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ءاــــمسأب تيــــمس يتــــلا ةــــحــــلسملا تاــــعاــــمجلا تمــــعدو اـــــيروس لاـــــمش يف
ةيسكذوثرألا سئانكلا يف عومشلا تأضأ ايسورو ،نيينامثعلا نيطالسلا
يكيرمألا سيئرلا ىتحو ،1ايروس لوح يسايسلا اهباطخ ةيوقتل ةيروسلا
نييحيسملا ىلإ اًريشم ،ةيروسلا تايلقألل همعد نع برعأ بمارت قباسلا
2.نيظفاحملا نييحيسملا هيديؤم نم معدلا زيزعتل نييروسلا

دهشم نإف ةحضاو ريغ تايلقألل ةقيقدلا ةيفارغوميدلا ماقرألا نا عم
مضيو دالبلا ربع دتميو عونتم ايروس يف ةينيدلاو ةيقرعلا تايلقألا
دارـكألاو نـيـيدـيزـيالاو نـيـيوـلـعـلاو نـيـيـحـيسملاو زوردــلاو نــيــيــلــيــعاــمسإلا

ةدئاسلا تاياورلا لماعتت ام اًبلاغ عونتلا اذه نم مغرلا ىلعو3.مهريغو
ةسناجتم ةعومجم مهنأك ً،يلودلا ديعصلا ىلعو ايروس يف ،تايلقألا عم
.تناك امهم ةذفنتملا تاهجلل ةيسايسلا حلاصملا عم اهحلاصم نمكت
اــهــنأ ىــلــع اــهسفــن قــيوستــب صوصخلا هــجو ىــلــع دسألا ةــموـــكـــح تماـــق
دسألا ظفاح دهعو1102 ماع لبق ام ةرتف ىلا اتدنتسم»تايلقألا ةيماح«
ةيلقألا ىلإ اهئامتنابو .تايلقألا ةمالس تنمض يتلا ةرتفلا اهرابتعا ىلع
يف دسألا ةموكح ترمتسا4ايروس يف ةينيد ةيلقأ ربكأ يهو ةيولعلا

قوقح تاكاهتنال نويروسلا نويندملا ضرعت دق ،تاونس رشع رورم دعب
ةرداغم ىلع نييالملا تربجأو ملاعلا تمدص ةيشحو لامعألو ناسنإلا
تبعل .ملاعلا يف ةلجسملا نيئجاللا تامزأ ربكأ نم ةدحاو يف مهدالب
ايكرتو ناريإو ايسور اهنم ةيلودو ةيميلقإ ةيموكح تاهج اهيف اراودأ

نـم رـيـبـك ددــعــب ةــموــعدملا تاــيشيــلــيملاو ةــحــلسملا تاــعاــمجلا نــعً الضف
.يضاملا دقعلا لالخ ةقطنملا يف حلاصملا باحصأ

ىرــخأ تاــهــجو ةــيروسلا ةــلودــلا تدــنــتسا ةصاخلا اــهحلاصم نــع ًاـــعـــفاد
اـــهـــلاـــعـــفأ رـــيرـــبـــتـــل ةـــفـــلـــتخم تاـــياور ىلإ يروسلا عارصلا يف ةـــلـــخدــــتــــم
ةـياـمـحً ادـيدحتو ةـياــمحلا نــيــمأت يه تاــياورــلا هذــه زرــبأو .اــهــتالــخدــتو
اًريثم اًعوضوم ايروس يف تايلقألا ةيضق تحبصأ دقف ،ةيروسلا تايلقألا
دارفألل ةيسايسلا فقاوملا نع رظنلا ضغب تايوهلا تسيس ثيح لدجلل
ةـيـلودـلاو ةـيـمــيــلــقإلاو ةــيــلــحملا حــلاصمــلــل ةــيساــيس قاروأك تمدــخــتساو
ىلع تبعل دسألا ةموكح نا امك .يروسلا عارصلا يف رارمتساب ةريغتملا

تاــيــلــقألل مدــقــتــتــلو اــهسفــن ىــلـــع ةـــيـــعرشلا ءاـــفضإل تاـــيـــلـــقألا فواخم
اهذوفن ايكرت تعسو كلذ نوضغ يفو .اهتاجنل ديحولا لاعفلا رايخلاك

ةمدقملا

رطيسملا بزحلا دض جاجتحالل عراوشلا ىلإ نويروسلا جرخ1102 ماع سرام يف
سيئرلا هلجن مثً الوأ دسألا ظفاح ةدايقب ،0791 ماع ذنم دالبلا يف مكحلا ىلع

لافطألا لاقتعا مت ذا ريبك فنعب ةيملسلا تاجاجتحالا تلبوق .دسألا راشب يلاحلا
تارادا فلتخم يف اوبذعو ءاطشنلا لقتعأو نييندملا ىلع نارينلا تقلطأو ايفسعت
 .ةلودلا نمأ عورفو



تايلقألا نع ةرشتنملا تاضارتفالاو ةيطمنلا روصلا ريرقتلا اذه ىدحتي
ءانثأ ةيدرفلا براجتلا نم ةعومجم قيثوت لالخ نم كلذو ايروس يف

ةلباقم41 ريافسيس تررجأ1202 ريانيو0202 سطسغأ نيب .عازنلا
تاكاهتنا تقثوو ةفلتخم تايلقأ ىلإ نومتني نييندمو ءاطشن عم ةقمعم
كلــت نــيــب ةــقالــعــلا لــيــلــحــتــب تماــقو اــهــل اوضرــعــت يتــلا ناسنإلا قوـــقـــح

نم ةعومجم ىلع ءوضلا تالباقملا تقلأ .تايلقأك مهعضوو تاكاهتنالا
ةلودلا تاوق يديأ ىلع اوبذعو يفسعت لكشب اولقتعا ءاطشنل براجتلا
ةثالث .ةحلسملا تاعامجلا لبق نم اوفطتخاو اومجوه نييندملو ،ةيروسلا

تايلقأ ىلإ نومتني مهتلباقم تمت نيذلا نم رشع ةعبرألا لصأ نم رشع
فالتخا طلسي .ةيدركلا ةيقرعلا ةيلقألا ىلإ مهدحأ يمتني امنيب ةينيد
داهطضالا ىلع ءوضلا ةيقرعلا تايلقألاو ةينيدلا تايلقألا نيب ةبرجتلا
كلذ لمشيو نييروسلا داركأل قح يف دسألا ةلالس هسرامت يذلا يجهنملا
9.ةيوغللاو ةيفاقثلا مهقوقح راكنا

اًيفاقثو اًيسايسو اًيخيرات اًدرس»تايلقألاو ةلودلا« لوألا لصفلا مدقي
ةيفيكو ةموكحلل يسايسلا باطخلا يف ةيروسلا تايلقألا ريوصت ةقيرطل
.ةيروسلا تايلقألل ةيسايسلا حلاصملاو تاءالولا نع تاياورلا ريوطت

تاكاهتنالل ةينوناقلا ةيفلخلا»ينوناقلا راطإلا« يناثلا لصفلا ضرعي
قوقحل ةيلودلا تايقافتالاو يروسلا روتسدلا نم لك يف تايلقألا قحب
بورض نــم هرــيــغو بيذــعــتــلا ةضهاــنــم ةـــيـــقاـــفـــتا كلذ يف اـــمـــب ،ناسنإلا
دـهـعـلا كلذـكو ،ةـنـيـهملا وأ ةـيـناسنإالــلا وأ ةــيساــقــلا ةــبوــقــعــلا وأ ةــلــماــعملا
 .ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا

اذه يف مهتلباقم تمت نمم رشع ةعبرأ لصأ نم اًصخش رشع دحأ ناك
قحب تاكاـهـتـنالا« ثلاــثــلا لصفــلا قـثوـي .ًاـيـفسعـت نـيـلـقـتـعـم رـيرــقــتــلا
تاوق لبق نم مهتلباقم مت نم لقتعا اهنم01 يفو ،ةلاح11»ءاطشنلا
ةدحاو ةلاح يفو ،مهطاشنو ةيسايسلا مهتضراعم ببسب ةيروسلا ةلودلا
ةـحـلسملا ةـيـمالسإلا ةـعاــمجلا لــبــق نــم هزاــجــتــحاو صخش فاــطــتــخا مــت

لضفألا ليدبلا اهنأ ىلع اهسفن تمدقو1102 ماع دعب ةياورلا هذه ةيذغت
ةروص هيوشت يف باطخلا اذه فظوي ام ابلاغو»نييباهرإلا« ةهجاوم يف

راشتنا داز هسفن تقولا يف5.ةموكحلا يضراعمو ةنسلا نم نيجتحملا
ضغبو ،ةروصلا ديقعت نم دالبلا ءاحنأ عيمج يف ةحلسملا تاعامجلا
ضرتفم تايلقألا فقوم نإف نييندمك وا نيطشانك مهبراجت نع رظنلا
ةيمالسإلا تاعامجلا كلذكو ،اهل اهءالو ضرتفت ةلودلاف ،قبسم لكشب
.رمألا تاذ ضرتفت ةحلسملا ريغ وأ ةحلسملا

دهشملا يف ىدملا ديعب عقاو وه يسايس حالسك ةفئاطلاو نيدلا مادختسا
نكامألا يف ةينيدلا ضورعلاو زومرلل ةلودلا مادختساو يروسلا يسايسلا
ةينيدلا روصلاو زومرلا طلخل ةلودلا سيركتف6ليوط خيرات هل ةماعلا

ةرادا لـثـم ةـلودـلا نــمأ ةزــهــجأ يف ةــيوــلــعــلا ةــيوــهــلا بناوــج نــم اــهرــيــغو
ةيولعلا ةيوهلا ىلع ءاليتسالا ىلع ةلثمألا دحأ يه ةيوجلا تارباخملا

ةحلسملا تاعامجلا تناك هتاذ تقولا يفو7.ةلودلا ناكرا عم اهجمدو
اهريغو )ماشلا ريرحت ةئيه ىلإ دعب اميف تلوحت يتلا( ةرصنلا ةهبج لثم
مالسإلل فينعلاو فرطتملا اهريسفت ضراعي نم لك رابتعا يف ةحضاو
  .لتقلل ًافدهوً ارفاك

بصاــنــم يف ةــنسلا برــعــلا نــم نــيــيساــيس تنـــيـــع دسألا ةـــموـــكـــح نأ عـــم
،اًضيأ يجهنم لكشب ةّنسلا تنطيش دق اهنأ الإ ،ايخيرات ةعيفر ةيسايس
يف نيرهاظتملا ةلودلا تربتعا .1102 ماع دعب ام ةرتفلا يف اصوصخ

يناكسلا بيكرتلا ةيحان نم مهبلغا اوناك نيذلا ،1102 ماع تاضافتنا
ىلإ نوعسي نينطاوم اوسيلو»نييباهرإ« ،ةنسلا برعلا نيملسملا نم

مت قايسلا اذه يفو8.ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةلادعلا قيقحت
ةيبرعلا ةيبلغألا ةعمس هيوشتو نعطل»تايلقألا ةيامح« ةياور مادختسا
ةحلسملا ةيمالسإلا تاعامجلا دوعص اًديقعت رمألا دازو ،ةملسملا ةينسلا

نيرهاظتملا نيب طلخلا ىلع ةلودلا باطخ زكتراف ايروس ءاحنأ عيمج يف
هذــه نــيــبو ةــيـــنسلا ةـــيـــبـــلـــغألا تاذ قـــطاـــنملا يف نـــيـــيـــندملاو نـــيـــيـــمـــلسلا
.ةحلسملا تاعامجلا
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مهاست يتلا ةددعتملا تاريغتملا نم ةغراف ةسناجتم ةدحاو
وأ ةقبطلا وأ يعامتجالا عونلا لثم ةيناسنإلا ةبرجتلا يف

يفاــــقــــثــــلاو يعاــــمــــتــــجالا لاملا سأر وأ رــــمــــعــــلا وأ ةـــــقـــــطـــــنملا
نيذلا ًاصخش41 لا تاداهش ريرقتلا اذه لعجي .يسايسلاو
يف اهل اوضرعت يتلا تاكاهتنالا قيثوتل ةزيكر مهتلباقم تمت

تايلقألل ةبسنلاب .تايلقألا مساب ثدحتلا ةقلح رسكل ةلواحم
امك تضرع مهتاداهش نإف ريرقتلا اذه يف ةدراولا ةيروسلا

اـًناـيـحأ يف ةـقـفـتـمو اـًناـيـحأ ةضقاـنــتــم ،مــهــتــنسلا ىــلــع تاــج
نــع ةدــئاسلا ةــيــطــمــنــلا روصلا رسكــت اـــًمـــئاد اـــهـــنـــكـــلو ،ىرـــخا
.مويلا ةيروسلا تايلقألا

عـيـمـج مـهـتـلـباـقـم تمـت نـيذــلا صاــخشألا تاــيوــه ةــياــمحلو
نا امك .ةمجنلا ةمالع لمحتو ةيمهو ريرقتلا اذه يف ءامسألا

نيميقم اودوعي مل ريرقتلا اذه يف ءاطشنلاو نييندملا عيمج
.ايروس يف

نمم ايفسعت نيلقتعملا ىلإ راشُي01.ةرصنلا ةهبج ةقباسلا
مهسفنأ مهنم ريثكلا فنصي ال ذا ،ءاطشن مهنأب مهتلباقم تمت
يفو ،تايلقأك وأ نينيدتم دارفأك وأ ةينيد رئاعش يسراممك
ءانب تايلقأ نم نيردحنمك مهيلإ ةراشإلا تمت تالاحلا هذه
مهيلإ رظنلا نم مهيفعي مل اذه نإف كلذ عمو .مهتبغر ىلع
ىتح وأ نيققحملا وأ نجسلا سارح لبق نم ءاوس تايلقأك
يقلت مهبراجت نإف اذكهو .عسوأ قاطن ىلع يروسلا عمتجملا
مهاست دق يتلاو ،مهتايوه نأشب ضوافتلا عقاو ىلع ءوضلا

.مهب ررضلا قاحلإ وأ مهتيامح يف

تاداهش»نييندملا قحب تاكاهتنالا« عبارلا لصفلا قثوي
تاـــــيـــــلـــــقألا نــــــم ءاسنــــــك نــــــهــــــتــــــبرجت سكــــــعــــــيو ءاسن ثالــــــث
اذـه شقاـنـيو .كلذـل ةـجـيـتـن اــهــل نضرــعــت يتــلا تاــكاــهــتــنالاو
كلذ يف اـمــب ،تاــيــلــقألا ىــلــع عازــنــلــل عساوــلا رــيــثأتــلا لصفــلا
ىلإ راشُي ام اًبلاغو .يروسلا شيجلا يف يرابجإلا دينجتلا
ةعومجم اهنأ ىلع ماع لكشب تايلقألاو ةيروسلا تايلقألا
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مــهــقوــقــح راــكــنإ يف ناــك ءاوس ،جهــنمم لــكشب نــيــيروسلا دارـــكألا عـــمـــقـــب
يف ىـتـح وأ مـهـيـلإ ةـماـعـلا تاـمدخلا لوصو دـيـيـقـتو ةــيوــغــلــلاو ةــيــفاــقــثــلا

داركألا نورهاظتملا هل ضرعت يذلا عمقلا دعي51.ةيسنجلا نم مهنامرح
نـع دارـكألا عـم ةــلودــلا ةــقالــع فالــتــخا ةــيــفــيــك ىــلــع ًالاــثــم4002 ماـــع
ةلودلا تربتعا ،ةيقرع ةيلقأ داركألا ةفصبو61.ةينيدلا تايلقألاب اهتقالع
ةضراعم يأ طبر ىلإ تعراسو ةلودلل اًديدهت مهقوقحب مهبلاطم ةيروسلا

نالـجوأ هللا دـبــع لــثــم نــيــيــمــيــلــقإلا دارــكألا نــيــيساــيسلاــب ةــيروس ةــيدرــك
نع يسايسلا طابترالا اذه .نيرخآو ينابلاط لالجو ينازراب دوعسمو
ةدع ةيروسلا ةلودلا هتلقتعا يذلا *لامج هشقان ام وه ةيوهلا قيرط
71.»ءاطشنلا قحب تاكاهتنالا« ريرقتلا اذه نم ثلاثلا لصفلا يف تارم

ىلإ دسألا ظفاح دوعص ىلإ ةيولعلا ةيلقألاب ةلودلاطابترا روذج دوعت
هلعف ءيش لوأ ناك .نييثعبلا هقافر ىلع بالقنالا دعب0791 ماع ةطلسلا
فــئاوــطــلا نــم ثعـــبـــلا بزـــح ةداـــق نـــم دـــيدـــعـــلا نـــم صلـــخـــتـــلا وـــه دسألا

شيجلا يف نييولعلل يجهنملا دينجتلا ىسرأ مث ،81ىرخألا تايلقألاو

تايلقألا نع تاياور
ةجاحب اهنأو رطخلل ةضرعم ةينيدلا تايلقألا نأب  ةيامحلا ةياور يحوت
ناكسلا ةيبلاغ ةنسلا نوملسملا لكشي امنيبف11.ةيبلغألا نم ةيامحلا ىلا
)٪01( نويحيسملا مهيلي )٪21( ةيلقأ ربكأ نولكشي نويولعلا نإف )57٪(
ةــنراوملاو سكذوــثرألا ناــيرسلاو سكذوــثرألا ناــنوـــيـــلا نـــم نوـــفـــلأتـــي ذا

يتأي مث ،21كيلوثاكلا نانويلاو كيلوثاكلا مورلاو كيلوثاكلا نايرسلاو
مـــــــث ،)٪2( ةـــيرشع اـــنــــثالا ةــــعــــيشلاو نوــــيــــلــــيــــعاــــمسإلاو )٪4-3( زوردـــــــلا
تانايبلا نإ ثيح اًيريدقت اًدادعت ماقرألا هذه مدقت .)٪1( نويديزيإلا
31.اًيلاح ةرفوتم ريغ ةيروسلا تايلقألا لوح ةقيقدلا ةيفارغوميدلا

ةعومجملا داركألا لكشي ذا ةيقرعلا تايلقألاب قلعتي اميف رمألا فلتخي
يغبني كلذ عمو41.نامكرتلاو سكرشلاو نمرألا يتأي مث ربكألا ةيقرعلا

ريبك لكشب تفلتخا ثيح ةيقرعلاو ةينيدلا تايلقألا نيب طلخلا بنجت
مكاحلا ثعبلا بزح ماق ذإ .صوصخلا هجو ىلع نييروسلا داركألا براجت

تايلقألاو ةلودلا

اهتاياور ةيلقأ لكلف ،ةدقعم ةلواحم يه ايروس يف تايلقألا ةبرجت ةشقانم نا
.1102 دعب ام ايروس يف اميس ال اهل تضرعت يتلا ملاظملاو اهخيرات نع ةصاخلا

سيئرلا هلجن مث دسألا ظفاح قباسلا سيئرلا ةدايقب ،مكاحلا ثعبلا بزح ماق دقف
تايلقألا نع عفادمو يماحك هسفن اهيف روصي ةياور ينبتب ،دسألا راشب يلاحلا
.ايروس يف ةينيدلا
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دــحأ يورــي .مــهــقـــحس بجـــيو دالـــبـــلا نوـــمـــجاـــهـــي نـــيـــيـــباـــهرا
ةـيسردـم ةـمــيــنرــت نــع رــياــفسيس مــهــتــلــباــق نــيذــلا صاــخشألا
:ةركفلا كلت سكعت ايروس ءاحنأ عيمج يف ىدؤت تناك ةيمازلإ

ةينويهصلاو ةيلايربمإلا ىدصتن نأ اندهع«
ةباصع ةمرجملا مهتادأ قحسن نأو ةيعجرلاو
52.»ةليمعلا نيملسملا ناوخإلا

ءاضعأ ةــقــيــقــح رــكــنأ طــقــف ةـــيـــمالسإب ةضراـــعملا رـــيوصت نإ
ءاطشنلاو بالطلاو نييراسيلاو نييكارتشالاو يندملا عمتجملا
ىلإ ءامتنالاب نيمهتملاو نوجسلا يف نيلقتعملا نييناملعلا

.نيملسملا ناوخإلا ةعامج

يفئاطلا ةلودلا باطخ
راشب فقو1102 سرام ةضافتنا دعب هل باطخ لوأ يف

:لاقو ناملربلا مامأ دسألا

،رخآلا روحملا ]نيرهاظتملا ىلإ ةراشإ[ اوذخأ«
ىلع دمتعا يفئاطلا روحملا .يفئاطلا روحملا وهو
فتاوهلاب لسرت لئاسرلا ىلع دمتعا ،ضيرحتلا
ةفئاطل نولوقي ،ةريصقلا لئاسرلا ،ةلومحملا
ةيناث ةفئاطللو مجاهتس ىرخألا ةفئاطلل اوهبتنا
ةيقادصم اوززعي يكلو .مجاهتس ىلوالا ةفئاطلا

باوبأ اوقرطيل نيمثلم اًصاخشأ اولسرأ ،ءيشلا اذه
لوقأ ال- نيتفئاط نم نيرواجتم نيتراح

ةفئاطلل اولوقيل - نيتقيقش لوقأ ،نيتفلتخم
عراشلا ىلع تحبصا ةيناثلا ةفئاطلا نأ ىلوألا
سانلا لازنإ نم اونكمتو ،عراشلا ىلإ لزناو هبتناف
62.»عراشلل

نم ةريرش ةيفئاط اياون دوجو معزي باطخ ىلع دامتعالا نإ
ددح  تارهاظملا رمع نم ركبم تقو يف نيرهاظتملا بناج

مـــهرـــيوصتـــب كلذو ،تارـــهاـــظملا نـــع ةـــيـــعرشلا عزــــنــــل راسملا
.ايروس يف ةعونتملا ةينيدلا تاعمتجملل ءادعأ مهنأب ايئاقلت
امدنع ىرخأ ةرم ةيفئاطلا فواخملا عيجشت ىلع دسألا رصأ
:نلعأ

لكشب ،ةفلتخم بابسأل دلبلا يف ىضوف كانه«
ىضوفلا هذه .حالصإلا ناونع تحت يساسأ

ةــيوــهـــلا ءالـــيـــتسال اسيسأت تارـــباـــخملاو ةـــيـــنـــمألا ةزـــهـــجألاو
يتـلا ةــيــلــحاسلا تاــجــهــلــلا تحــبصأو ،91ةـلودـلا ىـلـع ةـيوـلـعـلا

نم عبس يف  .ةطلسلا لثمت يولعلا عمتجملاب طبترت ام اًبلاغ
نيققحم نأ ىلإ ةراشإلا تمت ريرقتلا اذهل تيرجأ ةلباقم41
اوماق نييموكح نيلوؤسم نم مهريغو ةلودلا نمأ طابضو
ةتكن كانه02.ةيلحاسلا ةجهللا ىلإ ةيلحملا مهتجهل رييغتب

:لوقت شاعملا عقاولا اذه سكعت ةعئاش

نم ديدج جوفب شيجلا يف طباض بحري«
يف ةيفئاطلل ناكم ال هنأ مهنئمطي نيدنجملا
وأ نويحيسم وأ نوملسم دجوي ال هنأو ،شيجلا
12.»نويولع انلك شيجلا يف لب ،زورد

يذلاو قباسلا يروسلا سيئرلا بئان ،مادخ ميلحلا دبع دكأ
ظفاح ىلوت امدنع هنأ ةلباقم يف ،ةينسلا ةفئاطلا ىلإ يمتني
بلاط003 لبقتست ةيركسعلا ةيميداكألا تناك ةطلسلا دسألا

لوبقلا لدعم دسألا ريغ نكل ،ايروس ءاحنأ عيمج نم ةنسلا يف
»هلاجر«- ةيولعلا ةفئاطلا لوبق نم دازو0003 ىلإ يونسلا

صرح ،هسفن تقولا يف22.ةطلسلا يف هئاقبإو هتيامحل-
ةقبطلا ىلع ةنسلا نويسايسلا نميهي نأ ىلع اًضيأ دسألا
تلخدأ32.سيئرلا بئان بصنم يف لاحلا وه امك ةيسايسلا

حبكل ةلودلا يف ةينسلا ةيسايسلا ةبخنلا ةيجيتارتسالا هذه
ةيبلغألا يضرتستلو ةيفئاط اهنوكب ةلودلا دض تاماهتالا
.يسايسلا ليثمتلاب ةينسلا

ةيولعلا تاعمتجملا ةركسع يف ةجودزملا دسألا ةيجيتارتسا نإ
ةرمتسم تلاز ام ةعيفر ةيسايس بصانم يف ةنسلا نييعتو

قورف كانهف ،مويلا ايروس يف ةيسايسلا تايكيمانيدلا يف
رثكأ ىلع يوطنتو ءالولاو ةيسايسلا ةطلسلا لكش ددحت ةقيقد
ةيعامتجالا ةقبطلا نم لك بعلتف ،ةيلقأ ىلإ ءامتنالا درجم نم
.اًرود ةيسايسلا ءارآلاو يعامتجالا عونلاو يميلقإلا زيامتلاو
لاقتعالل اوضرعت نيذلا تايلقألا نم ةضراعملا ءاطشن ربتعي
يف اًقحال لصفم وه امك كلذ ىلع اًزرابً الاثم ةلودلا لبق نم
.ريرقتلا اذه

ٍمــظــنــم ٍعــمـــق يف مـــكاحلا ثعـــبـــلا بزـــح طرـــخـــنا ةـــيادـــبـــلا ذـــنـــم
نيملسملا ناوخإلا ةعامج عمق ناكو ،ةيسايسلا ةضراعملل

ماع ةامح ةرزجم يف هتورذ غلب يذلاو ،تاينيعبسلا رخاوأ يف
ةلثمألا دحأ ،يندم فلأ02 وحنب ردقي ام لتُق ثيح2891
نييمالسإلا نأ ةركفل ةلودلل يمسرلا باطخلا جور42.ةعورملا
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مـــكحل نــــيضراــــعملا نــــيــــيروسلا دسألا روصي يذــــلا تقوــــلا يف
نطيشي هنإف ،نييلحم نييباهرإك اًماع05 ىدم ىلع هتلئاع
ةنسلا نيملسملا نم مهمظعم يذلاو نييروسلا نييالم اًضيأ
وضعـب مـهــتــلص مــكــحــب»ةيـعاـمـتـجا تاـنضاـح« مـهراـبـتـعاــب
ةنسلا نيدلا لاجر نم روهمج دجاوت نأ امك .يروس ضراعم
ةلودلا ةقالع رهظي ذإ ةظحالملاب ريدج دسألا باطخ لالخ
نأ ىتح ،ةيانعب اهخيسرت مت يتلا ةينسلا ةينيدلا تاسسؤملاب
13.يضاملا يف ةيميلعتلا جهانملا عضو يف تلخدت ةلودلا

نيب ةقالعلا يف ًالوحت1102 ماع دعب ايروس تدهش ،كلذ عمو
تاـعـمـتـجملاو ةـيـنسلا ةـيـنـيدـلا ةدــيــقــعــلا هــجوــت ةــيزــكرــم ةــلود
ترطيس عم دالبلا ءاحنأ عيمج يف تادلبلاو ىرقلا يف ةيلحملا

لـك تاـيـجوـلوـيدــيأ تفــلــتــخا اــمــنــيــب23.ةضراـعملا تاــعاــمــج
يمتح لوحت ثدح ،ىرخأ ىلإ ةنيدم نم ةضراعم ةعومجم

ةسسؤملا دده يذلا رمألا ،نييلحملا نيينيدلا ءامعزلا وحن
33.ةيسايسلا دسألا ةدنجأ عم ةقفاوتملا ةينسلا ةيمالسإلا

حالسك تايلقألا مادختسا
يسايس

ثيح»مهدض نحن« روظنم نم1102 ماع ةضافتنا ترُطا
يمحت يتلا»نحن« اهنأ ىلع اهسفن ةيروسلا ةموكحلا تمدق
نـيـيداـهجلا نـيـيـمالسإلا نـيددشتملا نـم شياـعــتــلاو تاــيــلــقألا
ترــهــظأ .يجراخلا دــيدــهــتــلا ةــياورـــل ةـــموـــكحلا تجورو»مه«
رثؤملا رودلا اًراركتو اًرارم يعامتجالا سفنلا ملع يف تاسارد
»ةيجراخلا ةعامجلا« هاجت ءادع قلخل ةضرتفملا تاديدهتلل
43.ةيلاكيدارلاو فرطتلا ىلع ىتحو

تسيل اهنأب ةضراعملا روصت يتلا ةياورلا سيركت لالخ نم
ءاضقلل ةدنجأ مهيدل نييمالسإ نييباهرإ نم ةعومجم ىوس
نحن« ةفاقث سرغ نم ةموكحلا تنكمت ،تايلقألا عيمج ىلع

ةــنــيدــلاو ةــيــفــئاــطــلا تاــيوــهــلا تيذــغو تززــع ثيـــح»مهدض
.ةينطولا ةيوهلا نم رثكأ ةيعامتجالاو ةيقطانملاو ةيقبطلاو
ديدهتلا ناك املك ىوقأ ةيعامتجالا تايوهلا هذه تناك املكو
جايتحالا تاب املك رخآلا نم رذحلاو فوخلا داز املكو ،ربكأ
53.ربكأ ةيامحلل

،ةددعتم هجوأ نيرهاظتملا نع ةيعرشلا عزن ةيلمع تلمح
امك ،يفئاطلاكولسلل يموكحلا هيجوتلا اهتايط يف توحو

.ريرقتلا اذه يف مهتلباقم تمت نيذلا ءاطشنلا ضعب نع ءاج

،ةقلق فئاوط ،فئاوطل يدؤتس حالصإلا نيوانعو
ققحتتو مداصتت ،اهضعب عم فلتخت فئاوط
72.»رخأ لكشب ايروسل ةيضارتفالا ةميزهلا

ةيروسلا ةيمالعإلاو ةيسايسلا تحمل باطخلا اذه عم ةبكاومو
:ىلإ نابعش ةنيثب دسألل ةيسايسلا ةراشتسملاو

،متيأر امك .ايروس يف ليمجلا شياعتلا فدهتسا«
نع ةرابع حبصت يكل ةفدهتسم ةقطنملا هذه نإف
ىلإ يتأي نم لك .ةيقرع ،ةيميلقإ ،ةيفئاط قطانم
هشيعي يذلا ليمجلا شياعتلا اذه كردي ايروس
ةينيدلا مهتاءامتناو مهفايطا لكب   ايروس ءانبا
82.»ةيقرعلاو

- ديعس زورون ديع يدركلا عمتجملل ىنمتت نابعش تعباتو
عـمــقــلا رــكــنــي باــطــخ يف- ةــــيدرــــكــــلا ةــــيسمشلا ةــــنسلا سأر
نم اهيف امب ةيدركلا ةيوهلل ةيروسلا ةلودلا لبق نم يجهنملا

92.زورونلا ديع لثم ةيفاقثلا تالافتحالاو ةغللاك بناوج

سيل نابعش ةنيثب تركذ امك»فادهتسالا« نإف ،كلذ عمو
هب ددنت يذلا ظحالملا ديحولا ديدهتلا لاوحألا نم لاح يأب
ابطاخم دسألا راشب هاقلأ يذلا يلاتلا باطخلا يقلي .ةلودلا

تاديدهتل« ىلإ تاــحــيــمــلــت ةــنسلا نــيدــلا لاــجر نــم ةـــعوـــمجم
ةحضاو ةراشإ يف»نييروسلا نييباهرإلا«ً اديدحتو»ةيلخادلا
:ةنسلا نيملسملا ىلإ

تارشع مامأ انناب ةدحاو ةقيقح نم انقلطنا اذإ«
ثدحتأ ال انأ- نييروسلا نييباهرإلا نم فالآلا

امدنعف- جراخلا نم اوتأ نيذلا نييباهرإ نع
ينعي اذهف ،نييباهرإلا فالآ تارشع نع ثدحتن
،ةلئاع كانه .ةيعامتجا ةنضاح ءالؤه فلخ نأ

.نورخآ صاخشأو قيدصو راجو بيرق كانه
امبرو ،فالآلا تائم نع ثدحتن نحن ينعي
لوقن اًنويلم ناك ولو ،نييروسلا نم نييالملا

امدنع نكلو ،اًريبك مقرلا ودبي ال دق .نييالم
وأ رثكأ وأ نويلم نع ينطولا ىوتسملا ىلع ثدحتن

32 هناكس ددع عمتجم يف فالآلا تائم ىتح

يقالخأ لشف ةلاح ماما اننأ ينعي اذهف اًنويلم
ىوتسم ىلع لشف يه ةلصحملابو ،يعامتجاو
03.»ينطولا
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تلعج ةرتوتملا ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةئيبلا هذه44.ايروس
نارين ىمرم يف ةقلاع ،ةجودزم تايلقأ ةيروسلا تايلقألا
.اًحالس اهلعجو اهتايوه تسيس يتلا تاياورلا

عساوــلا فــنــعــلــل ةــلودــلا مادــخــتسا دسألا راشب ررـــب اـــمً ارـــيـــثـــك
دنع»نييباهرإلا« ىــلــع ءاضقــلــل ةرورض هــنأ ىـــلـــع قاـــطـــنـــلا

ملو54.ةحلسملا ةضراعملا تاعامجو نيرهاظتملا نع هلاؤس
ةيبلغألا نم نيرهاظتملا ةنطيش ىلع ةلودلا باطخ رصتقي
ةيوه نيبو ةينسلا مهتيوه نيب اًدمع تطلخ لب بسحف ةينسلا
.لصفلا اذه يف اًقباس شقون امك ،ةسّيسم ةينس ةيومالسإ

ةيروسلا ةلودلا هيف لواحت يذلا تقولا يف هنأ تاقرافملا نمو
ةـقالـعـلا يفـنـت اـهــنإف تاــعاــمجلا هذــهــل ودــعــك اــهسفــن رــيوصت
يف نــيــيــمالسإلا نــيــيداــهجلاــب اــهــطــبرــت تناـــك يتـــلا ةصاخلا
باهذلا ىلع نيريثكلا ةيروسلا ةموكحلا تعجش دقف ،يضاملا
مث3002 ماع دعب نييكيرمألا دونجلا ةبراحمل قارعلا ىلإ

ىلإ مـهــتدوــع دــنــع نــيــيداــهجلا ءالؤه نــم دــيدــعــلا ىــلــع ضبــُق
64.ايروس

نع جارفإلا مت1102 ويام13 يف اًديدحتو ةريخألا ةنوآلا يفو
ىلإ مهنم ديدعلا مضناو ماعلا وفعلا بجومب نييداهجلا تائم
74.دـــعـــب اـــمـــيـــف اـــهوـــلـــكش وأ ةـــحـــلسملا ةـــيـــمالسإلا تاـــعاــــمجلا

داق يذلا شولع نارهز حارس قلطأ ايانديص وفع بجومبو
داق يذلا دوبع نسحو ةيدوعسلا نم موعدملا مالسإلا شيج
ىــتــح رــطـــق نـــم ةـــموـــعدملا ماشلا رارـــحأ ةـــعاـــمـــجـــب فرـــع اـــم
يرصاـــــــــنــــــــــم ضرــــــــــعــــــــــت كلذ لــــــــــك نوضغ يفو84.امهتافو
نييملسلا نيرهاظتملاو نييناملعلا ءاطشنلا نم ةيطارقميدلا
لصفلا يف نيبم وه امك نوجسلا يف بيذعتلاو لاقتعالل
.ريرقتلا اذه نم ثلاثلا

فاطتخا ثداوح ةدعب ةيمالسإلا تاعامجلا هذه تمهُتا امك
يف اـهـترـطـيس قـطاـنـم يف نـيـنـطاوـمو نـيــيــفــحصو نــيــطشاــنــل
ةيروسلا ةلودلا نوريثكلا مهتي نيح يف94.ةيقرشلا ةطوغلا
بيرــخــت فدــهــب ةــحــلسملا ةــيـــمالسإلا تاـــعاـــمجلا مادـــخـــتساـــب
تارباخملا ةبعش يف قباس وضع هجو دقف ،1102 ةضافتنا
ةـيـمالسإ ةروـث ءاـنـبــب ةــموــكــحــلــل اــماــهــتا ةــيروسلا ةــيرــكسعــلا

نوهأ هنأ ىلع دسألا ىلإ يلودلا عمتجملا رظنيل اًدمع ةحلسم
داوسلاو ةينيدلا تايلقألا معدب دسألا ىظحيل كلذكو ،نيرشلا
هنإ رخآ قباس يموكح لوؤسم لوقي05.ناكسلا نم لدتعملا

:نولوقي مهو ىوتسملا يعيفر اًطابض دهاش

مالـعإلا لـئاسو هـتـلـقاـنـت ةـموـكحلا هـتـعـبـتا يذـلا كيـتــكــتــلا اذــه
نإ ميات ةلجمل يولع يروس نايع دهاش لاق ثيح ،ةيلودلا
عفدي ناك ةيموكح فئاظو نولغشي نمم هئاقدصأ نم ديدعلا
ةباتكو ةضراعملا تارهاظم يف ةيفئاط تاراعش ديدرتل مهل
فانم ىعدا امك63.ةماعلا نكامألا يف تاراعشلا هذه لثم
يف ،يروسلا يروهمجلا سرحلا يف قباسلا ديمعلا ،سالط
تاعامجل ةحلسأ تمدق ةيروسلا ةموكحلا نأ ةزفلتم ةلباقم
نم فنعلل اضيرحت اهمادختسا ىلع تعجشو نيرهاظتمو
73.نيرهاظتملا فنع ةياور ديكأت لجا

اهئالو نامضل ةينيدلا تايلقألا فواخمو قلق لالغتسا نإ
نكت مل ،كلذ عمو .ةيروسلا ةموكحلا ىلع اًديدج اًكيتكت سيل
فواخملا هذه ىذغ يذلا ديحولا لماعلا ةيروسلا ةموكحلا

يف ىرـخأ ةـيـلودو ةــيــمــيــلــقإ ىوــق تكراش دــقــف تاــماسقــنالاو
لك بعل ذإ83.يسايس حالسك اهمادختساو تايلقألا لالغتسا

معد لالخ نم هرود يسورلاو يكرتلاو يناريإلا ذوفنلا نم
اهنوربتعي يتلا تايلقألا حيلست نايحألا ضعب يفو ةئبعتو

ةعيشلا نيلتاقملا نم تايشيليم ناريإ تأشنأ .مهذوفنل ةفيلح
لالـخ نـم ةـيـفارـغوـمـيد تارـيـيــغــت ثدــحــُتــل تاءارــجإ تذــخــتاو
ةفئاطلا نم ءاضعأب ايروس يف ةنيعم قطانم نيطوت ةداعإ
ناــنـــبـــلو اـــيروس نـــم ىرـــخأ ءازـــجأ نـــم اوـــتأ نـــيذـــلا ةـــيـــعـــيشلا

ثيح لخدتلل رربمك تايلقألا ايسور تمدختساو04،قارعلاو
ةـــيسكذوـــثرألا سئاـــنـــكـــلا مـــعدــــل ينــــلــــع ضارــــعــــتساــــب تماــــق
نيلتاقملل امعد ايكرت تمدق نيح يف ،قشمد يف ةيحيسملا
14.ايروس برغ لامش يف نيرفع يف نامكرتلا

وه حالسك تايلقألا مادختسال ةموكحلا هتعبتا رخآ كيتكت
تازاــيــتــما مــهــحــنــمو ةــيــنــيدــلا تاــيصخشلا عــم طــباور ةــماــقإ

ةموكحلل يبعشلا معدلا عيجشتو ءالولا ميدقت لباقم ةصاخ
ةداـــق نالـــعإ ززـــعو24.ينـيدـلا مـهرـيـثأتو مـهـتـطـلس نـيـلـغـتسم
ةروص ةــموــكــحـــلـــل مـــهـــمـــعد زوردـــلا نـــيدـــلا لاـــجرو ةسيـــنـــكـــلا
ةموكحلا تعاطتسا ةجيتنبو34،تايلقألل ةريصنك ةموكحلا

اهسفن تمدق امنيب فئاوطلا عيمج نم ةينيد ةيشاح قلخ
ةيماح« اهنأ ىلع اهسفن ةموكحلا ميدقتبو .ةيناملع ةموكحك
ةيسايسلا اهئارآ نع رظنلا ضغب تايلقألا تطرو»تايلقألا

ةيبلغألا نيبو اهنيب تاماسقنالا نم ديزملا ةراثا ىلإ ىدأ امم
نــيــيــحــيسمو نــيــيوــلــع نأ نــع غالــبإلا مــت هــنأ ىـــتـــح ،ةـــيـــنسلا
نيئجاللا تائيه ىدل ليجستلا نايحألا ضعب يف نوشخي
نيئجاللا لبق نم داهطضالل اوضرعتي نأ نوعقوتي مهنأل
ىلإ اوداــع اذإ ةـــموـــكحلا نـــم اـــًماـــقـــتـــنا اوـــهـــجاوـــي نأ وأ ةـــنسلا
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تقحال1102 ماــع دــعــب اــم اــيروس يف رــئادـــلا فـــنـــعـــلا قاـــيس
باسح ىلع اهتادنجأ ةيلودلا تاهجلاو ةحلسملا تاعامجلا
تلــغــتساو يساــيس حالسك تاــيــلــقألا تمدــخــتساــف ،نــيــيـــندملا

دحاو عمتجمك اهفالتخا ىلع اهتاعمتجم تلموعو اهتايوه
رـياــفسيس ترــجأ4و3 نــيــلصفــلا يفو .ًاــيساـــيس سناـــجـــتـــم
نودحتي تايلقأ نم نوردحني ءاطشنو نييندم عم تالباقم
.اهتايوه ىلع ةضورفملا تاياورلا هذه

ءامد ىتح ،ةيفئاطلا ءامدلا ةقارا نم دبال ناك«
ةنسلا نيدرتملا دي ىلع نيولعلا طابضلا انئالمز
15.»نطولا ةمدخ« لجا نم

يعدت يتلا ةيروسلا ةموكحلا ةياور ىنبت ضعبلا نأ نيح يف
ةــيــنــيدــلا تاــيــلــقألا ضعـــب اـــهضفر ،»تايـلـقألا ةـيـماـح« اــهـــنأ
يفو .ةــيــنسلا ةــيــبــلــغألا ىلإ نــيــمــتــنملا ضعــب كلذــكو ىرـــخألا
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براجت تتوافتو ةصاخلا اهنيناوق دسألل ةضراعملا ةحلسملا تاعامجلا
تاعامجلا اهيلع ترطيس يتلا قطانملا يف .ىرخأ ىلإ ةقطنم نم نييندملا
اًداح اًروهدت ةينيدلا تايلقألا تدهش ،ةفرطتملا تاهجوتلا تاذ ةحلسملا

ةـــيدرـــكـــلا ةـــيـــتاذـــلا ةرادإلا تعضو اـــيروس قرش لاـــمش يف .اـــهـــقوـــقـــح يف
،ةينيدلاو ةيقرعلا تايلقألاب فرتعت يتلا ةصاخلا اهنيناوقو اهروتسد
.يلودلا عمتجملا وأ ةيروسلا ةموكحلا  لبق نم اهب فرتعم ريغ اهنكلو

ةينيدلا ةيرحلا
يروسلا روتسدلا يوتحي ،ةيبرع ةيموق ةيوهل يوقلا جيورتلا مضخ يف

صنت ذإ .ةينيدلا ةيرحلل ةيساسألا تانامضلا ضعب ىلع2102 ماعل
،تابجاولاو قوقحلا يف نوواستم نونطاوملا« :نأ ىلع هنم )3(33 ةداملا

وأ نيدلا وا ةغللا وأ لصألا وأ سنجلا ببسب كلذ يف مهنيب زييمت ال

ئراوطلا ةلاح دسألا راشب سيئرلا عفر1102 ماع يف ةضافتنالا ءدب دعب
روتسد ىلع ةقفاوملا تمت2102 ماع يفو .دالبلا يف ةيراس تناك يتلا

هنم ليزأو لبقتسملا يف ءاسؤرلل ةيسيئرلا ةدملل دودح هيف عضُو ،ديدج
عمتجملا يف دئاقلا بزحلا  ثعبلا بزح ربتعا يذلا اًقباس دوجوملا صنلا

ىلإ دؤي مل ذإ يروتسدلا ءاتفتسالا ةضراعملا تضفر كلذ عمو .ةلودلاو
ةموكحلا عفر نم مغرلا ىلعو .ناسنإلا قوقح تاكاهتنا طامنأ يف نسحت
ةــيــندملا قوــقــحــلــل ةــمــيسجلا تاــكاــهــتــنالا رــيرــبــت رــمــتسا ئراوــطــلا ةــلاحل

.ىرخأ ةينوناق تاودأ لالخ نم ةيسايسلاو

-ريرقتلا نم لصفلا اذه يف حرشيس يذلا- ينوناقلا راطإلا نأ نيح يف
دقف ،ةيروسلا ةموكحلا اهيلع رطيست يتلا قطانملا يف لوعفملا يراسلا وه
نم ىرخأ ءازجأ يف ةيزاوم مكح لكايه روهظ ىلإ رئادلا عارصلا ىدأ
تقــبــط راوــثــلا وأ ةضراــعملا اــهــيــلـــع رـــطـــيست يتـــلا قـــطاـــنملا يفو .دالـــبـــلا

ينوناقلا راطإلا

مكح نم ًاماع نيسمخ نم رثكأ رادم ىلع ايروس يف ثيدحلا ينوناقلا راطإلا أشن
ىلإ بزحلا لصوأ يذلا3691 ماعل يركسعلا بالقنالا باقعأ يف ،ثعبلا بزح

خيسرت ىلإ ثعبلا بزح ىعس ،اًيرهاظ ةيناملع ةيجولويديإ جّور امنيب .ةطلسلا
دويقلا لالخ نم ةضراعملا عمقو ايروس ءاحنأ عيمج يف ةيبرعلا ةيموقلا ةيوهلا
يف ةيراسلا ئراوطلا ةلاح تحمسو .ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا ىلع ةديدشلا
ةينوناقلا لوصألا ةاعارم نود ءاطشنلا لاقتعاب3691 ماع بالقنا ذنم دالبلا

.ةيركسعلا مكاحملا مامأ نييندملا ةمكاحمو
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ينيدلا ريبعتلا عجشي ال يهف ،صاخ هجوب نيملسملا ىلعو ماع لكشب
ةماعلا سرادملا يفف ،ةلودلا هاعرت يذلا مالسإلا موهفم نع فلتخي يذلا
ةـــعـــيشلاو ةـــنسلـــل ةـــموـــكحلا نــــم ةدــــمــــتــــعملا ةــــيــــمالسإلا جهاــــنملا سردــــت
خيسرت يف مهاسي امم زوردلاو نييديزيالاو نييليعامسإلاو نييولعلاو
.بهاذملا نيب قورفلا نأش نم للقي يذلا مالسإلا نع سناجتم موهفم
سرادملا يف لصفنم ينيد جهنم عابتا ىلع نييحيسملل طقف حمسيو
ةينيدلا بطخلا ىوتحمو دجاسملا بثك نع ةموكحلا بقارت امك .ةماعلا

06.ةيمالسالا تاماعزلا نيعتو

ىلع ةموكحلا ةرطيس8102 يف ردص ديدج نوناق ريبك لكشب عّسو
رــبــكأ اــًيداصتــقا اًرود فاـــقوألا ةرازو حـــنـــم لالـــخ نـــم ينـــيدـــلا عاـــطـــقـــلا

طاشن ىلع ةرطيسلاو بسانملا ينيدلا باطخلا ديدحت يف رثكأ تاطلسو
تارمتؤملا روضح نم نآلا ةمئألا عنمُي لاثملا ليبس ىلعف16.نيدلا لاجر
26.فاقوألا ريزو نم نذإ نود اهجراخ وأ ايروس لخاد

يفسعتلا لاقتعالا
ةيروسلا ةموكحلا نأ الإ1102 ماع يف ئراوطلا ةلاح عفر نم مغرلا ىلع
هسفـــن تقوـــلا يف .ىرـــخأ لـــئاسوـــب يساـــيسلا طاشنـــلا عـــمـــق يف ترــــمــــتسا
ىـــلـــع لوصحلاـــب نـــيـــنـــطاوملا بلاـــطـــي اـــًنوـــناـــق ةـــيـــلـــخادـــلا ةرازو تردصأ
36.ةيسايسلا تاعمجتلا ىلعً الماكً ارظح تضرفو رهاظتلل تاحيرصت

نوناق يف ضافضف لكشب تغيص ماكحأ ةدع ىلع ةموكحلا دمتعت امك
:لثملا ليبس ىلع مهتلا هذه نم و .مهتنادإو ءاطشنلا لاقتعال تابوقعلا
تارعنلا ظاقيإل وا»يموقلا روعشلا فاعضإ ىلإ يمرت ةوعدب« مايقلا
لقن وأ ،)582  ةداملا(« تقؤملا لاقتعالاب بقوع ةيبهذملا وا ةيرصنعلا
لاوحأ يف»ةمالا ةيسفن نهوت نا اهنأش نم« اهيف غلابم وا ةبذاك ءابنا
وا اهنم دصقي« باطخ وأ ةباتك وأ لمعب مايقلا وأ ، )682 ةداملا( برحلا
نيب عازنلا ىلع ضحلا وا ةيرصنعلا وا ةيبهذملا تارعنلا ةراثا اهنع جتني
46.)703 ةداملا(»ةمالا رصانع فلتخم و فئاوطلا

نوكي نأ ىلع صنت هنم3 ةداملا نكلو ةلودلل نيد دجوي الف25».ةديقعلا
ايسيئر اردصم يمالسإلا هقفلا نوكي نأو مالسإلا ةيروهمجلا سيئر نيد
،نايدألا عيمج ةلودلا مرتحت« :يلي ام ىلع ةداملا تاذ صنتو .عيرشتلل
ماـظـنـلاـب كلذ لـخـي ال نأ ىـلـع اــهرــئاــعش عــيــمــجــب ماــيــقــلا ةــيرــح لــفــكــتو
الإ يروسلا روتسدلا يف ةداملا هذه دوجو نم مغرلا ىلع نكلو35».ماعلا
امنيبف ،نيدلا يأ قانتعا ةيرح ىلع دويقلا نم ريثكلا كانه عقاولا يف هنأ
.نكمم ريغ مالسإلا كرت نإف ،مالسإلا قنتعت نأ ةينيدلا تايلقألل نكمي

فئاوطلل ةيصخشلا لاوحألا مارتحاو ةيامح ةلودلا نم روتسدلا بجوتسي
نيناوق عابتا ةينيدلا تايلقألا عيمج ىلع ناك4002 ماع لبق .ةينيدلا
نآلا نكل45،ينسلا مالسإلا ىلإ طقف دنتست تناك يتلا ةيصخشلا لاوحألا
اهل حمست ةلصفنم ةيصخش لاوحأ مكاحم ةينيدلا تايلقألا ضعب ىدل
نأ الإ .قالطلاو جاوزلا لثم رومأ يف ةصاخلا ةينيدلا اهنيناوق قيبطتب
ةينيد ةعومجمك اًيمسر مهب فرتعم ريغ مهنأل فلتخم نييديزيالا عضو
ةيصخشلا لاوحألا نيناوق قيبطت وأ مهتيوه ليجست مهنكمي ال كلذلو
55.مهب ةصاخلا

اهحنمت يتلا ةينيدلا ةيرحلا نإف تاعامجلا ضعب داعبتسا ىلإ ةفاضإلاب
نم)4(8 ةداملا رظحت .يسايسلا هجوتلا يذ طاشنلا ىلإ دتمت ال ةلودلا
ىلع ةيسايس تاعمجت وأ بازحأ ليكشت وأ يسايسلا طاشنلا روتسدلا
ةموكحلا اهربتعت تامظنم ىلإ ءامتنالا نأ امك65،يفئاط وأ ينيد ساسأ
ةـمـيرـج نـيـمـلسملا ناوــخإلا ةــعاــمــج ىلإ ءاــمــتــنالاو يعرش رــيــغ»ةيفلس«
يتـلا هوـهـي دوـهش ةـمـظـنــم ةــموــكحلا ترــظــحو75.مادعإلاـب اـهـيـلـع بقاـعـي
عيمج ىلع تبجوأ امك85.ةيسايس عفاود تاذ ةينويهص ةمظنم اهربتعت
يأل حيراصت ىلع لوصحلاو ةموكحلا ىدل ليجستلا ةينيدلا تاعومجملا
95.ةدابعلا تاعمجت ءانثتساب تاعامتجا

نأ الإ روتسدلا يف اهيلع صوصنملا ةيناملعلا ئدابملا نم مغرلا ىلع
ينيدلا لاجملا ىلع ةرطيسلا نم ةيلاع ةجرد عقاولا يف سرامت ةموكحلا
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وأ ةــــيساــــقــــلا تاــــبوــــقــــعــــلا وأ ةــــلــــماــــعملا بورض نــــم هرــــيـــــغو
02 ةداملا ىلع اًظفحت تلجس اهنأ الإ ،ةنيهملا وأ ةيناسنإاللا

ةضهانم ةنجل ةيلهأب فرتعت مل كلذل ةجيتنو ةيقافتالا نم
ملو .يجهنملا بيذعتلا ىواعد يف تاقيقحتلا ءارجإل بيذعتلا
ةــيــقاــفــتا يف يراــيــتــخالا لوــكوــتورــبــلا ىـــلـــع اـــيروس قداصت
ةيرود شيتفت تارايز ماظن سسؤي يذلاو بيذعتلا ةضهانم
.لاقتعالا نكامأل

بقاعي ال يروسلا يلحملا ينوناقلا راطإلا نإف كلذ ىلع ةوالع
اهتامازتلا عم قفتت ةقيرطب بيذعتلا لاعف لكشب عدري وأ
صنت روتسدلا نم)2(35 ةداملا نأ نم مغرلا ىلع .ةيلودلا

27»،ةنيهم ةلماعم هتلماعم وأ دحأ بيذعت زوجي ال« هنأ ىلع

لماك لكشب ةميرجلا فّرعي ال يروسلا يئانجلا نوناقلا نإف
نم193 ةداملا بقاــعــت .ةــبساــنملا ةــبوــقــعـــلا ىـــلـــع صنـــي الو
ىلع لوصحلل ديدشلا برضلا مادختسا ىلع تابوقعلا نوناق
داعبألا حضوت ال اهنكل تامولعم ىلع وأ ةميرج نع رارقا
ةضهانم ةيقافتا يف ددحم وه امك بيذعتلا ةميرجل ىرخألا
ةثالث نيب حوارتت نجسلاب ةبوقع ضرف نأ امك37.بيذعتلا
.بيذعتلا ةميرج ةحادف سكعت ال طقف تاونس ثالث ىلإ رهشأ

ةــــيساــــقــــلا ةــــلــــماــــعملا تاــــبوــــقــــعــــلا نوــــناــــق رــــظــــحــــي ال كلذـــــك
47.بيذعتلا ىوتسم غلبت ال يتلا ةنيهملاو ةيناسنإاللاو

ىــلــع يروسلا ينوــناــقــلا راـــطإلا يوـــتـــحـــي كلذ ىلإ ةـــفاضإلاـــب
نــيــلوؤسملا ةــمــكاــحــمــب رــمألا قــلــعــتــي اــمدــنــع ةرــيــبــك قـــئاوـــع
لثم ةريطخ مئارج مهباكترا دنع ىتح نيينمألاو نييركسعلا
ال9691 ماعل41 مقر يعيرشتلا موسرملا بجومبف ،بيذعتلا
مــئارــج نــع ةــلودــلا نــمأ ةرادإ يف نــيــلــماــعــلا ةــقــحالــم نــكــمـــي
كلذك57.ريدملا نم رمأ ردصي مل ام ةمدخلا ءانثأ اهوبكترا
تاءارجا كيرحت8002 ماعل96 مقر يعيرشتلا موسرملا عنمي
يسايسلا نمألا و كرامجلاو ةطرشلا رصانع دض ةينوناق
شيجلل ةماعلا ةدايقلا نم رارق نود ةيداعلا مكاحملا مامأ

تاءارجإلا نوناق يف دجوي ال ً،اريخأو67.ةحلسملا تاوقلاو
اولمشي نأ نم بيذعتلا يبكترم عنمي ام يروسلا ةيئانجلا
77.وفعلاب

قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا يف فرط ةلود ايروس دعت
تانامضلا نم ددع ىلع يوتحي يذلاو ةيسايسلاو ةيندملا

.يفسعتلا لاقتعالا نم ةيامحللو ةينوناقلا لوصألا ةاعارمل
ىلعف ،يروسلا روتسدلا يف تانامضلا هذه نم ديدعلا تجمد

وأ دحأ يرحت زوجي ال« هنأ ىلع35 ةداملا صنت لاثملا ليبس
ةيئاضقلا ةهجلا نع رداص رارق وأ رمأ بجومب الإ هفيقوت
غــلــبــُي نأ بجــي هــيـــلـــع ضبـــقـــُي صخش لـــك« :نأو»ةصتخملا
مامأ هفيقوت يف رارمتسالا زوجي الو ،هقوقحو هفيقوت بابسأ
56.»ةصتخملا ةيئاضقلا ةطلسلا نم رمأب الإ ةيرادإلا ةطلسلا

بجي هنأ ىلع يروسلا ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق صن امك
نوضغ يف قيقحت يضاق لبق نم نيمهتملا عيمج باوجتسا

66.ةماعلا ةباينلا ىلإ مهميدقت وأ مهيلع ضبقلا نم ةعاس42

هباوجتسا نود ةعاس42 نم رثكأل مهتملا زاجتحا مت ام اذإو
الاــقــتــعا رــبــتــعــت ةــيضقــلا نإف ماـــعـــلا يعدملا ىـــلـــع هضرـــع وأ
نإف تابوقعلا نوناق نم853 ةداملا بجومبو76.ايفسعت
ةدمل نجسلا يه يئاضق رمأ نود نيجسلا زاجتحا ةبوقع
86.تاونس ثالثو ةنس نيب حوارتت

مقر يعيرشتلا موسرملا ايروس تردصأ1102 ماع يف هنأ الإ
اًموي06 ىلإ لصت ةدمل هب هبتشملا زاجتحاب حمسي يذلا55
ررُم2102 ماع ويلوي يفو96.باوجتسالاو قيقحتلا ةمذ ىلع
ةــمــكحم تأشنأو91 مـــقر باـــهرإلا ةـــحـــفاـــكـــم نوـــناـــق اًضيأ

مهتلا مدختسُت ام اًريثك ةيلمعلا ةيحانلا نم .باهرإلا ةحفاكم
ءاطشن فادهتسال باهرإلا ةحفاكم نوناق بجومب ةهجوملا

ةينوناقلا تاءارجإلا تانامض نم مهنامرحو ناسنإلا قوقح
ةدمل نوناقلا مساب ءاطشنلا زاجتحا متي ام اًبلاغ07.ةلوفكملا
قحلا نم مهنامرحو ةيئاضق ةعجارم نود اًموي06 نع ديزت

ضارتفا يعارت ال تامكاحم يف مهتنادإو يماحم نييعت يف
تحت ةـــعزـــتـــنملا تاـــفارـــتـــعالا ىـــلـــع دـــمــــتــــعــــتو مــــهــــتملا ةءارــــب
17.بيذعتلا

بيذعتلا
بيذعتلا ةضهانم ةيقافتا ىلإ4002 ماع يف ايروس تمضنا

 يروسلا عازنلا يف ةيوهلاو تايلقألا :ةيامحلا مسإب



امك تايلقألل ةيماحك اهسفن راهظإل ةرفاضتملا ةيروسلا ةموكحلا دوهج
.ريرقتلا اذه يف رهظي

مهنأب مهسفنأ نوفّرعي مهتلباقم تمت نيذلا صاخشألا مظعم نأ نيح يف
مهنأ الإ97»،ةيلقأ« حلطصم ًامامت اوضفر ىتحو نويناملع وأ نوينيد ال
زوردـلا مـهـنـمو اـيروس ءاـحـنأ فـلـتخم نـم تاـيــلــقأ نــم نوردــحــنــي اــًعــيــمــج
ةلودلا تاوق مهتلقتعا ،داركألاو نويليعامسإلاو نويولعلاو نويحيسملاو
يسايسلا عضوللو ةموكحلل ةضراعملا ةيسايسلا مهئارآ ىلعً ءانب ةيروسلا
مهسفنأ فيرعت اوراتخي مل مهنأب مغرلا ىلع هنأ مهتاداهش ترقا .نهارلا

تاجردب تبعل تايفلخلا كلت نأ الإ ةيلقألا وأ ةيفئاطلا مهتايفلخ لالخ نم
.مهل ةضراعملا رئاود نم حئارش و ةيروسلا ةلودلا ةرظن يف اًرود ةتوافتم

ةقباسلا ةرصنلا ةهبج لثم ةيمالسإلا ةيباهرإلا تاعامجلا نإف لثملابو
مت ءاوسو08.يسفنلاو يظفللاو يدسجلا بيذعتلا مادختسا يف تكراش

نإف ةرصنلا ةهبج وأ ةيروسلا ةلودلا نمأ زاهج عورف نم لاقتعالا

يدسجلا ءاذيإلل اهضرعت مدع نع تاقباسلا تالقتعملا ىدحا تلاق امكو
:ةيروسلا ةلودلا يققحم لبق نم

تناك تقولا سفن يف نكلو ،اًرود تبعل ةيولع يننأ ةقيقح«
تناكو ،ةيولع تسيل يهو ،لاقتعالا نهر اًضيأ يتدلاو
.يلإ تهجو يتلا نم ريثكب أوسأ اهيلإ ةهجوملا تاماهتالا

اًضيأ كانه .برضلل ضرعتت ملو ،ةروطخ رثكأ اهتمهت تناك
لماوعلا نم ديدعلا كانه .برضلل اوضرعتي مل نورخآ صاخشأ
دق .يدسجلا ءاذيإلل كضرعت مدع يف مهاست نأ نكمي يتلا
يه برضلل يضرعت مدع يف تمهاس يتلا لماوعلا دحأ نوكت
87.»برضلل اوضرعت نويولع اًضيأ كانه نكلو ،ةيولع ينوك

مهنم01 ،تايلقأ نم نوردحني نمم ًاطشان11 تاداهش لصفلا اذه قثوي
دحاو طشانو ةفلتخملا اهعورف يف ةيروسلا ةلودلا نمأ ةزهجأ مهتلقتعا

لاقتعالل اوضرعت نيذلا ءاطشنلا تاداهش يدحتت .ةرصنلا ةهبج لبق نم

ءاطشنلا قحب تاكاهتنا

ًابوحصم ناك ام ًابلاغو ةيروسلا ةلودلا تاسرامم نم ءاطشنلا لاقتعا ناك املاطل
ةقيمعلا تالباقملا نم ةلسلس يف .ةيسفنلاو ةيدسجلاو ةيظفللا ةءاسإلا نم طامنأب
يتلا ةعامجلاو ةيروسلا ةلودلا تاوق مهتلقتعا ءاطشن عم ريافسيس اهترجأ يتلا

ريشبك ةيبهذملا وأ ةينيدلا ةيوهلا ةيمهأ تناك ،ةرصنلا ةهبجب اًقباس فرعُت تناك
 .ةعونتمو ةدقعمو ةحضاو نيلقتعملا قح يف ةبكترملا تاكاهتنالا ىوتسمل

3
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يننأ درجملو .ءيش لك ريوصت يه يتفيظو تناك«
تبكرف ،يلخادلا نمألا ةزهجأ ينتعبت روصأ تنك
،رورملا سارح ينفقوأ مث اًديعب تقلطناو يترايس
لبق نم برضلل تضرعتو يترايس نم تبحس مث

.عراشلا فصتنم يف يلخادلا نمألا زاهج

ةرادإ ىلإ تلقنو نينيعلا بوصعم يلاقتعا مت مث
28.»ةيوجلا تارباخملا

بيذـعـتـلا لاـكشأو ةـيـئاـبرـهـكـلا كالسألاـب دـلـجـلــل هضرــعــت دــعــب
دـنـع مــهــبوــلسأ نوــقــقــحملا رــيــغ فــيــك *سراــف فصي ىرــخألا
:ةيزرد ةيفلخ ىلإ يمتني هنأ مهفاشتكا

نم ناك يذلا بيذعتلل تضرعت ،ةرتفلا هذه لالخ«
تقولا رورم عم كلذ دعبو .ينلتقي نأ نكمملا
يننأ اوفشتكا مهنأل يعمً الهاست رثكأ اوحبصأ
اذه اًمئاد تضفر يننأ نم مغرلا ىلعو ،يزرد
،عقاولا يف .هيلع اورصأ مهنأ الإ يرسقلا باستنالا

يف كراشت فيك« :ةرم تاذ طابضلا دحأ ينلأس
؟نييباهرإلاو نييفلسلا ءالؤه عم تاجاجتحالا
نحن .تايلقألا يمحي سيئرلا .انعم نوكت نأ بجي
نم نوبيرق زوردلاو نويولعلا ،ةمومع ءانبأ
هذه».انعم اونوكت نأ بجي اذل ضعبلا مهنضعب
ال ةلحرملا هذه يف .اهمدختسي ناك يتلا ةغللا
ملعت كنأل ةباجإلا كنكمي الو ءيش يأ لوق كنكمي
38.»فينعتلا ىلإ يدؤيس هلوقت ءيش يأ نأ

هاجت نوــقــقـــحملا هـــمدـــخـــتسا يذـــلا بذجلاو دشلا بوـــلسأ ناـــك
نأ نيح يف .نيدح يذ فيس ةباثمب تايلقألا نم نيلقتعملا
الإ ،ةءاسإلا نم ام دح ىلا لقتعملا يمحي دق ةيلقأ ىلإ ءامتنالا
.نيققحملا لبق نم ةتباث ةيليضفت ةلماعمل اًنامض نكي مل هنأ

ىلإ نومتني ءاطشن نأ مهتلباقم تمت نيذلا دحأ راشأ امك
كلذ عمو48.ةلودلا نمأ نوجس يف بيذعتلاب اولتُق تايلقأ

اًرود بعل ةيلقأ ىلإ هؤامتنا ناك اذإ امع *سراف لئُس امدنع
:قفاو ،هلاقتعا يف اًيباجيإ

صخشلا ناك ول ىتح .معن ،اًقداص نوكأل«
... نمؤم ريغ وأ اًينيد ال وأ اًيراسي وأ اًيناملع
ضرعتتس ةينس ةقطنم نم كنأ مهفاشتكا درجمبف
تناك ،تارم رشعب أوسأ ،تارم رشعب أوسأ بيذعتلل

لاــــقــــتــــعالــــل يدسجلا تالاحلا ضعــــب يفو يسفــــنــــلا رــــيــــثأتــــلا
يف مهتلباقم تمت نم ىلع لاقتعالا بودن تلازالو ،اًحضاو
 .مويلا ىتح مهتايح يف رثؤت ريرقتلا اذه

لمشت لب1102 دعب ام ةبقح ىلع لاقتعالا تاداهش رصتقت ال
نم لاقتعالا ناك ءاوسو .اًدعاصف4002 ماع ذنم تالاقتعالا

يسايسلا نمألا ةرادا وأ ةيروسلا ةيوجلا تارباخملا ةرادإ لبق
لك فصو دقف ةرصنلا ةهبج وأ ةيركسعلا تارباخملا ةبعش وأ

وأ نيققحملا لبق نم هتفئاط ىلإ ةراشإلا تمت فيك لقتعم
.نجسلا سارح

نيمظنملاو ءاطشنلا لاقتعا
ةبسنلاب .هدض انأ ‘،تايلقألا ’حلطصم بحأ ال انأ«
لتك مهنأ ىلع سانلا ىرن نأ يف ةلكشملا نمكت انل
تايلقألا نيب ةاواسملا ديرأ ال .بلاطم تاذ
كلذ ،ضعبلا اهضعب نيب تايلقألا وأ ةيبلغألاو

نينطاوم ديرن ،يل ةبسنلاب .تقولل ةعيضم درجم
اًماظن ديرأ ال .اًنطاوم نوكأ نأ ديرأ .نيواستم
حبصأ نأ ديرأ...ةيزج عفدأ نأ وأ ينيمحي اًينيد
».ءيش لك اذهو ينيمحي دلب يف اًنطاوم
.ةيروسلا ةلودلا تاوق هتلقتعا يفحص ،*ديز -

نم يناملع يندم طشان هنأب هسفن فصي يذلا *سراف لقتعا
هتدعاسمل2102 ماع يف ةيروسلا ةيوجلا تارباخملا ةرادإ لبق

اوفقوأ« ناوــنــعــب يروسلا ناملرــبــلا جراــخ ةــلــمــح مــيــظـــنـــت يف
:18»نييروسلا لكل اًنطو ينبن نأ ديرن ،لتقلا

 يروسلا عازنلا يف ةيوهلاو تايلقألا :ةيامحلا مسإب

.هدض انأ»،تايلقألا«حلطصم بحأ ال انأ«
ىلع سانلا ىرن نأ يف ةلكشملا نمكت انل ةبسنلاب
نيب ةاواسملا ديرأ ال .بلاطم تاذ لتك مهنأ
اهضعب نيب تايلقألا وأ ةيبلغألاو تايلقألا
،يل ةبسنلاب .تقولل ةعيضم درجم كلذ ،ضعبلا
ال .اًنطاوم نوكأ نأ ديرأ .نيواستم نينطاوم ديرن
ديرأ...ةيزج عفدأ نأ وأ ينيمحي اًينيد اًماظن ديرأ
».ءيش لك اذهو ينيمحي دلب يف اًنطاوم حبصأ نأ

ةيروسلا ةلودلا تاوق هتلقتعا يفحص ،*ديز -
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دقو دسألا ظفاح دهع نم ىلوألا مايألا ىلإ باطخلا اذه دوعي
ماع دعب اهتاذ ىلع ظافحلا يف ةموكحلا ةحلصمل اًقفو روطت
بتاكوٍ ماحم وه و ،*داج دكأو .)لوألا لصفلا ىلإ رظنا(1102
لبق نم لاقتعالل ضرعت مرضخم يسايس طشانو يحيسم
19.هــتداــهش يف ةــطــقــنــلا هذــه ىــلــع ،نـــيـــترـــم ةـــيروسلا ةـــلودـــلا

ةــــموــــكحلا تالواحم ةــــيساـــــيسلا هـــــئارآو هـــــطاشنـــــب يدـــــحـــــتـــــي
نــم دــفو عــم ةــكراشملا هــتاــطاشن نــمو .تاــيــلــقألا ةـــلاـــمـــتسال
تدقف يتلا ةملسملا تالئاعلل ءازعلا سلاجم يف نييحيسملا
:يتآلاك رمألا *داج فصوو ،اهءابحأ

ضعب يف ءازعلا سلاجم يف ةفثكملا ةكراشملا«
ضرغب يحيسم دفو نمض ةطوغلا قطانم
هببست يذلا يفئاطلا ناقتحالا نم فيفختلا

ماظنلا ناك يتلا ةكبدلاو صقرلا تالفح
قطانمو اًصوصخ  اموت باب يف29اهييحي
39.»امومع نييحيسملا

ىلإ ةـــياـــهـــنـــلا يف ةـــموـــكـــحـــلـــل هــــتضراــــعــــمو *داــــج طاشن ىدأ
يف ةيركسعلا تارباخملا ةرادإ لبق نم الوأ ،نيترم هزاجتحا

يلخادلا عرفلل ةعباتلا04 ةدحولا عم مث2102 ماع رياربف
سطسغأ يف ةماعلا تارباخملا ةرادا يف )بيطخلا عرف(152
كلذك يسفنلاو يدسجلا بيذعتلل *داج ضرعت .2102 ماع
يف امب( ةيظفللا ةءاسإلاو رمتسملا برضلاو مونلا نم نامرحلا

ةيحصلا فورظلا بايغ ىلع *داج ددشو )ةيفئاطلا ةغللا كلذ
ىلع ىودعلاو ضرملا رشتنا ىلعو زاجتحالا زكارم يف اًدمع
نايحألا نم ريثك يف نوعقي نولقتعملا ناكو .عساو قاطن

*داج دهش *سراف ةداهش رارغ ىلع49.فورظلا هذه ةيحض
ةينسلا ةيبلغألا تاذ امود ةقطنم نم لافطأ لاقتعا اًضيأ

59.»ةدرمتم ةقطنم« ىلإ مهئامتنا درجمل بيذعتلل مهضرعتو

ةسايس فايصم نم ضراعملاو طشانلا *ملاس ةداهش سكعت
نم نوردحني نيذلا ءاطشنلا هاجت ةبلقتملا ةيروسلا ةلودلا
هتكراشمل1102 رياربف يف لقتعا يذلا ،*ملاس فصو .تايلقأ

ةرافسلا مامأ نييبيل نيرهاظتم عم ينماضت ماصتعا يف
:يلاتلا وحنلا ىلع ةعقاولا ،قشمدب ةيبيللا

ءيش كانه ناك نكل ،ايبيل لجأ نم فتهن انك«
تضرعت دقل .يلاقتعا مت .ماظنلا دض فتهي انيف
ليوط رعش يدل ناك تقولا كلذ يف .اًريثك برضلل
ةقيرطلا هذهب ينورج .يمازحو يرعش نم تررجو

لوقي نل .نوجسلا يف يرجت ةيقيقح ةميرج كلت
كلذ لوق يننكمي نكل ،اذه سانلا نم ريثكلا
نوكأل انمً اليلق نيفئاخ اوناك دقل .ةلثمأ ءاطعإو

تاذ قطانم نم[ ةدحاو ةقطنم نم نكن مل .اًقداص
طاسوألا يف نيفورعم انك58، ]ةينس ةيبلغأ
.تدرأ اذإ ،»ةيركفلا«

وأ تايلقأك اهب انبذع يتلا ةقيرطلا تناك
ىلإ يمتنت ال تنأ .اًقح ةفلتخم نييناملع نيطشانك
،امود نم تسل ،اعرد نم تسل»،ةرئاث« ةقطنم
اوضرعت ً،الفط11 ،ًالافطأ فرعأ .ايراد نم تسل
يف لافطأ ،ةيوجلا تارباخملا ةرادا يف بيذعتلل
تاملك شرب اوماق رشع يداحلاو رشاعلا فصلا

.مهسرادم ناردج ىلع»ةروثلا«و»ةيرحلا« لثم
برضلل اوضرعت لافطألا ءالؤه...ايراد نم مهوذخأ
دلجلا راثآ ترهظو مهفونأو مهيديأ ترسك ،حربملا

61ـلا اوزواجت دق اونوكي نأ نكمي ال...مهروهظ ىلع

68.»رمعلا نم

»ةرئاثلا« قطانملا يف لافطألا فادهتسال فنعلا مادختسا نإ
بيطخلا ةزمح ناكو ،ةيروسلا ةلودلا تاوقل اًعئاش اًكيتكت دعي
ةزـهــجألل لــئاوألا اــياــحضلا نــم اــًماــع31 رـمـعـلا نــم غــلاــبــلا
قطانم ايرادو امودو اعرد ربتعت1102.78 ماع يف ةينمألا

ةبرجت ريشت88.*سراف هيلإ راشا امك ةينس ةملسم ةيبلغأ تاذ
اوضرعت ةّنسلا لافطألا نأ ىلإ لاقتعالا نوجس يف *سراف
اًطشان هنوك نم مغرلا ىلع هل وه ضرعت امم رثكأ فنعل
.ةينيد ةيلقأ ىلإ هئامتنا ةجيتن كلذو اًضراعم

نيلقتعملا ةلماعم اوءاسأ نيذلا نيققحملا نأ حضاولا نم ناك
نوردحني نيذلا ءاطشنلا هاجت مهكوكشو مهبضغ نع اوربع
اهسفن نع ةموكحلا هل جورت يذلا باطخلل اًدانتسا تايلقأ نم
:»تايلقألل ةيماح«ـك

باطخ اًمئاد كانه ناك بيذعتلا ءاهتنا دعب«
98ءاديوسلا ىلإ رظنا ؟اذه لعفت اذامل« لثم ،خيبوت

كءاطعإ يف نوأدبي مث».ماظنلا عم اًعيمج مهنإ
.ماظنلا نم نيبرقم كتفئاط نم صاخشأل ةلثمأ
اًعم ةدحاو اًدي نوكن نأ بجي« لثم ءايشأ نولوقي

09.»نييباهرإلا ءالؤهو فرطتلا دض
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عافدلا شيج يف ةيمازلإلا ةمدخلا ةيدأت زوردلا لاجرلا ىلع
يليئارسإلا عمتجملا يف برعلا زوردلا ةركسع101.يليئارسإلا

نــيــفـــكـــنـــتسملا نـــم دـــيدـــعـــلا اـــهدحت دـــقو ةـــيـــفالـــخ ةـــيضق يه
ةمهتلا هذه مدختست ةيروسلا ةموكحلاف هيلعو201.اًيريمض
زوردلا ءالو نأ ضرتفت يهف ،زوردلا ءاطشنلا دض اًديدحت

ةيولوألا ءاطعإب مهمهتتو ،ةمألا باسح ىلع يتأي ةفئاطلل
ليئارسإ يف نيميقملا زوردلا عم قيسنتلل ةيزردلا مهتيوهل

ةطقن ةـباـثـمـب6591 قاــفــتا .ةــيروسلا مــهــتــيوــه باسح ىـــلـــع
تاــيــفــلخلا نــم نــيــطشاــنــلــل ةــيساــيسلا عــفاودــلا لوــح ةـــكـــئاش

ةموكحلا ةقالع لالخ نم يحطس لكشب تززعت دقو ةيزردلا
نالوجلا تاعفترم يف اميس ال ليئارسإ عم ةساسحلا ةيروسلا
301.ليئارسإ اهلتحت يتلا

:هيلإ تهجو يتلا ةينيتورلا تاماهتالا ةعيبط *حلاص حرشي

ىلع تقفاو اذإ نجسلا ةرداغم يننكمي هنإ يل ليق«
دودحلا نمض ماظنلل ضراعم بزح ءاشنإ
الإو»ةضراعم ةيصخش«ـل ةلودلا لبق نم ةدمتعملا

ينأو ليئارسإ عم لمعلاب دبألا ىلإ يماهتا متيس
401.»ةلودلل اًودع حبصأس

اهتسايس يف ةبذبذتملا ةيروسلا ةموكحلا ةبعل ودبت ام اًريثك
نا هتداهش يف *سراف ىور امكف ،ةضقانتم تايلقألا عم
اوـفشتـكا اـمدـنـع هـعـم مـهـباـطـخو مـهـبـيـلاسأ اورــيــغ نــيــقــقــحملا

نوردحني نيذلا ءاطشنلا براجت نأ نيح يف ،ةيزردلا هتيفلخ
ةيلقألا نم دارفأ نيب ىتح تفلتخا تالقتعملا يف تايلقأ نم
ةمدخ ىلع لمعي حالسك تايوهلا كلت مادختسا نأ الإ ،اهسفن
:اهسفن ةموكحلا

هذه اهمدختست ةادأ نيدلا ،فاطملا ةياهن يف«
501.»حالسك ةمظنألا

جارــفإلل نوــقــقـــحملا هـــعضو يتـــلا طورشلـــل عاـــيصنالا ًاضفار
:لقتعملا يف ةءاسإلا عم هتبرجت *حلاص يوري ،هنع

ةدمل فقوت الب برضلل تضرعت ،تارملا ىدحإ يف«
ءادترا نم ىتح نكمتأ مل يننأ ةجردل تاعاس عبرأ
باصمو اًمروتم تنك يننأل نولطنب وأ صيمق
51 ةدمل طقف يلخادلا لاورسلا تيدترا .تامدكلاب

مل .رمملا يف اًموي02 تمن .ةثداحلا كلت دعب اًموي

ةريغص ةرايس يف انوعضو ،الوأ .رتم002 ةفاسمل
صخش كانه ناك .ةرايسلا قودنص يف ينوعضوو

ال ةحارصب يننكل ةرايسلا قودنص يف يتحت
69.»ءيش يأ ةيؤر عطتسأ مل .ناك نم فرعأ

طابض هراز فايصم ىلإ هتدوعو *ملاس حارس قالطإ بقع
دينجتلاب قاحتلالا هنم اوبلطو ةيركسعلا تارباخملا ةبعش نم
ىلع تاعاس عست ةدمل هباوجتسا نم مغرلا ىلعو ،يمازلالا

فصي *ملاس نإف نيفلتخم نيققحم لبق نم نيموي رادم
لزنا مث ،ةتملا نم نيحدق هلالخ اوستحا ؛»يدولاب« هباوجتسا
روضحب هفارتعا مغر هدلاو زبخم مامأ *ملاس يناثلا ققحملا
ىلإ ةلدتعملا هباوجتسا ةقيرط *ملاس يزعي79.تاجاجتحالا

:ةيلقألا هتيفلخ

مايألا يف ةعبتم ةسايس كانه تناك هنأ دقتعأ«
يروعش اذه ناك .»تايلقألا« باضغا مدعل ىلوألا

يف اهيف يباوجتسا مت يتلا ةيناثلا ةرملا يف
يأ ثدحي نأ نوديري ال مهنأ ترعش .فايصم
ءايشأ نولوقي اوناك89.تايلقألا قطانم يف ءيش
نأ ديرن ،ثدحي امع نيديعب ىقبن نأ ديرن« لثم
دقل ،معن اذل .كلذ رارغ ىلع ءايشأو»مالسب شيعن
99.»يتلاح يف اًيباجيإ اًرود ةيلقألا يتيفلخ تبعل

نجسلا تاسايس
نــيــيــمالسإلا ءاــطشنــلا نــيــب يجوــلوــيدــيألا ماسقــنالا سكــعــنــي
يف حوضوـب ةـيروسلا ةـموــكحلا اوــمواــق نــيذــلا نــيــيــناــمــلــعــلاو
يئاـــمـــنـــيسلا جرـــخملاو مـــظـــنملاو مرضخملا طشاـــنـــلا لاـــقــــتــــعا

*حلاص ىلع ضبقلا يقلأ .اردع نجس يف2102 ماع *حلاص
هتبرجتو ،قشمد يف ىلوألا تاجاجتحال اًيسيئر اًمظنم هنوكل
يتــلا ةــيــفــيــكــلا ىــلــع ءوضلا يقــلــت نـــجسلا ىلإ لاـــقـــتـــعالا نـــم
:سيلدتلا ضرغب ةيلقألا هتيفلخ اهيف تفدهتسا

يننأب تناك يلإ تهجو يتلا تاماهتالا نيب نم«
نم ةعومجم دادعإب ماظنلا موقي .يليئارسإ ليمع
تناك اًديدحت ةمهتلا هذهو صخش لكل تاماهتالا

001.»ليئارسإ عم لمعت تنا ،اًمئاد زوردلل ةزهاج

نيب6591 قافتا ىلإ *حلاص ىلإ تهجو يتلا ةمهتلا ريشت
متحت يتلا ليئارسإ ةلودو ليئارسإ يف ةيزردلا ةفئاطلا ةداق
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سبحلا يف لاقتعالاو فاطتخالل هؤالمزو *يماس ضرعت
مهنأ *يماس دقتعي نم دي ىلع مايأ ةثالث ةدمل يدارفنالا

شيـج لـبــق نــم ةــمــهملاــب اوــفــلــك ةــقزــترــم نــم ةــعاــمــج اوــناــك
:مالسإلا

.ةضراعملا نم ليصف ينفطتخا3102 ليربا يف«
تنك .ةيقرشلا ةطوغلا يف لمعأ تنك ةرتفلا كلت يف

تناك .بتكم ىلإ انتقش انلوح- بتكملا يف مانأ
ينلكرو ةقشلا عنقم حلسم لجر لخد .ةملظم
تدجو .ةشيعملا ةفرغ ىلإ مونلا ةفرغ نم ينرجو
ةسمخب طاحمو ضرألا ىلع نيديلا لبكم يليمز
اذام مهتلأسو تخرص .نيمثلم نيحلسم لاجر
مهنأ اهدنع تكردأف هسدسم مهدحأ ءبع ؟نولعفت
.ةحزم تناك اهنأ تدقتعا ةيادبلا يف ،نيداج اوناك
ةررحم ةقطنم هذه تناك .اًبيرغ مهكولس ناك
ةضراعملا ةرطيس تحت اهلمكأب ةقطنملا تناكو
يننوفرعي كانه سانلاو ماع ةدمل كانهتشع دقو
411.»مهفرعاو

نأل ،موهفم رمأ ةبيرغ اهنأب ةثداحلا هذهل *يماس فصو
يف ةيروسلا نمألا تاوق لبق نم بذعو لقتعا هسفن *يماس
ناك دقف ؛اهيف ةكراشملاو تاجاجتحالا هميظنتل1102 ماع
مل هنأ نم مغرلا ىلعو511.اًحضاو يسايسلا هؤالوو ههجوت
ةبرجتلا نأ الإ قالطإلا ىلع ةيلقأ ىلإ *يماس ءامتنا ركذ متي
ناك ةيروسلا ةلودلا عمف ،ةضراعملا ةدحوب هناميإ تعزعز

:لوقي ةبرجتلا هذهب هرورم دعب نكلو ،»هودع فرعي« *يماس

ةقث يأ يدل دعي مل .قافرلا نيب يننأ رعشأ دعأ مل«
ناك يرهظ نأ ترعش ،نامألاب روعش وأ

611.»فوشكم

ةقثلا خرش ىلإ ةضراعملا يف ةيمالسإلا لئاصفلا روهظ ىدأ
تافالتخالا ىلإ ةفاضإلاب .نييناملعلا ةضراعملا ءاطشن عم

ةــيــنــيدــلا تاــيــفــلخلاو تاــيوــهــلا تحــبصأ ةــيساـــيسلا ءارآلا يف
:*يماس حضوي .فالخلاو ةقثلا مدعل اًردصم

،قافر اي« لوقتو كسفن رربت نأ اًمئاد كيلع ناك«
»!تاجاجتحالا ربكأ نم ةدحاوب تجرخ ةيملسلا

ركذتو كسفن رربتو حرشت نأ كيلع نأب روعشلا اذه
وأ يليعامسإ كنأ درجمل ةضراعملا نم كنأ سانلا

مايألا كلت دعب .مروتلا ببسب مونلا عطتسأ
اهيفو رتم001 اهتحاسم ةنازنز ىلإ تلقن نيرشعلا

601.»اًصخش051 يلاوح

نـــيـــب يجوـــلوـــيدـــيألا ماسقـــنالا *حـــلاص فصي ،لــــباــــقملا يفو
ةرـتــف لالــخ نــيــيــمالسإلاو نــيــيــناــمــلــعــلا نــيــيروــثــلا ءاــطشنــلا
*حلاص فصي701.رتوتملاب2102 ماع اردع نجس يف هلاقتعا
:ةيولع ةيفلخ نم طشان ليمز ىلع نييمالسإلا ضعب لعف در

.هوذؤي فوس مهنأو»رفاك« هنإ نولوقي اوأدب«
اذإ هنأ مهل انحضوأو نجسلا يف ءايوقأ انك اننكل
801.»مقتننس اننأف انم دحاو يأ ةيذأب اوماق

،ةمئاقلا تارتوتلا ةدح نم تداز نجسلا ةبرجت نأ كش ال
نــيــيــناــمــلــعــلا ءاــطشنــلا نــم لــك ةضراـــعـــم نـــم مـــغرـــلا ىـــلـــعو
نـيـب ةـيـفـئاـطـلا ةـغـلـلا نأ الإ ةـيروسلا ةـموـكـحــلــل نــيــيــمالسإلاو
:ةفورعم تناك ةضراعملا ءاضعأ

ءاطشن نم ،تارم ةدع لب ،ةرم نم رثكأ هتعمس«
نولوقي اوناك .تاعامتجاو تارمتؤم يف نييمالسإ
ةراشإ يف»؟اًينس تنك ول ثدحيس ناك اذام ،هآ«
،قيقحلا يف .يزرد يننأل»ينورسخ« مهنأ عقاو ىلإ

نإ ،تايلقألا نم901قشمد يف نيمظنملا مظعم ناك
011.»لوقلا حص

لثم تايلقأ نم نوردحني نيذلا نولقتعملا ءاطشنلا هجاوي
مـــهـــتضراـــعـــم يف الوأ ،ةـــجودزــــم ةــــكرــــعــــم هــــقاــــفرو *حــــلاص

نيذلا نييلاكيدارلا نييمالسإلا عم اًيناثو ةيروسلا ةموكحلل
رــبــتــخا .ةــيساـــيسلا ةضراـــعملا لاجم يف مـــهدوـــجو نوضفرـــي
فير يف ةدعاصتملا تارتوتلا هذه *يماس طشانلاو يفحصلا

نــم هــقــيرـــف عـــم3102 ماـــــع ةـــــيـــــقرشلا ةـــــطوـــــغــــــلا يف قشمد
ةـــطوـــغـــلـــل ةـــيروسلا ةـــلودـــلا تاوـــق راصح أدـــب111.نييفحصلا
3102 ليربأ يف ،ةضراعملل اًركبم القعم تناك يتلا ،ةيقرشلا

نأشب قيقحتلل ةدحتملا ممألا ةنجل هتفصو ام هنع جتننو
زواجت دقف ثيدحلا خيراتلا يف رمتسا راصح لوطأب ايروس

8102.211 ليربأ يف فاطملا ةياهن يف ىهتناو تاونس سمخلا

لثم ةحلسم تاعامج3102 ماع يف ترهظ كلذل ةجيتنو
تحــبصا ةــيــلاــكـــيدار ةـــيـــمالسإ ةـــعاـــمـــج يهو مالسإلا شيـــج

ةيروسلا ةموكحلا دض كراعملا يف ةيسيئرلا ةحلسملا ةعامجلا
311.اهئافلحو
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اًميلعت رثكأ ققحملا نوكي نأ ضرتفي اًيرظن هنأل
ادناجابورب كانه تناك يلاتلابو .ناجسلا نم
وه نجسلا يف هرود نأ نمؤي ناجسلا نأ لوقت
.ةنسلا دض تايلقألا نع عافدلا

02 ذنم ةدحولا يف لمعي .ةفلتخم ةصق ققحملا«

لك نيأ نم فرعيو ،لماكلا كفلم هيدلو اًماع
ينبطاخي ال وهف كلذل ،هتصق يه امو صخش
مأ يليعامسإ .ةسايسلا ةغلب نكلو تايلقألا ةغلب
ةصق نذإ .اًنيدتم تسل يننأ ملعي هنأل ،مهي ال ،ال
ةلئاط الو راهنت تايلقألا نع عفادي يذلا ماظنلا

نيب يرذجلا قرفلا وه اذه .يعم اهمادختسا نم
عفادي هنأ قدصب ناجسلا نمؤي .ناجسلاو ققحملا

.»ةيلقأك هدوجو نع

ةيسايسلا هفقاوم نيب *يداف اهاقلت يتلا ةلماعملا تمسقنا
ذخأو هنيدت مدع ققحملا مهف دقف ،ةيلقأ ىلإ هئامتنا ةقيقحو
يف *يداف نأ كردا هنأل هعم لماعتلا يف رابتعالا نيعب كلذ
.ةيليعامسإلا هتيفلخب ال ةيسايسلا هفقاومب اًعوفدم لصألا

فقوم باعيتسا عيطتسي مل يذلا ناجسلا كانه لباقملا يفو
ةقالعلا تناك كلذلو .ةيلقا ىلإ هئامتنال اًرظن يسايسلا *يداف
 .ةفلتخم ناجسلاو ققحملا عم

ةحلسملا تاعامجلا تاكاهتنا
زكارم يف طقف نمكت ال يروسلا عارصلا يف ةيوهلا ةشاشه نإ
قاطن ىلع نكلو ةضراعملا طاسوا وأ ةلودلل ةعباتلا لاقتعالا
روصملا ناــــــــك .1102 ماــــع دــــعــــب يروسلا دــــهشملا رــــبــــع عسوأ
*دارـم ضرـعـت .بلــقــتــلا اذــه ىــلــع اًدــهاش *دارــم يلــيــعاــمسإلا
ءوسو يسفــنــلاو يدسجلا بيذــعــتــلاو لاــقــتــعالاو فاــطــتـــخالـــل
هماهتال كلذو5102 ماع يف ةرصنلا ةهبج لبق نم ةلماعملا
حلاصل بلدإ يف ةحلسملا تاعامجلا نيب تاكابتشا ريوصتب
ةيمالسإلا ةعامجلا لبق نم تاقياضملل ضرعت مث ،ةموكحلا
521.ماشلا قليف ةحلسملا

لوـمـحملا رـتوـيـبـمـكـلا زاـهـجو هـفـتاـهو هـترـيـماـك ةرداصم دـعـب
ةهجوملا ةمهتلا تبثي ليلد ىلع روثعلا مدع مث نمو ،هتصاخ

:*دارم يوري ،هيلإ

يتيوه نم اوفشتكا .يولع ينوكب تمهُتا مث«

يننإ اهيف لوقأ يتلا ةظحللا يف .اًقح ملؤم فلتخم
انأ .]ماظنلا عم يننأب[ مهتم انأ711،ةيملسلا نم
811.»يتءارب تبثأ نأ بجيو مهتم

دوـــهـــج نإف ،ال مأ تاـــيـــلـــقأب مـــهسفـــنأ نوــــفصي اوــــناــــك ءاوسو
حالسك مدختسُت تايلقأ نم نوردحني نيذلا ءاطشنلا براجتو

ةياور يجيتارتسا لكشب ةيروسلا ةموكحلا تمدختسا .مهدض
ةــــــجرد ىلإ اــــــهسفــــــن اــــــهــــــب فصت يتــــــلا»تاـيـلـقألا ةـيـماــح«
ةـمواـقمل نوـحـفاـكـي نــيذــلا تاــيــلــقألا ءاــطشن دض اــهــلالــغــتسا
.اهسفن ةيروسلا ةلودلا

هتلقتعا ةيليعامسإ لوصأ نم عورشم بحاص ،*يداف قفاوي
ىلع بعلت ةيروسلا ةموكحلا نأ ىلع ،نيترم ةيروسلا ةلودلا
هميظنتل2102 رياربفو1102 سطسغأ يف لقتعا911.تايلقألا

زــجـــتـــحا .دسألا ةـــموـــكـــح دض تاـــجاـــجـــتـــحالا يف هـــتـــكراشمو
ةرادإو اردـــــــــع نــــــــــجسو يساــــــــــيسلا نــــــــــمألا ةرادإ يف *يداــــــــــف
ءيسلا152 يلــخادــلا عرــفــلا يف كلذـــكو ةـــماـــعـــلا تارـــباـــخملا
ةدــــحوــــلا يف )بيــــطخلا عرــــف مساــــب اًضيأ فورــــعملا( ةــــعــــمسلا

نادملاو قباسلا ديقعلا ،فولخم ظفاح نأ *يداف ديفي04.021
قوـقـح دض ةددـعـتـم تاــكاــهــتــنا هــباــكــترال ةــلــيوــط ةرــتــف ذــنــم
152.121 يلخادلا عرفلا سيئر اهنيح ناك ،ناسنإلا

ةيدسجلا ةءاسإلا نم لاكشأو بيذعتلل هضرعت نم مغرلا ىلع
ةيلقأ ىلا هئامتنا نأ هتبرجت لالخ نم *يداف دكؤي ،ةيظفللاو
،ىوصقلا بيذعتلا تاجرد ىلإ ضرعتلا نم هتيامحب اليفك ناك
بيذعتلل لئالد وأ بودن يأ كرت نم نوققحملا ددرتي ناك ثيح
ًاموي51 ةدمل *يداف زاجتحا ةرتف تددم دقلو221،هدسج ىلع
دق ههجو ىلع اهل ضرعت يتلا تامدكلا نأ نم دكأتلل ةيفاضإ

دعب هيقاس ىلع درابلا ءاملا شُر امك ،هحارس قالطإ لبق تيفش
ضرعت لباقملا يف321.تامدكلا رهظت ال يك برضلل هضرعت

ةيلقألا يأ ىلإ يمتني ال هنكل مهتلا سفنب ةرواجملا ةنازنزلا يف
421.*يداف ةداهش يف ءاج مل اقفو اًفنع رثكأ بيذعتل

درسي .ىرخأ ىلإ ةدحو نم زاجتحالا تايكيمانيد فلتخت
يف نوققحملا اهانبت يتلا بيلاسألا يف فالتخالا *يداف
هــتــيـــفـــلـــخ ىلإ ةراشإلا دـــنـــع اًدـــيدحتو نـــجسلا سارـــح لـــباـــقـــم
ةيفئاطلا ةغللا تناك .اهيف لقتعا يتلا تارملا يف ةيليعامسإلا
:نيققحملا نم نجسلا سارح نيب اًعويش رثكأ

.ةيسايس ةقالع يهف .ةفلتخم ققحملا عم ةقالعلا«
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يف ةيدركلا ةغللاب ثدحتلا يل قحي ال هنأ تفشتكا«
نكأ ملو ةيدركلاب ثدحتلاب يل حمسُي مل .ةسردملا
يف ،ىلوألا ةنسلا يف .ةيبرعلاب ثدحتلا ىلع اًرداق
امو ثدحي ام مهف طقف لواحأ اًسلاج تنك ،فصلا
لصفلا اهيف لخدأ ةرم لك يف .ةملعملا هلوقت
اهنأل ينسلجتو يفلاوس نم ينبحست ةملعملا تناك
ام اذإ عفصت تنكو .يعم لصاوتلا عيطتست مل

631.»ةيدركلاب تثدحت

يعيبرلا لادتعالا»،زورونلا« لثم ةيفاقثلا ديلاقتلا ترُبتعا
ضعــــــب هــــــب لــــــفــــــتحت يذــــــلاو دــــــيدجلا ماــــــعـــــــلا فداصي يذـــــــلا
731،ىـــطسوـــلا اـــيسآو طسوألا قرشلا ءاـــحـــنأ يف تاـــعــــمــــتــــجملا

*لامج ركذي ةيونسلا زورونلا تالافتحا لالخ .ةلودلل اًديدهت
تلقتعاو تالافتحالا تغلا يروسلا يسايسلا نمألا ةرادإ نأ

831.جاجتحا يأ يف اوكراشي ال ىتح مهتددهو طاشنلا يمظنم

نمألا ةرادإ يلوؤسم اهمدختسي يتلا ةغللا عون *لامج يوري
:نيلقتعملا عم يسايسلا

ظفاح ؟رثكأ بحت نم ،ناويح اي« نولوقي اوناك«
لالج وا ينازراب دوعسم وأ نالجوأ وأ راشبو
انأ .راشبو ظفاح اًعبط« لوقت نأ كيلعو ؟ينابلاط
نولوقيو ،كلذ لوق كيلع بجوتي .»نيرخآلا بحأ ال
ةعفصب...ًالافطأ انك...كنوبرضي مهو»مهمتشا« كل
931.»هب نمؤي ام لكو ينازراب متشتس ةدحاو

يسايسلا نمألا ةرادإ طابض مادختسا نا ةثداحلا هذه نيبت
ةــيدرــكــلا ةــيوــهــلا نأب قــبسملا مــهضارــتــفا ينــعــي ةــغــلــلا هذــهـــل
ضغب041،ةيدركلا ةيسايسلا بازحألا ةداقب اًيئاقلت ةطبترم
بلطُي يدسجلا ءادتعالا لالخو .ةيصخشلا درفلا ءارآ نع رظنلا
ةموكحلل ءالولا نالعإ ةيحضلا ىلع بجوتي ذا ،ءالولا راهظإ
.برضلل ضرعتلا ءانثأ

4002 يماع نيب تارم عبرأ بيذعتلل ضرعتو *لامج لقتُعا

اهزيكرت نكي مل1102 دعب نمألا تاوق نإ لوقي و ،2102و
مهنوك ىلع لب ال مأ تايلقألا نم نورهاظتملا ناك اذإ ام ىلع
ةغللا عون نأ الإ كلذ نم مغرلا ىلعو141.بسحو نورهاظتي
تناك تايلقألا نم ةضراعملا ىلإ ةءاسإلا دنع ةمدختسملا

:*لامج ىوري امك ،ةددحم

لثم ءايشأ اولوقي نأ ]ماظنلا لاجر[ اوداتعا دقل«

تايلقأ اهب دجوت ةقطنم نم يننأ ةيصخشلا
سيلو يولع يننأب ينومهتاو ]فايصم[
لقأ ةثراكلا نوكت نأ نكمملا نم ناك .يليعامسإ
621.»يولع تسلو يليعامسإ يننأ اوفشتكا اذإ

ىلع مكاحلا بزحلاب ةيولعلا ةفئاطلل ضرتفملا طابترالا عقو
يف .اهتاذ دحب ةمهت يه يولع هنوك درجملف *دارم باسح
ال ةرصنلا ةهبج دي ىلع لاقتعالاو فطخلا تايلمع نأ نيح
ةهبج ديب عوقولا نإف ،اًرصح تايلقألا لاح يأب فدهتست
721باقُعلا نجس يف *دارم لقتعا .تايلقألل ريطخ رمأ ةرصنلا

»حبشلا« ةينقتب فرعي امو دلجلل ضرعتو ةعمسلا ءيسلا
يروسلا ةلودلا نمأ ىدل ةلضفملا بيذعتلا لئاسو ىدحا يهو(

هيلحاك وأ هيمصعم نم فقسلا نم ةيحضلا قيلعت متي ثيح
نـــيزاـــنزـــلا ىدــــحا يف عضو اــــمــــك821.)بيذـعـتـل ضرـعــتــي مــث
921.مونلاو ماعطلا نم هنامرح ىلإ ىدأ ام ةظتكملا ةريغصلا

هئاقدصأ ىلإ ةلاسر لاصيإ نم *دارم عاطتسا ةياهنلا يف
عم ضوافتلا نم اونكمت نيذلاو هنع جارفإلا مت لقتعم ربع
031.هحارس قالطإل ةرصنلا ةهبج

تاهجلا نم اهريغو ةيلودلا وفعلا ةمظنمو ريافسيس تقثو
كلذ لمشيو131.ةحلسملا تاعامجلا اهتبكترا يتلا تاكاهتنالا
قليف لثم ةيجراخ لود نم ةموعدملا ةحلسملا تاعامجلا
*دارم تبهراو تقياض يتلاو ايكرت نم نآلا ةموعدملا ماشلا
امك231.ايروس يف يكرتلا لخدتلا دض حيرصلا هطاشن ببسب
اًضيأ ةفورعملاو ةيروسلا ةلودلل ةعباتلا تايشيليملا تبكترا
دسألا ةدــنــجا عــفدـــل ةـــمـــيسج تاـــكاـــهـــتـــنا»ةحيبشلا« مساــــــب
ىلإ اًضيأ»ةحيبشلا« حلطصم مجرتُي ةيماعلاب331.ةيسايسلا
نوكت ام اًبلاغ يتلا تايكولسلا ةعومجم سكعيو»ةيجطلبلا«
431.تاعامجلا هذه لثم نم ةعقوتم

 ةيقرعلا تايلقألا
ةعبرأ ريثأت ةيدركلا تاعمتجملا لثم ةيقرعلا تايلقألا تدهش
ماع نيرفع لالتحا اهزربأ ايروس يف ةيكرت ةيركسع تالخدت
يف ةرـــيـــبـــك ةـــيـــفارـــغوـــمـــيد تارــــيــــيــــغــــت ىلإ ىدأ يذــــلا8102
عم ةيدركلا ةفاقثلاو ةيوهلا عمق أدبي مل كلذ عمو531.ةقطنملا
اًماع23 رمعلا نم غلابلا ،*لامج فصي .ةيكرتلا تالخدتلا

ىدل تارم ةدعل قباس لقتعمو يروس يدرك طشانو بلاط
هتيوهب هتهجاوم عم ىلوألا هتبرجت ،ةيروسلا ةينمألا ةزهجألا
:ةسردملا يف ةيدركلا
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،نييروشآلا نييحيسملا ةصاخو ةيتاذلا ةرادإلا تحت شيعت
هنأ ىلع يدركلا يموقلا عورشملا ىلإ مهضعب رظني نيذلا
داــفأ اــمــك .ةــيروشآلا ةــيوــهـــلاو خـــيراـــتـــلـــل ضفارو يدادـــبـــتسا
ةصاخلا مهتاكلتمم ةرداصم مت هنأب نويروشآلا نويحيسملا

دض فنع تالاح كانه ناك هنأبو لماكلاب ىرقلا ضعب و
يطارــقـــمـــيدـــلا داحتالا بزـــح ةرـــطـــيس نودـــحـــتـــي نـــيذـــلا كئلوأ
)DYP(.541ةـــيـــبرـــع ىرـــق ةـــيدرـــكـــلا تاــــطــــلسلا تمدــــه اــــمــــك
641.حوزنلا ىلع اهناكس تربجأو ةينامكرتو

لاقتعالاو يعامتجالا عونلا
تاداهشلا نم قثبنم عوضوم يه»ةيامحلا« نع ةلودلا ةياور
ةاعارم بجي كلذ عمو ،ريرقتلا اذهل ريافسيس اهتعمج يتلا
.طشاـن لـك ةـبرـجـتـل ةــلــخادــتملا تارــيــغــتملاو ةــقــيــقدــلا قورــفــلا
،ةـقـبـطـلاو ،ةـيـمـيـلـقإلا ةــيوــهــلاو ،ةــيــلــقألا عضو ىلإ ةــفاضإلاــب
ةطساولاو ،تاروصتلاو ،لوبقلا ىوتسمو ،يعامتجالا عونلاو
لـماوـعـلا نـم دـيدـعـلا بعـلـت ،)ذوـفـنـلا وأ ةـيــعاــمــتــجالا طــباورــلا(
ةيلقألا ىلإ يمتنملا طشانلا ةلماعم ةيفيك يف اًرود ىرخألا
.لاقتعالا ءانثأ

نكمي فيك ،نيترم ةلقتعملا ،*ىليل ةطشانلا ةداهش سكعت
باحصأ نم فراعملل يضارتفالا دوجولاو يعامتجالا عونلل
فـلـتخم لـبـق نـم ةـلـماــعملا يف تارــيــغــتــمــك الــمــعــي نأ ذوــفــنــلا
*ىليل تمهُتا741.ةيروسلا ةلودلا نمأ ةزهجا عورف و تارادا
يف تلقتعاو ،8002 ماع يروسلا يعويشلا بزحلا عم لمعلاب
ةرادإل عباتلا نيطسلف عرف مساب اًضيأ فورعملا532 عرفلا
عرـفــلا اذــه رــهــتشا دــقو841.قشمد يف ةــيرــكسعــلا تارــباـــخملا

يتـلا *ىـلـيــل يورــت941.بيذـعــتــلا يف ةــئيسلا هــتــعــمسل اًدــيدحت
اهتبرجت ةأرملا دض ةزيحتم ةغلب ةيظفللا ةءاسإلل تضرعت
:عرفلا سيئر عم اهباوجتسا ءانثأ

كشو ىلع ناكو ،كاذو اذه برضيو ،خرصي ناك«
هتربخأ ،عضولا نوكي فيك فرعت نكلو ،يبرض

.هتلئسأ ىلع بيجأس يننأو خارصلل يعاد ال هنأ
تنأ ،معن« لوقأس ،لأس امهم .هتئدهت لواحأ تنك
051.»قح ىلع

فيك حرشت151ةقيرع ةيليعامسإ ةلئاع نم ردحنت يتلا *ىليل
يتلا ةءاسإلا ىوتسم نأب ققحملا روعش ىلع كلذ سكعنا
:تايعادتلا نم اًفوخ كلذو دودحم اهب اهقحلي نأ نكمي

دلبلا يف شيعلاب كل حمسن نحن ،يدرك اي ،اذه اي«
نأ عم»!نه كفيضتسن نحن ؟ةروث أدبت نأ ديرتو
اذه ناك اذكهو ؟هدصقأ ام فرعتأ ،كدلب دلبلا
ىلا يمتنتو يدرك تنا :دوجوم فنعلا نم عونلا
ةنسلا ناو ،مهادحتت كلذ عمو يولعلا لثم ةيلقأ
نحن ]ثدحتي ماظنلا[ اننأ .ارج ملهو كلتق نوديري
ام كلذ ناكو .دلبلا يف كيمحيو كفيضتسي نم
241.»شاقنلا ةيلع ىنبي

قطانملا نم ةيروسلا ةلودلا تاوق تبحسنا2102 ويلوي يف
ةضافتنالا ةهجاومل ايروس لامش يف ةيدركلا ةيبلغألا تاذ

ليكشتب ةياهنلا يف كلذ حمس .دالبلا نم ىرخأ ءازجأ يف
داحتالا بزــــح ةداـــــيـــــقـــــب اـــــيروس لاـــــمش يف ةـــــيـــــتاذـــــلا ةرادإلا
هـــــتاوـــــقو ،يدرـــــك يساـــــيس بزـــــح وــــــهو ،)DYP( يطارـقـمــيدــلا
ةأرملا ةيامح تادحوو )GPY( بعشلا ةيامح تادحو ،ةحلسملا
)JPY(. تادحوو بعشلا ةيامح تادحو نأ ركذلاب ريدجلا نمو

فورعملا يركسعلا ليكشتلا نم ءزج اًضيأ يه ةأرملا ةيامح
يسيئر كيرش يهو ،)FDS( ةيطارقميدلا ايروس تاوق مساب
ةلودلا( شعاد دض مهبرح يف اهئافلحو ةدحتملا تايالولل
.)ماشلاو قارعلا يف ةيمالسإلا

ناكمك اهتناكم خيسرتل ةريبك اًدوهج ةيتاذلا ةرادإلا تلذب دقل
تاساـيسل ًةـفـلاخم ،ةـيــنــيدــلاو ةــيــقرــعــلا تاــيــلــقألا هــيــف مرــُتحت
.شعاد لثم ةفرطتملا تاعامجلا ةيجولويديأو دسألا ةموكح
روتسد ةباثمب دعي يذلا6102 ماعل يعامتجالا دقعلا فرتعي
يتـلا ةـيـنـيدـلاو ةـيــقرــعــلا تاــعاــمجلاــب ًةــحارص ةــيــتاذــلا ةرادإلا
نييروشآلاو برعلاو داركألا« مهو ايروس لامش اهنم نوكتي
نــــــيــــــمــــــلسملاو سكرشلاو ناشيشلاو نــــــمرألاو ناــــــمـــــــكرـــــــتـــــــلاو
تاــغـــلـــلا ةرادإلا تحرـــط اـــمـــك341.»نييديزـيألاو نـيـيـحـيسملاو
.ميلعتلاو ةموكحلل ةيمسر تاغلك ةينايرسلاو ةيبرعلاو ةيدركلا

ةيطارقميدلا ايروس تاوقل بناجألا ءافلحلا اًنلع دشي ام اًريثك
يف اميس ال ،ةرادإلل تانايدلاو قارعألا ددعتم عباطلا ىلع
ةيسايسلا تاليلحتلا فصت ام اًبلاغ .شعاد عم برحلا قايس

تحرص دقو .مدقتلاو حماستلل ةحاوب ايروس لامش ةيبرغلا
0202 ربوتكأ يف ايروس لامش تراز ةريبك ةيكيرمأ ةلوؤسم

441.ةينيدلا ةيرـحـلـل»ةيلاـثـم تاـجرد« ةـقـطـنملا حـنـمـتس اــهــنأ

مكح لكـيـهـك- ةــيــتاذــلا ةرادإلا تداــفــتسا فــيــك اذـــه حضوـــي
نإف ،كلذ عمو .تايلقألا ةيامح ةركف نم اًيجيتارتسا- ئشان
يتلا تايلقألا ضعب لبق نم داح فالخ لحم»ةحاولا« ةياور
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نأ ةيولعل فيك« نولوقي .اًريثك كلذ نوركذي«
،اذكهو»؟ينس لجر عم ةقالع يف نوكت
عضو يف تنك ةيسايسلا يئارآ ىلإ ةفاضإلابف
باوجتسا لك يف .ينس لجر بحأ تنك يننأل جرح
روعش نع نولأسي اوناك .عوضوملا نوحرطي اوناك
لجر عم تسل اذامل« نولوقي ،كلذ لايح يدلاو
نم نينثاو نيققحم نم مالكلا اذه تعمس»؟يولع
مهلوضف نأ ترعش نيققحملا عم .نجسلا سارح
لك لالخ كلذ نع نولأسي اوناك ،يقيقح ناك
عوضوملا مهف اودارأ دقل ؟فيك ،فيك ،باوجتسا

ءاهنإل يلع طغضلا نمً الدب لضفأ لكشب ينم
يف ،نجسلا سارحل ةبسنلاب نكل .ةقالعلا

ةأرما ،واو« :مهدحأ لاق ،نيتلصفنم نيتبسانم
تنك ،يتبيرق تنك ول ؟ينس لجر عم ةيولع
نل كقيدص نأ �اب مسقأ« ،رخآ لاقو .»كحبذأس
يسرك ىلع سلجي ىتح ناكملا اذه رداغي
.»كرحتم

مدع نأ دكؤت اهنأ الإ ،*ناسيب لاقتعا فورظ نم مغرلا ىلع
اــهــتــيوـــه نـــم اًدـــيـــقـــعـــت رـــثـــكأ رـــمأ يدسجلا ءاذـــيإلل ضرـــعـــتـــلا
ةأرـما *ناسيــب ةدــلاو تناــك ،لاــثملا لــيــبس ىــلــعــف751.ةيولعلا

بيذعتل تضرعت امنيب ،يدسجلا ءاذيإلل ضرعتت ملو ةينس
رم ىلع .*ناسيب عم لقتعملا يف نك تايرخأ تايولع ءاسن
بيذــــعــــت تالاــــح تاــــيــــجاـــــنـــــلا تاداـــــهش يف تقـــــثو ،نـــــيـــــنسلا

كلذ يف امب ةيروسلا ةلودلا دي ىلع ءاسنلا دض تاكاهتناو
هـــتردصأ رـــيرـــقــــت يف851.باصتـغالاــب دــيدــهــتــلاو باصتــغالا
لتقم تقثو0202 ربمفون يف ناسنإلا قوقحل ةيروسلا ةكبشلا

يدل نكي ملو251ةيملسلا نم نكأ مل ول يننإ لاق«
حمس امل ،ةقطنملا هذه نم ،)س( ةلئاع نم براقأ

351.»ةديج ةلاح يف اناو ةرداغملاب يل

ةـبرجت تناـك هـبوــلسأ يف اــًيــناودــع عرــفــلا سيــئر ناــك اــمــنــيــب
اـمـك .هوـعـبـت نـيذـلا ةــعــبرألا نــيــقــقــحملا عــم ةرضحــتــم *ىــلــيــل

يف اضيا نيققحملا اهعبتي يتلا بذجلاو دشلا ةقيرط ترضح
ماع سوطرط نم ةيولعلا ةبلاطلا تلقتعا .*ناسيب ةداهش
نيطسلف عرف يف كلذك ،اهتدلاو عم رهشأ ةثالث ةدمل2102
اــــــــهــــــــئارآ ببسب قشمدــــــــب ةــــــــيرــــــــكسعــــــــلا تارــــــــباـــــــــخملا ةرادإب
اــهــتــيوــه تناــك اذإ اــم لوـــح *ناسيـــب ةداـــهش451.ةيسايسلا
يف اهتقلت يتلا ةلماعملا ةيفيك يف اًرود تبعل دق ةيولعلا
يف ةيفرظلاو ةيقبطلا لماوعلا ريثأت ىلع لاثم يه لقتعملا
:ةلماعملا

يننأب ماهتالا راهني ةيولع يننأ نوفشتكي امدنع«
يننأ درجمل ... كلذ وحنو ةيمالسإ ةلود معدل علطتأ

و ةريغص تلز ام يننأ مهنم ضعبلا ينآر .ةيولع
تنأ ،هوأ« هنأ نورخآ ىأرو .»مهفتس ،تربك املك«
.ءيشل نيحلصت ال ةنئاخ تنأ ؟ماظنلا دضو ةيولع
551.»كل روذج ال

ةريغص اهنا لوألا نيروظنم نم ةيولعلا *ناسيب ةيوه تسيُس
اهناب يناثلاو ،بابشلا ةجاذس رارغ ىلع هلعفت ام يعت الو

تناك ،كلذ ىلع ةوالع ً.اردغ دعي هتبكترا اموةفئاطلل ةنئاخ
،لاــقـــتـــعالا دـــيـــق اًضيأ وـــهو ،ينس لـــجر عـــم *ناسيـــب ةـــقالـــع
651:ةفينع زيحت ةغلو قيقدتلاو لوضفلل اًعضوم
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،اذكهو»؟ينس لجر عم ةقالع يف نوكت نأ ةيولعل فيك« نولوقي .اًريثك كلذ نوركذي«
لك يف .ينس لجر بحأ تنك يننأل جرح عضو يف تنك ةيسايسلا يئارآ ىلإ ةفاضإلابف
نولوقي ،كلذ لايح يدلاو روعش نع نولأسي اوناك .عوضوملا نوحرطي اوناك باوجتسا
عم .نجسلا سارح نم نينثاو نيققحم نم مالكلا اذه تعمس»؟يولع لجر عم تسل اذامل«
،باوجتسا لك لالخ كلذ نع نولأسي اوناك ،يقيقح ناك مهلوضف نأ ترعش نيققحملا

ءاهنإل يلع طغضلا نمً الدب لضفأ لكشب ينم عوضوملا مهف اودارأ دقل ؟فيك ،فيك
ةأرما ،واو« :مهدحأ لاق ،نيتلصفنم نيتبسانم يف ،نجسلا سارحل ةبسنلاب نكل .ةقالعلا

كقيدص نأ ¨اب مسقأ« ،رخآ لاقو .»كحبذأس تنك ،يتبيرق تنك ول ؟ينس لجر عم ةيولع
».كرحتم يسرك ىلع سلجي ىتح ناكملا اذه رداغي نل
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رثألا فصو ةقيقح نم للقي الو كاهتنا ثودح ةقيقح نم
هـلاـقـتـعاو *دارــم ىــلــع ضبــقــلا نــيــبــي361.بيذعـتـلاـب يسفـنـلا

يسفنلا رثألا5102 ماع يف ةرصنلا ةهبج دي ىلع هبيذعتو
:تاكاهتنالل

يادي ىلع حبشلا ،كانه انأو بيذعتلل تضرعت«
وهّ يلع ربكألا رثألا هل ناك ام نكل .يمادقو
فرعأ نكأ مل لوألا عوبسألا يف .يسفنلا بيذعتلا

يفو .اًئطاخ اًئيش لعفأ مل .كانه يدوجو ببس
،كسفن يف كشلاب أدبت ةينهذلا ةلاحلا هذه لثم
دق يننا تككش يننأ ةجردل يسفن يف كشأ تأدب
461.»وه ام فرعأ ال يننكل ام اًئيش تلعف

ةليوط راثآ يسفنلا بيذعتلا بيلاسأ مادختسال نوكي نأ نكمي
ةمظنمو ةدحتملا ممألا تنادأ دقو ،ةيلقعلا ةحصلا ىلع دمألا
ءاملعلاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم ديدعلاو ةيملاعلا ةحصلا

تناك561.بيلاسالا هذه مادختسا ناسنإلا قوقح تامظنمو
دنع تاكاهتنالل ىدملا ةليوط راثآلا رثكأ نم ةدحاو سيباوكلا
وأ لــقــتــعملا ىلإ ةدوــعــلا نــع سيــباوـــك هذـــه تناـــكو ،ءاـــطشنـــلا
وا تارباخملا طابض لبق نم ةدراطملا وا يدارفنالا سبحلا
سيباوكلا لوبنطسا لوكوتورب ددحي661.ايروس ىلإ ةدوعلا

ىـمسم تحت اـًناـيـحأو ،بيذـعــتــلــل ةــنــمزملا راــثآلا نــم ةدــحاوــك
نم فوخلا ناكوDSTP(.761( ةمدصلا دعب ام بارطضالا
ةرم لاقتعالل عوضخلا ىلع توملا ليضفتو لاقتعالا راركت
امدنع .ءاطشنو نوقباس نولقتعم اًضيأ هنع ربع اًروعش ىرخأ

:*ناسيب تباجأ ،مهيف لاقتعالا هكرت ريثأت ربكأ نع اولئُس

كلذل هباشم ءيش ثدحي نأ نم فوخلا .فوخلا‘
861.»ىرخأ ةرم

:لاقتعالاب ةطبترملا ةمدصلاو فوخلا *ديز صخليو

هنأ فرعأ تنك يننأل ايروس ترداغ ،ةطاسبب«
نأل اًدعتسم تنك .ةثلاثلا ةرملللقتعا نأ نكمي
961.»ىرخأ ةرم لاقتعالل ضرعتا نأ ىلع تومأ

:ةجيتنلا سفن ىلإ *يماس لصوت امك

ةرم لقتعأ نأ ىلع توملا لضفأ ،اًرارق تذختا«
071.»ىرخأ

نهنم19 ،0202 ربمفون52و1102 سرام نيب ةأرما50482
تاوق ىلإ ىلتقلل ربكألا ددعلا بسُنو951.بيذعتلا تحت نلتُق
ةلاح12,349 نـــــع ًةـــــلوؤسم تناـــــك يتـــــلا ةـــــيروسلا ةـــــلودـــــلا

061.ةافو

يسفنلاو يدسجلا رثألا
تاكاهتنالل

اذام فرعأ ال .اًديعس نوكأ نأ ينعي اذام فرعأ ال«
ىرأ ال .ةجهبلاب رعشأو ام ءيش ىلإ رظنأ نأ ينعي
رمت .ناسنإك يلع ريبك كلذ رثأ...ليمج ءيش يأ
يننأب اهيف رعشأ ال يتلا تاظحللا نم ريثكلا
لقتعمو طشان ،*لامج - .»يعيبط ناسنإ

اهنأ ىلع ءاطشنلا دض تاكاهتنالا عم لماعتلا متي ام اًبلاغ
كلتل ىدملا ةليوط راثآلا يف ثحب نود نمزلا نم ةينآ تاظحل

تالباقملا يف .اهل اوضرعت نيذلا كئلوأ ةايح ىلع تاكاهتنالا
ىذألا ىلإ ءاطشنلا عيمج راشأ ريرقتلا اذه دادعإل تيرجُأ يتلا
يدارـــفــــنالا سبحلاــــك بيذــــعــــتــــلا لاــــكشاو يسفــــنــــلاو يدسجلا

بيــلاساو ةــيــظــفــلــلا ةــيـــفـــئاـــطـــلاو ةـــيسنجلا ةءاسإلاو برضلاو
ريدجلاو161.مونلاو ماعطلا نم نامرحلاو لالذإلاو فيوختلا
يف نوشيعي ال مهتلباقم تمت نيذلا ءاطشنلا عيمج نأ ركذلاب

تايعادت نم يناعي ضعبلا لازي ال كلذ عمو ايلاح ايروس
لـــمشت .هـــثودـــح نــــم تاوــــنس دــــعــــب مــــهدض بكــــترملا فــــنــــعــــلا
قلقلاو سيباوكلا ءاطشنلا اهركاذ يتلا ىدملا ةليوط ضارعألا

نانسألا نحطو ةركاذلا نادقفو تاذلاب كيكشتلاو بائتكالاو
ايروس يف دجاوتلا نم فوخلاو كاهتنالا راركت نم فوخلاو
261.ىرخأ ةيدسج ضارمأو ىلكلا لكاشمو لمألا ةبيخو

نــم ةــيدسج بودــن ءاــطشنــلا عــيــمــج ىــلــع رــهــظــت مل نـــيـــح يف
امك اًحضاو يسفنلا رثألا نأ الإ ،اهل اوضرعت يتلا تاكاهتنالا

للقي ال ةيدسج بودن دوجو مدع ناو ،مهضعب ناسل ىلع ءاج
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اذام فرعأ ال .اًديعس نوكأ نأ ينعي اذام فرعأ ال«
ىرأ ال .ةجهبلاب رعشأو ام ءيش ىلإ رظنأ نأ ينعي
رمت .ناسنإك يلع ريبك كلذ رثأ...ليمج ءيش يأ
يننأب اهيف رعشأ ال يتلا تاظحللا نم ريثكلا
قباس لقتعمو طشان ،*لامج - .»يعيبط ناسنإ



تايلقألا نم نويندملا ضرعتي كلذلو ،ةيسايسلا مهئارآ نع رظنلا ضغب
تاداهش عبرأ لصفلا اذه قثوي .تايلقأك اهعضو ببسب فادهتسالا رطخل
نييرخأو نيتيحيسم نيتأرمال يهو ،تايلقأ نم نيردحنم نييندم نم
ةرشابم تاكاهتنا ىلإ عبرألا تاداهشلا نم ناتنثا ريشت .نيتيليعامسإ
دعبو لبق ايروس يف ةيلقأك شيعلا لوحا ناترخآلا ناتداهشلا نيبت امنيب
.1102 ماع

بيذعتلا ىلع يوطنت ال لصفلا اذه يف ةدراولا تاكاهتنالا نأ نيح يف
لمشي اذهو ،ةيروس ةيلقأ نوكت نأ هينعي ام سكعت اهنأ الإ لاقتعالاو
،تاءادتعالاو ةرشابم ريغلا تاديدهتلاو زييمتلاو بيهرتلا بيلاسأ ةهجاوم
يدـــيأ ىـــلـــع تاـــيـــلـــقألل ددـــحملا فادـــهــــتسالا ،*اــــنوــــل ةداــــهش ةــــلاــــح يفو
.ةرصنلا ةهبج لثم ةحلسملا تاعامجلا

نييندملا ىلع تامجهلا
قشمد نم ةيحيسم يهف ةيلقأ نم ردحنم يندم عقاو *انول ةداهش دسجت

يتلا ،*انول يعدت .لمع ةصرف ىلع لوصحلل3102 ماع بلح ىلإ تلقتنا

ايروسو ملاعلا ءاحنأ عيمج يف عارصلا نارين ىمرم يف نوقلاع نويندملا
عم ايروس ءاحنأ عيمج يف ةحلسملا تاعامجلا راشتنا ىدأ ً.ءانثتسا تسيل
171.ةروصلا ديقعت ةدايز ىلإ ايسورو ايكرت لثم ةيموكح تاهج لخدت

ةلقتسملا ةيلودلا قيقحتلا ةنجل نع رداصلا0202 ربمتبس ريرقت طلس
ىلع ءوضلا ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا نأشب ةدحتملا ممألل ةعباتلا
هنأب ورينيب ولواب ةنجللا سيئر قلع ثيح نييندملل ةيجهنملا ةاناعملا
ةدحتملا ممألل ريدقت رخآ ناك271.»عارصلا اذه يف ةفيظن يديأ دجوت ال«
371،ليتق فلأ004 لاوحب6102 ماع يف ايروس يف نييندملا ىلتقلا ددعل

ىلتقلا ددع ةبقارملاب ةينعم ةلقتسم تاهج تردق8102 ماع نم اًرابتعاو
دالبلا ءاحنأ عيمج يف نويندملا ضرعت471.صخش فلأ065 نم رثكأب
لبق نم تالاقتعالاو تافاطتخالاو يسنجلا شرحتلاو يوجلا فصقلل

تاكلتمملا ةقرسو ،يرسقلا يلخادلا ديرشتلاو ةفلتخم ةحلسم تاعومجم
571.ىرخألا تاكاهتنالا نم ديدعلاو شيعلا لبس نادقفو

فيكتلا ىلإ نييندملا ربجي رارمتساب ريغتملا يسايسلا دهشملا ةهجاوم يف
ىلإ نيمتنملا هجاوي ذإ ،ةايحلا ىلع يسايسلا عقاولا ريثأت عم لماعتلاو
ةـيساـيسو ةـيـفـئاـط سُسأ ىـلـع مـهـتاـيوــه سيــيست يدحت مــهــنــم تاــيــلــقألا

نييندملا قحب تاكاهتنا

يف .ضرألا ىلع انمجاهت ةرصنلا ةهبج تناكو ءامسلا نم انفصقي ماظنلا ناك«
».ههلإل يلصي عيمجلا ناك نيحلا كلذ
ةيندم ،*انول -
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ةحلسملا تاعامجلا فادهتسا عمو ةلودلا ةيامح بايغ يف
تايوتسم ددعت ىلع ءوضلا *انول ةداهش تطلس ،نييحيسملل
لاحلا وه امك تايلقألاو ،نويروسلا اههجاوي يتلا تاديدهتلا

يف ةموعدملا- ةحلسملا تاعامجلا روهظ ىدأ .*انول ةلاح يف
ديقعت ةدايز ىلإ-081ةيجراخ لود لبق نم تالاحلا ضعب
.نييندملا ةمالس يلاتلابو بلقتملا يسايسلا دهشملا

هتايط يف لمحت عارص مضخ يف ةأرماك ةايحلا ةبرجت نإ
*ىليل ةبرجت تكرت .ةيئانثتسا راثآ اهل ةيداع ريغ ةيكيمانيد
ىلإ اهقيرط يف )هتفصو امك(181»ةحيبشلا« ةلفاحلا قئاس عم
ءانثأ يفف .ةصاخ ةروصب اًيوق اًريثأت4102 ماع يف ةيملسلا

نأ ىلع اهضارتعال ةلفاحلا نم *ىليل تدرُط اهنبا عم اهرفس
8 رمعلا نم غلابلا اهنبال هزجح ةميق تعفد يذلا دعقملا

:ةثداحلا *ىليل فصت281ً.الوغشم ناك تاونس

صمح ىلإ قيرطلا فصتنم يف قئاسلا فقوت«
اًيظفلّ يلإ ةءاسإلا يف أدبو لوزنلاّ يلع نإ لاقو
هنإ يل لوقي ةيسنج تاءاحيا   ةغلب ،ينبا مامأ

مامأ يغبو ةرهاع يننإو .يب كاذو اذه لعفيس
ةلفاحلا نم لوزنلا يلع هنإو ،ةلفاحلا يف عيمجلا
سنجلا نوسرامي اًعيمج مهيعد« :لاق مث .اًروف
شيتفتلا ةطقن دنع ينكرتيس هنإو ،»كعم
هنأل ةمومحم ةقيرطب ةلفاحلا دوقي ناك...ةيلاتلا

يف اهمدختسي مل ةناهإ يأ كرتي مل...اًفئاخ ناك
381.»عيمجلا مامأ ،كلذ لك ،كلذ لك ثدح ،يقح

ةلفاحلا قئاس لعف در ببس ءارو اهداقتعا نع تلئس امدنع
:تلاق ةياغلل فرطتملا

حالسلا نوكلمي .نيرطيسم اوناك ةحيبشلا نأل«
ناكم يف كنباو تنأ يجرخا لوقلا نوعيطتسيو

ريغو ،لفط يدلو ةأرما انا ..الي .اتومو لوهجم
481.»ةيملسلا نم يننأ فرعي ناك ،ةبجحم

بقاوعلا نم فوخلا وأ ةلءاسملا ىلإ راقتفالا يدؤي نأ نكمي
،ةيملسلا ىلإ *ىليل ةهجو .زييمتلاو يسنجلا زيحتلا ةدايز ىلإ
بناج ىلإ581،ةيليعامسإلا ةيلقألا اهيف رثكت يتلا ةنيدملا

تالاحلا هذه يفو .اهتيوه زيمب تحمس ،ةبجحم ريغ اهنوك
امدنع .ةيوهلا اهلالخ نم ددحت عقاوم ءاسنلا داسجأ حبصت
اهراج عم ىنبملا جراخ ةرصنلا ةهبج نم *انول بيرهت مت

هيف ميقت ناك يذلا ىنبملا نأ ،بلح ءايحأ دحأ يف شيعت
ةفورـعملا ةـحـلسملا ةـيـمالسإلا ةـعاـمجلا هـتـمـحـتـقاو هـتـفدـهـتسا

:ةرصنلا ةهبجب اقباس

.تانب ثالث امهيدل نازوجع ناجوز يناريج ناك«
نم برقلاب ةيولعلا تانازخلا يف مهتانب اوأبخ
دق )ةرصنلا ةبج لاجر( مهنأ نم ةيشخ فقسلا
ىسنأ نل .مهلزنم اوقرحأ .نهوبصتغيو نهنورضي

اذه ىتح مهخارص ركذتأ تلز ام ،اًدبأ مهخارص
671.»مويلا

مــهو ةرصنــلا يحــلسم *اــنوــل تعــمس ىـــنـــبملا ماـــحـــتـــقا ءاـــنـــثأ
اوــــناــــك ذإ ،ىــــنــــبملا يف نــــيــــيــــحــــيسملا نــــع اــــًثــــحــــب نوـــــخرصي
ىلإ *انول تأجل771.ىنبملا يف لتقلاب تايلقألا نوفدهتسي
اهددرت فصتو ،يولعلا قباطلا يف نيملسملا اهناريج لزنم
:ةلئاق اهناريج ىلإ اهباهذ نم اهفوخو

تركف ،ةفئاخ تنك ةيادبلا يف ،ةقداص نوكأل«
دعب .اذكه كنوفيخي اوناك مهنأل ؟ينملس ول اذام
نإف ءيش يأ ثدح اذإ نولوقي سانلا ناك ةروثلا

871.»هنم رذحاف .كملسيس ملسملا كراج

ةهبج نم اهتيامحب ماق دقف اهفوخ *انول راج ضحد نكلو
اًيعدم ،هتلئاع عم ىنبملا نم جورخلا ىلع اهدعاسو ةرصنلا
.ةحلسملا ةعامجلا اهتبوجتسا امدنع هتلئاع دارفأ نم اهنأ

نم بورهلا نم *انول تنكمت هتلئاعو اهراج ةدعاسمب اذكهو
اهتقيدص لزنم ىلإ ريسلاو ةصانقلا قرط روبع مث ةقطنملا

ةبرجتلاو بلح ةرداغم دعب  .بلح نم رخآلا بناجلا ىلع
ةركف ضفرت *انول تحبصأ اًقحال اهتهجاو يتلا بعاصملاو
:»تايلقألل ةيماح« يه ةموكحلا نأ

نيملسم اوناك ،خيراوصلاب سانلا تام امدنع«
نيملسملا نأ ول امك رمألا نكي مل ،نييحيسمو
امدنع .نييحيسملا ىوس لتقي ملو نورفي اوناك
نيملسملا نم مهف ىلتقلل رظنتو راجفنا ثدحي
]ةموكحلا[ مهنكل .ءاوس دح ىلع نييحيسملاو
،كيمحأ )ةموكحلا( انأ :لوقت كسار يف اًراكفأ اوعرز
كلتق نوديري ]نييمالسإلا[ ءالؤه نإفُ تطقس اذإو
971.»روفلا ىلع كحبذو
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طاقن يف ةيلقأ ىلا اهئامتنا رهظتلو اهتقيقح يفخت ةجهلو
اــهــئارآ نــم مــغرــلا ىــلــع ةــيروسلا ةــلودــلــل ةــعــباــتــلا شيــتــفـــتـــلا
.ةضراعملا

نإ ،ةيحيسم ةيفلخ تاذ ةيرامعم ةسدنه ةبلاط ،*اشاس لوقت
دعب اهسأر طقسم عراوش يف يظفللا يسنجلا شرحتلا ةدايز
:رييغتلا نم تايلقألا فواخم جيجأت يف دعاس1102 ماع

]ةحلسملا ةيمالسإلا تاعامجلا نم[ فوخلا ناك
عراشلا يف لجرلا اذه ناك اذإ هنأ ةركف يف اًرذجتم
فيكو هيدترأ ام ىلع قلعي هنأ ةجردل اًحقو
دعب يتأيس نم ،ريكفتلا يف أدبت ،ينيطغيس
881 ؟]ةموكحلا[

فرــعــي اـــم وا ةـــحـــلسملا تاـــعاـــمجلا ترـــهـــظ تقوـــلا رورـــم عـــم
ضرعت ،دالبلا ءاحنأ عيمج يف تاكاهتنا تبكتراو راوثلاب
تاـعاـمجلا لـبـق نــم لالــتــحالاو بهــنــلــل *اشاس ةــلــئاــع لزــنــم
:ةحلسملا ةينسلا ةيمالسإلا

نحن ،اندض وأ انعم تنك ءاوس وه مهقطنم ناك«
انقح نمف اذلو...اندالبو انتنيدمو انتقطنم يمحن
يف ءاقبلا انقح نم .انل حاتم وه ام لك مادختسا

نم عونلا اذه...انسفنأ ةيامحل لزانملا هذه
981.»قطنملا

مادـــعـــنا نأ ىلإ ةرـــيشم ،ةـــياـــهــــنــــلا يف اــــيروس *اشاس ترداــــغ
ةرداغمل اهعفد يذلا لماعلا وه ايروس يف نامألاب ساسحإلا
يف اًرود ةيحيسم ةيلقا ىلأ *اشاس ءامتنا بعل امك091.دالبلا

دعي مل نييحيسمك مهنأب اهتلئاعو يه ترعش ذإ رارقلا اذه
191.نييروسك لبقتسم مهل

ىلع ةيبلس راثآ عارصلا ءانثأ ةينيدلا ةيوهلا سييستل ناك
دــيــنــجــتــلــل ناــك ،لاــثملا لــيــبس ىــلــعــف .ةــيوــلــعــلا تاــعـــمـــتـــجملا
تاعمتجملا ىلع رمدم ريثأت شيجلا يف نييولعلل يرابجإلا
فالآلا تارشعو فالآلا نيب تاريدقتلا تحوارت ثيح ةيولعلا

تامجه نع اًضيأ غالبإلا مت ،كلذ ىلع ةوالع291.ىلتقلا نم
تاعومجم لبق نم ةيولعلا ةيبلغألا تاذ ةيلحاسلا ندملا ىلع
ةــهــبــجو )شعاد( ماشلاو قارــعــلا يف ةــيـــمالسإلا ةـــلودـــلا لـــثـــم
نويندملا حبصأ ةيفئاطلا تارتوتلا دعاصت عمو391،.ةرصنلا
6102 ماع يف .ةيوهلا ىلع ةمئاقلا تاكاهتنالل ةضرع رثكأ

.ةينيدلا اهتيفلخ لوح كوكشلا دعبتل باجحلا تدترا ،ملسملا
همدع وأ باجحلا نأ *ىليلو *انول تكردأ ،نيتلاحلا اتلك يف

.امهتيوه ىلع لالدتسالاو ليوأتل امهعضخي

كانه نأل ،تايلقألا ءاسن ىلع اًقالطإ رمألا رصتقي ال امنيب
يتلا فورظلا نأ الإ ،تابجحم ريغ تاملسملا ءاسنلا نم ريثكلا

يتلا تاضارتفالا تعرس امهيسفن *ىليلو *انول اهيف تدجو
امدنع .امهيمحتل وأ رطخلل امهتايح ضرعت نأ اهناكمإب ناك
اهعبتي ناك يروسلا ةلودلا نمأ نأ *ىليل ركذتت ةطشان تناك
ةيدترم معاطملا دحأ تلخد امدنع .اهليمز نعو اهنع ثحبيو
نم نيليتكوك بلطل اهليمز عم تسلجو ةيابعلاو باجحلا
نود ةرشابم امهبناج نم ةلودلا نمأ لاجر راس ،ةهكافلا
681.امهيلع فرعتلا

تايلقألا تاعابطنا
ضعب يف فيكتلو شاقنل لحم درفلا رهظم نا ىلإ ةفاضإلاب
نـم غـلـبـت ةــيــلــيــعاــمسإ ةأرــما يهو *نــيرــيس تراشا ،ناــيــحألا
امهم اراود بعلي اضيا تاجهللا فييكت نا ىلإ اًماع83 رمعلا

تدأ .ةـــيـــلـــقالا تاـــيوـــهـــلا باـــحصأل اـــهـــمدـــع نـــم ةـــمالسلا يف
امكو ،لمعلا نم اهداعبا ىلإ ةضراعملا *نيريس رظن تاهجو
تلئُس امدنع .تارم ةدع اهدلاو تلقتعا ةلودلا نأ ًافورعم ناك
قفاوت مل ،فلتخم لكشب تايلقألا تلماع ةلودلا تناك اذإ امع
:ةلئاق حيضوتلا تعبات اهنكل ةيرظنلا ةيحانلا نم *نيريس

ناك يتلا فقاوملا ضعب تهجاو ،ضرألا ىلع«
ليبس ىلع .ينيمحي ةيلقأ ىلإ يئامتنا عقاو اهيف
ةطقن دنع ةرجأ ةرايس يف تنك امدنع ،لاثملا
يسبالم ببسب يشيتفت متي ناك ام شيتفت
]فيرلا نم[»دولب« يننأ اًحضاو ناك .يرهظمو
ةدحاو يننأ« ،كلذ يل نولوقي اوناك عقاولا يفو
تنك ام ،اهريغأ تنك يتجهلل ةبسنلاب .»مهنم
»فاقلا« عم ثدحتأ تنك .ةيقشمد ةجهلب ثدحتأل
ديرأ تنك .ةيلقأ ىلا يمتنأ يننأب مهيلإ ريشأ ىتح
781.»ًالماح تنك ،يسفن ةيامح

يتلا ةيفيرلا ةجهللا بناج ىلإ باجحلل *نيريس سبل مدع
يروس ةيماعلا يف حلطصم وهو»دولب« اهنأب تددح اهتنبت
دــجاوــتــت ثيـــح تاـــظـــفاـــحملا وأ فـــيرـــلا نـــم صخش ىلإ رـــيشي

سبالمب *نيريس تركنت اهلمح يمحتل .تايلقألا تاعمتجم
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ةلمتحملا ةرمدملا فورظلا نم ريبكلا ددعلا بناج ىلإ ةيسفنلا
هــلزــنـــم ءرملا دـــقـــفـــي نأ لـــثـــم ،نوـــيـــندملا اـــهـــل ضرـــعـــتـــي يتـــلا

عم ثدح امك ةحلسم ةعومجمل هتايح تارخدمو هتاكلتممو
791.*انول

يف يسفنلا بطلاو ةيسفنلا ةحصلا قفارم ىلإ لوصولا روهدت
ةــحصلا دراوملا ةــلــق عـــم1102 ماــــع دــــعــــب ءوس دادزا اــــيروس

نم دالبلا يف الصأ نيدوجوملا نييسفنلا ءابطألاو ةيسفنلا
يسفن بيبط001 لا برقي ام نأ ىلإ تاريدقتلا ريشت ،لبق
ماــع لــبــق دالــبــلا ءاــحــنأ عــيـــمـــج يف نـــيدوـــجوـــم اوـــناـــك طـــقـــف
1102.891

نــيــيروسلا ةــحص ىــلــع ةــبــيرض رـــمـــتسملا عارصلا رـــيـــثأتـــل نا
نيحزان وأ نيئجال اوحبصأ نيذلا كئلوأ اميس ال ةيسفنلا

ةـيسفـنـلا ةـحصلا لوـح ةررـكـتملا تاـناــيــبــلــل اــًقــفو991.اًيلخاد
ةيسفنلا ةحصلا فواخم نم ىلعألا تالدعملا ليمت ،عازنلاو
يسنجلا فنعلل نضرعت يتاوللا ةصاخ ءاسنلا نيب روهظلا ىلإ

002.يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلاو

اهل نييندملا اهدبكتي يتلا تامدصلاو فوخلا تاعازن نإ
ةئشانلا نمألا مادعنا تالاح ةمئاق بناج ىلإف ةظهاب ةفلكت
مئاقلا فنعلاو يسنجلا فنعلاب ديدهتلا نإف ،تاعارصلا نم
يذلا فوخلا نم ىرخأ ىوتسم وه يعامتجالا عونلا ىلع
نأ ءاسنــلا ىــلــع بجو ذا ،هــعـــم لـــماـــعـــتـــلا ءاسنـــلا ىـــلـــع مـــتـــُح
نهيلع ةطقسملا ةفرطتملاو ةيسايسلا تاياورلا عم نلماعتي

اذه يف ،كلذ ريغ وأ ةجهللا وأ سابللا يف كلذ ناك ءاوس
تايلقأ« نــــهسفــــنأ تاــــيــــلــــقألا ءاسن دجت اــــم اـــــًبـــــلاـــــغ قاـــــيسلا

تاياورلا عيمج يف لقنتلا نهيلع نيعتي هنا ىنعمب»ةجودزم
ةئيب يف نهعمتجم يف اًقبسم ةدوجوملا فارعألاو تاباطخلاو

:ةقدب عقاولا اذه *اشاس صخلت .رارمتساب ةريغتم عارص

102.»ةيلقأ ىلإ رثكأ تلوحت دقل ،ةيلقأك«

عارصلا نــيدــت ةــقــيــثو نوــيوــلــعــلا نوـــيـــنـــيدـــلا ءاـــمـــعزـــلا ردصأ
سيـلو نـيـيوـلـعـك مـهـتاـيوـه ىـلـع دـيــكأتو اــيروس يف يفــئاــطــلا

لبق نم مهتايوه سييست رارمتسا عم ةيرشع ينثا ةعيشك
ءامتنا مسر يلحملا ديعصلا ىلعو .ناريإ لثم ةيميلقإ ىوق
ربتعاو نييولعلل ةيسايسلا فقاوملا ةيولعلا ةيلقألا ىلإ دسألا
تاعمتجملا ضعبب ريبك دح ىلإ رض امم دحاو فقوم هنا
491.ةيولعلا

يسفنلاو يدسجلا رثألا
تاكاهتنالل
رــيــثأت *اشاسو *نـــيرـــيسو *ىـــلـــيـــلو *اـــنوـــل تاداـــهش سكـــعـــت
يف ةــيــموــيــلا ةــيــندملا ةاـــيحلا ىـــلـــع ةـــيضاملا رشعـــلا تاوـــنسلا

ءاسنلا ىلع برحلل يناسنجلا ريثأتلا بنجت نكمي ال .ايروس
وأ ةيوهلاو رهظملا ىلع ضوافتلا قيرط نع كلذ ناك ءاوس

.يسنجلا شرـــحـــتـــلاو ءادـــتـــعالاـــب دـــيدـــهـــتـــلاو رـــمــــتسملا فوخلا
يف يهو فوخلا اذه *انول يورت ،ةيحيسم ةأرما اهتفصب
:ةرصنلا ةهبجل شيتفت ةطقن ربعت ةلفاحلا

نويروسلا دونجلا( اوعيطتسي ملأ ،قيضلاب ترعش«
نوديري )ةرصنلا يحلسم( مهنأ ةيؤر )ةلفاحلا يف

اذام ؟يلتق مث مهتايراج نم يلعجو ؟يباحطصا
ىتح ؟ةيحيسم ةأرما نم ،ينم نوديري دق
عطتسأ مل يننكل ...»عتمم تقو ءاضق« اوعيطتسي
591.»ةدحاو ةملك لوق

نامئاق يسنجلا ءادتعالاو باصتغالا نم فوخلاو ديدهتلا نإ
قـيـقـحـتـلا ةـنجل تردصأ8102 ماــع يفــف .ةــنــيــتــم سسأ ىــلــع
باصتـغالـل جهــنــمملا مادــخــتسالا قــثوــيً ارــيرــقــت اــيروس نأشب
ةلودلا تاوق لبق نم تايتفلاو ءاسنلا دض يسنجلا ءادتعالاو
ريرحت ةئيه لثم ىرخأ ةحلسم تاعامجو شعادو ةيروسلا
ةحصلا ىلع هنم رفم ال ريثأت هل فوخلا يف شيعلا691.ماشلا
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»نويباهرإ« مهنأب ةنسلا فّنصُي ذا ةياورلا هذه ريثأتب اًضيأ نولقتعملا
.ةلودلا طاقسإ ىلإ ىعسي يذلا يومالسإلا باطخلاب اًيئاقلت نوطبتريو
ىلإ مهئامتنال نولقتعي لافطألا ىتح ،ريرقتلا اذه يف قثوم وه امكو
.»ةرئاث« ةينس ةيبلغأ تاذ قطانم

اــهحلاصم مدــخــت يهـــف ةـــحضاو ةـــياـــمحلا نـــع ةـــيروسلا ةـــموـــكحلا ةـــياور
ةيموكحلا تاوقلا قلطت امدنع ،*انول تحضو امك .اهتلذ ىلع ظافحلل
نع اًقبسم اًحسم يرجت ال اهنإف اهلمكأب ءايحأ ىلع ةرجفتملا ليماربلا
نم نييروسلا نييندملا لك يناعيف ؛ءايحألا كلت ناكسل ةينيدلا تايفلخلا
اـمـك يموـكحلا باـطخلاو ةـياورــلا ةوــقــب ةــناــهــتسالا يغــبــنــي الــف .بقاوــعــلا
،ريرقتلا اذه يف مهتلباقم تمت نيذلا صاخشألا تاداهش يف ىلجتي
،ةيامحلا مساب هنورربيو فنعلا ىلإ نوققحملاو نوجسلا سارح ريشيف
مادختساب يروسلا عارصلا يف ةطرخنملا ةيلودلا تاهجلا لصاوت امك
ةـــحـــلسملا تاـــعاـــمجلاو ،ةـــيساـــيسلا اـــهحلاصم ةـــمدخل حالسك تاـــيــــلــــقألا
.كباشتملا عارصلا اذه ديقعت نم ديزت تاهجلا هذه نم ةموعدملا

.ةيسايسلا تاياورلاو عارصلا نارين ىمرم يف ةيروسلا تايلقألا تعقو
ضرتفاو مهتايوه سيست رمتسي1102 ماع ذنم نمزلا نم دقع دعبو
ايكرتو ايسورو ايروس رمتستو .مهعونت سناجتو ةيسايسلا مهتاءالو
ريربتل ةيسايس ةيجيتارتساك تايلقألا ىلإ ةراشإلا يف اهريغو ناريإو
سوملم ريثأت ةيسايسلا ةيجيتارتسالا هذهل ناكو .عارصلا يف اهرود
تاـيـلـقألا لوـحـتـت ،ءاـطشنـك .نـيـيـندـمـلـل ةــيــموــيــلا ةاــيحلا يف ضرألا ىــلــع
ةموكحلا ىدحتتف ،ةجودزم تايلقأ ىلإ ةموكحلا ضراعت يتلا ةيروسلا
لمشي بخاص يسايس دهشم يف اورحبأ ،نييندمكو .اهتيامح يعدت يتلا
ةئيه نآلا( ةقباسلا ةرصنلا ةهبج لثم ةفرطتملا ةيمالسإلا تاعامجلا

اًدــيدــهــتو تاــيــلــقألا فواخم ساسأ لــثــمــت يتــلاو اــهرــيــغو )ماشلا رـــيرحت
.مهتايح بولسأل

ةيماحلا اهنوك نع اهتياورل جيورتلا يف ةيروسلا ةموكحلا رارمتسا عم
تاـيـلـقألا نـم نـيردـحــنملا ءاــطشنــلا بيذــعــتو لاــقــتــعا لصاوــت ،تاــيــلــقألل
ةـنسلا ءاـطشنـلا رـعشي .تاـكاــهــتــنالا نــم ةــتواــفــتــم تاــجردــل مــهضيرــعــتو

ةمتاخلا



تايصوتلا

هريغو بيذعتلا ةضهانم ةيقافتا نم02 ةداملا ىلع ظفحتلا ءاغلإ¬
،ةنيهملا وأ ةيناسنإاللا وأ ةيساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا بورض نم

ىوعد يف تاقيقحت ءارجإب بيذعتلا ةضهانم ةنجلل حمسي امم
.يجهنملا بيذعتلا

ررضلا ربج لاكشأ نم كلذ ريغو بسانمو لداع ضيوعت ميدقت¬
يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع نولوعي نم وأ بيذعتلا اياحضل
.بيذعتلا ةضهانم ةيقافتا نم41 ةداملا

لوخدلاب ناسنإلا قوقح نيبقارمو نيلقتسملا نييفحصلل حامسلا¬
عورف عيمج كلذ لمشي ةيروسلا ةلودلل ةعباتلا لاقتعالا تادحو ىلإ
تارباخملا ةبعشو يسايسلا نمألا ةرادإو ةماعلا تارباخملا ةرادإ
فورظو بيذعتلا ناك ثيح ةيوجلا تارباخملا ةراداو ةيركسعلا
.اهنع غلُب امك ىوتسملا ةيندتم لاقتعالا

مامأ ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا يبكترم ةمكاحم نامض¬
.ةيلودلا ريياعملل اًقفو ةيداع ةيندم مكاحم

بصانملا يف ةينيدلا تايلقألا عيمجل لداعلا ليثمتلا نامض¬
.ةلودلا تاسسؤمو ايلعلا ةيسايسلا

يف ةيسايسلا ةضراعملا فصول ةيفئاطلا ةغللا مادختسال دح عضو¬
لئاسو يف ىوتحملا اذه لثم رشن عنمو يمسرلا ةلودلا باطخ

.مالعإلا
نم يروسلا روتسدلا يف ةدراولا ةينيدلا ةاواسملا تانامضب ءافولا¬

فارتعالا نم ةينيدلا تاعامجلا عيمج ةدافتسا نامض لالخ
ريبعتلا ةيرح يف اهقحو ،اهتايوه ليجست ىلع اهتردقو ،يمسرلا
.ةيملسلا ةدابعلاو ينيدلا

تايصوتلا
يناسنإلا نوناقلل اًقفو ةيركسعلا تايلمعلا عيمج ءارجإ نامض¬

.ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلاو يلودلا
ةعساولا تاكاهتنالا نع ةلوؤسملا ةحلسملا تاعامجلا معد فقو¬

قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالاو يلودلا يناسنإلا نوناقلل قاطنلا
.ناسنإلا

هيلع صوصنملا وحنلا ىلع نيلقتعملل تانامضلاو ةيامحلا ريفوت¬
يلودلا دهعلاو ةيئانجلا تاءارجإلا نوناقو يروسلا روتسدلا يف

.بيذعتلا ةضهانم ةيقافتاو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا
.اًيفسعت نيلقتعملا دارفألا عيمج حارس قالطإ¬
موسرملا اهنم يفسعتلا لاقتعالا يف مهاست يتلا نيناوقلا ءاغلإ¬

.91 مقر باهرإلا ةحفاكم نوناقو55 مقر يعيرشتلا
ال« هنأ ىلع صنت يتلا يروسلا روتسدلا نم)2(35 ةداملاب كسمتلا¬

.»ةنيهم ةقيرطب هتلماعم وأ صخش يأ بيذعت زوجي
يعيرشتلا موسرملاو9691 ةنسل41 مقر يعيرشتلا موسرملا ءاغلإ¬

ةلودلا نمأ يلوؤسمل ةينوناقلا ةقحالملا نيكمتل8002 ةنسل96 مقر
قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا نم هريغو بيذعتلا باكتراب نيمهتملا
.ناسنإلا

بيذعتلل ًافيرعت نمضتي ثيحب يروسلا تابوقعلا نوناق ليدعت¬
نم هريغو بيذعتلا ةضهانم ةيقافتا يف دراولا فيرعتلا عم قفاوتي

،ةنيهملا وأ ةيناسنإاللا وأ ةيساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا بورض
.ةميرجلا ةماسج سكعت يتلا ةيراسلا تابوقعلا قاطن ديدحتو



ىلإو ايروس يف عازنلا فارطأ عيمج ىلإ
:يلودلا عمتجملا

ةعساولا تاكاهتنالا نع ةلوؤسملا ةحلسملا تاعامجلا ليومت فقو¬
قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالاو يلودلا يناسنإلا نوناقلل قاطنلا
.ناسنإلا

بيذعت مئارج اوبكترا نيذلا نيقباسلا نييروسلا نيلوؤسملا ةاضاقم¬
ديدحت مت اذإ ،يلودلا نوناقلل ةميسجلا تاكاهتنالا نم اهريغو
   .ىرخأ ةلودل ةيئاضقلا ةيالولا تحت مهدجاوت

نم هريغو بيذعتلا اياحضل ليهأتلا ةداعإو يسفنلا معدلا ريفوت¬
لود يف ءوجللا نوبلطي نيذلا ةمداصلا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا
.ىرخأ

نم02 ةداملا ىلع اهظفحت بحسل ةيروسلا ةموكحلا ىلع طغضلا¬
بيذعتلا ةضهانم ةنجلل حمست يتلا بيذعتلا ةضهانم ةيقافتا
.يجهنملا بيذعتلا يوعد يف تاقيقحت ءارجإب
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ةطلسلا ىلع يلوتسي دسألا ظفاح :0791 ربمفون31 .خيراتلا(
 ،0202 ربمفون81 ،)ايروس يف

  ،رتيور91
رياربف2،)ةدهطضملا ةيرسلا ةفئاطلا ، ايروس يف نويولعلا(
2102.

82 ,*يداف ،0202 ربمتبس42 ،*لامج :عم ريافسيس تالباقم02

71 , * نيريس ،0202 ربوتكأ82 , *يماس  ،0202 ربوتكأ

ربمتبس6 ،*حلاص ،0202 ربوتكأ82 ,*ىليل ،0202 ربمفون
.0202 سطسغأ82 ،*سراف ،0202

.0202 ربمتبس1 ،*رامع عم ريافسيس ةلباقم12
رياربف62 ،ةريزجلا ،»مادخ ميلحلا دبع عم ةلباقم« ،بويتوي22

7102، 
.هسفن عجرملا32
 .يج .زجيرودر42

قحسي دسألا (،
.1102 سطسغأ1 ،نيدراجلا )ايروس ، ةامح يف نيدرمتملا

.0202 ربمتبس1 ،*رامع عم ريافسيس ةلباقم52
ةيبرعلا يت را ، ايروس فدهتست ةريبك ةرماؤم :دسألا ،بويتوي62

.1102 سرام02 ،
.هسفن عجرملا72
42 ، اعرد ثادحا دعب يروسلا ثعبلا بزح تارارق ،بويتوي82

.1102 سرام
.0202 ربمتبس42 ، *لامج عم ريافسيس ةلباقم .هسفن عجرملا92
ىلع هلشفب فرتعيو يقالخالا هلشفب رقي دسألا راشب ،بويتوي03

.4102 سطسغأ82 ، ينطولا ديعص
يف ينسلا مالسإلا تتفتو ،برحلا، ةيلحملا« ،ك .روضخ13

سرام ، طسوألا قرشلل يغينراك زكرم , توريب,»ايروس
9102، 

.هسفن عجرملا23
ةينسلا ةينيدلا ةسسؤملا .لا.6 ،يعافير ،هسفن عجرملا33

يجنراك زكرم ،توريب ،ماسقنا دحوتلا قلخي امدنع :ةيقشمدلا
 ،0202 وينوي ،طسوألا قرشل

فرطتلا سفن ملع ، هيج ،تجيلب ريد نافو ويلبد ،نموك43
، بورج سيسنارفو روليات / جديلتور ، نودجنيبأ ، باهرإلاو
6102.

ديدهتلا ةيرظن« ،.را.يك سروم و وا .ارابي ، ويلبد .نافيتس53
زيحتلا« بيتك )ررحم( .يد.يت ،نوسلين ،»تاعامجلا لخاد
،9002 ، جديلتور ، نودجنيبأ ،»زييمتلاو ةيطمنلا بلاوقلاو

.95-34 ص
.أ ،ركيب63

:صمح نم نايع دهاش(
1 ،ميات ةلجم ،)ايروس يف ةيفئاط برح نم رذحي يولع ئجال

.2102 سرام

ريافسيس زكرم يف»ماشلا قليف« لوح ثلاثلا لصفلا ىلإ رظنا1
تاراشتسالاو تاساردلل يدركلا زكرملا و نييندملا قوقحل

  ،اساي -ةينوناقلا
ةيلمع دعب نيرفع :ىضوفلا عرز(

قرشلا دهعم .21-11 ص ،0202  ويلوي  ريرقت ،)نوتيزلا نصغ
تايلقألاودسألا ماظن :ماسقنالا عينصت« ،ايروس اناتيا ،طسوألا

،11-01 ص ،6-0202 ةسايسلا ةقرو ،»ايروس برغ بونج يف

 ،بويتوي2
صيصخت نع نلعي بمارت(

يف ةينيدلا تايلقألا ،نييحسملا ةدعاسمل رالود نويلم05
.9102 ربوتكأ31 ،زوين سكوف ،)ايروس

تايلقألل يملاعلا ليلدلا ،»ايروس« ،تايلقألا قوقح ةعومجم3
 ،8102 ويام ،ةيلصالا بوعشلاو

.قباسلا عجرملا4
يس يب يب عم ةيرصح ةلباقم :ايروس يف عارصلا ،بويتوي5

رياربف01 ،زوين يس يب يب ،)لماك( دسألا راشب سيئرلا عم
،بويتوي ؛5102

؛6102 ويلوي41 ،زوين يس يب نإ ،
رياني6 ، ةريزجلا  دسألا راشب يروسلا سيئرلا باطخ ،بويتوي
3102. 

يف زومرلاو ةباطخلاو ةسايسلا :ةنميهلا ضومغ ، .ل ، نيديو6
.9991 ، وغاكيش ةعماج ةعبطم ، وغاكيش ، ةرصاعملا ايروس

.0202 سطسغأ82 ، * سراف عم ريافسيس ةلباقم7
ىلع هلشفب فرتعيو يقالخالا هلشفب رقي دسألا راشب ،بويتوي8

.0202 سطسغأ82 ، ينطولا ديعص
   .0202 ربمتبس42 ، *لامج عم ريافسيس ةلباقم9
ماع يف تسسأت ةحلسم ةيمالسإ ةعامج ةرصنلا ةهبج تناك01

ةددشتم ةيمالسإ لئاصف عم ةياهنلا يف تجمدناو2102
ةيمالسإ ةعامج يهو ،ماشلا ريرحت ةئيه اًيلاح حبصتل ىرخأ

.ةدعاقلاب ةطبترم ةددشتم
:دسألا دعب ام ةلحرمو ايروس يف تايلقألا« ،هليف هشتيود11

روظنمب ةقمعم تاليلحت ٨ داصتقاو ةسايس ٨ ؟ةرربم فواخم
 .1102 ويلوي5»،عسوأ

.اقباس ةيلا ةراشإلا مت عجرم ،تايلقألا قوقح ةعومجم21
9»ايروس يف ةعونتملا تايلقألا :ليلدلا« ،زوين يس يب يب31

.1102 ربمسيد
.اقباس هيلا ةراشإلا مت عجرم ،تايلقألا قوقح ةعومجم41
نامويه ؛0202 ربمتبس42 ،*لامج عم ريافسيس ةلباقم51

ستيار نامويه ،»داركالا تاكسا :ايروس« ،شتوو ستيار
airyS ،6991 لوألا نيرشت ،4 مقر ،8 .دلجملا ، شتوو

.)gro.wrh(
ىركذ نويحي ةيلشماقلا داركألا« ،م ،نوسلينو ،م ،يلع جاحلا61

.6102 سرامtceridAIRYS،41 ،»4002 ماع ةضافتنا
.0202 ربمتبس42 ،*لامج عم ريافسيس ةلباقم71

عجارملا
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Cultivating Chaos: Afrin after 

Operation Olive Branch 

https://www.mei.edu/sites/default/files/2020-03/ETA

NA_Minorities%20in%20South-west%20Syria_0.pdf 

‘Trump announces $50M in aid for Christians

religious minorities in Syria’

https://minorityrights.org/country/syria

Syrian President Bashar Al-Assad: 

Exclusive interview

History. November 13, 

1970: Hafez Al Assad seizes power in Syria’ 

https://www.syriahr.com/en/192584

‘Syria’s Alawites, a secretive and persecuted sect’

www.youtube.com/watch?v=9EYVe_YG96o.

1982: Syria’s President Hafez al-Assad 

crushes rebellion in Hama, Syria

https://carnegieendowment.org/files/03_19

_Khaddour_Syria_Islam_final.pdf

https://carnegieendowment.org/files/

Rifai-Syrian_Religious_Reorganization.pdf  

Eyewitness from Homs: An Alawite refugee 

warns of sectarian war in Syria
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:ةمظنأ ةعبرأ تحت نويروسلا نويديزيإلا« ،.يأ زملوه نتسوأ55
ةقرو ،»بعشلا ةيامح تادحوو شعادو ناغودرأو دسألا

.0202 ويلوي ، نوسليو زكرم ، ةمصاعلا نطنشاو ،ةيضرع
.)4(8 ةداملا ،2102 ،يروسلا روتسدلا65
 .1 ةدام ،0891 ةنسل94 نوناق75
ةيبرعلا ةيروهمجلا« ،نيئجاللاو ةرجهلل يدنكلا سلجملا85

مهرئاعش ةسرامم يف مهقحو هوهي دوهش ةلماعم :ةيروسلا
.3002 ربوتكأ12 ،»ةينيدلا

،»ايروس يف ةينيدلا ةيرحلا« ،ةماعلا ةسايسلاو نيدلا دهعم95
.4102 ،نطنشاو ةمصاعلا

.هسفن عجرملا06
 .8102 ةنسل13 مقر نوناق16

.)ةيبرعلا ةغللاب(
ةايحلا مكحي ددشتم ديدج نوناق ررمت ايروس‘ ،ديدجلا يبرعلا26

  ،8102 لوألا نيرشت / ربوتكأ41 ،’ةينيدلا

،»دوقع ذنم يراسلا ئراوطلا نوناق عفرت ايروس« ،ةريزجلا36
 ،1102 ليربأ91

و682 و582 داوملا ،9491 ماعل يروسلا تابوقعلا نوناق46
703.   

  .)3( و)1(35 ةداملا ،2102 ،يروسلا روتسدلا56
ةداملا )لدعم(0591 ةنسل211 مقر ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق66

401.
711 ةداملا ،هسفن عجرملا76

 .853 ةداملا ،9491 ماعل يروسلا تابوقعلا نوناق86
نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا نم ريرقت96

يعيمجتلا ريرقتلا ،ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكم ىلإ
،62ةرودلا ،ةيناثلا ةرودلا :يملاعلا يرودلا ضارعتسالا ،
 ،6102 ،ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا

ةحفاكم ةمكحم مادختسا :ايروس« ،شتوو ستيار نامويه07
3102 وينوي52 ،يفحص نايب ،»ةضراعملا قنخل باهرإلا

ةيندملا قوقحلا لوح ريرقت« ،ةنطاوملل ةيروسلا ةطبارلا17
.6102 ،»ةلماش ةيرود ةعجارم قايس يف ةيسايسلاو

 .)2(35 ةداملا ،2102 ،يروسلا روتسدلا27
.193 ةداملا ،9491 ماعل يروسلا تابوقعلا نوناق37
ةدحتملا ممألا ةنجلل ليدب ريرقت ،ةيلودلا نييقوقحلا ةنجل47

.2102  ليربأ ، بيذعتلا ةضهانمل
.61 ةداملا ،9691 ةنسل41 مقر يعيرشتلا موسرملا57
.8002 ةنسل96 مقر يعيرشتلا موسرملا67
.)لدعم(0591 ةنسل211 مقر ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق77
.0202 سطسغأ12 ،*ناسيب عم ريافسيس ةلباقم87
.0202 سطسغأ13 ،*ملاس عم ريافسيس ةلباقم97
.0202 ربمتبس32 ،*دارم عم ريافسيس ةلباقم08
لكل اًنطو ينبن نأ ديرن ، لتقلا اوفقوأ« ، كوبسيفلا ةحفص18

»)يزيلجنإ( نييروسلا

،2/4 لماك ، برعلا عراشلا فيض ، سالط فانم ،بويتوي73
   ،2102 ربمسيد01 ، يجزاي ةنيز

ايروس يف يسايس حالسك تايلقألا مادختسا« ،.ما .شتا ،يلع83
رياني9 ، ةيلودلا نوؤشلل نواتجروج ةلجم ،»اهئارو ام و
9102.

 .هسفن عجرملا93
ةعيشلا نيملسملاب ايروس ناكسإ ديعت ناريإ« ما ،فولوشت04

رياني41 ،نايدراجلا ،»ةرطيس ماكحإ يف ماظنلا ةدعاسمل
7102.

يدركلا زكرملاو ريافسيس ؛اقباس ةيلا ةراشإلا مت عجرم ،يلع14
ةراشإلا مت عجرم ،اساي-ةينوناقلا تاراشتسالاو تاساردلل
.3 لصفلا ،اقباس ةيلا

  ،.سا ،يبكاوك24
ةقرو ، )تايلقألا ةيامحو ةينطولا ةحلاصملا(

 ,بويتوي ؛7102 ليربأ02 ، يبرعلا حالصإلا ةردابمل ةيثحب
،يروسلا بعشلا ىلا ةلاسر هجوي ايروس يتفم !لجاع34

 .1102 سرام22 ، ايروس نويزفلت ،22-30-1102
ةيلا ةراشإلا مت عجرم ، ايروس اناتيا ،طسوألا قرشلا دهعم44

 .اقباس
ةلجم ،»ايروس يف ةينيدلا تايلقألا ركذت« ، .سا ،يردوش54

.3102 ربوتكأ7 ، ةيلودلا نوؤشلل نواتجروج
،بويتوي64

:ايروس يف عارصلا(
،))لماك( دسألا راشب سيئرلا عم يس يب يبل ةيرصح ةلباقم
  ،بويتوي ؛اقباس ةيلا ةراشإلا مت عجرم

يروسلا سيئرلا(
؛اقباس ةيلا ةراشإلا مت عجرم ،)ةصاخ ةلباقم :دسألا راشب
مت عجرم ، دسألا راشب يروسلا سيئرلا باطخ ،بويتوي
    . اقباس ةيلا ةراشإلا

مهحارس دسألا قلطأ :دحاو نجس ،نييداهج ةعبرأ« ،.را ،رسنبس74
ويام11 ،فارغلتلا ،»نآلا ىتوملا دادع يف مهعيمجو اًعيمج
6102.

فواخم ببسبLRU ناونع بحس مت .ةيروسلا ةموكحلا عقوم84
       .تاسوريفلا ةحفاكم يف لايتحا ثودح

.اقباس ةيلا ةراشإلا مت عجرم ،رسنبس94
 ،سرب سنارف ةلاكو

نومهتي نويروس ءاطشن
31 ، يآ تسيإ لديم ، )مهئالمز»فاطتخا «ـب ةدرمتم ةعامج

.0202 ربوتكأ82 ،*يماس عم ريافسيس ةلباقم ؛5102 رياربف
 .سا,ايام و .يج,اليف ,.يب زدناس05

قباس تارابختسالا يف لوؤسم (
ةضافتنالا بيرختل نيفرطتم ضرح دسألا ماظن نا لوقي
.4102 رياني12 ،لانوشانا ,)ةيملسلا

.هسفن عجرملا15
.)3(33 ةداملا ،2102 ،يروسلا روتسدلا25
 .3 ةداملا .هسفن عجرملا35
،»ةيروسلا ةيصخشلا لاوحألا نيناوق« ،.يد ،ىسوم ىلإ رظنا45

  ، غنوتفيتس تربيإ شيرديرف ، توريب

https://www.youtube.com/watch?v=HXkwtiaCntw

‘National reconciliation and protection 

of minorities’ 

Syria conflict: BBC exclusive interview with 

President Bashar al-Assad (FULL) 

Syrian President 

Bashar Al-Assad: Exclusive interview

Syria activists accuse rebel group 

of “kidnapping” colleagues

‘Assad regime abetted 

extremists to subvert peaceful uprising, says former 

intelligence official.

http://library.fes.de/pdf- files/bueros/beirut/14969.pdf

https://www.sana.sy/?p=827604

https://english.alaraby.co.uk/english/news/2018/

10/13/syria-passes-draconian-new-law-governing-

religious-life

https://www.aljazeera.com/news/2011

/4/19/syria-to-lift-decades-old-emergency-law

https://www.refworld.org/pdfid/57f504b24.pdf

https://www.hrw.org/news/2013/06/25/

syriacounterterrorism-court-used-stifle-dissent

‘Stop the killing, we want to

build a country for all Syrians’ (English)
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ةنجل‘ ،ايروس نأشب ةدحتملا ممألل ةعباتلا قيقحتلا ةنجل211
راصح دعي :ايروس نأشب ةدحتملا ممألل ةعباتلا قيقحتلا
دض مئارجو برح مئارج اهتداعتساو ةيقرشلا ةطوغلا
 ،ةيرابخإ ةدام ،’ةيناسنإلا

،8102 وينوي02
ربتخم ،يسلطألا سلجملا ،نطنشاو ةمصاعلا ،ةطوغلا رسك
.51 ةحفص ،8102 ربمتبس ،يمقرلا يئاضقلا ثحبلا

،دنول نورآ ؛0202 ربوتكأ82 ،*يماس عم ريافسيس ةلباقم311
،»ةيقرشلا ةطوغلا يف راصحلا ديدشتل ينمزلا لودجلا«
؛7102 ربمسيد72 ،ةديدجلا ةيناسنإلا
  .51 .ص ، اقباس ةيلا ةراشإلا مت عجرم،

 .0202 ربوتكأ82 ,*يماس عم ريافسيس ةلباقم411
.هسفن عجرملا511
.هسفن عجرملا611
.ريبك يليعامسإ عمتجم اهيف ةنيدم ةيملاسلا711
.هسفن عجرملا811
.0202 ربوتكأ82 ،*يداف عم ريافسيس ةلباقم911
.هسفن عجرملا021
لئاسولا لكب« ،شتوو ستيار نامويه ؛هسفن عجرملا121

دض مئارجلا نع ةدايقلاو دارفألا ةيلوؤسم :ةيرورضلا
»ايروس يف ةيناسنإلا

،
.1102 ربمسيد51 ، شتوو ستيار نامويه ، كرويوين

.0202ربوتكأ82 ،*يداف عم ريافسيس ةلباقم221
 .هسفن عجرملا321
.هسفن عجرملا421
نع3 مقر لصفلا رظنا .ايلاح ايكرت نم موعدم ماشلا قليف521

زكرملا و ةيندملا قوقحلل ريافسيس زكرم,»ماشلا قليف«
مت عجرم ، .اساي -ةينوناقلا تاراشتسالاو تاساردلل يدركلا
32 ،* دارم عم ريافسيس ةلباقم ؛21 .ص ، اقباس ةيلا ةراشإلا

.0202 ربمتبس
.هسفن عجرملا621
نوجس رطخأ ..باقعلا نجس  ،لبق نم ىكحت مل امك ايروس721

.0202 ليربا12 تكحنا ام ةياكح ٨ بلدإ يف ةرصنلا ةهبج
بيذعتلا قرط27 ةقيثوت« ،ناسنإلا قوقحل ةيروسلا ةكبشل821

لاقتعالا زكارم يف اهتسرامم يروسلا ماظنلا لصاوي يتلا
9102ربوتكا12 ،»ةيركسعلا تايفشتسملاو

 .0202 ربمتبس32 ،* دارم عم ريافسيس ةلباقم921
.هسفن عجرملا031
تاساردلل يدركلا زكرملاو ةيندملا قوقحلل ريفسيس زكرم131

اقباس ةيلا ةراشإلا مت عجرم ،اساي -ةينوناقلا تاراشتسالاو
 ةيلودلا وفعلا ةمظنم :

تايلمع :ايروس«(
5 )»ةحلسملا تاعامجلا دي ىلع زجوم لتقو بيذعتو فاطتخا

 .6102 ويلوي
.0202 ربمتبس32 ،* دارم عم ريافسيس ةلباقم231

.0202 سطسغأ82 ،* سراف عم ريافسيس ةلباقم28
.هسفن عجرملا38
.هسفن عجرملا48
.ةنسلا نيملسملا نم اونوكي مل مهنا ىلإ ةراشإ يف58
.0202 سطسغأ82 ،*سراف عم ريافسيس ةلباقم68
زمر بيطخلا ةزمح :ةيروسلا تابارطضالا« ،زوين يس يب يب78

 ،1102 وينوي1 ،»ةضافتنالا

،نايدراغلا ؛0202 سطسغأ82 ،*سراف عم ريافسيس ةلباقم88
82 ،»004 ىلإ لصي ايراد ىلتق ددع :ايروس يف ةرزجم أوسأ«
2102 سطسغأ

.ايروس برغ بونج يف ةيزرد ةيبلغأ تاذ ةنيدم ءاديوسلا98
.0202 سطسغأ82 ،*سراف عم ريافسيس ةلباقم09
 .١٢٠٢ رياني٠١ ،*داج عم ريافسيس ةلباقم19
 .قشمد يف ةيحيسم ةيبلغأ وذ يح اموت باب29
.١٢٠٢ رياني٠١ ،*داج عم ريافسيس ةلباقم39
.هسفن عجرملا49
سطسغأ82 ،*سراف عم ريافسيس ةلباقم .هسفن عجرملا59

0202.
.0202 ربمتبس9 ،*ملاس عم ريافسيس ةلباقم69
.هسفن عجرملا79
ليلدلا يف ،»ةيليعامسإلا ةعيشلا« ،تايلقألا قوقح ةعومجم89

 ،8102 سرام ،ةيلصألا بوعشلاو تايلقألل يملاعلا

.0202 ربمتبس9 ،*ملاس عم ريافسيس ةلباقم99
.0202 ربمتبس6 ،*حلاص عم ريافسيس ةلباقم001
نوضفري زوردلا نم ةديازتم دادعأ« ،ةينورتكلإلا ةضافتنالا101

 ،3102 سرام02 ،»يليئارسإلا شيجلا يف ةمدخلا

 ، ،»ةيزردلا ةردابملا ةنجل« ،اكيرما ءاقدصأ ةمدخ ةنجل201

»نالوجلا تاعفترم يف زوردلا ناك املاطل« ،نوسبيج سنرب301
يف ةيلهألا برحلا تريغ« .ليئارسإو ايروس نيب جايسلا ىلع
 ،7102 ربمفون61 ،دلرو اذ ،»رومألا ايروس

تاعفترم فيرعت فلم« زوين يب يب
  .9102 سرام52« نالوجلا

.0202 ربمتبس6 ،*حلاص عم ريافسيس ةلباقم401
.هسفن عجرملا501
.هسفن عجرملا601
.هسفن عجرملا701
.هسفن عجرملا801
  .ةيروسلا ةموكحلا دض تاجاجتحالا ومظنم901
 .0202 ربمتبس6 ،*حلاص عم ريافسيس ةلباقم011
 .0202 ربوتكأ82 ،*يماس عم ريافسيس ةلباقم111

https://www.bbc.co.uk/

news/world-middle-east-13621449

www.theguardian.com/world/2012/ 

aug/28/syria-worst-massacre-daraya-death-toll-400

https://minorityrights.org/minorities/ismaili-shias

https://electronicintifada.net/content/growing-

numbers-druze-refuse-serve-israels-army/12285

https://www.afsc.org/resource/

druze-initiative-committee

https://www.pri.org/stories/2017-11-16/druze-golan

-heights-have-long-been-fence-between-syria-and

-israel-syrias-civil

Golan Heights profile

https://www.ohchr.org/EN/

HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23

226&LangID=E

Andriukaitis, L. et. al.

Andriukaitis, L. et. al.

Individual and Command 

Responsibility for Crimes against Humanity in Syria

Documentation_of_72_Torture_Methods_the_Syrian_

Regime_Continues_to_Practice_in_Its_Detention_Cen

ters_and_Military_Hospitals_en.pdf  

Syria: Abductions, torture and summary killings at the

hands of armed groups’, news item



35  يروسلا عازنلا يف ةيوهلاو تايلقألا :ةيامحلا مسإب

.6-5 تاحفصلا .هسفن عجرملا061
رياني ىلإ0202 سطسغأ نم ريافسيس عم ءاطشنلا تالباقم161

1202. 
.هسفن عجرملا261
بيذعتلا : لقعلا يف ناك ام بودنلا أوسأ( ،.شتا ،سيير361

 )يسفنلا
، رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةلجملا ،

.006 .ص ،7002 ربمتبس ،768 .مقر ،98 .دلجملا
.0202 ربمتبس32 ،*دارم عم ريافسيس ةلباقم461
، ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكم561

وأ ةلماعملا بورض نم هريغو بيذعتلا ةضهانم ةيقافتا
قيدصتلا مت(4891 ، ةنيهملا وأ ةيناسنإاللا وأ ةيساقلا ةبوقعلا

 ، )ذيفنتلا زيح اهلوخد(7891 ، )اهيلع

»مارجإلا رطخو باوجتسالا بيلاسأ نيسحت :تامالع كرتت ال«
،7002 سطسغأ ،

ةيلك ،ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا ةدايع;
،»يسفنلا بيذعتلا راثآ« ، اينروفيلاك ةعماج ،قوقحلل يلكريب
,،1102 وينوي

يلودلا سلجملا ;
ريرقتلا9102 يونسلا ريرقتلا ، بيذعتلا اياحض ليهأت ةداعإل
يونسلا

ةبرجت ةمدص«;
نوناق ةعجارم - درافراه ةعماجب ةيندملا قوقحلا ,»نجسلا
،77 ىلإ752 نم تاحفصلا ،84 ءزجلا، ةيندملا تايرحلا

ةحصلا ةمظنم3102 ,ربمسيد
 ،7102 ربمسيد ،»ةحصلاو ناسنإلا قوقح« ،ةيملاعلا

ريانيو0202 سطسغأ نيب ءاطشن عم ريافسيس تالباقم661
1202.

،ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكم761
بيذعتلل قيثوتلاو قيقحتلا ةيلعاف ليلد :لوبنطسا لوكوتورب
ةيناسنإاللا وأ ةيساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا بورض نم هريغو
 ,9991 سطسغأ9 ،ةنيهملا وأ

.0202 سطسغأ12 ،* ناسيب عم ريافسيس ةلباقم861
 .0202 سطسغأ13 ،* ديز عم ريافسيس ةلباقم961
 .0202 ربوتكأ82 ،*يماس عم ريافسيس ةلباقم071
زكرملاو نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم يف3 .لصفلا رظنا171

مت عجرم ،اساي -ةينوناقلا تاراشتسالاو تاساردلل يدركلا
ةيلودلا وفعلا ةمظنم ؛اقباس هيلإ ةراشإلا

،
. اقباس ةيلا ةراشإلا مت عجرم

ةسلجلا ، ناسنإلا قوقح سلجم ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا271
ةيروهمجلا نأشب ةلقتسملا ةيلودلا قيقحتلا ةنجل ريرقت« ،54
0202 سطسغأ41 ،»ةيروسلا ةيبرعلا

ةلبنقلا ريرقت :ايروس« ، ةدحتملا ممألا رابخأ
تاكاهتنالا رارمتسا عم« يديألا ةفاظن مدع»نع فشكي يذلا
 ،0202 ربمتبس51 ، ناسنإلا قوقحل ةعورملا

،زوين يس يب يب331
.2102 ويام92 ،)»ةحيبشلا مه نم :ايروس تابارطضا« (

.0202 ربوتكأ82 ،*ىليل عم ريافسيس ةلباقم431
تاساردلل يدركلا زكرملا و نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم531

.اقباس ةيلا ةراشإلا مت عجرم .اساي-ةينوناقلا تاراشتسالاو
.٠٢٠٢ ربمتبس٤٢ ،*لامج عم ريافسيس ةلباقم631
، ديدجلا يسرافلا ماعلا حرش ؟زورون وه ام ، يآ تسيإ لديم731

 ،0202 سرام81

.٠٢٠٢ ربمتبس٤٢ ،*لامج عم ريافسيس ةلباقم831
.هسفن عجرملا931
لامعلا بزحل نيسسؤملا ءاضعألا دحأ وه نالجوأ هللا دبع041

ناتسدرك ميلقإل قباس سيئر ينازراب دوعسم .يناتسدركلا
بزحلا يف قباس يدايق ينازراب ىفطصم هدلاو .قارعلا
يدرك يسايس ينابلاطلا لالج .يناتسدركلا يطارقميدلا

.قارعلل قباس سيئرو
.٠٢٠٢ ربمتبس٤٢ ،*لامج عم ريافسيس ةلباقم141
.هسفن عجرملا241
92 ،ايروس لامشل يطارقميدلا داحتالل يعامتجالا دقعلا341

.6102 ربمسيد
يف ةينيدلا ةيرحلاب رهبنم يكيرمألا ضوفملا« ، .ك ،يرد441

.0202 ربمفون12 ، وادور ،»ةيقرعلا ةاواسملاو افاجور
:يدركلا مكحلا تحت نويروشآلا« ،ابوروأ يف يروشآلا داحتالا541

يروشآلا داحتالا ، لسكورب ،»ايروس قرش لامش يف عضولا
.7102 رياني ، ابوروأ يف

:هيلإ بهذن رخآ ناكم انيدل نكي مل« ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم641
، ندنل ،»ايروس لامش يف مدهلا تايلمعو يرسقلا ريجهتلا

.5102 ربوتكأ ، ةيلودلا وفعلا ةمظنم
 .0202 ربوتكأ82 ،*ىليل ريافسيس ةلباقم741
.هسفن عجرملا841
يلودلا ثاحبألا زكرمو ةلءاسملاو ةلادعلل يروسلا زكرملا941

رونأ تامكاحم« ، برحلا مئارج تامكاحم زكرمو قيثوتلل
0202 ليربأ,6 ةحفص ,»بيرغلا دايإو نالسر

.0202 ربوتكأ82 ،*ىليل عم ريافسيس ةلباقم051
 ً.اريزو *ىليل ةلئاع دارفأ دحأ ناك151
 .ةيملسلا يف ةريبكلا ةيليعامسإلا ةفئاطلا ىلإ ةراشإ يف251
.0202 ربوتكأ82 ،*ىليل عم ريافسيس ةلباقم351
 .0202 سطسغأ12 ،*ناسيب عم ريافسيس ةلباقم451
 .هسفن عجرملا551
.هسفن عجرملا651
.هسفن عجرملا751
يف لالذإلاو بيذعتلل نضرعتي تايروس ءاسن‘ ،هليف هشتيود851

 ،8102 ناسين03 ، ’دسألا ماظن نوجس

عساتلا يونسلا ريرقتلا ،ناسنإلا قوقحل ةيروسلا ةكبشلا951
،5 ص ،0202 ربمفون52 ، ايروس يف ءاسنلا دض تاكاهتنالل
7
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-celebrated

042020-Trial-Report-1-UPDATED-ENG.pdf

https://www.dw.com/ar/syrian-women-tortured-and-

humiliated-in-assad-regime-prisons/a-43600204

On_the_International_Day_for_the_Elimination_

of_Violence_against_Women_Ninth_Annual_Report_

on_Violations_against_Females_in_Syria_en.pdf 

.The worst scars are in the mind: 

Psychological torture’

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/

Pages/CAT.aspx Physicians for Human Rights 

leave-no-marks-1.pdf

(phr.org); 

EffectsofPsychologicalTorturepaper

(Final)11June10.pdf (berkeley.edu) 

https://irct.org/publications/

annual-reports/148 ; DeVeaux, M

,; DeVeaux_257-277.pdf

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/

detail/human-rights-and-health 

training8Rev1en.pdf 

(un.org), pp. 46, 48, 52.

Syria: Abductions, torture and summary killings 

https://undocs.org/

A/HRC/45/31

https://news.un.org/en/story/2020/09/1072402



36

.هسفن عجرملا191
،يروسلا ءالولا دودح رابتخا :ةلبج ةيحضت يج ،زرتوو291

ةلبج .ما ،يشام ؛7102 ربمسيد02 ،ويفير لانوشانرتنإ
02 ، رابخألا ،ءادهشلا فالآ فزني شيجلل ناّزخ :اهارقو

.3102 ربمفون
دسألا لقعم نم ةحبذم نع ريراقت :ايروسف ،.ج ،ليتس391

.3102 ربوتكأ2 ، نيدراج يذ ، ?يولعلا
ةفئاطلل حسم :نيدرمتملاو ماظنلا نيب« ،.يإ ،فوكروست491

ويلوي22 ، سكوب فوأ ويفير كرويوين ،»ايروس يف ةيولعلا
9102.

.0202 ربمتبس12 ،* انول عم ريافسيس ةلباقم591
ةنجل ،73 ةسلجلا ،ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقح سلجم691

يسنجلا فنعلا :»يتمارك تدقف« ، ايروس نأشب قيقحتلا
سرام8 ، ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا يف عونلا ىلع مئاقلاو
8102، 

.0202 ربمتبس12 ،* انول عم ريافسيس ةلباقم791
رخا يه ةيسفنلا ةحصلا ، ةيروسلا برحلا يف( ، .أ ، دروفدارب891

 ،)تايولوألا
.7102 سطسغا9 ,تسوب نوتغنيفاه

عارصلا يف ةيسفنلا ةحصلاو يعامتجالا عونلا( ، .ل ، ياد991
)يروسلا

  .9102 ربوتكأ61 ، حلسملا فنعلا دض لمعلا ،
، .ج ،نانعو ، م ،نيسح ، ج ،سينيتس ، أ ،ليوكالب ،ك ،بلاف002

:ايروس ، ةقرلا ةظفاحم يف ءاسنلا نيب بائتكالا ضارعأ(
تاجايتحالاو ،يئاذغلا نمألا مادعناو ،كيرشلا فنعب  طابترا
)ةيلعفلا

22E،2 ،6 ،ةيملاعلا ةيلقعلا ةحصلا ،
.9102 ربوتكأ

 .0202 ربمتبس1 ،*اشاس عم ريافسيس ةلباقم102

ةدحتملا ممألا ثوعبم :ايروس يف ىلتقلا ةليصح( ، ةريزجلا371
 )ليتق فلأ004 ب اهردقي

،
.6102  ليربأ32

يف ليتق فلأ065 :ايروس (،ناسنإلا قوقحل يروسلا دصرملا471
)برحلا نم تاونس عبس

 .8102 ربمسيد21 ،
تاساردلل يدركلا زكرملا و ةيندملا قوقحل ريافسيس زكرم571

اقباس ةيلا ةراشإلا مت عجرم ، .اساي -ةينوناقلا تاراشتسالاو
 ، ةيلودلا وفعلا ةمظنم،

 , ايروس ,نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا,

 .0202 ربمتبس12 ،* انول عم ريافسيس ةلباقم671
.هسفن عجرملا771
.هسفن عجرملا871
.هسفن عجرملا971
زكرملاو نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم يف3 .لصفلا ىلإ رظنا081

مت عجرم ،اساي - ةينوناقلا تاراشتسالاو تاساردلل يدركلا
  .اقباس هيلا ةراشإلا

مدختسيً اديدحتو»ةيجطلبلا« ىلإ ريشي يروس يماع حلطصم181
.ةلودلل ةعباتلا تايشيليملا ىلإ ةراشإلا يف

.0202ربوتكأ82 ،*ىليل ريافسيس ةلباقم281
.هسفن عجرملا381
.هسفن عجرملا481
مت عجرم ،»ةعيشلا ةيليعامسإلا« ،تايلقألا قوقح ةعومجم581

.اقباس هيلا ةراشإلا
.0202 ربوتكأ82 ،*ىليل ريافسيس ةلباقم681
.0202 ربمفون71 ، * نيريس عم ريافسيس ةلباقم781
.0202 ربمتبس1 ، * اشاس عم ريافسيس ةلباقم881
.هسفن عجرملا981
.هسفن عجرملا091
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Syria death toll: UN envoy estimates 400,000 killed

‘Syria: 560,000 killed in 

seven years of war’

https://www.amnesty.org/en/

countries/middle-east-and-north-africa/syria/report-syria 

https://www.unhcr.org/sy/internally-displaced-people

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/

HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-CRP-3.pdf

‘In Syria’s war, “mental health is last priority”’
Syria Deeply 

‘Gender and mental health in the Syrian 

conflict’

‘Depressive symptoms among women in 

Raqqa Governorate, Syria: Associations with

intimate partner violence, food insecurity, and

perceived needs’
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تايلقألا نم نييندملل ةبسنلابو .ةيسايسو ةيفئاط سسأ ىلع مهتايوهل
ضرأ ىلع بقاوعلاو تاريثأتلا تنمضت دقف ،صوصخلا هجو ىلع ةينيدلا
،زييمتلا ةهجاوم ؛فيوختلا بيلاسأل ضرعتلا :ةيمانيدلا هذهل عقاولا
نم فنعلاب مهفادهتسا ،تالاحلا أوسأ يفو ؛تاءادتعالاو ةيمويلا تاديدهتلا

عم لماعتلا لجأ نمو .ةيفئاطلا مهتيوه ساسأ ىلع ةحلسملا تاهجلا لبق
بنجتل يهامتلاو فيكتلا نويندملا لواح ،رطخلاو بلقتملا دهشملا اذه
ىلإ تاجهللا نم ًابيرقت ءيش لك فييكت ربع كلذو ،رطاخملل ضرعتلا
.ريرقتلا اذه يف ةدراولا تاداهشلا ةيقب يف حضوم وه امك ،رهظملا
ىلإ ىدأ امم ،يروسلا عارصلا لالخ اًحالس ةينيدلا ةيوهلا سيست حبصأ دقل
.ةينيدلا تايلقألا تاوصأ زاهتنا ىلإو ناسنإلا قوقحل ةميسج تاكاهتنا

ريرقتلا اذه و ىدحتي ،ةيدرفلا براجتلا نم ةعومجم قيثوت لالخ نمو
رسكل  ةلواحم يفو .ايروس يف ةينيدلا تايلقألا لوح ةعئاشلا تاضارتفالا

ـلا صاخشألا عيمج تاداهش لكشت ،ةيروسلا تايلقألا مساب ثدحتلا ةقلح
.ريرقتلا روحم مهتلباقم تمت نيذلا41

.اًيفسعت نيلقتعملا عيمج حارس قالطإ¬
لوخدلاب ناسنإلا قوقح يبقارمو نيلقتسملا نييفحصلل حامسلا¬

عيمج كلذ يف امب ،ةيروسلا ةلودلل ةعباتلا زاجتحالا تادحو ىلإ
ةبعشو ،يسايسلا نمألا ةرادإو ،ةماعلا تارباخملا ةرادإ عورف
قيثوت مت ثيح ،ةيوجلا تارباخملا ةرادإو ،ةيركسعلا تارباخملا

.ىوتسملا ةيندتم زاجتحا فورظو بيذعتلا تاسرامم
نيلوؤسملا ةمكاحمل ةحاتملا ةينوناقلا لبسلا ةفاك مادختسا¬

تاكاهتنالا نم اهريغو بيذعت مئارج اوبكترا نيذلا نييروسلا
.يلودلا نوناقلل ةميسجلا

يف ةيسايسلا ةضراعملا فصول ةيفئاطلا ةغللا مادختسال دح عضو¬
لئاسو يف ىوتحملا اذه لثم رشن عنمو ،يمسرلا ةلودلا باطخ

.مالعإلا
نم هريغو بيذعتلا اياحضل ليهأتلا ةداعإو يسفنلا معدلا ريفوت¬

.ةمداصلا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا

تايدرسلا نم ٍبرح ميمص يف ةيروسلا ةينيدلا تايلقألا تعقو املاطل
صوصخلا هجو ىلع دسألا اهدوقي يتلا ةموكحلا تروص دقلف .ةيسايسلا
ىلع اهتضبق رارمتسال تارربملا دحأك »تايلقألل ةيماح« اهنأ ىلع اهسفن
ةلامتساب ةموكحلا تماق ،هذه ةيامحلا ةياورل جيورتلا لالخ نمو .ةطلسلا
ةيسايسلا مهئارآ نع رظنلا ضغب ،ةهج نم ةيروسلا ةينيدلا تايلقألا
ربع ،ىرخأ ةهج نم ةنسلا نيرهاظتملا نم نييالملا ةنطيشو ،ةصاخلا

ةيسايسلا ةلادعلا ىلإ نوعسي نينطاوم نمً الدب»نييباهرإ« مهربتعا باطخ
يف اذه يفئاطلا ةلودلا باطخ مهاس ،كلذل .ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو
.ةفلتخملا ةينيدلا فئاوطلا نيب تاماسقنالا قيمعت

ةفلاحتم ةيروسلا ةينيدلا تايلقألا نأ ضرتفُي ام ًابلاغف ساسألا اذه ىلعو
نييندملل ةحاتملا ةحاسملا ىلع يضقي امم ،ةيروسلا ةموكحلا عم ًايسايس
ىلعو .رئادلا عازنلا ءانثإ نوديري امك مهبراجتو مهئارآ نع ريبعتلل ءاطشنلاو
اهدوقي يتلا ةموكحلا نم لك لبق نم ةيدرسلا هذه فيظوت مت عقاولا ضرأ
ءاطشنلا دض ناسنإلا قوقح تاكاهتنا ريربتل ةحلسملا تاعامجلاو دسألا
.ماع لكشب نييندملاب ررضلا قاحلإو تايلقأ نم نيردحنملا نيلقتعملا

زكرم ىرجأ ،1202 ريانيو0202 سطسغأ نيب ام ةرتفلا يفو اذهلو
يف ةعونتم ةينيد تايلقأل نومتني دارفأ عم ةقمعم ةلباقم41 ريافسيس
اهل اوضرعت يتلا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا قيثوت ضرغب كلذو ،ايروس
ةلودلا تاوق تلقتعا .تايلقأك مهعضوب تاكاهتنالا هذه ةقالع ليلحتو
مهفقاومو مهتطشنأ ةيفلخ ىلع يفسعت لكشب مهنم صاخشأ01 ةيروسلا
ةيمالسإلا ةعامجلا لبق نم مهدحأ لاقتعا مت امنيب ،ةضراعملا ةيسايسلا
ريرحت ةئيه يف نآلا ةجمدنملاو( ةرصنلا ةهبجب اًقباس ةفورعملا ةحلسملا
يف ةبذبذتم طامنأ نع ءاطشنلا ءالؤه قحب تاكاهتنالا فشكتو .)ماشلا

اًرورمو»ةيدولا« تاريذحتلا نم ًاءدب ،ةبكترملا ةءاسإلا قاطنو ىوتسم
ةيدرس لوح تالؤاستلا ريثي امم ،رمتسملا يسفنلاو يدسجلا بيذعتلاب
.ةلودلا اهل جورت يتلا»ةيامحلا«

طاشنلا يف نيطرخنملا ريغ نييندملا ىتحو هنإف ،ىرخأ ةيحان نمو
سيستلا اذه بقاوع ةهجاوم ىلع نيربجم مهسفنأ اودجو دق يسايسلا

زاجيإب
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