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اٮغلاهٚات اهطٚاضٗ ٞٚبِا ١اهدٗه ٞاملدُ ٞٚيف اهعساق بعد عاَ 2003
إعداد
أ.َ.د .امحد غلس مح٘د اهصبٚشٛ
داًع ٞاهفو٘د / ٞكو ٞٚاهقاُْ٘

ًوخص اهبشح

فلرررررس ٗممازضررررر ٞا٪سرررررصا اهطٚاضررررر ٞٚاهفاعوررررر ٞيف
اهطاس ٞاهطٚاض ٞٚاهعساق.ٞٚ

درررررررس ٠يف ًقدًررررررر ٞاهبشرررررررح اضررررر ر عسا
بداٙرررررُ ٞػررر ر  ٝاهدٗهررررر ٞيف اهعرررررساق ٗكاُررر ر بررر ر زادٝ
بسٙطاُٚرررر ٞملررررا هودٗهررررً ٞررررّ دٗز كرررربر ٗأٌٓٚرررر ٞيف
سٚرررررا ٝاهػرررررع٘ ٗاجمل ٌعرررررات ,ثرررررٍ درررررس ٠كررررررهم
اٮغرررررراز ٝإىل بعررررر ع٘اًررررررى أُٚازٓررررررا عوررررررٙ ٟررررررد
ا٨سر ر ٩ي اً٪سٙلررر ٛعررراَ  .2003ثرررٍ ِ ٙررراٗي اهبشرررح
اٮغرررلاهٚات اهطٚاضررر ٞٚاهررري تعسقرررى خطررر٘ات إعرررادٝ
ت ضررررررررٚظ اهدٗهرررررررر ٞاملدُٚرررررررر ٞيف اهعررررررررساقٗ ,قبررررررررى
اه فصررررررررٚى يف اٮغررررررررلاهٚات اهطٚاضررررررررِ ٙ ٞٚرررررررراٗي
اهبشرررح يف ًبشرررح متٔٚررردً ٜآٚررر ٞاهدٗهر ر ٞاملدُٚرررٞ
ٗخصا٢صررررٔآٗ ,رررر ٛتعرررري املدُٚررررً ٞقابررررى اهبررررداٗٝ
أ ٜمبعِرررررر ٟاسبضررررررازٗ ٝاهعٌرررررررساْ ٗٓرررررر ٛاملقابرررررررى
هوعطررررررلسٗ ٞٙهودِٚٙررررررٓٗ ,ٞرررررر ٛعوٌاُٚرررررر ٞقاُُ٘ٚررررررٞ
دضرر ر ٘ز ٞٙمبسدعٚرررر ٞبػررررس ٞٙتقررررَ٘ عورررر ٟاهفصررررى
برررن اهطررروطات ٗدٗهرررً٘ ٞاطِرررٗ ٞتقرررَ٘ عوررر ٟاه عررردد
اهطٚاضررررٗ ٛاسبصبررررٗ ٛاه ِرررر٘ يف اه ٚررررازات اهفلسٙررررٞ
ثقافٚرر راً ٗاه ررررداٗي اهطرررروٌ ٛعورررر ٟاهطرررروطٗ ٞأخررررراً
أُٔا دميقساط.ٞٚ

اًررررا املبشرررررح اهجاهرررررح فقرررررد درررررس ٠اه كٚرررررد عورررررٟ
اهدميقساطٚرررررر ٞاه ٘افقٚرررررر ٞباع بازٓررررررا غررررررلى ًررررررّ
أغرررررررلاي ممازضررررررر ٞاهطررررررروط ٞيف اهررررررردٗي امل عرررررررددٝ
ٗامل ِ٘ع ٞصب ٌعٚاً.

املبشرررررررررررح اٗ٪ي ٙػرررررررررررر إىل غٚرررررررررررا اهفوطرررررررررررفٞ
اهطٚاضررر ٞٚيف بِرررا ١اهدٗهرررٓٗ ٞرررً ٛرررّ أٓرررٍ اهعِاصرررس
اهغا٢برررررٕ يف ًػرررررسٗ بِررررررا ١اهدٗهررررر ,ٞسٚرررررح اُررررررٕ مل
ت٘ضح يف اهدض ٘ز كٌا أُٔا غا٢ب ٞعّ

ٗدرررس ٠ا٪خرررر بٔرررا يف اهعرررساق ه ذررراٗش إغرررلاهٚات
ضررررٚطس ٝا٪غوبٚرررر ٞيف اهِعرررراَ اهرررردميقساط ,ٛاهررررري
غاهبرررررراً ًرررررررا تلرررررررْ٘ أغوبٚررررررر ٞعسقٚررررررر ٞأٗ دِٚٙررررررر ٞأٗ
طا٢فٚرررر ٞيف اجمل ٌعررررات غررررر امل ذاُطررررٗ ,ٞيف ظررررى

ٗتِرررررراٗي املبشررررررح اهجرررررراُ ٛاحملاصصرررررر ٞاهطا٢فٚررررررٞ
ٗٓررررر ٛاهصرررررٚغ ٞاهررررري اع ٌررررردٓا (بسميرررررس) كآهٚرررررٞ
ه ٘شٙرر ر املِاصرر ر ٗ ,كاُرر ر سورررر٘ ً٨كازثٚرررر ٞعوررررٟ
اهعرررساقُٔ٪ ,رررا أضرررٌٔ يف ٗدررر٘د ظرررآس ٝاهر ر ٌ ع
ٗاُ٨قطرررررررراَ اهطررررررررا٢فٗ .ٛقررررررررد زضررررررررخ اهقرررررررر٘٠
ٗاسبسكات اهطا٢فٓ ٞٚرٖ اٗ٪ضا يف اهعساق.
ٗ ٨خرررررر ٩سرررررر٘ي دٗز احملاصصرررررر ٞيف تع٘ٙرررر ر
ً٧ضطررررات اهدٗهرررر ٞيف أدأً ١أًررررا ,كٌررررا أُٔررررا ًررررّ
اهعِاصرررس املٌٔررر ٞاهررري تقر ر يف ٗدرررٕ ًػرررسٗ بِرررا١
اهدٗهرررر ٞاملدُٚرررر ٞيف اهعررررساقٗ ,ذهررررم هصررررس اهقرررر٘٠
اهطٚاضررررر ٞٚاٌ ٓ٨ررررراَ ٗازبٔرررررد يف ًٚررررراد ّٙأخرررررس٠
عو ٟسطا اهطع ٛهبِا ١اهدٗه.ٞ
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)2017( ِٞ اهط- ُٛ اجملود اهجا-  اهعدد اهجاهح عػس- ٞٚاضٚ ٗاهطُُُٞٚ٘باز هوعوَ٘ اهقا٨ اٞ داًعٞصبو
ٖرر ر ٍ اع ٌرررراد ًررررا تفررررسشٙ ٞررررٚ اه ٘افقٞررررٚاهدميقساط
ٞٚاضررررٚر ٗإىل اه ٘افقررررات اهط٢ُ خابررررات ًررررّ ُ ررررا٨ا
قٔرررررا يف اهعرررررساق قررررردٚ ٗاْ تطب, يف تقاضرررررٍ املِاصرررر
ّاب عرررد ٗاعبرررس عرررّ فوطرررف ٔا ٗإُٔرررا عذرررصت عررر
.ٛاضٚض قساز اهط٨ اٚذبق

steps to reestablish civil State in
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transfer to power and finally as
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ىٚ تػرررلٞرررٙق سس٩املبشرررح اهسابر ر اغررراز إىل إْ إطررر
ٌررررررررات ٓرررررررر٘ اسررررررررد املستلررررررررصاتٚسررررررررصا ٗاه ِع٪ا
ٍ إْ ٗدرررر٘د ٓرررررا اهلرررر٨ إٞررررٚ هودميقساطٞٚضاضرررر٪ا
ٞٚاضرررررررٌٚرررررررات اهطٚسررررررصا ٗاه ِع٪ررررررى ًرررررررّ ا٢اهلا
ٞٙ ٗاق صررررررررررررادٞٚاضررررررررررررٚ هرررررررررر ر اًر ضٝاملف قررررررررررررد
.ٞٚاضٚ اهطٝاٚطٍٔ يف تػسذَ اسبٙ ٞٚٗاد ٌاع
ُٔرررا٪ ,ٞرررُٚ املدٞ اهدٗهررر١قر راً أًررراَ بِرررا٢أُٔرررا تقر ر عا
ؼٚ ٗتٌٔررررررر١ ٮقصررررررراٟٕ تطرررررررعٚرررررررٕ تصرررررررازعٙتِابر
خررررررس ٗتع ٌررررررد اه عصرررر ر ٗاه طررررررس يف عٌوررررررٔا٬ا
.ٛاضٚاهط

The first section refers to the
absence of State-building and
political philosophy is one of the
most important missing elements
in State-building project, where it
has not been clarified in the
Constitution as it is absent from
the thought and practice of
political parties in the Iraqi
political arena.

ٞررررررررررد أْ اهِقطررررررررررٚ اه ك٠ دررررررررررسٞٗيف اشبامترررررررررر
 ت ٌجررررررىٞظ اهدٗهررررررٚ يف خطرررررر٘ات ت ضررررررٞٚضاضرررررر٨ا
 برررررن ًلُ٘رررررراتٛقرررررٚررررراَ ت٘اصرررررى ٗتفاعرررررى سقٚبق
ًّررررس ًرررر٨ ٗٓرررررا ا, اجمل ٌررر ٗيف طب وررر ازب٘اُرر ر
.ٛاضًٚٔاَ اهِعاَ اهط

Abstract
It was at the forefront of
research review inception State
in Iraq and the British will to a
State
of
great
role
and
importance in the lives of people
and
communities,
and
also
indicate some factors of collapse
by the American occupation in
2003. Then search addresses
political problems which hinder

The second section dealt with
sectarian quotas and is adopted
by Brimmer as a mechanism for
the allocation of posts, and
disastrous solutions on Iraq, they
have
contributed
to
the
phenomenon of self determine
and
sectarian
divide.
And
entrenched forces and sectarian
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in
.Iraq

situations

such

parties and organizations that lack
of political, economic and socia

movements

املقدً:ٞ

There is no dispute about the role
of sharecropping in obstructing
State institutions function, as it's
an important element to the
project to build the civil State in
Iraq, so as to distract the political
forces attention and effort in
other areas at the expense of
nation-building quest.

اْ ٗاقررر ر تصرررررد اهدٗهررررر ٞاهعساقٚرررررٗ ٞفػرررررؤا
ٗذب٘هلررررا إىل غرررربٕ دٗهررررٗ ,ٞصرررر٘ز ٝهٌِرررر٘ دٗٙرررر٩ت
تطررررررٌ ٟبا٪قرررررراهً ٍٚدعً٘ررررررً ٞررررررّ قبررررررى ع٘اصررررررٍ
إقوٌٚٚرررٗ ٞدٗهٚرررٓٗ ,ٞررررا ذبررردٓ ٜا٢رررى اًررراَ اهِخر ر
اهطٚاضرررررٗ ٞٚاهجقافٚرررررٙٗ ,ٞػرررررلى سرررررافساً هو شرررررسن
هبِرررا ١دٗهرررً ٞدُٚررر ٞت ذررراٗش اٮخفررراق اهعررراَ سبٚاتِرررا
ٗٗد٘دُرررراٗ ,ضررررد اهفررررسا اهجقررررايف ٗاهػرررروى اهفلررررسٜ
ه٘اقعِا مبػسٗ ضٚاضٗ ٛطي بِا.١

Either the third episode was
consensual democracy as a form
of exercising power in multiple
and varied community States.

اْ عرررررردَ اكٌرررررراي عٌوٚرررررر ٞبِررررررا ١اهدٗهرررررر ٞدعوررررررٔا
تعررررراُ ٛاهعدٙرررررد ًرررررّ ا٨شًرررررات ك شًررررر ٞاهػرررررسعٞٚ
ٗاشًررررر ٞاهل٘ٙرررررٗ ٞاشًررررر ٞاه غوغرررررى ٗاشًررررر ٞاُ٨ررررردًاز
ٗاه لاًررررى ٗيف ظررررى ٓررررررٖ ا٨شًررررات عاُرررر اهدٗهرررررٞ
ًررررّ ت كرررررى غرررررسعٔ ٚا ٗقررررد ضرررررقط بعرررررد اهررررررٜ
سصى يف ُٚ 9طاْ .2003

It was introduced in Iraq to
bypass
problematic
majority
control in a democratic system,
which is often ethnic, religious or
sectarian
majority
in
heterogeneous societies, and in a
democracy,
interoperability
is
made consequent election results
and political consensus in the
sharing of positions, and applied
in Iraq have receded and deviated
from its philosophy and it failed
to achieve political stability.

اْ اظبرررراش عٌوٚرررر ٞبِررررا ١اهدٗهررررً ٞررررّ غررر ُٕ اْ ٙرررر٘فس
اسباضرررِ ٞهعٌوٚررر ٞبِرررا ١كرررى ًرررّ اهِعررراَ اهطٚاضرررٛ
ٗاجمل ٌر ر املررردًُٗ ,ٛرررّ داُر ر اخرررس اْ عٌوٚررر ٞبِرررا١
اً٨ررررررٍ كاُررررر يف اهغاهررررر ًررررررّ ًٌٔررررررات اهدٗهررررررٞ
ٗهٚطررررررر تطرررررررر٘زاً اد ٌاعٚررررررراً ثقافٚررررررراً اق صررررررررادٙاً
ضٚاضررررررٚاً ذاتٚررررراًُ٪ ,ررررررٕ قررررررد ِٙشررررررس عررررررّ املطرررررراز
٪ضررررربا طب وفررررر ٞاٗ ٙلرررررْ٘ بط٣ٚررر راً درررررداً ُ ٚذرررررٞ
هعساقٚى تق يف طسٙق.ٞ

The fourth discourse addressed
indicate that the launch of the
freedom to form parties and
organizations is one of the basic
pillars of democracy, but that the
presence of this mass of political

اْ اهِعررراَ اهطٚاضررر ٛاهرررر ٜقررراَ عررراَ  1921قرررد ضرررعٟ
يف بداٙررر ٞت ضٚطرررٕ عوررر ٟأػبررراد ٗتسضررر ٚامل٧ضطرررات
اهررري ذبقرر تطررروطٕ ٗاسبٌاٙررر ٞهرررٕٗ ,هرررٚظ شبدًرررٞ
اجمل ٌ ٗمحا.ٕ ٙ
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اً٨ررررس باه رررردخى اهعطررررلس ٜاً٨سٙلرررر ٛاه ٙطرررراُٛ
بػرررلى ًباغرررس يف عررراَ ٗ ,2003يف ظرررى ٓررررٖ اٗ٨ضرررا
مل ت بوررررررر٘ز يف اهعرررررررساق ٓ٘ٙرررررررٗ ٞطِٚررررررر ٞداًعرررررررٕ
ٗصب ٌررررر ر ً ذررررررراُظ ًرررررررّ اهِررررررر٘اس ٛاهفلسٙرررررررٞ
ٗا٨د ٌاعٚرررٗ ٞاهطٚاضررررٗ ٞٚهعررررى ًررررّ اضرررربا ذهررررم
اْ اهعرررررررساق مل ميرررررررس مبساسرررررررى اهٌِررررررر٘ اهطٚاضرررررررٛ
اهطبٚع ٛاهرً ٜست بٔا دٗي اهعامل.

ٗاُػرررررررغى ب جبٚررررر ر أزكاُرررررررٕ ,هررررررررهم أُررررررردف إىل
تضررررخ ٍٚأدٗازٖ ٗٗظا٢فررررٕ عورررر ٟسطررررا ًررررا كرررراْ
أْ ٙقرررررررَ٘ برررررررٕ ًرررررررّ أدٗاز ٗٗظرررررررا ٢يف
ٙفرررررر
خدًررررررٕ اجمل ٌرررر ر ٗاضرررر ر قسازٖٓٗ ,رررررر ٛدررررررصً ١ررررررّ
عٌو ٞٚذبق ٚاهػسع ٞٚاهطٚاض.ٞٚ
بلوٌرررررر ٞأخررررررس ٠هقرررررررد ضررررررع ٟاهِعرررررراَ اهطٚاضرررررررٛ
ه شقٚررررررررر غاٙرررررررررات ضررررررررروط٘ ٞٙقبرررررررررى اهغاٙرررررررررات
اجمل ٌعٚرررٓٗ ,ٞررر ٛإْ مل تلرررّ ضرررد اجمل ٌر ر أٗ درررص١
كبر ًِٕ ,فٔ ٛمل تلّ تعٌى هصاسبٕ.

اْ اضررررررررررر شلاَ اه طرررررررررررروط ٞٚاهطٚاضرررررررررررر ٞٚاد ٠اىل
سررررردٗخ خورررررى دررررر٘ٓس ٜيف صرررررٌ ٍٚبِٚررررر ٞاهدٗهرررررٞ
اهعساق.ٞٚ

ٗاثرررس أُٚررراز اهِعرررراَ اهطٚاضرررٗ ٛترررداع ٛاهدٗهرررر ٞيف
ُٚ 9طرررراْ  ,2003مل ت خررررر خطرررر٘ات ددٙررررً ٞررررّ قبررررى
اهِعررراَ اهطٚاضررر ٛاهقرررا ٍ٢بادبررراٖ بِرررا ١دٗهرررً ٞدُٚرررٞ
يف اهعررررررساق ,بررررررى أكجررررررس ًررررررّ ذهررررررم مل ت ٘ضررررررح
فوطرررف ٞهبِرررا ١اهدٗهرررٗ ٞصررر٘ ً٨هبِرررا ١اً٪رررٗ ,ٞذهرررم
أًرررررا هلجررررررس ٝا٪شًررررررات ٗاملػرررررراكى اهرررررري ٘ٙادٔٔررررررا
اهِعاَ اهطٚاض ٛأٗ هعذصٖ عّ اهقٚاَ برهم.

اغلاه ٞٚاهبشح:
ِٙطور ر اهبشرررح ًرررّ اغرررلاهً ٞٚفادٓرررا اُرررٕ
عورر ٟاهررسغٍ ًررّ تقرردَ ًػررسٗ بِررا ١اهدٗهرر ٞاملدُٚررٞ
ُعسٙررررر راً ٗيف زضرررررررٍ اهطٚاضرررررررات اهعاًررررررر ٞهودٗهرررررررٞ
اهعساقٚرررررر ٞبعررررررد عرررررراَ  2003ا ٨اْ ٓرررررررا املػررررررسٗ مل
ٙرررررس ٠اهِررررر٘ز عوررررر ٟاز اه٘اقررر ر ٗمل ٘ٙدرررررد ًرررررّ
سٚح اه ِفٚر.

اْ عٌوٚرررر ٞبِررررا ١اهدٗهرررر ٞعٌوٚررررً ٞسكبررررًٗ ٞعقرررردٝ
ت ررررداخى فٔٚررررا اع بررررازات ٗع٘اًررررى طب وفررررًِٔ ٞررررا
اهطٚاضررررررررٗ ٛاهقرررررررراُُ٘ٗ ٛا٨ق صررررررررادٗ ٜاهجقررررررررايف
ٗا٨د ٌرررراعٗ ٛاهقرررردٗ ٍٙاملعاصررررس ًٗررررّ ثررررٍ اهعٌررررى
عو ٟخو ت٘اشْ ٗاُضباط بن كى ذهم.

فسض ٞٚاهبشح:
يف ضررر٘ ١ا٨غرررلاه ٞٚاهطرررابق ٞتررررٓ فسضرررٞٚ
اهبشررررح إىل اْ اهدٗهرررر ٞاملدُٚرررر ٞاهعساقٚررررٗ ٞادٔ ٔررررا
صبٌ٘عرررررررً ٞرررررررّ املع٘قرررررررات سررررررردت ًرررررررّ فاعوٚرررررررٞ
اهطٚاضرررررات اهررررري اُ ٔذرررر يف ضررررربٚى ٓررررررا اهلرررررد
ًِٗٔا ا٨غلاهٚات اهطٚاض.ٞٚ

اْ ٓرررررررٖ اهدٗهرررررر ٞاهرررررري قاًرررر ر برررر ر زاد ٝخازدٚررررررٞ
(بسٙطاُٚرررررر )ٞعرررررراَ  1921أُررررررازت برررر ر زاد ٝخازدٚررررررٞ
اٙضررراً ٗٓرررر ٛا٨زاد ٝاً٨سٙلٚررررًٗ ,ٞجررررى ذهررررم ٙػررررر
اىل اْ اهعاًرررررررى اشبرررررررازد ٛبرررررررات ٙػرررررررلى اسرررررررد٠
ا٨غرررررلاهٚات املٌٔررررر ٞاهررررري تقررررر يف طسٙررررر بِرررررا١
اهدٗهرررررررر ٞاملدُٚرررررررر ٞيف اهعررررررررساق ٗتٔرررررررردد ٗسدتررررررررٕ
اه٘طِ.ٞٚ

أٌٓ ٞٚاهبشح:
تِبرر ر أٌٓٚرررر ٞاهبشررررح ًررررّ أٌٓٚرررر ٞامل٘ضرررر٘
املبشررر٘خ ٗخط٘زترررٕ سٚرررح أْ اهدٗهرررٓ ٞررر ٛاشبٌٚرررٞ
اهررري ٙوذر ر إهٔٚرررا ا٪فرررساد ه ِعررر ٍٚسٚررراتٍٔ داخوٚر راً
ٗٓررررررر٘ ٍٔ ٙهو عسٙررررر ر ب ُفطرررررررٍٔ ًررررر ر اشبرررررررازز.
ٗكرررررهم أٌٓٚرررر ٞاهبشررررح امل٘ضرررر٘ هوبرررراسجن عررررّ

بلوٌررر ٞاخرررس ٠متٚرررصت اسبٚرررا ٝاهطٚاضررر ٞٚيف اهعرررساق
اسبررردٙح غاهبر راً ب ررردخى ادرررِيٌ ً ,جرررى باهطرررٚطسٝ
اهعجٌاُٚررررررٗ ٞا٨سرررر ر ٩ي اه ٙطرررررراُ ٛاىل اْ اُ ٔررررررٟ
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ٗهبررررراع عطرررررلس ,ٜأٗ املدُٚررررر ٞكٌقابرررررى هودِٚٙررررر,ٞ
فٚقاي اهعوَ٘ املدًُ ٞٚقابى اهعوَ٘ اهد.ِٞٚٙ

سورررر٘ي ٮغررررلاهٚات بِررررا ١اهدٗهرررر ٞاملدُٚرررر ٞاهعساقٚرررر,ٞ
فاه شوٚرررررى اهطٚاضررررر ٛاهطرررررو٧ٙ ٍٚغرررررس ا٨غرررررلاهٚات
ٮػباد اسبو٘ي هلا.

ٗاهدٗهرررر ٞاملدُٚررررٓ ٞرررر ٛدٗهرررر٧ً ٞضطررررات ٗؼبلٌٔررررا
اب ررررردا ١دضرررر ٘ز ذٗ ًسدعٚررررر ٞبػرررررس ,ٞٙتقرررررَ٘ عورررررٟ
اهفصرررررى اه ررررراَ ٗاه عررررراْٗ برررررن اهطررررروطات بػرررررلى
ضبرررررررررردد دضررررررررر ٘زٙاً  :اه ػررررررررررسٙعٗ ٞٚاه ِفٚرٙررررررررررٞ
ٗاهقضرررآٗ ,ٞٚ٢ررر ٛدٗهررر ٞدميقساطٚررر ٞقاٌ٢ررر ٞعورررٟ
سرررر ا٨خررر ر ٓٗ , ٩ررررر ٛدٗهرررررً٘ ٞاطِررررر ٨ ٞتطرررررٌح
بررررراه ٌٚٚص برررررن ً٘اطِٔٚرررررا عوررررر ٟأضررررراع اهرررررد ّٙأٗ
ازبِظ أٗ اٌ ُ٨ا ١أٗ اهجسٗ.ٝ

ًِٔذ ٞٚاهبشح:
ٗبِررررا ١عوررررً ٟررررا تقرررردَ أصرررربح هصاًرر راً اع ٌرررراد
ًرررررِٔر اه شوٚرررررى اهِعٌررررر ٛهو٘صررررر٘ي إىل ًعازبرررررٞ
اٮغلاهٚات اهطٚاضٗ ٞٚبِا ١اهدٗه ٞيف اهعساق.

ٓٚلو ٞٚاهبشح:
اس رررر٘ ٠اهبشررررح أزبعررررً ٞباسررررح ًطررررب٘ق ٞمبقدًررررٞ
ًِٗ ٔ ٞٚخبامتٗ ٞكا٨ت-:ٛ

ًٗبررردأ امل٘اطِررر ٨ ٞميلرررّ أْ تقرررَ٘ ًرررّ دُٗررر ٞدٗهرررٞ
ًدُٚررررر ٞسدٙجررررر ,ٞأُٔرررررا دٗهرررررٗ ٞطِٚررررر ٞدضررر ر ٘ز,ٞٙ
قاٌ٢رررر ٞعورررر ٟاه عددٙرررر ٞاسبصبٚرررر ٞضٚاضررررٚاًٗ ,اه ِرررر٘
يف اه ٚازات اهفلس ٞٙثقافٚاً.

ًبشرررررررررح متٔٚررررررررردً :ٜآٚررررررررر ٞاهدٗهررررررررر ٞاملدُٚرررررررررٞ
ٗخصا٢صٔا.
املبشرررررح اٗ٪ي :غٚرررررا اهسٙ٦ررررر ٞاهطٚاضررررر ٞٚيف بِرررررا١
اهدٗه ٞاهعساق.ٞٚ

بعبررراز ٝأخرررسِٓ ٠ررران ع٩قرررٗ ٞطٚرررد ٝبرررن ًفٔرررً٘ٛ
اهدٗهرررررر ٞاملدُٚررررررٗ ٞامل٘اطِررررررر ,ٞإذ  ٨دٗهررررررً ٞدُٚرررررررٞ
بررررردْٗ ً٘اطِررررر ٞكاًوررررر ٞمترررررازع كرررررى سق٘قٔرررررا
ٗتقررررررَ٘ بلررررررى ٗادباتٔررررررا اه٘طِٚرررررر ,ٞكٌررررررا أُررررررٕ ٨
ً٘اطِرررررً ٞطررر ر دمي ٞبررررردْٗ دٗهرررررً ٞدُٚررررر ٞتطرررررّ
اهق٘اُن اهي ذبٌ ٛامل٘اطِ ًٗ ٞطوباتٔا.

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

فاهدٗهررر ٞاملدُٚررر ٞتع رر غرررلً ً٩رررّ أغرررلاي اه ِعرررٍٚ
اهعقُ٩ررر ٛهوٌذ ٌر ر  ,أ ٜأُٔرررا رب ور ر عرررّ أغرررلاي
اه ِعٌٚررررررررات ا٪خررررررررس ٠اهرررررررري  ٨تع ٌررررررررد عورررررررررٟ
اهعقُٚ٩ررر ٞيف بِأ٢رررا ,برررى عوررر ٟاهعِاصرررس اهل٘ٙاتٚرررٞ
(كاهررررررردٗ ّٙاهعرررررررسق ٗاهوغررررررر ,)ٞاهررررررري  ٨تعادٔٙرررررررا
اهدٗهررررر ٞاملدُٚررررر ٞبرررررى ذبٌٔٚرررررا باع بازٓرررررا سق٘قررر راً
ه٫فررررسادٓٗ .رررررا ٙعرررري أْ ًسدعٚرررر ٞاهدٗهرررر ٞاملدُٚررررٞ
ت خرررررر بِعرررررس ا٨ع بررررراز اه ِررررر٘ ٗذبٌررررر ٛاهل٘ٙرررررات
املستبطرررر ٞبرررراهفسد ٗحبق٘قررررٕ ٗسسٙاتررررٕ ٗت ذاٗشٓررررا
إىل ًبررراد ٥أكجرررس عداهررر ٞكٌبررردأ امل٘اطِرررًٗ ٞبررردأ
ضررررررٚاد ٝاهقرررررراُْ٘ ,فاهدٗهرررررر ٞاملدُٚرررررر ٞمتررررررِح فٔٚررررررا

املبشح اهجاُ :ٛاحملاصص ٞاهطا٢ف.ٞٚ
املبشح اهجاهح :اهدميقساط ٞٚاه ٘افق.ٞٚ
املبشح اهساب  :اه ػسذَ اهطٚاضٗ ٛاسبصب.ٛ

ًبشح متٔٚدٜ
ًآ ٞٚاهدٗه ٞاملدُٗ ٞٚخصا٢صٔا
أٗ :ً٨تعس ٙاهدٗه ٞاملدُ:ٞٚ
تطررررر عٌى هفعرررررر ٞاملدُٚررررر ٞيف كررررررجر ًررررررّ
اٗ٪ضررررررراط اهجقافٚررررررر ٞيف ًقابرررررررى عرررررررد ٝكوٌرررررررات
ت ضررررررح د٨ه ٔررررررا ببٚأُررررررا ٗٓرررررر ٛاملدُٚررررررً ٞقابررررررى
اهبرررررررداٗ ٝمبعِررررررر ٟاسبضرررررررازٗ ٝاهعٌرررررررساْ ,أٗ ٓرررررررٛ
املدُٚررررً ٞقابررررى اهعطرررررلس ,ٞٙفٚقرررراي هبرررراع ًررررردُٛ
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اسبقررررر٘ق ٗاه٘ادبرررررات عوررررر ٟأضررررراع امل٘اطِررررر ٞممرررررا
 ِٙفررررررً ٛعررررررٕ أ ٜمتٚٚررررررص بررررررن املرررررر٘اطِن بطررررررب
اهررررد ّٙأٗ اهوغرررر ٞأٗ اهعررررسق أٗ ازبررررِظ أٗ ازبِطرررر,ٞٚ
يف أطرررراز ضررررٚاد ٝاهقرررراُْ٘ ٗاسررر اَ سقرررر٘ق اٮُطرررراْ
ٗسسٙاترررررررٕ ا٪ضاضررررررر ,ٞٚباٮضررررررراف ٞإىل إْ اهدٗهرررررررٞ
املدُٚررررر ٞتعٌرررررى عوررررر ٟاسررر ر اَ اه عددٙرررررٗ ٞمحاٙرررررٞ
سقررررر٘ق املررررر٘اطِنٗ ,اه رررررداٗي اهطررررروٌ ٛهوطررررروط,ٞ
ٗاهرررررري تطررررر ٌد غررررررسعٔ ٚا ًررررررّ اخ ٚرررررراز اهػررررررع ,
ٗربض هوٌشاضب ًّ ٞقبوٕ أٗ ًّ  ِ٘ٙعِٕ.

ُٓ ٛقٚ

هوف٘ض.ٟ

أ-
-

ُٓ ٛقٚ

هودٗه ٞاه طوط.ٞٚ

ز-

ُٓ ٛقٚ

ه غ ٚاٮزاد ٝاهػعب.ٞٚ

د-

ُٓ ٛقٚ

هوفلس ا٨ط٩ق.ٛ

ٗخ٩صرر ٞاً٨ررس أُررا دٗهرر ٞدميقساطٚرر ٞت طررٍ مبررا
ٙو-:ٛ

ٗٓرررر ٛاهدٗهرررر ٞاهرررري ٙلررررْ٘ اهقرررراٌ٢ن عورررر ٟاسبلررررٍ
فٔٚرررا  ٨ميجوررررْ٘ زدرررراي ازبررررٚؼ ٗ ٨زدرررراي اهررررد,ّٙ
فاسبلً٘رررررررر ٞاملدُٚررررررررٓ ٞرررررررر ٛاملقابورررررررر ٞهوشلً٘ررررررررٞ
اهدِٚٙرررر ,ٞأٗ سلً٘رررر ٞاٮهررررٕٓٗ .ررررٗ ٛضررررٚو ٞاً٪رررر-ٞ
خبررررررر- ٩اهعطرررررررلس هفرررررررس اهقررررررراُْ٘ ٗاهِعررررررراَ,
ٗتطررر ر خدَ هو فسٙررر ر برررررن اهطررررروط ٞإ ٨دِٚٙررررر ,ٞأٗ
اهطوط ٞاهعوٌاُ.ٞٚ
ٗتعرررس اهدٗهررر ٞبػرررلى عررراَ ضررر٘ا ١كاُررر ًدُٚررررٞ
أٗ غررررر ًدُٚرررر ٞب ُٔررررا ضرررروط ٞيف د٘ٓسٓررررا ٗبرررردْٗ
اهطرررروط ٨ ٞت٘دررررد اهدٗهررررٓٗ ٞررررٗ ٛسرررردً ٝررررّ از
ٗغرررررررررع ٗيف سررررررررردٗدٓا عوررررررررر ٟا٨ز مترررررررررازع
اهطرررررررروط ٞعورررررررر ٟاملقررررررررٌٚن عوررررررررٓ ٟرررررررررٖ ا٨ز ,
فاهدٗهرررر ٞاذاً ٗسررررد ٝضرررروطٗٗ ٞسررررد ٝاقوررررٗٗ ٍٚسرررردٝ
غرررررررع  ,فٔررررررر ٛبِرررررررا ً ١لاًرررررررى أضاضرررررررٕ اهطررررررروطٞ
ٗضب٘زٖ اهػع .

.1

أُا دٗه ٨ ٞد ( ِٞٚٙعوٌاُ.) ٞٚ

.2

أُا دٗه ٞذات ثقافً ٞدُ.ٞٚ

.3

أُا دٗه ٞقاُْ٘ ( دٗهٕ دض ٘ز.) ٞٙ

.4

أُا دٗه ٞامل٘اطِ.ٞ

.5

أُا دٗه ٨ ٞعطلس.ٞٙ

.6

أُا دٗه ٞدميقساط.ٞٚ

.7

أُا تقَ٘ عو ٟاهفصى بن اهطوطات.

.8

أُررررا تقررررَ٘ عوررررً ٟبرررردأ اه ررررداٗي اهطرررروٌٛ
عو ٟاهطوط.ٞ

املبشح اٗ٪ي
غٚا اهس ٞٙ٦اهطٚاض ٞٚيف بِا ١اهدٗهٞ
اهعساقٞٚ

ثاُٚاً :خصا٢ص اهدٗه ٞاملدُ:ٞٚ

تع ررر ر اهفوطرررررف ٞاهطٚاضررررر ,ٞٚأٗ أٙرررررد٘ٙه٘دٚا
اهدٗهرررررً ,ٞرررررّ أٓرررررٍ اهعِاصرررررس اهغا٢بررررر ٞيف ًػرررررسٗ
بِا ١اهدٗه ٞاملدُ ٞٚيف اهعساق بعد عاَ .2003

يف ضرررررً٘ ١رررررا اض عسضرررررِاٖ يف اهفقرررررس ٝاٗ٪ىل
ميلررررّ إْ ُبورررر٘ز خصررررا٢ص اهدٗهرررر ٞاملدُٚررررٗ ٞاهرررري
ٗزدت يف ثِاٙرررررررا اسبررررررردٙح عرررررررّ ًآٚررررررر ٞاهدٗهرررررررٞ
املدُٚررررر ,ٞفٔررررر ٛتعرررررد ًرررررّ سٚرررررح املفٔرررررَ٘ ُقٚضررر راً
ه٭ت:ٛ

ٗ٩ٙسرررررغ اب ررررردا ّ١غٚرررررا فوطرررررفٗ ٞفلرررررس اهدٗهرررررٞ
ٗادبآاتٔررررررا ا٨د ٌاعٚرررررر ٞأٗ ا٨ق صررررررادٗ ٞٙس ررررررٟ
اهطٚاضررررر ٞٚيف اهدضررر ر ٘ز اهعساقررررر ,ٛسٚرررررح أغررررراز يف
ًادترررررررٕ اٗ٪ىل إىل أْ "مجٔ٘زٙررررررر ٞاهعرررررررساق دٗهرررررررٞ
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ضٚاضررر ٛبرررد ً٩ٙعِرررٕٗ ,زمبرررا مل ٘ ٙقرر اسرررد أٗ ٙفلرررس
باهرررر ٜسصرررى عورررٙ ٟرررد اسبررراكٍ املررردُ ٛاً٪سٙلرررٛ
بسميررررررس باٮدٔرررررراش عورررررر ٟاهدٗهرررررر٧ًٗ ٞضطرررررراتٔا يف
اهعساق.

اذبادٙررررررٗ ٞاسرررررردً ٝطررررر قو ٞذات ضررررررٚاد ٝكاًورررررر,ٞ
ُعررررراَ اسبلرررررٍ فٔٚرررررا مجٔررررر٘زُٚ ٜررررراب( ٛبسملررررراُ)ٛ
دميقساطررررررررر ,ٛهلِرررررررررٕ مل ٙػرررررررررس إىل اه فطررررررررررات
ٗاه عسٙفرررررات اه٘اضرررررش ٞهررررررهم اهبِرررررا ١اهفٚررررردزاهٛ
اهدميقساط.ٛ

ٗقبرررى اهرررر ٜسصرررى يف عررراَ ٩ٙ ,2003سرررغ أْ ُػررر٘١
اهدٗهررر ٞيف اهعرررساق مل ٙلرررّ ُ ررراز صررررٗز ٝطبٚعٚرررٞ
سبرررسان ٗتطررر٘ز اجمل ٌر ر ٗ ,باه ررراه ٛأْ تورررد اً٪ررر-ٞ
اهدٗهرررررً ٞجوٌرررررا سصرررررى يف أًسٙلرررررا ,إمنرررررا أُػررررر٣
اهدٗهررررر ٞيف اهعرررررساق ُ ٚذررررر ٞٮزاد ٝخازدٚررررر ٞأتررر ر
ًررررررر ر ا٨سررررررر ر ٩ي اه ٙطررررررررراُ *ٛإىل اهعرررررررررساق يف
عػرررررررسِٙات اهقرررررررسْ املاضرررررررٗ ,ٛفسضررررر ر منررررررر٘ذز
اهدٗهرررر -ٞاً٪رررر ٞعورررر ٟصبٌ٘عررررات عسقٚررررٗ ٞدِٚٙررررٞ
ٗطا٢فٚررررر ً ٞعرررررددٓٗ .ٝررررررا ًرررررا أغررررراز إهٚررررر ٞاملورررررم
فٚصى اٗ٪ي.

كٌررررا أْ اهدضرر ر ٘ز مل ٙػررررس ً ٨ررررّ قسٙرر ر ًٗ ٨ررررّ
بعٚررررررد إىل تعسٙرررر ر ًفٔررررررً٘ ٛاهرررررر٘طّ ٗامل٘اطِررررررٞ
ٗعورررر ٟأ ٜأضرررراع ٙررر ٍ اه عاًررررى ًعٌٔررررآ ,ررررى عوررررٟ
أضرررراع ًررررِح ازبِطرررر ٞٚأَ عورررر ٟأضرررراع ًِعً٘ررررٞ
اسبقرررررر٘ق ٗاه٘ادبررررررات كٌررررررا ٩ٙسررررررغ أٙضرررر راً اْ
ا٪سرررررررصا ٗاه ٚرررررررازات اهطٚاضررررررر ٞٚهرررررررٚظ هررررررردٔٙا
أٙد٘ٙه٘دٚررررٗ ٞاضررررش ٞاملعررررامل هػررررلى اهدٗهرررر ٞاهرررري
ٙرررساد بِآ٦رررراٙٗ .عرررر٘د أسرررد أضرررربا ذهررررم إىل تفلررررم
اهل٘ٙرررررررررات اسبدٙجررررررررر ٞاهقاٌ٢ررررررررر ٞعوررررررررر ٟاملصررررررررراح
اهطٚاضررررٗ ٞٚا٨ق صررررادٗ ٞٙا٨د ٌاعٚرررر ٞاهرررري ٙرر ر ٍ
اه عرررررربر عِٔررررررا باٙ٪ررررررد٘ٙه٘دٚات اهطٚاضرررررر .ٞٚثررررررٍ
أخرررررت ازبٌاعررررات ت ٘ضررررى بوغرررر ٞاهرررردٗ ّٙاهطا٢فررررٞ
ٗاملررررررررٓ كررررر ر دا ٝت٘سٚرررررررد هوذٌاعرررررررٗٗ ,ٞضرررررررٚوٞ
متٚصٓرررررا عرررررّ غرٓرررررا ًٌٗٔ ٔرررررا تعب٣ررررر ٞضٚاضرررررٞٚ
ٗاُ خاب.ٞٚ

ًٗعوررررررَ٘ اْ بِررررررا ١اهدٗهررررررر -ٞاً٨ررررررٙ ٞقررررررَ٘ عورررررررٟ
ذبقٚررر اُ٨رررردًاز بررررن ًلُ٘ررررات اجمل ٌررر امل عررررددٝ
ٗامل ِ٘عرررررٗ ٞاضررر ر ٌس اسبررررراي عوررررر ٟأًرررررى أْ ت ررررر٘ىل
اهدٗهررر ٞإُػرررا ١أً ٔررراٗ ,هلرررّ هرررٚظ عوررر ٟاهطسٙقرررٞ
اهبطررررررررررٌازك ,ٞٚبرررررررررراف ا إْ قٚرررررررررراَ اهدٗهررررررررررٞ
ضٚط وصَ ٗ٨د ٝاً ٞضٚاض.ٞٚ

بعبررررراز ٝأخررررررس٩ٙ ٠سررررررغ عرررررردَ اضررررر ٚعا ًعِررررررٟ
اهدٗهرررر ٞيف فلررررس ٗممازضررررات ا٪سررررصا اهفاعورررر ٞيف
اهطررراس ٞاهطٚاضررر ٞٚاهعساقٚررر ,ٞكٌرررا إُٔرررا مل ت فر ر
ٗهرررر٘ بػررررلى ًبررررد ٛ٢عورررر ٟا٨ه ررررصاَ ببِررررا ١اهدٗهررررٞ
ًٗ٧ضطررراتٔا ,إمنرررا ضرررع ٗبػرررلى ٗاضرررح إىل زضرررٍ
تازؽبٔا اهطٚاضٗ ٛزمبا تاز ٙقادتٔا اهطٚاض.ٛ

اْ قٚرررراَ اهدٗهررررٙ ٞطرر ر وصَ ٗ٨د ٝاًرررر ٞضٚاضررررْ٨ ,ٞٚ
اهدٗهرررررر ٞت رررررر٘ىل اُػررررررا ١اً ٔررررررا .بعبرررررراز ٝاخررررررس ٠اْ
عٌوٚررر ٞبِرررا ١اً٨رررٍ يف اهغاهر ر ًرررّ ًٌٔرررات اهدٗهررر,ٞ
غرررررر اْ اهررررربع ٙررررررس ٠اْ بِرررررا ١اهدٗهررررر ٙ ٞطوررررر
اب رررداٗ ّ١دررر٘د ضررروط ٞضٚاضررر ٞٚت ررر٘ىل بِرررا ١اهدٗهرررٞ
ه ٘ىل ا٨خر ٝبِا ١ا.ًٞ٨

ٗٓررررررا ٙعررررر٘د إىل أْ ا٪سرررررصا اهطٚاضررررر ٞٚزكرررررصت
كررررى دٔ٘دٓررررا ٗتصرررر٘زاتٔا ٗٗضررررا٢ؤا ٗأضرررراهٚبٔا يف
كٚفٚرررر ٞتغررررٚر اهِعرررراَ اهطٚاضرررر ٛاهقرررراٙٗ ,ٍ٢برررردٗ
أُٔرررررررا مل تفلرررررررس أٗ تضررررر ر يف سطررررررراباتٔا املساسرررررررى
اه٩سقررررررر ٞهعٌوٚررررررر ٞإضرررررررقاط اهِعررررررراَ اهطٚاضررررررر,ٛ
فرررراً٪س ٓرررر٘ إشاهررررُ ٞعرررراَ ضٚاضررررٗ ٛتِصررررُ ٚعرررراَ

ٗيف ٓررررررررا ا٨طررررررراز ُػررررر ر يف اهعرررررررساق ٗ٨ضرررررررٌٚا يف
صررررررررف٘ ذٗ ٜاشبوفٚرررررررر ٞاهعطررررررررلسٗ ٞٙاهسٙفٚررررررررٞ
ت٘دررررررٕ قطررررررسٙ ٜطررررررع ٟهفررررررس ٓ٘ٙررررررٕ ٗطِٚررررررٕ
عساقٚرررررررر٘ ً ٞضررررررررو ٞب٘ضررررررررا٢ى طب وفررررررررًِٔٗ ٞررررررررا
اه٘ضررررا٢ى اًِٚ٨رررر ٞخدًرررر ٞملصرررراح اهطرررروط ,ٞبرررردً٨
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ًرررررّ اهطرررررٌا هوٌذ ٌررر ر باه ذررررراُظ ا٨د ٌررررراعٛ
ٗف (اهعقد ا٨د ٌاع. )ٛ

ٗثقررررايف  ٨تعرررراُ ٛأٙررررً ٞػرررراكىٗ ,املجرررراي ا٪قررررس
اهلِد ٗاهصً٘اي ثاُٚاً.

هقررررررررد أصرررررررربح اهلررررررررد ا٨ضررررررر اتٚذ ٛهوطرررررررروطٞ
اهطٚاضررررر ٞٚيف اهعرررررساق قبرررررى ٓ ,2003ررررر٘ اهطرررررع ٛإىل
ت كٚررررررد أْ اهدٗهررررررٗ ٞاً٪رررررر ٞهٚطررررر ً طررررررابق ن
سطر ر برررى ٗغرررر قرررابو ن هُ٩فصررراَ إسررردآٌا عرررّ
ا٪خرررررررسٗ ,٠كررررررراْ اشبطرررررررا اهسمسررررررر ٛهودٗهرررررررٞ
ٙررررررٓ إىل أْ اً٪رررررٗ ٞاهدٗهررررر ٞغرررررٗ ١ٛاسرررررد ٗهلرررررا
ٓ٘ٙرررررررٗ ٞاسررررررردٗ ,ٝبرررررررات عورررررررً ٟػرررررررسٗ اهدٗهرررررررٞ
اسبدٙجررررر ٞيف اهعرررررساق أْ ؼبررررردد ٓ٘ٙرررررً٘ ٞاطِٔٚرررررا
باضررر ر ٔدا "ا٨خررر ر ٗ " ٩قٌعرررررٕ ضبققررررر ٞبررررررهم
ت٘افقٍٔ ً ٓ٘ ٞٙاهلٚاْ اهقً٘ ٛذ ٜاهطٚاد.ٝ

بعبرررراز ٝأخررررس ٠أْ اه ذرررراُظ  ٨ؽبورررر باهضررررسٗزٝ
دٗهررررُ ٞادشرررر ,ٞأٗ أْ ُقٚضررررٕ أ( ٜاه عرررردد ٗاه ِرررر٘ )
ٙقررررر٘د إىل دٗهرررررٕ فاغرررررو ,ٞبرررررى إْ ذهرررررم ٙعررررر٘د إىل
طبٚعرررررر ٞاهِعرررررراَ اهطٚاضررررررٗ ,ٛزغبرررررر ٞازبٌاعررررررات
احملوٚرررر ٞيف اهعررررٚؼ املػرررر ن ٗاهِذررررا يف ذبقٚرررر
اه ٘سرررررد ا٨د ٌررررراعٗ ٛإىل اٌ ُ٨رررررا ١ازبٌررررراع ٛإىل
ٗطّ ً٧ضظ عوً ٟبدأ امل٘اطِ.ٞ
اْ اُ٨ررردًاز اهررر٘طي اٗ اه ذررراُظ ا٨د ٌررراعٓ ,ٛررر٘
اُصررررررٔاز ازبٌاعررررررات اد ٌاعٚررررراً ٗثقافٚرررر راً ,حبٚررررررح
ت ٘سرررد اهل٘ٙررر ٞاشباصرررٗ ٞاهل٘ٙررر ٞاهعاًررر ٞيف ٓ٘ٙرررٞ
ًػر ر ك ٞداًعرررٗ ٞضرررٔ٘هٕ اه٘صررر٘ي اىل ُررر٘ ًرررّ
ا٨مجرررررررا سررررررر٘ي اهقضررررررراٙا ا٨ضاضررررررر ٞٚامل عوقررررررررٞ
مبصر اهب٩د ٗع٩ق ٕ باهعامل اشبازد.ٛ

إْ تػرررررلٚى صب ٌررر ر ضٚاضرررررٙ ٛرررررسب اجملٌ٘عرررررات
ا٨ثِٚررررر ٞامللُ٘ررررر ٞهودٗهررررر ٞببعضرررررٔا ضرررررٌّ أطررررراز
دٗهررررر-ٞاً٬ررررر ٞيف اهعرررررساقً ,رررررا ٙرررررصاي تطرررررا ً٨٦غرررررر
ضبطررررَ٘ بعررررد ,فرررراهعساق مل ٙصرررربح دٗهرررر -ٞأًرررر ٞإ٨
عررررراَ ٗ .1921عوررررر ٟاهرررررسغٍ ًرررررّ ًرررررسٗز ًرررررا ٙقررررراز
اهقررسْ عورررُ ٟػرر٘ ١اهدٗهررر ٞيف اهعررساق ٗهلِٔرررا بقٚرر
ت ٌ بطٌات اهِػ٘ ١ذاتٔا.

ٗٙرررستب بغٚرررا اهفوطرررف ٞاهطٚاضررر ٞٚهبِرررا ١اهدٗهرررٞ
تطبٚرر ر اهعررررساق اهِعرررراَ اهفرررردزاه ٛبعررررد ٗ ,2003قررررد
اثررراز ذهرررم دررردٗ ً٨اضرررعاً هلرررّ ٩ٙسرررغ عررردَ ثبرررات
امل٘اقرررررر ر  ,اذ ظبررررررررد ً٘اقرررررر ر اهقرررررررر٘ ٠اهسافضررررررررٞ
هوفدزاهٚرررررر ٞيف  ,2005ذب٘هرررر ر اىل املطاهبرررررر ٞبٔررررررا يف
عاَ .2011

ًٗررررررّ اهصررررررع٘ب ٞاهرررررررٓا ًرررر ر ٓرررررررا ا٨دبرررررراٖ يف
عًٌ٘ ٚرررٕ فرررسغٍ صرررع٘بٗ ٞقطررراًٗ ٝرررا سصرررى بعرررد
ا٨سرررررر ٩ي اً٪سٙلررررررر٨ٗ ٛضرررررررٌٚا يف ضرررررررِ٘ات -2005
ٗ 2007 -2006هلرررّ اهررررٙ ٨ ٜرررصاي ً٘دررر٘داً ًرررّ ُطرررٚر
صب ٌعرررر ٛعساقرررر ٛميلررررّ اهبِررررا ١عوٚررررٕ ٗصرررر٘ ً٨إىل
ذبقٚرررر ر أطررررررازاً عاًرررر راً هل٘ٙررررررٗ ٞطِٚررررررٗٗ ٞسرررررردٝ
ٗطِٚررررر ,ٞأْ اشبورررررى ٙلٌرررررّ يف ضٚاضرررررات اهطررررروطٞ
ٗأٗه٘ٙاتٔرررررا ٗأٓررررردافٔا أٗٗ ,ً٨اً٪رررررس ا٪خرررررس اهررررررٜ
ِٙبغرررر٩ً ٛسع ررررٕ أُررررٕ هررررٚظ ضررررسٗز ًٝأْ اهدٗهررررٞ
اهررررري ذب ررررر٘ ٜتعرررررددٙات ثقافٚررررر ٞأثِٚررررر ٞأٗ دِٚٙرررررٞ
تعررررررراًُ ٛرررررررّ ًػرررررررل٩ت عوررررررر ٟصرررررررعٚد ٗسررررررردتٔا
اه٘طِٚررررررر ٨ٗ ,ٞاهررررررري ت ٌ ررررر ر ب ذررررررراُظ عسقرررررررٛ

ٗٙصررر٘ز اهررربع اهفدزاهٚررر ٞب ُٔرررا ًقدًررر ٞه قطرررٍٚ
اهبوررررد اه٘اسررررد ,هلررررّ اهفوطررررف ٞاهطٚاضرررر ٞٚهوِعرررراَ
اهفررررردزاه ٛترررررس ٠اُرررررٕ سرررررى ٨غرررررلاهٚات اه عددٙرررررٞ
ا٨د ٌاعٚرررررر ٞيف اهدٗهرررررر ٞاه٘اسررررررد ,ٝاهلررررررد ًِررررررٕ
تِعرررر ٍٚا٨خ ٩فررررات ٗت طرٓررررا يف ُعرررراَ ضٚاضررررٛ
ٙقررررَ٘ عورررر ٟاضرررراع ت٘شٙرر ر اهطرررروطات  ٨اس لازٓررررا
ًّ قبى املسكص.
ُٗرر ر ر عررررّ غٚررررا فوطررررف ٞاهِعرررراَ اهفرررردزاه ٛعررررّ
اهٌِ٘ذز اهعساق ٛا٨ت-:ٛ
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اٗ٪ىل :غٚررررررررررا اهسٙ٦رررررررررر ٞملطرررررررر ر قبى تطبٚقررررررررررات
اهفدزاه ٞٚيف اهعساق

ِٗٓرررررران ع٘اًررررررى عررررررد ٝأفررررررسشت ٓرررررررا اهِرررررر٘ ًررررررّ
احملاصصًِٔ ٞا:

اًرررا اهجاُٚررر :ٞت ضرررٌّ ذبدٙرررد اهػررر ْٗ٧اهررري ٙعررر٘د
اًررررس اهبرر ر فٔٚررررا اىل اهطرررروط ٞاهفدزاهٚررررٗ ٞاهػررررْٗ٧
اهي ٙع٘د اًس اهب فٔٚا اىل اسبلً٘ات احملو.ٞٚ

أ -اهصررررر ٚاهررررري اع ٌررررردٓا اسبررررراكٍ املررررردُ ٛبررررر٘ي
بسميررررس ًررررّ خرررر٩ي ت٘شٙرر ر املِاصرر ر اسبلً٘ٚرررر ٞيف
صبورررظ اسبلرررٍٓٗ ,ررررٖ ا٬هٚررر ٨ ٞتر ر ً ٍ٢٩ر ر آهٚرررٞ
امل٘اطِررررٗ ٞاع ٌرررراد اهلفررررا١ات ,فلاُررر ٓرررررٖ اسبورررر٘ي
سورررر٘ ً٨كازثٚرررر ٞعورررر ٟاهعررررساقُٔ٪ ,ررررا أضررررٌٔ يف
ظرررررررررررآس ٝاهررررررررر ر ٌ ع ٗاُ٨قطررررررررررراَ اهعررررررررررراً٘دٜ
ٗاهطا٢ف.ٛ

ُٗعررررررررٍ اهدضرررررر ر ٘ز اهعساقرررررررر ٛاً٨رررررررر٘ز اشباصررررررررٞ
باسبلً٘رررررررررررر ٞا٨ذبادٙرررررررررررر ٞيف (َٗ )110اشباصررررررررررررٞ
با٪قاه ٍٚيف (َٗ )115ثاهجٕ ًػ ك ٞيف (َ.)114

املبشح اهجاُٛ

سٚررررح أُقطررررٍ اجمل ٌرر ر اهعساقرررر ٛإىل ك ررررى ضررررِٞٚ
ٗغررررررٚعٗ ٞٚكسدٙرررررر ٞغررررررر ً ذاُطررررررًٗ ٞررررررّ ِٓررررررا
أثب ر ر اه ذررراز أْ ُطاقر راً قاٌ٢ر راً عوررر ٟاحملاصصرررٞ
اهطا٢فٚرررررر ٞاهطٚاضررررررٙ ٞٚرررررر٧د ٜإىل ساهرررررر ٞطا٢فٚررررررٞ
بلرررى إغرررلاهلا ترررِعلظ عوررر ٟاهِعررراَ اهعررراَ ًٗٚرررادّٙ
اهعٌررررى عورررر ٟغررررلى اس لاكررررات ٗصررررساعات ترررر٧ثس
عورررر ٟبِررررا ١دٗهررررً ٞدُٚرررر ,ٞسٚررررح أْ ترررربي ا٪سررررصا
اهطٚاضررررررًِٔ ٞٚادرررر راً صررررررشٚشاً ٗعٌوٚرررر راً بصررررررٚاغٞ
ًػرررسٗ ٗطررري ًرررّ قبورررٔا ٓررر٘ اهرررر٧ٙ ٜضرررظ هبِرررا١
توم اهدٗه.ٞ

احملاصص ٞاهطا٢فٞٚ
اهطا٢فٚرررررٓ ٞرررررُٔ ٛرررررر ضٚاضرررررٙ ٛػرررررر إىل
اهطا٢فرررٗ ٞاهعٌرررى عوررر ٟفرررس ٓٔ ٌِٚرررا اهطٚاضرررٞٚ
ٗاه عصررررر ر ضرررررررد اهط٘ا٢ررررر ر ا٪خرررررررسٓٗ ,٠ررررررر ٛيف
اه٘قرر ر ُفطررررٕ اضرر ر خداَ اه ِرررر٘ اهعسقررررٗ ٛاهرررردٙي
ه شقٚرر ر أٓرررردا ضٚاضررررٗ ٞٚاق صررررادٗ ٞٙثقافٚرررر,ٞ
ٗاهطا٢فٚررررٓ ٞرررر ٛاضررر خداَ اهررررد ّٙب٘صررررفٗ ٞضررررٚوٞ
ه شق ٚأٓدا دُ.ٞٙ٘ٚ
فاتطررررا اهلرررر٘ ٝبررررن اهط٘ا٢رر ر اهرررري مت وررررم اهقرررر٘ٝ
ٗاهجرررسٗٗ ٝاهطررروطٗ ,ٞأخرررس ٠تف قرررد إىل كرررى ذهرررم
أٗ دص٢رررٕٙ ,عٌرررى عوررر ٟتفعٚرررى اهطا٢فٚررر ٞيف ُفررر٘ع
أعضررررا ١اهط٘ا٢رر ر املغبُ٘ررررٙٗ ٞرررردفعٔا إىل اه شصررررّ
ٗا٨س ٌرررراً ١ررررّ اضرر ر بداد ٗقرررر٘ ٝاهف٣ررررات املطررررٚطسٝ
ٗقرررررد ٙررررردف بٔرررررا ظورررررٍ اهطررررروط ٞاهطٚاضررررر ٞٚاهررررري
تِ ٌررررر ٛإىل ًرررررررٓ أٗ اُ ٌررررررا ١طررررررا٢ف ٛأٗ عسقررررررٛ
آخس إىل اه ٌسد ٗاهعصٚاْ املطوح.

أْ ًررررا تػررررٔدٖ اهطرررراس ٞاهطٚاضرررر ٞٚيف اهعررررساق ًررررّ
ترررررررر٘تسات ٗتعازضررررررررات بررررررررن أقطررررررررا اهعٌوٚررررررررٞ
اهطٚاضرررر ٞٚضرررراعدت ا٪شًرررر ٞاهطٚاضرررر ٞٚيف اهعررررساق
عورررررر ٟأْ ت فرررررراقٍ ً٧دٙرررررر ٞإىل أْ ٙصرررررربح اهِعرررررراَ
اهقرررا ٍ٢عرررادصاً عرررّ اضر ر ٚعا املٔررراَ امل٘كوررر ٞهرررٕ يف
سرررررررى املػرررررررل٩ت اهررررررري تعرررررررأًُِ ٛرررررررا اٗ٪ضرررررررا
اهطٚاضررررررٗ .ٞٚت ذورررررر ٟكرررررررهم يف عذررررررص اهِعرررررراَ
اسبرررررررراكٍ يف اه عرررررررراطً ٛررررررر ًصرررررررراح اهػررررررررع
ٗاس ٚاداترررررررٕ ا٪ضاضرررررررٗ ٞٚاه صرررررررد ٜإىل ًعرررررررآس
اهفطررراد املررراهٗ ٛاٮداز ٜاهررررٙ ٜصٙرررد اضر ر فشا ً٨ممرررا
ٙطرررٌح باملصٙرررد ًرررّ ٓررردز املررراي اهعررراَ ٗعررردَ تلررراف٧
اهفرررررس برررررن املررررر٘اطِن ٗاملطررررراٗا ٝأًررررراَ اهقررررراُْ٘

عٌورررررر ر اهِخرررررر ر اهطٚاضرررررررر ٞٚيف اهعررررررررساق عوررررررررٟ
اضرررر خداَ احملاصصررررر ٞاهطا٢فٚرررر ٞهوشصررررر٘ي عورررررٟ
ًلاض ف ٞٙ٘٣بعد عاَ .2003
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إْ أ ٜدٗهررر ٞتقرررَ٘ عورررٓ ٟررررا اهِررر٘ ًرررّ اهِعررراَ يف
إداز ٝامل٧ضطرررررررات ضررررررر٘ ٙررررررر٧د ٜبٔرررررررا إىل تفػرررررررٛ
اهفطرررررررررراد ٗا٪ضررررررررررو٘ اهطرررررررررر ٤ٚيف إداز ٝاهدٗهررررررررررٞ
كٌسسورررررر ٞأٗىل ٗاه فلٚررررررم كٌسسوررررررُٔ ٞاٚ٢رررررر,ٞ
ٗاملػرررررلو ٞا٪ضررررراع اهررررري ذبررررر٘ي دْٗ بِرررررا ١دٗهرررررٞ
ً٧ضطرررررات ٗصررررردٗز قرررررساز ضٚاضررررر ٛزغرررررٚد ,تقرررررَ٘
عوررر ٟأضررراع أشًررر ٞاهجقررر ,ٞفقرررداْ اهجقررر ٞاهطٚاضرررٞٚ
برررررن أطرررررسا اهعٌوٚررررر ٞاهطٚاضررررر ٞٚكلرررررى اهررررررّٙ
أتفرر ر اهػررررع عورررر ٟاخ ٚررررازٍٓ ه ٌجوٚررررٕ ,فرررراهعساق
كٌرررررا ٓرررررر٘ ًعررررررسٗ ًِقطررررررٍ إىل ط٘ا٢ررررر عرررررردٝ
ٗأقوٚرررررات أثِٚرررررٗ ٞدِٚٙررررر ,ٞسٚرررررح تلٌرررررّ املعضررررروٞ
اهطٚاضرررررررً ٞٚرررررررّ فقرررررررداْ اهجقررررررر ٞبرررررررن ًلُ٘اترررررررٕ
امل عدد.ٝ

ٗٓرررا برردٗزٖ ؼبررر٘ي دْٗ قٚرراَ دٗهرررً ٞدُٚرر ٞيف ظرررى
توم اه ثرات اهطٚاض.ٞٚ
ٙ ٨ضر ر دضر ر ٘ز عررراَ  " 2005عوررر ٟاهرررسغٍ ًرررّ أُرررٕٙ ٨ػرررررس هطا٢فٚررررر ٞضٚاضرررررً٘ " ٞٚاُرررر عوررررر ٟقٚررررراَ
منرررررر ر ًررررررررا هطا٢فٚرررررررر ٞضٚاضرررررررر( ٞٚيف ا٪عررررررررسا
اهطٚاضررررر ٞٚعوررررر ٟا٪قرررررى)ٓ ,ررررررا اهرررررٌِ هوطا٢فٚرررررٞ
اهطٚاضٙ ٞٚقَ٘ عو ٟزكِن:
اهررررسكّ اٗ٪يٙ :طٌرررررح إىل ت٘شٙرررر اهطررررروط ٞعورررررٟ
عبررررررر٘ كٌرررررررٙ ٛررررررر٘اش ٜاشبسٙطررررررر ٞاهدميغسافٚرررررررٞ
ا٪ثِٗ ٞٚاهطا٢ف ٞٚيف اهب٩د.
اهرررررسكّ اهجررررراُ٧ٙ :ٛضرررررظ هعرررررس ضٚاضرررررٙ ٛررررر٘ش
ًِاصرررر اهس٢اضرررررات اهرررررج٩خ ( اسبلً٘رررررٗ ٞاه ملررررراْ
ٗازبٌٔ٘زٙرررر ) ٞعورررر ٟازبٌاعررررات اهعسقٚرررر ٞاهلرر ر ٠
( اهػررررٚعٗ ٞاهطررررِٗ ٞا٪كررررساد) عورررر ٟعبرررر٘ مماثررررى
هوٌِ٘ذز اهوبِاُ.ٛ

ٗأثب ررررررر ر اه ذسبررررررررر ٞاهعساقٚررررررررر ٞأْ احملاصصرررررررررٞ
اهطا٢فٚرررررررً ٞصررررررردز عسقوررررررر ٞهقرررررررسازات اهدٗهررررررر,ٞ
ٗتقٚٚررررد هطرررروط ٞاسبلً٘ررررٗ ٞامل٧ضطررررات اهعاًورررر ٞيف
اهدٗهررررٗ ,ٞباه رررراه ٛفٔرررر ٛترررر٧ثس عورررر ٟعٌوٚرررر ٞبِررررا١
اهدٗهرررر ٞاهعساقٚرررر ,ٞكٌررررا تطررررٍٔ بػررررلى ٗاضررررح يف
تعٌٚرررررررررر اُ٨قطررررررررررراًات اه٘طِٚررررررررررر ٞب لسٙطرررررررررررٔا
اه لر ر ٩ت اهوُ٘ٚرررٗ ٞهرررٚظ اهطٚاضرررٓٗ ,ٞٚررررا اهطرررٌٞ
امل شققرررررررر ٞس ررررررررر ٟاٗ ,ْ٬مل ٙقبررررررررى اسرررررررررد ًرررررررررّ
اهطٚاضٚن با٬خس إ ٨اضطسازاً.

ٓررررررررا اهِعررررررراَ اهطٚاضررررررر ٛضرررررررٚعٚد إُ ررررررراز ساهرررررررٞ
ا٨ضرررررررررر قطا اهطرررررررررررا٢ف ٛبصررررررررررر٘زً ٝطرررررررررر ٌس,ٝ
ٗضرررررررٚذعى ا٪كجسٙررررررر ٞاهدميغسافٚررررررر ً ٞشلٌرررررررٞ
بطا٢س اهطوطات ٗامل٧ضطات اهطٚاض ٞٚيف اهب٩د.
ز-أسرررررررد اهع٘اًرررررررى املٌٔررررررر ٞه٘دررررررر٘د احملاصصرررررررٞ
اهطا٢فٚررررررٗ ٞاهعسقٚررررررٓ ٞرررررر٘ ا٪سررررررصا اهطا٢فٚرررررر,ٞ
فا٪سرررررررداخ بعرررررررد 2003أٗدررررررردت أسصابررررر راً طا٢فٚرررررررٞ
ٗدبٌعررررات ضٚاضررررِ ً ٞٚرررراسسٗ ٝطب وفررررٗ ٞكاُررر
ٓرررررٖ اه ذٌعررررات تعٌررررى عورررر ٟاضرررر ٌاه ٞاهِرررراخبن
فررراُف٩ت اهفلرررس ٗساهررر ٞاٌ ُ٨ررراٗ ١اه ٘دٚرررٕ بادبررراٖ
اهفٙ٘٣رررررٗ ٞاهطا٢فٚرررررٗ ٞاٌ ُ٨رررررا١ات اهضرررررٚق ٞاهررررري
بررررردت دبرررررس اهعرررررساق عبررررر٘ ا٨ق ررررراي ٗا٨صرررررطسا
اهررررداخو ٛبررررن ًلُ٘اترررررٕ املخ وفررررٓ ٞرررررً ٛررررّ ابرررررسش
أضبا احملاصصٗ ٞا٨ض قطا اهطا٢ف.ٛ

بلوٌرررررررر ٞأخررررررررس ٠تطررررررررآٍ اهلررررررررجر ًررررررررّ اهقرررررررر٘٠
اهطٚاضرررر ٞٚيف اهعٌررررى عورررر ٟخوخورررر ٞأٗاصررررس اهجقررررٞ
ٗاه ٘اصررررررى بررررررن ًلُ٘ررررررات اجمل ٌرررر ر اهعساقرررررر ,ٛيف
سرررررن أْ أسرررررد أٓرررررٍ اه٘ظرررررا ٢اهررررري تقررر ر عورررررٟ
اهطررررروط ٞاهقٚررررراَ بٔرررررا ٓررررر ٛبِررررراٗ ١تٌِٚررررر ٞاهجقرررررٞ
امل بادهرررررر ٞبررررررن امللُ٘ررررررات ا٨د ٌاعٚرررررر ٞكلررررررى ْ٪
غٚرررا اهجقررر ٞبرررن ًلُ٘رررات اجمل ٌر ر تػرررلى ع٘ا٢ر ر
دط ٌٞٚيف ٗدٕ بِا ١دٗه٧ً ٞضطات.
ٗ ٨خرررررررر ٩سرررررررر٘ي دٗز احملاصصرررررررر ٞيف تع٘ٙرررررر ر
ٗتولررررر٧ً ٧ضطرررررات اهدٗهررررر ٞيف أدأً ١أًرررررا املِاطرررررٞ
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اهطٚاضرررر ٞٚيف اهعررررساق بعررررد اه غررررٚر ,أضطرر ر عوررررٟ
أضررراع اٌ ُ٨رررا١ات اهدِٚٙررر ٞأٗ ا٨ثِٚرررٗ ٞقوٚرررى ًِٔرررا
عو ٟأضظ أٙد٘ٙه٘د.ٞٚ

بٔرررا ,هررررهم فاهعٌوٚررر ٞاهطٚاضررر ٞٚيف اهعرررساق ذب ررراز
إىل ًطررررٗ٧هن ضٚاضررررٚن ًررررًِ٧ن باهعٌررررى ضررررً٘ٞٙ
ًرررررّ أدرررررى بِرررررا ١عرررررساق دميقساطررررر ٛتعررررردد ٜسرررررس,
ٙعٌررررى عورررر ٟبِررررا ١دٗهرررر ٞاهسفآٚرررر٪ ٞبِا٢ررررٕ ,هلررررّ
اهِخبررررر ٞاهطٚاضررررر ٞٚاسباكٌررررر ٞيف اهعرررررساق تعررررراُٛ
ًرررّ أشًرررات ثقررر ٞبِٔٚرررا اً٪رررس اهرررر ٜزفر ر ًرررّ ضررر٘١
إداز ٝاسبلررررررٍ ٗاهطٚاضررررررات ٗاهقررررررسازات اهطٚاضررررررٞٚ
غررررررر اهسغررررررٚد ٝهوشلً٘ررررررات امل عاقبرررررر ٞيف اسبلررررررٍ
عو ٟاهعساق.

ٗت ػررررلى عورررر ٟث٩ثررررً ٞطرر ر ٘ٙات ًررررّ اهل٘ٙررررات
ٗٓ:ٛ
أ-اهل٘ٙررررررررررر ٞاهطا٢فٚرررررررررررٗ ٞا٨ثِٚررررررررررر( ٞا٪كرررررررررررساد,
ٗاهػٚعٗ ,ٞاهطِٗ ,ٞاه كٌاْٗ ,ا٪غ٘ز.)ْ٘ٙ
اهل٘ٙررررات اهصررررغس( ٠اهقبٚوررررٗ ٞاهعا٢وررررٗ ٞاملدِٙررررٞٗاملِطق.) ٞ

ٗتعرررررررد ظرررررررآس ٝاه ررررر ر خر ٗاه ولررررررر ٧يف اربررررررراذ
اهقرررررسازات ا٪ضاضرررررً ٞٚرررررّ ًجاهررررر اهدميقساطٚرررررٞ
اه ٘افق.ٞٚ

ز-اهل٘ٙرررر ٞاهعررررابس ٝهوط٘ا٢ررر ( اه٘طِٚرررر ٞاهعساقٚرررر,ٞ
اهطبقرررررررات اهعوٚرررررررا ,اهطبقررررررر ٞاه٘ضرررررررط ,ٟاهطبقرررررررٞ
اهعاًورررر ,ٞامل لاف٣رررر ٞعورررر ٟأضرررراع اٌ ُ٨ررررا ١اهطبقررررٛ
ٗاملصوش ٞا٨ق صاد.) ٞٙ

ٗٓرا زاد إىل أضبا عدٙدُ ٝركس ًِٔا:
أ -اهرررررررردٗي ذات املررررررررِٔر اه رررررررر٘افق ٛذب رررررررراز إىل أْ
تلرررْ٘ هرررد ٠ضٚاضرررٔٚٚا (قادتٔرررا) اهِصعررر ٞاه٘سدٗٙرررٞ
أقُ٘ ًّ ٠صعات اُ٨قطاَ ٗاهصسا اهطٚاض.ٛ

ٗت قرررراط ٓرررررٖ اهل٘ٙررررات داعورر ر ًٞاٮطرررراز اهطررررا٢فٛ
ا٨ثِرررررر ٟاملرررر ر ا يف اهعررررررآسً ,عقرررررردآًٗ ,ػرررر راً يف
اه٘اق .

عذرررص اغور ر عِاصرررس اهِخر ر عرررّ كطر ر ثقرررًَٞر رِّ ميجوُ٘رررٕ فضر ر ً٩عرررّ صبرررازاتٍٔ بفعرررى ترررساكٍ
اهػم ٗعدَ اهجق ٞبن اهطسفن.

ٗاضررر ٌست قاعررررد ٝاحملاصصرررر ٞاهرررري قاًررر عؤٚررررا
اهعٌوٚررر ٞاهطٚاضررر ٞٚبعرررد عررراَ  ,2003أضاضر راً ه ػرررلٚى
كررررى اسبلً٘ررررات اهعساقٚرررر ٞامل عاقبرررر ,ٞممررررا دبوررررٟ
ٗاضررررررشاً يف ت٘شٙرررر ر ًِاصرررر ر اهس٢اضررررررات اهررررررج٩خ
(ز٢اضرررررر ٞازبٌٔ٘زٙررررررٗ ٞز٢اضرررررر ٞاهرررررر٘شزاٗ ١ز٢اضررررررٞ
اه ملررررراْ) ,برررررن اهقررررر٘ ٠اهطٚاضررررر ٞٚاهعساقٚررررر ٞبعرررررد
اُ خابرررررات عررررراًٗ ,2010-2005 ٛفقررر راً هلررررررٖ اهقاعرررررد,ٝ
مبررررا ػبعررررى اسبلً٘ررررات ازبدٙررررد ٝكوررررٔا سلً٘ررررات
ت٘افقٚررررر ,ٞتقرررررَ٘ عوررررر ٟسلرررررٍ ا٪غوبٚررررر ٞامل ٘افقرررررٞ
(امل اض.)ٞٚ

ز-تعررررررردد اهرررررررس ٠٦اهطٚاضررررررر ٞٚهوِخرررررر اهعساقٚرررررررٞ
دعورررٔا ت قررراط أسٚاُرررا ًٗرررِٔر اه ٘افر ر اهطٚاضررر.ٛ
كٌرررا أْ تقررراط اهرررس ٠٦اهطٚاضررر ٞٚهوِخبررر ٞدعورررٔا
مترررررازع أضررررراه ٚاه ػرررررٔر ٗاه طرررررق ٚاهطٚاضرررررٛ
هوخصررررَ٘ اهطٚاضررررٚن ٗٓرررررا اً٪ررررس اُعلررررظ ضرررروباً
عورررُ ٟعرررس ٝاهػررراز اهعساقررر ٛإهررر .ٍٔٚفرر خطس ًرررا يف
ا٩ ٢٨فررررات اهطا٢فٚررررٓ ٞرررر ٛأُٔررررا ضررر عٚد اه خِرررردق
اهطررررا٢ف ,ٛإذ ضرررر صٙد اهػرررررشّ اهطررررا٢فٗ ٛضرررر ذ
أتبرررا كرررى ًلرررْ٘ أْ ٙعوررر٘ا يف تورررم اهررردا٢س ٝاهررري
عِٚررر هلرررٍ ًطرررربقاً باُ ٌررراٗ ٍٔ٢هرررٚظ باخ ٚررررازٍٓ,
ٗأْ ٙعوررررر٘ا ترررررابعن ٪قطرررررا اهعٌوٚررررر ٞاهطٚاضرررررٞٚ
اهطرررررررا٢فٚن ,إذ أْ أغوبٚررررررر ٞا٪سرررررررصا ٗاملِعٌرررررررات

ُٗطررررر ِ ر ممرررررا ضررررررب أبرررررسش أضررررربا احملاصصررررررٞ
اهطا٢فٚررٗ ,ٞاهررري هلرررا ترر ثر ٗاضرررح يف عٌوٚررر ٞصرررِ
اهقساز اهطٚاض ٛيف اهعساق ٛٓٗ ,كا٬ت:ٛ
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ذبدٙرررد ًفٔرررَ٘ ضبررردد هلررراٗ ,قرررد عُسفر ر تعسٙفرررات
عرردًِٔ ٝررا إُٔررا غررلى ًررّ أغررلاي ممازضرر ٞاهطرروطٞ
يف اهرررردٗي امل عرررردد ٝصب ٌعٚرر راً ٗ٨ضررررٌٚا يف اهرررردٗي
اسبدٙجرررر ٞاهعٔررررد باهدميقساطٚرررر ٞبعررررد عقرررر٘د ًررررّ
ا٨ضررررر ر بداد ٗاه طرررررررو ٗتعررررررراًُ ٛرررررررّ ضرررررررع يف
ٗسدتٔا اه٘طِٗ ,ٞٚت٘اتس يف ا٪شًات اهطٚاض.ٞٚ

أ-اهطٌررررررررر٘ ٨ربررررررررراذ اهطررررررررروطٓ ٞررررررررردفاً ٗغاٙرررررررررٞ
باضر ر غ٩ي ع٘اطر ر ًلرررْ٘ ًعرررن ٗقصررر٘ز اهِعرررسٝ
إىل ًررررا ٙػررررلوٕ ٓرررررا اً٪ررررس ًررررّ ربِرررردق طررررا٢فٛ
ٗأشًات عدَ ثق ٞبن ًلُ٘ات اهػع اهعساق.ٛ
تِررررررراًٗ ٛدررررررر٘د صبررررررراًً ٚطررررررروش ٞازٓابٚرررررررًٞدعً٘رررررررً ٞرررررررّ قررررررر٘ٗ ٠دٗي إقوٌٚٚرررررررٗ ٞدٗهٚررررررر,ٞ
ه شقٚررررر أدِرررررردات خاصرررررر ٞب وررررررم اهرررررردٗي ًٗررررررّ
أٓرررردافٔا إبقررررا ١اهعررررساق تابعررراً هلررررا ٗضررررعٚفاً عررررّ أْ
ٙداف عّ ُفطٕ.

ٗٓررر ٛكررررهم غرررلى ًرررّ أغرررلاي اسبلرررٍ املطبقررر ٞيف
اهبورررداْ غرررر امل ذاُطرررٗ ٞاهررري تعررراًُ ٛرررّ صرررع٘بٞ
سفرررررغ ٗصرررررْ٘ ٗسررررردتٔا اه٘طِٚرررررٓٗ ,ٞررررر ٛتعررررراُٛ
أٙضرر راً تِ٘عرر راً اثِٚرر راً ٗدِٚٙرر راً ٗهغ٘ٙرر رآًٗ ,رررر ٛتفررررس
إعطرررررا ١سررر ر اسبلرررررٍ باه اضرررررٗ ٛاه ٘افررر ر فٌٚرررررا
 ٙعورر ر باهػرررر ْٗ٧اهطٚاضرررر ٞٚاملخ وفرررر ٞهوذٌاعررررات
كافٕ.

زٗ-درررررر٘د أشًرررررر ٞاهجقرررررر ٞاهطررررررا٢د ٝبررررررن أطررررررسا
اهعٌوٚرررر ٞاهطٚاضررررُٗ ٞٚعررررس ٝاملرررر٧اًسٗ ٝاهػررررم اهرررري
ِٙعس بٔا كى طس دباٖ اهطس ا٬خس.
ٗخ٩صررررر ٞاً٪رررررس أْ تطٚٚرررر اهعٌوٚررررر ٞاهطٚاضرررررٞٚ
ٙررررررر٧د ٜإىل غررررررروى اهعٌوٚررررررر ٞاهطٚاضرررررررٗ ٞٚأدٔرررررررصٝ
اهدٗهررررررررٙٗ ٞعٚرررررر ر عٌوٚرررررررر ً ٞضطرررررررر ٞاهطرررررررروط,ٞ
ٗغرررسعِ ٞاهررر٘ ١٨اهطرررا٢فٙ ٛصرررب املطررراز اهطٚاضرررٛ
بطرررراب اهصررررسا ٗاهعِررر ًٗ ,ررررّ ثررررٍ ٙغٚررر اهل٘ٙررررٞ
اه٘طِٚررررررررًٗ ٞبرررررررردأ امل٘اطِررررررررٌٔٙٗ ٞررررررررؼ ًِطرررررر ر
اسبقرررررر٘ق ٗاسبسٙررررررات ٗا٨ه ررررررصاَ باهقرررررراُْ٘ ٗٓرررررر٘
برهم عاًى تف  ٚهودٗهٗ ٞاجمل ٌ .

كٌرررا أُرررا تعررري اهِعررراَ اهرررر ٜت عررردد فٚرررٕ ًصرررادز
اهطرررروطٙٗ ٞلررررْ٘ اقررررس اىل اهررررِعٍ اهدميقساطٚررررٞ
ًّ دْٗ اه ٌلّ ًّ اه٘ص٘ي اهٔٚا.
ٗاك طررررب ٓرررررٖ اهِعسٙرررر ٞغررررلؤا املوٌرررر٘ع عوررررٟ
ٙررررد ًفلررررس ّٙضٚاضررررٚن بررررازشً ّٙررررٍِٔ " غرٓررررازد
ملررر ٗ " ٗ" غابسٙررررى أملُ٘ررررد "ٙٗ ,عررررد ازُررر هٚبٔررررازت
اسررررررررد ابررررررررسش ًفلررررررررسٗ ٜدازضرررررررر ٛاهدميقساطٚررررررررٞ
اه ٘افقٚرررررٗ ,ٞتعرررررس ب ُٔرررررا " اضررر ر اتٚذ ٞٚيف إدازٝ
اهِصاعررررررات ًررررررّ خرررررر٩ي اه عرررررراْٗ ٗاه٘فرررررراق برررررررن
طب ورررر ر اهِخرررر ر برررررردً ً٨ررررررّ اه ِررررررافظ ٗاربرررررراذ
اهقسازات با٪كجس.ٞٙ

بلوٌرررررر ٞاخررررررس ٠اْ احملاصصررررررٗ ٞضررررررٚو ٞه ف ٚرررر ر
اه٘سرررررد ٝاه٘طِٚرررررٗ ٞطسٙقررر راً ه لرررررسٙظ اشب٩فرررررات
بررردً ً٨رررّ تطررر٘ٔ ٙا ًٗعررر٘ ً٨هلررردَ اهدٗهررر ٞبررردً ً٨رررّ
بِأ٢ررررررا ,بٌِٚررررررا املطورررررر٘ اػبرررررراد امل٧ضطررررررات اهرررررري
تضرررررررررٌّ هوٌلُ٘رررررررررات ٗاه ِعٌٚرررررررررات اهطٚاضرررررررررٞٚ
اهقٗ ٌٞٚا٨ض قساز.

أًرررا آزُر ر هٚبٔرررازت فاُرررٕ ٙعسفٔرررا اضر ر ِاداً إىل أزبر ر
خصا٢ص ٗٓ:ٛ

املبشح اهجاهح
اهدميقساط ٞٚاه ٘افقٞٚ

.1سلً٘ررر ٞا٢ر ر  ٩أٗ ذبررراه ٗاضرررع ٞتػرررٌى سرررص
ا٪غوبٗ ٞٚض٘اٖ.

اب رررردآِ ١رررران عرررردَ اتفرررراق بررررن اهبرررراسجن
ٗاملخ صررررررررن باهدميقساطٚرررررررر ٞاه ٘افقٚرررررررر ٞسرررررررر٘ي

.2تع ٌرررررررد ًبررررررردأ اه ٌجٚرررررررى اهِطررررررري يف اهررررررر٘شازات
ٗامل٧ضطات ٗاٮدازات ٗا ُ٨خابات اضاضاً.
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املػررررررلو ٞيف تطبٚرررر ر اهدميقساطٚرررررر ٞاه ٘افقٚرررررر ٞيف
اهعرررساق أُٔرررا اب عررردت أٗ اعبسفر ر عرررّ فوطرررف ٔا ,إذ
برررردً ً٨ررررّ أْ تلررررْ٘ عرررراً ً٩يف ذبقٚرر ر اُ٨طررررذاَ
ٗاه ٘افررر ر يف إداز ٝاهدٗهرررررٗ ٞاه ٘افررر ر برررررن اهقررررر٘٠
اهطٚاضرررررررررر ٞٚاملٌجورررررررررر ٞهوٌلُ٘ررررررررررات ا٨د ٌاعٚررررررررررٞ
امل عررررررررردد ,ٝأًصررررررررربش أداً ٝع٘قرررررررررٕ هرررررررررٚظ ٮدازٝ
اهدٗه ٞسط بى يف بِا ١دٗه ٞامل٧ضطات.

.3سر ر اهف ٚررر٘ امل برررادي ه٫كجسٙرررٗ ٞا٪قوٚرررات عورررٟ
سد ض٘ا ,١ملِ اس لاز اهطوط.ٞ
 .4ا٨داز ٝاهرات ٞٚهوػ ْٗ٧اشباص ٞهلى مجاع.ٞ
اْ فوطررررف ٞاهدميقساطٚرررر ٞاه ٘افقٚرررر ٞكٌررررا ٙسآررررا
كٌرررررررراي املِرررررررر٘يف تفٚررررررررد " اْ املٚرررررررر٘ي اهصررررررررساعٞٚ
امل صرررو ٞيف بِٚررر ٞاجمل ٌر ر اه عررردد ٜتقابورررٔا ًٚررر٘ي
تعاُٗٚررررررر ٞأٗ تصررررررراسب ٞٚعورررررررً ٟطررررر ر ٘ ٠شعٌرررررررا١
اجملٌ٘عررررررات امللُ٘رررررر ٞهلرررررراًٗ ,ررررررّ غرررر ر ْ اهطررررررو٘ن
ازبٌررررراع ٛاهِخبررررر٘ ٜكررررربح مجرررررا اهعِررر ر عورررررٟ
اهصررررعٚد اهقاعرررردًٗ ,ٜررررّ ثررررٍ ذبقٚرر ر ا٨ضرر ر قساز
اهطٚاض.ٛ

باٮضررررررراف ٞإىل تعطٚرررررررى اضررررر ر شقاقات  ِٙعسٓرررررررا
املررر٘اطّ ًرررّ اسبلً٘ررر ٞاهررري ًِشٔرررا اهػرررسع ,ٞٚهقرررد
أصررررررربش اه ٘افقٚرررررررٗ ٞصرررررررفً ٞجاهٚررررررر ٞهوػررررررروى
اهطٚاض.ٛ
باٮضرررراف ٞإىل ذهررررم فرر ر ْ اه ٘افقٚرررر ٞأضررررعف دٗز
اه ملرررراْ يف املساقبررررٗ ٞاحملاضررررب ,ٞإذ أصرررربح اهرررر٘شزا١
يف اسبلً٘رررررات امل عاقبرررررً ٞطرررررٗ٧هن أًررررراَ ك ورررررٍٔ
ٗهٚظ أًاَ اه ملاْ أٗ زٚ٢ظ اسبلً٘.ٞ

ٗت ضٚطرررر راً عوررررررً ٟررررررا تقرررررردَ ,فرررر ر ْ اهدميقساطٚررررررٞ
اه ٘افقٚرررر ,ٞذبرررراٗي أْ ت ذرررراٗش إغررررلاهٚات ضررررٚطسٝ
ا٪غوبٚررررررررر ٞيف اهِعررررررررراَ اهررررررررردميقساطٗ ,ٛيف ظرررررررررى
اهدميقساطٚرررر ٞاه ٘افقٚرررر ٙ ٞشرررر٘ي ًبرررردأ ا٪غوبٚررررٞ
ٗا٪قوٚرررر ٞإىل أغوبٚرررر ٞداخوٚرررر ٞقً٘ٚررررٗ ,ٞباهِ ٚذررررٞ
ِٙػرر ر عررررّ ذهررررم اضرر ر بداد ا٪كجسٙرررر ,ٞهرررررهم ٙرر ر ٍ
اهوذ٘ ١إىل ادبآن:

ًٗػرررررلو ٞاهدميقساطٚررررر ٞاه ٘افقٚررررر ٞيف اجمل ٌعرررررات
اهرررررري تف قررررررد هُ٩رررررردًاز اهطٚاضررررررٗ ٛا٨د ٌرررررراعٛ
ت شررررررررر٘ي اىل ُعررررررررراَ قرررررررررا ٍ٢عوررررررررر ٟاحملاصصرررررررررٞ
اهطا٢فٚررررٗ ٞاهعسقٚررررُٔ٪ ,ٞررررا ت عاًررررى ًرر ر امللُ٘ررررات
ا٨د ٌاعٚرررر ٞك زقرررراًَٗ ,ررررّ ثررررٍ ٙطررررٌح ذهررررم اىل
اخ ٚررررررراز اغرررررررخا هرررررررٚظ باهضرررررررسٗز ٝميجورررررررْ٘
ًِرررراطقٍٔ بقرررردز ًررررا  ٙطورر ر اُ ٌررررا ٍٔ٢اهقررررً٘ ٛاٗ
اهطا٢ف ٛملى ١اهفسا اهعدد.ٜ

اٗ٪ي :تطبٚرررررررر اهفدزاهٚرررررررر ٞأٗ ًِرررررررراط اسبلررررررررٍ
اهرات.ٛ
اهجاُ :ٛتطب ٚاهدميقساط ٞٚاه ٘افق.ٞٚ
ٗتقرررَ٘ اهدميقساطٚررر ٞاه ٘افقٚررر ٞعوررر ٟزكٚرررصتن
أضاض ٚن:

ٗٗدٔرر ر اهعدٙررررد ًررررّ ا ُ٨قررررادات هودميقساطٚررررٞ
اه ٘افق ٞٚضِسكص عو ٟا٪ضاضًِٔ ٞٚا:

اٗ٪ىل :قاٌ٢ررررر ٞعورررررً ٟرررررا تفرررررسشٖ ا ُ٨خابرررررات ًرررررّ
ُ رررررا٢ر ذبقرررر فٔٚرررررا اهقررررر٘ ٠اهطٚاضررررر ٞٚامل ِافطرررررٞ
ُطبٔا ًّ أص٘ات يف اهعٌو ٞٚا ُ٨خاب.ٞٚ

-1أُٔررررررررا هٚطرررررررر عورررررررر ٟدزدرررررررر ٞكافٚررررررررً ٞررررررررّ
اهدميقساطٚررررررٗ ,ٞعوورررررر٘ا ذهررررررم بغٚررررررا املعازضررررررٞ
اهفاعوررر ٞيف اهِعررراَ اه ررر٘افق ,ٛفرررا ٩ ٢٨اه٘اضر ر (
اهلررربر)  ٙ ٨رررٚح ًعازضررر ٞفاعورررٗ ٞامنرررا صرررغر ٝاٗ
ضررررعٚف ٞاٗ زمبررررا غٚابٔررررا بصرررر٘ز ٝزمسٚررررٗ ,ٞعرررردَ
ٗد٘دٓا باملس.ٝ

اهجاُٚرررررر :ٞف ع ٌررررررد عورررررر ٟاه ٘افقررررررات اهرررررري عوررررررٟ
أضاضرررٔا ٙررر ٍ تػرررلٚى اسبلً٘رررٗ ,ٞتقاضرررٍ املِاصررر
يف ً٧ضطات اهِعاَ اهطٚاض.ٛ
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ٗادا٢ررررررررٕ ملٌٔاتررررررررٕ بػررررررررلى صررررررررشٚح ًررررررررّ دْٗ اْ
تضطو اهق٘ ٠اهطٚاض ٞٚب٘ظا٢فٔا.

-2عذصٓرررررررا عرررررررّ إسررررررر٩ي ا٨ضررررر ر قساز اهطٚاضرررررررٛ
ٗاسبفررراظ عوٚرررٕ ,فٌرررّ املٌلرررّ هوعدٙرررد ًرررّ مساتٔرررا
أْ تق٘د إىل اه دد ٗعدَ اهفعاه.ٞٚ

اتررررا أُٚرررراز اهِعرررراَ اهطٚاضرررر ٛاهطرررراب يف 2003/4/9
ه٫سررررصا اهطٚاضرررر ٞٚاهعساقٚرررر ٞاىل اهعٌررررى بعوِٚرررر,ٞ
ٗغرررررٔدت اهطررررراس ٞاهطٚاضررررر ٞٚاهعساقٚررررر ٞادبآرررررات
ً عررردد ٝطب وفررررًِٔ ٞرررا ا٨ضررررٗ ,ًٛ٩ا٨غررر اك,ٛ
ٗاهرررررررررررردميقساطٗ ,ٛاهرررررررررررردميقساط ٛاهو ٚاهرررررررررررر,ٛ
ٗاهقً٘.ٛ

-3إُٔا تعطٗ ٛشُاً ه٫قوٚات اك ًّ سذٌٔا.
-4اْ اهف ٚرررررر٘ امل بررررررادي ٙرررررر٧د ٜاىل خطررررررس دبٌٚررررررد
عٌو ٞٚصِ اهقساز كوٚاً.
-5اع ٌررررررررراد اهِطرررررررررب ٞٚكٌعٚررررررررراز هو ٘ظٚررررررررر يف
ا٨دازات اسبلً٘ٚررررررررر ٞتررررررررر٧د ٜاىل تقررررررررردَ ًعٚررررررررراز
اٌ ُ٨ررررا ١عورررر ٟاهلفرررراٗ ٝ١باه رررراه ٛتسادررر اهفعاهٚررررٞ
ا٨داز٪ ٞٙدٔص ٝاهدٗه.ٞ

ٗاًررراَ ٓررررا اهلرررٍ اهلررربر ًرررّ ا٨سرررصا ٗاسبسكرررات
اهطٚاضرررررر ٞٚتلُ٘رررر ر ظررررررآس ٝاه عددٙرررررر ٞاسبصبٚررررررٞ
املفسطرررررٗ ٞظرررررآس ٝاه ِرررررافظ غرررررر املِضرررررب بعرررررد
غٚا داَ ( )35عاًاً.

-6فاعوٚرررر ٞاملرررر٧ثس اشبررررازد ٛكعِصررررس أضاضرررر ٛيف
اهدميقساط ٞٚاه ٘افق.ٞٚ

بعبررررراز ٝاخرررررس ٠اْ ظٔررررر٘ز اسرررررصا كرررررجر ٝدْٗ اْ
تطرررر ر ِد اىل ق٘اعررررررد غررررررعب ٞٚسقٚقٚرررررر ,ٞاضررررررٍٔ يف
تػسذَ اسبٚا ٝاهطٚاض.ٞٚ

-7تعررررررررد ظررررررررآس ٝاه رررررر ر خر ٗاه ولرررررررر ٧يف اربرررررررراذ
اهقرررررررررررسازات ا٪ضاضرررررررررررً ٞٚرررررررررررّ ًجاهرررررررررر ٓررررررررررررٖ
اهدميقساط.ٞٚ

كٌا ٧ٙغس عؤٚا ًا ٙو-:ٛ

املبشح اهساب

-1غٚرررررررا اسرررررررصا ًِعٌررررررر ٞهلرررررررا ٗدررررررر٘د ٗٓٚلرررررررى
تِع ٌٛٚسقٚق.ٛ

اه ػسذَ اهطٚاضٗ ٛاسبصبٛ

-2ضرررررع اه٘ضرررر اهررررردميقساطٗ ,ٛعررررردَ اًرررر ٩ن
امل٧ضطررررات اهقرررردز ٝاه ِعٌٚٚرررر ٞه عب٣رررر ٞازبٌررررآر
اٗ اه ِافظ ً اه ٚازات ا٨خس.٠

زكرررررصت ادبٚرررررات اهعورررررَ٘ اهطٚاضررررر ٞٚعوررررر ٟاهررررردٗز
اهرررر ٜميلرررّ اْ توعبرررٕ ا٨سرررصا اهطٚاضررر ٞٚيف بِرررا١
اهدميقساطٚررررر ,ٞفررررر ٩ميلرررررّ تصررررر٘ز ٗدررررر٘د سٚررررراٝ
دميقساط ٞٚدْٗ ٗد٘د اسصا ضٚاض.ٞٚ

-3قورررررررر ٞاه خصررررررررٚص املرررررررراه ٛهرررررررردعٍ اهعٌوٚررررررررٞ
اهدميقساط.ٞٚ

اْ اطررررر٩ق سسٙررررر ٞتػرررررلٚى ا٨سرررررصا ٗاه ِعٌٚرررررات
اهطٚاضرررررررررٓ ٞٚررررررررر٘ اسرررررررررد املستلرررررررررصات ا٨ضاضرررررررررٞٚ
هودميقساط.ٞٚ

-4تقررررررررُ٘ ٙعرررررررراَ احملاصصرررررررر ٞاهقررررررررا ٍ٢عوررررررررٟ
اهطا٢فٗ ٞاهعسق هً٫ى يف اظباش ً٘اطِ ٞعاً.ٞ

بلوٌررررررر ٞاخرررررررس ٠اْ تعررررررردد ا٬زا ١املخ وفرررررررٙ ٞعرررررررد
عِصررررررررساً ًررررررررّ عِاصررررررررس اهِعرررررررراَ اهرررررررردميقساطٛ
ًٗ٧ضطرررراتٕ ٨ٗ ,ميلررررّ تصرررر٘ز قٚرررراَ ٓرررررا اهِعرررراَ

هقرررررد كطرررررس اهعرررررساق اهرررررسقٍ اهقٚاضررررر ٛاهعرررررامل ٛيف
عرررردد ا٪سررررصا قٚاضرر راً إىل عرررردد اهطررررلاْ ٗيف ب٣ٚررررٞ
ضٚاضرررررر ٞٚضبوٚرررررر ٞتلرررر ر غ مبررررررا دبرررررراٗش اسبرررررردٗد
امل ٘قعررررررررً ٞررررررررّ ا٪سررررررررصا ٗاهقرررررررر٘ ٠اهطٚاضررررررررٞٚ
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ٗاه ررررداٗي اهطرررروٌ ٛعورررر ٟاهطرررروط ٞكٌررررا ذكسُررررا,
ف ُٔرررررا يف اهعرررررساق تقررر ر عا٢قررر راً أًررررراَ بِرررررا ١دٗهرررررٞ
ًدُٚررررررر. ٞفاه عددٙررررررر ٞاسبصبٚررررررر ٞيف اهعرررررررساق ٓرررررررٛ
تعددٙررررررر ٞتِابرٙررررررر ٞتصرررررررازعً ٞٚفسطررررررر ٞثرررررررٍ أْ
ا٪سررررصا ضررررعٚفٓٗ ٞػرررر ٞغررررر ًِعٌررررًٗ ٞرررر٧طسٝ
يف ً ضطررررررررٕ تِعٌٚٚرررررررر ٞأٗ ٓٚلوٚرررررررر ٞتطرررررر ر ِد إىل
قاعررررد ٝمجآرٙرررررٗ ٞطِٚرررر .ٞأضررررراف ٞإىل أْ أغورررر
توررررم ا٪سررررصا  ٨مت وررررم بسُرررراًر ٗاضررررح هوعررررساق
بعرررررررردٗ ,2003ذهرررررررررم  ْ٨أغورررررررر ٓررررررررررٖ ا٪سرررررررررصا
املعازضرررر ٞكرررراْ ٓرررردفٔا إضررررقاط اهِعرررراَ اهطرررراب
ٗهرررررٚظ اهعٌرررررى هبِرررررا ١دٗهرررررً ٞدُٚررررر ٞدميقساطٚرررررٞ
ٗطِٚررررٓٗ ,ٞرررررا حبررررد ذاتررررٕ عررررا ٢أًرررراَ بِررررا ١دٗهررررٞ
ًدُ.ٞٚ

امل٘دررر٘د ٝامل باِٙرررً ٞرررّ سٚرررح اهِررر٘ ٗاهلرررد ٗ ,صررراز
ًررررررررّ اهصررررررررع اٮملرررررررراَ باشبازطرررررررر ٞاهطٚاضررررررررٞٚ
اهداخوٚررررر ٞهوعرررررساق س رررررٙ ٟبررررردٗ اسبررررراي أقرررررس إىل
اهف٘ض ًِٕ ٟإىل اهِعاَ.
ٗإذا ًررررا اضرررر جِِٚا عرررردد ضبرررردد ًررررّ ا٪سررررصا ذات
اه رررررررر ثر ٗاهفعاهٚررررررررر ,ٞفرررررررر ْ ًععرررررررررٍ ا٪سرررررررررصا
اهطٚاضرررر ٞٚامل٘درررر٘د ٝعورررر ٟاهطرررراس ٞاهعساقٚررررٓ ٞررررٛ
أسررررصا ٗزقٚرررر ٞت طررررٍ باهضررررع ٗاهلػاغررررُ ٞعررررساً
هضررررر ٚق٘اعررررردٓا اهػرررررعبٗ ٞٚازبٌآرٙررررر ٞحبلرررررٍ
سرررداث ٔا ,كٌرررا إْ قٚاداتٔرررا غرررر ًعسٗفررر ٞمبرررا فٚرررٕ
اهلفاٙررر ٞهغاهبٚررر ٞاملررر٘اطِن ,فضرر ً٩عرررّ عررردَ تبوررر٘ز
أطسٓرررررررررررا اهفلسٙرررررررررررٚٓٗ ٞاكورررررررررررٔا اه ِعٌٚٚرررررررررررٞ
ٗاف قازٓرررررا إىل بسُررررراًر ضٚاضرررررٗ ٛاضرررررح .حبٚرررررح
ميلّ اهق٘ي:

ًررررّ داُرر ر آخررررس ٩ٙسررررغ غٚررررا غررررسٗط اسبررررص
اهرررررردميقساط ٛيف ا٪سررررررصا اهطٚاضرررررر ٞٚاهعساقٚررررررٞ
ٗ٨ضرررٌٚا يف تِعٌٔٚرررا اهررررداخو ,ٛفٌععرررٍ ا٪سررررصا
اهطٚاضرررررر ٞٚاهعساقٚرررررر ٞت غورررررر عؤٚررررررا اهصعاًرررررررات
اهفسدٙررررر ٞاهعا٢وٚرررررٗ ٞملرررررد ٝط٘ٙورررررٗ ٞعررررردَ ترررررداٗي
اهقٚاد ٝاسبصب.ٞٚ

• اْ ا٪سررررررصا اهطٚاضرررررر ٞٚامل٘درررررر٘د ٨ ٝتعرررررردٗ أْ
تلرررْ٘ فٚرررٕ صبرررسد ٗادٔرررات هػخصرررٚات طا٢فٚررر ٞأٗ
ضٚاضررر ٞٚأٗ عػرررا٢سٓٗ ٞٙررر ٛبٔررررا غرررر قرررادز ٝعورررٟ
دبرررراٗش ٓرررررٖ اٮطررررازات اجمل ٌعٚرررر ٞبادبرررراٖ ا٪فرر ر
اهطٚاضررررر ٛاهسسررررر ممررررررا ػبعورررررٔا ت عررررراز ًررررر
دررررررر٘ٓس اهِعرررررررس إهٔٚرررررررا كٌِعٌرررررررات مجآرٙرررررررٞ
ت بِرررررر ٟعٌوٚرررررر ٞاه شرررررردٙح اجمل ٌعررررررٗ ٛذبقٚرررر ر
ا٨ضررررر قساز اهطٚاضررررررٗ ٛتجبٚررررر أزكرررررراْ اه٘سرررررردٝ
اه٘طِ.ٞٚ

بعبررراز ٝأخرررس ٠أْ أغور ر ا٪سرررصا ًِقطرررٌ ٞضرررٌّ
عرررررررا٩٢ت أٙد٘ٙه٘دٚررررررر ٞذات عضررررررر٘ ٞٙسصرررررررس,ٞٙ
فٔررر ٛأًرررا أسرررصا ضبوٚررر ٞأثِٚررر ٞأً ٜرررادْٗ اهِطررراق
اهررررر٘طي ,أٗ أسرررررصا أممٚررررر /ٞدِٚٙررررر ٞأً ٜرررررا فررررر٘ق
اهِطرررراق اهرررر٘طي ٗٓرررررا ٙعرررر٘د إىل ضررررع أٗ غٚررررا
املػرررررررسٗ اهطٚاضررررررر ٛازبررررررراً ٗاهِررررررراظٍ هصرررررررٚغٞ
ٗطِ ٞٚتعلظ ً طوبات ًػسٗ اهدٗه ٞاملدُ.ٞٚ

• ًررررّ امل٧كررررد إْ ٗدرررر٘د ٓرررررا اهلررررٍ اهلا٢ررررى ًررررّ
ا٪سرررررررررصا ٗاه ِعٌٚرررررررررات اهطٚاضررررررررر ٞٚاملف قررررررررردٝ
هرررررررر ر اًر ضٚاضررررررررررٗ ٞٚاق صررررررررررادٗ ٞٙاد ٌاعٚررررررررررٞ
ٗاضررررش ٞؼبرررر٘ي دْٗ خدًررررٕ عٌوٚرررر ٞبِررررا ١اجمل ٌررر
ٗذبق ٚدٗه ٞا٨ض قساز اهطٚاض.ٛ

إمجررررررا ً٨أْ اهِعرررررراَ اسبصبرررررر ٛيف اهعررررررساق ٙعلررررررظ
بقررردز ٗاضرررح أشًررر ٞاملػرررازكٗ ٞاه ٌجٚرررى اهطٚاضرررٛ
ٗاُلػررررا اهِعرررراَ اهطٚاضرررر ٛعورررر ٟقررررً٘ ٠ررررا فرررر٘ق
اهدٗهًٗ ٞا دُٗٔا.

بلوٌرررر ٞأخررررس ٠أْ املفازقرررر ٞاه٩ف رررر ٞهوِعررررس ,اُررررٕ يف
اه٘قرررر ر اهررررررر ٜتلررررررْ٘ فٚررررررٕ اه عددٙرررررر ٞاسبصبٚررررررٞ
ٗاهطٚاضرررررً ٞٚعٔرررررساً ًرررررّ ًعرررررآس اهدميقساطٚرررررٞ
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ٗ٩ٙسرررررررررغ أْ اهِعررررررررراَ اهقرررررررررا ٍ٢عوررررررررر ٟأضرررررررررظ
احملاصصررررررٗ ٞاه عددٙرررررر ٞفػررررررى برررررراهِٔ٘ برررر ر ٍٓ
اه٘ظررررررررا ٢ا٪ضاضرررررررر ٞٚهبِررررررررا ١اهدٗهرررررررر ٞاملدُٚررررررررٞ
اهعساقٚرررر ,ٞسٚررررح أْ اهدميقساطٚرررر ٨ ٞتقرررراع بعرررردد
ا٪سررررررصا ٗإمنررررررا ًررررررّ خرررررر٩ي اه ررررررداٗي اهطرررررروٌٛ
هوطوطٗ ٞتلاف ٧اهفس .

ٗ٩ٙسرررغ أْ اهقررر٘ ٠اهطٚاضررر ٞٚتعٌرررى عوررر ٟتلٚٚر ر
أٗ إعرررراد ٝتػررررلٚى ادٗاز ًٗعرررراٙر اهِعرررراَ اهطٚاضررررٛ
امل ٌجررررررررى باهِعرررررررراَ اه ملرررررررراُٗ ٛفقررررررراً هٌِ٘ذدٔررررررررا
اهطٚاضررررر ٛه ِ رررررص قررررردزات اهِعررررراَ ًرررررّ إطازٓرررررا
امل٧ضطرررررررٗ ٛذب٘هلرررررررا إىل إطررررررراز ضررررررروط ٞقٚرررررررادات
ا٪سررررررصا ٗاهقرررررر٘ ٠اهطٚاضررررررٗ ,ٞٚاملجرررررراي اه٘اضررررررح
ت ضررررٚظ اجملرررراً ٚاملطرررروش ٞخررررازز أطرررراز امل٧ضطررررٞ
اهعطلس ٞٙاهسمسٗ ٞٚعو ٟسطابٔا.

كٌرررررررا ٩ٙسرررررررغ أٙضررررر راً أْ ًععرررررررٍ ا٪سرررررررصا يف
اهعرررساق ذات برررساًر تقوٚدٙرررٓٗ ٞررر ٛعوررر ٟا٪غور ر مل
تعٌرررررى عوررررر ٟدًرررررر امللُ٘رررررات ا٨د ٌاعٚررررر ٞيف ظرررررى
صب ٌرر ر ٙعرررراًُ ٛررررّ اُقطرررراًات طا٢فٚرررر ٞعسقٚررررٞ
ٗقبٚورررررر ,ٞبررررررى عٌورررر ر عورررررر ٟتغرٙرررررر ٞاٌ ُ٨ررررررا١ات
اه قوٚدٙرررررٗ ٞدطررررردتٔا يف اسبٚرررررا ٝاهطٚاضررررر ٞٚممرررررا
اُعلطرررر ضررررروباً عوررررر ٟاه٘سرررررد ٝاه٘طِٚرررررٗ ٞعٌوٚرررررٞ
اه شرررررررر٘ي اهرررررررردميقساطٗ ٛبِررررررررا ١دٗهررررررررً ٞدُٚرررررررر,ٞ
ف ش٘هر ر ا٪سرررصا اهطٚاضرررً ٞٚرررّ اهطررراب اهررر٘طي
املررررررردُ ٛإىل أسرررررررصا ًلُ٘ررررررراتٗ ,أصررررررربح ترررررررداٗي
اهطررروط ٞؽبضر ر ملِطر ر امللُ٘رررات بررردً ً٨رررّ قاعررردٝ
ا ُ٨خابرررات ,سٚرررح اضر ر غو تورررم ا٪سرررصا اهعاًرررى
اهرررررررردٙي ٗاهقبوررررررررٗ ٛاضرررررر ر ٌدت ًِررررررررٕ قاعرررررررردتٔا
ازبٌآرٙررررررررٗ ,ٞدخورررررررر ا٪سررررررررصا ا ُ٨خابرررررررررات
ًع ٌرررررد ٝعوررررر ٟاهسصرررررٚد اهطرررررا٢ف ,ٛفورررررٍ ٙصررررر٘ت
اهِاخرررر عوررررر ٟاهػخصررررر ٞٚاهطٚاضررررر ٞٚاهلفررررر ٝ٧برررررى
صرررررر٘ت عورررررر ٟاهػخصرررررر ٞٚاهرررررري متجررررررى املصرررررراح
اهطا٢فٚررررٗ ٞاهعسقٚرررررٗ ٞاهقبوٚررررر ٞهررررٕٓٗ ,ررررررا بررررردٗزٖ
ٙرررررر٧د ٜإىل إضررررررعا اه٘سررررررد ٝاه٘طِٚررررررٗ ٞأُٚرررررراز
امل٘اطِررررٗ ٞعرررردَ اه ررررر٘اشْ ,فررررا٪سصا تعٌررررى عورررررٟ
تفعٚرررررى ًصررررروش ٞطا٢فٚررررر ٞقً٘ٚرررررً ٞعِٚررررر ٞعورررررٟ
سطا املصوش ٞاهعاً ٞهوٌذ ٌ .

ٗاه ذسبرررر ٞاهطٚاضرررر ٞٚأثب رر ر أُررررٕ كوٌررررا تقرررردً
اهقٚرررررادات اهطٚاضررررر ٞٚيف ً٘اقرررر اهطررررروطٗ ٞاهقرررررساز,
كوٌررررا ادبٔرر ر عبرررر٘ اه فررررسد باهطرررروطٗ ,ٞادبٔرر ر
عبررررر٘ أُػرررررا ١ا٪طرررررس غرررررر اهسمسٚررررر ٞهوطررررروط ,ٞإٜ
أُػرررررا ١ضررررروطات ً٘اشٙررررر ٞأٗ ًطررر ر  ,ٝبرررررى تفررررر٘ق
امل٧ضطرررر ٞاهسمسٚرررر ,ٞبغررررس اًرر ر ٩ن املصٙررررد ًررررّ
ًصررررررررادز اهِفرررررررر٘ذ ٗفررررررررا ٢اهقرررررررر٘ ٝاهطٚاضررررررررٞٚ
ه شذرررر ٍٚاهفسقررررا/١اهػررررسكاٗ ,١تررررسدٚح ت٘اشُررررات
اً٪ررررس اه٘اقررر هصرررراسبٔا ,طاملررررا أْ إهٚرررر ٞاسبلررررٍ يف
ُعررررراَ دميقساطرررررر ٛترررررر٘افق ٛدبعرررررى ًررررررّ اهقررررررساز
عٌوٚرررً ٞعقررردٗ ٝبط٣ٚررر ًٗ ٞول٣رررٗ ,ٞتضرررٌّ قررردزٝ
اه عطٚرررررى أكجرررررس ًرررررّ قررررردز ٝا٨ظبررررراشٗ ,أصررررربش
آهٚرررررر ٞا٪شًررررررٓ ٞرررررر ٛاهطرررررربٚى ا٪فضررررررى ه شقٚرررر ر
ا٨ضررر قطا اهطٚاضرررر ٛباهِطرررب ٞهقٚررررادات اهطرررروط,ٞ
ٗٓلررررررررا مت إدخررررررراي اهعرررررررساق يف دا٢رررررررس ٝاسبوقرررررررٞ
املفسغرررً ٞرررّ ا٪شًرررات فقبرررى أْ تِ ٔررر ٛأشًررر ٞتبررردأ
أشً ٞأخسٓٗ ٠لرا.
باٮضرررراف ٞملررررا تقرررردَ ميلررررّ اهقرررر٘ي أْ عرررردد كرررربر
ًرررررّ ا٪سرررررصا اهطٚاضررررر ٞٚاهعساقٚرررررٓ ٞررررر ٛأسرررررصا
طا٢فٚررررررر ٞأٗ ذات ادبررررررراٖ طرررررررا٢ف ٛيف عقٚررررررردتٔا أٗ
ٗاقعٔرررررررا ْ٨ ,ا٪غوبٚررررررر ٞاهطررررررراسقً ٞرررررررّ أعضرررررررا١
ا٪سرررررررصا ٌ ِٙرررررررْ٘ إىل طا٢فرررررررً ٞعِٚررررررر ,ٞكٌرررررررا
تق صس غاهب ٞٚاهقٚادات عو ٟأبِآ ١رٖ اهطا٢ف.ٞ

ًٗررا تقرردَ  ٙعرراز ً ر اهفسضرر ٞٚاهرري تفٚررد ب ر ْ
اُف رررا اجملرررراي إًرررراَ اه عرررردد اهطٚاضررررٓ ٛرررر٘ ًعاًررررى
طررررررسد ٜيف ع٩ق ررررررٕ ب شررررررسز (تعرررررردد) اشبٚرررررررازات
اهطٚاضرررر ٞٚهوِرررراخبن عررررّ ضررررٚطس ٝقررررً٘ ٠ررررا فرررر٘ق
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اهدٗهرررررًٗ ٞرررررا دُٗٔرررررا يف اخ ٚررررراز اهطررررراقٍ اهقٚرررررادٜ
هوِعرررررراَٗ ,هلررررررّ ٩ٙسررررررغ أْ اهطررررررو٘ن اهطٚاضررررررٛ
هوِررررراخبن ٗخٚرررررازاتٍٔ اهطٚاضررررر ٞٚمل تلرررررّ تعلرررررظ
ًضررررررٌْ٘ امل٘اطِرررررر ,ٞبررررررى أُٔررررررا علطررررر ًضررررررٌُ٘اً
برررداٚ٢اً أٗهٚرراً ًِغوقرراً عوررر ٟخٚرررازات ضرررٚقٗ ٞفسعٚرررٞ
 ٨متجرررى ًفٔرررَ٘ ٗمنررر٘ذز ا٨خ ٚررراز اسبرررس اهطررر٘عٛ
اهلرررراد  ,قرررردز ًررررا ٙعرر ر عررررّ تبعٚررررٗ ٞإزادً ٝقٚرررردٝ
ٗٗعً٘ ٛدٕ أٗ قطس ٞٙضٚاض ٞٚف٘ق.ٞٚ

خ اًررر راً ميلرررررّ اهقررررر٘ي أْ ًرررررا ك ررر ر ٓررررر٘
عبررراز ٝعرررّ ًفررراتٚح هررربع اٮغرررلاهٚات اهطٚاضرررٞٚ
اهررري ت٘ادرررٕ اهعرررساق يف إقاًررر ٞدٗهرررً ٞدُٚررر ٞبررردً٩ٙ
هودٗهررر ٞاهررري أُرررازت عررراَ ٗ ,2003ذهرررم ًرررّ خررر٩ي
اهطرررررع ٛٮزضررررراُ ١عررررراَ دميقساطررررر ٛقرررررا ٍ٢عورررررٟ
اه ررر٘اشْ برررن اهطررروطات ٗاضر ر ق٩ي اهقضررراٗ ,١كرررى
ذهررررم ٙعررررد ًررررّ ًقً٘ررررات اهدٗهرررر ٞاملدُٚررررٗ . ٞعوررررٟ
اهعررررررساق اهطرررررراع ٛهبِررررررا ١دٗه ررررررٕ املدُٚرررررر ٞتطبٚرررر ر
ٗممازضررر ٞتورررم املقً٘رررات ٗاهعٌرررى عؤٚرررا ,زغرررٍ ًرررا
ٙعٚػررررٕ ًررررّ ًػرررراكى عدٙررررد ٝذبرررر٘ي بِٚررررٕ ٗبررررن
اه٘صررررررر٘ي إىل تورررررررم اهدٗهرررررررًِٔ ٞرررررررا ا٨د ٌررررررراعٛ
ٗاهطٚاضرررٗ ٛا٨ق صرررادٗ ٜاً٪ررري متجور ر يف عِررر
طررررا٢فٗ ٛبررررسٗش احملاصصرررر ٞاهطا٢فٚرررر ٞبررررن أفررررساد
اجمل ٌر ر ٗضرررع اه عورررٗ ٍٚاشدٙررراد اًٚ٪رررٓٗ ٞذرررسٝ
اهطاقررررات ٗاهعقرررر٘ي ,أضررررافٕ إىل ًػرررراكى ضٚاضررررٞٚ
دبطررررررردت باهصرررررررسا ٗاه ِررررررراسس اهطٚاضررررررر ٛبرررررررن
ا٪سرررررررررررصا اهطٚاضرررررررررررٗ ٞٚتِررررررررررراً ٛاحملطررررررررررر٘بٞٚ
اهطٚاضررررررٗ ٞٚاع ٌرررررراد اغورررر ر ا٪سررررررصا اهطٚاضررررررٞٚ
عوررررر ٟاٌ ُ٨رررررا١ات اهقبوٚرررررٗ ٞاهعسقٚرررررٗ ٞاهطا٢فٚرررررٞ
ُآٚررررم عررررّ اخرر ر ٩ط اهقررررساز اهطٚاضرررر ٛباهرررردٙي,
إضرررررراف ٞإىل املػررررررل٩ت ا٨ق صررررررادً ٞٙررررررّ ضررررررع
ٓٚلورررررررر ٞا٨ق صرررررررراد اهعساقررررررررٗ ٛاهفطرررررررراد املرررررررراهٛ
ٗاٮدازٗ ٜتِرررراً ٛظررررآس ٝاهبطاهررررًٗ ,ٞررررّ ثررررٍ فررر ْ
اهعررررررساق اهطرررررراع ٛهبِررررررا ١دٗهررررررً ٞدُٚرررررر ٞعوٚررررررٕ أْ
 ٙذررررررراٗش تورررررررم اٮغرررررررلاهٚات أٗٙٗ ً٨عٌرررررررى عورررررررٟ
تطبٚر ر ًقً٘رررات اهدٗهررر ٞاملدُٚررر ٞثاُٚر راًًٗ ,ر ر ذهرررم
فاملػرررلو ٞهٚطر ر يف ًقً٘رررات تطبر ر ٗ ,إمنرررا املػرررلوٞ
تلٌرررررّ يف ٗاقرررر ً ررررردٓ٘ز تعٚػرررررٕ اهدٗهرررررِٙ ٞبغرررررٛ
اهعٌرررررى عوررررر ٟإٙقافرررررٕ ْ٨ ,اهدٗهررررر ٞاهعساقٚررررر ٞمترررررس
بفررر ر  ٝسسدررررر ٞتٔررررردد ٗسرررررد ٝاهػرررررع ٗمتاضرررررلٕ
ا٨د ٌاع.ٛ

مبعِرررررررر ٟأْ ًررررررررّ  ِٙخرررررر ر ٙ ٨عررررررررس ٗظٚفررررررررٞ
ا ُ٨خرررررا ٓٗ ,ررررر٘ أًرررررس ٙعررررر٘د إىل ع٘اًرررررى ثقافٚرررررٞ
ٗاد ٌاعٚرررررررررٗ ٞع٘اًرررررررررى متجرررررررررى بِررررررررر ٟقاُُ٘ٚرررررررررٞ
ًٗ٧ضطررررررٗ ٞٚضٚاضررررررًٗ ,ٞٚررررررّ بررررررن ذهررررررم ترررررردُٛ
ًطررر ٘ ٠اهجقافرررر ٞاهطٚاضرررر ٞٚهررررد ٠غاهبٚرررر ٞاهػررررع
اهعساق.ٛ
ًٗرررررّ املعرررررسٗ اْ اهعرررررساق بورررررد ً عررررردد ًٗ ِررررر٘
ُطررررررررٚذٕ اجمل ٌعررررررررٗ ٛدررررررررا ١يف املررررررررادً )3( ٝررررررررّ
اهدضررررر ر ٘ز اْ اهعرررررررساق بورررررررد اهقً٘ٚرررررررات ٗا٨دٙررررررراْ
ٗاملررررررآ ٓٗ ,ررررررا اً٨رررررس هرررررٕ ٗدٔررررراْ ٗدرررررٕ ضررررروي
ٗاخررررررس اػبرررررراب ,ٛفوررررررٚظ كررررررى تعرررررردد ٙقرررررر٘د اىل
اهصرررررررسا ٗا٨سررررر ر ا ٗضرررررررع ٛعبررررررر٘ اُ٨فصررررررراي,
فررررررراً٪س ً ٘قررررر ر عوررررررر ٟت٘دٔرررررررات اه لِ٘ٙرررررررات اٗ
امللُ٘رررررررات اجمل ٌعٚررررررر ٞفٔرررررررى تطرررررررع ٟاىل اهعرررررررٚؼ
املػر ر ن ,اَ أُرررا تطرررعٗ ٟتعٌرررى ًرررا اضر ر طاع اىل
اُ٨فصاي.
غبوررررص هوقرررر٘ي اُررررٕ هررررٚظ باهضررررسٗز ٝكررررى تعرررردد
ٗتِررررر٘ ٙقررررر٘د اىل صرررررسا ًٗػررررراكى برررررن اهقررررر٘٠
ٗامللُ٘رررررات اهطٚاضرررررٗ ٞٚباه ررررراه ٛخوررر ر ساهرررررٕ ًرررررّ
عرررردَ ا٨ضرر ر قساز اهطٚاضررررٗ ٛاْ عرررردَ اه عرررردد ًررررّ
غ ُٕ اْ ٙق٘د اىل ا٨ض قساز.
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ٗٙبقرررر ٟاهطرررر٧اي اهسٚ٢طررررٓ ٛررررى املطورررر٘ ا ُ٨عرررراز
سبررررن اضرر ر لٌاي ًطرر ر وصًات بِررررا ١اهدٗهرررر ٞاملدُٚررررٞ
اسبدٙجرررررًٗ ٞرررررّ ثرررررٍ اهعٌرررررى عوررررر ٟقٚأًرررررا ,أَ اُرررررٕ
ِٙبغررر ٛدعرررى اسبادررر ٞهبِرررا ١اهدٗهررر ٞاملدُٚررر ٞخٚرررازاً
ضٚاضٚاً ٗضعٚاً ٗهٚظ خٚازاً ً٘ض٘عٚاً.

 -1أبر رر٘ فٔر ررس اهطر رروف ,ٛاهدٗهر رر ٞاملدُٚر ررً ٞف رررآٗ ٍٚأسلرررراَ ,داز
عر ر ررامل اهِر ر رر٘ادز املصر ر ررس ٞٙهوِػر ر ررس ٗاه ٘ش ٙرررر  ,اهقررررررآس,2011 ,ٝ
.23
 -2د رررابس عصر ررف٘ز ,اه بر رراع سر رر٘ي ًفٔر ررَ٘ اهدٗهرررر ٞاملدُٚرررر,ٞ
دس ٙر ررر ررد ٝا ٓ٪ر ر ر ررساَ ,ا٪زبع ر ر ر ررا4 ,١ذٗ اسبذرررررررررٓ1434 ٞرررررررررر19/
أك ٘بس ,2013اهطِ ,138 ٞاهعدد .46328
 -3مشخر رر ٛد رر  ,دٗهر رر ٞامل٘اطِر رر . ٞدٗهر ررً ٞدُٚررررٗ ٞاهقرررراُْ٘,
صبور ررر ر رر ٞامل٘اطِر ر ر ر ررٗ ٞاه عر ر ر ر رراٙؼ ,اهطر ر ر ر ررِ ٞاٗ٪ىل ,اهعرررررررررردد
اشب ر ر رراًظً ,سك ر ر ررص ٗط ر ر ررّ هودزاض ر ر ررات ,بغرررررررداد ,ن,2007 ,1
.29-28
 -4اسبطر ررن اعب٘غر رر ,ٛدهٚر ررى إىل اهدٗهر رر ٞاملدُٚرررر ,ٞاسبسكررررٞ
اهػر ر ررباب ٞٚملِ ر ر ررد ٠بر ر رردا٢ى املغر ر ررس  ,اهسبر ر رراط ,برررررر ٩ترررررراز, ٙ
.13
ًِ -5رررررز اهػر رراٗ ,ٜفوطر ررف ٞاهدٗهر رر ,ٞبغر ررداد ,غرررراز امل ررررِي,
ط.119 ,1965 ,2
 -6امحر ررد ب٘عػر ررس ّٙاُ٪صر ررازً ,ٜفٔر ررَ٘ اهدٗهرررر ٞاملدُٚرررر ٞيف
اهفلر ر رررس اهغسب ر ر ررٗ ٛاٮض ر ر رر ,ًٛ٩دزاض ر ر ررً ٞقازُررررررر ٞهررررررربع
اهِص ررر٘ اه ضٚطر رر ,ٞٚضوطر ررو ٞدزاضر ررات ,اهدٗسرررر ,ٞأبسٙررررى
.21 ,2014
 -7ه٩ط رر ٩عو ررُ ٟعس ٙررات بِ ررا ١ا ً٬رر ,ٞأُعرررس أٙررراد اهعِر ر ,
إغ ر ر ررلاه ٞٚغ ٚر ر ررا اهفوط ر ر ررف ٞاهطٚاض ر ر رر ٞٚيف بِرررررررا ١اهدٗهرررررررٞ
اهعساقٚر رر ٞبعر ررد  ,2003صبور رر ٞاهل٘فر رر ,ٞاهطر ررِٕ اهجاُٚرررر ,ٞاهعرررردد
اهساب  ,خس.202-201 ,2013 ٙ
 -8دض ٘ز مجٔ٘ز ٞٙاهعساق اهدا ٍ٢هعاَ .2005
 -9أٙاد اهعِ ً ,صدز ضب ذكسٖ.193 ,
 املفازقر رر ٞأْ ٓر رررٖ اهدٗهر رر ٞأُر ررازت عوررررٙ ٟررررد ا٨سررر ٩ي
اً٪سٙل ٛهوعساق عاَ .َ2003
 -10غاز ٙر ر ر ر ض اُطر ر ر ررفٚود ,اهعر ر ر ررساق  :اهػررررررررع ٗاه ررررررررازٙ
ٗاهطٚاض ر ر ر ررً ,ٞسك ر ر ر ررص ا ً٪ر ر ر ررازات هودزاضرررررررررات ٗاهبشررررررررر٘خ
ا٨ض اتٚذ ,ٞٚأب٘ ظي.35-34 ,2009 ,
 -11سررر٘ي ذه ررم اُع ررس -عب ررد اه ررسشاق اسبط رري ,تررراز ٙاهعرررساق
اهطٚاضر ر ر رر ٛاسبر ر ر رردٙح ,ز ,1ط ,6داز اهل ر ر رر  ,برررررررررٗت,1983 ,
.12
 - 12عبر ررد اهععر رر ٍٚد ر ر سر ررافغ ,اه شر رر٘ي اهرررردميقساط ٛيف
اهع ررساق ,ب رررٗت٧ً ,ضط ررً ٞص ررس ًستض رر ٟهول رررا  ,اهعرررساق,
.109 ,2011
 -13إٙاد اهعِ ً ,صدز ضب ذكسٖ.201 ,
ُ -14فظ املصدز.201 ,
 -15عبر ر ررد اهععر ر رر ٍٚد ر رر سر ر ررافغً ,صر ر رردز ضررررررب ذكررررررسٖ,
.167
 -16ا ٙرراد اهعِر ر  ,اغ ررلاه ٞٚغ ٚررا اهفوط ررف ٞاهطٚاضررر ٞٚيف بِرررا١
اهدٗه ٞاهعساقً ,ٞٚصدز ضب ذكس.204 ,ٝ
ًٔ -17ر ر ر ررد ٜاهػر ر ر ررس  ,امللُ٘ر ر ر ررات اهطٚاض ر ررررر ٞٚهوطا٢فٚرررررررر ٞيف
اهعر ررساق  :يف "املط رر ه ٞاهطا٢فٚر ررٗ ٞا٪ثِٚر رر ٞاهعررررساق من٘ذدررررا ",
صبو رر ٞغ ررً ْٗ٧ػ ررسق ,ٞٚاهع رردد(ً ,)1سك ررص املػرررسق اهعسبرررٛ
 ,برٗت.95 ,2008 ,
 -18عب ر ررد ازبب ر رراز امح ر ررد ,آه ٚر ررات ًِر ر ر اسبرررررس آ٪وٚررررر ٞيف
اهعر ررساق ,صبور رر ٞاهعور ررَ٘ اهطٚاضر رر ,ٞٚاهعر رردد( ,)34اهطررررِٕ,2007
كو ٞٚاهعوَ٘ اهطٚاض ,ٞٚداًع ٞبغداد.8 ,
 19سٚرررردز ضر ررعٚد ,اهر رردِٙاًٚات ا٨د ٌاعٚر رر ٞيف اهعررررساق :ثررررسا١
اه عدد ٙر ررٗ ٞغ ر ررقآ٦ا يف إغ ر ررلاه ٞٚاهدميقساطٚررررر ٞاه ٘افقٚرررررٞ
يف اجمل ٌع ر ررات امل ع ر رردد ,ٝهبِ ر رراْ ٗاهع ر ررساق ,بررررررٗت ,املسكرررررص
اهوبِاُ ٛهودزاضات.78 ,2007 ,

مبعِررررر ٟأدق ِٙبغررررر ٛأْ ظبعرررررى ًرررررّ بِرررررا ١اهدٗهرررررٞ
املدُٚرررر ٞاسبدٙجرررر ٞخٚررررازاً ضٚاضررررٚاً ٗاعٚرر راً ٙبرررردأ ًررررّ
فرررر٘ق ٗهررررٚظ ًررررّ ذبرر ر ٗ ,اضررررعن يف اع بازُررررا أْ
دبرررراز اهفررررس ًررررّ أعورررر ٟكررررجراً ًررررا ٗادٔرر ر
اهفػى.
اْ اهدٗهرررر ٨ ٞتررررِذح يف ا٨ضرر ر قساز ٗا٨ك ٌرررراي ا٨
بقرررردز ًررررا تررررِذح يف ذبقٚرر ر غررررسعٔ ٚا اهطٚاضررررٞٚ
اهي تٓ٧ؤا ه شقً ٚفًٔ٘ٔا اٗ بسُاصبٔا.
اْ عٌوٚرررر ٞبِررررا ١اهدٗهررررٗ ٞاهرررري قررررد تطرررر٘ي هعقرررر٘د
ت طو ذبق ٚا٨ت-:ٛ
-1تجبٚر ر ا٨ضر ر قساز اً٨ررري ٗاٙقرررا اعٌررراي اهعِر ر
بلافررررررٕ اغررررررلاهٕ ًٗطرررر ر ٘ٙاتٕ ٗاهررررررر ٜؼبرررررر٘ي دْٗ
اًلاُٚرررررر ٞاضررررر قساز ً٧ضطررررررات اهدٗهررررررٗ ٞاجمل ٌرررر ر
املدُ.ٛ
-2تررررررررررررٗ ٙاهررررررررررر٘١٨ات ٗاٌ ُ٨رررررررررررا١ات اهقبوٚرررررررررررٞ
ٗاهطا٢فٚررررررر ٞيف ٗ ١٨اٗضررررر ر هوٌذ ٌررررر ر اهعساقرررررررٛ
امل٘سد.
-3تٌِٚرررررً ٞقً٘رررررات اجمل ٌررررر املررررردُ٧ًٗ ٛضطررررررات
اسبلً٘رررر ٞمبررررا ٙعررررصش ُرررر٘ا ٝاهدٗهرررر ٞذات اهدميً٘ررررٞ
ٗا٨ض قساز اهطٚاض.ٛ
-4اه فاعررررررى ٗاه ٘اصررررررى ٗاه لاًررررررى بررررررن طب ورررر ر
ا٨طٚررررا اهطٚاضرررر ٞٚاهعساقٚررررٗ ٞضباٗهرررر ٞا٨ه قررررا١
عورررر ٟاهج٘ابرر ر اه٘طِٚرررر ٞمبررررا ٙعررررصش اه قرررراز بررررن
ٓرٖ ا٨طٚا اهطٚاض.ٞٚ
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صبو ٞداًع ٞاُ٨باز هوعوَ٘ اهقاُُ٘ٗ ٞٚاهطٚاض - ٞٚاهعدد اهجاهح عػس  -اجملود اهجاُ - ٛاهطِ)2017( ٞ
 -37ع ر ر رراًس ف ر ر رراخ٘ز ,ٜا٨س ر ر ررصا اهطٚاضرررررررٗ ,ٞٚدٗزٓرررررررا يف
اسبٚر ررا ٝاهدميقساطٚر رر ,ٞصبور رر ٞدزاضر ررات قاُُ٘ٚررررٗ ٞضٚاضرررر,ٞٚ
فسُطا ,اهعدد اه ذسٙي ,اذاز.89 ,2004 ,
 -38عبر ررد اهععر رر ٍٚد ر ر سر ررافغ ,اه شر رر٘ي اهرررردميقساط ٛيف
اهعساقً ,صدز ضب ذكسٖ.
 -39سط ررِن ت٘ف ٚرر ابر ررسآٗ ٍٚعبر ررد ازبب ررراز امحررررد عبرررردا ,
اه ش ر ر رر٘٨ت اهدميقساط ٚر ر رر ٞيف اهعساق(اهقٚررررررر٘د ٗاهفرررررررس ),
صبو ر ر رر ٞدزاض ر ر ررات عساق ٚر ر ررً ,ٞسك ر ر ررص اشبورررررررٚر ه٫حبررررررراخ,
اهعدد( ,)3اهطِ.31 ,2005 ٞ
 -40فساع اهبٚاتً ,ٛصدز ضب ذكس.124 ,ٝ
 -41ضررر ر ررعد ضر ر ر رروَ٘ ,إغر ر ر ررلاه ٞٚاه شر ر ر رر٘ي اهرررررررردميقساط ٛيف
اهعساق ,صبو ٞددي ,بدْٗ داز اهِػس.20 ,2006 ,
 -42سطر ررِن ت٘ف ٚرر إبر ررسآٗ ٍٚعبر ررد ازبب ررراز امحررررد عبرررردا ,
ًصدز ضب ذكسٖ.30 ,
 -43امحر ررد غاه ر ر  ,ذبر رردٙات اهدميقساطٚر رر ٞيف عررررساق اهٚررررَ٘,
اجملور ررر ٞاهعساق ٚر رر ٞهوعو ر ررَ٘ اهطٚاض ر رر ,ٞٚبغرررررداد ,اهعررررردد اٗ٨ي,
اهطِ ٞاهجاُ ,ٞٚاذاز.31 ,2008 ,
 -44ضِٚا ١عو ٛضبٌ٘د ,اه عدد ٞٙاسبصب ٞٚيف اهعساق بعد ,2003
زضاهً ٞادط ر ,داًعٕ اهِٔس ,ّٙضِٕ.189 ,2011
 -45أًر ررآُ ٛاغر ررٍ هط ٚرر  ,ا٪سر ررصا اهطٚاضررررٗ ٞٚاٌ ُ٨ررررا١ات
اه قوٚدٙر ر ر رر ,ٞدزاضر ر ر رر ٞساهر ر ر رر ٞاهعر ر ر ررساق ٗهبِرررررررراْ ,زضرررررررراهٞ
ًادط ر ,داًع ٞاهِٔس ,ّٙاهطِ.115 ,2015ٞ

 -20اضر ر ررسا ١ع ر ررر ١٩اهر ر رردُ ّٙر ر رر٘ز ,ٜاهعٌو ٚر ررر ٞاهطٚاضر ر رر ٞٚيف
اهعررر ررساق ًػر ر ررآد ا٨ض ر ر ر ٌساز اه غر ر ررٚر ,صبور ر رر ٞاملط ر ر ر قبى
اهعساق ,ٛاهعدد اهجاُ ,ٛبغداد.51 ,2006 ,
 -21عور رر ٛسطر ررّ اهسبٚعر رر ,ٛذبر رردٙات بِر ررا ١اهدٗهر رر ٞاهعساقٚر رر,ٞ
صررر ررسا اهل٘ٙر ر ررات ًٗ ر ر ر شق احملاصصر ر رر ٞاهطا٢فٚر ر رر ,ٞصبور ر ررٞ
املط ر ر ر قبى اهعسبر ر ررً ,ٛسكر ر ررص دزاضر ر ررات اه٘سر ر ررد ٝاهعسبٚر ر رر,ٞ
برٗت ,اهعدد( ,)337اذاز.85 ,2007 ,
 -22خاه ر ررد عو ٚر رر٘ ٜاهع ر ررسداٗ ,ٜاهفٚدزاه ٚر ررٗ ٞاهدميقساط ٚر ررٞ
اه ٘افقٚر ر ررًٗ ٞعطٚر ر ررات اه٘اق ر ر ر اهعساقر ر رر ,ٛصبور ر رر ٞاهقر ر رراُْ٘
ٗاهطٚاضر رر ,ٞٚع ررردد خر ررا  ,داًعر رر ٞصر رر ٩اهر ررد ,ّٙأزبٚر ررى,
.235 -234 ,2011
 -23فس ٙر ر أحبر رراخ ,دِٙاًٚلٚر ررات اهِر ررصا يف اهع رررساق ,تقٚر ررٍٚ
اضرررررر اتٚذً ,ٛعٔ ر ر ررد اهدزاض ر ر ررات ا٨ضر ر رر اتٚذ ,ٞٚب ر ر رررٗت,
.8 ,2007
 -24عور رر ٛعبر رراع ًر ررساد ,سر رر٘ي بع رر ًػر ررل٩ت إعر رراد ٝبِر ررا١
اهدٗهر ر رر ٞيف اهعر ر ررساق ,صبور ر رر ٞمحر ر رر٘زاب ٛهودزاضر ر ررات ,اهعر ر رردد
اهسابر ر ر ر ر  ,اهط ر ر ر ررِ ٞاٗ٪ىلً ,سك ر ر ر ررص مح ر ر ر رر٘زاب ٛهوبش ر ر ر رر٘خ
ٗاهدزاضر ر ر ر ر ر ر ررات ا٨ض ر ر ر ر ر ر ر ر اتٚذ ,ٞٚبغر ر ر ر ر ر ر ررداد ,كر ر ر ر ر ر ر رراُْ٘
اٗ٪ي/دٙطٌ .208 ,2012
ً -25ع ر ررص إمساعٚر ررى اهصر رربٚش ,ٛصر ررِ اهقر ررساز اهطٚاضر رر ٛيف
اهعرررر ررساق ٗاه ر ر رردميقساطٚات اه ٘افق ٚر ر رر ,ٞبغ ر ر ررداد ,داز اهل ر ر ر ر
اهعوٌ.249 ,2015,ٞٚ
ٗ -26هٚر ررد ضر ررامل ضبٌر ررد ً ,ضط ررر ٞاهط ررروطٗ ٞبِر ررا ١اهدٗهر ررٞ
ا(ًٞ٨دزاضر ر ر رر ٞساهر ر ر رر ٞاهعر ر ر ررساق) ,ا٨كر ر ر ررادمي ْ٘ٚهوِػر ر ر ررس
ٗاه ٘ش , ٙعٌاْ.426 ,2014 ,
ٙ -27اضن ضعد ضبٌد اهبلس ,ٜإغلاهٚات اهدميقساطٞٚ
اه ٘افقٗ ٞٚاُعلاضاتٔا عو ٟاه ذسب ٞاهعساق ,ٞٚصبوٞ
املط ِصس ٞٙهودزاضات اهعسبٗ ٞٚاهدٗه ,ٞٚاهعدد( ,)72ازباًعٞ
املط ِصس ,ٞٙكو ٞٚاهعوَ٘ اهطٚاض.59 ,2009 ,ٞٚ
 - 28أضبٌ ر ررد امل ر رراهلً ,ٛطر ر ر قبى اهدميقساط ٚر رر ٞاه ٘افق ٚر ررٞ
يف املغر ر ررس  ,صبور ر رر ٞاملط ر ر ر قبى اهعسبر ر ررً ,ٛسكر ر ررص دزاضر ر ررات
اه٘سد ٝاهعسب ,ٞٚبرٗت ,اهعدد ,334ن.50 ,2006 ,1
 -29آزُر رر هٚبٔ ر ررازت ,اهدميقساط ٚر رر ٞاه ٘افق ٚر رر ٞيف صب ٌر ر ر
ً ع ر رردد ,تسمج ر رر ٞسط ر ررّ شِٙر رر ,ٞاهف ر ررسات هوِػ ر ررس ٗاه ٘شٙر رر ,
بغدادً ,عٔد اهدزاضات ا٨ض اتٚذ.11 ,2006 ,ٞٚ
ُ -30فظ املصدز.17 ,
 -31كٌ ر رراي املِ ر رر٘يفُ ,عس ٙر ررات اه ر ررِعٍ اهطٚاض ر رر ,ٞٚاهل٘ٙر رر ,
ٗكاه ٞاملطب٘عات.218 ,1985 ,
ٗ أُع ر ررس زغ ر ررٚد عٌ ر رراز ,ٝاهدميقساط ٚر رر ٞاه ٘افق ٚر رر : ٞدزاض ر ررٞ
يف اهطر ررو٘ن اهطٚاضر رر ٛاهعساقر رر ٛصبور رر(ٞشاُل٘ ٜضر رروٌٚاُ,)ٞٚ
اهعررر ر ر رردد( ,)30داًعر ر ر ر رر ٞاهطر ر ر ر رروٌٚاُ ,ٞٚقطر ر ر ر ررٍ اهدزاضر ر ر ر ررات
اٮُطاُ ,ٞٚت.130 ,2010 ,1
 -32غف ر ر ر ررساْ  ٙر ر ر ررُ٘ظ ٓر ر ر ر راد ,ٜدبسب ر ر ر رر ٞاهدميقساط ٚر ر ر ررٞ
اه ٘افق ٚر ر ر ر ر رر ٞيف اٙسهِ ر ر ر ر ر رردا اهػ ر ر ر ر ر ررٌاه ,ٞٚأٗزاق أٗزب ٚر ر ر ر ر رر,ٞ
اهعررررردد(ً ,)184سك ر ررص اهدزاض ر ررات اهدٗه ٚر رر ,ٞداًع ر رر ٞبغ ر ررداد,
ن.17 ,2009 ,1
ًٔ -33ر ر ررا در ر ررابس ضر ر رروٌاْ اهسبٚعر ر رر ,ٛاهِعر ر رراَ اهطٚاضر ر رر ٛيف
اهعرر ررساق (حب ر ررح يف اهدميقساط ٚر رر ٞاه ٘افق ٚر ررٗ ٞإغ ر ررلاهٚاتٔا),
زضر رراهً ٞادط رر ر غر ررر ًِػر رر٘ز ,ٝداًعر رر ٞاهِٔر ررس ,ّٙكوٚر ررٞ
اهعوَ٘ اهطٚاض.29 ,2011 ,ٞٚ
 -34أٙاد اهعِ ً ,صدز ضب ذكسٖ.198 ,
 -35أ ٙرراد اهعِر ر ٗاض ررش ٙعق رر٘ ضبٌ رردً ,طر ر قبى اهع ررساق,
دزاضر ر ر رر ٞيف اهع٩قر ر ر رر ٞبر ر ر ررن ً٧غر ر ر ررسات اهدٗهر ر ر رر ٞاهفاغر ر ر رروٞ
ًٗرررر ر غرات أُ ٚر ر رراز اهدٗه ر ر رر ,ٞاهِذر ر رر ا٨غ ر ر ررس  ,داًع ر ر ررٞ
اهل٘فر رر ,ٞكوٚر رر ٞاهعور ررَ٘ اهطٚاضر رر ,ٞٚصبور رر ٞاهل٘فر رر ,ٞاهعر رردد
اٗ٨ي ,اهطِ.17 ,2014 ٞ
ً -36ع ص إمساعٚى اهصبٚشً ,ٛصدز ضاب .69 ,
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