
ةكرعملا دعب ام لصوملا
ىونين لبقتسمو نييندملاب قحاللا ررضلا ربج



صاصرلا راثآ اهللختت ةباوب نم للستت ةأرما
يف شعاد يلتاقمو يقارعلا شيجلا نيب لاتق دعب

.قارعلا ،لصوملا ،ةيسداقلا يح

.0202رياني،ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجمو نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم

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

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 مقر ،3800611 :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

7594451مقر ةكرش -503282 مقر ةيريخ ةسسؤم - ارتلجنإ يف اهب لومعملا نيناوقلا قفو ةدودحم
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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
8102رياني رشنلا مت .رشنلا قوقح باحصأ نم قبسم حيرص نذإ ىلع لوصحلا نود ةيراجت .

.شتيكوس اشاتس ةطساوب ريرقتلا ميمصت مت

تكراشو ،تاراشتسالل اظاظ ةكرش نم رنياتش زيلإ ةذاتسألاو اظاظ دلاخ ذاتسألا ريرقتلا اذه بتك
 .ةيسايسلا مولعلا ةّيلك ،لصوملا ةعماج نم ودمح وّزع دومحم روتكدلاو يزدوخيليب ميرم ،اضيأ ةباتكلاب

.ريرقتلا ةعجارم يف اهتدعاسمو ثحبلا قايس يف اهمعدل اداغ انيت ةروتكدلل صاخ ركش

.
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شعاد ميظنت لالتحا تحت شيعلا
لصوملا ةكرعم نم بورهلا

يف هخيرات ىتح ررضلا ربج جمارب قيبطت :ماكرلا تحت نم ثاعبنالا
ىونين ةظفاحمو لصوملا

9002 ةنسل02 مقر يقارعلا نوناقلا بجومب ضيوعتلا

شعاد ميظنت ةميزه ذنم02 مقر نوناقلا قيبطت
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 دونجلا لافطألا جمد ةداعإو ليهأتلا ةداعإ
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ذإ .ةنيدملاب تقحل يتلا رارضألل لماكلا ردقلا ّلثمت ال ماقرألا هذه نأ الإ
عمو ةيعامجلا رباقملا فاشتكا يلاوت عم ديازت يف ىلتقلا دادعأ تلاز ام
مويلا ليحتسملا نمو .لصوملا ةنيدم يف ماكرلا ةلازإ تايلمع رارمتسا

تايلمعلاو شعاد ميظنت ةيحض اوعقو نيذلا صاخشألا ددع ديدحت
ال ً،الوهجم نيريثكلا ريصم لاز امف .هتميزه ىلإ تّدأ يتلا ةيركسعلا

مك ىدأو4.اذه انموي ىلإ اًدوقفم لاز ام يديزيأ فالآ3 نأو اميس
مهنم تايلقألا اميس ال ،ةنيدملا ناكسب قحاللا يسفنلا ىذألاو ةيشحولا

ٍحرجب ببستلاو يعامتجالا جيسنلا ككفت ىلإ ،ةميدقلا ةنيدملا ناكسو
.ريبك

لصوملا دعت ،شعاد ميظنت دض برحلا يف اهتيمهألو اهيف عونتلل اًرظنو
.قارعلا يف ةيلاقتنالا ةلادعلا لبقتسم تالامتحا ةبرجتل اًيساسأ اًعقوم
ربجلاب نييندملا ديوزت  ةمهملا ةيلاقتنالا ةلادعلا رصانع نم ،يلاتلابو
ىلع منهج« ـب فصو يذلاو مهب قحل يذلا ررضلل لاّعفلاو عيرسلا
ميدقت ةيلوؤسم ةيقارعلا ةموكحلا تلوت ،ةظحللا هذه ىلإو5. »ضرألا

تبعلو ،ةمسن نويلم5.1ىلإ اهناكس ددع لصي ةريبك ةنيدم لصوملا
اهتنلعأ يتلا ةفالخلا ةلود يف تاونس ثالثلا براقي امل  ةمصاعلا رود
)شعاد( لّمحتت نيح يفو .)شعاد( ماشلاو قارعلا يف ةيمالسإلا ةلودلا

اهلالتحا لالخ لصوملا ناكس قحب ةبكترملا مئارجلا ةلسلس ةيلوؤسم
ةلمحلا لالخ نييندملا دض ةريثك تاكاهتنا اضيأ تبكُتُرا ،ةنيدملل
فلاحتلاو ةيقارعلا ةموكحلا لبق نم ةنيدملا ةداعتسال ةيمارلا ةيركسعلا
.ةموكحلل ةيلاوملا تايشيليملاو اهل معادلا يلودلا

ةنيدملا اميس ال لصوملا ةنيدم يف قاطنلا عساو ريمدت ةجيتنلا تناكو
ضرعت1.شعاد لاتق ببسب ةئملا يف56ةبسنب اًريمدت تدهش ذإ ،ةميدقلا
يف لزنم000,35كلذ يف امب ،ريمدتلا وأ ررضلل لزنم000,831نم رثكأ

تاربتخمو ينابم نم ةئملا يف07ضرعت2.اهدحو لصوملا برغ ةقطنم
يوتحت يتلا ،اهيف ةيسيئرلا ةبتكملا تقرتحاو ،ريمدتلل لصوملا ةعماج
ناكسإلا عاطقب قحاللا ررضلا يلامجإ رّدقيو .باتك نييالم3 ىلع
3. يكريمأ رالود تارايلم6ـلا زهانت ةميقب هدحو

ةمدقملا 1
ةمدتحملا كراعملا نم رهشأ ةعستلا براقي ام دعب ،7102 ويلوي/زومت01 خيراتب
قارعلا يف ةيمالسإلا ةلودلا( شعاد ميظنتو اهئافلحو ةيقارعلا نمألا تاوق نيب
،ةكرعملا دمأ لوطو ةّدحل اًرظنو .ةررحم ةنيدم لصوملا ةنيدم تنلُعأ ،)ماشلاو

.نييندملا نم اياحضلا فالآ طقسو ماكر ىلإ ةنيدملا نم ريبك ءزج لوحت



تاضيوعتلا ميدقت ةيلآك يلاحلا راطإلا يف ةدوجوملا تارغثلا ىلإ
ىلع ةرطيسلا ةداعتسا نع مجانلا ريمدتلاو شعاد لالتحا اياحضل
.لصوملا

ةيجهنملا
ةظفاحم يف تيرجأ ةقّمعم تالباقم ىلإ اًدانتسا ريرقتلا اذه ةباتك تمت
.9102 ربمسيد/لّوألا نوناكو ربمفون/يناثلا نيرشت يرهش نيب ىونين
نييندملا نم اياحض ،تالباقملا مهعم تيرجأ نيذلا صاخشألا نيب نمو
،ىونين ةظفاحم سلجم نم ءاضعأو نيماحملاو تاعماجلا ةذتاسأو
ةرشابم نيكراشملا عم تالباقملا تيرجأ .ءادهشلا ةسسؤم نم ءاضعأو
نم ةحئال ىلإ اًدانتساو ،يساسأٍ لكشب ةيبرعلا ةغللاب هجول اًهجو
فيرعت متو .ىونين يف ضيوعتلا تايلآ لوح ةحوتفملا ةلئسألا
مدعو مهتيامحلو .حضاوٍ لكشب ثحبلا ضرغب تالباقملا يف نيكراشملا
يف كراشم لكل ماع فيصوت مادختسا مت ،مهتايوه نع فشكلا
.ريرقتلا ءازجأ ةفاك يف تالباقملا

ررضلا ربج تايلآ رفوت نع ةماع ةحمل ميدقت ىلإ ريرقتلا اذه ىعسي
رظن تاهجو ريرقتلا ضرعي امك .ىونين ةظفاحم يف ةيلودلاو ةينطولا
نيلوؤسملا رظن تاهجوو تايلآلا هذه نم نوديفتسي دق نيذلا نييندملا

كلت قيبطت نع لمشأ ةروص ميدقت لجأ نم ءاوسٍ دح ىلع اهترادإ نع
زكرم لبق نم روشنم قباس ريرقت دعب ريرقتلا اذه يتأي امك .تايلآلا

ربج لوح ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجمو نييندملا قوقحل ريافسيس
،لصوملا ىلع يلاحلا ريرقتلا زكري7.قارعلا يف عازنلا اياحضل  رارضألا
ررضلا ربج ربتعي .شعاد ميظنت ّدض برحلا زكرمو قارعلا ندم يناث
تاعازنلا دعب يفاعتلاو ةحلاصملا تايلمع يف اًيساسأ اًنّوكم نييندملل
اًرشؤم ىونين يف ررضلا ربج ذيفنتو قيبطت ةيفيك لّكشتسو .ةحلسملا
.لكك قارعلاو ةظفاحملا يف عازنلا دعب ام ةلحرم يف اًيسيئر

لوح قارعلا يف02 مقر نوناقلا ىعسي ذإ .يساسأٍ لكشب تاضيوعتلا
ةيركسعلا ءاطخألاو ةيبرحلا تايلمعلا ءارج نيررضتملا ضيوعت
يف ررض مهلاط نيذلل ضيوعتلا ميدقت ىلإ ةيباهرإلا تايلمعلاو

.ةيركسعلا تايلمعلاو ةيباهرإلا تامجهلا ببسب مهتاكلتمم وأ مهصخش

يف ةلئاع958,5تناعتسا ،9102ربمفون/يناثلا نيرشت رهش ىتحو
نم درف ةافو نع ضيوعتلا بلطل ةينطولا ةيلآلا هذهب ىونين ةظفاحم

فلأ62تمّدق ،كلذ ىلإ ةفاضإ .حيرج007,2ىلإ ةفاضإلاب ،اهدارفأ
تابلطلا ددع نأ نيح يفو6.اهتاكلتمم ةراسخ نع ضيوعت بلط ةلئاع
نأ ودبي ،ناّكسلا ىدل ضيوعتلل ةحلملا ةجاحلا ىلع ليلد وهاًدج عفترملا
قيمعلا سأيلا ىوتسم عم لماعتلا ىلع ةرداق ريغ ةيقارعلا ةلودلا
اهب مايقلا بجاولا ةقهرملا تاءارجإلا نأ الإ .نييندملا نيب رشتنملا
داسفلا بسنو اهيف رظنلا يف ةظوحلم ريخأتب ةبوحصم ،تابلطلا ميدقتل
.نييندملل ةعيرسلاو ةلاّعفلا تاضيوعتلا ميدقت مدع ىلإ يدؤت ،ةموعزملا

دعت نوناقلا ىلع اًرخؤم تلخُدأ يتلا تاليدعتلا نأ نم مغرلا ىلعو
ريبادتلا هذه ذيفنت ةيلآ ببستتس ،ةيرادإلا تاقوعملا كلت نم فيفختلاب
ىلإ ةفاضإ .نييندملا ىلع ريخأتلا نم ديزمب كش ىندأ نود نم ةديدجلا

ةرطيسلا ةداعإ ىلإ ةيمارلا ةيركسعلا ةلمحلا نأ نم مغرلا ىلعو ،كلذ
ةيلآ رقت ال ،نييندملا نم اياحضو لماش رامد ىلإ تّدأ لصوملا ىلع
ةيلوؤسملا يلودلا فلاحتلاو ةيقارعلا ةموكحلا لّمحتب ةيلاحلا ضيوعتلا
.ةلماكلا

اياحضل قارعلا يف ررضلا ربجل يلاحلا عضولا مييقتل ريرقتلا اذه ىعسي
سردي .ةساردلل ةلاحك لصوملا ىلع زيكرتلا عم ،شعاد ميظنت عم عازنلا
رظني هنكلو ،قارعلا يف02 مقر نوناقلا تايلآ يساسأٍ لكشب ريرقتلا
قيقحتلا قيرف تايلآ لثم ،ىونين يف ةحاتملا ةيلودلا تايلآلا ىلإ اًضيأ
اًضيأ ريرقتلا رظني ،ذيفنتلا مييقت ىلإ ةفاضإلاب .شعاد مئارج يف يممألا



برعلا نم مه ناّكسلا نم اًبيرقت ةئملا يف08نأب ديفي9002ةنسل
.نييديزيالاو كبشلاو نامكرتلاو نييحيسملاو داركألا مهيلي ،ةّنسلا

يف امب ىونين لوهس ةينيدو ةيقرع تايلقأ تنكس ،خيراتلا ىدم ىلعو
املاطلو .ةيئاكاكلاو نييديزيالاو كبشلاو نامكرتلاو نويحيسملا كلذ
ةعونتم ةعومجم نم ةنّوكم خيراتلا لحارم لالخ لصوملا ةنيدم تناك
ءايحأ يف زّكرمٍ لكشب دجاوتم اهضعب ،ةينيدلاو ةيقرعلا تاعومجملا نم
يهو نويحيسملا اًيخيرات اهنكس )لصوملا برغ( ىنميلا ةفضلا .ةّنيعم
كبشلا نأ نيح يف ،ةيخيراتلا ةنيدملا سئانك اهيف دجاوتت يتلا ةقطنملا

01.)لصوملا قرش( ىرسيلا ةفضلا يساسأٍ لكشب نوشيعي دركلاو

شعاد ميظنت لالتحا تحت شيعلا
دعر ديز ةدحتملا ممألا يف ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا حّرص

ةرارم لصوملا لاجرو لافطأو ءاسن شاع« ً:الئاق7102،61 ةنس نيسحلا
ىلع ةردقلا قوفت ملظلاو زوعلا نم تايوتسم اوناعو ،ضرألا ىلع منهج

نويلم8.2نم رثكأ اهنطقيو قارعلا برغ لامش ىونين ةظفاحم عقت
دعب ،ناكسلا ددع ثيح نم قارعلا يف ةظفاحم ربكأ يناث يهو8،ةمسن
ىلإ تينب يتلا ،ىونين ةميدقلا ةيروشألا ةنيدملا مسا وه اهمسا .دادغب

ةظفاحملا زّيمتت .ةظفاحملل ةيلاحلا ةمصاعلا ،لصوملا ةنيدم اهبناج
حايتجا عم3002ةنس برحلا نوتآ يف تمحقُأ .اهعونتب ةنيدملاو
ىتأ .هتلت يتلا ةيفئاطلا تاعازنلاو قارعلل اهئافلحو ةدحتملا تايالولا
نع جتنو .4102ماع شعاد ميظنت لبق نم لصوملا لالتحا كلذ دعب
،ةيقارعلا نمألا تاوق لبق نم6102ماع تقلطأ يتلا ةيركسعلا تايلمعلا

هدوقت يذلا يوجلا فلاحتلاو9،يبعشلا دشحلا تاوق نم ةموعدم
فّلخ كلذ نكلو شعاد ميظنت نم ةظفاحملا ةداعتسا ،ةدحتملا تايالولا
.ىلتقلا نم ةلئاه دادعأ

خيرات يف ةيساسأ ةنيدم يهو قارعلا ندم مدقأ نم لصوملا ربتعت
اهثرإو ةيخيراتلا اهسئانكو اهدجاسمو اهدباعم سكعت .ةقطنملا
يمسر ءاصحإ رفوت مدع نم مغرلا ىلعو .يناكسلا ىونين عّونت يفاقثلا
دوعي يريدقت ءاصحإ رفوتي ،ةظفاحملا يف ةيقرعلاو ةينيدلا ةبيكرتلل

:بورحلا اهقزمت ةقطنم
اهلالتحا دعبو لبق لصوملا

شعاد ميظنت لبق نم 2
دوقعلا يف تضّرعت اهنكلو ،ةنس فالآ ةتس نع ديزي ليوط خيرات ىونين يضارأل
تلت يتلا ةرركتملا تاعازنلاو ،نيسح ماّدص اهقلطأ يتلا بيرعتلا تالمحل ةريخألا
ةنس نمً ءادتباو ،اهئافلحو ةدحتملا تايالولا لبق نم3002 ماع قارعلا حايتجا
 .اهل شعاد ميظنت لالتحال ،4102



ةمراص ةرادإ اوأشنأ اذكهو91.»بئارضلا ةيابجب ميظنتلا أدب ،ةنس دعبو
.ةنيدملا ىلع مهترطيس ىلع ظافحلل

شعاد ميظنت اهبكترا يتلا مئارجلاب ةلماش ةحئال عضول ةلواحم يأ
ىدم سكعت نأ اًدبأ نكمي ال ،ىونين ةظفاحمو لصوملا ناكس قحب
ةدحتملا ممألا ةثعبل اًقفو .ةظفاحملا هتدهش يذلا ةيذألا ىدمو ةاناعملا

أدب يذلا ،شعاد ميظنت لبق نم اهلالتحا لالخ لصوملا تدهش».ريبعتلا
مئارجو ناسنإلا قوقحل ةجهنمم تاكاهتنا ،4102 وينوي/ناريزح يف
ميظنتل ةبسنلاب81.ةيعامجلا ةدابإلاو71ةيناسنإلا دض مئارجو برح
ىلإ اهونلعأ يتلا ةفالخلا ليوحتل ةصرف لصوملا لالتحا لّكش ،شعاد
ميظنت ربجأ ،رهش دعب« ،تالباقملا يف نيكراشملا دحأل اًقفوو .ةلود
.هطورشل اًقفو لمعلا ىلإ ةدوعلا ىلع نييموكحلا نيفظوملا لك شعاد

يف نويحيسملا :نويحيسملا¬�
نادلكلا نم مه ىونين
مه .يساسأٍ لكشب نييروشألاو
نيب ام دالب بوعش دافحأ
نادلكلاو ،ةميدقلا نيرهنلا

ةغللا نوثدحتي نويروشألاو
ةغللا نم ةدمتسملا ةينايرسلا
لاجر نم اًبلاغ مهو ،ةيمارآلا
نيعرازملا وأ لامعألا
11.نيلقتسملا

دجاوت ىلع ةلدأ رفوتت :كبشلا¬��
دوعت ىونين ةظفاحم يف كبشلا
مهمظعم2051.21ةنس ىلإ

ءوضلا طيلست
تايلقألا ىلع

ةيقرعلا
يف ةينيدلاو
ةظفاحملا

لصوملا قرش ىرق يف نوشيعي
نأ عم ،رزاخلاو ةلجد يرهن نيب
اوناك ناكسلا نم ةريغص ةبسن
مه .لصوملا برغ يف نوشيعي

اهتاذ دحب ةيقرع ةعومجم
ةموكحلا لبق نم اهب فرتعم
مهلو ،2591ةنس ذنم ةيقارعلا
نع ةيانك يهو ةصاخلا مهتغل
ةيسرافلاو ةيبرعلا نيب جيزم
مهلو .ةيكرتلاو ةيدركلاو
ةفئاط يهو ،ةصاخلا مهتفئاط
نيدلا نم رصانع جزمت
ةيلحملا تادقتعملا عم يمالسإلا

كبشلا مظعم نأ نم مغرلا ىلع
مهنأب مهسفنأ نع نوفرعي

31.ةعيش

رفعلت نامكرتلا نكسي :نامكرتلا¬��
لوهس يف ةطيحملا ىرقلاو
يف ءايحألا ضعبو ،ىونين
يفو41.لصوملل ىنميلا ةفضلا

يف نامكرتلا مظعم نأ نيح
،ةنسلا نيملسملا نم مه قارعلا

مه ةداع ىونين نم نامكرتلا
اًبلاغ نوثدحتيو .ةعيشلا نم
ةيبرعلا ،تاغل ثالث وأ نيتغل
.ةينامكرتلا ةجهللاو ةيدركلاو

نويديزيألا :نويديزيألا¬��
دوعت ةجودزم ةنايد نوسرامي
هالإ نيب مسقنت ،ماع فالآ4ىلإ

،لعاف ريغ نآلا وهو ،قلاخ
ىلوتي يذلا ،سوواطلا كالمو
.هللا ةئيشمل لعافلا لوسرلا رود
نم رصانع نمضتت مهتنايد
ةيدوهيلاو ةيوناملاو ةيتشدرزلا

اونطق .مالسإلاو ةيحيسملاو
ٍلكشب راجنس لبج طيحم

مك051دعب ىلع عقاولا ،يساسأ
نم رغصأ ةبسنو .لصوملا برغ

ءاضق يف ةدجاوتم مهعمتجم
نيع ىرق يف اميس ال ،ناخيش
ثيح ،ينازحبو ةقيشعبو ينفس
وهو الأ مهيدل ماقم مهأ عقي
51.يومألا رفاسم نب يدع خيشلا
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نم لئاه ددع ىلإ ىدأ نيتهجلا لبق نم ةيلاع ةيناكس
ىلتقلا ددعsserP detaicossAرابخألا ةلاكو ترّدق .ىلتقلا
،صخش فلأ11و فالأ9نيب لصوملا ةكرعم لالخ نييندملا

ةيلاوم تاوق اهّتنش تامجه ببسب اوطقس ىلتقلا ءالؤه ثلثو
يرهش لالخ طقف عيباسأ ةثالث لالخو22.ةموكحلل

ممألا جمانرب ّلجس ،7102 ويلوي/زومتو وينوي/ناريزح
ـل لماك ريمدت وأ ريبك ررض ةيرشبلا تانطوتسملل ةدحتملا

رثكأ ىونين تدبكت ،عازنلا ةياهنبو32.ينكس ىنبم393,5
ةنيدملا نكاسمب ةقحاللا رارضألا نم عبرم رتم نويلم42نم
لصوملا ةنيدم يف يناكسإلا عاطقلاب قحاللا ررضلا ةفلكتو
كنبلل اًقفو ،رالود رايلم9.6و1.5نيب حوارتي هنأب رّدقم
42.يلودلا

ريثت يداملا ريمدتلاو نييندملا نم اًدج ةيلاعلا ىلتقلا ةبسن
لالخ يناسنإلا يلودلا نوناقلا قيبطت نأشب ةريثك ةلئسأ
ىلع يناسنإلا يلودلا نوناقلا ّصني .ةيركسعلا تايلمعلا

دويق ضرفيو ،لاتقلا نع نيزجاعلاو نييندملا ةيامح بوجو
يذلا ،زييمتلا أدبم كلذ يف امب ،ةيئادعلا لامعألا ريس ىلع
نيب تاقوألا لك يف زييمتلا ىلع عازنلا فارطأ ىلع بجوتسي
رظحي يذلا ،ةيبسنلا أدبمو ،نيبراحملا وأ نيلتاقملاو نييندملا
ةضراع ةروصب ببسُي نأ هنم عقوتُي دق يذلا« موجه يأ

ًارارضأ وأ ،مهنيب تاباصإ وأ نييندملا حاورأ يف رئاسخ
،رارضألاو رئاسخلا هذه نم ةعومجم وأ ،ةيندملا نايعألاب
ةزيم نم هنع رفسُي نأ رظتنُي ام زواجت يف ًاطرفم نوكيو
52».ةرشابمو ةسوملم ةيركسع

ةلوؤسم ىونين يف عازنلا فارطأ لك نأب ةغماد ةلدأ رفوتت
يناسنإلا يلودلا نوناقلا هيلع صن امب مازتلالا مدع نع
وأ يدافتل تامجهلا لالخ ةيزارتحالا ريبادتلا ذاختا بوجوب
يأو ،نييندملا فوفص نيب ةيضرع رئاسخ يأ صيلقت
ةفاضإ .نييندملا تاكلتممب ررض يأو نييندملا نيب تاباصإ
تبكترا عازنلا فارطأ لك نأ ىلع ةلدأ رفوتت ،كلذ ىلإ

كلت تأدبو .برح مئارج ربتعت دق ةينوناق ريغ تامجه
راجنس ةقطنم يف ةلمحلا نم ىلوألا ةلحرملا لالخ تامجهلا
تّقثو .6102ويام/راّيأو5102ربوتكأ/لّوألا نيرشت نيب
ريمدت نم ةددعتم تالاح« شتاوو ستيار نمويه ةمظنم
تارجفتملاو ةليقثلا ةحلسألاو رانلا ةطساوب لزانملاو ينابملا
تتاب نأ دعبو باحسنالا ىلع شعاد تاوق تربجأ نأ دعب
ةموكح نأ نيح يفو62.»ةكرمشبلا تاوق ةرطيس تحت ىرقلا
تابرضب ةطبترم رارضألا مظعم نأ تمعز ناتسدرك ميلقإ

ىنبلاو نييندملا شعاد ميظنت فدهتسا ،قارعلا ةدعاسمل
يأ لتق فدهب ،رركتمٍ لكشبو دصق نع ةيندملا ةيتحتلا

فطخو لايتغا تايلمع اوبكتراو .هل عوضخلا ديري ال صخش
نيذلا ةّنسلا نيملسملا كلذ يف امب ،نيينيدو نييسايس ةداقل
نم برهلا اولواح نيذلا سانلاو ،ميظنتلا ةعيابم اوضفر
،نييموكحلا نيفظوملاو يقارعلا نمألا تاوق رصانعو ،ةنيدملا
كبشلاو نييحيسملاو ةعيشلل هفادهتسا ىلإ ةفاضإلاب
02.نييديزيألاو نامكرتلاو

ةينيدلاو ةيقرعلا تايلقألا دض تّنُش يتلا تامجهلا تناك
ىلع ءاضقلا ةينبّ نشت تناك اًنايحأو ةرفاس تاءادتعا

لتق تايلمع ىلإ نوريثكلا ضرعت .اهلمكأب تاعمتجم
يف لتقلاب ديدهتلاو مهضرأ نم يرسقلا ريجهتلاو ةيعامج
اًيسنج ءاسنلا تدبعتسا .مالسإلا مهقانتعا مدع لاح
ىلع اوربجا اًعيبر31ـلا مهرمع زواجتي ال نيذلا لافطألاو
فادهتسا ىلإ ةفاضإلابو .شعاد تاوق ىلإ مامضنالا
ميظنتلا ةيجولويديأ عم قفاوتت ال يتلا ةيلحملا تاعمتجملا
ةينيدو ةيفاقث ةيثارت عقاوم ميظنتلا رّمد ،ةيسايسلاو ةينيدلا

تاماقمو ةيديزيأ تاماقمو ةريدأو سئانك :ةريثك ةمهم
 .ةعيشلاو ةّنسلل دجاسم اًضيأ نكلو ،ةيئاكاك

لصوملا ةكرعم نم بورهلا
ةداعتسال ةفداهلا ةيركسعلا ةلمحلا ةيقارعلا ةموكحلا تنلعأ
»ىونين اي نومداق« مسا اهىلع قلطأ يتلاو ،لصوملا
نم نيموي دعبو6102.12ربوتكأ/لّوألا نيرشت61خيراتب
ةيدركلا ةكرمشبلا تاوق تداعتسا ،ةلمحلا نع نالعإلا
رهش لولحبو .لصوملاب ةطيحم ىرق عست ىلع ةرطيسلا

ةيقارعلا نمألا تاوق تداعتسا ،7102 رياني/يناثلا نوناك
ةيلمع تأدب اهدعب .اهلمكأب لصوملا نم ىرسيلا ةفضلا
امم ،7102رياربف/طابش رهش يف ىنميلا ةفضلا ةداعتسا
ميظنت نيب عراوشلا برح نم ةيفاضإ رهشأ ةتس ىلإ ىدأ

يذلا فلاحتلا نم ةموعدم ،ةيقارعلا نمألا تاوقو شعاد
دشحلا تاوقو ةكرمشبلا تاوقو ،ةدحتملا تايالولا هدوقت
ءارزو سيئر نلعأ ،7102ويلوي/زومت رهش يفو .يبعشلا
.ةنيدملا ريرحت ،يدابعلا رديح ،قارعلا

يمسر ءاصحإ يأ مّدقت مل ةيقارعلا ةموكحلا نأ نيح يفو
حضاولا نم ،ةيركسعلا تايلمعلا لالخ ىلتقلا نييندملا ددعل
ةفاثك تاذ قطانم يف ةليقثلا ةرجفتملا ةحلسألا مادختسا نأ

ىونين لبقتسمو نييندملاب قحاللا ررضلا ربج:ةكرعملا دعب ام لصوملا
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رارضألاو ىلتقلا نييندملا نم ريبك ءزج بسنٌي ،كلذ ىلإ ةفاضإ
فلاحتلا ىلإ ةيتحتلا ةنيدملا ةينبو نييندملا تاكلتممب ةقحاللا
.شعاد دض ةيركسعلا ةيقارعلا ةموكحلا ةلمح معد يذلا يلودلا
نم ارابتعاو4102ربمتبس/لوليأ يف يلودلا فلاحتلا لّكشت
فدهب و53.اًوضع18نم نوكت9102ربمسيد/لّوألا نوناك
ديدهتلا دض ةرمتسملا ةيركسعلا لامعألا ىلع ةيعورشم ءافضإ
ربوتكأ/لّوألا نيرشت يف ،ايروسو قارعلا يف شعاد هلّكشت يذلا

ةكرتشملا ماهملا ةوق ةيكريمألا عافدلا ةرازو تسسأ ،4102
نوناك يف رداصلا هريرقتل اًقفو63.بلصلا مزعلا ةيلمع-

تايالولا هدوقت يذلا فلاحتلا ىرجأ،9102ربمسيد/لّوألا
نيرشت ةياهنو4102سطسغأ/بآ نيب ةبرض607,43ةدحتملا
743,1ـب ىلتقلا نييندملا ددع رّدقتو ،9102ربوتكأ/لّوألا

تايلمع ببسب دصق نود نم مهفتح اوقال لقألا ىلع اًصخش
ناسنإلا قوقح نع عافدلا تاعومجم ربعت نكلو73.فلاحتلا

اهزجعل كلذو ،فلاحتلاب ةصاخلا ريراقتلا عضو ءازإ اهقلق نع
لامعألا ةيحض اوعقو نيذلا نييندملا نع يلعفلا ددعلا لقن نع
يه ىلتقلا دادعأ نأ معزُي امنيب ،فلاحتلا ءاضعأل ةيركسعلا
83.ريراقتلا هركذت امم فاعضأ ةينامث نم رثكأ

ضّوفملا بتكمو قارعلا ةدعاسمل ةدحتملا ممألا ةثعبل اًقفو
اياحضلا نم ددع ربكأ يناث بسني ،ناسنإلا قوقحل يماسلا
93.ةيوجلا تابرضلا ىلإ لصوملا ةكرعم يف نييندملا

ميظنت نم نيلتاقم فدهتست تناك يتلا ةيوجلا ةبرضلاك
نيب نمو04.صخش002نم رثكأ لتقم اهنع جتنو،شعاد
ةميدقلا لصوملا ةنيدم يف ينكس ىنبم فالآ5نم رثكأ
ةنيدملا ةداعتسا ءانثأ لماكٍ لكشب رمُد وأ ريبكٍ لكشب ررضت

،ةيرشبلا تانطوتسملل ةدحتملا ممألا جمانرب تاريدقت بسح
ال هنأ امب ،فلاحتلا هب ببست اهنمّ مك حضاولا ريغ نم
ةيتحتلا ىنبلاو تاكلتمملاب قحاللا ررضلا رشني الو ّلجسي
.ةيركسعلا هتايلمع ببسب

تاوبع ريجفت نم وأ ةدحتملا تايالولا هدوقت يذلا فلاحتلا
لبق نم نييندملا تاكلتمم يف ةعوضوم تناك ةخخفم
ةقطنملا تناك .ىرخأ فادهأ ريمدتلا اذهل نوكي دق ،شعاد
تايلقألاو داركألا نم ريبك ددع لبق نم اًيخيرات ةنوكسم
تحت بيرعتلا تالمحل تعضخو ىرخألا ةينيدلاو ةيقرعلا
لبق نم ةرمدملا لزانملا مظعم نأ امبو .نيسح ماّدص ماظن
دق72،برعلا ةّنسلل ةعبات تاكلتمم تناك ةكرمشبلا تاوق
ديكأتل وأ ،نييندملا ناكسلا ةبقاعمل يعاسم ىلإ كلذ ريشي

تاعمتجملل ةلاسر هيجوتو ةقطنملا يف داركألا ةرطيس
.كانه ةنطاقلا ىرخألا

لالتحا لالخ ةبكرتملا ةعيرملا تاكاهتنالا ىلإ ةفاضإلابو
كاهتناب لصوملا ةكرعم لالخ ميظنتلا رمتسا ،شعاد
لقن مل نإ ،صاخشألا تائمً التاق ،دصق نع يلودلا نوناقلا
اًمدختسم ،بورهلا نم مهايإ اًعنام ،نييندملا نم فالآلا
دحأ راشأ82.مهتاكلتمم اًرمدمو ،ةيرشب عوردك مهايإ
يف امب ،هعراش يف تارايسلا لك نأ تالباقملا يف نيكراشملا

لجأ نم شعاد لبق نم اهيف نارينلا تمرضأ ،هترايس كلذ
لالخ ءابتخالا ىلع اهيلتاقم دعاسي امم ناخدلاب يحلا ءلم

92.ةيوجلا يلودلا فلاحتلا تاوق تابرض

ام ،ديجٍ لكشب قّثوم شعاد شطبو ملظ نأ نيح يف نكلو
ردقلاب ةقثوم ريغ ةموكحلل ةيلاوملا تاوقلا تاكاهتنا تلاز
نع اًضيأ ةلوؤسم ةموكحلل ةيلاوملا تاوقلا نوكت دق .يفاكلا
لاق امكو03.برح مئارج ربتعت دق يلودلا نوناقلل تاكاهتنا
اهيلإ رظني مل ريرحتلا ةلمح« ،تالباقملاب نيكراشملا دحأ

13.»ناكسلا فوفص نيب لماكلاب ةيباجيإ اهنأ ىلع

تاكاهتنا باكتراب اًراركتو اًرارم يبعشلا دشحلا تاوق تمهتا
ةموكحلا ءاضعأ ضعب اهب رقأ نايحألا ضعب يفو ،ةرطخ

ةينوناق ريغ لتق تايلمع باكترا كلذ يف امب ،ةيقارعلا
امب23،ىونين يف ىرقلا قارحإو نييندملل يرسقلا ريجهتلاو

ناكسلا تفدهتسا امك33.ةيديزيألا ىرقلا ضعب كلذ يف
هجوأ ضعب اوظحال مهنأ نييندملا ضعب لاقو ،ةّنسلا
ليبس ىلع43.شعاد لمع طمنو اهلمع طمن نيب هباشتلا
35فاطتخاب يبعشلا دشحلا تاوق تمهتا ،راجنس يف ،لاثملا

ّ.نسمو لفطو ةأرما72كلذ يف امب ،ةّنسلا برعلا نم صخش
هذه يقارعلا ناملربلا يف يتويتملا يلع بئانلا ركنتسا
دض فلاحتلا ىلإ( مهئامتنا نا انل نيبت« :نلعأ ذإ ،تامجهلا

.»ةيقارعلا ةلودلا حالسب ماقتنالا لجأل )شعاد

ىونين لبقتسمو نييندملاب قحاللا ررضلا ربج:ةكرعملا دعب ام لصوملا

لافطأو ءاسن شاع«
ةرارم لصوملا لاجرو

»ضرألا ىلع منهج
ممألا يف ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا
7102ويلوي/زومت ،ةدحتملا
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ةيزارتحالا ريبادتلا ذاختا مدع وأ ةبسانم ريغ ةحلسأ
نود نم نييندملا نم اياحض طوقس ىلإ ىرخُألا ةبسانملا

ريغ تامجه تناك تالاحلا ضعب نأ ودبيو ،رربم
ةبقارم ةعومجم يهوsrawriAةمظنم تردق24».ةبسانتم
فلاحتلا تابرض ببسب ىلتقلا نييندملا ددع نأ ،بورحلل
لالخ اًصخش975,1و660,1نيب حوارتي ةيعفدملاو ةيوجلا

يذلا يلامجإلا ىلتقلا ددع نيب نم كلذو« ،لصوملا ةكرعم
ةيلحم رداصم معزت يذلا فالآ9و فالآ6نيب حوارتي
34.»فلاحتلا تاوقل ةيداعم

نم ىلتقلا دادعأ ،ناسنإلا قوقح نع عافدلا تاعومجمل اًقفو
ذختي مل يلودلا فلاحتلا نأ ىلإ ريشي لصوملا يف نييندملا

نيب ىلتقب ببستلا يدافتل ةبسانملا ريبادتلا حجرألا ىلع
اذه يف تاقيقحتلا نم ديزملا ءارجإ نم دب الو نييندملا
يلودلا فلاحتلا نأ ةيلودلا وفعلا ةمظنم تجتنتسا14.ددصلا
ربتعت لصوملا يف ةينوناقلا ريغ تامجهلا نم ةلسلس ىرجأ
ربتعت تالاحلا ضعب يفو ،يلودلا نوناقلل ةرركتم تاكاهتنا

تقثوو اهتاقيقحت ةمظنملا ترجأ نأ دعبو .برح مئارج
يتلا تامجهلا يف ىتح« هنأ ىلإ تراشأ ،ةقرفتملا تامجهلا
مادختسا ىدأ ،دوصقملا يركسعلا اهفده تباصأ اهنأ ودبي

ىونين لبقتسمو نييندملاب قحاللا ررضلا ربج:ةكرعملا دعب ام لصوملا

ئدابملا دحأ وه ررضلا ربج أدبم
يذلا يلودلا نوناقلا يف ةيساسألا
ررضلا ربج ميدقت ةرورضب ّصني
44.يلودلا نوناقلل تاكاهتنا ةجيتن

يفرعلا مازتلالا وه أدبملا اذه ساسأو
نع ررضلا ربج ريفوت ةرورضب لودلل
وهو ،ايلود ةعورشم ريغ لاعفأ يأ
ةدوسم نم13ةداملا يف دراو مازتلا
ةنسل لودلا ةيلوؤسمب ةقلعتملا داوملا

نوناقلا ةئيه اهتعضو يتلا1002
نأ ضرتفي ،عاطتسملا ردق .يلودلا
كاهتنا يأ تايعادت ررضلا ربج يغلي
يذلا عضولا بيترت ديعيو نوناقلل
مل ول اًدوجوم نوكي نأ ضرتفي ناك
يتأي دقو54.كاهتنا يأ باكترا متي

ّدرلا :ةفلتخم لاكشأب ررضلا ربج
ضيوعتلا ؛)تاكلتمملا ةداعإ لثم(
ةداعإ ؛)ةيدقنلا غلابملا عفد لثم(
؛)ةيسفنلا ةياعرلا لثم( ليهأتلا
نامضلاو ؛)راذتعالا لثم( ةيضرتلا
تاحالصإلا ءارجإ لثم( راركتلا مدعب
.)ةيسسؤملا

ررضلا ربج
بجومب
نوناقلا
يلودلا

قحلا رسفي ناك ،ةليوط تاونسل
هنأب ررضلا ربج ىلع لوصحلاب
نكلو .لودلا ىلع يساسأٍ لكشب هّجوم
نوناقلا بجومب ناسنإلا قوقح ءوشن
ةبراقملا هذه ليدعت يف دعاس يلودلا
هتاذ مازتلالا تاب ،نآلاو .ةيديلقتلا

يأ مهلاطي نيذلا دارفألل اًهجوم
ميدقت بوجو .يلودلا نوناقلل كاهتنا

مويلا نومضم دارفألل ررضلا ربج
قوقحل يلودلا نوناقلا بجومب
بجومب هرارقإ مت امك64ناسنإلا
74.يلودلا يئانجلا نوناقلا

يناسنإلا يلودلا نوناقلل ةبسنلاب امأ
ضرُفيف ،ةحلسملا تاعازنلا نوناق وأ
ةيلآ ركذ نود نم نكلو هتاذ مازتلالا

.اياحضلا هاجت قيبطتلل ةحضاو
ررضلا ربجا ميدقتب لودلا مازتلا
يناسنإلا يلودلا نوناقلا بجومب

ةيقافتا نم3مقر ةداملا يف ددحم
نيناوق مارتحا لوح )4 مقر( ياهال
اهقحلمو ةيّربلا برحلا فارعأو
اهتاذ ةدعاقلا مادختسا داعي .)7091(
نم19ةداملا يف ريبكٍ دح ىلإ
دب الو .1مقر يفاضإلا لوكوتوربلا

لك يف صنلا نأ ىلإ انه ةراشإلا نم
بوجو ىلإ ريشي نيدنبلا نيذه نم
.»تاضيوعتلا عفد«

ةسارد نم051مقر ةدعاقلا ّصنت
بيلصلل ةيلودلا ةنجللا اهترجأ
يفرعلا يلودلا نوناقلا لوح رمحألا

يأ« :يلي ام ىلع ناسنإلا قوقحل
نوناقلل تاكاهتنا نع ةلوؤسم ةلود
ميدقت اهيلع بجوتي يناسنإلا يلودلا

رصتقي ال ،انه .»لماكلا ررضلا ربج
نأ الإ .طقف ضيوعتلا عفد ىلع صنلا
يهو ،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا
نوناقلا ريسفت يف مهألا ةطلسلا
تاسرامم نأ ريشت ،يناسنإلا يلودلا
اهنأ ىلع ةدعاقلا هذه ددحت لودلا

يلودلا نوناقلا فارعأ نم فرع
تاعازنلا ىلع ضورفملا يفرعلا
ىلع ةيلودلا ريغو ةيلودلا ةّحلسملا

تاعازنلل ةبسنلاب امأ84.ءاوسٍ دح
هذه ربتعت ،ةيلودلا ريغ ةحلسملا
اهركذ مدعل لدجلل ةريثم ةدعاقلا
لوكوتوربلا يف ضيوعتلاب مازتلالا
هذه لثمب صاخلا2مقر يفاضإلا
ال زييمتلا اذه ،نكلو94.تاعازنلا
يناسنإلا يلودلا نوناقلا هيعاري
.يفرعلا

رارضألا ربج ميدقتب مازتلالا
يناسنإلا يلودلا نوناقلا تاكاهتنال
يف حيرص لكشب اضيأ روكذم
ياهال ةيقافتا نم يناثلا لوكوتوربلا

ةلاح يف ةيفاقثلا ةيكلملا ةيامحل
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يف مكح يأ رثؤي ال« :حلسملا عازنلا
ةيلوؤسملاب قلعتي لوكوتوربلا اذه
لودلا ةيلوؤسم يف ةيدرفلا ةيئانجلا
كلذ يف امب ،يلودلا نوناقلا بجومب
بسحب».ررضلا ربج ميدقت بجاو
،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا
يف اًينمض روكذم هتاذ بجاولا
فينج تايقافتا يف ةدراولا ةدعاقلا
نأ ةلود يأل زوجي ال هنأ صنت يتلا

ٍماس دقاعتم فرط يأ وأ اهسفن ررحت
نع ةمجان ةيلوؤسم يأ نم رخآ
ريشت امك05.ةحضاف تاكاهتنا
ىلإ رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا
نيكمت حلاصل هجوتلا ةّدح ديازت«

يلودلا نوناقلا تاكاهتنا اياحض
يعسلا نم دارفألا نم يناسنإلا
ةرشابم ررضلا ربج ىلع لوصحلل
15.»اهنع ةلوؤسملا ةلودلا نم

زيزعتو معد مت ،كلذ ىلإ ةفاضإ
رارقب هالعأ ةدراولا تادهاعملا

لوح5002ةنس ةيمومعلا ةيعمجلا
ئداـبملا و ةيساسألا ئدابملا
فاصـتنالا يف قـحلا نأشب ةيهيجوتلا

ةميسجلا تاكاهتنالا اياحضـل ربــجلاو
ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلل
نوناقلل ةريطخلا تاكاهتنالاو
ئدابملا( يلودلا يناسنإلا
ئدابملا تمهاس25.)ةيساسألا
كرتشم يأر زيزعت يف هذه ةيساسألا
ىلع ،رارضألا ربج ميدقت بجاو نأشب
يعوضوملاو يئارجإلا نييوتسملا

مغرلا ىلعو ،يلاتلابو .ءاوسٍ دح ىلع
بجومب قيبطت تايلآ رفوت مدع نم
،يناسنإلا يلودلا نوناقلا تادهاعم
ربج ىلع لوصحلاب اياحضلا قح

.حضاو هميدقتب لودلا مازلإو رارضألا

ةليوط ةبرجتب عتمتي هتاذ دحب قارعلا
.اياحضلل تاضيوعتلا ميدقت يف

ةدحتملا ممألا ةنجل تئشُنأ
نم1991ماع )CCNU(تاضيوعتلل

ميدقت فدهب نمألا سلجم لبق
قارعلا وزغ اياحضل تاضيوعتلا
ةيالو نأ ىلإ ،ةراشإلا ردجتو .تيوكلل

ميدقت تنمضت ةنجللا هذه
نوناقلل تاكاهتنا نع تاضيوعتلا
تعفد .دارفأ تلاط يلودلا
برحلا ءانجسل ةيلاملا تاضيوعتلا
قارعلا مهزجتحا نيذلا نيقباسلا

حضاو قرخ يف مهتلماعم ءاسأو
اهدعبو35.ةثلاثلا فينج ةدهاعمل

ةيكلملا ىواعدلا ةئيه تأشنأ
ةيوست ةمهم يلوتل45ةيقارعلا
يضارألاب ةطبترملا تاكاهتنالا
.نيسح ماّدص ماظن تحت ةيراقعلا

ةنسل02مقر نوناقلا مّدقي ،اًريخأو
ءارج نيررضتملا ضيوعت لوح9002
ةيركسعلا ءاطخالاو ةيبرحلا تايلمعلا

ةنس يف لدعملا( ةيباهرإلا تايلمعلاو
اياحضل ضيوعتلا )9102و5102
.3002ةنس ذنم تاكاهتنالا



عم ةرشابم لصاوتلا لالخ نم ،نكلو .اًيبسن ةريغص تءاج ،تارالودلا
اًيمسر اًفارتعا ربتعت غلابملا هذه ،عازنلا نم اًررضت رثكألا نييندملا

نوناقلا ربتعيو .ررضلا ربج يف ةيساسأ ةمهاسم لّكشتو رئاسخلاب اًمهم
ربج مّدقت نأ نكمي يتلا ةدوجوملا ةيسيئرلا ةادألا اًيلاح02مقر يقارعلا
.لصوملا ةنيدمو ىونين ةظفاحم ناكسل ررضلا

يقارعلا نوناقلا بجومب ضيوعتلا
ةنسلمقر

ضيوعت نوناق« مسا لمحي يذلا ،02مقر يقارعلا نوناقلا ّرقُأ
تايلمعلاو ةيركسعلا ءاطخألاو ةيبرحلا تايلمعلا ءارج نيررضتملا
ىعسي .9102و5102ةنس اًقحال هليدعت متو9002ةنس يف»ةيباهرإلا
بعشلل تاضيوعتلا ميدقتل يعجر لوعفمب قّبطملا02مقر نوناقلا
تحاتجا يتلا ةفلتخملا بورحلا لالخ اهدبكت يتلا رئاسخلا نع يقارعلا
ةيلمع يف ةيساسأ ةادأ ربتعي .3002سرام/راذآ02نمً ءادتبا دالبلا
صخش لك02مقر نوناقلا نِّكمي ذإ ،اياحضلل تاضيوعتلا ميدقت

نم ضيوعتب ةبلاطملا نم هتلئاع دارفأ ىلإ ةفاضإلاب يونعم وأ يعيبط
ءافتخالا وأ )»ةداهشلا«( ةافولا :رارضألا نم ةفلتخم عاونأ ةتس

دحأ ّصخل اذكه ،»انتنيدمو انسفنأ ءانب ةداعإل لماش معدل ةجاحب نحن«
ةطخلل ماعلا راطإلا55.تالباقملا ىدحإ لالخ لاحلا عقاو لصوملا ناّكس

وه ،طيطختلا ةرازو ةدايقب ،ةيمنتلاو رامعإلا ةداعإل ةينطولا
موقيو ،عازنلا دعب قارعلا ءانب ةداعإل ةيساسألا ةيموكحلا ةيجيتارتسالا

ةيمنتلا ؛مالسلا ءانبو ةحلاصملا ؛ةمكوحلا :ةيسيئر سسأ ةسمخ ىلع
راطإلاو  .ةيداصتقالا ةيمنتلاو65؛ةيتحتلا ىنبلا ؛ةيرشبلاو ةيعامتجالا
ةررضتملا تاظفاحملل لماشلا تاجاحلاو رارضألا مييقت ىلإ دنتسي هسفن
يلامجإ نأ مييقتلا جتنتساو .يلودلا كنبلا نم معدب هؤارجإ مت يذلاو
ةفلك رّدقو رالود رايلم7.54ىلإ ةيلامجإلا اهتميق لصت ةقحاللا رارضألا

ريس ءطب ،نكلو75.رالود رايلم3.88ـب يفاعتلاو رامعإلا ةداعإ تاجاح
يمانت ىلإ ىّدأ دراوملا عيزوت دنع داسفلا يشفتب داقتعالا راشتناو ذيفنتلا

جئاتن سملي ال بعشلا نأل يقارعلا بعشلا فوفص يف ءايتسالا روعش
عسوأ قاطن ىلع ةيقارعلا ةموكحلا نم ءايتسالاو  .رامعإلا ةداعإ دوهج

ىتح زكرتت ال اهنأ نم مغرلا ىلع( ةقوبسم ريغ ةريبك تارهاظم ىلإ ىّدأ
.)تاعازنلا نم اًررضت رثكألا تاظفاحملا ىلع هخيرات

ضيوعتلا ليبس ىلع اهميدقت ضرتفي يتلا غلابملا ،ةنراقملا ليبس ىلع
نييالم تائم ىلإ اهتميق لصت يتلاو ،دارفألا نم عازنلا اياحضل

قيبطت :ماكرلا تحت نم ثاعبنالا
هخيرات ىتح ررضلا ربج جمارب

ىونين ةظفاحمو لصوملا يف 3
تاظفاحملا لكب ةنراقم ىونين يف ربكألا وه شعاد عم لاتقلا هببس يذلا رامدلا مك
تاضيوعتلل ةسام ةجاحب ،لصوملا ناكس كلذ يف امب ،ةظفاحملا ناّكس .ةيقارعلا
.مادتسم لبقتسمو شيعلل لباق رضاح ءانب نم نكمتلل
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فلمب دَّوزيو ةيعرفلا ضيوعتلا ةنجل عم بلطلا مدقم عمتجي اهدعب¬�
سيل اه/هئابرقأو بلطلا مدقم نأ نم ةيعرفلا ةنجللا ققحتت .بلط
شعاد ميظنت نم مهنأ مهب هبتشملا تانايب ةدعاق يف اًجردم
.بلطلا تادنتسم لك عجارتو

:ررضلا ةعيبطل اًقفو نيفلتخم نيعرف ىلع تاءارجإلا مَّسقت ّ،مث¬�
ةيعرفلا ةنجللا نم ةيدام رارضأ ببسب تابلاطملا بجوتست–

ةنجللا ىلع .تاكلتمملا ةميق نيمختل رارضأ مييقت ريبخ نييعت
متت .ضيوعتلا ةميق حارتقاو بلطلا ىلع ةقفاوملا ةيعرفلا

ةميق ددحت يتلا ةيزكرملا ةنجللا ىلإ فلملا ةلاحإ اهدنع
ةنس ليدعت بجومب .ةيلاملا ةرازو ىلإ فلملا لّوحتو ضيوعتلا

اهتميق غلبت يتلا ضيوعتلا تابلاطم ةلاحإل ةرورض ال ،9102
نع اًضوع ،ةيزكرملا ةنجللا ىلإ لقأ وأ يقارع رانيد نويلم03
ةظفاحملا يف فانئتسالا ةمكحم نم ةقفاوملا ىلع لصحت كلذ
.اهتاذ

صاخشألا وأ ةباصإلا وأ داهشتسالا تابلاطم ةلاح يف–
حنمت نأ5102 ةنس ليدعت بجوتسي ،نيفطتخملا وأ نيدوقفملا

ىلإ اهرارق ةلاحإو ةبلاطملا ىلع ةقفاوملا ءادهشلا ةسسؤم
.ةيلاملا ةرازو

ىلإ ضيوعتلا ةميق ليوحت نع ةلوؤسم ةيلاملا ةرازو حبصت اهدنع¬�
.ةيعرفلا ضيوعتلا ةنجل

نم بلطلا مدقم لبق نم ضيوعتلا ىلع لاصحتسالا اهدنع بجي¬�
.ةيعرفلا ةنجللا

ىلع لوصحلل ةصرف ةحاتإ وه ،اًذإ ،02مقر نوناقلا نم يساسألا ضرغلا
ةداعإ لاملل نكمي ال« هنأ عمو .مهتاناعم نع اياحضلل ةيلام تاضيوعت
دق06،تالباقملا يف نيكراشملا دحأ دافأ امك ،»هيلع تناك ام ىلإ رومألا
دمتعتو .لضفأٍ لبقتسم وحن اهقيرط قش يف تالئاعلا تاضيوعتلا دعاست
16:ةراسخلا عونو ةعيبط ىلع حونمملا غلبملا ةميق

بجوتست يتلا تاباصإلاو ةيئزجلا وأ ةلماكلا ةقاعإلاو فاطتخالاو
قحاللا ررضلاو تاكلتمملاب ةقحاللا رارضألاو اًتقؤم اًيبط اًجالع
.ميلعتلاو لمعلاب

ةيلآ هتاليدعتو02مقر نوناقلا عضو ،تابلاطملا هذه ةجلاعم لجأ نمو
يف ةدوجوم( ةيعرف ناجلو دادغب يف ةيزكرم ةنجل نم فلأتت ةبّكرم
ةيلوؤسم ىلوتت )ةظفاحمو ةقطنم لك يفو ،ناتسدرك ميلقإو دادغب
تارازو عبس نع نيلثمم نم ةيزكرملا ةنجللا فلأتت .تابلاطملا ةجلاعم
ءاضقلا سلجم هنيّعي ِضاق اهسأرتيو ،ناتسدرك ميلقإ نع لثممو
ةيلوؤسم85ءادهشلا ةسسؤم لمحيل5102ةنس ليدعت ءاجو .ىلعألا

نمض نمو ةيعرفلا ناجللا لبق نم ةلاحملا تابلاطملا ةجلاعم
،ثعبلا ماظن لبق نم اولتق صاخشأ تالئاع نم تابلاطملا اهتايحالص

دشحلا تاوقو ةكرمشبلا عم مهلاتق ءانثأ اولتق نيذلا صاخشألاو
يناثلا ليدعتلا ءاجو .شعاد ميظنت لبق نم اولتق نيذلا كئلوأو ،يبعشلا
ةيزكرملا ناجللا ددع نم عفريل9102 ربمسيد/لّوألا نوناك يف نوناقلل
لك يف ةيفاضإ ةيعرف ناجل ءاشنإب حمسو ناجل ةثالث ىلإ ةدحاو نم

ليدعتلا اذه قيبطت دعب متي مل ،ريرقتلا رشن خيرات ىتح ،نكلو .ةظفاحم
.عقاولا ضرأ ىلع

95:يلي امل اًقفو ريست02مقر نوناقلا بجومب تاضيوعتلا حنم تاءارجإ

مكاحم وأ بتاكم نم يأل ضيوعت بلط ميدقت يندم يأل قحي¬
بلج اه/هيلع بجوتي .اه/هتظفاحم وأ اه/هتقطنم يف ضيوعتلا

ةيساسأٍ لكشب يهو ،اه/هتلاح معدل ةبولطملا تادنتسملا لك
تادنتسملاو ،داهشتسالا ةلاح يف ةافولا ةداهشو ةيندملا تادنتسملا
دبكت لاح يف ثدحلا نع لّصفم نايب عم رارضألا روصو ةيندملا
تادنتسملا يف تاضيوعتلا بتكم اهدنع رظني .تاكلتمملا يف رارضأ

ةرايزل ةيلحملا ةطرشلا لسري ،تاكلتمملا يف رارضأ دبكت لاح يفو
.تاكلتمملا كلت
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ةنيدملا ماكر يف تّالجسلا تافلمو ةماعلا قئاثولا مظعم
.ةريثك ضيوعت تابلاطم ترخأت يلاتلابو ةرّمدملا

لّغشتو ،لماك ماودب نآلا ىونين يف ةيعرفلا ةنجللا لمعت
مقر نوناقلا ىلع ليدعتلا نأ عمو .اًيرادإ اًفظوم02نم رثكأ

ءاشنإب حمس9102ربمسيد/لّوألا نوناك يف رقأ يذلا02
اذه رشن خيراتب هنأ الإ ،لبقتسملا يف ةيفاضإ ةيعرف ناجل

يفاكلا ددعلل رقتفت ىونين يف ةيعرفلا ةنجللا تلاز ام ريرقتلا
ةنس لبق نم مكارتملا تابلاطملا مك ةجلاعمل نيفظوملا نم
.شعاد ميظنتب ةطبترملا ةديدجلا تابلاطملا مكو4102
مت يتلا تالباقملا لالخ ظَحالملا ماعلا ءايتسالا ىلإ اًدانتسا
ةهباشم ىونين يف لمعلا ةيلآ يف تارغثلا نأ ودبي ،اهؤارجإ
ةيلآ تلاز ام66.ىرخألا تاظفاحملا يف ةظوحلملا كلتل
يناعت ،4102لبق داقتنالل تضّرعت نأ قبس يتلا ،ضيوعتلا

قحاللا لئاهلا رامدلاو شعاد لالتحا نكل .اهتاذ لكاشملا نم
،تارغثلا كلت رثأ نم اداز ةيتحتلا اهتينبو لصوملا ةنيدمب

.نييندملا نيب ءايتسالا ةّدح ديازت ىلإ ىدأ امم

ذنم       مقر نوناقلا قيبطت
شعاد ميظنت ةميزه

ىلع ىمرت مل يلزنم تباصأ يتلا ىلوألا ةصاصرلا«
نيكراشملا نييندملا دحأ رّبع اذكه ،»يبلق ىلإ لب ناطيحلا

،هتدالو ذنم هلزنم يف شاع76.ريرقتلا اذه تالباقم يف
دعبو .هدلاو نع هرودب هثرو يذلا هدلاو نع هثرو دق ناكو
نم رثكأ هل ةبسنلاب ناك هلزنم نم ءازجأ رامد ،لايجأ ةثالث

ءانب ةداعإ نم نكمتيس هنأ عقوتي ناك .يدام ررض درجم
و .هدالوأ ىلإ هثرويل نكسلل ةبسانم ةلاح ىلإ دوعيل هلزنم
لب بسحف ةيلام تادوجوم برحلا رمدت مل ،ينابملل اهريمدتب
.ينابملا هذه هيوحت يتلا خيراتلا لك

ةيقارعلا ةموكحلا نم ةمدقملا تاضيوعتلا ،نييندملل ةبسنلاب
فارتعا وه لب ،هيلع نولصحتسي لاملا نم غلبم درجم تسيل
ءانب ةداعإ ءدبل ةادأو ،مهتايح ىلع برحلا رثأب ّيزمر

ةرشابم نكلو،7102ةنس دادغب يف شيعأ تنك« .مهتاعمتجم
ةرورضب ديفت يناريج نم لئاسر تيقلت لصوملا ريرحت دعب
نم انأ ،دادغب يف كانه ءامتنالاب رعشأ ال انأ .اًعيمج انتدوع
رامعإ ةداعإل لصوملا ناكس لك دعي مل نإو ،لصوملا
نييندملا دحأ هلاق ام اذه86»؟ةمهملا ىلوتيس نمف ،ةنيدملا

نم ةليلق عيباسأ دعب لصوملا ىلإ هتدوع رايخ هحرش دنع

لمارألا لصحت دق ،ةلئاعلا ءاضعأ دحأ ةافو ةلاح يف¬
اهتميق لصت دق غلابم ىلع ةوخألاو نادلاولاو لافطألاو
رالود002,4لداعي ام يأ ،يقارع رانيد نويلم5ىلإ
،ةيرهش بتاور ىلع لوصحلا اًضيأ مهنكمي .يكريمأ

دارفأ نم يفوتملا صخشلا اذإ ام اهنيب نم لماوعل اًقفو
ليعملا ناك اذإ امو ،ةقباسلا هتفيظو ،ةرِرحملا تاوقلا
.ةلئاعلل ديحولا

حنمت دق ،ةئملاب001ىلإ57ةبسنب ةقاعإلا ةلاح يف¬
رانيد نييالم5هردقو ةدحاو ةرمل غلبم امإ اياحضلا

يف ةدمتعملا اهتاذ ريياعملل اًقفو يرهش بتار وأ يقارع
.ةلئاعلا دارفأ نم درف ةافو ةلاح

حوارتت ،ةئملا يف57ىلإ05ةبسنب ةقاعإلا ةلاح يف¬
.يقارع رانيد نييالم5.4و3نيب ةحنملا ةميق

ةميق غلبت ،ةئملا يف05نع لقت ةبسنب ةقاعإلا ةلاح يف¬
 .يقارع رانيد نويلم5.2ةحنملا

ىونين يف ةيعرفلا ةنجللا
ضيوعتلا تايلآ قيبطت متي مل ،قارعلا تاظفاحم لك يف

نكت مل ذإ ،1102ةنس ىتح02مقر نوناقلا بجومب
ةرازو نع خيراتلا اذه لبق ةرداص ةبولطملا تاهيجوتلا
005,51ةجلاعمب ىونين يف ةيعرفلا ةنجللا تماق26.ةيلاملا

ىلع تربجأ اهنكلو ،4102ةنس ىتح1102ةنس نم ةبلاطم
تطقس نيح ،وينوي/ناريزح01خيراتب لمعلا نع فقوتلا
،ةنيدملا ىلع هترطيس دعب36.شعاد ميظنت يديأ نيب لصوملا

ةرادإلا نم طقف ةيساسألا ماسقألا ضعبل شعاد ميظنت حمس
تامدخلا رفوت يتلا كلت اميس ال ،اهلمع ةعباتمب ةيلحملا
.ةيدلبلا تامدخلاو ءابرهكلاو هايملا لثم ةيساسألا

الإ لمعلا ىلإ ةدوعلا نم ىونين يف ةيعرفلا ةنجللا نكمتت مل
لّوألا تاضيوعتلا بتكم ناكو .7102رياربف/طابش دعب نم
وه ةنيدملا ةداعتسا دعب تابلاطملا ةجلاعم ىلع لمع يذلا
نم مك03دعب ىلع ،ةينادمحلا ءاضق يف دوجوملا بتكملا
ديعأو .7102 رياربف/طابش يف هحاتتفا ديعأ يذلاو ،لصوملا
يف ىرسيلا ةفضلا ىلع دوجوملا تاضيوعتلا بتكم حاتتفا
ةسسؤم بتاكم تداع امك .7102ويلوي/زومت يف لصوملا
الإ7102.46ةنس يف ىونين ةظفاحم يف لمعلا ىلإ ءادهشلا
ةيكلملا كوكص رادصإ نع لوؤسملا يراقعلا بتكملا نأ
يف الإ هحتف داعي مل ،ضيوعتلا تابلاطم معدل ةمزاللا

رداص شعاد ميظنت نأ امبو8102.56رياربف/طابش
تدقُف ،لصوملا ناّكس نم ريبك ددع ةيكلم كوكصو تاكلتمم
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ديدحت يف ةيئاهنلا ةملكلا اهل ةيعرفلا ةنجللا نأ الإ .ةيعرفلا
ةياهنلا يف هنأ نوبلاطملا راشأو .حونمملا ضيوعتلا ةميق
ةميق نم ةئملا يف05نع اهتميق ديزت ال ةحنم نوقلتي
27.ةمّيقملا رارضألا

يتلا ةليوطلا ريخأتلا تارتفل اًرظن ،ىونين ةقطنم يفو نكلو
ءانب ةداعإب نوريثكلا أدب ،تاضيوعتلا ميدقت تاءارجإ ترتعا

رارضألا مييقت ريبخ ءيجم لبق صاخلا مهلام نم مهلزانم
ةيلآ تالباقملا يف نيكراشملا دحأ دقتنا .هلمعل هءارجإو
ةداعإ نم نييندملا تعنم ةقيقحلا يف اهنإً الئاق ،ضيوعتلا
ترّخأ ،يلاتلابو ،بجي امك رارضألا مييقت لبق مهلزانم ءانب
.اًيفاضإ اًريخأت ةظفاحملا يف رامعإلا ةداعإ

ىلإ يبأ داع«37
هلزنم ...هعنم عطتسأ ملو ةنيدملا ريرحت نم اًموي51دعب انه
لبق ىتحو .ةلئاعلا خيرات نم ءزج وه ،ىنبم درجم نم رثكأ
يكل هنم ءزج ءانب ةداعإل تررطضا ،تاضيوعتلا ميدقت
نييندملا دحأ هلاق ام اذه ،»ةماركب هيف شيعلا نم يبأ نكمتي
47.فلاحتلا تابرض ببسب هلزنم رمُد نيذلا

ةفضلا يف رمّدي هلزنم تالباقملا يف كراش رخآٌ يندم ىأر
دنع7102سرام/راذآ81خيراتب لصوملا نم ىنميلا
ىلع ّرصأو .فلاحتلل ةّيوج ةبرض ببسبً ءاسم53:9ةعاسلا
داع .ةظحللا كلت يف خارصلاب أدب هنأ اًركذتم ،ةبرضلا تيقوت
تداع ،لعفلابو .اًرئاد لاز ام لاتقلا ناكو ،مايأ ةعضب دعب
دعب ةرشابم ةرّمدملا اهلزانم يف شيعلل تالئاعلا ضعب
نم ىرخأ ءازجأ يف ثوكملا ضفر مهضعب .ةكرعملا ءاهتنا
نأ نيح يف ،ةقطنملا يف ةدوجوم تاميخم يف وأ ةنيدملا
نم فوخلا ببسب ،اًدبأ ةنيدملا كرت نم اونكمتي مل نيرخآ
نييندملا قحب شعاد ميظنت اهبكترا يتلا ةيناديملا تامادعإلا
ءانب ةداعإ مهيلع ناك ،كلذل .لصوملا نم برهلا نيلواحملا
مييقت ةيلمع يأ تمت نأ لبق مهلزانم شرف ةداعإو ناطيحلا

تاضيوعتلا ديعت نل« ً:الئاق عباتو .اهيلع ةرطيسلا ةداعتسا
يلزنم ءانب ةداعإ نم يننكمت نلو ،مهتدقف نيذلا ءابحألاّ يلإ

ةنيدملا ءانب ةداعإ يف اندعاستس اهنكلو .نكي مل اًئيش نأكو
رامعإ ةداعإ ةلأسم تسيل ةلأسملا .اهيلإ ةايحلا ةداعإو
ةداعإوّ ينكسّ يح رامعإ ةداعإ ةلأسم اهنإ ،بسحف ينابملا
96.»انعم انه نوشيعي اوناك نيذلا سانلا

رارضألو لماكلا بهنلل تضرعت يتلا تايلقألا ءايحأ يف
ىلإ ريشيس مهلزانم ترّمدت نيذلل تاضيوعتلا عفد ،ةميسج

نأ يف كش الو .لصوملا ةنيدم ىلإ يمتنت تاعمتجملا هذه نأ
،هنم اوناع يذلا داهطضالا مالآ يفشت نل ضيوعتلا تاءارجإ
ٌبحرم ةنيدملا ىلإ مهتدوعّ نأ ىلإ ةراشإ لقألا ىلع اهنكل
.اهيف يخيراتلاو يعامتجالا جيسنلا نم ءزج مهنأو اهيف
وأ ريمدت نع اوغلب ،اًيلخاد نيحزانلا نم ةئملا يف87نأ امبو
ةلوؤسملا ةنيدملا رامعإ ةداعإ ةمهم ربتعت07،مهلزانم ررضت
.اًدج ةريبك ةمهم ةيلحملا تاطلسلاو ةيقارعلا تاطلسلا اهنع
هتاناعم نع يقيقح ضيوعت ىلع لصحي مل اًدحأ نأ دقتعأ«

17.تالباقملا يف نيكراشملا دحأ هلاق ام اذه ،»قارعلا يف

ةحونمملا غلابملا
ةباصإل رخآلا وه ضّرعت يذلا ،تالباقملا يف نيكراشملا دحأ

راجفنا ءاّرج بيصأ يذلا هناريج دحأ ةلاح ىلإ راشأ ،ةريبك
مت .ةئملا يف08ةبسنب ةقاعإب باصم هنأ رابتعا متو ةرايس
قيبطت نأ امبو .يكريمأ رالود008ةميقب اًيرهش اًبتار هحنم
،ةباصإلا موي أدبيو ،يعجر لوعفم هل تاصصخملا هذه عفد
رالود فلأ02 ىلع لوصحلا رظتني صخشلا اذه لاز ام
يف لصوملا ةداعتسا خيراتل دوعت هتاباصإ نأل ،يكريمأ

رظتني نييندملا نم ريبك ددع لاز ام ،عقاولا يف .7102
ىلع لصحيلو ةيحصلا ةياعرلا ريتاوف ةيطغتل هبتاور
مل تاعفدلا مظعم نأ امبو .ةبسانملا ةيبطلا تاراشتسالا
مهتارخدم مادختسا ىلع نييندملا نم ريثكلا ربجأ ،دعب ددست
يتلا ةيبطلا ريتاوفلا ديدست نم نكمتلل لاملا ضارتقا وأ
.مهحورج نم يفاعتلا يف مهدعاست

ىلإ ةررضتملا تاكلتمملا تالاح يف تاضيوعتلا ةميق دنتست
تاّرم لزنملا ةرايز متت ،يلاتلابو .ةقباسلا تاكلتمملا ةميق
ةيادب :ىونين يف ةّقبطملا ضيوعتلا تاءارجإ نم ءزجك ةّدع
تاكلتمملا تضرعت اذإ ام ديدحتل ةيلحملا ةطرشلا لبق نم
،اًريخأو ؛يندملا عافدلا لبق نمّ مث ؛ريمدتلا وأ رارضأللً العف
ةنجللا ىلإ بلطلا لَسرُي نأ دعب رارضألل مييقت ريبخ لبق نم

ىونين لبقتسمو نييندملاب قحاللا ررضلا ربج:ةكرعملا دعب ام لصوملا
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هايملا لثم ،ةيساسألا ةماعلا تامدخلا ميدقت ةداعإ
.تالئاعلا نم ريبك ددعل ةبسنلابٍ نكمم ريغ ناك ،ءابرهكلاو

ةجلاعم يف ريخأتلا نم فصنو ةنس نم رثكأ دعبو
ليومت رداصم نع ثحبلا نيريثكلا ىلع بجوت ،تابلاطملا
،تالباقملا يف نيكراشملا دحأ .مهلزانم ءانب ةداعإل ىرخأ

ةيلاوملا تاوقلا فصق لعفب مهلزانم ترّمُد نيذلا نيب نم
لاق ،شعاد ميظنت لبق نم مهتارايس تقرحأ نيذلاو ةموكحلل
ةنس اهمدق يتلا ،هتبلاطم ىلع اًيباجيإ اًدر رظتني لاز ام هنإ

ةّنسم ةّيندم تلاق08.يراقعلا بتكملا حتف ديعأ نيح8102
:اهلزنم ىلإ ةدوعلل اهتجاحو تاريخأتلا ةلأسم اهلوانت دنع
صخش لزنم ةبتع ىلع سيلو ،يلزنم يف تومأ نأ ديرأ«
18».رخآ

ًءارجإ02مقر نوناقلا ناك ،9002ماع هتدوسم عضو دنع
مل يتلا ،ةيقارعلا تاعيرشتلا يف ةرغث ّدسل اًذخُتم اًيئانثتسا
نأ اهنيح ربتعا كلذل28.ررضلا ربجب ةصاخ ماكحأ يأ لمشت
ةيادب ذنم نكلو ٍ.فاك ةقطنم لكل ةدحاو ةيعرف ةنجل سيسأت
امم ةعوضوملا تايلآلا حجنت مل ،1102ماع نوناقلا قيبطت
4102ةنس لبقو .ةجلاعملا ريغ تابلطلا مكارت ىلإ ىدأ

تابلطلا ددع لصو ،شعاد لبق نم لصوملا لالتحاو
يلعفلا ضيوعتلا ميدقت رظتني بلط000,2ىلإ ةمكارتملا
دادعأ ببسب نكلو38.ةمزاللا لاومألا ليوحت مدع ببسب
ةنيدملا ةداعتسا ةيلمعو لالتحالا لالخ ةلئاهلا اياحضلا

ددع عفترا ،ىونين ةظفاحمو لصوملا يف رامدلاّ مكل اًرظنو
تداع امدنع ظوحلمٍ لكشب تابلاطم اومدق يذلا صاخشألا
48.لمعلا ىلإ ةيعرفلا ناجللا

لالخ ّرقأ يذلا5102ةنس ليدعت نم فدهلا ناك ول ىتح
ليدعتلا اذه نكي مل ،لبقتسملا ريمدتلا عم لماعتلا عازنلا

اذه قيبطت مت .تابلاطملا مكارت ةلكشم ةجلاعمل اًيفاك
ةنجللا تأدبو ىونين يف عازنلا ءاهتنا دعب ةرشابم ليدعتلا
.نييفاضإ نيفظوم ةدناسمبو لماك ماودب لمعلاب ةيعرفلا

ةيرادإلا تاوطخلا ددع ببسب ةّديقم تاءارجإلا تّلظ ،كلذ عمو
جلاعت طقف ةدحاو ةيعرف ةنجل دوجو ببسبو ةبولطملا
ّرقأ9102ربمسيد/لّوألا نوناك يفو .ةديدعلا تابلاطملا
فدهب ،02مقر نوناقلا ىلع اًيناثً اليدعت يقارعلا ناملربلا
ىلع ءبعلا فيفختو ضيوعتلا تاءارجإ ةيلاعف ىوتسم عفر
ىلإ ةيزكرملا ناجللا ددع عفر ليدعتلا اذه نع جتن .نييندملا
لك يف ةيفاضإ ةيعرف ناجل ءاشنإب حمسو ناجل ثالث

مييقتلا يف ظوحلم ررض يأ ّلجسي ال ،يلاتلابو .رارضألل
عقوتي ناك .حيلصتلا فيلاكت مظعم تالئاعلا لمحتتو
حوارتت ةميقب غلابم يقلت ًةماع تالباقملا يف نوكراشملا
لزنم يأ نأ نيح يف ،يقارع رانيد نويلم01و5نيب
رانيد نويلم06ـ لا براقي ام ىلإ هتفلك لصت عضاوتم
57.يقارع

6نع لقي ال ام ىلإ ىونين ةظفاحم جاتحت ،تاريدقتلا بسحب

ةنيدم يف ةينكسلا ينابملا رامعإ ةداعإل يكريمأ رالود رايلم
تأجاف ،9102ةنسل ةيلاردفلا ةنزاوملا نأ الإ67.لصوملا
ةميقلا عفر نم مغرلا ىلعو .ةظفاحملا نع ناملربلا ءاضعأ
ةنزاومب ةنراقم ظوحلمٍ لكشب ةيونسلا ةنزاوملل ةيلامجإلا
يتلا تاظفاحملا تاصصخم دييقت مت ،ةيضاملا ةنسلا

،روتسدلا بجومب هنأ ىونين باون راشأ77.برحلا اهتلاط
يف ناكسلا عزوت عم ةنزاوملا تاصصخم بسانتت نأ بجي
اًرثأت رثكألا قارعلا قطانم نم ىونين نأو ،تاظفاحملا
اهيفو ،دالبلا يف ناكسلا نم ددع ربكأ يناث اهيفو ،برحلاب
قباسلا ظفاحملا ناكو .نييلخادلا نيحزانلا نم ددع ربكأ
ةيفاك نكت مل ةنزاوملا نأ نلعأ دق ،يفيجنلا ليثأ ،ىونينل

لعج امم ،ةيساسألا ةماعلا تامدخلا فيلاكت ةيطغتل ىتح
 .ةماعلا ةنزاوملا ىلإ اًدانتسا ةليحتسم رامعإ ةداعإ ةيلمع يأ

ةيرادإلا تاردقلاو تاريخأتلا
يف نيكراشملا نم ريبك ددع اهيلإ ريشي يتلا تالكشملا ىدحإ
يتلا ةليوطلا راظتنالا تارتف ةلكشم يه تالباقملا
يدؤت ام اًبلاغ يتلاو ،تابلاطملا ةجلاعم تاءارجإ اهبجوتست
نم يناعت ىونين نأ نيح يف ،ةيفاضإ فيراصم دبكت ىلإ
سانلا نم ةلئاه دادعأ حوزنب عازنلا ببست .ةيداصتقا ةمزأ
.ةظفاحملا نم ىرخأ ءازجأ ىلإ وأ ةلجد رهن تربع يتلا

هجو يف ريبكٍ لكشب تاراجيإلا راعسأ تعفترا ،كلذ لعفبو
هتاذ لزنملا ةكراشم ىلإ صاخشألا ضعب رطضاو نيحزانلا

نأ امبو87.نكسلا نمث عفد نم نّكمتلل ىرخأ تالئاع عم
ربتعت ،لمعلا نع ةلطاع تلاز ام سانلا نم ةريبك اًدادعأ
تالئاعلل ةبسنلاب لغاشلا لغشلا لصوملا يف رامعإلا ةداعإ
فيلاكت نيمأت نم نكمتت مل يتلاو اهلزانم ترمُد يتلا
نيرشت يفو .ةنيدملا نم رخآلا بناجلا يف راجيإلا
ةظفاحم ةلئاه تاناضيف تحاتجا ،8102ربمفون/يناثلا
يف نينطاقلا نيحزانلا نم فالآلا تارشع تربجأ ىونين
97.ىرخأ نكامأ ىلإ ءوجللا ىلإ لصوملا جراخ تاميخملا

لبق ةدوعلا وأ ،لصوملا يف ةرّمدملا لزانملا ىلإ ةدوعلا ،كلذل

ىونين لبقتسمو نييندملاب قحاللا ررضلا ربج:ةكرعملا دعب ام لصوملا
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لوصولا ةيناكمإ مامأ تاقوعملا
ريخأتلا تارتف نأ تالباقملا يف نيكراشملا نم ريبك ددع ركذ
ناك مهب ةصاخلا ضيوعتلا تابلاطم ةجلاعم يف ةليوطلا

اهب رورملا بجاولا ريبكلا ةيرادإلا تاوطخلا ددع اهببس
متو02مقر نوناقلا ةيلآ تممُص .تابلاطملا ةجلاعم مامتإل
الإ .داسفلاو ةقحملا ريغ تابلاطملا يدافت متي ثيحب اهقيبطت
ريغ نوكت دق ةمزاللا ةددعتملا ةيرادإلا تاتابثإلا عاونأ نأ

،كلذ ىلإ ةفاضإ .ةظفاحملا يف نهارلا عضولل اًرظن ةيلمع
عنمت دق يتلا ةيلاملا موسرلا نم ددع عفد ةيلآلا بجوتست
ةيلآ ىلإ لوصولا نم ،لمارألا اميس ال ،تالئاعلا ضعب
.ماتٍ لكشب ضيوعتلا

نمؤم ريغ لاز ام ةماعلا تامدخلا نم اًريبك اًددع نأ امبو
لاز ام ةيرادإلا تافلملا نم اًريبك اًددع نأ امبو لماكٍ لكشب

ةريسم ضيوعتلا ىلع لوصحلا ربتعي ،ةنيدملا ماكر تحت
ةينادمحلا ةنيدم ناّكس دحأ .نييندملل ةبسنلاب ةدّقعم ةيرادإ

يف تاكلتمملا ليجست بتكم نإ لاق ةيحيسملا ةيبلغألا تاذ
88.ضيوعتلا بلطل هميدقت نود لاح امم اًقلغمّ لظ ةنيدملا

تلتحا نيذلا صاخشألا صاخٍ لكشب اهنم ىناع ةلكشم هذه
كوكص تفلت وأ تقرس نيذلاو شعاد لبق نم مهلزانم
نوناك ليدعت نأ نم مغرلا ىلعو98.عازنلا لالخ مهتيكلم
ىلع بجوتسي02مقر نوناقلا ىلع9102ربمسيد/لّوألا
ةصاخلا ةيقيقحتلا قاروألا رادصإ ليهست ةلوؤسملا تاطلسلا
بابسأل اهزاجنإ مهيوذ نكمتي مل يتلا« ةافولا تالاحب

ركذي ال ،تادنتسملا هذه لثم زاربإ»مهتدارإ نع ةجراخ
.ةيرادإلا تاتابثإلا نم ىرخألا عاونألا ليدعتلا

بجاولا ينمألا حيرصتلا نأ نييندملا ضعب دافأ امك
ناك يمسر دنتسم يأ ةداعتسا لجأ نم هيلع لاصحتسالا

ةقثلا رثأت عمو09.ضيوعتلاب مهتبلاطم مامأ اًيساسأ اًقئاع
حيراصتلا ربتعت تتاب ،شعاد لالتحاب اًبلس ةيعامتجالا
لاومألا حنم مدع نامضل اًقبسم اًيساسأ اًطرش ةينمألا

،نكلو .شعاد ميظنتب تاطابترا اهل تالئاع وأ صاخشأل
تدّوق يتلا تاءارجإلا نم تابلطلل نوريثك نومدقم ىناع
ةبسنلاب اميس ال ،ضيوعتلا ىلع مهلوصح ةيناكمإ نم
يمدقم ضعب ىلع بجوت19.ةّينسلا ةيبلاغلا نم نييندملل
تاءارجإل عوضخلا تالباقملا يف نيكراشملا تابلطلا
لكل رهشأ ةثالث لدعمبو29.ةّدع تاّرم ةينمألا حيراصتلا

.يهتنت نل تاءارجإلا نأكو اورعش ،اهنمٍ دحاو

نأ حّجري ،نكلو .ىرخأ تاريغت ىلإ ةفاضإلاب ،ةظفاحم
.تقولا ضعب رورم اًيلعف تاريغتلا هذه دامتعا بلطتي

4102و1102ةنس نيب ةجلاعملا تابلاطملا ددع نأ نيح يفو

ةريتو تعّرس ةنجللا نأ ودبي ،طقف ةبلاطم005,51ىلإ لصو
تقو طسوتمب ،نكلو9102.58ىلإ7102ةنس نم تاءارجإلا
تاءارجإ تّلظ ،ةبلاطم لكل فصنو ةنس ىلإ لصي راظتنا
يف ةيعرفلا ضيوعتلا ةنجل ريدمل اًقفو .ةئيطب ضيوعتلا

نم مدقم بلط000,53زاجنإو ةجلاعم تمت ،ىونين ةظفاحم
ةلمح ببسب وأ شعاد لالتحا تحت اوناع نيذلا ىونين ناّكس

نيرشت ىتح ةيعرفلا ةنجللا ةدوع ذنم ةظفاحملا ريرحت
ةجلاعم تمت ،تابلاطملا كلت نيب نمو .9102ربمفون/يناثلا

يف امب ،ىونين يف ءادهشلا ةسسؤم لبق نم ةبلاطم055,8
ةبلاطم007,2و ،ةداهش ةلاحب ةطبترم ةبلاطم058,5كلذ
امأ .ةقاعإ ىلإ ةيدؤملا ةيدسجلا ةباصإلا تالاحب ةطبترم
رامد وأ رارضأب طبترم اهلكف ةيقبتملا000,62ـلا تابلاطملا

ةنجللا ىلإ اهنم ةبلاطم000,42ةلاحإ تمت ؛تاكلتمملا قحل
ةنجلا بسحب ةمزاللا تاقفاوملا ىلع لوصحلل ةيزكرملا
68.ةيعرفلا

اذه يف هتلباقم تمت ،ةظفاحملا سلجم يف قباس وضع هّجو
قيبطتلو ،02مقر نوناقلا ةيلآل ةعذال تاداقتنا ،ريرقتلا
يف ةظفاحملا ءادأ ناك ،ةيادبلا ذنم« .ىونين يف نوناقلا
نأ بجي ناكو اًرخأتمو اًفيعض ةيتسجوللا لئاسملا قيبطت
».ةلاّعف ةيلآلا ذيفنتل ةمزاللا ةيرادإلا تاءارجإلا نوكت
ٍلكشب ةيلآلا ىونين ةظفاحم معدت نأ بجي ناك ،هل ةبسنلاب
مه ةظفاحملا تارازو نع نيلثمم ةينامث نأ امب ،لضفأ
ةعضب دعب ةيعرفلا ةنجللا راز نيح .ةيعرفلا ةنجللا ءاضعأ
ضيوعتلا تابلط ددع غلب ،لصوملا ةداعتسا نم رهشأ
002ـب الإ  اًيلعف رظنلا متي مل نكلو ،اًبلط000,52ةمّدقملا

ةموكحلا ىلع طقف موللا ءاقلإ نكمي ال ،هيأربو .طقف بلط
ناك يتلا ةظفاحملا ىلع اًضيأ لب ،نيعرشملاو ةيزكرملا
يقلتل بتاكملا نم ديزملا حتفّ لقألا ىلع اهيلع بجوتي
تآشنم حتف حرتقا هنأ ركذيو .تاقيقحتلاب ءدبلاو تابلاطملا
اذه قيبطتو ،اًبتكم23ىلإ ةظفاحملا يف بتاكملا ددع عفرل
ضفر .ةقطنملا يف يرادإ رارق لالخ نم اًنكمم ناك ريبدت

تايحالصل اًفلاخم هربتعاو حارتقالا اذه ةظفاحملا سلجم
78.ناملربلاو ةيقارعلا ةيزكرملا ةموكحلا

ىونين لبقتسمو نييندملاب قحاللا ررضلا ربج:ةكرعملا دعب ام لصوملا
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ةهجلا ةداعتسا ةيلمع لالخ لصوملا نم ةيبرغلا ةفضلا
ةكرعم لالخ ةنيدملا جراخ ىلإ امإو ،ةيندملا نم ةيقرشلا

نم نييقارعلا ضعب بره ،كلذ ىلإ ةفاضإ .لصوملا برغ
نويديزيلاو نويحيسملا اميس ال ،هلك قارعلا نم وأ ةظفاحملا

.ىرخألا ةينيدلا تايلقألاو

دوجو بوجو ىلع موقت ضيوعتلا تابلط ميدقت تايلآ نأ الإ
،كلذ ىلإ ةفاضإ .رارضألل تضّرعت يتلا ةقطنملا يف صخشلا
بتاكم ىلإ اًيصخش نوبلاطملا رضحي نأ ماظنلا بجوتسي
قئاثولا بتاكملو مهتادنتسم ميدقتل ةديدع تارم ضيوعتلا
مهتافلم ةعباتمل ،ةجاحلا دنع دوهش ةقفرب اًنايحأ ،ةيندملا
نيذلا نيئجاللا وأ نيحزانلا نم ريثكلل ةبسنلاب .يرودٍ لكشب
نأ اًيلمع ينعت طورشلا هذه ،قارعلا ةرداغم نم اونكمت
.اًيئاهن مهل حاتم ريغ ضيوعتلا

ةظفاحم يف ةظحللا ىتح نيدوجوملا نيبلاطملل ةبسنلاب امأ
نم ةدقعم نوكت ام ًابلاغ اهنكلو ةنكمم تاءارجإلا ،ىونين
مهنكمي لصوملا ىلإ هجوتلا ناك ول ىتحف .ةيتسجوللا ةيحانلا

تالحر ءارجإ مهيلع بجوتيس ،ضيوعت بلط ميدقت نم
نم هب اودعو ام ىلع لوصحلا نم اونكمتيل ىرخأ ةددعتم
لوحتت مهتارايس ةّدع تالئاع تدهاش .يلعف يدام ضيوعت
يناخد ءاطغ وأ ةخخفم تارايسك اهمادختسا ببسب دامر ىلإ

ةبعص ماعٍ لكشب تالصاوملا ىقبتو .شعاد ميظنت لبق نم
لقن ةينبو ةلماع تاصاب ةعضب دوجوبف .ةقطنملا يف اًدج

مهفلم ةعباتم صاخشألا ضعب ىلع بعصي ،ةئيس ةيتحت
ربكأ ةجردب بعصأ ةلأسملاو79.مهتبلاطم فلم لامكتساو
ةياعر ةلأسم ًابلاغ نهدحو نيلوتي يتاوللا ،لمارألل ةبسنلاب
.ةنيدملا عراوش يف يسنجلا شرحتلل تاضرعملاو مهءانبأ

ةداعإ تايلمع نع تاعابطنالا
يف تاضيوعتلا ميدقتو رامعإلا

ىونين
،02مقر نوناقلاب ةصاخلا ضيوعتلا ةيلآ نع رظنلا ضغب
ضيوعتلا ميدقتو رامعإلا ةداعإ تايلمع نأشب ءارآلا فلتخت

مهنأ ىلع تالباقملا يف نوريثك نوكراشم ددش .ىونين يف
ىلع وأ ،ةيصخشلا مهتاردابم ىلع دامتعالا ىلإ اورطضا

حنم يف زييمتلاو داسفلا اتلأسمو .يلحملا مهعمتجم تاردابم
.تالباقملا يف ريبكٍ لكشب اتركذ لاومألا

رداص يذلا ،هدلاو نأ تالباقملا يف نيكراشملا دحأ لاقو
رطضا ،هتايلمعلً ةدعاق همدختساو هلزنم شعاد ميظنت
حيرصتلا ىلع لوصحلا تاءارجإل تاّرم ثالث عوضخلل
هنواعتب هبتشم هنأ امب ،ضيوعتلا بلطل هميدقت دعب ينمألا

ًةداع ةلكوم ةمهملا هذه نأ نم مغرلا ىلعو .ميظنتلا عم
تاءارجإ ذيفنت تايحالصب عتمتي يذلا يموقلا نمألل
،رهشأ ةثالث ىلإ اهلدعم لصي ةرتف لالخ ينمألا حيرصتلا

،تارباخملا طابض نم ةيفاضإ تاقيقحتل هفلم عضخ
ةنجللا ىدل لاز ام هتبلاطم فلمو39ً.الماك اًماع ترمتسا
لاملا ىلع لوصحلاب لمأي ال هنكلو ،نيتنس ذنم ةيعرفلا

نيددعتم صاخشأ لمحل اًرظن هنأ اًحراش عباتو .اًبيرق
لوطأ اًتقو تاءارجإلا قرغتست ،ةقطنملا يف اهتاذ ءامسألل
نولوؤسملا اهبكترا ءاطخأ ببسب تالئاعلا ضعبل ةبسنلاب
نيذلا صاخشألا تافلم مهيلع تطلتخا نيذلا نوينمألا
.اهتاذ ءامسألا نولمحي

ميدقت يف ةددرتم ماعٍ لكشب لصوملا يف ةّينسلا ةيبلاغلا
نم اًفوخ ةراسخلاب اهساسحإ نع ريبعتلا وأ اًنلع ىواكشلا
ناّكس دحأ قّلع .ةدعاقلا وأ شعاد ميظنت معدب اهماهتا
دقفت نيح« :شعاد لالتحا نم وجن نمم نيقباسلا لصوملا

ام بابشلا نأ الإ .ريبعتلا ىلع كتردق دقفت ،ةيندملا كتفص
مهنكلو ةرمدم ةنيدملا نأ نوفرعي غ ةيباجيإ رثكأ اولاز
رامعإ ةداعإ اننكمي :بوكلا نم نآلملا فصنلا ىلإ نورظني
،ءيش لك اودقف مهنأ اًرمع ربكأ مه نم رعشيو .انتنيدم
49».مهتنيدم ،مهتايركذ

ربج لوح شاقنلا يف مهتكراشم ،ةّنسلا نم ديدعلل ةبسنلاب
كلذ نأل ،اًضيأ اياحضك مهب فارتعالا ىلع دمتعي ررضلا

نييديزيالاب أدبت غ اياحضلل فينصت كانه« :هرمأب كوكشم
زربت ،ةّنسلاب رمألا قّلعتي نيح نكلو ...ةعيشلاف نييحيسملاف

مهرابتعا ةلأسم ةلأسملا دعت مل ً.ةرشابم ةلئسأو كوكش
يف نمكت نآلا تتاب لب ،بسحف ةيناثلا ةجردلا نم نينطاوم

59».ال مأ اياحض اوناك اذإ ام ديدحت

ىلإ نيحزانلا لوصو ةيناكمإ
 تاضيوعتلا
ببسب حزان هنأ ىلعّ لجسم صخش نويلم نم رثكأ نيب نم
،7102سطسغأ/بآ خيرات ىتح ىونين ةظفاحم يف لاتقلا

ةمظنمل اًقفو9102ةنس يف اًحزان مهنم000,003لاز ام
ىلإ امإ اوحزن صاخشألا ءالؤه مظعم69.ةيلودلا ةرجهلا

ىونين لبقتسمو نييندملاب قحاللا ررضلا ربج:ةكرعملا دعب ام لصوملا
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اهنكلو راجنس يف تيُنب لاثملا ليبس ىلع ةينكسلا تادحولا
.اًيلك ةغراف تلاز ام

201

ٍلكشب قارعلا يفو ىونين ةظفاحم يف اًرشتنم داسفلا لاز ام
اًقفو ةلود081لصأ نم861ـلا ةبترملا قارعلا لتحي ذإ ،ماع
ةمظنم هردصت يذلا8102ماعل داسفلا تاكردم رشؤمل

ةنس ةيقارعلا ةهازنلا ةئيه تنلعأ امك301.ةيلودلا ةيفافشلا
ةنزاوم نم هسالتخا مت يكريمأ رالود نويلم06نأ9102
.ىونين

اًضيأ تريثأ ،قيض قاطن ىلع تناك ول ،داسفلاب تاءاعدالا
401.ىونين يف تاضيوعتلا ميدقت تاءارجإب قلعتي ام يف

دق داسفلا يدافتل تعضو يتلا ةمراصلا ةيرادإلا طورشلاو
نأ نويندملا ضعب لاق .داسفلل صرفل اهسفن يه لّوحت

عيرستل نييرادإلا نيفظوملل لاومألا نوعفدي اًيلام نيذفنتملا
ةجلاعم رخؤي امم ،ةيلآلا لالخ نم مهتابلط يف لمعلا

نم ريبك ددع راشأ .ىواشرلا عفد مهنكمي ال نيذلا تابلاطم
داسف لوح تاعئاشل مهعامس ىلإ تالباقملا يف نيكراشملا

عيرستل نيفظوملل يواشر تاءاعدالا تلمش501.ماظنلا لخاد
نم نييلحملا نيلوؤسملا ضعب بلطو تابلاطملا يف رظنلا
.ضيوعتلا غلابم عفد لجأ نم لاملا نم ةبسن عفد نيبلاطملا

02مقر نوناقلا ىلع9102ةنس ليدعت نأ نم مغرلا ىلعو

ةقفاوم نم ققحت ةيلمع ءارجإ ماعلا يعدملا ىلع بجوتسا
نلعملا ضرغلا قيقحت لجأ نم نوناقلاب ضيوعتلا تارارق
ةيفاك ةوطخلا هذه ودبت ال ،»ماعلا لاملا ىلع ظافحلا« وهو
.ضيوعتلا تاءارجإ لحارم لك يف داسفلا ىلع ءاضقلل

يف ضيوعتلا تاءارجإ لوح7102ماع ّدعأ ريرقتل اًقفو
تايلقألا قوقح ةعومجمو ريافسيس زكرم لبق نم قارعلا
تالئاع عم ةيليضفت ةلماعم ءادهشلا ةسسؤم دمتعت ،ةيلودلا
لبق نم اًقباس نيدهطضملا يساسأٍ لكشب ةعيشلا نم ءادهشلا
يف كراش تاءارجإلا فرعيٍ ماحم لاق ،نكلو601.ثعبلا ماظن
يلاحلا مكارتلا نأ يلاحلا ريرقتلاب ةصاخلا تالباقملا
شعاد ميظنت عم عازنلا ةجيتن لصوملا نم ةيتآلا تابلطلل
نيبلاطملا نيب اًنزاوت جتنأو طمنلا اذهل اًدح عضو هنأ ودبي
701.ةعيشلاو ةّنسلا نم

ميدقتو رامعإلا ةداعإ تايلمع نأشب ىضرلا مدع
ةبسنلابف .نّيعم عمتجمب ةروصحم تسيل تاضيوعتلا
كلذ يف امب ،شعاد ميظنت مهفدهتسا نيذلا نييندملل

اذه تالباقم يف ةكراشملا نيعوطتملا قرف ىدحإ موقت
.7102رياني/يناثلا نوناك رهش ذنم تاعربتلا عمجب ريرقتلا

.لافطأ نهيدل يتاوللا لمارألاو ماتيألا معد كلذ نم فدهلاو
اذه ىلع ةميدقلا لصوملا ةنيدم نم ةلئاع03دمتعت ،مويلاو
نم اًريبك اًددع نكلو ،ةيمويلا مهتاجاح نيمأتل قيرفلا
ام ةجاتحملا تالئاعلا نم هتنايب ةدعاق يف اًيلاح نيلجسملا
ليومتلل ةجاحلا نأ قيرفلا ريدم ددش .هتاصصخم رظتني لاز
89.ةّحلم يلودلا

ةسسؤم نأ ةيحيسم ةيبلاغ تاذ ةقطنم نم رخآّ يندم لاق
اهنأ اًفيضم ،عمتجملا دارفأ تمعد اهيلإ يمتني يتلا ةسينكلا
.»ةنيدملا ىلإ ةدوعلا طرش رامعإلا ةداعإ يف اندعاست«
ىلإ لزانملا فينصتب موقي اًماظن ةسينكلا ةسسؤم تأشنأ
»ب« ةئفلا ،لماكلاب ةرّمدملا لزانملا»أ« ةئفلا :تائف ثالث
بسحب ،شوق هرق ةقطنم يف لزنم004,2(ةقورحملا لزانملا
اهب قحل يتلا لزانملا»ج« ةئفلاو ،)ةلباقملا يف كراشملا

ليومتب ةسينكلا اهدعب موقت .بهنلل تضرعت وأ يئزج رامد
5لالخ نم رامعإلا ةداعإ دوهج نم ةئملا يف06ةياغل

 .ليومتلا نم ةفلتخم طاسقأ

نايقلتي امهنأ تالباقملا يف ناكراشم ناصخش لاق
ناّكس دحأ .ةيبنجأ ةيموكح ريغ تامظنم نم ةدعاسملا
فلاحتلا تابرض لعفب مهلزنم ترمُد نيذلا نم لصوملا
ريغ ةمظنم نم معدلا ىلع لوصحلا نم نّكمت يلودلا

ةينادمحلا ةقطنم نم رخآ اًيندم نأ نيح يف ،ةيناملأ ةيموكح
يف مهدعاس ةدحتملا تايالولا نمً الومم اًعورشم نأ ركذ
99.هتنيدم يف لزانملا نم ريبك ددع ماكر ةلازإ

ةميقلا تغلب ،ةحلملا ةيناسنإلا تاجاحلل ةبسنلاب امأ
ةنسل ةيناسنإلا ةباجتسالل ةدحتملا ممألا ةطخل ةيلامجإلا

يف09نم رثكأ اهنم عمج ،يكريمأ رالود نويلم107 ،9102
ةنزاوم نأ الإ001.ةنسلا نم ريخألا ءزجلا يف اهنم ةئملا
اذه ةيادب يف اهيلإ ةراشإلا تمت امك ،ةبولطملا رامعإلا ةداعإ
ىونين باون دحأ لاق ،كلذ ىلإ ةفاضإ .اًيلك ةفلتخم ،لصفلا
101.داسفلا لعفب سالتخالل ضّرعم يلودلا ليومتلا نأ

ممألا جمانرب نم حونمم لاملا نم غلبم نعً الاثم فاضأو
ةداعإ عورشم05ليومت هنم فدهلا ناك يئامنإلا ةدحتملا
مدختسا ،بئانلا اذهل اًقفو .ةظفاحملا ءاحنأ فلتخم يف رامعإ
سخبأ عيراشملا كلت نع نولوؤسملا نويقارعلا نولواقملا
ىدحإف .اهتدوج يف كوكشم لامعأب اوماقو اًرعس داوملا

ىونين لبقتسمو نييندملاب قحاللا ررضلا ربج:ةكرعملا دعب ام لصوملا
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قاحلإ وأ نييندملا ةباصإ يدافتل تذختا ةنكمملا ةيزارتحالا
ىلعً الوبقم ودبي ال باطخلا اذه نأ الإ .مهتاكلتممب ررضلا
يف نيقباسلا ناّكسلا دحأ راشأ .ةنيدملا ناّكس نم عساو قاطن
نأ نودقتعي لصوملا يف ناّكسلا مظعم« ً:الئاق ،لصوملا
.دصق نع ةنيدملا اورمد مهنأو ،هل ًاططخم ناك ةنيدملا ريمدت
ريمدت ناك فدهلا غ ةينيد ةلأسم ةلأسملا نأ ضعبلا ربتعي
يف بضغلا اذه لثم ىرأ مل .قارعلا يف ةمهم ةّينس ةنيدم رخآ
801».اًدج ريطخ عضولا .3002ةنس ذنم لصوملا

ةلادعلا ريفوت يف ريخأتلا ريثي ،تايلقألا نم صاخشأ
راشأ ،لاثملا ليبس ىلع .ةموكحلا دض طخسلاو بضغلا
تامجه نم تاونس سمخ دعب هنأ ىلإ نويديزيا نوطشان
متي مل ،4102ةنس مهعمتجم دض تأدب يتلا ةيعامجلا ةدابإلا

مهمئارج ببسب قارعلا يف ةلادعلا ىلإ نيبكترملا نم يأ بلج
نم ةريبك دادعأ تلاز ام ،هنيع تقولا يفو .نييديزيألا دض

ينعي اذهو تامدخلاو نمألا بايغ ببسب ةدّرشم نييديزيألا
لوهس وأ راجنس يف مهلزانم ىلإ ةدوعلا نوعيطتسي ال مهنأ
 .ىونين

ترمُد وأ مهتالئاع ءاضعأ لتق نيذلا نييندملل ةبسنلاب
ىلإ فاضي ،لصوملا ةداعتسال ةيمارلا تامجهلا يف مهلزانم
ببسب ةلداع ريغ ةقيرطب اوبقوع مهنأب داقتعالا طخسلا

ةيقارعلا ةموكحلا ءاضعأ يقلي ام ًابلاغو .شعاد ميظنت مئارج
رّامدلا وأ اياحضلا طوقسل شعاد ميظنت ىلع اًرصح موللا
تناك ةيبناجلا رارضألا نأ ىلإ نوريشيو ،تاكلتمملاب قحاللا

يف ءابتخالا ىلع ةمئاقلا شعاد تاكيتكتل اًرظن ،ةيمتح
،ددصلا اذه يف .ةيرشبلا عوردلا مادختساو ةينكسلا قطانملا
ريبادتلا لك نأ ةدحتملا تايالولا ةدايقب فلاحتلا ددشي

ىونين لبقتسمو نييندملاب قحاللا ررضلا ربج:ةكرعملا دعب ام لصوملا

يف سانلا دقتعي«
ريمدت نأ لصوملا
،هل ًاططخم ناك ةنيدملا

ناك اهريمدت نأو
».اًدوصقم



يحور نكلويدسج اوذخأي مل«
تاءارجإ يف تارغثلا ّدس:»تذُخأ

ةيلاحلا ررضلا ربج 4

ةيقافتال يرايتخالا لوكوتوربلا ىلإ ةفاضإلاب ،لفطلا قوقح ةيقافتاو
تاودألا هذه .ةحلسملا تاعازنلا يف لافطألا كارتشا نأشب لفطلا قوقح
قحلا اهنمض نم ىرخأ رومأو نييندملا قوقح ةيامحل اًراطإ رفوت اهلك

.تاكاهتنالا نع جتانلا ررضلا ربج يف

نيناوقلاب ةيلودلا تامازتلالا كلت نم ديدعلل يلعفلا قيبطتلا ،نكلو
ذختا قارعلا نأ نيح يفو .دوجوم ريغ لاز ام ةينطولا تاسايسلاو

ريبادت تلاز ام ،تاضيوعتلاب قلعتي ام يف ربجلا أدبم قيبطتل تاوطخ
تارغث نم يناعت راركتلا مدعب تانامضلاو ىضرلاو ليهأتلا ةداعإ

دض عازنلا يف ةكراشملا ةيلودلا تاهجلا نأ ودبي ،كلذ ىلإ ةفاضإ .ةنيعم
تاضيوعتلا ميدقتب اهتامازتلال اهلهاجت نع ةيضار شعاد ميظنت
ةموكحلا قتاع ىلع تاضيوعتلا عفد ءبع كرتو عازنلا اياحضل
.ةينطولا

نمو .طقف يلاملا ضيوعتلا ىلع لاّعفلا ررضلا ربج دنتسي نأ نكمي ال
لاّعفو يلعف ربج ىونين ةظفاحمو لصوملا ةنيدم يف نييندملا حنم لجأ

عاونأ عيونتل دوهج لذب ةيقارعلا ةموكحلا ىلع ،مهتراسخو مهملأل
لئاسو لالخ نم ربجلا ميدقتلو ،02مقر نوناقلا اهلمشي يتلا رارضألا
لبق نم اياحضلا ةاناعمب يمسرلا فارتعالاو .ضيوعتلا ريغ ىرخأ

وحن ىلوألا ةوطخلا وهف ،هتميق نم ليلقتلا بجي ال ةينطولا مهتاموكح
.عمتجملا ءانب ةداعإو ملألا فيفختل ةلماش ةيجيتارتسا

،يناسنإلا يلودلا نوناقلا رهوج لكشت يتلا ،فينج تادهاعم ىلإ ةفاضإ
يف امب ،ةيلودلا ناسنإلا قوقح تادهاعم نم ةلسلس ىلع عقوم قارعلا

يلودلا دهعلاو ،ةيعامجلا ةدابإلا ةميرج ةبقاعمو عنم ةيقافتا كلذ
ةضهانمل ةدحتملا ممألا ةيقافتاو ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا
،يرسقلا ءافتخالا نم صاخشألا لك ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالاو ،بيذعتلا

هذه لقتنت دقو ،اياحضلا ىلع دمألا ةليوط راثآ ةيساسألا ناسنإلا قوقح تاكاهتنال
رارضألا ربج ميدقت لامعأل يساسألا راطإلا نأ نيح يفو .لبقتسملا لايجأ ىلإ راثآلا

،تاباصإلاو توملاو ةيداملا رئاسخلا نع ةيلاملا تاضيوعتلا ىلع زكتري قارعلا يف
ربج لئاسو نم ىرخألا عاونألا وأ ةاناعملا نم ىرخألا لاكشألا لهاجت مت هنأ ودبي
.ررضلا
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تامظنملا مالعإو ،ةياعرلا ىلع بلطلا ديازت نم مغرلا ىلع
ريغ تامظنملا لبق نم كلذب ةيقارعلا تاطلسلاو ةيلودلا
ةياعر يأ تالباقملا يف نيكراشملا نم يأِ قلتي مل ،ةيموكحلا
اهاقال ،اًيلحم تامدخلا ضعب ترفوت نيحو .ةيسفن
دحأ هيلإ راشأ امل اًقفوو .مّكهتلاب تالباقملا يف نوكراشملا
ةداعإ نع فلتخت سانلا ةجلاعم ،تالباقملا يف نيكراشملا
ةلوهسب اهديدحت نكمي ال جئاتنلا نأل كلذو ينابملا رامعإ

لاومألا سالتخا لهسي ،يلاتلابو .يجراخ بقارم يأ لبق نم
يلصألا اهضرغ نع اهفرحو ةيحصلا ةياعرلل ةصصخملا
ميدقتل ةرطضم تسيل ةيموكحلا ريغ تامظنملا نأ امب
.اهمادختسا ةقيرط نع ةسوملم تاتابثا

فوفص نيب ةسام ةجاح ةجاحلا هذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجت
اًيديزيأ42نأ دودح الب ءابطأ ةمظنم تراشأ ذإ .نييديزيألا

،راجنس ةقطنم يف اهتآشنم ىلإ اولخدأ نيذلا نيب نم
راحتنالا لواح ،اًماع81نع هرمع ديزي ال اًبيرقت مهفصنو
ىلعو9102.311سطسغأ/بآو ليربأ/ناسين يرهش نيب
يديزيألا عمتجملا ةحصب صاخلا مامتهالا نم مغرلا
عيراشم ليومتو ةحناملا ةيلودلا تاهجلا لبق نم ةيسفنلا
دراوملا قوفت ةجاحلا تلاز ام ،ةيعامتجالا ةيسفنلا ةياعرلا
ىرخألا ةيلحملا تاعمتجملا جاتحت ،هنيع تقولا يفو .ةّمدقملا
دحأ معز .اًضيأ ةيسفن ةياعر تآشنم ىلإ لوصو ةيناكمإ ىلإ
مهنأب اورهاظت ىضرملا ضعب نأ تالباقملا يف نيكراشملا
ةسئاب ةلواحم يف ةيسفنلا ةياعرلا تآشنم يف نييديزيأ

411.ةدعاسملا ىلع لوصحلل مهنم

حبصي نأ ةيلحملا تاعمتجملا نيب ةّوه يف ببستلا بجي ال
ترمُد ًةقطنم يف .ررضلا ربج ميدقت تاءارجإ نم ءزج

،ةيباهرإ ةمظنم لبق نم دوصقمٍ لكشب ةيعامتجالا طباورلا
زيكرتلا نييلودلا اهئاكرشو ةيلحملا تاطلسلا ىلع بجوتي
ءانب ةداعإ ةيلمع نيكمتل طورشلا ريفوت ىلع صاخٍ لكشب
.ةيعامتجالا ةقثلا

جمد ةداعإو ليهأت ةداعإ
لافطألا دونجلا
نأشب لفطلا قوقح ةيقافتال يرايتخالا لوكوتوربلا ّصني
لودلا ىلع بجوتي هنأ ةحلسملا تاعازنلا يف لافطألا كارتشا

ىلع ةلماعلا ةّحلسملا تاعومجملا يف نيرصاقلا دينجت عنم
رّفوت يف لافطألا نم اياحضلا قح ىلع ّصني امك .اهيضارأ

ةيناكمإ :ةمدصلا ةجلاعم
ةيسفنلا ةياعرلا ىلإ لوصولا
اوذخأي مل« ،تالباقملا يف نيكراشملا دحأ هلاق امل اًقفو

شعاد ميظنت لبق نم نجُس .»تذخُأ يحور نكلو يدسج
امب ،نكلو .اهدعب داح بائتكا نم ىناعو رهشأ ةعست ةرتفل
مييقتلل ةلباقلا ررضلا لاكشأ نم اًدحاو سيل نجَسلا نأ
ضيوعتلا تابلاطم ميدقت نكمي ال ،02مقر نوناقلا بجومب
تاطلسلا تايولوأ نأ ودبي ،ةيحضلا هذهل ةبسنلاب .هببسب
نيح يف هنأ هتاذ يندملا لاقو .رخآ ناكم يف زكرتت ةينطولا

نع لمتحم ضيوعت يأ نأشب تامولعم ىلع لوصحلل ىعس
نأ امب هيعس يف اًمدق يضملا نع ةّدع تامظنم هتنث ،هنجس
لبق نم اولقتعا شعاد ميظنت مهنجس نيذلا صاخشألا ضعب
مت .مهصصق ىلع نيلوؤسملا عالطاب اوماق نيح ةطرشلا
نأشب تامولعم ىلع لوصحلا فدهب ةّدعٍ مايأل مهباوجتسا
901.مهتايوه ديدحتل وأ شعاد ميظنت نم ءاضعأ

يف ةدوجوم ريغ ةيناجملا ةيحصلا ةياعرلا تآشنم نأ امبو
ةصرفلا نييندملا نم ريثكلل ضيوعتلا حيتيس ،دالبلا
ئداـبملل اًقفو .ةبسانملا ةيسفنلا ةياعرلا ىلع لوصحلل
فاصتنالا يف قـحلا نأشـب ةـيهيجوتلا ئداـبملاو ةيـساسألا

نم ًاءزج لّكشي يذلا ،ليهأتلا ةداعإ موهفم لمتشي ،ربجلاو
011.ةيسفنلاو ةيبطلا ليهأتلا ةداعإ ىلع ،لودلا تايلوؤسم

نم ًاءزج ةيسفنلا ةياعرلا تاسايس نوكت نأ بجي يلاتلابو
ىلإ لوصولا ةيناكمإ نييندملل حيتت نأ اهنأش نمو ةيلمعلا
ةيموكحلا ريغ تامظنملا ءاضعأ ،نكلو .بسانملا جالعلا
ءاشنإ متي مل هنأ مهعيمج اولاق تالباقملا يف نيكراشملا

.ىونين يف ةيسفنلا ةياعرلا ريفوتل تآشنم

.قارعلا يفّ يبلسٍ لكشب يسفنلا معدلا ىلإ رظني ام اًبلاغو
عمتجم111.»ءابطألا نودصقي طقف نيناجملا ،انعمتجم يف«
اهنأ ىلع ةيسفنلا ةياعرلل هيف رظني ظفاحم عمتجم قارعلا

ضارمأ نم نوناعي نيذلل طقف ةيرورض ،ةيداع ريغ ةجاح
يف ةدوجوملا ةديحولا ةيسفنلا ةياعرلا ةأشنمو .ةرطخ ةيسفن
يف ةيسفنلا ةحصلا مسق ناك لالتحالا لبق لصوملا ةنيدم
ةمدصل اًرظنو211.ةيبرغلا ةفضلا يف انيس نبا ىفشتسم
دمتعت نأ بجي ،هتلت يتلا ةكرعملاو شعاد ميظنت لالتحا
تآشنملا سسأت نأ بجيو ةيولوأك ةيسفنلا ةياعرلا
.ةبسانملا

ىونين لبقتسمو نييندملاب قحاللا ررضلا ربج:ةكرعملا دعب ام لصوملا



23

،ىونين يف اًعقوم59اهنم .دالبلا يف ةيعامج ةربقم
يف ةيعامجلا رباقملا نم ددع ربكأ اهيف يتلا ةظفاحملا
811.قارعلا

ءافتخالا نم صاخشألا لك ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا نمضت
ءارجإ بجوتستو اياحضلا نأشب ةقيقحلاب قحلا يرسقلا

ةبقاعمو ةمكاحمو يرسقلا ءافخإلا لامعأب ةلاعف تاقيقحت
لودلا مازتلا بوجو ىلع ةيقافتالا صنت امك .نيلعافلا
ءافتخالا فورظ ةقيقحب اياحضلا عالطا اهيلع ةعقوملا
قارعلا رقأ ،6002ةنس يفو .تاضيوعتلا ميدقتو ،يرسقلا
عم لماعتلل ةيعامجلا رباقملا ةيامح نأشب5مقر نوناقلا
ةنس نوناقلا اذه ليدعت مت .ةعيرملا نيسح مادص ماظن ةكرت
بوجو لمشيل3002ةنس ينمزلا هقاطن زواجتيل5102
ءادهشلا ةسسؤم ريدت».بيقنتلاو يرحتلاو ثحبلاو ةيامحلا«
تاءارجإلا نأ الإ .ةيعامجلا رباقملا ةيامحو نوؤش ةرئاد
اًئبع تلاز ام نيدوقفملا ريصمب يلعفلا فارتعالاب ةصاخلا

ىلعف .مهتراسخ ةمدص نمً الصأ يناعت يتلا ،تالئاعلا ىلع
لامكتسال تاطلس سمخ نع لقي ال امل غيلبتلا تالئاعلا
ةثالث ريفوتو ،دوقفملا صخشلا ريصم ديدحتو تاءارجإلا

نم دوقفم وضع لكل يوونلا ضمحلل ةفلتخم رداصم
ةبسنلاب ةظهاب تاءارجإلا هذه ةفلك .ةلئاعلا ءاضعأ
ةموكحلا ةهج نم ةريبك ةيلام دويقب ةلبكمو تالئاعلل
911.ةيقارعلا

مهضعب ،ةيبصلاو لاجرلا فالآ لاقتعا مت ،كلذ ىلإ ةفاضإ
تاوق تادحوو ةيقارعلا نمألا تاوق لبق نم ،يطابتعاٍ لكشب
هابتشالل اًرظن021.لصوملا ناّكس حوزن لالخ يبعشلا دشحلا

يفو .اًدوقفم لاز ام مهضعب ،شعاد ميظنتل مهءامتنا يف
اهبكترا يتلا تاكاهتنالا قيثوتل تلذب ةريبك دوهج نأ نيح
نأ بجي امك ،يلودلاو ينطولا نييوتسملا ىلع ،شعاد ميظنت
لامعأ نع ةجتانلا رئاسخلا ةيلاقتنالا ةلادعلا دوهج جلاعت
قحلا تالئاعلل و بسانملا لكشلاب ةموكحلل ةيلاوملا تاوقلا

.مهبراقأ ريصم ةفرعم يف

ىقلتي قارعلا هيف لاز امٍ لاجم يف ،كلذ ىلإ ةفاضإ
ىلع بيذعتلا هتسراممل ةيلودلا تامظنملا لبق نم تاداقتنالا
فرتعت مل ،يئانجلا يئاضقلا ماظنلا نمض عساو قاطن
عازنلاب نيطبترملا بيذعتلا اياحضل معدلا مدقت ملو ةموكحلا
ةلودلا بيذعتلا ةضهانمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا مزلُت .ريخألا
نمض بيذعتلا اياحض لوصح نامضل« اهيلع ةعقوملا

يسفنلاو يندبلا ليهأتلا عيجشتل ةبسانملا ريبادتلا لك«
نأب داقتعالا نم مغرلا ىلعو .»يعامتجالا جامدنالا ةداعإو
فوفص يف طارخنالا ىلع اوربجأو اوفطتخا لافطألا فالآ
يأ عضو متي مل ،نييديزيألا لافطألا اميس ال ،شعاد ميظنت

ةداعإ وأ معدلا وأ ةيسفنلا ةياعرلا ريفوتل ةماع ةسايس
.لافطألا ءالؤهل يعامتجالا جامدنالا

يأ ،ةفالخلا لابشأ نع ةحئال وأ ةيمسر دادعأ رفوتت ال
تاوق فوفص يف طارخنالا ىلع اوربجأ نيذلا نيرصاقلا
تايلقألا نم دارفأ مهنم ٌريبك ٌددع .ةحلسملا شعاد ميظنت
بلغأ يف مهرود ناك .مهتالئاع نع اولصفو اوفطتخا ةينيدلا
مهغامد لسغو مهبيردت مت نكلو ،نيربخم لمعلا نايحألا
لبانق ىلإ مهليوحتل مهريضحت ىلإ ةفاضإ ،فيثكٍ لكشب
اميف ،لتُق مهضعب .مهتيبلاغبّ لح ام فرعي دحأ ال511.ةيرشب
يف ،حجرألا ىلع عمتجملا يف نيدوجوم نورخآلا لاز ام
،مهتالئاع عم ةلوزعم تاميخم يف نوشيعي نيرخآ نأ نيح
يف ةراّيقلاو ةيملسلاو ليلعلا مامح تاميخم اميس ال

نم اًبره مهتالئاع عم نورخآ ئبتخي .ىونين ةظفاحم
لقتعي نيحو .شعاد ميظنت فوفص يف طارخنالا ةمصو
زكارم ىلإ نولسرُيو مهتمكاحم ةداع متت لافطألا ءالؤه
نأ شتاوو ستيار نمويه ةمظنم ردقت .نيرصاقلل لاقتعا
مهّتم ملسم يّنس لفط005,1ـلا براقي ام زجتحي قارعلا
نويديزيألا لافطألا لاز امو611.شعاد ميظنت ىلإ مامضنالاب

.مهبم ينوناق عضو يف

:اياحضلا نم ىرخأ ةئف
ءافتخالا نع تاضيوعتلا
بيذعتلاو يرسقلا
لكشلاب تاكاهتنالا نم ةددعتم تائف ةجلاعم متت ال
ينوناقلا راطإلا نمض لاكشألا نم لكش يأب وأ بسانملا
ميدقت ةيلآ لالخ نم امإ ،قارعلا يف يلاحلا يلاقتنالا
لالخ نم امإو02مقر نوناقلا اهددح يتلا تاضيوعتلا
كلت نمضتت .ةدوجوملا ةيقارعلا ةيئانجلا نيناوقلا
عازنلا يف ةرشتنم ةرهاظ وهو ،يرسقلا ءافتخالا تاكاهتنالا
ام نيرخآلا صاخشألا فالآو يديزيأ000,3نأ امبو .ريخألا
قيقحتلاو ةيلودلا هتامازتلا ذيفنت قارعلا ىلع ،نيدوقفم اولاز
يف نيكراشملا دحأ راشأ .نيدوقفملا ريصم يف لعافٍ لكشب
كانه لاز ام ،يروشألا يحيسملا هعمتجم يف نأ تالباقملا

002تفشتكا ،ةظحللا هذه ىتحو711.اًدوقفم اًصخش03
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نم ةديج ةراشإ نوكي دق ةدابعلا رود رامعإ ةداعإ معد
نيكمت اهنأش نمو اهل يمتنت تايلقألا نأب ةيقارعلا ةلودلا
نييندملا دحأ راشأ .اًنامأ رثكأ لبقتسم ءانب نم نيجانلا
ةدوعلل هتجاح ببس هحرش ءانثأ هنأ نييحيسملا نييروشألا
521».يضرأ جراخ يل ةمارك ال«ً الئاق ،برحلا دعب

ةصاخ تاعيرشت لاخدإل دوهجلا ضعب تلذب نأ قبس
يفو .تايلقألا اههجاوت يتلا تاكاهتنالا ةجلاعمل
حلاص مهرب يقارعلا سيئرلا مّدق ،9102ليربأ/ناسين
،رارقإلاو ةعجارملل يقارعلا ناملربلا ىلإ نوناق عورشم
اذه نأش نمو .تايديزيألا تايجانلا نوناق ناونع لمحي
تاضيوعتلا ميدقت ةيلآ يف تارغثلا ضعب ةجلاعم نوناقلا
.ةيلاحلا

تايديزيألا لك ىلع اذه نوناقلا عورشم قبطي نأ ضرتفي
وينوي/ناريزح01دعب شعاد ميظنت لبق نم تافطتخملا

تاءادتعالاو ةيسنجلا ةيدوبعلا ًةحارص ركذي ال هنكلو ،4102
ةهجوملا بابسألا ريشتو .تاريثكلا اهل تضرعت يتلا ةيسنجلا

شعاد رمز اهتبكترا يتلا مئارجلا« نأ نوناقلا عورشمل
ةيعامجلا ةدابإلا ةميرج ىلإ ىقرت نييديزيألا دض ةيباهرإلا

ةمدقملا ررضلا ربج لاكشأ».ةيلودلا ريياعملل اًقفو
ةيبطو ةيسفن ةياعر اهنأ ىلع ةجردم تايجانلا تايديزيألا

ءايحأ ىلإ ةفاضإ ،ةيبرتو يلام ضيوعتو ٍضارأو ناكسإو
بتار ىلع تايجانلا لصحت نأ ضرتفي .راكذتسالاو ىركذلا

صاخشألل02مقر نوناقلا يف ددحملا غلبملا لداعي يرهش
ةراشإلا ردجت امك .ةئملا يف08ىتح لصت ةبسنب نيقّوعملا
ثلاثلا موي ديدحت تخوت ةيزمرلا ررضلا ربجا لامعأ نأ ىلإ

ةبكترملا عئاظفلا راكذتسال اًينطو اًموي ،سطسغأ/بآ نم
ةياعرل ةماع ةيريدم ءاشنإ ىلإ ةفاضإلاب ،نييديزيألا قحب
.تايديزيألا

ريصم ةجلاعمل ةمهم ةردابم ّدعي اذه نوناقلا عورشم
لالخ نم كلذ يف امب ،بسانملا لكشلاب عازنلا اياحض

ريبادتب لمكتست نأ بجي نكلو ،ضيوعتلا ىطختت لئاسو
عمتجملا نم طقف ءاسنلا فادهتسا لالخ نم .ةيفاضإ
يسنجلا فنعلاب نوناقلا عورشم فرتعي ال ،يديزيالا
عمتجملا نم ءاسنلا كلذ يف امب( ءاسنلا ضعب قحب بكترملا
يسنجلا فنعلا ىلإ ةفاضإلاب )يكبشلاو يحيسملاو ينامكرتلا
621.يديزيالا عمتجملا نم لاجرلا قحب بكترملا

ىلع لوصحلاب يلعف قح نمضو ربجلا ىلع ينوناقلا ماظنلا
لوصحلا ةيناكمإ كلذ يف امب ،ةبسانمو ةلداع تاضيوعت
صخش يأ« نأو»عاطتسملا ردق ةلماك ليهأت ةداعإ ىلع
هفلم يف رظنلا متي نأ بجي ]...[ بيذعتلل ضّرعت هنأ معزي
اياحض نم اًيأ نأ الإ121»،يدايحٍ لكشبو ةعرسلا هجو ىلع
ىلع نآلا ىتح لصحي مل تالباقملا يف نيكراشملا بيذعتلا
ءارجإ بجي .ضيوعت وأ ةمكحم ىلإ لوصو ةيناكمإ
معد كلذ يف امب تاضيوعتلا ميدقتو ةلاعفلا تاقيقحتلا
.اياحضلل اهميدقت بجي يتلا ةيسفنلا ةياعرلا

ةيعامجلا ةدابإلاب فارتعالا
بجومب ىرخألا مئارجلاو
يلودلا نوناقلا
نكمي ال ،شعاد ميظنت لبق نم ةبكترملا مئارجلا ةروطخل اًرظن
ةبقاعمو ةمكاحم نود نمً الاّعف ررضلا ربجل ماظن يأ رابتعا
يأ نمضتي ال يقارعلا يئانجلا نوناقلا نأ الإ .نيبكترملل
امب ،يلودلا نوناقلا بجومب مئارجلا ةقحالمب ةصاخ ماكحأ

مئارجو ةيناسنإلا دض مئارجلاو ،ةيعامجلا ةدابإلا كلذ يف
ىلإ اًدانتسا شعاد ميظنت ءاضعأ ةاضاقم اًيلاح متتو .برحلا

ةعيبطب فرتعي ال يذلا221،يقارعلا باهرإلا ةحفاكم نوناق
.ةعومجملا هذه اهتبكترا يتلا ةفدهتسملاو ةجهنمملا مئارجلا

مل ةيقارعلا ةموكحلا نأ تايلقألا نم نوطشانلا ريشي امك
دض مئارجو ةيعامج ةدابإ اياحض مهنأب ةعرسب فرتعت
ةيلودلا تايدتنملا يف متي ام عم ضقانتي اذهو .ةيناسنإلا
ممألل عباتلا نمألا سلجم سسأ .تاموكحلاب ةصاخلا
مئارج نأشب ةبساحملا زيزعتل اًيئاصقتسا قيرف ةدحتملا
داحتالا ركنتساو ،)هاندأ ةناخلا اوعجار( شعاد ميظنت
نييديزيألا دض ةبكترملا ةيعامجلا ةدابإلا لامعأ يبوروألا

321.ىرخألا تايلقألاو

دض مئارجلاو ةيعامجلا ةدابإلا ةعيبطب فارتعالا ربتعيو
ةمهم ىلوأ ةوطخ قارعلا يف تايلقألا دض ةبكترملا ةيناسنإلا

لاجملا ةحاتإو همئارج ىلع شعاد ميظنت ةبساحم هاجتا يف
امم ،قارعلا يف تايلقألا لبقتسم لوح يقيقح شاقن مامأ
ررضلا ربج نم ةيعامج لاكشأ مامأ لاجملا حسفي
أدب .ةيعامجلا ةدابإلا فنعل تضّرعت يتلا تاعومجملل
لصوملل شعاد لالتحا لبق نييحيسملاو نييديزيألا داهطضا
ةبسانملا تانامضلا ميدقت ةيقارعلا ةموكحلا ىلع421.ريثكب
وأ ةيراكذتلا بصنلا ءانبف .تايلقألل ثادحأ اذكه راركت مدعب

ىونين لبقتسمو نييندملاب قحاللا ررضلا ربج:ةكرعملا دعب ام لصوملا
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ةيلوؤسم :يوجلا فصقلا
يلودلا فلاحتلا
ددع طوقس نع لوؤسم يلودلا فلاحتلا نأ نم مغرلا ىلع
يف تاكلتمملاب رارضألاو نييندملا اياحضلا نم ظوحلم
ءبعلا ،ةقباسلا ماسقألا يف ليصفتلاب درو امك ،لصوملا
لاز ام مهتالئاعو اياحضلل ربجلا ميدقت نع جتانلا يلاملا

.ةيقارعلا ةموكحلا ىلع اًبيرقت هلمكأب ىقلم ةظحللا ىتح
،تالباقملا يف نوكراشم نويندم نويقارع هب دافأ امل اًقفوو
مهنكمي يتلا ةديحولا ةدعاسملا وه ةموكحلا نم معدلا

اودلو نيذلا لافطألا ريصم يف رظنلا ضرتفملا نم لاز امو
صاخلا يلاحلا نوناقلاو .تايديزيألا باصتغا ةجيتن
بألا فورعم ريغ لفط لك نم لعجي قارعلا يف تادالولاب
نييديزيأ انوكي نأ بجي نيدلاولا الك نأ نيح يف ،اًملسم
ٌنايب عفر .يديزيالا عمتجملا نم هنأ ىلع لفطلاب فرتعيل

تاعقوتلا ىوتسم نم يديزيالا يناحورلا سلجملا نع ٌرداص
مهب لبقيس باصتغا ةجيتن نيدولوملا لافطألا نأ ةيادبلا يف
اًقحال حّضو عمتجملا لعف ّدر نكلو ،مهتادلاو عم عمتجملا يف

721.مهب بحري نل لافطألا ءالؤه نأ

ىونين لبقتسمو نييندملاب قحاللا ررضلا ربج:ةكرعملا دعب ام لصوملا

مهئامتناب هبتشملا مظعم نأ نيح يف
نوعضخي قارعلا يف شعاد ميظنتل
نيناوق بجومب اًيلاح ةمكاحملل
دجوي ال ،قارعلا يف باهرإلا ةحفاكم
مئارجلل ةصاخلا ةعيبطلاب فارتعا
شعاد ميظنت لبق نم ةبكترملا

.كلذ نع ةجتانلا اياحضلا تاجاحو
يف نيكراشملا دحأ راشأ امل اًقفو
تاضيوعتلا ميدقت ةيلآ« ،تالباقملا
نكلو ،اهتاذ ةيلآلا يه ةيقارعلا
شعاد ميظنت اهفرتقا يتلا ةاناعملا
كلذل .ةصاخ ةاناعم تناك انقحب
ردقلاب ةصاخ تايلآل ةجاحب نحن
».هتاذ

رقأ7102ربمتبس/لوليأ12يفو
ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم

سسأ يذلا9732رارقلا عامجإلاب
ةدحتملا ممألل عباتلا قيقحتلا قيرف
يتلا مئارجلا نع ةلءاسملا زيزعتل
لمشي .)داتينوي( شعاد اهبكترا
ةيلحملا دوهجلا معد قيرفلا ضيوفت

عئاظف قيثوت
قيرف :شعاد
قيقحتلا
ممألل عباتلا
 ةدحتملا

ربع شعاد ميظنت ةبساحمل ةيمارلا
قارعلا يف ةلدألا نيزختو ظفحو عمج
برح مئارج ربتعت دق لاعفأ نع
ةدابإو ةيناسنإلا دض مئارجو

عمتجملا نم ليومتب821.ةيعامج
ىلع ةيادبلا يف قيرفلا زّكر ،يلودلا
نينثإ ،ةفلتخم قيقحت تايولوأ ثالث
:ىونين ةظفاحم يف تثدح اهنم
يف نييديزيألا دض شعاد تامجه
سطسغأ/بآ يف راجنس ةقطنم
لصوملا يف شعاد مئارجو ،4102
ةيولوألا امأ(6102و4102ةنس نيب
مئارج ىلع زيكرتلا يهف ةثلاثلا

921.)تيركت يف شعاد

لالخ نم داتينوي لمع هّجوي
نم اهيلع لصحتسملا تاداهشلا
نوريثك نويقارع اكش .نيجانلا
تزّيم يتلا اًدج ةليوطلا تاريخأتلا
قيرفلا ليكشت نيب ةدتمملا ةرتفلا

يتلا ،ةلدألا عمجل ةيلعفلا ةيادبلاو
تاداقتنالا نم لئاه مكل تضرعت
هذه دعب .يلودلا ىوتسملا ىلع
يف قيرفلا نلعأ ،ةيلوألا تارثعلا
عمج نم نكمت هنأ9102ويلوي/زومت
مئارج نع ويديف000,006نم رثكأ
000,51نم رثكأو شعاد ميظنت

لخادلا ميظنت تادنتسم نم ةحفص
031.ةيلخادلا

قيرفلا ضيوفت ديدمت مت نأ قبس
لبق نم0202ربمتبس/لوليأ02ىتح

قيرفلا لمع رثأ نأ الإ .نمألا سلجم
مكاحم رفوت مدع ببسب اًيلعف دودحم

ةعومجملا ةلدألا هذه ضرع نكمي
راشأ ،ريخألا هريرقت يف .اهمامأ
،قيرفلا سيئرو صاخلا راشتسملا

ةينوناقلا سسألا بايغ« :ناخ ميرك
ةمكاحمل قارعلا يف ةحيرصلا

دض مئارجلا وأ برحلا مئارج يبكترم
لاز ام ةيعامجلا ةدابإلا وأ ةيناسنإلا
ٍلكشب لمعلا ىلع قيرفلا ةردق ّديقي
ةبساحملا دوهج معد ىلع ةيلاعف رثكأ
،ددصلا اذه يف .قارعلا يف ةيلحملا
ةلوذبملا دوهجلاب قيرفلا بحري

ةيقارعلا ةموكحلا لبق نم اًثيدح
131».مزاللا يعيرشتلا راطإلا سيسأتل

قيرفلا ضيوفت ضّرعت امك
مئارجب اًدودحم هنوكل تاداقتنالل
ةيامح تامظنم تراشأو .شعاد

قيرفلا ةردق نأ ىلإ ناسنإلا قوقح
مدع اهضّوقي هتيدايح راهظإ ىلع
يف قيقحتلاب قيرفلا مايق
فارطأ اهتبكترا يتلا تاكاهتنالا
يف امب ،شعاد عم عازنلا يف ىرخأ

 .ةموكحلل ةيلاوملا تاوقلا كلذ
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يركسعلا لمعلا ناك اذإ ام ديدحت متي نأ بجي ،ةايحلا
.يلودلا نوناقلل اًكهتنم ةايحلا نادقف ىلإ يدؤملا

ربج ةيلوؤسم نأ نآلا يلودلا فلاحتلا ءاضعأ ضعب معزي
لمعي ناك فلاحتلا نأ امب ،هدحو قارعلا اهلمحتي ررضلا
ربمفون/يناثلا نيرشت يفو .ةيقارعلا ةموكحلا نم بلطب
يف نيتيوج نيتبرض يف اهتكراشمب ادنلوه تفرتعا ،9102
.نويندم مهنيب نمو ،لقألا ىلع صخش47لتقمل اتّدأ قارعلا
براقأ نأ نالعإلا اذهب مايقلا دنع تراشأ عافدلا ةرازو نأ الإ
،ادنلوه نم ضيوعتب ةبلاطملا مهنكمي ال نيجانلا اياحضلا
مل هنأ صلخو نيتلاحلا يف ققح ماعلا يعدملا بتكم نأ امب
نع لوؤسم قارعلا ،يلاتلابو .نوناقلل قرخ يأ باكترا متي
531.ةرازولا بسحب ادنلوه سيلو ةيدرفلا تابلاطملا ةجلاعم

لك نأ ربتعي« ،هتاسايسو هتيجيتارتسال اًقفوو ،فلاحتلا امأ
لامعأل كرتشملا لمعلا ةجيتن اوطقس نييندملا ىلتقلا
?فلاحتلا ءاضعأل ةعامج بسنت لامعأ يهو»فلاحتلا«
ءاضعأ نم وضع لكل ةيلعفلا ةكراشملا نع رظنلا ضغب
631.فلاحتلا

نييندملا ىلتقلا لوح يونسلا اهريرقت يف ،هنيع تقولا يفو
تراشأ ،ةيركسعلا ةدحتملا تايالولا تايلمعب نيطبترملا

متي دق ةسايس»عضوب« موقت اهنأ ةيكريمألا عافدلا ةرازو
يأ وأ ةيحص ةياعر اهيلإ فاضي تابه ميدقت اهبجومب
ةدحتملا تايالولا لامعأ ببستت نيح ىرخأ ةبسانم ريبادت
.ةيندم تاكلتمم ررضت وأ يندم لتقم وأ ةباصإب ةيركسعلا

فدهلا نأ ةيكريمألا عافدلا ةرازو نع رداصلا ريرقتلا ددشيو
مهفي نأ بجي ال نكلو حنملاو ءازعلا ميدقت ةسايسلا هذه نم
.أطخب رارقإ هنأ ىلع

تايلمعلا يطغي ال دق ةسايسلا هذه عضو نأ ودبي ،نكلو
ةدايقب فلاحتلا تايلمع نمض ةذفنملا ةيكريمألا ةيركسعلا
لودلا تاموكح بلط تالاح يف« :ةدحتملا تايالولا
ةيركسعلا تاوقلل يكريمألا يركسعلا معدلا ةفيضتسملا
ةفيضتسملا ةلودلا بيجتست نأ لضفألا نم نوكي دق ،ةيلحملا
نييندملا ناكسلا تابلطو تاجاحل ةيركسعلا اهتاوق وأ
رّسفي دقو731.»اهسفنب يزاعتلا ميدقت لالخ نم نييلحملا

اًقفو طقف ضيوعت يتبلاطم فلاحتلا ىقلت اذامل كلذ
نم مغرلا ىلع ،تايلمعلا ةرتف لاوط نيتحنم ردصأو ريراقتلل
831.نييندملاب ةقحاللا ةيذألا نم عفترملا ىوتسملا

يلودلا عمتجملا نأ مهمظعم رعشي .برحلا دعب اهيلع دامتعالا
الو ةقطنملا يف تاعازنلا نم ةنس61نم رثكأ دعب مهنع ىلخت
نأ الإ231.ةحلاص ةيلآك ةيلودلا ةدعاسملاب اًريثك نوقثي
اهذفن يتلا ةيوجلا تابرضلا هب تببست يذلا ررضلا ىوتسم
نأشب اميسال ةيبعشلا ءارآلا ًابلس ّرثأ يلودلا فلاحتلا
331.تالباقملا لالخ حضاوٍ لكشب ناب اذهو ،ةدحتملا تايالولا

يلودلا فلاحتلا ،عازنلا يف مساح رود يلوت نم مغرلا ىلعو
يتلا قاطنلا ةعساولا ةاناعملا لهاجت رطخل نآلا ضّرعم
شعاد ميظنت اهلتحا يتلا يضارألا ةداعتسا ةيلمع اهب تببست
.ةيلمعلا هذه هب ببستت دق يذلا طخسلا ىوتسمو

يف هرود يف رظنلا يلودلا فلاحتلا ديعي نأ نم دب ال كلذل
هب ببست يذلا ريبكلا ىذألا حلصي نأو ررضلا ربج دوهج
فلاحتلا ءاضعأ لاز ام ،ةظحللا هذه ىتح هنأ الإ .اياحضلل
تاضيوعتلا ميدقت ةيلوؤسم لّمحت يف نيددرتم يلودلا
فارتعالا ىتح وأ ،لصوملا يف ةيركسعلا مهلامعأ اياحضل
فّنصت .هساسأ نم يلودلا نوناقلل تاكاهتنا فارتقاب
نمض ىذألا ببستلا معازم فلاحتلل ةيلخادلا تاقيقحتلا

ام ددحتو»قيدصتلل ةلباق ريغ« وأ»قيدصتلل ةلباق« نيتئف
امو ةنكمملا ةيزارتحالا ريبادتلا لك ذاختاب فلاحتلا ماق اذإ
تاعازنلا نيناوق عم اًيشامتم ةبرضلا ذيفنت رارق ناك اذإ
ّرقأ نيذلا نييندملا فوفص نيب ىلتقلا لك431.ةّحلسملا
ريغب« مهطوقس فصُو ،مهلتقم نع هتيلوؤسمب فلاحتلا
ريبادتلا لك نأ ىلإ فلاحتلا ريشي امً ةداعو»دوصقملا
.ةذختم تناك ةيزارتحالا

نم ىلتق طوقس فورظو قاطن نأشب لدجلا بناج ىلإ
ديدحت ةلأسم ةينوناقلا لئاسملا نم ددع دّقعي ،نييندملا

ةدايقب فلاحتلا تابرضف .تاضيوعتلا ميدقت ةيلوؤسم
قارعلا يف شعاد ميظنت فادهتساب تأدب ةدحتملا تايالولا

نأ امبو .ةيقارعلا ةموكحلا نم بلطب4102سطسغأ/بآ يف
فّنصت ،يموكح ريغ ميظنتو ةلود نيب ناك حّلسملا عازنلا

يلود ريغ حلسم عازن نم ءزج اهنأ ىلع فلاحتلا تايلمع
يلودلا نوناقلا نأ نم مغرلا ىلعو .يلودلا نوناقلا بسحب
تاعازنلا نيب قّرفي ال ررضلا ربج ميدقت بجاو لوح يفرعلا

الإ ررضلا ربج قحتسي ال ،يلودلا ريغ وأ يلودلا عباطلا تاذ
يأ يف ،يلاتلابو .اهكاهتنا مت ةينوناق تامازتلا دوجو دنع
اًينوناق نيمزلم يلودلا فلاحتلا ءاضعأ اهيف حبصي ةلاح
نادقف نع ضيوعتلا لاثملا ليبس ىلع ،تاضيوعتلا ميدقتب

ىونين لبقتسمو نييندملاب قحاللا ررضلا ربج:ةكرعملا دعب ام لصوملا
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جتنيس ةيدرفلا ةينطولا ضيوعتلا مظُن ىلع دامتعالا نأ الإ
اياحضلا تاعومجم وأ تاعمتجملا عم لماعتلا ةلكشم هنع
لوصولا نم ضعبلا نكمتي ال دقو ،ةفلتخم ةقيرطب ةفلتخملا
.اًيئاهن ضيوعتلا ىلإ

141

تاعربتلا ميدقت اهيلع بجوتي يتلا لودلا يه نم نكلو
نم مغرلا ىلع »يلودلا فلاحتلل لمتحم ينامتئا قودنصل
يف نوكراشي ةددعتم لود نم نيفظوم« نأب فلاحتلا ديكأت
ّيثلث نم رثكأ ،عقاولا يف ،?لاكشألا نمٍ لكشب ةبرض لك
ةدحتملا تايالولا لبق نم تذفُن قارعلا يف ةيوجلا تابرضلا

ءاضعأ نم ءاضعأ ةعبرأ اهذفنت اهنم ةئملا يف09 نم رثكأو
،اسنرف ،ةدحتملا ةكلمملا ،ةدحتملا تايالولا( فلاحتلا
حبصي دق ؟ةيعوط تاعربتلا نوكت نأ بجي له .)ايلارتسا
ىوتسملا ىلع ةلّوطم تاشاقنل اًعضاخ لاومألا صيصخت
هذه يدافتل اهمادختسا نكمملا قرطلا ىدحإو .ينطولا
لوصألا مادختسا ةيناكمإ يف رظنلا نوكت دق ةلكشملا
ضيوعتلا دوهج ليومتل هئاضعأ وأ شعاد نم ةرداصملا
.)ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحم يف اياحضلا قودنصل لاثمل اًقفو(

ىلع موقت ةبراقم ،اًديقعت رثكألا ىرخألا تابراقملا نيب نمو
ليومتلا ديروتو ينقتلا معدلا ميدقتب يلودلا عمتجملا مايق
اذه عيزوت اهدعب متيو ،ةيقارعلا ةينطولا ةنزاوملا لالخ نم
نع ةجتانلا تالاحلاب صاخلا02مقر نوناقلل اًقفو ليومتلا
نأ الإ .شعاد دض ةيركسعلا ةلمحلا اهب تببست يتلا ةيذألا

بجي ليومتلل قارعلا يف يشفتملا داسفلا سالتخا رطخ
.هعيزوت ىلع برق نع فارشإلا لالخ نم هفيفخت ىلع لمعلا

تاوق عم ةكارشلاب .ةيلاملا حنملاو ةينطولا ضيوعتلا مظُن
فلاحت نمض ةيوضنملا كلت كلذ يف امب ،ىرخأ ةيركسع
نيح ربجلا ميدقتب ةوضع ةلود لك مازتلا يغلي ال ،يلود
ةسايس تضرعتو اذه .ةعورشم ريغ لامعأ نع ةلوؤسم نوكت
نم ىلتق طوقس نع ةكرتشملا ةيلوؤسملا نأشب فلاحتلا
يأو تاقيقحتلا يدافتل ةليسوك ةعساو تاداقتنال نييندملا
.ءاضعألا لودلا ىلع ضرفي دق لمتحم مازتلا

دامتعالا يف ليوط خيرات  اهريغو فلاحتلا ءاضعأل امك
،نييندملاب ةقحاللا ةيذألا نع تاضيوعتلا عفدل مظُن ىلع
يفو .ةيلوؤسملا لّمحت لبقت الً ةداع اهنأ نم مغرلا ىلع
نم رالود158,568,4يكريمألا شيجلا فرص ،يضاملا
ىقلت ،اًضيأ قارعلا يفو241.ناغفألا نينطاوملل حنملا

يفرعلا يناسنإلا يلودلا نوناقلاو تادهاعملا نوناق ددحي
ةيلآ تناك ول ىتحو .ررضلل لماكلا ربجلا ميدقتب بجاولا
ىلع ،ًةحارص اهيلع صوصنم ريغ بجاولا اذه قيبطت
تاضيوعتلا ميدقت يف هؤكلت يف رظنلا ةداعإ يلودلا فلاحتلا
هبعل يذلا رودلل اًرظن ،شعاد ميظنت عم عازنلا اياحضل
ةينوناق تارغث ءارو ءابتخالا نأش نمو .عازنلا يف فلاحتلا

يف ةريطخ ةقباس سسؤي نأ ةيقارعلا ةموكحلا ةوعدو ةنكمم
ةذفنملا ةيلبقتسملا ةكرتشملا ةيركسعلا تايلمعلا صخي ام
يركسع فلاحت ءاضعأ لمع لاح يفو .ةكيرش تاوق عم
،ةفيضتسملا لودلا باسح ىلع ةفيظن مهيدايأ نأ أدبمل اًقفو

اًعجارتو نييندملاب ةقحاللا ةيذألا يف اًديازت كلذ نع جتنيس
.برحلا نيناوقب مازتلالا ةبسن يف

جمارب هذختت نأ بجي يذلا لكشلا ام
؟ررضلا ربج
ررضلا ربج ميدقت ةيلوؤسم يلودلا فلاحتلا لمحت لاح يف

هذختت نأ بجي يذلا لكشلا ام ،ةيركسعلا هلامعأ اياحضل
،ةهباشملا تالاحلا نم ربعلا صالختسا دنع ؟جماربلا كلت
أشنت ،لماش ربج ريفوتل رابتعالا نيعب ةمهملا لماوعلا ذخأو

.ةددعتم ةنكمم تارايخ

ةبراقم دامتعا لاح يف .عماج وأ صاخ ينامتئا قودنص
ةقيرطلا نإ لوقلا نكمي ،فلاحتلا لبق نم ةيعامج ةيلوؤسم
نع تاضيوعتلا ميدقت قيبطتل ةيقطنم رثكأو ةسالس رثكألا
ينامتئا قودنص ءاشنإ يه فلاحتلا لبق نم نييندملا ةيذأ

.صاخ

هأشنأ يذلا ةثاغإلا قودنص ةقباسلا ةلثمألا نمض نم
نع ةمجانلا ةرشابملا ةيذألا ضعب ةجلاعمل وتانلا فلاحت
يف ةثاغإلا قودنص سيسأت مت .ناتسناغفأ يف هتايلمع
ةدعاسملا تاوقل هصاخلا تايلمعلا دعب ةئراطلا تالاحلا
ريفوت فدهب )فاسيإ( ناتسناغفأ يف نمالا ءاسرإل ةيلودلا
ةيئاذغلا داوملا تادادمإ لثم ،ةعيرسلا ةيناسنإلا ةدعاسملا

ةيتحتلا ىنبلا وأ ينابملا حالصإ وأ ،نكسملاو هايملاو
اهذفنت ةريبك ةيركسع تايلمع دعب ةرشابم ،ةيسيئرلا
نم مات لكشب ريغصلا قودنصلا اذه فلأتو .»فاسيإ«
مساب نييمسرلا نيثدحتملا دحأ نأ الإ931.ةيعوطلا تاعربتلا
لودلل ةينطو ةيلوؤسم اًضيأ اهنأ« اهنيح راشأ»فاسيإ«
041.»ةفلتخم تابراقمو تاءارجإ وتانلا فلاحت يف ءاضعألا
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فلاحتلا ىلع بجوتي .ةعماجلا ضيوعتلا تاءارجإ ةيمهأ
نم ضيوعتلا ىلع اًرصح زيكرتلا مدع ةدحتملا تايالولا ةدايقب

ىلع اًرصح دامتعالاف .ررضلا ربج تاءارجإ لك نمض
ال ،ىلتق تاّيد دادس هنأ ىلع هيلإ رظني دق يلاملا ضيوعتلا

641.نيبكترملا دض ةيئاضق تاءارجإب ةبوحصم ريغ اهنأو اميس

لك يف ةيدايحو ةقّمعمو ةعيرسو ةلاّعف تاقيقحت ءارجإ بجيو
الو .ةيلودلا ةيركسعلا تالخدتلا ببسب نييندملا طوقس تالاح
ىلإ يوبرتلا معدلاو ناكسإلاو ةيبطلا ةياعرلا لافغإ بجي

ددع ربكأ ىلإ لوصولا فدهب ىرخألا ةيزمرلا تاءارجإلا بناج
.دمألا ةليوطلا ةيذألا لاكشأ ةجلاعمو اياحضلا نم نكمم

ةباصإ وأ ةافو نع ضيوعتك ةلثامم حنم نويقارعلا نويندملا
ةيذألاو يكريمألا شيجلا لامعأ ببسب تاكلتمم ررضت وأ
مدقت341.يلارتسألا شيجلا اهب ببست يتلا عازنلاب ةطبترملا
ةطبترملا ةيذألا نع»وفع ميسارم«/»فرش« حنم ايلارتسأ
امك441.يلارتسألا شيجلا تاوق اهب تببست يتلا تاعازنلاب
ررضلا نع ةيلام حنم ةيدنلوبلا تابلاطملا ةئيه صصخت
يف541.نييندملل ةيدنلوبلا ةيركسعلا تاوقلا هب ببستت يذلا
مت نكلو يلودلا نوناقلا قرخ اهيف متي مل يتلا تالاحلا
ةسرامملا هذه عابتا فلاحتلا ىلع ،ةيذأب اهيف ببستلا
.ضيوعتلا تاعفد حنم يف ةخسارلا
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غ حلاصتلاو يفاعتلا ةيلمع يف ربجلل يساسألا رودلاو .دادغب يف تيسُنو
مهرئاسخب فارتعالا ةصرف نم تالئاعلاو دارفألا نِّكمي يذلا

.مزاللا مامتهالا ىطعُي ال غ رامعإلا ةداعإ ىلع مهتدعاسمو

لامعأ لودج عضو ىلع لمعلا يلودلا عمتجملاو ةيقارعلا ةموكحلا ىلعو
اًنوكم ررضلا ربج نوكي ،لكك قارعلاو ىونين ناّكسل ةيلاقتنالا ةلادعلل
نيبكترملا ةيلوؤسمب رارقإلاو ةقباسلا ةاناعملاب فارتعالاو .هيف اًيساسأ

تاضيوعتلا ميدقتو .يعامتجالا يفاعتلا ةيلمع يف ةيساسأ رصانع
مهقوقحل مهتداعتساو ،اياحضلا ةيناسنإب رارقإلا مامأ لاجملا حسفيس
امك .ةلادعلا قاقحإو ةينطولا تاسسؤملا يف ةقثلا ززعيسو مهتماركو

ةيعامتجالا طباورلا ءانب ةداعإ ةصرف ةيلحملا تاعمتجملل حيتيس
.دالبلا ديدهت يف رمتسملا فنعلا ةأطو فيفخت يف ةدعاسملاو

ىلع لوصحلا ىلع نورداق ىونين يف نييندملا نأ نم مغرلا ىلعو
.لماكلا ربجلا ىلع لوصحلا مهنكمي ال ،ضيوعتلا نم نّيعم ىوتسم
اهعضو يتلا ةينطولا ةيلآلا ،ةقهرملا تاءارجإلاو تاريخأتلاب ةلقثم
ال ،كلذ ىلإ ةفاضإ .اهتردق قوفي اًئبع لمحت تتاب02 مقر نوناقلا
ةلمحلاو شعاد ميظنت هب ببست يذلا رامدلا نم طيسب ءزج ىوس جلاعت
ربج يأ« ،نييندملا دحأ هلاق امل اًقفوو .نييندملاب قحاللا و ةيركسعلا

».اًربج سيل ضيوعت فصن ؟اذه

ةيلمع نأ عقوتي ،شعاد ميظنت عم عازنلا اهب ببست يتلا ةمدصلل اًرظنو
ءطبو ،رامعإلا ةداعإ ريس ءطب ،نكلو .ةبعصو ةليوط نوكتس يفاعتلا

يبعشلا ساسحإلا يمانت يف مهاسي ،نييلخادلا نيحزانلا ةدوع ةريتو
ةموكحلا ىدل ةيولوأ دعت مل ،لكك ىونين ةظفاحمو ،لصوملا ةنيدم نأب

نييندملا مظعم لاز ام ،لصوملا ةداعتسا ىلع نيماع يضم نم مغرلا ىلع
يلودلا فلاحتلاو ،ةيقارعلا ةموكحلا نم اهنوقحتسي يتلا رارضألا ربج نورظتني
قارعلا يف نويندملا ناّكسلاو .عازنلا يف ىرخألا فارطألاو ةدحتملا تايالولا ةدايقب
نيبو ،يداملا ىنعملاو يسفنلا ىنعملاب رامعإلا ةداعإ ىلإ ةجاحلا نيب نوقلاع

 .ةعوضوملا ضيوعتلا تايلآ نأشب سأيلا
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برحلا مئارجب فارتعالل ةبسانملا تاعيرشتلا عضو¬
نوناقلا يف ةيعامجلا ةدابإلاو ةيناسنإلا دض مئارجلاو
ءارجإل ةبسانملا طورشلا ريفوتو يقارعلا يئانجلا
قحب ةلاّعفلا تابوقعلا ذيفنتو تاقحالملاو تاقيقحتلا
:لالخ نم ،نيبكترملا

ممألل عباتلا قيقحتلا قيرف عم لماكلا نواعتلا-
اهبكترا يتلا مئارجلا نع ةلءاسملا زيزعتل ةدحتملا

)داتينوي( شعاد
ةيدايحلاو ةقّمعملاو ةعيرسلاو ةلاّعفلا تاقيقحتلا ءارجإ-

ةيقارعلا نمألا تاوق نأ هبتشي يتلا تاكاهتنالا يف
.اهتفرتقا يبعشلا دشحلا تاوقو

وأ ةيزمرلا ةيفاضإلا ررضلا ربج لئاسو يف ريكفتلا¬
اًفارتعا ،ةيدرفلا ربجلا تاءارجإ ىلإ ةفاضإلاب ،ةيعامجلا
،قارعلا يف تايلقألا اهتدبكت يتلا ةحدافلا رئاسخلاب
.نييديزيألا كلذ يف امب

مزعلا ةيلمع- ةكرتشملا ماهملا ةوقل
تايالولا ةدايقب فلاحتلا( بلصلا
)ةدحتملا
ةيدايحلاو ةقّمعملاو ةعيرسلاو ةلاّعفلا تاقيقحتلا ءارجإ¬

ةيركسعلا اهلامعأ ببسب نييندم طوقس تالاح لك يف
ةيذألا ةجلاعمل لماش ضيوعت قودنص وأ جمانرب ءاشنإ¬

ميظنت دض ةلمحلا نمض فلاحتلا لامعأ نع ةمجانلا
شعاد

ٍلكشب ةذّفنمو ةلومم ضيوعت جمارب عضو يف ريكفتلا وأ¬
ةيقارعلا ةموكحلا عم نواعتلاب يعامج

درلاو ةيلاملا تاضيوعتلا ربج ةيلآ يأ لمشت نأ نامض¬
مدعب تانامضلاو ىضرلا قيقحتو ليهأتلا ةداعإو
اياحضلا تالئاعو اياحضلل راركتلا

ضيوعتلا مظُن لكب مهتالئاعو اياحضلا ةيعوت نامض¬
.اهيف مهلمشو اهيلإ مهلوصو ةيناكمإو ةرفوتملا

 تايصوتلا
:ةيقارعلا ةموكحلل
ةيبرحلا تايلمعلا ءارج نيررضتملا ضيوعت« ةيلآ زيزعت¬

ةعوضوملا »ةيباهرإلا تايلمعلاو ةيركسعلا ءاطخألاو
:لالخ نم02 مقر نوناقلا بجومب

لالخ نم تابلاطملا ةجلاعم تايلمع عيرست-
بتاكمو ةيعرفلا ناجللا نم ديزملا ءاشنإ
نيفظوملا نم يفاك ددع عم ليجستلا
9102ةنس ليدعتل اًقفو ،نييرادإلا

جراخ تابلاطملا ميدقت نم نيحزانلا نيكمت-
رارضألا تلصح ثيح ةظفاحملا

ضيوعتلل ةمعادلا ةلدألا تامزلتسم ليهست-
لصوملا ةنيدم يف رامعإلا ةداعإ عيرستل

ررضلاو بسانتت يتلا ضيوعتلا غلابم حنم-
نييندملاب قحاللا

لاومأ مادختسا ءوس وأ داسفلا معازم يف قيقحتلا-
.ضيوعتلا

:لالخ نم02مقر نوناقلا يف تارغثلا ّدس¬
برح مئارج ببسب ربجلا يف قحلاب رارقإلا-

فنعلاو بيذعتلا لثم ناسنإلا قوقحل تاكاهتناو
لافطألا دينجتو يرسقلا ءافتخالاو يسنجلا

ةبسانملا ةيسفنلا ةياعرلا تاسايس عضو-
ةيسفنلا ةياعرلا تآشنم ءاشنإو

قيقحتو ليهأتلا ةداعإو درلاب ضيوعتلا نارقإ-
راركتلا مدعب تانامضلاو ىضرلا

ةصاخلا تاجاحلا رابتعالا نيعب ذخألا-
اهفادهتسا مت يتلا ةيعامتجالا تاعومجملل
لوصولا ةيناكمإ ريفوت لالخ نم جهنممٍ لكشب
ةداعإ يف ةدعاسملاو ةبسانملا ةيسفنلا ةياعرلل
فنعلا نم تايجانلل يعامتجالا جمدلا
ىلع اوربجا نيذلا لافطألل و يسنجلا
.شعاد فوفص ىلإ مامضنالا
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ةنيدم فلم ،ةيرشبلا تانطوتسملل ةدحتملا ممالا جمانرب01
،ةرصاحم ةنيدمل تاعاطقلا ددعتم مييقت :قارعلا ،لصوملا
نيرشت ،ةيرشبلا تانطوتسملل ةدحتملا ممالا جمانرب ،قارعلا
.6102 ربوتكأ/لّوألا

ةدوع ،نومضم ريغ أجلم ،ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجم11
GRM،.9002 ،ندنل ،ةرجهملا قارعلا تايلقأ :ةرطخ

:رطخلل ةضرعم ضرأ نع ،شتاوو ستيار نمويه ةمظنم21
ىونين ةظفاحم يضارأ يف تايلقألا تاعمتجم دض فنعلا
.9002 ،شتاوو ستيار نمويه ،كرويوين ،اهيلع عزانتملا

يملاعلا ليلدلا يف ،?كبشلاف ،ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجم31
 ،ةيلصألا بوعشلاو تايلقألل

زكرم41
،5102 رياربف/طابش71 ،ىونين ةظفاحم يف عضولا :قارعلا

،9002 ،نومضم ريغ أجلم ،ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجم51
 .قباسلا عجرملا

ممألا يف ناسنإلا قوقح لوؤسمف ،61
ويلوي/زومت11 ،?لصوملا دعب يفاعتلاو ةلادعلل وعدي ةدحتملا

7102، 

قوقحو يلودلا نوناقلا دهعم ،نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم71
ممألا ةمظنم ،ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجم ،ناسنإلا

ةلاحتسا ،ةلادع الب مالس ال ةمظنم ،ةلثمملا ريغ بوعشلاو
،ءافتخالا كشو ىلع قارعلا يف تايلقألا :رايدلا ىلإ ةدوعلا
،6102 ويلوي/زومت

ةدحتملا ممألا ةثعبو ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكم81
.قباسلا عجرملا ،قارعلا ةدعاسمل

ربمفون/يناثلا نيرشت ،لصوملا نم نييندملا دحأ عم ةلباقم91
9102.

.هتاذ عجرملا02
روتكدلا ةّحلسملا تاوقلل ماعلا دئاقلا ،ءارزولا سيئر بتكم12

نيرشت61 ،لصوملا ريرحت ةيلمع قالطنا نلعي يدابعلا رديح
.6102 ربوتكأ/لّوألا

22sserP detaicossA،ةكرعملا :ةربقم تتاب لصومف
نوناك12 ،?يندم فالآ9 لتقم ىلإ تّدأ شعاد دض ةريخألا
7102 ربمسيد/لّوألا

ررضلا مييقتف ،ةيرشبلا تانطوتسملل ةدحتملا ممالا جمانرب32
 ،7102 ويلوي/زومت8 ،ةطراخ ،ةددعتم تاعاطق يف

.61 ىلإ41 نم تاحفصلا ،قباسلا عجرملا ،يلودلا كنبلا ةعومجم42
يناسنإلا يلودلا نوناقلا ،يلودلا رمحألا بيلصل ةيلودلا ةنجللا52

 ،41و1 مقر ةدعاقلا ،يفرعلا

ءزجلا ،رامثتسالاو قارعلا رامعإ ةداعإ ،يلودلا كنبلا ةعومجم1
،ةررضتملا تاظفاحملا يف تاجاحلاو رارضألا مييقت :يناثلا

رياني/يناثلا نوناك ،يلودلا كنبلا ةعومجم ،يس يد نطنشاو
.71 ةحفصلا ،8102

فلأ003 نم رثكأ :لصوملاف ،نيئجالل يجيورنلا سلجملا2
نم نيتنس دعب مهلزانم ىلإ ةدوعلا ىلع نيرداق ريغ صخش

 ،9102 ويلوي/زومت4 ،برحلا ءاهتنا

.41 ةحفصلا ،قباسلا عجرملا ،يلودلا كنبلا ةعومجم3
ريهطتلا دعب تاونس سمخف ،نيئجالل ةيعوسيلا ةمدخلا4

نوبلاطيو ةيسنملا مهصصق نوكراشي نويديزيألا ،يقرعلا
 ،9102 سطسغأ/بآ1 ،?ةلادعلاب

ةدحتملا ممألا ةثعبو ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكم5
تاعازنلا يف نييندملا ةيامح لوح ريرقت ،قارعلا ةدعاسمل

ربمتبس/لوليأ01 غ ويلوي/زومت6 :قارعلا يف ةحلسملا
بتكم /قارعلا ةدعاسمل ةدحتملا ممألا ةثعب ،دادغب ،4102
.4102 ،ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا

،لصوملا غ ءادهشلا ةسسؤم ءاضعأ دحأ عم تيرجأ ةلباقم6
.9102 ربمفون/يناثلا نيرشت

يف عازنلا اياحضل رارضألا ربج ،.مإ ،كيتوبو .يس ،لافودناس7
زكرم ،ندنل ،ةنراقم تاسرامم نم ةاقتسم سورد :قارعلا

،ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجمو نييندملا قوقحل ريافسيس
  ،7102 ربمفون/يناثلا نيرشت

فلمف ،ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكم8
،9002 ،?ىونين ةظفاحم

ةعومجم06 لمشت ةعماج ةمظنم يه يبعشلا دشحلا تاوق9
قيقدلا ددعلا نأ نيح يفو .ةفلتخم ةيموكح ريغ ةيركسع
دشحلاّ مضي ،حضاو ريغ ةيعرفلا تاميسقتلاو نيلتاقملل
عيابت تاعومجم :ةددعتم تاطابترا اهل تاعومجم يبعشلا
ناريإ يف ىلعألا دئاقلا عيابت ىرخأو ،ىلعألا يعيشلا سلجملا
ةمالع ،ردصلا ىضتقمل ةعبات ىرخأو ،يئنماخ يلع هللا ةيآ

اهل ةيسايس تاطابترا ال ىرخأ تاعومجمو ،يعيش يقارع
ىلع دامتعالا تاقافخإ ،.يف ،نوارب -بابليف اوعجار(
لماوعلا ،ةيقارعلا ةلودلا :ةيموكحلا ريغ ةيركسعلا تاعومجملا
دهعم ،يس يد نطنشاو ،يبعشلا دشحلاو ،ةيسايس ويجلا
ناملربلا عّرش .)3 ةحفصلا ،9102 وينوي/ناريزح ،زغنيكورب
ربمفون/يناثلا نيرشت62 يف يبعشلا دشحلا عضو يقارعلا

نآلا يهو .يبعشلا دشحلا تاوقب صاخلا نوناقلا يف6102
ةفص اهل ةلقتسم ةمظنم اهنأ الإ ،يقارعلا شيجلا نم ءزج
.ةيونعم

تاظحالملا

www.nrc.no/news/2019/july/mosul-over-300000

-still-unable-to-go-back-home-two-years-since-

end-of-war/

https://jrs.net/en/news/yazidis-demand-justice-five

-years-after-genocide/  

https://minorityrights.org/wp-content/uploads/

2017/11/MRG_CFRep_AR_Repa17_FINAL.pdf

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resource

s/B622896799C0250EC12576120034384A-

Full_Report.pdf

https://minorityrights.org/minorities/shabak/

,Landinfo Country of Origin Information Centre

www.refworld.org/docid/55b756f34.html

Middle East Online

https://middle-east-online.com/en/un-rights

-chief-calls-justice-healing-after-mosul

https://minorityrights.org/wp-

content/uploads/2016/07/MRG_CFRep_ARA

_Sept16_VERYLOW.pdf 

http://unhabitatiraq.net/mosulportal/wp-content/

uploads/2017/07/170713_Damage-Assessment.pdf

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/

docs/v1_rul
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وزروشت يف عنصملا ،يلودلا لدعلل ةمئادلا ةمكحملا54
)wozrohC ta yrotcaF( )ستيريم ،)ادنلوب دض ايناملأ
)stireM(، 31ددعلا ،»أ« ةلسلسلا ،8291 ربمتبس/لوليأ
.74 ةحفصلا ،71 مقر

ةداملا ،بيذعتلا ةضهانمل ةدحتملا ممألا ةيقافتاً الثم اوعجار64
ءافتخالا نم صاخشألا لك ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالاو41
.4.42 ةداملا ،يرسقلا

.57 ةداملا ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا امور ماظن74
يلودلا نوناقلا تانايب ةدعاق«،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا84

غ ناسنإلا قوقحل يفرعلا يلودلا نوناقلا :ناسنإلا قوقحل
 ،»051 مقر ةدعاقلا

تاعازنلا اياحضل ضيوعتلاب قحلا« ،.يس ،نامتسريف94
ةقطنملا ،)نوررحم( سدناس .يبو رميتال .مإ يف ،»ةّحلسملا
،برحلا نيناوقو ناسنإلا قوقح نيب نييندملا ةيامح :ةيدامرلا
.912 مقر ةحفصلا ،8102 ،تراه :دروفسكوأ

.قباسلا عجرملا ،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا05
هتاذ عجرملا15
نأشـب ةـيهيجوتلا ئداـبملاو ةيـساسألا ئداـبملا ،ةدحتملا ممألا25

ةميســجلا تاكاهــتنالا اياحضــل ربــجلاو فاصـتنالا يف قـحلا
ةريطخلا تاكاهتنالاو ناسنإلا قوــقحل يلودــلا نوناــقلل
،SER/A .coD NU/741/06 ،يلودلا يناسنإلا نوناقلل
.5002 ربمسيد61

ةمدقملا تايصوتلاو ريرقتلا ،تاضيوعتلل ةدحتملا ممألا ةنجل35
يناثلا طسقلا نم لّوألا ءزجلا لوح نيضوفملا قيرف لبق نم
،ةميسجلا ةيدسجلا ةباصإلا وأ ةاــفولا نع ضيوعتلا تابلط نم
.672 ةرقفلا

.?ةيراقعلا ةيكلملا تاعازن لح ةئيهف اًقحال اهتيمست ديعأ45
نيرشت ،لصوملا ةعماج يف يعماج ذاتسأ عم ةلباقم55

.9102 ربمفون/يناثلا
،رامثتسالاو قارعلا رامعإ ةداعإ ،ةيقارعلا طيطختلا ةرازو65

رياربف/طابش ،ريوطتلاو رامعإلا ةداعإ راطإ :لّوألا ءزجلا
8102، 

ءزجلا ،رامثتسالاو قارعلا رامعإ ةداعإ ،يلودلا كنبلا ةعومجم75
،ةررضتملا تاظفاحملا يف تاجاحلاو رارضألا مييقت :يناثلا

 ،8102 رياني/يناثلا نوناك

ةنسل3 مقر نوناقلا ربع يقارعلا ناملربلا لبق نم تسسأت85
يفو ،اًيلامو اًيرادإ ةلقتسم ةسسؤم ءادهشلا ةسسؤم ،6002
 :اوعجار .ءارزولا سيئر بتكمب ةطبترم هنيع تقولا

لمأ انيدل”،tciflnoC ni snailiviC rof retneC زكرم95
ةيلآ لايح نييندملا رظن تاهجو :”هنم سوؤيم انعضو نكلو
CIVIC،.8102 ،يس يد نطنشاو ،قارعلا يف ضيوعتلا

نيرشت ،لصوملا برغ نم نييندملا دحأ عم ةلباقم06
.9102 ربمفون/يناثلا

ريمدتX: ةمالعب ةددحم ،شتاوو ستيار نمويه ةمظنم62
،شعاد عم عازنلا لالخ لزانمو ىرقل ةيقارعلا ةيدركلا تاوقلا
.6102 ،شتاوو ستيار نمويه ،كروي وين

.هتاذ عجرملا72
يف ةيندملا ةثراكلا :نمثلا ناك امهم ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم82

7102 ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم ،ندنل ،لصوملا برغ
نيرشت ،لصوملا برغ نم نييندملا دحأ عم ةلباقم92

.9102 ربمفون/يناثلا
.قباسلا عجرملا ،نمثلا ناك امهم ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم03
نيرشت ،لصوملا قرش نم نييندملا دحأ عم ةلباقم13

.9102 ربوتكأ/لّوألا
لك قثوي عقوم ،?يبعشلا دشحلا ايشيليم مئارجف اوعجار23

 :يبعشلا دشحلا لبق نم ةبكترم اهنأ هبتشي يتلا مئارجلا

يف ?يبعشلا دشحلاف مئارج فشكي يقارع فلاحتف ،نيعلا33
.7102 سطسغأ/بآ02 ،نييديزيألا قطانم

4342sweN،ايشيليم اهبكترت ةجهنمم مئارج :ويديفلابف
.7102 ويلوي/زومت81 ،لصوملا يف يبعشلا دشحلا

 ،ينورتكلإلا يلودلا فلاحتلا عقوم53

 ،بلصلا مزعلا ةيلمع- ةكرتشملا ماهملا ةوق63

ماهملا ةوق اياحضل يرهشلا ريرقتلاف ،بلصلا مزعلا ةيلمع73
ربمسيد/لّوألا نوناك5 ،?بلصلا مزعلا ةيلمعغ ةكرتشملا

9102.
ديازت :قارعلا« ،شتاوو ستيار نمويه ةمظنمً الثم اوعجار83

وينوي/ناريزح6 ،»لصوملا برغ يف نييندملا ىلتقلا دادعأ
7102،  

يماسلا ضّوفملا بتكمو قارعلا ةدعاسمل ةدحتملا ممألا ةثعب93
تايلمع راطإ يف نييندملا ةيامح لوح ريرقت ،ناسنإلا قوقحل

ربوتكأ/لّوألا نيرشت71 ،لصوملا ةنيدم ةداعتساو ىونين
 ،7102 ويلوي/زومت01 غ6102

.9 ةحفص
،شتاوو ستيار نمويه ةمظنم اوعجار ،لاثملا ليبس ىلع04

،?لصوملا برغ يف نييندملا ىلتقلا دادعأ ديازت :قارعلاف
.قباسلا عجرملا

.هتاذ عجرملا14
،قباسلا عجرملا ،نمثلا ناك امهم ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم24

.6 ةحفصلا
ehT/كيتنالتأ اذ ،?لصوملا يف ىلتقلا دادعتف .سإ ،دروفكوأ34

citnaltA،58102 ليربأ/ناسين.
وزروشت يف عنصملا ،يلودلا لدعلل ةمئادلا ةمكحملا44

)wozrohC ta yrotcaF( )قاطن ،)ادنلوب دض ايناملأ
،7291 ويلوي/زومتnoitcidsiruJ(، 62( ةيحالصلا
.12 ةحفص ،9 ددعلا ،?أف ةلسلسلا

www.alhashdcrimes.com/ar/

https://theglobalcoalition.org/en/partners/

www.inherentresolve.mil/Portals/14/Documents/

Mission/HISTORY_17OCT2014-JUL2017.pdf?ver=

2017-07-22-095806-793

www.hrw.org/news/2017/06/06/iraq

-civilian-casualties-mount-west-mosul

www.uniraq.org/

images/factsheets_reports/Mosul_report%2017Oct

201610Jul201731%20October_2017.pdf

https://ihl-databases.icrc.org/

customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule150

www.cabinet.iq/uploads/Iraq%20Reconstruc

tion/Iraq%20Recons%20&%20Inves.pdf

http://documents.worldbank

.org/curated/en/600181520000498420/pdf/123631-

REVISED-Iraq-Reconstruction-and-Investment-Part-

2-Damage-and-Needs-Assessment-of-Affected-

Governorates.pdf

http://www.alshuhadaa.com/
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،ىونين ةظفاحم سلجم يف نيقباسلا ءاضعألا دحأ عم ةلباقم78
.9102 ربمفون/يناثلا نيرشت ،لصوملا

ربمسيد/لّوألا نوناك ،ةينادمحلا نم نييندملا دحأ عم ةلباقم88
9102.

ةمظنمو نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا98
،لصوملا برغ ىلإ ةدوعلا دعب تايدحتلا ،يناسنإلا ءادنلا
.8102 ،يناسنإلا ءادنلا ةمظنم :ةدحتملا ةكلمملا ،لديشت

نيرشت ،لصوملا قرشو برغ نم نييندم عم تالباقم09
.9102 ربمفون/يناثلا

نيرشت ،لصوملا برغ نم نييندملا دحأ عم ةلباقم19
،ةينادمحلا نم نييندملا دحأ عمو ،9102 ربمفون/يناثلا

.9102 ربمسيد/لّوألا نوناك
نيرشت ،لصوملا قرش نم نييندملا دحأ عم ةلباقم29

.9102 ربمفون/يناثلا
.هتاذ عجرملا39
ربمتبس/لوليأ ،لصوملل نيقباسلا ناكسلا دحأ عم ةلباقم49

9102.
.هتاذ عجرملا59
000,003 نم رثكأ :لصوملاف ،نيئجالل يجيورنلا سلجملا69

.قباسلا عجرملا ،?...ةدوعلا ىلع رداق ريغ صخش
نيرشت ،لصوملا برغ نم نييندملا دحأ عم ةلباقم79

.9102 ربمفون/يناثلا
ربمفون/يناثلا نيرشت ،نيعوطتملا نمٍ قيرف ريدم عم ةلباقم89

9102.
ربمسيد/لّوألا نوناك ،ةينادمحلا نم نييندملا دحأ عم ةلباقم99

9102.
اوعجار001
نوناك ،ىونين ةظفاحم سلجم يف قباس وضع عم ةلباقم101

.9102 ربمسيد/لّوألا
.هتاذ عجرملا201
 ،8102 داسفلا تاكردم رشؤم ،ةيلودلا ةيفافشلا ةمظنم301

انيدل“،tciflnoC ni snailiviC rof retneC زكرم401
.قباسلا عجرملا”.هنم سوؤيم انعضو نكلو لمأ

ربمفون/يناثلا نيرشت ،لصوملا برغ نم نييندم عم تالباقم501
9102.

،قارعلا يف عازنلا اياحضل رارضألا ربج ،كيتوبو لافودناس601
.قباسلا عجرملا

ربمفون/يناثلا نيرشت ،لصوملا ةعماج يف ذاتسأ عم ةلباقم701
9102.

ربمتبس/لوليأ ،لصوملا يف نيقباسلا ناّكسلا دحأ عم ةلباقم801
9102.

نيرشت ،لصوملا برغ نم نييندملا دحأ عم ةلباقم901
.9102 ربمفون/يناثلا

عجرملا ،ربــجلاو ...ةـيهيجوتلا ئداـبملاو ةيـساسألا ئداـبملا011
.12 ةداملا ،قباسلا

نيرشت ،لصوملا قرش نم نييندملا دحأ عم ةلباقم111
.9102 ربمفون/يناثلا

ربمفون/يناثلا نيرشت ،لصوملا ةعماج نم ذاتسأ عم ةلباقم211
9102.

لمأ انيدل”،tciflnoC ni snailiviC rof retneC زكرم16
.قباسلا عجرملا”.هنم سوؤيم انعضو نكلو

.هتاذ عجرملا26
نيرشت ،ةيعرفلا ىونين ةنجل ءاضعأ دحأ عم ةلباقم36

.9102 ربوتكأ/لّوألا
نيرشت ،لصوملا يف ءادهشلا ةسسؤم ءاضعأ دحأ عم ةلباقم46

.9102 ربمفون/يناثلا
.هتاذ عجرملا56
.هتاذ عجرملا66
ربمفون/يناثلا نيرشت ،لصوملا نم نييندملا دحأ عم ةلباقم76

9102.
.هتاذ عجرملا86
.هتاذ عجرملا96
فلأ003 نم رثكأ :لصوملاف ،نيئجالل يجيورنلا سلجملا07

.قباسلا عجرملا ،?ةدوعلا ىلع نيرداق ريغ
،لصوملا ،ىونين ةظفاحم سلجم يف قباس وضع عم ةلباقم17

.9102 ربمفون/يناثلا نيرشت
نيرشت ،لصوملا برغ نم نييندملا دحأ عم ةلباقم27

.9102 ربمفون/يناثلا
ببسب مهلزانم ترّمُد نيذلا نيب نم نييندملا دحأ عم ةلباقم37

.9102 ربمسيد/لّوألا نوناك ،فلاحتلا تابرض
هتاذ عجرملا47
ربمفون/يناثلا نيرشت ،لصوملا برغ نم يندم عم ةلباقم57

9102.
.قباسلا عجرملا ،يلودلا كنبلا ةعومجم67
ةنس ةنزاوم يقارعلا ناملربلا ّرقيف ،سرب سنرف ةلاكو77

نوناك42 ،?قالطإلا ىلع قارعلا تانزاوم ربكأ نم ،9102
،9102 رياني/يناثلا

ربمفون/يناثلا نيرشت ،لصوملا نم نييندملا دحأ عم ةلباقم87
9102.

:قارعلاف،SPACA ةمظنم نع ةرداص ةيمالعإ ةركذم97
ربمسيد/لّوألا نوناك7 ،?نيدلا حالصو ىونين يف تاناضيف
8102،

نيرشت ،لصوملا برغ يف نييندملا دحأ عم ةلباقم08
.9102 ربمفون/يناثلا

ربمسيد/لّوألا نوناك ،ةينادمحلا نم نييندملا دحأ عم ةلباقم18
9102.

نيرشت ،لصوملا ةعماج يف ذاتساوٍ ماحم عم ةلباقم28
.9102 ربمفون/يناثلا

يف ةيعرفلا ضيوعتلا ةنجل ءاضعأ نم وضع عم ةلباقم38
.9102 ربمفون/يناثلا نيرشت ،ىونين

.هتاذ عجرملا48
،قارعلا يف عازنلا اياحضل رارضألا ربج ،كيتوبو لافودناس58

snailiviC rof retneC زكرم ؛قباسلا عجرملا ،7102
tciflnoC ni،”هنم سوؤيم انعضو نكلو لمأ انيدل”،
.قباسلا عجرملا

،ىونين ةظفاحم يف ةيعرفلا ضيوعتلا ةنجل ريدم عم ةلباقم68
.9102 ربمفون/يناثلا نيرشت ،لصوملا

www.arabnews.com/node/

1441091/business-economy

https://reliefweb.int/report/iraq/acaps-briefing

-note-iraq-floods-ninewa-and-salah-al-din-ninew

-7-december-2018

www.unocha.org/iraq

www.transparency.org/cpi2018
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.6-59 ةرقفلا ،هتاذ عجرملا131
مهتاكلتمم تضرعت نيذلا نييندملا نم ددع عم ةلباقم231

ربمسيد/لّوألا نوناكو ربمفون/يناثلا نيرشت ،رارضألل
9102.

يذلا فلاحتلا لعفب هلزنم رمُد نيذلا نييندملا دحأ عم ةلباقم331
.9102 ربمسيد/لّوألا نوناك ،ةدحتملا تايالولا هدوقت

ةكرتشملا ماهملا ةوقل يرهشلا ريرقتلاف ،بلصلا مزعلا ةيلمع431
نيرشت ،?نييندملا اياحضلا نأشب بلصلا مزعلا ةيلمع غ
.9102 ربمفون/يناثلا

نيتبرض يف اهتكراشم دكؤت ةموكحلاف ،.ياج ،زريتيب531
LN ةفيحص ،?اًيندم07 نم رثكأ لتقم ىلإ اتدأ نيتيوج
semiT،49102 ربمفون/يناثلا نيرشت.

نييندملا ىلتقلا لوح يونسلا ريرقتلا ،ةيكريمألا عافدلا ةرازو631
،9102 ،ةيركسعلا ةدحتملا تايالولا تايلمعب نيطبترملا
.11 مقر ةحفصلا

.هتاذ عجرملا731
ستيار نمويه ةمظنم ؛7102 وينوي/ناريزح نمً ءادتبا831

برغ يف نييندملا ىلتقلا دادعأ ديازت :قارعلاف ،شتاوو
.قباسلا عجرملا ،ف لصوملا

يف ةثاغإلا قودنص :ةيداشرإلا ةقرولاف ،وتانلا فلاحت931
نيرشت ،?فاسيإ غ وتانلا فلاحت تايلمع دعب ئراوطلا تالاح

.9002 ربوتكأ/لّوألا
وتانلا فلاحت سسؤي :ناتسناغفأف ،ةّرحلا ابوروأ ةعاذإ041

نوناك62 ،?نييندملا نم برحلا اياحضل اًقودنص
.7002 رياني/يناثلا

.هتاذ عجرملا141
حنمف،tciflnoC ni snailiviC rof retneC زكرم241

شيجلا ىدل ةدمتعم ةسايس ةلاح :ناتسناغفأ يف ةعوفدم
.5102 ويام/راّيأ11 ،يمالعإ زجوم ،?يكريمألا

عافدلا ةرازو مادختسا ،ةيكريمألا ةيموكحلا ةبساحملا بتكم341
،ناتسناغفأو قارعلا يف حنملاو تاضيوعتلل ةيكريمألا
 ،7002 ويام/راّيأ

،cinilC waL lanoitanretnI madretsmA زكرم441
 ،ةينطولاو ةيلودلا ةسرامملا يف نييندملا ةيذأل ةيلام حنم

.11مقر ةحفصلا ،
.هتاذ عجرملا541
نوناقلا مكح تاودأ ،ناسنإلا قوقحل يماسلا ضّوفملا بتكم641

،فينجو كروي وين ،تاعازنلا دعب ضيوعتلل لودلا جماربل
.8002 ،ةدحتملا ممألا

ةثراك نم دودح الب ءابطأ رذحتف ،دودح الب ءابطأ ةمظنم311
نايب ،?قارعلا يف نييديزيألا فوفص نيب ةيسفن ةيحص
.9102 ربوتكأ/لّوألا نيرشت4 ،يفحص

ربمفون/يناثلا نيرشت ،لصوملا نم نييندملا دحأ عم ةلباقم411
9102.

ةلمحف :شعاد ميظنت يف لافطألا،retneC retraC زكرم511
retraC زكرم ،ايجروج ،اطنالطأ،?نييلبقتسملا ةفالخلا ةلعش
retneC،7102 رياني/يناثلا نوناك.

.9102 ،شتاوو ستيار نمويه ةمظنم611
ربمسيد/لّوألا نوناك ،ةينادمحلا نم نييندملا دحأ عم ةلباقم711

9102.
يماسلا ضوفملا بتكمو قارعلا ةدعاسمل ةدحتملا ممألا ةثعب811

يضارألا يف ةيعامجلا رباقملا :عئاظفلا شبن ،ناسنإلا قوقحل
ربمفون/يناثلا نيرشت6 ،شعاد ميظنت اهيلع رطيسي ناك يتلا

8102.
.هتاذ عجرملا911
:?فارتعالا عيمجلا ىلعف ،شتاوو ستيار نمويه ةمظنم021

يف شعاد ميظنتب مهطابتراب هبتشملا لافطألا دض تاكاهتنا
6 ،شتاوو ستيار نمويه ةمظنم ،كروي وين ،ريرقت ،قارعلا
.9102 سرام/راذآ

بورض نم هريغو بيذعتلا ةضهانمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا121
ةداملا ،ةنيهملا وأ ةيناسنإاللا وأ ةيساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا

31.
.)5002(31 مقر نوناقلا221
4 يف يبوروألا داحتالا رارق لاثملا ليبس ىلع اوعجار321

جهنمملا يعامجلا لتقلا مئارج نأشب6102 رياربف/طابش
.شعاد ميظنت اهبكترا يتلا ةينيدلا تايلقألل

،9002 ،نومضم ريغ أجلم ،ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجم421
.قباسلا عجرملا

ربمسيد/لّوألا نوناك ،ةينادمحلا نم نييندملا دحأ عم ةلباقم521
9102.

عورشم نأشب تاظحالمف ،قارعلا يف ةيلودلا ةرجهلا ةمظنم621
.9102 ،?تايديزيألا تايجانلا معد لوح نوناقلا

تايديزيألا تربجأف،tnednepednI ehT ةفيحص721
نكمتلل شعاد لافطأ نع يلختلا ىلع باصتغالا نم تايجانلا

3 ،?ملألا نم طيحم يف قرغلاف :مهعمتجم ىلإ ةدوعلا نم
.9102 سطسغأ/بآ

SER/S/9732 ،ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم821
.)7102(

ممألل ةعباتلا قيقحتلا ةدحو لمع قالطناف ،.ياج ،لنيار921
sserP retnI ةلاكو ،?ةيمالسإلا ةلودلا مئارج يف ةدحتملا

ecivreS،619102 ويلوي/زومت.
عباتلا قيقحتلا قيرف سيئرو صاخلا راشتسملل ثلاثلا ريرقتلا031

اهبكترا يتلا مئارجلا نع ةلءاسملا زيزعتل ةدحتملا ممألل
 .9102 ربمفون/يناثلا نيرشتS،31/878/9102 ،شعاد

ىونين لبقتسمو نييندملاب قحاللا ررضلا ربج:ةكرعملا دعب ام لصوملا

https://www.gao.gov/new.items/d07699.pdf

https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2017/

11/Valuation_Final_Oct_2013pdf.pdf
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ىلع بجوت ،تابلاطملا ةجلاعم يف ريخأتلا نم فصنو ةنس نم رثكأ دعبو
.مهتايح ءانب ةداعإل صاخلا مهلام ىلع دامتعالا نييندملا نم ريبك ددع
ىلع لوصحلا ىلع نورداق نييقارعلا نييندملا نأ نم مغرلا ىلع ،يلاتلابو
ىلعو .ةلماك تاضيوعت ىلع لوصحلا مهنكمي ال ،ضيوعتلا نم ّنيعم ىوتسم
نيح يفو  .ةظوحلم تارغث نم02مقر نوناقلا راطإ يناعي ،هتازيم نم مغرلا
ةيذألا جلاعي ال ،تاكلتمملاب ةقحاللا رارضألاو ةيدسجلا ةيذألا لمشي هنأ
تائف ركذي الو .ةيسفن ةياعر ىلع لوصحلا نم اياحضلا نّكمي الو ةيسفنلا

ةدعاسم رفوي ملو ،ريخألا عازنلا لالخ تفرتقا يتلا تاكاهتنالا نم ةددعتم
.لاثملا ليبس ىلع يرسقلا ءافتخالاو بيذعتلا اياحضو لافطألا دونجلل ركذت
تبكترا يتلا ةفدهتسملاو ةجهنمملا مئارجلا ةعيبطب فرتعي ال ،كلذ ىلإ ةفاضإ
.ررضلا ربجل ةيعامج وأ ةيزمر لئاسو يأ رفوي الو ةيقارعلا تايلقألا قحب
يلودلا فلاحتلاو ةيقارعلا ةموكحلا لّمحتب ةبسانملا ةقيرطلاب ّرقي ال امك
رود يلوت نم مغرلا ىلعو .نييندملا قحب تاكاهتنالا نع ةلماكلا ةيلوؤسملا

ةعساولا ةاناعملا لهاجت رطخل نآلا ضّرعم يلودلا فلاحتلا ،عازنلا يف مساح
شعاد ميظنت اهلتحا يتلا يضارألا ةداعتسا ةيلمع اهب تببست يتلا قاطنلا

.ةيلمعلا هذه هب ببستت دق يذلا طخسلا ىوتسمو

ّدض برحلا زكرمو قارعلا ندم يناث ،لصوملا ىلع يلاحلا ريرقتلا زكري
،شعاد ميظنت دض برحلا يف اهتيمهألو اهيف عونتلل اًرظنو .شعاد ميظنت
ةيلاقتنالا ةلادعلا لبقتسم تالامتحا ةبرجتل اًيساسأ اًعقوم لصوملا تتاب

ةحلاصملا تايلمع يف اًيساسأ اًنّوكم نييندملل ررضلا ربج ربتعي .قارعلا يف
ربج جمارب ذيفنتو قيبطت ةيفيك لّكشتسو .ةحلسملا تاعازنلا دعب يفاعتلاو
ةظفاحملا يف عازنلا دعب ام ةلحرم يف اًيسيئر اًرشؤم ىونين يف ررضلا

:ـب ريرقتلا اذه يصوي.لكك قارعلاو
ءاطخألاو ةيبرحلا تايلمعلا ءارج نيررضتملا ضيوعتف ةيلآ زيزعت¬

،02 مقر نوناقلا بجومب ةعوضوملا ?ةيباهرإلا تايلمعلاو ةيركسعلا
ضيوعتلل ةمعادلا ةلدألا تامزلتسم ليهست كلذ يف امب

تانامضلاو ىضرلا قيقحتو ليهأتلا ةداعإو درلاب ضيوعتلا نارقإ¬
راركتلا مدعب

دض مئارجلاو برحلا مئارجب فارتعالل ةبسانملا تاعيرشتلا عضو¬
ريفوتو يقارعلا يئانجلا نوناقلا يف ةيعامجلا ةدابإلاو ةيناسنإلا
تابوقعلا ذيفنتو تاقحالملاو تاقيقحتلا ءارجإل ةبسانملا طورشلا
نيبكترملا قحب ةلاّعفلا

نع ةمجانلا ةيذألا ةجلاعمل لماش ضيوعت قودنص وأ جمانرب ءاشنإ¬
شعاد ميظنت دض ةلمحلا نمض فلاحتلا لامعأ

رود تبعلو ،ةمسن نويلم5.1ىلإ اهناكس ددع لصي ةريبك ةنيدم لصوملا
ماشلاو قارعلا يف ةيمالسإلا ةلودلا اهتنلعأ يتلا ةفالخلا ةلود يف ةمصاعلا
ام دعب ،7102ويلوي/زومت01خيراتب .تاونس ثالثلا براقي امل )شعاد(
ةلودلا( شعاد ميظنت نيب ةمدتحملا كراعملا نم رهشأ ةعستلا براقي
يفو .ةررحم ةنيدم لصوملا ةنيدم تنلُعأ ،)ماشلاو قارعلا يف ةيمالسإلا

ناكس قحب ةبكترملا مئارجلا نم ةلسلس ةيلوؤسم شعاد ميظنت لّمحتي نيح
نييندملا دض ةريثك تاكاهتنا تبكُترا ،ةنيدملل اهلالتحا لالخ لصوملا

ةيقارعلا ةموكحلا لبق نم ةنيدملا ةداعتسال ةيمارلا ةيركسعلا ةلمحلا لالخ
هذهل ةجيتنو .ةموكحلل ةيلاوملا تايشيليملاو اهل معادلا يلودلا فلاحتلاو
طقسو ماكر ىلإ ةنيدملا نم ريبك ءزج لوحت ةمدتحملاو ةليوطلا ةكرعملا
.نييندملا نم اياحضلا فالآ

ّصني يذلا يلودلا نوناقلا يف ةيساسألا ئدابملا دحأ وه ررضلا ربج أدبم
ميدقت بوجو .يلودلا نوناقلل تاكاهتنا ةجيتن ررضلا ربج ميدقت ةرورضب

ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا بجومب مويلا نومضم دارفألل ررضلا ربج
تلوت ،ةظحللا هذه ىلإو.يلودلا يناسنإلا نوناقلا بجومب هزيزعت متو
ىعسي ذإ .يساسأٍ لكشب تاضيوعتلا ميدقت ةيلوؤسم ةيقارعلا ةموكحلا
تايلمعلا ءارج نيررضتملا ضيوعت لوح قارعلا يف02مقر نوناقلا
ةنس هرارقإ مت يذلاو ،?ةيباهرإلا تايلمعلاو ةيركسعلا ءاطخألاو ةيبرحلا

مهتاكلتمم وأ مهصخش يف ررض مهلاط نيذلل ضيوعتلا ميدقت ىلإ ،9002
،نييندملل ةبسنلاب .ةيركسعلا تايلمعلاو ةيباهرإلا تامجهلا ببسب
لاملا نم غلبم درجم تسيل ةيقارعلا ةموكحلا نم ةمدقملا تاضيوعتلا
ءدبل ةادأو ،مهتايح ىلع برحلا رثأب ّيزمر فارتعا وه لب ،هيلع نولصحي
.مهتاعمتجم ءانب ةداعإ

ّدسل اًذخُتم اًيئانثتساً ءارجإ02مقر نوناقلا ناك ،9002ماع يف هرارقإ دنع
لالخ ةلئاهلا اياحضلا دادعأ ببسب نكلو .ةيقارعلا تاعيرشتلا يف ةرغث
ةظفاحمو لصوملا يف رامدلاّ مكل اًرظنو ةنيدملا ةداعتسا ةيلمعو لالتحالا
نأ امبو .ظوحلمٍ لكشب تابلاطم اومدق نيذلا صاخشألا ددع عفترا ،ىونين
اًددع نأ امبو لماكٍ لكشب نمؤم ريغ لاز ام ةماعلا تامدخلا نم اًريبك اًددع
ىلع لوصحلا ربتعي ،ةنيدملا ماكر تحت لاز ام ةيرادإلا تافلملا نم اًريبك
تاءارجإلاب ةلقثم .نييندملل ةبسنلاب ةدّقعم ةيرادإ ةريسم ضيوعتلا
اًئبع لمحت تتاب02مقر نوناقلا اهعضو يتلا ةينطولا ةيلآلا ،ةقهرملا
 .اهتردق قوفي

صخلم
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ةيلوؤسم نم ريرقتلا اذھ تايوتحم نإ .يبوروألاداحتإلاو ةيرسيوسلا ةيداحتإلا ةيجراخلا ةرازو َلِبق نِم ةيلام ةدعاسمب ريرقتلا اذھ دادعإّ مت دقل
.يبوروألاداحتإلا وأ ةيرسيوسلا ةيداحتإلا ةيجراخلا ةرازو فقومل اًساكعنإ فورظلا نم فرظ يأتحت اھرابتعإ نكمُي الو ،مھدحو نيرشانلا

ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجمو نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم


