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416142

   

ٖٚٛ امل٪متس ايجايح َٔ  ،اؾازٟ بني ا٭طساف اي١َُٝٓٝٔ ايػٗس  88َٔ املتٛقع إٔ ٜعكد َ٪متس ايهٜٛت يف 

أٚ َا بات  ،ْٛع٘ ايرٟ تسعاٙ ا٭َِ املتشد٠ َٓر ضكٛط ايعاؾ١ُ اي١ُٝٓٝ ؾٓعا٤ بٝد اؿٛثٝني ٚأْؿاز ؾاحل

ا يف َد١ٜٓ ُٖأ٫ٚ تناْ ؛باسجاتدٛيتني َٔ امل 5185ٚقد غٗد ايعاّ  .ٜعسف بـ)عٓاؾس ايدٚي١ ايعُٝك١(

َٔ  86ايـيف  ُٗااستطٓت َد١ٜٓ باٍ ايطٜٛطس١ٜ اؾٛي١ ايجا١ْٝ َٓٚ ،5185ّ /سصٜسإْٜٛٝٛ 86 دٓٝـ يف

ٚذيو يعد٠ عٛاٌَ  ؛يف ايعاّ ْؿط٘، بٝد إٔ ٖاتني اؾٛيتني مل ؼسشا أٟ تكدّ ٜرنس /آبغٗس أغططظ

ع٢ً خ٬ف تعاطٞ اؿٛثٞ ايّٝٛ َع  ،زتؿاع ضكـ غسٚط َٚطايب اؿٛثٝني ٚأْؿاز ؾاحل آْراىاأُٖٗا 

ؾٌٗ  ١،خؿٝؿٛز٠ ٚيٛ ب ،ٚدب اـ٬ف بُٝٓٗا ،ْٗهت قٛتُٗا ايعطهس١ٜأبعد إٔ  ،ًبات َ٪متس ايهٜٛتَتط

إىل َطت٣ٛ سذِ  أّ إٔ تًو املعطٝات مل تستِل ،ٌ املعطٝات املدتًؿ١ظْػٗد تكدًَا يف املباسجات يف 

 ايتؿًب بني أطساف ايٓصاع؟
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5586

 

يتهــٕٛ باسجــات ايطــابك١ ايــدؾع مــٛ اعتُــاد ٚثٝكــ١  اتؿــام ايطــًِ ٚايػــسان١    ســاٍٚ اؿٛثٝــٕٛ خــ٬ٍ امل

ٕ  ؛بٝد إٔ اؿه١َٛ اي١ُٝٓٝ ٚقٛات ايتشايـ ايعسبٞ زؾطت ذيو ،َسدعًا زابعًا يًُباسجات اي١ُٝٓٝ تًـو   يهـٛ

     ٙ ٞ      ،ا٫تؿاقٝـ١ ٚقعـت ؼـت ايطـػإل ٚاهنـسا  ٚإٔ املبــادز٠ اـًٝذٝـ١ ٚكسدـات اؿـٛاز ايـٛطر ٚايكـساز ا٭ ــ

 املسدعٝات ايٛسٝد٠ ٭ٟ َباسجات قاد١َ. 5586

يف اؾٛيتني ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ نإ ؼايـ اؿـٛثٞ  

ٚؾـــاحل ٫ ٜـــصاٍ وكـــل اْتؿـــازات ٚتكـــدًَا يف دبٗـــات 

َا ٚؾل  ،ٜصاٍ َستؿعًا ٚنإ ضكـ املطايب ٫ ،املٛاد١ٗ

      ٘  ،ؾسح بـريو شعـِٝ عاعـ١ اؿـٛثٞ يف أسـد خطاباتـ

َــا ٜعــر إٔ َباسجــات ايهٜٛــت املصَــع اْعكادٖــا يف  ٖٚــٛ 

كتًؿـــ١ عـــٔ  أٚضـــاعَـــٔ ايػـــٗس اؿـــايٞ تـــ تٞ يف  88

ٟ  ٌٚ تسادـع عطـهسٟ   ظـ ضابكاتٗا يف   ،ضٝاضـٞ ٚاقتؿـاد

دؾــع   ٖٚــٛ َــا  ،تطــاع ٖــ٠ٛ اـــ٬ف بُٝٓٗــا   اؾطــ٬ً عــٔ  

ضُٝا بعد إٔ ذٖـب  ٫  ،يتؿا٩ٍإىل انجريًا َٔ املساقبني 

ٚبايؿعٌ مت ٚقـ  ،د١ٜٚؾد اؿٛثٞ يًتؿاٚض َع ايطعٛ

ٖٚـرا بايؿعـٌ ٜـدؾع مـٛ سًشًـ١       ،تبادٍ ا٭ضس٣ بني اؾاْبنيَع  ،إط٬م ايٓاز عدا بعض اـسٚقات احملدٚد٠

ا تعاْٝــ٘ ايٝــّٛ عاعــ١ اؿــٛثٞ َــٔ اْٗٝــازات عطــهس١ٜ ٚضــػٛط اقتؿــاد١ٜ      ــسغِ عًــ٢ ايــٚ .ا٭شَــ١ ايُٝٓٝــ١

يٝطـت أقـٌ إ٬َٜـًا َـٔ      ،ٚكسدـات اؿـٛاز ايـٛطر    ،5586َتطًبات قساز فًظ ا٭َٔ زقِ ؾإٕ  ،ٚادتُاع١ٝ

  ٖٚٛ تطًِٝ ايط٬ح، ،ؾُاع١إىل اؾهٌ املطايب تٗدف إىل ْصع عٓؿس ايك٠ٛ  ايٛسٝد  بايٓطب١  ؛ذيو

 ٖٚٞ:  ،ٜ تٞ ٖرا ضُٔ قددات َباسجات ايهٜٛت املستكب١

 .اْطشاب املًٝػٝات ٚاؾُاعات املطًش١ َٔ املدٕ -
 .يًدٚي١تطًِٝ ايط٬ح ايجكٌٝ  -
  .ايرتتٝبات ا٭١َٝٓ ا٫ْتكاي١ٝ -
 .ٚاضت٦ٓاف اؿٛاز ايطٝاضٞ ايػاٌَ ،اضتعاد٠ َ٪ضطات ايدٚي١ -
 .ِٖضسأإْػا٤ ؾ١ٓ خاؾ١ يًطذٓا٤ ٚإط٬م  -
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 يتهــٕٛ مساعٝــٌ ٚيــد ايػــٝذ َٛاؾكــ١ أطــساف اؿــٛاز عًــ٢ ٖــرٙ احملــددات اـُطــ١ إأنــد املبعــٛخ ا٭ ــٞ 

ٞ ع٢ً يطإ  ،اؿٛثٞ غري إٔ عاع١ ،يًشٛاز أضاض١ًٝ َٓطًكاٍت يف  ضـابك١، تـسؾض أٟ غـسٚط    ،ْاطكٗا ايسمسـ

عًـ٢  ا٭ٍٚ أْٗـا ٫ تسٜـد إٔ تعٗـس أَـاّ أْؿـازٖا       بـٛدٗني؛ ٖرا ميهٔ تؿطريٙ ٚ ،إغاز٠ إىل ٖرٙ ايبٓٛد املرنٛز٠

ايجــاْٞ ٜــِٓ عــٔ زغبــ١ اؿـٛثٞ يف إطايــ١ ٚقــت اؿــٛاز تٗسبــًا َــٔ  ٚطــسف ضــعٝـ خطــع يػــسٚط اـؿـِ،  أْٗـا  

 ْتعاز سدٚخ َتػري ع٢ً ايطاس١.اٚ ،كسدات٘

  

 ،ؾهٌ طسف يف ايداخٌ ي٘ سًٝـ إقًُٝٞ أٚ دٚيٞ ،تعددت ا٭طساف ايؿاع١ً يف املًـ ايُٝر ٚتكاطعت املؿاحل

سٝح  ،ٍ دٕٚ ايتٛؾٌ إىل اتؿام عادٌ يٛقـ ايٓصاع ٚبٓا٤ ايط٬ّ ايٛطرِٖٛٚٛ َا ٜصٜد املػٗد تعكٝدًا ُٚو

 ٜٗدف نٌ طسف إىل ؼكٝل أٖداؾ٘ ٚأٖداف سًؿا٥٘.

تطع٢ ايطًط١ ايػسع١ٝ ٚا٭سصاب املٛاي١ٝ هلا إىل اضتعاد٠ َ٪ضطات ايدٚي١ ْٚصع  

اؾُاعات اييت تكـ إىل داْبٗا ايّٝٛ يف َعسنتٗا َع اؿٛثٞ َٚٔ بٝٓٗا  ،ايط٬ح َٔ اؾُاعات املطًش١

ٖٚرا َػسٚع أؾبح غاقًا بعد ايعبح ايرٟ طاٍ  ،ع٢ً َٓاطل ايب٬د ناؾ١ ٚؾسض ٖٝب١ ايدٚي١ ،ٚؾاحل

إٔ ايدٚي١ اي١ُٝٓٝ ٚقٛات عٔ ؾط٬ً  ،ا٫ْك٬ب عًٝٗا َٔ قبٌ عاع١ اؿٛثٞ ٚؾاحل عكبَ٪ضطات ايدٚي١ 

بٝد إٔ ا٭خري  ،َا ٜطٌٗ ايتعاٌَ َعٖ٘ٚٛ  ،ايتشايـ تٗدف إىل دؾع أْؿاز اؿٛثٞ إىل تػهٌٝ سصب ضٝاضٞ

ؾط٬ً عٔ  ،ع٢ً خ٬ف اـرب٠ ايعطهس١ٜ ،ْعسًا ـربت٘ املتٛاضع١ ددًا ؛ىػ٢ َٔ ايؿٓا٤ يف املًعب ايطٝاضٞ

طبٝع١ املػسٚع غري املتطل َع َتطًبات ايعٌُ ايطٝاضٞ.

 ٖرٙ ايتذازب: ٣سدإتطع٢ إىل تطبٝل 

ٖٚرا  ،َع ٚدٛد دميكساط١ٝ غه١ًٝ ،َسدعٝات د١ٜٝٓبٛاضط١ ٖٚٞ سهِ ايُٝٔ  ؛ايتذسب١ اهٜسا١ْٝ ا٭ٚىل:

 .أؾبح َطتبعدًا بعد عاؾؿ١ اؿصّ

ٖٚرا ٫  ،ٚذيو يًٗسٚب َٔ تبعات اؿهِ ؛سهِ ايبًد ٫ايدٚي١ يف ايتشهِ  ٖٚٞ ؛سصب اهلل ػسب١ ايجاْٞ:

  .إٕ اضتطاعت ؛تصاٍ اؿسن١ تطع٢ إىل ؼكٝك٘
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  ٚايطٝطس٠ ع٢ً َٓطك١ دػساؾ١ٝ قدد٠ ،دٚي٬١ايبًد يف  سهِ اي ٚإبكا٤ا٫ضتُساز يف اؿسب  ايجايح:

ٖٚرا قد ٜتشكل هلا ٚؾكًا يكسا٠٤  ،تطتطٝع اؾُاع١ َٔ خ٬هلا إداز٠ املٛادٗات يف املٓاطل ا٭خس٣

 ؛املٛاقـ ايدٚي١ٝ يف إداز٠ ايؿساعات يف املٓطك١

ٚذيو ٫ضتُساز ايطػإل ع٢ً املًُه١ ايعسب١ٝ 

ايطعٛد١ٜ ٚاؿؿاظ ع٢ً َبدأ ايتٛاشْات، ٚيعٌ 

 ب ٕ  نريٟ  ٚشٜس اـازد١ٝ ا٭َسٜهٞ تؿسٜح

 ٞايكاض١ٝ بتعٝني ايًٛا٤ عً ،قسازات ايس٥ٝظ ٖادٟ

ٚايدنتٛز أمحد بٔ دغس ز٥ٝطًا  ،ي٘ قطٔ ْا٥بًا

ٖٚٛ َا  ، إٕ قسازات ٖادٟ ا٭خري٠ عكدت دٗٛد بٓا٤ ايط٬ّ  سٝح قاٍ: ؛ٜؿب يف ٖرا ايطٝام ،يًٛشزا٤

 إٕ تؿسوات نريٟ تِٓ عٔ أدٓد٠  :ايكٍٛإىل  ،خايد ايُٝاْٞ ،دؾع ضؿري ايُٝٔ يد٣ ا٭َِ املتشد٠

دٚي١  ْٗا مل تسِضإبٌ  ،مل تػطب ا٭َسٜهإ ؾشطبؾًٝتشدخ عٓٗا ، ٖرٙ ايكسازات  ،ؼت ايطاٚي١

٘ خايد ايُٝاْٞ يف يٝإٖٚرا َا أغاز  ،ست َػسٚعًا غري َعًٔأٚ أخَّخؿكت ٚن ٕ ايكسازات أ ،اهَازات أٜطًا

 ن٬َ٘ ايطابل.

 

  

غــ ْٗا ايــدؾع مــٛ  عًــ٢ خــ٬ف املباسجــات ايطــابك١ ؼعــ٢ َباسجــات ايهٜٛــت ظًُــ١ َــٔ ايعٛاَــٌ ايــيت َــٔ     

 َٚٔ أِٖ تًو ايعٛاٌَ: ،املساسٌ ايكاد١َ ّع١ًُٝ متٗد ايطسٜل أَا ؼكٝل ْتا٥َر

ايطــسبات  بطــببْٗهــت آيــتِٗ ايعطــهس١ٜ  بعــد إٔ ُأ تسادــع ا٭دا٤ ايعطــهسٟ ؿًـــ اؿــٛثٞ ٚؾــاحل    -8

بـٞ،  ٚخطاز٠ َٓاطل عد٠ أَـاّ اؾـٝؼ ايـٛطر املـدعّٛ َـٔ قـٛات ايتشـايـ ايعس        ،اؾ١ٜٛ يكٛات ايتشايـ

اؿـٛثٞ بكـسب اؿطـِ ايعطـهسٟ ايـرٟ بـدت ٬َقـ٘ بتعـٝني اؾٓـساٍ عًـٞ           يـد٣  غـعٛزًا  ٚذيو َا خًـل  

يف ايٛقت ايرٟ ٜػٗد ؼايـ اؿـٛثٞ ٚؾـاحل    (،٥ب ايس٥ٝظاْ)قطٔ يف َٓؿب تٓؿٝرٟ عايٞ املطت٣ٛ 

 ٖٚٛ َا ٜٓب٧ غ٬ف َطتكبًٞ تعٌُ ايطعٛد١ٜ ع٢ً تٛظٝؿ٘. ،ساي١ َٔ عدّ ايجك١

5- ٌُ ١ قٛات ايتشايـ بكٝاد٠ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ أِٖ ايعٛاَـٌ  عٜك تَجًؾكد   ؛ايسدع ايعسبٞ عاَ

ُـ  ؿـٛثٝني  تًُـٝح إىل ا يف  ؛خـس٣ ٭أعًٓـت اضـتعدادٖا يًدٝـازات ا    إذ ،يطـري املباسجـات يف ايهٜٛـت    ١اؿان
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ٜ  ٚ ٕ اؿــٛاز ٖــٛ ؾسؾــ١ ؿؿــغ َــا٤ ايٛدــ٘،     بــٚقــٛات ؾــاحل   سككتــ٘ ايتكــدّ ايــرٟ   عــدَُّــٔ دٗــ١ أخــس٣ 

ايتؿاُٖات بني ايطعٛد١ٜ ٚعاع١ اؿٛثٞ خ٬ٍ ا٭ٜاّ ايك١ًًٝ املاضـ١ٝ َ٪غـسًا ٖاَـًا ٜـدٍ عًـ٢ إٔ ٖٓـاى       

تؿاُٖات إهاب١ٝ، ٚقد أند ذيو ٚيٞ ٚيـٞ ايعٗـد ايطـعٛدٟ )قُـد بـٔ ضـًُإ( يف َكابًتـ٘ َـع غـبه١          

 .ٚأند إٔ اؿٛاز ضٝهٕٛ إهابًٝا ،سٝح بدا َتؿا٬ً٥ ، بًَٛبريؽ 

أٟ  ؛ْتر عٓ٘ غطب غعيب ٚاضـع  ؛ايٛطر ي٬قتؿادْٗٝاز كٝـ اٚ ،يًددَات املعٝػ١ٝ تدٖٛز ساد -3

دٗـ١ َباغـس٠ َـع ايػـازع ايـُٝر ايـرٟ سسؾـت عًـ٢ إقٓاعـ٘ أْٗـا أتـت            إ سسن١ اؿٛثٞ أؾبشت يف َٛإ

ايرٟ إٔ  باعتباز ؛ي١ فتُع١ٝا٤ؾاحل َٔ أٟ َطٞ ٌ تٗسب عًظَٔ أدٌ ايتدؿٝـ َٔ َعاْات٘، ٖرا يف 

 بًد ِٖ أْؿاز اهلل اؿٛثٝني.وهِ اي

4-   ٞ ــ ايـــيت عًُـــت إٜـــسإ عًـــ٢  ؛ت٬غـــٞ ايؿـــٛز٠ ايرٖٓٝـــ١ يـــد٣ عاعـــ١ اؿـــٛثٞ سٝـــاٍ ايـــدٚز اهٜساْـ

ٕ أٖـرا ٫ ٜعـر   ٚأْٗا ضتداؾع عٔ سًؿا٥ٗا َُٗا نًؿٗا ذيو َٔ مثـٔ،   ع٢ً ٚتكدِٜ ْؿطٗا ،تطدُٝٗا

املتٛقع أْٗا ئ تستهب أٟ أخطا٤  َٚٔ ،ٚيهٓٗا ضتكدزٖا بكدزٖا ،عاع١ اؿٛثٞ ضتكطع ع٬قتٗا بإٜسإ

ـٝـ     ــٗا    ٫  ١،يف ســل املًُهــ١ ايعسبٝــ١ ايطــعٛد١ٜ تًبٝــ١ً يسغبــ١ إٜساْ ضــُٝا إذا َــا اضــتُست ايطــعٛد١ٜ يف تعاًَ

 ايطسٜع ٚاؿاضِ.

املطاعدات املاي١ٝ هلاح  عٝعاييت َٔ املتٛقع إٔ ؼسص ع٢ً تكدِٜ  ؛ايدٚز املستكب يدٚي١ ايهٜٛت -5

 يتعصٜص مسعتٗا ايدبًَٛاض١ٝ يف ايٛضاط١ ٚسٌ ايٓصاعات. ؛اؿٛاز

 يفنإ ي٘ أثس  ؛إع٬ٕ ا٫ْطشاب ايسٚضٞ َٔ ضٛزٜا -6

  ٔ ــ١ ايؿـــساع يف ايـــُٝ عًـــٞ ؾـــاحل   وـــاٍٚنـــإ إذ  ؛سايـ

ٚعاعـــ١ اؿـــٛثٞ اضـــتُاي١ املٛقــــ ايسٚضـــٞ يًتـــدخٌ يف  

بٝــد  ،ـًــإل ا٭ٚزام عًــ٢ قــٛات ايتشــايـ ايعسبــٞ ؛ايــُٝٔ

 إٔ سطابات ايسٚع ناْت كتًؿ١.

ٚؾــل ايكــسا٠٤ ا٭ٚيٝــ١    ؛بــدٚ َٛاقـــ ا٭َــِ املتشــد٠   ت -7

ٝ  َبعٛثٗـا   يتشسنات  بػـض ايٓعـس عـٔ اهلـدف َٓـ٘ أٚ       ،ضـاغط١ باػـاٙ إٜكـاف إطـ٬م ايٓـاز      ذ ٚيـد ايػـ

ضــتُساز ٚقـــ إطــ٬م ايٓــاز ٚايــدخٍٛ يف ســٛازات ضٝاضــ١ٝ اإ٫ أْــ٘ ضــٝدؾع مــٛ  ،َــٔ ٜهــٕٛ ذيــو ١ؿــًشمل

 ط١ًٜٛ.
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ْطــتعسض ا ٕ نتًــ١ ؾــًب١ َــٔ   ،تطــِٗ يف إلــاح َباسجــات ايهٜٛــت ميهــٔ إٔ بعــد ذنــس أٖــِ ايعٛاَــٌ ايــيت  

  ْرنس أُٖٗا: ،ايتشدٜات َاث١ً أَاّ أٟ سٛاز ضٝاضٞ

ٕ ايــُٝر ٚايؿــساع اؿــايٞ إٔ أٖــِ عكبــ١ تكـــ يف طسٜــل أٟ تطــ١ٜٛ    ٜــس٣ نــجري َــٔ املــساقبني يًػــ  أ٫ٚ:

  ،ٖٚٞ اؿل  اههلٞ يف اؿهِ  ؛يٛد١ٝ املتذرز٠ يف عك١ًٝ عاع١ اؿٛثٜٞٛضٝاض١ٝ ٖٞ ايؿهس٠ اهٜد

ايكـا٥ِ عًـ٢ املطـاٚا٠     َٞع املباد٨ ايدميكساط١ٝ ٚايعُـٌ اؿصبـ   -ضبل ذنسٙ انُ -ٖٚرٙ ايؿهس٠ تتٓاقض

َٚٔ ايؿعب إٔ وؿٌ  ،اؾُاع١ ٫ تسغب يف ايتشٍٛ إىل سصب ضٝاضٞؾٚيريو  ،ٚايتبادٍ ايطًُٞ يًطًط١

أٚ إٔ ٜهــٕٛ قــسازٙ َــٔ   ،١ذيــو، ٚيــٛ ْعسْــا إىل ػسبــ١ ســصب اهلل يف يبٓــإ ؾٗــٛ ٫ ٜكبــٌ إٔ ٜهــٕٛ تابعــًا يًدٚيــ      

ٚيهٓ٘ ٜس٣ إٔ يـ٘ اؿـل يف ايـسد ايعطـهسٟ خـازز إطـاز ايدٚيـ١ َٚـا سؿـٌ َـٔ            ،خسآقسازٖا ن ٟ سصب ضٝاضٞ 

ــ ٫ٚ ٜكبــٌ ســصب اهلل أٜطــاً   ،تــدخٌ يف ضــٛزٜا مل ٜهــٔ  ٛاؾكــ١ اؿهَٛــ١ ٚفًــظ ايٓــٛاب      نساط عٓاؾــسٙ اب

 ٜٚبك٢ ا٭َٔ ٚاؾٝؼ بٝد ايدٚي١ ؾكإل. ،يف اؾٝؼ ايًبٓاْٞ نيايعطهسٜ

ّ  تٗا يًٛؾٍٛ إىل اؿهـِ ٖـٛ ايطـ٬ح   عاع١ تس٣ إٔ عٓؿس قٛتٗا ٚٚضًٝؾاؿٛثٕٝٛ إذًا   ايعٓــ،  ٚاضـتددا

 ؛ٚتــدزى إٔ دخٛهلــا يف اؿكــٌ ايطٝاضــٞ ٜعــر ْٗاٜتٗــا   

ِ   غـري زا٥ذـ١،  يٛد١ٝ ٜٕٛ ؾهستٗا اهٜدإأٟ  ٜبكـ٢   َٚـٔ ثـ

اؿدٜح عٔ ايتشٍٛ إىل ايعُـٌ ايـدميكساطٞ ٚاملعـرتى    

 .ايطٝاضٞ بعٝدًا عٔ ايٛاقع

نــــد أْــــ٘ سصبــــ٘ ٪عٗــــس يٝؾ ،أدزى ذيــــو عًــــٞ ؾــــاحل

ــ٪متس) ٞ   (املـ ــ ــصب ضٝاضـ ــٛ سـ ــٝؼ   ،ٖـ ــتشهِ يف اؾـ ٚإٔ املـ

ــاز اهلل اؿٛثٝــــ    ــِ  أْؿــ ــ١ ٖــ ــاز٠  ،ٕ ٛٚايدٚيــ ــ٘ يف إغــ َٓــ

إٔ ٖــــرٙ عاعــــ١ َطــــًش١ أَــــا  إىل ًُذتُــــع ايــــدٚيٞ ي

 ايعٌُ ايطٝاضٞ ؾ ْا َٔ أدٝدٙ.

 ؛ؽتًـ اؾُاعات ايد١ٜٝٓ عـٔ ا٭سـصاب ايطٝاضـ١ٝ يف ؾًطـؿتٗا يًؿـٛش ٚاـطـاز٠       :ؾًطؿ١ اهلصمي١ ثاًْٝا:

 ؾإٕ عاع١ اؿٛثٞ  ؛ؾاؾُاعات ايد١ٜٝٓ ؼاٍٚ اؿؿاظ ع٢ً ؾٛزتٗا اييت زمستٗا يد٣ أؾسادٖا، ٚعًٝ٘
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ٕ ؿـاز  تْاْٗا ؼٍٛ اهلصميـ١ إىل  إبٌ  ا٫ْتؿازات،تطٜٛل بتبايؼ يف زؾع َعٜٓٛات أؾسادٖا   ؛أتباعٗـا  يف عٝـٛ

 ،ٚتطًِٝ ايطـ٬ح يًدٚيـ١   ،َٔ املدٕ عاع١ اؿٛثٞ سايًٝا ا٫ْطشاَب دُّتُعيرا ، اهع١َٝ٬ٚضا٥ًٗا بٛاضط١ 

ؾػـاٍ  إٜبك٢ ٖرا أسد املعٛقـات املتذـرز٠ ايـيت َـٔ غـ ْٗا      َٔ ثِ ٚ ،خطسًا ع٢ً ؾٛزتٗا َٚعٜٓٛات أتباعٗا

 املباسجات.

ــ١ املباسجــــات      ثايجــــًا: ــهسٟ يف عسقًــ ــٞ ؾــــاحل ايعطــ دٚز عًــ

ٚاؿــٛثٞ(  َــٔ املعــسٚف إٔ اؿًـٝؿني )ؾــاحل إذ ايطٝاضـ١ٝ؛  

خؿٛؾًا يف املعطـهسات ٚدبٗـات    ،ا خس اخرتم نٌ َُٓٗا

إٔ عًـٞ ؾـاحل ٫ ٜسٜـد أٟ سـٌ ضٝاضـٞ       إضـاؾ١ إىل  ،ايكتاٍ

ٜؿطـــٞ يف ا٭خـــري إىل قانُتــــ٘ أٚ ستـــ٢ إقؿـــا٥٘ َــــٔ     

يــــ٘  ١املطــــسح ايطٝاضــــٞ، خؿٛؾــــًا بعــــد ػاٖــــٌ ايطــــعٛدٜ

  ٞ ــٛث ــ١ اؿـ ــع عاعـ ــا َـ ــات   ،ٚؼاٚزٖـ ــٌ يف َباسجـ ــٔ ميجـ ٚيـ

ؾإْــ٘ ضــٝعٌُ  َــٔ ثــِ  ٚ ،ايــرٟ ٜسٜــدٙ ايهٜٛــت عًــ٢ ايٛدــ٘   

أٚ ع٢ً  ،تطُٔ ي٘ ٚ٭ضست٘ دٚزًا ضٝاضًٝا يف املطتكبٌ ٫أٚ عسق١ً أٟ كسدات  ،ع٢ً خسم أٟ ٖد١ْؾاحل 

 س عٓ٘ ٚعٔ أَٛاي٘.عَٔ ٚزؾع اؿقٌ اـسٚز ا ا٭

ٖٓــاى ايعدٜــد َــٔ ايكــ٣ٛ ايدٚيٝــ١ ٚاهقًُٝٝــ١ ٫ تسغــب يف ايكطــا٤ عًــ٢ اؿــٛثٞ  ؛ ايعاَــٌ ايــدٚيٞ زابعــًا:

ٍ ايتشــايـ ايعسبــٞ َــٔ َــٔ بــني دٚٚٚتــس٣ أْٗــا متجــٌ تٛاشْــات هــب اؿؿــاظ عًٝٗــا،  ،نذُاعــ١ َطــًش١

ٞ         ،ندٚي١ اهَـازات  ،ٜتب٢ٓ ٖرٙ ايس١ٜ٩  ،أْـٛز قسقـاؽ   ،َٚـا ٜـربٖٔ ذيـو ٖـٛ تؿـسٜح ٚشٜـس ايدٚيـ١ اهَـازات

        ٞ ــ يف  ايؿــر بــ ٕ تعٝٝٓــات ايــس٥ٝظ ايــُٝر ا٭خــري٠ سصبٝــ١ ٚيف إطــاز ضــٝل، ٖــرا ؾطــ٬ً عــٔ ايــدٚز اهٜساْ

ملٓــع أٟ َػــسٚع   ؛ٚاضــتُساز ايؿــساع  ،ٚزغبتٗــا يف خًــإل ا٭ٚزام يف املٓطكــ١   ،فسٜــات املباسجــات ايطــابك١  

 ٚز ا َٓطك١ ا٭سٛاش ايعسب١ٝ يف ايداخٌ اهٜساْٞ. ،عسبٞ قٟٛ َٔ غ ْ٘ اضتعاد٠ ايعسام ٚيبٓإ

 

١ٝ يف ايٛقـت  طٝاضـ ايُباسجـات  ًٓازٜٖٛات قـدد٠ ي ٝيؿـعب ايتٓبـ٪ بطـ   ابايٓعس إىل نٌ َا ضبل لد أْـ٘ َـٔ   

إ٫ أْـ٘ َـٔ خـ٬ٍ     ،ٚتٛتس ايع٬ق١ بـني طـسيف اؿـٛاز    ،تصاٍ أؾٛات املداؾع ٖٞ اؿان١ُ يًُػٗد ايعاّ ايرٟ ٫

ٚيـرا تهتؿـٞ    ،ايهًٞ ٚايٓذاح ايػاٌَ خؿاماحملددات ايطابك١ ميهٔ زضِ ضٝٓازٜٖٛات َٛضٛع١ٝ بعٝدًا عٔ اه

 اثٓني  هر اؿدٚخ: ٜٖٛنيٝٓازبطٖرٙ ايٛزق١ 
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ٖٚــٛ إٔ تــٓذح ا٭طــساف املتشــاٚز٠ يف تكطــِٝ ضًطــ١ً َــٔ املباسجــات ايطًٜٛــ١؛  َــٔ خــ٦ٍ٬ــ١ ٝاؿًشًــ١ ايبط

 َٓتني:اصتايبٓٛد اـُط١ إىل َسسًتني َ

 ،ٚؾو اؿؿاز عًـ٢ َدٜٓـ١ تعـص    ،ٚإط٬م ضساح ايطذٓا٤ ،متدٜد ؾرت٠ ٚقـ إط٬م ايٓاز املسس١ً ا٭ٚىل تػٌُ

تػٌُ أٜطًا تطًِٝ َ٪ضطات ايدٚي١ اـد١َٝ ٚايبٓو املسنصٟ ٚٚشاز٠ ٚ ،َكابٌ تٛقـ ضسبات قٛات ايتشايـ

 ايٓؿإل.

 ،ايعاؾـ١ُ َٚـٔ بٝٓٗـا    ،ٚا٫ْطـشاب َـٔ املـدٕ ايػـُاي١ٝ     ،تطًِٝ ايطـ٬ح ايجكٝـٌ يًدٚيـ١    تعر املسس١ً ايجا١ْٝٚ

ٚضـــُإ  ،غـــري ايٓعـــاَٝني َـــٔ اؾـــاْبني ؾٝٗـــا بعـــد ايتؿـــاِٖ عًـــ٢ َطـــتكبٌ املكـــاتًني ُٜػـــَسُع بايبـــد٤ عٝـــح 

 عاع١ اؿٛثٞ يف اؿهِ َطتكب٬ً.َػازن١ 

هْٛٗــا ي ؛ٗــٞ ا٭ؾــعب ؼككــاً ؾاملسسًــ١ ايجاْٝــ١   أَــا ،ٕ املسسًــ١ ا٭ٚىل قــد تٓؿــر بطــٗٛي١  إٖٚٓــا ميهــٔ ايكــٍٛ   

ــدٚيٞ عًــ٢ عاعــ١           ،ضــتشدد َؿــري اؾُاعــ١   ــٞ ٚاي ــٛع َــٔ ايطــػإل احملً ــ١ إىل ْ ــ١ ايجاْٝ ــاز املسسً ٚقــد ؼت

ٞ       ٫ٜٚ  ،اؿٛثٞ ٚقـد   ،َٚـٔ ايطبٝعـٞ إٔ تطـٍٛ املػـاٚزات     ،طـتبعد ايعُـٌ ايعطـهسٟ يف سـاٍ تعجـس اؿـٌ ايطـًُ

 .ْػٗد َبادز٠ خًٝذ١ٝ أٚ عسب١ٝ َؿطس٠ َٚه١ًُ يًكساز ا٭ ٞ ٚاملبادز٠ اـًٝذ١ٝ

 يًتشكل يٛدٛد قددٜٔ أضاضٝني:  قاب٬ً ٜٚبك٢ ٖرا ايطٝٓازٜٛ

تٛقـــ اؿــسب يف ايــُٝٔ ٚا٫ْتكــاٍ إىل َعاؾــ١ املًـــ ايطــٛزٟ       يف زغبــ١ املًُهــ١ ايعسبٝــ١ ايطــعٛد١ٜ     -8

ــٞ َــٔ دٗــ١         ،ٚاملؿــسٟ ــ١ ملٛادٗــ١ اؿًـــ ايسٚضــٞ اهٜساْ ــ١ ايرتنٝ ٚتٗدٜــدات  ،ٚمتــتني ايع٬قــات ايعسبٝ

ضــتجُاز١ٜ بدًٜــ١  اْؿتــاح املًُهــ١ عًــ٢ َػــازٜع   اباهضــاؾ١ إىل  ،تٓعــِٝ ايدٚيــ١ )داعــؼ( َــٔ دٗــ١ أخــس٣   

 يًٓؿإل.

ٚعــدّ ايكــدز٠ عًــ٢  ،تسادــع اـٝــاز ايعطــهسٟ يــد٣ عاعــ١ اؿــٛثٞ يًطــٝطس٠ عًــ٢ اؿهــِ يف ايــب٬د   -5

 قتؿاد١ٜ ٚايعطهس١ٜ.ايتشدٜات ا٫ ّايؿُٛد أنجس أَا

 

 

 



 
 
 

 

www.fikercenter.com 

 
10 

 

تتؿــل ا٭طــساف املتشــاٚز٠ عًــ٢ خطــٛط عسٜطــ١ ؿــٌ    ٖٚــٛ إٔيف ايتطبٝــل؛  خؿــامايٓذــاح ايٓعــسٟ ٚاه

ــ٢ أزض ايٛاقــع     ّ  ،ا٭شَــ١ ٫ٚ تطــتطٝع تسعتٗــا عً ــات     ،ايٛؾــا٤ با٫تؿاقٝــات  َــع عــد نُــا ٖــٛ ســاٍ ا٫تؿاقٝ

ٖٚٓا ميهـٔ إٔ   ،ط٬م بعض املدتطؿنيإَجٌ  ،َا عدا بعض ايتكدّ ايسَصٟ ،ايطابك١ ٚاؿٛاز ايٛطر ايػاٌَ

    ٛ ٚتعـصش دبٗـ١ تعـص يؿـو اؿؿـاز ٚخـسٚز اؿـٛثٞ         ،ثٝني ٚؾـاحل َـٔ ددٜـد   تكّٛ قـٛات ايتشـايـ بطـسب اؿـ

ٖـ  ربنـ أٚسػـد قـٛات اؾـٝؼ ايـٛطر ٚاملكاَٚـ١ عًـ٢ ؽـّٛ ؾـٓعا٤          ،ٚؾـاحل َٓٗـا   ّ   ٛ  ـا  سٝٓٗـا   ،عًٝـ٘ ايٝـٛ

ايطـػإل عًـ٢ اؿـٛثٞ ٚؾـاحل يتكـدِٜ      َـع   ،محا١ٜ املدٜٓني َطٛؽضٝتدخٌ اجملتُع ايدٚيٞ َس٠ أخس٣ ؼت 

طـ١ طسٜكـ١   ٜٚاـ٬ؾ١ يف ٖرا املػٗد إٔ َباسجات ايهٜٛت ضتؿطٞ إىل خس ايػسع١ٝ؛ ١ؿًشتٓاش٫ت أنجس مل

 َهتٛب١ ؾكإل.

        ٞ بـٌ تعُـد    ،ٖٚرا ايطٝٓازٜٛ ٜ تٞ ضُٔ قسا٠٤ جملُٛعـ١ َـٔ ا٫تؿاقٝـات ايـيت مل تًتـصّ بٗـا عاعـ١ اؿـٛث

ٛ   زغبـ١ عـٔ عـدّ    ؾطـ٬ً  ،ٚإعـاد٠ تستٝـب ا٭ٚزام   ،ىل ا٫ضتؿاد٠ َٔ ايٛقتإ  يف ايكطـا٤ عًـ٢  ٣ ايهـرب٣  بعـض ايكـ

ــ ٚاضــــتدداَٗا عطــــهسًٜا اؿسنــــ١ اؿٛثٝــــ١     . سٚع عسبٝــــًا أٚ اضــــ٬ًَٝا َطــــتكب٬ً يف إزبــــاى أٟ َػــ
 

•• 


