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 .هب رج يف يونسلا يدوهيلا جحلا مسوم لالخ ةبيرغلا سينك راوجب دوهي نايبص ثالث
   دادح دايز :ريوصت

GÛªƒYá Gdóhd«á ◊≤ƒ¥ G’Cb∏«Éä )GRM(

ىلع لمعت ةيموكح ريغ ةمظنم يه تايلقألا قوقحل ةيلودلا ةعومجملا
يف ةيلصألا بوعشلاو تايلقألل ةيوغللاو ةينيدلاو ةيقرعلا قوقحلا نامض
زـكرـت .تاـعـمـتجملا نـيـب مـهاـفـتـلاو نواـعـتـلا زـيزـعـتو ،ملاـعـلا ءاـحـنا عـيــمــج

دشرتسن اننإ .ةيعوتلاو رشنلاو بيردتلاو ةيلودلا ةرصانملا ىلع انتطشنا
تامظنم ةكبش لالخ نم انئاكرش ةكبش اهنع ربعت يتلا تاجايتحالاب

 .ةيلصأ بوعشو تايلقأ لثمت ملاعلا لوح

ةمظنم051 نم رثكأ عم لمعت تايلقألا قوقحل ةيلودلا ةعومجملا نإ
01 مضيو ايونس نيترم انترادإ سلجم عمتجي .ةلود05 نم برقي اميف

 .ةفلتخم لود نم ءاضعأ

يدل ةيراشتسا ةفص)GRM( تايلقألا قوقحل ةيلودلا ةعومجملا لمحت
،)COSOCE( ةدحتملا ممألل عباتلا يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا

بوــــعشلاو ناسنإلا قوــــقحل ةــــيــــقــــيرــــفألا ةــــنـــــجـــــلـــــلا يدـــــل بقارـــــم ةـــــفصو
)RPHCA(. تاــيــلــقألا قوــقحل ةـــيـــلودـــلا ةـــعوـــمجملا نإ )GRM(ةلجسم

:يزـيـلـكـنإلا نوـناـقـلا بجوـمـب ناـمضب ةدودحم ةـكرشو ةـيرـيـخ ةـيــعــمــجــك
مـــــــقرـــــــب ةدودحم ةــــــــكرشو ،503282 مــقرــلاــب ةــلــجسم ةــيرــيـــخ ةـــيـــعـــمـــج
7594451. 

T°μô hJ≤ójô

.ةيدنلوهلا ةيجراخلا ةرازو لبق نم ةيلام ةدعاسمب ريرقتلا اذه دادعا مت
قوقحل ةيلودلا ةعومجملا ةيلوؤسم نم يه ريرقتلا اذه تايوتحم نإ
ةرازو فقوم لثمت اهرابتعا فرظ يأ تحت نكمي الو ،طقف تايلقألا
.ةيدنلوهلا ةيجراخلا

ةيدنلوهلا ةيجراخلا ةرازو

©

Yø GŸƒDdØá

يف ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا جماربل ةقسنمك ينيرتاوك ايفليس لمعت
يف ةعوجملا عم اهلمع تأدب  .)GRM( ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجم

قوقحب ينيرتاوك متهت .7102 ماع ىتح سنوت يف تلمعو4102 ماع
)ةردنجلا( يعامتجالا عونلاب ةقلعتملا اياضقلاو ءاسنلا قوقحو تايلقألا

اهنأ امك .ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف يفاقثلا كارحلاو
نـم )يزـيــلــكــنإ -يبرــع( ةــمــجرــتــلا تاسارد يف رــيــتسجاــم ىــلــع ةــلصاــح
لمكتستو)SAOS(ندنل ةعماجب ةيقيرفألاو ةيقرشلا تاساردلا ةسردم
 .سكيسيا ةعماجب ناسنإلا قوقحب يلودلا نوناقلا يف ريتسجاملا ةسارد

 .ةظوفحم قوقحلا عيمج8102 ربمفون .)GRM( ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجم
.رشنلا قوقح اهل طونملا ةهجلا نم قبسم حيرصت ىلع لوصحلا نود ةيراجت ريغ ضارغأ وا ةيميلعت ضارغأل روشنملا اذه تايوتحم مادختسا ةداعإ نكمي
  .ةيناطيربلا ةبتكملا نم روشنم اذهلPICليجست جولاتك ىلع لوصحلا نكميGRM. عم لصاوتلا ىجري تامولعملا نم ديزملل

عوضوم لكشت يتلا ةيضقلل ماعلا مهفلا ةدايز يف ةمهاسمكGRM ةطساوب1102ةروث دعب تايلقألا عضو :سنوت يف ةنطاوملاو ةيوهلا رشن مت
.)GRM( تايلقألا قوقحل ةيلودلا ةعومجملل ةكرتشملا ةيؤرلا اهداعباو اهليصافت ةفاك يف ةرورضلاب لثمت ال ةبتاكلا ءارأو صنلا نإ .ريرقتلا
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فيرعت يف دوقعل ةيلاتتملا ةيسنوتلا تاموكحلا ترمتسا¬
يذلا رمألا .ةملسمو ةيبرع اهنا ىلع ةينطولا اهتيوه
نييلصألا ناكسلا ىصقاو ةينيدلا تايلقألا شّمه
سمط نم ةليوط ةيلمع لالخ نم ،غيزامألا نم سنوتل
نينطاوملا ىلع اضيأ  شيمهتلا كلذ قبطني امك .ةيوهلا
تقو ىتحف .ًايرصنعً ازييمت اوهجاو املاط نيذلا ، دوسلا

 .دالبلل ةماعلا ةايحلا يف مهدوجو مدعني داك بيرق

نب نيدباعلا نيز يدادبتسالا سيئرلاب ةحاطإلا ذنم¬
هربتعإ يذلا رمألا ،1102 رياني / يفناج يف يلع
يف سنوت تحجن ،يبرعلا عيبرلا ةيادب نوريثكلا
ةيباجيإ تاوطخ تذختاو ةلعاف ةيطارقميد سيسأت
ةغايص كلذ يف امب ،دالبلا يف ناسنإلا قوقحل جيورتلل
ددع ذاختا  كلذ عبت دقو .يمدقتلا4102 ماع روتسد
،تايلقألا تدافأ يتلا ىرخألا ةيعيرشتلا تارييغتلا نم
ميرجتل8102 ربوتكأ يف نوناق ريرمت كلذ يف امب
 .يرصنعلا زييمتلا

ةعوفدم ةروثلا ذنم سنوت تازاجنإ  تناك املاط¬
تاعومجمو ءاسنلاو تايلقألاب ديازتملا فارتعالاب
تاوصألا هذهل ةحاسم ريفوتل دادعتسالا كلذكو ،ىرخأ
لازيال كلذ عم .ةيرحب اهبلاطم نع ريبعتلل ةشمهملا

ةاواسملا قيقحتل  هب مايقلا يغبني امم ريثكلا كانه
ىلإ ظوحلملا ةلودلا لاقتنا لامكتساو عيمجلل
ءاغلإ طقف كلذ لمشي الو .ةيويحو ةلماش ةيطارقميد
تامازتلا ذيفنتو1102 لبق امل ةيزييمتلا تاعيرشتلا
ةكراشملا اضيأ لمشي لب ، يلودلا نوناقلاب سنوت
عمتجملا تايوتسم ةفاك ىلع متي يذلا ميلعتلاو
تادايقلاو ءاضقلاو ةطرشلا كلذ يف امب يسنوتلا
 .بعشلا ةماعو ةينيدلا

لازت ال هنا الإ ةعجشملا تاروطتلا كلت نم مغرلا ىلع¬
نم تاونس ثرا دض حفاكت ةينيدلا تاعمتجملا نم ريثك
ةيرحلا قح نمضي يسنوتلا روتسدلا نأ مغر .زييمتلا
عقاولا يف اهب فرتعملا ةديحولا تايلقألا نأ  الإ ةينيدلا

تاعومجملا امأ . ةيدوهيلاو ةيحيسملا تاعمتجملا يه
نوهجاويف نويئاهبلا لثم اهب فرتعملا ريغ ىرخألا

تاعيرشتلا لازتال امك .ةدابعلا ةيرح ىلع ةريبك دويق
ةبقاعمل مدختست ةدرلاب ةقلعتملا ةروثلل ةقباسلا
 .داحلالا وا ةيحيسملا قانتعا اوراتخا نيذلا نييسنوتلا
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يتلا تارهاظملا نإف لعفلابف :ةيقاب تلازال ةيداصتقالا دلبلا
دـــهشت نـــيرصقـــلا يف تأدـــب يتـــلاو6102 ماـــع دالــــبــــلا يف تثدــــح
يف نييسنوتلا نم ريثكلا اهجاوي يتلا تابوعصلا ةيرارمتساب
 .مئالم لمع ىلع لوصحلا

عفد املاطل ،صاخ لكشب ،سنوت فارطأ يف صرفلا ةلق نإ
ثحبلل ندملا زكارملا ىلإ ةرجهلا ىلإ فيرلا ناكس نم ديدعلاب
نأف ،ةلاطبلاو رقفلا تالدعم عافترا ىلإ ةفاضإلاب4. لمع نع
ناكسلاو تايلقألا نم ريبك ددع دوجوب ةفورعم قطانملا هذه
هذــه رــظــن ةــهـــجو  لـــمش مـــتـــي ال نآلا ىـــتـــح نـــكـــلو -نـــيـــيـــلصألا
لكشبو .ةيميلقإلا تايجيتارتسالا عضو دنع ًةماع تاعمتجملا

ةينيدلاو ةيقرعلا سنوت تايلقأ نم ديدعلا لازت ال ،ًاضيأ ماع
مدع ىلإ كلذ عجري ثيح .اهب ينلعلا فارتعالا لجا نم حفاكت
ةـيـنـيدـلاو ةـيـقرـعـلا تاـيـلـقألا نـع ةــلصفــم ةــيــمسر تاــنــيــب دوــجو
ببسب و  ،ةهج نم ةفلتخملا قطانملا  ىلع مهعزوت ًاصوصخو
ماع سنوت لالقتسا دعب تدادزا يتلا ةعسوملا بيرعتلا ةيلمع
عونتلا ىدم طقف بجحت مل لماوعلا هذه نإ .ىرخا ةهج نم6591

لب ،هئايحإو هب ءافتحالا مويلا نوريثكلا لواحي يذلاو ، دلبلا يف
ةنطاوملاب  عتمتلا يف تاعمتجملا هذه قوقح تضوق اضيأ اهنا
.ةلماكلا

ابيرقت تاونس ينامث دعب ،نيمسايلا ةروث ثرإ لازيالف مويلاو
ةاناعم لازتال ،ةهج نمف .  دكؤم ريغ ،يلع نبب ةحاطإلا نم
ضافخنالا ىلع سكعنا يذلا رمألا ،ةرمتسم ةيداصتقالا سنوت
تالدـعـم عاـفــترا رارــمــتساو يسنوــتــلا راــنــيدــلا ةــمــيــق يف رــيــخألا
ةــيــندملا قوــقحلاــب قــلــعــتــي اــمــيــفو ،ىرــخأ ةــهــج نــمو .ةــلاـــطـــبـــلا

نيعتي امم ريثكلا  كانه لازي ال نا نم مغرلا ىلعو ،ةيسايسلاو
مدقت .1102 ماع ذنم ظوحلم مدقت سنوت تققح دقف ،هب مايقلا
حالصإلا زيزعتل لمألاب معفم ًاجذومن ةديدع حاون نم سنوت
لب ،ةقطنملا يف اهناريجل طقف سيل ،ناسنإلا قوقحو يطارقميدلا
 .ملاعلا لوح اضيأ ىرخأ نادلبل

دعب تايلقألا عضو :سنوت يف ةنطاوملاو ةيوهلا ،ريرقتلا اذه
تاوجفلا كلذكو ،مويلا ىتح سنوت تازاجنإ قثوي ،1102 ةروث
يف امب ،نييسنوتلا نم ديدعلا اههجاوي يتلا قوقحلا يف ةريبكلا

يدادبتسالا مكحلا لظ يف اماع32 دعبو1102 رياني /يفناج يف
يسنوتلا بعشلا عومج تمضنا ،يلع نب نيدباعلا نيز سيئرلل

ام دعت  .يلع نب ماظنل ةياهنً اريخأ تعضو ةيبعش ةضافتنا يف
وا»ةماركلا ةروث« ب اضيأ ةفورعملاو غ نيمسايلا ةروثب ىمسي
ةباثمب  ديدعلا لبق نم غ»يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ةروث«
ةيبعشلا تاضافتنالل مهلملاو يبرعلا عيبرلا نم لوألا لصفلا
 .ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم تحاتجا يتلا

دمحم لوجتملا عئابلا ماق نا دعب سنوت يف تارهاظملا تأدب
رقم ماما هسفن قارحإب كلذو ةيزمرو ةسئاي ةردابمب يزيزعوب
سنوت تايالو رثكأ نم ةدحاو دعت يتلاو ،ديزوب يديس ةيالو
ةطرشلا تاقياضم ىلع اضارتعا ،ةيداصتقالا ةيحانلا نم اسؤب
نـــيـــنـــطاوملاـــب دـــيزوـــب يدـــيس عراوش تألتـــما موـــيـــلا تاذ يف .هـــل
تلصو ىتح ريصق تقو يف تارهاظملا تدتما و نيبضاغلا
41 يف ةيدوعسلا ىلإ رارفلا ىلع يلع نب ةربُجم سنوت ةمصاعلا

 .1102 رياني / يفناج

ملظلا نم لوطأ اخيرات ىلإ1102 ةضافتنا روذج دتمت ، كلذ عم
ءايتسالا ترهظأ يتلا تارهاظملا نم ددع اهتقبس ثيح ،زييمتلاو
يف تابارطضالا نم روهش  كلذ لمش .ةموكحلا دض يبعشلا

ةقيرطب تطبحأ يتلاو داسفلاو ةلاطبلاببسب8002 ماع ةصفق
نـيرـهاـظــتملا نــم ةــثالــث َلــتــُق ثيــح ،تاــطــلسلا لــبــق نــم ةــيشحو
تماقو1. ةليوط ةدمل نجسلاب ديدعلا ىلعَ مُكحو نورخآ َحرُجو
8002 ماع سطسغأ /توأ يف نادرق نب يف ةهباشم تارهاظم
2. ةطرشلا لبق نم فنعلاب اضيأ تلبوق يتلاو

مدــع يف ةرذــجــتملا ةدــيدشلا ةــيــعاــمــتـــجالا تاـــطاـــبـــحإلا رـــبـــتـــعـــت
قوـقحل ةــمــظــتــنملا تاــكاــهــتــناو ةــقــيــمــعــلا ةــيداصتــقالا ةاواسملا
ةروـثـلـل ةــيسيــئرــلا عــفاودــلا ىدــحأ نــم ،ةــلودــلا لــبــق نــم ناسنإلا
ىلإ لصو ةلاطبلا لدعم نإف ةيموكحلا ماقرألل اقفو .ةيسنوتلا
،بونجلا( ةنيعم تايالو يف كلذ نع ديزت ةبسن عم ،ةئاملاب9.81
ىـــلـــعأ تاـــيوـــتسملا تناـــكو  .)يبرـــغـــلا لاـــمشلاو يبرـــغـــلا طسوــــلا
لدـــعـــم لصو ثيـــح تاــــعــــماجلا يجــــيرــــخ نــــيــــب ةصاــــخ ةروصب
نا نم مغرلا ىلعو3.ندملا ضعب يف ةئاملاب84 ىلإ ةلاطبلا
تايدحت نا الإ ،ظوحلم لكشب روطت ناسنإلا قوقحل ماعلا خانملا
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ّرقأ ،ةباتكلا ةلحرم يف ريرقتلا اذه ناك امنيب ،8102 ربوتكأ9 يف
اذه حبصأ .يرصنعلا زييمتلا ميرجتل ًانوناق يسنوتلا ناملربلا
يف رهدزملا يندملا عمتجملا دوهج لضفب ًانكمم ماهلا زاجنإلا
ةلودك ةزيمم ةناكم يف ىرخأ ةرم سنوت عضو يذلاو سنوت
ةرــمــتسملا دوــهجلا ءاــقــبإ نــم دـــبال ،كلذ عـــم .ةـــقـــطـــنملا يف ةدـــئار
ةيندملا ةايحلا يف ةيسنوتلا تايلقألل ةلاعفلا ةكراشملا ةيوقتل
نيمأت نإ .ةنماكلاو ةينلعلا زييمتلا لاكشأ ةحفاكم يف كلذكو
دعت دالبلا عونتب ءافتحالاو نييسنوتلا عيمجل ةلماكلا ةنطاوملا

:لبقتسملا يف يعامتجالا كسامتلاو رارقتسالل ةيساسأ رصانع
سرادملا كارشا بجي لب ،ةيموكح ادوهج طقف بلطتي نل اذه
يلـع يندملا عـمـتجملاو ةـيذـيـفــنــتــلا تاــئيــهــلاو ءاضقــلاو مالــعإلاو
 .سنوت يف ةيبلغألا تاعمتجم كلذ يف امب عساو قاطن

هنأل ،خيراتلاو فالتخالا ميلعت ،ميلعتلا يف رمثتسن نا انيلع«
سطسغأ / توأ ،ةبرج ،ةيدوهي ةأرما»عونت كانه ناك املاطل
8102. 

يأ ىلا ريرقتلا اذه صحفي .نييلصألا ناكسلاو تايلقألا كلذ
يف يطارقوميد لوحت نم اهالت امو نيمسايلا ةروث تناك ىدم
ىلع دامتعالاب كلذو ،سنوت يف تايلقألل ةلاعفو ةلماش دالبلا

يلثمم عم8102 ماع ربوتكأو سطسغأ / توأ يف تيرجأ تالباقم
ةعجارمو قباس يناديم لمع ىلإ ةفاضإلاب ،نيطشانو عمتجملا

.ةحاتملا ةيمالعإلا ةيطغتلاو تاعيرشتلاو تايبدألل ةفثكم

مت يذلاو ،،يسنوتلا يدييقتلا عيرشتلا حالصإ نأ حضاولا نم
يف لعفلاب أدب دق ،)7891-6591( ةبيقروب سيئرلا دهع يف  هميدقت

،عمتجملا يف ةخسارلا ةيعامتجالا تالماحتلا ةرصاحمو يدحت
ءوض يف نكلو .تنرتنإلا كلذكو يديلقتلا مالعإلا يف ةحضاولاو
ماظنلا زكرمتو  ،عونتلاو تايلقألا لوح يمسر باطخ بايغ
اهنا ىلع ةيوهلل قيضلا فيرعتلا لوح يميلعتلا ماظنلاو ماعلا

يف لماعُت  ةيلصألا بوعشلاو تايلقألا لازت ال ،ةملسمو ةيبرع
عم ةنراقم  ةيناثلا ةجردلا نم نينطاوم ةلماعم  يحاونلا ضعب
 .نييسنوتلا ةيقب
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نمضيو يندملا نوناقلا ىلا دنتسي يذلا ديدجلا4102 روتسد نع
.نينطاوملا عيمجل ةيساسألا قوقحلا

نا الإ ،ةيناملع ةلودك سنوتب فارتعالا نم مغرلا ىلعو ،كلذ عم
وه امك ،ةنيعم تاسراممو نيناوق ىلع رثؤت لازتال ةعيرشلا

نم لك ىلع ةصاخ راثآ عم ،هاندا ليصافتلا نم ديزمب حضوم
 .تايلقألاو ءاسنلا

نم يتلا تاحالصإلا ةلسلس نم مغرلا ىلعو ،كلذ ىلع ةوالع
تاءارـجإلا نوـناـق لـيدـعـت لـثــم ،ةــيدرــفــلا قوــقحلا زــيزــعــت اــهــنأش

يف قحلا نــيزــجــتحملا ىــطــعــيــل6102 ماـــع مّدـــُق يذـــلا ةـــيـــئاــــنجلا
امم ،ماكحألا رادصإ لبق لاقتعالا ةرتف لالخِ ماحمب ةناعتسالا
تاــــطــــلسلا نا الإ01،ةـيرسقـلا تاـفارـتـعالاو بيذـعـتـلا رـطـخ لــلــقــي
نم نييسنوتلا ريغو نييسنوتلا سبحو ةنادإو لاقتعا لصاوت
ريغ ةينوناق صوصنو تاسرامم ىلعً ادانتسا ءاسنلاو لاجرلا

لالـــخ نـــم رــــمألا اذــــه حضتــــيو11.نـمزـلا اـهـيـلـع اـفــع ةــيروــتسد
اــهــهــجاوــت لازــتال يتــلا ناسنإلا قوــقحل ةــمـــيسجلا تاـــكاـــهـــتـــنالا
دوجو نم مغرلا ىلع  ةفلتخملا ةيسنجلا لويملا ووذ تاعومجملا

نم42و32 نيتداملا يف ةناصحلاو ةيدرفلا ةيرحلا تانامض
ةيجرشلا صوحفلا تاكاهتنإلا هذه نمض نمو ،ديدجلا روتسدلا
21.ةيرصقلا

نوـناـق نـم032 ةداملا دوـــجو رارـــمـــتسا ىلإ ًاـــيـــئزـــج كلذ دوـــعـــيو
ىلإ لصت ةدمل نجسلاب ةيسنجلا ةيلثملا مُّرجت يتلاو ،تابوقعلا
ضقاــــنــــتــــت ،ىرــــخأ تالاجم يف لاحلا وــــه اــــمــــك :تاوــــنس ثالـــــث
مدقألا تاعيرشتلا عم نايحألا ضعب يف ةيعيرشتلا تاروطتلا

.دعب لَّدَعٌت مل يتلاو

hL¡á f¶ô G’Cb∏«Éä
Mƒ∫ Jƒfù¢ eÉ H©ó GdãƒQI

يف ىرخأ لودب ةنراقم ًايبسن سناجتم دلب سنوت رَبتعُت امنيب
مالسإلا قنتعيو ةيقرعك برعلا نم همظعم بعشب31،ةقطنملا
نم رارمتساب اهجيورت متي يتلا- ةروصلا هذهف41،نيدك ينسلا

ريبكلا عونتلا بجحت51-لالقتسالا ذنم ةيسنوتلا ةموكحلا لبق

GdóÁ≤ôGW«á, M≤ƒ¥ G’Efù°É¿, hGEQç
KƒQI Gd«ÉS°ªÚ
نب ماظنب ةحاطإلاو1102 /0102 ماع نيمسايلا ةروث عالدنا ذنم
مدقت سنوت تققح ،يسايسلا عمقلا نم نيدقع نم رثكأ دعب يلع
دعبو ،5102 ماع لولحب .ةلاعف ةيطارقميد ىلإ اهلوحت يف ظوحلم
ترقأ دق سنوت تناك ،ةيبعشلا ةضافتنالا نم طقف تاونس سمخ
مـت .ةـهـيزـن ةـيـناملرـب تاـباـخـتـنا تدـقـعوً ادـيدـجً اروـتسد لــعــفــلاــب
نيب تاضوافملل ةجيتنك ماعلا سفن يف ةيفالتئا ةموكح نيوكت

دــقو :ةــيــمالسإلا ةضهــنــلا ةــكرــحو يناــمـــلـــعـــلا سنوـــت ءادـــن بزـــح
ويام / يام يف كلذ دعب ةيمالسإلا اهتغيص ةريخألا تطقسأ
 .نييطارقميدلا نيملسملا بزحك اهسفن ميدقت تداعأو6102

تناك سنوت نأ يف ببسلا حيضوتل بابسألا نم ديدعلا حرط مت
ضعبلا .ةديحولا نكت مل نا ،احاجن»يبرعلا عيبرلا« تالاح رثكأ
اميف لعفلاب سنوت اهب عتمتت تناك يتلا»ةيئانثتسالا« حجر
الضف ينيدلا لادتعالاو ثيدحلا ميلعتلاو ءاسنلا قوقحب قلعتي
لمشت5.ةـيـفـئاـطـلا تارـتوـتـلا باـيـغو نـيسناــجــتملا اــهــناــكس نــع
لئاسوو ةيوفعلا ةيبابشلا تاكرحلل ماهلا رودلا ىرخألا لماوعلا
يسنوتلا ماعلا داحتالا ىلإ لضفلا دوعيو6.يعامتجالا لصاوتلا
نم ،دالبلا ةسايس يف ًايسيئرً ارود بعل يف)TTGU( لغشلل

يندملا عمتجملا معدو ،الوأ دالبلا لالقتسا ةكرح هيجوت ثيح
نيرخآ نيبعال تامهاسمب فارتعالا مت امك7.ةروثلا دعبو ءانثأ

8.ةماه تاظحل يف شيجلاو نيينوناقلا لثم نيمهم

نم ديدعلا نم يلع نب دهع يف سنوت تناع ،كلذ نم مغرلا ىلع
عيبرلا ةيشع ةقطنملا يف ىرخأ نادلب اهب تيلتبا يتلا اياضقلا
تاكاهتنالاو ،ةيسايسلاو ةيندملا تايرحلا عمق ثيح نم يبرعلا
نودب نجسلاو ،يفسعتلا لاقتعالاو ،ناسنإلا قوقحل ةمظتنملا

داسفو نييسايسلا نيضراعملا ةقياضمو ،بيذعتلاو ،ةمكاحم
 .ةلودلا

ليبس ىلع .يباجيإ لكشب اياضقلا هذه ضعب ةجلاعم مت دقو
:ةــقــلــطــم هــبش نآلا عــمــجــتــلاو رــيــبــعــتــلا ةـــيرـــح تحـــبصأ ،لاـــثملا

ًالضف9،يندملا عمتجملا تامظنم راشتنا لالخ نم كلذ سكعنيو
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ىرخآ تادقتعم كانه لازتال هنإف ،ةروثلا لبق ىتح فارتعالا
تانامضلا نم مغرلا ىلع دعب اهب فارتعالا متي مل ةيئاهبلا لثم
لعفلاب دهش .لعفلاب ةمئاقلاو ةينيدلا ةيرحلل ةماعلا ةينوناقلا
رثكا دئاوف نييلصألا ناكسلاو ةيقرعلا تايلقألا تاعمتجم دارفا
ةايحلا يف ربكألا ةكراشملا ثيح نم نآلا ىتح ريبك دح ىلإ
ءاشنا لالـــخ نــــم ،لاــــثملا لــــيــــبس ىــــلــــع :1102 ماــع ذــنــم ةــماــعـــلا

يرصنعلا زييمتلل ضهانم نوناق ريرمت وا ةيغيزامأ تايعمج
 .8102 ربوتكأ يف

ةريبك تاوطخ قيقحت مت نيح يف ،تاعمتجملا هذه لكل ةبسنلاب
.لماكلا فارتعالا لجأ نم لاضنلا رمتسي ،ةريخألا تاونسلا يف

هجاوت يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا نع ةماع ةرظن ريرقتلا اذه مدقي
.مويلا سنوت يف تايلقألا

ةلود يه سنوت نا ميلعتلا ماظن لمشي نا وه ينمهي ام لك «
راهظإل - مهريغو غيزامألاو نييحيسملا نع ثدحتن نا ،ةيددعت
يف ةنيدم[ رزوت يف دوهي كانه نأ لوقن نا  .ةيقيقحلا سنوت

لوقي امدنع .ةلماك ةفاقث دجوت .كلذ ركنن الو ، ]سنوت بونج
ةبسنب ةملسم سنوت نأ مالعإلا لئاسو يف ام صخش وا ريزو
».ءاردزالاو ثارتكالا مدع نع ربعي باطخ اذهف ،ةئاملاب001
 .8102 سطسغأ / توأ ،ةبرج ،ةيدوهي ةأرما

g«μ∏«á Gdà≤ôjô
يف ةرـيــخألا تاروــطــتــلا نــع ةزــجوــم ةرــظــن ةــمدــقملا هذــه يطــعــت
قوقحو ناسنإلا قوقحب قلعتي اميف اميس ال ،ةروثلا دعب سنوت
جئاــتــن ضعــب ىــلــع ءوضلا طــلست اــمــك .صاــخ لــكشب تاــيـــلـــقألا
.يناديملا ثحبلا

ينــطوــلا ينوــناــقــلا عــيرشتــلا ماــظــن زاــجـــيإب لوألا مسقـــلا لـــلـــحـــي
اياضقب ةلصلا تاذ ةيئاضقلا ماكحألا ضعب ليصفتلاب حرشيو
قوقح لاجم يف ةيلودلا سنوت تامازتلا ىلإ ةفاضإلاب ،تايلقألا
.يلودلا ىوعدلا نوناقو ناسنإلا

دوـهـيــلا اــمــيس الو ،ةــيــنــيدــلا تاــيــلــقألا ىــلــع يلاــتــلا مسقــلا زــكرــي
نع ةلاح ةسارد مدقي امك .نييئاهبلاو ةيضابإلاو نييحيسملاو
يف ،حجانلا شياعتلا ىلع لاثمك ،ةبرج يف تايلقألا عاضوأ

متي مل فسألل .ةيسيئرلا تايدحتلا ضعب ىلع ءوضلا طلسي نيح
ةـــعـــيشلا نـــيـــمــــلسملا لــــثــــم ،رــــغصا ىرــــخأ تاــــعوــــمجم نــــيــــمضت
تامولعملا ىلع لوصحلا مدعو ةحاسملا دوجو مدعل ،ةيفوصلاو
.داحلإلا نع ريغص مسق صيصخت مت .ةيفاكلا

يف ذخآلا يدوهيلا عمتجملا دَعُي ،عقاولا يف .دلبلل يخيراتلاو
دعي نيح يف ،ملاعلا يف تاعمتجملا مدقأ نم ادحاو نآلا لؤاضتلا
،نينسلا فالآ ذنم ةقطنملا يف نييلصألا ناكسلا نم غيزامألا

ةرــتــفــب عــباسلا نرــقــلا يف اــيــقــيرــفأ لاــمشل مالسإلا لوصو لـــبـــق
لوصأ مــهــيدــل نـــيـــيسنوـــتـــلا ناـــكسلا نـــم ةرـــيـــبـــك ةـــبسن :ةـــلـــيوـــط
ةسماطلا بيرعتلا تاسايس نم نورق نإف ،كلذ عمو .ةيغيزامأ
تايلقألا نع ةسوململا تانايبلا ةيدودحمو ،ةيبرعلا ريغ ةيوهلل
اهنم يناعت دق يتلا تابقعلاو سنوت يف نييلصألا ناكسلاو
لك ،تاذلا نع ريبعتلاو ةيوهلا ديدحت ثيح نم اهسفن تاعمتجملا

دعب ام ةلحرم يف سنوت تاسايس نإ .مهشيمهت يف مهاس دق كلذ
ماع لالقتسالا ذنم يدادبتسالا ةبيقروب مكحبً اءدب ،رامعتسالا
ةحاطإلا ىتح هدعب نم يلع نب ماظن مث ،7891 ماع ىتح )6591(
عقت يتلا تاعامجلا كلت رود شيمهت ىلإ تدأ ،1102 ماع هب

نم هجيورت مت يذلا قيضلا ةينسلا ةيبرعلا ةيوهلا راطإ جراخ
نم ربكألا ءزجلا زكرتي ناك امنيب ،هتاذ تقولا يفو .ةلودلا لبق
دالبلا ةمصاع يف ةيتحتلا ةينبلا عيراشمو ةلودلا تارامثتسا

قطانم اميس ال غ ىرخأ قطانم دهشت مل ،ةيلحاسلا قطانملاو
تالدعم ىلعأ ضعب يناعتو رَكذُيً اروطت غ سنوت برغو بونج

61.رقفلا

يف عقدم رقف يف نوشيعي نيذلا ءالؤه نم ةئاملاب07 شيعي
مغرلا ىلع ،دالبلا برغ بونجو برغ طسوو برغ لامش قطانم
71.ناكسلا ددع يلامجا نم طقف ةئاملاب03 نولكشي مهنأ نم

تايلقألا تاعمتجم ىلإ نومتني نيذلا دارفألا نم ريثك نكسي
يف دوسلا نييسنوتلاو غيزامألا لثم ،نييلصألا ناكسلاو ةيقرعلا

نم ةيفارغجلا تاتوافتلا هذهززعت ثيح ،ريقفلا دالبلا بونج
شيعي ،سنوت ءاحنأ لك يف ةينيد تايلقأ دجوت امنيب .مهشيمهت
.ةبرج ةريزج يف ةيضابإلاو دوهيلا ناكسلا نم ةريبك ةبسن
ىـلـع ةـلاـطـبـلاو ةـيداصتــقالا ةــمزألل ماــعــلا قاــيسلا رــثؤي اــمــنــيــب

نيذلا ءالؤه ىلع ةصاخ راثآ ةمزألا هذهل نإف ،ناكسلا عيمج
ةرجهلا ىلع نيربجم مهسفنأ اودجو نيذلاو فارطألا يف نونكسي
ىلإ يدؤي نا نكمم يذلا رمألا ،لمعلا نع ًاثحب ربكألا ندملا ىلإ
 .مهتادقتعمو مهديلاقت راثدنا

ًالومشو ةيويح رثكأ ريبعت ةحاسم روهظ نأف ،قايسلا اذه يف
امك -ةروثلا دعب تاعومجملا لكل ريبك لكشب ةلماشلاو ةيويحلا
ةدـيرـف ةصرـف حـيـتـت ،رــيرــقــتــلا اذــه يف نــيــبــيجملا تاداــهش تدــَّكأ

ىلعو .نييلصألا ناكسلاو تايلقألا تاعمتجم ءاصقا ةجلاعمل
.تاوجف كانه لازتال هنا الإ ،ةيلمعلا هذه رارمتسا نم مغرلا

ضعــب تداــفــتسا اــمــنــيــب ،ةــيــنــيدــلا تاــيــلــقألاــب قــلــعـــتـــي اـــمـــيـــفـــف
نــم نــيــعــم ىوــتسم نــم ،يدوــهــيــلا عــمــتجملا لــثـــم ،تاـــعوـــمجملا
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تشاع ثيح ،ةرشابم تاظحالم ىلع ريرقتلا اذه دمتعأ امك
 .7102و4102 يماع نيب سنوت يف ةفلؤملا

يف تايلقألا عضو ىلع زيكرتلا وه تالباقملا نم فدهلا ناك
روتسد يف هيلع صوصنملا راطإلل اًقفو ،ةروثلا دعب ام سنوت
ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيوهلا اهب رثؤت يتلا قرطلا ليلحتو ،4102
.ةـيـفاـقـثـلا ةـيددـعـتـلاو ةـيسنوـتـلا تاـيـلـقألا ىـلـع ةـلودـلـل ةــيــمسرــلا
مهل  ترفو ،ةددحملا ةلئسألا نم ةلسلس نوكراشملا لِئُس امنيب
.مهمهت  اياضق نأشب مهسفنأ نع ريبعتلل تقولا اضيأ ةفلؤملا

تايلقألا يلثمم نم نيرخأ ةعبرأ ةلباقم تمت ،8102 ربوتكأ يف
 .ةددحم اياضق ىلع ةعباتملل

مهسفنأ نع ريبعتلا يف ةحارلاب نيكراشملا رعش ، ماع لكشب
ام اريثكو .ةينمأ فواخم مهيدل نكي ملو اياضقلا هذه لوح

لّضف .ةيلحملا يهاقملا لثم ،ةماع نكامأ يف تالباقملا تيرجأ
دـق تادـيـقـعـت بنـجـتـل ةـيوـهـلا يلوـهجم ءاـقــبــلا نــيــكراشملا ضعــب
.ماعلا عمتجملا وأ صاخلا مهعمتجم  لبق نم مههجاوت

،نويلصألا ناكسلاو ةيقرعلا تايلقألا ىلع زكري  يلاتلا مسقلا
ةلاح ةسارد ميدقت مت ،دوسلاو غيزامألا نييسنوتلا اميس الو

ةعئاشلا اياضقلا ىلع ءوضلا طيلستل دوسلا نيرجاهملا لوح
.ىرخأ ةعطاقتم لئاسمو ةيرصنعلاب ةقلعتملا

لوـح تاـجاـتـنـتسا رـيرــقــتــلا ةــياــهــن يف يئاــهــنــلا مسقــلا نــمضتــي
.تايصوتلا ضعبو جئاتنلا

eæ¡é«á Gdà≤ôjô
ةيلوألا رداصملل ةفثكم ةيبتكم ةعجارم ىلإ ريرقتلا اذه دنتسي
تاـعـيرشتـلاو ،ةــيــلودــلا تادــهاــعملاو ،تاــطوــطخملاو ،ةــيوــناــثــلاو
يقيثوتلا لمعلاو ،تنرتنإلا دراومو ،ةيئاضقلا ماكحألاو ةينطولا
تاـغـلـلاـب اــهــيــلإ لوصوــلا نــكــمــيو ،ةــيــموــكحلا رــيــغ تاــمــظــنــمــلــل
عم ةيناديم تالباقم تيرجأ امك .ةيبرعلاو ةيسنرفلاو ةيزيلكنإلا
تايلقألا نع نيلثمم ةعبرأو ،ةينيدلا تايلقألا نع نيلثمم ةعبرأ
.8102 ربمتبسو سطسغأ / توأ يف يفارغونثإ ثحابو ةيقرعلا
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تالاحلا ضعب يف رظنلا دنع اهقيبطت زاجيإب مسقلا اذه ثحبيس
تانايب ةدعاق دجوت ال هنأ ىلإ ةراشإلاب ريدجلا نمو .ةريخألا

ةدعاسم نم دبال هنأو ةينطولا ءاضقلا ماكحأ ىلإ لوصولل ةماع
يف ةلصلا تاذ تافلملا ىلإ لوصولا لجأ نم يسنوت يماحم

مسقـــلا اذـــه يف تاـــموـــلـــعملا نإف كلذـــلو .مـــكاحملاو تاــــمــــكاحملا
.ماعلا لاجملا يف ةرفوتملا تامولعملا ىلع دنتست

ثيدح صن لوأ نأ ثيح .ةيناملع ةلود امومع سنوت رَبتعُت
يذلاxiaP al ed etcaP نامآلا دهع ناك ةيناملعلا نمضي
ةــيــندملا تاــيرحلا نــمضي يذــلاو7581 ماــع دــمحم ياــبــلا هـــمدـــق
،1681 ماـع ،طـقـف ةــلــيــلــق تاوــنس دــعــب91.دارـفألا عـيـمجل ةـيـنـيدـلاو

رظنلا ضغب نينطاوملا عيمجل ةاواسملاو ةيامحلا روتسدلا نمض
02.مهنيد نع

نمض9591 ماـــــع رداصلا لوألا يروـــــهـــــمجلا روـــــتسدــــــلا نأ اــــــمــــــك
ماظنلاب كلذ لخي الأ طرشب ةينيدلا تادقتعملل ةرحلا ةسرامملا«
،ةيماخاحلاو ةينآرقلا مكاحملا ءاغلإ دنعو7591 ماع يف12.»ماعلا
لثم ،ةيمسرلا قئاثولا :يسنوتلا يئاضقلا ماظنلا ديحوت اًضيأ مت

نيد نع تامولعم ىلع يوتحت ال ةافولاو جاوزلاو داليملا تاداهش
22.)رصم لثم ،ةقطنملا يف ىرخأ لود يف لاحلا وه امك( نطاوملا

نم عاونأ ةثالث لالقتسالا لبق ةرتف يف كانه ناك نيح يف
ةـيسنرـفـلاو ،)ةـيــنسلا ةــيــبــلــغألل( ةــيــعرشلا - سنوــت يف مــكاحملا
- )دوهيلا ناكسلل( ةيماخاحلاو )نييسنوتلا ريغ نييحيسملل(

ةــيــتاسسؤملا تارــيــيــغــتــلا ضعــب لالــقــتسالا دــعــب ةــبــيــقروـــب ررـــم
،نيحلا كلذ ذنمو .يئاضقلا ماظنلا ديحوت لجأ نم ةيعيرشتلاو
مغرلا ىلع ،نينطاوملا عيمج ىلع دحاو يندم نوناق قيبطت مت
نوــناــقــلا عورــف يف ةــيــمالسإلا ةــعــيرشلا راـــثآ ضعـــب دوـــجو نـــم
.هاندأ حضوم وه امك ،ثاريملاو جاوزلا اياضقب ةقلعتملا

يسنوـتـلا ينـطوــلا نوــناــقــلا نــع ةزــجوــم ةرــظــن مسقــلا اذــه مدــقــي
قوــقــحو تاــيــلــقألا قوــقــحــب هــتــلص ثيــح نــم يلودــلا نوــناـــقـــلاو
يف تاروطتلا ىلع يساسأ لكشب زيكرتلا عم ،نييلصألا ناكسلا
تاهاجتالا نم اًددع ءزجلا اذه ددحي  .ةيضاملا رشعلا تاونسلا
يف ةيلحملا ةينوناقلا رطألا فصوب ةيادب ،سنوت يف ةخسارلا
تاهاجتالا هذه .ةيلودلا اهتامازتلا ىلإ لاقتنالا مث نمو سنوت
غـيزاـمألا ةـلـماـعـم ،يرصنـعـلا زـيـيـمـتـلاـب قـلــعــتــي اــمــيــف ،نــمضتــت
ةيقرع تاعامجب فارتعالا مدعو ًايفاقث ةسومطم ةعومجمك
ىلعو ،اضيا نيدلاب قلعتي اميف امأ .دوسلا نييسنوتلا لثم ىرخأ
،ةينيدلا ةيرحلاو ةاواسملل ةيسنوتلا ةموكحلا تانامض نم مغرلا
رــيــغ ،ىرـــخأ تاـــناـــيدـــب فارـــتـــعالا يف ةددرـــتـــم لازـــت ال اـــهـــنا الإ
يف اهب فرتعملاو )ةيدوهيلاو ةيحيسملا(»ةيميهاربإلا« تانايدلا
.ةيئاهبلا ةنايدلا لثم ،مالسإلا

تناك ،ليصافتلا نم ديزمب هاندأ صنلا حضوي امكو ،كلذ عمو
اميس ال ،1102 ماع ذنم مدقتلا ىلع ةماهلا تارشؤملا ضعب كانه

رثكأ تحبصأ ةموكحلا نأ ودبي ثيح ،ةيقرعلا ةاواسملا لاجم يف
ةيامح زيزعتل تاوطخ ذاختا عم ةيلودلا تاعجارملا يف اًطارخنا
نوـناــق اــهزرــبأ - ةــيــنوــناــقــلا تاــحالصإلا لالــخ نــم تاــيــلــقألا
8102 ربوتكأ يف يرصنعلا زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا
اهريغو ةيهاركلا ىلع ضيرحتلاو ةيهاركلا باطخ مّرجي يذلا

.لاعفألا نم

Gdàû°ôj™ GÙ∏» hGCMμÉΩ Gd≤†°ÉA
ريغ وا رشابم لكشب ،قلعتي اميف ةلص رثكألا ينطولا عيرشتلا نا
،4102 روتسد81،يسنوتلا تابوقعلا نوناق وه تايلقألاب ،رشابم
ةيرادإلا تاهيجوتلا ضعبو6591 ماعل ةيصخشلا لاوحألا نوناق
، اهسفن ةينوناقلا صوصنلا ىلإ ةفاضإلاب .نيناوقلا ميسارمو

Gÿ∏Ø«á Gd≤Éfƒf«á: GCWô M≤ƒ¥
G’Cb∏«Éä hM≤ƒ¥ Gdù°μÉ¿
G’CU°∏«Ú ‘ Jƒfù¢
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مـــتو لدـــجـــلـــل ةرـــيـــثـــم ةـــغاــــيصلا ترــــبــــتــــعأ ،عساو يبــــعش بضغ
52.ةاواسملاب اريخأ اهلادبتسإ

يف سنوت يف ةمئاق نيسنجلا نيب تاتوافتلا لازت ال ، كلذ عمو
ةسرامم ترمتسا ،لاثملا ليبس ىلعف .ةايحلا تالاجم نم ديدعلا

نيبصتغملا نم يرسقلا جاوزلاو تارصاقلا جاوز لثم تالاح
،عقاولا يف .»ةلئاعلا فرش« ظفحت اهنا ىلع اهيلا رَظنُي يتلاو
جاوزلاب بصتغملل تابوقعلا نوناق نم رركم722 ةداملا حمست
ترمأ نأ دعب ،عساولا يبعشلا بضغلا ىدأ ،كلذ عمو :هتيحض نم

نم ةنس31 رمعلا نم غلبت ةاتف جيوزتب6102 ربمسيد يف ةمكحم
يف عيرشتلا ءاغلإ ىلإ ،هنم اهلمح تبث نا دعب قيقش ريغ خا
7102.62 سطسغأ / توأ يف اريخأ ةياهن

،طلتخملا جاوزلاب قلعتي اميف تماص هسفن نوناقلا نأ نيح يف
تاملسملا ءاسنلا عنمي يرادإ هيجوت كانه ناك دوقع ىدم ىلعف
تابوعص كلذ قلخ دقو72.نيملسم ريغ لاجر نم جاوزلا نم
رـــيـــغ نـــم جاوزـــلا يف تاـــبـــغارـــلا تاـــمـــلسملا ءاسنـــلـــل طـــقــــف سيــــل
،)جاوزلا متي نا لبق مهنيد رييغت ىلإ اورطضا نيذلا( نيملسملا

ىلإ مالسإلا نم اولوحت نيذلا كئالوأو نيدحلملل اضيأ نكلو
ربمتبس يف ايمسر هيجوتلا اذه ءاغلإ مت دق .ىرخألا تانايد
ءاغلإ يف نوددرتي نيلوؤسملا ضعب ناك ،كلذ عم نكلو7102.82

،مركلا ةدمع نلعأ ،لاثملا ليبس ىلعف .ةمظنألاو تاهيجوتلا هذه
/ توأ يف دـــقـــع يفـــحص رـــمـــتؤم يف ،ينوـــيـــعـــلا يحــــتــــف يماحملا
ريغ نم ةيسنوتلا ةأرملا جاوز رظحب هرارق8102 ماع يف سطسغأ
ةلاح يف جاوزلاب طقف حمسيس هنإ لاقو .هتيدلب رقم يف ملسملا
نم6 و1 نيتداملل اًقيبطت«  كلذو ،مالسإلل جوزلا قانتعا توبث
نالعإ يفو.»ةيصخشلا لاوحألا نوناق نم5 ةداملاو روتسدلا
لبقت نل ةيدلبلا نأ اًثيدح هبيصنت مت يذلا ةدمعلا ركذ ،رخآ
،يبرع لصأ نم ىلوألا ءامسألا مادختساب الإ ديلاوملا ليجست
92».اضيأ روتسدلا صني امك ملسم يبرع لصأ تاذ«

ةيبرعلا هتخسنب سنوت ةيدلبل ينورتكلإلا عقوملا لازي ال امك
مالسإلل يبنجألا جوزلا قانتعا تبثت اًقاروأ بلطتي ةيسنرفلاو
عقوملا ثيدحت متي مل :جاوزلا ىلع ةيمسرلا ةغبصلا ءافضإ لبق
03.ريرقتلا اذه ةباتك ىتح دعب

عقاولا يفو .يندم جاوزك ةيدلبلا يف تاجيزلا عيمج ليجست متي
،كلذ عمو .ال ما اينيد الافتحا اودارأ ام اذإ نيجوزلل رارقلا دوعي
نــيــيــئاــهــبــلا لــثــم تاــعوــمجم تهــجاو ،ةــيــلـــمـــعـــلا ةـــيـــحاـــنـــلا نـــم
يف مهتاجيز ليجست يف تابوعص ةيحيسملا ىلإ نيلوحتملاو
نوليمي مهنإف ،نييئاهبلا نيكراشملا دحأل اقفو .تايدلبلا ضعب

1102 ةروث دعب4102 ماع يف روتسدلل يئاهنلا صنلا رادصا مت
ةليصح وهو ،صنلا اذه ربتعي .،ةيسيسأتلا ةيعمجلا تاباختناو
يمدقت صن ،ةيلاربيلو  ةظفاحم تاهج نيب ةليوط تاضوافم
،كلذ عمو .ةيساسألا قوقحلاو تايرحلا عيمج سركيو ةياغلل
نم هتظحالم نكمي ةيناملعلاو نيدلا نيب نماكلا رتوتلا نإف

ىـلـع ةـمـئاـق ةـيــندــم ةــلود« اــهــنأب سنوــت فصو ةــقـــيـــقـــح لالـــخ
ركذي امك ،)2 ةداملا(»نوناقلا ةدايسو ،بعشلا ةدارإو ،ةنطاوملا
اهنيد ؛ةدايس تاذ ةلقتسم ةرح ةلود سنوت نأ اًضيأ صنلا
نيح يف .)1 ةداملا(« يروهمج اهماظنو ،ةيبرعلا اهتغل ،مالسإلا
ةطلسلل ةيعرشلا ردصم ىلإ نيدلا نأش نم عفري دنب دجوي ال هنأ
سنوت نأب يساسألا ضارتفالا يف اًرتوت كانه نأ الإ ،ةيسايسلا
يحاون يف ةيمالسإلا ميلاعتلا ضرف ىلإ يدؤي اذهو :ملسم دلب
،ةيئاضقلا ةطلسلا و ةطرشلا لبق نم ةيندملا ةايحلا نم ةنيعم
.تايلقألا نم دالبلا ناكسل ةصاخ لكاشم قلخو

نع يلختلا يف قحلا وه نيملسملل ةبسنلاب فالخلا طاقن دحأ نإ
روتسد نم6 ةداملا  ناف  .)مالسإلا يف ةدرلا( هرييغت وأ نيدلا
،نيدلل ةيعار ةلودلا« :ةيضقلا هذه نأشب ةياغلل ةحضاو4102
،ةــيــنــيدــلا رــئاــعشلا ةسراممو رــيــمضلاو دـــقـــتـــعملا ةـــيرحل ةـــلـــفاـــك

».يبزحلا فيظوتلا نع ةدابعلا رودو دجاسملا ةيدايحل ةنماض
تاسّدقملا ةيامحبو حماستلاو لادتعالا ميق رشنب ةلودلا مزتلت
ضيرحتلاو ريفكتلا تاوعد عنمب مزتلت امك ،اهنم لينلا عنمو
نم ددهُي رودلا اذه نأ ريغ .اهل يدصتلابو فنعلاو ةيهاركلا ىلع
ىلا ةفاضالاب ،يسنوتلا عمتجملا لخاد ةظفاحملا ىوقلا لبق
لكشي ال ،عقاولا يف .ءاضقلاو ةطرشلا رصانع نم دارفألا ضعب
قنتعي نأ ملسم ريغ نطاوم دارأ اذإ ةظوحلم ةلكشم نيدلا رييغت
رايتخا نم نيملسملا عنمل ةيوق طوغض سرامُت نكل ،مالسإلا

32.رخآ نيد

يف ًامدقت رثكألا ةلودلا اهنأب ةليوط ةرتف ذنم سنوت تفرٌع
42.ءاسنلا قوقح لاجم يف ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم

يفً ازاجنإ6591 ماعل ةيصخشلا لاوحألل يسنوتلا نوناقلا دعُي
ددعت ىغلأ ثيح ،ةرسألا نوناقب قلعتي اميف ةصاخ ،ددصلا اذه
حمسو هتجوز نم لصنتلا يف جوزلا قح كلذك ىغلأو ،تاجوزلا
ذنم تيوصتلا نم اضيأ ءاسنلا تنكمت امك .قالطلا بلطب ءاسنلل

اهنأ ىلع ةاواسملا4102 روتسد نم64 ةداملا فّرعتو .7591 ماع
عـــيـــمـــج ىلإ لوصوـــلـــل لاـــجرـــلاو ءاسنـــلا نـــيـــب صرـــفــــلا يواست«
ىلإ ةلودلا ىعست .»نيدايملا عيمج يفو ةيلوؤسملا تايوتسم

.ةبختنملا سلاجملا يف لاجرلاو ءاسنلل واستم ليثمت قيقحت
اهيلإ راشملاو ءاسنلاو لاجرلا»لماكت« ةملك دوجو تراثأ دقلو

دعبو :يبعش لدج ىلا2102 ماع روتسدلا ةدوسم نم82 ةداملا يف
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نـيـب ةاواسملاـب قـلـعـتـت ىرـخأ نـيـناوـق ىلإ ةـفاضإلاــب يزــيــيــمــتــلا
ةــيــنوــناــق تاــحالصإ حارــتـــقاـــب ةضوـــفـــم ةـــنجل أشنأو ،نـــيسنجلا
.4102 روـتسد ماـكـحأ عـم ةـقـفاوـتــم ةــمــئاــقــلا تاــعــيرشتــلا نوــكــتــل

ةـــيدرـــفـــلا تاـــيرحلا ةـــنجل اـــهضيوـــفـــت مـــت يتـــلا ةـــنـــجـــلـــلا تـــَّيــــمُس
/ ناوج يف يئاهنلا اهريرقت تمدقو)EBILOC(ةاواسملاو
.8102 وينوي

نيب ةلماكلا ةاواسملا كلذ يف امب تايصوت ةدع ريرقتلا حرتقاو
ةـعـيـبـطـلا ىلإً ارـيشمو ،ثارـيملاـب قــلــعــتــي اــمــيــف تاــنــبــلاو ءاــنــبألا
لصفـــلا يف ةدراوـــلا داوملا نـــم اـــهرـــيــــغو911 ةداملـل ةـيزـيـيـمـتـلا
امك .ةيصخشلا لاوحألا نوناق نم عساتلا باتكلا نم سماخلا
نـــيـــيسنوـــتـــلا لاــــفــــطأل يواستملا فارــــتــــعالاــــب ةــــنــــجــــلــــلا تصوأ

نع رظنلا ضغب ،ةيسنوتلا ةيسنجلا قح مهحنمو تايسنوتلاو
،ناملربلا لبق نم ريرقتلا ةسارد ايلاح يرجي .مهئابآ سنج
الو ،ةظفاحملا ىوقلا لبق نم عساو قاطن ىلع هداقتنا مت هنكلو

ةيلثملا ميرجت ءاغلإو ،ثاريملا يف ةاواسملا اياضق نأشب اميس
مت دقو .نيملسملا ريغو نيملسملا نيب زييمتلا ءاغلإو ةيسنجلا
نم فالآل ريبك عمجت كلذ يف امب ،تارهاظملا نم ددع ميظنت
8102.43 سطسغأ / توأ يف يسنوتلا ناملربلا جراخ نيرهاظتملا

/ توأ يف ةداضم ةرــهاــظــم يندملا عـــمـــتجملا تاـــمـــظـــنـــم تماـــقأ
ةاواسملاو ةــــيدرــــفــــلا تاــــيرحلا ةــــنجل رــــيرـــــقـــــتـــــل ًاـــــمـــــعد سطسغأ
)EBILOC(. اهتمدق يتلا ةفلتخملا تارايخلا نم ددع نيب نم
نوـناـقـلا بجوـمــب ةــلــماــكــلا ةاواسملا حــنــم كلذ يف اــمــب ،ةــنــجــلــلا
اذه ةباتك تقو يسنوتلا ناملربلا راتخا ،ثانإلاو روكذلا ةثرولل
ةيفيك نأشب رارقلا ذاختا يف قحلاب دارفألل حامسلا ريرقتلا

 .ثانإلاو روكذلا نم مهتثرو نيب مهثاريم ةكراشم

ضرفت ةقيرطب تاعيرشتلا ضعب قيبطت رمتسي ،ةروثلا دعب ىتح
لك قيبطت مت ،صوصخلا هجو ىلع .يمالسإلا نيدلاب مازتلالا

بادآلا يف تابوقعلا نوناق نم رركم622 ةداملاو622 ةداملا نم
اهيلإ رظني يتلا تايكولسلا ةنادإل ادج عساو قاطن ىلع ةماعلا

،لاثملا ليبس ىلع .ةيمالسإلا تادقتعملا عم ضراعتت اهنأ ىلع
نييسنوتلا نينطاوملا نم بلطتي نوناق دجوي ال هنأ نيح يف

تنادأ7102 وـــيــــنوــــي / ناوــــج يف ،ناضمر رــــهش لالــــخ ماــــيصلا
صاخشأ ةسمخ نع لقي ال ام ترزنب يف ةيئادتبالا ةمكحملا
نيخدتلل صخش ةنادا تمت ثيح :»شحفلاب رهاجتلا»ةمهتب
راهنلا لالخ ةماعلا نكامألا يف ماعطلا لوانتل صاخشأ ةعبرأو

53.ناضمر رهش يف

نــم ةــيــهارــكــلا ىــلــع ضيرـــحـــتـــلاو تاسدـــقملا ةـــياـــمـــح رـــبـــتـــعـــتو
،واستم ريغ لكشب نوناقلا قيبطت اهيف متي يتلا  تاعوضوملا

حـمست اـهـنأبــمــهىدــل ةــفورــعــم ةــنــيــعــم تاــيدــلــب ىلإ باــهذــلا ىلإ
 .مهليجستب

نم اضيا نيدلاب داهشتسالا متي ،لافطألاو جاوزلل ةبسنلاب امأ
.ةــيصخشلا لاوــحألا نوــناـــق نـــم عساـــتـــلا لصفـــلا رـــيسفـــت لالـــخ
روكذملا يرادالا هيجوتلا ىلا ةفاضإلاب لصفلا كلذ ىلاً ادانتسأف
رظنلا ضغب( ةيسنوت ريغ ةأرما نم يسنوت لجر جوزت اذإ ،هالعأ

هـلاـفــطأب فارــتــعالا اــيــئاــقــلــت مــتــي ،)ال مأ ةــمــلسم تناــك اذإ اــمــع
ىلع لوصحلا بلطب مدقتلا ةيسنوت ريغلل نكمي امك ،نييسنوتك
ةيسنجلا نوناق نم31 ةداملل اقفو( ةلوهسب ةيسنوتلا ةيسنجلا
لافتحالا ةظحل ذنم ةيسنوتلا ةيسنجلا تبستكا يهف ،ةيسنوتلا
ريغ لجر نم ةيسنوت ةأرما تجوزت اذإ ،كلذ عمو13.)جاوزلاب
رثكأ نوكت ةيسنوتلا ةيسنجلا ىلع لوصحلا ةيلمع نإف ،يسنوت
اذإ ةيسنوتلا ةلودلا لبق نم لافطألاب فارتعالا متي نلو اديقعت

تايسنوتلا ءاسنلا تداتعا امً اريثكو .جاوزلاب فارتعالا متي مل
.نهتاجيزب فارتعالل ةيرادإلا ةمكحملا ىلإ عوجرلا

ةيصخشلا لاوحألا نوناق ىلع ليدعت ءارجأب يلع نب ماق دقو
مسا رــيرــمــت يف قحلا ةأرملا حــنـــمـــيـــل3991 وــيــلوــي / ةــيــلــيوــج يف

ول ىتح ،اهجوزل قح وه امك اهلافطأ ىلإ اهتيسنجو اهتلئاع
لاـــفـــطألا دـــلاو يطـــعـــي نأ طرشب ،يبــــنــــجأ نــــم ةــــجوزــــتــــم تناــــك
0102 ماع يف ىرخأ ةرم نوناقلا ليدعت مت نيح يف .هتقفاوم
رـيرــمــت يلــع ةردــقــلاــب ءاوس دــح ىــلــع ءاسنــلاو لاــجرــلــل حاــمسلــل

لافطألا ىلع طقف مكحلا اذه قبطي نكل ،مهلافطأ ىلإ مهتيسنج
سنوت يف نيدولوملاب فارتعالا متي :دالبلا جراخ نيدولوملا

23.»ًاضيأ كانه اودلو دق هدجو لفطلا دلاو ناك اذإ« نييسنوتك

ءاسنــلا نــكــمــتو رضاحلا تقوــلا يف هــيــجوــتــلا ءاــغــلإ دــعــبو ىــتــح
نإف ،سنوــت يف نــيــيسنوــت رــيــغ لاــجرــب جاوزــلا نــم تاــيسنوــتــلا
ةــماــقإلا عضوــب رــمألا قــلــعــتــي اــمدــنــع ةـــمـــئاـــق لازـــت ال لـــكاشملا
33.نييسنوتلا ريغ جاوزألل

ربتعي .ثاريملاب ةقلعتملا رومألا يف ةعيرشلا نوناق يرسي امك
ةطاسبب زيمي طقف سيل هنأل ايبسن دقعم نوناقلا نم عرفلا اذه
،ةرسألا دارفأ عيمج اضيأ لمشي هنكلو ،تانبلاو ءانبألا نيب
ةفصب .ىفوتملا صخشلا نم ةبارقلا ةجرد رابتعالاب ذخأيو
نــم اــهؤاــقشأ هــمــلــتسي اــم فصن ىـــقـــلـــتـــت ةأرملا لازـــت ال ،ةـــماـــع
نــع رــظــنــلا ضغــبو ،كلذ فالــخ نادــلاوــلا ررــقــي مل اــم ،مــهـــيدـــلاو
رمي ثاريملا نإف ،يسيئرلا ليعملا رَبتعُي لجرلا نا امب .مهنيد
ةكراشم لافطألاو ةجوزلا ىلع بجي اذل ً،الوأ بألا بناج ربع
اعد ،7102 سطسغأ / توأ31 يف .يفوتملا ةلئاع عم مهثاريم
ثارـــيملا نوـــناــــق حالصإ ىلإ ناملرــــبــــلا يسبسلا دــــمحم سيــــئرــــلا
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كانه نكي مل ،8102 ربوتكأ ىتحف93،زييمت نود شيعلا يف مهقحو
كانه نكت مل يلاتلابو ،يرصنعلا زييمتلا مرجي ددحم عيرشت
.اهب ةناعتسالا ةيرصنعلا اياحضل نكمي ةيمسر ةيئاضق ةليسو

دقف .لاجملا اذه يف ريبك مدقت يضاملا ماعلا لالخ ققحت نكل
/ يفناج71 يف يرصنعلا زييمتلا ةضهانم نوناق عورشم رقُأ
يف .ةماعلا ةيعمجلا ىلإ لقتناو ءارزولا سلجم لبق نم8102 رياني
لبق نم05 مقر نوناقلا ىلع ةقفاوملا تمت،8102 ربوتكأ32
تاونس ثالث ىلإ لصت تابوقع ىلع نوناقلا صنيو .ناملربلا

يرصنـعـلا زـيـيـمـتـلا لاـعـفأب ماـيـقـلا دــنــع تاــمارــغــلاو نــجسلا نــم
نيرجاهملا ةيامح ًاضيأ نوناقلا لمشيو )لعفلا ةروطخل ًاعبت(

،ةـيـنوـناـقـلا ةـياـمحلا رــيــفوــت بناــج ىلإو .لاــعــفألا هذــه لــثــم نــم
ومن معدل ةماع تاسراممو تاسايس ءاشنإ ىلع نوناقلا صني
ةينطو ةنجل ءاشنإ نعً الضف ،ناسنإلا قوقحل ةيباجيإ ةئيب

ناسنإلا قوقح ريزو فارشإ تحت يرصنعلا زييمتلا ةحفاكمل
 .ةيلودلا سنوت تامازتلا ىلإ نوناقلا ريشي امك

GdàõGeÉä M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ Gdóhd«á
hGMμÉΩ Gd≤Éfƒ¿ Gdóh‹
درجمب ةيلودلا تايقافتالا ةيبلاغ ىلع امومع سنوت تقداص
حلاصل سنوت تتوص امك04.اهنم ليلق ددع ءانثتساب ، اهرودص
ىلإ نـيـمـتـنملا صاـخشألا قوـقـحـب قـلــعــتملا2991 نالـــعإ نـــم لـــك
7002 ماع نالعإو ةيوغللاو ةينيدلاو ةيقرعلا وأ ةيموقلا تايلقألا

ىدحإ نم سنوت نإف ً،اريخأو .ةيلصألا بوعشلا قوقح لوح
عونت زيزعتو ةيامح نأشب وكسنويلا ةيقافتا ىلع ةعقوملا لودلا
ةــيــمــهأب فارــتــعالا مـــتـــي ثيـــح ،)5002( يفاـقـثـلا رـيــبــعــتــلا لاــكشأ

بوـعشلاو تاـيـلـقألاـب ةصاخلا يفاـقـثـلا رـيــبــعــتــلا لاــكشأ ةــياــمــح
.)7و2 ناتداملا( ةيلصألا

قوقح ريياعمل سنوت مارتحا ناك ةيلمعلا ةيحانلا نم ،كلذ عمو
نأ نيح يف .ماع لكشب ًافيعض1102 ماع ىتح ةيلودلا ناسنإلا
يتـلا ةـيـلودـلا تادـهاــعملا حــنــمــت دــيدجلا روــتسدــلا نــم02 ةداملا

اهب عتمتت يتلا كلت ىلع ةقوفتم ةلزنم« ةموكحلا اهيلع تقداص
نأ ىقبي هنإف14،»روتسدلا اهب عتمتي يتلا كلت نم لقاو نيناوقلا
لثم ةقباسلا تاعيرشتلاو روتسدلا نيب قيفوتلا متيس فيك ىرن
زكري .ةيلودلا تايقافتالا عم ىشامتي ال يذلا تابوقعلا نوناق
ىدم ىلع تايلقألا قوقحب ةصاخلا تاودألا ىلع طقف مسقلا اذه
.ةيضاملا رشعلا تاونسلا

قوقحلاب ةصاخلا ةيلودلا ةدهاعملا نم72 ةداملاب قلعتي اميف

الإ تايلقألا دض ةيهاركلا باطخل ثداوح دوجو نم مغرلا ىلعف
نيدلا ةيامحل طقف ماع لكشب قبطتت كلذب ةصاخلا نيناوقلا نأ
يلع مُكح دقف ،ةريبك نوكت نا تابوقعلا هذهل نكميو .يمالسألا

2102 ماــــع يف يرجم رــــباــــجو يجاــــب يزاــــغ ،ناــــيسنوــــت ناــــباش
موسر رشنــــب مـــــهـــــماـــــيـــــق دـــــعـــــب فصنو تاوـــــنس عـــــبس نـــــجسلاـــــب
مــهــتــنادإ تمــت .كوــبسياــفــلا ىــلــع دــمحم لوسرــلــل ةــيروــتاــكــيراــك
ةلخم« داوم رشنل ،تابوقعلا نوناق نم )3(121 ةداملا بجومب
دعب ، ًايبايغ يجاب نيدأ دقو .»ةماعلا قالخألا وأ ماعلا ماظنلاب
دعب4102 ماع يف يرجم حارس قلُطأ نيح يف ، ابوروأ ىلإ رف نأ

63.ةمدخلا نم نيتنس

ةيسنوتلا تاعيرشتلا نإف ،يعيرشتلا مدقتلا ضعب نم مغرلا ىلع
ناسنإلا قوقحل ماعلا خانملا ىلع رثؤت تلاز ام1102 لبق امل

دالبلل نييلصألا ناكسلا ىلع كلذل تاساكعنا ًاضيأ كانه .مويلا
لالخ بيرعتلا ةبقح نم نوناعي اولاز ام نيذلا ،غيزامألا مهو
ماعل35-95 مقر نوناقب موسرملا ،صاخ لكشب .ةبيقروب نمز
يتلا ءامسألا« مادختسا رظحي يذلاو ،اًحلاص لاز ام يذلا ،9591
برغملا يف ميدق مادختسا اهل ناك اذإ الإ ،ةيبرع روذج اهل سيل
ةيبرعلا ريغ تايقرعلا عيمج دض حوضوب كلذ زّيمي73.»يبرعلا

ليجستلاب نيمزلم مهنا ثيح ،يغيزامألا عمتجملا اًصوصخو
تاونسلا يف تالاح ةدع ةمث ناك دقو .ةيبرع ءامسأ مادختساب
ءاـــمسأب مـــهـــلاـــفـــطأ لـــيـــجست يف نوـــبــــغرــــي صاــــخشأل ةرــــيــــخألا
.ميدقلا موسرملا اذه ببسب مهعنم متو ةيغيزامأ

»ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيوهلا« ىلع4102 ماع روتسد ةمدقم دكؤت
هنوك بناج ىلإ ،يذلا يغيزامألا عمتجملا ركذت ال اهنكلو ،دالبلل
ناـكسلا نـم ناــك هــنإف ،ةــيــبرــعــلا ةــيــبــلــغألا نــع ًاــيــقرــع اًزــيــمــتــم
روتسدلا صني ال ،كلذ عمو .نينسلا فالآ ذنم دالبلل نييلصألا

تانامض ىلع تابوقعلا نوناق لثم ىرخألا ةمهملا نيناوقلا الو
هجو ىلع ةيغيزامألا قوقحلا وأ نييلصألا ناكسلا قوقحل ةددحم

ىلع يمدقت روتسد4102 روتسد رابتعإ نم مغرلا ىلع .ديدحتلا
دوجو لامهإ ببسب تاداقتنال ضرعت هنكل ،ةدعصألا نم ديدعلا
83.هصن يف يغيزامألا عمتجملا

يف ةلكشملا نإف ،سنوت يف برعلا ريغ ناكسلل ةبسنلاب امأ
بايغ ًاضيأ امنإو يزييمت عيرشت دوجو طقف نكت مل سنوت
تقو ىتحف .هعوقو دنع يرصنعلا زييمتلا ةاضاقمو عنمل ريبادت
ةيرصنعلا ةيهاركلا ةميرجب  ينوناق فارتعا كانه نكي مل بيرق
سكعي امم ،سنوت يف ةيهاركلا ىلع ضرحي يذلا باطخلا وأ
مغرلا ىلعو .ةيرصنعلا دض يسنوتلا عمتجملا يف عسوأ ًاماجحإ

نينطاوملا عيمج نيب ةاواسملا ىلع4102 ماع روتسد ديكأت نم
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قوقح ةنجلل مدقملا مداقلا ةلودلا ريرقت نأ نيح يف .ةيلومشلا
دعب هرشن متي مل ،8102 ماع يف هرودص ررقملا ،)CRH(ناسنإلا

لوحتلا دصر حوضوب نكمي نكلو ،ريرقتلا اذه ةباتك تقو يف
:نيتريخألا ةعجارملا يتيلمع يف ةيمسرلا ةسايسلا يف يئزجلا

)RCSEC( ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا ةنجل
 .)RPU( ةلماشلا ةيرودلا ةعجارملاو

ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا ةنجل ةعجارم يف
)RCSEC(، ةلودلا ريرقت نمضتي مل ،6102 ماع يف ترج يتلا
بعشلـــل رـــكذ يأ ةـــنـــجـــلـــل ةـــعـــباـــتـــلا اـــياضقـــلا ةـــمـــئاـــق الو يلّوألا
يهو ،يغيزامألا يملاعلا سرغنوكلا مدق ،كلذ عمو .يغيزامألا

طلسي لظ ريرقت ،غيزامألا لثمت ةيموكح ريغ ةيلود مُأ ةمظنم
دقو05،يفاـقـثـلا شيـمــهــتــلاو ةــيوــهــلا سمــط اــياضق ىــلــع ءوضلا
.رابتعالا نيعب اياضقلا هذه ضعب ةنجللا تذخأ

ةـــيـــماـــتخلا تاـــظـــحالملا ضعـــب يف ةـــنــــجــــلــــلا تعد ،عــــقاوــــلا يفو
ةـيـغـيزاـمألا ةـفاـقـثـلاو ةـغـلـلاـب فارـتـعالا ىلإ ةــيسنوــتــلا ةــموــكحلا

مادـخـتساـب حاـمسلا كلذـكو ،تالاجملا هذــه يف مــيــلــعــتــلا رــيــفوــتو
عضوـلا دـيدـحـتـل ةـلصفملا تاـناـيـبـلا عـمـجو ةـيــغــيزاــمألا ءاــمسألا
ةيسنوتلا ةلودلا ةنجللا تثح امك .يغيزامألا عمتجملل يلعفلا
نم2.2 ةداملا ساسأ ىلع زييمتلا دض ينوناق راطإ ريفوت ىلإ
نأ ةنجللا تظحال امك .يرصنعلا زييمتلاب ةصاخلا ،ةدهاعملا
يف ةــيــلــخادــلاو ةــيــلــحاسلا قــطاــنملا نــيــب يداصتــقالا تواـــفـــتـــلا

نم ،ةيوق ةيقرع داعبأ ًاضيأ هل ناك ةلاطبلاو رقفلا تالاجم
مل امنيب15.ةنيعم تاعومجم ىلع ةبسانتملا ريغلا راثآلا ثيح
ذــيــفــنــت نأشب ةــعــباــتــم رــيرــقــت وأ در يأ نآلا ىــتــح ةــلودــلا مدــقــت
لّوحت ىدم ديدحت بعصلا نم لعجي امم ،ةيماتخلا تاظحالملا

نأ عجشملا نم ناك دق هنكل ،ةيلمعلا ةيحانلا نم ةموكحلا فقوم
يف يونسلا يلودلا هعامتجا يغيزامألا يملاعلا سرغنوكلا مظني
.8102 ربوتكأ يف ةيناثلا ةرملل سنوت

يرودــلا ضارــعــتسالا لوــح تمــت يتـــلا تاـــيـــلـــمـــعـــلا تراشأ اـــمـــك
ضعب ىلإ ،7102 ويام / يام يف ترج يتلاو ،ريخألا لماشلا
بناج ىلإ ،اهريرقت يف ةيسنوتلا ةلودلا ترقأ دقف .تانيسحتلا
25،يرصنعلا زييمتلا ةحفاكمل ةينطو ةنجل ءاشنإ ىلإ ةراشالا

يعيرشت راطإ دامتعا ةيلمعب ليجعتلا :ةلص تاذ تايصوت ثالث
ميرجت ؛)وغنوكلا( يرصنعلا زييمتلا ةحفاكمب ةلص يذ يميظنتو
نينطاوملا قوقح يمحت يتلا نيناوقلا رادصإ يرصنعلا زييمتلا
امب ،يرصنعلا زييمتلا رظحي نوناق دامتعاو ؛)نويلاريس(دوسلا

حجرُملا نمو35.)ايقيرفإ بونج( كولسلا اذه لثم ميرجت كلذ يف
يسنوتلا نوناقلا رارقإ يف تمهاس دق تايصوتلا هذه نوكت نأ

ةـيـقرـعــلا تاــيــلــقألاــب ةصاخلا)RPCCI( ةـــيساـــيسلاو ةـــيــــندملا
،مهتغلو مهنيدو مهتفاقثب عتمتلا يف مهقحو ةيوغللاو ةينيدلاو
ربربلا« نأ7002 ماــــعــــل رــــيــــخألا اــــهرــــيرــــقـــــت يف سنوـــــت تدـــــكأ
ةيلقأ نولكشي ال ،نييلصألا ناكسلا نولثمي نيذلاو ،]غيزامألا[
لكشبو ايلك نيجمدنم نينطاوم مهنوكل كلذو ،صاخ عباط تاذ
ناسنإلا قوــــقــــح ةــــنجل تدرو24.يعاــمــتــجالا جيسنــلا يف لــماــك
)CRH(، فارشإلا نع ةلوؤسملاو ةدحتملا ممألا ةئيهل ةعباتلا

ةيامحب بلاطي ناك غيزامألا عمتجم نأ ،ةدهاعملا ذيفنت ىلع
نكت مل« هنا همعاز كلذ سنوت تضفر34.مهتغلو مهتفاقث زيزعتو
هناو .ةنيعم ةئفب ةقلعتم قوقح ىلع ديكأتلل ةلواحم يأ كانه
يف ةيقرعلا ةيلقألاب ىمسي ام دجوي ال ،ىرخأ نادلب سكع ىلع
يف ةطقنلا هذه نأشب ةظحالم يأ ءادبا متي مل امك44».سنوت
8002.54 ماعل ناسنإلا قوقح ةنجلل ةيماتخلا تاظحالملا

رـخآ نإف ،يرصنـعـلا زـيـيـمـتـلا ىـلـع ءاضقـلا ةـنـجـلـب قـلـعــتــي اــمــيــف
يف ةلودلا تحرصو .7002 ماع ىلإ دوعي سنوت هتمدق ريرقت
ال»اهنأ حوضوب تركذ ةنجللا نأ نم مغرلا ىلع :هنأب هتمدقم
زييمت دوجو مدع ىلع فرطلا ةلودلا بناج نم ديكأت يأ لبقت
لثم بنجتب سنوت يصوت اهنا امك ،فرطلا ةلودلا يف يرصنع
C / DREC / 26/(»ةيلبقتسملا ريراقتلا يف تاميمعتلا هذه

01 / OC،نأ ىلع ديدج نم ديكأتلا بجي هنا الإ ،)9 ةرقفلا
دلبلا ربتعيف .سنوت يف ةدوجوم ريغ يرصنعلا زييمتلا ةرهاظ
مظعم دعي مل ثيحب ،تاراضحلاو بوعشلا فلتخمل ةقتوب ةباثمب
نورعشي الو ،ينثالاو يقرعلا مهأشنمب يعو ىلع نييسنوتلا
موــقــت نأب ةــنـــجـــلـــلا تصوأ64.»رـــمألا يف رـــظـــنـــلا ىلإ ةــــجاحلاــــب
زييمتلا عوقو ريدقتو مييقت لجأ نم تاسارد ءارجإب« ةموكحلا
74.»تامظنم وأ تاعومجم وأ دارفأ لبق نم العف مئاقلا يرصنعلا

يتلا ةقيرطلا ةاعارم« ىلإ ةيسنوتلا ةموكحلا ةنجللا تعد امك
مهتغل ةيامح زيزعت فدهب ،»مهسفنأ غيزامألا اهب فرعيو كردي
عضو ىلع زيكرتلا ةدايز ىلإ ةفاضإلاب84،مهتيوهو مهتفاقثو

نـم نـيرـجاـهملا نـم دـلـبـلا ناــكسب قــلــعــتــي اــمــيــف ناسنإلا قوــقــح
كانه نكي مل ،اضيأ ةلاحلا هذه يف94.ىربكلا ءارحصلا بونج
لبق نم ةعباتم ريرقت وا ةيسنوتلا ةموكحلا لبق نم ًايمسرً ادر

 .)DREC(يرصنعلا زييمتلا ىلع ءاضقلا ةنجل

فارتعالا نع ةليوط ةدمل ةيسنوتلا ةموكحلا ماجحإ دكؤي اذه لك
فقومب نهكتلا ليحتسملا نم هنأ نيح يف .ةيرصنعلا دوجوب
ةيباجيإلا تاروطتلا نمً اددع نإف ،ةلبقملا ريراقتلا  يف سنوت
فارتعالاو يرصنعلا زييمتلا لوح ينطولا نوناقلاب قلعتي اميف
ريشي ناسنإلا قوقح ةرازو لبق نم سنوت يف ةيرصنعلا دوجوب
ىـلـع ىوـقأ زــيــكرــت وــحــن ًاــيــباــجــيإ روــطــتــي ةــلودــلا فــقوــم نأ ىلإ
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نوكي نأ نكمي اذه« نأ ىلإ صلخو .»تاسدقملا ةيامح« ـب دهعتت
هنأ ىلع مكحلا اذه ريسفت مت اذإ، لكاشملا نم ديدعلل اردصم
ةـياـمـح سيـلو هـتاذ دــح يف نــيدــلا ةــياــمــحــب ةــلودــلا ىــلــع مازــتــلا
نيناوقلا ضعب نيب قيفوتلا ةيمهأ ىلع ددش امك75.»دارفألا
ماعلا ماظنلا نيناوق مادختسا لثم ،4102 ماع روتسدو ةمئاقلا

،ناضمر رهش يف مايصلا ءانثأ ماعطلل ينلعلا لوانتلا ةقحالمل
تاباطخلا ةبقاعمو ،ةأرملل ةيتاوملا ريغ ثاريملا نيناوق معدو
نـيـب نـمو .ةـيـلـثملا ةـيسنجلا تاـقالــعــلا مــيرجتو نــيدــلــل ةدــقــتــنملا
ثداوــــح ىــــلــــع ءوضلا صاخلا ررــــقملا طــــلس ،ىرــــخألا اــــياضقـــــلا
كلذكو ،مالسإلا نم نيلوحتملا دض ةهجوملا هاركإلا وأ ةقياضملا
ىلع ةرشابملا ريغ دويقلاو نيدحلملا ىلع تاءادتعالاو تاديدهتلا
نم نيمورحم نولازي ال نيذلا ،نييئاهبلا لثم ،تاعومجملا ضعب
يئاهن ريرقت ميدقت متي فوسو .ةينطو ةيعمجك مهسفنأ ليجستلا

.9102 سرام يف

نـــم دــــيزملا8102 ماــــع يف ةــــيسنوـــــتـــــلا ةـــــموـــــكحلا تنـــــلـــــعأ دـــــقو
مامتهالل ريثملا نم نوكيسو .تابوقعلا نوناقل  تاحالصإلا

دييقتل ًايلاح مدختسملا ،روكذملا عيرشتلا ناك اذإ ام ةفرعم
وأ هـفذـح مـتـيس ،تاـعـمـتجملا ضعـب نــيــب دــقــتــعملاو نــيدــلا ةــيرــح
 .4102 روتسد عم ًايشامت هليدعت

،كلذ ىلع ةوالعو .8102 ربوتكأ يف يرصنعلا زييمتلاب صاخلا
ةيداصتقالا قوقحلا ةيامحل ةيصوت ىلع اًضيأ ةلودلا تقفاو
45.)وريب( غيزامألل ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو

ةنجل ىلإ6002 ماع يف مدقملا اهريرقت يف سنوت تركذ امك
ةدوجوملا ةديحولا ةينيدلا تايلقألا نأ)CRH( ناسنإلا قوقح

ةريخألا مضت ثيح ،ةيحيسملاو ةيدوهيلا تايلقألا يه سنوت يف
ةيسنجلا ىلع نلصح سنوت يف تايبرغ ءاسن نم يسيئر لكشب«
ناعتمتت ناتيلقألا ناو55،»يسنوت لجر نم جاوزلا دعب ةيسنوتلا
اـم عــم ًاــيشاــمــت .ةداملا يف اــهــيــلــع صوصنملا قوــقحلا عــيــمــجــب
ترـــــكذ ،6002 رـــبـــمسيد يف ناسنإلا قوـــقـــح ةـــنـــجـــلـــل هـــب تمدــــقــــت
مهنيب نم ،سنوت يف نيملسملا ريغ نم0005 كانه نأ ةموكحلا
65.نييحيسملا نم يقابلاو يدوهي0003

ضارعتسالا لالخ ةينيدلا تايلقألا قوقحل ركذ يأ كانه نكي مل
نأ ةــظــحالملاــب رــيدجلا نـــم ،كلذ عـــمو .رـــيـــخألا لـــماشلا يرودـــلا
دمحأ روتكدلا ،دقتعملا وأ نيدلا ةيرحب ينعملا صاخلا ررقملا

يفو .8102 ليربأ / ليرفأ91 ىلإ9 نم ةرتفلا يف سنوت راز ،ديهش
يف هميلست مت يذلاو ،اهيلإ لصوت يتلا ةيلوألا جئاتنلا نع نايب
سيئر نوكي نأ بلطتي روتسدلا نأ ظحال ،8102 ليربأ / ليرفأ91
نأو»نيدلل ةيعار« نوكت نأب ةبلاطم ةلودلا نأو ًاملسم ةلودلا
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موهفمل ضعبلا ةمواقمل رخآ ببس ةمثو06.ةيواستم ةيسايس
ضعب يف تايلقألا تناك ثيح  .يرامعتسالا ثرإلا وهو ةيلقألا
تاــــطــــلسلا لــــبــــق نــــم ةــــحوــــنمم تازاــــيــــتــــماــــب عــــتــــمــــتــــت تالاحلا
زيزعت ىلإ نايحألا ضعب يف عضولا كلذ ىدأو ةيرامعتسالا
فوــخ رسفــي اذـــهو16.ناـكسلا ةـيـبـلاـغ نـيـب ةـقــثــلا مدــعــب روــعشلا
عقاولا يف ديعي دق تايلقألا ةيامحل راطإ دوجو نأ نم ضعبلا
.ةيواستم ريغو ةٍيزاوم ةنطاوم ماظن ميدقت

Gdàƒfù°«ƒ¿ Gd«¡ƒO
،رشع عساتلا نرقلا ةياهن يف يدوهي فلأ02 يلاوح كانه ناك
ىلإ دوعت سنوت يف لوصأ مهيدل00081 وحنب ردقي ام مهنيب نم
نم فلأتت )0002-0001( رغصأ ةعومجم عم ،ينامورلا رصعلا
نـيذـلا ءالؤه نوـكــي دــق .اــيــلاــطــيإو اــيــناــبسإ نــم ددجلا نــيدــفاوــلا
تقو يف اولصو دق ،سنوت بونج يف ،ةبرج ةريزج يف نوشيعي
ةيهفشلا تالقانتلل اقفو ،داليملا لبق685 ماع يلإ دوعي  ركبم
لبق نم  )سدقلا( ميلشروأ يف دبعملا ريمدت دعب كلذو ،ةيدوهيلا
26.نييلبابلا

ةاواسملا حــــنمل تاــــحالصإ دــــمحم ياــــبــــلا لـــــخدأ ،7581 ماــــــــع يف
حـــلاصملاـــب اضيأ اـــًعوـــفدـــم دارـــفالا عـــيـــمجل ةـــيـــنـــيدـــلاو ةـــيــــندملا
يسنرفلا لالتحالا لبق ،دوهيلا شاع36.ةيبوروألا ةيداصتقالا

مهل كلذ رفو دقو .نورقل ةمذلا لهأ ةبترم يف ،1881 ماع يف
قوقح نعً الضف ،ابوروأ يف هودجي مل ةيامحلا نم ىوتسم
هذه تبحاص نكلو46،رئازجلاو برغملا يف اهب اوعتمتي مل ىرخا
56.دوهيلا هاجت ةينودلا تالماعتلا ضعب قوقحلا

دوهيلا حبصأ ،0191 ماع نم اءدب ،ةيسنرفلا ةيامحلا ةرتف لالخ
عضوـلا اذـه اودــقــف مــهــنأ مــغر ،نــيسنــجــتــم نــيــيسنرــف نــيــنــطاوــم
لاـمشل ةـيزاـنـلا اــيــناملأ لالــتــحا دــعــب0491 ماـــع يف يلـــيضفـــتـــلا

.بونجلا يف يشيف ماظن سيسأتو ،اسنرف

نم ةلسلسب سنوت يف ةيدوهيلا ةيلقألا ترثأت ، عقاولا يف
رـظـح لـثـم ،ةـيشيـفـلا اسنرـف اـهـتردصأ يتـلا ةـيزـيـيـمـتـلا نـيــناوــقــلا

عيرشتلا اذه ميدقت نم دبال ناكو .نهملا ضعبل دوهيلا ةسرامم

،تايلقألا نم ةريبك دادعأ تاذ ةلود ةماع ةروصب سنوت رَبتعُت ال
ثاـحـبألا يف دــلــبــلا اذــهــب ماــمــتــهالا مدــع لالــخ نــم كلذ رــهــظــيو
لاــــمشو طسوألا قرشلا ةــــقــــطـــــنـــــم يف تاـــــيـــــلـــــقألا نـــــع ةروشنملا
،سنوـت ةـيـفارـغوـمـيد راـبـتـعإ ةـحص نــم مــغرــلا ىــلــع85.ايقيرفأ

رربي ال اذه نإف ،ًاعونت لقأ ،ةقطنملا يف ىرخألا لودلاب ةنراقم
نإف ،لعفلابو .تاعومجملا هذه لوح تامولعملل ماعلا راقتفالا

تنكس يتلا تاعمتجملا دوجو وحمب ددهي لثمي باطخلا اذه
.يوناثلا اهعضو ززعيو ،نينسلا فالآل ةقطنملا

89 نيب ام نأ ىلإ ةريثك رداصم ريشت امنيب ،نيدلاب قلعتي اميف
لض يفف95،ةنسلا نيملسملا نم مه نييسنوتلا نم ةئاملا يف99 و
ريغ ىرخألا نايدألاب فارتعالا مدعو ةلصفم تانايب بايغ
ةــبوــعص يف مــهاسي اــم ةــيدوــهــيــلاو ةــيـــحـــيسملاو ينسلا مالسإلا
كانه ،دوهيلاو نييحيسملا ىلإ ةفاضإلاب .تاءاصحألا كلت ديكأت
ةنسلا ريغ نيملسملاو ،نييئاهبلا نم ةريغص تاعمتجم ًاضيأ

رــيــغ ددــع ىلإ ةــفاضإلاــب ،ةــيــفوصلاو ةــعــيشلاو ةـــيضاـــبإلا لـــثـــم
لكب ريشت ةيعرشلا صوصنلا نأ نيح يف .نيدحلملا نم فورعم
،لاثملا ليبس ىلع( بهذم يأ ديدحت نود»مالسإلا« ىلإ ةطاسب
ىلإ ددحمو ينمض لكشب ريشي اذه نإف ،)روتسدلا نم1 ةداملا
ىـــــقـــــبـــــيو .يكـــــلاملا بهذملا ىلإ صاـــــخ لـــــكشبو ،ينسلا مالسإلا
رفاوتت ال ،ببسلا اذهلو ،ريبك دح ىلإً اذوبنم يعيشلا مالسإلا

تارــيدــقــتــلا كلذ يف اــمــب عــمــتجملا نــع ةــلــيــلـــق تاـــموـــلـــعـــم ىوس
.ةيناكسلا

يف ةينيدلا تاعومجملا ضعب ددرت ببسب رثكأ ةروصلا دقعتتو
اهتبلاطمب كلذ رضي نأ نم اًفوخ تايلقأك اهفينصت متي نأ
،يخيراتلا»ةمذلا« ماظن يف رذجتملا رمألا .ةيواستملا ةنطاوملاب
يف سنوت مالسإلا لوخد باقعأ يف ىلوألا ةرمللَ لخُدأ يذلا
دوهيلا( باتكلا لهأ ةيامحل تاءارجإ ريفوتل كلذو ،عباسلا نرقلا

نمضت اهنا نم مغرلا ىلع ،يمذلا ةيعضو نإ .)نييحيسملاو
،ةملسملا تاعمتجملا يف ةيدوهيلاو ةيحيسملا دوجو ةيرارمتسا
ثيح  .تاعمتجملا هذهل ىندأو ةلصفنم ةناكم تماقأ اهنا الإ

ضعــب نــم اــهــئاـــفـــعإ مـــغرـــلا ىـــلـــع ،ةـــيـــمذـــلا تاـــعـــمـــتجملا تناـــك
ةـبـيرض عــفدــب ةــبــلاــطــم ،نــيــمــلسملا ىــلــع ةــقــبــطملا تاــيــلوؤسملا

قوقحب ىظحت بلاغلا يف نكت ملو ،)ةيزجلا مساب فرعت( ةصاخ
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يف نوكراشملا ددح .ةنيعم لمع تالاجم يف نيلثمم ريغ عقاولا
مدع هنم ،زييمتلا كلذ فلخ عقت لماوعلا نم ةعومجم ريرقتلا اذه
نيرخآلا دارفألا ةمواقمو ،يدرفلا ىوتسملا ىلع سفنلاب ةقثلا

نيلوؤسملا ضعب بناج نم زيحتلا ةيرارمتساو ،مهعمتجم يف
،كلذل ةجيتنو .مهدض )ناكسلا نم ربكألا ددعلا ىلإ ةفاضإلاب(
يف ةكراشملا ةيلمعلا ةيحانلا نم مهنكمي ال هنأ نوريثكلا دقتعي
،كلذ ىلع ةوالعو .ىرخأ ةعيفر ةيمسر بصانم يلوت وأ شيجلا

وأ يضاقلا لثم ،ةنيعم بصانمب نونيعي نيذلا نييسنوتلا نإف
مـــيسارـــم نـــم ءزـــجـــك نآرـــقــــلا ىــــلــــع اوــــمسقــــي نأ بجــــي ،يماحملا
نييسنوتلا دوهيلا نم ليلقلا ددعلا ىلع بجي يلاتلابو .مهنييعت
تابقعلا ىلع بلغتلا نم اونكمت نيذلا نيملسملا ريغ نم مهريغو
ةلصاوم اودارأ اذإ نيميلا اذه اودؤي نأ نوناقلا اوسردو ةريبكلا
.ةنهملا هذه يف لمعلا

نوكي نأ ةيروهمجلا سيئرل حمسُي ال ، يلاحلا روتسدلل ًاقفو
ركذ بخان لكل قحي« ،47 ةداملل اًقفو :ملسم ريغ وأ يدوهي
مالسإلا وه هنيدو ، هتدالو ذنم ةيسنوتلا ةيسنجلا لمحي ىثنأو
يرجي ناك يذلا تقولا يف».ةيروهمجلا سيئر بصنمل حشرتلا

يأ نكي مل ،3102-2102 ةرتفلا لالخ ،ديدجلا روتسدلا ةغايص هيف
نم ةيلمعلا هذه يف نيطرخنملا ةيروتسدلا ةيعمجلا ءاضعأ نم
حشرتلل هسفن يدوهيلا عمتجملا داضعا دحأ مدق دقو :دوهيلا

يدوهي حشرم كراش ،ةريخألا ةنوآلا يفو .هباختنا متي مل نكلو
عم ريتسنملا يف8102 ويام / يام يف ةيدلبلا تاباختنالا يف
ءارزولا سيئر نّيع ،8102 ربمفون يفو .يمالسإلا ةضهنلا بزح
ًارــيزو يسلــبارــط هــيــنــير يدوــهــيــلا لاــمــعألا لـــجر داـــهش فسوـــي
نييعت مت ثيح ،نييسنوتلا دوهيلل ةماه ةظحل يهو غ ةحايسلل
ذـــنـــم ةـــيرازو بصاـــنــــم يف عــــمــــتجملا ءاضعأ نــــم طــــقــــف نــــيــــنــــثا
37.لالقتسالا

نكل .مهسفنأ نع دوهيلا عفادي ال اذامل سانلا لءاستي«
، نويسنوت مه ؟مهسفنأ نع دوهيلا عفادي نأ ضرَتفُي اذامل
».مهنع عافدلل سنوتل كورتم رمألاو
8102 سطسغأ / توأ ،يدوهي كراشم

يف امب ،يدوهيلا عمتجملا هاجت ةيناودع ثادحأ كانه تناك دقل
فلخ يذلاو ةبرج يف يدوهي سينك جراخ2002 ماع موجه كلذ
.)لـيصاـفـتـلا نــم دــيزملا لــفسألا يف دــجوــي( ،ىــلــتــقــلا نــم دــيدــعــلا

ماع يفلس ميعز لبق نم نييسنوتلا دوهيلا لتقل ةوعد تردص
ةيلاجلل نيلثمملا نم نيثدحتملا دحأ لعف ةدر راثأ امم ،2102
ماـمأ ىوـكش مدــق يذــلاو ،ثوــمسيــب رــجور ،ةــيسنوــتــلا ةــيدوــهــيــلا
سطسغأ / توأ يفو .ةيئادتبالا سنوت ةمكحم يف ماعلا يعدملا

ءاطبإب يابلا فصنم لثم مكاحل حمس امم ،هيلع عيقوتلل يابلل
ةيداعملا رعاشملا راشتنإ عنمي مل اذه نإف ،كلذ عمو .ذيفنتلا
دقو66.ناـيـحألا ضعـب يف موـجـهـلـل دوـهـيـلا ضرـعــتو ةــيــماسلــل

سنوت تعقو امدنع ،3491-2491 يماع لالخ ةرتف أوسأ تلجُس
دوهيلا ناكسلا ىلع مُكح ثيح يناملألا يلاطيإلا لالتحالا تحت

76.يرسقلا لمعلاب

رخاوأ لولحب86.000.001 يلاوحب هتورذ ىلإ دوهيلا ددع لصو
ضافخنا ةيادب اًضيأ ةرتفلا هذه تدهش  نكل86،تانيعبرألا

دوــهــيــلا نــم دــيدــعــلا ررـــق ثيـــح دوـــهـــيـــلا ناـــكسلا ددـــع يف عـــيرس
ءاشنإ دــعــب :ةــيسيــئر تاــجوــم ثالــث ىــلــع ،ةرــجــهــلا نــيـــيسنوـــتـــلا
برحلا باقعأ يفو6591 ماع لالقتسالا دعب ،8491 ماع ليئارسإ
.7691 ماع ةيليئارسإلا ةيبرعلا

تقــــبس يتـــــلا تاوـــــنسلا يفو برحلا دـــــعـــــب دوـــــهـــــيـــــلا عضو نسحت
ماـــع يف سنوـــتـــل يتاذـــلا مـــكحلا حـــنـــم مـــت اـــمدـــنـــعـــف .لالــــقــــتسالا
طــيــطــخــتــلــلً ارــيزو سيسيــب ترــبــلأ يدوــهــيــلا يموــقــلا نـــِّيـــُع،4591
لالقتسالا دنع شوراب هيردنأ يدوهيلا هالتو ناكسإلاو ينارمعلا

يف نـــيـــكراشملا نـــم نـــيـــنــــثا بسحــــبو ،كلذ عــــمو .6591 ماـــــــع يف
تاـنـيـيـعـتـلا هذـه نـيـيسنوـتـلا دوـهـيـلا نـم دـيدـعـلا رــبــتــعا ،رــيرــقــتــلا

مرـتـحـي لـكشب روـهـظـلـل ةـموـكحلا اـهـتذـخـتإ ةـيـجـيـتارــتسا ةوــطــخــك
طسو يف ةميدق ةيدوهي ةربقم ىلإ لوصولا نم نكمتللو تايلقألا
.طقف رهشأ ةعضبل ةطلسلا يف نيريزولا الك لظ ثيح ،سنوت

ةيوهلا زيزعتل ةليسوك مالسإلا ةبيقروب مدختسا ،لالقتسالا دعب
ةيلقألاب يعو ىلع ةبيقروب ناك امنيبو96.ةيسنوتلا ةينطولا
نإف07،ةدشب اهب ددن يتلا ةينويهصلا نع اهزييمتبو ةيدوهيلا

كلذ يف امب ،اًضيأ تايلقألا ىلإ تدتما نيدلا ىلع ةلودلا ةرطيس
نم اوناك نييسنوتلا دوهيلا ةيبلاغ نأ امبو .يدوهيلا عمتجملا
ةـيـلـمـع يدؤت نأ نــم نورــيــثــكــلا يشخ ،ةــيسنرــفــلاــب نــيــثدــحــتملا
ضفخنا ،ةيلاتلا دوقعلا يف17.مهتيوه ضيوقت ىلإ هذه بيرعتلا

نم روسك ىلإ ددعلا لصو ثيح ،تابثب نييسنوتلا دوهيلا ددع
.ةقباسلا هتميق

ٍقبتم طقف يدوهي0002 و0051 نيب ام دجوي ، رضاحلا تقولا يف
.ةبرج يف شيعت ةيقبلاو ةمصاعلا يف مهثلث شيعي27،سنوت يف

ةيامحلا لئاسو نم ةعومجمب يدوهيلا عمتجملا عتمتي امنيبو
هنكلو ،هتادقتعم ببسب ارشابم اداهطضا ماع هجوب هجاوي الو
مغرلا ىلع .رشابملا ريغو يفخلا زييمتلا نم ىرخأ لاكشأ دجوت
نــيــيــعــت يف نــيدــلا ساسأ ىــلــع زــيــيــمــتــلا عــنــمــي نوــناــقــلا نأ نــم
يف نـيـيسنوـتـلا دوـهـيـلا نـم دـيدـعــلا نإف ،نــيــيــموــمــعــلا نــيــفــظوملا
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ضرعت ،قحال تقو يفو .ةيليضفت ةلماعم هتلماعمب نجسلا
نـــــم ةـــــعوـــــمجم لـــــبـــــق نـــــم سنوـــــت يف برضلـــــل نالــــــيإل قــــــيدص

وهو - اًيليئارسإ اًسوساج ًاضيأ هنأ اومعز نيذلا صاخشألا
عيمج نأب ةرشتنملا ةركفلا ببسب نييسنوتلا دوهيلل داتعم ماهتا
.ليئارسإب ام دح ىلإ نيطبترم دوهيلا

ببسب تنرتنإلا ىلعو ةيلحملا مالعإلا لئاسو يف لدج أشن ،8102
/ ةيليوج ذنم نجسلا يف ناك يدوهي لجر وهو ،اكار ناليإ
ىلع طوغض دعب رشوكلا ماعطلا نم مِرُح يذلاو ،8102 ويلوي
يتلا ةظفاحملا تاعامجلا ضعب لبق نم نجسلا ىلع نيمئاقلا
ىـلـع نـيــمــئاــقــلا ماــهــتإو ،لــيــئارسإل اسوساــج هــنأب اــكار تمــهــتا

ىـــلـــع تاـــقالـــعـــلا تلـــظ ،ةـــماـــع ةـــفصب ،كلذ عـــمو57.ةريزجلا
.ةيدوو ةطبارتم ةفلتخملا تاعمتجملا نيب ،ةريزجلا

لثم ىرخألا ةايحلا تايوتسم ىلع لصفلاب روعشلا رمتسي
، مهتلباقم تمت يتلا نيكراشملا دحأ كرت . ةسايسلاو ميلعتلا

نم ةرشع ةعبارلا يف ناك امدنع ةسردملا ،يدوهي لجر وهو
ريغ وهو .نيحلا كلذ ذنم ةبرج قوس يف لمعي ناكو هرمع
ال نييسنوتلا دوهيلا نأ ىلإ ريشيو ،يندملا عمتجملا يف طشان
نع لئس امدنعو .ةسايسلا يف مهسفنأ كارشإ ىلإ نوليمي

هعاجرإ نكمي اًقيمع اًفقوم سكعي كلذ نأ حَّضو ،كلذ ببس
ريغتت مل ةيمويلا هتايح نأ ًاضيأ ركذو .ةبيقروب ةبقح ىلإ
عتمتي هنأو :أوسألل وأ لضفألل ءاوس ،ةروثلا ذنم ريبك لكشب
.لبق نم ناك امك نمألا ىوتسمو قوقحلا سفنب

يحاون نم يميلعتلا ماظنلا يف ةيديلقت هتبرجت تناك دقف
ةسردملا نم نوبرستي ةبرج يف دوهيلا ناكسلا مظعم :ةديدع

ىتح يمازلإ ميلعتلا نأ نم مغرلا ىلع .ايبسن ركبم تقو يف
ناك اذإ اميف ققحتت ال ةيسنوتلا تاطلسلا نأ الإ ،61 نس

عـــمـــتجملا ةـــلاـــح يف .كلذ لـــبـــق ةسردملا اوــــكرــــت دــــق بالــــطــــلا
يف نوــلــمــعـــيس مـــهـــنأ لاـــجرـــلا فرـــعـــي ،ةـــبرـــج يف يدوـــهـــيـــلا
نـيــنــتــعــيو نــجوزــتــيس ءاسنــلا مــظــعــم نأ نــيــح يف ،ةراــجــتــلا
ةرتفل ةساردلاب ةداع تايتفلل حمسُي ،ببسلا اذهلو .لزنملاب
،لمعلا ىلإ باهذلا ىلإ نجاتحي ال نهنأل دالوألا نم لوطأ
ءاسنلا لمعت .نجوزتي ىتح ميلعتلا يف نلظي ام ةداع كلذل

،تانجعملا لمع وأ ةطايخلا وأ ةيديلقتلا فرحلا يف بلاغلا يف
كلذكو لافطألل تاييسيئرلا ةياعرلا تامدقم نربتعي امك
اًموي تبسلا موي ناك ،يضاملا يف .مهنيد لقن نع تالوؤسملا

اورذعت دوهيلا لافطألا نم ديدعلا نكلو .سنوت يف اًيسارد
تبسلا ةلطع مارتحا مهيلع ناك ثيح ةسردملا ىلا روضحلا

داــيــعألل ةــبسنــلاــب اــمأ ،يلاحلا تقوــلا يف رــمألا رــيــغــت نــكـــلو
امم ،اذه انموي ىتح انلع اهب فرتعم ريغ لازت الف ةيدوهيلا

ناـكـمـلـل دـيرــفــلا وجلا ودــبــي ،ةــبرــج ةرــيزــج ىلإ لوصوــلا دــنــع
مالسب ةــفــلــتخم ناــيدأ تشياــعــت ثيــح :روـــفـــلا ىـــلـــع اـــًحضاو
ددــعــلا رــيــبــك يدوـــهـــي عـــمـــتجم كلذ يف اـــمـــب ،ةدـــيدـــع نورـــقـــل
نـيـيـحـيسملا لـثــم ىرــخألا تاــيــلــقألا نــم ددــع ىلإ ةــفاضإلاــب
ةاـــيحلا يف زـــجاــــح نــــيدــــلا فالــــتــــخإ نــــكــــي ملو .ةــــيضاــــبإلاو
نكل و  .روكذلا نم ةريزجلا ناكس نيب ةيراجتلاو ةيعامتجإلا

هيلإ رظنُي امل دودح كانه تناك ،لدابتملا مارتحالا اذه مغر
ءاسنلا هجاوت .ءاسنلل ةبسنلاب اميس ال - حومسم هنأ ىلع
مدع لجأ نم ةريبك ًاطوغض تاملسملاو تايدوهيلا تايتفلاو
جوازتلا عيجشتً ادبأ متي الو .رخآ اًنيد نم لاجرلاب طالتخالا
نم دارفأ عم بحلا يف نوعقي نيذلا كئلوأ :نيعمتجملا نيب
نــــم ةسرش ةضراــــعــــم نوــــهــــجاوــــي اــــم ةداــــع ىرـــــخأ ةـــــناـــــيد
.مهتالئاع

ةبسن تكرت ،سنوت يف ىرخأ قطانم يف لاحلا وه امكو
نوملسملا نكسو ،7691 ماع ةبرج دوهيلا ناكسلا نم ةريبك
،يحلا سفن نونكسي اولازي الف نوقابلا ءالؤه امأ .مهلزانم
نورمتسي ثيح ،ةريغصلاو ةريبكلا ةراحلا مساب فورعملاو

ءاوــجأ روــفــلا ىــلــع ةراحلا راوز طــيحت .مــهدــيــلاــقــت عاــبـــتا يف
يناغألا عم ةيدوهيلا خبطلا حئاور جزتمت ثيح ،بيحرتلا
مأ ةريهشلا ةيرصملا ةبرطملا يناغأ لثم ،ةيكيسالكلا ةيبرعلا

.موثلك

امدنع2002 ماع ةبرج يف يلهألا ملسلا رثأت فسألا عم نكلو
ةدعاقلا ميظنت نلعأ يذلاو ،ةبرج يف سينكلا دض موجه ىدأ

نيحئاسلا نم مهمظعم ً،اليتق12 عرصم ىلإ ،هنع مهتيلوؤسم
لــبــق نــم نـــيحلا كلذ ذـــنـــم نـــمألا رـــيـــفوـــت مـــت دـــقو47.ناملألا
مغرلا ىلع ،ةماعلا تاقالعلا يف ةيدو كانه تلظ .ةموكحلا

،كلذ لمشو .ةيماسلل ةيداعملا ثداوحلا نم ددع عوقو نم
لبانق ءاقلإ ، دالبلا ءاحنأ عيمج يف تابارطضالا ةيفلخ ىلع
ىلع8102 رياني / يفناج يف ةيدوهي ةسردمو سينك ىلع
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برقي ام - ىمظع ةيبلاغ عم ،0005 زواجتي ال يحيسملا عمتجملا
تحرص ،7002 ماـــــــع يف87.كيــلوــثاــكــلا نـــم - ةـــئاملا يف09 نـــم
ىلع ءاضقلا ةنجل ىلإ مدقملا اهريرقت يف ، ةيسنوتلا ةموكحلا
يف يحيسم0002 يلاوح ىوس دجوي ال هنأ ،يرصنعلا زييمتلا
97.سنوت

ةماه راثآ رامعتسالاب نييحيسملا طابترإ ديدعلا روصتل ناك
ماع لالقتسالا ىلع سنوت لوصح دعب يحيسملا عمتجملا ىلع
نينطاوملا نيكمت نامضل اًدوهج ةبيقروب لذب نيح يف .6591
ةعومجم نم نويحيسملا ىناع ،ةيرحب مهنيد ةسرامم نم دوهيلا

يتلاو سارجألا قدو ةديدجلا سئانكلا ءانب رظح لثم دويقلا نم
اـهــيــف تطسوــت يذــلاوidneviV sudoMةيقافتا اـهـتـنـمضت

GŸù°«ë«ƒ¿ ‘ Jƒfù¢
يف .نييحيسملا نم سنوت ناكس نع ةريثك تامولعم رفوتت ال
67.سنوت يف يبوروأ يحيسم00021 برقي ام كانه ناك6581 ماع

لوقع يف نيطبترم اوناكف ،نييبوروأ اوناك مهمظعم نأ ثيحو
لثم تايلقألا نم مهريغ نم رثكأ لكشب رامعتسالاب ناكسلا ةماع
ةيلقألا هذه نوكتت ،يلاحلا تقولا يفو77.ةيدوهيلا ةنايدلا ءانبأ
نوــيسنوــت نوــيــحــيسم :ةــيسيــئر تاــعــمــتجم ةــثالـــث نـــم ةـــيـــنـــيدـــلا

نوــيــبروأ نوــيــحــيسمو ،نــيــيــبروألا نـــيرـــجاـــهملا نـــم نوردـــحـــنـــم
بونج نم نويحيسم نورجاهمو ؛سنوت يف مئاد لكشب نوميقم
اوـقـنـتـعا نـيذـلا ًاـقـباس نوـمـلسملا نوـيسنوـتـلاو ؛ىرـبــكــلا ءارــحصلا
يلامجإ نأ ىلإ ةيموكحلا ريغ تامظنملا تاريدقت ريشت .ةيحيسملا
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نــيذــلا كئلوأ ىــتــح ،نــيــيــبرـــج نوـــيـــبرجلا لـــظـــيس« .ةرـــــيزجلا
.كانه دوهيلا ناكسلا ىدحألً آقفو،»رخآ ناكم يف نودلوي
يف مهتلباقم تمت نيذلا صاخشألا نم ديدعلا لثم اًمامتو
تسل انأ« تلاقو ةيلقألا ىمسم ةديسلا تضفر ،ريرقتلا اذه
يف لئالقلا نم ةدحاو ةديسلا هذه دعتو  .»يدلب يف ةيلقأ
ابيرقت اهترسأ دارفأ عيمج ىهنأ ثيح ،يدوهيلا عمتجملا

ًايصخش موجهلل ضرعتت مل اهنأ نم مغرلا ىلعو .مهتسارد
زـكرـم ةراـيزـل تبـهذ اـمدــنــع اــهــنأ الإ ،ةــيدوــهــي اــهــنوــك ببسل
لوصأ« اـــهـــفـــلـــم يف طـــباضلا بتـــك ،ىرـــخأ باــــبسأل ةــــطرشلا
نـل كلذ نأل اـهدض زـيـيـمــتــلاــب اــهــنــيــح ترــعش دــقو»ةيدوهي
فلم يف»ةملسم الوصأ« هل بتكُي نأب رخأ صخشل ثدحي
.ةطرشلا

ثيح ،ةبرج يف .ةروثلا دعب ريغتت مل اهتايح نأ رعشت امك
كوــلس يف نوــطرــخــنــي الو ضعـــبـــلا مـــهضعـــب ساـــنـــلا فرـــعـــي
رصاــنــع رـــمـــتست ،كلذ عـــمو .ضعـــبـــلا مـــهضعـــب هاجت يناودـــع
يف ةضورـفملا دوـيـقـلا لـثـم ،ينـطوـلا ىوـتسملا ىــلــع زــيــيــمــتــلا

ةينيدلا تايلقألا ءاضعأو نييسنوتلا دوهيلا ىلع4102 روتسد
يننأ ودبي« .ةلودلا يف بصنم ىلعأ ىلع لوصحلا يف ىرخألا

ؤرجي ال .سيئرلا نوكأ نأ عيطتسأ ال .سنوت يف فرش فيض
ةقيقح نكل ،ةلواحملا ىلع ىتح ]يدوهيلا عمتجملا نم[ دحأ

هنأ نم مغرلا ىلع .»حضاو لطع نع ربعي ًاينلع كلذ ركذ
ول« .تضفر اهنا الإ ،ةريخألا تاباختنالا ضوخ اهنم بلُط
نأل ،ةمئاقلا قافخا يف اببس تحبصأل ،يسفن تمدق يننأ
.»ةمئاقلا ىلع ةينويهص كانه نإ نولوقيس اوناك سانلا

يف نيلجسملا كئلوأل مايألا هذه يف رربملا ريغ بايغلا ينعي
ىلإ دوهيلا لافطألا مظعم بهذي ،كلذ عمو .ةماعلا سرادملا
سرادـــم ثالـــث دـــجوـــت ثيــــح ةراحلا يف ةــــيدوــــهــــيــــلا سرادملا
يف تايتفلل ىرخأو ،تانبلل ةدحاو ،نينبلل ةسردم :ةيسيئر
جهنملا نع فلتخت اهجهانم .رهظلا دعب نينبلاو حابصلا
وأ ةعاس عم ،ةينيدلا تاساردلا ىلع بلاغلا يف زكرتو ،ماعلا

،تايضايرلا لثم ،ةماعلا تاعوضوملل مويلا يف نيتعاس
.مهفيظوت دنع مهدعاستس يتلا

نم نوعنمُي ال يدوهيلا عمتجملا دارفأ نأ نم مغرلا ىلع
نوكراشملا رعشي ،ةماعلا تاعماجلاو سرادملا يف ةساردلا
يأ ءارجإ متي مل هنأب ريرقتلا اذه ضرغل مهتلباقم تمت نيذلا
حبصيل ماعطلاو ةينمزلا لوادجلاو عيضاوملا ىلع تاليدعت
نوضرـعـتـي مـهـنأ اـمـك .ةـيدوـهـيـلا مـيـلاـعـتـلا عـم رــثــكأ قــفاوــتــم
سرادملا يف ةساردلا نأل ،مهعمتجمو مهتالئاع نم ًاطوغضل
ةينمزلا ةرتفلا لالخ يمالسإلا نيدلا ةسارد ينعت ةماعلا
يلاع دهعم ءاشنإ نم مغرلا ىلعو .ةينيدلا ةيبرتلل ةصصخملا
ىلع بجي هنا الإ ،3102 ماع ةبرج يف ةيجولونكتلا تاساردلل
،ةريزجلا ةرداغم رخآ عوضوم ةسارد يف بغري صخش يأ

اًديعب مهلافطأ شيعي نأ ةيدوهيلا تالئاعلا مظعم ديرت الو
نـيذـلا لـئالـقـلا دوـهـيـلا ةـيـبـلاــغ ىــلــع نــيــعــتــيــف .عــمــتجملا نــع
ىلإ وأ ةمصاعلا ىلإ باهذلا امإ مهتسارد ةلصاوم نوررقي
.اسنرف

عـم ةـيوـق تاـقالـعـب نوـظـفـتـحـي نورداــغــي نــيذــلا كئلوأ ىــتــح

MRG_Rep_Tun_AR_Dec18_1b.qxp  02/01/2019  11:23  Page 17



18Gd¡ƒjá hGŸƒGWæá ‘ Jƒfù¢: hV°™ G’Cb∏«Éä H©ó KƒQI 1102

،تانيثالثلا لئاوأ ىتح كانه نوشيعي صخش00071 ىلإ لصي ام
ةسيــنــك يحلاــب دــجوــي .نآلا فالآ ةــعضبــطــقــف مــهــنــم يقــب نــكــلو
،قـحال تقو يف ترـجـُه مـث نوــيــطــلاــم نوداــيص اــهاــنــب ،ةــمــيدــق
عضب لـبـق .ةـيدـلـبــلا لــبــق نــم ةضاــيرــلــل زــكرــمــك نآلا مَدــخــتســُتو

كلتل ةديدج ةايح بلجيل ،ويتام بألا ،يلاطيإ نهاك ءاج ،تاونس
ةسدقملا ةيلافتحالاب لفتحا ،7102 ماع داليملا ديع يفو ،ةسينكلا

ةيقيسوم ةلفح ىلإ ةريزجلا تاعمتجم عيمج ةوعد لالخ نم
.اًضيأ نوملسملا اهيف كراش يتلاو ةيحور يناغأو ةريبك

ةيسنوتلا ةيعمجلا لثم ،يندملا عمتجملا تامظنم ضعب ريشت
نيملسملا نييسنوتلا نم ديازتم ددع دوجو ىلإ ،تايلقألا معدل

نم لوألا مسقلا يف ركذ امك .ةيحيسملا ىلإ اولوحت نيذلاو اقباس
،هنيدل درفلا ريغت يسنوتلا نوناقلا مرجي ال امنيبو ،تريرقتلا

نأ ةجردل عساو قاطن ىلع ةيعامتجالا تامرحملا رشتنت نكلو
هَجاوُي18.ءافخلا يف لظت نأ ماع هجوب لضفت تاعومجملا هذه
راعلا ةمصو ببسب مهتالئاع نم فنعلاو لب ذبنلاب مهنم ديدعلا
لبق نم تاقياضم مهيلع سَرامُت امك28.مالسإلا كرتب ةطيحملا

نم ةعست فاقيإ مت ،6102 ربمفون يفف .نيلوؤسملاو نمألا تاوق
تاوــق لــبــق نــم ةصفــق يف ةـــيـــحـــيسملا اوـــقـــنـــتـــعا نـــيذـــلا باـــبشلا

ءالمع ىعدا .مهنيد نع اولختي مل اذإ اوددهو باهرإلا ةحفاكم
ببسب نكلو مهنيد ببسب بابشلا ءالؤه اوفدهتسي مل مهنأ نمألا

38.هوبشملا مهكولس

08.ةيسنوتلا ةموكحلا عم4691 ماع يف ةيكيلوثاكلا ةسينكلا

تاراشإ كانه ،اذه انموي ىتح ةمئاق دويقلا هذه ىقبت امنيبو
ينلعلا روهظلا نم ربكأ ةجردب عتمتلا ىلع رداق عمتجملا نأ ىلع
ليبس ىلع ،8102 سطسغأ / توأ51 يف .0102/1102 ةروث ذنم
alled atseFءارذـــعـــلا ةدـــيسلا دـــيـــعـب لاـــفـــتـــحالا مــــت ،لاــــثملا

annodaMسنوت نم برقلاب ،يداولا قلح يف ةيناثلا ةرملل
يه يداولا قلح .ًانكمم اهيف كلذ نكي مل دوقع دعب ،ةمصاعلا
،نـيـيـلاــطــيإ ناــكس كاــنــه ناــك ثيــح رــحــبــلا ىــلــع ةرــيــغص ةدــلــب
نم طقف ليلق ددع نا نم مغرلا ىلع ،يلقص لصأ نم مهمظعم
ةباوب دنع ةرضاح ةطرشلا تناك .مويلا كانه نكسي تالئاعلا
.لوخدلاب»نييحيسم اودب« نيذلا سانلل الإ حمسُي ملو ةسينكلا

مظعم تمت امك سقطلا ءايحا يف ةيكيلوثاكلا سوقطلا تعبُتاو
.ةيلاطيإلا ةغللاب ءازجألا ضعب عم ،ةيسنرفلاب سادقلا ةوالت
تقلطأ ،سنوت يف كرتشملا شياعتلا لوح باطخ ماتخ يفو

يناـــغألا نــــم ددــــع ىرــــبــــكــــلا ءارــــحصلا بوــــنــــج نــــم تاــــعوــــمجم
تاباوبلا جراخ ربصلا غرافب ريبك دشح رظتناو .تاصقرلاو
.اهلوح هب رَمُيو لَمحُي انودام لاثمت ةيؤرل

ًريبك ددعل ًانطو اًقباس ناك يحيسم يح دجوي اضيأ ةبرج يفو
اوــناــك اــم اــًبــلاــغ نــيذــلا نــيــيــلاــطــيإلاو نــيــيــطــلاملا راـــجـــتـــلا نـــم
كانه ناك ،ريرقتلا اذهب نيكراشملل اقفو .ةريزجلا ىلإ نورفاسي

مــهــتادــقــتــعــم نالـــعإب اوـــماـــق اـــم اذإ ةصاـــخ لاحلا وـــه اذـــهو
48.نيرخآلل

ةيحيسملا اوقنتعا نيذلا نيرخآلا نم ةيبلغألا الو ردب ريغي مل
ال ،نــيــيسنوــتــك ،مــهــنوــك ىلإ اــيــئزــج كلذ عــجرــيو .مـــهـــئاـــمسأ
،يلاحلا تقولا يف :ىرخأ نادلبب نيطبترم اونوكي نأ نوديري
ةيولوأ نإف ،ردبل ةبسنلاب .ةيبنجأ سنوت يف سئانكلا لك
ثيح ةيسنوت ةسينك ةماقإ يه هلثم نييسنوتلا نييحيسملا
نيلوحتملا ىلع بجي  .مألا مهتغلب ةالصلا سانلا عيطتسي
روضح وأ ةــيــبــنــجأ سئاــنــك ىلإ باــهذـــلا اـــمإ ةـــيـــحـــيسملا ىلإ

تاعمجتلا هذه .مهلزانم لخاد اهؤاشنإ مت ةصاخ سئانك
،تقو يأ يف مهمجاهت نأ ةطرشلل نكمي ثيح ةنمآ تسيل
ةصاخلا سئانكلا هذه دوجو نأ اودبي ،كلذ نم مغرلا ىلعو

مادختساب نآلا هتعومجمل حَمسُي .َاحومسم رضاحلا تقولا يف
ةعومجم دجوت ثيح ،عوبسأ لك نيتعاس ةدمل ةيسنرف ةسينك

يف ءيش لك رسخ دقل .تاونس01 لبق ةيحيسملا ردب قنتعا
ىرخأ ةرم هتلئاعب لاصتالا نم طقفً ارخؤم نكمت .مويلا كلذ
،بهذ امنيأ .هبح مهل لصوي نأً اراركتوً ارارم لواح نأ دعب
ثدحتي ً.ادبأ نمآ ريغ هنألً اليوط ءاقبلا عيطتسي ال هنأ رعشي
اذـه ببسبو ،هـناـمــيإو ةــيــحــيسملا هــقاــنــتــعا نــع ينــلــع لــكشب
.تابسانم ةدع يف موجهل ضرعت

ربتعي ،طسوألا قرشلا ةقطنم يف ىرخألا نادلبلا نم ددع يف
ىلإ يدؤي نأ نكميوً ةدر رخآ نيد ىلإ مالسإلا نم لوحتلا

نيد ةسرامم راتخي نمل ،توملا كلذ يف امب ،ةديدش تابوقع
رييغت ىلع رظح يأ4102 روتسد نمضتي ال ،سنوت يف .رخآ
ىـلـع موـجــهــلا رــظــح ،6 ةداملا يف ،ىلإ دـــتـــمــــي هــــنا لــــب نــــيدــــلا
اميف هيلع وه امك عضولا لازي ال ،كلذ عمو .ًاينيد نيلوحتملا
نيد قانتعابً ءاوس ،مالسإلا كرت اوراتخا نيذلا كئلوأ صخي
.اًريبك اًيعامتجا اًطغض اوهجاوي نأ نكميو ،داحلإلاب وأ رخآ
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يتــــفملا نــــم ىوـــــتـــــف تردص ،8002 ماــع يف .رــمــتسملا زــيــيــمـــتـــلاو
تايعادت نم كلذ ىلع بترتي ام عم ،يئاهبلا نيدلا دض يسنوتلا

،نيكراشملا دحأ لوق دح ىلع :يئاهبلا عمتجملا ىلع دمألا ةليوط
،هب فرتعم ريغ مهنيد نأ امب .»مويلا ىتح بقاوعلا نمث عفدن«
ةينيد ةمظنمك مهسفنأ ليجست ىلع نيرداق ريغ نييئاهبلا نإف
عمتجم ةمظنمك ليجستلل مهدوهج عيمج تلبوق امك ،ةيندم وأ

تالاح ثالث دجوي ،صاخ لكشب .نآلا ىتح ضفرلاب يندم
ةيعمجلا تلواح ،2102 ماع يف .يئاهبلا عمتجملا ىدل ةقلعم
ةاواسملا ىلإ وعدت ةيندم ةسسؤمك ليجستلا سنوتب ةيئاهبلا

لوألا ريزولا لبق نم مهبلط ضفر متو زييمتلا مدعو ةدحولاو
ةمكحملا ىلإ اوبهذ دقو .مسالا يف»ةيئاهبلا« ةملك جاردإ ببسب
دعب ردُصأ دق مكحلا نكي مل نكلو ،رارقلا اذه فانئتسال ةيرادإلا

سفن ميدقتل تاءارجإب  اوماق مث .ريرقتلا اذه ةباتك تقو يف
ىلع كانه مهتيضق ضفر متو ةيئادتبالا ةمكحملا مامأ ةيضقلا
،7102 ماع رخاوأ يف .لوألا ريزولا قتاع ىلع عقي رارقلا نأ ساسأ
ناملربلا سيئرو ةيروهمجلا سيئر ىلإ ةلاسر عمتجملا لسرأ

عـمـتجملا هـهـجاوـي يذـلا زـيـيـمــتــلا اــهــيــف اوــنادأ ،ةــموــكحلا سيــئرو
ةيحورلا ةيعمجلا اميس الو ،مهنيدب فارتعالاب اوبلاطو يئاهبلا
يف ةثداح دعب كلذ ءاج .در يأ اوقلتي مل ،نآلا ىتح .ةينطولا

نم ًاماع02 رمعلا نم غلابلا يئاهبلا ذخأ مت ثيح7102 ربمتبس
نع هباوجتسا متو ةطرشلا لبق نم ريتسنملا نم برقلاب هلزنم
نـــم نـــيرـــخآ ءاضعأ نأ نوـــكراشملا داــــفأ88.تاـعاس ةدـعـل هـنــيد
.ةلثامم فقاومل اوضرعت عمتجملا

GdÑ¡ÉF«á
قيقدلا ددعلا نأ الإ58،تائملاب ردقي مهددع نأ نم مغرلا ىلع
فرـتـعـت ال ةـلودـلا نأ اــمــب :فورــعــم رــيــغ سنوــت يف نــيــيــئاــهــبــلــل
يلثمم نأ امك ،ةحاتم ريغ ةيمسرلا ماقرألا نإف ،نيدك ةيئاهبلاب
ةقيقح ىلإً ارظن ،تاريدقت رادصإ يف نوددرتي مهسفنأ عمتجملا
فارتعالا مدع يدؤي امك .نيفورعم ريغ  اولازي ال مهنم ديدعلا نأ
نم يلعأ ةجردو مهل عمجت ناكم بايغ ىلإ ةلودلا لبق نم مهب
،بابسألا هذهل .نييسنوتلا نييحيسملاو دوهيلاب ًةنراقم زييمتلا
ودبي نكل ،ضعبلا مهضعب عم لصاوتلا نييئاهبلا ىلع بعصي
نيبجعملا ددع غلبي .ًامادختسا رثكألا ربنملا وه كوب سيفلا نأ
00061 يلاوح كوبسيفلا ىلع يسنوتلا يئاهبلا عمتجملا ةحفصب
مييقتل ةقوثوم ةقيرط هنأ ىلع كلذ ذخؤي الأ يهيدبو68»بجعم«
هرابتعا نكمي نكلو ،سنوت يف نوشيعي نيذلا نييئاهبلا ددع
.عمتجملا اذهب مامتهالا ًديازت نع اريبعت

ىلع1291 ماع سنوت ىلا لخد دق يئاهبلا نيدلا نوكي نأ دقتعُي
،نـيد لاـجر نـيـيــئاــهــبــلا ىدــل سيــلو78.يدرـــك نـــيدـــلا ييحم دـــي
ةـيـنـطوو ةـيـلحم ةـيـحور تاـيـعـمـج لالـخ نـم نـيـمـظــنــم مــهــنــكــلو
يف .سدقم ددع وهو ،)ثانإو روكذ( نيلصم ةعست نم ةفلؤم
.يئاهبلا نيدلا

تاقياضملا ثودح نع يئاهبلا عمتجملا غلبأ دقف ،كلذ عمو
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ءيش لك سيل« نأ ىلع ديكأتلا ىلع ردب صرحي ، كلذ عمو
ثداوحلا نع غالبإلل ةطرشلا ىلإ بهذي ناك امدنع .»دوسأ

رــثــكأ ةــطرشلا نأ دــجو هــنــكــل ،ةــيادــبــلا يف اــبـــعص رـــمألا ناـــك
ديع ءانثأ نمألا رصانع دوجو نإف ،هيأر يف .نآلا ًانواعت
فدهب ناكannodaM alled atseF ءرذعلا ةديسلا

نــم ناــك اـــمـــنـــيـــبو .هدضً ازـــيـــيـــمـــت سيـــلو عـــمـــتجملا ةـــياـــمـــح
يف ةيبرعلا ةغللاب سدقملا باتكلا ىلع روثعلا ليحتسملا
.اًيبسن ًالهس نآلا رمألا حبصأ ،لبق نم سنوت

لثم ،تايلقألا نم ىرخأ تاعومجم عم قيثو لكشب ردب لمعي
قوقح لجأ نم لمعأ انأو ،نونطاوم ًاعيمج نحن« .نييئاهبلا
ىظحي نأ ديرأ نكلو غ يسفنل ةسينك طقف ديرأ ال انأ .ناسنإلا
.»اعم ىوقا نحنف .مهل ةدابع ناكمب اضيأ نويئاهبلا

.ةفلتخملا سوقطلاو سرادملا نم ةعونتم

هنكل ،رخآ دلب يف ءوجللا بلطي يكل ردبل ةصرفلا تحيتأ دقو
مايقلا يغبني يتلا ءايشألا نم ريثكلا كانه« نأل ءاقبلا ررق
كردي كلذ نم مغرلا ىلع هنأف ،روخف يسنوتك».انه اهب
.اههجاوي يتلا زجاوحلا رارمتسا

ال انأف ، كلذ عمو .بئارضلا عفدأو توصأ ،نطاوم انأ ،ةيلقأ تسل انأ«
امً اريثكو .نورخآلا اهب عتمتي يتلا اهسفن قوقحلا نم ٪001 كلتمأ
نادقف نم ًافوخ مهتديقع ءافخإ ىلإ ةيحيسملا ىلإ نولوحتملا رطضي
يف لمعي يذلا ردب قيدص ىلع طغضلا مت ،لاثملا ليبس ىلع .مهفئاظو
ةروصب بلطلا مت امك .ةيحيسملا قنتعأ نأ دعب ةلاقتسالا ىلع شيجلا

،هتبغر سكع ىلع ،ةيركسعلا ةمدخلاب مايقلا مدعب ردب نم ةرشابم ريغ
.نييسنوتلا روكذلا عيمجل ةداع ةيمازلإ ةيركسعلا ةمدخلا نأ نم مغرلاب
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لثـم ةـيسنوـتـلا نـيـناوـقـلا نوـعـبـتـي مـهـنإف ،ثارـيملاـب قـلـعـتـي اـمـيـف
اذإ ةصاخلا دوقعلا دقع نوعيطتسي مهنكل ،نينطاوملا نم مهريغ
روكذلا مهلافطأ ىلع ةيواستم صصح عيزوت يف نوبغري اوناك
.سنوت يف نيملسملا نم ريثكلا لعفي امك ،ثانإلاو

G’E◊ÉO
صاــخ لـــكشب رـــطاخملاـــب فوـــفحم موـــيـــلا سنوـــت يف عضوـــلا نإ
مـهراـبـتـعا مـتـي اـم ةداـع نـيذـلا ،دالـبـلا يف نــيدــحــلــمــلــل ةــبسنــلاــب
،عقاولا يف .مهنع ةحاتم تانايب يأ دجوت الو ًايفاقث نيملسم
دق .مصولاو ةيئاضقلا ةقحالملا نم افوخ تمصلا ضعبلا لضفي
مدع ةطاسبب نوررقي مهنكل ،نيدحلم مهسفنأ نورخآ ربتعي ال
.داهطضالا نوبذجي يلاتلابو ،مالسإلل عئاشلا ريسفتلا عابتا

)ةراطفلا( نيمئاصلا ريغ ةنادإ ،كلذ ىلع ةثيدحلا ةلثمألا نمو
ةداملاو622 ةداملا ساسأ ىلع7102 ماع يف ناضمر رهش لالخ
غالبإلا مت .)شحفلاب رهاجتلا( تابوقعلا نوناق نم رركم622
اوـــناـــك مـــهـــنأل ةـــطرشلا زـــكارـــم ىلإ باــــبشلا راضحإ تالاــــح نــــع
ةنايرأ تايدلب يف مويلا لالخ نونخدي وأ نولكأي وأ نوبرشي
09.ةجابو سقافصو ترزنبو

يف نولمعيو يندملا عمتجملا يف نويسنوتلا نويئاهبلا طشني
.شياعتلا لوح تايلاعف ةدع نومظنيو ،ةيواستملا ةنطاوملا راطإ
ةاـــيحلا يف ةـــكراشملا يه اــــنــــتــــيوــــلوأ« ،نـــيـــكراشملا دـــحأ لوـــقــــي
متهن  لب ،ةينوناقلا لئاسملاب اًريثك متهن ال نحن .ةيعامتجالا
يسيئرلا مهبلطم نإ98.»همهف نيسحت ىلع دلبلا ةدعاسم ةيفيكب
فرتعم ريغ مهنأل .ينوناق لكشب لمعلاو ميظنتلا يف قحلا وه
عمجب مايقلا وأ يفرصم باسح مهيدل نوكي نأ نكمي ال ،مهب
نيدلل ًاقفو مهئانبأ ميلعتل قفارم ءاشنإ وأ عمتجملل لاومألا
رـيزو ىلإ ساـمـتـلا مــيدــقــتــب يلحملا عــمــتجملا ماــق اــمــك .يئاــهــبــلا
يأ اوقلتي مل ًاضيأ مهنكل ،ةيئاهب ةربقم ءاشنإل ةيلحملا نوؤشلا
.دعب در

،نادلبلا نم ديدعلا يف هب فرتعملا ،يئاهبلا جاوزلا دقع نأ امك
لثم يندم جاوز ليجست مهناكمإب نكل ،سنوت يف هب فرتعم ريغ
اوقبي نأ نوديري مهنم ريثكلا نألو .نيرخآلا نييسنوتلا عيمج

جاوزـلا دـقـع لـبـق ةـيدـلــبــلاــب نوــلصتــي نــيرــيــثــكــلا نآف ءاــفخلا يف
جاوزلا ذ�فنت تايدلبلا ضعب ضفرتف .نويئاهب مهنأ مهنوملعيل
ىلإ ىرخأ تايدلب يف ثحبلا مهيلع ضرفي امم ،كلذ دعب يندملا
نآلا ىتح اونكمت دقلو  .جاوزلا ذ�فنتل ةدعتسم ةيدلب اودجي نا

امأ .يئاهبلا عمتجملا ىلع اًحاتفنا رثكألا تايدلبلا ديدحت نم
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عم اوجوازتو»ةيقيرفإ« يف برعلا نم فالآلا تارشع رقتسا
ناكسلا نم مهنأل ، غيزامألا مظعم بغري الو29.نييلحملا ناكسلا
كلذ نمً الدب مهضعب مدختسيو ةيلقأك اوفَّنصُي نأ يف ،نييلصألا
مـــــــت ةــــــــعوــــــــمجم   يأ،ésironim puorg يسنرـفـلا رـيــبــعــتــلا
.»اهليلقت«

ةفورعملا ةيغيزامألا تاغللاب نيثدحتملا نم سنوت عمتجم دعي
برــغملا عــم ةــنراــقملاــب ،اــيـــلاـــحً ادـــج رـــيـــغص تغـــيزاـــمـــتـــب اضيأ

هل ديحولا ءامتنالا رشؤمك ةغللا ذاختا نإف ،كلذ عمو .رئازجلاو
،»ةحلشلاا« ف�نصت مت ،لاثملا ل�بس �لع .ماقرألا ىلع ماه ريثأت
اهثدحت� ضارقنإلاب ةدد�م ةغل� ،سنوت يف ةمدختسم ةغل يھو

تاــــيالو يف طــــقــــف صخش000.05 يلاوح رضاــــــــــــــــحلا تقولا يف
ىرخأ تاغل تضرعت دقو39.سنوتو ن�واطتو سباقو نيندم
ةـغـل ىـلــع1191 ماــــــع تيرــــــجأ ةسارد ترـــــــكذ .لثاـــــــمم عـــــــجارتل
اــهــلــمــكأب ةدــلــبــلا نأ تدــكا ،ةصفــق ةـــيالو يف )ترـــيزاـــمـــت(دـــنسلا
ىلا ةـحـلشلـل يمـيـلـقإلا عوـنــتــلا اذــه ضرــعــتــي ،موــيــلا49:اهثدحتت
هجوأ نم ديدعلا عبطلاب دجوي .ةيلمعلا ةيحانلا نم ضارقنإلا
تاــجــهــلــلاو سنوــت يف ةــمدــخــتسملا ةـــيـــغـــيزاـــمألا نـــيـــب هـــباشتـــلا
.ايقيرفأ لامش يف ىرخأ نادلب يف مدختست يتلا اهل ةيزاوملا
مــهضعــب عـــم لصاوـــتـــلا عـــيـــطـــتسي مـــهضعـــب نأ نوـــكراشملا داـــفأ
عاونألا مادختسا نم لهسأ لكشب ةيغيزامألا مادختساب ضعبلا
.مهنادلب يف ةمدختسملا ةيبرعلا تاجهللا نم ةفلتخملا

نم ديدعلل نكمي ،ةيوهلا سمط نم نورق دعبو ،كلذل ةجيتنو
ًاـيـقرـع غـيزاـمألا نـم مـهـنأ ىـلــع مــهسفــنأ اوــفِّرــعــي نأ نــيــيسنوــتــلا

كلذ نإف يلاتلابو ،ةغللا نوثدحتي ال اوناك ول ىتح ،ًايفاقثو
.غيزامأ مهنأ ىلع مهسفنأ نوفرعي نيذلا ناكسلا ددع نم ديزي

ةحاتم ةيمسر ماقرأ دجوت ال ،لاثملا ليبس ىلع ،دنسلا يف ًايلاح
عمو .غيزامأ ناكسلا نم ةمسن000.02 نم رثكأ لثمت ةبسن لوح
،اهلوصأ ديدحتل ةليسوك تالئاعلا ءامسأ مادختسا مت اذإ ،كلذ
روذـج مــهــيدــل ناــكسلا نــم ىــمــظــعــلا ةــيــبــلاــغــلا نأ حــجرملا نــمــف
ىرق نم دنسلا ىلإ تلقتنا نأ دعب ،تالئاعلا هذه مظعم .ةيغيزامأ

لمحي مهمالك لازيال دق ،كلذ عمو .ةحلشلا ثدحتت دعت مل ،ةيلبج
ةحلشلا نم تاملكلا ضعب مادختساو قطنلا لثم ،ةغللا راثآ

 .ةنميهملا ةيسنوتلا ةيبرعلا ةجهللا نمض

،ايمسر .سنوت يف لدجلل ةريثم ةيضق )ةينثإلا( ةيقرعلا لظت
اــهــنأب دـــلـــبـــلا ةـــيوـــه4102 روـــــــــتسد نــــــــــم93 ةداملا فصت
ناـكسك يغـيزاـمألا عـمـتـجــمــلــل رــكذ دــجوــي الو»ةملسم-ةيبرع«
ءاضقلا ةنجل ىلع اهدر يف ةيسنوتلا ةموكحلا ودبت .نييلصأ

لوصأب فرتعت اهنا7002 ماعDREC يرصنعلا زييمتلا ىلع
،جمدلاو باعيتسالا لالخ نم نكلو ،ةماهلا ةيغيزامألا دالبلا
سنوت يف ةيلصألا ةيقرعلا نإ« :»ًايقرع ةجمدنم« دالبلا تحبصأ

نكامأ نم تاعومجم اوبعوتسا سنوت ناكس نأ الإ .ربربلا مه
دلبلا يف ءادوسلا ةرشبلا يوذ نم ةيلقألا حنمُت ال امك19.ىرخأ
عساو ددرت كانه ناك بيرق تقو ىتحو4102 روتسد يف افارتعا
اذــه اــهــهــجاوــي يتــلا ةددحملا اــياضقــلاــب فارــتــعالا يف قاـــطـــنـــلا
.عمتجملا

دح ىلإ اهلالخ تبَّيغ»بيرعتلا« نم ةليوط ةيلمع نع كلذ جتني
ةروـثـلا ذـنـم  نـكـل .لوصًألاو ةـيـقرـعـلاـب ةـقـلـعــتملا اــياضقــلا رــيــبــك
تايعمجلاو ءاطشنلا لبق نم اًيدحت ةخسارلا ةياورلا هذه تهجاو
ربكأ ًاهابتنا بذج امم ،دوسلا نونطاوملاو ةيغيزامألا ةيسنوتلا
.هب فرتعملا ريغ سنوت عونتل

G’CeÉRj≠: 
)»رارحألا سانلا« ينعتو ،يغيزامأ نم عمجلا ةغيص( نغيزامأ

اضيأ نوفرعُي امك .ايقيرفأ لامشل نييلصألا ناكسلا نم مهو
بناجألا«  ينعت ةينانويلا نم ةدمتسم ةيمست يهو ،ربربلاب
،كلذ نم مغرلا ىلعو ،»نويجمهلا ،ةينانويلاب نيقطانلا ريغ،
لبق نم عساو قاطن ىلع همادختسا مت يذلاو ـ حلطصملا اذه نأف
لبق نم ريبك دح ىلإ ضوفرم -ةيرامعتسالاو ةيزاغلا تاوقلا
.ةيبلسلا هتالالد ببسب مهسفنأ غيزامألا

،اغزامت اضيأ ىمست يتلاو ،غيزامألل ةيلصألا يضارألا لمشتو
ايناتيرومو ةيبرغلا ءارحصلاو ايبيلو سنوتو رئازجلاو برغملا

نأ دــقــتــعــي .رــجــيــنــلاو يلاــمو رصم نــم ءازـــجأو يراـــنـــكـــلا رزـــجو
.داليملا لبق ةنس فالآ01 ذنم ةقطنملا هذه اونكس دق غيزامألا
يف ةيمالسإلا تاحوتفلا لالخ نم مهيضارأ لالتحا مت كلذ دعب
.مالسإلا ىلإ ناكسلا لوحت مث نمو نماثلاو عباسلا نينرقلا
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،ةغللا اهيف مَدختسُت لازت ال يتلا نكامألا يف ىوقألا ةيغيزامألا
ثارتلا ءايحإ عيجشت ضعبلا لواحي امك .تاريودلاو ةبرج لثم
معدل ةلمتحم ةصرف هربتعي ثيح ،ةيداصتقا بابسأل يغيزامألا
ةيوديلا فرحلاو ةحايسلا لالخ نم عمتجملل( ةماعلا ةيمنتلا

ةيعمج31 ىلإ ةيغيزامألا تايعمجلا ددع لصو دقو )سبالملاو
اهطاشن حبصأو ،ةروثلا دعب ًاعيمج مهسيسأت مت ،نآلا سنوت يف

،لاثملا ليبس ىلع ،8102 ربوتكأ يفف ،يلودلا ىوتسملا ىلع اًزراب
يف نماثلا هعامتجا)AMC( يغيزامألا يملاعلا سرغنوكلا ماقا
يتلا ةيناثلا ةرملا يهو ،8102 ربوتكأ82-62 ةرتفلا يف سنوت
ماع ةبرج يف ىلوألا ةرملا تناك( سنوت يف رمتؤملا اهيف ماقُي
1102(.

ةفاقثلل ةيسنوتلا ةيعمجلا لبق نم ثدحلا ةفاضتسا تمت دقو
بسحبو .1102 ماع كاغ لولج اهسسأ يتلا)ACTA( ةيغيزامألا

ًاليومت يلاحلا تقولا يف ةيغيزامأ ةيعمج يأ ىقلتت ال ،هلاق ام
مهيلإ رظني لازي ام غيزامألا نأ وه بابسألا دحأ نأ يعديو ًاماع
اهنأ ىلع ددش ، كلذ عمو .مالسإلا ءادعأ وأ نويلاصفنا مهنأ ىلع
كلذ .اهطاشن روحم  ريصملا ريرقت قح لعجت ملو ةيملس ةكرح
ريغو ةيددعت ، ةدحوم سنوت لجأ نم نحن« ،مهراعشل اقفو
نم لك نوكي نا :ةيسيئر فادهأ ةعبرأ مهيدلو ،»ةئزجتلل ةلباق
ذيفنت ؛ةرّدَُقمو ةيمحم ،اهب فرتعم ةيغيزامألا ةفاقثلاو ةغللا
يف ةـيـغـيزاـمألا تاـغـلـلا مـيـلـعـتـل ةـيــنوــناــقــلاو ةــيرادإلا تارداــبملا
ءامسألا مادختسا عنمي يذلا58 مقر موسرملا ءاغلإ ؛سرادملا
ةفاقثلاب ةطبترملا يندملا عمتجملا تاردابم معدو ؛ةيغيزامألا
نيذلا ىرخألا تايلقألا نم ءاطشنلا عيمج لثمو .ةيغيزامألا
نأ ىلع ديكأتلا ىلع اًضيأ اًصيرح لولج ناك ،مهتلباقم تمت
رــيــغ يمــلسلا طاشنــلا لالــخ نــم يرصح لــكشب لــمــعــت ةــمــظــنملا
.ناسنإلا قوقحل فينعلا

اياضقلا هذه يف يسايس زاجنإ قيقحت ءارو ةنماكلا قئاوعلا دحأ
غيزامألا نع لثمم كانه نكي مل .يسايسلا ليثمتلل مهراقتفا وه

مت دقلو ،ديدجلا روتسدلا ةغايص تقو ةيسيسأتلا ةيعمجلا يف
ىلع يتاسسؤملا عباطلا ءافضإل تقولا كلذ يف مهتوعد ةدناسم
712 يلامجإ نم طقف نينثا لبق نم  ةيغيزامألا ةيفاقثلا قوقحلا
يف مهاياضقل وأ غيزامألل ركذ دجوي ال ،كلذل ةجيتنو .اًبئان
ربكأ قوقح لجأ نم يسيئرلا طغضلا نإف ،نآلا ىتحو .روتسدلا
وأ ةسايسلا عانص نم سيلو يندملا عمتجملا نم ءاج غيزامألل
تقـلـطأ ،ةـيـغـيزاـمألا ةـغـلـلا سيردـتـب قـلــعــتــي اــمــيــف79.نيلوؤسملا
نذإ .ةصاخ تارود ىرخأ نكامأو ةطامطم يف تايعمجلا ضعب
ينعي ماعلا ليومتلا صقن نكل ،ًاعونمم سيل ةيغيزامألا سيردت
اًيلاح ءاطشنلا زكري .ريبك يدحت لكشي لمع اذكه ةمادتسإ نأ

دحأ فصو .ةبيقروب ةبقح لالخَ اروظحم ةحلشلاب ثدحت ناك
هذهب فتاهلا ىلع ام صخش ثدحت  امدنع ةثداح نيكراشملا
حومسم ريغ هنأب هربخيل كلذ دعب ةطرشلا لاجر دحأ ءاج ،ةغللا
لكشب دويقلا هذه ضرف متي ال امنيب ،رضاحلا تقولا يف .كلذب هل

نأ يه  تالكشملا ىدحإ نمف .ةددهم لازت ال ةغللا نإف ،مراص
طـقـف نوـعـيـطـتسي ةـحــلشلاــب ةــفرــعــم مــهــيدــل نــيذــلا ءالؤه مــظــعــم
،اـهـتـباـتـك ةـيـفـيـك نوـفرـعـي مـهـنـم لـيـلــق ددــع طــقــف :اــهــب ثدــحــتــلا

اــقــفو .رــئازجلا وأ برـــغملا يف مدـــخـــتسملا ماـــظـــنـــلا نـــيـــمدـــخـــتسم
يف مـهـتـلـباــقــم تمــت غــيزاــمألا نــم نــيــنــثأ نــيــكراشم عالــطــتسال
جمد مامأ ةريبك تايدحت كلذ لكشي  ،سنوت يف8102 ربوتكأ
،رـظـحــُي ثيــح رــمألا كلذــك .يسردملا ماــظــنــلا يف ةــحــلشلا مــيــلــعــت
مادختسا ،9591 ماعل35-95 مقر نوناقب موسرملا ماكحأ بجومب
ىلإ ًاــموــمــع غــيزاــمألا رــطضي يلاــتــلاــبو ةــيــبرــعــلا رـــيـــغ ءاـــمسألا
ةدع كانه ناك دقو .ةيبرع ءامسأ مادختساب مهئانبإ ليجست

لـــيـــجست يف نوـــبـــغرـــي نـــيذـــلا نـــم ةرـــيـــخألا تاوـــنسلا يف تالــــح
اذــه ببسب كلذ نــم مــهــعــنــم مــتو ةــيــغـــيزاـــمأ ءاـــمسأب مـــهـــلاـــفـــطأ
يغيزامألا عمتجملا ءاضعأ ضعب فشكتسي امنيبو .موسرملا
نم نوطشانلا ىشخي ،قحلا اذهب ةبلاطملل ةينوناقلا لبسلا نآلا

ءاــــغــــلإل يلاحلا تقوــــلا يف ةــــيــــفاــــك ةــــيساــــيس ةدارإ دوــــجو مدـــــع
59.موسرملا

نم ديدعلا لازي ال ،ةروثلا مايق ذنم عضولا نسحت نم مغرلا ىلع
سيل ءافخإل ةريبك ًاطوغض نوهجاوي سنوت بونج يف غيزامألا

سبالملا لـثـم ،مـهــتــفاــقــث نــم ىرــخأ بناوــج نــكــلو مــهــتــغــل طــقــف
اذه يف .يعامتجالا لوبقلاو فيظوتلا نامضل كلذو ،ةيديلقتلا
كلذ يف امب ،ةددهم مهثارت نم بناوج نآلا تحبصأ ،قايسلا
مءالتي هنأ نيح يفف .ةينبألا ميمصتل يديلقتلا يغيزامألا طمنلا
ريغ هتميق نإف ،ةرارحلا ةجردو ةيلحملا ةئيبلا عم لضفأ لكشب
ثيدحلا نكسلا نوريثكلا راتخيو عساو قاطن ىلع اهب فرتعم
ةيحايسلا تاهجولا نم ليلق ددع ىلع ظافحلا طقف متي .هنم الدب
69.ةبرج ةريزج يف قوسلا ةموح لثم ،ةريهشلا

يف ةـــعـــجشم تاروـــطـــت تثدـــح ،كلذ لـــك نـــم مـــغرـــلا ىـــلـــع نـــكـــلو
ىلع هنا فيك غيزامألا نيكراشملا عيمج زربأ .ةريخألا تاونسلا
ةحاسملا نا الإ ،دعب لحت مل اياضقلا نم ديدعلا نأ نم مغرلا
ةماعلا نكامألا يف ةيرحب مهسفنأ نع ريبعتلل نيطشانلل ةحاتملا
نكن مل ،ةروثلا لبق« نيكراشملا دحأ لاقو .ريبك لكشب تعستأ
اميف اهنع ثدحتلا طقف انناكمإب ناك - ةيغيزامألا نع ثدحتن
يف ةــيــغــيزاــمألا تاــكرحلا نــم ددــع زرــب ،كلذــل ةــجـــيـــتـــنو .»اننيب
نابش نوطشان صوصخلا هجو ىلع اهعفد يتلا ،ةروثلا باقعأ

تاــكرحلا دــجاوــتــتو .ةــيــغــيزاــمألا مــهــتــفاــقــث ءاــيـــحإب نوـــمـــتـــهـــم

MRG_Rep_Tun_AR_Dec18_1b.qxp  02/01/2019  11:23  Page 22



101.قيقرلا ةراجتب ايقيرفأ لامش يف دوسلا عمتجم خيرات طبتري

نولازي ام دوسلا نييسنوتلا نكلو ،6481 ماع سنوت يف قرلا يغلُأ
مادختسالا يف كلذ سكعني .نيلئاه اًشيمهتو اًزييمت نوهجاوي
ةرشب يذ صخش ىلإ ةراشإلل ))فيصو( لثم تاملكل يمويلا

يف ءاصقإلاو رقفلا راشتنا نمدوسلا نونطاوملا نوناعي  .ءادوس
ةفاضإلاب ،يلاعلا ميلعتلا ىلإ لوصولا ةيدودحمو لمعلا قوس

مالـــعإلاو ةساـــيسلا نـــع رـــيـــبـــك لـــكشب نـــيـــبـــئاـــغ مـــهـــنوـــكـــل اضيأ
يف صقن دجوي هنأ نيح يف .ةماعلا ةايحلا نم ىرخأ تالاجمو
دوسلا نييسنوتلا نم ديدعلا نإف ،يسنوتلا عمتجملا يف مهليثمت
ةيظفللا ةءاسإلل مهضرعت يلاتلابو ةلوهسب مهيلع فرعتلا نكمي
ريثم عضولا نأف ،صاخ لكشب سنوت بونج يف .فنعلا ىتحو
لثم ،ةلزعنم قطانم يف اًنايحأ دوسلا عمتجم شيعي ثيح ،قلقلل
دوجو نع ةريزجلا ةانقل6102 ماع ريرقت فشك .ةبصقلا ةيرق

201.فولخم يديس يف ضيبلاو دوسلا بالطلل ةلصفنم تالفاح

راشتـــــنإ ىـــــلـــــع ءوضلا تطـــــلس يتـــــلا ثداوحلا نـــــم ددــــــع حضوــــــي
اـــهـــهـــجاوـــي يتـــلا ةصاخلا تاـــيدــــحــــتــــلاو سنوــــت يف ةــــيرصنــــعــــلا

لجأ نم عمتجملا لخاد غيزامألا قوقحب يعولا ءايحإ ةداعإ ىلع
.مهدشح

ىلع دمتعتو ةينطولا ةدحولا راطإ يف ةداع تاكرحلا هذه أشنت
ةـــكراشمل يبسن باـــيـــغ نـــم ضعـــبـــلا وـــكشيو .يسنوـــتـــلا ثارـــتـــلا
مل اذإ« .ةفلتخملا تاكرحلا نيب قيسنتلا صقن نعً الضف ،ثانإلا
ريبعت دح ىلع ،»طغضلا ةسرامم اننكمي ال ،قيسنت كانه نكي
89.»ةيغيزامألا يبرعلا عيبرلا ىسن دقل« .نيكراشملا دحأ

Gdàƒfù°«ƒ¿ Gdù°ƒO
عمو .دالبلا يف دوسلا نييسنوتلا ددع لوح ةيمسر ماقرأ دجوت ال
هب فرتعم وه امم ريثكب ربكأ مهمجح نأ ءاطشنلا معزي ،كلذ
ليبس ىلع ، )MADA(ةيمنتلاو ةاواسملا ةيعمجل اًقفو :اًيمسر
يلامجإ نم ةئاملاب51 ىلإ01 نيب ام عمتجملا لثمي ،لاثملا
001.ناكسلا
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جاوز كانه نكي مل ،نيرشعلا نرقلا ةيادب ىتح .نيبهذملا
ةدمل كلذ ىلع عضولا رمتسا .ةيضابإلاو ةيكلاملا نيب طلتخم

نيطلتخملا جاوزألا شيمهت متي ناك امك دوقع ةعبرأ وأ ةثالث
رضاحلا تقولا يف ،كلذ عم .ةيلحملا مهتاعمتجم لبق نم
.يعيبط لكشب تاقالعلا هذه يلإ رظني

اوــــلازالو غــــيزاــــمألا نــــم مــــه ةــــبرــــج يف ةــــيضاــــبإلا مــــظـــــعـــــم
لاثملا ليبس ىلع :ةيغيزامألا ةفاقثلا تامس ىلع نوظفاحي

ظافحلا ىلع ةيضابإلا لواحي .جاوزلاب مهلافتحا ةقيرط يف
نرــقــلا ىــتــح .مــهــلاــفــطأ ىلإ اــهــلــقــنو ،ةــحــلشلا ،مــهــتــغــل ىـــلـــع
،ةريزجلا يف اًراشتنا رثكألا ةغللا يه تناك رشع سماخلا
لثم ،ةبرج نم ةدودحم قطانم يف طقف مويلا مَدختسٌت امنيب
دارفأ نيب وأ لزنملا يف طقف ةغللا مدختسُت .شكيوداسو ةلالق
نكلو .ةيبرعلا ةغللاب نوثدحتملا اهمهفي ال ثيح ،عمتجملا
ماعلا ريبعتلا نم لكل ربكألا تايناكمإلا لضفبو ،ةروثلا دعب
.ةغللا ءايحإل تايعمجلا ضعب ءاشنإ مت ،تايعمجلا نيوكتو

يعبتم نم، نيملسملا نم مه نييسنوتلا ةيبلاغ نأ نيح يف
نمً ادج ريغص ءزج ةيضابإلا لثمي ،ينسلا يكلاملا بهذملا

ةبرج يف نيملسملا ةيبلاغ نولثمي اوناك نكلو .دالبلا ناكس
ةيلقأ اوحبصأ ،رشع نماثلا نرقلا لولحب نكلو .امٍ تقو يف
99.ةريزجلا يف

لوصأ تاذ اهمظعمو ةريزجلا يف دجسم003 نم رثكأ كانه
،]يناتحتلا دجسملا[»اطوللا عماج« كلذ يف امب .ةيضابإ

عمو .ضرألا تحت ماقملا سنوت يف ديحولا دجسملا وهو
تارييغتلا نم ةلسلسل عماوجلا كلت تعضخ ،تقولا رورم
نكامأك لمعي مويلا مهنم ليلق ددع لازي الو ،ةيرامعملا

 .ةيضابإ ةدابع

بنج ىلإ ًابنج ةنسلاو ةيضابإلا يلصي ،كلذ نم مغرلا ىلعو
دوجو نم مغرلا ىلعو .نايحألا مظعم يف دجاسملا سفن يف

يف مهيديأ ةيعضو لثم ،ةالصلا ةقيرط يف ةطيسب تافالتخا
ءاضعأ نـــيـــب رــــتوــــت يأ نــــع غالــــبإلا مــــتــــي مل ،ةالصلا ةــــيادــــب

›àª™ GŸù°∏ªÚ G’EHÉV°«á
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لكشب نييباجيإ دوسلا نويسنوتلا نوكراشملا ناك ،كلذ عمو
نأو اـــــمــــــيس ال ،1102 ماــع ذــنـــم مـــهـــعضو يف مدـــقـــتـــلا نأشب ماـــع
لثمي ،ددصلا اذه يفو .ةيرصنعلاب فارتعالا يف اوأدب نييسنوتلا
لبق نم8102 ربوتكأ9 يف يرصنعلا زييمتلا مّرجي نوناق رارقإ
هذه لثم هيدل يبرع دلب لوأ سنوت لعج ام غ يسنوتلا ناملربلا
عمتجملا تامظنم تحفاك ثيح .ًايسيئر ًاملعم - تاعيرشتلا
.انكمم كلذ حبصي نإ لجأ نم تاونسل يتمانم لثم يندملا

يف زييمتلل ةضهانملا تاعيرشتلا بايغ مهاس ،نيحلا كلذ ىتحو
طــلسو .دوسلا ىــلــع اودــتـــعا وأ اوـــناـــهأ نـــيذـــلا صاـــخشألا تالـــفإ
نع غالبإلل مدعل ماع لكشب مهرايتخا ىلع ءوضلا نوكراشملا

دوجو مدع ببسب ايئزج كلذو ،اهل مهضرعت دنع زييمتلا ثداوح
بناج نم ةلماعملا ةءاسإ نم فوخلا ببسب اضيأو لاعف عيرشت
يف ديدجلا نوناقلا دعاسي نأ لمؤملا نم .مهسفنأ ةطرشلا رصانع
ةلثامملا فقاوملا يف ةلادعلا بلط نم دوسلا نييسنوتلا نيكمت

رـيـيــغــتــلا نرــتــقــي نا بجــي تقوــلا سفــن يف نــكــلو ،لــبــقــتسملا يف
ةـيـعاـمـتـجالا فـقاوملا لـيوـحـتــل501»ةـيـفاـقـث ةروـث« ـب ينوـــناــــقــــلا

سنوت يفدوسلا نيكراشملا دحأ ددش .يساسأ لكشب مههاجت
عتمتي ال ام اًبلاغ« هنأل  عمتجملا ةقث ءانب ىلإ ةجاحلا ىلع
رخآ بحرو .»تاذلاب ةقثلا نم يفاكلا ردقلاب دوسلا صاخشألا
.»ةيحضلا فيرعت« ىلإ دقتفي هنأ اضيأ دقتعي هنكل ،نوناقلاب

ءادوسلا ةرشبلا وذ يسنوتلا عمتجملا حئارش ضعب هجاوت دق
نأب عئاش داقتعا نم نوناعي ،الثم دوسلا ءاسنلا.ددعتملا زييمتلا
دجوـت اـمـك601.دسحلا جلاــعــي نأ نــكــمــي مـــهـــعـــم يسنجلا عاـــمجلا
لثم ،مهسفنا ءادوسلا ةرشبلا يوذ عمتجم لخاد ةيفاقث تايلقأ
نم ةعومجم ىلإ ةراشإلل مدختسي عساو حلطصم -يلابمطسلا
وأ دوسلا عمتجمب ةيوق ةلص تاذ ةيسنوتلا ةيقيسوملا ديلاقتلا
ىقيسوم نمضتت يتلا ىربكلا ءارحصلا بونج نم نيرجاهملا
سوـــــقـــــطـــــلاو لاـــــكشألا نـــــم ةـــــعوـــــمجمو ةــــــيــــــفاشلا»سنارتلا«
هلصأ ببسب اًيرصنع اًزييمت عمتجملا اذه هجاوي701.ةفلتخملا
عمتجملا نم يلابمطسلل عابتأ دجوي هنأ نم مغرلا ىلع ،يقرعلا
مالسإلل ةفلتخم تاريسفت نوعبتي مهنأ نم مغرلا ىلعو ؛ضيبألا

لكشب نيفدهتسم اوسيل مهنأ الإ ،يكلاملا ينسلا بهذملا نع
.مهتادقتعم ببسب صاخ

نم نيرجاهملا نم ريبك ددع كانه ،دوسلا نييسنوتلا بناج ىلإو
يف ةيرصنعلا نم نوناعي نيذلا ىربكلا ءارحصلا بونج نادلب
زجاوحلاو قيثوتلا تايدحت دض ًاضيأ هيف نولضاني يذلا تقولا
.ةيفاقثلا تافالتخالاو ةيوغللا

ةسيئر ،حابصم ةيدعسل ليق ،3102 ماع يفف .دوسلا نويسنوتلا
يف نيلماعلا دحأ لبق نم ،»يتمانم« يندملا عمتجملا ةمظنم

مّرجي عيرشت بايغ ببسبو .»ديبعلا مدخي« ال هنأ نيزنب ةطحم
ذاختا يف عرشت نأ اهيلع ناك ،تقولا كلذ يف ةيهاركلا باطخ

امدنع موجهلل اهنبا ضرعت ثيح :ءادتعالا ةمهتب ينوناق ءارجإ
قباسلا ةسيئرلا ،ينورمحلا ةبيجن ،4102 ماع يف .لخدتلا لواح
نييمالسإلا لبق نم ةينالع ةناهإلل تضرعت ،نييفحصلا داحتال
ةـهـبشم اـهـتروصل ةـيروـتاـكـيراـكــلا موسرــلا ضعــب اورشن اــمدــنــع
لئاسو تمدختسا ،ةيئاضق ىوعد عفر عطتست مل اهنألو .درقب
.يرصنعلا زييمتلاب يعولا ىوتسم عفرل يعامتجالا لصاوتلا

رجحب موجهلل ءادوس ةرشب تاذ ةأرما تضرعت ، هسفن ماعلا يفو
مدعل ةيضقلا تقلغأ ةطرشلا نكل ، اهناريج دي ىلع ترزنب يف

301.دوهشلا نم ديدعلا دوجو   مغر ،ةلدألا ةيافك

نييسنوتلا نيكراشملا ةداهش لالخ نم ةروصلا هذه ديكأت مت
اوضرعت دق اوناك زييمتلل ةلثامم ثداوح نع اوغلبأ نيذلا دوسلا
:ةلصفنم رباقم دوجو ،سيجرج يف أشن ،مهنم دحاو فصو .اهل

ريغل ةربقم يف نَفدُي نأ دوسأ يسنوت دارأ اذإ ،رضاحلا تقولا يف
دقو .مكب ةصاخ ةربقم مكيدلو ؟اذامل سانلا لأسيس ،دوسلا

04 لباقم يسنوت يبرع نم ضرأ ةعطق يرتشب نأ ةرم لواح
ضرألا ىــــطــــعأو ،ضرـــــعـــــلا كلاملا ضفر .يسنوـــــت راـــــنـــــيد فـــــلأ
ةكراشم تفصوو .ريثكب لقأ رعسب كلذ نمً الدب ضيبأ صخشل
يف نآلا لمعت بونجلا نم ءادوس ةيسنوت ةأرما يهو ،ىرخأ

يف بغرت تناك ةريبك ةكرش اهنم تبرقت فيك ،ةيعاذإ ةطحم
ىلإ عامتسالا دعب كلذو ،لمع بصنم اهيلع ضرعل اهتلباقم
لاق ،اهتلباقمل ريدملا ءاج امدنع ،كلذ عمو .ةعاذالا يف اهضرع
».دوسلا عم لمعأ ال ،فسآ انأ«

لوح تامرحملا رارمتسا لالخ نم لاصفنالا اذه زيزعت متي
نم تأشن ةضراعملا نأ نوكراشملا دافأ ثيح ،طلتخملا جاوزلا

دولوملا ،سنوت نم نيكراشملا دحأ فصوو .نيعمتجملا الك لخاد
يتلا ةديدعلا تابوعصلا ،دوسأ بأ نمو يبرع لصأ نم مأ نم
ةرسأ نم اضيأ نكلو عسوألا عمتجملا نم طقف سيل اههجاو
نأب هلؤافت نع برعأ ،كلذ عمو .طق جاوزلا اولبقي مل نيذلا ،هدلاو
عـــقاو ةـــهـــجاوـــم يف نـــيـــيسنوـــتـــلا ءدـــب عـــم نآلا نسحـــتـــي عضوــــلا
ةلماكلا ةنطاوملا قيقحت نإف ، هل ةبسنلاب .مهدلب يف ةيرصنعلا

نيرداق ريغ اولاز ام دوسلا نييسنوتلا نأل يئاهنلا فدهلا وه
مالـــعإلا لـــثـــم ، ةاـــيحلا تالاجم نـــم دـــيدـــعـــلا ىلإ لوصوـــلا ىـــلــــع
وذ يسنوت لسارم ىوس دجوي ال ،رضاحلا تقولا يف :ةسايسلاو
انأ«401.دحاو يناملرب لثممو ينطولا نويزفلتلا ىلع ءادوس ةرشب
.»رمتسم عورشم يه يتيسنج« ب متخ مث ،»ًانطاوم تسل

MRG_Rep_Tun_AR_Dec18_1b.qxp  02/01/2019  11:23  Page 24



Gd¡ƒjá hGŸƒGWæá ‘ Jƒfù¢: hV°™ G’Cb∏«Éä H©ó KƒQI 110225

.»انيلع ةراجح اوقلأو تقولا كلذ يف اهمهف نم نكمتأ مل
.يحلا اوريغي نأ ةطاسبب مهل اولاق  ،ةطرشلا ىلإ بهذ امدنع
،نــيرــجاــهملا مــعدــت يتــلا ةــيــعـــمجلا عـــم لصاوـــتـــلاـــب ماـــق اذـــل
elisA’D erreT eisinuT،يف اوــعرشو ةدـــعاسملا بلـــطـــل
رــعشي مل ،كلذ عــمو .هــلــجأ نــم ةــيــنوــناــقــلا تاءارــجإلا ذاــخـــتا
بنجت يه هتيجيتارتسا تناك .يحلا رييغت ررقو نامألاب
اهيف دجاوتت دق يتلا نكامألا نعً اديعب ءاقبلاو ،اليل جورخلا
وأ ةـــعساـــتـــلا ةـــعاسلا يف يلزـــنـــم يف اـــمــــئاد نوــــكأ« .ةــــطرشلا
ةسمــخ لــك نــم ةـــعـــبرأ هـــجاوـــي ،هـــل اـــقـــفو .«ً اءاسم ةرشاـــعــــلا

.ةطرشلا عم لكاشم نيرجاهم

.رشبلاب راجتالا ةيحض ناك  سنوت يف رخآ صخشب ىقتلا
،رجألا عوفدم لمعلاب ادعو دعب ديدجلا هقيدص لصو دقو
عوفدملا ريغ لمعلا نم رهشأ ةتس ىلإ لوحت ام ناعرس يذلاو
بحاص هربخأ ،سنوت ىلإ هلوصو درجمب ،عقاولا يف .رجألا
لـيـهست لــجأ نــم هــعــفد يذــلا غــلــبملا دــيدست هــيــلــع نأ لــمــعــلا

ىلإ لقتنا امدنع .لمعلا لالخ نم كلذو سنوت ىلإ هلوصو
نيرخآلا نيرجاهملا عيمج ناك ،ديدجلا هقيدص عم رخأ تيب

دجو ،رخآ رجاهم قيدص لضفب .لمع نع نوثحبي لزنملا يف
.8102 ماع لئاوأ يف تالاصتا زكرم يف دقع نودبً المع
،لوألا رهشلا يف لماكلاب هرجأ ىلع لصح نأ دعب ، كلذ عمو
يناثلا رهشلا يف طقف رجألا فصن لمعلا ةبحاص هل تعفد
اهنأ تعدا ثيح ،قالطإلا ىلع ثلاثلا رهشلا يف هل عفدت ملوو
اــهوــفــظوـــم رـــمـــتسا نـــكـــل .ةـــيـــلاـــم لـــكاشم نـــم يناـــعـــت تناـــك
عـــيــــمــــج نأ نــــيــــحــــف ،بتاور ىــــلــــع لوصحلا يف نوــــيسنوــــتــــلا
اوـقـلـتـي مل زـكرملا يف نـيـلـماـعـلا نـيـيـماـظـنـلا رــيــغ نــيرــجاــهملا
يذلا لاملا ىلع لوصحلل اهيلع طغضلا يف رمتسا .مهبتاور
نوعيطتسي ال مهنا مهتربخأ ،رمألا ةياهن يف .هب هل نيدت
اهنأ ىلإ راشأ نأ دعبو .قاروأ مهيدل سيل مهنأل ىوكش ميدقت
،دوـقــع نود نــيرــجاــهمل اــهــفــيــظوــت ببسب لــكاشم هــجاوــت دــق
هذه هتبرجت نإ ،فسألل .هقحتسي يذلا غلبملا فصن هتطعأ

يف لمعلا مهنم ديدعلا لوازي نيذلا ،نيرجاهملا نيب ةعئاش
لمعلا باحصأ ضفرب اوئجافي مث ةفاظن لامعك وأ معاطملا

.مهروجأ عفد

هنأب ربعو ،8102 ربمتبس يف ةسوس ىلإ كراشملا اذه لقتنا
قاروأ رظتنيو ةساردلل بلطب مدقت :نآلا رثكأ نامألاب رعشي

سنوـــت يف ةـــقراـــفألا نـــيـــبردـــتملاو بالـــطـــلا ةــــيــــعــــمجل اــــقــــفو
))TASEA،يف ءارحصلا بونج نم بلاط00021 كانه ناك
يف مـــهـــفصن نـــم برـــقـــي اـــم رداــــغ نــــكــــلو ،3102 ماــــع سنوــــت
وأ يظفللا ءادتعالاو ينلعلا لالذإلا ببسب ةريخألا تاونسلا
ثداوح ةدع تطلس دقو801.باصتغالا كلذ يف امب ،يدسجلا
بونج ةقطنم نم ةقرافألا ههجاوي يتلا ديدهتلا ىلع ءوضلا
نييلوغنوك بالط ةثالث نعط كلذ يف امب ،ىربكلا ءارحصلا

نم ددع ىلع8102 سطسغأ / توأ يف ءادتعاو ،6102 ماع يف
109.لماح ةأرما مهنمض نم ناكو ،نييراوفيإلا

بونج نادلب نم نيرجاهملا هجاوت يتلا تايدحتلا ىلجتت
نم باش وهو ،نيكراشملا دحأ براجت يف ىربكلا ءارحصلا

ببسب هتهجاو يتلا تابوعصلا ببسب هدلب رداغ جاعلا لحاس
ءولمم ،7102 ربوتكأ يف سنوت ىلإ لصو .ةيسنجلا هلويم
تناك سنوت نأ دقتعأ تنك« :لوقيو .ةديدج ةايح يف لمألاب
لعفلاب هجاوأ يننكل ، ابوروأ ىلإ برقأ اهنأل ، ًاحاتفنا رثكأ
.»اًجودزم اًزييمت

متو ةرجأ ةرايس يف ناك امدنع ةطرشلا لبق نم هفاقيإ مت
.تهتنا دق هتريشأت نأ اوكردأ امدنع ةطرشلا ةرايس ىلإ هذخأ
راظتنالا ىلإ رطضا هنكل ةساردلل ءاج هنأ احضوم ،رذتعا
يل حمس يطرشلا نأل ًاظوظحم تنك« .رخآ يسارد ماع ءدبل
نــــم دـــــيدـــــعـــــلا مزـــــلـــــُي ،فـــــقاوملا هذـــــه لـــــثـــــم يفـــــف .»ليحرلاب
ةدوـعـلا ةـلـحر تاـقـفـن اـمأ .مـهـنادـلـب ىلإ ةدوـعــلاــب نــيرــجاــهملا

ال مهنم ريثكلاو ،مهتالئاع قتاع ىلع وأ مهقتاع ىلع عقتف
متي كلذل ،ةبوقعلا موسر ىلإ ةفاضإلاب اهعفد نوعيطتسي
.كانه نوقبيو نجسلا يف مهعضو

مهنكمي ال ةطرشلا لبق نم مهذخأ متي ال نيذلا كئلوأ ىتح
اـمــك ،هــنإ« :ةـــبوــــقــــعــــلا موسر اوــــعــــفد اذإ الإ دالــــبــــلا ةرداــــغــــم
ال ةماقإ ةقاطب نودب هنأ امبو .نجسلا يف لازيال هنأك»،لوقي
،ةيداع ةفيظو نيمأت وأ ةعماجلا يف ةساردلل مدقتلا هنكمي
.سنجل لماع حبصي نأ وه ديحولا هلح تاب يلاتلابو

ضرعت ،رهشأ ةعضب دعب ،لعفلاب لمتحت  ال هتايح تناك
عــــم سنوــــت يف هــــيــــف نــــكسي ناــــك يذــــلا يحلا يف موــــجــــهــــلــــل
ةيرصنع تاملك انل اولاق« .جاعلا لحاس نم نيرخآ صاخشأ
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لاجم يف تامظنملا نم ديدعلا عم عوطتي ،تقولا سفن  يف
نيرخآلا نيرجاهملا نم ةلثامملا تالحلا ةدعاسمو ،ميلعتلا

ىلإ لوصولا مهنكمي ثيح ىلإ مههيجوتو مهقوقح مهف ىلع
ةديدجلا ةايحلا دعب ققحتت مل نكل .هيلإ نوجاتحي يذلا معدلا
نـــم ناـــك ،اـــنـــه ىلإ تئج اـــمدــــنــــع« .اـــهـــيـــف لـــمأي ناـــك يتــــلا
.لكاشملا سفن تهجاو يننكل ،نمآ أجلم دجأ نأ ضرتفملا
.»يسفن هيف نوكأ نأ نكمي ناكم يف نوكأ نأ ديرأ

ةماقإ ةقاطب ىلع لوصحلل مدقتلا نم نكمتي ىتح ليجستلا
،ةعماجلا قاروأ رجاهملا نم ةداع تايدلبلا بلطتو .ةيسارد
ايفرصم باسح فشكو مازتلا باوجو هعفد يذلا لاصيإلاو
شيعيل لاملا نم يفكي ام مهيدل نأب هتلئاع نم تابثإو
،ةماقإلا ةقاطب ىلع لوصحلل بلطب مدقتي نأ درجمبو .كانه
لوصحلا لجأ نم نكلو ،ةتقؤم ةماقإ ةقاطب هنوطعي فوسف
موسرـلا عــيــمــج عــفد ًالوأ هــيــلــع بجــي ،ةــماــقإلا ةــقاــطــب ىــلــع
.هيلع ةمكارتملا ةيئازجلا
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لازت ال نكلو .شيجلا لثم تاعاطقلا ضعب يف ةكراشملا نود
ىلإ نــيــلوــحــتملاو نــيــيــئاــهــبــلا اــمـــيس ال ،ىرـــخأ ةـــيـــنـــيد تاـــيـــلـــقأ
اهب فارتعالا نيعتي و زييمتلا نم ىوتسم هجاوت ،ةيحيسملا
يلاحلا اهموهفم زواجتت  نأ ىلإ سنوت جاتحت ثيح .ًايمسر

،ةيدوهيلا لثم ،ةيميهاربإلا نايدألل حَنمُي قحك ةدابعلا ةيرحل
كلذ يف امب ،ةديقعلا نع رظنلا ضغب نيدلا ةيرح موهفم ىلإ

.رخآ نيد ىلإ لوحتلا وأ نيد ةسرامم مدع ةيرح

بوعشلاو ةيقرعلا تايلقألا اميس ال ،ىرخأ تاعومجم تطلس امك
ذنم تاروطتلا هتثدحأ يذلا ريبكلا ريثأتلا ىلع ءوضلا ،ةيلصألا

نكي مل تاءاعدا نع عافدلا ىلع مهتردق ىلع كلذو1102 ماع
اياضقلا هذه لمشتو .يلع نب ماظن لظ يف اهب مايقلا مهرودقم
كلذكو ،ينطولا ىوتسملا ىلع ةيرصنعلا  ةلكشم عم لماعتلا
نكمت امك .مهل يفاقثلا ثارتلاو ةيغيزامألا ةيوهلاب فارتعالا

لوـــحـــتـــلا ةـــيـــلـــمـــع يف اـــم دـــح ىلإ ةـــكراشملا نـــم دوسلا عــــمــــتجم
ماع ذنم مهل تحُنم يتلا ربكألا تايرحلل ةجيتن يطارقميدلا
1102.
نيكراشملا عيمج اهيلإ راشأ يتلا ةكرتشملا رومألا دحأ ناكو
،عيمجلل ةيواستملا ةنطاوملا موهفم ىلع زيكرتلا ىلإ ةجاحلا يه
ةموكحلا تلماعت دقو  .سنجلا وأ قرعلا وأ نيدلا نع رظنلا ضغب
نأ ىقبي نكل .اياضقلا هذه ضعب عم يباجيإ لكشب ةيسنوتلا
ءارجإل يندملا عمتجملا تاوعدل ناملربلا بيجتسيس فيك ىرن
روــتسدــلـــل  قـــفاوـــم نوـــكـــيـــل تاـــبوـــقـــعـــلا نوـــناـــقـــل لـــماش حالصإ

عيمج نواعتي نأ اضيأ مهملا نم .دلبلل ةيلودلا تامازتلالاو
ميلعتلاب ةقلعتملا اياضقلا يف نييسنوتلا نم ةحلصملا باحصأ

عونتب فارتعالاو حماستلا ةلاسر معدو ،يمالعإلا باطخلاو
.نييسنوتلا ناكسلا

خانملاب قلعتي اميف اظوحلم امدقت سنوت تققح ،ماع لكشب
رارقإ يف سكعنا ام وهو ،1102 ةروث ذنم ناسنإلا قوقحل ماعلا

يف زييمتلا اياضق ليدعتل تاحالصإلا نم ةلسلسو4102 روتسد
نوــناــقو ةــيــندملا لاوــحألا نوــناــق لـــثـــم ،ةـــمـــئاـــقـــلا تاـــعـــيرشتـــلا
ةنيعم تاعاطق نيب ًاعفترم طابحإلا ىقبي ،كلذ عم .تابوقعلا

رارمتساو ةلاطبلا تايوتسم عافترا رارمتسا ببسب عمتجملا نم
نـــم ددـــع دـــعـــب اـــمــــيس ال ،سنوــــت يف جرحلا يداصتــــقالا عضوــــلا
.دلبلا يف ةحايسلا عاطق تفدهتسا يتلا ةفينعلا تامجهلا

مايقلا بجي امم ريثكلا كانه لازي ال هنأ ريرقتلا اذه جئاتن نيبت
هنأ نم مغرلا ىلع ،نييلصألا ناكسلاو تايلقألا صخي اميف هب
تاروطتلا دحأ :يباجيإ لكشب عونتلا اياضق لوانت يف ءدبلا مت
عيمج ىلع ءاضقلا نوناق ريرمت وه ددصلا اذه يف ةيسيئرلا
تعستأ ،ماع لكشب .8102 ربوتكأ يف يرصنعلا زييمتلا لاكشأ
اـهسفـن نـع رـيـبـعـتـلـل ةـفــلــتخملا تاــعوــمــجــمــلــل ةــحاــتملا ةــحاسملا
موسرم رادصإ كلذ عجش دقو ،ةروثلا ذنم ريبك لكشب ةيرحب
يندملا عمتجملا ومن ىلا ةفاضالاب ،1102 ماعل88 مقر نوناق
هجو ىلع ،رهظو .ةنطاوملاو عونتلا اياضق ىلع زكري يذلاو
ةيوهلاب فارتعالاب يدانت يتلا تايعمجلا نم ددع ،صوصخلا
لاجم يف لمعت يتلا تايعمجلا نم ديدعلا كلذكو ،ةيغيزامألا

.تاعمتجملا فلتخم نيب شياعتلاو دقتعملاو نيدلا ةيرح

ىلع ءوضلا طلست ريرقتلا اذه يف تيرجأ يتلا تالباقملا نأ امك
مل ،سنوت يف دوهيلا ناكسلا لثم ،تاعمتجملا ضعب نأ ةقيقح
ىوتسم ىلإ ًايئزج كلذ عجريو ،صاخ لكشب ةروثلاب رثأتت
ضعب كانه  لازت الو .لبق نم هب نوعتمتي اوناك يذلا فارتعالا
لوحت يتلا زجاوحلا لثم ةجلاعم نود قلقلل ةريثملا اياضقلا
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كلذ يف امب ،يسنوتلا عمتجملا تاعاطق عيمج عم لمعلا¬
زيزعتل ،بعشلا ةماعو ةينيدلا تادايقلاو ءاضقلاو ةطرشلا
زواجتي ام ىلإ اذه دتمي نأ بجي :ناسنإلا قوقح ةفاقث
عيمج ىلع زييمتلل يدصتلل كلذو دلبلل يعيرشتلا راطإلا
.يعامتجالا رييغتلا ةدايقو تايوتسملا

قطانملا اميس ال ،دلبلا ةيمنت يف قطانملا عيمج لمش¬
هذه نكسي :سنوت برغو بونج يف ًاظح لقألا/ ةمورحملا
تايلقألا نم ةريبك ةبسن نايحألا نم ريثك يف قطانملا
تالخدت كلذ بلطتي دقو ،صوصخلا هجو ىلع ةيقرعلا

.زييمتلا دض ةفداه

GÛàª™ GŸóÊ Gdàƒfù°»
لثم ،ةيميلقإلاو ةيلودلا تايلآلا عم ةلاعفلا ةكراشملا¬

،ةدحتملا ممألل ةعباتلا ناسنإلا قوقح تادهاعم تائيه
دقو :ةيسنوتلا ةينطولا ةسرامملاو نوناقلا ريوطت معدل
ناسنإلا قوقح اياضق ضعبب ضوهنلل هتيلاعف اذه تبثأ

مادختسا ةيناكمإ كلذ لمشي نأ نكميو1102 ماع ذنم
ناسنإلا قوقحل ةيقيرفألا ةنجللا لثم ،ةيقيرفألا تايلآلا

.بوعشلاو ناسنإلا قوقحل ةيقيرفألا ةمكحملاو بوعشلاو

تاعاطق فلتخم نيب ةمئاقلا طباورلا زيزعت وأ ءاشنإ¬
:ةلاعفلا ةرصانملا تالمح زيزعت لجأ نم يندملا عمتجملا
عونتلا مارتحاو زييمتلا ةحفاكم ئدابم ىلع ىنبت نأ بجي
.ةيددعتلا زييمتلا لاكشأب صاخلا مامتهالا عم ،

G◊μƒeá Gdàƒfù°«á: 
لب ،رمعلاو سنجلا بسح طقف سيل ،ةلصفملا تانايبلا عمج¬

ربكأ ةيؤر ريفوتل يرورض اذهو :قرعلاو نيدلا بسح اضيأ
دلبلا يف ةيلصألا بوعشلاو تايلقألا تاعمتجمب فارتعاو
.ةصاخلا مهاياضقو

يكل ،تابوقعلا نوناق لثم ،ةينطولا تاعيرشتلا ةعجارم¬
قداصملا ةيلودلا تايقافتالاو4102 روتسدل قفاوم نوكي
مامتها عضو يغبني ،ةيلمعلا هذه يف :سنوت لبق نم اهيلع
فرتعملا ريغ تاعمتجملل دقتعملا وأ نيدلا ةيرحل صاخ
وأ نيد يأ ةسرامم مدع يف قحلا كلذكو ،ةيئاهبلا لثم اهب
.رخآ نيد ىلإ لوحتلا

عيمج ىلع ءاضقلل ديدجلا نوناقلل لماكلا ذيفنتلا نامض¬
ةنجل ءاشنإ ،صاخ لكشب، يغبني :يرصنعلا زييمتلا لاكشأ

قوقح ريزو فارشإ تحت يرصنعلا زييمتلا ةحفاكمل ةينطو
ذيفنت كلذكو ،زييمتلا تالاح ةبقارم نامضل ناسنإلا
ىلع ءاضقلا يقابتسا لكشب عجشت يتلا تاسايسلا
عمتجمل ةلماكلا ةكراشملاو يسنوتلا عمتجملا يف ةيرصنعلا
.دالبلا يف دوسلا

ةيوهلا سمطو باعيتسالا تايلمع سكعل تاوطخ ذاختا¬
لالخ نم ةنيعم تاعومجمل لالقتسالا ذنم تثدح يتلاو
ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيسنوتلا ةيوهلل ةلودلا جيورت
ًالاعف اًمعد غيزامألا حنم ،صاخ لكشب ،يغبني :ةيئاصقإلا

ءاغلإ بجي امك ،مألا مهتغل مادختساو مهتيوه ةيامحل
.ةيغيزامألا ءامسألا مادختسا رظحي يذلا موسرملا

حماستلا زيزعتلً الومش رثكأ يميلعت ماظن يف رامثتسالا¬
بعشلا خيرات جمد كلذ لمشي نأ بجي :عونتلا مارتحاو
يف ةيدوهيلا هيلقألا لثم ىرخألا تايلقألاو يغيزامألا
.ةيساردلا جهانملا

JƒU°«Éä
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رظنأ لاثملا ليبس ىلع7

8

:يندملا عمتجملا تامظنم ليجست ابلطتم1102 ةنسل88 مقر نوناقب موسرملا ففخ9

هجاوت وأ ماظنلل ةديؤم امإ يندملا عمتجملا تامظنم تناك ,يلع نب مكح ةرتف لالخ

0002 ليجست مت ,ةروثلا نم طقف دحاو ماع دعب هنأ ىلإ تاريدقتلا ريشتو .عمقلا

.ديدجلا نوناقلا لضفب ةديدج ةيعمج

01

11

21

31

ةئاملاب89 ب برعلا ناكسلا ةبسن ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةموكح تاريدقت تددح41

تاريدقت ماقرأ نكل .(قباس عجرم , يرام رظنا( ةئاملاب99 ب ةنسلا نيملسملا ةبسنو

ةموكحلا تدب دق و .ريبك لكشب ماقرألا هذه نع فلتخت يلحملا عمتجملا تامظنم

لوصألاب ةفرتعم ،يرصنعلا زييمتلا ىلع ءاضقلا ةنجل ىلعً ادر ،7002 ماع يف ةيسنوتلا

دالبلا تحبصأ ،جامدنالا لالخ نم هنإ تحرص اهنكل ،دالبلا يف ةريبكلا ةيغيزامألا

نأ ديب .ربربلا وه سنوت يف يلصألا يقرعلا لصألا“ :”ةيقرعلا ةيحانلا نم ةلماكتم“

 .ىرخأ نكامأ نم تاعومجم اوبعوتسا اهناكس

1 مقر ةداملاو ةجابيدلا كلذكو,4102 ماع روتسد نم1 مقر ةداملاو ةجابيدلا ىلإ رظنا51

.9591 روتسد نم

61

71
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تمت دقف كلذ عمو3191 ماع  يف يسنوتلا تابوقعلا نوناق نم ىلوألا ةخسنلا ترشُن81

عيمجل .8102 رياربف يف ليدعت ثدحأ ءارجإ مت .نمزلا رم ىلع ةددعتم تاليدعت

 :ىلإ عوجرلا ىجري ، تاليدعتلا

91

02

12

22

32

42

52

62

ذيفنتلا عضوم كلذ عضو مت هنأ تركذ ةيسنوتلا مالعإلا لئاسو نم ديدعلا نأ نيح يف72

:رظنا .2691 ماع يف ءاج ةيلخادلا ةرازو لبق نم ةرم لوأل هاردصا نأ الإ ,3791 ماع

ةلاحلاب ةقلعتملا ةيبيترتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا ةعومجم :ةيزكرماللا معدو نيوكتلا زكرم

.541 ص ,5102 ,ةيندملا

82

92

03

.تاليدعت ةدعل عضخ مث3691 ماع ةرم لوأل يسنوتلا ةيسنجلا نوناق ردصإ مت13

23

33

43

53
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نم نييلصألا دالبلا ناكس شيمهت اضيأ لمشي نكلو
قبطنيو .ةيوهلا سمط نم ةليوط ةيلمع لالخ نم غيزامألا
دلبلا يف نيشمهملا :دوسلا دلبلا ناكس ىلع هسفن ءيشلا

زييمتلل نوضرعتي نولازي ال مهف ،ةليوط نينس ىدم ىلع
.يرصنعلا

تازاجنإ ،سنوت يف ةنطاوملاو ةيوهلا ،ريرقتلا اذه قثوي
قوقحلا يف ةريبكلا تاوجفلا كلذكو ،مويلا ىتح سنوت
تايلقألا كلذ يف امب ،نييسنوتلا نم ديدعلا اههجاوي يتلاو
عم تيرجأ تالباقم ىلع دامتعالاب .نييلصألا ناكسلاو

ةفثكم ةعجارم ىلإ ةفاضإلاب ،نيطشانو عمتجملا يلثمم
اذه صحفي ،ةيمالعإلا ةيطغتلاو تاعيرشتلاو تايبدألل
نم اهالت امو نيمسايلا ةروث تناك ىدم يأ ىلا ريرقتلا

يف تايلقألل ةلاعفو ةلماش دالبلا يف يطارقوميد لوحت
.سنوت

يلع نب نيدباعلا نيز يدادبتسإلا سيئرلاب ةحاطإلا ذنم
نوكي نأ دقتعُي يذلاو ،1102 يناثلا نوناك / رياني يف

يف سنوت تحجن ، يبرعلا عيبرلا ةيادبل ىلوألا ةرارشلا
تاوطخلا نم اًددع تذختاو ةحجان ةيطارقميد ءاسرإ
كلذ يف امب ، دالبلا يف ناسنإلا قوقح زيزعتل ةيباجيإلا

نم ددع كلذ عبت دقو .يمدقتلا4102 ماع روتسد ةغايص
تايلقألا اهنم تدافتسا يتلا ىرخألا ةيعيرشتلا تارييغتلا
يف يرصنعلا زييمتلا مِّرجي نوناق ريرمت كلذ يف امب ،
.8102 لوألا نيرشت / ربوتكأ

ديدعلا لازت الف ، ةعجشملا تاروطتلا هذه نم مغرلا ىلع
نم تاونس ثارت عم لماعتت ةيلحملا تاعمتجملا نم
فرتعملا ريغ ةينيدلا تايلقألا طقف لمشي ال اذهو .زييمتلا
نيذلاو ، ةيحيسملا ىلإ نولوحتملاو نييئاهبلا لثم اهب
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