
 زجحلا لوح

 اسیل نجسلاو زجحلاو .ناكملا ةرداغم كتعاطتسا يف نوكی نا نود ةقلغملا ةرجھلا ةرئاد ماسقا دحا يف كعضو متی ھنا هانعم زجحلا
  .سبح ىلع نایوطنی امھیلك نأ نم مغرلا ىلع ،نیھباشتم

 

  زجحلا مسق يف كقوقح  

 ىلع ، كسفن طیشنتل ةصرفلا كل حاتت نأ كلذك بجیو .ةماركو مارتحاب لماعت نأ يف قحلا كیدل .كزاجتحا متی امدنع قوقح ةدع كیدل
 ةصرف اضیأ كیدل .زافلتلا ةدھاشمو باعلألا ةسراممو ، قلطلا ءاوھلا يف عاتمتسالاو ، ةضایرلا ةسرامم لالخ نم لاثملا لیبس
 ىلع ،براقالا وأ ءاقدصألا لبق نم اھل ططخملا تارایزلا يقلتو تنرتنإلا وأ فتاھلا مادختسا قیرط نع يجراخلا ملاعلاب لاصتالل

  .لاثملا لیبس

 لخاد تارایز يقلتب كل حمسی ال .ةررقملا ةرایزلل قباسلا مویلا هاصقأ دعوم يف كسفنب تارایزلا ةفرغ زجح كیلع ،راوزلا يقلتل
 دقو .فاك تقو يف تارایزلا ةفرغ زجحت نأ دیجلا نم ھنأ رابتعالا نیع يف عض .زجحلا زكرم يف نورخآلا ھیف میقی يذلا ىنبملا
     .ةفلتخملا زجحلا زكارم نیب تارایزلا تاقوأ فلتخت

 نكلو .ءوجللا وبلاط ھب عتمتی يذلا ردقلا سفنب زاجتحالا نھر نوكت امدنع نانسألاب ةیانعلاو ةیبطلا ةیاعرلا ىلع لوصحلا كل قحی
 ةرجھلا ةحلصم تسیلو .ھیف ازجتحم نوكت يذلا زجحلا زكرم ىلعً ادامتعاً الیلقً افلتخم نوكی ةضرمموا بیبط ىلع لوصحلا  ةیناكما
   .ةداتعملا ةیبطلا عجارملا يھ لب ،زجحلا زكرم يف ةیبطلا ةیاعرلا نع ةلوؤسملا يھ

 يدسجلا شیتفتلاب ارارق ذخا مھنكمی تالاحلا ضعب يفو ،زجحلا زكرم ىلإ ھلاخدإب كل حمسی امم دحلا زجحلا زكرم يفظومل قحی
 كنأ هانعم امب ، يدسجلا شیتفتلا رارق دض فانئتسالا ةداع نكمی .زجحلا زكرم ىلا اھلاخداب كل حمسی ال يتلاو كعم ءایشا نع ثحبلل
 .رارقلا رییغتل بلطب مدقتت

 ىرخا ةینوناق ةدعاسم وأ ماع ينوناق لیكو

  .مایأ 3 نم رثكأ يأ ،ةعاس 72 نم رثكأل زجحلا يف تنك اذإ ماع ينوناق لیكو ىلع لوصحلا كل قحی -
 يذلا صخشلا رایتخا كسفنب كناكمابف .زاجتحالا رطخل ضرعم تنك اذإ دیج ماع ينوناق لیكو نع مالعتسالا كركف يف عض -

    .كل رخآ ماع ينوناق لیكو نییعت ررقت دق ةرجھلا ةحلصم نكلو .كلثمی نا يف بغرت
  !كل ھنییعت مت دق نوكی نأ دعب ماعلا ينوناقلا لیكولا رییغت بعصلا نم -

 

    ؟ماعلا ينوناقلا لیكولا ةمھم نمض لومشملا ام

 يف ةكراشملاو ،زاجتحالاب قلعتی امیف عضولا نأشب كل ةروشملا میدقتب فلكم زجحلا ةیضق يف ماعلا ينوناقلا كلیكو نإ -
 ةقلعتملا تارارقلا وأ ،زاجتحالا تارارق يف نعطلا يف ةدعاسملاو ،ةرجھلا ةحلصم وأ ةیدیوسلا ةطرشلا عم تاضوافملا
  .كراوز ةبقارمب ةقلعتملا تارارقلا وأ ،ينمألا عادیالا وأ لاصفنالا تارارق وأ ،يدسجلا شیتفتلا تایلمعب

 اذإ .اذھك ابلط لوبق بعصلا نم نوكی امً ابلاغ نكل ، ينوناقلا لیكولا رییغت بلط كناكمابف ،ماعلا ينوناقلا كلیكو نعً ایضار نكت مل نإ
 نمو ،تانامض دجوت ال ،كلذ عمو .لوحتلل ًاببس اذھ نوكی دق ،ماعلا ينوناقلا لیكولا ناكم نع ًایفارغج دیعب زاجتحا زكرم ىلإ كلقن مت

 بابسألاو .ينوناقلا لیكولا لادبتسالً اببس كانھ نأ دقتعتل تاطلسلل ةبسنلاب ةدیعب ةفاسملا نوكت نأ بجی ىدم يأ ىلإ حضاولا ریغ
 نم بلطت نأ انسحتسم نوكی دقو .كلیكوب لاصتالا كیلع رذعتملا نم ھنا يھ ينوناقلا لیكولا رییغت ىلإ يدؤت دق يتلا ىرخألا
   .كلذ دعب اھقیثوت متی دق ماعلا ينوناقلا لیكولاب لاصتالا ةلواحم نأ ثیح ماعلا ينوناقلا لیكولاب لاصتالا زجحلا زكرم يف نیفظوملا

 لجر وأ ماحم نأ الامتحا كانھ نوكی دق .كلثمی نا هدیرت يذلا صخشلا ىلإ ثدحتلا كنكمی ،ماعلا ينوناقلا لیكولا رییغتب كل حمسی مل اذإ
 عیمج قفاوی الو .ماعلا ينوناقلا لیكولا ماھم مالتسال ھنم لیكوت ىلع لوصحلاو ماعلا ينوناقلا كلیكوب لاصتالا ھنكمی رخآ نوناق
  .كلذب مایقلا ىلع نیماعلا نیینوناقلا ءالكولا

  كسفنب صخشلا كلذ باعتا فیلاكت عفد ىلإ رطضت دق كنكلو ،زاجتحالا ةیضق يف كل لمعلل ارخآ اصخش فیظوتً امئاد كنكمی 

 

 

   ،ذیفنتلا قئاوع



 )VUT( ذیفنتلا قئاوع نع  غیلبتلا يف كتدعاسمب مزلم ریغ زاجتحالا ةیضق يف كدعاسی فوس يذلا ماعلا ينوناقلا لیكولا -
 .ذیفنتلا قئاوع نع غیلبتلا بلط میدقتب ارارق ذختت نا لبق كتارایخ يف ایلم ركفت نأ مھملا نم -

 طقف تاطلسلا ھل عفدت كزاجتحا دعب كل ھنییعت متی يذلا ماعلا ينوناقلا لیكولا نأ وھو رابتعالا نیع يف هذخأن نأ بجی مھم ءيش
 تاطلسلا عفدت يتلا ماھملا نمض )VUT( ذیفنتلا قئاوعب غیلبتلا ةباتك عقت ال ،لاثملا لیبس ىلعف .زاجتحالاب قلعتی ام يف كتدعاسمل
 بغرت تنك اذإ .امئاد ھیلع دامتعالا كنكمی ًائیش سیل ھنكل ، ةدعاسملا لیكولا راتخی دق نایحألا ضعب يف .اھلباقم ماعلا ينوناقلا لیكولل
 .ام ةمظنم نم ةدعاسملا بلط وأ رخآ ماحمب ةناعتسالا ىلإ كلذ نم الدب جاتحت دقف ، ذیفنتلا قئاوع نع غیلبتلا يف

 تنأو ذیفنتلل لباق لیحرت رمأ كانھ ھنا املاط كلذب مایقلا نكمی .)VUT( ذیفنتلا قئاوع نع غیلبتلا بلط میدقتل ةنیعم ةلھم نم كانھ سیل
 قئاوع نع غالبإلا .يئاھنلا ضفرلا تیقلت نأ دعب روفلا ىلع بلط میدقت مدع يف ةمھم ةطقن كانھ نوكی دق .دیوسلا يف ادجاوتم تلز ام
 نأ نكمی ءيشلا اذھف ،كلذ سكع ىلع نكلو .دیوسلا يف ءاقبلاب كل حامسلا وأ زجحلا نم كحارس قالطإ متی ھنأ ًایئاقلت ينعی ال ذیفنتلا
 تارایخلا لوح تامولعملا عیمج ىلع لوصحلل ىعست نأ مھملا نم كلذل .حیحص لكشب كلذ متی مل نإ كل ةبسنلاب ةریبك بقاوع ھل نوكی
 رایخلا وھ ام كسفنب ررقت نأ مھملا نم .ادیج ارارق ذاختا نم نكمتت ىتح نوناقلا يف علاض صخش لبق نم كیلع اھبقاوعو كب ةصاخلا
   .كنع كلذ ررقی نأ رخآ صخش عیطتسی ال .ةئیسلا تارایخلا عیمج نیب أوسالأو لضفالا

 

  زجحلا تارارق نم ةفلتخم عاونأ لوح

 ينبملا سسالأ ىلع ادامتعاو ،زجحلا ترارقل ةفلتخم بابسأ كانھ .ةطرشلا وأ ةرجھلا ةحلصم لبق نم زجحلا تارارق ذختت ام ابلاغ
 يأ ىلع رارقلا يف ركذی نأ بجیو .تارارقلا ةعجارم راركت ىدمو زجحلا ةدمل ةفلتخم ةینمز دودح كانھف ،كزاجتحا رارق اھیلع
 .اھب ةقلعتملا ةینمزلا دودحلاو ةفلتخملا سسالا ریسفت متی يلی امیف .ام تقو يأ يف ھیف نعطلا نكمی ھنأو كزاجتحا متی ساسأ

 ةیوھلا ببسب زجحلا

 ىلا كلوخد دنع كلذ قبطنیو .كتیوھ يف قیقحتلا لاجم يف نواعتلا دیرت ال تنك ذإ وأ ةضماغ كتیوھ تناك اذإ كزاجتحا نكمملا نم 
 بجیو ،ادیدج ارارق ذاختا بجی ،كلذ دعب .نیعوبسأ ةدمل الإ ساسألا اذھ ىلع كزاجتحا زوجی الو .ءوجللا بلط میدقت دنعوأ دیوسلا
 .زجحلا يف كئاقبال - صاخ لكشب ةیوق - ةیئانثتسا ابابسأ كانھ نوكت نأ

  قیقحتلا ببسب زجحلا

 ،لاثملا لیبس ىلعف .دالبلا يف ءاقبلا يف قحلا كل ناك اذا امیف كعم قیقحتلا متی يكل كزاجتحاب ارارق ذختی دقف ،قیقحتلا يف نواعتت مل اذإ
 .ساسألا اذھ ىلع ةعاس 48 ةدمل الإ كزاجتحا زوجی الو .ءوجللا قیقحت يف ةلباقملل ددحملا دعوملا ىلإ يتأت الأ تاطلسلا ىشخت دق

 ذیفنتلا ببسب زجحلا

  :اذإ الإ ذیفنتلا ببسب كزاجتحا نكمی ال

  و ،ھیف نعطلا نكمی ال رارق يأ ،ذیفنتلا زیح لخد دق ارارق هانعم امب يئاھن داعبإ وأ لیحرت رمأ كیدل ناك -
 وأ ،كقحب رداصلا رارقلا ذیفنت رذعتی ثیحب يفتختس وأ برھتتس كنأ تاطلسلا دقتعت -
 .دیوسلا يف يمارجإ لمعل كباكترا نم رطخ كانھ ناك اذإ -

 

 يھ تالاحلا هذھ يف كزاجتحا ىلإ يدؤت دق يتلا ءایشألا ىلع ةلثمألا نمو .ذیفنت ةیلمع ءارجا وأ ةئیھت يف زجحلا نم عونلا اذھ مدختسی
 تأت مل اذإ وأ ،داعبالا ةلاح يف نواعتت نل كنأب تاطلسلا تربخأ دق كنا وأ ،ذیفنتلا تاءارجا نم تبرھت دق كنا قباسلا يف لصح دق ھنا
 .تاطلسلا اھیلإ وعدت تاعامتجا ىلإ

 نمو )"رمتسملا زجحلا"( ادیدج ارارق ذاختا بجی ،كلذ دعب .ساسألا اذھ ىلع نیرھش ةدمل الإ كزاجتحا ةیادبلا يف زوجی ال
 لبق نم لصألا يف هذاختا مت دق كقحب رداصلا داعبالا وا لیحرتلا رارق ناك اذإ .ةیئانثتسا ابابسأ كانھ نوكت نأ اھدنع يرورضلا
 ذیفنت ةیضق يف اًرھش 12 اھاصقأ ةدمل كزاجتحا متی ھنا هانعم امب .اًرھش 12 نم رثكأل كزاجتحا نكمی الف ،ةطرشلا وأ ةرجھلا ةحلصم
 نكمی يتلا ةدملل قلطم دح نم كانھ سیلف ،ةمیرج كباكترال لیحرتلاب كیلع مكح اذإ .)MIG 2017:17 ةمكحملا رارق رظنا( ةدحاو
 .زجحلا مسق يف اھیف كزاجتحا

 

 ةیلامتحالا ببسب زجحلا



   .ةدودحم نوكت ةیناكمالا هذھ نكل .ةیلامتحالا ببسب زجحلاب ىمسی ام يف ءوجللا يبلاط عضوً اضیأ نكمی ،تالاحلا ضعب يف

 : طقف ةیلامتحالا ببسب زجحلا مسق يف كعضو نكمی 

 ةلقرعل وأ ریخأتل طقف ةیلودلا ةیامحلا بلطب مدقتت كنأب داقتعالل ةلوقعم ابابسأ كانھو ةدوعلا تاھیجوت بجومب اقبسم ازجتحم تنك اذإ - 
  وأ ،ةداعالا رارق ذیفنت

    .ماعلا ماظنلا وأ يموقلا نمألا ةیامحل ایرورض زجحلا ناك اذإ -

 .زجحلا رارمتسا نأشب ادیدج ارارق ذاختا بجی ،كلذ دعبو .ساسألا اذھ ىلع نیعوبسأ ةدمل الإ كزاجتحا ةیادبلا يف زوجی الو

 

  ؟زجحلا رارق ءاغلإ نكمی اذاملو ىتم

 الوقعم ام اصخش زاجتحا رارق نوكی نأ بجی -
  ناك تقو يأ يف زجحلا تارارق يف نعطلا نكمملا نم -
 ىلع كزاجتحا مت دق ناك اذإ لاثملا لیبس ىلع( زجحلا نم كحارس قالطإ اھدنع بجی ،ينوناق ساسأ نم كانھ نكی مل نا -

  )بسانملا تقولا يف رارقلا ةعجارم متت مل ھنا وأ ئطاخ ساسأ
 رومالا ریس ةیفیكو اھیفً ازجتحم تنك يتلا ةدملا ةاعارم الثم متی ،زجحلا رارمتسال ةصاخ ابابسأ كانھ تناك اذإ ام مییقت دنع -

   .كقحب رداصلا رارقلا ذیفنتب قلعتی امیف

 يغبنی ً)الثم نیرھش( ةددحم تاقوأ يف تارارقلا يف رظنلا ةداعا دنع طقف سیل .ناك تقو يأ يف زجحلا تارارق فانئتسا نكمملا نم
 اھدنع بجی ،بسانملا تقولا يف رارقلا يف رظنلا ةداعا متی مل وأ ،ةیفوتسم زاجتحالا طورش دعت مل نإ .ةفلتخملا طورشلا ءافیتسا متی نا
 ناك نا الثم ،ئطاخ ساسأ ىلع كزاجتحا مت دق ناك اذإ اروف كنع جارفإلا بجی ھنأ اضیأ ينعی ينوناق ساسأ .روفلا ىلع كنع جارفإلا
 .ذیفنتلا زیح لخد دق داعبا وأ لیحرت رارق كیدل نوكی نأ نود ذیفنتلا ببسب كزاجتحا مت دق

 نیب ام ةنزاوملا رارقلا يعناص ىلع .ناك تقو يأ يف كلذ لعفت الأ تاطلسلا ىلعف ،ھنوؤش يف دیدش لخدت وھ ناسنإلا سبح نأ امب
 يعناص دقتعی امً اریثكو .بسانتلا مییقتب ىمسی اذھو .ھسبح مدع يف زجتحملا حلاصم نیبو اھدودح ةنایصو ةسارح يف ةلودلا ةحلصم
 .ھسبح مدع يف درفلا ةحلصم قوفت اھدودح ةسارح يف ةلودلا ةحلصم نأ انھ يسایسلا رارقلا

 وھو لوألا لجألا ءاضقنا دعب يأ ،زجحلا رارمتسا نأشب ارارق ذاختال ةصاخ ةیئانثتسا ابابسأ كانھ نوكت نا بجی ،هالعأ رُكذ امكو
 ریست فیكو زاجتحالا نھر اھیف تنك يتلا ةدملا ىلإ رظنی ،لاثملا لیبس ىلع .بسانتلا مییقتب رارقلا عناص موقیً اضیأ انھو .نیرھش
 نأ ودبی ال ھنا وأ ،دیوسلا نع كداعبالً ائیش لعفت ال تاطلسلا نأ وحنلا اذھ ىلع رمألا ناك اذإ .دیوسلا نع كداعبا ةیلمع يف رومالا
 لمعلا ناك املكو زجحلا تقو لاط املك .زجحلا نم كحارس قالطإ متی نا اھدنع عقوتملا نمف ،دیوسلا نع كداعبإ يف حجنتس تاطلسلا

 .زجحلا نم كحارس قالطإب رفوا كظح ناك املك ،ءيس لكشب ریسی دیوسلا نع كداعبا ىلع

 قلطی ،كسبح متی نأ نم الدب ھنأ يأ ، ةبقارملا تحت طقف كعضوب "ایفاك" رمالا ناك اذإ ام لایح افقوم ذاختا اضیأ يغبنی ،رارق لك يف
 .ةددحم تاقوأ يف ةرجھلا ةحلصم وأ ةطرشلا ىلإ كسفن نع غیلبتلاب موقت ھنع اضوعو زجحلا نم كحارس

 

   ؟قرفلا ام - لیحرتلا و داعبالا

 تارارقلاب رمألا قلعتی امدنع ناطلتخی امً اریثك نیذللا ،نیموھفملا نیذھ نیب قرفلا بناجألا نوناق نم )أ( 8 ةداملا 12 لصفلا رّسفی
 يف الإ داعبالا رارق ذاختا نكمی ال .دیوسلا ةرداغم ھیلع بجی صخشلا نأ امھانعم لیحرتلاو داعبالا الكف .ءوجللا ایاضقب ةقلعتملا

 ىلإ راشیو .ةرتفلا هذھ لالخ ةماقإ حیرصت ىلع لوصحلل بلطب تمدقت دق تنك اذإ وأ دیوسلا ىلإ كلوصو نم رھشأ ةثالث نوضغ
 ءوجل تاءارجال اوعضخ نیذلا صاخشألا ىقلتیو ."لیحرت" اھنأب رھشأ ةثالث دعب ةرجھلا ةحلصم اھذختت يتلا داعبالا تارارق عیمج
 تیقلت دق تنك اذإ نكلو ، لیحرتلاو داعبالا تارارق عیمج يف نعطلا نكمملا نم .دیوسلا نع مھداعباب نورطاخیو لیحرت رارق ةلماك
 ذیفنتلا عم داعبالا " دیزملا أرقا .كرارق فانئتسا ءانثأ دیوسلا يف ءاقبلا يف قحلا كیدل نوكی نلف ، "يروفلا ذیفنتلا عم داعبالا" ـب اًرارق
 . ةدیج حئاصن 49ـ48 ص يف " يروفلا

  

  :دیزملا أرقا

 82-76 ص ،ءوجللا يبلاطل ةدیج حئاصن
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