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 دوس انُظاو انرؼاوٍَ فٍ انرذسَة وانرأهُم

 ويرُاهُح انصغشنذػى انصُاػاخ انصغشي 
 وذؼضَض انركايم االقرصادٌ انؼشتٍ

 

 يـقـذيــــح :

" العالم العةية هو عالم األقوياا    الاثيي يضحناوح اؼراحالكم لساع ذساته   تاركم        

وذصاح ؼقوقكم " .. لا هع لعاييح القوج فع خلاي العاالم العةياة م ولاي هام األقوياا  م       

 و يف ذسته   تركم م وذصاح ؼقوقكم م ! ..

يرتيااد العااالم العةيااة ترضااحب قااوج قةثيااح وؼابيااح هااع الورياااخ الترؽااةج األلحيسيااح      

خعيتاح العاالم الحوزااتالع وقاااةس العسااسحص وارقرصاابص لعااا تعاة ا كياااج القاوج القةثيااح       

الصا يح الرع  اح يتص كا ارذؽاب السوفيرع قثل ذضسسه إلع لعتوعح بول وا كياج التعساسح  

لاي ذاواخح القاوص القةثياح وا عسازااخ زيازاح الراواخح ع اع          ارشرحا ع ولا  اح يتص ه

 العالقاخ الةوليح ..

ولم يسي ا كياج القوج القةثيح الصا يح ا كيااجا عساسحيا تال  ااح ا كيااجا اقرصاابيا ..       

ووصااثؽد القااوج ارقرصااابيح هااع األزاااذ   وذتسوااد تضداال  ضوتهااا وقااةجذكا وذ شيحهااا 

ذتصاال اليااة التساااعةج واألباج القااابجج ع ااع فااح      ع ااع الاارالق القااوج العسااسحيح الرااع    

 زيةحذكا و ضوتها ..

فااالقوج اليااو  هااع قااوج جوذ التااال و ضوتهااا الةااايع زااوا  ع ااع صااعية الااةول وو 

 الشح اخ وو األفحاب ..

وطحيقاح فااح  اؼرااحالكم وإزااتام   تااركم ذاارم لااي لااالل الساايةحج ع ااع ا يقااام  

الثوا  الاةولع     -) صاوةو  الوقاة الاةولع     ارقرصابص العاالتع لاي لاالل شاالوز الارؽسم     

" والرع تقيالكا ذم إؼساا    1994لوظتح الرعاجج العالتيح ( " ظاخ   -لإل شا  والرعتيح 

الساايةحج ع ااع ارقرصاااب العااالتع لاةلااح وؼتايااح ؼقااو  األقويااا  وذؽااول العااالم إلااع      

العت يااح  وزاوا  لضروؼاح تااال ؼاةوب ولوافساح ييااح لرسافعاح وذحاظاه بول الؽسولاااخ فاع       

ارقرصاابيح   وذل ياة العا ااة ارقرصاابص ع ااع العا اة ارظرتاااعع   وخياابج األيويااا       

يوااا والضقااحا  فقااحا   وذط اال الةثقاااخ الوزااةع الرااع ذشااسل صااتا  األلاااح ارظرتاااعع    
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وذداية اؼرتارخ ذعةب الصحام الةثقع   ولؽاورخ لوظتاح الرعااجج العالتياح   فاح      

قواعاة التوافساح الةولياح فاع الرعااجج لصاالػ األقوياا  الاثيي         الشحط ارظرتااعع لرؽقيا    

يرؽستوح فع لقالية هثس التوظتح الرع وقاه وشيقاح إ شاااكا العاالم الصالاس وبل كاا لسحهاا        

% لااي الرعاااجج العالتيااح  80ألح الااةول الواليااح لااي ذؽصاال إر ع ااع الضراااخ ؼيااس وح    

ح فاااع لضاونااااخ ظولاااح ياااال الاااةول الصاااواعيح الترقةلاااح الراااع  ا اااد لوؼاااةج الس تااا

% إلااع 12ووجظـااـواص .. فااع ؼاايي ر يرعاااوخ  صااية الااةول الواليااح األعدااا   سااثح    

ظا ة عة  وؼةج الس تح   ووح لي ر يودم إلع لوظتح الرعااجج العالتياح زايضقة الرعالال     

 % لي الرعاجج العالتيح ويعيش فع شثه عدلح عوكا ..92له 

فياه فائح الساثيل الوؼياة ولاا  األلاح العحتياح        وفع هثا العالم العةياة ولعااييح القاوج    

رلرالق القوج الرع ذتسوكا لي فح  اؼرحالكاا وإزاتام صاوذكا وصايا ح ؼقوقكاا   هاو       

فع الرسالل ارقرصابص وذشسيل ذسرال اقرصاابص عحتاع ع اع ياحاج الرسرال ارقرصاابص        

ياح ل اةول   األوجوتع   والوافرا   وبول ظووب شح  آزيا   لاصح ووح ؼعم الرعاجج الثيو

% لاي ؼعام الرعااجج الااجظياح     8ل ياج بورج زاوويا وص توساثح    21العحتيح ر يرعاوخ 

ل ااةول العحتيااح .  تااا وح ؼحيااح ذوقاال القااوص الثشااحيح وجوذ التااال العحتااع تاايي وقةاااج    

الوطي العحتع يعة وح ر يثقع لعحب ؼ م وو ولل تل يعة ذعسايةس ع اع وج  الواقاه    

 ل والعتال التثابجج ل عتل ع ع ذؽقي  هثا األلل ..وع ع لوظتاخ وصؽاب األعتا

إح التوافسح الرعاجيح التؽتولح الرع ذسوب العاالم الياو  تعاة بلاول اذضاقياح العااخ       

. والؽاةيس عاي التوافساح الرعاجياح العالتياح       1995ؼيد الروضيث لوث لة ه عاا    1994

ةياة فقاة زاث  ووشياح لواث      ييح الترسافعح ولثةو التساواج فع ذؽتل وعثاا  العتال لاير تالع   

 لورصف القحح الرازه عشح   وا قستد اآلجا  تيي لؤية ولعاج  ..

وتتا وح العتل لير تس عح  تا وجب فع إعالح فيالبلضيا فئ ه لي الاة  الوظاح إلاع   

العوصاااح الثشاااحص تاعرثااااجس العوصاااح القاتااال ل دااالن فاااع وزاااعاج   ضاااح ا  رااااض وفاااع   

 الؽقو  األزازيح فع العتل يعة وح ذسوح لصا ح ..التعالالخ الرعاجيح الةوليح ووح 

 تااا و ااه لااي العااةل وح ر يوظااح ل توافسااح الرعاجيااح الةوليااح لااي ظا ااة ارلراادا         

تالؽقو  األزازيح فع العتل فقن تل يعة ذؽقي  الرساافؤ فاع التوافساح لاي لاالل ذقاةيم       

جج ارذصااارخ  الرسوولوظيااا الترةااوجج ل ااةول الواليااح وذتسيوكااا لااي ارزاارضابج لااي شااو        

والتع ولااااخ   والؽاااة لاااي زيازاااح ا ياااحا  لاااي قثااال الشاااح اخ ارؼرساجياااح لرعاااةبج   

العوسيــح . ولساهتح الةول الصواعيح الترقةلح فع ذوتيح وذةويح الةول الوالياح واأللاث   
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التاح  ( تاعرثااج وح     -العكال    -تيةها وذتسيوكا لاي القداا  ع اع شاالوز الاةاح ) الضقاح       

 يكةب الحفاس فع  ل لساح   وهو لا يرض  له لثابا إعالح فيالبلضيا  ثل  .. الضقح فع لساح

إح عالم اليو  يؽراض إلع لعياج شاتد ل ؽسام فياه ع اع األلاوج زاوا   ااح التس اف        

تارلردا  بولح صواعيح لرقةلح و  بولاح  الياح . فقاة وبخ زيازاح اخبواظياح التعااييح فاع        

 العةية ... مالرعالل إلع ا عةا  الصقح تالعالم 

وؼرااع فااع الااةول   -إح العولتااح ر ذعوااع وؼشاايح الودعااح الحوزااتاليح   تاال  كااح  

لياال  ثيااح أل سااوح العولتااح وذكااثيثكا لاةلااح       -الحوزااتاليح والااةول الترقةلااح صااواعيا    

األهةاف والقيم ا  سا يح . وهثا لا  كح وانؽا فاع  راااط ار رااتااخ الراع ظاحخ فاع       

يح   إت ؼتل الحوص العا  لعتاهيح الوالثيي األؼداب ارشرحا يح  صيح لي الةول األوجوت

 ل ؽسم ..

وولا  هثس الصوجج لعاالم الياو  وذسرالذاه ارقرصاابيح وقيتاه الضسحياح   وياي بوج اا         

  لح عحتيح م ولي ويي  ثةو لرؽقي  ؼ م وولل  ل ظتاهيح ولروا أللث الاةوج الالاا  تكاا    

اخ القااوج والوؼااةج م وويااي بوج التوظتاااخ    تاايي ولاام األج    وهااع ذت اا   اال لقولاا     

العتاهيحيح عتار ووصؽاب عتل فاع عصاح الةيتقحاطياح وفاع خلاي التوافساح الةولياح        

ييح الترسافعح ؼيس يضح  ع يوا واقاه هاثس التوافساح وح  ساوح ظتيعاا فاع لواة  واؼاة         

 بفاعا عي لصالؽوا الوطويح والقوليح ..

لعحتيااح التشاارح ح وؼحيااح ذوقاال األيااةص إح الرسالاال ارقرصااابص العحتااع والسااو  ا

العال ح وجوذ التال العحتع تيي الث ةاح العحتيح هو الؽتايح والدتاح ل تصالػ القولياح  

 فع وظه التوافسح الةوليح ..

 

*  *  * 
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 انؼًم انرؼاوًَ وانرًُُح

 

 أهًُح انؼًم انرؼاوًَ :

الواليح وإ تا هع لكتح ل ةول الؽح ح الرعاو يح ليسد لكتح فقن تالوسثح ل ةول  -1

 الترقةلح  ثل     و كا ذقو  تئؼةاز الرواخح فع ارقرصاب بالل  ل بولح ..

الرعاوح وز وب ؼياج ووز وب عتل   والتوظتاخ الرعاو يح لسعولح عي الروتيح  -2

تثعةيكا ارقرصابص وارظرتاعع   إ كا ذؽق  الروتيح الترواخ ح وهةفكا وور 

 ف الروتيح وصا عكا ..ووليحا ا  ساح هة

الرعاو ياخ ذشسل لن الةفام األلالع ل ضقحا  وتوص الةلل التؽةوب فع الرعالل  -3

 له آلياخ السو  ولا يرحذة ع يكا لي  رااط ..

الرعاوح يقو  ع ع ارعرتاب ع ع الثاخ والعوح الترثابل تيي األعدا  لي لالل  -4

 يح لرعظيم ار رضام تكا ذعتيه العكوب وشحواخ األفحاب وعدا  التوظتح الرعاو

 وخيابج قةجاذكم لي وظل ذؽقي  وؼتايح لصالؽكم ..

الرعاوح ذعته وفحاب ر ذعته ولوال .. تكثا فكو يسروعة األيويا  والضقحا  لعا  -5

 وع ع قة  التساواج تيي العتيه ..

الرعاوح ولة فع  ل الوظا  الحوزتالع لتواظكح ارزرلالل   و تا واخباب قوج فع  -6

 ظا  ارشرحا ع لقةجج الوظا  الرعاو ع ع ع : ل الو

 ذعتيه العكوب والصحواخ فع وؼةاخ اقرصابيح و ثح ؼعتا وو صح  ضا ج . -

 يوقل األفحاب لي العتل الضحبص إلع العتل التشرحق . -

 قةجذه ع ع ذؽتل ظد  لي وعثا  الروتيح لاصح الاةلاخ ارظرتاعيح . -

عتاعاخ ا  سا يح عوة الؽاظح وو فع الرعاوح قة يسوح ازرعاتح فةحيح ذشكةها ال -7

 حوف لعيوح زوا   ا د لعرتعاخ تةاايح وو لرؽدحج . وقة يسوح ذوظيتا له 

وهةاف وذؽسته لثابا ويقو  ازرعاتح  جابج واعيح لتعتوعح لي وفحاب التعرته 

لروزيه إلسا ياذكم وخيابج قةجاذكم التؽةوبج وذعتيعكا ل وفا  تاؼرياظاذكم اعرتابا 

 ضسكم .ع ع و 
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الةيا اخ الستاويح ظتيعكا ذؽس ع ع الرعاوح   و عة فع الحيف العحتع السصيح  -8

لي الرعاوح فع لوازثاخ لرعةبج لصل الدواض   الرع يم   الثوا    ظوع التؽاصيل 

 التوزتيح ..

فع  ل الترليحاخ العالتيح العةيةج   ذعرثح الصواعاخ الؽحفيح لي تيي  -9

ذ قع قثور فع السو  العالتيح وذسكم إيعاتيا فع الصواعاخ تاخ األولويح الرع 

لعال الرصةيح والؽصول ع ع العتل الصعثح   ولثل  ذدباب وهتيح العتل 

 الرعاو ع ..

 

*  *  * 

 

 دوس انرؼاوَُاخ فً انرًُُح

 

يتسااي ل رعاو ياااخ وح ذااؤبص بوجا  ثيااحا تصااوج لرعااةبج لرؽقياا  وهااةاف تااحالط        

 الروتيح   والترتص ح فع :

  ارقرصابص : لي لاالل خياابج الصاحوج التابياح واجذضاام الاةلل والوااذط القولاح         الوتو

 ا ظتالع لتا يوعسر ع ع التعرته تالايح والحفاس ..

        الرةوج ارظرتاعع : لي لالل ذؽسايي الااةلاخ ارظرتاعياح لصال الرع ايم والصاؽح

 وا زساح وييحها لي الؽاظاخ األزازيح ل تواطي ..

  لوتااو الكيا اال ارقرصااابيح فااع الدجاعااح والصااواعح والرعاااجج     ل اا  الثيعااح التالاتااح

والاااةلاخ تتااا يسااكم فااع ذؽقياا  العةالااح فااع ذوخيااه الواااذط والتشاااج ح فااع الصااحوج   

 وصوه القحاج ..

       ذعديد الةيتقحاطيح والؽحيح وذعتي  ار رتاا  الاوطوع وؼقاو  ا  سااح والتشااج ح

 السيازيح فع إطاج لي التثابا الةيتقحاطيح ..

  لي لالل ذسايح عواصح الروتياح تتار اف آلياذكاا      -ذؽقي  الةاته ا  سا ع ل روتيح

 لاةلح ا  ساح تاعرثاجس هةف الروتيح وور ووليحا ..
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           نتاح لسرقثل األظيال القابلاح تالؽضااع ع اع الثعاة الثيعاع وناتاح ازارةالح وعاة

 ازروضات لواجب التعرته ..

 

األهذاف َظشا نهًثادئ انرً َقىو ػهُها وانؼًم انرؼاوًَ َحقق هزِ   -

 واألهذاف انرً َسؼً نرحقُقها , ويٍ أهًها :

 . ارعرتاب ع ع الثاخ ولساعةج الوضر 

 . التسعوليح الردالويح والعتل التشرحق 

 . ذ ثيح ؼاظاخ األعدا  األزازيح 

 . التساهتح فع الروتيح ارظرتاعيح ل تعرته التؽ ع 

 رةجية وإعابج الر هيل .الروتيح الثشحيح لي لالل ال 

 . الروعيح والتتاجزح ارقرصابيح الواظؽح رزرتحاجيح الوشاط الرعاو ع 

 . ؼحيح العدويح والحقاتح الةيتقحاطيح 

      ذعتيه الصحواخ الصليحج والتثعصحج فع ذسرل اقرصابص لؽ اع قاابج ع اع التسااهتح

الااةلول  فااع ل اا  فااحل العتاال وخيااابج الواااذط وذوزاايه طاقااح السااو   ريعااح خيااابج 

 وخيابج ا  راض ..

          ذو يف الحوغ الرعاو يح الراع يرتياد تكاا الضالؼايي ) وتواا  الحياف ( لرؽقيا  الروتياح

الدجاعيااح   وؼاال لشااس ح ا زااساح   وذوخيااه الساا ه فااع التواااط  الواايااح وإبلااال       

الؽداجج التة يح ل حيف   والؽة لاي هعاحج وتواا  الحياف ل تاةح   والؽاة لاي وخلاح         

 اصالخ فع التةح الحايسيح لاصح العواصم .السسي والتو

        ؼاال لشااس ح تعااا الشااحااػ ارظرتاعيااح وذسااكيل إبلاااظكم فااع التعرتااه لصاال فعااح

 الشثاب والتحوج والتعاقيي ..

    إيعاااب التااالت اآللااي ل وشااةا  الوقاااتييي الااثيي يرعحنااوح ل ضصاال لااي العتاال تسااثة

 والؽحفيح .. شاطكم الوقاتع لي لالل العتعياخ الرعاو يح ا  راظيح 

      ذؽقياا  الرةااوج ارظرتاااعع والصقااافع والحيانااع لااي لااالل األ شااةح الرااع ذقااةلكا

 الروظيتاخ الرعاو يح لاصح وو كا ذورشح فع ظتيه التواط  الؽدحيح والحيضيح ..
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وذسرطُغ انرؼاوَُاخ إحذاز ذغُُشاخ هُكهُح فً انًجرًغ ذثشص تشكم واضح   -

 فً انصىس انرانُح :

  إ راظيااح  ثيااحج لااي لااالل ذعتيااه الوؼااةاخ ا  راظيااح الصااليحج لتااا ذسااويي وؼااةاخ

يتسوكا لي العتل تقةجج و ثح وفاع يح و صح فع ذؽقي  اؼرياظاخ األعدا  ولواظكح 

 ارؼرساج وارزرلالل فع وزوا  الس ه األوليح وو الوزيةح وو الوكاايح ..

     لااي ازااراةا    إ شااا  وؼااةاخ اقرصااابيح ظةيااةج ذتسااي صاالاج التورعاايي والؽااحفييي

 وزالية ووبواخ إ راظيح ظةيةج لير تازرةاعح الشال تتضحبس الؽصول ع يكا .

         إ شا  وؼةاخ اقرصابيح قاابجج ع اع ذعتياه ا لسا يااخ الرتوي ياح لصالاج التورعايي

 والؽحفييي واخبياب الرعالل له التصاجف الرعاجيح وخيابج زحعح ؼح ح الوقوب ..

    ثويااح الرعااو ع تشاس ه الكحلاع تاة ا تالعتعيااخ       إ شا  توياح اقرصاابص ناام هاو ال

 الرعاو يح وا ركا ا تارذؽاب الرعاو ع العا  .

 

 أَــىاع انرؼاوَُــاخ :

: وذرولع عت ياخ ذوجياة وزااال ا  رااض الالخلاح ألعداااكا         انرؼاوَُاخ انضساػُح -

 ولةلاخ الرتويل   والرس يف وا جشاب والر ليي والرسوي  ..

: ذاوفح لسار دلاخ ا  رااض ت فدال زاعح وت زا وب        انحشفُح واإلَراجُةح انرؼاوَُاخ  -

 الشحا  العتاعع   وذكيعح الظحوف ا  راظيح العيةج وذسوي  التورعاخ ..

: ذوفيح اؼرياظاخ األعدا  لي الس ه األفدل وتسعح وقال   حانرؼاوَُاخ االسرهالكُ -

جذضاام يياح التثاحج    لي زعح السو  ) الشحا  العتاعع ( ولسافؽاح ارزارلالل وار  

 فع األزعاج لي لالل الروعيح واذاات التواقف العتاعيح لتؽاجتح ارؼرساج ..

: ترااوفيح التسااا ي التوازااثح لواضدااح الرس ضااح لااثوص الااةلول   انرؼاوَُةةاخ اإلسةةكاَُح -

التؽةوبج   وذوفيح عالل ارزرقحاج الوضسع ول   التواطي الصاالػ   وتاثل  ذساكم    

 ه ..فع ذوتيح وذةوج التعرت
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: لصال الرعاو يااخ التةجزايح   والصاؽيح   والساياؼيح   والوقال        انرؼاوَُاخ انخذيُح -

والتواصااااالخ   وجعايااااح التسااااويي والتعاااااقيي   والروتيااااح الحيضيااااح الترسال ااااح        

 والرعاو ياخ لرعةبج الو ااف واألهةاف ..

: ذعتياااه التاااةلحاخ الصاااليحج ولاااوػ القاااحو      ذؼاوَُةةةاخ اإلدخةةةاس واإلقةةةشا    -

 دا  تضوااة لواضدح ..لألع

 

 ًَارج َاجحح نهرؼاوَُاخ فً انؼانى :

بوج الؽح ااح الرعاو يااح فااع الوكااو  تااالحيف الياتااا ع لتوا ثااح الرةااوج ارقرصااابص   -

 الثص ؼققره الياتاح ..

بوج الؽح ح الرعاو ياح فاع ذوخياه القاوج السكحتااياح فاع إناا ج الحياف األلحيساع             -

 رقرصاب األلحيسع ..وإ شا  الرعاو ياخ فع ظتيه فحوم ا

 % لي السسح الكوةص .50بوج الرعاو ياخ فع الكوة فع إ راض  -

بوج الؽح ح الرعاو يح فع لعال السياؼح والارالق وفدال و ظتاح الساضح والاحؼالخ       -

 فع جولا يا .

 الرعاو ياخ فع فح سا ذتصل شا ع و ثح ذعالل له الوظم ا ارتا يح الثوسيح فع العالم .. -

 % لي التسا ي الؽيصح فع التةح الثولوةيح ..75فع إ شا  بوج الرعاو ياخ  -

 بوج الرعاو ياخ فع الرالق و ثح لصوه ل صالظاخ فع وزثا يا .. -

بوج الرعاو ياخ فع السوية تالرال كا لصضاج ترحول ذتاة األزاوا  السويةيـــــــــــاـح     -

 % لي اؼرياظاذه الثرحوليح ..20تـ 

 % لي الس ه الدجاعيح ..90ارزسوة افيح تردوية بوج الرعاو ياخ فع الةول  -

 بوج الرعاو ياخ فع لاليديا الرع ذتر   و ثح و ظتح الر ليي فع العالم .. -

% لاااي القتاااػ والؽثاااوب 75بوج الرعاو يااااخ فاااع  واااةا تتعاااال ا ارتااااح وذاااةاول  -

 فع األزوا  الرعاو يح .. صاأللح

العحتيااح زااوا  فااع التعااال  وهواااق لظاااهح لرعااةبج لوعاااغ الرعاو ياااخ فااع الااةول   

الدجاعااع وو الؽحفااع ا  راااظع   وا زااساح والاااةلاخ التار ضااح والتؤشااحاخ الحقتيااح    
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ذااةعو ل رضاااال تاذسااام لساااؼح الوشاااط الرعاااو ع واخبياااب بوجس فااع الروتيااح ارقرصااابيح    

 وارظرتاعيح ..

 

 دوس انرؼاوَُاخ فً يىاجهح انخصخصح وإػادج انهُكهح االقرصادَح :

ج الرعاو ياخ الراع ذشاسل لان الاةفام األول ل ضقاحا    وذؽقيا  الراواخح فاع         إح بو

الروتيح ارقرصابيح   يتسوكا لي لعة بوج ها  فع الرعالال لاه آشااج تاحالط الاصاصاح      

 وإعابج الكيس ح والرصثيد ارقرصابص لي لالل :

 ذااوفيح الثيعااح التوازااثح لوتااو واخبهاااج ارزاارصتاجاخ الصااليحج والتروزااةح لاصااح     -

لصاالاج التساارصتحيي ووصااؽاب التكااي والؽااحفييي وصاالاج التورعاايي ؼيااس يااوفح      

الوظا  الرعاو ع لكثس الضعاخ والشحااػ ارظرتاعيح األلاح نة التااطح ويؽضا  لكام   

جاوذ ولاااوالكم وياااوظم لكااام لعاااال ا  رااااض والرتويااال والرساااوي  وييحهاااا لاااي        

 ارؼرياظاخ .

كا لاةلاح األعداا    إح التشاحوعاخ    يعته التةلحاخ التثعصحج والصليحج وذو يض -

 الرعاو يح هع فحل عتل ظةيةج فع  ل زيازاخ الرؽحج ارقرصابص .

لاي لاالل لضاا ذسااليف ا  رااض والروجياة         -ذؽقي  خيابج فاع الاةلول لألعداا      -

والرسوي    ولساروص وفدال لألزاعاج   وقاةجج و ثاح ع اع الرصاةيح والتوافساح فاع          

لوقة األظوثع   وتاثل  يؽقا  قاةجج و ثاح ع اع الرعالال       األزوا  وخيابج التواجب لي ا

 له تحالط الرسييف الكيس ع .

ا ؼالل لؽل الةولح فع ل سيح األصول الاانعح ل اصاصح   لي لالل ظتعياخ  -

ذعاو يح ل عتاال ذراولع شاحا  هاثس األصاول وإباجذكاا لصاالػ العتاال وؼتاايركم لاي           

ل لي الرعاو ياخ يؤبص إلاع خياابج   الضصل والوقوم فع وؼداح الثةالح . وهثا الشس

ا  رااض ول اا  العةياة لااي فاحل العتاال عوااةلا يعتاه العتااال تايي الو يضااح ول سيااح      

 جوذ التال والتشاج ح فع ا باجج وصوه القحاج .

ؼياااس يثاااحخ بوج   -بعااام وذةاااويح و شاااةح القةاااام يياااح الحزاااتع فاااع ارقرصااااب   -

داااكا والتؤزسااخ التصاحفيح    الرعاو ياخ ا ارتا ياح واربلااج فاع الروزان تايي وع     

لتااا يسااكل القااحو  لرسااييح التشااحوعاخ ا  راظيااح وياضااا الرساااليف ويدااتي       

 ازرتحاجيح العتل .
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قااةجج الرعاو ياااخ ع ااع ذوضيااث تااحالط الروتيااح الثشااحيح   لااي ذااةجية وإعااابج ذ هياال        -

وارزااارضابج لاااي بعااام الؽسولااااخ وتاااحالط الاااةعم الةولياااح   إت يساااوح الرعالااال لاااه 

عاو يااح لكااا شاصاايركا ارعرثاجيااح   لتااا يسااكل الؽصااول ع ااع وعتااال      لوظتاااخ ذ

ظةيةج  ريعح ارجذقا  تتسروياخ الرع يم والرةجية التكوع القاابج ع اع التوا لاح لاه     

 اؼرياظاخ وزوا  العتل .

بعم لشاجيه ذشليل الشثاب لتواظكح الثةالح لي لالل ذوفيح الرساكيالخ ا ارتا ياح    -

ح ا  رااااض وذساااكيل الرساااوي  ؼياااس ذسااارةيه     وناااتا اخ القاااحو  ولضاااا   ضااا   

الرعاو يااااخ لاااي لاااالل ا رشااااجها الوازاااه ذؽقيااا  هاااثس الداااتا اخ وذوؼياااة ظكاااوب 

التسرضيةيي لي تحالط بعم وذشليل الشثاب وذوفيح األلاح لكم والقاةجج ع اع الوفاا     

تالردالاذكم فع ذسةية القحو  . إت ذشسل   ضاح فاحل العتال فاع القةاام الرعااو ع       

 ج ح تالقةاعاخ ييح الرعاو يح .% لقا70

بعاام تااحالط الرشااليل الااثاذع ) تااحالط األزااح التورعااح ( لااي لااالل ذااوفيح لالاااخ       -

ا  راااض والوقاال والرسااوي    ت فداال األزااعاج   وذوسااي  ا  راااض لوعااا ل تداااجتح وو  

 التداؼتح   وإقالح التعاج    والرةجية لحفه ظوبج التورط .

 ُاخ :دوس انحكىياخ فً دػى انرؼاوَ

 ظاااحا ل اااةوج السثياااح الاااثص ذقاااو  تاااه الؽح اااح الرعاو ياااح فاااع الؽيااااج ارقرصاااابيح   

وارظرتاعيح التعاصحج لاصح فاع خلاي العولتاح وتاحالط إعاابج الكيس اح والاصاصاح        

فئح الواظة يؽرم ع ع الؽسولاخ ذقةيم العوح ل رعاو ياخ بوح ا لالل تالصضح التتيدج 

ع لقةلركا ارعرتاب ع ع الثاخ   فئح الؽسولح لةالثاح  لكا والتثابا الرع قالد ع يكا وف

 تـ :

زي الرشحيه الرعاو ع التالاام الاثص يحاعاع طثيعاح الرعاو يااخ ولصااصاكا والضكام         -

 الس يم لحزالركا والتثابا الرع قالد ع يكا .

ا عضا  لي الحزو  العتح يح والدحااة فع تةايح ذسويي الرعاو ياخ ولتاةج لؽاةبج    -

اعةج الرعاو ياخ ع ع الصتوب وارزرتحاجيح وذؽقي  الوعاغ   وبعام  لي الدلي لتس

الرعاو ياااخ الدااعيضح ؼرااع ذقااوص ويشاارة عوبهااا وذؽاااف  ع ااع تقااكااا وازاارتحاج         

  شاطكا .



 2013دوس انُظاو انرؼاوًَ فً انرذسَة نذػى انصُاػاخ انصغشي  11

عة  ا زحاف فع الحقاتاح والرشاةب فاع ا شاحاف ع اع الرعاو يااخ ؼراع ريؽاة لاي           -

  شاطكا وذقرل جوغ ا تةام لةص وعدااكا .

رعاو ياخ لي لةلاخ الرع يم والرةجية والثؽاوز وا جشااب وا ؼصاا اخ    ازرضابج ال -

 والثيا اخ الرع ذساعةها ع ع العتل تحايا وانؽح وتحالط  اظؽح .

ل   الثيعح التالاتح الرع ذساعة ع ع  تو وذةوج واخبهاج الؽح ح الرعاو ياح   لصال    -

وذقةيم التاةلالخ  ذوفيح الثوع الرؽريح األزازيح فع الحيف لي طح  وشثساخ الحص 

 الدجاعيح وا جشاب الدجاعع .

 إشحاق الرعاو ياخ فع جزم السيازاخ والثحالط ارقرصابيح وارظرتاعيح . -

 لساعةج الرعاو ياخ لتل  الضحاغ الواظم عي ذق يل بوج القةام العا  ولؤزساذه . -

 

*  *  * 

 

 اهرًاياخ يُظًح انؼًم انؼشتُح تانحشكح انرؼاوَُح

العتل العحتيح لوث ذ زيسكا تالرعاو يااخ   فقاة  ال بزاروجها ع اع      اهرتد لوظتح 

 وح لي وهةافكا القيا  تالةجازاخ والثؽوز فع لعال الرعاو ياخ .

جيام    -وله تل    فئح لعحب القيا  تالةجازاخ والثؽوز فع هاثا الؽقال الؽياوص    

 فطااحار ي ثااع فااع الوقااد الااحاهي طتوؼاااخ لوظتااح العتاال العحتيااح وو األ      -وهتيرااه 

التسو ح لكا   ؼيس وح لوناوم " الرعااوح والرعاو يااخ " يرعااوخ  ةاا  التسااال الراع        

ذكم العتاال وؼاةهم   أل اه يؽظاع تاهرتاا  فعااخ ظتاهيحياح عحيداح ولاصاح الشاحااػ           

ارظرتاعيااح األ صااح اؼرياظااا   تااالحيم لااي وح القااوص العال ااح هااع و صااح الضعاااخ الشااعثيح   

 رعاو ياخ .ذؽتسا وازرضابج لي شتاج ال

وذعة لوظتح العتل العحتيح   لي واقه ذسويوكا الصالشاع   لاي تايي و صاح التوظتااخ      

القوليح ازرعةابا وذ هيال ل قيا  تةوج جيابص فع العكوب الحزتيح والشاعثيح التثثولاح لاي    

وظل الوكو  وإطال  طاقاخ الؽح اح الرعاو ياح العحتياح تتار اف و واعكاا وصاوجها         

لرؽساايي  ااحوف ووونااام ا  ساااح العحتااع لااي  اؼيااح   و تؽضااد      تاعرثاجهااا وزااي ح  

 ولؤشح فاعل فع عت يح الروتيح الشال ح فع الوطي العحتع لي  اؼيح ولحص .
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لااي هااثا التوة اا  والضكاام الساا يم وولااد لوظتااح العتاال العحتيااح ووظكدذكااا عوايااح       

 . 1975لرقةلح فع  شاطكا فع التعال الرعاو ع لوث عا  

عقة وول  ةوج عحتيح ل رعاو ياخ العتالياح فاع الاوطي العحتاع عاا       وذوضيثا لثل  ذم 

فااع لقةيشاايو   قااةلد لاللكااا الثؽااوز والةجازاااخ التعتقااح   وظااحص ذثااابل          1976

الؽواج والحوص والتواقشاخ تيي  اثح لي وهل الضسح والرعحتاح لاي الرعااو ييي العاحب       

قاا  تكاا  اع ذداة ه تاةوجها      زعيا لي وظال ذةاويح الؽح اح الرعاو ياح العحتياح   وارجذ     

 الةثيعع والة يعع فع الروتيح ارقرصابيح وارظرتاعيح العحتيح .

وػانجةةد ذىاةةُاخ هةةزِ انُةةذوج يسةةا م انرخطةةُا وانرؼهةةُى وانرةةذسَة انرؼةةاوًَ ,  

وذطشقد نًشاكم اإلسكاٌ وانرؼاوٌ االسرهالكً وانحشفً . وأكذخ انُذوج ػهً أهًُةح  

اطاخ انرؼاوَُةةح انًخره ةةح , كًةةا أتةةشصخ انُةةذوج دوس   إشةةشاا انًةةشأج انؼشتُةةح فةةً انُشةة  

 انرؼاوَُاخ انًذسسُح نُشش يثادئ وقُى انرؼاوٌ وانرذسَة انًثكش ػهً انؼًم انرؼاوًَ .

"  االذحةةاد انرؼةةاوًَ انؼشتةةً انؼةةاووشااةبخ ذوصااياخ الوااةوج ع ااع وهتيااح إ شااا  "  

ح فااع ذتوياال " ل تساااهت يصةةشف ذؼةةاوًَ ػشتةةًونااحوجج الوظااح فااع إلسا يااح إ شااا  " 

التشاجيه الرعاو يح فع الوطي العحتع   والةعوج إلع إقالاح ظساوج لاي الرعااوح وذثاابل      

 الاثحاخ تيي الؽح ح الرعاو يح العحتيح والؽح ح الرعاو يح العالتيح .

ولم ذروقف ظكاوب لوظتاح العتال العحتياح عواة عقاة  اةوج واؼاةج   تال زاحعاح لاا            

العتاليااح وبوجهااا فااع ذةااويح الصااواعاخ    ظتااد  ااةوج لراصصااح ؼااول " الرعاو ياااخ 

فاع الاحطاو  . ولاي تايي لاا       1978الصلحص والحيضيح فع الوطي العحتاع " فاع عاا     

ووصد ته هثس الوةوج " وح يرم ونه لةح عتل لوشح الرعااوح ا  رااظع الصاواعع فاع     

الؽداااح وفاااع الحياااف العحتاااع   ووناااه بليااال عتااال أل اااوام العتعيااااخ الرعاو ياااح         

وم الصااااواعاخ فااااع العتعياااااخ ارزااااركال يح وظتعياااااخ الثوااااا     التراصصااااح ولضااااح 

والعتعياخ الدجاعياح وظتعيااخ الااةلاخ ليساوح لحظعاا ل رةثيا  عواة ذسويوكاا   وفاع          

ذوظيتكااا وإباجذكااا وذتوي كااا " . وبعااد الوااةوج  ااثل  إلااع ذسااويي " ارذؽاااب الرعاااو ع       

م التؽازاثيح و ظام   ل ؽحفييي " ليارل ت عتاال الاةعوج والراةجية ووناه وذؽةياة الاوظ      

الرسااااليف الصاااواعيح والحقاتاااح والرضرااايش   وإباجج لحا اااد الراااةجية التكواااع   وإقالاااح    

 التشحوعاخ ارظرتاعيح ل ؽحفييي الرعاو ييي   وإ شا  صوابي  ذعويداخ لاصح تكم.
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وفع لراتعح ظكاوب ذقصاع لشاا ل الرعاو يااخ فاع الاوطي العحتاع  ظتاد لوظتاح          

ؼول " الرعاوح السسوع و حوف وطثيعح ا زاساح الرعااو ع   العتل العحتيح  ةوج لاصح 

  فااع نااو  الصااعوتاخ الرااع ذواظككااا   1980فااع الااوطي العحتااع " فااع بلشاا  عااا    

األقةاج العحتيح  ريعح ذضاقم الكعحج لي الحيف إلع التةح تسثة ؼح ح الرصاويه وذداياة   

ةاح الترقةلاح فاع هاثا    عةب العتال الثيي يقةووح التةح   وزثل ارزرضابج لي ذعاجب الث 

 التعال الؽيوص ل عتال .

ولي تايي لاا ووصاد تاه هاثس الواةوج التراصصاح الاةعوج إلاع وناه لةاح عالاح             

ل عتعياااخ الرعاو يااح ا زااسا يح فااع  اال قةااح عحتااع   تتااا يوسااعم لااه لةااح الةولااح فااع  

لعال القةام السسا ع   وذوؼية العكاخ الحزتيح التشحفح ع ع الرعاوح تعتياه فحوعاه   

و واعاه فاع ظكاااخ جزاتع واؼاة   يسااوح لاي لكالاه الروسااي  تايي العتعيااخ الرعاو يااح         و

ا زاسا يح وارزاركال يح وا  راظياح تتاا يؽقا  الرسالال تايي و شاةح العتعيااخ الرعاو يااح          

 التار ضح تالرعاوح له ارذؽاب العا  .

ل ع اع   تا بعد الوةوج إلع ذوتيح الوعع الرعاو ع لةص التواطويي العحب   والعت

إ شااا  لصااحف ذعاااو ع لإلزااساح فااع  اال قةااح عحتااع ذتكيااةا لقيااا  لصااحف ذعاااو ع     

عحتع لإلزساح   والاةعوج  اثل  إلاع زاحعح قياا  اذؽااب ذعااو ع لإلزاساح فاع األقةااج           

العحتيااح  ااع يسااوح  ااواج لالذؽاااب الرعاااو ع ا زااسا ع العحتااع .  ااثل  بعااد الوااةوج إلااع  

تشا ح الرعاو يااخ ا زاسا يح      -يح العتل العحتيح فع إطاج لعاي  -اعرتاب ذوصيح عحتيح 

 العتاليح .

ورتة لي ا شاجج والر  ية ع اع وح إتاحاخ وهام الروصاياخ الصاابجج عاي الواةواخ        

التراصصااح التشاااج إليكااا يكااةف إلااع الر  يااة ع ااع وح يالثيااح هااثس الروصااياخ رذاادال    

 اح الحاهواح   لتاا يعع كاا     ذسرسة األهتيح وذرتيد تؽيويركا وذواالكا له لرة ثاخ التحؼ

صالؽح وح ذسوح لةح عتل ظةيحج تالتراتعح والحعايح وارهرتا  ع ع الصاعية الاوطوع   

 والقولع .

 تا وح ظكوب لوظتاح العتال العحتياح لام ذقرصاح ع اع إعاةاب الثؽاوز والةجازااخ          

وذوظااايم الواااةواخ التراصصاااح   تااال إح التوظتاااح ذااارضكم وهتياااح وبوج الرعااااوح الرقواااع  

لاي وظال إعاةاب األطاح القيابياح السضاؤج لاي الرعااو ييي الراع زارودل إلاع لياةاح              ل توظتح

الواقه   وزر لث ع ع  اه كاا ذوضياث جزاالح الرعااوح والرعاو يااخ . و شايح توظاه لاال         

إلااع الؽ قاااخ الةجازاايح والااةوجاخ الرصقيضيااح التسصضااح لالجذقااا  تالعتاال والضسااح الرعاااو ع     
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الرعاجب وارزرضابج لي الوعاؼاخ الراع ؼققركاا الؽح اح    ذعدخها خياجاخ ليةا يح لرثابل 

 الرعاو يح العحتيح والعالتيح .

( عالا ع ع  ش ج الؽح ح الرعاو يح العالتيح   لصل ذقحيح 150وتتوازثح لحوج )

التةيح العا  الثص عح  ع ع لؤذتح العتل العحتع فع بوجذه الصا يح والعشحيي 

 ل رعاو ياخ والروتيح   وصةج عوه الروصياخ الراليح : (1995)ا زسوةجيح   وتحيل /  يساح 

         ذعديد العكوب وذوؼيةها  اع ذاحص الروصاياخ الصاابجج عاي الواةواخ التراصصاح

فااع لعااال الرعاااوح الوااوج والرةثياا    رؼرضا كااا تؽيويركااا ووهتيركااا جياام لااحوج      

الراع   الدلي .  تا وشثراد الرعحتاح العت ياح الؽاظاح إلاع ذوضياثها . و اثل  الروصاياخ        

وقحذكا العةية لي التؤذتحاخ والوةواخ فاع إطااج العتال العحتاع التشارحق   وع اع       

 الصعيةيي ا ق يتع والةولع .

    ذؽاااةيس الرشاااحيعاخ الرعاو ياااح   وذؽضياااد وذعدياااد الؽح اااح الرعاو ياااح   ولحاظعاااح

ووناااعكا الروظيتيااح لعع كااا و صااح بيتقحاطيااح وقااةجج ع ااع بفااه بلااا  ظةيااةج فااع         

 يل بوجها فع الروتيح الشال ح .شحاييوكا وذضع

  ذةويح وزالية عتل الرعاو ياخ العحتيح وتحالعكا   لتواظكح الترليحاخ   تل  أل ه

لااير توزااه الوزاااال الرق يةيااح وح ذااوفح لكااا األبواخ العااابج لرعاااوخ هااثس الرؽااةياخ   

 التضحونح ع يكا .

      الثواوق الرعاو ياح   ذ ليي الؽ ول لتشا ل الرتويل ونعف ا لسا يااخ التالياح تئ شاا

ولؤزساااااخ الاةلااااح الرعاو يااااح ع ااااع التسااااروياخ التح ديااااح القةحيااااح لتساااااعةج   

 الرعاو ياخ ع ع القيا  تتكالكا .

       ذوفيح قاعةج لع ولاخ عي الرعاو ياخ واأل شةح الرعاو ياح   وارهرتاا  تئيعااب  ظاا

 لرةقي  التع ولاخ والثيا اخ تشسل لورظم .

 لرعاو يح لي لالل ظكاة ذع يتاع ذحتاوص ظااب لاير فقان       ذوزيه  شح وإشاعح الصقافح ا

تاايي األفااحاب الرعاااو ييي والترعااال يي لااه الرعاو ياااخ وووزاااط العااال يي الؽسااولييي     

التس ضيي تا شحاف والرعالل له الروظيتاخ الرعاو يح   وإ تا له ووزه قاعةج لتسوح 

 لي العتاهيح .

   ل ع ااع ذؽقياا  ذتاشاال الرشااحيعاخ   ذوؼيااة التصااة ؽاخ القا و يااح الرعاو يااح   والعتاا

 الرعاو يح العحتيح   تا ولسي تل  .
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   ذعديااد ذثااابل التع ولاااخ والاثااحاخ والرعاااجب والتااوػ الةجازاايح فيتااا تاايي الث ااةاح

 العحتيح   لي وظل خيابج فحل الروسي  والرسالل العحتع .

     فسااااج ذسصيااف ارهرتاااا  تالرااةجية والرصقياااف الرعاااو ع ذوؼياااةا ل تضاااهيم وذقحيثاااا لأل

وذوفيحا ل سوابج التؤه ح والتةجتح   والرع يعرثح الععد فيكا لي وهم التشاا ل الراع   

ذواظااه الرعاو ياااخ العحتيااح   وفااع هااثا التعااال يوثلااع التساااجعح تئقالااح التعكااة          

 الرعاو ع العحتع .

        ذقويح وبعم ارذؽاباخ القةحيح ولسااعةذكا ع اع ذساويي هيا  كاا الرعاو ياح وذشاسيل

 الوطويح . اذؽاباذكا

 . ذاصيل يو  فع  ل زوح لالؼرضال عحتيا تيو  الرعاوح والرعاو ياخ 

    ذؽةيااة عقااة عحتااع ياصاال لروظاايم ظكااوب الرعاااو ييي   وخيااابج الرعحيااف تااةوجهم

 ع ع الصعية القولع والوطوع لرعتي  الحوغ الرعاو يح فع الوطي العحتع .

   و لديااة لااي ارهرتااا     ذوظيااه وزاااال ا عااال  العحتيااح   لسااتوعح ولقااحو ج    ؽاا

وإيال  عوايح و ثح لتساال الؽح ح الرعاو يح   والروعيح تةثيعاح وجزاالح الرعاو يااخ    

وقيتكااا   والروويااه ت وظااه  عاؼاااخ التااوكط الرعاااو ع وتااةوج الرعاو ياااخ ا يعاااتع      

والتؽرتل فع ا زكا  فع ظكوب الروتياح ارظرتاعياح وارقرصاابيح   وتاةوج الرعااوح      

 إجزا  وزر العةل ارظرتاعع وارقرصابص . الصؽيػ فع

     ذسويي إطاج ؼسولع عحتع   وع ع زثيل التصال ) لاؤذتح وخاجص عحتاع ل تعويايي

تالرعاوح ( وعقة بوجاخ لورظتح ع ع فرحاخ لرقاجتح )  ال شاالز وو وجتاه زاوواخ     

 لصال ( ذسوح لكتره ونه ولراتعح ذوضيث ازرحاذيعيح عحتيح لروتياح الؽح اح الرعاو ياح   

 العحتيح وذةوجها .

            ذتسيي وطاحاف الؽح اح الرعاو ياح العحتياح لاي الروزاه فاع عقاة الواةواخ وال قاا اخ

 وإتحا  ارذضاقياخ الصواايح والعتاعيح تيي التوظتاخ الرعاو يح فع األقةاج العحتيح .

    ولؤزسااااخ   -الثوااا  الرعااااو ع العحتاااع     -ذ زاااير التؤزساااح الرعاو ياااح العحتياااح

ح العحتيح تكةف بعم األ شاةح التشارح ح تايي الرعاو يااخ القةحياح      الاةلاخ الرعاو ي

والرشااعيه ع ااع قيالكااا   وتلاا  تعا ااة بعاام الؽح اااخ الرعاو يااح الرااع ذعااا ع لااي       

 لشا ل ذتوي يح فع تعا األقةاج العحتيح .
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 . ) ذقحيح التةيح العا  لتوظتح العتل العحتيح ) التؤذتح الصا ع والعشحوح 
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