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 امللذمح

سغم ؤن مفاولاخ اًعالَ يف كىش ةني اًىلًاخ املذؼذج األمشًوٌح وواًتان خٌلر آمال ةلشب اظذلشاس دغائم 

اًعالَ واألمن يف ؤفغانعذان، بل ؤن هنان غىائم دػرتك وشًم املفاولاخ ةني وشيف اًنضاع األفغاين، 

 ودػشكٍ مؼادساخ اًعالَ.

ًذًه سئي مخذٌفح. اًؼوىمح األفغانٌح  –واًتان واًؼوىمح األفغانٌح  –فٌٌل ًذػٌم ةاملفاولاخ فةن هال اًىشفني 

دشغث يف متهٌذ انمٌلَ واًتان ًٌؼوىمح غىل نؼى مؽاةه ملا دم مؼ اًؼضب اإلظالمٍ، بل ؤن دنظٌم واًتان 

اخ مؼ اًعٌاظٌني األفغان. كشًتا ظنؼر ل ًػرتف سظمٌا ةؼوىمح ؤفغانعذان وًاهذ غىل ؤن دوىن املفاول

ح ًٌذفاوك ةني واًتان واًؼوىمح  األفغانٌح بل ؤنها صاًر ةعتث ةػن املػىكاخ.  فـش

يف اًظضء األوي من دؼٌٌٍ األظتىع اًفادس من مشهض اًذساظاخ اإلظرتادٌظٌح واإلكٌٌمٌح دظذون مناكؽح 

 ين.ؤظتاب دإطٌٍ اطذٌلع كىش ومفري مفاولاخ اًعالَ األفغا

يف اًظضء اًشاين من دؼٌٌٍ األظتىع دم دعٌٌي اًمىء غىل امذؼان اًلتىي اًظامػٍ )املعمى ةاًوانوىس( يف 

ؤفغانعذان. ًُؽوٍ هزا المذؼان اًظرس اًىػٌذ لًذؼاق اًىٌتح ةاًظامػاخ اًؼوىمٌح األفغانٌح، وهى امذؼان 

سغم ؤن هنان طهىدا غذًذج ةُزًر يف ظتٌٍ  مفريي ًػرب من خالًه خشًظىا املذاسط اًشانىًح بىل اًظامػاخ.

دىىًش وبـالغ المذؼان وبلفاء اًنضاهح واًؽفافٌح غىل مشاػٌه، بل ؤن هنان دظاوصاخ مٌؼىظح يف مشاػٍ 

 المذؼان ؼىهذخ يف غذج ولًاخ يف ؤفغانعذان.



  797/دؼٌٌٍ األظتىع

 

 

 

3 

 

 دإطٌٍ اطذٌلع كىش ومفري مفاولاخ اًعالَ األفغاين

ُػذد مىغذ انػلاد اطذٌلع مهم ًظمؼ وشيف اًنضاع األفغاين ًٌذفاوك ػىي اًعالَ، وهان من املُضمؼ انػلاد 

ةاًذوػح. بل ؤن الخذالفاخ ةني األوشاف املؽاسهح ؤدخ بىل دإطٌٍ  7229/ؤةشًٍ/ 72و  72اًظٌعح يف ًىمٍ 

مؽاسها يف الطذٌلع مٌل ؤساس انذلاد دنظٌم واًتان وادهامه  752اًؼوىمح كذ ؤغٌنر كامئح ةإظٌلء  وهانراًظٌعح. 

ًٌؼوىمح األفغانٌح ةػشكٌح املفاولاخ. وكذ ؤغٌن املعاوي غن دنعٌم اًظٌعح غرب ػعاةه يف دىًرت بًغاء انػلادها 

واغذرب فٌه اًؼوىمَح معاوًح غن اًذإطٌٍ. بل ؤـذس دنظٌم واًتان ةٌانا كتٍ ًىمني من اًذاسًخ املؼذد ًالطذٌلع.

ؤن اًؼوىمح األفغانٌح رصػر ةإن اًؼوىمح اًلىشًح هٍ اًظهح اًذٍ ؤًغر الطذٌلع، هٌل وسد يف ةٌان اًلرص 

املرشوغح، ًزا فلذ ؤًغر اًشئايس األفغاين ما نفه: "وػٌص ؤن ػوىمح كىش مل دلذس غىل دٌتٌح مىاًتنا 

وؤظتاب دإطٌٌها  ،نعٌي اًمىء غىل طٌعح املفاولاخ املخىي انػلادها يف كىشي يف هزا امللاالطذٌلع".

 والدظاه اًزي دعري نؼىه مؼادساخ اًعالَ ةني وشيف اًنضاع يف ؤفغانعذان.
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 مفاولاخ اًعالَ األفغاين يف كىش

اطذمؼ منذوةى واًتان ًٌمشج األوىل يف مىظوى  7229يف اًخامغ واًعادط من فرباًش/كتٍ ؤؼهش ودؼذًذا 

ةتػن اًعاظح األفغان وكادج اًظهاد وةػن املعاوًني اًعاةلني ةاًؼوىمح األفغانٌح ومن لمنهم اًشئٌغ 

 األفغاين اًعاةم ػامذ هشصاي. وكذ هان اطذٌلغا اظذشنائٌا اظذمش ًٌىمني واخذُذم ةةـذاس ةٌاٍن مؽرتن.

ٌح مل دؽاسن يف اطذٌلع مىظوى وانذلذده ةؽذج، بل ؤن الطذٌلع املزهىس خٌم آمال سغم ؤن ػوىمح اًىػذج اًىون

 ةلشب ةذء مفاولاخ اًعالَ ةني وشيف اًنضاع يف ؤفغانعذان.

وفم ادفاكٌح اطذٌلع مىظوى، ُخىي ًالطذٌلع اًشاين ؤن ًُػلذ يف اًذوػح غاـمح كىش، وغىل بسش رًى ظػر غذج 

 ػصطهاخ وخفىـا اًىلًاخ املذؼذج األمشًوٌح غرب متػىسها اًخاؿ ًٌعالَ األفغاين صملٍ خٌٌٌضاد يف 

 اًؼوىمح األفغانٌح ًٌمؽاسهح يف اطذٌلع كىش.

األفغانٌح غىل مؽاسهح منذوةٌها يف اطذٌلع كىش، خىر اًؼوىمح خىىج مهمح يف ظتٌٍ بنظاغ مبىافلح اًؼوىمح 

 غمٌٌح اًعالَ. بل ؤنه مؼ األظف ُولػر غذج غشاكٌٍ ؤدخ بىل دإطٌٍ الطذٌلع.

 ملارا دإّطٍ اطذٌلع كىش؟

اه اآلخش. ًشي واًتان ؤنهم دإطٌٍ اطذٌلع كىش ػذز نذٌظح ًذماد مىاكف هٍ من واًتان واًؼوىمح األفغانٌح دظ

ًعريون ةالػرتاب يف ؤفغانعذان نؼى األفمٍ نظشا ملؼادسادهم مؼ اًىلًاخ املذؼذج األمشًوٌح، وًزا ًشون 

رضوسج ؤن دعري املفاولاخ وفم سغتذهم. من طانث آخش فةن اًؼوىمح األفغانٌح اًذٍ كتٌر املؽاسهح يف اطذٌلع 

 دؼتزه. املفاولاخ يف اًىشًم اًزي ل كىش دؼر اًمغي ل دشغث هزًى ؤن دعري

 دُػذدون بخىاس املعاوي غن دنعٌم الطذٌلع اًذٍ نرُشخ كامئح األظٌلء املُػٌنح من كِتٍ اًؼوىمح األفغانٌح 

منذوةا فلي من ُممشىل  75اًػامٍ اًشئٌغ اًزي ؤدي بىل دإطٌٍ الطذٌلع، ورًى ًػذج ؤظتاب. ؤول، مبا ؤن 

واًتان هم من هانىا ظٌؽاسهىن يف الطذٌلع، فةن اإلغالن غن مؽاسهح غذد هتري من ممشًل اًؼوىمح األفغانٌح 

غالوج غىل رًى فةن اًلامئح املُػٌنح لمر  ع.مل ًتُذ ؤمشا ظائغا ًذي واًتان وًذي املعاوي غن دنعٌم الطذٌل 

ؤظٌلء ؤفشاد ًذتنىن مىاكف مػادًح ػٌاي غمٌٌح اًعالَ مٌل ؤنذع دفىساخ ةإن الطذٌلع ًن ًُؼلم األهذاف اًذٍ 

 ًنؽذها اًؽػث األفغاين.
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، وًتذو ؤن ىمحاظٌل دُظهش لػف اًشلح ًذي طانث اًؼو 752كامئح األظٌلء اًذٍ ؤغٌنر غٌنها اًؼوىمح واملذممنح 

اًىشفني دفىسا ؤن الطذٌلع ظٌُػلذ ًذىصًؼ اًعٌىح وهشايس اًؼوم، ومن سم غىل هٍ منهٌل ؤن ًٌػث دوسا ةاسصا 

يف الطذٌلع. غىل اًػوغ من رًى فةن اًهذف اًزي ُولؼ ًالطذٌلع هى مؽاسهح اًىشفني ةأسائهم ػٌاي اًعالَ. 

 هذاف املنؽىدج من الطذٌلع.مؽاسهح غذد هتري من األفشاد هان ظٌفّػث بػشاص األ 

مبا ؤن مشونح مىكف اًؼوىمح األفغانٌح ومؽاسهذها يف اطذٌلع كىش ػذز نذٌظح ًٌمغىه، فلذ ُوطذخ مخاوف ةإن 

ةػشح اًؼوىمح ظذمؼ مػىكاخ يف ظتٌٍ املفاولاخ، ويف اًىكر راده ظذادي معاوًٌادها دظاه اًؼوىمح 

 األفغانٌح.

 األوشاف األفغانٌحمفري مفاولاخ اًعالَ ةني 

. بل ؤن هزه اًظهىد واطهر خٌتح ػوىمح اًىػذج اًىونٌح ؤهذخ وٌتها من واًتان غىل املفاولاخ املتارشج

 ًذفاوك مؼ اًىلًاخ املذؼذج األمشًوٌح وػعث.ؤمٍ ػٌص بن واًتان ؤهذخ دامئا غىل ا

 ؤن ًذخٍاًعالَ األفغاين  وهادفرتج انلىاع اًذفاوك ةني األوشاف األفغانٌح  ةذء مفاولاخ كىش هان ظٌُضًٍ

مشػٌح طادج. اًٌلاءاخ اًخمغ ةني واًتان واًىلًاخ املذؼذج األمشًوٌح ومىافلذهٌل املتذئٌح غىل ظؼث اًلىاخ 

انٌح املػادي األمشًوٌح من ؤفغانعذان ؼوٌر آمال ًذي كىاع غشًن من اًؽػث، بل ؤن مىكف اًؼوىمح األفغ

 ًمؼ غمٌٌح اًعالَ ؤماَ دؼٍذ هتري.

دتذؤ مفاولاخ كىش يف وكر ًذم الظذػذاد فٌه ًالنذخاةاخ اًشئاظٌح األفغانٌح، هٌل ؤن اًشئٌغ غنٍ لمن 

املشؼؼني ملنفث سئاظح اًتٌذ. وًظهش ؤن اًؼوىمح دمؼ النذخاةاخ يف ـذس ؤوًىًادها ػٌص ؤن خىح اًشئٌغ 

ظنىاخ غىل األكٍ. هزا هى اًعتث  5َ مؼ واًتان ةػذ النذخاةاخ وؤن دوىن مذج الدفاكٌح هٍ دىكٌؼ ادفاكٌح ظال 

دشغث ؤن دوىن  مبا ؤن ػوىمح اًىػذج اًىونٌحاًزي طػٍ اًشئٌغ ًذتنى مىكفا مخاًفا ًٌمفاولاخ يف اًعاةم.

املؼىس األظايس يف غمٌٌح اًعالَ، وواًتان يف اًظانث امللاةٍ دػذ نفعها اًظهح املنذرصج يف اًؼشب 

ةإفغانعذان نظشا ملؼادسادها مؼ اًىلًاخ املذؼذج األمشًوٌح ومن سم دىد ؤن دعري املؼادساخ وفم سئًذها؛ هٍ 

 ذان ؤمشا مظهىل.رًى ًظػٍ مفري املفاولاخ ةني وشيف اًنضاع يف ؤفغانع

 دىـٌاخ

 اًخىىاخ اًذاًٌح رضوسًح إلػذاز دىىساخ بًظاةٌح يف املفاولاخ ةني األوشاف األفغانٌح:
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  ،َح هامح لظذلشاس األمن واًعال كشاس اًشئٌغ األمشًيك ػٌاي ظؼث اًلىاخ األمشًوٌح من ؤفغانعذان فـش

دُعذغٍ هزه اًلمٌح ألطٍ دؼلٌم  وًنتغٍ دفػٌٍ هزه اًخىىج إلنهاء اًؼشب يف ؤفغانعذان وؤن ل

ح من ؤطٍ املفاًؽوبرا دم اًذفش املفاًؽ اًؽخفٌح واًؼضةٌح. اًفشدًح ؤو اًؼضةٌح  ًي يف هزه اًفـش

 ًٌتػن فذٌى خٌانح ًن مُتؼى من راهشج اًذاسًخ بوالكا.

  األفغانٌح، لػف اًشلح ةني واًتان واًؼوىمح األفغانٌح من ؤهرب اًػىائم يف وشًم املفاولاخ اًذاخٌٌح

وهنان رضوسج ًذػضًض اًشلح ةني اًىشفني، هٌل ؤن طهىد اًعٌاظٌني األفغان كذ دفٌذ يف ػٍ هزه 

املؽوٌح. غىل واًتان واًؼوىمح ؤن ًذوادفا وًىػذا اًظهىد ألطٍ دؼلٌم األهذاف املشطىج. هٌل ؤنه من 

 اًرضوسي دىػٌذ اًوٌمح ةني اًؼوىمح األفغانٌح واًعٌاظٌني األفغان.

 ؼر معمى )ظٌادج األفغان(، دعػى اًؼوىمح ًٌعٌىشج غىل مفاولاخ اًعالَ مٌل ًظػٍ اًظهىد د

هٌل ؤن اًلٌٌٍ من اًظهىد ةُزًر يف  املتزوًح ًٌىـىي بىل ادفاق ةني املذفاولني مػشلح ًإلخفاق.

َ ظتٌٍ دػضًض اًشلح ةني واًتان واًؼوىمح األفغانٌح، ًزا ًنتغٍ اًؼزس من ؤن دلىد ؼػاساخ اًعال 

 اًىشفني بىل اًعري يف ػٌلح مفشغح.

 ًػمٌٌح اًعالَ هى غذَ اغرتاف اًىشفني سظمٌا ةتػمهٌل. دعم اًؼوىمح األفغانٌح دنظٌَم  املػىق اآلخش

واًتان ةـ )اًظٌلغح اإلسهاةٌح(، هٌل ًػذرب اًذنظٌُم اًؼوىمَح األفغانٌح بداسج لػٌفح وخالػح ًٌغري. وألطٍ 

غىل منذويب واًتان واًعاظح األفغان ووفىد اًؼوىمح األفغانٌح ؤن ًذخزوا بسظاء اًعالَ يف ؤفغانعذان 

مىاكف دفٌؽ ؤن دذؼىي بىل وكفح وونٌح واػذج دظاه اًعالَ، هٌل ًنتغٍ اًػمٍ غىل دلٌٌٍ الخذالفاخ 

 ةني وشيف املفاولاخ.

 ًعٌتٌح واًمغىه ةاإللافح بىل رًى، ًنتغٍ غىل هٍ من اًؼوىمح األفغانٌح وواًتان اطذناب اًتٌاناخ ا

 والدهاماخ غذميح اًظذوي، ػذى ل نؽهذ مضًذا من دضغضع اًشلح ةني وشيف اًنضاع.

 .غىل اًؽػث  اًؽػث األفغاين اًزي كذَ ؤهرب لؼاًا يف اًؼشوب ًذمٌؼ هزًى مبعاوًٌح هربي

ٌح األفغاين ؤن ًٌػث دوسا يف خٌم طى من اًشلح هٌل غٌٌه ؤن ًؼص وشيف اًنضاع غىل امليض يف غمٌ

 اًعالَ.

  ٍةاًنعتح ًٌىكر اًشاهن، ًنتغٍ اًذنظٌم لطذٌلع دفاوك ةني األفغان ةػذ بًغاء طٌعح كىش، ػذى ل دف

 ػها آماي ودىٌػاخ اًؽػث األفغاين.غمٌٌح اًعالَ بىل ةىاةح مغٌلح ومتىخ م
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 امذؼان اًوانوىس، ةىاةح اًذساظح اًظامػٌح يف ؤفغانعذان

ًٌػاَ اًظاسي، وًؽاسن  –ما ًُعمى يف ؤفغانعذان ةامذؼان اًوانوىس  –اًظامػٍ  كتٍ نؼى ؼهش ةذؤ امذؼان اًلتىي

يف المذؼان خشًظى املشػٌح اًشانىًح )خشًظى اًفف اًشاين غرش واًشاةؼ غرش( ػذى ًذم كتىًهم يف اًظامػاخ 

 ولًح ةإفغانعذان ػذى اآلن. 27واملػاهذ اًشانىًح اًُػٌٌا، وكذ دم بهٌلي المذؼاناخ يف 

اًؽٌلًٌح ملذج سالسح ؤًاَ وؼاسن يف المذؼاناخ ؤهرث يف األظتىع املايض ُغلذ امذؼان اًوانوىس يف ولًح ةٌخ 

واًث وواًتح. سغم ؤن مشاػٍ امذؼان اًوانوىس ـاسخ ؤهرث نضاهح وانذظاما ملاسنح ةاًعنىاخ املالٌح؛  24924من 

ٌح بهٌلي بل ؤن هنان مؽوالخ ل دضاي دػرتك وشًم نظاغ هزه اًتىاةح مشٍ  املؽاهٍ اًذلنٌح ولػف دنفٌز ًآ

نناكؾ يف هزا امللاي هٌفٌح اًىـىي  ووطىد اًفعاد ًذي روي اًنفىر ةاًؼوىمح غرب دضوًش اًذسطاخ. المذؼان

امذؼان اًلتىي اًظامػٍ )اًوانوىس( ومؽاهٍ المذؼان واًىشق اًوفٌٌح و بىل اًذساظح اًظامػٌح ةإفغانعذان، 

 ةةًظاد اًؼٌىي املاسشج ًهزه اًفػىةاخ.

 يف ؤفغانعذان كتىي اًىالب يف اًذساظح اًظامػٌح

غاما( ةذإظٌغ  87هـ ؼـ )كتٍ 2322دم ولؼ ػظش األظاط ًٌذػٌٌم اًظامػٍ يف ؤفغانعذان ًٌمشج األوىل غاَ 

هٌٌح اًػٌىَ اًىتٌح يف هاةٍ. يف دٌى اًفرتج هانر اًوٌٌح دُذاس من كتٍ ؤػذ املذخففني األدشان )د. سفٌلٍ 

 هامٍ ةٌى( وةشفله مثانٌح من املذسظني اًظامػٌني.
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هـ ؼـ ؤُظعر طامػح هاةٍ هإوي طامػح يف ؤفغانعذان. ومؼ اًذؼىلخ األمنٌح اًتاسصج خالي سالسح  2375 غاَ يف

ظنًح  73دىىسا هتريا خالي مذج اًذساظاخ اًػٌٌا يف ؤفغانعذان  ؤػشصخغلىد ونفف من اًؼشب واًذذهىس األمنٍ، 

ماظعح طامػٌح خاـح يف ولًاخ  232 ماظعح طامػٌح ػوىمٌح وهزًى دىطذ 38املالٌح، ػٌص دىطذ ػاًٌا 

غاما من اًذساظح يف املذاسط، فةن  27ةػذ بهٌلي  ؤفغانعذان وًذخشض يف هزه اًظامػاخ آلف اًىٌتح ظنىًا.

ةاًنظش يف اًعػح  اًظامػاخ اًؼوىمٌح يف ؤفغانعذان.امذؼان اًوانوىس واًنظاغ فٌه هى اًتاب اًىػٌذ ًالًذؼاق ة

الظذٌػاةٌح ًذي اًظامػاخ األفغانٌح اًؼوىمٌح فةن امذؼان اًوانوىس ًُؽوٍ ؤـػث منافعح ًٌشاغتني يف 

َ وةذء نظاَ طذًذ يف اًذساظاخ اًػٌٌا، ػذسر دىىساخ يف مظاي 7222ةػذ ظنح  الًذؼاق ةاًذاسظح اًظامػٌح.

ٌٌم اًػايل، بل ؤن اػذٌاض املظذمؼ ؤهرب من رًى مٌل خٌم اًذساظح اًظامػٌح واصداد غذد اًظامػاخ ومشاهض اًذػ

دؼذًا ؤماَ اًؼوىمح اًذٍ ةادر غاطضج غن كتىي واظذلىاب طمٌؼ خشًظٍ املشػٌح اًشانىًح يف اًظامػاخ ومشاهض 

ظنح املالٌح كذ دخٌٌه اًفعاد مشٍ ةلٌح  28من طانث آخش فةن امذؼان اًوانوىس وٌٌح  اًذػٌٌم اًػايل.

ٌح ؤخز المذؼان، واًفعاد يف اًلىاغاخ.  من املىالٌؼ اًذٍ ولػر غالماخ اظذفهاَ غىل المذؼان: لػف ًآ

ًظنح امذؼان اًوانوىس، وغذَ لتي األظئٌح ومىاةلذها ًٌمػاًري املػذمذج، ودذخٍ روي اًنفىر وؤـؼاب اًلىج، 

اخ اًػٌٌا ةعتث اًفعاد يف واًذضوًش. يف هٍ غاَ ًُؼَش اًػذًذ من اًىالب املظذهذًن من اًىـىي بىل اًوٌٌ

 –وـاس امذؼان اًوانوىس  مؼ ؤن ػوىمح اًىػذج اًىونٌح ادخزخ خىىاخ هامح يف هزا اًفذد المذؼان ونذائظه.

ؤكشب ًٌنضاهح واًؽفافٌح وُظذ اًىشًم ؤماَ فعاد روي اًنفىر من  –ةػذ اظذخذاَ دلنٌح اًتفمح ًذمٌٌض اًىالب 

 املعاوًني يف اًؼوىمح وغريهم؛ بل ؤن هنان مىالٌؼ دؼذاض بىل انذتاه ؤهرث.

 غمٌٌح امذؼان اًوانوىس يف اًىكر اًشاهن

هـ ػ  2395اًعػٍ إللفاء اًؽفافٌح غىل امذؼان اًوانوىس من ؤهم بنظاصاخ ػوىمح اًىػذج اًىونٌح. يف غاَ 

غرب ؤطهضج معؽ اًتفمح  اًىاًث املؽاسن يف المذؼانؤغىاَ( فّػٌر وصاسج اًذػٌٌم اًػايل نظاَ دػٌني  3)كتٍ 

 األمشًوٌح.مايل من ةشنامع اًذنمٌح اًذوًٌح اًذاةؼ ًٌىلًاخ املذؼذج  ةذغم

وفم هزا اًنظاَ فةن اًىٌتح املذخشطني من املذاسط اًشانىًح واًشاغتني يف املؽاسهح يف امذؼان اًلتىي 

اًظامػٍ ًذم بدخاي ةفٌلدهم غنذ اًذعظٌٍ ًالمذؼان وغنذ ػٌىي مىغذ المذؼان، وكذ ظاغذ هزا اًنظاَ غىل 

النذؼاي يف اًعاةم من ؤهرب وظائٍ اًذضوًش وهمم منؼ انذؼاي املمذؼن ؼخفٌح واًٍث آخش، وكذ هان هزا 

 ػلىق اًىٌتح املظذهذًن.
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من املىالٌؼ اًهامح األخشي يف المذؼان ةنى األظئٌح. يف اًعنىاخ املالٌح مل ًون ًذي وصاسج اًذػٌٌم اًػايل 

اةم غىل اًذضوًش ةنى غنٍ من األظئٌح، وكذ هان ًُػذ ًٌىلًح اًىاػذج هشاظح ؤظئٌح وػٌذج مٌل ظاغذ يف اًع

 ؤًف ظااي ُمخضن. 62واًغؾ. ؤما ػاًٌا فلذ دم بسشاء ةنى األظئٌح وًؼىي ػاًٌا نؼى 

من اًذؼذًشاخ املهمح األخشي بغذاد سكم هىًح ًوٍ واًث مٌل ؤداغ بغذاد ؤظئٌح مخذٌفح ًوٍ مؽاسن يف 

، هٌل دم اًؼذ ةؽوٍ هتري من المذؼان، وةزًى ًعذؼٌٍ غىل اًىٌتح ؤن ًغؽىا ةاخذالط اًنظش يف ؤوساق اًتػن

 دذخٍ روي اًنفىر واًعٌىح يف مشاػٍ المذؼان املخذٌفح.

يف اًعاةم هانر مذج المذؼان مؼذودج ومل ًون مبلذوس وصاسج  غالوج غىل رًى، دم دغٌري مىظم ؤخز المذؼان.

ةػن اًىلًاخ اًتاسدج كتٍ  اًذػٌٌم اًػايل ؤن دُذًش مشاػٍ المذؼان ةؽوٍ هامٍ، هٌل ؤن المذؼان هان ًُاخز يف

ز األوىل من اًػاَ يف األؼهش اًشال ػٌص ةاخ ًُومٍ  -ػاًٌا وةػذ دغٌري مىغذ المذؼان انذهاء اًػاَ اًذسايس. 

ـاس من املذاغ ًٌىٌتح يف طمٌؼ اًىلًاخ ؤن ًُؽرتهىا يف المذؼان، وًٌذؼلىا يف ػاي  -اًهظشي اًؽميس

 ؤواظي ففٍ اًفٌف.نظاػهم ةاًظامػاخ ودتذؤ دساظذهم يف 

سغم ؤن المذؼان ـاس ؤهرث ؼفافٌح ملاسنح ةاًعنىاخ املالٌح، بل ؤنه ما دضاي ةػن املؽاهٍ اًذٍ ًنتغٍ بًظاد 

 اًؼٌىي ًها من كتٍ املػنٌني.

 املؽاهٍ املىطىدج يف مشاػٍ امذؼان اًوانوىس

  :سغم ؤن نظاَ اًتفمح اظذىاع اًؼذ من اًفعاد واًذضوًش يف المذؼان بىل ػٍذ هتري؛ بل ؤن نذائع اًفعاد

دؼلٌم مشهض اًذساظاخ اإلظرتادٌظٌح واإلكٌٌمٌح دفٌذ ؤنه مل ًذم اكذالع طزوس اًفعاد ةؽوٍ هامٍ. غىل 

من اًشاغتني يف  غذداظتٌٍ املشاي: ُغلذ المذؼان كتٍ ؤظتىع يف ولًح ةٌخ اًؽٌلًٌح، وًىػظ ؤن 

ًٌعٌلرسج ودم بًذاغها هإماناخ  -دولس ؤمشًيك  5222بىل  4222من  –الًذؼاق ةوٌٌح اًىث دفػىا متاًغ 

 ًذي مؼالخ اًرصافح ًٌذم دفؼ املتاًغ ةػذ بغالن نذائع المذؼان ورًى ملاةٍ بنظاػهم ةاًذضوًش.

رشفني غىل مىاكؼ المذؼان ما ًذًهم هٌل ؤن لػف بداسج ًظان المذؼان ؤدخ بىل ؤن ًعذغٍ ةػن املُ 

من ـالػٌاخ يف ظتٌٍ معاغذج ةػن ؤكاسةهم وؤـذكائهم، األمش اًزي دُهمم ةه ػلىق ةلٌح اًىٌتح 

 املؽاسهني يف المذؼان.

  :سغم ؤن ًظنح امذؼان اًوانوىس وىسخ ؤنظمذها وؤلفر غٌٌها ؼفافٌح ؤهرب؛ بل ؤنهالػف بداسج المذؼان 

ؼؼا يف اًوىادس اًذٍ ةةموانها دىتٌم اًنظاَ ةؽوٍ فنٍ. ًىػظ يف ةػن اًىلًاخ ؤن املرشفني  دىاطه
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غىل مىاكؼ المذؼان ل ًلذسون غىل دىتٌم آًٌح المذؼان وبسؼاد اًىٌتح واًذؼوم يف ةٌئح المذؼان 

هزه  واملؼافظح غىل نضاهذها، هٌل ؤن ةػمهم ًذواظٌىن غن واطتادهم يف هزا اًفذد. ويف مشٍ

اًؼالخ ًلؼ اًىالب يف ؤخىاء طعٌمح فٌٌل ًذػٌم ةوٌفٌح ؤداء المذؼان وهٌفٌح اخذٌاس املظاي 

اًذسايس اًظامػٍ ةعتث غذَ فهمهم ًٌذًٌٍ اإلسؼادي ًالمذؼان ودلفري املرشفني يف دىلٌؼه، مٌل 

 ًُمٌؼ مثشج طهىد اًىٌتح اًذٍ ةزًىها وٌٌح ظنىاخ دساظذهم.

 اًػايل ؤن دىفذ اًوىادس اًلىًح ًٌلىمىا ةػمٌٌح اإلرشاف ةاًؽوٍ املىٌىب.ًزا غىل وصاسج اًذػٌٌم 

  :من لمن املؽاهٍ يف المذؼان، غذَ لتي األظئٌح وغذَ دلٌذها ةاملػاًري مؽاهٍ يف طىدج األظئٌح

اًذػٌٌمٌح. غىل ظتٌٍ املشاي ًىػظ ؤن امذؼان اًوانوىس يف ولًح ةٌخ ًخشًظٍ املذاسط اًذًنٌح 

اًػٌمٌح، يف ػني ؤن وٌتح  –املنذسطح يف املشػٌح اًشانىًح ظئٌح يف اًػٌىَ اًىتٌػٌح ًؽذمٍ غىل ؤ 

املذاسط ًذسظىن اًػٌىَ اًؼذًشح بىل نهاًح املشػٌح املذىظىح وػعث. وًُامٍ ؤن دنذته ًظنح امذؼان 

 اًوانوىس يف ما ًإيت من امذؼاناخ بىل اخذالف نظاَ اًذػٌٌم ًذي املذاسط اًذًنٌح غن املذاسط

 اًػرصًح.

  :من املؽاهٍ يف المذؼان غذَ مناظتح نىع اًخي اًزي وُتػر ةه األظئٌح مٌل مؽاهٍ يف اًىتاغح

ًُفػث غىل اًىٌتح كشاءدها ةؽوٍ ـؼٌؽ، هٌل ؤن األظذار اًؼارض يف املىكؼ كذ ل ًوىن ُمذلنا بل ملادج 

اًىٌتح. ًزا غىل ًظنح امذؼان  واػذج وةاًذايل ًن ًلذس غىل ػٍ مشٍ هزه اإلؼواًٌاخ اًذٍ ًىاطهها 

اًوانوىس ؤن دُػذ المذؼان ودىتؼ ؤظئٌذه ةاًخىىه املناظتح ةاًٌغذني املؼٌٌذني )اًذاسي واًتؽذى(. هٌل 

 ًنتغٍ ؤن دُىتؼ ؤوساق األظئٌح ُمعتلا ودُفؼق ودُفؼؽ طمٌؼ ؤخىائها اإلمالئٌح واإلنؽائٌح واًفنٌح.
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