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 : ألاولى الىلؿت 

ش ؤلاخباسي للشئِغ  . الخلٍش

 

 : ) سئِغ اإلاجلغ ( العُذ د. غبذ هللا بىواهى

شىشا واجب اإلاجلغ ، وفي اهخظاس جلبُت ؾلب هشام اللائذ اإلاخػلم باليششة الخىاضلُت التي لها 

 اسجباؽ بالهُيلت جإخشث ألظباب ظإرهشها الخلا . 

باليعبت ألهم ألاوشؿت التي كام بها الشئِغ واإلاىخب خالٌ الفترة الفاضلت ما بين الذوسة 

 واهذ ألاوشؿت الخالُت :  7177فبراًش 6دحىبر وهزه الذوسة لُىم  77الاظخثىائُت لُىم 

  للائين مؼ العُذ والي حهت فاط مىىاط ، هم غلى الخطىص غلذ لجىت الاظخثىاءاث التي جمذ

ؼ ؤخشي وغماالث  7177فبراًش 3ضباح ًىم  ؼ لجماغت مىىاط إغافت مشاَس ، همذ زالر مشاَس

 ؤخشي بتراب الجهت . 

 لى معاء الُىم وان الللاء الثاوي ، خػشجه الششهت الىؾىُت للهىذظت العُاخُت ، وهم غ

ؼ التي جخػلم بجماغاث فاط ، مىىاط ، ضفشو وإفشان ، إغافت إلى الجماغاث  الخطىص اإلاشاَس

اللشوٍت اإلاػىُت بهزا البرهامج . وخالٌ هزا الللاء جم جلذًم ول ما ًخػلم بجماغت مىىاط ؤو 

خُت للشاح ؼ وهي بشهامج معالً اإلاأزش الخاٍس لين بػمالُت مىىاط ، الزي ًػم بشهامجه ؤسبػت مشاَس

غ ، بلُمت إحمالُت وضلذ   771وؤخشي غبر الحافالث ، وبشهامج يهم ولُلي وبشهامج مىالي إدَس

ملُىن دسهم ، خُث واهذ اكتراخاجىا ؤن جلذم الاجفاكُت في ؤكشب آلاحاٌ للمىافلت غليها بهزا 

 اإلاجلغ . 

 اث مخػذدة الللاءاث ألاخشي التي واهذ مؼ العلؿت مؼ العُذ غامل غمالت مىىاط ، وهي للاء

ش ، الزي هم جذشين  ، بدػىس اإلاىذوب العامي للملاومت وحِش شًىاً 9وان ؤولها ًىم  الخدٍش

خىن ، الزي وافلذ غلُه لجىت اإلاشوس والُىم ظُىافم  الشاسع الشئِس ي الشابـ بين ؤهذاٌ وحي الٍض

 اإلاجلغ ، غلى إؾالق اظم العُذ اإلاعؿاس ي آخش اإلاىكػين غلى وزُلت غٍشػت اإلاؿالبت

 باالظخلالٌ ، والزي ال صاٌ غلى كُذ الحُاة ، ؤؾاٌ هللا في غمشه . 

  ًىاًش، وهى للاء غمل ، هم جىؾين الباغت الجائلين ، خاضت غلى معخىي  78زم وان للاءا في

اإلاذًىت الػخُلت ، جدذًا غلى معخىي العياهين ، مً خالٌ البرهامج الزي ظِىجض ب " 

ا  ؤن اإلاجلغ الػلمي ، وافم إجمام  اإلاششوع ، اغخباسا غلى ؤن لالاحمُلُت " ، وؤخُـ اإلاجلغ غلم

 اإلايان ًػم ملبرة . 

  ًذ م مدل بهزه البلػت ألاسغُت بخيلفت مالُت جذخل في إؾاس  711هزا اإلاششوع يهم بىاء ؤٍص

 . البرهامج اإلادلي للعلؿت في شخظ العُذ الػامل 

  ئلين ، وكذ هم الػالكت مؼ ششهت " وىهفا " ، بالباغت الجا -دائما –ًىاًشوان للاء ًخػلم  71وفي

اإلاػىُت . وهى الللاء  ألاظىاقخػش هزا الللاء الجمػُاث اإلاػىُت التي جمثل الخجاس والبائػين في 

الزي وان مهما وظاخىا ، وواهذ ؤهم خالضاجه حشىُل لجىت ميىهت مً اإلاجلغ ومً العلؿت 
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ألحل جلُُم هزه الخجشبت ظىكا ظىكا ومدال مدال، مً ؤحل اجخار اإلاىكف الطائب ظىاء 

ت ؤو الخىكف غً الخػامل  مؼ  هزه الششهت ، جدذًذا وؤن الاجفاكُت جخدذر وجدذد  باالظخمشاٍس

اإلاذة في زالر ظىىاث كابلت للخجذًذ، خُث ولحذود اللحظت جم ججذًذها مشجين .  وكذ ظبم هزا 

خ  ت ، وهى ًىذسج في إؾاس الدشاوس  7176دحىبر 77الللاء بللاء بخاٍس ، هم بشهامج الخىمُت الجهٍى

ت . K.P.M.Gمؼ مىخب الذساظاث )   ( خٌى ؤلاغذاد لبرهامج الخىمُت الجهٍى

  ىاًش دحىبر وان هىان للاءا مً العُذ الياجب الػام . جم الخىكُؼ خالله غلى سفؼ الُذ ً 75وفي

مً ؾشف مؤظعاث غمىمُت ، غً الػلاس اليائً بعُذي بىصهشي ، لخخمىً مؤظعت الػمشان 

اللُام بالالصم في ما ًخػلم بالخملًُ ، خُث وضل مشاخل مخلذمت مىه . والبذ مً ؤلاشاسة في هزا 

مجمىغت مً ألاخُاء لم ٌشملها ؤلاخطاء في الاجفاكُت ، فخلذمىا بؿلب إلخطائها الباب ، ان 

 .ظبىعي والىاكػت خلف اإلاػامل واإلالابلت للعىق ألا 

  ، ت إلاذن جاصة وفاط اسة التي كام بها مذًش الىواالث الحػٍش هزه ألاوشؿت جػمىذ هزلً الٍض

اسة إلالحلت الجماغت باالظماغُلُت ، خُث اؾلػىا غلى ججشبت ا لشبان الىخُذ . وواهذ هزه الٍض

فشضت لالؾالع غلى خالضاث ومالخظاث مذًشو هزه الىواالث ، بخطىص ججشبت الشبان الىخُذ 

 التي وان اهؿباغهم خىلها حذ إًجابُت ، سغم انها لم جىخمل في الجاهب اإلاخػلم بالشكمىت . 

  ٍت التي هدً ؾشفا فيها ، هما شهذث ألاوشؿت للاءاث مؼ سئِغ وكػاة ول مً اإلادىمت ؤلاداس

ملفا جخػمً بػؼ ؤلاشياالث ، خُث جم الاجفاق غً ول كػُت ،  77خُث وضلذ هزه اإلالفاث 

ظىاء مً خُث ضػىبت الخىفُز ؤو خُث اإلاعاؾش التي بػػها ال جخػلم باإلاجلغ بل بالعُذ 

 الخاصن الجماعي . 

 ، ًىاًش ، خُث اوػلذث لجىت  71ًىم  هما خػشث للاء بالىوالت اإلاعخللت لخىصَؼ اإلااء والىهشباء

.  7177ًىاًش  77الدعُير التي جذاولذ في حذٌو ؤغماٌ احخماع اإلاجلغ ؤلاداسي اإلاىػلذ ًىم 

تهم اإلاجلغ ، في  خُث خطظ في ول ما ًخػلم باإلايزاهُت وخعاباتها ، وهزا إلزاسة غذة  كػاًا 

جض بإخُاء وشىاسع الجماغت ، والتي ال غالكخه بهزه الىوالت ، جدذًذا ما اسجبـ باألشغاٌ التي جى

جشحؼ إلى خالتها الؿبُػُت بػذ هزه ألاشغاٌ . وظىلف وهخدبؼ ول ضغيرة وهبيرة في ما ًخػلم بهزه 

مها مالُا لألاشغاٌ ، خُث  ظيخػاكذ مؼ مىخب للذساظاث للىكىف غلى هزه ألاشغاٌ وج ٍى

نها في هزا  لػشغها غلى اإلاجلغ ؤلاداسي في احخماغه اإلالبل ، غلما ؤن حمُؼ اإلاالخظاث جم جذٍو

 الاحخماع . 

  هما غلذها للاءاث غذًذة مؼ اإلاىاؾىين، ال ٌعػفىا الضمً في رهشها ولها ، وغلى ؤي فمىاغُؼ

حشغل باٌ اإلاجخمؼ اإلاذوي ، مً رلً البيُاث الخدخُت ؤو ؤلاهاسة الػمىمُت ؤو دغم غذد مً 

 ألاوشؿت . 

  77باليعبت للجهت وان هىان للاءا ًىم  ( ًىاًش ، هم اإلاخؿـ الجهىي للتهُئت الترابُتS.R.A.T  . )

 جلذًم غذد مً اإلاالخظاث مً ؾشفىا ، فُما كذم مىخب الذساظاث جطىسه ألاولي .  جم خُث
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  77باليعبت آلخش هلؿت وتهم احخماغاث اإلاىخب اإلاعير لجماغت مىىاط ، رلً ؤهه  ومىز 

 إلى آلان ، جم غلذ زالر احخماغاث همذ :  7176دحىبر

  ؤلاشياالثاإلاخابػاث ، الهُيلت ، ؤلاغذاد للذوسة وخل بػؼ  . 

  اسي بين ؤؾش ومىظفي الجماغت ببفخذ الخ افُما ًخػلم بالهُيلت ، وبها ظإخخم ، فاإلاىخب اجخز كشاس

لثالزىن مطلحت ، خُث كذمىا جششُداتهم لشغل مىاضب اإلاعؤولُت لشغل ألاكعام الػششة وا

اإلاهُيلت للجماغت . خُث شيل اإلاىخب لجىت مً اغػائه واإلاذًش الػام للمطالح  خُث جللذ 

مً العادة والعُذة ، سشُذ  هيىهم واهذ الترشُداث وسجبتها وخعمذ فيها ، واللجىت اإلاطغشة

  ؾالبي ، مدمذ مُلىدي ، ظميرة اكطُىسومدمذ هجُب . 

ًىاًش لفخذ ؤظشفت الشاغبين في جدمل اإلاعؤولُت ،  75و73ٌو ًىم هزه اللجىت غلذث احخماغين: ألا 

جششُج ، باغخباس ان هىان مً جششح إلى  739ملف و 777خُث جم خطش الترشُداث اإلاىغىغت في 

 ؤهثر مً معؤولُت واخذة ، فجاءث هزه الترشُداث غلى الىدى الخالي : 

  : جششُداث  3مطلحت شؤون اإلاجلغ 

  جششُداث  3الخذماث والخذكُم الذاخلي : مطلحت الحيامت وحىدة 

  : جششُذ  7مطلحت الخػاون والششاهت 

  مطلحت جدبؼ بشهامج الجماغت : جششُدان 

 كعم شؤون اإلايزاهُت : جششُذ واخذ  -

  مطلحت اإلايزاهُت : جششُدان 

  مطلحت اإلاداظبت : جششُذ واخذ 

  مطلحت الطفلاث : جششُدان 

 كعم اإلاىاسد اإلاالُت : جششُدان : -

  : جششُداث  4مطلحت جدطُل اإلاذاخل 

  : بي  جششُداث  7مطلحت الىغاء الػٍش

  : جششُداث  4مطلحت خمالث الاظخخالص وجدبؼ الشظىم اإلادىلت 

ت : جششُدان  -  كعم اإلاىاسد البشٍش

  مطلحت الخذبير : مششح واخذ 

  مطلحت ألاحىس : مششح واخذ 

  واإلاىاهج : مششحان ً  مطلحت الخيٍى

اغُت : خمغ جششُداث  -  كعم الشؤون الثلافُت والاحخماغُت والٍش

  اغُت : خمغ جششُداث  مطلحت الشؤون الثلافُت والاحخماغُت والٍش

  اغُت : زالر جششُداث  مطلحت الشؤون الٍش

  مطلحت الػالكت مؼ اإلاجخمؼ اإلاذوي وجذبير الششاواث : خمغ جششُداث 

  ت : مششح واخذ  مطلحت اإلابادسة اإلادلُت للخىمُت البشٍش
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ت : ؤسبؼ جششُداث  -  كعم الشؤون اللاهىهُت وؤلاداٍس

  مطلحت الشؤون اللاهىهُت : جششُدان 

  مطلحت الحالت اإلاذهُت واإلاطادكت غلى الىزائم : غشش جششُداث 

 ششُداث جواإلاىاصغاث : زالر ي مطلحت الخدبؼ اللػائ 

 دافظت غلى البِئت : جششُدان كعم خفظ الصحت واإلا -

  مطلحت خفظ الصحت : جششُذ واخذ 

  مطلحت الىكاًت ومداسبت ألامشاع : ضفش جششُذ 

  ت : ضفش جششُذ  مطلحت البُؿٍش

  مطلحت اإلادافظت غلى البِئت : جششُدان 

 كعم الشؤون الاكخطادًت : ظذ جششُداث  -

  ت : زالر جششُداث  مطلحت الشخظ الخجاٍس

  ت والخذماث : ؤسبؼ جششُداث  مطلحت مشاكبت ألاوشؿت الخجاٍس

 كعم اإلاػلىمُاث وؤلاغالم والخىزُم : زالر جششُداث  -

   مطلحت ألاهظمت والبرمجت : جششُذ واخذ 

  مطلحت الخىاضل والاغالم والخىزُم : زالر جششُداث 

 كعم الخػمير واإلامخلياث : جششُدان  -

  مطلحت الخذبير الحػشي : جششُذ واخذ 

  مطلحت اإلاشاكبت والخدبؼ : جششُدان 

  مطلحت اإلامخلياث : ظذ جششُداث 

 كعم ألاشغاٌ وآلالُاث : جششُدان  -

  مطلحت الشغاٌ والطُاهت : جششُدان 

  مطلحت الذساظاث الخلىُت : جششُذ واخذ 

 ين والح  الث : جششُذ واخذ فمطلحت ؤلاهاسة الػمىمُت والتًز

  مطلحت اإلاىاؾم الخػشاء : جششُذ واخذ 

  زالر جششُداث و ألالُاثمطلحت الػخاد : 

  مطلحت مشاكبت الخذبير اإلافىع : خمغ جششُداث 

  مطلحت ششواث الخىمُت : خمغ جششُداث 

 غلى إزش هزا الجشد غلذ اإلاىخب احخماغا للمشة الثاهُت ، خُث جم الىكىف غلى زالر مالخظاث :

 ألاولى : جخػلم بترشُذ اليعاء غلى معخىي ألاكعام هجذ مششحت واخذة ، ًيبغي جذاسن ألامش.  -

الثاهُت : غُاب الترشح لشغل اإلاعؤولُت غلى معخىي مطلحتي الىكاًت ومداسبت ألامشاع  -

ت .   واإلاطلحت البُؿٍش

 زالثا : ؤن بػؼ اإلاششحين لألكعام واإلاطالح ، فاللجىت لم جلخىؼ بترشُدهم .  -
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وبىاء غلى رلً اجخز كشاسا غلى معخىي اإلاىخب ، بخيلُف اللجىت اإلاطغشة بخذاسن هزه الىلائظ 

 الثالر وغشغها غلى اإلاىخب في للاء كادم .

ش ؤلاخباسي للشئِغ ، وؤجمنى ؤن ال ؤوىن  هزا ول ما ًخػلم ، العُذاث والعادة ألاغػاء ، بالخلٍش

 دكُلت (  75كذ ؤؾلذ فُه ) 

الذساظت اإلاخػللت   ذٌو ؤغماٌ هزه الجلعت ، ؤكف غىذ الىلؿت الثالثتبخطىص باقي هلـ ح

 خىحُهي للتهُئت الػمشاهُت إلاىىاطواإلاىافلت غلى اإلاخؿـ ال


