
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة اصلًـــــملصاظَة اًضـحَة  ادلـــــــــــــــمِورًة ادلـــــــــــــزائًص

.  وزارت اًخـَمي اًـــــــــــــــــايل واًححر اًـَمي  

.سـَست،*  موالي اًعاُص* خامـة اصلنخور  

.لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة  

 

 
 

 املَخلى اًوظين اًثامن حـــــول

اصلتَوماس َة اًـصتَة يف ػي اًخحوالث 

 اًس َاس َة اًصاُية

 2014 دٌسمرب 08/09ًويم 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:اًصئُس اًرشيف ٌَمَخلى  

   ثحون فذح هللا:الأس خاذ اصلنخور

(سـَست،*  موالي اًعاُص* مسٍص خامـة اصلنخور )  

:املرشف اًـام  ؿىل املَخلى  

س َلس بأمحس: اصلنخور .ًًص  

(معَس لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة )   

:رئُسة املَخلى  

. هواري بأحالم/اصلنخورت  

:رئُس اٌَجية اًـَمَة ٌَمَخلى   

.دٌفويس ؾحس اًـٍزز/اصلنخور  

:رئُس اٌَجية اًخيؼميَة ٌَمَخلى   

.صاريب َلس/بأ   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:بأؾضاء اٌَجية اًـَمَة   

.َلس ذساوي. د  .ؾحس اًلادر ؾحس اًـايل. د  ظَيب جن ؿًل. د.بأ   

سان. د .َلس ًَدمي. ؾٌلرت فذَحة د.د .مَِود وصل اًعسًق. د حٌلل ًز  

.ؾامثن حادي.بأ .ي ؿًل اًـعص. بأ  بأَلس جن زاًس. بأ  رمضان زتريي. د  

.املؤمن جن ظغري ؾحس .   بأ تومسٍن بأمحس . بأ  صويق دصويب. بأ   

 

 

:بأؾضاء اٌَجية اًخيؼميَة  

 .نــــــــــــــــــتيور ؿالء اصلًـ.   بأ .جصويس رضـــــوان.  بأ .ــســـــبأمحس صاُــــــــــ.بأ 

.ـاحـــــــــــــــــــ ُواري تَحـــــــ.بأ .ـمســــجن ؿُىس بأحــــ.بأ . ـــاصورـــظارق ؾـــــــ.بأ   

.  اًىصميؾحس ثحون .بأ .مصزوق َلس . ؾحس اًسالم بأ موهَي .بأ  .ادرـــــانيب ؾحس اًلـــــ. بأ   

ـســـــــص َزاوي بأمحــــ. بأ  . .ـــنيـــــــدرتة بأمـــــــــ. بأ  .ـــــســـــــــــص حًل َلـ. بأ   

.ـةـــــؾعموين ذََفـــ. بأ   

 

 

 



  

 لكمة صىص

        ًخلسم اًسادت الأساثشت بأؾضاء ظامق املَخلى اًوظين اًثامن واملوســـــــــــوم                                  

  "اصلتَوماس َة اًـصتَة يف ػي اًخحوالث اًس َاس َة اًصاُية: "                 تـ 

  2014 دٌسمرب 08/09ًويم  وامليؼم

.جلكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة جبامـة اصلنخور موالي اًعاُص ثسـَست   

جناخ ُاثَ اًخؼاُصت اًـَمَة  و خنط ابطلهص  ي اًضىص واًـصفان ًلك من سامه يف اؤ :جبًز  

 

-   ثحون فذح هللا:الأس خاذ اصلنخور - سـَست*موالي اًعاُص* مسٍص خامـة اصلنخوراًس َس             

. رشف رئاس خَ وافذخاحَ لأصغال ُشا املَخلى  ؿىل

 

س َلس بأمحس:  اصلنخور   -معَس لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة                   اًس َس  -   ًًص

جناخ فـاًَاث ُشا املَخلى رشافَ اًـام ومساٌُلثَ اًلمية يف اؤ .ؿىل اؤ  

 

. اًسادت الأساثشت الأفاضي املضارنني ؿىل لك ما كسموٍ من احهتاداث ؿَمَة وحبثَة 

 

جناخ فـاًَاث ُشا املَخلى  دارت اًلكَة وذََة اًعَحة ؿىل مجَؽ  املحادراث و اجملِوداث املحشوةل ًخغعَة واؤ    اؤ

 .ظوال بأايمَ

        

. ثلدَوا مٌا بأمسى ؾحاراث الاحرتام واًخلسٍص واًضىص

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صاكًَة املَخلى : اؤ

ذ مبوحة ُشٍ 1961ثـخرب اثفاكِة فِيا ًـام   املصحؽ اًلاهوين اصلويل ملٌلرسة اًًضاط اصلتَومايس، اؤ

االثفاكِة ًمت حتسًس اًلواؿس واملحادئ اًيت حتنك اًـمي اصلتَومايس وذمارس خَ، نٌل جضلك مصحـا بأساس َا 

ة اذلعاانث والامذَازاث امللصرت ؿىل ضوء ذمارسة اًوػائف  توظفِا بأول اثفاكِة ثدٌاول دراسة هؼًص

ىل اىهتاء اًخحادل اصلتَومايس اصلامئ ضافة اؤ . اصلتَوماس َة، ابالؤ

ذ حتخي املوكؽ اًحارز والأسايس يف مسار ثعور  حىديس ػاُصت اصلتَوماس َة اًَوم بأمهَة ابًغة، اؤ

اًس َاسة اصلوًَة، وثربز بأمهَة موضوع اصلتَوماس َة يف بأوادص ُشا اًلصن، من ذالل خضامة وجحم 

اًـامَني يف اًسكل ارلاريج اصلتَومايس واًلٌعًل، ذما ًخعَة مـادلة اصلتَوماس َة يف لك بأتـادُا 

ة واًلاهوهَة واًس َاس َة والاحامتؾَة واًفٌَة زاء ُشا اًخعور اطلي جضِسٍ اًـالكاث . اًخارخيَة واًيؼًص اؤ

ؿساد س َاسة اصلول ارلارحِة، نٌل  اصلوًَة اًَوم ثعحح ػاُصت اصلتَوماس َة اًؼاُصت الأساس َة يف ثيفِش واؤ

بأهنا ثعحح املسذي الأسايس اطلي ًمت من ذالهل حتلِق س َاسة اًسمل واذلصة، وحتلِق حٌلًة ورؿاًة 

هنا ثـخرب بأًضا بأحس وسائي ثيفِش . معاحل اصلول الأفصاد ذا اكهت اصلتَوماس َة حىديس ُشٍ الأمهَة، فاؤ فاؤ

ؿساد اًس َاسة ارلارحِة، وذسمة معاحل اصلول، وحٌلًة اًصؿااي . واؤ

هنا ؿمل وفن . فِيي كس بأظححت مؽ ثعور اًـالكاث اصلوًَة ؿٌَل ًسرس، وفٌا ًخلن، وكاهوان ًَزم اؤ

ىل ذسمة  دارت وثوحَِ اًضؤون اصلوًَة، ويه رمية ذاث وػائف مذـسدت ومذيوؿة ومذرععة هتسف اؤ اؤ

. معاحل مجَؽ بأصزاص اًلاهون اصلويل

ظار اًخـاون اصلويل يف مجَؽ املَادٍن ٌضلك اًًضاط اصلتَومايس بأحس بأمه مؼاُص  هَ ويف اؤ اؤ

ذ ُو انتؽ بأساسا من متخؽ اصلوةل ابًس َادت يف ُشا اجملال، وُو ما ًخجىل يف بأصاكل  جماالث ُشا اًخـاون، اؤ

اًـمي اصلتَومايس اطلي ًلوم تَ رؤساء اصلول ووزراء ارلارحِة، وبأؾضاء اًحـثة اصلتَوماس َة، وتـثاث 

. اصلول ارلاظة، وتـثاهتا صلى امليؼٌلث اصلوًَة

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وًعاملا صلك اًًضاط اصلتَومايس بأحس املصحىزاث اًصئُس َة اًيت ثلوم ؿَهيا املعاحل املضرتنة ٌضلول اًـصتَة 

زحاث ثواخسُا يف اجملمتؽ اصلويل، الأمص اطلي حيمت ؿَهيا بأن حصاؾي املحادئ اًيت ثلوم ؿَهيا اصلتَوماس َة  من بأخي اؤ

ىل الاًزتام هبا ظحلا ًلواؿس اًلاهون اصلتَومايس ُشا من هجة، ومن هجة بأدصى كس ًخـني  واملسؾوت يف هفس اًوكت اؤ

ؿىل ُشٍ اصلول وظحلا ٌَمعَحة بأن ختصح وحاةل اس خثٌائَة ؾن مسار ُشٍ اًلواؿس مثي ما ُو اذلال يف كعؽ اًـالكاث 

. اخل...اصلتَوماس َة

ما مسى اًزتام اصلول اًـصتَة :  وؿىل ُشا الأساس ميىن ظصخ االؤصاكًَة اًصئُس َة ٌَمَخلى ؿىل اًيحو الآيت

يف ذمارسة اًًضاط اصلتَومايس ابذلفاظ ؿىل اًخوازن تني ذسمة اًلضااي واملحادئ واصلفاع ؾن املعاحل اًلومِة ًِا؟ وما 

مسى جناخ دتَوماس َة اصلول اًـصتَة يف ذسمة بأُساف اًس َاساث ارلارحِة ًِا؟ وما يه حسود ُشا اًـمي 

اصلتَومايس؟ 

: حماور املَخلى 

.  اًخبأظَي اًيؼصي واملفاُميي ًٌَضاط اصلتَومايس:احملور الأول

.  ثعور اًًضاط اصلتَومايس اًـصيب ؿىل ضوء ذسمة اًلضااي اًـصتَة وحي اًزناؿاث:احملور اًثاين

.  ظحَـة اذلعاانث والامذَازاث امللصرت يف ػي ذمارسة اًًضاط اصلتَومايس يف اصلول اًـصتَة:احملور اًثاًر

.  اًـصاكِي اًيت ثـرتض ذمارسة اًًضاط اصلتَومايس يف اصلول اًـصتَة:احملور اًصاتؽ

كَميَة اًصاُية ؿىل مسار اصلتَوماس َة اًـصتَة:احملور ارلامس .  بأثص الأزماث االؤ
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:اًربانمج  اًزمين  ٌَمَخلى       

.2014 دٌسمرب07:ًوم الأحس       

.س خلدال اًوفود                              اؤ   

.2014 دٌسمرب 08:ًوم االزيني   

.(صغال املَخلى بأ فذخاخ اؤ ) ظحاحا 09.00:ؿىل اًساؿة    

ىل غاًة اًساؿة 09.00من اًساؿة  .ظحاحا 10.00ظحاحا اؤ  

 آايث من اطلهص اذلـــىمي . ثالوت ب

 ــيـاًًض َس اًوظٌــــــــــــــــــــــ .

 ـودـاًرتحِة ابًضَوف واًوفــ .

 ــــَخلى ـــلكمة اًس َس رئُس املــ 

  لكمة اًس َس معَس اًىــــــــــََة 

 فذخاخ اًصمسياالؤؿالن ؾن )لكمة اًس َس مسٍص ادلامــــــــة   االؤ

. ( لأصغال املَخلى                          

 سرتاحة  .اؤ
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 دٌسمرب08: اًَوم الأول 

"بأ "املسرح . اًفرتت اًعحاحِة  

ىل سا10.00من سا: ادلَسة الأوىل 12.00 اؤ  

:ظَيب جن ؿًل / د.بأ : رئُس ادلَسة   

اًخبأظَي اًيؼصي واملفاُميي ًٌَضاط اصلتَومايس: احملور الأول   

ؾيوان املساذةل   املست ادلامـة املخسذي 

املفِوم اًـام ٌضلتَوماس َة 

.واصلتَومايس  

 

ؾحس اًـايل /بأ 

 ُحال
 خامـة ابثية

- سا10:00

سا10:15  

ملارتة : اصلتَوماس َة غري اًصمسَة

ة .هؼًص  

 

تومََم هوال/بأ   

خامـة 

س َسي 

.تَـحاس  

-  سا10:15

  سا10:30

ؿالكة اًس َاسة اصلتَوماس َة 

ابملؤسساث املاًَة اصلوًَة يف 

ػي ثعحَق جصامج الاظالخ 

: الاكذعادي يف ادلزائص، اًفرتت

(1988-2014.)  

ؾخَق اًض َخ/بأ   
خامـة 

.سـَست  

-سا10:30

سا10:45  

اصلتَوماس َة اذلسًثة يف ػي 

اًـالكاث املـوملة وزورت 

ضافِة : املـَوماث ػِور املِام االؤ

.ٌضلتَومايس  

نسرويل ؾحس /بأ 

 اًىصمي

 

خامـة 

.وُصان  

- سا10:45

  سا11:00

اصلتَوماس َة يف اًرشًـة 

.االؤسالمِة  

 

حٌلل تَحاكي/بأ   
خامـة 

.سىِىست  

- سا11:00

  سا11:15

امليؼور االؤساليم 

تني امللارابث : ٌضلتَوماس َة

ة واًامنذح اًـمََة .اًيؼًص  

موهَي ؾحس ./بأ 

 اًسالم،

خامـة 

.سـَست  

- سا11:15

  سا11:30

( دكِلة30 )مٌاكضة ؿامة  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"بأ "املسرح : اًفرتت املسائَة    2014 دٌسمرب08: اًَوم الأول   

ىل اًساؿة 14:00من اًساؿة  : اًثاهَةادلَسة  16:00 اؤ  

  .مغصيب كوًسر/ د: رئُس ادلَسة

.ثعور اًًضاط اصلتَومايس اًـصيب ؿىل ضوء ذسمة اًلضااي اًـصتَة وحي اًزناؿاث: احملور اًثاين   

 

 

 املست ادلامـة املخسذي ؾيوان املساذةل

اًـالكاث اصلتَوماس َة اًـصتَة يف ػي اًوضؽ 

.االؤوساين اًصاُن  

دشور ./د

  امليظاًيب

مصنز حِي 

اًححر 

اًـَمي، 

 ادلزائص

-سا14:00  

  سا14:15

كَميياصلور  تني ملذضَاث :  ٌَجزائصاالؤ

.اًس َادت وضغوط اًحُئة اصلوًَة  

ؾحس /د

اًلادر ؾحس 

 اًـايل

خامـة 

 سـَست
-سا14:15  

  سا14:30

ة جتاٍ مٌعلة اًساحي  اصلتَوماس َة ادلزائًص

كَميَة .واًعحصاء يف ػي اًخحوالث االؤ  

كادت جن /بأ 

ؾحس هللا 

 ؿائضة

خامـة 

 ثَمسان
سا14:30  

  سا14:45-

دشائَََة،  اًـالكاث اصلتَوماس َة اًـصتَة االؤ

اانث ما تـس اذلصاك اًـصيب اًـالكاث : ُر

دشائَََة بأمنوذخا .اصلتَوماس َة املرصًة االؤ  

زردويم / بأ 

 ؿالء اصلٍن

خامـة 

 ثسىصت
سا14:45  

اس15:00-  

دور ادلامـة اًـصتَة يف اذلفاظ ؿىل الأمن 

اًـصيب تني ملذضَاث اًس َادت والاس خلصار 

 ومذعَحاث اًخمنَة  واذلنك اًصاصس

كوادري /د

 خمخار

خامـة 

.سـَست  
س15:00  

  سا15:15-

اًًضاط اصلتَومايس اًلعصي يف ػي اذلصاك 

.اًس َايس اًـصيب  

ؾحس اًلادر /بأ 

 توغازي

خامـة 

.مس خغامن  

سا15:15  

  سا15:30-

 

( دكِلة30)مٌاكضة ؿامة   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"بأ "املسرح : اًفرتت املسائَة  2014 دٌسمرب08: اًَوم الأول   

ىل اًساؿة 16:00من اًساؿة  : ادلَسة اًثاًثة     سا18:00 اؤ

.ؾحس اًـايل ؾحس اًلادر /د : رئُس ادلَسة  

مذَازاث وظحَـة اذلعاانث  : احملور اًثاًر   امللصرت يف ػي ذمارسة اًًضاط اصلتَومايس يف اصلول االؤ

  : اًـصتَة

 

 املست ادلامـة املخسذي ؾيوان املساذةل

كــصاءت كاهوهَة ٌَحعاهة 

.1961اصلتَوماس َة يف اثفاكِة   

 ُامي /د

 اًِواري

خامـة 

.سـَست  

- سا16:00  

  سا16:15

اذلعاهة اًلضائَة ًصؤساء اصلول 

تني امليعق اصلتَومايس 

.واًلضايئ  

ت ًوسف /بأ  ًآ ب

ية  ظرًب

خامـة 

.ثزيي وزو  

- سا16:15  

  سا16:30

مذَازاث  دور اذلعاانث و االؤ

اصلتَوماس َة يف ثفـَي اًًضاط 

.اصلتَومايس يف امليعلة اًـصتَة  

  تسٍص حيي/بأ 

 

 

خامـة 

.ثَمسان  

- سا16:30  

سا16:45  

 

ة يف  دور اصلتَوماس َة ادلزائًص

كَميَة واذلصوة .حي الأزماث االؤ  

 

مزاين ؾحس /بأ 

 اًلادر

 

خامـة 

.سـَست  

- سا16:45  

  سا17: 00

الأسس اًلاهوهَة ًالمذَازاث 

.واذلعاانث اصلتَوماس َة  

 

  معصاين اندًة/بأ 
خامـة 

 اًحََست

  سا17: 00

- سا17:15  

رساء دتَوماس َة  مذعَحاث اؤ

ؾصتَة موحست يف ػي حمتَة 

ظالخ خامـة اصلول اًـصتَة .اؤ  

 

ز /د ؾحس اًـٍز

 دٌفوســـــي

جن ظغري ./بأ 

 ؾحس املومن

خامـة 

 سـَست

- سا17:15  

  سا17: 30

 

  دكِلة30مٌاكضة ؿامة 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"بأ " املسرح 2014 دٌسمرب09 : اثيناًَوم ال  

ىل اًساؿة 09:00من اًساؿة  : اًصاتـةادلَسة  11:15 اؤ  

ُامي ُواري /د: رئُس ادلَسة  

(اًـصاكِي اًيت ثـرتض ذمارسة اًًضاط اصلتَومايس يف اصلول اًـصتَة):   احملور اًصاتؽ   

 
 املست ادلامـة املخسذي ؾيوان املساذةل

واكؽ اصلتَوماس َة اًـصتَة 

.ومؼاُص بأزمهتا  
بأرحَِوس ورسٍن/بأ  .خامـة وُصان  سا09:15-   سا09:00   

ة يف  اصلتَوماس َة ادلزائًص

مواهجة اًخحسايث اصلاذََة 

.وارلارحِة  

نٌلل فذاخ و /بأ 

صويق دصويب/بأ   

. مـسىصخامـة 

.خامـة سـَست  
  سا09:30-  سا09:15

مـوكاث اًًضاط اصلتَومايس 

ظالحَ .اًـصيب وملرتحاث اؤ  
وٌس هوال/بأ  .خامـة سـَست  سا09:45-سا09:30   

ثوهجاث اًـلِست اصلتَوماس َة 

ة يف ػي اذلصاك  ادلزائًص

اًس َايس والاحامتؾي يف 

كَميي اًـصيب اًلِود : احملَط االؤ

.واًعموحاث  

 

ذاصل ثَـُش/بأ   

 

خامـة مخُس 

.مََاهة  

سا09:45  

سا10:00  

اصلتَوماس َة اًـصتَة يف ؾرص 

دراسة حاةل ادلامـة : اًثوراث

اًـصتَة واًثورثني اًسورًة 

.واٌََخِة ملارهة  

ذَفون بأمني/ بأ   

  رضاساملجن / بأ   و

 

 خامـة اًحََست

  سا10:00

  سا10:15

جعز اصلتَوماس َة اًـصتَة ؿىل 

 مواهحة اًخحوالث
ذساوي َلس/ د .خامـة سـَست   

  سا10:15

سا10:30  

 

واكؽ اصلتَوماس َة اًـصتَة يف 

دشائًَل  ػي اًخعاؿس االؤ

لِا  فًص واًرتاحؽ اًـصيب يف اؤ

آس َا  وب

ؾٌلرت تسرت /بأ  سا10:45-سا10:30 خامـة سـَست   

  دكِلة30مٌاكضة ؿامة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىل سـا11:15من سـا : ادلَسة ارلامسة :2014 دٌسمرب09 :اًَوم اًثاين  "بأ " املسرح :12:45 اؤ  

هلادي حفِغ/ د.بأ : رئُس ادلَسة  

كَميَة اًصاُية ؿىل مسار اصلتَوماس َة اًـصتَة :احملور ارلامس  بأثص الأزماث االؤ  

 

 

 املست ادلامـة املخسذي ؾيوان املساذةل

كَميَةبأثص الأزماث   اًصاُية ؿىل ذمارسة االؤ

.اًًضاط اصلتَومايس يف دول املغصة اًـصيب  

ظافص / بأ 

 هصمية

خامـة 

ثَمسا

.ن  

 11:15سا

 سا11:30

   

ظار ًٌَضاط  خامـة اصلول اًـصتَة اكؤ

اصلتَومايس اًـصيب املضرتك وموكفِا من 

حاةل ًَخِا : اًخحوالث يف امليعلة اًـصتَة

.وسوراي  

جن ؿُىس/بأ   

 بأمحس

خامـة 

 سـَست

  سا11:30

سا11:45  

ا ؿىل مسار  كَميَة اًصاُية وثبأزرُي املـوكاث االؤ

.اصلتَوماس َة اًـصتَة  

مصمي / بأ 

 محُش

خامـة 

.جباًة  

سا11:45  

سا12:00  

ة يف ػي اًخحسايث  اصلتَوماس َة ادلزائًص

ليمٌعلةالأمٌَة يف  فًص الأزمة :  اًساحي االؤ

."منوذخابأ "املاًَة   

فصايح /بأ 

 َلس

خامـة 

مس خغا

.من  

ا س12:00

  سا12:15

دارت الأزماث ؿالم اًـصيب واؤ .االؤ  

هبياس /بأ 

     سـَس 

ؿادل   

خامـة 

ادلزائص 

03 

  سا12:15

سا12:30  

بأثص اًخحوالث اًس َاس َة يف اًوظن اًـصيب 

.ؿىل اصلتَوماس َة اًـصتَة  

جن /بأ 

 مضريخ

 بأسٌلء

خامـة 

.ابثية  

سا12:30  

سا12:45  

  ( دكِلة30 )مٌاكضة ؿامة

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلَسة ارلخامِة 

ىل 13:15: من اًساؿة  .سا14.00 اؤ  

:ل االؤدذخام حفـ  

 اًخوظَاثكصاءت   .

 ذمثي اًوفود لكمة  .

  ذمثي ظامق املَخلى لكمة .  

 جسَمي اًضِاداث. 

 آايث من اطلهص اذلىمي . ثالوت ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:لكمة رئُس املَخلى   

ًلاء ؿساد واؤ ز : من اؤ .، وُشا هَاتة ؾن رئُس املَخلى(رئُس اٌَجية اًـَمَة ٌَمَخلى)اصلنخور دٌفويس ؾحس اًـٍز  

 

ثسم هللا اًصمحن اًصحمي، 

ـؼمي سَعاهَ، وهعًل ووسمل ؿىل املحـوج رمحة          واسلس هلل محًسا نثرًيا ظَحًا مداراكً فَِ، نٌل ًًدغي دلالل وهجَ ًو

ىل ًوم اصلٍن، وبأما اٌَـاملني، َلسً  حسان اؤ آهل وحصحَ، ومن ثحؽ ُسامه وسكل سخَِِم ابؤ  بأرشف ارلَق بأمجـني، وؿىل ب

: تـس

 اًس َس الأس خاذ اصلنخور مسٍص خامـة اصلنخور اًعاُص موالي ثسـَست. 

 اًس َس الأس خاذ اصلنخور انئة مسٍص ادلامـة امللكف ابًححر اًـَمي واًـالكاث ارلارحِة. 

 اًس َس اصلنخور معَس لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة جبامـة سـَست. 

 اًسادت معساء اًلكَاث ورؤساء اجملاًس اًـَمَة ورؤساء الأكسام. 

 اًسادت واًس َساث اًضَوف اًىصام من بأساثشت وابحثني. 

 س ابًلكَة  .اًزمالء واًزمِالث بأؾضاء َُئة اًخسٌر

 ة ابًلكَة  .اًزمالء واًزمِالث بأؾضاء اًَِئة االؤداًر

 بأتيايئ اًعَحة، تيايت اًعاًحاث... 

 :اًسالم ؿََنك ورمحة هللا ثـاىل وجصاكثَ، وتـس

   ٌرشفين بأظاةل ؾن هفيس وهَاتة ؾن زماليئ الأساثشت بأؾضاء اٌَجيخني اًـَمَة واًخيؼميَة ٌَمَخلى، بأن بأرحة جنك مجَـًا،   

دواهيا   ...حََمت بأُال وىًزمت سِال، وثحوبأمت من ادلية مزنال: وبأكول ًنك جلك خفص واؿزتاز ُشا وبأرحة تعفة بأدط تضَوفٌا واؤ

جناخ  ال ًُضارهوا مـيا يف اؤ اًىصام اًلادمني من والايث تـَست وخمخَفة، واطلٍن جتضموا مضلة اًخيلي من بأماهن تـَست، اؤ

فـاًَاث ُشا املَخلى اًوظين اًثامن، واطلي ميثي اذلَلة اًثامٌة يف سَسةل املَخلِاث اًوظيَة اًيت دبأتت لكَة اذللوق واًـَوم 

   .واًلكَة مـًِسا اًس َاس َة جبامـة سـَست ؿىل ثيؼميِا مٌش بأن اكهت ادلامـة مصنًزا 

  



ن ُشا املَخلى اًوظين اًثامن اطلي ثيؼمَ لكَدٌا، ًـخرب هوؾًَا من خاهحني ؿىل الأكي بأوهلٌل       موضوع املَخلى اطلي : اؤ

ُشا املوضوع اطلي بأحضى حسًر . "اصلتَوماس َة اًـصتَة يف ػي اًخحوالث اًس َاس َة اًصاُية" : تـخاء موسوما 

ثص اهدضار زوراث االؤظاحة  ، وابًخايل جنس بأن "ابلأهؼمة اذلاهكة" اًساؿة، ذاظة تـس اذلصاك اطلي ؾصفذَ امليعلة اًـصتَة اؤ

اًـالكاث اصلتَوماس َة تني تـغ اصلول اًـصتَة بأحضت رمسدت  ابًخجمَس تي وحىت ابًلعؽ، لأهَ ابث من اًعـة ؿَهيا 

. اًحلاء ؿىل حِادُا، وؿسم بأذش موكف من ىزاؿاث داذََة هتسد بأمهنا اصلاذًل، واس خلصار لك امليعلة اًـصتَة تبأهكَِا

ىل درخة  ابث ًزامًا ؿََيا بأن وس خوؾة اصلرس حًِسا، وبأن هـرتف لكيا تبأن اًـالكاث اصلتَوماس َة اًـصتَة كس ثبأثصث اؤ

ا اًودي، ًخسذي يف دوامة  هشار ؾن مساُر هحريت يف ػي اذلصاك اًس َايس اًصاُن، وكس حتوًت ثسرجيَا ومن غري ساتق اؤ

. اًرصاع واملواهجة

حساج، وما واههبا من حتََالث وكصاءاث ٍصى بأن ُياك بأزماث مفذـةل،  لأ ن املخبأمي ٌَساحة اًس َاس َة اًـصتَة ًو اؤ

ة  . وبأدصى ثَوخ يف الأفق ٍهتسد اس خلصار وبأمن ُشٍ امليعلة ؿام (فسوراي ومرص اًيت اكهت حصتعٌِل يف املايض اًلًص

ظسار معةل مضرتنة، صِسث ؿالكهتٌل اًس ية املاضَة ؿىل املس خوى اًصمسي مٌحى خمخَف،  )1958 وحست اتمة مؽ اؤ

. دعوظا ؾيسما بأؿَن اًصئُس املرصي اًساتق كعؽ اًـالكاث اصلتَوماس َة مؽ اًيؼام اًسوري اذلامك

نٌل جنس بأن اًـالكاث اصلتَوماس َة مذوحصت تني لك من مرص واًسـودًة، مرص وكعص، اًسـودًة واالؤماراث اًـصتَة     

ُس تحـَس وحتسًًسا يف املغصة  املخحست واًححٍصن مؽ كعص، اًـصاق مؽ لك من اًسـودًة واالؤماراث اًـصتَة املخحست، ًو

ة املغصتَة ثوحصاث مذىصرت . اًـصيب اًوضؽ ًُس ابلأفضي، حِر جضِس اًـالكاث اصلتَوماس َة ادلزائًص

الاس خجاتة اًىدريت اًيت حؼَت هبا وركة املَخلى من كدي الأساثشت واًحاحثني، وذكل تفضي : واثين ُشٍن ادلاهحني    

شا سواء "االؤهرتهت"الاهدضار اًواسؽ اطلي َُبأثَ اًخىٌوًوحِا االثعاًَة اذلسًثة ذمثةل يف اًض حىة اًـيىدوثَة اًـاملَة  ، ُو

من ذالل موكؽ اًلكَة ؿىل اًض حىة، ونشا موكؽ مصنز حِي اًححر اًـَمي ابدلزائص، وموكؽ ص حىة ضَاء ٌَمؤمتصاث 

ىل ظفحاث اًخواظي الاحامتؾي اًيت روحت ٌَمَخلى، و ورشث وركذَ اًححثَة . واصلراساث، ابالؤضافة اؤ

ني، وحىت       ُشا وكس ػِصث الاس خجاتة يف اًـسد اًىدري من اًعَحاث اًيت وظَخيا من الأساثشت واًحاحثني ادلزائًص

فلس متثَت الاس خجاتة ...ًَخِا، ثووس، املغصة، املمَىة اًـصتَة اًسـودًة، اًـصاق: اًحاحثني من دول ؾصتَة خمخَفة مثي

. واًصغحة يف اس امتراث املضارنة املصفلة مبَرعاث املساذالث اًيت ًلرتحون االؤسِام هبا يف بأؾٌلل املَخلى

ظالكا ثَحُهتا، بأن هـصض املَرعاث  فاكن من اًرضوري ؿََيا وبأمام اًنك اًىدري من ظَحاث املضارنة، واًيت ال ميىن اؤ

اًيت وظَخيا ؿىل اًخحىمي الأاكدميي، حِر مت جضىِي دلية ؿَمَة مىوهة من بأساثشت مجؽ تُهنم اًخرعط اًلاهوين 

واًس َايس،  



وتـس اصلراسة  .ومت دراسة ُشٍ املَرعاث من ظصف ُشٍ اٌَجية اًـَمَة اًيت بأتسث ربأهيا فامي حصاٍ مٌاس حا    

واٍمتحَط، مت كدول س حـة وزالزون مَرعا من بأظي زالزة وس خون مَرعا، ًخمت مصاسةل بأحصاهبا الجناز الأحباج 

رساًِا مصت بأدصى، وتـس ثَلي ُشٍ الأحباج بأؾَس اًيؼص فهيا من خسًس، ووكؽ الادذَار فلط ؿىل حوايل واحس  اًاكمةل واؤ

دراهجا مضن جصانمج املَخلى . وزالزون مهنا متت املوافلة ؿىل اؤ

فامي ًخـَق تخوزًؽ املساذالث ؿىل ادلَساث، وحىت ثخاخ اًفصظة ًلك املضارنني بأن ًـصضوا مَرعاث بأحباهثم،        

ًلاء بأحباج الأساثشت املخسذَني، ؿىل   وبأن حتؼى  ابملياكضة واالؤثصاء، فلس مت ختعَط مخسة خَساث ًمت من ذالًِا اؤ

، وخَس خني مؽ ادلَسة ارلخامِة يف )2014 دٌسمرب 08(بأن حىون ُياك زالج خَساث يف اًَوم الأول من املَخلى 

، نٌل وكس حصظيا لك اذلصص ؿىل بأن حىون الأحباج اًيت ثـصض يف لك خَسة )2014 دٌسمرب 09(اًَوم اًثاين 

. مذلارتة من حِر موضوؿاهتا، حىت ٍىون ُياك ثيوع من هجة، وحاكمي من هجة اثهَة يف بأؾٌلل لك خَسة

ة بأو تـَس يف  يف الأذري بأصىص هَاتة ؾن زماليئ بأؾضاء اٌَجيخني اًـَمَة واًخيؼميَة ٌَمَخلى، لك من بأسِم سواء من كًص

ىل ؾلس ُشا اٌَلاء اًـَمي اًوظين . بأن هعي اًَوم اؤ

ىل         صىصا ًلك الأساثشت واًحاحثني اطلٍن ابدروا تعَة املضارنة، وبأجنزوا الأحباج املعَوتة، وحرضوا اًَوم اؤ

ىل اًلادمني مهنم من  جناخ بأؾٌلل املَخلى اًوظين اًثامن، نٌل وهـخشر اؤ ًلاء مساذالهتم واالؤسِام يف اؤ مسًية سـَست الؤ

ًَيا، سائَني هللا ؾز وخي بأن جيـي  ق وظوهلم اؤ والايث تـَست ؾٌل ميىن بأن ٍىوهوا كس ؿاهٍو من ثـة بأو مضلة يف ظًص

. ذكل يف مزيان حس ياهتم

يب، وانئحَ الأس خاذ اصلنخور سَاميين املََود،        ا الأس خاذ اصلنخور ثحون فذح هللا ُو صىصا ٌَجامـة ذمثةل يف مسٍُص

س َلس بأمحس، وبأمِهنا اًـام تومسٍن ؾحس اًلادر، ولك اًعامق االؤداري ٌَلكَة ؿىل  وصىصا ٌَلكَة ذمثةل يف معَسُا اصلنخور ًًص

. االؤماكانث املسرصت واملخاتـة املس متصت

صىصا ًلك اًزمالء الأفاضي بأؾضاء اٌَجيخني اًـَمَة واًخيؼميَة ٌَمَخلى ؿىل ما تشًٍو من هجود ظَةل اًفرتت اًيت ثَت 

ثلان  .االؤؿالن ؾن املَخلى، وؿىل ادلِود اًيت ًحشًوهنا اًَوم ًخجصي بأؾٌلل املَخلى يف سالسة وهؼام واؤ

 

 

. صىصا ًنك مجَـا بأهيا اذلضور اًىصام ؿىل هصم االؤظغاء ومجَي الاُامتم

. واًسالم ؿََنك ورمحة هللا ثـاىل وجصاكثَ

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ىل املَخلى اًوظين اًثامن حول  :مَرعاث الأوراق اًححثَة امللسمة اؤ

  اصلتَوماس َة اًـصتَة يف ػي اًخحوالث اًس َاس َة اًصاُية،

  جلكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة،2014 دٌسمرب 08/09:  وامليـلس تخارخي

 . خامـة اصلنخور اًعاُص موالي ثسـَست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (خامـة اذلاح رلرض تحاثية)ؾحس اًـايل ُحال، / بأ .1-

."املفِوم اًـام ٌضلتَوماس َة واصلتَومايس"   

:املساذةلمَرط   

حسى حلول املـصفة االؤوساهَة وكس ػِصث حسًثاً   َة يه اؤ ، حِر بأفصزهتا - وـمل بأاكدميي مس خلي - اًـالكاث اصلًو

َة املخالحلة طلكل فِيي جمال واسؽ ٌضلراسة واًححر ويه مذعورت ومزتاًست وذكل حزاًس واجساع هعاق  الأحساج اصلًو

هيا وس خعَؽ بأن هعَق ؿَهيا  َة طلكل فاؤ فِيي جس خوؾة وختزن الأحساج واًـالكاث اًيت " تيم الأحساج"الأحساج اصلًو

 .ثدضاتم تني دول اًـامل ًوما تـس ًوم

طلكل ػِص ُشا اًـمل اذلسًر ًَسرس اًعالث واًصواتط اًيت حصتط تني اصلول صاماًل ًلك هوايح اذلَات اًَومِة     

ىون ًِا ثبأزري س َايس ؿىل اًـالكاث تُهنا خني يف اًـامل ٍو . اًيت ثـرتض حِات بأي دًو

َة اًِامة نٌل بأسَفٌا واًيت اكن من بأمهِا يف تساًة    َة ُو الأحساج اصلًو بأن ذما دفؽ ًزايدت الاُامتم ابًـالكاث اصلًو

اًلصن املايض ُو اذلصتني اًـاملخني الأوىل واًثاهَة وما ظاحهبا من ثعوراث يف جمال اًدسَح واًخحادل اًخجاري واًثورت 

ا من الأحساج اًِامة . اًـَمَة واًخىٌوًوحِة وحصاكث اًخحصر اًـاملَة وغرُي

ىل ظصق ووسائي ثسار هبا وكس اكهت اجصز ُشٍ اًوسائي  وال صم بأن ُشٍ اًـالكاث واًعالث تني اصلول حتخاح اؤ

 .   "اصلتَوماسِـة"يه معََة اًخفاوض واٍمتثَي واالثعال تني اصلول واذلىوماث واًيت ؾصفت ابمس 

 (خامـة س َسي تَـحاس  )تومََم هوال/.بأ 2-

ة: اصلتَوماس َة غري اًصمسَة" ". ملارتة هؼًص

: املساذةلمَرط   

َة  َة ،حِر تواسعهتا ثلام اًـالكاث اًس َاس َة واصلًو       ثلوم اصلتَوماس َة تسور ُام يف هعاق اًـالكاث اصلًو

ة خمخَف اًزناؿاث وارلالفاث  ق اصلتَوماس َة ميىن حي وجسًو وثسمعِا من ذالل اًخوفِق تني املعاحل املخحاًية ،فـن ظًص

ا ،فِيي مبثاتة اًلوت  ق اصلتَوماس َة جس خعَؽ لك دوةل بأن ثوظس مصنُز صاؿة اًود واًخفامه تني اصلول ،نشكل ؾن ظًص واؤ

هنا حتعي ؿىل لك املزااي اًيت جسـى  ذا ما بأحسًت اصلوةل اس خزسارما فاؤ َة ومدـر وضاظِا واًيت اؤ احملصنة ٌَحَات اصلًو

َة وثعور وػائف اصلوةل وثساذَِا يف ؿست جماالث وثعور وسائي االثعال ،حـي  ال بأهَ ومؽ ثعور اًـالكاث اصلًو ٍهيا ،اؤ اؤ

ىل اًـسًس من اجملاالث ،فمل ًـس اٍمتثَي اصلتَومايس ُو اًوػَفة اًصمسَة ٌضلتَوماس َة  مِسان اًـمي اصلتَومايس ًدسؽ اؤ

و ما حـي ُشٍ  ،تي بأظححت ُشٍ اًوػَفة اصلتَوماس َة مدضـحة ومذساذةل يف ؿست جماالث بأوسؽ من اًساتق، ُو

دارت  ىل اًـسًس من الأظصاف الأدصى وذكل تغصض ثـٍزز وضاظِا يف ثيفِش اًس َاسة ارلارحِة واؤ اًوػَفة حباخة اؤ

َة ،وتفـي ثعور بأصاكل اًـمي اصلتَومايس بأظححت الأظصاف املضارنة بأظصاف غري رمسَة تـَست ؾن  اًـالكاث اصلًو

اًـمي اذلىويم اًصمسي ثلوم تـمي دتَومايس بأظحح بأساس اًًضاط اصلويل جس خفِس مٌَ اصلول يف ثـٍزز ؿالكاهتا 

. ارلارحِة 

 



 

(.خامـة اصلنخور اًعاُص موالي، سـَست)ؾخَق اًض َخ، /.بأ  -3 

ؿالكة اًس َاسة اصلتَوماس َة ابملؤسساث "

املاًَة اصلوًَة يف ػي ثعحَق جصامج 

(." 2014-1988): االؤظالخ الاكذعادي يف ادلزائص، اًفرتت

:املساذةلمَرط   

اًخعوراث اًـاملَة اًرسًـة اًيت صِسُا اًـامل املـادض يف مجَؽ اجملاالث اًس َاس َة، والاحامتؾَة،           ًلس بأفصزث

م، 1991واًثلافِة بأو مبا ٌسمى مبععَح اًـوملة، ومؽ ػِور توادر هؼام دويل خسًس تـس اهنَار الاحتاد اًسوفِايت 

ىل الأحادًة اًلعحَة جزؿامة اًوالايث املخحست الأمٍصىِة حِر مترغ ؾن ُشٍ اًخغرياث . والاهخلال من اًثيائَة اًلعحَة اؤ

َة كَميَة، وبأدصى دًو َة ؿست حىذالث مهنا اؤ كَميَة، واصلًو حِر بأظحح الزما ؿىل بأي دوةل بأن ثيسمج مؽ ُشٍ . االؤ

 ، امليؼمة اًـاملَة ٌَخجارت(BM)، واًحيم اصلويل(FMI)ظيسوق اًيلس اصلويل  :اًخىذالث، واًخحاًفاث مثي

(OMC)، الاحتاد الأورويب .....

       واصلول اًـصتَة ؿامة، وادلزائص ذاظة ًُست مبيبأى ؾن ُشٍ اًخغرياث ذاظة وبأن بأغَهبا حسًثة الاس خلالل، وكس 

ىل الاكذعاد اذلص، بأما . اىهتجت اًيؼام اًصبأسٌليل حسًثا حِر من اًياحِة الاكذعادًة فلس اهخلَت من الاكذعاد املوخَ اؤ

من اًياحِة اًس َاس َة فلس اثحـت اٍمنوذح اًغصيب اصلميلصاظي املمتثي يف اصلميلصاظَة اًس َاس َة واًخـسدًة اذلزتَة، 

ىل اًخسذي بأو . واحرتام حلوق االؤوسان، واذلصايث الأساس َة ًىن جماهبة الأزماث امليجصت ؾن ُشا اًعصخ بأدث اؤ

الاس خـاهة هبشٍ امليؼٌلث وعيسوق اًيلس اصلويل بأو اًحيم اصلويل صلمع االؤظالحاث اًَِلكَة اًيت مشَت مجَؽ اًلعاؿاث 

ة يف اصلوةل ة ؿىل ؿاثلِا يف ثعحَق خي . اذلًَو و ما بأذشثَ اصلتَوماس َة ادلزائًص ذ اكهت ُياك مفاوضاث دورًة، ُو اؤ

ا ظالخ امليؼومة اًيلسًة واملرصفِة وكعاع اًرتتَة واًخـَمي، واًعحة وغرُي .....  ُشٍ االؤظالحاث ذاظة يف اؤ

َة ذاظة ظيسوق  ة دورا رمٌل يف دوض خي املفوضاث مؽ امليؼٌلث اصلًو         ُشا وكس ًـحت اصلتَوماس َة ادلزائًص

ؿادت  اًيلس اصلويل سواء يف اًلصوض املميوحة بأو حىت االؤظالحاث اًَِلكَة املعصوحة من ظصفَ ُشا من هجة، نشكل اؤ

س من هجة بأدصى ومن مث اًلضاء ؿىل املسًوهَة كدي اترخي . خسوةل املسًوهَة ذاظة مؽ اندي ًيسن، واندي ابٌر

ىل امليؼمة . اس خحلاكِا دفاق بأدص حول مجةل املفاوضاث وادلوالث املـلست من اخي الاهضٌلم اؤ ًىن رمبا اكن ُياك اؤ

آهشاك 1987اًـاملَة ٌَخجارت واًيت ابءث ابًفضي ابًصمغ من ا ن بأول ظَة ًالهضٌلم اكن مٌش س ية  م، وكس اكهت ب

فة ازلصهَة، مث كسم ظَة اثين ٌَميؼمة س ية  ىل ًومٌا ُشا مل ًلدي ظَة 1995االثفاكِة اًـامة ٌَخـًص ىن واؤ م، ًو

. الاهضٌلم ابًصمغ من مجَؽ االؤظالحاث وادلِود اصلتَوماس َة املحشوةل

 

 

 

 



. (خامـة وُصان)نسوريل ؾحس اًىصمي، /.بأ 4-

اصلتَوماس َة اذلسًثة يف ػي اًـالكاث املـوملة " 

ضافِة ٌضلتَومايس: وزورت املـَوماث ". ػِور املِام االؤ

: املساذةلمَرط 

ا فٌا ٌَخواظي واًخفاؿي تني اًفواؿي        هتمت اصلراسة تخفحط ماَُة اًخوهجاث ادلسًست ٌضلتَوماس َة اذلسًثة ابؾخحاُر

املضارنة يف اًـالكاث املـوملة، وذكل تدسََط اًضوء ؿىل الأدوار اًخلََسًة مهنا واالؤضافِة اًيت ميىن بأن ثُياط ٌَـمي 

شا من ذالل ملارتة املفاُمي اذلسًثة اًحارزت يف اذللي اصلتَومايس من . اصلتَومايس يف ؿامل صسًس اًخغري وـامل اًَوم ُو

ىل امللارابث املساؿست ؿىل اًخحََي، يف ثوضَح اًـوامي املؤثصت يف .مٌؼور ذمارسايت حوكن بأمهَة اصلراسة، تـس اًخعصق اؤ

اًـمي اصلتَومايس اذلسًر ويف ملسمهتا جسارع وثريت اًـوملة، املضارنني ادلسد يف اًـالكاث املـوملة، ثلٌَاث املـَوماث 

ضفاء اًعاتؽ اصلويل ؿىل اًس َاساث اصلاذََة واهعالكا من احملورٍن اًساتلني ٌضلراسة، حتاول ُشٍ الأذريت .ادلسًست واؤ

ضفاء اًحـسٍن احملًل واصلويل ؿىل اًس َاسة ارلارحِة نخوخَ خسًس يف اًـالكاث اصلتَوماس َة اذلسًثة من  اثرت مسبأةل اؤ اؤ

جصاز دور ازلاؿاث الاثسدميَة يف ثلِمي هخاجئ وخمصخاث اًس َاسة ارلارحِة يف ُشا اًعسد، ثثري اصلراسة كضااي . ذالل اؤ

نخجصتخني رائسثني - ؿىل اًعـَسٍن اًيؼصي واملٌلرسايت بأملاهَا وُامة ثخـَق مبِام اصلتَومايس االؤضافِة يف لك من بأمٍصاك

ؽ، ًـحَ دور اًوس َط، مضارنخَ يف ثيفِش اًس َاسة : ويف ملسمهتا- يف ُشا اجملال دارت اصلتَومايس اذلسًر ٌَمضاًر اؤ

ىل ًـحَ دور احملَي واملفىص (مذـسدت الأظصاف)اًـامة  دارثَ ًلأزماث، ابالؤضافة اؤ ظَاغة س َاساث ؿامة ؿىل اًعـَس )، اؤ

. (ارلاريج وفلا ًخعوراث ومفاُمي مـَية

.(خامـة سىِىست  )حٌلل تَحاكي،/.بأ  -5 

."اصلتَوماس َة يف اًرشًـة االؤسالمِة"   

: املساذةلمَرط   

ن يؼم حال ومبجمتـَ، جصتَ، املسمل ؿالكة ًيؼم ودهَا، دٍن هؼام ورشًـة، ؾلِست االؤسالم       اؤ  مبا املسَمة ازلاؿة ًو

ضمن حاًِا، ًعَح آمن، جممتؽ ًلِام اًالزم الاس خلصار ًو ؤدي رهبم، تبأمص بأفصادٍ فَِ ًَزتم ب  ُشٍ يف وػَفذَ مهنم لك ًو

. وحسٍ هللا ؾحادت ويه بأال بأخَِا، من هللا ذَلَ اًيت اًغاًة تشكل واًخسمري،حمللا واًفساد االؤفساد ؾن تـًَسا اذلَات،

ىل ؿالكة ذكل ثـسث تي حفسة، املسمل بأدَِ مؽ املسمل حِات تدٌؼمي اًغصاء اًرشًـة حىذف     ومل  تغريمه املسَمني اؤ

آايث سعصثَ اطلي املهنج ُشا ارلَفاء، الأذاليق،وسريت مسوٍ يف هؼرٍي ؾز مهنًجا تشكل رامسة واًضـوة، الأدم من  ب

 والأمصاء ارلَفاء من هنجِم ؿىل سار ومن ؾهنم، هللا ريض املععفى اًصاصسٍن اذلحُة وس ية اًـٍزز، اًىذاة

  املسَمني واًسالظني

هَ هَ ذَفَ، من وال ًسًَ تني من اًحاظي ًبأثََ ال اطلي اًسٌلء، كاهون      اؤ  ؿىل تني اًياس ًفصق ال اطلي اًلاهون اؤ

هَ املاكن، بأو اٌَون بأو اًـصق بأساس  ومن اًخرش، ؿىل اًخرش من س َعصت اًضـوة تني ابًـالكاث ارثلى اطلي اًيؼام اؤ

ىل املسددسٍن، ظغَان ومن ٌَضـَف، اًلوي ػمل  .اًـَمني رة هلل رحاتة اًـحودًة اؤ

َة يف هؼارما  وساهَة يف مدادهئا ودًو كَميَة، ويه دؾوت ؿاملَة اؤ ن رساةل االؤسالم صامةل فِيي ثخـسى اذلسود االؤ      اؤ

آن اًىصمي اطلي خاء اكماًل وصامال زلَؽ الأحاكم والأزمٌة ورشع  ًِيي اًلصب وبأحاكرما ومس متست لك ذكل من اصلس خور االؤ



رساء وثيؼمي وحصظني اًـالكاث تني املسَمني وغري املسَمني اصلتَوماس َةمدادئ اًـالكاث تني اًخرش، و   سامهت يف اؤ

َة يف غاًحَة بأحاكرما اكن  تسل اذلصوة وهوارهثا ، مفن ارلعبأ الاؾخلاد تبأن اًرشًـة اًسمحاء يف جمال اًـالكاث اصلًو

ذن اصلٍن االؤساليم ًـس اًسالم كاؿست بأساس َة يف هؼامَ اًدرشًـي . كاهون حصة، اؤ

 

. (خامـة اصلنخور اًعاُص موالي، سـَست )موهَي ؾحس اًسالم،/.بأ 6-

ة واًامنذح اًـمََة: امليؼور االؤساليم ٌضلتَوماس َة"   ".تني امللارابث اًيؼًص

: املساذةلمَرط   

ق  ن اٍمنوذح الأنرث واكـَة يف ثـامي االؤسالم مؽ مسبأةل اصلتَوماس َة ُو اًسَوك اًيحوي، وما متزي تَ من ثفوق وثبًأ     اؤ

كٌَل جنس هل هؼريا يف اًخارخي اًخرشي، نٌل بأن ثددؽ مسار وحصنة اًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل سواء من ذالل ثـامهل مؽ 

ة كدي اذلصة بأو  آهشاك بأو من ذالل دمعَ موازَق اًعَح بأو اًسمل بأو دؾوثَ ٌَمياتشت وادلًز َة اًلامئة ب الأظصاف اصلًو

ىل امللارتة االؤسالمِة املثاًَة يف جمال اًخـامي اصلتَومايس  رسال وكدول اًِسااي لك ذكل ًؤرش اؤ حىصمي اًوفود واًصسي واؤ

و ما حـي تـغ  اًصص َس، واطلي ًؤسس ملةل من اًلمي حافغ ؿَهيا وكٌهنا ؿرب الأزمٌة واحملعاث اًخارخيَة املخـاكدة، ُو

ـرتفون ابًس حق واًيجاخ اصلتَومايس االؤساليم، وتخكل املحادئ اًيت  اًىذاة اًغصتَني امليعفني ًلصون هبشٍ اذللِلة، ًو

عاين اًضِري سا يف اترخي اًخرشًة كاظحة، حِر ًلول اًاكثة اًرًب ًو اكن َلسا حِا ": جصانرد صو" حـَت مٌَ بأمنوذخا فًص

ٍهيا اًخرش مجَـا ". وثوىل بأمص اًـامل اًَوم ًوفق يف حي مضالكثيا مبا ًؤمن اًسالم واًسـادت اًيت ٍصهوا اؤ

ىل      امليؼور االؤساليم ٌضلتَوماس َة جيـي مهنا كواؿس ؿاملَة ظاذلة ًلك زمان وماكن، نٌل بأهَ ًسؾوا ثضلك دضحي اؤ

هَ ًلسم  ىل اًخاكمي واًخـاون اصلويل واحرتام اذللوق واملـاُساث، وابؾامتدٍ ؿىل فىصت اًوسعَة، فاؤ مفِوم اًسمل اًـاملي واؤ

ـا يف  تسًال ومرشوؿا حضاراي يف اجملال اصلتَومايس ًخجاوز ثكل امللارابث اًوضـَة املـادضت، واًيت فضَت فضال ذًر

. حي نثري من االؤصاكالث واًرصاؿاث والأزماث اًصاُية

(مصنز حِي اًححر اًـَمي، ادلزائص )دشور ظاًيب املي،.د -7 

."اًـالكاث اصلتَوماس َة اًـصتَة يف ػي اًوضؽ االؤوساين اًصاُن"   

 : املساذةلمَرط 

ًعاملا صلكت اًـالكاث اًودًة تني خمخَف اصلول اًـصتَة س يسا ذلصاكث اًخحصر من الاس خـٌلر اًغصيب، وذكل من 

َة واًسٌلخ ًلِاداهتا ابالس خلصار ابؤ  ة ثًضط ذالل مساهسهتا يف احملافي اصلًو كَميِا وجضىِي َُئاث س َاس َة وحىت ؾسىًص

ف تلضَهتا ؿىل خمخَف الأظـست  سافِا وبأتـادُا اذللِلِةمن بأخي اًخـًص  بأو اس خلدال اًالحئني اًفاٍرن من مٌاظق وتبُأ

. اًزناع

ثص اهدضار زوراث االؤظاحة  ، بأظححت اًـالكاث "ابلأهؼمة اذلاهكة " ًىن تـس اذلصاك اطلي ؾصفذَ امليعلة اًـصتَة اؤ

اصلتَوماس َة تني تـغ اصلول اًـصتَة رمسدت ابًخجمَس تي وحىت ابًلعؽ، لأهَ ابث من اًعـة ؿَهيا  اًحلاء ؿىل حِادُا 

وؿسم بأذش موكف من ىزاؿاث داذََة هتسد بأمهنا اصلاذًل واس خلصار لك امليعلة اًـصتَة من هجة، ومن هجة بأدصى 



ق اكَُِا ابس خلدال بأالف اًالحئني املسهَني يف غَاة االؤماكانث املادًة ًخبأمني اًـُش اًالئق واذلس الأدىن من  حُص

. اًخـامي االؤوساين مـِم

ة اًيت ؾصفهتا ُشٍ امليعلة اس خوكفذيا االؤصاكًَاث اًخاًَة : وبأمام ُشٍ اًخعوراث ادلشًر

 ما مسى ثبأثص اًـالكاث اصلتَوماس َة اًـصتَة يف ػي اذلصاك اًس َايس اًصاُن؟ 

  ما ُو اصلور اطلي ميىن بأن ثَـحَ اصلتَوماس َة اًـصتَة ذلي اًزناؿاث اصلاذََة اًـصتَة، وختفِف اًخوحصاث

 اصلتَوماس َة اًلامئة؟ 

 آمٌة ًالحئني املسهَني؟  ما يه بأمهَة حِاد اصلول اجملاورت من بأخي ثوفري مٌعلة ب

 ما ُو دور ابيق اصلول اًـصتَة يف مساهست اصلول املس خضَفة ًالحئني ؟ 

 

(خامـة اًعاُص موالي، سـَست )ؾحس اًلادر ؾحس اًـايل،/ د -8 

كَميي ٌَجزائص"  تني ملذضَاث اًس َادت: اصلور االؤ  

.."وضغوط اًحُئة اصلوًَة  

:املساذةلمَرط   

كَميي مـخرب،  َِا ٌَـة دور اؤ كَميَة اًـسًس من املوارد واملزياث االؤسرتاثَجَة، واًيت ثُؤ       متخكل ادلزائص نسوةل وكوت اؤ

كَميَا مـخربا يف مـادلة اًىثري من  اهعالكا من املعاحل اًلومِة ٌَجزائص، مفن اًياحِة اًخارخيَة ًـحت ادلزائص دورا اؤ

لِا، ًىن  فًص لِة وؿىل مس خوى صٌلل اؤ فًص حساج الأذريت املصثحعة ابًصتَؽ اًـصيب، الاالأزماث ؿىل مس خوى اًلارت االؤ

اة، ويه ذرائؽ الؤؿادت  وازدايد اًخسذي الأحٌيب الأورويب والأمرييك يف امليعلة حبجج اًخسذي االؤوساين وحمارتة االؤُر

ُشٍ اًخغرياث ادلسًست، واملخـَلة ابًخغري . الاهدضار واًس َعصت واكدسام املوارد اًيفعَة واًرثواث اًيت حزدص هبا امليعلة

 اصلول اًـصتَة، مثي حتسايث نيف الأهؼمة اًس َاس َة يف دول ادلوار املغاريب، واهدضار مفـول اًصتَؽ اًـصيب ًـسد م

كَميي، وذكل اهعالكا من ؿست مـاًري ا االؤ جصاز دورُا وثبأزرُي ة يف اؤ كسرت ادلزائص ؿىل : خسًة بأمام اصلتَوماس َة ادلزائًص

كَميَة، مثي حاةل الأزمة اٌََخِة اًصاُية وحاةل مايل واًيَجص َة االؤ كسرت ادلزائص ؿىل اًخحنك يف . مـادلة الأزماث اصلًو

اة وادلصمية امليؼمة كَميَة وفصض س َادهتا يف . اًلضااي اًعارئة ؿىل امليعلة مثي االؤُر كسرت ادلزائص ؿىل ذسمة معاذلِا االؤ

جمال اًس َاسة ارلارحِة، وذكل يف مواهجة ضغوط وس َاساث اصلول اًىربى مثي فصوسا، واًوالايث املخحست الأمريهَة، 

كَميي وػَفي ٌَجزائص، جيـَِا ثخورط يف الأزماث الأمٌَة اًيت جتصي يف امليعلة، وهيسد  واًيت حتاول رمس وحتسًس دور اؤ

ة واملخوسط معاحل ادلزائص يف الاس خلصار واًخمنَة الازدُار .  ؿىل املسى اًلًص

 

 

 

 



.(خامـة بأتوجىص تَلاًس، ثَمسان)كادت جن ؾحس هللا ؿائضة، /بأ  -9 

ة جتاٍ مٌعلة   "‘اصلتَوماس َة ادلزائًص

كَميَة ".اًساحي واًعحصاء يف ػي اًخحوالث االؤ  

:املساذةلمَرط   

ة يف الآوهة الأذريت وضاظا مزتاًسا الؤجياد حَول سَمَة ًحـغ الأزماث اًيت ثـصفِا  ثَـصف اصلتَوماس َة ادلزائًص

ي يف ُشا اجملال ؿرب اًخارخي سواء يف مفاوضاهتا ثضبأن  ة ًِا ابع ظًو اًلارت اًسمصاء، ذاظة وبأن اصلتَوماس َة ادلزائًص

كَميَة وكوهتا – الاس خلالل بأو حي تـغ اًلضااي ؿىل غصار اًزناع االؤزَويب  ىل ماكىهتا االؤ رتي، ابالؤضافة اؤ االؤًر

كَميَة َة واس خـادت ماكىهتا االؤ ىل فصض حضورُا يف احملافي اصلًو هنا جسـى اؤ . ادلَواسرتاثَجَة، فاؤ

لِا تعفة ؿامة، ومٌعلة اًساحي واًعحصاء تعفة ذاظة ثضرم واحض ًلأزماث  فًص ُـصف ؾن مٌعلة اؤ ًو

ة  ة، اًخاكمي، اًرشؾَة)اًخمنًو زًِة سواء تني اًلدائي بأو  (...اًًِو ىل اًزناؿاث االؤ وغَاة مؤسساث اصلوةل ابالؤضافة اؤ

ىل حزاًس حست اٍهتسًساث الأمٌَة ويف  حىت تني اًلدَةل واصلوةل ثضلك ًيشر ابهنَار اصلوةل ثضلك اتم، ابالؤضافة اؤ

اة، اًِجصت غري اًرشؾَة، جتارت اخملسراث ، ذما ًؤثص سَحا ؿىل بأمن واس خلصار ادلزائص هؼصا ٌَلصة ..ملسمهتا االؤُر

.   ادلغصايف ونشا تـغ امللوماث املضرتنة

ىل مـادلة املضالكث الأمٌَة اًيت ثـصفِا امليعلة ثضلك اسددايق ؾن  ة اؤ ًلك ُشا جسـى اصلتَوماس َة ادلزائًص

لي بأو حىت ثكل  فًص ظار َُئة الأدم املخحست بأو االؤحتاد االؤ ق ثوػَف اذلَول اًسَمَة واملساؾي اسلَست سواء يف اؤ ظًص

، يف دعوت بأوىل ًفذح ابة اذلوار تني الأظصاف وثوزَق س حي اًخـاون ..املحادراث امللسمة من االؤحتاد الأورويب

كَميي تني دول امليعلة، وجتية لك بأصاكل اًخسذي اًـسىصي .  االؤ

 (خامـة َلس دِرض، ثسىصت  )زردويم ؿالء اصلٍن،/ بأ 10-

اانث ما تـس اذلصاك اًـصيب" دشائَََة، ُر : اًـالكاث اصلتَوماس َة اًـصتَة االؤ

دشائَََة بأمنوذخا  ."اًـالكاث اصلتَوماس َة املرصًة االؤ

  :املساذةلمَرط 

من ما ال صم فَِ بأن مفِوم اصلتَوماس َة موحود مٌش وحود اًىِاانث اًس َاس َة، ونثري من اًـالكاث 

ة وساهَة و س َاس َة وؾسىًص ، وثخزش ُشٍ ادلزئَة خمخَف بأصاكل ....اصلتَوماس َة ما ُو كامئ ؿىل بأُساف اكذعادًة و اؤ

ا من اصلول حتمي يف ظَاث دتَوماس َاهتا اًـسًس من املٌلرساث يف ص ىت اجملاالث،  اصلتَوماس َة، و اصلول اًـصتَة نغرُي

ـي بأنرب اًلضااي اًيت ثثري ادلسل يف اًس َاسة ارلارحِة و اصلتَوماس َة ٌضلول اًـصتَة يه مـضةل  اًرصاع اًـصيب " ًو

شا ذاظة ابًًس حة ٌضلول اًـصتَة "االؤدشائًَل  ، ومفاركة ظحَـة اًـالكاث اًـصتَة االؤدشائَََة تني اًخعحَؽ وامللاظـة، ُو

. اجملاورت ٌَىِان اًعَِوين مثي مرص حبنك االثفاكِاث و اًـِود املربمة تُهنٌل

لة،اًيت سلعت هبا، واًيت من تُهنا هؼام   ًىن تـس اذلصاك اًـصيب و سلوط بأهؼمة ؾصتَة نثريت ابدذالف اًعًص

اانث اًـالكة املرصًة  مدارك يف مرص جنس بأهفس يا بأمام سؤال هحري ؾن مس خلدي اًـالكاث اًـصتَة االؤدشائَََة و ُر



صاكًَة بأال ويه شا ما جيـَيا هعصخ اؤ هَف بأثصث اًخغرياث اًيت مست بأهؼمة تـغ اصلول اًـصتَة : االؤدشائَََة ذاظة، ُو

ؿىل اًـالكاث اصلتَوماس َة اًـصتَة االؤدشائَََة معوما و االؤدشائَََة املرصًة دعوظا ؟  

صاكًَة اًيت ظصحٌا افرتضيا خاابث مؤكذة ًالؤ :  واكؤ

ىل فصض رغحة الأكََة يف مجَؽ  .1 لكٌل اكهت االؤرادت اًس َاس َة ٌَضـة خمزتةل يف فئة مـَية لكٌل بأدى ذكل اؤ

و ؿىل حساة اًلضااي املفعول فهيا . مٌايح اذلَات اًس َاس َة و اصلتَوماس َة ًو

ن اًـالكاث االؤدشائَََة املرصًة  .2 ذا اكهت اًـالكاث اصلتَوماس َة مديَة ؿىل اًلاهون ومدسبأ املعَحة فاؤ اؤ

 .االؤدشائَََة س خـصف مٌـصخا خسًسا من ثوظَس اًـالكاث اصلتَوماس َة

 

 (.خامـة اصلنخور اًعاُص موالي، سـَست)كوادري خمخار، /.د11-

دور خامــة اصلول اًـصتِـة يف اذلفـاظ ؿىل الأمـن اًـصتـي تني " 

 ".ملذضَاث اذلفاظ ؿىل اًسِـادت والاس خلـصار ومذعَحاث اًخمنِـة واذلنك اًصاصـس

:املساذةلمَرط   

هؼمة            اانث ادلَوس َاس َة الأمٌَة دعوظا رضورت ثفـَي دور ادلامـة اًـصتَة ًَىون حافؼا ًلأ ثلذيض اًُص

غ ُشٍ  اًـصتَة يف املرشق واملغصة من جرسة اًفوىض ارلالكة اًيت حترضُا تـغ اخملاجص الأحٌحَة؛ من ذالل ثـًص

ىون مصحشا  ال ؿىل خمخَف املس خوايث ٍو ىل زوراث وزوراث مضادت، جتـي من ُشٍ الأهؼمة ثـُش وضـا ًُز اًحضلان اؤ

الث مذياحصت ىل دًو كامة اثفاكِة ساٍىس تَىو خسًست ثلسم ُشٍ اصلول اًـصتَة اؤ شا لكَ ًعة يف معَحة دوةل ما . الؤ ُو

دشائَي اًيت ٍصاد ًِا بأن حىون اذلارس الأمني ملعاحل اًغصة واًوالايث املخحست الأمٍصىِة حتسًسا . ٌسمى ابؤ

ىل اذلفاظ ؿىل الأمن اًـصيب  كَميَة مِثاكِا وذمارساهتا مبا ًؤدي اؤ        ًِشا اًغصض ًًدغي بأن ثـسل ُشٍ امليؼمة اًـصتَة االؤ

ص دورُا اًس َايس واصلتَومايس، بأفضي . تبأتـادٍ اخملخَفة تلاء ؿىل ادلامـة اًـصتَة؛ هكىسة س َايس خامؽ، مؽ ثعٍو واالؤ

. من امليادات حبَِا والاس خلواء ابصلول الأحٌحَة

:       تياء ؿَََ، س يـاجل ُشا املوضوع يف زالزة حماور

.  واكؽ خامـة اصلول اًـصتَة يف اذلفاظ ؿىل الأمن اًـصيب املصحىز ؿىل ملوماث اًس َادت والاس خلصار اًس َايس:احملور الأول

. دور خامـة اصلول اًـصتَة يف اذلفاظ ؿىل الأمن اًـصيب حسة مذعَحاث اًخمنَة واذلنك اًصاصس: احملور اًثاين

.  ووسائي ثسؾميَ:اًخحسايث اًس َاس َة واالؤسرتاثَجَة اًيت هتسد الأمن اًلويم اًـصيب :احملور اًثاًر

 

 



 (خامـة ؾحس اسلَس جن ابدٌس، مس خغامن)ؾحس اًلادر توغازي، /.بأ 12-

 .."اًًضاط اصلتَومايس اًلعصي يف ػي اذلصاك اًس َايس اًـصيب" 

 :املساذةلمَرط 

كَميَة اًعموحاث           بأاثرث ة ؾض َة االؤ حلِلة اًًضاط  ؾن ادلسل من اًىثري،  "اًـصيب اًصتَؽ" زوراث اًلعًص

ىل جسـى اًيت ، واملعاحل اصلتَومايس اًلعصي ىل خاهة ُشا، ابث ؿىل كسرهتا و ًخحلِلِا ُشٍ اصلوةل، اؤ  الاس متصار، اؤ

مصيس  َلس اًصئُس ؿىل اًـسىصي الاهلالة تـس اصلور، وميىن متسدٍ ثسرجيَا، ذاظة ُشا ؾن حمتَة حصاحؽ اًَوم اذلسًر

اًغصتَة، ؾن ُشا اًخوغي اًلعصي  و اًـصتَة اًس َاس َة اصلوائص كدي من "اًصضا ؿسم" حاةل حزاًس ونشا  ،2013يف مرص يف

. يف كضااي وصؤون الآدٍصن، وابلأدط يف ػي اذلصاك اًس َايس اطلي ؾصفذَ تـغ اصلول اًـصتَة

ىل االؤمارت ُشٍ ثضعص كس اًوضؽ        يف مثي ُشا ؿادت اؤ كَميَة تخىَِف وضاظِا اصلتَومايس  اًحُئة داذي "متوضـِا" اؤ االؤ

ؿادت اًساتق، وذكل ا حصثُة ابؤ َة  يف بأدواُر  متمي" اًض َخ ثيعُة تـس ابًالًلني، وكس تسبأ حيسج ُشا فـال  ثدسم تُئة دًو

آل اثين محس جن   .ًواصلٍ ذَفا "ب

ز و بأ /.د جن ظغري ؾحس املومن،/. دٌفويس ؾحس اًـٍز -13 

.(خامـة اصلنخور اًعاُص موالي، سـَست )  

رساء دتَوماس َة ؾصتَة موحست"  مذعَحاث اؤ  

ظالخ خامـة اصلول اًـصتَة  ".يف ػي حمتَة اؤ  

: املساذةلمَرط 

الث  وضاء خامـة اصلول اًـصتَة، وؿىل اًصمغ من ثوافص لك ُشٍ املُؤ       رمغ مصور بأنرث من هعف كصن ؿىل اؤ

ظاٍر اًلويم، وؿىل اًصمغ من ظول اًخجصتة  وارلربت اًيت  ماكهنا ثـٍزز ثفـَي اًـمي املضرتك يف اؤ واالؤماكانث اًيت ابؤ

ال بأهنا ما زاًت تـَست لك اًحـس ؾن بأداء اصلور اطلي بأوضبأث من  ؿاص هتا خامـة اصلول اًـصتَة يف خمخَف اجملاالث، اؤ

ظسار  َاث اًـمي، ودرخة الاًزتام، وهوؾَة وظحَـة اؤ ًآ ىل اًيلس اًضسًس سواء من حِر ب بأخهل، فِيي ما فذئت ثخـصض اؤ

شا  ىل بأهنا بأدفلت يف ثوحِس اًعف اًـصيب، وحتلِق اًوحست املًضودت من كدي اًضـوة اًـصتَة، ُو اًلصاراث، ابالؤضافة اؤ

ة اًيت ًِا ؿالكة وظَست مؽ الأمن  من ذالل اًواكؽ اطلي ثـُضَ، وتلِت مضَوةل وكادضت ؾن خمخَف اًلضااي املعرًي

ذلاةل اًـصاق " ، وحىت رد اًـسوان ؿىل اصلول الأؾضاء مثي ما ُو اًضبأن ابًًس حة  (الس امي اًلضَة اًفَسعًَِة)اًلويم 

فصازاث واهـاكساث " وسورًة يف ػي اًخحوالث اًيت ٌضِسُا اًيؼام اصلويل اطلي ثعحـَ اًـوملة، وما ًيجص ؾهنا من اؤ

. سَحَة ؿىل اصلول اًيامِة ؿامة واصلول اًـصتَة ذاظة

كَميي اًـصيب من حصاء ارلالفاث واًزناؿاث ومؼاُص  ىل ذكل حزاًس ارلعورت واًخحسايث ؿىل هَيوهة اًيؼام االؤ      ضف اؤ

. اًخجزئة، وموخاث اًخغري اًيت ٌضِسُا حاًَا اًـامل اًـصيب

ظالخ خامـة اصلول اًـصتَة سواء ثـَق الأمص مبَثاكِا بأو  ـي من بأمه اًس حي ٌَرصوح من ُشا املبأزق ال تس من اؤ    ًو

رساء دؿامئ صلتَوماس َة ؾصتَة مضرتنة جس خَِمِا من مِثاق خامـة اصلول  ظار ُشا االؤظالخ ال تس من اؤ بأهجزهتا، ويف اؤ



صاكًَة رئُس َة ٌَوركة اًححثَة امللسمة ٌَمَخلى اًوظين اًثامن . اًـصتَة تـس االؤظالخ ؿىل ُشا الأساس ميىن ظصخ اؤ

: ثخجىل فامي ًًل

  ظالخ خامـة اصلول اًـصتَة ؟ رساء دتَوماس َة ؾصتَة موحست ومضرتنة يف ػي حمتَة اؤ ما يه مذعَحاث اؤ

:           وثيسرح مضن ُشٍ االؤصاكًَة اًصئُس َة ٍلوؿة من اًدساؤالث اًفصؾَة يه

ما ُو مفِوم اًـمي اصلتَومايس املضرتك؟ وما يه جماالث اس خزسامَ؟   * 

ما يه اًـصاكِي اًيت ثلف جحص ؿرثت  وال زاًت حتول دون حتلِق خامـة اصلول اًـصتَة ٌَـمي اصلتَومايس املضرتك؟   * 

 ما يه اًخحسايث املس خلدََة دلامـة اصلول اًـصتَة يف ثفـَي اصلتَوماس َة اًـصتَة املوحست واملضرتنة ؟   * 

 (.خامـة اصلنخور اًعاُص موالي، سـَست )ُامي اًِواري،./  د14-

 ."1961كصاءت كاهوهَة ٌَحعاهة اصلتَوماس َة يف اثفاكِة " 

:  املساذةلمَرط 

     ثوحت هجود اجملمتؽ اصلويل يف اًلصن اًـرشٍن تخلٌَني كواؿس اًلاهون اصلويل اًـصيف املخـَلة ابًـالكاث اصلتَوماس َة 

، ابًصمغ من بأن دًحاخة ُشٍ االثفاكِة بأنسث ؿىل 1961يف مـاُست يه اثفاكِة فِيا ٌَـالكاث اصلتَوماس َة املربمة س ية 

ثحارش اصلوةل . اس متصار كواؿس اًلاهون اصلويل اًـصيف يف ثيؼمي املسائي اًيت مل ثيؼمِا دضاحة بأحاكم ُشٍ االثفاكِة

ق اًـسًس من اًَِئاث اًصمسَة مثي اًحـثة اصلتَوماس َة اًيت ثلوم مبِام ؿسًست  َة وصؤوهنا ارلارحِة ؾن ظًص ؿالكاهتا اصلًو

خحلِق ذكل اًِسف حمتخؽ  ا ورؿاًة معاحل اصلوةل وحٌلٍهتا، ًو ُص ىل ثـٍزز اًـالكاث اًودًة تني اصلول وثعٍو هتسف بأساسا اؤ

ة وفـاًَة، لأن ُشٍ اذلعاانث  اًحـثة اصلتَوماس َة حبعاانث دتَوماس َة مذـسدت جسِي بأداء وػائفِا ورمارما جلك حًص

ُس الس خغالًِا لأغصاض خشعَة، نٌل بأنسث ؿىل ذكل دًحاخة اثفاكِة   1961ثلصرث ًعاحل اًوػَفة اصلتَوماس َة ًو

فادت الأفصاد اصلتَوماس َني تي ضٌلن الأداء اًفـال ًوػائف ورمام اًحـثة  ؿىل بأن اًغصض من اذلعاانث ًُس اؤ

ت بأحاكم االثفاكِة بأهواع اذلعاانث وتًَت ظحَـهتا وحسودُا مثي اذلعاهة  ا ذمثةل ٌضلوةل، وكس ثياًو اصلتَوماس َة ابؾخحاُر

اخل، بأي بأن كواؿس اًلاهون اصلتَومايس حسدث اذللوق واًواحداث ...اًلضائَة واذلعاهة اًضرعَة وحعاانث ملص اًحـثة

َة ظار اًـالكاث اصلًو . اصلتَوماس َة ٌَحـثة اصلتَوماس َة، ووضـت ًِا حسود ملٌلرسة اًًضاط اصلتَومايس يف اؤ

    وؿَََ ثدٌاول ُشٍ املساذةل موضوع اذلعاانث اصلتَوماس َة من حِر حتسًس امللعود مهنا وبأهواؾِا ومسى ادذالفِا 

ثفايق .  تني بأؾضاء اًحـثة اصلتَوماس َة، وظحَـهتا اًلاهوهَة ظحلا ًلواؿس وبأحاكم اًلاهون اصلويل اصلتَومايس االؤ

 

 

 

 



ية، / .بأ 15- ت ًوسف ظرًب ًآ . (خامـة موًود مـمصي ، ثزيي وزو)ب

 ".اذلعاهة اًلضائَة ًصؤساء اصلول تني امليعق اصلتَومايس واًلضايئ" 

 : املساذةلمَرط 

َة      ميثي رئُس اصلوةل مقة اًِصم اًس َايس يف اصلوةل يف وكت ازدادث فَِ اًزناؿاث املسَحة سواء اكهت حصوة دًو

كصار املسؤوًَة  كصار مدادئ رممة، ويه اؤ بأو بأََُة، يف امللاتي ؾصف اًلاهون اصلويل ادليايئ ثعوراث هحريت بأمثصث ؾن اؤ

ادليائَة ًصؤساء اصلول رمغ اذلعاانث اًلضائَة و الامذَازاث امللصرت يف اًلاهون اصلويل و اًوظين، واًيت حىون يف نثري 

يل االؤفالث من املخاتـاث اًلضائَة ادلزائَة ؿًل بأساس بأهنا  حاحز  من الأحِان بأحس لأس حاة اًصئُس َة اًيت ثؤدي اؤ

حصاءاث اًخحلِق و املخاتـة ضس املدس حخني يف الاىهتااكث ارلعريت ذللوق االؤوسان و اًلاهون  كاهوين فـًل بأمام اختاذ اؤ

َة . اصلويل االؤوساين بأظححت اذلعاهة juridictionnalisation و بأمام ُشا الاجتاٍ حنو كضائَة اًـالكاث اصلًو

تلاء (اًلضائَة ادلزائَة اًخلََسًة اًيت ٍمتخؽ هبا ذمثًل اصلول اًـصتَة يف كَة اًخعادم اًلاهوين تني امليعق اصلتَومايس 

َة ارلعريت(وامليعق اًلضايئ) اذلعاهة اًلضائَة ادلزائَة ثضلكِا اًخلََسي ال بأن ُشا .) حمارتة اًالؾلاة ؾن ادلصامئ اصلًو اؤ

َة اًصاُية جضِس سَط اًـلاة  اًخعور اطلي مس ابذلعاانث اًلضائَة ملِست مبفِوم اًىِي مبىِاًني فالأحساج اصلًو

و .ثضلك هحري ؿًل اصلول اًـصتَة مثي ما حسج ًصئُس اًسودان ،و جتاُي ما حيسج من اىهتااكث و جمازر يف فَسعني

: ؿَََ االؤصاكًَة اًيت ميىن ظصهحا يه

     بأمام ثعوراث كواؿس اًلاهون اصلويل ادليايئ وهفوذُا ؿىل اًلواهني اًوظيَة هدساءل ؾن معري اذلعاانث 

ا ؿىل اًًضاط اصلتَومايس يف زمن  والامذَازاث اًلضائَة اصلتَوماس َة اًيت ٌس خفِس مهنا رؤساء دول اًـصة و ثبأزرُي

ًغَحَ اًىِي مبىِاًني؟ 

. (خامـة بأتوجىص تَلاًس، ثَمسان)تسٍص حيي، ./ بأ 16-

دور اذلعاانث والامذَازاث اصلتَوماس َة "

". يف ثفـَي اًًضاط اصلتَومايس يف امليعلة اًـصتَة

:  املساذةلمَرط 

ة واملسًية، مث الأدشت وضوء مؽ الأزل مٌش اجملمتـاث تني االؤوساهَة اًـالكاث حىوهت    وامليؼٌلث اصلول واًلدَةل واًلًص

َة،   فرتت يف بأو اًسمل حاةل يف سواء املخحادل، وحمسدت ٌَخـارف واالثعال واحضة كواؿس وثيؼمي وضؽ اكذىض ذما اصلًو

ىل هتسف اًيت ارلاريج فىصت اٍمتثَي جصزث ُيا ومن .اذلصة ؿىل  املضرتك ابًيفؽ ثـود وراخسة ودًة ؿالكاث تياء اؤ

ًزامِة وكواؿسٍ اصلويل اًلاهون مدادئ تني اًخوفِق تغَة الأظصاف املـيَة،  من واجملامالث الأذالق هجة، وملذضَاث من االؤ

 .بأدصى هجة

مياان مهنا تبأمهَة اًـمي اصلتَومايس ودورٍ يف ثيؼمي اًـالكاث دبأتت اصلول ؿىل حصس َخ وثـٍزز كواؿسٍ املخـارف   واؤ

َة ؾلسث تفِيا تخارخي ق ثلٌَهنا مبوحة اثفاكِة دًو ، واؾخحارا ذكل ثضميت ُشٍ 18/4/1961: ؿَهيا وذكل ؾن ظًص

االثفاكِة ما ًفِس تدمثني وثفـَي اًًضاط اصلتَومايس تني اصلول الأظصاف فهيا وذكل من ذالل ثلٍصص حٌلًة كاهوهَة ملمثًل 

ًََ دضاحة دًحاخة ُشٍ االثفاكِة حِامن بأنسث ابن اًغصض من  و ما بأصارث اؤ ُشٍ اصلول مبيحِم امذَازاث وحعاانث ُو



فصاد، تي ًضٌلن الأداء اًفـال ًوػائف اًحـثاث اصلتَوماس َة  فادت ًلأ مٌح الامذَازاث واذلعاانث اصلتَوماس َة ًُس اؤ

ِا . توظفِا متثي دًو

ىل اًححر يف مـصفة مسى وجمال ُشٍ اذلعاانث والامذَازاث ؿىل ضوء بأحاكم  واهعالكا من ذكل ًلودان اًدساؤل اؤ

ُشٍ االثفاكِة واهـاكساث ذكل ؿىل واكؽ اًـالكاث اصلتَوماس َة يف امليعلة اًـصتَة ابؾخحار بأن دول ُشٍ امليعلة كس 

ظادكت ؿىل بأحاكم ُشٍ االثفاكِة؟ 

 (.خامـة اصلنخور اًعاُص موالي، سـَست )مزاين ؾحس اًلادر،/.بأ 17-

كَميَة واذلصوة" ة يف حي الأزماث االؤ  ".دور اصلتَوماس َة ادلزائًص

: املساذةلمَرط 

ياك، مفسـى  ن مسار ادلزائص املس خلةل حافي مبساؾي اًخوسط ذلي الأزماث، اذلصوة واًخوحصاث اًيت ثيفجص ُيا ُو      اؤ

ادلزائص اًياتؽ ؾن اذلصص ؿىل ؿسم اًخزًل ؾن واحة مساؿست الأصلاء والأظسكاء يف حال ثـصضِم ٌَرعص بأو ًخحسايث 

ة الأزماث اصلاذََة يف دوةل مايل اًيت متثي معلا  شا من ذالل هجود اًوساظة اًىثريت اًيت ثحشًِا ًدسًو بأمٌَة نربى، ُو

ا ٌَضـة املايل اجملاور ًِا مٌش اًدسـَياث اًيت جسي فهيا بأول  ة مل ثسر ػُِص اسرتاثَجَا ٌَجزائص، فاصلتَوماس َة ادلزائًص

حِاء مرشوع دوةل اًعوارق اًىربى ًَوحص امليعلة،  اظعسام حلِلي تني اًعوارق وادلُش اًيؼايم املايل زايدت ؿىل اؤ

ىل ؾلس مقة رابؾَة مبسًية خاهت يف سخمترب  ، مضت 1990وهيسد الأمن اًلويم ادلزائصي، ويف ُشا اًعسد ابدرث ادلزائص اؤ

ٍهيا ًَخِا ومايل واًيَجص، وكس هخج ؾن ُشٍ اًلمة اثفاكا ًليض ابسددـاد اًـمي اًـسىصي، وثخين اذلَول اًس َاس َة،  اؤ

ىل 27واًـمي ؿىل وضؽ حس ٌَهتمُش اطلي ًـاين مٌَ اًخوارق، مث خاء ًلاء مترناست من   اطلي ثوح 1994 خاهفي 30 اؤ

ة اًزناع يف صٌلل مايل تخارخي  .  1996 مارس 26ابالؤؿالن اًصمسي ؾن جسًو

(. 02خامـة اًحََست  )معصاين اندًة،/-بأ -18

 ".الأسس اًلاهوهَة ًالمذَازاث واذلعااناتصلتَوماس َة"

 :املساذةلمَرط 

كَميِا،  َة، بأن متارس اصلول س َادهتا ؿىل الأصزاص امللميني ؿىل اؤ من املحادئ اًيت بأكصهتا الأؾصاف واًلواهني اصلًو

غري بأن اس خثٌاء تـغ الأصزاص، ومه . سواء اكهوا من مواظيهيا بأو من الأخاهة املوحودٍن تعورت مؤكذة بأو دامئة

ؾفاهئم  و ما اثفق ؿىل جسمَخَ ابذلعاانث واؤ اصلتَوماس َني، من تـغ بأحاكم الادذعاص اًلضايئ ٌضلوةل املضَفة، ُو

منا ٌس هتسف حتٍصص ُشٍ اًفئة  (اكًصسوم ازلصهَة )من تـغ الاًزتاماث املادًة  و ما ًعَق ؿَََ جسمَة الامذَازاث، اؤ ُو

من الأصزاص من ارلضوع اًخام ًلواهني اصلوةل املضَفة، وذكل هبسف متىِهنم من بأداء وػائفِم ثضلك حصَح ومفِس 

خني املضَفة واملوفست  .ٌضلًو

ماكهَة ثوس َؽ بأو حرص جمال هؼام الامذَازاث اًيت ميىن كدوًِا حصثحط نشكل تبأساس ُشا اًيؼام ن اؤ ذا ما . اؤ فاؤ

هَ من املمىن ؾيس ذكل  .اؾمتس مدسبأ رضوراث اًوػَفة، وؾيسما حيسد ثضلك واحض مفِوم اًوػَفة اصلتَوماس َة فاؤ

هَ ًعحح  ة ملٌلرسة ُشٍ اًوػَفة، و ؾيسما حيسد بأساس ُشٍ الامذَازاث اًلاهوين فاؤ ثوضَح هؼام الامذَازاث اًرضوًر



ذ ًوخس ؾيس ذكل مـَار واحض ٌَخفسري، ميىن اًصهون  ا مثي ُشا اًيؼام، اؤ سِال ثيؼمي وحي ارلالفاث اًيت كس ًثرُي

ًََ، ًِشٍ الأس حاة لكِا ًحسو مفِسا ورضوراي بأن هححر مسبأةل املعادر اًلاهوهَة ًالمذَازاث واذلعاانث اصلتَوماس َة  .اؤ

 

. (خامـة اًساهَا، وُصان )بأرحَِوس ورسٍن،/ بأ -19

 ".واكؽ اصلتَوماس َة اًـصتَة ومؼاُص بأزمهتا"

 : املساذةلمَرط 

ٍهيا واىل        ًربز اًواكؽ بأن اصلتَوماس َة اًـصتَة ثواخَ ٍلوؿة من اًخحوالث واًخبأزرياث، ومن ُيا اجتِت الأهؼار اؤ

وسائَِا السدِـاة ُشٍ اًخحوالث واًخبأزرياث وما ُو مسذَِا ادلسًس يف فِم اجملصايث واًخحوالث يف اًواكؽ اًـصيب، تني 

ىل بأمة واحست وكومِة مضرتنة، وتني اًوكت اًصاُن اطلي حسزت فَِ ذالفاث ودضاؿا  ؾلود اكن ٌسودُا اؿزتاز ابالهامتء اؤ

حِر جنس بأن اًواكؽ اًـصيب ٌسجي ثحاًيا هحريا تني مضمون وبأُساف اًس َاساث .وثعسؿاث يف اًـمي اًـصيب املضرتك

ىل اذلس الأدىن من اًخًس َق وثلسمي املعَحة اًلومِة اًـََا ؿىل املعاحل اطلاثَة،  ارلارحِة اًـصتَة واًيت مل ثعي تـس اؤ

واًخـامي مؽ ثكل الأُساف اًـََا ثيشء من ىىصان اطلاث، لأن ذكل ٍصثحط بأساسا مبس خوى هضج اًوؾي اًلويم ابملعاحل 

ىل غَاة دتَوماس َة ؾصتَة مًسلة ٌَخـامي مؽ خمخَف اًلضااي اًلومِة، نٌل جنم ؾن ُشا الاهلسام .املضرتنة وكس بأدى ذكل اؤ

كَميي اًـصيب . اًـصيب فصاق وضـف س َايس مَحوظ داذي اًيؼام االؤ

و ما اهـىس ؿىل اًلصار اًـصيب اطلي ٌضلك بأساسا ٌضلتَوماس َة اًـصتَة املضرتنة بأاي اكن مس خوى اختاذٍ حيمي        ُو

ىل بأن غَاة اًخواظي تني .ٍلوؿة من اًسٌلث اًصئُس َة اًيت ثـرب ؾن بأزمذَ واًـصاكِي اًيت ًواهجِا وجتسر االؤصارت اؤ

اصلتَوماس َة اًـصتَة اًصمسَة واًضـوة ومؤسساث اجملمتؽ املسين ُو سخة رئُيس من بأس حاة ثـعَِا ومؼِص من مؼاُص 

ذا ما حبثيا يف بأس حاة جناخ اصلتَوماس َة اًغصتَة يف  ربز دور ُشا اًخواظي اؤ بأزمهتا اًصاُية واملس متصت مٌش زمن تـَس ًو

ويف ُشا االؤظار جنس تـغ الأظصوحاث . اسدِـاة اًخحوالث واًخبأزرياث ويف ًـة دور انحج وفـال ؿىل اكفة الأظـست

ٍهيا واثفلت حوهل  ملواهجة اًواكؽ اصلتَومايس اًـصيب املرتدي وثفـَهل، غري بأن ُشا اًخغَري هل بأسس ًًدغي بأن ٌسدٌس اؤ

مـؼم املحادراث وامللرتحاث هشهص مهنا تياء اذلنك اًعاحل،ومتىني اًياس مجَـا من املضارنة يف معََة اًخمنَة االؤوساهَة، 

كَميي وحتسايث اًـوملة ىل ثفـَي اًخـاون اًـصيب اطلي ثفصضَ مذعَحاث حتسايث اًخمنَة ؿىل املس خوى االؤ . ابالؤضافة اؤ

ما ُو ثلِمي الأداء اصلتَومايس اًـصيب ذاظة ذالل الأزماث وما يه :       تياءا ؿىل ذكل ميىن ظصخ االؤصاكًَة اًخاًَة

س حي جتاوز ثساؾَاهتا اًسَحَة ؿرب بأحٌست االؤظالخ اًس َايس والاكذعادي والاحامتؾي اًرضوري؟ 
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. (خامـة اصلنخور اًعاُص موالي، سـَست )،

ة يف مواهجة اًخحسايث اصلاذََة وارلارحِة"  ".اصلتَوماس َة ادلزائًص

 : املساذةلمَرط 

ف ابطلاث، واصلفاع ؾن اًلضااي وذَق زلافة        ثـخرب اصلتَوماس َة ًغة اذلوار وبأدات اًخواظي املحارشت مؽ الآدص ٌَخـًص

ىل اًخـصف ؿىل واكؽ اًًضاط اصلتَومايس يف ادلزائص ٌَفرتت ما .سالم ثخحلق يف ػَِا معاحل ازلَؽ  هتسف ُشٍ املساذةل اؤ

ة2013-2003تني  َاث اًخفاؿي تني اًًضاط .  ، وثوضَح اًخحسايث اًيت ثـرتض اصلتَوماس َة ادلزائًص ًآ واًخـصف ؿىل ب

اصلتَومايس ادلزائصي واصلتَوماس َة اًـصتَة ، مؽ ثخِان اًخحسايث اصلاذََة وارلارحِة اًيت حتس من فـاًَة اصلتَوماس َة 

ة ىل بأي مسى سامهت اًخحسايث اصلاذََة وارلارحِة يف : واالؤصاكًَة اًيت ثعصخ يف س َاق ُشٍ اصلراسة يه. ادلزائًص اؤ

ة ؟ ؿاكة وضاط اصلتَوماس َة ادلزائًص . اؤ

ة ؟/ 1:     ومن تني اًدساؤالث املعصوحة . ما ُو ثبأزري اًـوائق اصلاذََة وارلارحِة ؿىل اصلتَوماس َة ادلزائًص

ة بأن ثخجاوز ُشٍ اًـلداث ؟/2    .   وهَف ميىن ٌضلتَوماس َة ادلزائًص

ة وهؼريهتا يف اصلول اًـصتَة هبسف ثفـَي بأدوار اصلتَوماس َة اًـصتَة /3      وما يه س حي اًخًس َق تني اصلتَوماس َة ادلزائًص

.    ووضؽ مـامل واحضة ًِا

      وكس اؾمتسث اصلراسة ؿىل املهنج اًوظفي اًخحًََل واملهنج اًحًِوي اًوػَفي وذكل من ذالل مجؽ املـَوماث 

ة ؿرب واًواثئق اًصمسَة  َة واًثاهًو ا الأًو ة وحصثُهبا من معادُر واذللائق واًوكائؽ اًس َاس َة ؾن وضاط اصلتَوماس َة ادلزائًص

لة مٌعلِة  ا، ًخىون بأساسًا ًفِم اًـصاكِي تعًص والأدتَاث املًضورت، ومن مث حتََي ثكل اذللائق واملـَوماث وثفسرُي

ىل اس خًذاخاث جساؿس ؿىل فِم بأوضاع اذلارض واًخرعَط ٌَمس خلدي ا هبسف اًوظول اؤ ومتىٌت . وحتَََِا وثفسرُي

زحاث حصة فصضَهتا اًلائةل ة مؽ حزاًس : املساذةل من اؤ توحود ؿالكة ظصدًة تني زايدت فـاًَة بأداء اصلتَوماس َة ادلزائًص

.  اًضغوط اصلاذََة وارلارحِة
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ظالحَ"  ."مـوكاث اًًضاط اصلتَومايس اًـصيب وملرتحاث اؤ

 : املساذةلمَرط 

جضلك اصلتَوماس َة سالحا فـاال ٌساؿس اصلول ؿىل ثـٍزز س َاس هتا ارلارحِة واًخعسي ًلأدعار واملؤامصاث 

بأظحح اًـمي اصلتَومايس بأنرث بأمهَة يف ؿامليا املـادض، دعوظا مؽ واصلسائس اًيت كس ثواهجِا يف ؿالكاهتا ابًغري، حِر 

جصوز دور اصلتَوماس َة اًضـحَة، وثساذي املعاحل واًصواتط اجملمتـَة ؿرب اًلاراث واىىٌلش اًـامل، واحنسار مدسبأ اًس َادت 

ىل ثغَرياث يف مجَؽ اجملاالث والأدوار واملِام مبا يف ذكل بأدوار  تفـي كوى اًـوملة، وزورت وسائي االثعال اًيت بأدث اؤ

 .ورمام اصلتَوماس َني واصلتَوماس َة مـاً 

ىل ثغَري املفاُمي واملسٌَلث       نٌل بأدى اًخلسم يف جماالث اًخىٌوًوحِا واًـَوم واهدضار اًخرععاث اًفٌَة اصلكِلة اؤ

اصلتَوماس َة، وبأظحح من املخـشر ؿىل بأي دتَومايس رمٌل تَغت زلافذَ ذمارسة دورٍ اًخلََسي وجصزث ٍلوؿة من 

َة املخيوؿة، ثسخة كةل ؿسد  املضالكث اًيت ثواهجِا دتَوماس َاث اصلول اًيامِة يف املؤمتصاث وامليؼٌلث اصلًو

اصلتَوماس َني املخرععني يف تـثاهتا ملارهة تضزامة ؿسد اٌَجان اًفٌَة املخرععة، اًيت كس ثياكش كضااي دكِلة 

ة ٌضلول واًضـوة  .وثفعَََة ومس خلدََة ثؤثص ؿىل املعاحل اذلًَو

ن اصلتَوماس َة ثًذـش يف ؿامل ٍزداد اهفذاحا، وثرتاحؽ ؾيسما ثعم الآذان، وجسود موخاث اًىصاَُة واًـساء وظسام       اؤ

س َعص ؿىل اًـامل كاهون اًلوت ؿىل حساة كوت اًلاهون، فال ًرُتك جمال ٌَغة اذلوار  اذلضاراث تني الأدم واًضـوة، ٌو

واًسالم واًخفامه ويه ًغة اصلتَوماس َة، ويف اًوكت اًصاُن ًـُش اًـامل مثي ُشٍ املصحةل، دعوظا تـس اىهتاء اذلصة 

اًحاردت، واهنَار اًخوازن يف اًيؼام اصلويل، وجصوز هؼام ؿاملي بأحادي اًلعحَة، بأظحح بأنرث بأحادًة تـس بأحساج اذلادي 

ن امليعلة اًـصتَة ثـُش ػصوفًا غري ؿادًة تـس حصة ارلََج اًثاًثة 2001ؾرش من سخمترب   اصلامِة، ؿالوت ؿىل ذكل، فاؤ

 . واًيت اىهتت ابحذالل اًـصاق

ىل اًىثري من اصلراساث  شا حيخاح اؤ ص معَِا، ُو ن اصلول اًـصتَة ثـاين بأزمة يف حصس َخ مـامل دتَوماس َة وثعٍو اؤ

املخرععة يف اًفىص بأو اًـمي اصلتَومايس، فـيسما هَلى هؼصت ؿاخةل ؿىل وضؽ اصلتَوماس َة اًـصتَة ىىضف ثرسؿة 

ا،  ذا اكن ُياك ثبأزري مذحادل تني اًس َاسة جلك حواىهبا، واصلتَوماس َة جلك مؼاُُص مواظن اًضـف وارلَي فهيا، واؤ

ن اطلي بأظاة اًس َاسة اًـصتَة مٌش اس خلالل الأكعار اًـصتَة والس امي مٌش اغخعاة فَسعني، اهـىس سَحا ؿىل  فاًُو

ة املخالحلة اًيت صِسهتا ثكل الأكعار حصهت بأثص معَق يف وضاط اصلتَوماس َة  ن اًِزامئ اًـسىًص اصلتَوماس َة اًـصتَة، مث اؤ

. اًـصتَة
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ة يف ػي اذلصاك اًس َايس والاحامتؾي "  ثوهجاث اًـلِست اصلتَوماس َة ادلزائًص

كَميي اًـصيب  ".اًلِود واًعموحاث: يف احملَط االؤ

 : املساذةلمَرط 

َة من مٌعَق بأهنا حمور معََة س َاس َة جس خزسرما اصلوةل يف       ثَـة اصلتَوماس َة دورًا ُامًا يف حلي اًـالكاث اصلًو

دارت ؿالكاهتا اًصمّسَة تـضِا مؽ تـغ مضن  َني الآدٍصن واؤ ثيفِش س َاس هتا ارلارحِة يف ثـامَِا مؽ اصلول والأصزاص اصلًو

ذالفاث بأن ُسفِا الأول ُو اًخوفِق تني  ووكت الأزماثاًيؼام اصلويل، فاصلتَوماس َة بأدات ٌَس َاسة ارلارحِة ٌضلول 

  ...اًخفاوضمعََة اٍمتثَي و.. .فذح مساكل ًالثعالاصلول و

ة يف  ظار ما ٌسمى ابًصتَؽ اًـصيب حتوالث خشًر       ًلس حسسث دًيامِاث اًخغَري اًيت ثـاٌضِا امليعلة اًـصتَة يف اؤ

ني احملًل واًوظين، فلسث فاؿََهتا  اًثلافاث اًس َاس َة واالؤؿالمِة اًسائست، حِر بأن اًوسائط اًس َاس َة ؿىل املس خًو

وبأجصزث ُضـفًا ؾىس كوت وزمخ اذلصاك اًس َايس والاحامتؾي يف اجملمتؽ اًـصيب، فمل ثُـس اًخيؼاميث اًس َاس َة اجملمتـَة 

ىل جصوز ػاُصت  كادرت ؿىل مساٍصت وضحط ظريورت اًخغَري اًس َايس والاحامتؾي واًثلايف داذي جممتـاهتا ما بأدى اؤ

احامتؾَة س َاس َة ثـرب ؾن حاةل اًخرحط، واًيت بأثصث ؿىل اًحياء املؤسسايت وحـَت مٌؼومة اًلصار يف اصلول اًـصتَة 

ني  ان واًخحسي ادلسًس ؿىل املس خًو ص اًخوهجاث ٌَـلِست اصلتَوماس َة حنو اًُص وتعفة ذاظة ادلزائص ثححر يف ثعٍو

كَميي واًـصيب . االؤ

جصاز مضمون  هيا سوف وسـى الؤ يا ثربز االؤصاكًَة اًيت ثححر يف فِم ُشٍ الأظص املؤسساثَة ادلسًست، ومٌَ فاؤ     ُو

اًخوهجاث يف ػي ثبأزري املـعَاث اصلاذََة وارلارحِة ؿىل مٌؼومة ظاهـي اًلصار يف ادلزائص وهَف اهـىست ؿىل 

مس خوى دعاة اًس َاسة ارلارحِة؟ 

. (اًـفصون)جن سامل رضا، خامـة اًحََست /. ذَفون بأمني و بأ / بأ - 23

: اصلتَوماس َة اًـصتَة يف ؾرص اًثوراث" 

 ".دراسة حاةل ادلامـة اًـصتَة واًثورثني اًسورًة واٌََخِة ملارهة

:  املساذةلمَرط 

ثدٌاول ُشٍ اًوركة اًححثَة اًححر يف مسى فـاًَة اصلتَوماس َة اًـصتَة من ذالل خامـة اصلول اًـصتَة يف اًخـاظي مؽ 

وسرننز يف دراسدٌا ُشٍ ؿىل - زوراث اًصتَؽ اًـصيب– اًخعوراث اًصاُية اًيت ٌضِسُا اًـامل اًـصيب بأو ادلزء الأنرب مٌَ 

ِا احملورًة املؤثصت يف  موكف خامـة اصلول اًـصتَة من اًثورثني اًسورًة واٌََخِة، وهَف ثـامَت ادلامـة هبَالكِا ودًو

ىل بأي مسى ًـرب موكف خامـة اصلول اًـصتَة من : "اًخاًَةكصاراهتا مؽ اًثورثني من ذالل االؤخاتة ؾن االؤصاكًَة  اؤ

اًثورثني اًسورًة واٌََخِة ؾن اًخوهجاث اًىربى ٌضلتَوماس َة اًـصتَة وؾن مواكف دول ادلامـة؟ مث ملاذا ادذَفت 

ىل ُشا اذلس؟ " مواكف خامـة اصلول اًـصتَة من اًثورثني اًسورًة واٌََخِة اؤ

خاتة ؾن ُشٍ االؤصاكًَة ال تس ًيا من اذلسًر ؾن حمسداث اصلتَوماس َة اًـصتَة والأظص اًلاهوهَة ًِا ؿىل مس خوى  الؤ ًو

َاث اختاذ اًلصار هبا بأو اًَِالك امليوظة هبا ظالحِاث رمس اًلصاراث فامي خيط اًلضااي ذاث  ًآ خامـة اصلول اًـصتَة، وب

ظار . الاُامتم املضرتك ِا يف اؤ ظص اًلاهوهَة اًيت حتنك اصلتَوماس َة اًـصتَة ؿىل مس خوى ادلامـة، هدٌاًو وابًخايل اًخعصق ًلأ



حتًََل هلسي ٌَىضف ؾن املـوكاث اًيت ثـرتض حتلِق اصلتَوماس َة اًـصتَة ًلأُساف املصحوت مهنا يف اًخـاظي مؽ 

. اًخعوراث اًس َاس َة اًصاُية

 (خامـة اصلنخور موالي اًعاُص، سـَست)ذساوي َلس، / د-24

 ."جعز اصلتَوماس َة اًـصتَة ؿىل مواهحة اًخحوالث"

: املساذةلمَرط 

َة، وظحَـة اًضغوط ووسائي        ثلاس اًَِحة اًس َاس َة ٌضلول من ذالل ماكهة وثبأزري دتَوماسُهتا يف احملافي اصلًو

كٌاع اًيت جس خـمَِا يف حي اًزناؿاث، سواء ثكل اًيت حىون ظصفا فهيا بأو ثَـة دور اًوس َط فهيا، ومن ُشا  االؤ

صاكًَة دور وماكهة اصلتَوماس َة اًـصتَة يف ػي اًخحوالث اًـاملَة الاكذعادًة  امليعَق ثبأيت املساذةل امللرتحة ًعصخ اؤ

. والأمٌَة واًس َاس َة اًيت ًـصفِا اًـامل معوما، وامليعلة اًـصتَة ؿىل وخَ ارلعوص

ن امليعلة اًـصتَة ثـصف حتوالث معَلة س َاس َة واحامتؾَة واكذعادًة وضـت اصلوةل اًوظيَة اًـصتَة يف موكؽ مل     اؤ

وبأاثٍر ؿَهيا، دعوظا ما ثـَق مهنا  تخسذي اصلول اًغصتَة، وؿىل ربأسِا " اًصتَؽ اًـصيب" ثوضؽ فَِ من كدي، ًـي بأمهِا 

ة اًيت بأدضـت امليعلة  اًوالايث املخحست الأمٍصىِة واالؤحتاد الأورويب، حِر بأن ُشا الأذري سََي اصلول الاس خـٌلًر

و ما وضؽ اصلتَوماس َة اًـصتَة ؿىل احملم الؤػِار دورُا"اصلملصظة وحلوق االؤوسان"اًـصتَة واس خـحسهتا ابمس  . ، ُو

َخِا وثووس       نٌل بأن الأزمة الأمٌَة اًيت ثـصفِا اًىثري من اصلول اًـصتَة ؿىل غصار سوراي واًـصاق واٍمين ومرص ًو

ن مل ٍىن سلوظِا حتت وكؽ احذجاخاث .. وادلزائص ا اؤ ، بأو "اًصتَؽ اًـصيب"وحزامهنا مؽ اُزتاز ماكهة الأهؼمة اًـصتَة وثبأزرُي

. بأزماث بأدصى مثي بأزمة مايل سِي اًخسذي الأحٌيب بأنرث، وزاد من ُضاصة دور اصلتَوماس َة اًـصتَة

ىل الأزمة الاكذعادًة واًيت تسبأث تبأزمة  هيا ىىذفي يف ُشا املوظن ابالؤصارت اؤ يف "  prime risque"    بأما ؿاملَا، فاؤ

اًَوانن، )اًوالايث املخحست الأمٍصىِة، وثواظَت ابلأزمة املاًَة اًيت ؾعفت ابكذعادايث اًىثري من اصلول الأوروتَة 

جنَرتا س حاهَا، اًربثغال، فصوسا، اؤ ًُضِس الاكذعاد اًـاملي مٌش س ية اىىٌلش سٌُـىس سَحا ؿىل اصلول اًـصتَة ؿىل  (...اؤ

ذ اخنفغ اًعَة (متثي اًعاكة بأمه مٌخوح معسر من كدي اًىثري من اصلول اًـصتَة)الأكي ؿىل املس خوى اًعاكوي  ، اؤ

ٍصاداث اصلول اًيت ثـصف بأظال احذجاخاث تسبأث  اًـاملي هدِجة ُشا الاىىٌلش واخنفضت مـَ بأسـار اًيفط، وابًخايل اؤ

يف ػي ُشٍ اًؼصوف اًـعَحة هدساءل ؾن دور اصلتَوماس َة اًـصتَة . اكذعادًة واحامتؾَة ًخبأذش ظاتـا س َاس َا فامي تـس

 .يف مواهجة ُشٍ اًـواظف

. (خامـة اصلنخور اًعاُص موالي، سـَست )ؾٌلرت تسرت،/بأ -25

دشائًَل " واكؽ اصلتَوماس َة اًـصتَة يف ػي اًخعاؿس االؤ

لِا فًص آس َا واؤ  ".واًرتاحؽ اًـصيب يف ب

: املساذةلمَرط 

َة احملافي يف وحضورُا فاؿََة اصلوةل كِاس         ميىن ة، وكسرهتا تلوهتا اصلويل واجملمتؽ اصلًو  ثعور تَورت ؿىل اًـسىًص

ة وؿالكاهتا الاكذعادي تياهئا واًخعحَق، بأو تلوت اًخيفِش موضؽ ووضـَ لأمهنا اًوظين ة، وظاكهتا اًخجاًر  وفذح اًخعسًٍص



َة ؿالكاث وسج ؿىل اصلوةل تلسرت مليخجاهتا، ونشكل خسًست بأسواق كامة حتاًفاث خسًست ثـزز  دًو مؤثصت وفـاةل، واؤ

َة، وحصثحط ُشٍ اًفاؿََة مبسى نفاءت بأهجزت اصلوةل املـيَة ابًخرعَط الاسرتاثَجي واًس َايس،  ماكىهتا اًس َاس َة واصلًو

ظار ثـٍزز  َة، وجضرَط اًوضؽ اصلويل واسدامثٍر يف اؤ وكسرهتا ؿىل رظس وحتََي املخغرياث ادلسًست يف اًساحة اصلًو

منا  ا جماالث مٌفعةل، واؤ ة واًخىٌوًوحِة والاكذعادًة واًس َاس َة، ًُس ابؾخحاُر املعَحة اًوظيَة جاكفة الأدواث اًـسىًص

. حوكي تـضِا تـضا، وثعة يف اجتاٍ حتلِق اًِسف املضرتك ٌضلوةل

َة، ونشكل الأحباج واصلراساث  ن اًـسًس من اًخلاٍرص اًـصتَة واصلًو ذا حص اؾامتد ُشا امللِاس ًفاؿََة اصلوةل؛ فاؤ         واؤ

ىل ثفوق اًىِان االؤدشائًَل يف اجملال الاكذعادي ومؤرشاثَ اًس َاق، اكًلسرت ؿىل اًخعسٍص يف جمال  جضري توضوخ اؤ

صفؽ مس خوى اصلذي اًفصدي ا، ٍو آس َا واًِيس  اًربجمَاث وغرُي َة، ذاظة يف ب دشائَي اصلًو اًيوؾَة يف من ثعور ؿالكاث اؤ

لِا ودول حوض اًيَي، هكلِاس ٌَفاؿََة االؤدشائَََة واًعَِوهَة يف ثـٍزز ؿالكاث  فًص واًعني ؿىل حنو ذاص، ونشكل اؤ

ًسا من  كَميَة، وكسرثَ ؿىل فذح بأفق ًـالكاث خسًست وهوؾَة، ثضفي ؿىل ُشا اًىِان مًز َة واالؤ اًىِان اًعَِوين اصلًو

رشؾَة الأمص اًواكؽ، وحتصرٍ من كِود الارثحاط الأحادي ابًوالايث املخحست الأمٍصىِة، واًخحـَة اًس َاس َة املمىٌة من 

حصاء الاكذعار يف ؿالكاهتا ؿىل كعة واحس بأو بأوحس، وثوسؽ يف اًوكت ذاثَ ُامش املياورت اًس َاس َة واصلتَوماس َة 

بأمامَ، ومتيح بأوراكا ٌَضغط ؿىل اًـامل اًـصيب، وخباظة مرص وسوراي واملمَىة اًـصتَة اًسـودًة وفَسعني، ومتىٌَ من 

دشائَي ظوال فرتت اشلس ًَِاث  هرس بأظواق اًـزةل اًيت متىٌت اصلتَوماس َة املرصًة واًـصتَة من تياهئا حول اؤ

 .   واًس خٌَُاث واًس حـًَِاث

ؿادت تَورث :    من ذالل ما ثلسم ميىن ظصخ االؤصاكًَة اًصئُس َة اًخاًَة  ما مسى جناؿة اصلتَوماس َة اًـصتَة يف اؤ

دشائًَل؟- الآس َوًة- اًـالكاث اًـصتَة ا يف مسار اًرصاع اًـصيب االؤ دشائًَل؟ وما ثبأزرُي لِة بأمام اٍمتسد االؤ فًص  االؤ

 .(خامـة بأتوجىص تَلاًس، ثَمسان)ظافص هصمية، / بأ -26

كَميَة اًصاُية "  بأثص الأزماث االؤ

 ".ؿىل ذمارسة اًًضاط اصلتَومايس يف دول املغصة اًـصيب

 : املساذةلمَرط 

      اجملمتـاث اًخرشًة مثَِا مثي الأفصاد ال ميىهنا بأن ثـُش مٌـزةل ؾن تـضِا اًحـغ، حِر لك جممتؽ مهنا ال ميىٌَ 

بأن ًوفص مذعَحاث حِات الأفصاد فَِ تيفسَ، فاكن ال تس من االثعال املحارش، من بأخي اًخـاون تني تين اًخرش، ُشا 

ا ُص ا، ومن مث ثلسرما وثعٍو ىل ثواظي اذلَات اًخرشًة، واس متصاُر ن حاخة اجملمتـاث اًخرشًة . اًخـاون اطلي ًؤدي اؤ اؤ

ًحـضِا تـغ وصلث تُهنا ص حىة من اًسَوك واًخرصفاث بأو املـامالث اًيت يه مبثاتة حلوق وواحداث ًًدغي حفؼِا 

َة تني اًخجمـاث اًخرشًة وسادث تني اًخرش مٌش . لأحصاهبا، وتشًِا ملس خحلهيا ، ومن ُيا تسبأث فىصت اًـالكاث اصلًو

اًلسمي ٍلوؿة من اًـاداث والأؾصاف اًيت ثضحط ُشا اجملال، واًيت اكن ًِا ماكىهتا تني اًضـوة اخملخَفة واحرتارما ؾيس 

َة يف اًلصن اذلادي واًـرشٍن ثيوؾت اصلتَوماس َة وثـسدث .نثري من الأدم  وكس اجساع وثيوع جمال اًـالكاث اصلًو

ىل وزارت ارلارحِة وتـثاهتا اصلتَوماس َة بأهجزت دتَوماس َة خسًست مهنا ما ُو رمسي  هضافت اؤ بأصاكًِا وبأغصاضِا، وتشكل اؤ

ة ظار اصلتَوماس َة املواًز  ًـس مرشوع الاحتاد املغصة اًـصيب من .ؿَين ومهنا ما ًـمي يف ارلفاء، والكٌُل ًسذي يف اؤ

لِا ؿام  فًص ؽ اًوحست يف اًـامل، فلس تسبأث فىصت ثوحِس صـوة صٌلل اؤ  فامي ؾصف مبؤمتص ظيجة حِهنا 1958بأكسم مضاًر



اكهت وحست اًِسف حصحىز ؿىل اًخحصر من الاس خـٌلر مل ًنِث جصوز مضلكة اًعحصاء اًغصتَة مؽ تساًة اًس حـًَِاث من 

اًلصن املايض دول املغصة اًـصيب من حماوةل تياء احتاد مغاريب حِر اس خعاؾت بأن ثلسم معاذلِا ؿىل ذالفاهتا 

ىل اًَوم، ؿىل ؾىس ما 1989جفاءث ثبأسُس الاحتاد املغصة اًـصيب ؿام   تساًة ذلمل ما زاًت هناًخَ اًسـَست ثخبأخي اؤ

ًـخلس اًىثريون مل ثـس اًَوم مضلكة اًعحصاء اًغصتَة يه اًـلدة اًكأداء بأمام اًحياء املغاريب فلس دذَت حهبة 

و واملغصة يف املفاوضاث املحارشت ثضان معري اًعحصاء اًغصتَة ومل ًـس اذلال تني بأًسي اصلول املغارتَة تي  اًحوًُساًر

َة ىل اجملموؿة اصلًو  مفا اطلي ؾعي مرشوع الاحتاد املغاريب حىت الآن؟ .اهخلي اؤ

 (.خامـة اذلاح رلرض، ابثية)جن مضريخ بأسٌلء، / بأ -27

 ".بأثص اًخحوالث اًس َاس َة يف اًوظن اًـصيب ؿىل اصلتَوماس َة اًـصتَة"

 : املساذةلمَرط 

ىل حس        صِسث امليعلة اًـصتَة ٍلوؿة من اًخحوالث اًس َاس َة، تسبأث ابحذجاخاث احامتؾَة صـحَة ًخعي اؤ

ىل رشؾَهتا اًثورًة و اًخارخيَة سلاط الأهؼمة اذلاهكة املدسَعة، اًيت اس متصث ًـلود يف اذلنك مسدٌست اؤ فاهخلَت ُشٍ . اؤ

ة  ىل بأدصى نٌل ؿرّبث ؾيَ هؼًص صاكًَة تياء منوذح ٌَحنك ؿىل "اصلومِيو"املوخة من دوةل ؾصتَة اؤ ، و اهخلَت مـِا اؤ

ني اصلاذًل و ارلاريج فـىل املس خوى اصلاذًل ما زاًت ُشٍ اصلول حتاول اًوظول ملصحةل اًرتس َخ .املس خًو

رشاك اًيرة يف املٌلرسة  رساء كواؿس اصلميلصاظَة اًخوافلِة و اًـمي اًدضاريك و حاكفؤ اًفصص و اؤ اصلميلصاظي،ؿرب اؤ

. اًس َاس َة

ت اصلول ثضلك مٌفصد بأو حٌلؾي بأن حىون ًِا مواكف س َاس َة ذارحِة       بأما ؿىل املس خوى ارلاريج فلس حاًو

ظار رمسي ػِصث فَِ مواكف ُشٍ اصلول ُو ادلامـة اًـصتَة و جمَس  ـي بأنرث اؤ اجتاٍ ُشٍ اًخحوالث اًس َاس َة، ًو

كَميَة ذََجَة بأنرث مهنا ذاث تـس ؾصيب)اًخـاون ارلََجي ا بأزمة اؤ ًىن ُشٍ اصلتَوماس َة . (ذاظة يف بأزمة اٍمين ابؾخحاُر

اًـصتَة املضرتنة مل حىن يف مـؼم الأحِان دتَوماس َة مس خلةل ذاًعة،تي اوساكت ٌَلصاراث الأذمَة اًعادرت ؾن جمَس 

هؼمة بأو ٌَحصاكث اًثورًة هصوس َا و اًعني و دورٌُل يف الأزمة  الأمن،بأو ًلصاراث تـغ اصلول يف مساهسهتا ًلأ

ال بأهنا فضَت .اًسورًة كَميَة يف امليعلة، اؤ و رمغ الاحامتؿاث املخىصرت ٌَمؤسسة اصلتَوماس َة اًـصتَة حول الأوضاع االؤ

جياد ملارتة بأمٌَة مضرتنة و صامةل ًًرش اًسمل و وكف اًرتدي الأمين داذي اصلول اًـصتَة،و ًـّي بأنرث ما ًـَق  يف اؤ

معي اصلتَوماس َة اًـصتَة ُو تـغ املوازَق ارلاظة تـسم اًخسّذي يف اًضؤون اصلاذََة ٌضلول،و بأًضا غَاة مؤسسة 

ة فاؿةل ميىن ًِا بأن ثؤسس ًيؼام بأمين ؾصيب مضرتك . ؾسىًص

ني داذًل ًخـَّق  تفـاًَة املؤسساث واًَِالك اًخيؼميَة،و  صاكًَة اصلتَوماس َة اًـصتَة ثيعَق من مس خًو ن اؤ       اؤ

َة،و ُشا ما سرننّز ؿَََ ذالل ُشٍ املساذةل، اًيت س يحاول  ذاريج ًخـَّق ابًخحـَة ٌَمؤسساث اصلتَوماس َة اصلًو

فهيا حتََي بأثص اًخحوالث اًس َاس َة يف امليعلة اًـصتَة ؿىل اًًضاط اصلتَومايس اًـصيب املضرتك، وهَفِة اس خجاتة 

 .الأهجزت اصلتَوماس َة اًـصتَة ؿىل مساراث اًخحول اصلميلصاظي يف ُشٍ اصلول

 

 



 

. (خامـة ؾحس اًصحٌلن مريت، جباًة )مصمي محُش،/ بأ - 28

ا ؿىل مسار اصلتَوماس َة اًـصتَة" كَميَة اًصاُية وثبأزرُي  ".املـوكاث االؤ

 : املساذةلمَرط 

ن اصلتَوماس َة ال ثعيؽ اًس َاسة، ًىهنا ثلسم دِاراث ومدادراث مـَةل ومسخدة، جضمي فوائس لك دِار  اؤ

ومؽ اًخحوالث اًس َاس َة والاكذعادًة اًىربى اًيت احذاحت اًـامل،  .وبأالكفَ، ًخفادي ارلسائص وثـؼمي املاكسة

ىل ؾوامل خسًست مذحصنة ومذياكضة، وثمت ؿرب كواؿس، بأصاكل  واًوظن اًـصيب ؿىل وخَ ارلعوص واهخلاهل من ؾوامل كسمية اؤ

ن اصلتَوماس َة اًـصتَة، واًيؼام اًـصيب وبأؾضاءٍ، وخسوا بأهفسِم جفبأت يف بأزمة،  وبأساًَة ًعـة ثوكـِا بأو اًخًدؤ هبا، فاؤ

وما حسج ذالل اًـلسٍن املاضَني فاق لك اًخًدؤاث واًخعوراث، وخاوز بأي كسرت . مثَِم هكثي غريمه من مٌاظق اًـامل

ىل املـوكاث اًيت ثـصكي  و.حٌلؾَة ؿىل اًخحنك بأو اًس َعصت ؿىل مساراث الأزماث تبأهواؾِا اخملخَفة من املفِس، اًخعصق اؤ

ٍص  .مسار اصلتَوماس َة اًـصتَة، وثـعي دورُا الاجيايب يف ثفـَي اًـمي اًـصيب املضرتك بأو ثعٍو

. (خامـة ؾحس اسلَس جن ابدٌس، مس خغامن)فصايح َلس، /.بأ -29

ة يف ػي اًخحسايث الأمٌَة " اصلتَوماس َة ادلزائًص

لي فًص  "الأزمة املاًَة بأمنوذخا: يف مٌعلة اًساحي االؤ

 : املساذةلمَرط 

َة، ذاظة تـس  لِة و اصلًو فًص ة يف الآوهة الأذريت دورا رمٌل ؿىل املس خوايث اًـصتَة، االؤ       ًـحت اصلتَوماس َة ادلزائًص

اًخعوراث اًيت ؾصفهتا اًساحة اًـصتَة تـس موخاث اًخغَري اًسَمي ـ و يف تـغ الأحِان اًـيَف ؿىل اًضالكة اٌََخِة ـ 

. واًيت سٌلُا اًحـغ تثوراث اًصتَؽ اًـصيب

لي ـ اًضفة ادليوتَة ـ  فًص       يف امللاتي و هدِجة ٌَخلارة ادلَوس َايس تني مٌعلة املغصة اًـصيب و مٌعلة اًساحي االؤ

و هدِجة ملا ثـصفَ ُشٍ امليعلة اًَوم من دضاؿاث و حصوة و هتسًساث بأمٌَة دعريت، بأظحح ًزاما ؿىل اصلتَوماس َة 

لِة فًص ة بأن ثَـة دورا فاؿال سلاًة بأمهنا اًلويم و الس خدداة الأمن يف اًلارت االؤ . ادلزائًص

لي:     ُشٍ املساذةل املـيوهة تـ فًص ة يف ػي اًخحسايث الأمٌَة يف مٌعلة اًساحي االؤ  خاءث يف اصلتَوماس َة ادلزائًص

: س َاق اًخحسايث اًيت ثواخَ اصلتَوماس َة اًـصتَة و حصنز ؿىل ما ًًل

ة - لي ٌضلتَوماس َة ادلزائًص فًص  .اًحـس االؤ

لي - فًص  .الأمهَة ادلَوس َاس َة مليعلة اًساحي االؤ

لي - فًص  .الاُامتم اصلويل املخيايم ابًساحي االؤ

لي - فًص ة يف مٌعلة اًساحي االؤ  .بأزمة مايل منوذخا: وضاط اصلتَوماس َة ادلزائًص

لِا - فًص ة يف اؤ  .ثلِمي دور اصلتَوماس َة ادلزائًص

 



 (3خامـة ادلزائص )هبياس سـَس ؿادل، / بأ -30

دارت الأزماث" ؿالم اًـصيب واؤ  ".االؤ

 : املساذةلمَرط 

، تدسمَاث 2011ًـُش اًـامل اًـصيّب حتّسايث هحريت بأفصزهتا الأحساج اًيت صِسهتا امليعلة وجضِسٍ مٌش ؿام 

ا جتس َسا مللوةل  زيا "ًوزٍصت ارلارحِة الأمٍصىِة اًساتلة " اًفوىض ارلاّلكة"خمخَفة من رتَؽ، وزوراث واؾخحاُر هوهسًو

، ثغرّي املععَحاث وثياكضِا بأحِاان ًرتمج ثحاٍن املواكف داذي اًحُت اًـصيب تني دامع ٌَخغَري ورافغ هل معَلا "راٌس

يا اكن حتّصك اصلتَوماس َة اًحًَِة اًيت ثبأثّصث هبشٍ االؤحساج ودّة ارلالف تني اًـسًس  لة اًيت خاء هبا، ُو بأو ؿىل اًعًص

ن  من بأظصافِا، ذالٌف ػِص خًََا يف وسائي االؤؿالم، فاًلٌات اصلامعة ثَـخرب من متّصد اثئصًا والأدصى مذعّصفا وحىّت واؤ

هّنا دشؿان ما ختخَف يف بأدصى ما جيـي اًسؤال مَّحًا حول هَفِة .. اثّفلت كٌواث ؿىل دمع املـارضة يف مٌعلة ما، فاؤ

ؿالم اًـصيب بأن حُيّسن  ىل بأي مسى ميىن ًالؤ ؿاليّم تنّي؟ واؤ ىل مسار ؾصيب دتَومايس مزّتن يف ضّي ذالف اؤ اًوظول اؤ

كَميَة ثضلك خيسم اصلتَوماس َة اًـصتَة؟  دارت الأزماث االؤ اؤ

.(خامـة اصلنخور اًعاُص موالي، سـَست )جن ؿُىس بأمحس،/ بأ - 31  

ظار ًٌَضاط اصلتَومايس اًـصيب املضرتك  خامـة اصلول اًـصتَة اكؤ

 .حاةل ًَخِا وسوراي: وموكفِا من اًخحوالث يف امليعلة اًـصتَة

 : املساذةلمَرط 

ظار كاهوين ًيؼمَ       ملا اكن اًـمي اصلتَومايس ًـس من ظَة ادذعاظاث خامـة اصلول اًـصتَة، فاكن ًزاما وضؽ اؤ

ظار ٌَجامـة داذي  ظار ًخـَق ابذلعاهة ارلاظة ابًحـثاث اصلتَوماس َة اكؤ ؿرب مِثاق ادلامـة املؤسس ًِا، ونشا وضؽ اؤ

صلك دور خامـة اصلول  .اصلول الأؾضاء، مبا جيـَِا ثـمي يف راحة و تسون اًخـصض ًِا يف رممهتا اصلتَوماس َة املخـسدت

ة، وحي فذَي اًزناؿاث اًحًَِة اًـصتَة وتني اصلول غري اًـصتَة مسة ابرزت يف اًلصن  اًـصتَة يف حي اًلضااي اًـصتَة املعرًي

ىل اًخزًل ؾهنا بأو ؿسم وحود اذلَول ًِا  ة، وظوال اؤ املايض،  وثـسدث مواكف ادلامـة نثريا من اًلضااي اًـصتَة املعرًي

ال بأن  جياد موكف دتَومايس مضرتك ملواهجة اصلول اًىربى، اؤ ثسخة ارلالفاث تني الأؾضاء فهيا بأو ؿسم اًلسرت ؿىل اؤ

تساًة اًلصن اًواحس واًـرشٍن و ذاظة اًـلس اًثاين مٌَ  صلك فَِ اًـمي اصلتَومايس املىثف ٌَجامـة مبأزكا ًِا تسل بأن 

ٍىون خمصخا ذلي اًلضااي اًـصتَة ثسخة مواكف مذـسدت ًلأؾضاء ابدلامـة من ثكل اًلضااي، وجضلك الأزمة اٌََخِة 

واًخسذي اًـسىصي فهيا بأجصز مثال ؿىل ذكل هون بأن اصلتَوماس َة اًـصتَة فضَت يف احذواء الأزمة، حِر بأهنا بأحجت 

دم املخحست ٌَخسذي اًـسىصي  َة ًلأ ظسار كصار مييح اًخغعَة اصلًو ىل اؤ املوكف اًـصيب واًـاملي ضس اًيؼام اٌََيب وظوال اؤ

َاث ارلصوح مهنا، ذاظة  ًآ يف ًَخِا، نٌل بأن الأزمة اًسورًة اًيت صارفت ؿىل ؿارما اًثاًر مل ًمت حَِا رمغ وحود لك ب

ىن ال خسوى يف ػي ثـسد املواكف  َِا ذلي الأزمة، ًو وبأن خامـة اصلول اًـصتَة متكل رظَسا دتَوماس َا ًُؤ

ما خسوى وحود ادلامـة : ا وؿَََ، فاًسؤال اطلي ميىن ظصحَ يف دضم ُشٍ املساذةل ٍوكن يف.اصلتَوماس َة لأؾضائَ

ي بأظححت اصلتَوماس َة املضرتنة  اًـصتَة يف ضوء فضي اصلتَوماس َة اًـصتَة املضرتنة يف حي الأزماث ابمليعلة ؟ ُو

بأساسا ٌَيجاخ يف ػي اًخـسد اًلعيب، ذاظة يف ػي جناخ اصلتَوماس َة الأوروتَة املضرتنة يف نثري من اًلضااي؟ 

 



 

اًحَان ارلخايم 
 جبامـة اصلنخور اًعاُص موالي ثسـَست، املَخلى اًوظين اًثامن 2014 دٌسمرب 09و 08      اهـلس ؿىل مسار ًويم 

اصلتَوماس َة اًـصتَة يف ػي اًخحوالث اًس َاس َة اًصاُية، واطلي هؼمخَ لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة جبامـة : حول

رشاف لك من اًس َس مسٍص خامـة سـَست واًس َس معَس لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة تيفس  سـَست، وحتت اؤ

مصنز ، 03خامـة ادلزائص : ادلامـة، ومبضارنة ٍلوؿة ممتزيت من الأساثشت واًحاحثني ؾن مخسة ؾرش خامـة متثَت يف

، خامـة ابثية، خامـة ثزيي وزو، خامـة جباًة، خامـة مخُس مََاهة، خامـة اًحََست، حِي اًححر اًـَمي ابدلزائص

خامـة ، خامـة مس خغامن، خامـة س َسي تَـحاس، خامـة ثَمسان، خامـة وُصان، خامـة سىِىست، خامـة ثسىصت

ىل بأساثشت وابحثني من مـسىص .     خامـة سـَست، ابالؤضافة اؤ

ًلاء لكمة من ظصف لك من اًسادت آايث تٌُاث من اطلهص اذلىمي، واًًض َس اًوظين مت اؤ ىل ب :       وتـس الاس امتع اؤ

اًس َس رئُس املَخلى، اًس َس معَس اًلكَة، اًس َس مسٍص ادلامـة، ًَمت تـس ذكل الافذخاخ اًصمسي ٌَمَخلى، وتسبأ سري 

. ادلَساث املربجمة دعَعا ًِشٍ اًخؼاُصت اًـَمَة اًوظيَة

ت      ويف دضم ذكل جنس بأن بأوراق بأحباج املَخلى اًوظين اًثامن كس ثوزؾت ؿىل مخسة خَساث بأاكدميَة ثياًو

خمخَف حواهة موضوع اصلتَوماس َة اًـصتَة يف ػي اًخحوالث اًس َاس َة اًصاُية، ودارث حول مخسة حماور بأساس َة 

: يه

. اًخبأظَي اًيؼصي واملفاُميي ًٌَضاط اصلتَومايس: احملور الأول

. ثعور اًًضاط اصلتَومايس اًـصيب ؿىل ضوء ذسمة اًلضااي اًـصتَة وحي اًزناؿاث: احملور اًثاين

.  ػي ذمارسة اًًضاط اصلتَومايس يف اصلول اًـصتَةيفظحَـة اذلعاانث والامذَازاث امللصرت : احملور اًثاًر

. اًـصاكِي اًيت ثـرتض ذمارسة اًًضاط اصلتَومايس يف اصلول اًـصتَة: احملور اًصاتؽ

كَميَة اًصاُية ؿىل مسار اصلتَوماس َة اًـصتَة: احملور ارلامس . بأثص الأزماث االؤ

 

      ويف اًَوم اًثاين من بأصغال املَخلى اًوظين اًثامن احمتـت دلية ظَاغة اًخوظَاث، حتت رئاسة اصلنخور ؾحس 

ة لك من الأساثشت : اًـايل ؾحس اًلادر، وتـضًو

 الأس خاذ تومسٍن بأمحس:امللصر . 

 اصلنخورت هواري بأحالم. 

 اصلنخور ذساوي َلس. 

 اصلنخور دٌفويس ؾحس اًـٍزز. 

 الأس خاذ جن ظغري ؾحس املومن. 

 الأس خاذ اًـعصي ؿًل. 

 

 



ىل ٍلوؿة من اًيخاجئ يه :       وكس ذَعت ُشٍ اٌَجية اؤ

ة وهجاث اًيؼص واًخوفِق تني املعاحل  .1 بأحضت اصلتَوماس َة بأدات رئُس َة يف اًس َاسة ارلارحِة، وذكل ًخلًص

َة  .املخضارتة واملخحاًية تني اًوحساث اصلًو

ىل ثلسمي  .2 ُياك ما ٌسمى ابصلتَوماس َة غري اًصمسَة، واًيت جسـى من ذالل بأوضعهتا وجصاجمِا واسرتاثَجَاهتا اؤ

ة وهجاث اًيؼص ٌَخـامي مؽ مذغرياث اًس َاسة ارلارحِة  .دؿامة ًخـٍزز اًـمي اصلتَومايس، وثلًص

شا تـس فضي " اصلتَوماس َة اًضـحَة" ػِص ما ٌسمى ة .3 هوخَ خسًس ملٌلرسة اصلتَوماس َة يف اًـامل اًـصيب، ُو

ىل مصاحي  اصلتَوماس َة اًصمسَة املؤسساثَة يف تَورت ملارتة بأمٌَة واحامتؾَة صامةل ًخجاوز مصاحي الاهخلال اصلميلصاظي اؤ

 .اًحياء واًرتس َخ

  ارلَي املوحود تني الأظص اًلاهوهَة ٌضلتَوماس َة اًـصتَة وتني ذمارس هتا، ذاظة يف جماالث اًس َادت وؿسم  .4

ذا ما حسج يف اًخجصتة اٌََخِة اًيت ثسذي فهيا حَف اًياثو دون بأن جس خعَؽ اصلتَوماس َة اًـصتَة مليؼٌلهتا هاًخسذي، و

 .اًخحصك ذلي الأزمة دتَوماس َا وثفاوضَا

ارثحعت ثبأزرياث الأزماث اًس َاس َة اًصاُية يف اًـامل اًـصيب ؿىل اصلتَوماس َة اًـصتَة تًضاط ُشٍ الأذريت،  .5

خضح ُشا يف اًدضىِم يف فـاًَة املؤسساث اصلتَوماس َة اًـصتَة وثحـَهتا  واالؤظار اًَِلكي اطلي جسري من ذالهل، ًو

جياد حَول واكـَة ومَموسة ًلأزماث  .ٌَزارح، ونشا ؿسم كسرهتا ؿىل اؤ

جياد حَول ًلأزماث اًـصتَة اًصاُية، فاصلتَوماس َة  .6 كَميَة فامي خيط اؤ غَاة اًخًس َق تني معي امليؼٌلث اًـصتَة االؤ

شا دون دعط معي  اًـصتَة اكهت يف مـؼم الأحِان دتَوماس َة وكذَة ػصفِة مصثحعة ابلأحساج وظريورهتا، ُو

س من الأزماث، فذسذي جمَس اًخـاون ارلََجي يف بأزمة اًححٍصن مثال بأؾعى اهعحاؿا  مس خلدََة بأو اسدداكِة ملواهجة املًز

ؾن غَاة خامـة اصلول اًـصتَة ؾن املضِس، وبأػِص غَاة اًصؤًة املضرتنة حنو الأمن يف امليعلة اًـصتَة، وبأزخت بأًضا 

ق  شا دون االثفاق حول ذارظة ظًص بأن اًفـي اصلتَومايس ظار مصثحعا ابًصؤى املعَحَة ًلك دوةل ؿىل حسا، ُو

َاث فـََة الؤرساء اٍمنوذح اصلميلصاظي تـس اًثوراث ًآ  .موحست ثـمي ؿىل ذَق ب

ن ظياؿة دتَوماس َة ؾصتَة موحست ًن ًخبأث هل اًوظول يف ػي ما ٌضوة خامـة اصلول اًـصتَة من مساوئ  .7 اؤ

ىل اًوحست  َمحادئ اًيت خاءث ًخىٌصسِا حىت ًمت اًوظول اؤ وؾَوة نثريت حاًت دون حتلِق ُشٍ ادلامـة لأُسافِا، ٌو

 ...اًـصتَة واًخاكمي يف مجَؽ املَادٍن

لي يف ػي اًخحوالث اًس َاس َة اًصاُية .8 فًص ة ؿىل اًعـَسٍن اًـصيب واالؤ  .حمثني هجود اصلتَوماس َة ادلزائًص

ىل ظَاغة مجةل من            وتياءا ؿىل ُشٍ اًيخاجئ املس خزَعة ثوظَت دلية ظَاغة اًخوظَاث ٌَمَخلى اًوظين اًثامن اؤ

ا ؿىل اًضلك اًخايل : اًخوظَاث ميىن ذهُص

لني املخيازؿني .1 . بأن ثَزتم اصلول اذلسودًة مؽ اصلول اًيت جضِس اذلصاك اًس َايس حِادا اتما يف ثـامَِا مؽ اًفًص

هناء اكفة مؼاُص ارلالف ؿرب  .2  بأن ثضؽ اصلول اًـصتَة حسا هنائَا ًالهلسام اًـصيب ؿرب اذلوار املمثص واًحياء، واؤ

 .املعارحة واًضفافِة يف اًلول واًفـي

ؿسم الانخفاء ابصلتَوماس َة اًخلََسًة اًصمسَة كأدات ذلي الأزماث اًـصتَة، فَلس بأظحح ُياك فاؿَون خسد  .3

َة  ًآ وايث اًس َاس َة ارلارحِة ابؾخحارمه ظصف وفاؿي ؿىل اًساحة اًـصتَة، ويه ب ٌضارهوهنا يف ثيفِش بأُساف وبأًو

ة غري اًصمسَة ؿرب وسائَِا اخملخَفة من دتَوماس َة جصملاهَة ومٌؼٌلث غري حىومِة واملؤسساث اًـَمَة  .اصلتَوماس َة املواًز



غازة خيفف  .4 وضاء ظيسوق ؾصيب ًالؤ بأن ثخضامن اصلول اًـصتَة من اخي حي الأزماث االؤوساهَة املخفامقة، وثـمي ؿىل اؤ

ىل  ؿىل اصلول املس خضَفة ًالحئني الأؾحاء املادًة، نٌل ًضمن ًالحئني اًـُش اًىصمي يف اهخؼار ؾودهتم ساملني اؤ

 .تالدمه

َة، وحمنَة اصلتَومايس اًـصيب  .5 عة الاُامتماث اصلًو رضورت اًخفاؿي مؽ اًلضااي االؤوساهَة اًىوهَة املس خجست ؿىل دًص

ىل كَة وؾلي اًصبأي اًـام اًـاملي واجملمتؽ اطلي ًلمي فَِ  .احملرتف، واملخفاؿي مؽ اًـرص واملس خوؾة لأدواثَ ٌَوظول اؤ

دؾوت اصلول واذلىوماث اًـصتَة ًزايدت ُامش اذلصايث اًس َاس َة واملسهَة واًحسء مبرشوؾِا االؤظاليح اصلاذًل  .6

، وفذح  كٌواث املضارنة ودمع اصلميلصاظَة من بأخي هتَئة اًؼصوف اًس َاس َة واجملمتـَة اًيت متىن اصلتَوماس َة اًـصتَة 

ال مبحاوةل خادت من ظصف اصلول اًـصتَة الؤرساء س حي اًخـاون واًخاكمي فامي تُهنا  شا ًن ًخبأث اؤ ىل ساتق ؾِسُا، ُو اؤ

ة  .ذسمة ًلضاايُا املعرًي

ثفـَي اًخـاون الأمين  واًس َايس والاكذعادي تني اصلول اًـصتَة سلاًة حسودُا وثًس َق س َاساهتا وحمنَة  .7

اتَة)اكذعادايهتا يف مواهجة اًخحسايث اصلاذََة  ُر اًزناؿاث اًـصتَة، ضـف الاكذعاد اًوظين، ونشا  (ازلاؿاث االؤ

اة اصلويل، ُميية اًلوى اًىربى، ارلعص اًعَِوين، اًيؼام الاكذعادي اًـاملي )الأدعار ارلارحِة   .)االؤُر

ة مؽ دول ادلوار ٌََخِا الحذواء الأزمة الأمٌَة وحاةل الاهفالث  .8 كَميي تني اصلتَوماس َة ادلزائًص ًزامِة اًخًس َق االؤ اؤ

 .الأمين

شا لأهَ امليعَق اًصئُس يف  .9    اًـمي ؿىل ذَق الاس خلصار اًس َايس والأمين والاكذعادي يف اصلول اًـصتَة، ُو

رساء دؿامئ دتَوماس َة ؾصتَة  ة، وابًخايل اؤ سن اًضواتط والأظول اصلميلصاظَة واذلس من الاهلالابث اًس َاس َة واًـسىًص

 .كامئة ؿىل االؤتساع واملحادرت

ن اًفضي اصلتَومايس ذلي الأزماث اًـصتَة ًؤنس ذَال يف مبأسسة اًـمي اصلتَومايس اًـصيب ، وابًخايل مفن  .10 اؤ

ص معي امليؼمة اًصمسَة الأوىل يف  اًواحة ثفـَي ُشٍ املؤسساث وفق دعط معي مس خلدََة موحست وصامةل ، وثعٍو

 . من مِثاكِا19حسة ما خاء يف املادت  (ادلامـة اًـصتَة )اًـامل اًـصيب 

َة داذي  .11 ًآ زاء اًـمي اًـصيب املضرتك ثسخة غَاة ب ظالخ ومـادلة ؿسم اًزتام اصلول اًـصتَة تدٌفِش ثـِساهتا اؤ اؤ

َة جرشف ؿىل ثيفِش اًلصاراث ًآ ًزام بأؾضاهئا تدٌفِش ما ًخفلون ؿَََ، وذكل ابس خحساج ب  .خامـة اصلول اًـصتَة متىهنا من اؤ

ظار ثوحِس  .12 رضورت اًخًس َق تني دتَوماس َة لك دوةل من اصلول اًـصتَة، مؽ خامـة اصلول اًـصتَة، وذكل يف اؤ

اًصؤى حول مس خلدي ومعري اًضـوة اًـصتَة، دعوظا ؾيسما ًخـَق الأمص ابلأمن اًلويم، وخمخَف املعاحل اًلومِة 

 .ذاث الاُامتم املضرتك تني اصلول اًـصتَة

ُس يف  .13 ا ًو ىون يف ملُص رشاف خامـة اصلول اًـصتَة، ٍو ىون حتت اؤ وضاء مـِس ؾصيب ٌضلتَوماس َة، ٍو ًيعح ابؤ

 .ملص بأحس اصلول اًـصتَة

ؿىل خامـة اصلول اًـصتَة بأن جسـى ابًرتايض وابًخوافق ًوضؽ بأسس ومـاًري موحست ٌَس َاساث ارلارحِة ٌضلول  .14

َة امليؼمة ٌَـمي اصلتَومايس  اًـصتَة جسِي رممة اًـمي اصلتَومايس املضرتك ؿىل بأن ال ختصح ؾن هعاق االثفاكِاث اصلًو

َة كَميَة وامليؼٌلث اصلًو  .واًلٌعًل ثحـا المذساد امليؼٌلث االؤ



ن ؿسد املخرععني يف اًضؤون اًـصتَة، وذاظة يف ؿسد اًحـثاث اصلتَوماس َة اًـصتَة،  .15 اًـمي ؿىل زايدت حىٍو

شا رمغ حزاًس الأؾحاء املَلات ؿىل ؿاثق اًسفاراث، وثـسد اذللوق املسؤوةل ؾهنا واجساع اجملاالث ادلسًست، واًيت  ُو

 .ثسذي يف هعاق اًـمي اصلتَومايس املـادض

كَميي  .16 ة اصلتَوماس َني اًـصة ؿىل اسدِـاة اًلواؿس والأساًَة اًـرصًة يف اًخيؼمي االؤ اًـمي ؿىل رضورت ثسًر

 .اًـصيب، يف مؤسساث اًـمي املضرتك

ثضمني اًخوهجاث اصلتَوماس َة اًـصتَة مبا خيسم اٍهنوض ابًوضؽ اًس َايس والأمين والاكذعادي والاحامتؾي يف  .17

شا من ذالل الاس خـاهة ابرلرباء  واخملخعني ًعيؽ اًلصار ارلاريج، والاتخـاد ؾن اًفىص الاكعايئ  اصلول اًـصتَة ، ُو

 .اطلي ًحلى معََة ظيؽ اًلصار حدُسة املؤسساث اًصمسَة والأظص اذلىومِة

رضورت مواظةل ؾلس مَخلِاث ومؤمتصاث مذرععة يف موضوع اصلتَوماس َة اًـصتَة، واًـمي ؿىل رفؽ ثوظَاث  .18

ىل ادلِاث املـيَة، واًـمي ؿىل ورشُا ؿىل هعاق واسؽ من ذالل اًعحافة واالؤؿالم واملواكؽ  ُشا املَخلى اًوظين اًثامن اؤ

 .الاًىرتوهَة ذاث الاُامتم ابملوضوع، ونشا خمخَف مواكؽ اًخواظي الاحامتؾي

ؿادت ثيلِح حبوهثم  .19 ويف الأذري هسؾو مجَؽ الأساثشت واًحاحثني املضارنني يف ُشا املَخلى اًوظين اًثامن ترضورت اؤ

دصاح  شا لأهَ مت االثفاق مؽ دار ورش يف ًحيان من بأخي اؤ مصت بأدصى، وحـَِا ثخالءم مؽ مذعَحاث اًًرش الأاكدميي، ُو

 ". سَسةل بأؾٌلل املَخلى اًوظين اًثامن"اًـمي اًححيث  الأاكدميي يف صلك نخاة س َبأذش ؾيوان 

 

 

 

 

 

 

 

 .صىصا ًنك مجَـا، واًسالم ؿََنك  ورمحة هللا ثـاىل وجصاكثَ                                    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


