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ربوتكأ ،ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجمو نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم

داحتالا نم معدب تاونس ةدعل رمتسي جمانرب وهو ،ريافسيس عورشم نم ءزجك ريرقتلا اذه رادصإ مت
يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا دصرل نويندم نونطاوم اهدوقي ةبقارم ةموظنم ذيفنت ىلإ فدهي يبوروألا
دارفألاو تافعضتسملا ءاسنلا لثم ،رطخلل نيضرعملا نييندملا قوقح ىلع صخألاب زيكرتلا عم ،قارعلا
ةيناكمإ مييقت لجأ نم كلذكو ،ةينيدلا وأ ةيقرعلا تايلقألاو ةيسنج نودب مه نموً ايلخاد نيرجُهملا
.دالبلا يف ىرخأ تالاجموٍ حانم لمشيل ةبقارملاو دصرلا نم عونلا اذه ميمعت

نُكمي الو ،مهريغ نود نيرشانلا ةيلوؤسم ىلع كلذو ،يبوروألا داحتالا نم يلام معدب ريرقتلا اذه رادصإ مت
.يبوروألا داحتالل يمسرلا فقوملا سكعت هتايوتحم نوك رابتعا لاوحألا نم لاح يأ تحت

 نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم
”نونطاوملا اهدوقي ةبقارم“ ريوطت ىلإ فدهت ةديدج ةردابم ةباثمب نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم دعُي
تاكاهتنالا كلت نع نيلوؤسملا ةلءاسملو ،ناسنإلا قوقح نيناوق وأ يلودلا يناسنإلا نوناقلا تاكاهتنا دصرل
ةيريخ ةسسؤم نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم دعُيو .نييندملا قوقح ةسرامم ريوطتلوً ايسايسوً اينوناق
 مقر ةيريخ ةسسؤم – ارتلجنإ يف اهب لومعملا نيناوقلا قفو اهسيسأت مت ةدودحم ةكرشو ةلجُسم
 .3319609 مقر ةكرش –3800611

ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجم
ةيقرعلا تايلقألا قوقح نيمأت ىلع لمعت ةيموكح ريغ ةمظنم يه ةيلودلا تايلقألا قوقحةعومجم
لمعت .تاعمتجملا نيب مهافتلاو نواعتلا عيجشتلو ،ملاعلا لوح نييلصألا ناكُسلا قوقحو ةيوغللاو ةينيدلاو
سلجم ىدل يراشتسا عضوب عتمتتو ،ةلود05 نم برقي ام يف ةكيرش ةمظُنم051 نم رثكأ عم ةعومجملا
.بوعشلاو ناسنإلا قوقحل ةيقيرفألا ةيضوفملا ىدل بقارمك كلذكو ،يعامتجالاو يداصتقالا ةدحتملا ممألا
ةيريخ ةسسؤم – ارتلجنإ يف اهب لومعملا نيناوقلا قفو ةدودحم ةكرشكو ةيريخ ةمظنمك ةلجُسم ةعومجملا
.7594451 مقر ةكرش –503282 مقر

يروبجلا سيمو كيتوب مايريم ،رميتال كرام :فيلأت

 شتيكوس اشاتس ةطساوب ريرقتلا ميمصت مت

الو .عون يأ نم ةيراجت ضارغأ ةيأل سيلو سيردتلا ضارغأل رادصإلا اذه اهيوتحي يتلا داوملا خسن زوجي
ةقفاوملا نود كلذو ةيراجتلا ضارغألل لاكشألا نمٍ لكش يأب ريرقتلا اذه ءازجأ نم ءزج يأ خسن زوجي
ةدحتملا ةكلمملا يف هتعابط تمت دقو6102ربوتكأ يف رداصلا .عبطلا قوقح باحصأ نم ةحيرصلا ةقبسملا
   .هريودت داُعم قرو مادختساب

2016 ©

ةروصلا ىلع قيلعت
ناخدلا دعاصتي:6102 ربوتكأ91 ،قارعلا ،لصوملا
اهنش ةيوج ةبرض باقعأ يف ةقيشعب ةدلب نم
لصوملا ةنيدم ةداعتسا ةيلمع ءانثإ يلودلا فلاحتلا
.شعاد ةرطيس نم ةيقارعلا
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رطاخملا ديدحتل ةريخألا قباوسلا هذه لثم ىلع ةطاحإلا هذه دمتعتو
ىونين نم اهـب ةـطـيـحملا قـطاـنملاو لصوملا يف نييـندملا ىلع ةـجرـحـلا
ةيلوؤسملا نم لاعف ماظن ىلإ وعديو .نييندملا ةيامحل ةلباقملا تايولوألاو
يلودلا نوناـقـلا ريياـعمب مازـتـلالا نامضل عازـنـلا فارـطأ ربع ةـلءاسملاو
.ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ريياعملاو )LHI( يناسنإلا

فلاحتلا ءاضعأو ةيقارعلا ةموكحلا كلذ يف امب ،عازنلا فارطأ عيمج
ماكحأب ةمزلم ،ةيموكحلا ريغ ةلعافلا تاهجلا نم اهريغو شعاد ،يلودلا
نأشب اهنيب ةكرتشملا3 ةداملا كلذ يف امب ،9491 ماعل فينج تايقافتا
تاذ يناسنإلا يلودلا نوناقلا تاودأ ،يلود عباط اهل سيل يتلا تاعازنلا
ةطاحإلا هذه هجوت امنيـب .يفرـعـلا يناسنإلا يلودـلا نوـناـقـلاو ،ةـلصلا
ةشقانملا ذخأ يغبني ال ،كاهتنالا رطخل ةضرع رثكألا ماكحألا ىلإ هابتنالا
بجومب اهتامازتلا لماكب عازنلا فارطأ عيمج مازتلا ةرورض يف كيكشتلل
.ناسنإلا قوقح نوناق ،ءاضتقالا دنعو ،يناسنإلا يلودلا نوناقلا

ةيئادعلا تايلمعلا ريس
،لصوملا يف نييلاحلا ناكسلا ددعل اهب قوثوم ماقرأ ىلع لوصحلا نكمي ال
ةوق تردق دقف ،كلذ عمو .ةنيدملا يف شعادل نيمتنملا نيلتاقملا ددعل وأ
ةطيحملا ةقطنملاو لصوملا ناكسو لتاقم000,51 و000,5 نيب امب شعاد
ةلمتحملا ةبسنلا نإف يلاتلابو .ةمسن نويلم نينثاو دحاو نيب ام اهب
نم دب ال ةلاحلا هذه لثم يف .001 ىلإ دحاو يه نييندملا ىلإ نيلتاقملل
نيبً امئاد زييمتلا ةرورض وهو ،زييمتلا أدبمل ةيساسألا ةيمهألا ىلع ديكأتلا
دق نيذلا ،رشابم لكشب ةيئادعلا لامعألا يف نيكراشملاو ةحلسملا تاوقلا
.نييندملا ناكسلاو ،موجهلل ةضرع نونوكي

ةيئاوشعلا تامجهلا رظحوموجهلا تاطايتحا
ريبادت ذاختا يناسنإلا يلودلا نوناقلا بلطتي ،يركسع موجه يأ لبق
لمشت هذهو .ةيـندملا فادـهألاو نييـندملا ناـكسلا بنـجـتـل ةـيزارتحا

ةمدقم
5.2 وحن برحلا لبق اهناكس ددع ناك ،قارعلا ندم ربكأ يناث ،لصوملا
لتحتو ،ىونين ةظفاحم يف ةلجد رهن فافض ىلع عقت .ةمسن نويلم
ىونين لهسو قارعلا ناتسدرك نم اهبرق لضفبً ايجيتارتساً اعقوم لصوملا
طفنلا لوقحو ةيروسلا دودحلاو ،قرشلاو لامشلا ىلإ يفاقثلا عونتلا تاذ
  .برغلا ىلإ روزلا ريد يف

ماشلاو قارعلا يف ةيمالسإلا ةلودلا تاوق دي ىلع لصوملا تلتحا نأ ذنم
نويلودلا اهؤاكرشو قارعلا ةموكح تنلعأ ،4102 وينوي يف )شعاد(
ىناع ،ةلصافلا ةرتفلا يف .ةنيدملا ىلع ةرطيسلا ةداعتسا ىلع مهميمصت
كلذ يف امب ،شعاد دي ىلع ةميسج تاكاهتنا نم لصوملا يف نويندملا
،ةيساقلا ةلماعملا ،ءاضقلا قاطن جراخ مادعإلا ،لتقلا ىلع رصتقت ال نكلو
.ناكسلل يرسقلا ريجهتلاو بهنلا ،يسنجلا دابعتسالا ،باصتغالا

تاوقو ةيقارعلا ةموكحلا تاوق لبق نم لصوملا ىلع موجهلا ءدب عم
دقف .جرح ىوتسم ىلإ لصو دق نييندملا ىلع رطخلا نإف ،يلودلا فلاحتلا

نم صخش نويلم نم رثكأل لمتحم حوزن نم ةدحتملا ممألا ترذح
نويلم3.3 هردقو نييلاحلا نييقارعلا نيحزانلا ددع ىلإ ةفاضإ ،لصوملا
نإف ،كلذ عمو .ةريبك ةمزأل طيطختلا يف ةيناسنإلا تالاكولا تأدبو ،ةمسن
نم دحاو ءزج ىوس جلاعي ال لصوملا ةكرعمل ةيناسنإلا بقاوعلل طيطختلا
وأ ”ريرحت“ ىلإ ةفداهلا ةريخألا تايلمـعـلا .نييـندملا ةـيامحـل يدـحـتـلا
،قارعلا برغو طسو يف ةريغصلا ةيناكسلا زكارملا ىلع ةرطيسلا ةداعتسا
مادختساو ،يئاوشعلا فصقلا تايلمعب تزيمت دق تناك ،ايروس يف وأ
،”ةيرشب عورد“ وأ نئاـهرـك نييـندملا مادـخـتساو ،ةروـظـحملا ةـحـلسألا
بورهلا كلذكو ،لاتقلا نع نيزجاعلا وأ نييندملا دض ةيماقتنالا تامجهلا
ةينبلاو ةينكسلا قطانملل قاطنلا عساو يداملا رامدلاو ناكسلل يعامجلا
.ةيندملا فادهألا نم اهريغو ةيتحتلا
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تاوق لبق نم نايحألا نم ريثك يف ةيئاوشع تاريجفت يف اولتق
2.ةيقارعلا نمألا

ةمرحملا ةحلسألامادختساا
مادختسا رظح نم ،ةحلسملا تاعارصلا ميظنت خيرات لاوط
ةداضملا ماغلألا رظحل ةريخألا تاردابملا نم ديزم ىلإ مومسلا
ىلع ةحلسألا ضعب رظح مت دقف ،ةيدوقنعلا رئاخذلاو دارفألل
أدبم عم ضراعتت اهنإف يلاتلابو ،ةيئاوشع اهتعيبطب اهنأ ساسأ
.اهل يعاد ال ةاناعم وأ ةريبك تاباصإ ببست وأ ،زييمتلا

ةحلسأ نيبناجلا الك مدختسا قارعلا يف شعاد دض ةكرعملا يف
نم3ةيليمرب لبانق طاقسإ مت ثيح .ةركنتسم وأ ةروظحم
يف ناكسلاب ةظتكم قطانم ىلع ةيقارعلا نمألا تاوق لبق
امك .ةدع تارم يف ،ةجولفلا يف كلذ يف امب قارعلا برغو طسو
زاغ رشن مت دقو4.لصوملا يف اهمادختسا نع غالبإلا مت
يف .رومخمو راجنس يف شعاد لبق نم ،يئايميك لماع ،لدرخلا
ةيئايميكلا ةحلسألا رظح ةمظنم تدكأ6102 ماع لئاوأ
ناتسدرك ميلـقإ ىلع موـجـه يف تيربكـلا لدرـخ مادـخـتسا
5.قارعلا

يوجلا فصقلا ،”ةيرشبلا“عوردلا”
ةيناسنإلا تادعاسملا لوصوو
تاكلتمملا ريمدتو نييندملا لتق تايلمع نم ريثكلا تعقو دقل
طامنأ ةجيتن نآلا ىتح شعاد دض رئادلا عارصلا يف ةيندملا
الكل ،نايحألا نم ريثك يف ةينوناقلا ريغو ،ةكباشتملا ةرادإلا
.فصتنملا يف نيقلاع نييندملا دوجو عم نيبناجلا

عيمج يف ىرخألا ةحلسملا ةضراعملا تاعامج نم ديدعلا لثم
ةيرضحلا قطانملا يف شعاد زكرمتت امً ابلاغ ،ملاعلا ءاحنأ
يلودلا نوناقلا بجاو تلهاجت ثيـح .ناـكسلاـب ةـظـتـكملا
تاطايتحالا ذاختاب يضقي يذلا تالاحلا هذه لثم يف يناسنإلا
نعً اديعب يركسع فده يأ نوكي نأ نامضل ةمزاللا ةيبلسلا
ىلع ةوالعو .موجهلا ةلاح يف ةيندملا فادهالا وأ نييندملا
ناكسلا تاكرحت وأ دوجو شعاد تمدختسا امً اريثك ،كلذ
ةميرج لكشي اذهو .ةيرـكسعـلا فادـهألا ةـيامحـل نييـندملا

.برح

ال ”ةيرشب عورد“ رشن نإف ،كلذ نم مغرلا ىلعو ،ىرخأ ةرم
ةمزاللا تاطايتحالا ذاختا نع ةئوانملا فارطألا ةيلوؤسم ليزي
اياحض طوقس ىندألا دحلا ىلإ ليلقتل ،لقألا ىلع وأ ،بنجتل

عيمج ذاختاو ،فده يأل ةيركسعلا ةعيبطلا نم ققحتلا
موجهلا بيلاسأ وأ لئاسو رايتخا دنع ةنكمملا تاطايتحالا
لاح يأ يف وأ ،بنجتل )موجهلا تيقوت وأ حالسلا رايتخا لثم(
فادهألاب رارضإلا وأ نييندملا نم نيباصملا وأ ىلتقلا ،ليلقت
.ةيندملا

ىتح شعادل ةفدهتسملا ةيوجلا ةلمحلا فادهأ نم ريبك ددع
طيطختلا مـتـي ملو ةـتـباـث ةـيرـكسعً اـفادـهأ نـكـت مل نآلا
هذه لثم يف ؛ةصرفلا فادهأ تناك امنإوً اقبسم اهفادهتسال
نيذلا ةيوجلا دعاوقلا ةداق وأ نيرايطلا ىلع بجي فورظلا
ةيفاكلا تامولعملا مهيدل رفوتت نأ تايلمعلا تارارق نوذختي
نامضل يناسنإلا يلودلا نوناقلا دعاوق يف مزاللا بيردتلاو
فدهلا نأً احضاو حبصي امدنع .ةمزاللا تاطايتحالا ذاختا
عوقو يف موجهلا ببستي نأ عقوتملا نم هنأ وأ ً،ايركسع سيل
متي نأ بجي ،ريبك رامد وأ نييندملا اياحضلا نم ريبك ددع
.هقيلعت وأ موجهلا ءاغلإ

حمست ثيح ،لقألا ىلع ةتباثلا ةيركسعلا فادهألا ةلاح يف
رثؤت يتلا تامجهلاب قبسم ريذحت ميدقت بجي ،فورظلا

ال قبسم ريذحت ميدقت نإف ،كلذ عمو .نييندملا ناكسلا ىلع
.تاطايتحالا نم ديزملا ذاختا ةيلوؤسم نم مجاهملا يفعي

ريغو نيلتاقملا نيبً امئاد زييمتلا عازنلا فارطأ ىلع بجي
نع نـيزـجاـعـلا صاـخشألاو نييـندملا كلذ يف امب( نيلـتاـقملا
يف ةيندملا فادهألاو نييندملا ىلع تامجهلا رظحتو .)لاتقلا

هذهو .ةيئاوشعلا تامجهلا رـظـحـت امك .تاـقوألا عـيـمـج
،ةيندملاو ةيركسعلا فادهألا نيب زيمت ال يتلا تامجهلا لمشت
وأ ةيندم تاباصإ وأ تايفو اهيف نوكتت نأ عقوتي يتلا كلت وأ
ةيركسعلا ةزيملا ىلإ ةبسنلاب ةريبك ةيندملا فادهألاب رارضأ
دض تامجه هيجوت دمعـت .ةرشاـبملاو ةسوـمـلملا ةـعـقوـتملا
وه ،يئاوشع موجه نش وأ ،ةيندملا فادهألا وأ نييندملا

.برح ةميرج

شعاد نإف ،ىرخأ نكامأ يف عساو قاطن ىلع هقيثوت مت امكو
تبكتراو ةديدع تابسانم يفً ادمع نييندملا تفدهتسا دق
ريرقت يف1.ىرسألا دونجلاو نييندملل يعامج لتق تايلمع
ةعومجمو نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم نع ردص قباس
فصقلا تالمح نأً اضيأ ردق ،ةـيـلودـلا تاـيـلـقألا قوـقـح
.قارعلا يف نييندملا نم فالآلا تلتق دق شعادل ةيداعملا
،5102 ماع ربمتبس لولحب008,2 نم رثكأ ؛مهنم ةيبلاغلا
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قبسم راذنإ ءاطعإ مت ام اذإ طقف موجهللً افده
.ىضرملا ءالجإل وأ لامعألا هذه فقو نيكمتل

هيوشتو ريمدت نم ليوـط خـيراـت اـهـيدـل شعاد
نكامأ نم اهريغو سئانكـلاو ةـيـفاـقـثـلا ملاـعملا
بجومب ةصاخ ةيامحبً اضيأ عتمتت يتلاو ،ةدابعلا
نوناقـلا حـنمي ً،اريخأو .يناسنإلا يلودـلا نوـناـقـلا
لامعألل ةصاــخ ةـــيامحً اضيأ يناسنإلا يلودـــلا
كلذ يف امب ،ةرطخ ىوق يوحت يتلا تآشنملاو
ةاناعم يف اهريمدت ببستي دق يتلاو ،دودسلا
ءوس ناكو .نييندملا ناكسلا نيب قاطنلا ةعساو
لصوملا دسل ةـماـعـلا ةـمالسلاو ةـناـيصلا ةـلاـح
تاونسلا يف قارعلا يف تانهكتلا نم ريثك عوضوم
دض تامجه تقلطأ دق شعاد تناكو .ةريخألا
ًارخؤم لصوملا دس برق ةيدركلا ةكرمشبلا عقاوم
.6102 ربمتبس يف
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اهريغو ةجولفلا يف ماعلا ىفشتسملا فصق متو
نود ً،اراركتوً ارارم ةنيدملا يف ةيبطلا قفارملا نم
نـمألا تاوـق لـبـق نـم فصق يف ،راذـنإ قــباس
نيب ريراقتلا ضعب تطبرو51.6-4102 يف ةيقارعلا

يلتاقم نم ىحرجلا نأ ةقيقحو تامجهلا هذه
امك .ىفشتسملا يف جالعلل نوعضخي اوناك شعاد
ةيبطلا قفارملا تمدختسا دق شعاد نأً اضيأ ركُذ
.ةدايق زكارم ىتح وأ دعاوقك

تايفشتسملا كلذ يف امب( ةيبطلا تادحولا عيمج
بجومب ةصاخ ةيامح نم ديفتست )ةيركسعلا
ًافده نوكت نأ نكمي الو ،يناسنإلا يلودلا نوناقلا

اونوكي دق ودعلا يلتاقم نأ ةقيقح .موجه يأل
هذه ليزي ال تادحولا هذه يف جالعلل نوعضخي
عقومك ىفشتسم مادختسا ةلاح يف ىتح .ةيامحلا

ىفشتسملا حبصي نأ نكمي ،ةيئادع لامعأ قالطنال

يف ةحلسملا تاعارصلا يف قلقلل ةريثم ةزيم كانه
ىلع تامجـهــلا ةداــيز يهو ةريخألا تاوــنسلا
،ىرخألا ةيبطلا مقاوطلا وأ قفارملاو تايفشتسملا

يف .قارعلا يف يلاحلا عارصلا فارطأ كلذ يف امب
ةيكيرمالا ةيوجلا تاراغلا ترفسأ ،5102 ربوتكأ
لتقم نع ،ناتسناغفأ ،زودنق يف ىفشتسم ىلع
نمً اصخش41 وً اضيرم42 مهنيب نم ً،اصخش24
يذلا يكيرمألا قيقحتلا صلخو .يبطلا مقاطلا
يرشب أطخ نع مجان ثداحلا نأ ىلإً اقحال يرجأ

يأ هيجوت متي ملو تادعملا يف لطعتو دوصقم ريغ
.ةيئانج مهت

ًاءزج ناك ةجولفلا ةداعتسال ةقحاللا ةيلمعلا يف ةدح لقألا
ريغ رامدلا نم تايوتسملا هذه لثم نأ كاردإ ىلإ عجار هنم
.ً)انلع ةلوبقم

قاطن ىلع مدختسا يذلا ،”حساكلا“ وأ ”فينعلا“ فصقلا
،ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ىصقألا قرشلاو ابوروأ يف عساو
يلودلا نوناـقـلا بجومب ينوـناـق ريغ ماـع لـكشب نآلا ربتـعـي
ًاددع ربتعت يتلا فصقلا تايلمع قايس يف لقألا ىلع ،يناسنإلا
نمً ازكرت مضت ةنيدم يفً امامت ةلصفنملا ةيركسعلا فادهألا نم
دقو .دحاو يركسع فده اهنأك ةيندملا فادهألا وأ نييندملا
ناك اذإ ام ديدحتلً ايرورض تاقيقحتلا نم ديزم ءارجإ نوكي

ناك اذإ ام وأ ،قارعلا يف فصق ةيلمع يألً اقيقدً افيصوت اذه
سكعي ةيرضحلا قطانملا يف ثداحلا قاطنل اعساو رامدلا
ريبك ددعل يلكلا ريثأتلا ىتح وأ ،يئاوشعلا فصقلا نم طامنأ

.ةلصفنم ةيركسع فادهأ ىلع ةيدرفلا تامجهلا نمً ادج

نوكي نأ بجي نييندملا ناكسلا ىلع ريثأتلا نإف ،كلذ عمو
ريغ نويندملا نوكي امدنعً اصوصخ لاحلا وه اذهو ً.احضاو
تادادمإلاو ءاذغلا يف صقن نم نوناعيو رارفلا ىلع نيرداق
ةمدختسملا تاكيتكتلا ،ىرخأ ةرم .راصحلا تالاح يف ةيبطلا
ةجولفلاو يدامرلا راصح لالخ عارصلا يف نيبناجلا الك نم
ىلع ةليوـط تارتفـل ةـيـناسنإلا تادـعاسملا لوصو تقاـعأ

نوكت يركسع فده يأ ةمجاهم نع عانتمالاو نييندملا نم
ةرازو تعس دقل7.ةبسانتم ريغ نييندملا حاورأ يف رئاسخلا هيف
غلبملا نييندملا ىلتقلا تالدعم عافترا ريربت ىلإ ةيقارعلا عافدلا

يلتاقم نإ لوقلاب ةيقارعلا نمألا تاوق تايلمع يف اهنع
ةيندملا تآشنملا وأ ةيندملا قطانملا يفً ادمع اوزكرمت دق شعاد
8.موجه يأ نم مهسفنأ ةيامحل ةلواحم يف تايفشتسملا لثم

يدامرلا كلذ يف امب ،شعاد ةرطيس نم ندملا ةداعتسا كراعم
يف تببست امً اريثك ،ايروس يف ينابوكو قارعلا يف راجنسو
ةسرامم تمهاس دقل .قاطنلا عساو يدام رامد ثادحإ
ثادحإ يف باحسنالا دنع ينابملا فصق وأ خيخفتل شعاد
يوجلا فصقلا ببسب ناك رامدلا نم ريثكلا نكلو ،رامدلا
،يلودلا فلاحتلا ءاضعأو ةدحتملا تايالولا لبق نم فثكملا
يوجلا فصقلاو يعفدملا فصقلا لالخ نم ،قارعلا يفو
نأ ةدحتملا ممألا ولوؤسم فصوو .ةيقارعلا نمألا تاوقل
؛قارعلا يف رخآ ناكم يأ نم أوسأ يدامرلا يف ثداحلا رامدلا

امب ،لماكلاب اهريمدت مت000,2 اهنم ،ىنبم007,5 ررضت ثيح
تاريدقتلا ضعب ريشتو9.راطقلا ةطحمو ىفشتسملا كلذ يف
.ةئاملا يف08 ةبسنب ناك يدامرلا طسو يف ررضلا مجح نأ ىلإ

لثم ىرخأ لماوع ىلإ ةفاضإلاب ،قاطنلا عساو ريمدتلا اذه
ةدوعلا لعجي ،برحلا تاـفـلـخـم نـم تارـجـفـتملا راشتـنا
فثكملا فصقلا نأ لاقيو( ً.اليحتسمً ارمأ نيحزانلل ةعيرسلا



6

يناسنإلا يلودلا نوناقلا تاكاهتنا يف قـيـقـحـتـلاـب قـلـعـتـي
ةسرامم ذنم تروهدت دق اهنأ ودبي قارعلا يف ةلمتحملا
يف ةيلودلا ةيـنـمألا ةدـعاسملا تاوـقو ةـيـكـيرـمالا تاوـقـلا
تأشنأ )فاسيإ( ةيلودلا ةينمألا ةدعاسملا ةوق  .ناتسناغفأ

8002 ماع رخاوأ يف ناتسناغفأ يف نييندملا اياحضلل عبتت ةيلخ
يف قيقحتـلاوً اروـف نييـندملا اـياـحضلاـب فارتعالا“ لـجأ نـم
21.”ةعرسو ةيفافشب معازملا

شعاد ةحفاكم تاوق نيب ةلءاسملا
تسيل اهنأ ةقيقح وهو لصوملا ةيلمع يف ديقعت لماع كانه
دهج يه امنإو ،ةدحاو ةيزكرم ةيركسع ةوق اهذفنت ةيلمع
ةعونتم ةحلسم تاهج نم نوكم فلاحت لبق نم قسنم
،فلاحتلا اذهل ةيلعفلا ةينبلا لازي ال ثيح .ميظنتلا ةفيعضو
عمو ً.احضاو ريغ ،ةيلمعلا يف فرط لك هبعليس يذلا رودلاو
فوس ةيلاتلا تاهجلا لك وأ ضعب نأ حجرملا نم ،كلذ
تاوق ،ةيداحـتالا ةـطرشلا ،ةـيـقارـعـلا نـمألا تاوـق :كراشت
،ةدحتملا تايالولا ةدايقب يلودلا فلاحتلا ،ةيدركلا ةكرمشبلا
،يبعشلا دشحلا ةلظم تحت ةمظنملا ةيعيشلا تايشيليملا
ىتح امبرو ،ىرخألا ةينسلا ةحلسملا لئاصفلاو ينطولا دشحلا
وأ/و ،نامكرتلا ،نييـحـيسملا( تاـيـلـقألا تاـيشيـلـيـم ضعــب
ةزكرمتملا ةيكرتلا تاوقلا طروت لامتحا نأ امك .)نييديزيلا

ً.اضيأ حضاو ريغ قارعلا يفً ايلاح

نوقثي ال اهضعبو ةسفانتم تادنجأ اهيدل تاهجلا هذه لك
تاهجلا ضعب تربع ،لاثملا ليبس ىلع .ضعبلا مهضعب يفً ادبأ
ةيعيشلا تايشيليملا نأب مهرظن ةهجو نع حوضوب ةينسلا
تايشيليملا نأ نيح يف ،ةيلمعلا يف رود يأ بعلت الأ بجي
ةيدركلا ةكرمشبلل يروحم رودب فارتعالا يف نوددرتي ةيعيشلا

ةيمهأللً ارظن تارتوتلا هذه ةيـلاـعـف دـيزـتو .موـجـهـلا يف
يف ةريبك ةنيدم رخآ اهرابتعاب ،لصوملا ةنيدمل ةيجيتارتسالا
ىونين ةظفاحم ةمصاع يهو شعاد اهـب ظـفـتـحـت قارـعـلا
.داركألاو برعلا نم لك اهنم ءازجأب بلاطيو

يف ةكراشملا ةحلسملا ةلعافلا تاهجلا ةرثك نإف ،مساح لكشبو
ريثت لصوملا ىلع ةرطيسلا ةداعـتسال ةـيرـكسعـلا ةـلـمـحـلا
يتلا تاكاهتنالا نع ةلءاسملاو ةدايقلا ةلسلس لوح تالؤاست
يف ةريخألا ةبرجتلا نأ ثيح .ةيئادعلا لامعألا ءانثأ بكترت دق
ةداعتسا قفار دقف .قلـقـلـل ةريثـم ةـقـباس لـكشت قارـعـلا
نم ةجولفلاو يدامرلا ،تيركت ،يلرمأ ندم ىلع ةرطيسلا

ريراقت راشتنا6102-4102 ماوعألا ىدم ىلع شعاد ةرطيس

ةدحتملا مـمألا لـبـق نـم ةررـكـتملا تاءادـنـلا نـم مـغرـلا
رورمب حامسلل عازنلا فارطأ عيمـجـل ةـيـناسنإلا تالاـكوـلاو
راصح ءانثأ01.اهل نيجاتحملا نييندملل ةيناسنإلا تادعاسملا
شعاد تعنم ،6102 ماع نم لوألا فصنلا يف ةجولفلا
ىلع رانلا قالطإ مت دق هنأ لاقيو ،ةرداغملا نم نييندملا
نمألا تاوق تقوط نيح يف ،رارفلا نولواحي نيذلا كئلوأ
تادادمإلا تعنمو ،ةنيدملا ةيعيشلا تايشيليملاو ةيقارعلا
.لوخدلا نم

نييندملا نماياحض طوقس يف قيقحتلا
يف قيقحتلل ةددحم تابجاو ضرفي يناسنإلا يلودلا نوناقلا
فارطألا عيمج ىلع امازتـلا لـمشت يتـلاو .نييـندملا لـتـقـم
ةفرعم يف تالئاعلا قحلً ازيزعت ،نيدوقفملاو ىلتقلا ديدحتب
يف لثمتي نيبراحتملا ىلع رخآ بجاو كانه .مهبراقأ ريصم
،يناسنإلا يلودلا نوناقلل قرخ يأ ثودح لوح قيقحت ءارجإ

تاطايتحالا عيمج ذاختا يف هب هبتشملا لشفلا كلذ يف امب
.نييندملا حاورأ يف رئاسخ عوقو بنجتل ةنكمملا

لودلا ىلع ةيفاضإ تامازتلا ناسنإلا قوقح نوناق ضرفيو
قلعتي اميف ،اذه لمشيو .اهتطلسل نيعضاخلا ءالؤه هاجت
اهيف متي ةلاح يأ يف قيقحت ءارجإبً امازتلا ،ةايحلا يف قحلاب
مازتلا ىلإ ةفاضإلاب .ةلودلا يفظوم لبق نم درف يأ لتق
ىلع هذختت يركسع لمع يأب قلعتي اميف ةيقارعلا ةموكحلا
يلودلا فلاحتلا ءاضعأ ىلعً اضيأ مازتلالا اذه عقي ،اهيضارأ
تحت نييندم لـتـقـم ىلإ يدؤي موـجـه يأب قـلـعـتـي اميـف
.ةيلعفلا مهترطيس

ةيهيجوتلا ئدابملاو ةدحتملا ممألل ةيساسألا ئدابملا بجومب
تاكاهتنالا اياحضل ررضلا ربجو فاصتنالا يف قحلا نأشب
تاكاهتنالاو ناسنإلا قوقحـل يلودـلا نوـناـقـلـل ةـمـيسجـلا
يف تاقيقحتلا متت نأ بجي،يلودلا يناسنإلا نوناقلل ةريطخلا
ناسنإلا قوقح نوناقو يناسنإلا يلودلا نوناقلا نم لك راطإ
11.ةيدايحو ةلماش ،ةعيرس ،ةلاعف نوكت نأو

قارعلا يف نييندملا تايفو يف قيقحتلاو ليجستلا ةقاعإ متتو
فارطأ عيمج نم ةيفافش دوجو مدع ببسب ريبك دح ىلإ
فصق ببسب نييندملا ىلتقلا عوقو راكنإ متيو ً.ابيرقت عارصلا
.شعاد ىلع موللا ءاقلإ وأ ينيتور لكشب ةيقارعلا نمألا تاوق
جراخ تامازتلا لبقت ال ةدحتملا تايالولا تناك ول ىتح
اميف اهتاسرامم نأ الإ ،ناسنإلا قوقح نوناق بجومب اهيضارأ
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ةلءاسملا ىلع ظافحلاو يلودـلا يناسنإلا نوـناـقـلاـب مازـتـلالا
ةباقر ةيزكرملا ةموكحلا ضرفت نأ ءيش لك لبقوً الوأ بلطتي
.اهئاول تحت لتاقت يتـلا ةـحـلسملا تاـعامجـلا ىلع ةـلاـعـف
لقتسم لكشب لمعت يتلا ةحلسملا تاعومجملا ىلع بجيو
ةلءاسملل تايلآ عضو لقألا ىلع ةيزكرملا ةموكحلا ةرطيس نع
يف قيقحتلا بجيو .تاكاهتنالا معازم ىلع درلل اهلكيه لخاد
ًاروـف تاـكاـهـتـنالا نأشب ةـيـقادصملا تاذ مـعازملا عـيـمـج
ًاقفو مهب هبتشملا مئارجلا يبكترم ةمكاحم متت نأو ةيفافشبو
.ةلداعلا ةمكاحملا ريياعمل

ًايلخاد نيحزانلا صاخشألا ةيامح
ةرطيسلا ةداعتسال ةيركسعلا تايلمعلا ريثت نأ حجرملا نم
،حوزنلا نم ةريبك تاجوم شعاد نم لصوملا ةنيدم ىلع
تاريدقتلا نم ديدعلا دجوتو .رارفلا نويندملا لواحي امدنع
اهنأو ،لصوملا موجه ةجيتن مهحوزن لمتحملا نيحزانلا دادعأل
تدروأ دقو .لاتقلا لامعأل ةعقوتملا ةدمللً اقفو فلتخت

يف .ةلمتحم تاهويرانيس ةثالثلً اروصت ناتسدرك ميلقإ ةموكح
ةميزه نع رفست فوس لصوملا ةيلمع نأ ،ويرانيس لضفأ

نأ نيح يف رثكألا ىلع000,001 حوزنو ،شعادـل ةـعـيرس
ويرانيسلا يف .قالطإلا ىلع مهلزانم اوكرتي نل نيقابلا ناكسلا
تاجوم يف نوحزني فوس حزان000,004 نم رثكأ نأ ،طسوألا
نكمي ،ويرانيس أوسأ يف .ةيئادعلا لامعألا فيثكت ءانثأ ةيلاتتم
نويلم حوزن ىلإ يدؤي امم ،رهشأ ةدعل لاتقلا رمتسي نأ
،نيحزانلل ىلعأ مقر نم ةدحتملا ممألا رذحت ،كلذ عمو02.حزان
12.حزان نويلم5.1 ىلإ2.1 حوزن ةيناكمإ ىلإ ةريشم

ىونين لوهس ىرق وحن ةيادبلا نم نورفي نيحزانلا نم ديدعلا
نوهجوتي فوس نيرخآ نأ نيح يف ،يبسنلا نامألا نعً اثحب

نم اهيلع ةرطيسلا ةداعتسا مت يتلا ،تيركت وحنً ابونج
ىلإ ىتح برهـي دـق ضعـبـلاو5102.22 سراـم ذـنـم شعاد
يضارألا ربع رميو ،لامشلا يف ةـيـقارـعـلا ةـيروسلا دودـحــلا
نمو32ً.ابونج قارعلا ىلإ لوخدلا ةداعإ لجأ نم ةيروسلا
اهيلع رطيست يتلا قطانملا وحن ددع هجتي نأً اضيأ عقوتملا
نيحزانلا نم ةبسن ربكأ نإف ،كلذ عمو .رفعلت لثم ،شعاد
تاظفاحملا ىدحإ ىلإ لوصولا ىلإ حجرألا ىلع نوعسي فوس
.كوهدو ةيناميلسلا ،ليبرا ثالثلا ةيدركلا

ناتسدرك ميلقإ ةموكح ،ةيلودلا ةيناسنإلا تالاكولا تأدب دقل
ةرجهلا عم لماعتلل طيطختلا ضعب لعفلاب قارعلا ةموكحو
نم فواخم كانه ،كلذ عمو .لصوملا نم نيحزانلل ةكيشولا

كلذ يف امب ،نييندملا ناكسلا دض تاـكاـهـتـنا نـع ثدـحـتـت
تافارتعالا عازتنا ،بيذعـتـلا ،برضلا ،فـطـخـلا تاـيـلـمـع
قرحو ،ثثجلا هيوشت ،ةمـكاـحـم نودـب مادـعإلا ،هارـكإلاـب
تارشؤملا نم ليلق كانه ،كلذ عمو31.نييندملا لزانم بهنو
ةلءاسم متتس هنأ ىلإ قالطإلا ىلع تارشؤم دجوت ال وأ
.تاكاهتنالا هذه يبكترم

دشحلا ىمسم تحت ةعمتجم ةيعيشلا تايشيلملا لامعأ
موسرم نأ نم مغرلا ىلع .صاخ لكشب لدجلل ةريثم يبعشلا

يبعشلا دشحلا جردأ دق6102 ماعل ءارزولا سيئر نع رداص
نأ هعم ضرتفي امم ،ةيقارعلا نمألا تاوق نم ةصاخ ةدحوك
دارفأ ضعب لازي ال ،ةيزكرملا ةموكحلا ةرطيسل دشحلا عضخي
الإ صخش يأل نوبيجتسي ال مهنأ ىلع نودكؤي تايشيليملا
ويام يف ةجولفلا ىلع ةرـطـيسلا ةداـعـتسا ءاـنـثأ41.مهسفنأ
دق ةيعـيشلا تاـيشيـلـيملا نأ رـكذ ،6102 ماع نم وـيـنوـيو
دض عساو قاطن ىلع ناسنإلا قوقح تاكاهتنا يف تكراش
يلاوحب ردقي ام لصف مت ثيح .ةنسلا برعلا نم نييندملا
دشحلا تادـحو لـبـق نـم مـهرسأ نـع ينس لـجر005,1
شرحتلا نيب تحوارت ةلماـعمل اوضرـعـت دـق مـهـنأو يبـعشلا
،ةجولفلا ةيلمع ءاهتنا دعب51.لتقلاو بيذعتلا ىلإ برضلاو
هنكل تاكاهتنا كانه ناك هنأ يدابعلا ءارزولا سيئر فرتعا
عمو .ةلءاسملاب دعوو ،ةيدرفلا تازواجت تناك اهنأ ىلع رصأ
فنتكاو ،طقف صاخشأ ةسمخ وأ ةعبرأ لاقتعا مت ،كلذ
نم ليلقلا رشن عم ،نيقيلا مدعب لماكلاب ةجولفلا قيقحت
61.تاءارجإلا ةجيتن وأ ةرادإ نعً انلع تامولعملا

يتلا تاكاـهـتـنالا نـع ةـلءاسملا لوـح تالؤاست حرـطـت امك
دقف ،هالعأ ركذ امك .فلاحتلا يف ىرخأ ةلعاف تاهج اهبكترت
ةدحتملا تايالولا هدوقت يذلا يلودلا فلاحتلا ءاضعأ لشف
اهيف قيقحتلا وأ ً،اروف نييندملا اياحضلا ددع ديازتب فارتعالل
باكتراب ةيدركلا ةكرمشبلا تاوق ماهتا مت امك .ةيفافشب
لثم ،اهترطيسل ةعضاخلا قطانملا يف نييندملا دض تاكاهتنا

71.اهناكسل يرسقلا ريجهتلاو ةيبرعلا ىرقلا يف لزانملا مده

نأ ةقيقح لالخ نمً ادقعمً ارمأ ةلءاسملا دعت ،كلذ عمو
نمألا تاوق نع لقتسم لكشب عقاولا يف لمعت ةكرمشبلا
نيبزحلا نيب اهيلع ةرطيسلاو ةداـيـقـلا ماسقـناو ،ةـيـقارـعـلا
يناتسدركلا يطارقميدلا بزحلا :نييسيئرلا نييدركلا نييسايسلا
ةدحتملا ممألا ةيضوفملً اقفو81.يناتسدركلا ينطولا داحتالاو
ءاضعأل ةيئاضق تاقحالم يأ كانه نكت مل ،نيئجاللا نوؤشل
91.تاكاهتنا باكتراب نيمهتملا ةكرمشبلا
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يف72.ةنمآ قطانم ىلإ كرحتلا نم ةنسلا برعلاو نامكرتلا
نم نيحزانلا عنمب ةكرمشيبلا تاوق تماق ،5102 ماع ربمفون
قطانم ىلإ لوصولا نم رفعلت نم اورف نيذلا ةنسلا برعلا
82.شعادل مهمعدب مهل تاماهتا ببسب ةنمآ

ناتسدرك ميلقإ ةموكحو قارعلا ةموكح ىلعً اضيأ بجي
،كلذ عمو .ةنمآ تارمم ءاشنإل ةيولوألا ءاطعإ امهئاكرشو
ةنمآ تاراسملا هذه نأ نم دكأتلا ىلع صرحلا مهيلع بجي
ةيلمع لالخ .اهمادختسا ىلع نييندملا عيجشت لبق لعفلاب
شعاد ةرطيس نم اهريرحتو ةجولفلا ىلع ةرطيسلا ةداعتسا

كانه نأب نييندملا ةيقارعلا ةموكحلا تغلبأ ،6102 سرام يف
قالغإ رمتسا ،كلذ عمو .ةنيدملا نم نمآلا جورخلل قرط ةثالث
مهتلواحـم ءاـنـثأ نييـندملا ماـمأ شعاد لـبـق نـم قـيرـطـلا
يف امب ،مهقيرط يف ةديدع ةينمأ تاديدهت وهجاوو ،اهمادختسا
،ةيراجلا تاكابتشالا ،ةحـلسملا تاـعامجـلا نـم برـقـلا كلذ
صخش62 بيصأ ،وينوي01 يف .ةيضرألا ماغلألا دوجوو
قيرطلا ىلع مغل رجفنا امدنع دحاو صخش لتقو حورجب
92.مالسلا عطاقت هاجتاب

ماغلألا نم قرطلا ولخ نمضت نأ عازنلا فارطأ ىلع بجي
لبق نييندملاب طيحت دق يتلا رطاخملا نم اهريغو ةيضرألا
ةرمتسم ةيامحب مزتلت نأ بجيو ،ةنمآ قرطك اهنع نالعإلا
ىلإ هابتنالا اذه لمشي نأ يغبني ً،اصوصخو .قرطلا هذهل
ءالؤه نم ريثكلا .ةفعضتسملا تائفلا اههجاوت يتلا رطاخملا
نع اولصفنا وأ اودقف نمم ءاسن اهلوعت رسأ مه نيرافلا
مهلاجر ةقفر نود تارفاسملا ءاسنلا .لاجرلا نم مهيليعم
كلذ يف امب ،ةلماعملا ءوسو لالغتسالل ةضرع نكي امً ابلاغ
نوحزانلا نيعتسي دقف ،ةلحرلل ةقاشلا ةعيبطللً ارظنو .راجتالا
حتفي امم ،بورهـلا يف مـهـتدـعاسمل نيبرـهملا ةـمدـخـبً اضيأ
03.تايدحتلا نم ديزملا مامأ قيرطلا

نيرافلا نييندملا نمأً اراركتوً ارارم دده دق رخآ لماع كانهو
شيتفت طاقن دوجو وهو شعاد اهيلع رطيست يتلا ندملا نم
تاهجلا نم ةعونتم ةعومجم اهسرحي ،قيرطلا لوط ىلع
.ةيموكحلا ريغ ةلعافلا تاهجلا كلذ يف امب ،ةحلسملا ةلعافلا
يف ةحلسملا تاعامجلا لبق نم مهفاقيتسا متي نيذلا نويندملا
طاقن دوجو نأ امك ،تاكاهتنالل نوضرعتي شيتفتلا طاقن
نيذلا نييندملل عدار ةباثمب دعي هتاذ دح يف هذه شيتفتلا
ةيلمعـلا لالـخ ،لاـثملا لـيـبس ىلع13.بورهلا يف نوركـفـي
فاقيتسا متي ناك ،ةجولفلا ىلع ةرطيسلا ةداعتسال ةيركسعلا

يدصتلا يف لشفت دق اهنأو ،ةيفاك ريغ ةيلاحلا ططخلا نأ
فوس ةيلحملا تاردقلا نأبو ،ةددعتملا ةيامحلا تايدحتل
نع ةمجانلا ةقباسلا حوزنلا تاجوم ةبرجت .ةعرسب قهرُت
ندملا ةداعتسال ةموكحلا اهدوقت يتلا تالمحلاو شعاد مدقت
ةيامحلا تايدحت عون ىلإ ريشت شعاد ةرطيس نم ىربكلا
نم .لصوملا ةيلمع لالخ رهظت نأ لمتحملا نم يتلا ةيندملا
بجي ،لصوملا نمً ايلخاد نيحزانلل ةلاعفلا ةيامحلا ريفوت لجأ

تارمم ءاشنإ :يلي امب مايقلا ةلصلا تاذ ةلعافلا تاهجلا ىلع
عضو ذيفنت ؛لصوملا نم نيرافلا نييندملا نمأ نامضو ةنمآ
صحفلا ،قيثوتلل ةيزـيـيمت ريغو ةـفاـفشو ةـقستـم تاءارـجإ
ريفوتو ؛ةيدودحلا رباعملاو شيتفتـلا طاـقـن دـنـع لوـخدـلاو
تاميخملا ىلإ مهلوصو درجمب نيحزانلل ةيناسنإلا تاجايتحالا
هذه لك ةشقانم متتو .تقؤملا ءاويإلا لاكشأ نم اهريغو
.هاندأً اعابت اياضقلا

بورهلا ةلحر نمأو ةنمآلا تارمملا
يف نييندملا قح نامض بجي ،لصوملا ةنيدم يف لاتقلا لالخ
يغبنيو .ىرخأ نكاـمأ يف ناـمألا سامتـلاو ةـنـيدملا ةرداـغـم
ىلع ظافحلل ةنكمملا ريبادتلا عيمج ذاختا عازنلا فارطأل
ليهست ،ةنيدملا ةرداغم نولواحي نيذلا نييندملل يداملا نمألا
ةينمألا تاديدهتلا نم مهتيامحو ،ةنمآ تارمم ربع مهتلحر
نيذلا ناكسلا نأ ضارتفا متي الأ بجي .مهبوره ةلحر ءانثأ
نم شعاد عم نونواعتم موجهلا تقو يف ةنيدملا يف نوشيعي
شعاد لبق نم مهتبقاعم يغبني الو ،ةمجاهملا تاوقلا لبق
.ةرداغملا مهتلواحمل

شعاد ةصانق قلطأ ،ةجولفلا ىلع ةرطيسلا ةداعتسا ءانثأ
عنمل بكارم اوقرحأو ،ةنيدملل نيرداغملا نييندملا ىلع رانلا
نأب ديفت ريراقتً اضيأ كانه42.تارفلا رهن روبع نم نييندملا
نييندملا نم000,2 نم برقي ام ارخؤم تلقتعا دق شعاد
ماع لئاوأ يف52.ةجيوحلا نم رارفلا نولواحي اوناك نيذلا
قوقحب ينعملا ةدـحـتملا مـمألل صاـخـلا ررـقملا رـكذ ،6102
اوهجاو دق لصوملل نيرداغملا نييندملا نأً ايلخاد نيحزانلا

شعاد نأو ،مهيلع ضبقلا مت ام اذا شعاد نم ةيساق ةبوقع
امم ،ةنيدملا جراخ ىلإ ةيدؤملا قرطلا يف ماغلألا تعضو دق
تاهجلا تناك كلذكو62.نييندملا نم ريثكلا لتقم يف ببست
قطانم نم نييندملا ةكرح دييقت نع ةلوؤسم ىرخألا ةلعافلا
يف شعاد نم يلرمأ ةنيدم ىلع ةرطيسلا ةداعتسا دعب .عازنلا
يبعشلا دشحلا تاوق نم تادحو تماق ،4102 ماعربمفون
نم ةنيدملاب ةطيحملا ىرقلا ناكس عنمب ةيقارعلا نمألا تاوقو
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نمألا تاوق لبق نمً اراركتوً ارارم رابنألا ةظفاحم نم نيحزانلا
ىلإ لوخدلل ديحولا قيرطلا ،زبيزب رسج روبع نم ةيقارعلا
نيحزانلا دادغب يف شيتفتلا طاقن يف نولوؤسملا مزلأ .دادغب
،لوخدلاب مهل حامسلا لبق ةظفاحملا نم نيليفك دوجوبً اضيأ
ىلإ يدؤي امم ،نيريثكلل ةبسنلاب هتيبلت بعصت طرش وهو
ناك هنأبً اضيأ نوحزانلا دافأ امك .عيباسأ ىتح وأ مايأل مهريخأت
،مظتنم ريغو قستم ريغ لكشب لوخدلا تاءارجإ قيبطت متي
33.ةنسلا برعلا دض زييمتلاب تاماهتا ىلإ يدؤي امم

ةيدركلا تاطلسلا ذيفنت لوح ريراقت ةدعً اضيأ كانه تناك
نيذلا نيحزانلا ىلع ةيزييمت لب ةقستم ريغ لوخد تاءارجإ
تقولا ىتح ةرمتسمو4102 ماع نمً اءدب ،ةقطنملا ىلإ اوؤجل
دودحلا نع نيلوؤسملا نأ ةفلتخم رداصم تركذو .رضاحلا
يف ليفك مهل نوكي نأ نيحزانلا نمً انايحأ نوبلطي ةيدركلا
حامسلا لبق ً،اقبسم ةدوجوم ةماقإ حيراصت ىتح وأ ،ةقطنملا
فلتخي ءارجإلا نأ ودبيو .مهل حمسي ال انايحأو ،لوخدلاب مهل
نم ريثك يفو ،تقولا كلذ يف ةمدخلا يف نيعملا لوؤسمللً اقفو
ً.ايلخاد نيحزانلل ينيدلاو يقرعلا فينصتـلـلً اـقـفو ناـيـحألا

نود نم ةلوهسب ةقطنملا ىلإ لوخدلا داركألل حمسي ً،امومع
نويحيسملا دهشيو .ةماقإلل حيرصت يأ وأ ليفك ىلإ ةجاحلا
دوجو نودب ىتح ،لوخدلا يف ةيبسن ةلوهسً اضيأ نويديزيلاو
عنم مت دق هنأ نيئجالل ايلعلا ةيضوفملا لوقت ،لباقملا يف .ليفك
ذنم ةقطنملا لوخد نم نامكرتلاو برعلا نيحزانلا عيمج
ميدقت نم اونكمت نيذلا كئلوأ ءانثتساب4102 ماع رخاوأ
ممألا ررقم ريراقت ديفتو43ً.اقبسم ةدوجوملا ةماقإلا حيراصت
نأً اضيأً ايلخاد نيحزانلا قوقـحـب ينـعملا صاـخـلا ةدـحـتملا
ناتسدرك ميلقإ يف شيعت يتلا ةيـنسلا ةـيـبرـعـلا تالـئاـعـلا
نييحيسملا نأ نيح يف ،ةكرحلا يف مهتيرح ىلعً ادويق نوهجاوي
ءارجإلا نأ امك53.دويقلا كلت لثم نوهجاوي ال نييديزيلاو
متيو كلذك حضاو ريغ ةماقإلا حيراصت ديدجتو ديدمتل عبتملا
63ً.اضيأ قستم ريغ لكشب هقيبطت

،شيتفتلا طاقن دنع يرورضلا ريغ ريخأتلا عنم لجأ نم
بجي ،نكمم دح ىصقأ ىلإ ةكرحلا يف نيحزانلا ةيرح زيزعتو
،ةفافش لوخدلا تابلطتم نأ نامض ةيدركلا تاطلسلا ىلع
نع ينلع لكشب نالعإلا مهيلع بجيو .ةيزييمت ريغو ،ةدحوم
ةسرامم نع فكلاو لوخدلل ةبولطملا تادنتسملاو طورشلا
تناك اذإ .نيدلا وأ قرعلا ساسأ ىلع نيحزانلا نيب زييمتلا

كلذ متي نأً اضيأ بجيـف ،ينـمألا صحـفـلـل ةـجاـح كاـنـه
.نوناقللً اقفوو ةيفافشب

نم ةددعتم تارم يف ةنيدملا نم برهت يتلا ةينسلا تالئاعلا
تاوق ةلظم تحت لمعت يتلا ةيـعـيشلا تاـيشيـلـيملا لـبـق
ًايئاقلت لاجرلا ةلماعمو ،تالئاعلا لصف متو .يبعشلا دشحلا
نم ةعومجمل نوعضخي اوناكو شعاد عم نينواعتم مهرابتعاب
ستيار نمويه تقلت ،لاثملا ليبس ىلع .ةنيهملا تالماعملا
؛ءام وأ ماعط نودب نوزجتحُي لاجر لوح ريراقت شتوو
؛تالباكلاو يصعلاب نوبرضُي ،ةقياضملاو ةـناـهإلل نوضرـعـتـي
؛توملا ىتحً انايحأ ،نورجُيو لبحب تانحاشلا يف نوطبرُي
23.ةمكاحم الب نومدعُيو

نأ نم ةموهفمو ةعورشم فواخم كانه نأ نم مغرلا ىلع
نيرداغملا نييندملا ناكسلا نيب نوللستي دق شعاد يلتاقم
صحفلا ءارجإ بجي ،شعاد اهيلع رطيست يتلا قطانملل
يفو ،نوناقللً اقفو ةلوخملا تاهجلا لبق نم ،ةيفافشب ينمألا

،رسألا لصف اهيف بجي يتلا تالاحلا يف .ةيئاضقلا ةباقرلا لظ
نيزجتحملا مهبراقأ دوجو ناكم نع ةرسألا دارفأ غالبإ بجي
ريفوت ةلوؤسم زاجتحالا تاطلس نوكتو .مهزاجتحا ببسو
تاجايتحالا ةيبلتو يحصلا فرصلا قفارمو ،ءاملا ،ماعطلا
ةيناسنإلا تاهجلل حامسلا وأ ،نيزجتحملل ىرخألا ةيساسألا
اهيف دجوي ال يتلا تالاحلا يف .زاجتحالا نكامأ ىلإ لوصولا نم
،ةحلسملا تاعامجلاب تاقالع ىلع نيزجتحملا نأ ىلع لدي ام
ً.اروف مهنع جارفإلا بجي

لوخدلاو صحفلا ،قيثوتلا
مهرارف عقوتملا نيحزانلل ةريبكلا دادعألا قلخت نأ حجرملا نم
اهيلع رطيسي قطانم ىلإ لوخدلا طاقن دنع مكارت لصوملا نم
دنعً اصوصخ ،هسفن ناتسدرك ميلقإ يفو ىونين يف داركألا
04 دعبت ،ليبرأ ةظفاحم عم دودحلا ىلع كلك شيتفت ةطقن
.قارعلا نم ىرخأ ءازجأ نعً الضف ،لصوملا يقرش ارتموليك
نوحزانلا رطضا اذإ ً،اريبكً ايناسنإً ايدحت لكشي فوس اذهو
مايأ ةدعل ةيدودحلا رباعملا ىلع جراخلاب ميخم يف ءاقبلا ىلإ
.ءاودلا وأ ،ءاملا ،ماعطلا نم ةيفاك تادادمإ نود ةيلاتتم

نيذلا نيحزانلا ةبرجت تناك ،4102 ماع يف شعاد مدقت ذنم
،ةياغلل ةتوافتم قارعلا لخاد تاظفاحملا دودح روبع نولواحي
ةيرح ىلع ةلاعف دويق ىلإ ىدأو ةيناسنإ تامزأ قلخ امم
ةظفاحم لك عضت مل .يلودلا نوناقلا بجومب ةلوفكملا لقنتلا
ذيفنت مت نـكـلو ،بسحـف اـهـب ةصاـخـلا لوـخدـلا تاءارـجإ
طاقن دنع ىتحو ةظفاحملا سفن لخاد ةقستم ريغ تاءارجإ
عنم مت ،4102 ماع ذنم ،لاثملا ليبس ىلع .ةيدرفلا شيتفتلا
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كوكش كانه ،كلذ عمو .ىونين لامش يف داركألا اهيلع رطيسي
.ةيفاك نوكتس ةيباعيتسالا اهتردق تناك اذإ ام لوح ةريبك
دادعأل ةنمازتملا ةدوعلا ىلع دمتعي يلاحلا طيطختلا نأ ودبي
لهس نم ةررحملا قطانملا ىلإ نييلاحلا نيحزانلا نم ةريبك
ةدوعب قلعتي اميف ةياغلل ةئيسلا ةريخألا ةبرجتللً ارظن .ىونين
ىلعً الئافتم ودبي ويرانيسلا اذه نإف ،قارعلا يف نيحزانلا
.ريدقت لضفأ

وحنب ردقي ام لعفلاب فيضتست اهسفن ناتسدرك ميلقإ ةموكح
نيحزانلا ،نييروسلا نيئجاللاو نييقارعلا نيحزانلا نم نويلم8.1
تاطلسلا نأ نم مغرلا ىلع .يلاوتلا ىلع1102 و4102 ذنم
نم ةريبك دادعأ لابقتسال اهدادعتسا ىلع تنثأ دق ةيدركلا
ىلع .ةيامحلا يف ةريطخ تارغث كانه نأ الإ ،نيئجاللاو نيحزانلا

قفارملا ىلإ نورقتفي نيحزانلا نم ديدعلا لاز ام ،لاثملا ليبس
،ءاذغلا ،ءابرهكلا برشلا هايـم لـثـم ،ةـيساسألا تاـمدـخـلاو
ةياعرلاو ميلعتلا ،ةـفـيـظـنـلا مامحـتسالا قـفارـمو ضيـحارملا
ببسبً اءوس تدادزا دق ةيداصتقا ةمزأ مضخ يف .ةيحصلا
ضافخناو ،نيرمـثـتسملا عـجارـت ،طـفـنـلا راـعسأ ضاـفـخـنا
ةيدركلا تاطلسلا نإف ،دادغب نم ةينازيملا يف تامهاسملا
تاهجلا ديفت امك .نيحزانلا تاجايتحا ريفوت لجأ نم حفاكت
ىلإ رارمتسابً اضيأ ةقطنملا يف ةلماعلا ةلعافلا ةيلودلا ةيناسنإلا
ريثكب لقأ يلودلا عمتجملا نم نومضملا ليومتلا ىوتسم نأ
ىلع .ةيساسألا نيحزانلا تاجايتحال ةباجتسالل مزاللا غلبملا نم
يناسنإلا يرطُقلا قيرفلا قلطأ6102 رياني يف ،لاثملا ليبس
نويلم3.7 معدل رالود نويلم168 عمجل ءادن ةدحتملا ممألل
ويلوي نم ارابتعا نكلو ،ةيناسنإ تادعاسم ىلإ ةجاح يف يقارع
93.طقف غلبملا اذه نم ةئاملا يف04 عمج مت6102

ىلإ4102 ماع نيحزانلا قفدت نم ضيقنلا ىلعو ،كلذ عمو
عم ،عقوتم ريغ لكشبو ةعرسب ثدح يذلا ،ناتسدرك ميلقإ
نم ةيدركلاو ةيقارعلا تاطلسلا تدافتسا لصوملا ةيلمع
نيعتيو .4102 ةمزأ نم ملعتلا نم ةدافتسالا نعً الضف ،ؤبنتلا

ةيقارعلا تاطلسلا معدل نآلا كرحتي نأ يلودلا عمتجملا ىلع
نم نيحزانلل ةيناسنإلا ةباجتسالل طيـطـخـتـلا يف ةـيدرـكـلاو
نويلم482 ناتسدرك ميلقإ ةموكح تددح دقل .لصوملا
04.ىلوألا ةتسلا رهشألل ةبولطملا ةينازيملا اهرابتعاب رالود

ةيلودلاو ةيلحملا تاطلسلا نم لك نإف ،ليومتلا دوجو عم
ةيناسنإلا تاجايتحالا ةيبلت ىلع زيكرتلا ىلع ةرداق نوكتس
يغبنيو ً.افعض رثكألا تائفلل ةيولوألا ءاطعإو ،ددجلا نيحزانلل

ةلكشم ةهجاومل ةصاخ ريبادت دوجول ةجاح كانه نوكتسو
نودب نيرفاسم نيحزانلا نم ديدعلا نوكي نأ حجرملا نم هنأ
مهنم تقرس وأ مهتيوه تاقاطب اودقف دق مهنأ وأ ،قئاثو
قئاثولاب ملع ىلع نوحزانلا نوكي نأ بجي .حوزنلا ءانثأ
قئاثولا رادصإ ةداعإو ديدجت تاءارجإو ،لوخدلل ةبولطملا
نيلماحلا ريغ نيحزانلا ىلع بجوتي ناك ،قباسلا يف .ةدوقفملا
نكلو ،دادغب يف ةيزكرملا ةموكحلا بتاكم ىلإ هجوتلا قئاثولل

73.رطاخملا نم ديزمل نيحزانلا ضرعيو يلمع ريغ لامتحالا اذه

بتاكم ءاشنإ ةيلمع يف ةيموكحلا تاهجلا رمتست نأ بجي
نم دكأتلل اهعيسوتو ،لامشلا يف ةتقؤم وأ ةلقنتم ليجست
ً.ايلخاد نيحزانلا ناكسلا عيمجل ةمدخلا ميدقت ةيناكمإ

ردق ربكأب لوخدلا تاءارجإ ليجعتل ريبادت ذاختا مت ول ىتح
مهئاقب لامتحا ةهجاومل ةضرع اولاز ام نيحزانلا نإف ،نكمم
ىدأ دقو .نمزلا نم ةليوط تارتفل شيتفتلا طاقن دنع نيقلاع
تايفو عوقو ىلإ لعفلاب شيتفتلا طاقن دنع نيحزانلا مكارت
نيريثكلا نأ نيح يف ،نسلا رابكو لافطألا ،لماوحلا ءاسنلا نم
ةلعافلا ةيناسنإلا تاهجلا ىلع بجي83.فافجلا نم نوناعي
لالخ نم ،ةلكشملا هذه نم دحلل ةيقابتسا ريبادت ذاختا
داوملا نم نوزخـم ريفوـتو ةـثاـغإلا لامعـل قـبسملا راشتـنالا
هايم ،ءاذغلا لثم ،ةيدودحلا شيتفتلا طاقن دنع ةيساسألا
ةيدركلا تاطلسلا ىلع بجي امك .ةيبطلا تادادمإلاو ،برشلا
ىلع صحفلا تايلمع عيرستو لوخدلا تايولوأ ديدحت اضيأ
،لماوحلا ءاسنلا كلذ يف امب ،ناكسلا نم ةفعضتسملا تائفلا
،نينسملا ،مهيوذب نيبوحصملا ريغ لافطألا ،راغصلا لافطألا
.ةيحص تالاح نم نوناعي نيذلا صاخشألاو

نيحزانلا تاميخم يف ةيامحلا اياضق
ةيامح تاجايتحا لصوملا نم نيرافلا نييندملل نوكي فوس
نوكي فوسو ً.انمأ رثكأ ٍضارأ ىلإ مهلوصو روف ةلجاعو ةريطخ
سبالملا ىوس مهعم سيلو لصوملا اورداغ دق مهنم نوريثكلا
دنع مهتاكلتمم مهنم تبلس دق نوكت نأ وأ ،مهروهظ ىلع يتلا
ةلحر اوضاخ دق نونوكي فوس ،تالاحلا نم ريثك يف .مهترداغم
ىلع لوصحلا نود مايأ ةدعل رفسلا ،نامألا ىلإ لوصولل ةقاش
ضعبلا ىري فوسو .مئاد فوخ ةلاح يف مهو ءاملا وأ ءاذغلا
،عازنلاب ةطبترملا عئاظفلا نم اهريغو مهـئاـبـحأ توـم مـهـنـم
.يعامتجالاو يسفنلا معدلا ىلإ ةجاح يف نونوكي فوسو

طيطختلا يف ناتسدرك ميلقإ ةموكح تاطلس تأدب دقو
قطانم يف تاميخم ءانب لالخ نمً ايلخاد نيحزانلا حوزنل
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تاهجلاو ةينطولا تاطلسلا ىلع بجي كلذل4102.64
تاميخمل ةلقنتم ةيبط تادايع رشن ةلعافلا ةيناسنإلا
ًايلخاد نيحزانلا صاخشألا لك نأ نامضل نيحزانلا
.اهيلإ مهتجاح دتشت يتلا ةيحصلا ةياعرلا ىلع نولصحي

يف نيحزانلا لافطألا نم طقف ةئاملا يف05 :ميلعتلا–
تاميخملا جراخ نم ءالؤه نم ةئاملا يف03 و تاميخملا

تببست74.ميلعتلا ىلإ لوصولاً ايلاح مهنكمي نم مه
لافطألا ميلعت يف بارطضا ىلإ قارعلا يف حوزنلا ةمزأ
يف حولت ةراشإ دوجو مدع عم ،نيماع نم رثكأل نيحزانلا
سرادملا نوكت امدنع ىتح .عضولا اذه ةياهنل قفألا
ةعومجم كانه نإف ،ناتسدرك ميلقإ يف لافطألل ةحاتملا
ىلع لوصحلا نم مهعنمت يتلا لماوعلا نم ةعونتم
؛تاميخملا ىلإ سرادملا نم ةفاسملا كلذ يف امب ،ميلعتلا

ةيلاع بسن ؛سرادملا يف دراوملاو ميلعتلا ةيعون ءوس
اههجاوي يتلا ةيوغللا زجاوحلاو ؛نيملعملا ىلإ بالطلل
ىلع نوربجُي نيذلاو ،ةيبرعلا ةغللاب نيقطانلا لافطألا
ىلع بجي84.ةيدركلا ةيساردلا جهانملا عم فيكتلا
سيسأت ةلعافلا ةيناسنإلا تاهجلاو ةينطولا تاطلسلا
نامضو نيحزانلا قطانم يف ةتقؤملا سرادملا نم ديزم
كيشولا قفدتلا لبق ةيميلعتلا دراوملاو ةردقلا دوجو
ليهستل ةيبرعلاب نيقطانلا نيملعملا فيظوتو ،نيحزانلل
.ةديدجلا ةيسردملا ةئيبلا يف نيحزانلا لافطألا لاقتنا

ةباجتسالا لمشت نأ يغبني :ةفيعضلا تائفلا ةيامح–
تاجايتحالا ىلإ هابتنالا نيحزانلا ةمزأل ةيناسنإلا
ءاسن اهلوعت يتلا رسألا لثم ،ةفيعضلا تائفلل ةصاخلا
.سنجلا ىلع مئاقلا فنعلاو يسنجلا فنعلا اياحضو
ةبسانم ةءاضإ دوجو عم ميخملا قفارم ميمصت بجي
عافترا عنمل ،ةنمآو ةصاخ مامحتسا قفارمو ضيحارمو
يفً ايلاح هيلإ راشملا يسنجلا شرحتلا راشتنا لدعم
يف ةأرملا تاجايتحا ذخؤت نأً اضيأ يغبنيو .تاميخملا
ةحصلاو ةيحصلا ةياعرلا لايح قلقلا ردقب رابتعالا
ةيحصلا ةياعرلا ىلإ تاحزانلا لوصو نامض لثم ،ةماعلا
.ثمطلا ءانثأ ةيصخشلا ةفاظنلا تاجتنمو ةيباجنإلا
نم نيحزانلا نمً اريبكً اددع نأ حجرملا نم ً،اريخأو
فنعلا ىلعً ادوهش وأ اياحض نونوكي فوس لصوملا
ةملؤملا براجتلاو ،سنجلا ىلع مئاقلا فنعلاو يسنجلا
يسفنلا معدلا ميدقت يف رظنلا يغبني كلذل .ىرخألا
  .ةحلم ةيناسنإ ةجاح هرابتعاب يعامتجالاو

تادعم لثم( ةيساسألا داوملل قبسملا نيزختلا اذه لمشي نأ
هايملا تاجتنم ،ةيبطلا تادادمإلا ،ةيئاذغلا صصحلا ،ئراوطلا
طاقن يف )ةيساسألا ةيلزنملا تامزلتسملاو ،يحصلا فرصلاو
شيتفتلا طاـقـن ،بورـهـلا تاراسم لوـط ىلع ةـيـجـيـتارتسا
ديدحت اضيأ لمشي فوسو .لوصولا طقنو زاجتحالا قطانمو
نيمداقلا باعيتسال تاميخملا قفارم ءانبل ةحلاصلا يضارألا
لصف وأ ءاتشلا لصفل تاميخملا زيهجت كلذ يف امب ،ددجلا
لوطب ؤبنتلا بعصلا نم نوكي فوس .ةلاحلا بسح فيصلا
دقو ،لصوملا ىلإ ةدوعلا نم اونكمتي نأ لبق نيحزانلا ءاقب ةرتف
،كلذ ىلع ءانبو .قالطإلا ىلع ةدوعلا مدع مهنم ديدعلا راتخي
تاجايتحال طيطختلا ةلعافلا ةـيـناسنإلا تاـهـجـلـل يغـبـنـي
:كلذ يف امب ،ىدملا ةليوط ىلإ ىدملا ةريصق نيحزانلا

هلومت ينيومت جمانرب هيدل قارعلا :ةيئاذغلا تادادمإلا–
ماظنك لمعي يذلاو )ماعلا عيزوتلا ماظن( ةموكحلا
ذنم رسألا ىلع ةيساسألا ةيئاذغلا داوملا عيزوتل لاعف
لطعتو ةيلاحلا ةمزألا نإف ،كلذ عمو14.ةليوط ةرتف
ةيلاحلا تايدحتلا نع مجانلا يلحملا يئاذغلا جاتنإلا
ببسب نيحزانلا ىلع ةيئاذغلا داوملا عيزوت اههجاوي يتلا
عم ةلعافلا ةيناسنإلا تاهجلا لمعت نأ بجي .عارصلا
ريفوتلا ةيلمع يف تارغثلا ديدحتل ةيموكحلا تاهجلا
ةيئاذغلا داوملا عيزوت قيرط نع كلذلً اقفو ةباجتسالاو
ةموكحلا ىلع بجي امك .ةجاتحملا رسألا ىلع ةيساسألا
نيومتلا تاقاطب لادبتسا تاءارجإ طيسبتً اضيأ
24.ةلاعف ريغو ةيطارقوريبً ايلاح دعت يتلاو ،ةدوقفملا

يفً ايلاح نوشيعي نيذلا نوحزانلا :ةيحصلا ةىاعرلا–
اهرابتعاب ةيحصلا ةياعرلا ىلإ نوريشي ناتسدرك ميلقإ
ديدعلا نأ ثيح34ً.احاحلإ رثكألا مهتاجايتحا نم ةدحاو
نم ةلوزعم قطانم يف عقت نيحزانلا تاميخم نم
لمحت مهنكمي ال نيذلا نيحزانلا نإف كلذل ،ةقطنملا
تايفشتسملا ةرايزل ةيرضحلا زكارملا ىلإ رفسلا فيلاكت
ةياعرلا ىلإ لوصولا ىلع نيرداق ريغ نونوكي تادايعلاو
ةمحدزملا ةيشيعملا فورظلا44.لاعف وحن ىلع ةيحصلا
نيحزانلل ةيحص رطاخم لثمت تاميخملا يف ةيحصلا ريغو
داحلا لاهسإلا ،يسفنتلا زاهجلا تاباهتلا فرعتو ً،ايلخاد
54.ةافولل ةيسيئرلا بابسألا اهنأب ةيدلجلا ضارمألاو

كلذل ةضرع رثكأ لصوملا نم نوحزانلا نوكي فوس
ةياعرلاو ءاودلا صقن لظ يف نوشيعي اوناك مهنأل
وينوي يف ةنيدملا ىلع ةرطيسلا شعاد يلوت ذنم ةيحصلا

MªÉjá GŸóf«Ú ‘ e©ôcá GŸƒU°π: G’ChdƒjÉä Gd†°ôhQjá



12

مادعإ وأ ىلع مكحلا نعً اضيأ ريراقت كانهو25.توملا ىتح
راسم عابتا نمً الدب شعادل مـهـئامتـنا يف هـبـتشي نيلـتاـقـم
ءاضعأل ةيقارع ةمكاحم تيرجأ ،6102 رياربف يف .ةلادعلا
ًاصخش04 ىلع ةمكحملا  تمكحو ،شعادل مهئامتنا يف هبتشي
ىلع ،طقف نيتعاس تقرغتسا ةمكاحم ةسلج لالخ مادعإلاب
مهضرعت دعب مهنم اهيلع لوصحلا معزي تافارتعا ساسأ
35.بيذعتلل

دادعأ مالستسا وأ لاقتعا نكمي ،لصوملا ةداعتسا تمت اذإ
ىلع .مهنجس ةلأسم حرطُت فوسو شعاد يلتاقم نم ةريبك
دعاوقلا ىلإ رقتـفـت ةـكرتشملا3 مـقر ةداملا نأ نـم مـغرــلا
،يلود ريغ حلسم عازن يف زاجتحالا مظنت يتلا ةيليصفتلا
رثكأ دعاوقلً اقفو ةيناسنإ ةلماعم نم اهتانامض لمكتست
ةيلودلا تادهاـعملاو يلحملا يقارـعـلا نوـناـقـلا يفً الـيصفـت
كلذ يف امب ،اهيفً افرط قارعلا نوكي يتلا ناسنإلا قوقحل
ةيقافتاو ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا
تاسرامملا ىلإ رظنلابو .بيذعـتـلا ةضهاـنمل ةدـحـتملا مـمألا
ىلع قارعلا ةردق لوح ديازتم قلق كانه ،هالعأ ةروكذملا
ددع ناك اذإ ةصاخو ،نيزجتحملل ةيناسنإ ةلماعم ءارجإ
.ةيلحملا ةردقلا زواجتي ءانجسلا

نيلتاقم ىرسألا وأ نيملستسملا شعاد ءاضعأ مضي نأ نكميو
بناجألا نيلتاقملا ددع نأ ىلإ ةيبيرقتلا ماقرألا ريشتو .بناجأ

4102 وينوي يف000,21 نم عفترا ايروسو قارعلا يف شعاد يف
نيلتاقملا هجاوي دقو5102.45 ربمسيد لولحب000,03 ىلإ
تاكاهتنالا نع مهلود يف ةمكاحمً اضيأ نيدئاعلا بناجألا
مقر نمألا سلجم رارق ،عقاولا يف .ايروس وأ قارعلا يف ةبكترملا
نيلتاـقملا“ مـيدـقـتـب ةـحارص لودـلا مزـلـي )4102(0712
نم %03-02 نم برقي ام .ةلادعلل ”بناجألا نييباهرإلا
ةعومجم نولكشي نيذلا نييكيرمألاو نييبوروألا نينطاوملا
وأ لاقتعا نكلو55،اوداع دق شعاد يف بناجألا نيلتاقملا
دق لصوملا موجه يف ةيقارعلا تاوقلا لبق نم نيرخآ زاجتحا
امب ،مهنع ةباين لخدتلل ةينطولا مهتاموكح ىلعً اطغض لكشي

65.ةيسامولبدلا ةيامحلا ةسرامم كلذ يف

نوقباسلا ىرسألاو ءاسنلا
نيناعت شعاد اهيلع رطيست يتلا يضارألا يف تايتفلاو ءاسنلا
فنعلا كلذ يف امب يدسجلا ءادتعالا نم ينيتور لكشب
دويقلاو ؛ميلعتلاو ةيحصلا ةياعرلا ىلإ لوصولا دييقت ؛يسنجلا
.نيدلاو ريبعتلا ،لقنتلا ةيرح ىلع ةضورفملا

صاخشألاو نييندملا ةيامح باقعأ يف لاتقلا نع نيزجاعلا ةيئادعلا لامعألا
نيزجتحملا ةلماعم
نم ىرسألا وأ ىحرجلا دعي ،يناسنإلا يلودلا نوناقلا بجومب
نع نيزجاع ،مهتحلسأ نوـقـلـي نـيذـلا كئلوأ وأ ،نيلـتاـقملا
.تاقوألا عيمج يف ةيناسنإ ةلماعم اولماعي نأ بجيو ،لاتقلا

يلود ريغ حلسم عازن يف نيلتاقملا نم ىرسألا نأ نم مغرلا ىلع
مهنأ الإ ،برحلا ىرسأ عضو ىلع لوصحلا مهل قحي ال
تايقافتال ةكرتشملا3 مقر ةداملا بجومب ةريبك ةيامح نوحُنمي
ال نيذلا صاخشألاو نييندملا ىلإ ةفاضإلاب ،9491 ماعل فينج
.لاتقلا نع نيرخآلا نيزجاعلاو ،ةيئادعلا لامعألا يف نوكرتشي
ةلماعملا ،هيوشتلا ،لتقلا ةحارص ةكرتشملا3 مقر ةداملا رظحتو
ةماركلا ىلع ءادتعالا ،نئاهرلا ذـخأ ،بيذـعـتـلاو ،ةـيساـقـلا
)ةماركلاب ةطاحلاو ةنيهملا ةلماعملا صخألا ىلعو( ةيصخشلا
يف برحلا ىرسأ عضو بايغ نأ نيح يف .ةرئاجلا تامكاحملاو
نونوكي دق مصخلا يلتاقم نأ ينعي يلود ريغ حلسم عازن يأ
ىتح ،قارعلا يف يلحملا نوناقلا بجومبً ايئانج نيلوؤسم
94،يلودلا يناسنإلا نوناقلا بجومب ةعورشملا لاعفألل ةبسنلاب

لفكت ،ليكشتلا ةيماظن ةمكحم يف ةمكاحم يأ دقع بجيو
   .ةلداعلا ةمكاحملا تانامض

ةريطخ تاكاهتنا ةيقارعلا نمألا تاوق تادحو تبكترا دقو
نم سوؤر عطقو هيوشت ،لتق كلذ يف امب ،نيزجتحملا قوقحل
يب هيا ةكبشل قيقحت فشكو .شعاد يف ءاضعأ مهنأ يف هبتشي

ةروشنم ويديف عطاقمو ،روص نع5102 سرام يف زوين يس
ةصاخلا تاوقلا اهيف رهظت ةيعامتجالا مالعإلا لئاسو ىلع
لوؤسم لاقو ،ةيشحولا لامعألا هذه لثمب موقت ةيقارعلا
ةيكيرمألا ناـكرألا ةـئيـه سيـئر نأ ىوـتسملا عـيـفر يكيرـمأ
لثم نمً اراركتوً ارارم نييقارعلا ةداقلا رذح دق ناك ةكرتشملا

ةنيعم تادحول ةيكريمألا تادعاسملا بحس مت .كولسلا اذه
تناك ،ةجولفلا ىلع ةرطيسلا ةداعتسا دعب05.قحال تقو يف
اهريدت يتلا نوجسلا يف ةديدش تاكاهتنا نع ريراقت كانه
نيذلا نوحزانلا ضرعت ،هالعأ ركذ امك15.ةيقارعلا ةموكحلا
تايشيليملا دي ىلع ةميسج تاكاهتنا ىلإ ةجولفلا نم اورف
لاجرلا نم005,1 لصف مت ثيح .ةنيدملاب ةطيحملا ةيعيشلا
مهنم تائملا ضرعتو ،مهباوـجـتسال مـهرسأ نـم ناـيـتـفـلاو
009 يلاوح لازي ال .يرسقلا ءافتخالا وأ مادعإلا ،بيذعتلل
مهبيذعت وأً ايندم94 مادعإ متو نيدوقفملا دادع يفً الجر
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يقبتملا ددعلا تاريدقت توافتت ،نهنم ةريبك دادعأ بوره دعب
تحت تاريسألا تايتفلاو ءاسنلا نم نهريغو تايديزيلا نم
لصي ام كانه لازت ال دق نكلو ،عساو قاطن ىلع شعاد ةضبق
تايتفلاو ءاسنلا ةمالس دعت .ايروسو قارعلا يف ةريسأ000,2 ىلإ
لالخ قيمع قلق ردصم سنجلـل تادـيـبـعو ىرسأ ،نـئاـهرـك
عم رواشتـلا ةـمـجاـهملا تاوـقـلا ىلع بجـي .لصوملا موـجـه
،تامجهلا لبق ءاسنلا دوجو نكامأ ديدحتل ءاربخلاو ءاطشنلا
ثيحب قبسمو قيقد عالطإ ىلع تاوقلا نوكت نأ بجي امك
.ىوصق ةرورض تايرخآلا نئاهرلاو تاريسألا ءاسنلا ةيامح ىقبت

تاجايتحالا يف رظنلا بجي ،شعاد دعب ام لصوملا ةلحرم يف
ثيح .ثانإلا نم ناكسلل ةيعامتجالاو ةيسفنلاو ةيحصلا
لبق نم نهسمل وأ تايتفلاو ءاسنلا ىلإ رظنلا شعاد رظحت
يبطلا لاجملا يف تالماعلا ددع صقن ىدأو ،روكذلا ءابطألا
رفاوت يف ديدش ضافخنا ىلإ ةنيدملا يف تايقابلا ثانإلا نم
 .تاهمألا ةحص تامدخ كلذ يف امب ،ةيحصلا ةياعرلا ةدوجو

يتاوللا تايتفلاو ءاسنلا نه صاخ لكشب كلذل ةضرع رثكألاو
.شعاد ةضبق تحت رسألا يف نللظ وأ يسنجلا فنعلل نضرعت
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يف بابشلاو لافطألا اهيف كراشي يتلا ةيراحتنالا
ىلإ عفترا دق5102 رياني عم ةنراقم6102 رياني
66.فاعضأ ةثالث

نـم ،شعاد ةضبـق نـم لصوملا رـيرـحـت مـت اذإ
ريبك ددع عم تاطلسلاب رمألا يهتني نأ لمتحملا
ًاددحمً امازتلا هيدل قارعلاو .نينَقلملا لافطألا نم
ليهأت ةداعإو حيرستب يلودلا نوناقلا بجومب
مهجامدإ ةداعإ نامضو نيقباسلا لافطألا دونجلا

نأ حجرملا نم ،ةيلمعلا ةسرامملا يف76.عمتجملا يف
دونجلل ةقباسلا براجتلا ريشتو ً.ايدحت اذه لثمي
ةلئاعلا نأ ادنغوأو قيبمزوم ،ايريبيل يف لافطألا
بابشلا حيرستل ناتيسيئرلا ناتادألا امه نيدلاو
دق قارعلا يف لافطألا نكلو86،مهجامدإ ةداعإو
نم ديدعلا كانه تناكو نيدلا هيوشتل اوضرعت
مهسفنأ لافطألا دونجلا رسأ تناك يتلا تالاحلا
96.مهدينجت يف نيطروتم

قارعلا يف لافطألا لاقتعا مت هنأ ىلإ ريراقتلا ريشت
زـكارـم يف مـهزاـجـتـحاو ،يئاضق نذإ نود نــم
ناكو ،نمزلا نم ةليوط تارتفل ةيرس زاجتحا
يف صقن هيدل قارعلا .ةلماعملا ءوسل نوضرعتي
نم ريثك يفو نجسلا لئادبو ةيبابشلا تاسسؤملا
ارابتعا .نيغلابلا عم لافطألا زاجتحا متي نايحألا
زاجتحا مت دق ناك ،5102 ماع ربمتبس رهش نم
اوناكو ،قارعلا يف زاجتحالا قفارم يف لفط474
ةحفاكم نوناق بجومب ةينمأ مـهـتـب اوـنـيدأ دـق
نوناق نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .)5002( باهرإلا
ضغب ،مادعإلا ةبوقع ىلع صني باهرإلا ةحفاكم
باكترالا تقو وأ ةنادإلا تقو رمعلا نع رظنلا
07.ةميرجلل موعزملا

G÷æƒO G’CWØÉ∫

نم لافطألا مادختساو يجهنملا فيظوتلا ركُذو
لصوملا طوقس ىدأ .عساو قاطن ىلع شعاد لبق

يتلا يضارألا يف نيدنجملا ةدايز ىلإ4102 ماع يف
نيمألا ريرقـت لـجسي26.شعاد ةرطـيسل عضخـت
لافطألا نأشب5102 ماعل ةدحتملا ممألل ماعلا
4102 سطسغأ نيب ام نأ ةحلسملا تاعارصلاو
يف امب ،دالوألا نم تائم لصف مت ،5102 وينويو
مـهرسأ نــعً ارسق ،نييدــيزــيــلاو نامكرتلا كلذ
نوسردي اوناـك ثيـح بيردـتـلا زـكارمل اوذـُخأو
مادختساو لاتقلا تاكـيـتـكـت ،مـيرـكـلا نآرـقـلا
يف لافطألا ءالؤه لابقتسا مت دق ناكو .ةحلسألا
،رفعلت يف بيردتلل زكارم ةسمخ نع لقي ال ام
ةقرلاو بلح يف كلذكو ،لصوملا بونج ،لصوملا

رـياربف يف ،ىرـخأ تاـباسح نيب نــم .اــيروس يف
وأ نيدلو اهيدل يتلا رسألا ىلعً امازلإ ناك ،5102
يفو .شعاد ىلإ مهنم دلو مضني نأ لصوملا يف رثكأ
يف يرابجإلا دينجتلا شعاد تضرف ،هسفن رهشلا
يف تيركت طوقس دعـب .راـبـنألاو ةـبـطرـلا ءاضق
001 دينـجـتـب شعاد تماـق ،5102 ماع لـيرـبأ
حوارتت نـيذـلا ةـيـبصلاو لاـجرـلا نـم ةـيــفاضإ
ريشتو36.يرسق لكشب02 و31 نيب مهرامعأ
لفط005,1 ليجست مت دق هنأ ىلإ تاريدقتلا

ضعـبو شعاد فوـفص يف لاـتـقـلـل لــقألا ىلع
مت دق تاونس8 مهرامعأ زواجتت ال لافطألا
ةسارد تفشكو46.شعاد تاركسعم يف مهبيردت
اهيف مدـخـتست ىرـخأ تاـعارص سكـع ىلع هـنأ
عوقو نإف ،نيعـم ضرـغـل بورـحـلا يف لاـفـطألا
يف متي ناك لافطألا نم شعاد يلتاقم نم ىلتقلا
رابكلا لثمً امامت عقاوملاو تامجهلا عاونأ سفن
تايلمـع يف لاـفـطألا ةـكراشم لدـعـم56.مهنم
تامجهلا ددع نأ ثيح ً،اضيأ ديازت يف شعاد

يرايتخالا اهلوكوتوربو75لفطلا قوقح ةيقافتا
رظحت ةحلسملا تاعازنلا يف لافطألا كارتشا نأشب
85.ةيئادعلا لامعألا يف لافطألا مادختساو دينجت

ريبادتلا عيمج ذاختاً اضيأ فارطألا ىلع نيعتيو
نم مادختسالاو دينجتلا اذه عنمل ايلمع ةنكمملا
تاوقلا نع ةزيمتملا ةـحـلسملا تاـعامجـلا لـبـق
ةمزاللا ريبادتلا دامتعا كلذ يف امب ،ةلودلل ةحلسملا
وأ دينجـت95.تاسرامملا هذه ميرجـتو رـظـحـل
51 نع مهرامعأ لقت نيذلا لافطألا مادختسا

 .برح ةميرج دعي ةيئادعلا لامعألا يفً اماع

عم لافطألا طبترا امً ابلاغ ،شعاد دض ةلمحلا يف
ةيلاوملا تاـيشيـلـيملاو يبـعشلا دشحـلا تادـحو
لافطألاو بابشلا ةداقلا ثحي ثيح ،ةموكحلل
.شعاد ميظنت ةرطيس نم يضارألا ريرحت ىلع
يف سرادملا تمدـخـتسا دـقـف درو اـم بسحــبو
ىرخألا ةيبونجلا تاظفاحملاو ةرصبلا ،ىلايد ،دادغب
،لافطألل ةيركسعو ةينيد تابيردت تاركسعمك
وينوي5 يف بالطلا يناتسيسلا هللا ةيآ ةوعد بقع
مهتلطع يف ةيركسع تابيردت ءارجإل5102 ماع
بابشلا ةرازو تعجش ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةيفيصلا
بابشلا يداون مادختسا ىلع ةحارص ةضايرلاو
ًاضيأ كانه تناك06.لافطألل يركسعلا بيردتلل
تايشيليم بناج ىلا نولتاقي لافطأ نع ريراقت
كلذكو ،كوكركو ىونـيـن يف نامكرتلاو نييدـيزـيـلا
تاوقلً امعد ةينسلا ةيلبقـلا تاـيشيـلـيملا لـخاد
16.يدامرلا يف شعاد دض ةيقارعلا نمألا
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شعادل مهئامتنا يف هبتشملا ءاضعألا براقأ درط متي ،ضرألا
،لاثملا ليبس ىلع .ةيقارعلا تاطلسلا لبق نم مهنطو نم
ىلع تربجأ حلسم002 نم رثكأ تالئاع نأ درو ام بسحبو
شعاد نأ نم مغرلا ىلع ،تيهو ةيعولضلا نم لك ةرداغم
27.نيماع نم برقي ام ذنم ةيعولضلا يف تمزه دق

رسأ ةيامحل يه تاءارجإلا هذه نأ لئابقلا ءامعز دكؤي
قيبطت يرجي هنأ ىلإ ريشت تاءارجإلا هذه نكلو ،شعاد
رود يأب اوموقي مل ةرسألا دارفأ نم مغرلا ىلع ،يعامج باقع
نوناقلا بجومب مئارج يأ اوبكتري ملو ،ةيئادعلا لامعألا يف
ىلع درطلا حبصأ دقل ،ةدحتملا ممالا يف لوؤسملً اقفو .ينطولا
يذغيو رـطـخـلـل نييـندملا حاورأ ضرـعـي امم ،عساو قاـطـن
نوئجال مهً ارسق نيحزانلا ءالؤه نإ37.ةيفئاطلا تارتوتلا
ىوس رايخ مهيدل سيل امبرو ةرواجملا قطانملا يف نوضوفرم
مث نمو ،شعاد اهيلـع رـطـيست يتـلا قـطاـنملا ىلإ ةدوـعـلا
47.فنعلا نم ديزم رطخل مهضيرعت

ثدحي مل هنأ نييسايسلا وأ نيلوؤسملا تاحيرصت تدكأ دقل
راشأو .ةنيدملا يف نيميقملاو شعاد ءاضعأ نيب لصوملا يف جاوز
نيح يف ،اذكه ناك عضولا نأب-بوقعلآ لفون ىونين ظفاحم
نأبً انلع يروبجلا راصتنا ىونين نع ةيناملربلا ةبئانلا تعدا
يأ نيب جاوز يأ كانه نكي مل هنأو ثدحي مل ”يسنجلا داهجلا“
57.نيماعلا نيذه لالخ شعاد يددشتمو لصوملا يف ةأرما

لثم نأ لامتحال ةحتفنم تاطلسلا نوكت نأ بجي ،كلذ عمو
ريفوت لجأ نم ،شعاد لالتحا ءانثأ تثدح دق تاجيزلا هذه
نأ نكميو .مهلافطأو شعاد ءاضعأ تاجوزل ةبسانملا ةيامحلا
اياحض نك امبر يتاوللا ،”حاكنلا داهج“ تاجوز اذه لمشي
نهتيامح بلطتـت فوس يتاوـلـلاو67،نيددشتملا نهـجاوزأل
.ةينطولا نهتاموكحو ةيقارعلا تاطلسلا نيبً انواعت

نيذلا لافطأللً انطومً اضيأ لصوملا نوكت نأ حجرملا نمو
قارعلا ىلإ اوبلج وأ ،نيلوهجم ءابآل ةنيدملا لالتحا ءانثأ اودلو
تثدح دق تاجيز ةجيتن اودلو وأ ،بناجأ نيلتاقم لبق نم
ناكمب ةيمهألا نمو .باصتغا ةجيتن اودلو وأ ،لالتحالا ءانثأ
،قارعلا يف نيرخآلا لافطألا لثم ،لافطألا ءالؤه لصحي نأ

قوقح ةيقافتاو3 مقر ةكرتشملا ةدامللً اقفو ةيامحلا ىلع
ريغ وأ ةيندم قئاـثو نوـكـلمي ال نـيذـلا لاـفـطألا .لـفـطـلا
مادعنا رطخل ةضرع مـه اـهـيـلـع لوصحـلا ىلع نـيرداـقـلا
ليهستل ليدعت ىلإ ليجستلا ةيلمع جاتحت دقو ةيسنجلا

.مهتيامح

تاريسألا جاتحت فوس ،شعاد ةضبق نم نهريرحت مت ام اذإ
ةيسفنلا ةياعرلاو ةيلقعلا ةياعرلا ىلإ ثانإلا نم تاقباسلا
تامدخلا هذه ميدقـت .لـيوـطـلا ىدملا ىلع ةـيـعامتـجالاو
ةـمصوـلا تناـكو ً،الـمـتـكـم نـكـي مل يضاملا يف تاـبراـهـلـل
يسنجلا فنعلاو ةيلقعلا ةحصلا نم لكب ةطيحملا ةيعامتجالا
نم لك ىلع يغبني .جامدإلا ةداعإو ةياعرلل رخآً اقئاع ربتعت
امهنيناوق ليدعت ناتسدرك ميلقإ ةموكحو ةيقارعلا ةموكحلا
نأ ثيح ،ضاهجإ تايلمعب مايقلا باصتغالا اياحضل حمستل

يتاوللا ءاسنلل رضاحلا تقولا يفً ارايخ سيل ءارجإلا اذه
17.ينوناقو نمآ لكشب نهلمح ءاهنإ ىلإ نيعست

نييديزيلا نايتفلاو لاجرلا دعي ،تايتفلاو ءاسنلا ىلإ ةفاضإلاب
هجو ىلع ةفعضتسملا تائفلا نم تايلقألا ىرسأ نم مهريغو
دقف .ةصاخ ةيامحو ةباجتسا ريبادت بلطتت يتلاو ،صوصخلا
ميدقت نع الضف ،ةلجاع ةيبط ةياعر نوقباسلا ىرسألا بلطتي
نوكي نأ بجي .ليوطلا ىدملا ىلع يعامتجالاو يسفنلا معدلا
رظنلا بجي امك .ةيولوأ مهتالئاع عم نيقباسلا ىرسألا ديحوت

ىلإ نومتني نيذلا كئلوأ كلذ يف امب ً،ارسق نيدنجملا عضو يف
 .مهل وفعلا رفاوتو ،ىرخألا تايلقألاو ةيديزيلا ةفئاطلا

ىرسألا عقوم ديدحتل تاـقـيـقـحـتـلا ءدـب نـم دـبال ً،اريخأو
ءالؤه كلذ يف امب ،تايتفلاو ءاسنلاو تايلقألا نم نيدوقفملا
.مهلتق وأ مهب راجتالا مت دق هنأ دقتعي نيذلا

شعاد ُرسأ
ةفعضتسم ةئف نوحبصي فوس شعاد ءاضعأ براقأو رسأ
شعاد دقفت امنيب هنأ ىلإ ريراقتلا ريشتو .ةميزهلا دعب ةياغلل
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فلاحتلا ءاضعأ كلذ يف امب ،عازنلا فارطأ عيمج لشف•
ًاروف نييندملا اياحضلا ثداوحب فارتعالا يف ،يلودلا
 ؛ةيفافشب اهيف قيقحتلاو

ةيلوؤسملا لمحتل يلودلا فلاحتلا ءاضعأ ضفر•
تاوق اهبكترت يتلا تاكاهتنالا نع ةيفاكلا ةيعامجلا
 .يركسعلا معدلا اهل نومدقي يتلا ةيقارعلا نمألا

نم فالآلا نوكت نأ ىشخُي ،ةريخألا تاسرامملا ةيمهألً ارظنو
نآلا ةضرعم اهب ةطيحملا قطانملاو لصوملا يف نييندملا حاورأ
 .غلاب رطخل

:يلي امب ىصويو

بجومبً امئاد اهتامازتلاب عازنلا فارطأ ةفاك مازتلا.1
أدبملا مارتحا نامض كلذ يف امب ،يلودلا يناسنإلا نوناقلا
يلودلا نوناقلا بجومب مهتامازتلاو ،زييمتلل يساسألا
؛ناسنإلا قوقحل

ةفلاحتملا تايشيليملاو ةيقارعلا نمألا تاوق ىلع بجي.2
ةيعامجلا تابوقعلاو ةيماقتنالا تامجهلا عمق اهعم
ىلع اهيلإ رظني يتلا تاعمتجملاب اهتاوق اهقحلت يتلا
هذه لثم يبكترم ميدقت نامضو شعادل ةمعاد اهنأ
؛ةلءاسملل تامجهلا

ةمجاهملا تاوقلا لبق نم ةددحم ريبادت ذاختا يغبني.3
هجو ىلع ةفعضتسملا تائفلا ةيامح نيمأتل لصوملل
يدنجمو ىرسأ ،لافطألا دونجلا كلذ يف امب ،صوصخلا
 ؛شعاد ميظنت ءاضعأ رسأو لافطأو ،نييرسقلا شعاد

تايالولا كلذ يف امب ،يلودلا فلاحتلا ءاضعأ ىلع بجي.4
:يلي امب مايقلا ،اسنرفو ايناطيرب ،ةدحتملا
تاكاهتنالا ءاهنإل ربكأ ةيعامج ةيلوؤسم لمحت•

يتلا ةيقارعلا تاوقلا اهتبكترا يتلا ةميسجلا
 ؛يليغشتلا يركسعلا معدلا اهل نومدقي

ماهملا ةوق يف نييندملا اياحضلا عبتتل ةيلخ ءاشنإ•
فارتعالا نامضل ةبلصلا ةميزعلا ةيلمع - ةكرتشملا
ةعرسب قيقحتلا ءارجإوً اروف نييندملا اياحضلاب
 ؛ةيفافشو

ةيلودلا ةيناسنإلا تالاكولل يفاكلا ليومتلا ريفوت•
لماعتلل حفاكت يتلا ةيقارعلا ةيلحملا تاطلسلاو
  .قارعلا يف حوزنلا ةمزأ يف ديعصتلا نم ديزم عم

صخلملا
ةيقارعلا ندملا ةداعتسال ةيركسعلا تايلمعلل ةريخألا قباوسلا
،ةجولفلا ،يدامرلا ،تيركت كلذ يف امب ،شعاد ةرطيس نم
يف رركتملا لشفلا نم طمن دوجو ىلع نهربت اهعيمج راجنسو
تايلمعلا ريس ءانثأ ءاوس ،نييندملا ةيامحل ةيفاك ريبادت ذيفنت
:لمشت هذهو .ةيناسنإلا بقاوعلل طيطختلا يفو ةيئادعلا

ةياعر ميدقت يف عارصلا يبناج فارطأل مئادلا لشفلا•
ذاختاو نييندملا ناكسلا ةايح ىلع ظافحلل ةرمتسم
وأ لئاسو رايتخا دنع ةنكمملا تاطايتحالا عيمج
ىلتقلا ،ليلقت لاح يأ يف وأ ،بنجتل موجهلا بيلاسأ
؛ةيندملا فادهألاب رارضإلا وأ نييندملا نم تاباصإلاو

تامجهلا قالطإ وأ نييندملل دمعتملا فادهتسالا•
نييندملاو ةيركسعلا فادهألا نيب زيمت ال يتلا ةيئاوشعلا
؛عارصلا يبناج فارطأ لبق نم ؛ةيندملا فادهألا وأ

لدرخلا زاغ كلذ يف امب ،ةروظحملا ةحلسألا مادختسا•
؛)ةيقارعلا نمألا تاوق( ةيليمربلا لبانقلاو )شعاد(

،ةصاخلا ةيامحلا نكامأ ىلع نيبناجلا الك نم تامجهلا•
؛ةيبطلا قفارملاو تايفشتسملا كلذ يف امب

يبعشلا دشحلا تادحو لبق نم لافطألا دينجت•
تايلمع ذيفنتل مهمادختسا كلذ يف امب ،شعادو
؛شعاد لبق نم ةيراحتنا

ريغ نوكت امً ابلاغو ةيديعصتلا تاكيتكتلا نم ةلسلس•
تايوتسم ىلإ يدؤت يتلاو نيبناجلا لبق نم ةينوناق
مادختسا كلذ يف امب ،نييندملا ةاناعم نمً ادج ةعفترم
ندملا ىلع راصحلا تاكيتكت فيظوت ،”ةيرشبلا عوردلا“
قطانملل فثكملا فصقلا ،نييندملا ناكسلاب ةلوهأملا
ةيناسنإلا تادعاسملا لوصو نامض يف لشفلاو ةيرضحلا
؛ناكسلا بورهل ةنمآ تارمم ريفوت نعً الضف

ناتسدرك ميلقإ ةموكحو ةيقارعلا تاطلسلا ضرف•
قئاثولاب قلعتي اميف نيحزانلا ىلع ةيزييمت طورش
شيتفتلا طاقن دنع لوخدلاو صحفلا تاءارجإو
؛تاظفاحملل ةيدودحلا رباعملاو

عارصلا يبناج فارطأ لبق نم ةيناسنإلا ريغ ةلماعملا•
ًاكاهتنا لاتقلا نع نيزجاعلاو نيزجتحملا نييندملل
كلذ يف امب ،فينج تايقافتال3 مقر ةكرتشملا ةداملل
تامكاحملاو بيذعتلا ،ةيساقلا ةلماعملا ،هيوشتلا ،لتقلا
؛ةرئاجلا
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RHLII ،ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجم ىلإ ،لاثملا ليبس ىلع ،رظنا1
ويلوي ،ءافتخالا كشو ىلع قارعلا يف تايلقألا :ةدوعلل قيرط ال ،نورخآو
قارعلا تايلقأ :نادنسلاو ةقرطملا نيب ,نورخآوGRM،RHLIIو .6102
.5102 رياربف ،لصوملا طوقس ذنم

اياحضلا ،ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجمو نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم2
قارعلا يف ةيمالسإلا ةلودلا دض ةيوجلا تابرضلا ءارج نيفوتملا نييندملا
  .5102 ربمفون ,5102-4102 )شعاد( ماشلاو

بلاطي“ يذلا ايروس يف عضولا لوح9312 مقر نمألا سلجم رارق ىلإ رظنا3
تامجهلا نعً الضف ،نييندملا دض تامجهلا عيمج فقوب فارطألا عيمج
فصقلا كلذ يف امب ،ناكسلاب ةلوهأملا قطانملا يف ةحلسألاب ةيئاوشعلا
نم يتلا برحلا بيلاسأو ،ةيليمربلا لبانقلا مادختسا لثم ،يوجلا فصقلاو
SER/S NU/9312 ”.اهل يعاد ال ةاناعم وأ ةريبك ارارضأ ببست نأ اهنأش
.4102 رياربف22 ،)4102( ماعل

2 ،درمتلا عمقل ةيليمربلا لبانقلا مدختسي يكلاملا ،دسألا لثم“ ،ةيبرعلا4
.4102 ويلوي

 .6102 سرام22 ،نايب ،ةيئايميكلا ةحلسألا رظح ةمظنم5

ةيقارعلا ةموكحلا“ ،شتوو ستيار نمويه ىلإ ،لاثملا ليبس ىلع ،رظنا6
 ،4102 ويام72 ،ةجولفلا ىفشتسم مجاهت

:86 ،ةحلسملا تاعازنلا نوناقل ةدحتملا ةكلمملا ليلد ،عافدلا ةرازو ىلإ رظنا7
نم مجاهملا يفعي ال ]ةيرشبلا عوردلا رظحل[ ودعلا لبق نم كاهتنا يأ“
نكلو ،نيررضتملا نييندملا ةيامحل ةمزاللا تاطايتحالا ذاختا نع هتيلوؤسم
تناك اذإ اميف رظنلا دنع رابتعالا يف ودعلل عورشملا ريغ طاشنلا ذخأ نكمي
”.ةعقوتملا ةيركسعلا ةزيملا عم ةبسانتم ةيضرعلا رارضألا وأ رئاسخلا

نع ريرقت ،ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكم ىلإرظنا8
،4102 ربمتبس ،قارعلا يف نييندملا ةيامح

يدامرلا ةنيدم يف ثداحلا رامدلا فصي ةدحتملا ممالا قيرف“ ،زرتيور9
 سرام2 ،”لئاهلاب“ ةيقارعلا

ةيلودلا ةنجللا ىلإ رظنا .يفرعلا يناسنإلا يلودلا نوناقلا بجومب مازتلا اذهو01
35 نيتدعاقلا ،يفرعلا يناسنإلا يلودلا نوناقلا تانايب ةدعاق ،رمحألا بيلصلل
.55 و

نأشب ةيهيجوتلا ئدابملاو ةيساسألا ئدابملا ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا11
يلودلا نوناقلل ةميسجلا تاكاهتنالا اياحضل ررضلا ربجو فاصتنالا يف قحلا
ممألا ةقيثو ،يلودلا يناسنإلا نوناقلل ةريطخلا تاكاهتنالاو ناسنإلا قوقحل
3 ةرقفلا ،5002 ربمسيد61 خيراتب ةرداصلا،SER/A/741/06 .ةدحتملا
.)ب(

اياحضلا ،ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجمو نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم21
قارعلا يف ةيمالسإلا ةلودلا دض ةيوجلا تابرضلا ءارج نيفوتملا نييندملا

  .41ص ،5102 ربمفون ،5102-4102  )شعاد( ماشلاو
ةيكيرمألا تاوقلل ةياغللً ابيرق لازي ال عارذلا لوط“ ،كروتس وج31

.6102 ويلوي9 ،ةيركسعلا زميات ”،ةئيسملا ةيقارعلا تايشيليملاو
”ً،اماهً ارمأ قارعلا يف تايشيليملا ةلءاسم دعت اذامل“ ،ىكليو فوتسيرك41

.6102 ويام72 ،شتوو ستيار نمويه
،تايشيليملل مكحت رابتخا ةجولفلا تاكاهتنا :قارعلا ،شتوو ستيار نمويه51

.6102 وينوي9
،ةيرسلا يف قراغ راسفتسا ةجولفلا تاكاهتنا :قارعلا ،شتوو ستيار نمويه61

.6102 ويلوي7
ًاقلطمً اضيوفت يطعت ال ةينمألا تايدحتلا :قارعلا“ ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم71

.6102 ويام5 ”،ناسنإلا قوقحل تاكاهتنا باكترال
ةيناكمإ ،لوصولا :)IRK( قارعلا ناتسدرك ميلقإ ،ةيكرامنادلا ةرجهلا ةرئاد81

.14 .ص ،6102 رياني ،يناسنإلا عضولاو نمألا ،ةيامحلا
.93 .ص ،هسفن عجرملا91
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ةيرورضلا تايولوألا :لصوملا ةكرعم يف نييندملا ةيامح

تايوتسم عافتراو نييندملا اياحضلا فالآ طوقس ىلإ يدؤي شعاد لبق نم
ةيناسنإلا تادعاسملا لوصو نامض يف لشفلا فيُضأ امك .نييندملا ةاناعم
تاطلسلا ضرفو ىلإ ناكسلا  بورهل ةنمآ تارمم ريفوت نعً الضف
قئاثولاب قلعتي اميف نيحزانلا ىلع ةيزييمت تاءارجإ ةيدركلاو ةيقارعلا
 .تاظفاحملل ةيدودحلا رباعملاو شيتفتلا طاقن دنع لوخدلاو صحفلاو

اذه يصوي ،لصوملا ةداعتسال ةيركسعلا تايلمعلا قايس يف
:يلي امب ريرقتلا

،ةدحتملا تايالولا كلذ يف امب ،يلودلا فلاحتلا ءاضعأ ىلع بجي•
تاكاهتنالا ءاهنإل ربكأ ةيعامج ةيلوؤسم لمحت اسنرفو ايناطيرب
معدلا اهل نومدقي يتلا ةيقارعلا تاوقلا اهتبكترا يتلا ةميسجلا
اياحضلا عبتتل ةيلخ ءاشنإ مهيلع بجي امك ؛يليغشتلا يركسعلا
نامضل ةبلصلا ةميزعلا ةيلمع - ةكرتشملا ماهملا ةوق يف نييندملا
؛ةيفافشو ةعرسب قيقحتلا ءارجإوً اروف نييندملا اياحضلاب فارتعالا

عمق اهعم ةفلاحتملا تايشيليملاو ةيقارعلا نمألا تاوق ىلع بجي•
اهتاوق اهقحلت يتلا ةيعامجلا تابوقعلاو ةيماقتنالا تامجهلا
ميدقت نامضو شعادل ةمعاد اهنأ ىلع اهيلإ رظني يتلا تاعمتجملاب
؛ةلءاسملل تامجهلا هذه لثم يبكترم

نوناقلا بجومبً امئاد اهتامازتلاب عازنلا فارطأ ةفاك مازتلا بجي•
،زييمتلل يساسألا أدبملا مارتحا نامض كلذ يف امب ،يلودلا يناسنإلا
.ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا بجومب مهتامازتلاو

ةرطيس نم ةيقارعلا ندملا ةداعتسال ةيركسعلا تايلمعلل ةريخألا قباوسلا
نهربت اهعيمج راجنسو ،ةجولفلا ،يدامرلا ،تيركت كلذ يف امب ،شعاد
،نييندملا ةيامحل ةيفاك ريبادت ذيفنت يف رركتملا لشفلا نم طمن دوجو ىلع
.ةيناسنإلا بقاوعلل طيطختلا يفو ةيئادعلا تايلمعلا ريس ءانثأ ءاوس
حاورأ نم فالآلا نوكت نأ ىشخُي ،ةريخألا تاسرامملا ةيمهألً ارظنو
 .غلاب رطخل نآلا ةضرعم اهب ةطيحملا قطانملاو لصوملا يف نييندملا

،ةديدع تابسانم يف نييندملا فادهتسا شعاد دمعتت ،4102 ماع ذنم
دشحلا تادحوو ةيقارعلا نمألا تاوق كلذ يف امب ،عارصلا فارطأ نكلو
 :نع نولوؤسم ،اهعم ةفلاحتملا يبعشلا

ةيركسعلا فادهألا نيب زيمت ال يتلا ةيئاوشعلا تامجهلا نش•
؛ةيندملا فادهألا وأ نييندملاو

ةيامحلا نكامأ ىلع تامجهلا نشو ،ةروظحملا ةحلسألا مادختسا•
؛ةيبطلا قفارملاو تايفشتسملا كلذ يف امب ،ةصاخلا

و ؛لافطألا نم دونجلا دينجت•
لاتقلا نع نيزجاعلا نيلتاقملاو نيزجتحملل ةيناسنإلا ريغ ةلماعملا•

،لتقلا كلذ يف امب ،فينج تايقافتال3 مقر ةكرتشملا ةدامللً اكاهتنا
؛ةرئاجلا تامكاحملاو بيذعتلا ،ةيساقلا ةلماعملا ،هيوشتلا

ةعضاخلا ندملا ىلع راصحلا تاكيتكت ضرف بناج ىلإ ،كولسلا اذه لثم
تاوق لبق نم ةيرضحلا قطانملل فثكملا فصقلاو شعاد ةرطيسل
”ةيرشبلا عوردلا“ مادختسا كيتكت ىلإ ةفاضإ ،ةيلودلاو ةيقارعلا فلاحتلا
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