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نيذلاو ،نويبونلا ناكسلا ىقلت٤١٠٢ روتسد يف¬
ةداعإبً ادعو ،دوقع ذنم مهدادجأ ضرأ نم اورّجه
عمتجملا اهيلع فرشي ةيمنتبو مهيضارأ يف مهنيطوت
يذلا عيرشتلا ةموكحلا تقلع ،نيحلا كلذ ذنمو .يبونلا
نم ةعساش تاحاسم تصصخ و لب ، مهتدوعب يضقي
لازت ال ،كلذ نوضغ يفو .رامثتسالل مهيضارأ
تضرعت يتلا و ءانيس لامش يف ةيناكسلا تاعامجلا
ةيئاوشعو ةيشحو ةلمح عراقت ديعب دمأ ذنم زييمتلل
تدرشو ةينبألا فالآ ترمدف باهرإلا ةحفاكم فدهب
تّفلخو ،ودبلا نم مهبلغأ ،نينطاوملا نم فالآلا تائم
.ةمقافتم ةيناسنا ةمزأ نودباكي نمم نيريثكلا

نم ريثكلا لبق نم ًابيحرت٤١٠٢ روتسد ةغايص تيقل¬
ةينيدلا تايلقألل ةلمتحم ةيساسأ ةزيكر هنوك ءاطشنلا

مل يئاهنلا صنلا نأ ىلإ ةفاضإلاب هنأ الإ .دالبلا يف
كلذكف ،دمألا ةليوطاياضقلا نم ريثكلا لح يف حجني
مت هنأ وأ حيحصلا لكشلاب ةيمدقتلا هداوم ذفنت مل رمألا

حاتفلا دبع سيئرلا ةموكح لبق نم لماكلاب اهلهاجت
نم ريثكلا عضو نسحتي مل ،كلذل ةجيتنو .يسيسلا
باطخ نم مغرلاب ،نيحلا كلذ ذنم ريبك لكشب فئاوطلا
 .حالصإلاو جمدلا نع يمسرلا ةموكحلا

ةيضق يه تايدحتلا هذه يف ةنماك ةيضق كانه¬
اههجاوت يتلا تابوعصلاو ةلادعلا ىلإ لوصولا

ةطرشلا ةيامح نامض يف ًاصوصخ تايلقألا تاعامج
نم عسوألا مارتحالا كلذكو ،مهل ةيئاضقلا ةطلسلاو

ةيرحب ةكراشملا ىلع ةردقلاو ةيرصملا ةموكحلا بناج
ذفنت نأ رصم تدارأ ام اذإو .يرصملا عمتجملا يف

بجي ،ًةيلومشو ًافاصنإ رثكأ مكح جهن عابتاب اهدعو
 .تالكشملا هذه لحل ةفداه تاءارجإب مايقلاً الوأ اهيلع

ربكأ مهو ،نويحيسملا ناكسلا عتمتي ،روتسدلا بسحب¬
عم بنج ىلإ ًابنج يمسر فارتعاب ،ةينيدلا تايلقألا
ةعومجملا هذه عابتا نأ الإ .ةيدوهيلاو ةنسلا مالسإلا
تابوعص عقاولا ضرأ ىلع نوهجاوي لازي ال ةينيدلا

بوشن ىلإ ًابلاغ ىدأ ام اذهو ،سئانكلا ميمرتو ءانب يف
نع ضخمتت نأ اهرودب نكمي ةيفئاط فنع لامعأ
امأ .ىرخأ تاءاسإو ةلعتفم قئارحو ،يعامج حوزن
ىلإ اهب ًافارتعا قلت ملف ةيئاهبلاك ىرخألا تانايدلا
قح ةهج نم سيل ةديدشً ادويق هجاوت اهنأ امك ،نآلا
لوصحلا نم اهدارفأ نّكمت يف كلذك لب بسحف ةدابعلا

لكشلاب مهتاجيزل مهليجست وأ ةيتوبث قئاثو ىلع
.ينوناقلا

fàÉFè QF«ù°«á
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اهتوعد لالخ نم ةيضقلا هذه تجلاع دق٥٣٢ ةداملا نأ ادبو
نمضي باونلا سلجمل لوألا داقعنالا رود يف نوناق رارقا ىلإ

نوناق نأ الإ .ةينيدلا مهرئاعش ةسرامم يف نييحيسملا ةيرح
يف هــــيــــلــــع ةــــقداصملا تمــــت يذــــلاو ،قــــحالــــلا سئاــــنــــكـــــلا ءاـــــنـــــب
هئاوتحا ببسب ةعساو تاداقتنا لحم ناك ،٦١٠٢ سطسغأ/بآ

لكشب هتيلاعف ضيوقت متو .ةيزييمتلا ئدابملا نم ديدعلا ىلع
رثكألا هماكحأ ذيفنتب نيلوؤسملا ضعب ةبغر مدع لالخ نم ربكأ
هنأ ىلع صني نوناقلا نأ نيح يف ،لاثملا ليبس ىلعف .ًةيمدقت
لبق ةدابع رودك اهمادختسا متي يتلا ينابملا قالغإ مدع بجي
سئانكلا قالغإ يف ةطرشلا ترمتسا ،ةوقلاب٦١٠٢ سطسغأ/بآ
ةجيتنو .نيملسملا ناريجلا ىواكشل ةباجتسا»ةصخرملا ريغ«
ةـيـفـئاــط تاــعارص ردصم سئاــنــكــلا دــيــيشت ةــيضق ىــقــبــت ،كلذــل
بيرــخــتــلا ىلإ ىدأ يذــلا رــمألا ،نــيــيــحــيسملا فدــهــتست ةررـــكـــتـــم
نايحألا ضعب يفو .مهلزانم نم مهريجهتو فنعلاو دمعتملا
ةيفرع»ةحلاصم تاسلــــج« ىــلــع نوـــيـــنـــمألا نوـــلوؤسملا فرشأ

لــكشب يدؤتو نــيــيــحــيسملا ىــلــع نــيــمــلسملا يباحت ًةداــع تناـــك
 .مهلزانم نم نييحيسملا درط ىلإ رركتم

ىرخألا تاـناـيدـلاـب٤١٠٢ ماـــع روـــتسد فارـــتـــعا مدـــعـــل ناــــك
.مـهـنـيد روـتسدـلا يمـحــي ال نمم نــيــيرصمــلــل ةرــمدــم تاــفــعاضم
تابقع دوجو نم ةريخألا تاونسلا يف اوناع نيذلا نويئاهبلاف

ريغ مه ،مهب فارتعالا مدع ببسب مهتايوه قئاثو نيمأت يف
مهتاجيز ليجست يف تايدحت نوهجاويو نآلا ىتح مهب فرتعم
ةــعــيشلاــك ةــنسلا رــيــغ نــم نوــمــلسملا لازـــي ال كلذـــكو .ًاـــيـــنوـــناـــق
ًادويق نوهجاويو ًاضيأ مهب فرتعم ريغ نيينآرقلاو نييدمحألاو

تاينيسح ًايلاح دجوي ال .ةيرحب ةدابعلا ىلع مهتردق ىلع ةداح
ةــــقــــياضم رــــمــــتستو ،لاــــثملا لـــــيـــــبس ىـــــلـــــع ،رصم يف ةـــــعـــــيشلـــــل
كلذك .نمألا يلوؤسمو ةطرشلا لاجر لبق نم ةعيشلا نيسرامملا
رـمـتسم لـكشب نوـيـنآرـقـلاو نوـيدـمـحألاو ةــعــيشلا ضرــعــتــي رــمألا

ةئيهلا يلثممو نيلوؤسملا لبق نم ةيهاركلاب ةمعفم تاباطخل
 .ةيمالعإلا ذفانملاو ،رهزألا ،ةينيدلا

يف ةيقرعلا تاعامجلا دهشت مل ،ينيدلا زييمتلا ىلإ ةفاضإلاب
يبونلا عمتجملا مهيف نمب ،٤١٠٢ ماع ذنمً اريبكً اروطت رصم
.لايجأ ىدم ىلع مهدادجأ يضارأ نم مهريجهت مت نيذلا ،يلحملا

بقــع ،يساــيسلا ناــيــلــغــلاو يدادـــبـــتسالا مـــكحلا نـــم دوـــقـــع دـــعـــب
ينمت ،كرابم ينسح سيئرلا مكح دض١١٠٢ ماع ةضافتنا
ةيساسأ ةزيكر٤١٠٢ ماع روتسد ةغايص لكشت نأ نوريثكلا
رظنلا ضغب ،نينطاوملا عيمجل ًانمأ رثكأ لبقتسمبً ادعوو دالبلل

ضعب دوجو نم مغرلابو ، نكل .سنجلا وأ قرعلا وأ نيدلا نع
سئانكلا دييشت لثم ةيسيئر اياضق يطغت يتلا ةماهلا داوملا

،ةيصخشلا لاوحألا نوناقو نيرجهملا نييبونلا نيطوت ةداعإو
نم ناك  ،دمألا ةليوط ةيزييمت رصانع زواجتي مل صنلا نأ الإ

ءيشلا نأ الإ .لايجأ ةدعل تايلقألا تاعامج شيمهت اهنأش
لمحتب ةيرصملا ةموكحلا ةبغر مدع وه ً،قلقللً ةاعدم رثكألا
اهتبغرو ،روتسدلا يف اهنع صوصنملا تايلوؤسملا نم ريثكلا

هذـــــه عــــــم ضراــــــعــــــتــــــي لــــــكشب فرصتــــــلاــــــب تالاحلا ضعــــــب يف
 .تايلوؤسملا

فـــئاوـــطـــلا لـــمشي يذـــلاو ،رصم يف يفـــئاـــطـــلا عوـــنـــتـــلا قـــفاوـــتــــي
ةمهملا بهاذملا نمً اددع كلذكو ةيئاهبلاو ةيدوهيلاو ةيحيسملا

اهتاعومجمل ينغ خيرات عم ،نيينآرقلاو نييدمحألاو ةعيشلا لثم
نيذلا ،نييبونلاو ،ودبلاو، غيزامألا اهيف امب ،ةددعتملا ةيقرعلا

نأ الإ .ةــقــطــنــمــلــل نــيـــيـــلصألا ناـــكسلا نورـــق ىدـــم ىـــلـــع اوـــلـــكش
ريبك دح ىلإ هشيمهت مت دالبلل ةيفاقثلا ةايحلا يف مهماهسإ

نم حضاو لكشب عفر يذلا»بيرعتلا« نم ةديدع نينس لالخ
ىـلـع ةـمـلسملا ةـيــنسلا ةــيرــثــكألاو برــعــلــل ةــيــبرــعــلا ةــيوــهــلا نأش
مل دوعو ،ةعونمم ةلادع «:ريرقتلا اذه صحفتي .تايلقألا باسح
رارمتسا ةيفيك»٤١٠٢ ماع ذنم رصم يف تايلقألا عضو :ذفنت
اهتهجاو يتلا ةصاخلا لكاشملاو اذه انموي ىلإ زييمتلا اذه ثرإ

 .٨١٠٢ و٤١٠٢ يماع نيب تاعامجلا ىتش

ةيرح لفكت ،٤١٠٢ ماع روتسد نم٤٦ ةداملا نأ نيح يف
اذه رصحني ،ةقباسلا صوصنلا يف لاحلا يه امكف ،دقتعملا
ةــيــحــيسملاو ةــيـــمالسإلا يه»ةــيواــمس تاــناــيد« ثالـــثـــب رـــمألا

نوـــيرصملا هـــجاو ،عــــقاوــــلا ضرأ ىــــلــــع هــــنأ رــــيــــغ .ةــــيدوــــهــــيــــلاو
ىلع رصتقت ال دويقلا نمً اددع ءاوس دح ىلع دوهيلاو نويحيسملا

ةاـــيحلا نـــم ىرـــخأ تالاجم ىلإ تدـــعـــت لـــب ةداـــبـــعـــلا يف مـــهـــقــــح
صوصخلا هجو ىلع نويحيسملا دباك دقو .ةيندملاو ةيسايسلا

:سئانكلا ديدجت وأ ءانب ىلع مهتردق ىلع دويقلا ديعب نمز ذنم
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درط تايلمعو نوناقلا قاطن  جراخ لتق تالاح نع غالبإلا عم
ضّرع امم ،ةيدوقنعلا لبانقلاك ةيئاوشعلا ةحلسألل مادختساو

يف ناسنإلا قوقحل ةيلاحلا تاكاهتنالا نإ .رطخلل نييندملا ةايح
عارصلا ةـــجـــيـــتـــن تسيـــل  ،ودـــبــــلا فالآ لاــــطــــت يتــــلاو ،ةــــقــــطــــنملا
نم ليوط خيرات ةجيتن ًاضيأ يتأت لب بسحف كانه لصاوتملا
 .ةيرصملا ةموكحلا يديأ  ىلع ةلماعملا ةءاسإو زييمتلا

, يسيسلا حاتفلا دبع سيئرلا ةموكح تحت و،٤١٠٢ ماع ذنم
نمو ،ةيلخادلا ةيسايسلا ةضراعملا ىلع ًايجيردت عمقلا ديازت
ةافولا و بيذعتلاو ،يفسعتلا لاقتعالا تالاح دايدزا اهرهاظم

،نييرصملا عيمج هريثأتب لاطي اذه نأ نيح يفو .لقتعملا يف
لكشب نايعلل لكاشملا هذه زربت دالبلا يف تايلقألا ةنحم نإف

بجــي ًاــقاــطــن عسوألا ةــيــجـــهـــنملا تاـــحالصإلا نأ حضوـــتو داـــح
عم .عيمجلل ةيرحلاو نمألاو ةاواسملا دوعو قيقحتل  اهذاختا

تاــعاــمجلا هــلــكشت يذــلا رــطخلاــب قاــطــنــلا عساو فارــتــعا دوــجو
ًايسيئر ًاعفاد لكشت ,ًاضيأ ةلودلا نأ الإ ،تايلقألا ىلع ةفرطتملا
اهئاليإ مدع لالخ نم تايلقألا ههجاوت يذلا فنعلاو زييمتلل
 .مهل اهفادهتساو لب مهتيامحل ةيولوألا

روتسدلا نم٦٣٢ ةداملا يف تانامض نم مغرلاب كلذ ناكو
ناكسلا نيطوت ةداعإل ةيولوألا يطعتس ةلودلا نأ ىلع صنت
ذنم تعجارت ةلودلا نأ الإ .مهتكراشمب ةقطنملا ريوطتو نييبونلا

ةدــع ذاــخــتاــب كلذ نــع ًاضوــع تماــقو اــهــمازـــتـــلا نـــع نـــيحلا كلذ
نودـب راـمـثــتسالــل ةــيــبوــنــلا يضارألا يف قــطاــنــم حــتــفــل تاوــطــخ
ةيملسلا ةضراعملل فينعلا عمقلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةعامجلا ةقفاوم

ةلودلل ةعباتلا مالعإلا ةزهجأ تماق كلذكو .تاروطتلا هذه دض
مــهـــقوـــقـــح نـــع نـــيـــعـــفادملا ءاـــطشنـــلا ًةـــمـــهـــتـــم ،ةـــعاـــمجلا مصوـــب
 .ينطولا رارقتسالا ضيوقتو ةيلاصفنالاب

ودبلا ةعامج ىلإ ناكسلا ةيبلاغ يمتنت ثيح ،ءانيس لامش يفو
شيجلا ددـــج نأ ذـــنـــم ًةروـــطـــخ رـــثـــكأ عضوـــلا حـــبصأ ،نـــيشمـــهملا
.٨١٠٢ ماع لئاوأ ةفرطتملا تاعامجلا ىلع هموجه يرصملا

يف ةلودلا ةيلوؤسم ىلع دكأ٤١٠٢ ماع روتسد نأ نيح يفو
ةيركسعلا تايلمعلا  نأ الإ ،اهينطاق ةحلصمل ءانيس ريوطت معد
يف اــهــتاــطاشن نــم ءزــجـــك لزاـــنملا فالآ رـــيـــمدـــت تدـــهش كاـــنـــه
، ناـــكسلا نــــم٠٠٠,٠٠٤ نـم رـثـكأ تفــلــخو باــهرإلا ةــحــفاــكــم
اذه قفارتو .ةيناسنإ ةدعاسم ىلإ ةجاح يف ودبلا نم مهتيبلاغو
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نم ةعومجمل ةلكشملا ةملسملا ريغ فئاوطلل ةيامحلا نم عون
.مـهـتاـيـح رــهاــظــم نــم دــيدــعــلا سمــت يتــلا ةــيــمــيــظــنــتــلا دــعاوــقــلا

لمح نم نويحيسملا عنم دقف ،ةيزجلل مهعفد ىلإ ةفاضإلابف
يف ىرخأً ادويق اوهجاو كلذكو .شيجلاب قاحتلالا وأ حالسلا

نورقلا ىدم ىلع كلذ التو .مهسابل دعاوقو سئانكلا ءانب ةلأسم
ةياهن يف ةيبرعلا ةغللا تحبصأ ثيح :بيرعت ةيلمع ةيلاتلا
نوـــيـــحـــيسملا حـــبصأو :رصم يف ةسيـــئرـــلا ثيدحلا ةـــغـــل فاــــطملا
يدافتل مالسإلا قانتعا مهنم ريثكلا راتخا ثيح ةيلقأ يلاتلاب
ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةاواسملا ىلع لوصحلل وأ ،ةيزجلا عفد
دـقـف نـيــيــحــيسملا نــم ىــقــبــت اــم ظوــظــح اــمأ1.نـيـمـلسملاـب ةوسأ
يبسنلا حماستلا تارتف تبوانت ثيح ،تقولا يضمب تبذبذت
  .فنعلاو داهطضالا عم ءودهلاو

يف نييحيسملا عضو نسحت ،رشع عساتلا نرقلا فصتنم يفو
امب ،يلع دمحم ةدايقب ثيدحتلا جمانرب لظ يف ريبك لكشب رصم

تعضو ىرخأ تاءارجإو ةينيدلا تايرحلا نم ربكأ ردق كلذ يف
يف ىرخألا تانايدلا يقنتعم و نيملسملا نيب ةاواسملا مدعلً ادح
ىلإ ،٦٥٨١ ماع رداصلا»ينويامهلا طخلا« موسرم فدهو .رصم
نمً اددع لازأو ،مكاحلا ةقفاوم دعب سئانكلا ءانب ةيلمع ليهست
لاوــحألا نــيــناوــق يف ةــفــئاــطــلا قــح دــكأ كلذــكو ىرــخألا دوــيـــقـــلا
2.اهب ةصاخلا ةيصخشلا

ماـع نوــيــحــيسملا مضناو٢٨٨١ ماـع يناـطــيرــبــلا لالــتــحالا أدــب
٢٢٩١ ماع يفو .لالقتسالا ىلإ ةوعدلا يف نيملسملا ىلإ٩١٩١

ةيناطيربلا ةموكحلا ءاقبإ نم مغرلا ىلع ،لالقتسالا نالعإ ردص
اهيف شاقنلا متيل رصمو ايناطيرب نيب لئاسملا ضعب ىلع
مت ،كلذل ةجيتنو3.»تايلقألا ةيامح« كلذ يف امب ً،البقتسم
ةبخنلا نم ريبك ددع لبق نم ةريبك ةبيرب حلطصملا عم لماعتلا
لــــخدــــت هــــنأ ىــــلــــع لالــــقــــتسالا دــــعــــب اــــم ةـــــلـــــحرـــــم يف ةـــــيرصملا
دــعــب اــم ةـــبـــقحل ىلوألا دوـــقـــعـــلا تدـــهش نـــيـــح يفو4.يرامعتسا
نييحيسم نييعت اهيف امب ،ةيباجيإلا تاروطتلا ضعب لالقتسالا
٨٠٩١( يلاغ اشاب سرطب ،ءارزولا ةسائر بصنم يف نينثا

ترمتسا دقف ،)٠٢٩١-٩١٩١ ( ةبهو اشاب فسويو )٠١٩١-
يزييمتلا عيرشتلا لوح ةمئاق ةريثك لكاشم ةلحرملا هذه لالخ
 .نييحيسملا ىلع تامجهلاو دويقلاو

،ةــيدوــهـــيـــلاو ةـــيـــحـــيسملاـــب ًاصاـــخ ًاـــفارـــتـــعا رصم تلوأ املاـــطـــل
»ةيوامسلا تانايدلا« ،مالسإلا عم ،نالكشت ناتللا ناتنايدلا
زييمتلا اذه نأ نيح يفو .٤١٠٢ روتسد يف ءاج امك ثالثلا
ةينيدلا تايلقألل حنمت ال يتلا قوقحلا نم ةعومجم امهل رفوي
ةيلج لازت ال ةيزييمتلا ةلماعملاو ةاواسملا مدع نأ الا ،ىرخألا

 .امهتايح نم ةديدع تالاجم يف

رصم يف ةملسملا ريغ تاعومجملا ربكأ ،نييحيسملل ةبسنلابف
خيرات نم مغرلا ىلع ،دالبلا يف ةمهم ةيسايس ةوق لثمت يتلا

ةـــلصاوـــم يف لـــثـــمـــتـــت تاـــيدـــحـــتـــلا نإف ،شيـــمـــهـــتـــلا نـــم لـــيوــــط
ىلإ ةـفاضإلاـب ةداـبـعـلا ةـيرـح ىـلـع دوـيــقو ةــفــيــنــعــلا تاءادــتــعالا
 . قوقحلل ىرخأ تاكاهتنا

كشو ىـــلـــع نآلا يه يتـــلاو ،ةـــيدوـــهـــيـــلا ةـــيـــلـــقألا عضو نإو اذـــه
.اهسفن اياضقلا نمً اريثك سكعي هنكلوً ادج فلتخمل ،راثدنالا

نآلا وه نورق ىدم ىلع يرصملا خيراتلا يف ةفئاطلا ماهسإف
ىلع عضي يذلا رمألا ،نيفرطتملاو نييموقلا نم موجهلل ةضرع
 .رصم يف ةفئاطلا ةركاذ ىتح ءاقب كحملا

اــتــلــك اــهــهــجاوــت يتـــلا ةسيـــئرـــلا تاـــيدـــحـــتـــلا مسقـــلا اذـــه حضوـــي
يتلا قئاوعلاو امهب يمسرلا فارتعالا نم مغرلا ىلع نيتفئاطلا
ىرخألا قوقحلاو ةلادعلا ىلع لوصحلل اهدارفأ اهل ضرعتي
 .رارمتساب

GŸù°«ë«ƒ¿
يفف .تلخ ةنس يفلأ ىلإ دوعي ليوط خيرات رصم يف ةيحيسملل
،ريشبتلاب ماقو رصم صقرم سيدقلا راز ،يداليملا لوألا نرقلا

،ةيردنكسإلا يف ةيحيسملا يقنتعم نم ةعامج لوأل كلذب ًاسسؤم
دعبو .ينامورلا مكحلا لظ يفً اداهطضا ةيادبلا يف اوقال نيذلاو

نيب رصم يف نويحيسملا مسقنا ،١٥٤ ماع ةينوديقلخ عمجم
كلذ دعب تحبصأ يتلاو ،ةيبوقعيلا ةسينكلاو ةيناكلملا ةسينكلا
 .ةيسكذوثرألا ةيطبقلا ةسينكلا

وهو غ ةمذلا لهأ ةناكم نويحيسملا بستكا ،برعلا لوصو دعبو
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هذـه رـبـتـعـتو .ةـيـمالسإلا ةــلودــلاــب ةــطــبــترــم ةــحــلسم تاــعوــمجم
تاــمـــجـــهـــلاو تارـــيـــجـــفـــتـــلا اـــهـــيـــف اـــمـــب ،ماـــع لـــكشب تاـــمـــجـــهـــلا
نكل رشتنملا فنعلا نمً اديقعت رثكأو ًاقاطن عسوأ ،ةيراحتنالا
   .ناريجلا وأ يرقلا ناكس هبكتري هبكتري يذلا ًاميظنت لقألا

ماعلا نم وينوي/ناريزح يف ًاسيئر يسيسلا حاتفلا دبع حبصأ
ًاسيئرً اءزج ةيمنتلاو رارقتسالل هلعج نم مغرلا ىلعو .٤١٠٢
تاـعاـمـج لـبــق نــم ةــيوــق تاــمــجــه ةدــع تنش دــقــف ،هــتــلــمــح نــم
ةتيمم تاريجفت تعقو ثيح ، هباختنا ذنم ةلودلا ميظنتب ةطبترم

،)٦١٠٢ رــــبــــمسيد/لوألا نوــــناــــك( ةـــــيسرـــــطـــــبـــــلا ةسيـــــنـــــكـــــلا يف
ىلإ ةــــــفاضإلاــــــب )٧١٠٢ لــيرــبأ/ناسيــن( اــطــنــطو ةــيردــنــكسإلاو
٧١٠٢ وـياـم/راـيأ( لــيــئوــمص اــبــنألا رــيد يرــئاز ىــلــع تاــمــجــه
ةموكح تلذب ،تقولا سفن يفو .)٨١٠٢ ربمفون/يناثلا نيرشتو
يئانثلا موجهلا دعبف .ةيحيسملا ةفئاطلا معدلً ادوهج يسيسلا

٧١٠٢ نـيـناـعشلا دــحأ موــي اــطــنــطو ةــيردــنــكسإلا يتسيــنــك ىــلــع
ةدمل ئراوطلا ةلاح نالعإ مت ،ًاصخش٥٤ ةايحب ىدوأ يذلاو
يسيسلا صرحو01.نيحلا كلذ ذنم اهديدمت متو رهشأ ةثالث
رياني يف و ةنس لك داليملا ديع تالافتحالا روضح ىلع هسفن
طسوالا قرشلا و رصم يف ةيئردتاك ربكا حاتتفاب ماق٩١٠٢
مت يتلا سئانكلا ميمرت يف ةحلسملا تاوقلا تمهاسو .ةرهاقلاب
رالود نويلم٥٢ نم رثكأ تغلب ةفلكتب تامجهلا يف اهبيرخت
11.ريراقتلا بسحب يكريمأ

ةـموـكحلا نـيـب21يمسرــلا رــيــغ قاـــفـــتالا ىـــلـــع يسيسلا ظـــفاـــح
دبع دهع يف هثادحتسا مت يذلاو ،ةيطبقلا ةسينكلاو ةيرصملا
ناكو31.يناثلا سورضاوت ابابلا نم ًايوقً ادييأت يقلو رصانلا
تاسسؤملا لــمــعو نوــناــقــلا مــكــح ىــلــع يوـــق رـــثأ قاـــفـــتالا اذـــهـــل
ًارود٥١٠٢ ماع ةسينكلا تبعل ،لاثملا ليبس ىلعف .ةيليثمتلا
ةمئاق تلسرأ ثيح ،طابقألا ناملربلا يحشرم رايتخا يف ًاسيئر
،اــهــنــم راـــيـــتـــخالا مـــتـــي يكـــل ةـــيساـــيسلا بازـــحألا ىلإ ءاـــمسألاـــب
تاـنـيـيـعــتــلا لــجأ نــم ةساــئرــلا ىلإ ءاــمسأ مــيدــقــت ىلإ ةــفاضإلاــب
يف ًايساسأً ارود ةسينكلا تبعل ،كلذ ىلع ةوالعو41.ةيناملربلا
سئانكلا ءانب نوناقك تاعيرشت ةدع ةغايص يفو تارواشملا
51.ناملربلا لبق نم ةعرسب هيلع ةقداصملا تمت يذلا

ىربكلا تاكاهتنالا ضعب لصفلا اذه نم يناثلا مسقلا زجويس
هذه يف اهنم نوناعي نويحيسملا لازي ال يتلا ناسنالا قوقحل

قطانم نم ددع يف ًاضيأ ةرذجتم ثادحألا هذه نأ ريغ .مايألا
قئاوعلا اهنمو ،مويلا اهبراجت لكشت يتلا ةيخيراتلا زييمتلا
ةيصخشلا لاوحألا نوناق يف بويعلاو سئانكلا ءانبل ةينوناقلا

بقع ةلداعلا ريغو يفرعلا حلصلا تاسلجل عساولا راشتنالاو

تاثعبلا نم ديدعلا لوصو ًاضيأ رصم يف ةثيدحلا ةبقحلا تدهش
يفو .دلبلا يف فئاوطلا عونت نم داز امم ةيليجنإلاو ةيكيلوثاكلا
نـــــم ددـــــع نــــــم رصم يف نوــــــيــــــحــــــيسملا فــــــلأتــــــي يلاحلا تقوــــــلا
ةــيــبــلاــغــلا نوــلــكشي نــيذــلا سكذوــثرالا طاــبــقألاـــف .تاـــعوـــمجملا
اوسيل ،)ةئاملاب٠٩ يلاوح( رصم يف نييحيسملا نم ىمظعلا

نـيـبً ادادـعـت رـثـكألا ًاضيأ مـهـنـكــل دالــبــلا يف رــبــكألا ةــيــلــقألا طــقــف
تناتستوربلا لكشيو .طسوألا قرشلا يف نيملسملا ريغ ناكسلا

ـلا نويفقسألا/نويليجنإلاو سكذوثرألا مورلاو نويكيلوثاكلاو
فـئاوـطـلا نـم ددـعـب فرـتـعــي ال نــيــح يف .ةــيــقــبــتملا ةــئاملاــب٠١
5.هوهي دوهشو نومروملا اهنمو ةيحيسملا

،مويلا رصم يف نييحيسملل يلكلا ددعلا ريدقت بعصلا نم ىقبي
نع ةرداصلا ةبراضتملا دادعألا ىلإ هنم ءزج يف كلذ دوعيو

٥١ نأ ركذت ةيسكذوثرألا ةيطبقلا ةسينكلاف . تاسسؤملا ىتش
فوشك ىلإً ادانتسا ،طابقأ نويحيسم مه نييرصملا نم ًانويلم
نم %٥١ يلاوح نولكشي كلذبو6، ةيسنكلا )تارايزلا( داقتفالا

ءاصحإلاو ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا نأ نيح يف .ناكسلا ددع
٧٫٥ ـب نييحيسملا ةبسن ردقي يسيئرلا يئاصحإلا زاهجلا وهو
كلذ ذنمو :٦٨٩١ ةنس ءاصحإ بسن ىلإً ادانتسا ،طقف ةئاملاب
ال اذهلو ًايرايتخا نيدلا نع لاؤسلا تاءاصحإلا تلعج نيحلا
ةينيدلا تاعومجملا مجح نع ةرفوتم ةنلعم تايئاصحإ دجوي
ينيدلا ءامتنالاب تالجس اهيدل ةيلخادلا ةرازو نأ الإ .ةفلتخملا

تاــقاــطـــبو ةدالوـــلا تاداـــهش ببسب نـــيـــيرصملا ناـــكسلا عـــيـــمجل
نكمي ،كلذ بلط مت اذإ يلاتلابو :اهردصت يتلا ةينطولا ةيوهلا
مادعنا ببسبو .كلذ تدارأ اذإ ماقرالا هذه ردصت نأ ةموكحلل
تحبصأ رصم يف نييحيسملل ةيريدقتلا دادعألا نإف ، ةيفافشلا

ىلإ رظني ثيح ،ةيرصملا ةموكحلاو طابقألا نيب فالخ ةلأسم
رصم يف نييحيسملا دادعأ نم للقت نأ لواحت اهنأ ىلع ةريخألا

7.ةيسايس بابسأل

M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ hGdƒU°ƒ∫ GE¤ Gd©óGdá eæò
YÉΩ 4102
صاخ لكشبو٣١٠٢ زومت يف يسرم دمحم سيئرلا علخ ذنم
،ةينمألا تاوقلا لبق نم نيملسملا ناوخإلا تاماصتعا ضف دعب
ةلسلس نويحيسملا هجاو8،ليتق فلأ نم رثكأ فلخ يذلا رمألا

سئانكلا نم تارشعلا تمجوه دقف .ةيماقتنالا تامجهلا نم
،سطسغأ /بآ٤١ ،طقف دحاو موي يف ةيسنكلا فاقوألا ينابمو
ةدايز اذه عبتو9.لتقلا لامعأل ًاماقتنا ربدم موجه هنأ رهظ اميف

و،ةــيــطـــبـــقـــلا ةـــفـــئاـــطـــلا فدـــهـــتست يتـــلا ةـــيـــباـــهرإلا ثداوحلا يف
لــبــق نــم اــهــنــم دــيدــعـــلا نشي يتـــلاو ،اذـــه اـــنـــموـــي ىلإ ةرـــمـــتسملا
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ءاـنـبـلـل ةــيــلــيصفــتــلا تاــفصاوملا :لدــجــلــل ةراــثإ رــثــكألا ماــكــحألا
ناكسلا ةجاحو مجح سئانكلا سكعت نأ طارتشاو )١ ةداملا(
يف ظفاحملا ةقفاوم طارتشاو )٢ ةداملا( ةقطنملا يف نييحيسملا

ةيرادإلا تاطلسلا ىلإ ةفاضإلاب )٥ ةداملا( رهشأ ةعبرأ نوضغ
ةقاشلاو ةضماغلا تابلطتملا هذه ضراعتتو .)٦ ةداملا( ةينعملا

١٠٠٢ ماع نوناقل اديقعت لقألاو ريثكب طسبألا تاهيجوتلا عم
دحاو نوناق ثادحتساب طابقا ءاطشن بلاط دقو .دجاسملا ءانبل

61.دجاسملاو سئانكلل ماع

ةيأ قالغإ نوناقلا عنم دقف ،ةصخرملا ريغ سئانكلل ةبسنلابو
ىـلـع صنو ،نوـناـقـلا رارـقإ لــبــق تاوــلصلا اــهــيــف تمــيــقأ ةسيــنــك
عضو نوناقلا حضوي مل نكلو .اهصيخرت يف رظنلل ةنجل ليكشت
تالاحلا وأ»ةينمألا« بابسألا ىوعدب اهقالغإ مت يتلا سئانكلا
يف ةسينك دوجول نييحيسملا ريغ ناريجلا ضفر اهيف مت يتلا

لخد نأ ذنم سئانكلا ميظنت ىدم مستا دقف كلذك .مهتقطنم
ًابلط٠٣٧٣ نيب نمف .ةديدشلا ةيدودحملاب ذيفنتلا زيح نوناقلا

ىلع الإ ًايمسر ةقفاوملا متت مل ،اهعضو ةيوستل سئانكلا لبق نم
٩١٠٢.71 ةيادب دودحب٧٢٦

سئانكلا فادهتسا رمتسا ،هاندأ قثوم وه امك ،كلذ نوضغ يفو
عارصلل ًايسيئرً اردصم سئانكلا ءانب عوضوم يقبو ،نيلصملاو
مرجت تابوقعلا نوناق نم٠٦١ ةداملا نأ نيح يفو .يفئاطلا
ةدابعلل ةصصخملا ينابملاو ةينيدلا تالافتحالا ىلع تاءادتعالا

يبكترم ةبساحم متت املق عقاولا ضرأ ىلع هنأ الإ ،ةحرضألاو
لثم نوناقلا جراخ تايلآلا ضرف ببسب كلذو ،تاءادتعالا هذه
  .ةيفرعلا ةحلاصملا تاسلج

bÉfƒ¿ G’CMƒG∫ Gdû°îü°«á
ةيحيسملا نيتفئاـطـلـل٤١٠٢ ماـــع روـــتسد نــــم٣ ةداملا لــفــكـــت
مــيــظــنــت لاجم يف اــمــهــب ةصاـــخ نـــيـــناوـــق يف قحلا ةـــيدوـــهـــيـــلاو
ءاــــمــــعزــــلا راــــيــــتــــخاو ةــــيــــنـــــيدـــــلا نوؤشلاو ،ةـــــيصخشلا لاوـــــحألا
صوصنملا ،ةاواسملاً ادبم نإف ،قايسلا اذه لظ يفو .نييحورلا

تاعومجمل ةفلتخم نيناوق دوجو عنمي ال ،روتسدلا يف هيلع
عقاولا نكلو .اهقوقح نامض فدهب عضو هنأ املاط ةفلتخم

 .يلاحلا راطإلا يف لكاشملا نمً اددع حوضوب زربي يلمعلا

ال وأ نيدلا راطإ جراخ جاوزلاب فرتعت ال ةلودلا نأ امب ً،الوأ
نورطضم نييحيسملا نإف ،نييحيسملل يندملا جاوزلاب فرتعت
صخـي اـمـيـف ةـيـنـيدـلا مـهـفـئاوـطـل ةـيـنوــناــقــلا حــئاوــلــلاــب مازــتــلالــل
تايرحلل ةماه تايدحت هتاذ دحب لكشي نأ نكمي اذهو .جاوزلا
ةـــيـــطـــبــــقــــلا ةسيــــنــــكــــلاــــك سئاــــنــــكــــلا ضعــــب نأ ثيــــح ،ةــــيدرــــفــــلا

ربكأ ليصفتب ةنيبم رومألا هذهو .يفئاطلا فنعلا لامعأ عالدنا
.هاندأ

Gd©ƒGF≥ Gd≤Éfƒf«á dÑæÉA GdμæÉFù¢
مهرئاعش ةسرامم يف يروتسد قحب نويحيسملا عتمتي نيح يف

حمسي يذلا٤١٠٢ ماع روتسد نم٤٦ ةداملل اقفو ،ًانلع ةينيدلا
ةيلمع نإف ،ةدابعلا نكامأ ءانبب»ةيوامسلا تانايدلا« عابتأل
عيرشت قفو ديعب نمز ذنم متت تناك اهتاذ دحب سئانكلا ءانب

« موسرم ةينامثعلا ةبقحلا موسرم ىلإ دويقلا هذه دوعتو .ددحم
يتلا نيناوقلا نم ىرخأ ةعومجمو٦٥٨١ ماع« ينويامهلا طخلا
ةيلخادلا ةرازو ليكو لبق نم٤٣٩١ ماع اهيلع ةقداصملا تمت
تاداشرإلا نم ةدقعم ةيلكيه تسسأ يتلاو ،اشاب يبزعلا كاذنآ

تاداشرإلا هذـــه تناـــكو .سئاـــنــــكــــلا دــــيــــيشت لوــــح تاــــقــــفاوملاو
ةملسملا نادلبلا يف سئانكلا ءانب نأب يضقي موهفم يف ةرذجتم
لــظ يف ،نــيــتــفــئاــطــلا نــيــب عارصلا يداــفــتــل ةــقدــب رادــي نأ بجــي
 .ةلودلا سيئر ةقفاومب اهدييشت رارمتساب حامسلا

يف تمهاس ةيزييمتلا صوصنلا هذه نإف ،ةيلمعلا ةيحانلا نمو
ةلجسملا سئانكلا ىتح تلمش،سئانكلا عضو لوح ديدش سبل
ةقفاوملا نيمأت يف ةريبك قئاوع يف كلذكو ،ةلودلا ىدل ًايمسر
ىوـتسملا ىـلـع سئاــنــكــلا ىــلــع دوــيــقــلا نأ راــبــتــعاــب و .ةــيــمسرــلا
،نـــيـــمــــلسملا نارــــيجلا ءارآب رــــيــــبــــك دــــح ىلإ ررــــقــــت تناــــك يلحملا

تحـبصأ دـقـف ،ةـقــطــنملا يف دــجاسملا عــقوــمــك ىرــخأ تاراــبــتــعاو
تارــتوــتــلــلً اردصم ةدــيازـــتـــم ةروصب سئاـــنـــكـــلا دـــيـــيشت ةـــيـــلـــمـــع
ديدعلا عالدنا ساسأ تناكً ادعاصف تاينيعبسلا ذنمو ، ةيفئاطلا

  .يفئاطلا فنعلا ثادحأ نم

ةيسيئر ةيضق سئانكلا دييشت ةيلمع تلكش ،خانملا اذه لظ يف
:٥٣٢ ةداملا يف سكعنا امم،٤١٠٢ ماع روتسد ةغايص دنع
اذهب لمعلا دعب هل داقعنا رود لوا يف باونلا سلجم ردصي«
ةيرح لفكي امب ،سئانكلا ميمرتو ءانب ميظنتل ًانوناق روتسدلا

ةقفاوملا ىلإ ىدأ اذهو .»ةينيدلا مهرئاعشل نييحيسملا ةسرامم
)٠٨/٦١٠٢ نوناقلا( لدجلل ريثملا سئانكلا ءانب نوناق ىلع

يقل نيح يفو .باونلا سلجم لبق نم٦١٠٢ سطسغأ/بآ يف
نم ةنادإ ىقال هنأ الإ ،ضعبلا لبق نم ًابيحرت عيرشتلا اذه
نم ربكأ لكشب سئانكلا دييشتل يزييمتلا راطإلا هخيسرتل داقنلا

.نوناق يف هتيبثت لالخ

ةداق رابك عم رواشتلاب تمت صنلا ةغايص نأ نم مغرلا ىلعو
عسوألا نــيــيــحــيسملا كارشإ يف لشف هـــنإف ،ةـــيـــطـــبـــقـــلا ةسيـــنـــكـــلا
نـيـب نــمو .اــهــتاذ لــكاشملا نــمً ارــيــثــك ررــكو ةــيــكراشت ةــقــيرــطــب



،قالطلا ىواعد يفف :امهنيب فالخ بوشن ةلاح يف كلذك قبطي
نهنيد ىلإ رظني ثيح ةصاخ ةروصب تايحيسملا ءاسنلا ررضتت
نإ42.ملسملا مهدلو»دسفي« نأ نكمي يبلس ريثأت اذ هنأ ىلع
نيب ةيمالسإلا ةعيرشلا يف هب حومسملا ديحولا طلتخملا جاوزلا
ةأرملاو ًاملسم لجرلا نوكي امدنع وه نييحيسملا و نيملسملا

نأ يحيسملا لجرلا ىلع ،ةملسم ةأرما نم جاوزللو .ةيحيسم
 ً.الوأ مالسإلا قنتعي

ىلع اهدالوأو ةملسملا ريغ ةجوزلا ةردق نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
ضعـــب بسحـــبـــف ،ةدـــكؤم رـــيـــغ مـــلسملا مـــهـــيـــبأ وأ اـــهـــجوز ةــــثارو
.نـيـمـلسملا ةـثاروـب نـيـمـلسمـلــل الإ حــمسي ال ،ةــيــنــيدــلا تارــيسفــتــلا

اذهو ةعيرشلا نيناوقب ًةماع ةروصب ةمظنم ةثارولا نإف كلذكو
ةلاح يفو .روكذلا ةثرولا ةصح فصنل ءاسنلا ةثارو ىلإ يدؤي
نإف ،مهيلع ةقبطملا ثاريملا نيناوق يلع نعطلا نويحيسملا دارأ

 .ددصلا اذهب ةيئاضق تاءارجإ ةلسلسب رورملا مهيلع

زييمتلل اهيف نويحيسملا ضرعتي يتلا ىرخألا تالاجملا نمو
ماع لكشب ةيباجيإب هيلإ رظني ءارجإ وهو ينبتلا تالاح يه
ًافلاخم ربتعي ينبتلا نأ ريغ .ةيحيسملا ميقللً اديكأت ربتعي ثيح
بسحب مرحم هنأ ثيح ةلودلا تاسسؤم لبق نم ماعلا ماظنلل
ةـــيـــطـــبـــقـــلا ةسيـــنــــكــــلا يتساــــئر نأ مــــغرو .ةــــيــــمالسإلا ةــــعــــيرشلا
نم قح هنأ ىلع لعفلاب هيلإ نارظنت ةيكيلوثاكلاو ةيسكذوثرالا
لاوحألا نوناق يف هنيمضتب ةبلاطملا نع اتفزع دقف ،قوقحلا
عم مداصتلا يدافتل امبر ،ًايلاح هتغايص متت يذلا ةيصخشلا
تدعأو هب حامسلاب تبلاط ةيليجنإلا ةسينكلا نأ ريغ .تاطلسلا

52.هنيمضتل داوم ةدع

يحيسملا ةيصخشلا لاوحألا نوناقب فارتعالا نإف ،يلاتلابو
قالطلاك ةماهلا تالاجملا نم ريثك يف ةعيرشلل ةبسنلاب يوناث
نإف ،كلذكو .هنع رظنلا ضغ نكمي هيلعو ،ينبتلاو ةثارولاو
تالاحلا ضعب يف ًاضيأ يه نييحيسملل ةيصخشلا تايرحلا

ضعـب يف مـهـتسيـنـك رـيـياـعـمـب مازـتــلالا ىــلــع مــهراــبــجإب ةدــيــقــم
يف مهتيرح ءلمب ضوخلا نمً الدب ،جاوزلاك ةنيعملا تالاحلا
نوكي نأ يغبني ،يلاتلابو .مهسفنأب اهنوراتخي ةيندم تاءارجإ
راطإ ىلإ لوصولا ىرخألا فئاوطلا دارفأو نييحيسملا ةعاطتساب
نوناق وأ ةعيرشلا نع ليدب يف اوبغر ام اذإ يناملع ينوناق
    .ةيصخشلا لاوحألا
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دض ةيفئاطلا تامجهلا راشتنا يف ةيسيئرلا لماوعلا دحأ نإ
حــلصلا تاسلــج« ـل رـمـتسملا قــيــبــطــتــلا وــه ةــيــحــيسملا فــئاوــطــلا

جاوزلاو قالطلا ىلع ةيدييقت نيناوق اهيدل اهسفن ةيسكذوثرألا
ةريبك قئاوع طابقألا نويحيسملا هجاو ،دوقع ىدم ىلعو .يناثلا

ةيحورلا ةسائرلا تضفر ثيح يناثلا جاوزلا وأ لاصفنالا يف
نأ ثيحو .طقف ىنزلا ةلاح يف الإ قالطلاب فارتعالا مهتسينكل

لبق ةينيد مسارمب ًايلاح مهتاجيز اولجسي نأ نييحيسملا ىلع
ةـــيـــحالصب  ظـــفـــتحت ةسيـــنـــكـــلا نإف ، جاوز دــــقــــع ىــــلــــع لوصحلا
ضعب بلاط دقف ،كلذ ىلعً ادرو .تالاجملا هذه يف قيقدتلا
جاوزلا نم نييحيسملا نيكمتل يندملا جاوزلا ةحاتاب نييحيسملا

81.ةسينكلا قاطن جراخ

يتلا تالاجملا ضعب كانه لازت ال هنأ يه ةيناثلا ةيضقلاو
.نيملسملا ريغ ىلع ةعيرشلا قيبطتب يلاحلا راطإلا اهيف حمسي
قلعتم نييحيسملا لمشتل ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطت عيسوت نإو
،ىضم اميف تحنم يتلاو ،٥٥٩١ ماع ةيلملا مكاحملا ءاغلاب
ذنمو .ةيصخشلا مهنوؤش يف نييحيسملل يئاضقلا لالقتسالا

نمضتت يتلا ىواعدلا يف ةدحوم مكاحم ترظن ،نيحلا كلذ
نــيــناوــقــلا نأ نــيـــح يفو91.نـيــمــلسملا رــيــغــل ةــيصخشلا نوؤشلا
ريدجلا نمف ،نايحألا مظعم يف قبطت نايدألا هذهب ةصاخلا
ضعب يف بحسني نأ نكمي ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطت نأ ركذلاب
ىلإ اذه يدؤي نأ نكمي كلذل ةجيتنو ،نييحيسملا لمشيل تالاحلا

ةيسنكلا نيناوقلا قيبطتوأ مهنيد ةسراممب مهقح يف تاقورخ
ناك٢٦٤/٥٥٩١ نوناقلا نأ نم مغرلا ىلعو02.ةينيدلا ةيلقألل
نــــم تعسو ةــــقــــباس عضو هــــنإف ،١/٠٠٠٢ نوـناـقـلاـب لــطــبأ دــق
تالاحلا ضعب يف نيملسملا ريغ لمشتل ةعيرشلا قيبطت قاطن
12.ةنيعملا

لاوحألا نوناق قيبطت ىلع١/٠٠٠٢نوناقلا نم3 ةداملا تصن
ةـــقـــلـــعـــتملا تاـــعزاـــنملا يف ماـــكـــحالا ردصت« اـــمدـــنـــع ةـــيصخشلا
يدـحــتملا نــيــمــلسملا رــيــغ نــيــيرصملا نــيــب ةــيصخشلا لاوــحألاــب
ةمظنم ةيلم ةيئاضق تاهج مهل تناك نيذلا ةلملاو ةفئاطلا

ال اـمـيـف غ مـهــتــعــيرشل اــقــبــط غ٥٥٩١ ةــنس رــبــمسيد١٣ ىـتــح
اذه ً،الوأ .نييساسأ نيرمال سسأ اذهو«22. ماعلا ماظنلا فلاخي
،ةينيدلا ةفئاطلا سفنل نيفرطلا ءامتنا مدع ةلاح يف هنأ ينعي
نإ ،كلذ ىلإ ةــفاضإلاــب .ًاــيــكـــيـــتاـــموـــتوأ قـــبـــطـــتس ةـــعـــيرشلا نإف
ةعسوتل ةجح كلذك لكش»ماعلا ماظنلا« ـب ىمسي ام ضومغ
32. ينبتلاو جاوزلاك اياضق لمشتل ةعيرشلا ماكحأ قاطن

نوناق قيبطت يف حضاو عيرشتلا اذهل يزييمتلا قيبطتلا نإ
ءاـقرـفألا لصحـي ثيـح ،ةــطــلــتخملا تاــجــيزــلا ةــلاــح يف ةــعــيرشلا
ةناضح لثم يحاونلا ضعب يف رثكأ قوقح ىلعً ةداع نوملسملا
ةعيرشلا نوناق نإف ،ةيحيسم نم ملسم جاوز دنعو .لافطألا
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ماظن لشف ةيمسرلا ريغ ةلادعلل زيحتملا ماظنلا اذه ّديست بكاويو
تايلقألاو نييحيسملا نم اياحضلا ةيامح يف ةيمسرلا ةلادعلا
ةوـطـخ لـك ةساردـب زـيـحــتــلا اذــه ىــلــع فرــعــتــلا نــكــمــيو .ىرــخألا
مدــقــتــلا يه يتــلا ىلوألا ةوــطخلاــف .يئاضقــلا زاــهجلا اــهوــطــخـــي
ليقارعلا نم ديدعلا نمضتت نا نكمي ،ةطرشلا زكرم ىلإ ىوكشب
رفك يف ،لاثملا ليبس ىلعف .ةثداحلا ليجست ةطرشلا ضفرت نأك
سيئر ضفر ،٥١٠٢ ويام/رايأ يف فيوس ينب يف شيورد
نـيـعـباـت نــيــلزــنــم قارــحإ مــت اــمدــنــع ىوــكش عــفر ةــطرشلا زــكرــم
ىــلــع ترشن ةروصل ًاــماــقــتــنا موــجــهـــلا اذـــه ناـــكو .نـــيـــيـــحـــيسمل

ناـكو ،ةـيرـقــلا يف نــيــيــحــيسملا دارــفألا دــحأ لــبــق نــم كوــبسيــفــلا
ةـــيداــــعــــم ةروصلا ترــــبــــتــــعا ثيــــح ،ندرألا يف اــــهــــنــــيــــح نــــكسي
62.مالسإلل

دق لب طقف ةلادعلا نم اياحضلا نامرح لشفلا اذه نمضتي الو
يفــف .ةــكــيشو تاــمــجــه ةــيأ نــم مــهــتــياــمــح لشف ًاضيأ نــمضتـــي

يف ،مركلا ةيرق يف٦١٠٢ ماع ويام/رايأ يف تعقو ةثداح
ةأرما فواخمل ةباجتسالا ةطرشلا تاوق تضفر ،اينملا ةظفاحم

.ًاماع نيعبسلا وحن رمعلا نم غلبت ,تباث داعس ىعدت ةيحيسم
ةيرقلا يف تاعاشإ راشتنا دعب رطخ يف اهنأ تباث داعس تغلبأ

ةمجاهم تمت ،ةزيجو ةرتف دعبو .ةملسم ةأرماب اهنبا ةقالع نع
ةيرقلا ءاجرأ يف بكوم يف ألملا ىلع اهضرع مث نمو اهلزنم
تمـــــت ،٥١٠٢ ماـــــع ىرـــــخأ ةـــــثداـــــح يفو72.اـهـباـيـث نــم ةــيراــع
مدقتلل ةطرشلل زكرم ىلإ اوبهذ دق اوناك نييحيسم ةمجاهم
يف ةيحيسم ةأرماب ةرواجم ةيرق نم نيملسم شرحتل ىوكشب

مـتو .ةـطرشلا مسقـل مـهــترداــغــم دــعــب ،اــيــنملا ةــظــفاحم ،طوــلاــمس
عوضخلا ىلع مهرابجإ متو نيفرطلا نم دارفأ لاقتعا اهدعب

82.ىواكشلا عيمج بحس اهدعب مت ،ةيفرع ةسلجل

تاسلـــج يف كراشت وأ نـــمألاو ةـــطرشلا تاوـــق دوـــقـــت اـــم ًاــــبــــلاــــغ
يف مــهرودــب نــيــنواــهــتــم ،نوــناــقــلا راــطا جراــخ يرجت ةحلاصم
ماكحأب يهتنت تاسلجلا نم ريثكلا نأ ًةصاخ ،نوناقلا ضرف
لـكشب ةـيرصملا ةــيروــتسدــلا داوملا وأ ةــيــلحملا نــيــناوــقــلا كهــتــنــت
،لاثملا ليبس ىلع ،٥١٠٢ ماع شيورد رفك ةثداح دعب .رشابم
امنيبو92.ةيحيسملا تالئاعلا ريجهت ىلع ةطرشلا تاوق تفرشأ
ةليسوك نايحألا نم ريثك يف ةحلاصملا تاسلجلاب ججحتلا متي
عارصلا نم ديزم ىلإ يدؤت نأ نكمي هنأ الإ ، عارصلا نم دحلل
بجوــمــب ةــيــنوــناــق رــيـــغ اـــهـــنوـــك بناـــج ىلإ ، جئاـــتـــن ىلإ يدؤتو
نـــيـــكراشملا ىـــلـــع بساـــنـــتـــم رـــيـــغ لـــكشب رـــثؤت يهـــف ، روـــتسدـــلا
03.مهلزانم نم مهحوزن ىلع ةيعرشلا يفضتو نييحيسملا

تاسلج ةدئام ىلع سولجلل طابقألا ىلع ةطرشلا تاوق طغضتو

طشنيو ةطرشلا طشنت ام ًابلاغ يتلاو ،فئاوطلا نيب»يفرعلا
ريغ ةلادعلا بيلاسأ ىلع دامتعالا  .اهيلع عيجشتلاب نيلوؤسملا
خسري ،ةملسملا ةيبلغألا حلاصل نوكت امً ةداع يتلاو ،ةيمسرلا
ةـيـمسرـلا ةـيـئاضقـلا ةـطــلسلاو ةــيــنــمألا تاوــقــلا لشف رــبــكأ لــكشب
فدهتست يتلا تامجهلا ةبقاعمو عنمل امهتايلوؤسمب مايقلاب
 .نييحيسملا

دعب تاعازنلا لح يف تاطلسلل داتعملا بولسألا نإ ،عقاولاو
ىـــلـــع رـــطخلا نـــم دـــيزـــي نأ هـــنأش نـــم يعاـــمجلا فـــنـــعــــلا عالدــــنا
تالاقتعالا لاطت ام ًابلاغ ثداوحلا نم ةثداح دعبف .نييحيسملا

،تامجهلا يف ةفدهتسملا ةفئاطلا دارفأ مهيف نمب ،نيفرطلا الك
ةيساق ًاماكحأ ردصت ام ًابلاغ يتلا ةمكحملا ىلإ لاحت مث نمو
ىلع ةقفاوملا ىلع اياحضلا ربجي بولسالا اذهو .نيفرطلا ىلع
ىواعدلا لك كلذب يهنت نوناقلا راطا جراخ ةحلاصم ةسلج دقع
ضوقت ةسايسلا هذه نأ ىلإ ةفاضإلابو .نيدتعملا دض ةيئاضقلا

حيتت اهنإف ،ضيوعتلا قح نم اياحضلا مرحتو ،نوناقلا ةدايس
نم خانم جيورت لالخ نم ىرخا تامجه عوقو هسفن تقولا يف

 .تامجهلا هذه يبكترمل ةناصحلا

ءارجإ عقاولا يف وه تاحلاصملا بولسأ يف ةاواسملا رهظم نإ
نـيـيـحـيسملا ةـيـفـئاـطـلا تاـمـجـهـلا اـياـحض فـعضي رـيــبــك يزــيحت

نع ةلوؤسملا ةملسملا ةيبلغألا دارفأ هسفن تقولا يف يضرتسيو
تاسلجلا هذه نع جتني نأ نكمي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .فنعلا

اهنم ىقري ام كلذ يف امب ،قوقحلل ىربك تاكاهتنا لثمت طورش
تاولصلا ىلع رظح ،لاثملا ليبس ىلع :ةيعامجلا ةبوقعلا ىلإ
نكامأ ىلإ نييحيسملل يرسقلا ريجهتلا وأ ،ةيرقلا يف ةيعامجلا
 .ىرخأ

ةــفــلــتخملا ةــيــنـــيدـــلا فـــئاوـــطـــلا لـــماـــعـــت ال ةحلاصملا تاسلـــج نإ
نومهتملا نوكي امدنع ،لاثملا ليبس ىلعف .ةيواستم ةروصب
، ًامدق يضمت تقولا بلغا ةحلاصملا تاسلج نإف ،نويحيسم
نمو .مهدض ةيئاضقلا ىواعدلا لصاوت عم بنج ىلإ ًابنجو
امً ةداعف نوملسم نوموعزملا ةانجلا نوكي امدنع ىرخأ ةيحان
بكاويو .مهدض ةيئاضق ىواعد يأ ةحلاصملا تاسلج يهنت
عازنلا يفرط نم نييحيسملاو نيملسملا لاقتعا ةداع رمألا اذه
ةحلاصملا يف ةــحــلصم نـــيـــقـــيرـــفـــلا الـــكـــل نأ لـــفـــكـــي يذـــلا رـــمألا

ىلإ ةراشإلا ًاضيأ مهملا نمو .ةيئاضقلا ىواعدلا نع لزانتلاو
الف .اهيلع نعطلا وأ اهيف لادجلا نكمي ال ةيفرعلا تاسلجلا نأ
ًابلاغو  ،نيمكحملا ىلع ةيئاضقلا ةطلسلا نم فارشإ يأ دجوي
تاكاهتنا يبكترم نّكمي زاوم راطإك تاءارجإلا هذه لمعت ام
 .مهمئارج ىلع ةبساحملا يدافت نم قوقحلا
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ضخمتت دق يتلا ةلمتحملا جئاتنلا ىدحإ يرسقلا ريجهتلا دعي
كلذك اورجه دق نوملسملا ناك نئلو .ةحلاصملا تاسلج نع
،مهناريج عم تاعازن رثإ ىلع هاركإلاب ةحلاصم تاسلج ةجيتن
نيملسملا عم ةنراقم ًافعض رثكأ عضو يف مه نييحيسملا نإف
تاسلـج ىـلــع ةــيــمالسإلا دــيــلاــقــتــلــل يوــقــلا رــيــثأتــلا ببسب كلذو
هتشاشهو نييحيسملا فقوم فعض دايدزاو ةيفرعلا ةحلاصملا

ةلودلا يلوؤسم كراشي ام ًابلاغ .ةينيد ةيلقأ نمً ادارفأ مهنوك
لـئاوـعـلا رـيـجـهـتـب يهـتـنـت يتــلاو ةــيــفرــعــلا ةحلاصملا تاسلــج يف

ةيفاك ةيامح طابقألل رفوتت ال ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب33.ةيحيسملا
تالاح تس نيب نمف .مهلزانمل مهتدوع مهل لفكت ةلودلا نم
٤١٠٢نـيــب ةــيــحــيسم لــئاوــعــل يرسق رــيــجــهــت تالاحل ةــقــثوــم
ىلإ ةدوعلا نم نييحيسملا نكمتي مل ،٨١٠٢ وينوي /ناريزحو
43.طقف نيتلاح يف الإ مهلزانم

ةدعاسم ةدشب ةطرشلا تضفر تالاحلا ضعب يف هنأ قحلاو
نمو .مهارق ىلإ ةدوعلا يف نوبغري نيذلا نيرجهملا نييحيسملا
ساسألا يف رجه يذلا يدهش انيم ةلاح يه تالاحلا هذه نيب
.٣١٠٢ ماــع ةــيردـــنـــكسإلا يف ،ةـــيرـــماـــعـــلا ،ةرصبـــلا هـــتـــيرـــق نـــم
ةيرقلا ءانبأ ماق ،٤١٠٢ ماع هتيب ىلإ ةدوعلا لواح امدنعو
امدنعو ً.اددجم ةيرقلا نم هدرط متو ىنبملا ةرصاحمب نورخآلا

ةطرشلا تبلط ،ةدوعلا نم نكمتي يكل ةطرشلا نم ةيامحلا بلط
هـل حاـمسلـل ةــيرــقــلا يف نــيــمــلسملا ءاــمــعزــلا نــم ةــيــطــخ ةــقــفاوــم
53.كلذب

،٧١٠٢ رياني /يناثلا نوناك يف تعقو ىرخأ ةثداح كانهو
ًايسنج ءادتعالاب ًاماع رشع ةثالث رمعلا نم غلبي يبص اهيف مهتا

ريرقتلا نأ نم مغرلا ىلعو .ماوعأ ةينامث هرمع ملسم دلو ىلع
ىلع يضاقلا مكح دقف ،ءادتعالا اذه عوقو تبثي مل يعرشلا
نيبش يف ةيفرع ةسلج تدقع .ًاماع رشع ةسمخ نجسلاب مهتملا
ةسلجلا تصلخو ،نمألا طابض روضحب ،ةرهاقلا لامش ،رطانقلا
هخيرات ىتحو .ةيرقلا نم اهرسأب ةيطبقلا ةلئاعلا درطب رارق ىلإ

63.ةدوعلا نم اونكمتي مل
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نيب يرسق لكشب ةرصاق ةيحيسم ةاتف١٢  ءافخا لقألا ىلع مت

٤١٠٢ وينوي /ناريزح

ضعب يف ءافتخالا تالاح تناك نئلو .٨١٠٢ وينوي /ناريزحو
ىدحإ يفف ،وطسلاك ،ةيئانج ةميرجب ةطبترم ودبت تالاحلا

طابقألا ،نيفرطلا نم دارفأ لاقتعا لالخ نم ةيفرعلا ةحلاصملا
لــيــبس ىــلــع ،٨١٠٢ ماــع نــم لــيرــبأ/ناسيــن يفـــف .نـــيـــمـــلسملاو
لاحم ةدعو سئانكلا ىدحإ ىنبم ىلع موجه عوقو بقع ،لاثملا

فيوس ينب ةظفاحم ،نينم ينب ةيرق يف نيحيسمل دوعت تويبو
مت نييحيسم ةسمخ تلمش تالاقتعالا نم ةلمح ةطرشلا تنش

تمت ًاقحالو13.ةباينلا نم رمأ نود نم رهش ةدمل مهزاجتحا
تهتنا نأ ىلإ ،ًايطبق٨١ مهنم ،ةمكاحملل ًاصخش٥٤ ةلاحإ
ةحاس تئّرب ةيفرع ةحلاصم ةسلج لالخ نم ةيمسرلا ىواعدلا
23.اهيف عيمجلا

اهلوبق نع ةلؤؤسم ،لاثملا اذه نم نيبتي امك ،ةيئاضقلا ةطلسلا
فنعلا اهنم ةريطخ مئارج اهيف تبكترا تالاح يف ةحلاصملا

ربتعت ،تالاحلا هذه يفف .لتقلا ىتحو حلسملا وطسلاو ءادتعالاو
نم ةناصح ززعت نأ اهنأش نمو ًاينوناق ةلوبقم ريغ ةحلاصملا
 .موجهلا يف نييحيسملا اوفدهتسا

b†°ÉjÉ QGgæá
فنعلا اهنمض نمو ،تاءادتعالا نم ةلسلسل نييحيسملا ضرعتي
بقع مهدض نودشتحي نيذلا مهناريج لبق نم سرامي يذل
لـثــمــتــيو .ةــيساــيس تاروــطــت ىــلــع لــعــف درــك وأ تاــعاشإ راشتــنا
نم ىعست ةيعامج ةبوقع لكش يف ثداوحلا هذه نم ريثكلا

ةــبــقاــعــم ىلإ اــهــنــيــعــب ةــقــطــنــم يف ةــمــلسملا ةــيـــبـــلـــغألا اـــهـــلالـــخ
تناك وأً العف تثدح ءاوس ، لاعفأ ىلع ةقطنملا يف نييحيسملا

 .دارفأ ةدع وأ درف اهبكترا ،ةموعزم

ربمسيد/لوألا نوناكو٤١٠٢  وينوي/ناريزح نيب ةرتفلا يفف
 :لماوعلا هذه نمو يفئاطلا فنعلا يف لماوع ةدع تببست ،٨١٠٢

؛ةقطنملا يف ةسينك ءانب حارتقا ضفر¬
)ةأرما صوصخلا ىلع( ملسم نيب ةيئاضر تاقالع¬

؛)لجر صوصخلا ىلع( يحيسمو
و ؛ مالسإلا ءاردزا لامعأ ةباثمب ربتعت ةينلع تاريبعت¬
تامجهلا نم ةجوم ىلإ يدؤت دق مئارج وأ تافالخ¬

 .ةيماقتنالا

ةلودلا لشفل ةجيتن فنعلا لصحي ،تالاحلا هذه نم ديدعلا يفو
ةــلادــعــلا قــيــقحت يف اــهــتــبــغر مدــع كلذــكو ،تاـــمـــجـــهـــلا عـــنـــم يف

 .اياحضلل
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ةموكحلا ةباجتسا نأ ريغ .ةنمآلا مهتدوع ليهستو نيرجهملا
ةيلوألا لعفلا ةدرف .قالطإلا ىلع كلذ ىلإ قرت مل ةيرصملا
نأ وه ءانيس نم طابقألا نييحيسملا رارف بقع تاطلسلل
نيح يفو83.يرسق ريجهت ةلاح ةقيقحلاب كلذ نوك ركنت
نإف ،نآلا ىـتـح مـهــلزاــنــم ىلإ ةدوــعــلا نــم اوــنــكــمــتــي مل مــهــنأ
دــيــعـــتست ةـــيـــنـــمألا تاوـــقـــلا نأ وـــه ةـــلودـــلـــل يمسرـــلا فـــقوملا
رقتسي فوس شيرعلا يف عضولا نأو ةقطنملا ىلع ةرطيسلا

 .ًابيرق

وه امك ،ضرألا ىلع عضولا عم ًاحضاف ًاضقانت لكشي اذهو
ليبن امهو ،ءانيس ىلإ اداع نينثا نييحيسم ريصم يف يلج

نوناك يف زرح مسابو٧١٠٢ ويام/رايأ يف يزوف رباص
دــي ىــلــع ًاــقــحال اــمــهالـــك لـــتـــق ثيـــح :٨١٠٢ رـياـنــي /يناــثــلا

ةحضاولا راطخألا ىلإ ةفاضإلابو .ةيمالسإلا ةلودلا يلتاقم
نإف ،ةقطنملا يف نيميقملا نييحيسملل يدسجلا نمألا ىلع

،لاثملا ليبس ىلعف :رطخلل ةضرعم ًاضيأ يه مهتاكلتمم
ملو93.اهتاكلتمم بهن نع ءابنأ ةرجهملا لئاوعلا ضعب تقلت
نأ نيح يفو .ةيفاكلاب هخيرات ىتح ةموكحلا ةباجتسا نكت
ةعلتقملا لئاوعلل نكاسملا نم ًاضعب ترفو دق تناك تاطلسلا

الإ ،مايأ ةدعب ريجهتلا ةيلمع دعب ةيليعامسإلا يف اهرايد نم
.ديعبلا ىدملا ىلع نمألا مهل رفوي ملو ًايفاك نكي مل اذه نأ
مهتدعاسمل ةيفاكلا تادادعتسالا ذختت مل ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 .ديدجلا مهعقوم يف فئاظو ىلع لوصحلا يف

ًارخؤم رصم يف ءانيس ةقطنم يف نيحلسملا طاشن ديازت قلخ
نم ديدعلا ريجهت هنع جتن طابقألا اهناكسل ةنيعم تايدحت

تاــعاــمــج نــع رداصلا فــنــعــلاــب دــيدـــهـــتـــلا ببسب مـــهـــلزاـــنـــم
نيح يفو .ءانيس يف ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت عرفب ةطبترم
ةقفاومب مت يذلا ريجهتلا نع فلتخم دج وه ريجهتلا اذه نأ
اياحضلا ةلضعم نإف ،ةيفرعلا تاسلجلا لالخ نم ةيمسر
اهتابجاوب مايقلاب ةيرصملا ةلودلا لشف نيبت لاح ةيأ ىلع

  .نيررضتملا هاجت

/طابش يف شيرعلا ةنيدم يف ةقطنملا يف طابقألا ريجهت أدب
نم ةيمالسإلا ةلودلا ولتاقم دعص نأ دعب ،٧١٠٢ رياربف
ترشن ،رــيارــبــف /طاــبش٩١ يفو .طاــبــقألا دض مــهــتاـــمـــجـــه
ءاجرأ يف طابقألل أديدهت هيف تهجو ويديف عطقم ةعومجملا
ةريبك دادعأ تذال امنيح ،رياربف /طابش٥٢ لولحبو ،دالبلا

نم ةعبس لقألا ىلع لتق دق ناك  ،رارفلاب ًاقبسم طابقألا نم
،تامجهلا هذه باقعأ يفو73.شيرعلا ةنيدم يف نييحيسملا

لقتنا نيح يف ،ةيليعامسإلا ىلإ لئاوعلا نم تائملا ترجه
 .اينملاو ةيلهقدلاو ةيقرشلاو ةرهاقلاو ديعس روب ىلإ نورخآ

يرسقلا ريجهتلا عنمب ةليفك تاءارجإ ذاختا يف ةيلوؤسملا نإ
ةلودلا قتاع ىلع عقت هعوقو لاح هبقاوع نم فيفختلاو
يف قحلا نيمأت ىلإ ةفاضإلاب ،نمضتي اذهو .اهاوس نود
تاــكــلــتممو تاراــقـــع ةـــياـــمـــحو ،مـــيـــلـــعـــتـــلاو ةـــحصلا ،نـــكسلا
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رادقمب بيجتست ال امً اريثك ةطرشلا تاوق نأ رداصم ةدع تغلبأ
كلذ ناك ءاوس ،تايحيسم ءاسنو تايتف ءافتخا تالاحل فاك
تاوطخ ذاختاب وأ اهيلع تضرع يتلا اياضقلا يف قيقحتلاب

يهو ،بيبل تأشن انيرام ةلاح يفف .اياحضلا لئاوع ةدعاسمل
رشع ةعبس رمعلا نم غلبت انق نم ةيوناثلا ةسردملا يف ةبلاط
اهـتـلـئاـع تمدـقـت ،٨١٠٢ سراــم/راذآ يف تفــتــخا تناــك ًاـــعـــيـــبر
هتقلت يذلا يفاكلا ريغ معدلا ببسب كلذ رثإ ىلع ةيرادإ ىوكشب
اهتلئاع دارفأ ماق امدنع ،نيعوبسأ دعبو .ةطرشلا نم ةلئاعلا
لــخدــتــلا مدــع ببسب مــهــبضغ نــع رــيــبــعــتــلــل جاــجــتــحا مــيــظــنـــتـــب
يف مـهـقـح كاـهــتــناو مــهــلاــقــتــعا مــت ،ةــطرشلا نــم يفاــكــلاردــقــلاــب
ىلإ تالئاعلا نم ديدعلا أجلي ،كلذل ةجيتنو .ريبعتلاو عمجتلا
  .ةلأسملا يف اهلخدت بلطل ةيسنكلا تاطلسلاب لاصتالا

ىلإ اهلوصو دعب ةيحضلا ترهظ ،تارصاقل تثدح ةلاح ةرشع
رشعــــلا تالاحلا نــــيــــب نــــمو( مالسإلا تقــــنــــتــــعاو غوــــلــــبـــــلا نس

لازي ال نيح يف ،نهتالئاع ىلإ ءاسن ةينامث تداع ،ةيقبتملا
ءافتخالا ثداوح ةيوست نإ04)ًالوهجم نييرخأ نيتنثا ناكم
وأ لاقتعالا« هنأ ىلع ةدحتملا ممألا هفرعت يتلا -يرسقلا
نم نامرحلا لاكشأ نم لكش يأ وأ فاطتخالا وأ زاجتحالا
وأ صاــــخشأ وأ ،ةــــلودـــــلا يفـــــظوـــــم يدـــــيأ ىـــــلـــــع مـــــتـــــي ةـــــيرحلا

وأ ةلودلا نم معد وأ نذإب نوفرصتي دارفألا نم تاعومجم
يف هنأ ريغ .ةيرصملا ةموكحلا ةيلوؤسم وه -14»اهتقفاومب

ءاسنـــلاو تاـــيـــتـــفـــلـــل يرسقــــلا ءاــــفــــتــــخالا نــــم ةدــــيدــــع تالاــــح
ءاــفوـــلا وأ اـــياـــحضلا ةـــياـــمـــحـــب ةـــلودـــلا مـــقـــت مل ،تاـــيـــحـــيسملا
 .ةانجلا ةبساحمب اهتامازتلاب



ةـيرـح نـيـحـيسمـلـل لـفـكــيس يذــلا رــمألا ،سئاــنــكــلا مــيــمرــتو ءاــنــب
سئاــنــكــلا دــيــيشت لــّكش ,يلاـــتـــلاـــب .»ةـيـنـيدـلا مــهرــئاــعش ةسرامم
  .رصمل ديدجلا يسايسلا دهشملا يف ًايروحم ًاعوضوم

زيح لخد يذلا٠٨/٦١٠٢ سئانكلا ءانب نوناق يف كلذ جوتو
نيلوؤسملا نأ نيح يفو .٦١٠٢ ربمتبس/لوليأ٩٢ يف ذيفنتلا

هيف اوأر ثيح نوناقلا اذهب اوبحر دق اوناك ةيطبقلا ةسينكلا يف
سئانكلا دييشت فنتكت يتلا ليقارعلاو كوكشلا حيضوتل ةصرف
مغر ناك دقف ،ةيداشرإلا دعاوقلا نم ةيمسر ةعومجم لالخ نم
ماكحألا نم ددع نوناقلا صن يف درو ثيح لدج راثم كلذ
 .سئانكلا ءانب ةلأسم نأشب ةيزييمتلا

تامجهلا ددع ليلقت يف مهسأ دق عيرشتلا نأ تبثي مل ،نآلا ىتحو
٠٨/٦١٠٢ نوناقلا صن نأ نيح يفو .سئانكلا ىلع ةيفئاطلا
رــئاــعشلا هــيــف سراــمــت تناــك ناــكـــم يأ قالـــغإ ةـــحارص رـــظـــحـــي
ةصخرم نكت مل نإو ىتح ،٦١٠٢ سطسغأ/بآ لبق ةينيدلا
ريغ« ةدابعلا نكامأ قالغإ يف ترمتسا دق ةطرشلا نإف ،ًايمسر
يفو .نـيـمـلسملا نـيـيورـقــلا تاــجاــجــتــحال ةــباــجــتسا»ةصخرملا
قوــــقــــحــــلـــــل ةـــــيرصملا ةرداـــــبملا تغـــــلـــــبأ ،٨١٠٢ لـــيرـــبأ/ناسيـــن
لبق نم ةدابع رود٤١ نع لقي ال ام قالغإ مت هنأ ةيصخشلا
ربمتـبس/لوـلـيأ يف٠٨/٦١٠٢ نوــناــقــلا قــيدصت ذــنــم ةـــطرشلا

ءارــــجإ هــــنأ ىــــلــــع تالاحلا ضعـــــب يف كلذ رـــــيرـــــبـــــت مـــــتو ،٦١٠٢
٦١٠٢ ماع نوناق فلاخي اذهو .يفئاطلا فنعلا عنمل يقابتسا

ماع روتسد يف لوفكملا نيدلا ةسرامم يف قحلا ،كلذ نم مهألاو
٤١٠٢. 

،قــمــعألا اـــياضقـــلا عـــم ةـــطرشلا لـــماـــعـــتـــت مل ،هسفـــن تقوـــلا يفو
.سئانكلا ةمجاهمل تاعومجم ئبعت يتلا ضيرحتلاو بصعتلاك
هذه ةمقافمب تالاحلا ضعب يف نوينيدلا ءامعزلا مهاس لب
موك ةيرق دجسم مامال ثيدح لبق نم نيبم اذهو .تارتوتلا
ةعومجم ىلع تاءادتعا ترج ثيح ،اينملا ةظفاحم يف يفوللا

٩٢ يف لزــــنــــم يف نوــــلصي اوــــناــــك طاــــبــــقألا نــــيــــيــــحــــيسملا نـــــم
دض اننيد نإ« فحصلا ىدحإل لاق ثيح :٦١٠٢ وينوي/ناريزح
ًاضيأ ضوفرم كلذ نأ امك .ةملسم ةلود هذه ،[ةسينك] ةيأ ءانب
يف ةسينك ءانب نع عمسن مل تاينينامثلا ذنمو ،نمز ذنم ًاينمأ
34»ةيرق ةيأ

ًايمسر ةلجسملا سئانكلا ىلع ثدحت نأ تاجاجتحالل نكميو
لقت تالفاح نوملسملا ىرقلا ناكس ضعب مجاه ثيح .ًاضيأ

.مهتيرق ةسينك يف ةالصلل ةرواجم ةيرق نم نيمداق نيحيسم
يف ةرصبـــلا ةـــيرــــق يف ،لاــــثملا لــــيــــبس ىــــلــــع ،لاحلا تناــــك هذــــه

رمعلا نم غلبت ،مويفلا ةظفاحم نم ،فيطل يمهف ةراس تناك
يف نـيـمـلسملا اـهـنارـيـجــب تقــتــلا اــمدــنــع طــقــف ًاــماــع رشع ةسمــخ
اهدلاو ماق .تيبلا ىلإ دعت مل ذئدعبو ،٥١٠٢ رياني/يناثلا نوناك
فاطتخاب ىرخألا ةلئاعلا ًامهتم ،ةطرشلا ىلإ ىوكشب مدقتلاب
اهناريج ماق كلذ دعبو .تاءارجإ ةيأ ذختت مل ةطرشلا نأ الإ .هتنبا
مل ،ىرخأ ةرم24.مالسإلا تقنتعا اهنأ معزب ،اهجاوزب لافتحالاب
كلذ تلعف دق تناك اذإ امم دكأتلل تاءارجإ ةيأ ةطرشلا ذختت

 .طغضلا تحت

هنم يناعت يذلا ددعتملا زييمتلا يرسقلا ءافتخالا ةرهاظ سكعت
عـمـتجملا لـظ يف يتاوـلـلا ،تاـيـتــفــلا فاــطــتــخاــف .تاــيــلــقألا ءاسن
مدــخــتسي ،نــيــمــتــنا ةــفــئاــط ةــيأل فــعضألا نــه ،يوــبألا يرصملا

ىلإ يدؤي نأ نكميو ،فئاوطلا نيب تاعازنلا يف ةادأك ًابلاغ
تاــطــلسلا ىــلــع نإف كلذــل .رـــخآ نـــيد قاـــنـــتـــعاو يرسقـــلا جاوزـــلا
اهيف مت تالاح ةيأ ديدحتل ةسوملم تاوطخ ذختت نأ ةيرصملا

نمل هـــنإو .ءاسنـــلاو تاـــيـــتـــفـــلا ىـــلــــع طــــغضلا وأ هارــــكإلا ةسرامم
ةنجل ليكشتك ،ةلقتسم ثحب ةيلمعب مايقلا متي نأ يرورضلا

دق رخآ ًانيد تقنتعا يتلا ةاتفلا تناك اذإ ام ديدحتل ،ةيئاضق
 .اهتدارإ ضحمب كلذ تلعف

G’YàóGAGä Y∏≈ GŸÑÉÊ Gdójæ«á hGŸü°∏Ú
قوــقــح نأ نــم مــغرــلا ىــلــع-رــيرــقــتــلا اذــه يف ًاـــقـــباس رـــكذ اـــمـــك
الإ غ»ةيوامسلا نايدألا« دحأ مهنوكل ًانوناق ةلوفكم نييحيسملا
.سئاــنــكــلا دــيــيشت لاجم يف زــيـــيـــمـــتـــلا نـــم ًالـــيوـــط اوـــناـــع مـــهـــنأ

سئانكلا ريوطتب ةقلعتملا ةدقعملا ةيرادإلا تاءارجالاو نيناوقلاف
ةنورم رثكألا دجاسملا ءانب طورش سكع ىلع ،يه ،رصم يف

ةيحيسملا ةدابعلا نكامأ ءانب لقرعت مل ،ًابلاغ ةذفنملا ريغو
ريثكلا نيعأ يف اهتيعرش ضيوقت يف ًاضيأ تمهاس لب ،بسحف
لزاـــنملا يف ةـــيـــعاــــمجلا ةالصلا نأ نــــيــــح يفو .نــــيــــيرصملا نــــم
تلصح دقف ،ةيعرش ريغ وأ نوناقلا نع ةجراخ تسيل ةصاخلا
ةــماــقإ ةــجــحــب نــيــمــلسملا نارــيجلا لــبــق نــم كلذ مــغر تاءادـــتـــعا
 .ةيرقلا يف»ةصخرم ريغ ةسينك«

ًارؤب ىرـــخألا ةـــيـــحـــيسملا تاسسؤملاو سئاـــنـــكـــلا تلـــكش اذـــكــــهو
نم ديدعلا فادهتسا عم ،يفئاطلا فنعلا لامعأ عالدنال ةنخاس

ناك امك ،ةيعامتجالا وأ ةيسايسلا تارتوتلا جوأ يف سئانكلا
ددع ىلع ءادتعالا مت امنيح٣١٠٢ سطسغأ/بآ يف لاحلا هيلع
عولخملا سيئرلل نيديؤملا تائم لتقم بقع سئانكلا نم ريبك
قباسلا سيئرلا علخ باقعأ يفو .ةينمألا تاوقلا دي ىلع يسرم
لظ يف هنأ٥٣٢ ةداملا هيف تدعو ،ديدج روتسد ةغايصو يسرم
ميظنتل ًانوناق باونلا سلجم ردصيس« لوألا يعيرشتلا رودلا
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نــــيــــب نـــــيـــــيـــــحـــــيسم دض تعـــــفر ينـــــيدـــــلا ءاردزا اـــــياضق سمـــــخ
ىلإ تدأ اهعيمج :٨١٠٢ وينوي/ناريزحو٤١٠٢ وينوي/ناريزح
تاسلـــج تنـــمضتو نـــيـــيـــحـــيسملا دض ةـــيـــفـــئاـــط ءادـــتــــعا تالاــــح
نييحيسملا دض ةيئاضقلا ىواعدلا فاقيإ يف حجنت مل ةحلاصم
ىلع اهلوادت مت ةثداح لالخ نم اذه حضتيو84.مهيلع ىعدملا
.اينملا يف ةيرصانلا يف نابش بالط ةعبرأ نمضتت  عساو قاطن
لبق نم مهل ريصق ويديف طاقتلا مت ،٥١٠٢ ماع تايادب يفف
ةلودلا يلتاقم رود هيف اولثم ريصق يمكهت عطقم يف مهملعم
تقو يفو .مهتيحض نوحبذي مث نمو نولصي مهو ةيمالسإلا

ةجيتنو .تنرتنإلا ةكبش ىلع هبيرستو ويديفلا فاشتكا مت قحال
يف نييحيسملل ةعباتلا لاحملاو لزانملا ةمجاهم تمت ،كلذل
ةيفرع ةسلج دعب ًايرسق ملعملا ةلئاع ريجهت مت نيح يف ،ةيرقلا

هذه نم يأ ةلاحإ متت ملو .ةيرقلا يف اهدقع نمألا تاوق تلّهس
نجسلاب هيلع مكحلاو ملعملا لاقتعا متو .ةمكاحملل تاكاهتنالا

طاــبش يف فاــطملا ةــياـــهـــن يف ردص اـــمـــنـــيـــب تاوـــنس ثالـــث ةدمل
نجسلاب ةعبرألا نيقهارملا نم ةثالث ىلع مكح٦١٠٢رياربف/
ةأشنــــــم يف عــــــبارـــــــلا قـــــــهارملا عضو مـــــــتو تاوـــــــنس سمـــــــخ ةدمل
94.ثادحألل

e≤ÉV°ÉI Gfà¡ÉcÉä Gdæ¶ÉΩ Gd©ÉΩ hGdàÑû°Ò
موقي دق يتلا ةيريشبت اهنأ ىلع ةفنصملا تاطاشنلا ةبقاعم نإ
وه ،نييحيسم مهنيب نمو ،ةفلتخم ةينيد تايلقأل نومتنم اهب
ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم٨١ ةداملل كاهتنا

دعي ال ،ًاضيأ يرصملا نوناقلا نأ امكRPCCI(.05( ةيسايسلاو
لبق نم معدلاو عيجشتلا ىقلي هنأ قحلاو :ةميرج ينيدلا ريشبتلا
نم٧ ةداملا دكؤت ،لاثملا ليبس ىلعف .مالسإلا ةلاح يف ةلودلا

يذلا وهو ،رهزألل ةلودلا ليومت بوجو ىلع٤١٠٢ ماع روتسد
ةــغــلــلاو نــيدــلا موـــلـــع رشنو مالسإلل ةوـــعدـــلا ةـــيـــلوؤسم ىلوـــتـــي«
اهريسفت متي يتلا لاعفألا نأ ريغ .»ملاعلاو رصم يف ةيبرعلا

ءاردزاك ىرخأ مهت ةلظم تحت جردنت ام ًابلاغ ةلكاشلا هذه ىلع
يف دجن ال اــنــنأ مــغرو نــكــل .ماــعـــلا ماـــظـــنـــلا كاـــهـــتـــنا وأ ناـــيدالا
ةميرج اهنأ ىلع ًايمسر ةفنصم ةميرج ةيأ ةينوناقلا تاعيرشتلا
ضعب همدختسي يذلا وه تاذلاب حلطصملا اذه نإف ،»ريشبتلا«
ويلوي/زومت يفو .مرجلا فصول نوماعلا نوعدملاو نوققحملا

ءاردزاب ةيردنكسإلا يف هزتنملا نم نابش ةثالث ماهتا مت ،٥١٠٢
،ةماسأ يزوف ىعديو ،مهنم دحاو دجو امدنع ريشبتلاو نايدالا

ميلعتلا ريشانم ضعب ىلإ ةفاضإ نيملسملا ىلع حلبلا عزوي وهو
دـــحأ لـــمـــعـــتسا دـــقو .نـــيرـــخآلا ةـــبحم ىلإ وـــعدــــت يتــــلا يحــــيسملا
امأ .هلاقتعال ةطرشلاب لصتاو هيلع ضبقلل ةوقلا نينطاوملا
دنع امهعم قيقحتلاو امهلاقتعا نع ديفأ دقف نيرخآلا نيباشلا
تقو يف ةفاك ةثالثلا ماهتا ىرج دقو .لقتعملا يف هل امهترايز

تاقيلعلا ةيرق يفو٤١٠٢ ماع وينوي/ناريزح يف ،ةيردنكسإلا
نـيـيـحـيسملا هـجاو اــمدــنــع ،٤١٠٢ سطسغأ/بآ يف ناوسأ يف

44.تاجاجتحاو تارهاظم ةالصلل ةرواجم ىرق نم نيمداقلا

لزنم يأ ليجستل ةسوملم ةلواحم ةيأ نإف ،ىرخأ تالاح يفو
ليبس ىلع :جاجتحالل ةاعدم نوكت نأ نكمي ةسينكك ًايمسر
ةيمسر ريغ ةسينكك مدختسي ناك لزنم حبصي نا نكمي ،لاثملا
نم ةنجل ةيرقلا تراز ام اذإ رتوتللً اردصم نييحيسملا نيلصملل
قــيــفوـــت تاءارـــجال الاـــمـــكـــتسا ىـــنـــبملا ةـــنـــياـــعمل ناـــكسإلا ةرازو
اــبــنألا ةسيــنــك ةــلاـــح يف ىرـــج اـــم اذـــهو .هصيـــخرـــت و هـــعاضوا

تاولصلا اهيف تمت يتلاو ،رصقألا يف ةليالحلا ةيرق يف ساراك
تعـــلدـــنا نأ تثـــبـــل اـــم هـــنأ رـــيــــغ :٥١٠٢ماـع ذـنـم مـظــتــنــم لــكشب
ةنجل لبق نم ةسينكلا ةرايز نم ريصق تقو دعب تاجاجتحالا

،ىرخأ تالاح يفو٨١٠٢.54 ليربأ/ناسين يف ناكسإلا ةرازو
ةنجل ةرايز تقو بيرست مت ،انق ةظفاحم يف دوط ةيرق ةلاحك
يف ةمراع تاجاجتحا ىلإ كلذ ىدأ دقو .ًاقبسم ناكسإلا ةرازو
ةسيـنـكـلا ىلإ لوصوـلا نـم ةـنـجــلــلا عــنمل طــئاــح دــيــيشتو .ةــيرــقــلا

نع لوؤسملا صخشلا درطل ةيرقلا خويش نم تاوعدو اهتنياعمل
64.ةسينكلا صيخرت بلط

قح نامض نع ،ةيمسرلا تاسسؤملا فلخت ثادحألا هذه رهظت
روتسدو ةيلودلا اهتامازتلال ًاقفو  ةيرحب ةدابعلا يف نييحيسملا

ةجلاعم يف اهتبغر مدع نّكم دقف ،كلذ نع ًاضوع لب .٤١٠٢
فـنـعـلـل رـمـتسملا مادـخـتسالا نـم ،ًاـقـمــع رــثــكألا بصعــتــلا اــياضق
   .ةدابعلل ةيعرش نكامأ سيسأتل ىعست فئاوط دض بيهرتلاو
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يف تابوقعلا نوناق يف ةروكذم ةميرج وه ينيدلا فيدجتلا نإ
« :تاطاشنلا نم ةلسلس ىلع تابوقع ضرفت يتلاو ،و٨٩ ةداملا

ةليسو ةيأ وأ ةباتكلا وأ لوقلاب جيورتلا يف نيدلا لغتسا نم لك
وأ ريقحت وأ ةنتفلا ةراثإ دصقب ،ةفرطتملا راكفألا نم ىرخأ
ةيمتنملا فئاوطلا وأ ةيوامسلا نايدألا نم رثكأ وأ دحاو ءاردزا
.»يعاــمــتـــجالا مـــلسلا وأ ةـــيـــنـــطوـــلا ةدـــحوـــلاـــب رارضإلا وأ اـــهـــيـــلإ

نـم ةــعوــمجم فادــهــتسالً ارارــم ينوــناــقــلا صنــلا اذــه مدــخــتسيو
74.ةيلودلا رياعملل ًاقفو ةينوناق ريغ دعت ال يتلا تاريبعتلا

تاروشنم يه فيدجتلا تاءاعدال ةعئاشلا رداصملا نمض نمو
نم تاحيرصت وأ نيملسملا نيدلا لاجر دقتنت يتلا كوبسيفلا
تاداـعـلـل ةضقاـنــم رــبــتــعــت فوــفصلا يف نــيــيــحــيسملا نــيــمــلــعملا
ساـنـلا ةـئبـعـتـل ةـجـحـك ًةداـع روــمألا هذــه مدــخــتستو .ةــيــمالسإلا

كانه تناك .ةيحيسملا ةفئاطلا دض تاءادتعا ىلع ضيرحتلاو



بصانملا ىوتسم ىلع ىتح نييحيسملا هاجت زييمتلا رارمتسا
ةــلاــح يه ةــقــثوملا تالاحلا ىدــحإف .ءاسنــلا اــمـــيس الو ،اـــيـــلـــعـــلا
ةــــئيــــهــــل ىــــلــــعألا سلجملا يف وضعــــلا ،اــــقوـــــل نساحم ةراشتسملا
سيــئر بصنــم ىلإ اــهــحــيشرــت مــتــي مل يتــلاو ،ةـــيرادإلا ةـــباـــيـــنـــلا
تاثحابملا تزكر دقو .ةيرادإلا ةباينلا ةئيهل ىلعألا سلجملا
ةيحيسم ةأرما سؤرت ةركف ةضراعمو اقول نيد ىلع ةيلخادلا
ماشه راشتسملا لزع كلذ نع ضخمت دقو .نيملسملا اهئالمزل

حيشرتلا ةيلمعل هتضراعمو ةثداحلا هذه نع هغالبإ ببسب لكيه
 .ةلودلا سلجم ماما ةلزع رارق يلع نعط مدق هنكلو ،ًاقحال

ةـياـمـح زـيـيـمـتـلا ثداوـح نـع غـيـلـبـتـلــل ةــيــلآ رــفوــت نــمضي اــمــنــيــب
نييحيسملل ةيامحلا نمً اردق هتاذ نآلا يف رفوي هنإف نيغلبملا
ةيضوفم لبق نم ةجلاعم رمألا اذه مزلتسيو .زييمتلل نيضرعملا

اهنع نلعملا ةنجللا يهو ،دعب لكشت مل يتلاو ،زييمتلا ةحفاكم
ليكشت ريخأت مهاس دقو .٤١٠٢ ماع روتسد نم٣٥ ةداملا يف
ماـــكـــحألا قـــيـــبـــطـــت رـــيـــخأت يف هـــخـــيراـــت ىـــتـــح ةـــيضوـــفملا هذـــه
زييمتلا نم نينطاوملا ةيامحل فدهت يتلا ىرخألا ةيروتسدلا
 .ةثلاث فارطأو ةلودلا يلوؤسم نع رداصلا
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،تلخ ةنس٠٠٥٣ ىلإ ةيرصملا ةيدوهيلا ةفئاطلا خيرات دوعي
ةيدوهيلا زكارملا مهأ يناث ةيردنكسإلا تناك مالسإلا لوصو لبقو

ضعب يف ةفئاطلل ةبسنلاب ةايحلا تمستا85.ملاعلا ءاجرأ يف
عـمــقــلاــب ىرــخأ تالاــح يف نــكــلو ،لوــبــقــلاو حــماستــلاــب تاــقوألا

رشع عساتلا نرقلا ىدم ىلعو ةينامثعلا ةبقحلا لالخو .زييمتلاو
تلبقتساو ًايملاعً ازكرم رصم تربتعا ،نيرشعلا نوقلا لئاوأو
،اسنرفو ،نانويلا نم نونطاوم اهنيب نمو ،ةيبنجألا تايلاجلا

ىمتنا دقو ،اذه .داصتقالا يف ًامهمً ارود اوبعل نيذلاو ،ايلاطيإو
ةروسيم تالئاعل٧٤٩١ ماع لبق نييرصملا دوهيلا نم ريثكلا
ةيفاقثلا تاطاشنلا يف ًاماهً ارود تبعلو ةيراجت حلاصم تكلتما
ةــيــعاــمــتــجالا تاسسؤملاو ةــيرــيخلا تاــيـــعـــمجلا تسسأو ،دالـــبـــلـــل
مهنم ليلق رفن لمع دقو .نونفلا لاجم يفً ازرابً ارود تبعل كلذكو

95.يعويشلا بزحلا وأ دفولا بزح ىلإ اومضنا ثيح ةسايسلا يف

يلاوــح ةــيدوــهــيــلا ةــفــئاــطــلا دارــفأ ددــع غــلــب تقوــلا كلذ لوــلــحــبو
.نويلم٩١ غلابلا ناكسلا ددع يلامجا نم ًاصخش٠٨٬٠٠٠
ىلع لوصحلا نم دوهيلا نييرصملا عبر ىوس نكمتي مل نكلو
ماــعــل ةــيرصملا ةــيسنجلا نــيــناوــق قـــيرـــط نـــع ةـــيرصملا ةـــيسنجلا

يلاوح ،ةيقبلا امأ .ةيبوروأ ةلود ةيسنج رخآ عبر لمحو٩٢٩١
06.ةيسنج نودب اوناكف صخش٠٤٬٠٠٠

نيمهتملا حارس قالطإ مت٦١٠٢ رياربف/ طابش يفو .قحال
قالــــغإ مـــــتو يرصم هـــــيـــــنـــــج فالآ٣ تغـلـب ةـلاـفــكــب مــهــعــيــمــج

،لوألا هيلع ىعدملا ىلع ءادتعالاب اوماق نيذلا امأ15.ةيضقلا
مهعم قيقحتلا متي ملف ،هلاقتعا لبق هيلع اودتعا دق اوناك نيذلاو
 ً.ادبأ
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تالاجملا فلتخم يف نييحيسملا ةكراشم دض هجوملا زييمتلا نإ

يف يطبقلا ليثمتلا مدع ىلإ ةفاضإلابف .راشتنالا عساو رمأ وه
،ةنيدملا وظفاحم رود نع مهئاصقا اهنيب نمو ،ةماعلا فئاظولا

دمعو قطانملا ءاسؤرو ،تاظفاحملا زكارمل نويلحملا ءاسؤرلاو
يف طابقألا دض زييمتلل ةقثوملا تالاحلا نم ديدعلا كانه ،ندملا
 ً.ادبأ اهتلئاسم وأ اهيف قيقحتلا متي مل يتلاو ةماعلا فئاظولا

ثيح  ،٤١٠٢ ماع ذنم نسحت دق مهليثمت نأ ودبي ةيحان نم
ليثمتلا« نيحيسملل٤١٠٢ ماع روتسد نم٤٤٢ ةداملا لفكت
تاباختنا نوناقب ةددحم ،دعاقملا نم ةصح لالخ نم»بسانملا

لصأ نمً ادعقم٤٢ ـب٤١٠٢ وينوي/ناريزح يف بعشلا سلجم
لعفلاب كلذ مهاس دقو .ةيباختنالا حئاولل ًاصصخمً ادعقم٠٢١

ىلإ مهددع لصيل نييحيسملا نيلثمملا ددع يف ةقحال ةدايز يف
ةثالثو ً،القتسمً ادرف٢١ مهنم ،ةيبزحلا حئاوللا ىلع٤٢ :٩٣
ليثمتلا نم ىوتسم ىلعأ وه اذه نأ نم مغرلابو .سيئرلا مهنيعي
،ةلالد رثكأ وحن ىلع ،و٤٢٩١ ماع ذنم ناملربلا يف يحيسملا

،١١٠٢/٢١٠٢ ناملرب يف نيلثمملا رشع ينثالا نييحيسملا نم
25.يلامجإلا دعاقملا ددع نم طقف ةئاملاب٥,٦ يلاوح غلبي هنإف

،نييحيسملا ناكسلا ددعل ةيمسرلا تاريدقتلا نم ربكأ ةبسن -
ةـفـئاـطـلا ردـقـت يتـلا ىرـخألا تارـيدـقـتـلا نـم رـيـثــكــب لــقأ اــهــنــكــلو
.دالبلا ناكس ددع نم ةئاملاب٠٢ و٠١ نيب حوارتت ةبسنب
ً:ارخؤم نييحيسملا ءارزولا ددع صلقت دقف ،ًاضيأ لاحلا كلذكو

لكشملا ءارزولا سلجم ءاضعا نم ةئاملاب٥ يلاوح اولكش ثيح
)٥١٠٢ لوليأ -٤١٠٢ راذآ( بلحم ميهاربا تارازولا ءاسؤر نم
سلجم يفو ،)٨١٠٢ ناريزح -٥١٠٢ لوليأ( ليعامسا فيرشو
نمً اءدب( يلوبدم ىفطصم ءارزولا سيئر ةسائرب ريخألا ءارزولا

نم فلؤم سلجم يف طقف دحاو يطبق رايتخا مت )٨١٠٢ ناريزح
 .ةئاملاب٣ نم لقأ ىلإ ةبسنلا صّلق امم ً،اريزو٤٣

مت ،٨١٠٢ سطسغأ/بآ يف هنع نلعملا يرازولا ليدعتلا يفو
داـج لاـمـك اـمـه ،نـيدـيدـج نـيـنـثا نـيـيـحـيسم نــيــظــفاحم نــيــيــعــت

يتـلاو ،)طاـيـمد( لـيـئاـخـيـم ضوـع لاـنـمو )ةـيـلـهـقدــلا( مــيــبوراش
اهنييعت متي يتلا دالبلا خيرات يف ىلوألا ةيحيسملا ةأرملا تناك

نـــع ةـــئطاـــخ ةرـــكـــف يطـــعـــي ماـــهـــلا زاجنإلا اذـــه نأ الإ .ًاــــظــــفاحم
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 .ةينطولا ةدحولا ددهي

ىرخأ تايدحت ًاضيأ ةيطبقلا ةغللا ءايحإ تالواحم تهجاوو
)ةيريحبلا( ةنيعم ةجهل تنبت يتلاو ،ةسينكلا ةسسؤملا نم
لامك روتكدلا ةلاح يف يلج اذهو .تاولصلا يف ةيسيئر ةغلك
يذلاو ،ةيطبقلا تاساردلا دهعم يف سردملا ،قاحسإ ديرف

مت هاروتكد ةحورطأ يف ةفلتخم ظفل ةقيرط ميدقت لواح
نكل .ةيطبقلا ةغللا ءايحإ ىلع تزكر ،٧٠٠٢ ماع اهميدقت
رشع نع ديزت ةدملو هنأ ريغ ،هؤاغلا مت ةحورطألا نع عافدلا

تالهؤم ةيأ كلمي مل يذلاو ،ةنهكلا نم وضع بلاط ،تاونس
فارتعالا متي نأ نامضل هتحورطأ جئاتن ريغي نأ ،ةيميداكأ
اـهـنأب ةدـيدجلا ةـيرـيـحـبـلا ةـجـهــلــل ةدــمــتــعملا ةسيــنــكــلا قــطــنــب
يأب ةيقيقحلا هجئاتن رشن مدع كلذكو ،ةحيحصلا ةجهللا

روتكدلا لصف مت دقف ،كلذل ةجيتنو65.رشنلا لاكشأ نم لكش
يف ةيطبقلا ةغلل ًاسردم اهنيح لمعي ناكو ،هلمع نم قاحسإ

نـيـيـمـيداـكأ لصف ًاضيا مـت اـمــك ،ةــيــطــبــقــلا تاساردــلا دــهــعــم
75.قاحسإ روتكدلا عم مهنماضت ببسب دهعملا نم نيرخآ

روتسدلا نم٧٤ ةداملا يف دكؤم ةفاقثلا يف قحلا نأ ىلع
ةيوهلا« ةيامح يف ةلودلا تايلوؤسم ددحي يذلاو ،يرصملا
صن وهو-»ةعونتملا ةيراضحلا اهدفاورب ةيرصملا ةيفاقثلا
ةيحانلا نم هنأ ريغ ،ةلماش ةينطو ةفاقث معدي نأ يغبني
ثارت نم ءزجك هب فارتعالل ةلودلا هراتخت امب ديقم ةيلمعلا
جيورتلا اهيف مت ،بيرعتلا نم دوقع تشمه دقو ،اذه .دلبلا
ثدحتي يتلا ةديحولا ةينطولا ةغللا اهنأ ىلع ةيبرعلا ةغلل
مهتغل مادختسا يف طابقالا قوقح مظتنم لكشب ،عيمجلا اهب
نم ًايروحم ًابناج ةيطبقلا ةغللا لكشت .لخدت نودبو ةيرحب
ءاقب معدل دراوملاو ةيفاكلا ةيامحلا ريفوت نود نمو :مهتيوه
ةــيــفاــقــثــلا ةاــيــحــلــل ىرــخألا تالاجملا نإف ،ةــيــطــبــقــلا ةـــغـــلـــلا
 .دارطاب لحمضت فوس ةفئاطلل

ةينانويلا ةيدجبألا مادختساب بتكت يتلا ،ةيطبقلا ةغللا نإ
يلا اهروذج دوعت ،ةيقيطوميدلا ىلإ دنتست فورح ةعبسو
عبارلا نينرقلا نيب مألا ةغللا تناكو ،ةميدقلا ةيرصملا ةغللا

لاـــمشل نـــيـــمـــلسملا وزـــغ دـــعـــبو ،نـــكـــل .نـــيـــيدالـــيملا عـــباسلاو
نرقلا ذنمو ،ةيبرعلا ةغللاب ًايجيردت اهلادبتسا مت ،ايقيرفإ
.سانلا نيب عساو قاطن ىلع مدختست دعت مل هيلي امو رشاعلا

يف تاوـلصلـل ةــغــلــك اــهــمادــخــتسا رارــمــتسا نــم مــغرــلا ىــلــعو
ةيسنكلا تاظعلا تحبصأ دقف ، ةيسكذوثرألا ةيطبقلا ةسينكلا
نم ريثكلا دقفو ةيبرعلا ةغللاب ىقلت رشع يناثلا نرقلا دودحب
35.ةيكحملا ةيطبقلا ةغللا مهف ىلع ةردقلا نييداعلا طابقألا

ةدع ترج ،نيرشعلا نرقلاو رشع عساتلا نرقلا لالخ هنأ الإ
سرادملا يف اـــهسيردـــت مـــتو ةـــغـــلـــلا ءاـــيـــحإ ةداـــعإل تالواحم

،تاساكتنا ةدع تلصح دقف ،كلذ نم مغرلابو ، نكل .ةيطبقلا
رشن امدنع ،نيرشعلا نرقلا تاينيسمخ رخاوأ نم اميس الو
اذه نمضت دقو .رصم يف ةيبيرعتلا هتاسايس رصانلا دبع
سرادملا يف مـيـلـعــتــلــل ةــيــمازــلإ ةــغــلــك ةــيــبرــعــلا ةــغــلــلا ضرــف
رثأ دقو .يبرعلا خيراتلا سيردت كلذكو ،ةيوناثلاو ةيئادتبالا

ربتعت تناك يتلاو ،ةيطبقلا سرادملا ىلع صاخ لكشب اذه
فاطملا ةياهن يف اهميمأت متو ، بيرعتلا تاسايسل ةضقانم
 .كلذل ءاّرج ةيطبقلا ةغللا تناع دقو .١٦٩١ ماع

تاـطـلسلا عـمـق عـم ،اذـه اـنـموــي ىــتــح قــئاوــعــلا هذــه رــمــتستو
نيطشانلاو يندملا عمتجملا تاعومجم تالواحمل ةيرصملا

تابلط ضفر مت ،لاثملا ليبس ىلعف .ةغللا ءايحإ ةداعإل
45.رارمتساب ةيطبقلا ةغللا ملعتل جيورتلل تامظنم سيسأت

نم صاخ وحن ىلع ةيطبقلا ةيندملا تامظنملا ريذحت متو
ميلعت مهتاطاشن نمضتت نأ نم نيينمألا نيلوؤسملا لبق
ودبي ،نأشلا اذه يف ةلودلا ةسايس ءارقتساب55.ةيطبقلا ةغللا
لـفاحملا يف ةـيـطــبــقــلا ةــغــلــلا مادــخــتسا نــكــمــي هــنأ ىرــت اــهــنأ
نأ هنأش نم اهئايحا نإف ،ةينيدلا تالافتحالاك ةيمسرلا
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16.نييرصملا دوهيلل تالاقتعا ةجوم تثدحو ةيدوهيلا ةفئاطلا

مزــلــت نــيــناوـــق تردص٧٤٩١ ماـــــــــع يف ،كلذ ىلإ ةـــــــــفاضإلاــــــــــب
تاعبت اذه لمحو ،نييرصملا نم ةئاملاب٥٧ فيظوتب تاكرشلا

ىوس لمحي مل ذإ ،دوهيلا دالبلا ناكس نم ديدعلا ىلع ةيبلس
٨٤٩١  وــياــم/راـــيأ٤١ يفو .ةـيرصملا ةــيسنجلا مــهــنــم لــيــلــقــلا

تاــيــنــيــثالــثــلا طاسوأ ذــنــم ةــيــماسلــل ةضهاــنملا رـــعاشملا تأشن
ةلود سيسأتو نيطسلف/ليئارسإ يف تاكابتشالا عم ترمتساو
ىلع تامجه ةدع تعقو ،٧٤٩١و٥٤٩١ يماع نيبو .ليئارسا
يف ةــيدوــهــي ةسردــمو ،يدوــهـــي ىـــفشتسمو ،ةـــيدوـــهـــيـــلا دـــباـــعملا
دض ضيرـحـتــلاــب ةــيساــيس تاــعوــمجم تماــق دــقو .ةــيردــنــكسإلا



اــهــتـــظـــحال يتـــلا ةـــيـــقالـــخألا تاءاسإلا اـــمأ .»اهتراهـطو ةـيـنـيدـلا
76.لوحكلا ءاستحاو مشتحملا ريغ سابللا تلمش دقف ةمكحملا

ةفاك نم دوهيلا جاجحلا نم تائملا بطقتسا دق لافتحالا ناكو
اهقح نم ةيدوهيلا ةفئاطلا تمرح وحنلا اذه ىلعو .ملاعلا ءاحنأ

.ةريصح يبأ دلوم تالافتحاب عاتمتسالا يف

G’CN£ÉQ Gdà» J¡óO MØß GdÎGç
ماخاحلا ربق ةلازإب كلذك ةمكحملا ترمأ ،هتردصأ يذلا مكحلا يف

مل ةيدوهيلا ةفئاطلا نأ معزب ،ةينطولا ةيرثألا ينابملا ةحئال نم
يف اهل ناكم الف هيلعو ،ةيرصملا ةراضحلا ريوطت يف مهاست
ةقيض ةءارق سكعت ةمكحملا ةجح نأ ىلع86.يفاقثلا دلبلا ثارت
ةيامح يف ةلودلا ةيلوؤسمب ةقلعتملا ةيروتسدلا ماكحألل ةديقمو
ىلع صنت4102 روتسد نم05 ةداملاف كلذ يفو .يفاقثلا ثارتلا
عيمجب ،ىونعملاو ىداملا ،ىفاقثلاو ىراضحلا رصم ثارت« نأ
،ةــيــطــبــقــلاو ،ةــمــيدــقــلا ةــيرصملا ،ىرــبـــكـــلا هـــلـــحارـــمو هـــتاـــعوـــنـــت
هيلع ظافحلاب ةلودلا مزتلت ،ةيناسنإو ةيموق ةورث ،ةيمالسإلاو
يبدالاو يراـمـعملا رصاـعملا يفاــقــثــلا دــيصرــلا اذــكو ،هــتــناــيصو
ةميرج كلذ نم يأ ىلع ءادتعالاو ،هتاعونت فلتخمب ينفلاو
ظافحلاب اصاخ امامتها ةلودلا ىلوتو .نوناقلا اهيلع بقاعي
نأ ثيحو ،اذهلو .»رصم يف ةيفاقثلا ةيددعتلا تانوكم ىلع
،ةماه ئدابمك يفاقثلا ددعتلا ىلإ ةفاضإ عونتلا ركذت ةداملا

ثارتلا ينثتسي امب ةداملا هذه رسفت نأ ةمكحملا تراتخا دقف
ةراضحـلـل نــكــي مل« هــنأ ةــجــح ىلإً اداــنــتسا ،دــلــبــلا يف يدوــهـــيـــلا
ريثأت يأ ةصاخ ةفصب ةيدوهيلا ةنايدلاو ةماع ةفصب ةيدوهيلا

ةقالع الو ةميدقلا ةيرصملا ةراضحلا ىلع رشابم ريغ وأ رشابم
96»نونفب مهل

ةـفـئاـطـلـل لـيوـط خــيراــتــلا ناــبسحلاــب ذــخأي نأ رارــقــلا لــفــغأ دــقو
عونتلل روتسدلا ةيامح حور سكع راسو رصم يف ةيدوهيلا

راثآلا مظعم ليجست نابسحلاب ذخأي مل كلذك .يفاقثلا ددعتلاو
ةيدوهيلا دباعملا ميمرت يف هرودو راثآلا ةرازو لبق نم ةيدوهيلا
دبعم ميمرتب لبق نم ةرازولا تماق دقو07:لامهإلا اهلاط يتلا

وـهاـيـلإ دـبـعـم مـيـمرـتــب ًاــيــلاــح موــقــت يهو17نوـمـيــم نــب ىسوــم
ضعب ىدل ططخ دجوت ،كلذل ةفاضإو27.ةيردنكسإلا يف يفاناه
ليوحتل»نبللا ةرطق ةيعمج« لمشت ةيموكحلا ريغ تامظنملا
فارتعالا معدو ةيفاقث زكارم ىلإ رصم يف ةيدوهيلا دباعملا
37.ينغلا رصم خيرات نم ءزجك ةفئاطلا ثارتب

مايقلا يف يلج وحن ىلع ةلودلا هيف تقفخأ رخآ لاجم كانهو
نيدلا ةيرح يف قحلاو ةفاقثلا يف قحلا ةيامح يف اهتيلوؤسمب
ةيدوهيلا ةربقملاف .ةيدوهيلا رباقملا سيندت وهو الأ دقتعملا وأ

يلاوح لاقتعا مت ةزيجو ةرتف دعبو ،ةيفرعلا ماكحألا تضرف
٠٠٣ نــم رــثــكأ مــهــنــيــب نـــم ،ةـــيساـــيس باـــبسأل صخش١٬٠٠٣
دوعت يتلا تاراقعلا نم ريبك ددع ةرداصم تمت كلذكو .يدوهي
٠٢٬٠٠٠ وحن رداغ ،ثادحألا هذه ةيفلخ ىلعو .دوهيل اهتيكلم
.نيتيلاتلا نيتنسلا ىدم ىلع رصم ةيدوهيلا ةفئاطلا دارفأ نم
نيب ةريبك ةهجاوم تدهش يتلا٦٥٩١ ماع سيوسلا برح دعبو
ةــجوــم تثدــح ،رصم دض ةدــحـــتملا ةـــكـــلـــمملاو لـــيـــئارساو اسنرـــف
يلاوــح لاــقــتــعا مــت ثيــح ،درــط تالاــحو تارداصمو تالاــقـــتـــعا

مهنأ نلعأ نأ دعب٠٠٠٫٦٣  ليحرت مت ةياهنلا يفو ، يدوهي٠٠٩
»ةنياهصلا« عنمي ديدج نوناق ريسفت مت دقو ،اذه .ةلودلل ءادعأ

ينعي هنأ ىلع نيريثكلا لبق نم ةيرصملا ةيسنجلا لمح نم
يلاوــــــــح الإ قــــــــبــــــــي مل ،٧٦٩١ ماـــع دـــعــــبو .ماــــع لــــكشب دوــــهــــيــــلا

صخش٠٠٣ ىلإ درطم لكشب مهددع صلقتو .يدوهي١٬٠٠٠
،ةيدوـهـيـلا ةـفـئاـطـلا دادـعـت غـلـبـي موـيـلاو٠٧٩١.26 ماـع لوــلــحــب

ريغ36،ةيردنكسإلاو ةرهاقلا يف ةنيزد نم لقأ ،ريراقتلا بسح
ةسراممل مهرارمتسا عم مهتيوه نوفخي نيرخآ دوجوب دقتعي هنأ

46.يرس لكشب مهتنايد

b†°ÉjÉ QGgæá
باطخلا يف ةيدوهيلا ةفئاطلا لاطت يتلا تاكاهتنالا زربأ لثمتت
.ةيرصملا تاكنلاو لاثمألا يف ةرثكب رشتنملاو ،ةيهاركلاب معفملا

نيب طلخلا متي ثيح ،فولأم ريغً ارمأ تسيل تاءارتفالاف كلذكو
ذإ ،رركتم لكشب ليئارساو ةينويهصلاو ةيدوهيلا ةفئاطلا ءاضعأ
هـجاوـي كلذــبو56.نـيـلـمـتحملا سيساوجلا ةــفص مــهــيــلــع نوــغــبسي
 .رطاخملاب ًةفوفحمً ةايح نوقابلا دوهيلا

Gfà¡ÉcÉä G◊≤ƒ¥ Gdã≤Éa«á hGdójæ«á
رفوتي ال ،ةرهاقلا يف ًاسينك١١ ـل ةيدوهيلا ةفئاطلا ةيكلم مغر
حمسي ام دراوملا نم ةفئاطلل رفوتي ال امك كانه ماخاح يأ
باصنلا نأ ثيحو .رصمل تاماخاحلا دحأ ةرايز تاقفن اهلمحتب
نمف ،ةيدوهي ةالص ةماقإل )ناينم( صاخشأ٠١ دوجو بلطتي
مهنأ نم مغرلا ىلع ،ددعلا اذه عمجت نأ ةفئاطلا ىلع رذعتملا
حتفب ةينيدلا مهرئاعش ةسرامم نم دايعألا مايأ يف نونكمتي
66.سينكلا

يف ةيدوهيلا تالافتحالا ىلع ةيمسر دويق تعضو كلذ مغر نكل
ةـــمـــكحم ترـــظـــح ،٤١٠٢ رـــــبـــــمسيد/لوألا نوـــــناـــــك يفـــــف .رصم
سيدــقــلاــب يوــنسلا لاــفــتــحالا ةـــيردـــنـــكسإلا يف يرادإلا ءاضقـــلا
نرــقــلا يف شاــع يذــلا ةرــيصح وــبأ بوــقــعــي يدوــهــيــلا ماـــخاحلا
وـــه مـــئادـــلا رـــظحلا اذـــهـــل ةـــمـــكحملا ةـــجـــح تناـــكو .رشع عساــــتــــلا
رئاعشلا راقو عم هضراعتو بادآلاو ماعلا ماظنلل هتفلاخم«
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نـــمـــف ،يعاـــمـــتـــجالاو يحصلا نـــيـــمأتـــلا اـــهـــنــــيــــب نــــمو ،قوــــقحلا
وأ نيدلا ساسأ ىلع زييمت يأ نود اهرادصتسا متي نأ يرورضلا

.لماوعلا نم هريغ

رصم نم اورجاه نيذلا ةيدوهيلا ةفئاطلا دارفأل ةبسنلاب امأ
نرقلا نم تاينيتسلاو تاينيسمخلا يف ثدح امك ،طغضلا تحت

ةراــفسلا اوراز مــهــنأ رــيراــقــتــلا نــم دــيدــعــلا تداــفأ دــقـــف ،تئاـــفـــلا
دارفأ دحأ ركذ امنيبو .يرصم رفس زاوج مالتسا ةيغب ةيرصملا
نكمت ةلصفنم تالاح عبرأب اوغلبأ دق مهنأ ةيدوهيلا ةفئاطلا

مهتابثإ دعب رفس زاوج مالتسا نم دوهيلا تابلطلا باحصأ  اهيف
نأ دبي مل هنأب ىرخأ رداصم تدافأ دقف87،ةيرصملا مهلوصأل
97.مهعجشت اهنأ وأ ،ةيدجب تابلطلا هذه عم لماعتت ةرافسلا

نأ نكمي  فيك مويلا رصم يف ةيدوهيلا ةفئاطلا ةلاح حضوت
خيرات اهلو موي تاذ ًاحاجن تباصأ ةيدوهي ةيلقأ ًايلعف ضرعتت
ةعضب نوضغ يف ضارقنالا هبشي ام ىلإ نينسلا فالآل دتمي
يقابلا اهثارت ةيامح لعجي اذه  .ءاصقإلاو زييمتلا ةجيتن دوقع
رثكألا لئاسملا ىدحإ ،اهدارفأ نم يقب ام قوقحو ،هب فارتعالاو
.لبق يذ نم ًاحاحلإ

ةيدوهيلا رباقملا مدقأ نم ةدحاو يه ،ةرهاقلا يف ،نيتاسبلا يف
ىلع ،ًانادف541 ةحاسم ىلع ىضم اميف تدتما دقو .ملاعلا يف

ءايحألا( تايئوشعلا اهيلا تدتما دق ضرألا مظعم نأ نم مغرلا
اذه47.ًانادف72 الإ قبتي مل ًايلاحو .ةيراجتلا لامعألاو )ةريقفلا

،راثآلا نمض اهلماكب ةربقملا ليجست ىلإ راثآلا ةرازو دمعت ملو
8102 زومت يفو57.كلذب تدعو امك ،اهلوح روسلا ءانب ةداعإ يفو
نأ ،نوراه ةدجام ،ةرهاقلا يف ةيدوهيلا ةفئاطلا ةسيئر تدافأ

67.بيرختلل ضرعت دق ،اهدلاو حيرض عقي هيفو ،نيتاسبلا ةربقم
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لوصحلا يف ةديدع لكاشم رصم يف دوهيلا نونطاوملا هجاوي
تداــفأ ،لاــثملا لـــيـــبس ىـــلـــع ،نوراـــهـــف .مـــهـــتـــيوـــه قـــئاـــثو ىـــلـــع
اـهـتـيوـه قـئاـثو دـيدجت يف تاـبوـعصلا نـم رـيـثـكــلــل اــهــتــهــجاوــمــب
اهنولأسي نوفظوملا ناك ام ًابلاغو .اهداليم ةداهش مالتساو
يف باـــترـــي ناـــك يذـــلا ،نـــيـــفـــظوملا دـــحأ بلـــط دـــقو ،اـــهـــنـــيد نـــع
»ةينمأ بابسأ« ـل ىرخأ ةيصخش ليصافتو اهناونع ،اهتيسنج
قـئاــثو نأ اــمــبو77.اــهدالــيــم ةداــهش نــم ةــخسن رادصتسا لـــبـــق
نم ةلسلس ىلإ لوصولل ليبسك ةيمهألا نم ةجرد ىلع ةيوهلا



اذه و نيصح ريغو ًاشه تالاحلا نم ريثكلا يف اهب فرتعملا
.نمألا تاوق دي ىلع تاءاسإلا ببسب ىتحو لب ثارتكالا مدعل
يئاضقلا زاهجلا ةيامح بلط ىلإ ءالؤه أجلي ال ببسلا اذهلو
 ً.اليلق الإ يمسرلا

ريطأت يف مالعإلا لئاسو رود نم ليلقتلا نكمي ال هنأ ىلع
ةلثمأ كانهف .اهب فرتعملا ريغ تايلقألا اههجاوت يتلا لكاشملا

نمض ةينيدلا تادقتعملا ضعب ةيمالعإلا ذفانملا اهيف تعضو
رطخك اهتلماعم معدت يهف يلاتلابو ،»ءادلا« وأ»رطخلا«  راطإ

ىلإ ةجاحب قوقح اهل تايلقأك هنم رثكأ يموقلا نمألا ىلع
.ةيامح

GdÑ¡ÉF«ƒ¿
رشع عساتلا نرقلا ىلإ دوعي رصم يف ليوط خيرات نييئاهبلل

نإف ،طبضلاب مهدادعأ ةفرعم مدع نم مغرلا ىلعو .لقألا ىلع
ىلع وبري ام ىلإ٠٠٠,٢18-٠٠٥,١ نيب اهعضت تاريدقتلا

يئاـــهـــب ينــــطو لــــفحم لوأ لــــكشت ،٤٢٩١ ماـــــــع يفو28.٠٠٠,٧
نـيـناوـق عضو اـهـنـمو ،ةـيـئاـهـبـلا ةــفــئاــطــلا نوؤش ىــلــع فارشإلل
دودحبو .جاوزلا تاداهش رادصإو ةفئاطلل ةيصخشلا لاوحألا

نيعزوم٠٠٠,٥ زهاني رصم يف نييئاهبلا ددع ناك0591 ماع
نأ ىــلــع38.دالـــبـــلا ءاــــجرأ يف فــــلــــتخم يلحم لــــفحم٣١ يلــــع
دعب امو تاينيتسلا ذنم ديازتم طغضل اوضرعت دق نييئاهبلا
نوناق ىلع ةقداصملا عم رصانلا دبع لامج سيئرلا مكح نابإ
ةرداصمو ةــيــئاــهــبــلا لــفاحملا لــحــب ىضق يذــلا0691 ماـــع362
يلاوت عم رطاخملاب ًافوفحم ةفئاطلا عضو يقب ذئذنمو ،اهكالمأ

7691 ماع اهنيب نمو ،تلت يتلا ماوعألا يف اهدض عمقلا تالمح
48.ليئارسإ عم برحلا باقعأ يف

طارــخــنالا نــع ةدــيــعــب تناــك ةــيــئاــهــبــلا ةــفــئاـــطـــلا نأ نـــيـــح يفو
ةضافتنا باقعأ يف ًايعامتجا ةطشان تناك اهنأ الإ يسايسلا

نويئاهبلا نوطشانلا بتك1102 ناسين يفف .1102 يناثلا نوناك
لوــح مــهءارآ اــهــيــف اوصخل»رصم بعش ىلإ ةــحوــتـــفـــم ةـــلاسر«

نم ديدعلل ًانطوم رصم لكشت ،دوهيلاو نييحيسملا ىلإ ةفاضإ
فئاوطلا هذه لمشتو .اهب ًافارتعا لنت مل يتلا ةينيدلا فئاوطلا
اـهـنـيـب نـم ةـيـمالسإ تاـيـلـقأ تاـعوـمجم ىلإ ةـفاضإ ،نــيــيــئاــهــبــلا
مـهـل نودـحـلملاـف رـمألا كلذـك .نـيـيـنآرـقـلاو نـيــيدــمــحألاو ،ةــعــيشلا

رفاوتي الو .يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع نّيبلا مهروضح
نأشب ةــيــمسر ماــقرأ ىلإ راـــقـــتـــفالا ببسب ةـــقـــيـــقد ماـــقرأ اـــنـــيدـــل
ريغ ةينيدلا تايلقألا دارفأ فوخ ىلإ ةفاضإ ،ينيدلا باستنالا
 .مهتيوه اوفشك ام اذإ مهنمأ ىلع اهب فرتعملا

،بسحف»ةيوامسلا نايدألا« ـل روتسدلا هحنم يذلا فارتعالا نإ
لــكشي ،نــيــيــئاــهــبــلا لــثــم ىرــخألا تاــعوــمجملا دارــفأ داــعــبـــتساو
ةسراـمـمـب تاـعوـمجملا هذـه قوـقـح راـكـنإ رـمــتسيو ،اذــه ً.ازــيــيــمــت

فارـــتـــعالاو ةـــيصخشلا لاوـــحألا نـــيـــناوـــقو ،ةـــماـــعـــلا مـــهـــتاوـــلص
مهريبعت نأ ىلإ ةفاضإلاب .ةيمسرلا قئاثولا يف ةينيدلا مهتيوهب
يتلا تاروشنملا وأ بتكلل مهلمح وأ ،نلعلا يف مهتادقتعم نع
.نايدالا ءاردزا ةدام تحت ةاضاقملل مهضرعي ،مهتادقتعمل جورت
يدــج قــلــق ردصم لـــكشت ناـــيدالا ءاردزاـــب تاـــماـــهـــتالا نأ اـــمـــك
،ةــعــيشلا مــهــنــيــب نــمو( نــيــيدــيــلــقــتــلا رــيــغ نــيــمــلسمــلــل ةــبسنــلاـــب
بجوـمـب ًاضيأ نوـناـعـي نـيذـلا كئلوأ ،)نـيـيــنآرــقــلاو نــيــيدــمــحألاو
نع ينلعلا ريبعتلا ىلع ةردقلا مدع نم نايدالا ءاردزا داوم
ىــلــع دوــيـــقـــلا نأ الإ ،ةـــيوـــهـــلاـــب نـــيـــمـــلسم اوـــناـــك نـــئلو .مـــهـــنـــيد

ً.اداحً ازييمت لكشي ينلع لكشب مهنيد رئاعشل مهتسرامم

لالخ تززعت دق دمألا ةليوطلا ةيوينبلا لكاشملا هذه نأ ىلع
، فاقوألا ةرازوو رهزألا يتسسؤم رود مظاعت عم يسيسلا مكح
ةــموــكحلا ةــيــجــيــتارــتسا نــم ءزــجــك ينــيدــلا رــيــبــعــتــلا صوصخـــب
مالسإلا عضو يف ًايلمع اذه رثأ ىلجت دقو08.فرطتلل ةداضملا
ىلإ ىضفأ امم ماعلا نمألاو ماظنلاو ،نوناقلا بلق يف ينسلا

نيحلا يف ةينيدلا تايلقألا دارفأل ةبسنلاب دويقلا نم ةلسلس
باطخ يف ةيهاركلا نم ةفلتخم لاكشأل دح عضو يف قفخأ يذلا
ىرخألا ةيمالسإلا فئاوطلا دض ذوفنلا تاذ تاسسؤملاو دارفألا

ريغ تايلقألا دارفأ عضو ىقبي ،هتاذ نآلا يف .ةيديلقتلا ريغ
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362/0691.98 نوناقلل ًاكاهتنا ربتعت اهنأل ةيئاهبلا ميلاعتلل
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ماظنلا نم لاقتنالاب رصم تأدب ،نيرشعلا نرقلا تاينيعست ذنم
.ةينطولا ةيوهلا قئاثو رادصا يف نكيمملا ماظنلا ىلإ يقرولا

ةنايد ركذ بوجوب يضقت ةيرصملا ةيوهلا تاقاطب نأ ثيحو
ةثالثلا نايدألا نم دحاو رايتخا ىلع نويئاهبلا هركأ دقف درفلا
.ةــيدوــهــيــلا وأ ةــيــحــيسملا وأ ،مالسإلا :ةــلودــلا اــهــب فرــتــعــت يتــلا

هذـه ىـلـع فاـفـتـلالا نـم يضاملا يف نوـيـئاـهـبـلا نــكــمــت اــمــنــيــبو
نأ ادب امدنع ،٤٠٠٢ ماع دودحبً اريسع رمألا اذه ادغ دقف ،دويقلا
ةسايسلا عباط اهيلع غبسي٩٤\٤٠٠٢ ةيلخادلا ةرازو ميمعت
ةفئاطلا دارفأ نم نوريثكلا دجو دقف كلذل ةجيتنو .ةيمسرلا
ىلع نيرداق ريغ مهسفنأ رخآ نيد عم اوهامتي نأ اوهرك نيذلا
 .داليم تاداهشو ةيمسر قئاثو ىلع لوصحلا

٦٠٠٢ ناسين يفو ،ةيئاضق ىوعد ًاقحال ةفئاطلا تماقأ دقو
تاقاطب ىلع مهتنايد ليجست يف مهقح ةيرادإ ةمكحم تديأ

يلاــــتــــلا رــــهشلا يف مــــكحلا تقــــلــــع ةــــموــــكحلا نــــكــــل .مـــــهـــــتاـــــيوـــــه
ماعلا ةياهنبو ،ةذفانلا تائيهلا نم هريغو رهزألا تاجاجتحال
ةفئاطلا تلصح تافانئتسا ةدع دعبو ً.اليصفتو ةلمج هتضقن
نأ مغرو  .٩٠٠٢ ماع ةيوه قئاثو رادصال قحلا ىلعً اريخأ

طخ عضوب نويئاهبلا مزلأ دقف اهب فرتعم ريغ لازت ال مهتنايد
امنإ  ةلاحلا هذهو -ينيدلا مهئامتنا نمً الدب )ةطرش( ريصق
نأ ىلإ ةفاضإلاب .ةيناث ةجرد نم نينطاومك مهعضو ىلع يقبت
ىــلــع اوــلصح نــيذــلا نــيــيــئاــهــبــلاــب طــقــف رصحــنــت ةــيوستــلا هذـــه
.»رخآ« وأ يئاهب اهيلع لجس دقو ةقباسلا مهتايوه تاقاطب
نيذلا نويحيسملا وأ نوملسملا مرح دقف ىرخألا ةيحانلا نمو

.قحلا اذه نم ةيئاهبلا ىلإ اولوحت
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،نييئاهبلا جاوزألاب يمسر لكشب ةيرصملا ةموكحلا فرتعت ال
ال ،تالاحلا نم ريثكلا يفو .مهتالئاع ىلع رمألا اذه بحسنيو
ىلع»نيبزاع« داـــــفــــــحألاو دالوألا يوذ جاوزألا لــــــجسي لازــــــي
تاداهشب فارتعالا مدع ىلإ رمألا دوعيو09.مهتايوه تاقاطب
تقداص نيرشعلا نرقلا تاينيتس لبق امنيب :نييئاهبلا جاوز
نأ ىرن ،ةيئاهبلا لفاحملا نع ةرداصلا تاداهشلا ىلع ةلودلا

.٣٦٢/٠٦٩١ موسرملا بقـــع لـــفاحملا هذـــه لـــح عـــم رـــيـــغـــت اذـــه
نوناقلا نم5 ةداملاك ،رخآ عيرشتل ظفاحملا ريسفتلا نإف كلذكو
 .ةلكشملا هذه مقاف دق ،جاوزلا ليجستب ةقلعتملا341/4991 يندملا

كلذك مهتيرذ نأ مهتاجيز ليجست ىلع مهتردق مدع ىلع بترتيو
ليجست ناك نئلو .اهب فارتعالا لنت مل ةيكيتاموتوأ ةروصبو

نيب نمو .لبقتسملا لجأ نم دالبلا يف دوهجلا رفاضت ةيفيك
نــيــب ةاواسملا مــهــتــقــيــثو اــهــتــنــمضت يتــلا ةــيسيــئرــلا تاــيوـــلوألا
لوصولا ةحاتإو بابشلا رود زيزعتو ،ميلعتلا ةيلومشو ،نيسنجلا
٤١٠٢ ةنجل مامأ عامتسا ةسلج يف اوكراش كلذك58.ةلادعلا ىلإ
68.ديدجلا روتسدلا ددصب مهءارآ اهيف اوشقان ،ةيروتسدلا

b†°ÉjÉ QGgæá
،قوقحلا تاكاهتنا نم ةلسلسل ضرعتت ةيئاهبلا ةفئاطلا لازت ال

مهب فارتعالا مدع تاطلسلا ةلصاوم يف ةخسارلا هروذج هل امم
دعصلا ةفاك ىلع هنوهجاوي يذلا زييمتلا رمألا اذه مقافيو .نيدك

مــظــنــم فادــهــتسال ةضرــع نوـــيـــئاـــهـــبـــلا لازـــي الـــف :عـــمـــتجملا يف
هــيوشت كلذــكو مالــعإلا لــئاسو يف ةــيــهارــكــلاــب مــعــفــم باــطـــخـــب
نوناك يفو .تايوتسملا ىلعأ نم نيلوؤسم لبق نم ةعمسلا
يف ةسلج فاقوألا ةرازو تدقع ،لاثملا ليبس ىلع ،٤١٠٢ لوألا

فشكو»ةيئاهبلا ةهجاوم« ـل ةرهاقلا ،ةيسابعلا يف ،رونلا عماج
رـــيزو بهذ5102 ماـــع يفـــف ، لـــثامم وــــحــــن ىــــلــــعو .»اهرطاخم«
ًارطخ لكشت ةيئاهبلا نأ ىلإ ،ةعمج راتخم روتكدلا ،فاقوألا

 .ماعلا ماظنلاو يموقلا نمألا ىلعً اديدش

Gd≤«ƒO Y∏≈ Gd©ÑÉOI Gdójæ«á
ةيرحل اهدييأت تدبأ دق رصم يف ةبقاعتملا ريتاسدلا تناك نئل
نم قيض وحن ىلع ترسف دق ةيرحلا هذه نأ الإ دقتعملا وأ نيدلا

يفو  .طقف ةثالثلا ةيميهاربإلا نايدألا ىلع قبطنتل مكاحملا لبق
ةيروتسدلا ةمكحملا نآلا يهو( ايلعلا ةمكحملا تديأ ،5791 ماع
اهرفو يتلا ةيامحلا« نأ تأرو نييئاهبلا ىلع دويقلا )ايلعلا
فرتعملا ةثالثلا نايدألا ىلع طقف رصتقت دقتعملا ةيرحل روتسدلا
نإو ىتح ،نيد يأل ةينيدلا رئاعشلا ةماقإ نوكت الأ بجي .......اهب
.قالـخألل ةـفـلاخم وأ ماـعــلا ماــظــنــلــل ةــفــلاخم ،هــب ًاــفرــتــعــم ناــك
ماظنلل ًاكاهتنا لكشت يئاهبلا نيدلا رئاعش ةسرامم نأ ثيحو
،ةيمالسإلا ةعيرشلا ىلع ساسألا يف موقي يذلاو ،دلبلا يف ماعلا

78».هل ةيامح ةيأل نامض نم كانه سيلف

ةيوه يف ًايروحمً ارود ةيلحملا و ةينطولا لفاحملا بعلتو ،اذه
موسرملا بجوـمـب اـهـيـلـع ضورـفملا رـظحلاـف .ةـيـئاـهـبــلا ةــفــئاــطــلا
يف كلذل ًاعبت مهاس دق ،مويلا ىتح ًايراس لاز ام وهو ،362/0691
ةعست نم رثكأ اهيف ميقي يتلا ندملا نإ ثيحو .ةفئاطلا فاعضإ
يف نوري نييئاهبلا نإف ،لفحم دقعب ةمزلم ةفئاطلا نم دارفأ

نــــيرشت رــــهش يف هـــــنأ ىلإ ةـــــفاضإلاـــــب88.ديلاـقـتـلـل ًاـكاـهـتـنا اذـه
،ريراقتلا تدافأ امك ،ةيئاهبلا ةفئاطلا تعنم7102 ربوتكأ/لوألا

002 رورم ةبسانمب تالافتحالا ةماقإ نم نمألا تاوق لبق نم
جورت يتلا بتكلا رظحلا لاط كلذك .هللا ءاهب ةدالو ىلع ةنس



انموي ىلإ انلز امو .قوقحلا تاكاهتنا نم ديزم ىلإ يسيسلا مكح
اــهــنــيــب نــمو ،ةــيــنــيدــلا ةداــبــعــلا ىــلــع دوــيــقــلا دوــجو سمــلــن اذــه
ىلإ جحلا و ،نيسحلا عماج يف ءاروشاع ىركذ ءايحإ تابسانم
.ةينيدلا ةعيشلا ميلاعت يوحت يتلا بتكلا ةزايحو ناريإ وأ قارعلا

هنأ ىلع رصم يف ةعيشلا دوجو ىلإ رظني ناك ديعب دمأ ذنم
ىلإ اذه ىدأ دقو ،دالبلا يف ةيمالسإلا ةينيدلا تاسسؤملل ديدهت
:ةـيـعـيشلا ةـيـلـقألا دض ةــيــهارــكــلا تاــباــطــخ نــم ةــفــلــتخم لاــكشأ

بهذملا راشتنا نأ ربكألا يتفملا حرص٤١٠٢ ماع يف ً،الثمف
ىلإ رمألا بهذو .»يعامتجالا ملسلا عزعزي« رصم يف يعيشلا

»ةعيشلا لتق« ىلع نيدهاشملا ضرح فاقوألا ريزو بئان نأ دح
يف رهزألا ماق ، كلذكو .ةصاخلا ةينويزفلتلا تاونقلا ىدحإ ىلع
يف عيشتلا رشن« ناونعب ةقباسم ميظنتب٥١٠٢ لوألا نوناك
.»هتهجاوم ةيفيك ،هرطاخم ،هبابسأ :ينسلا عمتجملا

b†°ÉjÉ QGgæá
هجاوت ةيعيشلا ةفئاطلا نإف مالسإلل مهئامتنا نم مغرلا ىلع
دوـيـقـلاو ،ةـيـهارـكـلاــب مــعــفملا باــطخلا اــهــنــم دوــيــقــلا نــم ةــلسلس

.ىرخأ لكاشمو ةينيدلا

Gd≤«ƒO Y∏≈ M≥ Gd©ÑÉOI
٢١٠٢ ماع يف49.رصم يف تاينيسح ةعيشلل ًايلاح دجوي ال
لاجر دحأ ةرايز تلبوق نأ دعب تلكشت ةينيسح نأب ةعاشإ ترس

تاسسؤملا لبق نم ةديدش تاجاجتحاب نانبل نم ةعيشلا نيدلا
ةماقإ نأب بيطلا دمحأ رهزألا خيش حرص امك .رصم يف ةينيدلا

ءانثتساب ،رخآ مسا يأ وأ ،تاينيسح مسا لمحت ةيفئاط دجاسم
ءاشنإ نأ ىأر كلذك .»ةيفئاط ةعزن نع فشكت دجسملاو هللا تيب
رصمل ةيعامتجالاو ةيحورلا ةدحولا ددهي ةيفئاط دجاسم ةيأ«
تاعامجلا فالتئا لبق نم ىدص يأرلا اذه يقل دقو .»اهبعشو
ال ،نالا ىتحو .ةينيسح ةيأ حتف ةدشب ضراع يذلا ةيمالسإلا
 .ةدابعلل ماع ناكم سيسأت ىلع نيرداق ريغ ةعيشلا لازي

ةسرامم يف ةعيشلا قحل مارتحا يأ ةلودلا دبت مل ،كلذل ةفاضإ
فاــقوألا ةرازو تماــق ةرــيــثــك ناـــيـــحأ يف .ةـــيـــنـــيدـــلا مـــهرـــئاـــعش
ييحي ةبسانم يهو ،ءاروشاع موي يف نيسحلا حيرض قالغإب
ًاعنم« ءاج هنأ وه هقالغإل يمسرلا ريربتلاو .هتافو ةعيشلا اهيف
ثدحي نأ نكمي امو ءاروشاع موي ثدحت يتلا ةعيشلا ليطابألل
جتني نأ نكمي امو ،مالسإلا يف اهل لصأ ال ةيعيش سوقط نم
 .»تالكشم نم كلذ نع

جحلا تابسانم يف رفسلاب نوموقي نيذلا كئلوأ نأ ىلإ ةفاضإلاب
ىلإ اوـــعضخأ اـــم ًاـــبـــلاـــغ نارـــيإ وأ قارـــعـــلـــل اـــهرـــيـــغ وأ ةـــيـــنـــيدــــلا

اهمامأ وأ ةغراف امهتنايد ةناخ تكرت نيدلاول دالوألا ةنايد
ال امدنع أشنت تابقعلا نإف ةلكشم ةيأ ةداع لكشي ال ةطرش
ةنايد ىقبت هيلعو ،وحنلا اذه ىلعً الجسم نيدلاولا دحأ نوكي
ضعــب يفو .ةسبــتــلــم دالــيملا ةداــهش ىـــلـــع بتـــكـــتس يتـــلا دـــلوـــلا
ضعــــب دالوألل ةدالو ةداــــهش رادصتسا رذــــعــــت دوــــقــــي ،ناــــيـــــحألا
مهراقتفا نألً ارظن ،مكاحملا ىلإ ءوجللا ىلإ ةيئاهبلا تالئاعلا

اــهــنــيــب نــمو قوــقحلا نــم ددــع نــم ًاضيأ مــهــمرــحــي قــئاـــثو ةـــيأل
19.يحصلا نيمأتلاو سرادملا يف ليجستلا

GŸù°∏ªƒ¿ ZÒ Gdù°æá
وه هريغ ىلع رصم يف هتسرامم بلغت يذلا يمالسإلا بهذملا نإ
نــــــــــــمً اددــــــــــــع ًاضيأ يوحت رصم تناـــــــــــــك نـــــــــــــئلو .ينسلا بهذملا
،نــيــيــنآرــقــلاو ،نــيــيدــمــحألا اــهــنــيــب نــمو ،ةــيــمالسإلا تاــعاـــمجلا

زييمتلاو ،شيمهتلل تضرعت دق فئاوطلا هذه نأ الإ ،ةعيشلاو
اــم عــم ،مــهدــقــتــعــم نــع عــئاشلا مــهــفـــلا ءوس ببسب داـــهـــطضالاو
مهنأب ًابلاغ نوفنصي اهرئاعش يسرامم نأ نم كلذ بحاصي
عمو .ةينسلا تادقتعملاو ينطولا رارقتسالا ىلع رطخ ردصم
رهزألا لثم ةذفان ةينيد تائيه هبعلت يذلا زرابلا رودلا رارمتسا

نم هب ىظحت يذلا يوقلا معدلا ىلإ ةفاضإ ،يرصملا عمتجملا يف
نإف  ،دالبلا يف ءاضقلا تاسسؤم و نمألا تاوق نم ريبك ددع
يلع دويقلا نم ةلسلس هجاوت لازت ال ةينسلا ريغ تاعامجلا

.ةيرحب اهدقتعم نع ربعتو سرامت نأ يف اهتردق

Gdû°«©á
نيب قرفت ال ةيمسرلا تايطعملاف : ةعيشلا ددع طبضلاب فرعي ال
نإف ،مهتفئاطل ءادعلا راشتنا عمو ،بهذملا ساسأ ىلع نيملسملا
نأ ىلع .مهدقتعم نع حاصفإلا مدع نولضفي ةعيشلا نم ريثكلا
ددــع ىلإ رــيشت ةــيــمالــعإلا رداصمــلــل ةــيــمسرــلا رــيــغ تارــيدـــقـــتـــلا
داهطضالل اوضرعت ذإو29.نويلم٢و٠٠٠,٠٠٨ نيب حوارتي

ةيرحلا نم ةدودحم ةرتفب اومعن مهنأ الإ ،كرابم مكح لاوط
نم ددع اوسسؤي نا اوعاطتسا امدنع ،١١٠٢ ماع دعب ةيبسنلا
ًاــمــقاــفــت اودــهشي نأ لــبـــق )sOGN( ةـيـموـكحلا رـيـغ تاــمــظــنملا

39.يسرم دمحم ةسائر لالخ فنعلاو ةيهاركلا باطخل ًائجافم

ةــبـــقارـــمـــب نـــيرـــبخملا نـــم تاـــكـــبش تماـــق ،ةرـــتـــفـــلا هذـــه لالـــخو
نمألا ىوق عم نواعتلاب ،مهدض ضيرحتلاو ةعيشلا تاطاشن
نكامألا مهنم روزي نم ىلع ضبقلاو ةعيشلا ةقياضم فدهب
هذه طاشن فخ امنيح ،3102 ماع ذنمو .نيسحلا عماجك ةسدقملا
تحت ةلودلا تاسسؤمل ةديازتملا عمقلا لامعأ تدأ ،تاعامجلا
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ءايشأو ًابتك ترداصو يقدلا يف هتقش ةلودلا نمأ تاوق تمحتقا
ةيرس ةمظنم ةرادإب يمشاهلا ةماعلا ةباينلا تمهتا دقو .ىرخأ
جيورتلاو عاديإ مقر نودب بتكلا ةعابطو ،يعيشلا ركفلل جورت
99.ماعلا ماظنلا ةضهانم اهنأش نم راكفأل

N£ÉÜ GdμôGg«á, hGdàëôj†¢ hGd©æ∞
GŸù°à¡ó±
.ةعيشلا دض ةيهاركلاب معفملا باطخلا عساو قاطن ىلع رشتني
لثم ،ةزراب ةينيد تاسسؤم نم باطخلا اذه رداصم فلتختو
دقو .دلبلا يف ةيلحملا مالعإلا لئاسو ىلإ رهزألاو فاقوألا ةرازو
دض ةيهاركلل جورت تالاقم مظتنم لكشب ةريخألا هذه تضرع
نوموقيو»ةنوخ« ةعيشلا نإ ديفت يتلا مهتلا اهنيب نمو ،ةفئاطلا
 .ةيجراخ تادنجأل جيورتلاب

ةعامج تلكشت امدنع٣١٠٢ ماعلا يف ريطخ روطت ثدح دقو
فدهب»لآلا و بحصلا نــع عاــفدــلــل نــيــمــلسملا فالـــتـــئا« مساـــب
تدافأ ،٣١٠٢ يناثلا نيرشت يفف .يعيشلا طاشنلا عمقو ةبقارم
يف ءاروشاعب نيلفتحملا ةعيشلا اومجاه اهءاضعأ نأ ريراقتلا

رخآ صخش يأ ةمجاهمب اوددهو ةرهاقلا يف نيسحلا عماج
قح نع عافدلا نع ًاضوعو .نيسحلا حيرض روزي نأ لواحي
ةطرشلا لاجر دمع ةيرحب ةينيدلا مهرئاعش ةسرامم يف ةفئاطلا
ماع يفو001.كلذل ةجيتن ةعيشلا نم ددع ىلع ضبقلا ءاقلإ ىلإ

ةـيـعـيشلا ةــفــئاــطــلا دارــفأ نــم ةسمــخ ىــلــع ضبــقــلا يقــلأ ،٥١٠٢
ةــعـــيشلا نـــيـــلصملا ةـــياـــمـــح نـــع ًاضوـــعو101.اهسفـن ةـقـيرـطـلاـب
يف طشنـــت تاـــعوــــمجم عــــم نواــــعــــتــــلاــــب نــــمألا تاوــــق ترــــمــــتسا
،لاثملا ليبس ىلع ،٧١٠٢ ماع لوليأ يفف :مهدض ضيرحتلا
نيذلا ةعيشلا نع غالبإلاب ةعيشلا دض نيضرحملا دحأ دهعت
نـــم مـــهـــعـــنمل نـــمألا تاوـــق ىلإ نـــيسحلا ماـــمإلا عـــماــــج نوروزــــي

 .مهرئاعش ةسرامم

يف اوطروت فالتئالا نم ءاضعأ نأ نم مغرلا ىلع ثدحي اذهو
٣٢ موــي موــجــه اــهــنــيــب نــمو ،ةــعــيشلا دض تاــمــجـــهـــلا نـــم ددـــع
تيب يف رئاعش سرامت ةعيشلا نم ةعومجم دض٣١٠٢ ناريزح
ةعومجم مهسأر ىلع ،ريفغ عمج هيف رهظ مّلسم وبأ يف صاخ
لـباـنـقو ةراـجحلاـب ًاـموـجـه نوـنشي مـهو ،نـيــيــفــلسلا ةاــعدــلا نــم
حلفت ملو موجهلا فقو ةطرشلا تلواح نأ دعبو .فوتولوملا
،توملا ىتح برضلل ًاقحال ةعيشلا نم ةعبرأ ضرعتو ،تبحسنا
ناريزح يفو .لافطأو ءاسن مهنيب نمو ،نورخآ بيصأ امنيب
يتلا تايفولا ببسب )ًايبايغ٠١( ًاصخش٣٢ً اريخأ نيدأ ،٥١٠٢
ةحاس تئرب امنيب ،ةنس٤١ ـب مهنم لك ىلع مكحو ،تثدح
ضيرحتلا يف اومهسأ نيذلا كئلوأ مكاحي مل هنأ ىلع201. ةينامث

،لاثملا ليبس ىلعف .بيذعتلا لمشت نمألا لاجر نم تاباوجتسا
هلوصو دعب ةعيشلا نينطاوملا دحأ فقوأ٦١٠٢ ماع نم رايأ يف

يف نمألا لاجر نأ دافأ دقو :قارعلا نم ًامداق ةرهاقلا راطم ىلإ
هوعضخأو ةيردنكسإلا يف نمألا زكرم ىلإ هوداتقا ةرهاقلا راطم
59.بيذعتلل

ريبعتلا ةيرح ثيح نم ةعيشلا  ىلع ةمراصً ادويق كانه نأ امك
ام اذإ مهب نايدالا ءاردزا ةمهت قاصلإ رطخل نوضرعم مهنأ كلذ
لكشب ةالصلاب اوماق وأ ،ألملا ىلع ةينيدلا مهئارآ نع اوربع
يف ،تالاحلا ىدحإ يفو .يعيشلا ركفلل جورت ًابتك اونتقا وأ ينلع
وـــهو ،يعـــيش لـــجر باوـــجـــتسا مـــت ،٤١٠٢ لوألا نـــــيرشت رــــــهش

يلدي ناك امدنع نايدالا ءاردزا ةمهتب ،يواطنط عيبر يماحملا
69.»ةيئاضفلا ةيعيشلا تاونقلا ىدحإ ىلع هئارآب

ةلاح يه رفكلاو نايدالا ءاردزا مهت هيف تمدختسا رخآ لاثم
رــهش يف هــيــلــع ضبــقــلا يقــلأ يعــيش طشاــن وــهو ،هللادـــبـــع ورـــمـــع
نيسحلا مامإلا عماج دنع٣١٠٢ ماع نم ربمفون/يناثلا نيرشت
مسق يف ًاقحال زجتحا دقو ءاروشاع ىركذ ءايحإ هتلواحم رثإ

ءاردزا ةـــمـــهـــتـــب ىوـــعد هدض تكرـــح اـــمدـــنـــع ،ةـــيـــلاـــمجلا ةــــطرش
مكح هقحب ردص٤١٠٢ ماع نم رياربف/طابش يفو  .نايدالا
ةجحلا تناكو .نايدالا ءاردزا ةمهتب تاونس سمخل نجسلاب
روتسدلا هيف لفكي يذلا نيحلا يف هنأ يضاقلا اهيلإ دنتسا يتلا

ىلإ دوقت الأ بجي اهنأل كلذ ةقلطم تسيل اهنأ الإ دقتعملا ةيرح
وأ ،نيدلا ساسأو دعاوق ضراعت« تادقتعم وأ راكفأ وأ ،ءارآ
نإ هريربت قايس يف يضاقلا لاقو .»بادآلا وأ ةيوامسلا ةعيرشلا
ضراعتي يذلا دقتعملاو ركفلا رشن« ـب ًابنذم ناك هيلع ىعدملا

نييرصملا نم ةقحاسلا ةيبلاغلا هب نمؤتو هيلإ يمتنت ام عم
79.»يرصملا عمتجملاو

ةــيــعــيشلا تاــعوــبــطملا ةزاــيــح تمدــخــتسا ،ةــلــكاشلا هذـــه ىـــلـــعو
رايأ يفف .ةعيشلا نيملسملل ينيدلا نايدالا ءاردزا مهت هيجوتل

ةظفاحم نم نانسأ بيبط وهو ،جورحد دومحم ىقلت٥١٠٢
ءاردزا« ببسب رــهشأ ةــتس نــجسلاــب ًاــفــفخم ًاــمــكــح ،ةــيــلـــهـــقدـــلا
امنيبو .ةيعيش تادقتعم تنمضت تاعوبطم هتزايحل»نايدالا

دقف ، باوجتسالاو زاجتحالا ءانثأ تاكاهتنالا نم ددع ثدح
نمألا ددهت تاعوبطم ةزايحو نايدالا ءاردزا ةمهت هيلإ تهجو
89.»يموقلا

ةمكاحم عضوم نوكت نأ ةيعيشلا بتكلا ةزايحل نكمي كلذك
يقــــلأ ،٥١٠٢ راــــيأ٨١ يفو .»ماـعـلا ماـظـنـلا ةضهاـنــم« مـهـتــب
اــمدــنــع ،يعــيش نــيد لــجر وــهو ،يمشاــهــلا رــهاــط ىــلــع ضبــقـــلا



 .ةيلاتلا تاونسلا لالخ وحنلا

ديعس دمحم لامج لمع رهزألا ةعماج تفقوأ ،٨١٠٢ ماع يف
ةمهتب ،ةيفونملا يف نيدلا لوصأ ةيلك يف ذاتسأ وهو ،ينغلا دبع
لوألا نوناك يف اذه قبس دقو .ةيدمحألا ةفئاطلا ىلإ ءامتنالا

ةفئاطلل جيورتلا مهتب مويفلا يف نيسردملا دحأ ةمكاحم٧١٠٢
ةباينلا ةئيه لبق نم ةمكحملا ىلإ ةيضقلا تليحأ ثيح ةيدمحألا
ذاــــــــــــتسألا نأل كلذ )٧١٠٢ ماــعــل١٧٢ مـــقر ىوـــعدـــلا( ةـــيرادإلا
قــيرــط نــع يدــمــحألا رــكــفــلــل ،مــعُز اــمــك ،جورو رشن دـــق روـــكذملا
ةئيهلا دارفأ نم ضعبل ركفلا اذه ميلاعت يوحت ًابتك هئاطعإ
601.اهيف لمع يتلا ةيلكلا يف ةيسيردتلا

لاط دقف ،ىرخألا ةينسلا ريغ ةيمالسإلا تاعامجلا نأش اهنأشو
ماـظــنــلا ىــلــعً ارــطــخ لــكشت اــهــنوــك ةــيدــمــحألا تاروشنملا رــظحلا
يفو .رداصت بتكلا هذه نإف، اهيلع روثعلا مت ةلاح يف :ماعلا

ًامكح مكاحملا ىدحإ تردصأ٨١٠٢ ماعلا نم يناثلا نوناك
دحأ ىلع يرصم هينج٠٠٢ ةمارغو  رهشأ ةتس ةدمل سبحلاب
ةمكحملا تأر ثيح ةيدمحأ تاعوبطم هتزايح معزب صاخشألا
نــيدــلا ةدــمــعأب تكــكشو ساــنــلا بوــلــق يف عــلـــهـــلا تلـــخدأ« اــهــنأ
701.»يمالسإلا

GŸ∏ëóh¿
ىشخيو ،رصم لخاد داحلإلا راشتنا ىدمل ةقوثوم ماقرأ دجوت ال
ةبسن عافترا ببسب مهتايوه نع حاصفإلا نيدحلملا نم ريثكلا
 .ىرخألا تاعومجملاو ةموكحلا نم نيدحلملل ءادعلا

نم رثكأ نايعللً ارهاظ مهدوجو حبصأ دقف ،كلذ نم مغرلا ىلعو
تاحفص نيدحلملا ضعب سيسأت عم ،١١٠٢ ماع ذنم لبق يذ
 .مهئارآ ةشقانمل يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع مهل

دويق ذاختال رصم لخاد ةظفاحملا ىوقلا تعد كلذ ىلعً ادرو
ليبس ىلع ،٧١٠٢ ماع نم لوألا نوناك يفف .داحلإلا دض دشأ
اوعدي ،رهزألا نم معدب ،ناملربلا يف نوناق عورشم حرُط ،لاثملا

ضرـعـت نـئلو .نوـناـقـلا اـهـيـلـع بقاــعــي ةــمــيرــج داحلإلا راــبــتــعال
هذه نإف ،نيدلا ءاردزاو ةمهتب ماهتالل قباسلا يف نودحلملا
دحب ، ¾اب ناميإلا مدع نم لعجتس اهنأ ثيح  ةيرهوج ةوطخلا

801.نوناقلا ىلع ةقداصملا تمت لاح يف ةيئانج ةميرج، هتاذ

ىدم ىلع اوطروت نيذلا نويفلسلا ةاعدلا مهنمو ،اياحضلا دض
 .ةيهاركلاب ةمعفم بطخ  يف موجهلا ليبق عيباسأ

Gd≤ôGBf«ƒ¿
فرتعت نيملسملا نم ةريغص ةعامج ىلع قلطأ مسا نوينآرقلا
نم مغرلا ىلعو .مالسإلا يف تاطلسلل ديحو ردصمك نآرقلاب
رـبـتـعـت  ةـعوـمجملا هذـه نإف ،نـيـلدـتــعــم مــهسفــنأ نورــبــتــعــي مــهــنأ

ةجيتنو ،رهزألا لثم ةيسيئرلا تاسسؤملا لبق نم ةعدب ةبحاص
معفملا باطخلا كلذ لمشيو  ً.اديدشً اءادع ةفئاطلا هجاوت كلذل
نيذلا رهزألا يف نيلوؤسملا رابك لبق نم ضيرحتلاو ةيهاركلاب
.مالسإلا ضيوقتل نوعسي مهنأب اهيسرامم نومهتي

،ىرخأو ةرتف نيب ةقياضملل تاونس ىدم ىلع نوينآرقلا ضرعت
ًاـــفوـــفحم مـــهــــعضو يقــــب .ةــــيــــفسعــــتــــلا تالاــــقــــتــــعالا كلذ لــــمشو
يقلأ٥١٠٢ زوـمــت٤ يفــــف . يسيسلا مــــكــــح لــــظ يف رــــطاخملاــــب
يف زيرح وبأ ةيرق يف ةيقرشلا يف نيينآرق ةعبرأ ىلع ضبقلا

ىرــج دــقــف ،نــيـــلـــقـــتـــعملا دـــحأ لاوـــقأل ًاـــقـــفوو .رـــقص رـــفـــك زـــكرـــم
دئاقب فورعملا ،روصنم يحبص دمحأب مهتقالعل مهباوجتسا
301.رصم يف نيينآرقلا

G’CMªójƒ¿
عساتلا نرقلا يف تسسأت ةيمالسإ ةينيد ةفئاط يه ةيدمحألا

ةعضب نوزهاني نيذلا اهيقنتعم نأ دقتعملا نمو .دنهلا يف رشع
مل كلذلو اهب فرتعم ريغ ةفئاط مه ، دالبلا ءاجرأ يف فالآ
مــه كلذــل ةــجــيــتــنو .ةداــبــعـــلـــل توـــيـــب ءاـــنـــب قـــح ىـــلـــع اوـــلصحـــي
401.ةصاخ تويب يف مهتاولص ةماقإل نورطضم

دضً اددشتـــم ًاـــفـــقوـــم ةـــيسيـــئرـــلا ةـــيـــمالسإلا تاسسؤملا تذـــخــــتا
« اهنأ معزت ،لاثملا ليبس ىلع ،ءاتفإلا رادف .ةيدمحألا ةفئاطلا
رارقتسالا ددهت»ةثيبخ ةيرامعتسا ةبعلو ةماده ةكرح الإ تسيل
ةيمالسإ ةفئاط ةيدمحألا رابتعا رهزألا ضفر كلذك .يعامتجالا

.ةيعرش

b†°ÉjÉ QGgæá
Môjá Gdà©ÑÒ hG◊ôjá Gdójæ«á
،1102 ةروث ةيشع ،0102 ماع يف عمق ةلمحل نويدمحألا ضرعت
ببسب نـــيـــيدـــمـــحألا نـــم ةـــعوـــمجم ىـــلـــع ضبـــقـــلا يقـــلأ اـــمدـــنــــع
ًابتك مهتزايحل ينطولا رارقتسالا ضيوقتو»نيدلل مهئاردزا«
اذه ىلع تاقياضملا ترمتساو501.ةيدمحألا ميلاعتلا نمضتت
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نم نيدحلملا فويضلا دحأ درُط ،لاثملا ليبس ىلع ،٨١٠٢ راذآ
فيضملا لبق نم هل تاناهإلا هيجوت دعب ينويزفلتلا جمانربلا

هـــنإ هـــل لاـــق يذـــلا ،رـــهزألا يف قـــباس لـــيـــكو وـــهو ،رـــخآ فـــيضو
،ةلثمألا ضعب يفو111.ةيسفن ةحصم يف ةجلاعم ىلإ ةجاحب
 .مهدض تنش تامجه نويزفلتلا ىلع نيدحلملا روهظ بقعأ

مهتمكاحمو نيدحلملا ىلع ضبقلا يف ةعئاشلا جذامنلا نمو
وهو ،رباج فيرش ماهتا ً،الثم ،نيدلا ريقحتو نيدلا ءاردزا مهتب
نمألاو ماعلا ماظنلاب رارضإلا و نايدالا ءاردزاب ،يرصم دحلم
اهرادقم ةلافكب اهقيلعت مت نجس ةنسب هيلع مكح دقو .يموقلا

نع ةرابع  ةباينلل مدُق يذلا ليلدلا ناكو .يرصم هينج٠٠٠١
انبلا ميرك ةيضق وه رخآ لاثم211.هئارآ نع هيف رّبع ويديف طيرش

ةلافكب هحارس قلطأ نكل نجس تاونس ثالثب هيلع مكح يذلا
311.مكحلا فانئتسالا ةمكحم تّبثت نأ لبق

رادصإ نــع ،ةــيــطــبــقــلا ةسيــنــكــلا كلذــكو ، رـــهزألا كفـــنـــي ملو ،اذـــه
دمحأ فصو دقف .داحلإلا اهيف نانيدي يرود لكشب تاحيرصت
اهنم يناعت يتلا تالكشملا مظعم ببس« هنأب داحلإلا بيطلا
ةلمح فاقوألا ةرازو تقلطأ،٤١٠٢ ماع يف .»نآلا ةيرشبلا

.»داحلإلا ةحفاكمل« ةينطو

b†°ÉjÉ QGgæá
Gdà¡ójóGä, hS°ƒA GŸ©Ée∏á hGŸ†°Éj≤á
ببسب موـــجـــهـــلاو دـــيدـــهـــتـــلـــل يرود لـــكشب نودـــحـــلملا ضرــــعــــتــــي
طــقــف وــطــنــت مل ثداوحلا نــمً اددــع نأ تفالــلا نــمو .مــهــتادــقــتــعـــم

كلذ تدعت لب ،نييرصم نييندم لبق نم يدسجلا فنعلا ةسرامم
يف نمألا تاوق لبق نم ؤطاوتلا ىتحو تاطلسلا ثارتكا مدع يف ،
ماــعــلا يف تالاحلا كلــت ىدــحإ تثدــح .اــياــحضلا ىـــلـــع موـــجـــهـــلا

ةيردنكسإلا يف شاطيبلا ةقطنم ناكس مجاه امدنع ،٤١٠٢
امدنع .نويزفلتلا ىلع هتادقتعمب حرص نأ دعب ناقرح دمحأ

هتجوزو وه هنأ ركذ ، ةثداحلا نع غيلبتلا لجأ نم ةطرشلل بهذ
تثدح امك901.ةطرشلا طابض لبق نم موجهلل اوضرعت هقيدصو

نم ددع مجاه امدنع٤١٠٢ ناريزح رهش يف ةلثامم ةثداح
٧١ ـلا رمعب ىتف طايمد ةظفاحم يف ةيوناثلا سرادملا بالط
امدنع هنأ ىتفلا يوريو .ةيداحلإلا هئارآ نع هريبعت رثإ ىلع
ةطرشلا طابض ءاسأ ، ىوكشلا ميدقتل ةطرشلا مسق ىلإ بهذ
011. تاعاس٠١ ةدمل فقوأو هتلماعم

نيدحلملا ةعمس هيوشتل ةصنم ريفوتب مالعإلا لئاسو تماق
جماربل نودحلملا يعد امدنع ةريخألا تاونسلا يف مهبيهرتو

يف .تاناهإلل اهرثإ ىلع اوضرعت و مهتادقتعم ةشقانمل ةيراوح



ةلادعلل لوصولا لبس مادعنا .تاعامجلا هذهل رمتسملا شيمهتلا
نم اهريغو ةيئاضقلا تاسسؤملا و ،ةطرشلا طروت يف لثمتي
.مهدض ةيزييمت وأ ةيفسعت بيلاسأ يف نوناقلا قيبطت عقاوم
ودبلل نإف ةحضاوو ةيلج امهعاضوأل تايدحتلا تناك نئلو
ريغ ةلماعملاو فادهتسالا نم ةكرتشم ةبرجت ًاعم نييبونلاو
لاجم يأ امهل كرتي ال امم ،ةيرصملا تاطلسلا لبق نم ةلداعلا
،ةطرشلا بناج نم فنع ثودح ةلاح يف ةلادعلا ىلإ ءوجلل
 .ةيفسعت تازاجتحاو حوزنلا ىلع رابجا وأ ،ةيئاضق ةقياضموأ

GdÑóh ‘ T°ªÉ∫ S°«æÉA  
يسيئر لكشب ةمسقنم يهو ،رصم ضرأ مظعم ءارحصلا لغشت
يفو .ءانيس ةريزج هبشو ،برغلاو ،قرشلا :قطانم ثالث نيب
ديعب دمأ ذنم نييرصملا ناكسلا مظعم هيف لغش يذلا نيحلا
مئاد ءام ردصم ىلإ لوصولا حاتأ ثيح ،لينلا رهن لوح يداولا

،ىرخألا ةيداصتقالا تايلاعفلا نم اهريغو ةعارزلا ةسرامم
نأ ذإو .نينسلا فالآل ودبلا اهلغش دق ةيوارحصلا قطانملا نإف
ونكاس« ينعتو ،»دب« ةيبرعلا ةملكلا نم ةقتشم يه ودب ةملك
يتـلا لـحرـلا ودـبـلا تاـعوــمجم نــم نوردــحــنــي مــهــنإف»ءارحصلا

.ايبيلو ةيبرعلا ةريزجلا هبش نمً الصأ تمدق

لئابقلا نم عورف تعرش ،ليوط تقوب رصمل يبرعلا حتفلا لبقو
يبونج ةقطنم نم اومدق نويبونج لحر برع مهو ،ةيناطحقلا

أدب امدنعو .اتلدلل يقرشلا ءزجلا نطوتستل ،ةيبرعلا ةريزجلا هبش
تلخد ،اهباعيتساو لئابقلا هذه ءاوتحاب نونطوتسملا ناكسلا

ءانيس تحبصأ لايجألا رورمبو  .اهناكم لتحتل ةديدج ةعومجم
دعبو .مهناعطقل ءاملاو ألكلل ًابلط لئابقلا ىدل ةلضفم ةعقب
،ةيمالسإلا ةيروطاربمإلا نم ةيالو تحبصأ ،رصمل يبرعلا حتفلا

.ةــقــطــنملا ىلإ ةرــجــهــلا ىــلــع لــحرــلا ودــبــلا نــمُ ادـــيزـــم عـــجش امم
يف لحرلا ودبلا نم تاعومجملا هذه ترشتنا تقولا يضمبو
نم برقلاب نونكسي ًايلاح ودبلا مظعم نأ مغر ،رصم ءاجرأ
411.ىرخألا ةمخاتملا قطانملا وأ دودحلا

، مهلوصأب يوق طابترا ىلع ءانيس ةريزج هبش يف ودبلا ظفاحي

ىلع»بيرعتلا« ـب ةصاخلا رصم ةسايس تلمع ،دوقع ىدم ىلع
داـعـبـتساو ةـيـبرـعـلا ةـيوـهـلا يه ةصاـخ ةـيـموـقــل يوــقــلا جيورــتــلا
تاــعاــمــج لــمشي اذــهو .دــلــبــلا نــم ىرــخألا ةــيــقرــعــلا تاــعاـــمجلا
،نـيـنسلا فالآ ذـنــم رصم يف نــيدوــجوملا ،نــيــيــبوــنــلاو غــيزاــمألا

درطم وحن ىلع مهشيع ةقيرطو مهتفاقثو ،مهتغل تلكآت نيذلاو
 .ىرخألا تايوهلا راكنإو داعبإ نم عسوأ خانم نم ءزجك

رصم ةيوهل سسؤي لازي ال٤١٠٢ روتسد نأ نم مغرلا ىلعو
ةماه تالزانت مدق هنأ الإ ،مالسإلاو ةيبرعلا ىلع يسيئر لكشب

بعشلا« :تاذلاب ىلوألا ةداملا يف عسوألا هتارثؤمب فارتعالا يف
و .اهتدحوو اهلماكت يلع لمعي ةيبرعلا ةمألا نم ءزج يرصملا

،ةيقيرفإلا ةراقلا ىلإ يمتنت ،يمالسإلا ملاعلا نم ءزج رصم
ةراضحلا ءانب يف مهاستو ، يويسآلا اهدادتماب زتعت و يهو
ىلإ حيملتلاب ىوس ،ريشي ال هسفن روتسدلا نأ الإ .»ةيناسنإلا
ةيبرعلا ريغ تايلقألل ةيقرعلا ةيوهلا اياضقو ،»ةبونلا ناكس«
 .اهيف ةدوجوملا

)٧٤ ةدام(»ةعونتملا ةيراضحلا دفاورلا« ىلإ ريشت يهف كلذكو
ةلودلا بجاوب٦٣٢ ةداملا يف فرتعتو ةيفاقثلا رصم ةيوه يف
نم ،ةبونلاو ءانيس يف ةلماشلاو ةيكراشتلا ةيمنتلا عيجشت يف
نم ةريبك دادعأ امهنطقت ناتقطنم امهو  -ىرخأ قطانم نمض

نمز ذنم نايناعت اتناك ناتللاو ،يلاوتلا ىلع ،نييبونلاو ودبلا
زييمتلا نم ًاخيرات سكعي اذهو .ةلودلا دي ىلع زييمتلا نم ليوط
ىلإ ةــفاضإ ، يتـــلاو ،رصم يف ةـــيـــقرـــعـــلا تاـــيـــلـــقألا هـــنـــم يناـــعـــت
ةلسلس نم ًاضيأ يناعت يهف ،دلبلا يف ةماعلا ةايحلا نم اهشيمهت
زاــجــتــحالاو ،يعاــمجلا حوزــنــلا اــهــنـــمو ةـــفـــلـــتخملا لـــكاشملا نـــم
،عطقملا اذه زجوي امكو .قوقحلا تاكاهتنا نم اهريغو يفسعتلا

لب٤١٠٢ روتسد ىلع قيدصتلا ذنم شالتت مل اياضقلا هذهف
تاعامجلا يطشان بلاطم نأل كلذ ،تمقافت تالاحلا ضعب يفو
ةـــقـــياضملا قـــيرـــط نـــع تاـــطـــلسلا نـــم ًاــــعــــمــــق هــــجاوــــت ةشمــــهملا
 .فنعلاو يعامجلا باقعلاو ،ةيئاضقلا

ًارصنع ةلادعلل لوصولا لبس مادعنا لكشي ،نيريثكل ةبسنلاب
يف مهاسي نأ هنأش نم يذلا ةيلاضنلا ةبرجتلا هذه يف ًايروحم
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ةــيــمسر رــيــغ تاــطاشن يف ودــبــلا تاــعاــمــج ضعــب طارـــخـــنا نـــم
 .يسيئرلا داصتقالا نع ريبك دح ىلإ ةلوزعم ،ةيفخ ًانايحأو

طخس نم ةلاح و رصم ةيقب نع ةلزعلاب ساسحا اذه ززع دقو
لالخ صاخ لكشب تلجت اهلً الح دجت مل ةطرشلا تاوق هاجت

يف ةيتحتلا ةينبلاو نمألا تاوق تضرعت امدنع١١٠٢ ةضافتنا
تدــهــج اــمــنــيــب .ةــحــلسم تاــعوــمجم لــبــق نــم موـــجـــهـــلـــل ءاـــنـــيس

ةقطنم ىلع ةرطيسلا ةداعإل حضاو وحن ىلع ةيرصملا تاطلسلا
ىوق دي ىلع ناسنإلا قوقح تاكاهتناو دويقلا نم تاونس تناع
ميكحتلل ةيديلقتلا ميقلا ءايحإ تداعأ ةيلبقلا ىنبلا نإف ،نمألا
قفدت نإو اذه .ةحلاصملا ناجلو يفرعلا نوناقلا ىلع مئاقلا
ىلإ اداـق دـق ةـيـلــبــقــلا تاسفاــنملا مــقاــفــتو ةــقــطــنملا ىلإ ةــحــلسألا
سطسغا/بآ يفو321.فنعلاو ىضوفلا وحن ءانيس مظعم قالزنا

لتقم نع رفسأ ًايركسع ًايدودحً ازكرم نولتاقملا مجاه٢١٠٢
ىلإ دودحلا اوربعي نأ لبق نيرخآ ةعبس حرجو ًايرصم ًايدنج٦١
ىلع فرعتلا متي مل هنأ مغر .كانه نيرخآ اوفدهتسيو ليئارسإ
.نييلحملا ودبلا طروت لامتحا ىلإ رداصم ةدع تراشأ ،ةانجلا

ءانيس يف ةداضم ةريبك ةيبرح تايلمع نشب رصم تدر دقو
يتلاو ضرألا تحت قافنألا ةكبش ريمدتل تاءارجإلا ديعصتو
421.ةزغب ءانيس طبرت

نـــع لصفـــنـــم حـــلسملا طاشنـــلا اذـــه نإف ،كلذ نـــم مـــغرـــلا ىـــلـــعو
ةيمالسإلا تاعامجلل درطم لكشب و نايعلل ةحضاولا تايلمعلا
،صرــفـــلا مادـــعـــنا نوـــكـــي نأ لـــمـــتحملا نـــم .ءاـــنـــيس يف ةـــحـــلسملا

مهسأ دق ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نم ليوطلا خيراتلاو زييمتلاو
٠٠٠٢ ماعل لوألا دقعلا ذنم .نيطخاسلا ودبلا ضعب دينجت يف

داهجلاو ديحوتلا لثم نيفرطتملا نيحلسملا تاعامج تكفنا ام
تداز ةريخألا تاونسلا يفو ،ةقطنملا يف تايلمعب مايقلا نع
ءانيس يف ةيركسعلا تايلمعلا ديازت نإ .ريبك لكشب اهتاطاشن
دق ،يسرم قباسلا سيئرلا ةيحنت باقعأ يف٣١٠٢ رخاوأ ذنم
دحأل ًاقفوف :ةفينعلا تامجهلا ددع يف ئجافم مقافت ىلإ ىدأ
ماع يف يرهش موجه٥.٢ نم تامجهلا ددع دادزا تاريدقتلا

تفرع ،كاذ نيح٤١٠٢.521 ماع يف يرهش موجه٢١ ىلإ٢١٠٢
،سدقملا تيب راصنأب ءانيس يف ةرطيسملا ةحلسملا ةعومجملا

يأ( ءاــــنــــيس ةــــيالو ىلإ٤١٠٢ ةـــياـــهـــن يف اـــهـــمسا تلدـــب يتـــلاو
 .شعادل ءالولاب اهدهعت دعب )ءانيس ةظفاحم
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يف عضولل ةديدج ةبراقم دوجو ةيناكمإ٤١٠٢ روتسد رفو

يف ةاواسملاو ةحلاصملاو ،ةلادعلا ىلع زكري هنأ ثيح نم ءانيس

ةعامج مهف .ةيودبلا مهديلاقتو مهتايح طمن ىلع ،ام دح ىلإو
تاسايس مغر يرصملا بعشلا يف مهراهصنا متي ملو ةزيمتم
،اهب ةصاخلا اهذوفن ةقطنم اهل ةليبق لكف .ةيزكرملا ةلودلا
عضوم يه يتلاو ةنودملا ريغ ةيديلقتلا مهنينوناقب نومزتلي

لامش ،نيتظفاحم ىلإ ةمسقم اهسفن ءانيسو511.ةمراص ةاعارمل
و٠٠٠,٠٦٤ يلاوــح اــمــهــناــكس ددــعو ،ءاــنــيس بوــنــجو ءاـــنـــيس
ءانيس ةريزج هبش ناكس نأ مغر611،يلاوتلا ىلع٠٠٠,٥٠١
نأب رداصملا دحأ ردقيو .ودبلا ةلالس نم وأ ودبلا نم ةفاك وسيل
بونجو لامش ناكس لمجم نم ةئملاب٠٧ يلاوح نولكشي ودبلا

711.ءانيس

باقعأ يف ةيليئارسإلا ةرادإلا تحت ءانيس ةريزج هبش تعقو
ديفيد بماك ةيقافتا تدهم امدنع ،٢٨٩١ ىتح٧٦٩١ برح

ةموكحلا نيب ةقثلا مادعنا نكل  .رصم ىلإ ءانيس ةدوعل قيرطلا
ودبلا شيمهت ىلإ ةفاضإلاب ،نييلحملا ودبلا لئابقو ةيزكرملا

ةيومنتلا تاجاحلا ةجلاعم يف ةرهاقلا يف تاطلسلا قافخإو
811.ءانيس يف طخسلا مقافت ىلإ داق ،نييلحملا ناكسلل

نــع ةرــهاــقــلا يف ةــيزــكرملا ةــموــكحلا كفــنــت مل دوــقــع ىدــم ىــلـــع
.ءانيس يف لينلا يداو تاظفاحم ناكس نيطوت ةداعإ عيجشت
عـــيراشم ةدـــع ةـــيرصملا ةـــموـــكحلا تأشنأ كراـــبــــم مــــكــــح ناــــبإو

وحن ىلع تلشف ططخلا هذه نكل ،ةقطنملا ريوطت معدل ةيحايس
تاعامجلا دوهج نأ قحلاو .مهسفنأ ودبلا ءاوتحا يف ظوحلم
ةــيــلــبــقــلا يضارالــل كيــلـــمـــت تادـــنس ىـــلـــع لوصحلا يف ةـــيودـــبـــلا
وحن ىلع ودبلا مرحو ً،ادص قلت  مل نمز ذنم دودحلا ةموسرملا
911.ةيندملا ةمدخلاو شيجلا يف فئاظولا نم ينيتور

٦٠٠٢ و٤٠٠٢ نيب تنش ةحلسم ةكرح ومن يف اذه مهسأ دقو
يف ةيحايسلا تاعمجملا تفدهتسا ةفينعلا تامجهلا نم ةسلس
ديدستو نييندملا تارشع توم نع ضخمت امم ءانيس بونج

نمألا تاوق نكل021.ةقطنملا يف ةيحايسلا ةعانصلل ةيوق ةبرض
ةــعساو ةــلــمــح نشل ةــعــيرذــك ثداوحلا هذــه تمدــخــتسا ةـــيرصملا
تمــهــتا .ءاــنــيس لاــمش ،شيرـــعـــلا يف ودـــبـــلا ةـــفدـــهـــتسم قاـــطـــنـــلا

،ةيفسعت ةيعامج تالاقتعا نع ًاقحال ناسنالا قوقح تاعامج
121.ةيرصملا ةطرشلا دي ىلع ودبلا فالآل ةلماعم ءوسو بيذعتو

مهنكل ،نيلمتحم نيهبتشم نيلقتعملا ودبلا ةيبلاغ ربتعي ملو اذه
تاـــكرحلا عـــم نوـــفـــطاـــعـــتـــم وأ نوـــلـــمـــتحم موصخ فـــيرـــعـــتـــلاـــب
روفن يف مئادلا اهرثأ تاكاهتنالا هذهل ناك دقو221.ةحلسملا
يتـلا ةـيرصملا ةـموـكحلا نـم مـهـتالـئاـعو نــيــنــطاــقــلا نــم رــيــثــكــلا
ةموكحلا لشف مقاف دقو ،اذه . ليئارسإك لالتحا ةوق اهنوربتعي
ةقطنملا يف ةيداصتقالا ةيمنتلا يف اهدوعوب ءافولا يف رمتسملا
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JóeÒ GŸªà∏μÉä hGdæõhì Gd≤ù°ô…
نإف ةيرصملا نمألا تاوقو ءانيس ةيالو نيب عارصلا دادتشا عم
،درطم وحن ىلع روهدت دق ةقطنملا يف ةيودبلا تاعامجلا عضو
يرصملا شيجلل ةيركسعلا تايلمعلا ىلإ هنم ءزج يف عجري اذهو

زوـمـت نـيـبـف .ةزـغ عاـطـقـل ةـمـخاـتملا ةــقــطــنملاو حــفر ةــنــيدــم لوــح
٥٥٢,٣ نع لقي ال ام مدهب نمألا تاوق تماق٥١٠٢ بآو٣١٠٢
،لزانمو ،سرادم ،تايفشتسم ،دجاسم اهنيب نم حفر يف ءانب
فالآلا ربجأو ، ةيعارزلا يضارألا نم ةعساو تاحاسم ريمدتو
هذــه قاــيس يف ودــبـــلا نـــيـــيـــندملا نـــم مـــهـــمـــظـــعـــم ، حوزـــنـــلا ىـــلـــع
621.تايلمعلا

تفرع يتلا ةلمحلا نش نمً اءدب٨١٠٢ ماع ةليط فنعلا رمتسا
يهو ،٨١٠٢ ماع نم طابش رهش يف٨١٠٢ ماعل ءانيس ةيلمعب
تاـعوـمجملا ثاـثـتـجا تفدـهـتسا قاـطـنـلا ةـعساو ةـيرـكسع ةـيــلــمــع
٠٠٠,٣ نم رثكأ ناك رايأ دودحبو .ءانيس لامش يف ةحلسملا

ةعساو درط تايلمع هنع مجن امم721،مدهلل ضرعت دق ىنبم
٠٠٠,٠٢٤ ـب ردقي ام جايتحاو شيعلا بابسأ نادقفو ،قاطنلا
حلت مل821.ةلجاع ةروصب يناسنإلا معدلل ءانيس لامش يف ةمسن

نيذلا ودبلا نأب ةيرصملا ةموكحلا بناج نم رداوب ةيأ قفألا يف
ضيوعت وأ ةليدب ةبسانم نكاسم مهل نمؤتس ًايرسق اورجه
ريمدتلا اذه ريربت يف ةموكحلا ترمتسا ،سكعلا ىلع لب .فاك
تنلعأ٨١٠٢ راذآ يف ردص نايب يفف :ةينمأ ريباعتب شئاطلا

، نيمهتم٠١٢ ىلع ضبقلا تقلأ نمألا تاوق نأ ةيلخادلا ةرازو
،لزانملا فالآ ىلع تراغأو ناكسلا نم فالآلا تارشع تشتفو
اهنأ تبث يتلا كلت ترمد« ةيلمعلا قايس يفو ،عرازملاو خاوكألاو
921.ةينمألا اهتيجيتارتسا نم ءزجك ،»نييباهرإلل دوعت

Yª∏«Éä Gd≤àπ NÉQê Gd≤Éfƒ¿
ةموكحلا اهتضرف يتلا ًابيرقت ةلماشلاو ةمراصلا دويقللً ارظن
نوكي داكي ،ءانيس لامش يلا مالعإلا لئاسو ىلإ لوصولا ىلع
يف يلحملا عمتجملاب قحل يذلا ررضلا مجح مييقت رذعتملا نم
نم خانم داجيإ ىلع مالعإلا بايغ دعاس دقو .ةقطنملا هذه
امنيب ،ةقطنملا يف ةحلسملا ةيرصملا تاوقلل ةبسنلاب ةناصحلا

عارصلا ةعيبط تلجت دقو . نييلحملا ناكسلا عضو نم مقاف
،لاتقلل ىلوألا عيباسألا يف ةيدوقنعلا لبانقلل شيجلا لامعتساب
ريشيو031.يلودلا نوناقلا يف ةروظحملا ةريخذلا نم عون وهو
ريغو نييندملاب قحلي يذلاو ،يئاوشعلا حالسلا اذه مادختسا
تاعمتجملا ةيامح نأ ىلإ ،ةريبك ةبسنب ةيذأ وأً التق نيلتاقملا

 .نمألا تاوقل ةبسنلاب ةيولوأ نكي مل عارصلا نم

ريشت لئالد كانه ،نييندم مهنيب ،تائملا لتق امنيب ةفاضإلاب

مادعنا٦٣٢ ةداملا تجلاــع ىلوألا ةرــمــلــلو هـــنأ قحلا .ةـــيـــمـــنـــتـــلا
يه امكو .رارقلا عنص ةيلمع يف ودبلا كارشإو ءانيس يف ةيمنتلا
يف ةجردملا ومنلا ةريقفلا قطانملا نم اهريغو ةبونلا يف لاحلا
معدت تاونس٠١ يف لثمتم ينمز راطإ ىلع تصن دقف ،صنلا

مهيف نمب ،ناكسلا كارشإ لفكتو ءانيس يف ةيمنتلا ةموكحلا هيف
تاــعاــمجلا تاــيوــلوأ عــم يزاوــتــلاــب تاــيــلــمــعـــلا هذـــه يف ،ودـــبـــلا
يتلا دونبلا نم ةلسلس ىلع روتسدلا لمتشا ،معأ ةروصب .ةيلحملا
لاــكشأ لــك رــظــحو ،ةــفاــك نــيــنــطاوملا نــيــب ةاواسملا ىـــلـــع دـــكؤت
اذـهو -نـيـيرصملا لـكـل ةـلداـع ةـمـكاـحـمـب قحلا ةـلاـفـكو زـيـيــمــتــلا
مهتبرجتل ودبلل ةبسنلاب صاخ لكشب قلقلل ةاعدم ناك رمألا
اهريغو ةلداعلا ريغ تامكاحملاو ،يفسعتلا لاقتعالا يف ةليوطلا

مهلامآ ودبلا نم ريثكلا قلع دقو .ةلادعلا ىلإ راقتفالا لاكشأ نم
يف ةيمدقتلا ماكحألاو صوصنلا هذه ىلع لضفأ لبقتسم يف

 .روتسدلا

ءافولاب ةيرصملا ةموكحلا مزتلت مل روتسدلا رارقإ ذنمو هنأ الإ
لمعلا هيلع بلغي جهن ىلإ تداع كلذ نع ًاضوعو  ،اهتامازتلاب
يفو .ءانيس لامش يف باهرإلل ةحفاكملا اهتايلمع يف يركسعلا
اهتامازتلا لهاجتت نأ ةيرصملا ةموكحلا تلضف يلمعلا عقاولا
يف ودبلل ةيساسألا قوقحلا ةيامح نأشب ةيلودلاو ةيروتسدلا
يضارألا كلمتو ،ةكرحلا ةيرحو ،ةلادعلا ىلإ لوصولا لبس ريفوت
خيراتلا قايس يف همهف بجي اذهو .ءانيس لامش يف نمألاو
يديأ ىلع ةلماعملا ءوسو شيمهتلاو ،زييمتلا يف ودبلل ليوطلا
لخاد ةيناثلا ةجردلا نم نينطاوم مهنوك ،ةيرصملا تاطلسلا

فيقوتلا اهيف امب ،قوقحلا تاكاهتنا نم ةلسلس نوناعيو رصم
ريمدت نع ضيوعتلاو ةلداع ةمكاحم يف قحلا بايغ  ،يفسعتلا
.ةيمنتلا نم نامرحلاو يرسقلا حوزنلاو ،تاكلتمملا

b†°ÉjÉ QGgæá
هنم ءزج يف ًامجان ناسنإلا قوقح كاهتنا رارمتسا ناك نيح يف

ةيلقأك ودبلا عضو نع هلصف نكمي ال هنإف نهارلا عارصلا نع
ةـموـكحلا لـبــق نــم ةــبــيرــلاو كشلا نــيــعــب اــهــيــلإ رــظــنــُي ةدــعــبــتسم
سكعي امنإً اريخأ ددجتملا فنعلا نأ امك .دوقع ةدعل ةيزكرملا
ناكسلا وحن ينمألا عباطلا اهيلع بلغي ةبراقم ، ماع لكشب
تايلمع يفً ارارم نمألا تاوق طرخنت ثيح ءانيس يف ودبلا
يف زيمي ال يباقع جهن يف ةيلحملا تاعامجلل يعامجلا باقعلا
ززعيو .ةقطنملا يف ةحلسملا تاعومجملاو نييندملا نيب بلاغلا

ةلادعلا مادعنا تالاح ةجلاعمل رمتسملا ةلودلا لهاجت اذه نم
يف ودبلا هب رعشي يذلا طخسلا نم مقاف يذلا رمألا ةاواسملاو
.ةقطنملا
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ثادــحــتسا اذــه لــمشيو .مــهــترـــطـــيس تحت ةـــعـــقاوـــلا قـــطاـــنملا يف
ةعيرشلا نوناق اهمكحي ةيقالخأ ةينيد ةطرش يهو ،ةبسحلا
،ىـحـلـلا قــلــحو ،نــيــخدــتــلا ىــلــع ىــتش دــعاوــق قــبــطــت ،ةــيــمالسإلا

931.رومألا نم اهريغو باقنلا ءادتراو

Gf©óGΩ S°Ñπ GdƒU°ƒ∫ GE¤ Gd©óGdá
نع مهسفنأب ءانيس ناكس نم ريثكلا يأنل يسيئرلا عفادلا لثمتي
ةلادعلا تاطلسلا ريفوت مدع يف ، هنم ءزج يف ، ةيرصملا ةموكحلا

ال يتلا ةيفسعتلا تاماهتالا نم اوناع نيذلا ودبلا نم تائمل
ذـنـم نـمألا تاوـق اـهــتــنش يتــلا عــمــقــلا تالــمــح ءاــنــثأ اــهــل ساسأ

تاريجفت تمدختسا دقف ،ًاقباس هفصو درو امكو .تلخ تاونس
نمألا تاوق لبق نم ةحلسملا تاعومجملا اهتبكترا يتلا٤٠٠٢
،بيذعتلاو ،يفسعتلا لاقتعالل ودبلا نم فالآلا عاضخإل ةعيرذك
فادهتسا نأ نيبت دقو .ةمكاحم نودب زاجتحالاو تاباوجتسالاو
وأ ،نوـلـمـتحم نوـفـطاـعـتـم مــهــنأل ةــطاسبــب لــكــب ناــك نــيرــيــثــكــلا

لوصولا مهل حاتي نأ نودب مهتنادإ تمتو ،نويسايس موصخ
مـكـحـي اـم ًاــبــلاــغو ،لوصألا يضقــت اــمــك ةــيــنوــناــقــلا تاءارــجإلل

 .ًايبايغ مهيلع

ًاردصم ةلصاوتم تاونس ىدم ىلع ةلادعلا قيبطت مدع لكش
يفف .ةيرصملا تاطلسلاو ةيودبلا تاعامجلا نيب عارصللً ارركتم
ركسعم« نوحلسملا لئابقلا لاجر رصاح٢١٠٢ ماع نم راذآ
نع ديزي امل ةروجلا يف»نيبقارملاو تايسنجلا ةددعتم ةوقلا
نينوجسملا ودبلا حارس قالطإل ةموكحلا ىلع طغضلل عوبسأ
ماق دقو041.ءانيس بونج يف٥٠٠٢ و٤٠٠٢ تاريجفت ببسب
قحب ماكحألا طاقسإب ًاقحال ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا
ةداـــعإب رـــمأو ءاـــنـــيس بوـــنـــج تارـــيـــجــــفــــت يف مــــهــــيــــلــــع ىــــعدملا

ةمكاحملا ةداعإ قيلعت مت٣١٠٢ ماع يف نكل141.مهتمكاحم
تبلل ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ تليحأ ةيضقلا نأ ببسب كلت

 .ةلودلا نمأ مكاحم يف نييندم ةمكاحم ةيروتسد يف

،٧١٠٢ لوليأ يفف :ةيضقلا هذهل لحب نوبلاطي ودبلا لازي امو
هذــهــلً ادــح يسيسلا عضي نأ ءاــنــيس بوــنــج نــم لـــئاـــبـــق تبـــلاـــط
ديزملا ءاليإو ىواعدلا طاقسإب مهدض اهريغو ةرمتسملا ملاظملا

241.ءانيس يف ةيمنتلل مامتهالا نم

Gf©óGΩ Gdàæª«á haôU¢ cù°Ö Y«û¢ fióhOI
تاــعــمجم ءاــنــبــب ةــيرصملا ةــموــكحلا هــيــف موــقــت يذــلا نــيحلا يف

ارييفير« ـب ىعدي ام غ ءانيس بونج ئطاوش ىلع ةرخاف ةيقدنف
يتلا و ةرواجملا ةيودبلا يضارألا نع اهلزع دعب ،»رمحألا رحبلا
،فارطألا يف ةديعب ةفاسمل لئابقلا اهريجهتب طخسلا تراثأ

يف اومدعأ امبر نمألا طابض دي ىلع اولتق نيذلا ضعب نأ ىلإ
،لاثملا ليبس ىلعف131.نوناقلا راطا جراخ ةمظنم لتق تايلمع
يف ةبرسملا تاهويديفلا دحأل ةيلودلا وفعلا ةمظنمل ليلحت صلخ
اوبكترا دقو نييرصملا دونجلا رهظأ طيرشلا نأ ىلإ٧١٠٢ ناسين

ةبيرق ةفاسم نم لتقلا« اهنمو ،ةينوناق ريغ لتق تايلمع عبس
231.»ًاعيبر رشع ةعبس رمعلا نم غلبي دلوو لزعأ لجرل

قوقح تكهتنا يتلا ةديحولا ةهجلا يه تسيل ةموكحلا نأ ىلع
فادهتساب  ًاضيأ نوحلسملا ماق دقف .عارصلا اذه يف ودبلا
نواعتلاب مهومهتا نمل لتقو فطخ تايلمع اوبكترا ثيح ،ودبلا

اودــجو دــق ودــبــلا نـــيـــيـــندملا نـــم رـــيـــثـــكـــلا نأ ،قحلاو .شيجلا عـــم
،نيفرطتملاو شيجلا نيب نيرصاحم يلاحلا عارصلا يف مهسفنأ

تاوـقــل ةدــعاسملا مــيدــقــتــب مــهــماــهــتا ببسب فدــهــتسم مــهضعــبو
ًاددع ةحلسملا ةفرطتملا تاعومجملا ضعب تبكترا امنيب .نمألا

عطق اهنمو ،ةقطنملا يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نمً اريبك
نيرشت يف نسلا يف رابكلا نييفوصلا خياشملا نم نينثا يسأر
طابقأ ةعبس لتق ىلإ ةفاضإ331،»ميجنتلا« ببسب٦١٠٢ يناثلا

نأ الإ٧١٠٢431 طابش يف شيرعلا يف لقألا ىلع نييحيسم
٧١٠٢ يناثلا نيرشت موجه يف تلثمت ةعاظف رثكألا ةثداحلا

نع رفسأ امم ،ةيودب ةيرق يهو ،دبعلا رئب يف يفوص دجسم ىلع
مظعم ناكو  .نيرخآ٩٠١ حرجو لقألا ىلع ًاصخش٥٣٢ لتقم
ىلع موجهلا نيدأ دقو531.لافطأ مهنيب نمو ودبلا نم اياحضلا
،ةقطنملا يف ىرخأ ةحلسم تاعومجم لبق نم ىتح عساو قاطن
631.نييلحملا ودبلا نع رثكأف رثكأ ءانيس ةيالوب ىأنو
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ءانيس ةقطنم ناكس ناك ءانيس ةيلمع هتقرغتسا يذلا تقولا لاوط
تادادــمإ نــم ةــيــفاــكــلا ةــيــمــكــلا ىلإ لوصوــلا يف ةــبوــعص نودـــجـــي
تابوقعلا ببسب ىرخألا تايساسألاو دوقولاو ،ءاودلاو ،ماعطلا

تاطلسلا تمهُتا كلذك . ةموكحلا اهتضرف يتلا راصحلا تاءارجإو
،ةدحاو ةرم مايأ ةدعل يكلساللا لاصتالا تامدخ عطقب ةيرصملا

،ديوز خيشلاو حفر اهيف امب ،ءانيس لامشل ةيقرشلا ءازجألا يفو
ىلوألا رهشألا يف ًابيرقت لماكلاب ءابرهكلاو ءاملا تامدخ عطق مت
،ةعورزملا يضارألا نم تاراتكهلا تائم هفالتإب .٨١٠٢ ماع نم
نـــم رـــيـــثـــكـــلـــل يئاذـــغـــلا نـــمألا كهــــتــــنا دــــق يرصملا شيجلا نوــــكــــي
ىــــلــــع ىرــــخأً ادوــــيــــق يرصملا شيجلا ضرــــف كلذـــــك731.تالئاعلا
قالغإ اهنيب نمو ،ةيادبلا ذنم ءانيس لامش يف نييلحملا ناكسلا
831.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا تاكبشو تاعماجلاو ،سرادملا

ناكسلا ىلع ةمراصً ادويق ةحلسملا تاعومجملا تضرف كلذك



ناـــكسلا ىلإ ةـــحــــلسألا ًاــــناــــيــــحأو نؤملاو ،ةــــيذــــغألاو ،عــــئاضبــــلا
تحت ترفح قافنألا نم ةهاتم لالخ نم ةزغ يف نيرصاحملا
441.ةزغ عاطق لخاد ىلإ دودحلا

ةـيداصتـقالا ةـيـمـنـتــلا رــيــفوــتــب ةــموــكحلا دوــعو نــم مــغرــلا ىــلــعو
دسجتت نأل ةجاحب صرفلا هذه ىقبت عقاولا ضرأ ىلعف ،ةقطنملل
ةيمسرلا ريغ تاريدقتلا ضعب تبهذ ،لاثملا ليبس ىلعف .ًايلعف
541.ةئملاب٠٦ ىلإ تلصو نوكت امبر ةلاطبلا تايوتسم نأ ىلإ

ةيركسعلا تايلمعلا تقحلأ نأ ذنم ةقئاضلا هذه تمقافت دقو
تاوقلا  تماق صاخ لكشبو .ةيلحملا ةعارزلاب عساولا رامدلا
،نوـتـيزـلا راـجشأو عرازملا نـم دـيدـعـلـل دـمـعـلا رـيـمدــتــلاــب ةــحــلسملا

.ءانيس يف ودبلا ناكسلا ةعارزو ةشيعمل ةبسنلاب ةيساسأ يهو

نم ديدشلا هنامرح ىلع لامشلا يقب -341ئطاشلا نعً اديعبو
ةعونتم ةفئاط دوجو نم مغرلا ىلع اذهو .فئاظولاو رامثتسالا

،ساحنلا اهنمو ،ءانيس لامش يف ةمّيقلا ةيندعملا دراوملا نم
.بهذلاو ،ةضفلاو

يف فيظوتلا نم اومرحو عفانم ةيأ ىلع اولصحي مل  ودبلا نكل
بلجتسا ً،الثمف :ةقطنملا يف ةموكحلا اهتثدحأ يتلا عيراشملا

نم ريثكلا ءانيس لامش يف يرصملا شيجلا هريدي تنمسإ لمعم
مادعنا ربجأ دقو .نيينيص لامع نم ةقطنملا يف ةلماعلا هتوق
لخدلل ىرخأ رداصم نع ثحبلا ىلع ودبلا ضعب اذه صرفلا

ىدم ىلعو .بيرهتلا لثم ةيعرشلا ريغ تاطاشنلا اهنيب نم
بلج نم مهشيع ءانيس قرش لامش يف ودبلا ضعب بسك تاونس
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ةـيـتـحـتـلا ىـنـبـلا ماــمأ قــيرــطــلا دــيــهــمــت يف اذــه دــعاس اــمــنــيــب
هذهل ًاماه ًايعامتجاً ارييغت بلج هنإف ،ةقطنملا يف ةيمنتلاو
. ةيئانلا قطانملا نم ًاموي تناك يتلا ةقطنملا

امب نوردقيو غ ةويس ةحاو ناكس مظعم نإف ،مويلا امأ
.ةعارزلا ىلع ريبك لكشب نوشيعي -ًايلاح٠٠٠,٠٣ زهاني
عمجت يتلا ،حلبلا راجشأ نم فالآلا تائم يوحت ةحاولاف
اهريغو نوتيزلا راجشأ نم ديدعلا ىلإ ةفاضإ ،عابتو اهرامث
وعئاذ نويفرح مهنأب ةويس ناكس رهتشي .ليصاحملا نم
،تارهوجملا لثم ةيوديلا فرحلاب نوروهشم مهف :تيصلا

مـيـماصتـب ،راـخـفــلاو ،شكرزملا شاــمــقــلاو ،ةضفــلا ةــعاــنصو
يفاــقــثــلا ثارــتــلا سكــعــي ساــبــلــلا نــم دـــيرـــف زارـــطو ،ةـــنوـــلـــم
،شكرزملا داجسلا نوعنصي مه كلذك .يغيزامألا عمتجملل
ةــــيــــغــــيزاــــمألا سارـــــعألا نـــــيـــــتاسفو ،ةـــــفرـــــخزملا نوـــــحصلاو
اهعيبب نوموقي ءايشألا هذهو ، ةيقيسوملا تالآلاو ةيديلقتلا

عاــطــق يف ةــحاوــلا ناــكس ضعــب لــمــعــي اـــمـــك .توـــقـــلـــل ًاـــبسك
تاـعوـنصملا نوـعـيـبـيو ،ةـلصلا تاذ تاــيــلاــعــفــلا وأ ةــحاــيسلا
امنيب ،ةويس يف ةيحايسلا رجاتملا وأ يهاقملا يف ةيوديلا
رفسلا تاليهست نومدقي ثيح لقنلا عاطق يف نورخآ لمعي
 .ةديعبلا قطانملا ىلإ تالحرلا نومظني وأ ةحاولا ملاعم نيب

مهو ،ةيغيزامأ لوصأ نم نييرصملا نيب زييمتلا مهملا نم
اولظ نيذلا ريثكب رغصألا نييرصملا نم ددع نيبو ،ًايبسن ٌرثك
نييلصألا ناكسلا ةغل نإو ،اذه .ةيغيزامألا ةغللاب نوثدحتي

نم مهيدل امب ،ةيقيرفأ لامش ءاحنأ ةفاك يف مهدوجو مغر
دقف ،اذه انموي ىتح ةسرامم عضوم لازت ال ةقيرع ةفاقث
اذه .ديعب نمز ذنم شيمهتلل يغيزامألا رصم عمتجم ضرعت
ةـيـبـلاـغ نأش مـهـنأش ،ةــنسلا نــيــمــلسملا نــم مــهــتــيــبــلاــغ نأ و
ةويس ةحاو يف غيزامألا دوجو قيثوت مت دق و ،نييرصملا

نرقلا نمً اءدب ىطسولا نورقلا يف برعلا نييفارغجلا دي ىلع
ىــفــقـــتـــت ىرـــخأ رداصم نإ ،قحلاو641.دــعــب اــمو رشع يناــثــلا

ًاعبتو741.ةميدقلا روصعلا رخاوأ ىلإ خيراتلا يف مهدوجو
ًاطلتخم ةويس ناكسل يقرعلا بيكرتلا ناك نئلف ءاربخلل
نـم )ةـيـناـكسلا( ةـيـفارـغـمـيدـلاو ةـيـفاـقـثـلا ةـيـحاـنـلا نـم مـهـنإف
اـيـبـيـل عــم ةــيوــق رصاوأب نوــطــبــترــي مــهــنأ ذإ ،يغــيزاــمأ لصأ
رثكأ ،ريثكب ربكأ اهيف غيزامألا ناكس ددع ثيح ةرواجملا

ةيديلقتلا ةفاقثلا نأ ىلإ ةفاضإلاب .يرصم لصأ نم مه نمم
841.برغملا عم ةيخيراتلا اهطباور نم تلكشت دق ةويسل

يف رخآب وأ لكشب ةويس ةحاو ناكس شاع نورق ىدم ىلع
.مهعاضخإل ةرركتملا تالواحملا نيمواقم ،يتاذ لالقتسا

يف ةقطنملا ىلع ةرطيسلا تضرف ةيرصملا ةلودلا نأ مغرو
نرقلا نم ريخألا ءزجلا ىتح ةويس تيقب دقف ، فاطملا ةياهن
ماود يف تمهسأ لاح يهو -ريبك لكشب ةلوزعم نيرشعلا
طبري قيرط قش نأ الإ .يديلقتلا ةايحلا بولسأو ةيلبقلا ىنبلا

،حورطم ىسرم ،يلامشلا لحاسلا ىلع ةدلب برقأب ةويس
طساوأ يف ىهتناو تاداسلا رونأ سيئرلا مكح نابإ أدب يذلاو
.ةويس ناكس ةايح يفً اريبكً ارييغت ثدحأ دق ،تاينينامثلا
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نأب اهل تحمس ةيبونلا ةرقملا ةلود دئاقو ةفيلخلا نيب -نينسلا
ماعلا طاطحنالا ةيفلخ ىلعو .ةلقتسم ةيحيسم ةكلممك رمتست
ةــكــلــمملا نــيــب تاــقالــعــلا تروــهدــت ،رشع يناــثــلا نرــقــلا نــمً اءدــب
تظفاح دقف ،كلذ عمو .رصمبً اريخأ ةبونلا جامدإ متو اهتراجو
ةرتفلا هذه لاوط ةيوغللاو ةيفاقثلاو ،ةيقرعلا اهتيوه ىلع ةبونلا

 .رصمل يناطيربلا لالتحالاو ةينامثعلا ةيروطاربمإلا مايق ىتح
يف ثيدحلا رصعلا يف ةبونلا ناكسل ةبسنلاب تالكشملا تأدب

GdæƒH«ƒ¿
ءيجم لـبــق نورــق ةدــعــل ،اوــنــكس نوــيــلصأ ناــكس مــه نوــيــبوــنــلا
يف لوألا لالشلا نم دتمت يتلا لينلا يداو ةقطنم ،مالسإلا
حتف مت .نادوسلا يف موطرخلا لامش سماخلا لالشلا ىلإ ناوسأ

نكل ،عباسلا نرقلا لالخ ةيبرعلا تاوقلا دي ىلع رصم مظعم
تاــئمل ةــيراس تيــقــب ةدــهاــعــم يهو -طــقــبـــلا ةدـــهاـــعـــم عـــيـــقوـــت

نيب ةطلتخملا تاجيزلا ديازت عم .ةيويسلا ةغللا مادختسا
تاوــنسلا يف ةــيوــيسلاو ةــيــبرــعــلاــب نــيــثدــحــتملا نــيـــعـــمـــتجملا
يه مهدالوأ ىلإ ةثارولاب تلقتنا يتلا ةغللا نإف ،ةريخألا

 .ةيويس اهنم رثكأ ةيبرع يجذومن وحن ىلع

نإف يوفشلا ثارتلا ىلع ةويس ناكسل ديدشلا دامتعالا عمو
اميس الو ،ةينغلا مهتفاقث لكآت ىلإ يدؤي دق مهتغل ةراسخ

لاكشأب اهنيودتل ةدودحم دراوم هيدل يويسلا عمتجملا نأ
يف ةــلــكشملا نـــمـــكـــت زراـــب يغـــيزاـــمأ بودـــنمل ًاـــقـــفوو .ىرـــخأ
ةروصب رصمو ةويس يف نيلهؤملا نيملعملا ددع يف صقنلا«
نم نيلهؤم نيملعم بدن متيس ةيضقلا هذه ةجلاعملو .ةماع
151.»ةيئدبم ةروصب برغملا وأ ،ايبيل وأ ،رئازجلا

ةغللا يف روهدتلا هاجتا سكعل ىلوألا ةماهلا تاوطخلا نم
هذــه .سرادملا يف اــهسيردــت لـــيـــهستـــب ماـــيـــقـــلا يه ةـــيوـــيسلا
ددع بيردتو فيظوت نامضل ًاماهً ارامثتسا بلطتت ةوطخلا

ثيح ،ةيميلعتلا داوملا ريوطت ىلإ ةفاضإ نيملعملا نم فاك
ةغللا ملعت معد متي يكل ،رضاحلا تقولا يفً ادج ةردان يه
نأ يغيزامألا بوجتسملا ىري كلذك .تيبلا جراخ ةيويسلا
ةحاسم رفويس« ةفاقثلل ةويس ةنيدم رصق حتف ةداعإو ميمرت

ةـغـلـلا مـيـلـعـت ىلإ ةـفاضإ ةـيــغــيزاــمألا ةــفاــقــثــلا ظــفحل ةدــيدــج
251.»ةيويسلا

ريوطت عم تاوطخلا هذه ىلع ءانبلل ةيرصملا ةموكحلا جاتحت
معد عم ،ةيويسلا ةغللاب نيملعملا بيردتو جاهنملل بسانم
ةـيوـبرـتـلا تالــيــهستــلا رــفاوــت ناــمضل فاــك يتسجوــلو يلاــم
.يغيزامألا عمتجملا تاداعو ةفاقثلاو ،خيراتلا ميلعت ليهستل
يف ةيويسلا ةغلل ةصاخ ةيعضو حنم ةلودلا ىلع بجي كلذك
اــهــمــيــلــعــت عــيــجشتو اــهــب نوــثدــحــتــي اوـــلاز ال يتـــلا قـــطاـــنملا
 .يغيزامألا عمتجملا يف رغصألا لايجألل

ام نم٠٠٠,٥١ نمً اوحن نأ دقتعي ثيح ،ةيويسلا يه ةويسل
ةثراوتم اهنأ مغرو941.اهب نوثدحتي ةمسن٠٠٠,٥٢ براقي
ليوطلا ىدملا ىلع نآلا ةيويسلا ةغللا ءاقب نإف  لايجألا ربع

»رطخ يف تاغل عورشم« اهفرعيو ،اذه .رطاخملاب فوفحم
وكسينويلا سلطأ نبي امك .لاوزلل ةضرعم ةغل اهنأب  ًايلاح
يه ةـيوــيسلا ةــغــلــلا نأب رــطــخــلــل ةضرــعملا ةــيملاــعــلا تاــغــلــل
نم مأ ةغلك فقوت اهب ملعتلا نألً ارظن ،»رطخ يف ديكأتلاب«
 .تيبلا يف نييغيزامألا لافطألا لبق

ً،الوأ .ةيويسلا ةغلل درطملا فيزنلاب لماوع ةدع تمهسأ دقو
ةيمسر ةسايسل ماودلا ىلع جورت ةيرصملا ةموكحلا تناك
لك يف ةيناويسلا ةغللا مدختست امنيب :ةغللا ةيداحأ ىنبتت
، اهب فرتعملا ةيمسرلا ةغللا يه ةيبرعلا  نإف  ةويس ءاجرأ

لئاسو يفو ،ةيمسرلا صوصنلا يف لمعتست  يتلا يهو
صصخت مل .ةيرصحلا ميلعتلا ةغل دعت ةسردملا يفو مالعإلا
ىتحو ، يمسرلا ميلعتلا جهنم يف ةيويسلا ةغلل دراوم ةيأ

ميلعتلً ادج ةليلق تاحاسم كانه ةيمسرلا ريغ ىنبلا نمض
نس تحت دالوألا ءانثتسا عم ،كلذل ةجيتنو .ةيويسلا ةغللا
ناكس نإف ،نسلا يف نيمدقتملا ناكسلا ضعبو ةسردملا

ةيويسلا ، ةغللا وجودزم ،لاثملا ليبس ىلع ،مهعيمج ةويس
نــيـــثدـــحـــتملا ددـــع نإف ىرـــخألا ةـــيـــحاـــنـــلا نـــم051.ةيبرعلاو
.دارطاب صقانتيً ارصح ةيويسلاب

ءاحنأ يف ةيبرعلا ةغللا راشتنا ةغللا فعض يف مهسأ امك
طبري قيرط لوأ نم ءاهتنالا باقعأ يف اميس الو ،ةقطنملا

ىدـم ىـلـع .تاــنــيــناــمــثــلا يف حورــطــم ىسرــم ةــنــيدــمــب ةوــيس
عم لاصتالا ةدايزو رفسلا لكش ، ةريخألا ةعبرألا دوقعلا
ةـيـبرـعـلا نوـثدـحـتـي مــهــمــظــعــمو ةــقــطــنملا جراــخ نــم ناــكسلا
ءابرهكلا لوصو عمو ،هتاذ تقولا يف .ةيبرعلا راشتنال ةجيتن
ًامود نوكت داكت مالعإ لئاسول عمتجملا ضرعت ،نويزفلتلاو
ىلع حضاولا هريثأت ًاضيأ كرت هرودب ،ةيبرعلا ةغلل ًافقو



ةيمسرلا ريغ ماقرألا حجرأتتو .عمتجملل يلعفلا مجحلا نأش نم
دــق عــمــتجملا نأ ىلإ تارــيدــقــتــلا ضعــب باــهذ عــم ،رـــيـــبـــك لـــكشب
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قوقحب قلعتي اميف ةريثك تابذبذت تثدح١١٠٢ ةروث ةيادب ذنم
.هب فرتعم ريغ نييلصأ ناكس عمتجمك مهب فارتعالاو نييبونلا

خاــنملا لدـــبـــت يجذوـــمـــن وـــحـــن ىـــلـــع تاـــبذـــبذـــتـــلا هذـــه سكـــعـــتو
دو بْطخً ارارم نييرصملا نييسايسلا لواحي امنيب :يسايسلا
ءاهتنا عم ,ةيروتسدلا تاءاتفتسالا وأ تاباختنالا ءانثأ نييبونلا

دومجلا نم هدهع قباس ىلإ نييبونلا عضو دوعي ،عفاودلا هذه
 .ةلاطعلاو

روـــهــــظ تدــــهش رصم لــــخاد ةرــــيــــخألا ةــــيساــــيسلا تاــــبارــــطضالا
رـبــع نوــطشنــي نــيذــلا باــبشلا نــيــطشاــنــلا نــم ةدــيدــج ةــعوــمجم
ةبغرلا نم عفادب .يرصملا يندملا عمتجملا يف تاعاطقلا فلتخم
نمً اددع اوقلطأ دقف ،لماك لكشب نييبونلا قوقح نيمأت يف

مـعدـلا تدشح ةـيــفاــقــثــلاو ةــيــعاــمــتــجالاو ةــيــنوــناــقــلا تارداــبملا
كفنت مل ،هتاذ تقولا يف .نييلصأ ناكسك نييبونلاب فارتعالل
.طاشنلا اذه نم يئادع فقوم ذاختا نع ةيرصملا ةموكحلا

ناوخألا جرخأ يذلا يركسعلا بالقنالا رثإ ىلع ،٣١٠٢ ماع يف
ليكشت ةموكحلا تررق ،روتسدلا قيلعتو ةطلسلا نم نيملسملا

ةغايصل بهاذملاو فئاوطلا فلتخم نمً اوضع٠٥ نم ةنجل
بتاكلا ةنجللا هذه تاشقانم يف نييبونلا ّلثم دقو .ديدج روتسد

هدوهج ةجيتنو .نييبونلا نيطشانلا زربأ دحأ وهو ،لودأ جاجح
نيطوتلا ةداعإ قحب صاخ صن ىلع قافتالا مت ةنجللا كلت يف
 :صنت يتلا٦٣٢ ةداملا ةغيص يف ةبونلا يف

ناكس ديعت تاعورشم ذيفنتو عضو ىلع ةلودلا لمعت«
،تاونس رشع لالخ اهتيمنتو ةيلصألا مهقطانم ىلإ ةبونلا
 .»نوناقلا همظني يذلا وحنلا ىلع كلذو

ىلع رصم يف زييمتلا مّرجي يذلا صنلاف لثامم وحن ىلعو
يتلا٣٥ ةداملا ىوحف ناك قرعلا وأ ،ةغللا وأ ،نوللا ساسأ
 :صنت

قوقحلا ىف نوواستم مهو ،ءاوس نوناقلا ىدل نونطاوملا«
،نيدلا ببسب مهنيب زييمت ال ،ةماعلا تابجاولاو تايرحلاو
وأ ،نوللا وأ ،قرعلا وأ ،لصألا وأ ،سنجلا وأ ،ةديقعلا وأ

ًاـموسرـم( ًاـناـمرـف يناـمـثـعـلا ةـفـيـلخلا ردصأ اــمدــنــع١٤٨١ ماـــع
ريزو نم رمأ اذه الت دقو .ةيبونجلا رصم دودح هيف مسري )ًايكلم
ساسأ ىــلــع ةــيــنادوسلا ةــيرصملا دودحلا هــيـــف لدـــعـــي ةـــيـــلـــخادـــلا

.٩٩٨١ ماــع يف نــيــيــناــطــيرــبــلاو رصم نــيـــب ةـــيـــئاـــنـــث ةدـــهاـــعـــم
لوح ةعقاو ةيبون ةيرق ةرشع يتنثا لصف مت كلذ بجومبو

لخادلا ىلإ اهمضو ،نيرشعلاو يناثلا ضرعلا طخ بونج ،افلح
نادندلا ةيرق نم رصم لخاد عقو يذلا ءزجلا دتما دقو .ينادوسلا

مسا رييغت مت ،كلذك .لامشلا يف لالشلا ةيرق ىلإ بونجلا يف
ىلإ ،ةـيدودحلا ةـظـفاحملاـب ةــفورــعملاو ،اــهسفــن ةــبوــنــلا ةــظــفاحم
يذلا يئاوشعلا طخلا لزع دقف ،كلذل ةجيتنو .ناوسأ ةظفاحم

الك ىلع ةبونلا ناكس ةيناطيربلا ةيلاينولوكلا تاطلسلا هتضرف
مغرو ،كلذ نع ًامغر تالاصتالاو لصاوتلا رمتسا نكل .نيبناجلا

نادوسلا نع رصمل يمسرلا لاصفنالا ىتح ،ينطولا ميسقتلا طخ
نينطاوم نييبونلا دوجو يقب ،نيحلا كاذ ذنمو .تاينيسمخلا يف
يبــناــج الــك ىــلـــع نـــيشمـــهـــم ، نادوسلاو رصم نـــيـــب نـــيـــيدودـــح

 .دودحلا

حوزـن ثداوــحو ثراوــك نوــيــبوــنــلا هــجاو نــيرشعــلا نرــقــلا ةــلــيــط
لالغتسال ةبقاعتملا ةيرصملا تاموكحلا تارارق بقع ةددعتم
ىرجم لوط ىلع ةينبم دودس يف اهنيزختو ،لينلا ناضيف هايم
ًايلخاد ًاحوزنو ةيرسق ةرجه تاجوم عبرأ نويبونلا هجاو .رهنلا
ماع يف ضفخنملا ناوسأ دس وأ ناوسأ نازخ ءانب نمً اءدب
ديز امدنع ةيبونلا ىرقلا نم ددع رمغ ىلإ اذه ىدأ دقو .٢٠٩١
ةيناث ةرم ديز امدنع ىرخأ ىرقو ،٢١٩١ ماع ةرم لوأل هعافترا

حوزنلاو ناوسأ دس ءانبب٤٦٩١ ماع رمألا يهتنيل ،٣٣٩١ ماع
يف متي مل .ىرخأ قطانم ىلإ  ةيبون ةيرق٠٤ نع ديزي امل لماشلا
ةــيــبوــنــلا ةــيــناــكسلا تاــعــمــتجملا ضيوــعــت تاــقوألا نــم تقو يأ
مهنادقف ءاّرج هل اوضرعت يذلا ررضلا مجح نع فاك لكشب

 .ةقيرعلا مهتراضحو مهتفاقثو ،مهتايح ةقيرط هعمو مهنطومل
ةيرصملا تاموكحلا نوعدي نييبونلا كفنا ام ،نيحلا كاذ ذنمو
نأ اميسالو ،ةيلصألا مهقطانم يف مهنيطوت ةداعإل ةبقاعتملا

بنج ىلإ ًابنج ريسي اذهو  .نآلا رقتسا دق رصان ةريحب ىوتسم
تافاقثلا نأش ، ةيبونلا ديلاقتلاو خيراتلا جاردإب مهبلاطم عم
عنمل تاءارجإلا ذاختاو ، ينطولا جاهنملا يف ،ىرخألا ةيلحملا
 .رصم يف ةيبونلا ةغللا ضارقنا

رصم يف نييبونلا ددع نع ةيمسر تايئاصحإ ةيأ ًايلاح دجوي ال
ناكس ددعل ماقرأ نمضتي مل ينطولا يناكسلا دادعتلا نأل كلذ
ةيرصملا ةموكحلا نأ نم مغرلا ىلعو .ةيضاملا دوقعلا يف ةبونلا

تاوـــنسلا يف ناـــكسلا ددـــع نــــع ةــــيــــمسر تارــــيدــــقــــت يأ ردصت مل
للقت ةموكحلا نأ نودقتعي يلحملا عمتجملا ءاطشن نإف ،ةريخألا
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نل هنإ لاقو نييبونلل تاضيوعتلا عوضوم يف رظنلا ةداعإب
٠٠٠,٠٥١ ىلإ ضيوــــعــــت عــــفد ةــــموــــكحلا ىــــلــــع ًاــــبــــعص نوـــــكـــــي
ددع نم ريثكب لقأ نييبونلا نم ريثكلا هربتعا مقر وهو-يبون

نألً ارظن ظيغلا نم ريثكلا يف مازتلالا اذه ببست .يلعفلا مهناكس
ددـــع نوـــفرــــعــــي ال مــــهــــنأ ادــــب هــــل ةدــــناسملا هــــتاسسؤم و يسيسلا
 .رصم يف نييبونلا

٨٧٤ مقر رارقلا ةرازولا نع ردص٧١٠٢ رياربف/طابش٦٢ يف
ةعجارمل لدعلا ريزو ةسائرب ةينطو ةنجل ليكشت ىلإ اعد يذلا
يأ عضو ةعجارمب ةنجللا موقتس .ناوسأ دس نأشب ضيوعتلا

هنع ضخمت امو دسلا ءانب نع ًاقباس هضيوعت متي مل صخش
ةيكلم قاروأ ميدقت ًاقحال نييبونلا نم بلُط دقو .ثادحأ نم
نـــــيـــــب اـــــم ىلإ اـــــهـــــخــــــيراــــــت دوــــــعــــــي يتــــــلا ةــــــمــــــيدــــــقــــــلا يضارألل

لـــئادـــبـــلا نـــم ةـــلسلس ةـــموـــكحلا تدــــعأ اــــمــــنــــيــــب ،٤٦٩١-٢٠٩١
امو ،ناوسأ دس ءانب ةرتف لالخ نيحزانلل يفاكلا ضيوعتلل
هـيـف اوأر نأ دـعـب كلذ اوضفر نـيـيـبوـنـلا نــيــطشاــنــلا نــكــل .اــهــلــبــق

صن يتــلا تاــيــلوؤسملا ىــلــع فاــفــتــلالــل ةــموــكحلا نـــم ةـــلواحم
.٤١٠٢ ماع روتسد اهيلع

ةيلبقتسملا ةيمنتلا نع نوناق ةدوسم تمدق٨١٠٢ طابش يفو
ةئيه ءاشنإ ىلع زكري ناك ذإو .ناملربلا ىلإ ةبونلا ةقطنمل
نإف ،ايلعلا رصم يف ةيداصتقالا ةيمنتلا ىلع فارشإلل ةيمسر
.ةدوعلا قح وأ يبونلا عمتجملا حوزنل ركذ يأ نع لفغ نوناقلا

٤١٠٢ روتسد نم٦٣٢ ةدامللً ارشابم ًاكاهتنا اذه لكش دقو
ةـقـطـنملا يف ةـيـكراشتـلاو ةـلـماشلا ةـيـمــنــتــلا ىــلــع سيــل هدــيدشتو
يف ةدعاسملل  ةددحم جمارب ميمصتل ةجاحلا ىلع نكل بسحف
رهشأ ةعضب دعبو551.مهتقطنم يف ةبونلا يلاهأ نيطوت ةداعإ

لبق نم تاباحسنالاو ينلعلا دقنلا مغرو ،تاشقانملا نم طقف
ةـيـمـنـتـلا ةـئيـه نوـناـق ىـلـع ةـقـفاوملا تمـت ،نـيـيـبوـنـلا نـيـطشاــنــلا

يف تاليدعتلا ضعب عم هيلع ةقداصملاو رايأ يف ايلعلا رصمل
ضرأ ىلإ ةـــبوـــنـــلا يلاــــهأ ةداــــعإل رــــكذ نود ،وــــيــــنوــــي/نارــــيزــــح

تعنم ،حضاو ريربت يأ ميدقت نودو ،هسفن رهشلا يف651.مهفالسأ
نم ةبونلا يلاهأ يلاوتلا ىلع ةيناثلا ةنسلل ةيرصملا تاطلسلا
وأ ةيفاقثلا تاسسؤملا يف ءاوس ،يملاعلا ةبونلا مويب لافتحالا
.ةصاخلا نكامألا

)ناسنإلا قوقحل ةمظنم وهو( دودحلا زكرم ماقأ٥١٠٢ ماع يفو
امهيف نابلاطي نيتيئاضق نييوعد نييبونلا نيماحملا داحتاو
قــطاــنملا دــيدحت ةداــعإ لوــح٤١٠٢ ماـعــل٤٤٤ رارـقـلا ضقــنــب
وه كلذل ينوناقلا ساسألا ناك دقو .ةيرصملا دودحلل ةمخاتملا
نيطوت ةداعإب ةصاخلا روتسدلا نم٦٣٢ ةداملا كهتنا رارقلا نأ

ءامتنالا وأ ،ىعامتجالا ىوتسملا وأ ،ةقاعإلا وأ ،ةغللا
.»رخآ ببس يأل وأ ،ىفارغجلا وأ ىسايسلا

اهيلع بقاعي ةميرج ةيهاركلا ىلع ضحلاو زييمتلا«
.»نوناقلا

ةفاك ىلع ءاضقلل ةمزاللا ريبادتلا ذاختاب ةلودلا مزتلت«
ةلقتسم ةيضوفم ءاشنإ نوناقلا مظنيو ،زييمتلا لاكشأ
.»ضرغلا اذهل

ةرازو تعد ،روتسدلا ىلع ةقداصملا دعب ،٤١٠٢ ةياهن يفو
عاــمــتــجا ىلإ نــيــيــبوــنــلا دارــفألاو تاسسؤملا ةــيــلاــقــتــنالا لدـــعـــلا
ذيفنتل قرطلا لضفأ لوح ةكرتشم ةيجيتارتسا ىلع ةقفاوملل
دــعــبو .مــهارــقــل ةــيــلصألا عــقاوملا يف نــيــيــبوـــنـــلا نـــيـــطوـــت ةداـــعإ

قافتا ىلإ لصوتلا مت ،عمتجملا دارفأ عم ةضيفتسم تاشقانم
ةداعإو ةيمنتلا ةئيه نوناق ىعدي حرتقم عيرشت ةدوسم ىلع
نيرشت رهش يف نالعإلا باقعأ يف ،نكل .ةميدقلا ةبونلل نيطوتلا
ةزهاجو تلمتكا دق ةدوسملا نأب٤١٠٢ ماع ربمفون/يناثلا

ملو .طق ةدوسملا لاسرإ متي مل ، ةقداصملل ناملربلل اهلاسرإل
تاونق ضعب نأ مغر ،ريخأتلا ببس نع يمسر ريربت يأ طعي
ةدوسملا اولقرع دق نييموكحلا نيلوؤسملا رابك نأ تدافأ مالعإلا

ةخسنلا ةرازولا تملس كلذ رثأ ىلع451.يموقلا نمألا ددهت اهنوك
كلذ ذنم ىرخأ تاروطت ةيأ ثدحت ملو ،نوناقلا ةدوسمل ةيئاهنلا
.تقولا

تضوق تارارقلا نم ةلسلس سيئرلا بتكم ردصأ قحال تقو يف
هذه لمشتو .ديدجلا روتسدلا يف تغيص يتلا قوقحلا نم ديدعلا
ىضق يذـــــــــلا )٤١٠٢(٤٤٤ مـــقر يساــــئرــــلا موسرملا تارارــــقــــلا
نادوسلل ةمخاتملا ةيبونلا يضارألا نم ةريبك ةقطنم ليوحتب
)٦١٠٢(٨٩٤و٥٥٣ يسائرلا موسرملاف :ةيركسع ةقطنم ىلإ

يضارألا نـــم نادــــف٠٠١١ وــحــن ةرداصم ىــلـــع ناـــقداصي ًاـــعـــم
اكشوت ةنيدم جاردإو ،ةلودلا اهيلع تقداص ءانب عيراشم لجأل
عورشمل ةـيذـيـفـنـتـلا ةـطخلا يف )ةـيـلصألا ةــيــبوــنــلا ىرــقــلا ىدــحإ(
ماـــمأ نادـــف فـــلأ٨٦١ كلذــــب ًاحتاـــــف»نادـــف فصنو نوـــيـــلملا«
ةصاخلا تازاـــيـــتـــمالا هذـــه دـــقو .يلحملاو يبـــنـــجألا راـــمــــثــــتسالا
اهيلع صن يتلا دوعولا رشابم لكشب ضقانت ةيبونلا ضرألاب
ال نكل ،تارارقلا هذه دض تافانئتسا ميدقت مت .ديدجلا روتسدلا
.ةمكحملا يف قلعم اهيف رظنلا تقو لازت

ناوسأ ةظفاحم ىلإ هتلحر ءانثأ ،٧١٠٢ رياربف/ طابش يفو
يسيسلا دــعو ،يناــثــلا يرصملا باــبشلا ىدــتـــنـــم لاـــمـــعأ قالـــطإل



نــيــموـــي ةدمل نـــمألا تاوـــق لـــبـــق نـــم نـــيـــجـــتحملا ةرصاحم تمـــت
نم ددع نكمتي نأ لبق ءاملا وأ ماعطلل لوصولا نم اومرحو
لاسرإل يعاـمـتـجالا لصاوـتــلا لــئاسو مادــخــتسا نــم تاــطشاــنــلا
تعاطتسا نيح راصحلا رسك مت .مهتلاح نع ةثاغتسا تاءادن
يعاــمــتــجالا لصاوــتــلا لــئاسو مادــخــتسا نــم تاــطشاــنـــلا ضعـــب
ةلصاومب نيطشانلل حمسي مل ،كلذ مغر .ةثاغتسا تاءادن لاسرإل
ىلإ ةدوعلاب ،كلذ نع ًاضوع اورُمأ نكل عورشملا ةقطنم ىلإ ريسلا
851.ناوسأ

ىــلــع ةــيشحوــلا ةــقــيرــطــلا سفــنــب ةــيرصملا تاـــطـــلسلا تدر اـــمـــك
ربمفون/يناثلا نيرشت٩١ يفف .ةرملا هذه رخآ ناكم يف نيجتحم

بونج ةرم لوأ ةيبونلا ةدوعلا ةلفاق تزجتحا امدنع ،٦١٠٢
يتلا نمألا تاوق دض ةيبونلا ىرقلا ناكس نم ريثك جتحا ،ناوسأ

ةعومجم ىلع شيجلا در دقو .اهتلحر لامكتسا نم ةلفاقلا تعنم
ةحلسألاب مهيلع رانلا حتفو فنعلاب نيملاسملا نيرهاظتملا نم
ىفشتسم ىلإ اوذخأو نييبون ةثالث بيصأ دقو951.ةيكيتاموتوألا

.ةجلاعملل يموكح

نــيــطشاــنــلا نــم ةــعوــمجم اــهراـــثأ يتـــلا تاضارـــتـــعالا رـــثإ ىـــلـــع
ةيكلملا قوقح عزن يذلاو ،٦١٠٢ ماعل٨٩٤ رارق دض نييبونلا
ماــع نــم رــياــنــي/يناــثــلا نوــناــك يف ،ناوسأ ةــنــيدــم يف ةــيــبوــنـــلا

دقو .ةرهاظملا لبق نيطشان ةتس ةطرشلا تاوق تلقتعا٧١٠٢
رارــق ىــلــع ضارــتــعالاو تاــتــفالــلا لــمــحو ،رــهــمــجــتــلاـــب اوـــمـــهـــتا
ةباينلل مهميدقت متو ةعاس٤٢ ةدمل مهزاجتحا مت061.يذيفنت
.يرصم هينج٠٠٢ تغلب ةلافكب مهحارس تقلطأ يتلا ةماعلا

.ليلدلا مادعنا ببسب رهشأ ةثالث دعب ىوعدلا تبطش

ةرهاظت كلذك نويبونلا نوطشانلا مظن ،٧١٠٢ ماع لوليأ يف
ةدوسم ميدقتب اوبلاطو ةحرتقملا ةموكحلا تاءارجإ دض ةيفاقث
حــبصي يكــل ناملرــبــلا ىلإ ةــبوــنــلا ناــكس نــيــطوــت ةداــعإ نوــناـــق
ةيملسلا تاجاجتحالا هذه لالخو .هيلع ةقداصملا دعب ًانوناق
ئراوطلا نوناق بجومب نييبونلا نيطشانلا نم٤٢ فيقوت مت
تقو يف .ًاموي٦٧ ةدمل يركسعلا لالشلا نجس يف اوزجتحاو
.ةيرصملا نمألا تاوق لبق نم نيرخآ نييبون زاجتحا مت ،قحال

تالئاع نم ددع عمجت٧١٠٢ ماع نم ربوتكأ/لوألا نيرشت يف
يف رظنلل تاسلجلا ىدحإ لالخ ناوسأ ةمكحم مامأ نيفوقوملا

تناـك اـمـنـيـب .هـمدـع نـم يطاــيــتــحالا زــجحلا يف مــهــئاــقــب ةــلأسم
تماق ،يئاضقلا رارقلا رظتنت ،ءاسنلا نم مهتيبلاغو ،تالئاعلا

تماق .عومدلل ليسملا زاغلا ةمدختسم مهقيرفتب ةطرشلا تاوق
مهتمهتاو يئاوشع لكشب نابش ةعبس لاقتعاب ةطرشلا تاوق
بهايغ يف مهرودب مهوقلأ مث ةماعلا تاقرطلا دسو رهاظتلاب

لازي ال تاونس ثالث رورم دعب نآلا .ةميدقلا مهارق يف نييبونلا
مكح يأ ردصي مل .ةلودلا ضوفم ريرقتب ًافقوتم فانئتسالا

فــقوــتــلا ةرــتــف مـــغر نـــيـــيوـــعدـــلا نـــيـــتاـــه نـــم يأ يف نآلا ىـــتـــح
يضوفم ةئيه تردصأ ,٧١٠٢ سطسغأ/بآ٧١ يفو .ةلصافلا
رارـقـلا ءاـغـلإب اـهـيــف يصوــت٧١٠٢ ىواــعد نــعً ارــيرــقــت ةــلودــلا

751.روتسدلا كهتني هنأل راثآلا ةفاك ةلازإو

b†°ÉjÉ QGgæá
قوقحب يلاحلا ماظنلا ةقالع نأ ةريخألا تاروطتلا نم حضتي
نم رثكأ ًايعمق ىحنم تذخأ دق نييلصأ ناكسك ةبونلا يلاهأ
نجسلا ىلع ديازتم لكشب دمتعت ةموكحلا نأ قحلاو .قباسلا

نــم صلــمــتـــلـــل ىرـــخألا ةـــلداـــعـــلا رـــيـــغ ةـــيـــنوـــناـــقـــلا تاءارـــجإلاو
 .نيطشانلا تاكسإلو ةيروتسدلا اهتامازتلا

bª™ Môjá Gdà©ÑÒ hGCfû°£á M≤ƒ¥ G’Efù°É¿
هاجت  ةلودلا لبق نم ديازتملا ةيئادعلا فقوم عجش ،٤١٠٢ ذنم
ةكرح روهظ ىلع هتقطنم ىلإ ةدوعلا يف يبونلا عمتجملا قح
تاجاجتحالا لوأ ثدح دقو .ةحيرصو ةيوق ، ةطشان ةيبون
سمشلا دماعت تالافتحا ءانثأ٦١٠٢ رياربف/طابش يف ةمظنملا

رارقلا دض تارهاظملا هذه ىدحإ تناك .لبمس وبأ دبعم ىلع
قــطاـــنـــم يف ةـــيرـــكسع ةـــقـــطـــنمل أشنأ يذـــلا٤١٠٢ ماــعـــل٤٤٤
تمـــظـــن اـــمـــنـــيـــب . نادوسلا دودحل ةـــمـــخاـــتملا ةـــيـــبوـــنـــلا يضارألا
ةادانملل ةيملسلا تارهاظملاو تاجاجتحالا نم ةلسلس ةعامجلا
نــيــطشاــنــلا حارس قالــطإو ،روــتسدــلا نـــم٦٣٢ ةداملا قـيـبــطــتــب
تدر ةيرصملا تاطلسلا نأ الإ ،بلاطملا نم اهريغو نيفوقوملا
بيـهرـتـلاو ةـيـفسعـتــلا تالاــقــتــعالا كلذ لــمش .عــمــقــلا نــم دــيزــمــب
 .لّزعلا نيرهاظتملا ىلع رانلا قالطإ ىتحو

ةــكرـــح دشح مـــت٦١٠٢ ماــع نــم رــبــمــفوــن/يناــثـــلا نـــيرشت يفو
بقع ،»ةيبونلا ةدوعلا ةلفاق« تيمس ىرخأ ةيملس ةيجاجتحا
قطانم لمشيس»نادف فصنو نويلملا« عورشم نأ نع نالعإلا

ىلإ ةــفاضإ ،يبوــنــلا داحتالا نـــلـــعأ دـــقو .ةـــيـــبوـــنـــلا يضارألا نـــم
اوعدو رارقلا اذه نوضراعي مهنأ ،ةيبونلا ىرقلا ءاسنو بابش

تاطلسلا ىلإ ةلاسر لاسرإل عورشملا عقاوم ىلإ كرحتلل ىرقلا
مــهــقوــقــح مارــتـــحاو ًالاـــح ةـــيـــمـــنـــتـــلا فاـــقـــيإ بوـــجوـــب ةـــيرصملا
 .مهفالسأ يضارأ يف نيطوتلا ةداعإ يف ةيروتسدلا

ءوضلا ًاطلسم ةلفاقلا قالطنا لبق ًانايب ردصأ داحتالا نأ مغرو
سيل هنم دصقلا نأبً ادكؤمو جاجتحالل ةيملسلا ةعيبطلا ىلع
لبق نم كلذ مغر ةلفاقلا ضارتعا مت دقف ،ماعلا ماظنلا كاهتنا

قحال تقو يفو .لبمس يبأو ناوسأ نيب ءارحصلا يف نمألا تاوق
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نوـــيـــبوـــنـــلا نوـــطشاـــنـــلا ىــــناــــع ،٧١٠٢ رــبــمــتــبس/لوــلـــيأ ذـــنـــمو
يف ،ةـيـئاـنـثـتسالا تاءارـجإلا نـم ةـلسلس ةـمـكاــحــمــلــل نوــعضاخلا
عـم تاـقـيـقـحـتـلا تناـك .ةـيساـيـقـلا ةـيـئاضقـلا تاءارـجإلل كاـهــتــنا
٦ ةعاسلا يرجت٧١٠٢ ربمتبس/لوليأ رهشل نييبونلا نيفوقوملا

وأ ماحمل روضح نود )ىحضألا ديع( ةيمسر ةلطع موي ًاحابص
يرجت تناك اهنأ ىلإ ةفاضإلاب .عافدلا لاكشأ نم رخآ لكش يأ

اوــبــتــك نــيذــلا ةــطرشلا طاــبض روضحــب شيـــجـــلـــل رـــكسعـــم لـــخاد
ةمكاحملا تانامضل يلك كاهتنا يف ،مهدض ةضرغملا ريراقتلا
باــيــغ ىــلــع نــيــمــهــتملا ضعـــب تاضارـــتـــعا ذـــخؤت ملو .ةـــلداـــعـــلا

يدسجلا فـنـعـلا الو ،راــبــتــعالا نــيــعــب مــهــنــع عاــفدــلــل مــهــيــماحم
.اهثودح ىلع ليلدلا رفوت مغر ،ةطرشلا لاجر دي ىلع ءانجسلل

نــيــفوــقوملا مالــعإ مــتــي مل ،ماــعــلا بئاــنــلا قــيـــقحت ءاـــهـــتـــنا بقـــع
لــك .ىرـــخأ ةـــعاس٨٤ ةدمل مــهدض ذــخــتملا رارــقــلاــب نــيــيــبوــنــلا

نمو ركسعملا لخاد ةزهجم ةفرغ يف يرجت تناك مهتامكاحم
اذكه ىلإ ةمكحملا لقن لوخي لدعلا ريزو نم ماع موسرم نود
ءانجس عم هلقأ ،رصم يف ةلوبقم ريغ تاءارجإلا هذه نإ .ركسعم
نمأ ةمكحم ،ةصاخ ةمكحم ىلإ مهتيضق ةلاحإ تمت .نييسايس

قدصت اهماكحأو تافانئتسا ةيأ حيتت ال يتلاو ، ئراوطلل ةلودلا
 .كلذل هنيعي نم وأ سيئرلا نم طقف

لــيرــبأ/ناسيــن يفً ارـــيرـــقـــت يفسعـــتـــلا زاـــجـــتـــحالا ةـــنجل تردصأ
نيفوقوملا دض ةبكترملا تاكاهتنالا ةفاك هيف صخلت٨١٠٢
كاهتناو يفسعتلا فيقوتلاب ةيرصملا ةموكحلا مهتتو نييبونلا

 .ةلداع ةمكاحم يف نيفوقوملا قوقح

قوقح ةيامح يف طقف سيل ءاضقلاو ةسايسلا قافخإ نأ ىلع
ال لكشب تاكاهتنالا باكترا يف كلذك لب ،فاك لكشب نييبونلا

ةحبذمل مهتجلاعم ةقيرطب لثمت قافخإلا اذه .مهدض هيف ةداوه
٥٢ نع لقي ال ام لتُق امدنع ،٤١٠٢ ليربأ/ناسين يف ناوسأ

ةليبقو ةرجهملا ةيبونلا ىرقلا ىدحإ نيب راجش بقع صخش
ةـثالــث ىــلــع راــنــلا لالــه ينــب تقــلــطأ .لالــه ينــب ىــعدــت ةــيــبرــع
مدع ببسب فنعلا مقافت ام ناعرس .لوألا مويلا يف اولتق نييبون

يف ةـــطرشلا تاوـــق حـــلـــفـــت ملو .ةاــــنجلا لاــــقــــتــــعال ةــــطرشلا كرحت
.ةيئادعلا لامعألا ضفل شيجلا لصو ىتح ةيلاعفب لخدتلا

ةحئال نمألا تاوق تمظن ،فنعلا ءاوتحا يف لشفلا بناج ىلإ
اوـقـتـلا دـق اوـناـك نـيذـلا نـيـيـلحملا ةداـقـلاو نـيـيـبوـنـلا نـيـطشاـنـلاـب
فاك لكشب ةطرشلا ةباجتسا مدعل موللا هيلإ اوهجوو نمألا ريدم
ةطرشلاو شيجلا ملست نأ ام ً.ارئاد لازي ام لاتقلا ناك امنيح
دق اوناك نيذلا نييبونلا كئلوأ ءامسأ تجردأ ىتح ةرطيسلا مامز
لاـمـعأ يف طروـتــلاــب نــيــمــهــتملا ةــحــئال يف نــمألا رــيدــم اودــقــتــنا

لبق ًاموي٠٣ ةدمل مهزاجتحا مت ثيح يركسعلا لالشلا نجس
  .يرصم هينج٠٠٠٥ اهرادقم ةلافكب مهحارس قالطإ

تامظنملا تاطاشن يف لخدتلاب ةينمألا ةزهجألا تماق ، كلذك
، ةيبونلا ةدوعلا ةلفاق ذنم .مهتطشنأ حبكل ةلواحم يف ةيبونلا
نــــم تالواحمل تقوــــلا كلذ يف يبوــــنــــلا داحتالا سيــــئر ضرــــعـــــت
ءاضعأ ةوعدب نمألا تاوق تماق .هبصنم نم هلزعل نمألا ةزهجأ

مهتمغرأو ، هبتكم يف داحتالا سيئر ةرايزل داحتالا سلجم يف
داحتالا تاــطاشن ةــفاــك دــيــمجت ةــهــجاوــم وأ هــلزــع عــيــقوــت ىـــلـــع
تاءالمإلا تضفر نييبونلا ةعامج نكل .هتادوجوم ةرداصمو
ءاـقـب ىـلـع داحتالـل ةـيـموـمـعـلا ةـيـعـمجلا تتوصو ةـقــيرــطــلا هذــهــب
.ةيلاتلا تاباختنالا ىتح هبصنم يف سيئرلا
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مادـخـتساـب نـمألا تاوـق دــي ىــلــع نــيــيــبوــنــلا ةــلــماــعــم ءوس ززــعــت
نــم دــيدـــعـــلا نأ قحلاو .يئاضقـــلا زاـــهجلا نـــم ىرـــخأ تاـــيوـــتسم

ءوس نــم ىرــخأ لاــكشأو فــنــعــلاو ،يفسعــتــلا لاــقــتــعالا اــياــحض
،مهقوقحل ىرخأ تاكاهتنا نم نوناعي ةطرشلا لبق نم ةلماعملا
نم مهنامرحو ،ةمهت نودب دمألا ليوطلا زاجتحالا اهيف امب
ليلدلا رفوتي بلاغلا يف .ةلداعلا ريغ تامكاحملاو ينوناقلا دنسلا

قلعتي اميف اميس الو ،ةماعلا ةباينلاو ةطرشلا نيب ؤطاوتلا ىلع
.نيطشانلا قحب نمألا تاوق اهبكترت يتلا تاكاهتنالاب

يطشان ىلع يئاضقلا درلا يف ةقرفتلا ودبت ،لاثملا ليبس ىلع
يف اذه لثمتي .ةخراص مهدض مئارجب نيمهتملا كئلوأو ةبونلا

يف هتنازنز يف يفوت يذلا رورس لامج يبونلا طشانلا ةيضق
يفسعتلا هزاجتحا ءانثأ٧١٠٢ ماع ربمفون/يناثلا نيرشت رهش

يركس ةبوبيغ يف رورس لامج لخد .يركسعلا لالشلا نجس يف
فاعسإلا ةرايس لوصو رخأتو ةئيسلا ةيحصلا ةياعرلا ةجيتن
.تاعاس عبرأ ةدمل نجسلا ىلإ ةيفاكلا ةزهجألاب ةدوزملا ريغ
ةيملس تاماصتعا هتلئاع نم نوريثك دارفأ مظن ، هتافو بقع
تاوق تدر .هتافو ىلإ ىدأ يذلا يبطلا لامهإلا ىلع جاجتحالل
تقلطأو دوشحلا قيرفتل رانلا تحتفو ،ةوقلا لامعتساب ةطرشلا
٠١ لاقتعا مت ، ةرهاظملا نم ةعاس دعب .عومدلل ليسملا زاغلا
مهماهتا متو ،ىرقلا يف مهلزانم يف يئاوشع لكشب صاخشأ
ةـمـجاـهـمو ةـماـعـلا تاــكــلــتــمملا رــيــمدــتو ،ةــماــعــلا تاــقرــطــلا دسب

قـــلـــطأ نأ ىلإ ًاـــموـــي٥٣ ةدمل مــهــفاــقـــيإ مـــت161.ةــطرشلا طاــبض
رورم مغر .يرصم هينج٠٠٠,٠١  اهرادقم ةلافكب مهحارس

يف تاقيقحتلا ماعلا بئانلا دّمج دقف ،ةثداحلا ىلع ماع نم رثكأ
نـــجسلا نـــع نـــيـــلوؤسم طاـــبض ةدـــع طروـــت ببسب رورس لـــتــــقــــم
 .تقولا كلذ يف كانه نيدوجوملا ةفاك ةمالس نع مهتيلوؤسمو



لالخ نم رصم نمأو ماعلا ملسلا ديدهتو نيملسملا ناوخألا
٠١كانه ةعامجلا يف نييلودلا نيثحابلا دحأل ًاقفوو .مهتالمح
ىلع نولغتشي نيذلا ناسنإلا قوقح يطشان فدهتست تالاقم
»ةيبون رصانع« مهنأب مهضعب فصُو  نيذلاو -ةيبون اياضق
اذه للد دقو .هسفن مويلا يف ةفلتخم ةيمالعإ ذفانم يف ترهظ-
تاــطــلسلا نــم ةرــبدــم ةــلــمــح نــمً اءزــج تناــك تالاــقملا نأ ىـــلـــع
361.ةيمسرلا

عــمــتجملا يف ةــيرصنــعــلا راشتــنا يفــقـــت نـــكـــمـــي ،كلذ ىلإ ةـــفاضإ
،مدخلاب نييبونلل رمتسملا مالعإلا لئاسو ريوصت يف يرصملا

ىشامتت تايطمنلا هذه .ءادوسلا تاباصعلا دارفأو ،نيقئاسلاو
مــعــفــم باــطــخ رشنــل مالــعإلا لــئاسو لــيـــم عـــم بنـــج ىلإ ًاـــبـــنـــج
يف نييبونلل ةموعزملا ةبغرلا لوح تاعاشإ رشنو ةيهاركلاب
461.ةلقتسم ةلود سيسأتو رصم نع لاصفنالا

لئاسو لوح ًاعيرشت ناملربلا رقأ٨١٠٢ وينوي/ناريزح يف
طوطخلا زجوي ،٨١٠٢ ماعل٠٨١ نوناقلا .ةفاحصلاو مالعإلا
ةيمالعإلا ذفانملا لوح ماكحألاو صوصنلا نم ةلسلسل ةسيئرلا

رـظـح ضرـف اـهـنـمو ،يعاـمـتـجالا لصاوــتــلا لــئاسو يمدــخــتسمو
وأ زــيــيــمــتــلا وأ ،ةــيــهارــكــلا ىــلــع ضرــحــي يذــلا نوـــمضملا« ىــلــع
مدختسيس هنأب اولاق عيرشتلا يدقتنم نكل .)٩١ ( ةدام»فنعلا
561.ةيسايسلا ةضراعملاو ريبعتلا ةيرحل ةموكحلا عمق ديدشتل

تاــيــلــقألاو نــيـــيـــبوـــنـــلـــل عسوألا يساـــيسلا خاـــنملا ىـــلـــع ًاسيسأت
ريثك ىلع سرامملا ةباقرلل ديدشلا ىوتسملا ىلإ ةفاضإ ،ىرخألا

نمف ،ةيموكحلا تاطلسلا قيرط نع دلبلا يف مالعإلا لئاسو نم
قوقح ةيامحل درطم لكشب ماكحألا هذه قبطت نأ عقوتملا ريغ
.نييبونلا
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.ينغ يقيسومو ،يرعشو ،يوغل ثارتب يبونلا عمتجملا زيمتي
لازت ال امنيب ،اهيدؤم تاكرحو ةديرفلا اهناحلأب زيمتت هيناغأف
يف ناـيـعـلـل ةـيداــب ةزــيــمملا هــتراــمــع نــفو هــتارــهوجمو ، هــتسبــلأ
هذه نإف كلذ مغر .ناوسأ نم ةرجهملا ةيبونلا ىرقلا طاسوأ
يف ليوطلا نييبونلا خيرات ةريسم ربع تروطت يتلا ،ةفاقثلا
تاصنملا يف اهروضحو ،يرصملا جهنملا يف رهظت ال ،ةقطنملا
 .ليئض ىرخأ ةنكمأ يف ةماعلا

تاعامجلل روضح عم ،ةيلحملا اهتافاقث عونتب رصم زيمت مغر
نإف ،ةزيمملا ةيفاقثلا مهتايوهب غيزامألاو نييبونلا لثم ةيقرعلا
اوـــناـــك هـــتـــقـــبس يتـــلا ىلوألا مـــكحلا ةـــمـــظـــنأو يرصملا روــــتسدــــلا
تقولا يف ةيبرعلا ةغللاو ةفاقثلا نأش عفرل ماودلا ىلع نودمعي

نم ققحتت وأ عجارت مل قيقحتلا تاطلس نأ فسؤملا نم .فنعلا
رطخ نوهجاوي نوطشانلا ءالؤه لازي الو ،تاماهتالا هذه ةحص

 .مهدض مكحلا

نــيــيــبوــنــلا ءاــطشنــلا نــيــب ةــنــهارـــلا تارـــتوـــتـــلا تناـــك نـــيـــح يفو
زييمتلا تالاح نم ريثك  ءارو ببسلا يه ةيرصملا تاطلسلاو
ببسب  .ًاضيأ هتززع دق ةيرصنعلا نأ الإ نييبونلا دض يمسرلا
هذه لثم مّرجت ةحضاو ةينوناق ماكحأ وأ صوصن ىلإ راقتفالا
يفـف .تاـكاـهـتـنالا هذـه مــجــح مــيــيــقــت رذــعــتــي هــنإف تاــكاــهــتــنالا
ةدحتملا ممألا ةنجل رصم ىلإ اهتمدق يتلا ةريخألا تايصوتلا
نأشب قلقلا نع ريبعتلا مت  ،يرصنعلا زييمتلا ءاغلإب ةصاخلا
زــيــيــمــتــلا تالاــح نــع روــهــمــجـــلـــل ةرـــفوـــتـــم تاـــيـــئاصحإ مادـــعـــنا
دعاسي حضاو نوناق بايغ هردصم اذهو261.دلبلا يف يرصنعلا
ىلإ ،مـهـفصنــت يتــلا ةــيــئاضقــلا تاوــطخلا ذاــخــتا ىــلــع اــياــحضلا

مئارجلاو يرصنعلا زييمتلل يلمع فيرعتل ةلودلا راقتفا بناج
 .ةيرصنعلا
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ادب ام ةيرصملا ةفاحصلا تمظن ،٨١٠٢ و٤١٠٢ يماع نيب
تروص ثيح ،نييبونلا ةعامج ىلع قسنم موجه هنأب اهتقو
نع نيطشانلا عافد تروصو  ،نييلاصفنا مهنأ ىلع نييبونلا

نــم مــغرــلا ىــلــع .ةــيــبــنــجأ حــلاصم عــم قــيسنـــت هـــنأب مـــهـــقوـــقـــح
ةفاك ةلازإب صاخلا ةدحتملا ممألا قاثيم ىلع رصم ةقداصم
يف تلشف ةيرصملا تاموكحلا نأ الإ ،يرصنعلا زييمتلا لكشأ
ساسأ ىلع يرصنعلا زييمتلا مّرجي وأ فّرعي عيرشت رادصإ
تاوــنـــقـــلـــل ةصرـــفـــلا اذـــه ىـــطـــعأ امم ةـــغـــلـــلا وأ نوـــلـــلا وأ ،قرـــعـــلا
 .ةناصحب مهتامجهب يضملل ةيمالعإلا

تاونسلا نم ةيرصم يعامتجا لصاوت عقاوم ةدعل حسم رهظأ
ًايبلس ناك ةعامجلل ةفاحصلا ةيطغت نأ فيك ةريخألا عبرألا

يف ةيزاجملا ةغللا فيظوت  ىلع ةسيئر ةروصب زكرو ماودلا ىلع
هذـــه تعس ،تقوـــلا يضمـــب .ةـــيـــلاصفــــنالا تارــــماؤملاــــب فصوــــلا
يبعشلا يعولا يف يبونلا لاصفنالا ةركف سرغ ىلإ ةيطغتلا
اهيعس بناج ىلإ .نييبونلا نيطشانلا بيهرت ىلإو ،يرصملا
ًاصن ًاضيأ تقلخ دقف ،اهتقاط نم ةكرحلا فازنتسال لصاوتملا
دـنـع نوــطشاــنــلا اــهــمدــخــتسي يتــلا ةــيــعاــفدــلا ةــغــلــلا يف سكــعــنا
 .مهقوقح نع ثيدحلا

ةــيرصملا ةــفاـــحصلا تنش٨١٠٢ سراـــم/راذآ رـــخاوأ نــــمً اءدــــب
مهايإ ةمهتم نييبونلا نيطشانلا نم ةعومجم دض ةمظنم ةلمح
نــم ةدــعاسملا بلــطو ،يلودـــلا عـــمـــتجملا نـــم لـــيوـــمـــتـــلا نـــيـــمأتـــب
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فحتملا ضفر ،ناوسأ يف .مهتابلط ةفاك ضفر مت ،ةيردنكسإلاو
ىـلـع تدـعاس يتــلا ةــيــبــنــجألا تاــموــكحلا هــتأشنأ يذــلا( يبوــنــلا
نأ ساسأ ىـلـع لاـفـتـحالا ةـماـقإ )ةـيـبوـنـلا ةـفاــقــثــلا اــياــقــب ذاــقــنإ
ةرادإ نأ مغر تالافتحالل يفاكلا نمألا ريفوت هنكمي ال فحتملا
ةثالث دعب كانه ىرخأ تالافتحا ةماقإ ىلع تقفاو فحتملا
بابسأل ةيردنكسإلاو ةرهاقلا يف اربوألا راد تضفر كلذك .رهشأ

 .ةلثامم

ماع يف ةيرصملا تاطلسلا تضفر ،يلاوتلا ىلع ةيناثلا ةنسلل
لخاد يملاعلا ةبونلا ديع يف تالافتحا ةيأ ةماقإ ةرشابم٨١٠٢
ءاـغـلإب ىـتـح تماـق ،ةــلــب نــيــطــلا ةداــيزــل .ةــيــفاــقــثــلا اــهــتاسسؤم
يبونلا داحتالا رقم يف ةودنو ةيردنكسإلا يف صاخ لافتحا
 .ناوسأ يف ماعلا

لبق نم ةلواحم ةعامجلا طاسوأ يف عمقلا اذه نأ نوريثكلا ىري
نع عالقإلل يبونلا عمتجملا ىلع طغضلل ةيرصملا تاطلسلا
مهدادجأ ضرأ ىلإ ةدوعلا يف قحلا اهنيب نمو ،هقوقحب ةبلاطملا
در يبوــنــلا عــمــتجملا نـــكـــل .٤١٠٢ روــــتسد يف هـــــنـــــع صوصنملا

ىلع ،٧١٠٢ يف .هتايرح ىلع ينوناقلا ريغ موجهلا اذه ًايدحتم
تالاــفــتــحا ةــماــقإ ىــلــع نـــيـــطشاـــنـــلا ضعـــب رصأ ،لاـــثملا لـــيـــبس
كلذب اوللد و يبون يحايس قدنف يف يملاعلا ةبونلا موي ةبسانمب
ةجحب ضفرلا مغر مويلا اذهب لافتحالا نع اوفقوتي نل مهنأ ىلع
ةيرصملا ةموكحلا دض ىوكش ميدقت مت ،٨١٠٢ ماع يف .نمألا
حاــمسلا مدــع لوــح يفاــقــثــلا عوــنــتـــلـــل وـــكسنوـــيـــلا قودـــنص ىدـــل
.ةيفاقثلا تابسانملاب لافتحالاب نييبونلل

اذهو .ةيبرعلا ريغ تايلقألا ىدل اهتاليثم ًايلك هيف شمهت يذلا
لودوأ جاجح حارتقا ضفر اهساسأ ىلع مت يتلا بابسألا دحأ

،٤١٠٢ روتسد ةدوسم عضو ءانثأ ةيناث ةغل ةيبونلا ةغللا لعجل
نكي مل اذه نأ ىلع .لاصفنالا ىلع ةلالد هل نيريثكلا رابتعا عم
يف هنأ عقاولاو .يبونلا يفاقثلا ريبعتلا هجو يف  ةديحولا ةقاعإلا
ةــفاــك ةــماــقإب ينــيـــتور لـــكشب ةـــلودـــلا هـــيـــف حـــمست يذـــلا نـــيحلا
نـيـيـبوـنـلا ىـلـع رـظحت اـهــنإف ،رصم لــخاد ةــيــبرــعــلا تالاــفــتــحالا
،يلاوـتـلا ىـلـع ةـيـناـثـلا ةـنسلـل .مــهــب ةصاخلا مــهــتالاــفــتــحا ةــماــقإ

نييبونلل حامسلا تاطلسلا تضفر ،حضاو ببس دوجو نودو
مّركت امدنع ،زومت٧( يلودلا ةبونلا موي يف مهتالافتحا ةماقإب
تاسسؤملا لــخاد )اـــهـــخـــيراـــتو ،اـــهـــتـــفاـــقـــثو ،اـــهـــثارـــت ةـــعاـــمجلا
.ةيفاقثلا ةيموكحلا

،ادولك ـب ةيبونلا يف فورعملاو ،يلودلا ةبونلا موي يف ،ماع لك
لاــفــتــحالا يف مــهضعــب عــم ملاــعــلا ءاــجرأ يف نوــيـــبوـــنـــلا دـــحـــتـــي
تاـناـجرـهملاو ،تالاـفـتـحالا ةـماـقإ لالـخ نـم ةدـيرـفـلا مـهــتــيوــهــب
وهو غ ويلوي/زومت٧ موي يف هثودحب .تاطاشنلا نم اهريغو
-يبونلا ديلقتلا يف ةعبس مقرلا ةسادق ببسب هرايتخا مت خيرات
تفلو يبونلا عمتجملل ةزيمملا ةيصخشلا ميركت يف مهسي هنإف
 .ةنهارلا هتطرو ىلإ تدأ يتلا ثداوحلا نم ةلسلس ىلإ هابتنالا

اذـــه ىـــلـــع ضرـــتـــعــــت ةــــيرصملا تاــــطــــلسلا نــــكــــت مل ،يضاملا يف
ةــفاــقــثــلا عوــنــت ىــلــع ًالاــثــم هــنوــك هــمــعدــت تناــك لــب لاــفـــتـــحالا
تاعامجلا تناك امدنع ،٧١٠٢ ماع يف نكل .ةيلحملا ةيرصملا
ةـبساـنملا هذـهـل تاـبـيـترــتــلا نودــعــي نــيصاخلا دارــفألاو ةــيــبوــنــلا

ةرـــهاـــقـــلاو ،ناوسأ يف ةـــيــــفاــــقــــثــــلا تاسسؤملا نــــم نوــــبرــــقــــتــــيو



ةلادعلا ىلإ لوصولا ةحاتإ عقت ةفلتخملا لكاشملا هذه بلق يف
يف تاــيــلــقألا دارــفأ صاــخ لــكشب اــهــهــجاوــي يتــلا تاـــبوـــعصلاو
فارتعالاو مارتحالاو ،يئاضقلا زاهجلاو ةطرشلا ةيامح نيمأت
يف ةيرحب ةكراشملا ةيناكمإو ،ةيرصملا ةموكحلا بناج نم مهب
ام اذإو .هتفاقثو ،هريوطتو ،هتاسايس يف غ يرصملا عمتجملا
ةـيملاــع ةــيــطارــقــمــيدــك اــهــتاــناــكــمإ لــماــك قــقحت نأ رصم تدارأ

.لكاشملا هذه لحل ةربتعم تاءارجإ ذختت نأ اهيلع يغبني ةثيدح
ةلادعلا نم ربكأ ردق ىلع يوطنت دلبلا ةمكوحل ةبراقم نإو ،اذه
بسحف ةشمهملا اهتاعامجل سيل ةمج دئاوف رفوتس ةيلومشلاو
 .ةفاك نييرصملل لب
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نيمتنملا دارفألا قوقحب فارتعالل٤١٠٢ روتسد ليدعت¬

اهنيب نمو ،نيواستمو نيلماك نينطاومك تاعامجلا ةفاكل
ليكشتو ةفاقثلاو ،نيدلاو ،ةغللاو ،ةيوهلا يف قحلا

 .ةصاخلا مهتاسسؤم

اهنيب نمو ،روتسدلا يف ةيزييمتلا صوصنلا ةفاك ةلازإ¬
نم ،»ةيوامسلا نايدألا« حلاصل ينوناقلا فارتعالا رصح

نايدألا ةفاكل ةينوناقو ةلماك ةاواسم نامض لجأ
يف دراولا صنلا ءاغلإ يغبني .ءانثتسا نود تادقتعملاو
يه ةيمالسإلا ةعيرشلا ئدابم نأ ديفي يذلا٢ ةداملا
لاوحألل يندم روتسد نسو ،عيرشتلل يسيئرلا ردصملا
 .ةيصخشلا

نس ،هنع ًاضوع . فيدجتلاب صاخلا يلاحلا نوناقلا ءاغلإ¬
، ضيرحتلاو ةيهاركلاب معفملا باطخلا رظحي عيرشت
هيف مكاحي يذلا نيحلا يف .يلودلا نوناقلا فيرعت بسحب
عقت تافرصت نع نايحألا مظعم يف ةينيدلا تايلقألا دارفأ

،دقتعملا وأ نيدلا ةيرحو رحلا ريبعتلا يف مهقوقح نمض
صوصن ًايلاح اهلحم لح دقف ،موعزملا ريشبتلا اهنيب نمو

ءافولا يف ةيرصملا ةموكحلا تقفخأ دقل ،ريرقتلا اذه نيبي امك
يتلا ةيمدقت رثكألا صوصنلا نم ريثكلاو١١٠٢ ةروث دعوب
ريثكلا صنلا اذه سركي امنيب  .٤١٠٢ روتسد يف ًاقحال تدرو
تايرحلا ىلع ديقلا اهنمو ،هقبس امع ةيلاكشإ رثكألا بناوجلا نم
،كلذ نع ًامغر ،رشؤي هنإف ،»ةيوامسلا« تانايدلا حلاصل ةينيدلا
،ةماع ةروصب نييرصملل ةبسنلاب تانيسحتلا نم ةلسلس ىلإ

دوقع دعب نييبونلا نيطوت ةداعإ نمً اءدب .تايلقألا مهنمض نمو
ةروصب . ءانيس يف يكراشتلا روطتلا ىلإً الوصو ريجهتلا نم
نم اهريغو ةلادعلاو ،ةاواسملا ئدابم روتسدلا خسر دقل ،معأ
ةــفاـــكـــل ةـــلداـــع ةـــمـــكاحم يف قحلا اـــهـــنـــمو ،ةـــيساسألا تاـــيرحلا
هيف ناك املاط دلب يف .مهتايفلخ نع رظنلا ضغب نينطاوملا
دق اذه نإف ،تايلقألا قوقح كاهتنا يف ًاكيرش يئاضقلا زاهجلا
.عونتمو لماش عمتجمل رصم لوحت ةيناكمإ ىطعأ

نمً اريثك ترهظأ تقولا كلذ ذنم ةيلاحلا ةموكحلا تافرصت نكل
ال يذلا تقولا يف .تايلقألا وحن اهتاذ داعبتسالاو زييمتلا طامنأ
مهتلواحم يف طابقألا نييحيسملا ضرتعت زجاوحلا هيف لازت
رـيـغ ةحلاصملا تاءارـجإو يعاـمـتــجالا فــنــعــلاو ،سئاــنــكــلا ءاــنــب
دارـفأ رـيـجـهـت ًاـبـلاــغ اــهــنــع جتــنــي يتــلا ةــلداــعــلا رــيــغو ةــيــمسرــلا
ةـيـئاـهـبـلاـك ىرـخألا تاـيـلـقألا لازـت ال ،مـهــلزاــنــم نــم تاــعاــمجلا

،نوينآرقلاو نويدمحألاو ،ةعيشلا مهنمو ةنسلا ريغ نيملسملاو
يف مهقح مامأ سيل ةريبك بعاصم لكشي امم ،مهب فرتعم ريغ
ةروصب مــهــجاوز ةـــيـــناـــكـــمإ ًاضيأ ضوـــقـــي لـــب بسحـــف ةداـــبـــعـــلا

 .مهدالوأ ديلاوم ليجست وأ ةينوناق

ةـــلأسم صوصخـــب اـــهراسم ةـــموــــكحلا تسكــــع ،هــــتاذ تقوــــلا يف
ىلإ فداـهـلا عـيرشتـلا روـطــت تفــقوأ نأ دــعــبــف ،نــيــيــبوــنــلا قوــقــح
ًاضوع تماق ،مهفالسأ ضرأ يف ناكسلا نيطوت ةداعإ ليهست
رامثتسالا مامأ مهيضارأ نم ةعساش تاحاسم حتفب ،كلذ نع
لامش ةظفاحم يف ودبلا ناكسلا هجاوي ،هتاذ نآلا يف .يجراخلا

يف نيميقملا ةيبلاغ نولكشي نيذلاو ،ًايركسع ةرصاحملا ءانيس
ةـيـناسنإ ةـمزأو فـنـعـلا راشتـناو ،يعاـمجلا رــيــجــهــتــلا ،ةــظــفاحملا

وأ ،ضيوعتلا وأ ،ةيموكحلا ةيامحلا نم ريسي رزن عم ،ةمقافتم
 .لجاعلا معدلا
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G’COjÉ¿ GŸ©Î± H¡É
راطإب هلادبتساو٦١٠٢ ماعل سئانكلا ءانب نوناق ءاغلإ¬

اذه سسؤي نأ يغبنيو .ةدابعلا ةنكمأ ةفاكل دحوم ينوناق
ةفاك ميمرتو ءاشنإل ةدحوم تاداشرإو تاءارجإ ةلمجل

نوناقلا دجاسملاو سئانكلا مكحي ثيحب ،ةينيدلا ينابملا
عم ىشامتي امبو ،نمألا ىوق ىلع يغبني امك .هسفن
ىتح ةلجسملا ريغ ةدابعلا نكامأ قلغت الأ ،يلاحلا نوناقلا

 .»نمألا« ىلع ظافحلا فدهب ،نلعي امك ،ناك نإو

فدهتست يتلاو قوقحلا تاكاهتنا ىلع لاعف لكشب درلا¬
رييغتو فطخلا اهنمو ،صاخ لكشب تايلقألا تاعامج

يف ققحتو ددحت نأ نمألا تاوق ىلع يغبني .هاركإلاب نيدلا
،ىرخألا تايلقألاو تايحيسملا ءاسنلاو تايتفلا ءافتخا
ديفأ اميف لقتسمو لماك صحف ءارجإب لفكتلا ىلإ ةفاضإ

ىلع ليلد نم كانه ناك اذإو مالسإلا ىلإ نهلوحت نع
نهتقفاوم نودب وأ هاركإلا قيرط نع كلذ لوصح ةيناكمإ
.ةلماكلا

ةملسملاو ةيحيسملا تاعامجلا نيب ةحلاصم تاسلج ميظنت¬
،ةفافش ،ةلداع ةحلاصملا تايلمع ةفاك نوكت نأ نامضل

ةيوست لئادب تاسرامم لضفأ عم ةقستمو ،ةزاحنم ريغ
قوقحلا ريياعمب تاءارجإلا هذه ديقتت نأ يغبني .تاعازنلا
،نيمكحملا ةيلالقتسا لفكي امب ،ةيناسنإلاو ةينوناقلا

لبق نم زيحتملا ريغ فارشإلاو ءاقرفلا ةفاك ةقفاومو
يغبني كلذ نع ضخمتت ةجيتن ةيأ .ىلعأ ةيئاضق تائيه
اهتايولوأ يف عضتو تاعومجملا ةفاك ةقفاوم لانت نأ

الأ يغبني .ةانجلا ةناصح سيلو ،مهسفنأ اياحضلا قوقح
ريغ تايقافتا ىلإ لوصولل ةحلاصملا تاسلج لمعتسُت
لثم ةريطخ مئارج اهيف تثدح يتلا تالاحلا يف ةيمسر

 .نييحيسملا دض يعامجلا فنعلا وأ لتقلا مئارج

خيرات يف رصم يف ةيدوهيلا ةيلقألا ةمهاسمب فارتعالا¬
ةفئاطلا تبعل دقف اهدارفأ ددع لؤاضت مغر .دالبلا ةيوهو
.يرصملا عمتجملا يف ًاماهً ارود نورق ىدم ىلع ةيدوهيلا
يف ةظفاحملا رصانعلل ةريخألا يعاسملا ةهجاوم يغبني
وأ يدوهيلا ثارتلا نأش نم ليلقتلل يرصملا عمتجملا

نطولا فّرعت ةقيض ةرظن سكعي يذلا رمألا ،هلهاجت
ثرإلا ةيامحب و ً،ارصح ةينس ةيمالسإو ةيبرع ريباعتب
 .اهنم ىقبت نمو ةفئاطلا هذهل ينغلا يرامعملا

.ةيهاركلاب معفملا باطخلل ةيامحلا رفوتو ضرغلاب يفت ال
ةداقلاو نيلوؤسملا رابك اهنشي يتلا تامجهلا كلذ لمشي
 .نيينيدلا

نم٣٥ ةداملا عم ىشامتي امب ،زييمتلا رظحي نوناق رادصإ¬
ريياعملاب نوناقلا اذه ديقتي نأ يغبني .يرصملا روتسدلا
ةلاعفلا ةجلاعملاو ةيلوؤسملا ديدحت نمضي لكشب ،ةيلودلا

.قوقحلا ةفاكب لماكلا عتمتلا مامأ فقت قئاوع ةيأل

ةحفاكم ةئيه ليكشتل يرورضلا يعيرشتلا راطإلا ةرولب¬
نأ يغبنيو .روتسدلا نم٣٥ ةداملا هيلع صنت امك ،زييمتلل
ةرادإ يف زييمتلا نع غيلبتلل ةلاعفلا تايلآلا اذه نمضتي
ةيفاكلا ةيامحلا ريفوت عم ،صاخلا عاطقلا ًاضيأو ةلودلا
 .اياحضلاو دوهشلل نمألا نامضل

ءاضقلا يف نيلوؤسملاو ةطرشلا لاجر ىدل يعولا ةدايز¬
ةيفيك ىلع بيردتلا اهنمو ،تايلقألاب ةصاخلا لئاسملاب

،تقولا سفن يف .ةلادعلل ةشمهملا تاعامجلا لوصو نامض
ةردق ةقاعإ نع نوناقلا قيبطت تائيه عنتمت نأ يغبني
ضيوعتلاو ةينوناقلا ةيامحلل لوصولل ةشمهملا تاعامجلا

،نوناقلا جراخ ةزيحتم وأ ةلداع ريغ تاءارجإ قيبطت ربع
.ةلادعلل لوصولا يف ةيساسألا قوقحلا هذه كهتنت يتلاو

وأ يعامجلا فنعلا نم اياحضلا ةيامحل ةيولوألا ءاطعإ¬
اهنع ضخمتي يتلا ةيمسرلا ريغ ةملاظلا تاءارجإلا
نم اهريغو ريجهتلاو ،تاكلتمملل دمعتملا قارحإلا
فرصتت نأ نمألا ىوق ىلع يغبني  .قوقحلا تاكاهتنا
يأ نود ةلوليحلاو نيفدهتسملا ةيامح نيمأتل ةعرسب
ىلع اومغرأ نيذلا تايلقألا دارفأل ةبسنلاب .ىرخأ تامجه
ىلع يغبني ،مهتاعامج دض تامجهلا بقع مهارق كرت
مهلزانم ىلإ ةنمآلا مهتدوع نيمأت ىلع لمعت نأ تاطلسلا

 .كلذ نوضغ يف ةيفاكلا نكاسملا هيف رفوت يذلا تقولا يف

مهتفاقثو مهتغل ةسرامم يف تايلقألا قوقح مارتحا¬
يغبني ،صاخ وحن ىلع .لخدت يأ نود ةيرح لكب ةصاخلا
تاناجرهملاو ،ةينيدلا تالافتحالا رظح نع ةلودلا فكت نأ
ددهت اهنأ معزب ةيملسلا تايلاعفلا نم اهريغو ةيفاقثلا
تاطلسلا لمعت نأ يغبني ،هتاذ نآلا يف .ينطولا رارقتسالا

،ملعتلا يف تاعامجلا قحب فرتعي عيرشت داجيإ ىلع
 .نلعلا يف اهب ثدحتلاو تايلقألا تاغل ةسراممو ،ميلعتلاو



نييبونلا ناكسلل ةيوغللاو ةيفاقثلا قوقحلاـب فارتعالا¬
ةيرحب مهديلاقتو مهتغل ةسرامم مهل حيتي امم ،اهمارتحاو
ىدملا ىلع مهتيوهو مهتفاقثب مهظافتحا لفكت ةقيرطب
لاكشأ ةفاك نع تاطلسلا فكت نأ يغبني .ليوطلا

رظحلا اهيف امب ،ةعامجلا دض يفاقثلا زييمتلا تاسرامم
 .يملاعلا ةبونلا مويب تالافتحالا ىلع رركتملا

امم ،ةيرصنعلاب ةصاخلا تايدحتلل ىدصتي نوناق رادصإ¬
زييمتلا ىلع ةبوقع ضرفيو ًاحيرص ًافارتعا رفوي
نأ يغبني .ةغللا وأ ،قرعلا وأ ،نوللا ساسأ ىلع يرصنعلا
نيدلا تالاجرو نيلوؤسملا تافرصت ىلع سيل اذه قبطني
يمدقم لب بسحف ايلعلا بصانملا باحصأ نم مهريغو
نييرصملا نم مهريغو لمعلا بابرأو ،ةيلحملا تامدخلا
.ًاضيأ

،يبونلا عمتجملا دض ةيمالعإلا تالمحلا ةفاك فاقيإ¬
رركتملا لامعتسالا يف تاقيقحت حتفو ،نيطشانلا ةصاخو
دض ةيموكحلا فحصلا يف ةيهاركلاب معفملا باطخلل
ةججؤملا تاماهتالا اذه لمشيو .نييبونلا ناكسلا
لاصفنالا ىلإ فدهت يتلا تارماؤملاب فصولاورعاشملل
دضً اراركتوً ارارم تقلطأ يتلا ينطولا رارقتسالا ددهتو
 .ليلد نود نيملاسملا نيجتحملاو ةيبونلا ةعامجلا ةداق

GdÑóh ‘ T°ªÉ∫ S°«æÉA
لالخ ،ودبلا مهنيب نمو ،ءانيس لامش ينكاس ةيامح عضو¬

،صخألا ىلعو .تايولوألا ةمئاق يف ةيركسعلا تايلمعلا
يف باهرإلا ةبراحمل ةلوذبم دوهج ةيأ ىدافتت نأ يغبني
نم ةروظحملا ةحلسألاو ،ةطرفملا ةوقلا مادختسا ةقطنملا

لثم ىرخألا تايجيتارتسالاو ،ةيدوقنعلا لبانقلا ليبق
ضرفو لزانملل يفسعتلا ريمدتلاو ،يعامجلا ريجهتلا

نيلتاقملا ريغ ةايح ضرعت يتلا كلت ،راصح فورظ
 .رطخلل

ةلماعملا ءوسب تاماهتالا ةفاك يف ةلماك تاقيقحت حتف¬
،ةيفسعتلا تالاقتعالا اهنمو ،ةيمسرلا تاطلسلا بناج نم
اهيف طروتت يتلا نوناقلا جراخ لتقلا تايلمعو ،بيذعتلاو
ىلع ةظفاحملا نامض نع ةلوؤسم ةموكحلاف .نمألا تاوق
رصنعلا نإو ،حلسملا عارصلا لالخ ناسنإلا قوقح ريياعم
ىدملا ىلع ةقطنملا يف رارقتسالا نيمأت يف يروحملا
ءانيس لامش يف نوناقلا مكح معد يف نمكي ليوطلا

G’COjÉ¿ ZÒ GŸ©Î± H¡É
يتلا اهنمو ةينيدلا فئاوطلا ةفاكل ةلماكلا قوقحلا نامض¬

،اذه لمشي نأ يغبني .ًايلاح يرصملا نوناقلا اهب فرتعي ال
ةسراممو ةدابعلا نكامأ ءاشنإ يف اهقح رارقإ ىلإ ةفاضإ

يف ةيندملا اهقوقح لمشت ةيامح ،ةيرحب اهتادقتعم
عانتمالا نيلوؤسملا ىلع يغبني ،كلذل ًاعبت .ىرخأ تالاجم

ةيلقألا ضرعت نأ نكمي يتلاو ةينيدلا اهتيوه ليجست نع
تاجيزلا ليجستو ،ةيوهلا قئاثو ىلإ لوصولا رطخل
يئاضقلا زاهجلا عنتمي نأ يغبني كلذك .داليملا تاداهشو
يف ،ينسلا مالسإلا لثمت ةسسؤم وهو ،رهزألا يأر بلط نع
ةعيشلاو ،نييدمحألل دوعت يتلا ةينيدلا بتكلا ةلأسم
.ىرخألا تايلقألا بهاذمو

ضيرحتلاو ةيهاركلاب معفملا باطخلا ىلع ةبوقعلا ضرف¬
،ةموكحلا يلثمم لبق نم ةينيدلا تايلقألا دض فنعلا ىلع
ةعمس هيوشت نإ .ةيمالعإلا ذفانملاو نيينيدلا ةداقلاو
يف اهب فرتعملا ريغ ىرخألا تاعومجملاو ةعيشلا
ةماعلا تاصنملا نم اهريغو رابخألا ،ةيمسرلا تاباطخلا

ىلإ ًانايحأ دوقي لب ،رمتسملا اهئاصقإب طقف مهاسي ال
.فئاوطلا هذه دارفأ دض ةفينع تامجه

GdæƒH«Ú
نييبونلا نيطشانلا زاجتحاو بيهرت نعً اروف فقوتلا¬

تاءارجإللً ادح عضت نأ تاطلسلا ىلع يغبني .نيملاسملا
تالاقتعالا اهنمو ،نيملاسملا نيرهاظتملا دض ةيرسقلا
اهيلعو ،ةينوناقلا تارهاظملل يرسقلا قيرفتلاو ،ةيئاوشعلا
تاماهتا مهيلإ تهجو نيذلا كئلوأ قحب مهتلا طقست نأ

ىلع يغبني .ينطولا رارقتسالا ضيوقتب ةيفسعتو ةملاظ
ةافو يف تاقيقحتلا حتف ةداعإ ةلأسم يف رظنت نأ ةموكحلا
،يبطلا لامهإلا ببسب لقتعملا يف رورس لامج طشانلا

 .كلذ نع نيلوؤسملا ةفاك بساحتو

امب مهفالسأ ضرأ يف نييبونلا ناكسلا نيطوت ةداعإ معد¬
راطإ ةرولب لالخ نم روتسدلا نم632 ةداملاو ىشامتي
يضارألا يف ةعامجلا دارفأ قوقحب فارتعالل ينوناق
فقوت نأ ةموكحلا ىلع ،هتاذ نآلا يف .مهتدوع نيكمتو
ىلإ ةقطنملا يف رامثتسالاو ةيمنتلا تايلاعف ةفاكً اروف

نم ةيلبقتسم دوقع ةيأ نوكت نأو ،مهتدوع لامكتسا نيح
 .مهفارشإ تحت و مهسفنأ نييبونلا ةعامج عضو
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يناعت يذلا زييمتلل ديدملا خيراتلا نإ .ةقطنملا يف ةيمنتلا
ةيموكح ةيجيتارتسا بلطتي ةقطنملا يف ودبلا تاعامج هنم
يذلا ديدشلا يركسعلا عمقلا ىطختت قاطنلا ةعساوو ةلماش
ةلسلسل لولحلا داجيإو ،نآلا ىتح ةموكحلا لعف ةدر مسو
تاءاسإو ،ةيكراشتلا ءافتناو ،رقفلا اهنيب نمو ،ملاظملا نم
كلذك .ةلادعلل ةدودحملا لوصولا لبسو ناسنإلا قوقح
روتسد صن يف دراولا مازتلالا ةموكحلا مرتحت نأ يغبني
.ةقطنملا يف ةلماشلاو ةيكراشتلا ةيمنتلل ًامعد4102

تاكاهتنال يدصتلا سيل بلطتيس اذه نأ ىلع .لماكلاب
ربع ملظلا تالاحل لب بسحف ةلصاوتملا ناسنإلا قوقح

ةنادإو ،يفسعتلاو ملاظلا لاقتعالا يف  ةلثمتملا خيراتلا
اهبكترت يتلا ةقباسلا عمقلا تالمح لالخ ودبلا تائم
ةمكاحم هل رفوتي نأ راظتنا يف مهنم ريثكلاو ،نمألا تاوق
 .ةزيحتم ريغو ةلداع

ةنماكلا لكاشملل يدصتلل ةيرورضلا تاءارجإلا ذاختا¬
صرف ءافتناو ،شيمهتلاو ،ةلادعلا رفوت مدع يف ةلثمتملا
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21

31

41

51

61

71

81

نوكت يتلا ىواعدلا ةلاحإو ةيلملا مكاحملاو ةيعرشلا مكاحملا ءاغلإ نأشب ،رصم ةموكح91

٥٥٩١ ربمتبس٤٢  ،ةينطولا مكاحملا ىلإ اهمامأ ةروظنم

،٦١٠٢ ،قرشملا راد :توريب ،ةنطوملا ةلود وحن :يبرعلا قرشملا يف نويحيسملا ،.ن ،سجرج02

٢٥١-١٥١ ،١٢١ .صص

تاءارجإو عاضوأ ضعب ميظنت نوناق رادصإ ،م٠٠٠٢ ةنسل١ مقر نوناق ،رصم ةموكح12

٠٠٠٢ ،ةيصخشلا لاوحالا لئاسم يف يضاقتلا

22

32
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42

>>ينبتلا<<و .. >>طابقألل ةيصخشلا لاوحألا<< ةدوسمل ةلماكلا لصافتلا ،.م،سجرج52

٦١٠٢ ربمفون٣٢ ،ةمألا توص ،ةحئالا جراخ

٥١٠٢ وينوي٢٠ ،طابقألا ريجهت ةمزأ ءاوتحال »نشفلا« ىلإ ةسائرلا نم دفو ،ريرحتلا62

72

نمألاو نيدومعلا ةيرق طابقأ ىلع ودتعي يبورشلا اوددشتم ،يعامح قح ةيسنجلا82

8102 راذآ ،يفرع حلص لجأل طغضي

»نيّرجهملا« ةدوعب دعو فيوس ينب ظفاحم »شيورد رفك ةسينك« يعار ،ريرحتلا92

٥١٠٢ وينوي١ ،رحلا ىحيسملا توص ،ةيرقلل

03

،ةباينلا نذا نود رهش مهسبح دعب نشفلاب نينم ينبب طابقأ5 نع جارفإلا ,.ن,يركش13

 ويام١٢ ،ينطو

ينب يف نينم ينب ةيرقب ةيفئاطلا ةنتفلا ثادحأ يف امهتم54 ةءارب ،.م ،ميلحلا دبع23

٨١٠٢ ويام٣٢ ،دلبلا ،روص .فيوس

قوقح ةعومجم لبق نم اهتبقارم مت تالاح تس لصأ نم سمخ يف ةلاحلا تناك هذه33

 ةرتفلا هذه لالخ ةيلودلا تايلقألا

رايا فيوس ينب  ،اياسنهإ ،ةنايم ةيرقو5102 رايأ يف ،نشفلا ،شيوردلا رفك يف طابقألا43

5102

،هتدلب ىلإ هريجهت مت باش ديعيل نييفلسلا نذإ بلطي ةيردنكسإلا نمأ ،قح ةنطاوملا53

٨١٠٢ سرام١٢

لفط باصتغا ىوعدب نمألا ةياعر تحت رطانقلا نيبشب ةيطبق ةرسأ ريجهت ،قح ةنطاوملا63

٨١٠٢ ليربا٧ ،ملسم رخآل يحيسم

73

ريجهت ال ئراط رمأ شيرعلل طابقأ ةرداغم :عباسلا مويلل ءانيس لامش ظفاحم ،.م ,نيسح83

٧١٠٢ رياربف٥٢ ،عباسلا مويلا ،حوزن وأ

93

ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجم لبق نم ةقثوم04

14

يف ةيطبقلا ةيحيسملا ةيلقألا دض تاكاهتنإلا ؟روصعلا ىهزأ يف طابقألا ،قح ةنطاوملا24

٣ص ،٨١٠٢ ويام ،رصم

ءارقفلاو ةنتفلا نوعنصي نوددشتملا اينملاب ةنتفلا ىرق ىف »ماـرــهألا« ،.ح ,جاــجح34

٦١٠٢ سطسغأ٥١ ،مارهألا ،نمثلا نوعفدي

٦٢ ،ةباوبلا ،ةيرماعلاب طابقألل تالحر سيبوتأ ىلع نودتعي نوددشتم ،.أ ،ميهاربإ44

٦١٠٢ سطسغأ

سئانك قلغب ةلودلا ةزهجأ مايق دقتنت ةيرصملا ةردابملا، ةيصخشلا قوقحلل ةيرصملا ةردابملا54

.٨١٠٢ ليربأ٠٣ ،مهيلع ضوبقملا نع جارفإلاب بلاطتو اهعاضوأ نينقت تابلط تمَّدق
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فنعلاو زييمتلل ًايروحم ًاعفاد لكشي ،اهفادهتسا و لب
 .اذه انموي ىتح تاعامجلا هذه هنم يناعت نيذللا

فئاوطلا لمشي يذلاو ،رصم يف ينيدلا عونتلا لباقم يف
نم ةلسلس ىلإ ةفاضإ ةيئاهبلاو ،ةيدوهيلاو ،ةيحيسملا
،نييدمحألاو ،ةعيشلا لثم ةيمالسإلا تاعومجملا

تاعومجملا نم ريثكل ينغلا خيراتلا كانه نيينآرقلاو
ناكس ،نييبونلاو ،ودبلاو ،غيزامألا اهنمو ،ةيقرعلا
ةايحلا يف مهماهسإ نأ ىلع .نورق ةدعل نييلصألا ةقطنملا
ىلع شيمهتلل ريبك دح ىلإ ضرعت دق دلبلا يف ةيفاقثلا

نم حيرص لكشب ىلعأ يذلا»بيرعتلا« نم تاونس ىدم
ىلع ةنسلا نيملسملاو برعلا نم ةيبلغألا ةيوه ماقم
.هيف ةدوجوملا تايلقألا باسح

يذلا يسايسلا بارطضالاو يطلستلا مكحلا نم دوقع دعب
روتسد حرط لّكشي نأب نوريثكلا لمأ ،1102 ةضافتنا بقعأ
قفألاو دلبلل ةيساسأ ةزيكر ناملربلا ىلع رصم يف4102
نع رظنلا ضغب ،ةفاك نينطاوملل ًانمأ رثكأ لبقتسمب دعاولا
عم ،ققحتت مل لامآلا هذه نأ الإ .سنجلا وأ ،قرعلا وأ ،نيدلا

لمشيو ،دلبلا يف تايلقألا عضو ىلع فيفط نسحت ثودح
ةلادع« ريرقتلا اذه ثحبي .ةلادعلا ىلإ مهلوصو لبس كلذ

                                                                      :ناونعلا ،ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجم
 :ينورتكلإ ديربلا:سكاف :فتاه
:كوبسيف:رتيوت:ينورتكلإلا عقوملا
ىلع»تايلقألا تاوصأ« رابخأ ةفرغ اوروز
.ملاعلا لوح ةيلصألا تاعمتجملاو تايلقألل نيمتنملا نم صصق ىلع عالطالل
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