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ءانثأ ينطولا ملعلاب اههجو يطغت ةيقارع ةأرما
ةماع تامدخب ةبلاطملل ةرهاظم يف اهتكراشم
،ةيبونجلا ةرصبلا ةنيدم يف فئاظوو لضفأ
هسفن مويلا يفو ، ربمتبس       يف ،قارعلا
،يلعلا داعس ىلع رانلا نومثلملا نوحلسملا قلطأ

جراخ ،لافطأ ةعبرأل مأو ةيقوقح ةطشان يهو
.اهتافو ىلإ ىدأ امم ،ةنيدملا يف تكرام ربوس

كوتسرتش/سرب دتيشوسأ/يناروجلا ليبن

  ربمسيد،ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجمو نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم

داحتإلاو ةيرسيوسلا ةيداحتإلا ةيجراخلا ةرازو لَبِق ِنم ةيلام ةدعاسمب ريرقتلا اذھ دادعإّ مت دقل
تحت اھرابتعإ نكمُي الو ،مھدحو نيرشانلا ةيلوؤسم نم ريرقتلا اذھ تايوتحم نإ .يبوروألا
داحتإلا وأ ةيرسيوسلا ةيداحتإلا ةيجراخلا ةرازو فقومل اًساكعنإ فورظلا نم فرظ يأ
.يبوروألا

نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم
نوناقلا تاكاهتنال‘يندملا دصرلا’ ريوطتل ةديدج ةردابم وه نييندملا قوقحلريافسيس زكرم
لثم نع نيلوؤسملل ةيسايسلاو ةينوناقلا ةلءاسملا ةعباتم ،ناسنإلا قوقح وأ يناسنإلا يلودلا

نييندملا قوقحلريافسيس زكرم ليجست مت .نييندملا قوقح ةسرامم ريوطتو ،تاكاهتنالا هذه
ةسسؤملا ليجست مقر .يزيلجنإلا نوناقلا بجومب ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرشو ةيريخ ةسسؤمك
.3319609 :ةكرشلا ليجست مقر3800611 :ةيريخلا

ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجم
تايلقألا قوقح نيمأت ىلع لمعت ةيموكح ريغ ةمظنم يه ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجم

مهافتلاو نواعتلا عيجشتلو ،ملاعلا لوح نييلصألا ناكُسلا قوقحو ةيوغللاو ةينيدلاو ةيقرعلا
عتمتتو ،ةلود05 نم برقي ام يف ةكيرش ةمظُنم051 نم رثكأ عم ةعومجملا لمعت .تاعمتجملا نيب
ىدل بقارمك كلذكو ،يعامتجالاو يداصتقالا ةدحتملا ممألا سلجم ىدل يراشتسا عضوب
ةكرشكو ةيريخ ةمظنمك ةلجسُم ةعومجملا .بوعشلاو ناسنإلا قوقحل ةيقيرفألا ةيضوفملا

مقر ةكرش -503282 مقر ةيريخ ةسسؤم - ارتلجنإ يف اهب لومعملا نيناوقلا قفو ةدودحم
7594451.
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شتيكوس اشاتس ةطساوب ريرقتلا ميمصت مت

ريغ ضارغألا نم كلذ ريغ وأ سيردتلا ضارغأل روشنملا اذه نم داوملا جاتنإ ةداعإ زوجي
ضارغأل لاكشألا نم لكش يأب اهنم ءزج يأ خسن زوجي ال. بسانملا دانسإلا عم ،ةيراجتلا

 .8102 ربمسيد رشنلا مت .رشنلا قوقح باحصأ نم قبسم حيرص نذإ ىلع لوصحلا نود ةيراجت

8102.

8102 52
ريرحتو ،روفيب رونيلإل ةيفاضإ ثاحبأب ،رميتال كرامو يروبجلا سيم ةطساوب ريرقتلا اذه بتُك

.دنومشتير يفوص
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امدنع هنأ ثيح ،ةمتاق بقاوعلا نإف ،نييندملا ءاطشنلل ةبسنلاب
ريثكلا لمع نكمي ال ،ةيسايسلا ةحاسلا تايشيليملا ةداق ديستي

اذه حرطي .تايشيليملا اهنشت يتلا تامجهلا نم نييندملا ةيامحل
يتلا ةرطيسلا عاونأ نم عون ءاطشنلا دض فنعلا نوك ةركف ريرقتلا
نم يناعت ةيسايس ةموظنم مضخ يفو .تايشيليملا كلت اهضرفت
نإ ،ةصاخلا شويجلل نانعلا قالطإ متي هنإف ،عدصتلاو شييجتلا

ةيرح نإف ،ديدجلا قارعلا اذه يفو .قوبسم ريغٍ لكشب ،ريبعتلا زاج
دعُت اهعابتا بجاولا ةينوناقلا تاءارجإلاو عمجتلا ةيرحو ريبعتلا
      .ةرساخلا اياضقلا ىلوأ

YÉΩ Gd¨†°Ö HÉd©ôG¥
اهل ضرعت يتلا لتقلا ثداوح نم ةيلاحلا ةجوملا ةسارد نم دب ال
دالــبــلــل رصاــعملا خــيراــتــلا قاــيس يف قارــعــلاــب نوـــيـــندملا ءاـــطشنـــلا

يكـلاملا يروـن اـتـموـكـح تدـهش دـقـف .ةــمــئاــقــلا ةــيساــيسلا اــهــتــئيــبو
،شعاد عم برحلا كلذكو )4102-8102( يدابعلا رديحو )6002-4102(
لاــعــفأ دودر تثدــحأو ،قارــعــلا يف فــيــنــع ٍلــكشب ةــيــفــئاــطــلا ءاــيـــحإ

      .تقولا تاذ يف اهل ًةضراعم

دض جاــجــتــحالا :قارــعــلا يف جاــجـــتـــحالا ماـــع8102 ماـــع ناـــك دـــقـــل
ىلع تاطلسلا دضو ،ةيبنجألا ىوقلا دضو ،نييلاحلا نييسايسلا
،عارــتــقالا قــيداــنص لالـــخ نـــم هـــنـــع رـــيـــبـــعـــتـــلا مـــت يذـــلاو ،ضرألا

  .عراوشلا يف ،ديازتم طابحإبو

لالخ ءاطشن تلاط يتلا ةزرابلا لتقلا ثداوح نم ةلسلس نأ ريغ
قوقح ةرصانمبو جاجتحالاب نوموقي نم نأ ىلع تنهرب8102 ماع
نأ اـمـك .ةرـيـبــك رــطاخمل مــهسفــنأ ضيرــعــتــب كلذ نوــلــعــفــي ،ناسنإلا

يلتاق نوك ةقيقح هدّقعُت فنُعلا اذه نم طمن يأ طابنتسا ةلواحم
ببسب ةمداص تايدعتلا كلت تناك امنيبو .ةيوهلا يلوهجم ءاطشنلا

دعب اهنع مهتيلوؤسم نالعإ ةاُنجلا لواحي ملف ،ةينلعلا اهتعيبط
  .نويباهرإلا هجهتني يذلا ذيفنتلا بولسأ فالخ ىلع ،اهذيفنت

ىلع ردجي ال هنأب :ماع ريذحت رادصإ يف نمكت مهتين نأ ودبي لب
ذوفن تاذ رصانع لبق نم ةعوضوملا ططخلا يف لخدتلا نييقارعلا

.كلذ بقاوع نولّمحتي فوسف الإو ،ةيقارعلا ةيسايسلا ةحاسلا ىلع
ةيفئاطلا تايشيليملاو ةيقارعلا ةلودلا نيب ةمهُبملا ةقالعلا ببسبو
لتقلا مئارج نإف ،ةيسايسلا بازحألاو نييسايسلا مهأب ةلصتملا
  .باقع نود نم رُمت نأ نكمُي ةروكذملا
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مهتردق مدع وأ مهتبغر مدع ببسب امإ ،يعافد فقوم يف
مهكالتما عم ،بعشلا اهديري يتلا تامدخلا ميدقت ىلع
    .ةكرتشملا ةيوهلا ءانثتساب هوحرطيل طقف ليلقلا

لالــــــغــــــتسا نوــــــلـــــــمـــــــتحملا نوـــــــيساـــــــيسلا ضعـــــــب لواـــــــح
ىدتقم صخألا ىلعو ،اهنم ةدافتسالاو تاجاجتحالا
تاـــماصتـــعالاو تاـــماـــحـــتــــقالا نــــم ددــــع دــــعــــبــــف .ردصلا
ةقطنملا”( دادـــغـــبـــب ةـــيـــلودـــلا ةــــقــــطــــنملا لــــخاد ةــــهــــّجوملا
ىدتقمل ةعباتلا“نورئاس” ةكرح تضاخ ،)“ءارضخلا
نيب ام تواس تاراعشب8102 ويام رهش تاباختنا ردصلا
بازــــحألا مض فالــــتـــــئا لـــــيـــــكشتـــــبو .باـــــهرإلاو داسفـــــلا
تّنمأ ،يقارعلا يعويشلا بزحلا لثم ةيفئاطلل ةضهانملا
تمجاه ةيموق ةصنمب ،تاباختنالا يف ةيددعت ةكرحلا
ةـيـقارـعـلا ةـبــخــنــلا ةــقورأ يف يشفــتملا داسفــلا طــقــف سيــل
.ةدـــحـــتملا تاـــيالوـــلاو نارـــيإ نـــم لـــك ذوـــفـــن ًاضيأ نـــكــــلو
يف يلودلا ءانثلاب يدابعلا رديح ةموكح تيظح امنيبو
نوـيـقارـعـلا بقاـع ،شعاد دض ةـحــجاــنــلا اــهــبرــح باــقــعأ
8102 ماع تاباختنا يف عارتقالا قيدانص ربع يدابعلا

ةيعيشلا ةيوهلا سييست نأ تبث ،نيسح مادص طوقس ذنم
دقو .تاباختنالا تقو يف ةلاعفلا دشحلا تاودأ نم دعُي
ةدـحوـلا هـيـف تبـّلـغـت يذـلا دـحـلـل ،لـعـفـلاـب هـتـيــلــعاــف رــهــظأ
نييسايسلا ةداقلا نيب ةئشانلا تافالخلا ىلع ةيعيشلا
نوــلازــيال برــعــلا ةــعـــيشلاو دارـــكألا نأ رـــيـــغ .نـــيـــيـــعـــيشلا
مكح لالخ مهل ةلودلا عمقل ةريرم تايركذب نوظفتحي

اهودجوأ يتلا ةلودلا سفن تناك ةمث نمو ،نيسح مادص
2.اهتعيبطب ةفيعض غ اهعضاوم ضعب يف غ

يقارعلا بعشلا مأس ًايلج حضاولا نم تاب ،0102 ماع دعب
تدازو ،ةيوهلا تاسايس ىلع نيدِمتعملا نييسايسلا نم
مـيدــقــت ىــلــع ةرداــق ةــلاــعــف ةــموــكــح دوــجوــب تاــبــلاــطملا
  .ءاملاو ءابرهكلا اهيف امب ،ةيساسألا تامدخلا

تاــجاـــجـــتـــحالا تحـــبصأ ،5102 ماـــــع فـــــيص نــــــم ًاــــــئدــــــب
ًاتباثو ارركتم ًاثدح ةئيسلا تامدخلا نيسحتب ةبلاطملا

ةداـــقـــلا دـــجو دـــقـــف .ةـــيـــقارـــعـــلا ةـــيساـــيسلا ةـــحاسلا ىـــلــــع
غ يلارديفلاو يلحملا نيديعصلا ىلع غ مسفنأ نويقارعلا
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يذلا ريدقتلا ًامود نوقلتي ال دقف ،ةأرملا
     .)هاندأ٤ لصفلا رظنا( هنوقحتسي

يتلا تالاحلا نم ديدعلا فنصُت امنيبو
نـيـعـفادمل اـهـنوـكـب رـيرـقـتـلا اذـه اـهشقاـنـي
ًاضيأ مــــتـــــي هـــــنإف ،ناسنإلا قوـــــقـــــح نـــــع
“يندملا طشاـــــنـــــلا” حـــــلـــــطصم مادـــــخـــــتسا

ىلإ بستنت ىرخأ ًاتاوصأ لمشيل ،عسوألا
ةــــلواحم يف ةــــكراشــــُم ،يندملا عـــــمـــــتجملا
ربع يعامتجا وأ يسايس رييغت ثادحإ
.ةيملسلا لئاسولا

نيعفادملل لماشلاو عماجلا موهفملا اذه
صاــــخشألا لــــمشي ناسنإلا قوــــقــــح نــــع
وأ نـــيـــيـــفارـــتـــحالا رـــيـــغو نـــيـــيـــفارــــتــــحالا
وأ ،تامظنملا ىدل نيلماعلاو ،نيعوطتملا
.ناسنإلا قوقح زيزعتب نيمتهملا دارفألا

ال دــــق ،يقارــــعــــلا قاــــيسلا يفو هـــــنأ رـــــيـــــغ
مهتابلاطم ءاطشنلا نم نوريثكلا حضوي
نوفصي دق مهنكلو ،ينلعو حيرصٍ لكشب
لــمــعــلا يف نــيـــطرـــخـــنـــم مـــهـــنأب مـــهسفـــنأ
وأ لضفأ تاــمدــخ مـــيدـــقـــتـــب ةـــبـــلاـــطـــمـــلـــل

قوقح نع نيعفادملا امأ .داسفلا ةبراحمل

ةدــحــتملا ممألل يمسرـــلا نالـــعإلا فّرـــعـــُي
رداصلاو ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل

ناسنإلا قوقح نع عفادملا8991 ماع يف
ًايعامج وأ ًايدرف لمعي صخش يأ هنوكب
ناسنإلا قوــــقـــــح ةـــــياـــــمـــــح وأ زـــــيزـــــعـــــتـــــل
1.ةيساسألا تايرحلاو

GŸóGa©ƒ¿ Yø M≤ƒ¥
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امع قارعلا يفً اذوفن رثكأ لازتال شعاد نإف ،حجرألا
يماــع نــيــب اــهــتوــق جوأ يف يهو ةدــعاــقـــلا هـــيـــلـــع تناـــك
6002-7002.“4

نود ويام رهش تاباختنا باقعأ يف روهشلا يلاوت عم
نم ةريبك ءازجأ يف عاضوألا تمزأت ،ةموكح ليكشت
لصف يف ماظتناب ءابرهكلا عاطقنا رركت ثيح ،قارعلا
ةنيدمب ةمخض تاجاجتحا جورخ ىلإ ىدأ امم ،فيصلا
،ةثولملا هايملا تببست امك .ويلوي رهش يف ًابونج ةرصبلا
نم رثكأ لوخد يف ،بيصخلا ةقطنم ًاضيأ تباصأ يتلا
ةباصإلا ءارج جالعلا يقلتل تايفشتسملل ةلاح000.09
ةرصبلا تاونق تثولت دقف .ةدعملا ضارمأو لاهسإلاب
ـب مايألا نم موي يف فرعُت تناك نأ دعب ،فرصلا هايمب
ًاضيأ هايملا ثولت لصو امك .“طسوألا قرشلا اسينيف”
قوـــفـــن يف ببستو ،ةـــيسداـــقـــلاو طساوــــلا تاــــظــــفاحم ىلإ

ةــيــكــمسلا عرازملاــب طوــبشلا كاــمسأ نــم ناــنـــطألا تاـــئم
يبوـنـج مـك08 دـعـب ىـلـع ةـعـقاوـلا ،ةـيدـنـهـلا نــم ةــبــيرــقــلا
    .دادغب

رهش لالخ ةرصبلا يف تاجاجتحالا ةأطو تدتشا دقو
مالـعألاـب نـيرـهاـظـتملا نـم عوـمــج حــيوــلــت عــم ،رــبــمــتــبس

ىلإ راقتفالاو نيلوؤسملا داسفب مهديدنت ءانثأ ةينطولا
،هاـيملا ثوـلــتو ءاــبرــهــكــلا عاــطــقــناو ةــيساسألا تاــمدخلا
ةيرثلا ةظفاحملا لالقتسال مهمعد نع نورخآ نلعأ امنيب
،نــيرــهاــظــتــم ةــتس نــع لــقــيال اــم لــتــقــم دــعــبو .طــفــنــلاــب
بتاـكــم يف نارــيــنــلا نــيــجــتحملا نــم تاــعوــمجم تمرضأ
،ةيناريإلا ةيلصنقلاو ،ةوعدلا بزح رقمو ،يلحملا سلجملا

اهيف امب - تايشيليملا نم اهريغو ردب ةمظنم بتاكمو
ىــــلـــــع موـــــجـــــهـــــلا ًاضيأ اوـــــلواـــــحو - قحلا لـــــهأ بئاصع
  .ةيكيرمألا ةيلصنقلا

ممألل ةـــيـــماسلا ةـــيضوـــفملا مساـــب ثدـــحــــتملا ىــــقــــلأ دــــقو
برعأ ،ربمتبس11 خيراتب ًانايب ناسنإلا قوقحل ةدحتملا

لقي ال ام لتقم ركذو ،ةرصبلا تارهاظت نم هقلق نع هيف
يف نـــيرــــخآ003 نـــــــم رـــــــثــــــــكأ حرــــــــجو ًاصخش02 نـــــــع
  .ويلوي رهش ذنم تعلدنا يتلا تاجاجتحالا

ةافولا تالاح يف قيقحتلا ةينعملا تاطلسلا دشانن
ةبساحمو ،تاجاجتحالاب ةطبترملا تاباصإلاو
،اهنع غلُبملا تالاحلا نيب نمو .اهنع نيلوؤسملا

يناعي ناك يتلا ةسئابلا فورظلا نيسحت يف هقافخإل
       .بعشلا ةيبلاغ اهنم

هــــيــــف تعـــــتـــــمـــــت تقو يف تءاـــــج تاروـــــطـــــتـــــلا كلـــــت نأ الإ
تاـيشيـلـيملا اـهزرـبأو - ةـيـفـئاـطـلا ةـيـقارـعـلا تاـيشيـلــيملا
يأ نم رثكأ اهتوق جوأب - ناريإ نم ةموعدملا ةيعيشلا

هللا ةيآ نع4102 ماع ةرداصلا ىوتفلا بقعف .ىضمٍ تقو
لــجأ نــم برــحــلــل لاــجرــلا ماــمضنا بوـــجوـــب يناـــتسيسلا
دشحلا تاوق سيسأت مت ،شعاد ةوطس نم دالبلا ذاقنإ
نمً اداتع لضفأو ةوق رثكأ تناك ًابلاغ يتلاو ،يبعشلا

ًاـعـيرس اـهـب فارــتــعالا مــت كلذــلو ،ةــيــقارــعــلا نــمألا تاوــق
دّكأ دقو .شعاد ىلع برحلا يف ًايرورض ًاكيرش اهنوكب
ةيمسرلا اهتفص - يدابعلا رديح - كاذنآ ءارزولا سيئر

يبعشلا دشحلا تاوق عوضخ نلعأ امدنع5102 ليربأ يف
يف ةيقارعلا نمألا تاوق ىلإ ًانوناق اهمض مت .هبتكمل
000.041 -000.011 وحنب اهماوق ريدقتو ،6102 ربمسيد
تاوـقـلا ضعـب بناـج ىلإ ،ةـعـيشلا نـم مــهــمــظــعــم لــتاــقــم
بقاوـعـلا اـمأ .تاـيـلـقألا تاـيشيــلــيــمو ةــيــنسلا ةــيرــئاشعــلا
ةريبك تانايك ءاشنإ تناكف تاروطتلا كلت نع ةبترتملا

نــم ضيوــفـــتـــب لـــمـــعـــت يتـــلا ةـــحـــلُسملا تاـــيشيـــلـــيملا نـــم
ةفص حنم كلذكو ،ةلصفنم ةدايق تحت نكلو ،ةموكحلا
،ناريإ نم ةموعدملا ةمئاقلا ةيوقلا تايشيليملل ةيمسرلا
لهأ بئاصعو هللا بزح بئاتكو ردب ةمظنم اهيف امب
       .قحلا

تحنم8102 ماع ةيادب يف ميظنتلا ةداعإل ىرخأ ةيلمع
شيـــجـــلـــل ةـــلداــــعــــم ًاــــبــــتروً اروــــجأ يبــــعشلا دشحلا تاوــــق
رود يلوت يف تايشيليملا ةداق رمتسيو .يقارعلا يماظنلا
نــلــعأ اــمدــنــعــف .ةــيــقارــعــلا ةساــيسلا يف ذوــفــنــلا باــحصأ
نــع يدــهملا دــبــع لداــع دـــيدجلا يقارـــعـــلا ءارزوـــلا سيـــئر
يلوتل حشرملا ناك ،ربوتكأ يف ةديدجلا ةيرازولا ةليكشتلا

،يبعشلا دشحلا تاوقل قباسلا سيئرلا وه ةيلخادلا ةبيقح
ىـــلـــع ناملرـــبـــلا قـــفاوـــي مل( ردــــب ةــــمــــظــــنــــم نــــم موــــعدملا
يبعشلا دشحلا تاوق خيسرت متي مل نإو ىتح .)هحيشرت
ببسب ززعتيس ناك قارعلا لخاد اهعضو نإف ،ًايسسؤم
ممألا تاريدقت بسحبف .شعاد دض برحلا ءاهتنا مدع
يف لتاقم000.03 نم برق ام شعادل لازيال ،ةدحتملا
يبرغ ةيركسعلا تايلمعلا رارمتسا عم3،ايروسو قارعلا
عافدلا ةرازو مسإب نيقطانلا دحأ حرص دقو اذه .قارعلا
ىلع” ً:الئاق سطسغأ رهش يف“نوجاتنبلا”ةيكيرمألا
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ةينمألا اهتاوق وأ ةيقارعلا ةموكحلا نلعُت مل ،ًايمسر
تراشأ اهنكلو ،تالايتغالا كلت ءارو فقي نم نع
لالخف .ةحلسُملا ةيعيشلا تاعامجلا ىلإ
ماق ،ةرصبلا ةنيدم اهتدهش يتلا تاجاجتحالا
بازحألا راقم يف نارينلا مارضإب نورهاظتملا
لئاصفلا كلت تمهتا .ةنيدملاب ةيعيشلا لئاصفلاو
.قرحلا تايلمع ءارو فوقولاب نييندملا ءاطشنلا
تايلمع تأدب ،تاجاجتحالا راسحنا دعبو
كيتكتو ديدهت ةلاسر اهنأكو تدب ثيح ،لايتغالا
5.رأثلل

ءاــطشنــلا تالاــح يف قــيــقدـــتـــلا ىلإ رـــيرـــقـــتـــلا اذـــه ىـــعسي
اهنوهجاوي يتلا تاديدهتلا مهفل ،نيفدهتسُملا نييندملا
ىشخي ثيح ،ةاُنجلا ةيوه ىلع فرعتلاو لضفأٍ لكشب
  .توملا قرف ةدوع نوريثكلا

ةباصإو نيرهاظتم ةسمخ نع لقي ال ام لتقم
ماق امدنع ربمتبس4 خيراتب نيرخآ14 نم رثكأ
ةنحاش لقتسيو - نيفورعملا ريغ نيمجاهملا دحأ
ةنيدم يف نيجتحملا ىلع لبانق ءاقلإب - ءاضيب
يأ حارس قالطإ تاطلسلا دشانن ]ظ[ .ةرصبلا

اوناك نمم ًةصاخو ،ًايئاوشع هفيقوت مت صخش
دارفألا قح ىلع دكؤن امك .يملس لكشب نوجتحي

يف قحلا ىلع كلذكو ،ًايملس رهمجتلاو عمجتلا يف
 .ريبعتلا ةيرح

لـــتـــق لاـــمـــعأ يف نـــيـــطشاـــن ةاـــفو ةـــفاضإ ىرــــج اذــــكــــهو
مضت ةمئاق ىلإ نيفورعم ريغ ةانج ةطساوب ةجهنمُم
ةباصإو ،فيصلا لالخ نيجتحملا ىلع يئاوشعلا ضبقلا
  .نمألا تاوق عم تامداصم ءارج نيرهاظتملا

نــيــلــلحملاو نــيــيــقارــعــلا نــيـــيـــفـــحصلا دـــحأ ماـــق دـــقو اذـــه
ىلع قارعلا يبونج ءاطشنلا فادهتسا مييقتب نييسايسلا
 :يلاتلا وحنلا
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.نـيـعـفادـمـلـل ةـياـمحلا ةـيـلودـلا طـئاسوــلاو تاودألا نــم دــيدــعــلا رــفوــُت
يف قحلا ىلع صني ناسنإلا قوقحل يملاعلا ةدحتملا ممألا نالعإف

ةيرح كلذكو8،تامولعملا يف قحلا كلذكو ريبعتلاو يأرلا ةيرح
صاخلا يلودلا دهعلا نأ امك9.تايعمجلا نيوكت ةيرحو عمجتلا
رـيـياــعــم دُدحتو قوــقحلا كلــت لّصفــُت ةــيساــيسلاو ةــيــندملا قوــقحلاــب

بجوتسي ،دهعلا كلذ يف فرط قارعلا نأ امبو01.اهدييقتل ةمراص
نمو هنأ ريغ11.ةينطولا نيناوقلا ربع قوقحلا كلت ةيامح ذافنإ هيلع
قارعلا يف ةروكذملا ةيملاعلا ناسنإلا قوقح ديقُت ،ةيلمعلا ةيحانلا
امم ،اهقيقحت ىلع ةردقلاو ةيسايسلا ةبغرلا ىلإ راقتفالا ببسب
لخاد اهيلإ ءوجللا مهنكمُي يتلا تارايخلا نم ةلق نيعفادملل كرتي
  .ةلودلا

نيب ام ةلصافلا طوطخلل ةديازتملا ةيبابضلا يف لثمتي رخآ لماع
ةئيب قلخ ىلع دعاس امم ،قارعلا يف نوناقلا ةدايسو ةسايسلا
ةــيــنوــناــقــلا ةـــياـــمحلا باسح ىـــلـــع - ةـــيساـــيسلا لـــئاسملا اـــهدوست
فقوم يف ناسنإلا قوقح ءاطشن عضي امب - ةمئاقلا ةينطولا

نوناقلا ةدايس ىلع لياحتلاو ميرجتلا دعُيو .ةلودلا مامأ يعافد
نيعفاُدملا لمع ةلقرع يف ةمدختسُملا ةعئاشلا تايجيتارتسالا نم
ةينوناقلا ةئيبلا ليلحت نإ .هنع ةيعرشلا عزنو ناسنإلا قوقح نع

ةيمهأب6ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ةدحتملا ممألا نالعإ رقي
نالـعإلا فادـهأ قـيـقـحـتــل هــنوــبــعــلــي يذــلا رودــلاو صاــخشألا ءالؤه
ةقلح ةباثمب ءاطشنلا نوكي ام ًابلاغف .ناسنإلا قوقحل يملاعلا
قـلـعـتـي اـمـيـف كلذو ،ذـيـفـنـتـلاو عـيرشتــلا نــيــب اــم طــبرــت يتــلا لصوــلا
ةطيحملا رطاخملاب نالعإلا رقي امك .ةيلودلاو ةينطولا نيناوقلاب
مــــهــــمــــعد ناــــمض يف لودــــلا ةــــيــــلوؤسم رــــكذــــيو نــــيـــــعـــــفادملا رودـــــب
لضفب ددصلا اذه يف ةبيط اياون قارعلا يدبُيو اذه .مهتيامحو
تاسسؤم رود زيزعت” ةلودلا لع بجوتسي يذلا ،5002 ماع روتسد
عم مجسني امب ،اهتيلالقتساو اهريوطتو اهمعدو يندملا عمتجملا
7.”اهل ةعورشملا فادهألا قيقحتل ةيملسلا لئاسولا

نإف ،يندملا عمتجملا تامظنم رودب5002 ماع روتسد فرتعي امنيبو
ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا تايرحو قوقحب ةصاخلا تاعيرشتلا

روتسدلاف .ةكئاشو ةميدق مههاجت ةلودلا ةيلوؤسمو قارعلا يف
ريغ لظت ،ةمعاد تاعيرشت نودبو ،ةيلوأ ةيامح ةهجاو طقف رفوُي
يبكترُمل نكمُي ،ةينوناقلا ةئيبلا هذه لثم يف ً.الامجإ ذافنإلل ةلباق
قوــقــح نــع نوــعــفادملا حــبصيو ،باــقــعـــلا نـــم تالـــفإلا تاـــفـــلاخملا
  .تايدعتلاو تامجهلل نيضرُعم ناسنإلا

GdÑ«Äá Gd≤Éfƒf«á 2
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تاسسؤمل ةهجوملا تاداقتنالا تاكسإل  - نيسح مادص
،مهتاسراممو نيلوؤسملاو ،ةماعلا تاسسؤملا وأ ةلودلا

يف هيلع صوصنملا ريبعتلا يف قحلل ةفلاخملاب كلذو
   .يقارعلا روتسدلا

ًادويق8691 ماعل رشنلا نوناق ضرفي ،لاثملا ليبس ىلع
نيابتت ،هاضتقمبو هنأ ثيح ،تارادصإلا ىلع ةمراص

يف بغري نم لكل صيخرتلا طارتشا نيب ام طباوضلا
يف تاونس عبس ىلإ لصت ةدمل نجسلاب مكحلا ىلإ ،رشنلا

نوناقلا اذه نوك نم مغرلا ىلع41.ةموكحلا ةناهإ لاح
ةـــياــــمــــح نوــــناــــق رارــــقإو ،نــــهارــــلا تقوــــلا يف ٍراس رــــيــــغ
رشنــلا نوـــناـــق لـــظـــي ،1102 ماـــع يف دـــيدجلا نـــيـــيـــفـــحصلا

ٍلــكشب ةــلودــلا ضراــعــُي وأ دــقــتــنــي نــم تاــكسإلً ادوــجوـــم
51.ينلع

ةلءاسم نكمُي ،1591 ماعل يقارعلا يندملا نوناقلا بسحبو
مئارج ةيأ نع مجانلا“يبدألا ررضلا” نع صخش يأ
يف وأ هــتــيرــح يف رــيــغــلا ىــلــع )ءادــتــعا( ٍدــعــت لــك” لـــمشت
هزـــــــكرـــــــم يف وأ هـــــــتــــــــعــــــــمس يف وأ هــــــــفرش يف وأ هضرــــــــع
نـمضتـيو اذــه61“.يلاملا هراــبـــتـــعا يف وأ يعاـــمـــتـــجالا
ًايلاح ذفان وهو داوملا سفن9691 ماعل يئانجلا نوناقلا

ةسسؤم يأ ةناهإ ربتعيو )344 ةداملا( ريهشتلا مّرجُيو
ةهج يأ ةناهإ اذكو )622 ةداملا( ةميرج لوؤسم وأ ةماع
وأ )273 ةداملا( ةينيد ميق ةيأ ةناهإ وأ )922 ةداملا( ةماع
هتناكمب وأ هفرشب لخي وأ هحرجيٍ لكشب رخآلا ةناهإ
ميرجتب ةيصوصخلاو ةعمسلا ةيامح نإ .)434 ةداملا(
ةيرح يف قحلا ىلع ًاحضاو ًايدعت دعُي عورشملا دقنلا
ةدــيــقــُم ةــئيــب قــلــخــي يئاــنجلا نوــناــقــلا نإ لــب .رــيــبــعـــتـــلا

عمتجملا اهب عتمتي يتلا ةيلودلا قوقحلا ددحُي قارعلاب
تاعيرشتلا لالغتسا متي فيك ًاضيأ فشكي هنكلو ،يندملا

   .قوقحلا كلت عنمو بجحل

G◊≥ ‘ Gdà©ÑÒ
يف قحلل ةيلوأ ةيامح5002 ماعل يقارعلا روتسدلا رفوي
83 ةداملا نمضت ثيح ،تامولعملا ىلع لوصحلاو ريبعتلا

ةيرح كلذكو ،لاكشألا نمٍ لكش يأ ربع ريبعتلا ةيرح
ال امب يملسلا رهاظتلا ةيرحو عمجتلا ةيرحو مالعإلا
داوملا لواحت امنيبو21.“بادآلاو ماعلا ماظنلا” ـب لخي
دوــيــقــلاــب ةصاخلا ةــغــلــلا نإف ،ةــلــماشلا ةــياــمحلا رــيــفوـــت
رابتخالل ةبسنلابو .ةمهُبم دعُت قوقحلا ىلع ةحومسملا
ةــــيــــندملا قوــــقحلاــــب صاخلا يلودـــــلا دـــــهـــــعـــــلـــــل يثالـــــثـــــلا

هنإف31،قوــقحلاــب ةــطــبــترملا دودحلا نأشب ةــيساـــيسلاو
،ًايناثو ،ينوناق ىضتقمب لخدت يأ نوكي نأً الوأ طرتشي
ًايرورض نوكي نأ ،ًاثلاثو عورشم فدهل ًاقيبطت نوكي نأ

نإف ،رـيدـقــت لــقأ ىــلــعو .دوشنملا فدــهــلا عــم ًاــبساــنــتــمو
ةــــياــــمحلا نــــع ةــــبــــئاـــــغ بساـــــنـــــتـــــلاو ةرورضلا رصاـــــنـــــع
  .قارعلا ةلاح يف ةيروتسدلا

- ةمئاقلا نيناوقلا ةفاك نإف5002 ماع روتسد بسحب
لظت - يثعبلا ماظنلا دهع يف ةأشنملا كلت اهيف امب
ناملرـبـلا( باوــنــلا سلجم عــتــمــت نــم مــغرــلا ىــلــع ،ةذــفاــن
لازيال ،كلذل ًةجيتنو .اهليدعت وأ اهئاغلإ ةطلسب )يقارعلا

يتلا ةيباقعلاو ةديُقملا نيناوقلا ىلإ دانتسالا نكمملا نم
دهع ىلإ اهخيرات دوعي يتلا - ىوتحملاو يأرلا مظنُت

fû°£ÉA eóf«ƒ¿ –â Gdà¡ójó ‘ Gd©ôG¥ 
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نوناقلا ىلإ نكلو9691 ماعل يئانجلا نوناقلا ىلإ سيل
حمسُي يذلا ررضلا غلبم ددحُي ال يذلا-1591 ماعل يندملا
ةصاخ ةمكحم ءاشنإ مت دقو02.هحنمب وأ هب ةبلاطملاب

سلجم ةــطساوـــب0102 ماـــع يف نــــيــــيــــفــــحصلا ةاضاــــقمل
نم59 ةداملا رظح نم مغرلا ىلع كلذو ،ىلعألا ءاضقلا
،4102 ماع يف نكلو .ةصاخلا مكاحملل يقارعلا روتسدلا
ًارمأ- يدابعلا- كاذنآ يقارعلا ءارزولا سيئر ردصأ
نييفحصلا دض ةقلُعملا ةيموكحلا ىواعدلا ةفاك بحسب
ةموكحلا تأدب ،5102 ماع يفو هنأ الإ .ةيمالعإلا تاونقلاو

12.ةديدج ىواعد عفر يف

اهيلع صوصنملا ريبعتلا ةيرح قوقح ديقُت يتلا نيناوقلا
ىوـــتحملا ىـــلـــع ًاضيأ قـــبـــطـــنـــت5002 ماــــــــــع روـــــــــــتسد يف

وأ ةـــموـــكـــحـــلـــل داـــقـــتـــنا يأ تاـــكسإ لـــجأ نـــم ينورـــتـــكـــلإلا
تالواحم ةحاسلا تدهش دقو .اهتاسرامم وأ اهيلوؤسم
ريغو ينورتكلإلا ىوتحملا ىلع دويقلا كلت زيزعتو عيسوتل
عورشمــب ةــموــكحلا تمدـــقـــت ،1102 ماــع يفــف .ينورــتـــكـــلإلا

ةضورفملا دويقلا خاسنتسال ةينورتكلإلا مئارجلا نوناق
ربع مئاقلا لصاوتلا ىلع قبطُت يكل ،يأرلا ةيرح ىلع
ةـهــباشم ًاــطاــمــنأ نوــناــقــلا عورشم سكــع دــقو .تنرــتــنإلا
كلذ يف امب ،مئارجلل عساو فيرعتب- ةقباسلا نيناوقلل

ئدابملا وأ ةيلئاعلاو ةيقالخألاو ةينيدلا ميقلا” ةفلاخم
رـيـهشتـلا مـيرجت كلذــكو- ))ب(12 ةداملا(“ةيعامتجالا
ىلع نوناقلا عورشم يوتحيو .))3(22 ةداملا( ينورتكلإلا

.دويقلا كلت لثم ةفلاخم عم بسانتت ال ةيساق تابوقع
 .3102 ماع يف يقارعلا ناملربلا لبق نم هضفر مت دقو

نوؤشلاو فاقوألا ةرازوو لدعلا ةرازو نم لك تلواح
2102 ماع يف نوناقب عفدلا ناتسدرك ميلقإ يف ةينيدلا

.ةيسايسلاو ةينيدلا تايصخشلا ةناهإ ميرجت هنأش نم
ةنجلو ناسنإلا قوقح ةنجلو ةينوناقلا ةنجللا تفقوأ دقو
نوناق عورشم يناتسدركلا ناملربلاب ةيندملا نوؤشلا

تلواح ،كلذ نم مغرلا ىلعو نكلو22،تاسدقملا ةيامح
عورشم ضفر دـــعـــبو .هداوـــم ذـــيـــفـــنـــت نـــيــــمأت تاــــطــــلسلا
ةرازوب ةماعلا ةباينلا سيئر هّجو ،مايأ ةثالثب نوناقلا
3102 ماـــع يف - راـــطــــع يجاــــن يلــــع راــــجزاس - لدــــعــــلا

هيف بلاطي ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ىلإ ًاباطخ
،نيدلا مرتحت ال تاعوضوم ةيأب” هبتكم غالبإب ةرازولا

ىنستيل“مالعإلا يف ةينطولا زومرلا وأ ،يدركلا خيراتلاو
قحب ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا ماعلا يعدملا بتكمل“

fû°£ÉA eóf«ƒ¿ –â Gdà¡ójó ‘ Gd©ôG¥

مهءادأ لقرعُت ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ةبسنلاب
مهكرتي ةيموكحلا تازواجتلاب ديدنت يأ نأ ذإ ،مهلمعل

   .نوناقلا ىضتقمب باقعلل ةضرع

يف ةكراشملا ديقُت داوم يئانجلا نوناقلا نمضتي امك
ماظنلا” ىــلــع ةــظــفاحملا ةــعــيرذ تحت ةــماــعـــلا اـــياضقـــلا
رييغتلا ىلع ضحت داوم ىلع لوصحلا نأ ربتعيو ،“ماعلا
ءانغلا وأ فاتهلا كلذكو ،)802 ةداملا( ةميرج يروتسدلا
ةزايح وأ ،)142 ةداملا( ةضراعملا ىلع ضحي بولسأب
ماعلا نمألاب لخت يتلا داوملا )عيزوتلا وأ رشنلا فدهب(
ةريخألا ةداملا هذه .)512 ةداملا( دالبلا ةعمسل ءيسُت وأ

نم مالعإلاو ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا عنمتً اديدحت
ةـياـمـح عضي نوـناـقـلا نإ لــب ،ةــماــعــلا اــياضقــلا ةــيــطــغــت

بعشلا ةــياـــمـــح ةـــيوـــلوأ قوـــفـــت ةـــيوـــلوأك دالـــبـــلا ةـــعـــمس
 .ريبعتلا ةيرح يف هقحو يقارعلا

تزرحأ ناتسدرك ميلقإ ةموكح نإف ،كلذ سكع ىلع
.ةفاحصلا ةيرحب ةقلعتملا تاعيرشتلا لاجم يف ًامدقت
نوناقلا( ناتسدرك ميلقإل7002 ماعل ةفاحصلا نوناقف
ىــــلــــع لوصحلا يف نــــيــــيــــفــــحصلا قــــح يمــــحـــــي )53 مــــــقر
ةـحـلصملاـب ةـيـنـعملاو ،نـيــنــطاوملا مــهــت يتــلا تاــموــلــعملا
،نييفحصلا ايازمو قوقح ىلع7 ةداملا صنتو71.ةماعلا

يتـــلا تاـــموـــلـــعملا مادـــخـــتسا زوـــجـــي ال هـــنأ ىـــلــــع ةدــــكؤم
.مهقوقحب لالخإلل وأ مهب رارضإلل نويفحصلا اهرشني
ال ةـــفاـــحصلا نوـــناـــق نإف ،رشنـــلا نوـــناـــق سكــــع ىــــلــــعو
ةمارغ ضرفب حمسي هنأ ريغ ،نجسلاب نييفحصلا بقاعي
لاح يقارع رانيد نييالم5 ىلإ لصت نييفحصلا ىلع
لــثــمــُت يتــلا داوملا رشن لــثــم ةروــظحم لاــعــفأب مــهــناــيـــتإ
لصتــي اــم لــك” رشن وأ“رــيــهشتـــلا وأ فذـــقـــلا وأ بسلا”
اذإ ةحيحص تناك ولو دارفألل ةصاخلا ةايحلا رارسأب
81“.مهيلإ ةءاسإلا اهرشن نأش نم ناك

ةفاحصلا نوناق اهرفوي يتلا ةيامحلا نم مغرلا ىلع
1102 ماع نوناق ىتح وأ ناتسدرك ميلقإ يف7002 ماعل

فذقلا ىواعد عفر عئاشلا نم هنإف ،نييفحصلا ةيامحل
دض ةــمــيدــقــلا نــيــناوــقــلا ىضتــقــمــب بسلا وأ رـــيـــهشتـــلا وأ
لثم ،ةيفحص ماهم نولوتي نيذلا دارفألا وأ نييفحصلا
ضعب يفو91.مهريغو يندملا عمتجملا ءاطشنو نينودملا
،اريم دمحأ دض ةماقملا ريهشتلا ىوعد لثم- تالاحلا
- ةدوع دجوت-1102 ماع يف نيفل ةلجم ريرحت سيئر
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ةماعلا تايصخشلاو نييسايسلا - لُمحتو بجاوو
ةنراقملاب دقنلاو قيقدتلا نم ربكأ ردق ىلإ
 .نييداعلا نينطاوملاب

ةحلصملا اياضق ىدحإب رشنلا قلعتي امدنع¬
لذب بجي نكلو ،ةقيقحلا طارتشا يغبني ال ،ةماعلا
 .ةقيقحلا نم دكأتلل ةلوقعملا دوهجلا

ريغ تناك اذإ طقف ريهشت ةباثمب ءارآلا ربتعُت¬
 ةيقطنم ريغ وأ ةلوقعم

ةحاتإ ًاضيأ بجي ،ةيداملا تاضيوعتلا ىلإ ةفاضإلاب¬
 ربجلا وأ فسألا ءادبإ لثم ىرخألا لولحلا ضعب

نأب ةدحتملا ممألا يف ناسنإلا قوقح ةنجل تحرص امك
نيذلا ءالؤه مهيف نمب - ةماعلا تايصخشلا عيمج”
ءاسؤرــــلاــــك ةــــيساــــيسلا تاــــطــــلسلا ىــــلــــعأب نوــــعــــتــــمـــــتـــــي
دـــــقـــــنـــــلا ىلإ عورشم ٍلـــــكشب نوضّرـــــعـــــُم - تاـــــموــــــكحلاو
ريغ ريبـعـتـلا” ىلإ ةــــــجاحلا ىــــــلـــــــع تددشو ،“ةضراعملاو
52.ةماعلا تايصخشلاب تارظانملا قلعتت امدنع“ديُقملا

ريبعتلا يف قحلا مظنُت يتلا ةيقارعلا نيناوقلا نإف ،هيلعو
 .لماكٍ لكشب ةقباسلا تاطارتشالا يفوتست ال

Môjá Gdàéª™
ةيامح5002 ماعل يقارعلا روتسدلا نم83 ةداملا نمضت
لـــخــــي ال يذــــلا يمــــلسلا رــــهاــــظــــتــــلاو عــــمــــجــــتــــلا يف قحلا
يذــلا يسيــئرــلا نوــناــقــلا اــمأ .“بادآلاو ماـعـلا ماـظـنـلاــب”
91 مقر رمألا يف لثمتيف قارعلا يف تاجاجتحالا مظنُي
مل يذلاو ،ةتقؤملا فالتئالا ةطلس نع رداصلا3002 ماعل
ةفاضإلاب62.هلادبتسا وأ هئاغلإب يقارعلا عرشُملا مقي
نـــم ددـــع رادصإب ةـــيـــلـــخادـــلا ةرازو تماـــق دـــقـــف ،كلذ ىلإ
 .تاجاجتحالاو تاعمجتلا دييقت اهنأش نم يتلا ةمظنألا

طرتشي ًاماظن ةيلخادلا ةرازو تردصأ0102 ماع يقف
ةقفاوم” ىلع لوصحلا ةرهاظم ميظنت يف نيبغارلا ىلع
مدقتلا لبق يلحملا مكاحلاو ةيلخادلا ريزو نم“ةيباتك
ال ةدمب ًامدُقم كلذو ،ةطرشلا نم صيخرت ىلع لوصحلل
تردصأ دقو72.ةرهاظملا خيرات نم ةعاس27 نع لقت

لحم لحتل ةديدج ةمظنأ1102 ماع يف دادغب ةظفاحم
يتلا ريياعملا امأ .0102 ماع يف ةرداصلا ةينطولا دعاوقلا
اــهءاــفــيــتسا تاــبــلــطــلا وأ تاــجاـــجـــتـــحالا ىـــلـــع نـــيـــعـــتـــي

نوؤشلا ريزو لسار ،رهش نم لقأ دعبو .“اهرشن ردصم
نـم ٍلـك يف ةرازوــلــل ةــماــعــلا تاــيرــيدملا تقؤملا ةــيــنــيدــلا
يأ نع غالبإلا اهنم بلطي كوهدو ةيناميلُسلاو ليبرإ

مت ىتم وأ ،ةينطولاو ةينيدلا زومرلا مرتحت ال تالاح
حضاولا ريغ نم32.اهنأشب ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا

تاهيجوتلاب ةطبترم ميلقإلا يف تالاقتعالا تناك اذإ ام
كلذ راثآ نكلو ،رشابمٍ لكشب نيلوؤسملا نع ةرداصلا

ةباينلا سيئر باطخ ىلع ًاقيلعتو .لعفلاب قلقلل ةريثم
ةـــــيـــــجراخلا تاـــــقالـــــعـــــلا يلوؤسم دـــــحأ حرص ،ةـــــماــــــعــــــلا
ىـلــع بجــي كلذــلو ،نــيــناوــق دــجوــت ال” :ًالـئاـق ةـموــكحلاــب
تايدحت هجاون .نوناقلا راطإ جراخ فرصتلا ةموكحلا

ىلإ جاتحن كلذلو ،عمجتلاو ريبعتلا ةيرح ببسب ةديدج
42.“ةديدج نيناوق

ىلع ةدشب يدعتلا نيروكذملا نينوناقلا يعورشمل نكمُي
امهنإف ،امهرارقإ مدع نم مغرلا ىلعو ،ريبعتلا ةيرح
ةيرح يف قحلا ذافنإ ىلع لياحتلل ةتيُبم ةين نالثمُي
يف ىـتـح ةــكراشملا نــم ءاــطشنــلا عــنــم فدــهــب ،رــيــبــعــتــلا
يف ةديدج ليقارع عضوو ،هنم ررض ال يذلا ريبعتلا

نودــقـــتـــنـــي نمم ناسنإلا قوـــقـــح نـــع نـــيـــعـــفادملا قـــيرـــط
   .عورشمٍ لكشب ةيسايسلاو ةينيدلا تايصخشلا

قوـــقحلاـــب صاخلا يلودـــلا دـــهـــعــــلا يف فرــــط قارــــعــــلا نإ
ةـيسيـئرـلا تادـهاـعملا عـيـمـج كلذـكو ةــيساــيسلاو ةــيــندملا
.ةدــحـــتملا ممألل ةـــعـــباـــتـــلاو ناسنإلا قوـــقـــحـــب ةـــقـــلـــعـــتملا

ريبعـتـلا ةـيرـح” روــكذملا دــهــعـــلا نـــم91 ةداملا نــــــــمضتو
اهيقلتو راكفألاو تامولعملا بورض فلتخم سامتلاو
لكش ىلع ءاوس ،دودحلل رابتعا امنود نيرخآ ىلإ اهلقنو
ىرخأ ةليسو ةيأب وأ ينف بلاق يف وأ عوبطم وأ بوتكم
زيزعتل صاخلا ررقملا ركذ ،0102 ماع يفو“.اهراتخي
نم ىندألا دحلا ريبعتلاو يأرلا ةيرح يف قحلا ةيامحو
بسلا نـــيـــناوـــق اـــهـــيـــفوـــتست نأ بجـــي يتـــلا تاــــطارــــتشالا

دهعلا نم91 ةداملا صن فلاخت ال يكل ةيندملا فذقلاو
 :نمضتتو ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا

تاطلسلاو ةيموكحلا تانايكلا نكمتت الأ بجي¬
 ريهشت ىواعد عفر نم ةماعلا

يذلا ردقلاب نوكت نأ يغبني ال ريهشتلا تابوقع¬
 ريبعتلاو يأرلا يف قحلا ىلع ًابلس رثؤي

- ضُرعت أدبم ريهشتلا نيناوق سكعت نأ بجي¬

fû°£ÉA eóf«ƒ¿ –â Gdà¡ójó ‘ Gd©ôG¥ 



12

ال ،جاــجــتــحالاو عــمــجــتــلا يف قحلا ةدشب دــيــقـــُتو ،ةـــيراس
نم13.جاجتحالل نذإ ىلع لوصحلا طارتشا يف اميس
ةــطـــلس نـــع رداصلا91 مـــقر رـــمألا نإف ،ىرـــخأ ةــــيــــحاــــن
نوذألاب ةصاخلا تاطارتشالا ددحي ال ةتقؤملا فالتئالا

تاطلسلا راطخإ مت ام اذإ الإ جاجتحالا رظحي هنكلو
ةدــمو تيــقوــتو راسمو عــقوــم دــيدحتو ًاــيــباــتــك ةصتخملا

يمظُنم نيوانعو ءامسأو نيكراشملا ددعل ىصقألا دحلاو
ررقملا دعوملا نم لقألا ىلع ةعاس42 لبق ،تاجاجتحالا
91 مقر رمألا نم3 ةداملا ضرفتو23.)4 ةداملا( اهل
يف امب ،تاجاجتحالاو تاعمجتلا ىلع دويقلا نم ديزملا

دادعأ ميظنتو نكامألا ىلعً ادويقو ةينمزً ادودح كلذ
ةعساو تايحالصب عتمتت تاطلسلا نأ ودبيو .تاعمجتلا

ةبترُتملا راثآلا سفن ىلإ يدؤي امم ،تاراطخإلا ضفر يف
33.عمجتلا ةيرح ىلع1102 ماع ةمظنأ نع

،قلقلل ةراثإ رثكألا دعُت91 مقر رمألا نم7 ةداملا لعلو
ضرعُي رمألا اذه فلاخي نم لك” نأ ىلع صنت ثيح
مكحلاو هتمكاحمو هيلع ضبقلا ءاقلإو زاجتحالل هسفن
هيلعو“.نيُدأ اذإ ةدحاو ةنس ىلإ لصت ةدمل نجسلاب هيلع
نمٍ لك يف اهيلع صوصنملا ةيئانجلا تابوقعلا نإف
رثأ اهل1102 ماعل دادغب ةظفاحم ةمظنأو91 مقر رمألا

،يمـلسلا رـهاـظـتـلاو عـمـجـتـلاو رـيـبـعـتـلا ةـيرـح ىـلـع قـلــقــُم
43.يقارعلا روتسدلا صوصنل ةفلاخملاب كلذو

ًارارــكــتوً ارارــم ناسنإلا قوـــقـــح نـــع نوـــعـــفادملا ماـــق دـــقو
مـهـتـطشنأ ضيوـقـت يف ةـمدـخـتُسملا تاـعـيرشتـلا ةـمواـقـمــب
وــه كلذ ىــلــع لاــثــم .مــهـــل ةـــحاـــُتملا تاـــحاسملا دـــيـــيـــقـــتو
رــهاــظــتــلاو عاــمــتــجالاو رــيــبــعــتـــلا ةـــيرـــح نوـــناـــق عورشم
ةمراص دويق ضرف ىلإ ىعس يذلاو ،0102 ماعل يملسلا

دوــيــقــلا نوــكــت نأ ةاــعارــم يف قــفــخأو يأرــلا ةــيرـــح ىـــلـــع
يف روــكذــم وــه اــمــك ،نوــناــقــلا صنــب ةــلصفــُمو ةــيرورض

ةــيــندملا قوــقحلاــب صاخلا يلودــلا دــهــعـــلا نـــم91 ةداملا
مـــيرجت مــــتــــي ،نوــــناــــقــــلا عورشم بجوــــمــــبو .ةــــيساــــيسلاو
وأ ،ةـــــيـــــنـــــيدـــــلا تاـــــيصخشلا ىلإ ةـــــهـــــجوملا تاداـــــقـــــتــــــنالا
ثيح ،زييمتلا وأ ةيهاركلا ىلع ضحت ال يتلا تاسرامملا
موجهلاب” موقي صخش يأ نأ ىلع )2(31 ةداملا صنت
ةينلعلا ةناهإلا” وأ“ةينيد ةفئاط تادقتعم ىلع ينلعلا
دق“ةينيد ةعامج هسدقُت وأ همرتحت زمر وأ ةيصخشل
ةمارغبو ةدحاو ةنس ىلإ دتمت دق ددمل نجسلاب هيلع مكحُي
نم7 ةداملا طرتشت امك .يقارع رانيد نييالم01 ـب رّدقُت

نأ امك ،ةحضاو ريغ يهف ميظنتلاب نذإ ىلع لوصحلل
فانئتسا ةيفيك وأ ةيهام ددحت ال نيتلاحلا يف طباوضلا

82.رهاظتلاب نذإلا حنم ضفر رارق

تاجاجتـحالا يمـظـنـُم ىـلـع1102 ماــع ةــمــظــنأ بجوــتست
ةعبسب ةرهاظملا خيرات لبق نذإ ىلع لوصحلل مدقتلا
1102 ماع ةمظنأ نأ نم مغرلا ىلعو .ةعاس27 سيلو ،مايأ
يأرـــلا نـــع رـــيـــبـــعــــتــــلا يفو جاــــجــــتــــحالا يف قحلاــــب رــــقــــت
دارــفألا ىــلــع ةــمراصً ادوــيـــق ضرـــفـــت اـــهـــنإف ،بلاـــطملاو
مــيدــقــت ةرــهاـــظملا يمـــظـــنـــُم نـــم بلـــطـــُي .كلذـــل نـــيـــعاسلا
،ةرـــــهاـــــظملاـــــبو ،مـــــهـــــب ةصاخلا ةـــــلصُفملا تاــــــموــــــلــــــعملا

تاتفاللاو تاراعشلا ةفاك رُظحت امك .اهيف نيكراشملابو
ضحت دق يتلا تاموسرلا وأ ةعوبطملا داوملاو تاراشإلاو
نينطاوملا نيب زييمتلا وأ ةيرصنعلا وأ ةيفئاطلا ىلع
وأ ةلودلا نيناوق فلاخت دق داوم ةيأ كلذكو ،نييقارعلا
وأ لتقلا وأ ةيهاركلا وأ فنعلا ىلع عجشُت دق وأ ،روتسدلا
وأ تانايدلا وأ تايقالخألا وأ فرشلا” وأ مالسإلا ةناهإ
    .“ماعٍ لكشب ةيقارعلا تانايكلا وأ ةسدقملا تاعامجلا

ذإ ،امٍ دح ىلإ ةريخألا تاعيرشتلا يف دويقلا هذه دسجتت
ةطشنألاو ةلحنملا تانايكلاو ثعبلا بزح رظح نوناق نأ
ةرــكــف مّرــجـــُي )6102( ةـيرـيـفـكـتـلاو ةـيـباـهرإلاو ةـيرصنــعــلا
وأ تاريسم ةيأ يف نييثعبلا ةكراشم ربتعيو“ةيثعبلا”
ىلإ رـظـنـلاـبو .ةـمـيرـج ةـباـثـمـب تارـهاـظــم وأ تاــماصتــعا
راــكــفألا صخــي اــمــيــف نوــناــقــلا اذــهــل عساوـــلا فـــيرـــعـــتـــلا

ريغ ةمظنم وأ يسايس بزح يأ نإف ،ةيثعبلا ةطشنألاو
اذه فلاخت دق يندملا عمتجملل ةعبات ةسسؤم وأ ةيموكح

دقع ىتح وأ جاجتحالا وأ رهاظتلاب تماق ام اذإ نوناقلا
92.تاعامتجالا

ميظنتو نوذألا رادصإ نم ةيلحملا تاطلسلا نكمتتو اذه
سلاجم نوـــناـــق نــــم13 ةداملا بجوــمــب تاــجاـــجـــتـــحالا
ةطلس ظفاحملا حنمت يتلاو ،32/8002 مقر تاظفاحملا

ةينمألا تاسسؤملاو ةيلحملا نمألا تاوق ىلع ةرشابم
اهربتعا ام اذإف .ماعلا ماظنلاو نمألا طفح نع ةلوؤسملا
هـيــلــع بجــي ،زــيزــعــت ىلإ ةــجاــحــبو ةــيــفاــك رــيــغ ظــفاحملا
ةمزاللا دادعألاب ةيلخادلا ةرازو ىلإ هتايصوت رادصإ

03.اهتايلوؤسم ءادأل

1102 ماع يف دادغب ةظفاحم نع ةرداصلا ةمظنألا لازتال
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ةجاح” دوجو ةلاح يف الإ يملسلا عمجتلا دييقت بجي
اهرابتعا نكمُي يتلا داوملا نأ ىلعو،“ةحلُم ةيعامتجا

وأ برحلل ادناجابورب دعُت” يتلا كلت يه ةينوناق ريغ
يتلاو ،ةينيدلا وأ ةيرصنعلا وأ ةينطولا ةيهاركلا جيجأتل
وأ ...فنعلا وأ ةيناودعلاو زييمتلا ىلع ًاضيرحت ّلثمُت
تاــيرحلاو قوــقحلا رــيــمدـــت ىلإ فدـــهـــت يتـــلا تاـــفرصتـــلا
04.“ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا يف اهيلع صوصنملا

يف هــب حوــمسم وــه اــم صخــي اــمــيـــف قارـــعـــلا ةـــمـــظـــنأ نإ
ةمظنأ لبق نم ضورفملا رظحلا لثم - تاجاجتحالا
داوملاو تاــتـــفالـــلاو تاراـــعشلا ىـــلـــع1102 ماــعـــل دادـــغـــب
ناتسدرك ميلقإ طارتشا ىتح وأ ،تاموسرلا وأ ةعوبطملا
نم ةررُقملا ةيلودلا ئدابملا فلاخُت - نذإ ىلع لوصحلا

14.يايك لبق

تاراــــــطــــــخإ نإ ىــــــلــــــع ًاضيأ صاخلا ررــــــقملا دــــــّكأ اـــــــمـــــــك
ةدـمــب ًاــقــبســُم بلــطــُت نأ يغــبــنــي ال ةــيــمــلسلا تاــعــمــجــتــلا
ًايلاح ذفانلا طرشلا نإف ،ةمث نمو .ةعاس84 زواجتت
مايأ ةعبس لبق قبسُملا راطخإلا بوجوب يضقي يذلاو
دــيــيــقــت يأ نوــكــي نأ بجــي كلذــك .ًةـــحارص كلذ فـــلاـــخـــُي
كلذ عمو ،“قح هجو نود يطارقوريب” ريغو ًابسانتم
يمـــــظـــــنـــــُم ىـــــلـــــع طرـــــتشت يتــــــلا قارــــــعــــــلا ةــــــمــــــظــــــنأ نإف
نم خسن ميدقتو اهعيقوتو ةرامتسا ةئبعت تاجاجتحالا

تيـقوـت كلذـكو ،مـهـنـيواـنــع دــيــكأتو ةــيــتوــبــثــلا مــهــقــئاــثو
ضراعي ،نيكراشملا نم عقوتملا ددعلاو راسمو نكامأو
قارعلاب نيتموكحلل ةحونمملا ةعساولا تاطلسلا نإ .كلذ
تاجاجتحالا بلط ضفر وأ ىلع ةقفاوملا صخي اميف
عـمـجـتـلا يف قـحــلــل ةددحملا تاءاــنــثــتسالا عــم ضراــعــتــت
24.يلودلا نوناقلا لبق نم ةررقملاو ،يملسلا

ةرهاظملا نوكت امدنع هنأ ىلع صاخلا ررقملا دّدش دقو
لح نإف ،ام ةيسايس ةيلاعفل ةيروفو ةررُبم ةباجتسا

ةباثمب دعُي قبسم راطخإ دوجو مدعل طقف عمجتلا اذه
نع رداص رارقب كلذ يفً ادهشتسم ،بسانتم ريغ قييضت
مدع نأ وه ،مهألا .ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةمكحملا
ةيئانجلا تابوقعلاب َلباقُي نأ يغبني ال تاطلُسلا غالبإ

ريغ تافرصتلا نع ةرهاظملا ومظُنم لءاسُي نأ بجي الو
نإف كلذ مغرب .نيرهاظتملا لبق نم ةبكترملا ةينوناقلا
نذإ نودب متت يتلا تاعمجتلا نأ ىلع دكؤت دادغب ةمظنأ

نــيــمــظــنملا نأو ،ماــعــلا ماــظــنـــلـــل ةـــفـــلاخم رـــبـــتـــعـــُت فوس
34.نوناقلا ىضتقمب نولءاسُيس

نذإ ىلع لوصحلا ةماعلا تاعمجتلا ىلع نوناقلا عورشم
دعب اميف طرشلا اذه ليدعت مت .ةيلحملا ةرادإلا ةدحو نم
ضفر قحب ةدحولا تظفتحا نكلو ،راطخإلا طقف مزلتسيل
نــكــمــُيو اذــه .ةــقــفاوملا تاءارــجإ ىــلــع يقـــبـــُي امم ،بلـــطـــلا
تاجاجتحالا نأ رُبتعا ام اذإ جاجتحالل نذإلا حنم ضفر
بادآلا وأ ماعلا ماظنلا وأ ينطولا نمأللً اديدهت لّكشُت
نـمألا تاوـق اـهـمدـخـتست اــم ًاــبــلاــغ ةــعــيرذ يهو ،ةــماــعــلا
ضرــعــت .نــيــيــمــلسلا نــيــجــتــُحملا ىــلـــع قاـــنخلا قـــيـــيضتـــل
عمتجملا لبق نم ةعذال تاداقتنا ىلإ نوناقلا عورشم
موقي نأ لبق ،تاونس عبس ةدمل ًاحورطم لظ هنكلو ،يندملا
ريغ لجأ ىلإ هيلع تيوصتلا ليجأتب يقارعلا ناملربلا

7102.53 ويام31 يف ىمُسم

تاجاجتحالا ميظنتل11/0102 مقر نوناقلا بجوتسيو
ةرازو نم قبسُم نذإ ىلع لوصحلا ناتسدرك ميلقإ يف

تاطلسلا نم اهريغ نم تالاحلا ضعب يف وأ ،ةيلخادلا
نم ةرمتسُم دوهج لذبُت63.ةرهاظم يأ ميظنتل ةيلحملا

مدع نم مغرلا ىلع ،نوناقلا ليدعتل يندملا عمتجملا لبق
يتلا3 ةداملاـب قــلــعــتــي اــمــيــف يسيــئر ٍلــكشبو ،اــهــحاجن

73.رهاظتلل نذإ ىلع لوصحلا تاطارتشا عم ىطاعتت

ـل ةتقؤم تاطلسب“شياسألا” ةيدركلا نمألا تاوق عتمتت
“ىضوفلاو فنعلا ثادحأ يف دارفألا زاجتحاو فيقوت”

ءاطشنلا دحأ ددش دقو83.ةمكاحملا ىلإ مهتلاحإ نيحل
مـتــي مل نإ ةــيــنوــناــق رــيــغ دــعــُت تاــجاــجــتــحالا” نأ ىــــلـــــع
لبق نم ٍساق ٍدر ىلإ كلذ يدؤيو ،نذإ ىلع لوصحلا
ةصاخ تاهيجوت ردصُت ةيلخادلا ةرازو نأ امك .ةلودلا
ريربتل ةـعـيرذـك“نمألا” مدـــخــــتستو -“شياسألا” ىلإ
93“.ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا ىلع موجهلا

ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا صني
هدييقت نكمي ال يملسلا عمجتلا يف قحلا نأ ىلع حوضوب
عــمــتجم يف ،ةــيرورض رــيــبادــت لــكشت“ يتــلا دوــيــقــلاــب الإ

وأ ةماعلا ةمالسلا وأ يموقلا نمألا ةعانصل ،يطارقميد
وأ ةماعلا بادآلا وأ ةماعلا ةحصلا ةيامح وأ ماعلا ماظنلا

دّدش دقو .)12 ةداملا(”مهتايرحو نيرخآلا قوقح ةيامح
يف قحلاب ينعملا ةدحتملا ممألل لوألا صاخلا ررقملا

،تايعمجلا نيوكت ةيرح يف قحلاو يملسلا عمجتلا ةيرح
ال هنأ ىلع2102 ماع رداصلا هريرقت يف ،يايك انيام
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مت دق ناك ،8102 ربمفون لولحبو7102 ماع ةيادب يف ةصنملا قالطإ
64.قارعلا ءاحنأ فلتخم نم ًاغالب0522 وحن ميدقت

Jƒb«∞ hbàπ GŸà¶Égôjø
ماع نم يناثلا فصنلا يف“ريافسيس” ةصنم ربع ةمدقملا تاغالبلا
ةـيرـح عـمـقـب ةـقـلـعـتـم ةـمـيسجو ةددـعـتـم تاـكاـهـتـنا ىـلـع لـلدـُت8102
فلتخم نم ةرداصلا ريراقتلا نم ةلسلس دُصرتو .عمجتلاو ريبعتلا
يئاوشعـــــلا فـــــيـــــقوـــــتـــــلا ةرصبـــــلا ةـــــنـــــيدـــــم يف ةـــــعـــــقاوـــــلا يحاوضلا
ضرعتلا وأ/و تاديدهتلاو ةيظفللا تاءاسإلا كلذكو ،نيرهاظتملل
 :ةرركتمو ةيدايتعا ةيلاتلا تالاحلا ربتعُتو اذه74.برضلل

ديدهتلاو بسلاو متشلاو برضلاب ءادتعالل ةيحضلا ضرعت
شيجلا تاوق لبق نم عومدلل ليسملا زاغلا نم ررضتلاو
ةرصبلا تارهاظت يف هتكراشم دنع بغشلا ةحفاكم تاوقو
لزعأ ةيحضلا ناك .نيدسفملا فشكو قوقحلاب ةبلاطملل
   .)ةرصبلا ،هلبألا( برضلل ضرعت امدنع

نويندملا ءاطشنلا اهل ضرعتي يتلا تايدعتلا نإف ،ديدشلا فسألل
تاجاجتحالاف ،قارعلا يف ةديدج ةرهاظ تسيل ةموكحلا يدقتنمو
عيبرلا قايس يف1102 ماع يف تثدح يتلا ةموكحلل ةضهانملا
نيزراب ءاطشن تلاط يتلا تالاقتعالا نم ةلسلس تدهش يبرعلا

مدقم ةثداح اهرهشأ لعلو .ةلوهجم رصانع دي ىلع تامجه كلذكو
سيــئر دض ىوــكشب مدــقــت يذــلا ،يدــهملا يداـــه ةـــيـــعاذإلا جمارـــبـــلا
دعبو .هتلماعم ةءاسإو ًايئاوشع هلاقتعا دعب ،يكلاملا كاذنآ ءارزولا
ةداّركلا يحب هلزنم يف هلايتغا مت ،لتقلاب تاديدهتلا نمً اددع هيقلت

44.ىربك ةرهاظم ةيشع كلذو ،1102 ربمتبس رهش يف دادغب يف

راصنأ” ةكرحل سسؤملا كيرشلا بايذ لالج وه - رخآ زراب طشان
يوذ نم نييقارعلا قوقح نع نيعفادملا دحأو ةيقارعلا“ةيرحلا
،ةرصبلا ةنيدمب3102 ليربأ رهش يف هلايتغا مت - ءارمسلا ةرشبلا

54.ةيلحملا تاباختنالا يف ًاحشرم ناك ثيح

ةـيـبرــع( ةــغــلــلا ةــيــئاــنــث ةــيــنورــتــكــلإ ةصنــمــب“ريافسيس” ظــــفــــتحت
ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نع غالبإلا لجأ نم نييندملل )ةيزيلجنإ/
ىلإ لثتمت غالبإ جذامن مادختساب كلذو ،يلودلا يناسنإلا نوناقلاو
يرجتو .)ةيوهلا فيرعت ليصافت كلذ يف امب( ةيملاعلا ريياعملا

مت .ةيصخشلا تانايبلا راهظإ نود اهرشن لبق تاغالبلا ةعجارم
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،هل ضيوعت عفد نم نيلوؤسملاو ةينمألا تاوقلا
عمو هعم اهيلع اوقفتا دق اوناك مهنأ نم مغرلا ىلع
ماصتعالا ضف اولواح امدنع ةقطنملا يلاهأ
 .)ةرصبلا ،ةنيدملا( نيجتحملا عم ضوافتلاو

تاوـــق نـــم دارـــفأ لواـــح ،ةـــفورــــعملا ثداوحلا ىدــــحإ يفو
تاباصإلا نم ديزملا عوقو عنمل لخدتلا ةيقارعلا نمألا

دي ىلع تامجهل اوضرعت نيذلا نيجتحملا فوفص يف
  :تايشيليملا سارح

اكراشم ناك امدنع يران قلطب ةيحضلا بيصُأ
ىلإ اوهجوتو بابشلا نم ةعومجم عم ةرهاظت يف

تارايسلا تاراطا قرحب اوماقو تاعطاقتلا دحأ
نأ نودبو ةذفنتملا بازحألا دحأ رقم نم برقلاب
اوضرعت .هل ضرعتلا وأ رقملا ةمجاهمب اوموقي
رانلا اوحتف نيذلا رقملا تايامح لبق نم ءادتعالل
.مهنم ددع ةباصإ اولواحو نيرهاظتملا ىلع
اوماقو شيجلاب ةلثمتملا ةينمألا تاوقلا تلخدتو
نمب( مهنم ةعبرأ ةباصإ دعب نيرهاظتملا ةيامحب
تاباصإب نانثا مهنم بيصُأ دقو .)ةيحضلا مهيف
  .)ةرصبلا ،ةسيوطلا ءابرهك عطاقت( ادج ةحرج

مادـخـتسالا يف لــثــمــُتملاو ررــكــتملا طــمــنــلا ىلإ ةــفاضإلاــب
امب ،نيرهاظتملا دض نمألا تاوق لبق نم ةوقلل طرفملا

ديزملا نإف ،يئاوشعلا فيقوتلاو يباقعلا برضلا كلذ يف
فادهتساو بيهرتل ةتيُبم لامعأ ىلإ ريشت ريراقتلا نم
نولواحي نيمجاهم لبق نم متت ام ًابلاغ ،نيجتحملا
 .مهتيوه ءافخإ

عومدلل ليسملا زاغلاب ممستلل ةيحضلا بيصأ
لخدتلا تاوق لبق نم اصعب ةبرضل ضرعتو
برق نيرهاظتملا قيرفت تلواح يتلا عيرسلا

يف ًامالآ يناعي لازيال .ةرصبلا ةظفاحم سلجم
ءاقلإ ةلواحمو برضلا ةجيتن يردصلا هصفق
  .)ةرصبلا زكرم( هيلع ضبقلا

دض نورهاظتم اهب ماق يتلا تاجاجتحالا تدأ دقو
ىلإ ويلوي رهش يف ةرصبلاب“ةنيدملا” ةقطنم يف ةلاطبلا
نم ةعومجم تلواح امدنع ،ةميخولا بقاوعلا نم ديزملا
ىدــــحإ لــــخاد ةرادإلا بتاــــكــــم ىلإ لوصوــــلا نــــيــــجــــتحملا

  :طفنلا تاكرش

ناك امدنع هيلع رانلا قالطإ ببسب ةيحضلا لتُق
ةنيدملا ءاضق بابش اهمظن ةرهاظت يف اكراشم
.لمعلا صرف ىلع لوصحلا يف مهقحب ةبلاطملل
ةيطفن ةكرش رقم ىلإ لوخدلا اولواح امدنعف
تآشنملا ةيامح جاوفأ مهتعنم ،اهترادإ ىلإ لوصولل
ةيحضلا بيصاو مهنيب كابتشا ثدحو ةيطفنلا
 .)ةرصبلا ،ةنيدملا( هتافو ىلا ىدا ران قالطإب

يلاهأ اهب ماق يتلا تارهاظتلا يف ةيحضلا كراش
ةيحضلا ماق امدنعو .ةرصبلاب ةنيدملا ءاضق
ىدحإ مامأ ماصتعالاب بابشلا نم ةعومجمو
قلطب ةباصإلل ضرعت ،ةيبنجألا طفنلا تاكرش
بيصأو زومت رهش يف ةينمالا تاوقلا لبق نم يران
نالا ةياغل لازيالو .هتقاعإ ىلإ تدا ةداح تاباصإب
تصلمت امك هجالع لامكتسا ىلع رداق ريغو يناعي
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ةيوقت ةرود روضح دعب هلزنم ىلإً ادئاع اياحضلا دحأ
ريوهلا ةقطنم يف يران قلطب بيُصأ امدنع ،ةيسردم
دق نمألا تاوق تناك25.)ةرصبلا(“ةنيدملا” نم برقلاب
،نيجتحملا ةقحالمب اهمايق دنع ًايئاوشع رانلا تقلطأ

قلطب ىرخأ ةيحض تبيُصأ .ةيحضلا ةباصإ ىلإ ىدأ امم
يف اــهــلزــنمل نــمألا تاوــق ماــحــتـــقا دـــعـــب اـــهدـــي يف يراـــن
ناكو ،نيجتحملا ضعبل مهتقحالم ءانثأً ارجف4 ةعاسلا

نع ًاضيأ غالبإلا مت35.ريوهلا ةقطنم يف ًاضيأ كلذ
  :زاجتحالا راقم لخاد ةافو تالاح ثودح

يف نيدوجوملا نيرهاظتملا عم ةيحضلا ناك
يف ميلس نيدلا زع ةيحان يف ماصتعالا ةميخ
لبق  نم ماصتعالا عقوم نم هلاقتعا متو ،ريوهلا

ىلإ هميلست مت ،يلاتلا مويلا يف . ةينما ةهج
بيذعتلل ضرعت نا دعب الوتقم ءاحيفلا ىفشتسم
،ريوهلا( ةمجمجلاو كفلا يف ماظع ريمدتو
 .)ةرصبلا

4 خيراتب مهعرصم نيجتحم6 نع لقي ال ام يقل دقو
نيجتحملا دحأ ةزانج دعب تعلدنا ةرهاظم يف ربمتبس

دق ناك يذلا ،يبعكلا روشاع رساي يكم وهو ،نيرخآلا
،يلاتلا مويلا ردص نايب يفو45.قباسلا مويلا يف لتُق

نإ” :ًالــــئاــــق يرــــمشلا لــــيــــمــــج يرــــكسعــــلا دــــئاــــقــــلا حرص
ةنيدم طسو يف سمألاب مهعرصم اوقل نيذلا نيجتحملا
“.ةرايس نولقتسي نيلوهجم دي ىلع مهلتق مت ةرصبلا

قيقحت حتفب رمأ دق يدابعلا كاذنآ ءارزولا سيئر ناك
نع رداص ريرقت حضوأ دقو .ةافولا تالاح يف يروف
نأ رـبوـتـكأ رـهش يف ًاـقـحال تاـيـلـمــعــلــل ةــكرــتشملا ةــئيــهــلا

تاوق فوفص يف تسدنا دق“ةيبزح تاهجوتب” رصانع
ةيسايس بابسأل نيجتحملا فادهتسا مت دق هنأو ،نمألا

55.ةيسايسلا بازحألل نيلاوم“نيبرُخم” دي ىلع

ةرداصلا لتقلا تاديدهتب ةصاخلا تاغالبلا تحبصأ دقو
نــيــب ةررــكــتــم اــهــب ةــلصتملا فارــطألاو تاــيشيــلــيملا نــع
اهمعدل ،ناريإ ذوفن مهنم نوريثكلا مهتي نيذلا ،ءاطشنلا
ةمظنم اهيف امب ،يبعشلا دشحلا تاوق تايشيليم ربكأ
ةمئاق دوجوب ةدكؤم ريغ ريراقت ًاضيأ تردص امك .ردب
لهأ بئاصع” ءاضعأ نيب ةلوادتم ءاطشنلل تالايتغا
ةعبات ىرخأ تاشيليم يهو ،“ءابُجنلا هللا بزح«و“قحلا
65.يبعشلا دشحلا تاوقل

ببسب مــهــعرصم اوــقــل نــيذــلا نــيــجـــتحملا دـــحأ ةـــلاـــح يف
رهش يف ةرصبلا ةظفاحم سلجم ىنبم مامأ ران قالطإ
ىلع فشكلاب نورخآلا نوجتحملا ماق امدنعو ،ويلوي

لتُق دقو84.ةدوجوم ريغ ةيتوبثلا هتيوه نأ نيبت ،هتثج
:ثادحألا ريوصتل هفتاه مدختسا امدنع رخآ جتحم

يف اكراشم ناك امدنع لتقلل ةيحضلا ضرعت
امدنع ةرهاظتلا ريوصتب موقي ناكو .ةرهاظت
ةطرشلا دارفأ لبق نم هلتق متو ،ءادتعالل ضرعت
ثيح ،ةيحضلا ةافو دعب ةرشابم رارفلاب اوذال نيذلا
ناكو .هيلع رانلا قالطإب ةطرشلا دارفأ دحأ ماق
حيتافمو هفتاه ىوس لمحي الو حلسم ريغ ةيحضلا

عقوم نم بيرق ناكم يف اهنكر يتلا هترايس
.)ةرصبلا ،يركسعلا ىفشتسملا عطاقت( ةرهاظتلا

ةافول اهتيطغت لالخ طسوألا قرشلا ةفيحص تلقن دقو
تاجاجتحا يف هرمع نم02 ـلا يف ناكو - نيجتحملا دحأ
رانلا قالطإبً ارثأتم ،ويلوي02 خيراتب ةيناويدلاب تعلدنا

تلقن - ردب ةمظنمب صاخلا يلحملا رقملا لخاد نم هيلع
طسو يف نــــــــيسدــــــــنملا“نــيــبرخم«ـلاــب ةــموــكحلا دــيدــنــت
لــتــق نــع مــهــتــيــلوؤسمــب مــهــل اــهــماــهــتاو تاــجاـــجـــتـــحالا
94.نيرهاظتملا

ًالك تاجاجتحالا ىلع ةرطيسلل ةرشتنملا تاوقلا مضتو
لخدتلا قرفو ةيلارديفلا ةطرشلاو يقارعلا شيجلا نم
سارحلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةصاخلا بغشلا ةطرشو عيرسلا
ىلإ تالاحلا ضعب ريشتو .طفنلا تاكرش ىدل نيلماعلا

ضرألا ىلع ةيداعلا تاوقلا نيب قيسنتلا نمٍ ردق دوجو
عمقل تاوطخ ذاختال تايشيليملاو تارباخملا دارفأ نيبو
ةطحم دنع نيجتحملا دحأ لاقتعا مت دقو .تاجاجتحالا

نيرخآ نيجتحم ليصوتب همايق دنع ةرصبلا تاراطق
نيجتحملا دحأ ةقحالم تمت05.دادغب نم نيمداق اوناك
عومدلل ليسملا زاغلاب هتباصإو بغشلا ةطرش لبق نم
دــيدــهــت لــئاسر هــيــقــلــت نــع ًاــقــحال غالــبإلا مــتو ،هـــبرضو
بازحألل ةعبات رصانع نم ةرشابم تاديدهتو ةيصن
15.تايشيليملاو ةيسايسلا

ةوقلا مادختسا ديعصت ىلإ ةددجتملا تاجاجتحالا تدأ
ناك .ءاطشنلا دض لتقلا تاديدهت لدعم ديازت يف كلذكو
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لصوملا لخاد فقثملا عمتجملا ىلع تايبلس
بلسو ،نينطاوملا رومأب لخدتلاو لصوملا ناكسو
ةطلس ىلع ةيرئاشعلا نيناوقلا ضرفو ،تايرحلا
،شعاد لبق نم يلافطأو يتجوز لتق مت .نوناقلا
دشحلا ءاطغ تحت نيرتستم شعاودلا نآلاو
بونج( قوقحلا طسبأ نم اننامرح متيو ،يرئاشعلا
   .)لصوملا

J©ójÉä J©ôV¢ d¡É Gdü°ëØ«ƒ¿
hG’EYÓe«ƒ¿
لود رطخأ نم قارعلا ناك ،ةيضاملا ًاماع51 ـلا ىدم ىلع
وحن لتُق ثيح ،نييمالعإلاو نييفحصلل ةبسنلاب ملاعلا
11 مادعإ مت ،6002 ربوتكأ يفو .3002 ماع ذنم صخش002
ةديدج ةيئاضف ةانق يهو -“ةيبعشلا” ةانق نم ًافظوم
نـيـحـلسـُم دـي ىـلـع - يفـئاـط رـيـغ رــيــغص بزــح اــهــكــلــمــي
ةريتو تدواع16.دادغب ةنيدمب تيُبم موجه يف نيمثلُم
ةرطيس تحت ةعقاولا قطانملابً اددجم عافترالا يف لتقلا

 .نييفحصلا مادعإ رركت ثيح ،شعاد

نم تالفإلا رشؤم يف - نييفحصلا ةيامح ةنجل تصحأ
نييفحصلا تلاط لتق ةميرج52 -8102 ماعل باقعلا

ىلع فرعتلا متي مل ،ةيضاملا01 ـلا تاونسلا ىدم ىلع
ءانثتساب ،ملاعلا ىوتسم ىلع لدُعم ىلعأ وهو ،اهيبكترُم
ربكأ يناكُسلا امهدادعت ناتلود امهو ،كيسكملاو نيبلفلا
ريبك ددع اهنم ،ةلاح12 تلّجُس ،6102 ماع ذنمف .ريثكب
نمب ،كراعملا لالخ مهعرصم اوقل نييمالعإو نييفحصل
ةيراحتنالا تاريجفتلاو نواهلا فئاذقب اولتُق نيذلا مهيف
،ةريهشلا ثداوحلا ىدحإ يفو .شعاد ةصانق دي ىلعو
ةيفحصلاو دادح رايتخب يقارعلا يفحصلا نم لك يقل
يسنرفلا روصملاو ريبور كينوريف ةيرسيوسلا ةيسنرفلا

عنصلا ةيئادب ةوبع راجفنا يف مهفتح فوناليف نافيتس
ضرـــعـــت اـــمـــك .7102 ماــــــع يف لصوملا ةــــــكرــــــعــــــم لالـــــــخ

ةانج دي ىلع تالايتغالا نم ةلسلس ىلإ ًاضيأ نويفحصلا
26.نيلوهجم

بازحأب قارعلا يف ةيمالعإلا تاونقلا نم ديدعلا طبترت
تامجهلل ةلمتحم ةضرُع اهلعجي امم ،ةنيعم ةيسايس

- نوـــــجـــــتحملا ماـــــق دـــــقـــــف .يساـــــيس عـــــفادـــــب مـــــتـــــت يتـــــلا

ةسيئر ،يلعلا داعس تبيُصأ ربمتبس52 موي ءاسم يفو
ريغ ةمظنم يهو ناسنإلا قوقحل يملاعلا دولا ةمظنم
اـــهـــلالـــقـــتسا ءاـــنـــثأ اـــهسأر يف يراـــن قـــلـــطـــب ،ةـــيـــموـــكــــح
معد ىلإ اهتمظنم تعس .ةرصبلا ةنيدم يف اهترايسل
عطقم رهظُيو ،“عمتجملا يف ةيقيقحلا ةيناسنإلا حورلا”
هجوتلاب نيحلسُم نيمثلُم مايق لتقلا ةيلمع ّلجس ويديف
اهجوزو يلعلا ىلع نيترم رانلا قالطإ لبق اهترايس ىلإ
قالطإ مت ،مايأ ةعبرأ دعبو75.ةرايسلا نم مهبارتقا ءانثأ
كراش دق ناك يبط فعسُم وهو ،ركاش رديح ىلع رانلا

ىلع ةرصبلا تايفشتسم ىدحإ جراخ ،تاجاجتحالا يف
ترّوص دقو .يعابر عفد ةرايس يف لوهجم حلسُم دي
85.هلتق ةثداح ةبقارملا تاريماك

ةنيدم طسو يف نيباش يتُثجب ءاقلإلا مت ربوتكأ7 يفو
ىدـــــحإل ةـــــيـــــحض اـــــعـــــقو اـــــمـــــهـــــنأب دــــــقــــــتــــــعــــــُي ،ةرصبــــــلا
خيشلا ءادرإ مت ربمفون71 موي ءاسم يفو95.تايشيليملا

ةيداُنملا تاوصألا رهشأ نم وهو ً،اليتق يوارغلا ماسو
دي ىلع هلزنم مامأ كلذو ،ةرصبلا يف تامدخلا نيسحتب

دعب لتُق دق هنأب ةيقارعلا ةطرشلا تحّرص06.نيلوهجم
حالسلا لــــمــــحــــب نــــيــــجـــــتحملا ماـــــيـــــق ةرورض ىلإ حملأ نأ
  .تامدخلا ءوس دض رهاظتلل

اذــه يف ةروــكذملا تالاحلا عــيـــمـــج نأ نـــم مـــغرـــلا ىـــلـــعو
قارعلا نم ةيبونجلا قطانملا يف تثدح دق ًابيرقت مسقلا

ءوس دض ًةــفاــثــك تاـــجاـــجـــتـــحالا رـــثـــكأ تدـــهش يتـــلاو -
ءاحنأ فلتخم نم ىرخأ ريراقت نأ الإ - داسفلاو ةرادإلا
تاوق دي ىلع مت يذلا بيهرتلا ىلإ ًاضيأ تراشأ دالبلا
 :لصوملاو دادغب نم تالاح كلذ يف امب ،يبعشلا دشحلا

اهيف رثكت فارطأ يف ةيبعش ةقطنم يف شيعأ
مهنم ريثك عم فلتخأ ينألو .ةحلسُملا تايشيليملا

ةبحملا ىلأ وعداو تاداقتعالاو ريكفتلاو يأرلا يف
ةايح شيعأ ...فنعلاب يديدهت مت ،ةيفئاطلا ذبنو

طيقستلاب اوماق ثيح بعرلاب ةئيلم ادج ةبعص
  .)دادغب ،نئادملا( ديدهتلاو ريهشتلاو

شعاد ةلظم تحت تناك رئاشعو عيماجم كانه
دعب نكلو )ماشلاو قارعلا يف ةيمالسإلا ةلودلا(

.ةموكحلا ةلظم تحت تحبصأ ،لصوملا ريرحت
كانه ثيح رهاوظلا رطخا نم اذه فنصتو
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8102 ربوتكأ يف ناتسدرك نويزفلت نع رداص ريرقت ناك
ساـــيـــلإ رـــهاـــم لسارملا نـــم ٍلـــك فـــيـــقوـــت نـــع نــــلــــعأ دــــق
ربوتكأ91 خيراتب راجنس يف نسح وديع فيان روصملاو
بناج ىلإ برضلل امهضرعتو ،تاعاس تس نم رثكأل
كلذو ،هعم ةلباقم نورجُي اوناك يذلا نييديزيألا دحأ
دشحلا تاوقل ةعباتلا ةيعيشلا تايشيليملا ىدحإ ةطساوب
يطــغــُي قــيرــفــلا ناــك .مالسلا اـــيارسب ةـــطـــبـــترملا يبـــعشلا
زيمود عمجم نم ةيديزيأ ةلئاع03 وحنل يرسقلا ءالخإلا
يف ايشيليملا دارفأ نمً ادرف41 لصو امدنع ،ينكسلا

مـهـبرضو مـهـباوـجـتسا مــت هــنأب ساــيــلإ حّرص .نــيــتراــيس
نع ريراقت ثب راركت نم مهريذحتو لتقلاب مهديدهتو
66.يبعشلا دشحلا تاوق

نييفحصلا قح يف بكترُت يتلا تاكاهتنالا رصتقت ال
ىـلـع طـقـف ةـيـعــيشلا تاــيشيــلــيملا لــبــق نــم نــيــيــمالــعإلاو
لالط فيس لسارملا ناك دقف .ةيدركلا ةيمالعإلا تاونقلا

ةيقرشلا ةانق يف نالماعلا - يقبنألا نسح روصملاو
ةـبـحصب ىلاـيد ىلإ نارـفاسم - ةــلــقــتسملا ةــيــنوــيزــفــلــتــلا

رياني21 خيراتب نييقارعلا تاءاوللا دحأل ةعبات ةلفاق
اهلقتسي مهعبتت تناك ةرايس فيقوت مت امدنع ،6102
نـم ةـبـيرـقـلا ةدـيـعس وـبأ ةـيرــق دــنــع نوــلوــهجم نوــحــلســُم
مت ةمث نمو ةرايسلا نم جورخلا ىلع اربجُأ .ةبوقعب
اجن دق لالط ناك .امهيلع رانلا قالطإب نيليتق امهءادرإ

طباوض ضرفبً ارخؤم بلاطو ةقباس لايتغا ةلواحم نم
.ىلاــيد يف نوــناــقــلا راــطإ جراــخ ةــلــماــعــلا تاوــقــلا ىــلـــع
تايشيـلـيملا ىدـحإ” مـهـتـت ًاـناــيــب ةــيــقرشلا ةاــنــق تردصأ
ربتعي هنأ ةيفحصلا تايرحلا دصرم لاق امنيب“ةبراهلا
ًابلاطم ،ةلوؤسم ىلايد يف ةيقارعلا ةيركسعلا ةدايقلا
نأ ىلإ ةراشإلا ردجت76.ةـمـيرجلا لوـح قـيـقحت حــتــفــب
 .ردب ةمظنم ةرطيسل عضخت ةظفاحملاب ةديدع قطانم

يبعشلا دشحلا تاوق هثُدحت يذلا فيخملا رثألل رخآ لاثم
ربع مدقملا ريرقتلا اذه هنيبُي ،نييفحصلا رُسأ قح يف

ىدحإب جوزتم يموكح فظوم نم“ريافسيس” ةصنم
 :تايفحصلا

يتجوز تبتك ثيح3102 ماع يف يتصق تأدب
ليبس يلع ةموكحلا ءادأ هيف دقتنت ايفحص الاقم
ةلاقملا هذه ةباتك دعبو .رحلا يمالعإلا لمعلا

ىدحإ تماق ثيح ،ميجح ىلإ انتايح تلوحت

سلاجملا بتاــــكــــم يف نارــــيــــنــــلا مارضإ ىلإ ةــــفاضإلاـــــبو
- تاـــيشيـــلـــيملاو ةــــيساــــيسلا بازــــحألا راــــقــــمو ةــــيــــلحملا
لالـــخ ةـــيـــمالـــعإلا تاوـــنـــقـــلا نـــم ددـــع ىـــلـــع موـــجــــهــــلاــــب
تلواح ،ويلوي41 يفو .8102 ماع يف ةرصبلا تاجاجتحا
،لـقألا ىـلـع نـيـموــيــل تنرــتــنإلا ةــكــبش لــيــطــعــت ةــموــكحلا
ةيقارع ةمظنم يهو ،ةيفحصلا تايرحلا دصرم بسحب
    .ةيموكح ريغ

تالاحب ةينعملا ةصاخلا ةدحتملا ممألا ةررقم تبرعأ دقو
نع ًافسعت وأ ةزجوم تاءارجإب وأ ءاضقلا جراخ مادعإلا

ميلقإ يف نييفحصلا لتقو فاطتخا تايلمع نأشب اهقلق
يف رداصلا اهريرقت قايس يف كلذو ،قارعلا ناتسدرك
تادو ةــــلاـــــح ةصاخلا ةررـــــقملا تزرـــــبأ .8102 وـيــنوــي رــهش
لامعلا بزح معدت يتلا( زور ءابنأ ةلاكو لسارم- نيسح

وهو ،ناتسدرك يف مكاحلا بزحلل ضهانملا ،يناتسدركلا
تحت هفاطتخا مت يذلاو )يناتسدركلا يطارقميدلا بزحلا
3102 سطسغأ31 خيراتب نيصخش دي ىلع حالسلا ديدهت
اهبو مويلا سفن يف ًاقحال هتثج تفُشتكا .كوهد ةنيدمب
قيقش حّرص دقو .عيرسلا قيرطلا بناج ىلع بيذعت راثآ

ناك امً اريثك هنأب ىرخأ ةيدرك ءابنأ ةلاكو ىلإ نيسح
36.ةيدركلا تارباخملا لبق نم تادو فيقوت متي

اباب ويدار ريدم وهو - ةذاحش تباث دمحم لتُق امك
رانلا قالطإ مت امدنع ،6102 ربمسيد6 خيراتب - رُكرُك
ةرايس نولقتسي نيحلسُم دي ىلع هئالمز دحأو وه هيلع
ربتعُيو .امهلمع ناكمل امهترداغم ءانثأ ءاضيب اتويوت
ثبت كوكرك اهرقم ةيلحم ةيعاذإ ةانق رُكرُك اباب ويدار
ةــيــناــمـــكرـــتـــلاو ةـــيدرـــكـــلاو ةـــيـــبرـــعـــلا ةـــغـــلـــلاـــب اـــهجمارـــب
46.نيترم لبانقلاب موجهل تضرعت دقو ،ةيروشألاو

يبـــعشلا دشحلا تاوـــقو ةـــيـــقارـــعـــلا نـــمألا تاوـــق تدرـــتسا
ربوتكأ يف ةيدركلا تاوقلا نم ةطيحملا قطانملاو كوكرك
مـــيـــلـــقإ لالـــقـــتسا ىـــلـــع مـــيـــقُأ ءاـــتـــفـــتسا دـــعــــب كلذو ،7102
روصمو مــلـــعـــُم وـــهو - يفـــيرش ناـــكرأ ناـــك .ناـــتسدرـــك
يبونج قوقد نم رف دق - ناتسدرك نويزفلت ىدل لمعي
عم نمازتلاب ،داركألا نم فالآلا تارشع عم ةظفاحملا
،ربوتكأ03 موي يفو .اهتضبق يبعشلا دشحلا تاوق ماكحإ
ىلإ نوحلسُم ءاج ،قوقد ىلإ هتدوع نم مايأ4 دعب يأ

دعب ،هترسأ عمسمو ىأرم ىلع توملا ىتح هونعطو هلزنم
56.يمالعإلا هلمع نع هلاؤس
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ىلع نجسلاب مكحلا كلذ يف امب ،يئانجلا لاجملا يف
نيينعملا قيقحتلا ةاضق دحأ86.نيدسافلا نيلوؤسملا
ةحلسألاب هلزنم فادهتسا مت تاردخملاو داسفلا اياضقب
ٍضاق وهو - يبعكلا يلع اجن امك   .ريذحتك ةفيفخلا

اياضقلاب ينَعم ةرصبلا فانئتسا ةمكحم يف قيقحت
،يضاملا ماعلا لايتغا ةلواحم نم - ىربكلا ةيئانجلا

هنكسم نم برقلاب عنصلا ةيئادب ةوبع ريجفت مت امدنع
96.ةرصبلا ةنيدم طسو يف نيسدنهملا يحب

بقع نيفوقوملا نع نيعفادملا نيماحملا دحأ لتُق دقو اذه
32 خـيراـتـب ،يلداـهـبــلا مرــك راــبــج ،ةرصبــلا تاــجاــجــتــحا
ةنيدم طسو يعابر عفد ةرايس هتضرتعا امدنع ويلوي
.هيلع رانلا قالطإ متو ةطرشلا مسق نم برقلاب ةرصبلا
ةرازو ةيقارعلا نيماحملا ةباقن نع رداص نايب دشان
ةنميه نم ندملا ريهطتو نينطاوملا ةيامح” ـب ةيلخادلا
نوــكــت نأ طــقــف يغــبــنــي هـــنأ ثيـــح ،ةـــحـــلُسملا تاـــعاـــمجلا
07“.اهريغ نود ةلودلا دي يف ةحلسألا

اـهـهـجاوــي يتــلا رــطاخملا يلداــهــبــلا لــتــقــم دّسجــُي اــمــنــيــب
يتلا تاردابملا نإف ،قارعلا يف ناسنإلا قوقح وماحم

نمل ينوـناـقـلا مــعدــلا مــيدــقــتــل يندملا عــمــتجملا اــهــب موــقــي
دوجو نع فشكت ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نم نوناعي

- عساو قاطن ىلع نكلو ىندأ ىوتسم دنع - تالواحم
ضعب لبق نم ةلادعلا قيقحت ةلقرعو تاجاجتحالا عمقل
نـــم ددـــع دـــيدـــهـــت تالواحملا كلـــت نــــمضتــــت .نــــيــــلوؤسملا
ام اذإ شيجلا وأ ماعلا عاطقلا نم مهحيرستب نيفظوملا
معدلا تادحو ىدحإ تغلبأ امك .جاجتحالا يف اورمتسا
عفرل تالواحم نأ نع“ريافسيس” عم ةلماعلا ينوناقلا

ةيناويدلاو ةرصبلا يف نيجتحملا نع ةباينلاب ىواعد
اــهضفر مــت دــق دادــغــبو فــجــنــلاو ءالـــبرـــكو ةـــيرصاـــنـــلاو

اياحضلا نم ديدعلا عجارت امك .تاطلسلا لبق نم ًاعيمج
مكاحملا ىلإ ءوجللا نع وأ ةطرشلل تاغالب ميدقت نع
 .لبقتسملا يف ةيماقتنا دودر نم مهفوخ ببسب

سارخإب انديدهتب )قحلا لهأ بئاصع( تايشيليملا
ىدحإ تمحتقا ،ةيناثلا ةلاقملا دعبو .انتوص
،يلافطأ مامأ يبرضب تماقو انلزنم اهتايشيليم
مت ثيح ،ةمولعم ريغ ةهج ىلإ ينتبحطصا مث
ىرج ام نأب ينوغلبأ نأ دعب .نيموي ةدمل يبيذعت

ينومر ،يتياهن نوكتس ةمداقلا ةرملاو ريكذت درجم
تبهذ اهدعبو .ةلوهأملا ريغ قطانملا ىدحإ يف

اذإو ةثداحلا نع غالبإلل ةطرشلا زكارم دحأ ىلإ
نأ اوعيطتسي نل مهنأب ينبرخي ةطرشلا طباضب
تحبصأ اهدعبو .ايشيليملا هذه دض ىوعد اوميقي
نكسلا عطتسأ ملو ايشيليملا هذه لبق نم ادراطم

.دادغب ةنيدم ةرداغم ةرورضب ينوغلبأو يراد يف
ةنيدم يف اهمامعأ ىلإ يلافطأو يتجوز ذخأب تمق
ال يننأ لوقي يتجوز معب ئجافتأ يب اذإو ىرخأ
دق ايشيليملا هذه نأل ةنيدملا يف ءاقبلا عيطتسأ

     .)دادغب ،ةراس بماك( اهيف يدوجوب تملع
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فصوــب ةــيــقارــعــلا ةـــيـــمسرـــلا رداصملا موـــقـــت اـــمً ارـــيـــثـــك
،نييندملا ءاطشنلا ىلع ةيمادلا تامجهلا مئارج يبكترُم
،ناسنإلا قوـقـح نـع نـيـعـفادملاو نــيــجــتحملا مــهــيــف نــمــب
تالاحلا نم ةلاح لك يفو .نيفورعملا ريغ وأ نيوهجملاب
نع فشكلا ىلإ قيقحت حتف نع نالعإلا يدؤي مل ًابيرقت
  .ةلادعلا قيقحت ىلإ وأ ةانجلا ةيوه

هنكلو ،قارعلا يف نيماحملاو ةاضقلا بيهرت خيرات دتمي
رــيراـــقـــتـــلا دصرـــت ثيـــح ،ةرـــيـــخألا ةـــنوآلا لالـــخ مـــقاـــفـــت
تاديدهتلا“ريافسيس” غالـــــبإ ةصنـــــم رــــــبــــــع ةــــــلــــــمحملا
مهلمع ببسب ةرصبلا يف ةاضقلا نم ددع دض ةرداصلا
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قوقح نع نيعفادملاو ،ةأرملا قوقح كلذ يف امب ،ناسنإلا قوقح
27.ةيردنجلا اياضقلا وأ ةأرملا قوقحب نيينعملا ناسنإلا

تاعفادمك نهراودأ نع فشكلا مدع نلّضفُي ءاسنلا نم ريثكلا نأ الإ
ببسب تنرـــتـــنإلا لالــــخ نــــمو تالــــمحلا رــــبــــع ناسنإلا قوــــقــــح نــــع
بغري ال دق لب ،اهنهجاوي دق يتلا ةيماقتنالا دودرلاو تاديدهتلا
رـــــطاخملا ببسب ًاـــــقالـــــطإ نـــــهـــــل رود يأ نـــــع فشكـــــلا يف نـــــهضعـــــب
تارداق ريغ ءاسنلا ءالؤه .عمتجملا يف وأ لزنملاب تاطوغضلاو
نيوكتل وأ نهسفنأل ةعمس ءانبل ةماعلا تاصنملا ىلإ لوصولا ىلع
يف ءاسنلا نم ديدعلا نإف ،كلذلو .ةيطاشنلا لامعألا يف لِجس

مـتــي ناسنإلا قوــقــح زــيزــعــتــل ةــبــعص ًاــماــهــم نــيــلوــتــي نمم قارــعــلا
امم ،ةيامحلاو معدلاو يلودلا ليومتلا نم نهداعبتساو نهلهاجت

نهنارقأب ةنراقملاب لقأ تاردقبو رطاخملل ةضرع رثكأ نهكرتي
  .ًايلود نيدمتعملا

ةرسألاــب ةصاخلا ةــيدــيــلــقــتــلا مــيــهاــفملا ىلإ ةأرملا قوـــقـــح قرـــطـــتـــت
اهنأ ىلع اهيلإ رظنُي ام ًابلاغو ةيردنجلا راودألاو ةيردنجلا ةيوهلاو
ىنعُت امك37.ةننقملا ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةمظنألل ًايدحت لثمُت
فنعلا ةمادإو عيبطت يدحتب ًاضيأ ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا

قوـقــحو نــهــقوــقــح نــع عاــفدــلــل نــهسفــنأ قارــعــلا يف ءاسنــلا مــظــنــُت
ةــطــلسلاو ةــيــناسنإلا تاــمزألاو تاــعازــنــلا قاــيس يف نــهــتاــعـــمـــتجم

،كلذبو .ةظفاحملا ةيردنجلا تايجولويديألاو شييجتلاو ،ةككفملا
لالخ نم ،يروكذلا يعامتجالا ذوفنلاو فارعألا نيّدَحتَت امً اريثكف
تاينعم ءاسن نهنوكل كلذكو ةيردنجلا اياضقلاب لصتملا نهلمع
ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا ضرعتت .ناسنإلا قوقح نع عافدلاب
فيقوتلاو تاقياضملاو تاديدهتلا لثم -“ةيديلقتلا” تاءاسإلا ىلإ
تايدحتو تاديدهت ًاضيأ نهجاوت دق نكلو - لتقلا مئارج ىتح وأ
ساسأ ىلع مئاقلا فنعلاو ةعمسلا هيوشتو ريهشتلا لثم اهنيعب
17.ةيعامتجالا طوغضلاو شيمهتلاو زييمتلاو سنجلا

J©ôj∞ GŸóGa©Éä Yø M≤ƒ¥
G’Efù°É¿ - –ó… GdòcƒQjá 
نع نيعفادملل ةدحتملا ممألا نالعإب ةصاخلا ةجابيدلا مدختست

ٍلكشب“ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا” حلطصم ناسنإلا قوقح
ةيامح وأ زيزعتل نيرخآلا عم وأ ًايدرف نلمعي يتاللا ءاسنلا لمشي

d∏æù°ÉA Gd©ôGb«Éä HÉ´ Wƒjπ ‘ G’CYªÉ∫ Gdæû°ÉW«á, hPd∂ Y∏≈ GdôZº eø
G◊ôhÜ Gdà» GS°àªôä d©≤ƒO, hGd©≤ƒHÉä GŸØôhV°á hG’Cf¶ªá
GdójμàÉJƒQjá. hbó cÉfâ GŸóGa©Éä Yø M≤ƒ¥ G’Efù°É¿, h’ jõGdø,

fiƒQjÉä ‘ GEMóGç J¨«Ò GEjéÉH» hdà©õjõ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ ‘ Gd©ôG¥.
hdμæ¡ø j©ª∏ø hS°§ flÉWô Lªá.
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ىـلـع نـهـب رـيـهشتـلا مـتـي ذإ ،ةــيــفاضإ تاــيدحت نــهــجاوــتــف
اهنورصانُي يتلا قوقحلا ىلإ دانتسالاب وأ يردنج ساسأ

رــعشت اــمً ارـــيـــثـــكو08.يسنــج ساسأ ىـــلـــع ةـــمـــئاـــقـــلاو
نم نهب ريهشتلا متي هنأب ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا

نضرعتتو18،ةـلودـلـل ةـعـباـت رـيــغو ةــعــباــت فارــطأ لــبــق
ةاناعملاب قلعتي اميف روكذلا ءاطشنلا نم ربكأ رطاخمل

28.تاكاهتنالا نم اهريغو فنعلا نم ةنيُعم لاكشأ نم

ببسب زييمتلل صخألا ىلع ةضرع رثكأ تاعفادملا نوكت
ةأرملا ديقُت يتلا ةيعامتجالا فارعألا ببسبو نهسنج

نم فارعألا كلت تاطشانلا ىدحتت .يلزنم راطإ نمض
ءاسنـلـل نـهـتـياــمــحــب كلذــكو ةــيــطاشنــلا نــهدوــهــج لالــخ
نهراودأب نللخأ دق نهنأب نهيلإ رظنُي يتاللا تايتفلاو
38.عمتجملا وأ ةرسألا لخاد ةماعلا نهراودأ وأ ةيردنجلا

ىــلــع ةضورــفملا دوــيــقــلا سفــن ىلإ تاـــعـــفادملا ضرـــعـــتـــت
نــهــقوــقــح صخــي اــمــف ،ناسنإلا قوــقــح نـــع نـــيـــعـــفادملا
بقاوـعـلا ًاضيأ نـهـجاوــي نــهــنــكــلو ،ةــيساــيسلا وأ ةــيــندملا
ىلع ةمئاق نوكت يتلاو ،ةيطاشنلا نهلامعأل ةددحملا
دض ةـــــهـــــّجوملا ةءاسإلل نـــــكـــــمـــــُيو48.سنجلا ساسأ
فادهتسالا لكش ذختت نأ ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا
ضفر وأ ،“ريهشتلا” تالمح وأ ،ةينورتكلإلا ةقياضملا وأ
،ةيظفللا ةءاسإلا وأ58،ةيصخشلا لاوحألا قئاثو رادصإ

68.باصتغالا كلذ يف امب يسنجلا فنعلاو

اـــهــــهــــجاوــــي يتــــلا تاــــقــــياضملا نأ ىلإ رــــيراــــقــــتــــلا رــــيشت
نوـــيـــمــــيداــــكألاو نوــــيــــنوــــناــــقــــلا ءارــــبخلاو نوــــيــــفــــحصلا

نم ديدعلا تنثأ وأ تعنم دق ةأرملا قوقح نع نوعفادملاو

ىلإ كلذ يدؤي دق47.صاخلا يصخشلا طيحملا لخاد
ةداــقــلا لــثــم ،لــُكــك عـــمـــتجملا ًاضيأو تاـــطـــلسلا ءادـــعـــتسا
يتلا تاعمتجملاو رسألاو ةينيدلا تاعامجلاو نيظفاحملا
57.ةفاقثلا وأ نيدلا وأ فرشلابً الالخإ نهدوهج ربتعت

ةـــنـــمـــيـــهـــلا يدحت نأ ًالدـــج لوـــقـــلا نـــكـــمملا نـــم ،هــــيــــلــــعو
دض ةيئادعلا لامعألاو تاديدهتلا مقافُي ام يه ةيروكذلا
67.ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا

ةرصانمب ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا مهتُي ام ًابلاغ
يتـلا ةـيـبـنـجألا مـيــقــلا دارــيــتسال يعسلاو ةــيــبرــغــلا مــيــقــلا
قسنلاف77.ةـيـلحملا وأ ةـيـنـطوـلا ةـفاـقـثــلا عــم ضراــعــتــت
يكل ةأرملل الاجم كرتت ال قارعلاب ةيروكذلا ةيعامتجالا
 .عفادملا رود ىلوتت

روهدت ىلإ ةماعلا دشحلا ةلاحو شعاد دض برحلا تدأ
فــنــعــلا بسنــُي نأ نــكــمــُيو ،شيـــيـــجـــتـــلاو ينـــمألا عضوـــلا
عازنلا ةلاح ىلإ ءاوجألا هذه يف ءاسنلا دض بكترملا

ةدئازلا ةيناودعلا جاتن ًاضيأ هنكلو ،ةماعلا ىضوفلاو
87.تاعازنلا اهززعُت يتلا ةيروكذلا قُسُنو شييجتلاو

GS°à¡óG± Gdæù°ÉA hQOhO
G’Ca©É∫ GdôS°ª«á
قوقح نع نيعفادملا هيوشتب ملاعلا لوح تاموكحلا موقت
نمو97.نييباهرإ وأ ةلودللً ءادعأ مهرابتعاب ناسنإلا
ةصرــف دــيزــتو مـــهـــلاـــمـــعأ نـــع ةـــيـــعرشلا عزـــن مـــتـــي ،ةـــمـــث
ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا امأ .رطاخملل مهضرعت
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ريفوت يف ةبغرلا ىتح وأ ةينطولا تايلآلا بايغ نإف
زجاوح دعُت ناسنإلا قوقح نع تاعفادملل معدلاو نمألا

ةـــهـــباشم تالاـــح يف تاـــيـــلآلا كلـــت قـــيــــبــــطــــت نود لوحت
 .قارعلا يف عضولل

Gdà¡ójó hGdÎhj™
فورظ يف ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا لمعت ام ًابلاغ
 .ةمج ةيصخش رطاخمل ةضرعّ نُكتو ةيساق

تاــيــمالــعإلا ىدــتــنــم ةسيــئر ،يروـــمـــعملا سارـــبـــن تناـــك
ةهج نم لتقلاب تاديدهت تّقلت اهنأ تنلعأ دق ،تايقارعلا

اهلمع نع يلختلاب اهتبلاط ،6102 ماع يف ةمولعم ريغ
نـــم طاشن يأ يف ةــــكراشملا نــــع عاــــنــــتــــمالاو يمالــــعإلا
ةـيـمالـعإلا تالـمحلا اـهـتـمـهـتا اـمــك .يندملا لــمــعــلا ةــطشنأ
جراخ نم ةفرطتملا تاعامجلا عم نواعتلاو باهرإلاب
29.دالبلا

ىدــــتــــنمل ةــــيــــنوــــناــــقــــلا ةراشتسملا ،يدــــبــــُعـــــلا ىرشب اـــــمأ
“فرش” ديدهت نأب تحّرص دقف ،تايقارعلا تايمالعإلا

مدــخــتســـُت ةـــلاـــعـــف ةـــيـــجـــيـــتارـــتسا دـــعـــُي ءاسنـــلا ةـــعـــمس وأ
زكترت يتلا اهيف امب ،تايدعتلا كلت لثم39.رارمتساب
يف ببستت ،ةيسنجلا ةيوهلل موعزملا لاثتمالا مدع ىلع
دق49.نهتاعمتجم نم ًانايحأ نهذبنو تاعفادملا لزع
بقاوـــع ىلإو ةـــيسفـــنو ةــــيــــناــــمسج رارضأ ىلإ اذــــه يدؤي
دق ،تايدعتلا كلت لظ يفو هنأ لب ،ةميخو ةيعامتجا
فارعألا قفو هب حومسم وه ام ىلإ تاعفادملا عجارتت
،يدـــبـــُعـــلا فصو بسحـــب ،تالاجم ىلإ يأ - دـــيـــلاـــقـــتـــلاو
59ً.الامجإ نوناقلا قيبطت ينثتست

كلذ ىلع لاثمو ،ًايلودً ادُعب بيهرتلا ذختي نأ نكمُي امك
عاضوأ شقاني رمتؤم تامِظنم ىدحإ هُل تضرعت ام
رـبـع ةـلـمـح اـهـتـفدـهـتسا ثيـح ،اــيــكرــت يف ةــيدرــكــلا ةأرملا

ةحفص قيرط نع كلذو ،اهتعمُس ريمدتل لصاوتلا عقاوم
مت ،“ليبرإ يف ءاطشن” ناونع تحت تئشُنأ كوبسيف ىلع
ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا ةيوه ديدحتل اهمادختسا

ةرـئادـب اــهــهــجو ةــطاــحإو اــهــتروص رشن مــت .نــهدــيدــهــتو
تاصنم نأ ىلإ ةراشإلا ردجت69.اهتيوه زاربإل ءارمح

ءاــفــخإ نــم اــهــيــمدــخــتسم نــّكــمــُت يعاــمــتــجالا لصاوـــتـــلا

ىتح ،لاجملا اذه يف لمعلا نع ناسنإلا قوقح تامظنم
جراــخ ىلإ اــهــيــفــظوــم لــقـــن تررـــق تاـــمـــظـــنملا ضعـــب نأ
78.قارعلا

ةموكحلا نأ ثيح ،لماكلاب ةمتاق تسيل ةروصلا نأ ريغ
يفف .ةأرملا قوقح تالاجم ضعب اميف اهمعد تدبأ دق
فنعلا ودبي ،لاثملا ليبس ىلع قارعلا ناتسدرك ميلقإ
.ًايبسن لوبقم زيكرت لاجم سنجلا ساسأ ىلع مئاقلا

اذه ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم ةريبك دادعأ فدهتستو
اياونلا ىلع كلذ يف دمتعت اهنأ الإ ،فنعلا نم عونلا
بازــحألاــب اــهــنــم دـــيدـــعـــلا طـــبـــترـــتو ةـــموـــكـــحـــلـــل ةـــنسحلا
دراوــم ناــتسدرـــك مـــيـــلـــقإ ةـــموـــكـــح تصصخ .ةـــيساـــيسلا

كلذ يف امب ،سنجلا ساسأ ىلع مئاقلا فنعلا ةبراحمل
ةأرملا دض فنعلا ةحفاكمل ةينطولا ةيجيتارتسالا ريوطت

،ةأرمل نوؤشل ىـــلـــعألا سلجملا لـــيــــكشتو ،ناــــتسدرــــك يف
،ةــــطرشلــــل ًاــــماسقأو ،صصخــــتــــم يطرش زاـــــهـــــج ءاشنإو
ةيريدملا سيسأت مت دقو88.ةيضقلا هذهب ةينعم مكاحمو
ةرازول ةعبات ةرادإك ةأرملا دض فنعلا ةحفاكمل ةماعلا
ةظفاحم لك يف تايريدم سيسأت نعً الضف ،ةيلخادلا

عـمـجو ىواـكشلا يقــلــت ةــيــغــب ،ةــيدرــكــلا تاــظــفاحملا نــم
ةبسنـلاـب اـمأ98.ةأرملا دض فـنـعـلاــب ةصاخلا تاــناــيــبــلا
هذهب تاينعملا ناسنإلا قوقح نع تاعفادملاو تامظنملل
نوكي داكي معدلا نإف ،يبعشلا ىوتسملا ىلع اياضقلا

مدــعو ،رــطاــخــمــلــل تاــطشاــنــلا ضرـــعـــت عـــم ،يئرـــم رـــيـــغ
يتـلا تادـيدـهـتـلا وأ تاـمـجـهـلا يف يغـبـنـي اـمــك قــيــقــحــتــلا
    .نهفدهتست

يف ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلل ةثلاثلا ةنجللا تنبت
قوــــقــــح نــــع تاـــــعـــــفادملا نأشب رارـــــق لوأ3102 رــبـــمسيد
ىلع لودلا ثحي يذلا86/722 مقر رارقلا وهو ،ناسنإلا

،تاعفادملا يمحت يتلا تاسايسلاو نيناوقلا ذيفنتو عضو
كلت قيبطتو ميمصت يف ةيلعافب نهكارشإ نم دكأتلاو
لوصو نامض لودلا ىلع رارقلا بجوتسي امك .ريذاحملا
تاــناــيــك عــم لصاوــتــلاو ناسنإلا قوــقــح نـــع تاـــعـــفادملا

09.كلذ تايلآ ةلقرع مدعو ،ةيلودلا ناسنإلا قوقح

،يعامتجالاو ينوناقلا معدلا ىلإ رقتفُي ،قارعلا يف هنأ الإ
نم صوصخلا هجو ىلع ينمألا عضولا بّعصُي امنيب

نم مغرلا ىلعو19.ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا ةيامح
،ةيامح دوجو ىلإ ةجاحلاب ًايرهوجً ارارقإ رارقلا نوك

fû°£ÉA eóf«ƒ¿ –â Gdà¡ójó ‘ Gd©ôG¥
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رطيست قطانم يف ءاسنلا ىلع ةضورفملا دويقلا تببست
قوـقــح نــع تاــعــفادملا ةــكراشم لــعــج يف شعاد اــهــيــلــع
نع كيهان ً،اريبكً ارطخ ةماعلا نكامألا يف ىتح ناسنإلا

قطانملا يفف .لاجملا اذه يف ةيطاشنلا لامعألا ةلوازم
يشعادلا مكحلا نم تاونس تدأ ،ةعامجلا اهتداعتسا يتلا
مت نإو ىتح ،ةيعامتجالا فارعألا يف ظوحلم لوحت ىلإ

يتلا ةيركسعلاو ةيروكذلا ةبيكرتلا نأ كلذ ،ةوقلاب كلذ
اــهراــثآ دــتــمــت دــقو اــهرــيــيــغــت بعصيس شعاد اــهــتضرـــف
ىلع روهش رورم دعبو ،لصوملا يف هنأ ىتح .تاونسل
باـقـنـلا نـيدـترـي ءاسنـلا تناــك ،ةــنــيدــمــلــل شعاد ةرداــغــم
يقـــلــــتــــل تاــــبــــهاذ نــــهو ةــــعاــــمجلا لــــبــــق نــــم ضورــــفملا
تناك يتلا ندملاو تادلبلا يفو601.ةيناسنإلا تانوعملا

ًاينمأ ًاتالفنا تاديسلا هجاوت ،شعاد ةرطيسل ةعضاخ
وأ/و ةينامسجلا راثآلا نم ًاضيأ نيناعُي دقو ًاظوحلم
ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا نوكتو .عارصلل ةيسفنلا

لــيــقارــع نــهــجاوــتو فورــظــلا هذــه تحت رــيــبـــك رـــطـــخ يف
  .نهلمع يف ةدقُعم

نعفادي يتاللا ءالؤه وأ تايلقألا نم تاعفادملا نأ امك
هـجو ىـلـع رـطاـخـمـلــل ةضرــع نــُكــي تاــيــلــقألا قوــقــح نــع
ناـــــمـــــكرـــــتـــــلا لـــــمشت تاــــــيــــــلــــــقأ تناــــــك دــــــقو .صوصخلا

نـكست نـيـيـئاـكاـكـلاو كبشلاو نـيـيـحـيسملاو نــيــيدــيزــيألاو
ترثأت ،كلذلو ،شعاد لبق نم ةلتحملا قطانملا نم ديدعلا
كلــت يف تاـــعـــفادملا ءاـــقـــب عـــم ،صاـــخ ٍلـــكشب تاـــيـــلـــقألا
نـم ءاسنـلا لـَثـمــُت داــكــلاــبو اذــه .دــيدــهــتــلا تحت قــطاــنملا
،كلذل ةجيتنو ،ةيلحملا تاطلسلا وأ ةموكحلا يف تايلقألا

ىوتسملا ىلع تايلقألا نع نوعفادملا لمعي ام ًابلاغ
تاصنملاو دراوملا نــــــم ةدودحم ةداــــــفــــــتساـــــــب ،يبـــــــعشلا

دراوملا نع كيهان - ةينطولا ةيمسرلا ةيامحلا لكايهو
دق تايلقألا نم ءاسنلا قحب متت يتلا تاديدهتلا .ةيلودلا

ضرفُي ةوسنلا ءالؤه لثمف ،اهلهاجت متي دق وأ ظحالُت ال
ًاضيأو عــمــتجملا دــيــلاــقــتو فارـــعأ دض لاضنـــلا مـــهـــيـــلـــع

يتـــلا عسوألا تاداـــعـــلا وأ نـــيـــناوـــقــــلاو تاساــــيسلا يدحت
،رمألا اذه .ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا ةفاك لمع قيعُت
لعجي ،تايلقألا هنم يناعت يتلا ينمألا تالفنالا كلذكو
رـطاـخـمـلـل ةضرـع رـثـكأ تاـيـلـقألل تاـيـمــتــنملا تاــعــفادملا

   .صوصخلا هجو ىلع

لعجي امم ،تانايبلا ىلإ لوصولا نم كلذكو ،مهتايوه
79.داهطضالاو ريهشتلاو ةءاسإلل ةضرع تاعفادملا

قوقح لاجم يف ةرركتملا رهاوظلا نم تاديدهتلا دعُتو
ةأرملا قوـــقـــح تاـــمـــظـــنـــم ىـــلـــع بجوـــتسي اـــمــــب ،ناسنإلا

رـيــبادــتــلا ذاــخــتا لاجملا اذــه يف تالــماــعــلا تاــطشاــنــلاو
ريفوتل نيحلسُم سارح نييعت لثم89،ةمزاللا ةينمألا
دـي ىـلـع مـتـت دـق يتــلا ةــلــمــتحملا تاــيدــعــتــلا دض ةــياــمحلا

وأ نــهــتــياــمــح يرجت يتالــلا ثاـــنإلا اـــياـــحضلا تالـــئاـــع
نوموقي نم نأ ىلإ ةراشإلا ردجت99.نهاياضق ةرصانم
لـثـم - ةأرملا اـياضق زرـبأب ةــقــلــعــتملا تاــناــيــبــلا ءاــقــلإب

رــيــغ تاـــهـــج نـــم تادـــيدـــهـــت نوـــقـــلـــتـــي - فرشلا مـــئارـــج
ىلع تالصاحلا ءاسنلا رُسأ نم تاديدهت كلذكو ،ةمولعم
فنعلا لاجم يف لمعلا مصو يدؤي دقو001.ةدعاسملا

نم طوغض ىلإ - ًايصخشً ارمأ ربتعُي يذلا - ءاسنلا دض
تاعفادملا لئاوع ىتح وأ ةانجلا وأ اياحضلا رُسأ دارفأ
101.ةيضقلا نع يلختلل نهسفنأ

دودر ءاسنلا دض فنعلا ةحفاكمل ادوسأ ةمظنم هجاوت
ةقالع نم مغرلا ىلع كلذو ،ةبيرلاو كشلا اهدوسي لاعفأ
ةموكحل ةعباتلا تاطلسلاب اهطبرت يتلا ةبيطلا لمعلا
لاصتا طيسو اهنوكب ادوسأ ىلإ رظنُي .ناتسدرك ميلقإ

صخـي اـمـيــف ةــيــلودــلا تاسسؤملاو تاــمــظــنملاــب لــمــتحم
تضرعت - فيطل مناخ - اهتسِسؤم نأ ىتح ،تاداقتنالا

لاجر دحأ ماق امدنع ،0102ماع يف ديدهتلل ىرخألا يه
تاطشان عبرأ بناج ىلإ اهمسا رشنب نيفرطتملا نيدلا
.ةأرملا قوقح نم نهفقوم ببسب نهلتقب يدون تايرخأ

201.نيدلا لجر ةبقاعم متت ملو

G’fØÓä G’Ceæ» hOGYû¢
يف شعاد اهتبكترا يتلا ةميسجلا تاكاهتنالا قيثوت مت

يتـلا تادـيدـهـتـلا دـعــُتو301 .ضيــفــتســـُم ٍلـــكشب ءاسنـــلا قـــح
يف ةأرملا ةطشنأ دييقت ةيفيكل احضاو الاثم شعاد اهلثمُت

،يميُعنلا ةريمس ىلع ضبقلا مت دقف .ناسنإلا قوقح لاجم
شعاد دي ىلع لصوملا يف ،ةيقوقح ةطشانو ةيماحم يهو
،كوبسيفلا ىلع ةحفص ربع ةعامجلا دض تاداقتنا اهرشنل
نم تنيُدأ401 .ةيربربلا«ـب اهفصوو اهلاعفأب اهديدنتو
501 .صاصرلاب ًايمر اهمادعإ متو ةمكاحم نود
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ةقياضم تدهش ةثداح ريراقتلا لمشت .اهيف تاكراشملا
نتم ىلع مهيقفارم ىلعو نهيلع يدعتلاو تارهاظتملا
نييفخُتم دارفأ دي ىلع تمت اهنأ دقتعُي ،تالفاحلا ىدحإ

يف نــيرــمــتساو تاــعـــفادملا بحسنـــت مل .نـــمألا تاوـــق نـــم
،5102 ماع يفو هنأ امك111.تاجاجتحالا ىلإ مامضنالا
ءاطشنلا ىلع تاصقملاو نيكاكسلاو يديألاب يدعتلا مت
ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاحالصإلاب نيدانملا نييندملا

لــبــق نــم ،رــيرــحــتــلا نادــيــم يف تارــهاــظملا ىدــحإ لالـــخ
211.نييندملا نم ةعومجم

تاكراشملا ءاسنلا قح يف تايدعتلا ةريتو تدعاصت دقو
ةطشانلا تضرعت ثيح ،8102 ماع يف تاجاجتحالا يف

فاطتخالا ىلإ فسوي رجاه ةيقارعلا ةيعوطتلا ةفعسملاو
تاــجاــجــتــحا يف اــهــتــكراشم ببسب دـــيدـــهـــتـــلاو برضلاو
رانلا قالطإ مت ،3 لصفلاب روكذم وه امكو311.ةرصبلا

ةمظنم ةسيئرو ةيقوقحلا ةطشانلا - يلعلا داعس ىلع
اـــهـــئادرإو ةرصبـــلا يف - ناسنإلا قوـــقحل يملاـــعــــلا دوــــلا

52 خيراتب كلذو ،تكرامربوسلا لاحم دحأ مامأ ةليتق
مــيــظــنــت يف تكراش دـــق يلـــعـــلا تناـــك8102.411 رـبـمـتـبس

تالمح يف كلذكو ،لضفأ تامدخب بلاطُت تاجاجتحا
ةرهاظم تماق دقو .ةرصبلا ةنيدمل يتاذ مكحب يدانُت

يه اهميركتب يلعلا لتقمل يلاتلا ةعمجلا موي اهدهش
مهرهاظت ءانثأ مهفتح اوقل نيذلا ءاطشنلا نم اهريغو

ةلاطبلاو ءابرهكلا عاطقناو هايملا ثولتو داسفلا دض
 .ةنيدملاب

تلتُق دق تناك يلعلا نأب رمألا لوأ يف ةطرشلا تعّدا
مهنمو - ءاطشنلا نم ددع ىدبأ نكلو ،ةيصخش عفاودل
قوـقحل اـيـلـعـلا ةــيضوــفملا بتــكــم سيــئر ،يمــيــمــت يدــهــم
كلذ نم مهككشت - ةرصبلا ةنيدمب قارعلا يف ناسنإلا
مت يتلاو ،لتقلا ةيلمع اهب تمت يتلا ةيفارتحالا ببسب
بحاصملا يبـعشلا جاـجـتـحالا عـفد .وـيدـيـفـلاـب اـهـلــيــجست

حتفل يدابعلا كاذنآ ءارزولا سيئرب ءاسنلا نم ددع لتقمل
511.ةجهنمُم ودبت اهنأب لتقلا تايلمع فصو ،قيقحت

ام لوح لؤاستلل ءاطشنلا عفد ىلإ يلعلا لايتغا ىدأ امك
مأ ،ً“ارس مهلتق” متيس مأ ،ريصملا سفن نوقليس اوناك اذإ

611.“ًايعامتجا ًاببس” هنوكب مهتوم ريسفت متيس

ةجوم يف ةكراشم ةطشان لوأ اهنوك نم مغرلا ىلعو
نأ الإ ،راهنلا حضو يف اهلتق متي ةريخألا تاجاجتحالا
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تاعمجتلا تدقعنا املاط تاعومسمو تارضاح ءاسنلا
نهنم تاريثكلا هجاوتو ،ةيندملا تاكرحلا تطشنو ةماعلا
حضوم وه امك ،ةماعلا نهتكراشم نع ةبترتملا بقاوعلا

اـــهضرـــعـــت ةـــثداـــح تفصو يتـــلا تاـــطشاـــنـــلا ىدـــحإ نـــم
يف اـــهــــتــــكراشم ببسب بغشلا ةــــطرش دــــي ىــــلــــع برضلــــل
ريرحتلا ناديم دهش ،1102 ماع نم ًائدب701.تاجاجتحالا

ةبلاطملل ،ةعمج موي لك ةيعوبسأ تارهاظم دادغب يف
تاـــمدخلا نـــيسحتو فاـــنـــئتساو داسفـــلا ىـــلـــع ءاضقـــلاـــب
تاـــجاـــجـــتـــحالا رارـــغ ىـــلـــعو .نوـــناـــقـــلا ةداــــيس ضرــــفو
يف ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا تكراش دقف ،ىرخألا

 .كارحلا اذه

ىلإ تاــجاــجــتــحالا يف تاــكراشملا تاــطشاــنــلا تضرــعـــت
امم ،ةيسنجلا ةءاسإلا ىلإ كلذكو ،تاقياضملاو بيهرتلا

مـت دـقــف801.ةـيـناسنإلا نـهـتــطشنأب نــهــماــيــق نود لاــح
ةأرملا ةيرح ةمظنم نم ءاسن عبرأ ىلع ًايسنج ءادتعالا

لـــبـــق نـــم ةـــيـــبشخ ناـــيصعـــب نـــهـــبرض مـــتو ،قارـــعـــلا يف
نـهـتاـتـفال قـيزـمـتـب اوـماـق ،ةـموـكـحــلــل نــيــلاوــم نــيــجــتحم

هذـــه ةــــمــــظــــنملا ترــــبــــتــــعا .نــــهداسجأ نــــم ءازــــجأ سملو
ىلع تاطشانلا ءالؤه هيوشتل ةلواحم ةباثمب تايدعتلا
ةأرملا قوقحلERDAM ةمظنم عم تمت ةلباقم يفو .ألملا

ةسيئر - دمحم راني تفصو ،ةدحتملا تايالولا اهرقمو
نوكي امدنع” هنأ فيك - قارعلا يف ةأرملا ةيرح ةمظنم
مهنإف ،قارعلا لثم عمتجم يف ةيسنج ةعيبط يذ لالذإلا
901“.ةأرملا رسكي فوس كلذ نأ نوملعي

ةلماعلا - هللا دبع زاين ةطشانلاو ةيفحصلا فصت امك
ماع تاجاجتحا اهتدهش ةهباشم تايدعت - ليبرإ يف

ةيطغتب اهمايق دنع اهيلع ضبقلا ءاقلإ مت امدنع ،1102
اهديدهت متو اهرعش نم هللا دبع تّرُج .ةيسايس ةرهاظم
اهديدهت مت ،3102 ليربأ رهش يفو ،يسنجلا ءادتعالاب
دحأ يف اهدجاوت ءانثأ لوهجم حلسُم لبق نم لتقلاب
ديدعلا نيحلا كلذ ذنم تقلت دقو .ليبرإب ةماعلا نكامألا

011.يسنجلا ءادتعالاو فنعلاب تاديدهتلا نم

اـــهـــنـــكـــلو دادـــغـــب يف ةـــيـــعوــــبسألا تارــــهاــــظملا تعــــجارــــت
ءاسنلا قح يف تايدعتلا كلذكو ،5102 ماع يف تفنؤتسا
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نــم نرــبــتــعـــي يتالـــلا ءاسنـــلا وأ تاـــطشاـــنـــلا لاـــيـــتـــغا نإ
ةرهاظ دعُت ماعلا لاجملا يف ةأرملا ةكراشمل تارصانملا

يف ةينيدلا ةيعجرملا تاذ تايشيليملاب تطبترا املاط
لتق مت ،يفئاطلا فنعلا جوأ يفو7002 ماع يقف .قارعلا
فارعألل موعزملا نهزواجت ببسب ةرصبلا يف ةأرما331
ةهوشُم ءاسنلا مظعم ثثج ىلع روثعلا مت .ةيقالخألا

ةفلاخم« دض ةيريذحت لئاسر لمحتو ،بيذعت راثآ اهبو
021.»مالسإلا ميلاعت

لقألا ىلع تازراب ءاسن ةتس نيب نم ةدحاو تناك يلعلا
،رهشلا سفن يفف .8102 سطسغأ رهش ذنم نهلايتغا متي
ليمجتلل نينولاص اتكلامو ناتماعلا ناتيصخشلا تيفوت

عوبسأ قرافب ناسحلا اشرو يرسايلا فيفر دادغب يف
ربمتبس72 يفو711.امهيلزنمب“ةضماغ فورظ يف” دحاو
ةضراــع تضرــعــت ،يلــعــلا لــتــقــم نــم نــيــموـــي دـــعـــبو ،8102
ران قالطإ ىلإ سراف ارات لصاوتلا عقاوم ةمجنو ءايزألا

نع غالبإلا مت امك811.هرثإ ىلع تيفوت دادغبب اهترايس يف
،ربوتكأ7 خـيراـتـب ةرصبــلا يف نــيــترــُخأ نــيــتأرــما لاــيــتــغا
911.ليمجتلا زكارم دحأ ةبحاص ىرخألاو ةطشان امهادحإ
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نمو .7102 ربمفون32-41 خيراتب قارعلل ةيمسر ةرايزب - رامالاك
قــحــب تمــت يتــلا تاــمادــعإلا نــم دــيدــعــلا ىــلــع ءوضلا تطـــّلس ،ةـــمـــث
تاوقلا اهتفرتقا يتلا تاكاهتنالا كلذكو ،شعاد دي ىلع نييندملا
ىوتف رودص نم مغرلا ىلعو .ةيقارعلا ةموكحلل ةمعادلا وأ ةيلاوملا

تاهيجوتو حئاصن” نأشب5102 ماع يف يناتسيسلا هللا ةيآ نم
ءاسنلا لتق نع عانتمالا ىلإ هّونت“داهجلا تاحاس يف نيلتاقملل
ضرعت ،عارصلاب مهل نأش ال نمم مهريغو خويشلاو لافطألاو
وأ يرسقلا ءافتخالا ىلإ نيلتاقملا ريغو ةنُسلا نييندملا نم تائملا
قطانمو لصوملا ةنيدم يف يبعشلا دشحلا تاوق دي ىلع توملا
طقف ةدحاو ةريهش ةثداح يفو .رابنألاو ىلايدو ىونين نم ىرخأ
لصف ىلع ةيعيشلا تايشيليملا ىدحإ تمدقأ ،6102 وينوي خيراتب
،ةجولفلا لامش نم نيرافلا ًايلخاد نيحزانلا نم يبصو لجر0031

دقفو94 ةافو ةيلحملا تاطلسلا اهترجأ ةقحال تاقيقحت تدّكأ ثيح
نييفحصلا لتق ىلإ ًاضيأ ةصاخلا ةررقملا تهّون امك .نيرخآ346
نـيـلوـحـتملاو سنجلا ييـئاـنــثو سنجلا ييــلــثــمو تاــيــتــفــلاو ءاسنــلاو

    .ًايسنج

يف ةوقلا نازيم لام ،3002 ماع يف نيسح مادصب ةحاطإلا ذنم
لالخو .ةحلسُملا تايشيليملا حلاصل ةيقارعلا قطانلا نم ديدعلا

نم اهريغو ةدعاقلل ةعباتلا مادعإلا قرف تناك ،7002-6002 ماع
ةــيــعــيشلا تاــعاــمجلاو ،ةــيــحاــن نــم ةضراـــعملا ةـــيـــنُسلا تاـــعاـــمجلا
لك لتقلا مئارج تائم نع ةلوؤسم ،ىرخأ ةيحان نم ةحلسملا
  .عوبسأ

ةـــلــــحرــــم قارــــعــــلا لــــخد ،يبــــعشلا دشحلاو شعاد دض برحلا نــــيــــبو
دشحلا تاوق حنم نأشب اهنع حصفُأ يتلا تارربملا نم .ةديدج

نمً الدب نكلو .ةلءاسملاو طابضنالا نيسحت ،ةيمسر ةفص يبعشلا
يبــعشلا دشحلا ةوـــق زـــيزـــعـــت يف ةوـــطخلا هذـــه تبـــبست ،كلذ قـــيـــقحت

نيدقتنملا لايتغاو فيقوت نم ةعباتلا هتايشيليمو وه هنيكمتو
 .باقع نود

مادعإلا تالاحب ةينعملا ةصاخلا ةدحتملا ممألا ةررقم تماق دقو
سينغأ /ةديسلا - ًافسعت وأ ةزجوم تاءارجإب وأ ءاضقلا جراخ

‘ MÚ GC¿ GS°àªôGQjá GdæõG´ ’ JõG∫ J≤«ó GEeμÉf«á Gd©ƒOI GE¤ S°ƒQjÉ, eø
GŸôLí GC¿ J¶π GEb∏«º côOS°àÉ¿ Gd©ôG¥ eæ£≤á e†°«Øá dÓLÄÚ ‘
GŸù°à≤Ñπ GŸæ¶ƒQ. hHÉdàÉ‹, jéÖ Y∏≈ G÷¡Éä GdØÉY∏á ‘ GÛÉ∫
G’Efù°ÉÊ G’S°àªôGQ ‘ Gdàî£«§ dÓMà«ÉLÉä Wƒj∏á G’CLπ Ûàª™
GdÓLÄÚ Gdù°ƒQjÚ céõA eø GS°àéÉHà¡É dÓCReá. heø G’Cgª«á ÃμÉ¿ GC¿
jæ£ƒ… Pd∂ Y∏≈ Jμôjù¢ G’gàªÉΩ hGŸƒGQO dà∏Ñ«á G’Mà«ÉLÉä GÙóOI
d∏æù°ÉA hGdØà«Éä GdÓLÄÉä.
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ةدايزلا تدأ دقو .اهلهاجت نكمملا نم دعي مل رومأ يهو
فواخم ةراثإ ىلإ نييندملا ءاطشنلا فادهتسا يف ةقلُقملا
دهشيس يذلا ماعلا وه ماعلا اذه نوكي نأ نم نيريثكلا

  .مادعإلا قرف ةدوع

GdàƒU°«Éä
GdàƒU°«Éä GŸƒL¡á ◊μƒeá Gd©ôG¥:

اهيف امب- ةيموكحلا تاوقلا عيمج نأ نم دكأتلا¬
يبعشلا دشحلا تاوقو ةيقارعلا نمألا تاوق
ةدايق تحت عقت- اهل ةيلاوملا تايشيليملاو
وأ( ةيقارعلا ةموكحلا مامأ ةلءاسم نوكت ،ةدحوم
ميلقإ ةموكح مامأ ،ناتسدرك ميلقإل ةبسنلاب
 .)ناتسدرك

ةيلمع ذيفنتو ىرخأ ةحلسُم تايشيليم ةيأ كيكفت¬
  جمدلا ةداعإو حيرستلاو حالسلا عزنل ةلاعف

ةلاعفو ةلقتسمو ةدياحمو ةعيرس تاقيقحت ءارجإ¬
يتلا تامادعإلاو تالايتغالا عيمج صخي اميف
كلت جئاتن نع نالعإلاو ،نوناقلا راطإ جراخ تمت
 .ةاُنجلا ةمكاحم نم دكأتلاو ،تاقيقحتلا

قوقحل ايلعلا ةيقارعلا ةيضوفملا رود زيزعت¬
نع غالبإلاو ةبقارم نم نكمتت ثيحب ناسنإلا
تاكاهتنالا كلذ يف امب ،ناسنإلا قوقح تاكاهتنا
،عمجتلاو ريبعتلا ةيرح يف قحلاب لخت يتلا

تاعفادملاو نييمالعإلاو نيرهاظتملا ىلع يدعتلاو
 .نييندملا ءاطشنلا نم مهريغو ناسنإلا قوقح نع

قوقح سلجم ىلإ8102 وينوي خيراتب رداصلا اهريرقت يفو
تاجاجتحا عالدنا لبق مدقملاو- ةدحتملا ممألاب ناسنإلا
- ريرقتلا اذه يف ةدوصرملا تاكاهتنالا مظعمو ةرصبلا
تحت نمألا تاوق ةفاك عضوب ةصاخلا ةررقملا تصوأ

بوجوبو121،اهكيكفتو اهحالس عزن وأ ،ةموكحلا ةرطيس
امب ،ةبكترملا مئارجلا نأشب عارصلا فارطأ عيمج ةلءاسم
اهل ةعباتلا تاوقلاو ةيموكحلا تاوقلا كلذكو ،شعاد اهيف
عم قيقحتلا ةرورضب ًاضيأ تصوأ امك .فلاحتلا تاوقو
تاوـقـلا ةـفرـعـمـب تمـت يتـلا تاـمـجـهـلا يبــكــترــُم ةــمــكاحمو
لتقلا كلذ يف امب ،نييندملا قح يف ةموكحلل ةيلاوملا
ةفاك نع نالعإلا متي نأو ،يرسقلا ءافتخالاو يئاوشعلا
ةـبـجاوـلا ةـياـنـعـلا عـم ،نآلا ىـتــح ترــج يتــلا تاــقــيــقــحــتــلا
روــكذملا( تاــيصوــتــلا كلــت تناــك وــل .نــيــجاـــنـــلا ةـــياـــمـــحـــب
نـكـمملا نــم ناــكــل ،ةــعرسب تذــفــُن دــق )يلــي اــمــيــف اــهضعــب
.ريرقتلا اذه يف ةنيبملا تاكاهتنالا نم ءزج يدافت

يتــلا لــتــقــلا مــئارــجو بيذــعــتــلاو يفسعــتـــلا لاـــقـــتـــعالا نإ
يبعشلا دشحلا تاوق لبق نم نوناقلا راطإ جراخ تبكُترا

ىــلــع رصتــقــت ال8102 ماـــع يف ةـــيـــقارـــعـــلا نـــمألا تاوـــقو
وأ رأثلل وأ ،شعاد دض عارصلاب ةطبترملا تاكاهتنالا

ًاضيأ تفدــهــتسا اــهــنــكــلو ،ةــيــنُسلا تاــعــمــتجملا ةــبــقاــعــم
نيجتحملا مهيف نمب ،نييندملا ءاطشنلا نمً اريبك ًاعاطق
يف تالماعلا ءاسنلاو نيماحملاو نيينهملا نييمالعإلاو
ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا نم مهريغو ماعلا لاجملا

  .تاعمتجملا ىتش نم

ةيموكحلا ةرادإلا ءوسو داسفلا دض ةفقو8102 ماع دهش
،قارــعــلا يف تاــمدخلا طسبأ ىــتــح رــيــفوـــت يف قاـــفـــخإلاو
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يلحملا ىوتسملا ىلع داج راوح يف ةكراشملا¬
نييندملا نيجتحملا عم يلارديفلاو يميلقإلاو
ةيداصتقالا قوقحلا مارتحا نامضو ،نييملسلا

ةدايس مارتحاو نييقارعلا عيمجل ةيعامتجالاو
 .نوناقلا

JƒU°«Éä eƒL¡á d∏ªéàª™ Gdóh‹, ÃÉ
‘ Pd∂ G◊μƒeÉä G’CLæÑ«á GŸ©æ«á

HÉdü°ôG´ ‘ Gd©ôG¥:

عيسوت ،ةيقارعلا ةموكحلا عم رواشتلاب¬
رارق ىضتقمب لكشملا قيقحتلا قيرف تاصاصتخا

مئارجلا يف قيقحتلا لمشتل9732 مقر نمألا سلجم
 .عازنلا فارطأ عيمج لبق نم ةبكترملا ةموعزملا

يف اهيلع صوصنملا تابجاولا ىلإ لاثتمالا¬
نم دكأتلا كلذ يف امب ،يلودلا يناسنإلا نوناقلا
كلذكو ،تاقوألا عيمج يف زييمتلا أدبم مارتحا
قوقح نوناق يف اهيلع صوصنملا تامازتلالا
ةيلوؤسملا نم ربكأ ردق يلوتو ،يلودلا ناسنإلا
ةبكترُملا ةميسجلا تاكاهتنالا فقو هاجت ةيعامجلا

يبعشلا دشحلا تاوقو ةيقارعلا نمألا تاوق لبق نم
   .اهتايلمع معد متي يتلا ،اهل ةيلاوملا تايشيليملاو

ةلاعفو ةدياحمو ةلجاع تاقيقحت ءارجإ يف ءدبلا¬
ميدقت وأ بالجتسا بوشي يذلا داسفلا نأشب
جماربلاو نييلود نيحنام ةطساوب ةلومملا تامدخلا
  .قارعلا يف ةيومنتلا

عيمج يف ةيقارعلا نمألا تاوق لاثتما نامض¬
مادختسال ةيساسألا ةدحتملا ممألا ئدابمل تاقوألا
ذافنإ يلوؤسم لبق نم ةيرانلا ةحلسألاو ةوقلا
 .نوناقلا

نمم ،فاصنإلا يف نييندملا ءاطشنلا قح دييأت¬
ىلع مهتلماعم ةءاسإ وأ ًايئاوشع مهفيقوت نوعّدي
ميدقتب موقي نم نأ نم دكأتلاو نمألا تاوق دي
نود هماهم ةسرامم ىلع رداق مهل ينوناقلا معدلا
 .لخدت وأٍ دعت

ىلع ةيعامجلا تابوقعلاو ةيماقتنالا تايدعتلا عنم¬
وأ يبعشلا دشحلا تاوق وأ ةيقارعلا نمألا تاوق دي
يتلا تاعمتجملا قحب اهل ةيلاوملا تايشيليملا
تالئاعلا ىلع وأ ،شعادل ةمعاد اهنأب دقتعُي
عيمج ةلءاسم نم دكأتلاو ،شعاد يلتاقُمب ةلصتملا
   .تايدعتلا كلت يبكترم نم ةانجلا

قارعلا تامازتلا نيمضتل ةينطولا تاعيرشتلا نَس¬
نم صاخشألا عيمج ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالاب
 .ةيلحملا نيناوقلا يف يرسقلا ءافتخالا

ةيفاك دراومب ،نيدوقفملا صاخشألل لجس سيسأت¬
 نيفتخملا نع تاغالب ليجست يف ءدبلل

فارطأ عيمج دي ىلع ةبكترملا تاكاهتنالاب رارقإلا¬
لوصحلا يف اياحضلا عيمج قح نامضو عارصلا

نأشب02 مقر نوناقلا بجومب ،تاضيوعت ىلع
ةيبرحلا تايلمعلا ءارج نيررضتملا ضيوعت
 .ةيباهرإلا تايلمعلاو ةيركسعلا ءاطخألاو
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ةرقفلا ,ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةنجل نع رداص34 مقر ماع قيلعت52
.6ص ,4102 ربمسيد ,ناسنإلا قوقحل جيلخلا زكرم ,83

،”قارعلا :ةيندملا قوقحلا بقارم“ ،حبرلل فداهلا ريغ يلودلا نوناقلا زكرم62

 .)8102 ربمتبس02 خيراتب هيلع عُلطا(
ربمتبس71 ،”تارهاظملل يدصتلا اوفقوأ :قارعلا :شتوو ستيار نامويه72

0102،
 .)8102 ربمتبس02 خيراتب هيلع عُلطا(

.ردصملا سفن82
قوقح تاسرامم نأشب لودلا نع ريراقت“ ،ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو92

          ،”قارعلا –7102 ماعل ناسنإلا
.)8102 ربمتبس01 خيراتب هيلع عُلطا(

 .0102 ربمتبس71 ،شتوو ستيار نامويه03
.ردصملا سفن13
.حبرلل فداهلا ريغ يلودلا نوناقلا زكرم23
.ردصملا سفن33
.ردصملا سفن43
،”يملسلا عمجتلاو ريبعتلا ةيرح ديقُي نوناق عورشم :قارعلا“ ،ةماركلا53

.)8102 سطسغأ31 خيراتب هيلع عُلطا(
يفً اصخش23 ىلع ضبقلا :قارعلا ناتسدرك“ ،شتوو ستيار نامويه63

،7102 سرام61 ,”ةيملس تاجاجتحا
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.)8102 ربوتكأ72 خيراتب هيلع عُلطا(
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  .)8102 ربوتكأ9 خيراتب هيلع عُلطا(
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  .9 ةداملا ,)7002( )53 مقر نوناقلا( ناتسدرك ميلقإ يف ةفاحصلا نوناق81
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،8 ص ,4102 ربمسيد ،نيلقتسملا نييفحصلاو ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل
  .قارعلا نع ةحمل ،سواه موديرف

ةماقم ىوعد“ ،دودح الب نولسارم ،1102 ويام42 ،شتوو ستيار نامويه02
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.ردصملا سفن211
ةرصبلا بيهرتب ةمهتم ناريإ نم ةموعدم تايشيليم“ ،.ق ،ةرهزلا دبع311

،”ةيقارعلا
 .)8102 ربمتبس92 خيراتب هيلع عُلطا(
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911:sweNsaB”8102 ربوتكأ7 ،”لجرو ناتأرما لايتغا :ةرصبلا،

01 ،ةريزجلا ،”؟قارعلا ءاسن ةاناعم ءارو يذلا ام“ ،.ز يلعلاً اضيأ رظنا
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عارتقالا قيدانص ربعو عراوشلاب ترشتنا يتلا تاجاجتحالا تدّكأ
قارعلا يف ةيساسألا تامدخلا ريفوت يف قافخإلاو داسفلا نأ ىلع
يف ةقلُقملا ةدايزلا تدأ دقو .اهلهاجت نكمملا نم دعي مل رومأ يه
نأ نـم نـيرــيــثــكــلا فواخم ةراــثإ ىلإ نــيــيــندملا ءاــطشنــلا فادــهــتسا
.توملا قرف ةدوع دهشيس يذلا ماعلا وه ماعلا اذه نوكي

:يلي امب قارعلا ةموكحريرقتلا اذه يصوي
نمألا تاوق اهيف امب - ةيموكحلا تاوقلا عيمج نأ نم دكأتلا¬

- اهل ةيلاوملا تايشيليملاو يبعشلا دشحلا تاوقو ةيقارعلا
.ةيقارعلا ةموكحلا مامأ ةلءاسم نوكت ،ةدحوم ةدايق تحت عقت

عزنل ةلاعف ةيلمع ذيفنتو ىرخأ ةحلسُم تايشيليم ةيأ كيكفت¬
  جمدلا ةداعإو حيرستلاو حالسلا

صخي اميف ةلاعفو ةلقتسمو ةدياحمو ةعيرس تاقيقحت ءارجإ¬
،نوناقلا راطإ جراخ تمت يتلا تامادعإلاو تالايتغالا عيمج
ةمكاحم نم دكأتلاو ،تاقيقحتلا كلت جئاتن نع نالعإلاو
 .ةاُنجلا

ثيحب ناسنإلا قوقحل ايلعلا ةيقارعلا ةيضوفملا رود زيزعت¬
امب ،ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نع غالبإلاو ةبقارم نم نكمتت

ريبعتلا ةيرح يف قحلاب لخت يتلا تاكاهتنالا كلذ يف
نييمالعإلاو نيرهاظتملا ىلع تايدعتلاو ،عمجتلاو
.نييندملا ءاطشنلا نم مهريغو ناسنإلا قوقح نع تاعفادملاو

تالاكوو ةحناملا تاموكحلاو ةدحتملا ممألا ريرقتلا اذه يصوي امك
ةلاعفو ةدياحمو ةلجاع تاقيقحت ءارجإ يف ءدبلاب ةيلودلا ةيمنتلا
ةــلوــمملا تاــمدخلا مــيدـــقـــت وأ بالـــجـــتسا بوشي يذـــلا داسفـــلا نأشب
  .قارعلا يف ةيومنتلا جماربلا كلذكو نييلود نيحنام ةطساوب

ةــنــيدــم يف عساو قاــطــن ىــلــع ةــيــبــعشلا تاــجاــجــتــحالا عالدـــنا ىدأ
ىلإ8102 ويلوي رهش نمً ءادتبا ةيقارعلا ندملا نم اهريغو ةرصبلا

ىلإ ةفاضإلابف .نييندملا ءاطشنلا قحب فينعلا عمقلا نم ةجوم
رهشألا تدهش ،عراشلاب نيجتحملا دض ةطرفملا ةوقلا مادختسا
.لتقلاب ةجهنمم تاديدهتو ةتيُبم تالايتغا ةلمح ةريخألا

مــهــيــف نــمــب ،نــيــيــندملا ءاــطشنـــلا نـــم ضيرـــع عاـــطـــق ضرـــعـــت دـــقو
يف تالماعلا ءاسنلاو نيماحملاو نييمالعإلا نيينهملاو نيجتحملا
ىلإ ناسنإلا قوـــقـــح نـــع نـــيـــعـــفادملا نــــم مــــهرــــيــــغو ماــــعــــلا لاجملا
اهنيب نمو ،تايشيليملا دي ىلع لتقلاو بيذعتلاو يفسعتلا لاقتعالا
.ةطرشلاو ةيقارعلا نمألا تاوقو يبعشلا دشحلا تاوقل ةيلاوملا كلت
.مهنم تائملا لاقتعا متو مهعرصم ءاطشنلا نم تارشعلا يقل امك

رفويو يندملا عمتجملا رودب5002 ماعل يقارعلا روتسدلا رقي امنيبو
يف كلذب ةينعملا تاعيرشتلا نإف ،عمجتلاو ريبعتلا ةيرحل ةيامحلا
تمستا دقو .رطخلل ةضرع ءاطشنلا لظيو ةيلابو ةميدق قارعلا
،ديدشلا روصقلاب ءاطشنلا ةافو نأشب ةنلُعملا ةيمسرلا تاقيقحتلا

نيعفادملا نيماحملا امأ .“نيلوهجم” مهنوكب ةانجلا فصو مت ثيح
.بيهرتلاو ءادتعالا قيرط نع مهفادهتسا ًاضيأ مت دقف ءاطشنلا نع

تايشيليملل ةلـظـمـك4102 ماـــــــع يف يبـــــــعشلا دشحلا تاوـــــــق تسسأت
تاوق حنم نأشب اهنع حصفُأ يتلا تاررُبملا نمو .شعادل ةضهانملا
ًةنمضتم - لتاقم000.041 وحن اهماوق غلبي يتلا يبعشلا دشحلا

ةيوقلا تايشيليملا نم اهريغو قحلا لهأ بئاصعو ردب ةمظنم
نامضو طابضنالا نيسحت ،ةيمسر ةفص - ناريإ نم ةموعدملا
زيزعت يف ةوطخلا هذه تببست ،كلذ قيقحت نمً الدب نكلو .ةلءاسملا

فيقوت نم ةعباتلا هتايشيليمو وه هنيكمتو يبعشلا دشحلا ةوق
.باقع نود نيدقتنملا لايتغاو
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