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 ۀّیناسنإلاُ ۀمارکلاو ُحالصإلا

  

 یف ةءارق

 ىرکذلاب مساق ىسیع خّیشلا هللا ۀیآ باطخ

 نیرحبلا یف ریاربف 14 كارحل ةرشاعلا
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 ةّماع ةصالخ :ةمّدقم
 
 اّيفاضإ اتيبثت مساق ىسيع خيّشلا لا ُةيآ مّدق    
 ةقباسٍ تاباطخ ف اهيلع دّكأ يتلا ئدابملاوِ ميقلل
 هماع َلخد يذلا ،نيرحبلا ف يمّلسلا كارحلا لوح
 خيّشلا لّجسو .)م٢٠٢١ رياربف ١٤( ماعلا اذه رشاعلا
 ةحضاوٍ ٍتاديكأت ؛ةرشاعلا ىرّكذلا باطخ ف مساق
 ف كارحلا هب مزتلي يذلا جهنملاو فادهألا نأش ف
 امهم ،اهيلع جورخلا مدع ىلع ادّدشم ،نيرحبلا
 .تاّيدحتلا تعّستا وأ فورظلا تّريغت
 
 يبعّشلا كارحلا ِةيامح ىلع ُباطخلا ُصرحي    
 دّدشيو ،ىضوفلاو ثبَعلا رئاود ف عوقولا نم هتياقوو
ّ الأو ،حالصإلا ىلع ُكارحلا زكتري نأِ ةرورض ىلع
 ،فنعلاو ريمّدتلاو ةنتفلاِ ةمّاود فو ىضوفلا فّ رجني
 لشفب ٌراذنإ وه تاقلزنملا هذه ف عوقولا ّنأ ىلإ ابهاذ
 ىنعم يأل هتادقف يلّاتلابو هتميق نع هّلوحتو كارحلا
 .ّينيد وأ ّيناسنإ
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 يهو ،ةّيساسأ ٍةميق نم ُصرحلا اذه ُقلطني    
 ّةيصخّشلا ءاوهألا ةسيرف كارحلا عقيّ الأ ةرورض
 ،ّاينطو نوكي نأو ،ةّيبناجلا كراعملاو ،)تّاذلا رورغ(
 مهلامآ قّقحتو سّانلا ديفت يتلا ِحلاصملاب اموكحمو
 .ةعورشملا
 
 ةرشاعلا ىرّكذلاُ باطخ ّلثمي ؛مومعلا فو    
 خّيشلل ةقباّسلا تانايبلاو ِتاباطخلا ف ارارمتسا
 َديشرتو فادهألاو ىّؤرلا َديدحت تّلوت يتلاو ،مساق
 ىوتحملا نم ّةيْطّرشلا ِةدافتسالابو ،تّايلآلاو لئاسولا
 ُباطخلا اهب َضاف يتلا ّةيقالخألا تاهيبنّتلاو يميقلا
 .تفالٍ وحن ىلع ماعلا اذه
 
 ىوتحملا ىلع ٌةّفثكم ٌةلالطإ ؛ةءارقلا اذه ف    
 تاّددحملا مهألٌ ريهظتو ،باطخللّ يقوقحلاوّ يبلطملا
  .ىوتحملا اذه اهيلع زكترا يتلا ةّيميقلا
 
 حالصإلا :لئاسولاو فادهألا رهوج -١
 
 رادم ،ةقبّاسلا تاباطخلا لثم ،ُباطخلا رودي
 تقولا ف ٌةليسو وه امبو ،ٌفده وه امب ،حالصإلا



 

 ٣ 

 ،كارحلا فادهأُ رهوج وه حالصإلاّ نأّ يأ .هسفن
 ىلإ ،ّايرهوج ،دوعت نأ يغبني وأ دوعت هلئاسوّ نأ امك
 ،كلذ نمو .دتممو مزال طرش وه امب ،حالصإلاِ ةفص
 رثكأ ّددُشيلُ دوعي ماعلا اذه باطخلاّ نإ لوقلا نكمي
 راسم فو ،فدهلا راسم ف حالصإلا عْضو ىلع
 ف كّرحتت نأ نكمي يتلا فادهألا ّلكف .اعم ةليسولا
ّ نأ امك ،اهيف فالخ الو ٌةلوبقم يه حالصإلا ةرئاد
 يه ،هتقّاتشمو ،حالصإلا ِةفص نمُ عبنت يتلا لئاسولا
 .لاوحألاّ لك ف ةبولطموٌ ةدمتعم
 نوكت دق ةحوتفملا ةحاسملا هذه ّنأ ّكشالو      
 ريغ تارايخلا دّدعتو ،يبلّسلا فالتخالل ًةاعدم

 – َراتخا ماعلا اذه َباطخ ّنإف كلذلو ،ةطبضنملا

 فدهلا َدّدُحي نأ - هنايبتو فقوملا ِديحوت ف ًةبغرو
 طباوّضلا ىلع ّزكر امك ،يبعّشلا كارحلل ّيحالصإلا
  .لئاسولل ّيحالصإلا فصولا دّيقُت يتلا
 َناونعلا هفصوب "روتسدلا" ُباطخلا دّدح دقل    
 ميقلا نم ًةمئاق َعضو امك ،يحالصإلا فدهلل قيقّدلا
 لئاسوللّ يلمعلاو ّيركفلا طباّضلا نوكتل ئدابملاو

 ،هغولبو فدهلاِ قيقحت ف - انوناقو اعرش –ِ ةبوغرملا

 ةثلّاثلا ِةرقفلا ف اهدنعُ فقنسُ ةريخألا ةمئاقلا هذهو



 

 ٤ 

 ف "ةّيميقلا تادّدحملا" ناونع تحت ِةءارقلا هذه نم
  .باطخلا
 
 حالصإلا فده :لداعلا روتسّدلا -
 
ِ كلسم رايتخا يب ةّيعيبط ٌةمزالم كانه     
 ُةمزالملا هذهو .لداع ٍروتسدب ةبلاطملا يبو ،ِحالصإلا
 يه كلذكو ،هفدهوّ يحالصإلاِ كلسملل ٌحيضوت يه
 هذهِ ببسبو .حالصإلاِ كلسملٌ ةّيحيحصت ٌةمزالم
 فدهِ ليصفتبُ باطخلا ىنتعا ؛ةجودزملا ةّيفيظولا
 هتيّمهأ ىدمِ نايبو ،"لداعلا روتسدلا" :حالصإلا
 ّلحللً ةدعاقو ،اعجان نوكيل ةبولطملا هتافصو
 افده :الوأ )تاّفصلا هذه( هلعجت امبو ،ةحلاصملاو
 ةمئاقلا ّةيسايّسلاِ ةمزألاِ ةجلاعم ىوتسم ىلع اَربتعم
 ،ةنهاّرلا ةلضعملا َرهوج سماُلي هنوكل ،دالبلا ف
 ينطاوملا نم ،عيمجلا نم ٍدييأتوٍ لوبق َّلحم :ايناثو
 اّينالقعو ّايحالصإ افده هنوكل ،امومع يبقارملاو
    .ةّيلوّدلا يناوقلاو براجّتلا ّلك ف هب امّلسمو
 

 حالصإلا ةليسو :ةلادعلاو ةّيملّسلا -
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 ،ىنعمو موهفم نم رثكأ حالصإلا موهفم نع ُقثبني    
 ،يناعملاو ميهافملا هذه نم َديدعلاُ باطخلا ّددع دقو
 لئاسولا "طبض"ِ ةناخ ف جردنت نأ نكمي يتلاو
 ةناخ ف اهضعب جردني نأ نكمي امك ،ةلوبقملا
 ،اهب مازتلالا يغبني يتلا ،ةّماعلا ةّيميقلا تادّدحملا
 ،بسحف تاّيلآلاو لئاسولا ديدحت ىوتسم ىلع سيل
 .ثادحألا عم يطاّعتلاو كارحلا مومع ف امنإو
 اهب ألتما يتلا ريياعملاو ميهافملاِ ةلمج نمو    
 ،ييساسأ يموهفم دنع فوقولا نكمي ُ؛باطخلا

 وه يذلا ،حالصإلا موهفم نم – قُمعلا ف – ناقثبني

 :امه ناموهفملا ناذهو .ّةلك باطخلل ّيزكرملا موهفملا
 

 :ةّيملّسلا •
 
 لا ةيآ هيف ّثدحتي يتلا ىلوألا ّةرملا هذه نكت مل    
 ةتبّاثلا ةليسولا اهفصوب ،ةّيملّسلا نع مساق خيّشلا
 ،هتاباطخ نم ليصأ ٌءزج وه رمألا اذهف ،كارحلل
 ،كلذ لبقو ،م٢٠١١ ماعلا ف كارحلا تايادب ذنمو
 ةليسولا هذه ِريذجت ىلع مساق لا ةيآَ ماود دقو
 ّلدبي نأ ريغ نم ،تاوّنسلا ىدم ىلع اهنع عافّدلاو
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 ف َبّبسلا كلذ ّرسفي دقو .ةلمنأ ديق اهنع عجارتي وأ
 ىركّذلا باطخ ف "ةّيملّسلا" ةدرفم روضح لؤاضت
 تانايبلاو فقاوملاو تاباطخلا عمِ ةنراقملاب ،ةرشاعلا
 لوح شاقن وأ ٌلادج كانه دعي مل ثيح ،ةقبّاسلا
 قفو ،تباوّثلا نم اتباث تتاب ْنأ دعب ،ةلأسملا هذه
 اذه ِنايبلو .يساّيسلاوّ يقوقحلاو يعّرشلا رابتعالا
 يعضوم ف "ةّيملسلا" باطخلا لمعتسا دقف ،ىنعملا
 قالطنا ّنأ نايبل لوألا عضوملا ،باطخلا نم ينثا
 كارَحلا قلطنا" :هلوقب ،بولسألا اذهب ناك كارحلا

 ."نيرحبلا ف يملسلا هبولسأب يرييغتلا يبعشلا

 وه كارحلا رارمتساّ نأ نايبل ناك رخآلا عضوملا فو
 حوربً انوحشم" :هلوقب كلذو ،اضيأ بولسألا اذهب
 لاط امهم يملسلا هكارح ةلصاوم ىلع ةميزعلا
 ؛ّةيمّلسلا ةرابع لامعتسا ف فيثكّتلا اذهو ."نمزلا
 ال هنأو ،يفنعلا جهنملا هاجت داضملا فقوملل مْسح هيف
 ّنأ نع الضف ،هيف شاقّنلا راركتل كلذ دعب ةجاح
 دارطتسالل ؛عوضوملا اذه مسح دعب ،َلقتناَ باطخلا
 بيوصتب ُلّصتت يتلا ،ىرخألا اياضقلاو طاّقنلا ف
 طباّوضلاو ريياعملابو ،اهزيكرتو فدهلا ةلصوب
 .ابولسأو افده ،يحالصإلا راسملا مكحت يتلا ةّيميقلا
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 كلذك ربتعت يتلا "ةلادعلا" موهفم ،كلذ يب نمو
	 .باطخلا ف ّةيزكرم ةدرفم
 

 ةلادعلا •
 
 ف ،لدعلا وأ ةلادعلا َموهفمُ باطخلا دمتعي    
 :ينثا يلامعتسا
 ،فدهلاب لصّتي يذلا يبلطملا لامعتسالا :لوألا     
 روتّسدلا اذه نوكي نأ يغبني ثيح .روتّسدلا يأ
ِ ةرادإ فوِ مكحلا ف ةاواسملاو َةلادعلا ّققحيو ،الداع
 ميظنت كلذ يضتقيو .ةماعلا ةورّثلا عيزوتو ِدالبلا
 امبو ،نازيملا اذه ىلع بعّشلاوِ ةموكحلا يب ةقالعلا
 .تّايلوؤسمو قوقح نم هيضتقي
 ءادألاوِ بولسألاب لصّتي يناّثلا لامعتسالاو     
 ،حالصإلا ةميق نمً الصأ هقاقتشاّ متي يذلاو ،ّيلمعلا
 ف لامعتسالا اذه زّكرتيو .كلذ دعب ةيملّسلا نمو
 وهو ،بولسأ نم رثكأبُ باطخلا هّررك ّيساسأ ٍّدح
 ّبنجتو ،هريغب مولظملاو ،رخآب ملّاظلا لادبتسا مدع
 يأ ،بهذم وأٍ ةلئاع وأٍ ةئف دض ّزيحتلا هنأش امّ لك
 وأٍ ءاغلإ ريغ نم ،عيمجللً الماش لدعلاُ َبلط نوكي نأ
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 لخاد لدعلاِ نازيم فٌ لالخإ كانه نوكيّ الأو ،زييمت
   .هتاّنوكمو هفارطأو هتائف ّلكب ،دحاولا ِنطولا
 
 ةّيناسنإلا ةماركلا :يقوقحلا ىوتحملا -٢
 
 ّنأ ىلإ ادانتسا ،قوقحلاِ ةميق نمُ باطخلا يلعُي    
 ىلعُ ضارتعالا وه هعفاودو كارحلا ِبابسأ نم اءزج
 .اهدادرتسا ىلع لمعلاو ،قوقحلا بْلس
 نم قوقحلا هذه يلامجإ نعُ باطخلا ّربُعيو    
 رضحتسي ثيح ،"ةّيناسنإلا ةماركلا" موهفم لالخ
 زاوم ٍّطخ ىلع ،هتمارك ناسنإلل يطعت يتلا َقوقحلا
 اذه بيغي الو .هيلع ةاقلملا تّايلوؤسملاو تابجاولا عم
 ،ةماركلل لمّاشلاّ يناسنإلا موهفملا نع راضحتسالا
 نم يلُعي ام ّلكل اريدقتو امارتحا بجوتست يتلاو
 .يعيبّطلا هدوجو ظفحيو ،ناسنإلا ِةميق
ّ لكل الماش هرابتعاب موهفملا اذهُ باطخلا ّدكؤيو  
 مهتارايخو مهتاءامتنا فالتخاب ،نطولا ف رشبلا
 :هلوقب كلذ نع مساق خيّشلا لا ةيآ ّربعيو .ةّيركفلا
 ريغوٌ ّنَيَدُتم كانه ،ملسم ريغوٌ ملسم كانه"
 اهِّدح ف ةيناسنالا ةماركلا ىسنن ال نحنو ،نَّيدَتُم
 ىصقألا موهفملا اذهو ."ناسنإ ِّلكل ةبسنلاب ىصقألا
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 ىلع امكاح نوكي نأ ،باطخلا قفو ،يغبني ِةماركلل
 مومع فو ،كارحلا ف لئاسولاو تاقلطنملاّ لك
 ّطخو ،لدعلا نازيم ّنأ ىلإ ارظن ،ةايحلا ف فقاوملا
 نع فارحنالاِ لاح ف ىنعم هل نوكي نل ؛حالصإلا
 رادهإ ِلاكشأ نم لكشّ يأ ف عوقولاو ،موهفملا اذه
 .ناسنإلا ةمارك
 اناونع ِةماركلا نم لَعج باطخلا ّنأ تفاللا نمو    
 ةماركلا عم ٍنيرق ىوتسم فِ ناسنإلا قوقحل اضيرع
 ف .ىرخأً ةرات قوقحللّ يرايعم ىوتسم فو ،ةرات
 يميركّتلا اهّدحب "ةّزعلا" ىنعم كّرحتي لوألا ىوتسملا
 فارتعالاو هقوقح دادرتسا" :الثم لوقي .ناسنإلل
 كارحلا قلطنا" :هلوق كلذكو ،"هتيعقومو هتماركب
 ّلكو ةماركو ةايحو ،نطولا عاضوأ حالصإ فده نم
 موهفم رضحي يناثلا ىوتسملا فو ."هناسنإ قوقح

 ىلاعت لا ريغل – ّةيدوبعلا ف امب ،"ةّيدوبعلا ضفر"

 يذلا ليصألا هفرشو ناسنإلا ماقملٍ ناهتما نم -
 لك ةنايصو" :كلذ ف لوقي .ىلاعت لا هب هّمرك
 ةفِّرشُملاو ّ،لجو ّزع لا نم ةربتعُملا ىرخألا قوقحلا

 ."هتمارك عم ةبسانتملاو قولخملا اذهل
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 حبصت "ةّيناسنإلا ةماركلا" ّنإف ،ييوتسملا الك فو    
 اهب ُبلاطي يتلاِ قوقحلل يرهوجلا ىوتحملا ِةباثمب
 ةماركلا يأ( اهّنإف ىرخأ ٍةهج نمو ،ةهج نم كارحلا
 ةرّبعملاو ،كارحلا اذهل ةزّيمملا ةمالعلا يه )ّةيناسنإلا
 .هّتيناسنإو ّهيقرو هاوتسم نع
   
 ةّيميقلا تادّدحملا -٣
 
 ،"حالصإلا" موهفم ىلع ُباطخلا ىفضأ     
 فدهلا يأ( ؛"يملّسلا كارحلا"و "يملّسلا بولسألا"و
 يتلا ،ةّيميقلا تادّدحملا نم ًةعساو ًةبيكرت )ةليسولاو
 عْنمو ،ةلاّلدلا حيضوتو ،ىنعملا قاِثو ديدشتب ىنعُت
 "فدهلا" يمأت يلاّتلابو ،لامعتسالاو مهفلا ءوس
  ."بولسألا" ةنايصو
 باطخلا ف ةدراولا تاّددحملا فينصت نكميو     
 :يعون ىلإ
 

 ةّيباجيإ تادّدحم :لوألا عونلا -
 
 نطولا ىلإ ةرظّنلاب قّلعتت تادّدحملا هذهو     
 ،نطولا اذه ف تاقالعلا ةعيبطو ،لومأملا
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 هذه لمشتو .هلخادب شيعلا ف بوغرملا راسملاو
 :تادّدحملا

 نطولا ةدحو •

 هتّزعو هتّوقو نطولا نمأ •

 عيمجلل نطو لجأ نم كارحلا •

 عيمجلل ريخلا •

 ةّيناميإ ةوخأ •

 ةّيوق ةّينطو ةّيناسنإ ةحاس •

 ديجملا كرتشملا ءانبلاو مّدقتلا •
 
 ةّيبلس تادّدحم :يناثلا عونلا -

 
 يتلا تاعونمملاو يهاوّنلاب تاّددحملا هذه لّصتتو    
 ةموكح نم ،نطولا فُ عيمجلا اهبّنجتي نأ يغبني

 باطخلا بسحب – اهّبنجت نوكيو ،ةضراعمو بعشو

 تاعّلطت قيقحتو ،ةليبّنلاِ فادهألا غولبل اطرش –

  :تادّدحملا هذه لمشتو .حالصإلا

 ةقرفلل ال •

 لتقلل ال •
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 ريمّدتلل ال •

 داسفإلل ال •

 ىضوفلل ال •

 فنعلا ةماّودل ال •

 باهرإلا حيبتسي ال •

 ماقتنالل ال •

 يبرعلا يب وأ يعيّشلاو ينّسلا يب عارص ال •
 هريغو

 تاّذلا ءاضرإو رورغل ال •
 
 "ةّيناسنإلا ةماركلا"و "حالصإلا" :ةمتاخ
 
 كارحلا ىركذ ةبسانمب ،يضاملا ماعلاِ باطخ ف    
 مساق خيّشلا لا ةيآ َلوانت ؛نيرحبلا ف يبعّشلا
 ىلإ َراشأو ،كارحلا فده صوصخ ف ّةماع نيوانع
 ،ةقبّاسلا ةّينطولا تاكرحلاب ُلصّتي فدهلا اذه ّنأ
 ّقحلا اذه نع ّربعو ،تانيعسّتلا ةرتف ف اديدحتو
ِ باطخلا كلذ ف راظنألا ّهجو امك ّ.يسايسلاّ قحلاب
 غولبل يملّسلا لمعلا عيسوت ىلع لمعلا ةرورض ىلإ



 

 ١٣ 

 كّكفتلا ببسب تاداقتنالا ضعب اّهجوم ّ،قحلا اذه
 ىوق يب يّدجلا نواعّتلا ةبسن يّندتو قيسنّتلا مدعو
 مساق خيّشلا ّنإف ،ماعلا اذه باطخ ف اّمأ .ةضراعملا
 يذلا يساّيسلا ّقحلل ةلّصفم يماضم يدقتب ىنتعا
 يذلاو ،ينطولاو يبعّشلا ُكارحلا هلجأ نم ىعسي
 ىرّكذلا باطخ ّعسوت امك ،لداعلا روتسّدلاب لصّتي
 ،كارحلا يمحت يتلا طباوّضلا داريإ ف ةرشاعلا
 ىوقلا راسم ف وأ ،)يبعّشلا( ماعلا راسملا ف ءاوس
 .ةضراعملا ّةيسايّسلا
 ىدم ىلعً ةريثك اداعبأ ماعلا اذهُ باطخُ مّدقي    
 نم َديدعلا نّمضت ثيح ،اهيلإ ّقرطت يتلا ليصافّتلا
ّ لكل ةعماجو ةكرتشم دعاوق نوكتْ نأل ةبسانملا ئدابملا
 مهتاءامتناو مهفارطأو مهتائف ّلك نم ،نيرحبلا ءانبأ
 "حالصإلا" رابتعا نكميو ،ّةيركفلاو ّةيسايّسلا
 اذه ف يعماج يناونعّ مهأ "ةّيناسنإلا ةماركلا"و
ِ ريخلا بلط ىلع ٍدانتسا نم هناّلثمي امب ،باطخلا
 ،"ةنحملا" نم هجورخو ،هتدحو ىلع صرحلاو ،نطولا
 ّةيناسنإلاو ّةيناميإلا( ةّوخألا حوربو ،عيمجلا ِةكراشمب
 زييمّتلاو ةقرفلا لاكشأ ّلك نع اديعبو ،)ةّينطولاو
 ف يعيّبطلا ّهقحو ناسنإلا َةمارك ُردهت يتلا ةبلاغملاو
  .ىرخألا ةربتعملا قوقحلا فو ةايحلا


