الواقع التشريعي واإلجرائي فيي لمةيا اإلقةقيا فيي اليلور العرةييا
النص اللولي وجلليا النفةذ والتنفيذ قمى الصعيل الوطني
ورقا قمر مقلما من اللكتور مهنل العزة

لقيقا اإلرالة السيةسيا في اللور العرةيا لاللتزام ةألكةم االتفةقيا قمى الصعيل الوطني.
لعلػػليلػػخسيٍ ػ ؼيعلػػكي ػػؿيب ارلػػبيلللر ػػييالللكلخػػييكالمجبكخػػييقػػميبأ ػ ؿيا ع لػػييب ػ ي لد مػػلي
امف لخػػييللػػكؽياص ػ صيذكميا ع لػػييبجػػذيالٍػػدييقػػميعبلخػػيي ػػخ مل يقػػمي ركلػػيياصبػػـيالبملػػدة يبػػفي
لراؾيبطّرديعلكيال عدي قييقميالدكؿيالعرٍخييكدكؿيالع لـي أبع.يك ريب يلكلظيهػذاياللػراؾيعلػكي
عخديب ار زي جعياللراريكا رادةيالسخ سخييللدكؿياصطراؼيقميهذهياالمف لخي .ي
قلػػديٍ ػ درتيٍعػػضيالػػدكؿ يلمػػكيلٍػػؿياجمل ػ يياللأجػػييالب

ػػييبػػفيمٍجػػميجػػصياالمف لخػػييقػػمي

ػػخهمليالجل ةخػػي يقػػمي ػػلري ػ جكفياصكؿ/دخسػػبٍري2006يإلػػكي ػػذيزب ػ ـيالبٍ ػ درةيكبراأعػػييأ جٍ ػ نيبػػفي
م ػرخع مل يالكطجخ ػييالبمعلل ػييٍلض ػ خ يا ع لػػي يقػػميبل كلػػييلأسػػريالفأػػكةيٍػػخفيه ػذهيالم ػرخع تيك ل ػ ـي
االمف لخػػي يلػػخسيهػػذايقلسػػب يٍػػؿيإفيٍعػػضيملػػؾيالبٍػ دراتيأػ يتيم ػ ر خينيٍػػخفيالل كبػ تيكبجظبػ تي
البأمبعيالبدجم يكملدخدانيبجظب تياص

صيذكميا ع لي.يكهذايالبسلؾيالبلبكديبفيأ جػبيالػدكؿ ي

إجب يخع سيإرادةنيسخ سخينيكاضلينيمدقعيٍ مأػ هيإلػداثيالمهخخػريعلػكيال ػعخديالػكطجميقػمي ػؿيدكلػييقػمي
بأ ؿيا ع لي يعلكيبسمكليرسـيالسخ س تيكال ططيكالٍرابج .ي
كافياسمع ارضػ نيسػرخع نيل رطػػييالػػدكؿيالمػػمي ػ دلتيعلػػكياالمف لخػػييبػػفيبأبػػكعيالػػدكؿيالعرٍخػػيي
لمكياآلف يلخجلضيٍره ج نيس طعيالٍخ فيعلكيكأكديملؾيا رادةيالسخ سخييكأدخمل يكلكةيعزبل  .ي
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يإذان يقلج ؾيإرادةيسخ سخييلدليالدكؿيالعرٍخييمألتيقميهذايالعدديال ٍخريبفيالب

دل تيعلكي

االمف لخي يقميهذهيالفمػرةيالزبجخػيي خػريالطكخلػييقػميعػرؼيالب ػ دلييكاالجضػب ـيإلػكياالمف لخػ تيالدكلخػيي
ال

ييٍللكؽيا جس ف .ي

يييكالسؤاؿياصهـيقميهذايالبل ـيخمبلكريلكؿييالجل طيكال طكاتيالبف لخييالمميخمكأبيعلػكي
ػميكقعػ ؿيلالمف لخػييج ػ نيكركلػ نيعلػكيال ػعخديالػكطجم يهػذاي
الدكؿيام ذه يبفي أؿيضب فيمجفخذيللخل
ّ
ب يجل كؿيا أ ٍييعجلييكاأب لليقميب يخأمم :ي
أوال ،ترسيخ المفةهيم الجليلة.
قػػميالكالػػع يإفيالبػػرييلػػخسيٍكسػػعلي فيخج ػػر يكاليخجٍهػػميلػػل يب ػ يام ػػذيكاليخ ػزاؿيبػػفيإأ ػراياتي
كبٍػ دراتيعلػػكيال ػػعخديالػػكطجميقػػميبعظػػـيالػػدكؿيالعرٍخػػييالمػػمي ػ دلتيعلػػكياالمف لخػػي يكقلػ نيللأػػدكؿي
البٍخفي عاله.يكبعيمسلخبج يٍذلؾ يقإجػلياليخب ججػ يقػميالكلػتيجفسػلي فيجهفػؿيللخلػيي فيال خػريبػفيمل ػـي
البٍ دراتيلديأ يتيٍب ٍييردةيقعؿي خريبدركسيير ٍينيقميبل ةيكالعيدكلميكاللخبميقرضػمليامف لخػيي
للػكؽياص ػ صيذكميا ع لػي يكبػ ي ػ لٍل يبػفيلػراؾيلػخسيقلػطيعلػكيالبسػمكليالرسػبم يٍػؿيعلػػكي
بسمكليبجظب تيالبأمبػعيالبػدجميبللخػينيكدكلخػينيعلػكيلػديسػكاي.يكلػديخلػكؿيل ةػؿ:يكبػ يالضػخريقػمي في
خ كفياصبري ذلؾ يط لب ي جتيملؾيالبٍ دراتي لخليياالمأ هيسدخدةيالمكأل.يكالأكابيٍٍس طييعلػكي
هذايالطرحيخ بفيقػمي في ميبٍػ درةيخأػبي فيم ػكف يٍ ضػ قييإلػكيبػ يذ ػر يسػلخبييالبجطلػؽيكاضػليي
الرؤخي يل بلينيٍخفيأجٍ مل يبلكب تياالسمبراريكعج

ريإلداثيالمهخخريعلكيالبدليالطكخؿ .ي

كلفيج كضيهج يقميملخخـيب يمـيام ذهيبفيبٍ دراتيقميٍعضيالدكؿ يكلخ سيبدليمكاقريملؾي
البلكب ػ تيكهػػذهيالعج

ػػريقخل ػ يٍػػؿيسػػج مفميٍ

ػ رةيإلػػكي فيكالػػعيالل ػ ؿ يلمػػكيالس ػ عييقػػميللٍػػيي

الم رخعيكالمجبخػي يخجٍػعيعػفيالل أػييإلػكيبراأعػيي ػ بلييللفلسػفييكالبفػ هخـيالمػميملػكـيعلخلػ يالسخ سػ تي
كاللػكاجخفيالج ظبػػييلللػػكؽيكلضػ خ ياص ػ صيذكميا ع لػػي.يقبػ ي ازلػػتيبلػ كالتيالملرخػػبيٍػػخفيالم ػرخعي
الػػكطجميكامف لخػػييللػػكؽياص ػ صيذكميا ع لػػييبلم ػرةنيعلػػكيبل ػ ةيسػػطلخي ياليممأ ػ كزياسػػمٍداؿي

ٍعضياصلف ظيكالبسبخ ت يدكفيمهخخريللخلميكبلبكسيقميالمكأليكالبف هخـيكالبٍ دئيالمميمل يكـيعلخلػ ي
سخ س تيكم رخع تيا ع لي .ي
يييكممأل ػػكيإ ػ ػ لخييع ػػدـيالمل ػػكؿيق ػػميالبفػ ػ هخـيب ػػفيالجب ػػكذجيالرعػ ػ ةميالطٍ ػػميإل ػػكيالجب ػػكذجي
االأمب ػ عميال ػػبكلميالل ػ ةـيعلػػكيالللػػكؽيقػػميالم ػرخع تيالعرٍخػػيبيقػػميب ػ يممٍج ػ هيملػػؾيالم ػرخع تيبػػفي
معرخفػ تيضػػخلييلةع لػػييكال ػ صيذميا ع لػػي يك ػػذلؾياصطػػريالمػػميمضػػعل يملػػؾيالم ػرخع تيللللػػكؽي
اصس سػػخييال

ػػييٍ ػ لمعلخـيكالعبػػؿيكال ػػلييك خره ػ بيلخػػثي جل ػ يمٍػػدكيقػػميإط ػ ريال ػػدب تيالرع ةخػػيي

كلخسػػتيللكل ػ ني ٍمػػييٍبلمض ػكيج ػػكصيال ػػرعييالدكلخػػييكاالمف لخػػي.يكلعػػؿيهػػذايب ػ يخفسػػري لػػكيٍعػػضي
الم ػ ػرخع تيالكطجخ ػػييق ػػميكض ػػعياللخ ػػكديكال ػػركطيلبب رس ػػيياص ػ ػ صيذكميا ع ل ػػييل ػػٍعضيلل ػػكللـي
كلرخ ملـياصس سػخييإلػكياللػديالػذميلػديخ ػؿيقخػليالملخخػديإلػكياللربػ فيالبطلػؽي بػ يسػخرديذ ػرهيالللػ .ي
خيياصبريإذفبي فيالملكؿيقميالف ريكالبف هخـيكضركرةي فيخجسػأـيبػعيبػ ي ػ دلتيعلخػليالدكلػييبػفي
امف لخ ػ تي كيبكا خػػؽيدكلخػػي يخٍػػدكي ب ػ انريأكهرخ ػ نياليخب ػػفيللدكلػػيياللػػدخثيبػػعي خ ٍػػليعػػفيالم ػزاـي كيمجفخػػذي
قع ؿيعلكيال عخديالكطجم .ي
ثةنية ،مواءما منظوما التشريعةت الوطنيا واشكةليا تعةرض القوانين وتنةزقهة.
ييييللدي لزبتيامف لخييللكؽياص

صيذكميا ع لييقميب دمل يالراٍعييالدكؿياصطراؼيٍضركرةي

براأعييبجظكبييم رخع مل يالكطجخييكبكايبييملؾيالم رخع تيبعيركحيكبٍ دئيك ل ـياالمف لخي.يكالكالعي
في لبييم رخع تيقميهذايالسخ ؽيإجب يمج رؼيإلكي ؿيجصيل جكجمي خ ني جتيبرمٍملي كيأليي

هبياٍمداييٍ لدس مخربيبرك انريٍ للكاجخفبيكمعرخأ نيعلكياصجظبييكاللكاةحبياجمل نييٍ لمعلخب تي
إ دار
ن
كالل ارراتيالك ازرخييكا دارخي.يقجلفيإذفيٍ دديبراأعييبجظكبيي بلييبفيالج كصيالل جكجخيي

البمراٍطي.يكلعؿي خ بيهذايالفلـيللبل كديٍ لم رخع تيالكطجخييعلكيجلكيب يل دتيإلخلياالمف لخيبي
هكيالسٍبيال بفيقمي فيٍعضيالدكؿيل بتيٍإأراييمعدخالتيعلكيج كصياللكاجخفيال

ٍص

يي

صيذكميا ع لييدكفي خره ياصبريالذمي قضكيإلكيعدـيمفعخؿيكمطٍخؽيهذهياللكاجخفيجظ انري

لمع رضل يبعيج كصيم رخعخيي رليرٍب يلـيخسبعيالل ةبكفيعلكيمطٍخلل يٍلكاجخفياص
ا ع لي.يقعلكيسٍخؿيالب ؿ يل بتيٍعضيالدكؿيٍسفيلكاجخفيأدخدةيلللكؽياص

صيذكمي

صيذكميا ع ليي

مضبجتيٍعضياصل ـيالمميل كلتيااللمرابيبفيركحيكبف هخـياالمف لخييكلكيٍبلداريضخؽ يإالي في
هذهياللكاجخفيقميألل يلـيم دريالةلييمجفخذخيي كيجظ ـيإأراةميكالديلمطٍخؽي ميبفيج ك ل ي

كالسٍبيقميذلؾي في ل ـيهذهياللكاجخفيع دةنيمرمٍطيٍج كصيم رخعخيي رليلـيخضعيالب رعيآلخيني
لفضيالمج زعيٍخجل يبعيباللظيي فيهج ؾيل عدةيل جكجخييراس ييملكؿ:يالجصيال صيخلخديالع ـي

كاصلدثيخجسخيب يلٍلل يكعلكيالر ـيبفيذلؾيقإفيضعؼيال ل قييالل جكجخييلدليالأل تيالمجفخذخييكعدـي
كأكديسكاٍؽيلض ةخييقميهذايالبضب ربيخأعؿيبفيهذهيالل عدةيكب خالملي خريذاتي ف خييقميمفعخؿي

كمطٍخؽياللكاجخفيالبمعللييٍ ص

صيذكميا ع لي.يكللبزخديبفيا خض ح يقإجج يجلدـيب لخفيبمم لخخف ي

اصكؿيلكؿيمع رضيالج كصيكال جميلكؿيمج زعل يقميبأ ؿيا ع لي :ي

.-1يمع رضيالج كص يخجصيل جكفيللكؽياص

صي"البعكلخف"يرلـي31يلسجيي2007يقمياصردفي

قميب دملي()3يعلكيأبلييبفيالبٍ دئيالع بييبفيٍخجل يبٍد يعدـيالمبخخزيكبٍد يم قؤيالفرص.يكهذافي
البٍد افيخلمضخ فيعدـيكأكدي ميجصي كيبب رسييمبخخزخييعلكي س سيا ع لييبفي أجل يملخخدي كي

لرب فيال

صيبفيالمبمعيٍلؽي كيلرخييب .يكقميالكلتيجفسل يخجصيل جكفياالجم ٍ تياصردجمي

علكي"لرب ف"ياص

صيذكميا ع لييالجفسخييلرب ج نيم ب نيبفيلللـيقميااللمراعيكالمر حيدكفي مي

يمعرخؼيبلددي
ض ٍطي كيراٍطيللبل كديٍب يسب هيالل جكفي"البأجكف" يقلذهياللفظييالمبخخزخييلخسيلل ي

ككاضح يلذلؾيقلميلديمجسلبيعلكي ؿيبفي فيلدخليإع لييجفسخيي خ ني جتيطٍخعمل يكدرأمل .يإفي
هذايمع رضيكاضحيٍخفيجصيل جكفيرلـي31يالب ريإلخليكل جكفياالجم ٍ تيك الهب يبفياللكاجخفي
ٍعييقع لي يقإفيالسخ ؽي
ييالممياليخلخديإلداه يياآل ر.يكقميضكيي خ بيآلخييمجسخلخييكبم
ال
ّ
السخ سميكال كريالجبطخييالس ةدةيعفياص صيذكميا ع ليبي عطتيالهلٍييلل جكفياالجم ٍ تي

قل ِرـياص
ُ

صيذككيا ع لييالجفسخييبفيلللـيقميالمر حيكااللمراع.يقمييالكلتيالذميمضبجتيقخلي

امف لخييللكؽياص

صيذكميا ع لييج نيُ عيٍبلمض هي"آلخييالدعـيللبس عدةيعلكيام ذياللرار"ي

المميخب فيبفي اللل يملدخـيالبس عدةيلأل

صيذكميا ع لييالجفسخييكاص

صيذكميا ع ليي

اييقمي
الذهجخييال دخدمخفيبفي أؿيك كللـيإلكيالل ارراتيالمميمعٍريعفيللخلييكب جكفيإرادملـيسك ن
االجم ٍ تي كي خره يبفيالللكؽ .ي

.-2يمج زعيالج كص يجصيل جكفيللكؽياص

الراٍعييعلكي فيجسٍييال كمييلأل

صي"البعكلخف"ياصردجمي-آجؼيالذ ر-يقميب دتي

صيذكميا ع لييقميالعبؿيهمي()%4يٍداليبفي()%2ي ب ي في

علخليالل ؿيقميل جكفي"رع خييكمأهخؿيالبعكلخف"يرلـي12يلسجيي.1993يكقميالكلتيجفسل يظؿيل جكفي
العبؿياصردجميلمكيع ـي2010يخجصيقميب دملي()13يعلكي فيجسٍييال كمييقميالعبؿيلأل

صي

ذكميا ع لييهمي(.)%2يكلديظلتيبسألييمطٍخؽي خ نيبفيالج خفيبسأليني القخيي دخدةيٍخفيك ازرةي

العبؿيكالبعجخخفيبفياصقراديكالبؤسس تيقميللٍييا ع لي.يكالكالعي فيهذايالمج زعيالظ هريٍخفيالج ّ خفي
فيبفيالبب في فيم فخج يبأكجمليل عدةي(اصلدثيخجسخيب يلٍلليكال صيخلخديالع ـ)يعلكيجلكيب ي

سلؼيالٍخ ف يإالي فيك ازرةيالعبؿي ٍتي فيمعمرؼيإاليٍل جكجل ي
ييٍل جكفيرلـي31يلللكؽياص

مجفخذخيي

ك نيبعي خ بي جظبيي كيلكاةحي

صي"البعكلخف".يكلـيخجفضيهذايالمج زعيالل جكجميٍخفي

الج كصيإاليٍمعدخؿيجصيالب دةي13يبفيل جكفيالعبؿيالمميملخؿياآلفيقميب يخ صيال كمييإلكي
ل جكفي31يلسجيي .2007ي

ييي ال يياللكؿيقميهذايالبل ـبي فيبكايبييبجظكبييالم رخع تيالكطجخييملمضميبراأعيني بليني

كبمعبلينيلب ملؼيج كصياللكاجخفيكاللكاةحيكاصجظبييكالمعلخب تيلمجسأـيكبٍ دئيك ل ـيامف لخييللكؽي
اص

صيذكميا ع لي ي ـياليٍديبفيٍعديبفيكضعيآلخ تيكاضلييلمطٍخؽيالج كصيالب ملفيي
ٍسالسييكبركجييم فالفيعدـيمع رضل ي كيمج زعل يدكفيبسكغيبلٍكؿ .ي
ي ل ن يبكايبييا أرايات .ي

إذاي جتياللكاجخفيهميعجكافيالللكؽيكب دره يكجط ؽيلب خمل يقإفياللكاةحيكب يممضبجليبفي

إأراياتيهميلجكاتيك دكاتيبب رسييمل ـيالللكؽ يبب يخسممٍعييمٍجميالدكؿيلكاةحيك جظبييكمعلخب تي

للكؽيكاللرخ تيكالع نيعلكي
ي
بفي أجل يمطكخريكمرسخخيبب رس تيبؤسسخيي يكقردخييمفضميإلكيمرأبييال
اصرضيخمس كليقخلياصقراديٍعخدانيعفي مي ؿيبفي

ؿيالمبخخزيكا ل

ي ياصبريالذميلفيخمللؽي

إاليإذاي جتيا أراياتيالبمٍج ةيبمسلينيبفيلخثيال ؿيكالبضبكفيبعيالبٍ دئيكاللخـيالبمعلليي

ٍ لللكؽيكاللرخ تيالمميكضعتيمل ـيا أراياتيبفي ألل .يكلب ي جتياصب لييطكؽيجأ ةيالبسمزخدي
كالٍ لثيعفيبعجكيكاضحيك خد يقإجج يجسكؽيجبكذأخفيبفيا أرايت يخٍخفي كللب ياص ريا خأ ٍمي
لةأراياتيالفع لييالبجسأبييبعي رضل يقميلخفيخٍرزيال جميعكالبيا أراياتيالبك كبيي
ٍ لجبطخييكالمعلخد .ي

 .1ا أراياتيالجبكذأخي يكب لل ي فيممٍجكيالدكلييب يأ ييقميب دةيالمعلخـيقميامف لخييللكؽي
اص

صيذكميا ع لييبفيضركرةيمٍجميسخ سييكٍرابجيمللؽيدبجيالطلٍييذكميا ع ليي

الم

صيالذميخر ٍكجليقميال جكخييالع بييكقميبؤسس تيالمعلخـيالع لم.يقإذايب يمٍجتي

كمكقخريالمرمخٍ تيالمخسخرخييالالزبييللـيٍب يخب جلـيبفيدراسييالبجلجيالبلرريلل قييكا مخ ري

الدكلييب ؿيهذايالمكأل يقإفيإأراياتياللٍكؿيكالمسأخؿيقميالبدارسيكالأ بع تيخمكلعي في

م كفيبم لينيٍأ

ؿيبخسرةيك فيم كفيإأراياتيمعخخفياصس مذةيكالبل ضرخفيبسمكقخينيل ركطي

ال ف يةيكال ٍرةيكالمدرخبيعلكيالمكا ؿيالفع ؿيبعياص

المكا ؿيٍلهييا

صيذكميا ع لييٍب يقميذلؾي

ـيب النيٍبدرسييبفي

رةيكاللهييالبٍسطييك خره .يقإذايب يالملؽيط لبي

بدارسيالمعلخـيالع ـ يقإجليسخأديبفيالسٍؿيكاصدكاتيب يخللؽيلليالمبمعيال بؿيٍللليقمي

المل خؿياص دخبميعلكي س سيبفيالبس كاةيبعيزبالةليكزبخالمليبفي خريذكميا ع لي.ي
كقمياالمأ هيجفسل يقإجلياليخم كري فيمل ريالدكليي اللخ تيا

راؼيكالبم ٍعييلدكري

اللض جييكالبدارسيالمميخلملؽيٍل ي طف ؿيبفيذكميا ع لييقميك ازرةيال ؤكفي كيالمجبخيي

االأمب عخيي كيقميبألسي صيٍلض خ يا ع ليي كي خره يبفيالبؤسس تيال

ييدكفي

ك ازرةيالمرٍخييكالمعلخـ يلخثي فيالدبجيخسممٍعيٍ لضركرةيإعب ؿيكمٍجميجلجي"المضبخف"ي

) (Mainstreamingيكهكيإلل ؽيبؤسس تيالمعلخـيالب ملفييٍ لألييذاتيالكالخييالع بييقمي
بأ ؿيالمعلخـيدكفي خره .يكالكالعي فيالدبجيخفمرضيام ذيإأراياتياسمٍ لخييكمبلخدخييبفي
أ جبيالدكلييممخحيملللليٍف علخييك ب ؿ يك هـيمل ـيا أراياتيخمب ؿيقميملخةييالٍخةيي

البدرسخييالب دخييكالسلك خييٍلخثيخملٍؿيالطلٍييكالبدرسكفيكا دارخكفيا ع لييٍك فل يمجكع ني
كا مالق نيطٍخعخ يٍخفيالٍ ر يكالسٍخؿيلمللخؽيذلؾيإجب يخمأمكيبفي الؿيٍرابجيمكعكخييبجظبيي
كعٍريبج هجيدراسخييمرسخي ل قييالمجكعيكلٍكؿياآل ر.

كقميبأ ؿيالعبؿ يقإفيمٍجميالدكلييلسخ سييم قؤيالفرصيقميسكؽيالعبؿيلأل

صيذكمي

ا ع لي يخسممٍعيمٍجميإأراياتيكبع خخريقميالمكظخؼيكالم هخؿيعب ده يال ف يةيكال ٍرةيضبفي

ٍخةيي لخييبفيالعكاةؽيالب دخييكالسلك خييٍعخدانيعفيالملخخـيالطٍميللل لييالأسب جخيي كيالجفسخيي
للبملدـيللكظخفيي كيالعبؿ.يكاصبريجفسليخل ؿيعفياللؽيقميال لييالذميخسمكأبيمٍجمي

إأراياتيكمداٍخريم فؿيك كالنيبخسك انريلأل

صيذكميا ع لييللب ارقؽيكال دب تيال لخيي

بفي الؿيضب فيلدرةيال دريالطٍميكا دارميعلكيالمكا ؿيبعياص

ابملـيكاسملاللخملـيك
ي
كبع بلملـيٍ ؿيالةؽيخلفظي ر

صيذكميا ع ليي

ك خملـيقميالعالج .ي

 .2ب يا أراياتي خريالجبكذأخي يقأب لمل ي خرةيقميٍلداجج يالعرٍخييكبفيذلؾ يلرب فياص

صي

ذكميا ع لييبفيلللـيقميالك كؿيللبعلكب تيٍسٍبيمعلخديإأراياتيالل كؿيعلخل يكعدـي
مكقخره يٍأ

ؿيبخسرةيعلكيالر ـيبفياعمراؼيالدكؿيالممي

دلتيعلكياالمف لخييٍلذاياللؽ ي

ثيكالدراس تيبم لييلل قيي ل مركجخ ني كيكرلخ نيدكفيبراع ةي
قإجؾيمأدي فيالبكاديالدراسخييكاصٍل ي

لمكقخره يٍأ

ؿيبخسرةيممخحيلبسم دبميل رئيال

بسم دبميلهييا

رةي كيلأل

ييالج طؽي كيلأل

صيال ـيبفي

صيذكميا ع لييالذهجخييبفيبسم دبمياللهييالبٍسطيبي

الك كؿيإلخل يكاالسمف دةيبجل .يكقميبأ ؿيالبع بالتيالٍج خي يقإفيال خريبفيدكلج يخلخديلؽي
اص

صيذكميا ع لييالٍ رخييكاص

صيال ـيبفياسم داـيلس ٍ ملـيالٍج خييكاالسمف دةي

يلخثيخ مرطيع دةنيا طل بي هدخفيبعي
بفيال دب تيالب رقخييٍ سملالؿيك ك خي
ُ
هؤاليياص صيقمي ؿيبرةيخلكبكفيقخل يٍ لسلبي كيا خداع يكالسٍبيقميذلؾيعدـيإخأ دي
ك خييلل

الٍداةؿيالبج سٍييالملجخييالمميمللؽياالسملاللخييكال

صيكقميالكلتيجفسليم فؿي

للٍجؾي كيالبؤسسييالب رقخيياللب خييالل جكجخييبفيالبس يلييعفي ميادع يي شي كيمدلخس ي

كعدـيمكقخريهذهيالٍداةؿي قضكيإلكيعدـيمعدخؿيا أراياتيالبلرةيقميالم رخع تيالج ظبيي

للٍجكؾيك ر تياالةمب فيكملؾيالبمعللييٍ لبع بالتيالمأ رخي.يك خ ار يقإفيادع ييالدكؿيٍأجل ي
معمرؼيٍبٍد يم قؤيالفرصيقميسكؽيالعبؿيلأل

الم

صيذكميا ع لييبعيإٍل ةل يعلكي

خصيالطٍميٍك فليآلخييبعمبدةيللٍكؿيطلٍ تيالمكظخؼي كيالم هخؿيكرقضل يخأعؿي

بفيب ؿيهذاياالدع ييبأردياعمراؼيجظرمياليمع سليا أراياتيالعبلخييٍؿيمذهبيٍلي دراجي

الرخ ح.

ييي ال يياللكؿيإذف ي فيمعدخؿيا أراياتيٍب يخللؽيبض بخفياالمف لخييكب يخجسأـيبعل يبفي

م رخع ت يهكيبمطلبياس سميكبٍدةميخأبيعلكيالدكؿياصطراؼيمللخلليلكالنيكعبالنيلمكيخمسجكي

لل يٍعديذلؾياللدخثيعفيمفعخؿيللخلميصل ـياالمف لخييكبٍ دةل يكالمزاب مل يالع بي.
راٍع ن ي مبييكمك خ ت :ي

يييلـيخعدياللدخثيعفيامف لخييللكؽياص

صيذكميا ع لييٍعديد كلل يلخزيالجف ذيكب

دليي

أؿيالدكؿيالعرٍخييعلخل يكاجلض ييسجكاتيعلكيذلؾي للبيلدخ نيجظرخ ني كيقلسفخ نيخج لشيبدلي

بكايبييملؾياالمف لخييللسخ ؽيالكطجميقميدكلج يالعرٍخييٍؿيإفياصبرياآلفيٍ تيلدخ نيعفيبدلي
كق ييدكلج يٍمعلده يالذميلطعمليعلكيجفسل يٍبأرديب

دلمل يعلكياالمف لخييٍأفيممٍج ه يكمضبجل ي

قميم رخع مل يالكطجخي يكجؤ ديهج ي جج يجملدثيعفيبجظكبييالم رخع تيكلخسيعفياللكاجخفي

ال

ييٍ ص

صيذكميا ع لي يقلذهياص خرةيب يهميإاليأزييبفي ؿيكٍعضيبفيبأبؿ.ي

ككالعياصبري فيالدكؿيالعرٍخييقميب يخٍدكيمكاأليأبلينيبفيالملدخ تيالمميملكؿيدكفيمضبخجل ي

لبٍ دئياالمف لخييك ل بل يمضبخج ني لخل نيكقع النيقميم رخع مل يالكطجخييكآلخ مل يا أراةخي ي
كخب فيإأب ؿيٍعضيملؾيالملدخ تيعلكيالجلكياآلمم :ي

 .1لٍييالٍكاعثيالسخ سخييلالعمٍ راتيالعبلخي يكٍعٍ رةي رل يقإفيبس رعييالدكؿيالعرٍخيي
للب

دلييعلكيامف لخييللكؽياص

صيذكميا ع لييك خره يبفيامف لخ تيللكؽيا جس في
ؼياصبـيالمميملمرـيللكؽي

كجليخد ؿيملؾيالدكؿيقميب
خعدي ب انريبلبكدانيبفيلخثي
ُ
ا جس فيكمسعكيلمعزخزه يكقميالكلتيجفسل يقإفيهذهيالبس رعييقميالب

دليي كياالجضب ـي

تيلديخلريقميسخ ؽيآ ريخمب ؿيقميكأكدير ٍييسخ سخييقلكاه يكضعيالدكؿي
لمل ـياالمف لخ
ُ

العرٍخييقميبكضعيأخدي ب ـيس ةريدكؿيالع لـيكلرايةيبكالفل يٍإخأ ٍخييعلكيال عخديالدكلمي

دكفي فيم كفيهج ؾي رضخييلكخييكببلدةيلملبؿيب ي لزبتيملؾيالدكؿيجفسل يٍل.يقإفيالدكليي
لٍؿي فيم

دؽيعلكي ميبخ ؽي كيامف لخييدكلخيبيخمكأبيعلخل يدراسييكمللخؿيب يمفرضليملؾي

االمف لخيي كيذلؾيالبخ ؽيبفيالمزاب تيك عٍ ييسخ سخييكب دخييكاأمب عخييكم رخعخييعلكي

البسمكليالكطجم يإفي جتيالجخيي ل ينيقميمضبخفيقلكليب يمبتيالب

دلييعلخليقمي

بجظكبييالم رخع تيكالسخ س تيكا أراياتيالكطجخي.يكب يخلدثيقميال خريبفيالدكؿيالج بخي ي
جل يملزـيجفسل يٍب يلـيمملخأيٍعديلاللمزاـيٍل يقمراه يم قحيكمج قحيقميمل رخره يالدكرخييالممي

ملدبل يللأ فيالبم

ييقمياصبـيالبملدةيبفي أؿيمٍرخريالل كريقميهذايالبأ ؿي كيذاؾ ي

كبفيأليي رليمأده يمل كؿيأ هدةنيإٍرازيٍعضيا أراياتي كيالبٍ دراتيالٍسخطييال لخيي
قميإط ريبفيالملكخؿيكالبٍ لهييلخٍدكي جليمللخل نيلب يمفرضلياالمف لخييعلخل .يكلكي فيدكلج ي

جفلتيألده يالبٍذكؿيقمي م ٍييالملرخريكالملضخريلليلبراأعييالسخ س تيكالم رخع تيالكطجخيي

براأعينيق ل ينيبمأجخينيكمعدخلل يٍب يخللؽيالهرضيبفياجضب بل يلالمف لخي يل في خ انريلل ي
كص ل بيال أفيكللللتيملدب نيللخلخ نيخب جل يالمف ريٍليكالبٍ ه ة.

 .2إفيالدكؿيالعرٍخييٍعدي فيم

دؽيعلكيامف لخييبعخجي يمسمدرؾي بره يكمٍد يٍ لمف خريقمي في

البمطلٍ تيالدكلخيياليمكاقؽيالسخ ؽيالكطجميكاصكض عيعلكياصرض يكهذاياالدع ييلمكيكافي
حيقإجلياليخعفميملؾيالدكؿيبفيبسؤكلخييمطكخريالسخ ؽيالبدعكيٍعدـيبكايبمليكمعدخلليٍب ي

خللؽيالمهخخريالبج كديعلكي عخديالبف هخـيكاصل ـيالم يرخعخي.يقاليخب جج يالكلكؼيعجديب ي
جلفيعلخليبجذيعلكديكالمعلؿيٍعدـيإب جخييمٍجميب ياليخمكاقؽيكسخ لج يكع دامج يكمل لخدج يللدي

ل ؿياٍفي لدكفيرلبلياهللي"امٍ عيالع داتيكالمل لخدياليخعجمي فياصبكاتي لخ ييٍؿي فياصلخ يي
بكات".يلذلؾيقإفيقميمأ ربياصبـياص رليالمميملكلتيقميبف هخبل يااللم

دخيي

كاالأمب عخييكالسخ سخييٍؿيكقميلر تيالملرريالمميل دمل يٍعضي عكبيالبجطلي يجٍراسي

خلمدليٍليلمللخؽيملكؿيأذرميقميالبف هخـيكالفلـيللض خ ياص

صيذكميا ع لي يقبفلكـي

"العأز"يك"الضعؼ"يك"عدـياللدرة"....ي لل يبف هخـيٍ متيبفيالب ضميالذميخأبيهأراجلي

كعدـيالمكلؼيعجدي طاللل ي

ك نيبعيٍركزيمخ راتيالبف هخـيال بكلخييكالللكلخييكبسؤكلخيي

الدكلييكالبأمبعيعفيب قلييالمبخخزيكمكقخريالٍخةييالل ضجييللأبخع.

 .3يعدـيمكاقريالبج خيالدخبلراطميكالل بخييالر خدةيٍ ؿيقع ؿيقميال خريبفيالدكؿ يإفي
الدخبلراطخييكب يخرمٍطيٍل يبفيلخـيممعلؽيٍ لل بخييالر خدةيكالبل سٍييكالب ر ييكا

قميعبلخيي جعياللرار يمعديبمطلٍ تيبٍدةخييالزبييلمبلخدياصرضيكالبج خيالالزبخفي
اللمض فيالف ريالأدخديكاللخـيالعمخدةيالمميملبلل يامف لخييللكؽياص

راؾي

صيذكميا ع ليي

ك خره يبفيامف لخ تيللكؽيا جس ف.يكاليرخبي فيضعؼيالدخبلراطخيي كيالل بخييالر خدةي

سكؼيخ ؿيع ةل نيخلكؿيدكفياجع سيبٍ دئياالمف لخييك ل بل يعلكيجلكيقع ؿيقميبجظكبيي
الم رخع تيكالسخ س تيكا أراياتيالبؤسسخييالكطجخي.

 .4ضعؼيبجظب تيالبأمبعيالبدجميكبجظب تياص

صيذكميا ع لييٍ فيي

ي يإفي

السٍخؿيالكلخديلمفعخؿيالبط لبيكمللخلل يخمب ؿيقميلكةيالبأبكعيي كيالفةييالمميمط لب يقإذاي
جتيملؾيالفةييبسللينيٍ لبعرقييكالبل رةيالبطلٍخييكالمف كضخي يقإجل يسكؼيم كفيبط لٍ ني

كبعخج نيقميالكلتيجفسليللدكلييلمللخؽيب يمرجكيإلخليكمٍمهخل ي ب يإذاي جتيهذهيالفةييضعخفيني

قميٍجخ جل يكبجلأل يكبعرقمل يقإجل يسم كفيالع ةؽيالرةخسي ب ـيب يم ٍكيإلخليكممهخ ه.ي
كاسملراييم رخخيبجظب تياص

صيذكميا ع لييالل خريجسٍخ نيك داةل يالضعخؼيعبلخ يخجٍعي

عفيل أييملؾيالبجظب تيلمطكخريلدرامل يالبعرقخييكالبؤسسخييكالفردخييل ميم كفيجظخ انري

كبجظ انريقميبأ ؿيللكؽيبفيمب للـيكمج قحيعجلـيعلكيال عخديالكطجميكا للخبميكالدكلم.

 .5الملدخ تيالب دخييكضعؼيالبكارديالفجخييكالٍ رخي ياليرخبي فيامف لخييللكؽياص

صيذكمي

ا ع لييممضبفيالعدخديبفيااللمزاب تيكالبمطلٍ تيالمميخلم جيالكق ييٍل يكمللخلل يأبلينيبفي

البكارديكالبل راتيكالبع رؼيج هخؾيعفياصبكاؿيكالكس ةؿيالملجخييالضركخييل ميم طكيالدكؿي

اصطراؼيالجبخيي طكةيالٍداخييقميامأ هيمعزخزيكمللخؽيبض بخفيك هداؼياالمف لخي.يكالبدهشي
فيالدكؿيالعرٍخييٍأبلمل يلدخل يقر ينيذهٍخييللم بؿيكالمع كفيلمللخؽيذلؾي لل يقٍعضيملؾي

الدكؿيلدخل يالبعرقييكال ٍرةيالفجخي ي يكٍعضل ياآل ريلدخلياللدرةيالب لخي يكالٍعضيلدخليالبكاردي

الٍ رخي يقلب ذاياليملكـيملؾيالدكؿيٍمجسخؽيألكده يكعبلل يلمللخؽيذلؾي لل يسؤاؿيخٍلكيقمي

رسـيم رخخيالمع كفيالعرٍميكمأ رٍليعلكيبداريعلكديكلّتيكاجلضت.

ييإفيب ي كردج هيبفيملدخ تيكعكاةؽيقميب يخ صيمضبخفيبٍ دئيك ل ـيامف لخييللكؽي
اص

صيذكميا ع لييقميبجظكبييالم رخع تيكالسخ س تيكا أراياتيالكطجخي يخع سيبمطلٍ تي

كآلخ تيالمهلبيعلكيمل ـيالملدخ ت يكهكيب يجل كؿيإأب لليقميالمك خ تياآلمخي :ي

ا.يبراأعييكمللخؿياللكاجخفيكاللكاةحيكالمعلخب تيالكطجخييكملدخديالفأكاتيٍخجل يكٍخفيبٍ دئي

االمف لخييك ل بل يكمعدخلل يٍب يخجسأـيكملؾيالبٍ دئيكاصل ـب ي

ب.يمرسخخي ل قييالمجكعيكلٍكؿياآل ريبفي الؿيمعدخؿيالبج هجيالدراسخييكالبكاديا عالبخييٍب يقمي

ذلؾيالدراب يكالبكاديال لفخي يلمع سيلض خ يكللكؽياص

صيذكميا ع لييقميإط ريبفياللخ دي

كالبكضكعخييٍعخدانيعفيال كريكاللكالبيالجبطخييالبجل رةيٍخفيلدمي"خ يسالـ"ي كي"خ يلراـ"ب ي
ج.يم بخـيكمجفخذيٍرابجيرقعيالكعميكالمعرخؼيٍ ص

صيذكميا ع لييٍ كرةيب ملفييمعززيلدلي

اصطف ؿيكاصسريكالبأمبعيٍب ملؼي راةلليق رةيا مالؼيالٍ ريكمف كملـيكلٍكللـيكملخخبلـيٍعخداني
عفي كرهـي كيل لملـيال لخيي كيالأسب جخيب ي

د.يمطكخريلدراتي ج عياللراريقميالسلط تيالم رخعخييكاللض ةخييكالمجفخذخييقميبأ ؿيللكؽي
ا جس فيك خفخييمضبخفياللخـيكالبٍ دئيالمميممضبجل يامف لخ تيللكؽيا جس فيقميالم رخع تي

الكطجخييكاصل ـياللض ةخييكا أراياتيالمجفخذخيب ي

ق.يمعزخزيالمع كفيالٍخجميكا للخبميكالدكلميلمٍ دؿيال ٍراتيكالبع رؼيكاسملط بيالمبكخؿيلمجفخذي
ٍرابجيا

الحيالم رخعميكعلكيبسمكليالسخ س تيكاالسمرامخأخ تيٍب يخللؽيمضبخفيبٍ دئي

االمف لخييك ل بل يالمف خلخييقميالسخ س تيكالم رخع تيالكطجخيب ي
ك.يبراأعييبجظب تياص

صيذكميا ع لييلبجلجيعبلل يك داةل يك هداقل يلمللخؽيالملكؿيبفي

اصهداؼيالرع ةخييل خرةياصبديلبجظكريللكلميمجبكمي بكلميخأعلل يجظخ انريك رخ نيقع النيقمي
عبلخ تيرسـيالسخ س تيككضعيالم رخع تيكم بخـيالٍرابجيكبم ٍعييمجفخذه ب ي

ز.يم بخـيآلخييكطجخييكقل نيلب يمجصيعلخليالب دةي()33يبفيامف لخييللكؽياص

صيذكمي

ا ع لييملدؼيلبم ٍعييمجفخذه يكمجسخؽيالألكديٍخفيالأل تيالب ملفييدكفياللخ ـيٍأدكاره ي

كبسؤكلخ مل يكٍعٍ رةي رل يإفيآلخييالمجسخؽيالكطجخييهذهيخأبي فيمضطلعيٍدكريالبم ٍعيكالداعـي

الفجميللأل تيالمجفخذخييكالم رخعخييدكفي فيملكـيٍبٍ رةي عب ؿي كيج ط تيبجكطييٍأليي رل ي
أفيملكـيٍملدخـيال دب تي كيمجفخذيا أراياتي كيملدخـيالبس عداتيالعخجخيي كيالب لخييلألقراد ي

كٍبعجكي ألكيك كضح ي فياليمملكؿيملؾياآللخييالمجسخلخييالكطجخييلبؤسسيي كيأبعخيي خرخيي

ل كبخي .ي

ي
ي

