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ريغ ةصرف مويلا قارعلا مامأ ،ةلكشملا هذه راشتنا نم مغرلا ىلعو ،نكلو
ددجت ىلإ شعاد مــيــظــنــت عــم عازــنــلا ةــياــهـــن تّدأف .اـــهـــتجلاـــعمل ةـــقوـــبسم
ناسنإلا قوقح مارتحاو نوناقلا مكح ىلع مئاق يسايس ماظنل تاءادنلا

ىفطصم ءارزولا سيئر مزتلاو .باقعلا نم تالفنالاو داسفلل دح عضولو
ةيبعش تارهاظت ديعب0202 ويام/رايأ يف هبصنم ىلوت يذلا ،يمظاكلا

اياضق كلذ يف امب ناسنإلا قوقح تاكاهتنا ةجلاعمب ،قاطنلا ةعساو
.يرسقلا ءافتخالا

حرتقت تاعيرشت عيراشم نآلا يقارعلا ناملربلا سردي ،كلذ ىلإ ةفاضإ
يتلا ىلوألا لودلا نم قارعلاو .ىلوألا ةرملل يرسقلا ءافتخالا ميرجت

ءاـفـتـخالا نـم صاـخشألا عـيـمـج ةـياـمحل ةـيـلودــلا ةــيــقاــفــتالا ىــلــع تعــّقو
رــبــع .ةــلأسملا هذــه جلاــعــت يتــلا ةــيسيــئرــلا ةــيــلودـــلا ةادألا يهو ،يرسقـــلا
قارعلل ،اهتاذ دحب ةميرج يرسقلا ءافتخالا ربتعي يذيفنت نوناق عيرشت
ءدـبـلاو ةسراـمملا هذـه ةــحــفاــكــم يف ةدــيدــج ةــقــباس قــيــقحت ىــلــع ةردــقــلا
.تاكاهتنالا نم دوقعل دح عضوب

الإ يلودلا نوناقلا عرشي مل ةميرجل اياحض قارعلا يف نوفتخملا ربتعي
ثيح ةرهاظ هنأ ىلع يرسقلا ءافتخالا ىلإ رظنُي ،مويلاو .اهلوانتب اًرخؤم
لامعأ لالخ نم - مهتيرح نم دارفألا نامرحب ةيموكحلا تاهجلا موقت

يأ .مهل ثدح امب فارتعالا ضفرتّ مث نمو - زاجتحا وأ لاقتعا وأ فطخ
رمألا يهتني دق .مهل رثأ يأ نود نم اهاياحض ءافتخاب ببستت اهنأ
مهريصم ىقبي تالاحلا لك يف نكلو ،مهلتق وأ نيدوقفملا بيذعتو نجسب

اهنمضي يتلا ةيامحلا نم اياحضلا مرحي ام اذهو .مهتالئاع ىلع اًيفخم
.مهيبحمل ليوط ىدم ىلع ىسألا ببسيو نوناقلا

نم دوقع دعب ،قارعلا يف ةريبك تايعادت تاذ ةلكشم يرسقلا ءافتخالا تاب
ةزهجألا رصانع ةلوؤسملا تاهجلا لمشتو1.يسايسلا فنعلاو عارصلا
تايشيليملا ىلإ ةفاضإلاب ةيبنجألا ةيركسعلا تاوقلاو ةيقارعلا ةينمألا
تائف لك ةرهاظلا هذه تلاط .ىرخأ ةّحلسم تاعومجمو ةموكحلل ةيلاوملا
ةيلاقتنالا لحارملا دعب ىتح .نمزلا نم ةنيعم ةلحرم يف يقارعلا عمتجملا
تاجلاعملا بايغ فقيو ةسرامملا هذه باكترا دوسي ،ةبقاعتملا ةيسايسلا
.ةلادعلا قيقحت ىلإ تالئاعلا قيرط يف اًقئاع ةلاعفلا ةينوناقلا

ةمدقملا

نيدوقفملا صاخشألا دادعأ ىلعأ اهيف يتلا لودلا نمض نم قارعلا نأ فورعملا نم
تاعارصلا نم دوقع دعب نإف ،نيدوقفملا نوؤشل ةيلودلا ةنجلل اًقفو .ملاعلا يف

نأ الإ .ًابيرقت صخش نويلمو فلأ052 نيب نيدوقفملل يلامجإلا ددعلا غلب دقل
اوضّرعت لب ،برحلل ةيبناجلا رارضألا تحت نوجردني ال قارعلا يدوقفم نم ريثكلا
.يرسقلا ءافتخالل

1



ةلثامم تالاح يأ يدافتلو يرسقلا ءافتخالا ثرإ ةهجاومل فدهت ةلماش
ةدــّقــعــم ةرـــهاـــظ يرسقـــلا ءاـــفـــتـــخالا نأ نـــم مـــغرـــلا ىـــلـــعو .لـــبـــقـــتسملا يف

اًرحب لثامم ثرإ عم تلماعت يتلا ىرخألا لودلا براجت رفوت ،ةرّذجتمو
 .ًايلاح قارعلا مامأ ةلكشملا نأشب شاقنلا هجوت نأ نكمي يتلا تاربخلا نم

يف يرسقلا ءافتخالا نأشب يلاحلا شاقنلا ءارثإ ىلإ ريرقتلا اذه فدهي
صيخشتب ريرقتلا أدبي .ةيلودلا تاسرامملا ىلإ دانتسالا لالخ نم قارعلا

يف قارـعـلا اـهـهــجاوــي يتــلا ةــيــلاحلا تاــيدــحــتــلا اــًعضاو ،ةــلــكشملا رصاــنــع
ةسايس عضو لجأ نم ةيلمعلا تايصوتلا ضرعيّ مث .يخيراتلا اهراطإ



ريغ زاجتحالاو فطخلل يرسقلا ءافتخالا اياحض ضرعتي نأ لمتحي
يف نفدت مهداسجأ نكلو ،لتقلل نوضرعتي ام اًبلاغو .بيذعتلاو ينوناقلا
أشني كلذل ةجيتن .مهيلع فرعتلا وأ مهداجيإ نكمي ال ثيح ةيرس نكامأ

نم ةلاح يف نوكرتي نيذلا ،مهبراقأو اياحضلا دنع ريبك بايتراو فوخ
وأ تاومأ مهؤابحأ ناك اذإ ام نوفرعي ال دق .مهريصم نأشب لؤاستلا
اوناك اذإ ام وأ ؛مهزاجتحا ناكم وأ نيزجتحم اوناك اذإ امو ؛ءايحأ
تاـهــج لــبــق نــم كبــترــم كاــهــتــنالا نأ اــمــبو .ةــلــماــعملا ءوسل نوضرــعــتــي

ناسنإلا قوقح ةيامح نع ةلوؤسملا اهسفن تاطلسلا يأ - ةيموكح
قيقحت تالواحم باقعلا نم تالفنالا ةفاقث طبحت ام اًبلاغ - اهقيقحتو
.ةلادعلا

نم ةلماك ةلسلس كاهتنا بجوتسي يرسقلا ءافتخالا نأ حضاولا نم
ال ركذلا ليبس ىلع ،تاكاهتنالا هذه لمشت دقو .ةلصفنملا ناسنإلا قوقح

ةمكاحم يف قحلا ؛هصخش ىلع نمألاو ةيرحلا يف درفلا قح :رصحلا
نم هريغو بيذعتلل ضّرعتلا مدعب قحلا ؛ةيئاضق تانامضب قحلاو ةلداع

يرسقلا ءافتخالا فيرعت
،يرسقلا ءافتخالا نم صاخشألا عيمج ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا فّرعت
يتلا ناسنالا قوقحل ةيلودلا تايقافتالا نمض ةيساسألا ةيقافتالا يأ
:يلي امك يرسقلا ءافتخالا ،ةسرامملا هذه لوانتت

لاكشأ نم لكش يأ وأ فاطتخالا وأ زاجتحالا وأ لاقتعالا
وأ صاخشأ وأ ،ةلودلا يفظوم يديأ ىلع متي ةيرحلا نم نامرحلا

وأ ةلودلا نم معد وأ نذإب نوفرصتي دارفألا نم تاعومجم
هتيرح نم صخشلا نامرحب فارتعالا ضفر هبقعيو ،اهتقفاومب
همرحي امم ،هدوجو ناكم وأ يفتخملا صخشلا ريصم ءافخإ وأ

2.نوناقلا ةيامح نم

ةـلودــلاــب ةــطــبــترــم تاــهــج عرشت نــيــح لصحــي يرسقــلا ءاــفــتــخالا نأ يأ
.مهل ثدح امع حاصفإلا ضفرتّ مث نمو مهتيرح نم صاخشأ نامرحب

؟يرسقلا ءافتخالا وه ام

،ةيلخاد تابارطضا وأ ةيعيبط ثراوك وأ ةحّلسم تاعازن تدهش يتلا لودلا يف
يف هّفنصيو يرسقلا ءافتخالا زّيمي ام ،نكلو .ةعئاش صاخشألا ءافتخا تالاح
ببستلا يف ةيموكحلا تاهجلل رشابملا طّروتلا وه مئارجلا نم ةنيعم ةناخ
كلذ ببستي .مهريصم ىلع دوصقملا ميمعتلاو رثأ يأ نود نم صاخشألا ءافتخاب
مهئاقدصأو مهئابرقأل اًضيأ لب ،نيرشابملا اياحضلل طقف سيل ةاناعملاو ملألاب
 .نيبرقملا
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نم اهتاذ تافرصتلا هذه نأ ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةمكحملل ينوناقلا
ام يه يرسقلا ءافتخالا تالاح عم لماعتلا يف ةيموكحلا تاطلسلا لبق

8.اهكولس اياحض ىلإ ةلئاعلا دارفأ لّوحت

ىــلــع بترــتــي اــم اــًبــلاــغ ،هــب ببستــي يذــلا يسفـــنـــلا كاـــبـــترالا ىلإ ةـــفاضإ
.نيرشابملا ريغ اياحضلا ىلع ةلئاه ةيدام تايعادت يرسقلا ءافتخالا

ليلد يأ بايغبو .نمزلا نم ةددحم ريغ ةرتفل اهليعم رسألا دقفت دقف
ةدافتسالا نم رسألا كلت نكمتت ال دق ٍ،فوتم يفتخملا صخشلا نأ قّثوم
يف ،تانبلاو ءاسنلا9.لمارألا بتاور لثم يعامتجالا معدلا تايلآ نم
هابتشال عمتجملا ةرظنب نرثأتي دق ،يرسقلا ءافتخالا نم نهتاجن لاح
مأ هل نضرعت نإ رظنلا ضغب ،نهزاجتحا ءانثأ يسنجلا فنعلل نهضّرعت
جاوزلا ىلع نهتردق ىلع اًقئاع لكشت دق كلذب ةطبترملا ةمصولاف .ال
01.ةيداعلا ةيمويلا نهتايح ةعباتم ىلعو

فوخلاو نيقيلا مدع نم ةلاح يرسقلا ءافتخالا نع جتني ،راصتخاب
عـمـتـجملا لاـطـيـل نـيرشاـبملا اـياـحضلا اـهرـيـثأت ىــطــخــتــي ةــقــثــلا مادــعــناو
تاموكحلا لبق نم ةادأك يرسقلا ءافتخالا مدختسا ،كلذل ةجيتن11.لكك
طاــبــحإو يساــيسلا طاشنــلا ءاــهــنإو ناــكسلا نــيــب رــعذــلا رشنــل ةـــيـــعـــمـــقـــلا
.ةمواقملا

ءافتخالا تالاحب ةطراخ عضو
ملاعلا لوح يرسقلا
أدب ةمّظنم ةيموكح ةسايسك يرسقلا ءافتخالا مادختسا نأ ربتعي ً،الامجإ

لبق نم»بابضلاو ليللا« موسرم رادصإ عم ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف
نـيــيساــيسلا نــيضراــعملا مادــعإ نــع اًضوــع1491.21 ةــنس رــلــتــه فـــلودأ

ةدايقلا تفاخ نيذلا - ةيناملألا ةلودلا دض مئارجب نيمهتملا كئلوأو
نم اياحضلا لقنب هتاوق رلته رمأ - ءادهش ىلإ مهلّوحت رطخ نم ةيزانلا
لكو .رثأ يأ نود نم مهئافتخاب ببستلاو ايناملأ ىلإ ةلتحملا يضارألا

يف قحلا ؛ةنيهملا وأ ةيناسنإاللا وأ ةيساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا بورض
،نكلو3.ررضلا ربج كلذ يف امب ،لاعف فاصتنا ليبس يف قحلاو ؛ةايحلا
ىقبت يفتخملا صخشلا اهل ضرعت يتلا ةيلعفلا تاكاهتنالا نأ امب

ءوجللا مهتلئاعو اياحضلل نكمي ال - ىمسم ريغ لجأ ىلإ اًبلاغ - ةيفخم
مرجك يرسقلا ءافتخالا نينقتل يلعفلا ريربتلا وه اذهو .نوناقلا ىلإ

تاكاهتنالا عاونأ نم عون لك نع زيمتي ،يلودلا نوناقلا بجومب ّدحوم
.ءافتخالا ةيلمع ءانثأ بكترت دق يتلا

عاونأ نم رثكأ يأ ،اياحضلا نم نيتئف يرسقلا ءافتخالا ةميرج لاطت
اــياــحضلا :اــمــه ناــتــئفــلا ناـــتاـــهو .ىرـــخألا ناسنإلا قوـــقـــح تاـــكاـــهـــتـــنا
دارفأ( نيرشابملا ريغ اياحضلاو )نيفتخملا صاخشألا يأ( نيرشابملا
ملألل دوعي اذهو .)يفتخملا صخشلاب قيثو طابترا مهل نيرخآو ةلئاعلا

زيزع صخش ريصم نأشب ضومغلا امهب ببستي نيذلا نيريبكلا ةاناعملاو
نيقيلا مدع ةلاح نأ نويسفنلا نوجلاعملا فشتكاو .ليوطلا ىدملا ىلع
تايلآو نزحلا ديمجتو ةمدص« ىلإ يدؤت دق يرسق ءافتخا لمعب ةطبترملا
ةلاحلا هذه يف ماتخلا عاونأ نم عون يأ بايغ عنميو ،»هعم لماعتلا
اًضيأ ثوحبلا رهظتو4.يعيبطٍ لكشب مهتايح ةعباتم نم ةلئاعلا ءاضعأ
مهيرتعي ،يفوت يفتخملا صخشلا نأ ّلبقت براقألا راتخا لاح يف هنأ
ةمكحملا نم لك تتبو5.مهسفنأب ةيحضلا اولتق مهنأكو بنذلاب ساسحإلا
نأ ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا لودلا ةمكحمو ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا
دحأ ريصم نأشب دمألا ةليوطلا نيقيلا مدع تارتفب طبترملا يسفنلا ملألا
6.بيذعتلا وأ يناسنإلا ريغ لماعتلا ىوتسم ىلإّ لصي دق ةلئاعلا دارفأ

ببسب اًبلاغ فعاضتي نيرشابملا ريغ اياحضلا هشيعي يذلا ىسألا ىدمو
ديدحتل اًيعسو .ءافتخالا دعب ةيموكحلا تاطلسلا نم هنوقلي يذلا لماعتلا

تاراـــيزـــب ناـــيـــحألا بلـــغأ يف براـــقألا موـــقـــي ،يفـــتـــخملا صخشلا عـــقوـــم
ريغ اًكولس نوقلي دق ،ةيلمعلا هذه لالخ .ةيموكحلا تاسسؤملل ةرركتم
نودبي ال نيذلا ،ةلودلا يفظوم لبق نم عزفم وأ مرتحم ريغ وأ نواعتم
داهتجالا دكؤي7.ةيحضلا ريصم حيضوت يف ةدعاسملاب مهمامتهاً ةداع
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ءافتخا تالاح اًرخؤم ةديدع بورح تدهش ذإ .ةيروتاتكيدلا
ايفالسوغوي برح ةلثمألا لمشتو .عساو قاطن ىلع ةريثك
ثيح ،ةيرئازجلا ةيلهألا برحلاو ،1002 ىلإ1991 نم ةقباسلا
1991 نم لاتتقالا ةرتف لالخ صخش فالآ7 نم رثكأ ىفتخا

ناسنإلا قوــــــقحل يروسلا دصرملا قــــــّثو اــــــمـــــــك2002.32 ىلإ
ةيموكحلا تاوقلا اهتبكترا يتلا ءافتخالا تالاح فالآ تارشع
برحلا ىلإ قالزنالا ةيادب ذنم ةحلسملا ةضراعملا تاعومجمو
1102.42 ةنس ةيلهألا

لالخ لود لبق نم يرسقلا ءافتخالا لامعأ باكترا مت امك
تاسايس قايس يف اميس ال ،جراخلا يف ةيركسعلا اهتايلمع
يتلا»باـــهرإلا ىــــلــــع برحلا« تدــهشف .باـــهرإلا ةـــحـــفاـــكـــم
نم رشع يداحلا رثأ ىلع اهءافلحو ةدحتملا تايالولا اهتنلعأ
ريغ زاجتحالاو ءادوسلا عقاوملا مادختسا يف اًعافترا لوليأ
بلغأ يف ىقرت تاسرامم يهو - يئانثتسالا ميلستلاو نلعملا
ةيبرغلا لودلا تمّدق امك52.يرسقلا ءافتخالا ىلإ نايحألا
تاكاهتنا بكترت لودل يتسجوللاو يلاملاو يركسعلا معدلا

تاــعوــمجمل ءاــمــتــنالاــب نــيــمــهــتملا اــهــيــنــطاوــم قــحــب ةـــلـــثامم
.فرطتلا ةبراحم مساب كلذ لكو ،ةيباهرإ

ديازت وهو اًرخؤم رخآ هجوت زورب ىلإ اًضيأ ةراشإلا نم دب الو
يفف .يرسقلا ءافتخالا تالاح يف ةيموكح ريغ تاهج طروت

نــم رــبــكألا ددــعــلا نــع ةــلوؤسم ةــيرــكسعــلا ةــمــظــنألا نأ نــيـــح
نـم ًءادـتـبا ةـيـنــيــتالــلا اــكــيرــمأ يف ةــلــّجسملا ءاــفــتــخالا تالاــح
تاهج لّمحت عئاشلا نم مويلا تاب ،نيرشعلا نرقلا تاينيتس
ءافتخالا لامعأ نم ريبك ءزج باكترا ةيلوؤسم ةيموكح ريغ
تاردخملا بيرهت تاباصع ربتعتف .لودلا ضعب يف يرسقلا

تالاــح نــم ةرـــيـــبـــك دادـــعأ نـــع ةـــلوؤسم ةـــمـــظـــنملا ةـــمـــيرجلاو
صخش فلأ06 نم رثكأ ربتعي ثيح ،كيسكملا يف ءافتخالا

نم ةئملا يف64 ،ايبمولوك يفو6002.62 ةنس ذنم اًدوقفم
ةبوسنم5102و0791 نــيــب ةــبــكرــتملا ءاــفـــتـــخالا تالاـــح

ةـبوسنـم اــهــنــم ةــئملا يف9.91و ةــيرــكسع هــبش تاــعوــمجمل
ىلإ ةبوسنملا ةئملا يف8.8ـب ةنراقم ،ةيركسعلا تاباصعلل
72.ةيموكحلا تاهجلا

يلودلا ينوناقلا راطإلا
يرسقلا ءافتخالا تالاح ةجلاعمل ةعوضوملا ةيلودلا تايلآلا

ناك ددصلا اذه يف ىلوألا تاروطتلا ىدحإ .اًيبسن ةديدج
وأ يرسقلا ءافتخالا تالاحب ينعملا لماعلا قيرفلا سيسأت

هلزنم نم ذخؤي ناك موسرملا اذه بجومب هفيقوت مت نم
مث نمو ،زاجتحا زكارم يف بّذعيو بوجتسيو ،ليللا لالخ
مل31.ةيّرس نكامأ يف لاقتعالا تاركسعم ىلإ ةياهنلا يف لقني
ام اذهو ،مهدجاوت نكامأ نأشب تامولعم يأ مهتلئاع حنمت

ةمواقم طابحإو مهنيب نيقيلا مدعو رعذلا ثب ضرغ مدخ
41.ةيزانلا تاسايسلا

ٍلكشب يرسقلا ءافتخالا مدختسا ،ةدرابلا برحلا ةرتف لالخ
اكيرمأ ءاحنأ ةفاك يف ةيركسعلا تاموكحلا لبق نم عساو
ّثبو ةــيساــيسلا ةضراــعملا ىــلــع ءاضقــلا ضرــغــب ةــيــنــيـــتالـــلا
نرقلا تاينيتس ةيادب يفو .ناكسلا مومع سوفن يف فوخلا
اهب ماق يتلا يرسقلا ءافتخالا لامعأ تفدهتسا ،نيرشعلا

ةــيرــكسع هــبشلا تاــعوــمــجملا وأ تارـــباـــخملا ةزـــهـــجأ رصاـــنـــع
نــــيــــيساــــيسلا ةداــــقــــلاو نــــيــــمــــلــــعملاو بالــــطــــلاو نــــيـــــحالـــــفـــــلا

ددـع رّدـقـي نـيــتــنــجرألا يف ،لاــثملا لــيــبس ىــلــع51.نيينيدلاو
صخش فلأ03ـب يرسقلا ءافتخالل اوضّرعت نيذلا صاخشألا

6791 نم ترمتسا يتلا»ةرذقلا برحلا« ـب فرعي ام لالخ

مساب فرعت ةريهش ةثداحب برحلا هذه تأدب3891.61 ىتح
ىلإ بابش بالط دايتقا اهلالخ مت ،»صاصرلا مالقأ ةليل«
وأ مهباصتغا وأ مهبيذعت مت ثيح ةيمسر ريغ زاجتحا زكارم
وتسوغوأ مكح لالخ ،يليشتلا يفو71.رهشأ ىدم ىلع مهلتق
9722 ليجست مت ،)0991 -3791( يعمقلا يركسعلا هيشونيب

نود نم روبق يف نفُدو لتُق مهضعب81.يرسق ءافتخا ةلاح
وأ رهنألا وأ طيحملا يف رخآلا ضعبلا يمر مت نيح يف ،دهاوش

الاميتاوغ يف يخيراتلا حيضوتلا ةنجل تلّجسو91.عراشلا
يف ةيلهألا برحلا ةرتف لالخ يرسق ءافتخا ةيحض9516
02.نمزلا نم دوقعل تدتما يتلا دالبلا

مهفلا ديدحت يف ةيروحم ةينيتاللا ةيكيرمألا ةبرجتلا تءاج
حالــطصا مــت ةــظــحــلــلا كلــت يفـــف ؛يرسقـــلا ءاـــفـــتـــخالـــل يلاحلا
نوعمجتي نيطشانو ةيموكح ريغ تامظنم لبق نم ريبعتلا

،كلذك ةينيتاللا اكيرمأ يفو12.ةسرامملا هذه دض نولمعيو
،يرسقلا ءافتخالا ةاضاقمو ميرجت وحن لّوألا مّدقتلا ققحت

لاط .ةقطنملا ءاحنأ ةفاك يف ةيركسعلا ةمظنألا رايهنا دعب
ريياعمو تاسايس عضو هيجوت يف اًقحال مدقتلا اذه ريثأت

22.ملاعلا نم ىرخأ قطانم يف ةسرامملا هذه ةهجاومل

لاز ام ،ةينيتاللا اكيرمأ يف زرحملا مّدقتلا نم مغرلا ىلعو
ال ،ملاعلا ءاحنأ ةفاك يف ةرشتنم ةرهاظ يرسقلا ءافتخالا

ةمظنألا وأ ةحلسملا تاعازنلا نم يناعت يتلا لودلا يف اميس

قارعلا يف يرسقلا ءافتخالل دح عضو :ةيدبألا ةميرجلا
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ةلود36 تقّدص ريرقتلا اذه ةباتك خيراتبو .ةعقوملا ةلودلا
.ىرخأ ةلود84 اهيلع تعقوو ،قارعلا اهيف امب ،ةيقافتالا هذه

ءاربخلا نم ةعومجم لبق نم ةيقافتالا هذه قيبطت ةبقارم متت
تالاحب ةينعملا ةدحتملا ممألا ةنجل مساب فرعت نيلقتسملا
يرودٍ لكشب ءاضعألا لودلا ريراقت نياعت .يرسقلا ءافتخالا

ىقلتت امك .»ةيماتخ تاظحالم« لكش ىلع تايصوتلا مدقتو
لودلا اهمدقت يتلا ىواكشلاو ةيدرفلا ىواكشلا يف رظنتو
ىلع ةيقافتالل ةعقوملا ةلودلا ّرقت نأ ىلع ،ىرخأ لود قحب

.لاجملا اذه يف اهتيحالص

ةمكحملا تايحالص نمض يرسقلا ءافتخالا تالاح جردنت
قوقحل ةيكيرمألا لودلا ةمكحمو ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا
وأ قاـــطـــنـــلا عساو موـــجـــه راـــطإ يف بكـــترــــت نــــيــــحو .ناسنإلا

يهف ،نييندملا ناكسلا نم ةعومجم ةيأ دض هّجوم يجهنم
اذه .ةيناسنإلا دض مئارج ربتعت يتلا تاكاهتنالا نمض نم
ةمكحملل يساسألا امور ماظن يف حيرصٍ لكشب هرارقإ مت ام
نع ةيدرفلا ةيمرجلا ةيلوؤسملا ددحت يتلا ،ةيلودلا ةيئانجلا
82.ةيلودلا مئارجلا

ةسمخ نم فلؤم اذه لماعلا قيرفلاو .0891 ةنس يعوطلا ريغ
ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقح سلجم مهيلإ لكوأ ءاربخ
دجاوت ةنكمأ وأ ريصم ديدحت يف تالئاعلا ةدعاسم ةمهم
قيرفلا يرجي .مهئافتخا نع غيلبتلا مت يذلا مهتلئاع دارفأ
نأشب تاموكحلا عم لصاوتيو لودلا ىلإ تارايز اذه لماعلا
ءاـفـتـخالا تالاـح لوـح اـهاـقـلـتـي يتــلا ىواــكشلاو تاــموــلــعملا
.ناسنإلا قوقح سلجمل ريراقتلا مّدقيو ةموعزملا

عـــيـــمـــج ةــــياــــمــــح نأشب ةدــــحــــتملا ممألا نالــــعإ رــــقأ كلذ دــــعــــب
نم مغرلا ىلعو .2991 ةنس يرسقلا ءافتخالا نم صاخشألا
ةئيهت هاجتا يف ةمهم ةوطخ نالعإلا اذه ربتعي ،مزلم ريغ هنأ
يرسقـــلا ءاـــفـــتــــخالا ةــــمــــيرــــج نأشب يلود قــــفاوــــتــــل ةــــيضرألا

 .ةلأسملا هذه ةجلاعم لجأ نم اهب ةطبترملا تاسرامملاو

صاخشألا عيمج ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا دامتعا ربتعا امك
لاجم يف اًرــــيــــبــــك اًزاجنإ6002 ةــنس يرسقــلا ءاـــفـــتـــخالا نـــم
ةــمزــلملا ةــيممألا ةــيــقاـــفـــتالا يهو .ةسراـــمملا هذـــه ةـــحـــفاـــكـــم
يرسقلا ءافتخالا تالاح صاخٍ لكشب جلاعت يتلا ةديحولا

تامازتلاو ةيدرفلا قوقحلا ددحتو هتاذ دحب اًكاهتنا اهربتعتو

قارعلا يف يرسقلا ءافتخالل دح عضو :ةيدبألا ةميرجلا



23.قارعلا ناتسدرك يف نيسح مادص اهداق يتلا ةيعامجلا ةدابإلا ةلمح

لافنألا ةلمح لالخ اوعمج نيذلا ةيبصلاو لاجرلا نم اوناك ءالؤه ةيبلغأ
تاوــقــلا تحاــتــجا نــيــح ،8891 رـبـمـتـبس/لوـلـيأ ىـتـح رـيارـبــف/طاــبش نــم
يف هـتدـجو صخش يأ تلـقـتــعاو قارــعــلا ناــتسدرــك تاــعــفــترــم ةــيــقارــعــلا
مظعم لقن متو .ةروظحم قطانم اهنيح ةلودلا اهتنلعأ يتلا قطانملا
رهش يفو33.مهمادعا مت ثيح ةديعب قطانم ىلإ تانحاش يف اياحضلا
ةجبلح ةيرق ةيقارعلا ةموكحلا تمجاه ،اهتاذ ةنسلا نم سرام/راذآ
داركألا نييندملا نم ةلئاه دادعأ حوزنب ببست امم ةيئايميكلا ةحلسألاب
يف وـــفــــع رودص دــــعــــب نــــمو43.صخش002,3 نـــع لـــقـــي ال اـــم لـــتــــقــــمو
،ةرواجملا لودلا نم ةجبلح ناكس نم ديدعلا داع ،8891 ربمتبس/لوليأ

تاركسعم يف اوزجتحاو ةيقارعلا نمألا تاوق لبق نم لاقتعالل اوضرعتف
53.نوجس يف وأ لاقتعا

ةلمح قايس نمض تلصح تاكاهتنالا هذه نأ ىلإ انه ةراشإلا نم دب ال
تاــيــنــيــعــبس نـــيـــب ةـــيـــناـــكس ةسدـــنـــه ةـــيـــلـــمـــعو قاـــطـــنـــلا ةـــعساو بيرـــعـــت

ثعبلا مكح ةبقح
نم ريبكٍ لكشب ةرثأتم يرسقلا ءافتخالا نأشب ةثيدحلا قارعلا ةركاذ

يلخادلا عمقلاب تمستا ةرتف يهو ،)3002 -8691( ثعبلا ةبقح ةبرجت
نــــيسح ماّدص فرشأ .ناسنإلا قوــــقــــح تاــــكاــــهــــتــــنا راشتــــناو فــــيــــنـــــعـــــلا

اهيف ثعبلا بزح ماق ،دحاولا بزحلا ةلود سيسأت ىلع هنم نيبرقملاو
بازحألا امأ .ةيسايسلاو ةيندملا ةايحلا ىلع لماكلا هبش هترطيس خيسرتب
تمسوــف ،ةــيــمالسإلا ةوــعدــلا بزــحو يعوــيشلا بزحلا اـــمـــيسال ،ةسفاـــنملا
نمألا ةزهجأ تقنخ92.عمقلا عاونأ ىسقأل تضّرعتو يلخادلا ودعلا ةفصب
مادختسا لالخ نم ناكسلا نيب ةضراعم يأ ثعبلا ةلودل ةعباتلا ةدّقعملا
بناــج ىلإ ،رــيــبــك ٍلــكشب تاــمادــعإلاو بيذــعــتــلاو ةــيــئاوشعــلا تالاــقــتــعالا
ددع حوارت ،شتاوو ستيار نمويه ةمظنمل اًقفوو03.يرسقلا ءافتخالا
13.صخش فلأ092و052 نيب ةبقحلا كلت لالخ نيدوقفملا صاخشألا

نم ءزجك اًرسق يفتخم يدرك فلأ ةئملا براقي ام ددعلا اذه نمضتي

:قارعلا يف يرسقلا ءافتخالا
تايدحتلاو ةيضاملا طامنألا
ةيلاحلا

يف ةسرامملا هذه ىلإ ءوجللا مت دقف ،يرسقلا ءافتخالا عم ليوط خيرات قارعلل
هذه مادختسا نم مغرلا ىلعو .ةعونتم تاهج اهب تطروتو ةددعتم ةينمز لحارم
تايشيليملا دوعص ىدأ ،ىلوألا ةجردلاب ةلودلا لبق نم قباسلا يف ةسرامملا

ةحلسملا تاهجلا رثاكت ىلإ اًرخؤم قارعلا يف ةيموكحلا ريغ تاعومجملاو
هذه تلاط ،دّقعملا خيراتلا اذهل ةجيتن .يرسقلا ءافتخالا باكترا يف ةطروتملا
.نمزلا نم ام ةلحرم يف يقارعلا عمتجملا تائف عيمج ةسرامملا
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.ةرتفلا كلت لالخ ةبكترملا تاكاهتنالا ةلمج نم يرسقلا ءافتخالا ناكو
ةيركسعلا تاوقلا تقلأ ،قارعلا اهلالتحال ىلوألا سمخلا تاونسلا يفف
فلأ69 مهنم ،يقارع فلأ002 نع لقي ال ام ىلع ضبقلا ةيكيرمألا
يفو34.ةدحتملا تايالولا اهريدت نوجس يف ةنيعم ةلحرم يف اوزجتحا

تايالولا ةدايقب فلاحتلا تاوق تذّفن ،دّرمتلا تالاح ةحفاكم قايس
تزجتحاو ضبق ءاقلإ رماوأ نود نم لاقتعالا تايلمع ةيبلغأ ةدحتملا
تايالولا تمعز ،اهنيح44.ةمهت نود نمو ةددحم ريغ لاجآل سانلا
تناك اهنأل ءارجإلا ةيعرملا ريبادتلا مارتحاب ةمزلم ريغ اهنأ ةدحتملا
صاخلا يلودــلا دــهــعــلا نأو ،حــّلسم عازــن قاـــيس يف تالاـــقـــتـــعالاـــب موـــقـــت
تايالولا يضارأ جراخ قيبطتلل لباق ريغ ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب
54.ةدحتملا

تايلمع يف مهتكراشمل اًرظن مت صاخشألا ضعب فيقوت نأ نيح يفو
يف ئطاخلا ناكملا يف نيدوجوم نييندم الإ نورخآلا نكي مل ،دّرمت
يف تارباخملا ةزهجأ طابض لاق ،3002 ةنس يفو64.ئطاخلا تيقوتلا
09 ىلإ07 نيب هنأ نودقتعي مهنإ رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجلل فلاحتلا

اولقتعا قارعلا يف مهتيرح نم مهنامرح مت يتلا صاخشألا نم ةئملا يف
يف لاقتعالا تايلمع نم ةلئاه دادعأ ذيفنتل اًرظنو74.أطخلا قيرط نع
ريغو ةيئاوشع ةقيرطب نيلقتعملا ليجست مت ،حايتجالل ىلوألا لحارملا

84.ةبسانم

نع4002 ةنس رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا نع رداص ريرقت برعأ
:لاقتعالاب نيلقتعملا تالئاع راعشإ فلاحتلا ضفر نأشب فواخم

بيلصلل ةيلودلا ةنجللا لبق نم اًبيرقت ةقثوملا تالاحلا مظعم يف
نع تامولعم يأ لاقتعالل ةذفنملا تاطلسلا مّدقت مل ،رمحألا

.لاقتعالا ببس اوحرشي مل امك ،اهتدعاق عقوم نع وأ اهتيوه
اهدايتقا ناكمب هتلئاع وأ لقتعملا صخشلا ملعُت تناك ام اًردانو
نيلقتعملل ةيلعف»ءافتخا« تالاح ىلإ ىدأ امم ،هزاجتحا ةدمو هل

5ـلا براقي ام ريمدت ةلحرملا كلت تدهشو .نيرشعلا نرقلا تاينينامثو

قطانمو كوكرك نم تالئاعل ةيعامج درط تايلمعو ،ةيدرك ةيرق فالآ
ةداعإ تاميخم ىلإ نييندمل يرسق لقن تايلمعو ،اًيقرع ةعونتم ىرخأ
تايلقألاو نامكرتلاو نييروشآلا تاسايسلا كلت تفدهتسا امك63.نيطوت
73.ىرخألا ةيبرعلا ريغ

نم داز امم ،ةددعتم ةيميلقإ بورح ىلإ قارعلا نيسح مادص داق امك
،ناريإ دض قارعلا برح لالخ .نويندملا اهل ضّرعت يتلا فنعلا ةبسن
نيفرطلا الك نم نويندملا رثأت ،8891 ىلإ0891 ةنس نم ترمتسا يتلا
ةيقارعلا ةموكحلا تدرط83.مهنم تائملا ىفتخاو ةيركسعلا تايلمعلاب
لصف متو93.ناريإل مهئالو ةجحب قارعلا نم يعيش نويلم فصن نم رثكأ

،درطلا ةيلمع لبق مهتالئاع نع ىتفو لجر فلأ07ـلا ىلإ05ـلا براقي ام
حايتجا نع جتن ،0991 ةنس يفّ مث نمو04.مهؤافخإو مهنجس متّ مث نمو
يتيوك006 نـم رـثـكأ ءاـفـتـخاو فـيــقوــت هاــيإ هــلالــتــحاو تيوــكــلــل قارــعــلا

14.ىرخأ لود نم نطاومو

قارعلا بونج يف ةعيشلا ناكسلا نم دارفأ مّظن ،جيلخلا برح ةياهن دعبو
ًالاـقـتـعا ةــيــموــكحلا تاوــقــلا در ءاــجو .ةــيــقارــعــلا ةــموــكحلا دض ًةضاــفــتــنا

ددع مادعإ متو .بالطلاو نيدلا لاجر كلذ يف امب ،ةعيشلا فالآلً ءافخاو
24.ةمكاحم نود نم اًيناديم مهنم ريبك

ةدحتملا تايالولا ةدايقب حايتجالا
هتايعادتوماعل

قارعلا حايتجا عم3002 ةنس يف ةتغابم ةقيرطب ثعبلا ةبقح تهتنا
،يلاـتــلاــبو .ةــطــلسلا نــم نــيسح مادص ةــلازإو ةدــحــتملا تاــيالوــلا ةداــيــقــب
.فـنـعـلا نـم ةدـيدـج ةـلـحرــم ثعــبــلا ةــبــقــح نــم لاــقــتــنالا ةــيــلــمــع تقــفارــت
اهباكترال ةعساو تاداقتنال ةيكيرمألا لالتحالا تاوق كولس ضّرعتو
.برح مئارج ربتعت لاعفأو ناسنإلا قوقحل ةنيشم تاكاهتنا
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ريغ ىلإ مهرثأ ىفتخاو تايشيليملا وأ نمألا تاوق تابكرم يف
ءاملع ءافخإلا لامعأ مهتفدهتسا نيذلا نيب نمو65.ةعجر
عمتجملا يف نيطشانو نييركسع ةداقو نييميداكأو ءابطأو
02 يمر مت ،7002 وينوي/ناريزحو6002 ةنس نيبو75.يندملا

متي ملو ؛دادغب يف يلدعلا بطلا دهعم دنع اًبيرقت ةّثج فلأ
تالئاعلا تناك ام اًردان85.اهمظعم ةيوه ديدحت نم نكمتلا
ةزهجألا ماقتنا نم اًفوخ ،ثثجلا مالتسال ةحرشملا ىلإ يتأت
ةدعاسمل ةدحتملا ممألا ةثعبل قباسلا سيئرلا حّرص95.ةينمألا
نأ6002 رياربف/طابش يف ناسنإلا قوقح بتكم - قارعلا

راثآ اهيلع تدب اهنيح ةحرشملا ىلإ تلصو يتلا ثثجلا مظعم
باقعأ وأ بقاثملا شير ةطساوب بيذعتلا وأ ةيرانلا تاقلطلا
ةـطـبـترملا ةـيــعــيشلا تاــيشيــلــيملا نوــكــت نأ حــجرــيو ،رــئاــجسلا
06.لاعفألا كلت ةبكترم يه ةيلخادلا ةرازوب

لالـــتـــحالا تاوـــق باـــحسنا دـــعـــب تاـــكاـــهـــتـــنالا كلـــت ترــــمــــتسا
1102 ربوتكأ/لّوألا نيرشت يف ،لاثملا ليبس ىلع .ةيكيرمألا

نم ددعو تيركت يف ةيعمق ةيلمع ةيقارعلا نمألا تاوق تقلطأ
.ثعبلا بزح يف نيموعزم ءاضعأ دض ىرخألا تاظفاحملا

تامظنم تراشأ ،يثعب556 لاقتعا تنلعأ ةموكحلا نأ عمو
ىفتخا .صخش يفلألا زواجت ددعلا نأ ةيقارع ةيموكح ريغ
16.مهنم ريبك ددع

شعاد عم عازنلا
ماشلاو قارعلا يف ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت ىمسي ام دوعص

01 يف لصوملا ةــنــيدــم ىــلــع هــترـــطـــيس مـــكـــحأ يذـــلا ،)شعاد(

حلسم عازن يف قارعلا قارغإ ىلإ ىدأ ،4102 وينوي/ناريزح
ءافتخالا تالاح تءاجو .تاونس ثالث نم رثكأ رمتسا يلخاد
نينطاقلا سانلا قحب تبكترا يتلا عئاظفلا نمض نم يرسقلا

اياحضلا نيب نمو .ميظنتلا ةرطيسل ةعضاخلا قطانملا يف
وأ نيطبترم صاخشأو ،شعادل نيدقتنم اوربتعا صاخشأ
نـيـماحمو ءاـبـطأو ،ةــيــقارــعــلا ةــموــكحلاــب قــباس طاــبــترا مــهــل
بصانمل تاحشرمو نيد لاجرو رئاشع ةداقو نييفاحصو

لـتـقو فـطـخ تاــيــلــمــعــب شعاد مــيــظــنــت ماــق اــمــك26.ةيسايس
،ةيقارعلا نمألا تاوق وأ يقارعلا شيجلا نم دارفأل ةيعامج
36.ركيابس ركسعم ةرزجم اهنم

تاكاهتنا اهلاطف ةينيدلاو ةيقرعلا تايلقألا فادهتسا مت امك
ةـقـطـنـم يف هـمدــقــت دــيــعــبو .يرسق ءاــفــتــخا مــئارــج رــبــتــعــت دــق

،4102 سطسغأ/بآ3 يف ةـيدــيزــيألا ةــيــبــلــغألا تاذ راــجــنس

ةياهن يف لصاوت يأ ءارجإ لبق رهشأل ىتح وأ عيباسأل
94.فاطملا

اهب تببست يتلا ةريبكلا ةاناعملل ةنادإ ريرقتلا نمضت امك
:نيلقتعملا براقأ ىدل تاسرامملا كلت

ءاحنأ فلتخم يف عيباسأل ةريثك تالئاع ترفاس
اًبلاغو اهيوذ نع ةثحاب رخآل زاجتحا ناكم نم دالبلا

يمسر ريغٍ لكشب مهدوجو ناكم فشتكت تناك ام
حارس قالطإ متي نيح وأ )نيررحم نيلقتعم لالخ نم(

05.هلزنم ىلإ دئاع لقتعم صخش

امب ،ةيمسر زاجتحا تآشنم يف نيلقتعملا ضعب زاجتحا مت
نم برقلاب ربورك ركسعمو ،دادغب يف بيرغ وبأ نجس كلذ يف

.رصق مأ نم برقلاب بونجلا يف اكوب ركسعمو ،دادغب راطم
ربكألا نوناقلا ريغ زاجتحالا ركسعم« ـب اكوب ركسعم فصو

ءاــــنـــــجسلا نـــــيـــــب نـــــم ناـــــك ،بيرـــــغ وـــــبأ يفو15.»ملاـــعـــلا يف
نم كانه نيعوضوملا ‘حابشألا نيلقتعملا’ فالآ نيزجتحملا

ىلإ ةفاضإ25.ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو لبق نم ليجست نود
لثم ةيّرسلا نوجسلا نم اًددع ةدحتملا تايالولا ترادأ ،كلذ
تارـــباـــخملا طاـــبض لـــمــــع ثيــــح »1 شتـــــيإ« لاــقــتــعا رــكسعــم
تاسرامم تناــــــك و35.ريراقتل اًقفو ةـيـناـطـيرـبـلاو ةـيـكـيرـمألا
عــقاوــم يف ةــحوـــمسمو ةرشتـــنـــم ةـــلـــماـــعملا ةءاسإو بيذـــعـــتـــلا
45.قارعلا يف ءاوسٍ دح ىلع ةيّرسلاو ةيمسرلا زاجتحالا

ةدحتملا تايالولا ةدايقب حايتجالل لماكلا ثرإلا ظحلي ال
طامنأ يف اًضيأ لب ،ةيكيرمألا تاوقلل رشابملا كولسلا يف طقف
تاوقلا لبق نم ةبكترملاو اهل دهم يتلا دمألا ةليوطلا ةءاسإلا
لبق نم ةذختملا داقتنالل اًضرعت رثكألا تارارقلا دحأ .ةيلحملا

ّلــح ناــك ةدــحــتملا تاــيالوــلا اـــهدوـــقـــت يتـــلا لالـــتـــحالا تاوـــق
ةيثعبلا ةموظنملا كيكفت تاسايسب اًبوحصم ،يقارعلا شيجلا

فئاظو نم ةّنسلا نم ةلئاه دادعأ حيرست ىلع تماق يتلاو
ةوقل مظاعت هنع جتنو ينمأ غارف ىلإ كلذ ىّدأ .ماعلا عاطقلا
زاهجو شيج فلاحتلا لّكش ،هنيع تقولا يفو .تايشيليملا

تالاـح ةـحـفاـكـم تاـيـلـمـع ذـيـفـنـت ىـلـع اـبردـت نـيدـيدــج ةــطرش
ةلحرم يف قارعلا تاروطتلا هذه تقرغأ55.دّرمتلاو نايصعلا

.نييندملا ناكسلا ىلع لئاه عقو هل ناك يفئاط فنع

ىفتخا ،7002 ىلإ6002 ةنس نم فنع ةلحرم أوسأ لالخ
اًسدكم دجو مهضعب .قارعلا عراوش نم سانلا فالآ تارشع

قارعلا يف يرسقلا ءافتخالل دح عضو :ةيدبألا ةميرجلا
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لبق نم اًفوطخم مهنم006 نع لقي ال ام ناك ،ةدماحملا
6102.17 ةنس يبعشلا دشحلا يلتاقم

،شياسألا ،اهتارباخم ةزهجأو ناتسدرك ميلقإ ةموكح ربتعت
نيلقتعملا دارفألا قحب تاكاهتنا يف ةطروتم ىرخألا يه
نـموـيـه ةـمـظـنـم بسحـب .شعاد مـيـظـنـتــل مــهــئاــمــتــنا هاــبــتشال
ةموعزم باهرإ مهتب نولقتعملا نايتفلا عنُم ،شتوو ستيار

عــم لصاوـــتـــلاـــب لـــيـــبرأ يف لاـــفـــطألاو ءاسنـــلا ةـــيـــحالصإ يف
تقـثو اــمــك27.شياسألا ةدـــهـــع يف مـــهدوـــجو ءاـــنـــثأ مـــهــــيوذ
نم مهمظعم ،كوكرك يف لقتعم053 نم رثكأ ءافتخا ةمظنملا
ةجحب شياسألا زاهج لبق نم اوزجتحا نيذلا ،ةّنسلا برعلا
ىلع ةيدركلا ةرطيسلا ةرتف لالخ شعاد ميظنتل مهئامتنا
37.ةنيدملا

نيلمتحملا شعاد ميظنتل نيمتنملا يف قيقدتلا تايلمع تّفثكت
فيقوت مت ذإ .7102 ةنس لصوملا ةداعتسا تايلمع لالخ

اهترادأ يتلا قيقدتلا عقاوم يف ةنيدملا نم ةحزانلا تالئاعلا
لصف .ةيدركلا تاوقلاو يبعشلا دشحلا تاوقو ةيقارعلا تاوقلا
ىلع مهئامسأ نم ققحتلا متو مهتلئاع نع نايتفلاو لاجرلا

،نكلو .شعادل نيمتنملاب ةصاخلا ةيموكحلا نيبولطملا مئاوق
اولوت دارفأ تنمضت نيبولطملا مئاوق ىلع ةدراولا ءامسألا
دارفأو ،)نيقئاسلا وأ ةاهطلا لثم( شعاد يف ةيلاتق ريغ راودأ
صاخشأ وأ ،شعادل نيمتنم صاخشأ عم ىبرق ةلص مهل
مهئامتناب يلحملا مهعمتجم دارفأ لبق نم ةطاسب لكب اومهتا
يف ءاـــمسألا هـــباشت ةرـــثـــكـــل اًرـــظـــنو ،كلذ ىلإ ةــــفاضإ .شعادــــل
صاخشأل ةلثامم ءامسأل مهلمح دّرجمل دارفأ لقتعا ،قارعلا

مل نيذلا نايتفلاو لاجرلا امأ .ةحئاللا ىلع مهؤامسأ ةدراو
غالبإ نود نم مهدايتقا مت قيقدتلا ةيلمع يطخت يف اوحجني
نلواح يتاوللا ءاسنلا امأ .اًيناديم مهضعب مادعإ متو مهتلئاع
نــيــلــقــتــعملا روــكذــلا مـــهـــبراـــقأ دوـــجو نـــكاـــمأ نـــع مالـــعـــتسالا

امإو مهل مهزاجتحا تفن امإ ةيموكحلا تاطلسلا نأ اوراشأف
47.تامولعملاب نهديوزت تضفر

يف ةيجاجتحالا تاكرحلا
و

ىلع قارعلا يف نمألا تاوق تدمع شعاد عم عازنلا ةيادب ذنم
تارهاظتلا ىلع لعف درك ةديدج يرسق ءافتخا تالمح ذيفنت
تارهاظملا نم ناتجوم تعلدنا .دالبلا يف ةرشتنملا ةيبعشلا

رـــــــــهش يف ةرصبـــــــــلا يف تأدـــــــــب ىلوألا .اًرـــــــــخؤم قارـــــــــعــــــــــلا يف

جاوزلا ضارغأل تايتفلاو ءاسنلا فالآ شعاد ميظنت فطتخا
لاــجرــلا مادـــعإ مـــت نـــيـــح يف ،يسنجلا داـــبـــعـــتسالا وأ يرسقـــلا

نييديزيألا ددع رّدقي46.ةيعامج رباقم يف مهنفدو نايتفلاو
براــقــي اــم مــهــنـــم صخش008,6ـب فـطـخـلــل اوضرــعــت نــيذــلا
فالآ3ـلا براــقـــي اـــم56.ماــيأ ةــعضب لالــخ اوــلــتـــق001,3ـلا

تائم فاطتخا مت امك66.نيدوقفملا دادع يف لاز ام صخش
نــم ةــعــيشلا تاــيــناــمــكرـــتـــلاو ةـــيـــحـــيسملا تاـــيروشآلا ءاسنـــلا

نــهــنــم اًرــيــبــك ددــع رـــيصم لاز اـــمو ،شعاد ةرـــطـــيس قـــطاـــنـــم
ً.الوهجم

تاـــيشيــــلــــيــــم دوــــعص ىلإ اًضيأ ىّدأ شعاد عــــم عازــــنــــلا نأ الإ
تاكاهتنا ىرخألا يه تبكترا ،قارعلا يف اهتيبلاغب ةيعيش
ردصأ ،لصوملا يف يقارــعـــلا شيجلا راـــيـــهـــنا دـــيـــعـــب .ةرـــيـــطـــخ

لاجرلا طارخنا بوجوب ىوتف يناتسيسلا يلع هللا ةيآ ةمّالعلا
تاوق سيسأت ةجيتنلا تناكو .قارعلا ذاقنإ لجأ نم لاتقلا يف

ةدــيدــج تاـــيشيـــلـــيمل ةـــعـــماـــج ةـــمـــظـــنـــم يهو ،يبـــعشلا دشحلا
يف ةـيــقارــعــلا ةــحــلسملا تاوــقــلا بناــج ىلإ تبراــح ةدوــجوــمو

ةرمإ تحت يبعشلا دشحلا تاوق تعضو .شعاد ىلع اهبرح
ٍلكشب اهمض مت يلاتلابو ،5102 ةنس ءارزولا سيئر بتكم
76.ةيازوم بترو بتاور اهحنمو يقارعلا شيجلا ىلإ ينوناق

دشحلا تاوق تايشيليم ىلع ةموكحلا ةرطيس تناك ،نكلو
ةلقتسم ةيدايق ةينبب عتمتت اهنأ امب ،اًيلمع ةدودحم يبعشلا

86.ةبراضتم تايجولويديإو

ةيركسعلا تايلمعلا يف يبعشلا دشحلا تاوق تادحو تكراش
هتلتحا يتلا ةريبكلا ندملا ىلع ةرطيسلا ةداعتسا ىلإ ةيمارلا

فــلــتخم يف زاــجــتــحا قــفارــمو شيــتـــفـــت طاـــقـــن ترادأو شعاد
ةريبك دادعأ تايشيليملا كلت تلقتعا ،كلذل ةجيتن .دالبلا ءاحنأ

قطانم نم نيبراهلا ماعٍ لكشب ةّنسلا نايتفلاو لاجرلا نم
قارــعــلا ةدــعاسمل ةدــحــتملا ممألا ةــثــعــب تمدــق .شعاد ةرـــطـــيس
ناسنإلا قوــقحل ةدــحــتملا ممألل ةــيــماسلا ةــيضوـــفملا بتـــكـــمو
رابنألا ةظفاحم يف ةموكحلل ةيلاوملا تاوقلا مايق نع ريراقت
نم مهمظعم صخش فلأ نع لقي ال ام ءافتخاب ببستلاب
نم ةيركسعلا تايلمعلا لالخ ةّنسلا برعلا نايتفلاو لاجرلا

ينمألا قيقدتلا طاقن نم دارفأ دايتقا مت ذإ .6102 ىلإ5102
دارفألا نم ققحتلا ىلإ ةفداهلا يدامرلاو ةجولفلا يتقطنم يف

ربمسيد/لّوألا نوناك يفو96.شعادل مهئامتناب هبتشي نيذلا
فارطأ دنع ةّثج346 اهيف ةيعامج ةربقم تفشتكا ،9102
دشحلا تاوـــق ةرـــطـــيسل عضخـــت تناـــك ةـــقـــطـــنـــم يف ةـــجوـــلـــفـــلا
ةرــيشع نــم لاــجرــل دوــعــت ثثجلا كلــت نأب دــقــتـــعـــي07.يبعشلا

قارعلا يف يرسقلا ءافتخالل دح عضو :ةيدبألا ةميرجلا
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نآلا ىتح تازاجنإلاو مّدقتلا
دتمي قارعلا يف يرسقلا ءافتخالا ثرإ نأ حضاولا نم تاب
.رذجتم ددصلا اذه يف ةلءاسملا بايغ نأو ةليوط تاونس ىلع
ةليلقلا تاونسلا يف اًظوحلم اًمّدقت قارعلا ققح ،كلذ عمو
ءافتخالا اياحضل ررضلا ربج لبس ميدقت ةيحانل ةيضاملا
يف تبكترا يتلا تاكاهتنالا نع اميس ال ،مهتلئاعو يرسقلا

 .ثعبلا بزح مكح ةبقح

ةــيــئاــنجلا ةــمــكــحملا تسسأت ،نــيسح مادصب ةـــحاـــطإلا دـــيـــعـــب
ثعـبـلا بزـح يف نـيـلوؤسملا راـبـك ةاضاـقمل اــيــلــعــلا ةــيــقارــعــلا
ةدابإ مئارجو ةيناسنإلا دض مئارجو ،برح مئارجب نيمهتملا

ةمكحملا نوناق ددحي .ةريطخلا مئارجلا نم اهريغو ةيعامج
صن ىلع ريبكٍ لكشب دنتسي يذلا ،ايلعلا ةيقارعلا ةيئانجلا
مــئارــج ،ةــيــلودــلا ةــيــئاــنجلا ةــمــكــحــمــلــل يساسألا اــمور ماــظــن
عقت يتلا ةيناسنإلا دض مئارجلا نمض نم يرسقلا ءافتخالا

ترظن ،ةيقارعلا ةموكحلل اًقفو39.ةمكحملا تايحالص نمض
رابك اهب طروت ةيضق رشع ينثإ يف ايلعلا ةيئانجلا ةمكحملا

ءافتخالا مئارج يبكترم ىلع تمكحو ثعبلا بزح يلوؤسم
نأ ىلإ ةراشإلا نم دب ال49.اياضقلا كلت نم سمخ يف يرسقلا

تاداـقـتـنال ضّرـعـت اـيـلـعـلا ةـيـقارـعـلا ةـيـئاـنجلا ةــمــكــحملا لــمــع
،كلذ عمو59.يلودلا ىوتسملا ىلعو قارعلا يف اهنيح ةعذال
دودحملا ددعلا نم مغرلا ىلع ةريبك ةيزمر ةيمهأ اهل ناك
.اهنع ةرداصلا ماكحألل

اياحض نم ربكأ دادعأ ىلإ لوصولا مت ىرخأ ةيحان نمو
اـــهـــتسسأ ررضلا رـــبـــج جمارـــب لالـــخ نـــم يرسقــــلا ءاــــفــــتــــخالا
ةسسؤم نوناق اهنمض نمو .3002 ةنس ذنم ةيقارعلا ةموكحلا
ءاـــنـــجسلا ةسسؤم نوـــناــــقو6002 ةــــــنسل3 مــــــقر ءادـــــــهشلا
اياحض ىلع ناقبطي ناذللا ،6002 ةنسل4 مقر نييسايسلا

رـبـج لـئاسو نـمضتـتو .نـيرشاـبملا مـهـبراـقأو ثعــبــلا ةــموــكــح
ريفوتو يلاملا ضيوعتلا نيناوقلا كلت بجومب ةمدقملا ررضلا

يبطلا جالعلاو نويدلا بطشو ةينكس تادحوو ضرأ عطق
نــيــيــعــتــلا يف ةــيوــلوألاو ةــيــمــيــلــعــتــلا تازاــيــتــمالاو جمارــبـــلاو
ناتسدرك ميلقإ ةموكح تّرقأ اهرودبو .ةيموكحلا بصانملل
سسؤملا نوناقلا وهو ،6002 ةنسل8 مقر نوناقلا قارعلا

ةنسل9 مـــقر نوـــناـــقـــلاو ،نـــيـــلـــفـــنؤملاو ءادـــهشلا نوؤش ةرازو
ىرـــخأ تاـــمدـــخو ةـــيــــلاملا تاضيوــــعــــتــــلا مّدــــقــــي يذــــلا ،7002
69.مهتالئاعو ثعبلا ةبقح اياحضل

راـــيـــتـــلا عاـــطـــقـــناو هاـــيملا ثّوـــلــــت ببسب8102 وـيـلوـي/زوــمــت
ةيناثلا ةجوملا امأ57.ةيساسألا تامدخلا بايغو يئابرهكلا

نيرشت1 نــــم ًءادــــتــــبا ىرـــــخأ ندـــــمو دادـــــغـــــب يف تعـــــلدـــــناـــــف
ةوقلا مادختساب رهاظتلا اتجوم تلبوق .9102 ربوتكأ/لّوألا
مادـخــتسا كلذ يف اــمــب ،ةــيــنــمألا رصاــنــعــلا لــبــق نــم ةــطرــفملا
تاــيــفو ىلإ ىدأ امم ،نــيرــهاــظــتملا ةــقرــفـــتـــل ّيحلا صاصرـــلا

بتــكـــم راشأ8102 ربـمـتـبس/لوـلـيأ11 يفو67.تاباصإو
فواخم ىلإ ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا
ةرصبلا تاجاجتحا يف صخش02 نع لقي ال ام لتقم نأشب
تلّجس ،ةيناثلا ةجوملا يف امأ77.حيرج003 نم رثكأ طوقسو
ةـــيضوـــفملا بتـــكـــمو قارـــعـــلا ةدـــعاسمل ةدـــحـــتملا ممألا ةــــثــــعــــب
رهاظتم784 لتقم ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل ةيماسلا

نيرشت1 نـــــــيـــــــب رـــــــخآ صخش517,7 نـــــم رـــــثـــــكأ ةــــــباصإو
نم مغرلا ىلع ،0202 ليربأ/ناسين03و9102 ربوتكأ/لّوألا
87.ربكأ دادعأل يندملا عمتجملا تامظنم قيثوت

اـهــل تضرــعــت يتــلا ىرــخألا ةــفــيــنــعــلا تاسراــمملا نــمض نــمو
لاـقــتــعالاو فــطخلا تاــيــلــمــع تزرــب ،اًضيأ رــهاــظــتــلا يتــجوــم
يف اـمإ لاــقــتــعالــل نوضرــعــتــي نورــهاــظــتملا ناــكــف .يفسعــتــلا
تاوق لبق نم امإو ،تارهاظتلا نم مهتدوع ءانثأ امإو عراشلا
مـتـي ناـك اــم اــًبــلاــغو97.تاــيشيــلــيملا ءاضعأ نـــم اـــمإو نـــمألا
عم لصاوتلا نم مهعنم متو ،ينوناق دنس نود نم مهفيقوت

ةّدعل مهدوجو ناكمب مهتالئاع غالبإ نم اونكمتي ملو ٍ،ماحم
تالاــح ىلإ تالاــقــتــعالا ضعـــب لّوحت رصاـــنـــع هذـــهو -مايأ
نيدوقفملا نيرهاظتملا ضعب تالئاع تراز08.يرسق ءافتخا

لصحت مل اهنكلو ،اهبراقأ ناكم ديدحت ًةلواحم ةطرشلا زكارم
ةدـعاسمل ةدـحــتملا ممألا ةــثــعــبــل اــًقــفوو18.تاـموـلـعـم يأ ىــلــع
قوـــقحل ةدـــحـــتملا ممألل ةـــيـــماسلا ةـــيضوـــفملا بتـــكـــمو قارـــعـــلا
قوــقــح لاجم يف اــًطشاــنو اًرــهاــظـــتـــم451 ىـــفـــتـــخا ،ناسنإلا
سرام/راذآ12و9102 ربوتكأ/لّوألا نيرشت1 نيب ناسنإلا

0202.28

ءزج لامعألا هذه نأ ناسنإلا قوقح تامظنم نم ددع ظحال
تلت نيضراعملا تاكسإو فيوختل فدهت عسوأ ةلمح نم
نوـطشاـنو نورـهاـظـتـم ىـقـلــتو38.شعاد عــم عازــنـــلا ةـــياـــهـــن
ةموكحلا تاكاهتنا نوقثوي وأ ةموكحلا نودقتني نويفاحصو
تايلمع اياحض اوعقو وأ لتقلاب تاديدهت نيرهاظتملا قحب
دشحلا تاــيشيــلــيــم اــهــب تماــق اــم اــًبــلاــغ ةــفدــهــتسم لاـــيـــتـــغا
48.يبعشلا

قارعلا يف يرسقلا ءافتخالل دح عضو :ةيدبألا ةميرجلا
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ةينورتكلإ ةادأ ريافسيس زكرم رفوي
نيطشانلا نّكمت يندملا دصرلل
تاكاهتنا نع غالبإلا نم نييقارعلا

نيبو58.نمآٍ لكشب ناسنإلا قوقح
مادتحا تارتف لالخ ،0202و8102
ريافسيس زكرم ىقلت ،تارهاظتلا
نع هذه ةادألا ربع ةددعتم ريراقت
.يرسق ءافتخا لامعأ ربتعت لامعأ

نأ هبتشا ،تالاحلا كلت مظعم يف
تماق هذه يرسقلا ءافتخالا لامعأ
.ةفورعم ريغ ةحلسم تاهج اهب
نيرهاظتملا لاط يذلا فادهتسالاو
ةيوه نأشب كوكشلا ريثي نييملسلا
يتلا ةحلسملا تاعومجملا كلت
عم ودبي ام ىلع اهلامعأ ىشامتت
يفو .نيرهاظتملا نم ةموكحلا فقوم
تاطلسلا غالبإ ،اًضيأ تالاحلا مظعم
.اياحضلا ناكم ديدحت ىلإ دؤي مل
ءاقدصأو تالئاع تأجل ،كلذل ةجيتن
ةيديلقتلا مالعإلا لئاسو ىلإ نوريثك
لصاوتلا لئاسو ىلع تالمحلاو
داجيإ نم نكمتلا نيلمآ يعامتجالا
.مهئابحأ

مت ةلاح ،تالاحلا كلت نمض نمو
رياني/يناثلا نوناك يف اهنع غيلبتلا

يف وهو فطتخا باش نع0202
:دادغب يف ريرحتلا ةحاس ىلإ هقيرط

هقيرط يف وهو باش فطتخا
ناك ثيح ،ريرحتلا ةحاس ىلإ
ةيلوألا تافاعسإلا مّدقي
دق ناك .نيباصملا نيرهاظتملل
بغشلا ةحفاكم ةطرش هجاو
طوطخلا ىلع رشابمٍ لكشب
ءانثأ لمعي ناكو ةيمامألا

نورهاظتم
:نوفتخم

تاداهش
نييندملا
نييقارعلا

عومدلل ليسملا زاغلا قالطإ
هؤاقدصأ أدب ّ.يحلا صاصرلاو
لصاوتلا لئاسو ىلع ةلمح
،هداجيإ فدهب يعامتجالا
،تاطلسلل هئافتخا نع اوغلبو
تايفشتسملا يف هنع اوثحبو
68.هداجيإ نم اونكمتي مل نكلو

ددع نيفتخملا صاخشألا نيب نمو
وأ نيفرتحملا نييفاحصلا نم ريبك
ريوصتو قيثوت ىلع اولمع نيذلا
غلبملا ةلاحلا هذه لثم ،تارهاظملا

ربمسيد/لّوألا نوناك يف اهنع
9102:

باش ةّحلسم ةعومجم تفطتخا
يف ثادحألا يطغي اًرّوصم ناك
كراشتي ناك .ريرحتلا ةحاس

مئادٍ لكشب تارهاظملا روص
.كوبسياف ىلع هتحفص ىلع

،مالعإلا عم هتدلاو تثدحت
لئاسو ىلع ةلمح تقلطأو
،هحارس قالطإل ةيعاد لصاوتلا
تايفشتسملا يف هنع تثحبو
خيرات ىتح اهنكلو ،حراشملاو
ديدج يأ عمست مل غيلبتلا
78.هنأشب

نوناك نم اًضيأ ،ىرخأ ةلاح يفو
ترُذح ،9102 ربمسيد/لّوألا

ةحلسم ةعومجم لبق نم ةيفاحص
عم تارهاظتلا يف ةكراشملا ةبغم نم
ةعضب دعبو .اًضيأ رّوصم وهو ،اهنبا
رثكأ ةلاح يفو88.اهنبا فطتخا ،مايأ

رياربف/طابش يف هنع غيلبتلا مت اًفنع
بأو طشانو يفاحص فطتخا ،0202
يف يمرو لتق مث ،لافطأ ةثالثل
98.ةحلسم ةعومجم لبق نم عراشلا

يرسقلا ءافتخالا تالاح تددعت
كلت ىدحإ يف .تارهاظتملا ءاسنلل
ناتطشان ناتخأ تفطتخا ،تالاحلا

امهتكراشمل ةحلسم ةعومجم لبق نم
ةدعاسملا امهميدقتو تارهاظت يف

.دادغب يف نيرهاظتملل ةيتسجوللا

نم ناتطشان ناتخأ تفطتخا
ةحلسم ةعومجم لبق

يف تارهاظت يف امهتكراشمل
لمعلا يف امهعوطتو دادغب
تاعربتلا عمجو يتسجوللا
اتضرعت .ةيساسألا داوملا ءارشو
،لتقلاب ديدهتلاو برضلل
ىلع عيقوتلا ىلع اتربجأو
يف ةكراشملا مدعب تادهعت
09.اًدعاصف نآلا نم تارهاظملا

ةبلاط تفطتخا ،ىرخأ ةلاح يفو
ةحلسم ةعومجم لبق نم ةيعماج
ةيلوألا تافاعسإلا اهميدقتل
تزجتحاو نيباصملا نيرهاظتملل

لاح يف لتقلاب تددُه .مايأ01 ةدمل
تارهاظت يأ يف اًددجم اهتكراشم
19.ةيلبقتسم

ءافتخالل اًضيأ نورصاقلا ضّرعت
مت يتلا تالاحلا ىدحإ يف .يرسقلا
نيرشت ةياهن يف اهنع غيلبتلا
ةدلاو تغلب ،9102 ربمفون/يناثلا

نع اًماع61 رمعلا نم غلبي ىتف
ىلع همسر دعب عوبسأ ةدم هئافتخا

عم ينماضت راعش هتسردم ناطيح
ءافتخا نع ةدلاولا تغلب .نيرهاظتملا
تاونقلاو ةصتخملا تاطلسلل اهنبا
29.ىودج نود نم نكلو ةينويزفلتلا

لامعأ يبكترم ىلإ ةراشإلا تتاب
ىلع تارهاظتلاب ةقلعتملا فطخلا
نم ةدمتعم ةسرامم»نولوهجم« مهنأ

يتأي كلذ ناك اًنايحأو ،ةموكحلا لبق
يف قيقحتلا ةرشابم نع نالعإ عم
نم نيجانلا تاداهش نأ الإ .رمألا

لك يف فشكت فطخلا تايلمع
ىلع نيبكترملا ةيوه اًبيرقت تالاحلا
ةيقارعلا ةطرشلا نم تادحو امإ مهنأ
نم دارفأ وأ ىرخأ تاطلس وأ

.يبعشلا دشحلا تايشيليم
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ءانثتسابو .يرسقلا ءافتخالا مئارج وبكترم مكاحي مل ،ثعبلا
ءاـفـتـخالا رـبـتـعـي ال ،اـيـلـعـلا ةـيـقارـعـلا ةـيـئاـنجلا ةـمـكـحملا نوـناــق
نع اًضوع .قارعلا يف نوناقلا اهيلع بقاعي ةميرج يرسقلا

كلت اوبكترا نيذلا ةحلسملا تاعومجملا ءاضعأ ىلع مكحي ،كلذ
يف5002 ةنسل باهرإلا ةحفاكم نوناق ىلإ اًدانتسا مئارجلا
تاليوأتلل هضرعت ةضافضفلا نوناقلا اذه ماكحأ نأ الإ .ةداعلا
ءاضعألا ءالؤه ىلع مكحي ام ًابلاغو ،ريبكٍ دح ىلإ ةيطابتعالا
يف مهطروت ةجرد نع اًضوع ،ةيباهرإ تاعومجمل ءامتنالاـب
تامكاحملا ترتعا ،كلذ ىلإ ةفاضإ201.ةيلعفلا مئارجلا باكترا
نمو301.ةيلودلا ريياعملل ةريثك تاكاهتنا نوناقلا اذه بجومب

تاوــقــلــل نــيــمــتــنملا نــيــبــكــترملا ةــمــكاحم مـــتـــت مل ،ىرـــخأ ةـــهـــج
ءاضقلاف .اًقالطإ ةموكحلل ةيلاوملا تايشيليملا وأ ةيموكحلا

401.باقعلا نم تالفإلا ززعي امم تاهجلا كلت لّخدتل ضّرعم

ةمضنملا نيرشع مقر ةلودلا قارعلا حبصأ ،0102 ةنس يفو
ءافتخالا نم صاخشألا عيمج ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا ىلإ
،71 مقر نوناقلا بجومب ةيقافتالا هذه تّرقأ ذإ .يرسقلا
نم4 مقر ةداملا قارعلا مزلتو .ةيمسرلا ةديرجلا يف روشنملا
ءاــفــتــخالا نــم لــعجت ةــيذــيــفــنــت تاــعــيرشت رارــقإب ةــيـــقاـــفـــتالا
.يلحملا يئانجلا نوناقلا بجومب ةميرج يرسقلا

ةصاخ تاعيرشت ريرمتل ةددعتم تالواحم تيرجأ ،يلاتلابو
قوــــقــــح ةــــنجل تعضو ،7102 ةــنس يفو .يرسقــلا ءاـــفـــتـــخالاـــب
لوـــــح نوـــــناـــــق عورشم يقارـــــعـــــلا باوـــــنـــــلا سلجم يف ناسنإلا
.باونلا سلجم مامأ ةيلوأ ةءارقل اهحرط مت ،يرسقلا ءافتخالا

نوناق عورشم لدعلا ةرازو تعضو ،8102 ةنس يف ،كلذ دعبو
ىلإ لــيــحأ مــث نــمو ،ةـــلودـــلا سلجم ةـــعـــجارمل عضخ ،لصفـــنـــم
.ةساردــلا نــم دــيزــمــلــل ءارزوـــلا سلجم يف ةـــيـــنوـــناـــقـــلا ةرـــئادـــلا

حبصتل نيتدوسملا نم يأ رقت مل ،ريرقتلا اذه ةباتك خيراتبو
.اًنوناق

يرسقلا ءافتخالا مئارج قيثوت ةيحانل مّدقتلا ضعب زرحأ امك
نمو ةددعتم تاوطخ لالخ نم ،ثعبلا ةبقح لالخ ةبكترملا

،6002 ةنس يفو .ةيعامجلا رباقملا عقاوم يف لمعلا اهنمض
ةيعامجلا رباقملا ةيامحب صاخلا5 مقر نوناقلا قارعلا ّرقأ

مـــيـــظـــنـــتو ،شبـــنـــلا نـــم ةـــيـــعاـــمجلا رـــباـــقملا عــــقاوــــم ةــــياــــمحل
79.ةــلدألا ىــلــع ةــظــفاــحملا تاــهــيــجوــت دــيدحتو تاــقـــيـــقـــحـــتـــلا

نمض ةيعامجلا رباقملاب صاخ مسق سيسأت مت ،اًقحالو
ىلإ اًقحال هلقن مت نكلو ةيادبلا يف ناسنإلا قوقح ةرازو
دـــــحأ اـــــهـــــمدــــــق يتــــــلا تاءاصحإلل اــــــًقــــــفوو .ءادــــــهشلا ةسسؤم
0202 ربوتكأ/لّوألا نيرشت نمً ءادتبا ،نييقارعلا نيلوؤسملا

ةطبترم ةيعامج ةربقم101 عقوم ديدحت نم ةموكحلا تنكمت
08 ىلع لمعلا مت ،قارعلا ءاحنأ فلتخم يف ثعبلا مكح ةبقحب

ةسسؤم تذّفن امك89.اهنم ةثج9314 جارختساو ،اهنمٍ عقوم
لوــح تاــناــيــب ةدــعاــق ءاشنإ اــهــفدــه ةــيــنــطو ةـــلـــمـــح ءادـــهشلا
99.مهبراقأ نم مد تانيع عمجو8691 ةنس ذنم نيدوقفملا

تالاح ةجلاعم ةيحانل هتاذ مّدقتلا ةموكحلا ققحت مل ،نكلو
بزـح مــكــح ةــبــقــح قاــيس جراــخ ةــبــكــترملا يرسقــلا ءاــفــتــخالا
يرسقلا ءافتخالا ةيقارعلا ةيموكحلا قئاثولا فصت ذإ .ثعبلا

تاعومجملاو قباسلا ماظنلا لبق نم مدختسم كيتكت هنأك
لبق نم رمتسملا هباكتراب فارتعالا نود نم ،طقف ةيباهرإلا
نم مغرلا ىلع001.ةلصلا تاذ تايشيليملاو ةيموكحلا تاوقلا
مئارجلا« نمضتيل ،5102 ةنس ةيعامجلا رباقملا نوناق ليدعت
ماع دعبو لبق ةيثبعلاو ةيباهرإلا تاباصعلا اهتبكترا يتلا

ةيموكح تاهج طروت لامتحا ةغايصلا هذه ينثتست ،»3002
.ةـلــثامم لاــمــعأ يف ةــموــكــحــلــل ةــيــلاوــم ةــحــلسم تاــعوــمجم وأ
رــباــقملا عــقاوــم ةــيــبــلــغأ ىــلــع لــمــعــلا مـــتـــي مل ،كلذ ىلإ ةـــفاضإ
3002.101 ةنس دعب»ةيباهرإلا تاباصعلل« ةبوسنملا ةيعامجلا

ماظن يلوؤسم رابكل دودحملا ددعلا ءانثتساب ،كلذ ىلإ ةفاضإ

قارعلا يف يرسقلا ءافتخالل دح عضو :ةيدبألا ةميرجلا



نوــناــق عورشم نـــّمضت .ةـــيـــلـــحملا اـــهـــتاـــعـــيرشت يف ةـــمـــيرجلا جاردإ دـــنـــع
ءافتخالل ًافيرعت7102 ةنس يقارعلا ناملربلا ىلإ مدقملا يرسقلا ءافتخالا
رصانع عيمج لمشي مل هنكل ،اهتاذ دحب ةمئاق ةميرج هرابتعاب يرسقلا
هتدعأ قحال نوناق عورشم نإف ،كلذ عمو .ةيقافتالا يف ةدراولا ةميرجلا

ً.الومش رثكأ فيرعت ىلع ىوتحا لدعلا ةرازو

ال« هنأ ىلع صنت ةيقافتالا نم)2(1 ةداملا نأ ىلإ اًضيأ ةراشإلا ردجتو
وأ برح ةلاحب رمألا قلعت ءاوس ،ناك يئانثتسا فرظ يأب عرذتلا زوجي
ةيأب وأ ،يلخادلا يسايسلا رارقتسالا مادعناب وأ ،برح عالدناب ديدهتلا

اًرخؤم ةبرجتلا ترهظأ801».يرسقلا ءافتخالا ريربتل ،ىرخأ ءانثتسا ةلاح
دض برحلا ةيقارعلا تاطلسلا تمدختسا ،شعاد عم عازنلا قايس يف هنأ
،كلذل ةجيتنو .يرسقلا ءافتخالا ىلإ ىقرت تاسرامم ريربتل باهرإلا
عورشم يف هالعأ ةروكذملا ةداملا جاردإ يف رظنلا قارعلا ىلع يغبني
.اًعطاق اًعنم يرسقلا ءافتخالا باكترا عنم نامضل هنوناق

ةلقتسم ةميرجك جاردإلا
يف ةميرجلا هذه جاردإ لودلا نم يرسقلا ءافتخالل ةلاعفلا ةباجتسالا بلطتت
111 مقر يقارعلا تابوقعلا نوناق مرجُي .ةلقتسم ةميرجك ةينطولا اهنيناوق

ريغ زاجتحالاو فاطتخالاو ضبقلاو501لتقلا مئارج )لّدعملا(9691 ماعل
فاطتخالا5002 ماعل باهرإلا ةحفاكم نوناق بقاعُي امنيب601،ةينوناقلا
ينمالا عضولاب لالخالا ةيغب« مهزاجتحا وأ مهتيرح نم دارفألا نامرح وأ
نإف ،كلذ عمو701».ةيباهرا تاياغل اقيقحت...ةينطولا ةدحولاو رارقتسالا وا
الو يرسقلا ءافتخالا ةميرج ىلإ اًديدحت قّرطتي ال يقارعلا يلحملا عيرشتلا
ةددعتم مئارج ىلإ ةراشإلا يدؤت دقف .ةميرجلا ناكرأ عيمج لماكلاب لمشي
.ةبسانملا ةبوقعلا ديدحت ةيلمع ديقعت ىلإ ةلصفنم

يرسقلا ءافتخالا ةيقافتال ىرخألا فارطألا لودلاو قارعلا نم عقوتُي
ةيقافتالا نم2 ةداملا يف ةدراولا ةغايصلا عم قباطتي فيرعت مادختسا

يرسقلا ءافتخالا ةجلاعم
لمعلا تايولوأ :قارعلا يف

ةحلملا

رارقإ يرسقلا ءافتخالا دض لمعلا يف قارعلل ةلجاعلا تايولوألا مهأ نيب نم
نيناوقلا عيراشم ددعت نم مغرلا ىلعو .ةسرامملا هذه ةجلاعمب ةصاخ تاعيرشت
ةحمل لصفلا اذه مّدقي .ةظوحلم بئاوش اهنمٍ دحاو لك يرتعي ،نآلا ىتح ةمدقملا

ةجلاعمل ةلماش ةسايس عضو دنع اهلوانت بجي يتلا ةيساسألا بناوجلا نع ةماع
.ةيلودلا تاسرامملا لضفأ ىلإ اًدانتسا ،يرسقلا ءافتخالا

4
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ال تاعيرشت ايبمولوك لثم لودلا ضعب تنبت دقف ،كلذ عمو
قيرفلا نأ ديب .ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا تاهجلا نيب زّيمُت
تناك .6002 ماع يف دلبلل هترايز ءانثأ كلذ دقتنا لماعلا

يف كاذتقو يرسق ءافتخا ةلاح971 يف ترظن دق ايبمولوك
211.ةيموكح ةهج اهيف طروتت ةلاح ةيأ نمضتت مل ،اهمكاحم

يف ةيموكحلا ريغ تاهجلا جاردإ نأ ودبي ،وحنلا اذه ىلع
اهتيلوؤسم نم برهتلاب ةيبمولوكلا ةموكحلل حمسي فيرعتلا

اياضقلا تددعت ،ةريخألا ةنوآلا يف نكلو .هذهك لامعأ نع
شيجلا تالارـــنـــج اـــهـــيـــف طروـــتـــي يتـــلا مـــكاـــحملا يف ةزراـــبــــلا

311.نيرخآ رابك طابضو

تاسرامملا لضفأ عم اًماجسنا رثكألا لحلا نإف ،يلاتلابو
ًالقتسم اًمسق هنوناق عورشم يف قارعلا ِجردُي نأ وه ةيلودلا
تاهج اهبكترت يتلا يرسقلا ءافتخالا تالاح ةلماعم مظنُي
اهذاختا بجاولا تاءارجإلا ددحُي نأو ،ةيموكح ريغ ةلعاف
ريغ لعافلاُ فيرعت عبتي نأ بجي .ةئفلا هذه نم مئارج قحب
ىرــخأ ةراــبــعــب وأ ،ةــيــقاــفــتالا يف دراوــلا َفــيرــعــتـــلا يموـــكحلا
وأ نذإ نود نوفرصتي دارفألا نم تاعومجم وأ صاخشأ«
».ةلودلا نم ةقفاوم وأ معد

دض ةميرجك يرسقلا ءافتخالا
ةيناسنإلا
ذاختا فارطألا لودلا نم يرسقلا ءافتخالا ةيقافتا يضتقت
هرابتعاب هل يدصتلاو يرسقلا ءافتخالاب فارتعالل ريبادت

لكشت« ،ةيقافتالا نم5 ةداملل اًقفو .ةيناسنإلا دض ةميرج
دض ةميرج ةيجهنملا وأ ةماعلا يرسقلا ءافتخالا ةسرامم

قــبــطملا يلودــلا نوــناـــقـــلا يف اـــهـــفـــيرـــعـــت مـــت اـــمـــك ةـــيـــناسنإلا
411».نوـناـقــلا كلذ يف اــهــيــلــع صوصنملا بقاوــعــلا عــبــتــتستو

ةمس تناك نييندملل يرسقلا ءافتخالا تالاح نأ ىلإ رظنلاب
حجرملا نمف ،قارعلا يف ةريخألا ةحلسملا تاعازنلا تامس نم
ةيناسنإلا دض مئارجلا ةئف نمض جردنت مئارجلا هذه ضعب نأ

.كلذل اًقفو اهتاضاقم بجيو

هذـهـل لـماــكــلا قاــطــنــلا ةاضاــقــم نــكــمملا نــم سيــل ،كلذ عــمو
نوناقلا .قارعلا يف مئاقلا ينوناقلا راطإلا بجومب مئارجلا
دض مــئارجلا يطــغـــي يذـــلا اـــًيـــلاـــح لوـــعـــفملا يراسلا دـــيـــحوـــلا
01 مقر ايلعلا ةيقارعلا ةيئانجلا ةمكحملا نوناق وه ةيناسنإلا

يف نــيــقــباسلا نــيــلوؤسملا ةـــمـــكاحمل ّنُس يذـــلاو ،5002 ماـعــل
دض مئارجلا نمض يرسقلا ءافتخالا دوجو مغر .ثعبلا بزح

ةـــمـــكـــحملا نأ الإ ،يساسألا ماـــظـــنـــلا يف ةروـــكذملا ةــــيــــناسنإلا

ريغ تاهجلا لباقم ةيموكحلا تاهجلا
ةيموكحلا

ةرــــثأتملا لودــــلا نــــم دــــيدــــعــــلا يف لاحلا وــــه اــــمــــك ،قارــــعــــلا يف
يرسقلا ءافتخالا تالاح نم ةريبك ةبسن تبكُترا ،تاعازنلاب

.ةــيــموــكــح رــيــغ ةــلــعاــف تاــهــج لــبــق نــم ةرــيــخألا تاوــنسلا يف
ةـيـقارـعــلا ةــموــكحلا اــهــفــنصــُت تاــعاــمــج تاــهجلا كلــت تنــمضت
ىلإ ةـــفاضإلاـــب ،شعادو ةدـــعاـــقـــلا لـــثـــم ،ةـــيـــباـــهرإ تاـــمـــظــــنــــم

اهطابترا ةجرد فلتخت يتلا تايشيليملا نم ةعونتم تاعومجم
نيناوقلا عيراشم نإف ،كلذ عمو .نينسلا رم ىلع ةلودلا ةزهجأب
نمضتت مل قارعلا يف تمّدُق يتلا يرسقلا ءافتخالاب ةقلعتملا

مدع ينعي ال اذهو .ةيموكحلا ريغ تاهجلل ركذ يأ نآلا ىتح
نم ّدحي اًضيأ لب ،بسحف لاعفألا هذه لثم يف مهطروتب رارقإلا
.ةئفلا هذه نمض مئارجلا ةقحالمل ةحاتملا ةينوناقلا تاودألا

ةــيــقاــفــتا نوــكــل اًرــظــن اــًماــمــت اــًئجاــفـــم لاـــفـــغإلا اذـــه يتأي ال
زكتري ةميرجلل فيرعت ىلع يوتحت اهسفن يرسقلا ءافتخالا

تالوادملا لالخ ةريبك فالخ ةطقن كلذ لّكش .ةلودلا ىلع
هجو ىلع يسورلا دفولا ناك .ةيقافتالا دامتعا ىلإ تدأ يتلا
يف ةيموكحلا ريغ تاعامجلا جاردإ يغبني هنأ ىري صوصخلا
عم ةاواسملا مدق ىلع ،يرسقلا ءافتخالل ةيقافتالا فيرعت
ةينيتاللا اكيرمأ نم تاثعب نأ الإ .ةيموكحلا ةلعافلا تاهجلا

عم خيرات اهل ةقطنم نم ةمداق ،ةيموكح ريغ تامظنمو
ريغ ةلعاف تاهج جاردإ تضراع ،ةيركسعلا تايروتاتكيدلا

ةيلوؤسم نم ففُخيس كلذ نأ ةجحب ،فيرعتلا يف ةيموكح
901.لامعألا هذه لثم نع ةلودلا

ءاقبإلا يف هيلإ اولّصوت يذلا طسولا لحلا ّلثمت ،ةياهنلا يفو
نــيــبــكــترملاــب اًروصحم ةــيــقاــفــتالــل يساسألا فــيرــعــتــلا ىــلـــع
ةلعافلا تاهجلا عم لماعتي لصفنم دنب جاردإ عم ،نييموكحلا

فارطألا نم ةداملا هذه بلطتت .)3 ةداملا( ةيموكحلا ريغ
لاــمــعأ يف قــيــقــحــتــلــل  ةــمــئالملا رــيــبادــتــلا ذاــخـــتا ةـــيـــموـــكحلا
نم تاعومجم وأ صاخشأ اهب موقي يتلا« يرسقلا ءافتخالا
»ةلودلا نم ةقفاوم وأ معد وأ نذإ نود نوفرصتي دارفألا
الإ011.»ةمكاحملا ىلإ نيلوؤسملا ميدقتل«و )فاضم ديدشتلا(
ىلع يساسأ لكشب زكرتو اًيبسن ةفيعض ةداملا هذه ةغيص نأ

لــماـــكـــلا قاـــطـــنـــلا ىلإ قرـــطـــتـــلا نود نـــم ،قـــيـــقـــحـــتـــلا بوـــجو
لِبق نم يرسقلا ءافتخالا بَكترُي نيح أشنت يتلا تايلوؤسملل

تالاـحـب ينـعملا لـماـعـلا قـيرـفـلا ىرـي اــمــك .ةــيــموــكــح تاــهــج
يف وه يرسقلا ءافتخالا نأ يعوطلا ريغ وأ يرسقلا ءافتخالا
111.»ةلود ةميرج« لوألا ماقملا

قارعلا يف يرسقلا ءافتخالل دح عضو :ةيدبألا ةميرجلا
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ةمكاحملاو قيقحتلا
اًدج ةيرورض ةزاحنملا ريغو ،ةلاّعفلا ،ةعيرسلا تاقيقحتلاّ نإ

ءاــفــتــخالا مــئارــج يبــكــترـــم ةـــيوـــه دـــيدحتو عـــئاـــقوـــلا تاـــبـــثإل
ظوحلم اذهو .لبقتسملا يف مئارجلا عنم ىلإ ةفاضإلاب ،يرسقلا

ضرفت يتلا يرسقلا ءافتخالا لوح ةيقافّتالا نم21 ةّداملا يف
اهيدل ةّصتخم ةيقيقحت تاطلس ءاشنإ ءاضعألا لودلا ىلع
ةيامحل ةمزاللا ريبادتلا ذاخّتاو ةمزاللا دراوملاو تايحالصلا

قوقحل ةيلودلا ريياعملا ّرقتو021.قيقحتلا يف نيكرتشملا عيمج
.تاقيقحتلا ةيلالقتسا ةرورضب مويلا ناسنإلا

يرسقلا ءافتخالا تالاح يف قيقحتلل ةّصاخ ةدحو دجوي ال
نيأ صاخشألل حضاو ريغ نوكي ام اًبلاغ ،اذل .قارعلا يف

ةيموكح تاطلس ةّدع كراشتت ثيح ،ىوكشلا ميدقت مهيلع
تالاحل ةدحو ءاشنإ مغر121.ةيضقلا هذه يف تايحالصلا
رصتقي داكي اهلمعّ نأ الإ ،لدعلا ةرازو يف يرسقلا ءافتخالا

ىلع ةبوتكم دودر ميدقت لثم ،ةيبتكملا ماهملا ضعب ىلع
ممألا ةــنجل نــم اــهاــقــلــتــت يتــلا ةــلــجاــعــلا تاءارـــجالا تاـــبـــلـــط
ةــيضّوــفملا ّنإ .يرسقــلا ءاــفــتــخالا تالاــحــب ةــيــنــعملا ةدــحـــّتملا
يـــّقــــلــــتــــب اًضيأ ةــــلَّوخم قارــــعــــلا يف ناسنإلا قوــــقحل اــــيــــلــــعــــلا
مدعل تدُقتنا دقو ةطلسلاو ةيلالقتسالل رقتفت اهّنكل ،ىواكشلا

221.يرسقلا ءافتخالا تالاح يف قيقحتلا يف اهتيلاعف

،رـــخآ ينـــمأ زاـــهـــج ّيأ وأ ،ةـــطرشلا ىدـــل ىوـــكشلا مـــيدـــقـــت اــــّمأ
هذـــه نوـــكـــت اـــم اـــًبـــلاـــغ ّنأو اًدــــيدحت ،اًضيأ لــــكاشم هــــبوشتــــف
مّدقت ال ةداعلا يف ،هيلعو .ةميرجلا ذيفنت يف ةكراشم ةزهجألا
321.ماقتنالا نم اًفوخ ىوكش اًرسق يفتخملا صخشلا ةرسأ

دق ،شعادب ةطبترم ام ةرسأّ نأب هُبتشا ام اذإ ،كلذ ىلع ةوالع
تارباخملا زاهج نم ينمأ حيرصت ىلع لوصحلا ىلإ ّرطضُت
ريغ ،ىوكش ميدقت نم نّكمتلل ينطولا نمألا زاهج وأ ينطولا
421.ةزهجألا هذه عم لماعتلا نم نوفاخي نيريثكّ نأ

تالاــح يف قــيــقــحــتـــلـــل ةـــّلـــقـــتسم تاـــئيـــه ةدـــيدـــع لود تأشنأ
يف نييموكح نيلوؤسم عولضّ نأ ثيح ،يرسقلا ءافتخالا
.بسانم ريغ ةمئاقلا تايلآلا ىلع دامتعالا لعجي مئارجلا

صاــخشألا تالاــح يف قــيــقــحــتــلا ةــنجل ،لاــثملا لــيــبس ىــلــعــف
ملاظم نيمأو521.ملاظملا نيمأ اهسأري ايبمولوك يف نيفتخملا

يف قيقحتلا ةيحالص هيدل اًضيأ الاميتاوغ يف ناسنإلا قوقح
ايفيلوب621.يرسقلا ءافتخالا اياحض دوجو نكامأو ريصم
ةـيــنــطو تاــئيــه تأشنأ يتــلا نادــلــبــلا نــم اًضيأ نــيــتــنــجرألاو

8691 يماع نيب ةبكترملا مئارجلا اياضق يف طقف صتخت

ةـطـبـترملا تاـكاـهـتـنالا ةجلاـعـم اـهـنـكـمـُي ال يلاــتــلاــبو ،3002و
ةمكحملا ةطلس يطغُت ،كلذ ىلع ةوالع .ةريخألا تاعازنلاب
ءاضعأ ةمكاحم نم نكمتت ملو ،نييقارعلا نينطاوملا طقف
دض مـئارـج باـكـتراـب نـيـمـهـتملا ةـيـبـنــجألا ةــيرــكسعــلا تاوــقــلا
511.ةيقارعلا يضارألا ىلع تبكُترا نإو ىتح ،نييندملا

ةمكحملا ةطلس يطغُت ،ةحاتملا ىرخألا رطألل ةبسنلاب امأ
يأ ،ةيناسنإلا دض ةميرجك يرسقلا ءافتخالا ةيلودلا ةيئانجلا
هجوم يجهنم وأ قاطنلا عساو موجه راطإ يف بكترت نيح«

مــــــلـــــــع نـــــــعو ،نـــــــيـــــــيـــــــندملا ناـــــــكسلا نـــــــم ةـــــــعوـــــــمجم يأ دض
امور ماظن ىلع ةعقوملا لودلا نم ددع مّرج611.»موجهلاب
ةيناسنإلا دض مئارجلا ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا

يف يساسألا امور ماظن ماكحأ جمدت نيناوق نس لالخ نم
ةعقوملا لودلا نم سيل قارعلا نأ الإ711.ةيلحملا اهتاعيرشت
لوبقل تاوعدلا نآلا ىتح مواق دقو يساسألا امور ماظن ىلع
ةقيرطلا نإف ،يلاتلابو811.ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ةطلس

تاـيــحالصب ةــيــلودــلا ةــيــئاــنجلا ةــمــكــحملا عــتــمــتــتــل ةدــيــحوــلا
ليحي نأ يه قارعلا يف ةبكترملا مئارجلا ةمكاحمل ةيئاضق

ماعلا يعدملا ىلإ عضولا ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم
911.حجرم ريغ رمأ وهو ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل

رثكأ نإف ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا صاصتخا بايغ يف
يرسقـلا ءاـفـتـخالا مـيرـجـتـل قارـعـلـل ةـبسنـلاـب ةـيــقــطــنــم قرــطــلا

ىدحإ .ةيلحملا هتاعيرشت ليدعت يه ةيناسنإلا دض ةميرجك
يف ةدام جاردإ يه كلذ قيقحت اهلالخ نم نكمُي يتلا قرطلا

دض مــــئارجلاــــب ةصاــــخ يرسقــــلا ءاــــفــــتـــــخالا نوـــــناـــــق عورشم
ّنس لالــخ نــم اًضيأ كلذــب ماــيــقــلا نــكــمــُي ،نـــكـــلو .ةـــيـــناسنإلا

ةيلودلا عئاظفلا مئارجل لماكلا قاطنلا مكحي لصفنم نوناق
ءاهتنا ذنم .يقارعلا تابوقعلا نوناق يف اًيلاح جردُت مل يتلا
عـــقاوـــلا يف ةـــيـــقارـــعـــلا ةـــموـــكحلا لوادـــتـــت ،شعاد عــــم عازــــنــــلا
ةــيــناسنإلا دض مــئارجلاو برحلا مــئارــج ةـــيـــطـــغـــتـــل تاـــعـــيرشت
،نكلو .عازنلا لالخ تبكُترا يتلا ةيعامجلا ةدابإلا ةميرجو
عيرشت يأ نوكي الأ مهملا نم ،اياحضلا عيمجل ةلادعلا نامضل
راـــطإلاـــب وأ يناجلاـــب اًدـــيـــقـــم ةـــيـــناسنإلا دض مـــئارجلا مـــكــــحــــي
تاــكاــهــتــنا يأ ةــيـــطـــغـــت نـــمضي نأ هـــنأش نـــم اذـــهو .ينـــمزـــلا

ةــمــكــحملا يف روصقــلا هــجوأ رارــكــت بنــجــتــي نأو ،ةــيــلــبــقـــتسم
.ايلعلا ةيقارعلا

قارعلا يف يرسقلا ءافتخالل دح عضو :ةيدبألا ةميرجلا
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نمض نم .هيشونيب سيئرلا ةبقح لالخ نييراسي نيلضانم
،ةميرجلا يف اوكراش تايوتسملا عيمج نم نولوؤسم نيناُدملا

بيرختلا ةحفاكم ةدحو سيئرو ةيسايسلا ةطرشلا ريدم نم
لاقتعالا تايلمعب اوماق نيذلا ةطرشلا رصانع ىلإً الوصو
،اياحضلا لقنل تمدُختسا يتلا ةيحورملا ناطبق ،ةيساسألا

ضعـب عّرذـت مـغر .ةــيــحورملا مادــخــتساــب حــمس يذــلا دــئاــقــلاو
ّنأ ةــمــكــحملا تأر ،رــماوألا نوذــّفــنــي اوــناــك مــهــّنأب نــيـــمـــهـــّتملا
حمست ال ةينوناقلا ريغ لاعفألا نم ديدعلا تنّمضت ةيلمعلا
231.عافدلا اذه لوبقب

ىلع قارعلا يف لّوألا يرسقلا ءافتخالا نوناق عورشم َّصَن
عاونأ نمّ فخأ تابوقع اهيلع ضرف هّنكل .ءاسؤرلا ةيلوؤسم
ةرـــكـــف سكـــعـــي ال يذـــلا رـــمألا ،ىرـــخألا ةـــيـــئاـــنجلا ةـــيـــلوؤسملا
رابكلا نيلوؤسملا ىلع ربكأ تابوقع ضرف لَّضفُي .ةيقافّتالا

بصانم يف صاخشألا عدر ىلع هتردقلو ةيزمرلا هتيّمهأل
.ةطلسلا

تابوقعلا
نــم تالــفإلا ةــبراحمل يرورض ةــبساــنــم تاـــبوـــقـــع ضرـــفّ نإ
ةيلمعلا يف ةقثلا ءانبو ،نييلبقتسملا نيبكترملا عدر ،باقعلا
ةميرج ةوسق سكعت يتلا تابوقعلاب قّلعتي اميف .ةيئاضقلا
تاسرامملا لضفأّ نأ لماعلا قيرفلا حرتقا ،يرسقلا ءافتخالا

331.ةنس04 ىلإ52 نم نجسلاب ماكحأ يه

ةــفــِّفــخملا فورــظــلا ناــبسحلاــب ذــخألاــب ةـــيّرحلا لودـــلـــل نـــكـــلو
يف قارــعــلا مّدــقــي .ةــبساــنملا ةــبوــقــعـــلا رـــيرـــقـــت دـــنـــع ةدِّدشملاو
ماــيــق اــهــنــم ،ةــفــِّفــخملا فورــظـــلا نـــم اًددـــع نوـــناـــقـــلا عورشم
وأ ،بكترملا نع غالبإلا وأ يفتخملا نع جارفإلاب صخشلا

وأ ةّصتخملا تاطلسلا ىلإ اًعوط هسفن بكترملا مّلسي امدنع
جاردإّ نإ .يفتخملا صخشلا ذاقنإ يف دعاست تامولعم مّدقي
نوعيطتسي نيذلا عيجشتلّ مهم نوناقلا يف ةفِّفخملا فورظلا
ىلع اياضقّ لح وأ يرسقلا ءافتخالا ءاهنإ ىلع ةدعاسملا
ءافتخا اياضق نّمضتف ةدِّدشملا فورظلا اّمأ .ةدعاسملا ميدقت
ةأرما قحب ةميرجلا باكتراو ،يفتخملا ةافو ىلإ يّدؤت يرسق

.فعضتسم صخش وأ ،ةقاعإ يذ صخش وأ ،رصاق وأ ،لماح

.ةّدش رثكأ تابوقع ىلإ ةدِّدشملا فورظلا يّدؤت نأ يعيبطلا نم
ريياعملا عم اهضراعتل مادعإلا ةبوقع لمأت بجي ال نكلو
ةـبوـقـع ءاـهـنإ وـحــن اــًمدــق لودــلا ّيضم بــّلــطــتــت يتــلا ةــيــلودــلا
ءافتخالا نوناقْ يَعورشم نّمضتي نأ قِلقملا نم اذل .مادعإلا

دقف كيسكملاو وريبلا اّمأ721.نيفتخملا صاخشألاب ةينعم
تالاـــح يف قـــيـــقـــحـــتـــلــــل نــــيّصاــــخ نــــيــــعّدــــم بتاــــكــــم اــــتأشنأ
821.نيفتخملا صاخشألا

يف ىواكشلا ميدقت يف اهديدحتّ مت يتلا تابقعلاّ لظ يف
نييعت يف ريكفتلا قارعلا ىلع ،مويلا يرسقلا ءافتخالا تالاح
ميدقتل ةيلمعلا تاءارجإلا جاردإو ،فدهلا اذهل ةّصتخم ةئيه
ةئيهلا هذهل نوكي نأ مهملا نم .اهنوناق يف حوضوب ىوكشلا
ةّداملا طرتشت امك ،ةيمسر ىوكش نودب فّرصتلاب ةيحالصلا

.ةيقافّتالا نم2.21

ةيئانجلا ةيلوؤسملا داعبأ
ةّداملا ضرفت يرسقلا ءافتخالا اياضق ةاضاقم ّصخي اميف
ةيلوؤسملا ليمحت ءاضعألا لودلا ىلع ةيقافّتالا نم )أ(1.6
وأ رمأي وأ ،يرسقلا ءافتخالا ةميرج بكتري نمّ لكل« ةيئانجلا
وأ اًئطاوتم نوكي وأ ،اهباكترا لواحي وأ اهباكتراب يصوي
ةّداملا ضرفت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب921.»اهباكترا يف كرتشي
ءاسؤرلا ةيلوؤسمب رارقإلا ىلع فارطألا لودلا ىلع )ب(1.6
اهيلعّ نأ ينعي اذه .)ةدايقلا ةيلوؤسم مساب اًضيأ ةفورعملا(

وأ ،ملع ىلع ناك ىلعأ لوؤسم ّيأل ةيئانجلا ةيلوؤسملا ليمحت
كشو ىلع اهّنأ وأ ،يرسق ءافتخا ةيلمع ثودحب ،ملعي نأ بجي
هـتاـيـحالص نــمض ةــمزالــلا رــيــبادــتــلا ذــخــّتــي نأ نود ،ثودحلا

نم عونلا اذه فلخ ةركفلاّ نإ031.اهنع غالبإلل وأ اهعنمل
ةــطــلسلا عــقاوـــم يف صاـــخشألا ّنأ يه ةـــيـــئاـــنجلا ةـــيـــلوؤسملا
.مئارجلا ثودح عنمل ربكأ ةيلوؤسم مهيدل

عّرذــتــلا ىــندألا بتارملا باـــحصأل نـــكـــمـــي ال ىرـــخأ ةـــهـــج نـــم
ةّداملا ّصنت .يرسق ءافتخا مئارج باكترال مهئاسؤر رماوأب
نم ةرداص تاميلعت وأ رمأ ّيأب عّرذتلا زوجي ال« :هّنأ ىلع2.6
ةـمـيرـج رـيرـبـتـل اـهرــيــغ وأ ةــيرــكسع وأ ةــيــندــم وأ ةــّماــع ةــطــلس

،قارعلا يف ّصاخ لكشبّ مهم رمألا اذه .»يرسقلا ءافتخالا
نييمسرلا نيلوؤسملا يفعت لوعفملا ةيراس نيناوقلاّ نأ ثيح
ةّداملا صنت .مهئاسؤر رماوأل اًذيفنت اوفّرصت ام اذإ باقعلا نم
اذإ ةميرج سيل لعفلاّ نأ ىلع يقارعلا تابوقعلا نوناق نم04
هيلإ رداص رمأل اًذيفنت ّةماع ةمدخب فَّلكم وأ فَّظوم هب ماق
131.هيلع ةبجاو هتعاطّ نأ دقتعا وأ هتعاط هيلع بجت سيئر نم

تنادأ ،لاـــثملا لـــيــــبس ىــــلــــع ،يلــــيشت يف اــــياضقــــلا ىدــــحإ يف
يف شيجلاو ةـــــطرشلا نـــــم اًرصنــــــع33 ىـلـع اـيـلـعـلا ةــمــكــحملا

ةسمخل يرسقلا ءافتخالا يف مهرود ىلع7102 راذآ/سرام
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رــيصم ةــفرــعــم دــنــع طــقــف يهــتــنــت ةــمــيرجلا ّنأ ىــلــع حوضوـــب
اًزجاح ةيعجرلا مدع أدبم عوقو مدع نامض لجأ نم ،ةيحضلا
يرسقلا ءافتخالا ةحفاكم نوناقّ نإ .ةيئاضقلا ةقحالملا مامأ
نـع دــّيــج لــثــم وــه0102 ماـعـل ينـيـّبـيـلـيــفــلا يعوــطــلا رــيــغ وأ
لّكشي لمعّ لك« :لوقت ةّدام نّمضتي هّنأل ،ىلضفلا تاسرامملا
املاط ةّرمتسم ةميرج رَبتعُي يعوط ريغ وأ اًيرسق ءافتخا
نود ،يفتخملا ناكمو ريصم ىلع مّتكتلاب نوبكترملا ّرمتسا

931.»نيقيلا هجو ىلع عئاقولا هذه ديدحت

وفعلا
عيجشتلل ةّحلسملا تاعازنلا ةياهن دنع وفعلا حَنمُي ام اًبلاغ
.ةيئادعلا لامعألا يف ةكراشملا فارطألا نيب ةحلاصملا ىلع
مئارجلا وفعلا لمشي نأ يغبني ال يلودلا نوناقلا بجومب نكلو
ةدابإلا ،ةيناسنإلا ّدض مئارجلا ،برحلا مئارج لثم ،ةيلودلا
.ناسنإلا قوقح نوناقل ةميسجلا تاكاهتنالا وأ ،ةيعامجلا

041.يرسقلا ءافتخالا نّمضتت هذهو

نيناوق تِمدُختسا ملاعلا لوح تاعازنلا نم ديدعلا يف ،فسألل
ةــقاــعإل ،ةــيــئادــعــلا لاــمــعألا ةــياــهــن دـــنـــع تَّرـــقُأ يتـــلا ،وـــفـــعـــلا
تحـــمسو ،يرسقـــلا ءاـــفـــتـــخالا مـــئارجل ةـــيــــئاضقــــلا ةــــقــــحالملا

.ليوط تقول باقعلا نم تالفإلاب تاكاهتنالا هذه يبكترمل
ةحلاصملا ةقيثو تَّرقُأ ً،الثم ةيرئازجلا برحلا ءاهتنا دنعف
نيذلا نيّحلسملاو ةلودلا يفَّظومل وفعلا حنمت مل يتلا ةينطولا
وأ داقتنا لك تعنم امّنإ ،بسحو برحلا لالخ مئارج اوبكترا
لصحت مل ،يلاتلاب .عازنلا لالخ ةلودلا فرصت ةروص هيوشت

ىرخأ ةميسج مئارج وأ يرسقلا ءافتخالا مئارجل تامكاحم
اًضيأ ىرخأ ةينيتال لودو نيتنجرألا141.برحلا لالخ تَبكُترا
ةـيـئاضقـلا تاءارـجإلا اـهـتــيادــب يف تعــنــم وــفــع نــيــناوــق تّرــقأ

يروتاتكدلا مكحلا لالخ تلصح ناسنإلا قوقحل تاكاهتنال
5002 يف تنلعأ ةينيتنجرألا ايلعلا ةمكحملاّ نأ ريغ .يركسعلا

ةاضاـقمل قـيرـطـلا دـّهـم اــم ،ةــيروــتسد رــيــغ وــفــعــلا نــيــناوــقّ نأ
241.يرسقلا ءافتخالا

ءارـجإك هـيــلإ رــَظــنــُي ،6102 يف ّماــع وــفــع نوـــناـــق قارـــعـــلا ّرـــقأ
نع جارفإلا ربع ةعيشلاو ةّنسلا نيب يسايسلا رّتوتلا فيفختل
وفعلا نوناق نّمضتي341.ةيسايس بابسأل نيلقتعملا ةّنسلا
ءافتخالا ىلإ ةحارصب ريشي ال ّهنكل ،تاءانثتسا ةعومجمّ ماعلا
نوـــناــــق يف ةــــلوــــمشملا مــــئارجلا ىــــلــــع ةراشإك ّالإ -يرسقلا
يذلاو(5002 ماعل01 مقر ايلعلا ةيقارعلا ةيئانجلا ةمكحملا
441.)ثعبلا بزح ةبقح لالخ تاكاهتنالا ىلع طقف قبطني

ةبوقع لازنإ حارتقا نآلا ىّتح نامَّدقملا قارعلا يف يرسقلا
ةاــفوـــب يهـــتـــنـــت يتـــلا يرسقـــلا ءاـــفـــتـــخالا اـــياضق يف مادـــعإلا
ءاـفـتـخالا تالاـحــب ينــعملا لــماــعــلا قــيرــفــلا رــبــتــعــي .ةــيــحضلا
ىلإ ةبسنلاب ىّتح»طرفم« مادعإلا ةبوقع ضرفّ نأ يرسقلا
ىصقأ نوكت نأ يغبني431.يرسقلا ءافتخالا اياضق رطخأ

.ةايحلا ىدم نجسلا يرسقلا ءافتخالل ةبوقع

ةلادعلا قّقحت مامأ زجاوحلا
نود لوحت يتـلا تاـبــقــعــلا يف ةــلادــعــلا ماــمأ زــجاوحلا لــثــمــتــت
،تاناصحلا ،وفعلا نّمضتتو ،نالاّعفلا ةاضاقملاو قيقحتلا

.مداقتلا ماكحأو

ةيعجرلا مدعو مداقتلا ماكحأ
نيح يفو ،مداقتلا ماكحأ ىلع ةيقافّتالا نم1.8 ةّداملا ّصنت
عّجشت اهّنإ يرسقلا ءافتخالا اياضق ىلع هقيبطت عنمت ال
طقف ةينعم ةقَّبطملا مداقتلا نيناوق نوكت نامض ىلع لودلا
هذه ةماسج عم ةبسانتمو دمألا ةليوط ؛ةيئانجلا تاءارجإلاب
سيلو يرسقلا ءافتخالا ةميرج ةياهن دنع أدبت نأو ؛ةميرجلا
.اهتيادب

تاءارجإلا راطإ يف مداقت ماظن ىلع يقارعلا نوناقلا صني ال
يف ةبولطملا كلت نم رثكأ ةيامح مّدقي يلاتلابو ةيئانجلا
ةــيساسألا ئداــبملا نــم ةــيــعــجرــلا مدــع ّنأ رــيـــغ531.ةيقافّتالا
راــبــتــعا نــكــمــي ال هــّنأ ينــعــي اــم ،يقارــعــلا يئاــنجلا نوــناـــقـــلـــل
ةميرج ربتعُت نكت مل ةميرج ىلع هتبقاعم وأ اًبنذم صخشلا

يقارعلا روتسدلا نم ً)ارشاع(91 ةّداملا صنت .اهعوقو دنع
َحلصأ ناك اذإ الإ يعجر ٍرثأب يئازجلا نوناقلا يرسي ال« :ىلع
631.»مهتملل

ةميرج يه يرسقلا ءافتخالا ةميرجّ نأ اًفورعم حبصأ دقل
يفتخملا ناكمو ريصم يقب املاط ّرمتست اهّنأ يأ ،»ةّرمتسم«
ىلع اًرّخؤم َّرقُأ نوناق قيبطت ،يلاتلابو731.نَيحضاو ريغ
أدبم كهتني ال ،نوناقلا رارقإ لبق تأدب يتلاو ،ةّرمتسم اياضق
ناـيرس ءدـب دـعـب ّرـمـتسي ءاـفـتـخالا ّنأ ةــقــيــقــح .ةــيــعــجرــلا مدــع
ةيحالصلاو صاصتخالا ةيئاضقلا تاطلسلا يطعي نوناقلا

831.ةمكاحملا يف

ةّدام نّمضتي نأ ديدجلا يقارعلا يرسقلا ءافتخالا نوناق ىلع
ّصنـتو يرسقـلا ءاـفـتــخالا ةــمــيرجل ةّرــمــتسملا ةــعــيــبــطــلا دّدحت

قارعلا يف يرسقلا ءافتخالل دح عضو :ةيدبألا ةميرجلا
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تحُنم دقل .شعاد ميظنت عم عارصلا ةيادب ذنم ةيساسألا
طاــقــنو تاراــطملا ىــلــع ةرــطــيسلا يبــعشلا دشحلا تاــيشيـــلـــيـــم
يهو351،قارعلا ءاحنأ عيمج يف ةيدودحلا رباعملاو شيتفتلا

451.يئاضق فارشإ نود تالاقتعا ذيفنتب موقت ام اًبلاغ

صاـخ لـكشب باـهرإلا ةـمـهـتـب نوزــجــتــحملا دارــفألا ضّرــعــتــي
نوناقلا صني ال .ةبجاولا ةينوناقلا تاءارجإلل تاكاهتنال
يأ ىلع5002 ماعلا يف رداصلا باهرإلا ةحفاكمل31 مقر

بجومب لاقتعالا تايلمع متت ام اًبلاغو ،ةيئارجإ تانامض
لدعلا ريزو غلبأ ،7102 ماعلا يف551.رمأ نود نم نوناقلا اذه
مــهــب هــبــتشملا نإ »شتوو ستــيار نــموــيــه« ةــمــظــنــم يقارــعـــلا
يف قحلاــب نوــعــتــمــتــي ال نوــناــقــلا اذــه بجوــمــب نــيزـــجـــتـــحملا
حَمسُي ال امك651،قيقحتلا ةرتف لالخ مهيوذ عم لصاوتلا
751.باهرإلاب نيمهتملا باوجتسا ءانثأ روضحلاب نيماحملل

ذفنت يتلا ةينمألا تاهجلا ىلع ضَرفُت يتلا بقاوعلا يه ٌةليلق
مقر ةداملا نأ نم مغرلا ىلع اذه .يفسعتلا لاقتعالا تايلمع
ىلإ لصت ةبوقع ضرف ىلع صنت تابوقعلا نوناق نم223
ضبق ةماع ةمدخب فلكم وا فظوم« لكل نجس تاونس عبس
صني يتلا لاوحألا ريغ يف هزجح وا هسبح وا صخش ىلع
رشع ىلإ نــجسلا ةــبوــقــع ةداــيز نــكـــمـــيو851.»نوناقلا اهـيـلـع
اًّيز يدتري صخش لبق نم ةميرجلا باكترا مت اذإ تاونس
زاربإ وأ ةيوه لاحتنا وأ ،كلذب مايقلل ةيحالص نود اًّيمسر
دّدحت951».ةيعرش ةطلس لبق نم ردص هنأ يعّدي روزم رمأ
نـيـفـظوـمــلــل نــجسلاــب تاــبوــقــع اًضيأ423و323 ناــــــتداملا

ىــلــع تاــبوــقــع نوضرــفــي نــيذــلا ةــماــع ةـــمدـــخـــب نـــيـــفـــلـــكملاو
وأ ،نوناقلا اهددحي يتلا كلت نم دشأ نينادملا صاخشألا
رودص نود نم زاجتحالا زكارم ىلإ صاخشألا نولخدي نيذلا
ىدحإل اًقفوو ،كلذ عم061.ةّصتخملا تاطلسلا نم كلذب ٍرمأ

تالاــح قــيــثوــت ىــلــع لــمــعــت يتــلا يندملا عــمــتــجملا تاــمــظــنـــم
يأ عفر ىلع رَكذُت ةّلدأ دجوت ال ،قارعلا يف يرسقلا ءافتخالا

161.داوملا هذهب قلعتي اميف نمألا يلوؤسم دض ةيئاضق ىوعد

يرسلا زاجتحالا
مـيـلــقإ ةــموــكــحو ةــيــقارــعــلا ةــيزــكرملا ةــموــكحلا نــم ٌّلــك ُرــُكــنــت
نأ ّالإ261.ةــيرس زاــجــتــحا قــفارــم دوــجو ًاــيـــمسر ناـــتسدرـــك
نـــمو يندملا عـــمـــتـــجملا تاـــمــــظــــنــــم نــــم ةدراوــــلا تاــــموــــلــــعملا
دــــكؤت نــــيــــيــــموــــكحلا نــــيــــلوؤسملا راــــبـــــك ضعـــــب تاـــــحـــــيرصت
ءاحنأ عيمج يف ةيرسلا نوجسلل قاطنلا عساولا مادختسالا
باونلا سلجم ءاضعأ دحأ حّرص ،8002 ماعلا يف361.قارعلا

ءاـفـتـخالا نوــناــق عورشم نــيــمضت يف رــيــكــفــتــلا قارــعــلا ىــلــع
.ةميرجلا هذه ىلع وفعلا قيبطت عنمت ةحضاو ةرابع يرسقلا
نوــناــق يفــف ،ددصلا اذــه يف اًدـــّيـــج ًالاـــثـــم الاـــمـــيـــتاوـــغ مّدـــقـــت
نم يرسقلا ءافتخالا تنثتسا6991 ماعل ةينطولا ةحلاصملا
نوناق تنّمض ،اًضيأ نّيبيليفلاو541.وفعلاب ةلومشملا مئارجلا
هذه يبكترمّ نأ ىلع ّصنت ةّدام0102 ماعل يرسقلا ءافتخالا
وأ ّصاخلا وفعلا نيناوق نم ةدافتسالا مهنكمي ال ةميرجلا
641.ةلثامملا تاءارجإلا

 زاجتحالا تالجسو تاءارجإ
لاـقـتـعالا تاـيـلـمـع مـكحت يتـلا ةـيـنوـناـقــلا تاــناــمضلا رــبــتــعــت
.يرسقلا ءافتخالا تالاح ثودح عنمل ةيرورض زاجتحالاو
تاطلسلا ديدحت ؛يرسلا زاجتحالا عنم تانامضلا هذه لمشت
دارــفأ عــم لصاوــتـــلا يف قحلا ؛زاـــجـــتـــحالا نـــكاـــمأو ةصتـــخملا
ىلإ لوصولا ؛)بناجألل( ةيلصنقلا تاطلسلاوٍ ماحمو ةرسألا
رادصإب سامتلا ميدقت وأ نعط يف قحلاو ؛ةيئاضقلا تاطلسلا
.راضحإلا رمأ

،ًالثم .تانامضلا هذه نم ديدعلا يقارعلا نوناقلا نّمضتي
كلذكو ،عورشملا ريغ زجحلا روتسدلا نم91 ةداملا رظحت

لفكتو741.كلذل ةصصخم ريغ نكامأ يف فيقوتلا وأ سبحلا
قـيــقــحــتــلا لــحارــم عــيــمــج يف عاــفدــلا يف قحلا اــهسفــن ةداملا

ىلإ ةـيـلوألا قـيـقـحـتــلا قــئاــثو مــيدــقــت بجوــتستو ،ةــمــكاــحملاو
صنت امك841.فيقوت يأ نم ةعاس42 ةرتف لالخ يضاقلا
ال« هنأ ىلع ةيئازجلا تامكاحملا لوصا نوناق نم29 ةداملا
رما ىضتقمب الا هفيقوت وا صخش يا ىلع ضبقلا زوجي

اهيف زيجي يتلا لاوحالا يف وا ةمكحم وا يضاق نم رداص
941».كلذ نوناقلا

ةسرامملا يف تاءارجإلا هذه لهاجت متي ام اًريثك ،كلذ عم
رمأ عم وأ ،رمأ نودب تالاقتعالا ذيفنت متي ام اًبلاغ ذإ ،ةيلمعلا
نــــهر ةدــــع ماــــيأ ىضمأ دــــق فوــــقوملا نوــــكــــي نأ دـــــعـــــب ردصي
متيو ،ةعاس42 ـلا ةلهمب مازتلالا متي ام اًردان051.زاجتحالا
لــبــق عــيــباسأ وأ ماــيأل ةدمل صاــخشألا نــم دــيدــعــلا زاـــجـــتـــحا
يف نولقتعملا مرحُي امك151.قيقحتلا يضاق مامأ مهراضحإ

،يلوألا قيقحتلا ءانثأ ماحمب لاصتالا نم نايحألا نم ريثك
دعب الإ مهزاجتحا ناكمب مهتالئاع غالبإ متي ال اًنايحأو
ىلإ بيلاسألا هذه مقافت ببس دوعي251.تاقيقحتلا لامتكا
ةــيــنــمألا فـــئاـــظوـــلا نـــع ةـــلوؤسملا ةـــحـــلسملا تاـــهجلا راشتـــنا
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ةيئانجلا ةمكحملا ىدل ظوفحملا زاجتحالا لجس ىلإ لوصولا
نيذلا ءامسأ ّالإ نّمضتي ال لجسلا نإف ،ةيقارعلا ةيزكرملا

صاخشألا ىلع رذعتي ام ًابلاغو ،ةيئاضقٍ ةطلس مامأ اولثم
271.ةمئاقلا يف نيزجتحملا مهبراقأ ءامسأ ىلع روثعلا

مظعم نأ ناسنإلا قوقحل ايلعلا ةيقارعلا ةيضوفملا تظحال
لــهسي اــًيودــي ةـــمـــَّظـــنـــُمو ةـــمـــَّقرـــُم تالـــجسب ظـــفـــتحت نوـــجسلا
ظاــــفــــتـــــحالا مـــــتـــــي ال ،كلذ ىلإ ةـــــفاضإلاـــــب371.اـهـب بعالــتــلا
زــكارــم فــلــتخم رــبــع ةدــّحوـــم تاـــقـــيسنـــتـــل ًاـــقـــفو تالـــجسلاـــب
ينورتكلإلا ليجستلا زكارملا ضعب مدختست ثيح ،زاجتحالا

رــيشت اــمــك471.طـــقـــف ةـــعوـــبـــطملا تالـــجسلا رـــخآلا ضعـــبـــلاو
ةزهجألا اهب ظفتحت يتلا تامولعملا نأ ىلإ ايلعلا ةيضوفملا
دـعاوـقـب ةـطـبـترـم تسيـل ناـتسدرـك مـيـلـقإ ةـموــكــح يف ةــيــنــمألا
571.ةيزكرملا ةموكحلا تانايب

صاــــــــخشألل قّسنــــــــم ينــــــــطو لــــــــجس ءاشنإ نإف ،يلاــــــــتــــــــلاــــــــب
يف ةيقارعلا ةلودلل ةبسنلاب ةيولوأ نوكي نأ بجي نيزجتحملا

اعورشم نّمضت .يرسقلا ءافتخالا تالاح ةحفاكمل اهاعسم
يف اـحِرـُط ناذـلـلا يرسقـلا ءاـفـتـخالاـب نــيــَقــّلــعــتملا نــيــنوــناــقــلا
رقتفت اهنكل ،لجسلا اذه لثم ءاشنإل اًدونب نآلا ىتح قارعلا
ىلع فارشإلا نع ةلوؤسملا ةطلسلا لثم ،ةمهم ليصافت ىلإ
،ةينعملا تارازولا نم تامولعملا ىلع لوصحلا ةيفيكو لجسلا

ىلإ روهمجلا لوصو نأشب حوضولا ىلإ اًضيأ رقتفت اهنأ امك
نأ نامضب لودلا ةيقافتالا نم81 ةداملا بلاطت .لجسلا
يف ةدراولا تامولعملا يف ةعورشم ةحلصم اهل يتلا فارطألا

نــم نــيــمورــحملا صاــخشألا براــقأ لــثــم ،تاــناـــيـــبـــلا ةدـــعاـــق
هذه ىلإ لوصولا ىلع ةرداق ،مهيماحم وأ مهيلثمم وأ مهتيرح

671.اًيلك وأ اًيئزج امإ ،تامولعملا

نيلقتسملا نيبقارملا تارايز ليهست قارعلا ىلع يغبني امك
ةدوجوملا تالجسلا صحفل ،دالبلا يف زاجتحالا زكارم ىلإ

نأ ةيقارعلا ةموكحلا يعدت .زكارملل ةماعلا فورظلا ةنياعمو
تارايزل ةحوتفم ناتسدرك ميلقإو قارعلا يف نوجسلا عيمج

عـمـتـجملا تاــمــظــنــم نأ الإ771،ةيقوـقحلاو ةـيـلودـلا تاـمـظـنملا
لوخدلاب اهل حومسم ريغ ،اًيلمع ،اهنأ دكؤت ةيقارعلا يندملا
قوقحل ايلعلا ةيقارعلا ةيضوفملا ركذت امك871.زكارملا هذه ىلإ
مايقلل ينوناقلا ضيوفتلاب اهعتمت نم مغرلا ىلع هنأ ناسنإلا
تاطلسلا نم قبسم نذإ نود زاجتحالا زكارم ىلإ تارايزب
لوصحلا نود تارايزلا هذهب مايقلا نم تعُنم دقف ،ةلوؤسملا

971.تاقفاوملا ىلع

.قارعلا يف اًيرس اًنجس024 كانه نأب نييفحصلل يقارعلا
نمألاو ةطرشلاو شيجلا تادحو مظعم نأ ريراقتلا ديفتو اذه
دّكؤي امك461.اهب ةصاخ ةيرس تآشنم ريدت تايشيليملاو
مــــيــــلــــقإ ةــــموــــكــــح ناملرـــــب يف ناسنإلا قوـــــقـــــح ةـــــنجل سيـــــئر
561.ةقطنملا يف ةيرس زاجتحا زكارم ةّدع دوجو ىلع ناتسدرك

زــكارــم نــم دــيدـــعـــلا رـــيـــمدـــت مـــت ،شعاد عـــم عارصلـــل ةـــجـــيـــتـــن
ىلع .ةيمسرلا ريغ قفارملا مادختسا نم داز امم ،زاجتحالا

ديدعلا تلوح ةيلخادلا ةرازو نأ ريراقتلا ديفت ،لاثملا ليبس
661.ىونين ةظفاحم يف زاجتحا قفارم ىلإ نييندملا لزانم نم

ينطولا نمألا زاهج فرتعا ،8102 ماعلا ويلوي/زومت يفو
يف يرس زاجتحا زكرم ليغشتب ،ءارزولا سيئر بتكمب طبترملا

004 نــــم رــــثــــكأ زاــــجــــتــــحا مـــــت ثيـــــح ،لصوملا ةـــــنـــــيدـــــم قرش

761.صخش

نيزجتحملا تّالجس
نيزجتحملا صاخشألل ةقوثوملاو ةحاُتملا تالجسلا ربتعت
تالاح نم ةياقولل ةّمهملا ىرخألا ريبادتلا ىدحإ ةلودلا ىدل
ةيقافتالا نم71 ةداملا ّصنت ،ببسلا اذهل .يرسقلا ءافتخالا
صاخشألا تالجسب فارطألا لودلا ظفتحت نأ ىلع ةيلودلا
ةـيوـه لـثـم تاـموـلــعــم نــمضتــت نأ بجــي يتــلاو ،نــيزــجــتــحملا
هـتـلاـحـب ةـقـلـعـتملا لـيصاـفـتـلاو هـتــيرــح نــم مورــحملا صخشلا
نم هنامرح ىلع فارشإلا نع ةلوؤسملا ةطلسلاو ةيحصلا
لاح يف لّقنلاو جارفإلا ذيفنت ةعاسو خيرات نعو ،ةيرحلا

861.كلذ لوصح

صاـــخشألل ةـــلودـــلا ىوـــتسم ىــــلــــع يزــــكرــــم لــــجس دــــجوــــي ال
زكارمو نوجسلا ةرادإ ةيلوؤسم عقتو .قارعلا يف نيزجتحملا
ةرازوو لدعلا ةرازو اهنم ،تارازو ةدع قتاع ىلع فيقوتلا
عـمـتـجملا تاـمـظـنـم قـّثوـت اـمـكو961.ةـيـلـخادـلا ةرازوو عاـفدــلا
وأ نـــيزـــجـــتـــحملا صاـــخشألا تالـــئاـــع ىـــلــــع نــــيــــعــــتــــي ،يندملا
ةفلتخملا زكارم ةّدع ةرايز ،نايحألا نم ريثك يف ،نيفتخملا

زكارم نكامألا كلت لمشتو .مهبراقأ ناكم ديدحت ةلواحمل
ةــمــكــحملاو ةــيــلــحملا مـــكاـــحملاو زاـــجـــتـــحالا زـــكارـــمو ةـــطرشلا
ىــنــثملا راــطــم نــجسو ،ةــيــلــخادــلا ةرازوو ةــيزــكرملا ةــيــئاــنجلا
قوـــقحل اـــيـــلـــعـــلا ةـــيضوـــفملاو )يقارـــعـــلا شيجلا هرـــيدـــي يذـــلا(
نإ071.ةحصلا ةرازو وأ ،يموقلا نمألا ةيراشتسمو ناسنإلا
قارعلا يف تالاقتعالا ذيفنت يف نيطروتملا نيلعافلا ددعت
نم دحاو يأ يف دجاوتي نأ زَجتحملا صخشلل نكمي هنأ ينعي
نم رَُسألا دارفأ ضعب نّكمت نم مغرلا ىلعو171.زكارملا هذه
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نيتئفلا اتلك عقت نأ يقطنملا نم نوكي دق ،عارصلا باقعأ يف
ىدل نوكي نأ وه مهملا .ةدحاو ةيزكرم ةئيه ةيلوؤسم تحت

عاضخإ بنجتل حضاو يليغشت ماظنو حيرص ضيوفت ةئيهلا
دوقفم صخش نع غالبإلل ةدّقعم ةيطارقوريبٍ ةّقشمل براقألا
.اًيلاح لاحلا وه امك ،فتخم وأ

تايلآ ءاشنإب عارصلا نم ةجراخ ىرخأ نادلب تماق دقو
،ةقباسلا ايفالسوغوي يف عارصلا ءاهتنا دعب ً،الثم .ةلثامم

عازنلا اياحض نع ثحبلل تايقافتا ىلإ تاموكحلا تلصوت
يف تارداـبملا هذـه تلـمـع .مـهـتاـفر ةداـعإو مــهــيــلــع فرــعــتــلاو
مت ،اهلمعل ةجيتنو ،يناسنإ أدبم نم اًقالطنا لوألا ماقملا

،كلذك581.عازنلا ةرتف لالخ نيفتخملا نم ةئملا يف08 ديدحت
ماـعــلا يف اــيــبــموــلوــك يف تدــقــع يتــلا مالسلا تاــيــقاــفــتا تدأ

تيطعأ يتلاو ،»نيفتخملا نع ثحبلا ةدحو« ءاشنإ ىلإ6102
ةدـحوــلا هذــه ةــيالو لــمشت .اــهــتــمــهــم لاــمــكإل ةــنس02 ةـلـهــم
اودقُف وأ اوفتخا نيذلا صاخشألا عيمج نع ثحبلا تاّيلمع
ءافتخالا نع لوؤسملا ناك اذإ امع رظنلا ضغب ،عازنلا ءانثأ

681.ةيموكح ريغ ةلعاف تاهج وأ ةلودلا يه

يفاكلا ليومتلا اهؤاشنإ متي ثحب ةيلآ يأ حنمُت نأ دب ال
اهتمهم لامكإب اهل حامسلل ةينقتلا ةربخلاو ةيرشبلا دراوملاو
ماــعــلا نوــناــقــلا نأ نــم مــغرــلا ىــلــعو ،كيسكملا يف .ةــيــلاــعــفــب
ىلع ثحب ناجل أشنأ دق ءافتخالا تالاح نوؤشب قّلعتملا
صقــن ىدأ دــقــف ،تاــيالوــلا ىوــتسم ىــلــعو ينــطوـــلا ىوـــتسملا
ً،الثم .اهتايلمع ذيفنت يف لامهإلا ىلإ ةيلحملا ناجللا ليومت
قـــبس يتـــلا عـــقاوملا ةراــــيز ىلإ نــــيــــفــــتــــخملا تالــــئاــــع رــــطضت
اّمم ،اهشبن متي مل ٍتافُر ىلع روثعلا لجأ نم ةنجللا اهتحسمو
يذلا لامهإلا« نأ كلذ ،براقألل ةبسنلاب ًاءوس رومألا ديزي
لتق يتلا ةيشحولا ىلإ فاضي تافرلا عم ةموكحلا هب تلماعت
781.»مهاياحض نومرجملا اهب

يف امب ،ةصاخ ةينقت دراوم ةيعامجلا رباقملا رفح بّلطتي
رـــــــــــــــــــطاخم ةرادإو يعرشلا بطـــــــــــــــــــلا لاجم يف ةرـــــــــــــــــــبخلا كلذ
نإف ،يلاــتــلاــب .اــخــخــفــم ةرــبــقملا عــقوــم ناــك اذإ ،تارــجــفــتملا

ىلإ ةجاحلا سكعت قارعلا يف ةيعامجلا رباقملا ةرادإ ةبرجت
تدافأ ،8102 ماعلا يف .ددصلا اذهل ةصصخملا دراوملا ةدايز
ممألل ةيماسلا ةيضوفملاو قارعلا ةدعاسمل ةدحتملا ممألا ةثعب
34 مضي ةيعامجلا رباقملا مسق نأ ناسنإلا قوقحل ةدحتملا

،نيزختلا نكامأو ةمزاللا تادعملا ىلإ رقتفيو ،طقف اًفظوم
رّدق دقو881.ةعنقألاو تازافقلا لثم ةيساسألا تادعملا ىلإو

اهتداعإو تافُّرلا نع ثحبلا
ةبسانملا ريبادتلا ذاختا فارطألا لودلا ىلع ةيقافتالا ضرفت
جارفإلاو مهنكامأ ديدحتو نيفتخملا صاخشألا نع ثحبلل

اهب ءانتعالاو ةّثجلا ناكم ديدحت ،ةافولا ةلاح يفو ،مهنع
يف يرسقلا ءافتخالا تالاح يهتنت ام اًبلاغ081.اهتداعإو
اذه بّبسي .اًّرس اهنفد وأ ثثجلا فلَت متي امنيب ،اياحضلا لتق
ذإ ،تيملا براقأ ىدل دمألا ليوطلا نزحلاو ملألا نم ةلاح رمألا
اًنفد مهحنم وأ مهئابحأ ةافول عّجفتلا نع نيزجاع مهكرتي
نع ءبعلا اذه فيفختل .مهثثج ىلع روثعلا متي نأ ىلإ اًميرك
،مئالمٍ وحن ىلع لمعت نأ ثحبلا تايلآ ىلع بجي ،تالئاعلا
.تناك اًيأ ةيئانجلا تاءارجإلا ةلاح نع رظنلا ضغب

يف نيفتخملا وأ نيدوقفملا نع ةّدحوم ثحب ةيلآ دجوت ال
ماسقألا يف لّصفــم وــه اــمـــك ،تالـــئاـــعـــلا رـــبـــجـــي ّامم ،قارـــعـــلا
ديدحتل ةلواحم يف تاسسؤملا نم ديدعلا ةرايز ىلع ،ةقباسلا
ةرازو يف يرسقلا ءافتخالا ةدحو فيلكت مت .مهبراقأ ناكمأ
يتلا ةلجاعلا تاءارجإلا تابلط ىلع درلا ةيلوؤسمب لدعلا
يرسقلا ءافتخالا تالاحب ةينعملا ةدحتملا ممألا ةنجل اهلسرت
دودر ترهظأ دقف ،كلذ عم .نيفتخملا صاخشألا نع ةباين
تاءارجإلا نم ليلقلا ىوس ذختت مل اهنأ نآلا ىتح ةدحولا هذه
نم مغرلا ىلعو .صاخشألا ءالؤه نع ثحبلل ةّداجلاو ةّيلعفلا
ةــلــجاــعــلا تاءارــجإلا تاــبــلــط نــم ددــع رــبــكأ هــيدـــل قارـــعـــلا نأ
يف44 ـل الإ بجتست مل ةدحولا نأ الإ ،ةنجللا ىدل ةلجسملا
اهمّدقت يتلا دودرلا تناكو181.ةمدقملا تابلطلا نم ةئملا
متي مل هنأ ركذب يفتكت ذإ ،ةيقيقحلا تامولعملا ىلإ رقتفت
تاــناـــيـــبـــلا ةدـــعاـــق يف يفـــتـــخملا صخشلا مسا ىـــلـــع روـــثـــعـــلا
ةلوذبملا دوهجلا لوح ليصافت يأ ميدقت نود ،مهب ةصاخلا
بيجتست امك281.هتيضق يف قيقحتلا وأ صخشلا نع ثحبلل
مه نيفتخملا نإ لوقلاب ةلجاعلا تاءارجإلا ضعبل ةدحولا
تالاـــح نـــمض نوـــجردـــنـــي ال مـــهـــف يلاـــتـــلاـــبو ،»نـــيـــيـــباـــهرإ«
تامولعم ميدقتب ةنجللا ماهتاب موقت وأ ،يرسقلا ءافتخالا

381.ةقيقد ريغو ةئطاخ

ثحبلا ةّمهم نم ءزج يف كرتشت ىرخأ ةيموكح تارادإ كانه
ةيعامجلا رباقملا ةرئاد اهنمض نم ،نيفتخملا صاخشألا نع

نأ ريراقتلا ديفت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ءادهشلا ةسسؤم يف
نــيدوــقــفــمـــلـــل ينـــطو زـــكرـــم ءاشنإ ىـــلـــع لـــمـــعـــت لدـــعـــلا ةرازو
اًرظنو481.نـيدوـقـفملا نوؤشل ةـيـلودـلا ةـنـجـلـلا عـم نواــعــتــلاــب
اميس ال ،نيفتخملاو نيدوقفملا صاخشألا نيب لخادت دوجول

قارعلا يف يرسقلا ءافتخالل دح عضو :ةيدبألا ةميرجلا
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يف ةيلاحلا ضيوعتلا نيناوق ىلإ دفولا راشأ ،0202 ربوتكأ
ةسسؤم نوناق(6102 ماعل2 مقر نوناقلا يهو الأ - قارعلا
ضيوـعـت نوـناـق(9002 ةــــنسل02 مــقر نوــناـــقـــلاو )ءادـــهشلا
ةــيرــكسعــلا ءاــطــخألاو ةــيــبرحلا تاــيــلــمــعـــلا ءارـــج نـــيررضتملا

).ةيباهرإلا لامعألاو

ال نينوناقلا نيذه نم اًّيأ نأ ىلإ ةراشإلا ردجت ،كلذ عمو
ماعل2 مقر نوناقلاف .يرسقلا ءافتخالا ىلإ ةحارص ريشُي
دي ىلع اولتُق نيذلا اياحضلا تالئاع ىوس يطغُي ال6102
وأ ءافتخالا نم نيجانلا لمشي ال وهف يلاتلابو ،ثعبلا ماظن
وهف ،9002 ةنسل02 مقر نوناق امأ .مهتوم تبثي مل نيذلا
ىلإ اًدــيدحت رــيشــُي ال هــنــكــل ،نــيــفوــطــخملاو نــيدوــقــفملا يطــغـــُي
ةـنـجـلـلا تبرـعأ ،نــيدوــقــفملاــب قــلــعــتــي اــمــيــف .اًرسق نــيــفــتــخملا
يف ةمظنألا رابتعا ءازإ اهقلق نع يرسقلا ءافتخالاب ةينعملا
دنع اٍيّفوتم نيدوقفملا دادع يف هنع غلبملا صخشلا قارعلا
بساــنملا رــيـــغ نـــم هـــنأ ةـــنـــجـــلـــلا ىرـــت .تاوـــنس عـــبرأ ءاضقـــنا
يهو .هريصم حَضوُي ىتح يفتخملا صخشلا ةافو ضارتفا

ىلع لوصحلل ءارجإ عضو ىلع كلذ نمً الدب قارعلا تعجش
ينوناقلا مهعضو ةيوستب براقألل حمسي امم ،بايغ نالعإ

نوناقو ةيلاملا لئاسملاو ةيعامتجالا نوؤشلاب قلعتي اميف
491.ةيكلملا قوقحو ةرسألا

قارعلا يف ةيلاحلا ررضلا ربج نيناوق نإف ،كلذ ىلع ةوالع
،مهم يلاملا ضيوعتلا نأ كش ال  .تاضيوعتلا ىلع ةدشب زكرُت
ءافتخالا نم نوررضتملا هلمحتي يذلا يلاملا ءبعلل اًرظن
.ليعم نود اوكرُت نيذلا نيلاُعملاو ءاسنلا اميس الو ،يرسقلا

،ررضلا ربج نم ىرخأ لاكشأ دوجو مدع ةلاح يف ،نكلو
مل نإ اميس ال ،»ةيد« هنأ ىلع لزعنملا ضيوعتلا رابتعا نكمُي
591.ةـــلادـــعـــلا ىلإ ةاـــنجلا مَدـــقـــُي ملو ءاـــفـــتـــخالا فورـــظ حَضوــــُت

وأ نـيـلوـتــقملا صاــخشألا رسأ دارــفأل لــيزارــبــلا ةــنجل تدــقــتــنا
ضيوـــعـــتـــل ةـــموـــكحلا جمارــــب ةــــيساــــيس باــــبسأل نــــيــــفــــتــــخملا
ةــحــفص ّيطــل« تالواحم اــــهــــنأب اــــهاــــيإ ةــــفصاو ،تالــــئاــــعــــلا
691».ثدح ام قئاقح نع فشكلا نود يضاملا

زواجتت يرسقلا ءافتخالا اياحضل ربج لبس ةدع لود مدقت
اياحضلل ايبمولوك مدقُت ،لاثملا ليبس ىلع .يلاملا ضيوعتلا
ناكسإلاو ةحصلاو ميلعتلاك تالاجم يف ةلودلا نم معدلا

،ةيضرتلا قح ءارو ًايعس791.لخدلا راردإو فيظوتلا جماربو
مـيرـكـتـلا تالـفـح تمـظــنو ةــيــخــيراــتــلا ةرــكاذــلــل اًزــكرــم تأشنأ

ءافتخالا اياحضب ةقلعتملا ةيراكذتلا ملاعملاو تالافتحالاو

،نآلا ىتح مدقتلا لدعم ىلعً ءانب هنأ ينوناقلا بطلا دهعم
رـباـقملا رـفـح نـم ءاــهــتــنالــل ماــع008 قرـــغــــتسيس رــــمألا نإف
،تالاحلا ةيرثكأ يفو ،كلذ بناج ىلإ981.قارعلا يف ةيعامجلا

نود اـهـلاـمـعأ مـظـعـم ذـيـفـنـتـب ةــيــعاــمجلا رــباــقملا ةرــئاد تماــق
لاح يف091.ةيئاضقلا تايلمعلا وأ تاقيقحتلا يف طارخنالا

نكمي ،ماهملا هذهل ميظنتلاو رامثتسالا نم ديزملا عضو مدع
رباقملا عقاوم يف ةماهلا ةلدألا نم ديدعلا ريمدت وأ نادقف
ةفرعمو ةلادعلا يف تالئاعلا قح دّدبيو ضّوقي امم ،ةيعامجلا
.ةقيقحلا

ررضلا ربج
ةريطخ تاكاهتنا نم اوناع نيذلا اياحضلل قح ررضلا ربج
نيررضلا الك ةجلاعم ىلإ فدهي ءارجإ وهو ،يلودلا نوناقلل
ىلإ ررضلا ربج فدهي .مهب اقحل نيذلا يسفنلاو يدسجلا
لــكشب اــياــحضلا ىــلــع طــقــف رــثؤت ال يتــلا ءاــطـــخألا حـــيـــحصت
كلذـــكو ،مـــهـــطـــيحمو مـــهـــبراـــقأ ىـــلـــع اًضيأ رـــثؤت لـــب ،رشاـــبــــم
ليبس هنإ .عسوأ قاطن ىلع اهيف نوشيعي يتلا تاعمتجملا
نم ،لبقتسملا يف تاكاهتنالا عنمل ةليسوو اياحضلل ةلادعلل

ءاـــطـــخألا نـــمـــث عـــفدـــب ةاـــنجلا وأ/و ةـــلودـــلا ةــــبــــلاــــطــــم لالــــخ
قحلا نيرشابملا ريغو نيرشابملا اياحضلا الكل191.ةبكترملا

نم)1(42 ةداملا يف هـــــب فرـــــتــــــعــــــم اذــــــهو ،ررضلا رــــــبــــــج يف
صخشلا« لمشي»ةيحضلا« حلطصم نأ حضوت يتلا ةيقافتالا
ءارج نم ةرشابم ررض هب قحل يعيبط صخش لكو يفتخملا

291».يرسقلا ءافتخالا اذه

نم لاكشأ ةسمخ ميدقت ةيقافتالل فارطألا لودلا نم بلطُي
ليهأتلا ةداعإو ضيوعتلاو قوقحلا در :اياحضلل ررضلا ربج
)هتعمسو صخشلا ةماركل رابتعالا در كلذ يف امب( ةيضرتلاو
ةـــــيـــــعـــــيرشتـــــلا تاـــــحالصإلاـــــك( رارـــــكـــــتـــــلا مدـــــع تاــــــناــــــمضو
تالاح يف صاخ لكشب ةمهم ليهأتلا ةداعإ391.)ةيسسؤملاو
ىلع لوصحلا ىلإ اياحضلا جاتحي دق ثيح ،يرسقلا ءافتخالا

ةحصلا لكاشمل ةلّوطم ةينمز ةرتفل ةمئالم ةيحص تامدخ
ىلإ رظنلاب ةريبك ةيمهأ ةيضرتلل نأ امك .ةيلقعلاو ةيندبلا

ءافتخالا ةميرج باكترا اهيلع يوطني يتلا ةقيقحلا ةلقرع
ةماع ةيراكذت بصُن ةماقإك ريبادت لمشت نأ نكميو ،يرسقلا
.مهصصقو اياحضلا ميركتل ىرخأ لئاسو وأ

ةنجل عم راوح لالخ ررضلا ربج نع يقارعلا دفولا لاؤس دنع
/ لوألا نيرشت يف يرسقلا ءافتخالاب ةينعملا ةدحتملا ممألا

قارعلا يف يرسقلا ءافتخالل دح عضو :ةيدبألا ةميرجلا
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ةينطولا ةئيهلا كلذ ىلع رخآ لاثمو3891.202 ىلإ6791 نم
0553 تقلت يتلا )غيتير ةئيه( يليشت يف ةحلاصملاو ةقيقحلل

979 كلذ يف امب ،1991 ىلإ0991 نم اهلمع لالخ ىوكش

اًراذتعا سيئرلا مدق ،ةئيهلا لمعل ةجيتنو .يرسق ءافتخا ةلاح
302.ةيدرف ةلاسر نيفتخملا تالئاع تقلتو ًايمسر

اذه يف نآلا ىتح ةروكذملا ريبادتلا نم ريبك ددع مهاسي
ثثجلا نـــع ثحـــبـــلا ،ةـــمـــكاـــحملاو قـــيـــقـــحـــتـــلا لـــثـــم ،رـــيرـــقـــتـــلا

يف ،نــيــفــتــخملا صاــخشألاــب تالــجس ءاشنإو ،اــهــجارــخـــتساو
رظني نأ نكمي يلاتلابو نيدوقفملا اياحضلا ريصم حيضوت
.ةـقـيــقحلا ةــفرــعــم يف قحلا قاــقــحإ وــحــن مّدــقــت هــنأ ىــلــع هــيــلإ
ءاـــفـــتــــخالا لوــــح نوــــناــــقــــلا عورشم حرــــتــــقا ،كلذ ىلإ ةــــفاضإ
ريبادتلا نم ةلسلس ةيقارعلا لدعلا ةرازو هتغاص يذلا يرسقلا
ىلع .قحلا اذه زيزعت يف ماهسالا ،تقبط نإ ،اهنأش نم يتلا

لجس ةرادإ يرسقلا ءافتخالا ةحفاكم مسق ىلع ،لاثملا ليبس
رادصإو ؛تاقيقحتلا جئاتنب ماعلا يأرلا مالعإ ؛نيفتخملاب
تالاحلا ددعب ةصاخلا تاءاصحإلا هيف ضرعي يونس ريرقت
نكامأو ،مهريصم ديدحت مت نيذلا صاخشألابو ،ةجلاعملا
.اهب ققحملا نفدلا

يأرلا ةردق ةدايزب يضقت ةيفاضإ ريبادت ىرخأ لود تذختا
ءافتخالا تالاحب ةطبترملا تامولعملا ىلإ لوصولا ىلع ماعلا
عضو مت ثيح ايبمولوك يف ديدحتلا هجو ىلع كلذ مت .يرسقلا

لـجسب ةــلصتملاو موــمــعــلــل ةــحاــتملا ثحــبــلا تاصنــم نــم ددــع
ىلإ لوـخدـلا ساــنــلــل نــكــمــيو .ينــطوــلا نــيدوــقــفملا صاــخشألا
صاــخشألا ةــيوــه دــنــتسم مــقر وأ مسا نــع ثحـــبـــلاو تنرـــتـــنإلا
،كلذ ىلإ ةفاضإ .نيدوقفملا نمض مهليجست مت نيذلا نيفوتملا

402)ةـيـئاصحإلا ةـيـئاـنجلا تاـموـلـعملا عــقوــم(»فيال« ةصنــــم

ةّفنصم ماقرأ ىلع يوتحي ةيفارغج ةعجارم ماظن نع ةرابع
،ةاـفوــلا باــبسأو ةــيوــهــلا ةــلوــهــجملا ثثجلاو نــيدوــقــفملا لوــح
،اــًماــتــخو .ةــيــئاــنــج تاصوــحــفــل اوــعضخ نــيذـــلا صاـــخشألاو
يهو502)مهداجيإ نم نكمتلا ىلع صرحنل(»لمألا« ةصنم
ممصملاو نيدوقفملا روص نم فلؤم ينورتكلإ طئاح نع ةرابع
ءافتخالا تالاحل ماعلايأرلا يعو ىوتسم نم عفرت ةقيرطب
602.مهتدوعو مهتيوه ديدحت ةيلمع ليهستو يرسقلا

اياحضلا ىلع زيكرتلل ةمدختسملا ىرخألا قرطلا نمض نمو
،ةقيقحلا نع ثحبلا ةيلمع يف نيرشابملا ريغو نيرشابملا
تامكاحملا يف ةكراشملا يف اياحضلا قح زيزعت ىلع لمعلا
ةــــيروـــــتسدـــــلا ةـــــمـــــكـــــحملا تماـــــق ذإ .ةـــــلصلا تاذ ةـــــيـــــئاضقـــــلا

براــــقأل ةــــفــــلــــتخم رــــبــــج لاــــكشأ يلــــيشت مدــــقــــُت891.يرسقلا
53 نس ىتح لافطألل ةيساردلا حنملا اهيف امب ،اياحضلا

مـيدــقــتو ،ةــيراــبــجإلا ةــيرــكسعــلا ةــمدخلا نــم ءاــفــعإلاو ،اــًماــع
صاخلا يسنوتلا نوناقلا عورشم معدي991.معدلاو ةروشملا
حنم لالخ نم ليهأتلا ةداعإ يف قحلا يرسقلا ءافتخالاب
002.ةماعلا ةحصلا ةينبأ عيمج يف يناجملا جالعلا اياحضلا

ءافتخالا اياحضل ررضلا ربج ميدقت مزتعي قارعلا ناك اذإ
نيناوقلا هذه ليدعت بجيف ،ةمئاقلا رطألا لالخ نم يرسقلا

ءافتخالا ىلإ ةحارص ةراشإلا متت ثيحب ساسألا اذه ىلع
يف اــــياــــحضلا قــــح جاردإ يغــــبــــنــــي ،كلذ فالــــخـــــبو .يرسقـــــلا
نأشب نوــــــناــــــق عورشم يأ يف ررضلا رــــــبــــــج ىـــــــلـــــــع لوصحلا
حوضوب نوناقلا ددحُي نأ بجي .رظنلا ديق يرسقلا ءافتخالا

كلذكو تاضيوعتلاب قلعتي امب هتامازتلاب قارعلا يفيس فيك
،ةيقافتالا يف اهب فرتعملا ررضلا ربج لبسل ىرخألا لاكشألا

تانامضو ةيضرتلاو ليهأتلا ةداعإو قوقحلا در اهنمض نم
.راركتلا مدع

ةقيقحلا ةفرعم يف قحلا
ءافتخالا نم صاخشألا عيمج ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا ّدعت
ناسنإلا قوقح لاجم يف اهعون نم ىلوألا ةيقافتالا يرسقلا
روكذم اذهو .ةقيقحلا ةفرعم يف قحلا حيرصٍ لكشب ددحت يتلا

يف قحلا ةيحض لكل« :ىلع ّصنت يتلا ،)2(42 ةداملا يف
قيقحتلا ريسو ،يرسقلا ءافتخالا فورظ نع ةقيقحلا ةفرعم
ةـفرـعـم يف قـحـلــل102».يفـتـخملا صخشلا رـيصمو هــجــئاــتــنو
اًرــظــن يرسقــلا ءاــفــتــخالا تالاــح يف ةصاــخ ةــيــمــهأ ةــقــيــقحلا

نيقيلا مدع ةلاحو تالاحلا كلت زيمت يتلا راكنإلا طامنأل
دّرجم نأ الإ .مــهــتــلــئاــعو اــياـــحضلـــل اـــهـــب ببستـــت يتـــلا ملألاو
ىلعف ؛اًيفاك سيل ةقيقحلا ةفرعمب قحلاب فارتعالاب ءافتكالا
نـم اـياـحضلا نــكــمــتــي يكــل ةــبساــنملا رــيــبادــتــلا ذاــخــتا لودــلا

.اًيلعف قحلا اذه ةسرامم

عساو قاطن ىلع يرسق ءافتخا تالاح تدهش يتلا لودلا موقت
نأشب ةيخيرات تالجس عضول ةقيقح ناجل سيسأتب اًنايحأ
ةئيهلا ددصلا اذه يف ىلوألا ةلثمألا دحأو .تاكاهتنالا كلت
تسسأت يتلا اًرسق نيفتخملاب ةصاخلا نيتنجرألا يف ةينطولا

نل« ناونع لمحي يذلا ،يئاهنلا اهريرقت يفو .3891 ةنس
ديدحت نم ةئيهلا تنكمت ،)sáM acnuN(»اًددجم كلذ ثدحي
دالبلا يف»ةرذقلا برحلا« ةرتف لالخ صخش فلأ03 ءافتخا

قارعلا يف يرسقلا ءافتخالل دح عضو :ةيدبألا ةميرجلا



27 قارعلا يف يرسقلا ءافتخالل دح عضو :ةيدبألا ةميرجلا

عـم عازـنـلاـب ةـطــبــترملا ةــيــلــحملا تاــمــكاــحملا ةــبــقارــم لاــمــعأ
.اًدودحم ناك تامكاحملا كلت يف اياحضلا روضح نأ ،شعاد
اهتحاتاو اًقبسم تامكاحملا ديعاومو خيراوت رشن لالخ نمف
ةـيـئاضقـلا تاـمـكاـحملا رود زـيزـعـت قارـعـلـل نــكــمــي ،اــياــحضلــل
802.ماعلا يأرلل ةقيقحلا ةداعتسال ةيلآك

نم ةلحرم يأ يف لخدتلا يف اياحضلا قح نوصب ةيبمولوكلا
ناــمضل سيــل ،تاــمــكاــحملاو ةــيــئاــنجلا تاــقــيــقــحــتــلا لــحارــم
اًضيأ لب ،بسحف مهل ةقحتسملا تاضيوعتلا ىلع مهلوصح
،ةسكاعملا ةلاحلا يفو702.ةقيقحلا ةفرعم يف مهقح ةسراممل
يف تكراش يتلا قارعلا ةدعاسمل ةدحتملا ممألا ةثعب تظحل



تايصوتلاو ةمتاخلا 5
.ناسنإلا قوقح تادهاعم نم اهريغو

يرسقلا ءافتخالا ميرجتل ةمزاللا ةينوناقلا تاحالصإلا يلوت¬
ءامتنا وأ ةميرجلا خيرات نع رظنلا ّضغب ،ةيناسنإلا دض ةميرجك
.يناجلا

ءافتخالا تالاح يف قيقحتلل ةصصختم ةسسؤم وأ ةدحو نييعت¬
لاح يف ىتح ،قارعلل ةيئاضقلا ةطلسلا نمض ةبكترملا يرسقلا

.ةيمسر ىوكش دوجو مدع
،نوناقلل اًقفو يرسقلا ءافتخالا يبكترم عيمجل ةلداعلا ةاضاقملا¬

.ةيموكح ريغ تاعامج وأ ةلودلا ىلإ نيمتنم اوناك ءاوس
صوصنملا زاجتحالا تاءارجإب نمألا تاوق عيمج مازتلا ضرف¬

اهيف امب ،يقارعلا ةيئازجلا تامكاحملا لوصأ نوناق يف اهيلع
يضاق مامأ مهلوثموٍ ماحم نيزَجتحملا عيمج ليكوت نامض

.لاقتعالا نم ةعاس42 نوضغ يف قيقحتلا
ناكمب مهغالبإو مهيوذ عم لصاوتلا يف نيزجتحملا قح نامض¬

.مهزاجتحا
داوملا عم ىشامتي امب يفسعتلا زاجتحالا يذفنم ةقحالم¬

.يقارعلا تابوقعلا نوناق نم223-423
ايلعلا ةيقارعلا ةيضوفملا لِبق نم زاجتحالا زكارم تارايز ليهست¬

.ةيلودلا ةبقارملا تائيهو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ناسنإلا قوقحل
،قارعلا يف نيزجتحملا صاخشألا عيمجل يزكرمّ لجس ءاشنإ¬

لِبق نم نيزجتحملاّ لجس ىلإ لوصولا ميظنتل حضاو ءارجإ عضوو
.هيف ةدراولا تامولعملا يف ةعورشملا ةحلصملا تاذ فارطألا

ىلإ اهليوحت وأ ةيرسلاو ةيمسرلا ريغ زاجتحالا عقاوم ةفاك قالغإ¬
.ةيمسر قفارم

نيدوقفملا صاخشألا عيمج نع ثحبلل ةيزكرم ةيلآ ءاشنإ¬
بسانتت يتلا دراوملاب اهديوزت نم دكأتلاو دالبلا يف نيفتخملاو
.ةمهملا قاطن عم

حامسلا مت دقف .قارعلا يف يرسقلا ءافتخالل دح عضول نآلا تقولا ناح
نم ىصحي ال اًددع ًةكرات ،دوقع ىدم ىلع ةسرامملا هذه رارمتساب
ةقيمع ةلكشملا هذه روذج نأ هيف كش ال اممو .حيرلا بهم يف تالئاعلا

مكح مارتحا بايغو داسفلاو ةلءاسملا مادعنا طامنأ يف ةرذجتمو ،اًدج
ءوسأ يطخت نكمي هنأ ترهظأ ملاعلا لوح نم براجتلا نكلو .نوناقلا

.ةيسايسلا ةدارإلا رفوتت نيح ناسنإلا قوقح تاكاهتنا تالجس

امب ،ددصلا اذه يف ءانثلاب ةريدجلا تاوطخلا نم ددعب قارعلا ماق نأ قبس
ثرإ نع ضيوعتلاو يرسقلا ءافتخالا لوح ةيقافتالا قيدصت كلذ يف

ىلإ لوصوــلــل ،نــكــلو .ثعــبــلا مــكــح ةــبــقــح لالــخ ةــبــكــترملا تاـــكاـــهـــتـــنالا
بجوتي ،ةميرجلا هذه نم اوناع نيذلا اياحضلا نم ةلماكلا ةعومجملا

نم رضاحلاو يضاملا يف بكترم يأ نكمت مدع نامض قارعلا ىلع
.باقعلا نم تالفإلا

مازتلالا ةديدجلا ةيقارعلا ةموكحلا ىلع بجوتي ،تارهاظتلا رثأ ىلعو
ةــلــحرملا هذــه ماــنــتــغاو ،ةــيــفاــفشلاو ناسنإلا قوــقــح نأشب اــهـــتادـــهـــعـــتـــب
مادعنا ثرإل اًدح عضت ةمساح ريبادت عضول يبعشلا مخزلاو ةيلاقتنالا
نــيذــلا صاــخشألا ددــعــل اًرــظــنو .يرسقــلا ءاــفــتــخالا اـــياضق يف ةـــلءاسملا

نيرشابملا اياحضلا ريبادتلا هذه جئاتن ىطختتس ،ةميرجلا هذه مهتلاط
.لكك عمتجملا ديفتو

تايصوتلا
:ةيقارعلا ةموكحلا ىلإ
ّدحب ةمئاق ةميرج هرابتعاب ،يرسقلا ءافتخالا مّرجُي نوناق نَس¬

نوناقلا لاثتما نامض عم ،ريخأتلا نم ديزم نود نم ،اهتاذ
يرسقلا ءافتخالا نم صاخشألا عيمج ةيامح ةيقافتال لماكلاب



ةيراكذت بصُنو ةماع ةيخيرات تّالجس عضو اهيف امب ،ةقيقحلا
.يرسقلا ءافتخالا اياحضل ةصصخم

:يلودلا عمتجملا ىلإ
عم ىشامتي امب يرجت قارعلا يف ةيركسع تايلمع يأ نأ نم دكأتلا¬

ةلماعمب قلعتي امب ةصاخو ،ناسنإلا قوقحو برحلا نيناوق
.نيلقتعملا

مهتيلوؤسم توبث دنع مهئاسؤرو ةيبنجألا تاوقلا ءاضعأ ةاضاقم¬
.قارعلا يف ةبكترملا يرسقلا ءافتخالا لامعأ نع

ةيقارعلا نمألا تادحول ةيرابختسالاو ةيركسعلا ةدعاسملا قيلعت¬
هذه يف قيقحتلا متي نأ ىلإ يرسقلا ءافتخالا يف ةطروتملا
.ٍضرم لكشب تاءاعدالا

.زاجتحالا قفارمل ةمظتنم ةبقارم تارايزب مايقلا¬
تالاحب ةينعملا ةدحتملا ممألل لماعلا قيرفلا ةرايز عيجشت¬

.قارعلا ىلإ يرسقلا ءافتخالا
.ةيعامجلا رباقملا رفح دوهجل ةينفلا ةدعاسملاو معدلا ميدقت¬
ةيبنجأ تاوق يديأ ىلع يرسقلا ءافتخالا اياحضل ربجلا لبس ميدقت¬

.ةيتارباخم وأ ةيركسع

رباقملا تايرفح لالخ نم اهنع فوشكملا ةلدألا ميدقت نامض¬
تاقحالملا نيكمتل يئاضقلا قيقحتلا تاطلس ىلإ ةيعامجلا
.ةيئاضقلا

ىلع هرشنو نيفتخملا وأ نيدوقفملا نع غالبإلل طسبم ءارجإ عضو¬
.عساو قاطن

تاغالبلا يقلت يف يرسقلا ءافتخالاب ةينعملا ةنجللا ةءافكب رارقإلا¬
23و13 نيتداملا بجومب لودلا نيب كرتشملا بطاختلاو ةيدرفلا

.يرسقلا ءافتخالا نم صاخشألا عيمج ةيامح ةيقافتا نم
صاخشألا ريصم ديدحت دنع ةرسألا دارفأل عيرسلا غالبإلا¬

ةدوعلا نامضل تاءارجإلا ذاختا ،ةافولا ةلاح يفو ،نيفتخملا
.تافرلل ةميركلا

نيرشابملا ريغو نيرشابملا يرسقلا ءافتخالا اياحض ديوزت¬
لوصحلا مهل قحي يتلا ررضلا ربج لبس نم ةلماك ةعومجمب
ةيضرتلاو ليهأتلا ةداعإو ضيوعتلاو قوقحلا در اهيف امب ،اهيلع
.راركتلا مدع تانامضو

يرسقلا ءافتخالا ةحارص لمشيل9002 ةنسل02 مقر نوناقلا ليدعت¬
.ضيوعتلا قحتسي كاهتناك

ةفرعم يف قحلل ةيعمتجملاو ةيدرفلا داعبألا زيزعتل ريبادت ذاختا¬



.هتاذ عجرملا12
.هتاذ عجرملا22
ءافتخالا :باسحلا نمز ءاج- رئازجلا ،شتاوو ستيار نمويه32

 ،3002 ،شتاوو ستيار نمويه ،رئازجلا يف يرسقلا

ءافتخالا اياحضل يملاعلا مويلا« ،ناسنإلا قوقحل يروسلا دصرملا42
فشكلل تاوعدلا ناسنإلا قوقحل يروسلا دصرملا ددجي ٨  يرسقلا

ةدام ،اًرسق نيفتخملا صاخشألاو نيلقتعملا فالآ ريصم نع
سطسغأ/بآ03 ،ناسنإلا قوقحل يروسلا دصرملا عقوم ،ةيرابخإ

0202.
،»يرسقلا ءافتخالا فيرعتب ةصاخلا ةبراضتملا ريياعملا« ،رنريإ52

.ركذلا فلاسلا عجرملا
يف يرسقلا ءافتخالا تالاحل لضفأ ةيطغت نم دب ال« ،يسالب اكليجنأ62

ندنل ةيلك تانودم ،»يلودلا نوناقلا يف كيسكملا لثم ةنيجهلا لودلا
مولعلاو داصتقالل ندنل ةيلك زكرم ،ةيسايسلا مولعلاو داصتقالل
11 ،يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكريمأب صاخلا ةيسايسلا

.0202 سطسغأ/بآ
تالاح اًرصح نمضتت ماقرألا هذه هنأ ىلإ ةراشإلا نم دب ال72

ةعجارم ءاجرلا .اهيبكترم ديدحت نم نكمتلا مت يتلا ءافتخالا
ءافتخالا تالاح« ،دراغوه ازيلو ونيمولاب- يغروب اليناد
يف ةبكترم ةميرج درجم تسيل :ةينيتاللا اكريمأ يف يرسقلا
لمعلا قيرفب صاخلا ميلعتلا ليومت قودنص ،نايب ،يضاملا

.0202ربوتكأ/لّوألا نيرشت9 ،ةينيتاللا اكريمأ يف
ويلوي/زومت71 ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا امور ماظن82

.7 مقر ةداملا ،8991
ءافتخالاب ةصاخلا ةدحتملا ممألا ةنجلل قارعلا فرط ةلود ريرقت92

.4102 ويلوي/زومتQRI/C/DEC،52/1 ،يرسقلا
ةيئانجلا ةمكحملا سيسأت ،ةيلاقتنالا ةلادعلل يلودلا زكرملا03

،كرويوين ،ةيهيجوت ةقرو ،اهتامكاحم ىلوأو ايلعلا ةيقارعلا
.5002 ربوتكأ/لّوألا نيرشت ،ةيلاقتنالا ةلادعلل يلودلا زكرملا

نوناك ،تاسايس ةقيثو ،قارعلل ةلادعلا ،شتاوو ستيار نمويه ةمظنم13
.2002 ربمسيد/لّوألا

ةيسايسلا تامادعإلا :لتق ةميرج نم صّلمتلا ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم23
ةمظنم ،ندنل ،نيرشعلا نرقلا تاينيعست لالخ»ءافتخالا تالاح«و
.41 .ص ،3991 ،ةيلودلا وفعلا

ةدابإلا ةميرج ،طسوألا قرشلا/شتاوو ستيار نمويه ةمظنم33
ةيالو ،نفياه وين ،داركألا دض لافنألا ةلمح :قارعلا يف ةيعامجلا

.5991 ،ليياي ةعماج تاروشنم ،توكيتكينوك
.ركذلا فلاسلا عجرملا ،قارعلل ةلادعلا ،شتاوو ستيار نمويه ةمظنم43
ءافتخالاب ةصاخلا ةدحتملا ممألا ةنجلل قارعلا فرط ةلود ريرقت53

.4102 ويلوي/زومتQRI/C/DEC،52/1 ،يرسقلا
زكرملاو .هتاذ عجرملا ،قارعلل ةلادعلا ،شتاوو ستيار نمويه ةمظنم63

ايلعلا ةيقارعلا ةيئانجلا ةمكحملا سيسأت ،ةيلاقتنالا ةلادعلل يلودلا
.ركذلا فلاسلا عجرملا ،اهتامكاحم ىلوأو

ةيقارعلا ةيئانجلا ةمكحملا سيسأت ،ةيلاقتنالا ةلادعلل يلودلا زكرملا73
.ركذلا فلاسلا عجرملا ،اهتامكاحم ىلوأو ايلعلا

: ،نيدوقفملا نوؤشل ةيلودلا ةنجللا ،قارعلا«1

عيمج ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا2
ربمسيد/لّوألا نوناك02 ،يرسقلا ءافتخالا نم صاخشألا

.2 مقر ةداملا ،6002
،ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا بتكم3

،يرسقلا ءافتخالا ،3 مقر ةعجارملا/6 مقر تانايبلا ةمئاق
.9002 ويلوي/زومت

نيئجاللا براجتو يرسقلا ءافتخالا« ،سوسجيد .م نيفيك4
ويلوي/زومت91 ،تامدصلا سفن ملع رابخا ،»نيحزانلاو
7102.

وأ»تمصلاو راكنإلا« ،يكامنيتال يبريف ووالب تيرغرام5
دلجملا ،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةلجملا ،»حاصفالاو فارتعالا«
.2002 ربمسيد/لّوألا نوناك ،848 مقر ،48 مقر

سجاه نيقيلا مدع :يرسقلا ءافتخالا ،بيذعتلا اياحض زكرم6
زكرم ،اتوسينيم ،لوب تنياس ،قارعلا يف نيدوقفملا تالئاع

.6102 ،بيذعتلا اياحض
ءافتخالا اياحض فاصنإ« ،ودنوميار اتيشتنوك ايلوج7

،ليغكام ةعماج ،ريتسجام ةلاسر ،»نراقم روظنم :يرسقلا
.4102 ربمسيد/لّوألا نوناك

فلاسلا عجرملا ،يرسقلا ءافتخالا ،بيذعتلا اياحض زكرم8
.ركذلا

،ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا بتكم9
،يرسقلا ءافتخالا ،3 مقر ةعجارملا/6 مقر تانايبلا ةمئاق
.ركذلا فلاسلا عجرملا

فلاسلا عجرملا ،يرسقلا ءافتخالا ،بيذعتلا اياحض زكرم01
.ركذلا

عجرملا ،»يرسقلا ءافتخالا اياحض فاصنإ« ،ودنوميار11
.ركذلا فلاسلا

ليلد-يرسقلا ءافتخالا ،ناسنإلا قوقحل ياوبابمز وماحم21
تامظنمو ناسنإلا قوقح نع نيعفادملاب صاخلا تامولعملا
 .6102 رياني/يناثلا نوناك ،يندملا عمتجملا

ءافتخالا فيرعتب ةصاخلا ةبراضتملا ريياعملا« ،رنريإ مينبيس31
ىوتسملا ىلع ذيفنتلل اياحضلا ىلع زكري روظنم :يرسقلا
.5102 ،دنول ةعماج ،ريتسجام ةلاسر ،ينطولا

عجرملا ،»يرسقلا ءافتخالا اياحض فاصنإ« ،ودنوميار41
.ركذلا فلاسلا

ءافتخالا فيرعتب ةصاخلا ةبراضتملا ريياعملا« ،رنريإ51
.ركذلا فلاسلا عجرملا ،»يرسقلا

يف رظنلا ةداعإ ،يرسقلا ءافتخالا عنم« ،تريبلوت ديفاد61
ةلادعلل يلودلا زكرملا ،ةيرابخإ ةدام ،»نمألاو ةلادعلا ةلداعم
.7102 سطسغأ/بآ92 ،ةيلاقتنالا

 ،»ةرذقلا برحلاو نيتنجرألا خيرات« ،ويام/راّيأ ةحاس تاهمأ71

.ركذلا فلاسلا عجرملا ،»...يرسقلا ءافتخالا عنم« ،تريبلوت81
عجرملا ،يرسقلا ءافتخالا ،ناسنإلا قوقحل ياوبابمز وماحم91

.ركذلا فلاسلا
.هتاذ عجرملا02

عجارملا

قارعلا يف يرسقلا ءافتخالل دح عضو :ةيدبألا ةميرجلا30

https://www.icmp.int/where-we-work/middle-east-

and-north-africa/iraq/

https://madresdemayo.wordpress.com/the-dirty-war

https://www.hrw.org/reports/2003/algeria0203/

algeria0203.htm



31 قارعلا يف يرسقلا ءافتخالل دح عضو :ةيدبألا ةميرجلا

،»قارعلا يف رباقم نود نم ىتوم« ،نودعسلا فيطللا دبع75
.0202 ربمتبس/لوليأ71 ،طسوألا قرشلا دصرم

ةكرحلا ةلجم ،»ةيفخم ةاسأم :نودوقفملا« ،نيفاريس يمآ85
.8002 ،رمحألا لالهلاو رمحألا بيلصلل ةيلودلا

1 ،ناسنإلا قوقح ريرقت ،قارعلا ةدعاسمل ةدحتملا ممألا ةثعب95
 ،6002 ربمسيد/لّوألا نوناك13 -ربمفون/يناثلا نيرشت

:قارعلا يف توملا قرف« ،نريبكوك كيرتابو بموكنوب وردنأ06
رياربف/طابش62 ،تندنبدنا اذ ،»ةيلهألا برحلا ريفش ىلع
6002.

ءافتخالا تالاح« ،ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا سلجم16
 ،كرتشم بوتكم نايب ،»3102-3002 قارعلا يف نودوقفملاو

.3102 رياربف/طابش
ةيماسلا ةيضوفملا بتكمو قارعلا ةدعاسمل ةدحتملا ممألا ةثعب26

:رزاجملا نع ماثللا ةطامإ ،ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل
شعاد ميظنت اهيلع رطيس يتلا قطانملا يف ةيعامجلا رباقملا

.8102 ربمفون/يناثلا نيرشت6 ،دادغب ،اقباس
.هتاذ عجرملا36
ليلدلا ،ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجم يف ،»نييديزيألا«46

 ،ةيلصألا بوعشلاو تايلقألل يملاعلا

تربليغو اليباش رازان ،نوساس كاسيإ ،يليروتيشت ايريلاف56
ناكسلا نيب فطخلاو ةافولا تالاح تاريدقت« ،ماهنروب
سطسغأ/بآ يف ،قارعلا ،راجنس لبج ةقطنم يف نييديزيألا

ويام/رايأ،deM SoLP 41)5(»يعجر يناكس حسم :4102
7102، 

،ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا بتكم66
يف نييديزيألا نيحزانلا عضو لوح تامولعملا ةنجل ةظحالم«
،9102 ويام/راّيأ ،»قارعلا ناتسدرك ةقطنم

تايلقألا قوقح ةعومجمو نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم76
نوناك ،قارعلا يف ديدهتلا تحت نويندم ءاطشن ،ةيلودلا
 ،8102 ربمسيد/لّوألا

،دارفألا فادهتسا :قارعلا ،يبوروألا ءوجللا معد بتكم86
.9102 سرام/راذآ

ةيماسلا ةيضوفملا بتكمو قارعلا ةدعاسمل ةدحتملا ممألا ةثعب96
نم يرسقلا ءافتخالا تالاح ،ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل

قحلاو اياحضلا نع ةلءاسملا :رابنألا ةظفاحم
.0202 سطسغأ/بآ ،دادغب ،ةقيقحلا ةفرعم يف

اًيندم346 ءالشأ اهيف ةيعامج ةربقم فاشتكا« ،دوو تنسنيف07
.9102 ربمسيد/لّوألا نوناك51 ،تندنبدنا اذ ،»قارعلا يف

لماعلا قيرفلل مدقم ريرقت« ،شتوو ستيار نمويه ةمظنم17
مقر ةسلجلا ،»يعوطلا ريغ وأ يرسقلا ءافتخالا تالاحب ينعملا

.0202 ويام/راّيأ ،121
.هتاذ عجرملا27
.هتاذ عجرملا37

،رشتنمٍ دحت ،يرسقلا ءافتخالا :قارعلا ،ةلادعلل يلودلا فينج زكرم83
،يرسقلا ءافتخالاب ةصاخلا ةدحتملا ممألا ةنجلل مّدقمّ لظ ريرقت
.5102 ربمتبس/لوليأ81 ىلإ7 نم ةعساتلا ةسلجلا

فلاسلا عجرملا ،قارعلل ةلادعلا ،شتاوو ستيار نمويه ةمظنم93
.ركذلا

ةيئانجلا ةمكحملا سيسأت ،ةيلاقتنالا ةلادعلل يلودلا زكرملا04
.ركذلا فلاسلا عجرملا ،اهتامكاحم ىلوأو ايلعلا ةيقارعلا

فلاسلا عجرملا ،قارعلل ةلادعلا ،شتاوو ستيار نمويه ةمظنم14
.ركذلا

.هتاذ عجرملا24
قاطنلا عساوو رّمدم رثأ تالاقتعالل« ،وار ليبو نريتوم كين34

.8002 ،مالسلا وكلهتسم ،»قارعلا يف
،ةيلودلا تاسايسلا ىدتنمو ناسنإلا قوقحل يلودلا داحتالا44

نأشب نمألا سلجم يف ءاضعألا لودلل ةحوتفم ةلاسر«
 ،8002 ليربأ/ناسين22 ،»قارعلا يف تالاقتعالا

.هتاذ عجرملا54
تاداهش :»ةفلاخم ال ،مد ال« ،شتاوو ستيار نمويه ةمظنم64

،كرويوين ،قارعلا يف نيلقتعملا قحب تاكاهتنالا لوح دونجلا
.6002 ويلوي/زومت ،شتاوو ستيار نمويه

تاوق ةلماعم نأشب رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا ريرقت74
نيرخآلا نييمحملا صاخشألاو برحلا ءانجسل فلاحتلا
زجحلاو لاقتعالا لالخ قارعلا يف فينج تايقافتا بجومب
.4002 رياربف/طابش ،باوجتسالاو

قاطنلا عساوو رّمدم رثأ تالاقتعالل« ،وار ليبو نريتوم كين84
.ركذلا فلاسلا عجرملا ،»قارعلا يف

.ركذلا فلاسلا عجرملا ،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا ريرقت94
.هتاذ عجرملا05
،ةيلودلا تاسايسلا ىدتنمو ناسنإلا قوقحل يلودلا داحتالا15

.ركذلا فلاسلا عجرملا ،»...ةحوتفم ةلاسر«
صاخلا ريرقتلا« يف ةحوضفملا تاكاهتنالا« ،ثيدحلا25

برح يف اًقاطن عسوألا تاهجوتلا ىلإ ريشي»بيذعتلاب
 .4102 ربمسيد/لّوألا نوناك41 ،»قارعلا

ةيوجلا تاوقلل ةعبات ةفاوط طوقس فاشتكا« ،نيابوك نايإ35
،»قارعلا يف يّرس لاقتعا ركسعم فاشتكا ىلإ يدؤي ةيكلملا

.2102 رياربف/طابش7 ،نايدراغلا ةفيحص
عجرملا ،»ةفلاخم ال ،مد ال« ،شتاوو ستيار نمويه ةمظنم45

.ركذلا فلاسلا
حايتجالا :انيدايأ خطلت ءامد ،زيفياد .سإ .ياج سالوكين55

.ص ،0102 ،يس لإ لإ سكوب لبمين ،قارعلا ريمدتو يكريمألا
292.

لبولغ ،»قارعلا ودوقفم :يرسقلا ءافتخالا« ،سنيسنيردأ كريد65
 ،0102 ربمفون/يناثلا نيرشت92 ،شترسير

https://www.ecoi.net/en/file/local/1248147/1930

_1461921847_int-ced-css-irq-21467-e.pdf

https://www.globalpolicy.org/images/

pdfs/0422detention.pdf

https://theconversation.com/abuse-revealed

-in-torture-report-reflects-broader-trends-from-the

-iraq-war-35394

https://www.globalresearch.ca/enforced-

disappearance-the-missing-persons-of-iraq/22164 

https://www.ohchr.org/en/Countries/MENARegion/

Pages/UNAMIHRReports.aspx

https://minorityrights.org/minorities/yezidis/

https://journals.plos.org/plosmedicine/

article?id=10.1371/journal.pmed.1002297

https://www.refworld.org/pdfid/5cd156657.pdf

https://www.ceasefire.org/wp-content/uploads/

2018/12/Civilian-Activists-under-Threat_EN_Dec18

_FINAL2.pdf
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قارعلا يف يرسقلا ءافتخالل دح عضو :ةيدبألا ةميرجلا32

تاكاهتنالا نع غالبإلل ريافسيس ةادأ ربع اهليمحت مت ةلاح09
نوناك2 ،)6443 :روشنملا مقر( قارعلاب ةصاخلا
.9102 ربمسيد/لّوألا

تاكاهتنالا نع غالبإلل ريافسيس ةادأ ربع اهليمحت مت ةلاح19
نيرشت02 ،)4243:روشنملا مقر( قارعلاب ةصاخلا
.9102 ربمفون/يناثلا

تاكاهتنالا نع غالبإلل ريافسيس ةادأ ربع اهليمحت مت ةلاح29
نيرشت02 ،)6243:روشنملا مقر( قارعلاب ةصاخلا
9102 ربمفون/يناثلا

،5002 ةنسل01 مقر ايلعلا ةيقارعلا ةيئانجلا ةمكحملا نوناق39
.21 ةداملا

ةصاخلا ةدحتملا ممألا ةنجل ىلإ قارعلا ةلود نم مدقم ريرقت49
ويلوي/زومتQRI/C/DEC،52/1،يرسقلا ءافتخالا تالاحب
4102.

سيسأتلا ،ةيلاقتنالا ةلادعلل يلودلا زكرملا اوعجار59
عجرملا ،ايلعلا ةيقارعلا ةيئانجلا ةمكحملل ىلوألا تامكاحملاو
.ركذلا فلاسلا

ةصاخلا ةدحتملا ممألا ةنجل ىلإ قارعلا ةلود نم مدقم ريرقت69
ويلوي/زومتQRI/C/DEC،52/1،يرسقلا ءافتخالا تالاحب
4102.

:قارعلا ،ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا يف قوقحلا ةعومجم79
تالاحب ةصاخلا ةدحتملا ممألا ةنجلل مّدقملا ليدبلا ريرقتلا
صاخلا ةعباتملا ريرقت ةعجارم قايس نمض يرسقلا ءافتخالا
.0202 سرام/راذآ6 ،قارعلاب

،ءادهشلا ةسسؤم نع لثمم ،يوالدنم قراط نم مدقم نايب89
ةصاخلا ةدحتملا ممألا ةنجل تاسلج نم91 ةسلجلا لالخ
.0202 ربوتكأ/لّوألا نيرشت8 ،يرسقلا ءافتخالا تالاحب

قارعلا اهمدق ةيفاضإ تامولعم« ،يرسقلا ءافتخالا ةنجل99
IA/QRI/C/DEC،12/1،»ةدهاعملا نم)4(92 ةداملا بجومب

.9102 سطسغأ/بآ
ىلإ قارعلا ةلود نم مدقملا ريرقتلا اوعجار ،لاثملا ليبس ىلع001

،يرسقلا ءافتخالا تالاحب ةصاخلا ةدحتملا ممألا ةنجل
1/QRI/C/DEC،524102ويلوي/زومت.

،ةئفلا هذه نم ةيعامج رباقم عقوم501نم طقف62حتف مت101
ةسسؤم نع لثمم ،يوالدنم قراط نم مدقم نايبل اًقفو
ةدحتملا ممألا ةنجل تاسلج نم91ةسلجلا لالخ ،ءادهشلا
ربوتكأ/لّوألا نيرشت8،يرسقلا ءافتخالا تالاحب ةصاخلا

0202.
ةيماسلا ةيضوفملا بتكمو قارعلا ةدعاسمل ةدحتملا ممألا ةثعب201

قيبطت يف ناسنإلا قوقح ،ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل
ةحفاكم نيناوق بجومب تامكاحملا :قارعلا يف ةلادعلا
كسامتلاو ةلءاسملاو ةلادعلا ىلع ةبترتملا راثآلاو باهرإلا
رياني/يناثلا نوناك ،»شعاد« ةلحرم باقعأ يف يعامتجالا

0202.
.هتاذ عجرملا301
ريرقتلل ةثّدحم تامولعم« ،ةلادعلل يلودلا فينج زكرم401

.ركذلا فلاسلا عجرملا ،»ليدبلا
داوملا ،)لّدعم(9691ماعل111مقر يقارعلا تابوقعلا نوناق501

904-504.
.124-524داوملا ،هتاذ عجرملا601
.4ةداملا ،)5002(31مقر باهرإلا ةحفاكم نوناق701
.)2(1ةداملا ،يرسقلا ءافتخالاب ةصاخلا ةيممألا ةيقافتالا801

نولوزعم لافطاو ءاسن :نونادملا ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم47
،ةيلودلا وفعلا ةمظنم ،ندنل ،قارعلا يف نولغتسمو نوقلاعو
8102. 

تايلقألا قوقح ةعومجمو نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم57
عجرملا ،قارعلا يف ديدهتلا تحت نويندم ءاطشن ،ةيلودلا
.ركذلا فلاسلا

ةيلمع -ةلادعلا وحن قيرطلا :قارعلا« ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم67
ممألا يف لماشلا يرودلا ضارعتسالا ىلإ مدقم ريرقت ،»ةبعص

يف لماعلا قيرفلا نوثالثلاو ةعبارلا ةسلجلا ،ةدحتملا
.9102 ربمفون/يناثلا نيرشت ،لماشلا يرودلا ضارعتسالا

تايلقألا قوقح ةعومجمو نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم77
عجرملا ،قارعلا يف ديدهتلا تحت نويندم ءاطشن ،ةيلودلا
.ركذلا فلاسلا

ليدبلا ريرقتلل ةثّدحم تامولعم« ،ةلادعلل يلودلا فينج زكرم87
ةصاخلا ةدحتملا ممألا ةنجل ىلإ0202 سرام/راذآ يف مّدقملا
ةيفاضإلا تامولعملا ةساردب طبترملاو يرسقلا ءافتخالاب
7 نم ،91 مقر ةسلجلا ،»ةيقارعلا ةيروهمجلا لبق نم ةمدقملا

.0202 ربمتبس/لوليأ52 ىلإ
لماعلا قيرفلل مدقم ريرقت« ،شتوو ستيار نمويه ةمظنم97

مقر ةسلجلا ،»يعوطلا ريغ وأ يرسقلا ءافتخالا تالاحب ينعملا
.هتاذ عجرملا ،121

ريرقتلل ةثّدحم تامولعم« ،ةلادعلل يلودلا فينج زكرم08
.ركذلا فلاسلا عجرملا ،»ليدبلا

لماعلا قيرفلل مدقم ريرقت« ،شتوو ستيار نمويه ةمظنم18
مقر ةسلجلا ،»يعوطلا ريغ وأ يرسقلا ءافتخالا تالاحب ينعملا

.ركذلا فلاسلا عجرملا ،121
ريرقتلل ةثّدحم تامولعم« ،ةلادعلل يلودلا فينج زكرم28

.ركذلا فلاسلا عجرملا ،121 مقر ةسلجلا ،»ليدبلا
ديدهت نع نمألا تاوق اوفقوأ :قارعلا« ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم38

،ةيرابخإ ةدام ،»مهتلماعم ةءاسإوً ارسق مهئافخإو ءاطشنلا
9102 ربوتكأ/لّوألا نيرشت81

تيلقألا قوقح ةعومجمو نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم48
عجرملا ،قارعلا يف ديدهتلا تحت نويندم ءاطشن ،ةيلودلا
.ركذلا فلاسلا

تاكاهتنالا نع غالبإلل ريافسيس ةادأ ىلإ لوصولا نكمي58
:يلاتلا طبارلا ىلع قارعلاب ةصاخلا

تاكاهتنالا نع غالبإلل ريافسيس ةادأ ربع اهليمحت مت ةلاح68
نوناك41 ،)3153 :روشنملا مقر( قارعلاب ةصاخلا
.0202 رياني/يناثلا

تاكاهتنالا نع غالبإلل ريافسيس ةادأ ربع اهليمحت مت ةلاح78
نوناك52 ،)5843:روشنملا مقر( قارعلاب ةصاخلا
.9102 ربمسيد/لّوألا

تاكاهتنالا نع غالبإلل ريافسيس ةادأ ربع اهليمحت مت ةلاح88
نوناك9 ،)3543 :روشنملا مقر( قارعلاب ةصاخلا
.9102 ربمسيد/لّوألا

تاكاهتنالا نع غالبإلل ريافسيس ةادأ ربع اهليمحت مت ةلاح98
رياربف/طابش6 ،)2453 :روشنملا مقر( قارعلاب ةصاخلا

0202.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/ira

q-stop-security-forces-from-threatening-forcibly-

disappearing-and-abusing-activists/

https://iraq.ceasefire.org/



33 قارعلا يف يرسقلا ءافتخالل دح عضو :ةيدبألا ةميرجلا

،)لَّدُعم(9691ةنسل111مقر يقارعلا تابوقعلا نوناق131
.04 ةّداملا

راذآ/سرام12مكح ،51-2468مقر ةيضق ،ايلعلا ةمكحملا231
رظنا.7102

ريغ وأ يرسقلا ءافتخالا تالاحب ينعملا لماعلا قيرفلا331
،يرسقلا ءافتخالا تالاحب ةّقلعتملا تاسرامملا لضفأ ،يعوطلا
.41.ص ،هتاذ عجرملا

ريغ وأ يرسقلا ءافتخالا تالاحب ينعملا لماعلا قيرفلا431
،7002 طابش/رياربف02 ،الاميتاوغ ىلإ ةثعبلا ريرقت ،يعوطلا
.1.ddA/14/4/CRH/A

ءافتخالا تالاحب ةينعملا ةنجللا ىلإ قارعلا ةلود ريرقت531
.4102 زومت/ويلويQRI/C/DEC،52/1،قارعلا ،يرسقلا

.)01(91 ةداملا ،5002،يقارعلا روتسدلا631
81( يرسقلا ءافتخالا نم صاخشألا عيمج ةيامح نالعإ731

.)1(71 ةّداملا،SER/A/331/74،)2991 لوألا نوناك/ربمسيد
ريغ وأ يرسقلا ءافتخالا تالاحب ينعملا لماعلا قيرفلا831

 ،ةّرمتسم ةميرجك يرسقلا ءافتخالا لوح ماع قيلعت ،يعوطلا

 ،)2102(35301 مقر يروهمج رارق931

سويراب ةيضق ،ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا لودلا ةنجل ً،الثم041
.)1002(سوتلآ

:ةيلهألا بورحلا دعب ةيدرفلا ةيئانجلا ةلءاسملا ،مّلسم اكيسج141
ةعماج ،ةاروتكد ةحورطأ ،ايكرتو رئازجلا يف يرسقلا ءافتخالا
 ،6102،وغاكيش ،الويول

،يئرملا ريغو يفتخملا ،ةيلاقتنالا ةلادعلل يلودلا زكرملا241
.ركذلا فلاسلا عجرملا

وفعلا نوناق :لباقم نود نجسلا نم اوجرخا ،بيبح ىفطصم341
،نييباهرإلا ريرحتّ متي دق ،تارغثلاب ءيلم ديدجلا يقارعلا
 ،6102،شاقن

.5ةّداملا ،6102ماعل72مقر نوناقلا441
لالخ يرسقلا ءافتخالا ةرهاظ ،زينيتارم تيفلاك ادنسيلإ541

،83ذيفنتلا ديق مالس ،مالسلا ىلإ لاقتنالا

رارق ،يعوطلا ريغ ءافتخالا مّرجيو فّرعي نوناق ،نّيبيليفلا641
.32مسقلا ،)2102(35301مقر يروهمج

.)21(91ةداملا ،5002،يقارعلا روتسدلا741
)31(91و )4(91ناتداملا ،هتاذ عجرملا841
.29ةداملا ،ةيئازجلا تامكاحملا لوصأ نوناق941
ريرقت ،يرسقلا ءافتخالا :قارعلا ،ةلادعلل يلودلا فينج زكرم051

.ركذلا فلاسلا عجرملا ،لظلا
:قارعلا ،ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا يف قوقحلا ةعومجم151

.ركذلا فلاسلا عجرملا ،ليدب ريرقت

ءافتخالا نم ةلماشلا ةيامحلا وحن ليوط قيرط« ،سكنارف نآ901
.يلودلا مالسلا تامولعم تامدخ دهعم ،»يرسقلا

.3 ةداملا ،يرسقلا ءافتخالاب ةصاخلا ةيممألا ةيقافتالا011
ريغ وأ يرسقلا ءافتخالا تالاحب ينعملا لماعلا قيرفلا ريرقت111

NC/E.65/6002.4.ايبمولوك ىلإ ةمهملا :قحلم ،يعوطلا

1 .ddA

.هتاذ عجرملا211
ءافتخالا نم ةلماشلا ةيامحلا وحن ليوط قيرط« ،سكنارف نآ311

.ركذلا فلاسلا عجرملا ،»يرسقلا
.5 ةداملا ،يرسقلا ءافتخالاب ةصاخلا ةيممألا ةيقافتالا411
ةيئانجلا ةمكحملا سيسأت ،ةيلاقتنالا ةلادعلل يلودلا زكرملا511

.ركذلا فلاسلا عجرملا ،اهتامكاحم ىلوأو ايلعلا ةيقارعلا
.7ةداملا ،امور ماظن611
تالاحب ينعملا لماعلا قيرفلا ددح ،0102ةنسل هريرقت يف711

لثم ذيفنتب موقت ةلود54يعوطلا ريغ وأ يرسقلا ءافتخالا
تالاحب ينعملا لماعلا قيرفلا اوعجار .تاعيرشتلا هذه
ةصاخلا تاسرامملا لضفأ ،يعوطلا ريغ وأ يرسقلا ءافتخالا
،ةيلحملا ةيئانجلا تاعيرشتلا نمض يرسقلا ءافتخالاب
)0102(3.ddA/84/61/CRH/A،5.ص.

لماشلا يرودلا ضارعتسالا عامتجا لالخ ،لاثملا ليبس ىلع811
ماظن ىلإ مامضنالاب تايصوت قارعلا ىقلت ،9102 ةنسل
قارعلا لبقي ملو ،ةدحتملا ممألا يف ءاضعأ لود ينامث نم امور
.اهنم ّيأ

مئارجلا ةيحانل ةدودحم تايحالص ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل911
ماظن ىلع ةعقوملا لودلا ينطاوم لبق نم قارعلا يف ةبكترملا
.امور

.21ةّداملا ،يرسقلا ءافتخالا لوح ةدّحتملا ممألا ةيقافّتا021
ةدحتملا ممألا ةيضوفمو قارعلا ةدعاسمل ةدحتملا ممألا ةثعب121

ةظفاحم نم يرسقلا ءافتخالا تالاح ،ناسنإلا قوقحل ةيماسلا
.ركذلا فلاسلا عجرملا ،6102-5102رابنألا

فلاسلا عجرملا ،يرسقلا ءافتخالا ،بيذعتلا اياحض زكرم221
.ركذلا

:قارعلا ،ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا يف قوقحلا ةعومجم321
.ركذلا فلاسلا عجرملا ،ليدبلا ريرقتلا

ةدحتملا ممألا ةيضوفمو قارعلا ةدعاسمل ةدحتملا ممألا ةثعب421
نم يرسقلا ءافتخالا تالاح« ،ناسنإلا قوقحل ةيماسلا

.ركذلا فلاسلا عجرملا ،»رابنألا ةظفاحم
فارطألا لودلا ريراقت يف رظنلا ،يرسقلا ءافتخالا ةنجل521

لودلا ريراقت ،ةيقافّتالا نم1رقفلا ،92ةّداملا بجومب
،ايبمولوك ،4102يف اهميدقت دعومّ لحي يتلا فارطألا

1/LOC/C/DEC،6232 .ص ،5102يناثلا نوناك/رياني.
مادعإلاو يرسقلا ءافتخالا تالاح ،ةيلودلا نييقوقحلا ةنجل621

ةنجل ،فينج ،باقعلاو قيقحتلا :ءاضقلا قاطن جراخ
.721.ص ،5102،ةيلودلا نييقوقحلا

فشكلا :يئرملا ريغو يفتخملا ،ةيلاقتنالا ةلادعلل يلودلا زكرملا721
ةقرو ،ءاسنلا ىلع يرسقلا ءافتخالل رمتسملا رثألا نع
.5102راذآ/سرام ،ةيفيرعت

ءافتخالا اياحض نع ثحبلا ،ناسنإلا قوقحل يناملألا دهعملا821
.7102 ،يرسقلا

.)أ(1.6ةّداملا ،يرسقلا ءافتخالا لوح ةدّحتملا ممألا ةيقافّتا921
.)ب(1.6ةّداملا ،هتاذ عجرملا031

https://www.ictj.org/news/judgments-chile

-progress-prosecuting-state-disappearances

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/

Disappearances/GC-EDCC.pdf

http://www.officialgazette.gov.ph/2012/12/21/

republic-act-no-10353/

https://ecommons.luc.edu/luc_diss/2289

https://www.niqash.org/en/articles/politics/5371/

http://www.icip-perlapau.cat/numero38/

articles_centrals/article_central_1/
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.71ةداملا ،يرسقلا ءافتخالا نأشب ةدحتملا ممألا ةيقافتا861
،مييقتلا ريرقت ،ناسنإلا قوقحل ايلعلا ةيقارعلا ةيضوفملا961

.ركذلا فلاسلا عجرملا
:قارعلا ،ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا يف قوقحلا ةعومجم071

.هتاذ عجرملا ،ليدب ريرقت
ريرقت ،يرسقلا ءافتخالا :قارعلا ،ةلادعلل يلودلا فينج زكرم171

.ركذلا فلاسلا عجرملا ،لظلا
:قارعلا ،ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا يف قوقحلا ةعومجم271

.ركذلا فلاسلا عجرملا ،ليدب ريرقت
،مييقتلا ريرقت ،ناسنإلا قوقحل ايلعلا ةيقارعلا ةيضوفملا371

.ركذلا فلاسلا عجرملا
.هتاذ عجرملا471
.هتاذ عجرملا571
.81 ةداملا ،يرسقلا ءافتخالاب ةصاخلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا671
قارعلا نم ةمدقم ةيفاضإ تامولعم« ،يرسقلا ءافتخالا ةنجل771

IA/QRI/C/DEC،12/،»ةيقافتالا نم )4(92ةداملا بجومب
.9102سطسغأ/بآ

ةيقارعلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا ىدحإ لثمم هب ىلدأ نايب871
ةينعملا ةدحتملا ممألا ةنجلل ةرشع ةعساتلا ةرودلا لالخ
.0202ربمتبس/لوليأ9،يرسقلا ءافتخالا تالاحب

،مييقتلا ريرقت ،ناسنإلا قوقحل ايلعلا ةيقارعلا ةيضوفملا971
.ركذلا فلاسلا عجرملا

.)3(42ةداملا ،يرسقلا ءافتخالا نأشب ةدحتملا ممألا ةيقافتا081
ةيفاضإلا تامولعملا لوح تاظحالم« ،يرسقلا ءافتخالا ةنجل181

،»ةيقافتالا نم )4(92ةداملا بجومب قارعلا نم ةمدقملا
1/IAO/QRI/C/DEC،520202ربمفون/يناثلا نيرشت.

ءافتخالا تالاحب ةينعملا ةنجللا ريرقت ،ةماعلا ةيعمجلا281
.73.ةرقفلا،A/65/47 ،9102،يرسقلا

.83ةرقفلا ،هتاذ عجرملا381
قارعلا نم ةمدقم ةيفاضإ تامولعم« ،يرسقلا ءافتخالا ةنجل481

،IA/QRI/C/DEC/1،»ةيقافتالا نم )4(92 ةداملا بجومب
.9102سطسغأ/بأ12

عجرملا ،اياحضلا نع ثحبلا ،ناسنإلا قوقحل يناملألا دهعملا581
.ركذلا فلاسلا

يف يرسقلا ءافتخالا تالاح« ،دراغواهو ونيمولاب-يجروب681
.ركذلا فلاسلا عجرملا ،»... ةينيتاللا اكيرمأ

نيروف ،»ةموكحلا هلعفت نل ام لعفن نحن« ،رغرابنتاف نيلدام781
.0202ليربأ/ناسين42،يسيلوب

ممألل ةيماسلا ةيضوفملاو قارعلا ةدعاسمل ةدحتملا ممألا ةثعب881
عجرملا ،رزاجملا نع ماثللا ةطامإ ،ناسنإلا قوقحل ةدحتملا
.ركذلا فلاسلا

تالاحب ةينعملا ةصاخلا ةرّرقملا ريرقت ،ناسنإلا قوقح سلجم981
لالخ ًافسعت وأ ةزجوم تاءارجإب وأ ءاضقلا جراخ مادعإلا
،8102وينوي/ناريزح5 ،قارعلا ىلإ اهتثعب
..1.ddA/44/83/CRH/A

ممألل ةيماسلا ةيضوفملاو قارعلا ةدعاسمل ةدحتملا ممألا ةثعب091
عجرملا ،رزاجملا نع ماثللا ةطامإ ،ناسنإلا قوقحل ةدحتملا
.ركذلا فلاسلا

عازنلا اياحضل رارضألا ربج ،كيتوب مايريمو لافودناس ارالك191
زكرم ،ندنل ،ةنراقم تاسرامم نم ةاقتسم سورد :قارعلا يف
،ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجمو نييندملا قوقحل ريافسيس

6.ص ،)7102(

لاثتما مييقت ريرقت ،ناسنإلا قوقحل ايلعلا ةيقارعلا ةيضوفملا251
نم صاخشألا عيمج ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالل قارعلا
،0202،دادغب ،يرسقلا ءافتخالا

ءافتخالا« ،ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقح سلجم351
نايب ،»يلحملا باهرإلاو صاصقلا :قارعلا يف يرسقلا

سطسغأ/بآOGN/24/CRH/A،72/46،كرتشم بوتكم
9102.

:قارعلا ،ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا يف قوقحلا ةعومجم451
.ركذلا فلاسلا عجرملا ،ليدب ريرقت

قوقح ريرقت ،8102قارعلا ،ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو551
.31.ص ،ناسنإلا

نم مدقملا ريرقتلا :قارعلا« ،شتوو ستيار نمويه ةمظنم651
تالاحب ينعملا لماعلا قيرفلا ىلإ شتوو ستيار نمويه
،121 مقر ةسلجلا ،»يعوطلا ريغ وأ يرسقلا ءافتخالا
 ،0202 ويام/رايأ

ةيماسلا ةيضوفملا بتكمو قارعلا ةدعاسمل ةدحتملا ممألا ةثعب751
قيبطت يف ناسنإلا قوقح ،ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل
.ركذلا فلاسلا عجرملا ،قارعلا يف ةلادعلا

ةداملا ،)لدعم(9691ةنسل111مقر يقارعلا تابوقعلا نوناق851
223.

.هتاذ عجرملا951
.423-323نيتداملا ،هتاذ عجرملا061
ريرقت ،يرسقلا ءافتخالا :قارعلا ،ةلادعلل يلودلا فينج زكرم161

.ركذلا فلاسلا عجرملا ،لظلا
ماعلا سطسغأ/بآ يف رداصلا اهريرقت يف ،لاثملا ليبس ىلع261

،يرسقلا ءافتخالاب ةينعملا ةدحتملا ممألا ةنجل ىلإ9102
قفارم وأ ةيرس تارقم دجوت ال« هنأ ةيقارعلا ةموكحلا تركذ
نوجس دجوت ال« هنأو»]قارعلا يف[ ةنلعم ريغ ةيرس زاجتحا

تالاحب ةينعملا ةنجللا رظنا .ناتسدرك ميلقإ يف ةيرس
بجومب قارعلا نم ةمدقم ةيفاضإ تامولعم ،يرسقلا ءافتخالا
IA/QRI/C/DEC،12/،ةيقافتالا نم )4(92ةداملا
.9102سطسغأ/بآ

يف فالآلا زجتحي قارعلا نإ لوقي بئان ،يلدارب نوميس361
  ،8002ربوتكأ/لوألا نيرشت03،ةيرس نوجس

ريرقت ،يرسقلا ءافتخالا :قارعلا ،ةلادعلل يلودلا فينج زكرم461
.ركذلا فلاسلا عجرملا ،لظلا

:قارعلا ،ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا يف قوقحلا ةعومجم561
.ركذلا فلاسلا عجرملا ،ليدب ريرقت

.هتاذ عجرملا661
فرتعت تارباخملا ةلاكو :قارعلا‘ ،شتوو ستيار نامويه761

 ،8102ويلوي/زومت22،’قباسلا يفنلا مغر تائملا زاجتحاب

قارعلا يف يرسقلا ءافتخالل دح عضو :ةيدبألا ةميرجلا

https://tbinternet

.ohchr.org/Treaties/CED/Shared 20Documents/IRQ/

INT_CED_ NHS_IRQ_4196 3_E.pdf

https://www.hrw.org/news/2020/05/17/iraq-human

-rights-watch-submission-working-group-enforced

-or-involuntary

https://www.swissinfo.ch/blueprint/servlet/eng/

mp-says-iraq-holds-thousands-in-secret

-prisons/7010440

https://www.hrw.org/news/2018/07/22/

iraq-intelligence-agency-admits-holding-hundreds

-despite-previous-denials
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تارتفلا يف يرسقلا ءافتخالا ةرهاظ« ،زنيترام يفلاك202
.ركذلا فلاسلا عجرملا ،مالسلا وحن ةيلاقتنالا

ريغ وأ يرسقلا ءافتخالا تالاحب ينعملا لماعلا قيرفلا ريرقت302
.11.ص ،هتاذ عجرملا ،يليشتلا يف ةمهملا ،يعوطلا

 ،ةيئاصحإلا ةيئانجلا تامولعملا عقوم :فيال«402

نم نكمتلا ىلع صرحنل :لمألا« ،نيدوقفملل ينطولا لجسلا502
،»مهداجيإ

ءاضعألا لودلا ريراقت يف رظنلا ،يرسقلا ءافتخالا ةنجل602
لودلا ريراقت ،ةيقافتالا نم ،1ةرقفلا ،92ةداملا بجومب
LOC/C/DEC،62/1،ايبمولوك ،4102يف ةبولطملا ءاضعألا

.42.ص ،5102رياني/يناثلا نوناك
.15و05.ص ،هتاذ عجرملا702
ةيماسلا ةيضوفملا بتكمو قارعلا ةدعاسمل ةدحتملا ممألا ةثعب802

قيبطت يف ناسنإلا قوقح ،ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل
.ركذلا فلاسلا عجرملا ،قارعلا يف ةلادعلا

.)1(42ةداملا ،يرسقلا ءافتخالاب ةصاخلا ةيممألا ةيقافتالا291
.5ةداملا ،هتاذ عجرملا391
ريرقتلا لوح ةيماتخلا تاظحالملا ،يرسقلا ءافتخالا ةنجل491

،ةيقافتالا نم )1(92 ةداملا بجومب قارعلا لبق نم مدقملا
1/OC/QRI/C/DEC،315102ربوتكأ/لّوألا نيرشت.

،يئرملا ريغو يفتخملا ،ةيلاقتنالا ةلادعلل يلودلا زكرملا591
.ركذلا فلاسلا عجرملا

عم لماعتلا :هحالصإ نكمي ال ام حالصإ« ،رماه نودنارب691
ةينثإلا ،»يضاملا مئارج نع تاضيوعتلا ميدقت ةلضعم
.022:)0002( )3/4(5ةحصلاو

.1102ةنسل8441مقر يبمولوكلا نوناقلا791
.1102ةنسل3084مقر يبمولوكلا نوناقلا891
ريغ وأ يرسقلا ءافتخالا تالاحب ينعملا لماعلا قيرفلا ريرقت991

ddA/54/22/CRH/A،92.1،يليشت ىلإ ةمهملا ،يعوطلا
.11.ص ،3102رياني/يناثلا نوناك

،يرسقلا ءافتخالا مئارج لوح نوناق عورشم ،سنوت002
53 ةداملا

ءافتخالا نم صاخشألا عيمج ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا102
.)2(42 ةداملا ،يرسقلا

قارعلا يف يرسقلا ءافتخالل دح عضو :ةيدبألا ةميرجلا

http://sirdec.medicinalegal.gov.co:58080/

mapaDesaparecidos/

https://siclico. medicinalegal.gov.co/hope/



قارعلا يف يرسقلا ءافتخالل دح عضو :ةيدبألا ةميرجلا

يرسقلا ءافتخالا ةجلاعمل ةلماش ةسايس يفتكت الأ يرورضلا نم هنكلو
ةعساولا لماوعلا عومجم اًضيأ هجاوت نأ بجي .بسحف ةسرامملا ميرجتب
لوح ةيرسلاو باقعلا نم تالفإلاو نم دوقع فلخ يف تمهاس يتلا قاطنلا
بلطتي ام اذهو .ةقيقحلا ةقرعم يف اهقح نم تالئاعلا تمرحو ةسرامملا
ةلقتسم ةيقيقحت ةئيه ءاشنا ؛يرسلاو يفسعتلا لاقتعالا تاسرامم ءاهنإ

قيبطت عنم ؛ةزاحنملا ريغو ،ةلاّعف ،ةعيرس تاقيقحت ءارجا ىلع ةرداق
اياضق صخي اميف ةلادعلا قّقحت مامأ زجاوحلا نم اهريغو وفعلا نيناوق
؛نيفتخملاو نيدوقفملل ةدحوم ثحبو غالبإ تايلآ عضو ؛يرسقلا ءافتخالا

ءايحإل ريبادت ذاختاو ؛ررضلا ربج لبس ىلع اياحضلا عيمج لوصح نامض
.ةقيقحلا نع ثحبلا جهن يف مهتالئاع كارشإو نيفتخملا يركذ

:يلي امب ريرقتلا اذه يصوي

،اهتاذ ّدحب ةمئاق ةميرج هرابتعاب يرسقلا ءافتخالا مّرجُي نوناق نَس¬
صاخشألا عيمج ةيامح ةيقافتال لماكلاب نوناقلا لاثتما نامض عم
؛يرسقلا ءافتخالا نم

ءافتخالا تالاح يف قيقحتلل ةصصختم ةسسؤم وأ ةدحو نييعت¬
مدع لاح يف ىتح ،قارعلل ةيئاضقلا ةطلسلا نمض ةبكترملا يرسقلا

؛ةيمسر ىوكش دوجو
ةيقارعلا نمألا تادحول ةيرابختسالاو ةيركسعلا ةدعاسملا قيلعت¬

تاءاعدالا هذه يف قيقحتلا متي نأ ىلإ يرسقلا ءافتخالا يف ةطروتملا
؛ٍضرم لكشب

ةعومجمب نيرشابملا ريغو نيرشابملا يرسقلا ءافتخالا اياحض ديوزت¬
در اهيف امب ،اهيلع لوصحلا مهل قحي يتلا ررضلا ربج لبس نم ةلماك
.راركتلا مدع تانامضو ةيضرتلاو ليهأتلا ةداعإو ضيوعتلاو قوقحلا

دارفألا نامرحب ةيموكحلا تاهجلا اهيف موقت ةرهاظ يرسقلا ءافتخالا ربتعي
رمألا يهتني دق .مهل ثدح امب فارتعالا كلذ دعب ضفرتو مهتيرح نم
ىقبي تالاحلا لك يف نكلو ،نيفتخملا صاخشألا لتق وأ بيذعت وأ نجسب
يتلا ةيامحلا نم اياحضلا مرحي ام اذهو .مهتالئاع ىلع اًيفخم مهريصم
نع جتني .مهيبحمل ليوط ىدم ىلع كشلاو ىسألا ببسيو نوناقلا اهنمضي
نيرشابملا اياحضلا اهريثأت ىطختي ةقثلا مادعناو فوخلا نم ةلاح كلذ
.لكك عمتجملا لاطيل

نم دوقع دعب ،قارعلا يف ةريبك تايعادت تاذ ةلكشم يرسقلا ءافتخالا تاب
ةزهجألا رصانع ةلوؤسملا تاهجلا لمشتو .يسايسلا فنعلاو عارصلا
تايشيليملا ىلإ ةفاضإلاب ةيبنجألا ةيركسعلا تاوقلاو ةيقارعلا ةينمألا
تائف لك ةرهاظلا هذه تلاط .ىرخأ ةّحلسم تاعومجمو ةموكحلل ةيلاوملا
ةيلاقتنالا لحارملا دعب ىتح .نمزلا نم ةنيعم ةلحرم يف يقارعلا عمتجملا
تاجلاعملا بايغ فقيو ةسرامملا هذه باكترا دوسي ،ةبقاعتملا ةيسايسلا
.ةلادعلا ىلإ تالئاعلا قيرط يف اًقئاع ةلاعفلا ةينوناقلا

اياحضل فاصتنالا لبس ميدقت ةيحانل اًظوحلم اًمّدقت ققح قارعلا نأ عم
الإ ،مهتلئاعو ثعبلا بزح مكح ةبقح يف ةبكترملا يرسقلا ءافتخالا لامعأ
يرسقلا ءافتخالا تالاح نم ريبكلا ددعلل ةيلوؤسملا لماك لمحتي مل هنأ
تايشيليملا ،ةيقارعلا نمألا تاوق لبق نم ةريخألا ةنوآلا يف ةبكترملا
مدع يف ةلكشملا نم ءزج عقي .ىرخأ ةّحلسم تاعومجمو ،ةموكحلل ةيلاوملا
.اًيلاح قارعلا يف نوناقلا اهيلع بقاعي ةميرج يرسقلا ءافتخالا رابتعا
ءافتخالا نم صاخشألا عيمج ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا ةموكحلا نم بلطتت
ةيذيفنت تاعيرشت رارقإ ،0102 ماع يف اهقيدصتب قارعلا ماق يتلا ،يرسقلا

.يلحملا يئانجلا هنوناق بجومب ةميرج يرسقلا ءافتخالا نم لعجت

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