
LÈ G’CV°ôGQ d†°ëÉjÉ GdæõG´ ‘ Gd©ôG¥:
OQhS¢ eoù°à≤ÉI eø eoªÉQS°Éä eo≤ÉQfá

cÓQG S°ÉfóhaÉ∫ heÒjÉΩ HƒJ«∂  



ةروصلا ىلع قيلعت
رَّمُدملا يرونلا عماج بناجب نوريسي نّويندم
5 يف ةميدقلا لصوملا ةنيدم نم نوّرفَي مهو

ةموكحلا تاوق موجه لالخ ،7102 ناريزح
.شعاد يلتاقم نم ةنيدملا ةداعتسإل ةيقارعلا

/ سيرب سنارف ةلاكو / يعيبرلا دمحأ
   يتيج روص

 ربمفون ،ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجمو نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم

داحتإلاو ةيرسيوسلا ةيداحتإلا ةيجراخلا ةرازو َلِبق نِم ةيلام ةدعاسمب ريرقتلا اذه دادعإّ مت دقل
يأ تحت اهرابتعإ نكمُي الو ،مهدحو نيرشانلا ةيلوؤسم نم ريرقتلا اذه تايوتحم نإ .يبوروألا

.يبوروألا داحتإلا وأ ةيرسيوسلا ةيداحتإلا ةيجراخلا ةرازو فقومل اًساكعنإ فورظلا نم فرظ

زكرم ريدم بصنم لغشَت يهو .سكسإ ةعماجب قوقحلا ةيلك يف مدقأ رِضاُحم لافودناس ارالك .د
قاطن ىلع رُشنَت .سكسإ يف ةيلاقتنإلا ةلادعلا ةكبشل كراشم ريدمو ةبانإلاب ناسنإلا قوقح
ةمكحملل راشتسمك تلِمَع دقو ،ةيلاقتنإلا ةلادعلاو ررضلا ربج اياضق نع عيضاوم عساو
قوقحل ةيماسلا ةيضوفملل ةدحتملا ممألا بتكمو ،ةأرملل ةدحتملا ممألا ةئيهو ،ةيلودلا ةيئانجلا
قوقحل ريافسيس زكرمل ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا جمارب سأرت كيتوب مايريم .ناسنإلا
رميتال كرام اهارجأ يتلا تالباقملا نم ةلسلسب ريرقتلا اذه يف ثحبلا دشرتسإ دقل .نييندملا

نواعتل ليزجلا انركش نع برعُن اننإ .7102 راذآ يف ليبرأو ىونينو دادغب يف كيتوب مايريمو
.ءادهشلا ةرئاد نواعتلو قارعلا يف ءارزولا سلجمل ةماعلا ةنامألا

نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم
اهدوقي ةبقارم’ ريوطت ىلإ فدهت ةديدج ةردابم ةباثمب نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم دعُي
ةلءاسملو ،ناسنإلا قوقح نيناوق وأ يلودلا يناسنإلا نوناقلا تاكاهتنا دصرل ‘نونطاوملا
زكرم دعُيو .نييندملا قوقح ةسرامم ريوطتلو ًايسايسو ًاينوناق تاكاهتنالا كلت نع نيلوؤسملا

نيناوقلا قفو اهسيسأت مت ةدودحم ةكرشو ةلجسُم ةيريخ ةسسؤم نييندملا قوقحل ريافسيس
.3319609 مقر ةكرش -3800611 مقر ةيريخ ةسسؤم - ارتلجنإ يف اهب لومعملا
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©

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

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

مقر ةكرش -503282 مقر ةيريخ ةسسؤم - ارتلجنإ يف اهب لومعملا نيناوقلا قفو ةدودحم
7594451.

شتيكوس اشاتس ةطساوب ريرقتلا ميمصت مت

نم ةيراجت ضارغأ ةيأل سيلو سيردتلا ضارغأل رادصإلا اذه اهيوتحي يتلا داوملا خسن زوجي
ةيراجتلا ضارغألل لاكشألا نمٍ لكش يأب ريرقتلا اذه ءازجأ نم ءزج يأ خسن زوجي الو .عون يأ

دقو7102 ربمفون يف رداصلا .عبطلا قوقح باحصأ نم ةحيرصلا ةقبسملا ةقفاوملا نود كلذو
.هريودت داُعم قرو مادختساب ةدحتملا ةكلمملا يف هتعابط تمت
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تيمس يتلا( ةيقارعلا ةيكلملا ىواعد ةئيه ءاشنإّ مت ،ةطلسلا نم
ةجلاــعمل )ةــيراــقــعــلا ةــيــكــلملا تاــعازــن لــح ةــئيــه مسإب دــعـــب اـــمـــيـــف
،اًريخأو .هماظن لظ يف تبِكُترإ يتلا يضارألاب ةلِصّتملا تاكاهتنإلا

02 مقر نوناقلا يه قارعلا يف اًرخؤم تلصح يتلا تازاجنإلا نم
ةــيــبرحلا تاــيــلــمــعــلا ءارــج نــيررضتملا ضيوــعـــت نأشب9002 ماــعــل
)5102 ماع يف لّدُعملا( ةيباهرإلا تايلمعلاو ةيركسعلا ءاطخألاو
تاكاهتنإلا نم اوناع نيذلا اياحضلا فاصتنإ ىلع ُّصني يذلاو
.3002 ماع ذنم

لكشُت قارعلا يف فاصتنإلا ىلإ ةيمارلا دوهجلا هذه نأ نيح يفو
تاـيدحت رـيــثــُت عازــنــلا لــحارــم نــم ةــلــحرــم رــخآ نإف ،ةــماــه قــباوس
عم ةفلاحتملا تاوقلا نيب رئادلا لاتقلا ىدأ ،4102 ماع ذنمف .ةديدج

حوزــن عــم ،قاــطــنــلا ةــعساو تاــكاــهــتـــنإ ىلإ شعاد نـــيـــبو ةـــموـــكحلا
ةـيـنـثإلا فــئاوــطــلا دض ةــهــجوــم تالــمــحو ،فٓالالا لــتــقــم ،نــيــيالملا

ةيتحتلا ةيُنبلاب تقحل يتلارارضألا نإف ،كلذ ىلع ةوالع .ةينيدلاو
كرتّ مت ،هسفن تقولا يفو .راشتنإلا ةعساو ةيصخشلا تاكلتمملاو
ةرداق ريغو ةلولشم دالبلا نم ةريبك ءازجأ يف ةلودلا تاسسؤم

رارضألا ربج نم لعجت ةِعنُقم ةيسايسو ةيقالخأ بابسأ كانه
كاــنــه ءاوس ٍّدــح ىــلــعو .لــكــك تاــعــمــتجملاو اــياــحضلا ُّمــهــَت ةـــلأسم
اهمهأ ،رارضألا ربج ميدقت ىلإ لودلا وعدت ةمزلُم ةينوناق بابسأ
َقداص دقل .رمألا اذه نمضتت ةفلتخم ةيلود تادهاعمب اهمازتلإ
دهعلا اهنمو ،ناسنإلا قوقحل ةيلودلا تادهاعملا مظعم ىلع قارعلا
ذنم اهيف فرط وهو( ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا

زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلل ةيلودلا ةيقافتإلا ،)1791 ماع
ةـــيداصتـــقإلا قوـــقحلاـــب صاخلا يلودـــلا دـــهــــعــــلا ،)0791( يرصنــعـــلا

،)1102( بيذعتلا ةضهانم ةيقافتإ ،)1791( ةيفاقثلاو ةيعامتجإلاو
امك .)0102( يرسقلا ءافتخإلا نم صاخشالا عيمج ةيامح ةيقافتإو
نوناقلاب ةقِّلعتملا تادهاعملا مظعم ىلع قيدصتلاب قارعلا ماق
.)6591(9491 ماعل فينج تايقافتإ كلذ يف امب ،يناسنإلا

ٍفاصتــنإ رــيــفوــت لاجم يف ةرــيــبــك ةرــبــخ لــعــفــلاــب قارــعـــلا ىدـــل نإ
ةــــــــنجل يلودــــــــلا نــــــــمألا سلجم لـــــــــّكش ،1991 ماـــع ىـــفـــف .اـــياـــحضلــــل
ضعـبـل رارضألا رـبـج مـيدـقـتـل ةدـحـتملا ممألل ةـعــباــتــلا تاضيوــعــتــلا

نيسح مادصب ةحاطإلا بقعو ،كلذ دعب .تيوكلل قارعلا وزغ اياحض
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،02 مقر يقارعلا نوناقلا يف هيلع صوصنملا رارضألا
يتلا تايدحتلاو هزارحإّ مت يذلا مُّدقتلا نم لك ةسرادو
رارضألا رـــبـــج حـــنـــم يف نآلا ىـــتـــح اــــهــــتــــهــــجاوــــم تــــّمــــت
ىلإ5 بابلا ريشي .رمتسملا عازنلا ِّمضِخ يف اياحضلل
نوناقلا ذيفنت نم ةصلختسملا سوردلا ريخست ةيناكمإ
رـــثـــكأ رارضألا رـــبجل طـــطخم مـــيـــمصت لــــجأ نــــم02 مــــقر

دِّدحُيو ،شعاد ميظنت عم عارص رخآ اياحضل ةيلومش
.هنيسحتو راطإلا عيسوت اهلالخ نم نكمي يتلا قرطلا

.تايصوتلاو تاجاتنتسإلا ضعبب6بابلا يهتني ،اًريخأو

ضيوعتلا ىلع ةيسيئر ةروصب ريرقتلا اذه زِّكرُي امنيبو
دفنتسُي ال ررضلا ربج قح نأب ريكذتلا نم ّدب الف ،يّداملا
لمشي نأ يغبني .اياحضلل يّدام ضيوعت ميدقت دّرجمب

كلذ يف اــــمـــــب - ةـــــلادـــــعـــــلا اًضيأ لـــــماـــــكـــــلا ررضلا رـــــبـــــج
ةـــيوـــه دـــيدحت ىلإ يدؤت يتـــلا ةـــلاــــّعــــفــــلا تاــــقــــيــــقــــحــــتــــلا
نأ ثيـــح ،ةـــقــــيــــقحلاو - تاــــكاــــهــــتــــنإلا نــــع نــــيــــلوؤسملا
،كلذ ىلع ةوالع .ثدح ام ةفرعم يف قحلا اياحضلل
ةجلاعمل ةمزاللا ريبادتلا عيمج ذّختت نأ لودلل يغبني

ةرم تاكاهتنإلا ثودح مدع نامضل عمقلاو عازنلا روذج
رــبــج جمارــب ىرجت نأ يغــبـــنـــي ،ىرـــخأ ةراـــبـــعـــبو .ىرـــخأ
يتلا ةيلاقتنإلا ةلادعلل لماش جهن نم ءزجك رارضألا

اًديعب اًمُدُق يضُملا نم لكك عمتجملاو اياحضلا نِّكمُتس
ىلإ يدؤت ةلوزعملا ررضلا ربج تاسرامم نإ .عازنلا نع

يذلا ررضلا مئالم لكشب جلاعت ال اهنإ ثيح ،رطاخم
ةرم ءاذيإلا يف ببستت نأ نكميو لب ،اياحضلاب قحلي
.ىرخأ

.نينطاوملل ةيساسألا تامدخلا ريفوت ىلع

ءاـــنـــبـــلا ةداـــعإل قارـــعـــلا هـــيـــف ُّدـــِعـــتســـَي يذــــلا تقوــــلا يفو
مـيدـقــت لــِّكشــُي ،شعاد مــيــظــنــت عــم عازــنــلا نــم يفاــعــتــلاو
،كلذ عمو .ةّماه ةيولوأ تاكاهتنإلا اياحضل فاصتنإلا

ينوـــناـــقـــلا راـــطإلا ناـــك اذإ اـــم نـــّقـــيـــتملا رــــيــــغ نــــم هــــنإف
ةيلاّعفب يدصتلا ىلع اًرداق قارعلا يف يلاحلا يسسؤملاو
عوـنـتو لـئاـهـلا اــهــقاــطــنــل اًرــظــن ،ةــبــَكــترُملا تاــكاــهــتــنإلل
رــبــج مــيدــقــت ةــمــهــم نأ اــمــك .ةــّيــنــَعملا ةــلــعاـــفـــلا تاـــهجلا
قيقحت مدع ببسب اًضيأ ةدقعم عازنلا اياحضل رارضألا
.ةقباسلا تاكاهتنإلا اياحض نم ديدعلل ةبسنلاب ةلادعلا

فارطألا نم اهريغو ةدحتملا تايالولا نإ لوقلا نكميو
حـيـحصتــل دــعــب ةــبساــنملا رــيــبادــتــلا ذــِخــتــَت مل ةــبراــحــتملا
ماع هلالتحإو قارعلا وزغل ةجيتن تعقو يتلا تاكاهتنإلا
نــيسح مادص ماــظــن اــياــحض نــم دـــيدـــعـــلا لازـــيالو .3002
عوــقو نــم دوــقــع دـــعـــب رارضألا رـــبـــج يـــّقـــلـــت نورـــظـــتـــنـــي
تاءارجإلاو نيناوقلا دوجو نم مغرلا ىلع ،تاكاهتنإلا
.ةمزاللا

رارضألا ربج نأشب شاقنلا ءارثإ ىلإ ريرقتلا اذه ىعسي
ةيلودلا تاسرامملا نم لك ليلحت لالخ نم قارعلا يف

لماش راطإ عضو عيجشت فدهب ءاوس دح ىلع ةيلحملاو
اياحضل لاّعفلاو يزُجملا رارضألا ربج رِّفوي نأ نكمي
نم1 بابلا مِّدقُي .هدعب امو4102 ماع نمً ءادتبإ تاعازنلا
ىلع هريثأتو رارضألا ربج موهفم نع ةمّدُقم ريرقتلا
ةينوناقلا كوكصلا2 بابلا دٍّدحُيو .تاعمتجملاو دارفألا
.رارضألا ربج ميدقتب لودلا مِزلُت يتلا ةلصلا تاذ ةيلودلا

لوصو ىدمو قاطن لوح دعبأٍ دح ىلإ3 بابلا عسوتيو
ربج جماربل ةلثمأ اًضِرعتسم ،نيديفتسملل مازتلإلا اذه
امأ .ةنراقملا ضارغإل ةيلودلا تاسرامملا نم رارضألا
ربج ماظن عوضوم لوح ةسارد ةباثمب وهف4 بابلا
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ال ناــيــئاــهــن ناــفدــه اـــمـــه ةـــيـــطارـــقـــمـــيدـــلاو
،اهريبادتب وأ ةيلاقتنإلا ةلادعلاب نادفنتسُي
،عقاولا يف ،وهو .رارضألا ربج كلذ يف امب
ريبادت هلعفت نأ نكمي ام رثكأ’ نأب حِّرصُي
دارفألل بابسألا ءاطعإ وه ةيلاقتنإلا ةلادعلا
8.’تاسسؤملاب ةقثلل

نأ اهريبادتو ةيلاقتنإلا ةلادعلل نكمي ،اًريخأ
قيقحت يف اًيسيئر اًماهسإ ماهسإلاب موقت
يف فيرغ يد عضي ال انهو .ةيطارقميدلا
،كلذ نمً الدبو .طقف نوناقلا ةدايس رابتعإلا

اياحضلل نكمي فيك وه مساحلا رمألا نإف
ىلع اونوكي نأو اوربتخي نأ لكك عمتجملاو

تناك اذإ امو رارضألا ربج لثم تايلآب ةلص
.ةــكراشملا نــمً الاــكشأ قــلــخــت تاـــيـــلآلا هذـــه
ةينوناق تاموظنم ءانب ىلإ ةفاضإلاب ،كلذل
دقتعَي ةقيقدو ةزِّيحتم ريغ ،ةلقتسم نوكت
دـيوزـت ناــكــمــب ةــيــمــهألا نــم هــنأ فــيرــغ يد
براــــــجــــــتــــــب لــــــكــــــك عــــــمــــــتجملاو اـــــــياـــــــحضلا

نـيـنـطاوـم اوـنوـكـي نأ مـهـل حــيــتــُت ةــيــتاسسؤم
عم .يطارقميد لكشب اوفرصتي نأو نيلاّعف
يف وأ ،ةيلاقتنإلا ةلادعلا نأب ُّرقي وهف ،كلذ
رِّفوي نأ نكمي ال ،ررضلا ربج ،عوضوملا كلذ
يتـلا براـجـتـلـل نـكـمـي نــكــلو ،ةــيــطارــقــمــيدــلا
كوــــلس ىلإ يدؤت نأ اـــــهـــــتاـــــيـــــلآ اـــــهـــــقـــــلـــــخـــــت
9.لبقتسملا يف ماه يطارقميد

رارضألا رــــبـــــج ةـــــلأسم نإ ،لوـــــقـــــلا ةصالـــــخ
ىذألا جلاعت اهنأل ريبك لكشب ةّماه تسيل
عــفد ثيــح نــم اــياــحضلا هـــنـــم ىـــناـــع يذـــلا
تناك اذإ اهنأل نكلو ،ىذألل يزاوملا لاملا

ةــبرجت رـــِّفوـــت اـــهـــنإف دـــيـــج لـــكشب ةـــمـــّمصـــُم
نأ رارضألا رـبجل نـكــمــي .اــياــحضلــل ةــيــلوحت

ةداعإو اياحضلا مارتحإو نيكمت ىلإ يدؤي
يكل ةصرفلا مهل حيتُت كلذكو ،مهل توصلا
 .يعامتجإلا رييغتلل لماوع اوحبصي
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لالـــخ نـــم نـــيـــنـــطاوــــمــــك ينوــــناــــقــــلا دارــــفألا
يف لــمــعـــلـــلٍ فادـــهأوٍ ببسك مـــهـــب فارـــتـــعإلا
دارفأك اياحضلاب فارتعإلا يغبني .عمتجملا
مهو3نــيــنــطاوــمــك مــهـــقوـــقـــح كاـــهـــتـــنإ مـــت
اذه ةجلاعم لجأ نم ررضلا ربج نوّقحتسي
نيذلا كئلوأ نإ’ ،فيرغ يد نِّودي امك .ىذألا
،ةصاخ ةلماعم نوقحتسي مهقوقح تكِهتُنأ

فورــظ ةــئيــهــت ةداــعإ وـــحـــن لـــيـــمـــت ةجلاـــعـــم
4.’ةاواسملا

نيب ةقثلا ةداعتسإ يف نمكت ةيندملا ةقثلا نإ
دادبتسإلا اهرّمد يتلا لودلا يفف5.نينطاوملا
،دارـفألاــف .ةــقــثــلا تاــقالــع راــهــنــت عازــنــلا وأ
ةــلودــلا يف نوــقــثــي ال ،اــياــحضلا طـــقـــف سيـــل
مهدادنأ يف نوقثي ال كلذكو ،اهتاسسؤمو
لــمــعــي رارضألا رــبــج نإف ،كلذــل .نــيــنـــطاوملا

ةيندملا ةقثلا ءانب ةداعإ يف ةدعاسملا ىلع
نـــيـــنـــطاوملاو ةـــلودـــلا ةـــيـــن ىلإ زـــمرـــت اــــهــــنأل
ةاواسملا ىلع ةمئاقلا تاقالعلا ءانب ةداعإل
يذلا وه يقيقحلاررضلا ربج نإ6.مارتحإلاو
نوّمهي اياحضلا نأ اهدافم ةلاسرب ثعبي
نكمتي نل ،مهتكراشم نودب هنأو ،عمتجملا
.اًمدُق يضُملا نم عمتجملا

ريشُت ،فيرغ يد ديسلل اًقفو ،ةحلاصملا نإ
:ىلإ

نأ نونطاوملا عيطتسي هبجومب يذلا فرظلا
ةرــم نــيــنــطاوــمــك ضعــبــلا مــهضعــبــب اوــقــثـــي
مـــهـــنأ ينـــعـــي اذــــهو .)دــــيدــــج نــــم وأ( ىرــــخأ

ميقلاو ريياعملاب ةيافكلا هيف امب نومزتلم
امب نوقثاو ،ةمكاحلا مهتاسسؤم زُِّفحت يتلا
يف نولمعي نيذلا كئلوأ نأ نم ةيافكلا هيف
ىلع اًضيأ كلذب نوموقي تاسسؤملا كلت
امب نونئمطمو ،مَيِقلاو دعاوقلا كلت ساسأ
نينطاوملا مهدادنأ مازتلإ نم ةيافكلا هيف
7.اهمعدو ةيساسألا ميقلاو دعاوقلا هذهب

ةحلاصملا نأ ىلإ رـــيشـــُي فـــيرـــغ يد نأرــــيــــغ

نوـناـقـلـل ةرـيــطخلا تاــكاــهــتــنإلا اــياــحض نإ
قوــقحل ةــمــيسجلا تاــكاــهــتــنإلا لــثــم يلودـــلا
نوــناــقــلــل ةرــيــطخلا تاــكاــهــتــنإلا وأ ناسنإلا
هذـــه يبـــكـــترمل اـــًفادـــهأ نوــــحــــبصي يناسنإلا
لـــبـــق نـــم مـــهـــلالذإ مـــتـــي هـــنأل تاـــكاــــهــــتــــنإلا

وـــه رارضألا رــــبــــج روَد نإ .مرُجلا يبــــكــــترــــم
رــبــج فدــهـــي .اـــياـــحضلا ةـــيـــناسنإ ةداـــعـــتسإ
ةــــيـــــلودـــــلا ءاـــــطـــــخألا حـــــيـــــحصت ىلا رارضألا
نيذلا كئلوأ ىلع طقف رثؤت ال يتلا ةريطخلا
رثؤت لب ،بسحف رشابملا ررضلل نوضرعتي
يتلا تاعمتجملا ىلعو مهلوح نم ىلع اًضيأ
  .اهيف نوشيعي

يف ةفسلف بحاص وهو ،فيرغ يد ولباب نإ
ممألل صاخلا رِّرــــــــــــقملاو بيردــــــــــــتــــــــــــلا لاجم

،ةـلادـعـلا ،ةـقـيــقحلا زــيزــعــتــب ينــعملا ةدــحــتملا
دــق ،رارــكــتـــلا مدـــع تاـــناـــمضو ،ررضلا رـــبـــج
ةردـــق تاذ ةـــلأسم رارضألا رـــبـــج نــــم لــــعــــج
ةّيلج ةروصب قّلعتي رارضألا ربج نإ .ةريبك
قــــّلــــعـــــتـــــي ،ىرـــــخأ ةراـــــبـــــعـــــب وأ ،فاصنإلاـــــب
ىلإ ثدح يذلا ررضلا نع عجارتلا ةلواحمب
نأ نــــكــــمــــي ال ،كلذ عـــــمو .نـــــكممٍ دـــــح ىصقأ

امدنع ةلزعنم ةروصب ةيلمعلا هذه ثدحت
.ةلثامم تاكاهتنإ نم نورخآ نوريثك يناعي
يف .جهنلا رييغت ىلإ فيرغ يد وعدي انهو

قيقحت ىلإ يعسلا يغبني هل ةبسنلاب نيح
نــم رصنــع هراـــبـــتـــعإ يغـــبـــنـــي ثيـــح ،لدـــعـــلا

نم كلذ نأ امب1،يسايسلا عورشملا رصانع
الأ ،ىرخأ فادهأ قيقحت نم نِّكمُي نأ هنأش
ةحلاصملا ،ةــيــندملا ةـــقـــثـــلا ،فارـــتـــعإلا يهو
2.ةيطارقميدلا ءاسرإو ةيعامتجإلا

عضو ديكأت ةداعإ يف نمكي فارتعإلا نإ
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صاخلا يلودلا دهعلاك ةيلودلا ناسنإلا قوقح تادهاعم نمضتت مل
قوــقحلاــب صاخلا يلودــلا دـــهـــعـــلاو ةـــيساـــيسلاو ةـــيـــندملا قوـــقحلاـــب
ةيميلقإلا تادهاعملا كلذكو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجإلاو ةيداصتقإلا

ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا ةيقافتإلا وأ ةيبوروألا ةيقافتإلا لثم
ررضلا ربج ىلع لوصحلا يف دارفألا قحب فرتعت ةحيرص دعاوق
يف ةجرُدملا قوقحلا تاكاهتنإل ةجيتن مهب تقحل يتلا رارضالا نع
ماعلا مازتلإلا ىلع ُّصنت تادهاعملا كلت نأ ريغ .تادهاعملا كلت
اــهــب فَرــتــُعملا دارــفألا قوــقــح لــفــكــتو مرــتحت نأ لودـــلا ىـــلـــع هـــنأب
ةيفاك فاصتنإ لبس ريفوتب مازتلإلا لمشت يتلا ،تادهاعملا بجومب
نيب نمو .اهتروطخ نع رظنلا فرصب ،تاكاهتنإلا ةجلاعمل ةلاّعفو

رــبــج مــيدــقــت بجاو يه دــيدــحــتــلا هــجو ىــلــع هذــه فاصتــنإلا لـــبس
هتمدق يذلا رّركملاو يمسرلا ريسفتلا وه اذه ناك دقل31.ررضلا
.تادهاعملا كلت ريسفتو قيبطتل صاصتخإلا تاذ تائيهلا

مويلا خسرأ رمأ دارفألل ررضلا ربج ميدقت يف لودلا بجاو نإ
.يلودلا يئانجلا نوناقلاو ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا بجومب
نم مغرلا ىلع يناسنإلا نوناقلا يف اًضيأ دوجوم مازتلإلا اذه نإ

01.هتالاح ةيدودحم

مزلُم ريغ مازتلإلا اذه نأ وهو هتظحالم يغبني يسيئر دُعب ةّمث
ناسنإلا قوقح تاكاهتنإ نع ةلوؤسم ةلودلا نإف ،كلذلو .اًيميلقإ
ّمـــت وـــل ىـــتـــح )يلودـــلا يناسنإلا نوــــناــــقــــلا نــــم ةــــلأسملا كلــــت نــــعو(
بناج نم رِّركتملا فقوملا وه اذه ناكو .اهيضارأ جراخ اهباكترإ
ةلأسملا هذه نأشب ةيميلقإلا ناسنإلا قوقح تائيهو ةدحتملا ممألا
.ال مأ عازنلا ةلاح لالخ ثدح دق كاهتنإلا ناك اذإ اّمع رظنلا ِّضغب
فرشُت يتلا ةئيهلا يهو ،ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةنجللا نإ عقاولا

يف ُّصنت ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا ىلع
ال دهعلاب ةلومشملا قوقحلاب عتمتلا‘ نأ ىلع13 مقر ماعلا قيلعتلا
اًضيأ اًحاتم نوكي نأ بجي لب فارطألا لودلا ينطاوم ىلع رصتقي

نودجي دق نيذلا ]......[ مهتيسنج نع رظنلا فرصب ،دارفألا عيمجل
تظحال دقل11.‘اهتيالول نيعضاخ وأ فرطلا ةلودلا ميلقإ يف مهسفنأ
صاخشألا كئلوأ ىلع اًضيأ قبطني أدبملا اذه‘ نأ اًضيأ ةنجللا
فرصتت فرط ةلود تاوقل ةيلعفلا ةرطيسلا وأ ةطلسلل نيعضاخلا

gæÉ∑ eÑóGC QGS°ï eØÉO√ GC¿ G’ENÓ∫ ZÒGŸû°ôh´ HÉEdàõGΩ Oh‹ jØôV¢ Y∏≈
Gdóh∫ hGLÖ e©É÷á Gd†°ôQ Gdò… ◊≥ Hóhdá GCNôi hhb∞ GEfà¡É∑ Gd©oô±
Gdóh‹. hH«æªÉ cÉ¿ gòG Gd©oô± hd≤ôh¿ e†°â bÉHπ d∏à£Ñ«≥ YæóeÉ
JîÉd∞ Ohdá eÉ GEdàõGekÉ Ohd«kÉ eù°àë≤kÉ dóhdá GCNôi, fôi Gd«ƒΩ GC¿ gòG G’EdàõGΩ

eo©Î± H¬ GCj†°kÉ dÓCaôGO GŸàÉKqôjø HÉEfà¡ÉcÉä e©«æá d∏≤Éfƒ¿ Gdóh‹.
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GdƒGLÖ ÃƒLÖ Gd≤Éfƒ¿
G÷æÉF» Gdóh‹
ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا امور نوناق فرتعي

ةــعضاخلا ةــيــلودــلا مــئارجلا اــياـــحض نأب57 ةداملا يف
،ةــيــناسنإلا دض ةــبــَكــترملا مــئارجلا يأ ،ةـــمـــكحملا ةـــيالوـــل

يف قحلا مهل ناودعلاو ةيعامجلا ةدابإلا ،برحلا مئارج
ربج نم لاكشأ ةثالث ىلإ ديدحتلاب ريشيو ررضلا ربج

نإ .لــــيــــهأتـــــلا ةداـــــعإو ضيوـــــعـــــتـــــلا ،قوـــــقحلا ّدر :ررضلا
يلاتلابو ةيئانج ةمكحم يه ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا

نينادملا ةانجلا ىلع قَحتسُملا رارضألا ربج ررقُت يهف
نيح يفو .)ةحلسملا تاعامجلاوأ لودلا سيلو( اياحضلل
نإف ،يلودلا يئانجلا نوناقلا بجومب ماه روطت اذه نأ

نأ ىلإ رظنلاب اًدودحم لاز ام نيديفتسملل هلوصو ىدم
ةسرامم عـــــيـــــطـــــتست ال ةـــــيـــــلودـــــلا ةـــــيـــــئاــــــنجلا ةــــــمــــــكحملا
نـــع نـــيـــلوؤسملا صاـــخشألا عـــيـــمـــج ىـــلـــع صاصتـــخإلا
رارضألا ربج حنمت نأ عيطتست ال اهنأو ،ةيلودلا مئارجلا

.طقف مهضعبل نكلو ةلاحلا اياحض عيمجل

GdƒGLÖ ÃƒLÖ Gd≤Éfƒ¿
G’Efù°ÉÊ Gdóh‹
قحلاب حيرص فارتعإ دجوي ال يناسنإلا نوناقلا بجومب

ءانثتسإب تاكاهتنإلا اياحضل ةبسنلاب ررضلا ربج يف
يأ ةـيـلودـلا ةـحـلسملا تاـعازـنـلا ىـلـع ناـقـبــطــنــت نــيــتداــم
ةدراولا3 ةداملا يه ىلوألا .رثكأ وأ نيتلود نيب تاعازنلا

برحلا فارعأو نيناوقب ةقلعتملاو)أذ(ياهال ةيقافتإ يف
فرطلا نوكي‘ نأ ىلع صني يذلا )7091( هقحلمو ةيربلا
اًمَزلُم ةروكذملا ةحئاللا ماكحأب ُّلخي يذلا براحتملا
نــعً الوؤسم نوــكــي اــمــك ،ةــجاحلا تعد اذإ ،ضيوــعــتـــلاـــب

هِتاوق ىلإ نومتني صاخشأ اهبِكتري يتلا لامعألا عيمج
لوكوتوربلا يف اًبيرقت ةدعاقلا هذه رّركتتو .‘ةحلسملا
،19ةداملا يف ةدراولا فينج تايقافتإل لوألا يفاضإلا

كهتني يذلا عازنلا فرط لأسُي‘ :هنأ ىلع صنت يتلاو
عفد نع »لوكوتوربلا« قحلُملا اذه وأ تايقافتإلا ماكحأ
ةفاك نعً الوؤسم نوكيو .كلذ لاحلا ىضتقإ اذإ ضيوعت
ًاءزج نولِّكشُي نيذلا صاخشألا اهفِرتقَي يتلا لامعألا

ريشُت داوملا هذه نأ ىلإ ةراشإلارُدجت .‘ةحلسملا هتاوق نم
ربج نم ىرخأ لاكشأ ىلإ سيلو ضيوعتلا ىلإ ديدحتلاب
.ررضلا

يف ةحارص هيلع صوصنم ررضلا ربج يف قحلا نأ ريغ
ليبس ىلعف .ىرخألا ناسنإلا قوقح تادهاعم فلتخم

ةدـحــتملا ممألا ةــيــقاــفــتإ نــم41 ةداملا فرـــتـــعـــت ،لاــــثملا
ضيوعتلا يف اياحضلا قحب ةحارص بيذعتلا ةضهانمل
داوم اًضيأ كانهو .تاكاهتنإ ثودح دنع ليهأتلا ةداعإو

،بيذعتلا لوانتت يتلا ةيميلقإلا تادهاعملا يف ةلثامم
ةبقاعملاو بيذعتلا عنمل ةيكيرمألا نادلبلا ةيقافتإ لثم
ةـيـقاـفـتإ لـثـم اًدـهـع ثدـحألا تادـهاـعملا نـمضتــتو .هــيــلــع
ىوقأ اًجهن يرسقلا ءافتخإلاب ةقلعتملا ةدحتملا ممألا

42 ةداملا ُّصنت .ررضلا ربج يف قحلا ءازإ ةيلومش رثكأو
يف ،فرط ةلود لك نمضت‘ :يلي ام ىلع ةيقافتإلا نم )4(
يف قحلا يرسقلا ءافتخإلا اياحضل ،ينوناقلا اهماظن

عـــــيرس لـــــكشب ضيوـــــعـــــت ىـــــلـــــع لوصحلاو ررضلا رـــــبــــــج
،ررضلا ربج لاكشأ ةداملا لوانتت امك .‘مئالمو فصنمو
نم اهريغو ةقيقحلا ةفرعم يف قحلا ،ةّيحضلا موهفم
.فارطألا لودلا اهدقعَت يتلا ةلصلا تاذ تامازتلإلا

،هالعأ ةّنيُبملا ،ةدهاعملا نوناق زيزعتو لامكتسإّ مت دقل
يف قحلا نأشب ةيهيجوتلا ئدابملاو ةيساسألا ئدابملاب
ةــــمــــيسجلا تاــــكاــــهــــتــــنإلا اــــياــــحضل رــــبجلاو فاصتـــــنإلا
ةريطخلا تاكاهتنإلاو ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلل
.)ةيساسألا ئدابملا(5002 ماعل يلودلا يناسنإلا نوناقلل
دعب ،9891 ماع يف ةيساسألا ئدابملا نأشب لمعلا أدب دقل
ةيقافتإ ىلع عيقوتلا نم تاونس عبرأ نعً اليلق ديزي ام
.4891 لوألا نوناك يف بيذعتلا ةضهانمل ةدحتملا ممألا

عضو متي نأ لبق ةديدع تاونس رورم نم مغرلا ىلعو
لِبق نِم ءارآلا قفاوتب اهدامتعإو اهل ةيئاهنلا ةغيصلا
نأ الإ ،5002 ماــع يف ةدــحــتملا ممألل ةـــماـــعـــلا ةـــيـــعـــمجلا
ةهجو ىلإ لوصولا يف تمهاس دق ةيساسالا ئدابملا
ءاوس ،ررضلا ربج ريفوتب مازتلإلا نأشب ةكرتشم رظن
نـم موــيــلاو41.يعوضوملا وأ يئارـــــجإلا ىوـــــتسملا ىـــــلــــــع
ررضلا ربج يف قحلا اياحضلل نأ ىلع ديكأتلا نكمملا

قحلا كلذ نإو ،ناسنإلا قوــقــح نوـــناـــق تاـــكاـــهـــتـــنإ نـــع
اياحضلل51اــًيروــفوً الاــّعــف ،اــًِبساـــنـــم اـــًفاصتـــنإ مزـــلـــتسي
ةداعإ ،ةيضرت ،قوقحلا ّدر ،ضيوعت لكش ىلع نوكيو
61.راركتلا مدع تانامضو ،ليهأت
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لـعـفـلاـب كاــنــه نأ ذإ ،ررضلا رــبــجــب ةــبــلاــُطملا ماــمأ ةــبــقــع
يذــلا ،ناسنإلا قوــقــح نوـــناـــق بجوـــمـــب ينوـــناـــق فارـــتـــعإ
بجوــمــبو ،لالــتــحإلا وأ عازــنـــلا تاـــقوأ يف اًضيأ قـــبـــطـــنـــي
ةروطخ تاذ تاكاهتنإ تثدح اذإ ،يلودلا يئانجلا نوناقلا

ةينوناقلا كوكصلا اّهِلَحت مل ىرخأ ةلأسم كانه71.ةنِّقيُتم
تاـــهجلا تناـــك اذإ اـــم يهو اـــهرـــكذ قـــبس يتــــلا ةــــيــــلودــــلا
ةـمَزـلـُم ،ةـحـلسملا تاـعاـمجلا لـثـم ،ةـيـموـكحلارـيـغ ةـلــعاــفــلا
.مهتافرصتل ةجيتن رارضألا قاحلإ نع ررضلا ربج ميدقتب
تاعامجلل نوكت امدنع ةصاخ ةيمهأ ةطقنلا هذه بستكت
مهّنأ ىلإ ريشُت نيناوق دجوت ال نكلو ،ةريبك دراوم ةحلسملا

ةماه ةقباس ةمثو .اياحضلل ررضلا ربج نومِّدقُي فوس
عقوملا يبمولوكلا مالسلا قافتإ ىف ةدراو ددصلا اذه ىف
مل يتلاو )CRAF( ةيبمولوكلا ةيروثلا ةحلسملا تاوقلا عم
يف قحلاب ايبمولوكل ةيروثلا ةحلسملا تاوقلا هيف فرتعت

دـــعـــب ،اًضيأ تقـــفاو لــــب ،بسحــــف اــــياــــحضلــــل ررضلا رــــبــــج
لالخ نم رارضألا ربج ةيلمع معد ىلع ،ةديدع تاضوافم
ماغلألا لوقح ةلازإ يفو ،يعامتجإلا لمعلا يف ةدعاسملا

لالخ اهيلع لوصحلا مت يتلا ةيلاملا لوصألاب عُّربتلاو
81.ّحلُسملا عازنلا

نأشب اًتمص كانه نأ نم مغرلا ىلع ،ىرخأ ةيحان نم
،يلودلا يناسنإلا نوناقلا تادهاعم بجومب ةلأسملا هذه
ربجو فاصتنإلا يف قحلا نأشب ةيساسألا ئدابملا نإف
تاكاهتنإلاب قّلعتي يذلا قحلا اذه طقف لمشت ال ررضلا
قلعتي ام لمشت اًضيأ امنإو ناسنإلا قوقحل ةميسجلا
دــقــل .يلودــلا يناسنإلا نوــناــقــلــل ةرــيــطخلا تاــكاــهــتـــنإلإب
مـــــــهراـــــــبــــــــتــــــــعإ يف ةــــــــيساسألا ئداــــــــبملا وــــــــعرشم عضو
.ةــيــلودــلا مــئارجلا ىوــتسم ىلإ ىــقرــت يتــلا تاـــكاـــهـــتـــنإلا

جاردإ نـــع ةــــيضار رــــيــــغ لودــــلا ضعــــب تناــــك اــــمــــنــــيــــبو
دامتعإّ مت ،يلودلا يناسنإلا نوناقلل ةريطخلا تاكاهتنإلا
ةدــحــتملا ممألل ةــماــعــلا ةــيــعــمجلا يف ةــيساسألا ئداـــبملا
.ءارآلا قفاوتب

سكعت ةيساسألا ئدابملا نأ نم مغرلا ىلعو ،كلذ عمو
قـــلـــعـــتـــي اـــمـــيـــف موـــيـــلا هـــيـــلـــع وـــه اـــمـــك يلودــــلا نوــــناــــقــــلا
مدع نإف ،يلودلا يناسنإلا نوناقلل ةريطخلا تاكاهتنإلاب
ةيناسنإلا تادهاعملا نوناق بجومب ةدَّدُحم ةدعاق دوجو
مدـــع نإف ،كلذ عـــمو .حـــيــــحصت ىلإ جاــــتحت ةوــــجــــف لــــكشي
هنأ ىلع هيلإ رظنُيّ الأ يغبني قحلا اذهب حيرصلا فارتعإلا
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وأ اوناك اًدارفأ ،ررض مهب قِحل نيذلا صاخشألا مه اياحضلا
ةاناعملا وأ يلقعلا وأ يندبلا ررضلا كلذ يف امب ،تاعامج
نم ةريبك ةجردب نامرحلا وأ ةيداصتقإلا ةراسخلا وأ ةيسفنلا
نع عانتمإ وأ لمع لالخ نِم كلذو ،ةيساسألا مهقوقحب عُّتمتلا

وأ ،ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلل اًميسج اًكاهتنإ لِّكشُي لمع
،ءاضتـقإلا دـنـعو .يلودـلا يناسنإلا نوــناــقــلــل اًرــيــطــخ اــًكاــهــتــنإ
دارفأ اًضيأ ”ةيحضف حلطصم لمشي ،يّلحملا نوناقلل اًقفوو
صاخشألاو ،ةرِشابملا ةيحضلا مهليعت نم وأ ةرِشابملا ةرسألا
اـــياـــحضلا ةدـــعاسمل مـــهـــلـــُّخدـــت ءاـــنـــثأ ررض مـــهـــب قحل نــــيذــــلا
02.رطخلل مهضّرعت عنمل وأ رطخلل نيضّرُعملا

.ةّيحضلل اًنرم اًموهفم اًضيأ ةيلحملا ررضلا ربج جمارب تدمتعإ دقل
نوناقلا( يضارألا ةداعإو اياحضلا نوناق نإ ،لاثملا ليبس ىلعف
صاخشأ‘ مــهــنأ ىــلــع اــياــحضلا فِّرــعــُي اــيــبــموــلوـــك يف )1102/8441
1 ذنم تعقو تاكاهتنإل ةجيتن يعامج وأ يدرف ىذأل اوضّرعت

GŸ©æ≈ GdƒGS°™ hGŸô¿ 'd∏†°ë«qá'
تايبدألا يفو ىواعدلا نوناق يف شاقنلا نم ريثكلا كانه ناك دقل
ربج ضارغأل ةّيحض رَبتعُي يذلا وه نم ةلأسم لوح ةيميداكألا
هفيرعت نكمي ال حلطصملا نأ ىلع عامجإ كانه ،كلذ عمو91.ررضلا
وهو اًينمضو اًحيرص اًضارتفإ كانه نأ عقاولا .ةقيض تاحلطصمب
نإف ،يناسنإلا نوناقلا وأ ناسنإلا قوقحل تاكاهتنإ ثدحت امدنع
صخشلا( رشابم ررض نم اوناع نيذلا كئلوأ طقف اوسيل اياحضلا
اًضيأ نكلو )لاثملا ليبس ىلع ،ءافتخإلا وأ بيذعتلل ضّرعت يذلا
صخشلا ءابرقأك( كاهتنإلا نم نيررضُتملا نيرخآلا صاخشألا
.ثادحألا ىلع اًدهاش ناك نَم وأ )ءافتخإلا وأ بيذعتلل ضرعت يذلا

ءاـــفـــتـــخإلا نأشب ةدـــحـــتملا ممألا ةـــيـــقاـــفـــتإو ةـــيساسألا ئداــــبملا نإ
،لاـثملا لـيـبس ىـلـعـف .حـلـطصمـلـل ةـعساو فـيراـعــت ناــمِّدــقــُي يرسقــلا
 :نأ ىلع ةيساسألا ئدابملا صنت

GE¿ GŸÑÉOÇ G’CS°ÉS°«á Hû°ÉC¿ G◊≥ ‘ G’Efàü°É± hLÈ Gd†°ôQ, h›ªƒYá
eÑÉOÇ eμÉaëá G’EaÓä eø Gd©≤ÉÜ )5002(, hG’ELà¡ÉO Gd≤†°ÉF» Ùμªá
GdÑ∏óG¿ G’Ceôjμ«á ◊≤ƒ¥ G’Efù°É¿ g» GCeƒQ Lƒgôjá dàëójó f£É¥ heói

hU°ƒ∫ G◊≥ ‘ LÈ Gd†°ôQ, Y∏≈ G’Cbπ HÉdæù°Ñá dÓEfà¡ÉcÉä G÷ù°«ªá
◊≤ƒ¥ G’Efù°É¿ hG’Efà¡ÉcÉä Gÿ£ÒI d∏≤Éfƒ¿ G’Efù°ÉÊ. hY∏≈ GdôZº eø
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f£É¥ hGS°™, Y∏≈ Gdæëƒ GŸoØü°qπ GCOfÉ√.



.ةيلودلا ريياعملل

دارفأ نيب زييمتلل دوهجلا لذب ،ريدقت لقأ ىلع ،يغبني
ًدامتعإ ةفلتخم ةلماعم مهتلماعمو ةحلسملا تاعامجلا

ةريطخ تاكاهتنإ يبكترُم مهسفنأ مه اوناك اذإ ام ىلع
نيب زييمتلل ىرخألا سُسألا نم52.ال مأ يلودلا نوناقلل
مت ،لاثملا ليبس ىلعف .يناجلا فعض ةجرد يه ةانجلا

دونجك ملاعلا ءاحنأ عيمج يف لافطألا نم ديدعلا دينجت
مـــــغر مـــــهدـــــيـــــنجت عـــــنـــــم يف لودـــــلا تلشف دـــــقو ،لاـــــفـــــطأ
اهلوكوتوربو لفطلا قوقح ةيقافتإ بجومب مهتامازتلا
تاـــعازـــنـــلا يف لاـــفـــطألا كارشإب قــــلــــعــــتملا يراــــيــــتــــخإلا
نعً الضف ةديج ةيقالخأ ججح كانه ،كلذل .ةحلسُملا

اــياــحضك لاــفــطألا دوــنجلا ىلإ رــظــنــلـــل ةـــيـــنوـــناـــق ججـــح
دونجلا حنم مت دقل ،عقاولا يف .ررضلا ربج نوقحتسي
62ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا لِبق نِم ررضلا ربج لافطألا

متي مل اذإو72.نويلاريس يف ةصاخ ةلماعم مهحنم متو
ةانجلا نم ،ديدحتلاب ،ةفعضتسملا تائفلا قحب فارتعإلا
لــقأ ىــلــع ،يغــبــنــي هــنإف ،رارضألا رـــبـــج ىـــلـــع لوصحلاـــب
حالسلا عزن ،حيرستلل تايجيتارتسإ ذيفنتو عضو ،ريدقت
لثامم ريثأت مهل نوكي نأ نكمي يتلاو جامٕدالا ةداعإو

.ررضلا ربجل

V°ôhQI G¿ jμƒ¿ LÈ G’CV°ôGQ
eæÉS°ÑÉk, a©qÉ’k haƒQjÉk

تقحل يتلا رارضألا عيمج وحم ىلإ رارضألا ربج فدهي
ةـمـيسجلا تاـكاـهـتـنإلا نوـكـت اـمدـنـع هـنأ دــيــب .ةــّيــحضلاــب

يناسنإلا نوناقلل ةريطخلا تاكاهتنإلاو ناسنإلا قوقحل

كلذكو ةلئاعلا دارفأ اًضيأ لمشيو ،‘5891 يناثلا نوناك
ةّيحضلا ةدعاسمل لُّخدتلا دنع ىذألل اوضرعت صاخشأ‘
12.‘ءاذيإلا عنمل وأ لمتحملا

يف هّجوتلا وهو الأ هركذ قبس امل ماه ءانثتسإ كانه
عيسوت عنمل ملاعلا ءاحنأ عيمج يف براجتلا فلتخم

ةحلسملا تاعامجلا دارفأ لمشيل ةّيحضلا موهفم قاطن
.تاكاهتنإ يبكترم مهسفنأ مه اونوكي نأ نكمي نيذلا

نوـــناـــق بجوـــمـــب ،اـــيـــبـــموـــلوـــك يف ،لاـــثملا لـــيــــبس ىــــلــــع
ءاضعأ راـــبـــتـــعإ نـــكــــمــــي ال ،يضارألا ةداــــعإو اــــياــــحضلا
ةـــيروـــثـــلا ةـــحـــلسملا تاوـــقـــلا لـــثـــم ،ةـــحـــلسملا تاـــعاـــمجلا
اذــــه ضارــــغأل اــــياــــحض مـــــهـــــنأب ،)CRAF( ةـيـبـموـلوـكـلا
ةعامجلا نع مهّيلخت دنعً الافطأ اونوكي مل ام نوناقلا
ةـــطخلا أشنأ يذـــلا نوـــناـــقـــلا ناــــك ،ورــــيــــب يف22.ةحلسملا
نأ ىلإ صُلخ دقو .ةيدودحم رثكأ رارضألا ربجل ةلماشلا
ةجيتنو اياحض اورَبتعُي نل ةحلسملا تاعامجلا ءاضعأ‘
32.‘ رارضألا ربج نم نيديفتسم اونوكي نل كلذل

ريشُي يلودلا نوناقلا بجومب ءيش يأ دجوي ال ،كلذ عم
ةجيتن ررضلا ربج يف اهقح وأ هقح دقفي صخشلا نأ ىلإ
ليلد كانه عقاولا يفف ،ةحلسم ةعامج يف اًوضع هنوكل

قوقحل ةيكيرمألا لودلا ةمكحم تمكح دقف .سكعلا ىلع
ءافتخإ نأشب الاميتاوغ دض اكاماب ةيضق يف ،ناسنإلا
هتجوزو وه هحنمب عازنلا ءانثأ تاباصعلا دارفا دحأ

رارضأ( مهب قحل يذلا ىذألا نع رارضألا ربج هترسأو
،أدــبملا ثيــح نــم ،نــكــمــي ،مــث نـــم42.)ةيلاـم رـيـغو ةـيـلاـم
قحلا ىلع لوصحلا قوعي جمانرب ةيعورشم يف نعطلا

هتفلاخمل كلذو اياحضلا نم ةنيعم تائف ررض ربج يف

11 LÈ G’CV°ôGQ d†°ëÉjÉ GdæõG´ ‘ Gd©ôG¥: OQhS¢ eoù°à≤ÉI eø eoªÉQS°Éä eo≤ÉQfá
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ةجاح كانه كلذلو ،ناسنإلا قوقح نوناق بجومب هيف
بقاوع ىلع ءاضقلا لجأ نم فاصتنإلل ىرخأ غيص ىلإ
نآلا كانه ،كلذ عمو13.ةلاح لك ةعيبطل اًعبت كاهتنإلا
ىرخألا غيصلا نع ضيوعتلل ةيولوألا ءاطعإ ىلإ هّجوت

يفكي ال هنأ الإ ،مهم ضيوعتلا نأ نيح يفو .ررضلا ربجل
ةوالع .مئالم لكشب اياحضلاب قحل يذلا ررضلا ةجلاعمل
ىلإ ةريطخلا تاكاهتنإلا نم نوجانلا رظني دق ،كلذ ىلع
.ةرذق لاومأ اهنأ ىلع تاضيوعتلا

وأ ،اًيدرف اياحضلل رارضألا ربج نوكي نأ اًضيأ يغبني
نوــكــي يكــل ،ءاوسٍ دــح ىــلــع اــًيــعاــمــجو اــًيدرــف نوـــكـــي نأ

يف قحلا نأ ةركف ىلإ ةيساسألا ئدابملا دنتست23.اًِبسانم
فرتعي هنكلو يدرف قح لوألا ماقملا يف وه ررضلا ربج

يعاــــمــــج رــــبــــجو نــــيــــيــــعاــــمــــج اــــياــــحض دوـــــجوـــــب اًضيأ
اًضيوعت دِّدحُي مل يلودلا نوناقلا نأ نيح يفو33.رارضألل

يه اًيلودو اًيلحم مويلا ةداتعملا ةسرامملا نإف ،اًيعامج
اــياــحضلا نــم تاــعوــمجمل يعاــمــج رارضألل رــبــج حـــنـــم
درجمب هوحم نكمي ال يعامج ررض كانه نوكي امدنع
فاصتــــنإلا نإف ،كلذــــل .يدرــــفــــلا رارضألا رــــبــــج مــــيدــــقــــت
ةـياـنــعــب سردــَي فوس ررضلا رــبــج ةــيــحاــن نــم بِساــنملا

كلذ يف امب ررضلا ربج نم ةفلتخم غيص مادختسإ ةيفيك
ريفوت ىلع هتردق ميظعتل يعامجلاو يدرفلا ررضلا ربج

ساسأ ىلع همييقت يغبنيو ،اياحضلل لماكلا فاصتنإلا
43.طورشلا كلت

اًضيأ راـبـتـعإلا نــيــعــب فاصتــنإلا لــبس ذــخأــَت نأ يغــبــنــي
ربج موقي نأ نامضل ةمزاللا ريبادتلا رِّفوُت نأو ةّيحضلا
كلذ يدؤي نأ نود ثدحي يذلا ررضلا ةجلاعمب ررضلا
ةبسنلاب ةصاخ ةيمهأب كلذ مسّتيو .ءاذيإلا ةداعإ ىلإ
ِّيلِثم(ITBGL ،لافطألا ،ءاسنلا لثم ةفيعضلا تائفلل
ِّيئاـــنـــُث ،لاـــجرـــلا نـــم سنجلا ِّيلـــثـــِم ،ءاسنـــلا نــــم سنجلا
نوـلـِمـحـي نـيذـلا صاـخشألا ،اـًيسنــج نوــلوــحــتملا ،سنجلا

،يسنجلا فـنــعــلا اــياــحضو،)ةـثوــنألاو ةروــكذــلا تاــفص
نأ نــيــح يفو .تاــكاــهــتــنإلل اًضرــعـــت رـــثـــكألا مـــه نـــيذـــلا
ميمصت اهب يغبني يتلا ةيفيكلا دِّدحُي ال يلودلا نوناقلا
ذاختإّ مت دقف ،ديدج نم ءاذيإلا يدافتل ررضلا ربج جمارب
هذه تلمشو .فدهلا اذه قيقحتل اًيلمع ةفلتخم ريبادت
يغبني يتلا ةقيرطلا نأشب اياحضلا عم رواشتلا ريبادتلا
نأشب ةجيتن دوجو نامضو ،رارضألا ربج ءارجإ اهب

عاــمس نــم اــياــحضلا نــيــكــمــت ،رارـــكـــتـــلا مدـــع تاـــناـــمض

ًاءدــبــم لــماــكــلا ررضلا رــبــج راــبــتــعإ نــكــمــُي ،كحملا ىــلـــع
باـبسأل قـقـحـتــي نأ لــمــتحملا رــيــغ نــم نــكــلو اــًيــهــيــجوــت

نكي مل نإ فالآلا( اياحضلا دادعأ كلذ يف امب ،ةفلتخم
ةرداق ةيموكح تاسسؤم دوجو مدع ؛)مهنم نييالملا

ةيلاملا دراوملا ىلإراقتفإلا ؛اياحضلا ىلإ لوصولا ىلع
فنعلا رارمتسإو ؛رارضألا ربج ذيفنتو ديدحتل ةيرشبلاو
بوجو ىلع ةيساسألا ئدابملا صنت ،كلذ عم .عازنلاو
82.‘ًايروفوً الاّعف ،ًابسانم‘ رارضألا ربج نوكي نأ

ةيلودلا كوكصلا وأ ةيساسألا ئدابملا نأ نم مغرلا ىلع
نــــكــــمــــي هــــنإف ،تاــــحــــلـــــطصملا هذـــــه فِّرـــــعـــــُت ال ىرـــــخألا
ةــيــنوــناــقــلا ةدــعاــقــلا نــم ةــماــه تاــهــيــجوــت صالــخــتسإ
لبس دافنتسإ طرش نم تاءانثتسإلاب حمست يتلا ةيلودلا
ريغ هذه فاصتنإلا لبس نوكت امدنع ةيلحملا فاصتنإلا

ةبسانم فاصتنإلا لبس رَبتعُت انهو .ةلاّعف وأ ةِبسانم
ىـلـع وـه يذـلا كاـهـتـنإلا ةجلاـعمل ةـمــئالــم نوــكــت اــمدــنــع
اهنوك بناج ىلإ ،نوكت امدنع ةلاّعف نوكتو92ِّكحملا

نم تمِّمُص يتلا ةجيتنلا قيقحت ىلع ةرداق‘ ،ةِبسانم
فاصتنإلا لبس ةحاتإ ىلإ ةّيروف ةملك ريشتو03.‘اهلجأ

هذـــه قـــبـــطـــنـــتو .نـــمزـــلا نـــم ةـــلوـــقـــعـــم ةرـــتـــف نوضغ يف
،ررضلا رــبــج يف قحلا ىــلــع ةرشاـــبـــم ةروصب مـــيـــهاـــفملا

اًحاتم اًضيأ نوكي نأ يغبني فاصتنإلل ليبس هنأ ثيح
قوقح تاكاهتنإ ةجلاعمل يلحملا ىوتسملا ىلع دارفألل
هقيبطتو ررضلا ربج يف قحلا ةعيبط نأ ريغ .ناسنإلا

تاكاهتنإلاو ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنإلا ىلع
امل ديدحتلا نمٍ ديزم ىلإ وعدت يناسنإلا نوناقلل ةريطخلا
.فاصتنإلا قايس يف تافصلا هذه هينعت

eæÉS°pÑkÉ
ىلع يلودلا نوناقلل ةريطخلا تاكاهتنإلا نوكت امدنع
فاصتنإلا لبس نم ليبس يأ ديدحت ةلأسم نإف ،ِّكحملا
ةمجانلا رارضألاو تاكاهتنإلا عم لماعتلل ًاِبسانم نوكي
يف ةباجإلا نم ءزج دِرَيو .ةيمهألا غلاب رمأ وه اهنع
لماعتلل ةحاتملا ررضلا ربجل ةسمخلا ةيعوضوملا غيصلا

،ةيساسألا ئدابملا يف دراولا وحنلا ىلع ،ررضلا اذه عم
ينوـناـقـلا هـقـفـلاو ،باـقـعـلا نـم تالـفإلا ةـحـفاـكــم ئداــبــم
ةداــعإ ،ضيوــعــتــلا ،قوــقحلا ّدر :يهو ةــيــلودــلا تاــئيــهــلـــل
نأ نيح يفو .راركتلا مدع تانامضو ،ةيضرتلا ،ليهأتلا
نوناقلا بجومب ررضلا ربجل لّضفملا لكشلا وه ّدرلا
اًبوغرم وأ اًنكمم ،اًيفاك اًمئاد نوكي ال هنإف ماعلا يلودلا
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ةدــــــحاو ةرمل تاضيوــــــعــــــت عـــــــفد كلذ يف اـــــــمـــــــب ،رارضألا
)onob(، ةيسارد حِنم ،ةلمرألل ةشيعملل يدعاقت بتار
،ةيحصلا ةياعرلا ةموظنم ىلإ لوصولا ةيرحو ،لافطألل
ةـــلـــماـــكـــتملا ةـــيـــحصلا ةدـــعاسملاو ررضلا رـــبـــج جماـــنرــــب
هـــنإ لـــب .لاـــفـــطألاو لـــمارألل ،ناسنإلا قوـــقــــح اــــياــــحضل
اذإ ةــيرــكسعــلا ةــمدخلا نــم باــحسنالاــب لاــفـــطألل حـــمسي
لاكشأ اًضيأ مدختسإ ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب73.كلذ يف اوبغر
ةماقإو اياحضلل اًقفو عراوشلا ةيمست لثم ةيضرتلا نم
هذـه مـظـعـم قـيـبـطـتّ مــت دــقــل83.اياـحضلا مـيرـكـتـل بصـُنـلا
.بيذعتلاو يرسقلا ءافتخإلا اياحض ىلع اًضيأ ريبادتلا

يف )1102( يضارألا ةداـــــعإو اـــــياـــــحضلا نوـــــناـــــق ُّدــــــعــــــُي
ال وهف .ميمصتلا ثيح نم اًضيأ اًزراب انوناق ايبمولوك
يف امب ،اياحضلل ررضلا ربج لاكشأ عيمج طقف لمشي
اًضيأ مِّدـــــــقـــــــي هـــــــنـــــــكـــــــلو ،نـــــــكاسملا ّدرو يضرألا ّدر كلذ
اهب يغبني يتلا ةقيرطلاب قلعتي اميف ةريبك ليصافت
ةروصب اهريفوت اهيف متي يتلا ةقيرطلاو اهنمٍ لك ذيفنت
نوــناــقــلا نأ ظــحالــن نأ ناــكــمــب ةــيــمــهألا نــم .ةــكرـــتشـــُم
،ررضلا ربج لاكشأ عيمج ىلإ ةفاضإلاب ،اًضيأ نمضتي
ةلمكم ةحارص ربتعُت يتلا ةدعاسملا نم ةفلتخمً الاكشأ

93.اهنعً اليدب تسيلو رارضألا ربجل

ةزرابلا تالاحلا نم ايبمولوكو يليشت ربتعت نيح يفو
ىلإ ةراشإلا نم ّدب الف ،ررضلا ربج جمارب ميمصت يف

ةضفخنم تايوتسمو ةيوق ةيموكح تاسسؤم تاذ امهنأ
دــعــب طــقـــف حالصإلا أدـــب ،يلـــيشت يف .داسفـــلا نـــم اـــًيـــبسن
دــعــب نــيــنسلا ِّرــم ىــلـــع نَّسحتو ةـــيروـــتاـــتـــكـــيدـــلا ءاـــهـــتـــنإ
أدبو نوناقلا دامتعإ مت ،ايبمولوك يفو .ةيروتاتكيدلا
تاسسؤم كانه نكلو حلسملا عازنلا مضخ يف هقيبطت
.دالبلا يف اًيبسن ةيوق

ىلإو دراوملا ىلإ رقتفت يتلا برحلا اهترمد ىرخأ لود يف
ةجلاـــعمل ةـــيساـــيسلا ةدارإلاو ةـــيوــــقــــلا ةــــلودــــلا تاسسؤم
ميمصت نم دب ال ناك ،بسانملا وحنلا ىلع اياحضلا

،نوــيــلارــيس يف .رارضألا رــبــج نــم ةـــفـــلـــتخم تاـــعوـــمجم
ميدقتب4002 ماع يف ةحلاصملاو ةقيقحلا ةنجل تصوأ

يف اوناك نيذلا اياحضلا نم ةنيعم تائفل رارضألا ربج
ءانثأ مهريغ نم رثكأ اوناع نيذلاو ديدش فعض ةلاح

نيباصملا ،فارطألا يروتبم مهو ،هل ةجيتن وأ عازنلا
،يسنجلا فــنـــعـــلا اـــياـــحض ،برحلا يف حارـــجـــب نـــبرـــخآلا

لـــبس نـــم ةداـــفــــتسإلا نــــم اوــــنــــكــــمــــتــــي ىــــتــــح مــــهــــتاوصأ
دامتعإ ،راعلا ةمصو ةحفاكم ،ررضلا ربجو فاصتنإلا
ررضلا ربج ريبادت ذيفنتو عضوو ،ةيباجيإ لمع ريبادت
53.ةلجاعلا

تبلا دنع ىرخأ لماوع اًضيأ رابتعإلا يف ذخؤي نأ يغبني
ةـــِبساــــنــــم نوــــكــــت نأ نــــكــــمــــي يتــــلا فاصتــــنإلا لــــبُس يف

،ينيدلا قايسلا كلذ يف امب ،مجانلا ررضلل يدصتلل
ريفوت نوكي نل ،لاثملا ليبس ىلعف .يسايسلاو يفاقثلا
اًمئاق عازنلا نوكي امدنع اًِبسانم نيحزانلل يضارألا ّدر
بِسانملا ريغ نم نوكيسو .ةمالسلل طورش دجوت الو
نود نم يسنجلا فنعلا اياحضل ضيوعتلا ميدقت اًضيأ

مــهداسجأ ىــلــع ترــّثأ يتــلا ةدــيدــعـــلا بيـــلاسألا ةجلاـــعـــم
.مهب تقحل يتلا راعلا ةمصوو ،مهلوقعو

بوغرم ررضلا ربج لاكشأ نيب عْمجلا نأ نم مغرلا ىلع
ربج ريبادت نم ريبدت لك نوكي نأ اًضيأ مهملا نمف ،هيف
ةداعإ رَبتعُت ،لاثملا ليبس ىلعف .اًضيأ اًِبسانم ررضلا
يغبني يذلا ررضلا ربج لاكشأ نم اًمساحً الكش ليهأتلا
.ةـمـيسجلا تاـكاـهـتـنإلا اـياـحضل اـًمـئاد اـًحاــتــم نوــكــي نأ

ةيحصلا تامدخلا ىلع لوصحلا ليهأتلا ةداعإ بلطتيو
اياضقل ةبسنلابً ءاوس نمزلا نم ةليوط ةرتفل ةيفاكلا
عفد نإف قايسلا اذه يفو .ةيلقعلا وأ ةيندبلا ةحصلا
ةرورضلاــــب حــــمسي نــــل تاــــمدخلا هذــــه نــــع ضيوــــعـــــتـــــلا
ررضلا عم ةنكمم ةقيرط لضفأب اولماعتي نأب اياحضلل
ةّيحضلا ناك اذإ ،ىرخأ ةيحان نمو63.مهب قحل يذلا

هــيـــف تعـــقو يذـــلا دـــلـــبـــلا ىلإ ةدوـــعـــلا عـــيـــطـــتسي ال ئـــجال
ةنكمم ةليسو لضفأ ضيوعتلا نوكي دقف ،تاكاهتنإلا
دلب يف ةيفاكلا ةيحصلا تامدخلا ىلع لوصحلا نامضل
.رخآ

فارــتــعإلا نود اــياــحضلــل مَّدــقـــُي يذـــلا رارضألا رـــبـــج نإ
يتـلا تاـكاـهـتــنإلا يف لــماــكــلا قــيــقــحــتــلاو ،ةــيــلوؤسملاــب
هنأش نم ،ثدح ام نأشب ةقيقحلا نع فشكلاو اهودبكت
نأ ىلإ يحويسو فاصتنإلل ةيلمع يأ يف كشلا عضي نأ

.اًِبسانم نكي مل رارضألا ربج

ةرـيــثــم ةــنراــقــم يلــيشت يف ررضلا رــبــج جماــنرــب مِّدــقــيو
نـيذـلا ،اـياـحضلـل مّدـقـُي ،لاـثملا لــيــبس ىــلــعــف .ماــمــتــهإلل
ربج نم ةلماش ةعومجم ،هيشونيب ماظن دي ىلع اولتُق
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ةنجل يهو‘جيتير‘ ةنجل0991 ماع يف تئشُنأ ،يليشت يف
جراخ  لتقلاو ءافتخإلا تايلمعل يّدصتلل قئاقح يّصقت
يف هـيشوــنــيــب ماــظــن لالــخ تثدــح يتــلاو ءاضقــلا قاــطــن
ةنجللا فيلكت مت دقل .0991-3791 ماوعألا نيب ام ةرتفلا
لـتـقـلاو ءاـفـتـخإلا تاـيـلـمـع اـياـحض ةـيوـه دـيدـحــتــب اًضيأ

ناـكو .رارضألا رـبـجــب ةــيصوــتــلاو ءاضقــلا قاــطــن جراــخ
ةــــيــــنــــطوــــلا ةسسؤملا ءاشنإل ةــــعــــفاد ةوــــق ةــــباــــثــــمـــــب كلذ
ربج ميدقت نع ةلوؤسم ةينطو ةسسؤم يهو ،ةحلاصملل
يف رارمتسإلاو ،نيفتخملا دوجو ناكم ديدحتو ،رارضألا

قوـــقحل ينـــطوـــلا سلجملا ئشُنأ دــــقــــل24.اـياـحضلا دــيدحت
34.ةيلخادلا ةرازو نم هيجوتب ةيموكح ةسسؤمك ناسنإلا

اهنإف ،رارضألا ربج نع ةلوؤسم تناك اهنأ نيح يفو
لثم ىرخأ ةيموكح تاسسؤم عم نواعتلاب مهل تمِّدُق
ةـــلـــماـــكـــتملا ةـــيـــحصلا ةدـــعاسملاو ررضلا رـــبـــج جماـــنرــــب
.ناسنإلا قوقح اياحضل

.جيتير ةنجل ةيالو نم ًاءزج بيذعتلا نم نوجانلا نكي مل
‘شيلاف‘ ةنجل ءاشنإب يليشت تماق طقف4002 ماع يف

بيذعتلاو نوجسلا ةسايسب ةينعملا ةينطولا ةنجللا يهو
نـّيـعـَت دـقـل .بيذـعـتـلا اـياـحضب ةـطـيحملا ةـقـيــقحلا تاــبــثإل
عـــيـــمـــج جاردإ ناـــمضل نـــيـــترـــم ةـــنـــجـــلـــلا ةـــيالو دـــيدــــمــــت
تّفلك امنيب ،اياحضلا شيلاف ةنجل تدّدح دقل .اياحضلا

ىـلـعـف .رارضألا رـبـج مـيدـقـتــب ىرــخأ ةــيــموــكــح تاسسؤم
ةدعاسملاو ررضلا ربج جمانرب فيلكت مت ،لاثملا ليبس

ةداعإ ريفوتب ناسنإلا قوقح اياحضل ةلماكتملا ةيحصلا
ةـيدـعاـقـتـلا تاشاـعملا دـهــعــم ناــكو ،اــياــحضلــل لــيــهأتــلا
ةـــيدـــعاـــقـــتـــلا تاشاـــعملا عــــفد نــــعً الوؤسم يعاــــمــــتــــجإلا
اهلمع ةنجللا تهنأو .ةايحلا ديق ىلع نيقابلا اياحضلل

 .1102 ماع يف

يف مالسلاو ةلادعلا نوناق فّلك ،كلذ نم ضيقنلا ىلع
ربج ميدقتب مالسلاو ءاضقلا َةيالو5002 ماعل ايبمولوك
مدـع تتــبــثأ ةــموــظــنملا هذــه نأ رــيــغ .اــياــحضلــل رارضألا

غلابم حَْنم يفو ،ىواعدلا يف تبلا يف اهئطبو اهتيلاعف
مل ثيحب اًدج ةعفترم تناك يتلا ايحضلل رارضألا ربج
نـم مُـّلـعـتـلاـبو .تالاحلا عـيـمـج لـمشتــل اــهــعــيسوــت نــكــمــي
اياحضلا نوناق1102 ماع يف ايبمولوك تّنس ،اهئاطخأ

ررضلا ربج ةموظنم نم تلقتنإ كلذبو ،يضارألا ةداعإو
رــبــج جماــنرــب ىلإ ءاضقــلا لالــخ نــم اــهــلــيــكشت مــت يتــلا
يهو ،اياحضلا ةدحو نوناقلا أشنأ دقل .يلخادلا ررضلا

دراوملا ذاــــخـــــتإبو .برحلا لـــــمارأو اـــــياـــــحضلا لاـــــفـــــطألا
ةقيقحلا ةنجل تصوأ ،رابتعإلا رظنب نويلاريسل ةدودحملا

اياحضلل ةيعامتجإلا تامدخلا ريفوتب اًضيأ ةحلاصملاو
بتاورلا ،ةيحصلا ةياعرلا لثم مهتشيعم زيزعت لئاسوو
ضورـــقـــلاو تاراـــهملا بيردـــت ،مــــيــــلــــعــــتــــلا ،ةــــيدــــعاــــقــــتــــلا

يعـــــــمـــــــتجملا رارضألا رـــــــبـــــــجو ،ةرــــــــيــــــــغصلا عــــــــيراشملا/
مل ةــقـــيـــقحلا ةـــنجل تاـــيصوـــت نإف ،كلذ عـــمو04.يزمرلاو
.اًيلمع قّقحتت

a©qÉ’k
هنأ ينعي اذهو .اًضيأ لاّعف رارضألا ربج نوكي نأ يغبني
يفو .مجانلا ررضلا وحم ناكمإلا ردق لواحُي نأ يغبني

ىلإ دوعت رومألا لعج ليحتسملا نم نوكي داكي نيح
ةميسجلا تاكاهتنإلا هيف نوكت قايس يف قباسلا عضولا

رارضألا رــــــبــــــج عضو يرورضلا نــــــم نإف ،ِّكحملا ىـــــــلـــــــع
ّدبكتملا ررضلا ةجلاعمب اياحضلل حمست ةقيرطب هذيفنتو
داــــــــعـــــــــبألا نإف ،كلذ ىلإ ةـــــــــفاضإلاـــــــــبو .دـــــــــح ىصقأ ىلإ
اياحضلل نكمي يتلا ةيلمعلا يهو ،فاصتنإلل ةيرهوجلا

امك مساح رمأ يه ،ررضلا ربج ىلع لوصحلا اهلالخ نم
.ةيساسألا ئدابملا يف هب فرتعم وه

Gd¡«μπ GŸƒDS°qù°»
لودلا راتخت ام اًبلاغ ،ةيمومعلا ءاذيإلا تاقايس يف

مـــيدـــقـــتـــل ةـــلـــيسوـــك يلحملا يرادإلا ررضلا رـــبــــج جمارــــب
امدنعو ،فورظلا هذه لثم يفو .اياحضلل فاصتنإلا
نإف ،نييالملا نكي مل نإ اياحضلا فالآ كانه نوكي
نــم ةــّيــلاــعـــف رـــثـــكأ نوـــكـــت ةـــيرادإلا ررضلا رـــبـــج جمارـــب
ةنكمم ةفلكت لقأب ،ةعرسب فاصنإلا ميدقت يف مكاحملا
ئدابملا عِّجشُت .ةلدألا ريياعم ضافخنإ عم ،اياحضلل
نـــم تالـــفإلا ةـــحـــفاـــكـــم ئداــــبــــم نــــع ًالضف ،ةــــيساسألا
دحاو مجح دجوي ال14.جماربلا نم عاونألا هذه ،باقعلا
يلحم يرادإ جمانربب رمألا قلعتي امدنع عيمجلا بساني
ءاشنإ ىلإ ًالـــيـــم كاـــنـــه نأ رــــيــــغ .رارضألا رــــبجل يلاــــثــــم
ربج ميدقتل ةددحم ةيالو اهل ةديدج ةيموكح تاسسؤم
نم ةددحم ةرتفل لمعلل ةصصخم ةينازيمبو ،ررضلا
رارضألا ربج جمارب ءاشنإ نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .تقولا
نأ يغبني ال ةيئاضقلا تاءارجإلا نأ ينعي ال ةيرادإلا
لـــبس يف قحلا اـــياـــحضلا عـــيــــمجل نأل ،ةــــحاــــتــــم نوــــكــــت
رـبـجـب ةــبــلاــطــمــلــل ةــلاــّعــفو ةــبِساــنــم ةــيــئاضق فاصتــنإ
.ررضلا
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فارتعإلا مت ام اذإ ةّيحض صخشلا ُّدعُي ،يليشت ةلاح يف
فارتعإلا متي يكلو .شيلاف وأ جيتير ةنجل لِبق نم هب
ءانثأ بيذعتلا وأ /و لاقتعإلا نم يجان هنأب صخشلاب
وأ /و زُجتحُأ دق صخشلا نوكي نأ بجي ،ةيروتاتكيدلا
يفـظوـم بناـج نـم ،ةـيساـيس باــبسأل بيذــعــتــلــل ضّرــعــت
ماوـــعألا نـــيـــب ،ناـــعذإب نوـــفّرصتـــي صاـــخشأ وأ ةــــلودــــلا
،ةضفخنم اياحضلل ةّلِدألا ريياعم تناك دقل .0991 -3791

ةراـمـتسإ تاـناـيـب لاـمـكإ ةـطاسبـبو مـهــنــم بــّلــطــتــي ثيــح
نـكاـمأ لـثـم تاءاـعدإلا نـع ةـيساسأ تاــموــلــعــم نــمضتــت
نوــمِّدـــقـــي مـــث ،عـــئاـــقوـــلا فصوو خـــيراوـــتـــلاو زاـــجـــتـــحإلا
ىلإ صخشلا ةنجللا وعدت كلذ دعب .ةنجللا ىلإ ةرامتسإلا

تاءاــعدإلا يف قــيــقــحــتــلا مــث ،هـــتداـــهش ءاـــقـــلإل ةـــلـــباـــقـــم
نــم ةــعــّمجملا تاــموــلــعــمــلــل تاــناــيـــب ةدـــعاـــق مادـــخـــتسإب
نإ15.ةـيـلود رداصمو ةـيـموـكـح رـيــغو ةــيــموــكــح رداصم
اورــِبــتــعُأ ةــنــجــلــلا ماــمأ اوــلــثــم نــيذــلا صاــخشألا مــظـــعـــم

ّمـــــت صخش000,05 نــــــم رـــــــثـــــــكأ ىلإ ىدأ امم ،اـــــــياـــــــحض
25.بيذعتلا وأ /و زاجتحإلا نم نوجان مهنأب فارتعإلا

S°péÓqä Gd†°ëÉjÉ
ىلع لوصحلا ةيناكمإ اياحضلل ةيمسرلا تالجسلا حيتُت

تالـجس عضوـب نادــلــبــلا عــيــمــج مــُقــت مل35.رارضألا رـبــج
تاعازنلا يف اياحضلا ددع دادزإ املك نكلو ،اياحضلل
اـياـحضلا دـيدـحــتــل ةــبساــنــم ةادأ اوــلــّكش اــمــّلــك ،ةــحــلسملا

.ررضلا ربج ليهستو

ةداملا بجومب اياحضلل لجس ءاشنإ مت ،ايبمولوك يف
ماـع لــبــَقــف .يضارألاّ ةداــعإو اــياــحضلا نوــناــق نــم451
امب اياحضلل تالجسلا نم ديدعلا دالبلا ىدل ناك ،1102

كانه نكي مل نكلو نيحزانلا نع ريبك لجس كلذ يف
يتلا تاكاهتنإلا ةعيبطو اياحضلا ددع نأشب حوضو
ةــموــظــنــم ءاشنإ اــيــبــموــلوــك تررـــق كلذـــل .اـــهـــل اوضرـــعـــت
عــــيــــمــــج طــــبرو ،اــــياــــحضلا ةدــــحو نــــم ءزــــجـــــك ةدـــــّحوـــــم
نكمي دُُدج اياحض ةيوه ديدحتو ةدوجوملا تامولعملا
حلسملا عازنلا اياحض نع ةقوثوم تامولعم اومِّدقُي نأ

ناريزح نم ارابتعإو .ناسنإلا قوقحل ةدّدحم تاكاهتنإو
726,124,8 دالبلا يف نيلّجسملا اياحضلا ددع غلب ،7102

45.ةّيحض

رــبــج ةــطـــخ نـــم ءزـــجـــك لـــِِجس ءاشنإ اًضيأّ مـــت ،ورـــيـــب يف
ةدحو لثامت هنع ةلوؤسملا ةسسؤملاو .ةلماشلا رارضألا

ةينعملا ةلودلا تاسسؤم عيمج قيسنت نع ةلوؤسم ةدحو
ةكراشم معدو اياحضلا فاصتنإل ةينطولا ةموظنملاب
،كلذ ىـــلـــع ةوالـــع44.ررضلا رــبــج ةــيــلــمــع يف اـــياـــحضلا

ايبمولوك يف ةداحلا يلخادلا حوزنلا ةلكشم ىلإ رظنلابو
تِئشُنأ ،)ملاعلا يف ةبسن ىلعأ تقولا كلذ يف رَبتعُت يتلا(
يتلا يضارألا عيمجل لجس عضول يضارألا ةداعإ ةدحو
مالتسإ ،عازنلا ءانثأ اهتراسخ تّمت وأ اهنع يلختلا مت
ّدر ةاضق ىلع اياضقلا ضرعو قوقحلا ّدر تابلاطم
نأ ايبمولوك تراتخإ دقل .اياحضلا نع ةباينلاب قوقحلا
،ررضلا ربج لاكشأ نم لّضفم لكشك قوقحلا ّدر سمتلت
ًاليحتسم قوقحلا ّدر ناك اذإّ الإ ضيوعتلا يف رُظنَت الو
يضرألا ةدحو تّقلت ،6102 -1102 ماوعألا نيب  .اًيدام
،%15ّ لح مت ،6102 ماع ىتحو .قوقحلا ّدرِب ةبلاطم593.09
54.اًمكح218,1 ّدرلا ةاضق ردصأو اياضقلا نم

Gd©ª∏«Éä hG’COdá
ردق سفن ىلع يه اهقيبطت متي يتلا دعاوقلاو جهنلا نإ
بلـطـتـت .رارضألا رـبـج تاـيـلآل يسسؤملا لــكــيــهــلا ةــيــمــهأ
نـــكمم ،ةــــحضاو تاءارــــجإ ةــــيــــلحملا ررضلا رــــبــــج جمارــــب
64.ةفّفُخم ةلِدأ ريياعمو ،ةزجومو اهيلإ لوصولا

،صخش يأل نـكــمــي ،لاــثملا لــيــبس ىــلــع ،اــيــبــموــلوــك يف
لـَـّجســُي نأ ،يضارألا ةداــعإو اــياــحضلا نوــناـــق بجوـــمـــب
.ةـلاـّعـفو ةـلــجاــع ةــيرادإلا ةــيــلــمــعــلا نوــكــت نأو ةــّيــحضك
ةلودلا قتاع ىلع تابثإلا ءبع عقي ،كلذ ىلع ةوالع
يغــبــنــي هــنأ ىلإ نوــناــقــلا رــيشــُي74.ةـّيــحضلا ىــلــع سيــلو
اياحضلا ةين نسح اًمئاد ضرتفت نأ ةلودلا تاطلسل
ةليسو يأب مهب قحل يذلا ررضلا تابثإ ىلع مهتردقو
ئداــبــم ىــلــع اًضيأ نوــناـــقـــلا صنـــيو84.اًنوناق ةـلوـبـقـم

نأ اـهـيـف مـعزـُي تالاـح ىــلــع اــهــقــيــبــطــت يغــبــنــي ةــفــلــتخم
لـيـبس ىـلـع .يسنجلا فـنــعــلــل اــياــحض اوــناــك صاــخشألا
نأ نــكــمــي ال ةـــّيـــحضلـــل قـــباسلا يسنجلا كوـــلسلا ،لاـــثملا
رـــبـــج ىـــلـــع لوصحلا نـــم ناـــمرـــحـــلـــل لـــيـــلدـــك مَدـــخـــتســــُي
اميف ةماه ةلدأ دعاوق اًضيأ نوناقلا نّمضتيو94.رارضألا
ةّيحضلا ناك اذإ ،لاثملا ليبس ىلعف .ضرألاب قلعتي
هنأ تابثإ ىلع اًرداق ضرألا ةداعتسإ ىلإ ىعسي يذلا
صخشلا ناكو ،اهلغشي وأ اهيلع زئاح ،ضرألا كلتمي
قتاع ىلع عقي تابثإلا ءبع نإف ،اًيلخاد حزان ربتعُي
وه صخشلا نكي مل ام كلذ سكع يعّدي يذلا فرطلا
05.نيحزانلا نم ًاضيأ
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ناك دقل .لجاع تقؤم رارضألل ربج لكش ىلع ريبادت
بونج يف ةحلاصملاو ةقيقحلا ةنجلل يقطنملا ساسألا
اياحضلا نأ وه ةلجاعو ةتقؤم ريبادت ذاخِّتإ يف ايقيرفأ

ىلإ ةــــلاــــحإلا وأ تاــــمدخلا نـــــع تاـــــموـــــلـــــعـــــم‘ نوـّقــلــتــيس
نم ةيلاملا ةدعاسملا نعً الضف ]...[ ةبسانملا تامدخلا
ربتعُت يتلا تامدخلا نمث عفد وأ /و ىلع لوصحلا لجأ

لـكشب ةدَّدحملا ةـلـجاـعـلا تاـجاـيـتــحإلا ةــيــبــلــتــل ةــيرورض
اـهـنأب ةـلـجاــعــلا تاــجاــيــتــحإلا دــيدحت مــت دــقــل65.‘صاخ

وأ /و ةـيداـم ،ةــيــمــيــلــعــت ،ةــيــفــطاــع ،ةــيــبــط تاــجاــيــتــحإ‘
ةقيقحلا ةنجل يف رارضألا ربج ةنجل تدَّدحو75.‘ةيزمر
تاعوفدم بلاغلا يف مهل تمَّدقو نيديفتسملا ةحلاصملاو
يكيرمأ رالود317 و يكيرمأ رالود052 نيب حوارتت ةيدقن
رارضألا ربج عفد مت دقل .نيلاُعملا ددع ىلع اًدامتعإ
نم رثكأ اهنم دافتسإو ،1002 -8991 ماوعألا نيب لجاعلا
85.ةّيحض000,41

نم ناكو .نويلاريس يف ةلجاع ريبادت مادختسإ اًضيأّ مت
نم ةفلتخم اًعاونأ ريبادتلا هذه لمشت نأً الصأ ىخوتملا
فـــنـــعـــلا اـــياـــحض ،فارـــطألا يروـــتـــبـــم لـــثــــم ،اــــياــــحضلا
نم ةفلتخم عاونأ نعً الضف ،نيّدنجملا لافطألا ،يسنجلا
مت دقل95.اًفلتخم جمانربلا ناك ،اًيلمع ،كلذ عمو .ريبادتلا

يكــيرـــمأ رالود001 وــحــن غــلــبــت ةــتــقؤم تاــعوــفدــم حـــنـــم
ام ىّقلت دقو .يسنجلا فنعلا اياحضو فارطألا يروتبمل
06.ةــــتــــقؤملا ةــــناــــعإلا هذــــه ةــــّيـــــحض007,12نـــم برـــقـــي

نـــم لـــيـــلـــق ددـــع داــــفــــتسإ ،تاــــعوــــفدملا ىلا ةــــفاضإلاــــبو
زكرملا ريشي .ةلجاعلا ةيبطلا ةياعرلا نم اًضيأ اياحضلا
ةـلاـح يف ةــّيــحض13 نأ ىلإ ةـيـلاـقــتــنإلا ةــلادــعــلــل يلودــلا

نم ةّيحض532 ىّقلتو ةيحارج ةيلمعل اوعضَخ ةجرح
16.يبطلا جالعلا يسنجلا فنعلا اياحض

ةـفورـعـم ةـلـجاـعـلا ةـيوـلوألا تاذ ةــيدــقــنــلا تاــعوــفدملا نإ
ةدـــــحـــــتملا ممألا ةـــــنجل اـــــهــــــتذــــــخأ ثيــــــح اًضيأ قارــــــعــــــلــــــل
تاــبــلاــطملا يف رــظــنــلا دــنــع راــبـــتـــعإلا يف تاضيوـــعـــتـــلـــل
.تيوكلل قارعلا وزغ ءانثأ تعقو يتلا رارضألاب ةقلعتملا

ىــلــع ضرــعــلــل ةــلــَّهؤملا تاــبــلاــطــمــلــل ةــتسلا تاــئفــلا نــم
زكرُت .ةلجاع ميجو ءابو فلأ تائفلا تربتعُأ ،ةنجللا
ةـــيصخشلا ةـــباصإلا ىـــلــــع ،صاــــخ هــــجوــــب ،‘ءاب‘ ةــئفـــلا
هذــه يف رــظـــنـــلاّ مـــت ،كلذـــل ةـــجـــيـــتـــنو ،ةاـــفوـــلاو ةرـــيـــطخلا
تناك26.ةــيوــلوألا لــيــبس ىــلــع اــهــعــفد مــتو تاـــبـــلاـــطملا
يلاتلابو ً،اليئض اًددع لِّكشت‘ءاب‘ ةئفلا نم تابلاطملا

رــبــج سلجم اــهــيــلــع قــلــطــيو ،اــيـــبـــموـــلوـــك يف اـــياـــحضلا
نــيــيدرــفــلا اــياــحضلا لــيــجست ةــطــلُس اــهـــل نإ55.رارضألا

ةـحارص دــعــبــتســَت اــهــنــكــلو ءاوسٍ دــح ىــلــع نــيــيــعاــمجلاو
يف ءاضعأ هسفن تقولا يف اوناك نيذلا اياحضلا ليجست
.ةحلسملا تاعامجلا

aƒQjkÉ
دـيدــحــتــل ةــلــعاــفو ةــبساــنــم تاــيــلآ دوــجو ىلإ ةــفاضإلاــب
لوصح نامض اًضيأ مهملا نمف ،مهليجستو اياحضلا
ىلع لوصحلا مدع نإ .يروف ررض ربج ىلع اياحضلا

فاصتــنإلا ةــلــيسو ىــتــح لــعــجــي يروـــفـــلا رارضألا رـــبـــج
رصنـــع ةـــعرسلا نإف يلاـــتـــلاـــبو ،ةـــلـــعاـــف رـــيـــغ ةـــِبساــــنملا
.ةلعاف ةجلاعم قيقحتل يساسأ

تاونس دعب ةيلحملا ررضلا ربج جمارب ءاشنإ متي ام اًريثك
تاكاهتنإ وأ ناسنإلا قوقحل تاكاهتنإ عوقو نم ةديدع
تايلمع قايس يف نوكت ام اًبلاغ ذإ ،يناسنإلا نوناقلل
،ثدح اذإ ،رارضألا ربج نأ ينعي اذهو .ةيلاقتنإلا ةلادعلا
نأ نيح يف ةيلمعلا نم اًدج رخأتم تقو يف هميدقت متي
يفـــف .راــــثآ هــــيــــلــــع بترــــتــــتو رــــمــــتسي اــــم اــــبــــلاــــغ ررضلا

رــبــج تاــيــلــمــع ِرجت مل ،لاـــثملا لـــيـــبس ىـــلـــع ،نوـــيـــلارـــيس
نيب اًيئزج ةلاّعف تحبصأو7002 ماع يفّ الإ رارضألا

ماع يف عازنلا ءاهتنإ نم مغرلا ىلع ،9002 و7002 يماع
أوسأ ثودح نم مغرلا ىلع ،يليشت يف ،لثملابو .3002
ىلوألا سمخلا تاونسلا لالخ ناسنإلا قوقحل تاكاهتنإ

يف تأدــــــــــب اــــــــــهــــــــــنأ الإ ،)8791-3791( ةــيروــتاــتــكــيدــلا نـــم
.2991 ماع يف فاصتنإلا

وأ عازـــنـــلا مضـــِخ يف رارضألا رـــبـــج مـــيدـــقــــت بعصلا نــــم
مادــعــناــب عاضوألا هذــه مستــت اــم ًاـــبـــلاـــغ ثيـــح ،عـــمـــقـــلا
تاسسؤملا ىلإ راـــقـــتـــفالاو ةـــيــــفاــــكــــلا ةــــيساــــيسلا ةدارإلا
يغبني ،ىوصقلا تالاحلا هذه لثم يف .اهذيفنتل ةيفاكلا
ررضلا ةجلاعم وأ ءاوتحإل ىرخأ فاصتنإ لبس ةحاتإ
.ةــيــناسنإلا ةــنوــعملا لـــثـــم ،اـــياـــحضلا هـــنـــم ىـــناـــع يذـــلا

مه نمل ةيروفلا ررضلا ربج ريبادت دامتعإ اًضيأ يغبنيو
مل ةلجاعلا ريبادتلا نأ نيح يفو .اهيلإ ةجاحلا ِّسمأ يف

يغبني هنكل ،لودلا عيمج يف عساو قاطن ىلع مَدختسُت
.اهذيفنت مت امثيح اهتيمهأ تُتبث دقف اهعيجشت

مَدختسُت تناك ،لاثملا ليبس ىلع ،ايقيرفأ بونج يف
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ممألل ةعباتلا تاضيوعتلا ةنجل تعفد ،قارعلا ةلاح يف
ةدـــــحـــــتملا ممألا قودـــــنص نـــــم رارضألا رـــــبــــــج ةدــــــحــــــتملا
%5 ىّقلت قودنصلا نأ ركذلاب ريدجلا نمو .تاضيوعتلل
فاصتــــنإل ةــــيــــطــــفــــنــــلا قارــــعـــــلا تارداص تادـــــئاـــــع نـــــم
76.اياحضلا

قاــفــتإ نــم ًاءزـــج قودـــنصلاا ءاشنإ ناـــك ،نوـــيـــلارـــيس يف
ةـــقـــيـــقحلا ةـــنجل نـــم ةـــيصوـــتـــب كلذــــكو86،)9991(يمول
يأ ،9002 ماع يفّ الإ قودنصلا ءاشنإ متي مل96.ةحلاصملاو
دقل .مالسلا ةيقافتإ يف هنيمضت نم نمزلا نم دقع دعب
اًدــج ةــلــيــئض قودــنصلا ىلإ ةــمدـــقملا تاـــمـــهاسملا تناـــك
ليبس ىلعف .يلودلا نواعتلا ىلع ةريبك ةجردب دمتعتو
،ةدحتملا ممألل عباتلا مالسلا ءانب قودنص مدق ،لاثملا

نييالم3 ،ررضلا ربج جمانرب نم ىلوألا ةنسلا لالخ
غــلــبــمــبّ الإ نوــيــلارــيس مــهاست مل اـــمـــنـــيـــب يكـــيرـــمأ رالود
07.يكيرمأ رالود000,462

ةيئانجلا ةمكحملاَ أشَنأ يذلا يساسألا امور ماظن نإ
ةداملا بجومب نامتئإلا قودنص اًضيأ عدتبإ دق ةيلودلا
رمألا رصتقي الو ةجودزم ةيالو هيدل قودنصلا نإ .97
يف ةــمــكحملا هــب رــمأت يذــلا رارضألا رــبـــج ذـــيـــفـــنـــت ىـــلـــع
ةدعاسم جمارب اًضيأ مِّدقي لب ،اهررقت يتلا اياضقلا
،ةماعو ةصاخ رداصم نم قودنصلا لّومُيو .اياحضلل
مالــــتسإو ،لودــــلا نــــم ةــــيــــعوــــط تاــــعرــــبــــت كلذ يف اـــــمـــــب
.ةمكحملا اهب ُّتبت يتلا تارداصملاو تامارغلا

تـّمـت دـقـل36.ةءاـفـكـب اـهـعـم لـماـعـتـلا نـم ةـنـجـلــلا تنــّكــمــت
لاجعتسإلا هجو ىلع ةبلاطم539,3 هعومجم ام ةجلاعم
46.‘ءاب‘ ةئفلا نمض نيجَردُملل ةيولوألا ءاطعإ عم

“ƒjπ HôGeè LÈ Gd†°ôQ
ىلع يلحملا ررضلا ربج جمانرب حاجن نم ءزج دمتعي
نيح يفو .قيبطتلل ةلباق اهلعجل ةيلاملا دراوملا صيصخت
نأّ الإ ،ةياغلا هذه قيقحتل ةفلتخم تايلآ مادختسإ نكمي
.ةعئاش ةسرامم وه ررضلا ربجل ةصاخ قيدانص ءاشنإ

ةلادعلا نوناق عَّرَش ،لاثملا ليبس ىلع ،ايبمولوك يف
ىرج ،اياحضلا ضيوعتل اًقودنص5002 ماعل مالسلاو
56.اياحضلا ةدحو ةيلوؤسم تحت قحال تقو يف هعضو

ةــلادــعــلا نوــناــق بجوــمــب هؤاشنإّ مـــت قودـــنصلا نأ اـــمـــبو
دارــــفأل ةــــيــــئاــــنجلا ةــــيــــلوؤسملا لواــــنــــتــــي يذــــلا ،مالسلاو
بجوـمــب اــهــحــيرست مــت يتــلا ةــيرــكسعــلا هــبش تاــعاــمجلا
دارفأ نم لوصأو ةيلام دراوم ىلع لصح دقف ،نوناقلا
نــــم ةصصخملا دراوملاو ،ةــــيرــــكسعـــــلا هـــــبش تاـــــعاـــــمجلا
مويلاو .تاعربتلاو ،يلودلا ليومتلا ،ةينطولا ةينازيملا
نوناق بجومب اياحضلل رارضألا ربج قودنصلا عفدي
ةداعإو اياحضلا نوناق بجومب كلذكو مالسلاو ةلادعلا
يضارألا ةداعإل صاخ قودنص ئِشُنأ امك66.يضارألا
نع لوؤسم يضارألا ةداعإو اياحضلا نوناق بجومب
.اهتيكلم ةداعإو يضارألا دادرتسإ بناوج عيمج ةرادإ
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أوسأ لالخف .ماعلا فنعلا دعاصت ىلا ،ماسقنإلل ةريثم تناك ام
يندم000,55 نم رثكأ لتُق ،7002-6002 ةرتفلل ءامدلا كفس نم نيماع

17.ةيفئاط ةيفلخ ىلع تذِّفُن ام اًبلاغ يتلا تامجهلا يف

نأشب02 مقر نوناقلا يقارعلا باونلا سلجم عّرش ،قايسلا اذه يف
ةـيرـكسعـلا ءاـطـخألاو ةـيـبرحلا تاـيـلــمــعــلا ءارــج نــيررضتملا ضيوــعــت
عـيـمـج نوـناـقــلا لــمشيو .9002 ماـع رـخاوأ يف ةـيـباــهرإلا تاــيــلــمــعــلاو
يف ةدَّدحملا ثداوحلا عاونأ نم نيررضتملا نييعيبطلا صاخشألا
رثأب ّقبطُي نوناقلا اذه نأ امك .مهرَُسأ دارفأل اًمعد مدقُي امك ناونعلا
خيرات وهو ،3002 راذآ02 دعب وأ يف تعقو يتلا ثداوحلا ىلع يعجر
نوناقلا قيبطت ىخوتملا نم ناك ،ةيادبلا يفو .قارعلل يكيرمألا وزغلا

نع ةيلوؤسملا نأ ريغ ،ءاوس دح ىلع نييركسعلاو نييندملا ىلع
.لصفنم نوناق بجومب عافدلا ةرازو ىلإ اًقحال تلوحت نييركسعلا

مُّدقتلا مِّيقُيو قّمُعم وحن ىلع02 مقر نوناقلا بابلا اذه ضرعتسي
شقاني كلذكو ،هبجومب اياحضلل رارضألا ربج ميدقت يف زرحُملا
بابلا اذه دمتعيو .هخيرات ةياغل ةيلمعلا يف روصقلا هجوأ ضعب
تالباقملا كلذكو ةلصلا تاذ قئاثولاو هسفن نوناقلا ليلحت ىلع
.مالعإلا لئاسوو قارعلا يف ةحلصملا باحصأ عم اهءارجإ مت يتلا

Gd≤Éfƒ¿ Qbº 02dù°æá 9002hJ©ój∏¬
d©ÉΩ 5102
دهش ،3002 ماع ةدحتملا تايالولا ةدايقب نيسح مادص ةحازإ بقع
راشتـــنإ ىدأ دـــقو .ماـــظـــنـــلاو نوـــناـــقـــلـــل ماـــت هـــبش اًراـــيـــهـــنإ قارـــعــــلا
تايالولا هتداق يذلا وزغلا ةمواقمل تلِّكُش يتلا ةحلسملا تاعامجلا
اًبلاغ يتلاو لدجلل ةريثملا لالتحإلا تاسايس بناج ىلإ ،ةدحتملا

cªÉ gƒ eØü°sπ ‘ GŸ≤óeá, jàªà™ Gd©ôG¥ HîÈI ‘ YóO eø eÑÉOQGä
LÈ G’CV°ôGQ Gdà» Jà£ÉH≥ e™ aÎGä flà∏Øá eø GdæõG´ hGdócàÉJƒQjá Gdà»
eôqä H¡É GdÑÓO. hbó T°ª∏â gò√ GŸÑÉOQGä LÈ G’CV°ôGQ Gdò… ” eæë¬

‘ GCY≤ÉÜ Zõh Gd©ôG¥ d∏μƒjâ, hHôGeè LÈ G’CV°ôGQ Gıà∏Øá Gdà»
hV°p©â H©ó YÉΩ 3002d†°ëÉjÉ f¶ÉΩ U°óGΩ Mù°Ú. H«ó GC¿ GdÈfÉeè G’CcÌ
U°∏á ’CZôGV¢ gòG Gdà≤ôjôg» GŸæ¶ƒeá Gdà» GCfû°ÉgÉ Gd≤Éfƒ¿ Qbº02Hû°ÉC¿

J©ƒj†¢ GŸà†°ôQjø LôGA Gd©ª∏«Éä G◊ôH«á hG’CN£ÉA Gd©ù°μôjá hGd©ª∏«Éä
G’EQgÉH«á. d≤ó ”q GEbôGQ Gd≤Éfƒ¿ ‘ YÉΩ 9002h” J©ój∏¬ ‘ YÉΩ 5102, heÉ
RG∫ S°ÉQ… GŸØ©ƒ∫, ‡É joãÒ eù°ÉCdá a«ªÉ GPG cÉ¿ gòG Gd≤Éfƒ¿ Áμø GC¿
jμƒ¿ GCS°ÉS°kÉ aÉYÓk dà©ƒj†¢ V°ëÉjÉ Gdü°ôG´ e™ OGYû¢.
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تاــبــلاــطملا مالــتسإل يسسؤملا لـــكـــيـــهـــلا ّصخـــَي اـــمـــيـــفو
ةـنجل نوــناــقــلاَ أشنأ دــقــف ،اــهــيــف قــيــقدــتــلاو ضيوــعــتــلاــب
ءاضقلا سلجم لِّثمُي ٍضاق اهسأري دادغب يف ةيزكرم
ةيموكح تارازو ةينامث نع نيلثمم نم فلأتيو ىلعألا

اًناجل اًضيأ نوناقلاَ أشنأ دقل .ناتسدروك ميلقإ ةموكحو
ةظفاحم لك يف بولسألا يف لثامم نيوكت اهل ةيعرف
ةبلاطملا يف نيبغار اياحضلا نوك لاح يفو .ميلقإو
لالخ نم مهبلط اومِّدقي نأ مهيلع بجوتي ضيوعتلاب
تاــفـــلـــم دادـــعإ نـــع ةـــلوؤسملا ةـــيـــعرـــفـــلا ناـــجـــلـــلا ىدـــحإ
يفو .ةينَعملا ثداوحلا يف تاقيقحتلا ءارجإو اياضقلا

ةيعرفلا ناجللا ردصُت ،ةباصإلا وأ داهشتسإلا تالاح
تالاحل ةبسنلاب امأ ،ضيوعتلاب قلعتملا رارقلا اهسفن
اــهــنإف ،نــيدوـــقـــفملا صاـــخشألا وأ تاـــكـــلـــتـــمملاـــب ررضلا
موقت .قيدصتلل ةيزكرملا ةنجللا ىلإ لاُحت ةيصوت ردصُت
ىــلــع تاضارــتــعإلا يف رــظــنــلاــب اًضيأ ةــيزــكرملا ةــنــجــلــلا

تاــــبــــلاــــطملا باــــحصأ نـــــم ةـــــمدـــــُقملاو ةـــــقـــــباس تارارـــــق
.ضيوعتلاب

ليدعت ىلع يقارعلا باونلا سلجم قفاو ،5102 ماع يف
ّمت دقف .ةماهلا تارييغتلا نم ةلسلس نّمضتي نوناقلل
نـيـيـعـيـبـطـلا صاــخشألا لــمشيــل نوــناــقــلا قاــطــن عــيسوــت
يبـــــــعشلا دشحلا ىـــــــحرـــــــج نـــــــعً الضف ،نـــــــيــــــــيوــــــــنــــــــَعملاو
لاكشأ نم لكشك فاطتخإلا فيُضأ دقو .ةكرمشيبلاو
عم لماعتلا نآلا يرجيو ،نوناقلا هّيطغُي يذلا ررضلا
اـهـب لـماـعـُي يتـلا ةـقـيرـطـلا سفــنــب نادــقــفــلاو فاــطــتــخإلا
ماع ليدعت ثدَحتسإ امك .ضيوعتلا ضارغأل داهشتسإلا
نيررضتملل37ءادهشلا ةسسؤم لخاد ةديدج ةرئاد5102

تيلـمـعـلاو ةـيرـكسعـلا ءاـطـخألاو ةـيـبرحلا تاـيـلـمـعـلا ءارـج

نوناقلا دِّدحُي ،ةلومشملا ةدّدُحملا ررضلا عاونأ ثيح نم
؛نادقفلا وأ داهشتسإلا :ررضلا ربجل ةلَّهؤم تائف ةسمخ

ىرخألا تالاحلاو تاباصإلا27؛يئزجلا وأ يلكلا زجعلا
تِقحل يتـــــلا رارضألا ؛اـــــًتــــــقؤم اــــــًجالــــــع بلــــــطــــــتــــــت يتــــــلا
.ةساردـلاو ةـفـيـظوـلاــب ةــقــلــعــتملا رارضألاو ؛تاــكــلــتــمملاــب
اهعيمج لمشت يتلا ىلوألا ةثالثلا تائفلاب قلعتي اميفو
ربج نم عاونأ ةثالث ىلع نوناقلا صني ،ةيدسج ارارضأ
00,057,1 نيب اهتميق حوارتت ةدحاو ةرمل ةحُنم :ررضلا

ىلإ رالود084,1( يقارع رانيد000,057,3 و يقارع رانيد
؛يدعاقت بتار ؛ةلاحلا ةروطخ ىلع اًدامتعإ )رالود371,3
رــــبــــج عاوــــنأ عــــيــــمـــــج مَّدـــــقـــــت .ةـــــّيـــــنـــــكس ضرأ ةـــــعـــــطـــــقو
وأ زجعلا ةلاح يف ةّيحضلا ىلإ ةرشابم ةثالثلاررضلا
وأ داهشتسإلا ةلاح يف ةيحضلا ةرسأ ىلإ وأ ،ةباصإلا
،نادـــلاوـــلا مـــه ةـــيـــحضلا ةرُسأب نوــــلوــــمشملاو .نادــــقــــفــــلا
.تاوخألاو ةوخألا ،تاجوزلا وأ جوزلا ،تانبلا ،ءانبألا

درف لك ةصح ةيمالسإلا ةعيرشلا بسح ثاريملا دِّدحُيو
.ضيوعتلا غلبم يف ةيحضلا براقأ نم

تاكلتمملاب تقحل يتلا رارضألا نع ضيوعتلاُ حنم متي
ةـمـيـقـلا ىــلــع اًداــمــتــعإ ةدــح ىــلــع ةــلاــح لــك ساسأ ىــلــع
تاكلتمملا عاونأ نإ .دَّبكتملا ررضلا ىدمو ةداملل ةرَّدقملا
،تالــجــعــلا لــمشتو قاــطــنــلا ةــعساو ضيوــعــتــلــل ةــلــهؤملا
عــئاضبــلاو رــجاــتملا ،ثاــثألا ،ةــيـــعارزـــلا يضارألا ،رودـــلا
يذلا ررضلا جَلاعُي ،اًريخأ .تاكرشلاو ،اهيف ةدوجوملا
هناكم ىلإ ةّيحضلا ةداعإب ةساردلاو ةفيظولا ىلع رثؤي
وأ بتاور يأ عـــــــفدو ،لـــــــمـــــــعــــــــلا وأ ةساردــــــــلا يف قــــــــباسلا

نم ةّيحضلا اهيف عُِنم يتلا ةرتفلل ةدّدسُم ريغ تاقحتسم
.لمعلا
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ةيزكرملا ةنجللا لبق نم ةيمسرلا ماقرألا لاصحتسإّ مت
تايلمعلا اياحض ضيوعت يف ريبك مُّدقت رِهظُي يذلاو
ذنم ةيباهرإلا تايلمعلاو ةيركسعلا ءاطخألاو ةيبرحلا

زاجنإ مت ،6102-1102 ةرتفلا لالخ .02 مقر نوناقلا رودص
ةصاخلارارضألاـب قـلـعـتـت ةــلــماــعــم640,56هــعوــمجم اــم
،ءادـهشلاـب قـلـعـتـت ةـلــماــعــم498,811كلذـكو تاـكـلـتـمملاـب
حونمملا غلبملا عومجم ناك دقل .نيدوقفملاو ىحرجلا
024 نم رثكأ هذه ةسمخلا تاونسلا ةرتف لالخ اياحضلل
 .)يكيرمأ رالود نويلم553 نم رثكأ( يقارع رانيد نويلب

ةيعرف ناجل ليكشت ةيلوؤسم اهل صصخو ،ةيباهرإلا
عاونأ عيمج يّقلت نع ةلوؤسم نوكت ةظفاحم لك يف

نآلا دادغب يف ةيزكرملا ةنجللا رود رصتقيو .تابلاطملا
يف ررضلا تالاـــح نأشب يئاـــهـــنـــلا رارـــقـــلا ذاـــخـــتإ ىــــلــــع
عاونأ نأشب ةمدقملا تاضارتعإلا يف رظنلاو تاكلتمملا
ةيزكرملا ةنجللا ليكشت رييغت مت امك .اياضقلا نم ىرخأ
ميلقإ نع نيلثمم نعً الضف ،طقف تارازو ةثالث لمشيل
،ناسنإلا قوقحل ايلعلا ةيقارعلا ةيضوفملا ،ناتسدروك
حُنملا غلابم تداز ،اًريخأو .مهسفنأ اياحضلا نع لثممو
نم اًيلاح حوارتتل نوناقلا بجومب ةدحاو ةرم ةمّدقملا
511,2( يقارع رانيد000,000,5 ىلإ يقارع رانيد000,005,2
ةروطخل اًعبت ،)يكيرمأ رالود032,4 ىلإ يكيرمأ رالود
.ررضلا
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عوفدملا يلكلا غلبملا
 اياحضلا ىلإ
)يقارعلا رانيدلاب(

تالماعملا ددع
لبق نم ةزجنملا
 ةيعرفلا تاجللا
نيباصم،ءادهش(
 )نيدوقفمو

ةزجنملا تالماعملا ددع
ةيزكرملا ةنجللا لبق نم
نيررضتملا ضيوعتل
)تاكلتمم(

اهيف تّمت يتلا ةنسلا
ةجلاعم
تالماعملا

ةلماعم
ةلماعم
ةلماعم
ةلماعم
ةلماعم
ةلماعم

1102-2102

3102

4102

5102

6102

عومجملا

ةيباهرإلا تايلمعلاو ةيركسعلا ءاطخألاو ةيبرحلا تايلمعلا ءارج نيررضتملا ضيوعتل ةيزكرملا ةنجللا :ردصملا
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000,648,532,861

625,543,783,65

075,844,809,05

468,799,224,47

985,745,011,07

945,581,560,024

ةلماعم
ةلماعم
ةلماعم
ةلماعم
ةلماعم
 ةلماعم

ماع لبق ام ثداوح طقف لمشت هالعأ ةروكذملا ةيلكلا
.تاظفاحملا كلت يف4102

اًضيأ مِّدقُت ةيزكرملا ةنجللا نم ةلَصحتسملا ماقرألا نإ
ةلماعملا ةجلاعم اهيف تّمت يتلا ةظفاحملا بسح اًعيزوت

عيزوت نأ مغرو .6102 -1102 ةرتفلا لالخ ماع لك يف
لكشب فلتخي اهنيب اميفو تاظفاحملا لخاد تالماعملا

اهرابتعإب تباث لكشب ّفنصُت دادغب نإف ،ماع لك ريبك
هذه لالخ تالماعملا ددع عومجم يف ىلعألا ةظفاحملا

1 مقر لودجلا يف ةدراولا تاونسلا نأ ىلإ ةراشإلا رَُدجت
ةـلـماـعملا ةجلاـعــم اــهــيــف تــّمــت يتــلا ةــنسلا لــباــقــت هالــعأ

نأ امبو .ثداحلا اهيف عقو يتلا ةنسلا ةرورضلاب سيلو
اهتجلاعم مِتت تالماعملا نأو ،يعجر رثأب قّبطُي نوناقلا

دــق ةــيوــنسلا ماــقرألا رــخآ نإف ،اــهــمالـــتسإ بيـــترـــت بسح
اهخيرات دوعي يتلا ثداوحلاب ةصاخ ىواعد نمضتت
ةيعرفلا ناجللا نأ امبو ،كلذ ىلع ةوالع .3002 ماع ىلإ

ىلإ تّرطضإ ىونينو نيدلا حالص ،رابنألا تاظفاحم يف
دادعألا نإف ،4102 ماع يف شعاد مُّدقت دعب اهلمع قيلعت

722,21

356,31

237,31

304,01

130,51

640,56

147,54

136,53

495,81

631,71

297,1

498,811
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ةيقبتملا تاظفاحملاب ةصاخلا ماقرألا امأ .1 مقر لكشلا
ةيسداقلا ،طساو ،ءالبرك ،ناسيم ،فجنلا تاظفاحم يهو
ضافخنإلا ببسب1 مقر لكشلا يف ةلثمم ريغ يهف ،ىنثملاو
.تاظفاحملا هذه نم تالماعملاا ددع يف يبسنلا

ةرــيــبــك اًدادــعأ تلــجس يتــلا ىرــخألا تاــظــفاحملاو .ةرــتـــفـــلا
لــمشت ةرــتــفــلا هذــه لالــخ ةزــَجــُنملا تالــماــعملا نــم اــًيـــبسن
نـــيدـــلا حالص ،ةرصبـــلا ،لـــباــــب ،ىوــــنــــيــــن ،راــــبــــنألا ،ىلاــــيد
يف ةدوجوم تاظفاحملا هذهب ةصاخلا ماقرألا نإ .كوكركو
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ةيباهرإلا تايلمعلاو ةيركسعلا ءاطخألاو ةيبرحلا تايلمعلا ءارج نيررضتملا ضيوعتل ةيزكرملا ةنجللا :ردصملا

رمألا نإ ريراقتلا تَدروأ ،ذيفنتلا ءدب دعب ىتحو1102.47
57.ةدــحاو ةــبــَلاــطــم ةجلاــعمل نــيــماــع لّدــعـــم قرـــغـــتسإ دـــق

ريبك ددع يف تبلاطملا نم ريبك ددعَ مكارت ام ناعرسو
نـــيذـــلا اـــياـــحضلا ددـــع عاـــفــــترإ ببسب تاــــظــــفاحملا نــــم
67.ضيوعتلاب نوِبلاطي

سلجم يف ناسنإلا قوقح ةنجلل ينوناق راشتسمل اًقفو
نوـناـقـلـل ةـيـطارـقورــيــبــلا تاءارــجإلا نٕإ ،يقارــعــلا باوــنــلا
ىلا رارضألا ربج ميدقت يف ريخأتلل يسيئرلا ببسلا ربتعُت
يف ترِكُذ يتلا ىرخألا نادلبلا نع اًفالخو77.اياحضلا
رايتخإب قارعلا مُقَي مل ،ريرقتلا اذه نم ةقباسلا باوبألا

رارضألا ربج ميدقت نع ةلوؤسم ةيوق ةيزكرم ةسسؤم
ةـيـعرـفـلا ناـجـلـلاو ةـيزـكرملا ةـنـجـلـلا نأ ثيــح .اــياــحضلــل
طقف نيلثمم نم نوفلأتي02 مقر نوناقلا بجومب ةّنيُعملا

ينعي اذهو .ٍضاق اهسأري ةفلتخم ةيموكح تارازو نع
رارضألا ربج ىلع لمعت ةغِّرفتم ةسسؤم دجوت ال هنأ

Gdã¨ôGä hGdàëóujÉä
ةيلمع نإف ،هالعأ ةروكذملا تازاجنإلا نم مغرلا ىلع
روصقـــلا هــــجوأ نــــم وــــلــــخــــي مل02 مــقر نوــناــقــلا ذــيــفــنـــت
ىلع ةيزمر ةلالد ،امٍ دح ىلإ ،اذه لِّكشيو .تايّدحتلاو
يف رارضألا ربج جمانرب ذيفنت هِجاوت يتلا تابوعصلا

ًالضف .ةلودلا تاسسؤم فعضو يراجلا عازنلا مضخ
اهئشنُي ةيتاسسؤم لكايهو تارشؤمب طابترإلا كلذ ىلع
.نوناقلا

قاطنلا ةعساولا ريخأتلا تالاح تّدأ دقل ،ءيش لك لبق
بجومب اياحضلل رارضألا ربج ميدقت ةيلمع داسفإ ىلإ
يندــم عــمــتجم ةــمــظــنــم لــثــممل اـــًقـــفوو .02 مــقر نوــناــقـــلا

يف02 مقر نوناقلا رودص نم مغرلا ىلع هنإف ،ةيقارع
تاــمــيــلــعـــتـــلا ةـــيـــلاملا ةرازو رِدصـــُت مل ،9002 ماــــع رـــــخاوأ
ماع فصتنم ىتح ذيفنتلا زِّيح نوناقلا عضول ةمزاللا
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نم ةيمسر قئاثو ىلع لوصحلا اياحضلا ىلع نيعتي
تابلاطم ميدقت لجأ نم ةفلتخم ةيموكح بتاكم ةدع
ةئيطب رارضألا ربج ةيلمع ريس ناك دقل97.رارضألا ربج

نم ةيادبلا يف بلط يذلا ،ريجهتلا عقاو باعيتسإ يف
اهيف عقو يتلا ةظفاحملا يف مهتابلاطم ميدقت اياحضلا
روهدتو08.رخآ ناكم يف نوشيعي اوناك ول ىتح ثداحلا
ترـِبــجُأو .4102 ماــع يف شعاد مُّدـــقـــت دـــعـــب رـــثـــكأ عضوـــلا
رابنألا ،ىونين ،كوكرك تاظفاحم يف ةيعرفلا ناجللا

ةدمل كوكرك - لماكلاب مهلمع فقو ىلع نيدلا حالصو
ناريزح يف .نيماع نم رثكأل رخألا ضعبلاو ،رهشأ ةثالث
ىلاــيد ةــنجل نــيـــمأ نأب ةـــيزـــكرملا ةـــنـــجـــلـــلا تداـــفأ ،4102
ىلإ هــقــيرــط يف وــهو يباــهرإ موــجــه يف لـــتـــُق ةـــيـــعرـــفـــلا
باوــــــنـــــــلا سلجم يف وضع هـــــــحّضو امل اـــــــًقـــــــفو .بتـــــــكملا
لصاحلا عازنلا نع مجانلا لّوطملا حوزنلا نإف ،يقارعلا

.رارضألا ربج ىلع لوصحلا ىلع اياحضلا ةردق قاعأ دق
ىوـــتسم ىـــلـــع اـــهـــعـــيزوــــت مــــتــــي تاضيوــــعــــتــــلا لاوــــمأ نإ
نيبغار ريغ اوناك نيحزانلا نم ديدعلا نكل ،تاظفاحملا

ينـــــمألا عضوـــــلا ببسب مـــــهـــــتاـــــظــــــفاحم ىلإ ةدوــــــعــــــلا يف
18.بِّلقتملا

تاعوفدملا ليغشتل ةيزكرم ليومت ةموظنم اًضيأ دجويال
.02 مقر نوناقلا بجومب ررضلا ربج لاكشأ نم اهريغو
ةيعرفلا ناجللاو ةيزكرملا ةنجللا مدقُت ،كلذ نمً الدبو
تاـطـلسلاو دــعاــقــتــلا ةــئيــهو ةــيــلاملا ةرازو ىلإ اــهــتارارــق
تاعوفدم ،ضيوعتلا حِنم رادصإ نع ةلوؤسملا ةيلحملا
هنأ ينعي اذهو .يلاوتلا ىلع يضارألا عطقو ،دعاقتلا

نأشب اــًيــباــجــيإ اًرارــق اــياـــحضلا ىـــقـــلـــتـــي اـــمدـــنـــع ىـــتـــح
نأ نكمي لماوعلا نم ةددعتم ةعومجم نإف ،مهتابلاطم

بتاكملا لبق نم مهيلإ رارضألا ربج ميلست نود لَوحت
نم ةثالث لصفنم لكشبو حرص دقو .ىرخألا ةيموكحلا
نأب دادغب يف مهتلباقم تّمت نيذلا باونلا سلجم ءاضعأ
ةـيـباـجـيإ جئاـتـنـل اًدـيـكأت اوـّقــلــت دــق اــياــحضلا نــم دــيدــعــلا

اًقفو28.ةيلعف لاومأ ىلع اولصحي مل مهنكل ،مهتابلاطمل
جارفإلا يف تثدح يتلا تاريخأتلا نإ ،ةيزكرملا ةنجلل

تاءارــــجإلاو تاــــقــــيــــقدــــتــــلا ىلإ ىزــــعــــُت تاــــعوــــفدملا نــــع
ةبساحملا ةرئادو ةنزاوملا ةرئاد اهِعّبتت يتلا ةيسايقلا
يضارألاِ حنم ةيلمع تتبثأ امك .ةيلاملا ةرازو يف ةيدقنلا
ثيح دادغب ةظفاحم يف ةصاخ ،ةيلاكشإ اهنأب اياحضلل
ةــجــيــتــنو .ةــبساــنملا ةــيــنــكسلا يضرألا يف صقـــن دـــجوـــي
يأ كلذل نيلَهؤملا اياحضلا نم ديدعلا ملتسي مل ،كلذل

عقاولا .ةيراتركسلا تاليهستلا ضعب عضو مت ول ىتح
ةنجللا نم بلطُي مل ،نوناقلا نم ةيلصألا ةخسنلا يف هنأ
،عوــــبسإلا يف ةدـــــحاو ةرـــــم ىوس عـــــمـــــتجت نأ ةـــــيزـــــكرملا

ًالماع كش نود نمو ناك يذلاو نيترم ةيعرفلا ناجللاو
.ىواعدلا مكارت يف دُيازت بَّبس اًيسيئر

لصتي امو نوناقلا ليلحت لالخ نم اًضيأ حضاولا نمو
يوطنت رارضألا ربجب ةبلاطملا ةيلمع نأ قئاثو نم هب
اـياـحضلا مزـلـُت يتـلاو اًدــج ةــقــِهرــُم تاــبــثإ بلاــطــم ىــلــع
نمو ةيمسرلا قئاثولا نم ديدعلا ميدقتب ةيعرفلا ناجللاو
نكمملا نم اياحضلل ةبسنلاب .ةددعتم ةيموكح بتاكم
ريراقت ،رظنلا ديق ةلاحلل اًعبت ،قئاثولا هذه لمشت نأ
كوكص ،ةيبط ريراقت ،ةافولا تاداهش ،ةّقثوملا قيقحتلا

،ةـــــياصوـــــلا ججـــــح ،يعرشلا ماّسقـــــلا قـــــئاـــــثو ،ةـــــيـــــكـــــلـــــِم
عـيـمــجو ةــّيــحضلــل ةــيوــهــلا قــئاــثو ،لــيــكوــتــلا تاراــمــتسإ
دقل .قئاثولا نم اهريغو ،ةايحلا ديق ىلع نيقابلا ةثرولا
يف ةيزكرملا ةنجللا يف ىوتسملا عيفر لوؤسم حضوأ
ةرّوزملا تابلاطملا نم ريبك ددع عم لماعت هنأ دادغب
تابلطتم ىلع دامتعإلا رِّسفُي دق ام وهو ،نينسلا ِّرم ىلع
:ةِقهرملا ةّلِدألا

اـنـيدـل ناـك اـمدـنـع ةـيـلاــقــتــنإلا ةــطــلسلا ةرــتــف لالــخ‘
نـــم تاـــئملا تاــــم ،دادــــغــــب يف ةــــمــــئألا رسج ةــــثراــــك
،ىوعد0033 نـم رـثـكأ مــيدــقــتّ مــت هــنــكــل .صاــخشألا

ةــــيــــلصأ ةاــــفو تاداــــهش اــــًعــــيــــمــــج مــــهــــيدـــــل تناـــــكو
قُّقحتلل ةجاحب نحن !ةقّدصم دوهش تاحيرصتو
87.’شغلا عنمو تابلاطملا نم

ضقانتي تاتابثإلاب ةبلاطملا ىلإ ءوجللا نإف ،كلذ عم
لَّضفُي ثيح ،يلودلا ديعصلا ىلع ةديجلا تاسرامملا عم
هل رِّربم ال يذلا ءبعلا بنجتل ةنورم رثكأ رايعم عضو
ةرورض نإ ،قارعلا ةلاح صخَي اميفو .اياحضلا ىلع
ةــيــموــكحلا بتاــكملا فــلــتخم نـــم قـــئاـــثو ىـــلـــع لوصحلا
ثيح نم اميسالو ،اياحضلل ةبسنلاب اًدج ةفِّلكم ربتعُت
ةناهإ ةباثمب ةيلمعلا هذه رابتعإ نكمي .لُّقنتلاو تقولا
ةميسج رارضأ نم لعفلاب اوناع نيذلا اياحضلا يذؤت
.تاكاهتنإلا ةجيتن

ذيفنت ىلع اًبلس قارعلا يف ءيسلا ينمألا عضولارّثأ دقل
ةـطشن تاــعارص دــهشت يتــلا تاــظــفاحملا يفــف .نوــناــقــلا
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مادص ماـــظـــن اـــياـــحضل حـــَنـــمـــُت يتـــلا تازاـــيـــتــــمإلا سفــــن
ةماعلا دعاقتلا ةئيهو ةيلاملا ةرازو تمدق امك58.نيسح

ةيداحتإلا ةمكحملا مامأ لّدعملا نوناقلا ىلع اًضارتعإ
ءادهشلل تاضيوعتلا غلابم يف ةدايزلا نأ ةيعّدم ،ايلعلا
لثممل اًقفو ،كلذ عمو .ةلودلا ىلع اًيلام اًئبع لكشت
ةنماكلا بابسألا نإ ،ىرخأ ةيقارع يندم عمتجم ةمظنم
،ةيلام تسيلو ةيسايس بابسأ يه ةضراعملا هذه ءارو

،8002 ماــع نوــناــقــل ةــيوــق ةضراــعــم كاـــنـــه تناـــك ثيـــح
68ٍ.لاع ىوتسم يف طفنلا راعسأ تناك امدنع

ةيلمع تهجاو ،5102 ماع يف َيرجُأ يذلا ليدعتلل ةجيتن
دــقــل .رــيــخأتــلا نــم دــيزملا اــياــحضلــل رارضألا رــبــج حــنـــم
ناجللاو ةيزكرملا ةنجللا ليكشت ةداعإ ةيلمع تقرغتسإ
يف ةدّدُحملاو ةديدجلا ةيوضعلا ةيلكيهل اًقفو ةيعرفلا
،7102راذآ يف تيرجُأ ةلباقم يفو78.رهشأ ةدع نوناقلا

ءاطخالاو ةيبرحلا تايلمعلا اياحض ءادهش ةرئاد ريدمل
،ءادــهشلا ةسسؤم يف ةــيــباــهرالا تاــيــلــمــعــلاو ةــيرــكسعــلا
لــبــق نــم ةــيـــنازـــيـــم هـــل صَّصخـــي مل هـــبـــتـــكـــم نأب حَّضوأ
مزاللا ثاثألا ىتح مهيدل نكي ملو ةيزكرملا ةموكحلا

،ةيلاملا ةرازو رِدصُت مل ،كلذ ىلع ةوالع88.مهلمع ةرادإل
ءدبل ةمزاللا تاميلعتلا ،ريرقتلا اذه ةباتك تقو ىتح
،ةـــباصإلا ،داـــهشتسإلا تالاـــح نـــع ضيوـــعـــتـــلا ةـــيـــلـــمــــع
يف ررضلا اياضق نإف ،يلاتلابو98.فاطتخإلاو نادقفلا
هيف ذِّفن يذلا ضيوعتلل ديحولا لاجملا يه تاكلتمملا
5102.09 ماع ليدعت

ةــيدــقــنــلا ةــمــيــقــلا ىــلــع اًضيأ اوــلصحــي ملو ضرأ ةــعـــطـــق
38.نوناقلا بجومب ةدَّدُحملاو اهل ةلداعملا

ضعب لاخدإّ مت ،5102 ماعل02 مقر نوناقلا ليدعت دعب
هـلالـخ نـم مـتـي يذــلا يسسؤملا لــكــيــهــلا ىــلــع تارــيــيــغــتــلا
ةيلمع ريس عيرست ةيلمع نم ءزجك ،تابلاُطملا مالتسإ

ةيعرفلا ناجللاو ةيزكرملا ةنجللا لمعت .رارضألا ربج حنم
.امٍ دح ىلإ اهتيوضع لكيه طيسبتّ متو ،لماك ماودب نآلا
نــيــفــظوملا نــم قرــِف اًضيأ ةــيزــكرملا ةـــنـــجـــلـــلا تلـــّكش دـــقـــل
يلوأ قيقدت ءارجإو تابلطلا ةيبلت يف عارسإلل نييرادإلا

ةنجللا ءاضعأ ىلع اهضرع لبق ضيوعتلا تافلم ىلع
ةــنــجــلــلا لـــظـــت ،كلذ عـــم48.اــهــنأشب يئاــهــن رارـــق ذاـــخـــتإل
يف ةــيــئاضق هــبش تاــئيــه ةــيـــعرـــفـــلا ناـــجـــلـــلاو ةـــيزـــكرملا

اًدويق عضي امم ،ةيرادإ تاسسؤم اهنوك نم رثكأ اهرهوج
.رارضألا ربج ىلع لوصحلا يف اياحضلا ىلع ةريبك

نوناق هلخدأ ،لدجلل ريثم رخآ مهم يسسؤم رييغت كانه
ىلإ رارضألا ربج ميدقت نع ةيلوؤسملا نأ وهو ،5102 ةنس

دقل .ءادهشلا ةسسؤم ىلإ اهلقن مت دق مهِرُسأو ءادهشلا
ةمظنم لثممل اًقفوف .ةيسايسلا تارتوتلا رييغتلا اذه راثأ

اًطابترإ طبترت ءادهشلا ةسسؤم نإ ،ةيقارع يندم عمتجم
ضيوعتل ةيلاع ةيولوأ يطعي يذلا ،ةوعدلا بزحب اًقيثو

نيريثكلا نإف ،كلذل ةجيتنو .نيسح مادص ماظن اياحض
تايلمعلا اياحض جامدإ ةركف نومواقي ةسسؤملا لخاد
مهحنمو مهتايمسم تحت ةيباهرإلا تايلمعلاو ةيبرحلا
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.02 مقر نوناقلا هدَّدح يذلا رإطالا نيسحتو
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نأ حجرملا ريغ نم يلاحلا هلكشب )02( مقر نوناقلا لمع راطإ نإ
ّمت يتلا تاكاهتنإلاّ مك لاّعف وحن ىلعو جلاعي نأ ىلع اًرداق نوكي
صوصنملا زيكرتلا نأ نيح يفو .ريخألا عارصلا لالخ اهباكترإ

ةـيـبرحلا تاـيـلـمـعـلا ءارـج نــيررضتملا‘ ىـلــع وــه نوــناــقــلا يف هــيــلــع
ةيحان نم دِّدحي مل هنإف ،‘ةيباهرإلا تايلمعلاو ةيركسعلا ءاطخألاو
ىوتسم ىلع .تائفلا هذه نمض ةدوجوملا تاكاهتنإلا عاونأ ىرخأ
نيذلا ءالؤه طقف مه نوناقلاب نيلومشملا صاخشألا ناف ،قيبطتلا

صاخشألا ؛ةيدسج حورجب نيباصملا ؛اودقف وأ ،اوفِطتخُأ ،اولِتُق
اودقف نيذلا كئلوأو ؛ةفيظولا وأ ةساردلا كرت ىلع اورِببجُأ نيذلا

.مهتاكلتمم

اهيلت ،شعاد نم ضرألا ريرحت يه ىوصقلا ةيولوألا نإ‘
تقولا يف .ريرحتلا دعب يتأي ضيوعتلا .سانلا ةيامح ةيولوأ
سيلو رامعإلا ةداعإ ىلع نيحناملا لاومأ فرصُت رضاحلا

29.’ضيوعتلا ىلع

امدنع هيلع تناك اّمع فلتخت رضاحلا تقولا يف قارعلا فورظ نإ
رثكأ ريجهت ىلا شعاد عم عارصلا ىدأ دقل .02 مقر نوناقلا ذيفنت مت
ىلإ ىدأ اــمــك ،اًدـــج اًرـــيـــبـــك اًراـــمد فـــّلـــخو ،صخش نـــيـــيالـــم3 نــــم
يناسنإلا يلودلا نوناقلاو ناسنإلا قوقحل قاطنلا ةعساو تاكاهتنإ
تاب يذلا شعاد راحدنإبو .ةلعافلا تاهجلا نم ةعومجم اهتبكترإ

اياحضلا فاصنإو تاكاهتنإلا هذه ىلع ةبساحملا نإف ،اًكيشو
يفاعتلاو ءانبلا ةداعإل قارعلا يعس راطإ نمض ةينآ ةيولوأ لثمي
هذه يف اًيزكرم اًرصنع رارضألا ربج نوكي نأ يغبني .عازنلا دعب
يتلا ةيسيئرلا تارابتعإلا ضعب يف ثحبي بابلا اذه نإ .تايلمعلا
اياحضل رارضألا ربجل طيطختلا دنع رابتعإلا رظنب اهذخأ بجي
عيسوت اهلالخ نم نكمي يتلا لبسلا دِّدحُيو شعاد عم عارصلا
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قـئاـقحلا فشك اـهـنـمضب( ةـيضرــتــلا لــثــم ضيوــعــتــلا ىلإ
.راركتلا مدع تانامضو )ةيراكذتلا بصُنلاو

قحب اهباكترإّ مت يتلا تاكاهتنإلل يّدصتلا قلخ دقل
لمتُحملا ريغ نم ةصاخ تايدحت ةفيعضلا تاعومجملا

لاــفــطألا ةــلاــح يفــف .طــقــف ضيوــعــتــلا لالــخ نــم اــهـــّلـــح
نكمي تاضيوعتلا نأ ةنراقملا ةبرجتلا ترهظأ ،نيلتاقملا
لفطلا ةحلصم يف يضمت ال دقو ،ةيبلس اًراثآ دِّلوت نأ
-ريبادتلا نيب عمجلا نوكي نأ نكمي اذل49.لاّعف لكشب
ةيلعاف رثكأ -ميلعتلاو ليهأتلا ةداعإ ىلع لوصحلا لثم

يف طارخنإلا ةجيتن لفطلاب قحل يذلا ررضلا ةجلاعم يف
رــبجل ةــبسنــلاــب كلذــك .رــِّكــبــم ٍرــمــعــب يرــكسعــلا دــيــنــجـــتـــلا
اهميمصت متي نأ بجيف يسنجلا فنعلا اياحضل رارضألا
ررضلا بناوــج مــئالــم لــكشبو جـــِلاـــعـــت ثيـــحـــب ةـــقـــيرـــطـــب
نود اياحضلا هنم ىناع يذلا دمألا ةليوطلاو ةدِّدعتملا
دـــق اذـــهو .ىرـــخأ ةرـــم اـــياـــحض مـــهــــلــــعــــج يف ببستــــي نأ
،ينهملا بيردتلا ،ةيسفنلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نمضتي
لوصحلا ىلا ةـفاضإ ةـّيـحضلا لاـفـطأل مــيــلــعــتــلا رــيــفوــتو
59.ضيوعتلا ىلع

eù°ƒhd«á G÷¡Éä GdØÉY∏á
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ربجل ةطخ يأ بلطتت ،ةبولطملا ةيلعافلا قيقحت فدهب
تاكاهتنإلا نمضتت نأ عازنلا دعب قارعلا يف رارضألا
ىلإ رــظــنــُيسُ الإو ،عازــنــلا فارــطأ عــيــمــج اــهــبــكـــترـــي يتـــلا
ةدايزب دِّدهُي ام وهو دحاو بناج نم اهنأ ىلع ةيلمعلا
اًيدحت ةلأسملا هذه لِّكشُت .تاماسقنإلا ةمادإو تارتوتلا

نـــم ةـــنـــيـــعـــم عاوـــنأ ةـــيوـــلوأ دـــيدحت نأ نـــم مـــغرـــلا ىــــلــــع
يتلا تالاحلا نم ريثكلا يف هرربي ام هل ناك تاكاهتنإلا
ريغ اًرمأ اياحضلا عيمجل رارضألا ربج ريفوت اهيف نوكي

حوضوبو دـِعـبـتسـَي02 مـــقر نوـــناـــقـــلا زـــيــــكرــــت نإف ٍ،دجم
تاــمس تناــك يتــلا تاــكاــهــتــنإلا نــم ةـــيسيـــئرـــلا عاوـــنألا
فنعلا اياحض نإ ،لاثملا ليبس ىلعف .عارصلل ةيسيئر
ةـــــيرـــــكسعـــــلا ةـــــمدخلا يف نـــــيدـــــنجملا لاــــــفــــــطألا ،يسنجلا
تاـــمدصلا نـــم نوـــناـــعـــي نـــيذـــلا صاــــخشألاو ،ةــــيرسقــــلا
بجومب فاصتنإلا لبس ىلإ ءوجللا مهل قحي ال ةيسفنلا
يعامجلا جهنملا ىلإ نوناقلا رقتفَي امك .02 مقر نوناقلا

ببسب مهفادهتسإّ مت نيذلا اياحضلل رارضألا ربج يف
ةينثإلا تايلقألا نم ريثكلا عم لصح امك مهتاءامتنإ

.قارعلا يف ةينيدلاو

بسانم وحن ىلع تاكاهتنإلا نم قاطنلا اذه ةجلاعم نإ
يف .رارضألا ربج نم ةفلتخم لاكشأ نم اًجيزم بلطتي
ىـلــع رــيــبــك لــكشب02 نوـــناـــقــــلا زــــِّكرــــُي ،رضاحلا تقوــــلا
وهف ،ةريثك ايازم هل ضيوعتلا نأ نيح يفو .ضيوعتلا
ضعبل رارضألا ربج لاكشأ نم لكش بسنأ اًمئاد سيل
نيذلا اياحضلا ،لاثملا ليبس ىلعف .تاكاهتنإلا عاونأ
نع ةمجان ةيلقع وأ ةيدسج ةيحص لكاشم نم نوناعي
ىلع لوصحلا نم اونكمتي نأ بجي ةريطخ تاكاهتنإ
ةيحص تامدخ ريفوت بلطتي هرودب يذلا ليهأتلا ةداعإ

عفد نإ ،قايسلا اذه يف .ةليوط ةينمز تارتفل ةيفاك
مهنِّكمي ال دق تامدخلا هذه لباقم اياحضلل تاضيوعتلا

39.مهب قحل يذلا ررضلا عم لضفألا لكشلاب لماعتلا نم

قحب اهباكترإّ مت يتلا ءاطخألا ةجلاعم نإف ،لثملابو
ةفاضإ ىرخأ تاءارجإ بلطتي دق رمأ اهلمكأب تاعامج
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يتلا تاكاهتنإلا لومش متي نأ نامضل ريبادتلا نم ديزم
.عازنلا فارطأ عيمج اهبكترت

OGYû¢ hZÒgÉ eø G÷ªÉYÉä GŸù°∏ëá
ZÒ G◊μƒe«á

ةثيدحلا تاعازنلا عيمج يف لاحلا وه امك قارعلا يف
ةلوؤسم ةيموكحلا ريغ ةحلسملا تاعامجلا تناك ىرخألا

دض اهباكترإّ مت يتلا تاكاهتنإلا نم ريبك مسق نع
هنكلو ،شعاد رصانع حضاو لكشبو اذه لمشي .نييندملا
لمعت يتلا تايشيلملا نم ةعومجم هسفن تقولا يف لمشي

نإ .اــــهــــجراــــخ وأ69يبــــعشلا دشحلا تاوـــــق ةـــــلـــــظـــــم تحت
تاعازنلا يف اًفرط يه يتلا ةحلسملا ةضراعملا تاعامج
،اًضيأ هب مّلسملا نمو ،يلودلا يناسنإلا نوناقلاب ةمَزلُم
يف ةنيعم تامازتلإ اهل نوكي دق هنأ ،ديازتم وحن ىلع

سيل ،كلذ عمو79.لودلا بناج ىلإ ،ناسنإلا قوقح لاجم
نع ةلوؤسم نوكت نأ بجي ناك اذإ اميف حضاولا نم
اذه كرتُي نأ وأ اهتاكاهتنإ اياحضل رارضألا ربج ميدقت

يتلا ةحلسملا تاعامجلا فالتخإو دُّدعت ببسب اًصاخ
نــم ةرــيــخألا ةـــلـــحرملا لالـــخ تاـــكاـــهـــتـــنإلا يف تكرـــتشإ
تاعامجو شعاد ميظنت تاعامجلا هذه لمشتو .عازنلا
،ةـــيـــقارـــعـــلا نـــمألا تاوــــق ،ىرــــخألا ةــــحــــلسملا ةضراــــعملا
دشحلا ةــــيار تحت ةــــيوضنملا تاــــيشيــــلملا ،ةــــكرــــمشيـــــبـــــلا
ةدحتملا تايالولا هدوقت يذلا فلاحتلا ءاضعأ ،يبعشلا
 .ىرخأ ةيبنجأ لودو ةيكيرمألا

ةموكحلا اهتذختإ يتلا ريبادتلا ىلع ريرقتلا اذه زّكر دقل
02 مقر نوناقلا راطإ نكلو ،رارضألا ربج ريفوتل ةيقارعلا
يتـلا تاــكاــهــتــنإلا ةــيــطــغــتــل حوضوــبٍ فاــك رــيــغ هدــحوــل
نم مغرلا ىلعو .اًفنآ ةروكذملا تاعامجلا ةّفاك اهتبكترإ
ريشُت‘ةيركسعلا ءاطخألا’و‘ةيبرحلا تايلمعلا‘ يتئف نأ

اهب موقت يتلا لامعألا ىلإ لوألا ماقملا يف ودبي ام ىلع
نم‘ةيباهرإلا تايـلـمـعـلا‘ نأو ،ةــيـــقارـــعـــلا نـــمألا تاوـــق
اـــهـــبـــكـــترــــت يتــــلا لاــــمــــعألا ضعــــب لــــمشت نأ ضرــــتــــفملا
ىلإ ةجاح كانهف ،ةيموكحلا ريغ ةحلسملا تاعومجملا
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يتلا يرسقلا ءافتخإلا تالاح نع فلتخت
.ةيموكح ةلعاف تاهج اهبكترت

ربج ىلع02 مقر نوناقلا صني نيح يفو
وأ اوــفــطــتــخُأ نــيذــلا اــياــحضلا رَُسأل رارضألا

هــجو ىــلــع نوــناــقــلا اذــه لـــمشي الـــف ،اودـــقـــُف
،عقاولا يف .يرسقلا ءافتخإلا تالاح ديدحتلا

ءافتخإلا لعف مِّرُجت ةيقارع نيناوق دجوت ال
ةيقافتإلا هيضتقت يذلا وحنلا ىلع ،يرسقلا
نم صاخشألا عيمج ةيامح نأشب ةيلودلا
لــكشب يدصتــلا ةــيــغـــبو .يرسقـــلا ءاـــفـــتـــخإلا

ّالأ قارعلل يغبني ،يرسقلا ءافتخإلل ميلس
دِّدـــــحـــــُيو ةسراـــــمملا مِّرـــــجـــــُي اـــــًعـــــيرشتّ نســــــَي
فرتعي نأ لب ،بسحف ةانجلا ىلع تابوقعلا
رــــبـــــج يف مـــــهرُسأو اـــــياـــــحضلا قـــــحـــــب اًضيأ
مت دق ناك اذإ اّمع رظنلا فرصب ،ررضلا
،كلذ ىلع ةوالع .ال مأ ةّيحضلا ةافو نالعإ
قح معدل ريبادتلا ذّختت نأ ةموكحلل يغبني
فورظب ةقلعتملا ةقيقحلا ةفرعم يف براقألا
،هجئاتنو قيقحتلا مِّدقُتو ،يرسقلا ءافتخإلا

.يفتخملا صخشلا ريصمو
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ضفر هبقعيو ،اهتقفاومب وأ ةلودلا نمٍ معد
وأ هتيرح نم صخشلا نامرحب فارتعإلا
ناـــكـــم وأ يفـــتخملا صخشلا رــــيصم ءاــــفــــخإ

 .‘نوناقلا ةيامح نم همرحي امم ،هدوجو

ناك نيسح مادص ماظن نأ نم مغرلا ىلعو
عساو وـحـن ىـلـع يرسقــلا ءاــفــتــخإلا سراــمــي

تناــك يتــلا تاوــقــلا دــي ىــلــع هــطوـــقس ىـــتـــح
يتلا ةرتفلا نأّ الإ ،ةدحتملا تايالولا اهدوقت
مادــخــتسإ يف ةداـــيز تدـــهش3002 ماـــع تلـــت
رـــيـــغ تاـــهـــج هــــتسراــــم يرسقــــلا ءاــــفــــتــــخإلا

اًرخؤمو .شعاد ميظنت كلذ يف امب ،ةيموكح
ىتح وأ تائملا ءافخإب يبعشلا دشحلا مهُتأ
ضبقلا مت نيذلا ةّنُسلا برعلا نم فالآلا

رطيس يتلا قطانملا نم مهبوره ءانثأ مهيلع
ةـيـلودـلا ةـيـقاـفـتإلا نإ .شعاد مـيـظـنـت اـهــيــلــع
ءافتخإلا نم صاخشألا عيمج ةيامح نأشب
ذاــــخــــتإب فارــــطألا لودــــلا بلاــــطــــت يرسقـــــلا
ءاـفـتـخإلا تالاـح ةجلاـعمل ةـمزالـلا رــيــبادــتــلا
رـيـغ ةـلـعاــف تاــهــج اــهــبــكــترــت يتــلا يرسقــلا

لاــعــفألا هذــه نأب فارــتــعإلا عــم ،ةــيــموــكـــح

مجني اًريطخ اكاهتنإ يرسقلا ءافتخإلا ُّدعُي
طــقــف سيــل دــمألا ةــلــيوــط ةاــناـــعـــمو ملأ هـــنـــع
نم ةاجنلا نم اونكمت اذإ ،مهسفنأ اياحضلل
مهئاقدصأو مهئابرقأل اًضيأ نكلو ،ةنحملا
ريصم لوح كشلا ةلاح اوشيعيل اوكرُت نيذلا
يلودــلا نوــناــقـــلا يضتـــقـــي اذـــهـــل .مـــهـــئاـــبـــحأ
ةميرج هنأ ىلع يرسقلا ءافتخإلاب فارتعإلا

نم هريغ نع هزيمت صئاصخ تاذ ةزِّيمتم
ةــيــقاــفــتإلا نإ .ةــيرحلا نــم ناـــمرحلا مـــئارـــج

نم صاخشألا عيمج ةيامح نأشب ةيلودلا
اــًفرــط قارــعــلا ُّدــعــي يتــلا ،يرسقــلا ءاــفــتــخإلا

وـحـنـلا ىـلـع يرسقـلا ءاـفـتـخإلا فِّرـعـُت ،اـهــيــف
وأ فاطتخإلا وأ زاجتحإلا ،لاقتعإلا‘ يلاتلا
متي ةيرحلا نم نامرحلا لاكشأ نمٍ لكش يأ

وأ صاــخشأ وأ ،ةــلودــلا يفــظوـــم يدـــيأ ىـــلـــع
وأٍ نذإب نوــفرصتــي دارـــفألا نـــم تاـــعوـــمجم
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ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةدايقب ةكرتشملا تاوقلا نإ
نشب تأدب يتلا )بلصلا مزعلا ةيلمع اًضيأ ىمست يتلا(

ةلوؤسم ،4102 بآ يف قارعلا يف شعاد دض ةيوج تاراغ
ريمدتو نييندملا حاورأ يف ةريبك رئاسخ نع حوضوب
تاــباصإلا نأ نــيــح يفو .ةــيــتــحــتـــلا ىـــنـــبـــلاو مـــهـــلزاـــنـــم
ةعورشم ريغ ةرورضلاب تسيل نييندملا نيب ةيضرَعلا
نيب تايفولا مجح نإف ،يلودلا يناسنإلا نوناقلا بجومب
دق فلاحتلا ءاضعأ ناك اذإ ام ةلأسم ريثُي نييندملا
نــيــيــندملا ناــكسلا بـُـّنجت ىــلــع اًرـــمـــتسم اًصرـــح اوذـــخـــّتإ

يأ ىلع وأ ،بنجتل ةنكمملا تاطايتحإلا عيمج اوذخّتإو
رارضألا قاحلإ وأ نييندملا ةباصإ وأ تايفو ،ليلقت لاح
نأ اًضيأ مـــعزـــُي ،تالاحلا ضعـــب يفـــف .ةـــيــــندــــم فادــــهأب
رــيــيست يف بساــنــتــلا أدــبـــمـــب ُّلـــخـــت فـــلاـــحـــتـــلا تاـــمـــجـــه
.قارعلا يف ةيركسعلا تايلمعلا

يف نوددرتم هئاضعأو فلاحتلا نأب ودبي ،نآلا ىتح
نم اياحض طوقس ثداوح يف ةلماش تاقيقحت ءارجإ
رارضألا ربج ميدقتل دهج يأ اولذبي مل اًبيرقتو نييندملا
فرتعإ ،7102 زومت نم اًرابتعإ .ةيوجلا تاراغلا اياحضل
لالخ‘ةيضرَع ةروصب‘ اًيندم306 لتقمب اًنلع فلاحتلا

مُقي مل كلذ عمو .ايروسو قارعلا يف ةيوجلا هتابرض
ىـلـع نـيدوـجوـم دوــهش عــم تالــباــقــم ءارــجإب فــلاــحــتــلا
تدـــّكأو ،تاـــموـــلـــعملا عـــمـــج ةـــيـــلـــمـــع نـــم ءزـــجـــك ضرألا

اـــياـــحضلـــل يقـــيـــقحلا ددــــعــــلا نأب ةدــــئار دصر ةــــعوــــمجم
مقرلا فاعضأ8 يأ ،صخش711,5 وه7102 بآ نم اًرابتعإ
ماـــقرألا هذـــه نـــم مــــغرــــلاــــبو101.فــلاــحــتــلا هرـــكذ يذـــلا
طقف نيبلط ىقلت فلاحتلا نأ ريراقتلا تدافأ ،ةعفترملا
ىلع ةيزعتك لاملا نم نيتعفد طقف لسرأو ضيوعتلل
7102.201 ناريزح ىتحو ةيلمعلا رادم

كلذكو ،ةدحتملا تايالولا ةدايقب فلاحتلا ىلع نّيعتي
مهتايلمع اياحض هاجت ربكأ ةيلوؤسم لُّمحت ،هؤاضعأ
،ةلاّعف تاقيقحت ءارجإ كلذ لمشي نأ يغبنيو .ةيركسعلا

فوفص يف رئاسخلا عيمج يف ةدياحمو ةلماش ،ةلجاع
يف مهرَُسأل وأ اياحضلل رارضألا ربج عفدو نييندملا
نأ يغبنيو .يلودلا نوناقلا كاهتنإ اهيفّ مت يتلا تالاحلا
ةيلام تاعوفدِ حنم يف اًضيأ ةدحتملا تايالولا رظنت
،يلودلا نوناقلا اهيف كهتني مل يتلا تالاحلا يف ةيزعتلل
301.ةقباس ةسرامم عم اًيشامت ،ررضلا دُّبكتّ مت نكلو

.تاموكحلل رودلا

نأ اًمئاد بوغرملاو يدجملا نم سيل ،ةيلمعلا ةيحانلا نم
نإ .رارضألا ربج ميدقت ىلع ةحلسملا تاعامجلا رُبجت

اهدجاوت يهتنيو اًيركسع مَزهُت دق ةحلسملا تاعامجلا
اهءاقب رمتسإ ول ىتحو ،عارصلا ةياهن دعب تاميظنتك
ةدارإلا وأ ةـــيـــفاـــكـــلا دراوملا مـــهـــيدـــل نوـــكـــت نـــل اـــمـــبرـــلــــف
تاــموــكحلا ضفرــت دــقو .رارضألا رــبــج عــفدــل ةـــيساـــيسلا
اهجاردإب ةحلسملا تاعامجلا عم ةرشابم لماعتلا اًضيأ

ءارــجإلا اذــه نأ راــبــتــعإ ىــلــع ،رارضألا رــبــج ةــيــلـــمـــع يف
89.تاعامجلا هذهل ةيعرشلا نم ةجرد يطعَي

نأ يعقاولا ريغ نم هنأ ينعت اًفنآ اهل راشُملا لماوعلا نإ
ربج حنم يف اًرشابم اًرود بعلت نأ شعاد نم عقوتن
ةموكحلاو شعاد هلبقت نل رود وهف ،اهاياحضل رارضألا
نكمُي يتلا تاراسملا نِمف ،كلذ عم .حجرألا ىلع ةيقارعلا
ترج يتلا لاومألا تناك اذإ ام وه اهنم قُّقحتلا متي نأ

ليومتل اهمادختسإ نكمي ميظنتلا رصانع نم اهترداصم
وأ ةيقارعلا ةموكحلا اهب موقت يتلا رارضألا ربج دوهج

يتلا تايشيلملا نإف ،ىرخأ ةهج نم .يلودلا عمتجملا
ةياهن دعب اهدجاوت رمتسي دق شعاد دض ةلعاف تناك
يف ةيعرشلا نم ىلعأ ةجردب عتمتي اهنم ضعبلاو عازنلا
يف كراشت دق تاعامجلا هذه نإ .ةيقارعلا ةموكحلارظن
نع ةيلوؤسملا اهلمَحل ةليسوك رارضألا ربج عفد ةيلمع
بسانملا رارضألا ربج نإ .اهباكترإّ مت يتلا تاكاهتنإلا

لب هدحول ضيوعتلا ىلع رصتقيّ الأ بجي ةلاحلا هذه يف
 .يمسر راذتعإ ميدقتك ةيزمر تاءارجإ لمشي نأ نكمي
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اوـــعـــفدـــي نأ مـــهـــيـــلـــع راـــمدـــلا اوـــقـــلـــَخ نـــيذــــلا كئلوأ’
عقت ]يدامرلا يف[ ىربكلا ةيلوؤسملاو ضيوعتلا

99.’ناكيرمألا قتاع ىلع

دقف ]رفعلت ءاضق يف[ ةيلئاولا نم اًصخش فرعأ’
ىدحإ يف اًصخش62 مهددع غلابلا هتلئاع دارفأ لك
.أطخ دّرجم رمألا نأ هوربخأ دقل .ةيوجلا تاراغلا

كانه له يجيتارتسإلا نواعتلا ةيقافتإ راطإ يف
001.’يردن ال ؟باقعلا نم ةناصح شيجلا حنمي دنب
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تامظنم ىدحإ ةلثمم تركذو501.كلذ تبثُت ةيمسر قئاثو
ريرقتلا اذه ضارغأل اهتلباقم ترج يتلا يندملا عمتجملا
نم ىونين ةظفاحم يف اياحضلا معدت اهتمظنم نأب

ةــيــفارــغجلا تاــموــلــعملا ماــظــن تاــناــيــب مادـــخـــتسإ لالـــخ
601.مهتاكلتممب تقحل يتلا رارضألا قيثوتل

قئاثولا تابلطتم يف ةيانعب رظنلا ةداعإ ىلإ ةفاضإلاب
نأ اًضيأ قارعلل يغبني ،رارضألا ربجب ةبلاطملل ةمزاللا
ةيلمع ريس ىلع نينطاوملا عّالطإ نامضل تاوطخ ذّختي

قاــيس يفو .اــهــبــجوــمــب مــهـــقوـــقـــح ىـــلـــعو رارضألا رـــبـــج
نّيبَت ،ريرقتلا اذه ةباتك ضرغل تيرجُأ يتلا تالباقملا
ربج ةيلمع ريس مهف ىلإ نورقتفي نييسايسلا ىتح هنأ
مهنم ضعبلا ادبو ،02 مقر نوناقلا اهّنس يتلا رارضألا
هركذ امل اًقفوو .اًمامت ةموظنملاب ملِع مهيدل سيل هنأب

يف هتلباقم ترج ةدحتملا ممألل ىوتسملا عيفر لثمم
اذهب ةيعوتلا ةدايزل اًيفاك اًرامثتسإ كلانه نكي مل ،دادغب
نوكي نأ طقف نمضت نل ةيعوتلا ةدايز نإ701.نوناقلا
رــبــجــب ةـــبـــلاـــطملا ىـــلـــع اًرداـــق اـــياـــحضلا نـــم ددـــع رـــبـــكأ
نم ةيلمعلا ةءافكو ةيلعاف نم زِّزُعتس اهنكلو ،رارضألا

  .ةحيحصلا ريغ تابلاطملا ميدقت تالاح ليلقت لالخ

ءاشنإل ةيولوألا يطعي نأ اًضيأ قارعلل يغبني ،اًريخأ
ىلإ هلمع بولسأ نيسحتل اياحضلل ّدحومو يزكرم لجس
طقف سيل اياحضلل لِجس دوجو يرورضلا نم .دعبأٍ دح
لوصو ىدــم ساــيــقــل اًضيأ نــكــلو ررضلا رــبــج لــيــهستـــل
ربجب قـلـعـتملا لـمـعـلا حـيـحصتـلو نـيدـيـفـتسمـلـل جماـنرـبـلا
هعم تيرجُأ ةلباقم يفو .جمانربلا قيبطت ءانثأ رارضألا

تايلمعلا اياحض ءادهش ةرئاد ريدم ركذ ،7102 راذآ يف
يف ةـيـباـهرالا تاـيـلـمـعـلاو ةـيرـكسعـلا ءاـطـخالاو ةــيــبرحلا

تانايب ةدعاق ءانب ىلع لمعي هقيرف نأ ءادهشلا ةسسؤم
اوناك مهنكلو ،3002 ماع ذنم اولتُق نيذلا ءادهشلا نع
نيذلا كئلوأ لك جاردإ نامضل معدلا نم ديزم ىلإ ةجاحب
4102.801 ماع شعاد مُّدقت دعب اولتق

Gd©ª∏«Éä hG’COpdqá
ةلدألا رايعم نإف ،قباسلا بابلا يف هتشقانم تّمت امكو
نوناقلل اًقفو رارضألا ربج ةيلمع يف نآلا دحل مدختسملا
ققحتلل ةجاحلا نأ نم مغرلا ىلعو .اًدج عفترم02 مقر
نــكــل ،موــهــفــم رــمأ لاـــيـــتـــحإلا يداـــفـــتو تاـــبـــلاـــطملا نـــم
مامأ تاقوعم عضت اًيلاح ةمَدختسملا ةلدألا تابلطتم
ىلع ةوالع .ررضلا ربجل مهلوصو نود لوحت اياحضلا

مييقتو مالتسإ ةيلمع يف ريبك ريخأتب ببستت يهف كلذ
يف ةــلــكشملا هذــه مــقاــفــتــت نأ حــّجرُملا نــمو .تاــبـــلاـــطملا
اوناع نيذلا اياحضلا نم ريبكلا ددعلا ببسب لبقتسملا

،كلذ ىلعً ءانبو .ريخألا عارصلا ناّبإ تاكاهتنإلا نم
عارسإلاو قئاثولا تابلطتم طيسبتل دوهجلا لذب يغبني

عــم عازــنــلا اــياــحضب ةــقــلــعــتملا تاــبــلاــطملا ةجلاـــعـــم يف
 .شعاد ميظنت

طيسبت اهيفّ مت قارعلا يف ةقباس ةلثمأ لعفلاب كانه
ةجلاـعـم لـيـهستـل ةصاـخ تالاـح يف قـيـثوـتـلا تاـبــلــطــتــم
باقعأ يفف .ةصاخ تالاح يف رارضألا ربج تابلاطم
يذلاو6102 زومت يف عقو يذلا ةداركلا ريجفت ثداح

ةـــنجل لـــيـــكشتّ مـــت ،نـــيـــيـــندملا نـــم تاـــئملا ةاـــيـــحــــب ىدوأ
دـــــقو ءارزوـــــلا سيـــــئر لـــــبـــــِق نــــــِم رارضألا رــــــبجل ةّصتخم

تاداهشل اًقفو اياحضلا تابلاطم لوبق ةنجللا تراتخإ
زاجنإب ،ريراقتلا تدافأ امك ،مهل حمس امم طقف ةافولا

لِّثمُت ةيكلملا تابلاطم نإ401.اًموي04 نوضغ يف مهلمع
ريغ نم ذإ ،ةنورم رثكأ ةيجهنم يّنبت يعدتسي رخآ بناج

يتلا ةلماكلا قئاثولا اياحضلا ةيبلاغ كلتمي نأ  حّجرُملا
رــيــمدــتــلا هــلاــط يذــلا رادــلا وأ راــقــعــلــل مــهــتــيــكــلــم تــِبـــثـــُت
ةيزكرملا ةنجللا تأدب دقل .نيرّجهم اوناك نإ صخألابو
ةــبسنــلاــب تاءارــجإلا ىــلــع تالــيدــعــتــلا ضعــبــب لــعــفـــلاـــب
ميدقتب مهل حمسُيس ذإ ،ةيفيرلا قطانملا نم اياحضلل
ديؤي ةلص تاذ ىرخأ ةطلُس يأ وأ راتُخملا لبق نم دُّهعت
مهيدل نكت ملْ نإ ضرألا وا راقعلل اياحضلا ةيكلم هيف
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J≤ôjÑkÉ eø Gdü°ôG´ GŸóeuô e™ Jæ¶«º OGYû¢, aªø G’Cgª«á ÃμÉ¿ GC¿ Joàînò
JóGHÒ Ÿù°ÉYóI G’CaôGO, hHÉdàÉ‹ GÛàª™ Gd©ôGb» cμπ, Y∏≈ Gdà©É‘

eø GdØ¶ÉF™ Gdà» hb©â. h‘ MÚ GC¿ gòG Gdàëƒq∫ S°«à£∏Ö ›ªƒYá
eø GdàóNqÓä GŸàõGeæá, jæÑ¨» GC¿ jμƒ¿ LÈ G’CV°ôGQ LõAkG GCS°ÉS°«kÉ eø
GŸ©ÉOdá. GE¿ LÈ G’CV°ôGQ ’ jæ£ƒ… a≤§ Y∏≈ b«ªá GCNÓb«á Lƒgôjá,

hdμæ¬ eμôqS¢ ‘ GEdàõGeÉä bÉfƒf«á Ohd«á jμƒ¿ Gd©ôG¥ WôakÉ a«¡É.

ةدــــعاسملا لــــثــــم ،ةــــماــــعــــلا ةساــــيسلا لاجم يف ىرــــخألا تالــــّخدـــــتـــــلا
تاقايس يف ةصاخ ةيمهأ بستكت يتلا ،ةيمنتلا عيراشمو ةيناسنإلا
ربج نم ةلماك ةدافتسإ اياحضلا ديفتسي نأ نامضل نامرحلاو رقفلا
نيينعملا ةحلصملا باحصأ نيب راوح قلخ نإف ،كلذل901.رارضألا
قارـعــلا يف ةــيــمــهألا غــلاــب رــمأ تالــخدــتــلا هذــه لــثــم نــع نــيــلوؤسملا
.لجاعلا بيرقلا يف نَيلمتحملا رزآتلاو نواعتلا طاقن ديدحت نامضل
ةـيـلاـقـتـنإلا ةـلادـعـلا ةـيــلــمــع نــِّكــمــُتس ،قــيــقدــلا طــيــطــخــتــلا لالــخ نــمو
ةقثلا ءانبو اياحضلاب فارتعإلا نم اًكرتشم اًذيفنت ةذّفنملا ريمعتلاو

   .ةيطارقميدلا ءاسرإو ةحلاصملا زيزعتو ةلودلا تاسسؤم يف

GdàƒU°«Éä
G¤ Mμƒeá Gd©ôG¥:
لالخ نم رارضألا ربج ةيلمعب ةّينَعملا تاسسؤملا ةردق زيزعت¬

ميدقت يف صِّصختملا بيردتلا ىلع نيفظوملا لوصح نامض
.رارضألا ربج

،رارضألا ربج جمارب ذيفنت يف ةريبك ةربخ لعفلاب قارعلا ىدل نإ
ضيوعت نأشب02 نوناقلا اهأشنأ يتلا ةموظنملا صخألا ىلعو
تايلمعلاو ةيركسعلا ءاطخألاو ةيبرحلا تايلمعلا ءارج نيررضتملا
هذـه بوـيـعو اـيازــم يف اــًيــلــم رــكــفــي نأ قارــعــلــل يغــبــنــي .ةــيــباــهرإلا
ططخم ميمصت نم ةصلختسُملا سوردلا نم ديفتسي نأو ،ةموظنملا
اًعسوت ةّمهَملا هذه بّلطتتس .شعاد عم عارصلا اياحضل لمشأ

لــجأ نــم تاــيــلــمــعــلا يف رــظــنــلا ةداــعإو نوــناــقــلا قاــطــن يف اًرـــيـــبـــك
ةذِّفنم تاسسؤم نعً الضف ،اياحضلا عيمج ىلإ لاّعفلا لوصولا

.ةيفاك ةيلام دراوم اهيدل ةيوق

عفانملا نم ردق ىصقأ قيقحت لجأ نم ،هنأ ظحالن نأ مهملا نم ،اًريخأ
ةلادعلا ريبادت نع لزعمب رارضألا ربج ذّفنُيّ الأ يغبني ،اياحضلل
هميدقتّ مت اذإ ةيلاعفّ لقأ نوكيس رارضألا ربج نإ .ىرخألا ةيلاقتنإلا
تاكاهتنإلا يف لماكلا قيقحتلا ،ةيلوؤسملاب فارتعإلا نود اياحضلل
اًممصم ناك اذإو .ثدح ام نأشب ةقيقحلا نع فشكلاو ،اهوّدبكت يتلا
زيزعت ىلإ اًضيأ رارضألا ربج يدؤي نأ نكمملا نمف ،ديجٍ لكشب
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ةلادعلا راطإ يف رارضألا ربج جمارب ءاسرإ¬
ةلءاسملا لثم رصانع لمشت يتلاو ،ةيلاقتنإلا
ربج بناج ىلإ ةقيقحلا نع ثحبلاو ةيئاضقلا
.ررضلا

ىرخألا ةيلودلاو ةيموكحلا تالاكولا عم نواعتلا¬
،رارضألا ربج جمارب نيب قباطتلا طاقن ديدحتل
  .ةيمنتلا جماربو ،ةيناسنإلا ةدعاسملا

G¤ GÛàª™ Gdóh‹:

يف ةدياحمو ةلماش ،ةلجاع ،ةلاّعف تاقيقحت ءارجإ¬
نع ةمجانلا ةيندملا تاباصإلا تالاح عيمج

رارضألا ربج ميدقتو ،يلودلا يركسعلا لُّخدتلا
.اياحضلل

عضو يف ةيقارعلا ةموكحلل يّنفلا معدلا ميدقت¬
اياحضل رارضألا ربجل بسانمو لماش ططخم

.شعاد عم عارصلا
ةلّومُملا رارضألا ربج جمارب عضو يف رظنلا¬

ةموكحلا عم نواعتلاب كرتشم لكشب ةذّفنملاو
.ةيقارعلا

ططخب ةيعوتلل يندملا عمتجملا تامظنم عم لمعلا¬
ميدقت يف اياحضلا معدو ةّيلاحلا رارضألا ربج

.تابلاطملا

عيمج لِبق نم اهباكترإّ مت تاكاهتنإب فارتعإلا¬
نولهؤم اياحضلا عيمج نأ نامضو عازنلا فارطأ
 .رارضألا ربج ىلع لوصحلل

لمشيل ،رارضألا ربجل لّهؤملا ررضلا قاطن عيسوت¬
فنعلا ىلإ ةفاضإلاب يسنجلاو يركفلا فنعلا
 .يدسجلا

نمضتي رارضألا ربجل بناوجلا ددعتم جهن دامتعإ¬
،ةيضرتلا ،ليهأتلا ةداعإ ،قوقحلا ّدر لثم ريبادت
.ضيوعتلا بناج ىلإ راركتلا مدع تانامضو

تالاح ةجلاعمل ةصاخ ريبادت عضو يف رظنلا¬
اميسالو ،تاعمتجملاب قحلي يذلا يعامجلا ررضلا
.ةينيدلاو ةينثإلا تايلقألا

ربج تايلمعريسل ةطّسُبم تابثإ تابلطتم دامتعإ¬
ىلع طرفملا ءبعلا يدافت لجأ نم رارضألا
.اياحضلا

عضو يف ةررضتملا تاعمتجملا عم رواشتلا¬
.رارضألا ربجل جمارب يأ نيسحتو

ريسيتل اياحضلل يزكرم لجس ءاشنإ يف رظنلا¬
نيسحتو طبض نيكمتو رارضألا ربج ىلع لوصحلا
.رارضألا ربج جمارب

ربج جمارب عيمج يف‘رارضإلا مدع‘ جهنب مازتلإلا¬
.رارضألا
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فاصتنإلا يف قحلا نأشب ةيساسألا ئدابملا ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا51

ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلل ةميسجلا تاكاهتنإلا اياحض ىلإ ررضلا ربجو

ممألا ةقيثو ،5002 ،يلودلا يناسنإلا نوناقلل ةريطخلا تاكاهتنإلا كلذكو

b.IIV elpicnirP,741/06/seR/A. ةمقرملا ةدحتملا

XI.81. أدبملا ،هسفن عجرملا61

تاقوأ يف يلودلا يناسنإلا نوناقلاو ناسنإلا قوقح نوناق نيب لعافتلا ريثُي71

جراخ عقي هنكلو رارضألا ربجب ةلص تاذ ةماه لئاسم لالتحإلا وأ عارصلا

yerG eTh ,.P ,sdnaS dna .M ,remittaL ً:الثم رظنأ ؛ريرقتلا اذه قاطن

eht dna sthgiR namuH neewteb noitcetorP nailiviC :enoZ

8102 ,yrubsmoolB ,drofxO ,raW fo swaL eht

نيرشت42،اتوغوب ،مئادو رقتسم مالس ءانبو عارصلا ءاهنأل يئاهنلا قافتالا81

 عقوم ىلع حاتملا ،29-971 ،421 .ص ،7102 يناثلا

بِّيتُك،ffierG ed .P (de.)يف ،”ررضلا ربجو ةلادعلا“P ,ffierG eD., رظنأ1

.454.ص ،6002 ،دروفسكوأ ةعماج ةعبطم ،كرويوين ،رارضألا ربج

روظنم نم رارضألا ربج ريربتً الواحمffierG eD لِبق ِنم بتُك ءزج لوأ يف2

ةقثلا ،فارتعإلا :فادهأ ةثالث نع بتَك ةيلاقتنإلا ةلادعلاب هطبرو ةلادعلا

حّقن قحال تقو يف هتباتك يف ،كلذ عمو .يعامتجإلا نماضتلاو ةيندملا

فارتعإلا( ”فالخلل ةيوست“ لُِّثمت نيفده :فادهأ ةعبرأ دّدحو ةجحلا

ءاسرإو ةحلاصملا( ”ةيئاهن“ فادهأ نم نيتنثإو )ةيندملا ةقثلاو

،P ,ffierG eD.  عم544 .ص ،قباسلا ردصملل رياُغم .)ةيطارقميدلا

”ecitsuj lanoitisnart gniziroeTh“،يف dna ygaN .R ,smailliW .M

(sde)retslE .J،كرويوين ،ةيلاقتنإلا ةلادعلا، /somoNوين ةعماج ةعبطم

.77-13.ص ،2102 ،كروي

ةعبطم ،جديربماك،O ,llieN’O،utriV dna ecitsuJ sdrawoT.رظنأ3

،”ررضلا ربجو ةلادعلا“،ffierG ed و24 .ص ،8891 ،جديربماك ةعماج

نوناقلا بجومب هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت هنأ ديب .064.ص ، هركذ قبس ردصم

عيمجل لب نينطاوملل طقف سيل رأرضألا ربج ميدقت وه بجاولا نإف ،يلودلا

.تاكاهتنإلا اياحض

.064 .ص ،هسفن عجرملا4

.164 .ص ،هسفن عجرملا5

.364 .ص ،هسفن عجرملا6

.15.ص،“ffierG eD،”ecitsuj lanoitisnart gniziroeTh رظنأ7

.هسفن عجرملا8

.8-25.ص ،هسفن عجرملا9

ضيوعتب ةبلاطملا( ”wozrohC ta yrotcaF eTh“ ،ةيلودلا لدعلا ةمكحم01

داوملا عورشم ،يلودلا نوناقلا ةنجلو2 و ،7291 زومت62،)ةراسخ نع

،تاقيلعتلا عم ،ًايلود ةعورشملا ريغ لاعفألا نع لودلا ةيلوؤسمب ةقلعتملا

.1 ةداملا ،1002

مازتلإلا ةعيبط“ ،13 مقر ماعلا قيلعتلا ،ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةنجللا11

صاخلا يلودلا دهعلا ”دهعلا يف فارطألا لودلا ىلع ضورفملا ماعلا ينوناقلا

رايأddA/1.veR/12/C/RPCC،62.31, 62 ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب

.01 ةرقفلا ،4002

ةمُهم ةيميلقإلا دودحلا جراخ ناسنإلا قوقح تامازتلإ نإ .هسفن عجرملا21

لالتحإ لالخ اهئافلحو ةدحتملا تايالولل ةيلودلا ةيلوؤسملا يف رظنلا دنع

امب( ىرخألا لودلا نم ديدعلا سكع ىلعو .3002 ماع يف أدب يذلا قارعلا

هذه قيبطت لبقت ال ةدحتملا تايالولا نإف ،)ةدحتملا ةكلمملا اهيف

نّكمت نيح يف هنأ ىلإ اًضيأ ةراشإلا ردجتو .ةيميلقإلا دودحلا جراخ تامازتلإلا

هلالتحإ دعب رارضألا ربج ميدقت ىلع قارعلا رابجإ نم يلودلا نمألا سلجم

دض ءارجإلا اذه ىلع قفاوي نأ ّحجرملا ريغ نم هنإف ،1-0991 تيوكلل

 .ضقنلا قحب نوعتمتي نيذلا نيمئادلا ءاضعألا

يلودلا دهعلا ؛2 ةداملا ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا31

.ماع قيلعت ؛2 ةداملا ،ةيفاقثلاو ةيعامتجإلا ،ةيداصتقإلا قوقحلاب صاخلا

92 ، تاقاقحتسإلا،sarudnoH .v zeugirdoR zeuqsaleV ،اًضيأ رظنا

،13 مقر ماعلا قيلعتلا ،ناسنإلا قوقح ةنجل .8-561 ةرقفلا ،8891 زومت

61 ةرقفلا ،4002 رايآddA/1.veR/12/C/RPCC،62.31 .قباسلا عجرملا

 .صوصخلا هجو ىلع

:ررضلا ربجو فاصتنإلا يف اياحضلا قوقح“،nevoB nav oeTh رظنأ41

namtsreF .C .C, يف ،”ةدحتملا ممألل ةديدجلا ةيهيجوتلا ططخلاو ئدابملا

(sde) nehpetS .A dna zteoG .M،ةيعامجلا ةدابإلا اياحضل رارضألا ربج

dna ecalP ni smetsyS :ةيناسنإلا دض ةبكترملا مئارجلاو برحلا مئارجو

gnikaM eht ni smetsyS،ادنلوه، llirB،.9002

eÓM¶Éä

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-

conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016

NuevoAcuerdoFinal.pdf

تاكاهتنإلل ”ةيحضلا“ و ”ررضتملا فرطلا”ميهافم“،C ,lavodnaS. رظنأ91

ةيكيرمألا نادلبلا ةمكحمل يئاضقلا هقفلا يف ناسنإلا قوقحل ةميسجلا

،la te namtsreF. يف ،رارضألا ربج ىلع اهراثآ ىلع قيلعت :ناسنإلا قوقحل

كلذك .28-342 .ص ،ةيعامجلا ةدابإلا اياحضل رارضألا ربج .قباسلا عجرملا

.C ,lavodnaS dna .R ,oibuR“ ررضلا ربج ىلع ةينوناقلا ةفصلا ءافضإ

لاجم يف مكحلاب دعولا :ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا نادلبلا ةمكحمل يئاضقلا

dlefi nottoc eht fo esimorp eht ،ةيلصفلا ناسنإلا قوقح ،”نطقلا

,33 .lov,tnemgduj،1102،19-2601 .ص. 

أدبملا ،قباسلا عجرملا ،ةيساسألا ئدابملا ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا02

..8.V

.3 ةداملا ،يضارألا ةداعإو اياحضلا نوناق12

.هسفن عجرملا22

مقر نوناقلا ،رارضألا ربجل ةلماكلا ةطخلا قلخي يذلا نوناقلا32

 .4 ةداملا ،29582/5002

v zeuqsaleV acamaB. ،ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا نادلبلا ةمكحم42

alametauG،2002 طابش22 ،فيلاكتلاو رارضألا ربج.

v zehcnaS otrebmuH nauJ. ،ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا نادلبلا ةمكحم52

sarudnoH،7 ،فيلاكتلاو رارضألا ربج ،تاقاقحتسإلا ،ةيلوألا تاضارتعإلا

.3002 ناريزح

ةيروهمج يف عضولا ،ىلوألا ةيئادتبإلا ةرئادلا ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا62

oliyDagnabuL samoTh .v rotucesorP ةيضق يف ةيطارقميدلا وغنوكلا

”،ررضلا ربج ىلع اهقيبطت بجاولا تاءارجإلاو ئدابملل ئشنملا رارقلا«،

60/10-40/10-CCI،7ةرئاد ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملاو ،2102 بآ

ئدابملل ئشنملا رارقلا‘ دض ةمدقملا نوعطلا نأشب مكحلا“ ،فانئتسالا

’،2102 بآ7 خرؤملا ’،ررضلا ربج ىلع اهقيبطت بجاولا تاءارجإلاو

60/10-40/10-CCI،3 ”5102 راذآ.

ةدحتملا ةيروثلا ةدحتملا ةهبجلاو نويلاريس ةموكح نيب مالسلا قافتإ72

 :يلاتلا عقوملا ىلع ةحاتملا،XXX،9991 ةداملا ،نويلاريسل

b.IIV. أدبملا ،قباسلا عجرملا ،ةيساسألا ئدابملا ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا82

v zeugirdoR zeuqsaleV. ،ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا نادلبلا ةمكحم92

sarudnoH،46 ةرقفلا ،8891 زومت92 ،مكحلا.

.66 ةرقفلا ،هسفن عجرملا03

XI.. 51. ،قباسلا عجرملا ،ةيساسألا ئدابملا ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا13

http://www.sierra-leone.org/lomeaccord.html
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.981.ص ،هسفن عجرملا85

نيرشت ،نويلاريس يف رارضألا ربج جمانرب ،يعامتجإلا لمعلل ةينطولا ةنجللا95

.6102 لوألا

ةلادعلل يلودلا زكرملا ،نويلاريس يف رارضألا ربج ذيفنتل تاحرتقمو ريرقت06

:عقوملا ىلع حاتم ،9002 لوألا نوناك ،ةيلاقتنإلا

.01.ص ،هسفن عجرملا16

ممألا ةنجل“،B ,onitramleD dna .H ,saD ,.H ,ettuoH naV. رظنأ26

.قباسلا عجرملا ،رارضألا ربج بيتكffierG (de.) يف تاضيوعتلل ةدحتملا

.6-533 .ص يف ،87-223 .ص

ئدابملا :عفدلا تايلآو عفدلا ةيولوأ ،ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم36

.4991 راذآceD/62.CA/S،42.71 ،ةيهيجوتلا

  :عقوملا ىلع حاتم ،حُنملا صخلم ،تاضيوعتلل ةدحتملا ممألا ةنجل46

.771 ةداملا ،.يضارألا ةداعإو اياحضلا نوناق56

،”اياحضلل لماكتملا ررضلا ربجو ةياعرلا ةدحو“ ،اياحضلا ضيوعت قودنص66

.6102 لوليأ03 ،يذيفنتلا ريرقتلا

dna 6591(0102). )3002(3841  ةدحتملا  ممألل عباتلا نمألا سلجم يرارق76

IVXX ةداملا ،مالسللémoL قافتإ86

ةرقفلا ،4 بابلا ،2 ّدلجملا ،ريرقت ،نويلاريس يف ةحلاصملاو ةقيقحلا ةنجل96

422-23.

.41.ص ،قباسلا عجرملا ،9002 ،ةيلاقتنإلا ةلادعلل يلودلا زكرملا07

حاتم ،”فنعلا ءاّرج نم نييندملا تايفو قيثوت“ ،قارعلا يف ثثجلا دادعأ17

 :عقوملا ىلع

مل نكلو ،ةيحضلا ةافو اهيف ضرتفي يتلا تالاحلا ىلإ انه ”نادقفلا“ ريشُي27

.ةافولا ةداهش رادصإ مت يلاتلابو ةثجلا ىلع روثعلا متي

تناك ،6002 ماع اهسيسأت مت ةلقتسم ةيموكح ةئيه يه ءادهشلا ةسسؤم37

ضيوعتلا ميدقتو نيسح مادص ماظن ءادهش ديدحتب ةيادبلا يف ةّفلكم

.مهرسأل معدلاو

ميعنلا ةانق ،ينويزفلتلا نومضملا جمانرب ،ةداسلا دبع يلع نيسح عم ةلباقم47

6102 ،بآ91 ،ةيئاضفلا

دض مئارج شعاد تاريجفت :قارعلا“ ،ناسنإلا قوقح ةبقارم ةمظنم57

.7102 ،يناثلا نوناك51 ،”نييندملا اياحضلا ضيوعت ،ةيناسنإلا

قافآ ةانق ،ينويزفلتلا نخاسلا طخلا جمانرب ،يرديحلا مزاح عم ةلباقم67

.2102 لوليأ91 ،ةيئاضفلا

راذآ31 ،دادغب ،ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةنجلل ينوناق راشتسم عم ةلباقم77

7102.

عقو .7102 راذآ21 ،دادغب ،ءارزولا سلجمل ينوناق راشتسم عم ةلباقم87

رسج جاجحلا اوربع امدنع ةيعيش ةينيد ةبسانم لالخ5002 ماع يف ثداحلا

نأب تاعئاش اوعمس نأ دعب ،ةيمظاكلا دجسم ىلإ مهقيرط يف مهو ّةمئألا

ناك هنأ ىلإ مالعإلا لئاسو ريراقت ريشتو .دشحلا يف يراحتنإ كانه ناك

.اوقرغ وأ اوقحُس ،ليتق009 نم رثكأ كانه

دض مئارج شعاد تاريجفت :قارعلا“ ،ناسنإلا قوقح ةبقارم ةمظنم97

.قباسلا عجرملا ،”نييندملا اياحضلا ضيوعت ،ةيناسنإلا

.قباسلا عجرملا ،ينويزفلتلا نخاسلا طخلا جمانرب ،يرديحلا مزاح عم ةلباقم08

ةرجهلا ةنجل سيئر بئانو يقارعلا باونلا سلجم يف وضع عم ةلباقم18

 .7102 راذآ8 ،دادغب ،نيرجهملاو

.7102 راذآ9-8 ،دادغب يف يقارعلا باونلا سلجم يف ءاضعأ عم تالباقم28

ةانق ،ينويزفلتلا سانلاو ةعيلطلا جمانرب ،يوالدنملا قراط عم ةلباقم38

.7102 ناسين8 ،ةيئاضفلا ةعيلطلا

ةمكحملاو يعامجلا رارضألا ربج“،M ,pirT-oaneHdna .S ,yrbuA. رظنأ23

،xessE ةعماج ،ةيلاقتإلا ةلادعلا ةكبش ،2 ةطاحإ ةقرو ،”ةيلودلا ةيئانجلا

 .1102 بآ

أدبملا ،هركذ قبس عجرم ،ةيساسألا ئدابملا ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا33

8.V31 وأ.IIIV،يعامجلا رارضألا ربج تايدحتو موهفم :طابرلا ريرقت وأ،

.1102 ،ةيلاقتنإلا ةلادعلل يلودلا زكرملا

لودلل نوناقلا ةدايس تاودأ ،ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكم43

:عقوملا ىلع ةحاتم ،رارضألا ربج جمارب :عارصلا نم ةجراخلا

طبترملا يسنجلا فنعلاب قلعتملا رارضألا ربج ،ماعلا نيمألل ةيهيجوت ةركذم53

:عقوملا ىلع ةحاتم ،4102 ،تاعازنلاب

بجومب ررضلا ربج لاكشأ نم لكشك ليهأتلا ةداعإ،C ,lavodnaS. رظنأ63

 .9002 ،فاصتنإلا ،ندنل ،يلودلا نوناقلا

لوألا نيرشت92 ،089.91 نوناقلاو ،2991 طابش8 ،321.91مقر نوناقلا73

شاعملا داز امم ،321.91   نوناقلا لِّدُع ريخألا نوناقلا اذهو .4002

.ةيحصلا ايازملا نم ديزملا ةفاضإو اًيرهش %05 ةبسنب يدعاقتلا

،”يليشت يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنإل رارضألا ربج ةسايس“،E ,ariL. رظنأ83

(.de) ffierG ed،001-55 .ص قباسلا عجرملا ،رارضألا ربج ليلد.

.86-74 داوملا ،يضارألا ةداعإو اياحضلا نوناق93

.052.ص ،4 بابلا ،2 ّدلجملا ،ريرقت ،نويلاريس يف ةحلاصملاو ةقيقحلا ةنجل04

XI. أدبملا ،قباسلا عجرملا ،ةيساسألا ئدابملا ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا14

تاءارجإ لالخ نم ناسنإلا قوقح زيزعتو ةيامحل ئدابملا ةعومجم،61

ممألا ةقيثو ،7991 ،باقعلا نم تالفإلا ةحفاكم

.23 مقر أدبملا،veR/02/7991/2.buS/4.NC/E.1،ةدحتملا

  :عقوملا ىلع حاتم ،321.91/2991 مقر نوناقلا24

.1 ةداملا ،هسفن عجرملا34

هسفن عجرملا44

54emrofnI ,sarreiT ed nóicutitseR ed dadinU،.6102

IIIV. ةداملا ،قباسلا عجرملا ،ةيساسألا ئدابملا ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا64

.851 ةداملا ،يضارألا ةداعإو اياحضلا نوناق74

.5 ةداملا ،هسفن عجرملا84

.83 ةرقفلا ،هسفن عجرملا94

.87 ةرقفلا ،هسفن عجرملا05

.87 ةرقفلا ،هسفن عجرملا15

رايآ ،0991 ذنم يليش يف ررضلا ربج ريبادت ،ناسنإلا قوقح ةبقارم ةمظنم25

:عقوملا ىلع حاتم ،2102

قوقح تاكاهتنإب فارتعإلل ةادأ :”ةيمسرلا اياحضلا تالجس“،J ,saviR رظنأ35

ص ،6102 ،1 مقر ،8 ّدلجملا ،ناسنإلا قوقح ةسرامم ةلجم ،”ناسنإلا

611-72. 

:عقوملا ىلع ةحاتم ،اياحضلا ةدحو نم اهيلع لوصحلا مت تامولعم45

لودج يف اياضق ةعبرأ :ةلادعلا لِّجعُت يتلا ةماعلا تاسايسلا :حالصإو رُّكذت55

،ةيلاقتنإلا ةلادعلل يلودلا زكرملا ،اتوغوب ،ايبمولوك يف ررضلا ربج لامعأ

 .42.6 .ص يف05-31 .ص ،1102

،5 ّدلجملا ،لوألا دلجملا ،ايقيرفأ بونج يف ةحلاصملاو ةقيقحلا ةنجل ريرقت65

.65 ةرقفلا ،5 بابلا

 هسفن عجرملا75

LÈ G’CV°ôGQ d†°ëÉjÉ GdæõG´ ‘ Gd©ôG¥: OQhS¢ eoù°à≤ÉI eø eoªÉQS°Éä eo≤ÉQfá

www.ohchr.org/Documents/Publications/Reparations

Programmes.pdf     

http://www.ohchr.org/Documents/Press/GuidanceNote

ReparationsJune-2014.pdf

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=3049

http://www.icso.cl/wp-content/uploads/
2011/03/Descripcion-de-medidas-reparacion-MAYO2012 , p.25

http://mi.unidadvictimas.gov.co/RUV

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-SierraLeone-

Reparations-Report-2009-English.pdf, p.7.

www.uncc.ch/summary-awards

https://www.iraqbodycount.org/database
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ءزج يهوً القتسم اًيركسعً اليكشتَ ربتعُت يبعشلا دشحلا تاوق نأب فرتعي

.ةحلسملا تاوقلا دئاقب طبترتو ةيقارعلا ةحلسملا تاوقلا نم

،”ةحلسملا تاعامجلاو ةيزمرلا رارضألا ربج :ةوجفلا ّدس“،R ,iaduD. رظنأ79

.ص ،1102 ،388 مقرلا ،39ّدلجملا ،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةعجارملا

487-58.

.هسفن عجرملا89

.7102 راذآ9 ،يقارعلا باونلا سلجم يف وضع عم ةلباقم99

.7102 راذآ8 ،يقارعلا باونلا سلجم يف وضع عم ةلباقم001

:srawriA نم وه روكذملا لكشلا101

برغ يف نييندملا نيب تاباصإ :قارعلا“ ،ناسنإلا قوقح ةبقارم ةمظنم201

.7102 ناريزح6 ،”لصوملا

،عارصلا تالاح يف نويندم زكرمو مادرتسمأ يف ةيلودلا ةينوناقلا ةدايعلا301

.3102 ،ةينطولاو ةيلودلا ةسرامملا يف يندملا ررضلل ةيدقنلا تاعوفدملا

عجرملا ،ينويزفلتلا نومضملا جمانرب ،ةداسلا دبع يلع نيسح عم ةلباقم401

.قباسلا

ندملا جراخ ةّديُشملا تاكلتمملا لومش :نيررضتملا ضيوعتل ةيزكرملا ةجللا501

:7102 رايآ7 ،ضيوعتلاب ةيكلم تادنس اهباحصأ كلمي ال يتلا تابصقلاو

ناريزح91 ،ةيناميلسلا ،ةيقارع يندم عمتجم ةمظنم لثمم عم ةلباقم601

7102.

راذآ21 ،دادغب ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألل صاخلا لثمملا بئان عم ةلباقم701

7102.

ةيركسعلا ءاطخألاو ةيبرحلا تايلمعلا اياحض ءادهش ةرئاد ريدم عم ةلباقم801

.7102 راذآ ،دادغب ،ءادهشلا ةسسؤم يف ةيباهرإلا تايلمعلاو

رارضألا ربج“ :ةيليمكت ةقالع،K ,yksvolrOdna .N ,azairrA-htoR. رظنأ901

ةيلاقتنإلا ةلادعلا،R ,eihtuDdna .P ,ffierG ed. (sde) يف ،“ ةيمنتلاو

312-071.ص،CRSS،9002 تاروشنم ،كرويوين ،تالاصتإ ءارجإ :ةيمنتلاو

شقانت نيررضتملا ضيوعتل ةيزكرملا ةنجللا :”ءارزولا سلجمل ةماعلا ةنامألا“48

ليدعتلا قفو مهتاكلتمم ةررضتملا تالماعم لابقتسإل ةديدجلا تايلآلا

  :7102 راذآ6 ،نوناقلل لوألا

.7102زومت91 ،ةيناميلسلا ،ةيقارع يندم عمتجم ةمظنم لثمم عم ةلباقم58

عجرملا ،ينويزفلتلا نومضملا جمانرب ،ةداسلا دبع يلع نيسح عم ةلباقم68

.قباسلا

قيقدتل اهيفظوم نم لمع قَرِف لِّكشُت نيررضتملا ضيوعتل ةيزكرملا ةنجللا78

.6102 بآ61 ،مهتاكلتمم ةررضتملا تالماعم نم مكارتملا

ةيركسعلا ءاطخألاو ةيبرحلا تايلمعلا اياحض ءادهش ةرئاد ريدم عم ةلباقم88

7102 راذآ21 ،دادغب ،ءادهشلا ةسسؤم يف ةيباهرإلا تايلمعلاو

7102 زومت91 ،ةيناميلسلا ،ةيقارع يندم عمتجم ةمظنم لثمم عم ةلباقم98

،تاكلتمملا ضيوعت نع لوؤسملا ةيزكرملا ةنجللا نم يرادإ ريدم عم ةلباقم09

.7102 راذآ21 ،دادغب

.7102 راذآ31 ،دادغب ،ةيزكرملا ةنجلل قباسلا سيئرلا عم ةلباقم19

ةرجهلا ةنجل سيئر بئانو يقارعلا باونلا سلجم يف وضع عم ةلباقم29

.7102 راذآ8 ،دادغب ،نيرجهملاو

بجومب ررضلا ربج لاكشأ نم لكشك ليهأتلا ةداعإ،C ,lavodnaS. رظنأ39

.9002 ،فاصتنإلا ،ندنل ،يلودلا نوناقلا

ةيئانجلا ةمكحملا،A ,grubnenjiP dna .E ,qcnarF ,.E ,llahcriB. رظنأ49

،4 ةطاحإ ةقرو ،ةحلسملا تاعازنلا اياحض لافطألل رارضألا ربجو ةيلودلا

xessE،.1102 ةعماج ،ةيلاقتنإلا ةلادعلا ةكبش

يسنجلا فنعلا نم نيجانلل رارضألا ربج :حورلا ءافش،V ,semaR. رظنأ59

يماسلا ضوفملا بتكم ،وفوسوك ،وفوسوك يف ّحلُسملا عارصلاب قلعتملا

.3102 ،ناسنإلا قوقحل

رمألا همكحي يبعشلا دشحلا تاوقل يلاحلا دقعملا عضولا نإف ،كلذ عم69

يذلاو6102 طابش يف يقارعلا ءارزولا سيئر هّرقأ يذلا19 مقر يذيفنتلا
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قاطن عيسوت لالخ نم قارعلا يف رارضألا ربجل يلاحلا راطإلا زيزعت
،رارضألا رـبـج نـم ةدِّدــعــتــُم لاــكشأ مادــخــتسإ ،ةــلوــمشملا تاــكاــهــتــنإلا
تاّبلطتم طيسبتو ،عازنلا فارطأ عيمج لمشتل ةيطغتلا قاطن عيسوت
.اياحضلا ىلع ةضورفملا ةّلِدألا

عارصلا نم يفاعتلاو ءانبلا ةداعإل قارعلا هيف دِعتسي يذلا تقولا يفو
ةلادعلاو ةبكترُملا تاكاهتنإلا نع ةلءاسملا نامض نإف ،شعاد عم
شاقنلا ءارثإ ىلإ ريرقتلا اذه ىعسيو .ةلجاع ةيولوأ تاذ يه اياحضلل
ةيلودلا تاسرامملا ليلحت لالخ نم قارعلا يف رارضألا ربج نأشب
رِّفوي نأ نكمي لماش راطإ عضو عيجشت فدهب ءاوسٍ دح ىلع ةيلحملاو

.اياحضلل لاّعفو بِسانم رارضأ ربج

:يلي امب ريرقتلا اذه يصوي

نم اهباكترإّ مت تاكاهتنإب فارتعإلا قارعلا ةموكح ىلع يغبني¬
نيلهؤم اياحضلا نوكي نأ نامضو عازنلا فارطأ عيمج لِبق
يغبني ،ةمئاقلا ةربخلا ىلإ اًدانتسإو .رارضألا ربج ىلع لوصحلل

رارضألا ربجل بناوجلا ددعتم جهن دامتعإ قارعلا ةموكح ىلع
مدع تانامضو ،ةيضرتلا ،ليهأتلا ةداعإ لثم ريبادت نمضتي
.ضيوعتلا بناج ىلإ راركتلا

،ةيلاقتنإلا ةلادعلا راطإ يف رارضألا ربج جمارب ءاسرإ يغبني¬
نع ثحبلاو ةيئاضقلا ةلءاسملا لثم رصانع لمشت يتلاو
.ررضلا ربج بناج ىلإ ةقيقحلا

ةدحتملا تايالولا هدوقت يذلا فلاحتلا ءاضعأ ىلع يغبني¬
قارعلا يف ةيركسع تايلمعب موقت يتلا ىرخألا ةيبنجألا لودلاو
تالاح عيمج يف ةدياحمو ةلماش ،ةيروف ،ةلاّعف تاقيقحت ءارجإ
ةفافش جئاتنلا لعج ،مهتاّوق اهتّببس يتلا ةيندملا تاباصإلا

.اياحضلل رارضألا ربج ميدقتو

رارضألا ربج جمارب عضو يف رظنلا يلودلا عمتجملا ىلع يغبن¬
،ةيقارعلا ةموكحلا عم نواعتلاب كرتشم لكشب ةذّفنملاو ةلّومُملا

رارضألا ربج ططخب ةيعوتلل يندملا عمتجملا تامظنم عم لمعلاو
.تابلاطملا ميدقت يف اياحضلا معدو ةّيلاحلا

اوضرــعــت نــيذــلا دارــفألل ررضلا رــبــج مــيدــقـــت نـــع لودـــلا ةـــيـــلوؤسم نإ
نوـناـقـلا بجوـمــب موــيــلا ةــخسار ةــحــلسملا تاــعارصلا يف تاــكاــهــتــنإل
اهنإف ،ديج لكشب ةممصم رارضألا ربج تايلمع تناك اذإو .يلودلا
لبُس مهل رفوت كلذكو ،مهتوص ديعُتو اياحضلا مِّركُتو نِّكمت نأ نكمي
،نويلاريس ىلإ وريبو ايبمولوك نم .مهب قحل يذلا ررضلل فاصتنإلا

ملاعلا ءاحنأ عيمج يف رارضألا ربج مُظُن نم ةعونتم ةعومجم تِعضو
ةرشابم نيررضتملا كئلوأ ِّقِحب ةريطخلا تاكاهتنإلا راثآ ةجلاعمل
.اهيف نوشيعي يتلا تاعمتجملا ِّقِحبو

ةــجــيــتــن دوــقــعــلا ِّرــم ىــلــع اــياــحضلا نــيــيالــم ىـــناـــع دـــقـــل ،قارـــعـــلا يف
نوـناــقــلــل ةرــيــطــخ تاــكاــهــتــنإو ناسنإلا قوــقحل ةــمــيسج تاــكاــهــتــنإل
حوزن ىلإ شعاد ميظنت عم عارصلا ىدأ ،ةريخألا ةنوآلا يفو .يناسنإلا
دض ةهجوم تالمحو ،فالآلا لتقمو ،صخش نويلم1.3 نم رثكأ

عساو ررض قاحلإ ىلإ اًضيأ عارصلا ىدأ دقو .ةينيدو ةيقرِع فئاوط
هذـه اـياـحض نإ .ةـيصخشلا تاـكـلـتــمملاو ةــيــتــحــتــلا ةــيــنــُبــلاــب قاــطــنــلا
يذلا ررضلل لاّعفو يروف ،بسانم فاصتنإ يف قحلا مهل تاكاهتنالا

.مهب قحل

كلذ يف امب ،رارضألا ربج ميدقت يف ةريبك ةربخ لعفلاب قارعلا ىدل نإ
ةقِّلعُتملا تاكاهتنإلا يطغُت يتلا ةيقارعلا ةيكلملا ىواعد ةئيه لمع
ةنوآلا يفو .نيسح مادص ماظن ةرتف لالخ تبِكترُأ يتلا ضرألاب
ءارج نيررضتملا ضيوعت نأشب02 مقر يقارعلا نوناقلا َّصَن ،ةريخألا
مت يذلا ةيباهرإلا تايلمعلاو ةيركسعلا ءاطخألاو ةيبرحلا تايلمعلا
نـــم اوـــناـــع نـــيذـــلا اـــياـــحضلا ضيوـــعـــت ىـــلــــع ،9002 ماــــــــع يف هرارـــــــــقإ
َّمت ،6102 و1102 يماع نيب ام ةرتفلا يفو .3002 ماع ذنم تاكاهتنإلا
) يكيرمأ رالود نويلم553( يقارع رانيد رايلم024 نم رثكأ عيزوت
.راطإلا اذه نمض اياحضلا ىلع

ضيوعت نأشب02 مقر نوناقلا راطإ يف ريبك مُّدقت زارحإّ مت نيح يفو
تايلمعلاو ةيركسعلا ءاطخألاو ةيبرحلا تايلمعلا ءارج نيررضتملا
تاــيدحت تراــثأ دــق عازــنــلا لــحارــم نــم ةــلــحرــم رــخآ نإف ،ةـــيـــباـــهرإلا

،ةــبــكــترُملا تاــكاــهــتــنإلا ةَِّدشو ىدــم تاــيّدــحــتــلا هذــه لــمشتو .ةدــيدـــج
يتلا زجاوحلاو ،ةينَعملا ةّحلسُملا ةلعافلا تاهجلا يف عساولا عّونتلا
ىلع اياحضلا ةردق مامأ قاطنلا يعساولا حوزنلاو رامدلا يف ىّلجتت
ةيناكمإ ىلإ ريرقتلا اذه ريشُي .رارضألا ربج تايلمع يف ةكراشملا
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