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 مررن تضوعرروعمله تضهلررت تيرر        تيعررره اررلت تيرقريررر عررد     

م،  أسرررملر لررهر شررهر  ررو ل      ىطرحهررمل يوارروتر ت مورقرر  

ت ت خمروف تجملرملته،  مرليزة من مفكري تضلوك و ملقشهمل خنرٌت

ملءة ومقرتحررملته  تدمل  ررت حررور   وتيررلين أوررروت ت رروتر مررلرت ه  تير  رر    

 تيقضمليمل تيرملييت:  

 :ر وإ رررهمل تض شرررله ت تضلوكرررت تيعرميرررت تي رررعو يت    تعث ررر •

   .م ملقشت تألسرملب وت وور

 عهمل؟ وِّتي عو يت.. ال ت رردر تيرامليفمله أم ُت •

   .جموس تيشورى: تيوتقع وتضأمور •
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 لتنفيذيامللخص ا: 

ت تيورقت تير ي ت إىل أن تإلع ملر ارو    . سويلملن تيطفيلأشملر 

تيوقررويف ت  ر سرررُ ر وتإل ررهمل،  ررمليرعث  ت مليررت تيوسرر  مررث تيرعث رر   

ر ت وررور. وقررد تارلرر    وتإل ررهمل  ري ررت يررت ع ررد تعررل     ،تإلع ررملر

تضلوكت تيعرميت تي عو يت م رل تأسي رهمل مر مري  حرملته تإل رهمل      

ر ت يررملة تير ملريررت تيرر  ن يروجرر  عويهررمل مررع تطررو تير ررملري  ررمل  ررمل

وذير  عر   مرملم     ، مل   م يطت غري معقدة  لمل اي عويت تييروم 

وتررررملري   تحملكلرررت تير ملريررررت تيصرررمل ر مررررملألمر تضوكررري رقرررر     

ارررر،  لرررمل عملكررر  تحملرررمل   تي رررعو يت حرررملته    //

تإلع ررملر تضرررد ي حرررى إعرررهن  مررملم تإل رررهمل تكديررد،  رررلي      

لوكت ت تطوير أ ملرهمل تير ملريت مققرتر  مرملم تير رويت   سملرع  تض

وترملري    تيوتقيت من تإل همل، تيصمل ر مملضرسوم تضوكي رقر  م/ 

 ار. ومرع إعرهن  مرملم تإل رهمل تي رعو ي رقر  م/      //

وتيررررلي جررررملء ضعملكررررت حررررملته تيرعث ررررر    ،ه//وتررررملري  

عديرردة إل ررهمل جنررد أن ا ررملال حررملته  ؛وتإل ررهمل ت  مررملم وتحررد

عرر  تورر  ت ررملته ت أ شررطت وقطملعررمله خمروفررت،       تض شررله، ت و  

 رملن دررمل ت عكررململ سرروج عوررى أجرروتء ومي ررت تتقرصررمل ، و مل ررت  

إيقرمل  ولررو     مثل أسوق تضملر. حيث    ،ملتألسوتق تأل ثر ت ميل 

جت ت سوق تضملر تي عو ي،  لمل أعو ر   دَرعد  من تيشر مله تُض

وتضؤس رررمله تيضررراللت حرررملته إ هسرررهمل  تيعديرررد مرررن تيشرررر مله 

و ررلت عررد  مررن روت  ورجررملر تألعلررملر تضعرررو ث ت       ،وتصررفيرهمل

تيعلل تير ملري تي عو ي. حيث جترملو  عرد  حرملته تإل رهمل عورى      
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 موقررع ك ررت تإل ررهمل كك ررت حكوميررت م رررقوت  أ ثررر مررن   

حمليت ممل مث شر ت ومؤس رت وروت  أعلرملر جترملو ه ر ومل أمروتر     

أمر  أ شطرهمل ت قطمليف تضقملوته، وملرته من تيريملته، معضهمل تضوي

 لررمل أن ا ررملال م ررمله مررل ات  تيقضررمليمل ت تحملررمل   تي ررعو يت       

ترعوق ممليرعث ر وتإل همل. والت ت يعين أن حملته تإل همل مل تمهر 

مل أو معررد إعررهن  مررملم تإل ررهمل؛  ه ررملال حررملته عديرردة ت إت حررديث 

وتإل ررهمل رهررره م ررل عشرررته   حصررر دررمل مررن تيرعث ررر وتإلع ررملر    

تي رررر ث تضملعرررريت،  قرررر  مقطررررمليف تير رررروال وتيصرررر ملعت وتير ررررملرة  

و مل ت قطمليف تضقملوته تيلي  ملن ومرمل تر   ،وتيزرتعت وتخلدممله

ت ت مملضشررملريع ت كوميررت ويرعررره أل ثررر حررملته تإل ررهمل، مرردء 

 رلي  تعرعر     .تضشملريع تيرعويليت وتير يت تيراريرت وتيطررق   سيلمل

و رلت مشرملريع    ،ن مشملريع تإل شملءته يوروقف عن تيعلرل تيعديد م

ألسررملب ررملارة    ،ل حررى يوم رمل ارلت   ت لويت تعرع  يورعث رر وتيرعط ر  

 ،معضرررهمل ألسررررملب ترعورررق ممليف رررمل  تضرررمليي وتإل تري  ؛وغرررري ررررملارة

ومعضرهمل يعرملره    ،ومعضهمل ألسرملب ترعوق م روء تيرالطري  وتإل ترة  

 لملرجي عن تإلرت ة.  

ملرال ت تيرعقيرر  تألور أن حررملته تإل ررهمل  وذ ررر أ.  ريررل تضررر 

تألور من  تلل تيشر مله، وتيثمل ي لرملرجي. أمرمل    :تأتي من سررث

ت إت أ ررت ر  ررثري  ررملن تررأل  مشررأن  مررملم تإل ررهمل ت تضلوكررت وإْن

تآلن موجرررو ، واد رررت يررريس كمليرررت تيشرررر مله، ويكرررن ت مررري   

قتعلويت تإل همل  مل حيفظ ت قوق كليع تألطرت  ذته تيعه
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تإل هملوأوعح أ.  هد تيقملس  ت تيرعقي  تيثمل ي أن موعويف

ت تير رملرة ممملرسرت مدتيرت مرع  شرأ  قرد ؛مر رد  قردي  موعرويف 

تيرطريقرمله مرن تيعديرد تإلسرهميت تيشرريعت وتتيعرململ، 

تيشر ملهىيدوتإل هملعلويمله تيرعث ر ت مِّتي وتألحكملم

وتيرلي تإل همل، مملموايدي مل ا ملتكديدوتأل رت ،وتير ملر

توعيرت مرن يررعتومملوتيفه تيرت يز وتيشرحمنيولزيدحيرمل 

  ممليرعث ر وتإل همل.تيعهقتذتهتألطرت كليع

    تضدتلهه حور تيقضيت تحململور تيرملييت:وتضل 

    .م ررمله إ همل تض شله تيصغرية وتضروسطت 

 ت.   تأوري تيرسوم عوى تض شله تيصغرية وتضروسط 

  .ت وور تضقرتحت ضوتجهت تعث ر وإ همل تض شله 

إييهررمل تضراررملورون ت مورقررى    ىومررن أمررر  تيرو رريمله تيرر  ت رهرر   

تعث ررر وإ ررهمل تض شررله ت تضلوكررت تيعرميررت     "أسرررملر حررور قضرريت   

 ممل يوي: "تي عو يت

تعرلر إ شرملء    إ شملء و مليت يشؤون تإل همل مو ترة تير رملرة إنْ  -1

اي ت أو مر ز.

تم جهررت تيرعملقررد ت كوميررت م رردت  م ررراقمله تضقررملور      إيررز -2

وتقدميررت مررل رة مملتسرررهم أو شررهمل ة   ،لررهر شررهر مررن تيروريررد 

أو  ،م ررررر دته تيصررررر  ملور ررررع تض رررررالو  م رررررو ي   ،تإلجنررررمل 

يور رررييل ت  ررررتة معي رررت ي ررررفيد م هرررمل ت  قرررملمًه مله عرررلمل   إعطرررمل

 مشملريع ألرى
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صررغرية وتضروسررطت ضرردة تي مرر ت إيغررملء تيرسرروم عررن تض شررله تي  -3

عوررى أسررململ إعطررملء مهوررت معقويررت   ،مملضصررمل ع مخررس سرر وته أسرروًة

دررررله تض شررررله يزيررررمل ة تيررررروطث. وتسرررررت ت  تض شررررله تيصررررغرية     

 قملم  م دت امل يواكومت. وتضروسطت يورسوم تي  سرق أْن

  :سويلملن تيطفيلالحرقة الرئيسة . 

 تيروط ت:

سرورة  ] ﴾ُعْ َرٍة َ َ ِمَرٌة ِإَيى َمْيَ َرٍةَوِإْن َ ملَن ُذو ﴿قملر تهلل تعملىل: 

تي رردت   ع ررر مهوررَت.  ييررل عوررى إعطررملء تضرردين تضُ [ايررت  :تيرقرررة

ن أحوتيررت وررو ررت مررع تحململ مررت عوررى عرردم تعطيررل حررق  ع ررد    رر

تيررردت ن ت مطمليرررررت،  لرررمل أن ارررله تآليرررت وغريارررمل مرررن تآليرررمله      

تإلع ملر حمليت  وتألحمل يث وتيقص  تي  توتتره وتوتر ه تثر  أن

وأ همل  ،طريعيت تعرته تألشالملص وتيكيمل مله وتيدور ألسرملب عدة

سّ ت من س ن تهلل تعملىل ت لوقت أوررهمل ت حمك   رملمرت تيعزيرز.   

وقررد تعرعرر   ررثري مررن تيرردور  ررملته تإلع ررملر ألسرررملب ترعوررق     

ممل روب أو تو ري مصمل ر تيغلتء وحملجمله تجملرلعمله،  لمل متررد  

  مررررملإل ترة وتي يملسررررمله تضملييررررت وتي قديررررت  اررررله تألسرررررملب يرتتررررر 

 وتضوت  مله ت كوميت.  

و ون تيدلور ت تضفملاي  وتفمل يوهمل إت أ ت وجر  تير ويرت عورى    

أاليررت تير ريررت ت مدتيررت تسرررعرته اررله تيورقررت مررأن تإلع ررملر اررو     

ت مليت تيوس  مرمل مرث تيرعث رر وتإل رهمل،  رمليرعث ر سرر  تيوقرويف ت        

 ر ت وور.   ري ت يت ع د تعل وتإل همل  ،تإلع ملر
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تجملرلعررمله تضد يررت عرر  تملرتهررمل مل تعررر  سرروى تإلع ررملر أو        

عررريق ت رررملر تي رررملتل عرررن تيفشرررل م رررر  إرت ة  تلويرررت أو يعرررملره  

ر تجملرلعررمله تضد يررت لرملرجي قررملار يرر رت ة  ف ررهمل؛ يكررن مررع تطررو  

 ،ولمل ررت ت تيقررر ث تخلررملمس عشررر وتي ررمل مل عشررر تضرريه يث     

ير ررملري ت أورومررمل ير مرري  تيعهقررمله تير ملريررت مررث   رهررر تيفكررر ت

رعض ومررررث تأل رررررت  وتيكيمل ررررمله تأللرررررى، تيررررتأل رررررت  معضرررره  

و رررلي  تيعهقرررمله تير ملريرررت مرررث تيكيمل رررمله تير ملريرررت  ف رررهمل      

كتيعهقررررمله تير ملريررررت تيدتلويررررت  ومررررث تيدويررررت وتيرررردور تأللرررررى   

يت تيعملضيرت  كتيعهقمله تير ملريت تخلملرجيت .  لمل أن تأل مت تتقرصمل 

عرر  ممليك رمل  تيعمري  جرّره ورتءارمل      م وُتتي  وقع  عرملم  

حررررملته عديررررردة مرررررن تيرعث ررررر وتإل رررررهمل ي  ررررررت  وتيكيمل رررررمله   

م ررررر  تخنفررررمله م رررررويمله تيرررردلور وعمل رررردته   ؛وت كومررررمله

حررى أوقور  عورى تقرصرمل يمله تيردور       ،تيضرت   وتألسعملر وتألرمملح

وملرارمل  امعرض     تير   مرمل وتض شله وتداوره معيشرت تأل ررت ، وتير    

ترررع ذيرر  حرررى يوم رمل اررلت، وقرد أَ   ةتي ف ريت عوررى تضرشرمل لث ممرررد  

حمررملوته جررمل ة مررن قرررل تيعديررد مررن تيرردور ير مرري  حررملته تيرعث ررر  

ووعررررع عرررروتم  ومعررررمليري يور رررررؤ  رررردووهمل واييررررمله   ،وتإل ررررهمل

 ضعملكرهمل، م همل: تير مي  تضمليي، وتير رويت تيوقمل يرت، وتيرصرفيت،...   

  خلإ

وقد تارلر  تضلوكرت تيعرميرت تي رعو يت م رل تأسي رهمل مر مري         

حملته تإل همل تير ملري  مل  ملن يروج  عويهرمل مرع تطرور ت يرملة     

 ،تير ملريرت تير   مل ر  م ريطت غررري معقردة  لرمل اري عويرت تييرروم        

وذيرر  عرر   مررملم تحملكلررت تير ملريررت تيصررمل ر مررملألمر تضوكرري رقرر   
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تحملرمل   تي رعو يت   ارر،  لرمل عملكر     //وتملري   

حرررملته تإلع رررملر تضرررد ي حررررى إعرررهن  مرررملم تإل رررهمل تكديرررد،   

 لي  سملرع  تضلوكت ت تطوير أ ملرهمل تير ملريت مرققرتر  مرملم   

 تير رررويت تيوتقيرررت مرررن تإل رررهمل، تيصرررمل ر مملضرسررروم تضوكررري رقررر 

 ار. //وتملري   م/

 تضشكوت:

ملري  وترررر مررررع إعررررهن  مررررملم تإل ررررهمل تي ررررعو ي رقرررر  م/   

وتيلي جملء ضعملكت حملته تيرعث رر وتإل رهمل ت    ،ار//

جنرررد أن ا رررملال حرررملته عديررردة إل رررهمل تض شرررله،   ؛ مرررملم وتحرررد

ت وعرر  تورر  ت ررملته ت أ شررطت وقطملعررمله خمروفررت،  ررملن دررمل        

ت عكررململ سرروج عوررى أجرروتء ومي ررت تتقرصررمل ، و مل ررت تألسرروتق    

إيقمل  ولرو  عد  مرن   مثل أسوق تضملر. حيث   ،ملتأل ثر ت ميل 

تيشر مله تضدرجت ت سوق تضملر تي رعو ي،  لرمل أعو ر  تيعديرد     

 ،من تيشر مله وتضؤس رمله تيضراللت حرملته إ هسرهمل وتصرفيرهمل     

و لت عد  من روت  ورجملر تألعلرملر تضعررو ث ت تيعلرل تير رملري     

تي ررعو ي. حيررث جتررملو  عررد  حررملته تإل ررهمل عوررى موقررع ك ررت       

حمليرت مرمل مرث     م ررقوت  أ ثرر مرن     تإل همل كك ت حكوميرت 

جترررملو ه ر ومل أمررروتر معضرررهمل  ،شرررر ت ومؤس رررت وروت  أعلرررملر

أمر  أ شرطرهمل ت قطرمليف تضقرملوته،  لرمل     وتضويملرته من تيريملته، 

أن ا ررملال م ررمله مررل ات  تيقضررمليمل ت تحملررمل   تي ررعو يت ترعوررق       

ت ممليرعث ر وتإل رهمل. وارلت ت يعرين أن حرملته تإل رهمل مل تمهرر إ      

مل أو معد إعهن  مملم تإل همل؛  ه ملال حملته عديدة ت حصر حديث 
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دررمل مررن تيرعث ررر وتإلع ررملر وتإل ررهمل رهررره م ررل عشرررته تي رر ث    

تضملعررريت،  قررر  مقطرررمليف تير ررروال وتيصررر ملعت وتير رررملرة وتيزرتعرررت     

 تر يرعرره   و مل ت قطمليف تضقملوته تيلي  رملن ومرمل   ،وتخلدممله

 ت سرريلملضشررملريع ت كوميررت و ت مملأل ثررر حررملته تإل ررهمل، مرردء    

 لي  تعرع  تيعديد  .تضشملريع تيرعويليت وتير يت تيراريت وتيطرق

و رلت مشرملريع ت لويرت     ،من مشملريع تإل شملءته يوروقف عن تيعلرل 

ألسرررملب رررملارة وغررري  ،تعرعرر  يورعث ررر وتيرعطتررل حرررى يوم ررمل اررلت 

مل ومعضرره ،معضررهمل ألسرررملب ترعوررق ممليف ررمل  تضررمليي وتإل تري ؛رررملارة

ومعضرهمل يعرملره لرملرجي     ،ألسرملب ترعوق م روء تيرالطري  وتإل ترة  

 عن تإلرت ة.  

وقررد جررملءه مقرتحررمله معررض أعضررملء مررن جموررس تيشررورى ت      

تجرلملعت تأللري مرأجيل تطريق رسوم تيعلمليرت مرن ورهىل إىل مخرس     

مقطرمليف تيصر ملعت    س وته يول شله تيصغرية وتضر ملايت تيصغر أسروةً 

ف مع تضرحورت  تقرصمل يت من تيركي حرى ترلكن مملقي تيقطملعمله ت

يرؤ رررد أاليرررت تي مرررر ت تيقررررترته تيررر     ،تتقرصرررمل يت تكديرررت

مل ت حدوىل أو وقويف حملته تيرعث ر وتإلع رملر  ميكن أن تكون سرر 

وتإل ررررهمل.  لررررمل تقرررررتح أحررررد تألعضررررملء قيررررملم و ترة تير ررررملرة      

 ،وتتسرررثلملر مدرتسررت تيشررر مله تيرر  تعرعرر   ررملته تإل ررهمل 

ووعرررع تيضررروتم  تيه مرررت يوارررد مرررن   ،تشرررلل تألسررررملب عورررى أن

تألمر تيلي يردعو مل  رلي  يورارث وتض ملقشرت و رن ت       تإل همل

ومررع رهررور تيعديررد مررن   ،ممرردتيمله ت طهقررت ر يررت تضلوكررت  

تضطمليرمله عوى م روى تيقطمليف تخلملص وتيقطمليف غري تير ري وعورى   

تتقرصرمل يت   مرالفيف إجرتءته تإل هح ،م روى علوم تض رثلرين
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وتيرعرملطي   ،يوركيرف مرع تيررغريته ت ديثرت ت تألسروتق      ؛جهملوتدر 

مرأجيررل تطريررق معررض تيرسرروم  ،مررع تضرحوررت تكديرردة ت تتقرصررمل 

وتيضرررت  ، وغرياررمل مررن تإلجرررتءته تيرر  قررد تكررون مررن أسرررملب   

 تيرداور تضمليي يول شله. 

 تي ؤتر: 

مل تعررملرتتهررمل أم ر مررن أسرررملب تيرعث ررر أو تإل ررهمل دررِ ررارل مررمل ذُ 

أ همل مرحوت طملر ت ت رهي ممل رهملء مرطورملتهمل و قيق أادت همل؟  لرمل  

ت ديث مأن ت طهقت تتقرصمل  إذت  :يقور معض مفكرو تتقرصمل 

ادىل تغرررريته ايكويرررت ت  يرررع   ق هرررمل سرررُر ،ريرررد يرررت ذيررر  مرررمل ُأ

والت سي رل ع رت رهرور قطرمليف أو قطرملعث      ،تيقطملعمله تتقرصمل يت

ت حرررث ترقرررى مقيرررت تيقطملعرررمله تتقرصرررمل يت   ؛مل قيرررمل يث يهقرصررر

واررو مرره شرر  سرريرتت  عويررت حرردوىل تلرررهته        ،تأللرررى تملمعررتً 

تعث رته يوعديد من تأل شرطت     ومن َو ؛تقرصمل يت يوقطملعمله تير ي ت

 ور مل تعرعهمل  ملته تإل همل.  ،تتقرصمل يت

 تي ؤتر تآللر: 

وسرهمرهمل  مملذت عن جهمله تتلرصملص مرلكث و ع  تض شله 

وعن موت قت لرمل م ت ررمث تيشرريفث     ،ومصمل ر تيرلويل مأ وتعهمل

مررقطهق تيعديررد مررن تضرررمل رته تيرتميررت إىل  فيررز تيقطررمليف تخلررملص  

وم هرمل تضررمل رته تخلمل رت مرملإلقرته و عرر       ،مويرملر ريرملر    رور   

تض شرررله تضرعثررررة وتسررررت ت  تيرسررروم ت كوميرررت وغريارررمل، و ور    

ير ميليرررت ت   رررث و قيرررق سرررهمت مي رررت   تكهرررمله تيرقملميرررت وت 
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تألعلرملر. ارل اري موت ررت يورطرورته وتيررغريته وأحردتوهمل أم أ هرمل         

 معيدة عن تيوتقع؟ أين تخلول؟ ال ا ملال وسيوت أو وسمل ل ي  قملذ؟

 تي ؤتر تأللري: 

مل ت م ق  مملم تإل همل تي رعو ي تكديرد تقرد    ال  روقع أن حيقِّ

 رملر وتإل رهمل أم أن تيررغريته ت ملييرت     معملكت حملته تيرعث رر وتإلع 

وتقردي    ،مل مرتجعت الت تي مرملم واييرمله علورت   وتض رقرويت ترطو  م  

ر ى ومعملكررمله أوسرررع ضررمل قرررد ي ررررل مررن حرررملته قررد تفررروق قررردرة     

ت يهقرصررررمل  لررررتتقرصررررمل  أو معررررض تيقطملعررررمله أو تأل شررررطت تضه  

 وتجملرلع؟

 ت مل ته:

ومقرتحرررررمله  قررررررل أن  عرررررره أسررررررملب تيوقرررررويف ت تإل رررررهمل 

ت مرررن تير رررمل ته تضهّلرررت تضرعوقرررت م مرررملم  معملكرهرررمل،  عرررره عرررد  

ير رروي   ؛تهررمل مررن موقررع ك ررت تإل ررهمل  ملتإل ررهمل تي ررعو ي وإجملم

 تيضوء عوى ممل او معلور مت ت تي مملم مشكل أ ضل.

 ممل او  مملم تإل همل؟  

 مررملم يهررد  إىل متكررث تضرردين مررن ت مرري  أوعررملعت تضملييررت        

مع مرتعملة حقوق تيدت  ث وتض ملوتة مث أ راملب  ومعملو ة  شملطت، 

ت قوق تضر رملويت، وتعمري  قيلرت تأل رور وتيريرع تض ررم  وتيرو يرع        

 تيعمل ر، وتيثقت ت سوق تت رلملن وتيرعملمهه تضملييت.
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 ل  مملم تإل همل؟فِّال ُ 

ذو ت  ررت  ورر ث ومرردأ تيعلررل مررت يرروم تإل ،ل تي مررملمفِّررُ  ، عرر 

 .أغ طس   – 

ر تيردت ن ت رق ت طور     ممل ت د تأل  ى يقيلت تيدين تيلي توِّ

 ت ررملح أي من إجرتءته تيرصفيت؟

ت ررد تأل  ررى يقيلررت تيرردين تيررلي تررور تيرردت ن ت ررق ت طورر    

ت ررررررملح إجرررررتء تيرصررررفيت أو إجرررررتء تيرصررررفيت يصررررغملر تضرررردي ث       

 ن أيف ريملر سعو ي.و  مخ ك

 ممل معمليري  غملر تضدي ث؟

يعررد مرردي  مل  ررغري ت  وجرر  أحكررملم  مررملم تإل ررهمل وت ارررت      

مرردين ت ير ررملو  إ ررمليي تيررديون ت ذمرررت ع ررد       ررل  ،تير فيليررت

   مويو ي ريملر سعو ي.ت ررملح إجرتء تإل همل مرو  ك

 

 إىل مملذت تهد  إجرتءته تإل همل؟

ي مرن  ع أن يعرمل  روق ر ر أو تيرلي يُ س أو تضرعثِّر متكث تضردين تضفِور    .أ 

 ؛تعررطرتب أوعررملعت تضملييررت مررن تتسرررفمل ة مررن إجرررتءته تإل ررهمل   

وتإلسرررهملم ت  عررر    ،وضعرررملو ة  شرررملطت  ،ير مررري  أوعرررملعت تضملييرررت  

 تتقرصمل  وت ليرت

وعرررلملن تضعملمورررت  ،مرتعرررملة حقررروق تيررردت  ث عورررى  رررو عرررمل ر  .ب 

 تيعمل يت د 
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وعرررلملن  ،تعمررري  قيلرررت أ رررور تيرفوي رررت وتيريرررع تض ررررم  درررمل   .  

 تيعمل ر  صيورت عوى تيدت  ث ع د تيرصفيتتيرو يع 

و مل ت ت  ؛لفض تكوفت تإلجرتءته ومد امل و يمل ة  عملييرهمل .  

أو ميرررع أ رررور تيرفوي رررت   ،إعرررمل ة ترتيررر  أوعرررمليف تضررردين تيصرررغري  

 وتو يعهمل عوى تيدت  ث عوى  و عمل ر لهر مدة حمد ة

أ رويت  ع أن ي رل عن ميرع  روق تيرصفيت تإل تريت يولدين تيلي ت ُي .ه 

حصرريوت تكفرري يوو ررملء  صرررو مله إجرررتء تيرصررفيت أو تيرصررفيت      

 يصغملر تضدي ث.

 م مطو  ت ررملح إجرتء تير ويت تيوقمل يت؟يولدين تيرقد  مرى حيق 

ى الَشر ح أن يعمل ي من تعطرتممله مملييرت يُ إذت  ملن من تضرجِّ .أ 

 معهمل تعث ره

 تر إذت  ملن مرعثِّ .ب 

 مل.  فِوإذت  ملن ُم .  

 تء تيرصفيت يصغملر تضدي ث؟ممل تدد  من إجر

يهد  إىل ميرع أ رور تيرفوي رت وتو يرع حصريورت عورى تيردت  ث        

لهر  رتة معقويت ع  إجرتءته ي رية مركوفت م الفضرت و فمليرت   

 عملييت، وذي     إ ترة تألمث.

 ممل تدد  من إجرتء تيرصفيت تإل تريت؟

ميعهرمل  يهد  إىل ميع أ ور تيرفوي ت تي  ت يروقرع أن ي ررل عرن    

حصررريوت تكفررري يوو رررملء  صررررو مله إجررررتء تيرصرررفيت أو إجررررتء     

  تيرصفيت يصغملر تضدي ث. 
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 تألسرملب:

إل ررهمل تيشررر مله أو تضؤس ررمله تير ملريررت وعررد  مررن روت  أو  

 رجملر تألعلملر مفهومملن:

ويعررين عرردم تيقرردرة عوررى تسرررثلملر رأمل     ،أحرردالمل: تقرصررمل ي  -

تض ررثلر  رمل ير ملسر     تضملر أو  قيق عمل د م ملس  عوى رأمل تضرملر  

 مع تضالملطر تضروقعت.

ويعررين عرردم تيقرردرة عوررى ت ررديد تتيرزتمررمله       ،تيثررمل ي: مرررمليي  -

 ع رى ت عردتم قردرة تضروتر       ؛تضملييت تض رراقت ت موتعيردامل تضقرررة   

يفرملء  رطوررمله تسررلرتريت تيعلرل تير رملري أو      تضملييت تضرملحت عوى تإل

 تتسرثلملري.

سررملب تير  قرد ترؤ ي يووقرويف ت      ميكن حصر أار  تأل  ،وعويت

 تيرعث ر و  تإل همل ت تجمللوعمله تيثهىل تيرملييت:

 ،أسررملب ترتكرهررمل تيشررر ت أو تضؤس ررت أو رجررل تألعلررملر  .أ 

تررؤ ي إىل تيوقررويف ت تيرعث ررر، وتر ررويف اررله تألسرررملب إىل مملييررت أو     و

م تضفورس يواصرور   حرث يقردِّ   ،إ تريت أو م رر    رمل  مرمليي.  لرثهً    

عووممله لملط ت مقصد أو مغري قصرد،  هرله تضعوومرمله    عوى قره م

 ،مررره شررر  سررررؤور عورررى اييرررت تسررررالدتم ارررله تألمررروتر  يلرررمل معرررُد

 يرعثررر حرررى  ،ت ي رررطيع جتررملو  خمررملطره وقرريًه وسررركون كررًه

يقع ت ويهه تيرصفيت وتإل همل،  لي  ت حمليت عردم  فملءترت   

شررطت متويررل تيف يررت وتإل تريررت ت تسرررالدتم تيقررره وتوجيهررت ت أ   

يرتت  عويت تيرعث ر وتيع رز عرن تيو رملء     ؛غري م ملسرت وطريعت تيقره

 ممليرزتمت جتمله تير  .
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أسرررملب ترعوررق مملكهرررت تيرلويويررت وعرردم  فملءتهرررمل ت إ ترة      .ب 

 رررؤ ي إىل تعث ررر تت رلررملن: وارري أسرررملب   ،سرر ل تيعليررل تت رلررمل ي

قررو  وتيو ، ملجتررت عررن عرردم تيدرتسررت تضوعرروعيت يوقرررتر تت رلررمل ي  

عوى تضالملطر تحملرلوت من حيث خمملطر تإل ترة، وخمملطر تي روق،  

وخمررملطر رأمل تضررملر، وخمررملطر تيضررلمل مله تضقدمررت،  يررر   ررر     

تير ررهيل   عررت وتحرردة أو أجررزتء م ررت  ون تضرتقرررت وتضرملمعررت. وقررد       

يكررون ا ررملال أسرررملب ترعوررق ممليف ررمل  تإل تري يرردى جهررت تيرلويررل      

يك رر  تيعلررروته م ررت قررردر   مررع تيعليرررل   أ يررث تروتطررر  ،ذتتهررمل 

 تإلمكملن.

أسرملب لملرجت عن إرت ة تضفوس أو تضرعثر أو تضع ر  ف رت،   .  

عوررن تيدويررت عررن قرررب   ررأن ُت ؛عهررملوارري أسرررملب ر ررمل ميكررن توق  

أو أن تعورن   ،مل أو حرلر ت ؤلل مهمل تحريملًط دور أ ملت أو يوت ح وت ُي

عي أو عرن قررترته مهلرت ذته أورر تقرصرمل ي أو تجرلرمل       تيدويت   أًة

أو أن تصرردر قرررترته مرضررملرمت  يلررمل مي هررمل  يررث تثقررل    ،سيملسرري

حرررى تقررع حررملته   ،عوررى  ملاررل تيشررر مله وتضؤس ررمله وغرياررمل 

مل تيمررررررو  تي يملسررررريت وتألحررررردتىل   تيرعث رررررر وتإل رررررهمل. وأحيمل  ررررر  

تتقرصررمل يت تيعملضيررت تررؤور مشرركل أو مررللر ت  ف رريت تض رررثلرين    

 ،ت تيري ررررت تتسرررررثلملريتمل وممليرررررمليي تيرررررأوري سررررور  ،وتض رررررهوكث

 يادىل شيء من تير و  تتقرصمل ي ر مل عوى م روى تتقرصرمل   

أو عورررى م رررروى تيقطرررمليف  ف رررت.  رررلي  مرررمل يرعورررق ممليرشرررريعمله   

هت و مل ت تيرشرريعمله تضملييرت  مليرسروم    وتأل ملت تي يملسيت تضوج 

و لي  تيرشريعمله تي قديت تضرعوقت ممليرلويل وإ دتر  ،وتيضرت  

تؤور مشكل أو مرللر ت حردوىل   - تي  دته وغرياملتيصكوال و
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وإعررررمل ة تديكوررررت يوعديررررد مررررن تيشررررر مله    ،اررررله تتلرررررهته

 وتضؤس مله.

 :التحصيات 

ى  مرملم تإل رهمل ييصررح ك مرملم تيرعث رر       رل  إعمل ة تي مرر ت مُ  -

مع عرورة  ،ن معملكمله عديدة يورعث روتإل همل ؛ ألن تي مملم تضل 

 ر علن تي مملم.  توسيع معملكت حملته تيرعث 

تطررروير علرررل وأ تء ك رررت تإل رررهمل تيرملمعرررت يرررو ترة تير رررملرة      -

 و ويوررهمل إىل جهررت حكوميررت م رررقوت و ت لررت تضرر       ،وتتسرررثلملر

عررررردة إ ترته مرالصصرررررت كإ ترة تيرعث رررررر، إ ترة تإلع رررررملر، إ ترة    

 ع ملتإل همل ، وتعملجل حملته تإلع ملر تضد ي وتإل همل تير ملري م

رتح أعضررملء مررن جموررس تيشررورى مضرررورة  تيرأ يررد عوررى مقرر  -

وأوررر ذيرر   ،حررملته تإل ررهملت  رتسررت أسرررملب وقررويف تيشررر مله  

وتطوير ت وور تضلك ت ووعع تيضوتم   ،عوى تتقرصمل  وتير ليت

 تيه مت يواد م همل وجت يرهمل تيوقويف ت تإل همل قدر تإلمكملن

عرررورة معملكررت حررملته تيرعث ررر أو تإل ررهمل تيرر  ترعررره دررمل   -

ووعع  صل أو مملب م رقل يلي ،  ،شر مله ت  مملم تإل هملتي

لمل ت إذت ممل عول مل أن  مرملم تيشرر مله تي رعو ي ت يرضرلن تور       

 تضعملكت إت ت موت  أو  قرته مرفرقت م ت

عرورة ت ليت تيوعي تيثقملت يدى قطمليف تألعلملر وتض رثلرين   -

ءته وتعررررريفه  مررررملإلجرت ، الررررملطر تيوقررررويف ت تيرعث ررررر وتإل ررررهمل

ره  تيوقرررويف  يهرررمل مرررن لرررهر إقملمرررت تي ررردوته  تي مملميرررت تيررر  جت ِّررر

 وتيدورته وورش تيعلل

رضورة معالجةةةةةةة  

حةةةةالت ُّثل عةةةة    و 

ُّثإلفةةةةلت ُّثل ةةةة  

ت عةةةةةة   ل ةةةةةةا 

ُّثلرشةةةةةةةةة ات   

 ،نظةةةةاف ُّثإلفةةةةلت

ووضع فصل  و باب 

مسةةةة ذل لةةةة ل ، 

خاص  إذُّث ما علمنةا 

 ن نظةةاف ُّثلرشةة ات 

ُّثلسةةةةةةةةةع    ل 

ي ضةةةةةةم  تلةةةةةة  

ُّثملعالجةةةة  إل   

مةةة ُّث   و فذةةةة ُّثت 

 م ف ق  منه
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توحيررررد جهررررت تضعملكررررت  ررررملته تيرعث ررررر أو تإلع ررررملر أو   -

 يهررمل،  يررث يقرصررر   يررث ت يكررون يولاررمل    وٌر ،تإل ررهمل

فررته  ويورهمل إىل جهرت    تير  يُ  ،تألمر ت ذي  عوى ك ت تإل رهمل 

 مرعد ة تضهملم وتألغرته حكوميت م رقوت

 مر ت ضالملطر تيرشهري عوى أعلرملر وععرت طرمليج تردترال       -

 ؛تيوقررويف ت تإل ررهمل مملير ررويت تيوتقيررت أو تير مرري  تضررمليي وله ررت    

قرتح عرردم  شررر معوومررمله وميمل ررمله تض شررله عوررى موقررع ك ررت         ررُي

تإل همل تإليكرتو ي إت يواملته تير  ترعرره يورصرفيت  قر  إذت     

 ريزم تألم

إعمل ة تي مرر ت اييرت تتسررفمل ة مرن تضررمل رته تير  وت رق          -

عويهررمل لررمل م ت رررمث تضورر  سررولملن مررن عرررد تيعزيررز عررلن  فيررز  

وتخلمل رررت مررردع  تض شرررله   ،مويرررملر ريرررملر ر تيقطرررمليف تخلرررملص مررر 

وت تضرعثرة وإقرتعهمل ومتويوهمل أو إعرمل ة تيرسروم ت كوميرت تحملص ر    

ه إىل تضشررملر ت تيفملعوررت ت   ررمل يضررلن عررو ة اررله تض شررل   ،م هررمل

 مو قيق أادت  ر يت تضلوكت  ،تتقرصمل  وتير ليت

إطررررررهق مرررررررمل رته  وعيررررررت إل قررررررملذ و فيررررررز تض شررررررله    -

ن يعلررل عررلن م مومررت وتطوعررمله ر يررت   و مل ررت َمرر  ،وتض رررثلرين

 متضلوكت 

تتسررررفمل ة مرررن تير رررملرب وتضلملرسرررمله تيدوييرررت يعررره       -

مررع تقرردير مل أن ت شررريعر مل تإلسررهميت   ،ملحررملته تيرعث ررر وتإل رره 

ت مررن تيراررث  مل مزيررد تيكررثري مررن تورر  تضعملكررمله تيرر   رررمل  م  رر     

  وتيدرتست إلرهملرامل وتق ي همل.



57 

–2019  2015  
23 

 :التعقيبات

أ.  ريل تضرملرالتيرعقي  تألور: 

، ور  وتقرع   تعقيج ي اصرر ت تأسريس موعرويف تإل رهمل مدتيرتً     

حرملته تإل رهمل    ملت ملر ت تضلوكرت مشركل  وري ويريس جز ي ر     

تألور من  تلل تيشر مله، وتيثمل ي لملرجي، من  :تأتي من سررث

 تيمرو  تحمليطت ممليشر مله

 :و عرررين مرررت  ،يكرررون إمرررمل ألسررررملب إ تريرررت تي رررر  تألور

 فررملءة تإل ترة مررن عرردمهمل، أو قرررتءته لملط ررت مررن لررهر ترررين         

إسرتتتي يمله لطأ أو تيروقي  تخلطأ. وت معض تألحيملن يأتي مرن  

ل إ تري  ري ت ترين ايكل إ تري غرري م ملسر  يطريعرت    ته ترا حمل

ويك هرمل   ،ألررى مرعرد ة   ملا رملال أسررملم     لرمل أن أعلملر تيشر ت. 

مل  يعهمل  ري ت أسرملب لمل ت ممليشرر ت. وتألمثورت عورى ذير  عملضي ر     

، تيرلي   ذرتمرملن ممل حدىل ير   ييل  ثرية، و ملن أوعاهمل مثملًت

. عررملم 100يعلررر يزيررد عررن   ررملن مررن أ رر  تضصررملر  ت تيعررململ   

ه تإل ترة مرع  أتوتطر  تير   إير رون،  تيطملقرت  شرر ت  قضيت و لي 

 عرررر  حرررملته  رررثرية  ،ملتضرتجرررع تخلرررملرجي. ومرررع تألسرررف حموي ررر 

وت يوجرد  رتسرمله و روىل     ،ويكن ت ير   شر تألسررملب ت قيقرت  

يرورر  ت ررملته، ويرردي مل شررر ت تضع ررل، وأيض ررمل مومررمليوي، يرروت        

  ت ك  من قرل ك رت م مل عرمله    ،أيملم  ق  تدلل تيدويت. وقرل

 ترزتر تإلجررتءته  يلرمل تر      تتألورتق تضملييت ت قضيت موممليوي، و

تيشق تك مل ي يدى تحملكلت
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   مليكرون تقرصرمل ي   أن ارو إمرمل    تي ر  تيثرمل ي تخلرملرجي ،

 ري ت ررو  غري موتتيت  لمل حدىل يردي مل ت الرر أرمرع سر وته،     

ت تيرر ف  وتيرارروته ت تتقرصررمل  تسرررعدت  ر ت أسررعملر  ري ررت تيرغي رر

  زتر  رى تيعديد من تيقطملعرمله تعرمل ي   وت ،2030ير يت تضلوكت 

تيشرر مله عورى تيررأقو  مرع تيرغريريته تيكرثرية        ة ري ت عردم قردر  

أو  ري ررت يرغرريري  رروذ    ،رررل تكهررمله تير ميليررت وتيرشررريعيت مررن ِق

ح مثرملر مررمل حرردىل  رته تيرق يرت تضرهحقررت، وأوعرر تيعلرل مفعررل تيرطررو  

يفرون قررل  رو عشرر     مرل جهرمل  تآل  أيشر ت  و يرمل  ري رت إ ردتر    

سررر وته، و و رررمل  ررررل ر  مرررويف تيرررر يس تير فيرررلي ت تضرررؤمتر      

لطررأ. أو  ري ررت  رروذ     ململ  رتكرر  شرري :ع رردممل قررملر ،تيصررافي

تتقرصرررمل  تيرشرررملر ي تيرررلي أرمررر  ومرررمل  تر يرمررر  تيعديرررد مرررن     

أن أاررر  أسررررملب إ رررهمل   ري وت تصرررو  تيقطملعرررمله حرررور تيعرررململ.  

تيشررر مله يرردي مل، اررو م ررروى تيكفررملءته تإل تريررت أو عرردم رغرررت  

ملال ت تتسرثلملر ت توريف تيكفملءته تإل تريرت رغر  وجو ارمل،    و تُض

وميكررن ت صررور عوررى  فررس    ،فكوِّررمل مرر ه  أ ررت تسرررثلملر مُ ر  رر

تي ري ت مملسرثلملر أقل

ر أل  رررملن ترررر  وت تخلررررملم،  مرررملم تإل ررررهمل ت تضلوكرررت وإنْ   

ت إت أ رررت تآلن موجرررو ، واد رررت يررريس كمليرررت تيشرررر مله،   رررثري 

كليرع تألطررت     ويكن ت مي  علويت تإل همل  مل حيفظ ت قوَق

 ذته تيعهقت

 

 هم  سباب إفلت 

لدينا، ه   ُّثلرش ات

مس  ى ُّثلكفةااُّثت 

ُّثإل ُّثريةةة   و عةةةدف 

 ك   َل رغبةة  ُّثمل ةة

ُّثلسةةةةةةةة   ر   

ت ظيةةا ُّثلكفةةااُّثت 

ُّثإل ُّثريةةةةة  رغةةةةةم 

ا وج  هةةةةةا، ظن ةةةةة

من م  نه ُّثس   ر 

وميكةةةة   ،اكل ةةةةم  

ُّثلحصةةةةة   عةةةةة  

نفةةةةةت ُّثلن يجةةةةة  

 باس   ر  قل
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 :أ.  هد تيقملس  التعقيب الثاني

مدتيتمع شأ قدمر د ،قدي موعويفتإل هملموعويف

مرن تيعديرد تإلسرهميت تيشريعتوتت تيعململ،تير ملرةممملرست

ىيرد وتإل هملعلويمله تيرعث ر  مُِّتتي وتألحكملمتيرطريقمله

ت أر  ر مرمل وارو ا مليدي ملتكديدوتأل رت ،وتير ملرتيشر مله

أ رت أعرقرد وتيرلي تإل رهمل،  مرملم ارو  تير يستيراثحمل 

توعيتمنيررعتوممل،وتيفه تيرت يز وتيشرحمنيولزيدحيرمل 

قيململ ملنممليرعث ر وتإل همل. وإْنتيعهقتذتهتألطرت كليع

،تي ررمل ل تضرجروة  يعطري تقرد تيقصررية تضردة ارله تتير رمرت 

ترتير  عورى ملسرور  رأو وتطريقملتتتإل همل مملمغيملبمأنملعول 

ترتير رمل  رملن حيرث تإل رهمل حرملته ت ويتت مؤشرتضلوكت

، 2017يعرملم ملرتألعلر يرقريرر ممملرسرت  ملو ًقر 168مررق  تأللرري 

تيدوييتير  عنتيصمل ر

وتير  ،تضوعرويف ارلت تتضهلرت تألمرور رأيري أن مرن  ت

يويمملتير ي تتيورقتجتملو تهمل

،تإل رهمل" ك رت  رمر ي  رهمل تضرجعيرت تكهرت ت رليت  -1

تمعي تم لملهتيو ملنترترط  يت  مر، حيث"ك ت ى ل وُم

منو ملنمؤقرت،غو  تيو ملنأالهمل أن أويكنسوريت،تيغملي 

.اي تأو  مر زمثلالرم لىتلريملرتألوىل

مرن تيعديرد إ رهمل تت كوميرت تضؤس رمله  ور -2

م رراقملتهمل، ترألري  ري رت تيقطرمليف تخلرملص  تتيعملمورت تض شرله 

 ُّثملؤسسةةات  ور

   ُّثلحك ميةةة 

 مة  ُّثلعديد إفلت

 ُّثلعاملة  ُّثملنشآت

 ُّثلذطاع ُّثلخاص  

 تةةةة خر ن يجةةةة 

 مسةةةةة حذات ا،

   حصةل وُّثلة  

 حذب  م     
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تض شرأة مأن م رراقمله وذي حقرت.منأ ثرتحصلوتيلي

تضوعدتمملي دت تورزمتت كوميتوتكهتتي دت ت راق

قروعرهمل م ردت  تض شرأة يطملير  وتير ر  ،عويرت تضرفرق 

م رردت يطررمليرونتض شررأةو ومررورِّ ،تيدتلويررتوتضصررملريف

تيرعث رر لررتش؛  ي شرأ  عورى ررملء متير ركُثر  ،أيض رمل م راقملته 

 يول شرأة وإ رهمل وجيرزة إىل شرول   ررتة غضرون تيراورتيلي

وارو ، ررمل  إىل معملكرت  ير  تتألمرور أار  مرن وأعرقرد أن ارلت  

عويتوممل يرتت تي دت تألري

تضرع ملويكرن حموريرت، أسر وت وهورت تيورقتطرح  -3

مرن ت رتتعريت أو تسرر رملجيت  يرو  مل ر   وحررى درمل، إجملمرمله 

يهسرفمل ة م هملوععهمليو أو    و تيكري ،تيكملت 

تضطروحتيورو يملهتو يملهوهىلضمل أن ُت أقرتُحمل،لرملم 

ك رت   رلى ترعورق تألوىل؛أالهرمل تيكملتر  تلريرملر  مرن 

إ رهمل تت كوميتمدور تضؤس ملهترعوقوتيثمل يتتإل همل،

تإل رهمل وت اررت   مرملم  رتجعرت ترعورق وتيثمليثرت تض شرله، 

مملوتقوي يرصايحتيرطريقمدءمنس وتهوهىلمعدتير فيليت

 يتيفعويتتوتضلملرستوتير رمتتيرطريقمعدجي  تعديوت

 املداخالت ححل القيية:  

   :م ررمله إ همل تض شله تيصغرية وتضروسطت

إىل أسرررملب إ ررهمل تض شرررله     . عرررد تيعزيررز ت رقرررملن  أشررملر  

ره  رمل  هرررمل ت ِشرررتيصرررغرية وتضروسرررطت مملإلحمليرررت إىل  رتسرررت يرررت  ُ 
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، حيررث أوعررا  أن تضؤس ررمله تفشررل يعرردة   ك*   ررايفت تيريررمله 

تألوىل أ هرمل مرديهيمله ومعرو رت يكرثريين،     أسرملب قرد ترردو يوواورت    

ر تضؤس ررمله تيصررغرية تي ملشرر ت عوررى   ويكررن مرملمعررت تي شرروء وتطررو   

مرردى مررن تيررزمن أرهررر وجررو  أسرررملب مل تكررن ت ت  رررملن، إذ     

 شف   رتست عن أسرملب  شرل تضؤس رمله تيصرغرية ت تضلوكرت     

 ،مؤس رررت  ملشررر ت و رررغرية ومروسررررطت    مشوررر  أ ثرررر مرررن    

 رررثرية ت ترعورررق   ملأسررررملم  أن مثرررت ؛مرررع سررر وته وتسررررلره ضررردة أر 

ممليرلويرل  قر   لرمل يعرقرد  رثريون. وترأتي مشركهه تيرشررغيل        

غ يوعلرررل عورررى رأمل قمل لرررت   وعررردم  قيرررق مريعرررمله وعررردم تيرفرررر     

 ،و  ترأتي أسررملب عردم ت ضررملع تيعلمليرت      ،%تضشكهه م  رت 

ولورر  معررض  ،وت رشرمل  أن تكوفررت تيرشررغيل أ ثررر مرن تضروقررع  

تضشرررروعمله تيصرررغرية مرررث  فقملترررت تيشالصررريت ومصررررو مله   ملالو رررُم

تشرررغيل تضشررررويف، وعررردم تيقررردرة عورررى متويرررل أ شرررطرهمل. ويعرقرررد   

ت  و تض شله تيصرغرية أن عملمرل تي  رملح تألور ارو تيرلويرل،      ؤسُِّم

يررلي   ررقن   ؛تيوتقررع يشررري إىل ت ملجررت يولعر ررت تير ملريررت     حررث أن

تضروسررطت سرررياقق  تأسرريس تدي ررت تيعملمررت يولؤس رررمله تيصررغرية و    

تألمل ت توحيد جهو   ع  تضؤس مله تيصغرية ت سريل أن يراقق 

ي مل تقرصمل  حيوي مر د .

ويعررل أ ضررل تعريررف  ،وتوجررد عرردة تعريفررمله يفشررل تضؤس ررمله

ير ملسررر  مرررع حرررملر تضؤس رررمله تي رررعو يت ارررو عررردم قررردرتهمل عورررى    

                                                           
ريعحح    -م 2015نححمبم ا  13 -هحح   1437صحح ا  1ريجمعححا  صححفة ا رياضحح   )*( 

17308. 
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تتسرررلرتر ت ت رررويق وميررع لررردمملتهمل وم ر ملتهررمل، وممليررررمليي عررردم    

س إىل ة عوررى تغطيررت تكررملييف تشررغيوهمل، وتعررطرتر تضؤسِّرر     تيقرردر

وقف تيعلل ت تضشرويف.

س تضشرويف تيصغري حي لمل يرأ رد أن عوتمرل تي  رملح    ؤسِّيردأ ُم

مراققت يديرت، وأ رت قرمل ر عورى قيرمل ة م ررية مشرروعت إىل  قيرق         

تدد  تألسملسي من إ شمل ت، وقد يكون  قيق  لل ممليي جيد، 

ري مررروت ر يديررت، أو تسرررثلملر قدرتتررت  يلررمل  أو تسرررغهر مررور  جتررمل

 ي فع  ف ت وغريه.

ت مرن تضعوقرمله تير  ترؤ ي إىل  شرل      وقد وجرده تيدرتسرت عرد     

مررن تأسي ررهمل،   تضؤس ررت تي ملشرر ت لررهر تي رر وته تيررثهىل تألوىل    

أ وتيف ر ي ت: عدةوت ق   تضشكهه إىل 

  :أمررر  أمثوررت اررلت تي ررويف مررمل وتجهرررت سرريدة      عوليررت وتق يررت

أو ملء تصر يع ت وويرمله،  رعردممل ت رهري مرن علورهمل وتضرعهمل         أعلملر

ت خمزن مر  ، تحمر  أن يرون معرض تيقطرع يررغري،  رضرطر أن        

مرمل ر رع مرن قيلرت أسرعملرامل، و ت ه       ؛ت ررعد اله تيقطع مرن تيريرع  

ومرردأ معررض   ،تضشرركوت حي لررمل ميعرر  معررض اررله تيقطررع مملخلطررأ     

 ععرت تحملرل،   ر تمرمل أو ر   ؛تيعلهء يكرشرفو همل عرلن مرمل يشررتو ت    

وتعطرتر تي يدة إىل إقفملر تضشرويف ت سر رت تألوىل. ارله تي ريدة    

 مل    رمل  إىل تسرشملرته ت تص يع تألغليت وحفمهرمل، ويكرن   

مغيملب مثل اله تخلدممله مل ت رطع حل مشكورهمل.

   :جملوعرررت تيقررررترته تيررر  يرالرررلامل   مشررركهه إ تريرررت

يقرروت ث وتأل ملررت ل ت جملوررهمل جملوعررت تشرركِّس تضشرررويف ُتؤسِّررُم
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تإل تريت تي   ك  تيعلل. توويرق ارله تيقررترته و  ري همل تر رع      

وقرررد تعيرررق سرررري علرررل تضشررررويف تيصرررغري إذت  ،مرررن  فرررملءة تيعلرررل

مل أن معمرررر  مؤس رررري  عررررع  مشرررركل غررررري سرررروي ، لصو  رررر   ُو

تضشروعمله تيصرغرية يريس يرديه  لر ة إ تريرت، وغرري قرمل رين عورى         

ت قياررت مشرركل م رررلر يضررلن  توويررق مرر هل تيعلررل ت تضؤس ررت و 

سري تيعلل مشكل سوي  وم الفض تيركوفت.

   عدم تيقدرة عوى قيململ تكوفت تض رل أو تخلدمت وممليررمليي

 ديررد سررعرامل م ررملء عوررى تكوفرهررمل: ويعرلررد تير ررعري يرردى اررؤتء   

عوى تقدير قردرة تض ررهو  عورى تيرد ع، وقرد يكرون ذير  تي رعر         

س ذير  إت ت  ؤسِّر ف تُضغري مرمح أو أقل من تيركوفت، وت يكرشر 

وق  مررألر، وحي لرمل يريرد تصرايات تمهرر مشركهه ت رويقيت        

إىل عدم رعمل تض رهوكث. إعمل ًت ت،ومملييت غري مروقع

     عررردم  قيرررق مريعرررمله: مرررن تضررردا  أن  ررررى أن معرررض

تضشروعمله تيصغرية تي ملش ت ممليرغ  مرن عردم قردرتهمل عورى  قيرق      

س ؤسِّر  رقن تضُ  ؛يس تضشررويف  لل ممليي لهر تيفررتة تألوىل مرن تأسر   

ي رلر ت تيرشغيل وتتسرثلملر، مرن لرهر تسررههال رأمل تضرملر أو     

تضرروتر  تضملييررت تيشالصرريت. ويرجررع سررر  عرردم  قيررق تضريعررمله إىل   

عرررردم  رتسررررت تي رررروق مشرررركل  ررررملٍ ، وتيرعررررر  إىل تيقطررررمليف     

تض رهد  قرل تيردتيرت ت تضشررويف، و يفيرت تتسرر ملمت ضرطوررمله      

تيعلهء من لهر لدممله وم ر مله م ملسرت. وتحريملجمله

    أحررد أمررر  تيعقرررمله تيرر     تعرردم تيرفرررغ يوعلررل: يعررل اررل

تيرفرغ يولشررويف يعرين   ومل من تض رثلر تي ملشئ، ت حملع ترطو  قرتر 

مل ام  ر  تتسرقمليت من تيعلل ت كومي تيلي حيقق يت وألسرتت  لًه
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مشررروعه  سررؤتد  يعر ررون أن سرر   شررل   ن   ت. معمرر  َمر م ررلر  

م رررر   ؛ارررو عررردم تيقررردرة عورررى تيقيرررملم مأعلرررملر حيويرررت وأسملسررريت 

ترتررررملطه  مأعلرررملد  ت كوميرررت. ومرررن أمثورررت ذيررر ،  رررثري مرررن     

ًومل مملس  أحد أم مل رت     مورفي ت كومت يردأ مشروعت تيصغري ُم

ممل يك  تضشرويف، ترطو  معض تضؤس رمله  ع دأو أ رت  تيعمل وت، و

س ؤسِّررررت كوميررررت تيرفملعررررل مررررع مُ تير ملريررررت وتضملييررررت وتإل ترته  

تضشرررررويف وتقررررملذ قرررررترته مشررررأن أعلمليررررت، وت ي رررررطيع تضمليرررر   

ل رررملرة  ررررص جتملريرررت، أو عقرررو   إىل مرررمل يرررؤ ي  ؛ت قيقررري ذيررر 

، إذ  رؤو   تل ذي  عقرشكِّمتويل، وتعملمهه جتملريت خمروفت.. وُي

ن تضملي  تيوالي ييس عوى تسرعدت  يرويي مهرملم إ ترة تيعلرل  يملمرت    إ

مل أن اد  وعع تضوكيت تضز و  مرن  تضملي  ت قيقي، لصو  عن 

مل حرى ترأ د جديت تضشرويف.تضفرته أن يكون مؤقر 

  ُمررن تضشرركهه تيرر   د َعررعرردم ت ضرررملع تيعلمليررت: حيررث ي

تمهر ت تضشروعمله تيرقويديت تضعرلدة عورى تأليردي تيعملمورت، عردم     

ر ؤوِّمرمل ُير   ؛يفت ضرملع حضورا  يوعلرل أو ت فيرل أوتمرر مردير تضشررو     

إن طرور مردة    : رث ؤسِّت علويمله تإل رمل  وتضريعمله. ويقرور أحرد تضُ  

 تإلجرتءته ت كوميرت يوررالو  مرن تيعملمرل وتسررقدتم عملمرل مردتً       

حيرث   ؛أيض مل من تيعوتمل تضعيقت ضرو ت تيعلل ت تضشررويف  د َعم ت، ُي

وعرردم تت صرريمليف  ،شررعور مملألمررملن يوعملمررلتيمل مررن يعطرري ذيرر  املمش رر

ألوتمررره تضرعوقررت ممليعلررل وت فيررلامل  رررص، وميرر ح تيعملمررل تيقرردرة  

ت ت صرور عورى مزتيرمل وريفيرت أ ضرل       س رغررتً ؤسِّر عوى  دي تُض

عورى معر رت تيعملمرل حملجرت      أو تت رقملر ضؤس ت م مل  رت ألررى م رملء    
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 ملح  تيعلل يت، و عومت تسرردتيت، ألسرملب يي   مرعوقرت مري رت   

تيعلل.

 ر من تضروقع تمهر  عقرت ييس درمل  تكوفت تيرشغيل أ ث

حرررل أمرررملم معرررض تضؤس رررمله تيصرررغرية. تكوفرررت تيرشرررغيل ترررؤور ت 

مرررمل يرررؤور ت  ؛مهمل تضشررررويفأسررعملر تض ر رررمله وتخلررردممله تيررر  يقرردِّ  

تيقدرة عوى تض مل  ت، وجلب تيعلهء. اله تضشركوت أيض رمل قصرور    

مرررن تضؤسرررس ت عررردم  رتسرررت تكرررملييف تشرررغيل تضشررررويف قررررل        

وتتعرلرررمل  عورررى ت رتتعرررمله وتقرررديرته غرررري  قيقرررت أو  تأسي رررت، 

، ت أحررد تضشررروعمله تيصررغرية ت رشررف مرردير     لررثًه ؛ ررايات

مررمل وارو  طروتر تيويررل،   تضشررويف عرررورة تررال أجهررزة تير يرد عملموررتً   

مل ر رع تكوفرت   ممر  ،أ ى ت تي همليت إىل تغريري سرعت عردت  تيكهرمرملء    

مل.مل تقرصمل ي ي تيرشغيل، يدرجت أن تسرلرتر تضشرويف مل يكن جمد

  ُملال تضشرررروعمله تيصرررغرية مرررث  فقملترررت     و ررر لوررر  معرررض م

ممرملار تخلور  ت    أأسرو وتيشالصيت ومصرو مله تشغيل تضشرويف، 

تي فقررمله اررو تسرررالدتم مرروتر  تضشرررويف مثررل تيعلمليررت، وتي رريملرته،  

ع جمرملر  وسِّر مرمل يُ  ؛وم رو عمله تيرالزين ت ت فيل أعلمليت تيشالصيت

لملر   طملق علوت، وعدم تيقردرة عورى    تتسرفمل ة من موتر  تضشرويف

إىل إيرردتيف تيعمل ررد تضررمليي مررن  وعررع أرقررملم حمملسررريت  قيقررت، إعررمل ًت

تضؤس رررت ت ح رررملمملتت تيشالصررريت، سررروتء  رررل تيعمل رررد ومشررركل 

م رررلر أو ح رر  ت ملجررت مررن  ون أن يكررون ا ررملال توويررق شررململ  

و قيق يولصرو مله.

  شررو  معررض تضؤس ررمله م ررر  عرردم تيقرردرة عوررى متويررل 

طرهمل، ويكن  ملن تي ر  ت قيقي او أحد تألسرملب أعهه، أ ش
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و ملن تدد  من ت صور عوى تيرلويل ارو تصرايح لطرأ أ ثرر     

ين عورى مرحورت تطرور تضشررويف. تضؤس رمله تير        ت ُمر قررتر   و ت من 

تحرملجرر  يورلويررل مهررد  تطرروير تضشرررويف ت ررطدم  مرريوقرتطيررت   

ضره  مل يضرع   مل أن معت صور عوى تيرلويل ع د ت ملجت، لصو  

وممليرررمليي مل تررروت ر يديررت  ؛تحرلررملر ت ملجررت يورلويررل ت لطررت علوررت

تيوورررمل ق تيه مرررت.  لرررمل أن إجررررتءته ت صرررور عورررى تيقرررروه أو 

 ري تضشررويف، أو يضرطر    ؤسِّتيرلويل ت تروت رق مرع قردرته معرض مُ    

ومملشررتتطمله ت رديد ت تر ملسر  مرع      ،تيهقرتته مفوت د عملييت جد 

ن حصل عوى ن مشروعت. يلي  مل تر ملو    رت َمق تي قدي متيرد  

% مرن إ رمليي تضؤس رمله حمرل     متويل مرن مؤس رت مملييرت عورى     

تيدرتست.

ت ت إعرمل ة  أن من تيطريعري جرد    م. إمرتاي   ملررمن جمل رت يرى 

تديكوررت يهقرصررمل  تيرروطين أن يكررون ا ررملال عررامليمل وت سرريلمل      

ر وتإل ررهمل ويكررن أن حيصررل تيرعث رر   ،ت مملي رروقثررتض شررله ت دي

 هرلت أمرر غرري طريعري.      ؛مشكل  رري وم ر  قررترته حكوميرت  

حيث تجرلرع و يرر تير رملرة     ،2016وعرب مثملًيمل ممليعو ة إىل مدتيت 

ع ْلر وقرهمل تو يق تيرميعت مع ر يس جموس تيغر   رمل   ملمرل وجَ  

 ررررري مرررن رجرررملر تألعلرررملر، حيرررث توقفررر  تكهرررمله ت كوميرررت 

 180ويث وتي   مل   تقملرب ا لتال عن ت ديد تض راقمله يولقمل

إن ا ملال  :مل   مل   ململ و ير تير ملرة قمل ًولملَط وقد. ريملر مويملر

أ ثر من أرمعث أيف مؤس ت وم شأة عوى وش  تإل رهمل م رر    

 .  ملعوى م راقملته ملعدم حصود
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ر  ر  م رراقمله  مع تيقور مأن تأل  أ.  ملر مه كتوتتفق 

تي ررررلمله تي رررروريت ت  تضقررررملويث وأ رررراملب تضشررررملريع ُيعررررر  مررررن   

تي ررعو يت. ووجررت تتسرررغرتب اررو مرررور  ررل اررله تي رر وته م ررل      

وارو يريس    ،مله  ون حورور حررى أ ررح ارلت تألمرر معررمل  ت      ير تيثلمل ي 

مررل تألسرروأ اررو إح ررملم رجررملر     ، قرر  يررؤ ي إىل تإل ررهمل وتيرعث ررر  

تألعلملر عرن تتسررثلملر وتعث رر تضشرملريع  ف رهمل. أمل ت ررطع تيدويرت        

اييت ت رطيع من لهدمل تتقررتته مرن تير روال ي ردت      أن تصل إىل 

  تيفمل ردة يور روال؟ أمل تصردر سر دته      دِّوُت ،تض راقمله ت وقرهمل

 ت؟مؤلر  ىمعشرته تضويملرته يور وال ألغرتٍه ألر

أن تيرعث رررر وتإل رررهمل  رررملن  م. إمررررتاي   رررملررد ومررردوره أ  ررر

شررررطت ت لررررهر تي رررر وته تيقويوررررت تضملعرررريت  ت  يررررع تأل    رررررري 

مررن تررألري    ت  توقرري تتقرصررمل  عرررممله موجعرر    رم رر  ؛تتقرصررمل يت

 ر  تض راقمله وتيرقشف ت تيصر  عوي تضشملريع ت كوميرت  

 قرر  إىل  ىتكديرردة مررمل عرردت مشررملريع تيصرريمل ت وتيرشررغيل؛ ممررمل أ  

تي ررريويت وشرررراهمل ت تألسررروتق كت تقرصررررمل  مل ت كومرررت أ رررر     

أ وررس مصر ع مل   1350 فري تيقطرمليف تيصر ملعي  مثًورمل حروتيي       ؛ مرون  

ح رر  إحصررمل يت ك ررت تيطملقررت وتيصرر ملعت وتيثررروة تضعد يررت مغر ررت     

  تي روق  حيرث حو ر   ،ىل وت حرر  وت  شرملع تيرعردين حردِّ    ؛تيريمله

صرت م ررر  توقيرف تيرررل    تي رو تء حمرل تض ررملج  وتحملرملجر تضرل    

ووقرررف تصررردير تيرلرررملم تخلرررملم   ،تكديررردة  ررروتيي أرمرررع سررر وته 

رته يعرررمل ي م رررر  تض مل  رررت تألج ريرررت    وقطرررمليف تتسرشرررمل  ؛وتيرمرررل

وتض مل  ت غري تيعمل يت من تكهمله وتيشر مله ت كوميرت، وعردم   

وجرررو  تير يررررت تيرشررررريعيت تيه مرررت  ير مرررري  تي رررروق وتضلك ررررمله   

ففةةةةة  ُّثلذطةةةةةاع 

ُّثلصةةةةناع   مةةةة ل  

 1350حةةةةةةةةةة ُّث  

ا   فلةةةةةت مصةةةةةنع 

حسةةةةص إحصةةةةا ي  

لجنةةةةة  ُّثلطاقةةةةة  

وُّثلصةةناع  وُّثلةة وة 

ُّثملعدنيةةة  بة فةةة  

 ُّثل يا 
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مل أن تدي ررت تيعملمررت يول شررله تيصررغرية وتضروسررطت   ت كوميررت عول رر 

ي لررل ميررد تيقطررمليف تتسرشررملري و علررت.    كم شررله  تعلررل جملارردةً 

ويكن  ره تيرسوم ور ع أسعملر تيطملقت وتضيرمله   ،ألسرملب مرعد ةت

وشح تت رلملن وتض مل  رت تألج ريرت وتير ررت  رملن درمل  ور ر ريس ت       

 ،تيرعث ررر وتإل ررهمل، و ررلي  معررض تأل ملررت ت كوميررت تضعيقررت   

مثل  مملم تض مل  مله وتضشرتيمله ت كوميرت تيقردي ، وعردم وجرو      

يوصرر ملعت وارري عصرر  تتقرصررمل     ة إسرررتتتي يمله وتعررات وحمررد  

 تيوطين. 

مأن ا ملال   وة  رررية ت تيروت رل     . سويلملن تيطفيل  وعق 

مررمل مررث تيقطررمليف تيعررملم وتيقطررمليف تخلررملص أو مررث أ رراملب تيقرررتر          

امل مأ ضرررل تيوسرررمل ل  جيررر  تضرررييقهمل وسرررد   ،وأ ررراملب تض شرررله

 وتيطرق تتمركملريت تضلك ت.

تير ي رت وتيرعقيررث   أ رت يرضرح مرن تيورقرت       . ريمله جن ويرى 

 إل همل تيشر مله ت تضلوكت: ِث ر ي ثعويهمل أن ا ملال سرر

وارري  ،ر ت كومررت ت  ررر  م ررراقمله تضقررملويث تررأل  -

مهررلت تفررره عوررى تضقررملويث متويررل جررزء مررن قيلررت تضشررملريع جممل  ررمل  

 مل. واله تإلشكملييت ميكن حوهمل  مل يوي:وضد  غري معوومت م رًق

 ة تيرعملقديت.تيرزتم تيد ع ت تضد -

غرتمرت  مرن   تمثرل مرمل تفرعر    ، ديد غرتمت تألري ت تيد ع -

 تألري ت تير فيل عوى تضقملور.
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ع مرألري تيرد ع ألجرزتء مرن تضشررويف،     إذت  ملن ا ملال توق  -

  ذي  ت شروع تيرعملقد مع  ديد تضدة، وممليررمليي يررلكن   اد  ُي

 تضقملور من علل ح ملمملتت ع د تقدي  عرعت.

فررره عوررى م شررله تيقطررمليف    ت   تيرر  تُ تيرسرروم وتيضررر  -

ن تضقررملور مررن ممررمل ت ميكِّرر ؛تخلررملص مشرركل سررريع وغررري مررردر  

ح ملب أورامل عوى أعلمليت تيقمل لرت وتض ررقرويت. ويرالفيرف أورر ارله      

 ،ت مررد مررن تطريقهررمل عوررى مرردى  مررين أطررور  ،تيرسرروم وتيضرررت  

وإعمل ة تي مر ت تو  تي  تؤ ي إىل ت كلملش تيعلل ت مؤس رمله  

 قطمليف تخلملص أو إ هسهمل. تي

 ررهملن مرت مرن م شرله تيقطرمليف تخلرملص،       ومع إ رهمل جرزء ت يُ  

مل ت سررروري مرررن تيطريعررري أن  شرررهد ترتفملع رررمل ت   ررررت تيرطمليرررت و رررو   

 الت تيعملم! ت ل وًتيهقرصمل  تيعملم تضملعي و و 

أن أسررملب تعث رر    أ. حملرد تيد رد ي  وعوى وجرت تيراديرد، يررى    

 ضلوكت تيعرميت تي عو يت، ترلثل  يلمل يوي:  وإ همل تض شله ت ت

عرررعف رأمل تضررررملر تيرشرررري ت تيقطررررمليف تخلرررملص، قيررررمل ته     -

 وعملموث.

وعررردم وجرررو  جررررأة يررردى   ،تتتكرررملء عورررى مشرررملريع تيدويرررت  -

تيشررررر مله تي ررررعو يت ت تخلرررررو  إىل حميطهررررمل تإلقويلرررري  

 ولوق أسوتق جديدة.  ،وتيدويي

زر س ل جترملري   في  ل م  ،ع تي وق ممليعلل تيرقويديتشر  -

 أو أ ثر.  
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عررعف ت و لررت ت  ررل تض رررويمله، شررر مله  رر ى،      -

مروسطت و غرية. من تألمثوت، تيرصرر  ت تألمروتر و أ هرمل    

وت غمليرهرمل اري مروتر  يرشرغيل تضشررويف وتيررمح   ررت         ،أرمملح

 م ت. 

ل  لؤس ررررت مملييررررت أو عملَمررر ت مررررمل جنرررد أن تيشررررر ت تُ  رررمل ر   -

 ، أ همل مور  مرمليي  قر   مل جندا  يرعملموون و ،

ميملن مأ همل مؤس ت دمل  ور تجرلرملعي  وت  مرة يهسردتمت وتإل

 خل. إ ...جبمل   تيدور تضمليي ت تيروريف وتيردري 

ومهلت  قد  ؛ر مقعطملء تي  ل ي ج ج مقململ  لل وملم تير ر  -

ه وأيض ررمل مرروتط ث وموتط ررمله مررن  َءت وأم ررملحرررم تضرروتطن  فَ رر

   و رص تيعلل.  تيرعو 

مل إت أن مل وممل ي ر مع وجو  تيقوت ث يرفعيل تحملروى تحملوي مشري  -

 تطريقت ييس ممليدرجت تضطوومت تي   رلهمل تضرحوت. 

 رررقن  مرررملم تإل رررهمل أترررى ير رررع    ،م. لمليرررد تيعثلرررملن رأي ت و

خمرررملطر تيرعث رررر عرررن أ ررراملب تألعلرررملر يرلكيررر ه  مرررن ت رررويت       

ق.. يكررن تي مررملم  تيعررو ة إىل تي ررو    ومررن َورر  ،وتصررايح أوعررملعه  

ومل يضع اييت يرعويضره ..  روذ     ،جتملو  حقوق تيعملموث وتضدي ث

مل  وا رملال حرملته ألررى أقرل  دتحرتً      ،وجيت مملول يوعيرملن أسعو ي 

 يرعململ معهمل تي مملم  لمل جي .

 رررل ر أن تيشرررر مله وتضؤس رررمله    م. أسرررملمت  رررر ي أمرررمل 

معهرمل  تي عو يت توتجت جملوعت مرن تضعوقرمله تير  ميكرن تيرعملمرل      

 وم همل: ،ملمطريقت سهوت   ري 
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مثررل  ،تترتفررمليف غررري تيطريعرري ت تكررملييف أ تء تألعلررملر   -

 غرريَ  ملوقد ترتفع   يعهرمل ترتفملع ر   ،تيضرت   وتيرسوم وتضالمليفمله

 طريعي.

تض مل  ت غرري تيعمل يرت مرن تيشرر مله ت كوميرت تير  ت        -

ق عورررى تضؤس رررمله طر ررري طررررق عويهرررمل تيعديرررد مرررن تأل ملرررت تيررر  ُت

 يشر مله تخلمل ت.وت

قيررملم تيرردوت ر ت كوميررت مر فيررل تيكررثري مررن أعلملدرررمل        -

 ؛مقدرتتهمل تيلتتيت مدون تتسرعمل ت ممليشر مله وتضؤس مله تخلمل رت 

 الفض  وعيت تيعلل.وُي ،مممل ير ع تيركملييف

وت ت تضلوكت    تض مل  ت مع تيشر مله تألج ريت غري تُض -

 مع تعملقد تيعديد من تكهمله ت كوميت معهمل.

ر تيررد عمله ت كوميررت مررع عرردم تيرعررويض عررن اررلت  تررأل  -

 تيرألري.

تإلغررهق شرررت تيرررملم يرررعض تيقطملعررمله أمررملم تيشررر مله      -

مثرل تيريملعرت وتيرت يرت وتيثقمل رت، وقرد  رق ذير  إ شرملء          ،تخلمل ت

   دوق حكومي يهسرثلملر ت اله تيقطملعمله.

 رررل ارررله أسررررملب ترررؤ ي إىل تعث رررر مرررل وإ رررهمل تيشرررر مله   

 ط يت.وتضؤس مله تيو

له رررت تسررررطهيف ارتء جملوعرررت   . سرررويلملن تيطفيرررلوأوجرررز 

 ررية من أ راملب تض شرله حرور أسررملب تعث رر وإ رهمل تض شرله        

 700مملضلوكررت مررن وررهىل جملوعررمله وتت ررملميت يزيررد عررد ا  عررن  

ه وأ ثررر، م شررل 10معضرره  ر ررمل ميورر  أو م ررملا  ت  شررال ،

 ومتثو  أمر  تألسرملب من وجهت  مرا   يلمل يوي:
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 ر تيصر  من و ترة تضملييت.أل ت -

 ر تيصر  وتضلملطوت من  مل ض معض تيو ترته.تأل  -

غررر  جتملريررت   ىلإيرر  وجررو  معررض تيغررر  تير ملريررت  و    -

ن مي رررررت تتسررررررثلملر وت جترررررلب   ا ِّرررررشالصررررريت ير ي رررررهمل. وت تُ 

 را . فِّمل ُت ،م رثلرين

 ت حررث ،مشرركوت تأل ملررت تض رررور ة يؤلررل جررزء م هررمل    -

 ألا . هلل تكزء تُي

 ت.  يمل ته تيرسوم ت كوميت ي    مرمليغت جد  -

ت من تيردتيت أل املب تألعلملر وأ راملب  عدم  ع  تيروج  -

 وتأللل ملرت ه .  ،تخل ة

 عدم تفعيل تأل ملت تير ملريت تخلمل ت م مملم تض مل  ت.   -

عدم تعملون تض شله ت كوميت مكمل ت تلرصمل ملتهمل مرع   -

 .ملص  وييس شريًكتيقطمليف تخلملص و أ ت ِل

وعرردم ألررل تضفيررد مررل   ،تفعيررل أ وتر تيغرمررملء وم ملررملته   -

 موت م اوت تضفيد  لكرمت.  يِزُأوإذت  ،تيعكس

عدم تعرويض تضشرملريع تألاويرت عرن تيع رز م رر  تيرسروم         -

ه  قررر  عرررو ومرررمل ُي ،تضفملج رررت مرررن جهرررت خمرصرررت  ررررص عوررريه   

مي لرررمل تضفررررته أن   ؛ومعرررد ترررألر موارررور  ،تضشرررملريع ت كوميرررت

 ه مدون معملمهه.عو ومت سملمًقمل وُتتكون حم 

 تغري إ ترة تيشر مله.   -

 تتلره  مث تيشر ملء.  -

 ب تيقرترته ت كوميت وعدم تير  يق  يلمل مي همل. تضملُر -

 ق تكهمله ت كوميت ت  ره و صيل تيرسوم.  ت ملُم -
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إيقمل  لدممله أ راملب تألعلرملر  ون إعطرملء مهورت  مل يرت       -

 يو دت  أو تقدي  ليملرته يواوور. 

م تير  يق تيرقين تكيد مث و ترة تيعردر وو ترة تير رملرة   عد -

ل ع ت عدم تيفصل مث تيلمت تضملييت يول شأة وتيلمرت   َر ،وتتسرثلملر

 تضملييت يولدير مصفرت تيشالصيت.  

ل مل عط مم ؛عدم تفعيل  مملم تيران تير ملري إىل الت تيوق  -

ف مرن  ولف  ،ت من تسرفمل ة تض شله من ران أ ودمل تير ملريت ثري 

 تألعرملء تيرلويويت تأللرى ومطمليرهمل. 

عردم تفعيرل  ركوال أو سر دته تيروريرق تيعقرملري  أحرد         -

 ت وور تيرلويويت تيدتعلت يهقرصمل  وتض شله. 

مل  ورررمل تض شررله تي مملميررت مررملر ك تي ررعو ة تيواليررت وتير ررر  -

  رلل من تيرقييد وتيرسوم تي  ت طمل ل م همل. 

تيكررثري مررن تضرتجعررت  إىل رررمل    عقررو  تيرشررغيل وتيصرريمل ت  -

 و مل ت معملكت م و  تكزتءته غري تيعمل يت.   ،وتيردقيق

إىل أ رت مثرت أسررملب قرد ت ره  مطررق         . عوري تيطالريس  وأشملر 

 م همل: ،مرملشرة أو غري مرملشرة يوو ور إىل مرحوت تإل همل

تعرلررمل   مررملم تضشرررتيمله ت كوميررت ك مررملم تض مل  ررمله       -

مرت  ون تي مررر ت  ى أقرل تيعرروه تضقد   عورى ترسريت أي م مل  رت عور    

 أ ضل تيعروه من تي ملحيت تيف يت.  

تيو وء إىل توقيع عقرو   رثرية معقرو  ألررى مرن تيررملطن        -

مع مقملويث أقل ل ة   يت وإ تريت. حيث يرتتر  عورى ذير  حصرور     

 ،تضقررملور تيررر يس عوررى  صرريرت مررن تضك رر  تضررمل ي مررن تضشرررويف    
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 ؛عررن تيو ررملء ممليرزتمملتررت تيرعملقديررتوتررداور تضقررملور تكديررد وع ررزه 

 وممليرمليي سيكون مصريه تإل همل. 

 ن إحيرث   ،إعمل ة تصر يف تضقرملويث أمرر ت غمليرت تألاليرت      -

ت صور عوى س ل جتملري مع ل ة مروتعرعت ت جمرملر تيرصر يف    

ت يعر   مل ي مل يدلور تض مل  مله.

عدم وجو  ميثرملق علرل يوررزم مرت تضقرملويون، وت ملجرت إىل        -

 مل ت ذي  تكثيف مرتمل تضرتقرت وتضرملمعت تضيدت يرت ع رد    ، هإجيمل

 ت فيل تضشملريع.

إىل أن تضقورق ارو أن     . م رملعد تحمليرمل  ذا   ت،وت تي يملق ذتت

جعو  تيكرثري  و ،وت ميليت طرأه عوى تي وق مل إ تريًتا ملال أسرملم 

و  تإل همل  ري رت   ،يرعره يوال ملرة  مل  يهمل تضؤس مله تيكررية

 ،جديرردة مل يضررعهمل تض رررثلر عررلن  ت رررة  رتسررت جرردوته   قرررترته

ه يوال ررملرة  ري ررت أعلررملر مشررروعمله أن تيرررعض تعررر  : م هررمل مررثًه

حيررث مترر  حممل رررة أمررمل ن  ررثرية  ،عرراللت  قطررملر تيريررمله

ت مرن تض ررثلرين ت تور  تضوتقرع     مرمل جعرل  رثري    وارو   ،وضدة طويوت

أن تكرررون فررررته يوتجهرررون ل رررمل ر مؤضرررت مرررع تيعوررر  أن ارررؤتء يُ 

وإ دتر قرترته تقول مرن   ،يورالفيف ع ه  ؛تكهمله تض ؤويت معه 

مثل إيزتم تضرؤجرين معردم مطمليررت تض ررثلرين مملإلجيرملر       ،ل ملرته 

يرررى أ رراملب  ،وت أحيررملن عديرردة ،ضرردة  مل يررت وم ملسرررت. أيض ررمل 

تضؤس رررمله تيصرررغرية أن مرررمل حيصررروون عويرررت مرررن  عررر  مرررمل ي أو       

ت  رررمل  صرررل عويرررت تضؤس رررمله   يوج ررر  قويرررل أو م عررردم مقملر ررر  

تألمررر تيررلي ي رررل ع ررت إ ررهمل  ررثري مررن تضؤس ررمله         ؛تيكررررية

لرر ح مرن تيشرر مله ترطورع إىل أن تُ    ت رقن عررد    ،تيصرغرية.  رلي   
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 رقن   ،تمريمل ته أو إعفملءته  ي  قق جنملحرمله وتسرعت. و لثرملر   

ل متثِّررووارري شررر ت علهقررت    ،رتمكررو تي ررعو يت أشررر ت مثررل  

عفمل ارمل مرن تتيررزتم معرد  مرن      إ لوكرت،    تضصدر تألا  يردلل تض 

هحررظ أ هررمل  قيررق جنملحررمله ضوعررويف تت ررررملب. وُي غيررَتتكوت رر  ُم

حصررو  عوررى عرردة إعفررملءته مررن معررض تضرطورررمله تي مملميررت ذته        

م  تيشررر ت مررت مررن مرر رته، وترضررلن مررمل  مل ضررمل تقررد تيصرروت، و ًقرر

 يوي:

د  وعرر ، صررملح عررن  ررويف وإ ررمليي قيلررت تيطرررح    إعفررملء مررن تإل  -

و  ررت تألسره  تضطروحرت مرن رأمل      ،تألسه  تضطروحرت يه رررملب  

 مملر تيشر ت ت  شرة إ دتر تيشر ت. 

تإلعفررملء مررن تقرردي  تقريررر تيع مليررت تضه يررت تيقمل و يررت تيه مررت إىل   -

 تدي ت.

 تإلعفملء من تعويلمله م ملء س ل تألوتمر.  -

تإلعفررملء مررن تتيرررزتم ممليقيررد تيرروتر  مشررأن مرردة  شررر تي شرررة         -

 ملحرهمل يو لهور.وإت

عهقرت تيروتر  ت قوتعرد     يتإلعفملء من تتيرزتم مرعريف طر  ذ -

 طرح تألورتق تضملييت.

 تإلعفملء من تتيرزتم مقر ملق تيقوت   تضملييت تضرتجعت.   -

تي ررلملح يول ررملا  تيكرررري كأي تض ررملا  تيرررمل ع  ممليرصررر    -

ت أسهلت لهر  رتة ت مر.  
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 وتضروسطت تأوري تيرسوم عوى تض شله تيصغرية:   

: ارل مل تر ررت تيدويررت يررأوري تيرسرروم    أ.  رملر مه كررت ت رملءر  

مرمل حردىل مرن       عوى تض شله تيصرغرية وتضروسرطت " تمرردتء  " ومرن َور     

ر وارري تيرر  ُيعررو   ،إ ررهمل ولرررو  عررد   رررري مررن اررله تض شررله  

 ولرملذت   ،عويهمل ألي تقرصمل ؟ وسوتء  وعع  ارلت ت تُ  ررملن أم ت  

تض شله تعمل ي حرى و و  إىل تإل همل أو تتقرتتب  ر  " اله"ُت

 م ت؟ 

أن تيرسرروم عوررى   . سررويلملن تيطفيررلأوعررح  ،وت اررلت تإلطررملر

تألسرررملب تيرر  أوقورر   ملاررل  أحرردتض شررله  مل رر  مرره شرر  ارري 

تض شررله، وقررد أ ر رر  تيدويررت أوررر اررله تيرسرروم تي رروج عوررى         

ه  الصصرر  دررمل عررلن جملوعررت مرررمل رت     ،تأل شررطت تتقرصررمل يت 

وارري  ،ريررملر تهع ررى مرافيررز تيقطررمليف تخلررملص مرورر  سرررعت مويررملر     ُت

مرمل رة تسرت ت  تيرسوم ت كوميت يول شله تيصغرية وتضروسرطت،  

تإلقرررته غررري تضرملشررر  ويررملر  :طوقرر  مرررمل رته ألرررى مثررلأ لررمل 

ومخ ررلمل ت مويررون، ومرررمل رة  عرر  تيشررر مله تضرعثرررة مرررأمل مررملر   

مرن تضررمل رته تدمل  رت ضعملكرت     مويملر وسرلمل ت مويرون ريرملر، وغريارمل    

ريته يعرر  دررمل تيشررر مله تضرعثرررة جرررتء تيرغرر تيصرردممله تيرر  تعر 

يكررن تيوتقررع يشررهد عررعف أوررر  ؛وتيراررديمله تتقرصررمل يت تكديرردة

اررله تضرررمل رته ت معملكررت تت هيررملرته يعررد   رررري مررن تض شررله        

ت.. ت ت تلريملر تيصغرية وتضروسطت إىل  رجت وقوعهمل ت تإل همل ج  

 أالهمل: ،ويعو  ععف أور تضرمل رته يعدة أسرملب

 رته.  عدم وجو  تخل ته تيعملييت تحروتء مثل اله تيرعث  -
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 عدم وجو  معمليري وعوتم  وتعات آلييمله تضعملكت.   -

عدم تير  يق تكيرد مرث تكهرمله تض رؤويت عرن ارله تضررمل رته         -

 وتضرأورين من أ املب تض شله. 

 ضوتجهت ح   تيرعث ر.   صتالص ععف تضرملي  تُض -

 يرف تي رريل يوالررو     : أ.  رملر مه كرت  ومن جديد ت رملءر  

 عمل يررت:  عرر  تض شررله تيصررغرية وتضروسررطت وعرردم تيضررغ  عويهررمل   

ورغرت تيدويرت ت تروطث تيوررمل ف ومرمل يرت       ،إىل إ هسهمل يمممل يؤ 

 . سررويلملن ومردوره أشرملر   مرن أاليرت تقرصرمل يت وتجرلملعيرت وأم يرت؟      

 أن تضعمل يت تتقرصمل يت علل عويهمل روت  تتقرصمل  أمثملر إىل تيطفيل

 م عيررررث ومررررمليرس ومررررملر س ت أعقررررملب أحرررردتىل تقرصررررمل يت  ا

سرررو أن مرحوررت تت طررهق تتقرصررمل ي ألي  ور أوعررحيقررد  . خمروفررت

تلررهته   مل ويت سي رل ع همل تلرهته ايكويت ت تتقرصمل  يررعه

مررو  ت رررلر حرررى  ت تيقطملعررمله وتأل شررطت تتقرصررمل يت، حر ررت   

مكرل   .. إطرهق تير يرت   والت مرمل حردىل يردي مل  عرهً     ،ت رقر

حزم وعزم  رل ع همل حردوىل تلررهته تقرصرمل يت عديردة وم مل  رت      

مث تيقطملعمله  لمل  شرهده تييروم مرن رهرور قطرمليف تيرت يرت مقروة،        

وتيقطمليف تيص ملعي تيلي حمي مملإلعفملء، واكلت مملقي تيقطملعمله 

م وير رررع  قطرررمليف تيرق يرررت وتيرررل ملء    وتأل شرررطت م هرررمل مرررمل يرقرررد   

تت ط ملعي، وم همل ممل حيررس وتصغر  ت رتت  مليقطرمليف تيزرتعري   

 مل يراررررال معررردُ مرررمل وتيعقرررملري وقطرررمليف جترررملرة تير ز رررت، وم هرررمل     

 مليقطررررمليف تخلرررردمي تيرعويلرررري وتيصرررراي. تضعمل يررررت تتقرصررررمل يت   

يراقيق تيروت ن مث أقدتم تيدويت وتحململ مرت عورى تض شرله ت رروزم     

 يا ُّثلسبيل للخة و  

مبعا لةةةةة    عةةةةةم 

ُّثملنشةةةآت ُّثلصةةةةرة 

وُّثمل  سةةط  وعةةدف 

ُّثلضةةةع علي ةةا مةة  

 ، اإىل إفلسة  يؤ 

ورغبةةة  ُّثلدولةةة    

ت طني ُّثل ظا ا ومةا 

لةةةةه مةةةة   هميةةةة  

ُّثق صا ي  وُّثج  عي  

 و مني ؟
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م ررقت مرن    وقرل  ل شيء عروتم  ومعرمليري وحزمرتً      أوًتمه ش

 ر تطريقهمل.زته تي  تأل تحملفِّ

 احللحل املقرتحة ملحاجهة تعثُّر وإفالس املنشآت:  

عورى معرض ت ورور تير  قرد ت ره         أ. م لت تيروجيريزه ر  

ت إقمليررت عثرررة معررض تض شررله تيعملموررت ت تيقطررمليف تيصرر ملعي.  فرري   

لمل  مل   تألسرملب تي  أ ه إىل تعث ر أو إ رهمل   ق ت مه ،راملتصو 

 معض تض شرله ت تتقرصرمل  تي رعو ي،  رقن إجيرمل  ت ورور ت يقرل        

سروتء  مل ر  مرن  تلرل تض شرأة       ،عن م ملقشت تو  تألسررملب  أاليًت

عر  عويهرمل. ومرن أمرر      ِر ف همل أو  ري ت عوتمل وررو  لملرجيرت  ُ 

 ت وور تضقرتحت ت الت تيشأن:  

لمليرررت يوصررر ملعت تيوط يرررت ت موتجهرررت تض ر رررمله  ترررو ري ت  -

لمل ررت وأن تض ر ررمله تيوط يررت ت مترورر  مقرردتر تخلرر ة      ،تألج ريررت

وتي رريطرة عوررى تضصرررو مله  لررمل متروكهررمل تض ر ررمله تألج ريررت!     

وتو ري ت لمليت قد يكون عن طريق تشرتتع تيدويت عورى تضشرملريع   

تيوط يرت حررملر  ت كوميرت أن تقروم مشررتء تحريملجملتهرمل مرن تضصرمل ع       

وت ميك هرمل تيو روء يهسررريت  إت إذت     ،ملر ارله تض ر رمله حموي ر   تو  

 مل ترو ر اله تض ر مله تيوط يت.  

تفعيررل  ور اي ررت تض مل  ررت مررن لررهر تقرررتتح  ررره رسرروم   -

رل تكلملرال عوى أي م رل يثر  أن يت مقململ حموي، وت ارلت  من ِق

رال قملعردة ميمل رمله   س تكلرمل ؤسِّر تيصد  قد يكون من تجملردي أن تُ 

و ديررد  ي ررمل، ررروي عوررى  يررع تض ر ررمله تيرر  يررر  تصرر يعهمل حمو  

 موت فملتهمل و ليملتهمل وم روى جو تهمل. 



57 

–2019  2015  
45 

إىل أن ت وور تضشملر إييهمل من جمل ر     . سويلملن تيطفيلوذا  

 أ. م لت تيروجيري ترضلن  قطرث مهلرث:

ترعوررررق  لمليررررت تض ر ررررمله تيوط يررررت، واررررله أ رررررا    تألوىل:

ع  تضلوكت ت تتفملقيت م ملرت تير رملرة تيعملضيرت    ورة معد أن وق حمم

عطيررر  مهورررت ضعملكرررت أي م رررمل ل ترعورررق  لمليرررت     ، حيرررث ُأ

وعدم تيعلل  ردأ تضعملموت مملضثرل مهرد   ريرر تير رملرة      ،تض ر مله

عرن   ومرديهً  ،ودلت أ را  ت لمليت م رأيت شررت معدومرت    ؛تيعملضيت

ع معررمليري وموت ررفمله أ ثررر   وجرر  عوررى ت كومررمله وعرر   ،ذيرر 

حرى ترصدى ي يل تيروتر ته تير  قرد تصرل يولرحورت       و قًت  رتمًت

تإلغرتق،  لرمل أن عورى تض شرله أن تعلرل ت جرو ي رو ه تض مل  رت        

 وتكو ة.  

تطريررق  مررملم تض مل  ررت تيوط يررت.. ويكررمل  يكررون اررلت    تيثمل يررت:

تضوعررويف مررن أ ثررر مررمل عوررق عويررت أ رراملب تض شررله ع ررد عررره    

ته  مشأن تيرعث ر وتإل همل.  ه ملال مه ش  ععف ت تيرقملمت مر يمل

ر عوى اييت علل تض شله وم ر ملتهمل وممل ورتء ذي  من ررملارة تير رر   

يفرررره عورررى   ،ت تضقملمرررل ؛وتي ررروع تضقوررردة وتيرهعررر  مملألسرررعملر   

تض شررله تي مملميررت  مل ررت تيرسرروم وتيضرررت   ومرررتمل تيروريررف       

 وتي عو ة وله ت.

أ ت   حصر مهلت اي ت م شله ت ملن تيطفيل  . سويلوأعمل  

متكررث تض شررله تيصررغرية وتضروسررطت تيرر  أعلملراررمل ت تزيررد عررن   

طوق  مرن لهدرمل مررمل رة ر  تيرسروم ت كوميرت      وُأ ،وهىل س وته

 تخلمل ت مهله تيف ت  ق ، واي: 
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 إ دتر تي  ل تير ملري. -

 تشرتتال تيغر ت تير ملريت. -

 ت  يل تيعهمت تير ملريت. -

 تي يد تي عو ي كتيع وتن تيوطين . تشرتتال -

 رسوم  شر عقد تأسيس شر ت. -

 رلصت تيروديت. -

 ترلي  تأل شطت تتقرصمل يت.   -

 .تيوت دة يوعلمليت تضمليي تضقململ رسوم من  80٪ -

 جتديد تي  ل تير ملري. -

وتي ؤتر: مملذت عن مرملقي تض شرله تيصرغرية وتضروسرطت تي رملمقت      

 ،ت ت تأسرريس أعلملدررململ  رررري وتيرر  قطعرر  شرروًط ،دررله تض شررله

ارررل  ،تيصرررعوممله وتيرارررديمله تكديررردة ن ترالرررل أ رررًهواررري َمررر

أ رررا  لررملر  تي رررب؟ وتتعرقررمل  أ  ررمل  ملجررت إىل إعررمل ة تض ررملر     

 يررع تض شررله  ون تسرررث ملء طملضررمل  مل رر  مورزمررت مملأل ملررت   يضرر ِّ

 .ويديهمل إسهملم  رري ت تير ليت وتتقرصمل  ،وتيرعويلمله

أ رت قررد حررملن تيوقر  أن تقرروم تيدويررت    كررتأ.  ررملر مه وذار   

مرن أ راملب تيشرأن ت     ؛معلل ورش علل مكثفت ويريس مرؤمترته  

ومرررررن  ،ومرررررن أسرررررملتلة تتقرصرررررمل  تضشرررررهو  دررررر   ، رررررل مه رررررت

 :مثررل ،ومررن معررض مررورفي تيدويررت مررن  ررل و ترة   ،تتسرشررملريث

خل. وتكون ورش علرل  إ ،...وتير ملرة ،وتتقرصمل  ،وتضملييت ،تيعلل

مل  دت  دررمل جيررد ت، وتكررون تو رريملتهمل حمررل  مررر إنْ     تإلعرر   قررد 

 ل ت ملته ي رغي عوى تيدويت تي مر يول شرله   مت. وتوِزتكن ُم

تيصغرية وتضروسطت م مرة خمروفرت؛  هرلت تيقطرمليف ي ررالدم سو روت      
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وممليررررمليي يررررأور   مل؛ر عويهرررر أو رررتعث ررر مرررن تيرضرررمل ع وتخلررردممله، إنْ 

 تتقرصمل  تيعملم.

 رقن ا رملال  ر مل يق ض رملعدة      ،مرن  اري    . لمليد وت تعرقمل  

تضلوكررت ومعررض ت تأل رررت  ت ت ررديد  يررو ه    ررليمله خمروفررت  

إ شملء   دوق حكومي يقدم   ور تض طقت  ملإلمملرته، َوَيو أقرتُح

تض رملعدته تضملييرت يول شرله تيصرغرية وتضروسرطت مرن لرهر تقردي          

مخ رت  تي ردت  معرد    أقروه طويوت تألجل مدون  وت د عورى أن يررد  

ُتعررث اررله   ،أعرروتم مررن ت صررور عوررى تيقررره ومررد عمله مي رررة    

 ررر  رقملمرررت حمملسررررث ذيررر  و ،تض شرررله مملتسررررلرتر ت أعلملدرررمل

وتيرأ رد مرن    ،ضرملمعت تيوعع تضمليي ؛قمل و يث معي ث من تيص دوق

ق تدررد  م ررت. مملإلعررمل ت تسرررت ت  اررله تض شررله     أن تيقررره حق رر 

يولرررر و  تتقرصرررمل ي  ؛كومرررتيورسررروم تيررر  سررررق أن   عرهرررمل يوا

يوروطن وتضروتطن تض ررثلر ت اررله تض شرله، ويول رملالت ت ت ررد      

من تيرطمليت تي  سرر رل عرن لررو  ارله تض شرله مرن تي روق. ومرن         

تضقرتحرررمله أن تقررروم تدي رررت تيعملمرررت يول شرررله تيصرررغرية وتضروسرررطت 

وتيرلي يقردم مررتمل وحمملعررته      ،مرفعيل معهد ريمل ة تيرملمع يوهي رت 

رطرروير أ رراملب تضؤس ررمله تيصررغرية وتضروسررطت تيرر  تعررمل ي مررن    ي

 تعث رامل أو قرب إ هسهمل.

إجرررتء  رتسررت أو م ررح عوررى عي ررت       . لمليررد تير يعررملن وتقرررتح 

عشوت يت من تيشر مله وتضؤس مله تي  أشرهره إ هسرهمل ضعر رت    

أسرررملب تإل ررهمل، ويوو ررور إىل  رررمل ل عوليررت ميكررن تعليلهررمل،      

 ،رهعض ت وور ضوتجهت تضشكوت. وت تصرو   يث ميكن تقرتتح م

ل مررن أاليررت  رتسررمله تكرردوى تتقرصررمل يت ألي     قوِّرر ررقن تيرررعض يُ 
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ومن و  يقوم ممليعلل مطريقت عشوت يت غري مدروست ور رمل   ،مشرويف

يررؤ ي اررلت إىل تعثررر تضشرررويف أو إ ررهمل تيشررر ت. ومرردوره أ ررد    

وتسرع   عوى أاليت أن يكرون تيرارث عورى  طرملق    سويلملن تيطفيل  .

 ،وعوى جملوعرت تيقطملعرمله وتأل شرطت    ،وتضفو ت ةريول شله تضرعثِّ

 تلويررت  ،ت ت تتعررررملر عرردة أسرررملب مملييررت وإ تريررت وت ميليررت   ألررل 

 ىحررردإتروتارررمل جهررت حكوميرررت أو مر ررز  ررروىل ت    ،ولملرجيررت 

ألاليررت  ؛تكملمعررمله تي ررعو يت أو  رسرري  ثرري أو جهررمله ممل ررت   

 كل أ ق وأعلق.  الت تيراث ت تشالي  تضشكوت مش

 ت م ملقشت تيقضيت: تي  ور هتأل كملر من أا  و

وتطويرررع تضفيرررد م هرررمل  ،  تإل رررهمل تيعملضيرررتُمرررتتسررررفمل ة مرررن ُ  .

 مل. حموي 

وتتيرررررزتم  ،تغورررريظ تيعقومررررمله عوررررى  ور تحململسرررررت تيقمل و يررررت   .

ممليشررررررفمل يت وتيدقررررررت ت تيوعررررررع تضررررررمليي يكمل ررررررت تضؤس ررررررمله    

.  وت شي  أ ملت ت و لت ،وتيشر مله

وتفضرررريل  ،ت رررررص تيشررررديد عوررررى  يررررمل ة تحملررررروى تحملورررري   .

ر يوشرررر مله وحمملرمرررت تير رررر   ،تضؤس رررمله وتيشرررر مله تحملويرررت 

 تألج ريت تضلثوت موتجهت سعو يت  ق .   

تيعلرررل عورررى م رررملء وقرررت عملييرررت مرررث تيقطرررمليف تخلرررملص وتألجهرررزة    .

ت كوميت.

 ،مل مقررروه مي رررة عرر  تيشرررملب حررديثي تيرردلور يو رروق ممليي رر  .

وتزويرررردا  مملسرشررررملرته يرررررهت   ،رملمعررررت ي شررررملطه  تير ررررملري وتض

 وتيعلل عوى تي ري تيعقرمله تإل تريت. ،تأللطملء
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علرل وتحململعررته،   تي شر وقمل ت تت ردمملجمله عرن طريرق ورش     .

ت ردممل  وتريرملن   عورى ت وتيعلل عوى تش يع تضؤس رمله وتيشرر مله   

  وت ده.

 

 التحصيات:  

ر إ شرملء  تعرل   ملرة إْنإ شملء و مليرت يشرؤون تإل رهمل مرو ترة تير ر      .

اي ت أو مر ز.

إيزتم جهت تيرعملقد ت كوميت م دت  م راقمله تضقرملور لرهر    .

 ،وتقدميت مل رة مملتسررهم أو شرهمل ة تإلجنرمل     ،شهر من تيروريد

 مله عرلمل    أو إعطرمل  ،م رر دته تيصرر    ملور ع تض رالو  م ررو ي  

 ىيور ييل ت  رتة معي ت ي رفيد م همل ت مشملريع ألر قملمًه

يووقرررو  عوررى أسررررملب تإل رررهمل   ؛تفعيررل  ور تيغرررر  تير ملريررت   .

مل يو مليررت شررؤون تإل ررهمل أو وقررد يكررون شررهري  ،وتير ررع تض رررم 

 أو ت أسوأ ت ملته إىل ك ت تإل همل. ،تدي ت

تي مررر ت إيغررملء تيرسرروم عررن تض شررله تيصررغرية وتضروسررطت ضرردة   .

معقويررت  عوررى أسررململ إعطررملء مهوررت  ،مملضصررمل ع مخررس سرر وته أسرروًة

دررررله تض شررررله يزيررررمل ة تيررررروطث. وتسرررررت ت  تض شررررله تيصررررغرية     

 قملم  م دت امل يواكومت. وتضروسطت يورسوم تي  سرق أْن

م تض ررملعدته تضملييررت يول شررله   إ شررملء  رر دوق حكررومي يقرردِّ    .

تيصررغرية وتضروسررطت مررن لررهر تقرردي  قررروه طويوررت تألجررل مرردون  

وتم مرن ت صرور عورى    عوى أن يردأ تي دت  معرد مخ رت أعر    ، وت د

ومرد عمله مي ررة ُتعرث ارله تض شرله عورى تتسررلرتر ت         ،تيقره
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 ررر  رقملمرررت حمملسررررث قرررمل و يث معيررر ث مرررن      ذيررر   و ،أعلملدرررمل

ق وتيرأ ررد مررن أن تيقررره حق رر  ،ضرملمعررت تيوعررع تضررمليي  ؛تيصرر دوق

 تدد  م ت. 

أن تقرروم تدي ررت تيعملمررت يول شررله تيصررغرية وتضروسررطت مرفعيررل        .

مل ة تيررررملمع يوهي رررت ييقررردم مررررتمل وحمملعررررته يرطررروير      معهرررد ريررر 

إمكمل مله رجملر تألعلرملر تضرررد ث وأ راملب تضؤس رمله تيصرغرية      

 ،وتضروسرررطت تيررر  تعرررمل ي مرررن تعث رارررمل أو قررررب إ رررهمل ممليكهرررمل  

 وتدري  إ ترتهمل   تمل تدريريت وقمل يت.
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 تضوال  تير فيلي :

ت تيورقرت تير ي رت أ رت لرهر ارلت         . عرد تهلل تيع مل أوعح 

مرن تألحردتىل تير      م طقر مل تيكرثريَ  - تزتر وت –تيعقد  شهده 

 إعررمل ة تعريررف - وم هررمل تي ررعو يت -  رعرر  عوررى  ور تض طقررت 

مصررررررمل همل وم ررررررملء شرررررررت ملتهمل وعررررررر  مو ررررررورهمل تي يملسرررررريت  

ة تيعررململ  أواررلت مررمل   ررع  تي ررعو يت ضفملجرر     ؛وتتقرصررمل يت وتألم يررت 

مل مل يعهرده تيعرململ ت   ًيرمل مهل ر  مملقملذامل قرترته جري رت تعكرس  و   

ع ْ مل مررَد رر  سرريع  ع ردممل  ر  ويرمله سيملسرملتهمل و ر ملتهررمل،  أوي

تيروجهرمله تألمريكيرت    قوته  ريف تكزيرة مملجترمله تيراررين رت ضرتً   

 ت عررملم    ررد إمررملن ت قرررت تألومملميررت، ورر   رردم  تيعررململ مُ     

يو يررو ت مصررر، وجنملحهررمل ت إعررمل ة توجيررت     مرردعلهمل  رررتال  

ال، وتسرررلر م و رررل  تل ررراتضوقررف تيغرمررري  ررو تيوعرررع تضصررري    

ه تيعململ مررة ألررى   أع دممل  ملج تضوتقف تي عو يت ت عملم 

مه دسرررهمل تي يملسرريت وتتقرصررمل يت عقرر  تخنفررمله أسررعملر تيرر ف       

ر جديررد ت تيعررملضي.  هررل تشررري تورر  تإلرامل ررمله وغرياررمل إىل  ررو   

 هرمل  د قِطمرتكرزته تي يملسرت تخلملرجيرت تي رعو يت، وتير  مل تُعر      

و  ررمل معرردممل ترورروره وتتضررا  معملضهررمل لررهر    عررث تضرتقرر ، لص 

 تي  وته تيثهىل تأللرية؟  

مرد يصرمل ع    ت تيرعقير  تألور إىل أ رت ت    .  دقت  ملعلوأشملر 

تيقرتر تخلملرجي تي عو ي أن جيعل عهقمله تضلوكت مع تألطررت   

تيدوييت تألقوى مروت  ت وموعوعيت،  مليرمليي:
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  تآللررر، طررر  عررد تيطررر ي لررع تيقرروى تيعملررى: ت ميررل     -

 لرررمل  رررملن تألمرررر أو رررملء تيقطريرررت تيث مل يرررت تضملعررريت كأمريكرررمل/    

تت مل  تي و ي  .

عهقرت وويقرت تقرف عورى م رملحت       يررين  ،ومع تيقوى تيكر ى   -

وتحدة، قدر تإلمكملن، مع  ل اله تيقوى.

مع تيدور تأللرى: تيرزتم ت يمل  تإلجيملمي ممل أمكن. -

 رررروليت تيرأ يررررد عوررررى مررررردأ حررررل تخله ررررمله مررررمليطرق تي    -

وتيدموومملسيت تي وليت مع تكليع.

تيررررزتم مرررردأ عررردم تيرررردلل ت شرررؤون تآللررررين تيدتلويرررت،     -

مررمليره م مررع عرردم تي ررلملح يللرررين ممليررردلل ت تيشررأن تيرردتلوي    

تي عو ي.

ملر عن تيقضمليمل تيعرميت وتإلسهميت تيعمل يت.تيد مليف تيفع  -

مل عملضي ر  لا  إىل أ ت مثت تغريته  رررية   أ.  ملر مه كتأممل 

تخنفرمله تيطور     :وم هرمل عورى سرريل تضثرملر     ،لهر تألعوتم تضملعريت 

 ،ومعملارردته تي ررهم مررع إسرررت يل ،تيغرمرري عوررى تيرر ف  تخلوي رري

وقرل ذي  سرقوع تت رمل  تي رو ي      ،وممل ُي لى ممليثورته تيعرميت

ر وتغرو   ،ومرو  تيصث  هعر  عرملضي  ررري    ،وعقيدتت تيشيوعيت

مرمل  وارو   ؛وغريامل من تيررغريته  ،دة  ور عرميتتي فوذ تإليرت ي ت ع

 ر تضشهد تيعملضي مصورٍة  ررية علمل  ملن عويت. ى إىل تغي أ  

 وتضل   تضدتلهه حور تيقضيت تحململور تيرملييت:

 .قرتءة ت مؤشرته تيوعع تيرتان يرامليفمله تضلوكت 

 .ر يت تسرشرت يت حور  مليفمله تضلوكت تض رقرويت
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ه تيرر  ت رهررى إييهررمل تضراررملورون ت مورقررى    ومررن أمررر  تيرو رريمل 

عهرمل؟   وِّتي رعو يت.. ارل ت ررردر تيرامليفرمله أم تُ    "أسرملر حور قضيت 

 ممل يوي:

و ررمل  ،تيعلرل عوررى ترروت ن عهقرمله مه  ررمل مررع تيقروى تيعملررى    -1

  تتسررفمل ة مرن   عمِّر وُي ،ويردع  توجهملتهرمل   ،تدم مصمل  تضلوكرت 

 جهمل.تتسرثلملرته تض شو ة  تلل تضلوكت ولملر

روسريمل، تيصرث، تد رد و وريرمل تك وميرت       ؛تتارلملم ممليشررق  -2

ن تعرري  وغرياررمل مررن تيرردور تي ملاضررت مم رر   ،وجملوعررت تيرر يكس 

 ررد و ير ررملم.  ديررد   رررت  ررو ت تقرصررمل تتهمل  ق دو ي رريمل وتمليه 

تدررد  مررن تيراررمليف مررع  ررل  ويررت، وتيروت ررل مررع اررله تيرردور       

يت مررن لررهر تيغرررر    مكمل ررت تيطرررق تيرعيررت وتضد يررت أو تيشررعر     

يوقطررمليف تخلررملص وتكملمعررمله ومرت ررز تأل ررملىل،   ًهلررّثتير ملريررت ُم

وأن يشررلل ذيرر  تفعيررل تيدموومملسرريت تي ملعلررت و عيررمله تجملرلررع       

ت وعررردم حصررررامل  ،تضرررد ي ومرت رررز تيفكرررر وتيرارررث تيعولررري 

ع ت  يررملرته تيو ررو  تيشررعريت   تيروت ررل مررع ت كومررمله، وتيروس رر   

 يوللوكت.

 

 عرد تهلل تيع مل سة: الحرقة الرئي . 

مرن   م طقر رمل تيكرثريَ  -تزتر  وت –لهر الت  تيعقد  شهده 

 - وم هررمل تي ررعو يت-تألحرردتىل تيرر   رعرر  عوررى  ور تض طقررت   

مصررررمل همل وم ررررملء شرررررت ملتهمل وعررررر  مو ررررورهمل   إعررررمل ة تعريررررف

ة أوارلت مرمل   رع  تي رعو يت ضفملجر      ؛تي يملسيت وتتقرصرمل يت وتألم يرت  
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مل مل يعهررده ًيررمل مهل رر رته جري ررت تعكررس  و  تيعررململ مملقملذاررمل قرررت  

مل    سريع ع دممل  ر  تيعململ ت أويويمله سيملسملتهمل و ر ملتهمل،

تيروجهررررمله  مرررد ع قررروته  ريف تكزيرررررة مملجترررمله تيرارررررين رت ضرررتً    

  ت عرملم  تألمريكيت إمملن ت قرت تألومملميت، ور   ردم  تيعرململ جمرد     

 إعرررمل ة يو يرررو ت مصرررر وجنملحهرررمل ت مررردعلهمل  ررررتال  

تال، وتسررررلر ل ررراتوجيرررت تضوقرررف تيغرمررري  رررو تيوعرررع تضصرررري    

ه تيعررململ أع رردممل  ملجرر م و ررل تضوتقررف تي ررعو يت ت عررملم  

مرة ألرى مه دسرهمل تي يملسيت وتتقرصمل يت عق  تخنفرمله أسرعملر   

 تي ف  تيعملضي.

تقوم  ويت مهملتث تض أيرث ت غضرون عرملمث مرع مرمل  رق       أنو 

مل ذت جيعررل تضلوكررت مرره شرر  تعر رر  ،يوسيملسرريتتألمررر مررن ترعررمله ج

تي رريملق  ف ررت ميكررن    توقررل عوررى تض رررح تي يملسرري تيعررملضي، و   

إ شملء وقيرمل ة  ت وت تضرلثِّ ،إعمل ت تضفملجأة تي عو يت ت عملم 

تيراررمليف تيعرمرري تسرررعمل ة تيشرررعيت ت تيرريلن، ورر  م ررملء تيراررمليف   

جرروته  لررمل م  تإلسررهمي ضكمل اررت تإلراررملب، ورر  جررملءه ألررري ت      

مررن روسرريمل  ت رررمث تيشررريفث وعررو ويرري تيعهررد تآلسرريويت يكررل  

وممل  رملن و  تد د وتيصث وتييملمملن و وريمل تك وميرت، ور   يرملرة    

، وتيرر  عكررس تتحرفررملء مهررمل    ثتيررر يس تيروسرري  ه ميررري مرروت   

ل لثِّر وهمل مطريقررت تخلمل رت،  ري تُ   رسمل ل لمل ت قرأامل تيغرب وحو 

مل ت مو رروت تيرامليفررمله تي ررعو يت ًيررمل  وعي ررو  ررل اررله تألحرردتىل  

 تي  تجته  شرًقمل معكس م ملرامل طيوت تيعقو  تضملعيت.
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ر جديررد ت مرتكررزته   هررل تشررري تورر  تإلرامل ررمله إىل  ررو    

 هررررمل عررررث الِطد ُتتي يملسررررت تخلملرجيررررت تي ررررعو يت، وتيرررر  مل تُعرررر  

تضرتق ، لصو  مل معدممل ترووره وتتضا  معملضهمل لهر تي ر وته  

يرررثهىل تأللررررية؟ ويعرررل تير رررمل ر تض طقررري، ارررل سرررركون ارررله     ت

ورر  مررع  ور أورومررمل   ،تيرامليفررمله مررديًومل يوراررمليف مررع وتشرر طن أوًيررمل  

واررل ارري عهقررت   ومررمل موقررف تيغرررب مررن اررله تيعهقررت؟    ؟تيغرميررت

مرحويرررت تكريكيرررت، أم  رررور إسررررتتتي ي ت م رررملر تي يملسرررت     

ى تيشررق   يرف يرر  - ت  مرري -وتألار    تخلملرجيت تي عو يت؟ 

 اله تتسردترة تي عو يت  وه؟  

ويعررل تضرررملمع يولشررهد تي يملسرري يواررظ أن تيعهقررمله تي ررعو يت   

تألمريكيت شهده أسوأ مرتحوهمل ت  رتة أومملممل تيثمل يت، و رلي   

وترأرجح تضوقرف    ،ت ملر مع معض تيدور تيغرميرت  أضمل يرمل و  ردت   

همل تيفر  ي، وغلوه موقرف مريطمل يرمل تيرلي ارو جرزء مرن سيملسرر       

تيعملمررت، ورر  تضوقررف تيغرمرري مشرركل عررملم مررن أمررن تض طقررت وتيرررت   

وسررعي تيغرررب إلجيررمل   رريغت جديرردة    ،وتيررررملطؤ ت عرره  موفملتهررمل 

تسررراوذه عوررى  ررل تارلملمررت ت تضوررف تي ررووي تإليرت رري،  رررده   

ا ر  يصرمل ع   ر جديد ت عهقمله تيريرمله تخلملرجيرت، تُ  مهح  و 

 يقرررف مرفرج رررمل وم رمرررر ت  تيقررررتر، تيرررلي تسرشرررر  تض ررررقرل ومل 

يركه ررمله و ورريهه قررد ت ررري تيريررملح معك ررهمل،  اررر  مولررح      

تيرصر ومدون أيت مطرمله سيملسيت م ملر قملطرة تيعهقمله تي عو يت 

م رملرته عردة مرث جتديرد عهقرمله سرملمقت، وإقملمرت         مرالرلةً  ؛ملشرًق

  عهقمله جديدة.
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 مل ر   حيرث   ملي عو يت وممل  رملن حويفملن م رل سررعت عقرو     

ر تألحررزتب وتيقيررمل ته، يكررن موقررف  تهلررمل مرليررزة رغرر  تغي رر عهقمل

  ت مرع  تي ضملن تيرمل  رمل ي من عمل رفت ت رزم يردعو مل يوعلرل جمرد      

تيقيررمل ته وتألحررزتب ومرت ررز تيثقررل تي يملسرري وعرردم تت رفررملء      

معهقملت مل مع ت زب ت مل  ، مرع عردم إالرملر عهقملت رمل ممليشرع       

ي يودرتسرررمله  قرررد ذ رررر مر رررز ميرررو تألمريكررر   ،تيرمل  ررررمل ي

  ت إجررررتء أ رررملىل    تضرالصِّرررك

% مررررن أم ررررملء تيشررررع  تيرمل  رررررمل ي يفضرررروون    ن أتيشررررعوب، 

وحيرتمررون تيعهقررمله مررع تي ررعو يت، ومررن اررلت تض طررق تإلحصررمل ي   

تيرردقيق، أ رررا  ممل  رررملن مررن أقرررب ت وفررملء مررن غررري تيعرررب    

ت ررروج  يررلت  ؛مملي  رررت يو ررعو يت، ومررن أقرررب ت وفررملء تض ررولث   

 - مهلرمل  مل ر  تألسررملب    -ع مليت لمل ت وعردم إلرهء تي رملحت    

 يرال حمل تي عو يت.   إليرتن تي  تعلل جملادًة

ًيرمل مشرهو  ت   و   يرملرة عرو ويري تيعهرد  و     وأممل تد د  قد شرك  

 يهرمل جترملو  عقردة تيعهقرمله تي رعو يت       ت تيعهقت مث تيرودين،   

ت ت ت رملمي تيعهقرت مرث تيروردين     تيرمل  رمل يت، تي   مل ر  حمرد    

مل يوطملقررت مملي  رررت ل تي ررعو يت مصرردر ت حيوي ررشرركِّإذ ُت ،ت تضملعرري

مل ت   رع تيعهقرت   ل تيرعرد تيروحري عملمًورمل مهل ر    شركِّ وه د،  لرمل يُ ي

ومليرث أ ر  عرد      مث تيرودين إىل م ملرته مرقدمرت،  ملد رد تضر     

مل رثلر ت ر ي  ر  لرمل أ ررا  تي رعو يت م ر     .من تض ولث ت تيعرململ 

ت تد ررد، لصو  ررمل ت قطررمليف تيررتو يلملويررمله، وشررريًكمل مهل ررمل  

ر ت ت رررروتر حررررور تيقضررررمليمل تإلسرررررتتتي يت،  ررررمل ت ذيرررر  ترررررمل ُ  

ولرهر قلرت جملوعرت     .تضعووممله تتسرالرملريت ومكمل ارت تإلرارملب  
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قيل  ت تألرج رث، تيرقى  ملري درت مرو ي مرع ويري    تيعشرين تي  ُأ

لررد مررن سررولملن ت مرروي س ايرررمل ت تجرلررمليف      تيعهررد تي ررعو ي حم 

ر ت تيعهقرمله،  لرمل  رملن    ف مأ رت و ي، و قطرت  رو    ِ ر و مل ي ُو

ت ض ملقشرررت تتسررررثلملر  ز افِّرررو رررور مرررو ي إىل تي رررعو يت  ت ع رررمل ومُ  

وتيشرررت مله مررث تيرورردين ت تيكررثري مررن تضشررملريع سرروتء ت م ررملء   

إىل  تضرررروت ئ وتيطرررررق تي ررررريعت وغرياررررمل مررررن تضشررررملريع، إعررررمل تً  

تتسرررررررثلملر ت قطملعررررررمله تيرك ويوجيررررررمل وتيزرتعررررررت وتيرعررررررملون     

 تيع كري.

وأممل تيصرث  هري مرن تخللرس تيكررملر، ودرمل  روه مرؤور ت          

جموس تألمن، ويديهمل مرمل رة ت زتم وتيطريق تي  تورقري مرع ر يرت    

و   يررررملرة لررررمل م ت معررررض تجملررررملته، وشررررك   تي ررررعو يت 

مل ت ترررملري  م عطًفرررمل مهل ررر ت ررررمث تيشرررريفث وعرررو ويررري تيعهرررد 

وم روى تيعهقت مث تيرودين، حيرث رعر  ارله تيزيرملرته مهمرح      

" ومررمل رة  تض رقرل، من لرهر تضوتءمرت مرث "ر يرت تضلوكرت      

ممليرعرررملون تتقرصرررمل ي مرررث   و ررروًت ،"ت رررزتم وتيطريرررق" تيصررري يت 

تيروررردين إىل أقصرررى م ررررويمله تيشررررت ت، وتير ليرررت تض ررررقرويت      

تمت، و قيررق تيروت ررق تي يملسرري، وتوويررق تيرعررملون تألمررين      تض رررد

 وتيع كري.

ومرل  ىل وت حرر ،  مل فرملوة وتتارلرملم تير  قُ    وأممل روسريمل  اردِّ  

مهلمل تير يس تيروسي  ه ميرري مروتث، يعك رملن تيروجرت تكديرد      

ت تي يملسرريت تخلملرجيررت تي ررعو يت، حيررث شررهده تضلوكررت ت ملمي ررمل  

يت وتتقرصمل يت معد تيزيرملرة تيرملرتيرت   مواوًرمل ت عهقملتهمل تي يملس
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 .تألوىل خلررمل م ت رررمث تيشررريفث إىل  هوريررت روسرريمل تت مل يررت  

م رررملء وتأسررريس شرررررت مله إسررررتتتي يت عورررى خمروررررف      حيرررث   

مرررررع  مل رررررت عوت ررررر   ررررر ملعت تيقررررررتر ت تيعرررررململ،      تأل رررررعدة

 ملإلسرتتتي يت تي عو يت  مل   تقرضي ت ويع ليملرتتهمل تيدوييت من 

 ررررقن  ،وعررررلن اررررلت تي رررريملق ،يررررق تيررررروت ن تإلقويلرررريأجررررل  ق

مل مهل رر تسررر همله تيرردور تيروسرري جتررمله أ مررمله تألمررن تإلقويلرري يعررد  

مملي مر إىل تأوري روسيمل عوى معض أطررت  تي رزتيف ت  ور تكروتر،    

  ضًومل عن تير يت تيروسيت ألمن م طقت تخلويل.

 ت ضور تيروسي ت يعرين أ رت مرديل يوشررت مله تيقمل لرت يردور      

تفرعرت مرطورررمله   وإ رمل ت ويرع تور  تيشرررت مله ارو أمررٌ      ،تجملورس 

تضرحوت تيرتا ت تي  متوي ييس عوى تي عو يت  ا  ، وإ رمل عورى   

 مل ت تيدور إعمل ة تعريرف مصرمل همل تإلسررتتتي يت،  لرمل ي رغري      

ال ت تض طقرررت مرررن  ون تيرفرررملا  مرررع ت أ مرررت سرررُر تأ رررمتتعررررتت  

اوتج ررهمل ولدمررت مررمل ميكررن     روسرريمل، ورعمليررت مصررمل همل وتفه رر  

لدمررررت مرررن مصرررمل همل ورامل ملتهرررمل، ارررلت تتجترررمله ت تيروت رررل ت  

تيروسرريت تيث مل يرررت ذته أمعررمل  مهلرررت عورررى    -تيعهقررمله تي رررعو يت  

مل، مل وتعويلي ررمل وتقرصررمل ي مل وأم ي ررمل وسيملسرري م رروى تيرعررملون ع رركري  

مرررن تيريرررمله وموسررركو عرررن عهقرررت  وأعرقرررد أ رررت ت غ رررى يكرررل 

مي هلررمل، يكررون  يهررمل تير ررويف مررن تي يملسررت إىل تتقرصررمل       مروت  ررت

وتير ملرة، و رح تجململر أمملم تتسرثلملرته تضشرت ت مث تيردويرث،  

مهرررر  ت  طريعررررت تيعهقررررمله تكديرررردة مررررث روسرررريمل   عررررٌدوا ررررملال ُم

 وتي عو يت  يرلثل ت تعرتت  مشرتال مأمرين:
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     تألور، إقرررتر تيريررمله مررأن روسرريمل قرروة  رر ى تعررو  إىل

 ملحرث تيدوييرت وتإلقويليرت، وتطرل مرملشررة عورى م طقرت تيشررق        تي

تألوس ، وتفره أج دتهمل، ت سريلمل مرن لرهر تضيردتن تي روري،      

مهمل وإجنمل اررمل تلرتتقررمله ت رررت مررع عررد  مررن  ور     ون إالررملر تقررد  

 تض طقت، ت سيلمل مصر وإيرتن.

        تيثررمل ي، إقرررتر موسرركو مرررأن تي ررعو يت مملترر  "تيطرررر

قو  تيوجهت تيعرميت ت موفمله سرملل ت مرعرد ة، ت   تألسملسي" تيلي ي

سيلمل أمن تيطملقت، وتسرقرتر تض طقت.

 

 :التعقيبات

  :دقت  ملعلالتعقيب األول  . 

 هررمل جتملاورر  سيملسررت   إمرردأ تيرعقيرر  مع رروتن تيورقررت، ألقررور:     أ

تيغرررب تضر فررل كشرررت تيثملمرررت   ررو تض طقررت تيعرميررت، وعرردتء اررله      

، وعلورررهمل تيرررد وب عورررى تكرررريس    تي يملسرررت يوعرومرررت وتإلسرررهم  

تيرر   رر عهمل تيغرررب  و ،تيكررثري مررن تي رروريمله تي يملسرريت مملض طقررت 

 ف ت، تمرردتء . و رأن تيع روتن يروحي أن يو رعو يت  ملمرل تخليرملر        

عهررمل. أرى أن حمملويررت ت ويررع اررله    وِّت أن "ت رررردر"  مليفملتهررمل أو تُ 

ويكرررن تأل رررح ارررو حمملويرررت     ؛تيرامليفرررمله اررري تألقررررب يوصرررات   

 عرر   ويرري قرروي ك ررمليفي  جديررد، مررع تإلمقررملء عورررى         ت ر ررملب 

تيراررمليف تيررر يس أو عرردم تإللررهر مررت، حرررى إشررعملر الررر. تيغرررب   

تضر فل يت سيملسملتت جتمله عملض مل تيعرمي، تير  ت ي رلح مر ملو ارمل...    



57 

–2019  2015  
61 

إت  رر  عررغوع كمضررمل ة  امل وررت. ومعمرر  تيعرررب تآلن ت أعررعف   

حملتته .

مل، وقرروة لوكررت قرروة  رر ى إقويلي رر    تيقرروة، تعررر  تض وتعوررى ُسرر 

 –مروسطت عوى تض روى تيعملضي. اي مو رل تيعرومرت وتإلسرهم. إ هرمل     

 ملحرت مكملن ر يع ت تيعملضث تيعرمي وتإلسرهمي. ارلت    – رود 

تيوعررع يرطورر  ترررين سيملسررمله  تلويررت ولملرجيررت حكيلررت و زيهررت    

  تيضرررروء عوررررى تي يملسررررمله تخلملرجيررررت   رررروِّومرليررررزة. وع رررردممل ُ 

و يت، جنررد أن مررن تأل ضررل وتألحرر  دررله تيررره  أن تكررون    تي ررع

 ويررت حممليرردة، وم رررقوت ممليفعررل ألقصررى حررد ممكررن. ت ميكررن    

تض ت، ويكن ميكن  عوت يدرجت ترعردى  ت   عل ذي  مدرجت 

تض ت. والت أقل ممل جي  تر يت.ت   رتي

ويراقيق الت تدد ، مصفت م رلرة ومروت وت، ت مرد يصرمل ع   

تخلملرجي تي عو ي أن جيعل عهقمله تضلوكت مع تألطررت   تيقرتر 

تيدوييت تألقوى مروت  ت وموعوعيت،  مليرمليي:

طررر  عررد تيطررر  تآللررر،   ي لررع تيقرروى تيعملررى: ت ميررل     -

 لرررمل  رررملن تألمرررر أو رررملء تيقطريرررت تيث مل يرررت تضملعررريت كأمريكرررمل/    

تت مل  تي و ي  .

م رملحت  عهقرت وويقرت تقرف عورى      يررين  ،ومع تيقوى تيكر ى   -

وتحدة، قدر تإلمكملن، مع  ل اله تيقوى.

مع تيدور تأللرى: تيرزتم ت يمل  تإلجيملمي ممل أمكن.  -
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تيرأ يررررد عوررررى مررررردأ حررررل تخله ررررمله مررررمليطرق تي رررروليت      -

وتيدموومملسيت تي وليت مع تكليع.

تيررررزتم مرررردأ عررردم تيرررردلل ت شرررؤون تآللررررين تيدتلويرررت،     -

ت تيشررأن تيرردتلوي  مررمليره م مررع عرردم تي ررلملح يللرررين ممليررردلل  

تي عو ي.

تيد مليف تيفعملر عن تيقضمليمل تيعرميت وتإلسهميت تيعمل يت. -

وت طهًقمل من اله تألسرس،  رقن تي يملسرت تخلملرجيرت تي رعو يت      

ف من تتعرلمل  تيكوري عورى تيغررب، وتر رت شررًقمل...      الفِّجي  أن ُت

مررن:   عهقملتهررمل كتخلمل مررت يولصررمل  تضشرررت ت  مررع  ررل       يقررويُر

غريارمل.  لرمل أن عورى تضلوكرت     ويمل، تيصث، تد د، تييملمرملن،  روس

أت تررررتر   ررررملمع ألي إسررررتتتي يت أج ريرررت، لمل رررت ت تض طقرررت    

ررل تضرضرررين   تيعرميت.  هلت تترترملع جيو  تي قلرت وتيعردتء، مرن قِ   

مهررله تإلسرررتتتي يت. وقررد مرردأ مل  شررملاد معررض تيرغرريري تإلجيررملمي ت  

 لرية. سيملسمله تضلوكت تخلملرجيت تأل

  :أ.  ملر مه كتتيرعقي  تيثمل ي 

وم هرمل عورى    ،مل لهر تألعوتم تضملعيتا ملال تغريته  ررية عملضي 

 ،تخنفرررمله تيطوررر  تيغرمررري عورررى تيررر ف  تخلوي ررري  :سرررريل تضثرررملر

 ،ى مررمليثورته تيعرميررت ومررمل ُي ررل   ،ومعملارردته تي ررهم مررع إسرررت يل  

ومرررو   ،وقررل ذيرر  سررقوع تت ررمل  تي رو ي  وعقيدتررت تيشرريوعيت  

ر تي فوذ تإليرت ري ت عردة  ور   وتغو  ،تيصث  هع  عملضي  رري

مرمل أ ى إىل تغرري تضشرهد تيعرملضي     واو  ؛وغريامل من تيرغريته ،عرميت
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مصررورٍة  ررررية علررمل  ررملن عويررت. إن تيرارررال تي ررعو ي تي يملسرري   

مل تعرررملرته وتعرات ت  رررمل  إىل   وتتقرصرمل ي شررًقمل أ ررح حرلي ر    

 مل م همل:  معض عدِّ  مل   رطيع أن ُ شرٍح  ثري، إت أ

تلرررهر مرروت ين تيقرروى مشرركٍل  رررري مررث تيعرررب وإسرررت يل  -

 ، ري ت يوثرورته تيكملرويرت ومرمل أ قررت مرن تل رل يو مرملم تيعرمري        

 خل.إ. .وإحدتىل  مملر تقرصمل ي وتسع. ،وإععمل  جيوش عرميت

مل يكرررن  إْن -توقيرررع تتتفرررملق تي رررووي وتيرغملعررري تيغرمررري   -

مل تقروم مرت إيررتن مرن تهديرد مرملشرر ولطرري عورى مرمل          عل - "قروًيمل"

 ترقى من تي مملم تيعرمي.

 تيدور تيغري  يودور تيغرميت من حرب تييلن. -

عدتء تإلعهم تيغرمي ومعرض تألحرزتب ا رملال يردور مر زيرت       -

 ت تيعململ تيعرمي.

  ت ومرمل ترس ر   ،تملري  ت روب وتيعدتء مث تض رولث وتيغررب   -

 تيعهقمله مع تيشرق. تيوعي تكلعي تيغرمي معكس

وإن تيرارال  رو   ،تيرارال شرًقمل أ رح عرورة وييس ترً مل إن 

 مثل روسيمل وتيصث وتد د وتييملمرملن و وريرمل تك وميرت   -عدة  ور 

ومرمل تقروم مرت تضلوكرت      ، ييل حصمل ت سيملسيت ير ويع تخليملرته -

  ررمل  قرررتح  إإت  ؛ت اررلت تتجتررمله  ييررل وعرري سيملسرري وإسرررتتتي ي   

 ال يرعمي  تيفمل دة و زيف تأليغملم تحملرلوت:هر الت تيرار تيرمليي ل

 ومملألل  مع سوريمل. ،تيعلل عوى مصمل ت عرميت شملموت .أ 
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يرررر   ،مرررمليروت ي مرررع تيراررررال تيفرررر ي جترررمله تيررردور تضرررل ورة  .ب 

مررملرته ومصررر ومررملألل  مررث تي ررعو يت وتإل  -مل تيرارررال  ملعي رر

 ادت .ووعوح تأل ،مر  يق عمليي تض روى - وتألر ن وتيرارين

عرردم تض ررململ ممليعهقررت تإلسرررتتتي يت مررع ممل  رررملن مررمليرارال    .  

 حيث يردو أن تضصمل ت مث تكملرتث شرت م رايوت. ، و تد د

تيو ررور إىل حررل سيملسرري ت تيرريلن يضررلن إمعررمل  إيرررتن كمررع        .  

وإ هررملء  فوذاررمل ا ررملال. ت شرر  أن مررمل جررملء مررأعهه يرريس   ، ررعومرت 

ن سيضرع تيعرتقيرل   وا رملال َمر   ،ن معضرهمل مرملي  تيصرعومت   إمل  ،سهًومل

إل شملدمل إت أن وععهمل ت تتعررملر وحمملويرت إجنملحهرمل سريكون يرت     

 .ًقمله مل شرأمعد تألور ي  ملح توج 

 

 املداخالت ححل القيية:   

 :قراءة يف مؤشرات الحضع الراهن لتحالفات اململكة

إىل أن تيورقت تير ي يت ت ملوي  م رأيت    . سويلملن تيطفيلأشملر 

 أ ررمل ي رر ُ  .يف ت تيرامليفررمله مررع تيرردور تأللرررى  و تير ررو تتسرررردتر أ

يكررر ين أ  رررد عورررى م رررأيت   ،ص رررمل ت تألمرررور تي يملسررريت مرالصِّ

ألن مكمل رت تضلوكرت تيعرميرت تي رعو يت ت تيعرململ تفررره       تيرروت ن؛ 

ق اقِّر أن ُت - واي  لل رسمليت حملديرت وسرطيت عملضيرت    -عويهمل 

عملموت ت   ت يك ر   مردأ تيرعملون وتي هم تيدويي ممل كلت وتض

 ،واررلت يعررين عرردم تت ررد مليف يوشرررق و  رريملن تيغرررب ؛رعررمل تكليررع

 ، لمل جي  عردم تتعرلرمل  تيكوري عورى تيغررب  لرمل ت تي رملمق       

تسرررطملع   ،شرر  يرارررال مررن مر ررز  ررهيو يت عملضيررت   تيررلي مرره
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 ،طرررروتر سرررر وته مضرررر  تي رررريطرة عوررررى  ور ووررررروته شررررعوب     

مل ت  ور ليوًطرر  هررمل جعورر  دررمل إوتسررراكل  ت مصررمل ه  حرررى  

و رلت ت  ور   ،تيشرق كتد رد ورسريمل و وريرمل تك وميرت وغريارمل      

أ ريقيرررت جيررر  ت رررلر حرررث تيرعملمرررل معهرررمل مرررن ارررلت تيصرررهيو ي    

ت ِمَ رملء  ويرت إسررت يل وحررب تإلسرهم.      تيلي مره شر  ال ر    ،تخلطري

ن ت تيورقرت تير ي رت وت   أممل تكمل   تتقرصرمل ي،  هرو غرري مرضرل     

يف ت وتيوتقع أن ت ديث عن أور تتسررردتر أو تير رو   ت تيرعقيرمله، 

عرد  تيرامليفمله تيدوييت عورى تقرصرمل  مل تي رعو ي مرع أاليرت ارلت تيرُ      

ت  قيق أ ضل تيرامليفمله معيدة تضدى، مرل يكرمل  يكرون تيرعرد     

 تتقرصمل ي تيع صر تضه  ت جدوى تيرامليفمله مرع مورد مترور  ورروةً    

 ،عوررى سررطح تيكرررة تألرعرريت   ملإسرررتتتي ي  مل فطيررت عملضيررت وموقع رر 

 رملايك  عرن تأوريارمل ت تيعرململ تإلسرهمي تيرلين ير رملو  عررد ا         

تييرروم تضويررملر وسرررلمل ت مويررون م ررو .  ررملن تيراررمليف تتقرصررمل ي       

مل مررررررع  ور تيغرررررررب و مل ررررررت أمريكررررررمل  ور يوللوكررررررت سررررررملمًق

عرررررن  ور تيشررررريوعيت كتيصرررررث تيشرررررعريت      تمعيرررررد  ،تيرأعملييرررررت

مل، يكرن ت ررل تيررغريته    تي و ي   سرملمقً وتتشرتت يت كتت مل  

ممرمل   ،درمل إىل تقرصرمل ته خمروطرت   تتقرصمل يت تيكررية يودور و و 

   أ ملرهررمل ومي رهررمل  سرره  ت تقريرر  تيرعملمررل معهررمل معررد أن    رر   أ

تتسرررثلملريت؛  ررلي  ت    ررى تيقررملرة تي ررلرتء ومررمل  رويررت مررن        

رتء ي  رررمل  م ررملج  و  ررو  تيررلا  وتضعررمل ن تيثلي ررت وتي رروت تخلضرر

ر تضوتر  تيطريعيت تض ملسرت. وا رملال  م ر  تو   وفًتتيزرتعي تألقل ُ 

تطررورته ت تقرصررمل يمله تض رررقرل  لررمل  رروق  ت م ررردى أسرررملر     

، وت مررؤمتر تض رررقرل  ررلي  رهررره ي ررمل أاليررت   تيرردويي 
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تض رقرويمله تتقرصمل يت وتأوريتتهمل عورى مرت رز تيقروة تتقرصرمل يت     

د ا ملال جمملر يوررفكري ت م رأيت  قيرق تضصرمل       يُعتيعملضيت. ومل

مدون تي مر يو مل   تتقرصمل ي تيلي قد يكون ارو تألسرململ م رل    

حيرررث جرررملءه ر يرررت   ،أن لورررق تهلل تإل  رررملن عورررى وجرررت تير ررريطت  

م إلعمل ة مو وت تتقرصمل  تي عو ي  و تتقرصرمل   تضلوكت 

يوت قويرت  ييكرون وسر   ،تحملوي يرعزيرز مر رزه مقرهرملر مكر ررملتت    

 ومل أيك   أ ضل تتتفملقيمله وتيرامليفمله مع تيردور تأللررى غرم ر   

 وًيمل أوسطيت أو أ ريقيت... إ همل تي يملست تكديردة يقيمل ت رمل     ،ملشرًق

ت كيلررت؛ يررن يرطوررع تي ررململ إيي ررمل ويررن يعطرروت تارلملم ررمل ضصررمل  مل   

وحقوق رررمل إذت وجررردوت عرررعف مل تتقرصرررمل ي واوت  رررمل عورررى تي رررململ.      

 مرر يرت مرن  تويرت وتحردة واري       يململ تيرارمليف ت يُ وتخله ت أن مق

 تي يملسيت؛ مل ت مد من مرتعملة وهىل  وتيمل مهلت:  

 تيدين.  -

 تي يملست.   -

 تتقرصمل .   -

ومدون تي مر دلت تضثوث ت أي  مليف سركون تكدوى أقل، 

 إطملر مشويي ت ي ف  جمل   عن الر. يأممل عن ت لمليت  ه

: اررل  مل رر  عهقر ررمل  يد ررد يأ. حملررد تومررن  ملحيرررت ت ررملءر  

إسررررتتتي يت م مرررر تألمريكرررملن طيورررت ارررله تي ررر ث؟ إن  مل ررر      

 كيررف سررملءه ت عهررد أومملمررمل؟ أيض ررمل: مررمل أسرررملب      ،إسرررتتتي يت

   وتي  من تضروقع أن تعو  مع تيدميقرتطيث؟ ،رتيراو 
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 قويررت أكررد  أ.  ررملر مه كررتتسرشررهد  ،وت اررلت تي رريملق

لررروت أمريكرررمل،  أمريكرررمل اررري      ررري ميرررمل ي أن تيعررررب مل يفه  

وا رملال تيكرو غرمل كوارو     ،"أمريكمله"،  ه ملال مؤس ت تير ملست

وا ررررملال  ،وا ررررملال تضالررررملمرته تضر زيررررت ،ل قرررروة مهلررررت يشرررركِّ

وممليرمليي تيرت يز عورى   ؛خلإ ...وا ملال مرت ز تأل ملىل ،تيصامل ت

وأ هررمل ترفرررر  مررمليقرتر ارررو  ررهم حيررررمل  إىل  مرررر.     ،جهررت وتحررردة 

يرردو أن ا رملال سيملسرت عملمرت تر ر        تأ ر  تأ.  ملر مه كوأعمل  

تيدع  تضطوق إلسرت يل، وتي ريطرة   :مثل، مملإلسرتتتي يت وت ترغري

وتيرأ رد مرن عردم "مررو "      ،تضمل يت أو تضع ويت عورى مصرمل ر تيطملقرت   

م مل س قوي يوقوة تألمريكيت. وممليرمليي   رشف أن أومملمرمل وإ ترترت   

يركرررون شررررريهت   ر ررروت ت تجترررمله إحرررردتىل تغررريري ت تض طقررررت    

تيشررديدة  مررملي لوذ  تيرت رري عررملرمث معررره ت ررمل   تتلره ررمله

مث تر يمل وتيدور تيعرميت. طرع رمل ا رملال  ت ل رمل تألج ردة تيصرهيو يت      

وت رررطيع تي فررملذ مررن لررهر    ،تيرر  تهررد  يرلزيررق تيعررململ تيعرمرري  

 تي يملست تألمريكيت يراقيق أادت همل.

مريكررمل يي رر  إىل أ ررت ممليفعررل  ررقن أ   .  رردقت  ملعررلوأشررملر 

مل وتحررد ت؛  ه ررملال مررمل ت يقررل عررن عشررر قرروى أمريكيررت ارري      يمل  رر

تألا  وتأل  ، وم همل تي وطت تير فيليت تضصغرة تضرلثوت ت تيرير   

يررت، إعررمل ت إىل  إي اتألمرريض وو ترترري تيررد مليف وتخلملرجيررت وتي رري    

". اررؤتء يرعررون تي يملسررت    اي  مررى  إو ترة تألمررن تيرروطين وتر "  

. وميكن تيرأ يد مرأن عهقرت أمريكرمل م رمل اري      كمليتييوميت ألمر

عهقررت تكريكيررت، مررن وجهررت  مررر أمريكررمل، وإسرررتتتي يت مررن    

وجهررت  مر ررمل؛ وتيركريرر  ترتيرر  مؤقرر  ي رهرري ممل رهررملء م ررررملتت.      
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مل أن مقيررت تيقرروى تألمريكيررت تير ررع معمل يررت وم ملو ررت يوعرومررت      عول رر

 تحرتتم حقيقي يوعرب معملمت. وتإلسهم، وت  لل أي 

أن أمريكرمل ت ت مرر يعهقرهرمل مرع       . عرد تهلل تيع مل  ر وذ

تيعرب مأ همل إسرتتتي يت أو حوفرملء، ومرن يررررع تخلطرملب تي يملسري      

ت  ولت تأل ردقملء، معكرس لطملم رمل تيرلي     تألمريكي جيد  ثري 

وتشر طن يرديهمل    ملور أن  صف مرن لهيرت تيعهقرت مأ هرمل  رمليف.      

تهمل مع تآللررين قمل لرت    مليفمله حمدو ة حرى  تلل تي ملتو، وعهقمل

، ويعل و ور عوى تضصمل  تي  تكون  يهمل وتش طن تيرتمح تألور

ى ارررله ت قيقرررت وأرهرارررمل موعررروح  ترتمررر  وارررو تكلهررروري عرررر  

جير    مهر    يو ليع. وقد  در عن تيرومل ت تآلو ت تأللررية  رهمٌ  

 ملأ  رررمل تقرررل ملا  تحريملًطررر ت ت، يرررروال  أن  روقرررف ع رررده  رررثري  

ر   ملا  مررمليراو مرررى مررمل سررملءه عهقر ررمل مهرر  اررد      و زتعررت يوغرررب  

عقرو  تير رعت؛   تيشرقمل! ورغ  تيعهقرمله تي رعو يت تألمريكيرت ذته    

إت أن عهقملت رررمل حري رررت تإلطرررملر تيرعررري، مل   ررررثلر تيرعثرررمله      

ير رررملء ج رررور و رررهه مرررع تيقررروى تيشرررعريت ومرررع   وتي ررريملحت مرررثًه

 ثررر مؤس ررمله تجملرلررع تضررد ي، وت ررملر  ررلي  مررع تيشرررق تأل   

مل ذته تيصررورة ن وت حيلررل ع  رر وويوجررد مررت م ررول   ،ت فرملح ررمل عوي ررمل 

تي لطيررت تيغرميرررت،  ملإلسرررهم ولدمرررت ت ررررمث وتسررررقرملر معثرررمله  

ل قرروة  ملعلررت ترردع  وت ررمل د تيرغرررت    لثِّرر رتسرريت مررن تورر  تيرردور تُ   

   تي يملسيت.

مررأن تت ررمل  تي ررو ي  اررو أور  ويررت     .  يررمل  تيرردريس  وعق رر

ضلوكررت تيعرميررت تي ررعو يت، حرررى قرررل تيوتيررمله      تعرت رر  مقيررملم ت 

تضرادة! يكن تضو   يصل تقل موقفت مقطع تيعهقرمله م رملء عورى    

وُّثشةةةنط  لةةةدي ا 

تحالفةةات محةةدو ة 

ح ى  ُّثخةل ُّثلنةات ، 

وعلقات ةةةةا مةةةةع 

ُّثآلخةةةة ي  قا ةةةة  

عةةةة  ُّثملصةةةةال  

ُّثل ةة  تكةة ن في ةةا 

وُّثشةةةنط  ُّثلةةة ُّثب  

 ُّثألو 
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إىل أن  أ.  ملر مه كتمهم مله سيملسيت وقع  حي لتال! وذا  

ي  مرر مرملذت    ،قطع تيعهقرمله مرع قروة عملرى أمرٌر  يرت  مرر.  قر         

وعررررد مل وحرررررى ت تيعصررررر ت ررررديث ك   عررررل تيغرررررب م ررررمل تملرتي رررر  

 خل .إ .موفور/م ملعدة إسرت يل يركون أقوى..

أوعرح أ ررت يرريس مرع تيقررور مررأن    ، . م ررملعد تحمليررملوت تقردير  

تيعهقت سملءه مع تألمريكيث ت تيعهد تأللري من أومملممل؛  مليوتقع 

 يلمل يردو أن ا ملال ر يت إسرتتتي يت أمريكيت مص ملعت شرطي ت 

مرر تيغمليرت م رت تتمررزت      تض طقت وم ات قوة وسروطت أ ثرر.. ارلت تأل   

يت  رلِّ ويلت  قن ترتم  مدأ ممملرست سيملست طو  مثن مرمل يُ  ؛تض رلر

ممل لمليت مقململ تضزيد من تتمرزت . إن تي يملسرت تألمريكيرت يي ر     

وترطور    ،وإ مل اري إسررتتتي يت م ررلرة ومرطرورة     ،سيملست أ رت 

تلروفرررر  تأل وته وتيرمررررو ..   تيكررررثري مررررن تيعلررررق ت تيفهرررر  وإنْ  

وإسررررتتتي ير مل تي رررملمقت ت تضرررد وتكرررزر مرررع تيررردور تيغرميرررت ومرررع 

ت  قيرق تيرروت ن مرث ت قروق      تألمريكيث  مل   أ ثر جنملعًت

إذ  ؛وت ممملرست وجو  شعرة معملويت ت طريعت تيعهقرت  ،وتيوتجرمله

ي فرري ع هررمل تيقرردرة عوررى تيراررررال      وت تسرتسررملرَ  ،يقطعهررمل  ت مرررتَ 

 وتيرأوري.

 ريى أ ت وقرل تإلجملمت عوى م ملء  مليفرمله   يس . عوي تيطالأممل 

 ،مع  ور قويت ت  ل تجململته ت مرد مرن تيرجرويف إىل تيرورتء قويًورمل     

ل تيعر   ْلر وتتسرفمل ة من تيدرومل تي  مره عورى تيعرململ تيعرمري وأَ   

م هررمل يرردلور عهررد جديررد وحقرررت تملرتيررت غريرررت تألطرروتر.  وجررو    

مل مل وتقرصرمل ي  مل وعولي ر ري إسرت يل وايل رهمل عوى  ور تض طقرت ع رك  

يرررت أورررر سررروج مكرررل  ،مدعومرررت مرررن تيغررررب مكرررل أ ررروتيف تيررردع 

مةةةة   تحةةةةالا     

ُّثلدو  ُّثلع بي  مبةا 

في ةةا ُّثململكةة   و 

سةةلمي      ولةة  إ 

مع ُّثلةدو  ُّثلة بية  

و م يكا بال ُّثت لة  

ي حذةةةةا إذُّث  ةةةةان 

م ل هة ُّث ُّثل حةالا 

سةةين ع عنةةه  ولةة  

ميكةةة   ن  ،ق يةةة 

تصل إىل مسة  ى 

قةةةةة ة إ ُّث يةةةةةل 

خاص  مة  ُّثلناحية  

 ُّثلعسك ي 
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تضقرررملييس عورررى تكهرررو  تيررر  تررررلدمل تيررردور تيعرميرررت وتإلسرررهميت   

ن تيفشل  ري ت تإلميرملن  إ :م ي مملم. قد يقور تيرعضيو هوه وتيرقد 

أو  من تيدور تيعرميت  مل  يهرمل تضلوكرت    مليف أي  مقضيت تضؤتمرة.

أي  ويت إسهميت مع تيدور تيغرميت وأمريكمل ممليلته ين يراقق إذت 

ميكرن أن تصرل    ، ملن مثل الت تيرارمليف سري رل ع رت  ويرت قويرت     

حررى يرو   إىل م روى قوة إسررت يل لمل رت مرن تي ملحيرت تيع ركريت.      

 ورررن تقرررف تيررردور  ،  تيرارررمليف مرررع روسررريمل أو تيصرررث أو غريارررمل 

 ،وسرررالوق تيعرتقيررل إل شررمليت   ،تيغرميررت وأمريكررمل موقررف تضرفررر   

 وا ملال أمثوت م همل: 

 ،مترور  تي رهح تي رووي    تأمريكمل وتيغررب ت تريرد قيرملم  وير     -

 و وريمل تيشلملييت مثملر قمل  . 

مصرررررري تيررررردور ت أمريكرررررمل وتيغررررررب يريررررردون تيرررررراك    -

 ،وت يريررردون قيرررملم أي  رررمليف مرررع غرياررر   ،تإلسرررهميت وتيعرميرررت

 . مثملر حي  ت وتر يمل وحصودمل عوى تيصوتري  تيروسي

وقملمر    ،ملهير  وويرت ت تيثلمل ي   ت مل ه تيعرتق أن تصرح  وير  -

 إسرت يل مردمري  ل م شله تيعرتق تي وويت.  

حمملويت إيرتن أن تصرح  ويرت  وويرت و لرور تيغررب وأمريكرمل       -

 رل ذير  مردرومل     ؛ووعرع شرروع وعروتم     ،ت مفملوعمله معهمل

ألن إسررت يل   ؛توين ترلكن إيرتن من  ر ملعت أسروات  ووير    ،مع مليت

 ين تقرل ملي . 

  يررت مع مليررت طِّررتف ررري مرجرري تير ررملرة تيعملضيررت ت  يويررورال لُ   -

ضلوكت وغريارمل يرشرويت ععرت    ممله  ق  تير يِصوُأ ،ل مدقتفِّ مل قت وُ 
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ت تيوقررر  تيرررلي مررردأ ي رررو  جرررو مرررن تيثقرررت وتتحررررتتم   ،تضلوكرررت

 يت.  يوللوكت  ري ت موتقفهمل تإل  مل يت وتأللهقيت وتضصدتق

وعور  ت تي يملسرت تيدوييرت جييرده      قيملم  مليفمله مث تيدور  رن  

ميررزة طيرررت مرع  ررل تيرردور   - وهلل ت لرد -تيررعض. يوللوكررت  

مل يرر  تيراررمليف   يكرن تخلررو  مرن غرررية معرض تيرردور إنْ    ،تقرير رمل 

 معهمل. 

 : ر يت تسرشرت يت حور  مليفمله تضلوكت تض رقرويت

 قرررمله تيث مل يرررت يوررردور مدتيرررًتإىل أن تيعه أ. مهرررمل عقيرررلأشرررملره 

وت تيفررررتة  ،عورررى مررررمل و وأويويرررمله وإسررررتتتي يمله   ت طورررق م رررملء  

ر وتغررريري ت عهقرررمله تضلوكرررت وسيملسرررملتهمل   تأللررررية حصرررل  رررو  

اررري تضررررمل و  مل: مرررملوتيرررلي قرررد ت يرررردو  يهرررمل وتعرررا    ،تخلملرجيرررت

ت تكروين   تضلوكرت  وتألويويمله وتإلسرتتتي يمله تي  تعلرل عويهرمل  

وت  ،وأسملسري  يف تيرامليفرمله  هرلت مهر     مله؟ أممل مملي  رت ير و تيرامليف

عوررى  وإىل أ ريقيررمل وغرياررمل م ررملء   ،مل وغرم ررملمررمل ع مررن تتجتررمله شرررقً  

وألرررل ت ت تتعرررررملر مكمل رررت تضلوكرررت    ،مصرررمل  مل تإلسررررتتتي يت 

يف تيرامليفررمله ت ررو ولمل ررت ت تيعررململ تإلسررهمي. و   ،ململ و ويي ررإقويلي رر

وذيرر  مررأن ت  رررتر   ررزب وتحررد أو  ،ريكررون أيض ررمل  تلررل تيرردو

وإ ررمل يكررون ا ررملال توت ررل وعهقررمله مررع عرردة   ،شررال  تيررر يس

أحزتب و يع مرت ز تيقوة وتإلعهم وتجملرلرع تضرد ي وتض ملرمله    

واررررو مررررمل يقررررو  إىل تيرأ يررررد عوررررى أاليررررت تيكرررروت ر    ؛تيدوييررررت

يرت.   و مل ت تي فملرته وتحململ ل وتض ململه تيدويلثِّتيدموومملسيت تي  ُت

 لمل جي  أن  هر  مردور تإلعرهم وتيدموومملسريت تي ملعلرت أو تيعملمرت      

ع ُّثل حالفةةات وتنةة   

ةةا  ُّثخةةل  يكةة ن  يض 

وذل  ب ن ل  ،ُّثلدو 

نةة تبع بحةةاب وُّثحةةد 

 ، و شةخ  ُّثلةة  يت

وإمنا يكة ن هنةا ك 

صةةةل وعلقةةةات ت ُّث

مةةةع عةةةدة  حةةةاُّثب 

وجميةةةةةع م ُّث ةةةةةا 

ُّثلذةةة ة وُّثإلعةةةلف 

وُّثملج مع ُّثملدين 

وُّثملةةةةةةةةةةةنظ ت 

 ُّثلدولي 
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دة وت  ريق ووعروح يوصرورة     يث تكون ا ملال إسررتتتي يت موح ر  

س ؤسِّر ولمل رت يوردور تير   ريرد أن  ُ     ،تي   ريد أن   قوهمل يوالملر 

 يعهقمله قويت معهمل عوى تضدى تيطويل.  

يف تضلوكررت ت  رروُِّتأن مررن تألاليررت أن  أ.  ررمل زة تيع ررروشوتررى  

 مليفملتهمل، لصو  مل معد  هوه عد  من تيدور ت اسريمل وأ ريقيرمل   

مل، مثررل: ك وريررمل مل وتق ي رري مل وع رركروأمريكررمل تك وميررت تقرصررمل ي 

وس غمل ورة وإ دو ي يمل، وج وب أ ريقيرمل، وتي ت يرل وتألرج ررث ،    

  تتسررفمل ة  عمِّر وُي ،و مل تدم مصرمل  تضلوكرت ويردع  توجهملتهرمل    

ن تتسرثلملرته تض شو ة  تلرل تضلوكرت ولملرجهرمل. جبمل ر  تيعلرل      م

عوى تعزيز تت فرملح مع تآللر، وترسي  مرمل و ت وتر مث أ املب 

مرررن أجرررل ترسررري  تيرعرررملي  وتير رررملمح مرررث      ؛تيثقمل رررمله وتأل يرررملن 

 س إ  مل يت مشرت ت.تيشعوب عوى أُس

أن تي يملسرت تخلملرجيرت تي رعو يت      . عررد تهلل تيع رمل   وأوعح 

يف  روِّ ت ويرع سرورهمل تي يملسريت  لرمل تُ    إىل  تي  وته تأللررية ت رعى   ت

سررورهمل تتقرصررمل يت،  ررن  ملجررت إىل تت فرررملح مررع تكليررع. وقيررمل ة  

س تخلررو    ررت عهقملت ررمل مررع تيرردميقرتطيث ت أمريكررمل  ون ترروج  

مرر ه  أو تير ررملء عوررى تصررورته سررملمقت،  مليوتجرر  أن يررر  تقراررملم        

أن  وت ن مث تيطر ث، وتألا  أن و ،ت صن تيدميقرتطي  ر يت

مل؛  مليشررررق ارررو  ه رررمل وت فرملح رررمل يررريس مؤقر ررر  يشرررعر تيشررررق أن توج  

 تض رقرل.

ال تضررردرومل ت   رررقن تيرارررر    ،أ.  رررملر مه كرررت  ر وت تصرررو  

 مليفمله تضلوكت شرًقمل ييس ترً مل. وي رل ر  يع رمل أن روسريمل مل   
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مل. ور رمل  امل، وتيصث تعر  من  فرس تيفكرر تقرير ر   ءحوفمل ق قن 

وأن تقرروم تي ررعو يت  ،عوي ررمل تيرفررملا  مررع  ور مثررل روسرريمل وتيصررث  

 م شر تيفكر تيوسطي وتيروت ل مع تألقويمله تض ولت ا ملال.

جنرد أن   ،إىل أ ت مملي مر إىل إسررت يل   . لمليد تير يعملنوأشملر 

دررمل عهقررمله تقرير ررمل مررع تكليررع عرردت معررض تيرردور تدملمشرريت قويوررت  

ت م ررأيت تيعهقررمله مررع   ثررر تحرتت يررتً وأ  ىتيرررأوري، وارري أذ رر 

 تيدور. 

مل مل وتسرروطمل ً مرأن تض رمليت يي ر   مليًفر      .  دقت  ملعرل   وعق 

مل.  ه ملال مصمل ، يرأتي معردامل قري  ومررمل و. وتيعرململ  ورت       عملطفي 

 وت، أو ت و  معملت ت معم  ت ملته.  سر و ه تضرمل و تضر  

  عهقررمله ارردِّ ررقن مررمل ُي ،أ. م ررلت تيررروجيريومررن وجهررت  مررر 

تيرردور مرعضررهمل ت أغورر  تألحيررملن اررو تضصرروات وتضصرروات  قرر ،     

وتضلوكررت تآلن موغرر  مرحوررت مررن تي ضررل تي يملسرري، ومررن تت فرررملح  

ل لثِّررعوررى  ور تيعررململ مغررض تي مررر عررن تتعررررملرته تيرر   مل رر  تُ   

ورهمل يرقردي  مصروارهمل ت    ؤاِّعمل ًقمل ت تيروت رل مرع معرض تيردور، تُ    

 أم غرم مل.  ًقملسوتء   ملن شر ،جديدأي عهقت أو  مليف 

ته:  يرف تروت ن تضلوكرت    ت مل ًيمل مؤ   أ. حملد تيد د يوطرح 

مرث تيطلروح أن تكرون  ويرت إقويليرت مرع وجرو   ررتيف مرع تر يررمل          

اررلت تيصررررتيف ت   ؟ويررو أ رررت أقررل حرردة مرررع تألترررتال     ،وإيرررتن قررمل    

وتيرر  تعر اررمل مر زيررت مملي  رررت     ،يرعررملره مررع ووتمرر  تضلوكررت   

دور تيرررمل سررريوتجت  ررردي  ت يل. أيررريس مررررو  تضلوكرررت حرل ررر  إلسرررر

تيثهىل؟ وال إعمل ة تيعرومت مشكل علوري مفيرد يررهت تخله رمله     
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تيطمل فيررررت وتسرررررقطملب تألقويررررمله تيرررر  سررررع  إيرررررتن وإسرررررت يل    

 يرضاليلهمل؟

ت شرًقمل سي رملعد مل  أن تيروج  أ.  ملر مه كتومن جمل رت يرى 

عوررى تيعرررب  رررح ق رروته     ،ت تعمرري  أ وتت ررمل. مملي  رررت إلسرررت يل   

تتصررررملر مررررع تيي ررررملر وتيصررررافيث وتجملرلررررع تضررررد ي وحرررررى مررررع   

تضرطر ث.  لرمل أن جتليرع تيردور تيعرميرت  ر  ممورت تيعرومرت ت        

ت. يكفرري تيرفررملا  وتير  رريق مررع  ور تيمرررو  ت ملييررت  ررع  جررد 

 مملرته، وتألر ن، وتضغرب.مثل: مصر، وتإل ،مر زيت ومهلت

 قن من تيصعومت  كملن تيرالوي  ،تير يعملن  . لمليدر وت تصو 

عرن تيعهقررت مررع تيوتيررمله تضراردة تألمريكيررت  رر  أي رررر  مررن   

تيمرررو ؛ ألن تآللرررين ت ي رررطيعون تيقيررملم  ررمل تقرروم مررت ع رردممل     

 ،مل  شري  مل و رلي   ر  رمل    رملجهمل. أممل مريطمل يمل  ق همل ترقرزم شري    

وعدم قدرتهمل عوى مع تأللل ت تتعررملر  لي   ور أضمل يمل تي وج 

تيقيملم مشيء لملر  حدو امل.  ور أورومرمل علوم رمل سروريت ت تيقضرمليمل     

يكررن  ،تيعرميرت وتأورياررمل غرري  ملعررل. أمررمل تيصرث  ق هررمل قروة قمل مررت    

يرريس  قرروة ع رركريت ميكررن تير ررون إييهررمل. وتيصررث جمررر        

متملم رمل م يملسرت تيشررق     وغري معين  ،وأسوات ملتملجر  رري يريع سوع 

يررد أن يكررون تررملجر ت يو ليررع  ون متييررز و ون أن تألوسرر ؛  هررو ير

يردلل ت مشكهته . ممل يفرته تيقيملم مت او تررمي  تيعهقرت مرع    

 ،وإعرررمل ة  ررريملغرهمل مطريقرررت قررردم تيطرررر ث   ،تيوتيرررمله تضراررردة

ومعر ررررت  قررررملع تيضررررعف وتيقرررروة وتيراررررديمله وتضهررررد ته تيرررر       

يرررد ت تكر فهرررمل. مي لرررمل ومملي  ررررت إىل روسررريمل  ورررن تكرررون مرررديًومل ج  

يكرن مرن تيضرروري أن تكرون تيعهقرمله معهرمل        ،يووتيمله تضرادة
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  الطِّرر واوررت تيقضرريت تي رروريت وعرردم جتز رهررمل  لررمل تُ  م  رر لًت

يضررلملن عررعفهمل تيرردت  . وت ررل تي رراري وتضفيررد يورردور  ؛إسرررت يل

تيعرميت او معرو  وقدي  يك ت  ع  تض ملر واو ت مل امل مصرورة  

رصمل ي مث تيردور تيعرميرت ارو تضردلل     جتعل دمل ايرت. وتيررمل ر تتق

ومملعدت ذي  ارطقت غرري مفيردة.    ،تض ملس  يرقويت تيعهقمله تيري يت

 ا   دمل أيف ح ملب.يو حدىل تتفملق مث اله تيدور  ق ت سُي

أيرن تقرف تضلوكرت ت عهقملتهرمل      :أ. م رلت تيرروجيري  وت ملءي  

مرررع  ور تيقرررملرة تأل ريقيرررت كغرررري تيعرميرررت ؟ أت يوجرررد ا رررملال أي       

أن إيرتن مردأه    . و ملء طيرتأوعا   ت،وت تإلطملر  ف مصمل ؟ 

 ولرررملذت  رررن  رررملمرون؟   ،ت شرررر سيملسررررهمل وعقيررردتهمل ت أ ريقيرررمل 

 ثري من م ولي تو  تيقملرة وغري م روليهمل يرل رون عهقرمله قويرت     

 ،ململ وج رردي لوكررت ضكمل رهررمل ت تيعررململ. أ ريقيررمل قويررت  ف رري  مررع تض

ن ي سهم م هويت، اله تيشعوب يو وو ثري م ه  م ولون أو قملمو

مل،  لرمل أ رت   مل م ررلير  مل   ملع ر  و  تدت ع ع   ق قورهمل مملإلسهم تعو 

مرالوفرت؛ حيرث    ملر  مرت مل  و أ ريقيمل مملعررملرامل شعوم غيِّجي  أن ُ 

ه وإمكمل مله  ثرية،  لمل أن أ ريقيمل أيض رمل يريس   إن  مهمل حضملرت

واررله  قطررت قرروة.   ،يررديهمل تضوتقررف تي رروريت مررن تيعرررب وتض ررولث   

وجير  أن   ،ملوإسررت يل لصو  ر   ،ا ملال تهمل   عملضي عوى أ ريقيرمل 

م ت، ار  يعولرون أن ارله  ور أو قرملرة وتعردة مقوتارمل        ت كون جزء 

 مرن لرريته، مرل إن    ضملسهمل وممل همل و ل ممل  يهمل أوموقعهمل وذارهمل و

 روسيمل اي تأللرى تعلل عوى تعزيز عهقرهمل وقوتامل ت أ ريقيمل.

/  مأ ت يدي مل تض صرت تيوط يرت وتيعرميرت    أ. حملد تيد د ي  وعق 

مل ت أ ريقيرمل.   ورهمل جير  أن    تإلقويليت وتإلسهميت، ويي   شرًط

 ي  تذةا ُّثململكة  

  علقات ةةا مةةع 

 و  ُّثلذةةةةةةةةةةةةارة 

ُّثألف يذيةةةة   غةةةةر 

ُّثلع بي (؟  ل ي جةد 

 هنا ك    مصال ؟
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أ ريقيمل مهلت وممليرلته شررقهمل. ت    ، ع  .مل ضشروع مل تيوطينكر ُت

ق اقِّر ويرردو أن تيصرث تُ   ،تفى تيصرتيف مث تيصث وتيغررب عويهرمل  

 .  ملمولوس  ملم تقد 

يركرت   -أ ت حث أطوق تضو   يصرل    .  يمل  تيدريسوذ ر 

ت إىل أ ريقيررمل وإىل اسرريمل كتيرضررملمن تإلسررهمي  توج رر  عرروَة - تهلل

د تيرامليفرررمله مرررن تضؤيررردين يدعوترررت. وقرررد  مل ررر   يملرتترررت    ْشرررَ 

ىل  ور أ ريقيمل وت شرو  تير   مل ر  ت ررقروت معوتطرف      تضروتييت إ

جيملشت م ه شوتريف تضدن تأل ريقيت. وتيوعع  ف ت  ملن حرث  تر  

ممل  رررملن وإ دو ي رريمل وغريالررمل. ومملض ملسرررت،  ررقن تيررلين يرردلوون  

ت رالملمرررمله ت تض ملرررمله تيدوييرررت، يرتا رررون  وم رررمل عورررى أ ررروته      

متورر  أ رر  عررد  مررن   أل هررمل تجمللوعررت تيرر   ؛تجمللوعررت تأل ريقيررت

 تأل وته من مث تجمللوعمله تكغرت يت تأللرى. 

إىل أن عهقر ررمل مأ ريقيررمل شرررقهمل    . عرررد تهلل تيع ررمل وأشررملر 

وغرمهمل توقف  معرد  يرملرة تضور   يصرل ركرت تهلل،  ررغ  موقعهرمل        

هررررمله تير يررررت يفرررررح  تكغرررررتت ووروتتهررررمل تيرررر  ت  رررر   مررررع توج   

يروتجررد تي ررعو ي رغرر  أسرررقيرت  تسرررثلملرته لمل ررت معهررمل؛ إت أن ت 

تسرغورت وهىل  ور يديهمل مشرملريع  و ،ف ع د حقرت  م يت مملعيتتوق 

ت م طقر مل تيعرميت: إسرت يل، وإيررتن، وتر يرمل. يكرن تي رعو يت     

م يملسرهمل تكديدة وت فرملحهرمل عورى تكليرع سرع  تسرردرتال ارلت       

ت يشررؤون تيرردور تأل ريقيررت، وسررع  تيريررمله      رر  و يررر  تخلوررل وعي 

ج  مملتفرملق ترملرتي مروقيرع سررع  ور     وِّ رمل رة من لمل م ت رمث ُت

واررو  يررملن سيملسرري تقرصررمل ي    ، ت يوراررر تألكررر عرميررت مشررملطِ 

مل ور ررمل موت ي رر  ،ململ مهل ررإقويلي رر ع رركري أمررين سرريكون تكرررهً  
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جملورس تيرعرملون تخلوي ري ت معرض جوت ررت. حرملن تآلن وقر  توجيررت        

رملق مرررع تيرررزمن وتخلصررروم؛ مو رررور مل جترررمله تيقرررملرة تي رررلرتء ت سررر 

 مليررردور تيغرميرررت سرررع  تسرررر  ملر م رررملحمله خمروفرررت مرررن تيررردور   

يكرن   ،تأل ريقيت إلجيمل  قوتعد ع كريت مهلمل  غره م ملحرهمل

مكملسرررهمل عميلررت ممليرأ يررد. أمررمل مملي  رررت يورعررد تإلسررهمي  قررد  

مل ت عهقر مل مرمل  رملن وتد رد، ومرع تضررغريته    ت ر ي    ادِّ ملن ُم

هررمله جنارر  تي ررعو يت مررؤلرت   غررري تيرروتءته وتيروج  وتيرارروته وت

وأ ررا مل وتد رد  قررتب     ، اردِّ جترملو  ارلت تضُ  ت مقيمل ة ويي تيعهد 

مررن معضرر مل أ ثررر وأ ثررر؛  ملد ررد  ويررت  كلهررمل مصررمل همل ت     

يكررن ممل  رررملن تررؤور  يهررمل   ،تضرترررت تألوىل و ررلي  مقيررت تيرردور 

ل معض تضشملريع عط تت مل تأليديويوجيمل وت زميمله تي  تكون سرر 

 تضهلت ممل مث ترعيت وممل مث ر ض.

عوررى أ  ررمل ممليفعررل أالو ررمل  ررثري ت تيرعررد   أ. مهررمل عقيررلوأ ررده 

ممليرغ  من وجو  ر يد  ررري مرن    ،تأل ريقي ت عهقملت مل تيدوييت

ت  ملتضشررملعر تيطيرررت  و ررمل مررن تيرردور تأل ريقيررت تض ررولت ورغررهرر     

مل رر  تكو ررت ت م ررردى ترسرري  عهقررمله تقرصررمل يت وسيملسرريت. و 

وتيرر   ررملن  يهررمل  ،صررت يورردور تأل ريقيررتالص مرررمل رة تتسرررثلملر تُض

 .  مهلًت يفرًت ،ر سملء وهىل  ور أ ريقيت

 قن تيصث  ويت عملرى وتد رد    ،أ.  ملر مه كتوت تعرقمل  

ت ي رطيع أحد مهلمل موغ  قوتت أن يفره عويهلمل  ،ت ويت قويت جد 

مل عورى موتعريع   عهقرمله وتيعلرل  موومملسري    شي  مل. ت ل ارو تردعي  تي  

يي رر   ررل  تلمل ررت أ رر ،مشررمل ل تألقويررمله مهرردوء و فررس طويررل 

ويكرن ج رملح ت ت رزب ت رمل  .      ،تد د مرعصررت عرد تض رولث   
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وتعقيررده ي رررع مررن مشرركوت  شررلري.      ،دعق رر وتيوعررع ت تد ررد مُ 

 ،وتيلي يعرقرد أن تسررلرتر تضوتجهرت مرع تد رد  صروص  شرلري       

ت. ممل  رررملن جررد  وتاررٌ -يؤ ي إىل تسرررقهر  شررلريوأن ذير  سرر 

 ترارال مدت ع غري م طقي ي سف.

إىل أاليت ت رملور تألسرس تير  جير  أن       .  ريل تضرملرالق وتطر 

تضروسر    يثر ى عويهمل  مليفمله تضلوكت ت تضقرملم تألور، ت تضرد  ُت

 يكون مفيد ت تير مل ر: ممل ارو تيوجرت تيرلي  رو       ،  وتيطويل. ومن َو

تإلسرهمي؟  أو  ؟م تي عو يت عوى أسملست، ال تيوجرت تيعرمري  قدِّأن ُ 

أو تيدويررت تض فرارررت؟  أو تيقرروة تإلقويليررت ذته تدويررمله تضرعررد ة؟     أو 

 ررل مرررمل سررررق؟ أو ح رر  ت مليرررت؟ ارررل     أو تيقرروة تتقرصرررمل يت؟  

 ويل تيطريقت تي  تسررقر عويهرمل تيغررب ت تقردي   ف رت  ردور       

ممكن أن يكرون يردي مل؟ ضرملذت  عر ؟ وضرملذت      م ايت؟ ال او  وذ  

ل أاليرررت شررركِّت؟  ملي يملسرررت جمرررر  أ تة يروريرررف تألمعرررمل  تيررر  ُت

عرد تي رعو يت   تيرارمليف معهرمل.  وردي مل مُ   ت تيدويت يودور تير  ترغر    

عررد تيعرمرري، تيُر ويرردي مل سرر ت، 86تيرر  تشرركو  م ررل أ ثررر مررن   

 . ررر  وعق  ررأي تورر  تألمعررمل   ريررد أن  كررون؟  ،وتيرعررد تإلسررهمي

مررأن عررو تألمررري ويرري تيعهررد ذ راررمل  يعهررمل ع رردممل    و ررملء طيرررت

  ملن يرادىل عن تير يت.

إىل أن مرن ر رمل ز    أ. حملد تيد رد ي ومن  ملحيت ألرى، ذا  

ر إىل جمرلررع م رررل.  تتعرلررمل  عوررى تيرر فس وتيراررو    تير يررت 

 أن يرى تي رعو يت  ن ت يو  م همل َم ،والت سيثري حفيمت  ور  ثرية

مل، و ور  رلر تض مل  رت   تقرصرمل ي   ملتيقويت مع حقيقرت أ  رمل ت   مل  ره   
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مل. والت جيعو مل  ملجت أ ثر من أي وقر   مل و  ملعي مل ولدمي سيملحي 

مضررى إىل قرروة رت عررت ض ررع ت رررب. تيغرررب وغررريه إذت وجررد م طقررت   

 ،تضشرق تيعرمري  ملقععف سيرارال مملجتملاهمل. إسرت يل وتيغرب مز 

ت تقرطررمليف حصررت، تيعيرر  ت تي مررملم تيعرمرري.  وإيرررتن جترردامل  ر رر

ارررلت يعيرررد مل مررررة ألررررى يورأ يرررد عورررى أاليرررت تيرعرررد تيعرمررري /  

   تإلقويلي ألمن تضلوكت.

ن وَمرر ،مأ  ررمل  قررع ت قورر  تيعررململ   . عرررد تهلل تيع ررمل   وعق رر

تك رررد، وارررله تض طقرررت موي رررت ت ي ررريطر عورررى تيقوررر  يرررراك  

عويهرمل إت مرمليثورته وممليركوفرت    ممليثروته تي  ت سرريل يوعرع تييرد    

ن يشررعل اررله تيصرردتممله كررين مثرتهررمل؛ تيغرررب  تيصررفريت أيض ررمل َضرر

  يك رت يررن يرعرى وي ررلح مرردلودمل   ع وتيرلررد عرح إليرررتن ممليروس ر  

أن تي رلملح إليررتن   إىل ذير   تي مل ي تي ووي ألسرملب  ثرية، أعرف  

 ت جررزء مررنمملجريررملح أرمررع عوت رر  عرميررت ورر  تت قررهب عويهررمل مررؤلر 

يرو  وتض طقرت مشركل عرملم.     ،تإلسرتتتي يت تيغرميت تسرر زت  إيررتن  

مل م الفضرت، يكرن   تصمل  مل وإيرتن يكمل   تيركوفت عوي رمل  يع ر  

مل وتي  أتر   لرل مشرروع     ،تيعقويت تضرا رة ويق ع تضهيي ذن ُيَم

 تأ ررت    ،تيعرون  دمل يردَ  ن ميد ووجده َم ،ململ إم تطوري مل وحول تدمريي 

يس أمملم مل وإيرتن مرن ليرملر سروى تغوير  تضصرمل ؛  رقيرتن       ي .و وًت

و ررن  ،يرن ت رررطيع إلرتج رمل مررن تيررملري  وإ تحر ررمل مرن تكغرت يررمل    

 ررلي . يكررن تضهيرري ت عهررد درر ،  يررف أعملارردال واررلت أوررر    

 ! ملس ؟

ل  تصةالحنا وإية ُّثن 

لكانةةةةت ُّثل كلفةةةة  

ةةةةةة ا علينةةةةةةا جميع 

  منخفض ، لكة  م ة

ذنةةةةع ُّثملةةةةل  ي  

ُّثلعذليةةةةةةةة   و ذ

وُّثل ةة   ،ُّثمل حجةة ة

ا  تت تحمل مرشوع  

 ا وحلةةةة   تةةةةدمري  

 ،اإمربُّثط ري ةةةةةةةةةةة

ةة    ميةةد  ووجةةدت م 

 ،ُّثلعةةة ن ل ةةةا يةةةد  

 .و ول  ُّث ف ُّث   
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أن ع وتن تيقضريت " تي رعو يت     . عرري مرالثت حث ذ ره 

مررن تير ررمل ته   جملوعررًتعهررمل" يررثري وِّاررل ت رررردر تيرامليفررمله أم تُ 

 تضهلت:

 ؟تورر ث  قرر : تتسرررردتر وتير ررويف  ت ضررملذت  صررر تخليررملرته   -

 ؟ومرملذت عرن "لورق عهقرمله ذته طرملمع لرملص"       ؟ومملذت عرن "تيرروت ن"  

 ومملذت عن "  دتقمله تي هم"؟

لرررمل ارررو تيررردور تيشرررعج عررر        ،ور  ذ رررر تيقررروة تي ملعلرررت   -

ن تألوتن يرفعيوررهمل م ملررمله تجملرلررع تضررد ي غررري تير يررت، أمل يررأ     

مل تضلوكرررت   َرق مكملسررر  ألررررى لمل رررت مرررع َتررر   اقِّرررمشررركل ُي

 ؟تجرلملعمله جملوعت  ور تيعشرين تيعملم تيقمل م 

أت يروجررررر  تسرشررررررت  وتقررررردير  مررررررة تيررررردور تأللررررررى      -

يراقيرق أ ر  تسررفمل ة ت     ؛وتيعلل عورى ارلت تألسرململ    ،يوللوكت

؟ وكرررت أوًت رررمل حيقرررق مصررروات تضل ،رسررر  مهمرررح عهقملت رررمل مهرررمل

أمريكمل ت عهد ترتم  تيلي أعو همل  رتحت ترى أ  مل  عرلد عويهمل 

وأ  رمل جير  أن  رد ع مقملمرل تعرلمل  رمل عويهرمل. وروسريمل تررى          ،ت ثري 

تعررررت وقرررر  تأل مررررمله ألمريكررررمل. وتيرررردور  أ  ررررمل   رررررالدمهمل  فز 

وعويهرمل   ،تإلسهميت ترى أن تي عو يت اري حملمورت تيرتيرت تإلسرهميت    

تإلسررهم مررن قريرر  أو معيررد مررن  كررل مررمل ميررس تيررد مليف وتيرصرردي ي

 خل.إقضمليمل... 

ا ررررملال  ور ألرررررى مل  رطرررررق دررررمل ت توجهررررمله تضلوكررررت      -

وتي  يريس يرديهمل أج ردة     ،واي  ور أمريكمل تيهتي يت ،تي يملسيت

لمل رررت جترررمله تضلوكرررت، أت ميكرررن تتسررررفمل ة م هرررمل ت عهقرررمله 

 و دتقمله ذته طملمع لملص؟

فةةةة  هةةةة  ُّثلةةةةدور 

ُّثلشةةةةةةةعب  عةةةةةةةرب 

مةةةنظ ت ُّثملج مةةةع 

ُّثملدين غر ُّثل بحية ، 

 مل يةةةةةةةةةةة ن ُّثألوُّثن 

ل فعيل ةةةةا بشةةةةكل 

ا مكاسص  خة ى حذ  ي  

ت ؤ     خاصةةة  مةةةع ت ةةة

  عةةات ُّثململكةة  لج

مجم عةةةةةةةةةةة   و  

ُّثلعرشةةةةةي  ُّثلعةةةةةاف 

 ؟2020ُّثلذا ف 
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تعقير ررمل عوررى مررمل طرحرررت  . عرررري    . عرررد تهلل تيع ررمل وأوعررح 

يف تيعهقرررمله مررررالث مرررأن مرررن تضهررر  أن ترارررث تضلوكرررت عرررن ت رررو  

ت تي يملسرررررت تخلملرجيرررررت فررررررته ت توج ررررروتوت  هرررررمل؛ أو اكرررررلت ُي

ت  .مل معررد تفعيررل تير يررت ذته تألمعررمل  تضرعررد ة  تي ررعو يت، لصو  رر 

وقررد  ،وعررع مل ميضرر مل ت سرروت وتحرردة ارري سرروت وتشرر طن   ،تي ررملمق

لررين. ويكرن   اعقد مضى مؤ ت تيراث عن شر ملء   فر مل حرى

تيرارروته تأللرررية وتيرررملري  وتير ررملرب وت كلررت وتإلسرررتتتي يت     

مردء ت   ،تفره عوي مل تفعيل تيرعد تضيكمل وي ت عهقملت رمل تخلملرجيرت  

مدور تخلويل إىل تي ت يل وتيصث ومملييزيمل وإ دو ي يمل. يدي مل تيرعد 

مل  ،  ررلي   ق  ررمل  ملعلررتقرروة  ن وأ لرهلررمل ملتإلسررهمي وت رمرر 

ت ت عهقر ررررمل مأمريكررررمل تيهتي يررررت وتيرررر  مرررردأه مررررؤلر   رررررثلر 

ن، و لي  أ ريقيمل وغريامل،  لرمل أن  ور اسريمل تيوسرطى    تيرا  

يديهمل ت فررملح عورى تي رعو يت ورغررت ت أن تكرون تتمرردت  تيثقرملت        

 وتإلسهمي يو عو يت.

يرامليفرمله   رقن علرل تيرروت ن ت ت    ،م. أسملمت  ر ير وت تصو 

ر وي ررررغل تألوعرررمليف مثرررل تغي ررر  ،ومرررر ء ملجيررر  أن يكرررون مرحوي ررر 

 :مل أن تيغرب عمل  إىل مقويرت ت كوممله ت تيغرب؛  ملضشكوت حمليي 

. وتيوقرع أن  

 ،أ رر  م رررور ي مرتوي ررمل ارر  تيصررث وتييملمررملن و وريررمل وتد ررد       

ت ومرر ء. ويكررن تضشرركوت ت ملييررت أ ررت    ويروجرر  تيروجررت درر  مدقرر  

مر  ويريس   ت مل ارو تر  م ر  عد  من تألحدتىل،  قن أقررب أ ردقمل  

وممليرمليي قد يكون لروجت من تيري  تألمريض مشركوت    ،أمريكمل
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ي مل ميكن  ويورهمل إىل  ر رت قصررية تضردى يرطروير عهقملت رمل مرع        

 تيشرق. 

 مرأن تيرعملمرل مرع تيغررب ارو أ ررع        . سرويلملن تيطفيرل    وعق ر 

  خمررملطرا  تيرر  يي رر   وأعقررد مررن تيرعملمررل مررع تيشرررق.. وجت  رر   

  ت تقويت مر ز مل ت مد أن يرردأ مرن   وييدة تييوم، وتيروت ن وتيردر 

مررل  عطيررت قرردر مررمل  ،تيرردتلل وأت  عطرري تيغرررب أ ثررر ممررمل  ررملن 

يو ررو مل ألارردت  مل تي ررملميت مررع حممل مر ررمل عوررى عهقر ررمل تيوطيرردة      

وتيردور   ،هقت مكل تي رل وتيوسرمل ل وتقويت اله تيع ،مدور تكوتر

 تإلعهمي جي  أن ي ه  مشكل أ   ت الت تكمل  . 

أن غمليرر  مررمل سرريرتت  عوررى سيملسررت        . م ررملعد تحمليررمل  ويرررى  

تت فرررملح عوررى تيشرررق اررو معررض تكوت رر  تيدموومملسرريت مررع معررض      

ت يوشرررررق أو تيقررررملرة تتتفملقيررررمله تيووج ررررريت...  لررررمل أن أي توج رررر 

وعرريررت   ،حشد تأل وته إ تء موقرف معرث   تي لرتء او مفيد ت

 رقن  رل  روه     ،ملحمليي ر   تسر زت  تقرصمل ي  ون مقملمرل ي رراق.  

  تخليرررملرته ارررو  ررروه ت يررررتر  مرررمليوتقع وت    يراررردىل عرررن تعرررد  

ت ت   رررررطيع تت فكررررملال عررررن ي رشررررر  تض رررررقرل..  ررررن قرررردر 

ويعز  ذير   ، تيرامليف تإلسرتتتي ي مع تألمريكيث وت عن تيغرب

وميع مل تي ف  ع  تيدوتر.. أيض مل  ن  ،مل ممليدوترملط مل تقرصمل ي ترتر

ر قدرتت مل تيفعويت ت إ ترة  ثري مرن موفرمله تض طقرت..     رملي  ت تصو 

وا رررملال  ررررق مرررث ر ير رررمل تيقمل لرررت عورررى امملي رررمل وطلوحملت رررمل ومرررث   

و مل ت معرد   ،تيوتقعيت تي  تقوم عوى معطيمله ومعووممله حقيقيت

ه تتجرلملعيررت قررمل رة عوررى  قررل  ررثري مررن      أن أ رررا  تيشررركمل 

وتيعوتمررل تضررؤورة  ،مل جيررري ت تض طقررتتضعوومررمله تيرر  ترارردىل عل رر 
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مل مل و ويي ر مل وإقويلي ر  ق ت ين يكون ي مل قوة حموي ر  ، يهمل. ومصفت عملمت

 إت من لهر ممل يوي:

    ُل تيغمليرت  لثِّر تيع مليت  مل تلرص مل تهلل مت مرن رسرمليت سرملميت ت

سرورة  ] ﴾َوَمرمل َلَوْقرُ  تْيِ رن  َوتْيرِق َس إت ِيَيْعُررُدونِ     ﴿من لوق تإل  رملن،  

 ،، ومررمل يرتترر  عوررى ذيرر  مررن رعمليررت يوارررمث[تآليررت  :تيررلتريمله

وتتارلررملم مشررؤون  ،مل  وتضعرلرررينوتقرردي  أ ضررل تخلرردممله يوا  رر 

تض رررولث ت تيعرررململ.. وارررو تكمل ررر  تي رررملع  ت عهقر رررمل ممليعرررململ      

 تإلسهمي.

  ء قوت ررمل تيع رركريت ت خمروررف تجملررملته  تيعلررل عوررى م ررمل

 رررر ملعت  وأسرررروتء ت  رررر ملعت تيكفررررملءته تيرشررررريت   ،وتيقرررردرته

 تألسوات تضرطورة.  

       م ح تضوتطن تيكرثري مرن تيفررص يولشرملر ت ت  ر ملعت

 تيقرتر. 

    وتسرررثلملر  ،تيررروت ن ت تيرعملمررل مررع  ررل تيقرروى تيدوييررت

 مع مل. ل تألطيمل  تي  جندامل ترعملطف أو ترقملطع مصمل همل 

د ت تي ر وته تأللررية   شرملاَ  رريى أن تضُ   . لمليد من  اري  أممل 

د تيرامليفرمله  مل تُعأ ت  ومرتجمهمل، 2030ومن لهر ر يت تضلوكت 

مررررل تيرامليفررررمله تتقرصررررمل يت  ،تي يملسرررريت ارررري تألارررر  يوللوكررررت

تتسرررثلملريت تيرر  تر ررز عوررى تت فرررملح عوررى تيعررململ شرررقت وغرمررت  

تتسرثلملرته تيعملمت سُيصِرح أ     ص دوق ز يطر . ون أي  ي 

 همليررت ت وممليرررمليي سررركون تضلوكررت   ؛ رر دوق تسرررثلملري سرريمل ي 

مملييت مرقدمت جملذمت يكر ى تيشرر مله    ملسوًق ر يرهمل عملم 

ةةة د ُّثل حالفةةةات مل تع 

ُّثلسياسةةةةةي  هةةةةة  

بةةل  ،ُّثألهةةم للمملكةة 

ُّثل حالفةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

ُّثلق صةةةةةةةةةةةةةةةا ي  

ُّثلسةةة   ري  ُّثل ةةة  

ت  ةةا عةة  ُّثلنف ةةا  

عةة  ُّثلعةةامل  قةةه 

ا وغ بةةه  ون    تحي ةة

 لط ف.
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وممليلته شر مله تيرق يرت وتيطملقرت تضر رد ة وتيصر ملعمله      ،تيعملضيت

امليفرمله  ت ت مد من تيرت يز عورى تير تيرعدي يت و  ملعت تألسوات. إذ 

مررأن يكررون تقرصررمل  مل    ،تتقرصررمل يت ي روت ررق مررع أارردت  تير يررت    

وأت يرعررد مل تيررملعررد   ،، مررمليطرع مررع تيرامليفررمله تي يملسرريت  تمز اررر 

 تي يملسي عن تيرامليف تتقرصمل ي.  

 ررقن تتقرصررمل  اررو تيقررملطرة   ، . عرررد تهلل تيع ررمل ر وت تصررو 

ثلملر قوت ررمل ههررمل، و ررن  ملجررت تسررروجِّتيرر  تقررو  مقيررت تيعرمررمله وُت

تتقرصمل يت ووجو  مل ت تيعشرين تيكرملر ومور رت تير ف  وتضعرمل ن    

ده مهلرررمل تعق ررر و ،خلورررق عهقرررمله ومصرررمل  تقرصرررمل يت   ،وغريارررمل

ره ترقرررى تضصرررمل  تتقرصرررمل يت اررري     تيعهقرررمله تي يملسررريت وتررروت    

تيفيصرررل. وارررلت يؤ رررد أن ت ويرررع تي ررروت تتقرصرررمل يت ممليضررررورة     

 ي روزم م ملء عهقمله سيملسيت.

أن ا ملال مخس " وت ر" تردور    .  دقت  ملعلذ ر  ،إ ملًيملو

ت  وكهرررمل تي يملسرررت تخلملرجيرررت تي رررعو يت: تخلوي يرررت، تيعرميرررت،  

تإلسهميت،  ت رة تيدور تي ملميت، تيدور تيك ى وتيعملى. وت مرد  

ممل  رررملن   .5 ،2 ،1ك تألويويررت يورردوت ر يدررله تي يملسررت أن تعطرر 

ت، تيرت يرررز عورررى حرررل تيقضررريت . إذ  3كت تيررردت رة  نوتد رررد تقعرررمل

مل. وارلت جير    م عوى ممل معرده ترتير ر  قد   جي  أن ُيتيفو طي يت كمثًه

حصرررر تتارلرررملم ت تيررردوت ر تألوىل،  ون مرررلر أي جهرررد   أت يعرررين

 لملرجهمل. 

أ رت  ولرمل   رمل معرلردين عورى أ ف ر مل        أ. مهرمل عقيرل  وأعمل   

ين أت  ردلل  مل. ارلت ت يعر  مل و ويي ر   مل أقويملء أ ثر إقويلي ر ، أ ثر
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ويكن أن  عر   يرف   ررالدم  قرملع     ،ت شرت مله و مليفمله

وأن  ،تيقرروة تيررر  يرردي مل ي اصرررل عوررى مرررمل  ريررده مأقرررل تير رررمل ته    

 يكون يدي مل مرمل و وملمرت وإطملر عملم  رارال  يت.

عورررى جملوعرررت تي قرررملع تحملوريرررت   . سرررويلملن تيطفيرررلوأ رررد 

 تيرملييت ت م ملء  مليفمله تضلوكت تض رقرويت:

مررد مررن مرتعررملة تكمل رر  تتقرصررمل ي ت معمل يررت تيرامليفررمله    ت -

 تيدوييت. 

ت مل  ريت مرع تضلوكرت يك ر       ةتي مر يودور تي  يديهمل ميرز  -

 مصمل  تقرصمل يت أمثل معهمل.  

مرتجعررت وتقيرري   يررع تتتفملقيررمله تتقرصررمل يت يوللوكررت مررع  -

أو  سرروتء تتتفملقيررمله تيعملضيررت  ملتفملقيررت   ،تيعررململ تخلررملرجي

أو تتتفملقيررمله تيعرميررت أو   ،أو مررع  ور تت ررمل  تألورومرري   ،تكررمله

وجير  أن   ،ويي وتحرد وذي  مرن م مرور مشر    ؛تخلوي يت أو تآلسيويت

د يرقويررل تيرعررملره وتقورري  أو   س دررمل ك ررت أو مر ررز موح رر  ؤس ررُت

 قفيض تكملييفهمل عوى تقرصمل  مل.

يكن و رق عروتم     ،تت فرملح تتقرصمل ي عروري من تيعململ -

 يت  د امل تضلوكت ترفق مع مرمل  همل ومصمل همل.وشروع تقرصمل

 

 

 

 

 



57

 –2019     
86 

 تيرو يمله:  

و ررمل  ،تيعلررل عوررى ترروت ن عهقررمله مه  ررمل مررع تيقرروى تيعملررى     -1

  تتسررفمل ة  ويعمِّر  ،ويردع  توجهملتهرمل   ،تدم مصرمل  تضلوكرت  

 من تتسرثلملرته تض شو ة  تلل تضلوكت ولملرجهمل.

 ، وميرت و وريرمل تك  ،روسيمل، تيصث، تد رد  ؛تتارلملم ممليشرق -2

وغريامل من تيدور تي ملاضرت ممرن تعري      ،وجملوعت تي يكس

 رررد و ير رررملم.  ق دو ي ررريمل وتمليه ،  ررررت  رررو ت تقرصرررمل تتهمل 

 ديد تدد  من تيرامليف مع  رل  ويرت، وتيروت رل مرع ارله      

تيرردور مكمل ررت تيطرررق تيرعيررت وتضد يررت أو تيشررعريت مررن لررهر 

ملمعررمله ومرت ررز يوقطررمليف تخلررملص وتك لررثًهر  تير ملريررت ُمتيُغرر

تأل رررررملىل، وأن يشرررررلل ذيررررر  تفعيرررررل تيدموومملسررررريت تي ملعلرررررت 

 ،و عيمله تجملرلرع تضرد ي ومرت رز تيفكرر وتيرارث تيعولري      

تيروت رررل مرررع ت كومرررمله، وتيروسرررع ت   ت وعررردم حصررررامل  

  يملرته تيو و  تيشعريت يوللوكت.

تفعيررل تيقرروت ث وتيرشررريعمله  لمليررت تضرروتطن وتيزت ررر وتضقرري ،  -3

و ررررتم تيعقرررو   ،عرررململ مأ  رررمل  ويرررت  ررررتم تإل  رررملن وإشرررعملر تي

 وتتتفملقيمله.

مل من لهر مل و ويي مل وإقويلي ي إمرت  تدويت تيعرميت وتإلسهميت عرم -4

تيرأ يررد عوررى ترررين تضلوكررت يرسررمليت تيرعررملي  تي ررولي مررث       

تيشرررعوب، و علهرررمل يرسرررمليت تيوسرررطيت وتتعرررردتر تي ملمعرررت مرررن  

 تعمليي  تإلسهم ت  يف.

ت ثيث خلوق جمرلع مد ي يت  ور ت ت شي  تيعهقمله  تي عي -5

 مع تيدتلل وتخلملر .

 ؛تررردريس مرررمل ة عرررن تي يملسرررمله تخلملرجيرررت ت تضرحرررت تيثمل ويرررت   -6

ل ممل يدور من أحدتىل وعهقت تي يملسرت  اوِّيرهي ت أجيملر تفه  وُت

   ريملتهمل.
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   تيورقت تير ي ت: أ.  .  دقت  ملعل 

 :تيرعقيرمله

 تيرعقي  تألور:  .  يمل  تيدريس

 تيرعقي  تيثمل ي:  . عرد تهلل تضطريي 

 إ ترة ت وتر:  . و ملء طيرت 
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 امللخص التنفيذي:

ت تيورقرررت تير ي رررت إىل أن جمورررس أ.  .  ررردقت  ملعرررل أشرررملر 

 ،ت تضأمويررتت عررن تي رروطت تيرشررريعيتيشررورى تي ررعو ي مررمل  تر معيررد 

مرن مهمرح تي روطت تيرشرريعيت ت قيقيرت.       ويكن توجد  يت  رثريٌ 

 -مل مل مقرتم ر  رت يرطرور تردرجيي    إت، مرل   لمل أن تجملوس ييس جملمرد  

مرررن ارررله تي ررروطت تضررغرررملة. و و رررمل  ريرررد،   -مرررع مررررور تيرررزمن 

مررمليطرع، يرررل و  مل أن يصرررح  ررلي ، ت إطررملر ووتمر ررمل تيدي يرررت       

ت  -رر  تيررعض أن جمرر  توتجرد تجملورس      وتيوط يت تضعرو ت. ويع

 قورت  وعيرت ت تيررملري  تي يملسري تي رعو ي.  مليروتجرد       -حد ذتترت  

غملير مل ممل يكون أ ضل من تيعدم، عوى أي حملر. وقد ض  مل أن ويري  

خلدمرررت تيررروطن  تألمرررر يريرررد أن يكرررون ارررلت تجملورررس أ تة  عمليرررت  

ن يراوررى وتضرروتطن. وأشررملر إىل رغرررت  ررثري مررن تضع رريث مررملجملوس أ 

ت ن يردأ تإل رهح وتيرطروير   أمأا  لصمل   تي ضمل مله: أ ت جي  

 ملتجملوس مملي ضملن كتيشورى  وي رهي مت.  لمل تضل   تيورقرت و رفً  

 ضهملم وأجهزة تجملوس وأ وترامل. 

 شرررئ وإ رررمل ُأ ؛ هرررو مل ي شرررأ يورفرررمللر أو تت عرررملء أو تيرلويرررت   

ليررت ت ت رريري أمررور   مل يو رروطت تير فيوإجيملمي رر ييكررون عو  ررمل  ررملعهً 

تيدويت، وتصرريف شرؤون تيرره . ومرن حيضرر أغور  تي قملشرمله ت        

ذ ت،  يرف أن تألعضرملء   أالت تجملوس، سريى مأم عي ت، وي لع م

د أي لطررأ أو قصررور يو رروطت تير فيليررت، ويكررن  يررررملرون ت تصرري 

 لر وتتزتن. وحيملويون جهدا  تقوي  أي جترملو ،  رمل يردو رت مرن     

 .طف تملم وأ ب ج   ت و زيهت، وت ُيارتء لهقت وجري



57 

–2019  2015  
89 

أن تيوتعررح مررن إىل ت تيرعقيرر  تألور   .  يررمل  تيرردريسوذارر  

ار أن ت كومرت تعلرل   حرى  ع م ملر تجملوس م ل ترر 

عورررى تطررروير أعلرررملر تجملورررس و يرررمل ة  رررهحيملتت، ويكرررن مهررردوء 

م مع ر مل ت  مملم موكي يردير تيدويرت ويرعرى شرؤو همل     ءر ث يره

مل ك هوريرت . مرع   مل كمموكت  سرروريت  أو شرعري   مل، وييس  وري  عوي 

أن تيررررعض ي كرررر وجرررو  ارررلت تيرطررروير، يررريس إ كرررملر ت يوجرررو ه  

مل من مط ت.  حقيقًت، ويكن تمرعملع 

ق تيرعقي  تيثرمل ي مرمليرطر    . عرد تهلل تضطريي  من جمل رت تسرهل

عويرت  تيشورى ت تإلسرهم، ووتقعرت ت عهرد تيرسرور      مملم ضمل يع يت 

أ ضررل تيصرررهة وتي ررهم، وتخلوفرررملء تيرتشرردين، وررر  ت ررملور وتقرررع     

 جموس تيشورى وتضأمور م ت من م موره  لوتطن.

 وتضل   تضدتلهه حور تيقضيت تحململور تيرملييت:

 ر مل؟ راَلأم ُم   ملعي ال  ريد جموس تيشورى ُم 

  غ أعضملء جموس تيشورى.مدى أاليت تفر 

 شورى.ت مل ته حور اييمله علل جموس تي 

 .سرل تطوير جموس تيشورى 

إييهررمل تضراررملورون ت مورقررى  ىومررن أمررر  تيرو رريمله تيرر  ت رهرر

 ممل يوي: "جموس تيشورى: تيوتقع وتضأمور"أسرملر حور قضيت 

ير  إ ملقت   وس  ملر إ شملء مر ز  رتسمله  ع  -1

تيشورى؛ وحث جموس تيشورى عوى تفعيرل شررت ملتت مرع مرت رز     

 ،يررررت كغررررري ت كوميررررت أو شرررررت ت كوميررررت    تيدرتسررررمله تيوط 
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وتتسرررفمل ة مررن تضورقيررمله وتض رررديمله تيفكريررت ك لورقررى أسرررملر     

 تيفكري .

تدري  تير  ء ت تضردترمل وتكملمعرمله عورى تيعلويرت تت رالملميرت        -2

وغريامل من  ، فملايلهمل كتيرتشيح، تت رالملب، تيرصوي ، تيكوتمل

شرر وقمل رت تت رالرملب     ردتيرت ي   ،تضفملاي   ت جممليس يوطورت مثًه

تيصررررايح، و يررررمل ة حضررررورا  كو ررررمله تجملوررررس يهسرررررفمل ة،      

و ررلي  ترردري  تضؤس ررمله تضد يررت. و يررمل ة مشررملر ت تيشرررملب ت  

 تجملوس مر ع عد  مقملعدا .

 

 :أ.  .  دقت  ملعل الحرقة الرئيسة  

ت مرن     ممللريرملري عضرو ت ت جمورس تيشرورى، تعرررملر      يقد شررُ 

   مر ديرد  ارر. وشررُ  //يروم    ورتت تيرتمعرت، تير  مردأه   

ارررر. //عضررروي  ت ارررلت تجملورررس مررررتث، ت رهررر  يررروم 

مل  عملم ررر وحميرر  وسررعده مقتملحرررت اررله تيفر ررت تيثلي رررت يرري ك     

ألشرررملرال، مرررع تيصرررفوة تضالررررملرة مرررن لررررية رجرررملته ارررلت تيرورررد     

  وتيقرررترته تيرر   كرر  ت يررملة تيعملمررت  تيكررري ، ت موررورة تيرر ُم

همل  ررو تخلررري امل وم رررقرَوحملعررَر-معررد تهلل -ت جِّررويره  ررمل، وُت

وتير عررت وتيرطررور تإلجيررملمي. ارري عضررويت تكويررف قرررل أن تكررون   

 عضويت تشريف. 

يقد تملمع  ك كر  تيرالصر   ارلت "تجملورس" م رل  شرأتت ت       

مرردء   ر تار، مرومه  مل، وم ل  دور  مملمت تكديد ت عملم 

ن ارلت  إتيقرور:   وأسررطيعُ ار، وحررى تآلن.   ورتت تألوىل عملم 
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ر  رو تأل ضرل، ويكرن مرر ء     "تجملوس"، ت  ورتت ت ملييت، تطو 

كتيثررمل وي :  يررمل ة   را ررد عويررت.  ومررن أمررر  مهمررح اررلت تيرطررو    ت ُي

عضرررو ت ت تيررردورتث  ت تيررردورة تألوىل إىل  أعضرررملءه مرررن 

مررعررررد ت عررررن  تيرتمعررررت ومررررمل معرررردامل، وتوسرررريع معررررض  ررررهحيملتت 

ة"  ق ، ومقرتم مل  و "تيرشرريع تألسملسري".  لرمل ت فررح     "تتسرشملر

و ت  تفملعوت مع تضروتط ث، عر   يرملرتته  يرت      ،تجملوس عوى تجملرلع

 ملٌحومشرررملر ره  غرررري تضرملشررررة ت خمرجملترررت. ووت ررر  ذيررر  ت فرررر

ل معمر  مرمل يردور ت تجملورس معروً رمل يردى تضروتط ث،        جَعر  إعهمي 

ور  يرررت يرا رررس مشرررمل وه   رررون مرررمل يرررد ؛ر ت مرررن أغورررره قرررد وُم

إلجيرررمل  ت ورررور تألجنرررع يولشرررمل ل  مل تيفكرررروامرررملد ، ويكررررِّ

 وتآلتم، وتي رل تألسو  يرووغ تيطلوحمله وتآلمملر. 

**** 

ومن تيصع  تقدي  "تقروي " يول ورس ت ع مليرت  هرله،  لثرل      

إىل  ررررملب، عورررى تألقرررل. وت    –ممليفعرررل  –ارررلت تيرقررروي  حيررررمل    

ر عررن طررو  ررمله تألوىل يكرررملب مُ تيول ألفرريك  أ ررين قررد وعررع ُ  

تجملوررس، مررن حيررث وتقعررت وتضررأمور م ررت. وت أ رى مرررى ميكررن        

 مر ررَز مل، أرى أن تجملوررس ميكررن تعررررملره تآلنَ  إ رردتره. ومرررد ي  

  وتيقررروت ث، تيصرررمل رة عرررن حكومر رررمل   ترشررريد تيقررررترته وتيررر مُ 

وم ررقرل شرعر مل. ويرطورع تيكرثري مرن       لت  ملعرر  مِّتيرشيدة، وتُض

ويث وتضوتط ث،  الروف   ملته  وم رويملته ، إىل أن يصررح  تض ؤ

عرر   ،ارلت تجملورس "قطر  تيرحرى" ت  مملم رمل تي يملسري تي رعو ي       

إىل سوطت تشرريعيت  ملمورت... درمل مرمل     -  تضرأ ي وتضردرِّ- ويوت 
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دله تي روطت مرن تلرصمل رمله و رهحيمله، وعويهرمل مرمل عويهرمل مرن         

 وتجرمله وتسراقملقمله.  

**** 

عوى مردتر أرمعرت ات  مرن     ل تيفكر تي يملسي تيعملضييقد تو  

ت إىل تير ررملرب تيعلويررت وأحرردتىل تيرررملري    وتسررر مل   ،تي رر ث تقرير ررمل 

 ريغت عملمرت معرو رت ضرمل ي رغرري أن      إىل - تي يملسري يررين تإل  رملن   

مرن حيرث: تيركروين وتيصرهحيمله،      ؛تكون سوطت تيرشريع عويرت 

تي وطت تيعويمل تيعملمرت  اي  –حكومت  أّي –وممل إييهلمل.  مل كومت 

: تيرشررررريع، تير فيررررل، تمفروعهررررمل تيثهورررر –مرررره   أّي –ت تيررررره  

أي حكومرت، وت أي مكرملن و مرملن، اري ت تيوتقرع       تيقضملء. وإن 

وتعررر    ،يقملِعرر ل وُي فِّرريف وُيشرررِّ ُي ،عرررملرة عررن جهررمل  إ تري عررال    

تي وطمله تيثهىل،  يرف ت؟! واري تير      "تي وطت تيرشريعيت" أا  

تيقررترته وتتتفملقرمله،    رشرد وجتيز تي يملسمله، وُت ،تيقوت ث تضع

 وترتق  تير فيل وترملمعت، وقرملر تيقضملة تيدسروريث.

ويكرن   ،ت عن تي وطت تيرشريعيت تضأمويرت وممل  تر جمو  مل معيد 

من مهمح تي وطت تيرشريعيت ت قيقيرت.  لرمل أن    توجد  يت  ثرٌي

مرع مررور   -مل طور مقرتم ر  ت ميكن أن يرإت، مل تجملوس ييس جملمد 

أ ثر من اله تي وطت تضررغرملة. و و رمل  ريرد، مرمليطرع،      -تيزمن 

يرررل و  مل أن يصرررح  ررلي ، ت إطررملر ووتمر ررمل تيدي يررت وتيوط يررت       

 -ت حد ذتتت-تضعرو ت. ويعر  تيرعض أن جمر  توتجد تجملوس 

 وعيررت ت تيرررملري  تي يملسرري تي ررعو ي.  مليروتجررد غملير ررمل مررمل          قوررًت

  ضل من تيعدم، عوى أي حملر.يكون أ
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**** 

 وقد ض  مل أن ويي تألمر يريد أن يكون الت تجملوس أ تة  عمليرت 

خلدمرررت تيررروطن وتضررروتطن.  هرررو مل ي شرررأ يورفرررمللر أو تت عرررملء أو      

مل يو ررروطت وإجيملمي ررر  شرررئ ييكرررون عو  رررمل  رررملعهً   وإ رررمل ُأ ؛تيرلويرررت

ن َمررت ت رريري أمررور تيدويررت، وتصررريف شررؤون تيررره . و     تير فيليررت

حيضر أغو  تي قملشمله ت الت تجملوس، سريى مأم عي رت، وي رلع   

 د أي لطررأ أو قصررورذ ررت،  يررف أن تألعضررملء يررررملرون ت تصرري  أم

يو وطت تير فيليت، ويكن  لر وتترزتن. وحيرملويون جهردا  تقروي      

طرف  ملقرت وجري رت و زيهرت، وت يُ   أي جتملو ،  رمل يردو رت مرن ارتء لو    

 .تملم وأ ب ج  

**** 

طرع،  ملن أا  لصمل   أي مرضملن اي: تمره ت يكملمرل  ومملي

مررت ك ررمل ت ذيرر  م ملقشررت ميزت يررت تيدويررت،  وِزتي رروطت تيرشررريعيت تُض

إىل  ررررون  وإقرترارررمل، ومرملمعرهرررمل، وتض رررملءيت مشرررأ همل ، إعرررمل تً     

عررر  تتقررررتتيف تيشرررعج  -معرررد  م ملسررر  -ت م رالررررث أشالملُ ررر

رتتوح عد  تي وتب مث يضلملن متثيوه  يشعره . وغملير مل ممل ي ؛تضرملشر

ت أغورر   ور تيعررململ ذته ت كومررمله تيدميقرتطيررت.   - 

مرررن تي ررروطت -جرررد ُو إْن-ارررلت عررردت أشرررالملص تجملورررس تآللرررر 

تيرشررريعيت، تيرر  يركررون معملهررمل مررن جمو ررث شرررت م رررقوث،   

 ولمل ت ت تيدور تيفيدرتييت.

ت أارر  وأمررر  "تضطمليرر " كتيدتلويرر  رررغرب أن ت صرر  يررلي ، ت ُي

ييرضلن تيع مل رر   ؛وتخلملرجيت  جتمله جموس تيشورى، عوى تطويره
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عرر  مرر "تإل رهح"    تي  اي أا  لصمل   تي ضمل مله. حرى أن مرمل يُ 

ت رأي -أو "تيرطوير"، عوى تأل ح، أا  مهحمت اي: أ ت جير   

 أن يردأ مملي ضملن كتيشورى  وي رهي مت.- تيكثري من تضع يث

ت تي يملسريت" تإلجيملميرت اري أسرململ     من  رون "تير لير   والت  ملمٌع

كتضرطوررر  تألسرررململ  تير ليرررت تيشرررملموت ت  رررل جمرررملته ت يرررملة،    

 مل" تير ليرت تي يملسريت تإلجيملميرت   و ون "تضشملر ت تيشعريت" اري "أُ 

وجوارامل. واله تير ليت ترطو ، و لمل ارو معررو ، وجرو  ك رت     

 ت مررررن  رررررملر تضالرصررررث وتخلرررر تء.  شررررِرسيملسرررريت ك سررررروريت  ُم

  ومررع تتحرررتتم دررله تآلرتء كتضطمليرر    ررل ر أن تيررردر       ويكررن،

وتيررررأ ي أمررررتن مطوومرررملن مشررردة وإ رررملح ت حملير رررمل ممليرررلته. وأي   

يرل وس تيشورى تيرتان جي  أن يرر  ت إطرملر تيثوتمر      تطوير جمل  

 تيدي يت وتيوط يت يشعر مل. 

ح تجملوس سوطمله تشريعيت مر ملميت كمرن عرل همل   ْ وت مأمل ت َم

وتأللرررل موسررريوت تت رالرررملب مشررركل جز ررري     ،ت تضيزت يرررت م ملقشررر

 ؛عضررو  اررد أعوررى  ت إىل   ، مررع  يررمل ة عررد  أعضررمل ررردرِّوُم

إىل تتسرررلرتر ت  يضررلملن "متثيررل"  مل ررت أرجررملء تيررره ، إعررمل تً    

، طملضرمل  همل حق تضشرملر ت تي يملسريت  رملمهً    إشرتال تضرأة، وإعطمل

 أن ذي  ت يرعملره مع تيشريعت تإلسهميت.

  أن يمرررل "تضوررر " ت  مملم رررمل تي يملسررري ارررو تضرجعيرررت      وجيررر

تعررررملرته سيملسرريت  هملضرريرتق   عرررورةليتي يملسرريت تيدسررروريت.  رر

 وتجرلملعيت وتملرتيت وأم يت معرو ت. يرلت، ت مرد أن يكرون يرت حرق      

ق قوتعررد ْ رر"تيرر قض" تضشررروع عوررى قرررترته جموررس تيشررورى، وَ     
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مرد أن يرر  عورى مردتر     أن تطروير ت  هرلت ت    لرمل  مل. حمد ة  سروري 

 عملم مل مثًومل.   - س وته، 

**** 

 أا  تضهحممله عوى تجملوس: 

و كر  قصصري ت تيعوروم تي يملسريت، وعلوري       أ ين  ايٌح

شيء   ل  مل مري  تأل مل ميي مملكملمعت أل ثر من عقدين، أعر 

عملمرت، وعرن جمورس     تمل عن  مملم رمل تي يملسري تي رعو ي مصرف    تقرير 

 أررن   من تيزمن   ر ُ  حٌث جت تخلصوص. ومر تيشورى  يت عوى و

حييل إييهمل تضو  ممل يشرملء   لهيت أن تجملوس عرملرة عن ك ت   ى

يررردي رأيهرمل ت تور     ، من موتعيع، وحي   ع همل مرمل يريرد ح ررت   

إممل أن يألل مرلي    ؛معد ذي  تضوتعيع، وتر عت إييت. وتضو  ت حل 

 يشملء! تيرأي أو مرعضت، أو ير ملاوت ويعلل ممل

 -مشركل أو الرر   - ورون ويكن، ترث يي أن "تألعضرملء" ميثِّ 

وأن تضوررر  حييرررل إيررريه   ،تضررروتط ث،  الرورررف   رررملته  وم رررملطقه 

وأن  ،ت من أمور وشؤون تيدويت تيك ى، ييرردوت رأيهر   يهرمل    ثري 

 هرو يألرل  عمر  مرمل يرر        ،رل تضور  ذي  تيرأي حمل تحرفملء من ِق

  يمله.إييت من جموس تيشورى من تو

                                       **** 

مل عررن تكرروين تجملوررس حمليي رر    عرردة مهحمررمله  ي يررد ررملر يقررد 

تيفعوري.   أي عرن "علرل" ارلت تجملورس     ؛وتأوريه و هحيملتت وسوطملتت

وميكرررن ت تيوتقرررع تق ررري  "تضهحمرررمله" إىل ق رررلث ر ي رررث:      

قررد و، تشررلل تكرروين تجملوررس و ررهحيملتت   ،مهحمررمله جواريررت 
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ترضررررلن مررررمل عرررردت تألمررررور  ،مل. ومهحمررررمله ومل ويررررت ًفرررراأور  ملاررررمل 

وجرررز  يلرررمل يوررري موالص رررمل يررررعض    هلرررت. وُأممرررن أمرررور   تكواريرررت

، تي  أحصرامل ت تألمعمل  تير رعت  تهلتضهحممله غري تكواريت تض

 تيرملييت:  

 تإل ترة وتير هيزته:  :أوًيمًل

تيررررت. إن ت مرررري  وإ ترة تجملوررررس أمرررررتن أوررررملرت إع ررررملمي ت تيرد

س تي  متالض ع همل عو   ر يري   ت تجملوس تر  عوى أحدىل تألُس

 تإل ترة ت ررديث، ويقرروم مهررمل شرررملب سررعو ي  فررؤ، ميروررئ حيويررتً 

مل، ور ملسرررت حكيلررت طًفررمل وت ضرررملًطو شررملًطمل وإله  ررمل، ويرررد ق ُي

و شطت. وقد ت رلو  جرو ة تإل ترة ممل رلرملر جتهيرزته تجملورس،     

 رمل حيرويرت مرن  الملمرت      تيضرال   ىر ر وروعت و الملمت مر رمله.  هرلت تض  

تر، سروتء مرن  تلرل تضلوكرت أو مرن      رهرر تيرزو   وجتهيزته عصرريت يُ 

أجمل   عررملرته تإلع رملب    ت ممل عع مل من مرضمل يثلملرجهمل.  و ثري 

تجملوس. و رل ذير  يويرق مأاليرت      ىوتت رهملر مفالملمت وعالملمت مر 

لي  يت من مكمل ت سرملميت ت  مملم رمل تي يملسري، و ر     تجملوس وممل

ت مررن مل أن  ررثري مكمل ررت وععررت مه  ررمل. غررري أ ررين تحمرر  تحًقرر    

  حيرررملجون يولزيررد مررن تيررردري  ثتضرورفث مهررلت تجملوررس كتإل تريرر 

 وتت ضرملع،  مل ي ملعد تألعضملء عوى تيقيملم  هلره  تيكررية.                          

 جدور تألعلملر  :ي ملومل 

  تلرصمل رمله  اردِّ ورى ُتمن  مملم جموس تيشر  إن تضمل ة رق  

رث جمررملته علوررت.  ررر يس جموررس    كسرروطمله  اررلت تجملوررس، وُترر   

تيرررو رتء حييرررل إىل تجملورررس مرررمل ي ررردر  عرررلن تلرصمل رررملتت مرررن       
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حييررل ر رريس تجملوررس تضوعررويف إىل تيو  ررت ، لتموتعرريع. ومعررد ت ررو 

 يرت. ومعرد أن جترلرع       درمل وقر رمل يورر ِّ   اردِّ تضع يت، وتير  جير  أن يُ  

اررملر إييهررمل و رتسرررت،  أو أ ثررر، ض ملقشررت تضوعررويف تضُ  تيو  ررت مرررة 

يقوم ر يس تيو  ت أو  مل رت مملير ع ير يس تجملورس حمضرر جو رمله    

 يلمل ت  تضوعرويف. وجترلرع تقرملرير كحمملعرر       وتو يملتهمل تيو  ت

 تيو ملن يدى "تدي ت تيعملمت" تي  تضع جدور أعلملر  ل جو ت م ملء 

 . كتضرمل ة  ى م روى تيو ملنعو عوى ممل يديهمل من موتعيع مدروست

 من تيه ات تيدتلويت جملوس تيشورى .

ويطررح تضوعرويف    ،ويوال  ر يس تيو  رت رأي وتو ريمله ك ررت   

مكملمورت عوررى تألعضررملء يورعويرق عويررت، وإعررمل ت وتعرديل مررمل يرو ررت.    

ل ر يس تيو  ت مهحممله تألعضرملء، وجترلرع تيو  رت تضع يرت       ِّوُي

م تقريرارمل وتو ريملتهمل مرن جديرد،     قردِّ وُت، ض ملقشت تور  تضهحمرمله  

طررررح يولررررة تيثمل يرررت يول ملقشرررت ت تتعرررررملر رأي تجملورررس. وُي الرررلًة

"تيرصوي " مملضوت قت من عدمهمل، عورى تو ريمله      تإلعمل يت، ومن َو

صررررح تو ررريمله وت رررق عويهرررمل تجملورررس ُت تيررر  إْن ،تيو  رررت تي همل يرررت

تي رررملمي  ير رررع ر ررريس تجملورررس تورر  تيرو ررريمله يولقرررملم وتجملوررس.  

عورى عروء رأي جمورس تيشرورى. وأرى أن      ،تقملذ مرمل يررته م ملسرر مل   

ت يووقرر ، عوررى توالرري   قرترري    يقرصررر ر رريس تيو  ررت، تلرصررملر    

ألن تقريررر تيو  ررت يكررون مررث يرردي    ؛ "تيرررأي" و"تيرو رريمله"  قرر   

 تألعضملء، وت حيرمل  إىل تهوتت. 

 ارررلت يررو  ومررع  ررل تتحرررتتم يوهي ررت تيعملمررت وأممل ررت تجملوررس،    

تألعلرملر   جردورُ  مرن  رل أسررويف    ور ث طرح ت  همليت جو ت يروم تإل ُي

إقرررتره عرر     ومررن َورر ،يول ملقشررت تي ررريعت ،قروررتتضقرررتح يو و ررت تُض
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رررل تجملوررس  كررل. وحرررلت يررو ترضررلن جو ررت     "تيرصرروي " مررن قِ 

"مشرررويف قرررتر" مقرررتح مررن - عوررى تألقرل - وتحردة ت  ررل شررهر 

تألعضرررملء عورررى تقررردي   وارررلت يعرررين تشررر يع؛ ررررل أحرررد تألعضرررملءِق

عرر   مرر   إىل تجملوررس، ض ملقشرررهمل  مقرتحررمله كمشررملريع قرررترته و ُ  

وتقررملذ تو رريت مشررأ همل.  ورردى  ررل  ،مررن  مررملم تجملوررس تضررمل ة 

تيرررروطن وتضرررروتطن،  عضررررو ر ررررمل عشرررررته تضوتعرررريع تيرررر  تهرررر    

 را ن تتسرفمل ة م هرمل. وت شر  أن تخنررتع تألعضرملء ت ارله      وُي

تجملورس تيكرثري مرن ت يويرت، مرل وتألاليرت،       ضرفي عورى   تيعلويت ُي

مرمل  وارو   ؛وي رقط  تارلملم أعدت  و  مله مرزتيدة من أم ملء تيشرع  

جيعرررل تجملورررس  يررروتن تيشرررع ، وحرررديث تي رررململ، وأحرررد حمرررملور   

 تارلملمه  تييومي.

  اردِّ ت.  هلت تكردور يُ هلت جد موعع جدور تألعلملر علويت  إن 

 قن علويت وععت تعر  قرتر ت  "مملذت" ي ملق ، ومملذت ي ررعد. يلي ،

مل، ت مرد أن حيمرى  وت قرت تضع ريث. وارلت مرمل حيردىل ت        موعوعي 

مرضملن جو رت مققرتر جردور أعلمليرت. يرلت،     إذ يردأ  ل  ،تي ضمل مله

مل ي رغي أن حيرص جموس تيشورى عوى إيهء ارلت تضوعرويف تارلملم ر   

 م ملسر مل، ير ملس  وأاليرت تيرمليغت.

 تيو ملن تضالروفت:  تو يمله : ملومليث 

مرررن تكو رررمله أن كرررملن تجملورررس ت اصرررر   ت  رررثرٍي تحمرررُ 

 ،  ويررروت ح وتتفملقيرررمله وتقرررملريرم درررمل مرررن  ُمررردِّتو ررريملتهمل  يلرررمل ُقررر

 ،ز عصررملرة  كراررمل وجهرردامل عوررى  صرروص وم ررو   ررلملء    ر ِّرر ُر

ارو أن   ويكرن تأل ثرر إجيملميرتً    ،. والت أمر إجيرملمي لًتقيِّوُم  ملقدًة
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ملتهمل تيقيلت  ر يملتهمل ور تارمل تضرعوقرت مرر "مرمل     تواق  ل ك ت مرو ي

ليل  ُررر ،ي رغرري أن يكررون"  يلررمل ترر  تضوعررويف تضطررروح يو قررملش 

 ل تو يت  مل ترته م ملسر مل، مرن تيررأي، وت  صرر مشرورتهمل ت     

 تي صوص، وت فق جهدامل  يلمل  ون  ق .

 ىل / تيرعويق :تي قملش كتيراد  :ملرتمع 

، قررملش عوررى تقريررر  ررل ك ررتمررمليطرع، ت مررد مررن  رررح مررملب تي 

 هرلت ارو تإلجررتء تضعررمل  ت  رل       ،ق تيضوتم  تضعرو تْ ويكن َو

مرضمل رمله تيعرململ. ويعرل أار  تور  تيضروتم  اري: تتيررزتم مملضوعرويف          

 قرمل ق ، وإعرمل ت    تضطروح وتتلرصملر كتيرعويق  يلمل ت يزيد عرن  

تور    إخل. ومن أمرر  مؤشررته تخلررو  عورى     "جديد" عوى ممل قيررل...

 تيضوتم :  

    ت رررررص عوررررى تسرصرررردتر قرررروت ث ممرررررمل ة ورتقيررررت،  ون

ل ر مررمليوتقع تيفعورري عوررى تألره، و رردى إمكمل يررت   ت رررتتىل ُيرر

ت قيلت يت  ون تطريق - مهلمل  ملن رتقي مل-تيرطريق.  أي قمل ون 

 جواره واد ت. ت تيوتقع حيقق ، ايح

        عدم ت رص عوى عررورة تضرتجعرت تيدوريرت ضرمل يصردر عرن

 وس من أ ملت كقوت ث .تجمل

**** 

 مرملمعت مدى تأللل مرر "تو يمله" تجملوس:  :مل لملم  

 ،وق  مررررن موتعرررريعمعررررد إعرررردت  "تحملضررررر" مرضررررل  مل مررررمل ُ رررر

ير عرت معرمليي ر ريس تجملورس      ؛وتو يمله تجملورس عويهرمل، وتعرلرمل ه   

إىل تضقملم تي ملمي، تيلي يرالل مشأ ت ممل يرته م ملسر مل. وسروتء وت رق   
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عوررى " تو رريت" جملوررس تيشررورى أو  فررظ عويهررمل أو  تضقررملم تي ررملمي 

جمورس    قن ذي  من حقت، ح   تي مملم. وأيض رمل مرن حرقِّ    ؛ر ضهمل

 وأوًيمل مأور. ،مت ىتيشورى أن يعر  تيرأي تي همل ي جتمله ممل أو 

يراقيرق ارلت تضرطور      يلت، ت مد مرن إجيرمل  اييرت أ ثرر علويرتً     

مرليرزة   ملل ر ُم ره يكفري أن يصردر تجملورس قررترته و ُ      ،تألسملسي

   ومرن َور   ،تيفعل عويهمل ور   وممرمل ة، مل ت مد يت أن يعر  مصريامل

تضرملمعرت   قر . إن  رُِّط إْن -مهرمل  مدى تطريقهمل، وتيكيفيت تي  مت  

ه  تألمر، وأاليرهمل وحيويرهمل ت قفى. ن يهل ا مل عروريت كليع َم

ر و  تضقرررملم   -ت مدتيرررت  رررل جو رررت    -عرررره وحررررلت، يرررو تُ 

 ،إلحملطرت تألعضرملء   ؛ ملمي ومر يملترت جترمله مرمل أو رى مرت تجملورس      تي

ت تو ريملته  تيهحقرت.  رلي  ي ره       ويهسرفمل ة من تور  تضر يرمله  

ت ترشررريد تيقررررترته وتي يملسرررمله، وعررردم    -    إْن - رررثري ت 

 إعملعت وق  وجهد  ل تضع يث.

**** 

 كملن تجملوس:  :ملسمل س 

،  ررقن تجملوررس مررمل أن ررررع ت  ررل مرضررملن ت تيعررململ لررمل اررو ُم

يعقررد أوىل جو ررملتت تي رر ويت ت  ررل  ورة، حرررى يررردأ مرشرركيل     

إيررلت  مل مررردء أعلمليررت، مأسررووب م ه رري ومرر م .       ،كمل ررت تيدت لررت 

 ر"تيو  ت" ت أي جمورس تشرريعي كت ميلري  اري حمرور علرل ذير         

عورى أ لررل وجررت   ت ألعلمليررت رروتيررلرتيف تيرر  ت ره  ت أ ت  ،تجملورس 

ت عضررويرهمل لرر تء ومرالصصررث   ررت تضرر   ررل ك ن إإذ  .ممكرن 

ر إيرريه  تضوتعرريع تيرر  اررو ت جمررملر علوررهمل، مررن تألعضررملء تيررلين ُت
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ويرررردوت مشرررأ همل رأيهررر     ،يي ملقشررروامل ؛ت ررردر   ررر  تلرصمل ررره   

عرررره ارررله تآلرتء وتيرو ررريمله عورررى تجملورررس      ُتُوررر، وتو ررريملته 

 مأ لوت تقملذ قرتر  همل ي مملس   ل تجملوس.  

ل عوررى تجملوررس علويررت تقررملذ تيقرررتر   ررهِّ  ررت" ُتوت شرر  أن "تيو

 عرن عور  ولر ة وتلرصرملص    - تو ريمله  صردر  و هرمل تُ  ؛تيصمل  

. وضعر رررت تألاليرررت تيقصررروى يو رررملن ت أي    ت تجملررررملر تضعرررينِّ  -

و ررون  ررل موعررويف    ،عوي ررمل أن  راليررل عرردم وجو اررمل    ،جموررس

 !رل  ل تألعضرملء من ِق ومرملشرة  ملق  رأس ملطرح أمملم تجملوس، ُيُي

ك ت، وذي  عوى تي ارو   تجملوس ت و لمل او معرو ، توجد 

 :  ك* تيرمليي

 ك ت تيشؤون تإلسهميت وتيقضمل يت. .

ك ت تيشؤون تتجرلملعيت وتألسرة وتيشرملب. .

تيو  ت تيصايت. .

ك ت تتقرصمل  وتيطملقت. .

تيو  ت تضملييت. .

ك ت تي قل وتتتصملته وتق يت تضعووممله. .

ك ت تيشؤون تخلملرجيت. .

ك ت تيشؤون تألم يت. .

ك ت تيرعوي  وتيراث تيعولي. .

ك ت تيثقمل ت وتإلعهم وتي يملحت وتآلوملر. .

ك ت ت ل وتإلسكملن وتخلدممله. .

                                                           
 ه .1439ُضالحظ أنه تم تع ضل مسمة ت بعض ريلج ن حسب تع ضل  )*(
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ك ت حقوق تإل  ملن وتدي مله تيرقملميت. .

ك ت تإل ترة وتضوتر  تيرشريت. .

ك ت تضيمله وتيزرتعت وتيري ت. .

ت عضو  كوتض   ل ك ت حوتيي                    

****

 ي رراق  رل    ،ويغي  ت تشكيل اله تيو رملن أمعرمل  م رر دة   

 يورطرورته تيدتلويرت وتخلملرجيرت    موت رًت، ل يت ك تشَكم همل أن ُت

قرتح تشكيل تيو ملن تيدت لت تخللس أمهمل مه  مل. يلي ،  تي  متر 

  ر:إىل ممل ُذ ، إعمل ًتض ملتيرملييت أي

تهر  ممليقضرمليمل وتألمرور   ك ت تيشؤون تي يملسيت وتيدسروريت: و -

مهرمل   وتي  تفرعهمل تضرحورت تير  مترر     ،ذته تيرعد تي يملسي تيرا 

 واله تيو  ت تهر  مملآلتي:  ،تيره  وتيعململ ت تيوق  تيرتان

وتقرررررتتح ،   وتضؤس ررررمله تي يملسرررريت تضالروفررررت مرتجعررررت تيرررر ُم .أ 

 "علويت تيرطوير" وغريه.ر عر  مرتيرعديهه تض ملسرت ت إطملر ممل ُي

  وتيقرروت ث تي يملسرريت ت إطررملر تيوتقررع،    مرملمعررت تطريررق تيرر مُ    .ب 

وتيعلررررل عوررررى تعمرررري  ، ور رررد و ويررررل تإلجيملميررررمله وتي ررروريمله  

ألقصررى حررد ممكررن. ومررن ذيرر :    وإ قررملص تي رروريمله  تإلجيملميررمله

 أ ملت تت رالملممله تضالروفت.

تيعلل عوى "مأس ت" كوإعرمل ة ايكورت  مرمل  ررمل  ضرتجعررت مرن        .  

 مله حكوميت. وت ر ومؤس مله واي 

ل لثِّر واري تُ  -ك ت تضرأة: وتهد  إىل متكث تضرأة تي عو يت  -

هررمل   مررن تضشررملر ت تي يملسررت، وتيرعرررري عررن ارت      _  صررف تجملرلررع 
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مملي رررل تي ررويلت، وو ررق تيشررريعت   وتطوعملتهررمل، ومعملكررت قضررمليملامل 

 تإلسهميت تيغرتء.  

ك ررت تيرر ف  وتيطملقررت: ي اليررت تضعرو ررت يورر ف  ت مه  ررمل،      -

د وجو ه ت ن اله تيره  مترو  أ   تحريملطي  فطي مؤ  و و

% مررن إ ررمليي تتحريررملطي تيعررملضي،  ل حرروتيي تيعررململ،  ررمل ميثِّرر 

 رقن  رل    ؛ويكون اله تضرمل ة تضصردر تير ي ري يوردلل مملضلوكرت     

وأن تكررررون يورررر ف   ،ململ لمل  ررررتارلملم رررر ىعطررررذيرررر  ي ررررراق أن ُي

رصررمل يملتت، و رررلي   صررت ت تيرررررتور وتق رالصِّكوتيطملقررت  ك رررت مُ 

 مقيت مصمل ر تيطملقت و صوهمل عن تتقرصمل .

ت ك رررت تيشرررؤون  وقضرررمليمله در  تيررر ف مرررن تض را رررن أت ُيررر 

تتقرصمل يت وتيطملقرت، يرصررح تأللررية "ك رت تيشرؤون تتقرصرمل يت"       

  قررر .

ير رويف سرركملن   ،ك رت تي رركملن وتد ررة:  لررمل ارو معرررو     -

ه تيره  تيوتسعت تض رملحت،  يف وتلره  م ملطق التضلوكت ترع مل ير و 

ولمل ت من حيث: تض روى ت ضملري وتيثقملت وتيقيلي، وتيعرمل ته  

إ شرررملء ك رررت  _ي ت رأيررر _وارررلت يرطوررر  مرررن تجملورررس  ،وتيرقملييرررد

 لمل ت، تكون من أا  تلرصمل ملتهمل:  

 ، رتست  ل مرمل يرعورق م ركملن تضلوكرت مرن أمعرمل  وأمرور        .أ 

 ي ت تيره .رل  قق تت صهملر تيوطين تيفعووتقرتتح ُس

 ديرررد مرطوررررمله تير ليرررت ت تض رررملطق تضالروفرررت م رررملء عورررى   .ب 

 ت لوي مرقملرب. ىومهد  أن تصرح  ل تيره  ت م رو ،ت ملجت
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 رتسررت  ررل مررمل يرعوررق مررر "تألجمل رر " تضقرريلث مملضلوكررت،        .  

وتيعلرررل عورررى "ترشررريد" ارررلت تيروتجرررد، وجعورررت ت أعررريق  طرررملق     

 تيعملمت.ممكن، وممليقدر تيلي ترطورت تضصوات 

رل ت ررد مررن تد رررته تخلطرررة وتيضررملرة، تيرر     تقرررتتح ُسرر  .  

ترعررره دررمل تيررره ، وتضرلثررل معملهررمل ت تد رررته "تتسررريطمل يت"   

وممل إىل ذير    ، ريقيملأغري تضشروعت يره  مل من معض مودتن اسيمل و

 من م مل ل.

ن تيعملمرت ض رملطق تضلوكرت    وك ت شؤون تض ملطق: وتهر  ممليشرؤ   -

ولمل ررت مررن حيررث أمررور تير يررت تيراريررت، وتيصررات   ؛تيررثهىل عشرررة

 وتيرعوي ، ومكمل ات تيفقر.  

**** 

إل شررمل همل،  وا ررملال كررملن ألرررى، قررد تمهررر ت ملجررت  يلررمل معرردُ 

تيررر  ت ررردر  مهملمهرررمل تآلن ت ك رررت تيشرررؤون  ، مثرررل: ك رررت تيطفرررل

وك ررررت  ، لررررمل أتصررررور ،تتجرلملعيرررت وتألسرررررة وتيقرررروى تيعملموررررت 

مل أت يكرررون تشررركيل كرررملن تجملورررس وملمر ررر خل. تضهررر إ"تضيزت يرررت"... 

مرل ت مرد مرن أن يكرون ارلت       ؛كو ت ل مل عوى  رو وتحرد  ممليضررورة   

يواملجت، وضمل تقرضيت تضصوات تيعملمت يشرعر مل،   تيرشكيل تسر ملمًت

 أوًيمل وقرل  ل شيء.

**** 

 متثيل  ل عضو ألال م طقرت /  ت رتت:  :  ملسملمع 

ء تجملوررس كتي ررملمقث ت شرر  أن مررن أارر  معررمليري تلريررملر أعضررمل 

وتيهحقث  اي: "متثيل"  ل م طقت ت تضلوكرت، و رل   رت مرن     
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وحررلت، يرو    أو أ ثرر درمل وع هرمل مرملجملوس.      أم ملء شعرهمل، مر "ممثرل" 

مت  تتسرفمل ة من الت تتلريملر ت كي ، من شرى تيزوتيمل. حرلت 

 ه يكرل عضرو تيردت رة كأو تيف رت      دِّيو ُحر -سريل تضثملر  ىعو -

 ،  " طرملق" ارله تيردت رة   اردِّ ع  لملرطت تقريريرت تُ وُر ،وهمللثُِّيتي  

ل يوردت رة   ثملمرت   تيعضرو كتضلثِّر   عون ذير  يكرل تضع ريث. وأعرر ُ    وُأ

إىل  كإعررمل ًت الررزة تيو ررل مررث تجملوررس وسرركملن تيرردت رة تضع رريث 

 يرث يكرون يوعضرو مكرر  أو مر ررز كأو      ،متثيرل  رل تألمرت    

يررت  يروقرري طورررمله وارتء أاررل تورر    موقررع عوررى تيشررركت تيع كروت 

م هرمل   ورحّ وعرره تض ملسر  وتضُ  ، وموورة تو  تضطملي  وتآلرتء ،تيدت رة

 عوى تجملوس ع  اييت معي ت، تقملذ ممل يرته مشأ همل.

 وجيعوررت أ تَة ،سررريم  تي ررململ مررملجملوس-يررو علررل -إن اررلت 

تألامليي يورعرري عن امملد  واتمه   و ممل تعلوت حكومره ، تير   

مل ر ت سيملسري  عرر  تطرو   ُي ،لحَصر   تدلر وسرع مل خلردمره . وذير   إنْ   ت

 ز وتألاليت.مل مملي  تيرلي إجيملمي 

**** 

 اي ت تيرقملمت وتيراقيق يول وس:  ع   :  ملوملم

 -ضقملم ر ريس جمورس تيرو رتء     تيرملمعت تآلَن- تقوم اله تدي ت

عرلملن  مرتقرت أ تء تضؤس مله ت كوميت تضالروفرت، و ت  ه ممدور 

، يووطن وتضروتطن  قيملم اله تضؤس مله مملضهملم تضطوومت م همل، لدمًت

مل ي يملسرت  و ًقر  هملأو تض رملعدة ت سر ِّ   وسن تي م  وتيقوت ث تضالروفت

 لرمل ارو    ،تيدويت. وتضفرته أن تكون ارله تضهلرمله ميرد تجملورس    

اي ررت  يررلي  مررمل ره أ رروته تطمليرر  مضرر ِّ   ؛ت ررملر ت " تي ضمل ررمله" 
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تألمررر ؛ مللرريراقيررق إىل جموررس تيشررورى، يرشررملمت مهملمه   تيرقملمررت وت

 ر عن اي ت تيرقملمت وتيراقيرق ي طررق   تيلي ي ر ترترملطهلمل. وممل ُذ

 مل.   عوى "اي ت تخل تء" أيض 

 إ شملء مر ز مملجملوس تسرطهيف رأى تضوتط ث:  : ملتملسع 

عوى جموس تيشورى إ شملء مر ز تسررطهيف   سرق أن تقرتحُ 

لرررت تسرررطهيف عي ررمله عشرروت يت مررن تضرروتط ث  مه ،تيرررأي مررملجملوس

ومرن   ،عن رأيهمل ت تيقضمليمل وتضوتعيع تي     تيعرره مرملجملوس  

والت ي ملعد تيو  ت  ؛تزويد تيو  ت تضع يت مملجملوس مملسر رملجملتهمل   َو

 تقملذ تيقرتر تأل وب، مملتسر ملرة مرأي تضع يث مت.                           ت 

**** 
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 ملهتيرعقير:

  يمل  تيدريس: تألور تيرعقي  . 

أحملرررْ  تيورقرررت تير ي رررت ت مطوعهرررمل إىل قضررريت مفصرررويت عرررن    

جموس تيشورى  تر، وممل  تر يردور حودرمل جردٌر  رثري ت تجملرلرع      

 اررر،1414تي ررعو ي م ررل إ شررمل ت، أو مملأل ررح إعررمل ة إ شررمل ت عررملم  

ت قيقيرت مرن جمورس تيشرورى، وارل ارو مرضرملن         تكدوى: اي تو 

أم  ررروتة ي ضرررملن حقيقررري سررري لو تحًقرررمل، أم أ رررت جمورررس  ،حقيقرري 

  وري يلّر تيرممل  ت تيعيون؟

إىل تخليرملر تيثرمل ي، تيرلي     ت قيقت أ ي م ل قيملم تجملوس أ رمل ُ 

يردو من سيملق حديث  .  ردقت أ رت مييرل إييرت أيض رمل.  عور   يع رمل        

 ررررية مررن تي ررململ ت اررمل  إىل تخليررملر تيثمليررث، وألرررى أقررل  أن   ررًت

يكرن تألار  مرن ارله تحململ صرت       ؛ همل مع تخليملر تألور أو تيثرمل ي م

تخليملرته ترر ى ت كومرت؟  ، او أي تتيشعريت مث تخليملرته تيثهو

 أن اررر1441 حرررى 1414ع م ررملر تجملوررس م ررل   تيوتعررح مررن ترر رر  

ي عورررى تطررروير أعلرررملر تيثرررمل  تخليرررملر لرررهر مرررن تعلرررل ت كومرررت

م مرع ر رمل ت   ءر ث يرره  تجملوس و يمل ة  هحيملتت، ويكن مهدوء

مل مل، ويرريس  رروري  مررملم موكرري يرردير تيدويررت ويرعررى شررؤو همل  عوي رر  

مل ك هوريررت . وقررد أشررملر  .  رردقت   كمموكررت  سررروريت ، أو شررعري  

ت تي يملسري تير يرع إىل ارله تضهم رمله وتيشرروع تير  جير           ِّ

 أن   راضرامل ع د ت ديث عن تطوير جموس تيشورى

تيرطرروير، يرريس إ كررملر ت يوجررو ه      تيرررعض ي كررر وجررو  اررلت    

ل  ضِّررط ررت. ومملي  رررت يرري  ررق ي أُ   حقيقررًت، ويكررن تمرعملع ررمل مررن مُ   
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تيررر ء تيررلي يررأتي م رررمل ل ك ررورت  عوررى تيع وررت تيرر  تررأتي م رررمل ل     

 كاّشت 

ر تكردر حويرت أيض رمل  ولرمل ُ ررح مورف تيشرورى        أمٌر الر يكُثر 

 الرررملبيو قرررملش، وارررو طريقرررت تلريرررملر تألعضرررملء مرررمليرعيث ت مملت ر 

ت مدتيمله  شوء تجملورس مرن    ملً مل،  قد   ُ  رحًيمل وشف  ْنُ وأَل

تضرال ث يقضيت ت رالملممله تألعضملء، ر مل م ر  تضرحوت تيعلريت 

مله ، يكررين تآلن، معررد  يررهررمل حي ررلتال كت تيثهوي   ي تيرر  ُ  رر  

مله تضالرررئ  ر  رمرمل     يمله إىل  رر تخلل ري   ير ر د  تيثهوي  و 

مل ررمله  ور جمررملورة مل يز اررمل ت رالررملب أعضررمل همل  تير ررملرب، أرى مرض

مرل عورى    ؛إت  كو  مل وت شطملر ت، ييس عوى  عيد كتجملوس   ق 

  عيد كتألمت   وهمل ت تو  تيره 

أن تي مررملم تيرردميقرتطي تي ررمل د ت تيعررململ تآلن مررمله اررو     راُلُأ

أ  مل ي  مل  إل ترة تيدور، يكن جي  أن  عَي مًتءتخليملر تأل ثر مه

مملسرررريت  كتيعورررت  و راهررمل وتشررغيوهمل  لررمل ارري متملم ررمل،        وررزمثُم

 مليدميقرتطيررت  ميقرتطيررمله مر وعررت ومرعررد ة مررث تيرردور تيغرميررت    

 ف رررهمل  رررملحرت تض ررررل تأل ررروي، أمرررمل  ور تيشررررق  قرررد أعرررمل ه      

م معهرمل، وتكرمل  ت   ءق شكل جديرد يرره  ْ تر ي  تيدميقرتطيت َو

 تعر ت تيدور تيغرميت  ف همل

وجيت جملرلع مل، تض عك ت مرن ترت يررت   تخلصمل   تي وسيوي

تيقرويررت وتيف ويررت تضر ررلرة  يررت، جتعررل م ررأيت ت رالررملب تألعضررملء        

  رررملممله تفررروق مقرررملييس تي  رررململ تت رالرررملمي يوعضرررو      لملعرررعًت

 حرش تُض
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مل  عورررر  أن تيرعرررريث سرررري عل تيعضررررو لملعررررع مل إلرت ة وإذت    رررر

تكلملاري ت كومت،  قن تت رالملب سي عل تيعضو لملعع مل إلرت ة 

 وييس  ملجت تيشع 

وممل يزتر تيراث جملري مل عن تيروييفت تإلجرت يت تي  تريح تلريرملر  

 تممثوث يوشع ، يكو ون حكلملء وم رقوث ت تيوق   ف 

 

  عرد تهلل تضطريي: الثاني تيرعقي .  

تيشورى ت تإلسهم، ووتقعت  مملم ق ضمل يع يت سو  أمدأ ممليرطر 

أ ضررررل تيصررررهة وتي ررررهم، وتخلوفررررملء    ت عهررررد تيرسررررور عويررررت   

تيرتشرردين، ورر  وتقررع جموررس تيشررورى وتضررأمور م ررت مررن م مرروري     

  لوتطن:

ألاليت تيشورى ت تإلسهم لصرهمل تهلل سررامل ت وتعرملىل م رورة     

ت تيقررران تيكررري ،  لررمل أن مررن طورررت تيعورر  مررن تعررر  تيشررورى  

  ره مع تيصهة وتيز ملة ت قويت تعملىل: و همل ُذ ؛وتجرت

 َمْيرَ ُه ْ  ٰتي ِليَن تْسَرَ ملُموت ِيَرمِِّهْ  َوَأَقملُموت تيص رَوملَة َوَأْمرُرُاْ  ُشروَرى   َو﴿

 . [: تآليت سورة تيشورى]  ﴾ُي ِفُقوَن َرَ ْقَ ملُاْ  َوِمل مل

وت توجيررت رمررمل ي يصررفوة تخلوررق، وضررن معررده، يقررور تهلل ت        

َ  َيُهررْ  َوَيررْو ُ  ررَ  َ م ررمل َ ِرَلررمل َرْحَلررٍت مِّررَن تيو ررِت ِي رر﴿سررورة ار علرررتن: 

َغِوررريَظ تْيَقْورررِ  َيمل َفض ررروت ِمرررْن َحْوِيرررَ  َ رررملْعُف َعرررْ ُهْ  َوتْسرررَرْغِفْر َيُهرررْ     

ن تيو ررَت ُيِارر   إَوَشررملِوْرُاْ  ِ رري تْيررَأْمِر َ ررِقَذت َعَزْمررَ  َ َرَو  ررْل َعَوررى تيو ررِت 

 . [: تآليت ار علرتن] ﴾تْيُلَرَو ِِّوَث
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تآليت جيد أ هرمل  رروي عورى توجيرت سيملسري مرلثرل         ملضرلعن ت

ت تيوث وتضشملر ت و  تقملذ تيقرتر معرلد ت عورى تهلل. وقرد مرملرمل    

عويرررت تيصرررهة وتي رررهم تيشرررورى ت  يرررع م رررملحي ت يرررملة  لرررمل 

وتقرصرررمل يت ، وت  ،وتجرلملعيرررت ،وع ررركريت ،تعولرررون كسيملسررريت

فررررملء ق مررر هل تيشرررورى تخلو  ي رررلح تجملرررملر يرررل رامل، وقررررد طر ررر    

 تيرتشدون من معده. 

أسررس تيدويررت -   تهلل ورررتهطي رر-و رمل أن تضورر  عرررد تيعزيررز  

ي ه ررت ت  مل قررد تقررل مررن تيشررورى م ه  رر ،عوررى تيكرررملب وتي رر ت

 ه.  ومن معده أم مل ،إ ترة تيدويت

 يلمل يوي وجهت  مري ت وتقع جموس تيشورى ت رمليي   وأعرُه

 وممل أموت:  

وس يقروم عورى مفهروم تإلسرهم     جموس تيشورى تي عو ي، جم أوًيمل:

طو  م ت ومرمل يهحمرت عرن طريرق     م تيرأي  يلمل ُييوشورى،  هو يقدِّ

 صح ويي تألمر، الت او تألسململ،  هو ييس  رملقي تجملرمليس ت  

 ،عررر  جمررمليس تشررريعيت. مررن اررلت تيوتقررع      تيرردور تأللرررى تيرر  تُ  

  رمر م ت مهلمل مو  عد وت ُي ،ت اصر مهملمت ت تي صح يويي تألمر

 ويوزم مهمل ويي تألمر.    ،يوقوت ث ملع شرِّتألعضملء أن يكون ُم

مررن لررهر تضشررملاد مررن جترمررت تيرردور تجملررملورة ي ررمل لمل ررت      ومل ي ررمل:

 رررقن تجملرررمليس مهرررمل عورررى تلرررره      ، تخلوي يرررت وتيعرميرررت علوم رررمل  

 ه ررملال لطرروع كرررتء إذت تم رررهمل   ،م ررليملتهمل حمرردو ة تيفعملييررت

م طقر ررمل ت ه تير رمررت تيرت رردة و ويررت تيكويرر  ذت ،تجملررمليس ارلّ ُت

 لري مثملر.
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تيرغررت   :م هرمل  ،أور  تيكملت  عدة مقرتحمله يرطوير تجملورس  ومليث مل:

وتتفررررق مررررع  ،ت أن يرررردأ ت ت رالررررملب أعضرررملء تجملوررررس ممليرررردريل   

طلوحررت، ويكررن جترمر ررمل ت ت رالملمررمله تجملررمليس تيروديررت حمرطررت    

تيرزمن   مكل ممل تع يت تيكولت،   ان جمرلع قروي ت تيغملي  طملر

واررلت ت  ؛ره ررلِّر، وي سررف وسررمل ل تيروت ررل تتجرلررملعي ُتأو قُصرر

ويكرن  لرمل يقرور تضثرل كإن طملعر  تيزمرملن وإت        ،يعين معملرع 

 أطعت .

جيررد أن يرررلر تألعضررملء تكهررد ت  ررديث أ ملررت   أمررٌر رتمع ررمل:

وتيرر  تررؤ ي إىل جررو ة علررل تجملوررس وجتعوررت  ،واييررمله تجملوررس

  ت ليت وتطوير تضلوكت.  ت ِهمل ُيرت د ت قوي 

عررررملره تحململ صررررت تض ملطقيررررت ت تلريررررملر وألررررري ت: ُأ لملم  ررررمل

ضرررملذت؟ ألن تألسرررململ ت تض رشرررملر أن يكرررون مرررن      ،تألعضرررملء

صررررح رتجارررري تيعقررررل وتضشررررهو  درررر  مررررمل رص وتيرقرررروى وتي  

يول ررولث، ويرريس شرررًطمل أن يكررون مررن م طقررت معي ررت. و يلررمل  

و  ت تجملرررمليس تيروديرررت  تيرلثيرررل تض رررملطقي  هرررو موجررر    تررر  

وررروت ويقومررروت  لثِّفررررته  ررريه  أن ُيحيرررث ُي ،وجمرررمليس تض رررملطق

 موتجره   و م ملطقه .  
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 املداخالت ححل القيية:  

 ر مل؟ راَلأم ُم   ملعي ال  ريد جموس تيشورى ُم

مل أم   رررعي جمورررس تيشررورى مُ  : ارررل  ريرردُ  . و رررملء طيرررت ت ررملءي   

 مييل  . رتشد تيعرد تيكري  ،رمل أم مث مث؟ وت الت تإلطملر  راَلُم

 وعررع معررمليري ويررر  تتلريررملر م ررملء    ع ررى أن ُت ؛إىل تيرعرريث تيرشرريد 

مرن يقرل تخلره  حرور أحقيررت، مضروتم  ت        رولى  عًهعويهمل، وُي

 ملت رالرررملب ت عملض رررمل تيعرمررري كور رررمل ت يكثرررر تخلررره  حودرررمل. 

ميملورل أو   ملر، وأن مرت مرن تيعيروب مرمل      أ رت غرري  ع ر   تيعململ  وت  وُر

يقرررب مررن تيرعرريث. وتألمررر تيررلي جيرر  تيرت يررز عويررت اررو  ملعويررت  

جير  أن يهرر  ممليقضرمليمل    تجملوس مغض تي مر عن طريقرت تكوي رت.   

تضهلررت، وتيرر  يشررعر معهررمل كتضرروتطن  أ ررت جموررس شررورى، ويرريس      

تضرروتطن  يررف أتررى   جموررس ض ملقشررت تيقرررترته ومتريراررمل. ت يهرر    

   ؟مقدِّومملذت ُي ،يهلت  ي  يفكر كتيشورى  إىل تجملوس، يكن

إىل أ ت مع عدم جدوى تت رالملب ت   . ريمله جن ومدوره ذا  

رررل تيوعررع ت ررمليي؛  ملض ررأيت ت ترعوررق  ملجر ررمل ضزيررد مررن تيوقرر    

م ررعدين    ورن  كرونَ   مل يررغري شريءٌ   مل،  قْني حرى ك  ضل  ت رالملم

ت إىل يه رالملب حرى معد عشرته تي  ث.  لرمل أ  رمل ممليفعرل  ملجر    

ويكن  ،مل، ييس ت جموس تيشورى  ق تيرأال يه رالملب تدرجيي 

 ت تضدرست وتكملمعت وتضؤس مله تضد يت وتتجرلملعيت.  

أ ت  ملن يرل ى  ت ل مل أن ير    . لمليد تير يعملنومن جمل رت يرى 

ت رالملب أعضملء جموس تيشورى تي عو ي، رغر  إ رتال عرور تيعلرل    

تيرررلي ي ررررل ت تيغمليررر  طرقرررمله    ،تيررردميقرتطي ت  وي رررمل تيعرميرررت 

فالن خاب   عاملنا 

ُّثلعةة )  ورمبةةا   

ت  نةه ُّثلعامل  له( ثب ة

ا ، و ن به م  عَ غر ف

ُّثلعي ب مةا مياثةل  و 

يذةة ب مةة  ُّثل عيةةني. 

وُّثألمةةة  ُّثلةةة   يجةةةص 

ُّثلرت يةةةا عليةةةه هةةة  

فاعليةةةة  ُّثملجلةةةةت 

بةةةةةن ُّثلنظةةةة  عةةةة  

 ط يذ  تك ينه.
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 رررقن  ،وتألمثورررت عورررى ذيررر   رررثرية. وحقيقرررت     ،سيملسررريت  ملسررردة 

رىل إتألم يررمله شرريء وتيوتقررع شرريء الررر؛  مليدميقرتطيررت  رررمل  إىل 

جت، وعردة مرطوررمله قررل أن ُتلرملرمل عورى      طويل من تضلملرست تضردرِّ

ق ت جمرلع رررمل م رررر  طريعررررت   راقِّررروارررلت غرررري مُ  ،أره تيوتقرررع

تر يرررررت تيقرويرررت وتض ملطقيرررت تيررر  أشرررملر درررمل  .  يرررمل      تألمويرررت، و

تيرردريس؛  مليقرويررت، ومررن جتررملرب  ور قريرررت ت تفررر  إت ت رالملمررمله  

عوى تحمل وميت وييس  فرملءة وجردترة تألعضرملء     ات تقوم عمل ًةشو ُم

 ملأل ضرررل ت ارررله تضرحورررت ارررو تيرعررريث عورررى    ،رث. يرررلي تض راَلررر

طرررح عويهررمل  ويررمل يهلريررملر تُ ل ك ررت عشررك ُتتت رالررملب، مشرررع أن  

ل شرررحيت لثِّررتألعررملء، وتفاصررهمل جيررد ت تلريررملر تأل  رر  يكرري يُ  

 تكلهور تض رهد ت سوتء  مل   م طقت أو جهت أو طمل فت أو قريوت.

 ،مأن  ل تيدور تي ملميت تللر ممليقرويت  .  دقت  ملعل  وعق 

قمل و يررت يكررل مررمل تررثريه تيقرويررت     -يكررن ا ررملال حوررور سيملسرريت   

يت وتضلاريت وتض ملطقيت مرن مشرمل ل.  ور أ ريقيرت  رثرية     وتيطمل ف

حديثت تتسرقهر مدأه تقرتب  رمل  يهرمل مرن تسررقرتر سيملسري مرن       

تيدور تضرقدمت. اله تيدور  يهمل  سرور وت رالملممله ر ملسيت ومرضمل يت 

قر  جنملحرمله مواوررت    وقد حق  ،وم ملطقيت، وأيض مل أحزتب خمروفت

 عوى مقيململ تيدميقرتطيت.  

 ررقن تت رقررملر مررن تيرعرريث إىل     ،م. لمليررد تيعثلررملن تعرقررمل  وت 

يريس   ،  تضعرململ ارد   رق لطرت ومر هل مُ   تت رالملب جي  أن يكرون وَ 

يرلي   ؛ وإت سرركون تي ررمل ل وليلرت    ،اكلت مفره تألمر تيوتقرع 
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 ق  مل  ملجت إىل حمور يور ليت تي يملسريت ت تجملرلرع عرلن حمرملور     

 .ر يت 

أن تيراررور تيرررملم إىل جموررس    يرررت . و ررملء طومرردورامل ذ ررره  

ر تكز ي ممل رالملب معض    ع  ت تضرحوت ت ملييت، وتيراو  راَلُم

قرد   - تألعضملء ممل  تم تت رالملب سيكون ممليطريقرت تير   عر هرمل   

 مل قد يكون  يت إععمل  يول وس. ؛ت يكون يت قيلت

 ق ررت ميكرن أن يكررون   ، . كيرد تيشرملجيي  ومرن وجهرت  مررر   

؛  ع ررررى تيررررردء مررررأن يكررررون  صررررف تجملوررررس  ملر ترررردرجيي تيراررررو 

 وتي صف تآللر ممليرعيث. ،مملت رالملب

 ررثري ت ت  د َعررترررى أ ررت حرررى تي صررف يُ     . و ررملء طيرررت يكررن 

تيردتيررت، وأشررملره إىل أن تألارر  اررو اييررت تت رالررملب، اررل  رت هررمل   

ن تضورر  تعرث أو وهوررت ترررملر مي هررمل تضرروتطن؟  عرريِّ؟ أم اررل ُيمفروحرتً 

يرت تض ملسررت حررى  قورل مرن أورر تض ملطقيرت وتيقرويرت عورى          وممل اي تآلي

 علويت تت رالملب قدر تإلمكملن؟

إىل أ ت ميكن تقررتتح معرمليري يرر  عرن       . لمليد تير يعملنوأشملر 

طريقهمل تلريملر أعضرملء تجملورس، ومرن تضعرمليري تير  ميكرن تأللرل        

 مهمل:

 تي زتات و ممل ت تييد. -1

 تخل ة تيكمل يت ت جمملر تيرالص . -2

 ط  ا مل أو ا ملال.تيطرح  ون َشوسطيت  -3

 تيوتء يووطن وقيمل تت. -4
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تيرعررررد علررررمل يررررثري تي عرررررته تيطمل فيررررت وتضلاريررررت وتيقرويررررت      -5

 وتض ملطقيت.

وحقروق   ،عد عن تإلوملرة ولمل ت ممل يرعوق  قوق تك  رث تيُر -6

 تضرأة عوى وجت تيراديد.

تسرالدتم يغت مهلمت ورتقيرت ت وسرمل ل تيروت رل تتجرلرملعي،      -7

 م.ووسمل ل تإلعه

ملر مع تكلهور وتكهمله تيرعيت.تيروت ل تيفع  -8

 

  غ أعضملء جموس تيشورىمدى أاليت تفر: 

إىل مهحمررت عرردم تيرررزتم أعضررملء    أ.  ررمل زة تيع ررروشأشررملره 

ورت ت تفرير  أعضرمل ت    تجملوس تضروقر مأحرد أ ملررت تألسملسريت تضرلثِّ    

ألعلررررملر تجملوررررس، ويرررريس تضقصررررو  ا ررررمل تألعلررررملر تيرعيررررت أو     

وإ مل تفرريغه  مرن تيعلرل ت تيقطرمليف تخلرملص ألعلرملر        ؛تت كومي

تجملوررس، ييكررون تيرت يررز أ ثررر عوررى علورره  ت تجملوررس  ون      

 تأوريته من ت غلملسه  ت علوه  ت تيقطمليف تخلملص.

ن ت تيقطرمليف  وغ تيعرملمو فرر  ت ُي أ رت عرمل ةً    . و ملء طيررت وأوعا  

ت كومرت إت  ن ت وغ تيعرملمو فرر  وإ رمل يُ  ،تخلملص يوعلل ت تجملورس 

ق تي مررملم عوررى تضورررف طر ررمثررل تألطرررملء؛ أي ُي ،معررض تتسرررث ملءته

ق عورى تيقطررمليف تخلرملص، وتيوتقرع أن تيرفريرر     طر ر وت ُي، ت كرومي 

يولورررف ت كررومي أسررهل مررمليطرع مررن تيقطررمليف تخلررملص. ومررع أن    

ى موتقع ورهىل جو رمله  رل أسرروعث؛ إت أن      َرجو مله تجملوس ُت

مل لررملر  تجملوررس يقرررتءة تيرقررملرير   مل طويًوررعلررل تيعضررو ي رررغرق وقر رر 
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مملإلعرمل ت إىل تيعلرل ت تيو رملن     ،و قدامل و رتسرهمل وتيرعويرق عويهرمل  

 ومرطورملتت.

غ جملورررس تيشرررورى تيرفرررر أن موعرررويف   . ريرررمله جنررر وأعرررمل  

عررروري سرروتء أتررى تيعضررو مررن تيقطررمليف تيعررملم أو تخلررملص، حرررى        

حررررى ت ه ووقررررت يوعلرررل ت تجملورررس، و جهرررِد يعطررري تيعضرررو  رررل  

يكرررون ا رررملال تضرررملرب ت تضصرررمل  مرررث علرررل تيعضرررو ت تكهرررت  

كأو تض ررررلرة إذت أترررى مرررن تيقطرررمليف تخلرررملص  وعلورررت ت     تي رررملمقت

تجملورررس. وارررلت ي رررروزم إعرررمل ة تي مرررر ت تيرتتررر  وتضيرررزته تيررر     

يرت   حررى تكرون جمزيرتً    ،يرقملعملامل تيعضو أو رملء علورت ت تجملورس   

 وس.ال علوت أو ملء عضويرت ت تجملْرمَر

عوى أن تي مرملم يوجر  عورى      .  دقت  ملعل قد أ د  ،أيض مل

غ تيررملم يول ورس. وت ي رلح يوعضرو أو     عضو جمورس تيشرورى تيرفرر    

تيعضوة  لملرست أي علل لملر  تجملوس إت مقذن لرملص مرن ر ملسرت    

و ررمل مررمل جررملء ت   َع ، لمل ررت إْنغ تيكملمررل عررروري تجملوررس. وتيرفررر 

مقري تجملورس    تيورقرت تير ي رت. أمرمل إنْ    تتضقرتح تي ملمع تضشملر إييرت  

ل ر مررمل إذت  ررملن تيعضررو  عوررى مررمل اررو عويررت،  رره يوجررد  رررق ُيرر   

 مل أم يت علل الر. ًغمرفرِّ

 ت مل ته حور اييمله علل جموس تيشورى: 

أ ت ت  ل مرضرملن ا رملال كرملن  ت لرت،       .  دقت  ملعلذ ر 

ملن مل أو مرررة  رل سر رث أو أرمررع سر وته. وا رملال كرر    ل سر وي  شرك  ُت

اد همل تي مر ت قضريت مرمل معي رت، و رملمرت تقريرر       ،مرضمل يت مؤقرت

مل مرو رريمله حمررد ة، يو ضررملن، يعرعررت ر ي ررهمل عوررى   ع هررمل، مر ًقرر

غ ملجلةةةةةت ُّثل فةةةةة   

ُّثلشةةةةةةة رى رضور  

س ُّثا  ىت ُّثلعض  م  

ُّثلذطةةةةاع ُّثلعةةةةاف  و 

ُّثلخاص، ح ى يعطة  

ه ج ةةةد   ُّثلعضةةة   ةةةَل 

ووق ةةةه للعمةةةل   

ُّثملجلةةةت، وح ةةةى ل 

ن هنةةا ك تضةةارب يكةة  

  ُّثملصةةةةال  بةةةةني 

عمةةةةل ُّثلعضةةةة    

 ُّثلج   ُّثلسابذ 
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مررمل تررر  م ملقشررت تقريررر  تألعضررملء ت جو ررت عمل يررت أو طملر ررت. وعررمل ًة

تيرصرروي  عوررى تو رريملتهمل. وتيو ررملن تي ضمل يررت ارري     تيو ررملن ومررن َورر

همل ت  همليررت  ررل سرر ت. واررلت تقويررد   تشرركيُوعررملكررملن  ت لررت، أو ُي

صرت تقروم  عمر  مهرملم تي ضرملن       مرضمل ي عريق كوجو  كرملن مرالصِّ 

 مرررع تلرررره  ت مررردة تيرشررركيل. وت  ،متملرسرررت  رررل تي ضمل رررمله

ويكن ا ملال مرضمل رمله   ،تيغملي  تر  إعمل ة تيرشكيل مرة  ل س ت

 س وته. ل كمل همل تيدت لت مرة  ل س رث أو مرة  ل أرمعشكُِّت

وجهرررت  مرررره مرررن لرررهر جملوعرررت   أ. حملرررد تيد رررد يوطررررح 

 تير مل ته وتضقرتحمله تضري ت  يلمل يوي:  

 ال يدى تجملوس ك ت مرملمعت ضمل أو ى مت؟  -1

مرررررن تألعضرررررملء مكرررررر  م رررررمل دة   تارررررل يكرررررل جملوعررررر  -2

 تر ، وتألا  ارل يوجرد مر رز أ رملىل ويرو مصرغ       توسكرتملري

 ات؟ يواصور عوى تضعوومت تيدقيقت وتيصاي

تجملرلع مره تكويرف مرن     ال جيو  يول وس طرح قضمليمل ته   -3

 جموس تيو رتء / ويي تألمر؟ 

حيررث  ،ضررمل يررت مررن  مل رردة يكررل م طقررت    متثيررل تض ررملطق مهرر    -4

وعويرررررررت  ،إن  عضرررررررو تيشرررررررورى يكرررررررون أ رى   طقررررررررت   

تيروت رررررل مرررررع ت رررررمل   تإل تري و يرررررملرة م طقررررررت. ارررررلت    

 ،تو يررع تيو رررملن  جبمل رر  تتارلررملم  ررمل ميويرررت تي مررملم ح رر      

ت تلرصمل رررررت. وت يكفررررري  يرررررملرة  رررررل سررررر ت أو      رررررل 

علرررل تقريرررر ر رررمل ألرررل  فرررس تيوقررر ؛         ومرررن َوررر  ،سررر رث

مدي ملميكيرررت مر رررملرعت جيررردر مرررملجملوس أن      رررملجملرلع ميرررر  

ت يكرررون  َ يف. وِيررريكرررون عورررى  فرررس تيدرجرررت مرررن تير رررملرُ    

م    هل لكل مجم ع

ُّثألعضةةةةةةاا مك ةةةةةةص 

،  مساندة وسةك تاري

وُّثألهةةم هةةل ي جةةد 

م  ةةةا  بحةةةةا  ولةةةة  

للحص   عة   ُّث   مصةَ 

ُّثملعل مةة  ُّثلدقيذةة  

 وُّثلصحيح ؟
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ا رررررملال ق ررررروته تتصرررررملر مرملشررررررة مرررررث تجملرررررمليس تحملويرررررت    

  ؟ىوجموس تيشور

ع تو رررريت معرررردم أاويررررت و يررررر أو   ْ رررراررررل جيررررو  يول وررررس رَ  -5

ر ررريس اي رررت كتيرررو ترته وتدي رررمله غرررري تي ررريمل يت  معرررد أن       

ق مرررررن مررررردى ومعرررررد تيراق ررررر ،تجملورررررست  تمتسرررررر ور  تيررررر

 ،مل يكررررررن ْنإإجنمل تتررررررت ت تضؤس ررررررت تيرررررر  يرأسررررررهمل، و 

  ولملذت ت يكون؟

مرررن  تجملورررس   ررررت  ت يضررر   َ  ِوررر ،مرررمل تم تي مرررملم مرررمليرعيث   -6

 تيشرملب؟

ا رررررملال أيض رررررمل  ،جبمل ررررر  تيروت رررررل مرررررع جمرررررمليس تض رررررملطق -7

 ، عيررررررت تضه دسررررررث وتحململسرررررررث   ؛تكلعيررررررمله تضه يررررررت 

 ،و ررررل تكلعيرررررمله. جيرررردر مرررررملجملوس أن ي ررررلع  ررررروته    

ويكرررون ا رررملال اييرررت ي لرررل و قرررملش ارت هررر  وتو ررريملته .       

عرررررت ت  رررررثري مرررررن   و  ل طرقرررررت ُملثِّررررر هرررررله تكلعيرررررمله تُ 

ومهرررررررلت ميكرررررررن  ؛ كوميرررررررتتضؤس رررررررمله تخلمل رررررررت وت  

وت  ،تتطرررهيف عورررى مرررمل يررردور ت جمرلرررع تيعلرررل وتألعلرررملر     

    ى أاليرهمل ت ر ع م روى تحملروى تحملوي.

اررررل يوجررررد لطررررت  م يررررت يراررررديث تجملوررررس مررررن تجملوررررس        -8

  ف ت مملير  يق مع تكهمله تضع يت  شعرت تخل تء؟
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 ة عوررررى ارررد  إجملمررررمله ُم  . و ررررملء طيررررت م  ومرررن جمل رهرررمل قررررد   

  مل ته تضري ت  لمل يوي:معض تير

   اررررل يرررردى تجملوررررس    :مملي  رررررت يور ررررمل ر تيررررلي مفررررمل ه"

  مررررملم مررررن 17ضررررمل أو ررررى مررررت؟"  ررررراك  تضررررمل ة   تك ررررت مرملمعرررر

 ررررررقن تو رررررريمله تجملوررررررس أو مشررررررروعمله     تيشررررررورى، جموررررررس

مرررن تجملورررس أو تقريرررر تجملورررس علرررمل   ر رررع تمرررردتء تأل ملرررت تيررر  ُت

ق  ت جمورررس  رررملجيررر  أن ُي ور  مرررن لرررمل م ت ررررمث تيشرررريفث  

تلروفرررر  وجهررررمله تي مررررر مررررث جمو رررري تيررررو رتء       تيررررو رتء، وإْن

ويررررث  ،وتيشرررورى يعرررو  تيرقريرررر يوشرررورى ض ملقشررررت مررررة ألررررى    

تتفملقرررت أو تلره رررت مرررع وجهرررت  مرررر جمورررس تيرررو رتء، وررر  يعرررو        

وإت  رررمليرأي  ،تيرقريرررر جملورررس تيرررو رتء،  رررقن تتفقرررمل  رررملن مهرررمل      

عررردم سرررري تو ررريمله  مرررمل   رررمل  عرررمل ي م رررت ارررو    .تي هرررمل ي يولوررر  

ت  مررررع أن تضرررررمل ة   ،تجملوررررس ت  فررررس لررررر  سررررري تضشرررررملريع   

ق مررررث تضشرررررويف وتيرو رررريت. أمررررمل مقررررملييس تإل رررررمل  وتي  ررررملح فرررررُِّت

قررررد يكررررون  ، ورررر  يكررررن ا ررررملال مقيررررململ ت تيرررردورة تي مل سررررت

 ا ملال تطوير تآلن.

   ت"ارررل يكرررل جملوعررر   :مملي  ررررت يور رررمل ر تيرررلي مفرررمل ه 

، وارررررل يوجرررررد تملريمرررررن تألعضرررررملء مكرررررر  م رررررمل دة وسررررركرت

يواصرررور عورررى تضعوومرررت تيدقيقرررت     تر مر رررز أ رررملىل ويرررو مصرررغ    

 ،وتيصرررايات؟" مرررن تضهررر  تيروعررريح مرررأن يكرررل عضرررو سررركرتري

وا ررررررملال وحرررررردة  رتسررررررمله، ويكررررررن ت تيوتقررررررع  ررررررثري مررررررن   

تيعررررملموث تإل تريررررث ت تجملوررررس حيرررررملجون ضزيررررد مررررن تيررررردري     

وررررس ض ررررملعدة تألعضررررملء عوررررى أ تء  ورارررر ، وحيرررررمل  عضررررو تجمل
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ن يقررررروم  هرررررملم تر رررررملو  مهرررررملم تي ررررركرتملريت تضرعوقرررررت      إىل َمررررر

 ملضرالصصررررررررررث ت تيعورررررررررروم  ؛مر مرررررررررري  تألورتق وتضوتعيررررررررررد

ن يعررررملون ت تيو ررررور إىل تضعوومررررمله تيدتلويررررت  تي يملسرررريت، أو َمرررر

 وتخلملرجيت ذته تيصوت  هملم تجملوس.

       مملي  رررررت يور ررررمل ر حررررور مرررردى جرررروت  طرررررح تجملوررررس

تكويرررف مرررن جمورررس تيرررو رتء / ويررري     تجملرلرررع مررره  قضرررمليمل تهررر   

مررررل مررررن تيوتجرررر  أن    ،تألمررررر،  ق ررررت مررررمليطرع جيررررو  يول وررررس    

يطررررح تجملورررس قضرررمليمل جديررردة ومشرررملريع أ ملرررت أو تعرررديل عورررى   

والرارررررمل  مرررررملم تض رررررؤوييت تتجرلملعيرررررت تيرررررلي مررررردأ  ،تأل ملرررررت

وويرررد ت تجملورررس، وت    رررى أ رررت حررررى لرررملر  تجملورررس ميكرررن     

مرررن مؤس رررت تضوررر   يررت تمرررردتء  تضشررملر ت  قرررد وعرررع  مرررملم ت لمل 

وت رهررررى  وت قررررت جمورررررس    ،وسررررملر ت أروقررررت تيشرررررورى   ،لمليررررد 

تيرررررررو رتء ولرررررررمل م تخلررررررررمث تيشرررررررريفث عويرررررررت. وتضقصرررررررد أن 

 وييس تيعضو  ق . ،أن تقرتح ض ملتضؤس مله ميكن أي

       مملي  ررررت يرلثيرررل تض رررملطق  هررري م رررأيت مهلرررت، ويكرررن

ن مرررن وورررلّثُم عرررمل ًة تيزيرررملرته أيض رررمل مهلرررت لمل رررت أن أعضرررملءامل   

 ركررررون تضهحمررررمله شررررملموت، ور ررررمل  رررررمل  ت     ، ررررل ك ررررت 

 ضرررررورة أت  ؛ت قيقررررت إىل تطرررروير تتسرررررفمل ة مررررن تيزيررررملرته   

ر ررع ضعررمليي ر رريس تجملوررس    تقرصررر تيزيررملرة عوررى  رملمررت تقريررر يُ    

عملمرررل ارررلت  رح ت تيررردورة تي مل سرررت عررررورة أن يُ وقرررد تقُرررر . قررر 

يضرررع و رررد تيزيرررملرة    ع رررى أن  ؛تيرقريرررر معملمورررت أي تقريرررر الرررر   

 رررررملق  ت وُي ،  يرررررت موعرررررد ارررررد وررررر  ُي ،تو ررررريملتت ت تيرقريرررررر 

وقرررد يرقررردم عضرررو الرررر مرو ررريت    ، رررملق  تيرو ررريمله تجملورررس وُت
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ر ررررع جملوررررس إعررررمل يت، ورررر  يررررر  تيرصرررروي  عوررررى تيرو رررريمله وتُ  

ومرررلي  يرررر  تتسررررفمل ة    ؛تيرررو رتء مثرررل تو ررريمله أي تقريرررر الرررر    

تضرروتط ث ا ررملال   شررعور  ضررًه عررن  ،قرردر تإلمكررملن مررن تيزيررملرة   

ت تض طقت مملألاليت وتتسرلمليف د  وارت ه  وحملجملته .

     يرت   ،مملي  رت يوروت ل مث جمورس تيشرورى و رمل ع تيقررتر

 مل مطي ت.ممليطرع اييت حمد ة ويك همل غملير 

  .  رررردقت  ملعررررل أوعررررح  ،مررررن  ملحيرررررت وت تي رررريملق ذتتررررت  

 يلرررمل يرعورررق مررردور جمورررس تيشرررورى ت تعررريث  ررررملر تض رررؤويث،  

ت ت  ور يرررررت عورررررى تإلطرررررهق. أمرررررمل  صررررروص وجرررررو  و يرررررر   أ ررررر

ن وت يشرررررؤن و يرررررر عررررريِّن تجملورررررس،  رررررقن معرررررض تيررررردور تُ ويشرررررؤ

تي ررررروطت تيرشرررررريعيت، يكرررررون  ثملمرررررت م  رررررق مرررررث تي ررررروطرث  

تير فيليررررت وتيرشررررريعيت، وت ررررملر يرررردي مل اررررو أن ا ررررملال ممليفعررررل      

تراررررد  أارررر   ،يشررررؤون جموررررس تيشررررورى. ومصررررفت عملمررررت  تو يررررر 

فيررررررت دررررررلت تيررررررو ير ت: متثيررررررل تيرشررررررريع يرررررردى تألعرررررررملء تيوري

ومرملمعرررت مررردى تيررررزتم   ،تير فيرررل، ومتثيرررل تير فيرررل يررردى تيرشرررريع 

وشررررح وجهررررمله تي مررررر   ،تير فيرررل مقرررررترته وتو ررريمله تيرشررررريع  

إىل  مررررث تي رررروطرث وحمملويررررت تقريرررر  اررررله تيوجهررررمله. إعررررمل تً     

عررررلملن تيرررررزتم تي ضررررملن وجموررررس تيررررو رتء كتير فيررررل  مأحكررررملم     

 لمل ت  يلمل يرعوق مأعلملدلمل وممليعهقت مي هلمل.تيدسرور، 

أ ررررررت ت توجررررررد   .  مل ررررررر تيقعررررررو  قررررررد أوعررررررح  ،أيض ررررررمل

 لهلرررت جمورررس  ،ت  وتجيرررت مرررث جمورررس تيشرررورى واي رررت تخلررر تء 

عرررره عويرررت مرررن  تيشرررورى إمررردتء تيررررأي وتعرررديل مرررمل يررررته  يلرررمل يُ   

ت حررررث أن  ؛ لهلرررررت تشررررريعيت  ،أ ملررررت أو مررررمل يقرتحررررت م هررررمل   
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تء قمل و يرررت تهرررر  ممليصررريملغت ومرررمليرم  مرررث مرررمل    مهلرررت اي رررت تخلررر  

ألرررررى غررررري  مملإلعررررمل ت إىل مهررررملم  ، رررردر ويصرررردر مررررن أ ملررررت 

 ذته عهقت   وس تيشورى.

أ ررررت وعوررررى تيرررررغ  مررررن أ ررررت يرررريس   . ريررررمله جنرررر وأعررررمل  

ه مرررث اي رررت تخلررر تء وجمورررس تيشرررورى مرررن حيرررث    ا رررملال تعرررملُر

تعريرررررف تضهرررررملم تضو ورررررت يكرررررل م هلرررررمل، يكرررررن إذت تسررررررلر       

س تيشرررورى ت إسررردتء تضشرررورة  قررر  يواكومرررت، يصررررح       جموررر 

 ،ا رررملال ت  وتجيرررت. ومهلرررت اي رررت تخلررر تء يي ررر   قررر  قمل و يرررت     

 م جملوس تيو رتء.  قد وإ مل تدرمل أيض مل حمروى ممل ُي

إىل أن تيرررلي يعلرررل  تلرررل تجملورررس      . مهرررمل تض يرررف وأشرررملره 

وترررررأوري تجملورررررس عوررررى  رررررثري مرررررن   ،يرررررى ت ررررررتال تإلجيررررملمي  

 قضيرملن عوى سريل تضثملر ت ت صر: م همل ،تيقضمليمل

 ع مرررررررمل ة لمل رررررررت ممليعقومرررررررمله ضلملرسررررررري ْعرررررررتألوىل: َو

مرررن  مرررملم ت رررد مرررن تإليرررلتء . وقرررد    تيع رررف تألسرررري كتضرررمل ة 

مل عرررن  مرررملم تإلجررررتءته مررردأ معرررض تيقضرررملة تآلن مرطريقهرررمل عوع ررر 

 تكزت يت ت قضمليمل تيع ف تألسري.

       عورررى تيثمل يرررت: تعريرررف تيطفرررل ت  مرررملم كمليرررت تيطفرررل

سرررر ت معررررد تصرررروي  جموررررس     أ ررررت  ررررل إ  ررررملن أقررررل مررررن     

 تيشورى عوى ذي . 

وتتعرقررررمل  أن مرررررور  يررررع تأل ملررررت عوررررى جموررررس تيشررررورى  

ن مرررن تي مرررملم لمل ررررت أن   ا ِّررر ويك رررت يُ  ،مليررريس  قررر  عرررروري    

تجملورررررس ي ررررررلع كليرررررع تآلرتء،  لرررررمل أن تألعضرررررملء يرررررديه       
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معررض  ررت ميكررن  عرروة   أتطررهيف عوررى تيقرروت ث تيدوييررت، جبمل رر      

 تخل تء ت جمملته حمد ة يهسرتشمل  مرأيه .

 ل تطوير علل جموس تيشورىُرُس: 

مرع قررن ا رري    مضرى  رو رُ   تإىل أ ر   . سرويلملن تيطفيرل  أشملر 

مررأن  عوررى إ شررملء جموررس تيشررورى تي ررعو ي  ر رمررت علويررت حررري 

يعلرل يرت تقيري  شرململ كليرع أعلمليرت وقرترتترت واورملره عورى تيروطن           

لرهر جهرت حممليردة تر    يرع تضهحمرمله أو        وذي  من ؛وتضوتطن

  وحيمل يررت حرررى   رررفيد مررن اررله  تضقرتحررمله وتي رررمل ل مكررل جتررر  

ه أن يرر  رمطهرمل  رتحرل    فررتَ وتير  يُ  ،تير رمت ت تضرحوت تيقمل مت

 م ت  يرع جمرملته ت يرملة تير  تهر       ت لويت مررملييت تعكس تيرقرد  

ت  ملأسملسرري  مل  ررمكوِّ تجملرلررع وتيفررر . وقررد أ رررح جموررس تيشررورى 

ر تجملرلررع تي ررعو ي تيررلي حيرررمل  تيكررثري مررن تكهررد وتيوقرر  تطررو 

ت ت تيرعرملطي مرع مرمل حيرملجرت تجملرلرع      ر و ض  مد يًت صرح أ ثَريُي

ق اقِّررومررمل يطلررح يررت تيرروطن ت سرررملقت تيرردويي ييُ  ،مكمل ررت أطيمل ررت

 . أعوى تض  زته  لمل اي ت ر يت قيمل ت مل ت كيلت 

ت تيورقررت   .  رردقت  ملعررلمقررتح   أ.  ررمل زة تيع ررروشوأيرده  

تير ي ررت مرشرركيل مخررس كررملن  ت لررت مشرركل أ ثررر قصص ررمل     

ضرررمل سررريكون درررمل مرررن  ور  ملعرررل ت  يرررمل ة لدمرررت     ؛و ي ملميكيرررًت

مل كررر   مفمل رررل مهلرررت يوغمليرررت تولرررس حيرررملة تضررروتطن، ولصو  ررر  

كتيشرررؤون تي يملسررريت وتيدسرررروريت  وكتضررررأة  يررردورالمل تي يملسررري    

  ت تجملوررررس، مملإلعررررمل ت إىل ك ررررت كتي رررركملن وتد رررررة  تيرارررر

ق ْ ر ت جتمله سكملن تضلوكت سرعو يث ومقريلث، وَ  ه  جد يدورامل تض
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س حم ومت ومر و ة مهد  تيو ور إىل ت ليرت مرقملرمرت يعلروم    أُس

تيره  من أقصملامل إىل أقصملامل.  لمل تتفق  مع  .  يمل  ت تعقيررت  

مل ي ر يرملر عضرو تجملورس تضررعرت حملي    معدم تتسرع ملر ت تغريري اييرت تلر  

إىل أن يررأتي تييرروم تيررلي  كررون قررد تسرررطع مل جتررملو  تير ملذمررمله       

 تيقرويت وتيف ويت.

عرورة أن يررعد أعضملء تجملوس   . رتشد تيعرد تيكري ويرى 

عن تيطرح تيشعج تإلعهمي تضثري.  مل صمل ت تي  يعضرو تيشرورى   

ت أن  ؛يثقت وتة تألمر  يرت ت ض صرت وت وتسرشعملر جي  أن تزيده وقملر 

مل،  هرو مل  مل تجرلملعي ا صِوت ، أو ُمجتعوت ي عى ألن يكون كمشهور 

مررت يررلي . وميكررن أن يقرروم مررلي  معررد أن تررر  مررن جموررس  َهْؤُيرر

 عررروري  تيشررورى.  لررمل أن إق ررمليف تضرروتطن مفملعويررت تجملوررس أمرررٌ     

 ي  ملحت، وي لعت أعضمل ت.  

ر ررع سررقف حريررت تجملوررس     ررقن  ، . كررد تيرر يثن ر وت تصررو 

 تمميررز  يكررون تيطرررحُ  ت ألْنجررد  مهرر   ل معررض جو ررملتت سررريتً ْعرروَج

؛  ملي ريت ت تيطرح تكريء مهلت حررى يرر  تفرمل ي تيضرغ      و عملًت

أن تضعلور مت ت تي ملمق ور مل   . و ملء طيرتتتجرلملعي. وأوعا  

فرررته أ ررت مررن  ررل جو ررت ُي تزتر م رررلر ت اررو أن ا ررملال جررزء  يررت 

أن ألي   .  ردقت  ملعرل  ت مدتيت  ل جو ت. ت حث أ د  ي سر

ويكرن   ،ل جو رت مرمل يرت سرريت. تأل رل ارو تيعه يرت       جْعر  مرضملن حق 

إلقرررتر سررريت أي   ه عررمل ًةصررو ا ررملال موتعرريع تقرضرري تي ررريت. ويُ  

تيرقملييرد،  لرمل أ رت ميرملرمل      هجو ت. وجموس تيشرورى ميرملرمل ارل   

 أغو  "تيشكويمله" تي ضمل يت. 
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علررل كررملن تجملوررس      يلررمل ترر    . لمليررد تير يعررملن   وطمليرر  

ير  إ ملقت  وتو يملتت؛ موجو  مر ز  رتسمله عال  

  ورس تيشرورى؛  يرث ترررو ر معوومرمله  مل يرت وذته مصرردتقيت      

 يررث تررأتي تيقرررترته ذته   ،عررن تضوعررويف تضرررت  عرعررت وت ملويررت  

اررررلت تضر ررررز وحرررردة إيكرتو يررررت     لوفيررررت عوليررررت. وقررررد يضرررر     

مررت ميك هررمل تزويررد   رطهعمله تيرررأي ترررو ر عوررى  رروت ر مدر   تسرر

أعضررملء تيو ررملن مملضعوومررمله تضطوومررت قرررل تقررملذ تيرو رريت أو تيقرررتر  

   ررلي  مملمرعررمل  أعضررملء وعضرروته جموررس   تض ملسرر .  لررمل طملَيرر 

ه  يطررح  تيشورى عن تويرت ووسمل ل تيروت ل تتجرلملعي؛ ألن معَضر 

 ،ل توجهررمله تجملوررس متثِّرر  مل رر  شالصرريت أم أ هررمل  ت  عورر  إْن ارتء 

ومررن ا ررمل حيرردىل يرررس وجرردر، وتعررريض مررملجملوس مررن قرررل معررض   

تضغر ين. وت ألفيك  أن  ورة جمورس تيشرورى ت أذارملن تيعملمرت     

ر رررمل م رررر  تصررررحيمله وتغريررردته معرررض   ؛يي ررر   لرررمل ي رغررري 

ت وعضررروتتت، ور رررمل تعرقرررمل  معرررض تكلهرررور أن تجملورررس  أعضرررمل

 لررن  ،رملشرررة يولرروتطن. أيض ررمليرردرمل قرررترته غررري مهلررت مصررورة م

وجبليرع تفمل ريوهمل ت    تيضروري م ملقشرت ميزت يرت تيدويرت كتضوت  رت     

مررن  تجمورس تيشرورى وذير  مشرفمل يت تملمررت، وأن يكرون ذير  جرزء        

ب تيف ررمل  إىل ع ت ررر ْ ررعلررل تجملوررس يكرري تراقررق ت و لررت ومَ  

 أجهزة تيدويت.

يرل ت قيقري   ر تيرفعأ ت طملضمل تأل  م. لمليد تيعثلملنت حث يرى 

 ورررن ترتسررر  ت تجملرلرررع أيرررت وقمل رررت    ،ضؤس رررمله تجملرلرررع تضرررد ي 

ت ضلملرسررت ت رالملميررت  ملجعررت. ومررن  سيملسرريت  ميقرتطيررت تكررون رت ررد  

 وي   تضشركوت ت رهرور أعضرملء جمورس تيشرورى       ، ملحيت ألرى
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ت وسمل ل تيروت ل تتجرلملعي؛ وإ مل تضشكوت  يلمل يوتجهو رت مرن   

وممليرررمليي  ،مل عوررى اررله تض ررملمرملير ررلطررملب شررعروي  ملسررح أ رررح غ

مل. مررل ت م ررملو ت رروتر علوم رر ،يي رر  تضشرركوت ت أعضررملء تجملوررس

أممل تفملعل أعضملء تجملوس ت وسمل ل تيروت ل تتجرلملعي  ريلكن  

وسرررمل ل حشرررد تيررررأوري عورررى تقرررملذ تيقررررتر ت     ىحررردإأن يكرررون 

تض مومررت تيرشررريعيت، ويرريس ت ررل اررو م ررع أعضررملء تجملوررس مررن        

 ونوث يررت وحيلورر لررثِّ هررو يرررتا  مُ  ،وتيرفملعررل مررع تجملرلررع  تيرعرررري 

 الومت وتطوعملتت وطلوحملتت.

مع ممل تضرل رت تيورقرت تير ي رت مرن      أ.  مل زة تيع روشوتتفق  

مهحمرررمله لمل رررت معلرررل تجملورررس ولصو رررمل ت كرتمع رررمل ؛  علرررل   

تجملوس يرن يرطرور ت حرملر عردم ترهت سروريت عردم ترتررملع  اروى          

يصمل رة ممليوتقع تضعملش، و لي  ت حملر عردم  تيقوت ث وتأل ملت ت

مهرررد   ؛مرتجعرررت توررر  تيقررروت ث وتأل ملرررت مرررث تيفي رررت وتأللررررى    

رل ت فيلامل ممليقدر تيلي يعو  ممليفمل دة تضرجروة  تطويرامل و قيق ُس

 عوى علل تجملوس وتضوتطن.  

، ملرعي رر ملو رارردِّأن جملوررس تيشررورى ُم  . و ررملء طيرررتوأوعررا  

ومرن جهرت    ؛ل أ ت ت يقوم مرقمرت   ور تجملورس  ويكن تضشكوت ممليفع

 قن أ شرطت تجملورس وتو ريملتت ع ردممل تصردر  قررتر مرن         ،ألرى

مل رغرر  أن تيقرررتر يصرردر و يررت   دررجموررس تيررو رتء ت ي ررررت تضرروتطن   

إشملرة إىل قرتر جموس تيشورى، وتتقرتتح او تيرت يرز عورى ذير     

ي قرد ي ره    عوى تي ارو تيرل   ،رل تألعضملءت موقع تجملوس أو من ِق

 ت   ث  ورتت يدى أعضملء تجملرلع.  
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 يعرقررد أن   ررث  ررورة تجملوررس ت   . عرررد تهلل تضطرررييأمررمل 

ال  تجملوس؛ حيرث سي ررلر تي مرر يوعضرو عورى أ رت       تر  إت إذت ت ُر

ت ت تضقررملم تألور تتسرررفمل ة مررن تضليررزته تيرر  حيصررل مورررف يهل رر

ب مرن   رر  ي ارلت مرمل يُ  عويهمل، اله  ورة تيعضرو ت تجملرلرع. ويغرل   

ويعرر  تضروتطن أن  رمل  هرمل ت غرري      ، ملق معض تضوعوعمله تي  ُت

 ت. مل ت أو ت تهل 

 وجهت  مرامل ت تضهحممله تيرملييت:  .  و يت تيركروأوجزه 

مررن لررهر مرملمعررت أ تء معررض أعضررملء جموررس تيشررورى رجملًيررمل         -

غرملرق  وتيررعض تآللرر    ،وحريٌ  تيرعض  شيٌ  هحظ أن و  ملء، ُي

ن يطرررح ت  ررلرت ومهلرررت تيرصرروي  تي ررري،  ررن  ملجررت إىل َمرر 

 ويركو  وي ملق .

ومهحمملتت مرل   ،ال وتيدي ملمو يو و ملهاّرر يس تجملوس او تُض -

 ع قرررتر تضوت قررت عوررى تو رريت مررمل أو   ور ررمل إميملءتتررت دررمل  ور ت ُ رر 

 ر ضهمل. 

يقرو    ملواري مر   ،عص  حيملت مل تييوم متثل ر يت تضلوكت  -

ع ْقرريكررن يرريس دررمل وَ  ،رمل وتضؤس ررمله عررلن مرررتمل تيراررو  تيرر ت

  ثري ت جموس تيشورى و أ همل مفصويت م تجمهمل ع ت. 

  إىل  صرررررمل ل أو ق  رررررإن تجملورررررس ممللريملرتترررررت ت أعضرررررمل ت ُم -

يكررن  ،مل مررملر اررلت عررن وتقررع تألمررر  وع رر   عرِّررقررد ُي ،هررمله:  عرر  توج 

تيفكريرررت  هررملته  تيفكرررة ت وجرررو  تتلررره  ت تألعضرررملء مروج   

مررل لدمررت يقضررمليمل وتحريملجررمله   ؛ب  ررل عضررو ضررمل يرررته يرريس  ررز 
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 ىوتيرروطن  كررل مغررض تي مررر عررن تيررر      ،وررهمللثِّتض طقررت تيرر  يُ 

تيشالصيت.

أن معررررض تيصررررملمرث مقويررررل مررررن     . و ررررملء طيرررررت وأوعررررا  

مررن تيعررملموث مصررل  مرردون     نتضرردتلهه ت تجملوررس قررد يكو ررو   

  تجملوررررس، لمل ررررت ت تيو ررررملن وارررري عصرررر   ،شوشرررررة ورهررررور 

مل، وت ميكرن ت كر  عورى علرل تيعضرو      وتيعكس  ايح أحيمل  ر 

من  وتت،  مليعلل ت قيقي ت تيو رملن وتجملرملته تأللررى، وارلت     

 مليون.ممليطرع ت يعين أن  ل تيصملمرث  ع 

:  يررف ميكررن يعضررو ت   . سررويلملن تيطفيررلومرردروه ت ررملءر 

 رسري  عورى    ه  واو عمل ٌفر وُيطوِّرديف وُيجموس تيشورى أن ُي

ر أ ثر من مثمل ي أو عشرر سر ث؟! و رن  عور  مردى سررعت تيرطرو        

  وتيرر تمل وسرررملق تضعر ررت وتيرق يررت  ُمت مل ررل تييرروم ت أمترررت تيرر   

واي عوتمل تقرضي إعمل ة تي مر ت عدم إطمليت تيعضويت ؛ وتيرقل ت

أل ثر من  رتتث إذت يزم تألمر؛ مل  دعو إىل تقوي   رل مرحورت   

مل  ريرررد إعرررمل ة ايكورررت   رررُ  مررردًيمل مرررن أرمرررع إْنإىل ورررهىل سررر وته 

 تجملوس  مل يروتءم مع مرطورمله تيعصر تكديد.

مل مرمل  أن مردة تيعضرويت غملير ر     .  ردقت  ملعرل  ومن جمل رت ذ رر  

تكون أرمع س وته،  لمل ت معمر  تي ضمل رمله. وم رأيت تير ديرد     

ىل   تيعضرويت مرثه  اردِّ من  ور تيعململ ُت مل يو مللرث. و ثرٌيتعو  غملير 

ق طر ررمل  ررملرمت جيرر  أن ُتا ررملال شررروًط  فهرر  أن   ورته. وجيرر  أْن

ح. تورر  ارري أيررف مررملء تت رالملمررمله.  لررمل أن     رش ررعوررى تي مللرر  وتضُ 
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ع  ررمل يضررلن تيرلثيررل تيفعورري   وَعررتيرردوت ر تت رالملميررت ميكررن أن تُ 

 تيشململ يكل تي مللرث. 

عورررى عررررورة تتارلرررملم ممليو  رررت     أ.  رررملر مه كرررت ز ور  ررر

يت و صرروهمل عررن تيطملقررت، وأن ُيرتعررى تشرركيل أعضررمل همل  تتقرصررمل 

جبمل ر    ،من  رملر تتقرصمل يث ت تيره  ومرن أسرملتلة تكملمعرمله   

 ؛رجرررملر تألعلرررملر تيررروط يث ورجرررملر تيدويرررت تي رررملمقث ذوي تخلررر ة 

ه عوى اله تيو  ت  مل ت تيقرترته تتقرصمل يت وتضملييرت  عَر يث ُي

 رقن  رره معرض تيرسروم      ،ولمل ت تتسرثلملريت.  عوى سريل تضثرملر 

تيرسرروم عوررى تيعلرررة تيثمل يررت ومررمل   :مثررل ،قررد أتررى م رررمل ل عك رريت 

 و ره تيقررترين      ،ورسوم تيعلمليت عوى تيقطرمليف تيصر ملعي   ،يويهمل

 ؛تيرتتجررع ع هلررمل. ومررمليرغ  مررن تكهررد تيكرررري تيررلي مليرررت تيدويررت 

ووررمله   ،ت أعردت  تض شرله تيصرغرية وتضروسرطت     ملترتجع ر  ى ق  مل  رر 

ا رررملال جنملحرررمله عررراللت  ،خل. وممليفعرررلإ ،در تيرطمليرررت تضرتفرررعمعررر

إت أن اررلت  ؛ر تضررملييوم هررمل مر ررململ تيراررو    ،يوقرررترته تتقرصررمل يت 

 ،مل يرتفع تي رملتل تحملوري يقطرمليف تألعلرملر     قمل ر ت إْن تي  ملح سيمل 

ا رملال حملجرت    ،وتيرالفيض تضولومل يورطمليت تيرمليغت تخلطورة. وعويت

قرررملذ تيقررررتر تتقرصرررمل ي ييرررأتي مأ ضرررل    ت يروسررريع  ت ررررة ت مملس ررر

 م مع تطوعمله تيقيمل ة تيرشيدة.ء مل يروت ،تي رمل ل

إىل كملن تيصدتقت تي ضمل يرت، حيرث     . حملمد تيشرتريوتطرق 

أوعح أن مرتكزامل او "تيصدتقت" مث جموس تيشورى وتي ضمل مله 

تيو رملن  تأللرى؛  ع ى م ملء عهقت  دتقت مي هلمل. مملإلعمل ت إىل أن 

ي ضمل يت دمل  ور حموري وإسرتتتي ي ير ملء عهقت  دتقت ووقرت مرع   ت

أذريف تيقروة تي ملعلرت    ىحدإل لثِّتجململيس وتي ضمل مله تأللرى، واي ُت

 ن ُّثللجةةان ُّثلربملانيةة  

ل ةةةةا  ور محةةةة ر  

وإسةةةرتُّثتيج  لبنةةةاا 

علقةة  صةةدُّثق  وثذةة  

جةةةةةةةالت مةةةةةةع ُّثمل

وُّثلربملانةةات ُّثألخةة ى، 

 ىحةةدإ ل   ةةوهةة     

 ذرع ُّثلذةة ة ُّثلناعمةة  

لسياسةةة  ُّثململكةةة  

 ُّثلخارجي .
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 وميكرررن ت ارررلت تإلطرررملر تيرو ررريت ي يملسرررت تضلوكرررت تخلملرجيرررت.

وتكثيف  يملرتترت  ، مدع  كملن تيصدتقت تي ضمل يت   وس تيشورى

أذريف تيقوة تي ملعلت ي يملسرت   ىحدإل لثِّو همل ُت  ؛يو ضمل مله تأللرى

 تضلوكت تخلملرجيت.

و يلرررمل يرعورررق مكيفيرررت  ويرررل جمورررس تيشرررورى مرررن جمورررس     

أ هرمل م رأيت     . ريرمله جنر   تسرشملري إىل جموس تشريعي، أوعرح  

ر تيررردرجيي، وميكررن ت اررلت تإلطررملر    رررمل  إىل  ررويف مررن تيراررو   

 مثل: ،ممل من تضهملتيرو يت مرويي جموس تيشورى معض 

إقررررتر تي يملسرررمله تيدتلويرررت عورررى م رررروى تضلوكرررت  الرورررف   -

 وغريامل. ،أ وتعهمل: تي قديت، تيرعويليت، تإلعهميت، تيرت يهيت

تضوت قت عوى تعيث ر سملء تدي مله تير ميليت وتيرشرغيويت، حررى    -

 يو تسرلر تعيي ه  مأمر موكي. 

 ور رررمل ت ،تضوت قرررت عورررى ت  رررملب تخلررررملمي ضيزت يرررت تيدويرررت   -

 مرحوت تحقت تضيزت يت قرل إعه همل. 

 وتقيي  أ ت ه .  ،إمكمل يت م ملءيت ر سملء تدي مله -

ومررع مرررور تيوقرر  سررررويد تيق ملعررت مررققرتر تأل ملررت وتيقرروت ث مررن    

 لهر جموس تيشورى.  

عورى   إىل إمكمل يت تطريق مقيململ   .  دقت  ملعلوذا  

أارردت  أ تء جموررس تيشررورى تي ررعو ي أو غررريه،  لؤس ررت دررمل    

مرضمل ت،  لي  يت مقملييس لمل رت   نمعي ت. أممل مدى رعمل تيشع  ع

 نعر  يمرضمل ت، رع نع- أي شع -تيشع   يألرى.  ولمل رع

 رمل  أن  عر  مدى رعرمل   ،  وتيعكس  ايح. ومن َو ؛حكومرت
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عورر  تي يملسررت،  ررقن رعررمل     جموررس شررورتا . وت  نتي ررعو يث عرر 

  يملسي ألي مود. تيشع  يدرجت معقويت او أسململ تتسرقرتر تي

تتارلرملم مرمليرثقيف     . تكمل ي تيشرريكي ومن جمل رهمل تقرتح  

تي ضمل ي كتيرصروي ، تيرتشريح، تت رالرملب، تيكوترمل، وغريارمل  ت      

  م رررل تضرتحرررل تضروسرررطت وتيثمل ويرررت حررررى تيررر تمل تيرعويليرررت مرررردر 

تكملمعيررت.  لررمل ذاررر  إىل أاليررت وجررو  وحرردة أو ك ررت ت  ررل    

ل قطرمليف م ملررمله  لثِّر ومرن يُ  ،تيغرر  تير ملريررت  قطرمليف حكرومي وت  

تجملرلع تضد ي، مهلرهمل تيرت يز عوى تلريرملر تيكفرملءته تض ملسررت    

  عويهمل. قفّريعضويت تيشورى و ق معمليري سويلت ووتعات ُم

 ررقن  ور جموررس تيشررورى  ، . م ررملعد تحمليررملومررن وجهررت  مررر 

يقرتر مأ ت ر مل يضعف أ ت ت أو يشعور  مل ع ت ؛ع  ثري تيدي مل ترتَج

ت ميروررر  تيقررردرة ييكرررون ت م رررروى طلررروح تيدويرررت ت ر يرهرررمل      

تآلمرملر تير     يلت ترررد   رل    ؛وممليرمليي يعدم ت ملجت إييت ،تكديدة

وتخلشريت   ،ت مر إىل تجملوس  لشررويف مرضرملن. تجملورس تسرشرملري    

روقرع. وممرمل   مممل ُي هد ته دله تيوريفت جعو  تيثقت مت أقل ُم أ ت مثَت

ر أن   أن وتقرررع تضلملرسرررت تإل تريرررت ير يرررت تضلوكرررت ُتمِهررر يعرررز  ذيررر

مل يرقردي  تضشرورة وتيررأي ت خمرورف     د جمو  ر جموس تيشورى مل يُع

تير   ردره    ،تيقضمليمل تي يملسيت وتتقرصمل يت وتتجرلملعيت تضهلرت 

مل مرن  عملم ر  سريلمل معرد    تو ، ع تيقرترتييوم من خمروف جهمله ُ 

ن تض ملس  تقويل أعردت  تجملورس    قد يكون م ،جترمت تجملوس. يلت

 هررررو ك ررررت تسرشررررملريت جملوررررس تيررررو رتء      ،تعضررررو  60إىل  ررررو 

معرض تجملرملته ولمل رت     عورى وضؤس مله تيدويت، وأن يقرصر  وره 
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ق معرررمليري ْ رررتتقرصررمل يت وتتجرلملعيرررت، وأن ترررر  علويرررت تتلريرررملر وَ 

مل؛ عوررى أن تكررون   رررت تضرررأة  يررت ت حرردو    وتارلملم رر أ ثررر  قررًت

مل. ومشررأن تيرردعوة  مررت مرضمل ي رر يرردور تضرقدِّتو مل ررت  تيعملضيررت تي  رر 

يعرردم لرروه عضررو تجملوررس عرر  وسررمل ل تيروت ررل تتجرلررملعي  ررمل   

تيعضررو أن   لررن تيضررروري أن يعرريَ   ،يطرحررت مررن ارتء ت تجملوررس  

ويريس   ،ل غمليريرت تألعضرملء  لثِّر تيغمليت من تجملوس او تخلرو  مرلرتء تُ 

مه هرر  حررث تروفررون معهررر     مررن حررق تورر ث أو وهوررت م مل فرررت      

املويت تسررثملرة تيررأي تيعرملم جترمله قررترته تجملورس، لمل رت حرث          

 رر ر وت ير  إيضملح مقمل دامل.ُت

عوررى عرررورة أن يكررون ا ررملال     أ. م ررلت تيررروجيري وأ ررده 

  ومعقرور يو رملن تجملورس إل هرملء  رتسرت مشرملريع       ارد  ُم  مرين   سقٌف

ؤ ي إىل تعطيرل تور    ألن غيملب الت تي قف تيرزمين قرد ير    ؛تأل ملت

و روته أوتن معضرهمل تآللرر مرن  ملحيرت ألررى.        ،تضشملريع مرن  ملحيرت  

 ررلي   ررقن مررن تيضررروري أن يقرروم إعررهم تجملوررس مملضرررمل رة ت       

لدمت أعضمل ت وإمرت  جهو ا  مشكل حقيقري ووتقعري. أمرمل  يلرمل     

يرعوررق مرا ررث  ررورة تجملوررس وإ ترة ععرررت وعهقرررت مررع تإلعررهم 

أل رت يريس مرن وتجرر      ؛ارون مرا رث أ ت رت أوتً   وتجملرلرع  رلي  مر  

 تإلعهم جتليل تأل تء تضروتعع!

 قن تيف وة مث حقيقت ممل يرر  مرن    ، . عرري مرالثر وت تصو 

علل ت جموس تيشورى وممل ير  تدتويت مث تي رململ ت ترزتر  رررية.    

وطريعرت تيرشرر تيع ورت     ،ر مل تأل تء ت مليي يول وس ورمتت تيرطيء

 ؛ت ر يت  رمل ل وإجملمرمله عورى أره تيوتقرع م ررعت أ ر        ورغرره

من علل    قررت تيشرورى     لِّ   ي مل جهوَ يكن ذي  جي  أت ُي
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ه  وإله ررره  وتفرررمل يه  ت وت مزتيررردة عورررى حررررِّ ،و  رررملء  رجرررملًت

 مصوات تيوطن. وميكن تيرو يت ت الت تإلطملر  مل يوي:

 صررررت تدورته مرالصِّيررررإلضررررمليف أعضررررملء جموررررس تيشررررورى  -

و يفيررت تيمهررور  ،تي وتو رروته وأسررمليي  تيرعررملطي مررع تإلعررهم 

  مهر إعهمي جيد. 

تيرو رريت موجررو  معررمليري يرقيرري  أ تء عضررو جموررس تيشررورى        -

 يرلديد تيعضويت.   ملوهمل أسملس وجْع ،و عملييرت

تيرو رريت مملحرفررملر عضررو جموررس تيشررورى مرررعض تضزتيررمل معررد   -

 لروجت من تجملوس.

 ،يطررح تيقضرمليمل تير  تشررغوت     ررح م صرت توت رل مرع تيشررع      -

 غرمورهمل و رتست ممل ي راق م همل.    ومن َو

وأن ، تتارلررملم مرطرروير تيكرروت ر تإل تريررت تيعملموررت مررملجملوس      -

ألن وجررو  تإل تري تي ررملجح يعررين  ؛يكررون يررديه  قصصررمله معي ررت

 تجملوس ت  ل  ورتتت. جنملَح

 قررد أشررملره  يلررمل ترر  تكرروين جموررس    أ.  ررورة تيفررمليزأمررمل 

 ى واييمله علوت إىل تي قملع تيرملييت:تيشور

ن إعدم م ملسرت تقوي  مدة عضو تيشورى يرثهىل سر وته؛ إذ    -

 يمل ة مدة تيعضويت ولمل رت ي شرالملص تيفرملعوث تزيرد مرن  ر رت       

 وممليرمليي جو ة عطمل ه .  ، ه متك 

إمكمل يرررررت إتملحرررررت تيفر رررررت يوطرررررهب ت تضرحورررررت تيثمل ويرررررت  -

 وس.  وتكملمعيت يولشملر ت ت معض جو مله تجمل

إمكانيةةةةةة  إتاحةةةةةة  

ُّثلف صةة  للطةةلب   

ُّثمل حلةةةة  ُّثل ان يةةةة  

وُّثلجامعي  للمشار   

  بعةةةن جلسةةةات 

 ُّثملجلت.
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ت ملجت إىل وجو  معمليري قملموت يوقيململ إلعمل ة ترشريح أعضرملء    -

تيشرررورى، مرررع أاليرررت أن تكرررون ارررله تضعرررمليري وتعرررات ومعرو رررت  

 يوقيململ.   ومملألل  أعضملء تيشورى، وأن تكون قملموًت ،يو ليع

ت تيرم  مشكل وتعح مث أعلملر تجملوس ور يرت  من تضه  جد  -

مل ألعضررملء وتعررا   تيرررم اررلت يكررون أن عوررى ،2030تضلوكررت 

 ويعملمت تي ململ ومل ي مل.  ،تجملوس أوًيمل

مررن تضهرر  أن يررر  تفعيررل م ررأيت تيروعيررت وتيرثقيررف يول رلررع       -

مدور وأادت  تجملوس مشكل أ ضل، وتيعلل عوى   رث  رورة   

 ن يرى غري ذي . تجملوس أمملم َم

إن تكلع مث أشالملص ير  تلريملرا  من تيقطرمليف ت كرومي    -

ويت  ور  ،تجد  مه  -تخلملص  من تيقطمليف وأشالملص ير  تلريملرا 

 ت  يمل ة  عملييت تجملوس وإورت ت. 

عرورة أن يكون ا ملال اييرمله وعروتم  يرفعيرل  ور أعضرملء      -

 ولمل ت غري تيفملعوث.  ،تجملوس مشكل أ  

مررررث تت رالررررملب   -تيوقرررر  تيرررررتان    ت-أن يررررر  تكلررررع   -

ه وتيرتشرريح يعضررويت تجملوررس، مررع تيعلررل عوررى تيروعيررت مأسملسرريمل     

مرررع تيرأ يررد مررأن إرعرررملء تي ررململ غمليرررت ت    ، ووأاليررت تت رالملمررمله  

 درال. ُت

ف وتعريف مكرل اييرمله   طت وتدري  مكث أن يكون ا ملال ُل -

تيعلررل ومررمل   مررن جهررو  سررملمقت، وذيرر  يعضررو تيشررورى ت مدتيررت     

 يزيمل ة  عملييت  وره، وت هيل علوت. ؛تيراملقت مملجملوس
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مررأي مقرتحررمله أو   م تيرقررد ت ن يرغرر   رررملح تيفر ررت َضرر  أن ُت -

تو يمله قد قدم تجملرلع، وأن تر  تتسرفمل ة من ارله تضقرتحرمله   

 رل ك ت خمرصت  معد  ر امل من ِق

ن يررر  أت يكررون جموررس تيشررورى اررو تضو ررأ تأللررري َضرر     -

زا  وت طرق ن يثر  متي إت َم؛ ا  من موتقع قيمل يت إلرعمل ه  إعفمل

ق ْ ر ألعضرملء تيشرورى وَ  عويه  تضعرمليري، وأن يرر  تتلريرملر وتيرتشريح     

معمليري  قيقت حرى  مل ظ عوى تيصورة تإلجيملميت يول وس. 

ومممل سرق يرضرح أن تضورقرى  رملق  معرض تأل كرملر تكيردة،       

 مثل: 

أن يكررون مررن  ررهحيمله جموررس تيشررورى تضوت قررت عوررى   -1

تعيث ر سملء تدي مله تير ميليت وتيرشغيويت، أو تيرلديد د .

وررس يهسرررفمل ة مررن  ملمررل   تفريرر  تيعضررو يوعلررل ت تجمل   -2

ب ت تضصررمل  مررث علوررت ت   وتفمل ي ررمل  صررور أي تضررملرُ  ، ل تتررت

مررع  ،مررن  مررملم تجملوررس  مل يولررمل ة رقرر   تطريًقرر ؛تجملوررس ولملرجررت 

 تأللل ت تتعررملر  لوت قرل تيرعيث ت تجملوس.

 قرل أو إذتعررت تكو ررمله غررري تي ررريت عوررى موقررع تيشررورى   -3

  و ت  ملموت.ويكون تي قل يو ،وق ملة تي عو يت

تحرفملر عضو جموس تيشرورى مررعض تضزتيرمل تضع ويرت معرد       -4

رتتررت   إىللروجت من تجملوس، وإعرمل ت   ررت معي رت أو مرور  وملمر       

 تيرقملعدي.

 صرررل ك رررت تتقرصرررمل  عرررن تيطملقرررت يرصررررح ك ررررث،        -5

وتسرررقطملب تضرالصصررث ذوي تخلرر ة وتأل ررمل مييث ت تتقرصررمل  
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ألاليرهرمل وتأوريارمل تيررملي  عورى      ؛من تجملورس ت تيو  رت تتقرصرمل يت   

ع ت تتسررر  ململ تقرصرمل  تيدويررت وحيررملة تضروتط ث مرملشرررة، وتيروس رر  

 مرأي ذوي تخل ة من لملر  تجملوس.

ك ررت   :مثررل  ،إعررمل ت معررض تيو ررملن يو ررملن جموررس تيشررورى      -6

ك رت  وتيشؤون تي يملسيت وتيدسروريت، وك رت تي ركملن وتد ررة،    

 تضرأة.

 التحصيات:   

ير  إ ملقرت   ورس    ملر  رتسمله  ع إ شملء مر ز  -1

تيشورى؛ وحث جموس تيشورى عوى تفعيرل شررت ملتت مرع مرت رز     

 ،تيدرتسررررمله تيوط يررررت كغررررري ت كوميررررت أو شرررررت ت كوميررررت    

وتتسرررفمل ة مررن تضورقيررمله وتض رررديمله تيفكريررت ك لورقررى أسرررملر     

 تيفكري .

 رالملميرت  تدري  تير  ء ت تضردترمل وتكملمعرمله عورى تيعلويرت تت      -2

وغريامل من  ، فملايلهمل كتيرتشيح، تت رالملب، تيرصوي ، تيكوتمل

ر وقمل رت تت رالرملب   ْشر  ردتيرت ي َ  ،تضفملاي   ت جممليس يوطورت مثًه

تيصررررايح، و يررررمل ة حضررررورا  كو ررررمله تجملوررررس يهسرررررفمل ة،      

و ررلي  ترردري  تضؤس ررمله تضد يررت. و يررمل ة مشررملر ت تيشرررملب ت  

 ع عد  مقملعدا .ْ تجملوس مَر

ن يكرررون مرررن  رررهحيمله تجملورررس م ملقشرررت ميزت يرررت تيدويرررت    أ -3

كتضوت  ررت  وجبليررع تفمل رريوهمل ت جموررس تيشررورى وذيرر  مشررفمل يت      

مررن علرررل تجملوررس يكررري تراقرررق    تتملمررت، وأن يكرررون ذيرر  جرررزء   

 ب تيف مل  إىل أجهزة تيدويت.ع ت ر ْ وَم ،ت و لت
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 ، عررر  وتكثيرررف  يرررملرته تجملورررس يول رررملطق وتطررروير اييملتهرررمل    -4

يف   رررررمليس تض رررررملطق إليصرررررملر حملجملتهرررررمل ومقرتحملتهرررررمل وتتجرلررررمل 

وإ رررردتر   ،وم ملقشرررررهمل م ملقشررررت  ملعوررررت ت تجملوررررس    ،يول وررررس

 تيرو يمله مشأ همل.

تقررردي  تررردري  ألعضرررملء جمورررس تيشرررورى ت تي وتو ررروته      -5

و يفيرت تيمهرور  مهرر إعهمري      ،وأسمليي  تيرعرملطي مرع تإلعرهم   

جت و ل مرمل  اِرتُضوغت سويلت، وتتسر ملمت ي س وت تيراد ىل مجيد و

 ل تيدويت.لثِّأل ت ُي  ضمل ي؛حيرملجت تيعلل تي

 ،ع معرررمليري يرقيررري  أ تء عضرررو جمورررس تيشرررورى و عملييررررت  ْعرررَو -6

 يرلديد تيعضويت. ملوهمل أسملس ْعوَج

وأن  ،تتارلرررملم مرطررروير تيكررروت ر تإل تريرررت تيعملمورررت مرررملجملوس     -7

مثررل تيرالصصررمله   ،يكو رروت مررن قصصررمله حيرررمل  دررمل تجملوررس    

 وتيقمل و يت وتإل تريت وغريامل.تي يملسيت 

 ررلرتيف يودويررت  إ رت  تطرروير جموررس تيشررورى ت ر يررت   -8

ا رملال   ،  يرث تكرون  حيرمل  يورطوير وإعمل ة تديكوت وت و لت

مصررهحيمله وم ررؤوييمله تجملوررس يرر ملسرر  مررع    ىع ررلطررت  م يررت تُ 

 ؛مع مليرت وت رملق  مرع وتة تألمرر    عوى أن ير   رتسررهمل   ،رع وت تيرطو 

 مع  ل  ديث الر ت تضلوكت. ييرلملشى

 ديد إطملر  مين يه رهملء مرن مشرملريع تأل ملرت أو تعديورهمل ت     

 تجملوس حرى ت ترألر. 
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 )حسب احلروف األجبدية(

  

تعثُّر وإفالس املنشآت يف اململكة العربية السعحدية.. "قيية: يف املشاركحن  -

  :لحلمناقشة األسباب واحل

  م. إمرتاي   ملرر 

 م. أسملمت  ر ي 

 أ. م لت تيروجيري 

 أ.  ملر مه كت 

  لمليد من  اي .  

 لمليد تير يعملن .  

  م. لمليد تيعثلملن 

   ريمله جن .  

 سويلملن تيطفيل .  

  عرد تيعزيز ت رقملن .  

 عوي تيطاليس .  

  أ.  هد تيقملس 

  أ. حملد تيد د ي 

    م ملعد تحمليمل .  

 أ.  ريل تضرملرال 

 عها؟نحِّقيية: السعحدية.. هل تستبدل التحالفات أم ُتيف شاركحن امل -

 م. أسملمت  ر ي 

 أ. م لت تيروجيري 

 أ.  ملر مه كت 

  لمليد من  اي .  

 لمليد تير يعملن .  

 يمل  تيدريس  .  

 سويلملن تيطفيل .  

 دقت  ملعل  .  

 عرري مرالث .  

  عرد تهلل تيع مل .  

 عوي تيطاليس .  

 أ.  مل زة تيع روش 
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 د   د يأ. حمل 

 م ملعد تحمليمل .  

 أ. مهمل عقيل 

 ريل تضرملرال  .  

 و ملء طيرت .  

 قيية: جملس الشحرى: الحاقع واملأمحل يف املشاركحن  -

 أ. م لت تيروجيري 

 تكمل ي تيشريكي .  

 أ.  ملر مه كت 

 حملمد تيشرتري .  

  كد تي يثن .  

  كيد تيشملجيي .  

   لمليد تير يعملن .  

  م. لمليد تيعثلملن 

 تيعرد تيكري   . رتشد 

   ريمله جن .  

 يمل  تيدريس  .  

  سويلملن تيطفيل .  

   دقت  ملعل  .  

 عرري مرالث .  

 عرد تهلل تضطريي .  

  أ.  مل زة تيع روش 

  و يت تيركر  .  

  أ. حملد تيد د ي 

  م ملعد تحمليمل .  

  مهمل تض يف .  

   مل ر تيقعو  .  

 أ.  ورة تيفمليز 

 و ملء طيرت .  
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-67، 65، 63، 62، 53 إسرت يل -

70 ،73-76 ،79 

 104، 81، 76، 72 اسيمل -

 104، 81، 76، 75، 72، 71 أ ريقيمل -

 74، 56 أضمل يمل -

 74، 63، 47 تإلمملرته -

، 70، 67-65، 61، 53 أمريكمل -

72 ،80 ،81 

 85، 81، 76، 72، 54 إ دو ي يمل -

 74، 56، 12 أوروممل -

، 73، 70، 64، 63، 60، 57 إيرتن -

75 ،76 ،79 

، 77، 76، 64، 57، 55 ممل  رملن -

78 ،84 

 63، 55، 52 تيرارين -

 81، 72 تي ت يل -

 74، 56 مريطمل يمل -

 58 موي س ايرمل -

 85، 54 تمليه د -

 76، 73، 70، 67 تر يمل -

 72 ج وب أ ريقيمل -

 81، 59 تخلويل -

، 62، 60، 59، 58، 55، 54 روسيمل -

63 ،70 ،72 ،74 ،75 ،80 ،85 

 60، 59، 56، 40، 33، 27 تيريمله -

76 

، 35، 33، 27، 13، 9-7 تي عو يت -

36 ،41 ،48 ،51-64 ،76-81 ،

84 ،134 

 72  س غمل ورة -

 63 سوريمل -

، 65، 63، 62، 58، 55-53 تيصث -

70 ،72 ،74 ،76 ،77 ،81 ،85 

 70 تيعرتق -

 74  ر  مل -

 85، 54  ير ملم -

 78، 77  شلري -

 56   دت -

 81، 72  وريمل -

، 64، 63، 55، 54  وريمل تك وميت -

85 

 70  وريمل تيشلملييت -

 110 ي تيكو -

 81 مملييزيمل -

 74، 63، 60، 55، 52 مصر -

 74 تضغرب -

، 10، 8، 7 تضلوكت تيعرميت تي عو يت -

12 ،35 ،64 ،68 

 60، 59 موسكو -

 70  يويورال -

، 78، 77، 64-62، 57، 55 تد د -

81 ،84 ،85 

 81، 68، 56 وتش طن -

 74، 68 تيوتيمله تضرادة -

 81، 63، 62، 55 تييملمملن -

 64، 63، 55 تييلن -
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 د. فهد العرابي احلارثي -

-  

  
 (اهليئة رئيس) معالي د. رياض جنم -
 إبراهيم البعيز د. -
 د. إحسان أبح حليقة -
 د. حامد الشراري -
 د. خالد الرديعان -
 د. خالد بن دهيش -
 د. ريم الفريان -
 الدريس عبد اهللد. زياد بن  -
 د. عائشة حجازي -
 احلمحد  ناصر عبد اهللد.  -
 أ. فائزة العجروش -
 د. فهد القاسم -
 أ. مطلق البقمي -
 املنيف. مها د -
 د. نبيل املبارك -
 د. وفاء طيبة -

 

  
 .األمانة العامة -
 .جلنة قيية األسبحع -
 .جلنة التقارير الشهرية -
 .أسبار" ملتقىاللجنة التحيريية للقاء السنحي " -
 إدارة احملتحى. -
 اللجان املؤقتة. -
 خدمات إدارية مساندة. -

282015  


