ةرتفلا لالحح ©2/01)1: ىلإ ةبسنلاب ليمعلا باستكا ةفلك

 .(3.8 لكشلا ىلإ رظنا) 555و 530 نيب حوارت 2000و 1998 يماع
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 ةينمزلا ةرتفلا

 .61922:0:؟ ىلإ ةبسنلاب ليمعلا باستكا ةفلك 3.8 لكشلا

 لكل يلامجإلا حابرألا شماه ّرمتسا ءاهتاذ ةينمزلا ةرتفلا لالحو

 تداقأو :3,9 لكشلا لإ رتظنار 810-520 ةودتح قليسبغ
 51 نيب ام حوارت طسوتملا ف ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لدعم نأب ةكرشلا

 ثيح) تنرتنإلا ىلع لمعلا ةعيبطو ةسفانملا ديازت نأ امك ./068و 0

 ةرأف ىلع ةفيفح ةرقن ةفاسم دعبي ةسفانم ةكرش نم قوستلا

 يف ًارمأ عفترم ىوتسم دنع ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لعج (رتويبمكلا

 ددع ناك نيح ف هنأ ىلإ تاساردلا ضعب ريشتو .ةبوعصلا ةياغ

 «تقولا رورم عم بولا عقاوم نوحفصتي ددجلا راوزلا نم ديازتم
 .نيقباسلا نيمدختسملا تارايز يف ريبك ؤطابت ثدح

 شماهلاو «(555 - 530) باستكالا ةفلكل انتاريدقت انل تحاتأ

 جمارب مييقت (768 - /051) ةظفاحملا لدعمو «((520 - 510) يونسلا

 عم حو .ةيداصتقالا ةيحانلا نم ©1030 ىدل ءالمعلا كتابسحتكا
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 (5) ليمع لكل حابرألا شماه

 .©1250: ةكرش ىدل ليمعلا ىلإ ةبسنلاب حابرألا شماه 3.9 لكشلا

 ةّيتف ةكرش ىلإ ةبسنلاب) 9012 هرادقم ذبحم مصخ لدعم ضارقفا

 ةظفاحم لدعمو (كلذ نم ىلعأ لدعملا نوكي نأ حجرألا ىلع «ةفزاحب

 ءانب «(©2 110 ليمعل ةيرمعلا ةميقلا نإف 27070 ىوتسم دنع ىلعأ

 يأ «يونسلا هحابرأ شماه فعض 1.67 ىواست ؛2.1 لودجلا ىلع
 ةيداصتقالا ةيحانلا نم ةيدحب نوكت نل حابرألاو .533.40 - 0

 دالطعلا نلع ةظفاحسملل لدعم لضفأو حايرألل شماه لضفأ دتغألا
 ةرابعبو .كلذك نوكت داكلاب لب «ءالمعلا باستكال ةفلك لقأ دنعو
 نإف ءًومنلل ةفورعم ريغ ام ةيجيتارتسا مدختسُت نكت مل ام .ءىرأ

 ببسبو .تيم للخ نم يناعي 010110 ةكرشل يراجتلا جذومنلا

 تنلعأ ؛لقألا ىلع ًايئزج «ءالمعلا باستكا يف ةفلكملا اهتيجيتارتسا
 يفو .1999 ماعلا ةياهنب رالود نويلم 100 تقاف رئاسخ نع ةكرشلا

 ترتشا ةقفص 86161500312 ةكرش تمربأ ,2000 زومت/ويلوي

 .0 101/010 اهبجومعم.
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 يف ةيلباكلا تاكرشلا تمدخ .ةيبوروألا تاللباكلا ةعانص

 وروي تارايلم 10 نم رثكأ تدّلوو ليمع نويلم 60 نم رثكأ ابوروأ
 هذه تضرتقا دقو .2002 ماعلا لولحب ةيونس تادئاع لكش ىلع

 تاكبشلا ءانب يف ةلئاط لاومأ قافنإ لجأ نم ةريبك غلابم تاكرشلا

 .ةيمقرلا تامدخلا اعيرس ءالؤه ىّنبتي نأ لمأ ىلع ءالمعلا باستكاو

 ال ابوروأ يف ةيلباكلا ةيلمعلا نأ رهظي يسايقلا ليمعلل ًاليلحت نأ ريغ
 .(3.10 لكشلا ىلإ رظنا) نآلا ةياغل ًارساح ًاضرع لازت

 تاكرشلا هذه نم ديدعلا تداق يسايقلا ليمعلل ةيبلسلا ةميقلاو

 3/11. ةكرش تنلعأ ,2002 رايأ/ويام يفف .سالفإلا ىلإ نويدلاب ةلقثملا

 ءابوروأ يف تالاصتا ةكرش ربكأ عبار ربتعت ةيكريمأ ةكرش يهو

 ثلاث لوز 160 ةم-عان 0من ( 1115 فيفلختو .اهسالفإ

 رهشلا يف ليمع لكل وروي 172001 - 2000 .ةراتخم تاعومجمل لاومألا قفدت ليلحت

 ءايوقأ نوسفانم ةيديلقت تاراكتحا

 ةعابملا علسلا فيلاكت

 ةنايصلا فيلاكت

 «ثيدحتلا لبق لاومألا
 باستكالا تايلمع

 باستكالا فيلاكت
 ءانب ءثيدحتلا فيلاكت

 ةديدج ةكبش

 ليوحتلا لبق ةرفوتملا لاومألا

 ىلع ةرفوتملا تانايبلا ثدحأ مادختساو ةيبوروأ ةيلباك تاكرش عبسل ةيلاملا تانايبلا ىلإ ادانتسا 00 1 1 1 ٍ 0
 .ةيديلقت تاراكتحا 3 .ةيوقلا ةسفانملا تاكرشلا ةئف نم تاكرش 4 ؛ارهش 12 دادتمأ

 .نيتيلباك نيتحيرش يف ليمع لكل ةيدقنلا ةمهاسملا 3.10 لكشلا
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 اهجارخإ متو افويد تاعفد دادس نع ءابوروأ ف تالاصتا ةكرش ربكأ

 -مّدقت امك .(تاصروبلا) ةيلاملا قاروألا قاوسأ ىدحإ ةحئال نم

 .سالفإ ىوعدب ةيناملألا 198 تالاصتالا ةكرش

 نأ ليمعلا ةميقل قيقد ليلحت ءارحإ مت ول نكمملا نم ناك

 ىلإ جاتحتس «ةحبرم اًتايلمع نوكت يكل هنأب تاكرشلا كلت جتنتست

 ةنراقم ليمع لكل وروي 100 ىلإ 30 طسوتملا يف غلبت ةيرهش تادئاع
 افالتخا لكشي ام وهو «هيلع لصحت تناك يذلا وروي 15 - 9 غلبع

 باستكا ةفلك نأ ظحالت مل تاكرشلا كلت نأ حضاولا نم .ًريبك
 اضيأ تناك (مهيلع ةظفاحملا) مهتمدخو نييمقرلا ءالمعلا ءالؤه
 تامدخب ليمعلا ديوزت ةفلك غلبت «لاثملا ليبس ىلعو .ادج ةعفترم

 وحن ىلعو .ةيريظنلا تازيهجتلا بيكرت ةفلك فعض ةبارق ةيمقر
 ةعفترم ءالمعلا ءالؤطل ةصصخملا لاصتالا زكارم فيلاكت نإف «لئامث
 هله نم اضهنأ يدع نو ةدقلا تانقادسالا يني است
 د ا ا ناجم نأو ضفحنتس فيلاكتلا

 ضعب نأ ريغ .ةديدجلا ايجولونكتلا هذه ءالمعلا فلأي نأ دعب تقولا

 تارييغت لاخدإ ىلإ ةجامب ةيلباكلا تاكرشلا نأب نودقتعي ءاربخلا

 لكب ديزملا اهؤالمع قفني نأب لمألا نم ًالدب اهتايجيتارتسا يف ةيرذج
 ,!”ةطاسب

 دنحلا ناكس ددع غلبي .ةئشانلا قاوسألا يف ءالمعلا باستكا
 .52000 نم لقأ درفلل يّلحْلا جتانلا يلامجإ غلبيو ةمسن رايلم نم رثكأ
 رامثتسالا تايسنجلا ةددعتملا تاكرشلا تبتحت «نينس ةدع لاوطو

 دوجو عم نكل .اهيف درفلا لحد يّندت ببسب دنحلا يث ةريبك غلابم

 عتمتت مهنم ةليئض ةبسن نك دك ناو. كو ناستإ نابل قيم ريفا

 .ادج ةباذجو ةمحض ًاقوس دنحلا نم لعحت ةيلوألا ماقرألاف ؛ءارنلاب
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 تاذ ربكأ قاوسأ يف لوخدلا ىلإ عّلطتت تاكرشلا ضعب نإ يح
 .ءالمعلا ىلإ ةبسنلاب لقأ ليحخادم

 عييت ديه ل ةدئارلا ةيلاملا تاسسوؤملا ىدحإ مدختست

 .ةيندتملا ليخادملا باحصأب صاخ ةلاقنلا ةيفرصملا تامدعلل

 ءالمعلل نكمي لاوج فتاه ىلع نودمتعملا فرصملا ءالمع لصحيس

 بلطلا عم اهيلع لوصحلا مهنكمي ةلاوج ةقاطب ةلطساوب همادختسا

 ءارجإ نم ءالمعلا نكميس اذهو .فرصلا ىلإ هنومّدقي يذلا

 ريفوت ف ريكفتلا يقطنملا نم لهف .ةيساسألا ةيفرصملا تالماعملا

 دلب يف ةيئدنملا ليخادملا باحصأ نم ءالمعل ةلاقن ةيفرصم تامدعح

 ؟ءالمعلا ءالؤه لثم باستكا ةلوامم وأ مان

 ةساردلا نأ ريغ .ةنونحم ةيجيتارتسالا هذه ودبت ءرهاظلا يف ّْ

 قيقحتل ةعفترم ةيناكمإب عتمتت ةركفلا نأ رهظت ءالمعلل ةيداصقتالا

 لوصحلا نوعقوتي نييفرصملا ءاربخلا نأ 3.11 لكشلا رهظيو .حابرألا

 تائم رفوت عمو .ةيلمعلا هذه نم ليمع لكل 56.20 غلبت ةميق ىلع

 محرتي نأ نكمي «دنهلا يف يندتملا لحدلا يوذ ءالمعلا نم نييالملا

 ءارجإ ىلإ جاتحا فرصملا نأ حضاولا نم .ةريبك حابرأ ىلإ كلذ

 فيلاكتلاو تادئاعلاب ةقلعتملا هتاضارتفا ةحص نامضل ةقيقد تارابتخا

 .'ةهب ماق ام طبضلاب اذهو .يلمعلا قيبطتلا دنع ليمع لك لباقم

 لاق ءةصأ002! 1ةردص «ريهشلا هباتك يف .بسانملا ليمعلا رايتخا

 ةاواسم رثكأ اهضعب نأ ريغ ةيواستم تاناويحلا ةفاك" «:لوزوأ جروح

 ءالمعلاف .ءالمعلا ىلع قبطني هسفن رمألاو ."رحخآلا ضعبلا نسم

 مهفأل رخآلا ضعبلا نم ةيمهأ رثكأ مهضعب ّنكل ,نوٌماه مهعيمج

 قراوفلا لهاجتت ةيجيتارتسا ةيأ فصو نكميو .ىلعأ ةيحبر نودلوي

 .عفنلا ةيدعو ةجذاس اهنأب ءالمعلل ةيرمعلا ةميقلا ف
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 ىلع دمتعي يذلا ويرانيسلا يف فرصملا ىلإ ةبسنلاب ليمعلل ةرضاحلا ةميقلاو ةفلكلا ةيلكيه
 ليمع لك ىلإ ةبسنلاب 5 «'لاوجلا فتاهلا

 ةيلامجإلا تادئاعلا
 تالاصتالا تاكرش
 ةكبشلا ةفلك

 رجاتلا ةلومع

 قيوستلا

 ليمعلا باستكا
 رجاتلا باستكا

 517 غلبي ًايباسح ًانازيمو :«5544 غلبي ةلئاع لكل ًايونس ًالوخدم ويرانيسلا ضرتفي''
 .طسوتملا يف ةيونس ةلماعم 24و .طسوتملا يف

 قوس يف ةلاقنلا ةيفرصملا تامدخلل ةبسنلاب ليمعلا ةميق 3.11 لكشلا
 .ئشان

 ةيديلقتلا ةمكحلا ريشت ؟ونيزاك ىلإ ةبسنلاب نئابزلا ةريخن مه نم
 نوبكري نيذلا ةلئاطلا لاومألا باحصأ مفأ ىلإ ةعنصلا هذه يف

 نم ةلئاط غلابم نوقفنيو ءايرثأ مه «ةياهنلا يفف .نيزوميللا تارايس

 نأ نذإ ئحافملا ريغ نمف .ونيزاكلل ةداتعملا ممتارايز يف لاملا

 شرفب نيرماقملاب بيحرتلا ىلع ديعب نمز ذنم تبأد تاهوديزاكلا
 11301 نأ ريغ .ةيحخخسلا زفاوحلا ريفوتو رمحألا داجسلا

 ف تاهونيزاكلا حمنأ نم 1 دعي يذلاو «طواعمدتممتعتلأا, 1ع

 ةيرمعلا ةميقلا باحصأ نم ءالمعلا نأ فشتكا «ةريخألا تاونسلا

 باحصأ نم رابكلاو رامعألا يطسوتم نم نيدشارلا اومض ةعفترملا

 ف ريبك تارايزف .ةيبقشلا تانيكاملاب اوعتمتسا نيذلا ةرحلا ليحادملا

 ىوهيو 113215 ونيزاك نم ملك 80 ةفاسم ىلع نطقي نيِسنلا

 تارايز نم اددع رثكأ افأ حجرألا ىلع ةيبقشلا تانيكاملا ف بعللا
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 هترئاط مادختساب دالبلا ءاجرأ يف لقنتي لاغشنالا ريثك يرث درف

 زيكرت يف رّيغت ىلإ ةقيقحلا هذهل ونيزاكلا كاردإ ىّدأو .ةصاخلا ةثافنلا

 .'”ةريبك مهسأ حابرأب ةكرشلا ىلع داعام ,ةيقيوستلا هتالمح

 ام رادقم ىلع دمتعت ال ءالمعلا ةميق نأ وه ةصقلا هذه نم ىزغملاو

 ددع ىلع كلذك دمتعتو لب ءبسحو ةدحاولا ةبسانملا يف هنوقفني

 تكردأ دقو .ةكرشلا عم مهلماعت ةّدم لوطو مهتايرتشم تارم

 ةدع ذنم ةقيقحلا هذه ةينامتئالا تاقاطيلا تاكرشو فراصملا

 نوزيمتي نيذلا بالطلل دامتعالا تاقاطب رفوت تراصف «تاوتس

 ةميق باحصأ نونوكيس مهنكلو يلاحلا تقولا يف ةدودحم ةميقب

 .لبقتسملا يف ة

 (ةعقوتملا ةيرمعلا مهتميق ببسب ءالمعلا باستكا كب ردجي له

 باستكا يقطنملا نم ؟ةيواستم باستكالا فيلاكت نأ ضارتفا ىلع

 ىلع دراوملا قافنإ لبق 51000 اهرادقم ةيرمع ةميق يذ (أ) ليمعلا
 كانه نكل .طقف 5800 اهرادقم ةلمتحم ةميق يذ (ب) ليمعلا

 امر «لاثملا ليبس ىلعو .ليمعلا اهقفني يلا غلابملا نأشب ردك كر

 ثدحي ال ثيحب «هتايرتشم هن ق انيكتو نان رثكأ اطمن (ب) ليمعلا عبَتي

 زيمتي ار «كلذ نم سكعلا ىلعو .اهقفني يلا ا
 يلا اهسفن لئاسملا ريثي ام اذهو .ةريبك تابذبذتب (أ) ليمعلا قافنإ

 نكلو ربكأ تادئاع هبحاصل لوألا رفوي نيمهس نيب ةنراقملا اهريثت

 عيونتلا بوجو انيلع حرتقت ةيلاملا ةيرظنلاو .ربكأ ةفزاحم لثمي هكالتما
 ةليلقلاو «دئاوعلا ةعفترملاو «ةفزاحملا ةيلاعلا ةدصرألا نم طيلخ كالتماو

 ةفوفحم ةدصرأ «مهسألا امك «ءالمعلاو .دئاوعلا ةليلقو ةفزاخنا

 ىلع ءانبو .لبقتسملا يف مهيدل يدقنلا قفدتلل ةنامض ال هنأل رطاخملاب

 نيعب ذحأت ال ءالمع ةظفحم انيدل نوكت نأ يهيدبلا نم ؛قطنملا اذه
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 مادعنا وأ ةرطاخملاو لب ءبسحو ةعقوتملا د يق رابستعالا

 اهعم قفارتملا نيَقيَلا

 ليمعلا نع ةدلوتملا حابرألا شماه

 ددع ةدايز قلع ركرت ليمعلا ناسا ةيحلبع نأ قيس

 ءالمعلا ءالؤه نع ةدّلونملا حابرألا شماه ةدايز نأ دممن ؛ءالمعلا
 عيبلا ةلاح يف .يلاح ليمع لك نع ةدّلوتملا حابرألا ةدايز ىلع زكرت

 نم الدب هسفن رجتملا نم تاعيبملا ةدايز عت ةيلمعلا هذه ؛ةئزجتلاب

 رمأ ءالمعلا ددع ةدايز ىلإ لصوتلا نأ ريغ .ةديدح رجاتم حاتققا

 جتنم ءارش ىلإ لّوحتلاب ءالمعلا عانقإ لثم ةعّونتم قرط عابتاب نكمم
 ريفوت لثم) ةلص تاذ ةيفاضإ تاحنتم مهعيبو ةيحبر رثكأ/ انه ىلغأ
 تايجيتارتسالا شقاننسو .(فراصملا عم لماعتي ليمعل دامتعا ةقاطب

 .نييلاحلا ءالمعلا دادعأ ةدايز ىلإ فدق ىلا ثالثلا

 ححرألا ىلع ءديربلا قودنص حتفت امدنع .ةظفحملا نم ةصحلا
 اهيف كوعدت ةينامتئالا تاقاطيلا تاكرش ىدحإ نم ةلاسر دمت نأ

 ار ءاهعم ككارتشا لاح فو .اهئالمع نم ًادحاو حبصت نأ ىلإ

 ىلع «دامتعالا ةقاطبل كمادخختسا طمن ةيكذلا ةكرشلا هذه عباتت

 ةصاخن ضورع ريفوت يف تامولعملا كلت مدختستو ءامر يرهش ساسأ
 ةيبلاغ نأ يهو ةّماه ةدحاو ةنّوكم اهصقنت تانايبلا هذه نأ ريغ .كب
 ناليمع دجوي دقف .مهظفاحم ف دامتعا تاقاطب ةدع نولمحي ءالمعلا

 نازيمتيو دامتعا ةقاطب مادختساب لاملا نم هسفن رادقملا ناقفني

 ام ىلع ادامتعا ةكرشلا ىلإ ةبسنلاب ةريبك ةحردب نيتتوافتم نيتردقب

 ةءاعرب :يرخألا فاينعألا كتاناط مادجتتا لاحم نب ةنرتسس
 لام نم ءالمعلا هقفني ام رادقم طقف سيل فرعت نأ مهملا نم ءىرخأ
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 يلا "ةظفحملا نم ةصحلا" كلت ةفرعمو لب ؛ءكتكرش عم مهلماعت يف

 .كتكرش ىلإ دوعت
 ةدحاو [1ومه5'1 ماعم هت م01, ]2ع ةكرش نأب لوقلا نكع

 ؛نينس ةدع لبقف .ةظفحملا نم ةصحلا ةيمهأ مهفت يلا تاكرشلا نم

 يف ءالمعلا هقفني رالود لك نم انتس 36 دّلوت ةكرشلا تناك
 1998 ماعلا ذنمو .اتنس 42 ةصحلا كلت قوفت ؛مويلاو .تاهونيزاكلا

 يلامجإلا قافنإلا نم ةكرشلا ةصح يف ةدايز لك نم ةيوئملا ةبسنلاو

 ةلمح ةميق يف يفاضإ رالود نويلم 125 دّلوت تاهونيزاكلا ف ءالمعلل
 قيمعلا اهمهف لضفب كلذ قيقحت نم ةكرشلا تنكمتو .مهسألا

 .ةعونتملا جماربلا نم ةعومجم لالخ نم هيلإ تلصوت يذلا اهئالمعل
 تانايب ةدعاق جمد تنمضت ةكرشلا اهتقلطأ يلا تاردابملا ىدحإ

 ةعباتمو ًاعقوم 25 يف ليمع نويلم 24 نم رثكأ مضت يلا ةكرشلا
 «2001 ماعلا يفو .يلكلا يبهذلا ءالولا جمانرب لالخ نم مهكولس

 رثكأب ىرخأ ىلإ ةنس نم رامقلا بعل يف ءالمعلا هقفني ام رادقم داز
 .!؟رالود نويلم 160 نم

 نم اهتصح ةدايز نم حاجنب تنكمت ىرحأ ةكرش ينزيد ربتعتو
 نيبت «يضاملا نرقلا نم تانينامثلا فصتنم يفف .ءالمعلا ةظفحم

 ةفلؤم ةلئاع يأ) صاخشأ ةعبرأ نم ةفلؤم ةيجذومن ةلئاع نأ ةكرشلل

 ودنالروأ ف هكلمت يذلا يهيفرتلا هزتنملا روزت (نيلفطو نيوبأ نم
 اهتلحر يف تارالودلا نم فالآ ةدع قفنت نأ نكمي اديرولف ةيالوب

 «قدنفلا يف ةماقإلاو ءاوكم نفسلا ةقلك ةلذسرلا نيلاكت قييضعم قللت

 نم ديدعلا ىلإ ةبسنلاب .هزتنملا ىلإ لوحدلا ةرحأو «معاطملا دايستراو
 تقولا يف رّصبتو ةمدص ةباثمي رمألا ناك «نزيد يف رابكلا ءاردملا
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 ديدعلا يراجتلا يزيد مسا بذج نيح يف هنأب اوكردأ امدنع هسفن

 ةليغض ةبسن ىلع ىوس ةكرشلا لصحت مل «ودنالروأ ىلإ تالئاعلا نم

 لإ اليدن ايعَسو .لاومأ نم تالئاعلا هذه هقفنت ام عومجب نم ًايبسن

 لاملا عّيتت ىلع ةكرشلا تصرح اهئالمع ةظفحم نم اهتصح ةدايز

 ءاردم رّرق «كلذل ةجيتنو .ةملكلل يئثرحلا ئعملاب اهؤالمع هقفني يذلا
 ءاهئالمعل معاطم ةدع ريفوتو «يزيد كالمأ يف قدانف ءانب ةكرشلا

 يف ةريبك ةدايز ىلإ رامثتسالا اذه ىّدأو .مهتالقنتل ةنيفس ريفوت حو
 !”ينزيد هرتنمل يديلقتلا رئازلا ةظفحم نم ةكرشلا ةصح

 نم ددعلا اذه ةفرعم جرحملا نم ؛موهفملا اذه ةيمهأ نم مغرلابو

 نمو .ليمعلا ةظفحم نم ةصحلا نع ائيش فرعت ال ىلا تاكرشلا

 ءانب ضرعم ْق رثكأو رثكأ زكرت تاكرشلا نأ ةيرخسلا يعاود
 ىلع اهؤالمع هقفني ام رادقم ىلع «ءالمعلل ةريبك تانايب دعاوق

 نأ حضاولا نم .اتاسفانم تاجتنم ىلع هنوقفني ام ىلع ال اًنقاجتنم

 سيل هنأ فسألا يعاود نمو ءطقف ةكرشلا ىلع هبصني زيكرتلا اذه

 .ةرورضلاب هيف ًابوغرم أأرمأ
 ًايجيئارتسا ارك ةظفحملا نم ةصحلل ةصحافلا ةساردلا بلطتت

 ليبس ىلعو .ةسفانملا تاكرشلاو (ةظفحملا وأ) قوسلا ديدحت ةيفيك ف
 لكب اهسفانت يلا تاكرشلا رصح ازيق ةكرش ىلع يغبني له «لاثملا

 كلذ عيسوت اهيلع يغبني هنأ مأ ؟سربسكإ ناكيرمأو دراك رتسام نم
 ةطساوب متت ىلا تاعفدلاو ةيدقنلا تاعفدلا لمشيل فيرعتلا

 قّيض وحن ىلع ةسفانملا تاكرشلا ديدحت نأ نيح يفو ؟تاكيشسلا

 كلذك يدؤي دقف ءرخفلاب ساسحإو صصحلل ربكأ ميق ىلإ يدؤي

 اذهو .ةزراب صرفو «ددج نيسفانمو ؛ةيسيئر لويم ةظحالم مدع ىلإ
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 :"سكروليدلوغ" أدبع قيبطت بلطتي انف ةصحلا ديدحت نم لعجي ام

 يأ) ادد ةقا تيسيلو ؛(يلكلا قافنإلا يأ) 15 ةعساو تسيل

 ."امامت بسانملا رادقملا امنإو .(طقف كتادئاع

 دوهج لذب ىلإ ةكرشلا جاتحت ام ابلاغ .ةيفاضإ تاجتنم عيب
 ةيأ ىلع قفنت تالاصتالا تاكرشف .ءالمعلا باستكا لجأ نم ةريبك

 سسؤت نأ دعبو .ليمع باستكا لجأ نم 5400و 5300 نيب ام لاح

 ىلإ ةقالعلا هذه ةميق زيزعت لواحت نأ يقطنملا نم ءليمع عم ةقالع

 نم ديدعلا قو .دحاو جتنم نم رثكأ ءالمعلا عيب ربع ىصقألا دحلا

 ليبس ىلعو .تاجتنملل يعيبط عباتت وأ لسلست دجوي «تالاحلا

 تاباسح حتفو تاكيشلا ةباتكب فراصملا ءالمع أدبي ام ةداع «لاخملا

 يف ةروشملا بلطو ةيراقعلا تانوهرلا ىلإ جيردتلاب نولقتني مث
 ءالمعلل ةلصفملا تانايبلا دعاوق دعاست نأ نكمبو .رامثئتسالا

 هضرعل يلاتلا جتنملا ديدحت ف تاكرشلا ةدقعملا ةينهكتلا ةجذمنلاو

 عفترملا حابرألا شماهل ةّيلبللا ةدئافلا ىلإ ةفاضإلابو .نيعم ليمع ىلع

 تاجتتنملا عيب رفوي «تاجتنم ةدع هعيب نع جتني يذلاو ليمع لكل

 ةظناحناو ءالمعلا ىضر ىوتسم نيسحت ىلع ةردقلا اضيأ ةيفاضإلا

 جودزم ريثأت ةيفاضإلا تاجتنملا عيبل نوكي نأ نكمي «يلاتلابو .مهيلع

 .ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا ىلع

 سماخ يهو «(00 001111011081105, ]0ع ةكرش تمدح

 رثكأ 2003 ماعلا ف ,ةدحتملا تايالولا يف ةيلباك ةزفلت ةكرش ربكأ

 تامدخ عيبت امنأ ابو .دالبلا ءاجرأ فلتخم ْف ليمع نييالم 6 نم

 نم ةعومجم ةكرشلا ترفو «ةروطتملا تالاصتالا تاجتنمل ةلماش

 تامدنخلاو «ةيلباكلا ةزفلتلا تاطحم كلذ يف امم «ةيلزنملا تامدخلا
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 تامدخو «تنرتنإلا تامدخو :يجراخلاو يلحملا ديعصلا ىلع ةيفتاهل

 ةينايبلاو ةيتوصلا تامدخلاو «ةروطتملا ةيمقرلا ةيويديفلا ةحبربلا

 نأ ةكرشلا تدحجو «اهئالمعب ةصاخلا تانايبلا ةساردبو .ةيراجتلا

 ةدع يف اوكرتشا نيذلا ءالمعلا ةلاح يف ةئيطب تناك لاملا سأر ةرود

 .3.12(15 لكشلا ىلإ رظنا) تاجتنم
 عانقإ ىلع اهديكأت نم نسكوك ةكرش تداز»«كلذل ةحيصتو

 ؟(3.13 لكشلا ىلإ رظنأ) اهتاجتنم نم رثكأ وأ نينثا ءارشب نيكرتشسملا
 ىلع ةكرشلا ىلع مهتالماعت يف نورصتقي ءالمعلا لعمج ةقيرطب -
 .ةفلتخملا تامدنلا نيب لقنتلا بعصلا نم هنأ رابتعا

 حئاصنلا تلظ .جاتنإلا طخو يراجتلا كلمع فيرعت ةداعإ
 :يلاتلا لاؤسلا مهسفنأ ىلع اوحرطي نأب نينس ةدعل ءاردملل هّجوت

 نكلو طيسبلا لاؤسلا اذهل نكمي "؟اهيف لمعت يلا ةراجتلا يه ام"

 ةيجيتارتسا يف ةريبك تارييغت لاحدإ ىلإ بلاغلا يف يدوي نأ قيمعلا

 اهءالمع عباتت ةيليمجتلا داوملا جاتنإ تاكرشف .اهحاتنإ طخو ةكرشلا

 ليمعلل ةيريشلا لاملا سأر ةرود طسوتم

 ةكرش يف لاملا سأر ةرود ىلع ةيفاضإلا تاجتنملا عيب رثأت 3.12 لكشلا

.)00 00111110 
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 لوألا عبرلا يناثلا عبرلا ثلاثلا عبرلا عبارلا عبرلا لوألا عبرلا

2003 2002 2002 2002 2002 

 تامدخلا مزح يف نوكرتشملا
 يساسألا ءالمعلا قارتخا < 6

 0 ا 7
 تاوتنم هلال نب مزح ىف نركرتتسا تح

 .ةيفاضإلا تاجتنملا عيب ىلع سكوك ةكرش د

 مقاجايتحا لماك يطغت تاجتنم ضرعتو ةيرمعلا مهلحارم لاوط

 ةرشبلا رمع ليطت يلا تاميركلا ىلإ بابشلا بح تاميرك نم اءدب
 ةريغتملا تاجاحلا يبات تاجتنم اهريفوتب هتاذ ءيشلا لعفت فراصملاو

 ْق رمثتست تاكرشلا هذه نأ امتو .ةيرمعلا مهلحارم لاوط ءالمعلل

 تاجتنم ريفوت ربع ةقالعلا هذه دمأ ةلاطإ يقطنملا نم ودبي «ليسمعلا

 .تقولا رورم عم رّيغتت ا

 ريغتب طقف طبتري ال كتاجتنم طخو كتراجتل كفيرعت ةداعإ

 ال - ةكرشو .ةيرمعلا لحارملاب وأ تقولا ا
 نأ ةكرشلا تظحال «نينس ةدع لبقف .كلذ ىلع ًالاثم رفوت [!هالأ
 شماه رفوت عم ةّدح ديازتت ةسفانم دهشي تانحاشلا ريجأت قوس

 نورحأتسي نيذلا ءالمعلا نأ ًاضيأ تظحالو .حابرألل ليكض
 نما“ كلب اهريفوعو ءاضيأ هضوم ناوم' لإ نوحاعنتغ تاتحاشسلا

 اهئالمعل ةميق فضت مل ءاتانحاش نورجأتسي نيذلا اهئالمعل
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 عفترملا شماملا تاذ تاجتتنملا نم اًاعيبم مجح تدازو لب ءبسحو

 هدجن ةيراجتلا تامدخلا قاطن عيسوت ىلع يناثلا لاثملاو .حابرألا نم

 ىلع ةديدع نينس ذنم تبأد يلا تارايسلل ةعئصملا تاكرشلا يف

 يلا ةديدشلا ةيملاعلا ةسفانملا ىلإ رظنلابو .اهئالمعل ليومتلا ريفوت

 تاعيبم حابرأ شماوه لكآت ىلإ تّدأ يلاو ةعانصلا هذه اهدهشت

 ؛ةيلام تامدخ نم هقفاري امو «ليومتلا حبصأ ؛ةديدجلا تارايسلا

 .ةدحتملا تايالولا يف ةيحبر ةعانصلا هذه يحاون رثكأ دحأ

 ةراح يف لوحدلا ىلع اثيدح الاثم 16-7 ةكرش رفوتو

 ؛2000 ناريزح/وينوي يفف .ءالمعلا تاجاح ةيبلت لجأ نم ةديدج

 ةعاسلا رادم ىلع حتفت رحجاتم ةلسلس يهو ع« 11-7 تمدقت

 ا حامسلل بلطب «(ةينابايلا تاكرشلا ىدحإ نآلا اهتكلمت َيلاو)

 3500 ىلإ اهددع لصي لا اهرجاتم نم اقالطنا ةيفرصم ةراحت ةرادإب

 انرظن اذإ ؟ةيفرصملا ةعانصلاب رجاتملا لحخد ام نكل .نابايلا ف رجم
 ريغ نيتراجتلا نيتاه نأ دحن «تايلمعلا وأ جتنملا روظنم نم

 نم رومألا ىلإ رظنلاب رارقلا اذه تذختا ةكرشلا نأ ريغ .نيتسناجتم

 ةطيسبلا مهتالماعم نورحي اهئالمع ةيبلاغ نأ امبف .ءالمعلا ةيواز

 ةمدحت ىلآلا فرصلا تانيكام ةفاضإ نع جتن دقف ءدوقنلا مادختساب

 تداز ةمدخلا كلت نإ لوقلا ةلفان نمو .اهئالمعل ةفاضم ةميق تاذ

 .ةكرشلا ىلإ ةبسنلاب ليمع لك ةيحبر نم

 «ةيفاضإلا تاجتنملا عيب نأ نيح يف .لعفلا نم لهسأ لوقلا
 ةيبذاحلاب فصَتت جاتنإلا طوطخ زيزعتو «ةظفحملا نم ةصحلا ةدايزو

 رظن ةهجو نم امئاد ةديفم تسيل يهف ؛ةكرشلا رظن ةهحو نم
 جامدنا ةيلمع زرلفارتو كنب ٍييس ىرحأ «تضم نينس لبقف .ليمعلا
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 سكعلابو فرصملا ءالمع ىلإ ةيفاضإ نيمأت تاجتنم عيب فدمي

 تياتس لثم «نيمأتلا تاكرش نم ديدعلا كلذ يف اههوذح اذحو

 مظعم نكل .ةيفرصملا تامدخلا لمشتل اهلامعأ عيسوت ربع ءمراف

 .ادج ةحجان نكت مل ةيفاضإ تاجتنم عيب تالواحم

 تامدخ عيب تاوئس ةدع لاوط لواحت نيال نوأ اكيرمأ تلظ

 اكيرمأ دقتعت ؛«تاكرشلا ةيبلاغ رارغ ىلعو .اهعم نيكرتشملل ةيفاضإ
 ناكم نم مهقاحايتحا لماك ءارش نولضفي ءالمعلا نأب نيال نوأ

 ناكم نم ءارشلا ةمءالم تناك نإ حضاولا ريغ نم نكل .دحاو

 .اهعونتو اًقدوحو ةسفانملا تاضورعلا ةيعون اهتيمهأ يف قوفت دحاو

 ربع بتكلا عيبب اهامعأ تأدب نوزامأ ةكرش نأ مولعملا نم

 ف تعّسوت ءاهئالمع نم تادئاعلا نم ديزملا ققحت يكلو .تنرتإلا

 رفوت يهو .يد يف يدلاو ىقيسوملا صارقأ لمشتل اهتاجتنم ضورع
 ةزهجأو بعللا لإ تايزألا نم اهذر «تاحفتلا نمت ةعضاو ةليكشت'نآلا

 ءارش ىلع كلهتسملا ةردق نأب ضعبلا ىري نيح يفو .بيساوحلا

 عقوم نم باشعألا رج ةيفيك حرشي باتكو باشعألا زحل ةنسيكام
 ليمع نع دلوتملا حابرألا شماه نأ دحن ,فعاضم حامن هسفن بولا

 اييرقت 512 نم عفترا ثيح ؛فيفط ردقب ىوس نسحتي مل نوزاسمأ
 .02002 ماعلا علطم يف ًابيرقت 5815 ىلإ 1997 ماعلا علطم يف

 ف عسوتلا 510067-7 ةكرش ىلإ ةبسنلاب يقطنملا نم ربتعي اذامل

 يلا ةلئامملا تالواحملا هيف ريثت يذلا تقولا يف ةيفرصملا تامدخلا هاحتا

 مّسوت ّدض اعمتحا نالماع كانه ؟كوكشلا نيمأتلا تاكرش امي تماق

 .ءالمعلا نم اهسفن ةئفلل مّدقت ىلا ةيراجتلا تاضورعلا يف ححان

 وأ تاجتتنملا نيب جمدلا ودبي امدنعف .ليمعلا ةمواقم وه لوألا لماعلا

 تاقاطبو تارايسلا ةعانص لثم) جاتنإلا يف ةدئافلا ليلق تامدخلا
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 لثم) ةروصلا قباطت يف وأ (تاراهملا نم ليلقلا نامساقتت نيتللا ةدياعملا

 لثم يف ُكلوكشلا ءالمعلا رواست ؛(ةبوطخلا ميتاوو سكميلت تاعاس
 وأ ةكرشلا ةءافك وه يناثلا لماعلاو .ةكرتشملا تاضورعلا هذه

 ةفلتخم تاراهم بلطتت ةطبارتملا تاجتنملا حف .ةءافكلا ىلإ اهراقتقا

 ةعيرس تابجو مّدقت يلا معاطملا لثم) اهليصوتو اهحاتنإ لجأ نم
 نأ كذاك: حفضأ فك رامريوسلا ق 00 يلا ةخوبطملا ةمعطألاو

 اجتنم لعجت امم ةكرشلا زيكرت تّكشِي نأ نك هيب رقلا عضوا طب

 نم :يه ةيساسألا ةربعلاو .كلذ ءاّرج نم يناعي رثكأ وأ ادكخاو

 ؛ةيتايلمعلا ةيحانلا نم هقيقحت بعصلا نم نكل «ومنلا روصت لهسلا

 ةءافكلا وأ ءالمعلا ريكفت ف ةلصأتملا كوكشلا تلهاجت اذإ موضح و

 .تاكرشلل ةدودحملا

 ليمعلا ىلع ةظفاحملا

 اهنم ديدعلا زكري ومنا قيقحتل تاكرشلا سامح ةرسمغ ف
 حرطو «ةديدج قاوسأ ىلإ لوخدلا ىلع يرصح هبسش لكشب
 هذه مدختست ام ابلاغ نكل .ددج ءالمع باستكاو ؛ةديدج تاجتنم

 تاكرشلا كلت باستكا عم هنأ نعم. - "ب قم اربلو' تاكرشلا

 يلا تاساردلا ضعب كانهو .اهنم ىمادقلا ءالمعلا رفني ءاددج ءالمع

 تايالولا يف ةلماعلا تاكرشلا ىدل ةظفاحملا لدعم نأ ىلإ ريشت

 20 ةيارق رفني ءىرعأ ةرابعيو :”'ايزفت 9080 طسولا ف غلي ةدحفملا
 يعي اذه «ييرقت ريدقتبو ل ا متملا يف 0

 ف اهئالمع ةدعاق لماك لداعي ام طسوتملا يف دقفت هييق ف رمق

 يرق تاونس سمح نوضغ

 ريثكب ىلعأ ءالمعلا باستكا ةفلك نأ ىلإ تاساردلا ريشت امك
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 كم ةللذلو :قيبلالل ةلجملا قع كلفنا ةنلك قد ماع كوس
 اهئالمع ىلع ةظفاحملا ىلع زكرت نأ ةكرشلا ىلع يغبني هنأ حضاولا

 يح فرعت ال تاكرشلا نم ديدعلا نأ فسألا يعاود نمو .نييلاحلا

 ع نكي .اهئالمع روفن تالدعم وأ ةظفاحملا تالدعم

 ىدم نآلا نّيبنسو .ءالمعلا ىلع ةظفاحملا ةيمهأ ريدقت مدع يف ةلكشملا

 ةيقوسلاو ل نم لك ىلع ليمعلا ىلع ةظفاحلا نتاست قمع

 .ديعبلا ىدملا ىلع حابرألاو

 مغرب .ةيقوسلا ةصحلا ىلع ءالمعلا ىلع ةظفاحملا ريثأت

 سايقملا رود بعل يف ةيقوسلا ةصحلا رمتست هفدهك اهتيدودحت
 ىلع ةظفاحملل نكمي .رارمتساب هنوريديو ءاردملا هبقاري يذلا نميهملا
 ىدملا ىلع ةكرشلا ةصح ىلع يكيتامارد ريثأت اه نوكي نأ ءالمعلا

 طمن وأ ءالمعلا روفن - ءالمعلا 0 ةظفاحملا ىلإ انرظن اذإف .ديعتبلا

 (3.3 لوددلا يف ةنيبملا ةيرظنل ةثالثلا تاهويرانيسلا لظ يف لقنتلا

 عم لقنتلا ف ءالمعلا كولس | ظحالن

 نوزامأ ةكرش لثم) ام ةعانص يف نيتسفانتم نيتكرش نيب تقولا

 «لوألا ويرانيسلا يف .”(دروفو زروتوم لارنج وأ «لبونو زينرابو

 ./080 غلبي (ب)و (أ) نيتكرشلا ىدل ءالمعلا ىلع ةلظفاحملا لدعم

 مقارايس زروتوم لارنج ءالمع نم 080 لدبتسي «لاثملا ليبس ىلعو

 نم ةديدج تابكرمب ةكرشلا نم اهورتشا ىلا ةميدقلا مهقانحاش وأ
 ىلإ نولقتني وأ ءالمعلا ن م 020 رفني نيح يف ءاهسفن ةكرشلا جاتنإ

 لارنج لثم) (أ) ةكرشلا لك يناثلا ويرانيسلا يفو .دروف ةكرسش

 7090 ىلإ 1080 قمل اهتوايشب ىلع ةظفايحا لدعم نيسحت نم (زروتوم
 لدعم لظي يذلا تقولا ف ىو لضفأ تامدخو تاجتنم ريفوت ربع

 فو .هلاح ىلع (ًالثم دروف) (ب) ةكرشلا ىدل ءالمعلا ىلع ةظفاحما
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 ءاضرإ ديعص ىلع لضفأ جئاتن (أ) ةكرشلا ققحت ؛ثلاثلا ويرانيسلا

 رمتسي نيح يف 2/095 ىلإ مهيلع ةظفاحملا لدعم عفري امث ءاهئالمع

 .9080 ىوتسم دنع (ب) ةكرشلا ىدل ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لدعم

 ةصخلا نوكتس اذام «نيتيواستم نيتيقوس نيتصحب ناتكرشلا تأدب اذإ

 ةثالثلا تاهويرانيسلا لظ يف ديعبلا ىدملا ىلع امهنم ل اكل ةيقوسلا

 ؟ةفلتحملا

 ءالمعلا روفن - ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لوادج 3.3 لودجلا

 3 ويرانيسلا 2 ويرائيسلا 1 ويرانيسلا

 1 + ز نمز دنع تايرتشملا

 أ ت1

 | مدل سمس
 ب 20و, عمور | ب (ذ) نمز دلع

 لدعم ناعتمتت نيتكرشلا نأ اميف .ايبسن حضاو لوألا ويرانيسلا

 كالتما ىلإ امهنم لكب رمألا يهتنيسف «نييواستم روفن لدعمو ةظناحم

 يف يح ثدحي كلذ نأ ظحال .ديعبلا ىدملا ىلع قوسلا نم 0

 0 ةجحردب نيتنلتخم ناتيئادتبالا ناتيقوسلا امهتصح تناك لاح

 .اهسفن ةعرسلاب لصمي نل كلذ نأ ولو :(9010و ؟090 لثم)
 نيذه يفق . ءاندضو لفات ثلاثلاو يناثلا نيهويرانيسلا يف جئاتنلا

 ؟050 ىلع ديزت ةيقوس ةصح (أ) ةكرشل 0

 ةيقوس ةصخ رثأتست نل اهنكل ءاهيدل عفترملا ةظفاحملا لدعمل ةجيتن

 حلاصل اهئالمع د لك يف دقفت افأل 6100 اهتبسن

 باسحلا ةقيقدلا ةغيصلا (ب) قحلملا يف انْيب دقو .(ب) ةكرشلا

 ىلع ةغيصلا كلت ق ةيبطتب و ,كيعبلا ؛ ىدملا ىلع ةيقوسلا ةصخلا

 ندا ىلع () ةكرشلل ةيقوسلا ةصخلا نأ دن ءانيديأ نيب ىلا ةلاحلا
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 ويرانيسلا ُِق "80و يناثلا ويرانيسلا 5 ك7 يواست ديعتبلا

 .تملاتلا

 نيس هلأ يه ىل !وألا ةطقنلا .ةماه طاقن ثالث لاغملا اذه حضوي

 ةصحلا يف رثؤت ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لدعم 58 تا رتوفتلا نأ كيك

 ءالمعلا ىلع ةلففاحملا ىوتسم عفر نع لاخلا اذهب ين .ةيقوسلا

 ىدملا ىلع (أ) ةكرشلل ةيقوسلا ةصخلا يف 3 ةدايز "90 ىلإ "د80 نم

 ام ةكرش ىلع ماع هجوب لهسلا نمو ."066.67 ىلإ "د50 نم ديعبلا

 ةبسنلاب ةيقوسلا ةصحلا يف ةيفاضإ ةلعّقن باستكا هيواسيب ام مييقت

 تانكرلا تاعي نأ تاساردلا ضعب رّدقت .لاثملا لايبس ىلعو .اهيلإ

 رايلم 400 تزوامت 2003 ماعلا يف ةدحتملا تايالولا يف ةديدخلا

 ةدحاو ةطقن رادقمت 00 ةصحلا ةدايز نأ يعياذمهو .”ةرالود

 وأ 0 75 1 0 مقا رادقملا ديدحل 8 مارتلا دعاسي

 - 5 مالمو ١ و

 .نيعم رادقمت ءالمعلا ىلع ةظفاخلا لدعم نيسحلا نيس ف قفل

 هنأب ءانيديأ نبا يلا ةلاخلا ىف حصت يلاو ةماعلا ةنيكشلا ديشت

 دي جيم لارا لوس د يوم وامل يدرب تعش نابت

 كلت نيب طبري نأ يغبنيو لب .بسحو 00 تالدعم ريدملا بقاري

 حمانر ملا مئات ددم ددحلا يكل عارشل المعلا كرلسو تالدمملا

 ديدحت ىف ايلحتلا اذه دعاسيس ا .عالمعلا ىلع ةلففاحملا ىلع ١

 . 5 5 “4 ناك اذ
 ف. دق عال امعلا در ىو « عفرل جمانرب , قا را 3 أذا ناك اذإ اه

5-5 

 .همدش نم 62 ادئاع

 هما أ 1

 ةصخلا نإ يه انلاثم اهحض هي يلا ةيناثلا ةيساسألا ةصمتنلاو
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 .ءالمعلا ىلع ةظفاحلا لدعم ديارت عنا جاما لدعم, ديز زرت ةيقوسلا

 طاقن 10 رادقمم ةظفاحملا لدعم دان تدعاس «لاثملا ليبس ىلعو

 نم ةيقوسلا اهتصح ةدايز ف (أ) ةكرشلا 29090 ىلإ 7080 نم «ةيوم
 اهيدل ةظفاحملا لدعم نيسحت نأ دحمن «لثملابو ./066.67 ىلإ 0
 اهتصح نم داز 9/095 ىلإ 9/090 نم ةيوئم طاقن 5 ىّدعتت ال ةبسنب

 لكشلا نّيبي .080 ىلإ 666.67 نم ءايرقت هسفن ناذقلاب ةقوسلا

 ديعبلا ل ىلع ةيقوسلا ةصحلاو ةظفاحملا لدعم نيب ةقالعلا 4

 .(أ) ةكرشلا ىلإ ةبسنلاب
 ةحردب ًاضيأ ديزت ءالمعلا ىلع ةظفاحملا ةفلك نأ هل فسؤي امت

 .ةعفترم ةظفاحم تايوتسم تاكرشلا غولب عم ماع هجوب ةريبك

 ىلإ 9090 نم ةظفاحملا لدعم ةدايز ةفلك نوكتس «ىرحخأ ةرابسعبو

 .,075 ىلإ 70 نم اقدايز ةفلك نم ماع هجوب ىلعأ 5

 ةعفترملا فيلاكتلاو ةريبكلا دئاوفلا نم الك انسرد اذإ .ءكلذلو

 يغبني ةظفاحملل ًايلاثم ىوتسم كانه نأ دحن «ةنسحتملا ةظفاحملل
 نم كلذ هينعي ام ظحال .هغولب لجأ نم حفاكت نأ ةكرشلا ىلع
 هعبستا نوقت لدعم نأ 200100 عشت ةظفام لدعم ىلإ لئسصصوفلا نأ

 ضعب هحرتقي ام سكعب ءايلاثم ًايجيتارتسا ًافده سيل ةئملا يف رفص
 غلبي ةظفاحم لدعم. عتمتت ام ةكرش تناك اذإ «عقاولا ف .”ةءاربخلا

 لح ىلإ حخحرملا نمف المعلا ىدل يلاثم ىضر ىوتسك, وأ 0100

 ارو مهنم ىضاقتت الو اهئالمع يف رامثتسالا ف غلابت انأ ديعب

 رايح ال وأ ءالولا ةديدشو اهريغص اهئالمع ةدعاق نأ وأ ءةيفاك

 ةكرش عم لماعتت نأك) ةكرشلل ةصلخم ءاقبلا ىوس اهف رحآ
 .(ةيراكتحا
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 ديعبلا ىدملا ىلع ةيقوسلا ةصحلا

509556 5596 6095 6596 7096 7550 80956 8556 9096 955 

 ةظفاحملا لدعم

 .ديعبلا ىدملا ىلع ةيقوسلا ةصحلا ىلع ةظفاحملا ريثأت 3.14 لكشلا

 ءالمعلا لك سيل هنأ ظحالت امدنع ا ةطقنلا هذه دادزت

 مهنم ضعبلا لصحي دقف .اهاذ ةوَقلاب ةكرشلا عم لماعتلا ىلإ نوليمي

 ىلع ضعبلا لصحي دق نيح يف «ةكرشلا نم ًادج ةيلاع ةميق ىلع
 ةلوهسب ىلوألا ةعومجملا ىلع ةظفاحملا نكمي نيح يفو .ةيشماه دئاوف

 .رطاخملاب فوفحم ةيناثلا ةعومجملا ءالو نأ حضاولا نمف ادب

 هنأ مغربو .نمثلا ةظهاب ةمهم نيلاوم نييشماهلا ءالمعلا لعج ةلواحمو

 ةصاخ تاضورع ريفوت ربع مهيلع ةظفاحملا لدعم ةدايز ةكرشلل نكمي
 ةظفاحملا ىلع ةبترتملا دئاوفلا تاضورعلا كلت فيلاكت قوفت دَقف مه

 اولصحي مل ام) الو رثكألا ءالمعلا ءايتسا ريثتو نييشماملا ءالمعلا ىلع

 نم مهنع ةدّلوتملا ةيحبرل !ا نم للقيس ام وهو ءاضيأ مه تاضورع ىلع

 ءالو نو مكي اع ار «(ئرخأ ةرابعتو .(مهيلع ةظفاحملا يي كلذ رثؤي نأ ريغ

 اديح ايزيفحت ًافدنعو ةيراجتلا تانالعإلا يف ًاديح اراعش ىلكلا ءالمعلا

 ءالمعلا ةدعاق تناك اذإف .هفات يراحّج فده هنكلو ؛نيفظوملل

 مامأ ةلواطلا ىلع لاملا كرتت كنأ نعي اذهف 270100 ةبسنب كل ةصلخم

 نيرخآلا ءالمعلا لهاجتتو ةَقّيض ةحيرش ىلع زكرت كنأ وأ كئالمع
 نيلمتحملا

 * ذم
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 ةياغل انملكت اننأ ةظحالمع اهمهف نكمب انلاثم نم ةئلاثلا ةلاسرلاو

 نيتصحب اتأدب نيتكرشل ديعبلا ىدملا ىلع ةيقوسلا ةصحلا نع ذزآلا

 ؟نيتفلتخم نيتصحب اتأدب ول لصحيس اذام نكل .نيتيواستم نيتيقوس

 (9090 اهتبسن ةيقوس ةصحب (أ) ةكرشلا تأدب اذإ «لاثملا ليبس ىلعو

 وأ يناثلا ويرانيسلا لظ يف ديعبلا ىدملا ىلع ةصحلا كلت غلبتس مك

 نع رظنلا فرصب هنأ انل نّيبت «نعمتب (ب) قحلملا ةساردب ؟ثلاثلا

 ديعبلا ىدملا ىلع اهتبسن لظتس «(أ) ةكرشلل ةيئادتبالا ةيقوسلا ةصحلا

 ام اذهو .ثلاثلا ويرانيسلا يف 80و يناثلا ويرانيسلا فب 7

 ءالمعلا ىلع ةظفاحملا نيب ةقالعلا نأشب مهم جاتنتسا ىلإ اندوقي

 يف كلمت (أ) ةكرشلا تناك ول ىحف .ةكرشلل ةيقوسلا ةصخلاو
 يق 9090 ةظفاحم لدعمو 090 اهتبسن ةيقوس ةصح يلاحلا تقولا

 ةظفاحم لدعمو طقف 010 اهرادقم ةصخ اهتسفانم كلمت يذلا تقولا

 لف ينك مار فرقا رقت ف ربت 3080 هرادقت انف نرتب
 ةصح نإ «ىرخأ ةرابعبو !!066.67 ىوتسم دنع ٌرقتستل ديعبلا ىدملا
 اب نيعفترم اسيل اهيدل قئافلا ةظفاحملا لدعمو ةنميهملا 2 ةكرشلا

 ةقيقح كلت نوكت امر .تقولا رورم عم ةصحلا كلت لكات عنمل يفكي

 هلا زروتوم لارنج لثم ؛تاكرشلا نم ديدعلا ىلإ ةبسنلاب ةملؤم

 ىلع ةيضاملا دوقعلا رم ىلع ةيقوسلا اهتصح نم ةريبك ةبسن تدقف
 عفترملا ةظفاحملا لدعمو ةنميهملا ةيئادتبالا ةيقوسلا ةصخلا نم مغرلا

 .هب عتمتت تناك يذلا

 ؟هلعفي نأ ريدملل نكمي يذلا ام «عقاو رمأ ةباثم. كلذ ناك اذإ

 ةيؤر ايبسن لهسلا نم «روفنلاو ةظفاحملا لدعم نيب طبارتلا ىلإ رظنلاب

 .تقولا رورم عم ام ةكرشل ةيقوسلا ةصحلا روطتت نأ حجري فيك
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 ةلاحلا هذه يف نيعتي «ىدملا ةديعبلا جئاتنلا ىوهي ال ريدملا ناك اذإو

 .ةظفاحملا تالدعم وأ/و باستكالا تالدعم رييغتل جمارب ميمصت

 ديعبلا ىدملا ىلع ةيقوسلا ةصخحلا ىلع ةظفاحملا لدعم ريثأت رادقمو

 هرامثتسا يغبني يذلا لاملا رادقم لوح ريدملل ًاداشرإ كلذك رفوي

 .ةظفاحما لدعم زيزعت جمارب ف

 ةيكلساللا فتاوهلا ةعانص - حابرألا ىلع ةظفاحملا لدعم ريثأت

 رثكألا سايقملا يه ةيقوسلا ةصحلا نأ مغرب .ةدحتسملا تايالولا يف

 ةصحلا ةيمهأ لثع, ةظفاحملا لدعم نإف «قيوستلا ءاردم لبق نم ًامادختسا

 ام اذهو .ليوطلا ىدملا ىلع حابرألا ىلإ ةبسنلاب ريدقت لقأ ىلع ةيقوسلا
 يكل سالاستالا عانس ل ضرعملا جوا ىلع نات

 نيكرتشملا ةدعاق مجح ناك ,«2002 لوألا نوناك/ربمسيد ف

 140 نم رثكأ ةدحتملا تايالولا يف ةيكلساللا فتاوهلا ةعانص ف

 .رالود رايلم 76.5 ىلع ديزت ةيودس تادئاع نودلوي ؛كرتشم نويلم

 يف ىحو .909.7 لازي ال ددجلا ءالمعلل يونسلا ومنلا لدعم ناكو

 لاو: اعباث .ليمعلا ىلإ ةبستلاب :دقاعلا يقب ءراعسألا عجارت لظ

 نم اوداز ءالمعلا نأل :ةيضاملا سمنخلا وأ عبرألا تاونسسلا

 ا مدختسا :2002 ماعلا يفف .ةيولخلا فتاوهلل مهمادختسا

 نم مغرلاب نكل .2”ةيكلسال ةقيقد رايلم 600 نم رثكأ نويكرمألا
 ؛ةيولخلا فتاوهلل مهمادختساو نيكرتشملا ددع ف شهدملا ومنلا

 فو .ديدش يلام طغض تحت ةيكلساللا تالاصتالا ةعانص تصعقر

 يلا ةليقثلا ةيلامسأرلا فيراصملا ىلإ ةلكشملا نم ءزج عجري نيح

 روفن ف ىرخأ ةريبك ةيسيئر ةلكشم تلثمت ءمظنلا ثيدحت اهبلطتي

 ,ءالمعلا



 دمألا ةليوط تارامثتساك - ءالمعلا ةرادإ 8

 ةعانص ف طسوتملا ءالمعلا روفن نأ ىلإ تاسارد ةّدع تراشأ

 يأ ءرهشلا يف 02.5 غلب ةدحتملا تايالولا يف ةيكلساللا تالاصتالا

 براقي ام وأ ؛ليمع نويلم 42 نأ عي اذهو .6ماعلا ف 030 ىلاوح

 تالاصتا ةكرش تامدخ لامعتسا نع نوفقوتي ءالمعلا عومجم ثلث

 حوارتت ليمعلا باستكا ةفلك طسوتم نأ ابو .ممع لك ةنيعم

 ىلإ مجرتُي كلذ نإف :(3.2 لودجلا ىلإ رظنا) 5400و 5300 نيب ام
 نم 9022 ىلإ 16 وأ «رالود رايلم 16.8و 12.6 نيب ام حوارتت ةفلك

 شماه طسوتم نأ ارو .اتباث ءالمعلا ددع ءاقبإ درحمل تادئاعلا

 باستكالا ةفلك تناك دقف 2/030 - 20 دودح يف ناك ليغشتلا

 حابرألا لمح ةيواسم (تالاحلا نم ديدعلا يف باستكالا ةداعإ وأ)
 .ةعانصلا هذمل ةيليغشتلا

 اهئالمع روفن نم ليلقتلا ىلع طاشنب تاكرشلا ضعب لمعت
 ةدمتعم ةينّهكت جذامن مادختساو ءمه لضفأ تامدخ ريفوت لالخ نم

 ىلإ اولوحتي نأ لمتحي نيذلا ءالمعلا ديدحت لجأ نم تانايبلا ىلع

 .نيلمتحما نيرفانلا عم لماعتلل نيصاح نيلثمم نييعتو ىرخأ ةكرش

 ىلع ءاقبإلا نم تنكمتو رهاب حاجنب كلذب تماق ادنك ليب ةكرشلاو

 .ةيلامشلا اكريمأ ف لدعم لضفأ وهو 0901.5 ىوتسم دنع لدعم

 ققحت نأ اهتمرب ةيكلساللا تالاصتالا ةعانص رودقم يف ناك اذإو

 ةيليغشتلا اهحابرأ ىلإ رالود رايلم 2 ىلإ 1.5 فيضت فوسف ءكلذ
 ىلع ةظفاحملا لدعم نيسحت يف ةيفاضإ فيراصم دّبكتت نأ نودب

 .ءالمعلا

 ريثأت نم ءالمعلا ىلع ةظفاحملل ام مهفن يكل .ةظفاحملا ةنورم
 حابرألا يف رّيغتلل ةيوثملا ةبسنلا مّيقن نأ ديفملا نم .حابرألا ىلع
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 ام وهو) ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لدعم يف 01 هتبسن رّيغتل ةرظانملا

 ةنورم نأ (ب) قحلملا نّيبي .(ةنورملا سايقم. داصتقالا ءاربخ هيّمسي
 :ادح ةطيسبلا ةغيصلا هذه ىلإ لوؤت ةظفاحلا

 شماملا فعاضم + [ - ةظفاحملا ةنورم

 عم توافتي شمالا فعاضم نأ فيك 2 لصفلا ف اَنْيِب نأ قبس
 ىدل ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لدعمو (لاملا سأر ةفلك وأ) مصنخلا لدعم

 ةفلتخم تايوتسم دنع ةظفاحملا ةنورم 3.15 لكشلا نّيبيو .ةكرشلا

 لدعم ناك اذإ هنأ لكشلا اذه نم نّيِبتي .ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لدعمل

 هرادقم نّسحت نع جتنيس 20/080 ام ةكرش ىدل ءالمعلا ىلع ةظفاحملا

 (ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا وأ) ةكرشلا حابرأ يف ةدايز لدعملا اذه يف 1

 نع جتني نأ يغبني «لثامم وحن ىلعو .!3.5 وأ :2.5 + | لدعم

 + 1 لدعم حابرألا يف نسحت !/095 ىلإ 090 نم ةظفاحملا لدعم نسحت

 27905.09 وأ 9

 نيعب ذحأي ال حابرألا قف نّسحتلا اذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجت

 رفوت ةغيصلا هذه نأ ريغ .ةظفاحملا ىوتسم نيسحت ةفلك رابتعالا

 اذإ ,:ةطيسب ةرابعبو .ةظفاحلا جمارب مييقت ف ةديفه ةتنراقم ريياعم

 ةظفاحملا ةنورم

 0 اه منا ا ىن هلا ل

5096 5596 6090 65956 70950 7590 8090 8590 90960 95*50 

 ةظفاحملا لدعم

 .ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لدعمل ةفلتخم تايوتسم دنع ةظفاحملا ةنورم 3.15 لكشلا
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 ةفلك نأو 29080 غلبي ةظفاحم لدعم عتمتت ةيجذومن ةكرش نأ انضرتفا

 نم !/03.5 نع ديزت اهئالمع ىلع ةظفاحملل ةكرشلا هقبطت جمانرب

 نأ عي اذهف «ةظفاحملا يف '6] هرادقم نسحت نع ةدّلوتملا حابرألا
 تادئاعلا يف ةدايز ثودح ةغيصلا نّيبت امك .ًادج فلكم جمانربلا
 ةطقنلا نم رثكأ وه ام لداعت ةيوئم ةطقن لك - ةظفاحملا لدعمل ةجيتن

 ةريبك ةحردب ةظفاحملا ةفلك ديزت نأ حّجرملا نم نكل .اهتقبس يلا

 ربغ نم هنأ يه ةلاسرلاف «كلذلو .ةظفاحملل ةعفئرملا تايوتسملا دنع

 ./0100 ام ةكرش ىدل ةظفاحملا لدعم غليي نأ ماع هحوب لضفملا

 شماوه ةدايز نع ةحتانلا ةدئافلاب كلذ ةنراقم نكمي فيك نكل

 ليمعلا نع دّلوتملا حبرلا شماه يف نسحتلل نأ رمألا يف ريثملا ؟حابرألا

 ةظفحم نم ةكرشلا ةصح ةدايزو «ةيفاضإ تاجتسنم عيبل ةجيستن)

 ىلع ةظفاحملا لدعم نّسحت ريثأت نم ةيميرلا ىلع لقأ اريثأت (خلإ «ليمعلا

 يواست ةظفاحما ةتورم نأ عم «(ب) قحلملا يف انيب امكو .ءالسمعلا

 نأ اميو .251 يواست شماهلا ةنورم نأ دحب «(شماحملا فعاضم + 1)

 نم ربكأ ةظفاحملا ةنورم نإف ءامئاد رفصلا ىلع ديزي شماملا فعاضم
 ةفاشتم فيلاكتلا نأ ضارتفاب «ىرخأ ةرابعبو .ًامئاد شماه لا ةنورم

 ةكرشلل لضفأ 901 ةبسنب ةظفاحملا لدعم يف نسحتلا نوكي ام ةداع

 ضيفختل نإ ؟ءالمعلا باستكا فيلاكت يف ريفوتلا نع اذام نكل

 كفأ اق هدفت دسوق نيلقي ريثات وهون ا دحلا بابك هيقلك
 ثدحي نيذللا «شماهلا وأ ةظفاحملا لدعم نيسحت نم ةيحيرلا ىلع

 ضفحخ لضفألا نم نوكي اعر ,كلذلو .ةدّدعتم تارتف ىلع امهريثأت

 ضيفخت لثم) ريصقلا ىدملا ىلع ةيلاملا جئاتنلا ةيواز نم فيلاكتلا
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 صيصختلا نم يأت ةيقيقحلا ةيلاملا ةميقلا نكل «((باستكالا ةفلك

 ءالمعلل مّدقت يلا تامدخلا ريوطت ىلإ فدهي يذلا دراوملل يكذلا

 نيرا

 ةصالخلا

 دمتعت ىلا تايجيتارتسالا ىلع يغبني هنأ لصفلا اذه يف انّيب دق

 يلا ةميقلا - ليمعلا ةميق يهحجو رابتعالا نيعب ذخنأت نأ ليمعلا ىلع

 هذهو .ةكرشلل ليمعلا اهرفوي ىلا ةميقلاو «ليمعلل ةكرشلا اهرفوت

 هذه نأ يأ .مهتادئاع يفو ءالمعلا يف رامثتسالا ةيمهأ يعارت ةرظنلا

 ملاعلاو ءاكلم ليمعلا ربتعي ثيح «قيوستلا ملاع نيب لماكت ةقيقحلا

 ةيقيوستلا تالمحلا زيكرت نأ انّيب امك .كلملا وه لاملا ثيح «يلاملا

 قف ةللضم قوكي اعر ةيدوتملا هلل وأ ليسا ضر ىلع ةيديبتقلا

 ليمعلا ةيحبرل ةثالثلا ةيسيئرلا تازفحملا نع انملكتو .نايحألا ضسعب
 ىلع رارقلا ةعانص يف رثؤت فيكو (شماهلاو «ةظفاحملاو «باستكالا)

 باستكا ىلإ ةفداحلا ةعونتملا تايجيتارتسالا انركذو .قيوستلا ديعص

 نكمي فيك انحرشو «حابرألا شماه ةيمنتو ؛هيلع ةظفاحاو «ليمعلا
 .يلاملا ديعصلا ىلع اهجئاتن ةسارد

 «قيوستلاب ةصاخخلا تارارقلا ىلع ركر دق لصفلا اذه نأ مغرب

 موهفم نيب ةقالعلا نع ثدحتي باتكلا اذه يف يسيئر عوضوم كانه
 حلاعن «يلاتلا لصفلا يفو .ةيلاملا اياضقلاو ليسمعلل ةيرسمعلا ةميسقلا

 تاكرشلا مييقت ف همادختسا ةيفيك راهظإ ربع طبارلا اذه ليصفتلاب

 .اهنيب جمدلاو تاكرشلا كلمتب ةصاخلا تارارقلا هيجوتو





 عبارلا لصفلا

 ليمعلا ىلع دمتعملا مييقتلا

 غلاب موهفم ليمعلا ةميق نأب نآلا نمؤت تحبصأ كنأب لمأن

 ف موهفملا اذه مادختسا نكمي فيك 3 لصفلا ف انحرش دقو .ريثأتلا

 ميمصت دنع ريكفتلا يف قيوستلا ءاردم ةقيرط ةغايص ةداعإ

 موهفملا اذه نأ كلذ نم مهألاو .ليمعلا ىلع دمتعت تايجيتارتسا

 .قيوستلا ءاردم لوقع ف ةرّذجتملا رظنلا تاهجو نم ديدعلا ىدحتي
 اهافع نوكن الدق ةقوسلا سلا نأ نقف يالا يولع
 عتمت ربتعي ال اذامل انحرش امك .تالاحلا نم ديدعلا ف حاجنلل امئالم

 ةئملا يف ارفص غلبي روفن لدعم وأ لماكلاب نيعنتقُم ءالمعب ام ةكرش

 .ايلاثم افده

 ةقلح زواجتي ام موهفملا اذه ةسارد ف لصفلا اذه ف عّسوتنس

 نييذيفنتلا نيلوؤسملل تاداشرإ ريفوت ضرغب قيوستلا ءاردم

 ةيفيك لوح ءاردملا رابك و «نييسيئرلا نييلاملا نيلوؤسملاو ؛نييسسيئرلا
 صوصخلا هجو ىلع حضونس و .ةماملا ةيجيتارتسالا تارارقلا ذاغتا

 يف ءاردملا رابك ءالمعلا ىلع دمتعملا مييقتلا دعاسي نأ نكمي فيك

 تاكرشلا مييقتو ءاهكلمتو تاكرشلا نيب جمدلا - نيتيويح نيتيحان

 ايلعلا ةرادإلا ىلإ ةبسنلاب ةغلاب ةيمهأ نيتيحانلا نيتاهلو .اهمهسأ راعسأو
 تارارق ذافّا ربع ىصقألا رادقملا ىلإ مهسلا ةميق عفر ىلع ةنّمؤملا

]23 
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 وأ ؛ئرخأ ةكرش كلمت ردجي ناك اذإ ام ديدحتو رامعسالا يف ةميكح

 نيب طبارلا نع ملكتنس امك .ىرخأ ةكرش ةيكلم ىلإ لاقتنالا
 نيح يف هنأ ةريثملا رومألا نمو .ةكرشلا ةميقو ةيقيوستلا تاطاشنلا

 نأ دحن ءانلع ةعابملا تاكرشلا مظعم يف عسوأ ًاذوفن ةيلاملا مسق كلب
 ىلع (ةظفاحملا لدعم لثم) قيوستلا مسق اهددحي يلا تاريغتملا ريثأت

 .(لاملا سأر ةفلك لثم) ةيلاملا تاودألا ريثأت نم ربكأ ةيلاملا ةميقلا

 نأ يئزح ىوتسم ىلع ليمعلا ةميقل طيسب موهفمل نكمي فيك

 تايلمع وأ مهسلا رعس لثم ةكرشلا ىوتسم ىلع اياضقل ىّدصتي
 .ةياغلل ةطيسب 4.1 لكشلا اهنيبي يلا انتمدقم نإ ؟جامدنالاو كلمتلا

 قفدت ىلعو ةيلبقتسملاو ةيلاحلا اهحابرأ ىلع ةكرشلا ةميق دمتعت
 مسقل ةيديلقتلا نيدايملا دحأ ةلويسلا ريدقت ناك املاطلو .اهيلإ ةلويسلا

 ةيلبقتسملا ةلويسلا عقوتب ةداع نوفلكم نويسلاملا نوللحم او .ةيسلاملا

 لصوتلا مث ءاهيدل مصخلا لدعمو فيلاكتلا ةبيكرت ريدقتو «ةكرشلل
 قفدت ليلحت لثم قرط ىلع ءانب اهمهس رعسو ةيقوسلا اهتميق ىلإ
 .'موصخملا لاومألا

 يديلقت وحن ىلع قيوستلا مسق زكري «كلذ نم سكعلا ىلعو
 ةميق ةكرشلا ءالمعل رقوت جمارب ميمصتو ءالمعلا تاجاح ةيبلت ىلع

 مسق ىعُي ءطسبأ ةرابعبو .اهتسفانم اهرفوت يلا ةميقلا نم ربكأ
 يف انلداج دق اًنكو .ةسفانملا تاكرشلاو ؛:ةكرشلاو «ليمعلاب قيوستلا
 ءاردم ىلع يغبني :ريكفتلا اذه قفأ عيسوت يغبني هنأب 3 لصفلا

 ىلع ركرتو ليمعلا ناع: دمك كتايحيئارعشا ميمصتت' قيومتتلا
 كلذب مهو .ةظفاحما لدعم ىلعو ؛حابرألا شماه ىلعو ؛هباستكا

 .ةكرشلل ةيلاملا ةميقلا ف انمض نورثؤي
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 ناديم
 تمس و لا قياوستلا ميل

 +٠) اشيا انتي 8 م
 .ةكرشلا ةميقو ليمعلا ةميق نيب طبرلا 4.1 لكشلا

 قيوستلاب ةقلعتملا تارارقلا نيب ًايويح ًاطبار ليمعلا ةميق رفوت
 تاليوحت لثم «ةفرصلا ةيلاملا يحاونلا انينثتسا اذإو .ةكرشلا ةميقو

 ساسألا لكشي يذلا) لاومألا قفدتو حابرألا ةفاك نأ دحب ؛تالمعلا
 ةكرشلا تاجتنم نورتشي نيذلا ءالمعلا نم أي (ةكرشلا مييقت يف

 لئامملا) ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا مييقت انرودقم يف ناك اذإو .اهتامدحخو
 مييقت كلذك انعسو يف نوكيس «(موصخملا لاومألا قفدت مييقتل

 باستكا ةفلك ةفرعم انل حيتتو .اهلمكأب ةيلاحلا ءالمعلا ةدعاق

 نييلبقتسملا ءالمعلا ددع ريدقت مهيلع ةظفاحملا لدعمو ءالمعلا

 يف ءانبلا ةنبل ديحولا ليمعلا ةميق انل رفوت «ىرحخأ ةرابعبو .مهتميقو

 كلذ ىلع ءانبو .ةكرشلا - ةميق يلاتلابو - لاومألا قفدت عقوت
 يمسق نيب ةدّحوملا ةلمعلاو ةكرتشملا ةيضرألا لكشت نأ اهيلع يغبني
 ةيفيك حرشنس «ةطيسبلا ةمدقملا هذه ىلع ءانبو .ةيلاملاو قيوسسنلا
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 تاكرشلا كلمتب قلعتت لا تارارقلا ذاختا ف ليمعلا ةميق مادخختسا

 رابكو «نيرمثتسملاو .نيللحملا ةدعاسم لإ ةفاضإ ءاهنسيب جمدلا وأ

 تاكرشلا كلمت لباقم ءالمعلا باستكا

 يكل "ةّرم لك يف" ةصرف ددحج ءالمع باستكا رفوي نيسح

 عرس قيراط ىرشأ هع رش ءارك قللق رقريب اير طع كلا نافبت

 ةرورض ربتعي تاكرشلا كلمت نأ امك .ءالمعلا ةدعاق مجح ةدايزل

 باستكا قيرط نع يوضعلا قمنلا نأل :نيريتكلا نظن ذ يف ةيجيتارتسا

 يلا ةيساسألا ةراجتلا غولب عم أطابتي ةيلاح قوس يقف ددحج ءالمع

 .جضنلا ةلحرم ةكرشلا اهيف لمعت
 ىلإ ةبسنلاب راهدزا ةرتف يضاملا نرقلا نم تانيعستلا ةرتف تناك

 ىلع طوغضلا تداز .داصتقالا ومن عمف .جامدنالاو كلمعلا تايلمع

 يرخألا تاك رشلا كلف اذبو .عارسأ ةرتوب وست يكل تاكرشسلا
 ومني يذلا داصتقالا اذه يف ةيسفانت ةزيم بسكل ةنومضم ةقيرصط

 ماعلا ف و جمدلا تايلمع ءارجإب سوملا ةورذ يفو .ةعراستم ىطخن

 د يف جامدنالاو كلمتلا تاقتضل ةيلامجإلا ةميقلا تغلب 0

 تقفنأ (2 ٍلكشلا ىلإ رظنا) رالود نويلرت 3.5 ىلوح عصأ

 جامدنالاو كلمتلا تايلمع ىلع لاملا نم ةلئاط غلابسم تاكرشلا

 «لاغملا ليبس ىلعو .يلبقتسملا اهومغ معد ف اهيلع تددمتعاو ءكلت

 30 لباقم ةيراحجت ةسسؤم 52 نوسنوج 8 نوسنوحج ةكرش ترتشا

 اونسلا يف /نإ1و نيو قع (00. ةكرش تكلمتو :ةرالود نايس

 تمربأ «تارايسلا ةعانص يو .ةكرش 450 ةريخألا ةرشع سسمخلا

 لثم ةقالمع تاكرش اهنع جتن جمد تايلمع ةسفانتملا تاكرشسلا



 127  ليمعلا ىلع دمتعملا مييقتلا :عبارلا لصفلا

 رالود نويلرت

 2003 ماعلا نم لوألا فصنلا [1

 .جامدنا تاقفص ماربإ ىلإ ةعزنلا 4.2 لكشلا

 مغربو .دارطاب ومنت ةحئاللا هذه لازت الو .1ح111« 0551 ذكن

 يف ةريبك ةجردب تاطاشنلا هذه ةريتو نم تللق تنرتنإلا ةروف نأ

 هذه ىلإ طاشنلا داع دقف ؛2002و 2001 يماع نيب ةعقاولا ةرسقفلا

 نم طقف 010 كانه ناك ,2002 ماعلا علطم يفف .ديدح نم قوسلا

 تايلمع ءارجإل دادعتسا اهيدل ىلا ةثملا ايجولونكتلا تاكرش ىربك

 ىلإ ةينسنلا كلت ترقق 20037 ءانلا مفاد ليربأ لرعو هقلتلم
 نع اهريغو «ةيهيفرتلا تاسسؤملاو «فراصملا تربع امك .0

 ةنوكم جامدنالاو كلمتلا تايلمع تتاب ءراصتخالابو .”لثامم مامتها

 .ةيراجتلا ةئيبلا ف ةيسيئر
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 نأ حضاولا نم ؟كّلمتلا تايلمع تاكرشلا مّيقت فيك نكل

 لكشب تاكرشلا مّيقت افأ عمو ةلاّعف ةادأ قوسلا نأب ةلئاقلا ةركفلا

 نأ نكمي ةميقلاو ءأزراب ًارود بعلي رورغلاف .كوكشلا ريثت (حيحص

 ليبس ىلعو .ةريصق ةينمز ةرتف نوضغ يف ةريبك ةحردب بذبذتت
 لباقم «تاونس سمح نع لقت ةرتف ف «.503مم16 ةكرش تعيب «لاثملا

 رالود نويلم 300 لباقمو «(0121ع1+ ةكرشلو) رالود رايله77

 ©هلادانم  ةكرشل) ًابيرقت رالود رايلم لباقمو «(1:خوم ةكرشل)
 ةيلكش تاعي ىلإ تدنتسا تايلمعلا هذه نأ اهو .(5ءطااا عمو

 ةديدش تايضرف ىلإ تدنتسا اهنأ نيعي اذهف «لاومألا قفدتب

 نأ ىلإ دانتسالا ىلإ ليمت تاعقوتلا مظعم نأ كلذ ىلإ فضأ .نيابتلا

 نلع ن' ةييق دست فيش "هللا "ن" ةسي تكس" ةكرشلا
 .يساسألا (ءالمعلا) كولس صّخفت ىلع دمتعت ام ردقب لمألا

 ءامب ةفزاحملا يرحب يلا تارالودلا نم تانويلرتلا هذه لك عمو
 ةبسنلاب ةديج كلت جامدنالاو كلمتلا تايلمع نوكت نأب ءرملا لمأي

 ال لمألا اذه نأ هل فسؤي امم نكل .اهمهسأ ةلمحو تاكرشلا ىلإ
 كلمتلا تايلمع ةيبلاغ نأ ىلإ ريشت ةيلاوتملا تاساردلاف .ًابلاغ ققحتي

 لب ءبسحو مهسألا ةلمحل ةميق ةفاضإ ف لشفت مل جامدنالاو

 ةيلك يف هتحورطأ يف ريوُريس كرام صّحفت دقو .مهيلع تضقو
 نيب ةّدتمملا ةرتفلا لالخ كلمتلا تايلمع لامعألا ةرادإل ايبمولوك

 جئاتن كلت جامدنالا تايلمعل تناك هنأ دجوو 1990و 1979 يماع

 تادئاع تعجارت «تالاحلا نم ديدعلا يفو .مهسألا ةلمح ىلع ةيبلس

 تلت يلا ثالثلا تاونسلا دادتما ىلع ةئملا يف 16 رادقمم مهسألا ةلمح
 عوفدملا غلبملا داز ناك املك نأ رمألا يف قّوشملاو .كلمتلا تايلمع
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 ةيحانلا نم .ةميقلاب قحل يذلا ررضلا مجح داز املك «كلمتلا لباقم

 دحأ كرتشملا حاجنلا ربتعي نيح يف هنأب ةساردلا هذه لداحت «ةيلمعلا

 «جامدنا وأ كلمت ةيلمع ءارجإ دنع اهيلإ راشي ىلا ةيسيئرلا بابسألا

 .”ح اجنلا كلذ قيقحت بعصلا نم هنأ دحن

 كللبعلا ةنازمع رعت هوست ةارذلا نا رة اض امئاغ

 الام ابلاغ نكل .فيلاكتلا ضفخو تادئاعلا مجح ةدايز :جامدنالاو

 تّدعأ ةسارد يفف .سوملم عقاو ىلإ نيفدلا نيذه نم يأ لّوحتي
 نيب جامدنا ةيلمع 3 ل ةيبونجلا ةيدوثيملا تاعماجلا ىدحإ يف

 ةدايز يف دعاست مل تايلمعلا كلت نأ نّيبت ؛1997و 1990 يماع

 ةئملا يف 11 ظفاح «ةعانصلا يف ةرظانملا تاكرشلا عم ةنراقملابو .ومنلا

 ىلع ثلاثلا عبرلا دعب اًتادئاع ومن ىلع ةفدهتسملا تاكرشلا نم طقف

 ةسارد 241 1050إ/ هي ©0هدةمإل ترحأو .جامدنالا نع نالعإلا

 1995 نيماعلا يف ًايعانص ًاعاطق 1! يف كلمت ةيلمع 160 تلغ
 نم تنكمت تاكرشلا هذه نم طقف ةئملا يف 12 نأ تدجوو 1996و

 امك .ةيلاتلا ثالثلا تاونسلا يف ةريبك ةحردب اهومث تالدعم عيرست

 يف تلشف جامدنالا تايلمع نم ةئملا ف 40 ىلإ لصي ام نأب تدحو

 ."تايلمعلا كلتل ةجيتن هلوصح ضرتفُي ناك يذلا فيلاكتلا ضيفخت

 جامدنالا تايلمع ديبأت يف ءاردملا رابك ٌرمتسي اذامل ءىرت

 تالاقملا نم لئاملا ددعلا مغرب ؟اهّدض ةرفاضتملا ةلدألا مغرب كلمتلاو

 «ةرادإلا يف ةدئازلا ةقثلا لثم لماوع ىلع ءاوضألا طلست ىلا بتكلاو

 ةيحان كانه «تافاقثلا ضراعتو «ذيفنتلا عم ةقفارتملا تابوعصلاو

 رطخو ءارغإب" ريوريس اهفصي ايبسن هابتنالا نم ليلقب تيظح ةدحاو
 نكعي ."اهمادختسا نم نويراشتسالا رثكي ىلا ةدمعملا مييقتلا جذامن
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 نم ديدعلا نم اهقفاري ام عم) ةدقعملا مييقتلا جذامنب ىمسي امل

 لعجي امث «كلمتلا تايلمعل ةحرحلا يحاونلا ءافحإ (ةينمض تايضرف

 كلذ نم مغرلاب جاتحن اننكل .اهمييقت ءاردملا رابك ىلع بعصلا نم

 تائم ىلإ اهتميق لصت ام ةداع لا تايلمعلا هذه مييقتل ام ةقيرط ىلإ

 رفوت ليمعلا ةميق نأ فيك نيبنسو .تارالودلا تارايلم ارو نييالملا
 .تاكرشلا كلمت تايلمع مبيقت ْف دعاست ةيهيدبو ةطيسب ةبراقم
 ىلع محم نوكت نأ لضفألا نم نإ لئاقلا راعشلا رّركن ىرخأ ةّرمو

 .عطاق لكشب ًابطنع نوكت نأ نم الدب مهبم وحن

 010«31معو 1761 يتكرشل م7471 ةكرش كلمت

 ةيلباكلا ةعانصلاو - ماع هجوب تالاصتالا ةعانص يق زرب

 يفو .جامدنالاو كلمتلا تايلمع نم ديدعلا - صاح هجوسب
 اهتيجيتارتساو ,818:7' ةكرش تتفل «يضاملا نرقلا نم تانيعسستلا

 رايلم [10 تعفد امدنع آل وأ - هابتنالا نم ريثكلا قاطنلا ةعساولا

 ًارارق تذختا امدنعو «!/112086و 7©] ءارش لجأ نم رالود
 امدنع ًارخؤمو ؛ةلصفنم ةكر شك م78:1 190206380 سيسسأتب
 ةضيرعلا تامدنلاب ةصاخلا اقراحج ءارش ضرعب 001160056 تمدقت

 نم ةلمجحلا ةجيتن ديقعتلاب قاطنلا ةضيرعلا تامدخلا زيمتت .قاطنلا

 ددعلاو ,نيكلهتسملا تاجاح روطتو ؛ةينقتلا تاروطتلا لثم لماوعلا
 ةعباتم ديفملا نم نكل .جامدنالا تايلمعو تافلاحتلا نم يدتكلا

 اماه ارود بعلت ليمعلا ةميق نأ فيك راهظإو 874:7 ةيجيتارتسا

 ةعانصلا تدهش ؟ةيلباكلا ةعانصلا يف ومنلا ىلإ يعسلا اذامل

 تناك 21998 ماعلا يفق .ةعساو داحتا تايلمع ةيكريمألا ةيلباكلا
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 ىلع ذوحتست ةدحتملا تايالولا ف 0 ثالثلا ةيلباكلا تاكرشلا

 تضرع امدنع «تاونس ثالثب كلذ دعبو .نيك رتشملا نم 9

 دق ةبسنلا كلت تناك «ةيلباكلا 78:7 ةراحت كلم ©0121

 ةقفص 93 نع نالعإلا مت ءطقف [999 ماعلا قو .'“65 ىلإ تلصو

 ."اهامكتسا وأ ةيلباكلا تامدخلا يف نيك رتشملا ةفاك نم 029 تل

 كّلمت ربع جامدنالا تايلمع يف ايسيئر رود 418:7 000

 تارايلم 110 ءاقل 84«لأو0دعنو (101) 11 ءعورطتتلا 11121105 10

 .رالود

 ةدع تاكرشلا يف نويذيفنتلا ءاردملاو ةعانصلا يف ءاربخلا ىطعأ

 قاوسألا جمد نأ وه لوألا ببسلا .داحتالا وحن عافدنالا اذهل بابسأ

 ققحيس ئطولا ديعصلا ىلع ةيلباك ةكبش نمض ايفارغح ةدعابتملا

 نأ وه يناثلا ببسلاو .قيوستلا فيلاكت قو ةيتحتلا ةينبلا يف ةءافكلا

 يمدقم عم تاضوافملا يف ةيضوافتلا ةردقلا نم نسحيس داحتالا

 نأ وه ةيمهأ رثكألا ارو ثلاثلا ببسلاو .[180 لثم تامدخلا

 لجأ نم مهعارص يف هيلع نودسحي عقوم يف نيزئافلا عضي داحتالا
 ؛«توصلا لاسرإ امبير - نيكلهتسملا لزانم قبسي يذلا "ريحألا ليملا"

 ةلمجو «ةيلعافتلا ةزفلتلا تاطحمو ءبلطلا بسح ويديفقلاو :تانايبلاو

 .ىرحخألا تاقيبطتلا نم

 ةعانصلاب ةصاخلا ةيجيتارتسالا بابسألا هذه ىلإ ةفاضإلابو

 يف لوحدلل 5 دكا تابسأ 218:1 هك رك ىدلا اك سكك

 تاعيرشتلاف .قاطنلا ةضيرعلا تامدخلاو ةيلباكلا تامدخلا ناذيم

 ديزم مامأ ةيحراخلاو ةيلحملا فتاوهلا ةراجت تحتف دق تناك ةديدجلا

 ةراجتلا نم مسقب كاسمإلا ىلإ ةكرشلا تعس «كلذلو .ةسفانملا نم
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 .كلذ ليبس يف ةيولوأ يلباكلا يفتاحلا لاسرإلا حبصأو ,ةيلحملا ةيفتاملا

 ةراحت ىلإ للستت ةيلخما 8ا| تاكرش تناك فرن سفن فو

 تافاسملا ةراحت تأدب ؛كلذل ةجيتنو .ةديعبلا تافاسملل م87

 هيلع دمتعُي حابرأ ردصمك ةيخيراتلا ةيحانلا نم تربتعا يلا «ةديعبلا

 ةكرشلا تادئاع تعجارت «عقاولا يف .اهعقاوم رسخت «878:17 ةكرشل

 ؛غنورتسمرآ لكيام عقوت .59023.7 ةبسنب ةديعبلا تالاصتالا نم

 امدنع ليملا اذه ّرمتسي نأب «87521 يف يسيئرلا يذيفنتلا لوؤسملا

 نم طقف 9013 ةديعبلا تالاصتالا لكشت نأ عقوتملا نم هنأ ىلإ راشأ

 ماعلا يف 9042 تناك نأ دعب ,2004 ماعلا لولحب ةكرشلا تادئاع

 ؛ىرخألا نيدايملا يف ومنلا ف ةكرشلا حاحلإ نم داز ام اذهو .8
 .ةيكلساللاو ةيلباكلا تامدخلا لثم

 ىلإ ةفاضإ «ةيداصتقالا ريراقتلا ريشت .يداصققالا عقاولا

 ّيكرشل 878:17 كلمتل يسيئرلا زفاحلا نأ ىلإ «ةيسلاملا تاليلحتلا

 28و كرتشم نويلم 16.4 ىلإ لوصولا ناك 1701و 01307

 نم تقفنأ 874:1 نأ عي اذهو .امهماظن اهلمشي ةلئاع نويلم

 تامدخلا مدخختسي لزم لك كلمت لجأ نم 54200 ةيلمعلا ةيحانلا

 نيتيلباكلا نيتكرشلا نيتاه كلمت نأ نم مغرلا ىلعو .!"ةيلباكلا

 عم امس ناك تالئاعلا نم نييالم ةدع ىلإ لوصولا ةصرف نيمأتو

 تعفد اذامل وه احورطم ّلظ يذلا لاؤسلاف «878:7' ةيجيتارتسا

 ؟ريبكلا غلبملا اذه 8817

 ةميقلا ىرخأ ةّرم مدختسنس «لاؤسلا اذه نع بيحب يكل

 نم ايدحب ةكرشلا رارق نوكي يكلف .ةطيسبلا انتغيصو ليمعلل ةيرمعلا
 ةكرشلا ءالمعل ةيرمعلا ةميقلا نوكت نأ نيعتي «ةيداصتقالا ةيحانلا
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 54200 قافنإب .اهكّلمت ةفلك نم ربكأ ىرحألا ةدصرألا ىلإ ةفاضإ

 (ءالمعلا يأ) ةسوملم ريغ ةدصرأ ةكرشلا تكلمت ؛ليمع لك ىلع
 ريشت .(ةيلباكلا طوطخلا لثم ةيتحتلا ةينبلا يأ) ةسوملم ةدصرأو

 ىلإ جاتحتس «ةديدح ةكبش ةكرش ئبت يكل هنأ ىلإ تاساردلا ضعب

 لاصيإ متي لزنم لك لباقم ةيتحتلا ةينبلا ىلع ًابيرقت 51000 قافنإ
 ىلع ةريبك غلابم قافنإ ىلإ تحجاتحا م17 نأ ريغ .!!هيلإ تامدخلا

 يكل ةدوحوملا ةينبلا ثيدحتو ةميدقلا 101 مظن حالصإ تايلمع

 ةسارد رّدقتو .تانايبلاو توصلا لثم ةيلبقتسملا تاقيبطتلا عم قفاونت

 ىلإ فاضي ا ا يلناتس ناغروم اهارحأ

 ىلاوح فلكيس (يلباكلا يفتاملا لاسرإلاب حامسلا لجأ نم) ةكبشلا

 ةفلكو ةمئاقلا ا ةينبلا ةميق نأ اهب ءىرصحأ ةرابعبو .0

 ةعرولو رك اميل حوت يييابا ءايرقت ناتيواستم اهثيدحت
 هلماكب 54200 غلبملا صيصخت يغبني هنأ يأ .ةكبشلا كلمت نع ةجتان

 .ليمعلا باستكا ةفلك ةيطغتل

 ام وهو) 4 هرادقم لؤافتلا ريثك شماه فعاضم انضرتفا اذإ
 90 قوفي ةظفاحم لدعمو 9012 هرادقم مصحخ لدعم ضارتفا يضتفي

 ليمع لك لباقم 51050 هرادقم يونس حبر ىلإ كلذ محرتيس (
 878:7 ىلع ريسيلا نم ناك لهف .باستكالا ةفلك لداعي يكل
 ؟فدملا اذه قيقحت

 تامدخلا ف كارتشالا «نيرشابملا تادئاعلا يردصمل نكمي

 يف 540) تنرتنإلل ةعيرسلا ةلصولاو (رهشلا ف 860 - 50) ةيلباكلا

 مغربو .تادئاع لكش ىلع رهشلا يف 8100 ىلاوح اجتني نأ (رهشلا
 ؛تالئاعلا اهيف كرتشت ىلا تامدنلا رادقم ديزي نأ حجرملا نم سنا
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 تادئاع ومن ححجرملا نم نكي ملف «تنرتنإلا ىلإ لوخدلا 211

 تاطحملا نم ةديازتملا ةسفانملا ببسب ةريبك ةحردب نيتمدخلا نيتاه

 تادئاعلل ةيفاضإلا رداصملاو .ةيمقرلا نيكرتشملا طوطخو ةيئاضفلا

 يويديفلا لاسرإلاو «يلباكلا يفتاحلا لاسرإلا لثم تامدخ نمضتت

 ريدقت بعصلا نم هنأ مغربو .ةيلعافتلا باسعلألاو «بلطلا دنع

 5100 هرادقم ًالئافتم الحد انضرتفا دقف «ةقدب تامدخلا هذه تادئاع

 ريرانيسلا ةلاح يف هنأ يأ .ةيفاضإ تادئاع لكش ىلع رهشلا يف

 ليمع لك لباقم ةيرهشلا ةيلامجإلا تادئاعلا فعاضعتس ءلثمألا

 ديلوت لجأ نمو .ماعلا ف 52400 وأ ءرهشلا يف 5200 ىلإ لصقل

 قيقحتو باستكالا فيلاكت دادرتسا در حابرألا نم 0

 ./043.75 هتبسن حابرأ شماه ىلإ لصوتلا مزلي ؛لداعتلا

 قيقحتلل ًالباق يداصتقالا ليلحتلا ودبي «ىلوألا ةلهولل .عقاولا
 نع تنلعأ ةيلباكلا ةعانصلا يف لمعت ىلا تاكرشلا نم ديدعلا نأل

 ناك «474:7 ىلإ ةبسنلاب ./045 - 30 دودح يف حابرأ شماه

 اننأ وه لوألا ببسلا .بابسألا نم ةلمح يعقاو ريغ ويرانيسلا كلذ

 .,090 غلبي ةظفاحملا لدعم نأ انضرتفا امدنع لؤافتلا يف انغلاب

 يرهشلا روفنلا لدعم نأ ىلإ ريشت ةعانصلا هذهب ةصاخلا تاريدقتلاف
 .2005 ماعلا ف 702.2 ىلإ لصو هنأو 2001 ماعلا يف !01.7 غلب

 ماعلا يف 9081.4 هرادقم يونس ةظفاحم لدعم ىلإ هحرتمي اذهو

 مادختساب هنأ وه يناثلا ببسلا .2005 ماعلا يف !076.6و ؛1)0

 نأ ًانمض انضرتفا «ءليمع لك لباقم تادئاعلا نم رهشسلا يف 5200

 ةيلباكلا تامدخلا يف نيكرتشملا 51601200عو 16:1 ءالمع ةفاك

 تامدنخلا نمضتت ةددعتم تامدح مادختساب روفلا ىلع 3و اديب
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 لاسرإلاو «تنرتنإلا ةلصوو «يلباكلا يفتاحلا لاسرإلاو «ةيلباكلا

 نع ديعب ضارتفالا اذه نأ حضاولا نم .بلطلا دنع يويديفلا

 ةعيرسلا ةلصولا يف كارتشالا غلب «لاثملا ليبس ىلعو .عقاولا

 ناكو 2000 ماعلا يف ةكبشلا يمدختسم نم !/035 - 25 تنرتنإلل

 ماعلا يف تنرتنإلا يمدختسم نم !/057 ىلإ لصي نأ عقوتملا نم

 عقوتملا نم ناك ,2001 ماعلا ةيامن دنع «لثامم وحن ىلعو .5

 طوطخلا ربع ةيفتاه تامدخ ىلع طقف ليمع نويلم 1.3 لوصح

 رداصم انتاريدقت ف انمدختسا اننأ وه ثلاثلا ببسلاو .”ةيلباكلا

 .بلطلا دنع ويديقلاو «تنرتنإلا ةلصوو «فتاملا ثم تادنئاعلل

 ةيسيئرلا لماوعلا نم ةيفاضإلا تامدخلا عيبو براقتلا ةركف ربتعت

 لاسرإلا ةعانص يف تادامحتالا نيوكت هامتا يف عفدت يلا

 ليوخت تاكرشلا مظعم ىلع بعصلا نم ناك نكل .قاطنلا ضيرعلا

 ةئزجتب 878:7 رارق ناكو .سوملم عقاو ىلإ ةرظنلا كلت
 تامدخو «ةيكلسال تامدحخ) ةلصفنم تارامت عبرأ ىلإ ةكرشلا

 (ةفلتخم ةيراحت لامعأو ,نيكليتسملا تامدخو .ءقاطنلا ةضطيرع

 ةلاح ف ىح هنأ وه عبارلا ببسلاو .ةقيقحلا هذه ىلع ارشؤم

 نم نكمتتس 814:7 تناك داكلاب «ًالؤافت تاضارتفالا رثكأ
 ءاريخأو .ليمع لكل 54200 غلبت يلا باستكالا ةفلك دادرتسسا
 0020 اهحابرأ شماه ناك «ءارشلا ةّمفص 87181 تمربأ امدنع

 ةنزاومل مزاللا 044 حابرألا شماه نع دعبلا لك ديعب وه ءابيرقت
 ,!7فيلاكتلا

 ةعانصلا هذي ةصاخلا ريراقتلا ةيبلاغ تصلح «يللاحلا تقولا فو

 .ا1علأو0معو 701 كلمت لجأ نم ًادئاز انغ تعفد 478:7 نأ ىلإ
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 رتشم لك ساسأ ىلع ءنيجتس م7827 نأب نيللحما ضعب دقتعيو
 5-5 «رالود رايلم 58و رالود رايلم 53 نيب ام حوارستت ًاحابرأ

 اضيأ هيف غلابم ريدقت وهو ؛كرتشم لكل ًاييرقت : 53000 ىلإ مجري

 22001 زومت/ويلوي 8 يفو .ًاقباس اهاندروأ يلا بابسألا ىلإ رظنلاب

 - 0/045 غلب حابرأ شماه تققح َيلاو) (0070356 ةكرش تضرع

 رايلم 58 غلبم عفد (ةعانصلا هذه يف بسنلا ىلعأ نيب نم دعي يذلاو
 ءارش لباقم «نويدلا نم رالود رايلم 13.5 نامض كلذ يف امه «رالود

 «خيراتلا كلذ نم عوبسأ دعبو .قاطنلا ةضيرعلا 58:1 تامدح

 ىلإ غلبملا تعفرو 000356 تداع مث .ضرعلا كلذ م78:17 تضفر
 ّيلاو نيال نوأ اكريمأ ف 878:7 ةصح تنمضت رالود رايلم 2
 تاالاصتالا ةئحجل تقفاو ,2002 يناثلا نيرشت/ربمقون يفو .!/025 غلبت

 .كلمتلا ةيلمع ىلع ةيلارديفلا

 ةيجيتارتسا تدب اذإ ؟سردلا اذه نم تاكرشلا تملعت له

 موقت ام ريربت اننكمي فيك ؛ءيشلا ضعب ةفلكم كلمتلا ف 487
 «1999 ماعلا فيرحخ يف ؟ةعانصلا هذه يف ىرخألا تاكرشلاه ب

 لجأ نم ليمع لك لباقم 56000 ةيناملألا موكلت شتاد ةكرش تعفد

 تعفد «نيرهشب كلذ دعبو .ةيناطيربلا 026 2 086 ةكرش ءارش

 نم كرتشم لك لباقم 58000 نم رثكأ ةيناملألا نامزنام ةكرش

 تعفد «كلذ نم ريصق تقو دعبو .جنروأ ةكرش ةكرش ءارش لحأ
 .نامزنام ءارش لحأ نم ليمع لك لباقم 512400 نوفادوق ةكرش

 امدنع ىرحألا تاكررشلا رئاس ىلع موكلت شتئاد تقوفت ءاودجأو

 ميرتس سيوف ءارش لحأ نم ليمع لك ءاقل 521000 نم رثكأ تعفد
 .4.3(1 لكشلا ىلإ رظنا)
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2*0 

2*0 

2*0 

 ظ20,00

 55,000 لضف

 رتشم لك ةفلك

 (5) ةك

 تالاصتالا ةعانص اهتدهش يتلا كّمتلاو جامدنالا تايلمع ضعب 4.3 لكشلا
 .2002و 1999 يماع نيب ةيكلساللا

 ديدعلا يف تناك كلمتلا ىلإ ةيعاسلا تاكرشلا نأ حضاولا نم

 امم ؛ةنيعم قوس يف لوخدلا لجأ نم ةصخرلا يرتشت تالاحلا نم

 نم ريثكب ىدأ نوكت اعر لمتحم كرتشم لكل ةرظانملا ةفلكلا نأ نعي

 هذه تدمتعا «ىرخأ ةرابعبو .يلاح كرتشم لكل ةرظانملا ةفلكلا

 عمو .ءالمعلا دعاك عضوا ىلعو ءالمعلا باستكا ىلع تاكرشلا

 لإ ىلكلا كلمتلاو جامدنالا ةفلك ليوحت 5 لهسلا نم ءكلذ

 ةلمتحما ةميقلاب ةفلكلا هذه ةنراقمو ءليمع لكل ةرظانم ةفلك

 صرصخ ةحيرص تاضارتفا يضتقت تايلمعلا هذه نأ امك .ليمعلل

 نكمي ام وهو ؛عّسوتلا ىلع ةردقلاو ةظفاحملا لدعمو باستكالا لدعم

 تاعقوتلا اهفنتكت تاضارتفالا هذه نأ ريغ .كلذ دعب نعمتب هتسارد

 مظعم يف يساسألا رصنعلا ربتعت لاو تادئاعلاب ةقلعتملا ةمكارملا
 .ةيلاملا تاليلحتلا

 ارخؤم اقدهش يلا كّلمتلا تاقفص نأ ىلإ ةراشإلا ريثما نم
 .ليمعلا ةميقل مامتهالا نم ريثكلا تلوأ ةيكلساللا تالاصتالا ةعانص
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 طابش/رياريف 18 ف 012عابإ ن6 ةكرش تقفاو «لاثملا ليبس ىلعو

 نأ امو .رالود رايلم 41 لباقم 878:7 ال/1:ءاءوو ءارش ىلع 4

 كلذ يف كرتشم نويلم 22 ةبارق كلمت تناك 87521 15

 ُْق لا كرتشم لك ةفلك نأ عي كلذف «تقولا

 .!ةبيرقت 560 ةيرهشلا هتادئاع هيف تغلب يذلا تقولا

 ةيبوروألا ةيمدخلا ةعانصلا يف كلمتلا تاقفص

 ذأ نفاع قرب تروط نكنانإو هستشلا ىفويحل وم
 هذه كّلمتلاو جامدنالا تايلمع نومّيقي اوأدب نيللماو نييراشتسالا
 هترجأ ليمعلا ىلع ادمتعم ًاليلحت حضوي 4.4 لكشلاو .ةقيرطلا

 تاقفص ىلع ءوضلا طيلست لحأ نم 84ءا<زلونإل 300 002مة0ل

 ليبس ىلعو .'“ةيبوروألا تامدخلا قوس اًقدهش يلا ةفلكملا كّلمتلا

 ةميق زواجتت نكت مل يذلا تقولا ف هنأ ليلحتلا اذه رّدقي «لاثملا

 - [20 ةدحتملا ةكلمملا يف ةئزجتلاب تامدخلا عيب تاكرش ليمع

 و وروي 270 نيب ام ةيلعفلا ةيحانلا نم تاكرشلا تعفد ءوروي 0

 دحاو ىلإ ةعساولا ةوجفلا هذه ريشت .كلمتلا تاقفص يف وروي 0
 ؛عناصم) ىرحخأ ةدصرأ ءارش تنمضت ةقفصلا نأ امإ () :نيرمأ 3

 .ةعفترم نكمملا مّسوتلا ةميق نأ (ب) وأ ؛(خإ «لماع لامسأر

 يلحتلاب ةعانصلا بابرأ حصن كلذ ءارو نم ديرن ال اننأ ظحال

 ةيديلقتلا جذامنلا ن .ٍع يلحتلا وأ جامدناو كلمت تاقفص ماربإ نع

 وه ةطاسب لكب هب حصنن امو .اهليلحت يف مدختسُ يلا ةدقعملا

 مييقت «صاخ هجوبو «تاقفصلا هذه مييقتل ةليدب ةقيرط مادختسا
 ةقيرطلا هذهو .اهماربإ بحاصت ىلا تادئاعلاب ةقلعتملا تاعقوتلا

 دوقت نأ مّتحما نمو .ةهادب رثكأ 0 ءطسبأ نكت مم نإو ؛ةليدبلا
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 ورويلاب ,2000و 1998 يماع نيب تمربأ يتلا كلمتلا تاقففص يف ليمع لك ءاقل عوفدملا نمثلا

 ءالمعو عيزوتلل ةرذقملا ةميقلا ؛؛عيبلا تاكرش ءالمعل ةرذقملا دقملا ةميقلا ا 1

 ايئاملأ يف ةئزجتلاب عيبلا تاكرش ا ةدحتملا ةكلمملا يف طقف ةئزجتلاب |
 وروي 1400 - وروي 900 - وروي 170 - وروي - 0

 512019 ةكاعع اكنعا هع 3 د0 | ؟لومسبعم عمعتوأ

 512 0اميعمم [ههانالاسوعم 1 5ااقا عم (0004(2
 5120م أ! 5هلاط اللعواعمم
 8 5 عاام ما 5 عال .: ا ْ عاععاءاعاازب

 ؟ عامان دعنا اكمدمما | أ___/22960 11 ذاللماعم 999“
 ا 1 ايا
 5120ه, ع/اكع ا«قدوعا 0 2240 1 عاما عازل

 عون تانعا 501 نمو |[
 0 عماطةعأت

 عامطامألا كعلم
 المل عم 4 لاعا1ك0 عا سمس

 الة عت ١
 عاما كن عم الل 0

 عوفدملا نمثلا نمضتي «ةئزجتلاب عيبلا ىلع رصتقت يتلا تاكرشلا تاقفص ةلاح يف.
 .ديعبلا ىدملا ىلع ةردقلا ءارش تايقافتا ةفلك

 لثم «ةيناملألا ةيلحملا ةيمدخلا تاكرشلا مظعم ةداع اهرفوت يتلا تاجتنملا كلذ يف امب 2
 10 ٌددمل ءالمعلا ىلع ةظفاحملا صضارتفا عم ؛ةقاطلاو «ءاملاو ءزاغلاو ءءابرهكلا

 .طسوتملا يف تاونس
 ىلإ ةفاضإ تفابصتالاو زاغلا ٠ تامدخ 00 ءالمعلا نم 0 نأ صضارثفاب .3

 [ةماخل لبق نم ا :نيئرم .ةئزجتلاب 0 عيبت ا 32000000 كلش ىزح 4

 2000 ماعلا يف 5تواازئأ 200 5ناداطعمد ؟0عرومإ لبق نم مث ء1999 ماعلا يف اان

 .ةيبوروألا ةيمدخلا تاكرشلا اهتمربأ يتلا ةفلكملا كلمتلا تاقفص 4.4 لكشلا

 ككشتو ةساسحلا يحاونلا ىلع زكرت تاشقانم ىلإ تاليلحتلا هذه
 له لاقي نأك) كلمتلا تايلمع اهيلإ دنتست بلا تايضرفلا يق

 ةيأبو «كرتشم لك لباقم تادئاعلا يف ةدايز !/0100 ةبسن ققحتنس

 تازفحملل مهف نودب ةدقعملا لمعلا قاروأب بعالتلا نإ .(؟ةفلكت

 ةفصو نم رثكأ سيل جذامنلا كلت جئاتن ىلإ لصوت يلا ةيساسألا
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 ةكرشلا ةميق ىلإ ليمعلا ةميق نم

 تيوراهلم ىلع ضع ماا اصوصخنو ءام ةكرش مّيقت فيك
 رئاسع نم يناعتو ءاّيبلس اهيلإ لاومألا قفدت رسوم ناك اذإو ليو
 تامدح رفوت ةكرش يهو 70111 120. ةكرش الثم سردنل ؟ةميسج

 نوكرتشملا عفدي .ةدحتملا تايالولا يف تنرتنإلا ىلع ةيريجأت ةيهيفرت

 كلذ لباقم يف مه حمسُيو (519.95 اهرادقم ةتباث ةيرهش ةرجأ

 خيراوت نودب «ديربلا ربع هسفن تقولا يف ةطرشأ ةثالث ىلع لوصحلاب
 لوحدلا نيكرتشملل نكمي .نحش تاقفن وأ «ةقحال روحجأ وأ «ةدّدحم

 ضرعو «يئامنيس مليف 14500 نم رثكأ مضت ةلماش ةبستكم ىلإ

 داعي نأ دعبو .ةرّوصملا ةيهيفرتلا ةطرشألا نم اهريغو ؛«ينويزفلت

 .لترلا يف رفوتملا يناثلا طيرشلا ديربلا ربع ةكرشلا لسرت ؛طيرشلا
 .رهش لك نوؤاشي ام ردقب ةروصم ةطرشأ ةدهاشم ءالمعلل نكميو
 روجألا نم ءالمعلا بضغ نم ةديفتسم 1998 ةنس ةكرشلا تسسأت

 نم اهريغو 810اءطانؤؤع# ةكرش اهاضاقتت تناك بلا ةقحاللا

 هنأ ةجردل «ةعيرس ةريتوب ةكرشلا تمن .ىرخأللا ةسفانملا تاكرشلا

 لولحب ابيرقت كرتشم نويلم 1.5 ىلإ اهيدل نيكرتشمل ددع لصو
 نم لئالقلا نيب تناك اهنأ امك .2003 لوألا نوناك/ربمسيد
 ماعلا باتتكالل اهمهسأ تحط يلا تنرتنإلا ىلع ةلماعلا تاكرشلا
 يف ماعلا باتتكالل اهحرط ذنمو .اهجوأ تنرتنإلا تغلب نأ دعب

 نوناك/رياني 22 فو .ًانسح الب يلبت اهمهسأو 22002 رايأ/ويام
 دازو رالود رايلم 1,84 ةكرشلل ةيقوسلا ةصحلا تغلب «2004 يناثلا

 .ماعب كلذ لبق هرعسب ةنراقم /0100 ةبسنب اهمهس رعس

 لدح راثم تناك «قوسلا يف زاتمملا 411[«70» ءادأ نم مغرلابو
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 نوبراضم اهيلع نهاري عيبلل ةضورعملا اهمهسأ فصن ةبارقف .عساو
 .هيف غلابم ةكرشلا ةميق ريدقت نأب نودقتعي نمم ةقيقح افوكلم ال

 اهنم ,مهكوكش رّربت بابسأ ةّدع ىلإ نوريشي نوككشملا ءالؤهو

 «(ةريخألا عابرألا يف ةعضاوتم حابرأ ءانثتساب) حابرأ قيقحت مدع
 لاو رجاتم ةلسلسو 810ءاءطالوإن6 ةكرش نم ةيلبقتسملا ةسفانملاو

 .''يلاحلا ّومنلا ىلع ةظفاحملا ةبوعصو «ترام

 مهنأ مأ ءباوص ىلع نيضراعملا ءالؤه رابتعا نكمي له
 باوص ىلع تيرتس لاو يف نوككشملا لهو ؟ظفحتلا يف نوغلابي

 نم هنأ نيح يف '"؟ىرعأ ةّرم ةروف دهشتس تنرتنإلا نأب مهوق يف
 قفدتو اهحابرأب نّهكتلا نكمب ةجحضان تاراجت مييقت ايبسن لهسلا

 يلبقتسملا ءادألا مييقت ناكمي ةبوعصلا نسف ءاهيلإ لاومألا

 ةلكشملاو .ليوط نمز اهسيسأت ىلع ضحي مل يلا ةّيتفلا تاكرشلل
 تاكرشلا هذه ةيبلاغ نأ رابتعالا نيعب انذخأ اذإ ةّدح رثكأ حبصت

 اهعوقو ف ببستي امم ىلوألا تارتفلا يف ةلئاط غلابم رمشتست ةّيتفلا

 نما نر نارتلا دنس ايوس لوجان
 ال امدنع موصخملا لاومألا قفدت لثم ةيحذومن ةقيرط مادختسا

 ةبسن مادختسا وأ ؛همصخ ىلإ راصيل لاومألل قفدت كانه نوكي

 وأ بساكم ةيأ ةكرشلا ققحت ال امدنع بساكملا ىلإ راعسألا

 ومتلا ةورذ لالخ ايلج كلذ ادب .ةيبلس اهبساكم نوكت امدنع
 مييقتل ةركتبملا قرطلا نم ديدعلا زرب امدنع تنرتنإلا هتدهش يذلا

 يذلا مييقتلا يف انتبراقم قّبطن نأ لبق نكل .تاكرشلا هذه لثم

 تبستكا يلا تابراقملا نع ةزحججوم ةحن مُدَقَن «ليمعلا ىلع دمتعي

 .تنرتنإلا ةروف لالخ ةرهش



 دمألا ةليوط تارامثتساك - ءالمعلا ةرا+ 2

 مهعجارتو تنرتنإلا ءاربخ دوعص

 «ةيركم لاو ىف تترتنالا ءاربس .دعأ «تعذولي ئرته قحقح

 نوزامأ مهس رعس نأب نّهكت هنأل 1998 ماعلا يف ةعساو ةرهش

 (ةيادبلا ف .ةيلاتلا ةقيرطلاب همييقت تحذولب رّرب .5400 زواجتيس
 «بتكلا عيب - نوزامأ اهيف طشنت يلا قوسلا مجح تحذولب رّدق

 ؛كلذ دعبو .رالود رايلم 100 ىلاوحب - ويديفلا ةطرشأو «ىقيسوملاو
 لاجملا اذه يف دئارلا ء«ترام لاو رارغ ىلع ؛حبصتس نوزامأ نأب رّدق

 10 اهرادقم تادئاع اهل قّقحي امم 29010 اهرادقم ةيقوس ةصحب

 تققح ةيديلقتلا ةئزجتلاب عيبلا تاكرش نأ مغربو .رالود تارايلم

 تابلمع ناب تيب دوار زرق ق4 ونال[ قباب تعور ةفاط اجايزا

 وأ /07 اهرادقم ربكأ حابرأب اهيلع دوعتس فيلاكتلا ةليلقلا نوزامأ

 ام حوارتتس حابرألا ىلإ راعسألا ةبسن نأب رّدق مث .رالود نويلم 0

 امم «(عيرسلا ومنلا ةلاح يف) 75و (ءيطبلا ومنلا ةلاح ٍث) 10 نيب

 رايلم 53 ىلإ اهمجح لصي نأ نكمي ةيقوس ةصح نوزامأل رفوي
 عبتا يذلا ديحولا تحذولب نكي مل ."مهس لكل 5332 وأ «رالود

 ف عساو قاطن ىلع مدختسُي ةماع ةبراقم تناك اهفإ .ةبراقملا هذه

 .2”تنرتنإلا ىلع ةلماعلا تاكرشلا مييقت

 تابراقملا رجع ببسب ةعساو ةرهش تابراقملا هذه تبستكا

 (موصخملا لاومألا قفدتو بساكملا ىلإ راعسألا ةبسن لثم) ةيديلقتلا

 تابراقملا هذه نيب كرتشملا مساقلاو .ةدئاف تاذ تاداشرإ ريفوت نع

 ترام لاو يه نوزامأ نأب لاقي ناكف) رئاظنلا مادختسا ناك

 ام ءابلاغ ل ؤافتلا يف ةطرفملاو ةيعوضوملا تانّيكتلاو (تنرتقإلا

 نع يلختلا مت هنأب نآلا فرعن نحن «عبطلاب .لبقتسملا يف ثدحيس
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 مهسأ راعسأ رايخا بقع اهنع نيعفادملاو تابراقملا هذه نم ديدعلا

 حابرالا ىلع ددشت تيرتس لاو تراص «كلذل ةجيتنو .تنرتاإلا

 ىلعو .ةيدرولا تانّهككتلا ىلع دامتعالا ن 95 دنا كشر ةيلاخلا

 2002 لف نوزامأ مريس اس ء«فترا «لاثملا ليبس

 ؟كلذ فالخب رمألا . :تنرتنإلا 56 ىف سايقملا
 - - 6 م 1 .ل 5

 غم .ى.ةقن بسلا عضملا لا تاكارشلا همت بعبصلا اك تاع دنا ايم
 3-0 - ] يا | اد 0-8

 5907 ىةي يلَعلا قرلعلا ما :تساب «تنرتنإلا ىلع ةلماعلا سا ها

 : عال 6 / م
 ناك ةروهشملا سيياقملا دذه دحأ .ةديدخلا قرذعلاو سيباقمأ م ةلسلس

 نأ هدافم طارتفا ىلإ ئايقملا اذه دئتسا .نيحفعتملا وأ .ءالمعلا دلع
 د 2-3 د 353 - 42-1 وي

- 7# 00 0 
 دزيه بستحت يحل يع رسب عاامع باستكا 90 هةحاحت ةيمانلا تاكارشل أ

 نادك بح 3 مش يببتو ىلوألا ةرطخلا طفي يذلا كرا
 و ولا“ و 1 5 20 5 5
 ناك رس ربت ام دداع هنأال .ةعاتسلا 8 نميهما بعاللا حبصت اهفأ نعم

 2 : 5 5 4 ا د
 طعب يف وء .(جامدنا تايلمع ثودح دعب طقف ةيوق تاكرش ثالثا وأ

 0-0 تن 3 اج - - هي -

2 5 7 32 ' 5 7 , , 3 

 م راب ومللا عب ٍِ امك 21 ةصاشتنا ةفلكلل ءانتعا كودي ولي ةمنلا ءبتلا ناك .كايحاالا

 .لاثما ليبس ىلعو . جهنل ينل اذه ةيقادص ملا ضعب يمداكألا *اجبلا تم

 |9098 لرليأ/ ربمتبس نيب ةدتمملا ةمعفلا تلش ةسارد تعمج

 ةلماع ةكرش 63 ل ةيلاملا تانايبلا ,.1999 لوألا ن ناك ربمسيدو

 ٠ ا ١

 كلعلأن اذ1نالح نمد دمتسما ةيلاما ريغ تانايبلا تنرتنإلا ىلع

 هنأ ةنأ كلا تدحجو .تانو هكملا هذه ةيق هسلا ة عا ةيمثأ ٠م تلتنقو

 كا" و ا 1 9005 ا 1 1
 نونا لأ :تفانحا ىوقستلا عيسي دقاللاش كاملا اخ دللل ءكلي ه سيح

- ' 
 ٍ 5 هل 5 ه1 يبا 0 9 ا 01

 هماه ةيريسفلا هردق تنرتنالا تاحفص ىح شتم نإ ةفاضإ لوزيمتل
5١١ 

 ا
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 نم 84 ل ةكاشم تانايب تمدختسا ةلص تاذ ىرخأ ةسارد كانهو

 1999 يماع نيب ةدتمملا ةرتفلا ف تنرتنإلا ىلع ةلماعلا تاكرشلا

 لالخ ةيلاملا ريغ سيياقملاو ةيقوسلا ةميقلا نيب ةقالعلا ةسارد ف 2000و
 لوخدلا لثم «ةيلاملا ريغ سيباقملا نأ تدجوو .اهدعبو تنرتنإلا ةرفط

 عقوملا ةردق يأ) هترايرب مازتلالاو (نييئاشتسالا راوزلا ددع يأ) عقوملا ىلإ

 ىلع ةلماعلا تاكرشلا مهسأ راعسأ رَّسفت «(هئالمعب ظافتحالا ىلع

 .ةلاهدعبو تنرتنإلا ةرفط لبق «تنرتنإلا

 ةميقلا نأ ناضرتفتو امهتعيبطب ناتطبارتم ناتساردلا ناتاه

 ةيقوس ةيضرف - تقو يأ يف ةكرشلل ةيقيقح ةيتاذ ةميق لثمت ةيقوسلا
 «ليوطلا ىدملا ىلع ةطشن قاوسألا نوكت امدنع ىح نكل .ةلاعف

 .ريصقلا ىدملا ىلع ةماه تافارحنا ثودح ىلإ ريشي رصاعملا خيراتلاف

 نيتاه ف عباتلا ريغتملا ةميق رّيغتت رّيغتت نأ ححجرألا ىلع «ىرحأ ةرابعبو

 تاجاتنتسالا يف رّيغي امم كلا رورم عم ةريبك ةجردب نيتساردلا

 نوللحملا ككشي «ببسلا اذهلو .عقاوملا يحفصستم ةميقب ةقلعتملا

 هجو ىلع ءالمعلا ددع سايقمعو - ةيلاملا ريغ سيياقملاب نآلا نويلاملا

 :2001 ماعلا يف ترشُن ةلاقم تهّجو «لاثملا ليبس ىلعو .صوصخلا

 يف اهتغلابلل هتيرتس لوو تانوقيأ ىدحإ يهو ءركيم يرامل داقتتالا
 ةحردل .ةحفصلا حفصت تاّرم ددعو نيحفمتلا دع ىلع دامتعالا

 .23ةيلاملا سيياقملا ىلع نيسايقملا نيذه تمّدق اهفأ

 ليمعلا ىلع دمتعملا مييقتلا

 سيياقملا نأ ىلإ ريشي تيرتس لوو يف يلاحلا جازملا نأ ودبي

 «بسحو ةكرشلا مييقتب ةلص تاذ ريغ تسيل ليمعلا ىلع ةدمتعملا

 دئاسلا داقتعالا اذه دض لداحن نحنو .ةللضم نوكت نأ نكميو لب
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 ىلع ةدمتعملا ةميقلا نأ اني ءارجؤم اهاثرعت يلا انثوحب نم دحاو يفف

 .2*ةكرشلا ةميق ديدحت يف ةتباثو ةيوق ةادأ نوكت نأ نكمب ليمعلا

 ناك اذإ - ةطاسبلاب ليمعلا ىلع دمتعملا مييقتلل انتبراقم ةمدقم رّيمتت

 ةميقلا راطإ لالخ نم ليمعلل ىدملا ةديعبلا ةميقلا ريدقت ناكمإلا يف

 ددع ف لصاحلا دايدزالاب نّهكتلا انناكمإ يف ناك اذإو «ةيرمعلا

 مييقت لهسلا نمف لإ ءليمع لكل رظانملا حابرألا شماهو ؛ءالمعلا
 ءالمعلا ةدعاق نأ امللطو .ةكرشلل ةيلبقتسملاو ةيلاحلا ءالمعلا ةدعاق

 ةميق رفوت يهف ؛ةكرشلل ةيلامجإلا ةميقلا نم ًاريبك اءزج لكشت هذه

 .ةكرشلا ةميق نع ةليدب ةديفم

 ديفتست ليمعلا ىلع دمتعملا مييقتلا ةبراقم نأ نم مغرلا ىلعو

 يف ةرفوتملا ءالمعلا ىوتسم ىلع ةلصفملا تامولعملا نم لئاه لكشب

 ةجردب انليلحت يف اندمتعا دّمف ءتاكرشلا نم ديدعلا تانايب دعاوق

 نم اهريغو ةيوئنسلا ريراقتلا لثم ةروشنملا تامولعمل ىلع ةريبك

 رئاودلا ىلإ ةبسنلاب ةمّيق انتبراقم لعجي ام اذهو .ةيلاملا تانايبلا

 ىلإ ةفداملا تاكرشلاو «نييلاملا نيللحلاو نيرمثتسملا لثم ؛ةيسجراخلا
 لوصحلا ةصرف اهنم ديدعلا ىدل رفوتي ال لاو كلمت تاقفص ماربإ

 .ةكرشل ةلصفملا ةيلحادلا تانايبلا ىلع

 اهيلع انرايتخا عقو **تاكرش سمح ىلع انجذومن قيبطتب انمق

 يلا تاراجتلا ىلع يساسأ لكشب دمتعت اهنأل () :بابسسأ ٌةَدعل

 عبر لك ءالمعلاب ةصاخلا اًتانايب رشنت اهنأل (ب) «ءالمعلا اهرفحي

 ةيلاملا قرطلا مادختساب اهنم ديدعلا مييقت بعصي هنأل (ج)رو ؛ماع

 تاكرشلا كلتب ةصاخلا ةيساسألا تانايبلا اندرس دقو .ةيديلقتلا

 .4.1 لودجلا ف سمخلا
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 ليلحتلا يف ةمدختسملا سمخلا تاكرشلا ءالمع تانايب 4.1 لودجلا

 تانايبلا ةرتف

 3 1 ءالمعلا ددع نئلإ نم ةكرشلا
 ةظفاحملا باستكالا ةيعبرلا

 اذا/سرام اذآ/سرام :
 970 57.70 ةدعج زدووووروو د2/سرام راذآ/سر نوزامأ

007] 2002 

 اذآ/ رام ربمتبس + 0

 9705 5203.44 55019 570 راذا/سرام لوليأ/ربمتب ديارتيرمأ
1007| 2002 

 ,اذآأ/سرام نوناك/ربمسيد -لاتيباك
 985 575.49 513.71 46600000 3 /[سر

 2002 1996 لوألا ناو

 اذأ/سرام_نوناك/ربمسيد
 980 511.26 54.31 46100000 3 ١ ماب يإ

 1 ا 2002 1996 لوألا *

 اذآ/ سرام نوناك/ربمسيد
 همو5 5391.00 ةيزروج ىيرروجوبو داس بارت يب

 2002 1997 لوألا

 .2007 راذألس رام ةياهن ىتح ءالمعلا ددع

 .ةريخألا ةعبرألا عابرألا طسوتم ىلع ءانب ليمع لكل وه يعبرلا شمايلا
 .ةريخألا ةعبرألا عابرألا طسوتم ىلع ءانب ليمع لكل يه باستكالا ةفلك

 يلا ةيلاملا تانايبلا لالخ نم ابيرقت تانايبلا ةفاك عمج مت

 ءالمعلا ددع يف ومنلا 9.4 - 5.4 لاكشألا نّيبت .تاكرشلا اننردصأ
 ءايساق ةانح ةروذ لق نسل تاك شكا يطل كتل وورد عم

 هذه نكلو «ةيئادتبالا لحارملا ف ةعيرس ةريتوب ءالمعلا ددع داز دقف

 لكش ىلع يذلا ومنلل طمنلا اذهو .تقولا رورم عم تأطابت ةدايزلا
 يلاتلابو «ءالمعلا ددعل يلبقتسملا ومنلاب نّهكتلا لهسلا نم لسعحي 5
 ءالمعلا ةدعاق لكشت .يلبقتسملا حابرألاو تادئاعلا ردصم. نّهكتلا

 يف ساسألا ءالمعلا دادعأ يف يلبقتسملا دايدزالل عقوتلا اذهو ةيلاحلا

 .نييلبقتسملاو نييلاحلا ءالمعلل ةيلامحإلا ةميقلا ريدقت
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 ديارت يإ
5,000 0 

4.0 

26 0 

 2323ههشه0

221200 

 المعلا ددع

20 

 21ص 0

122) 60 

 2ظ06 00

 01590170 نتا نعل ةعول ةدشفل انداصا هع كح 0 لا ةللاوسا وطنا تكمل ةهاكعا 029 ةوحسلا

 0101010 طفت انحلا ةدعتص ةتععا مقتل حملا سدس

 .اكللل مس ب لع معلا تلا نظهح ةفشكا دوما ةشطا دهم ورمل
1100 

 جة ج 8
 ةينمزلا ةرتفلا

 .ديارت يإ ءالمع ددع يف دايدزالا 4.9 لكشلا

 ةميقل انتاريدقت نراقيو انليلحت جئاتن 4.10 لكشلا نيبي

 اهنع نآعملا ةيقوسلا ةميقلاب (بئارضلا مسح دعب) ءالمعلا

 ةبيرق انتاريدقت تءاج .2002 راذآ/سرام نم ءادتبا تاكرشلل

 ام ّدح ىلإ ةبيرقو «ديارتيرمأو ديارت يإل ةيقوسلا ةميقلا نم ًايبسن

 .2”ياب يإو نوزامأ ةلاح يف ريثكب ندأ اهنكلو «ناو لاتيباك نم

 ىلعأ دايدزا لدعم ناتكرشلا ناتاه ققحت نأ لمتحلا نم هنأ مغربو

 امهنأ وأ انتاريدقت نم حابرألا شماه وأ ءالمعلا ددع يف ريثكب
 نكل ءانتاريدقت يف اهظحلن مل ريثكب ربكأ "رايح ةميق" ناكلتمت

 28تنرتنإلا ىلع نالمعت

 نيتللا نيتكرشلا نيتامل ةيقوسلا ةميقلا يف ككشن انلعجي انليلحت
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 .2002 راذآ/سرام نم ٌءادتبا تاكرشلاو ءالمعلا ميق 4.10 لكشلا

 ةكرشلا ةميقو ليمعلا زفاوح

 ةيقوسلا ةميقلا ريدقت ديج مييقت جذومن يأ نم ضرسغلا سيل
 تازفحملا يه امف .اهنيسحتل تاداشرإ ريفوتو لب ءبسحو ام ةكرشل
 لمع يأ رهوج نولكشي ءالمعلا نأ امب ؟ةكرشلا ةميقل ةيسيئرلا
 ةميقل ايوق اليدي رفؤت ليمعلا ةضيق نأ. ىلإ روشسي انليلحتو يراحت
 ةميق ف رشابم لكشب رثؤت ليمعلا ةميق زفحت يلا لماوعلاف ؛ةك رشلا
 رثؤت فيك (أ) :نيتيحان ىلع زكرنس «ةيلاتلا ةشقانملا يثو .ةكرشلا
 «ةكرشلا ةميقو ليمعلا ةميق ف ةعونتملا ةيقيوستلا تاطاشنلا جئاتن

 ةميق نيسحت ىلع ةيلاملاو ةيقيوستلا تاودألل يبسنلا ريثأتلا (ب)و
 .ةكرشلا

 ةكرشلا ةميق ىلع ةيقيوستلا تاطاشنلا ريثأت

 3 لصفلا يف اهنع انملكت نأ قبس ةيقيوست لماوع ةثالث ىلع ركرن

 ىلع ةلقفاحملا لدعمو ؛حابرألا شماوهو «ءالمعلا باستكا فيلاكت -

 نم نّسحت يكل ماع هجوب ةممصم ةيقيوستلا تاطاشنلاف .ءالمعلا



 151  ليمعلا ىلع دمتعملا مييقتلا :عبارلا لصفلا

 نم ديدعلا ىعسي «لاثملا ليبس ىلعو .ثالثلا تانو ىكملا هذه

 دودرم رثكألا ةقيرطلل ًاقفو ددج ءالمع باستكا ىلإ ةيقيوسقلا

 ءالمعلا باستكا فيلاكت تلهاجت تاكرشلا نم ديدعلا نأ نيح فو

 ةرورض ىلع ديدشتلاف ءيضاملا نرقلا نم تانيعسنلا رخاوأ ف
 وأ ةيفاضإ تاجتنم عيبل ةممصملا جماربلاو .دايدزالا ف ذحآ اهضيفخت

 .ليمع لكل حابرألا شماه نيسحت ىلإ فد ةيحبر رثكأ تاجتنم عيب

 جوارب

 .ةي

 ىضر ىوتسم نيسمت ىلإ فد ءالمعلا ةمدخو ءالولا جماربو
 نيح يقو .ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لدعم نيسحت يلاتلابو ليسمعلا

 تالمحلاف) دحاو ضرغ نم رثكأ مدخُي جم اربلا هذه نم ديدعلا

 «(مهيلع ةظفاحملاو ءالمعلا باستكا يف دعاست نأ نكمي ةينالعإلا

 جماربلا ن :رم ديدعلل دراوملا يىعصنخت نأ ةيقيوستلا تاطاشنلا ىلع نيعتي

 هذه ذاخلا يغبني فيك وه حورطملا لاؤسلاو .ةسفانتملا ةيقيوستلا

 ؟تارارقلا

 فيلاكت يف تاريغتلا ريثأت انسرد ,لاؤسلا اذه نع ةباحالل

 ليمعلا ةميق ىلع «ةظفاحملا لدعمو «حابرألا شماوهو «باستكالا

 ف ريغتلل ةيوئملا ةبسنلا صوصنملا هجو ىلع انمّيقو .ةكرشلا ةميقو

 .””ةثالثلا تانوكملا هذه نم لك قف 01 ةبسنب رّيغت ريظن ليمعلا ةميق

 ذا ايرعأ :ةنوملم ةقيقح ىلإ ليختلا اذه لوس ينكلو

 كلل ةيقوسلا اهميقل 5 انيرحأ يلا سمخلا تاكرشلل

 لدعم تفل نا تايم اطمن جئاتنلا ترهظأ دقو

 شماوه هالت ءليمعلا ةميق يف ربكألا رثألا ءالمعلا ىلع ةظفاحما

 1 مثأت لقألا ناك فيلاكتلا ضفح نأ نيح يف «ةنّسحملا حابرألا

 .(4.11 لكشلا)
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 يف 761 هتبسن نّسحت ةكرشلا ةميق يف ...هتبسن نسحت هنع جتني

 ةظفاحملا لدعم

 حابرألا شماه

 © 20 ه6 8

 .ةكرشلا ةميق تازفحم 4.11 لكشلا

 باستكالا ةفلك يف 901 هتبسن نّسحت نع جتني مل ءطسوتملا فو
 901 ةبسنب انسحت ّنكل .طقف 90.1 ةبسنب ليمعلا ةميق ف نيسحت ريغ

 «لاثملا ليبس ىلع ةيفاضإ تاجتنم عيب لالخ نم «حابرألا شماه ف

 ةهياشم ةجيتنلا هذهو .ابيرقت 901 ةبسنب ليمعلا ةميق نيسحت ىلإ يدوي

 ةنورم عم محسنت يهو «ىرخألا تاكرشلا مييقت دنع هيلع انلصح امل
 961 هتبسن ًادّسحت نأ امك .(ب) قحلملا يف اهنع ملكتنس ىلا شماحلا
 5 ةبسنب ليمعلا ةميق يف نسحت هنع جتني ليمعلا ىلع ةظفاحملا لدعم ف

 املك - ةلاعف ةرود ةظفاحملا لدعم رهظي «ءكلذ ىلإ ةفاضاإلابو .؟6

 ديارتيرمأ ىدل 9095) ىلعأ ةكرشلا ىدل يلاحلا ةظفاحملا لدعم ناك

 نّسحت ريثأت داز املك «(لاثملا ليبس ىلع «نوزامأ ىدل 9070 لباقم

 .3 لصفلا يف اهانّيب نأ قبس ةجيتن يهو - ةظفاحملا لدعم

 ةظفاحملا لدعم يق 961 هتبسن ًانسحت نأ اندحجو «راصقالابو
 «فاعضأ ةسمخ رادقمي حابرألا شماه يف 901 هتبسن نّسحت ريثأت قوفي

 نيسمح رادقممب باستكالا ةفلك يف 961 هتبسن نّسحت ريثأت قوفيو

 3 لصفلا يف اهانّيب يلا جئاتنلا عم ةمجسنم جئاتنلا هذهو .ًافعض

 ف ريثملاو .ليمعلا ىلع ةظفاحملا ةيمهأ زربت ىلا ةقباسلا تاساردلاو

 نم ديدعلاو تيرتس لاو تأدب «تنرتنإلا ةروف دعب هنأ رمألا
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 فيلاكت ضف ىلع زيكرتلاب تنرتنإلا ىلع ةلماعلا تاكرشلا

 كلذ ارك تردص يلا تاساردلا ىدحإ ترّسف دقو .باستكالا

 يف تنرتنإلا مهسأ اًقدهش يلا ةيحيحصتلا ةكرحلا لبق هنأ راهظإب

 ماعلا قو .ةيلاح فيراصمك اهعم لماعتلا نم الدب ةدصرأك جتنملا

 امك .قيوستلا فيراصم فالخب «ةدصرأ ةباثمت ربتعت تاجتنملا

 نأ «قوسلل يلاحلا رّوصتلا عم ضراعتيو انليلحتو مجسني ام, .,ترهظأ
 (ءالمعلا ءالوو «تارايزلا لئم) بولا ىلع رورملا ةكرح سيياقم

 .ة*ههسل ا رعس عم ةطبترم امنأ يأ - "ةميقلاب ةلص ىلع" تيقب

 ليلحتلا يفف .جئاتنلا هذه ريسفت دنع ارذح نوكت نأ يغبني

 شماه وأ ةظفاحملا لدعم نيسحت ةفلك جردن مل «هانيرحأ يذلا

 يف ربكألا رثألا ةظفاحملا لدعم يف نّسحتلل نأ مغرب هنأ يأ .حابرألا
 لدعم نّسحت نأ ةكرشلا ىلع ىغبني هنأب لوقلا اننكمي ال ءليمعلا ةميق

 لدعم نيسحن ىلع ةبترتملا ةدئافلاف .امئاد اهئالمع ىلع ةلففاخلا

 ءاقباس انلق امكو .اهتفلك لباقم نّروت نأ يغبني ءالمعلا ىلع ةظفاحما
 .ءالمعلا روشت نم لماكلاب تاكرشلا صلختت نأ ذّبحلا ريغ ئم

 تناك لاح يف طقف قيقحتلل ًالباقو ةفلكتلا ظهاب كلذ نوكيسو
 لبق رذحلاب ىلحتت نأ كيلع «ىرخأ ةرابعبو .ةريغص ءالمعلا ةدعاق

 ىلع ةظفاحملا لدعم 3 امئاد يغبني" لثم ةماع تاحيرصتب ءالدإلا

 جيزم ةكرش لكلف ."ءالمعلا باستكا فيلاكت ضفحخ لبق ءالمعلا

 مظعم ىلإ ةبسنلاب جماربلا هذهل ةيبسنلا ةيمهألاب اساسحإ انليلحت رفوي
 .تاكرشلا
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 ةكرشلا ةميق ىلع ل ةيقيوستلا تاودألا ريثأت

 تاسح 3 ايوب ارفع: لالل نمل ر ةقلك وأ مصخلا لدعم ربتعي

 «كلذلو .ةكرشلا مييقت قو لاومألل قفدت يأل ةيفاصلا ةيلاحلا ةميقلا

 قلك نابف قا وك دوي لدم ةيلاملا رئاودلا نأ عيجافملا ريغ نم

 نوكت نأ لمأن) ةبيكرت لالخ نم - هترادإ يفو ةكرشلا لام سأر

 رئاود تأدب «ةنراقملا لجأ نمو .ةدصرألا ةميق - نيدلل (ةيلاثم

 نم .هترادإو ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لدعم سايب وتلل ةراجتلاو قيوستلا

 ءانتبثأ امك «هنكلو «ًءالج لقأ ةكرشلا مييقت ف هتيمهأ نأ حضاولا
 لوؤسملا مهفي نأ مهملا نم «كلذلو .هفات هنأب فصوي نأ نم دعبأ

 تاودألل ييبسنلا ري ثأتَلا 0 يلاملا لوؤسملا وأ يسيئرلا يذيفنتللا

 تقولا صيصخت هل ىّنستي :ب يكل ةكرشلا ةميق ىلع ةيلاملاو ةيقيوستلا

 .بسانم لكشب دراوملاو

 ةبسنلاب ةيلاملاو ةيقيوستلا تاودألل ةيبسنلا ةيم*ألا نيب نراتن يكلو

 ةيقيوست ةادأك ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لدعم ىلع انزكر ءةكرشلا ةميق ىلإ

 يف 101 هتبسن انسحت نأ انجئاتن رهظت .ةيلام ةادأك مصخلا لدعم ىلعو
 ةميق ف يلاتلاب و) لوععلا ةميق نم طسوتملا يف ديزي ةظفاحملا لدعم

 لدعم يف ًامباشم ًاضيفخت نأ نيح يف ءاييرقت /05 ةبسنب (ةكرشلا
 00.9 ةبسنب ةكرشلا ةميق يف يلاتلابو «ليمعلا ةميق ف ديزي مصخلا

 مصخلا لدعم ريثأت قوفي ةظفاحملا لدعم ريثأت نإ «ىرحأ ةرابعبو .طقف

 .(4.11 لكشلا ىلإ رظنا) فاعضأ ةسمخ رادقم.

 مصنخلا لدعم نيب ايوق اينيب ًالعافت اندحو :كلذ ىلإ ةفاضإلابو

 ىلع ةظفاحلا ريثأت نأ صوصنخملا هجو ىلع انل نّيبتو .ةظفاحملا لدعمو

 ام وهو «ةيندتم مصخلا تالدعم نوكت امدنع ريثكب ربكأ ليمعلا ةميق
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 ةجضان تاراحت يف لمعت يلا تاكرشلا ىلع يغبني هنأ ىلإ ريشي

 .ليمعلا ىلع ةظفاحملل هابتنالا نم اديزم ىلوت نأ رطاحخملا ةليلقو

 ويرانيس لظ يف ؛ةكرشلا ةميق يلاتلابو «ءالمعلا ةميق حوارتت ءاريخأو
 ام (908) 557 مصخ لدعمو (!090) عفترم ةظفاحم لدعم ىلع مئاق

 لدعم ىلع مئاق ويرانيس لظ يف مهتميق فاعسضأ 3.5و 2.5 نيب

 ذحخأت مل اننأ عمو .(7016) عفترم مصخ لدعمو (7070) ندتم ةظفاحم

 لدعم نيسحت ةفلك لباقم ةظفاحملا لدعم نيسحت ةفلك رابتعالا نيعب
 ىلإ ةبسنلاب قيوستلا جئاتنل ةريبكلا ةيمهألا ليلحتلا اذه زربي ءمصخلا

 تايجيتارتسالا وأ تاودألا لباقم ةكرشلا ةميقو ليمعلا ةميق نيسحت

 .ةيلاملا

 02111 ةكرش مييقت

 دوعن نآلاو .1]011]8 ةكرشب تاكرشلا مييقتل انتشقانم انأدب

 ليمعلا ىلع دمتعت يلا مييقتلا ةبراقم نأ فيك راهظإل لاثملا اذه ىلإ

 .ةكرشلا ةميق ىلع ءوضلا يقلت

 ةكرشلل ةيقوسلا ةميقلا تغلب :«2004 يناثلا نوناك/رياني 22 يف

 قيقحت نع ةكرشلا تدافأ ءاهخيرات ف ةّرم لوألو .”!رالود رايلم 4

 امبو .2003 ماعلا نم يناثلا عبرلا يف رالود نويلم 3.3 غلب يباجيإ لوحدم

 ريغ نمف «يساسأ لكشب نيكرتشملا ىلع دمتعت ةكرشلا ةراحت نأ
 نيكرتشملا نع ةلصفم تامولعم اهريراقت يف ةكرشلا نيت نأ ئجافملا

 يح .مهروفن لدعمو ,مهاستكا فيلاكتو .مهددع كلذ يف ام ءاهيدل

 ريدقت ىلإ 2003 ناسين/ليربأ 17 يف رداصلا اهريرقت ف تراشأافإ
 .(4.2 لوددلا ىلإ رظنا) اهيدل كرتشملل ةيرمعلا ةميقلل
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 ال عالق« يف كرتشملل ةردقملا ةيرمعلا ةميقلا 2 لودجلا

 يف يهتنت روهش ةثالث

 سرام 31 سرام 1

2002 2003 

 519,95 519.95 يرهشلا كارتشالا ةفلك

 يف روكذملا روفنلا لدعم 00 02 يرهشلا زوفنلا

 ةقبطملا ةيرمعلا ةميقلا
 [72 و ا يرو

 (روهش)

 ةيرمعلا ةميقلا تادئاع
 5014 57 ل

 585 57 تادئاعلا ةفلك

 5 1 158 540 0 لكل يلامجإلا حبرلا

 حابرألا شماه
 611 4 يلامجإلا ١ 0 0

 :ليغشتلا فيراصم

 539 53368 ةمدخلا ليصوت

 525 529 ريوطتلاو ايجولونكتلا

 باسحلا ةيجهنم

 ةثالثل ةيسايق كارتشا ةرجأ

 ريرافتلا

 روفنلل يلدابتلا لدعملا
 ريراقتلا يف روكذملا

 كرتشملا لماعت ةدم

 كارتشالا ةرجأب ةبورضم

 يرهشلا
 يف ةروكذملا فيلاكتلا
 تادئاعلا شماهل ريراقتلا

 تادئاعلاب ةبورضم

 ةقبطملا ةيرمعلا

 ليصوتلا فيراصم شماه
 ئدابملا ىلع دمتعملا

 ةماعلا ةلوبقملا ةيبساحملا

 تادئاعلاب ابورضم
 ةقبطملا ةيرمعلا

 فيراصم شماه

 ريوطتلاو ايجولونكتلا
 ئدابملا ىلع دمتعملا



 ةميقلا صقن

 كالهتسالاو

 هانا[ ]رف

 ليمعلا ىلع دمتعملا مييقتلا :عبارلا لصفلا

 يف ع 0 ةجلث

 سرام31] سرام1

2002 2003 

525 532 

512 514 

 5110 ظذ3104

23356 5248 

546 554 

5052 2102 
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 باسحلا ةيجهنم

 ةماعلا ةلؤيدملا ةريبباحولا
 تادئاعلاب ابورضم

 ةقبطملا ةيرمعلا
 ليمعلا باستكا ةفلك
 ريراقتلا يف ةروكذملا

 ةماعلا فيرابصملا نكماك
 ىلع دمتعملا ةيرادإلاو

 ةلوبقملا ةيبساحملا ئدابملا

 تادتئاعلاب ًابورضم ةماعلا

 ةقيطنلا ةيردعلا

 ةميقلا صقت شماه
 ىلع دمتعملا كالهتسالاو
 ةلوبقملا ةيبساحملا ئدابملا
 تادئاعلاب ابورضم ةماعلا

 ةقّبطملا ةيرمعلا

 .كداهتسالاو «ةميقلا صقنو «بئأر ضلاو ءةدئاقلا لبق بساكملا -- 30171000

 ةيرمعلا ةميقلا ترّدق ةكرشلا نأ ىلإ ماقرألا هذه ريشت

 ريدقتلا اذه نأ ريغ .2003 راذآ/سرام يف 5100 ىلاوحب كرتشملل

 رظانملا دئاعلا طسوتم نإ ءالوأ .بابسأ ةدعل ءيشلا ضعب لئافتم
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 ىلعو .2.4 لودجلا يف روكذملا دئاعلا نم ريثكب لقأ كرتشم لكل

 تادئاع 2003 ماعلا نم يناثلا عبرلا يف ةكرشلا تققح «لاثملا ليبس

 ىلإ مجرتُي اذهو .ليمع نويلم 1.147 نم رالود نويلم 63.2 تغلب

 يف 518.40 وأ 555.10 ىلاوحب عبر لك لباقم ليمع لكل دئاع

 ريشي اذهو .4.2 لودجلا يف رّدقملا 519.95 دئاعلا نم ًالدب رهشلا

 يلا ةيبيرجتلا ةيناجملا ةيوضعلاو ةيقرتلا نم نّيعم رادقم ىلإ لقألا ىلع
 .ءالمعلا بذجل اهحنم يرخي

 ةيرمع ةميق ىلإ ةظفاحملا لّدعم ليوحتل ةيسايقلا ةقيرطلا نإ ءايناث
 ةينمزلا ةرتفلا كلت دادتما ىلع ةيلاحلا ةميقلا باسح مث ةعقوتم

 .2 لصفلا يف اني نأ قيس امك «ةيرمعلا ةميقلا ةيمهأ نم للقت ةدودحملا

 مضنا اذإ هنأب 7/ن[[1] اهتعبتا ىلا ةقيرطلا ضرتفت «ىرخأ ةرابعبو

 نورفويو مهعيمج نوقبي فوسف «رهشلا ةيادب دنع كرتشم 0

 نكل .(ليمعلل ةعقوتملا ةيرمعلا ةميقلا يهو) ارهش 17.2 ةدمل تادئاع
 ءالمعلا نم 94 طقف ىقبي ءايرهش 5.8 غلبي روفت لدعم عم
 .اذكهو «ياثلا رهشلا ةياه ف 89و «لوألا رهشلا ةياهف ف نيك رتشملا

 انذخأ اذإو. الينا 36 فالس نقي قل ةرشع ةعبسلا روهشلا ةلاهشو

 نأ دجنس «رابتعالا نيعب رارمتساب لكآتت يلا هذه ءالمعلا ةدعاق

 .ةكرشلا اهترّدق يلا ةميقلا نم !020 ىلاوحب لقأ ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا

 ءيشلا ضعب ةكرشلل ةيلامجإلا حابرألا شماوه عجارتت ءاتلا

 «لاثملا ليبس ىلعو .ةعفترملا ةمدخلا فيلاكتو ةديازتملا ةسفانملا ببسب

 اهنكلو 2002 ماعلا يف ًابيرقت 9050 ةيلامجإلا حابرألا شماوه تغلب
 ف /44.2و «2003 ماعلا نم لوألا عبرلا يف 046.1 ىلإ تلصو

 لبق نم ةسفانملا ةدح ديازت عمو .2003 ماعلا نسم يناثلا عبرلا
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 حابرألا هذه صلقتت نأ حخرملا نم «ترام لاوو 15

 .رثكأ

 لالخ يفف .2/0:411» حلاص يف ناّبصي نالماع دجوي نكل

 لكشب اهيدل نيكرتشملا روفن لدعم ضفخنا «ةريخألا ةعبسلا ع ابرألا
 عافترا ديعب دح ىلإ رّسفي ام اذهو .(4.12 لكشلا ىلإ رظنا) تباث
 رظنا) 2003 راذآ/سرام ف 548 نم كرتشم لكل ليغشتلا ليمادم
 2003 لوألا ةدناك ربسوو“ ف ايرف ه70 لإ مق ل تحتل لا
 5100 نم اهيدل كرتشملل ةيرمعلا ةميقلا تعفترا «ىرخأ ةرابعبو

 لوألا توتاك/ريهسكان ايرق5125 لإ 2003 زاذ1/ نراهن ف ايرق

 عيرسلا ومنلا يه ةكرشلاب ةقلعتملا ى رخألا ةيباجيإلا ةيحانلاو .3

 ,عابرأ ةدع لاوطف .(4.13 لكشلا ىلإ رظنا) اهئالمع ةدعاقل
 عبر لك يف ليمع 500000و 300000 نيب ام فيضت ةكرشلاو
 .ةيناحي ةيبيرجت ةيوضع ىلع اولصح مهنم ديدعلا نأ مغرب

8*6 - 3-7 

 8 "0 رم ا 3 8
 "7 3ر 3 ر 2 33ر 3ر 2 رز 31

 3 ةكب د كل 0 ا دك داو ا و د ا كب
 ه] 3و ه5 5 © وز كه ”ط ف ز
 5 ل ملل نعل علا لا ا هك د
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 5 2 ما 1 6 6 قل قلل قل ىلإ

 ةينمزلا ةرتفلا

 .111(58: ىدل يرهشلا نيكرتشملا روفن لدعم 4.12 لكشلا
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 ةينمزلا ةرتفلا
 .32 6401 ءالمع ةدعاق ومن 4.13 لكشلا

 غلابلاو لئافتملا اهريدقت مادختساب ُكشلا ةدئاف 8111112 يطعنس

 باستكالا ةفلك نأ انربتعا اذإ .كرتشملل ةيرمعلا ةايحلا لباقم 5

 اأو نييلاحلا اهئالمع ريظن ةكرشلا اهتلّمحت ليمع لكل 532 ةغلابلا

 .5157 يلاحلا كرتشملل ةيرمعلا ةميقلا حبصت .ةعوفدم ةفلك يلاتلاب

 1.487 ةكرشلا ىدل ناك 22003 ماعلا نم عبارلا عبرلا نم ءادتباو

 لبق 5233 نييلاحلا اهئالمع ةدعاق ةميق لعجي ام وهو ءليمع نويلم

 بئارضلا عاطتقا دعب ًابيرقت رالود نويلم 145 وأ ءبئارضلا عاطتقا
 .(/038 غلبت تاكرشلا ةبيرض نأ ضارتفا ىلع)

 نأ 4.13 لكشلا نيبي ؟نييلبقتسملا ءالمعلا ةميق نأشب اذام نكل

 نم .عبر لك ليمع 500000و 300000 نيب ام بستكت ةكرشلا
 «لبقتسملا يف ومنلا اذه ىلع ةظفاحملا عيطتست نل ةكرشلا نأ حضاولا

 افايب يفو .دتشت ةسفانملا نألو صقانتي نيلمتحما ءالمعلا عوممحب نأل

 نع ةكرشلا تربع 22004 يناثلا نوناك/رياني يف هتردصأ يذلا
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 نأ انضرتفا اذإو .ليمع 338000و 263000 نيب ام باستكاب اهتاعقوت

 اقايح لاوط عبر لك ليمع 500000 باستكا يف ٌرمتستس ةكرشلا

 لكل نوكيس «(لؤافتلا ف طرفي ويرانيسلا اذه نأ حضاولا نم)
 هانيب امل «لئافتم ريدقت اضيأ وهو) 5125 يواست ةيرمع ةميق ليمع
 وهو) /012 ةكرشلا ىدل يونسلا مصخلا لدعم نوكيسو «(ًاقباس
 «(ةفزاحملا ريثك لاحم يف لمعت ةكرش ىلإ ةبسنلاب اضيأ لئافتم ريدقت
 1.35 ىلإ بئارضلا عاطنقا دعب نييلبقتسملا اهئالمع ةميق لصتسو
 طرفم ويرانيس لظ يف يح «ىرخأ ةرابعبو .ابيرقت رالود رايلم
 نييلبقتسملاو نييلاحلا 20ع[411 ءالمعل ةيلامجإلا ةميقلا لصتس «لؤافتلا

 اهتميق نم ًابيرقت !020 رادقم لقأ يأ ءبيرقت رالود رايلم 1.5 ىلإ
 .2004 يناثلا نوناك/رياني 22 يف ةيقوسلا

 ةصالخلا

 ذاختا ىلإ ةبسنلاب يساسألا ليلحتلا ةيمهأ نع ريثكلا ليق
 لمعلا قاروأ سيل لوألا رصنعلا نأ ىلع دك ؤن نحنو .ةيلاملا تارارقلا
 كلذب عنو «ةراجتلا تادئاع ردصم وه لب ءلخدلا تانايب وأ

 ةسسؤملل ”يرذلا" ىوتسملا نمكي «صوصنلا هجو ىلعو .ءالمعلا
 يف رثؤت يلا يحاونلا ىلع ْفّرعت .ليمعلا عم اهتقالع يف ةيراجتلا
 ةميق مهف ف كدعاست ةديج قالطنا ةطقنب عتمتتسو تاقالعلا كلت
 .ليوطلا ىدملا ىلع اهمهس رعسو ةكرشلا

 نم عقوتملا حابرألا ّشماه ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا ريدقت ظحلي
 نم ةيليغشتلا ليخادملا ريدقت يف دعاسيو «نييلبقتسملاو نييلاحلا ءالمعلا
 ةيرمعلا ةميقلا ريدقت نم نكمتن يكلو .يلاحلا يراجتلا جذومنلا

 :ةيسيئر تالحدم ةسمخب نّهكتلا يغبني «ليمعلل
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 رورم عم مكاستكا متي نيذلا ددحلا ءالمعلا) باستكالا العم ه

 .(تقولا

 .ءالمعلا ىلع ةظفاحلا لدعم ه

 .تقولا رورم عم ليمع لكل حابرألا شماه يف ريغتلا »

 .ءالمعلا باستكا ةفلك ه

 شماه ريدقت يف لحدت ال ةفلك يهو) ءالمعلا ىلع ةظفاحملا ةفلك ه

 .(حابرألا

 يف ظحلت مل يلا فيلاكتلا ىلع تاليدعت لاخدإ ةيمثأ مغربو

 ةطبترملا ريغ ىرخألا ةدصرألا ىلعو حابرألا شماه تاباسح

 ةميقلا ظحلت «(ةيبنجألا تالمعلا نم تارحدملا لثم) شماهللاب

 يلاحلا تقولا يف ةيراجتلا ةسسؤملا ةميق ماع هجوب «ليمعلل ةيرمعلا

 يف "رايخلا قح" ةميق وه عبطلاب هلهامت متي يذلا لماعلاو انفسنا

 باستكا تالدعم ةدايز لالخ نم زربت لاو «رّيغتم يراحب جذومن
 .ةضفخملا ةفلكلا وأ ,حابرألا شماه وأ «ةظفاحملا لدعم وأ ,ءالمعلا

 ةيؤر نكمي «ةيقوسلا ةميقلاب ليمعلا ىلع ةدمتعملا ةميقلا ةنراقم. نكل

 لّوحتي نأ حّجرملا نم ناك اذإ ام ةسارد مث «رايخلا رعس مجح ربك

 .سوملم عقاو ىلإ رايخلا اذه

 رفوي ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا باسح نأ فيك لصفلا اذه يق انيب

 تايلمع مييقت ْق دعاسي يذلا رمألا وهو «ةكرشلا ةميقل ةقّمعم ةيؤر
 ةيمهأ نّيبت اهنأ امك .لكك ةكرشلا مييقت ىلإ ةفاضإ كلمتلاو جامدنالا
 لصفلا يفو .ةكرشلا ةميق عفر يف ؛ةظفاحملا لثم «قيوستلا جئاتن

 ىلع ةيقيوستلا تايلمعلا ريثأت ةيفيكل ازحوم افصو مّدقن «يلاتلا



 سماخلا لصفلا

 ليمعلا ىلع دمتعملا طيطختلا

 ةدصرأ ءالمعلا نم لعجت ىلا بابسألا ركذ | لصفلا يف مدقت

 انحرشو «ةدصرأك مهتميق سايق ةيفيك 2 لصفلا يف انحرشو «ةّماه
 تارارقلا هيجوت يق ءالمعلا ةميق مادختسا ةيسفيك 3 لصفلا يف

 ةيفيك 4 لصفلا يف انحرشو «قيوستلاب ةصاخلا ةيجيتارتسسالا

 انحرش «لاثملا ليبس ىلعو .لكك ةكرشلا ةميق ريدقت يف اهمادختسا

 ديزي نأ نكمي ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لدعم نيسحت نأ فيك ليصفنتلاب

 يذلا لاؤسلاف «يلاتلابو .ةكرشلا ةميق نم يلاتلابو ليمعلا ةميق نم
 (ةيمثألا نم ردقلا اذه ىلع ءالمعلا ةميق تناك اذإ وه هسفن حرطي

 ةشقانم وه لصفلا اذه نم ضرغلا ؟اهنّسحي نأ ريدملل نكمي فيسك
 ةميق نيسحت ىلإ ةفداملا ىرخألا ةصاخلا جماربلاو طيطختلا ةيلمع

 .ةكرشلا ةميقو ليمعلا

 ةيسيئر تاوطخ عبرأ ىلع ليمعلا ىلع دمتعملا طيطتختلا لمتشي

 .ليمعلا فادهأ ديدحت يف ىلوألا ةوطنلا لثمتت .5.1 لكشلا اهحضوي

 يكل حوضوب كتطخ فادهأ ديدحت كيلع نيعتي ءىرحأ ةرابعب

 باستكا ىلع اهزيكرت يغبني لهف .اهيلع كدراوم زيكرت نم نكمتت
 ةدايز ىلع وأ «ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لدعم نيسحت ىلع وأ ,ءالمعلا

 بجوتي «ةيمهألاب فصتت يحاونلا هذه ةفاك نأ مغرب ؟حايرلا شماه
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 نأ ةظحالم يف ةيناثلا ةوطخملا لثمتتو .كتايولوأل ًاقفو اهبيترت كيلع
 ىلإ جاتحي ليمعلا ىلع دمتعت يلا تايجيتارتسالل لاعفلا قيبطتلا

 ىلإ ةبسنلاب ءالمعلا ةميق - ليمعلا ةميسق يهجول لماش مهف
 3.2 لكشلا ىلإ رظنا) اهئالمعل ةكرشلا اهرفوت يلا ةميقلاو «ةكرشلا

 ءالمعلا ةميق لوح نآلا ةياغل انتاشقانم تروحمت .(3 لصفلا يف

 اهرفوت يلا ةميقلا مهفت نأ يرورضلا نم نكل .ةكرشلا ىلإ ةبسنلاب
 كنم يرتشي نأ ليمعلا ىلع يغبني اذامل «ىرخأ ةرابعبو .كئالمعل

 يف ةئلاثلا ةوطخخلا لثمتتو ؟ةسفانم تاكرش نم يرتشي نأ نم ًالدب
 وأ ريعستلا جمارب لثم) ةعونتملا ةيقيوستلا جماربلا ريثأت ىدم مييقت

 ىدم مييقت يلاتلابو «ءالمعلل اهريفوت يرجي يلا ةميقلا ىلع (ءالولا
 صرف ةدايز وأ ؛مهيلع ةظفاحملا وأ ,مهاستكا ةيناكمإ ىلع اهريثأت

 ةبسانملا سيياقملا ديدحت ف لثمتت ةريحألاو ةعبارلا ةوطخلاو .عشسوتلا

 تاوطنلا هذه نم الك شقاننسو .اهتبقارمو جماربلا هذه ةيلاعف سايقل

 .ليصفتلاب

 ىلا
 ا 2 2

 سومر يا

 .ليمعلا ىلع دمتعم طيطختل ةمزاللا عبرألا تاوطخلا 5.1 لكشلا
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 ليمعلا فادهأ :1 ةوطخلا

 :ايوضع يزاختلا كلسع ةيمننل ةينيئر قرط تالت دحوت
 ءارغإ وأ «نييلاحلا ءالمعلا ىلع ةظفاحما وأ ءددج ءالمع باسكتكا

 يغبني نيأ نكل .حابرألاو تادئاعلا نم ديزم ديلوتب نييلاحلا ءالمعلا

 ؟كتايولوأل 5 كدوهج مظنت فيكو ؟كدراومو كتاقاط زكر ت نأ

 لثمتتو نيلاؤسلا نيذه نع ةباجالل «ةلاعف نكلو ؛ةطيسب ةقيرط كانه

 ةفاك ةرجشلا هذه رّوصُت .يراجتلا كلمعل حابرأ ةرجش ءانب يف

 زربت اهأ امك .ةمظنملا ىلإ اهالخ نم حابرألا قفدتت لا ناصغألا

 .كئالمعل ةيسيئرلا فادهألا ديدحت يف كدعاست يلا ةساسحلا لبسلا

 .ةلاح ةساردب ةناعتسالاب ةركفلا هذه حرشنسو

 ! د مرنم معمل "1" انكأ ةلاح

 8اءرعجتمعا 11056 تناك «يضاملا نرَمْلا نم تانيعستلا فصتنم يف

 ف لمعلاب هل صخرم فرصم وهو «(1:1761ع1ج01 فرصم نم اتق

 تلمع «ةيرامثتسالا تاكرشلا نم ديدعلا رارغ ىلعو .ادنك

 نم ًاييتاو ًاقاطن ترفوو عورفلا نم ًاقالطنا طابصرمرععمل 1 ملكأ

 نيعون ىلإ تامدخلا هذه ةيبلاغ ميسقت نكمي .اهئالمعل تامدخلا

 ةراحتو «تارامثتسالا ةرادإ لثم «ةرجألاب ةيروفلا ةراجتلا - نييراحت

 .ةيصو ذيفنتب ليفكلا نوكتل ةكرشلا نييعت لثم «ةرحألاب ليكوتلا

 لثم) ةمداقلا ةنسلل ةددحم فادهأ فرصملاو ةكرشلا نم لكل ناك

 ةريدم ةمهم تناك نكل .(لإ ءمهسألا ىلع ةنيعم تادئاع قيقحت

 لجأ نم اهذيفنت يغبني لا ةصاخلا جماربلا َديدحت ةكرشلا قيوست

 ىلع قيوستلا ريدم زكري نأ نكمب .كلت ةكرشلا فادهأ قيقحت

 ةديدج تامدخو تاجتنم ريفوت نيب ام حوارتت جماربلا نم ةليكشت
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 كلت ذاختا بعصلا نم ناك نكل .تاعيبملا ىلع تالومعلا ةدايزو

 ؛لاجملا اذه يفو .حابرألا تاقوعمل ةحضاو ةفرعم نودب تارارقلا

 .ةديفم تاداشرإ حابرألا ةرجش ترفو
 ةرجش قيوستلا ةريدم تممص «ةيلخادلا تانايبلا ىلع ءانب

 نأ كيلع ؛ةرجشلا هذه ممصت يكلو .5.2 لكشلا يف ةنيبملا حابرألا

 يكل ةمظنملا لخاد ةعونتملا تاوطخلا لالخ نم ليا ليمعلا عبستت

 طاقن ةيلمعلا هذه زربت امك .اط حابرألا ليمعلا دلوي فيك فرعت

 حابرأ ةرجش لالخ نم لّظتتن انعد .كمامأ ةعوتتملا تارارقلا

 تاقوعم دحوت نيأو اهكذختا يلا ةينمضلا تارارقلا ةفرعمل

 .حابرألا

 اهقوس ديدحت ناك ةكرشلا هتذختا يذلا لوألا نيمضلا رارقلا

 غلبي نيذلا - نويلاحلا 50عمهنو فرصم ءالمع مهو ةفدهتسملا

 ديدحت ىلإ وعدي ببس دحوي نكي مل .ابيرقت ليمع نييالم 3 مهددع

 ةفاك عم لماعتلا كتكمي لاغملا ليبس ىلعو .ةقيرطلا هذك قوسلا

 عم وأ ؛ةيلامشلا اكريمأ يف ناكسلا ةفاك عم وأ ؛نييدنكلا نينطاوملا

 تانزاوم دحوت هنأ حضاولا نم .ةلمتحم قوسك ملاعلا ناكس ةفاك

 فيرعتلاف .ةفدهتسملا كقوس فيرعت كيلع يلمت يلا لماوعلا نيب

 ءالمعلا نم ةريبك ةعومجمب فادهتساب كل حمسي عساولا يقوسلا

 .زيكرتلا نادقف رطخل كضّرعي هنكلو نيلمتحم ا

 ةفدهتسملا اهقوس ديدحت ناك ةكرشلا هتذنتا يذلا يناثلا رارقلا

 ىلع لقألا ىلع رالود 300000 مهنم دحاولا كلمي ءالمع اهماوق يلا
 قوسلا نم 94010 لكشي ام وهو «رامثتسالل ةلباق ةخدصرأ لكش
 ٌدحي ةدصرألا نم ةيلاع ةبسنب عاطتقالاو .ليمع 0 وأ - ةفّرعملا



 دمألا ةليوط تارامثتساك - ءالمعلا ةرا+ 8

 صلقي ةيئدتم ةبسنب عاطتقالا نكل «ةفدهتسملا قوسلا مجح نم

 ءالمعلا ءالؤه ةلاحإ متت «كلذ دعبو .يداعلا ليمعلل ةلمتخلا ةميقلا

 لدعم غلب .ةكرشلا ىلإ فرصملا يف نيفظوملا ةطساوب نيفدهتسملا
 ءالمعلا نم ةعومجم لصأ نم «ىرحخأ ةرابعبو .!'00.67 اهنيح ةلاحإلا

 ليمع 2000 ىلاوح فرصملا وفظوم لاحأ «ليمع 300000 اهمجح

 يلاتلاب و 5 ًايندتم لدعملا اذه نوكي امر .50قرعمعمن) ةكرش ىلإ

 بغرت امبر ؛كلذك لاحلا ناك اذإو .ايسيئر اقوعم لكشي وهف
 .اهيفظومل يزيفحت جمانرب ةسارد ف ةكرشلا

 9040 ليوحت ىرج «ةكرشلا ىلإ نيلاحملا ءالمعلا ةفاك نيب نم
 ناك اذإ هنأ ةظحالم مهملا نم ءاضيأ انهو وامس لا مهنم (800 وأ)

 ؛ليوحتلا لدعم ضفخني امر «ةلاحإلا لدعم ةدايزل ًاممصم جمانربلا
 نم 2ك 7 اذهو .نييشماحلا ءالمعلا نم ديزملا ةلاحإ يرجحت هنأل

 ةرحش نم ةيحان لك ىلإ رظنلا هنكمي ال ريدملا نأل ريكفتلا ةقيرط
 .ىرخألا يحاونلا نع لزعمم. حابرألا

 نيذلا ةيروفلا ةرجألا ءالمع - نيتئف ىلإ نومتني ءالمعلا ناك
 .لبقتسملا ف ةليوط ةينمز ةرتف دادتما نع لوتادلا نم ذاين ايرحفو

 0020و «ةيروف ةرحأ ءالمع اوناك 9080 ةكرشلا ءالمع نيب نمو

 ام ف مكح ىلإ لصوتلا ىلإ قيوستلا ريدم جاتحي .ةلجؤم ةرجأ ءالمع
 وه ام ,كلذك نكي مل لاح يفو .حيحصلا جيرملا وه اذه ناك اذإ

 رييغت لجأ نم اهمادختسا نكمي يلا جماربلا يه امو «يلاثملا جيزملا

 ؟جيزملا اذه ةبيكرت

 يف «رالود 450000 ةيروفلا ةرجألا ءالمع ةدصرأ طسوم غلب
 .رالود 550000 ةلجوؤملا ةرحألا ءالمع ةدصرأ طسوتم غلب نيح
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 اذإف .فدهتسملا ليمعلا فيرعت ىلع دمتعي طسوتملا اذه نأ ظحال

 دحاولا كلل يذلا ءالمقلا لمقي فيق بحر رح قلع افرع تاك

 رفوتيس «رالود 300000 نع ّلقي رامثتسالل ًالباق اديصر مهنم

 ليمعلا ديصر مجح طسوتم نكل نيلمتحما ءالمعلا نم ديزملا ةكرشلل
 .اريغص نوكيس

 مجح طسوتم ىلع ليمع لك نع ةدّلوتملا حابرألا دمتعت
 ةرجألا نأ نيح فو .فيلاكتلا ةبيكرت ىلعو «ةرحألا ىلعو ؛هديصر

 افأ ريغ ءليمع لك نم ةدلوتملا حابرألا نم ديزت نأ نكمي ةعفترملا

 ةميقلا نأ امك .مئاد ليمع ىلإ لمتحم ا ليمعلا لّوحت لامتحا نم للقت

 ريغتتس فيك نكل .ةقالعلا ةّدم لوط ىلع دمتعت ليمعلل ةيلامحإلا

 ؟ًالثم اماع 20 ىلإ ًاماع 17 نم ةقالعلا ةدم ةدايز نكمأ اذإ حابرألا
 ؟رييغتلا اذه لثم ثادحإل اهذيفنت مزلي ىلا جماربلا يه امو

 ال هنأ يه ىلوألا ةطقنلا .ةماه طاقن ثالث ليلحتلا اذه زربي

 طاقنب حضاو سح كالتما نودب ةلاعف ةيقيوست جمارب ميمصت كنكمي

 نكمي ال هنأ يه ةيناثلا ةطقنلاو .حابرألا ةرجش يف ةيسيئرلا رارقلا

 (أ) جمانربلا قلطن انوعد «لاقي نأك) دودحم قفأب جماربلا ىلإ رظنلا
 فلتخم ىلع رثؤت جماربلا ةيبلاغ نأل «(ءالمعلا باستكا لدعم ةدايزل

 ةدايز نع جتني امبير «لاثملا ليبس ىلعو .حابرألا ةرجش ف يحاونلا
 ابلس رثؤت ار اهنكلو ةلاحإلا تالدعم يف نّسحت تاعيبملا تالومع

 نأ ٍئعي اذهو .ليمعلا ديصر مجح طسوتم وأ ليوحتلا لدعم ىلع

 لدعم عفر لثم) سايقلل ةلباقو ةحضاو فادهأ ديدحت ريدملا ىلع

 20040 نود ام ىلإ ليوحتلا لدعم ضفخني نأ نودب 01 ىلإ ةلاحإلا

 رامثتسالل ةسوملم تاداشرإ رفوي ليلحتلا نأ يه ةثلاثلا ةطقنلاو .(خلإ
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 200007 نم ةلاحإلا .ر.دذعم عفت را اذأ ؛لاثما لييس ىلعو .قيورستلا 8

 »و
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 حث 0 .- 5 5 ٠
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 .رالود رايلم 03 تبراق 2005 ماعلا ل تاعيبم ققحو نمزلا نم

 - 7 ص -_ تحث - لعيست تناك قوس يف دئارلا ديدحلا راقعلا اذه 50 هيك نكل

 ؟ىرخأ تاكرش اهيلع
 ,دقب قوفتي روتيبيا نأ ترهظأ ةيريرسلا براجتلا نأ مغرب

 ايلملا لوريتسلوكلا ضيفخت يف ىرحألا 0 رئاس ا ظبي

 دارفألا نأ تش تاسا رد رج م 52 ١ ( عويسسل 9 ام لوريتسلوكلا د١ ةفاخكلا

 ةجيتن لقأ داقو تالاح نم اوناع روتيبيللا راقعب اون عج وع نيد 1

 ةكرشلا رودت» يف ناك .ةيريرسلا ١ جئاتنلاب 0 .ةيبلشلا ضارمألل
2 0 4« 

 ب همس ضارمأ 35 , نيعتخمل ١ ىلإ فد ةيجيتارتس ينبت نأب ةلثلا مما رمألا العب :معمحضملا تانقا ١! ف ةجتا تسا مت

 - 1 2 2 .ق هنسبلا "هيس 1 ىلع هك لا ند ا «كلذ كس. ا١دب 5
4 

 - ع

 قالطإ لجا نس نييكريمألا املا ىصرخت هباسصملا ةيعمجب تعمتحاف

 >5 ع
 ا ل مه ل هتأعب (نطاو م ل ةيكلم

 - يوامبع - - 07 د ._-

 يي ىيمأ ل ويلم 26 ىدل لوريتسل اركلا تاياوطسمم نا كلذ ..هاوساألاو ٠ ب” أ ءلا 7

 هذه معدلا ةكرشلا تمدقو .ريئاقعلا ةلطساوب جالعلا رّربي ادح تغلب
 ع ةلمخا ١ ابطأالا فاديت ه تمننلا اكاعيب# 32 مالحتت

 «كلذل ةجيتن ه .بنقلا مط هم هالش ىف نيصتخملا ىلإ ةفاضإ . ةفاقلا
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 ءالمعلا ىلإ ةبسنلاب ةميقلا رداصم مهف :2 ةوطخلا

 مأ ,مهيلع ةظفاحملا مأ «ءالمعلا باستكا فدحلا ناكأ ءاوس

 اهرفوت يلا ةميقلا مهفت نأ يرورضلا نم «حابرألا شماه ةدايز

 ىلإ ةحاح تنأ «ةيلعفلا ةيحانلا نم .ليمعلل كتامدح وأ كتاجتنم

 نم ءارشلا مدعو كنم ءارشلا ىلإ ليمعلا وعدت يلا بايسألا مهف

 دعاسي ليمعلا ىلإ ةبسنلاب ةميقلا رداصم مهف نإف «ءكلذلو .كيسفانم

 .ةلاعف جمارب ميمصت ف

 هل اهريفوت متي يلا دئاوفلا ىلع ليمعلا ىلإ ةبسنلاب ةميقلا دمتعت

 نأ ظحال .(خلإ ؛ةنايصلا ءرعسلا) فيلاكتلا ىلعو (اعبط هروظنم نم)
 عضب اهحاتنإ فلكي يلا ةعلسلاف :ةفلكلا نع ايلك ةفلتخم ةميقلا

 ةلكشم لحت تناك اذإ تارالودلا فالآ يواست نأ نكمي تاتتس
 اهحجاتنإ بلطتي ةعلس كانه نوكي امبرو «ةلاّعفو ةيروف ةقيرطب ةّماه
 اهحنمي ىلا ةميقلا ةفرعمو .ةدودحم ةميق تاذ اهنكلو لاملا نم ريثكلا

 ديدبت لدم ةيسيكر تارارق فص يعي دب لإ لّوشت جعملل ليبعلا
 .رعبسلا

 ةميق :نيتيساسأ نيتركف ىلع ليمعلا ىلإ ةبسنلاب ةميقلا يوطنت
 ةيبسنلا ةميقلاو ؛ةسفانم ةئف دوجو مدع ةرورضلاب ضرتفت يهو ؛ةئفلا
 ّيلا ىرخألا تاجتنملاو جتنملا نيب ةنراقملا نمضتت لاو ««فنصللو

 نإف «نيسفانملا بذحت ةديدحلا قاوسألا نأ امو .ةئفلا كلت ىلإ يمتنت

 .ةيئاهنلا ةيحبرلاو ةصحلا ددحت يلا يه فنصلل ةيبسنلا ةءافكلا

 تامدخلا وأ تاجتنملا اهرفوت يلا ميقلا عيمجت ماع هجوب نكمي

 جنملا نأب لاقي .(5.3 لكشلا ىلإ رظنأ) تائف ثالث نمض ليمعلل
 ءالمعلا نأ تابثإ ةكرشلا رودقم يف نوكي امدنع ةيداصتقا ةميق رفوي
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 يداصتقالا علا ا يظر ردصملا

 .ليمعلا ةميق رداصم 5.3 لكشلا

 تاجتتنملا مادختسا نع فوغ اًتاجتنم مادختساب محام نورفويس

 ةدئاف دوحو تابثإ تالاحلا نم ديدعلا يف بعصلا نم نكل .ةسفانملا

 وأ هفئاظو يف نمكت جتنملا ةميق نأ دحن «لباقملابو .ةحضاو ةيداصتقا

 يذلا «يسفنلا لماعلا وه ةميقلل ثلاثلا ردصملاو .هدئاوف وأ هايازم

 تاذ ىرخألا ةسوململا ريغ لماوعلاو ةيراجتلا فانصألا ءامسأ نم أي

 .ةميقلل ةثالثلا رداصملا هذه نع ثيدحلا يف عسوتنسو .ةلصلا

 ةيداصتقالا ةميقلا

 اهينجي ىلا ةيداصتقالا ةدئافلا وه ةميقلل ةيساسألا رداصملا دحأ

 نم ةيّتأتملا ةصلاخللا ةيدقنلا ةزيملا يأ - جتنملل همادختسا نم ليمعلا

 هذهو .همادختسا ٌةرتف لاوط جتنملا اذهل ةرفوتملا لئادبلا لباقم جتنملا

 يفو .تاكرشلا نيب ةيراجتلا تالدابتلا تالاح يف ةصاخن ةيمهأ ةميقلا

 هذه لوؤت «ةاشتم تاجتنملا عيمج اهيف نوكت ىلا ةصاخلا ةلاحلا

 عملا لإ ةزيلا

 ةيداصتقالا ةميقلا موهفم مدختست ىلا تاكرشلا نم ديدعلا كانه

 © نوسنوج ةكرشو .راعسألا ديدحتو ةديدج تاجتسنم حرسط يف

 بلاقلا .ةيندعملا بلاوقلا قوس ف كلذ ىلع اديج الاثم رفوت نوسنوحج
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 نم نوناعي نيذلا ىضرملا جالع ف مدختسي بوبنأ نع ةرابع ندمعملا
 لجأ نم بيبانألا هذه ءابطألا مدختسي ام ةداعو .نييارشلا ف دادسنا

 نأ امبو .يئاعولا ميوقتلا ةحارج ءارحإ دعب ةدودسملا نييارشلا حتف

 ىلاوح رطضُي «ةيذأتلا ةحسنألا ببسب اددخم دادسنالا ىلإ ليغ نييارشلا

 ىلإ ةيديلقتلا ةيندعملا بيبانألا ةطساوب اوحججوع نيذلا ىضرملا نم 5

 ليلا ّنكل .رهشأ ةتس نوضغ يف ةيناث ةيئاعو ةييوقت ةحارح ءارحإ

 ىلإ ةيلمعلا راركت ىلإ ةحاحلا نم لقت ءاودلاب ةيلطملا بيبانألا نم ديدجلا

 ال ةرجأ ةداع عفدت نيمأتلا تاكرش نأ ابو .تالاحلا نم 905 نودام

 نم رثكأ ضيرملا مدختسي امدنع ىفشتسملل ةيفاضإلا ةفلكلا يطغت

 ةدئاف 9010 ةبسنب تافعاضملا ف ضيفختلا اذه رفوي ءدحاو بوبنأ

 ةجيتنو .تايفشتسملاو نيمأتلا تاكرش ىلإ ةبسنلاب ةمهم ةيداصققا
 اهجتنم حرط ىلع ةرداق نوسنوج هي نوسنوج ةكرش تتاب ؛كلذل

 ديزي رعس وهو «ةدحتملا تايالولا لخاد 53195 غلبي رعسب ةءافكب

 تّدحت ءارخؤمو .يداعلا ندعملا بوبنألا رعس ىلع 52000 نم رثكأب

 للقت بيبانأ ريفوتب نوسنوج © نوسنوج عقوم 80هوامم 50111

 .”ىلعأ ةبسنب تافعاضملا نم

 .ةيداصتقالا ةدئافلا ىلع رخآ ًالاثم 200 501500 ةكرش انل مدقتو
 ةبمل ةكرشلا تحرط «يضاملا نرقلا نم تانيعستلا دقع يفف

 سفانت يكل اطاو 18 ةوقب ةقاطلا كالهتسا ف ةيداصتقا تنسرولف

 (58 رعسب ةديدجلا ةبمللا هذه تحرط .اطاو 75 ةوقب ةيديلقتلا ةبمللا

 يذلا ام .50.80 ىلاوحب عابت تناك ىلا ةيديلقتلا ةبمللاب ةنراقم

 ءاقل يلصألا نمثلا فاعضأ ةرشع غلبي نمث عفد ىلع ليمعلا عفديس
 ةيئأتملا ةيداصتقالا ةدئافلا 5.4 لكشلا نّيبي ؟ةديدجلا ةبمللا هذه ءارش

 هذه يأت «ةكرشلا تانايب ىلإ ادانتساف .ةديدجلا ةبمللا مادختسا نم
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 تنسرولف ةبمل >2 ةيديلقت تابمل ةرشع
 اطاو 18 ةوقب اطاو 75 ةوقب

 584 :يلكلا ريفوتلا

 (لامعتسا ةعاس 10.000 ىلإ أدانتسا)
 (00ن0 [:لاددم0 مصخ عم رعسلا *

 .ةديدجلا ©00 501500 تابمل مادختسا نم ةيداصتقالا ةدئافلا 5.4 لكشلا

 مادختسا يف ةءافكلاو ليوطلا ةمدخلا رمع - نيردصم نم ةدئافلا

 اهرّمعت ىلا ةدملا فاعضأ 10 ةبارق رّمعت ةديدعللا ةبمللاف .ةقاطلا

 ةبمللا ةمدحس رمع لاوط «ليمعلا قفنيس «كلذلو .ةيديلقتلا ةبمللا

 .ةيداع تابمل 10 ءارش يف هقفنيس ناك يذلا هسفن 58 غلبملا :ةديدجلا

 انمث 5110 ليمعلا ةيديلقتلا ةبمللا فلكتس ؛ءكلذ ىلإ ةفاضإلابو

 ال لاو ةديدجلا ةبمللا اهكلهتست يلا ةقاطلا ةفلكب ةنراقم ؛:ةقاطلل

 ةديدجلا ةبمللا مادختسا نم ةيداصتقالا ةدئافلا نأ يأ .526 زواجتت

 .584 - 526 - 5110 يه

 اسايقم ةكرشلا ضرعت ءالوأ .رومألا نم ةلمج ةظحالم يغبني

 ةيداصتقالا ةدئافلا مّيقت ءايناث .لاملا يف راخدالا ةلالدب ةدئافلل اسوملم

 ةنراقملاب ال ءتاجتنملل ةيلكلا ةايحلا ةرود ةفلك نيب ةنراقملاب امومع

 ْف ةلاعف تادعم ءارش نوكي دقف .طقف ةيئادتبالا ءارشلا راعسأ نيب

 لاملا ءالمعلا رفوي نأ حّجرملا نم نكل «ةفلك رثكأ ةقاطلا كالهتسا

 هذه نيب ةنراقملل ئمز راطإ لضفأ الات .تاوئس ةدع دادتما ىلع
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 ةلباق ةيداصتقالا ةدئافلا ءاعبار .ديدجلا جتنملا ةمدخ رمع وه دئاوفلا

 .هب ةنراقملل سفانم جتنم ىلإ ةجاحب كنأ يأ - ًامئاد ةنراقملل

 تاحجتنملا فالتحاب فلتخت جتنملل ةيداصققالا ةدئافلاف يلاتلابو

 .ةسفانتملا

 مك «584 براقت ةديدجلا ةبمللا هذهل ةيداصتقالا ةدئافلا نأ ام

 رمألاب سيل ؟اهئارشل دادعتسا مهيدل نيذلا صاخشألا ددع غلبي

 لاب ىلع رطخي دقف .رمألا اذه سائلا نم ديدعلا ككشي نأ ئيحافملا

 هذ قثن نأ اننكمي لهف .سحاوم لاو ةلئسألا نم ديدعلا انم دحاولا

 ةيعونل ةلثامم تنسرولفلا ةبلل نم ثعبنملا ءوضلا ةيعون لهو ؟ماقرألا

 ىلع ًانغ صخرأ تناك ول نيحو ؟ةيداعلا ةبمللا نم ثعبنملا ءوضلا

 ؟امالقم املا خرم :ريثكلا "رامخشا" ىلإ رطضم تسلأ ؛ليوطلا ىدملا

 يواست ةديدج ةنيكام يف رّكف «كقلق ريثت نأ نم لقأ 58 تناك اذإ)

 ةسالا ةيعتتو فضلا هده فلطعت قلاذابسو والود نيتيذاع8
 اهجتنم نأ تابثإ ةكرشلا يفكي ال هنأ يه ةيساسألا ةلاسرلا .ةلئسألا

 ىلع ايئاقلت نوقفدتيس ءالمعلا نأب ضارتفالاو ةيداصتقا ةدئافب عتمتي

 .امياوبأ

 لماعلا :تيبلا نود ةيمهأ نم ةيداصتقالا ةميقلل ام ردقب

 ناديم يف ثوحبلاف .ءارشلاب رارقلا ذافتا ف ؛مهألا يح وأ ,ديحولا

 ىوس تسيل ديدحلا جتنملل ةيبسنلا ةزيملا نأ رهظت اهيّنبتو تاراكتبالا

 لماوعلاو .هحاجب يف مهاست يلا لماوعلا نم ةلمج نيب نم لماع

 نأ ديدحلا جتنملل نكمي لهف) (مؤالتلا) ةيقفاوتلا نمضنت ىرخألا
 ديقعتلا ىوتسمو «(؟الصأ ليمعلا اهمدختسي يلا مظنلا عم لمعي

 نينطاوملا نم ةعساو ةحيرش كانه - ؟ادقعم جتنملا ءالمعلا ربتعي له)
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 ويديفلا زاهحج ةحبرب نأب نودقتعي نولازي ال نيذلا ةدحتملا تايالولا يف

 دئاوفلا ةظحالم ءالمعلل نكمي له) ةظحالملا ةيلباقو «(ةبعص ةيلمع

 ةرطاخملا «(؟هئارشب نيرخآلا ةحيصنب نوقثي مهأ مأ جتنملل ةسوململا

 (؟ديدخلا جتنملا اذه لامعتسا نم ةيعامتجالاو ةيلاملا رطاخملا يه ام)

 جتنملا اذه نم ريغص ءزج ةبرحت ليمعلل نكمي له) ةئزجتلل ةيلباقلاو
 لالا خم ارق تليد يستر فأ لبق

 ةيفيظولا ةميقلا
 ليمعلل رفوت يلا جتنملا يف يحاونلا كلتب ةيفيظولا ةميقلا .فّرعت

 يلا ةميقلا انإ ,ءىرخأ ةرابعبو .سايقلل ةلباق ةيقيبطت وأ ةيفيظو دئاوف

 داصتقالا ؛ةلومحلا ةعس لثم) جتنملا اك عتمتي لا ءادألا ايازم اهرفوت

 راهظإ بعصلا نم نوكي ام ابلاغ هنأ نيح يفو .(دوقولا كالهتسا يف

 نع لؤاستلا لثم) تارالودلاب ةيفيظولا ايازملل ةيداصتقالا ةدئاغلا

 ايازملا نم ديدعلا كانه :(رال ودلاب بوساحلل ةريبك ةشاش ةميق

 .ديج لكشب ةفّرعملاو ةسوململا دئاوفلاو

 اهيلع لصحي يلا ةميقلا ديدحتل ةلمتكم ةيثحب قرط دحجوت
 دحأ نرتقملا ليلحتلا ربتعيو .جتنملا يف ةيفيظو ةيحان لك نم ءالمعلا

 ةنراقملا ىلإ ءالمعلا عفدت ةقيرطلا هذهو .ًامادختسا قرطلا هذه رثكأ

 جتنم نوكي دقف) اهايازم نيب ةضياقملا ةساردو ةفلتخملا لئادبلا نيب

 تاحتتملا فينصت ءالمعلا ىلإ بلطلاب .(انمث ىلغألا ةدوجلا يلاع
 تاجتتملا ايازم نم ءالمعلا هلضفي ام ىلع نوثحابلا فّرعتي ؛ةفلتخملا

 ف كلذ دعب تامولعملا هذه مادختسا نكميو .ةعونتملا اهدئاوفو

 ىلإ قوسلا ميسقت وأ «راعسألا ديدحت وأ :ةديدج تاجتنم ميمصت
3_6 
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 ةيسفنلا ةميقلا

 جتنملل ةسوململا دئاوفلا ةيفيظولاو ةيداصتقالا ناتميقلا سكعت

 ةسوململا ريغ يحاونلا ىلع ةيسفنلا ةميقلا زكرت ؛لباقملابو .ةمدخلا وأ

 مسا بحاصت يلا رطاوخلاو روصلا ىلإ ةفاضإ «ةيراجتلا ءامسألا لغم
 ىلإ نيسفانملا يعسو جضنلا ةلحرم قاوسألا غولب عمف انه انفراق

 دئاوفلا حبصت «تاجتتملا ايازمو ايجولونكتلا يف اضعب مهضعبب قاحللا

 ةيبلاغ لاب نع بيغت ال ةيحانلا هذهو .ةيسيئر ةيزييمث لماوع ةيسفنلا

 ةيودألا عّنصت ىلا تاكرشلاو ايجولونكتلا تاكرش نيحف .تاكرشلا

 ثحبلا تايلمع ىلع ةريبك ةجردب زيكرتلا يف قيرع ضام اه يلا

 ىلا ةيسفنلا ةميقلاو ةيراجتلا ءامسألا ةيمهأ كردت تسناب رسيوطتلاو
 .ءالمعلل اهرفوت

 ريغ ةعيبطلا ببسب ايسيئر ًايَدحت ةيسفنلا ةميقلا سايق ضرفي
 سايق ىلإ فده ثحب ارخؤم يرجأ نكل .ةيسفنلا دئاوفلل ةسوململا
 هتميق زواجتت يلا جتنملا ةميق يهو .يراجتلا مسالا ةميق
 ةميقلا هذه لثمت «ةيميهافملا ةيحانلا نم .ةيفيظولاو ةيداصتقالا

 نم جتنم ىلع لوصحلا ءاقل ليمعلا هعفديس يذلا يفاضإلا نمثسلا
 ايازملا ثيح نم اهعيمج ىواستت امدنع ىرخألا تاجتنملا رئاس نيب
 .ةيفيظولاو ةيداصتقالا

 ىوتسم دنع يراجتلا مسالا ةميق سايقل قرط ةدع دحجوت

 ؛ةميقلا كّرحمو «يراجتلا مسالا ديصر ميقم كلذ قام. ءليمعلا

 تائف سمح ىلإ يساسأ لكشب مسقنت يهو .2 يراجتلا مسالاو
 :؟ةعساو

 ةبسنلاب) هئارشل اطرش يراجتلا مسالا ةفرعم نوكت ام ةداع :يعولا .1



 هن
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 ليلقتلا ربع ءارطإ رثكأ ءارآ ىلإ يضفتو (لقألا ىلع نطفلا ليمعلا ىلإ
 فولأم رايخل ةيحاصملا رطاخملا نم

 جتنملا تامس ىلإ ةفاضإ ةيلامجإلا ةدوحلاب ةطبترملا روصلا رثؤت :رطاوخلا

 لعف ةّدر ف (رصعلل راجي «باش) مدختسملا صئاصحو ةصاخلا

 ْ .يراجتلا مسالا داب كلهتسملا

 ةنيت نم ايرعوتس اعرب را شال ماعلا نيستا جيتجيا»ةلقرلا

 ةعومجب يق هنيمضت كلذل ةصاخلا لاكشألا نمو .يراجتلا مسالا

 ول امك «يراجتلا مسالا ءارش يف ريكفتلل دادعتسالا يأ) تارابتعالا

 «(ثتاكرشلا نيب قيوستلا يف 5 قفتملا دّروملا ةحئال ىلع ناك

 لوبقلل دادعتسالا ءىرخأ ةرابعبو
 ام مغرب) ميقلا عاونأ ىوقأ وه يراجتلا مسالل صالخإلا :طابترالا

 (ديدشلا نامدإلا ةلاح ْق ةدومحم ريغ بقاوع ن مهل نوكيدق

 ةظفاحم لدعم) ةفّرطتملا ةلاحلا يفو .نيعئابلا ىلإ ةبسنلاب ةدئاف رثكألاو

 وه ان كرش فخ «(نامدإلاب فصوي ام وأ - 90100 هتبسن

 .دايحلا ىدم مودي تاداريإلا

 نيعفادملا نم نوحبصي يكراجتلا مسالاب ًاباجعإ سانلا رثكأ :طاشنلا

 ةيعيزوتلا تاونقلا ىلع نوطغضي و ةيباجيإ تارابعب هنع نوملكتيف نع

 ىلع لوصحلا بلط ىلإ ةفاضإ ؛هلمحي يذلا جتنملا نيزخت لسحأ نم
 .جتنملا اذه قلعتت يلا تامولعملا

 - رداصم ةئالث نم ةميقلا ىلع ءالمعلا لصخي ءراصت+الابو

 ديدشتلاو .يسفنلا ردصملاو «يفيظولا ردصملاو ءيداصتقالا ردصسملا

 .هسفن جتنملا ةايح ةرود لاوطو ةفلتخملا تاجتنملا نيب توافتي يبسنلا

 ماع هجوب ةيفيظولا وأ/و ةيداصتقالا دئاوفلا لكشت «لاثملا ليبس ىلعو
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 وه امك تاكرشلا نيب ةيراجتلا تالدابتلا تالاح يف زيكرتلا رصنع

 ةيسفنلا دئاوفلاو .ةديدجلا تاراكتبالاو تاجتنملا يف ًاضيأ لاحلا

 ّيلا قاوسألا يفو ةيكالهتسالا قاوسألا يف اديازتم اهابتنا بذحت

 ةثالثلا ةميقلا رداصمل قيمعلا مهفلاو .جضنلا ةحرم نم برتقت

 يف ريدملا دعاست هل ةحيرم ةبرحت اهريفوت ةيفيكو ليمعلا ىلإ ةبسنلاب
 ىلإ ةبسنلاب ةميقلا زيزعت ىلإ فد ةبسانم ةيقيوست جمارب ميمصت

 ::ليكفلا

 ةيقيوستلا جماربلا ميمصت :3 ةوطخلا

 نم اهميمصت نكمي ىلا ةيقيوستلا جماربلا ددعو ةعيبطل دسح ال

 ةطبترملا فادهألا قيقحتو ءالمعلا ىلإ ةبسنلاب ةميقلا ىلع ريثأتلا لحأ

 ىوس «مهدعاق عيسوت وأ ؛مهيلع ةظفاحملا وأ «مهاستكا لثم مهب

 زكر نس ؛جماربلا هذي ةليوط ةنئاق ريو وم ةلديو .كتيعادبإو كتليخم

 .اهنم ليلقلا ىلع
 يقيوستلا جيزملا

 جيزلا يف ةيديلقتلا رصانعلا نع يلختلا ىلإ ةجاحب تسل تنأ

 ىلع يهف .(عيزوتلا وأ ضرعلاو ؛جيورتلاو ءرعسلاو «جتنملا) يقيوستلا

 يلاتلابو «ليمعلا ىلإ ةبسنلاب ةميقلا يف رثؤت يلا لماوعلاب ةقيثو ةلص
 «جتنملا زجوم لكشب فصنسو .ةكرشلل ةيلامجإلا ةيحبرلا يف رئؤت يهف

 .ليصفتلاب رعسلا شقانن مث «ضرعلاو ؛جيورتلاو
 امكو .ومنلا تاكّرحم ةديدجلا 00 تاجتنملا ربتعت

 يف ةبسانملا ةديدحلا تاجتنملا دعاست نأ نكمي :3 950 يف انرشأ

 نكمي «لثملابو .ةيفاضإ تاجتنم عيب ربع النا ةدعاق نم ةدافتسالا
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 دعاست ةيلاعفلا ىهتنمب تاودأ تالاصتالاو ةيئاعدلا جماربلا نوكت نأ

 تاالمحلا ىلع رصتقت ال جماربلا هذهو .ددج ءالمع باستكا يف

 لثم «ةيديلقتلا ربغ جماربلا اضيأ لمشت اهفإ لب «ةيديلقتلا ةينالعإلا

 اًقرايسل ويلبد مأ يب ةكرش ضرع نإ .سانلا نيعأ مامأ جتنملا ضرع

 يف ةيديلقت ريغ ةلمح ةباثع ناك دنوب سهيلجل يئامنيس مليف يف 3

 ىلإ تمجرتت ءالمعلا ىدل ةراثإلا تدلو ةيناحب ةياعدو ةيلاعفلا ىهتنم

 نكمي عيزوتلا وأ ضرعلا ةيجيتارتسا نأ امك .ءالمعلل باستكا ةيلمع

 ةدئافلاف .مهيلع ةظفاحملاو ءالمعلا باستكا يف ايسيئر ارود بعلت نأ

 يفو لب ءاقوهق ف طقف نمكت ال 32[5[طالءلعو ةكرش نم ةيساسألا

 تحبصأ 12]715عامد ا/[اناانن] نأ امك .اهرجاتم اهرفوت يلا ةئيبلا

 ليمع نويلم 12 نم رثكأ اهيدلو دالبلا يف ةيلام ةسسؤم ربكأ عباس

 مظعم نأ رابتعا ىلع ليمعلا باستكال ةقوشم ةيجيتارتسا كلت

 قلعتت بابسأل عورفلا ىلع اهدامتعا نم تللق ىرحألا فراصملا

 .”فيلاكتلاب

 لكشب رثؤي هنأل :ةيمهأ قيوستلا تاودأ رثكأ دحأ رعسلا ربشي

 نكل .ةكرشلل ةيلامجإلا ةيحبرلا ىلعو ليمعلا نم لك ىلع رشابم

 دحأ نوكي امر ؛] لصفلا يف انعم تّرم يلا رقوه ةلاح حضوت امكو

 راعسألا ىلع تاموسحلاف .مهفلا ىلع اذاوحتسا قيوستلا رصانع لقأ

 «ةيعيونتلا رجاتملاو «ءىربكلا رحاتملاف ءرقوه ىلع اركح تسيل

 تتاب لإ «تارايسلل ةعنصملا تاكرشلاو «قدانفلاو «ةيوحلا طوطخلاو

 لو .تاعيبملا ةدايز يف ةيسيئر ةادأك راعسألا ضيفخت ىلع دمتعت

 «راعسألا طوبه عم) داصتقالا ف يساسألا نوناقلا فرعن اننأ نيح
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 ىلع راعسألا ضيفختل يلامجإلا ريثأتلا نأ ظحالن «.(بلطلا دادزي

 سيل «؛كلذلو .ديقعتلا ريثك ىدملا ةديعبلاو ىدملا ةريصقلا ةيحيرلا

 ثودح يف ريعستلاب ةقلعتملا تارارقلا ببستت نأ عيجافملا رمألاب

 قيوستلا مسق نيبو «قيوستلا مسقو تاعيبملا مسق نيب ةديدش تارتوت
 .ةيلاملا مسقو

 ماعلا يف 2ءاك1موعإب همه مد مودل اًقّدعأ ةسارد تزربأ

 يلا ؛:ةساردلا هذه رهظت .5.5(4 لكشلا ىلإ رظنا) رعسلا ةيمهأ 2

 لثم) ةتباثلا فيلاكتلا يف 901 ةبسسنب انسحت نأ ؛ةكرش 2463 تلمش

 يف 902.3 ةبسنب ةيحبرلا ديزي (حلإ ءلامعلا حيرست ,عنصم قالغإ
 يأ ثودح نودب تاعيبملا مجح يف 9/01 ةبسنب ةدايز نأو ,«طسوتملا

 .903.3 ةبسنب حابرألا ديزي ءرعسلا لثم «ىرخألا رصانعلا يف رييسغت
 وأ ةلامع مادختسا لثم) ةريغتملا فيلاكتلا يف 01 ةبسنب نسحتلاو

 ِتأي ربكألا ريثأتلا نأ ريغ .907.8 ةبسنب حابرألا ديزي (ةفلك لقأ داوم

 ثودح نودب رعسلا يف '01 اهرادقم ةدايزف .راعسألا يف تاريغتلا نم

 «سكعلابو .!011.1 ةبسنب حابرألا ديزي تاعيبملا مجح يف رّيغت

 مجح يف رييغت ثودح نودب 01 ةبسنب راعسألا ضيفخت نع جتنيس
 .9/011.1 ةبسنب حابرألا عجارت تاعيبملا

 ...ةبسنب حابرألا ديزي ...يف 901 ةبسنب نيسحت

 ةتباثلا فيلاكتلا | ]|

 تاعيبملا مجح [__]

 ةرّيغتملا فيلاكتلا [يسسل

15 10 5 0 

 “”  .رعسلا ةيمهأ 5.5 لكشلا



 183  ليمعلا ىلع دمتعملا طيطختلا :سماخلا لصفلا

 لظي الأ يغبني هنأب دقتعت كنأ حجرألا ىلع ؛ةطقنلا هذه يح
 سردن انعد ؛كلذلو .راعسألا ضفخت امدنع هلاح ىلع تاعيبملا مجح
 ريغ نملة راعسألا كلغ املي ضر فرك اذإ :ةسانلا مده

 ةبسنب كحابرأ عحارتت فوسف «تاعيبملا مجح يف رّيغت ثدحمي نأ

 «راعسألا ضيفختل ةجيتن !01 ةبسنب تاعيبملا مجح داز اذإو 1

 ديزي نأ يغبني هنأ ةيؤر لهسلا نم .!03.3 ةبسنب حابرألا عفترتس

 ل (3.3 ىلع اموسقم 11.1 وأ) !03.36 ةبسنب تاعيبملا مجح

 يف ضفخ ىلع نيعتي «ىرخأ ةرابعبو .راعسألا يف ضيفختلا نزاوت
 تاعيبملا مجح يف 903.36 قوفت ةدايز دلوي نأ '01 ةبسنب راعسألا

 «ةيداصتقالا تاحلطصملا يف .احبرم راعسألا ضيفخت نوكي يكل

 ضعب ريشتو .رعسلا ةنورم /03.36 اهتبسن غلبت يلا ةدايزلا ىمست

 تاجتنملاو تاعانصلا يف رعسلا ةنورم طسوتم نأ ىلإ تاساردلا

 ضفح نم ىجرُت ةدئاف ال ءىرخأ ةرابعبو .”ابيرقت 2 يواسي ةفلتخملا
 .تامدخلاو تاجتنملا مظعم ىلإ ةبسنلاب راعسألا

 ىدملا ىلع رعسلا ريثأت ىلع نآلا ةياغل انتشقانم ترصصشققا

 نأ دحن « ليوطلا ىدملا ىلع راعسألا ضف ريثأت ةسارد ىدل .ريصقلا

 ةحص تدكأ ( اوك تيرا ىلا تاساردلاف ار رثكأ جئ ئاتنلا

 نأ نكمي راعسألل رركتملا ضيفختلا نأب لوقت يلا ةيرادإلا ةهادبلا

 صالخإ ىوتسم يف عجارت ىلإو «يراجتلا مسالا فاعضإ ىلإ يدؤي

 ضيفخت نأ مغربو .راعسألاب ءالمعلا رثأت ةعرس ةدايز ىلإو «ءالمعلا

 ءارش ىلع ءالمعلا ثحل ايفاك ناك امر 010 ةبسنب راعسألا

 ريثكب ربكأ تاموسح ريفوت ىلإ جاتحت دف ءقباسلا يف كتاجتنم

 ضفخت نأ نم الدب «ةطاسبيو .؟لبقتسملا يف اًتاذ لعفلا ةّدر ديلوتل

 رثكأ تايجيتارتسا مدختست نأ كيلع يغبني لب كنكمي «راعسألا
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 ضرع ءراعسألا يف ءالمعلا نيب ةلضافملا لشم) ريعستلا يف ةيلاعف

 .(يطخاللا ريعستلا «:ةمزح ف تاجتتنملا

 ءارغإ ةادأ ناك نإو ءراعسألا ضيفختل نأ اندجو «راصتخالابو

 ةدلوتملا حابرألا ىلع اريبك ًايبلس اريثأت ؛ءالمعلا باستكا لجأ نم

 راعسألا رفوت ءرخآ ريبعتيو .ةكرشلل ةيلامجإلا ةيحيرلا ىلعو مهنع
 ىلإ ةبسنلاب ليمعلا ةميق نم للقت اهنكلو «ليمعلل ىلعأ ةميق ةيندملا
 يوطني لثمألا ريعستلا نإف ءكلذلو .(5.6 لكشلا ىلإ رظنأ) ةكرشلا

 :ليمعلا ةييق يمحو نيب يفد ةراوعد اج نلف
 .تاضياقم ءارجإ ماع هجوب ةيقيوستلا تايلمعلا ةيبلاغ نمضتت

 لدعم نم ديزت نأ ةينالعإلا تالمحلل نكمي «لاثملا ليبس ىلعو
 لبق ؛كلذلو .مهاستكا ةفلك نم ًاضيأ ديزت اهنكلو ءالمعلا باستكا

 مهف يرورضلا نم «هريفوتو نيعم يقيوست جمانرب ميمصتب ًأدبن نأ
 ريثأتلا مييقت ف دعاسي ابلاق رفوي 5.1 لودحلاو .تاضياقملا هذه

 يتلا ةميقلاو ليمعلل ةكرشلا اهرفوت يتلا ةميقلا ىلع رعسلا ريثأت 5.6 لكشلا

 .ةكرشلل ليمعلا اهرفوي
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 ةيرمعلا ةميقلل ةفلتخملا تانوكملا ىلع ةيقيوستلا تايلمعلل حّجرملا

 بلاقلا اذه لثم ميمصت يف ةكرشلا داهتجا يف نمكي ّرسلاو .ليمعلل
 ةسارد بجوتسي اذهو .هساسأ ىلع ةينبملا تايلمعلا جئاتن ةساردو

 مكاستكا مت نيذلا ءالمعلا ددع ىلع الثم ةينالعإلا ةلمحلا ريثأتل ةحضاو

 سيياقم رفوت ةصلختسملا جئاتنلاو .ءالمعلا ىلع ةظفاحلا لدعم ىلعو

 دعب ىرخألا ةينالعإلا تالمحلا هيجوت قو «ةلمحلا ةيلاعف مييقت يف ةديفم
 ىلع دمتعت يلا ةماعلا ةيلكشلا ةينازيملا لطبي بلاقلا اذه نأ امك .كلذ

 تاعيبملا مجح عفتري فوسف 020 ةبسنب تانالعإلا اندز اذإ" هنأب لوقلا

 .عقاولا يف امقوق نم ربكأ قرولا ىلع امتوق ودبت يلاو 299010 ةبسنب
 .ليمعلا ةميق ىلع ةيقيوستلا تايلمعلا ريثأت 5.1 لودجلا

 فيلاكتلا لدعم ريثأتلا باستكا تايلمعلا

 ةتباثلا ةظفاحملا حابرألا ىلع 2 ءالمعلا ةيقيوستلا

 0 - + - رعسلا

 + + + + ةرشابملا تاعيبملا

 + + 0 + تاونقلا عيسوت

 4+ + + 4+ تانالعإلا

 + + - + جتنملا ةدوج

 + + - + ةمدخلا

 ءالمعلا عم لاصتالا طاقن ةرادإ

 دمتعملا يديلقتلا قيوستلا نع يقيوستلا جيزملا رصانع تجتن

 تاكرشلا هتنبت يذلا يراجتلا مسالا ةرادإ ماظن نعو جتنملا ىلع

 يعانص داصتقا نم انلاقتنا عم نكل .ةبضوملا عئاضبلا جاتنإ يف ةدئارلا
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 ريفوت يف عبتملا هجوتلا دعي مل «قامدحخ داصتقا ىلإ جتنملا ىلع دمتعي

 لبماغ دنأ رتكورب ةكرشل نكمي نيح يفف .ًالمتكم ةبضوملا عئاضبلا

 يبس فرصم ىلع بعصلا نم ءاهعناصم يف ّنِبلا ةدوج نمضت نأ

 يسيئرلا هرقم يق ءالمعلا ةمدخ ةدوج "بيضوت" كنب

 ةبرحب مهف يف مامتهالا ةدايز ىلإ ةقيقحلا هذه ىلع فّرعتلا ىّدأ

 جتتملل ةيفيظولا ايازملا نع ةجتان تسيل ةميقلاف ."اقرادإو ليمعلا
 رهظت يلا ريبعتلا ةيتاذلاو «ةيبيرجتلاو «ةيفطاعلا دئاوفلا نإ ذإ ءطقف

 ربتعت ؛كلذلو .ةيمهأ لقأ تسيل ليمعلا عم لاصتا ةطقن لك دنع
 تامولعملا لدابتل ةيلعافتلاو ةيمانيدلا ةادألا ليمعلا عم لماعتلا ةهجاو

 دع ماندو ايدو لماعلا ناك كرس تاةك سلا نيستا نيف
 يمانيدلا لدابتلا نم عونلا اذه ثدحي .تنرتنإلا ربع مأ ءفتاهلا

 يف يلآلا فارصلا ليمعلا مدخختسي امدنع لاثملا ليبس ىلع يلعافتلاو

 ىلإ ةعلس ديعي امدنع وأ «قدنفلا يف همسا دّيقي امدنع وأ هفرصملا

 ءرجتملا ميمصتف .تنرتنإلا ىلع ةثداحم ةسلج لالحخ وأ ءرجتملا

 ةدعاسملا ميدقت يف نوصصختملاو «ءالمعلاب نوبحري نيذلا نوفظوملاو

 ةميقلا نولعجي يلاتلابو لضفأ ةبرحت ريبكلا عدوتسملا ةرايز نم نولعجي

 ةراحت 3[5:طانءابو تسسأ «لاثملا ليبس ىلعو .ربكأ ليمعلل مّدقت ىلا

 تاللمح نودب هميمصتو رجتملا ةروص ىلع دامتعالاب اديب دتسلا

 نأ يرورضلا نم «ليمعلل ةيباجيإ ةبرجت دّلوت يكلو .ةريبك ةينالعإ
 عقاومو «رجاتملا لثم) ليمعلا عم لصاوتلا ةهجاو يحاون ةفاك نوكت

 ليمعلل رفوتو ةلماكتم (جتنملا بيضوتو «لاصتالا زكارمو ؛بولا
 : هي اذينعاو اديك

 مددقتب ةقلعتملا يحاونلاو ءالمعلا عم لاصتالا ةهجاول نإ

 ةيعون نأل ,مهيلع ةظفاحملا لدعم ىلع ًاميظع ًاريثأت ممل تامدخلا
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 ناك اذإ ام دّدحت ةهحاولا هذه ربع متت ىلا تالعافتلاو تالدابتلا

 ءارشلا نودواعيس اوناك اذإ امو ةكرشلاب مهتقالع نع نيضار ءالمعلا

 تناك اذإ ديزت يراجتلا لماعتلا راركت تالامتحاف .اددج اهنم

 .ةعتممو «ةحيرمو «تامولعملاب ةينغو :ةلهس ةهحاوب عتمتت ةكرشلا

 عجري تنرتنإلا ىلع لمعت يلا نوزامأ ةكرش هتققح يذلا حاجنلاو

 .ةباذحلا اهتهحجاو ىلإ ةريبك ةجردب

 !"ءالولا جمارب

 رّركتملا ناريطلا جمانرب .ى10ءقل عهد 4ز1565]5 تحرط نأدعب

 لك يف ةرفوتم ءالولا جمارب تحبصأ «يضاملا هم تانينامثلا يف

 ةقاطب اهيدل تالئاعلا نم 1/070 «ةدحتملا تايالولا يفف 1 ةعانص

 عفترت ءادنلوه يفو «لقألا ىلع دحاو (تكرامربوس) رجتم نم ءالو
 مامتهالا داز ء«تقولا رورم عمو .'1/080 ىلإ لصتل ةبسنلا كلت
 اهمدختست يلا تاكرشلا نم ةديازتم ادادعأ كانه نأل ءءالولا جماربب
 ةظفاحملاو ؛ةمدخ وأ جتنم مادختسا ىلع ثحلاو «تاقالعلا ءانب ف

 .ءالمعلا ىلع

 نع نوكي ام دعبأ اهتيلاعف لازت ال «ءالولا جمارب راشتنا مغرب

 ديزت ءالولا جمارب نأ ىلإ ريشت *ت ىلا تاساردلا ضعب كانهف .حوضولا

 ىرخأ تاسارد اهل دحت مل نيح يف «ءالمعلا ىلع ةظفاحما لدعم نسم

 نم ةصحلا نم تداز امنأ تتبثأ نكت نإو ةظفاحملا لدعم ىلع ريثأت يأ

 نيب كولسلا يف فالتحا يأ ىرحأ تاسارد دحت مل امك .ةلظفحلا

 .'”اهيلإ نوبستتي ال نيذلا دارفألاو ءالولا جمارب ىلإ نيبستنملا ءاضعألا

 ام ةكرش هرفوت يذلا ءالولا جمانرب ناك اذإ جح هنأب ضعبلا لداجيو

 جمارب ريفوت ىلإ ىرخألا تاكرشلا عفدي نأ حّمجرملا نم ءًاححان
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 .ةعانصلا يف ةيلامجإلا ةفلكلا ةدايز ىلإ ةياهنلا ف يدؤتس ةسسفانم

 جمارب ًاصوصخو «جماربلا هذه ضعب تققح «مدقت امم مغرلابو
 نأ ةفيوذلا ارهاب اجا هةيوقنا ل لطنللا ىرقوت عدلا كلا تاريباعلا

 وأ طاقن ىلع اولصحي يكل مهراسم طخ نم نولّدعي اوتاب ءالمعلا

 ةميقلا ىلع ًاليلد كلذ رقو ؛ىرخأ ةيحان نمو .جمانربلا يف ةيفاضإ لايمأ

 نأ ريغ ؛ةححان افأب اهفصو رّربي اببسو ءالمعلل جماربلا هذه اهرفوت ىلا
 هذه ميماصت رييغت ىلإ تاكرشلا نم ديدعلاب تعفد ةديازنملا اهتفلك

 نائناكت طءااه ةتءاتهعوو هما معداهل هنءاتهوعو ناتكرشلاف .جماربلا
 ركاذتلا عونو امهنوعطقي يلا لايمألا ددع نم لك ىلع ءانب ءاضعألا نآلا

 ناكيرمأو .(لماك رعسب وأ موصخم رعسب ةركذت لثم) افورتشي بسلا
 يلا طاقنلا لادبتسا ءالمعلا ىلع طرتشت بولك زرنيادو سربسكإ

 نإ اهئالمع نم ًاروجأ ىضاقتت زتريه ةكرشو .تالحرب اهيلع اولصح
 .تارايسلا راجكسا ىلع و رفسلا اولضف مه

 ّيلا جماربلاف .هميمصتو ميكر ناعءرلا جبان حاحب فقوتي

 تافالتخالا ببسب نيابتلا ةديدش ادودر دلوت رهاظلا ف ةكاشتم ودبت

 نيكرتشملا ءالمعلا ددع غلب «لاثملا ليبس ىلعو .اهميماصت يف ةطيسبلا

 نييالم ةدع 101 1561لدإب ةكرش هضرعت يذلا رّركتملا ةعمجلا جمانرب ف

 نيح يف ,عوبسألا يف ديدج وضع فلأ 300 براقي باستنا لدعم

 ةدودحملا ةكراشملل ةجيتن رّركتملا ءاشعلا جمانرب 01111 ةكرش تفقوأ

 له ؟ءالولا جمارب ميمصت يغبني فيك ءاذل .'"اهتاذ ةرقفلا لالح

 يغبني لهو ؟ةينيع مأ ةيدقن تايرتشملا ىلع ةأفاكملا نوكت نأ يغبني

 تاودأ لكش ىلع مأ ةيلامك تاودأ لكش ئيلع تآفاكم حنم

 تيرتشا اذإ") ايلامتحا زفاوحلا ماظن نوكي نأ يغبني لهو ؟ةيرورض
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 ايمتح مأ (ةريبك ةزئاجب زوفلل ةصرف كيدل حبصي «نيعم غلبم رادقم

 نم لهو ؟(جمانربلا تابلطتمل لاثتمالا لاح يف ةنومضم ةأفاكم)

 تابغر ةيبلتب مأ كتكرش تاجتنم نم تآفاكملا نوكت نأ لضفألا

 ثوحبلا انل رفوت ؟(ًالثم كيرش نم) ةفلتخم تاجتنم ريفوتب كئالمع
 :ةماهلا اياضقلا هله نم نضع لوح تاداشرإ انينح تيرحأ خلا

 هفصوب دوقنلا مدقت نع ةوارضب عفادت تاكرشلا ضعب نأ مغرب

 [نزوءمرنعم حهتل و لهتمو «(©لطءمعمال لثم) ةيجيورت ةأفاكم لضفأ

 تآفاكم حنم ىلع ىرخأ تاكرش دّدشت (©هوارادعا< [80مانك قلن

 ممدعمل عمم طعصتعوو ة1كعدطءعمدطأم و ة/انوأمأ5 لثم) ةينيع

 تامدخلاو تاجتنملا نأ ىلإ ريشت ةثيدحلا ثوحبلاو . 295

 لقأو لضفأ تآفاكم نوكت امر (ةيعتملا ةيلامكلا علسلا امم

 ةحضاولا ةزيملا مغرب «ىرحأ ةرابعبو .'"ةيدقنلا تآفاكملا نم ةفلك

 ىلا تاآفاكملا ودبت ار (يملاع ديعص ىلع ةبغر لحم هنوكل دوقنلل

 ءالمعلا حومطب ردحأ (ةيلامكلا) دوقنلا ريغ ةيلام رداصم لكشت

 .ةيعارلا ةهجلا ىلإ ةبسنلاب ةيلعفلا اهتفلك نم ربكأ ةرّبتعم ةميقب عتمتتو
 يلا تآفاكملا كلت اولاني يكل رثكأ داهتجالا ىلإ ءاضعألا جاتحي ارو

 ايلافتو هريوشلا نكس نواف درت اهأل هرقل ريخةنلاب وداع" كمت
 تايمكب كلهتسٌتس تناك ءايشأ ىلع لوصحلا يف بنذلاب روعشلا نم

 تآفاكملا ىلع قباسلا يف تدمتعا ىلا ءالولا جماربو .كلذ الول لقأ
 يلا [015601» ©2101 لثم) اًئاضورع نم تعّون اًنأ امإ ارصح ةيدقنلا

 اهوعطق يلا لايمألا طاقن لادبتسا اهئالمعل نآلا حمست تناب

 لثم) ايئاف تفقوت افأ وأ (اهومدحتسا يلا تاجتنملاو تامدخلاو

 .(1ةلضو ء(0انطععل
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 ؟ةيلامك ًاعلس مأ ةيرورض ًاعلس تآفاكملا نوكت نأ يغبني له
 تافاكملا نم ضرغلا يدؤت ةيلامكلا علسلا نأب ماع هجوب لوقلا نكمي

 بساكم اهنأ ىلع ءالولا ىلع تآفاكملا ىلإ رظني هنأل لضفأ وحن ىلع

 بعصيس ناك تاطاشن ف لهاستلاب نيكلهتسملل حمست ةعقوتم ريغ

 دوهجلا تناك املك هنأ رمألا يف قّوشملاو .كلذ الول امي مايقلا ريربت

 داز املك ءربكأ ةأفاكملا ىلع اولصحي يكل نيكلهتسملا نم ةبولطملا

 طيلخ رييغت بوحجو ىلإ ريشي اذهو .ةيلامكلا ةأافاكملل مهليضفت

 تافاكم ريفوت لثم) اهلين يف ةلودبملا دوهجلا ديازت عم تآفاكملا

 ءاخس رثكأ تآفاكم ريفوتو «ءادألا نم ايندلا تايوتسسمملل ةيمدخ

 .(يلاعلا ءادألا باحصأل

 لضفي ؟ةيمتح مأ ةيلامتحا تآفاكملا نوكت نأ يغبني لهو

 عم ةنراقملاب ةنومضملا ةريغصلا تآفاكملا ماع هجوب نوكلهتسملا

 معدت ةينهملا تاسرامملا نأ ودبيو .'*ةنومضملا ريغ ةريبكلا تآفاكملا

 ضرع نم تلقتنا ةديدع تاكرش كانهو .ثوحبلا هيلإ تلصوت ام

 ريغو ةنومضملا تآفاكملا نم ةفيلوت ىلإ ةصلاخلا ةيلامتحالا تآفاكملا

 يلاو تنرتنإلا ىلإ ًاذفنم ٌَرفوت يلا 111007 تعسو دقف .ةنومضملا

 ليخلا قابس يف كارتشالا تاقاطب اهمادختسا ببسب ترهّتشا

 اهلادبتسا نكمي طاقن ريفوتب اهحبانرب ءبولا عقوم يحفصتمل زفاوحك
 زفاوحلا نيب عمجي ححجان جمانرب ىلع رخآلا لاثملاو .ةنومضم تآفاكمب

 كلمي - زدلانودكام نم يلوبونوم ةبعل وه ةيلامتحالاو ةيمتحلا
 ةكراشملل مهلهؤت زئاوجب زوفلا ةصرف ماعطلا نورتشي نيذلا ءالمعلا
 "حبراو عمجا ةبعل عباوط" ىلع نولصحي امك ليخلا قابس زئاوج يف
 .ةنومضم تآفاكمم. اهلادبتسا مهنكمي يلا
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 ةكرشلا اهعّنصت يلا تاعينملا ءالولا جمانرب رفوي نأ يغبني له

 عضوم لازت ال ةيضق هذه ؟(الثم كيرش نم) ةفلتخم تاجتنم رفوي مأ

 جمارب نم ديدعلا رفوي نيح ْئ «لاثملا ليبس ىلعو .رمتسم شاقن
 «تآفاكمك ةكرشلا اهعّنصت لا تاجتنملا قوسلا يف ةرفوتملا ءالولا

 نع اريثك فلتخت تآفاكم مدختست يلا جماربلا نم ريبك ددع دجوي

 تاضورع لثم) اه جيورتلا يرجي يلا ةيكالهتسالا تاجتنملا
 نيذلا نيكلهتسملل ناريطلا نم ليم 1000 رفوت بلا كه

 تيرحأ يلا ثوحبلاو .(اهجتنت يلا بوبحلا بلع نم 10 نورتشي
 تاجتنم حنم يأ) دهجلا عم بسانتت يلا دئاوفلا نأ ىلإ ريشت ارتغالم

 .!"نوكلهتسملا هلضفي امل ةمءالم رثكأ (تآفاكمك اهسفن ةكرشلا

 قدانفلا تناك يلا ءالولا جمارب فعض عم قفاوتت ةجيتنلا هذهو

 ةدشب تدمتعا امدنع يضاملا نرقلا نم تانيعستلا علطم ف اهرفوت

 دهشتسي «لباقملابو .اهفويضل ةأفاكمك ةعوطقملا ناريطلا لايمأ ىلع

 اهيف ةيناحي تاماقإل جيورتلا ىلع رخو قدانفلا ديدشتب ديدعلا

 .يلاحلا اهحامب زفاوح دحاأك

 لكشلاب تممّص لاخ يف «ءالولا جماربل نكمي ءراصتحالابو

 .ددج ءالمع باستكا يف ةيلاعفلا ىهتنم يف نوكت نأ ءبسانملا

 مدعب مهعانقإو ءرثكأ تاّرم ءارشلا ىلع نييلاحلا ءالمعلا عيجشتو

 .ةسفانملا تاكرشلا ىلإ لوحتلا

 تانايبلا دعاوق قيوست
 ديقعتلاو بيساوحلا ايجولونكت يف هزارحإ متي يذلا مدقتلا نإ

 تانايب ةقاط ريخست نآلا نكمملا نم لعج ةجذمتلا يف ديازنملا
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 دعاوق نأب تك ردأ يلا تاك رجلا نم ديدعلا كانهو .عءالمعلا

 تاجتتنملاو ريتاوقلا لاسرإ ف ئيتور لكشب اهمدختست ىلا تانايبلا

 نكمي (تالحملاو «دامتعالا تاقاطبو «فتاهلا لثم) رصحلا ليبس ىلع

 نكمي ثيحب «ةلاعف ةيقيوست جمارب ميمصت يف ةيفرعم ةادأ نوكت نأ

 ىلإ ةفاضإ مهيلع ةظفاحملاو ءالمعلا باستكا يف تانايبلا هذه مادختسا

 ةيسيئر ةادأك رشابملا َديربلا .تالحملاو ؛«تاغولاتكلاو «نامتئالا

 قال شات ديرب ةلاشرإ ةفلك نأ نيم قررا فد المع ا فاينل
 ء 2 9 5

 ف حوارتي وهو ءاضيأ ندتم ةباجتسالا لدعمف «ةيئدتم لمتحم ليمع

 .(بولطملا ريغ هفاتلا ديربلاب لعفن اذام فرعي انلك) 202 - | دودح

 لك لباقم باستكالا ةفلك لعجي بواجتلل يندتملا لدعملا ذهو

 جماربلا هذه ةيبلاغ يف ةيداصتقالا لماوعلا نأ امك .ادج ةعفترم ليمع

 تاكرشلا نييسأتل امإ اديب بواجتلا لدعم ف فيفط ريغت يأ لعمت

 لسرت ةكرش يهو .(0هأإل> ةطلل ©0ه:0118 ةلاح ىلإ رظنا .اهرايكا وأ

 لبق حف .171988 ةنس اهامعأ تأدب رشابملا ديربلا ةطساوب راهزألا

 تاونق ف تاقبط ةدع زواحت ةكرشلا ترّرق ءاّقورذ تنرتنإلا غولب

 .نيكلهتسملا ىلإ نيعرازملا نم ةحزاطلا راهزألا لقنت يكل عيزوتلا

 ءالمعلا ناك رشايم ديرب جمانرب تمدختسا «عءالمعلا بستكت لو

 .ماع لك تاغولاتك ةدع ىلع هبحومم نولصخي نولمتحماو نويلاحلا

 حابرألا شماه ناك نيح يف 50.40 ىلاوح غولاتك لك ةفلك تغلب
 تاغولاتكلا عم ءالمعلا بواحت لدعم ناك .522 ةيبلط لك لباقم

 حبصت 1 غلبي بواجتلا لدعم نأ انربتعا اذإ 2 - ]| دودح ِق

 .حابرألا شماه نم ريثكب ىلعأ وهو 540 دحاولا بلطلا ةفلك
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 2 بواجتلا لدعم غلب لاح يف طقف احيرم نوكيس جمانربلا اذه لثمو
 ءالمعلا نم نييالم عم ةكرشلا لماعتت امدنعو .رشثكأ وأ ايرتختا/

 قرافلا اذه نوكي نأ نكمي «ةيديربلا لئاسرلا نم نييالم ةدع لسرتو

 لدعم ف ةطيسبلا تارذفلا وكن ذأ نكشف «ىرخأ ةزاسيو ارببك
 .جمانربلا ةيحبر ىلع ريبك رثأ بواجتلا

 تانايبلا دعاوق ىلع ةدمتعملا ةيقيوستلا جماربلا دعاست نأ نكمي

 هذهو .نيبسانملا ءالمعلا فادهتسا ربع بواجتلا تالدعم نيسحت يف

 جذامن لثم) ةيئاصحإلا جذامنلا ضعب امإ ماع هجوب مدختست جماربلا

 «راركتلاو «ةثادخلا - 18831 ةقيرط لثم) ليجستلا قرط وأ (ةرجشلا
 .(ةيدقنلا ةميقلاو

 .ةيفاضإ تاجتنم عيب يف ءالمعلا تانايب دعوق ديفت امك

 نكمي «يضاملا يف بتكلا ءارش يف ءالمعلا تاداع ىسلع دامت عالابف

 تاجتنم ىلإ ةفاضإ ىرخأ بتكب تايصوت اهئالمعل مّدقت نأ نوزامأل
 مظن دمتعت .يد يف يّدلاو ةيقيسوملا صارقألا لثم ةلص تاذ

 تانايبلا عمجي يذلا يواعتلا حيشرتلا لثم قرط ىلع هذه تايصوتلا

 تامامتها عم كتامامتها هباشت ىدم مييقت يف ءالمعلا ةفاكب ةصانخلا

 بتكلا تيرتشا دق تنك اذإف .تانايبلا ةدعاق ف نيرخآلا ءالمعلا

 يداحلا باتكلا نوكي دقف . ليمعلا اهارتشا ىلا اهسفن ةرشعلا

 وطن يرو «كلبلا ةيسقلاب امهم ماو الضعلا ءارعخا يذلا ركع

 يلاتلا جتنملاب نيك يكتلا لجأ نم ىرحخألا ةيئاصحإلا قرطلا نم ديدعلا

 موهفم يأ مدختست فراصملاو .ليمعلل هعيبت نأ نكمي يذلا

 ةيفرصملا ءالمعلا تاجايتحا ظحلي يذلا ."ةايحلا ةرود قيوست"

 مهفلاو .فرصملا عم مهلماعت ةدم لاوط اهب نّهكتلا نكمي ةقيرطب
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 جتنملا ريفوت ْق فراصملا دعاسي ةيلبقتسملا تاجايتحالا هذهل قيمعلا

 .بسانملا تقولا ف بسانملا ليمعلل بسانملا

 .مهيلع ةظفاحملا ف ةيوق دادأ ءالمعلاب ةصاخلا تامولعملا ربتعت

 ةمدخب هكارتشا يغلي يكل ءالمعلا دحأ لصتي امئير راظتنالا نم ًالدبف
 ةلاح لثم ةيدقاعتلا ريغ تالاحلا يقِ) تالمملا ىدحاإب وأ ةيسفتاه

 عم هلماعت فقوي يكل دلما لامتألا لإ ليمعلا جاتحي ال ءنوزاسمأ

 ىلإ ةردابملا لجأ نم جمارب ميمصت تاكرشلل نكمب ؛(ةكرشلا

 يولخلا فتاهلل ليمعلا مادختسا أدب اذإ «لاثملا ليبس ىلعو .لّحدتلا

 ىلإ هلومت برقب ًاريذن كلذ نوكي امر ء«تقولا رورم عم عجارقلاب
 ةيئاصحإلا جذامنلاو ءالمعلا تانايب دعاوق مادختساب .ىرخأ ةكرش

 وهو «ليمعلا روفن عقوتي نأ ءرملل نكمي ءرطنلا وأ ءاقبلا جذام لثم

 يكل ةبسانملا ةيعيجشتلا جماربلا ميمصت ف تاكرشلا دعاسي دق اسم

 .اهئالمع ىلع ظفاحت

 لخدت ال تنك اذإف .براجتلا ءارجإ ةيمهأ ةفرعم مهملا نم ايو

 لصوتت نلف «ديربلا ربع تاغولاتكلا لاسرإب ةصاخلا كتطخ يف تاليدعت

 .لضفأ جئاتن لإ يضفيس ىرخأ ةطخخ عا عابتا ناك نإ ةقرعم ىلإ اد

 اهيدل 5 تاكرشلا ةلاح يف ةلوهس رثك هك حبصي براجتلا ءارجإو

 ىلع ةيئاوقع تانغ كني هلام 5 هنإ ذإ المعلا نم نييالملا

 كانهو .فلتخم ضرع ىلع اهنم لك لصحي ءالمعلا نم تاعومجب لكش

 ءارجإ ىلع اًقردق ن م ديفتست تأدب ولا تاكرشلا نم ديدعلا

 يلا [لورمألاو ماعم مل 7عم11, 1صم كلذ ىلع ةلثمألا نمو .براجتلا

 نم ملعتتو «نيفلتخم ءالمع ىلإ ةفلتخم ةيجيورت تاضورع لسرت

 .ةيلبقتسملا ةيقيوستلا اهجبارب لّدعت مث ءمهدودر
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 مييقتب ةصاخلا ءالمعلا سيياقم :4 ةوطخلا

 جماربلا ةيلاعف

 نلتكم آل وش ةرادإ يطعم ١ :ننأ" لاكشي تدق انج هلام
 0 5 ور 0ك 35-5

 يذلا ءيشلا عم نوبواجتي سانلا نأل اضيأ ةماه سيياقملاف ."هسايق

 نم ادح ريثكلا سايق نع جعل ْنل (هلسشل تقولا لثو .دي

 هل يعاد ال لمتحم تيتشتو لب ءبسحو زيكرتلا ةايض رومألا

 .م ةعومجب ةقدب ايلعلا ةرادإلا ممسصت نأ مهملا نم ؛كلذلو .دراوملل
 20٠007 531 ول ل 76 1 ب

 ةيحبر يف رثألا مظعأ اه نوكي نأ نكمي (أ) ةلصلا تاذ سيياقملا
8 5 2 5 5 : 5 

 ءاطعإل ملفتنم وح ىلع ةلوهسب اهتبقرم ندخمش (ب)و ةكرشلا

 ةيرادإلا تارارقلا ىلع ريبك رثأ هل نروكي نأ سيراقملا رايتخال ن

 مظعم «لاثملا ليبس ىلعو .فالملا ةياف يف ةكرشلا حاب ىلعو

 5 إ عيب 3 لمعت ر ىلع ءانب اهحاعي سيقت ةئزجتلاب هيبلا ةعانص ف لمعت 8 تاك رشسلا

 د ه4 5-3 5 2 و هت نال ءرجتم اكل د رظانملا وأ ىحبتملا .م ءبره رتم اكل ّة ظانملا -ابرألا

 نزاخم ةلسلس ّنكل .ةكرشلا ىلإ ةبسنلاب ةفلك ةدصرألا رثكأ وه راقعلا

 ةرايز لك لباقم يلامجإلا حبرلا ىلع زيكرتلا ترّرق ١١21500 ةيودآلا

 دنع عقت يلا عقاوملا رايتخا ةيجيتارتسا ىلإ كلذ ىذأ .ليمع امي موفي
 »< اا: ٍِ فلاب ني > يلو - ىلإ لوصولا لّهست ىلا ةددعتملا ب راخملاو لخادملا تاذ) قرطلا قرافم

 ديدعلا مدلقت و ءايلحخدت ةنيدم ئ ف ىجاتملا كه ريثكلا -احفاو 3 تملا
 م 3 0 0 5 530 5324 231

 ميج تداق ةلظحالملا هذهو .ةحارلا ريفوت ىلإ فد ىلا تامدخلا نم

 _0- 2و 3 و ىلع حارتقالا ىلإ 0نولة 10 ©6786 روهشملا باتكلا فلؤه ءهزييلرك

 -ت لا ىلع زكرت نأ د ةدحتملا تايالو هلا يف ارتسكر وأ تالاص عست نينكأ

 ."ةيقيسوم ةلفح اكل -برلا ىلع ا 0 ًايدب ةلامحلا دات ري .م اكل
 0 تت ا 5 هن ٠ ند اون
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 - سيياقملا نم نيتعومجم ىلع زكرت نأ تاكرشلا ىلع يغبني

 (ليمعلل ةرفوتملا ةميقلا رّدقت ّيلاو) ليمعلا ىلع زكرت يلا سيياقللا
 ليمعلا ةميق ريدقت يف دعاست يلاو) ةكرشلا ىلع زكرت يلا سيياقملاو
 يعولا لثم سيياقم ىلوألا ةئفلا نمضتت .(ةكرشسلا ىلإ ةبسنلاب
 «ثيداحألا لدايتو ؛ءالولاو «ةيرجتلا/مادختسالاو «لويملاو «طباورلاو

 ةميق ريفوت يف لشفلا نأ ئجافملا ريغ نمو .ىضرلا ىوتسم ىلإ ةفاضإ
 ؛عبطلاب .ةكرشلل ةحبرم تادئاع ديلوت يف لشفلا ىلإ يدؤي ليمعلل

 نيب طبار دوجو تتبثأ يلا ةثيدحلا تاساردلا نم ديدعلا كانه

 سيياقملا هذه رفوت «رهوجلا ثيح نم .مهسلا رعسو ىضرلا ىوتسم

 .ةكرشلا ةيعضو لوح ةيصيخشت تامولعم

 «ليمعلا ةميق ءانب تانبل نمضتت سيياقملا نم ةيناثلا ةكفلاو

 لثم) ةميقلا دلوت ىلا تايب سرا يلا ةيصيخشتلا تاودألا ضعبو

 يسوت رداصمو ؛مهروفن رداصمو عالمعلا باستكا رداصم

 هذه لخدت .مهيلع ةظفاحملاو ءالمعلا باستكا ةفلكو ؛«(مقدعاق
 نم كلذلو «ةرشابم ليمعلل ةيرمعلا ةميقلاب ةصاخلا ةغيصلا يف ماقرألا

 ليما هزفلا نافع اعضإر رسوم رفوت انآ انك ةاهسانق متولا
 رفوت اهنأ كلذ نم مهألاو .ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا ةدايز ف دعاست يلا

 ةرابعبو .ةيقيوستلا جماربلا ىلع قافنإلا مبيقت اهبحومبي متي ريياعم
 امك «سيياقملا هذه ف تاريغتلل يئاهنلا ريثأتلا نوكي نأ نيعتي «طسبأ

 .ًارربم قافنإلا نوكي يكل ايباجيإ «ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا هرّوصت
 ةيرادإلا تايلمعلا نيب طبار سيسأت ةيمهأ كلذ نع لقي الو

 .ةددعتم تاريثأت يرادإ لمع لكل نأ ةقيتح ظحلي سيياقملا هذهو

 ةلق ىلع ءالمعلا ىلع ةظفاحلا لدعم دمتعي ابر «لاثملا ليبس ىللعو
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 ةءافكلا لثم) ءالمعلا ةمدخ ىلع اهرودب دمتعت ار ىلاو ,مهاواكش

 «ةمدخلا وأ جتنملا ةدوج ىلعو «(تالاصتالا يقلت زكرمل ةيتايلمعلا
 جذومن ءانب ةيرهوجلا رومألا نمو .ةلصلا تاذ لماوعلا نم ةلمج ىلعو

 هير ةقرطب طباوولا فده ةرق يعتز كييلاو محلا نه ديك
 .(ءالمعلا ىواكش يف رثؤت يلا ةيمهأ رثكألا لماوعلا ةفرعم لغم)

 اهمادختساو ةبسانملا سيياقملا رايتخا

 لضفأ رايتخا ةلكشم سردنس «سيياقملا مادختسا ىلع لاثمك

 ةعومجب ممصت نأ ام ةكرشل نكمي .ءالمعلا باستكال نكمم جمانرب

 ثيحب «ءالمعلا باستكا لجأ نم ةيقيوستلا جماربلا نسم ةعونتم

 قو .فدهتسملا ديربلاو ةعساولا ةينالعإلا تالمحلا نيب ام حوارتت

 ةليخم ىوس اهّدحَت ال ةنكمملا ءالمعلا باستكا جمارب ةحئال نأ نيح

 هذه ىلع دراوملل لثمألا عيزوتلا ديدحت ىلإ ريدملا اذه جاتحي ءريدملا

 اذإف ؟لضفألا جمانربلا دّدحُت فيك وه 0 لاؤسلاو .تارايخلا

 هيلع يغبني له ؛رشابملا ديربلاو ةينالعإلا ةلمحلا نيب نراقي ريدملا ناك
 نع اذامو ؟ديربلا لاسرإ ةفلكو ةيراجتلا تانالعإلا ةقفلك نيب ةنراقملا

 ةفلك نوكت نأ يغبني ل اهو ؟ليمعلا ىلإ لصرلل ةيبسنلا ةفلكلا

 ةيفيك حرشن يكل ؟ايسيئر ًارايعم ةعيرش ل اك نم ةيلعفلا باسكتكالا

 5 اينالعإ اراعش نمضتي ًالاغم م دخت سنس ةلئسألا هذه ىلع درلا

 .ارشابم

 مدحت ىلا تنرتألا ىلغ ةيراختحلا تاسنالغألا :ترابنأ

 ةليلق ةقيرط رفوت اهنأب نولداجي نوديؤملاف .اق ويم ًالدح تاراعشلا

 .سانلا نم ةفدهتسملا ةعومجلا ىلإ لوصولل ةيدودرملا ةيلاعو ةفلكلا
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 ًالثم ركف .تاموسرلا ىلع دمتعت ىلا تانالعإلا يف لوحتلا تالدعم

 ىلع يموسر نالعإ رشن نيب رايتخالا - ريدم اهيف عقو يلا ةريحلا يف
 ديربلا لثم ةيديلقتلا قرطلا مدختست ةيقيوست ةلمح ميظنتو تنرقإلا

 55 براقت كلهتسم فلأ لك ىلإ لوصولا ةفلك نأ ضارتقاب .رشابملا

 (5200 غلبت ىلا رشابملا ديربلا ةفلك عم ةنراقملاب «تنرتنإلا ربع طقف

 ىلع نالعإلا حلاصل ليمت لاصتالا لباقم ةفلكلا نأ حضاولا نم

 .تدرتنإلا

 ىلاوح) ندعم رشابملا ديربلا ةلاح يف بواجتلا لدعم نأ مغرب

 .ريثكب أوسأ ةيموسرلا تانالعإلا يف لّوحتلا تالدعم نإق :(1

 نورقني كلهتسم 200 لصأ نم ادحاو نأ ىلإ ريشت تاسارد كانهف

 ىلع نورقني نيذلا نيب نم هنأو «(ينالعإ قصلم) يموسر نالعإ ىلع
 «نذإ .'"ام ءيش ءارش ىلع طقف ةئملا يف | مدقي «تانالعإلا هذه

 نويلم ىلإ لوصولل ؟نيرايخلا نيذه دحأ راتخي نأ ريدملل نكمي فيك

 .طقف رالود فالآ 10 تنرتنإلا ىلع جمانربلا ةفلك غلبت «كلهتسم

 ىلإ رظنلاب نكل .رالود فلأ 400 رشابملا ديربلا ةفلك غلبت نيح يف

 20 رشابملا ديربلا دّلويس 2961 غلبي يذلاو ايبسن عفترملا لّوحتلا لدعم
 امه ءطقف ليمع 100 تنرتنإلا تانالعإ دلوتس نيح يف ءليمع فلأ

 ةيموسرلا تانالعإلا ةطساوب ليمعلا باستكال ةيلعفلا ةفلكلا لعجي

 .رشابملا ديربلا ةلاح يف 520 لباقم 0

 ىلع ركزت طقف تانكالا ةفلك ةسارد نأ لإ ةراشإلا ردت
 ةرظانملا ةتوافتملاو ةفلتخملا ةظفاحملا تالدعم لهاجتتو ريصقلا ىدملا

 تاللدعم رّيغت نأ نكمي فيك نكل .ةفلتحخملا ةينالعإلا لئاسولل

 ةفرعمل ؟انتاجاتنتسا نم نيتينالعإ نيتليسول ةرظانملا ةفلتخملا ةظفاحملا
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 تانالعالل ةجيتن ليمعلا ىلع ةظفاحملا لدعم نأ ضرتفنس «باوجلا

 .”0060 غلبي رشابملا ديربلل رظانم لدعم. ةنراقم 7090 غلبي تنرتنإلا ربع

 يف 5245 براقت ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا نأ نالدعملا نذه ينقمشلتي

 عجار) .رشايملا ديربلا ةلاح ف طقف 569و ةيموسرلا تانالعإلا ةلاح

 هنأ انلاثم يف دحب كلذلو .(ةيباسحلا تايلمعلا ىلع عالطالل 2 لصفلا

 تانالعإلا نوكت امير ,ءالمعلا باستكا ةفلك عافترا عم ىنح

 ديربلا ةطساوب تانالعإلا نم ليوطلا ىدملا ىلع ةيحبر رثكأ ةيموسرلا

 ةطخ دادعإ لجأ نم تاوطح عبرأ لصفلا اذه يق انحرققا

 .ليمعلا فادهأ ديدحتب طيطختلا ةيلمع أدبت .ليمعلا ىلع دمتعت

 يحاون ديدحت ف حابر ألا ةرجش ىلع دمتعي يذلا ليلحتلا دعاسي

 دعاسي امك .ةكرشلا حابرأ نم ديزت نأ نكمي يلا ةيسيئرلا ريثأتلا

 تاجتنم نم ةميقلا ىلع ءالمعلا لوصح ةيفيك مهف يق ليلحتلا اذه

 ردصملا - ةثالثلا ةميقلا رداصم انشقانو .اقامدحخ وأ ةكرشلا

 ةثلاثلا ةوطخملاو .يسفنلا ردصملاو «يفيظولا ردصملاو ءيداصققالا

 رفوت نأ يغبيو .ءالمعلا فادهأ قيقحتل ةنيعم جمارب ميمصت نمضتت

 .ةكرشلا ىلع حابرألاب دوعت ةقيرطب ليمعلل ةميقلا جماربلا هذه

 اهرفوت يلا ةميقلا نم الك بقارت ىلا سيياقملا جلاعت ةريخألا ةوطخلاو
 .ةكرشلل ليمعلا اهرفوي يلا ةميقلاو ليمعلل ةكرشلا

 نم ديدعلا ق ليمعلا ىلع دمتعملا طيطختلا ةيلمع كرتشت

 ال نكل .جتنملا ىلع دمتعت ىلا ةيديلقتلا طيطختلا ةيلمع عم يحاونلا
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 ءالمعلا تاليلحت نيب عمجي فقوملل يوق ليلحت ءارحإ نيعتي لازي

 جماربلا ربتعت «لثملابو .ةطيحما ةئيبلاو ماع هجوب ةعانصلاو «نيسفانملاو

 تالمحلاو «ةيجيورتلا تالمحلا لثم) "ًيقيوست اجيزم" لكشت لا
 ىلع دمتعملا طيطختلا) طيطختلا يعونل ةيساسأ تاودأ (ةينالعإلا

 وه انه فلتخملا ءيشلا نكل .(جتنملا ىلع دمتعملا طيطختلاو ليمعلا

 يف 9010 اهرادقم ةدايز ديلوت يأ) ةيجيتارتسالا فادهألاو روظنملا

 (تاعيبملا مجح يف 010 اهرادقم ةدايز ديلوتب ةنراقم ءالمعلا دادعأ

 عسوتلا لدعمو «ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لدعم لثم) ةيسيئرلا سيياقملاو

 مييقت يف ةمدختسملا (تاعيبملا مجح لباقم لإ «ءالمعلا ةلعاق يف

 دمتعملا طيطختلاو ةيجيتارتسالاف يلاتلابو .”!جماربلاو تايجيتارتسالا

 نأ رمألا يف ريثملاو .يديلقتلا ريكفتلا يف ايروث ارّيغت لثمي ليمعلا ىلع
 نم ةقد رثكأ لكش ساسألا يف يه ليمعلا ىلع ةدمتعملا ةيجيتارتسالا

 تناك يلا قوسلا ىلع ةدمتعملا ةيجيتارتسالاب مسي انف لاكش

 ةرمث رمألا اذه لعجي امم - جتنملا ةرادإ ةركف روهظ لبق ةنميهم

 رثكأ يرغص ىوتسم دنع نكت نإو :"لبقتسملا ىلإ ةدوعلا" ةبراقم
 .ةرفوتملا تارايخلا ليلحت ىلعو رثكأ تانايب عمج ىلع دامتعالابو





 سداسلا لصفلا

 ليمعلا ىلع ةدمتعملا ةمظنملا

 اُهإ .سايقم وأ «ةادأ وأ ,موهفم دّرحم نم رثكأ ليمعلا ةميق نإ

 ةمظنلا لعاد ةفاقثلا قف تارييغت لاععذإ اهقيبطت بلطتسي ةيسلقع

 ةيميظنتلا ةيلكيملا يف ةبسانم تارييغت لاخدإ ربع معدلا مزلتتسيو
 تارييغتلا ىلع لصفلا اذه يف ءوضلا طلسنس .ةيزيفحتلا جماربلاو

 ىلع ةدمتعملا ةيجيتارتسالل حاجنلا صرف ريفوتل ةبولطملا ةيميظنتلا

 نم رارقلا عاّنصب ةصاخلا تايولوألا نع ثدحتسن مث .ليمعلا

 ىلإ نييسيئرلا نييلاملا نيلوؤسملا ىلإ نييسيئرلا نييذيفنتلا نيلوؤسسملا
 .ةيقيوستلا ثوحبلا ف نييذيفنتلا ءاردملاو قيوستلا ءاردم

 ةيميظنتلا ةيلكيهلا
 علسلا جتنت يلا تاكرشلا تحرط «نآلا نم نرق لبق

 ىلع «جتنملا ةرادإ وأ .يراجتلا مسالا موهفم ةبضوملا ةيكالهتسالا

 ءامسألا ةرادإل ةركتبمو ةديدج ةيميظنت ةيلكيه ةباثع ماظن لكش
 اذهل سراحلا يراجتلا مسالا ريدم لثمي ؛ماظنلا اذه يف .ةيراجتلا

 «ريدملا اذه ىلعو .ةكرشلل ةماملا ةدصرألا دحأ وه يذلا - مسالا

 لمعي وهف «كلذلو ؛هتراسح وأ يراجتلا مسالا حبر ةيلوؤسم عقت
 (ةينالعإلا تالاكولا لثم نيبعاللا نم ةريبك ةعومجم نيب قيسنتلا ىلع
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 ىضمو .عساو قاطن ىلع مدختسي وهو ةبيط ارامث ماظنلا اذه ىطعأ

 .مظنلا نم ليلقلا ىوس هادحتي ملو ليوط تقو
 ةيلكيملا يف ةيرذج تارييغت لاحدإ ليمعلا ىلع زيكرتلا بلطتي

 ماظن ضرتفي .فرصم ةلاح لاثملا ليبس ىلع سردنسللو .ةيميظنتلا

 مايق «فراصملا نم ديدعلا يف همادختسا عيشي يذلا ؛جتنملا ةرادإ

 كلذب مايقلاو .تاجتنملا ىلع زكترت ثيحب هتايلمع ميظنتب فرصملا

 تاحتتنملا نع ةلوؤسم ةفلتخع ماسقأ يح وأ نيفلتفم ءاردم دوحو عي

 تاقاطبو «راحدالا تاباسحو «ةيراحلا تاباسحلا لثم ةفلتحملا

 لك ىعسي نيح يفو .تارامثتسالاو «ةيراعلا تانوهرلاو «دامتعالا

 ال ةيلكيملا هذه نأ دحن ؛هنع لوؤسملا جتنملا ةيحبر ةداسيز ىلإ ريدم

 .ةفلتحملا تاجتنملا ماسقأ ربع ءالمعلاب ةقلعتملا تامولعملا لقن لهست

 ماسقألا نيب لصأتم براضت تالاحلا ضعب يف ثدحي هنإ يح

 اديصر كلمب يذلا ليمعلا نوكي امر «لاثملا ليبس ىلعو .ةفلتسحملا

 تاباضح ردمحملا ةيسلا ادرج اكرم ناسدالا تايمسصو اويك
 نأ ىلع اديخ ارشؤم نوكت امر ةريبكلا تارحدملا نأ ريغ .راخدالا

 5 نوكي دق امف .ىرخأ تارامثتسال يسيئر فده ليمعلا

 ةرورضلاب لح ةركر أل كف هقرتفلاو رامسنالا مق ىلإ ةينحلاب

 هباشم براضت أشنيو .راعدالا تاباسح مسق ةيحبر ىلإ ةبسنلاب

 لثم) نيعم جتنم مادختسا نم ءاقترالل دادعتسا ىلع ليمعلا نوكي امدنع

 رخآ مسق اهجتني يلا ءسزكيل ةرايس لثم) رحآ جتنم ىلإ (اتويوت ةرايس

 دجوي هنكل ؛ةكرشلل حبرم ءاقترالا اذه نأ نيح قو .(اضيأ اتويوت ف

 .نيجتنملا نيذه نع نيلوؤسملا نيسفانتملا ءاردملا نيب ةلصأتم تارتوت
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 ةرادإو جتنملا ةرادإ نيب فالتخالا هحوأ 6.1 لكشلا نيبي

 نع نولوؤسملا رظني «ةرم لك يف دحاو جتنم ىلع زيكرتلاب .ليمعلا
 نم ضيقنلا ىلعو .6.1 لكشلا يف ىلا ةدمعألا ىلإ جتنملا ةرادإ ماظن

 ليمعلا تايرتشم ةفاك ىلإ ءالمعلا ةرادإ نع نولوؤسملا رظني كلذ

 نولوؤسملا ءالؤه رظني «ىرأ ةرابعبو .ةفلتخملا ةكرشلا تاجتنم نم

 .6.1 لكشلا يف يلا فوفصلا ىلإ
 لالخن نم اهئالمع ىلإ ةكرشلا رظنت نأ نيب قرف دجوي له

 «عقاولا ف .لجأ ؟ةدمعألا لالخ نم مهيلإ رظنت نأ نيبو فوفصلا

 ةلمتكم ةروص رفوت ليمعلا ةرادإف .ريبك رثأ كلذل نوكي نأ نكمي
 ةروص رفوي جتنملا ةرادإ ماظن نأ نيح يف «تاجتنملا لالخ نم ليمعلل

 نييبسل لثمألا ًماظنلا جتنملا ةرادإ ماظن ريتعي ال «كلذلو .ليمعلل ةأزتمب
 ناك نإ فرعي جتنمل ريدم لك نأ وه لوألا ببسلا .لقألا ىلع

 ال هنكلو ءاهنم ءارشلا نع عنتمي مأ هتاجتنم نم يرتشيس ليمعلا
 يف صقنلا اذهو .ليمعلا كلذ ةظفحم نم ةكرشلا ةصح فرعي

 ليمعلا ةرادإ

 (ع) ليمعلا ب ب ب بسس ش

 ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا وأ ءاحابرأ وأ :تادئاع ايالخلا يف لخادملا نوكت نأ نكمي

 .ليمعلا ةرادإ ماظنو جتنملا ةرادإ ماظن 6.1 لكشلا
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 رسفتو .ةلمتحلا تالكشملا نم ديدعلا ىلإ يّدؤي نأ نك تامولعملا

 ةعفترملا ةفلكلا ىلإ رظنلابو .ةيفاضإ تاجتنم عيب صرف ةكرشلا

 ىهتنم يف ةيفاضإ تاجتنم عيبل صرفلا هذه حبصت «ءالمعلا باستكال

 ةريخ نأ امك .ءالمعلا يف رامثتسالا ىلع ديج دئاع قيقحتل ةيمذألا

 ىلإ ةبسنلاب ءالمعلا ةريخ نونوكي ال دق جتنم لك ىلإ ةبسنلاب ءالمعلا
 ثالث اهيدلو نيتعلس جتنت ةكرش ةلاح الغم سردنلو .ةكرشلا

 ال هيكو ا !ةفلجلل 5100: ةرادقم كرا لو نليمعلا يئزي ذاع
 2 ةعلسلل 5100 هرادقم ًاحبر (ب) ليمعلا رفويو .2 ةعلسلا يرتشي

 575 هرادقم امير رفوي (ج) ليمعلاو .1 ةعلسلا يرتشي ال هنكلو

 ريدع نم“ لك رظييس «طيشبلا رابسلا اذه. ق :قتملتسملا انلكل

 ةميق ءالمعلا لقأ هنأ ىلع (ج) ليمعلا ىلإ 2 ةعلسلا ريدمو ] ةعلسلا

 ليمعلا وه (ج) ليمعلا نكل .هيلع دراوملا نم ليلقلا ناقفني يلاتلابو

 :3 لصفلا ف انرشأ امكو .ةكرشلل ةيعبرلا نم ردق ىصقأ ققحي يذلا
 ةدع نورتشي نيذلا ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لدعم نوكي نأ حجري

 مهنع ةدلوتملا ةيحبرلا نإف كلذلو عقر اهسفن ةكرشلا نم تاجتنم

 نوكت ال امر يلا ريعستلا ةسايس نأ ىلإ ريشي اذهو .ةعفترم نوكت

 نم ادع هكر عقاولا ف نوكت دق يدرف جتنم لكل لثمألا رايخلا

 وأ/و تاحتنم ةدغ ءارش ىلع ليمعلا ثحت اعرر اهنأل ءةكرشلا روظنم

 .ةعفترم ةظفاحم تالدعم ىلإ يدؤت

 ماظنلا اذه نأ يه جتنملا ةرادإ ماظن يف ةيناثلا ةيسيئرلا ةلكشملا

 ةفلتخملا تاجتنملا ءاردم نيب ةلصأتم تابراضت دلروتي نأ نكع

 تاباسح ريدم ىدل دجوي ال «ةقباسلا ةلثمألا يفف .اهماسقأو

 مسق ىلإ حبرملا هليمعب ةقلعتملا تامولعملا لاصيإل زفاح يأ راخدالا



 دمألا ةليوط تارامثتساك - ءالمعلا ةرادإ 6

 ظافتحالا يق اتويوت ريدم بغريس «لثملابو .ةيراقعلا تانوهرلا

 نم الدب اتويوتل يراجتلا مسالا ةيحبر 0 لجأ نم حبرملا ليمعلاب

 يبت امدنع ىح «ىرخأ ةرابعبو .سزكيل را ىلإ ليمعلا اذه ةلاحإ

 د ا رفوي تامولعملل اذفنم ابان ةكرشلا

 يذلا لصأتملا براضتلاو جتنملا ةرادإ ماظن دصعي نأ حّجرملا ريغ نم

 ىلع دمتعت ىلا ةيجيتارتسالا دئاوفلا ,تاجتنملا ماسقأ نيب هدجوي

 ىدملا ىلع ّدح ىصقأ ىلإ ةكرشلا ةيحبر نم ديزت لاو ليمعلا
 .ليوطلا

 !1..1.. 5و» ةلاح ةسارد

 «تروبيرف يف 1912 ماعلا يق هتك رش نيب دوولويل نويل نيحبلا

 لليلا هيمدق باصأ نأ دعب قاسلا يلاع ادي اذ عنصي نأ رّرقو «نيام

 اكون 11110108 ءاذجلا عنص دارأ ام 0 يكلو .ديص ةلحر ءانثأ

 «فسأللو .يطاطملا لعنلاب ءاذحلا ىلعأ يف ءاذحلا دلج طبر ربع 0
 ل ءاذح 0 لصأ ن : 0 90 يق لعنلا نع ءاذحلا رهظ لصفنا

 نويل قو .عنصملا ىلإ ءالمعلا اهداعأو جاتنإلا نم ىلوألا ةعفدلا

 ةبسنب ءالمعلا ىضر ىلع لوصحلاب هسفن ىلع هعطق يذلا دعولاب
 ةمزتلم ةكرشلاو «نيحلا كلذ ذنمو .ةيذحألا كلت حلاصأو 0

 نم ماتلا ىضرلا ىلع لوصحلا بوجوب لوقت يلا ةيبهذلا اند عاقب
 ماعلا ف هتافو نيح ىلإ ةكرشلل ةلاعفلا هترادإ ٍث نويل ٌرمتسا .ءالمعلا

 ال1 نيام نبا كلان و نادت كلاي |0067

 ةكرشلا ةرادإ ؛نويل ديفح «نآمروغ ىلوت 41967 ماعلا قو
 تام رخو ةووجلا ةيلاغ تاج رهرح هساكل نويل يلي امرتلم نتن
 غلب يونس وم نع دومع ةثالث لاوط هدوهج ترفثأو .ءالمعلل ةزاتمم
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 2 نكل .رالود رايلم تاعيبملا مجح غلب .,5 ماعلا يفو 0

 ابيرقت ةنسلا يف 2 ىلإ لصيل ومنلا أطابت «1997و 1996 نيماعلا

 اهامعأ ةعجارم. ىربك ةيراشتسا ةكرش ىلإ نويل 0 تديهع

 .لبقتسملا يف ومنلا قيقحت لجأ نم ةيجيتارتسا ريوطتو ةيراجتلا

 .ةكرشلا ميظنت ةداعإ تناك ةردايملا هذه 0 ةليصحلاو

 ىب «ةيراشتسالا ةكرشلا تايصوت ىلع ءانبو «1999 ماعلا يق

 ةيراحت تادحو عبس ىلع ةمئاق ةديدح ةيميظنت 5 ةيلكيه نيب .لأ .لأ

 روهظ عمو .خل لإ ؛لافطألاو «لاجرلاو ءءاسنلا 1 تزكر ةيتازوبا

 تراص «كلذلو افي ةفاغإ هع ونتملا تاونقلا ةرادإ تتاب «تنرتاإإلا

 ديدخلا "يراجتلا مسالا" ةلططساوب رادت ةراسخلا/حبرلا ةيلوؤسسم

 ةميق ةدايز ىلع زيك رتلاب ةكرشلا تادب'امك' .تاوتحقلا ةيناكيهو

 ءالو نيسحت لجأ نم ّدح ىصقأ ىلإ نييلاحلا ءالمعلا عم تاقالعلا

 .مهاستكا فيلاكت ضفحخو ءالمعلا

 ءالو ىلع زيكرتلاو يراجتلا مسالل ةديدخلا ةبيكرتلا نع جتن

 ؛ءالمعلا نم ةحيرش لضفأ ىلإ ةبسنلاب .ومنلا ضعب ةداعتسا ليمعلا

 ةليلقلا تاونسلا ف /632 ةبسنب رتشم لك ىلإ ةبسنلاب بلطلا عفترا
 جئاتنلا ضعب ىلإ ىّدأ ديدجلا و ةبيكرتلا هذه نأ ريغ .ةيلاتلا

 لثمألا رايخلا ددجلا ءالمعلا باستكا دعي ملف .ًاضيأ ةدوصقملا ريغ

 فوس ديدج ليمع باستكا ةفلك نأل ةيراجتلا تاكراملا ةفاكل

 .تاكراملا ةفاك ىلع ةدئافلا دوعت امدنع يح ةدحاو ةكرام اهلمحتت

 ءالمعلا باستكا لدعم يف ريبك ضافخنا ثدح .ءكلذل ةجيتنو

 ةيراجتلا تادحولا تداز «بوشنلاب نيرتشملا ةمئاق ءدب عمو .ددخلا

 ءالمعلا نم ديزملا ىلع لوصحلا ىلع اهزيكرت دمتم ةيجيتارتسالا
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 100 نم رثكأ ءالمعلا ةريخ ىلإ لصي أدب ام ناعرسو .نييلاحلا

 ةميدق تاجتتنملا ىلع تاضورعلاو تاغولاتكلا تدب .ماعلا يف غولاتك

 ةكرشلا عفد ام اذهو .نورتشملا اهراتخي ناك يلا كلت نع ةفلختمو

 .ةريبك ةفلكب اهحاتنإ طخ عيسوت ىلإ

 ضافخن الاو ءالمعلا باستكا يف رامثتسالا نم ليلقتلا اذه لمح

 .ةيميظنتلا اهتيلكيه ةسارد ةداعإ ىلإ ةكرشلا نيرتشملا ةمئاق يف ريبكلا

 ةيجيتارتسالا ةيراجتلا تادحولا ةييكرت نع تّلخت 22002 ماعلا فو
 سيت يكل تاونقلا ةددعتم ةمظنم تلكشو (يراجتلا مسالا وأ)

 نارف ىلإ ادانتساو .اهئالمع نع ةلماشو ةلماك ةركف نيوكت ةكرشلل
 :ةكرشلا ف علسلا نع جيورتلا لوؤسم دعاسم «بيليف

 «ةبيكرتلا كلت لبق ىحو ةيجيتارتسالا ةيراجتلا تادحولا ةبيكرت يف

 عئاضبلا نيبو «لافطألاو ءاسنلاو لاجرلا نيب سفانت انيدل دحوي ناك

 ف تاحفصلا وأ دراوملا صيصفت يف ءاوس «ةنيللا عئاضبلاو ةبلصلا

 يف رود صخش لكل نوكي نأ يغبني هنأب دقتعن انك .غ ولاتكلا

 دنب دحوي ناكو .رهش لك ديربلا ةطساوب صاخلا هغولاتك لاسرإ

 لكل انرهظ انردأ اننكلو .عوبسأ لك بولا ةحفص ىلع رهظي راتنم

 لكل ئستي يكل ةيجيتارتسالا ةيراجتلا تادحولا لالخ نم كلذ

 انغلب يح ءاطخألا يف انسفنأ انقرغأ دل .ةصرف ىلع لوصحلا ةكرام
3 

 ت1 3 2 0 ع
 0 لول ريقس

 يف ةريبك ةدايز تدهش ءاهسفن ميظنت ةكرشلا تداعأ نأ دعبو

 يف 015 نيرتشملا دادعأ يف ةدايزلا ةبسن تفغلبو نيرتشملا ةملئاق

 ةيلاملا ةنسلا ةكرشلا تفأو .2003 ماعلا ف 31و ,2002 ماعلا

 ةبسن ىلعأ تققحو «يئادتبالا بلطلل ىوتسم ىلعأ دنع 3
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 اهتيحبر نم تنّسحو اهخيرات ف تاعيبملا ىلع ةيفاصلا حابرألا نم

 هتزرحأ يذلا ريبكلا حاجنلا ىلع هيلع ا وطوال ةيلامجإلا

 قيوستلا مسق سيئر بسان ءرلوف قيتس لاق م ةكرشلا

 2 ةكرشلا

 رغفلا تاكراملا/تاكراملا ىلع دمتعملا يميظنتلا جذومنلا ناك

 .ليمعلل لثمألا ةلماعملا بولسأ عم رشابم لكشب ضراعتي ةكرشلل

 "ةديحو ةرظن" رفوي ملو تاكراملا نيب ةيلحاد ةسفانم دحجوأدقف

 -ليمعلل

 ةيزيفحتلا مظنلا
 يزيفحت ماظنب كلذك ةديدجلا ةيميظنتلا ةيلكيملا معد نيعتب

 ىلع ناتياغ ماظنلا اذه نوكي نأ يغبنيو .نيفظوملا ةأفاكمل بسانم

 .لقألا

 بتحب متي ثيحب ماظنلا ميمصت يغبني هنأ يه ىلوألا ةياغلا

 اتويوت تاجتنم ءاردم نيب براضتلا لثم تاجتنملا نيب تاب راضتلا

 ةيحيرلا ةدايز ريدم لك لّضف اذإ الإ كلذ قيقحت نكمي الو .سزكيلو
 بلطتي «ىرخأ ةرابعبو .هتاجتنم ةيحبر ةدايز ىلع ل ايمعلا نع ةدلوتملا
 ءادألا سيباقم وأ تارشوم يف ارييغت اضيأ يزيفحتلا ماظنلا اذه

 مدقتو تامولعملا مساقت 5 ةيلآ بّلطتي امك .ةيسسيئرلا
 ماسقألاو تاجتنملا نيب قيسدتلا ىلإ ةفاضإ كلذ ىلع ءانب تآفاكملا

 .ةفلتحملا

 ةظحالم يزيفحتلا ماظنلا ىلع يغبني هنأ يه ةيناثلا ةياغلاو
 ريغت 4 «ليمعلا ةيحنر نم ديزت يلا ةيساسألا رصانعلا ةأفاكمو
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 ف انرشأ «لاثملا ليبس ىلعو .ليمعلا ةيحبر ىلإ جتنملا ةيعبر نم سايقملا

 ىلع ربكألا ريثأتلا ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لدعمل نأ ىلإ ةقباسلا لوصفلا

 ئفاكت تاكرشلا ةيبلاغ نأ دحب ءكلذ نم مغرلابو .ليسمعلا ةيحبر

 ءالمع باستكا وأ ةيلامجإلا تادئاعلا ىلع ءانب امإ ةلماعلا ةوقلا

 نوكت دقف .ةفلكلا رصانع ظحلي ال تادئاعلا ىلع زيكرتلاف .دهدلج

 نيب او «ءالمعلا ىلإ ةبسنلاب ةريبك ةجردب ةتوافتم فيلاكتلا

 تآفاكملا حنم نوكي ال امير كلذلو .ىمادقلا ءالمعلاو ددحلا ءالمعلا

 ىلإ ةبسنلاب ةيحبر رثكألا رايخلا تاعيبملا مجح وأ تادئاعلا ىلع ءانب

 .ةكرشلا

 ةقيقح لهامتي ءالمعلا باستكا ىلع زيك رتلا نع جتني ؛لثملابو

 ضعب يفو .ةيحبرلا ىلع مظعألا ريثأتلا ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لدعمل نأ

 ىلإ ءالمعلا باستكا ىلع زيكرتلا اذه يدؤي نأ نكمي ءتالاحلا

 يف عئاشلا نما لاقل ليسا قاعو .تاعيبملا ةوقل فرحنم كولس

 ىلع ءانب ميضيرعت ير نقتسم ةرتناو# مادختنا نيمأتلا ةعانص

 لمعت ةعانصلا هذه يف ةيداصتقالا رصانعلاو .نيبّستكملا ددجلا ءالمعلا

 نأل ىلوألا تاونسلا لالخ رئاسح دّبكتت 2 لعجت ةقي

 حب نلو .تاونسلا كلت يف مقالومع ىلع نولصحمي ةرسامسلا

 ليمعلا لماعت ىلع ةسمخ وأ ماوعأ ةعبرأ رورم دعب الإ دئاوفلا ةكرشلا

 زفحت يكل عفاد ةكرشلا ىدل دّلوتي «ةلاحلا هذه يثو .ةكرشلاعم
 ىقبأ اذإ ؛عقاولا ْق .ةليوط ةينمز ةرتفل ةكرشلا عم ءاّمبلا ىلع ءالمعلا

 عءةسمخ وأ ماوعأ ةعبرأ نع لقت ةدمل ةكرشلا عم هلماعت ىلع ليمعلا

 زفاوح ّنكل .ديدج ليمع لك ريظن الام ةكرشلا رسخت فوسف

 ىلع نولصحي مهنأل ةكرشلا فادهأ عم مجستت ال ةرسامسلا
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 ىلع ةظفاحملا دوعت ال كلذلو .ددح ءالمع بلح ىلع ءانب مقافاكم

 راسمسلا ديفتسيس «عقاولا يف .مهرظن ف ةساسح ةلأسم ءالمعلا

 ىلع هعجش م «ةكرشلا عم لماعتلاب اديدح+ اليمع عنقأ اذإ يكذلا

 قو .ديدج نم هباستكا داعأ مث «نينس عضب دعب اهعم لماعتلا فقو
 3-0 هنأ دحب ءةرسامسلا ىلإ ةبسنلاب ةياغلل حبرم فّرصتلا اذه نأ نيح ع

 .ةكرشلا ىلإ ةبسنلاب رمدم

 مهبيردتو نيفظوملا رايتخا
 اهلعجي ام. فظوملا تايكولس ريغت نأ ةيزيفحتل يلسللاو نيك

 ريفوتب امترزاؤم نكح ن كر دك ديا تابع خب يسحب

 ىلع نيتيحان بيردتلا اذه يعاري نأ يغبنيو .بسمانملا تير دمحلا

 .لقألا

 ليعلا ةرادإل ماظن ىلإ جتنملا ةرادإل ماظن نم ةكرشلا لّوحت عم

 نم ادج ةفلتخم ةعومجم نيفظوملا كالتما لوحتلا اذه بلطتي

 وأ فظوملا نم. بلطتي جتنملا ىلع زيكرتل ١- نأ د علا .تاراهملا

 نم بلطتي ليمعلا ىلع زيكرتلاف «طمقف هجتنع م نوكي نأ ريدملا

 مهف نم رثكأ ءالمعلا تاحايتحا مهفو تاجتنم ةدعب ماملإلا نيفظوملا

 نأ فرصملا يف فظوملا ىلع يغبني هنأ نعي اذهو .تاجتنملا صئاصخخ

 هب موقي طاشن لك نع تامولعملا نم هب سأب ال ردك فرعي

 مأ «راعدا تاباسح مأ ةيراج تاباسح حتف ناكأ ءاوس ,«فرصملا

 فظوملا ةفرعم يف عيسوتلا اذهو .ةيراقعلا تانوهرلا مأ رامثئتسالا

 ىلع زيكرتلا ؛كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ًابيردتو ةديدج تاراهم بلطتسي

 نوكلمي مهف يلاتلابو «ليمعلا "نوكلمي" نيفظوملا نأ يعي ليممعلا

 (8نا7-هئانمه» يف ةلكشم نم ليمع يكتشي امدنعف .هتالكشم
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 نم تسيل ةلكشملا هذه" لوقلاب بيجتسي الأ فظوملا ىلع يغبني
 لك ةفيظو اههإ «كلذ نم الدبو ."هيف لمعأ يذلا مسقلا صاصتعخا

 ةلكشم لحي يكل ةمظنملا يف بسانملا صمخشلا ىلإ لوصولا فظوم
 ةبسانم ةيلكيهو ابيردت يفاقثلا رييغتلا اذه بلطتي امك .ليمعلا اذه

 .كولس لك معدل
 نيفظوملا بيردتب قلعتت نيفظوملا بيردت يف ةيناثلا ةيحانلا

 ىلع نولماعلاو ء«فرصملا يف نوفاّرصلا مهفإ .يمامألا طخلا يف نيلماعلا

 تالحرلا ف تافيضملاو «ةيعيونتلا رجاتملا ف دوقنلا ليجست تانيكام

 تاقاطبلا تاكرش يف تالاصتالا يقلت زكارم يف نوفظوملاو «ةيّوجلا
 عم رشابم لاصتا ىلع نيذلا ةكرشلا ولثمم مه ءالؤه .ةينامتئالا

 ىلع ًاريبك ًاريثأت ءالمعلا عم مهلماعتو مهفّرصت ةيفيكل نإ .ءالمعلا
 (ىرخأ ةرابعبو .مهيلع ةظفاحملا لدعم ىلعو ءالمعلا ءالؤه حايترا

 ةرادإلا وأ يسيئرلا يذيفنتلا لوؤسملا تايكلسمو تافرصت تسيل

 امنإو ؛ةكرشلا نع ليمعلا افّوكي ىلا ةركفلا مسرت ىلا يه ايلعلا

 دحن ءمدقت امث مغرلابو .ةيمامألا طوطنخلا يق نيلماعلا نيفظوملا لاعفأ

 لقأو «تابترملا ندأ ىلع نولصحي ةيسمامألا طوطنخلا يفظوم نأ

 عئاشلا نم «عقاولا يف .تاكرشلا ةيبلاغ يف زفاوحلا لقأو ؛بيردست
 ضيفخت ىلإ ىعسم ف فئاظولا هذه ميزلت وأ نيتقؤم لامع فيظوت
 الو بيردنتلاب عتمتت ال ةرجاتتملا ياليآألا هذ نكل .فيللاكتلا

 ةكرشلا رعت مل امو .ةءافكب ءالمعلا ريدت يكل زفاوحلاب الو تاراهملاب

 زفاوحلا مدقتو ةيمامألا طوطنخلا يف اهيفظوم بيردتل ابسانم امامتها

 ليمعلا ىلع ةدمتعملا تايجيتارتسالا لضفأل نحح نوكي نلف .مهف

 .ةيلاعف ةيأ 500
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 ليمعلا ىلع دمتعملا فيلاكتلا باسح

 ةددعتملا ةفلكلا رصانع جلاعت ةيبسامم ةبراقم عبتت تاكرشلا مظعم

 .ديحو يطخ دنبك تاعيبملا ةفلكو «بيضوتلاو «لقنلاو ءنحشلا ؛لثم
 ءطاشنلا ىلع ةدمتعملا ةفلكلا باسح ةقيرط ةكرشلا عبّتت امدنع حو

 ةرادإ ماظنو مجسني امب جاتنإلا طخ ىلع فيلاكتلا هذه عيزوت متي

 لاقتنالا تاكرشلا نم بلطتي ليمعلا ةيحبر ىلع زيكرتلا نأ ريغ .جتنمل
 فيلاكتلا عيزوت متي ثيح «ليمعلا ىلع دمتعملا فيلاكتلا باسح وحن

 نم نوكي ؛فيلاكتلل عيزوتلا اذه نودبف .نييدارفإلا ءالمعلا ىلع
 عضو بعصلا نم نوكيس يلاتلابو ليمع لك ةيحبر ريدقت بعصلا
 فلكت رمألا ّقحتسي له نكل .ليمعلا ىلع دمتعت ةلاعف تايجيتارتسا

 ضرعنس ؟ليمع لك ىلع فيلاكتلا عيزوتل ةقاشلا ماهملا ءادأ ةكرشلا

 .دوهجلا هذه لذبل ةيلحلا تارمثلا ىلع ءوضلا طيلستل نيلاثم

 ةزيامتم ريغ علس وأ تاجتنم عم ءاردملا نم ديدعلا لماعتي

 داوملاو ءجاجزلاو «ذالوفلا تاعانص ف تاجتنملا نمضتت هذهو .ايبسن

 نم ةيندتملا ةجردلا هذه نأ ريغ .ةيقرولا تاعانصلاو «ةيئايميكلا

 يف راعسألا ىلع ةريبك طوغض ىلإ يدؤت تاجتنملا يف ةلصأتملا زيامتلا

 «تاكرشلا ىدل ةلماعلا ىوقلا كلذكو (عيالمعلاف .تاعانصلا هكه

 ضيفختلاو .تاقفصلا مربت يكل نكمم رعس ندأ ضرع لجأ نم ّحلت

 ةدر ىلإ ةداعلا ف يدؤي تاكرشلا ىدحإ هيلإ قلت يذلا رعسلا ف

 نأ هذه راعسألا برحل نكميو «ةسفانملا تاك رشلا ىدل ةلئامم لعف

 حّولي ام ًابلاغو .رّمدم يبلول طوبه ةلحرم يف اهلمكأب ةعانصلا لحدت

 اذام اوفرعي نأ ريغ نم ؛سأيلا نع رّبعت ةكرح ف مهيديأب ءاردملا

 .عضولا اذه لثم يف اولعفي نأ مهيلع
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 ىدل ريعستلا يف ناريبخ دجو «تالاحلا هكه ةسارد ىدل

 راعسأ يف ريبكلا هباشتلا مغرب هنأ 84اكزوووإل 200 ©03مقنلإل

 راعسألا تناك «تاعانصلا هذه يف ءالمعلا مظعم ىلإ ةبسنلاب ريتاوفلا

 نحشلا لثم ليمعلاب ةصاخلا فيلاكتلا عاطتقا دعب ةيفاصلا

 لكشلا نيبي ."ءالمعلا ىلإ ةبسنلاب ةريبك ةحردب ةتوافتم تاموسحلاو

 .ليمعلا ىلإ ةبسنلاب ةعونتملا راعسألا طاقن نيب قراوفلا ىلع الاثم 2

 تحت عّمجج تناك يلا ء,نحشلا فيلاكت عيزوت مت «لاثملا ليبس ىلعو

 «ةعونتملا تاموسحلا عيزوت مت «لثملابو .ليمع لك ىلع .دحاو دنب

 ٍقاصلا رعسلاو .ليمع لك ىلع «ريتاوفلا ىلع مسحلا ضورع لثم
 ةفاك رابتعالا نيعب ذحأي يذلا رعسلا ناك ةكرشلا هيلع لصحت يذلا

 .ليمعلا ىلع ةدمتعملا فيلاكتلا هذه

 ةبسنلاب ةيفاصلا راعسألا نأ يسيئر ليمع لكل هباشم ليلحت رهظأو
 هبش ريتاوف نودّدسي اوناك امدنع يح ةريبك ةحجردب تتوافت ءالمعلا ىلإ

 راعسألا يف تاقورفلا ببس عجري .(6,3 لكشلا ىلإ رظنا) ةقباطت
 فالتتخاب اريبك افالتخا فلتخي ناك يذلا فيلاكتلا عيزوت ىلإ ةيفاصلا
 جاجزلا ةعانص يف نحشلا لثمي نأ نكمي «لاثملا ليبس ىلعو .ءالمعلا

 ةكرشلا نأل «رحخآو ليمع نيب ةريبك ةجردب فلتخي اماه ةفلك رصنع

 :اهعتاصن نف انيرق ليمعلا نوكي اهدنع لتأ نحنك قينلاكت لمحشتت
 ةيفاصلا راعسألا نأ 17]<]84عول ةسسؤم اقدعأ ىلا ةساردلا تدجوو
 علسلا ىلع زكرت يلا تاعانصلا يف 9/0500 ةياغل تلصو ةبسنب تتوافت

 نكي مل هنأ وه ئجافملا رمألاو .راعسألا يف ةديدش ةسفانم دهشت لاو

 يفاصلا رعسلاب ةقالع «تارادإلا تاعقوت سكعب ؛ليمعلا باسح مجحلا

 نولصحي رابكلا ءالمعلا نكي ُ «ىرحأ ةرابعبو .ليمعلا هعفدي يذلا

 .راعسألا يف تاموسح ىلع وأ لضفأ راعسأ ىلع ةرورضلاب
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 5 يفاصلا رعسلا

 .ءالمعلا ىلإ ةبسنلاب ةيفاصلا راعسألا ىدم 6.3 لكشلا

 ىلعأ ةيفاص ًاراعسأ ءالمعلا ضعب عفدي اذامل وه يهيدبلا لاؤسلا
 تدحجو .ةيماح ةسفانم دهشت ىلا ةعانصلا هذه يف رخآلا ضعبلا نم

 نولصحي اوناك ءالمعلا ضعب نأ 7/1 لكخ 1م وال اًقدعأ يلا ةسماردلا

 ةميقلا هذهو .ًالصأ اهب ملعت ةكرشلا نكت مل جتنملا نم ةميق ىلع
 زاربإ ىلإ ةكرشلا داق ام اذهو .ىلعأ ةيفاص راعسأ ىلإ تمجرُت ةعفترملا

 ميمصتب تماق افإ يح «نيرخآلا ءالمعلل جتنملل ةيسيئرلا دئاوفلا

 .ىلعأ حابرأ شماوهو راعسأب تامدخو تاجتنم

 ارافبما وقتي اوناك ءالمعلا ضعب ءكلذ نم ضيقنلا ىلعو

 ءالمعلا ضعب نأ ةساردلا تدجوو .طسوتملا نم ريثكب ندأ ةيفاسصص

 «ةريبكلا تاباسحلا باحصأ نم ةرورضلاب اونوكي مل نإو ءىمادقلا

 ماسقألا نم ةددعتم تاموسح ىلع لوصحلل قرط ىلإ اولصوت
 عماوص دوجو ءالمعلا ظحال «تالاحلا هذه يف .ةكرشلا يف ةفلتحملا

 اودافتساو عئاضبلا مهل دّروت يلا ةكرشلا نم ةفلتسحملا ماسقألا يف

 اهيدل تاعيبملا ةوق تعمج «رمألا اذ ةكرشلا تملع نأ دعبو .اهنم

 مدقت امل يئاهنلا ريثأتلاو .ءالمعلا ءالؤه عم رومألا ةيوست لجأ نم

 تحوارت بسنب تالاحلا هذه يف يفاصلا رعسلا طسوتم ةدايز ناك

 ىلإ يدؤت نأ راعسألا ف ةطيسبلا تاقورفلا هده نكميو .203و ]1 نيب
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 ىلإ 5 لصفلا يف ةراشإلا تمدقت دقو .حابرألا يف ةيرهوج تادايز

 حابرألا يف ةدايز ىلإ يدؤت نأ نكمي راعسألا يف /01 رادقمم ةدايز نأ

 نأ راعسألا يف 3 اهتبسن ةدايزل نكمي ءببسلا اذهلو .'011 ةبسنب

 ئيسلا رمألاب سيل اذهو - حابرألا يف /033 اهتبسن ةدايز ىلإ يدؤت
 ةيحبرلا مهف ىلإ عجري كلذ لكو - ةديدش ةسفانم دهشت ةعانص ف

 ىلع دامتعالاب فيلاكتلا باسح ربع يدارفإ ليمع لك نم ةدلوتملا

 .ليمعلا

 ىلع دامتعالاب ةيحبرلاو فيلاكتلا باسح نع يناثلا لاثملا

 نيب ةراجتلا تالاح ٍق تاباسحلا ةرادإ ةيحان نع ثدحتي ليمعلا

 نم فلؤم طيلخ تالاحلا هذه يف ةكرشلل نوكي ام ةداع .تاكرشلا

 دوجو عئاشلا نم هنأ امك .مجحلا يطسوتمو راغصو «رابك ءالمع
 نأ حضاولا نم .راغصلا ءالمعلا نم ريثكلاو رابكلا ءالمعلا نم ةنفح

 80/20 ةدعاقلا) تادئاعلا نم اماه ًامسق نورفري رابكلا ءالمعلا
 اهدراوم تصصحخ يه نإ ةطلغ ةكرشلا بكترت «ءكلذلو ؛(ةفورعملا

 .(6.4 لكشلا ىلإ رظنا) يواستلاب اهئالمع ةفاكل (تاعيبملا دوهحج لثم)

 بسانتي امم, تاعيبملا دوهج تاكرشلا ةيبلاغ صصخت «ببسلا اذهلو

 ةقيرطلا هذه نكل .(تارالودلا نم تادئاعلا وأ) ليمعلا مجحو

 عم ةبسانتم فيلاكتلا هذه نأ انمض ضرتفت وأ ةمدخلا ةفلك لهاجتت

 هزأ ىلإ ءاضيأ انيرخو هحاتنازذلا ىم ديدعلا ريغيوب .ءالطلا هالو

 نوكردي رابكلا ءالمعلاف .كلذك ةلاحخلا نوكت نأ ةرورضلاب سيل

 نأ .ىلإ قولبع كلذلو:«ةكرشلا ىلإ ةبسنلاب ةيجيتازتسسالا يهتنيمأ
 ءالمعلا ةمدحخ ةفلك نإف «ءكلذل ةجيتنو .بلاطملا يريثك اونوكي
 ةمدخ ةفلك نأ امك .مهتبسن عم ىشامتي امم. ةعفترم نوكت رابكلا

 دمتعت الو ةتباث فيلاكتلا ضعب نأل ةداعلا ف ةعفترم راغصلا ءالمعلا
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 ءالمعلا ددع -تادئاعلا فيلاكتلا حابرألا

 نيفلتخملا ءالمعلا نع ةدلوتملا ةيحبرلا 6.4 لكشلا

 نوعزوم راغصلا ءالمعلا نأ كلذ ىلع دز .ءالمعلا تادئاع ىلع

 باستحا متي نأ دعبو .ةفلك رثكأ مهتمدح لعجي امن ةايقارمب

 نأ داتعملا ريغ رمألاب نروكي نل المعلا عاونأ نم عون لك فيلاكت

 ال ةقيقحلا هذهو .ةيحبر رثكألا مه مجحلا يطس و تملا ءالمعلا نأ نيبتي

 لك ىلع فيلاكتلل بسانملا صيصختلا لالخ نم الإ اهكاردإ نكمي

 ةقيرط ةليصحلا رّيغت نأ يغبنيو ,ءالمع نم ةعومجم لك ىلع وأ ليمع
 .اهامعأ ءادأ يف ةكرشلا

 اقاش ًالمع ليمع لك ىلع فيلاكتلا عيزوت نوكي نأ نكمب
 وحن ىلع اقحم نوكت نأ لضفألا نم" ةيحورب نأ ريغ .ةينضم ةمهمو

 ييرقتلا عيزوتلا نأب دقتعن .,"عطاق لكشب ًافطخم نوكت نأ ىلع ضماغ

 نم ردق ىصقأ ىلع لوصحلل فاك ليمعلا ىلع دمتعملا فيلاكتلل

 نكمي «ةقيرطلا هذه مادختسا ف ةكرشلا سرمتت نأ دعبو .دئاوفلا

 .اهتقد ةدايزو فيلاكتلا صيصخت تاءارجإ ةيقنت

 ةديدج سيياقم
 وه ليمعلا ىلع زكرت يلا ةيجيتارتسالا يف يساسألا سايقملا
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 ىلإ ةفاضإلابو .ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا وأ ليمعلل ىدملا ةديعبلا ةيحبرلا
 ةظفاحملا لدعم لثم ؛ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا تازفحم ةبقارم يغبني «كلذ

 ىلع ءمهنع ةدلوتملا حابرألا شماوهو «مهباستكا ةفلكو ؛ءالمعلا ىلع

 ٍق لمعت ىلا كلت لثم ؛تاكرشلا ضعب نأ نيح فو .مظتنم وع

 ةيبلاغ نأ دحن «سيياقملا هذه عبتت «ةيكلساللا تالاصتالا ناديسم

 تاكرشلا هذه سيقت ءاهنم الدبو .اهعبّت ال ىرحألا تاكرشل

 .ةكرشلل ةيق ةيقوسلا ةصحلاو ءالمعلا ىضر ىوتسم

 ىضر ىوتسع, طبترت ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا نأ نيسح فو
 ةقيرط رفوتل ىضرلا سيياقم ةديدع لحارع. ىطختت اهفأ دحن «ليمعلا

 .مهنع ةدلوتملا تادئاعلاب ءالمعلا ف تارامثتسالا طبرل ةسروملم

 (5 لصفلا يق اقباس انرشأ امك «ةيقوسلا ةصحلا نو وكت اكبر ءلثملابو

 ريغ عالمع ةكرشلا تاستكا ىلإ ىدوت انقر ايفأل ا ان

 اهيف يزيفحتلا ماظنلاو ةمظنملا ةيلكيه ميمصت نيعتي «ءكلذلو .نيحبرم
 .ليمعلا سيياقمو قفاوتي اه

 ءاقرفلا فلتخمل ماهم :لوؤسم لك تابجاو يه ام

 ليمعلا ىلع دمتعت يلا ةيجيتارتسالل لاعفلا قيبطتلا بلطتي

 ديصر هنأ ىلع ليمعلا ىلإ رظني ثيحب ةمظنملا لخخاد اكفاقن ارطش

 بلطتي اذهو .هنع ةدلوتملا ةيحبرلل ةيسيئرلا زفاوحلا ءاردملا مهفيو

 ىلع ءوضلا يقلنسو .ةمظنملا تايوتسم ةفاك يف تارييغت لاحدإ

 .تايوتسملا هذه نم ليلقلا

 هنأب لوقلا ديدملا رمألاب سيل .يسيئرلا يذيفنتلا لوؤسملا

 يذيفنتلا لوؤسملاو .رابكلا نيلوؤسملا معدب تارييغتلا ىظحت نأ نيعتي
 ىلع :زيكرتلا يف اديج سيل (يدادبتسالا) يروتاتكيدلا يسسيئرلا



 دمألا ةليوط تارامثتساك - ءالمعلا ةرادإد 0

 "لّوجتلا" ىلإ يسيئرلا يذيفنتلا لوؤسملا جاتحي «لباقملابو .ليسمعلا
 نكل ةيصخش تارايز نوكت نأ لضفيو) ءالمعلل تارايزب مايقلاو

 ىلع نوزكري نم نوكت نأ بعصلا نمف .(ةلجسم تاسلج ربسع
 .مهنم ادخار ىرت نأ ردانلا نم يذلا تقولا يق ءالمعلا

 يذلا ةيميظنتلا لكايملا نم عونلا اذه داجيإ ةمهم ربتعت «عبطلاب

 يذيفنتلا لوؤسملل ةيسيئرلا تامهملا ىدحإ هنع ثيدلا مدقت

 يعولا ديزيو ةفرعملا ديزي ءالمعلا ىلإ ثدحتلاو لوجتلاو .يسيئرلا

 .ءالمعلا ةيمشأ ىدم ىلع ةلالد رفويو ةساسحلا اياضقلاب

 ّىلا صصقلاو تاهيبشتلا ىلع فّرعتلا يف دعاسي هنأ امك

 ويام أدبت ام ابلاغ «لاثملا ليبس ىلعو .ءالمعلا هيلع زكري ام رّوصت

 «"ينافيت" ةصق درسب (اهئدابم اهيفظوم برشتو) اهضورع كينيلك
 داعو .اهضرم صيخشت ءيسأ لتاق ضرم نم يناعت تناك تنب يهو

 نأ يه ةجيتنلاو .ويام همسا يذلا يلحملا ىفشتسملا ىلإ اهاوبأاهف

 رتسشور ىلإ أوج اهلقنو يوحلا لقنلل ويام ةليسو مدختسا ىفشتسملا
 ةيناشلا ةعاسلا يف ةيحارج ةيلمعل تعضخ ثيح ءاتوسينم ةيالوب

 ئدابملا عم مجسنت يلا «ةلاسرلا هذه لثمت .اهتايح تذقنأ انا

 رظنلا فرصب ناسنإلا ةايح ذاقنإ - نوسسؤملا اهعضو ّىلا ةميظعلا

 زكرم هفصوب ليمعلل ارثؤم اهيبشت - كلذ ىلع ةبترتملا ةفلكلا نسع
 نم 0 وأ ًامئاد ار سيل فرصتلا اذه لثم «عبطلاب .ةيسلمعلا

 نمضتت فطاوعلل ةراثإ لقأ تاسايس كانه نأ ريغ .ةيلاملا ةيحانلا

 رخآلا لاثملاو .تقو يأ يف لاملا ةداعإ نمضت ىلا مروتسدّرون ةسايس

 ىرج نيذلا نوسدنهملا يضمي نأ طرتشت يلا دروف ةسايس وه

 درلل تالاصتالا ىلع ّدرلا زكارم يف نمزلا نم ةرتف ًاثيدح مهفيسظوت
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 تاسايسلا هذه لثم ريثأت زواجتي .مهاواكشو ءالمعلا ةلئسأ ىلع

 «كلذ نم مغرلابو .(يباجيإلا مالكلا لقانت لثم) يدارفإلا ليسمعلا

 نم لاقتنالا وه امنإو «حبرلل رابتعا امنود ءالمعلا ةمدخ سيل فدملا

 قيقحتل عيبلا تاقفص ماربإ لثم) ةيراجتلا تايلمعلا ىلع زيكرتلا
 ةيلدابت ةعفنم تاذ ةقالع ىلإ (تاجتنملا تاعيبمي ةسصاخلا 0

 ءاوس) ىدملا ةديعبلا مقاردق ةلالدب ءالمعلاب اهبحوم. ةكرشلا فرتعت

 .ةدصرأك مهعم لماعتتو (مالكلا لدابت ف مأ تاعيبملا يف

 يدذيفنتلا لوؤسملا جاتمي ؛ةصاخلا لئاسملاب صتفيت ام يفو

 .اهب زفاوحلا طبرتو ءالمعلا ةميق سكعت سيياقم ريوطت ىلإ ىسيئرلا

 ءءالولاو «روفنلاو «ءالمعلا ىضر لثم ماقرأ مييقت بوحو عي اذهو
 ؛ددخلا ءالمعلا باستكاو دحاولا ايمعلا تادئاع/تاعيبمو

 ءمهيلع ةظفاحملاو ءالمعلا ةدعاق عسوتو ,ءباستكالا فيلاكتو

 لوؤسملا ج جاتحي امك .ماقر لإ هذه ضرعو مادو ةيسام اكشن

 ليوطلا ىدملا ىلع ةيعئبرلا تادّدحم ىلإ هابتنالا ىلإ يسيئرلا يذيفعتلا

 ةيرهشلا ةدصرألاو تادئاعلا ريراقت شقاني امك انلع اهتشقانمو هذه

 هاهي ضياقلا 0 ل يبو حكاو
 مهسلا رعسو ةيلاحلا ةرتفلا ف حبرلا لثم ةكرشلا ىدل ديقلا ةقاطب

 رو ةرظن رييغت ىلع ليمعلا - ةدمتعملا سيياقملا لمعت

 رظنلا حججرملا ن م حبصيس .دراوملا سيم راج يبسنكرلا يذيفنتلا

 تسيلو تارامثتسا اهنأ ىلع قيوستلا يف قفنت  نعلا» لايجبألا ىلإ

 ديفي يذلا ليلدلاب بلاطي نأ يدذيفنتلا لوؤسملا ىلع يغبنيو («تاقفن

 نم حبصيس امك .قيوستلا يف رامثتسالا لباقم تادئاع قيقحت مت هنأب

 اذهو .ةديدجلا سيياقملاب دراوملا صيصخت تايلمع طبر حّجرسملا



 دمألا ةليوط تارامثتساك - ءالمعلا ةرادد 2

 دامتعالاب نوكت امر دراوملا صيصختل لضفألا ةقيرطلا نأ يضعتقي

 .تاجتنملا تادحو ىلع دامتعالا نم الدب ءالمعلا تاعومجت ىلع

 نويلاملا نولوؤسملا رظني ام ابلاغ .يسيئرلا يلابلا لوؤسملا

 منع قشرلا نع نيلقلا نق نو رتميو,قيوستلا للا روش تويسكسترلا
 سيياقمو ةيعادبإلا ةلالدب ثدحتلا ىلإ قيوستلا مسق ف 0 رب

 يف نيلماعلا نم ديدعلا مواقي ؛عبطلاب .هتافصو جتنملاب ينعولا لثم

 0 يقطنملا ريغ نم هنأ نيح يفو .مهيلع مكحلا تايلمع قيوستلا

 امث يقطنملا نم «تاونس 10 دعب بساكملاب قلعتت فادهأ ديدحت

 مهيدل جئاتنلا سيياقم ةمجرت ةلواحم قيوستلا ْ نيلماعلا ىلإ بللعلا

 امر هنأب ءاربخلا ضعب حرتقا ؛عبطلاب .ءالمعلا ةميق ىلع تارثؤم ىلإ

 مسق ىلإ ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا سايق ةمهم لاكيإ ديفملا نم نوكي

 هنولعفي ال رمأ ّىسأب وهو «ماقرألاب نونمؤي مهلعجيس اذهف .”ةيلاملا

 .قيوستلا يف نولماعلا . مِهيَلِإ اهعفري لا ماقرألل ابلاغ

 ىلإ يسيئرلا يلاملا لوؤسملا ةرظن وه رخآلا يسسيئرلا رييغتلا

 اهطبرو ؛تاقفن تسيلو تارامثتسا امنأ ىلع ةيقيوستلا فيراصملا

 سايقلا ةليسو ىدملا ةريصق اهأب طباورلا هذه ضعب زيمتت .تادئاعلاب

 نيح يف «(ةيجيورت ةلمحل ةجيتن تاعيبملا ماقرأ يف ةدايزلا لثم) ايبسن
 ىدملا ىلع تاريثأت ىرحألا "يراجتلا مسالا ءاتب" تاطاشنل نأ

 نأ ىلإ 2 امر وأ (عيامالا تاللمحلا لثم) اهسايق بعصي ديعبلا

 ةديدحج" تاجتنم ىلع قفني ديدج جتنم لثم) تارايسختك لماعت

 دعب الإ تاقفنلا هذه نم يأ نم عاطتقالا مدع يغبني نكل .( د

 تادئاعلا ىلعو «ليوطلا ىدملا ىلع ءالمعلا ىلع كلذ ريثأت ةسارد

 .ليمعلا ةميق ىلع ريثأتلا لالخ نم ةيلبقتسملا
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 ةليدب ةقيرط «4 لصفلا يف انعم رم امك «ليمعلا ةميق رفوت ءاريخأو

 امك .ةكرشلا ةميقب نّهكتلا يلاتلابو لبقتسملا يف لاومألا قفدتب نّهكتلل

 جامدنالا تايلمعب ةقلعتملا تارارقلا ةعانص ف ةبراقملا هذه ديفت نأ نكمي

 نم سيل ةبراقملا هذه مادختسا ىيلاملا لوؤسملا ىلع ىغبنيو .كلمتلاو

 يف نويئاصخألا اهدعأ لا ةدقعملا لمعلا قاروأ نم ققحتلا لحأ

 عمتجملل ريبعتلا لجأ نمو لب ءبسسحو كلمتلاو جامدنالا تايلمع

 .ةفافشلاو ةطيسبلا سيياقملا هذه مادختساب ةكرشلا ةيفاع نع ىلاملا

 «يسيئرلا قيوستلا لوؤسم ىلع يغبني .يسيئرلا قيوستلا لوؤسم

 تاجتتنملا ساسأ ىلع ةينبم تامظنملا ةيبلاغ نأل ؛تارييغتلا مهأب مايقلا

 نمو .ةمدخلاو «تاعيبملاو «تاجتنملا ريوطتل ةلمتسم تاملثنم اهيدلو

 ةلاعف ةقيرطب مهعم لماعتلاو المعلا نع ةلماش ةركف نيوكت لجأ

 .اعم لمعت نأ ءالمعلاب لاصتالا طاقنو ماسقألا ةفاك ىلع يغبني «ةيدحبو

 لوؤسم ناك اذإ صوصخلا هحججو ىلع ابعص لماكتلا اذه لثم نوكيسو

 .اهيف يزيفحتلا ماظنلاو ةمظنملا ةيلكيه ليدعت ف اددرتم قيوستلا

 ةغايصب ةصاخلا هتبراقم ليدعت ىلإ قيوستلا لوؤسم جاتحي

 ىطختت «3 لصفلا يف انملكت امك و .ةيقيوستلا ةيجيتارتسالا

 سردتو عبرألا ةيديلقتلا طاقنلا ليمعلا ىلع ةدمتعملا ةيجيتارتسالا

 باستكا :ةثالثلا ةيسيئرلا تانوكملا ىلع ةيقيوسقلا تاودألا راح

 ءالمعلا نع ةدلوتملا حابرألا شماهو عئالمعلا ىلع ةظفاحملاو يالمعلا

 ,عالمعلا ةدعاق عيس وتو

 ىوتسمو يراجتلا مسالل ةيلاملا ةميقلا لثم ةيصيخشتلا سيسياقملا نم
 (ةيقوسلا ةصخلا/تاعيبملا مجح لثم ىيلاملا هجوتلا تاذ سيياقملاو ىض رلا

 هيلع يغبني «كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ليمعلل ةيرمعلا ةميقلاو ,تادناعلاو
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 سيياقملا نيب قئاقحلا ىلع كدمتعت ةقوتوم طباور نساك ىلع رصي نأ

 .جئاتنلا ىلع زك رت ىلا ةيلاملا سيياقملاو ةيصيخشتلا

 ةغايص ةداعإ ىلإ تاجتنملا ءاردم جاتحي .تاجتنملا ءاردم

 (حئارشل) ءاردم اوحيصي نأ ىلإ ةجامب امإ مقهأ ىوعمت. .مهسفنا

 وأ ؛ةيلودلا تاكرشلا يف دالبلا ءاردم ديعب دح ىلإ هبشي ام. ءالمعلا

 امك) مهعم وأ ءالمعلا ءاردم ىدل لمعلا ةيفيك ملعت «ريدقت لقأ ىلع

 راجتل لبمغ ىي رتكورب ةكرش هيلوت يذلا ديكأتلاف .(ٌمألا ةمظنملا يف

 مهأ ىلع صاخن هجوب ترام لاو ىلعو ماع هحوب َةَنَو تاب عيبلا

 ؛ةينالعإلا تالمحلا يف نييئاهنلا ءالمعلا فادهتسا نأ ىلإ ريشي ءالمع

 .اهيلع غ زانتم ريغ ةقيقح دعي مل «هتيمهأ مغرب
 ِك 42 و 9 1 5 0 و

 تايلمعلل طيطختلا ّق دئاسلا طمتلا ناك «بيرق تقو نحو

 7 ع

 ىلإ ايئزج كلذ دوعيو «ليمعلا نم الدب جتنملا ىلع دمتعي ةيقيوسلا

 هذه لثم يف .تاجتنملا ىوتسم دنع ةيحبرلا باسح لهسألا نم هنأ
 *َ 5 “ع 5 ' 53

 ىلا ةيجيتارتسالا ْق ايساسأ الخدم ءالمعلا ليلخت لكشي .ططخلا

 .(ةديدخلا تاجتنملاو «ةيجيورتلا تاالمخلا لثم) جتنملا ىلع دمتعت

 ليلحتب ليمعلا ىلع ٌةدمتعملا ةبراقملا أدبت «كلذ نم ضيقنلا ىلعو

 «ةسفانملا تاكرشلا لثم) رخآلا ليلحتلاو .(ىحئارشلا وأ يدرفلا

 يلا ةيجيتارتسالا ىلع دمتعملا تارارقلل تالحدم رفوي (تاجتنملاو

 نايطغت نيتبراقملا نأ نيح يف .ىرخأ ةرابعبو .ليمعلا ىلع زكرت
 رصانعلا ىلع ديكأتلا يف نافلتفت امهنكل ءابيرقت اهسفن عيضاوملا

 و 3 ٍِ 8 ل 0 3 3-3

 و 12

 ىلإ رظنا) ةينازيملا وأ ةيلاملا ريراقتلا دادعإ يف دّمتعملا ساسألاو ةعونتملا

 ىرخألا يحاونلا ىلع ءوضلا ىقلي 5 لصفلاو .(6.1 لودجلا
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 اهذخأي نأ جتنملا ريدم ىلع يغبني َيلاو ليمعلا ىلع دمتعملا طيطختلل

 .رابتعالا نيعب

 ودّرومو يقوسلا ثحبلا ماسقأ جاتحت .ةيقيوستلا ثوحبلا

 ًالوأ مهيلع يغبنيف .لقألا ىلع تارييغت ةعبرأ ءارحإ ىلإ ثوحبلا
 سيياقملا هذه نمضتت .ةكرشلا لحاد اهرشنو ةديدجلا سيياقملا ةسارد

 شماهو «مهيلع ةظفاحملا لدعمو ءعالمعلا باستكا ةيفلك ةديدجلا

 .حابرألا ف ومنلاو ؛مهنع ةدّلوتملا حابرألا

 ةيقيوستلا ةطخلل ةضيرعلا طوطخلا 6.1 لودجلا

 ليمعلا ىلع ةدمتعملا ةطخلا جتنملا ىلع ةدمتعملا ةطخلا

 يذيفنتلا صخلملا .1 يذيفنتلا صخلملا ١.

 عضولا ليلحت .2 عضولا ليلحت

 ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا/ليمعلا ليلحت .أ نيسفانملا/ةئفلا فيرعت .أ

 نم ةصحلا] نيسفانملا ليلحت .ب

 (ةظفحملا

 جتنملا ليلحت .ج نيسفانملاو ةكرشلا ليلحت .ج

 طيطختلا تايضرف .د ليمعلا ليلحت .د

 طيطختلا تايضرف .ه

 ةئفلا ليلحت .ب

 ليمعلا تاياغ .3 جتنملا تاياغ .3

 ليمعلا ةيجيتارتسا .4 يراجتلا مسالا/جتنملا ةيجيتارتسا 4

 ا ا لا ا معا ا اذ آ1آ ةيفيوستلا جماربلا معد .5 ةيقيوستلا جماربلا معد .5
 ليمعلا ىلع دمتعت :ةيلاملا تادنتسملا .6 جتنملا ىلع دمتعت :ةيلاملا تادنتسملا .6

 مكحتو ةبقارم تاودأ .7 مكحتو ةبقارم تاودأ 7

 ةكراط ططخ .8 ةئراط ططخ .8
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 نيب عمجت يلا طباورلا ةوق ريدقتو راهظإ مهيلع يغبني ءًايناث

 ؛ءالمعلا ىضر ىوتسم لثم ةيديلقتلا سيياقملاو «ةيقيوستلا تايلمعلا
 يلاملا ءادألاو ,ةظفاحملا لدعم لثم ليمعلا ىلع ةدمتعملا سيياقملاو

 لمعلا وه كلذ ىلع ةلثمألا دحأو .(6.5 لكشلا ىلإ رظنا) ةكرشلل
 ةقاطب ىلع ءانبف .ةدحتملا ةكلمملا يف وكسيت ةكرش هب تماق يذلا

 تميقو ءارشلا طاغأل اريستون اليا كرا ءاهردصت ىلا نيقوسكملا

 ةيرمعلا ةميقلا ىلعو طامنألا هذه ىلع ةيجيورتلا تالمحلا ريثأت

 يف ئيلرتسإ هينج نويلم 300 هرادقم لوحت كلذ نع جتن .ليمعلل
 تانايبلا تمدختسا امك .ةءافكلا ف بساكملا ببسب تاقفنلا

 ىرخألا رجاتملا يف تاقفنلا ريدقت ف نيصلخملا ءالمعلا ءالؤمب ةقلعتملا

 ةظفحم نم اهتصحل ريدقت ىلإ اهلصوأ امث «نيرخآلا ءالمعلا ىلع

 .ىقيِق | مقرلا نم دج ةبيرق تناك اهئالمع

 ىوتسملا دنع ةحيحصلا تانايبلا عمج ىلإ نوثحابلا جاتحي ءاثلاث
 تانايب بلطتي ليمعلا ىلع دمتعملا ليلحتلاف .عيمجتلل حيحصلا

 ءالمعلا نم ةعومجم لكب ةقلعتملا تامولعملا ةعباتم متت ثيح ةيئزح

 «ةظفاحملا فيلاكتو «ةظفاحملا لّدعم مييقت لجأ نم نمزلا رورم عم

 بلطتي ال اذهو .ةيرمعلا ةميقلا مييقت يلاتلابو «حابرألا يف ومنلاو

 ءالمعلا ىوتسم دنع فيلاكتلا عيزوتو لب «بسحو تادئاعلا ةعباتم

 ىلإ نوثحابلا جاتحي امك .(ءالمعلا نم ةحيرسش ىوتسم دنع وأ)

 امبرو ةلماش ةكرشلا ىدل ءالمعلا تانايب ةدعاق نأ مغرب هنأ ةظحالم

 لظت يهف «ءالمعلا نم نييالملا لوح ةيليصفت تامولعم ىلع يوتمت
 ىلعو .اهريفوت ىرخأ رداصم ىلع يغبني ةيويح تامولعم ىلإ ةرقتفم
 ام رادقم لوح تامولعم ءالمعلا تانايب دعاوق رفوت ال «لاثملا ليبس

 ةبوعصلا نم لعجي ام اذهو .ةسفانم تاجتنم ءارش ىلع ليمعلا هقفني



 ةيديلقتلا سيياقملا

 كل اياونلا ير حا ف ءاللمعلا ىضر ىوتسم ...5

 ةيقيوستلا جماربلا

 7 ليمعلا ةمدخ ريعستلا حتنملا هلم دلع عيزوتلا -

 «تامولعملا هذه نودبو .ليمعلا ةظفحم نم ةكرشلا ة ةصح مييقت ناكمم

 لاملا نق هسشن رادقملا داقفني نيليمع عم ةكرشلا لماعتت نأ نكعمي

 ةفلتخم اهدحأ ةظفحم نم ةكرشلا ةصخح نكلو ةكرشلا تاجتنم ىلع

 نأ مغرب ةقيرطلا سفنب رخآلا ليمعلا ةظفح نم اهتصح نعادجح

 ال امر «لثملابو .ةريبك ةحردب فلتخت ةكرشلا حابرأ ة ةيمننت ف امهاردق

 ىلإ وعدت ىلا بابسألاب قلعتت تامولعم ىلع تانايبلا دعاوق يوتحت

 نأ ةظحالم ىلإ نوثحابلا جاتحي ءراصقالابو .ءالمعلا روفن

 يلا سيباقملا نم ةعومجم بلطتت ليمعلا ىلع ةدمتعملا ةيجيتارتسالا

 .تاليلحتلاو تامولعملا نم ةفلتخم عاونأ ىلإ اهرودب جاتحت
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 ةدمتعملا ةيجيتارتسالا نأ ةظحالم ىلإ نوثحابلا جاتحي ءاريخأو

 ىلع بعصلا نمف .ةرّركتم تارابتخا ءارجإ مزلتست ليمعلا ىلع
 مل اذإ ليمعلل ةلماكلا تاردقلا ِمّيقت نأ ًالثم تاغولاتكلا عيبت ةكرش
 دعاوقو .ماع لك تاغولاتكلا نم هسفن عونلاو ددعلا هيلإ لسرت

 كلكم ريغ ارئا تارانسلألا ءارجإ لعجت ةمخضلا ءالمعلا تانايب

 .ريسفتلاو ذيفنتلا لهسو ًايبسن
 يف وأ ةكرشلا يف) تانالعإلا وبتاك جاتحي .نويئاصخألا

 ةظحالم ىلإ خإ «ةيجيورتلا تالمحلا ف نويئاصخألاو «(تالاكولا

 مهألاو .ةلصلا تاذ سيياقملل اققاز تانانبلا نيكتو قلقعلا ةيددكرب

 ربع مهتاطاشنل ىدملا ديعبلا ريثأتلا ةسارد ىلإ ةجاحب مهنأ كلذ نم
 هذه ريثأت وه ام :ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا ةسدع لالخ نم رفظنلا

 عيسوتو «مهيلع ةظفاحملاو «ءالمعلا باستكا ةلالدب تاطاشنلا

 نع جتنيس «ةيبناح ةدئافكو ؟ليوطلاو ريصقلا نييدملا ىلع مقدعاق

 ةيعرفلا عماوصلا نيب لصاوتلا ليهست ةكرتشملا ةغللا هذه ثدحتلا

 يقاب يف ىرخألا عماوصلا ىلإ ةفاضإ قيوستلا مسق لغخاد ةعوننملا
 .ةمظنملا ماسقأ

 ةراجت ئف ةحبار دي :]1حرمدط'و طماع" (متس لعلنا, 18

 ؟ةنومضم ريغ

 «"ةحيحص ةقيرطب" ديرت ام لج ىلع لصحت ةكرش ىلع لاثمك
 ةدحتملا تايالولا يف رامقلا ةعانص ربتعت .[5'80[12 نع ملكتتس

 51.2 وأ 9026 هتبسن ام رماق 22002 ماعلا يفف .ادج ةروطتم ةعانص
 نويلم 300 ىلاوحب اوماقو .تاهونيزاكلا يف يكريمأ دشار نويلم
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 .طسوتملا ف نيرهش وأ رهش لك ةدحاو ةرم ونيزاكلا اورازو ةلحر
 ةعانصلا هذه يف لوألا عبرألا تاكرشلل ةيونسلا تادئاعلا تغلبو
 نالوو نابللل فيزاق ةيفانع اسانرأ كففعو الرق .زايلتدا وس وكلا

 ومن ليجست ![ةعهطاو 8ماعمأ هلم معلا, ]0ع ةكرش تعاطتساو

 ماعلا فصتنم يف ًالصاوتم عي 18 ىدم ىلع تادئاعلا ف رمتسم

 حورطملا لاؤسلاو .ملاعلا يف امير رثكألا باعلألا ةكرش حبصتل 3
 ؟كلذ قيقحت 1135815 تعاطتسا فيك ءوه

 افأ ىلع اهسفن ىلإ تاهونيزاكلا ترظن املاطل .ةيجيتارتسالا

 ةسراممو ةيلستلل نكامأ اهإ :رامقلا بعلل ةنكمأ دّرح نم رثكأ

 سكتفساو «جاريم يف رئاث ناكرب دحوي «ساغيق سال يفف .لامعألا

 فارعألا يضتقت .وغاليب ف ريفاون عم ةريحبو ءروسكول يف ريبك
 ةئيب داجيإو ةضامو تاآشنم ءانب 5 نأ ةعانصلا هذه يف ةدئاسلا

 نكت مل «يضاملا نرقلا نم تانيعستلا علطم يف .تاهزتنملا ةئيبب ةهيبش
 .اهلبقتسم يف ءاربخلا نم ديدعلا ككشو «تآشنم كلمت 15

 طباور سيسأت ىلعو ءالمعلا ىلع زيكرتلا ترّرق ةكرشلا نأ ريغ

 هذه تناك «ةكرشلا ىلإ ةبسنلاب .تاآشنملا ءانب نم الدب مهعم ءالو
 0787.2 ةبسن تءاج :2001 ماعلا لولب هنأل ,ةيقطنم ةيجيتارتسسالا

 .اقاهونيزاك يف نورماقي نيذلا اهئالمع نم اهادئاع نم
 يميداكأ وهو «نامفول يراغ مضنا امدنع .ةيميظنتلا ةيلكيملا

 120815 ةكرش ىلإ «لامعألا ةرادإل درافقراه ةيلك ف قباس

 نكمي نل هنأ كردأ 21998 ماعلا يف يسيئرلا تايلمعلا لوؤسمك

 .ةديدج ةيميظنت ةيلكيه نودب ءالمعلا ىلع يوق زيكرت ىلإ لصوتلا

 دايسأ اهريدي ةيعاطقإب هبشأ ةكرشلل ةعبات ةأشنم لك تناك دقف
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 حابرأ ةأشنم لكل ناك امك .ةيركفلا ةيحانلا نم نولقتسم نويعاطقإ

 يف ةحلصم الو زفاح اهيدل دحوي نكي مل كلذلو ءامب ةصاخ رئاسخو

 نأ ريغ .ىرخألا تآشنملا عم ءالمعلاب ةقلعتملا تامولعملا مساقت

 .اهئالمع نم ةعطاقتم تارايز ترهظأ ةكرشلا اًقرحأ ىلا ثوحبلا

 نع ةلماش تامولعم ىلع لوصحلا اهنكمي ةيلكيه رفوت مدع عمو
 اهئالمع ةظفحم نم ةكرشلا ةصح تناك ءافاشنم ةفاك يف ءالمعلا

 .يضاملا نرقلا نم تانيعستلا علطم يف طقف 9036 رامقلا باعلأ نم

 ةصحلا هذه يف 01 رادقع. ةدايز نأ ةيلحادلا تاليلحتلا نم نيبتو

 نامثول داعأ ؛ءكلذل ةجيتنو .51.10 رادقمم ةكرشلا مهس رعس عفرتس

 مهيدل نولماعلا نوفظوملاو ماسقألا ءاسؤر راص ثيحب ةكرشلا ميظنت

 نأب تآشنملا ءاردمل حضوأ امك .ةرشابم هيلإ مهريراقت نوعفري

 دقو .طقف اهنيعب ةأشنمل سيلو لكك ةكرشلل اكلم نآلا اوتاب ءالمعلا

 ةرادإ ةيلكيه ىلإ يراجتلا مسالا ةرادإ ةيلكيش نع الوحم كلذ لثم

 .ليمعلا

 ىرخألا ةيسيئرلا ةمهملا .ليمعلا ىلع ةدمتعملا ةيجيتارتسالا
 ءالمعلا ىلع زيكرتلا لجأ نم اب مايقلا ةكرشلا ىلع بحوت يلا

 اقرجأ يلا ثوحبلاو .ءالمعلا ءالؤل لماش مهف ميونكت فداك

 نم !082 اودلو اهيدل نيرماقملا نم 26 نأ ترهظأ ةكرشل

 ضيقنلا ىلع ءاونوكي مل ءالمعلا ةريخ نأ كلذ نم مهألاو .اًنادئاع

 ةريبك غلاب, نورماقي نيذلا نييسايقلا ءالمعلا نم «ةيطمنلا ةروصلا نم

 نم اوناك امنإو ,مفاصمق مامكأ يف ةيبهذ ارارزأ نومدختسي نم

 تاقوأب نوعتمتي نيذلا نيّتسملا نمو رمعلا لبتقم ب مه نم نيدشارلا
 ىلإ مهلامعأ نم مقدوع ءانثأ ونيزاكلا نوروزيو ةّرح ليحخادمو
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 .عوبسألا ةلطع يف مهزانم جراخ مقارهس نوضقي امدنع وأ مهزانم

 ىلع ةدمتعملا ةكرشلا ةيجيتارتسا ف ةيساسألا ءانبلا ةنبل تلثمت

 عقوتُي يلا حابرألل يرظنلا رادقملا وأ اهليمع ةميقب نّهكتلا يف ليمعلا
 لداج .ليوطلا ىدملا ىلع ليمعلا نم ونيزاكلا اهيلع لصحي نأ

 ةيمهألا ةياغ يف نوكيس انئالمعل ةيرمعلا ةميقلا مهف" نأب نامقول

 ميمصتب ةكرشلا تماق «كلذلو .””ةيقيوستلا انتيجيتارتسا ىلإ ةبسنلاب

 «كلذل ةجيتنو .ءالمعلل ةيرمعلا ةميقلا ةدايز فدك يقيوست جمانرب

 لجأ نم تانايبلا دعاوق ىلع ةدمتعملا ةيقيوستلا تاينقتلا تمدختسا

 ىرج .ليمعلا عم ةقالعلا ةماقإل ثالثلا ةيساسألا لحارملا ةرادإ

 ءالمعلا لجأ نم ؛"ةديدجلا ةراجتلا ةلحرم" «ىلوألا ةلحرملا ميمصت

 ىلع ءالمعلا ءالؤه عيجشت جمانربلا اذه نم فدحلا ناكو ,ددجلا

 نم «"ءالولا ةلحرم" «ةيناثلا ةلحرملا تممّصو .اددحم ونيزاكلا ةرايز

 .اتاهونيزاك ىلإ تالحر ثالث نم رثكأب اوماق نيذلا ءالمعلا لحأ

 مل نيذلا نييداعلا ءالمعلل تممّص ,"ةظفاحملا ةلح رم" «ةثلاثلا ةلحرملاو

 .نورفنيس مهنأ حجرملا نم نيذلاو نمزلا نم ةرتف ذنم ونيزاكلا اوروزي
 نم ةليكشت ةطساوب لحارملا هذه يف ءالمعلا ةياعر ترج

 نأب ةكرشلا تفشتكا «لاثملا ليبس ىلعو .ةصاخلا ةيقيوستلا جماربلا

 ف لضفأ 560 ةميقب "شيف" ضرعل نيفدهتسملا اهئالمع ةباجتسسا
 "شيف'و ؛محللا حئارش نم نيتبجوو «ةيناحم ةفرغ ريفوت نم بسلاغلا
 يذلا ءالولا جمانرب تناك ىرمألا ةيساسألا ةادألاو .*530 ةميقب

 اذه بجوميو .ةيلامجإلا تآفاكملا جمانرب مسا ةكرشلا هيلع تقلطأ

 ةئفلاو «ةيبهذلا ةئفلا :تائف ثالث ىلع ءالمعلا عيزوت مت ؛جمانربلا

 ةيحانلا :نيتّماه نيتيحابب جمانربلا اذه زيمت .ةيساملا ةئفلاو ,ةييتالبلا
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 اذهو .ةكرشلا تآشنم ةفاك يف هسفن جمانربلا مادختسا يه ىلوألا

 تانيعستلا رخاوأ يف ةكرشلا ةلكيه ةداعإ لبق لاحلا هيلع نكي مل ام

 ءالمعلا لوصحب ةكرشلا ةلافك يه ةيناثلا ةيحانلاو .يضاملا نرقلا نم

 انمز فوقولا لثم) لضفأ تامدخ ىلع طقف سيل ةيساملا ةئفلا نم

 اهيلع لصحي ىلا تامدخلا نم (معطملا يف وأ لوعدلا دنع لقأ

 ةلماعملا ةيؤر ةيبهذلا ةئفلا نم ءالمعلا عسو ف نكل «نورخآلا ءالمعلا

 ءالمعلا ةيّور ناك فدهلاو .ةيساملا ةئفلا ءالمعل حنمُ يلا ةيليضفنتلا

 .ىلعأ ةئف ىلإ اومتنا مه نإ هب نوعتمتي فوس امل

 ءالمعلا ىلع زيكرتلا ىّدأ .نيفظوملا زفاوحو ءالمعلا ةمدخ

 ترهظأ تاليلحتلاو .مه لضفأ تامدخت متدقت ىلإ يعيبط لكتسم

 قافنإ ضفخنا دقف .ةيحبرلاو ليمعلا ىضر نيب رشابم طابترا دوجو
 نيذلا ءالمعلا قافنإ داز نيح يف ماعلا يف 9010 رادقم. نيطحاسلا ءالمعلا

 .ماعلا يف /024 رادقم. ةكرشلا عم مهلماعت يف ريبك حايتراب نورعشي
 ءانثأ ليمعلل ةمدح ريفوت صوصخلا هجو ىلع بعصلا نم

 مسقت ةكرشلا ترَّرق «كلذلو .ابلاغ لاملا نورسخي ءالمعلا نأل بعللا
 «ءالمعلا ىضر ىوتسك. نيفظوملا تاآفاكم طبر ربع ةزاتم تامددح

 اتاهونيزاك يف فظوم لكل حيتي تاوالع جمانرب ذيفنتب تأدبف

 ىضرل يلامجإلا ىوتسملا عفترا اذإ 5200 ىلإ 575 ىلع لوصحلا

 تالدعع. ةطبترم تآفاكملا نأ ظحال .رثكأ وأ 903 رادقم ءالمعلا

 ةكرشلا نأل «ونيزاكلل يلاملا ءادألا نع رظنلا فرصب ءالمعل ىضر

 يلاملا ءادألا نسحتي فوسف «نيضار اهؤالمع ناك اذإ هنأب دقتعت

 ىلع رالود نويلم 14.2 ةكرشلا تعفد :2002 ماعلا يفو .ايئاقلت

 .نييرادإلا ريغ نيفظوملل تآفاكم لكش



 233 ليمعلا ىلع ةدمتعملا ةمظنملا :سداسلا لصفلا

 يذيفنتلا لوؤسملا نآلا حبصأ يذلا) نامقول دجوأ .سيياقملا

 ةمراصلا ريياعملاو ةبساحملاب اسح «ىرتخأ رومأ ةدع نيب نم «(يسيئرلا

 ةيقوسلا ةصحلا ىلعو حابرألا ىلع سيل زكري وهو .ةكرشلا يف
 ىلعو «مهيلع ةظفاحملا ىلعو «ءالمعلا حايترا ىلعو لب ءبسحو
 ةمدخلل ةجيتن ءاج ءالمعلا حايترا نأ هتظحالعو .ةيرمعلا مهتميق

 سايق راتخا «مهعم ةقئاللا نيفظوملا تافرصتلو مهل مّدقت يلا ةزاتمملا

 يف ركذي ناك امك .ءالمعلا عم مهتقادص ىوتسمو هيفظوم ةعرس
 ؛ةيبقشلا تانيكاملا ىلع نيفرشملاو «تالئاعلا بابرأ عم هئيداحأ

 يف !01 اهرادقم ةدايز نأ «ةاهطلاو «تارايسلا فقاوم يف مدخلاو

 ةكرشلا مهس رعس ديزت نأ نكمي ليمعلا ةظفحم نم ةكرشلا ةصح
 ىلع ةدمتعملا سيياقملا ىلع زيكرتلا رَّرق ءراصتحالابو .51.10 رادقم

 ةيدؤملا قيرطلا يه ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا نيسحت نأ ظحال هنأل ليمعلا

 .مهسألا ةلمح ىلإ ةبسنلاب ةميقلا ةدايز ىلإ
 [1ةمهلد' ةكرش اهتلذب يلا دوهجلا ترمثأ .ريبكلا بسكملا

 تيرتس لاو يذ تلاق :«2000 رايأ/ويام يفف .ةرهاب جئاتن نع

 زرحت 1120815 ةكرش نأ نوري تيرتس لاو يف نولحما أدب" لانروح

 /036 نم ليمعلا ةظفحم نم اهتصح تعفتراو .”"اهتاسفانم ىلع ًامدقت

 .2002 ماعلا يف ًابيرقت !/42 ىلإ يضاملا نرقلا نم تانيعستلا علطم يف

 ىلع «يلاوتلا ىلع ةسماخخلا ةنسلل تلصح «2004 زومت/ويلوي فو

 ءانب اًقاسفانم هيلع تلصح امم رثكأ (585 اهعومج غلب) تآناكم

 تققح «2002 ماعلا فو .نيرماقملا ءارآل ةيونسلا تاعالطتسالا ىلع

 ىلع دئاعلا غلبو ؛رالود نويلم 324 تغلب ةيفاص ًاحابرأ 5

 .08.5 يلامجإلا لامسأرلا ىلع تادئاعلا تغلبو 27022.3 مهسلا ةميق
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 احابرأ :ةضاّمولا اهتسفانم :810611 011:معع تققح «لباقملابو

 2011.2 مهسلا ىلع دئاعلا غلبو «رالود نويلم 299 تغلب ةيفاص

 .9/05.4 يلامجإلا لامسأرلا ىلع دئاعلاو

 ةدمتعملا تايجيتارتسالا ذيفنت يف ةعئاش ءاطخأ

 ليمعلا ىلع
 حجانلا ذيفنتلا يف ةلاح ةسارد 1173158 ةكرش رفوت

 ةطاسبب حيرصتلا نأ رهظت يهف .ليمعلا ىلع ةدمتعم ةيجيتارتسال

 قيبطت يغبني هنأو ءايفاك سيل ليمعلا ىلع ةدمتعم ةيجيتارتسا عابتاب

 كلذ نود لوحت ىلا تالكشملا مظعأو .ةمكحب ةيجيتارتسالا هذه

 .ذيفنتلا ةيلمع ىلع ىدملا ةريصق ةرظن ءاقلإ نم زوربلا ىلإ ليمث
 .ةعئاشلا ءاطخألا نم ريثكلا دجوي «"رظنلا رصق" نع ثيدحلابو

 .مهل ةكرشلا هرفوت يذلاام

 نم ديدعلا اهيمسي ّيلاو ةفورعملا تايجيتارتسالا نم ضعب زكري
 لصحتس يلا ءايشألا ىلع ؛ليمعلا ىلع ةدمتعم تايجيتارتسا سانلا

 يلا ءايشألا ديعب ّدح ىلإ لهاجتتو (ءالمعلا ةميق يأ) ةكرشلا اهيلع

 ابلاغ .(ءالمعلا ىلإ اهريفوت يرجي لا ةميقلا يأ) ءالمعلا اهيلع لصحتي
 تالدعمو لؤافتلا ىلع ثعبت (ققحتت ال) تانّيكت ةجيتنلا نوكت ام

 .باسح ا بسحُي نكي مل ءالمعلل روفن

 .تقولا رورم عم لصحيس اذام ةسارد يف لشفلا ٠

 نأب ضارتفالا ىلع ءلقألا ىلع ةينمضلا ةيحانلا نم ءنيبم اذهو

 ححجرملا نم يذلا حابرألا طمن لهامتو نآلا مه امك نوقبيس ءالمعلا
2 

 ىلإ يّدؤي اذهو .(ليمعلا ةايح ةرود) تقولا رورم عم رهلظي ن ١
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 نيلمتخملا نييسيئرلا ءالمعلا باسح ىلع نييلاحلا ءالمعلا ىلع زيكرتلا

 قلجتملا "ديلا قف ”روفضع" ةلوقم ءازغإ به .ءانهه ليتك

 حلطصم يف نيعلا فرح هسايق نكمي يذلا ىدملا ريصقلا لوحدلملاب
 . ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا'

 .ةيدرولا ناولألاب ةيلطملا تاراظنلا

 ْق ؛ئبم انه ضارتفالا .ةقباسلا ةلكشملل ةسكاعم ةلكشماغنإ

 يف ومنلا ةلالدب "نكمم رمأ ةعئارلا ءايشألا قيقحت" نأ ىلع ةىانسإألا

 ىلإ ةفاضإ) ليمع لك نم دلوتملا حابرألا شماهو ءالمعلا نم لك

 ةرفطلا عم قفارتيو .(نايحألا ضعب يف فيلاكتلا يف ةمخض تاضيفخت

 سانلا طلخ «(تنرتنإلا تاكرشل ثدح اذام ىلإ رظنا) تانهكتلا ف
 .(تاينيقيلاب نوعفادملا اهفصي امك وأ) تايلامتحالاو تايناكمإلا نيب

 سمحتلاو ةيلاحلا جئاتنلا نيب ةنزاوملا وه ةصقلا هذه نم ىزفغملاو

 لدعم عم) ومنلا ىلع ةدمتعملا بساكملا نأ ةظحالمو ,ىنالقعلا

 بساكملا نم بعصأ اهقيقحتو ًانيقي لقأ (قباسلا يف عفترم مصخ
 .نييلاحلا ءالمعلا نم ةرّركتم تاقفص ماربإ نع ةدلونملا

 .ريثكلا نوواسي اعم نكل ءاكيش نوواسي ال مهدحو
 تاداصتقا مييقت دنع ثدحي ام ريكفتلا اذه ىلع ةعئاشلا رهاظملا نم

 ىلإ هريغو «(درفلا) لخد طسوتم ليي «نادلبلا هذه يف .ةيمانلا نادلبلا

 ةركد هلعجم تاكرشلا نم ديدفلا هع تع يقدس قؤونكي ذأ

 يذلا) كنب يِيس لحد امدنع «لباقملابو .اهلمكأب نادلب ف لوحدلا

 يف ةيويسآلا نامتئالا تاقاطب قوس (بورغ يس نآلا حبصأ
 مم امدنع يح ةرفوتملا تاردقلا ظحال ؛ىضاملا نرقلا نم تانيعستلا

 .ةيلاعلا تاردقلا يوذ ءالمعلا نم ناكسلا ةيبلاغ نكت
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 .لوزعم أيمع دجوي ال

 اونوكي نأ اراغص اوقبي نأ متحملا نم نيذلا راغصلا ءالمعلل يح نكمي

 داصتقالا ءاربخنو .نيرخآلا ىلع ريثأتلا يف هب مايقلا مهنكمي امل نيمهم

 ةركفلاو ."ةكبشلل ةيجراخلا تاريثأتلا" ةقّيشلا ةرابعلا نومدختسي

 املك ءام رمأب مايقلا نم سانلا داز املك هنأ كلذ ءارو نم ةطيسب ىلا

 ةزهجأ ىلع صوصخلا هجو ىلع قبطني ام اذهو .ةميق ىلعأ رص

 (تنرتنإلا «نورتكلإ ديرب ء«تاسكاف «فتاه ةزهجأ) ةنيعم ةعئاش

 ! مهعم لصاوتلا يف بغرت نم نيرخآلا لوحت عم ةميقلا ديزت ثيح
 عجشت األ اضيأ ةماه "ةريبكلا دادعألا" نأ امك .نيمدختسم

 ٍق ركف) لضفأو رثكأ تاجتنم عينصت ىلع ةممتملا تاجتتنملا يعنصم

 ةميق نم ديزي امم «(قاطنلا ضيرعلا ثبلا ةزهحأو ةينويزفلتلا ةزهجألا

 ماه ريثأت دجوي امك .نيلمتحناو نييلاحلا ءالمعلا ىلإ ةبسنلاب جتسملا

 راعسألا ضيففختو ةدوجلا نيسحت ىلإ يّدؤي داصتقالا قاطن ىلع

 .جاتنإلا فيلاكتو

 يهو "لوزعم ليمع دج وي ان" موهفل ىرخأ ةماه ةيحان دجوت امك

 «تامظنملاو ءصصقلا ىلإ ةفاضإ) ثيداحألا نولدابتي ءالمعلا نأ

 نيمُيق "نوديحلا" ءالمعلا نوكي امر .(ةثداحلا فرغو ءفحصلاو

 مهنع ةدّلوتملا حابرألا نوكت امدنع يح نيرخآلا ىلع مهريثأت تنعي

 .ءيسملا مالكلا نم ريثكلا نوطحاسلا

 .نح انب قلعتم رمألا

 نم الك امئاد رابتعالا نيعب ذخألا ىلإ قيوستلا ةيجيتارتسا جاتسمت

 نيب تاقالع ةماقإ ىلع اهديدشتبو .ةسفانملاو ءليمعلاو ,ةكرشلا
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 ٍِع

 ليمعلا ىلع ةدمتعملا ةيجيتارتسالا يّدؤت نأ نكمي ءاهئالمعو ةكرشلا

 ريغ باجعإ يف ىلجتي ام اذهو .ةسفانملل فاك ريغ مامتها ءاليإ ىلإ

 مه امم رثكأ نونومضم نييلاحلا ءالمعلا نأب ضارتفالاو ءسفنلاب رّربم

 ءارو ىعست ىرخألا تاكرشلا نأ ركذت) عقوتملا ومنلا نأشب لؤافتلا

 ا ءالمعلا ءالؤه

 ىلإ ةبسملاب مّيق ليمعلا ىلع دمتعملا ريكفتلا نأب خسار ناعإ انيدل

 اروتاتكيد نوكت نأ يغسي هنأ يعي ال كلذ نكل .هناك نيثلا ةفاك

 ع لا ١ تاكرشلا نم ديدعلا كانهو .اهذيفنت ف (ايدادعغسا)
 ماسلا ىلا

 تاجتنملا ىلع زكرت تامظنم عم ةيوق تاراحب «ءانب ْق ٌرمتستو

 ريشي امك) ةيراجتلا تاكراملا وأ (ةلديصلا تارضحتسم لثم)

 حصنن ال نمو .(ارخؤم لبماغ كت رتكورب ةكرشل ديدجلا روهظلا
 ره ام وأ «تاجتنملا دمتعت ىلا تامظنملا لك ايش لماكلا كيكفتلاب

 وأ تاجتتنملا نئيسحتل ةممصسملا تاي راقملا اهات لثم كلذ نم أ نسأ

 ةلماكملل اقرط ةحجحانلا تامظنملا دجتسو .يراجتلا مسالا ةميق

 تعقو ىلا ءاحاحب لقألا تاكرشلاو .ةفلتخملا رظنلا تاهجو نيب

 "ةريغصلا لوقعلا تيرفع مه نونما ءاجسنالا" ةديصم

 اهيلع لصمي يلا ةيؤرلا ”لالظو ءاوضأ" لهاجتتس ؛نوسريمإل

 -. ع و انجل ايي 2 00

 ىوتسك. زيكرتلا مزلي «ةمظنملا ماسقأ ضعبل زيكرتلاو داحّتالا ريفوت

 زكرت ىلا تاكرشلا ف ىح يراجتلا مسالاو جتنملا ىلع نيعم

 .ليمعلا ىلع
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 ةيماتخ تاظحالم

 لك تارارق هيجوت يف ليمعلا ةميق ةيمعأب تعنتقا كنأ نآلا لمأن
 يحاول ةفاك ةيطغت لواحن مل .ةيلالا مسقو قيوستلا مسق نم

 ارمأ عوضوملا اذهل انتحلاعم نم لعجب نأ لواحن مل امك ءاهليصاغفتب

 نمو ايدج عوضوملا ربتعن اننأ ىلإ ةيحان نم كلذ دوعيو) ايلسم

 يلحتلا ىلإ انيعس يف اريثك نيقفوم نكن مل اننأ ىلإ ىرمخأ ةيحان
 امم ريثك يف يأرلا انقفاوت نأب كلذ نم مغرلاب لمأن اننكل .(ءاكذلاب

 ءيشلا ضعب ةفلتخم ةقيرطب ابر ركفت نأو باتكلا اذه يف هانضرع

 .كلذل ةجيتن

 ماتخ يف اهانركذ يلا فادهألا ىلإ دوعن ءانمدقت درسن يكل

 .1 لصفلا

 ةدصرأ ةباثمي ءالمعلا نأب كعانقإ »

 باتكلا ةءارق نع تفقوت تنك آلإو هانلق امه تعنتقا كنأب ضرتفنس

 ةباثك, كلذ ريتعنسو .لصفلا اذه ىلإ كلوصو نم ليوط تقو لبق

 ."زوف"

 .ليمعلا ةميق باسح ةيفيك حرش ٠

 «قالطنا ةطقنكو .ليصفتلاب 2 لصفلا يف عوضأوملا اذه انشقان

 ةظفاحملا لدعم نأو 21 ليمعلا نع ةدلوتملا حابرألا شماه نأ ضارتفاب

 مادختساب ةيرمعلا ةميقلا تسقي مصتخلا لدعم كلذكو تباث

 :ةغيصلا

0 5 11 
 ]+ مد
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 ةديج ةجيتن هذهو .ةيلاحلا ةرتفلا يف حابرألا شماه فاعضأ 5و 2 نيب

 اديح ابيرقت رفوت يهو «تاضارتفالا يف ةفيفط تاريغت دوجو ةلاح ف
 .يلاحلا يراجتلا جذومنلا ىلع ءانب اثيدح بتستكملا ليمعلا ةميقل

 ةميق ىلع ربكأ ًاريثأت ةظفاحملا لدعمل نأ وه نآ ف مهملاو ريثم لاو

 .باستكاالا

 ةيجيتارتسال اساسأ رفوت ءالمعلا ةميق نأ فيك راهظإ

 .قيوستلا

 «مهيلع ةظفاحملا و المعلا باستكاب ةقلعتملا تارارقلا مييقت نككمم

 ةميقلا ىلع مهريثأت ةلالدب ةيجهنم ةقيرطب مقدعاق عيسروتو

 افأ يف تاليلحتلا هذه لثم ةيمهأ نمكت .ليمعلل ةيرمعلا

 عال ١ ةفاعك ىلع ذاوحتسالا لثم هيخضيسب مكخحلا لا رسام 5 . نعل ةفاك : 1 7 *م أ َ . نأ ّ 0

 لجأ نم حافكلا" وأ  قوع ىسعقأ ىلإ حايترالا ىوتسم ةدايز"

 ريغ ةيراحب تاسايس ةباثع 070 ةبسنب ةظفاخت لدعم كك لصوتلا

 .ةكرشلا مييقتل اساسأ رفوت ءالمعلا ةميق نأ فيك راهظإ

 «(تادعملاو عنصملا) ةتباثلا ةدصرألا لثم ىرخألا يحاونلا نأ نيح يف

 «تاالمعلا راعسأو ؛(دعاقتلا تاشاعم لثم) ةيلاملا تامازتلالاو

 ةيبلاغل ةيساسألا ةميقلا نأ دحب ءةكرشلا ةميق يق رثؤت ةيلاملا تارايخلاو

 .ءالمعلا نم يأ «ةيلبقتسملاو ةيلاحلا اقادئاع قفدت نم ةعبان تاكرشلا

 ةلمتخما) ةدايزلاو ,ةظفاحلا لدعمو «باستكالا لدعمل تاعقوت ءاطعإب

 تادئاعلا مييقت يلاتلاو ءالمعلا مييقت ءرملل نكعي ,(حابرألا قف

 هذه هادحختسا ةيفيك حرشي 4 لصفلا نأ كلذ نم مهألاو .ةيلبقتسملا
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 ةيباجيإ ةيلام تاقفدت دعب ققحت مل ىلا تاكرشلا ةسلاح ف ةبراقملا

 ةميق ىلع يقيوستلا طيطختلاو ريكفتلا زيكرتل ةقيرط حارققا

 ,ءالمعلا

 عابتا ربع ليمعلا ةميق نيسحت ىلإ فدهي لمع راطإ 5 لصفلا ضرعي

 يبت تاوطخملا هذهو .طيطختلا يف تاوطخ عبرأ نم ةفلؤم ةيلمع
 ١ - - - ١ وم -

 يلاتلابو ءالمعلا ةميق نّسحَت نأ نكمي ةيقيوستلا تاطاشنلا نأ فيك

 .ةكرشلل ىلاملا ءادألا

 .ليمعلا ىلع زكرت ىلا تايجيتارتسالا

 ىلع ةدمتعملا ةيميظنتلا ةيلكيملا فالتحا هجوأ لصفلا اذه حرشي

 اًهاخدإ مزلي يلا تارييغتلا ىلإ انرشاو .جتنملا ةرادإ ماظن نع ليسمعلا

 يف تاليدعتلا ىلإ ةفاضإ ةيزيفحتلا مظنلاو نيفظوملا بيردت ملن ف

 نم اهؤارحإ نيعتي يلا ةيساسألا ءادألا تارشؤمو ةيبساحما قرلطلا

 كك - امك .ةلاعف ةقيرطب ليمعلا ىلع كر ت ىلا تايجيتارتسالا قيبطت لجأ

 ءةكرشلا يف ءاردملا ىلع يغبني يلا ةصاخلا ٌماهملا ىلع ءوضلا انطلس

 لخأ نم امي مايقلا ؛نييئاصخألا ىلإ يسيئرلا يذيفنتلا لوؤسملا نم

 .ليمعلا ىلع ةدمتعملا تايجيتارتسالا قيبطعت

 فادهألا هذه رابتعا «تئش اذإ كدكميو .ةريبك ةحردب فادمألا

 ةهجو ةباثم. لقألا ىلع اهرابتعا وأ قيوستلا مسق ميظنتل ساسأ ةباثكي

 ظن
2 

 .رخآو نيح نبي ةساردلا قحتست ةيفاضإ

 اذهل انتحلاعم ىف "ايليناقلا" نم ريثكلا انمدختسا دق نوكن اعر
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 نع ثدحتت اهتيمأو ةداملا قطنم نأب دقتعن انلز ال اننكل .عوضوملا

 ةيروفلا ةيفطاعلا ةيبذاحلاب :ىلحت نأل ةرورض ال هنأ امك :اهنسفن

 وأ «يملاعلا ملسلا قيقحت وأ ؛ناطرسلا جالع امب ىلحتي يلا

 يلا تاكرشلا نم ديدعلا كانه ؛ةقيقحلا يف .ع وحلا نم صلختلا

 لازت ال نكل .ةبراقملا هذه لقألا ىلع حيرصلا يّنبتلا نودب تحممن

 :تاكرشلا ضعب ىلإ ةبسنلاب "توم وأ ةايح" ةلأسم ةبراقملا هذه

 ةبسنلاب طسروتملا ءادألاو قّوفتملا ءادألا نيب قرافلا عت دق امنأ امك

 كتكرش ىلإ ةبسنلاب اميرو - ىرخألا تاكرشلا نم ديدعلا ىلإ
 .اضيأ





 (أ) قحلملا

 ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا ريدقت

 ةميقلا ريدقتب ةقلعتملا ةيضايرلا ليصافتلا لصفلا اذه ف ضرعن

 .2 لصفلا ف اهانشقان ىلا تاضارتفالا ىلع ءانب ليمعلل ةيرمعلا

 لدعمو تباثلا حابرألا شماه عم ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا

 دودحم ريغ نمز قفأو .تباثلا ةظفاحملا

 ىقبت ليمعلا نع ةدّوتملا حابرألا نأ طيسبلا انحذومن يف انضرتفا
 ىلإ ريشت ةيحانلا هذه ف تاساردلاو .ةكرشلا عم هلماعت ةّدم لاوط ةتبا
 مْ نيح ف ءتقولا رورم عم حابرألا ةدايز معدي اهضعب - ةضقانتم ةلدأ

 ليمعلا (فّرصت) لماعت دل يرهوج ريثأت يأ ىرخأ تاسارد رهظت

 رهظت دق ءالمعلا نم ةعومجم ىلإ ةبسنلاب روفنلا طامنأ نأ مغربو .تقولا

 نأ رهظت يلا تاساردلا نم ديدعلا كانه ,تقولا رورم عم ايجهنم اريغت

 ءالمعلا نم ةسناجتم ريغ ةعومجم ىلع سكعنت نأ نكمي تاريغتلا هذه

 .تقولا رورم عم ليمعلا ءالو يف ايمانيد اريغت سكعت نأ نم الدب

 ريغ ئمز قفأ دادتما ىلع ليمعلل ةيرمعلا ةميقلل انمييقت انيرحأ ءاريصخأو
 عم .ةنيعم ةطقن دنع ةيئاوشع ةقيرطب ليلحتلا عاطتقا نم الدب دودحت

 .ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا مييقتل نيزهاج انتب ءتاضارتفالا هذه
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3 3 

 باستكالا

 .دودحم ريغ ينمز قفأ دادتما ىلع ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا طيطخت 1.أ لكشلا

 (0 نمزلا دنع .ليمعلا نم لاملا قفدت 1.أ لكشلا رّوصي

 اذه دلوي ؛كلذ دعبو .ةنيعم ةميقب باستكا ةفلك ةكرشلا لّمحتت

 يواسي 5100 غلبم نأ امي نكل .500 هرادقم ماع لك امبر ليمعلا
 طقف يواسي 1 ةنسلا ف 0 حبرلاف ءادغ 5100 نم رثكأ مويلا

 ىلإ فاضي .يونسلا مصخلا لدعم ] ثيح ؛ماعلا اذه /(1+3)

 ةظفاحملا لدعم ناك اذإف .ةكرشلا نم رفني ار ليمعلا اذه نأ كلذ

 عقوتملا دئاعلل ةيلاحلا ةميقلا نأ ئعي اذهف ع وه ءالمعلا ىلع

 لصحن «2 ةنسلا ةياف قو .50 1(/  + 1) يواست 1 ةئسلا ءاهتناب
 رورم ريظن غلبملا اذه مصخن امدنع .500 هرادقم حبر ىلع ا
 نأ ريغ .مر/(] + [)“ حبرلا اذهل ةيلاحلا ةميقلا حبصت «نيتنس

 ,” وه يناثلا ماعلا ءاهتناب انعم هلماعت ىلع ليمعلا ءاقبإ لامتحا
 ءاهتناب لامتحالا ةبسن نوكت ءالثم /090 ةظفاحملا لدعم ناك اذإف)
 ماعلا ءاهتناب انعم هلماعت ىلع ءاقبإلا لامتحاو 0 لوألا ماعلا

 ةميقلا نأ نعي اذهو .(اذكهو :9081 وأ 9090 ا« /090 ره يناثلا

 .51 * 0/01 + [) يواسي ةيناثلا ةنسلا نم عقوتملا دئاعلل ةيلاحلا

 ىلإ لصوتن ؛...«4 23 تاونسلا ىلإ ةبسنلاب هسفن قطنملا عابتابو

 :ليمعلا اذهل ةيرمعلا ةميقلا
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3 2 
 11 8 م7

 اان : :
 1م(“ "12

 _--_ك [ايمجم* +... |
(+[) 

(15) 

_, 
 نبازعرعب ند

7 +1) 
 ءاسيح

 25020 0 يىد]+ نب نة

 نود نب نخب نخب نذإ

 3 ند -|[ ىلاتلابو

 5 1 ا ]+ وأ

 1]- 3200 ]+ ممم

(+1) 

 نأ دجنف «(1.أ) ةلداعملا يف 5 ضّرعن

 كلبا - ١ 4 (١
 [+ ّن

22.5 

 .ةددحم تالاح ثالث نآلا شقاننس

 .ًايئدتم ةظفاحلا لدعم نوكي امدنع ©

 نوكي نأ نكمي «(الثم لقأ وأ /050) ايندتم ةظفاحملا لدعم نوكي امدنع

 2012 ملكت لدعم دنع «كلذ لاثم .] نم اقأ حابرألا شماه نعاضم

 «ىرخأ ةرابعبو .9050 ةظفاحم لدعم دنع 0.8] شماملا فعاضم نوكي
34 

 ابورضم 0.8] يواست 9050 ةظفاحم لدعم دنع ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا
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 ةيرمعلا ةميقلا نوكت نأ يغبني الأ نكل .هنع ةدلوتملا ةيونسلا حابرألاب

 حابرألا نأل - نييسيئر نيببسل ال وه باوجلا ؟ةيونسلا حابرألا نم رثكأ
 ءالمعلا نم ةريبك ةبسن رسخن اننألو ماعلا ةياف يف رهظت ليمعلا نع ةدلوتملا

 .لو الام اعلا ةيافف لبق

 . ماعلا ةيادب ف حابرألا رهظت رهيضت املنع ©

 يف ليمعلا نع ةدلوتل حابرألا رهظت نأ تالاحلا ضعب ف نكسملا نم

 فيلاكت ةكرشلا اييف دبكتت يلا اهسفن ةرع فلا يف يأ - ماع اك ةيادب

 :يلي امك 1 لكشلا ليدعت ىلإ راصي «تالاحلا هذه لثم ف .باستكالا

 ظ 1 | 1 ْ
 - -* »ب * »+ :

 51 1 2 3 5 4 6 نمزل

ٌ 
 ةفلك أ

 باستكالا

 دنع حابرألا ققحتت ققحتت امدنع ليمعلل ةيرمعلا ةميقلل ينمزلا جمانربلا 2.أ لكشلا

 .ماعلا ةيادب

 ٍقاضإ ّدح 2. اكشلا يف دحري ء1.أ لكشلا نم ضيقنلا ىلعو

 ةيرمعلا ةميقلا ةعيص حبصت كلذلو .0 نمزلا دنع حابرألا شماخ

 (ارآل ح رد م بكحا - | + مث
 [+ردسم [+ مم

.3 

 فق ليمعلا يو احابرا ةكرشلا ثلا بحت امدنع هنأ (3.أ) ةلداعمل نم حضتي

 حابرألا شماه حبصي «باستكالا فيلاكت هيف لمحتت ي 5 ملا تقولا
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 ىلعو .1 دئاز 1.2 لودجلا يف نيبملا حابرألا شماف ايواسم ديدحجلا

 نوكي 2100 ةظفاح لدعمو 0/012 مصخ لدعم دنع «لاثملا ليبس

 وه امك 4.09 نم الدب 5.09 ةلاحلا هذه ف حابرألا شماه فعاضم

 دحن 20050 ةظفاحملا لدعم نوكي امدنع ءلثملابو .2.1 لودجلا قف دراو
 و و

0 

 .0.81 نم الدب 1.8] شماملا فعاضم نا

 .ماعلا لاوط رارمتساب حابرألا (مكارتت) رهظت امدنع .

 أيمعلا نم ةدلوتملا 10 ةيونسلا حابرألا اماك قفدت أدبي «ء١1.5 اكشلا ف
 03 أ - -_ تت 5 38-3 8 د -

 دنع 2.أ اكشلا ف ةلماكلا ةيونسلا -ابرألا ريظت نيح يف ماعلا ةياف دنع
 0-5 - م ١ "ل - - ١

 رارمتساب حابرألا رهظت نأ امر حج رملا نم لب لمتما نمو .ماعلا ةيادب

 تناك اذإ .رهش لك ف 2/12 وأ ءعبر لك يف :ا/4 لثم - ماعلا لاوط

 كلت يفو .يلاتتملا مصخلا مادختسا انيلع نيعتي ماعلا لاوط قفدتت حابرألا

 :ىلإ ليمعلل ةيرسعلا ةميقلا ةغيص لوؤت .ةلاحلا

5 | 0 8 

 انا - | “' 1 لا عا 0
 0 موسم

04. 
 كلتل ةكاشم ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا تاريدقت «ىرخأ ةرابعبو

 .(2.[) ةلداعملاو 2 لصفلا يف ةمّدختسملا

 حابرألا يمانت عم ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا
 ةده لاوط ةتباث لظت حابرألا نأ يساسألا انحذومن ضرتفي

 نكمي نيتلاح شقاني 2 لصفلاو .ةكرشلا عم ليمعلا لماعت
 ةيضايرلا ليصافتلا نآلا نيبنسو .تقولا رورم عم حاسبرألا امهيف

 .نيتلاخلاب ةصاخلا

 ومنت نأ
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 .حابرألل تباث ومن .

 ليبس ىلعو .عم تباث لدعم ومنت حابرألا نأب ضرتفن :ةلاحلا هذه يف

 ىلإ راصي «ويرانيسلا اذه يف .ماعلا ف 8 لدعم حابرألا ومنت امنر «لاثملا

 :يلاتلا لكشلا ىلع (1.أ) ةلداعملا ليدعت

 علب 111 5 7101+ مز 016 + مة

 ([+) ه([+ ,)“ ([+ )“

5.5 

 يف اهانمدختسا لا اهسفن تاوطخلا عابّتاب ةلداعملا هذه طيسبت نكي

 نأ دعب ةلاحلا هذه يفو .(1.أ) ةلداعملا نم (2.) ةلداعملا قاقتشا

 (نانأل ع تك تس
 [+ن-,([ مز

(.6) 

 .صقانتم لدعم. ومنت حابرألا 6

 تباث حابرألا ومن نأب ضارتفالا نوكي ام ةداع ,2 لصفلا يف انركذ امك

 حابرألا نأ وه ةيقطنم رثكألا ضارتفالاو .ماع هجوب لؤافتلا يق اغلابم
 ومنت اعر ؛لاثملا ليبس ىلعو .صقانتم لدعمي نكل تقولا رورمم ومنت

 ىلإ أطابتي ومدلا اذه نككلو ءىلوألا ةليلقلا نينسلا ف 8 لدعممب حابرألا

 .اذكهو «كلذ يلت يلا نينسلا يف 166 ىلإ لصي نأ

 هذه ُق ومنلا طغ ريوصتل الهس ايضاير احذومن ةلداعملا رهلظت

 :ةلاحلا

 )0 نجر < ردو + (طحمم - 10) [1 - هعمل 0]

 مريح

 [ ةينمزلا ةرتفلا نع حابرألا شماه <



 249  ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا ريدقت :(أ) قحلملا

 شماه ندأ وأ «(0 نمزلا دنع حابرألا شماصه -

 حابرألل

 ىصقأ وأ «ةدودحم ريغ ةينمز ةرتف دنع حابرألا شماه - 3

 نكد حابرأ شماه

 ىلإ ىندألا شماحلا نم حابرألا شماه يف رّيغتلا لدعم - («
 ىصقألا شماهلا

 لم ةنس) ةينمزلا ةرتفلا - |
 ( تالدعم ريظن نمزلا عم حابرألا شماه طمن 3.أ لكشلا نيبي

 ةعرس 1 رتيمارابلا روصي .5150 < ناربو 5100 - ...ثيح «ةفلتخم

 ىلإ حابرألا شماوه لصت رقع + نركي اهذتغ .حابرألا شماه ومن

 .اريبك اع ناك ول امم أطبأ ةريتوب اه ةميق ىصقأ

 ةلالدب ريكفتلا ديفملا نم ءلضفأ هجو ىلع ا« لماعلا مهفن يكلو

 ىوصقلا هتميق فصن ىلإ لوصولل حابرألا شماه هبلطتي يلا نمزلا
 نأ دحب «ةلاحلا هذه يف .ةنكمملا

 (1131 - ددوز < 0.5 (123 - 110)

 ىلإ لصوتلل مزاللا (* نمزلا نأ دحب (7.[) ةلداعملا نم يلاتلابو

 وه كلذ
 [1 - نعم( //)] - 5

 (* د - 15 (0.5)/معغ - 693/1

 ىلإ حابرألا شماه لصي يكل مزاللا نمزلا 1.أ لودجلا نيبي
 . لدعملل ةفلتخم ميق ريظن ىوصقلا هتميق فصن
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 (5) حابرألا شماه

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 

 (تاونس) نمزلا

 ةفلتخملا رييغتلا تالدعمل حابرألا شماه طمن 3.أ لكشلا

 ىوصقلا هتميق فصن ىلإ حابرألا شماه لوصول مزاللا نمزلا 1.أ لودجلا

 (تاوئس) (* 1

0.1 003 

02 31_37 

0.3 231 

04 73 

05 039 

06 116 

07 009 

0.5 0507 
09 0077 

1.0 069 

 مييقت نآلا اننكمي ,(4.أ) ةلداعملاب ةييبش ةلداعم مادختسابو

 ةلداعملا مادختساب ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا
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+[ 5 

 011 - | لام | 4ك
0 

8 
 نأ دجلف )2 أ ةلداعملا ُِق ))7) 0 ةلداعملا نم ضروعن

 ٌ 1 وعلا

 هنن دس( بح 1
 ]+ مر |+بر-(]-غ),“
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 يذلا دحلاو .حابرألا شماه يف ومن دحوي ال هنأب ضارتفالا ىلع ءانب

 ىلع دمتعي رخآ لماعب فعاضملا اذه ةميق لّدعي نييناثلا نيسوقلا نيب

 شماه ومث ةعرسو 11113 حابرألا شماه ف ومنلل ىوصقلا ةميقلا

 لصفلا يف 2.3 لودجلا يف شماملا فعاضمل ةنيمملا ميقلاو .1 حابر لا

 .(9.) 5 ىلع دمتعت 2

 ةظفاحملا لدعم نّسحت عم ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا

 رورم عم تباث ةظفاحملا لدعم نأ يساسألا انحذومت ضرتتفي

 ءالمعلا نم ةحيرشل وأ ليمعلل ةظفاحملا لدعم نّسحَت لاح ٍف نكل .تقولا

 ةلاخ ةهاشم ةقيرطب رابتعالا نيعب كلذ ذأ انعسو يف ؛تقولا رورم عم
 ةهيبش ةلداعم مادختسا اننكمي ءصوصنخلا هحو ىلعو .حابرألا شماه ومن

 :[ نمز دنع ةظفاحملا لدعم ديدحت لجأ نم (7.أ) ةلداعملاب

 ردن +(: - نر)إ[]] - «ماعألت)]

10.5) 
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3 
 اسيح

 [ نمز دنع ةظفاحملا لدعم <

 ىندألا ةظفاحما لدعم وأ 0 نمز دنع ةظفاحملا لدعم < 1

 ىصقألا ةظفاحملا لدعم وأ ددحم ريغ نمز دنع ةظفاحملا لدعم - ..

 ىوصتقلا ةميقلا ىلإ ايندلا ةميقلا نم ةظفاحملا يف رّيغتلا لدعم - /:

 «ًالثم ةنس) ةينمزلا ةرتفلا < [

 ةيحانلا نم دعم ةظفاحملا ةلاح ف ةماع ةلداعم قاقتشا نإ

 حابرألا شماه تافعاضم يف تارّيغتلا حضونس «كلذلو .ةيباسحلا
 نأ اهيف انضرتفا يلا ةلاحلا 5 ةظفاحملا لدعم نّسحتي امدنع

 تقولا رورم عم تباث ةظفاحملا لدعم

 - اعو 0/090 - مو 227070 - م اهيف نوكي يلا ةلاحلا سردنل
 يكل ةنس 1.73 رمألا بلطتي «1.أ لودحلا ىلإ ةدوعلاب هنأ يأ 4
 | وأ ءروفنلا لدعم 4.أ لكشلا نيبيو .(7080 ىلإ ةظفاحملا لدعم لصي
 قى ووفتلا ظف نق قيرانيسلا اذه اققو ةطفاخلا لدعم هن احيورطم
 .نءاطاطدءال هفصو يذلا طمنلل هباشم هنأب ةلاحلا هذه

 ا
| 
 إ

| 

 و ل م يي سمس اسس

 5 6 7م 8 للعلا

 ةينمزلا ةرتفلا

 .روفنلا لدعم 4.أ لكشلا
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 ميقل ةرظانملا حابرألا شماه فعاضم ميق 2.5 لودحلا نيبسي

 نأب لودجلا اذه يف انضرتفا .ا ةظفاحملا يف رّيغتلا لدممل ةفلتخم

 .اع ل ةفلتخم ميق دنع /090 ىلإ 2070 نم نسحتي ةظفاحما لدعم

 اذه يف ةفلتخم ةينمز تارتف دنع ةظفاحملا لدعم ميسق باسح مت

 ريدقت يف ميقلا هذه انمدختسا مث .(10.5 ةلداعملا ىلع ءانب لود

 ءاع < 0.2 امدنع «لاثملا ليبس ىلعو .ءالمعلا نم يقبتملا مسقلا

 «كلذلو .0 نمزلا دنع 9070 ىوتسم دنع ةظفاحملا لدعم أدبي

 .ءالمعلل يلكلا عومجملا نم 0.7 انيدل ىقبتي «ىلوألا ةنسلا ءاهتناب
 ةلداعملل امو "074 ىلإ لصيل ةظفاحملا لدعم نّسحتي .] ماعلا يفو

 0.7 نم 1074 انيدل ىقبتي ماعلا كلذ ءاهتناب ءكلذلو .(10.5)

 يناثلا دومعلا يف رهظتو .ءالمعلل يلكلا عومحملا نم 0.52 يأ

 هرادقم ايونس حابرأ شماه انضرتفا) حابرألا شمام ةيلاحلا ةميقلا

 نع ةدلوتملا (حابرألا شماه فعاضم ىلع ةرشابم لصحن يكل 51

 ةينمزلا تارتفلل ةرظانملا ميقلا كلت انفضأ ءاريخأو .ءالمعلا ءالؤه

 نم ةليوط ةرتف دادتما ىلع ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا ريدقتل ةفلتحملا

 نإف «5] يواسي حابرألا شماه نأب انضرتفا اننأ امو .نمزلا

 ؛ةنراقملا ضرغبو .اهتاذ لح يف حابرألا شماه لثمت ةيرمعلا ةميقلا

 2.1 ل اودحلل ًاقفو 2.50 وه حابرألا شماه فعاضم نأ ىلإ ريشن

 يأ) 9/80 ىوتسم دنع تباث ةظفاحملا لدعم نأ انضرتفا امدنع

 .(7090و 7070 نييوتسملا طسوتم

 لئامم انلاثم َق و حابرألا ن ثماه فعاضم نأ لودجللبا نيبي

 رورم عم ةتباث ةظفاحملا تالدعم نوكت امدانع شماهلا 0

 .تقولا
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 9090 ىلإ 9070 نم ةظفاحملا نّسحت لاح يف حابرألا شماه فعاضم 2.أ لودجلا

 ءالمعلا ءالمعلا

 1 621 1 ل ل ا ل
 نوعا | ندت | مك4 | 9077 | هل

| 033 07 
 022 0س | 1

/ : 01 | 0000 07 

 014 5آ000 0.1 20

 0 م00 | 09 ٍ 0م | 0
 0209 0 | 077 90و | 05

0 | 00 007 

 هوس | د6 | 0 ١»
 022 كمون | 0.602 | 0

002 

 002 ”ت'09

0 
 0.01 ترصو | 8

0.01 
 00 كنون | 0

 ل هلا مي
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 لماعت ةّذم نوكت امدنع ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا
 ةددحم ليمعلا

 ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا مييقتب انمق ءيساسألا انجذومن ىلع ءانب

 هنأل هيف بوغرم رمأ كلذ نأب انلداجو .دودحم ريغ مز دفأ دنع

 ةيرمعلا ةميقلا ريدقت لجأ نم يطابتعا نيمز قفأ رايتحخا نع انينغي

 ةلظفاحملا لدعم نم لك باستحا متي «كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ليمعلل

 ئاملت ةقيرطب لبقتسملا يف كلشلا ةلاحل نيترظانملا مصخلا لدعمو

 م و و

 ينمز قفأ دادتما ىلع ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا ريدقتل حايترالاب ريدملا

 «تاونسلا نم 0 هرادقم ددحم مز راطإ ديدحت دارأو دودحم ريغ

 .ةلوهسب ليمعلل ةيرمعلا ةميقلل ةديدحلا تاريدقتلا قاقتشا نكعمي

 «8 ةينمز تارتفل ةرظانملا دودحلا باسحو (1.أ) ةلداعملا ىلإ ةدوعلاب

 نأ دن
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 دمألا ةليوط تارامثتساك - ءالمعلا ةراد+ 6

 نأ دجنف (11.[) ةلداعملا ف 5 ضوعن

 تلران - _ )-(ت) |
 [+ نم [+

(12.5) 

 .أ) ةلداعملاب دودحم ريغ مز قفأل ةرظانملا 2. ةلداعملا ةنراقمم

 شماه فعاضم نأ ظحالن «تاونسلا نم  ددحم ددعل ةرظانملا (2

 يف ّدحلا اهنع رّبعي ةيفاضإ ةنوكم نمضتي ددحم نمزل رظانملا حابرألا

 نع لقأ يفاضإلا ّدحلا اذهو .(12.أ) ةلداعملا يف نييناثلا نيسوقلا

 عمو .] ديارت عم حيحصلا دحاولا نم برتقي هنأمغرب دحاو

 ,حيحصلا دحاولل ًايواسم ّدحلا اذه حبصي «ةيامناللا نم 8 بارتقا
 ضارتفاب هيلع لصحن يذلا هسفن حابرألا فنعاضم ىلع اددحب لصحنل

 ةنيبملا ميقلا باسح مت دقو .هلعف يغبني ام وهو «دودحم ريغ هز قفأ

 مادختساب حابرألا شماه تافعاضمل 2 لصفلا يف 2.4 لودجحلا يف

 (12.5 ةلداعملا



 (ب) قحلملا

 ةظفاحملا لدعم ريثأت

 حابرألاو ةيقوسلا ةصحلا ىلع

 تالدعم ريثأت مييقتل ةيباسحلا ليصافتلا قحلملا ذه ضرعي

 .ةكرشلا حابرأ ىلعو ديعبلا ىدملا ىلع ةيقوسلا ةصحلا ىلع ةظفاحما

 ةيقوسلا ةصحلا ىلع ةظفاحملا لدعم ريثأت

 نييراحت نيمسال لّوحتلا وأ روفنلا - ةظفاحملا ةفوفصم سردنل

 ةيراجتلا ةكراملا ىلإ ةبسنلاب ةظفاحملا لدعم ءانه .(1.ب لودجلا)

 ةيراجتلا ةكراملا ىلإ ةبسنلاب ةظفاحملا لدعمو 9095 يواسي (أ) 8

 يذلا هسفن ثلاثلا ويرانيسلا وه اذه .80'9 يواسي (ب) 8

 دنع اتأدب نيتيراجتلا نيتكراملا نأ ضارتفاب .3 لصفلا يف هانشقان

 كنكمي) 050 امهرادقم نيتيواستم نيتيقوس نيتصحمب 0 نمزلا

 «نيتفلتخم نيتصحب اتأدب ول رّيغتت نل جئاتنلا نأ نم دكأتلا ةلوهسب

 قوسلا تناك اذإ .(ةشقانملا هذه ءاهتنا دنع كل حضتيس ام اذهو

 نيتيراجتلا نيتكراملا اتلك نأ يعي اذهف ؛ةدحو 100 نم ةفلؤم
 ا 01 .0 نمزلا دنع ةدحو 50 كلمت
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 دمألا ةليوط تارامثتساك - ءالمعلا ةرادإ 8

 روفنلا - ةظفاحملا الودج 1.ب لودجلا

 دنع تايرتشملا

 ]+1 نمز

 أ ب

 0095 ب م ةكراملا ظفتحت «1 ةرتفلا يف يأ «ةيلاتلا ةينمزلا ةرتفلا ف

 ةفاضإلابو .ةدحو 47.5 - 50 اء /95 يأ ءنيسمخلا اًقادحو نم

 ىلإ 8 ةكراملا نورتشي نيذلا ءالمعلا نم 9020 لوحتي «ءكلذ ىلإ
 10 - 50 ا“ 720 ىلع مل ةكراملا لصحت ؛كلذلو . ةكراملا ءارش

 نإف يلاتلابو .8 ةكراملا ءارش نم ءالمعلا روفنل ةجيتن تادحو

 100 نم فلأتت قوسلا نأ رابتعا ىلع ةيقوسلا ةصحلا وأ) ةيلكلا تاعيبملا
 غلبي .ةدحو 57.5 - 10 + 47.5 يواست م ةكرامل نم (ةدحو
 - 57.5 - 100 ةرتفلا هذه ف ةيقوسلا اهتصحو 8 ةكراملا نم تاعيبملا

 نيبم وه امك ةينمز ةرتف لك دنع تاوطخلا هذه رركن .ةدحو 5

 ىلإ 4 ةكراملا لصت امدنع لداعتلا ةلاح ىلإ لصوتن .2.ب لودجلا ف

 وأ 29095 ةظفاحم لدعم دنع هنأ وه ببسلاو :/080 ىواست ةصح

 تايرتشملا أ

 1 نمز دنع ب

 ةكراملا هرسخت ام عومجم غلبي 0/080 ةيقوس ةصحو 2705 روفن لدعم

 تقولا يفو .(طاقن عبرأ وأ) تادحو 4 - 80 ا“ 9/05 تادحولا نم 8

 اهتصحو 020 يواسي 8 ةكراملا ىلإ ةبسنلاب روفنلا لدعم نأ ام ؛هسفن
 4 - 20 ا“ 020 م4 ةكراملا بسكت فوسف 29020 يواست ةيقوسلا

 8 ةكراملا نم بسكت 8 ةكراملا نأ يأ .8 ةكراملا نم تادحو

 .اهحلاصل هرسفخت يذلا تادحولا نم هسفن ددعلا



 259  حابرألاو ةيقوسلا ةصحلا ىلع ةظفاحملا لدعم ريثأت :(ب) قحلملا

 ةيقوسلا صصحلا روطت 2.ب لودجلا

 تقولا رورم عم (ةصحلا وأ) تاعيبملا

1 8 
 50 50 0 نمزلا

1 0 5250001 405 

 26075 21292755 32 نمزلا

 23026 02(20ج | 1 ] ] 5 3 نمزلا

 20 0-00 م قمرا

 ةيراجتلا ةكراملل ةيقوسلا ةصحلا قاقتشا نكمب ءماع هجوبو

 :يلي امك ليوطلا ىدملا ىلع

 اتت ا« عم عرمرم " لب ع الم

 (1.ب)

 اسي

 ف 080) 8 ةكراملل ليوطلا ىدملا ىلع ةيقوسلا ةصخلا < مد

 (انلاثم

 (انلاثم يف 2095) 4 ةكراملل ةظفاحملا لدعم - ؟م

 ف 720) ليوطلا ىدملا ىلع 8 ةكراملل ةيقوسلا ةصخلا <

 (انلاثم

 ) 84 ةكراملا ىلإ نولوحتي نيذلا 8 ةكراملا ءالمع لدعم - لبو

 ةلداعملا طيسبت اننكمي رب - 100 - ليو مدرب + وجرب < 90100 نأ امم

 :ليوطلا ىدملا ىلع ,8 ةكراملل ةيقوسلا ةصحلا ىلع لوصحلل ةقباسلا



 دمألا ةليوط تارامثتساك - ءالمعلا ةرادإ 0

 (2.ب)

 ةيقوسلا ةصحلا ريدقت يف (2.ب) ةلداعملا مادختسا نآلا اننكمب

 هتشقانم تمدقت يذلا 1 ويرانيسلا يف .ليوطلا ىدملا ىلع ةكراملل

 ةلداعملا يف نيتميقلا نيتاه ضوعن .ل, - لو - 9050 :3لصفلا ف

 لرب - و لم - 9010 «2 ويرانيسلا فو متو - 0 نأ دجنف (2.ب)

 23 ويرانيسلا فو .,066.67 وأ ممم - 20 (20 + 10) «,كلذلو 0

 .9080 وأ دحر - 20/20 + 5) كلذلو .لروو - 9020 يلاتلابو لم - 5

 حابرألا ةنورم لباقم ةظفاحملا :حابرألا ىلع ريثأتلا

 ةظفاحما لدعم يف 9/01 هتبسن ع ريثأت ةظفاحملا نورم سيقت

 يف اندجو .ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا ف رّيغتلل ةيوكملا ةبسنلا ىلع

 نأ 2 لصفلا

 هارال ح 1 ١
 ]+ غم

 غو ءمصخلا لدعم ]و «يونسلا حابرألا شماه وه 8 ثيح
 ىلع لصحنف ع ىلإ ةبسنلاب (3.ب) ةلداعملا لضافن .ةظفاحملا لدعم
 :ع يف رّيغتلل ةجيتن ليمعلل ةيرمعلا ةميقلا ف ريغتلا

 8قعللا __ساال+)
 قرم +(  ,- مل“

 (3.ب)

 يواست 17 ةظفاحلا ةنورم كإف يلاتلابو



 261 حابرألاو ةيقوسلا ةصحلا ىلع ةظفاحملا لدعم ريثأت :(ب) قحلملا

 _ 001ه“ مار س(ل+) 9 1 فسم
1 5 2 2 2 

 0 مارال ([ م ")* 7س

 هك 2 7 ل

 (] ممر (]+ غ-)

 - 1 + حابرألا شماه فعاضم

 (5.ب)

 شماه ةنورمو ةجيتنلا هذه نيب ةنراقملا هجو وه ام وه لاؤسلاو
 شماه ةنورم قاقتشا اننكمي ((3.ب) ةلداعملا مادختساب ؟/7» حابرألا

 :يلي امك حابرألا

 _ 0017 و 1 ([+ م-م) 58
 حاشا اعرب

 0 منار ([ + غئ- 11
1 2 

 (6.ب)

 ةنورم نإف «ًامئاد بجوم حابرألا شاه فعاضم نأامع

 اذإ «لاثملا ليبس ىلعو .حابرألا شماه ةنورم نم ربكأ لظت ةظفاحما

 فعاضم نأ دحن 2 مصخلا لدعمو 090 ةظفاحملا ادعم ناك

 ةظفاحملا ةنورم «ةلاحلا هذه فو 0 يواسي حابرألا شماه

 .حابرألا شماه ةنورم مجح فاعضأ ةسمخ وأ 25 يواست





 (ج) قحلملا

 ءالمعلا ةدعاق ةميق

 ةكرشلا ةميق مييقتل ةيباسحلا ليصافتلا ىقحلملا اذه ف ضرعن

 .اهئالمع ةميق ىلع دامتعالاب

 ةكرشلا ءالمع ةدعاق ةميق

 همك ةكرشلا عالمع هدعاق ة 0 ىفاكت .موهفملا ثيح نم

 2- هد و 3- دو 8 30 ءانب ال أ د .نييلبقتسملاو :ءيلاحلا اهئالمعل ةيلاحلا ويقلا
١ 

 ءم ةيرمعلا ةميقلا هذه عمجب مث المعلا نم ةعومجم ةيرمعلا ةميقلل
0-7 - 539 2 

 -ذاغ اريخأ بن ه1: :ةلفتسملاو .:بلاخلا ءاللنعلا تاعومس دمعتك
 كل اميل ين ب اب امس ها 0 اذ ماع - 1

 ف ءالمعلا ددع لثم) جذومدلا اذهل ةيساسألا تالحدملاب نّهكتلل

 . (ةيلبقتسملا عالمعلا تاعومجم

4 5 5 

 .20100 ةظفاحملا لدعمو 1 مصخلا لدعم نأو «( ةينمو ةرتف لك نع
 وي

 لاخلا ةميقلا ةطاسبب ليمعلا اذ ةيرمعلا ةميقلا ائمت «ةلاخلا هذه ف

 أ ةيلبقت 1 ايخادملل

 ا

 هقويخح) 11

 تق )1 ف :ْ



 دمألا ةليوط تارامثتساك - ءالمعلا ةرادإ 4

 ةدم مييقتب ةصاخلا ةموصحملا لاومألا قفدت ةبراقمل ةلئامم يهو

 6 ءالمعلا ىلع ةظفاحملا لدعم رابتعالا نيعب ذحأن امدنعو .لماعتلا

 :'يلي امك ةغيصلا هذه لّدعت
 أ

 نارا - جا ىلا سس
 ا( 001

 (2.ج)

 نأ ىلإ ريشن ءام ةكرش ءالمع ةدعاق لمحم ةيرمعلا ةميقلا ريدقتل

 نم ةعومجم لكو .ةينمز ةرتف لك يف ًاددح ءالمع بستكت ةكرشلا
 .*1.ج لودجلا يف نيبم وه امك حابرألاو روفنلا طمنل عضخت ءالمعلا

 ةفلكب 0 نمز دنع ءالمعلا نم 10 اددع ةكرشلا بسكت ءانه

 ءالمعلا ضعب رفني «تقولا رورم عمو .ليمع لكل نو غلبت باستكا

 ىقبيو 21 ةرتغلا ةياه دنع ءالمعلا نم :06 ىقبي ثيحب ةكرشلا نم

 .اذكهو «2 ةرتفلا ةياف دنع ءالمعلا نم مون“

 ءالمعلا نم ةعومجم لك نع ةدلوتملا حابرألاو ءالمعلا ددع 1.ج لودجلا

 2 ةعومجملا 1 ةعومجملا 0 ةعومجملا

 ءالمعلا حابرألا عءالمعلا حابرألا ءالمعلا حابرألا نمزلا

0 37 77 

 277 2ث 2 1 |

 001 رد 7 18 روج 55 2

 كنا قد 11 رت 77 78 3

 دكرع رو 1 1ر6

 11 مد/

 نمزلا دنع 0 ةعومجملل ةيرمعلا ةميقلا ىلع لصحن «يلاتلابو

 ةغيصلا نم 0 يلاحلا



 265  ءالمعلا ةدعاق ةميق :(ج) قحلملا

 ' 1 انا د هد 1

 03.ج)

 ءانشساب 0 ةعومجملا طمنل امياشم اطمث ] ءالمعلا ةعومجم عبتت

 نأ دحين «كلذلو .ةدحاو ةرتف رادقمم نمزلا ثيح نم تلقتناافأ

 ©( انالا ح -ع م7 اال عسا

 (4.ج)

 اهمصخ ربع 0 يللاحلا نمزلا دنع ةميقلا هذه ليوحت لهسلا نم

 | ةعومجملل ةيرمعلا ةميقلا ءىرحأ ةرابعبو .ةدحاو ةينمز ةرتف ريظن

 يواست 0 نمزلا دنع
205 
 0انألإ تكلل
 ا 2 (+ نزل" [+

 (3.ج)

 نمزلا دنع | ةعومجملل ةيرمعلا ةميقلا ىلع لصحن ماع هجوبو

 ةغيصلا نم 0 يلاحلا

 ا رك 11

 0 د

 (6.ج)
 يواست ةكرشلا ءالمع ةدعاقل ةيرمعلا ةميقلا نإف يلاتلابو

 :ءالمعلا تاعومجم ةفاكل ةيرمعلا ميقلا ةعومجم

 (ةميقلا) !/بام د ١ 7 كك تبطل 5
 ١ 2 21 نا ل (1 + مز“

 جر



 دمألا ةليوط تارامثتساك - ءالمعلا ةرادإ 6

 .بئارضلا عاطتقا لبق ليمعلا ةميسق (7ج) ةلداعملا نيطعت

 ةلداعملل ةيساسأ تالحدم ةسمخ ىلإ ةجاحب نحن ءصوصخملا ه جو

 ةدلونملا حابرألا شماهو (مهومغ لدعمو عيالمعلا ددع يهو 22ج)

 ىلإ ةبسنلاب مصخلا لدعمو «ليمعلا باستكا ةفلك و «ليمع لك ندم

 جذامنلا بناج ىلإ ةيضاملا تانايبلا مادختسا نكمي .ةكرشلا

 ليبس ىلعو .هذه تالحخدملا تاريغتم ميقب نهكتلا يف ةيئاصحإلا

 .يلي امك نييلبقتسملا ءالمعلا ددع ريدقت نكمي «لاثملا

 ةلاد عبتي ءالمعلا ددع ٍق ومنلا نأ 4 لصفلا ف 5 لكشلا نبي

 طمنلا اذه معدت ىلا تاساردلا نم ديدعلا كانهو .5 فرح لكش ىلع

 لصوتلا نكمي ؛ءكلذلو .تاكرشلا نم ريبك ددع ىلإ ةبسنلاب ومنلا نم

 ةغيصلا مادختساب ؛ تقو يأ دنع )/ ءالمعلل يمكارتلا ددعلا ىلإ

 )0ع
 ا, - بغل
 ' ]+ هجم( -0)

 25.ج)

 نم تقولا بارتقا عم 0 نم 5 لكش ىلع يتلا ةلادلا برتققت

 ددع نأ دحبو .ئحنملا اذه ليم ... رتيمارابلا روصيو .ةيااللا

 وه ةينمز ةرتف ةيأ ف نيبستكملا ددجا ءالمعلا

 72 1 هنا دا
 ' ىلع [| + هعم(ا-م- رم“

 29.ج)

 .”ىرخألا تاريغتملل ةمياشم جذامت ىلإ لصوتلا ناكمإلا قو



 لوألا لصفلا
 الكف هئئتطسعم طلطتع رحاعتمم عن منع ميل مصتم فال ممفتع. !ا.ممصوعل [مللتعا

 هل لم الامس مص ةفطممأ هع ذطع [ نلت موجلاجا هل 1!!كدردعت“ | انامل

 "ن0 بنيد (ةنعرحمساام [:مويلوز نم لمع 2انالت.* كتان |! نجمع 701:

 لرسم اسغ ]ن1 كات رمل ادلع

 ل لمتسلا متجسستا معمرتسويرب تمنع ادؤن لدم (ثدرح (تتوحرألا طولتسا ع

 المتنبك ( ترام لمع ةيمتسمدع ]مللت معلما هلحأ ادم اكتارتععمم [تكفحستال

 انطون هنا انمللتم ( :عفوتتسال ألا ( )تا #1011

 11 رسم لنعط وسمع ذاع نط 31, 203

 زممكخ اسكت. ذأ ل1 عملمعمم الكميت هسا زاباصمحاس» ماتم "11د !كننح

 اضاع [لوحنم ل1 ةصعتارتست (مع لطم اناس عت ]نا نسو نع ثعماس ل وسبمأ ل

 ءاصسسام ظمعمإا يك (2 01 )نحرحت 162-137 كريحرجا 85 2000

 كلك نم دانس لا سطس الكمر اة عسسرللا لسع خلمح 11, 2001 حرجا تالح

 اانا

 تامل [!كلح هدأ طوعا ]محن كانوا لطول نوتصعت الكتل

 تام اوسع ارد 20000.“ آ1 طلت ردت ملط موتو نأ انفاس (2001

 هلزمتملا مسميعتال ممورئعمتلل تتحلل عن دول (نبج (؟تحلالا طعما ثنا

 (1بدعنمع لمع ا؟نمتس حم !تطتمتخاملل نأ لم كلر نسمع !!فمورأل !!طنيئعلللا

 ندد اكلمم ( نيالا 11 ( امال 1111

 ل ممينرر( طمع أم طلع هععح همم( 1) [ةماطستأ 0[! نان كركم ( 111 ( نا

 ةسل ءامفرسلتسم ؟طفصسمم (ةيعي مسرع ]سم (اذنهعممب [!1ذ8 [!*منصع

2067 

0“ 

2. 



 2001: هدأ (2) طمانمل 1. [نكع !دلوعتع رك. مكطمتتتا, هال اكلت كللتف

 ا ميرجس , 127 نقديو ( يسمو" طولا (3 نك انما عمم ![؟ ممر 2000)

 ىناثلا لصفلا
 كافسم 21 ظاقحسم 2.2, هل طلع للف نممتمتا هعع ةلويحأ سل [عوصصب [ععمل م

 1مل [[كعطلط كل 17:6 ]سحاب ازرع ([طموعممت [!لئ5 ممسك. 19:00)

 طمع مم كنا نمو .ظ12-542/1) + املا 11 +001 13 ++ 81037

 (1.12)” - مبرد 20

 ادد زوم ل, 100 يكتمل كلو نتن موال ملل 11 نوعا سنع 1. هدأ 52

 بيكر نسم نحن معلا لمتميك ايهزوعمم متع اطعم قست, عدعأل جعمتتا للك نا

 رجعملاا نأ لت, زنعو معا نأ قل 2 رع 52 د 83144 11ه طم نهم 0

 ةممويوع لمع صم دمأم نأ رواق عج" [ارعمعإأ معو, نعلن غ 1ك للك فمان

 متم هنوقت لجل, لجمع كيكات نما نوع 1 هع ممل هسا ةش1.12(/3.144)

 نع مدرمرك ةسخامما», لطم وح هيمدغ ملم نأ 70 تنك مررت نق وصل( أدل تنل
 215 (مك/ تاما نك) اع ( 106 كانك[ 2( د 5300572, نمل ه1

 [لرو مموعمو ركام نأ 100 جموتتمل نيم نيعذك طغت كقر0/5 +

 ملي 72+ ح07

 كن اعنا نم وأع [8 كطالب طموح قام (]ةمعحسمت ]1158 1نعع

106 

 83نورللع حيسمام, (نوسفنم ]وج "آلتسستسغ أنعم ( ملط كلن( نع ( 25
 فصل 1ةنلو ع مصعد” 5 مساصيو مدع [؟لم ؟ككارمعمو 8كمفأ, [ئصطن تس

 اع مأ !ا:تصصمتاحمصتم (2002) ل. ©هساتتعال, * "دعامات 0 فال
 1لطاستامعم 20 ( الكلك عسكعرح مصطعو, 200 1), مرح. 150-149: ]ء. 121 قيال "1
 «(تاقكأ حلا 105 (2منعاطعل دمام 8ع“ 2081, همم قر 2002: للعام كلل
 "نلولأ 1ةلاومعمت حمص [ئاديصع طم ؟مملعر" [7ةيعمطم» 15, 2002, ةكنأ-

 ةطاف هع ار ععصن/ومعطسج لماع. ةللل نأ نانا

 انرهعمس للسمع نك ليم (:)10 ةريصسسلتغ ةمومعمم عمل طر طع ةامعا هع 8
 نةرلمع اضف لقا, ل1 تلنرتممو* نصا ( 012112: هس ملم الترم عتما ةبلطصمأ

 3و ندر دنع 19-20, 2000

 "(ةحتخما درر [ةنرحوعم !ةنيوملأ طلعمع (0نوض ان تناك نك انك تالا
 لكون دطأن يكوحح ورحت نا ]مرج تدرج لط للتتخ فوود (هنلأ_رنود عسل :

 لم ]1نع ل وعزم نوصل وم ![؟كفلم هسا ةامماممر“ لست ىسع النمل. اصل

 21,2003, مرحب 53-94

 الل

 ءكنع لطورراوم جلارم كوع (ةوصحس سكر الوممارتسعتمسل !اانكقأ ا
 اللا هعرممع لمبسمأ اخوه نوتأدوم م, 2003. صلع
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 قمم 11 كيما اطل اعمال نجت هيدل ةييحتسا (0 ذا عم 10و نرد[ نع نإ ( زمرد

 رعورم لاقرب ال جللمممب (اأن لكم اسس! !نلل 2002). لادم همم

 لةكحسوتا [طونسم لمع 1ع ]0مل قام نإ ماعم اماسي ()|4] 1 هل

 راهم 1هعأح مجاأ ا3معكع طم ووبجل ( زمر مع (آ1 ”مرحمع ةدللاع اكلك هع 1

 طمع !آنأأا, 2001

 الك نجع نكلتسرك أد عنعاتع 11متر, نمل منان لتملل 11148 مللا, كنا ةعمقأ أك لمح

 تسانصس م تالا

 رع نلعم لك اخ كعطاطعالا ل: امحوأم القمع (ا3 ندعم ]1153 عومع, 1990

 نعمل نسلم 11 7[1هحكتاتسسرك هسمأ ذامملو ار فأ نعم “)و (ة يما متتا كل" ]معاج 1[”عوع

 معصم [نمالول اككوماك" مار لق يسبب نبع ]امتمدم ثا (كان171

 لنومل صرحا 71-52

 اكسس اساسا مدلل ك١ كسصتنام "طم الأقرب ك1 0111 1( 1110111

 آملا" ط1 عمت أ اطاعتسممم |[ ننعم (لدلج 2002), حرج كوكل لوو هوم

 الكسل [عتسممام صم اك". اسصسعم, "ت1 طع عمتك مل ا ل[ نق !. مدع »آل

 الكامل نم لل نا كن (عبما 5كم طم اةسصبحاتاس نأ 1 ان م

 همم ]طرحات ف عامسك ثمع ذلدعأط ىتدف لمصنع ور طلع معاصي, 04 ((١كماحتت

 2000), حرجا 124-33

 ]رمت هع جدك لعمل طع طم الرعغع 23 ددمصضتأطف نأ تلقا ل111 كاان ه1

 علم كدسعم ملمع زر (طنق 1ص لعامل 15 "عنج طترعأت

 ككاو امد لان, 1طمجا امد للم نع“ اة: نا[ ممم 27ه 17:21 (880-

 مورراجمع 1, 2000). مرج 3542: "ةنملنصسك جت المات (تهصاعم“ 1 نأ هردأنتابت

 ندلقسم, ذادعسطل 15, 2002. هطدلانااو هغ ادرج // أ حالم هدأ لدن تمل

 الصنلل تتحد أ تع 111

 اتناك

 جس ادسعم ل. 1! فعاممب "لاتعم [تنعمب ![هئعممرقعو كتجت هت طم ظلال

 هلم نأ ا؟نلطاتم !ا* هان داع ]نعاس لستم نزعل نأت عما اة ىموبمتااللب

 دما 109سم ىلا (2001). مرحب 7345-473 ةاعم همم لجصتعو لا !!فتاووتمتت ق1

 0مم وعلا [ةنعزمعب "ننعم [ وعصح] مجتمع ( تهدم دعم [ "مصرح وجت

 لعلم [7 قست[ نلم (01 عمم الذل لد هك مرو عملت ن ( نك 11110115

 ذلملعا هل ا[! نعم مرو عم كاين هند ةعوعم تتردد ل حمم," لنمو و تكتمل 17و

 ام. ]57 ( [؟9كاد) رحم 247-53

 (مصعأتماع ل فلطمرع نأ ةراتالا) تتعتمزلز ناك طمعا 110 (]) نعم نع نم هنن

 رتلفللا5. 5نميتت ننأ ] طع 4 2015 دلدوعم (نع 1,600 تيكعمررت نمك) نا ؟كفح

 ردا 2 اروع ذاتك ةامعم (هع ل000 نيوعمست نع) |[ نم اطمع, هعفتتلل[ 1 5

 1 1ك لع[ ينل ورر مر نسصل نن 105ه[ 10000 تييوعمررر نمد ]نوع طلع هدفك

 متمتتتلل قم 1 (] حتر 90000 تدعم نمل, 10095 نإل 200 تنفر كك [ فنك

 هع لرسم 2 ( ]تحتم كلل تيوتا نععزب نرتل عم مرت طع لمآ نا لمرر مكف أد

 ةهعقيررنلا 2 زم للان 1س طع رست أدعن نأ بيعت ع ]كعلم أل هدقع
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 و9 870465 ىلا 3020220212 0 نمزلا
 387 0 +8 33 تلال 63 نادلل م5[ 900 1000 ] ءضفملا

 161 31 3009 471 672 ونوم 1.32 ]9260 2500 +004 2 ءطنقم

 248 661 507 002 1.262 ل616 210] 2770 ت00 000 حاومجحملا

|6908 |8116 ]9.39 2065 20.88 2306 2415 2514+ 600 

 افرك نكاخم لعل ملم موقع مع ل حسم زع عنصسمت نأ ادج' لس لللم اد

 ماتت دوع نأ تيجاتملل كام رحم هع [نأأ طفح طع نجع محمصمل هدم طلق

 جسما نصل للخكت لتس طجأ طم هنيتالأد نع نأ تمام ملك الكم هانا نأ تخط 10

 لم ادهك ممعلمملا لمع كمصحرخام, عمم ءاوتم 1. ايي تعمم لف[ نمعلمال ماب أ

 (ةينارل سل ىو / تالا نع وكمل

 210 وع يميسرتإو همم انوحتل (1 ةعاط ميا امم هدل [مطععا 2تووعمملل ”( لسع

 مطعم تنجم صم سلع لم !صلسعتماملا ["نسماوعم [عمنمعم لحزحالا ننكلك ."

 المسا عم كس 13 (للوعمم 19047, مرح 41-67

 22. 1م نكلمف ل كنج مالت الأم هل للك نلوم عنو ؟هنمع دلال هع للعم الزحام

 زخلج هععسلتم طمع نتحتصمل تيدكممس فلم تين نمل د كج هتعلل طم اعل

 مو طل عم عمرا انيس رتل مسيو. هضم طعم اكتعأط نواننحأ تنك مأ 0

 اع علل 1ع ممتصرك عن لمع للم تيعيمرستسا ]1 ؟تنالعلل علل تانك[ كنس

 اكلم حمم ممم اع معوطتطت]ادالع. اعلم كاع م عطم لمع دكطرزإم كال عمم

 ععاطتمل علك ؟علررعل لع نع لوخم نلذ تحرس نعمل 110 نأ لكون حتبوععم كل
 معمق للقم نل لحم منورع معمحتا لمع هه كلف أضل( 01 نك هز ( اا"
 ويصرح عم لم وعم ه©طمو كن نوورعتل نع معمول زعيم منعم ل نال نأ ل

 تانك[ نأ نننأل 5ك

 23. ل حا نمعمم هس كان طتصعمجا هجل (نمصحصتلا ليا طوامأ 2الا)] : هك ( للا
 رجم تيمي اسوا ستع يل ل3 نسا, يصاب يدا موراتعع نسأ 010 سكتجل

 زرعة مع جب مطعم | 8ك 11 هياط لامصطمأ (2001)

 24. طلع طمصرخ كلم اذنمويتمم نيل كاك زممعووكم نوح رك [(00 زج ةك [[نالتماتاما, اننا

 رسوم نم خا ال عدحم نور أ 105 تلا احب كك نجلا هع صدم طل ذا

 الوم عاصتامع عفط ميكس نق طقلت تم يعدل لص صاططةلتنخ ما ل
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 ثلاثلا لصفلا

 ل

 طمع (ةةمعملا نصا ةوصكمل ادعم "1! كتعلاالك (2لكتملاا نع [ة نكت لل“

 لصيصتمأ هل |انمتأ آل سس اعتست كما كك سما 1 (ةرمضررك 1903), صرحا 7ك[

 كالكور مقصتسس تمام [ يئن عم اآأ نمر, (0نعئوادوع 25, 2االلان

 الكم لمصلم !؟عنق معمم [هزتكت امل مك لع ] [حمتحمل دعت يع ةيارممأ ممم طلع

 صفت غارغأما كسسرتا

 اقدم لل مول نعم, ]جمع !ا"نصحعلا, نحل ![!دصملل 1! [مطتتتتتلل "(19-

 عمرررسم وعلم ماتم. ذاممأطكمع ةاطممم مصل [: عمق ملال 5: ظلمت وركع عمر

 كولد“ .لمسضسأ بن لامست, كك (لساجن |9404, رحرحا تلح

 [رمسمج ملت, "طلع طعم ]هرجع !ةندتسم ظففيومسو" التلال الث حلا ١ك

 ناسك 10 اسم ةكرسلم 1سم للضتناما 10, 2004 حا 1

 عاطتزط”ب كئمم همل [!ئتدت٠ستبتم [اندمعهعمم. * انف اصصولمأ هل ذامعلو هعللف لذ

 تيفال كك اكلت عم اة كمتامسدعلل اج ذامع أ[ تكتل م !:عولسعك ذل نماء نغم

 اخ اة مدس لمع ا” (1]0 لرد لنعمل ةتكرممأ نأ ةذامو فلل! كلنا

.(20014) 

 اككصتا .اعلتلت, ( تنم © ذاعلم هس ةسستل (ةادصخلاب "لامي بأ للطن نوعا رك

 هيرعأ ان عميصمتتميل طمع [امصق- اخت ا عمل ناطتاتاج“ للملعب 30ص 1

 1 ( 194400 طرح 22-1 للعم همم لكم !ةنحنتع لمعت هناك وم خل عجم, هانا

 ةملساشتعتتت, نسم [لدستستموامم لآ. [1هردهعكلم "المح [!عنلوخع, ةوامم [!:عورم

 نتمتتسمع دسأ اتم اكلم كتل ءةبحرحل!كغعاملل م اطعم لت[ ننتلأدأاف ]11كللف-

 نيو أ مطتم يسم [ "ال ارد ل سمسم كة تكرممأ نأ ل[ بت ن1
.20003 ) 

 "جتسك ام ا[ نك نوت 1طن (تدنا] 1مم ]نجع ةمموررم عن []5ن ام لااا

 ايسامتسمس الكرم محم نجع (نممع للمس“ لم اللا 5سم لمبدأ 3ك

 ؟نحرراروع 22, 10

 اوصف (تمالمحمص "الكوم هق طع ]اممم 1م ليوم كامل أب لللاتكأ

 و 10 سل ةوصأأ تدرجات هنن [نومال اخ اصمم. ”اكتطمع لمع المال

 (ةلكامرت م الوعل“ (نماسوتعم, لانج 200

 اروح فرح ةرشننلل عنرجمرتع هدأ هكطمعع اسما علق نحل تلاع ركام بهل )1

 نأ مو نأعل المرا تدع ع فخنل ردع عكست تحور للعم ا ها مفعم (كغ

 ه1 ليحصع عل لتتمتع درع طع مسحتادوع نأ دك كلمامالت نادرا طمع معمعلمل

 الكثندسل لأ. اع ادلع ظسموسا هد اال لا هوند لمع "نجعل *

 تتفق اكايعم متنا ( هلام“ 1م ل]عطسممت جيم مساج رو (200012)

 اككيزخت طمس ( طلح [2نعتمتب املك (ةانيحتأم انتل نمت اك ظللت كنا

 م( نما تنمت طم [ لمست ماما ل“ 110 خل جعجا لانو مرتأجا دلع 4

)2001 
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 نموا زك تضم, ”[1نسسر» لق اص طم !ننع كلام نك ط!مس أ ]طي عققا نسمح

 1 ننمسعم (حذلوح 2003, حرت 109-115

 طوع مم يمضيصام هلأ للك, دنع !ةجحتا ططمع هند !اةدفطت (نادم عر, "]1تلمتس

 معالم“ ]1 ندأ ةلطيعتجعمع لامعتعم (كامجت 2003), مرحب كلنسللا

 لمع ءةئاراعوملخ ال نطعلاب "اكلك نص د لحسم" قيعتس ممم 20, لحما

.2002 

 ةاعتمم لا هل سوعملح همن اطوحتل لا ذاورعلعمم 17ه مرتع 2ولنم (طك نحت

 زةكعللا 11م لمننا [آنيعكم, 1997).

 نوع عطماأل ادم يعطل نادم زا( بعص ممالدرت ار نوم ءهونأاع. الئطنان زا أه

 ممفعتاطلم طمع ىوعج- هنللتررل طم تنعمم تانقامطتفم ]محاولا ل( 15 هلك دمع

 هلال مت امختمل تتمعص ىو كلممعم نتالكتحاف ةنصتا بنعم. انعام د

 تمحزتتلاك" ةططمتشأمل عيل هنع ذأ مكنععم تانيعملا وع اطفامتم النك

 المميت احن تس ةفلاتصسم طاف يستلم نع محعمل رب ع لمع طع ماتقوم نأ ل111

 رمت تالقا01111 10

 اطرد د بلتم تموصرحسس مسلس صا هلتو_لا | نكح ةل دج جع نسب أ عل

 ا ا ع

 8مل ماج هيد طاف نع ىاطصسال فول تدم م مع ليف ةوصم ضلت نأ تنوع

 نرحل سس نحن لص (0؟ط صوتو نب لكلم مموعتللاه الرا كتمص أ !طتتكأمل مد هان

 تنقع مررت عك لع اصفر وكلت كلنم عن سموممس كلتسكم األ هموانتسلعأ مرا نأ نون

 1114م1 لنك" تلم مرا نلع 11140 111[ أخ هاك لافلام 11711611 01154111

 لدم !]نوكح عب هيما لمع هع صمغ مياطلتماجب هحمتلملجا هن لل ننال نأ نسعي

 الم لوعو ممتعع عمتررم لمسأحاع هلا للم كل وماتت نوعمو نأ مودذ-ك نكات ا

12 

 [منلمماع ظكعططمالا 110 طمحسأم طز ([3 معكم 11135 8عنمم 1900

 الزم يمجا م ىيعمرصل طلع فزسعأ سلع ردا (ةرحأ م نر لن 5 طحت تما اك صوتتتلك
 لت اوكف حام مميت موت انك ( طم ؟معنع قصتصنالل»ل) هل (طص (نلا تاطفت
 توصرحمل مسلط ؟هعطستما لمعت, ليوم ءعتعلمال سل فلن نعأ كل 71[01:0-

 نعم نجم ولاول رةروعممل بع كلما تكتمل

 كوصخمل هج هوم اسلببعملا كرمت جوت ة_لغم هلل ءةيبام آ”>نلمعم, 1[)ينناتت-

 ]دس 25, 2003.210

 ممولعمتماع !!كعطلط كلن هل الك كا ةومدعس "منعم )نس انملا 0
 ولم عم اك نصت نب ل[ موس ةئااستمدم لامن 015 ( ةفحأ كيرلأد نس( )نس

 يادي [200) رحب 105-11

 (؟كلسلممع 1[ كييمرصتتسْلا ككل مستع هلل [رلع ساما لعدن تا يلنأمللأم فلا آل

 تاتا اكتر اممم اهلسوموا ةوصنوت, 203

 كوع توج [مصدام "(:اجحأ ةمملمب اممصص عم (ةطيصت نع طيس” ( زاعع
 عمرربمم كريصرحمبب# لامم يمس ع, (0تماحنع 1 2001 * لاا هال )رودس

 رأت اروأ نب طوصسعم ين رمصتلم امنع طاحص (0جعلس تكا عملا.“

 1ع مرا 35 تحاور لات ناتج 13 تلال
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 1[؟نكعاطعال دصل ةومدعت ةيتفيتممأ (ألنع نأ حاط ارحتح را نطل تنل 111 كن

 ولا الت نعم رحرمللوم اروع قمكر وى كحكر ()ع يكل ادع كا أل هعمل

 تمض ال1 1111181 الام [1111 ١ 1 نع لوكا اذيظروك 10 ا

 ارا جرت اك ارك 11 ند دلل 1110 ممم ]1 نانك تعال لا 11ج ا مكألا ]ننعم

 لق طقوم هاف نجعل اد [كينططعلال نسل ةلمجسما ةمص هاللمع هتان لل نع

 (نعر كتنصطمستام (: نحنا نع نسل لرسم" (دماعسمإا "(ةيساملاما 1[[نفكندتم []ذ

 دمع ظومفل "لل لكتسعمجا ليي سار وم. 2 [2002] )منحوت معمل أللتع

 رمت نم فلغم للون نعم هلمحتانع ع دن ارنع اكن اال تناغم عم

 لاتج هممت نع أدع افتح محتاج 11140 رخأ) لمع ممخ اراك كلوت 1111[: دا

 ممر لمل لل عمصوتم نسمع. هع أ نهتم عنل اجكك (1 نحن ( ]نسل 111

 ومعك تالتمف نقم طعارل زصترح محكم اجوعلت د13 ملزلك ة110 تان أت , ]1 نع ناعم

 ادم نك عمق ممل ادنغلل كلامكم

 عبارلا لصفلا

 طمع لميتاع تطمع ؟طفعف تينا اطتملم همم ]أل عطتمل لا [ةممماموا هلل كمت

 0 ةاوتمل 1 هردا نع بر (ةسسررمروعم سيري, للك طللوتمد (اننحت ؟كنماع

 المك تسءل اعل 2002

 اللا“ تلمع "ظيمج سا صل ةمرحل" [منسسم !] ننلب ذامج ة, 2003, 61

 "لن دان د الوولا“ ئاهيسسم اان لمعلا 21, 2003, ما

 *لتأن اندملعم هلطمح كافصملم نق ارد عسوج عت ةلفونلجت ل وصع“ الرع اطامأأ ةعممم

 لمس. اسم 23, كالاتي "لو كاباؤك ظلما للا نيرنمسع لجل م ذللك د

 (ةمورسادةفل" لطم الكمأل كس لسسمأ اسم 23, 203

 حلمعأ [ هلع 11:0 كج ونجل 1م (اخح از نساو 1مم 10م 1007

 كامسطتمم لل ![؟كتلتعع ةسصمل اهم ملسع. دقق كل ()!لطقست , ”اكئادجت لآ كم

 تع الكولا“ 110 ل1 ل سسمج نجس اج مل ل (2001/)-

 «كلمصرج [لعيسج“ للم ئىسمتستمم الملج* 14, 2001م. كك

 كالا عل اةيصمعم [نممع لمع ةممصل يسمع, الصمم نك سالم !:عمصع

 ةييسع تم لاك ]نعول 1م طلبا همم لصصمأب لحأال 24, 2انان1

 كلم اتمام نمع طع اضمخ لذا“ لم خمسا مع دحرلا 20, 1900

 محل تملا اسم مملا“ للعم [تسسسمستعت. [)ننيردادسس 11, [!ن04, جا 53

 للعب لمصمم هدأ ل[ ككتصعمجت هضم (ةنصحمسج. "!؟ ممل طمس ل تانال1 قل (:نرتم

 ممم متل ايا رستم نق [طتدحسلم ةيحرحلو طير نوورتعم ةيتل ذا لالا طا

 [رلتلمسل ا فسلم طعما 8 مس لطتصلا كلور ةارحملا 2, 21 محل اكمعل

 ادن

 كال عل ام حمم !!املرمم اعمل طلمستإسم طمع عمم لطحصمل آ "صلع للم

 المل "سنع لسسمأ, لساجت 35, كالا ص لخل
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 "10عام [كءامتساو 851 !ةنالتمم (يانسكت لما“ 7/16 دعاس ملول كاملا

 لميا ءلتبكتمأا 7, تنال حب مكب "[نيكسطم 1آن] كمواد اللمع كوسم اان“

 111متر نسم آأ تنطر ةليسضعسا 7, 20000, مرج تال-32

 كيل 111 من نود تمصتأتع ن1 مم (ةةصفسأممع نع مرح,” [ "كرا 1مل مين, فاد

 ميسم 15, 2004, رح 1

 1و مالانع "طع اذنك ةعمبم طمع اناا نع" لطم لأ نلت سعاا (لاال  تنتأجل

 نمت (2001).

 ةلمس [. 1من "58 كلل [3بكم صم ل1١0 نصا ذا مط مع“ 7م ا

 معمم لسا ركيصمأأ لق, 2003, رجا 6

 ]مم (زوررر نع, ]ن5 ياعم ةعن1] [3نل1نتينص هدم ذكرك أ [:نسععو نك 1ننطع

 نمامرج قمل“ لم طاكأا 8و ممع لسصمأ ملافاكأ ل. 2003م

 السمسم ]ممم "اان ةيسملو سمور“ وصمم, "كحضصنمسوا 1, 1490 صرح

1484-15 

 مكي امل "الطمع لع الكوسطتل 11ه م املسم [ن نسوا ة(غننطم" 1110

 الملا تصمم لمسنا, لسع 3ث, 2001 1

 1م اطاإإ هعسممع لسسيصمأ, 5 نحن ورد ا جنم 20, 1200

 قمم آم نصمم خللا اموسصمم الكمسرتك, سل كلومدطسم مناد, طم طوع

 طفلا النحو ]ع ةمع كنس مع حطم اكمل لا [نونطلتنا 50و“ منو مجم نك

 اكسس ةويماقمم ةييحرحا كدا (00(20)

 اتمماطعأل [7تردممعس مصل نسأل ]نا "ل سلم للك ط أتاك 1

 كارول عماع او تان“ [ممكنسصم نإ طاولات عجاف كانا معلم, ثإذ (2001). صصص

 هةر كلا

 طوع مال ترد, "الطلع حاس لا نهار الك ندأ المص“ و مسم ةلنجت ا

 2001, جرت م3

 ةيصتل (ةسرحخمم [؟ئهصملل 1[. [كرصمسم. ةقل ,اكتستلعم ةعيقتل ١" كلانتلابك ( نكح

 ملحم لمسمأ نر لامس معلسي [ معمل (1 كطسسيمسموت 2004) صرب /-اخب

 [لنمتلع كير طف طقسمل اند مرح كدولتا (0

 دام عا نع جمال ممم نعنع معممعل نع طع لل لاممملال ق1. 2002 110 تاتن
 ترف عالمسأال مىيصفرتمم طمع طعم زع هنركمست ا حصا 1| نعت تمت ل1 غ1 الا مل

 اكن حصطسمم هل لطمعم لاسم ىو هتتلطتم هك ندع( امم يمسرحأ ف "اطلاع
 تلت تيفامرت نع دول مكتوم هك أ 1 1 !دئلاتمص لمع (ةهيحاخنا () 01د" كمحنللا

 مع عوج زق هدم ع ولسم نأ ثلج 05 طئالتمس, ل1 1ك تخطت اطعم نصف نك

 سمعا جولس طمع طمت ينفع, هنطتعلل وسمت نل امص نه ]مع نأ كلت طئللا مص

 عن د طتقلطل نك ]لت طئاللملت

 لعمل لتستتمسلا ال1, 2004 رع تأ رنم ربمم 822 طئلاتسلل زنا طل

 دس عقيق اطئالتوم لمع نكلوح». ؟لرزع زعل عرحاكم نأ انتركط ]لي مهلتمس 10م1 لع

 اةصعل مع كصصحتمسم ند 044 مع كتلوج هدأ اوال معملأتم (لد 2انا0ل.

 امعم ل روك حتالتسم مع لطسممر نسل مممللك نأ كةكلن نتاألملل مدت
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 نللوحللا لكم مصئمتم عطل نأ نطمتت (طع طلقضأت دك التأمل كل ]1 نعم كك

11 

 ةارتج هلو دتج حصل مم لطم "كيج منخل“ داتعلل منورج نونا غن تامنأل تنام[

00 

 كانوا []نسحمعح هنمأ !ةيضتسمأل امكن "ل انما اتت بللتطللا ]11111

 كام طمس( الر كالاداتا“ [نعنموم نلت نسسسعساو ةقياقس م ل3 201١1( )مرح

 هك احلال

 ةلطمم !ةروحسمم الكخرح //11 تن جتأر نو مل

 . .٠

 لكطنو لاعميععتملل له طوجفلأ هند علم ودم "1في نر 1سصلعألا (كمما#

 تكلل 2 كاعد اجا موقومعمم ذل كمعأ اخ تعمم ان كدمممل انج

 8ةكتمصأ هل [5نجتاتسمم الف [ دلك فعمل هل آل سوس (0ررا اعلا (2تكائاخل) 111+

 قمم مل مع احمصت للعتنتعهمأا نحل ةلئحتممأ

 دكتور دنس ,اذنأأ ل اكلنا ]ع 1كالصرن الكمأا." قرع العلا كورخممم لص

 كك تل ا تال الل

 ركع لمملتاو هل لعمم هضمأ منلنعمل دحوم منجا ردن( نيلعي عمم لااا

 رد فلمن مهمل نجع هيفلط نع اجتنسصدمال اخ. كلتا ةائاتأأ ( ا طاناب

 هس اسما انما لل نسم [امنسعسل (اةتتطسم ذلك ىلا للجميل طلسم

 |( اف

 هنن يلعم اننحأل مط الط ن1 لن كس لبيع (]3ندويلا امنع | تحع

 لنكخر هسا اكمحتسم ا!كالمع هضم اتسم للعم نع دل كللالملل

 ( 1 مرسم ةدالام اخس خلا انمى []ملا, 200

 "لع [تتدتاكج ]؟[ادمحت مع (!ةمسيستمسسج اك ملطاصفتمسم ذلطسغما 1 ططعتح بم“ 200

 اللا كوخ لسيما نكت برحأ دع نب الا

 دلما ك١ ذلمصت همم اةماحصعع [.. اهعتماام. "كلو نفتسف ]كأن ( نأ نخل

 ممم [1 نست اتاستسمسس ]1 تنتح ( مح يويطمسس(نىماوع [142). رح

 ميل

 ردم .آ كلت "كجم نعلم 8نوجاولكلللا هل ( !سسسلح ان لحتم [)كتتئانالت ا

 للمس تسم | ذىكلع نق جامع [ة!كحمسعم ذامل كج“ ,لمبسسمأ بع للمس قطف طاع

 همس 1313 نك وسصساتمع لطرح ل314

 (تممأ كلمات ةكمستل (تحرحتن. هسا [طصصئلل ]+ [كطستتتتلا, " 1الن [مرررك 1ع

 اسرصتمك نأ [؟طمروصمتمس هنأ للطن سكن متمسك نمل (ةررعنامم اجموصل ( الما عن.“"

 لات بل للعم أع عسب |[ سنس تلج (1097) زررحا قمم ةمسدلا ( نصل

 ممتد امم ات (:نمرح لرب )هان الار 01 [)زسبصييلام نلت [|:عمرتل دال

 1اسصمعطما لج“ لس مما نإ ( مسسسم ]منسم 19 ( ]903) رحب ك01-

 ثا
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 ءامصتم (ةتاسمعم هنأ اموال ائاصعب لم طرت ند نجر ع نوب نور ( ]3مل

 [ل 1315 [:عيمو, 1 9900)ب نحل كدلك ( ريكعدت»ل)“ صحوت تلا أعلام مل

 ميسم ( ىح اكمل لمطم الكلم خي كموع. 2003)

 الث لمصأع [[عدقومدعمم لخص ظلطمعم (:تللسنأتم [ صلط فعوتاجاب مع طلع الاانا

 1مم طلع هنن

 الكت كال لوفد ( ترحم تنوع امهتئادع 20000 همم (ن11خ 1 هوم (ت نزع 20000

 ]1 ظملعمسمم ['. ]مسخن الأ ذأ. !ةطتصأ كر "سيصل تقلتمك نأ مجمل جت عم

 ممل ذآ ندر د نوالتلل ننال قوص نع ظحردووأ هد نعم لمع ( م[ هال10 1 تن

 هجن كول" لمت مأ هير طع ما مومأ جسجم نإ لامس عقم ةنامسعم 28:1

 (20600),رحرح. 9ة-لقكي 135١ ةطممم هس ةطمسم. "لمحل !:ممروسسم قة

 1 نع دمع هد ظمرحفوخس]'نععطنمكم ا مجملا» [!ع ا عكا طاع تاغ

 لوستاعأ بل لأ عمولة لامس نوت 14 (19297), جرحا كل /3-ط مب 01

 [دنحتلتمبت هل ذآ. [”سماعع "لجو (:نمتمررا فل امجولاجا !!عمممسم اننالا

 الكورولا نام للف نورا مرنم ]لمعتممم ( قلصت نك [927). مرح 71-52

 «(ةمالمونجت (1997), 5 (ك), رحب 4-0

 اجور الط اع هلأ [ئنسصخع كلرررمرل ملا 5نأل (:هرداسمأ لمع أطعم آمل [نوانكت

 لمحختوسل هل آر موووت دلل [عسس ( نسل نال نلت م 10 1س ر معد نم“ لب نعأ نأ

 (ةمراعتم“ [طمعع نأ, 29 2 ( ةنصعملا» نع 20002, صرحا 199-17

 اجمل ا[ نعم "لطم 8[ ييوع ول [ةللممع نصل ادخمتسمتم كلماتنا هنا [ةنذطحت

 «(ةطمتمم" زاد طن قمل نوم, 22: 4 (2003), مرحب 477-02

 امس [؟لكا ناو "!؟عوومتتممل آكل منت طم امان هل طالما! مصحتنعمل ( نقع

 ممل.” آل دعب“, (:نأ]نصطأم [ ولك مولا (2004)

 ةاأع للم نيععتمم اه اطومهمل هس طم فعم "(ئنطح حمل (ةهعمالم“ [اوصحمل

 ][ذنعجتس نسم ةتطممأ, ((2ندم# 9-502-033)

 "امم نع طع مرح," ملموس ليحل 25, 2003, حزن 74-70

 لم لي ربما سع تطعم 24, كنان

 1 نوع من نر لمحل مواسم نعم نعمل ردع ز!لسك مو تمم هنلجخ

 خور يميسمحاع, عمم [ملجسل 1. ينمأب اكمل معتم 3[. اممم نصل ا! كلم
 ال م رخل "1س هن كلم عل ناتددرنت [ ةلئلرت ( انما ماتاانا ظيبانأالا ند 1[ 0تانع

 جامل كلمن ق1 ان نجل“ لسبسسامأ نإ لاس ]ع معقسفم اك. (ليدت اجا كانال4). حت

100-17 

 سداسلا لصفلا
 لتتم للعميسمتمات له طمعسل نيو رم رسمت كمان منكن (ن) ند تعم هلم دون علم

 الوصممل [زريستو نهم 8هادومأب "آلم 13سم ل ةتعنأر مع (؟عمصتال“ (دههدا#

 كوب بدم زامس لج 31 2004 هدأ (طل هل تعم لب ارجل ككمحتم ”٠ نأ

 اتمم طعصتلمما نأ (2هعصمصتنم اعط كتبك لمع [..]. اطل. ”لضغم عطف
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 الكؤوملع همحأ (نن اطضمنمل كلا, ة دلك ( هل او نرزحم نا ( 1ك هللا نع آلام

 ردم( كابس كد 200004

 *لل [لسوون رآل ةفيرسال لع (مماتالل [ادهضتسلأ اؤيوتسسدس 5تكروأ (دهن#

 ردو حول مقل ذا ورمأال ق1 4

 عقيم اذدالسع "لمع لم اككوملم نسل (2نا يئن. ]طمس نمل المال نأ ذاك[

 11 نأع (2 نرتاح هلل (نكاسلا نك ذل م تلال(. جان مار لك -ت . 2

 1كارتع للهسسعت[مس زم طمعمل نم لع نعول مام طخ كات اطمعا كلت أ | مأدنعا

 ريمعأ كلم, "كا نلحمركأ نع |ذ مع, ( تك ادرك 1” مسقأا ل" 1[ ىكسأ طلاس ندع ]انس

 تنعم ( نحاس سسك رنعوادو |4002, مرحب م4103

 لكس ءةطصااعع لل عت نسل عام للعب ةرقرم (1 حرحعع تملا الكت نم

 حلب كس تملأ لستم [ا؟صسخامم ]ولا كانانلل

 اطلع ةهنمكلمم زع طوعمصل هر اطعم !مالصتت أون همام "1م ات |ة11 كانا -

 دما الم“ [ا!نمععل !8نمتسممج ةعالسما (نمم# ناكل 11-2: *[[نمعملاو

 طعم مخل تلا رم [ تحسم دع !ا؟نمحاس."* [اهعتسل |ئلعلل تسع

 مكتطممأ ( تعمق لة "اروع ارك كلتا [اكهسطام اكل( كك نانلاع

 املأ ةعمياقمملا [ةنمترر دع 85تكموأ (؟نجم ( )كتب (ننعحا امك رلولا .”"[لأئ

 ررتفمام ام خام انوع كلتمم" [[ نأ لئيستسسسم ]ؤتمنصسم. لانج 200003

 1 تكن-1 13: لل لل كالا 11و أل تالا

 انور [مككيصتمسم "تتجسمت لع زر طم انوع كلاس“ للم يأ راسل اند

 لستم خانوا 213. 2-113

 ادن

 «(تادمجتتسن انلساطلعحت. "الو سأل ندب (:نمتسم ( !طمتم كلل مم النكت نات !ا8

 توسط نعم“ لام الكأا توسع لسا. كلج لي الانا

 أ قحلملا
 لك تاملا صلع ( طف تما له سأل لحاتسما طحت ولرم عمت كل امل لل لادواتللا

 زوميمع [رالا | + ور ]تجمع توست (ءل1) طلع ةئلمامع تير ادن متاكت أ( كنل

 هع ا[ل/ا] + عرزأ سطو لع عال ع ل كرا ررمتممل هل هنااا للك نلت ا

 هيدعأ منكفتتاملا ملطمعم الخم تللل تنيك معا ملأ ع تدحعأ المتمم لكي للا لالا

 منج ممستلعب نع مضخت ةرلفلا جمعمل عبيع [!/1(4 + /رطزز“' كارم م مصل

 ريض امج تلال اكل كلم ريما للم تمرح كانمالسا تمالل] [كعرحنالا هل لاس لن[

 ]نزع كلل زعصمحتت لون نع س هحصعوم امم صلصات. [1((/1 + علل“ هع

 ]من1 تلاع طك مور كلمن اع. مح ل( كدنسا ىةكل 1مل مص ةوصمسا (: ذاجت

 000 00 2201 20000 لا 1 د

 كلاس 111] 2
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 ج قحلملا

 1١ لكم للم منمعسمل له (ةائاصقكما كر كتم مقجالللا ف اطنخ 2نال111011 2 تا

 يضكاتلا هككنع سم اطلع مممتلا هتسحأل] لمع طع تحمل عا. (زننع لوك نقع

 هنتوا كلدتزحلتلة نم تانزحزرجنلام اطلع كك

 الكم طحت هممت نأ لفك كنأل كيعامتلتت نع مادممع 1نآل نختم للف هتان

 رجتتكنست نأ طتئاتتلق (7وث رب ...). الاطتلم زعم مووعتط]ن م هدفطم اتق

 يااا ككلمحا معمم تفملطمعاع, للم مع تمم طف رردسلعأا تفصرحأ كلغ

 ءلملأ تسلل“ لم نول للتغامسم. []ئنسسم افعاذم تمعن نحل لادم ياكل ع

 1 هم مخو_ام حلا نعل. ترحل ررتمعت لئعتسمام نعم ردع كسلا ند

 تداصتعأ فلاح حملا لمعم ل هيد نمت ف

 [رمتلع نس سملما عيلسنتتمس هد منلعنل اهم ير ادع منصات ةانتأأ

 (ةيصغمم !ا؟تصأل أغ. [مطتستنتلاب كلت ا تتلاأ أ نا ةاخنلا * أهل

 (ةيعتسسلا نم“ لما نإ لاما معتجو ]ند تلح ل” كدصتممول ةداخي 004
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 0 بركات 05100 ا
 منيطاتذذطتصو

 ءالمعلا رظن تاهجول امهضرع يف ةعمال ةقيرطب نامهيلو اتبوغ لمع“ ةيقيقحلا ةميقل
 نم ديدعلا نأ 0-5 2 002 ا احلا نيلوؤسملاو 3

 7 :كتئالمعل
 قيوستلا نأو ءالمعلا نم يداك اهلاومأ نأ ةكردم ىقبتل تك تاكرشلا

 نامهيلو اتبوغ مدقي انهو .هلالغ عمجو لاملا رداصم ديدحت ينعي ةيرورض ةفرعم

 نييلاملا نيلوؤسملاو قيوستلا ءاردمل نيبسانملا قيبطتلاو ةيرظنلا تارارق ذاختال
 : : 5 : / ا ىلع نييسيئرل دكت ت ."!ءاوس ّنح :ييسيئرلا 7

 «لامعأالا ةرادإل ندنل ةيلك يف سردم 5 ل لاح 59

 .الاد(عأنمو ىلا 718 8040501 اذ56 باتك فلومو لضفا ةيجيتارتساو

 0 ا ا ا

 ل ل 0 ل ا ا

2 0 

 اذامو ؟اهل ةياهن ال ةدقعم غيص مادختسا نودب ءاهديدحت كنكمي فيك

200010 

 - باوجلا ”دمألا ةليوط تارامثتساك ءالمعلا ةرادإ" باتك يتفد نيب

 .تاباجالاب ًاجافتس امبرو
 000011 0 1 ]ا
 .اهمادختسا كنكمي ةغيص يف اهيلع لوصحلاو ...كليمع ةميق لوح ةقوثوم

 مل ةقدب قيوستلا يف كتيلاعف سايق يف اهمدختست فيك ملعتتسو

 كتارارق ىلع ًءافص يفضت نأ ليمعلا ةميقل نكمي فيك ملعتتس امك
 .تاكرشلا مييقتو كلمتلاو جامدنالا تايلمعب ةقلعتملا

 اذهو .ليمعلا ىلع ًادامتعا كتسسؤم ريدت نأ يغبني هنأب نولوقي عيمجلا

 ا
 الا.« عاالن قانا ١١1 ::..تارقوليت 4 داعم


