
يمالسإلا ملاعلا  يف  ةيداصتقإلا  تاروطتلا 

 : ةمدقم
ةينب ىلع  رثأ  وهو  يدـنهلاو  يتنلطـألا  نييطيحملا  ىلإ  ةـيراجتلا  قرطلا  لوحت  لـعفب  تاروطت  و 16  نينرقلا 15  يف  يمالـسإلا  ملاعلا  داصتقا  دـهش 
؟  اهلوحت رثأ  امو  ةميدقلا ؟  ةراجتلا  نايرش  تالاجم  ىلع  اهتاساكعناو  يراجتلا  قرطلا  لوحت  رهاظم  يه  امف  يداصتقإلا  اهجاتنإ  رهاظمو  ةلودلا  دراوم 

 : نيينامثعلا داصتقا  ىلعو  ةميدقلا  ةراجتلا  نايرش  ىلع  ةيرحبلا  ةيراجتلا  قرطلا  لوحت  رثأ   
 : لالخ ق 15 و 16 م ةيمالسإلا  ةيراجتلا  ةطاسولا  عجارت  ىلع  ةيراجتلا  قرطلا  لوحت  سكعنا 

، ريرحلا بهذـلا ، لفلفلا ،  ) ةـعونتم ةـيراجت  تاـجوتنم  ىلع  اـهرفوت  ببـسب  ةرهدزم  ةـماع  ةفـصب  يمالـسالا  ملاـعلاو  طـسوألا  قرـشلا  ةـقطنم  تلظ 
ايجيتارتسا اعقوم  لتحت  ةـماع  ةفـصب  ةـقطنملا  لعج  رمحألا ، رحبلاو  طسوتملا  ضيبألا  رحبلا  نم  ارورمو  علـسلاو  عئاضبلا  هذـه  ةراجت  جاعلا ،) ساـحنلا ،
ةيسايسلاو ةيراجتلا  هتيمهأ  طسوتملا  ضيبألا  رحبلا  دقف  ةياهن ق 16  عمو  نييبروألا . عامطأو  مامتها  طحم  اهلعج  ةريبك ، ةيراجت  ةـيمهأب  ىظحتو  اماه 

 . ىرخأ ةيراجت  قرطو  قطانم  فاشتكا  مت  اهرثإ  ىلع  يتلا  ةيفارغجلا  تافاشتكإلا  ببسب 
 : لالخ ق 15 و 16 م ةيراجتلا  قرطلا  لوحتب  ةينامثعلا  ةيروطاربمإلا  داصتقا  رثأت   

ةيراجتلا ةيقرـشلا  ندـملا  ضعب  تظفاحف  رمحألا  رحبلاو  ماشلا  ربع  اهقيرط  ةراجتلا  هذـه  تفـش  دـقف  ةيقرـشلا ، ةـحالملل  نييلاغتربلا  ضارتعا  مغر 
لباوـتلا نم  قرـشلا  تاـجتنم  ةـلماح  ةـيبرعلا  ةريزجلاو  ناريإ  ربـع  يبرعلا  جـيلخلاو  ناريإ  لـفاوق  اـهيلإ  يهتنت  تناـك  يتـلا  بلح  ةـنيدمك  اـهتيويح  ىلع 

رحبلا ىلع  مهترطيـسب  ةيقرـشلا  ةراجتلا  ضرتعا  يذـلا  يلاغتربلا  دـيدهتلل  نوينامثعلا  ىدـصت  امك  ةيـسرافلاو . ةـيدنهلا  ةـشمقألاو  روطعلاو  ريقاقعلاو 
. ةيحيسملاو ةيلاغتربلا  نفسلا  هجو  يف  هقالغإو  رمحألا 

ةيعيبطلا فورظلا  فالتخا  رفو  امك  ةعارزلل ، ةحلاصلا  يضارألا  نم  ةئاملا  يف  يف 87  مكحتت  ةلودلا  تناكو  ينامثعلا  داصتقإلا  ساسأ  ةحالفلا  تلكش 
يف يناثلا  مسقلا  بئارض  ىبجتو  تاعاطقا  لكش  ىلع  اهنم  مسق  يف  عزوت  يـضارألا  تناك  دقف  ةلودلا ، دراوم  مهأ  بئارـضلا  ثلتم  دقو  اعونتم . اجاتنا 

، الجؤم رخآلاو  امدـقم  هنم  مسق  عفدـي  نيعم  يلام  غلبم  لباقم  يأ  مازتلإلاب  مهبـصانم  تايالولا  ماكح  حبـست  ةـينامثعلا  تاطلـسلا  نأ  كلذ  مازتلإ ، لكش 
ةبـسنلا نم  رثكأل  مزتلملا  نيـصحت  مدع  طارتشا  عم  ةدحاو  ةبـسن  هتدمو  دوقنلاو  ءارـشلا  باحـصأ  ىلإ  هتيالو  تاعطاقم  ميزلتب  موقيو  هرودـب  مزتلملاو 

رود مظاعتو  يراجتلا ، لامسأرلا  دوفن  دايدزا  ضراوع )  ) ةيعرش ريغ  ىرخأ  بئارـض  ىلإ  ةفاضإلاب  مازتلإ )  ) ةيبيرـضلا ةسايـسلا  هذه  نع  جتن  دقو  ةنيعملا .
دئاوفب ةيراجتلا  ةقبطلا  نم  راميتلا  باحصأو  نيحالفلا  ةنادتسا  لعفب  ةيراجتلا  تاقالعلا  ىوتـسم  ىلع  يبنجألا  ذوفنلا  دايدزاو  ةينيدملا  ةيراجتلا  ةقبطلا 

 . اهديدست نع  زجحت  تناك  ةيلاع . دج 
 : لالخ ق 15 و 16 يداصتقإلا  اهجاتنإو  ةيبرغملا  ةلودلا  دراوم  ىلع  ةيراجتلا  قرطلا  لوحت  ساكعنا   

 : نم ق 16 لوألا  فصنلاو  لالخ ق 15  يبروألا  طغضلا  ديازت  ةجيتن  ةيعامتجإلاو  ةيداصتقإلا  برغملا  عاضوأ   
تاجوتنملاو علـسلا  تحبـصأ  ذإ  ئناوملا  وحن  ةـيلخادلا  ةـيراجتلا  قرطلا  لوحتو  ةبـس  لـالتحا  ةـيبرغملاو  ةيلامـشلا  ئناوملل  يريبيـإلا  وزغلا  نع  جـتنن 

صاصتما ىلع  لاغتربلا  لمع  امك  ةيحالفلا ، اميسال  ةيبرغملا  تاريخلا  نحشل  ةدعاق  ةيلاغتربلا  زكارملا  تحبصأ  دقو  ةفلتخم  تاهج  ىلإ  فرصت  ةيبرغملا 
طيحملا وحن  طسوتملا  رحبلا  نم  ةيراجتلا  قرطلا  لوحت  نم  ايقيرفإ  لحاوس  ناكسو  ةلاكد  ةقطنم  تدافتسا  دقو  ربتلاو . ديبعلا  ةصاخ  ةينادوسلا  علسلا 
داصتقإلا ةوق  رـصانع  دحأ  تلكـش  يتلا  ةيجراخلا  ةراجتلا  طيـشنتو  اهيلع . بناجألا  راجت  لابقإ  ةجيتن  ةـيلخدلا  ةـيلحملا  ةراجتلا  تشعتنإ  امك  ينيتنلطألا ،

تناك نيح  يف  يشيمملا . ىوتسملا  عافتراو  ةيراجت  ةقبط  روهظو  ضورقلا  رفوت  ببسب  رامثتـسالاو  ةكرـشلا  ماظن  راشتناو  ةلحرملا  هذه  يف  يبرغملا 
لازعنـإلا هيلع  تـضرف  ةداـح  ةـمزأ  برغملا  دهـش  اـمكو  يريبيـإلا . وزغلاو  ةـيلخادلا  نـتفلا  لـظ  يف  ةـيعامتجاو  ةـيداصتقا  فورظ  نـم  قطاـنملا  يقاـب 

قحلأ امم  بئارضلاب  ناكـسلا  لاقثإ  ىلإ  تأجل  يتلا  ةيـساطولا  ةلودلا  عجارت  ىلإ  ىدأ  امم  ةيبرغملا ، يـضارألل  نييلاغتربلا  ؟؟؟؟  تطبترا يتلا  شامكنإلاو 
ةجيتنلاو فافجلا )  ) ةيعيبطلا ثراوكلا  ىلإ  ةفاضإ  يحالفلا  جاتنإلا  عجارت  هنع  جتن  يذلا  ةعورزملا  ةـيبرغملا  تاحاسملا  تصلقت  اريخأو  اريبك . اررـض  مهب 

. ةعاجملا راشتناو  راعسألا  عافترا  يه 
 : روصنملا دمحأل  ةيداصتقالاو  ةيسايسلا  صئاصخلاو  يراجتلا  لوحتلا  لظ  يف  يداصتقا  روطت  برغملا  فرع 

ثيح ةيدعـسلا  ةيبرغملا  ةنيزخلل  ايـساسأ  ادروم  ركـسلا  ةراجتلا  ثلتم  دقو  مهل  ةسفانملا  ىوقلا  ةهجاومو  دراوملا  ريفوتل  ةـيجراخلا  ةراجتلا  عجـشت  - 
. روصنملا دمحأ  دهع  يف  ةيجراخلا  ةراجتلا  تادئاع  ثلت  تلكش 

 . بهذلل نادوسلا  مظ  هرفو  امل  ةفاضإ  ةيوارحصلا  لفاوقلا  ةراجت  نمماه  باطقتسا  - 
 . قاوسألاو قدانفلا  ددع  ديازت  لالخ  نم  ةيلخادلا  ةراجتلا  تشعتناف  ندملاب  تاعانصلا  وحنو  ةراجتلا  ترهدزا  - 

لودلاو لاغتربلل  ةيونعملاو  ةيركـسعلا  ةوقلا  رايهنا  ىلإ  ىدأ  راشتنإلا  اذـه  نزاخملا  داو  ةـكرعم  يف  احـضاو  اراصتنإ  يدعـسلا  يبرغملا  شيجلا  ققح  - 
 . اهديدجت هل  تحاتأو  ةيركسعلا  هتوقو  يبرفملا  داصتقإلا  ىلع  سكعنا  ةيلام  دراوم  نم  يدعملا  شيجلا  نكم  امك  ةفيلحلا 

قرط سفانتلاو  نادوسلا  دالب  ىلع  اهذوفن  رـشن  يف  ةيزاوجربلا  ةقبطلا  ةبغر  ببـسب  نابـسإلا  دـض  ةداح  ةـسفانم  يف  روصنملا  دـمحأ  ةـلود  لوخد  - 
. اهيف مكحتلاو  ةيوارحصلا  لفاوقلا 

 : ةمتاخ
دوكرو هليخادـمو  هدراوم  عجارتو  يمالـسإلا  ملاـعلا  داـصتقا  ىلع  ريبك  رثأ  يتنلطـألا  طـيحملا  ىلإ  طـسوتملا  رحبلا  نم  ةـيراجتلا  قرطلا  لوحتل  ناـك 

. هجاتنإ

يمالسإلا ملاعلا  يف  ةيداصتقإلا  تاروطتلا 

 : ةمدقم
ةينب ىلع  رثأ  وهو  يدـنهلاو  يتنلطـألا  نييطيحملا  ىلإ  ةـيراجتلا  قرطلا  لوحت  لـعفب  تاروطت  و 16  نينرقلا 15  يف  يمالـسإلا  ملاعلا  داصتقا  دـهش 
؟  اهلوحت رثأ  امو  ةميدقلا ؟  ةراجتلا  نايرش  تالاجم  ىلع  اهتاساكعناو  يراجتلا  قرطلا  لوحت  رهاظم  يه  امف  يداصتقإلا  اهجاتنإ  رهاظمو  ةلودلا  دراوم 

 : نيينامثعلا داصتقا  ىلعو  ةميدقلا  ةراجتلا  نايرش  ىلع  ةيرحبلا  ةيراجتلا  قرطلا  لوحت  رثأ   
 : لالخ ق 15 و 16 م ةيمالسإلا  ةيراجتلا  ةطاسولا  عجارت  ىلع  ةيراجتلا  قرطلا  لوحت  سكعنا 

، ريرحلا بهذـلا ، لفلفلا ،  ) ةـعونتم ةـيراجت  تاـجوتنم  ىلع  اـهرفوت  ببـسب  ةرهدزم  ةـماع  ةفـصب  يمالـسالا  ملاـعلاو  طـسوألا  قرـشلا  ةـقطنم  تلظ 
ايجيتارتسا اعقوم  لتحت  ةـماع  ةفـصب  ةـقطنملا  لعج  رمحألا ، رحبلاو  طسوتملا  ضيبألا  رحبلا  نم  ارورمو  علـسلاو  عئاضبلا  هذـه  ةراجت  جاعلا ،) ساـحنلا ،
ةيسايسلاو ةيراجتلا  هتيمهأ  طسوتملا  ضيبألا  رحبلا  دقف  ةياهن ق 16  عمو  نييبروألا . عامطأو  مامتها  طحم  اهلعج  ةريبك ، ةيراجت  ةـيمهأب  ىظحتو  اماه 

 . ىرخأ ةيراجت  قرطو  قطانم  فاشتكا  مت  اهرثإ  ىلع  يتلا  ةيفارغجلا  تافاشتكإلا  ببسب 
 : لالخ ق 15 و 16 م ةيراجتلا  قرطلا  لوحتب  ةينامثعلا  ةيروطاربمإلا  داصتقا  رثأت   

ةيراجتلا ةيقرـشلا  ندـملا  ضعب  تظفاحف  رمحألا  رحبلاو  ماشلا  ربع  اهقيرط  ةراجتلا  هذـه  تفـش  دـقف  ةيقرـشلا ، ةـحالملل  نييلاغتربلا  ضارتعا  مغر 
لباوـتلا نم  قرـشلا  تاـجتنم  ةـلماح  ةـيبرعلا  ةريزجلاو  ناريإ  ربـع  يبرعلا  جـيلخلاو  ناريإ  لـفاوق  اـهيلإ  يهتنت  تناـك  يتـلا  بلح  ةـنيدمك  اـهتيويح  ىلع 

رحبلا ىلع  مهترطيـسب  ةيقرـشلا  ةراجتلا  ضرتعا  يذـلا  يلاغتربلا  دـيدهتلل  نوينامثعلا  ىدـصت  امك  ةيـسرافلاو . ةـيدنهلا  ةـشمقألاو  روطعلاو  ريقاقعلاو 
. ةيحيسملاو ةيلاغتربلا  نفسلا  هجو  يف  هقالغإو  رمحألا 

ةيعيبطلا فورظلا  فالتخا  رفو  امك  ةعارزلل ، ةحلاصلا  يضارألا  نم  ةئاملا  يف  يف 87  مكحتت  ةلودلا  تناكو  ينامثعلا  داصتقإلا  ساسأ  ةحالفلا  تلكش 
يف يناثلا  مسقلا  بئارض  ىبجتو  تاعاطقا  لكش  ىلع  اهنم  مسق  يف  عزوت  يـضارألا  تناك  دقف  ةلودلا ، دراوم  مهأ  بئارـضلا  ثلتم  دقو  اعونتم . اجاتنا 

، الجؤم رخآلاو  امدـقم  هنم  مسق  عفدـي  نيعم  يلام  غلبم  لباقم  يأ  مازتلإلاب  مهبـصانم  تايالولا  ماكح  حبـست  ةـينامثعلا  تاطلـسلا  نأ  كلذ  مازتلإ ، لكش 
ةبـسنلا نم  رثكأل  مزتلملا  نيـصحت  مدع  طارتشا  عم  ةدحاو  ةبـسن  هتدمو  دوقنلاو  ءارـشلا  باحـصأ  ىلإ  هتيالو  تاعطاقم  ميزلتب  موقيو  هرودـب  مزتلملاو 

رود مظاعتو  يراجتلا ، لامسأرلا  دوفن  دايدزا  ضراوع )  ) ةيعرش ريغ  ىرخأ  بئارـض  ىلإ  ةفاضإلاب  مازتلإ )  ) ةيبيرـضلا ةسايـسلا  هذه  نع  جتن  دقو  ةنيعملا .
دئاوفب ةيراجتلا  ةقبطلا  نم  راميتلا  باحصأو  نيحالفلا  ةنادتسا  لعفب  ةيراجتلا  تاقالعلا  ىوتـسم  ىلع  يبنجألا  ذوفنلا  دايدزاو  ةينيدملا  ةيراجتلا  ةقبطلا 

 . اهديدست نع  زجحت  تناك  ةيلاع . دج 
 : لالخ ق 15 و 16 يداصتقإلا  اهجاتنإو  ةيبرغملا  ةلودلا  دراوم  ىلع  ةيراجتلا  قرطلا  لوحت  ساكعنا   

 : نم ق 16 لوألا  فصنلاو  لالخ ق 15  يبروألا  طغضلا  ديازت  ةجيتن  ةيعامتجإلاو  ةيداصتقإلا  برغملا  عاضوأ   
تاجوتنملاو علـسلا  تحبـصأ  ذإ  ئناوملا  وحن  ةـيلخادلا  ةـيراجتلا  قرطلا  لوحتو  ةبـس  لـالتحا  ةـيبرغملاو  ةيلامـشلا  ئناوملل  يريبيـإلا  وزغلا  نع  جـتنن 

يمالسإلا ملاعلا  يف  ةيداصتقإلا  تاروطتلا 



صاصتما ىلع  لاغتربلا  لمع  امك  ةيحالفلا ، اميسال  ةيبرغملا  تاريخلا  نحشل  ةدعاق  ةيلاغتربلا  زكارملا  تحبصأ  دقو  ةفلتخم  تاهج  ىلإ  فرصت  ةيبرغملا 
طيحملا وحن  طسوتملا  رحبلا  نم  ةيراجتلا  قرطلا  لوحت  نم  ايقيرفإ  لحاوس  ناكسو  ةلاكد  ةقطنم  تدافتسا  دقو  ربتلاو . ديبعلا  ةصاخ  ةينادوسلا  علسلا 
داصتقإلا ةوق  رـصانع  دحأ  تلكـش  يتلا  ةيجراخلا  ةراجتلا  طيـشنتو  اهيلع . بناجألا  راجت  لابقإ  ةجيتن  ةـيلخدلا  ةـيلحملا  ةراجتلا  تشعتنإ  امك  ينيتنلطألا ،

تناك نيح  يف  يشيمملا . ىوتسملا  عافتراو  ةيراجت  ةقبط  روهظو  ضورقلا  رفوت  ببسب  رامثتـسالاو  ةكرـشلا  ماظن  راشتناو  ةلحرملا  هذه  يف  يبرغملا 
لازعنـإلا هيلع  تـضرف  ةداـح  ةـمزأ  برغملا  دهـش  اـمكو  يريبيـإلا . وزغلاو  ةـيلخادلا  نـتفلا  لـظ  يف  ةـيعامتجاو  ةـيداصتقا  فورظ  نـم  قطاـنملا  يقاـب 

قحلأ امم  بئارضلاب  ناكـسلا  لاقثإ  ىلإ  تأجل  يتلا  ةيـساطولا  ةلودلا  عجارت  ىلإ  ىدأ  امم  ةيبرغملا ، يـضارألل  نييلاغتربلا  ؟؟؟؟  تطبترا يتلا  شامكنإلاو 
ةجيتنلاو فافجلا )  ) ةيعيبطلا ثراوكلا  ىلإ  ةفاضإ  يحالفلا  جاتنإلا  عجارت  هنع  جتن  يذلا  ةعورزملا  ةـيبرغملا  تاحاسملا  تصلقت  اريخأو  اريبك . اررـض  مهب 

. ةعاجملا راشتناو  راعسألا  عافترا  يه 
 : روصنملا دمحأل  ةيداصتقالاو  ةيسايسلا  صئاصخلاو  يراجتلا  لوحتلا  لظ  يف  يداصتقا  روطت  برغملا  فرع 

ثيح ةيدعـسلا  ةيبرغملا  ةنيزخلل  ايـساسأ  ادروم  ركـسلا  ةراجتلا  ثلتم  دقو  مهل  ةسفانملا  ىوقلا  ةهجاومو  دراوملا  ريفوتل  ةـيجراخلا  ةراجتلا  عجـشت  - 
. روصنملا دمحأ  دهع  يف  ةيجراخلا  ةراجتلا  تادئاع  ثلت  تلكش 

 . بهذلل نادوسلا  مظ  هرفو  امل  ةفاضإ  ةيوارحصلا  لفاوقلا  ةراجت  نمماه  باطقتسا  - 
 . قاوسألاو قدانفلا  ددع  ديازت  لالخ  نم  ةيلخادلا  ةراجتلا  تشعتناف  ندملاب  تاعانصلا  وحنو  ةراجتلا  ترهدزا  - 

لودلاو لاغتربلل  ةيونعملاو  ةيركـسعلا  ةوقلا  رايهنا  ىلإ  ىدأ  راشتنإلا  اذـه  نزاخملا  داو  ةـكرعم  يف  احـضاو  اراصتنإ  يدعـسلا  يبرغملا  شيجلا  ققح  - 
 . اهديدجت هل  تحاتأو  ةيركسعلا  هتوقو  يبرفملا  داصتقإلا  ىلع  سكعنا  ةيلام  دراوم  نم  يدعملا  شيجلا  نكم  امك  ةفيلحلا 

قرط سفانتلاو  نادوسلا  دالب  ىلع  اهذوفن  رـشن  يف  ةيزاوجربلا  ةقبطلا  ةبغر  ببـسب  نابـسإلا  دـض  ةداح  ةـسفانم  يف  روصنملا  دـمحأ  ةـلود  لوخد  - 
. اهيف مكحتلاو  ةيوارحصلا  لفاوقلا 

 : ةمتاخ
دوكرو هليخادـمو  هدراوم  عجارتو  يمالـسإلا  ملاـعلا  داـصتقا  ىلع  ريبك  رثأ  يتنلطـألا  طـيحملا  ىلإ  طـسوتملا  رحبلا  نم  ةـيراجتلا  قرطلا  لوحتل  ناـك 

. هجاتنإ
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