
 
 

 

  
 
 

عمتجملا ةيمنتو  مولعلاو  ةيبرتلل  رطق   ةسسؤم 
 
 
 رطق ةسسؤم لوح
 مادتسم داصتقا ءانب ىلإ ةيمارلا اهتريسم يف رطق ةلود معدت ةيحبر ريغ ةئيه يه رطق ةسسؤم
 ،يلحملا عمتجملا نيكمتو ،راكتبالا ةفاقث ينبتو ،ةايحلا ىدمل مّلعتلا صرف ريفوت لالخ نمو .عونتمو
 .لضفأ ملاع ءانب يف مهاسنو ،رطق لبقتسم يف رمثتسن نحنف
 
  رطق ةسسؤم خيرات
 خيشلا دلاولا ريمألا ومسلا بحاص اهكراشت ةميكح ةيؤر رثإ كلذو ،1995 ماع يف رطق ةسسؤم تسسأت
 يف نمكي رطق لبقتسم نأب يضقتو ،رصان تنب ازوم ةخيشلا ومسلا ةبحاصو يناث لآ ةفيلخ نب دمح
  .اهئانبأ تاردق وهو الأ ،قالطإلا ىلع اهدراوم نمثأ قالطإ
 
 انزيكرت
 ميلعتلاو يعماجلا لبق ام ميلعتلا يه :ةسيئر مامتها تالاجم ةعبرأ يف رطق ةسسؤم دوهج بصنت
 .عمتجملا ةيمنتو ،ريوطتلاو ثوحبلا ،يعماجلا
 
 

  



 
 

 

رطق ةسسؤم   ةصق 
 
 تاردق قالطإو ،رطق ةلودب ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت يف ماهسإلا ىلإ رطق ةسسؤم يف علطتن
 ةيومنت ،ةيراكتبا ،ةيثحب ،ةيميلعت ةيحبر ريغ ةموظنم ىلع زكتري ركتبم جذومنل انميدقت لالخ نم ،اهئانبأ
  .ةيعمتجمو

 

 تاب ام وهو ،رطق ةلود يف ةدوجلا يلاع ٍميلعت زئاكر ءاسرإ ىلإ فدهت ةيؤر نم انقلطنا ،انتلحر ةيادب يف
 انيعاسم ززعي امب هتاردق ةيمنتو ناسنإلا ءانب انتايولوأ ةعيلط يف يتأي .يلاحلا تقولا يف اًسوملم اًعقاو
 .رطق ةلودل لضفأ لبقتسم ملاعم مسرل
 
 ةمهاسملاو انبابش تاردق ةيمنت يف ًالعاف اًرود 1995 ماع يف اهئاشنإ ذنمو ،رطق ةسسؤم تبعل دقل"
 "ةلبقملا لايجألل مادتسمو يوق داصتقا ءانب يف
 

 رطق ةسسؤم ةرادإ سلجم سيئر ،رصان تنب ازوم ةخيشلا ومسلا ةبحاص
 
 ةيتحتلا ةينبلا ريوطتل ةيساسألا زئاكرلا رطق ةسسؤم تعضو ،اهسيسأت ىلع اًماع ٢٣ رورم دعبو ،مويلا
 ىلع نيمزاع انتلحر يف اًعم يضمن ُنحن اهو ؛رطق ةلود يف ةيومنتو ةيثحبو ةيميلعت ةئيب ءاشنإل ةمزاللا
 .هرسأب ملاعلاو ةقطنملاو رطق ةلود يف يباجيإ رييغت ثادحإ
 
 ةفرعملا باستكا ىلع دارفألا ّثحت ةئيب خيسرت ىلإ ىعسنو ،ةفرعملا وحن عمتجملاب قلطنن ميلعتلا نمو
 يف مهم رصنع راكتبالا نأ ربتعن اننإف ،اذهلو .اهفايطأ فالتخا ىلع مولعلا فاشتكال مهلوضف ريثُتو
  .تاراكتبالا ينبتو راكفألا قالطإل عفادلا وه نطاوم ّلك ةايح يف هريثأت نأو ميلعتلا
 
 زّيمتلل اًزكرم مويلا ةيميلعتلا ةنيدملا لّكشُت ،ةايحلا ىدم مّلعتلا ةلحر دسجُي رّوطتُمو ٍدئار جذومن يفو
 تاعماجلاو ،رطق ةسسؤم سرادم :اهنمو ،ةثيدحلا ةيميلعتلا قفارملا نم ةعومجم اهّمضب ،يميداكألا
 .ةينطولا ةفيلخ نب دمح ةعماجو ،ةكيرشلا
 
 ةيميداكألا لحارملا يف ةدوجلا ةيلاع ةيميلعت ٍصرف ريفوتل ،بنج ىلإ اًبنج ةيميلعتلا حورصلا هذه لمعت ذإ
 يجذومن نواعت راطإ يف كلذو ،ايلعلا تاساردلا ةلحرم ىلإ ًالوصو يعماجلا لبق ميلعتلا نم اًءدب ،ةفاك
 ةيميلعتلا تاسسؤملا نم ةبخُن باطقتساو ،ةفرعملا لدابت ىلع مئاق ةكيرشلا تاعماجلا نيبو اننيب
 ةيولوألا رطق ةلود اهيلوت يتلا تالاجملا يف ىوتسملا ةعيفر تاصصختو اًجمارب رّفوت يتلا ةيملاعلا
 .ةيميلقإلا تاجايتحالاو ةلودلل ةينطولا تاجايتحالا عم مجسني امبو ،ةيمهألاو
  
 نحنو ،اًديج اًميلعت بستكي نأ قحتسي درف لك ،رطق ةلود يف ميقمو نطاوم لك ةايح سمي ميلعتلا"
 "ةلماك مهتاناكمإ قيقحت ةصرف ةباشو باش ّلك حنم ىلع صرحن

 
 رطق ةسسؤمل يذيفنتلا سيئرلاو ةرادإلا سلجم سيئر بئان ،يناث لآ دمح تنب دنه ةخيشلا ةداعس



 
 

 

 ثوحبلل اًغلاب اًمامتها سّركن ذإ ،رطق ةسسؤم يف هب موقن امل ةيادبلا ةطقن درجم وه ميلعتلا نإ
 رّوطتلاو فاشتكالا ىلع هبعش ةردق وه دلب يأ راهدزال ةديحولا ةنامضلا نأ ُكردن ُنحنف ،اًضيأ مولعلاو
 داّورو لبقتسملا يثحاب اوحبصُي يك انبالط ليهأت ىلع ُصرحن ،اذهلو .راكتبالاو ةيثحبلا تالاجملا يف
 انيرجأ ،هسفن قايسلا يفو .اهتامامتها ةّمق يف رطق ةلود اهعضت يتلا تالاجملا يف اًديدحتو ،لامعأ
 اًرورم ،يويحلا بطلا ثوحب نم اًءدب ةدّدعتم تالاجم يف رطق ةلودل ةيولوألا تاذ ثوحبلا نم ديدعلا
 ميلعتلل ةدئار ةهجوك رطق ةلود ةناكم زّزعن نأ نيحماط ،ةبسوحلا ىلإ ًالوصو ةئيبلاو ةقاطلاب
 .صاخلا عاطقلاو ةعانصلاو ةركتبملا ةيثحبلا تاعورشمللو
 
 ةيعمتجملا انتاردابم ىّتش يف حوضوب كلذ سكعنيو ،هب موقن ام لك بلق يف عمتجملا ةيمنت يتأت
 رشنو ،ةيعمتجملا ةكراشملا زيزعتو ،يلحملا عمتجملا تاجايتحا ةيبلت يف اهلالخ نم مهسُن يتلا ةيومنتلاو
 هجوأ عيمج معد يف اًمدق يضمن ،ةيلودلاو ةيلحملا تامظنملا عم ةكارشلابو .ةايحلا ىدم مّلعتلا ةفاقث
 اًكسامت رثكأو يوق عمتجم مئاعد ءاسرإ يف ماهسإلا ىلإ ةيمارلا انفادهأ عم مجسنت يتلا راكتبالا
 ،ةينطولا تاجايتحالا انيعاسم عيمج يبلُت ،اذهلو .يرطقلا بعشلل يداصتقالاو يعامتجالا ءاخرلا قيقحتو
 .راكتبإلا نم ةديدج قافآ حتف ليبس يف ةثيدحلا تاينقتلا نم كلذ يف نيديفتسُم
 زيزعت نم نّكمتت ىتح تاردابملاو تاعورشملا فلتخم ةدناسُم لمشيل انمعد دتما ،تقولا رورم عمو
 اهانققح يتلا تازاجنإلاب نوروخف نحن .لقتسملا روطتلا قيقحت يف رارمتسالل ،اهتاناكمإ فيظوتو اهتاردق
 .انتازاجنإ لجس ىلإ ُهفيضُن مادتسُم ثرإ خيسرتل ةسسؤملا جمارب عيمج معدب نومزتلمو اًعم
  
 داجلا يعسلا لالخ نم يتأي تاحاجنلا َقيقحت ّنأبو ؛اهل دودح ال تازاجنإلا نأب رطق ةسسؤم يف نمؤن
 اهلالخ نم عّجشُن ةيزيفحت ةئيب سيركتل دوهجلا لذب يف رمتسنس ،ةياغلا هذهلو .لمعلا يف ينافتلاو
 ةفرعملا لقن يف ملاعلاو رطق يعدبم كارشإ اهربع ُنمضنو ،ةيعامجلاو ةيدرفلا تاردابملا قالطإ
 ملاع يف ةيملاعلا تازاجنإلا نم ٍديزم قيقحت ىلإ نيعلطتم ،ةسسؤملا ءاضعأ عيمج عم ديب اًدي ،اهلدابتو
 .عادبإلاو راكتبالا

 
 ءانب لجأ نم اًعم لمعلا ىلع انتميزع يّوقي ،ةدحاو ةرسُأك ةكرتشملا انفادهأبو انئدابمب انمازتلا نإ
 يذلاو هب ُشيعن يذلا ملاعلا ىلع ةيباجيإلا هتاريثأت يف ُضيفي ،ةفرعملا ىلع مئاق ٍمادتسم لبقتسم
 .لضفأ اًملاع نوكي نأل اًمود ىعسن
 
 :رطق ةسسؤمل ةيسيئرلا مامتهالا تالاجم
  يعماجلا لبق ام ميلعتلا

 
  .ةيملاع ةئيب يف راهدزالا نم لبقتسملا لايجأ نيكمتب انمقو ةايحلا ىدم مّلعتلا سسأ انعضو
 
 ،ةيعماجلا ةلحرملا ىلإ ًالوصو مهرمع نم لوألا ماعلا فصتنم يف مهو ةيميلعتلا مهتلحر انبالط أدبي •

 هعون نم اّديرف اًعونتم اًيميداكأ اًماظن انيدل دجتف .هاروتكدلاو ريتسجاملا لامكتسال مهلهؤت يتلاو
 .ةزيمم ةيميلعت اًصرف ةقطنملاو رطق يف بالطلل رّفوي ثيح ،ملاعلا يف



 
 

 

 ةلحرب ةسسؤملا مازتلا ززعيو رطق ةسسؤم يف ةيميداكألا ةلحرلا ةيادب يعماجلا لبق ام ميلعتلا دعي •
 .ةايحلا ىدم ملعتلا

 عونتلا معدت رطق يف ةيسارد جهانم ركتباو ،ةددعتم سرادم يعماجلا لبق ام ميلعتلا أشنأ •
 تايميداكأ سمخ ،ميلعتلا اذه لمشيو .هفايطأ ةفاكب يرطقلا عمتجملا تاجايتحا يبلتو يعمتجملا
 بالطلل معدلا ميدقتل ،دانير ةيميداكأو ،ةداقلل رطق ةيميداكأو ،رطق يف ةفلتخم قطانم يف
 بالطلا ةدعاسمل ،جسوعلا ةيميداكأو ،ةطسوتملاو ةفيفخلا دحوتلا فيط تابارطضاب نيباصملا
 جمانرب وهو يميداكألا رسجلا جمانربو ،ملعتلا يف ةلدتعم ىلإ ةفيفخ تايدحت نوهجاوي نيذلا
  .ةعماجلا لبق ام ةلحرمل يسيسأت

 
 يلاعلا ميلعتلا
  
 ةيبلت ىلع نيرداق نيجيرخ دادعإل ،يلاعلا ميلعتلا عاطق يف يملاع ىوتسم ىلع ةعونتم اًصرف رفون
 ةيملاعلا تاجايتحالل ةباجتسالاو رطق ةلود تاجايتحا
 
 اهّمضب ،يميداكألا زّيمتلل اًزكرم رطق ةسسؤمل اًدئار اًزاجنإ ّدعت يتلاو مويلا ةيميلعتلا ةنيدملا لّكشُت •

 يلاع ميلعت رفوت يتلا ،ةينطولا ةفيلخ نب دمح ةعماج ىلإ ةفاضإلاب ،ةكيرش ةيملاع تاعماج ينامث
 .ةيلاع ةدوج يذ

 ةفاقث ىنبتيو ةينطولا تايولوألا يبلت يتلا ثوحبلا ىلع زكري اًيعون اًميلعت ةفيلخ نب دمح ةعماج رفوت •
 .زيمتلا

 اًعورف اهنم تفاضتسا ةيملاع ةيميداكأ تاسسؤم عم رطق ةسسؤم نواعتت ،زيمتلا ةفاقث نم ءزجكو •
  .ةيميلعتلا ةنيدملا يف ةصصختم

 تايوتسم يوذ نيجيرخو بالط ليهأت لالخ نم ينطولا داصتقالا زيزعت ىلإ تاكارشلا هذه ىعستو •
 تالاجملا فلتخم يف ةيمنتلاو عونتلا نم ةديدج ةبقح وحن رطق ةدايق ىلع اهتردقمب عتمتت ةيلاع
 .مدقتملا رطق داصتقا تاجايتحا عم قفاوتت يتلا ةيساردلا

 ،رطق يف نوليم يجينراك ةعماج نم ،ايلع تاجردو ةيعماج تاجرد رفوت يتلا تاعماجلا ةمئاق نوكتتو •
 ةعماجو ،رطق يف ميمصتلا نونف ةيلك – ثلونموك اينيجرف ةعماجو ،رطق – بطلل لينروك لياو و
 ةعماجو ،رطق يف نواتجروج ةعماجو ،رطق يف نرتسوثرون ةعماجو ،رطق يف مأ دنأ يإ ساسكت
 .رطق ةيعماجلا ندنل ةيلكو ،رطق يف سيراب - يس يإ شتأ
 

 
  



 
 

 

 راكتبالاو ريوطتلاو ثوحبلا
 
 ةجلاعم نم نييلحملا نيثحابلا نيكمت ىلإ ىعسنو عونتمو يسفانت داصتقا ةيمنتو ءانب يف مهاسن
  .ريوطتلاو ثوحبلا لاجم يف ةيملاعلاو ةينطولا تايدحتلا
 
 لولح راكتبا ىلإ ،اهلمع تالاجم فلتخمك راكتبالاو ثوحبلا يلاجم يف رطق ةسسؤم يعاسم فدهت
 ىوتسملا ىلع اهنم ةدافتسالا قيقحت ةيناكمإو ،ةينطولا تايدحتلا ةجلاعم ليبس يف اهريوطتو ةينطو
 .يلودلا
 
 ةئيب ءاسرإ يف ًالعاف اًرود بعلت يتلا ،ةيلحملا ةئشانلا تاكرشلاو ،ةينطولا جماربلاو ،ةيثحبلا زكارملا •

 .صاخلا عاطقلاو ةعانصلاو ثوحبلاو ميلعتلا لمشت تاصصختلا ةددعتم ةيميلعت
 معد ىلإ ،لاجملا اذه يف اهتافاشتكاو اهجماربو اهتاردابمو اهزكارم لالخ نم ،ةسسؤملا ىعست •

 لامعألا ةدايرو راكتبالا ةفاقث زيزعتو ءانبو مادتسمو عونتم داصتقا ءانب وحن ةيمارلا اهتريسم يف رطق
 .ةلاّعفو ةديدج تاجتنمو تامدخ جاتنإل ريوطتل

 
  عمتجملا ةيمنت
 
 .ةديدعلا ةيوعوتلاو ةيفيقثتلا انجمارب لالخ نم يعامتجالا لعافتلل ةصنم رفون 
 
 قالطإ ىلإ ةسسؤملا زكارم ىعستو ،رطق ةسسؤم هب موقن ام ّلك رهوج يف عمتجملا ةيمنت دوهج دعت 
 .انعمتجم تاجايتحا ةيبلتل ةسّركملا ةطشنألا لالخ نم اهزيزعتو ،عمتجملا دارفأ تاردق
 
 ىلإ رطق ةسسؤم زكارم فدهتو ،ةيعمتجملا ةكراشملا زيزعت يف اًماه اًرصنع عمتجملا ةيمنت دعت •

  .عمتجملا دارفأ نيب ةيفاقثلاو ةيعمتجملا طباورلا ةيوقت
  .امهيلع ظافحلاو ةيبرعلا ةغللاو ةينطولا ةفاقثلا زيزعت ىلإ رطق ةسسؤم تاردابم فدهت •
 ةئيبلا نم ءزجك ،طيشنو يحص ةايح طمن عابتا ىلع عمتجملا دارفأ عيجشت ىلإ ةسسؤملا ىعست •

  .عمتجملا ةيمنت راطإ يف اهدوهج نمض رطق ةسسؤم اهانبتت يتلا ةينواعتلا
 نم ةلسلس تقلطأ دقف ،اهتايولوأ ةمدقم يف ةمادتسملا ةيمنتلا دوهج رطق ةسسؤم تعضو •

  .ةئيبلا ىلع ظافحلا ىلإ فدهت يتلا تاردابملا
 عمتجملا دارفأ نيكمت يف ،ةيلحملا تائيهلاو رطق ةسسؤم نيب ةمئاقلا تاكارشلا ةيمهأ نمكت •

 نم يداصتقالاو يعامتجالا ديعصلا ىلع راهدزالا قيقحت ليبس يف مهتاحومطو مهتاردق زيزعتو
 .ملاعلاو اهئانبأو رطق لجأ

 
 

 


