الؿُض ص .عبض هللا بىواهى  (:عثِـ اإلاجلـ)
الىلُت ألاولى :
 -1عغى الخلغٍغ ؤلازباعي خىٌ ؤعماٌ اإلاجلـ الجماعي.
َبلا للماصة  24مً اللاهىن الخىظُمي  ،11..12اإلاخعلم بالجماعاث الترابُت  ،وبىاء
على ؤن الجلؿت ال جخُلب ههابا كاهىهُا  ،باعخباع ؤن طلً جىؿغ عىض اؿخخاح الضوعة ًىم
الثالزاء  2ؤهخىبغ  ، 4112وطلً علب الاجـاق الظي جم مع عئؾاء الـغق اإلاكيلت للمجلـ،
هما ال ؤزـي علُىم ؤن ألامغ قمل هظلً جيؿُلا مع الؿُض عامل العمالت الظي كضمذ له
جُمُىاث بسهىم حضوٌ ؤعماٌ هظه الضوعة التي جتزامً والاهخساباث الدكغَعُت واهُالق
الحمالث الاهخسابُت وجدؿبا ألي عبِ لىلُت مً هلِ حضوٌ ؤعمالها  ،خُث وعصث
مغاؾالث جضعى بلى عضم جًمين هلِ حضوٌ ألاعماٌ ؤي هلُت ًمىً اؾدثماعها في الحملت
الاهخسابُت ،علما ؤن ؤي هلُت مً هلِ حضوٌ ؤعماٌ الضوعة ًمىً ؤن جلغؤ كغاءاث بًجابُت
ؤو ؾلبُت .
زاهُا ،باؾمىم حمُعا ؤكضم التهاوي بلى الـاثؼًٍ في هظه الاؾخدلاكاث ،وهي مىاؾبت
ألكضم باؾمي هغثِـ إلاجلـ مىىاؽ تهىئت زانت ألعًاء اإلاجلـ ،وؤزو بالظهغ الؿاصة:
بصعَـ نللي عضوي ،بضع َاهغي ،وبصعَـ ككاٌ ،الظًً خًىا بخجضًض الثلت مً هازبي
مضًىت مىىاؽ.
هما ؤػخىمها ؿغنت ألكىٌ ؤوال ؤهه عػم ول اإلاالخظاث التي ًمىً حسجُلها على هظه
الاهخساباث ،والتي ججعل اإلاخًغع اللجىء بلى اللًاءً ،مىً عػم ول طلً ،اللىٌ اهه وان
عغؾا صًملغاَُا في الجىهغ ،وٍيبغي ؤن هثمىه.
هما اهه ،وفي بَاع الالتزام اإلالضم لجمُع ألاخؼاب الؿُاؾُت ببان الدكاوع بسهىم
بغهامج عمل الجماعت زالٌ قهغ ؤبغٍل ،والغامي بلى مىع ؤهـؿىا في حسخير وؾاثل الجماعت
في ؤي مدُت اهخسابُت ،وطلً ما وان  ،خُث ؤوكـىا الهىاجف والؿُاعاث وهظلً ألاوعاف،
وطلً جدلُلا لخياؿا الـغم ،والحمض هلل اهه لم ًخهل بىا ؤخض ؤو ٌسحل ؤي َعً
جىظُف وؾاثل الجماعت في هظه اإلادُت الاهخسابُت .وؤظً ؤن طلً مـسغة لىا حمُعا  ،كض
حسجل اؾخثىاءاث هىا وهىان ،لىً شخهُا وهغثِـ للمجلـ مىعذ على هـس ي وول مً
هم جدذ بمغحي ،مً اؾخعماٌ هظه الىؾاثل ،وختى بطا جم حسجُل ازخالال في هظا ألامغ،
ؿلم ًىً في علمي ؤو هي جهغؿاث معؼولت إلاىظـين هم ؤخغاع في طلً خؿب الاهخماء
الؿُاس ي  ،قغٍُت عضم جىظُف وؾاثل الجماعت .
زالثا  :ؿُما بسو ؤهم ألاعماٌ التي جمذ ما بين الضوعجين ،ؿُمىً جلخُهها ؿُما
ًلي :

 ؿـُما ًخعلم باحخماعاث اإلاىخب ،والتي جؼامىذ الـترة بالعُلت الهُـُت وعمًان ،عػم
ول طلً ؿلض جم علض ؤعبع للاءاث إلاىخب اإلاجلـ همذ باألؾاؽ .
 ازخُاع اإلاضًغ العام للمهالح الجضًض الظي ؾُسلف الؿُض ًىؾف الؼٍاوي الظي هجح
في مباعاة مضًغ مكاعَع الجهت  ،وبعض قؼىع اإلاىهب ،وان مً الًغوعي الخـىير في
مضًغ عام للمهالح حضًض ،وببان علض احخماع اإلاىخب لـاجذ ػكذ ألازير ،عغيذ
على ؤعًاء اإلاىخب ملترح جمذ اإلاهاصكت علُه باالحماع ،جاله الاجهاٌ بجمُع ممثلي
الـغق اإلاكيلت للمجلـ ،ؿخمذ اإلاىاؿلت باإلحماع ،وهــ ألامغ وان عىضي اجهالي
بغئؾاء اللجً ،وهي مىاؾبت لتهىئت ؤهـؿىا بازخُاع الؿُض مدمض هجُب مضًغا عاما
للمهالح .وؤيُف هظلً بسهىم هظه الىلُت ؿةن مهاصكت وػاعة الضازلُت لم
جخإزغ ،خُث الجىاب مً الىػاعة لم ًخعض ألاؾبىع الىاخض ،وبالخالي عؾمُا وكاهىهُا
الؿُض مدمض هجُب مضًغا عاما للمهالح بجماعت مىىاؽ.
 الاجـاق على هلِ حضوٌ ؤعماٌ هظه الضوعة .
 جضاعؽ بخضار هُإة اإلاؿاواة وجياؿا الـغم وملاعبت الىىع ،والتي جم حسجُل جإزغ في
قإنها ،طلً اهه ومىظ قهغ ًىلُىػ ،اجسظها عضة بحغاءاث بسهىم الهُإة بعلض للاءاث
مع ميؿلي الـغق و لم جخم حمُعها ،ؿغاؾلىا الـغق مً ؤحل اكتراح ؤؾماء حمعُاث
ومىظماث ،ؿجاءجىا اكتراخاث ،بعض طلً َغخىا َلب عغوى ؤمام ول هُئاث اإلاجخمع
اإلاضوي ،وبالخالي ؿةن العمل جغهؼ على ججمُع اكتراخاث ممثلي الـغق واكتراخاث مىخب
اإلاجلـ بياؿت بلى َلباث عغوى هُئاث اإلاجخمع اإلاضوي ،وبعض البالغ اإلادضص للمكاعهت
في الهُإة  ،علما ؤن الجماعت جىنلذ بعضص هبير مً الُلباث جم ازخُاع 11هُإة َبلا
إلاىانـاث الهُإة اإلاًمىت في اللاهىن الخىظُمي والىظام الضازلي للمجلـ ،خُث جم
الاجـاق على ما ًلي :
بعض الاحخماع الظي جم بُجهم والخهىٍذ بين ؤعًاء الهُإة ،التي جم ازخُاعها على الىدى
الخالي :
* ؿعالُاث وؿاثُت؛ حمعُت الكلاثم(بًمان الؿالوي) ؿاعلت حمعىٍت (زضًجت
واؿا)(،ؿخُدت ؤخضاؾ) و(اهخهاع زىزى) ،حمعُت لُىت لخىمُت ألاؾغة (عبُعت بُه)
والـاعلت الجمعىٍت ( ؿاَمت الحؿني العلىي )
* حمعُاث حعنى باألشخام في ويعُت بعاكت  :حمعُت  4112لألَـاٌ الخىخضًين
(هماٌ باإلاحجىب)  ،حمعُت الغخُم إلصماج ألاشخام في ويعُت بعاكت (زالض ؤباللي)،
حمعُت ألامل لخإهُل اإلاعاق (هغٍم الىصػيري) .
* حمعُاث حعنى بالُـىلت والكباب  :حمعُت ؤمل قباب اإلاؼغب للغكو الحًغي
الحغ (ؤمين واهغٍم).

* حمعُاث حعنى باإلاؿىين  :ممثل عً حمعُت الخيرًت ؤلاؾالمُت وممثل عً حمعُت
صعم اإلاغهب الاحخماعي ابدؿامت.
* ؿعالُاث اإلاجخمع اإلاضوي :ؿاعلين حمعىٍين وهما (:عقُض ؤعؾالن) و(بضع نضًلي).
خُث وكعذ على كغاع وؿم هظا الخهيُف والترجِب ،لُخلى طلً اؾخىماٌ هُيلت
الهُإة ،خُث علض احخماع بين ميىهاتها وعلب الخهىٍذ العلني في احخماع جغؤؾه الؿُض
عبض اللُُف ؤحاها (العًى ألاهبر ؾىا) والؿُضة اهخهاع زىزى (العًى ألانؼغ ؾىا) هياجبت
للجلؿت ،خُث ؿخذ باب الترقُذ لكؼل مىهب عثِـ الهُإة والظي جلضم له ول مً الؿاصة
والؿُضاث(:عقُض ؤعؾالن)(،عبُعت بُه)( ،ؿاَمت الحؿني العلىي)( ،اهخهاع زىزى) و(مدمض
معِل)؛ خُث ؤؾـغث الاهخساباث العلىُت عً اهخساب الؿُضة عبُعت بُه عثِؿت لهُإة
اإلاؿاواة وجياؿا الـغم وملاعبت الىىع ،هما جم ؿخذ باب الترقُذ لكؼل مىهب هاثب عثِـ
الهُإة ،خُث جلضم بُلب الترقُذ ،الؿُضاث والؿاصة ( :ملُىت عغصي)( ،ؿاَمت العلىي
الحؿني)( ،عقُض ؤعؾالن) و(اهخهاع زىزى) خُث ؤؾـغث الىخاثج عً قؼل الؿُضة
(ؿاَمت العلىي الحؿني) مىهب هاثب عثِـ الهُإة.
وؿُما ًسو باقي الهُاول ،ؿلض جم ازخُاع الؿُض (عبض اللُُف ؤحاها) هملغعا للهُإة
والؿُضة (اهخهاع زىزى) هىاثبت إلالغع هُإة اإلاؿاواة وجياؿا الـغم وملاعبت الىىع ،وهي
الهُيلت اإلاًمىت في اإلادًغ اإلاخعلم بالهُإة ،وبىاء على طلً ؤنضعها بالػا في اإلاىيىع وعلُه
ؿةن هظه الهُيلت حاءث على الىدى الخالي :
 الؿُضة (عبُعت بُه) :عثِؿت لهُإة اإلاؿاواة وجياؿا الـغم وملاعبت الىىع.
 الؿُضة (ؿاَمت العلىي الحؿني)  :هاثبت لغثِؿت الهُإة.
 الؿُض (عبض اللُُف ؤحاها)  :ملغعا للهُإة.
 الؿُضة (اهخهاع زىزى)  :هاثبت لغثِـ الهُإة.
وصاثما في اإلاىايُع اإلاخضاوٌ في قإنها في للاءاث اإلاىخب ،زم الخضاوٌ في الـاحعت التي قهضتها
العانمت ؤلاؾماعُلُت قهغ ػكذ ،والتي طهب ضحُتها الكابين ؤهاؽ وهكام ،خُث علب
الللاء باحخماع للجىت اإلاغاؿم العمىمُت بخاعٍش  42ػكذ ،التي مً يمً ما ؤونذ به
كًُت العلىص والكغاواث ،وويعُت ما ؤونذ به كًُت العلىص والكغواث ،وويعُت
اإلاغاؿم الغٍايُت ،عبر حغص اإلاغاؿم ومغاحعت العلىص وجدبعها .ومً بين هظه الخىنُاث
هظلً ؤن جًمً هظه العلىص والكغاهت مؿإلت يمان الؿالمت الصحُت وألامىُت ،هما
ؤونذ اللجىت بمغاحعت ومعاًىت العُىن اإلاؼوصة للمؿابذ ونبُبها.
الخمـ ألازغي اإلاخعللت بللاءاث مع الؿُض العامل والؿلُت ؾإزخهغها ازخهاعا يماها
للىكذ الثمين ،خُث جم علض للاءا مع الؿُض العامل ،حعلم بمًمىن الغؾالت التي وحهتها
بلى العمالت في قإن الكبان الىخُض ،وَغق جدبع اإلالـاث ،ومً ؾِخيلف بالعملُت ،هل

الىوالت الحًغٍت ؤم الجماعت ؤو البدث عً مخعهض زاعجي ،هما هاككىا جىـُظ اإلااصة 42
اإلاىجؼ في قإنها مدًغ واإلاخعللت بىيعُت بعٌ اللُع ألاعيُت التي ججاوػها جهمُم
التهُإة ،هما جضاعؾىا بغهامج عمل الجماعت ومىاككت مىيىع ؾىؾ الجملت للخًغ
والـىاهه ،خُث ؤهه مىظ قهغ ماعؽ وان اإلالف حاهؼا ،ولؼاًت اللحظت لم ًخدغن علما ؤهىا
لً هضزل ؤي بنالخاث على الؿىق ،وؤن التزامي معىم هى جصحُذ وجلىين ويعُت الىهالء
البالؽ عضصهم  24وهُال ،مً بُجهم اإلاخىفي وؿحهم مً جغن مً ًىىب علُه ،ؿهظه الىيعُت
واهذ يمً الحيز اإلاسهو لالحخماعاث.
ؿبىاء على اإلاغاؾلت ألاولى علض احخماع بخاعٍش ً 41ىلُىػ لخـعُل الكبان الىخُض وآزغ
بخاعٍش  .ػكذ ،بةخًاع ججغبت ( )Casa Urbaوالظي جلضم عغى بسهىنها.
وبخاعٍش  2ػكذ و 42مىه ،احخماعاث اللجىت ؤلاكلُمُت إلاباصعة الخىمُت البكغٍت ،هما علضها
احخماعا للجىت اإلادلُت بجماعت مىىاؽ ،خُث لم وعغى هخاثجها على اللجىت ؤلاكلُمُت
إلاباصعة الخىمُت البكغٍت ،اعخباعا للحجم الىبير للمكاعَع اإلالترخت باللجىت اإلادلُت ،والتي
ػلب علحها نُاهت اإلاغاؿم التربىٍت (اإلااؾؿاث الخعلُمُت) وٍلحها اإلاغاؿم الغٍايُت اإلالترخت
مً َغؾ مىضوبُت وػاعة الكباب والغٍايت.وهظًً اإلالترخين خؿمذ الغؤي ؿحهما ،خُث ال
ًمىً مؿاًغة هظًً اإلالترخين ،وعلى ؤي اللجىت اإلادلُت إلاباصعة الخىمُت البكغٍت علضث
جلىُا وؾُعغى جلغٍغها الخلا على اللجىت ؤلاكلُمُت واإلاكاعَع اإلاعىُت كهض البث ؿحها ،هما
خًغ العضًض مىا عملُت جىهِب عحاٌ الؿلُت بخاعٍش  9ػكذ.
هما علضها احخماعا بخاعٍش  42ػكذ ،حعلم بماجمغ  COP22و الظي ؾُعلض بمضًىت
مغاهل ،خُث جمذ مضاعؾت همىطج حماعت مىىاؽ اإلاخمثل في مغهؼ جىمُت الىـاًاث
للمُغح العمىمي ،والظي ؤيحى في ويعُت حُضة ،خُث وان ملغعا جضقِىه ًىم  2قدىبر
وؤحل بلى ما بعض الاهخساباث الدكغَعُت ،وٍمىً ؤن ًخم في ألاًام الللُلت اإلالبلت ،وؾِخم
ؤلازباع به في خُىه ،علما ؤن الدؿىٍم للبرهامج جم باللىىاث اإلاؼغبُت والـغوؿُت.
هما قهض قهغ قدىبر للاءًً ،ألاوٌ حعلم بخإهُل اإلاضًىت العخُلت ،خُث جًمً عغيا
في مىيىع الخعلُماث الؿامُت الغامُت بلى يغوعة وحىص بغهامج لخإهُل اإلاضًىت العخُلت،
خُث علض احخماعا على عجل وجمذ بعضاص مكغوع هظا البرهامج في ؤكل مً ؤؾبىع،
والحمض هلل على ؤن الىـاءاث وألاَغ الجماعُت والعاملت بالعمالت ؤو الىوالت الحًغٍت ووػاعة
الؿىنى اإلاخىؿغة بهظه اإلاضًىت ،اقخؼلىا حمُعا آزظًً بعين الاعخباع اإلاغحعُاث والضعاؾاث
اإلاخىؿغ علحها ،خُث جم بهجاػ بغهامج مهم كُمخه  1,4ملُاع صعهم ،لخإهُل اإلاضًىت العخُلت
إلاضًىت مىىاؽ واإلاأزغ الخاعٍسُت اإلاخىاحضة زاعج اإلاضًىت العخُلت .بياؿت بلى للاء جإهُل
البرامج الؿُاخُت التي جضًغه الجمعُت اإلاؼغبُت للهىضؾت الؿُاخُت ( )ASMITوالتي جسهو
 4ملُاع صعهم ٌ  .1مضًىت إلاعالجت بعٌ الجىاهب اإلاخعللت بالخىمُت الؿُاخُت ،ههِب

حماعت مىىاؽ بلؽ  112,22ملُىن الضعهم ،واإلاخعللت بإعبعت بغامج ،ازىين مجهما ًخعللان
بمىىاؽ ويهمان :مؿاعا للغاحلين للمضاعاث الؿُاخُت وٍخىؿغ على عكغ ( )11مدُاث،
ومؿاعا آزغ ؾُاحي عبر الحاؿالث ووؾاثل الىلل ،والظي ؾُمغ عبر عضة هلِ مدضصة ،زم
هىان بغهامجا يهم ولُلي وآزغ يهم مىالي بصعَـ.
هما جم علض للاءاث جسو مغاحعت الاجـاكُت اإلاخعللت بالـًُاهاث والتي ؾبم
إلاجلـ مىىاؽ ؤن واؿم علحها ،وطلً كهض جدضًض ألاولىٍاث ومغاحعت الجىاهب اإلاالُت
والخيلـت ؤلاحمالُت ،وؾخعغى الخلا على اإلاجلـ مً ؤحل معالجتها ،وللاءا آزغ جم زالٌ
قهغ قدىبر ،و هم ويعُت نهغٍج الؿىاوي وول ما ًغجبِ به وبماثه واإلاهضع ..اهُالكا مً
واص بىؿىغان ،خُث جم جدضًض مؿاهمت الجماعت في اإلاىيىع.
هظه الللاءاث جًاؾ بلى للاءاث جخعلم بمؿخجضاث مدلُت ؤو وَىُت ،هما هى الحاٌ
للىكاًت مً ؿيروؽ (ػٍيا) والظي ؤزظ خيزا مهما مً الىلاف على الهعُض الىَني ووان
يغوعٍا ؤن جيىن مضًىت مىىاؽ خايغة ؿُه.
ؿُما ًخعلم بباقي ألاوكُت ؿُمىً جلخُهها في الحًىع باألوكُت الغؾمُت هما هى
الكإن في طهغي عُض العغف ،التي خـلذ زالر ؤًام بإوكُت على نعُض العمالت وان ههِب
حماعت مىىاؽ في هظه ألاوكُت اكتراح بعُاء اهُالق الكبان الىخُض ،والتي جم بعحائه
باجـاق مع الؿلُاث بلى قهغ ػكذ لُخم جإحُله بلى ما بعض الاهخساباث ،هما جم الحًىع في
ألاوكُت الغؾمُت لعُض الكباب وزىعة اإلالً والكعب ،وهي ؤوكُت هـخسغ بها همؼاعبت
والتي جخًمً عضصا مً الخضقِىاث اإلاهمت على مؿخىي اإلاغاؿم .هما اؾخدًغ في هظه
ألاوكُت ،اإلاهغحان الضولي لىلُلي والظي جم بخُائه هظه الؿىت بمؿاهمت حماعت مىىاؽ.
بياؿت بلى عكاء عمل هظم مع ػغؿت الهىاعت الخللُضًت لجهت ؿاؽ مىىاؽ وػغؿت
الهىاعت الخللُضًت بإإلااهُا ،وهى الللاء الظي علض بههغٍج الؿىاوي ووان مهما خًغه عضص
مً عحاٌ ألاعماٌ ألاإلاان ،ومً باب الظهغ ؤن مضًىت مىىاؽ جدـل بعضص مً اإلااؾؿاث
ومغاهؼ الخيىًٍ في الهىاعت الخللُضًت بل والجامعي ،الظي جمثله()E.N.S.A.Mاإلاضعؾت
الىَىُت للـىىن واإلاهً ،والتي جسغج ؾىىٍا ؤؿىاحا مً اإلاهىضؾين الظًً ٌكغؿىن مضًىت
مىىاؽ ،والؿىت الحالُت عغؾ جسغج الـىج  ،12والتي خًغها خـله.
صون ؤن ؤوس ى ما ًميز قهغ ػكذ مً اخخـاٌ في العاقغ مىه بالُىم الىَني للمهاحغ،
واإلاىظم هظه الؿىت جدذ قعاع " :قبابىا في الخاعج َاكاث ..جدُاث ..عهاهاث اإلاؿخلبل".
هظا الحـل الظي خًغهاه بلى حاهب الؿُض عامل العمالت وحل اإلاهالح الخاعحُت ،بياؿت
بلى خًىع مىثف للجالُت اإلاؼغبُت في الخاعج ،خُث ؤزيرث ؿُه عضة مىايُع ،ؿـُما ًسو
حماعت مىىاؽ ؤزيرث مىايُع :الخىانل والاؾخلباٌ ،التي جم اهخلاصها مً َغؾ الجالُت،
خُث ؤهضوا على ػُاب الخىانل والاهخمام بهم ،ومالخظاث تهم البيُاث الخدخُت للمضًىت

خُث لم ًلحظىا ؤي حؼُير باإلاضًىت ًمـ الكىاعع وألاػكت وألاعنـت بعض مغوع ؾىت على
جىلُت هظا اإلاجلـ جضبير قاون الجماعت.
مالخظت زالثت زم حسجُلها جخعلم بدصجُع الاؾدثماع في اإلاضًىت التي جدـل بماهالث
لىً ال جدـؼ اإلاهاحغ على الاؾدثماع بها ،خُث صعىا بلى يغوعة جىىَع ؤوكُت الاؾدثماع.
هاهًُ عً ؤلاقياالث ؤلاصاعٍت اإلاخىىعت اإلاخعللت بالغزو ؤلاصاعٍت ،واإلاؿإلت جسو
زالزت ؤشخام اعترتهم نعىباث في الحهىٌ على هظه الغزو.
مىيىع آزغ ٌؿخضعي الظهغ هىاً ،خعلم بُلب علض للاء مع الغثِـ اإلاؿخلبل لـغع
هغة اللضم للىاصي الغٍاض ي اإلاىىاس ي ،لىً هظا الللاء لم ًخم خُث لم ؤلب الضعىة وهــ
ألامغ لضي الؿُض العامل وشخهُا عؿًذ طلً ،اوسجاما مع ما اجـلىا علُه صازل
اإلاجلـ؛ بإن هترن مؿاؿت مع هظا اإلاىيىع بلى خين اجًاح الغئٍا ،وهظلً ختى ال ًخدمل
اإلاجلـ ؤي صوع ؾلبي ،علما ؤوي هىذ ؤجللى اجهاالث بما مىخلضة ؤو مىحهت ،ؾىاء مً
ؤلازىان بالعضالت والخىمُت ؤو بزىان بـغٍم ألانالت واإلاعانغة والاجداص الضؾخىعي ،والظًً
واهىا مىلؿمين بين الحًىع ؤو عضمه ،لىً كغاعي ألازير وان عضم الحًىع بلىة في
اإلاىيىع خُث واهذ آعاء الؿُض عبض هللا مكيىع والؿُض هكام اللاثض وؤلازىة بالعضالت
والخىمُت ،وجدضًضا ألار عقُض َالبي وألازذ ؤؾماء زىحت.
وعلى ؤي علضث للاءاث هىا ػاثبين علحها وخضزذ جُىعاث ،وفي ألازير جمذ اؾخلالت
عثِـ ؿغع هغة اللضم الؿُض ؤبى زضًجت ،لُخىلى هاثبه زالض زالي لخىلي اإلاؿاولُت زالٌ
الجمع العام .ؿالُىم هىان لجىت ماكخت ميىهت مً:
 زالض زالي  ( :عثِـ اللجىت )
 عؼٍؼ الُعلىبي
 ؤمين بيؿمُم
 خماصي خمُضوف
 عبض الجلُل هضا ( وامدكى)
 عبض الحم بيكاوي
 قىُب الؿـُىي
 ؤخمض ؿىير
 ومدمض البكير.
هظه هي اللجىت التي جضبغ قاون ؿغٍم اليىصًم  ،الظي ؤحغي بلى خضوص اللحظت زالر
للاءاث خلم زاللها زالر حعاصال ،والجماهير جىاهب الـغٍم وجضعمه ،خُث بلؽ الحًىع ما
بين  .111و ،2111وبالُبع الـغٍم ٌكخيي – خؿب اللجىت – مً كلت الضعم  .واإلاىيىع
مـخىح للىلاف صازل اإلاجلـ  ،وبن وان يغوعٍا ..هىاككه في اإلايزاهُت ؤو ػيرها .

الىلُت ألازيرة ،ؤو ما كبل ألازيرة بسهىم الاؾخلباالث وللاءاث هُئاث اإلاجخمع
اإلاضوي و اإلاىاَىين ؿهي آزظة مؿاعها ،وٍمىً اللىٌ بسهىنها ؤنها جخعلم باخخجاحاث
ومالخظاث تهم ؤؾاؾا البيُاث الخدخُت بالعضًض مً ألاخُاء التي جدخاج بلى التزؿُذ
والخبلُِ ومخُلباث ؤزغي بعكغاث ألاخُاء ،خُث جمذ ؤلاحابت على ول طلً .
اإلاكيل الثاوي ًخعلم بالىلل الحًغي وعضص الحاؿالث التي جمغ بإخُائهم ؤو بمؿاع هظه
الحاؿالث خُث جُالب الؿاهىت بخىؾُع مؿاع الخُىٍ اإلااعة بإخُائهم  .وهظه ألامىع
باقغنها مع الكغهت اإلاعىُت ،التي التزمذ بةياؿت خاؿالث حعؼػ بها ألاؾُىٌ زالٌ هظا
الكهغ ،ؾختراوح بين 2و 9خاؿالث حضًضة علما ؤهىا عاحعىا الاجـاكُت ؿىحضها ؤنها مُابلت
لاللتزاماث اإلاًمىت في صؿتر الخدمالث .بالُبع ألاؾُىٌ مهترت وكض هاككىا الكغهت في
اإلاىيىع.
مً اللًاًا التي ؤزاعتها الؿاهىت ،ما حعلم باخخالٌ اإلالً العمىمي ؾىاء مً َغؾ
الباعت اإلاخجىلين ؤو مً َغؾ اإلالاهي .
هما جًمً بغهامج الاؾخلباالث  ،اؾخلباٌ ول مً ؾـير وىعٍا الجىىبُت وؾـير صولت
ؾىَؿغا الظي عغؿذ الىلاقاث معه عالكت الضولخين اإلاؼغبُت والؿىَؿغٍت ،والتي هي ال
جضزل في ازخهانىا ،هما هاككىا ؤمىعا مكترهت جدضًضا ما حعلم بالخىؤمت ولىً ؤًًا
جباصٌ الؼٍاعاث وػيرها.
وبسهىم ؾـير وىعٍا الجىىبُت ،ؿلض ؤحى لخلضًم الكىغ للجماعت على الدؿهُالث
التي كضمذ والخعاون  ،وهى في لحلُلت ؤكل ما ًمىً اللُام به اججاه الكغواث  ،وخضًث
الؿُض الؿـير حعلم بكغهت " ًىعا" اإلاخمغهؼة بحي الخمؿِىاث بمىىاؽ بحي مغحان.
واإلاىيىع بؿًُِ ،خعلم بالعلىص التي جخُلب اإلاهاصكت ،ألن اإلاـغوى ؤن هظه
العلىص مً ؤوعوبا بلى مىىاؽ وبمهلحت اإلاهاصكت على الىزاثم الغؾمُت والاهخظاع بالُابىع،
في ؿترة حعغؾ بكباال على هظه اإلاهلحت لتزامجها مع الضزىٌ اإلاضعس ي والجامعي .خُث اجهلذ
بالؿُض الخُجاوي عثِـ جصحُذ ؤلامًاء بالجماعت للعمل على جِؿير ألامغ ،وبن صعذ
الًغوعة العمل زاعج ؤوكاث العمل الغثِؿت ،خُث ؾهل الؿُض عثِـ اإلاهلحت اإلاؿإلت ،
وباإلاىاؾبت اجلض بالكىغ له على هظا العمل .
وبسهىم ؾـير ؾىَؿغا  ،ؿلض ؤحى للبدث عً ؿغم لالؾدثماع وحعبئت اإلاؿدثمغًٍ
وعحاٌ ألاعماٌ الؿىَؿغٍين مً ؤحل ػٍاعة مضًىت مىىاؽ والاَالع على ماهالتها ،جدضًضا
ؤن الؿُض الؿـير جغبُه عالكت زانت بهظه اإلاضًىت وؤعاص اهدكاؿها مً حضًض.
وللض وان هظا الللاء مثمغا –والحمض هلل – على طلً ،مع مخمىُاحي ؤن ًـعل الللاء
بؼٍاعاث لغحاٌ ؤعماٌ ؾىَؿغٍين للمضًىت .

هما قاعهىا في مىاؾباث صوٌ مً بُجها طهغي ً 12ىلُىػ لضولت ؿغوؿا خًغ بلى
حاهبِىا في هظا الُىم عضص مً ؤلازىة اإلاؿدكاعًٍ .
وؤزخم بىلُت جخعلم ببعٌ الهـلاث ،زالٌ هظه الـترة مً هظه الؿىتً ،دؿاءٌ
الغؤي العام  ،ماطا كام به اإلاجلـ في ظل ػزم الضوعاث والللاءاث  ،ؿضوعة بلؽ عضص هلِ
حضوٌ ؤعمالها  .3هلُت جم جمغٍغها – والحمض هلل – باالحماع  ،ولىً ماطا بعض ؟
زالٌ هظه الـترة كمىا بما ًلي :والخظهير لِـ مً باب اؾخعغاى ؤلاهجاػاث ،التي
ؾُإحي وكتها وخُجها ببان صوعة ؿبراًغ  .لىً صعىوي ؤطهغ بثالر ؤمىع تهمىا :
 -1بغهامج عمل الجماعت ؿهى قبه حاهؼ ،هىان مالخظاث لبعٌ ؤلازىان وؤزغي للؿلُت
اإلادلُت ،بياؿت بلى ؤمغًٍ لم جظهغ بالبرهامج وامضصها بها ؤلازىان في ممثلي الـغق الؿُاؾُت
باإلاجلـ ،وٍخعلم ألامغ ب  :الؿالمت الُغكُت والؿير والجىالن ،جدضًضا اإلاضاعاث وألايىاء
الثالزُت ،ؿهظه ألامىع ولها ًخىؿغ بسهىنها بغهامج زام ،باجـاق مع وػاعة الىلل
واللىحِؿدًُ وما ًخعلم بالبِئت عمىما  .واليىب  44والتزاماث مىىاؽ به  ،وهدً هخىؿغ
على بغهامج بسهىنه ًخًمً عكغاث مً البرامج ،ؿهظه ألامىع ؾِخم جًمُجها في هظا
البرهامج ،بياؿت بلى الهىضؾت الؿُاخُت واإلاضًىت العخُلت ؾِخم بغمجتها– هظلً – في هظا
البرهامج .
وبىاء علُه ،ؿالبرهامج قبه حاهؼ ؾُعغى على اإلاجلـ بعض ؤن ًمغ على لجىت
اإلاؿاواة وجياؿا الـغم .
بياؿت بلى هظا وله ،ؿىدً هخىؿغ على بغهامج عغيىاه على الؿاهىت بغؾم اهخساباث
 2قدىبر ،جًمً  .11بحغاء  ،وعلى بزغه هجح ؤلازىان اإلاخىاحضًً باإلاجلـ .ؿيل ما ًلؼم
هظه البرامج هى الخمىٍل ،وفي هظا الهضص ًمىً اللىٌ ؤوي وحضث اجـاكُت وألاصح عضصا
مً الاجـاكُاث جم الخىكُع علحها مً َغؾ اإلاجلـ الؿابم.
ؿاألولى جخعلم باجـاكُت خىٌ مضازل اإلاضًىت والتي مغث باإلاجلـ ؾىت  ،4112لىً لم
جـعل لغؿٌ ؤَغاؿها الخىكُع علحها :وجخعلم بالُغق وكُمتها  .92ملُىن الضعهم ،مؿاهمت
وػاعة الخجهيز بلؼذ 411 :ملُىن صعهم .عملىا ووؿلىا مع الؿُض الىالي الؿابم ،مكيىعا،
لخضبير اإلالف مغهؼٍا؛ خُث وبعض ؤعبع للاءاث وجدذ ؤلانغاع وؤلالحاح جم الخىكُع على هظه
الاجـاكُت.
علما ؤن هظه الاجـاكُت واهذ مخىكـت على كغاع وػاعة الخجهيز والىلل ،خؿب ما ؤؿش ى
لي به الؿُض الىالي الؿابم .والىػاعة واهذ حعلل الغؿٌ بان الاجـاكُت جخعلم بُغكاث صازل
اإلاضًىت ال عالكت لي بها ،لىً جبرًغاجىا واهذ كاثمت على ؤن هظه اإلاؿاعاث وَىُت ،بدُث ؤن
اللاصم مً مضًىت الخمِؿاث في اججاه ؾُضي كاؾم ؾًُُغ عبر َغٍم جىالٌ بلى اإلاضاع
اإلالابل بلى الضاثغة ألامىُت اإلاغهؼٍت .واللاصم مً الغقُضًت ؤو مُضلذ ؤو آػعو ؤو الحاحب

ؾًُُغ بلى كُع الُغق الضازلُت بمىىاؽ بلى ػاًت الضاثغة ألامىُت اإلاغهؼٍت كبل الاججاه
هدى الكماٌ .وهــ الش يء ًىُبم على اللاصمين مً جاوحُاث ؤو ؿاؽ واإلاخجهين بلى مضًىت
ؾُضي كاؾم وال ًغٍض اإلاغوع عبر ػوىَت ،ؿإجذ هظه الخبرًغاث ؤولها ،لُخم الخىكُع على
الاجـاكُت زالٌ قهغ ؿبراًغ ،ؿاعترى هظه الاجـاكُت عاثلا بصاعٍا آزغ بمدُت وػاعة
الضازلُت بلى ػاًت اللحظت ،وهدً هخدغن لىىكع على هظا اإلاؿخىي  ،ؾىاء مً َغؾ
الؿلُت اإلادلُت ؤو اإلاجلـ .وهي اجـاكُت مهمت ألنها ؾخعمل على جثيُت الُغٍم الىَىُت
عكم 2مً اإلاسغج الكغقي للُغٍم الؿُاع بلى ػاًت حماعت وَؿالن ،بياؿت بلى مساعج مهمت
ؾخلام وؾتربِ مضًىت مىىاؽ ببعٌ الجماعاث صون الحاحت بلى اإلاغوع صازل اإلاضاع
الحًغي للمضًىت ،هجماعت عين عغمت ،عين هغمت والغبِ بىَؿالن  .هظا ول ما ًخعلم
بهظه الاجـاكُت .
هما جىحض اجـاكُت زاهُت واؿم علحها اإلاجلـ بكغاهت مع زالر كُاعاث خيىمُت
ػالؿها اإلاالي بلؽ  111ملُىن الضعهم ،واللُاعاث الحيىمُت هي  :وػاعة الثلاؿت ،وػاعة
الؿىنى  ،وػاعة الضازلُت بياؿت بلى الجهت واإلاجلـ الجماعي إلاىىاؽ ،ؿهظه الاجـاكُت جم
الخىكُع علحها وبلُذ خبرا على وعق ،خُث الجهت لم جلتزم عػم ؤن الغثِـ الؿابم للجهت
الؿُض ؾعُض اقباعخى ،وكع علحها ولم جلؼم اإلاجلـ الجضًض للجهت ألهه ًلؼمها ؤمىالا ،لظلً
جم جيىًٍ لجىت جلىُت مكترهت حمعذ بين جلىيي الجماعت والعمالت والؿىنى ،خُث كمىا
بمغاحعت الاجـاكُت في الجاهب اإلاخعلم بااللتزاماث مً زالٌ البدث عً الخمىٍل الؿهل
الظي لً يهضع الؼمً ولً ًغبىىا ،ويمً هظا ؤلاَاع ؤحبذ الؿُض اإلاؿدكاع ؿغٍض بىحي في
الجاهب اإلاخعلم باإلاؿغح الىبير الظي وان مضعحا في الاجـاكُت الىبري البالؽ ػالؿها111 :
ملُىن صعهما ،خُث ؤن وػاعة الثلاؿت لم جغص الخىكُع علحها وؾخيىن ؾببا في عغكلت
الاجـاكُت ،هما ؤن وػاعة الضازلُت لم جغص الخىكُع ببان الاهخساباث ،ؿما العمل ،ؿًغوعي
البدث عً الخمىٍل ؟! للض جم حكىُل لجىت جلىُت ؤهجؼث صعاؾت معملت ال عالكت لها
بالضعاؾت التي ؤهجؼث على عهض اإلاجلـ الؿابم ،والتي واهذ ؾُدُت عىـ الضعاؾت
الحالُت التي ؤهجؼث مع وػاعة الؿىنى مكيىعة ،مً زالٌ اجـاكُت خملذ جمىٍال بلؽ ػالؿه
اإلاالي  21ملُاع ،جدملذ ؿُه وػاعة الضازلُت  11ملُىن صعهم ،والباقي جدملخه وػاعة الؿىنى،
واإلاجلـ ؾِؿاهم وؿم الاجـاكُت ألاولى واإلادضصة في بَاع كغى .وهظه الاجـاكُت ؾتهم
البيُاث الخدخُت إلاضًىت مىىاؽ مً زالٌ اجـاكُخين ًخم الخىكُع علحها مً َغؾ عثِـ
الجماعت والعامل ووػاعة الؿىنى في شخو وػٍغ الؿىنى ،ووػاعة اإلاالُت  ،باعخباع الجاهب
اإلاالي ًبلى ؤهم مكيل .
الاجـاكُت ألاولى التي جم الخىكُع علحها ًبلؽ ػالؿها اإلاالي 419 :ملُىن صعهم ،و هي جخُلب
مجهىصا هبيرا ،علما ؤن ألاَغ التي هخىؿغ علحها بالجماعت ،وهي مكيىعة على مجهىصاتها

وهـاءاتها ،لىً جبلى ػير واؿُت لخنزًل هظه الاجـاكُت وجدبعها وجىـُظها ،وؤعُي مثاال على
هظا ؤلاقياٌ ،ؾىت  4111جم اكتراى  421ملُىن صعهم ،اهُللذ ألاقؼاٌ في قهغ ًىهُى
بعضما ؤعُى حاللت اإلالً اهُالكخه قهغ ؤبغٍل  ،4113بياؿت على ما واهذ جخىؿغ علُه
الجماعت مً مىاعص مالُت بلؼذ خىالي  421ملُىن صعهم .والؼالؾ اإلاالي الظي وان مسهها
للبيُاث الخدخُت بلؽ  21ملُاع ؾىدُم .ؿمىظ  4113بلى ػاًت الُىم الػلذ ؤوكع على (
 )Les décomptesبُاهاث للحؿاب ،باعخباع ؤن الؼالؾ اإلاالي هبير وألاَغ التي هخىؿغ علحها في
الجماعت ال جخعضي زمؿت حكخؼل على البيُاث الخدخُت وما بين 3ـى  9جلىُا  .ؿؿبب طهغ
ول هظه اإلاعُُاث ،هى ؤن ؤكىٌ ؤوي واؿلذ مبضثُا على ؤن جدبع قغهت العمغان حؼءا مً
هظه ألاقؼاٌ ،واإلاًمىت في الاجـاكُت التي بين ؤًضًىم ،وهظا ال ًلغي صوعها الظي ؾىلىم به
بلى حاهب صوع العمغان ،وال ؤزـي علُىم اهه مً يمً ألامىع التي ؤبدث عجها في بَاع
الهُيل الخىظُمي للجماعت ،ؿةلى حاهب مضًغ الضًىان ،هىان ميلف بمهمت والظي ؤبدث عىه
هى مً ؤحل جدبع اإلاكاعَع .هظه الاجـاكُت التي جسهىا و وػاعة الؿىنى جخًمً اجـاكُخين
وكعذ علحهما وػاعة اإلاالُت ،في خين ال ػلىا هيخظغ جىكُع اإلاالُت على اجـاكُت الُغكاث لً
جىكعها مغجبِ بخىكُع وػاعة الضازلُت  ،وبالخالي هظه الاجـاكُت حعتريها علبخين.
وفي ما ًخعلم باالجـاكُت ألاولى التي جخدمل العمغان ناخبت اإلاكغوع ،ؿهي حاهؼة واهخظغها
و باجـاق مع الؿلُت ؤن جمغ الاهخساباث للكغوع في العمل ،وهي اجـاكُت جًم زمؿت ؤقاء
هي:
 تهُئت الكىاعع الىبري إلاضًىت مىىاؽ ،زانت الخمـ الىبري مجها ،وهي :قاعع مدمض
الخامـ ،قاعع عالٌ بً عبض هللا ،قاعع الحؿً الثاوي ،الهـلت اإلاخعللت بهم جمذ .قاعع
الجِل اإلاليي اإلابخضت مً صاعة باب بىعماًغ بلى ػاًت مضزل وَؿالن ،واإلاؿمى الحؼام
الىبير الظي ًيخهي بخىالٌ وبئر ؤهؼعان بلى ػاًت الخغوج هدى الحاحب ،ؾِىًاؾ بلى الكىاعع
الىبري البيُاث الخدخُت لألخُاء والاجـاكُت اإلاخعللت بهظه ألاخُاء جم بهجاػ بلى خضوص اللحظت
 .2خُا .ؾإطهغ بعًها :ؾُضي بىػهغي ،حي ألامل ،واص الظهب ،ؾُضي بابا ،وحه عغوؽ،
بغج مىالي عمغ ،عين الكبًُ  ،ؤم الغبُع  ،كضماء اإلاداعبين ،كغَبت  ،وامُلُا ،الاهبعار،
نىعٍا  ،الؼٍخىن  ،اإلاىهىع ،الغوي  ،العىٍجت  ،هغٍان الؿعُضًت  ،صًىع اإلاساػهُت ،
البؿاجين  ،ؾغامُُى  ،اؾباجا  ،اإلاىاع ،الغٍدان  ،ابً عقض ،البرج اإلاكلىق  ،الخلضم،
الؼعهىهُت  ،الؼٍخىن  ،اإلاضًىت اللضًمت  ،وؤزغي.
هما تهم الاجـاكُت اإلاغاؿم الثلاؿُت والغٍايُت والؿاخاث واإلاؿاخاث الخًغاء زم الؿاخاث
العمىمُت ،والخىكُع ألازير على هظه الاجـاكُت وان في  2قدىبر.4112
ؿـي ما ًخعلم بالخمىٍل طهغث  14ملُىن صعهم لخإهُل اإلاضًىت العخُلت ،و 112ملُىن
الضعهم ،في ما ًخعلم ببرهامج الخىمُت الؿُاخُت  .92:ملُىن الضعهم ؿُما ًسهو الُغق

واإلاضاعاث صازل اإلاضًىت جم بدىالي  321ملُىن الضعهم ،وفي ما ًخعلم بالبيُاث الخدخُت
والكىاعع الىبري واإلاغاؿم الغٍايُت والثلاؿُت والؿاخاث العمىمُت واإلاؿاخاث الخًغاء .
باليؿبت للهـلت ألازيرة  ،التي ؾخـخذ في قهغ ؤهخىبغ واإلاخعللت بالبيُاث الخدخُت للغَبت
والؼٍخىن  ،ؿُما ؾدىُلم في اللغٍب العاحل الضعاؾاث اإلاخعللت بكاعع بئر ؤهؼعان وقاعع
الجِل اإلاليي  ،وهدً في اإلاغاخل ألازيرة إلنهائها .
علما ؤن الهـلت اإلاخعللت بكىاعع مدمض الخامـ ،الحؿً الثاوي  ،وقاعع عالٌ بً
عبض هللا  ،كض جمذ في قهغ قدىبر وكُمتها  19ملُىن الضعهم  ،خُث عؾذ على قغهت (
. )GTR
هىان نـلت زاهُت ؾخـخذ في  42ؤهخىبغ ،جخعلم بالبيُت الخدخُت للغَبت وحي
الؼٍخىن ،هما جىحض نـلاث ؤزغي جدذ الضعاؾت ؾِخم بَالكها في اللغٍب العاحل ،
جخعلم بكاعع بئر ؤهؼعان والجِل اإلاليي .
واعجباَا – صاثما – بالهـلاث ،ؾخالخظىن ؤهىا كمىا بهـلت جخعلم بالحغاؾت  ،علما ؤن
اإلاجلـ الؿابم كام بؿىض َلب لبعٌ اإلاغاؿم جًمً الحغاؾت وهي ؿىغة جدمل
بًجابُاث ،وجـىيرها اههب لإلقياالث التي حعتري اإلاغاؿم ؤلاصاعٍت للجماعت ،جخعلم بالخىحُه
وؤلاعقاص وهظا الؿبب ألاوٌ إلهجاػ هظه الهـلت  ،ؿُما الؿبب الثاوي جمثل في اإلاىاَم
الخًغاء بهضؾ ؤن حعىص لهظه اإلاؿاخاث الخًغاء هبتها التي وان ًجؿضها في الؿابم طلً
الغحل طو اللبعت الحمغاء واللباؽ البلضي ًىحه عواص هظه اإلاؿاخاث الخًغاء وٍغقضهم ،
ؿهظا الصخو وهظه ألاصواع هي التي هغٍض بعثها مً زالٌ نـلت جمذ زالٌ قهغ ًىلُىػ،
واعجإًىا ؤن هـعلها بلى خين الاهتهاء مً ؤلاحغاءاث ،وآلان العملُت اهُللذ في بعٌ ألاماهً
وؾدخىؾع جضعٍجُا.
نـلت ؤزغي ،ؤعٍض ؤن ؤخُُىم علما بها ،و كض جيىهىن على علم بها  ،جخعلم بالؿىق
ألاؾبىعي وهغاثه ،زانت ؤن جاعٍش نهاًت العلضة الؿابلت وان ؾُيخهي في  49قدىبر،
وجِؿغث ألامىع في هظه الهـلت ،ػيرؤهه اختراما لللاهىن ال ػلىا لم هىكف عً ناخب
الهـلت  ،طلً ؤهه جلضم الـاثؼ بالهـلت بىزُلت ال حعخبر جؼوٍغا ولىً ال جلىم ملام الىزُلت
ألانلُت ،خُث وان مُلىب مجها اللُام بعضة بحغاءاث ،مً طلً عغيها على زبرة التي
جُلبذ ؤمغا كًاثُا .وكض ؾلىىاها  ،خُث خهلىا على ؤلاطن اللًاجي  ،الظي ؾلمىاه
للخبير ،وجىنلىا بالخالي باللغاع ،ؤوٌ ؤمـ ،طلً ؤن الىزُلت مىيىع الجضٌ ًىلهها بعٌ
ألامىع ،وبالخالي ؾيؿدكير وػاعة الضازلُت ومً له عالكت بالهـلاث لألزظ بغؤًه كبل اجساط
اللغاع اإلاىاؾب  ،وهظا الـغاغ ؤؿض ى بلى يؼىَاث على ؤلاصاعة واإلاىظـين اإلايلـين
باؾخسالم الغؾىم والىاحباث بهظا الؿىق ،هخمنى معالجخه في ؤكغب آلاحاٌ بن قاء .

هظا ما ميز هظه الـترة ،التي جدضزذ ؿحها على بعٌ ؤلاهجاػاث ،خُث جيلمذ على
بغهامج عمل الجماعت ،والبدث عً الخمىٍل ،واإلاؿإلت الثالثت التي لم ؤطهغها جخعلم
بالكبان الىخُض الظي عملُا جم جـعُله خُث جخىاحض حل اإلاهالح في هظا الكبان،
والخضقين الغؾمي خؿب الؿُض العامل ًمىً ؤن ًبرمج في طهغي  2هىهبر.
وهى الكبان ٌكغؾ مضًىت والُغٍلت التي ٌكخؼل بها ،هخمنى ؤن ٌعم طلً ول اإلاغاؿم ؤلاصاعٍت  ،قىغا لىم
وؤعُي اليلمت للؿُضة ؤمال فريقش ،نائبت كاتب المجلس لتقديم ملخص للدورة السابقت

