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هٕؾ يٌ ا7تاهؾة اهلٓل إن اهٌائفٕة جككن أزية ظٌٕؼة جٓازِ اهغهل ها7سحًػاة ذاة اهحؼكٕتة     

اهـكإٍة ا7حَٓغة هجظْؼ يف ظن ظؼهف يػَٕة هجحالقى يف صال هزٓد دههة ا7ؤؿـاة 

هاهضكٓياة اهًَٕٓة هاالغحًاد ىلع ؿٕاؿاة جؼؿٕط ا7ٓاًَة هاهْٓٔة اهًَٕٓة اهسايػة، ها7ذلؿ 

زؽء يْى يف جؼكٕتة ا7سحًػاة كان الةغ أن ٔحأدؼ هٔؤدؼ يف يا ٔحػؼض هِ ا7سحًع يٌ أزياة  كٍِٓ

 أه ًٔؼ ةِ يٌ أصغات هظٓاّؼ جؤدؼ يف ّػا ا7سحًع أه ذاك ؿوتىا أه إٔساةىا. 

ّػُ اهٌائفٕة اهحي جػإٍْا اهػغٔغ يٌ اهتوغان اهػؼةٕة ةاهؼؽى يٌ ةؼهزّا ةككن زوي يف      

ؼة إالَّ أٍْا كايَة يَػ اهلغم هجػحاش يف يؼاصن وػؿ اهغهل اهػؼةٕة هاألزياة اهـَٓاة األظٕ

اهـٕاؿٕة هاأليَٕة هاهحغظن اإلكوًٕي هجحلْلؼ أيام االؿحلؼار اهـٕاؿي هارجفاع يـحٓى اهحػوٕى 

هاهٓغي هغى ا7سحًػاة اهػؼةٕة، ههٕؾ ذهم ـضـب ةن أن اهـتب األةؼز هٓزٓد اهٌائفٕة هًٍّٓا ّٓ 

راة ا7ٓزٓدة يف اهغهل اهػؼةٕة اٍكٌاراة يػّتٕة ال وًٌ اهكن األكتؼ هوغٌٔ هإًٍا اٍـضب االٍكٌا

ّػا األيؼ ىلع اهسؽء األمؾؼ أٔىىا هحـحًؼ وًٌ زؽء اهسؽء، هكغ ارجتٌث ّػُ االٍكٌاراة ةعالـاة 

ُِ األًؼاف يف ظن هزٓد  غًوث اهلٓى ا7حَازغة ىلع جساهزّا ةضوٓل هؿٌٕة غاية جحفق غوْٕا ّػ

غغم االؿحػغاد هحلتن اٖظؼ، أه جلتن اهسؽء وًٌ اهكن، ـكاٍث ٍكأة االٍكٌار يؼجتٌة ةاهحٌؼف 

اهٌائفي هرـه اٖظؼ هيضاههة إهؾائِ. هًٔكٌ اهحًٕٕؽ ةٌٕ يسًٓغحٌٕ يٌ يحتَي اهفكؼ اهٌائفي: 

هحي جىع األههى ٍفـْا يف يٓكع كٕادة اهحٓزِ اهٌائفي هجسػن يٌ االرجتاط ةاهٌائفٕة هؿٕوحْا ا

ال جعوٓ يٌ اهػَؿ هوٓمٓل إهى أّغاف يعٌي هْا يـتلىا جػًن ىلع جضلٕق ا7ناهش اهـٕاؿٕة 

هاالكحنادٔة هاالزحًاغٕة ّػا ا7ٌَوق ٔحى جنغٔؼُ هوَاس اهتـٌاء ىلع أٍِ يٌ زّٓؼ اهغٌٔ، أيا 

هجًذن ا7سًٓغة اهذإٍة ـْي ا7سًٓغة ا7َلادة، يٌ دهن هغي ؽاهتىا، هجعىع هوًسًٓغة األههى، 

دهر ا7حولي ها7َفػ، ةضٕخ جحولى يا جكؼغَِ ا7سًٓغة اهلائغة هجػًن ةِ دهن أو ٍلاش ألٍْا ال 

 .  (i)جًوم يلٓياة ههؿائن اهَلاش

هُجػغ اهٌائفٕة اٍحًاءى غاةؼىا هوضغهد أكذؼ يٌ كٍْٓا اٍحًاء ؿٕاؿي ـضـب، هٔحفاغن ـْٕا     

ٍفـْا يف اهػؼاق هاهكٓٔث هؿٓرٔا اكذؼ يًا  اهٌائفي اهًٕاٍي يذوىا يع يسًٓغاة يٌ ًائفحِ
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ٔحفاغن يع يسًٓغاة يف ةوغُ ىلع اهلىأا ٍفـْا أه ا7ككالة هٔعؼث اهٌائفي يف يظاّؼاة 

هوحَغٔغ ةحىٕٕق اهضؼٔاة ىلع يسًٓغاة يٌ ًائفحِ يف دهل غؼةٕة أظؼى هٔنًث غٌ اهحىٕٕق 

 ا7ػّب ـلي، ألٍْا كغ جلٓم ىلع يٓاًَي دههحِ يٌ ًائفة اظؼى، هأن اهٌائفٕة ال جلٓم ىلع

ىلع اهػؼق أه ىلع االٍحًاء اهسْٓو أٔىىا، هيف ظن اهٌائفٕة ٍسغ أن اهٌائفي ٔلؿ هَٔامؼ أةَاء 

ًائفحِ صحى هإن كان ذهم ىلع صـاب اهضق أه ا7نوضة اهػاية، هٔحػنب اهٌائفي صحى وغ 

i)يناهضِ، هًٔذن ذهم اهػًى اهٌائفي، هّٓ أقغ أٍٓاع اهػًى ظوًة i)  ّٓ هاألقغ ظٌٓرة يٌ ذهم

اٍـضاب اهٌائفٕة ىلع ا7ذلفٌٕ اهػؼب هٕتؼز هَا يا ًٔكٌ جـًٕحِ ةا7ذلؿ اهٌائفي، هةاهؼؽى يٌ 

أن االجِّـام ةنفة اهٌائفٕة جؼـع مفة اهذلاـة غٌ ا7ذلؿ إال أن اهٓاكع كغ أـؼز هَا ّػا اهَٓع يٌ 

 ا7ذلفٌٕ.

 ا7ذلؿ هّاهٔة اهٌائفٕة

هػن يٌ أظٌؼ يا ٔىع ا7ذلؿ اهػؼةي ىلع ا7ضم هٔكٓن يضن اظحتار كاٍس ّٓ ركٍِٓ إهى       

ًائفحِ هؿلًِٓ يف ـط اهٌائفٕة اهػو ٔفلغُ مفاة ا7ذلؿ اهضلٕلي ّػا يٌ زْة، هيٌ زْة 

أظؼى ٔكٓن ا7ذلؿ أيام يـؤههٕة يٓازْة اهٌائفٕة هجغاغٕاجْا يف صال ٍساجِ يٌ اهـلٓط يف 

 أهصاهْا.

إن اهٌائفٕة هاهًَٕٓة يحَاكىحان ال ًٔكٌ هإلٍـان أن ٔسًع ةًَْٕا، هأن ا7ذلؿ ّٓ هازْة      

اهًٌٓ ها7سحًع اهػو ٔلؿ ظوفِ اهسًٕع يٌ أزن اهَْٓض ةٓاكػْى هاهحأدٕؼ ىلع اهؼأو اهػام جساُ 

ػحْا كىٕة يا، هةػهم ـإن ا7ذلؿ اهسغٔؼ ةاؿًِ ّٓ اهتػٕغ غٌ أٔة ًائفٕة، كٓن اهذلاـة ةٌتٕ

رزٓصٕة هكولة، يف صٌٕ أن اهٌائفٕة "ا7ػّتٕة هاهلٓيٕة" ـتٌتٕػحْا اهغاظوٕة ٔلٌٕ داةث 

i)يٕحاـٕؽٔلي أه كٓياٍي i i) هَّاك يٌ ذّب إهى أةػغ يٌ ذهم يف اؿحكؼاء ظاّؼة اهٌائفٕة غَغ .

ا7ذلفٌٕ ىلع أؿاس أٍْى أؿـٓا ًائفٕة دلاـٕة ةٓكث يتكؼ، هذهم أن ا7ذلؿ اهلٓيي ال ٔكحب 

ال غٌ اهكاغؼ أه ا7فكؼ أه اهؼهائي اهلٓيي، ها7ذلؿ ا7اركـي ال ٔكحب إال غٌ اهكاغؼ أه اهؼهائي أه إ
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ا7فكؼ ذهو ا7ٕٓل ا7اركـٕة، اهضال اهػو أغاق جٌٓٔؼ اهذلاـة اهػؼةٕة 7ػإٔؼ يٓوٓغٕة هوَلغ 

i)هإًٍا أٍحسث يػإٔؼ يالئًة هكن ًائفة v) . 

يف ظن اهحٌٓراة اهـٕاؿٕة هاالزحًاغٕة اهؼاَّة ةاةىا هوكْؼة  هـىوىا غٌ ذهم قكوث اهٌائفٕة    

ةاهَـتة 7ذلفي اهٌٓائؿ يٌ ظالل اهحضٓل يٌ االٍحًاء هوعٌاب اهذلايف ةفؼهغِ اهسًاهٕة 

هاإلٍـإٍة، يَحلوىا هعغية يناهش اهٌائفة أه ا7ػّب ا7َحًي إهِٕ، هقحان ةٌٕ االٍحًاء هعٌاب 

ى ا7ذلؿ ا7عول يف إقاغحِ غتؼ اهٓؿائن ا7عحوفة، هةٌٕ ـكؼو دلايف إٍـاٍي ٔذاةؼ هٔـػ

االٍحًاء هسًاغة جًذن هاصغة يٌ اهتَى اهحلوٕغٔة يف ا7سحًع اهػؼةي )اهٌائفة(، ههكٓن اهوؾة ّي 

ا7َحر األكذؼ ـؼادة هغى ا7ذلؿ، ـإن ا7ذلؿ اهٌائفي اؿحؾوْا هغغى قْؼجِ اهٌائفٕة، غتؼ هؿائن 

ن ا7ذلفٓن، اهٌائفٕٓن ًتلة جػحاش ىلع ٍفؾ اهكؼإّة هاهضلغ اهحٓامن اهضغٔذة، صحى قك

 .(v)هجػلٕغ األزياة هزؼ ا7سحًػاة إهى مؼاغاة هصؼهب ةأقغ اهٓؿائن ـحكىا

هجًذن اهٌائفٕة ّاهٔة كتٕؼة اةحوػث اهػغٔغ يٌ ا7ذلفٌٕ اهػٌٔ اٍؽهلٓا إهْٕا، يَْى يٌ ٍكأ       

ٕىا هّٓ هٕؾ ةا7ذلؿ اهضلٕلي اهػو ٔ ٌَتق غوِٕ همؿ ا7ذلؿ هيَْى يٌ ككفحِ ا7ٓاكؿ ًائف

ةػغ أن اٍعغغث ةِ اهسًإّؼ هـَٓاة ًٓٔوة. اٍحسث ّاهٔة اهٌائفٕة ا7ؼاـلة هونؼاغاة هاألزياة 

اهحي جحػؼض هْا دهل غؼةٕة يعحوفة يذن هتَان هاهػؼاق هؿٓرٔا هاهًٌٕ هينؼ يٓزة يٌ يذلفي 

ٓى االؿحػاٍة ىلع اهؾؼائؽ ةًا جفؼزُ يٌ جغن هغلٍغ اهٌٓائؿ ؽٕؼ اهلادرٌٔ ىلع اإلةغاع هاهَلغ ؿ

هحضوٕن األصغات هجؼؿٕط ا7ٓاكؿ هاظحٕار ذَّٕة اهلٌٕع ىلع غلوٕة اهحَٓٔؼ هاالٍفحاج هاكحكؿ 

ا7ذلؿ اهػؼةي هغاد إهى ؿَٕحِ أه قٕػٕحِ هيـٕضٕحِ همارة َّاك جٕاراة هيسًٓغاة كايوة 

 .(vi)حؼاف ةاٖظؼةاهحٓزِ ٍفـِ ها7ٌَوق اهلائى ىلع ٍفي االغ

جلغم ّؤالء ا7ذلفٓن إهى اهٓازْة هكان زن يـػاّى إدارة ؽٕؼ يػْٓدة هَٓازع اهحػنب     

اهٌائفي هجأزٕر اهكؼإّة ا7ػّتٕة إهى صغ اهغغٓة إهى ؿفم اهغياء هاهلحن غتؼ هؿائن اإلغالم 

ة، همارة هظٕفة هيٓاكع اهحٓامن االزحًاغي، همارة اهذلاـة اهٌائفٕة أقتِ ةًٓوة دلاـٕة رائس

ا7ذلفٌٕ اهٌائفٌٕٕ إذكاء اهٌائفٕة هزرع اهعٓف هاهؼغب هإدارة ٍؽغة اهذأر اهٌائفي غتؼ يلٓالجْى 
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هأـكارّى هجنٓراجْى، هٍكؼ اهلنل هجؽهٔؼ اهحارٔط هاهضٓادت هجأزٕر ا7كاغؼ هذهم ةًا ٔىًٌ 

دلاـٕة ـكؼٔة  اهضفاظ ىلع يا جضلق هْى يٌ يكاٍة هغى ًٓائفْى. هّػا األيؼ ٔككن ظاّؼة

ازحًاغٕة ذاة أةػاد هجأدٕؼاة يحػغدة يف ا7ساالة اهفكؼٔة هاهذلاـٕة، هّي ةضازة إهى اهغراؿة 

هاهحضوٕن اهـٓؿٕٓهٓزي ا7ػًق يٌ أزن ككؿ صلٕلحْا اهحائْة يف أؽٓار اهظؼهف االزحًاغٕة 

vi)اهحي جضٕي ةْى ـحْٓو ةْى يف ـط اهٌائفٕة i). 

غ يٌ جْاهو ا7ذلفٌٕ ةن مارة جضوٕالة األصغات هجفـٕؼاجْا جؤظػ هى ٔلحنؼ األيؼ غَغ ّػا اهض   

ةًَضى هجـٓٔؾاة ًائفٕة يفحاصىا هفْى يا ٔضغت يٌ أزياة هجٌٓراة هٔحى اظحؽال أهواع يػلغة 

ذاة أةػاد اكحنادٔة هازحًاغٕة هؿٕاؿٕة، أكذؼ يًا ّي دَٕٔة أه يػّتٕة، ال ؿًٕا يف ا7سحًػاة 

ي ها7ػّتي، هكأٍْا يسؼد أصغات ٍاةػة يٌ زّٓؼإٍة اٍحًاءاة ّٓٔاجٕة، اهحي جحًٕؽ ةاهحَٓع اهغَٔ

هإمؼار اهػغٔغ يٌ "ا7ذلفٌٕ اهٌائفٌٕٕ" ىلع همؿ أو إٍـان يف اهكؼق أه ا7ؾؼب اهػؼةي ةْٓٔة 

أصادٔة هيٌولة هكػهم جىعٕى اهفؼهكاة هاهحَاكىاة يف يا ةٌٕ االٍحًاءاة ا7عحوفة ىلع صـاب 

ة هوًسًٓغاة اهتكؼٔة اهلاًَة يف اهػاهى اهػؼةي يا ٔػَي اهحأؿٕؾ ألزٓاء يٌ كن اهػَامؼ ا7كحؼك

اهفحَة هاهحٓجؼ ةٌٕ أةَاء ا7سحًع اهٓاصغ ـىوىا غٌ قٌَٕة أةَاء اهٌٓائؿ األظؼى، هجؤدو كذؼة 

جفـٕؼاة ّؤالء "ا7ذلفٌٕ" هجضوٕالجْى ا7ؼكؽة ىلع جفـٕؼ ًائفي هاصغ 7ا ٔضغت يف اهغهل 

ّؼ هأصغات ٔؼؿط غَغ اهَاس ٔٓيىا ةػغ آظؼ أزٓاء يٌ اهفحَة اهحي جَكؼّا هؿائن اهػؼةٕة يٌ ظٓا

vi)اإلغالم هاهحٓامن اهضغٔذة i i). 

ُِ اهحفـٕؼاة اهٌائفٕة هوًذلفٌٕ اٍػكـث ىلع يٓاكفْى يًا ٔسؼو يٌ أصغات هجٌٓراة يف     هّػ

ُ اهٌائفي هَٔتؼو اهغهل اهػؼةٕة، ـَسغ ا7ذلؿ اهػوًاٍي أه اهلٓيي أه ا7اركـي ٔظْؼ اٍحًاء

هوغـاع غٌ كىٕة جعل ًائفحِ أه يؼزػِ اهغَٔي هٔنؼف اهَظؼ غٌ اٍحْاكاة هكىأا اهفـاد 

هاهسؼائى هاٍحْاكاة صلٓق اإلٍـان اهحي ٔؼجكتْا أةَاء ًائفحِ صحى هإن كآٍا يَحًٌٕ إهى صؽب ؽٕؼ 

هزٓد اهػغٔغ يٌ األيذوة صؽةِ، هةاهؼؽى يٌ غغم غًٓيٕة ّػا اهٌؼج إالَّ أن اهٓاكع كغ ككؿ هَا غٌ 

ىلع ذهم هال ؿًٕا يف اهػؼاق ههتَان صحى مار جإٔٔغ دهل إكوًٕٕة هغؼةٕة أيؼىا يـحكؼٔىا ٔساّؼ ةِ 
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"يذلفٓ اهٌٓائؿ" ـْػا ٔسغ يف إٔؼان صايٕة 7ػّتِ هاٖظؼ ٔؼى يف اهـػٓدٔة ٍامؼة هٌائفحِ 

i)صحى هإن كان يف األيؼ يـاس ةًَِٓ اهػؼاق x). 

ـُـؼة أصغادْا هاهذٓرة ـْٕا اهحي اٌٍولث يَػ يَنؿ آذار هاهضال يكاة      3122ِ يف ؿٓرٔا اهحي 

ىلع أٍْا مؼاع ةٌٕ أكوٕة غوٓٔة هأؽوتٕة ؿَٕة، يف صٌٕ أن أؿتاب اهذٓرة ـْٕا ّي ؿٕاؿٕة 

هاكحنادٔة هازحًاغٕة هدَٕٔة هّي دٓرة "اهضؼٔة هاهعتؽ" ـىوىا غٌ دكحاجٓرٔة اهَظام هكًع يػاروِٕ 

، هلغ ككفث األزية اهـٓرٔة اهٓزِ اهضلٕلي "هوًذلؿ اهٌائفي" ةػغيا أزاهث كَاع (x)ةككن رّٕب

اهغاـع األظالكي ا7ؤيٌ ةىؼهرة أن ٔكٓن ا7ذلؿ يع اهكػٓب ا7َكن ةْا ها7ٌاهتة ةضؼٔحْا، 

ـكاٍث ّاهٔة اهٌائفٕة كغ أًاصث ةاهػغٔغ يٌ ا7ذلفٌٕ اهػٌٔ جضٓل يـارّى يف ظن أصغات 

ةككن ظاص اهذٓرة اهـٓرٔة يٌ يـار ا7ذلؿ اهًَٓي إهى االكحنار ىلع اهحىايٌ اهذٓراة اهػؼةٕة ه

يع اهٌائفة يف ظٌٓة ٍكٓص ظٌٕؼة قّٓث اهفكؼة اهؾؼايكٕة هوًذلؿ اهػىٓو يٌ االهحناق 

 . (xi)ةاهكػب هاهغـاع غَِ إهى جًذٕن "اهٌائفة" هاهحكوى ةاؿًْا

هـٓرٔة ةاجْام كن يذلؿ ٍامؼ اهذٓرة هغارض هٔحسوى يٓكؿ "ا7ذلفٌٕ اهٌائفٌٕٕ" يٌ اهذٓرة ا    

ََّغ اهذٓرة  ٕىا، ـًا دام كغ أ ًىا أه يـٕض ٕىا، يـو اهَظام ةأٍِ يحضاهؿ يع اإلؿاليٌٕٕ صحى إن كان غوًاٍ

ٕىا يٓاـق ىلع ا7كؼهع اإلؿاليي، ههػن اهْسٓم اهػو جػؼض هِ ا7فكؼ اهؼاصن زالل  ـإٍِ وًَ

كؼ زؽم ةأن اهنؼاع يف ؿٓرٔا ال ًٔكٌ إٍْاؤُ يٌ دهن اهػظى يذال هاوش ىلع ذهم، ـْػا ا7ف

ؿلٓط "اهػوٓٔة اهـٕاؿٕة" كٍِٓ ٔغرك أن ٍظام األؿغ كائى ىلع اهسػر اهٌائفي، هكٓن اهَظام 

ٕىا ـإٍِ ال ٔػَي أن اهٌائفة اهػوٓٔة ًائفٕة، األيؼ اهػو ٔككن صـاؿٕة ةاهؾة غَغ يذلفْٕا  ًائف

xi)اهػٌٔ ٔغغًٓن اهذٓرة i)ّ ؤالء "ا7ذلفٌٕ اهٌائفٌٕٕ" يف هؿائن اإلغالم هاهفىائٕاة . هةؼز دهر

هحًسٕغ ٍظام األؿغ هاهغـاع غَِ هجـٓٔؼ اؿحػًال اهلٓة هاهػَؿ وغ ا7ػاروٌٕ هاالصحسازاة 

xi)اهـوًٕة، هإظْار اهذٓرة ىلع أٍْا "إؿاليٕة ؿَٕة" جلٓدّا "زًاغاة إرّاةٕة" i i) . 

ة أن ٔغاـع غٌ اهسؼائى اهحي جؼجكتْا األٍظًة يف اهٓاكع ال ًٔكٌ ألو قعل ٔغغي اهذلاـ      

ا7ـحتغة وغ اهَـاء هاالًفال، هأن ٔكٓن يٓوٓغٕىا يف دـاغِ ذهم يًْا كاٍث صسسِ هيـٓؽاجِ، 
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ٕىا غتؼ كَٓاة االجنال هاإلغالم ىلع  هيا ٔككؿ ًائفٕة ّؤالء ا7ذلفٌٕ ّٓ غَغيا ٔحأ7ٓن إٍـاٍ

ة هيَْا ؿٓرٔا ةـتب اٍحًاءّى اهٌائفي اهىٕق. وضأا ًائفة دهن أظؼى يف اهنؼاغاة اهغاظوٕ

هةٌتٕػة اهضال ـإن اهٌؾاة ٔضحازٓن إهى ا7ذلفٌٕ يٌ أزن "جلـٕى اهلحوة إهى أظٕار هأقؼار" 

xi)ههحفـٕؼ هجتؼٔؼ أـػال اهٌؾاة هزؼائًْى وغ اهكػٓب v) هٔغل ّػا االٍضٕاز اهٌائفي يف يٓاكؿ .

لاـٕة ٔفحلؼ زّٓؼّا هوػلالٍٕة اهلائًة ىلع ا7ذلفٌٕ يٌ أًؼاف اهَؽاع ىلع ؽٕاب ظٌاةاة د

اهحَٓع هاهحـايش هاالظحالف، يًا ٔفـش ا7سال هكن ظٌاب ٔغغى اهنؼاع هٔٓظفِ يٌ اهػًن، هرةًا 

ٔػٓد ارجغاد ا7ذلؿ اهػؼةي يف ةػه أصٓاهِ غٌ قػاراجِ إهى اٍػغام اهلٕى هاهحلاهٕغ يف اهغـاع 

 .(xv)يف يحاّة ا7كارٔع اهـٕاؿٕة اهفاقوةغٌ اهضؼٔاة هاهضلٓق، هأٔىىا وٕاع اهحَٓٔؼ 

هـىوىا غٌ ذهم ـلغ قكوث األزية اهًَٕٕة اظحتارىا آظؼ ٔككؿ هَا ؿلٓط "يذلفي اهٌٓائؿ" يف      

ّاهٔة اهٌائفٕة، غَغيا أٔغة ـئة يٌ ا7ذلفٌٕ اهػؼب اٍلالب صؼكة اهضٓدي ىلع اهضكٓية 

ة غوي غتغاهوِ ماهش اهؼئٕؾ ا7عوٓع إهى هاهؼئٕؾ ا7َحعتٌٕ يٌ كتن اهكػب اهًَٕي هأٔغها غٓد

ؿغة اهضكى ةضسة أن اهضكٓية اهًَٕٕة كاٍث يغغٓية يٌ اهعارث "اهغغى اهعوٕسي هاهػؼةي" هإظْار 

ا7ٓكؿ األيؼٔكي يٌ ّػا اهغغى هةا7لاةن اهحؾاوي غٌ اهغغى هاهحغظن اإلٔؼاٍي إهى زاٍب اهضؼكة 

 .(xvi)هغًٔلؼإًة يف اهًٌٕاهضٓدٕة، هجػٌٕن اهضٕاة اهـٕاؿٕة هاهػًوٕة ا

 دهر ا7ذلؿ يف يٓازْة اهٌائفٕة

غَغ كن كىٕة أه أزية جٓازِ ا7سحًػاة هاأليى ال ةغ أن ٔكٓن ىلع غاجق ا7ذلؿ يٓازْحْا     

هجأدٔة دهر ـاغن هيؤدؼ يف يػاهسة آدارّا هجغاغٕاجْا، هاأليؼ ٌَٔتق ىلع إًّٔة جضًن ا7ذلؿ 

هيػاهسة جأدٕؼاجْا اهـوتٕة ىلع ا7سحًع هاهغههة يٌ زْة  يـؤههٕة يٓازْة اهٌائفٕة يٌ زْة

 أظؼى، هأّى يا ًٔكٌ أن ٔؤدِٔ ا7ذلؿ يٌ أدهار َّا جحوعل ـًٕا ٔأجي:

أن ٔؤدو ا7ذلؿ دهرىا ـاغوىا يف اهحأؿٕؾ هفوـفة اهحؼةٕة اهحي جلٓد إهى ةَاء إٍـان ازحًاغي  .2

ٓزٕا، هجكًٌ ا7ًْة َّا يف جضؼٔؼ رؽى هزٓد جكاةم كتٕؼ ةٌٕ اهـٕاؿة هاهحؼةٕة هاألٔغٔٓه
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اهحؼةٕة يف اهتوغان اهػؼةٕة يٌ ؿٌٕؼة األٔغٔٓهٓزٕا يٌ ظالل اهحؼةٕة ا7ٓإًَة كٍْٓا هؿٕوة 

ىلع صلٕلة أٍِ غىٓ صؼ يف اهغههة، ههٕؾ  يٌ هؿائن جَٓٔؼ ا7ٓاًٌ هجفحٕش ذَِّ هيكاغؼُ

ةؾٕة اإلؿْام يف اهحأؿٕؾ اهٌائفة أه ا7ػّب ـضـب، هىلع ا7ذلؿ أن ٔلغم كن يا ةٓؿػِ 

إلٍـان ٔتوؼ يؼجتة ا7ٓاًَة هيا ٔحؼجب غوْٕا يٌ هالء هوًٌٓ ال هوٌائفة، هإًّٔة جؾوٕب االٍحًاء 

اهًَٓي ىلع أو اٍحًاء آظؼ، كٓن اهػغٔغ يٌ ا7سحًػاة اهػؼةٕة جلٓم ىلع أؿاس اهحػغد 

ء اهـٕاؿي ألو ؿوٌة اهػؼكي ها7ػّتي هاهغَٔي هأن ا7ٓاًَة اهضلة جحَاـى هجلغٔى اهٓال

xvi)ـؼغٕة أه زؽئٕة ظالف ؿوٌة اهغههة ٍفـْا i). 

جحٌوب يٓازْة اهٌائفٕة هزٓد يذلؿ يٓاًٌ، أو ٔحًؼس ا7ٓاًَة ةنٓرجْا ا7ذاهٕة، يٌ  .3

اهٓغي ةا7ـؤههٕة األظالكٕة هاألدةٕة جساُ جأدٔة اهٓازتاة كتن ا7ٌاهتة ةاهضلٓق، هٔحوًؾ 

ة ىلع اهذٓاةث اهًَٕٓة، هٔػًن ىلع اهعؼهث يٌ اهٕٓيٕاة اهضغَّ األكنى ا7كحؼك يٌ ا7ضاـظ

اهـوٌٓٔة هاالٍحًاءاة اهفؼغٕة اهٌائفٕة إهى غًق اهَْٓض هاؿحذًار اهػَامؼ اهكوٕة ا7كحؼكة 

هـق أًٍٓذث ازحًاغي صىارو يٓصغ، هٔحضًن ا7ذلؿ يـؤههٕة اهَْٓض ةاهٓاكع هاالرجلاء ٍضٓ 

xvi)يٓكع أىلع i i) سام ا7سحًػي يف اهغهل اهػؼةٕة.يٌ اهحًاؿم هجضلٕق االٍـ 

وؼهرة أن ٔؤدو ا7ذلؿ دهرُ ةحؼؿٕط جلاهٕغ اهضٓار هغلوٕة اهحـايش يف دلاـحَا، 7ٓازْة  .4

دلاـة اهػلوٕة اإلكنائٕة هدلاـة إهؾاء اٖظؼ، هاهحعول يٌ إرادة اهًَْٕة، هاهـػي هحككٕن قؼهط 

هٍكؼ األـكار اهحَٓٔؼٔة هاألـكار  يالئًة هزغٔغة هوضٓار هإٔساد ةٕئة يَاؿتة هوػٕف ا7سحًػي

 اهٓؿٌٕة غتؼ ةَاء يَظٓية جٓاموٕة هغلالٍٕة يفحٓصة ةٌٕ أغىاء ا7سحًع. 

جأدٔة ا7ذلؿ هغهر ـاغن يف إغادة جككٕن اهْٓٔاة اهفؼغٕة هحكٓن ّٓٔاة جٓاموٕة هغلالٍٕة  .4

َاة االجنال ىلع ظالف اهْٓٔاة اهٌائفٕة اهنؼاغٕة، هَّا ٔكٓن دهر ا7ذلؿ اهعي ا7كحؼك هك

xi)هزـؼ ا7ضتة هوحَٓع اهذلايف هاإلدَي ا7ٓزٓد يف اهغهل اهػؼةٕة x). 

إًّٔة دهر ا7ذلؿ يف اهحغهٕن ىلع إًّٔة اهذلاـة يف ا7سحًع هإةؼاز دهر ا7ذلؿ اهٓاغي  .5

هٍكؼ اهٓغي اهحػوًٕي ها7ػؼيف اهْادف إهى اهَْٓض ةا7سحًع هاهـٕؼ ةِ هوحالصى يع اهذلاـة 

ـؼوحْا ظؼهف اهضٕاة اهسغٔغة ةكن قيء، هاهحأكٕغ ىلع جٓـؼ اهىًاٍاة اهحي اهتكؼٔة اهحي 
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 ُِ جـًش ةؼغأة هصًأة ا7ذلؿ ا7َحر هْػُ اهذلاـة هأـؼاد ا7سحًع ا7حولٌٕ هْا، كٓن ّػ

اهذلاـة يف ا7سحًع ؿحككن اهلاغغة اهحي ًٔكٌ ةَاء اهفكؼ اهٓاغي اهضغٔخ غوْٕا، اهػو ٔؼـه 

هػٕف يع اٖظؼ يٌ يٌَق اهضٓار هاهلَاغة هاالهحؽام هكٓاؿى ا7ٓاًَة ةغهرُ اهحٌؼف هٔلؼ ا

 .(xx)ا7كحؼكة

ٕىا يؼكؽىا، هأن ٔغغٓ  .6 ٕىا هغلالٍ أن ٔؤدو ا7ذلؿ دهرُ اهَلغو يف ٍلغ األـكار اهٌائفٕة ٍلغىا ـوـف

إهى ؿوٓك ًؼٔق اهػلن هاالزحْاد اهػوًي يف جفـٕؼ ا7ٓرهداة اهٌائفٕة هجلغٔى ا7ـٓؽاة 

 .(xxi)ة ا7َاؿتة ةعنٓمْااهػوًٕ

أن ٔؼهث ا7ذلؿ هٔغغٓ هذلاـة اهحػغد هجؼؿٕعْا دلاـةى يسحًػٕة هأن ٔغغٓ 7ضارةة اهػنتٕة  .5

ٌىا" xxi)اهٌائفٕة هاهلتوٕة هاهكٓـَٕٕة هدلاـة "أٍا اهنش هاهتاكي ظ i) . 
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