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ةـــّيوَبرتلا ةلَجَملا
ملـــعُملا نوؤــشب ىنــــعُت ةّيوَبرت ةلـــــجَم

٣٠٠٢ لوألا نوناك ـ٨٢ ددـــعلا

ءاـَــمنإلاو ثوحـُبلل يوَبرــتلا زكرـَـملا  ـ  ةّينانــــْـــبللا ةّيروُهمـُجلا

  ددــــــعلا ةيحاتتفإ ¯
٤ ّرمتسم ريوطت ّرمتسملا بيردتلا: ضاـــّيف هــــحيلم ىلـــــيل.د

يوبرتلا فلملا ¯
٦(٢) عقاولاب اهطابتراو ةديدجلا ةيوبرتلا جهانملا نومضم: سنوي دــــــعسأ .د

٨(٢) ةديدجلا ةيوبرتلا جهانملا لالخ نم ةطشانلا قرطلاب ميلعتلا عقاو: نيهاـــــش ماـــــسب

٣١ ىلوأ ةيبنجأ ةغل يزيلكنإ :دمح وبأ ةيماس  : ةيقيبطت سورد جذامن

٦١داصتقا :    يبيصغ اڤيإ٥١ تايضاير       :سراف الوي

٤٢ايجولونكت  :نوضيب فسوي٨١   ةيّنف ةيبرت :لفون دنالوي

٨٢ ةديدجلا جهانملا نمض ةيبنجألا تاّغللا ميلعت يف ةطشانلا قرطلا : ردان يبأ لاسرم .د

٠٣ ةحرتقم لولحو تامزلتسمو تالكشم :ةديدجلا جهانملا قيبطت  : يرونت تيجروج .د

٣٣تايافكلا ىلإ فادهألا نم :ةبيهو لامآ

ينقتلاو ينهملا ميلعتلا  ¯
٦٣ينقتلاو ينهملا ميلعتلا يف جهانملا ريوطت ةريسم          :شاّقن ليبن .م

٠٤ (٢)ينطولا راهدزالاو درفلا لخد ةدايز يف هرودو ينقتلاو ينهملا مي.لعتلا :يصابوشلا ميدن.د

 ًاعم ينبن ةيبرتلابو ¯
٨٤يوبرتلا طيطختلا ةمدخ يف اهرودو ةيسردملا ةطيرخلا                  :معنم نانح

٢٥؟نم ةيلوؤسم :يسردملا لشفلا         :رداص فسوي .د

٦٥(ميهافملا ديدحت) ميلعتلا ايجولونكتو لئاسو:قلاخلا دبع شارشر .د

٠٦ةيوبرتلا ةرادالا يف ةمدقم             :ناعنك ىفطصم

دوبع قيفش ينانبللا نانفلل ةحوللا
.(ايفكب) «ةثديحملا»٦٢٩١ ةنس ديلاوم

نأ دعبف .«ةيئانغلا ةيديرجتلا» ىلإ نانفلا يمتني
اهداعبأو ةيعيبطلا ةيريوصتلا نع نويديرجتلا دعتبا
ةيديرجتلا وبأ هاّمس ام نيب نورخآ حلاص ،ةيئرملا

لعجل ةيلـخادـلا ةرورضلاـب«يكسندناك يليساـف»
عم يرصبلا لماـعـتـلا نـيـب يأ ،ًاـيـئرـم يئرـمالـلا
مأ ةعيبطلا نـيـبو سيساـحألاو رـعاشمـلاو راـكـفألا
.ةيعيبطلاو ةيعوضوماللا نيب ةحلاصم اهنإ .ناسنإلا

لبج نبا وهف ،زايتماب ةعيبطلا نبا دوبع قيفش
قلطنإ ،ةعيبطلا تانوكم عم هتّنجأ تجزامت ،نانبل
برتقا يذلا«رانوب» يسنرفلا نانفلا ةيعابطنا نم
لصتاو ،يعيبطلا رظنملل هفيلوت يف ديرجتلا نم
لغتشاف هِتَنَوْلمِل هرايتخا يف ةيريبـعـتـلاو ةـيشحوـلاـب

يف دوبع قيفش دمع كلذل .هتاراسكناو ءوضلا ىلع
دوعت ةددعتم بيلاسأ نم لهنلا ىلإ ةديدجلا هتفيلوت
هبولسأ ىتأف ةيريبعتلاو ةيشحولاو ةيعابطنالا ىلإ
يتلا اياكحلا نم ةاحوتسم هلامعأو ،ًايئانغ يديرجتلا

ةوسأ) اذه هلمع لالخ نم دوبع عاطتسا .اهشياع
.ديرجتلا نيبو دهاشملا نيب حلاصي نأ (اهلك هلامعأب
،لمعلاب طارخنالا ىلإ دهاشملا اعدو هتياكح قلطأف
ميقي نأ هناولأو هتاحاسم عيزوت لالخ نم هيلع ّحلأو
نيبو اهرصانع نيب ،امبر ةيرس ،ةصاخ ةقالع
ةشهدملا هتاعيزوتو لمعلا دهاشن نأ امف .هتركاذ
ًاقيحس ًاملاـع كتـلـيـخـم وأ كترـكاذ يعدـتست ىـتـح
وأ كترطاخب رم وأ هتشياع دهشمب وأ ملحب كركذي
نمً ادمتسم لـب ،ًاـيـبـئارـغ سيـل هـنـكـلو ،كمالـحأب
ةشياعملا نيب ةقيقدلا ةفيلوتلا اهنإ .ةيدهشملاو ةعيبطلا
يديرجتلا لمعلا تارورض نيبو ءايشألل ةيمويلا
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ذيملتلاو مّلعملا ةمدخ يف ةّيوبرتلا ةّلجملا

.ةّيوبرتلا ةّيلمعلا ةيمنت يف ةمهاسملا ىلإ اهرادصإ دعب ةّيوبرتلا ةّلجملاىعست
يلومش روظنم راطإ نمض يفاقثلاو يوبرتلا راوحللً اربنم نوكت نأ حمطت يهو

ءاقّلل ًالاجم ةّلجملا نوكت نأ اندرأ دقو .حاتفنالاو ةّيرحلا نم خانمو يلماكت
نيب ةكرتشم ةغل داجيا لجأ نم يوبرتلا لقحلا يف نيملعملا نيب لعافتلاو

.مهيلاهأو نيمّلعتملل ةمدخ يوبرتلا نأشلا يف نيينعملا

قيقحت وحن تالاقملا رايتخا يف هجتت نأ ةّلجملا ةرسأ تأر كلذ ليبس يف
:ةيلاتلا فادهألا

.يوبرتلا ماظنلا ىوتسمب ضوهنلل ةمزّاللا زفاوحلاو صرفلا ريفوت-١
.يباجيالا يوبرتلا لعافتلا ةّيلمع لّهسي خانم نيمأت-٢
.ةديدجلا ةّيميلعتلا جهانملا قيبطت معد -٣
ةّيميداكألا هتايافك قيمعت قيرط نع ةّيميلعتلا ةيلمعلا يف مّلعملا رود زيزعت-٤

.ةّينهملاو
.ذيملتلا ةيصخش يّمني ٍّبرم ىلإ تامولعملل نّقلم نم مّلعملا رود ليوحت-٥
.فّصلا لخاد ةطشانلا ةّيميلعتلا قرطلا ميمعت-٦
.ةسردملا لخاد اهتعباتمو ةّيميلعتلا تاطاشنلا ةبقارم ىلع مّلعملا ةدعاسم-٧
.سرادملا يف داوملا يقّسنم دنع تاراهملاو ةقثلاو ةفرعملا ميعدت-٨
يوبرتلا مييقتلا ةفاقث رشن-٩
.مهدالوأ ةيبرت هاجت يفاكلا يعولا لهألا باستكا-٠١

حاجنإ يف مهست ةلاّعف ةليسو «ةّيوبرتلا ةّلجملا» نوكت نأ لمأن :ةجيتنلا يف
.ةيوبرتلا ةيلمعلا

ةلجملا ةرسأ



ةيوبرتلا ةلجملا ٤

ددــــــــعلا ةـيحاتـتفإ

  ءامنإلاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا ةسيئر

ضاّــيف هــحيلم ىلـــيل ةروتكدلا

ّمت نأ دعب تأدب دق ّرمتسملا بيردتلا ةبرجت نوكت نأ ينرسي ،ةيوبرتلا ةلجملا نم ددعلا اذه رودص عم
اذهو .ةمدخلا لالخ يف نيملعملاو  ةذتاسالا عيمج بيردت نولوتيس نيذلا ،نييساسألا نيبردملا قيرف ليكشت
نم مهئادأ نيسحتو مهتاراهم ريوطتو نيملعملاو ةذتاسألا تاردق ةدايز لجأ نم ءاج ققحت يذلا زاجنإلا

.ةيوبرتلا تادجتسملا ىلع مئادلا مهعالطإ لالخ

ماعلا ميلعتلا عورشم لالخ نم ةروكشم ةيسنرف ةمهاسمب  ققحت يذلا ّرمتسملا بيردتلا عورشم نإ
ةشرو عم بكاوتي ،ريمعتلاو ءاشنإلل يلودلا كنبلاو ةينانبللا ةموكحلا نيب ةعقوملا ضرقلا ةيقافتا عوضوم
.صاخلاو يمسرلا نييوبرتلا نيعاطقلا نيب ةلاّعفو  ةعّسوم ةكراشمب متت يتلا ةيميلعتلا جهانملا مييقت

،ءامنإلاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملل ةيسيئرلا تامهملا نم دادعإلا بناج ىلإ ربتعي يذلا بيردتلاف
نوكيف ،يوبرتلا ءامنإلا يف نزاوتلا ةدعاق ىلع ققحتيسو ،فقوت الب ةّرمتسم ةيلمع ىلوألا ةرملل حبصيس
.ندملا يف امك فايرالا يفو ،ةفاك سرادملاو قطانملا يف نومضملاو ىوتسملا يفً ادحاو بيردتلا

ىلع ديدجتو ريوطت نم هلمحت ام راهظإلو ،اهتيلعاف تيبثتل ةديدجلا جهانملا مامأ حاتت ةيقيقح ةصرف نإ
فورظ هل نمأتتً اءوفك هديرن يذلا ملعملا ةيعونب ىلوألا ةجردلاب طبترت ميلعتلا ةيعون نأل عقاولا ضرأ
ىلإ ًالوصو  ،ميلعتلاو ملعتلا يف تاكابرإلا ةلازإ ىلع دعاسي امم ،لعافلا بيردتلا طورشو ،ديجلا دادعإلا
ةيجولونكتو رتويبمك نم ةيئارجالا داوملاك اهنم ةديدجلا اهيف امب ةيميلعتلا داوملا فلتخمل لماكلا قيبطتلا
.تاطاشنو ةيضايرو ةينف ةيبرتو



٣٠٠٢٥ لوالا نوناك ،٨٢ ددعلا

ددــــــــعلا ةـيحاتـتفإ

.جهانملا حاجن صرف ززعتو ، اهانغ نم ديزت لب تاوطخ نم اهقبس ام يغلت ال ةوطخلا هذه نإ

بيردتلا عورشمل حاجن نم هيلإ علطتنام عم ،اهقيبطت ةيحورو ةديدجلا جهانملا يف ةينغلا انتبرجت نإ
عفر لالخ نم ،ميلعتلا ةيعون نيسحت ىلإ ةفداهلا ةيوبرتلا ةسايسلا ةينب يف ًايساسأً ادومع لكشتس ،ّرمتسملا
.نيريدملاو ةذتاسألا فراعمو تاقاطو تاردق

اذإ فيكف ..ً.اديج ًاجهنم دسفُي ًالشاف ًاملعم نإوً ادساف ًاجهنم حلصُيً اديج ًاملعم نإ قباسلا يف ليق دقو
.ةماعلا ةبرجتلاو قيبطتلا لالخ نم ريوطتلاو مييقتلل عضخُأ امدعب ديجلا جهنملا عمً اديج َبّردملا ملعملا رفاوت

نوكت فوسف ،بيردتلا ةيلمع يف ةدناسم ةقيثوو ،ةيوبرت ةليسو اهربتعن يتلا ةيوبرتلا ةلجملا امأ
زكارم هبعلت يذلا رودلا بناج ىلا ،بيردتلا تايلمع يف ،ّرمتسملاو رضاحلا مئادلا معادلا ةيرود ةروصبو
ةدحو لَبِق نم هريوصت متيو ّمت ام اهنمو ةحاتملا ةينقتلا لئاسولاو يوبرتلا زكرملل ةعباتلا ةيرشبلا دراوملا
.يوبرتلا نويزفلتلا

عم ةيوبرتلا قطانملاو يوبرتلا شيتفتلاو اهل ةِنّوكملا تايريدملاو ةيبرتلل ةماعلا ةيريدملا نواعت نإ
لبس ريفوت ىلإ ًاعيمج ىعسن ،ةيعامج ةيلوؤسم ّرمتسملا بيردتلا قيرف ةمهم نم لعجي ،يوبرتلا زكرملا
هدعبو هعم نوكيسو ، لاح يف ناك ّرمتسملا بيردتلا لبق ،ميلعتلا نأب نيعنتقمو ،اهتيمهأ نيكردم ،اهحاجن
¯  لاح لضفأ يف



ةيوبرتلا ةلجملا

يوبرتلا فلملا

:هتلقانو ركفلا ءاعو ةغللا¯
ةيبرع تناكأ ءاوس ،اهبادآ اًدارطتساو ،تاغللا داوم يفف

نأ وهو يساسأ أدبم نم قلطنت يهف ،ةيزيلكنإ مأ ةيسنرف مأ
ةثداحمو ةءارق ،اهُمّلعت نإف هيلعو .هتلقانو ركفلا ءاعو ةغللا
هتاقالع يف هتاراهمو ملعتملا تاردق فظوي ،اًريبعتو ًاليلحتو
وأ ليصأ يبدأ صن يف اهب ُسّرمتلاو هعم لصاوتلاو ريغلاب
يمني ،ةيملاعلا بادآلا وأ يبرعلا بدألا نم يدقن صن
ةللعملا ةيدقنلا هتادادعتسا ينغيو ،ملعتملا  دنع ةينفلا ةساحلا
نإو ،ًالام تناك هتايح يف اهيلإ ملعتملا جاتحا نإو .ةحضاولاو
.كلملا دبع نبا دايز لاق امك ،ًالامج تناك اهنع ىنغتسا

ةدسجملا نيرامتلا رتافدو ةدمتعمـلا ةـيسردـمـلا بتـكـلاـف
اًصوصن لوانتت اهبادآو تاغللا داومل ةدئاعلا ةديدجلا جهانملل
ةـلـهس ،هالـعأ ةروـكذـمـلا رطألا نـمض ةـيـلصاوـتو ةـيـبدأ
ةدمتسم ،يوغللا رّعقتلاو يركفلا ديقعتلا نع ةديعب ،ةحضاوو

ةيبرعلا ةيبدألا ةفاقثـلا نـمو هـتـئيـبو مـلـعـتـمـلا طـيـحـم نـم
زّزعتو ،ةيكولسلاو ةيركفلا هتاردق يمنت ثيحب .ةيبنجألاو
ءامنا ىلع لمعتو ،ةينطولاو ةيقالخألاو ةيحورلا ميقلا هيدل
نم جذامن ىلع هتلالطا هجوتو يلامجلا هسحو ينفلا هقوذ
نـع اًدـيـعـب يدـقـن سحـب هدوزـتو ،يمـلاـعـلا بدألا عـئاور
ةعلاطملا ىلإ هليم ززعتيو يفاقثلا هلوصحم ينتغيف ،زايحنالا
.ةئداهلا

قيسنتل ةدمتـعـمـلا اـهسسأو ةـيـنـقـتـلا ةـيـحاـنـلا نـم اـّمأ
ةعونتم رواحم يفو يجردت لكشب اهضرعو تاعوضوملا
اهب ىذغت ةورث صوصنلا بسكا دقف ،ةقلح وأ ةلحرم لك  يف
ىلإ لهسلا نم ،يركفلا هجردتو ةيوغللا ملعتملا تابستكم
ةغلـلا يتـفـيظو نـيـب نزاوـتـلا ةاـعارـم عـم ،ةـلوـهس لـقألا
دعاوقلا ىلإ تافتلالاو ةينفلا ةيعادبإلاو ةيغالبإلا ةيلصاوتلا

ميلعتلا لحارم يف اهتاياغو ةيميلعتلا جهانملا فادهأ قيقحت ةيجيتارتسا قباسلا٧٢ ددعلا يف انضرعتسا
تاقلحلا هذه ةيادب ذنم ،ئراقلا نوكيل هتَاّينقتو اهسيردت قئارطو اهرطأو جهانملا هذه داوم فيلوت ةيفيكو ،ماعلا
ةيجهنملا داوملا عّونت نأو ،ةيمّلعتلا/ةيميلعتلا ةيلمعلا روحم وه ملعتملا نأ نم ةِنّيب ىلع «ةيوبرتلا ةلجملا» يف
،تاونس ثالث نم ةيميلعت ةقلح لك ،ةفاك ةيميلعتلا تاقلحلا ىلع ،اهنيب اميف طبارتمو قسنم لكشب اهعّزوتو
مايقلا ىلع هتاردقو ةينهذلا هتاقاط قفو اهقمعُيو اًقبسم ةددحملا تاراهملاو تايافكلا ،اًيجيردت ،مّلعتملا نابسكي
جهانملا يف ةثدحتسملا ،ايجولونكتلاو داصتقالاو عامتجالا داوم انضرعتسا امك ،هتئيبو هطيحم يف اًيلعف اهب
.شويعملا يمويلا عقاولا سمالت تايلاكشا نمو ةايحلاب ةلصلا ةديدش تاعوضوم نم هتحرط امو ،ةديدجلا

جذامن ىلإو (ةيزيلكنإلا ،ةيسنرفلا ،ةيبرعلا) تاغللا داوم ىوتحم نم جذامن ىلإ ضرعتنس ،ددعلا اذه يفو
ةدسجملاو داوملا هذهل ةدئاعلا ةيسردملا بتكلا هتوح امم سملتنو (ءايحأو ءايميك ،ءايزيف) مولعلا ةدام نم
فقاوملا ذاختاو ءارآلا هنيوكتلو ،ملعتملا ىدل ةيفرعملاو ةيركفلا تاردقلل اهتيمنت ىدم ،اهجهانم نومضمل
بناج ىلإ ،ةيناسنإلا  ميقلاو يدقنلا سحلا ءامنإو لامجلا هقوذتلو ،ثحبلاو ةعلاطملاو طاشنلاب يتاذلا مّلعتلاو
رابتخالاو ةبرجتلا ىلإو ،جاتنتسالاو فينصتلاو زييمتلاو صوصخلا هجو ىلع مولعلا يف ةنراقملاو ةظحالملا
.ةيعيبطلا ةئيبلا ىلعو ةيحصلاو ةيصخشلا ةمالسلا ىلع ةظفاحملا ةيفيك نعً الضف ،ةّيملعلا حورلاو

ةديدجلا ةيوبرتلا جهانملا نومضم
 اهداوم عيمج يف

(٢) عقاولاب اهطابتراو



٣٠٠٢ لوألا نوناك ،٨٢ ددعلا

يوبرتلا فلملا

عوضوملاب ءافتكالا مدعو ريبعتلاو صوصنلا يف ةيفيظولا
يهفشلا ريبعتلا تاينقـتـب سرـمـتـلا ىـلإ هزواـجـتو يئاشنإلا
عم صوصنلا تاعوضوم لماكتت وأ عطاقتتو اذه .يباتكلاو
مولعلاو تايعامتجالاك ىرخأ داوم يف تاعوضوملا ضعب
وأ عانطصا نود ةايحلا يف اهتيمهأل اًديكأت ايجولونكتلاو
.هنم ميلسلا فقوملا ذاختاو يأرلا نيوكت لجأ نمو عّنصت

ةنسلا باتك رواحمل انتءارق نم كلذ ىلع ّلدأ سيلو
ةجلاعم دجن ذإ .هصوصنو يساسألا مـيـلـعـتـلا نـم ةـعـبارـلا
نهملاو ايجولونكتلاو تارماغملاو تالحرلا يف تاعوضومل
تاعوضومو ،ةئيبلاو ةحصلاو ناويحلا  ملاع يفو ،فرحلاو
يف ريهاشملاو ميقلاو قالخألاو نطولاو ةنيدملاو ةيرقلا لوح
.ةليمجلا نونفلاو بدألا

موسرلاو روصلاو ةينفلا تاحوللا ةءارق بناج ىلإ اذه
ةادأك سيلو قئاثولا نم ةقيثوك ،باتكلا تاحفص نولت يتلا

نع فشكلا يف ةبغر مجعملا لامعتسا ةيفيك نع ًالضف ،ةنيز
اهموهفم كاردإو حيحصلا اهانعم ةفرعمو ةبعصلا تاملكلا
.ثحبلا وحن ٌةيساسأ ٌةوطخ يهو

شويعملا عقاولل ريسفت مولعلا ¯
هذه نإف ،عقاولاب اهطابتراو مولعلا ةدامل ةبسنلاب امأ

يه ،ءايحألا مولعو ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا اهتعيبطب ،ةداملا
اذهب طيحي ءيش لكو ،يح نئاك لك يه ،اهسفن ةيداملا ةايحلا
.اًكرحتم مأ اًنكاس مأ اًدامج ناكأ ءاوس ،نئاكلا

اهنيناوقو اهتـيهاـمـب ،ةـيـمـيـلـعـت ةداـم كاـنه نأ نظأ ال
نم رثكأ ةايحلاو عقاولاب ةلص ىلع ،ةعيبطلا نم ةدمتسملا
له :وهو اًحورطم ىقبي ينقتلا لاؤسلا نكلو ،مولعلا ةدام
عقاولاب اًقاصتلا رثكأ مولعلا ةدام ةديدجلا جهانملا تلعج
مأ ،ةرصاعملا ةيملعلا اياضقلل ًاليثمت رثكأو شويعملا يمويلا
مدقتلا ةبكاوم اهصقنت ميدقلا يديلقتلا بلاقلا يف تلاز ام اهنأ
؟ةروطتملا ةيملعلا ثوحبلا اًيرود هتزجنا امو يملعلا

ىلعو مولعلا ةدامل ةديدجلا جهانملا ىلع علطي نم لك نإ
ىلعو ،اًنومضمو ًالكش اهل ةدّسجملا ةيسردملا بتكلا ىوتحم
،اهيف ةدراولا ةيملعلا تايرظنلل ةيلمعلا تاقيبطتلاو نيرامتلا
سمليو ةداملا هذه يف لصاحلا ديدجتلا ،ديكأت لكب ،ظحالي

ةيديلقتلا تاعوضوملا بناج ىلإ اهتجلاعم ىدم ديلا  سمل
ًاّمهو ،لغاشلا ملاعلا لغش مويلا تتاب تاعوضومل ،ةيساسألا
،ةيحصلاو ةيئيبلا هراثآو ثولتلاك ةرمتسملا سانلا مومه نم
ةيضق ،ميثارجلاو تانيجلا ملاع ،اديسلاو ةنمزملا ضارمألا
تاديبملا .اًيحص كلذ تاساكعناو تابورشملاو بّلعملا ءاذغلا
،هاـيـمـلاو ةـقاـطـلا عوضوـم ،يحصلاو يئيـبـلا اهرــيــثأتو
تاعوضوملا نم اهاوسو ةيعانصلا رامقألاو تالاصتالا
رضاـحـلا اـنرصع يف اـهـلاــمــعــتسا عاش يتــلا داوــمــلاو
بناج ىلإ ،تاروطعلاو ةيليمجتلاو ةيبطلا تارضحتسملاك
،اهعاونأ ىلع تاـناهدـلاو فـيـظـنـتـلا لـئاوسو قـيـحاسمـلا
نم اهوحنو ةيئاـيـمـيـكـلا تاـجالـعـلاو ةـيووـنـلا لـئاسمـلاو
اهل تجورو ةيتايحلا ةيمهألا اهل تاب يتلا تاعوضوملا
.ةفلتخملا نالعإلاو مالعإلا لئاسو

اهتروط دقو .ةديدجلا جهانملا يف اهدجن مولعلا هذه عيمج
رثكأو اًراشتنا عسوأ اهتلعجو ةثيدحلا ايجولونكتلا لئاسو
روط يف وأ ةيمانلاو اهنم ةمدقتملا تاعمتجملا لبق نم اًمامتها
،نالعإلا نونفل ةبصخ ةدام اهتلعج امك .ءاوسلا ىلع ومنلا
لبق عمتجم ّيأ اهلمعتسيلو ،جهنم ّيأ لبق درف ّيأ ىلإ لصتل
.باتك يف اهملعتي نأ

مولـعـلا ةداـم اـهـلواـنـتـت يتـلا تاـعوضوـمـلا نأ كش ال
ةيديلقتلا نع ًالضف ،ةديدجلا  اهتلحب مّلعتملا بسكت اهجلاعتو
سسألا هيطعتو ،ةيرصع ةيمـلـع ةـفرـعـم ،(ةـيـكـيسالـكـلا)
،هتئيبو هطيحمو هسفن هاجتو اههاجت هكولس ديشرتل ةميلسلا
 .هريغ ديشرت ىلع اًرداق هلعجتلو

جهانملا نيماضم ضرع لـمـكـتسنس ،مداـقـلا ددـعـلا يف
تايضايرلا ةدامو ةيئارجإلا داومـلا يف ةدـيدـجـلا ةـيوـبرـتـلا
نع ًاقباس هركذ انتاف ام كردتسنو ،عقاولاب داوملا هذه طابتراو

¯...ةيمويلا ةايحلاب ىرخألا ةيجهنملا داوملا ةلص

ءامنإلاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا

ًاقباس ةيوبرتلا لئاسولاو تازيهجتلا بتكم سيئر

سنوي دــعسأ .د



ةيوبرتلا ةلجملا

يوبرتلا فلملا

عزوف ديدج سرد أدب ،٠٠٠٢ ماعلا نم يناثلا نوناك رهش
بجيتايافكو نيماضمو فادها نم هسردجمانرب ءايميكلا ذاتسأ
.يصخشلا لمعلا صختتاميلعتو بستكت نأ

بذجلو .«ةيكيـتسالـبـلا تاـفاـفـلـلا» لوـح رادو سردـلا أدـب
ام ةدئاف انل نـيـبـت ةرـيصقويديف تاقلـح انيلع حرتقا ،انهاـبـتـنا

.هملعتنس
يفيصاصتخا وهو ذاتسألا ليمز رضح ،يلاتلا سردلا يفو

.ةدم ذنم هسّرد ًاّفلم انل ضرعو هلمع نع ثدحتيل هتدام
ناك ام لك مهفن مل ةيادبلا يف  انل  ةبسنلاب ادقعم رمألا ادبو ...

انيلع حرطو ...يضاملا نم تحبصأ جذامنو نيناوق نم هلوقي
اذه اهريثي يتلا ةلئسألا ضعب قبس امب اطيحم ناك يذلا ذاتسألا
اومدقي نأ نيعمتسملا نم بلطي ناك لاؤس لك رثاو عوضوملا
.ةيريسفت ةيضرف وأ ةباجإ وأ ًاحارتقا

ققحتلا يرورضلا نم ادبو بوص لك نم راكفألا تقلطنا
وأ اهيف انركف نأ قبسي مل ةديدجً اراكفأ حرتقا مهضعب .اهتقد نم
هانيأر امب قلعتت اراكفأ جتنأ رخآلا ضعبلاو .اهدوجوب اندقتعا

اهرهاظ يف ةطيسبلا ةصقلا هذه تحبصأ .زافلتلا ةشاش ىلع
.اقح ةدقعم

عيباسألا لالخف .ذاتسألا لوق دح ىلع لمعلا أدبي طقف انه
انل هرّضح فلم ىلع نيدمتعمةيلالقتساب لمعلا انيلع نيعت ،ةيلاتلا
نمضتت ةيرظنعجارم نع الضف .ةسردملا ةبتكم يف رفاوتم وهو
تنرتنإلا ىلعنيوانعو فحصلا نم تاصاصقوتالاقمو ًابتك
.ةمهمتاميلعتو

يف ةرم لوأل عمتجاف ،بالط ةعبرأ نم فلؤملاانقيرف امأ
عزوتنو ديدج نم يقتلنل انرومأ ربدتن نأ انيلع ناك .ةبتكملا
لولحلادقتننو اعمللحنو (بتاكلاو طشنملاوفرشملا) راودألا
انم لكب ردجي ،كلذ نع الضف .اكرتشماريرقت ئشننو ةحرتقملا
هقلطأ يذلا يدحتلا ىلع دركهللعيو يصخشلاهلمع مدقي نأ
.يصاصتخالا

انأرق دق انك .اظوحلم ابارـطضا ةـيـلاـتـلا عـيـباسألا تدـهشو
نيرخآلا عم اهشقاننل ةطيسب ةركف انيدل  تناكو ةحرتقملا قئاثولا
لكشب رومألا ىرنل اليلق انناعأدعاسم ذاتسأب عامتجالا انررقو
اهنع أرق ةلاح مهدحأ ضرع امدنع فدهلا ةاذاحمب انك .حضوأ
ةلئسأ حرطُت ةقيرطلا هذهب .هبناوج لكب عوضوملا حرط ديعأو

تاباجإ مدقُت امم رثكأ
لولحلاو لبسلا ذاتسألا عم انضرعتسا ،يلاتلا سردلا يف

ضعبلا اميف ةهجاولا ىلإ رهظي أدب دق طقف اهضعب ناك .ةسوردملا
اننكل .ثحبلا يف لمعلا يهتني ال اذامل مهفن انأدب .زراب رخآلا
انحنمو .انترواس كوكش نم مغرلا ىلع ريثكلا انملعت اننأ انكردأ
ةيصخشلا ةلحرملا زاجنإ نم نكمـتـنـل ًاـيـفاضإ ًاـعوـبسأ ذاـتسألا
.لمعلا نم ةيدقنلاو

نم نكمتنل اناحتما ذاتسألا انيلع حرتقا ،يلاتلا سردلا يفو
. هانزرحأ يذلامدقتلا ميوقتو انسفنأ ميوقت

يصخشلا هلمعب روخف انم لك .لمعلا ةياهن يف نآلا نحن
.ةينايب اموسرو عجارمو الاوقأ نمضتملاو هلحارم لكب زجنملا

ملعتن نأ بحن انأدب اقح
مسرلا تداعأ دق ةثيدحلا ةيوبرتلا ةكرحلا نا قبس امم جتنتسن

،ملعملا :باطقأ ةثالث ثلثملل ناك ثيح ةيوبرتلا ةيلمعلل يديلقتلا
ةيعضولا وهً اديدجً اروحم هيلع تفاضأو .ةفرعملاو ملعتملا
ثيح نم ملعتملاو ملعملا نيب لصاوتلا ىلع ةمئاقلا ةيوبرتلا
ةيلمع دمتعت ةيعضولا هذه نأ ثيحو .ةفرعملاب ًاعم امهطابترا

.ةيملعت ةيميلعت ةيلدج
ةطشان ةيكيمانيد ةيلمع كانه ةيوبرتلا ةيعضولا هذه يف

.لصاوتلل كرحملاو طشنملاو طيسولا رود ملعملا اهيف بعلي
هكرتي ،ةديدجلا ةيعضولا هذه عم ملعتملا لعافت بقاري ملعملا

ةيعضو اذكه يفو .اهكرديو ميهافملا فشتكيو ربتخيو فشتكيل
هذهو .هسفنب هتفرعم ءانب عيطتسي ًايباجيإ ًاطشان ذيملتلا نوكي
وه ىنعملا لعلو .ملعتملا ىدل ىنعم تاذ نوكت نأ بجي ةيعضولا
،ملعتملل فادهألا حوضو ربع متيو ملعتملا دنع بلطم مهأ
.ةيمويلا ةايحلاب هتقالع وأ ملعتي امل ةيلبقتسملا ةيمهألا روصتو
،يسفنلا حايترالا نم ،تاذلا نع ىضرلا نم ةلاح كرتي اذهو
يطختلا حرف ،دهجلا دعب مهفلا ىلإ لوصولا حرف ،حرفلا نم
¯ ملعتلاب حرفلا ،تابوعصلاو تابقعلل

ءامنإلاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا
ءايميكلا ةدام مييقت ةنجل قسنم

نيهاــــش ماــــــسب

(٢) ةديدجلا ةّيوبرتلا جهانملا لالـخ نم ةطشانلا قرطلاب ميلعتلا عقاو

ةمولعملا باستكا يف ةطشانلا ةقيرطلا بثك نع ربتخا يوناثلا لوألا فصلا يف بلاط اههجو ةلاسر مكيلا لقنن
ذاتسألا هيدؤي نأ يغبني يذلا رودلا ةيمهأ انل انيبم ،يقيرف لمع راطا يف حارتقالاو دقنلاو ثحبلا ادمتعم اهتجلاعمو
.ةحورطم لكاشمل الولح  حرتقيو اهنع عفاديو هرظن ةهجو ِنّوكيل بلاطلا مامأ لاجملا حسف يف

يف



٣٠٠٢ لوألا نوناك ،٨٢ ددعلا

يوبرتلا فلملا

The New Horizon

On Friday, August 3, 1492, at 8 in the morning, Christopher

Columbus sailed from Spain. He commanded a fleet of three

ships – the Nina, the Pinta, and the Santa Maria.

Columbus expected to find a new route to India by sailing

west, instead of east. 

Who : 

What : 

When :

Where :

Why :

How :

∑. Write your own article about Columbus. Be sure to include

the 5 W’s and How.

Five W’s and HOW

1. Who is it about? 4. Where did it happen?

2. What happened? 5. Why did it happen?

3. When did it happen? 6. How did it happen?

e- ∂. You are one of the sailors on the Nina. Write a letter to

describe how it feels to be at sea. At the end of your let-

ter, ask the reader for a reply.

∑. Roll the letter into a clean empty bottle. Seal the bottle with

its lid and send it to a classmate who is on the Pinta.

Storyboard

A storyboard is a graphic, sequential depiction of a narrative.

Students recall major events of the story, then illustrate the

events in the squares provided.

Use the notes from the storyboard to summarize Christopher

Columbus.

Q&A Flip Book About Christopher Columbus

Students can make this Q&A Flip Book after they’ve read

about and discussed  )Christopher Columbus(. It is summarizing

and applying new information about Christopher Columbus to

serve as references for questions and answers that are not found

in the text. They can use the same format to summarize other

chunks of information.

Have students cut the strips, as indicted by the scissors icon.

They should cut the strips up until the line. Then glue the left

side of the page onto a blank sheet of paper. 

You can have students answer these questions in class. They

may answer them individually, in pairs, or in small groups. 

A Flip Book About Explorers

Follow your teacher’s directions to make a flip book about Christopher Columbus.

1 From which country did Christopher Columbus come?

2 Who was the King of Spain at that time?

3 Who was the Queen of Spain at that time?

4 How many ships did they give him?

5 What did the Spanish do when C. Columbus returned home

in 1493?

6 Write down what you think Christopher Columbus brought

back to Spain? Silk - parrots - cinnamon - pineapples - pep-

per - tobacco

7 How many voyages across the Atlantic did Columbus make.

CERD

Head of English Department

Samya Abou Hamad
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Christopher Columbus - A Sailor and an Explorer

Hundreds of years ago, people knew very

little about the continents and

oceans of the world. Many

explorers sailed from one

continent to another to

discover what the world

really looked like. They brought back

home spices, gold and silks. These

were so expensive that only the very

rich could buy them. Sailing across the

oceans was not easy. Many sailors lost

their way. Their maps and navigation tools

were not accurate.

One of these explorers was

Christopher Columbus. Christopher

Columbus was born in Italy in 1451. He

dreamed of finding a new sea route to

“India”, so he could trade in the rich car-

goes of gold and spices. Sailors from

Europe used to sail east to “India” but

Christopher’s plan was to sail west. He thought

that by sailing west he could reach India more

quickly.

At that time, it was a new idea. It took him

many years to get money and support.

Finally King Ferdinand and Queen Isabella

of Spain gave him money and three ships for his

trip

the Nina, the Pinta, and the Santa Maria. 

He left Spain on 3 August 1492 and sailed west across the

Atlantic. It was a very long journey. The sailors could not see

any land - only water all around. They were scared. Some got

sick, others died. At last they reached an island on October 12.

Christopher thought he had reached India and called the people

he met on that island, Indians.

In fact, he had reached a group of islands near the coast of

America. Columbus was sure that he had sailed right round the

world and was too close to India. If you look at the map, you can

see why he made this mistake. The world was much bigger than

he had thought and actually he had only got half way round.

He returned to Spain in March 1493, and had a hero’s wel-

come. Columbus made three more voyages across the Atlantic,

but he never discovered his mistake. He died in 1506, and still

believed that he had found a new sea route to India.

Questions:

1. Why did Columbus go to India?

2. What was he hoping to find?

3. Who gave him money to make his trip?

4. Name a navigation tool etc,...

a. Complete the table below with events from Christopher

Columbus story.

In 1451

On August 3, 1492

On October 12, 1492

In 1493

In 1506

b. Fill the missing numerals to complete the years on the time

line. Then use the years to write about yourself. For examples:

In 1994, I was born in a town called Brummana. In 1995, I start-

ed to walk ...

19... 19... ...... ...... ...... 20... 20... 20...

c. Complete the crossword puzzle. All the words are in

“Christopher Columbus”

Down Across

1. load of goods 1. near

2. help 2. afraid

4. way 3. a person who travels to find new places 

5. exact

d. ∂. Read the news from the “New Horizon” newspaper. Then

answer the questions

1

3

2

5

4
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* water * bowls or empty margarine tubs

* newspaper torn into strips * color markers

* tempera paint * straight pins )to pop balloons(

1. Blow up a balloon and tie with a knot.

2. Mix 2 measures of flour to 1 measure of water in the mar-

garine tubs to make a thick paste.

3. Dip strips of paper into paste and spread them over the

balloon until it is completely covered. )Only the tied-off

end should be showing(.

4. Repeat the above step so that the balloon is covered with

two layers of paper.

5. Allow plenty of time to dry completely before popping

the balloon. Gently remove the balloon and patch the hole

with additional strips of paper. Allow to dry.

6. Paint the entire surface of the balloon with tempera; allow

time to dry.

7. When dry, cut and glue a continent of your choice.

∂. Do the following exercises. Color the land brown, the

water blue, then draw the atmosphere and color it yellow.

Look at the map:

1. Name the 6 continents of the world.

2. Locate the oceans of the world. How many are they?

3. Locate these countries:

Brazil - U.S.A. - Spain - Egypt - India - Australia

4. Which continent is Lebanon in?

5. Which continents surround the Mediterranean Sea?

∑. 

* Color the oceans blue.

* Color each continent with a different color.

* Fill in the key to this map.

∏. Fill in the chart with the continents each country is in.

Country Continent Country Continent

Lebanon U.S.A.

Egypt India

Spain Australia
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Give students exercises:

A. Match each of the following words in column A to its mean-
ing in column B.

Column A Column B

1. laden l l a. cookies with nuts

2. thee l l b. loaded; full of

3. comfits l l c. you

B. Name the main parts of the sail ship and write them down by

the right arrows.

cabin – hold – deck – sails – mast

C. Write two more letters to complete the words that rhyme.

1. mice c e

2. silk l k

3. packet c k e t

4. back c k

Show the students the picture of the Earth and explain to them

that we have land, water and air. Read the following and then

have them answer the questions. 

A globe is a model of Earth.

It shows what Earth looks like from space.

It shows land and water on Earth.

Air surrounds the Earth - all over.

We call it the atmosphere.

Look at the globe.

Questions:

1. Talk about the:

a( land b( atmosphere c( water

2. Is there more water or more land on Earth?

3. Where are clouds found?

Activity 

Activity on oceans: Explain to students what an ocean is and the

difference between oceans and seas. )An ocean is a huge

expanse of salty water that covers the earth’s surface(. Name all

5 oceans of the world. )The five oceans( are the Atlantic, Pacific,

Indian, Arctic and Antarctic oceans. Show the students the world

map in their workbook. Explain what a continent is. )The conti-

nents of the world are seven in number: Europe, Asia, Africa,

North America, South America, Oceania and Antarctica(. Make

sure you have on each globe in the activity one different conti-

nent, as it will be difficult to glue all continents on the same

globe. Show students the map of the world for reinforcement

then explain to them that all maps have grids. )A grid shows

some of the things on Earth. We can use a grid to find things on

a map: mountains, plains, forests, oceans, lakes, rivers, etc. In

this grid, water is for the oceans and seas, and continents are in

different colors(. Make sure you show them where India and

Spain are for the reading selection “Christopher Columbus” later

on. Divide students into groups for the 2 hands-on activities.

Activity 1

Oceans
Let’s make oceans together!

Materials we need:

* plaster of paris

* water 

* straws

* plywood or heavy cardboard

* poster paints

* paint brushes

* pan

Follow these directions:

* Mix the plaster of paris and water in the pan.

* Pour onto the cardboard or plywood.

Caution: Do not pour the mixture into the sink or toilet.

* With the straw, blow gently over the surface to form waves;

work quickly.

* After drying, paint your ocean and give it a name.

Activity 2

Globes
What about making a globe together?

Materials we need:

* balloons * flour
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Start with a song “My Bonnie” and teach it to the students.

Define ocean and sea and the difference between the two.

My Bonnie

My Bon-nie lies o-ver the o-cean;

My Bon-nie lies o-ver the sea;

My Bon-nie lies o-ver the o-cean,

Oh, bring back my Bon-nie to me.

Bring back, bring back, bring back 

My Bon-nie to me, to me;

Bring back, bring back,

Oh, bring back my Bon-nie to me.

Oh, blow, ye winds, over the ocean,

Oh, blow, ye winds, over the sea;

Oh, blow, ye winds, over the ocean,

And bring back my Bonnie to me.

Vary the genre and teach the students the poem “I Saw a Ship

A-Sailing”. And then ask them questions such as: Who is the

captain of the ship? Who are the sailors? Name two kinds of

food on the ship Do you think the captain / sailors are real?

Explain etc...

I Saw a Ship A-Sailing

I saw a ship a-sailing,

A-sailing on the sea;

And, oh! It was all laden

With pretty things for thee!

There were comfits in the cabin,

And apples in the hold.

The sails were all of silk,

And the masts were made of gold.

The four-and-twenty sailors

That stood between the decks,

Were four-and-twenty white mice,

With chains about their necks.

The captain was a duck,

With a packet on his back;

And when the ship began to move,

The captain said, “Quack! Quack!”

n Domain:
Oral Communication

n Competencies:
Comprehend information in spo-

ken discourse.

Use appropriate socio-linguistic

rules.

n Domain:
Written Communication

n Competencies:
Comprehend and interpret what is

read. Appreciate and enjoy literary

discourse.

n Duration:
6 hours

n Cross Curricular Competencies:
Geography: 1( Read a map 2( Fill in a Key to a map

n Components of the Unit
1 poem + exercises

1 song

1 reading selection “Christopher Columbus”

+ questions

2 hands - on activities + question

:ةديدجلا ميلعتلا جهانم
ةطشانلا قرــطلاب ةّيقيبطت سورد جذاـــــمن

:ةديدجلا ميلعتلا جهانم
ةطشانلا قرــطلاب ةّيقيبطت سورد جذاـــــمن

egaugnaL ngieroF tsriF a sa hsilgnEىـــلوأ ةيـــبنجأ ةـــــــغل يزيلكنإ .١

Grade Four
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FICHE 1

1( Sami a placé des points dans la partie gauche de la figure.

Mona doit placer, dans la partie droite, les points correspon-

dants conformément à une règle du jeu.

Aide Mona à découvrir la règle, puis place à droite

les points manquants.

2( Voici le dessin obtenu par Sami. Complète le dessin de

Mona.

Décalque les figures F et F’ )et vérifie qu’elles sont super-

posables par pliage suivant la droite )xy(

3( Maintenant, Sami a tracé à gauche de la figure, la lettre

M. Aide Mona à tracer à droite la figure symétrique de M

par rapport à l’axe )xy(

4( Trace la figure symétrique de la figure E par rapport à l’axe )xy(.

FICHE 2

1( Décalque le losange ci-contre et détermine par pliage

ses axes de symétrie.

Combien en a-t-il ?

2( Cherche, par pliage, le symétrique A’ du point A par

rapport à l’axe )xy(.

l Vérifie que )AA’( et )xy( sont perpendiculaires.

l Quel est le milieu du segment AA’ ?

CRDP

Département de Mathématiques

Yolla FARES
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seuqitaméhtaMتاـيـضاـــير .٢

Activité de rappel

Objectifs :
l Construire sur papier quadrillé une figure symétrique d’une

figure donnée par rapport à un axe donné.

l Vérifier que les parties analogues des figures symétriques sont

superposables.

Matériel :
Crayon mine ; règle ; papier calque ; fiche 2 )voir plus loin(.

Déroulement :
Distribuer une fiche et un papier calque à chaque élève.

Donner la consigne nécessaire.

Circuler entre les élèves, observer, écouter. Apporter une aide

discrète si c’est nécessaire.

Laisser les élèves discuter entre eux.

Procéder à une correction collective sur une fiche agrandie

affichée au tableau.

Activité préparatoire

Objectifs :
l Repérer les axes de symétrie de quelques figures

géométriques.

l Construire le symétrique d’un point donné par rapport à un

axe donné.

Matériel :
Crayon mine; règle; papier calque; paire de ciseaux; équerre;

fiche 2 )voir plus loin(.

Déroulement :
Suivre le même déroulement que dans l’activité de rappel en

donnant la possibilité aux élèves de décalquer et de découper

de façon à pouvoir plier la figure afin de trouver ses axes de

symétrie ou d’obtenir deux parties superposables.

En exploitant la deuxième partie de cette activité, on peut

arriver à construire le symétrique d’une figure donnée par rap-

port à un axe donné à l’aide d’une équerre et d’une règle.

n Chapitre :
Symétrie par rapport à un axe

n Classe :
4ème année de l’Education de base

n Durée     :
5 séances

Les élèves sont déjà familiarisés avec la notion de symétrie depuis la Première année de l’Education de base. Ils savent

déterminer par pliage, découpage ou décalquage le ou les axes de symétrie d’une figure.

Après avoir défini la distance d’un point à une droite, l’élève est apte à tracer la figure symétrique d’une figure donnée par

rapport à un axe donné quelle que soit la position de cet axe.

Compétence

Décrire et classer des figures planes d’après leurs pro-

priétés )symétrie, parallélisme, orthogonalité, etc…(

Objectifs du chapitre

A la fin de ce chapitre, l’élève devrait être capable de :

l construire le symétrique d’une figure simple par rapport à un

axe ;

l repérer les axes de symétrie de quelques figures géométriques.

Cours
Dans ce chapitre, le cours est une conclusion de l’activité pré-

paratoire où on a pu dégager les notions suivantes :

l La symétrie d’un point donné par rapport à un axe donné.

l La symétrie d’une figure simple donnée par rapport à un axe

donné.

l Le ou les axes de symétrie de quelques figures géométriques

simples.

Exercices et Problèmes
Des exercices et des problèmes d’application correspondant

aux objectifs de ce chapitre peuvent être proposés aux élèves.

On peut mettre à la disposition de ceux-ci différentes sortes de

triangles et de quadrilatères découpés qu’ils pourront manipuler

et plier pour vérifier leurs hypothèses.

Evaluation )Travail individuel autonome(

1- Construis un quadrilatère ayant deux axes de symétrie et

deux seulement.

2- Ces figures doivent être symétriques. Trace l’axe de

symétrie, puis termine les figures.
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: روحملا ¯

ةّيداصتقالا تاباسحلا

:ناونعلا ¯

ةبّكرملا ةدئافلاو ةطيسبلا ةدئافلا

:ةّدملا ¯

.ةّيسارد ةّصح

ةّيوناثلا ةثلاثلا:ةنسلا ــ داــــصــتــقا .٣

:ةقيرطلا ¯

.راكفألا حدق

:لّوألا طاشنلا ¯

ةدئافلا موهفـم دـيدـحـت
ةطيسبلا

:ةلأسم

ىلإ لاملا ىطعأ .ةدئافلا نم ديفتسيو فرصملا يف هعضي يك لاملا نم غلبم هتزوحبو توريب كنب ىلإ نزام دّيسلا لخد

 .اهيلع لصحيس يتّلا ةدئافلا ةميق نع هلأسو لوؤسملا فّظوملا

.نزام دّيّسلا لاؤس نع بيجي يكل فّظوملا اهجاتحي ةّيساسأ تامولعم ثالث ةقرو ىلع ِنّود

.قئاقد سمخلا زواجتت ال ةلهم يف مهمسا ركذ نود ةهباشتم قاروأ ىلع مهتامولعم اونّودي نأ بّالطلا نم بلطُي -

.حوّللا ىلع ةّحّصلا ىلإ برقألا تاباجإلا ةباتكو اهعيمجت دعب ةبوجألا زرف

ةمدختسملا زومرلا: يه لماوع ةثالث ىلع ةدئافلا فّقوتتو
oC(رمثتسملا وأ ضرتقملا غلبملا) وأ لاملا سأر -   أ

iةدئافلا لّدعم -ب
nرامثتسالا وأ ضرقلا ةّدم - ج

n . i . oC = I :ةيلاتلا ةروّصلا ىلع (I) ةدئافلا ةدعاق نوكت كلذبو

.اهناصقنب صقنيو ةبسنلا سفنب ةدئافلا رادقم ديزي ةقباّسلا لماوعلا نم ّلك ةدايزب هّنأ ىنعمب ،لماوعلا هذه عم ةدئافلا طبترتو

:ةيافكلا ¯

باستـحالا تاـّيـنــقــت قــيــبــطــت
تالداعملاو

:فدهلا ¯

ةطيسبلا ةدئافلا باستحا

:(اهيلع صقاونلا  ةفاضإو راكفألا مييقتو قيسنت دعب) درت دق يتّلا تاباجإلا تالامتحا

؟فرصملا يف هعاديإ يونملا غلبملا ةميق ام -

؟فرصملا يف غلبملا ءاقبإ ةّدم يه ام -

؟فرصملا لَبِق نم اهؤاطعإ يونملا ةدئافلا لّدعم وه ام -

ةميقلا) ةدئافلا ىعدُتو فرصملا يف غلبملا هعاديإ لباقم نزام ِدّيسلا هيلع لصحيس يذّلا غلبملا ةجيتن ىلإ لصن اًعم ةبوجألا هذه طبربو
.(ةّيدقنلا
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:يناثلا طاشنلا ¯

(ماّيأ ،رهشأ ،ةنس) ةطيسبلا ةدئافلا باستحا

:ةيافكلا ¯

ةّيباسح تاّينقت قيبطت

:ةقيرطلا ¯

.ةّيقيبطتلا

ةطيسب ةدئاف لّدعمب رالود٠٠٠٠١ غلبم صخش ضرتقا
.ةدحاو ةنس ةّدمل .ًاّيونس ٪٠١

:هنئاد ىلإ اهعفديس يتّلا ةدئافلا بِستحإ
ةنس ةّدمل -١
رهش ةّدمل -٢
موي٠٠١ ةّدمل -٣
:لحلا

ةنس ةدمل -١

ًاّيونس رالود٠٠٠١ =١ * ٠١  *٠٠٠٠١

٠٠١

رهش ةدمل -٢
ةروّصلا ىلع ةدئافلا نوكت رهشألاب ةّدملا نوكت امدنع

:ةيلاتلا
دحاو رهش ةّدملاو قباّسلا قيبطتلا ىلإ عوجرلابو

ًاّيرهشً ارالود٣٣,٣٨= ١    * ٠١ *٠٠٠٠١
٠٠١٢١

موي٠٠١ ةدمل -٢
ةروّصلا ىلع ةدئافلا نوكت ماّيالاب ةّدملا نوكت امدنع

:ةيلاتلا

موي٠٠١ ةّدملاو قباّسلا قيبطتلا ىلإ عوجرلابو

ًارالود٧٧,٧٧٢ = ٠٠١*٠١  *٠٠٠٠١

٠٠١٠٦٣

ىرج دق يراجتلا فرعلا ناك اذإ هّنأ ركذلاب ريدجلاو
ماّيأ ددع باسح ّنإف ،اًموي٠٦٣ ةنّسلا ماّيأ ددع رابتعا ىلع
رهشألا ماّيأ ددع ساسأ ىلع ّمتي ّنأ ّدب ال عاديإلا وأ ضرقلا
.رهشلل اًموي٠٣ ساسأ ىلع سيلو ةّيلعفلا

:لاثم
فراصملا دحأ يف رالود٠٠٠٠٥ غلبم صخش عدوأ

نم لّوألا نيرشت٩ يف هبحسب ماق ّمث ناسين٢١ خيرات يف
.ماعلا سفن

غلب لّدعملا ّنأ تملع اذإ ةدئافلاو عاديإلا ةّدم بِستحإ
.ًاّيونس ٪٨

¯رالود٠٠٠٢ =٠٨١*   ٨   *٠٠٠٠٥
٠٠١٠٦٣

ءامنإلاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا

داصتقالاو عامتجالا مسق ةسيئر

يبيصغ اڤيإ

رهشلا
ناسين

راّيأ
ناريزح
زومت

بآ
لوليأ

لّوألا نيرشت

رهّشلا ماّيأ ددع
٠٣
١٣
٠٣
١٣
١٣
٠٣
١٣

خيرات
نيدلا ءدب٢١

نيدلا بحس٩

ةبستحملا ماّيألا ددع
٨١
١٣
٠٣
١٣
١٣
٠٣

٩

ًاموي٠٨١

n  .   i  . oC = I
٠٦٣٠٠١

n.   i  . oC = I
٠٠١

n  .   i  . oC = I
٢١٠٠١

n  .   i  . oC = I
٠٦٣٠٠١
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ةيليكشت نونف - ةينفلا ةيبرتلا .٤

:فصلا ¯

يساسألا ثلاثلا

:ةيافكلا ¯

يراكتبالا كولسلا ةيوقت

حاضيالا لئاسو ¯
«غوغ ناف» نانفلل «مون ةفرغ» ةحول ةروص -
«ويت» هيخأل «غوغ ناف» ةلاسر صن -
رتيب» نانفلل «باعلألا توناح» ةحول ةروص-
«كالب
تربور» يقيسوملل «مالـحأ» عـباسلا عـطـقـمـلا-

«نابوش
«تاذلا ىلإ ةدوعلا» عوضوم لوح موسرو روص -
«سانوج» ةصق -
لافطألا باعلأل روص -
لافطألل موسر -

 فادهألا ¯

ةينفلا ةفاقثلا نيوكت -

اهميظنتو ةليخملا ءانغا -

راكتبالا يف ةبغرلا كيرحت -

اهتيمنتو ةيراكتبالا تاردقلا راهظا -

يراكتبالا كولسلا ةسرامم -

:روحملا ¯

تاذلا ىلإ ةدوعلاب ةبغرلا

:ناونعلا ¯

.ةيفطاعلا ةليخملا ىلإو يضاملا ىلإ ةدوع

:ةّدملا ¯

ةدحاو ةصح

l عفاود نيب ةقالطب ذيملتلا زّيمي:ةيافكلا تانّيبم
هتلعج يتلا هعفاود نيبو مسري هتلعج يتلا نانفلا
.هتيصخشل ةقباطملا ةينوللا ميقلا لمعتسي
lقئاقد٠١:ةدملا

ملعملا هدمتعي يذلا يفاقثلا دنتسملا وه ام -١
فيرعتلل

«؟تاذلا ىلإ ةدوعلا» موهفمب
ةفرغ ةحول ةروص ةذمالتلا ىلع ملعملا ضرعي

راكتبالا يف ةبغرلا كيرحت فدهب «غوغ نافل» مون
يتلا ةيسفنلا عفاودلا ىلع زـّكرـيـف .ةذـمالـتـلا ىدـل

ةداعا ةيفيك ىلع مث ،همون ةفرغ مسري نانفلا تلعج
،اهيلع تاليدعتلا ضعب لاخدا عم نيترم اهمسر
ميقلا نولمعتسي ذيمالتلا تلعج يتلا عفاودلا ىلعو
.مهتيصخشل ةقباطملا ةينوللا

يتلا ةلاسرلا ىلا طاشنلا اذه يف ملعملا دنتسي
اهيف هل فصي «ويت» هيخا ىلا «غوغ ناف» اهثعب

اهناولأو اهتطاسبو اهرصاـنـع لـكـب هـموـن ةـفرـغ
.ةماعلا اهئاوجأو اهباوبأو اهذفاونو اهثاثأو



٣٠٠٢ لوألا نوناك ،٨٢ ددعلا

يوبرتلا فلملا

؟راكتبالا ىلع ةذمالتلا عيجشت متي فيك -٢

تالاعفنالا ىلع ينبم ً،اريغص ًاصن ةذمالتلل ملعملا أرقي
كاردا ىوتسم نم ًابـيرـق هـموـهـفـم نوـكـيو ،تاـفرصتـلاو
:ةذمالتلا

.هنم ًافوخ رحبلا ىلإ أجتلاف ، هللا رماوأ «سانوج» فلاخ
رـعشف ،ةراـّحـبـلا فاـخ ،ءاـجوه ةـفصاـع تبه اــمدــنــعو
هعلتبت ةريبك ةكمسب ذاو .مههاجـت ةـيـلوؤسمـلاـب «ساـنوـج»
هيلع تطلس ثيح ،نمآلاو ئفادلا قيمعلا اهفوج ىلإ هعفدتو
بلط امدنع هنكلو .ةسارحلا هل نمؤتل ءاوضألا ةرحاس ةؤلؤل
.ئطاشلا ىلع هتعضوو ةيناث ةكمسلا هتلمح ،هللا نم حامسلا

تاذلا ىلإ ةدوعلاب بغري نانفلا ناف ،«سانوج» امك
،ملاعلا ىلإ دوعي مث ،ءاضوضلا نعً اديعب هسفن عم ءاوزنالل

قلخلاب» اهنع رّبعـيـف تاـبـغرـلاو تاـيرـكذـلا هـعـم ًالـماـح
.«راكتبالاو
l هتايط يف لمحي ًاينف ًالمع ةعاربب ذفني:ةيافكلا تانّيبم
.ةيسنملا هتابغرو هتلوفط تايركذ
lقئاقد٠١:ةدملا

؟تايافكلا بستكي ذيملتلا لعجل ملعملا لمعي فيك -٣
حرتقي)

(ةطشنألا
تاينقتلا قيبطتو تاودألاو داوملاب ةناعتسالا نم دب ال

.سفنلا يف ةقثلاب رعشيف ،حاجنلا ذيملتلا سسحتي ىتح
يتلا ةيليكشتلا ةطشنألا هيلع حرتقي نا ّالا ملعملا ىلع امف

... ،ةيلمعلا ،ةيلقعلا تايافكلا باستكا ىلع هدعاست

 -١ - طاشنلا
يف ضرعت .ضارغأ اياقب تيبلا نم ذيملت لك بلجي

:يك ةثالث اهنم راتخي مث فصلا
lاهب ةيفطاعلا هتقالع نيرخآلل يوري
lةّقدب اهفصي
lاهمسري

 -٢ - طاشنلا
lقرولاب هضارغأ ذيملتلا فّلغي
lوأ ملقلا وأ ًالثم ةبعللاك اهنم ًاضعب بارتلاب يّطغي

... ،ةباطلا
lمسرلا رركي مث ،ربحلا ملقب ًاطسبم الكش ذيملتلا مسري
يف ةذمالتلا عيمج كراشي اهدعب .ةّرم نيسمخ هسفن
نم ةمسر لك ىلع تأرط يتلا تاريغتلا فصو
.مهمامأ ةضورعملاو ةرركتملا موسرلا

 -٣ - طاشنلا
lملقلاب ددحي ،ءاضيب ةقرو ىلعً ارجح ذيملتلا مسري

.رجحلا مسر ديدحت ديعي مث ،هنم ةقفدتملا هايملا ىرجم
lةعومجم مسري ةيناثلا ةّرملا يف نكلو ،نيرمتلا ديعي

اهلكش ىلع ًاظفاحـم لـيصاـفـتـلا قدأب راـجـحألا نـم
.يقيقحلا

l مسر نم ةفلتخملا تاينقتلا ةراهمب قبطي:ةيافكلا تانّيبم
شاوغلا ةدام ةفاظنب جلاعيو ...قاصلإو صقو ةبلوقو نيولتو
...،لاصلصلاو روشبطلاو ليراوكألاو
lقئاقد٠١:ةدملا.

ةيلمعلا يف اهداعبأ لكب ةيصخشلا لاخدا نكمي فيك -٤
(ةليخملا ءانغا) ؟ةيراكتبالا
يعدتست اهداعبأ لكب ذيملتلا ةيصخش ءانغا ةيلمع نال

ملعم موقي ...ةليخمللو تاذـلـل ةـكرـحـمـلاو ةرـثؤمـلا روصلا
نم نكمم ددع ربـكأ نـيـمأتـب ذـيـمالـتـلا ةـكراشمـبو فصلا
لمع لكل ةيلوأ ةدام نوكتل قئاثولاو روصلاو تادنتسملا
لمحت روصلا نم ةعومجم ىلع قلعيف .ينفو يفاقث يبدأ
تاذلا ىلإ ةدوعلاب يحوتو ،عقوقتلاو فنكلاو ةيامحلا ىنعم
زمرتف ةضيبلا امأ .زيلهدلاو ءاعولاو ةراغملاو مألا لمحك
.ءفدلاو ةيامحلا ىلع ّالا لدي ال ينينجلا عضولاو ،لَبَحلا ىلإ
تاذلاب ءالتخالا ىلإ ،روذجلا ىلإ يواضيبلا لكشلا دوعي
،لمأتلا كلذك .ءودهلاو ةنيكسلل ًابلط قامعألا ىلإ ةدوعلاو
يوركلا همجحب ليفلا زمريو ،سفنلا ىلع ءاوطنالا يعدتسيف
لفطلا ريرس قوف راتسلا ىلدتي .نوكلا ةيادبو ضرألا ىلإ
ذنم تناك ةأرملا نألو .يجراخلا ملاعلا نع نمأم يف هلعجيل
يهو نينانفلا نم ديدعلا اهمسر ،ةمومألا ىلإ زمرت مدقلا
مألا ءاشحا نضتحت امكو ... ،هيلع ونحت ،هلبقت ،اهلفط عضرت
.دربلا نم انيمحي رانلا دقوم كلذك ،ءفدلا هحنمتو نينجلا



lروصلاو تادنتسملا بيترتب ذيملتلا فّنصي:ةيافكلا تانّيبم
.هتليخم ءانغإل ةيرورضلا قئاثولاو
lقئاقد٥:ةدملا

ةيوبرتلا ةلجملا

يوبرتلا فلملا



؟ثحبلا يف قّمعتلا نكمي فيك -٥
.(رخآ نف ىلإ فرعتلا)

ثاحبأ ىـقـبـت نا زوـجـي ال
نونفلا ىلع ةرصتقم ةذمالتلا
نا ضرتفي لب ،ةـيـلـيـكشتـلا
،ىرخأ نونف ىلإ اهزواجتت

نوـكـي نا يفـكــي ال هــنأل
قفاوت يف سفـنـلاو دسجـلا
نا بجـي لـب ،مـلاـعـلا عــم
.ًاقمعو ًاطبارتو ًاقسانت رثكأ ًاعم انوكي

مــلــعــمــلا ذـــخأي
ىلإ قرطتيف ،ةردابملا
نـم نـيرـخآ نـيـعوــن
صقرـلا نـف :نوـنـفـلا
.ًالثم ،ةباتكلا نفو

فرتحم - أ
ريكذتلا :صقرلا
ىـــلإ ةدوعـــلاـــب

.تاذلا
ريبعت -١

يوفع
lءاميإلا

:دسجلل ريبعتك
lسلجي
هسأرو ذيملـتـلا

.ضرألا هاجتاـب
اذه نـم ًاـقالـطــنا

هلوح كرحتي ،عضولا
ةيقب
.ةذمالتلا
زكرمتت)
ةكرحلا

لوح
.(دسجلا

ةقيرطب ةكرح ةذمالتلا نم ذيملت فشتكي :ةيدرف ةبرجت
لاـخدا عـم ،هدـعـب نـم نورـخآلا اهررـكـي .ةــفدصلا
ةثالث وأ نيذيملت نم ةيعامج ةبرجت اهيلع تاليدعتلا
.ذيمالت

ىقيسوملا ةيكيمانيد -٢
عطقملا وهو لافطأللً ادهشم ةذمالتلا ىلع ملعملا حرتقي
يحوت .«ناموش تربور» يقيسوملل «مالحأ» عباسلا
يف عاض دق لفطل ةيسفنـلا ةـلاـحـلاـب ىـقـيسوـمـلا هذه
.قيمع مون يف افغ مث ،دجملا ىلا ىقتراو همالحأ
ةّدر ىقيسوملا قلختو ،يلخاد ءانغ نم ةكرحلا قلطنت
.ةيكرح-ويزيف لعف

دهشملا ريوطت -٣
نّيبملا حرسملا ميمصت لالخ نم ناكملا عيزوت رهظي

هاندا

ةدعتبم ىرخأو لخادلا وحن ةهجتم تاكرحلا نوكت
.هنع

٣٠٠٢ لوألا نوناك ،٨٢ ددعلا

يوبرتلا فلملا



ةيوبرتلا ةلجملا

.رابتعالا نيعب كيرشلا ةكرح ذيملت لك ذخأي

طاشنلا ريوطت -٤
ةلحرملا لالخ ذيمالـتـلا ةراـهـم ىـلإ مـلـعـمـلا فرـعـتـي

،ةيلات ةلحرم يفو .لضفألا مهنيب نم راتخيف ،ةيلاجترالا
نا ضرتفي .صقرلا ميظنت ىلا لصوتي ىتح ةذمالتلا لجوجي
.ةيسفن ةلاح نع ريبعتلل ةديدش ةبغرب ةعوفدم ةكرحلا نوكت
lهسفنو هتاذ عم قسانتب هدسج ذيملتلا كرحي:ةيافكلا تانّيبم

.ةقدب هسيساحأ فصيو
lةقيقد٠٢:ةدملا

«ةيمويلا يتركفم» :طخلا فرتحم -ب
لالخ نم ذيملتلا تاذ ىـلإ فّرـعـتـلـل ىـعسن نأ اـنـيـلـع

هملاع فشكتسي نأ ذيملتلا ىلع ،اذل .ًاينف ًاطاشن هتسرامم
امك .ةيدسج سيساحأو فقاومو رعاشم نم نّوكملا يلخادلا

دنع هكرتا عابطنا يأ» :لاؤسلا هسفن ىلع حرطي نأ نم دب ال

هريدقت ىوقيف ،تاذلا ىلإ ةدوعلل عجشتي اذكه «؟نيرخآلا
.هسفنل

براجت نم ،ةيمويلا هتاركذم بتكيل ذيملتلا ملعملا عجشي
،تخأ وأ خأ ةدالو وأ ،رفسلاو ،نكسلا ليدبتك ،اهب ّرم ةبعص
ةلاسر ةباتك ىلإ اهدعب هوعدي ...،ضرملا ،براقألا دحأ توم
.هلابب رطخي ام لك اهيف فصي

لكشب هقوف بتكيو ،يقفأ طخ مسر هيلع حرتقي امك
هتايح يف ةمهملا تاظحللاب يحوت ةرابع وأ ةملك ،يدومع
¯ مويلا ىتح ةدالولا نمً اءدب

lلك اهيف فصي ةحضاو ةلاسر ذيملتلا بتكي:ةيافكلا تانّيبم
.هلابب رطخي ام
lقئاقد٥  :ةدملا ¯

ءامنإلاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا

نونفلا مسق يف دعاسم ثحاب

لفون دنالوي

يوبرتلا فلملا

مويلايتدالو





ةيوبرتلا ةلجملا

؟موعت ال يتلا ماسجالاو موعت يتلا ماسجالا يه ام -١
؟وفطي ءاملا نم لقثأ ًامسج لعجن فيكو

باوج
.كيتسالبلا ،قرولا ،باشخالا

يف اهمرا مث ،ةرك ىلا اهلوحو اهكعدا ،موينمولا ةقرو ذخ -
اهطعا ،ةلثامم ىرخا ةقرو ذخ .قرغت اهنا ظحالت .ءاملا

! وفطت اهنا ظحالت ،ءاملا هجو ىلع اهعضو ًافوجم ًالكش
سرامي ءاملا نا لئاقلا سديمخرا نوناق بسح وه ببسلاو
ةوق .هايملا يف ةدوجوملا ماسجالا ىلع ًايدعاصت ًايدومع ًاعفد
اذه ناك اذاف .مسجلا هلحم لح يذلا ءاملا نزو لداعت عفدلا
.قرغ ءاملا نم لقثأ ريخالا

؟بكارملا ًابلاغ اهنم عنصت يتلا داوملايهام -٢
باوج

،تابنلا قاروأ ،نارزيخلاو باشخالا
،حلسملا نوطابلا ،ذالوفلا ،تاناويحلا دولج
.ةيعانصلا فايلالا نم ةصاخ عاونأ

؟بكارملا ةداع رّيست يتلا ةقاطلايهام -٣
باوج

lفيذاجملا كرحت يتلا (ةيلضعلا) ةيدسجلا ةقاطلا،
lبسحب عارشلا عفدت يتلا ( حيرلا ةقاط ) ةيئاوهلا ةقاطلا

ههاجتاو ءاوهلا ةعرس
lلجارملا يف ءاملا يلغ نع ةجتانلا ةيراخبلا ةقاطلا
lقارتحالا تاكرحم يف دوقولا ةقاط.
lةيوونلاو (ةيئابرهكلا تاكرحمـلا) ةـيـئاـبرـهـكـلا ةـقاـطـلا
(تانيبروتلا)

يوبرتلا فلملا

اــــــــــــيجولونكت٥

ةمئاعلا ماسجألا :عوـــضوملا ¯
بكارملا - ءاــملا حطس ىلع

lيعارش بكرم ءانب :سردـــــلا
lيساسأ عبارلا :فــــــصلا
lناـــتصح :ةدــــــــملا

:فدهلا ¯
:ىلإ فرعــتلا

موعلا أدبم -١

يعارشلا بكرملا تازيمم -٢

بكارملا اهنم عنصت يتلا داوملا -٣

بكارملا رييست قرط -٤

لقن ةلـيسوـك بكارـمـلا ةـيـمهأ-٥

لاقتناو

تايافكلا ¯
)riovaS( ةفرعملا- الوأ

lموعلا ىلع لكشلا ريثأت
lءانبل ةمزاللا داومـلا راـيـتـخا

بكرملا
lءانبل ةمزاللا تاودالا رايتخا

بكرملا

)eriaf-riovaS( :قيبطتلا ةفرعم- ًايناث

lذيفنتلا لحارم ططخم
lلحارمل ةيذـيـفـنـتـلا موسرـلا

عورشملا
lبتارتلاب لحارملا ذيفنت
lعنصملا جذومنلا رابتخا

)ertê-riovaS( ةينادجو فقاوم- :اثلاث

lذيفنتلا يف ةمالسلا قرط مارتحا

 ةمالس ،ةيصخشلا ةمالسلا)

(تاودالا
lليمجلا لكشلا رايتخا

lبيترتو ةفاظن ىلع ظافحلا

لمعلا ناكم
:مييقتلا ريياعم-:ًاـــعبار ¯

lيباـيسنا) بكرـمــلا لــكش،

(...نزاوتم
lدــيج لكشب موعي
lذيفنتلا يف لمعلا ناقتإ

ةـــبوـــجالاو ةحورطملا ةــــلئسالا



يـــعارش بكرم عنص
:داوملاو تاودألا -
(١) مقر مسر
راشنم ،مس٥،٠ *٠٩ *٠٥ سيياقمب ازلب بشخ ةحول
،داـــح عطاق ،زرــخم (نوـليان) نيليتالا ددعتم سيك ،يسوق

ضعب ،(جدابـمس) ةرـفـنس قرو ،بيضوـتـلـل رـيرـح طـيـخ
،ةريغص يغارب ،غمص ،قدرخلا وأ صاصرلا تابيبح
.مسر ةشير ،شينرو ،ديدح وأ كنز ةحول ،ةيبشخ خايسأ

:ذـــيفنتلا ةقيرط

:لكيهلا -١
.ازلــبلا ةحول ىلع هقصلاو لكيهلا جذومن عطقإ -
 راشنملا دح لاخدإ نم نكمتتل طخ لك ةازاومب ًابقث ثدحأ -
.اهلصفاو٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ عطقلا رشنا -
.ةروصلا يف رهظي امك ضعب ىلع اهضعب عطقلا قصلا -
لكيهلا رعق يف مس٥،٠ *١ *٢ بشخ ةعطق قصلا -
.يراصلل ةدعاق نوكتل هطسوو
.اهيلإ راشملا نكامألا يف ةريغص يغارب ةثالث تبث -
ً.ازهاج يعارشلا كبكرم لكيه حبصأ دقل

:لـــيذلا -٢
ازلــبلا نم ليذلا لكش عطتقا -
ةرفنسلا ةقرو ةطساوب يفلخلاو يمامألا نيفرطلا نس -
يبايسنا لكش ىلع لصحتل
ليذلا روحم هربع ررمت ًابقث ثدحأ -
هربع لخدتل لكيهلا فلخ رخآ ًايدومع ًابقث ثدحأ -
ليذلا روحم

٣٠٠٢ لوألا نوناك ،٨٢ ددعلا

يوبرتلا فلملا

يعارشلا بكرملا :(١) مقر مسر

(٢) مقر مسر

(٣) مقر مسر

(٤) مقر مسر

ملم٦٣ *٥٢١

ملم٣٢ *٥٨

٥٥ *٠١٢

٢٤ *٥٦١

٠٦ *٥٣٢

٠٥ *٥٩١

٨٣ *٠٥١

٥
٤
٣
٢
١



ةيوبرتلا ةلجملا

لاؤــــس
(لــيذلا) ةعطقلا هذه رود ام -
؟فارطألا ىلع ءاقبإلا بجي َمل -
يفلخلا ليذلا فرط ريدت امدنع بكرملا كرحتي فيك -
ً؟اراسي
؟ًانيمي هريدت امدنعو -

باوج
بكرملا هيجوت ىلوتت -
ءاملا ىلع بكرملا لقنت لهسيل -
راــسيلا وحن كرحتي -
نيميلا وحن كرحتي -

(ةروباصلا) بلاصلا -٣
ضيبألا ديدحلا وأ ازلبلا نم بلاصلا عطتقا -
ةرفنسلا ةقرو ةطساوب فارطالا نس -
هلفسأ دنع صاصرلا تابيبح ةروباص تبث -
ةيجراخلا لكيهلا ةهج نم رعقلا طسو بلاصلا تبث -
٥ مقر مسر

لاؤــــس
؟بلاصلا رود وه ام فرعت فيك -
؟رودلا اذه وه امو -

باوج
هنودبو بلاصلا عم بكرملا كرحت ةبقارمب -
نود لوؤحلاو بكرملا نزاوت ىلع ةظفاحملا -
بناوجلا ةهجلً اريثك هفارحنا

عارـــشلا -٤

جذومنلا بسحب نيليتالا ددعتملا سيكلا يف عارشلا صق -
مس٠٣ اهنم لك طويخ ةثالث يراصلا ىلعأ يف طبرا -
يناثلا عارشلاو يراصلا طيخ ىلع لوألا عارشلا قصلا -
رخآ طيخ ىلع
ملم٤ *٤ *٠٩ ازلب ةعطق يراصلا ىلع تبث -
.يراصلل ةضراع ةباثمب نوكت
٦ مقر مسر

لاؤــــس
لوح ةرادتسالا هناكمإب نأ مأ ،هناكم عارشلا حواري له -
؟يراصلا

باوج
عفدت يتلا حايرلا ًامود هجاويل يراصلا لوح ريدتسي ،الك -
بكرملا

يوبرتلا فلملا

(٦) مقر مسر(٥) مقر مسر



٣٠٠٢ لوألا نوناك ،٨٢ ددعلا

يوبرتلا فلملا

(٥) مقر مسر

بيكرتلا -٥
بسانملا ناكملا يف يراصلا ةدعاق تبث -
نّوكي ىتح لكيهلا يغارب لوح اهطبراو ةثالثلا طويخلا دم -
 هايملا عم ًايدومع ًاطخ يراصلا

٧ مقر  مسر

شينرولاب ءالطلا -٦
نيتقبط وأ ةقبطب هيلط نم ءاملا يف بكرملا عضو لبق دب ال -
ءاملا نع هلزعل شينرولا نم
هارت يذلا نيولتلا وأ ةنيزلا راتخت نأ كنكمي:ةــــظحالم
 ًابسانم
كبكرمل
فيك ؟هنزاوت رقتسي له .ءاملا ضوح يف كبكرم عض -

؟كلذ فرعت
ءاملا قوف ًاميقتسم يراصلا ناك اذإً ارقتسم هنزاوت نوكي
نزاوتلا قيقحتل ةروباص ةفاضإ نم دب ال ًانزاوتم نكي مل اذاو

¯

ءاــــمنالاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا

ةيسردملا ةينبألاو تازيهجتلا ةرئاد سيئر

نوــضيب فسوي



ةيوبرتلا ةلجملا

يوبرتلا فلملا

 ةـــّيبنجألا تاـــغللا ميلعت يف ةــــطشانلا قرطلا
 ةدـــيدجلا جـــــهانملا نمض

يف ةصاخ ءاوجأ قلخ ىلإ  ىلوألا ةلحرملا
ءانثأ ذيمالتلا سوفن يف سانئتسالاب روفنلا لادبتسال فصلا
مسر ،ىقيسومو ءانغ ،يعاقيإ صقر :ةَيبنجالا ةغللا مّلعت
،حرسمو ءاقلإ ،عينصتو جاتنإ ،ةكايحو ةطايخ ،ريوصتو
فص نم تاوعدو يهطو تاتابن ةعارز ،تاناويح ةيبرت
اهضعب ىـلـع اـهـحـتـفو فوـفصلا نـيـب ةاراـبـم .فص ىـلإ
ةايحو ةكرح :راصتخالاب .ةسردملا جراخو لخاد تارايزو
تسلا تاونسلا دادتما ىلع كلذو .تابثلاو دومجلا نم ًالدب
تاعاس ىلع ًامّيخم ةضورلا ّوج ىقبي يك .ةيئادتبالا ةلحرملل
ةلوفطلا ىلإ ةدوعلا ، نينسلا هذه لاوط ةيبنجألا ةغللا ميلعت

رمعلا مدقت عم ةدوقفملا ةنجلا ىلإ ةدوعلا ،ةغللا طاسب ىلع
فَلك امهم هعادتباو زفاحلا دامتعا ةيلمع .تاونسلا ّيضمو
.دوهج نم

زّيح نع ًايئزج جرخي ام ةروكذملا ةطشنألا نيب نم
نأ ملعملل دوعي .راوجلاو ةرسألا لوطيف ةحاسمك ةسردملا
هذه حبصت يك ذيمالتلا رسأ ىلإ تاطاشنلا ىدص لصوي

دوعي ،دالوألاو ةسردملاو مّلعملا عم ةلعافتم ةّـيلخ رسألا
رادم ىلع ،يلاهألا لوح طويخلا نم ةكبش كوحي نأ ملعملل
قيرط نع ،تاطاشنلا يف طارخنالا ىلع مهلمحي يك ،ةنسلا
ىلإ ًالوصو ةرشاـبـم ةروصب اـهـيـف كارـتشالاو اهرـيضحـت
.ةجاحلا دنع ةّيعوطت ةفصب ملعملا عم ّفصلا يف دجاوتلا

،اهتايعمجو ،اهتاسسؤم ،اهنزاخم ،ةبيرقلا ةّيلحملا ةئيبلا
لعج يف ملعملا عم ةمهاسملل ،هتايناكمإ نمض ،وعدم عيمجلا
بستكي اهدنع .ةايحو لصاوت ةحسف ةيبنجالا ةغللا سرد
كلذب اورعشي نأ نود نم ةيلصاوت ةيوغل تاراهم ذيمالتلا
أ هيلع بوتكمف مّلعملا امأ .ديهجلا دهجلا اولذبي نأ نود نمو
ةقرفلا دئاق ،رهاملا رحاسلا نوكي نأ هيلع :ةحارلاب عتمتي ّال
عانقال ةيسامولبيد نم هدنع ام لك دفنتسي نأ هيلعو جرخملاو
يك ناديملا يف ةلعافلا ىوقلا نم امهاوسو لهألاو ةرادإلا
ةغللا هاجتاب يباجيإ وج قلـخ لـيـبس يف ًاـعـيـمـج اوـنواـعـتـي
.ةيبنجألا

قيرف نوكي اهدنع .ًاقهارم حبصيف نسلا يف ذيملتلا مدقتيو

َكظح وه ام كل لوـقأ ،شيعت فيك يل لق .يــلحملا مهعمتجم ةيحض ذيمالتلا نوكي نأ لدعلا نم سيل
لاط .ديعب ٍنمز ذنم كلذب ٍملع ىلع انلك .قاطت ال ةلاحلا هذهو ًالدع سيل اذه ،ال .ةيبنجألا تاغللا نم
.رومألا كيرحت ليبس يف تاحارتقالا ضعب ميدقتل ناوألا نآ .لدبتت مـلو لوحتت مـل رومالاو لاطملا

 ؟ نذإ لــمعلا ام

 :ةـــيلاتتم ٍتاسايس َثالث ُنمضتت ةلاعف ٍتايجيتارتسا ًاعم ضرعتسن يلي ام يف
lبّبحتلاو ِزيفحتلاو ِةفطالملا َةسايس ىلوأ ةلحرمك حرتقن
lنواعتلاو ةكراشملا َةسايس ،ةيناث ٍةلحرمك
lحالسلاو حالسلا ةسايس ًاضيأ   اهيمسن نأ نكميو ،رومالا بلق ىلا لوصولا ةسايس ،ةثلاث ةلحرمكو

رخآلا

فدهت



٣٠٠٢ لوألا نوناك ،٨٢ ددعلا

يوبرتلا فلملا

لوألا ءامـتـنالا وهو يساسألا هـماـمـتها زـكرـم باـحصألا
نأ ٍذئنيح ملعملا ىلع .رابتعا لك قوف هل ءالولاو ريخألاو
يف ةيبنجالا ةغللا مّلعت تاطاشن عضيل فرظلا نم ديفتسي
.باحصألا قيرف تالاغشنا طسو

مّلعتلا اهلالخ نم ّمتي يتلا ةيعيبطلا ةحاسملا يه هذه
اذهل ةيبهذلا ةلحرملا يه رمعلا نم ةلحرملا هذه .ينواعتلا
ةمئاد ةروصب مهتاربخ ذيمالتلا لدابتي ثيح .مّلعتلا نم طمنلا
قيرفلا لخاد ةعامجلا كلم هتاراهمو درفلا فراعم حبصتف
.دحاولا

امدنع لصحي ام اذهو ) نبغلاب مهدحأ رعشي ال يكلو
ءيش يأ ىلع لصحي نأ نود نم قيرفلا ذيملتلا يطعي
ىصقأ ىلإ تاطاشنلا عّوني نأ مّلعملا ىلع بجوتي ( لباقملاب
ذيملت لكل ىطعت :ةيمويلا قرفلا لامعأ لخاد ةنكمم ةجرد
ةمدخ يف ةصاخلا هبهاوم عضولو هتاعادبإ راهظإل ةصرف
دصر يف ريبـخ هرـيـغو مسرـلا يف رهاـم مهدـحأ :قـيرـفـلا
.ديفتسي لكلاو ديفي لكلأ ،اهلالغتساو ةينورتكلإلا عقاوملا
ربصو ةقدب راودألا عزوي :ارتسيكروألا دئاق لثم ملعملاو
حرص ءانب يف هرجح عضي نأ درف لكل ىنستي يك راكتباو
لوزتو زجاوحلا طقستو دقعلا ككفتت نواعتلاب و .عيمجلل
دوهجلا رفاضت ليبس يفو ةوق عاقيإلا دادزي يكلو .تاقورفلا
.اهعيمج تاغللا يملعم نواعت ىلإ وعدن

ملعمو مألا ةغللا ملعم نيب نوكي امدنع ةعاس اهلمجأ ام
تاغللا وملعمو دحاو ذيملتلا .تاياكحو صصق ةيبنجألا ةغللا
!زوجي ال اذه !ال !هلاونم ىلع جسني دحاو لك

نـيـب ماـحـتـلالا ةساـيس يه اـهـيـلإ وـبصن يتـلا ةساـيسلا
ةدئاعلا تاططخملاو مألا ةغلل ةدئاعلا ةيميلعتلا تاططخملا
ةاكاحم ،ةاكاحملاو مغانتلاو مائتلالا ةسايس .ةيبنجالا تاغلل
ًايموي انلق .اهيملعم دي ىلع ،ًايموي ثالثلا تاغللا وا نيتغللا
ىلع نم ًايموي ناتراجلا ىكاحتت امك ًامامت ،لهم ىلعو
:قّيضلا عراشلا قوف ةيانبل ةيانب نم ةهجاوتملا تافرشلا

«كنع لقنأ حر ! هركف هللاو ...؟ مويلا يخبطت حر وش»
ةيبنجألا ةغللا مّلعم ةخبطو مألا ةغللا مّلعم ةخبط حبصت يك
لاجملا اذه يف تايناكمإلا .ذيملتلا نهذ يف ةدحاو ةخبط
رمتؤم سنوت يف دقعنا٣٠٠٢ ناريزح يف ً.ادج ةعساو
ةساردل ةيسنرفلاب ًايئزج ةـقطاـنـلا ةـيـبرـعـلا دالـبـلا حـلاصل

ةغللا ةيميلعتو ةيبرعلا ةغللا ةيميلعت نيب ءاقتلالا تايناكمإ
طقف تسيل يهف ةغللا امأ .ىوقلا ديحوت وه فدهلاو ةيسنرفلا
تناك املك ةّداح ةادألا تناك املكو .ةادأ أضيا يه لــب ةدام
ةعانص نقتن مل نإو .داوملا عيمجل حاتفمو ةادأ ةغللا .ةلاّعف
ةغللا .داوملا فلتخم ىلإ لوخدلل بابلا انل حتفي نل حاتفملا
عانقإلا تايجيتارتسا ىلإ فرعتن ةغللابف .حالسو حاتفمو ةادأ
فقاوملا ةهجاومل ّحلستنف دقتننو للحنل انناهذأ حتفتت ةغللابو
ال دقنلاو ليلحتلا قئارط نإ .قطنملابو ةمكحلاب ةبعصلا
اهتاذ يه يقطنملا ريكفتلا طامنأو ىرخأ ىلإ ةغل نم فلتخت
.ةغل ىلإ ةغل نم

بلق ىلإ انلصو ،ةريخألاو ةثلاثلا ةطحملا ىلإ انلصو دقل
امّلك :ةغللا مّلعت نم هاخوتن يذلا يساسألا فدهلا ىلإ ،رومألا
هانيأرو ملاعلا ىلع اننويع تحّتفت امّلك ةغللا مّلعت يف انّقمعت

ًاذإً ادج ديفملا نمف «ناسنإب ناسل لك» ناك نإو .هتقيقح ىلع
ًايتآ رخآ ًاحالس ،انتغل هايإ انحنمت يذلا حالسلا ىلإ فيضن نأ
نيب ناردجلا طقستو دودحلا حتفت نأ طرش ةيبنجألا مّلعت نم
تاربخلا لدابتو لصاوتلل تاّغللا ومّلعم يقـتـلـيـف نـيـتـغـلـلا
بيلاسا ىلع قافتالاو ةسناجتملا ةيميلعتلا تاططخملا عضوو
تايوتحـمـلاو عـيضاوـمـلا يف رواـحـتـلاو ةدـّحوـم قـئارطو
ةيبنجألا ةغللا ملعم دوعي ال دوهجلا رفاضتت امدنع .ةلخادتملا
ًالاعفً ارصنع ةيبنجألا ةغللا مّلعت حبصيو ًاشمّهمو ًالوزعم
ًاميلس ًءانب درفلا ةيصخش ءانب يف داوملا نم هريغك مهسي
.ًامادتسمو

مّلعت تابوعص ىلع بّلغتن نأ اندرأ اذإ :ريخألا يئادن
انلك نواعتنلف ،انيلع رطيست اهعدن ال يك ةيبنجألا تاغللا
نأ مكايإ مث مكايإو ناميإلاو لمعلاب ،نيملعمو ًالهأ ،نيعمجأ
¯ ! لمألا اودقفت

ءامنإلاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا

اــــــهبادآو ةيسنرفلا ةغللا مسق ةسيئر

نايجناساروخ ردان يبأ لاسرم .د

ةيوبرتلا لمأ تاسسؤم هتمّظن يذلا يوبرتلارمتؤملا يف ةرضاحملا هذهتيقلأ ¯

زوّمت١٣ يف سيمخلا «لضفا ةقالع وحن :نانبل يف عمتجملاو ةسردملا» لوح

٣٠٠٢.



ةيوبرتلا ةلجملا

:اهيلإ لصوتلا مت يتلا جئاتنلا زربا

nةيلكيهلا ىوتسم ىلع :الوأ:
:تالكشم -١

lىلا ىدأ يئاقلتلا وا رسيملا عيفرتلا أدبم دامتعا نإ
.ذيمالتلا ىوتسم يفٍ ّندت

lذيمالتلل ًاقاهرا لكش دق داوملا ددعت نا.
lةيناثلا ةضورلا فص نيب ام ةدوقفم ةقلح كانه

.يساسا لوألاو
lفوفصلا يف ةدمتعملا عيرفـتـلاو عـيـفرـتـلا ةـيـلآ نا
نايحالا رثكأ يف عضخت يهو ،ةقيقد ريغ ةيوناثلا
.هتاردقو هتاناكمإل سيلو ،ذيملتلا ةيجازمل

:تاحرتقم -٢
lنم ىلوألا ةقلحلا نم ىلوألا ةنسلاب تاضورلا طبر

ةباتكلا نم ذيملتلا نكمتيل ،يساسألا ميلعتلا ةلحرم
ةـلـحرـم نأل ،ىـلوألا ةـنسلا يف ةـلوـهسب ةءارـقــلاو
ىدل يسفنلاو يفرعملا ومنلا يف ّمهم رود اهل ةضورلا
.لفطلا
lىلوألا ةقلحلا يف يلآلا عيفرتلا أدبمب رظنلا ةداعإ،

ىتح نوديجي ال ذيمالت ةيناثلا ةقلحلا ىلا لصوي هنأل
ًاصاخشأ عمتجملا ىلا نوبرستي دقو ،ةطيسبلا ةءارقلا
.نييمأ

lفوفصلا يف ةدمتعملا عيفرتلا قرطب رظنلا ةداعإ
اهل عضخي ةقيقد رـيـياـعـمو سسأ عضوو ،ةـيوـناـثـلا
دحأ ىلا يوناثلا يناثلا فصلا نم لاقتنالا دنع ،ذيملتلا
.يوناثلا ثلاثلا فصلا عورف

يوبرتلا فلملا

ةديدجلا جهانملا قيبطت
لالخ نم ةحرتقم لولحو تامزلتسمو تالكشم

نانبل يف ةيمسرلا تايوناثلاو سرادملا يملعمو يريدم ءارآ

مت يتلاو ،اهذيفنتب ءامنإلاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا يف طيطختلا ةدحو تماق يتلا ةيناديملا ةساردلا ناونع وه
:نيتلحرم ىلع اهؤارجإ

ىلوألا ةلحرملا
٠يضاملا ماعلا اهجئاتن تنلعأو  ةلحرملا هذه تزجنأ دقو ،ثالثلا هتاقلحب يساسألا ميلعتلا ةلحرم تلمش
ةيناثلا ةلحرملا

٠(ةعابطلا تحت )زاجنإلا ديق يهو ،ةيوناثلا فوفصلا تلمش
ديدحتو ةديدجلا جهانملاو ةيميلعتلا ةيلكيهلا قيبطت نع ةمجانلا تالكشملا ىلع فّرعتلا وه ةساردلا هذه نم فدهلا

سرادملا يف ةيميلعتلاو ةيرادإلا نيتئيهلا دارفأ رظن ةهجو نم كلذو ؛ةمئالملا لولحلا حارتقا ىلإ الوصو اهتامزلتسم
٠نانبل يف ةيمسرلا تايوناثلاو

جهانملا قيبطت نع ةمجانلا لكاشملا لوح نيملعملاو نيريدملا ءارآل الصفم اضرع ةساردلا تنمضت دقف ،هيلع ءانبو
نيملعملا ديدحت عم كلذ ،ةيوبرتلا لئاسولاو تازيهجتلاو مييقتلاو سيردتلا قئارطو ىوتحملاو فادهألا ةهجل ةديدجلا
٠بتكلا هذه يف ةدراولا ءاطخألل نييعت نع ًالضف ،ةيسردملا بتكلا ىلإ اهتفاضإ وأ اهفذح نوحرتقي يتلا تاعوضوملل

ةبسانملا لولحلا داجيإو ةحورطملا لكاشملا ةهجاومل مهتاحرتقمو نيملعملاو نيريدملا ءارآ اضيأ ةساردلا تلوانت دقو
٠اهل



٣٠٠٢ لوألا نوناك ،٨٢ ددعلا

nةلدألا ،بتكلا ،ىوتحملا ىوتسم ىلع :ًايناث

:تالكشم -١
lال ،ةّفاك لحارملا يف ،بتكلاو جهانملا ىوتحم نإ
فثكم وهو ،فادهألا عم نايحألا ضعب يف قفاوتي
،جاهنملا يف هل ةررقملا صصحلا ددع عم بسانتي الو
٠ةيباعيتسالا ذيمالتلا ةردق عم الو

lدق تناك نإو ،لوصفلا ضعبل فذحلا تايلمع نإ
نا بجي اهنا الإ ،ىوتحملا ةفاثك نم دحلا يف تمهاس
.جهانملا ريوطت دنع ةقيقد ةعجارم عضوم نوكت

:تاحرتقم -٢
lةـلدألاو بتـكـلا يف ةـيـقـبـتـمـلا ءاـطـخألا بيوصت
.ةيسردملا
lءارآ نم ةدافتسالاب كلذو ،ىوتحملا ةفاثك نم ّدحلا
.فذحلا عوضوم يف نيملعملا
lضعب ّدسو داوـمـلا ىوـتـحـمو نوـمضم ةـعـجارـم
.اهقيبطت ةجيتن ترهظ يتلا جئاتنلا ءوض يف تارغثلا
lضعب ءاغلإو داوملا ضعبل سيردتلا صصح ةدايز
نم فيفختلل ،ضعب عم اهضعب اهجمد وأ سوردلا
.رواحملا ةفاثك

lكلذ ىلا جاتحت يتلا داوملل لصفم ملعم ليلد دادعإ،
ًارطضم نوكي الو ،ةجاحلا تعد املك ملعملا هيلا دوعي
لاؤس نع ةباجإلل تاعوسومـلاو بتـكـلا ةـعـجارـمـل
.نيعم

nداشرالا ،مييقتلا ،بيردتلا ىوتسم ىلع : ًاثلاث
:تالكشم -١

lةيجهنملا قيبطت ةيفيك ىلع بيردتلا تايلمع نإ
رطالا ىوتسم ىلع كلذو ،ةيـفاـك نـكـت مـل ةدـيدـجـلا
.ةفاك ةيوبرتلا
lنيبردملل دادعإلا تايلمع يف حداف صقن كانه كلذك
.بيردتلاو ليهأتلا تايلمعب نوموقي نيذلا
lىلا رقتفي وهو ،ضومغلا هفنتكي لازي ام مييقتلا نإ
،هدونب لك ةيطغت يف ةبوعص كانه نا امك ،ةقدلا
تقوـلا باسح ىـلـع ًاـناـيـحأ مـتـي هــنأ ىــلا ةــفاضإ
.ةداملا ميلعتل صصخملا
lقيضلً ارظن قيبطتلا ةبعص ةطشانلا قئارطلا نإ
يف ذيمالتلا ددع ةرثكلو ،ةصح لكل صصخملا تقولا
ةيرورضلا لـئاسوـلا رـفاوـت مدـعـلو ،دـحاوـلا فصلا
.اهذيفنتل

:تاحرتقم -٢
lعم بسانتي لكشب نيملعملا دادعإل نيملعملا رود حتف
ضعب يف صقاونلا دسلو ةديدجلا ةيجهنملا فادهأ
.تاصاصتخالا
lنيملعملل ةلصاوتمو ةفثكم ةيبيردت تارود ءارجإ

ال نأ ىلع ،مييقتلاو قئارطلا ىلع ٍةصاخبو ،مهليهأتو
.نيرهشلا نع تارودلا هذه ةدم لقت

lداومـلا ضعـب سيردـتـل صاصتـخا ةذـتاسأ نـيـمأت
،حرسم) نونفلا ،ايجولونكتلا ،ةيتامولعملاك ةثدحتسملا

(....ةيزيلكنإلا ةغللا ،مسر
lسرادملا يف نييعامتجاو نييوبرت نيدشرم نييعت
نم مهضرتعي ام ةهجاوـم ىـلـع ةذـمالـتـلا ةدـعاسمـل
.ةيسفنو ةيوبرت لكاشم

nةيوبرتلا لئاسولاو تازيهجتلاو ةينبألا ىوتسم ىلع :ًاعبار
:تالكشم -١

lقيبطتل ةحلاص ريغ ةيسردمـلا ةـيـنـبالا مـظـعـم نا
.ةديدجلا ةيجهنملا
lةيوبرتلا لئاسولاو تازيهجتلا يف حداف صقن كانه
،تاربتخم ،(حاضيإ لئاسو) تانيعُم نم ةيرورضلا
،ايجولونكت لغشم ،ةيـتاـموـلـعـم ةزـهـجأ ،تاـبـتـكـم
...بعالم ،حراسم

يوبرتلا فلملا



ةيوبرتلا ةلجملا

:تاحرتقم -٢
lددعو ةحاسملا ثيح نم ةمئالم ةيسردم ةينبأ نيمأت
،ةبتكم :ةديدجلا ةيجهنملا قيبطتـل ةزـهـجـمو فرـغـلا
،دعاقم ،بعالم ،نونـفـلـل فرـغ ،لـغشم ،رـبـتـخـم
....تالواط

lبتك :ةيرورضلا ةيوبرتلا لئاسولاو ةزهجألا نيمأت،
،ةيرصبو ةيعمس لئاسو ،ويديف ةطرشأ ،مالفأ ،قئاثو
....ةيتامولعم ةزهجأ
lعجارملاب اهؤانغإو سرادملا يف تابتكملا زيهجت
.ةصصختملا تالجملابو ،ةيبدألاو ةيملعلا

ًالصفمً اديدحت ةساردلا تنمضت دقف ،مدقت اّمع ًالضف
ىوتحم ىلا اهتفاضا وا اهـفذـح بجـي يتـلا تاـعوضوـمـلـل
ءاطخألا زربأل ًانييعت ًاضيأ تنمضت امك .بتكلاو جهانملا

.اهبيوصت ىلع لمعلا يغبني يتلاو بتكلا يف ةدراولا

هذه اهتنمضت يتلا جئاتنلا ضعب ،زاجيإب ،تناك كلت
بلطتت اهاوتحمل ةعسوملاو ةقيقدلا ةفرعملا ّنأ ىلع ؛ةساردلا
¯ اهتايطعمل ةلصفم ةعجارم

ةيعامتجالا مولعلا دهعم يف ةذاتسا

ةينانبللا ةعماجلا

يرونت تيجروج .د

يوبرتلا فلملا



٣٠٠٢ لوألا نوناك ،٨٢ ددعلا

يوبرتلا فلملا

:فادهألا موهفم

نم ميلعتلا لوحت ةماع يضاملا نرقلا تاينيتس لالخ
ةيئارجإلا فادهألا تزربو ةيصصختلا ىلإ ةيعوسوملا

ريياعم رفويو يوبرتـلا لـمـعـلا هـجوـي ًاـيساسأً ارصنـع
فدهلاregaM رغام فّرعف .ملعتملا ءادأ مييقتل ةحضاو
كلذب هنإ ذإ .(١)ملعتملا ةءافك هباستكا نمؤي ءادأ هنأب
مّلعتلا تاراسم سيلو ةيوبرتلا تايلمعلا جئاتن فِّصوي
اهتيلاعفو فادهألا ةقد نا ربتعاو .هلئاسوو هقئارطو
:ةيلاتلا رصانعلا اهيف ترفاوت اذإ ققحتت

:ءادألا
.ملعتلا ةياهن يف هقيقحت ذيملتلا ىلع يغبني ام وهو

:طورشلا
يتلا تاميلعتلاو اهلامعتسا نكمي يتلا لئاسولا يهو

.ذيملتلا لمع هجوت

:ريياعملا
ةيعون ىلع مكحللو سايقلل ةدمتعملا تاودألا يهو

ًالباق ًايئارجإ بولطملا ءادألا نوكي نا بجي كلذل ءادألا
.سايقلاو ةظحالملل

نوكي فدهلا نا ربتعاو موهفملا اذه ريشدنل دمتعاو

 اذإ ًايئارجإ

:ةيلاتلا رومألا فّصو

لصح دق ملعتلا نا نيبي ةظحالملل ًالباق ًاكولس-أ
.ًالعف

.ملعتملا لبق نم رظتنملا جاتنإلا-ب
.كولسلا اذه اهنمض يرجي يتلا طورشلا-ج
ناك اذإ ءادألا ىلع مكحلاب حمست يتلا ريياعملا-د

.ال مأ ًايفاك

ىلا اهتعيبط قفو فادهألا٩٦٩١ ةنس مولب َفّنصو
ىلاوsfitceffA ةينادجو ىلاوsfitingoC ةيفرعم ةيكاردإ

فادهألا ًاضيأ فــــّنصوsruetomohcysP ةيكرحوـكـيس
ىلإ مهفلاو ركذتلا نم جردتت تايوتسم ىلإ ةيكاردالا
نييوبرتلا نم ديدعلا كلذ دعب هعبتو .مييقتلاو فيلوتلا
رازتوب ريشدنل يد تافينصت اهنم ةدع تافينصت ترشنو
يد فينصتً ارخآ سيلوً اريخأو ليوساركو تيويجو
ىوتسم يه ةجردتم تايوتسم ةثالثب اهرصح يذلا ليتك
.(٢)لئاسملا لح ىوتسمو قيبطتلا ىوتسمو باستكالا
يف لماكتلاو نزاوتلا ريفوت ىلا تافينصتلا هذه تفده
تاقلحلا بسحب ملعتلا يمانتل يجهنم قيبطت ىلاو جهانملا
 .فوفصلاو

تايافكلا ىلإ فادهألا نم

فادهألا نيب ةقالعلا لوح ةلئسأ ةيبيردتلا تارودلا لالخ نويوبرتلا نوفرشملاو ةذتاسألا حرط املاطل
فادهألاب كسمتي نم مهنمو ،تايافكلاب اهلادبتساو ةيئارجإلا فادهألا ىلع ءاقبإلا ىودج نعو تايافكلاو
فدهلا نيب ضقانت كانه له يساسألا لاؤسلاو .جئاتنلا ةنومضم ريغ ةرماغم تايافكلاب نيوكتلا ربتعيو
ضقانت ةلأسم يه له ؟كلت وأ ةيوبرتلا ةبراقملا هذه نم يوبرت مقاطك انفقوم ددحن نا انيلع لهو ؟ةيافكلاو
اميف اهتنراقمو اهفيرعت وأ ميهافملا «ديدحت» بلطتت ةلئسألا هذه نع ةباجإلا نا ؟نيموهفملا نيب لماكت مأ
اهناهر ةبراقم لكل نا مأ لماكت ةقالع مأ يه ضقانت ةقالعأ ةمئاقلا ةقالعلا ةعيبط فشتكن انلع .اهنيب
؟صاخلا



ةيوبرتلا ةلجملا

يوبرتلا فلملا

ةقد ىلع زيكرتلاب ةماع فادهألاب مـيـلـعـتـلا زـيـمـتو
دنع يرظنلا ىوتسملا ةيمنت ىلعو اهتيمكو فراعملا
.ءادألا يف ًاحوضو ذيملتلل نمأو ملعتملا

،ةيليلحتلا تابراقملاو ،ةينيقلتلا قئارطلا ىلع دمتعاو
ةيطغت ىلإ ًامئاد ىـعسي يذـلا ناـحـتـمالا ةـفاـقـث ىـلـعو
.ةفاك جاهنملا تاعوضوم

:فادهألاب ةيبرتلل يعامتجالا يوبرتلا رثألا
ةيملع سسأ ىلع جمربملا ميلعتلا روطتلا اذه ىسرأ

.برستلا نمو يسردملا بوسرلا نم دحلا متف ،ةحضاو
عم بسانتت ةيساسأ ميهافم قيبطت عم كلذ نمازت دقو
ميلعتلا ةيطارـقـمـيدـك .«eitarcotiréM» ةءافكلا عـمـتـجـم
حئارشلا ةفاكل ترفاوتف ...مّلعتلا قحو طورشلا ؤفاكتو
غولبل ةبسانملا طورشلا ،لودلا ضعب يف ،ةيعامتجالا
دقو اهيلإ وبصت يتلا ةيملعلا تايوتسملاو تاصاصتخالا

حبصأو برستلاو ةداعإلا بسن فادهألاب ميلعتلا ضفخ
ًاطبترم ةـيوـبرـتـلا مـيهاـفـمـلا هذه لالـخ نـم بوسرـلا
.ملعتملا صئاصخب هنم رثكأ ميلعتلا تاراسمب

بسانتتل اهتيلكيه تاسسؤملا نم ديدعلا تريغ كلذل
تايلمع بكاوتلو اهقتاع ىلع ةاقلملا ةديدجلا فئاظولا عم
.ةحضاولا ثيدحتلا

:فادهألاب ملعتلا دودح
رثكأل ةيوبرتلا تاسسؤملا فلتخم يف ةبرجتلا دعب

.فادهألاب ملعتلا دودح رهظت تأدب نمزلا نم نيدقع نم
ءادأو لئاسولاو قئارطلا يف نيسحت ىلإ نويوبرتلا ىعسف
ًاريغت ثدحي مل اذه نكل ةيفصلا تاسرامملاو ملعملا

ةيوبرتـلا تاشاـقـنـلاو تاساردـلا ترـهظأ دـقو .ًاـيرذـج
:ةيلاتلا لئاسملا

فادهألا ىلع زيكرـتـلا ىدأ :ةاـيـحـلاو مـلـعـتـلا-١
مل ثيحب طيحملا نع ملعتلا لصف ىلإ ةيئارجإلا
تابستكملا فيظوت نم ًالامجإ ةذـمالـتـلا نـكـمـتـي
ةـيـموـيـلا ةاـيـحـلا تالـكشم لـح يف ةـيسردـمــلا
.لمعلا ملاعب ةصاخلاو اهنم ةيعامتجالا

ىلع ملعتلا اذه زكر :جئاـتـنـلا ىـلـع زـيـكرـتـلا-٢
ًايـفاـك ًاـنزو طـعـي مـلو مـلـعـتـلا جئاـتـنو فادهألا
ملعتملا نم بلطتت يتلا قئارطلاو تاـيـجـهـنـمـلـل
ميظنتلاو فيلوتلا اـهـنـم اـيـلـع ةـيـنهذ تاـيوـتسم
.لامعألا طيطختو

لك ةايحلا نا :ةايحلل ةئزجت فادهألاب ةئزجتلا-٣
.ةنيعم ةيفرعم نيدايم قفو مولعلا اهلوانتت كسامتم
ىلإ فدهت ال ةيميداكأ ةيجهنم ةيلمع ةئزجتلا هذهو
امنإ ةيرشبلا ةيصخشلا وأ ةيعامتجالا ةايحلا ةئزجت
قرغي ام ًابلاغ نكل .هقيمعتو ملعتلا ليهست ىلإ
ءزجلا طبر ديعي نا نود ةيئزج ماهمب ملعتملا
.لمعلا كسامتو ريكفتلا ةيلومش دقفيف لكلاب

لعفب فادهألاب ملعتلا لكشي :داوملا نيب دعابتلا-٤
يتلا تاردقلا نا ًاملع داوملا نيب زجاوح هقطنم
لقنلاو ليوحتلل ةلباق ةدام لك يف ملعتملا اهرمثتسي
لمعلا لكاشم لح نا ًاملعو ىرخأ ىلإ ةدام نم
امم رثكأ اهعونتو فراعملا لماكت بلطتي ةايحلاو
.طرفملا صصختلا بلطتي

رصع يف فراعملا مظاعت عم :جهانملا ةيعوسوم-٥
ةيميلعتلا داوملا تحبصأ تنرتنإلاو ةيتامولعملا
،فادهألا ددع فعاضي امم تامولعمـلاـب ةـلـقـثـم
ًافيـثـكـت وأ ،لوطأ ةـيسردـم ةـنس اَـّمإ ،بلـطـتـيو
دامتعا نم دب الف .ةدحاولا ةصحلا يف تامولعملل
اهتنمأ يتلا بساكملا نمضت ةديدج ةيوبرت ةيجهنم
نم ةدجتسملا تاجاحلا يبلتو ةهج نم فادهألا

.ىرخأ ةهج
مويلا ذيملتلا دعي مل :تامولعملا عم لماعتلا ةراهم-٦

لب قباسلا يف امك تامولعملا يصقت ةلكشم مامأ
تامولعملا ةرازغ اهلثمت ةديدج ةلكشم مامأ وه
ملعتملا حلستي نا يغبني كلذل .اهعم لماعتلا ةيفيكو
ىلع دعاست يتلا ةيجهنملاو ةيئارجإلا فراعملاب
.اهنم هديفي ام ءاقتناو تامولعملا مضخ يف راحبإلا
.فادهألاب ملعتلا هنمؤي مل ام اذهو

ماظن يف نييوبرتلا نم ديدعلا دجو تايدحتلا هذه مامأ
،ًاحجان نوكي دق لكاشملا هذه يطختل ًاناهر تايافكلا
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يوبرتلا فلملا

.ديدج ماظن يأك هقيبطت ضرتعت يتلا تابوعصلا مغر
:ةيافكلا موهفم
تاونسلا يف ةيافكلا تلوانت يتلا تافيرعتلا ددعتت

هذه تباصأ يتلا تاريغـتـلا سكـعـتو ،ةرـيـخألا رشعـلا
نم ملاعلا يف ةلصاحلا ةيوبرتلا تاهاجتالا تافيرعتلا

عمجت اهعيمج نكل ىرخأ ةهج نم موهفملا روطتو ةهج
:ةيلاتلا رومألا ىلع

ةعونتم عاونأ هيف جمدنت بكرم كولس ةيافكلا نإ-١
.تاردقلا نم

ملعتملا ديفت اهنا يأ يعامتجا دعب تاذ ةيافكلا نإ-٢
هدعاستو هيلإ ةبسنلاب ًانيعم ًىنعم اهلو ةايحلا يف
.يملعلا جردتلا ىلع هسفن تقولا يف

اهعمجت تايعضولا نم ةـعوـمـجـم يف سراـمـت-٣
.ةايحلا عقاوب ةرشابم ةطبترم ةكرتشم صئاصخ

عضو نكمي يلاتلابو سايقلاو ةظحالملل ةلباق اهنا -٤
.اهمييقتل ةنيعم تانيبمو ريياعم

ىلإ ةيطرشو ةيئارجإ فراعم مـلـعـتـمـلا بسكـت-٥
هتيلالقتسا ززعي امم ةينالعإلا فراعملا بناج
.ةيميداكألاو ةيعامتجالا

هتيجيتارتساو ملعتلا قئارط نيب ًايوضع طبرت-٦
هتاءارجإو ريكفتلا ةيجهنمل يطعتو ،مييقتلا نيبو
.لمعلا ةجيتن يهاضت ةيمهأ

قفارت ةيعامتجا تايافك ىلإ تايافكلا نويوبرتلا مسقو
لصاوتلاو ينواعتلا لمعلاك ةيسردملا هتايح لالخ ملعتملا
يأ ةينكر تايافكو ةيطارقميدلا ميق مارتحاو فافشلا
داوملاـب ةصاـخ تاـياـفـك باستـكال ةـيرورض تاـياـفـك
لك يف سرامت يتلا داوملاب ةصاخلا تايافكلاو ةيميلعتلا
ىلـع تاـياـفـكـلا هذهو .تاصاصتـخالا نـم صاصتـخا
ةسرامم ىلع دعاستو ًالعافتم ًاكسامتم ًالك لكشت اهعاونأ
.ةددعتم ةيتايح تامهم

:ةيساسأ ةيوبرت ئدابم
ًايلماكت ًالمع ةيبرتلا لعجو فادهألا دودح يطختل

ةاـيـحـلاو ةـيرشبـلا ةـيصخشلاو داوـمـلا ىوـتسم ىــلــع
:(٣)اهنم ةيساسأ ئدابم تايافكلاب ميلعتلا دمتعا ةشويعملا

تايافكلاب ملعتلل يساسألا أدبملا وهو :جمدلا أدبم
ةيلمع وه جمدلا اذهو .اهنيب ام يف فادهألا جمد متي ثيح
+ ةردق = فدهلا :ةيلاتلا ةلداعملاب هحضون تاردقلل جمد
.ريياعم + طورش + ىوتحم

امك فادهألا) ةيافكلا تانوكم ملعت نا ينعي ال اذه
موقن امنإ ةدحاو ةصح يف ةيوس متي ،(هالعأ تدرو
متيف هيف ةدجاوتـمـلا لـكـلا نـع فادهألل لصف ةـيـلـمـعـب
جمد ىلع بردتلا متي امك فده لك قيقحت ىلع بردتلا
قسن وأ راسم ًاضيأ وه جمدلاف .اهنيب ام يف فادهألا هذه
يذلا يساسألا يناثلا أدبملا ققحت ةيلمعلا هذهو .يملعت
لالخ نم ًامئاد طبري ملعتملا نا يأ ةيلومشلا أدبم وه
ةموظنملا نيبو نوكملا رصنعلا نيب تاطاشنلا ةيعون
.رصنعلا اذه اهيلإ يمتني يتلا ةماعلا

قيبطتلا أدبم دمتعي ًايرظن ًاعباط ميلعتلا ذخأي ال يكو
ساسأ ىلع ملعتلا ىنبيو .ةسرامملاو لمعلاب ملعتلا يأ
امم هسفنب ةفرعملا نع ذيملتلا شتفيف ةقباسلا تابستكملا
.ةيئانبلا وهو عبارلا أدبملا ققحي

جمدب ذاتسألا موقي ةيفصلا تاسرامملا ديعص ىلع
يتلا ةيافكلا يف اهعقوم لالخ نم اهنيب اميف فادهألا
ةايحلاب نيماضملا طبري امك اهقـيـقـحـت لـجأ نـم لـمـعـي
¯ مييقتلاو ملعتلا تايعضو لالخ نم ةشويعملا

يف مييقتلا لامعأب فّلكملا

ءامنإلاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا

هبيهو لامآ

:عــجارملا
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ةيوبرتلا ةلجملا

ينقتلاو ينهملا ميلعتلا

ةشرولا يف نيكراشملل ةيوبرتلاو ةيملعلا ةيفلخلا نكت
لعفب لماك لمعب حمست تاّينينامثلا يف تقلطنا يتلا ةريبكلا
نم نكي مل امك ،ةيناث ةهج نم ةربخلا ةلقلو ةهج نم ثادحألا
لمعلا باحصأ نم ةيلعف ةكراشم ىلع دامتعالا نكمملا
لك فيصوت يفو ةديدجلا جهانملا عضو يف نهملا بابرأو
تطغ ةديدج جهانم تردص كلذ نم مغرلاب نكلو ،ةنهم
ينفلا زايتمالاو ةينفلا ايرولاكبلا يتداهش تاصاصتخا ةيبلاغ
دمتعت جهانم عضو ةبرجت ينقتلاو ينهملا ميلعتلا ضاخ امك
نم معدبو دئار عورشم لالخ نم ةيليهأتلا تاقلحلا ىلع
.ءامنإلل ةدحتملا ممألا جمانربو وكسنويلا ةمظنم

وه ةيليهأتلا تاقلحلا عورشم نم يساسألا فدهلا ناك
ةلحرم لك ةياهن يف هفادهأ ققحتت يميلعت جهنم نم لاقتنالا
ققحتت جهنم ىلإ ،تاونس ثالث اهتدم ةسارد دعب يأ ،ةيميلعت
،ةنس لك ةيلحرم فادهأ هل نوكتلو اهتاذ ةيئاهنلا فادهألا هيف
يف ةفوصوم ةنهمل هتسارد ةرتف لالخو ًايونس بلاطلا دعيف

ةموظنملا نم هبرست لاح يف هل حمسي امم لمعلا قوس
ةءافك نودب جورخلا نم ًالدب ددحم لمعب مايقلا ،ةيميلعتلا

.اهب فرتعم ةيلمع

ماظن قيبطت نم ةرادإلا نكمتت مل تاّينينامثلا رخاوأ يف
ةينمألا فورظلا امهلوأ ،نييساسأ نيببسل ةيليهأتلا تاقلحلا
ةردق مدع امـهـيـناـثو دـلـبـلا يف ةدـئاس تناـك يتـلا ةـبـعصلا
رييغتب مايقلا ىلع ةصاخلاو ةيمسرلا ةيميلعتلا تاسسؤملا

ليهأت ةيلمع كلذ قبسي نأ نودب ةيميلعتلا اهمظن يف ريبك
.ديدجلا ماظنلا ىلع ةيميلعتلاو ةيرادإلا اهتزهجأل بيردتو

يف ةيليهأتلا تاقلحلا ماظن قيبطت مدع نع رظنلا ضغب
تناك ةدئارلا جهانملا هذه نأ الإ ينقتلاو ينهملا ميلعتلا جهانم
ديدحت اهمهأو ةثيدحلا ملعتلا تايرظن اهيف حرطت ةبرجت لوأ
لوألو اذكهو ،ةيميلعتلا جهانملا عضو دنع ةيوبرتلا فادهألا
يذلا يساسألا لماعلا هنأ ىلع يوبرتلا فدهلا  ىلإ رظنُي ةّرم
اهتاياغ حيضوتو جهانملا قيبطت مامأ ليبسلا ةرانإ يف مهاسي
. اهفادهأو

تفلتخاو ةيوبرتلا ةيلمعلا موهفم نمزلا رورم عم رولبت
نم ًاقالطنا اهتياغ تددحو ،ةيلومش رثكأ حبصتل اهيلإ ةرظنلا
ةفلتخملا ومنلا داعبأ هيف لمتكت يذلا حلاصلا نطاوملا دادعإ
وحن ىلع ةيعامتجاو ةيلقعو ةيدسجو ةيلاعفناو ةيسفن نم
عمتجملا ةفاقثل ًايعارمو اجتنمو ًالعاف نوكي نأ نم هنِكمي
ناكو .ةريغتملاو ةصاخلاو ةماعلا هريياعمو همظنو هميقو
زكرملا اهعضو يتلا نانبل يف ميلعتلل ةديدجلا ةيلكيهلا رودصل
تايلعافلا فلتخم عم نواعتلاب ءامنإلاو ثوحبلل يوبرتلا
هذه حيضوت يف غلابلا رثألا٥٩٩١ ماع ةيملعلاو ةيوبرتلا
.ةيؤرلا

تالواحم ضعب كاـنه تناـك تاـّيـنـيـعستـلا عـلـطـم يف
نم ةدودحم ةعومجم ىلع هنيح يف ترصتقا اهنكلو ثيدحتلا
تاصاصتخالا) ةينفلا ايرولاكبلا ةداهشل ةيميلعتلا جهانملا
جهانم ضعب دادعإ مت امك ،ينفلا زايتمالا ةداهشلو (ةيعانصلا

.تقولا كاذ يف اهب لمعلا أدب يتلا ةينفلا ةزاجإلا ةداهش

ينقتلاو ينهملا ميلعتلا يف جهانملا ريوطت ةريسم

،ميلعتلا تاجرخم مييقت يف ًايسيئرً ارشؤمو ةيوبرتلا ةيلمعلا يف ساسألا رجح ةيميلعتلا جهانملا لكشت
يف ةلصاحلا تاريغتملا عم مءالتتل رارمتساب ددجتت نأ بجي جهانملا هذه نإ لوقلا يهيدبلا نمو
نم مغرلابو ،تاّينينامثلا ذنم رمألا اذه ينقتلاو ينهملا ميلعتلا ىعو دقل .لمعلا قوس يفو فراعملا
جهانملا ثيدحت ةيلمع كرتعم ينقتلاو ينهملا ميلعتلا لخد دقف تقولا كلذ يف نانبل يف ثادحألا لصاوت
،ءامنإلل ةدحتملا ممألا جمانربو وكسنويلا ةمظنمو ءامنإلاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا عم كاذنآ نواعتلاب
باسكإ ىلعو ةنهملا فيصوت ىلع دمتعت جهانملل ةثيدح ةغايص وحن ديدج هجوت نيحلا كلذ يف رهظو
.اهتيدأتل ةمزاللا تاراهملا بلاطلا

مل
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ينقتلاو ينهملا ميلعتلا

نايغطب اهتيبلاغب مستت ينقتلاو ينهملا ميلعتلا جهانم تناك
مستت تناك امك ةيقيبطتلاو ةيلمعلا داوملا ىلع ةيرظنلا داوملا
رييغت ثادحإ ةرورض ىلإ ىدأ يذلا رمألا يمومعلا عباطلاب
رّبع دقو ،ةحلملا عمتجملا تابلطتم عم ىقالتت يكل اهيف مهم
ةذتاسأو لمع باحصأ نم ميلعتلا اذهب نيينعملا عيمج كلذ نع
رثكألا ةوعدلا تءاجو .نييلودو نييلحم ءاربخو بالطو
ةيجاتـنإلا تاسسؤمـلا لـبـق نـم ةـجاـحـلا هذه نـعً ارـيـبـعـت
،ينقتلاو ينهملا ميلعتلا يجيرخل ةمدختسمـلا ،ةـيـتاـمدـخـلاو
مهاوكش نع ءاقل نم رثكأ يف اهيف نولوؤسملا حرص ثيح
تاردـقـلا تالاـجـم يف اـمـيسال ءالؤه ىوـتسم فـعض نـم
.تاغللاو ةيلمعلا تاراهملاو

ةرازو حلاصل يلودلا كنبلا نم ليومتب تدعأ ةسارد يف
ةيعانص تاعاطق ةعبس تلمش يلاـعـلا مـيـلـعـتـلاو ةـيـبرـتـلا
،ةيودألا ،جيسنلا ،ةسبلألا ،ةيئاذغلا تاعانصلا ،ةعابطلا)
نع اهيف نيلوؤسملا يأر عالطتسا مت (ءابرهكلا ،كيتسالبلا
لمعلا باحصأ عمجأ ،ينقتلاو ينهملا ميلعتلا يجيرخ ىوتسم
امك مهتاجاح ًايلك يطغي ال ينقتلاو ينهملا ميلعتلا نأ ىلع
لامعلا دادعأ يف ظوـحـلـم صقـن دوـجو نـع اوـبرـعأ مـهـنأ
 .ةرهملا

يجيرخ نال نآلا ىتح تلازامو ةديدع ىواكشلا تناك
ةيعانصلا تاصاصتخالا يف اميسال ينقتلاو ينهملا ميلعتلا
مهـتاءاـفـك مءالـتـت ال (كيـناـكـيـم ،كيـنورـتـكـلا ،ءاـبرـهـك)
تازيهجت يف صقن كانه ةهج نمف ؛ لمعلا قوس تاجايتحاو
ةثيدحلا ايجولونكتلا سسأ ناف ىرخأ ةهج نمو ،بيردتلا
لخدت مل عناصملا يف ةنايصلاو جاتنإلا طوطخ يف ةمدختسملا
يطغي ال ينقتلاو ينهملا ميلعتلا نأ امك ،سيردتلا جهانم ىلإ
ةعابطلا لثم دلبلا يف ةيساسألا ةيعانصلا تاعاطقلا ضعب
.كيتسالبلاو ةسبلألا ةعانصو ةيئاذغلا تاعانصلاو

تاعاطق يلثمم ةنسلأ ىلع ددرت نويعانصلا هلاق امو
قايسلا يفو .تامدخلا رئاسو ءانبلاو ةيتامولعملاو ةقدنفلا
ةسسؤم اهتقلطأ يتلا لمعلا قوس ةسارد نأ ىلإ ريشن هتاذ
ةيلودلا لمعلا ةمظنم عم تاّينيعستلا رخاوأ يف مادختسالا
ًايماظن ًابيردت عبات ةعبرأ لصأ نمً ادحاو ًالماع نأ ترهظأ
طباورلا فعض ىلع عطاق لكشب كلذ لديو ،هتنهم لاجم يف
.تامدخلاو جاتنإلاو لمعلا قوسو يميلعتلا ماظنلا نيب ام

يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو تفّلك٧٩٩١ ماعلا يف
جهانملا ثيدحتل لمع ةشرو ميظنتب ةصاخلا تاكرشلا ىدحإ

ينقتلاو ينهملا ميلعتلل ةماعلا ةيريدملا عم نواعتلاب ةيميلعتلا
ةرازولا تلكش دقو ،تامدخلاو جاتنإلا تاعاطق فلتخمو
نيعبرأ نم رثكأ تلوانتو عيمجلا اهيف مهاس ةكرتشم اًناجل
كلذ يف .ينفلا زايتمالاو ةينفلا ايرولاكبلا يتداهشل ًاصاصتخا
يف نيلوؤسملا عم لمعت ةيناملألا نواعتلا ةلاكو تناك تقولا
ةيوناثلا ةداهش جهانم عضو ىلع ينقتلاو ينهملا ميلعتلا
يتلا تاصاصتخالا ددع ناك ناو جودزم ماظن - ةينهملا
ايرولاكبلا تاصاصتخال ةبسنلاب اًدودحم اهل جهانم تعضو
.يميلعتلا ىوتسملا يف جودزملا ماظنلل ةيزاوملا ةينفلا

فعض نطاوم نم وكشت ةــيميلــعــتلا جهاــنملا تناـــك
:يتأي امب اهصخلن

lيقيبطتلاو يلمعلا ميلعتلا ىلع يرظنلا ميلعتلا نايغط.
lتاريغتلاب قاحللا نع ةيرظنلا تامولعملا روصق

.هتاينقتو جاتنإلا طامنأ يف ةلصاحلا
lلكشي ام اهنم يتلاو ةفاك تاصاصتخالا ةيطغت مدع

ةعابطلاك ةيـناـنـبـلـلا ةـعاـنصلا يف ًاـيساسأً ارصنـع
.ةيئاذغلا تاعانصلاو

lباـحصأ ةـكراشم نـمضي يتاسسؤم ماـظـن باـيــغ
.مظنمو لاّعف لكشب جهانملا ريوطت يف لمعلا

lبالطلاو ينقتلاو ينهملا ميلعـتـلا ةذـتاسأ ماـمـلإ ةـلـق
تالاصتالاو تامولعملا تاـيـجوـلوـنـكـت مادـخـتساـب
.ةثيدحلا

lملعتلا ىلع مهتاردق ةيمنت ىلع بالطلا لابقإ مدع
.ًاعيرس ريغتملا رصاعملا انملاع يف رمتسملا يتاذلا

lةغللا ةصاخبو ةيبنجألا تاغللا يف بالطلا فعض
.ةيزيلكنإلا

lيذلا أزجملا ميلعتلاك ةثيدح ةيميلعت مظن قيبطت بايغ
يف اميسال ملاعلا نادلب لك يف نآلاً ادئاس حبصأ
.يوناثلا دعب ام ىوتسملا

جورخلل عيمجلا لبق نم لذب يذلا دهجلا نم مغرلاب
نأ الإ ،ةوجرملا تاحومطلا يبلت ةروطتم ةثيدح جهانمب
ببسل لماك لكشب متي مل ةرظتنملا ةجيتنلا ىلإ لوصولا
رـيـغ اوـناـك ةشروـلا هذه يف نـيـكراشمــلا نأ وهو يساسأ
ناقتإ يف ةربخلا مهصقنتو يوبرتلا لمعلا يف نيسرمتم
باحصأو نييعانصلا نأ امك .ةيميلعتلا جهانملا عضو لوصأ
مهتكراشم تناكف دجلا لمحم ىلع رمألا اوذخأي مل لمعلا



ةيوبرتلا ةلجملا

ينقتلاو ينهملا ميلعتلا

ةكرشلا نأ امك قمعلا يف لوخدلا نودب ةيحطسو ةيلكش
يف ريبك رييغت ثادحإ نم نكمتت مل لمعلا ذيفنت ةفلكملا
تعضو يتلا ةيرشبلا رصانعـلا تاءاـفـك يفو تاـيـطـعـمـلا
.ذيفنتلل ددحم نمزب اهمازتلالو تقولا قيضل ارظن اهفرصتب
لـك طـغـي مـل هـتاذ دـحـب عورشمــلا ناــف كلذ ىــلإ ةــفاضإ
ايلعلا رطألا ىوتسم يقبف ينقتلاو ينهملا ميلعتلا تاصاصتخا

ةءافكلاو ةينهملا ةيليمكتلا اتلحرم امأ ؛لمعلا قاطن جراخ
تاّينيتسلا يف ةعوضوملا ةميدقلا امهجهانم تيقبف ةينهملا
.رييغت وأ ثيدحت نود

ينانبللا نواعتلا جماـنرـبو٧٩٩١ ماعلا ةشرو رـبـتـعـت
لمعب مايقلل ةيدج ةلواحم لوأ ليلقب اهقبس يذلا يسنرفلا
نإ .ةيميلعتلا جهانملا عوضوـم لواـنـتـي سوردـمو يماـظـن
ةشرولا هذه نأ الإ ةلماك هرامث طعي مل ولو لذب يذلا دهجلا
ةيمهأ ىدم ىلع ءوضلا طيلست يف ريبك لضف اهل ناك
قرطلابو ةيدجب جهانملا مييقتو ريوـطـت عوضوـم ةـجـلاـعـم
.ايملاع ةدمتعملا ةثيدحلا ةيوبرتلاو ةيملعلا

ردص ةديدجلا جهانملا قيبطت لبقو ،٩٩٩١ ماعلا يف
هيلع ءانب ةرازولا تماقو جهانملا ريوطت ةيلمع مظني موسرم
ةيفلخلا نيمأتو جهانملا سردل ةعسوم ةينف ناجل ليكشتب
قيقحت ىلع ةذتاسألا بيردتو اهقيبـطـتـل ةـمزالـلا ةـيـمـلـعـلا
ميلعتلا وه تقولا كلذ يف عوفرملا راعشلا ناك .اهفادهأ
ًايملاع قلطأ راعش وهو)secnetépmoc rap tnemengiesnE(تايافكلاب
رظن تفلل ةيلودلا تامظنملاو لودلا نم ديدعلا لبق نم
لوحت دق ميلعتلا نأ ىلإ ميلعتلاو ةيبرتلا تالاجم يف نيلماعلا
اهروحم ةلماكتم ةيوبرت ةيلمع ىلإ يرظن نيقلت ةيلمع نم
تاراهملا هباسكإو هكولس يف رييغت ثادحإ نمضتت بلاطلا
.مظنمو لسلستم لكشب ةيئادألا

يتلاو ،٩٩٩١ ماعلا يف تقلطأ يتلا لمعلا ةشرو يف
عضو لاجم يف ينقتلاو ينهملا ميلعتلا ةأشن ذنم مهألا ربتعت
نع ،تاياغو فادهأ نع ثيدح كانه ناك جهانملا ثيدحتو
نع ،ةفلكلابو جاتنإلاب ميلعـتـلا طـبر نـع ،ةـئيـبـلاو ةـمالسلا
.اقباس اهب ثدحتي دحأ نكي مل رومأ اهلكو ،سيياقملاو ريياعملا
نوكتي ناك يذلاو ةماعلا ةيريدملا هتلكش يذلا لمعلا قيرف أدب
ًاقباس حرطت مل رومأ نع ثدحتي صخش يتئم نم رثكأ نم

ةيوبرت ،ةديدع ةيلحم تاءافك ترهظو ،بسانملا ىوتسملاب
نم ديدعلا عم امبر ،ةديدجلا جهانملا قيبطت أدبو ،ةيملعو
.ةيلاع تايونعمب نكلو ءاطخألاو صقاونلا

دق نكي مل نإ ينقتلاو ينهملا ميلعتلا نأ مويلا ديكأ وه ام
اهثيدحتو جهانملا ريوطت ةيلآل لماكتم ماظن عضو ىلإ لصو
ام يعيو فرعي لقألا ىلع هناف مييقتلل مظن نم اهقفاري امو
اهتجلاعم لبس يه امو رومألا هذه داعبأ يه

ينقتلاو ينهملا ميلعتلل ةماعلا ةيريدملا

يلاعلا يعانصلا ينفلا دهعملا ريدم

شاــقن ليبن سدنهملا

ريوطت نم ةدئاف ال هنأ ىلإ ةراشإلا نم دب ال ةياهنلا يف
بيردتل ةيقيقح ةشرو كلذ قفاري مل اذإ ةيميلعتلا جهانملا
حبصيل ةينقتلاو ةيوبرتلا رومألا قمع يف لخدت ةذتاسألا
ثادحإ ىلع ةيقيقحلا ةردقلا ينقتلاو ينهملا ميلعتلا ىدل
جرخيف ذيفنتلا يفو نومضملا يف رظتنملا رييغتلا اذه
ىلإ لقتنيل عجارتلا ةلاح نم ينقتلاو ينـهـمـلا مـيـلـعـتـلا
تاسسؤم نيب ام ةيقيقح ةكارش اهدوست ىرخأ ةلحرم
كلذب ومنيـف تاـمدـخـلاو جاـتـنإلا تاسسؤمو مـيـلـعـتـلا
ةيجراخلا ةسفانملا ىلع دالبلا تاردق دادزتو داصتقالا
اراهدزاو اومن سكعني امم ةيلخادلا اهتايناكمإ روطتت امك

¯





ةيوبرتلا ةلجملا

ينقتلاو ينهملا ميلعتلا

I-يفارغوميدلا عضولا

ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو نع ردص٦٩٩١ ماعلا يف

حسملا جئاتن ناكسلل ةدحتملا ممألا قودنص عم نواعتلاب

تامولعملل ًاينغً اردصم ناكف ناكسلاو نكاسملل يناديملا

تاحارتقاب ةقلعتملا لـئاسمـلا نـم رـيـثـكـلا يف هـيـلإ دوـعـنس

.صاخ لكشب ينهملا ميلعتلاو ماع لكشب ميلعتلل ةيريوطت

نيميقـمـلا ناـنـبـل ناـكس ددـع غـلـب٦٩٩١ ماــعــلا يف

.ناكسلاو نكاسملل يناديملا حسملل ًءانب ةمسن٠٠٣٣٩٩٢

ترهظأ .ليوأتلا وأ كشلل لاجم يأ كرتي ال قيقد مقر وهو

:نيميقملا ناكسلل ةيلاتلا تامسلا ةساردلا هذه

روـكذ (٪٥,٩٤) روكذـلا ىـلـع ثاـنإلا ددـع قوـفـت -١

ثانإ (٪٥,٠٥)

ةنس (٤٦ -٠٢) نيب مهرامعأ حوارتت ناكسلا مظعم -٢

(٪٢,٩٣) : ةنس٩١ ىلإ رفص نس نم

(٪٧,٣٥) : ةنس٤٦ ىلإ٠٢ نس نم

(٪٧)  : قوف امو٥٦ نس نم

:يسردملا قلحتلالا ةبسن-٣

(٪٢,٦٩)  : ةنس١١ ىلإ٦ نس نم

(٪٦,٧٨)  : ةنس٥١ ىلإ٢١ نس نم

(٪٢,١٦)  : ةنس٨١ ىلإ٦١ نس نم

نسلا اهنأل ةنس٨١و٦١ نيب يه انتساردب ةينعملا ةئفلا

.ينقتلاو ينهملا ميلعتلاب قاحتلالل ةيساسألا

:ىرخألا ةيبرعلا لودلا عم ةنراقملاب ةيمألا ةبسن يندت-٤

(٪٥,٣١) يمأ -

(٪٧٧,٩) بتكيو أرقي -

(٪٨٠,٥٣) يئادتبا ىوتسم -

(٪٦٩,٣٣) يوناثلاو طسوتملا ىهنأ -

(٪٣٦,٧) يعماجلا ىهنأ -

(٢) ينطولا داصتقالا راهدزاو درفلا لخد ةدايز يف هرودو ينقتلاو ينهملا ميلعتلا

هتاداهشو ،نانبل يف ميلعتلا ةموظنم يف ينقتلاو ينهملا ميلعتلا عقوم يضاملا ددعلا يف ثحبلا لوانت
 .ميلعتلا نم عونلا اذهل نيبستنملا بالطلا دادعأ ىلإ ةفاضإلاب تاراهملا ملس يف اهعقومو
:يلي ام ىلع ءوضلا طيلست لواحنس عوضوملل ًالامكتساو ددعلا اذه يف

نانبل يف يفارغميدلا عضولا نع ةمدقم ¯

.ةيداصتقالا نانبل تاهاجتاو

 ةيسردملا ةطيرخلا ¯

.لبقتسملا ةطخو ،تاظفاحملا ىلع سرادملا عيزوتو

ىلع تاصاصتخالا عيزوت ¯

.ةيمسرلا ينهملا ميلعتلا سرادمو دهاعم

صاخلا ينقتلاو ينهملا ميلعتلا ¯

.ةيوبرتلا هتبقارم ،ةدمتعملا تاصاصتخالا



٣٠٠٢ لوألا نوناك ،٨٢ ددعلا

ينقتلاو ينهملا ميلعتلا

تاظفاحملا ىلع ناكسلا عيزوت -١

 ناكسلا ددع يلامجإ نم ٪٠٥ نولكشي نانبل لبجو توريب يتظفاحم ناكس -

عومجميئادتبا ىوتسمبتكيو أرقييمأةئفلا
ناكسلا(٪)(٪)(٪) ةيرمعلا

٤١١١,٢٦٩,١٢,٥٩٠٠١-٠١

٩١٠٦,٣٨٣,٥٦٨,٥٤٠٠١-٥١

٤٢٧٤,٤٦٣,٦٦٣,٣٢٠٠١-٠٢

٩٢٢٨,٥٣٢,٧٩٣,٢٢٠٠١-٥٢

٤٣١,٧٧٥,٨١٩,٤٣٠٠١-٠٣

٩٣٦٨,٨١٣,٩٧٢,٥٢٠٠١-٥٣

٤٤٥١,٢١٣٣,٠١٩٧,٤٢٠٠١-٠٤

٣٣,٤٣٥٣,٨١٧,٠٢٠٠١+٥٤

٦٩٩٢٣٠٣٠٨٣٢٥٣١٤٥٨٤٥٨٤٣٤٢ عومجملا

٥٥,٣١٧٧,٩٨٠,٥٣٠٠١

نانبل يلامجإ نم ٪ثانإ روكذ يلامجإةظفاحملا

٪٨١٤٠٨٣٢٢٩٣٨١٥٩٤٦٩١٧,٢١ توريب

٪٦٢٩٠١١١٦٩٩١٥٥٠٣٩٨٥٥٧٣ نانبل لبج

٪٢٢٠١٥٦٥٩٧٣٢٣٧٢٢٧٢٣٨,١٢لامشلا

٪٣٦٠٨٥٢٩٤٢٧٢١٤١٨٠٣١٦,٨ بونجلا

٪٢٢٧٤٠٢٢٥٢٩٩٠٧٤٥٠١٩,٦ةيطبنلا

٪٢٥١٨٨٣٧٢٤٥٩١٥٢٧٢٩١٣١عاقبلا
٪٢٠٣٣٩٩٢١٤٦١٨٤١١٦٦١١٥١٠٠١عومجملا

ثيح ةنس٥٤ نم رثكأ يأ نسلاب ةمدقتملا تائفلا يف اهعافتراو ةباشلا ةيرمعلا تائفلا يف ةيمألا ىوتسم ضافخنا ظحالن

ةداعإ دنع عرسملا ينهملا بيردتلا تارود يف ةباشلا رامعألا يوذ نم ريبك ددع طارخنا لهسي امم ؛٪٣،٤٣ ىلإ لصت

.ةيميلقإلاو ةيلحملا لمعلا قوس ةجاحو بسانتي امب هعيسوتو هليعفت



ةيوبرتلا ةلجملا

ينقتلاو ينهملا ميلعتلا

و٠١ نيب راغصلاو بابشلا تائف نم مه ًابيرقت ٪٠٧ لدعمب يأ ىمظعلا ةيبلاغلا نإف ناكسلل ةيرمعلا تائفلا نع امأ -

:يلاتلاك قطانملا ىلع تائفلا هذه عزوتت٩١ و٥١ نيب يه ينقتلاو ينهملا ميلعتلا عاطقل ةينعملا ةئفلاو ةنس٩١

ةيرمعلا ةئفلاةيرمعلا ةئفلاةيرمعلا ةئفلاةظفاحم

(٤١-٠١)(٩١-٥١)(٤٢-٠٢)

٣٨٨٠٣٩٠٣٥٣٩٢٤٦٣توريب

٨٠٢٥٠١٢٥٢٤٠١٨١٥٨٠١ نانبل لبج

٤٧٧٩٧٢١٣٢٧٠٢٧١٦لامشلا

٦٦٢٠٣٧٢٢٧٢٢٢٤٤٢بونجلا

٩٦٠٣٢١٠٠٠٢٦٦٩٩١ ةيطبنلا

٢٤٨٧٤٥٣٩٢٤٣٠٢٩٣ عاقبلا
٢٤٠٧١٣٦٣٠٢٠٣٨٥٥٠٩٢عومجملا

 ٪ ةيوئملا ةبسنلا(رالود نويلم) ةميقلا تاعاطقلا

١٧٨٣٨,٧ تاباغلاو ديصلاو ةعارزلا

٠١٠١١,٩ةيليوحتلا تاعانصلا

٨٣٥٤٨,٤ءانبلا

٤٩٥٤٣,٥ءابرهكلا

١٠٢٣٨٧,٨٢قدانفلاو معاطملاو ةراجتلا

١٤٣٧٠,٣نيزختلاو تالصاوملاو لقنلا

٢٩٦٢٢,٦ فراصملاو نيمأتلاو ليومتلا

٢٠٨١٢,٧ قفارملاو ناكسإلا

٠٤٣٢١٢ةيموكحلا تامدخلا

٢٣٧٠٨٥,٦ىرخألا تامدخلا

 ةيداصتقالا تاعاطقلا
ماعلل يلامجإلا يلحملا جتانلا عزوت نع تاءاصحإلا ضعب٦٩٩١ ماع دحوملا يبرعلا يداصتقالا ريرقتلا يف ءاج

:يلاتلاك ةيداصتقالا تاعاطقلا ىلع٥٩٩١



يف دمتـعـي لازاـم يناـنـبـلـلا داصتـقالا نأ حضاوـلا نـم

٨٧،٨٢ لكشت يتلا تامدخلاو ةحايسلا ىلع ىلوألا هتايولوأ

 ٪١.٩ ةيليوحتلا ةعانصلا اهيلي يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ٪

بجاوـلا تاصاصتـخالـلً ارشؤم يطـعـت جئاــتــنــلا هذه

نيمأتل ينقتلاو ينهملا ميلعتلا دهاعمو سرادم يف اهدامتعا

.تاعاطقلا هذهل ةبسانملا ةلماعلا ىوقلا

II-ينقتلاو ينهملا ميلعتلا سرادمو دهاعم:

يف سرادملاو دهاعملا ددع نإ : يمسرلا ميلعتلا يف -١

اهنيب ةسردموً ادهعم٣٥ وه يمسرلا ينقتلاو ينهملا ميلعتلا

ةعزوم٣٠٠٢-٢٠٠٢ يساردلا ماعلل ًاكرتشم ًاعورشم٣١

 :يلي امك تاظفاحملا ىلع

ميلعتلل ةديدج سرادم ىلإ ناـنـبـل ةـجاـح نـم اـقالـطـناو

نم ركبملا باحسنالا ةرهاظ نم دكأتلا دعب ينقتلاو ينهملا

ددع ردقي ثيح ةطسوتملاو ةيئادتبالا ةلحرملا يف ميلعتلا

نيذه يف ماع لك ميلعتلا نوكرتي نيذلا بابشلا وأ دالوألا

فالآ ةسمخ مهيلإ فاضي لقألا ىلع ًافلأ نيعبرأب نييوتسملا

ًايونس نيبرستملا ددع نوكيف ،يوناثلا ميلعتلا نم برستم

يلاوح ينقتلاو ينهملا ميلعتلا ىلإ مهنم لقتني ،باش٠٠٠٥٤

قوس ىلإ هجوتي يقابلا ددعلاو طقف باش فلأ رشع ةسمخ

بردتي ءالؤه نم ددع ناك نإو يلعف بيردت نود نم لمعلا

قلطم يفو ةصاخلا تادافإلا ماظن راطإ يف ًاطيسب ًابيردت

 .نيبرستملا ثلث نع ديزي ال لاوحألا

ءالؤه زيفحتل لبسلا داجيإ نم دب ال عقاولا اذه مامأ

امم دكأتلا دعب ينقتلاو ينهملا ميلعتلا ىلإ هجوتلاب نيبرستملا

 :يلي

ىلع اهعيزوتو ةيمسرلا ةينهملا سرادملا ددع ةدايز -١

 .ةيناكسلا ةجاحلل ًءانب سوردمو يقطنم لكشب قطانملا

لمعلا قوس اهجاتـحـي يتـلا تاصاصتـخالا راـيـتـخا -٢

يونملا ةسردملا اهيف عقت يتلا ةيفارغجلا ةقطنملا يف عقاولا

 .اهؤاشنإ

ينفلا دهعملا قيرط نع لهؤم يميلعت زاهج نيمأت -٣

.يوبرتلا

.جودزملا ميلعتلا دامتعا وأ ةيرصع تازيهجت نيمأت -٤

ةيمسرلا دهاعملاو سرادملا عيزوت ةطيرخ يلي ام يف

.اهيف ةدمتعملا تاصاصتخالاو ًايلاح ةمئاقلا

ةينقتلاو ةينهملا سرادملاو دهاـعـمـلـل ىرـخأ ةـطـيرـخو

ةحاسم لماك ىلع اهؤاشنإ يونملا وأ ءاشنإلا روط ةيمسرلا

ءاضقلا يف ةسردملا ناكم ىلع زيكرتلا عم ةينانبللا يضارألا

ةساردلا عضو ةهجل عورشم لك اهيلإ لصو يتلا ةلحرملاو

.ليومتلا ردصم ىلإ ةفاضإلاب ذيفنتلا ةلحرم وأ

III-صاخلا ينهملا ميلعتلا

مقر نوناـقـلا ردص٤٦٩١ لوألا نوـناـك٠٣ خيراتـب

 .صاخلا ينهملا ميلعتلا مظني يذلا٢٦/٤٦

ةسسؤملا اهنأب ةصاخلا ةينهملا ةسردملا نوناقلا فّرع

وأ ةرشابم ،ًايلمع وأ ًايرظـن ًاـمـيـلـعـت رـّفوـت يتـلا ةصاـخـلا

لوقح يف صاخشألا ليهأتل ،تناك ةليسو ةيأب وأ ،ةلسارملاب

وأ ةراجتلا وأ ةيقدنفلا ةعانصلا وأ ةينفلا ةنايصلا وأ ةعانصلا

وأ ةيعامتجالا ةمدخلا وأ ةعارزلا وأ ةحايسلا وأ ةبساحملا

ددحت يتلا لوقحلا نم اهريغ وأ رشنلاو ةياعدلا وأ ةيحصلا

يتلا ةرحلا نهملا ءانثتساب ءارزولا سلجم يف ذختي موسرمب

 .ةصاخ نيناوق اهاعرت

ةصاخلا ةينهملا ةسردملا ةيحالص نوناقلا ددح كلذك

ةصاخلا ةينهملا ةسردملا ريدم ىطعأف ،تاداهشلا حنم ةهجل

وأ (مولبد) ةداهش يأ ءاطعإ هنع عنمو ،ةدافإ ءاطعإب قحلا

ةنهم ةسراممل ةءافك نع وأ ينهم ليصحت نع حيرصت يأ

٣٠٠٢ لوألا نوناك ،٨٢ ددعلا

ينقتلاو ينهملا ميلعتلا

سرادم٥توريب

 سرادم٨(توريب يحاوض ) نانبل لبج

سرادم٩ يلامشلا نانبل

سرادم٠١عاقبلا

سرادم٨يبونجلا نانبل

سرادم٦ةيطبنلا



يوبرتلا زكرملا هدعأ يذلا يلاتلا لودجلا يف ةسردم١٧٣ ،٣٠٠٢-٢٠٠٢ يساردلا ماعلا يف سرادملا هذه ددع حبصأ

:ةفيظولاو سنجلا بسحب مهددعو نيملعملا عيزوت عم تاظفاحملا ىلع سرادملا عيزوت ظحالن ءامنإلاو ثوحبلل

ةيوبرتلا ةلجملا

ينقتلاو ينهملا ميلعتلا

مسأ ً:ارصح اهيف ركذي ريدملا اهيطعي يتلا ةدافإلا يفو ؛ةنيعم

ةسردملا حتفب صيخرتلا موسرم مقرو ريدملا مسأو ةسردملا

ةنهملاو ةسسؤملل هباستنإ خيراتو بلاطلا مسا ىلإ ةفاضإلاب

ةيمسرلا ةداهشلا مساو (صاصتخالا) بلاطلا اهملعت يتلا

ةسردملا نع بلاطلا لاصفنا خيراتو بلاطلا اهل أيهت يتلا

.ينقتلاو ينهملا ميلعتلل ةماعلا ةيريدملا نم قّدصت نأ ىلع

٥٥٨٢٦٥٢٤٣٥٠١٩٨٣٤٩١٢٣٥٠١

٢٣١٨١٦١٧٨٢١٥٠٩٢٤٥٢٠٨٥٢١٧٥٠٩٢

٠٥١٠٤٧٧٣٨٧٧٦٥١٠٧١٢٨٧٧

١٧٨٠٧٠٨٧٨٨٤١١١١٢٦٣١٥١٨٨٤١

٢٢٠٤٢٦٥١٦٩٣٤٢٥٦٣٧٦٩٣
٧٢٦٧٢٣٣٢٩٠٥٣٣٦٦٤٠١٩٠٥

٤١٣٨٤٧٧٥١٠٢٣٣١٤٧٥١

١٧٣٤٥٩٣٢٣٣٣٦٨٢٧٧٨٥٠٥٥٦٩٤١٦٨٢٧

ةيميلعتلاو ةيرادإلا ةئيهلا سرادملا ددعةماعلا تامولعملا
ةفيظولاسنجلا

ةظفاحملا

عومجملا يرادإملعييرادإعومجملاىثنأركذ
ملعيو

توريب

- نانبل لبج
توريب يحاوض

ام نانبل لبج
يحاوض ادع

توريب
- يلامشلا نانبل

عاقبلا

 يبونجلا نانبل

ةيطبنلا

lةينانبللا يضارألا ىلع ةديدجلا ةيمسرلا ةينهملا سرادملاو دهاعملا عيزوت لوح تاظحالم:

سرادم ءاشنإل ميسارملا نم ةعومجم (اقباس) ينقتلاو ينهملا ميلعتلا ةرازو نعو يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو نع ردص

:يلاتلا لكشلا ىلع ايفارغج ةعزوم٦٩و٥٩ نيماعلا يف اهمظعم ردص ًاموسرم٠٧ نع اهددع داز ةينف

١ىربكلا توريب

٧١نانبل لبج

٥١يلامش نانبل

٩١يبونجلا نانبل

١٢عاقبلا



٣٠٠٢ لوألا نوناك ،٨٢ ددعلا

ينقتلاو ينهملا ميلعتلا



ةيوبرتلا ةلجملا

ينقتلاو ينهملا ميلعتلا



٣٠٠٢ لوألا نوناك ،٨٢ ددعلا

ينقتلاو ينهملا ميلعتلا

ةصاخلا ةينهملا ةسردمـلا ىـلـع نوـناـقـلا ضرـف كلذـك

اذه كرتو ،ةيمسرلا تاداهشلا يف ةيمسرلا جهانملا دامتعا

ةديدج ًاعورف دمتعت نأ ةصاخلا سرادملل ةصرفلا نوناقلا

ىلإ راصيل عورفلا هذهل ةيميلعتلا جهانملا حارتقا ميدقت طرش

.رهشأ ةتس لالخ اهيلع ةقفاوملاو اهسرد

عيراشملا ةدعاق ىلع تئشنأ يتلا سرادملا ىلإ ةفاضإلاب

.(ةيموكحلا ريغ تائيهلاو ةرازولا نيب) ةكرتشملا

أشْنُتس هنأ ميسارملا هذه ىلع عالطإلا دعب ظحالملا نم

رفاوتت ال ثيح ةريغص تادلب يف ةينهم سرادم اهبجومب

ادج ةبراقتم تادلب يف اضيأ بالطلا نم ةريبكلا دادعألا

نم ةيفاكلا  دادعألا ةهجل اديقعت ةلأسملا هذه ديزي امم انايحأ

: يلي ام ىلإ هبنتلا ةرادإلا ىلع نأ ىرن كلذل بالطلا

سرادملا هذهل يفارغجلا عيزوتلا يف رظنلا ةداعإ -١

.( عاقبلاو لامشلا يتقطنم يف ةصاخ)

نم توافتت ثيحب تاصاصتخالا عيزوت ىلإ هبنتلا -٢

. اهنم ةبيرق يرخأ ةسردم ىلإ ةسردم

ةسردم لك ةئيب يف ةيداصتقالا تاطاشنلا ىلإ هبنتلا -٣

. ةبسانملا تاصاصتخالا رايتخال
ةينف سرادمو دهاعم ءاشنإل ةديدج ميسارم رادصتسا  -٤

نسح رئبو ةناوكدلا يعمجم ىلإ ةفاضإلاب ىربكلا توريب يف

.

ةلماعلا ةينطولا ىوقـلا ةـلأسم مداـقـلا ددـعـلا يف لواـنـتـنس

ةيمهأ ىلإ ةفاضإلاب ،ناـنبل يف نهملل دصرم ءاشنإ ةيمهأو

ينقتلاو ينهملا ميلعتلا ةذتاسأل رمتسملا ينفلا بيردتلا عورشم

¯ ةيجاتنإلا تاسسؤملا يينفو

ءامنإلاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا

ينقتلاو ينهملا ميلعتلا مسق سيئر

يصابوشلا ميدن .د

:عــجارملا
ينقتلاو ينهملا ميلعتلل ةيسمخلا ةطخلا -١
ينقتلاو ينهملا ميلعتلل ةماعلا ةيريدملا فيشرأ -٢
ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو يف ناكسلاو نكاسملل يناديملا حسملا-٣
ءامنإلاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا تاءاصحإ-٤



ةيوبرتلا ةلجملا

ًاعم ينبن ةيبرتلابو

ةيسردملا ةطيرخلا
و

يوبرتلا طيطختلا ةمدخ يف  اهرود

زكرملا يف -ادادعاو ةركف - رونلا عورشملا اذهرصبا
ءانبلا ثيح نم ، ةيمسرلا ةسردملا عضو ةساردل يوبرتلا
ةيفارغجلا تايطعملاب امهطابترا ىدمو ذيـمالـتـلا ةـيـكرـحو
عقاو صيخشتل اديهمت ، ةيوبرتلاو ةيفارغميدلاو ةيداصتقالاو
لضفا ميدقتل لبسلا لضفا داجيا مث نمو ، ةيسردملا ةينبالا
ةمئالم ةيملع ريياعم ىلا دنتست يتلا ، ةيوبرتلا تامدخلا
ربع ،هتايصوصخو ينانبللا يوبرـتـلا عـقاوـلا تاـبـلـطـتـمـل
، ةيلحملا ريياعملاو، ةهج نم ، ةيملاعلا ريياعملا نيب قيفوتلا
.ىرخا ةهج نم

يوبرتلا زكرملا نم لمع قيرف عورشملا ىلع لمعي
يف ةـيـبـيردـت تارودـل اوـعضخ نـيـيصاصتـخا نـم فـلؤم
ةمظنمل عباتلا سيراب يف «يوبرتلا طيطختلل يلودلا دهعملا»
.وكسنويلا

ةدمتعملا تاينقتلاو قئارطلا ¯

ةكرحتملاو ةبقترملا ةرظنلا يه ةيسردملا ةطيرخلا نا
هدادتماو عقاولل اهصيخشت لالخ نم ةيوبرتلا تامدخلا ةيبلتل
، ةيفارغوميدلا تايطعملا راـبـتـعالا نـيـعـب ةذـخآ ًالـبـقـتسم
.ةيداصتقالاو  ةيفارغجلا ، ةيوبرتلا

مسر ىلا فدهت تاينقتو قئارط ةعومجم دمتعت يهو

ىوتسملا ىلع ةيلبقتسملا ةيوبرتلا تاجاحلل ةمئالملا لولحلا
قيقحتل ةمزاللا بيلاسالاو لبسلا حارتقا ىلاو ، يقطانملا
. لولحلا هذه

يميلعتلا ماظنلا روطت ىوتسمل صيخشتلا ةلحرم لكشتو
مييقتلا ةيلمع اهعبتي ةطيرخلا ةيجهنم يف ىلوالا ةلحرملا
قيقحت ىدملو ، ةهج نم ميلعتلا ىلع بلطلا ةيبلت ىدمل
، ةـــــــيوـــــــبرـــــــتـــــــلا ةــــــــطــــــــخــــــــلا فادها
:ةيلاتلا عيضاوملاا انه جلاعتو ،ىرخا ةهج نم

ةيوبرتلا تامدخلا ناله :يميلعتلا ماظنلا ةيطغت ىدم -
دالوالا ةبسن يه ام ؟ طورش ةيابو ،عيمجلا لوانتمب يه
، ةسردملا ىلا نيبستنملاو يسردملا ضرعلا نم نيديفتسملا
نيا ، نوبستني ال نيذلا دالوالا مه نمو ؟رمع يا يفو
 ؟مهتازيم يه امو نونكسي

دالوألا ةبسن يه ام:يوبرتلا ماظنلل ةيلخادلا ةيلاعفلا -
عفرتلا بسن باستحا ؟ةيميلعـت ةـلـحرـم لـك نوـهـنـي نـيذـلا
اهطبرو ،يجهنم فص لك ىلا ةبسنلاب برستلاو بوسرلاو
  .ةفلتخم تاريغتمب

،ةيميلعتلا ةئيهلا:دراوملا لامعتسا ةيفيكو ميلعتلا ةيعون -
يف رثؤت ىدم يأل :ةيسردملا تازيهجتلاو يسردملا ءانبلا
؟ميلعتلا ةيعون

، ةيمسرلا سرادملل عيزوت ةداعا ةيلمع نيريثكلا ىلا ةبسنلاب ينعي ةيسردملا ةطيرخلا عورشم نا
نم دعبا ىلا بهذي ، عقاولا يف ،هنكل ، ةيملع ريياعمل عضاخلا ريغ «يئاوشعلا اهعزوت» ءوض يف
قيقحتو ، قطانملا يف ةيميلعتلا صرفلا ؤفاكت نيمأت ىلا فدهت « ةيوبرت ةطخ» ىلا ، مهفلا اذه
ميلعت ةيعون نيمأت لب ، بسحف بلاط لكل دعقم نيمأت ينعت ال ميلعتلا ةيطارقميد نا ذا «ميلعت ةيعون»
. لمعلا قوسو روطتلا تابلطتم عم ةمجسنم
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Tyr

Tyr



ةيوبرتلا ةلجملا

ًاعم ينبن ةيبرتلابو

ةيسردملا ةطيرخلا داعبا ¯
ددحي  يذلا ةيسردملا ةطيرخلل  عئاشلا  موهفملا  نا

ًاروتبم  ىقبي ينكسلا اهطيحمب  اهطابتراو  سرادملا  عقاوم
ةطخ ءانب ىلا موهفملا اذه ىدعتي  اهرود نإ ذإ ٍفاو  ريغو
ىلا ةبسنلاب صرفلا ؤفاكت  نيمأت ىلا فدهت ةيقطانم ةيوبرت
ةيعون ىلا ةبسنلاب ةاواسملا قيقحت ىلاو  يسردملا ضرعلا
نم مّتحتي دقو ، ّرمتسملاا لمعلاب فصتت يهو . ميلعتلا

اهحاجن نإ ذإ ،«تارارقلا ذخا» ةيلمعب رظنلا ةداعا اهئارج
ةبغرلا ىلا اهادعتي لب  تابراقملا ةيعون ىلع طقف فقوتي ال
. تارارقلا ةنلقعب

يضارالا ىلع ةيمسرلا سرادملاراشتنا ةطيرخ نإ و
سرادملا هذه عزوت ةيئاوشع حوضوب نيبت ،مويلا ةينانبللا
نا امك ، اهعقاوم ديدحت يف ريياعم ةيال ًاقباس عضخت مل يتلا
هنع جتني ةيناسنالاو ةيداملا دراوملا لامعتسا يف توافتلا
ىرخا تاجرخمو يملعت ليصحت نم ميلعتلا ةيعون يف نيابت
...

عورشم ىنعيءامنالاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا يف ايلاح
لوح رارقلا ةطلس ىلا تاحارتقا ميدقتب ةيسردملا ةطيرخلا
ًاعبت جردنت تايولوا بسح كلذو ةيمسرلا سرادملا عقاوم
: ريياعملا هذه نمو ،قطانملا تاجاح نيبت ةيملع ريياعمل

ءايحالا نم اًددع مضت يتلا ةيفارغجلا ةيوبرتلا ةرئادلا -
فدهب ةيضقالا يف تادلبلا نم اًددعوا ىربكلا ندملا يف
اذهل اهرفاوت بجاولاو  ةرفاوتملا ةيوبرتلا تامدخلا سايق
ةيوبرتلا ةرئادلا ةيسردملا ةطيرخلا دمتعتو  .يناكسلا عمجتلا
يتلا تادلبلا تاجاح صيخشت اهلالخ نم متي ةيفارغج ةدحوك
،اهنمضتت

ةيميلعتلا تاعاطقلا عيمج يفةذمالتلاو سرادملا دادعا -
ةيناجملا ريغ ةصاخلاو ، ةيناجملا ةصاخلا ، ةيمسرلا

ىلعو لحارملا ىلعيمسرلا عاطقلا ةذمالت عزوت -
 بعشلا

بعشلا ددعو يلاحلا بعشلا ددع نيبتوافتلا سايق -
ريياعملل ًاعبت ررقملا

بسح ةذمالتـلا دادـعاليلــبقــتسملا روطتلا باستحا -
٥٠٠٢-٤٠٠٢ ةنس ىتح ةيميلعتلا لحارملا

ةيلبقتسملا دادعالا بقرت بسح بعشللةبقترملا ةجاحلا -
ةذمالتلل

 ةجاحلاو ريياعملل ًاعبت  يلاحلا بعشلا ددع نيبتوافتلا -

ًاضيا ريياعملل ًاعبت بعشلل ةيلبقتسملا

 ةرئادلا يفنيماودلا تاذ سرادملا ددع -
: ةسردملا عقومو ةذمالتلا نكس ناكم -

lةرئادلا يق نوسرديو نونكسي نيذلا ةذمالتلا ددع 
lنوسردـيو ةرـئادـلا نوـنـكسي نـيذـلا ةذـمالـتـلا ددـع

اهجراخ
lنوسرديو ةرئادلا جراخ نونكسي نيذلا ةذمالتلا ددع

اهيف
ةيمسرلا سرادمللءانبلا ةيكلم -
عاطقلا يف ةذمالتلا دادعا نيب ،ةرئاد لك يف ، طبرلا -

يمسرلا يميلعتلا عاطقلا يف ةذمالتلا دادعاو صاخلا يميلعتلا
تايطعملا انيدل ترفاوت ول هنا ىلإ انه ةراشالا نم  دب الو

لك يف ةساردلا رمعب دالوالا رامعا تائفل ةيفارغوميدلا
دقو ، تاجاحلا ديدحت يف رثكا تمهاس تناكل ةيوبرت ةرئاد
ةذمالتلا دادعال يلبقتسملا روطتلا باستحاب اهنع انضعتسا

ىلع تايطعملا عيمج لاخدا مت هنا امك٥٠٠٢ ةنس ىتح
.)SIG(جمانرب يف رتويبمكلا

ديدحتل ريياعملا هذه فلتخم نيب عطاقتلاو طبرلا متي و
ةديعبلا ،سرادملا ءانب عقاوم رايتخا يف ةينالقعلا تايولوالا

.كشلل ًالاجم كرتت ال يتلاو ،ةيسايسلا تابذاجتلا نع
يوبرتلا زكرـمـلا ةراشتسا رارـقـلا ةـطـلس تدـهـع دـقو

عقاوم ديدحت  يف -ةيسردملا ةطيرخلا -ءامنالاو ثوحبلل
كلذو تافاضا ىلا ةجاحب يه يتلا ةينبالا وا ةديدجلا ةينبالا
ةطيرخلا  تاحارتقا تدمتعاو ةفاك ةينانبللا قطانملا يف
نوناق»و يلودلا كنبلا : يعورشم ىلا ةبسنلاب ًالثم ةيسردملا
.«جمانربلا

ًاحضاو كلذ ءارج نم ةيسردملا ةطيرخلا رود حبصاو
¯ ًايلمعو

ءامنالاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا

ةيوبرتلا ثوحبلا بتكم

ةيسردملا ةطيرخلا عورشم

معنم نانح



ةرايزل تايوناثلاو سرادملا وعدت يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو

ينانبللا ثارتلا فحتم



ةيوبرتلا ةلجملا

اعم ينبن ةيبرتلابو

ةفرعملا رداصم تدّدعـت اـمـهـم هـنا لوـقـلا نـع ينـغو
زئاكر نم لهألاو ملعملا ىقبي ةيميلعتلا لئاسولا تعّونتو
.اهلشف وا اهحاجن يف مساحلا رصنعلاو ةيوبرتلا ةيلمعلا

لهألاو ملعملا ةيلوؤسم ديدحت ىلع زيكرتلا ناك انه نم
لماوعلا رابـتـعالا نـيـعـب ذـخألا عـم ،يسردـمـلا لشفـلا يف
.ةفاك ىرخألا

:يضتقي اذهو
.اهيف ملعملاو لهألا رودو ةيبرتلاب فيرعتلا :ًالوأ ¯
ةيّدؤملا لماوعلاو يسردملا لشفلا ديدحت :ًايناث ¯
.هيلإ

لشفلا ءارو فقت يتلا ةيقيقحلا بابسألا :ًاثلاث ¯
.يسردملا

لشفلا ةجلاعم يف لهألاو ملعملا ةيلوؤسم :ًاعبار ¯
.يسردملا

.اهيف ملعملاو لهألا رودو ةيبرتلا فيرعت:ًالوأ ¯
ةلماش ةيمنت ةيلمع يه ثيدحلا اهموهفمب ةيبرتلا نإ

باستكا)ةيفرعملا اهداعبأب ناسنإلا ةيصخشل ةـلـماـكـتـمو
ميق باستكا)ةيفطاعلاو  (ريكفت ةقيرطو فراعمو تامولعم
(تالاـعــفــنالا ىــلــع ةرــطــيسلــل ةردــقــمو تاهاــجــتاو
ةباتكلاو ةءارقـلاـك تاراـهـمـلا باستـكا)ةيكرحوكيسلاو
جتنمو دـيـعسو حـلاص نطاوـم دادـعإ لـجا نـم (ةـحاـبسلاو
.هعمتجم عم فيكتمو

ةنيعم ةلحرم وأ نس ىلع رصتقت دعت مل مويلا ةيبرتلاو
.دحّللا ىلإ دهملا نم ةرمتسم ةيلمع يه لب ،رمعلا نم

ةايحلا يحاون فلتخم لمشت لب ةسردملاب رصحنت الو
كلذ نم مغرلاب نكل ...خلا عمتجملاو عراشلاو يحلاو تيبلاك
عمتجملا اهأشنأ يتلا تاسسؤملا مهأ ىدحإ ةسردملا ىقبت
ىلع موقت يتلا ةيوبرتلا ةيلمعلا يف يساسأ رودب عالطضالل

ماظنلا يف رصانعلا مهأ وه ملعملاف .نيملعملا دوهجو فاتكأ
ةمهم هيلإ تلكوأ يذلا صخشلا وهو .يمّلعتلاو يميلعتلا
ةيلمع ديعب دح ىلإ فقوتت هيلعو .مههيجوتو ةذمالتلا دادعإ
اهيناب وا درفلا ةيصخش برخم وهف .مهلشف وا ةذمالتلا حاجن
.هحلصم وا عمتجملا دسفمو

رمتسي ،ميلعتلا مظنو ةيبرتلا ميهافم روطت مغر هنأل
طقف سيل ةذمالتلا ىلع رثؤملا رودلا بعل يف لهألاو ملعملا

،ةيرادإلا ةمظنألاو نيناوقلا اهايإ مهحنمت يتلا ةطلسلا ربع
ىوقأو مهأ يه يتلا ةفرعملاو ةوبألا ةطلس ربع ًاضيأ نكلو
.ةطلسلا عاونأ

لبقتسم ريرقت يف لهألا عم مساحلا هريثأت ناك انه نم
نلف ةيوبرتلا ايجولونكتلا تروطت امهمو .ةعلاطلا لايجألا
.مهرود ذخأت نا عيطتست

ةيدؤملا لماوعلاو يسردملا لشفلا ديدحت:ًايناث ¯
.هيلإ

ةياغلا غولب يف لشفلا هنا ،يسردملا لشفلا ديدحت نكمي
قرط بسحب لوبقلاو يقرتلاب هزوفو ذيملتلا حاجن يف يأ
.يوبرتلا ماظنلا يف ةقّبطملا مييقتلا

ىلع ةردقلا مدعب ًاضيأ هفيرعت نكمي يسردملا لشفلاو
ةسردملا ملعتملا كرتب ميلعتلا ماظن اهدّدح يتلا فادهألا غولب
فراعملاو تامولعملا نم ىندألا دحلا بستكي نأ نود نم
اهمجرتو يوبرتلا ماظنلا اهدّدـح يتـلا مـيـقـلاو تاراـهـمـلاو
.يسردملا بّرستلاب ىّمسي ام اذهو تاداهشلا ءاطعإب

لك يف ةدوجومو ةميدق ةرهاظ ،يسردملا لشفلا ةرهاظو
.ةايحلا يف ًالشف ةرورضلاب ينعت ال يهو .روصعلاو ةنمزألا
اوّرم نيذلا ملاعلا ريهاشم ضعب ركذا نأ نم يل ّدب ال انهو
تبث مث ىلوألا ةيساردلا مهينس لالخ ةلشاف ةيمّلعت براجتب

؟نم ةيلوؤسم :يسردملا لشفلا
امل ،ماع لكشب عمتجملا ىلع ةملؤملا اهتامصب كرتتف ،ةيميلعتلا انطاسوأ يف رشتنت ةيوبرت ةرهاظ يسردملا لشفلا

ريغً ازجاح لّكشت ،ةيموقلا ةنزاوملا نم ًاماهً اءزج ّصتمت اهنوك ىلإ ةفاضإلاب يهف .هئانبأ تاقاط يف رده نم هبّبست
ةذمالتو نيِمّلعمو ةرادإ نم ةيميلعتلا ةيلمعلا يف نيكرتشملا دارفألا ىلعو ،يداصتقالاو يعامتجالا مّدقتلا لقرعي رشابم
.هيف هرودو لشفلا كلذ بابسأل همييقت ةجيتن مهنم لك اهذخّتي يتلا تارارقلا ىلع جئاتن نم اهل امل لهأو
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:لاثملا ليبس ىلع ركذن ةرقابعو غباون مهنا دعب ام يف
«nosidE samohT»

.«nietsniE treblA»و  «nosliW erawdooW»و
كانه نوكي امدنع يسردملا لشفلا نع ثدحتن نأ اننكميو

ىلجتي وهو .يسردملا ليصحتلا يف نيتنس نع ديزي رخأت
ًارده داصتقالا ةغلب ينعي امم برستلاو بوسرلا ّيترهاظب

اذه يفو .يداصتقالاو يعامتجالا مدـقـتـلا لـقرـعـي ًاـيوـبرـت
يمّلعتلا ليصحتلا» ةساردل ًاقفو هنا ركذن نأ انل دب ال ،لاجملا
بتكم اهذـفـن يتـلا «يساسألا عـبارـلا فصلا يف ةذـمالـتـلـل
ةنس ءامنإلاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا يف ةيوبرتلا ثوحبلا

نم جّردتت نانبل يف يسردملا لشفلا ةبسن نا نّيبت ،٥٩٩١
ىلإ لصتل ،يساسألا ميلعتلا نم ىلوألا ةقلحلا يف  ٪٩٧,٩٣
يف ةعفترم ةبسنلا هذهو ،ةعبارلا ةقلحلا ةياهن يف  ٪٣١,٥٥
.صاخ لكشب روكذلا دـنـعو فـيرـلاو ةـيـمسرـلا سرادـمـلا
اهتاساكعناو ةيميلعتلا ةلكشملا هذه ىلع ءوضلا طّلسنسو
.ينانبللا عمتجملا ىلع ةيلعفلا

لشفلا ءارو فقت يتلا ةيقيقحلا بابسألا:ًاثلاث ¯
يسردملا
:ةيلاتلا تايضرفلا يف نوكت دق يتلاو

اهنمو ةيلخاد اهنم ةعونتمو ةددعتم ًابابسأ لشفلا اذهل نا
:يلي ام رصحلا ليبس ىلع سيل ددعن ةيجراخ

:ىلإ تّدأ يتلا ةيديلقتلا ةيوبرتلا ةفسلفلا -١
ضعب يف ةديدجلا ةيميلـعـتـلا جهاـنـمـلا قـيـبـطـت ءوس -

سرادملا
نيب لصفلا ىلع ةمئاقلا اهتاميظنتو ةيميلعتلا جماربلا-
نيب لصفلا ىلعو ،ةهج نم ةفلتخملا ةيميلعتلا داوملا
.ةيناث ةهج نم ينهملا راسملاو يميداكألا راسملا

:ريياعم دامتعا يف اهدومجو ةيوبرتلا ةرادإلا -٢
.هميوقتو يسردملا باتكلا رايتخا -
.اهتعباتمو اهبيردتو اهدادعإو ةيميلعتلا تائيهلا رايتخا -
.اهريوطتو ميلعتلا قرط دامتعا -
.اهدادعإو ةيميلعتلا لئاسولا ريفوت -
.رخآ ىلإ فص نم عيفرتلاو يوبرتلا ميوقتلا -
لالخ نم هتجلاعم قرطو هبابسأو يسردملا بوسرلا -

.يسردملا معدلا

:يسردملا باتكلا -٣
.اهتيموهفمو اهتبوعص :هتغل -
ال يتلا ةيرظنلا ضورعلا ىلع هراصتقا :هنومضم-
يمسرلا جهنملل هلومش مدعو ،طقف راكذتسالا ّالإ ريثتست
.نايحألا ضعب يف
ذيملتلا هرك ىلإ يدؤي امم ،قوشم ريغ :هضرع بولسأ -

.ًانايحأ هتعباتم يف هتبغر مدعو هل
ام يف تافالتخالاو ةيسردملا بتكلا يف ريبكلا عونتلا-
تايوتسم يف فالتخالا ىلع سكعني يذلا رمألا ،اهنيب
.يمّلعتلا ليصحتلا

ةيميلعتلاداوملا-٤

تامامتها نع دعبلا لك ةديعبو ةفيثك نوكت ام ًابلاغ
.ًانايحأ ةيعامتجالا وا ةيتاذلا مهتاجاحو نيملعتملا

:ملعملا -٥
ضعب يف ميلعتلا ةـنـهـمـل ًاـيـفاـكً ادادـعإ دـعـمـلا رـيـغ -

.سرادملا
ملو ،هدنع فقو ،ميلعتلل ًاماع ًايلوأ ًابيردت ىقلت يذلا-
وا هثيدحت وا دادعإلا اذه ريوطت ةسردملا وأ وه لواحي
...ًايوبرتو ًايميداكأ :هصيصخت
.ًانايحأ ًايلكشو ًاعيرس ًابيردت ىقلت يذلا -
يف مدقتلل ةيداملاو ةينهملا زفاوحلا هدنع بيغت يذلا-
ام ناعرس ةتقؤم ةنهم ميلعتلا ربتعي يلاتلابو ،ةنهملا

...لضفأ صرف هل تّنست اذا اهكرتيس

:تاناحتمالا -٦
.يوبرتلا مييقتلا لاجم يف نيدعملا ريغ نم :اهوعضاو -
نود ًانايحأ ةيفرعملا يحاونلا ىلع راصتقالا :اهفادهأ-
ةيلمعلا تاراهملاو ةيلقعلا تايلمـعـلا ساـيـقـل قرـطـتـلا
. لويملاو تاهاجتالاو
يسيلوب باهرإ نم ناحتمالا ةيلمع دوسي ام :اهتبقارم -

.ىرخا ًانايحأ شغو خارت وا ًانايحأ
.ًانايحأ حيحصتلا تاّكحمو ريياعم ديدحت يف ةقدلا مدع -
لبق نم نيئوفك ريغ وأ نيبردم ريغ نيحّحصم دامتعا -

.سرادملا ضعب

:ىلع كلذ ريثأتو ،لهألل يفاقثلاو يداصتقالا ىوتسملا -٧
.تاحومطلاو تاعقوتلاو تاذلا نع ةروصلا -
.ةرسألا لخاد ةيفطاعلا تاقالعلا -



ةيوبرتلا ةلجملا
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.هتوخأل ةبسنلاب دلولا ةبترمو ةلئاعلا يف دالوألا ددع -
ةيوبرتلا تاليهستلاو مـهـتـنـهـمو لهألا ةـفاـقـث ةـجرد -

.ةرسألا لخاد ةرفاوتملا
نيب ةيميلعتلا تامدخلا يف تافالتخالا :ةسردملا ةيعون -

... سرادملا
تاداع هتلئاع لخاد دلولا حنمي يذلا يفاقثلا طيحملا-

ال يملعلا باعيتسالا ةيلمع هيلع لّهست ةنيعم تافّرصتو
رايتخا ًالامجإ نونسحي نيفّقثملا رمألا ءايلوأ نا اميس
ليصحتلا ةيلمع ىلـع نورـهسيو ةـمـئالـمـلا ةسردـمـلا
ةسردملا رود تيبلا يف نولـمـكـيـف مهدالوأل يمـّلـعـتـلا
.اهعم نوبواجتيو

لشفلا ةجلاعم يف لهألاو ملعملا ةيلوؤسم:ًاعبار ¯
.يسردملا

ةريبك يسردملا لشفلا نع لهألاو ملعملا ةيلوؤسم نإ
ةيلمعلا يف هنوبعلي يذلا يساسألا رودلا نم عبنت يهف .ةماهو
نيب يناسنإ لعافت ةيلمع اهرهوج يف يه يتلا ةيميلعتلا
:ةيلاتلا لماوعلاب صخلتت ةيلوؤسملا هذهو .اهباطقأ

هيلع يوطنت امو ملعملا ةيصخش نا:ملعملا ةيصخش -
لافطألا ةبحمو رـبصلاو مـهـفـتـلاـك تاـفصو صئاصخ نـم
ةقثلاو نواعتلا حور ثبو ماظنلا بحو ةنورملاو مهمارتحاو
حاجنلا ىلع دعاست رومأ اهلك ةيلوؤسملا حورو سفنلاب
همادنهو هسابل يأ يجراخلا ملعملا رهظم كلذكو يسردملا
.قئاللا

يميداكألا دادعإلا نا:يوبرتلاو يميداكألا هدادعا -
يرورضو ماه رمأ ملعملا اهسردي يتلا ةداملا كالتما يأ
يوبرت دادعإ كلذ قفاري نأ بجي لب ،ًايفاك سيل هنكلو
قئارطو سفنلا ملعو ةيـبرـتـلا يف ةـيرـظـن ًاسورد نـمضتـي
انهو .سورد ءاطعإو ةدهاشم نم ةيقيبطت ًاسوردو ،سيردتلا

:ةلثمألا ضعب داريإ نم دب ال
lتايرظنب ًاّملم نوكي نا هيلع هلمع يف ملعملا حجني يكل
ذيملتلا طبحي باقعلا نا تتبثأ تاساردلاف .هنيناوقو ملعتلا
ةأفاكملاو عيجشتلا امنيب ،ملعتلا يف لشفلا ىلإ يدؤيو
ىلإ يدؤي حاجنلاف .حاجنلا ىلإ نايدؤيو ملعتلا ناززعي
.لشفلا ىلإ يدؤي لشفلاو حاجنلا
lحاجنلل يساسأ رمأ ميلعتلا يف ةطشاّنلا قرطلا عابتا نا
نا» «هيجايب» سفنلا ملاع لوقي امك ،هنال ،يسردملا

نهذ يف خسرتو ىقبت يتاذلا دهجلاب ةلّصحملا ةفرعملا
عابتا نا  سكعلاو .ةنقلملا ةفرعملا نم ريثكب رثكأ ذيملتلا
نيقلتلاو ظفحلا ىلع ةمئاقلا ميلعتلا يف ةيديلقتلا قرطلا
.«يسردملا لشفلا ىلإ ديكأت لكب يدؤت
lمهصئاصخو ةذمالتلا ومن لحارم ىلع عالطالا نا

لماعتلا نيسحتل يرورض رـمأ ،ةـيدرـفـلا مـهـتاـقورـفو
ذيملتلل ةيساق ةظحالم هيجوت نا لاثملا ليبس ىلعف .مهعم
ابلاغ يدؤي هنال ًايوبرت ضوفرم رما هقافر مامأ قهارملا
ًانايحأ هنع جتني امم ،ملعملاو قهارملا نيب مادصلا ىلإ
.ةسردملا كرت

ميلعتلا يف يوطلسلا بولسألا عابّتا نأ تاساردلا تتبثأ
ومن ىلإ يدؤي ةذمالتلا رود شيمهتو فوخلا ىلع مئاقلا
ةذمالتلا نيب تاقالعلا لعجيو ملعملا وحن ءادعلا رعاشم
يطارقميدلا بولسألا عابتا امنيب .ةيناودع ةيسفانت تاقالع
ةيصخش حتفت ىلع دعاسي نواعتلاو ةكراشملا ىلع مئاقلا
ءاوجأ يف ريغلا عم نواعتلاو ثحبلاو لمعلل هعفديو ذيملتلا
فادهأ ققحي امم .ليلحتلاو ةشقانملاو ةبحملا حور اهدوست
.ذيملتلا ةيصخشل لماشلا ءامنلا يف ةثيدحلا ةيبرتلا

ديحولا سفانتلاف ،ةيسفانت ال ةينواعت ةيبرت ىلع دمتعي نا
.تاعومجملا نيب وا يتاذلا سفانتلا وه هب حومسملا

لعافتو لصاوت ةيلمـع اـهساسأ يف مـلـعـتـلا ةـيـلـمـع نا
ىوتسمل ةبسانملا ةغللا لامعتسا ملعملا ىلع اذل ،يناسنإ
لحارمل ةمئالمـلاو ةـقوشمـلا تاطاشنـلا حارـتـقاو ةذـمالـتـلا
نّكمت يتلا «kcab deeF» ةيسكعلا ةيذغتلاب مامتهالا عم مهومن
ىلإ ًالوصو ةذمالتلا عم هلماعت ريوطتو ليدعت نم ملعملا
 .ةاخوتملا فادهألا قيقحت

ةنورملا ىلع مئاقلا رمتسملا مييقتلا بولسأ عابتا نا
يساسأ رمأ ةيديلقتلا تاناحتمالا نم الدب عّونتلاو ىنغلاو
مييقـتـلا نوـكـي نا ىـلـع يسردـمـلا حاـجـنـلا يف ةدـعاسمـلـل
هلمع لب ذيملتلا صخش ملعملا مّيقي ّالأ يأ ًايتاذ ال ًايعوضوم
.هتدعاسمو هعيجشت عم

ًارود بعلت مهملعم نع ةذمالتلا اهنوكي يتلا ةروصلا نا

اذل .مهحاجنو ملعملل مهلبقتو ملعتلا ةيلمع ليهست يف ًايساسأ
مظـنـلا دـيدـحـتو فادهألا حوضوو سوردـلا رـيضحـت ناـف
رومأ اهلك اهب مايقلا بجي يتلا راودألاو اهمارتحا بجاولا
.ةيميلعتلا ةيلمعلا دودرم نسحت
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ةئيهلا دارفأ رئاسو لهألا عم ملعملا ةقالع -
يف ملعملا حاجن ىلإ يدؤت يتلا رومألا دحأ ّنإ:ةيميلعتلا

مهفل نيملعملا رئاسو لهألاب رمتسملا لاصتالا وه هلمع
ىلع ةدعاسملل مهضرتعت يتلا تابوعصلاو ةذمالتلا تالكشم
عم قيسنتلاو نواعتلا ضرتفت ةيلماكت ةيلمع ةيبرتلا نأل اهّلح
ملعملا رود زربي انه نم .ةيلمعلا هذهب ةمتهملا رصانعلا ةفاك
يساردلا لبقتسملاب رمألا قلعتي امدنع ةصاخ هجومو دشرمك
.ذيملتلل ينهملاو

دالوأ ىدل يسردملا حاجنلا نوكي:ةيلئاعلا ةئيبلا -
.ايندلا تاقبطلا دالوأ ىدل هنم لضفأ ايلعلاو ىطسولا تاقبطلا
ةقالع لوانت هب انمق ثحب جئاتن هتنّيب يذلا هاجتالا وه اذه
بسن نوكت اذكهو ،يسردملا حاجنلاب رمألا ءايلوأ ةنهم
تاقبطلا ىلإ نيمتنملا ةذمالتلا ىدل ةيلاع يساردلا رخأتلا
ىدل ةلّجسملا يساردلا رخأتلا بسنب تنروق ام اذإ ،ايندلا
ىدل بسنلا هذه عفترتو .تاقبطلا ةيقبل نيمتنملا ةذمالتلا
ةّيجهنم ةنس نيب ريبكو يئاجف لكشب ايندلا ةقبطلا ةذمالت
اّيجيردت اهعافترا يتأي امنيب ،ةيئادتبالا ةلحرملا يف ىرخأو
فورظلا نا ىلع ّلدي امم ّلقأ بسنبو ةذمالتلا ةيقب ىدل
ةذمالت فورظ نم لضفأ يه مهل ةرفاوتملا ةيعوضوملا
ضرتعت يتلا تابوعصلا ىلع بلغتلل مهلهؤت ،ايندلا ةقبطلا

.لضفأ لكشب يمّلعتلا مهليصحت ةيلمع
ً؟اذإ توافتلا اذه اذامل -
حاجنلا يف توافتلا اذه اذامل يساسأ لاؤس نم دب ال انه

اذه ؟ةيعامتجالا تاقبطلا فلتخم ىلإ نيمتنملا ةذمالتلا نيب
وه ايندلا تاقبطلل يساسألا فقوملا نأب ًاضيأ ملعلا عم
هذه ّرصتو يعامتجالا يّقرتلل ةليسوك ميلعتلا ىلع دامتعالا
اهدالوأ ىوـتسم نوـكـي نأ ىـلـع اـهسفـن ةرارـق يف تاـئفـلا
عيمج كلذ ليبس يف نوضتريو ًاقوـفـتـموً ادـيـج يمـيـلـعـتـلا
٥١ ةبسن دوجو يف فقوملا اذه رهظيو .ةلوقعملا تايحضتلا

رمعلاب سيق ام اذإ امّدقتم مهرمع نوكي ،ةذمالتلا نم ٪
،ىلوألا ةيئادتبالا ةنسلا يف ،هيلإ نيبستنملا فصلل رّرقملا
.ةلحرملا هذه ةياهن ىتح ضافخنإلاب ةبسنلا هذه ثبلت ال نكل

نم ةعومجم باستكا ينعي ةنـيـعـم ةـئف ىـلإ ءاـمـتـنالاـف
نيب ميقلاو ميهافملا هذه فلتختو .اهب ةصاخلا ميقلاو ميهافملا

ميقلاو ميهافملا هذه دعاست دقو .ىرـخأو ةـيـعاـمـتـجا ةـقـبط
ميقلا عم تقفاوت ام اذإ ،يملعلا مهليصحت ةيلمع يف ةذمالتلا
قفاوتت مل اذإو ،يميلعتلا ماظنلا ىلع رطيست يتلا ميهافملاو

.يسردملا هحاجنل ةبسنلاب ذيملتلل ًاقئاع تلّكش

ءامنالاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا

ةيوبرتلا نوؤشلا يف زكرملا ةسيئر دعاسم

رداص فسوي.د

:ةـــمتاخ

ةقالع لك ريثأت ةجيتن ًاضيأ وه يسردملا لشفلا نا ،راصتخاب
ضعب نع اهضعب لماوعلا لزع نكمي ال هنأل رخأتلا ىلع اهدرفمب
فلؤتو ةلخادتمو ةطبارتم اهنأل اهنم ةدحاو لك ريثأت ىدم سايقل
 .يسردملا لشفلا نيوكت يف هرود بعليً ادحاو ًالك

ىلع رـثؤي هـنأل رـيـطـخ يسردـمـلا لشفـلا عضو نا ودـبـيو
تاقاطلـلً ارده لـكشي وهو .هسفـن تقوـلا يف درـفـلاو عـمـتـجـمـلا
هعدتو هنايك عزعزت ةيساق ةبرض درفلاب لزنيو ،تايحضتلاو
.ةايحلا مامأ عجارتي

ماهلا رودلا نيبت اهاندروأ يتلا رصانعلاو لماوعلا عيمج نا
يسردملا ذيمالتلا لبقتسم ريرقت يف لهألاو ملعملا هبعلي يذلا
يتلاو  مهقتاع ىلع ةاقلملا ةيلوؤسملا مظع انه نم .ينهملاو
ناو ةلاسر ميلعتلا ناب مهنم ًاناميإ ةبعصلا فورظلا مغر اهنولّبقتي
ىجترملاو لمألا مهو لبقتسملا مه اندابكأ تاذلف مه نيذلا انلافطأ
ىلعو مهيلع يساسألا انناهرف .اههجاون يتلا تايدحتلا لظ يف
.هلماكب نطولا لشف هللا حمس ال اولشف اذإو انحجن اوحجن اذإف ملعملا

نم ّدحلل تايناكمإلاو فورظلا عيمج ريفوت ةيمهأ انه نم
¯ يسردملا لشفلا ةلكشم

:عــجارملا
.ةرهاقلا١٧٩١ -ةرهاقلا بتكلا ملاع- (هجالعو هصيخشت ،يساردلا رّخأتلا):يقفلا دماح-١
٥٨٩١ -ةرهاقلا ،ةيرصملا ولجنألا- (مّلعتلا تابوعص):نامثع دّيس-٢
-ندرألا ،ةيوبرتلا ةّلجملا (اهجالعو اهصيخشت لئاسوو اهموهفم :مّلعتلا يف تاقاعإلا):ةحامس وبأ-٣

٥٩٩١.
-ةرهاقلا -ةيرصملا ولجنالا- (يساسألا ميلعتلا يف ةيسردملا تابوعصلا):ناديز ىفطصم دمحم-٤

٣٩٩١.
توريب -يمسرلا ميلعتلا ىلا ةجاحلا -نانبل يف ميلعتلا ةيمازلإ:ءامنإلاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا-٥

٠٠٠٢.
توريب -يساسأ عبارلا فصلا يف ذيمالتلل يمّلعتلا ليصحتلا:ءامنإلاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا-٦

ة.٥٩٩١



ميلعتلا ايجولونكتو لئاسو

(ميهافملا ديدحت)

ةيوبرتلا ةلجملا

ًاعم ينبن ةيبرتلابو

:ايجولونكتلا موهفم

اهاعدو ،اهيف ةروث ثدحأو ةعانصلا ناديم نم ةيناسنإلا مولعلاو ةيبرتلا ناديم «ايجولونكتلا» موهفم لخد
اهتانوكمو ةعيبطلا اهفده ناك ىلوألا ةيعانصلا ةروثلا نأ رابتعا ىلع ةيناثلا ةيعانصلا ةروثلا ضعبلا
،ةثدحم ةعيبط نم ةروث يهف ( ةيجولونكتلا ةروثلا) ةيناثلا ةيعانصلا ةروثلا امأ ،ناسنإلا حلاصل اهلالغتساو
ةيتاموتوألا ةلآلل اهلاكيإو ةرشابملا جاتنإلا ةيلمع نم ناسنإلا ريرحت ساسأ ىلع موقتو «ةيتاموتوألا»نم قلطنت
عادبإلاو قلخلاو يملعلا ثحبلا تالاجم يأ هتعيبطب قصلأ تالاجم وحن هطاشنو ناسنإلا ةيلاعف هيجوتو
ةرثاكتم ةديدج داوم طابنتساو هيف ةيلوألا داوملا نم ررحتلا دح ىلإ لصيً اريثأت هرصانعو نوكلا يف ريثأتلاو
ةلحرم ىلإ ناسنإلا لقن ،ةرصتخم ةرابعب .اهنع لالقتسالاو هيف ةيلوألا دراوملا ةيدودحم دويق نع ءانغتسالاو
يه ـ ضعبلا اهاري امبسح ـ ةيجولونكتلا ةروثلاف ....لبقتسملاو نوكلا ىلع ةرطيسلاو ميظنتلاو قلخلاو ثحبلا
اهانعم كاردإ ىدمب  نهر اهيف جولولاو ؛نرقلا اذه نم لوألا فصنلاو يضاملا نرقلا نم يناثلا فصنلا ةروث
تاينقتو ةديدج ةيلقع يه امنإو اهلقنن ايجولونكتو ةزهجأو تالآ درجم تسيل اهنإ ....اهرهوجو اهحورو
،فيكلاو ّمكلا ثيح نم جاتنإلاب ؤبنتلا :يه ةيساسأ رومأ ةثالث لالخ نم عقاولا ىلع كلذ سكعنا دقو(٣).ةديدج
مييقتلاو ،جاتنإلا ةءافك ىوتسمو لمعلا ريس نامضل طباوضلا عضو قيرط نع جاتنإلا ةيلمع يف مكحتلاو
ةيبرتلا ناديم يف مدختستو .هتجلاعمو روصقلا ببس ةفرعم نكمي ثيحب اقباس ةددحملا رصانعلل رمتسملا
.راطإلا اذه نمض ميلعتلاو

ميلعتلا ايجولونكتو لئاسو

(ميهافملا ديدحت)

نم سانلا نيب ةعرسب رشتنتو ةرهش بستكت ميلعتلاو ةيبرتلا ناديم يف ةلوادتملا تاحلطصملا ضعب
يف «ميلعتلا ايجولونكت»و «ةيبرتلا ايجولونكت» ْيَحلطصم ظحو ؛-ابلاغ- اهموهفمل قيقد ديدحت نود
حبصيل «ايجولونكت» ةملك نم ًالدب «ةينقت» ةملك مهضعب مدختسيو .مايألا هذه رفاو لامعتسالإ
نيثحابلا ضعب دنع ليم دوجو ظحالملاو .«ميلعتلا تاينقت»و«ةيبرتلا تاينقت» :اذكه ناحلطصملا

الدب ،كاذ وأ حلطصملا اذه عويش وأ صاخلا يركفلا مهدهج اهردصم مهب ةصاخ تاحلطصم مادختسال
عم(٢)،يوغل وأ)O.S.C.E.L.A((١)(.ع.ث.ت.ع.م) لثم يوبرت عجرم نع ةرداص تاحلطصم مادختسا  نم
.لاجملا اذه يف صقنب انرارقإ
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(Educational Technology) :ةيبرتلاايجولونكت

ةروثلا هذه حور نع اهسفن لزعت نأ ةيبرتلا عيطتست ال
ىلع ـ اهخيرات ربع ـ تبأد دقو ،اهبيلاسأو ةيجولونكتلا
ةعيبطو اهتعيبط هب حمست يذلا ردقلاب ديدج لك عم لعافتلا
لودلا ضعب تظحال دقو ،ناسنإلا وه يذلا اهعوضوم
ءاوجأ يف شيعي لاز ام اهدنع يوبرتلا ماظنلا نأ ةمدقتملا
مظن ديلوتلً اريبك ادهـج تلذـبـف ،ىـلوألا ةـيـعاـنصلا ةروـثـلا
اهراطإو ةيبرتلا ةينب يف ًايرذجً ارييغت تلخدأف ،ةديدج ةيوبرت
راشتنا دعب اميسال اهترادإو اهقئارطو اهجهانمو يديلقتلا
.تالاصتالا ايجولونكتو ةيعامجلا ثبلا لئاسو

مادختسا ينعي «ةيبرتلا ايجولونكت» ـل مـيدـقـلا موـهـفـمـلا
لئاسولا لثم تالاصتالا ةروث ةجيتن ترهظ يتلا لئاسولا
ةزهجألا نم اهريغو رتويبمكلا ،نويزفلتلا ،ةيرصبلا ةيعمسلا
عساولاو ديدجلا موهفملا امأ .يوبرتلا طاشنلا يف داوملاو
ةيلمعلا قيبطتو طيطختل ةمظنملا ةـقـيرـطـلا» كلـت :ينـعـيـف
نابسحلاب ذخألا عم ،اهميوقتو مـلـعـتـلاو مـيـلـعـتـلـل ةـلـماشلا
لضفأ ىلع لوصحلل اهنيب لعافتلاو ةيرشبلاو ةينفلا رداصملا

ايجولونكت مدختست ةيؤرلا هذه نـمو ،ةـيـبرـتـلـل لاـعـف لـكش
(٤).«ةيرظن ةادأك مظنلا ليلحت ةيبرتلا

ايجولونكت» حلطصم «وكسنويلا» ةمظنم تفرع دقو
ةيلمعلا ميمصتل ،ةيماظن وأ ةيجهنم ةقيرط» اهنأب «ةيبرتلا
فادهأ ىلإ ادانتسا اهميوقتو اهذيفنتو اهلـماـكـب ةـيـمـيـلـعـتـلا
لصاوتلاو ملعتلاو ميلعتلا يف ثاحبألا جئاتن ىلاو ،ةدودحم
لجأ نم ةيرشبلا ريغو ،ةيرشبلا رداصملا عيمج مادختسا يف
رخآ فيرعت يف ءاجو ،«ةيلاعفلا نم اديزم ةيبرتلا باسكإ

تاربخلاو جهانملا ميمصت ينعت ةيبرـتـلا اـيـجوـلوـنـكـت نإ»
لخدم يهف ،اهديدجتو اهنم ةدافإلاو اهميوـقـتو ةـيـمـيـلـعـتـلا
ةقيرط اهنإ ،تالكشملا لح ىلع مئاق ،ةيبرتلا ىلإ يقطنم
(٥).«امظنم ايعاو اريكفت ميلعتلا يف ريكفتلل

ينعت ةيبرتلا ايجولونكت نأ يف ةقباسلا تافيرعتلا قفتت
اهميوقتو اهذيفنتو ةيملعتلا/ةيمـيـلـعـتـلا ةـيـلـمـعـلا طـيـطـخـت
ةيرشبلا ريغو ةيرشبلا رداصملا مادختساب كلذو ،اهريوطتو
دجويو .ناسنإلا ءانب قيقحتل ةزهجألاو تاودألاو لئاسولاو
نع جرخت ال اهنكلو صاصتخالا تايبدأ يف ىرخأ تافيرعت
(٦).ةقباسلا تافيرعتلا نومضم

(Instructional Technology) :ميلعتلا ايجولونكت

«ميلعتلا ايجولونكت» حلـطصمـل ةدـع تاـفـيرـعـت دـجوـي
ايجولونكت :يتآلا اهنم انرتخا ،صاصتخالا تايبدأ اهتنمضت
ىلع ةيبرتلا ايجولونكت نم ةيعرف ةعومجم يه» ميلعتلا
ةدقعم ةيلمع يهو ،ةيبرتلل ةيعرف ةعومجم ميلعتلا رابتعا
تاودألاو راكفألاو لمعلا بيلاسأو دارفألا لمشت ةلماكتم
ليلحتل ةلماكتم اهمدـخـتسن يتـلا ةـبساـنـمـلا تاـمـيـظـنـتـلاو
اهل لولحلا قيبطتو ريرقتو انهجاوت يتلا ةيميلعتلا تالكشملا
نوكي يتلا فقاوملا يف كلذو ،لولحلا هذه ةرادإو مييقت مث
فيرعت يف ءاجو(٧).«هيف مكحتلا نكميو افداه اهيف ميلعتلا
،ناسنإلا:ةيتآلا رصانعلا مضي لماكتم ميظنت» يه: رخآ
لمعت ثيحب ةرادإلا ،لمعلا بيلاسأ ،ءارآلاو راكفألا ،ةلآلا

(٨).«دحاو راطإ لخاد اعيمج

ىلع «ميلعتلا ايجولونكت» حلطصم مهفي قايسلا اذه يفو
يميلعتلا فقوملا ميظنتو ،ماع لكشب ةسردملل ميظنت هنأ
،)yroeht metsyS(   مظنلا ةيرظنل اقفو ،صاخ لكشب يملعتلا/
ايجولونكت» موهفمو «ةيبرتلا ايجولونكت» موهفم نيب قرفلاو
،«ميلعتلا» و «ةيبرتلا» يموهفم نيب قرفلا هببس «ميلعتلا
:ةعبرألا ناسنإلا ةيصخش بناوجل ًانزاوتم ًءانب ينعي لوألاف
،يفطاعلا /يسفنلا بناجلا ،يجوـلوـيـبـلا /يدسجـلا بناـجـلا
.يفاقثلا/يعامتجالا بناجـلاو يفرـعـمـلا/يلـقـعـلا بناـجـلاو
اهرودب يه يتلا ةيبرتلا عوضوم يه ةيناسنإلا ةيصخشلاف
نواعتت يلاتلابو ،ةدع مولع هيف لخادتت لماشو عساو ناديم
لكشب زكري وهف «ميلعتلا» امأ ،ةدع تاسسؤم اضيأ هيف
موقتو .يفرعملا/ يلقعلا بناجلا وه دحاو بناج ىلع سيئر
عم لماكتلاو نواعتلاب ةفلتخملا هتطشنأب ،ميلعتلا تاسسؤم
نأب كلذ نم مهفي الأ بجيو ؛عمتجملا يف ىرخأ تاسسؤم
لب ؛ومن نود نم ىقبت ىرخألا ناسنإلا ةيصخش بناوج
يفرعملا/يلقعلا وـمـنـلا وه ماـمـتهالا زـكرـم نأب دوصقـمـلا
لصفلا امو ،ةتوافتم بسنب اهعبتت ىرخألا ومنلا تايلمعو
.حيضوتلاو حرشلا هيضتقي يرظن لصف الإ رخآو بناج نيب

مادختسا ينعي ال ،نذإ «ميلعتلا ايجولونكت» حلطصمف
ةيلمعـلا ذـيـفـنـت لالـخ طـقـف تاودألاو ةزـهـجألاو لـئاسوـلا
ملعملا لبق نم تامولعملا نيقلت ينعي الو ،ةيملعتلا/ةيميلعتلا
ةــــيعــــمس لئاسو» وأ «حاضيإ لئاسو» امدخـتسم
لبق نم اهظفحو(٩)«سيردتلا تانيعم» وأ «ةيرصب
جهنمو ريكفتلا يف ةقيرط» ينعيل كلذ لك زواجتي لب ،ملعتملا
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بولسأ» دمتعيو ،تالكشملا لح يف بولسأو لمعلا يف
ةيملعلا ثوحبلا جئاتنب اذخآ ةيوبرتلا هفادهأ قيقحتل «ماظنلا
ىنستي ىتح ةيقيبطتلاو ةيملعلاو ةيناسنإلا نيدايملا لك يف
يف داصتقالاو ةءافكلا نـم ةـجرد ىـلـعأب فادهألا قـيـقـحـت
ايجولونكت» مادختساـب نوـيوـبرـتـلا لـمأيو(٠١)،«فيلاكتلا
ةيملعتلا/ةيميلعتلا ةيلمعلا عضخت نأ ىنعملا اذهب «ميلعتلا
قيقحت ىدمب ؤبنتلا ىـلـع دـعاست يتـلا ةـيـمـلـعـلا طـباوضلـل
تايوتسم ىلإ لوصولل ميلعتلا فورظ يف مكحتلاو فادهألا

.ءادألا نم ةعيفر
فقومـلا لوـطـت ةدـع مـيهاـفـم ترـيـغـت ،كلذ ءوض يف

حرشلا يه ملعملا ةمهم ًالثم دعت ملف ،يمـلـعـتـلا/يمـيـلـعـتـلا
مهألا هتيلوؤسم تحبصأ لب ،سيئر لكشب ءاقلإلاو نيقلتلاو
سيردتلا ةقيرط اهيف لتحت هلـمـعـل ةـيـجـيـتارـتسا عضو يه
عيمجت ةقيرطو ةساردلا ةعاق دادعإو ةيمـيـلـعـتـلا لـئاسوـلاو
اناكم ملعتلا رداصم عونتو طباوضلاب مكحتلاو نيملعتملا
يتلا «ةموظنم» حلطصم تانوكملا هذه ىلع قلطيو .امهم
يف ريست لمعلا يف ةقيرطو بولسأو جهنم عابتا» ينعت

اهمدقت يتـلا تاـناـكـمإلا لـك مدـخـتستو ةـمـظـنـم تاوـطـخ
هذه فادهأ ققحتل ميلعتلاو ملعتلا تايرظنل اقفو ايجولونكتلا
لب ةمولعملل دحوألا ردصملا وه باتكلا دعي ملو .«ةموظنملا
يعامتجالاو يعيبطلا اهيقشب ةئيبلا تلمشو رداصملا تددعت
ملو .(رتويبمكلا)بوساحلا لثم تاعارتخالا ثدحأ مادختساو
لب ةمولعملا هذه ريسفت هكالتمال عاطملا ديسلا وه ملعملا دعي
ةعومسملا تاليجستـلاو ةدـيدـعـلا اـهـعاوـنأب روصلا تلـخد
عقاولاب ةمولعمـلا تطـبـتراو ؛(ةروصو توص) ةـيـئرـمـلاو
دعت ملو ،مئادلا حوتفمـلا باـتـكـلا يه ةـعـيـبـطـلا تحـبصأو
ىلإ جورخلا حبصأ لب ملعتلل ديحولا ناكملا يه ةسردملا
عقاوب ميلعتلا طبر» موهفم لالخ نم تاسسؤملاو ةعيبطلا
ظفحيف يبلسلا يقلتملا وه ملـعـتـمـلا دـعـي مـلو .«عـمـتـجـمـلا
نأ الوبقم دعي ملف ،ناحتمالا موي ىلإ اهنزخيو تامولعملا
باسكإ حبصأ لب ،هينذأب اتصان هينيعب اصخاش اذيملت ىرن
يفو  ،ةمولعملل هظفح نم مهأ ثحبلاو ريكفتلل اجهنم ملعتملا

ططخم فقوم وه يملعتلا/يميلعتلا فقوملا حبصأ كلذ ءوض
لتحي ةسوردم تاوطخو لحارمل اقفو ريسي نأ يغبني مظنمو
مزاللا هتقو ملعتملا ذخأيو ،اددحم اناكم رصنع لك اهيف
هتاراهم ىلع بردتيو هبعوتسيو هيـلـع فرـعـتـيـل يفاـكـلاو
فادهألا وأ ةـبوـلـطـمـلا ةـياـفـكـلا ىـلإ الوصو ةــيرورضلا

.هتانوكم نم اسيئر انوكم ةيميلعتلا لئاسولا تتابو ةدوشنملا

:ميلعتلا ايجولونكتو ةيميلعتلالئاسولا ¯
لك ـ عساولا ثيدحلا ـ «ةيميلعتلا لئاسولا» موهفمب دصقي

داومو تاودأ نم يملعتلا/يميلعتلا فقوملا يف مدختسي ام
اهفنص دقو اهجراخو ةسردملا لخاد ةزهجأو تازيهجتو
بسح امإ ،ةفلتخم ريياعم نيذختم ةدع تافينصت نويوبرتلا

بسح امإو (ةعـنصم وأ ةزهاـج)اـهـيـلـع لوصحـلا ةـقـيرط
نم اهبرق بسح امإو(ةيرصب/ةيعمس) اهبطاخت يتلا ساوحلا
ةقيرط بسح اـمإو(لـيد راـجدإل ةرـبـخـلا طورـخـم)عـقاوـلا

نوكت كلذبو ،ابيرقت اهطسبا وهو(ةيلآ ريغو ةيلآ) اهضرع
:يهةيلآلا لئاسولا

lةيعمسلا لئاسولا ةزهجأ.

lةتباثلا روصلا ةزهجأ.

lةزهجأو نويزفلتلاو امنيسلا)ةكرحتملا روصلا ةزهجأ
.(اهل ةعباتلا ليجستلا

lتينرتنالاو (رتويـبـمـكـلا) بوساـحـلاو تاـبساـحـلا
.اهقحاولو

:يهفةيلآلا ريغ لئاسولا امأ
l(.خلا...فحص ،تالجم ،بتك) ةعوبطملا داوملا
lةعونتملا فصلا حاولأ.  

lطئارخلا. 
lةيميلعتلا موسرلاو روصلا. 
lةمسجملا جذامنلا. 
lةيقيقحلا تانيعلا.
lعرازم ،ضراعم ،فحاتم)ةيلـحـمـلا ةـئيـبـلا لـئاسو،

تارادإ
.(.خلا...عناصم ،تاكرش ،ةيموكح

lةيميلعتلا باعلألاو ةيليثمتلا فقاوملا.

يذلا كاذ ملعتلا عاونأ لضفأ نأ نييوبرتلا رثكأ قفتيو
ًامومع ةيساردلا جهانملا نكلو ،ةرشابم ةربخل ةجيتن نوكي
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ةرـبـخـلا قـيرط نـع اـهـتسارد بعصي عـيضاوـم نـمضتــت
تارهاظلا ةعـيـبط يه ةـبوـعصلا هذه باـبسأو ،ةرشاـبـمـلا
:يتآلا لكشلا ىلع اهزاجيإ نكمي يتلاو ،اهل ةنوكملا

lملعتملا ةايح ىلع ةرهاظلا ةروطخ.
lملعتملا نم اهبرق وأ اهدعب.
lةرهاظلا مجح رغص وأ ربك.
lةرهاظلا ثودح نمز ءاضقنا.
lةرهاظلا ومن ءطب وأ ةعرس.

هذه ىلع بلغتلل ةبسانم لئادب ةيميلعتلا لئاسولا مدقتف
نكمي ام برقأ يملعتلا/يميلعتلا فقوملا لعجو تابوعصلا
.ةرشابملا ةربخلاو عقاولا ىلإ

داوم نم عوضوم لك يف اهددعتو لئاسولا عونت نإ
حيتتو اباذجو اقوشم هسرد لعجي نأب ملعملل حيتت ةساردلا
ساوح لماكت نأ امك ،عقاولا نم رثكأ برتقي نأب ملعتملل
ةرتف اهئاقبإو اهتيبثت ىلع دعاسي ةفرعملا ليصحت يف ملعتملا

اذه نمض لئاسولا مادختساو رايتخا نسحأ اذإ ،لوطأ ةينمز
تابوعصلا نم ريثك ليلذت ىلع دعاسيس كلذ نإف راطإلا
يملعتلا /يميلعتلا فقوملا هجاوت يتلا تالكشملا بلغأ لحو
:اهزربأو

lنيملعتملا نيب ةيدرفلا قورفلا ةهجاوم 
lظافلألا حبصت ثيح «ةيظفللا» يف عوقولا يشاحت

ربعت
.قئاقحلاو ءايشألا نع ةقدب

lىلع مهتاردق ةيمنتو ايباجيا نيملعتملا ةكراشم ةدايز
لحـل يمـلـعـلا جهـنـمـلا عاـبـتإو ةـظـحالـمـلاو لـمأتـلا

.تالكشملا
lةميلس ميهافم ءانبو نيوكت.
lوأ فقاوم وأ داوم ضعب هاجت ملعتملا كولس ليدعت

.ةيملعتلا/ةيميلعتلا ةيلمعلا تانوكم
lامب ملعتلا عوضوم يف راكفألا ضرع بيترتو ميظنت
 .ملعتملا ركف ىلع ابيترتو اميظنت سكعني

ءامنالاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا

ميلعتلا ايجولونكت يصاصتخا

قلاخلا دبع شارشر .د

شـــماوـــهلا

.مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا (١)

الثم ةيبرعلا ةغللا عماجم (٢)

نييالملل ملعلا راد ، ميادلادبع هللا دبع،ةيبرعلا ةيبرتلا يف ةيجولونكتلا ةروثلا (٣)

.(فرصتب)٧ص،٢،٨٧٩١ط،

.٤٩٩١ ،سنوت .ع.ث.ت.ع.م ،ةيبرتلا ايجولونكت تاحلطصم ةمئاق (٤)

دبع بابلا حتف.رت،يرتنور كيريد ،جاهنملا ريوطت يف ةيبرتلا ايجولونكت (٥)

.٤٨٩١ ،تيوكلا_ ةيميلعتلا تاينقتلل يبرعلا زكرملا .ع.ث.ت.ع.م ،ميلحلا

ةيلمع يف ايجولونكتلا» هباتك يف اهنم اددع بولكلا ميحرلا دبع ريشب عمج (٦)

.٣٩ ةعبط «ملعتلاو ميلعتلا

sélC stpecnoC sed eriannoitciD:eigogadéP.س.م:تاحلطصم ةمئاق (٧)

7991,siraP,ruetidé.F.S.E reinueiR.A,lanyaR.F

(٨)vA.noisiceD ycilop ot yroehT morf,selrahC ,naboH

remmuS,421:31,weiveR noitacinummoC 5691 (يجبوطلا نع القن)

 .ميلعتلا لئاسو ىلع ةلالدلل اقباس تمدختسا تايمستلا هذه(٩)

(٠١)etats lairtsudni wen ehT ,.K nhoJ ,htiarblaG

21.p.7691,ssam,notsoB,ynapmoC.M nothguoH

:ةصالخلاو

ديجلا ميظنتلا ىلع اساسأ موقت ميلعتلا ايجولونكت نإ

لبق نم ةيميلعتلا لئاسولا مادختساو قيقدلا رييستلاو

تانوكم نم اسيئر انوكم حبصأ لب اضرع دعي مل ملعملا

نم يساردلا فصلا ىلإ لخدي نأ ًالوبقم دعي ملف ،هسرد

ةطخ نودب يأ ،هلمعل كيتكتو ةيجيتارتسا عضو نود

مييقتلاو ذيفنتلل ةلباق ةددحم تاوطخو لحارمو ةماع

¯ ةعباتملاو



ةيوبرتلا ةلجملا

ًاعم ينبن ةيبرتلابو

تايرظنلا روطت خيرات ىلع اهـيـقـلـن ةـعـيرس ةرـظـن
شرع ىلع ةرادإلا ملع عبرت نع ةيفاو ةركف انيطعت ةيرادإلا
اهرود مظاعتو تأشن يتلا تاسسؤملاو عيراشملا تاحاجن
لئاوأ ذنم ناسنإلا خيرات يف ةرم لوأل يداصتقالاو يملعلا
عم ةماهلا ةيتاسسؤملا تاميظنتلا روهظ دعبف .نيرشعلا نرقلا
تعراست ةريبكلا عناصملا ءانب بناج ىلإ ةيعانصلا ةروثلا
ةديدجلاو ةريبكلا ةيميظنتلا تايلكيهلا ءانب ىلإ ةساملا ةجاحلا
ةيلمعلا ليعفت دصقب اهقيسنتو اهميظنت دعب دوهجلا رامثتساو
نكمم دهج لـقأب جئاـتـنـلا لضفا ىـلإ لوصوـلـل ةـيـجاـتـنإلا
تاودأ مهأ نم هذه ةلاحلاو ةرادإلا تتابف ،تقو عرسأبو
.عمتجملا ريوطت

روطت نيرشعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا لولح عمو
تحبصأف ةينقتلاو ةيملعـلا تادـجـتسمـلا عـم ةرادإلا موـهـفـم
نأ دعب تاسسؤملا عاونأ نم عون يأ حاجنل يرقفلا دومعلا

ةروثلاب» ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةياهن تلت يتلا ةبقحلا تّيمس
تامولعملا ايجولونكت دامتعا وحن تهجتا يتلا «ةيرادإلا
.مدقت يأ يف ًاساسأ

يناسنإلا دوهجملا موهفم يف ةرادإلا ملع ئدابم تلخد
مهئادأ يف لامعلاو نييدايقلا تلمش ةيركف ةروثب هبشأ تناكف
ناكو ،ةرادإلا هاجتو ضعبلا مهضعب هاجت يفيظولاو ينهملا

ريثأتلا صاخلا عاطقلا يف ئدابملا هذه هتققح يذلا حاجنلل
امك ةماعلا ةرادإلا ملعب فرع امب ماعلا عاطقلا ىلع ربكألا
ةلود نم رثكا يف ميلعتلا ةمظنأ فلتخم ىلع اهريثأت ظحول
اهتمظنأ تربتعا يتلا ةيعانصلا لودلا تاعمتجم يف ةصاخو
ةيملعلا ةرادإلا وديؤم هّبش دقو ،هنيح يف ةدئار ةيميلعتلا
يمتني ذا ،ماخلا داوملاب نيملـعـتـمـلاو ،عـنصمـلاـب ةسردـمـلا
تاحومطو قباطتي امب ةيوبرتلا ةيلمـعـلا ىـلإ نوـمـّلـعـتـمـلا
فورظ نيسحت يميلعتلا ماظنلا بجاو نم ناكف ،عمتجملا
ةمزاللا تاقفنلا نيمأتو ،مهريوطتو نيملعملا دادعإو ،ميلعتلا
.يلهألا عمتجملا عم ةقالعلا ليعفتو

يذلا ملعلا هنأل مدقت يأ يف اساسأ ةرادإلا ملع ناك اذإو
قيقحتل ةيلاع ةءافكب اهمدختسيو ةـحاـتـمـلا دراوـمـلا فظوـي
،ساسألا اذهلً اروحم ربتعي ةيوبرتلا ةرادإلا ملع نإف فادهألا
دراوم ردنا ميلعتو ريضحتب هطابتراو هعقوم ببسب كلذو
لمعي هنإ ذإ لبقتسملا ليجو مويلا يملعتمل ةلماشلا ةيمنتلا

ًايلقعو ًايوبرت هرضحيو ملعتملل لماكتملاو لماشلا ومنلا ىلع
.روطتمو ريغتم ّيلبقتسم ملاع ةهجاومل ًايعامتجاو

هررقت  يذلا ةيبرتلا عون نيب ةيوق ةطبار موقتو اذه
ةيبرتلا هذه قّبطي يذلا ميلعتلا ماظنو ةهج نم تاعمتجملا

ةيوبرتلا ةرادإلا يف ةمدقم

بوعشلا خيرات يف روطتلا بابسأ نمف اهدراوم فلتخم ةرادإب اهتأشن ذنم ةيرشبلا تاعمجتلا تمتها
لك يف ةّيمتح ةرورض يهف ،ةيراضحلا تاعورشملا زاجنإو مدقتلا نم ريثكلا قيقحت يف ةرادإلا رود
اهتامدخ ريوطت لجأ نم كلذو اهحلاصم تلخادتو اهفورظ تعونت امهم تاعمتجملا عاونأ فلتخمل ةنمزألا
،ضرألا ىلع تدجو ذنم تفرصنا  ذإ تاعمتجملا هذه اهنم تلكشت يتلا تائفلا تاءافك ىوتسم عفرو
دقو ،اهئانبأ نم ةئشانلا ىلإ اهكولسو اهديلاقتو اهميهافم لقنل لمعلا ىلإ ،ىلوألا اهترادإ ةروص نمض نمو
مهتاجاح روطتو سانلا ةايح طامنأ روطتل ًاعبت ةعباتتملا روصعلا ربع ةرادإلل ماعلا موهفملا روطت
ةددحملا  اهفاده أ ققحي  امب  تاعمتجملا  بيترتو  ميظنتب ةرادإلا تفرع ىتح ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
.رخآ ملع يأك هتاموقمو هميهافمو  ةصاخلا هتايرظن هل  ًاملع  تدغف  ةوجرملا

نإ



٣٠٠٢ لوألا نوناك ،٨٢ ددعلا

ًاعم ينبن ةيبرتلابو

،ىرخأ ةهج نم ةبقارملاو فارشإلاو ذيفنتلاب اهمجرتيو
دعتو .اهنيسحتو ةيميلعتلا ةيلمعلا  ةيمنتو ريوطت رخآ ىنعمبو
يف ماهلا دعبلاو ةيرشبلا تاردقلا نيوكت يف ًاساسأ انه ةيبرتلا
تايولوأ ةمدقم يف يهو ،ةلماشلا ةيمنتلا وحن ميلسلا هاجتالا
.ةينطولا قافآلا تابلطتم عم مجسنتو ةلودلا

ةيرادإلا تايوتسملا لثمت تناك نإو ةيوبرتلا ةرادإلا نإ
نم ةدمتسملا ةيوبرتلا ةسايسلا مسرب كراشت يهف ،ايلعلا
ةلودلا ةيجيتارتسا ةمجرت متتف ،اهتاحومطو ةلودلا ةفسلف
ثيحب يوبرتلا ماظنلا لماك لمشت جماربو ططخ ىلا ةيوبرتلا
تاسسؤمو تارادإ اهنم ،ةفلتخم تايوتسم اهذيفنت يف كراشي
يعمتجملا ماظنلا طبري يذلا ماظنلا اذه ريدت سلاجمو ناجلو
يف ةيبرتلا تايلمع اهيف متت يتلا ،ةيوبرتلا تاسسؤملاب ماعلا
خيرات نمض ءادألاو طاشنلا اذه لكو ،ةفلتخملا اهتايوتسم
مهأ نم اهنا .ةيلبقتسملا هتاعلطتو هتراضحو هتفاقثو عمتجملا
روطتلا بابسأ نم ببسو ماعلا يرادإلا ميظنتلا تاعاطق
قيثولا اهطابترال ةصاخلا اهـتـيـمهأ تبستـكا دـقو ،مدـقـتـلاو
ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلا هجوألاب مئادلاو
.عمتجملا اذهل

حارتقاب ةيوبرتلا ةرادإلا تمهاس ،كلذ لك بناج ىلإ
فادهألا قـقـحـت يتـلا طـطـخـلاو تارارـقـلاو نــيــناوــقــلا
ةيميلعتلا تارادإلا ديوزتب ةيوبرتلا ةيلمعـلـل ةـيـجـيـتارـتسالا
تارمتؤملاو تاساردلا عيجشتو ،ةيداملاو ةيرشبلا دراوملاب
ثيدحتو ،يوبرتلا ريوطتـلاو حالصإلل ةـفداـهـلا ثاـحـبألاو
،ةيسردـمـلا تازـيـهـجـتـلاو لـئاسوـلاو ةـيساردـلا جهاـنـمـلا
رظنلا ةداعإ ىلإ تدأ يتلا ،ةبسانملا ميلعتلا قئارط كاردتساو
فارشإلاب ،ةيوبرتلا ةيرادإلا تاميظنـتـلاو تاـيـلـكـيـهـلا يف
ىوتسملا بناوج لك يف ةيميلعتلا جماربلا ذيفنتو يوبرتلا
تادحو مهأ يهو ،سرادـمـلا يف يأ يقـيـبـطـتـلا يئارـجإلا
حاجن ىدم ةبقارم نم نكمتن ثيح يميلعتلا ماظنلا ةيلكيه
ةيمكلا نيتيحانلا نم ماظنلا اذه ليعفت يف ةيوبرتلا ةرادإلا
تاردق ةدايزل كلذ لكو ،ةئشانلا ةيبرت نسح يفو ةيعونلاو
دراوملا عم فيكتلاو تاريغتلا ةبكاوم يف ةماعلا ةرادإلا
اهانمتن يتلا ةمئادلاو ةلماشلا ةيمنتلا فادهأ قيقحتل ةحاتملا
.دغلا عمتجمل

نأ بجي حالصإلا تالواحم نأ وه هيلإ ةراشإلا نكمي ام
يف يرشبلا رصنعلا دادعإ وهو ةيمنتلل يساسألا فدهلا ققحت
رداوكلا ريوطت يلاتلابو اهب قحتلي يتلا ةيوبرتلا ةسسؤملا
تاجاحلا قفو  لمـعـتو سسؤت يتـلا ةـيوـبرـتـلا تاداـيـقـلاو
وحن ريوطتلاو حالصإلا دوهج هجتت .ةيوبرتلا فادهألاو
مهتايلوؤسمو مءالتي امب نييرادإلاو نيمّلعملا بيردتو دادعإ

يف رّثؤملا لماعلا مهنوكو ةيسردملا تاميظنتلا ةيلاعف نع
لمعل ةديج ةيعون ىلع لصحنلو ؛ ّيمّلعتلا زاجنإلا حاجن
تائيهلا دنع يتاذلا مييقتلا ةفاقث زيزعت نم فوخ ال ملعملا
ءادألاو تالهؤملا لمشي ثيحب اهتايوتسم فلتخمب ةيميلعتلا
ّنإ .ةّينهملا ةلاحلل رثكأ ًايعو يطعي اّمم ةّيفصلا ةرادإلاو
دعاوقلا ثيدحت ىلإ ىعست نأ بجي  هذه حالصإلا تالواحم
رثكا نوكتل ميلعتلا قئارطو جهانملاو ةيوبرتلا تاعيرشتلاو
.ةيمنتلا تامزلتسمل ةمءالم

ددعت عم ىلوألا اهتايادب ةيوبرتلا ةرادإلا تفرع نأ دعب
جلاعت يتلا ىربكلا اهنيوانعً ارـيـخأ اـهـل ىـقـبـت اـهـتاـيرـظـن
دوهج رمتست ثيح ةيسردملا ةرادإلا ىوتسم ىلع اهتاقيبطت
لمجم لوانتتف ميلعـتـلاو ةـيـبرـتـلا يف رـيوـطـتـلاو حالصالا

ةـــــــيوـــــــبرـــــــتـــــــلا ةسسؤمـــــــلا رصاـــــــنــــــــع
ةقلطملا نيملعتملا ةيمهأ زربتف(yhpruM 0991 ،٠٩٩١ يفروم)
مهليهأتو نييرادالاو نيملعملا بيردتو دادعإ قئارط ثحبُتو
ةيلمع راطإ نمض كلذ لكو اهريوطت لجأ نم جهانملا َمّيقُتو
نّمؤتف ميلعتلا يف ةثيدحلا تاينقتلا دمتعت  ةحجان ةّيملعت
ةيتامولعملا ةزهجأو تاربتخـمـلاو تازـيـهـجـتـلاو لـئاسوـلا
ًاقفرم نوكي نأ ضرتفُملا يسردملا ءانبلا نمض ةروطتملا
.هتنايصو هتامدخو هعقومو هينابم يف ًايوبرت

يف ينوناقلا اهراطإ نمض روطتتو رصانعلا هذه لمعت
ةماعلا ةسايسلا عم ددحتت يتلا ةيوبرتلاو ةماعلا ةرادإلا مظن
ةيوبرتلا ةيزكرملل ًاقفو ماهملاو تايلوؤسملا عيزوتو ةيمسرلا
¯ هيجوتلاو داشرإلاو ةباقرلا يف اهتاميظنتو

ءامنالاو ثوحبلل يوبرتلازكرملا

ةيوبرتلا ةرادالا يئاصخا نواعم

ناعنك ىفطصم
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ءامنإلاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا ةكراشم
Dot Expo ضرعم يف

ةنيدم يف ميقأ يذلاopxE toD ضرعم يف ءامنإلاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا كراش
.٣٠٠٢ يناثلا نيرشت٥١و١١ نيب ةدتمملا ةرتفلا لالخ)ilopirT ed gruobuaF( سلبارط

ميلعتلاو ةيبرتلا ريزو يلاعم هحتتفا ًايوبرت ًاموي يوبرتلا زكرملا ةكراشم تنّمضتو
روضحبضاّيف ةحيلم ىليل ةروتكدلا يوبرتلا زكرملا ةسيئرورسجلا ريمس ذاتسالا يلاعلا

نييئاصخألا سلجم ءاضعأ نم ددعوةمعن يزوف ذاتسالا لامشلا يف ةيوبرتلا ةقطنملا سيئر
.زكرملا يف تادحولاو بتاكملا ءاسؤرو

نيطنطسق ليبن روتكدلل تالخادم لمش ،يوبرتلا مويلا اذهل صاخ جمانرب دعُأ دق ناكو
ذاتسألاو (بيردتلاو دادعإلا بتكم سيئر)بيرغ رازن ذاتسأللو (ةننكملا ةدحو سيئر)
ثوحبلا بتكم سيئر)رضخ حاّتفلا دبع روتكدلاو (تازيهجتلا ةرئاد سيئر)نوضيب فسوي
(يوبرتلا زكرملا يف تنرتنالا عقوم نع لوؤسم) جروج سنوفلا سدنهملاو (ةيوبرتلا
.(ميلعتلا ايجولونكت راشتسم)قلاخلا دبع شارشر روتكدلاو

ءامنالاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملاب ةصاخ جماربو مالفأ ضرع ىلا ةفاضإ

:نم زكرملا ةسيئر اهتلكش ةيريضحت ةنجل ضرعملا اذه يف ةكراشملا تدعأ دقو
(ةننكملا ةدحو)لوخم لامآ ،روشاع ريمأ سدنهملا ،(ًاقسنم)نيطنطسق ليبن .د -
.(بيردتلاو دادعالا بتكم)فيطل ريمس ،الالش اتير -
.جروج سنوفلا سدنهملا -
بتكم)نوعمش سايلا ،نوضيب فسوي ،قلاخلا دبع شارشر .د ،ردان يبأ ليسرام .د -

.(ةيوبرتلا لئاسولاو تازيهجتلا
.(يوبرتلا نويزفلتلأ)راجن رايب -

زكرملل ريدقت ةداهش ضرعملل ةمظنملا ةنجللا تحنم ،ةلعافلا ةكراشملا هذهل ةجيتنو
.ءامنإلاو ثوحبلل يوبرتلا

ءامنالاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا

ميلعتلا ايجولونكت يصاصتخإ

ةيريضحتلا ةنجللا وضع
قلاخلا دبع شارشر .د





ةيوبرتلا لئاسولاو تازيهجتلا بتكم يف ينقتلا جاتنإلا ةدحو :تيكاملاو ينفلا ريضحتلا

ليفلا نس ،ءامنإلاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا ةعبطم :ةعاــــــــــــبطلا

 «ةيوبرتلا ةلــــجملا ةرــــسأ» ّرــــسي

 مكتاحارتقاو مكتاقيلعتو مكتاظحالم يّقـــــلت

:ةيلاــــتلا لئاــسولا ىدـــحإ ةطـساوب

ةيوبرتلا ةلــــجملا ةرــــسأ بناـــج

ءامنإلاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا

.نانبل ،ليفلا نس٤٦٢٥٥ :ب.ص

١١٢٣٨٦/١٠ :سكاــــفو فتاه

gro.pdrc@allajam :liam-e




