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عَزانتُملا قطانملا يف ًاديقعت رثكأ ينمألا دهشملا حبصأ ،كلذل ًةجيتن
حالصو ىلايدو كوكركو ىونين نم ةريبك ًءازجأ لمشت يتلاو ،اهيلع
نم نّوكتت يتلا لئاصفلا رّفوتو .شعاد دعب ام ةلحرم قايس يف ،نيدلا
نانئمطإلاب ٍروعش ىلإ ةفاضإلاب ،اهنم ضعبلل ةيامحلاب ًاروعش تايلقألا
نيح اهل تضرعت يتلا ةمدصلا لظ يف ًايلحم اهدينجت مت تاوق دوجول
هذه ضعب ىلإ رَظنُي ،ْنكلو .شعادل اهتكرتو ةنميهملا تاوقلا اهنع تلخت
ٍتاعومجم باسح ىلع بساكم قيقحتل اهعقوم ّلغتست اهنأ ىلع تاوقلا
يضارألاو فئاظولا ىلإ لوصولل اهنم نيبّرقملل ةيلضفألا حنمتو ،ىرخأ

ضعــب يف تاـــيـــلـــقألا لـــئاصف دوـــجو بـــّبست ،يلاـــتـــلاـــب .ىرـــخألا دراوملاو
.اهمقافتو تاعامجلا نيب ةمئاق تناك يتلا تارّتوتلا جيجأتب تالاحلا

(ماشلاو قارعلا يف ةيمالسإلا ةلودلا) شعاد عم عازنلا ثدحأ ،كلذ عم
ىلع عازنلا اذه زّفح دقف .ةريبك تارييغت7102و4102 نيَماعلا نيب
ةديدجلا ةحّلسملا لئاصفلل ًةّلظم لّكشت يتلا يبعشلا دشحلا تاوق خيسرت
يمسر ٍعضوب عّتمتتو ًايموكح ًاليومت ىقلتت تحبصأ يتلاو ةمئاقلاو
ةرتف تدهش .ةلودلا ةرطيس راطإ جراخ لعافلا اهلمع نم مغرلا ىلع
ديدعلا اهلالخ لّكش ،تايلقألل ٍقوبسم ريغ ًاحيلست ًاضيأ شعاد عم عازنلا

ميلقإ ةموكح وأ ةيقارعلا ةيزكرملا ةموكحلا لشف ببسب تاشيليم مهنم
نـم دـيدــعــلا جمد ّمــت ،ةــقــحال ةرــتــف يف .اــهــقــطاــنــم ةــياــمــح يف ناــتسدرــك
بناج ىلإ تلتاق يهو ،يبعشلا دشحلا تاوق يف هذه تايلقألا تايشيليم
طاقن ىلع ترطيسو شعاد ّدض ةيركسعلا تايلمعلا يف ةيقارعلا تاوقلا
.اهتداعتسإ تّمت يتلا قطانملا يف ةينمأ فئاظوو شيتفت

ةمدقملا

عمو نكل ،قارعلا يف ًاليوط ًاخيرات ةلودلا ةرطيس جراخ ةحلسم تاهج دوجول ّنإ
دهشملل ةيسيئر ةمس حبصتل اهقاطن عسّتاو تايشيليملا هذه تدادزإ ،تقولا رورم
راشتنإب ةلءاسملل ةعضاخ ريغو ةسفانتم ةحّلسم تاهج دوجو بّبستو .ينمألا
ةيقرعلا تايلقألا تناكو .يكريمألا وزغلا دعب ام ةرتف يف نييندملا دض فنعلا
دازف .اهيمحت ةحّلسم تاعامج دوجو مدعل موجهلل ًةضرع صاخ ٍلكشب ةينيدلا
يعامجلاروعشلا نم اهيلع عَزانتُملا ةيقارعلا يضارألا فلتخم يف فنعلاب ديدهتلا

موسحملا ريغو ضماغلا يسايسلا عضولا ببسب تايلقألا ىدل نمألا مادعنإب
.اهنطاومل
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.اهباسح ىلع نوكيسو اهقطانم

يف قارعلا يف ةيركسعلا هبش تاعامجلا ةأشن عوضوم ريرقتلا اذه لوانتي
،تايلقألا نمأو ناسنإلا قوقح ىلع اهتايعادتو شعاد دعب ام ةلحرم
يتلا قارعلا لامش يف اهيلع عَزانتُملا قطانملا ىلع يساسأ ٍلكشب ًازّكرم
هذه ريثأت ةيفيك ريرقتلا جلاعي الو .ينيدلاو يقرعلا اهعّونتب فصتت
اهتسرامم يف تايلقألا ىلع ًاثيدح ًاذوفن تبستكا يتلا ةحّلسملا تاهجلا
هذه بعل ةيفيك ًاضيأ امنإ ،بسحف لبقتسملل اهتاعّقوتو اهقوقحل ةيمويلا
رداصم ىلع ريرقتلا دمتعيو .ةرّيغتملا تاليكشتلا هذه يف ًاراودأ تايلقألا

راجنسو ةينادمحلا ةيضقأ يف تيرجُأ تالباقم ىلإ ةفاضإلاب ةروشنم
ببسب .1202 رــبوــتــكأ/لوألا نـــيرشت يف كوـــكرـــكو رـــفـــعـــلـــتو (لاـــگـــنش)

تالباقملا مهعم تيرجُأ ْنَم عيمج ةيوه ءافخإ مت ،عوضوملا ةيساسح
.مهتمالسو مهتيصوصخ ةيامحل

قــطاــنملا يف ةــطشاــنــلا لــئاصفــلا ّنأ نــم مــغرــلا ىــلــعو ،كلذ ىـــلـــع ًةوالـــع
هذـه لـيـثـمــت ىدــم ّنأ رــيــغ ،تاــيــلــقألا لــَبــِق نــم ةــلــّكشــُم اــهــيــلــع عَزاــنــتُملا
ًارظن .شاقنلل لباق ٌرمأ ليوطلا ىدملا ىلع تايلقألا حلاصمل لئاصفلا
ذوفن تاذ ةلعاف تاهج نم ًامعدو ًةدناسم تاعامجلا هذه مظعم يّقلتل
تادنجأ ريرمتل ًةادأ نوريثكلا اهربتعي ،يبعشلا دشحلا اميس ال ،عساو

يف تايلقألا ءاوضنا ّنإ ،قلطنملا اذه نم .قاطنلا ةعساو ةيميلقإو ةيلحم
ةــنــمــيــهملا ىوــقــلا حــنــمــيو ،يساــيسلا اــهشيــمــهــت زّزــعـــي تالـــيـــكشتـــلا هذـــه
رارـقـتسإ مدـع ّلـظ يفو .اـهـمـعد زـئاـكر اـهـنـيوــكــت ثيــح نــم عوــنــتــلارــهــظــم
ةحلسملا تاعامجلا دّدعت ّنإف ،اهيلع عَزانتُملا يضارألل يسايسلا عضولا

ةطلسلا ىلع عارصلا ىلإ ًاديدج ًارصنع فيضي ةضراعتملا تادنجألا تاذ
مادعنإ نمو ةيزكرملا ةطلسلا فعض نم ديزي امم ،ليبرأو دادغب نيب
نم ًابره تحزن يتلا تايلقألا ةدوع مامأ ًايسيئر ًاقئاع اذه لّكشي .نمألا

يف ةحلسملا تاهجلا نيب ًامتح أشنيس رخآ ًاعازن ّنأ ىرت يتلاو ،شعاد



دوعي ،لاثملا ليبس ىلع .يقارعلا دهشملا يف ليوط عاب ةئفلا
ةيناريإلا برحلا ناّبإ تاينينامثلا لئاوأ ىلإ ردب ةمظنم خيرات
وزغ ىلع ًادر قحلا لهأ بئاصع ليكشت مت امنيب ،ةيقارعلا
فلأتت .3002 ماعلا يف ةدحتملا تايالولا هتداق يذلا قارعلا
،ةيقارعلا ةدايقلا تاذ لئاصفلا نم ددع نم ةيناثلا ةئفلا

يلع ىمظعلاهللا ةيآل ةيلاوملا تابتعلا تاعامج لمشت يتلاو
ةــبــتــعــلا اــيارسو ،ةــيــلاــتــقــلا ساــبــعــلا ةــقرــف لـــثـــم) يناـــتسيسلا
ةزيامتملا ةعامجلا ًاضيأ امنإ ،(ربكألا يلع ءاولو ،ةينيسحلا
يوبعشلا نيدلا لجرل لثتمت يتلا مالسلا ايارس ًايجولويديأ

ةقثبنم ةيلحم تادحو نم ةثلاثلا ةئفلا فلأتت .ردصلا ىدتقم
اهنم ديدعلا طبتري ،قارعلا لامش يف ةفلتخم تاعمتجم نم

ناريإ عم ةفلاحتملا ةريبكلا يبعشلا دشحلا تادحوب عقاولا يف
هذه نع تامولعملا نم ديزملا ىلع ثلاثلا لصفلا يوتحي)
.(تاعامجلا

ةرتفب«يبعشلا دشحلا» حلطصم ءوشن طابترإ نم مغرلا ىلع
تحت يوضنت يتلا تاعامجلا نم ديدعلا ّنأ الإ ،شعاد مّدقت
ةيادب تناك .قارعلا يف ليوط خيرات اهل مويلا ليكشتلا اذه
ريغ ،ةلودلا فارطأ ىلع لمعت تناكو ةيرس تاعامجلا هذه
ةسسؤم حبصتل ةناكملاو مجحلاو ةوقلا ثيح نم تعّسوت اهنأ
،مويلا .ةيقارعلا ةسايسلا يف ةيسيئر ةوقو ةصّخرم ةيمسر
نم فّلأتيف ،عّونتلا ديدش امنإ ًايوق ًاليكشت يبعشلا دشحلا ّدَعُي
اهتاردقو اهتيجولويديأ يف فلتخت يتلا تاعامجلا نم ديدعلا

.اهمعد دعاوقو اهتوق لئاسوو

ثالث ىلإ يبعشلا دشحلا تاعامج ميسقت نكمي ،ماع ٍلكشب
ناريإ عم ةفلاحتملا لئاصفلا نم ىلوألا ةئفلا نّوكتت .تائف
ىـلـعألا دشرـمـلـل لـثـتـمـتو1هـيـقـفـلا ةـيالو ةدــيــقــع عــبــتــت يتــلاو
هذه يف تادحولا نم ديدعللو .يئنماخ يلعهللاةيآ يناريإلا

:يبعشلا دشحلا ةأشن
ىوق ىلإ تايشيليم نم

ةيداصتقإ ةيسايس

ليكشتل ًايسيئر ًابِّبسُم ناك يذلاو ،3002 ماعلا يف يقارعلا شيجلا كّكفت ذنم
مادختسإلا راكتحإل ةيقارعلا ةلودلا تحفاك ،ةيركسعلا هبش تاعامجلا
ببسب سيل ،اهذوفن دادزاو ةيركسعلا هبش تاعامجلا تمنو .ةوقلل عورشملا

امو .يداصتقإلاو يسايسلا اهلامسأر ببسب ًاضيأ امنإ ،بسحف ةيرسقلا اهتوق
تحبصأ يتلا تاعامجلا رّوطتو ةأشن نم ربكأ ةروصب كلذ حضوي لثم نم
.يبعشلا دشحلا مسإب فَرعُت
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اذه دافتساف ،يبعشلا دشحلا ذوفن ومن ّرمتسإ ،شعاد عم عازنلا ةياهن ذنم
ةعبات ةسسؤمك هعضو تزّزع يتلا تاحالصإلا نم ٍةلسلس نم ريخألا
عباطلا يقارعلا ناملربلا هّرقأ نوناق ىفضأ ،6102 ماعلا يف .ةلودلل
ةداــيــقــلا تحت اــهــعضوو ،يبــعشلا دشحلا ةـــئيـــه ةـــيـــلـــكـــيـــه ىـــلـــع يمسرـــلا
،8102 سرام/راذآ يف ،رخآ حالصإ حنمو6.ءارزولا ةسائرل ةرشابملا
تاوقلا يف ةدمتعملا كلتل ةلداعم يبعشلا دشحلا تاوقل ًابترو بتاور
فينصت ىلإ رماوألا نم ىرخأ ةلسلس تدأ نيح يف ،ةيقارعلا ةحلسملا

7.لئاصفلا ءامسأ نم ًالدب ةيولألا ماقرأ بسحب يبعشلا دشحلا تادحو

رالود رايلم6.2 اهردق ةيونس ةينازيم مويلا يبعشلا دشحلا ةئيه ىقلتت
ميلقإ ءانثتسإب ةظفاحم لك يف ةيرادإ بتاكم اهلو8ةيقارعلا ةلودلا نم
000.011 مهنيب نم ،000.461 ـب اهئاضعأ ددع رّدقُيو9.ناتسدرك

تدمُتعاو01.تايلقألا نم000.01و ،ةنُّسلا نم000.54و ،ةعيشلا نم
ةيجيتارتسإك يبعشلا دشحلا تاوق نمض تايلقألاو ةنُّسلا جامدإ ةيلمع
وبأ قباسلا ةئيهلا سيئر بئان ةدايق ةرتف لالخ صاخ ٍلكشب ،ةدّمعتم
11.ةيفئاطلاب تاماهتإلا يدافتو اهتيعرش زيزعتل ،سدنهملا يدهم

ةرطيس ىقبت ،يبعشلا دشحلل ةديازتملا ةيزكرملا نم مغرلا ىلعو ،كلذ عم
تضفر دـقــف  .ةــيــلــمــع اــهــنــم رــثــكأ ةــيرــظــن ةــلأسم لــئاصفــلا ىــلــع ةــلودــلا
ءارزولا ءاسؤر رماوأ ذيفنت ًارارم يبعشلا دشحلا يف ةيسيئرلا لئاصفلا
عــم ضراــعــتــت تادــنــجأب ناــيــحألا نــم رــيــثــك يف تمزــتــلاو ،نــيــبــقاــعــتملا

سيئر رمأ ،9102 ويلوي/زومت يف ،لاثملا ليبس ىلع .ةلودلا حلاصم
يف جامدنإلاب يبعشلا دشحلا لئاصف يدهملا دبع لداع قباسلا ءارزولا
قييضتل قاطنلا عساو ىًعسم نم ٍءزجك ،اهسفن ّلح وأ يقارعلا شيجلا
.عافدلا ةرازو ةرطيس جراخ ةحلسألا سيدكت عنمو لئاصفلا ىلع قانخلا

لثم ،لئاصفلا ضعب تضفرو ،ريبك ٍّدح ىلإ رمألا اذه لهاجت مت دقو
ىفطصم ءارزولا سيئر لواحو .ًانلع تاميلعتلا هذه ،هللا بزح بئاتك
حامج حبك ،0202 ماعلا يف ةطلسلا ىلإ هلوصو دعب ،ًاضيأ يمظاكلا
21.ةزراب تادايقل تالاقتعإ ًاذّفنمو يدهملا دبع رماوأ ًارِّركم لئاصفلا

31 يف .شعاد عم عازنلل ةباجتسإك يلاحلا هلكشب يبعشلا دشحلا أشن

يف ةــيـــقارـــعـــلا نـــمألا تاوـــق راـــيـــهـــنإ باـــقـــعأ يف ،4102 ويـنوـي/نارـيزـح
هللا ةيآ ردصأ ،ركيابس ركسعم يف ةعيشلا نيرايطلا ةرزجمو لصوملا
ىلإ حالسلا لــمــح نوــعــيـــطـــتسي نـــيذـــلا لاـــجرـــلا وـــعدـــت ىوـــتـــف يناـــتسيسلا
يناتسيسلا ىوتف ّنأ ركذلاب ريدجلاو .مهدالب نع عافدلا يف ةدعاسملا

ىلإ سيلو ،ةلودلل ةعباتلا نمألا تاوق ىلإ مامضنإلل نييقارعلا تعد
ةـيـعرشلا ّنإف ،ةـيـلـمـعـلا ةـيـحاــنــلا نــم ،نــكــل2.ةـيرـكسعـلا هـبش تاـعاــمجلا
هلّكش يذلا ديدهتلل ةيفئاطلا ةعيبطلا نع ًالضف ،نمألا تاوقل ةيندتملا

ةدــيدجلا تاــيشيـــلـــيملا ىلإ نوـــمضنـــي نـــيـــعّوـــطـــتملا مـــظـــعـــم الـــعـــج ،شعاد
ًةباجتسإ ايشيليم05 نم رثكأ تأشنو .ةعيشلا اهدوقي يتلا ةمئاقلاو
دشحلا ةئيه تئشنُأو .لاتقلل لاجرلا نم فالآلا تارشع عّوطتو ،ىوتفلل
ىلع ،يكلاملا يرون كاذنآ ءارزولا سيئر هردصأ يمسر ٍرمأب يبعشلا
روظحم ةحلسملا تاوقلا راطإ جراخ ةيركسع تاليكشت ءاشنإ ّنأ نم مغرلا

3.روتسدلا يف

دض برحلا يف ًايساسأ ًاكيرش يبعشلا دشحلا تاوق تحبصأ ام ناعرسو
ًارود بعـلـيو ةـيــماــظــنــلا ةــيــقارــعــلا نــمألا تاوــق بناــج ىلإ لــتاــقــي ،شعاد

نم ديدعلل تاداقتنإ تهّجُو ،ْنكلو .ةّلتحملا يضارألا ةداعتسإ يف ًامساح
يفف .ناسنإلا قوقحل ةريطخ تاكاهتنإ اهباكترإل يبعشلا دشحلا تادحو
يبعشلا دشحلا تادحو تضّرع ،شعاد ةرطيس نم ندملا ريرحت تايلمع
تايلمعو بيذعتلاو يرسقلا ءافتخإلاو يفّسعتلا لاقتعإلل ةّنُّسلا نييندملا
4.شعاد تاكاهتنإل ماقتنإلا لاكشأ نم لكشك ةزجوم تاءارجإب مادعإلا

،ةئيسملا معازملا نم ديدعلا يف ناريإ نم ةموعدملا لئاصفلا تركُذو
،كلذ مغر5.ةليوط ةرتف ذنم ةيفئاطلا تاكاهتنإلاب فرعُت اهنأو ًةصاخ

ةعساو ةيبعش ةيعرش ماع ٍلكشب يبعشلا دشحلاو لئاصفلا هذه تبستكإ
ريبك ٍّدح ىلإ اهيلإ رَظنُي ناكو ،عازنلا يف هتبعل يذلا رودلل ًارظن قاطنلا
.شعاد نم دالبلا ذقنأ يذلا لطبلا رظنمب
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نــيــح ،1202 ماــعــلا تاــباــخــتــنإ يف تروــلــبــتو طاــمــنألا هذــه
ةيحيسملا اتوكلا يف اهتصح ةدايز نم نويلباب ةكرح تنّكمت
وّدقلا دعو لصح ،كلذ نوضغ يف .5 لصأ نم دعاقم4 ىلإ

تاوق يف03 ءاولل قباسلا دئاقلا وهو ،كبشلا ةصح دعقم ىلع
ىلع ةيكريمألا ةنازخلا ةرازو هتجردأ يذلاو يبعشلا دشحلا

ماعلا يف ناسنإلا قوقحل ٍتاكاهتنإ هباكترإل تابوقعلا ةحئال
9102.61

ًءاـيـتسا ىـقــلــي تاــيــلــقألا اــتوــك ىــلــع يبــعشلا دشحلا يدــعــت ّنإ
نيذلا تايلقألا كلت تاعمتجم دارفأ ضعب لَبِق نم ًاديدش
ةيقيقح طباور ىلإ نورقتفي نيزئافلا نيحشرملا نأ نودكؤي
،قايسلا اذه يف .اهنولثمي مهنأ ضرتفُي يتلا تاعمتجملا عم
نم نيديؤملا دشح ىلع اهتردق ىلإ نويلباب ةكرح حاجن بِسُن
ماظن ّنأ امبو71.قارعلا بونج يف ةعيشلا برعلا نيبخانلا

كلت دارفأب دعاقملا هذهل تيوصتلا رصحي ال تايلقألا اتوك
مهيلثمم رايتخا ىلع نويحيسملا نوبخانلا ردقي ال ،تايلقألا
دعاوق نولّكشي نيذلا ةعيشلا نيبخانلل يددعلا قّوفتلا ببسب
كبشلا وحّشرم نّكمت ،لثملابو .يبعشلا دشحلا لئاصفلٍ معد
نم اتوكلا دعاقمب زوفلا نم ردب ةمظنمب تالص مهطبرت نيذلا

ةـيـنـيدـلا ةسسؤملاـب مـهــتاــقالــع نــم حاــجــنــب ةداــفــتسإلا لالــخ
،ىرخأ ٍةرابعب81.ةيعيشلا ةينيدلا رعاشملا ةدشانمو ةيناريإلا

ةطبترملا تاعامجلا تنّكمت ،كبشلاو نييحيسملا َْيلاثم يف
يداملا لاملا سأر نـــــم دـــــيزملا عـــــمـــــج نـــــم يبـــــعشلا دشحلاــــــب
نـيـّلـقـتسملا نـيـحّشرملا ىـلـع ةـلوـهسب بـُّلـغـتـلاو يجوـلوــيدــيألاو

.اتوكلا دعاقمل

.ناملربلا ىلع رصتقي ال يبعشلا دشحلل يسايسلا ذوفنلا ّنكل
تاسسؤم نم ديدعلا يف يبعشلا دشحلا لغلغت ،نينسلا ّرم ىلع
ةـمـظــنــم ةرــطــيس ،كلذ ىــلــع ًادــهــع ةــلــثــمألا مدــقأ نــمو .ةــلودــلا
بُّرــهــت ناــمض يف تدــعاس يتــلاو ةـــيـــلـــخادـــلا ةرازو ىـــلـــعردـــب
الو91.اهبكترا يتلا تاكاهتنإلا نع ةلءاسملا نم ليصفلا
لئاصفلا سفانتت ذإ ،ةيلخادلا ةرازو ىلع طمنلا اذه رصتقي
ايلعلا زكارملا يف تانييعتلا ىلع ىرخألا ةيسايسلا لتكلا عم
تارازولـل ةـيـطارـقورـيـبـلا ةـيـلـكـيـهـلا نـمض (ةصاخلا تاـجردـلا)
هذـه اـهـل حـمستو .تاـباـخـتـنإلاـب اـهزوـفـل ٍةـمـجرـتـك ،ةـيسيــئرــلا
تاـــكـــبش ةرادإو ،ةـــلودـــلا دراوـــم ىــــلــــع ةرــــطــــيسلاــــب بصاــــنملا

دوقعلاو تارارقلا ّنأ نم دكأتلاو ،قاطنلا ةعساو ةيبوسحم
02.اهحلاصل ردصت ةيرازولا

يمظاكلا لّكشو ،ًاريبك ًاحاجن دوهجلا هذه ققحت مل ،ْنكلو
.1202 ربمفون/يناثلا نيرشت يف لايتغإ ةلواحمل ًافده هسفن

ةحلسملا تاعامجلا رظحي يقارعلا نوناقلا ّنأ نم مغرلا ىلع
هتيص يبعشلا دشحلا مجرت دقف ،ةيسايس بازحأ ليكشت نم

دعب ام ةلحرم يف ريبك يباختنإ حاجن ىلإ ةكرعملا ةحاس يف
ربكأ تطبترإ ،8102 ماعل ةيباينلا تاباختنإلا يفف31.شعاد
ةحّلسم تاعامجب عارتقإلا قيدانص نع نْيَتقثبنم نْيَتلتك
فــــلاحت لصح ثيــــح ،يبــــعشلا دشحلا ةـــــّلـــــظـــــم تحت يوضنـــــت

نـيـح يف ،ًادـعـقــم45 ىـلـع ردصلا ىدــتــقــم ةــماــعزــب نورــئاس
.ًادعقم84 ىلع يرماعلا يداه ةماعزب حتف فلاحت لصح
رصنـــلا فـــلاحت ىلإ تاوصألا نـــم ةرـــيـــبـــك دادـــعأ تبــــهذ اــــمــــك
يرون ةماعزب نوناقلا ةلود فلاحتو يدابعلا رديح ةماعزب
005 يلاوح يبعشلا دشحلاب طبترإ ،عومجملا يف .يكلاملا

ّلــــح ،1202 ماــعــلا تاــباــخـــتـــنإ يفو41.تاباـخـتـنإلل حشرـم
ًاددع حتف فلاحت رسخ لب ال ،ىرخأ ةّرم ًالوأ نورئاس فلاحت

ىلإ فلاحتلا اذه يدّيؤم عفد يذلا رمألا ،دعاقملا نم ًاريبك
.تاباختنإلا جئاتن يف نعطلا

نـّكــمــت ،1202و8102 نــْيـــَماـــعـــلا تاـــباـــخـــتـــنإ نـــم ّلـــك يف
نم ديدعلاب زوفلا نم يبعشلا دشحلاب نوطبترملا نوحّشرملا
نوـناــق صّصخــي .تاــيــلــقألل ةصّصخملا ةــيــناملرــبــلا دــعاــقملا
ةــيــلــقألل ناملرــبــلا يف دــعاــقــم ةسمــخ يقارــعـــلا تاـــباـــخـــتـــنإلا
كبشلاو ةيديزيألا تايلقألا نم ّلكل ًادحاو ًادعقمو ،ةيحيسملا

ماـعـلا تاـباـخـتـنإ يف .نـيـيـلـيـفـلا دارـكألاو ةـيـئادــنملا ةــئباصلاو
لكشلاب ةيحيسم ةعامج يهو ،نويلباب ةكرح تزاف ،8102
اهمعد دمتستو يبعشلا دشحلل عبتتو ينادلكلا ناير اهدوقي
.ةسمخلا ةيحيسملا اتوكلا دعاقم نم نْيَدعقمب ،ردب ةمظنم نم
سابع يصق حشرملا بيصن نم كبشلا ةصح تتأ ،لثملابو
ترّركتو .ردب ةمظنم نم يرماعلا يداه ًاضيأ همعد يذلا

اهيلع عَزانتُملا قارعلا قطانم يف تايلقألا نمأو ةيركسعلا هبش تاعامجلا ضوهن :مهيديأ يف انريصم

ًايسايس ًاميعز نوكي نأ ّلقتسم ٍصخشل لاجم ال»
51«.ناملربلا يف نييحيسملا قوقح لّثمي ًابئان وأ

اوحبصأ دقف ،ةينمأ ةوق مهنوك ىلإ ةفاضإلاب»
12«.ةيعامتجإ ةوق ًاضيأ
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راودألاب يبعشلا دشحلل ديازتملا عالطضإلا زّزع ،راصتخإب
ىلإ لوصوـــلا هـــل رّسيو ،هـــتّوـــق نــــم ةــــيداصتــــقإلاو ةــــيساــــيسلا

لخدلل ًايسيئر ًاردصم حبصي نأ نم هنّكمو ،ةلودلا نئازخ
ّنإ ،هسفن تقولا يف .نييداعلا نييقارعلا نينطاوملل فيظوتلاو
ةحلصم لئاصفلا ىطعأ دق ةلودلا عم يبعشلا دشحلا جامدنإ
ةضراــعــمو مــئاــقــلا عضوــلا ىـــلـــع ظاـــفحلا يف نـــمـــكـــت ةـــخسار
نوــيــقارـــعـــلا اـــهـــنـــم ىـــناـــع يتـــلا ةدساـــفـــلا تاساـــيسلا حالصإ
لالخ نم ةيعجر ةوقك يبعشلا دشحلا رود حضّتيو .تاونسل
ىلع رييغتلاب ةبلاطملا تاوصألا اهب تفدهتسا يتلا ةقيرطلا

تاــــكرحلا عــــمــــق يف ًاــــيسيــــئر ًارود تبــــعــــل اــــمــــك .نــــيــــنسلا رــــم
كاذـتـقو تذـّفـنــف ،9102و8102 نـْيـَماـعـلا يف ةـيـجاـجـتـحإلا
ًاضيأ تماق يهو82.يرسق ٍءافتخإ تايلمعو ةفينع تاءادتعإ
ءاطشنو نيضراعم دض يرسق ٍءافتخإ تايلمعو تالايتغإب
92.هريغو يمشاهلا ماشه لثم - نيثحابو

ميدقت يف ةّمهم راودأب يبعشلا دشحلا عالطضإ ديازت امك
كراش ،لاثملا ليبس ىلع .رامعإلا ةداعإو ةماعلا تامدخلا

لاـــغشألا تالـــمـــح يف زراـــب لــــكشب يبــــعشلا دشحلا وسدــــنــــهــــم
،قارـــعـــلا لاـــمش يفو ،لـــثملاـــب22.قارــعــلا بوــنــج يف ةــماــعـــلا
،قرطلا لاغشأ لمشت ةيعامتجإ عيراشم يف لئاصفلا تطرخنإ

ةدعاسملا ميدقتو ،لزانملا حالصإو ،ةيناسنإلا تادعاسملاو
هذــــهــــل يبــــعشلا دشحلا ودــــّيؤم جّورــــي اــــم ًاــــبــــلاـــــغو32.ةيبطلا
ةهجاوملو عمتجملا يف ةرّيخ ٍةوقك لئاصفلا راهظإل ،ثادحألا
بعـــل ،ةرـــيـــخألا ةـــنوآلا يفو .ئـــيسلا اـــهـــكوـــلس نـــع تاءاـــعدإلا
سوريف ةحئاجل ةباجتسإلا يف ًايسيئر ًارود يبعشلا دشحلا

،لزع قفارم ءاشنإو ،عراوشلا ريهطتل هدارفأ دشحف ،انوروك
عــيزوــتو ،ةــيــنادــيــم تاــيــفشتسم ةــماــقإو ،ىـــتوملا نـــفد ةرادإو
42.لّوجتلا رظح ضرفو ،ةيئاذغلا صصحلا

ةيداصتقإ ةهج ىلإ ًاضيأ هسفن يبعشلا دشحلا لّوح ،ًاريخأ
ةعساو كالمأ ىلع يبعشلا دشحلا ذوحتسإ دقف .ةلعاف ةيسيئر
ةيابجب هل حمس امم ،قارعلا ءاحنأ ةفاك يف يضارألا نم
ثدح52.يراجتلا طاشنلاو ةيراقعلا تالماعملا نم بئارضلا

تاوقلا يركسعلا تابوقعلا نوناق رظح نم مغرلا ىلع كلذ
لاومألاو دوقنلا عمج» يف ةكراشملا نم ةيقارعلا ةحلسملا

فيلاكتلا عمج دودح زواجت وأ كلذب ةلّوخم نوكت نأ نود
،9102 ماــــعــــلا لـــــئاوأ يفو62«.ةـيصخشلا ةـعـفـنـمـلـل ةـيـبرحلا

ةــماــعــلا مصتــعملا ةــكرش ةــيـــكـــلـــم لـــقـــن يبـــعشلا دشحلا لواـــح
ةلودلا نم ةكولمم تاءاشنإ ةكرش يهو ،ةيئاشنإلا تالواقملل
72.هسفنل ،ةماعلا تايدلبلاو ناكسإلاو رامعإلا ةرازول ةعباتو

اهيلع عَزانتُملا قارعلا قطانم يف تايلقألا نمأو ةيركسعلا هبش تاعامجلا ضوهن :مهيديأ يف انريصم

ةيران ةجارد ىلع لجر يتأي نأ ،اذه نوكي فيك»
يأل تامولعم رّفوتت ال نأو ،ام ًاصخش لتقيو

ماشه عم لصح ام لثم ؟ةثداحلا نع صخش
نولعفي مهو .هحورهللا محر ؟وه نيأ ،يمشاهلا

مه .عيمجلا مامأو ةطرشلا ْيَرظان مامأ ءيش ّلك
03«.نَفدُت اياضقلا لكو ،نورطيسملا



اهيلع عَزانتُملا قارعلا قطانم يف تايلقألا نمأو ةيركسعلا هبش تاعامجلا ضوهن :مهيديأ يف انريصم10

قارعلا يف يبعشلا دشحلا يف ةيسيئرلا لئاصفلا :1 لودجلا

ردب ةمظنم

هللا بزح بئاتك

ّقحلا لهأ بئاصع

مالسلا ايارس

ةيركسعلا هبش تامظنملا مدقأ نم ةدحاو يه ،يرماعلا يداه ةدايقب ،(ردب قليف مسإب ًاقباس ةفورعملا) ردب ةمظنم
نم اهؤاضعأ ناكو ،قارعلا يف ةيمالسإلا ةروثلل ىلعألا سلجملل يركسع حانجك3891 ماعلا يف تسسأت .قارعلا يف

لغش ،3002 ماعلا ذنمو .ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا يف ناريإ بناج ىلإ اولتاق نيذلا نييقارعلا ةعيشلا نيعّوطتملا
.ةيلخادلا ةرازوو ةطرشلاو يقارعلا شيجلا يف بصانم ردب ةمظنم ءاضعأ نم ديدعلا

تسسأت .يبعشلا دشحلا ةلظم تحت ةيوضنملا كلت نيب نم ناريإل ًةالاوم لئاصفلا رثكأ نم ةدحاو يههللا بزح بئاتك
ةداق لواحي ،ماع ٍلكشب .ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا ةدايقب فلاحتلا تاوق ّدض تلتاقو3002 ماعلا يف ةعامجلا

تناك اهنأ فورعملا نم ْنكل ،ةيباختنإلا تاسايسلا يف ةكراشملا نوبنجتيو راظنألا نع ًاديعب ءاقبلاهللا بزح بئاتك
.0202 رياني/يناثلا نوناك يف ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا لَبِق نم ليتغا ىتح سدنهملا يدهم وبأ ةدايق تحت

ةعامجلا ىقلتتو .هيقفلا ةيالو ةديقع ديؤتو يئنماخللهللا بزح بئاتك لثتمتو .يواديمحلا دمحأ ًايلاح اهدوقيو
ةيكريمألا فادهألا ماظتنإبهللا بزح بئاتك ددهتو .يناريإلا يروثلا سرحلل عباتلا سدقلا قليف نم ًاليومتو ًابيردت
.ةيقارعلا ةينمألا ةزهجألا عم جامدنإلا ضفرتو

تفدهتساو ،ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا هتداق يذلا قارعلا وزغ ةمواقمل6002 ماعلا يف قحلا لهأ بئاصع تلّكشت
موجهلا لالخ ينانبللاهللا بزح بناج ىلإ ًاضيأ تلتاقو .قاطنلا ةعساو ٍتامجهب ةريخألا هذه هتلّكش يذلا فلاحتلا
يف قارعلا نم يكريمألا شيجلا باحسنإ دعب ةسايسلا ىلإ ةعامجلا تلقتنا دقو .6002 ماعلا يف نانبل ىلع يليئارسإلا
.ههجوت يف ناريإل ٍلاوم وهو ًانايحأ يلعزخلا ةكبش مسإ يلعزخلا سيق هدوقي يذلا ليصفلا ىلع قَلطُي .1102 ماعلا

.ةيبنجأ ةيباهرإ ةمظنمك قحلا لهأ بئاصع ةيكريمألا ةيجراخلا ةرازو تفنص ،0202 رياني/يناثلا نوناك يفو

هروذج دوعت .ردصلا ىدتقم يقارعلا يعيشلا نيدلا لجر هدوقي يذلا حّلسملا ليصفلل يلاحلا مسإلا وه مالسلا ايارس
يتلا فنعلا ةرتف يفو .قارعلا يف يكريمألا لالتحإلا ةبراحمل3002 ماعلا يف ردصلا هسّسأ يذلا يدهملا شيج ىلإ
يف اميس ال ،ةنُّسلا دض ةيفئاطلا تاكاهتنإلاب يدهملا شيجل ةعباتلا توملا قرف ترهتشإ ،يكريمألا وزغلا تبقعأ
4102 ماعلا يف ةعامجلا ءايحإ ىلإ راصُيل8002 ماعلا يف ردصلا دي ىلع يدهملا شيج ّلح مت .7002و6002 نْيَماعلا

موهفم ضفرتو قارعلا يف يناريإلاو يكريمألا لّخدتلا مالسلا ايارس ضراعتو .شعاد مّدقت ةبراحمل ديدجٍ مسإ تحت
.ةيقارعلا ةلودلا تاسّسؤم زيزعت ىلع اهزيكرت ّبصنيو .هيقفلا ةيالو



ةلواحم يف ًايخيرات ًةيدرك تناك اهنأ وأ داركألا ناكسلا نم ريبك ٍددعل
روـــتسد ّصن23.ةـيـلـبـقـتسملا ةـلـقـتسملا ةـيدرـكـلا ةـلودـلا ىلإ اـهـّمضل اـهــنــم
ةيزكرملا ةموكحلا مزلُت ةرقف ىلع5002 ماعلا يف عضُو يذلا قارعلا
ةدارإ ديدـحـتـل» اــهــيــلــع عَزاــنــتُملا قــطاــنملا يف ءاــتــفــتساو ءاصحإ ءارــجإب
ىلع7002.33 ربمسيد/لّوألا نوناك13 اهاصقأ ةدم يف«اهينطاوم
،كلذ نع ًاضوع .ءاتفتسإ اذكه ةيزكرملا ةموكحلا ِرجت مل ،كلذ نم مغرلا

نود عقاولا ضرأ ىلع نْيَتموكحلا نيب ةطلسلل يمسر ريغ ميسقت لصح
.ةيلحملا تاعمتجملا لَبِق نم رارقلا اذه يف ةيقيقح ةكراشم

ةــيزــكرملا ةــموــكحلا ةرادإ تحت يضارألا هذــه تــّلــظ ،بيــترــتــلا اذــهــل ًاــعــبــت
ناتسدرك ميلقإ ةموكحل ةعباتلا نمألا تاوق ترطيس ،ًايلعف نكل ،ًايمسر

؟اهيلع عَزانتُملا قطانملا يه ام
ىـلـع ةـعّزوـم ةـيرادإ ةـقــطــنــم41 نـم اــهــيــلــع عَزاــنــتُملا قــطاــنملا فــّلأتــت

.قارــعــلا لاــمش يف ىلاــيدو نــيدــلا حالصو كوــكرــكو ىوـــنـــيـــن تاـــظـــفاحم
عــقاوــم ّمضتو ةــيــعــيــبــطــلا دراوملاــب ةــيــنــغ اـــهـــّنأب قـــطاـــنملا هذـــه فصتـــت
يخيراتلا نطوملا لّكشتو ،ًاينيدو ًاينثإ عّونتم اهنم ديدعلاو ،ةيجيتارتسإ

نييديزيألاو نييروشآلاو نادلكلا نييحيسملا لمشت ةفلتخم ٍتاعمتجمل
مكح دهع يفو .مهريغو نييئاكاكلاو داركألاو برعلاو نامكرتلاو كبشلاو

بيرعت تالمحل تاعمتجملا هذه نم ديدعلا ضّرعت ،يقارعلا ثعبلا بزح
رثؤت ملاظملا هذه لازت الو .ةقطنملل ةيفارغميدلا ةبيكرتلا رييغت ىلإ تفده
.مويلا تاعمتجملا نيب تاقالعلا ىلع

سفانتلا ةّدام ىلإ قطانملا هذه تلّوحت ،قارعلا وزغ دعب ام ةرتف يف
،ناـتسدرـك مـيـلـقإ ةـموـكـحو ةـيــقارــعــلا ةــيزــكرملا ةــموــكحلا نــيــب ةــيسيــئرــلا

مــيــلــقإ ةــموــكــح مّدــقــُت .قــطاــنملا هذــه ىــلــع ةرـــطـــيسلاـــب اـــمـــهالـــك بلاـــطو
نطوم يه اهيلع عَزانتُملا يضارألا نأ اهدافم ًاججح ماظتناب ناتسدرك

:اهيلع عَزانتُملا قطانملا
ّرقتسم ريغ ينمأ دهشم

ذنم ةقلاع ،اهيف شيعت يتلا ةدّدعتملا تاعمتجملاو ،اهيلع عَزانتُملا قطانملا ّدَعُت
يف ينمألا دهشملا حبصأ دقو .ّرقتسم ريغ ينمأو يسايس نزاوت يف ةليوط ةرتف
عم قفارت ذإ ،شعاد عم عازنلا ةرتف ذنم ،ًاديقعت رثكأ اهيلع عَزانتُملا قطانملا
ٍزراب ٍرودب اهيلع رطيسي يتلا ةددعتملا تايلقألا لئاصفو يبعشلا دشحلا عالطضإ

.ديدج

3

ًاعّرذتم ةقطنملا ىلع ةنميهلا بزح لك لواحي»
13«.تايلقألا ةيامح ةجحب
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هذه تألم دقو .يرئاشعلا دشحلاو نيدلا حالص ءاولو ىونين
يتلا ةيعرشلا مدع ثيح نم ةلصاحلا ةوجفلا ةديدجلا لئاصفلا

تحــمسو ،ةــكرــمشيــبــلاو ةـــيـــقارـــعـــلا نـــمألا تاوـــق لشف اـــهـــبـــّبس
.اهتاعمتجم نع عافدلا يف رشابم لكشب ةكراشملاب تايلقألل

نأ نم ريثكب رغصأ ةديدجلا تاليكشتلا هذه نم ديدعلا ناك
ىوق نم معد ىلع لوصحلل تعسو ،اهدرفمب راطخألا هجاوت
ىلع .يبعشلا دشحلا تاوق يف اهنم ريثكلا جمد ّمت ،ًاقحال .ربكأ

ءاوللا مسإب فرعُي ىونين يف كبشلا ءاول حبصأ ،لاثملا ليبس
يف ةيديزيألا لئاصفلا تماقأ امك ،يبعشلا دشحلا تاوقل03
لئاصف مض دعاسو .يبعشلا دشحلا عم تاقالع راجنس لبج

قطانملا يف ٍمدق ئطوم يبعشلا دشحلا حنم ىلع تايلقألا
هتاوق ىلع يلحم ٍعباط ءافضإب هل حمس هنأل اهيلع عَزانتُملا

عم ىرخألا تايلقألا لئاصف تفلاحتو83.هتيعرش ةدايزو
هليكشت مت يذلا يئاكاك ءاول لثم ،ناتسدرك ميلقإ ةموكح
ةــعــباــتــلا ةــكرـــمشيـــبـــلا نوؤش ةرازو ىلإ مضنا يذـــلاو ًاـــثـــيدـــح
93.ناتسدرك ميلقإ ةموكحل

دشحلل ةعباتلاا تايلقألا لئاصف تلتاق ،ريرحتلا تايلمع يف
عَزانتُملا قطانملا يف ةيقارعلا نمألا تاوق بناج ىلإ يبعشلا

دشحلا تاوــق عــنمل تالواحم ماــيــق نــم مــغرــلا ىــلــعو .اــهــيـــلـــع
اهخيرات ببسب ىونين يف تايلمعلا يف ةكراشملا نم يبعشلا
يف رارقلا اذه ىلع ةقفاوملا متت مل هنأ الإ ،تاكاهتنإلاب لفاحلا

لئاصفلا تَحنُم ،نايحألا نم ريثكلا يفو04.ةظفاحملا سلجم
يتـــلا قـــطاـــنملا ىـــلـــع ةرـــطـــيسلا تاـــيـــلـــمـــعـــلا يف تكراش يتـــلا

ىوــقــلا نــم دــيدــج طــيــلــخ ىلإ كلذ ىّدأ .اــهرـــيرـــحـــتـــب تمـــهاس
قطانملا ضعب عقو ذإ ،اهيلع عَزانتُملا يضارألا يف ةرِطيسملا
نيح يف ةيدركلا ةرطيسلا تحت ةكرمشيبلا لَبِق نم ةرّرحملا

ةيقارعلا ةيزكرملا ةموكحلا ةرطيس تحت ىرخأ قطانم تعقو
.ةديدجلا ةحّلسملا تاعامجلا نم ةعومجمو

لالقتسإلا ىلع ءاتفتسإلا
يدركلا
تايلمع يف ةكرمشيبلا رودل ًةجيتنو ،7102 ماعلا لولحب
ةبسنب داركألا اهيلع رطيسي يتلا يضارألا تعّسوت ،ريرحتلا

ةلاح يف ناتسدرك ميلقإ ةموكح كلذ عضو24.ةئاملا يف04
هيف رهاج يذلا ينازراب دوعسم سيئرلا حيرصت يف تنّيبت ةقث
اهترّرح يتلا قطانملا نم ًادبأ بحسنت نل ةيدركلا تاوقلا نأب

ءازجأو فيكلتو راجنس كلذ يف امب ،ةيضقألا نم ديدعلا ىلع
ًاذوفن ناتسدرك ميلقإ ةموكح تسرام ،ًاضيأ .ةينادمحلا نم
ءاضعأ نييعت نامضل اهيلع عَزانتُملا قطانملا يف ًايسايس

.يلحملا مكحلا بصانم يف يناتسدركلا يطارقميدلا بزحلا
ةردقلاب عّتمتت مل ذإ ،قالطإلا ىلع كلذ نع تايلقألا َضرت ملو
ةــيــبزحلا ةساــيسلا جراــخ ةــيــلــحملا نوؤشلا يف رــيـــثأتـــلا ىـــلـــع
ريغ يرادإلا عضولا قلخو43.يناتسدركلا يطارقميدلا بزحلل
مدع عم ،ةماعلا تامدخلا ميدقت يف ًةوجف قطانملل ّرقتسملا

نـّمؤت ٍةـقـيرــطــب دراوملا راــمــثــتساــب نــْيــَتــموــكحلا نــم يأ ماــيــق
كلذ قلخ ،فاطملا ةياهن يف53.ليوطلا ىدملا ىلع ةيمنتلا
فــيص يف هــلالــغــتسإ نــم شعاد نــّكـــمـــت ،ًاـــيـــنـــمأ ًاـــغارـــف ًاضيأ

4102.

شعاد عم برحلا
01 يف لصوملا يف ةـــيــــقارــــعــــلا نــــمألا تاوــــق راــــيــــهــــنإ ثدــــحأ

تامدص ةنيدملا نم تايلقألا درطو4102 وينوي/ناريزح
ميلقإ ةموكح تسمل نأ دعبف .اهيلع عَزانتُملا قطانملا يف

يف اـهــتاوــق رشنــب تماــق ،ةــيزــكرملا تاوــقــلا فــعض ناــتسدرــك
يف تايلقألا تناكو .اهيلع عَزانتُملا قطانملا مظعمو كوكرك
ةموكحل ةعباتلا ةكرمشيبلا تاوق ىلع دمتعت قطانملا هذه
عم ،نكلو .شعاد يديأ يف اهندم طوقس عنمل ناتسدرك ميلقإ
سطسغأ/بآ يف ىوــــنــــيـــــن لـــــهسو راـــــجـــــنس ىلإ شعاد مُّدـــــقـــــت
قباس نود ناتسدرك ميلقإ ةموكح تاوق تبحسنإ ،4102
تاــعــمــتـــجملا دض عـــئاـــظـــف باـــكـــترإل دـــّهـــم يذـــلا رـــمألا ،راذـــنإ
.ةيلحملا

اـعد ،شعاد مُّدـقـت نــع مــجاــنــلا يدوــجوــلا دــيدــهــتــلا ءوض ىــلــع
تاوق ليكشتو حالسلا لمح ىلإ سانلا تايلقألا نم ديدعلا

اباب» ِـب بّقلملا يديزيألا يحورلا ميعزلا اعدف .مهب ةصاخ
يف نولتاقي نيذلا نييديزيألا حيلست ىلإ يلودلا عمتجملا«خيش
ليكشت ىلإ ةيقارعلا ةينامكرتلا ةهبجلا تعد اميف ،راجنس لبج
مت ،هسفن تقولا يف73.شعاد ةهجاومل ةيعوطت ةينامكرت ةوق
تدهش امك .ةيئاكاكو ةيكبشو ةيحيسم ةدّدعتم تاوق ليكشت
سرح لثم ،ةيّنُس ةيركسع تاليكشت روهظ ًاضيأ ةرتفلا هذه

اهيلع عَزانتُملا قارعلا قطانم يف تايلقألا نمأو ةيركسعلا هبش تاعامجلا ضوهن :مهيديأ يف انريصم

نحن .ًاداركأ الو ًابرع انقلخي ملهللا ّنإ ًاقباس تلق»
نمألا زاهج يف اننولّثمي طابض انيدل سيل ،دحأ ال
63«.ىرخألا ةزهجألا يف وأ صاخلا
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يلودــلا يكستــيــنــغاــم نوــناــق بجوــمــب ،ودــقــلا دــعوو ينادــلــكـــلا
ةميسجلا تاكاهتنإلا ببسب ناسنإلا قوقح لوح ةلءاسملل
دض تاماهتإلا تلمشو .داسفلاو ناسنإلا قوقح ّدض ةبكترملا
ةـــقرسو لزاـــنملا بهـــن اـــهاداـــق يتــــلا لــــئاصفــــلاو نــــْيَدــــئاــــقــــلا
امك ،ءاسنلاب شّرحتلاو زازتبإلاو بيهرتلاو ةيعارزلا يضارألا

فطخ تايلمعو ةينوناق ريغ تالاقتعإ ودقلا ةيضق تلمش
54.باصتغإ تالاحو

لئاصف نم اهريغو لئاصفلا هذه لازت ال ،كلذ نم مغرلا ىلع
عَزاــنــتُملا قــطاــنملا يف ًاــعساو ًاذوــفــن سراـــمـــت يبـــعشلا دشحلا

لالخ نم ذوفنلا اذه ةسرامم لئاسو ىدحإ ىّلجتتو .اهيلع
ةــكرــح يف مــّكــحــتــلاــب اــهــل حــمسي امم ،شيــتــفــتــلا طاـــقـــن ةرادإ
قـطاـنملا نـم دـيدــعــلا داــمــتــعإل ًارــظــنو .عــئاضبــلاو صاــخشألا
ةـيـموـكحلا رـيـغ تاـمـظـنملا مـعد ىـلــع عازــنــلا لــعــفــب ةرّرضتملا

ةردق ّنإف ،ةيساسألا تامدخلا ىلع لوصحلاو رامعإلا ةداعإل
نأ نكمي معدلا اذهل لوصولا يف مّكحتلا ىلع يبعشلا دشحلا
ىــلــع ةــيــلــحملا تاــعــمـــتـــجملا ةردـــق ىـــلـــع رـــيـــطـــخ ٍلـــكشب رـــّثؤت
:ًالئاق مهتلباقم تّمت نيذلا دحأ حرش64.دومصلا

لاثملا ليبس ىلع شيتفت ةطقن ىلع دجاوتت امدنع
شيجلاو ةطرشلا - صاخشألا نم ةعومجم دجتو
ْنَم عم فرعت ال تنأف - يبعشلا دشحلاو يقارعلا
وأ ،يمالعإ كبناجب ناك اذإ ةصاخ .لماعتت

ةطقن ىلإ بهذت امدنع .ةيلود ةمظنم نم صخش
ةطرشلا ةقفاوم ىلع لصحت نأ نكمي ،شيتفتلا
يبعشلا دشحلا ةقفاوم امأ ،ةلوهسب شيجلاو
نوديري مهف - اهيلع لوصحلا ةياغلل بعصيف
كلذ دّقعي .ةعومجملا كلت وأ دفولا اذه رظح ًانايحأ
ًايرادإ ناك ءاوس قطانملا هذه يف انلمع ديكأتلاب
74.رومألا هذه يف مهلّخدت مدع لّضفُي اذل ،ًاينمأ وأ

ًاـيسيـئر ًاردصم شيـتـفـتـلا طاـقـن ىــلــع ةرــطــيسلا رــَبــتــعــُت ،ًاضيأ
نم يبعشلا دشحلا تنّكم يتلا لئاسولا ىدحإ يهو تاداريإلل
.اـهـيـلـع عَزاـنــتُملا قــطاــنملا يف ةــيداصتــقإ ةــيروــطارــبــمإ ءاــنــب

تقولا نأ ناتسدرك ميلقإ ةموكح ةدايق تأرف34.شعاد نم
ةماقإ وهو هترظتنا املاطل يذلا عورشملا قيقحتل بسانم
.ةّلقتسم ةيدرك ةلود

ناتسدرك ميلقإ ةموكح ترّرق ،7102 ربمتبس/لوليأ52 يف
يف لدجلا راثأ ام ّنإ .يدركلا لالقتسإلا ىلع ءاتفتسإ ءارجإ

قطانملا نم ةريثك ءازجأ لمش هّنأ وه ،اذه ءاتفتسإلا رارق
جئاــتــن ترــهــظأو .كوــكرـــك اـــهـــنـــمض نـــمو ،اـــهـــيـــلـــع عَزاـــنـــتُملا
لالـــــقــــــتسإلا حــــــلاصل تتأ تاوصألا نــــــم ٪39 نأ ءاـــتـــفـــتسإلا
ةيميلقإلا ىوقلا نم ديدعلاو دادغب ةظيفح راثأ امم ،يدركلا
نــمألا تاوــق تــّنش ،رــبوـــتـــكأ/لوألا نـــيرشت5 يفو .ىرــــــــخألا
دض ًاـــقّسنـــم ًاــــيرــــكسع ًاــــموــــجــــه يبــــعشلا دشحلاو ةــــيــــقارــــعــــلا
قـطاـنملا مـظـعـم نـم ةـعرسب مـهـتـجرـخأو ،ةـيدرـكـلا ةـكرـمشيـبــلا
مت ،7102 ربوتكأ/لوألا نيرشت71 لولحبو .اهيلع عَزانتُملا
هيلع تناك ام ىلإ داركألا اهيلع رطيسي يتلا يضارألا صيلقت

قيلعت ىلإ ناتسدرك ميلقإ ةموكح تّرطضاو3002 ماعلا يف
.ءاتفتسإلا جئاتن

هتطلس زّزعي يبعشلا دشحلا
دشحلا تاوق ترطيس ،ناتسدرك ميلقإ ةموكح تاوق عجارت عم
لئاصف ميلست مت دقو .اهيلع عَزانتُملا قطانملا ىلع يبعشلا
،قطانملا هذه ىلع ينمألا فارشإلا ةيلوؤسم يبعشلا دشحلا
ًاــثــيدــح تلــّكشت دــق تناــك تاـــعاـــمجلا هذـــه نـــم دـــيدـــعـــلا ّنـــكـــل
ام ناعرسو .ةلءاسملل عوضخلا مدعو ةينهملا مدعب تمستاو
اهتبكترإ يتلا تاكاهتنإلا ببسب ةئيس ةعمس اهضعب بستكا
ةدوع مدع بابسأ نم ًاببس ربُتعا يذلا رمألا ،ريرحتلا دعب
تامولعملا يمّدقم دحأ حضوأ امكف .مهتادلب ىلإ نيحزانلا
:ريرقتلا اذه دادعإ ءانثأ مهتلباقم تّمت نيذلا

يف ريرحتلا ءانثأ تبكُترا يتلا تاكاهتنإلا ّنإ
ًارثأ ديكأتلاب تكرت قطانملا يقابو لصوملا ةنيدم
تاءارجإلاو ... يبعشلا دشحلا ةعمس ىلع ًايبلس
مهفده ّنأب ًاعابطنإ ديكأتلاب تطعأ اهاندهش يتلا

ةئف وأ ،صاخشألا ضعب ةبقاعمو ماقتنإلا ناك
يأ - نومعزي اوناك ام سكع ىلع ،مهنم ةنيعم
44.شعاد نم قطانملا كلت ريرحتل اومدق مهنأ

ةــيــكرــيــمألا ةـــنازخلا ةرازو تبـــقاـــع ،9102 وـيـلوــي/زوــمــت يف
ناير يلاوتلا ىلع امهو ،كبشلا ءاولو نويلباب بئاتك ْيَدئاق

اهيلع عَزانتُملا قارعلا قطانم يف تايلقألا نمأو ةيركسعلا هبش تاعامجلا ضوهن :مهيديأ يف انريصم

يبعشلا دشحلا اهنمض نمو تاوقلا عيمج انبلاط»
ىتح شعاد درطو ىونين ريرحت يف ةكراشملاب
14«.ةدوعلا نم نوحزانلا نكمتي
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.تادعاسملا راسم ليوحتو ،ةيرثألا عقاوملا بهنو ،بيرهتلاو
طـفـنـلاو تاردـخملا بيرـهـتـب وّدــقــلا دــعو03 ءاوـلـلا دــئاــق مــهــُّتإ
94.ةيطفنلا ىونين لوقح نم ماخلا

يبعشلا دشحلا لئاصف تمواق ،دادغب يف اهتاريظن تلعف امك
ةرطيس ضرفل ةموكحلا تالواحم اهيلع عَزانتُملا قطانملا يف

ترمأ دقو .ةيداصتقإلا اهتطشنأو ةينمألا اهفئاظو ىلع ةيزكرم
يف شيتفتلا طاقن ةرادإ ميلستب يبعشلا دشحلا ًارارم ةموكحلا
ملو .ىوـنــيــن تاــيــلــمــع ةداــيــق ةــطــلسل هــتاوــق عاضخإو لصوملا
شيجلا عم اوكبتشا لب ال ،رماوألا هذهل05و03 ناءاوللا لثتمي
05.شيتفتلا طاقن ىلع ةرطيسلا نم هعنمل يقارعلا

نـيـب يسيـئرـلا قـيرــطــلا ىــلــع (03 ءاوــلــلا) كبشلا ءاوـــل رـــطـــيسي
لقنتت يتلا تانحاشلا ىلع بئارض ضرفيو ،ليبرأو لصوملا
زاجتحاب ًاضيأ ليصفلا اذه رصانع مهُّتا دقو .ندملا نيب
امك  .مهنع جارفإلل ةيدفب ةبلاطملاو زجاحلا ىلع نيحزان

ةدرخلا قوس ىلع ةرطيسلاب لصوملا جراخ هزكرمت هل حمس
مت يتلا داوملا عيب نم حابرأ ينج هل حاتأ امم ،ةيندعملا
84.ةنيدملا يف ةرّمدملا ينابملا نم اهلاشتنا

نـــــم ٍرـــــيـــــثـــــك نـــــم ًالـــــخد ًاضيأ يبـــــعشلا دشحلا لــــــئاصف ينجت
يف اهب موقت يتلا ىرخألا ةيمارجإلاو ةيمسرلا ريغ ةطشنألا
،ةحلسألاو تاردخملاب راجتإلا لثم ،اهيلع عَزانتُملا قطانملا

اهيلع عَزانتُملا قارعلا قطانم يف تايلقألا نمأو ةيركسعلا هبش تاعامجلا ضوهن :مهيديأ يف انريصم



15 اهيلع عَزانتُملا قارعلا قطانم يف تايلقألا نمأو ةيركسعلا هبش تاعامجلا ضوهن :مهيديأ يف انريصم

اهيلع عَزانتُملا قطانملا يف ةئشانلا ةحّلسملا تايلقألا لئاصف نم ةراتخم ةعومجم :2 لودجلا

كبشلا ءاول

نويلباب بئاتك

ىونين لهس ةيامح تادحو

راجنس ةمواقم تادحو

ناخديزيإ ةيامح ةوق

ينامكرتلا دشحلا

.ردب ةمظنمب ًاقيثو ًاطابترإ طبترت يبعشلا دشحلل ةعبات ةدحو وه ،03 ءاوللا مسإب ًاضيأ فورعملا ،كبشلا ءاول
برعلاو ةعيشلا كبشلا نم لتاقم0001 يلاوح نم فّلأتتو ،4102 ربمفون/يناثلا نيرشت يف ةدحولا تلّكشت
لوح شيتفتلا طاقن ىلع رطيستو ىونين لهس قاطن نمض ةدحولا هذه لمعتو ،ةلطرب يف اهّرقم عقي .ةعيشلا
وه ،1202 ماعلا ةياغل ،ةعامجلا هذه دئاق ناك .عيرسلا ليبرأ - لصوملا قيرط ىلع ًاضيأ رطيست يهو .لصوملا

.(يكبشلا رفعج وبأ مسإب ًاضيأ فورعملا) ودقلا دعو

ةرطيس قاطن زّكرتي ،ًايلاح .ردب ةمظنمب طبترت يبعشلا دشحلل ةعبات ةدحو يه (05 ءاوللا) نويلباب بئاتك
0001 وحنب مهددع رّدقُي نيذلا اهيلتاقم نأ الإ ،ةيحيسم ةوقك اهسفن نويلباب مّدقت نيح يفو .فيكلت يف ليصفلا

دوقي .قارعلا بونج نم نيمداقلا ةعيشلا برعلا لاجرلا نم كلذكو ةعيشلا كبشلا نم ساسألا يف مه لتاقم
ةيعيشلا لئاصفلا عم ًايجولويديأ فلاحتم هنكل ،شوقلأ ةدلب نم ينادلك يحيسم وهو ،ينادلكلا ناير ليصفلا
دحأ نذأ عطقي وهو ويديف عطقم يف ينادلكلا رهظ ،9102 ماعلا يف .يرماعلا يداه نم بّرقمو ناريإل ةيلاوملا
.ايانطاب ةدلب يف نيلقتعملا

نويروشآ نويحيسم مه اهؤاضعأ .شعاد مُّدقتل يّدصتلل4102 ماعلا يف ىونين لهس ةيامح تادحو ليكشت مت
تادحولا هذه يوضنت .يسايس بزح وهو ،يروشآلا يطارقميدلا داحتإلاب ةوقلا هذه طبترتو ،ىونين لهس نم
ًامعدو ًابيردت تّقلت دقو ،ريبك ٍّدح ىلإ ةيلالقتسإب ًايلعف اهماهم سرامت امنإ ،يبعشلا دشحلا ةلظم تحت ًايرهاظ
ىلع اهنكل ،ةوقلا مجح لوح تاريدقتلا فلتختو .ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا ةدايقب كرتشملا فلاحتلا نم
.ةينادمحلا ءاضق يف شوقرق وه ىونين لهس ةيامح تادحو ةرطيس قاطن ّدَعُيو .تائم ةدعلا زواجتت ال حجرألا

،4102 سطسغأ/بآ يف راجنس ىلإ شعاد مُّدقت دعب .راجنس اهّرقم ةيديزيأ ةوق يه راجنس ةمواقم تادحو نإ
نييديزيألا ءالجإ فدهب ّرمم ءاشنإل ايروس يف ةزكرمتملا بعشلا ةيامح تادحو عم راجنس ةمواقم تادحو تلمع
،ايكرت هرقمو يناتسدركلا لامعلا بزحل ةعبات اهنأ ىلع ًامومعراجنس ةمواقم تادحو ىلإ رَظنُي .نيرصاحملا

هذه تحبصًأ .يناتسدركلا لامعلا بزح نم رماوأ اهيقلت ىدم نم نايحألا نم ريثك يف تللق اهنأ نم مغرلا ىلع
ةدايقلا نم ًاءزج نآلا ،ةيئاسنلا ناخديزيإ تادحو ،ءاسنلا نم لماكلاب ةلّكشملا اهتريظن بناج ىلإ تادحولا
.يبعشلا دشحلا نم ًاليومت ىقلتت يهو راجنس يف ةكرتشملا

4102 ماعلا يف وشيش رديح لَبِق نم ،راجنس ةيامح تاوق مسإب ًاقباس ةفورعملا ،ناخديزيإ ةيامح ةوق ءاشنإ مت

ةموكحلا نم ًاليومت تقلت يهو .ةّرم نم رثكأ اهتاءالو ةوقلا تريغ .يديزيأ لتاقم0052 نع اهديدع ّلقي الو
.يناتسدركلا لامعلا بزحو ةيدركلا ةكرمشيبلا عم ًاضيأ تفلاحت اهنكل ،يبعشلا دشحلا نم ءزجك ةيقارعلا

61 نْيَءاوللا لمع قاطن .35و25و61 ةيولألا اهيف امب ،ةينامكرت ةيبلغأ تاذ لئاصف ةدع يبعشلا دشحلا ّمضي

هذه فّلأتتو .رفعلت يف (نيسحلا ءاول)35 ءاوللا لمعي امنيب ،وتامروخ زوطو كوكرك يف وه (نامكرتلا ءاول)25و
ىلع61 ءاوللا ظفاحيو .4102 دعب شعاد ةبراحمل اوّمضنإ ةعيشلا نامكرتلا نم نيلتاقم نم بلاغلا يف لئاصفلا
ردب ةمظنمب35و25 ناءاوللا طبتري نيح يف ،ناريإ عم ةفلاحتملا يبعشلا دشحلا لئاصف نم ددع عم طباور
يف نييندملا ّدض ناسنإلا قوقح تاكاهتنإ نم ةعومجم ةيعيشلا ةينامكرتلا لئاصفلا ىلإ تبسُن .ًاقيثو ًاطابترإ
.ةيقرع عفاود تاذ تاكاهتنإ لمشت ،ةرّرحملا قطانملا



يف ةينادمحلا تعقو ،اهيلع عَزانتُملا قطانملا نم ريثكلا لثم
ميلقإ ةموكحو ةيقارعلا ةيزكرملا ةموكحلا نيب يرادإ قزأم
ميدقت ثيح نم ةلمهم اهكرت امم ،4102 ماعلا لبق ناتسدرك
شعاد تزغ دقف .ةينمألا ةيحانلا نم رطخلل ةضرعو تامدخلا
ىلإ ىدأ يذلا رمألا ،6102 ىلإ4102 نم هتلتحاو ءاضقلا
تاكلتمملاو لزانملاب لئاه رامد قاحلإو ناكسلا مظعم حوزن
.يفاقثلاو ينيدلا ثارتلا ملاعمو

ديدجلا ينمألا دهشملا
نم ىونين لهس ةداعتسإل ةيركسعلا تايلمعلا تأدب امدنع
ةموكحو ةيقارعلا ةيزكرملا ةموكحلا تمساقت ،شعاد ةضبق

وهو .لصوملا يقرش ىونين لهس يف ةينادمحلا ءاضق عقي
طــبــترــت .ةــقــيشعــبو ةــلــطرــبو (ادــيدــخـــب) شوـــقرـــق تادـــلـــب ّمضي
رَبتعُتو ،ًاخيراتو ًةيوه نييروشآلاب ًاقيثو ًاطابترإ ةقطنملا

،كلذ عم .قارعلا يف ةيحيسم ةيبلاغ تاذ ةنيدم ربكأ شوقرق
ًاضيأ ٌنــطوــم هــّنإ ذإ ،ًاــيــفارــغوــمــيد دّدــعــتــم ّلــكــك ءاضقــلا ّنإف

دارـكألاو ناـمـكرـتـلاو برـعـلاو نـيـيدـيزـيألاو كبشلا تاــعــمــتجمل
ةسدنهلاو بيرعتلا تاسايسل ةقطنملا تعضخ .نييئاكاكلاو
عطق حنم مت امدنع ،ثعبلا بزح مكح دهع يف ةيفارغوميدلا

دادــعــتسا ىــلــع تناــك يتــلا ةدـــفاوـــلا تالـــئاـــعـــلـــل يضارألا نـــم
ملاظلا برطضملا خيراتلا اذه ىقبي .برعك اهسفن ليجستل

نيب تاقالعلا ىلع رّثؤي لازي الو ناكسلا ةركاذ يف ًارضاح
.مويلا ىتح تاعمتجملا

قطانم ديدحت :ةينادمحلا
ذوفنلا

ًاضرأ تناك املاطل اهنأ الإ ،قارعلا ييحيسم نم ديدعلل ًالقعم ةينادمحلا رَبتعُت
قيرطلا اهل4102 ماعلا دعب ةقطنملا يف تايلقألا حيلست أّيه دقو .اهيلع ًاعَزانتُم
تاعازنلا مقافت ىلإ لباقملا يف ىّدأ لب ال ،اهتاعمتجم نع عافدلا يف ةكراشملل
يف تاريغتلا هيف دصري نأ ءرملل نكمي ًاناكم ةينادمحلا لّكشت .تاعامجلا نيب
هماوق دّقعم دهشم هنإ :ٍحضاو ٍلكشب شعاد دعب ام ةرتف يف نمألا تايمانيد

تاوقلا نم ةفلتخم ةعومجم ةدلب لك ىلع هيف رطيست ،ةديدج ةينمأ تاهج
.تقولا رورم عم لّدبتتو ريغتت تحار يتلاو
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دقل» :يلـي اـمـب مــهدــحأ اــهــفصو دــقو .مــهــتــلــباــقــم تمــت نــيذــلا صاــخشألا
سانلا ّنإو قطانملا كلت اورّرح ْنَم مهّنإ نيلئاق ،سانلا ىلع اوطغض
نوسرامي اوناك ول ىتح دحأ مهينثي نأ يغبني ال هّنإو ... مهل نونيدم
ىلع تاهج ةدع بقاعت ًاضيأ ةرتفلا هذه تدهشو15«.ةينوناق ريغ ًارومأ
عالدناو7102 ماعلا دعب ءاضقلا نم ةكرمشيبلا درط لظ يف ،ةطلسلا

ىونين لهس ةيامح تادحو اهنمض نم ،ةفلتخملا لئاصفلا نيب تاهجاوم
.ةيضقألاو تادلبلا ىلع ةرطيسلل ،كبشلا ءاولو نويلباب بئاتكو

تحبصأ رومألا ّنأ ىلع ةينادمحلا يف مهتلباقم تّمت نيذلا مظعم قفتإ
.صاخلا هذوفن قاطن يف حّلسم ليصف لك ّرقتسا ذإ ،نآلا ًاميظنت رثكأ

ترطيسف .ةينادمحلا ءاضق ءازجأ فلتخم نع ةيلوؤسملا ناتسدرك ميلقإ
ةــلــطرــب ىــلــع ،يبــعشلا دشحلا لــئاصف نــم مــعدــب ،ةــيــقارـــعـــلا نـــمألا تاوـــق
ترطيس نيح يف ،6102 ربوتكأ/لوألا نيرشت22 و61 نيب شوقرقو
جتن .6102 ربمفون/يناثلا نيرشت11 و7 نيب ةقيشعب ىلع ةكرمشيبلا

ةحلسم تاعومجم ةّدع دوجو نّمضت ٌدقعمو ٌقزمم ٌينمأ ٌدهشم كلذ نع
قطانملا ىلع ةرطيسلل سفانتت تحار ةيركسعلا تايلمعلا يف تكراش

.ةداعتسملا

ةيديكو ةيزاهتنإ تايكولس ًةرشابم ريرحتلا تلت يتلا ةرتفلا ىلع تغط
نم ديدعلا معز امك ،ًاثيدح ًاذوفن تبستكا يتلا لئاصفلا ءاضعأ لَبِق نم

2017. رميتال كرام© .نويلباب بئاتك ةراش
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تاعومجم تادنجأ نوذفني مهنأ رابتعاب ،مهتيامحب يبعشلا
يه اهؤاشنإ مت يتلا ةيركسعلا لئاصفلا عيمج ّنإ» .ربكأ
ال ةقيض ةيبزحو ةيسايس حلاصم نع رّبعت ةيسايس تاليكشت
نيذلا صاخشألا دحأ ريبعت دح ىلع ،«تايلقألا لّثمت نأ نكمي
06.مهتلباقم تّمت

ءاحنأ ةفاك يف ةينمألا تاهجلا نم ديدعلا دوجو رِبُتعا ،ًاضيأ
امدنع» .نـــمألا مادـــعـــنإل ًاردصم ،هـــتاذ ّدـــح يف ،ىوـــنـــيـــن لـــهس
عناص وه ْنَم فرعت ال تنأف ،ينمألا بناجلاب رمألا قلعتي
دّدر16«.سانلا ةايح يف فوخلاو كابترإلا قلخي اذهو .رارقلا
:هتلباقم تّمت رخآ صخش ىدصلا

كروعش ّلق ،كانه ةدوجوملا تاوقلا ددع داز امّلك
ةينمألا حيراصتلاو تاقيقحتلا ّنإ .نامألاب
ةينمألا ةزهجألا تضبق نإ ،قباسلا يف .ةددعتم
الف ،نآلا اّمأ .هداجيإ نكمملا نم ناك ،مهدحأ ىلع
26.هيلع ضبق ْنَم فرعي دحأ

ينــمألا غارــفــلا لالــغــتسإ ةــيــناــكــمإ نــم فواخم كاــنــه تناــك
ْنَم فرعن ال» :ىرخأ ةرم ةرِطيسملا تاهجلا دّدعت نع مجانلا

اذإ ًةصاخ ،ينمأ قرخ ثودح لاح يف ةيلوؤسملا لّمحتيس
36«.تايلقألا نم صخش دض ثدح

نيابتت ،اهيلع قفَّتملا ةماعلا طاقنلا هذه نع ًاديعب ،كلذ عم
ةـــقـــطـــنملا بسحـــب رـــيـــبـــك لـــكشب لـــئاصفـــلا كوـــلس لوـــح ءارآلا

نم ةقطنم لك يف ةطشنلا لئاصفلا نيوكت فلتخي .ةفئاطلاو
ةيناكسلا ةبيكرتلا كلذكو ،ًاريبك ًافالتخإ ةينادمحلا قطانم
نييلحملا ناكسلا رظن ةهجو ىلع ريثأت هل امهالكو ،ةدلب لكل
ةقيشعبو ةلطربو شوقرق نم ّلك مّدقت .لئاصفلاب قّلعتي اميف
يف لـــئاصفـــلا اـــهـــب ترـــثأ يتـــلا ةـــقـــيرـــطــــلا نــــع ًادــــيرــــف ًالاــــثــــم
.اهليكشت ىلإ تّدأو ةيلحملا تايمانيدلا

ىلإ نكلو ةتباث ةدوع :شوقرق
؟ىتم

46.ةريثك ًارومأو تامدخلاو رارقتسإلا انمّدق دقل

عازنلا ةياهن ذنم .قارعلا يف ةيحيسم ةنيدم ربكأ يه شوقرق
لهس ةيامح تادحو ةرطيس تحت ةنيدملا تلخد ،شعاد عم
نـيـيروشآ نـيـيـحــيسم نــم ةــنّوــكــم ةرــيــغص ةوــق يهو ،ىوــنــيــن

دعب ًةرشابم تبكُترا يتلا تاكاهتنإلا ضعب حبك ّمت هنأ ودبي
25.لضفأ طابضناب يرجت رومألاو ،ريرحتلا

تمــت نــيذــلا صاــخشألا نــم دــيدــعــلا رــكذ ،لاــثملا لــيــبس ىــلـــع
تايحيسملا ءاسنلاب يسنجلا شّرحتلا تالاح نأ مهتلباقم
،ةقطنملا مهلوخد ديعُب تزرب يتلاو03 ءاوللا ءاضعأ دي ىلع
35.ءاوللا ةدايق لَبِق نم اهتجلاعم تّمت دق

دشحلا ىلإ لضفلا مهتلباقم تمت نيذلا نم ديدعلا ازع امك
رــيــفوــت يلاـــتـــلاـــبو ،شعاد ةـــمـــيزـــه يف مـــهـــتـــمـــهاسمل يبـــعشلا
ناك» :مهدحأ حضوأ امكف .سانلا ةدوعل ةمئالملا فورظلا
ّنأ ىنع هنأل ،بعشلل ةينمأ ةنامض ةباثمب يبعشلا دشحلا

ًاضيأ بَسنُي45«.ًادوجوم يبعشلا دشحلا ماد ام دوعت نل شعاد
دعب ام ةرتف يف ةيوق تاعافد ىلع ظافحلا يبعشلا دشحلا ىلإ

ريرحت ذنم» :مهتلباقم تمت نيذلا صاخشألا دحأ لاق .شعاد
تاقورخ يأ ثدحت مل ،7102-6102 يف شعاد نم قطانملا
55«.ىونين لهس يف لكاشم يأ لَّجسُت مل .ةينمأ

اونوكي مل سانلا نم ديدعلا ّنأ حضاولا نم ،ىرخأ ةيحان نم
مهضوخ دعب ًةصاخ ،ةوقلل ةديدجلا ةبيكرتلا هذهل نيحاترم

نود مهكرت ةجيتن ةمدصل مهضّرعتو ًارخؤم ةميلأ ةبرجت
كانه» :ةّركلا ةداعإ نوريثكلا يشخ .شعاد مُّدقت مامأ ةيامح
يف تايلقألا دوجو دّدهتس [ىرخأ] ةيركسع ةهجاوم نم فوخ
تّمت نيذلا صاخشألا دحأ ريبعت دح ىلع65«،اهثودح لاح
:لثامم يأر نع هتلباقم تمت رخآ صخش رّبع امك .مهتلباقم
اميس ال ،تاوقلا نيب تاكابتشإلا ضعب عوقو نم قلق انيدل»
اـنــلــعــجــي نأ هــنأش نــم اــم ،ةــكرــمشيــبــلاو يبــعشلا دشحلا نــيــب

75«.لبق نم انك امك اياحض

دوجو ّنأ مهتلباقم تمت نيذلا دحأ رعش ،رخآلا بلقملا ىلع
،ليبرأو دادغب نيب عازنلا ليتف عزن يف دعاس يبعشلا دشحلا
:ةقطنملا يف نمألا مادعنإل ًايسيئر ًاردصم لّكشي يذلا رمألا
نـــيـــب نزاوـــت رصنـــع دــــجوأ دــــق يبــــعشلا دشحلا نوــــكــــي اــــمــــبر»
امك تارتوتلا ضعب نم كلذ فّفخ .قطانملا هذه يف نْيَفرطلا

تاوقلاو ةيقارعلا ةحلسملا تاوقلا نيب عازنلا ةّدح نم ففخ
دشحلا مايق عوضوم يف اوكّكش نيرخآ ّنأ ريغ95«.ةيدركلا

اهيلع عَزانتُملا قارعلا قطانم يف تايلقألا نمأو ةيركسعلا هبش تاعامجلا ضوهن :مهيديأ يف انريصم

ةدوجوملا تاوقلا عيمج ّنأ اهدافم ءارآ كانه»
85«.ةيجراخ ىوقل ةادأ يه
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ةقطنملل شعاد لالتحإ يدؤي نأ نوشخي اوناك نيريثكلا نأو
،ًاضيأ .مئاد ٍلكشب ةطيرخلا نم يحيسملا دوجولا وحم ىلإ
ةيفيك ىلع ًالاثم ىونين لهس ةيامح تادحو رابتعإ نكمي
دئاق فصي .نمألا تاوقو ًايلحم ةلّكشم ةوق نيب لمعلا قيسنت

ةقطنملا هذه نم نوتأي مهنأل» :ًالئاق اهرصانع ةوقلا يف
ةيارد ىلع مهف ،مهيضارأ نع نوعفادي مهو سانلل نومتنيو
86.«ةقطنملا تاجايتحإب

جذومنك ىونين لهس ةيامح تادحو ىلإ عيمجلا رظني ال ،ْنكلو
نيذلا صاخشألا دحأل ًاقفو .ىونين يف تايلقألا نمأل يباجيإ
ىوـنـيـن لـهس ةـياـمــح تادــحو نْوــَكــل ًارــظــنو ،مــهــتــلــباــقــم تمــت
دشحـلـل بيـجـتست ىرــخألا ةــيــماــظــنــلا رــيــغ لــئاصفــلا عــيــمــجو
سكعت ام ردقب ةيحيسملا حلاصملا سكعت ال يهف» ،يبعشلا
تــّمــت رـــخآ يحـــيسم صخش برـــعأو96.«اهـمـعدـت يتـلا ىوـقـلا

ببسب ىوـنـيـن لــهس ةــياــمــح تادــحوــل هداــقــتــنإ نــع هــتــلــباــقــم
:ةيروشآلا ةيطارقميدلا ةكرحلاب اهطابترا

ىّقلتتو يبعشلا دشحلا ةلظم تحت ًايلاح يوضنت نييلحم
عم قيسنتلاب موقت امك .ىونين تايلمع ةدايق نم رماوألا
ةيحانلا يف ةدوجوملا ينطولا نمألا تاوقو ةيلحملا ةطرشلا

56.ةيزكرملا ةموكحلاب ةطبترملاو

ودــّيؤم هــبسنــي ًاــيــبسن ًاــعــفــترــم ةدوــع لّدــعــم شوــقرـــق تدـــهش
يف ةروــكذملا ةوــقــلا دوــجو ىلإ ىوــنــيــن لــهس ةــياــمـــح تادـــحو
نم ةلوبقمو ةيعرش ةوقلا هذه ّنأب كلذ نورّربي مهو .ةقطنملا

نم ليلقلا بكترتو سانلا يمحت يهو ،يلحملا عمتجملا لَبِق
عفترملا ةدوعلا لّدعمل نكمي ،ْنكلو .ناسنإلا قوقح تاكاهتنإ
نوحناملا همّدقي يذلا معدلاك ،ًاضيأ ىرخأ لماوعب رثأتي نأ

عيب رظحب ريراقتلا ديفت امك66.ةقطنملا يف رامعإلا ةداعإل
يف دعاس يذلا رمألا ،ةنيدملا جراخ نم ٍدارفأل تاكلتمملا
76.ةقطنملل يفارغوميدلا سناجتلا ىلع ظافحلا

ًةصاخ ،ةدوعلاو ءاقبلا نع ًانئمطم ًالاثم شوقرق ّدَعُت ،كلذ عم

اهيلع عَزانتُملا قارعلا قطانم يف تايلقألا نمأو ةيركسعلا هبش تاعامجلا ضوهن :مهيديأ يف انريصم
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لبق .كبشلاو نييحيسملا ناكسلا نم ٍطيلخ نم ةلطرب فّلأتت
داز ،ةيروشآ ةيحيسم ةيبلاغ تاذ ةدلب تناك ،شعاد لوصو
نم اوّرف نيذلا نييحيسملا نيحزانلا نيطوت دعب اهناّكس ددع
يفو ،ْنكل .7002و6002 نْيَماعلا يف ىرخأ ٍندمو دادغب
ىلعأ كبشلل ةدوع ٍتالدعم ةلطرب تدهش ،شعاد دعب ام ةرتف
ةدــلــبــلا يف كبشلا ّنأ ضعــبــلا مــعزــيو ،نــيــيــحــيسمــلــل كلـــت نـــم
طبتري كلذ نأ حضاولا نمو .اهناّكس ةيبلاغ ًايلاح نولّكشي
ةـــــمراص ةرـــــطـــــيس ،كبشلا ءاوـــــل يأ ،03 ءاوـلـلا طسب ةــقــيــقــحــب
نـم ىرـخألا ءازـجألا يف هـتاـيـلـمــعــل ٍّرــقــمــك ةــنــيدملا ًاــمدــخــتسم

03 ءاوللا نع فرعُي ،انركذ نأ قبس امك .ىونين ةظفاحم

ةدلبلا ىلع هترطيس ّنأ ودبيو نييندملا ّدض تاكاهتنإ هباكترإ
.نييروشآلا نييحيسملا نم ديدعلا ةدوع نود تلاح

رّفو03 ءاوللا دوجو ّنإف ،كبشلا نم ديدعلا يأر بسحب ،امنإ
ىناع دقو .شعاد دعب ام ةلحرم يف رارقتسإلاو نمألا مهل
نـم ،ةـلـيوـط ةرـتـفــل ًاــيداصتــقإ نــيشمــهــم اوــناــك نــيذــلا ،كبشلا
ًاـعوـفدـم مـهـقــطاــنــم رــّمد يذــلا شعاد مــكــح ءاــنــثأ داــهــطضإلا
رـثأ ىـلـع .ةـعـيشلـل ةـيداـعملا ةـفّرـطـتملا ةـعاـمجلا ةـيـجوـلوـيدــيأب
ةلطرب ىلع كبشلا نم ةيبلغأ تاذ ةوق ةرطيس تلّكش ،كلذ
يف مهتلباقم تمت نيذلا دحأ لاق .حايترإ ردصم ىلوألا ةرملل

يهو ،يبعشلا دشحلا تاوق لوخدو ريرحتلا دعب» :ددصلا اذه
ساـنــلا رــعش ،ةــقــطــنملا نــم صاــخشأ نــم ةــنّوــكــم ةــيــنــمأ ةوــق
57«.اوداعو نامألاب

ًايجيتارتسا ًارايخ يبعشلا دشحلا عم فافطصإلا رابتعإ نكمي
دادغب مهل همّدقت مل ام وهو ،ذوفنلاو ةيامحلا مهل رّفوي كبشلل
عضولا ىلإ ةراشإ يفو .يضاملا يف ناتسدرك ميلقإ ةموكح وأ

،شعاد زورب لبق اهيلع عَزانتُملا قطانملا يف يضرُملا ريغ
ماعلا لبق» :ًالئاق مهتلباقم تمت نيذلا صاخشألا دحأ حضوأ

نم ةكرتشم ةينمأ تاوق ّمضت قطانملا هذه تناك ،4102
ىلع طغضلا نوسرامي ءالؤه ناكو ،دادغبو ناتسدرك ميلقإ
قّقحت يذلا يبسنلا رارقتسإلا ّنأ رخآ حضوأو67«.نينطاوملا

دشحلا تاوــقــب نوــقــثــي ساــنــلا لــعــج شعاد دــعــب اـــم ةرـــتـــف يف
ّنأب ضعـبـلا دــقــتــعــي» :ةــيــموـــكحلا تاوـــقـــلا نـــم رـــثـــكأ يبـــعشلا
امك رارقتسإلا اققحت نل ةينطولا ةطرشلاو ةيلحملا ةطرشلا
ةـموـكحلا تلواـح اــمدــنــعو77«.يبــــعشلا دشحلا تاوــــق هـــــتسرأ
نم ديدعلا ّجتحإ ،9102 ماعلا يف03 ءاوللا ّلح ةيقارعلا

.عراوشلا يف كبشلا مومع

،ةيسايس لب ،ةيعافد تسيل ةوقلا هذه تاياغ ّنإ
تانوكملا عيمج لّثمت الو عيمجلا اهيلع قفاوي الو
وأ تالئاعلاو دارفألا ضعب كانه .ةيحيسملا
تاعامجلا هذه نوديؤي ال نيذلا تايصخشلا

07.اهراكفأ ىلع نوقفاوي الو ًايسايس

تادـــحو ةردـــق نأشب مـــهـــكوـــكش نـــع نورـــيـــثـــكـــلا برـــعأ ،ًاضيأ
،ةقطنملل ةيقيقح عافد ةوقك لمعلا ىلع ىونين لهس ةيامح
ةوقلا هذه ّنأ ريغ .ةدودحملا اهتاردقو اهمجح رغصل ًارظن
عّسوـتـلا تالواحم نـم دـيدـعــلــل يّدصتــلا نــم لــعــفــلاــب تنــّكــمــت
ةناعتسإلا لالخ نم كلذ يف امب ،ناريإ نم ةموعدم لئاصفل
بئاــتـــك تمـــجاـــه ،7102 وــيــلوــي/زوــمــت يف .اــيــلـــع تاـــطـــلسب
،ىونين لهس ةيامح تادحو عم تكبتشاو شوقرق نويلباب
يشوم سرطب نارطملا بلط نأ دعب ةنيدملا نم تدرُط اهنكل
نـــم كبشلا ءاوـــل عـــنـــُم ،رــــمألا كلذــــك17.ءارزوــلا سيــئر لــُّخدــت
27.ةنيدملا يف دجاوتلا

ةيامح تادحو نوكت نأ حَّجرملا ريغ نم ،كلذ نم مغرلا ىلع
دنع اميس ال ،ريبك وزغ هجوب دومصلا ىلع ةرداق ىونين لهس
اهيلع قّوفتت يتلاو ناريإ نم ةموعدملا لئاصفلاب اهتنراقم
تــّمــت نــيذــلا صاــخشألا دــحأ مــيــيــقــتــل ًاــقــفو .ةوــقــلا ثيــح نـــم
:مهتلباقم

005 ىلإ004 نم مويلا يحيسملا نِّوكملا كلمي

كبشلا كلمي نيح يف ،006 امبر وأ ،طقف لتاقم
ةطرش ةوق ليكشت ّمت دقو .لتاقم0003 نم رثكأ

كبشلل ةيددعلا ةوقلا نم ديزت نأ اهنأش نم ةديدج
ةينادمحلا يف ةدوجوملا ةيحيسملا ةوقلا ّنإ ...

ىوقلا ةنزاومل ةيفاك ةحلسأ كلمت ال يهف .ةفيعض
يلامجإ نم ٪5ـلا زواجتي ال اهددعو ىرخألا
37.ىرخألا تاوقلا

يحيسملا عازنلا حيلست :ةلطرب
يكبشلا -

يف يعيشلا فقولا ةيريدم ّرقم ةماقإ نم دَصقُي
رخآ ٍناكم يأ يف سيلو ةلطرب ةدلب يف ىونين
ةيعيش ةلطرب ةدلب ّنأ اهدافم ةلاسر هيجوت
47.ةيحيسم ةدلب تسيلو

اهيلع عَزانتُملا قارعلا قطانم يف تايلقألا نمأو ةيركسعلا هبش تاعامجلا ضوهن :مهيديأ يف انريصم
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نم نييحيسملا ىلع كبشلا ناكسلا قّوفت حبصأ
ّنأكو ،ةلطرب ةنيدم يف شاقن ةّدام ددعلا ثيح
دقتعأ ال ... ةوقلاو طغضلاب وأ بيهرتلاب اوتأ كبشلا
وأ هاركإلل ضّرعت قارعلا يف ءاقبلا دارأ ْنَم ّنأ
38.هلزنم عيب وأ ةرداغملل بيهرتلا

تارُّيغتلا بابسأ وأ ىدم نع رظنلا ضغبو ،لاوحألا عيمج يف
ةلطرب ىلع03 ءاوللا ةنميه ّنأ حضاولا نمف ،ةيفارغوميدلا

رـــيـــغ يداصتـــقإو يساـــيس ٍذوـــفـــن ىلإ لوصوـــلا هـــل تحاـــتأ دــــق
دقو .ليصفلل نيلاوملا كبشلا ناكسلا حلاصل مدخُتسا ،ٍزاوتم
ريغو نييحيسملل هيف بوغرم ريغ ًاناكم ةيحانلا اذه لعج

،مهتلباقم تّمت نيذلا صاخشألا دحأل ًاقفوو .هيلإ ةدوعلل نمآ
يف اــــمــــك ،ةاــــيحلا بناوــــج لـــــك يف يبـــــعشلا دشحلا لـــــّخدـــــتـــــي»
دــعــب هــب اــنرــعش اــم اذــه .ةــيــموــكحلا تارارـــقـــلاو تاـــنـــيـــيـــعـــتـــلا

لُّخدت نع ًاثّدحتم كلذ ىلع ًالاثم ىطعأ وهو58«.4102
ةــعــماجل ًاسيــئر يحــيسم حّشرــم نــيــيــعــت عــنمل يبـــعشلا دشحلا
نــم مــغرــلا ىــلــع كلذــب ماــيــقــلا نــم اوــنــّكــمــت مـــهو .ةـــيـــنادـــمحلا
ببسب يحــيسملا حّشرملا نــيــيــعــتــب ءارزوــلا سيــئر تاـــمـــيـــلـــعـــت

.ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو ىلع قحلا لهأ بئاصع ةرطيس

يبعشلا دشحلا ريثأت ةيفيك هتلباقم تّمت رخآ صخش حضوأ
نــيــب ةــلــكشم تثدـــح اذإ» :ةـــلودـــلا نـــمأ تاسّسؤم كوـــلس ىـــلـــع
ءادأ ةـــيـــلـــحملا ةـــطرشلا تلواـــح اذإو ،يكـــبش يعـــيشو يحـــيسم
لّكشيو قيقحتلا راسم يف يبعشلا دشحلا لخدتيس ،اهرود

يبـــعشلا دشحلا مـــهـــُّتا اـــمــــك68«.ةــطرشلا زــكرــم ىــلــع ًاـــطـــغض
دودح ليدعتل طيطختلا ةرازو هتردصأ رارق ءاغلإل لخدتلاب
هنأش نم ناك يذلاو ،ةينادمحلا ةقطنم يف ةيرادإلا تادحولا
نــــيــــب ينــــكسلا عازــــنــــلا ةّدــــح نــــم فــــيــــفــــخــــتــــلا يف دـــــعاسي نأ
دشحلا بعالتي ،ريراقتلل ًاقفو ،ًاضيأ78.كبشلاو نييحيسملا
تالماعملا يف لخدتيو نكاسملا ةيكلم تادنس يف يبعشلا
88.ةيراقعلا

يف ةماعلا ةايحلا ىلع يبعشلا دشحلا ةرطيس ّنإ ،ةياهنلا يف
ءالؤه ناريج ءايتسا ريثت اهنأ ذإ ،ًاضيأ كبشلاب ّرضت ةلطرب
تاساـيسب مـهــطاــبــترا ببسب دــيازــتــم لــكشب مــهــنــم نــيرــيــخألا

ءايتسإ ريثي دق يبعشلا دشحلا ةياعرل كبشلا لوبق ّنإ ،نكلو
نيذّفنمك مهنوري نيذلا نييحيسملا ةصاخب ،ىرخأ تاعامج
لئاصفلا دحأ ،ردب ةمظنمل عبتي03 ءاوللاف .ربكأ تادنجأل
ضعــب ضرـــتـــفـــيو .يبـــعشلا دشحلا يف نارـــيإ عـــم ةـــفـــلاـــحـــتملا
لهس ربع ّرمي يعيش مازح ءاشنإ ديرت ناريإ ّنأ نيللحملا
يف87.كلذ قـيــقــحــتــل ًةــلــيسو كبشلا لــئاصف لــّكشتو ،ىوــنــيــن
تمـــت نـــيذـــلا نــــيــــيــــحــــيسملا صاــــخشألا دــــحأ فصو ،ةــــلــــطرــــب
يف ةعيشلل ةينيدلا تاسرامملا ىلع ديازتملا زيكرتلا مهتلباقم
ةقسنم» ةدـــنـــجأ نـــم ءزـــجـــك03 ءاوــلـــلا لوـــخد دـــعـــب ةـــنـــيدملا

:«ةجهنممو

ةينايرس ةنيدم اهنأب ةلطرب ةنيدم رهتشت
ىلإ مّرحم نم رشاعلا يف لّوحتت اهنكل ،ةيحيسم
ًازازفتسا لّكشت يتلا ءازعلا لفاوق ببسب ءالبرك
يسايس ٍمعدب لفاوقلا هذه ىظحت .نييحيسملل
ةموكحلا رّفوتو ،يبعشلا دشحلا لَبِق نم ينمأو
97.اهل ًءاطغ ةيلحملا

ةلطرب ىلإ كبشلا تالئاع قُّفدت ّنأ يف نويحيسملا هبتشا املاطل
نرقلا نم لوألا دقعلا فصتنم ذنم .ناريإ نم ًايجراخ عوفدم
يضارألا يرـــــتشت كبشلا تالـــــئاـــــع تحار ،نــــــيرشعــــــلاو يداحلا

اـــهــــتاــــناــــكــــمإ زواــــجــــتــــت راــــعسأب ةــــقــــطــــنملا يف تاــــكــــلــــتــــمملاو
اوناك مهنأ يف كشلا ىلإ نيريثكلا عفد يذلا رمألا ،ةيداصتقإلا
هذـــــه ّنأ ودـــــبـــــيو08.ةــيــعــيشلا لـــئاصفـــلا نـــم ًالاوـــمأ نوـــقـــلـــتـــي
ثّدحت .ةقطنملا يف ءاوللا دوجو لعفب تعراست دق تاسرامملا
نم برقلاب ةينكس ٍتاعّمجم ءانب نع مهتلباقم تّمت نيذلا دحأ
ءاشنإل ةيعارزلا يضارألا ىلع ٍتايدعت نعو ةيحيسملا قطانملا

هذه بابسأ نع لأسن امدنع» :ًالئاق حضوأو .ةيرامعإ عيراشم
دشحـــلـــل دوـــعـــت يضارألا ةـــيـــكـــلـــم ّنأب نوــــمــــعزــــي ،تازواــــجــــتــــلا
18«.يبعشلا

ىلع مهتلباقم تّمت نيذلا صاخشألا عيمج قفتي ال ،كلذ عمو
،ةـلـطرــب يف يفارــغوــمــيد رــيــيــغــتــب يبــعشلا دشحلا بــُّبست ىدــم
رييغتلا مظعم ّنأ مهتلباقم تمت نيذلا نييحيسملا دحأ دقتعيف
لوخد لبق ،قباس تقو يف ثدح دق ةقطنملا يف يفارغوميدلا
تاريغتلا ّنأ كبشلا نم رخآ صخش معزو28.يبعشلا دشحلا
نوعيبي اوحار نييحيسملا ّنأ ةقيقح ىلإ عجرت ةيفارغوميدلا

اهارتشإ لزانم يهو ،ةرجهلا يعادب ةديهز نامثأب مهلزانم
:كبشلا مهناريج ٍذئنيح

اهيلع عَزانتُملا قارعلا قطانم يف تايلقألا نمأو ةيركسعلا هبش تاعامجلا ضوهن :مهيديأ يف انريصم

ربكأ تايلقأ ةرجهب يبعشلا دشحلا دوجو بّبست»
48«.نوفرطتملا اهب بّبست يتلا كلت نم
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دحأ حضوأ ،ددصلا اذه يف .ةدلبلا لخاد ةدعاق ةماقإ نم
:مهتلباقم تّمت نيذلا صاخشألا

ّنإ .ةلأسملا هذه لوح ةقطنملا يف سانلا فتاكت
تايصخشلاو نيدلا لاجر ينعأ ،هولعف ام لوأ
دشحلل ليصف يأ عنم وه ،فئاوطلا لك نم ةماعلا
،ًاملسم مأ ًايحيسم مأ ًايديزيأ ناك ءاوس ،يبعشلا

ىلع رصتقي مهدوجو اولعج مه .ةنيدملا لوخد نم
ةيركسعلا نوؤشلا ترصحناو ،ةنيدملا فارطأ
اذهل .تارابختسإلاو ينطولا نمألاو ةطرشلاب
39.ةدلبلا نوؤشب لُّخدتلا نم اونّكمتي مل ببسلا

ةيصوت دوجو ًاضيأ هتلباقم تّمت يذلا صخشلا سفن ركذو
ةموكحلاو (دالبلا يف ةيعيش ةطلس ىلعأ) فجنلا ةيعجرم نم
نييديزيألا نم اوناك ءاوس ،ةينيدلا تايلقألا ةياعرل ةيقارعلا
رخآب وأ لكشب نوبنجتي مهّنأ ىرت ،ببسلا اذهل» .نييحيسملا وأ
صاخشألا ىدبأ ،كلذ عم49«.تانوكملا هذه عم ديعصتلا
يف يفارغوميد رييغت ثودح نم فواخم مهتلباقم تّمت نيذلا
.ةرواجملا ةلطرب ةبرجت ىلع اودهش مهّنأو ًةصاخ ،لبقتسملا

ىلع ةلطرب ىلإ مهتلباقم تمت نيذلا صاخشألا دحأ راشأف
يف رخآ ناكم يف هسفن رمألا ثدحي نأ يشخو«ةراسخ» اهنأ
:ةقطنملا

ريثكلا دجويو ةلطرب يف رييغتلا نم ريثكلا ثدح
رمألا نم نآلا شوقرق يناعت .كانه بضغلا نم
نوديري مهو .فيكلت يف ًاضيأ كلذ ثدح .هسفن
حمسن نل .هجول ًاهجو مههجاون اننكل !ةقيشعب
59.كلذب

03 ءاوــلــلا رود راصتــقإ نــم مـــغرـــلا ىـــلـــعو ،كلذ ىـــلـــع ةوالـــع

ىلع ًادساف ًاذوفن سرامي هّنأ معزي ،ةنيدملا طيحم ىلع ينمألا
.ىرخأ لئاسو لالخ نم ةقيشعب يف داصتقإلاو يلحملا مكحلا

هذه ىدحإ ىّلجتت ،مهتلباقم تّمت نيذلا صاخشألا دحأل ًاقفو
:ةماعلا تانييعتلا ىلع ةرطيسلل يعسلا يف لئاسولا

هترطيس ضرف يبعشلا دشحلا لواحي ،ةقيشعب يف
تانّوكم نم نيريدم عضوو ةماعلا تارادإلا ىلع
.ىرخأ تانّوكم داعبتسإو تارادإلا كلت يف ةنيعم
ىلع ودقلا دعوو03 ءاوللا زهتني ،لاثملا ليبس ىلع

كلذ لّلقي امك .ةلماعملا يف ةاواسملا مدعب مهروعشو ليصفلا
لـــئاصفـــلا تاساـــيس راـــطإ جراـــخ مُّدـــقـــتـــلـــل كبشلا صرـــف نـــم
ءاوللا عنم ،8102 ماعلا تاباختنإ لالخ .ناريإ عم ةفلاحتملا

سفانم يسايس بزح وهو ،رارحألا كبشلا ةكرح ءاضعأ03
بتكم ءاشنإ نم ،يناتسدركلا يطارقميدلا بزحلا عم فلاحتم
نــم نذإ ىــلــع مــهــلوصح نــم مــغرــلا ىــلــع ،تالــمــح مـــيـــظـــنـــتو
98.ةيقارعلا ةموكحلا

يبعشلا دشحلا ءاقبإ :ةقيشعب
قزأم يف

ةعّونتم ةعومجمل نطوم يه اهب ةطيحملا ىرقلاو ةقيشعب ّنإ
دارـكألاو نـيـيدـيزـيألا نــّمضتــت يتــلا تاــعــمــتــجملا نــم ةــياــغــلــل
امأ .ةعيشلاو ةنُّسلا برعلاو نييحيسملاو كبشلاو نيملسملا
عازنلا ءاهتنإ ذنم .ةيديزيأ ةيبلغأ تاذ يه اهسفن ةقيشعب ةدلب
ةينمأ تاوق ةّدع نيب ةيحانلا ىلع ةرطيسلا تلّقنت ،شعاد عم

نـْيـَماـعـلا نـيـب ةـقـطـنملا ىــلــع ةــكرــمشيــبــلا ترــطــيسف .ةــفــلــتخم
(نويلباب بئاتك)05 ءاوللا دجاوت نيح يف ،7102و6102
(كبشلا ءاول)03 ءاوللا ّنإ ،ًايلاح9102.09 ماعلا ىتح اهيف
يتلا ةيحانلا يف دجاوتملا يبعشلا دشحلل يسيئرلا ليصفلا وه
.ًةماع يقارعلا شيجلا ةرطيسل عضخت

ىلع ًاريبك ًافالتخا ةلطرب ةبرجت نع ةقيشعب ةبرجت فلتخت
صاخشألا غّلبي ملف .نْيَتنيدملا يف03 ءاوللا دوجو نم مغرلا
تاعمتجمل بسانتم ريغ قفدت يأ نع مهتلباقم تّمت نيذلا
تدهش ،عقاولا يف .ليصفلا ريثأت ببسب ةيحانلا ىلإ كبشلا
،نييحيسملاو نييديزيألا اهناّكسل ةفيثك ةدوع ةكرح ةقيشعب
تناك امم ريثكب ّلقأ لازت ال ءالؤه دادعأ ّنأ نم مغرلا ىلع
نيطبترملا صاخشألا ّنأ درو ،كلذ عمو .شعاد وزغ لبق هيلع
وأ يناــتسدرــكــلا يطارــقــمــيدــلا بزحلا - ةــيدرــكــلا تاسسؤملاــب
.ةــقــطــنملا يف لــكاشم نوــهـــجاوـــي - ةـــكرـــمشيـــبـــلا وأ شياسألا

دشحلا تاوق لوصو دعب» ،مهتلباقم تّمت نيذلا دحأ بسحبو
نم نيفئاخ اوناك مهنأل ةدلبلا سانلا ضعب رداغ ،يبعشلا

مل ةـيـبـلاـغـلا ّنـكـل ،ضعـبـلا داـع .تالاـيـتـغإلاو لـتــقــلا تاــيــلــمــع
ءاضعأ رظح يبعشلا دشحلا ّنأ عمس هّنأ رخآ ركذو19«.لعفت
29.كبشلا نم نيعّوطتملا ىلع رّثأ امم ،ةكرمشيبلا نم

يف قاطنلا عساو يفارغوميد رييغت دوجو مدع ببس دوعي
يبعشلا دشحلا عنم نم نييلحملا ناكسلا نُّكمت ىلإ ةقيشعب

اهيلع عَزانتُملا قارعلا قطانم يف تايلقألا نمأو ةيركسعلا هبش تاعامجلا ضوهن :مهيديأ يف انريصم
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لبج ادع ام ةحوتفم قارعلا قرط لك .كانه دجوي
كلذ ىلإ باهذلا انيلع عَنمُي اذامل .ةقيشعب
001؟لبجلا

اهراثأ يتلا نيقيلا مدعو نمألا مادعنال ةزرابلا بابسألا نم
يف ةـيـكرـتـلا تاوـقـلا دوـجو ةـقــيشعــب يف مــهــتــلــباــقــم تــّمــت ْنــَم
ناــــكسلا طــــيروــــت ىلإ كلذ يّدؤي ْنأ نـــــم فوخلاو ،ةـــــيـــــحاـــــنـــــلا
ماعلا ىلإ تاوقلا هذه دوجو دوعي .ربكأ تاعازن يف نييلحملا

تاوقلا بيردتل ةيركسع ةدعاق ايكرت تأشنأ امدنع ،5102
ذنم نكل .لصوملا يف شعاد ىلع موجهلل ًاريضحت ةيلحملا

.قارعلا نم اهتاوق بحسل ةين يأ ايكرت رهظت مل ،شعاد ةميزه
اــمــيس الو ،يبــعشلا دشحلا تاــعاـــمـــج نـــم دـــيدـــعـــلا ضراـــعـــيو
هرــبــتــعـــيو يكرـــتـــلا دوـــجوـــلا ،نارـــيإ نـــم ةـــموـــعدملا لـــئاصفـــلا
.ًالالتحإ

ىــــلــــع يخوراص موــــجــــه ّنش ّمــــت ،1202 لــيرـــبأ/ناسيـــن يف
يكرت يدنج لتقم نع رفسأ ،ةقيشعب يف ةيكرتلا ةدعاقلا

موللا ةيكرتلا تاطلسلا تقلأ ،روفلا ىلع .يلحم يندم ةباصإو
ةقطنم نم قلطنا خوراصلا ّنأ تدقتعا ذإ ،يبعشلا دشحلا ىلع
تامجه ةدع تّنُش ،نيحلا كلذ ذنمو .03 ءاوللا اهيلع رطيسي

يف تّنُش يتلا كلت اهنمض نم ،ةدعاقلا ىلع ىرخأ ةيخوراص
1202.101 ربمتبس/لوليأو سطسغأ/بآ

تاديدهتلاو ةيئادعلا لامعألا ديازت ىلإ هذهك ثداوح ريشت
نم فواخم ريثي امم ،ايكرت دض يبعشلا دشحلا نم ةيناودعلا
تــّمــت نــيذــلا صاــخشألا دــحأ رــّبــع .لــمـــتحم يرـــكسع دـــيـــعصت
وهو ،ربكألا يدحتلا وه اذه» :ًالئاق ةلأسملا هذه نع مهتلباقم
عازن نم فوخلا - كانه نوشيعي نيذلا سانلا فواخم ريثي
201«.ةيميلقإلا ىوقلا نيب قطانملا كلت يف ريبك يلود

نيريدملا لادبتسال ةصرف لك ديدحتلا هجو
،كبشلا نم نيريدمب نييحيسملا وأ نييديزيألا
ةينهملا مهتاءافك ةدوج فالتخا نع رظنلا ّضغب
يف دوجوملا نزاوتلا نع ىتحو ةيرادإلا مهتاربخو
69.ةنيدملا

ةرداصلا تاصقانملا مظعم ّنإف ،ريراقتلا يف ركُذ ام بسحبو
ةعيش صاخشأ لَبِق نم ةكولمم تاكرشل حَنمُت ةقيشعب يف

تـــّمـــت نـــيذــــلا دــــحأ راشأو79.يبــعشلا دشحلاـــب ٍطاـــبـــترا ىـــلـــع
تاعّسوتلاو ةديدجلا ينارمعلا طيطختلا عيراشم ىلإ مهتلباقم
لوصح ىلإ يدؤتس اهنأ دقتعي يتلاو ،فيرلا يف ةيراجلا
،كلذك89.ةيحانلا يف يضارألا نم ديزملا ىلع كبشلا ةعيشلا

ةيباختنإلا تاسايسلا ىلع ريثأتلا ىلإ يبعشلا دشحلا ىعس
لالخ نم حضّتي امك ،ةنيدملا يف هدجاوت لالخ نم ةينطولا

يف ترج يتلا ةيباينلا تاباختنإلا قايس يف تعقو ةثداح
:1202 ربوتكأ/لوألا نيرشت

تاباختنإلل ثانإلا ىدحإ تحّشرت ،ةليلق مايأ لبق
روضحب ،يبعشلا دشحلاب طبترت ةحئال نمض

ةلاسر تناك دقل .قحلا لهأ بئاصع نم ءاضعأ
مامزب نومكحتي مهنأبو ،نودوجوم مهنأب ةيفخ
مل ... كاذ وأ اذهب مايقلا ىلع ةردقلا مهيدلو ،رومألا
ةلاسر تناك ام ردقب ةيسايس ةلمح هذه نكت
99.بعشلل ديدهت

ةيكرتلا تاوقلا دجاوت
اذام يردن الف ،لابجلا ىلع نودجاوتم كارتألا
كنكمي ال .ببسلا الو ،مهبلج ْنَم الو ،ثدحي
اذام فرعن ال يلاتلابو ،لبجلا كلذ ىلع دوعصلا

اهيلع عَزانتُملا قارعلا قطانم يف تايلقألا نمأو ةيركسعلا هبش تاعامجلا ضوهن :مهيديأ يف انريصم



الـب نـيـيـلـحملا ناـكسلا ًةـكراـت ،ةـقـطــنملا نــع عاــفدــلاــب ةــفــّلــكــم
.رارفلا ىلإ ًابيرقت نييندملا ناكسلا عيمج ّرطضاو .ةيامح
ثيح ،راجنس لبج ىلإ يديزيأ000.05 نع ّلقي ال ام هّجوتف
ضّرعتو401.ةدعاسم نود مايأ ةدعل ّرحلا يف نيرصاحم اولظ
،شعاد دي ىلع عئاظفل رارفلا نم اونّكمتي مل نيذلا نويديزيألا

.ةيعامجلا ةدابإلاب دعب اميف تَفّنُص يتلاو

ءاقبلا نييلحملا ناكسلا ضعب راتخإ ،ةمزألا هذهل ةباجتسإلل
نييديزيألا لاجرلا نم ديدعلا مضناف .مهقطانم نع عافدلل
عم ةفلاحتملاو ًاثيدح ةلَّكشملا راجنس ةمواقم تادحو ىلإ

ةـياـمـح تادـحو عــم نواــعــتــلاــبو .يناــتسدرــكــلا لاــمــعــلا بزــح
تاوقلا هذه نم رصانع ماقأ ،ايروس يف ةزكرمتملا بعشلا

رـبـع راــجــنس لــبــج يف نــيرصاــحملا نــيــيدــيزــيألا ءالــجإل ًارمم
ىلإ دودحلا ربع ىرخأ ةرم اوربع ءالؤهو ،ةيروسلا يضارألا

نم برقلاب لصوملا برغ ةعقاولا ،(لاگنش) راجنس رَبتعُت
نم ةريبك ةبسنل ًايخيرات ًانطوم ،ةيكرتلاو ةيروسلا دودحلا
ًانطوم ًاضيأ ةقطنملا لّكشُتو .قارعلا يف يديزيألا عمتجملا
مُّدقت لبق .نييحيسملا ناكسلا نم ليلق ددعلو ةنُّسلا برعلل
ميلقإ ةموكحل ةيلعفلا ةرطيسلا تحت عقت راجنس تناك ،شعاد
راـيـتـخا مـتـي ناـكو .نـمألل ةـكرـمشيـبـلا رــيــفوــت عــم ،ناــتسدرــك
يحاونلا يريدمو ماقمئاقلا مهيف ْنَمب ،نييلحملا نيلوؤسملا

بزــــحــــلــــل مــــهــــئالوــــل ًاــــعــــبــــت ءاضقــــلا سلجم ءاضعأ مــــظــــعـــــمو
ىوس راجنس ناكس ىدل نكي ملف301.يناتسدركلا يطارقميدلا
مت نيح يف ،ةعورشملا ةيسايسلا ةكراشملل لبسلا نم ليلقلا
.ةماعلا تامدخلا ريفوت ثيح نم ةدشب ءاضقلا لامهإ

سطسغأ/بآ يف راــــجــــنس يف شعاد تاوــــق تمّدــــقــــت اـــــمدـــــنـــــع
تناك يتلاو راذنإ قباس نود ةكرمشيبلا تاوق تبره ،4102

ظفحت تاهج ينامث :راجنس
!نمأ الو ،نمألا

ىوقلا نيب ةسفانملل ًاعقوم اهنم يجيتارتسإلا راجنس عقوم لعج املاطل
ناكس باسح ىلع اهحلاصم قيقحت ىلإ ىعست ام ًابلاغ يتلاو ،ةيميلقإلا
تاوقلا نم ديدعلا ليكشت رَبتعُي ،ةقطنملا هتدهش يذلا خيراتلل ًاقفو .ةقطنملا
مكحلا نم ديزم وحن ةمهم ةوطخ4102 ماعلا دعب راجنس يف لماكلاب ةيديزيألا
حضوأ نم ةدحاو راجنس ّدَعُت ،كلذ عمو .عافدلا لاجم يف يلحملا يتاذلا
ةدوع مامأ ةبقع ةسفانتملا ةحّلسملا تاعامجلا دوجو اهيف لّكش يتلا تالاحلا
.ةّرمتسملا ةيميلقإلا تارتوتلا ببسب تمقافت يتلاو ،نيحزانلا نييندملا
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نم ًايمسر اهب فارتعإلا مدع نم مغرلا ىلع ،يبعشلا دشحلاو يناتسدركلا
دشحلا تاوق لوخد دّهمو .ناتسدرك ميلقإ ةموكح وأ ةيقارعلا ةموكحلا لَبِق
نواعتلا نم ديزمل قيرطلا ةديدجلا ةرادإلل مهمعدو ةقطنملا ىلإ يبعشلا
ةهج نم راجنس ةمواقم تادحوو يناتسدركلا لامعلا بزح نيب يمسرلا

ًايمسر راجنس ةمواقم تادحو لُّوحت عم ،ىرخأ ةهج نم يبعشلا دشحلاو
9102.601 ماعلا يف يبعشلا دشحلا تاوق نمض ءاول ىلإ

ّدض نصح يه له :ةيديزيألا تاوقلا
؟ربكألا تاعامجلا
مهتاءامتنإ نم مغرلا ىلع ،مهتلباقم تّمت نيذلا صاخشألا نم ديدعلا ّرقأ
ربتعاف .راجنس يف ةيديزيألا تاوقلا ليكشت ةيمهأب ،ةفلتخملا ةيسايسلا
،صاخ لكشب ةريبك ةيمهأب عبطنا ةيلحملا تاوقلا ليكشت ّنأ نويديزيألا

تاوقلاو ىربكلا ىوقلا لَبِق نم ةنايخلاب ًاقباس مهروعش ببسب كلذو
ةعباتلا ةكرمشيبلا نم ءايتسإلاب راجنس ناكس نم ديدعلا رعشي .ةحلسملا
صوصخلا هجو ىلع كلذ ببس دوعيو ،يناتسدركلا يطارقميدلا بزحلل

مهتلباقم تّمت نيذلا دحأ رّبع دقو .شعاد مُّدقت ةهجاوم نم مهباحسنال
:هلوقب4102 سطسغأ/بآ3 ثادحأ نع

.ةكرمشيبلا نم000.21 كانه ناك ،ةرزجملا تعقو امدنع
مويلا كلذ يف ،ىرخأ قطانمو راجنس يف نيدجاوتم اوناك
نم فالآلا دقف .انل تثدح ةنايخ ربكأ هربتعن يذلا دوسألا

يف انتانبو انتاوخأ عيمج تطقسو ،مهتايح انخويشو انبابش
701.شعاد يديأ

يف ًايسيئر ًارود ةيركسعلا هبش تاوقلا تبعل ،اذكهو .قارعلا ناتسدرك
دحأ فصو .شعاد مُّدقت اهبّبس يتلا ةيناسنإلا ةثراكلا ةأطو نم فيفختلا
:يلاتلا وحنلا ىلع ثادحألا نع هتايركذ مهتلباقم تّمت نيذلا صاخشألا

ىلع تاوق كانه نكت مل ،لبجلا ىلع نيرصاحم انك امدنع
ليلق ددع ءانثتساب ... دحأ ال ،ةكرمشيب ال ،ةيقارع ال ،قالطإلا

ةعومجم ىلإ ةفاضإلاب ،يناتسدركلا لامعلا بزح ءاضعأ نم
راجنس لبج نع اوعفاد ءالؤه .راجنس ةمواقم تادحو نم
501.هطيحمو

ةمواقم تادحو تاوق تعجرتسإ ،5102 ربمفون/يناثلا نيرشت لولحب
يناتسدركلا يطارقميدلا بزحلاو ةهج نم بعشلا ةيامح تادحوو راجنس
.شعاد ةضبق نم راجنس نم ةفلتخم ءازجأ ىلع ةرطيسلا ىرخأ ةهج نم

نْيَتاه نيب ةرركتم كراعم تعلدنإ ،شعاد درط تبقعأ يتلا ةرتفلا يف
يناتسدركلا يطارقميدلا بزحلا ضرفف .ءاضقلا ىلع ةرطيسلل نْيَتهجلا

تادحو ىلإ تازيزعتلا قفدت فقو وه يرهاظ فدهب ةقطنملا ىلع ًاراصح
اذه يف .ةيناسنإلا تادعاسملا ًاضيأ كلذب فقوأ هنكل ،راجنس ةمواقم
،راجنس ةمواقم تادحو لّومت ةيقارعلا ةيزكرملا ةموكحلا تناك ،تقولا
.ةّصاخلا ةيديزيألا هتوق لّومي يناتسدركلا يطارقميدلا بزحلا ناك امنيب

دـعــب .7102 رــبوــتــكأ/لوألا نــيرشت يف رــيــبــك لــكشب ىوــقــلا نازــيــم رــّيــغــت
ةموكحلا نم معدب ،يبعشلا دشحلا تاوق تدرط ،يدركلا لالقتسإلا ءاتفتسإ
نم يناتسدركلا يطارقميدلا بزحلل ةعباتلا ةكرمشيبلا ،ةيقارعلا ةيزكرملا

بزحلا اهنيع يتلا ةيسايسلا ةرادإلا ءاضعأ ربجُأ ،هسفن تقولا يف .راجنس
،كلذ دعب .مهبصانم نع يلختلا ىلع ءاضقلا يف يناتسدركلا يطارقميدلا
لالخ يمسر ريغ لكشب ةديدج ةيلحم ةرادإو ديدج ماقمئاق نييعت مت
رئاشعلا ءامعزو ةيسايسلا بازحألاو ةيلحملا ةينمألا تاهجلل ٍعامتجإ

لامعلا بزح لَبِق نم ةديدجلا ةرادإلا هذه تمعُد .ةينيدلا تايصخشلاو

مهنإ مهعيمج لوقي ،ةفلتخم ىوق ينامث كانه»
801«.كلذ لعفي دحأ ال نكل ،انتيامحل نولمعي
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يسايسلا فالخلاو لئاصفلا
ّرمتسملا

ةيميلقإو ةيلحم ةيضق يه نييديزيألا ةيضق ّنإ
لازت ال ،انل لصح امم مغرلا ىلعو ،ةيلودو
عضوم انتيضق .انب ةمتهم ريغ ةيقارعلا ةموكحلا

يمظاكلا نيب ًةصاخ ،نآلا ىتح ةمواسم
نورجاتي مهنإ ،دازم يف اننأكو .ينازرابلاو
211.انتالئاع ءامدو انئامدب

مدع عقاو راجنس يف نمألا مادعنال ةيسيئرلا تابّبسملا نم
.نآلا ىتح ليبرأو دادغب نيب ةقطنملل يسايسلا عضولا ةيوست
تادنجأ كلمت ،ةقطنملا يف ةددعتم ةحلسم ٍتاعامج دوجو ّنإ
.عضولا ديقعت نم ديزي ،نْيَتموكحلا تادنجأ نع فلتخت

ناــتـــموـــكحلا تزرـــحأ ،0202 رــبوـــتـــكأ/لوألا نـــيرشت1 يف
يف يسايسلا قزأملا ّلح وحن مُّدقتلا ضعب ةيدركلاو ةيقارعلا
مــت يتــلا راــجــنس ةــيــقاــفــتإ ىــلــع عــيــقوــتــلا لالــخ نــم ءاضقـــلا
قارعلا ةدعاسمل ةدحتملا ممألا ةثعب روضحب اهيلع ضوافتلا
(IMANU). نم ةديدش تاداقتنإل راجنس ةيقافتإ تضّرعت دقو
نود اهيلع ضوافتلا مت هنأل يديزيألا عمتجملا ءاضعأ لَبِق
ىلإ اهقّرطت مدعلو ،ةيديزيألا تاعامجلا عم ةيّدج ةرواشم
بيجتست ةيقافتإلا ّنإف ،كلذ عمو .ةيلاقتنإلا ةلادعلا اياضق
ةــيضق لواــنــتــت يهــف .ىرــخألا ةــمــهملا بلاـــطملا نـــم دـــيدـــعـــلـــل
راــطإ عضو لالـــخ نـــم ءاضقـــلا يف نـــْيـــَتسفاـــنـــتملا نـــْيـــَترادإلا

ةيلحم ةينمأ ةوق عيوطت ىلع صنتو ديدج ماقمئاق باختنال
عيمج جارخإ ىلإ وعدت امك .نيحزانلا نييديزيألا نم ةنوكم
نيب ةكارش ةماقإو ةقطنملا نم ىرخألا ةحلسملا تاعامجلا
.رامعإلا ةداعإل ليبرأو دادغب

تّلظ ،ىوتسملا عيفر يسايسلا قفاوتلا نم مغرلا ىلعو ،ْنكل
نأ يعيبطلا نم ناكو .ريبك ٍّدح ىلإ ذيفنت نود راجنس ةيقافتإ
هـل ةـعـباـتـلا تاـعاـمجلاو يناـتسدرــكــلا لاــمــعــلا بزــح ضراــعــي
يناتسدركلا يطارقميدلا بزحلل ةصرف اهاربتعا ذإ ،ةيقافتإلا
يف ةيتاذلا ةرادإلا سلجم راصنأ ضرتعاو .ءاضقلا ىلإ ةدوعلل

يئاهنلا دعوملا ىلع يناتسدركلا لامعلا بزحل يلاوملا لاگنش
ءالخإل بزحلا اذهل ةيلاوملا تاوقلل يقارعلا شيجلا هددح يذلا
ةيفيك نييديزيألا نم ديدعلل حضاولا ريغ نم هنأ امك .ةقطنملا
ّنأ ذإ ،عقاولا ضرأ ىلع راجنس ةمواقم تادحو درط ذيفنت
.ةوقلا يف ءاضعأ مه نييلحملا نييديزيألا نم ةريبك ًادادعأ

ًازراب ًارود تبعل راجنس ةمواقم تادحو نوك ىلإ ةفاضإلاب
ًايلاح ىرخألا تاعامجلا عم لّكشت يهف ،شعاد ةهجاوم يف

،يناتسدركلا يطارقميدلا بزحلا لثم ربكأ ىوقل ةنزاوم ةوق
هذهبو .ءاضقلا ىلع ةنميهلل ىوقلا هذه تالواحم ضراعتو
لاـــمـــعـــلا بزـــح عـــم اـــهـــفاـــفـــطصإ رـــيسفـــت نـــكـــمــــي ،ةــــقــــيرــــطــــلا
تارايخ اهنأ ىلع ،يبعشلا دشحلا عم ًاقحالو ،يناتسدركلا
بزـــحـــلـــل يّدصتـــلا ىــــلــــع اــــهــــتردــــق نــــم تداز ةــــيــــجــــيــــتارــــتسإ
بزحلا ءاصقإ ّمــت ،ىلوألا ةّرــمــلــلو .يناــتسدرــكــلا يطارــقــمــيدـــلا
هذه لَبِق نم ءاضقلا نع ريبك ٍّدح ىلإ يناتسدركلا يطارقميدلا
.هتدوع مدع ىلع صرحت يتلا تاعامجلا

لامعلا بزح عم ةفلاحتملا تاوقلا دوجو ضّرعت ،كلذ عمو
نيذلا ضعب لَبِق نم ةديدش تاداقتنإل راجنس يف يناتسدركلا
رــيــغ اــهــعضو ىــلــع ءوضلا اوــطــّلس نــيذــلاو ،مــهــتــلــباــقــم تــّمـــت
دحأ ركذو .ناسنإلا قوقحل اهتاكاهتنإ ىلع كلذكو ينوناقلا
تالاقتعإ تذفن تاوقلا ّنأ مهتلباقم تمت نيذلا صاخشألا
نــيضراــعــمــلــل تازازــتــبإو تاــقــياضمو تالاـــيـــتـــغإو ةـــيـــفسعـــت
دقـتـنا اـمـك901.اـهـنـع اوـقشنا نــيذــلا صاــخشألاو نــيــيساــيسلا
بازــحألا هــعـــنمل يناـــتسدرـــكـــلا لاـــمـــعـــلا بزـــح هسفـــن صخشلا
رمألا ،راجنس ءاضق يف ةيباختنإ تالمحب مايقلا نم ةيدركلا
ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل ًاكاهتنا هرابتعال هب دّدن يذلا

لاــمـــعـــلا بزـــح رـــخآ ٌصخش فـــّنصو .رـــيـــبـــعـــتـــلا ةـــيرـــح قـــحو
يبــعشلا دشحلا لـــثـــم«ةـيـجراـخ ةوـق» هــنأ ىــلــع يناــتسدرــكـــلا

ّراض يبــــــنــــــجألا رصنـــــــعـــــــلا» ّنأ ًاــــــحضوــــــم ،ةــــــكرـــــــمشيـــــــبـــــــلاو
011«.مسجلاب

ةيديزيأ ةوق نأ ىلع مهتلباقم تّمت نيذلا صاخشألا قفتإ
نمألل جذومن لضفأ يه ةيقارعلا ةحّلسملا تاوقلاب ةطبترم

ةيديزيألا تاعامجلا طابترا ىلع كلذ اولّضف مهف .ةقطنملا يف
عضولا وه امك يناتسدركلا لامعلا بزح وأ يبعشلا دشحلاب

:تاعامجلا هذه تايولوأ نمض تسيل راجنس ّنأ ثيحب ،ًايلاح

نم نيمداقلا انناوخإ نم يبعشلا دشحلا فّلأتي
اذإ ،فالآلاب انه اودجاوت ولو ىتح نكل ،بونجلا

نوبحسنيس ،فجنلا وأ ةرصبلا يف ام ءيش ثدح
ةيفتاه ةملاكمل مهيّقلت دعب روفلا ىلع ًاعيمج
نم اوناك ول نكل .كلذ ىلإ مهوعدت ةدحاو
ىلإ ودعلا رطضيس ،الف ،راجنس يف نييديزيألا
111.دحأ رداغي نلو انثثج ىلع روبعلا

اهيلع عَزانتُملا قارعلا قطانم يف تايلقألا نمأو ةيركسعلا هبش تاعامجلا ضوهن :مهيديأ يف انريصم
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000.01 يقابتسإ لكشب يبعشلا دشحلا رشنف811«.يئاجف

موجهلا ّنأ الإ ،رياربف/طابش يف راجنس يف يفاضإ لتاقم
911.عقاولا ضرأ ىلع مَجرتُي مل يكرتلا

هرود ىلع يبعشلا دشحلا دكؤي ،ةقيشعب يف لاحلا وه امكو
رارمتسإ ريربت لجأ نم راجنس يف ايكرت مُّدقتل ىّدصتت ةوقك
،يبعشلا دشحلا يف ةيدايقلا لئاصفلا تهّجوف .يلحملا هرود
ءابجنلاهللا بزـــح ةـــكرـــحو قحلا لـــهأ بئاصع اـــهـــنـــمض نـــم
موجهلل حيملتلا ىلع ًادر ايكرت ّدض تاديدهت ،ردب ةمظنمو
سيــــق قحلا لــــهأ بئاصع مــــيــــعز لاــــق ثيــــح ،راــــجــــنس ىـــــلـــــع
[دوجو] نم رطخأ» قارعلا يف يكرتلا دوجولا ّنإ يلعزخلا
اـيـكرـتـل ءادـعـلا لـخدأ اــمــك021«.ةيـكرـيـمألا ةدـحـتملا تاـيالوـلا
امم ،يناتسدركلا لامعلا بزح عم فلاحت يف يبعشلا دشحلا
.راجنس يف امهمدق ئطومب نْيَتعومجملا كُّسمت نم ديزي

راجنس ىلإ ةدوعلا
ينامث اهب ةطيحملا قطانملاو راجنس يف دجاوتت
ةَنلعُملا ىوقلا طقف هذهو .ةفلتخم ةيركسع ىوق
ال يتلا حورجلا ىلع كلذ لك طغضي .نآلا ىتح
ىلإ سانلا دعي مل ،نآلا ىتحو .فزنت لازت
121.مهرايد

يف ّلقألا نيب نم دحاو وه راجنس ىلإ نيحزانلا ةدوع لّدعم ّنإ
:مهتلباقم تّمت نيذلا صاخشألا دحأ لاق .قارعلا ءاحنأ ةفاك
ديدعلا رّفوتي321«.ثدحت داكلاب نآلا ىتح ةدوعلا تايلمع ّنإ»
ّنأ حضاولا نم هنأ الإ ،ةدوعلا نع ينثت يتلا بابسألا نم
الــّكش بــّلــقــتملا ينــمألا عضوــلاو ةــحـــلسملا تاـــعاـــمجلا راشتـــنإ
ةـــحـــّلسملا تاـــعاـــمجلا ّنأ اـــمـــبو .كلذــــل نــــْيــــَيساسألا نــــْيــــَبــــبسلا
ّنإف ،ةـــبراضتـــم ةـــيساـــيس عـــفاود كلـــمـــت ةدوــــجوملا ةدّدــــعــــتملا

نم نويندملا ىشخيو .دراو ٌرمأ تاشوانمو تاهجاوم ثودح
نودب مهكرت ىلإ ةدحومو ةيمسر ةينمأ ةوق بايغ يدؤي نأ

ءانب تايلمع تناك تركُذ يتلا ىرخألا لماوعلا نم .ةيامح
يتلاو ،لبجلا ىلعو اهسفن راجنس ةنيدم لخاد ةيركسع دعاوق
لماع» اهنأب مهتلباقم تمت نيذلا صاخشألا دحأ اهفصو

421«.قطانملا كلت يف نمألاو رارقتسإلا معدي ال ةياغلل يبلس

ذيفنت ةلقرع يف لعاف ٍرودب يبعشلا دشحلا علطضإ ،ًاضيأ
يطارـقـمـيدـلا بزـحـلـل ةـيـلاوملا ةرادإلا ةداـعإ عــنــمو ةــيــقاــفــتإلا
دشحـلـل ةـماـعـلا ةـيـجـيـتارـتسإلل ًاذـيــفــنــت كلذ ىــتأ .يناــتسدرــكــلا
رارقتسإلاو يسايسلا عيبطتلا ةضراعم يف ةلّثمتملا يبعشلا

نم ّدحي نأ هنأش نم يذلا رمألا ،اهيلع عَزانتُملا قطانملا يف
311.هرود

ةيلبقتسملا ةرادإلا نأشب ضومغلا رارمتسا ّنإف ،كلذل ًةجيتن
تامدخلا ىلإ رقتفيو ًالمهم لازي ال ءاضقلا ّنأ ينعي راجنسل
دحأ لْوَقل ًاقفوو .رامعإلا ةداعإ وحن ليئض مُّدقت عم ،ةماعلا
ةماعلا تارادإلا مظعم ّنإف ،مهتلباقم تّمت نيذلا صاخشألا

ةمهم تامدخب ىنعُت يتلا كلت كلذ يف امب ،ةقلغم لازت ال
يبعشلا دشحلا لواحي ،ًايلاح411.نيحزانلا ةدوعل ةيساسأ

يف ةـلـعاـف ةـهـجــك هرود زــيزــعــت يلاــتــلاــبو ،ةوــجــفــلا هذــه ءلــم
،1202 ليربأ/ناسين يفو .يومنتلاو يداصتقإلا نْيَلاجملا
نم برحلا ضاقنأ ةلازإل ةلمح ذيفنت يف يبعشلا دشحلا أدب
ةرمدملا نييلحملا ناكسلا لزانم ءانب ةداعإ ضرعو ،ءاضقلا

دشحلل حامسلا نوريثكلا ضفر ،كلذ عمو .ةفلكت يأ نود
511.ةيسايسلا هعفاود نم ًافوخ ،مهلزانم ءانب ةداعإب يبعشلا

تارتوتلاو ةحّلسملا تاعامجلا
ةيميلقإلا
لُّوحت تالـــباـــقملا يف ترـــيـــثأ يتـــلا ةـــيسيـــئرـــلا عـــيضاوملا نــــم
ءاّرـج ةـيـمـيـلـقإلا تارـتوــتــلا اــهــيــف دــعاصتــت ةرؤب ىلإ ةــقــطــنملا

دوـــــجو لـــــّكشيـــــف .راـــــجـــــنس يف ةـــــحـــــلسملا تاـــــعاـــــمجلا دوـــــجو
يناتسدركلا لامعلا بزح عم ةفلاحتملا ةحلسملا تاعامجلا

بزح كلذ نّكمي نأ ىشخت يتلا ايكرتل ةلكشم ءاضقلا يف
نم ديزت ةيناث تايلمع ةدعاق ءاشنإ نم يناتسدركلا لامعلا

تعد امك611.قارعلا لامش يف ليدنق لبج يف ةيلاحلا هلقاعم
لامعلا بزح ًاضيأ ربتعت يتلا ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا
اذه .راجنسل بزحلا ةرداغم ىلإ ةيباهرإ ةمظنم يناتسدركلا
نيحزانلا ناكسلا ينثي رخآ لماع وه يسايسويجلا بُّلقتلا

.ةدوعلا نع ءاضقلا نم

تاــبرضب يرود لــكشب راــجــنس فادــهــتسا ىــلــع اـــيـــكرـــت تبأد
تشدرز راجنس ةمواقم تادحو دئاق اهادحإ تلتق ،ةيوج
سيـــئرـــلا حملأ ،1202 رـياـنـي/يناـثـلا نوــناــك يف711.يلاكنش

،راجنس ىلع يركسع موجهل دعتسي ناك هنأ ىلإ ناغودرأ
ٍلكشب ،اهاحضو ةليل نيب كانه ىلإ يتأن دق» :ًالئاق دّدهو

اهيلع عَزانتُملا قارعلا قطانم يف تايلقألا نمأو ةيركسعلا هبش تاعامجلا ضوهن :مهيديأ يف انريصم
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ّنإف ،قارــعــلا يف نــيــيدــيزــيألا نــطوــم راــجــنس راــبـــتـــعال ًارـــظـــن
رارمتسإ لثمي هنأل ،ةيزمر هل ةقطنملا ناكسل لَّوطُملا حوزنلا
ةيعامجلا ةدابإلا لالخ عمتجملا هنم ىناع يذلا ثاثتجإلا

ةــئيــهــت يف ةــلــعاــفـــلا ةـــيساـــيسلا تاـــهجلا لشف ىلإ رـــيشي اـــمـــك
برعلا امأ .هئاقبو عمتجملا ةمالس نامضل ةمزاللا فورظلا
ةصاخلا قئاوعلا نم ةعومجم نوهجاويف ،مهبناج نم ،ةنُّسلا
ةجيتن ٍلماك ٍلكشب ةقثلا رايهنإ ببسب راجنس ىلإ ةدوعلل مهب
ةـحــلسملا تاــعاــمجلا ةرــطــيس ىلإ ةــفاضإلاــب ،شعاد عــئاــظــفــل
مت هّنأ ىلإ مهتلباقم تّمت نيذلا دحأ دافأ .مهتدوعل ةيداعملا
قيقحتل ةنُّسلا برعلاو نييديزيألا نيب تاماسقنإلا لالغتسا

:ةيسايس بساكم

نييديزيألا نيب ًةصاخ ،ةنتفلا قلخ وه هنولعفي ام
ًائيش نولعفي ،نييديزيألا مسإب .يبرعلا نّوكملاو
721.اننيب اميف ةنتفلا ريثي

ةـحـلسملا تاـعاـمجلا ّنإف ،هــتــلــباــقــم تــّمــت رــخآ ٍصخشل ًاــقــفو
«تاــقــياضمو تازازــفــتسإو ًاـــطوـــغض» ًاضيأ قــــلــــخــــت اــــهسفـــــن
:نودوعي نيذلا نييداعلا صاخشألل

مهنكل ،ةينيدلا انقوقح نم اننومرحي ال مه
.رذع يأ نيّلغتسم انزازفتسإ نولواحيو اننوقياضي
يضارأ تايشيلملا ّلتحت ،لاثملا ليبس ىلع
ًاخويش نووأي نيذلا كئلوأ .اهرداغت الو نيعرازملا
521.مهتاكلتمم تاوقلا ّلتحت - لزنملا يف ًءاسن وأ

عضولا راجنس ىلإ تداع يتلا تالئاعلا دجت ال ام ًابلاغ
ةيكرتلا تاديدهتلا باقعأ يفف .حوزنلا يف ةايحلا نم لضفأ
مـيـلـقإ ةـموـكـح تاـطـلسو ةـيـقارـعـلا تاـطـلسلا تقـلـت ،ةــقــطــنــمــلــل
بلاــطــت راــجــنس يف تالــئاــع نــم تاــبــلــطــلا تاــئم ناـــتسدرـــك
621.كوهد يف حوزنلا تاميخم ىلإ ةدوعلاب

اهيلع عَزانتُملا قارعلا قطانم يف تايلقألا نمأو ةيركسعلا هبش تاعامجلا ضوهن :مهيديأ يف انريصم



ٍةرـتـف دــعــب ،4102 وينوـي/نارـيزـح61 يف رــفــعــلــت ىـــلـــع شعاد تلوـــتسإ
.تاونس ثالث نم رثكأل ةنيدملا تّلتحاو ،لصوملا طوقس نم ةريصق
921.ةنيدملا نم صخش فلأ002 يلاوح حوزن يف شعاد مُّدقت بّبستو

بسح صخش000.05- ةنُّسلا ناكسلا نم ريبك مسق اهيف يقب نكل
تبــعــلو .شعاد لــَبــِق نــم اــهــلالــتــحإ ةرـــتـــف لالـــخ -031تاريدقـتـلا ضعـب
قالطنإ ةدعاق تلّكش ذإ ،شعاد تايلمع يف ًاعّورمو ًامهم ًارود ةنيدملا
.مهفاطتخا ّمت نيذلا نييديزيألل ًايزكرم ًاقوسو راجنس ىلع موجهلل

ةّدتمملا ةرتفلا يف شعاد نم رفعلت ةداعتسال ةيركسعلا تايلمعلا تلصح
تاّوقلا نم فيفل اهّذفن دقو ،7102 سطسغأ/بآ13و02 نيب ام
لــئاصفــلا رود ناــك .يبــعشلا دشحلا تاوــقو فــلاــحــتــلا تاوـــقو ةـــيـــقارـــعـــلا
،ةيادبلا ذنم فالخ عضوم رفعلت تايلمع يف يبعشلا دشحلا يف ةيعيشلا
لئاصفلا تلتاق ،ةياهنلا يف .اهتكراشم لوبق ةيادبلا يف ايكرت تضفر ذإ
ةمّظنم اهيف امب تايلمعلا يف يبعشلا دشحلا يف ناريإل ةيلاوملا ةيسيئرلا

برغ ملك36 يلاوح دعُب ىلع عقت ةينامكرت ةيبلغأ تاذ ةنيدم يه رفعلت
امنيب ناكسلا عابرأ ةثالث نم برقي ام ةنُّسلا نامكرتلا لّكشي .لصوملا
.يقابلا عبرلا ةعيشلا نامكرتلا لّكشي

،قارــعــلــل ةدــحــتملا تاـــيالوـــلا هـــتداـــق يذـــلا وزـــغـــلا تلـــت يتـــلا تاوـــنسلا يف
ميظنتل ٍدينجت زكرم ىلإ تلّوحتف .يفئاطلا فنعلل ًةرؤب رفعلت تحبصأ
نم ديدعلا بذج امم ،ةدّرمتملا تامّظنملا نم اهريغو قارعلا يف ةدعاقلا
ماّدص ةموكح طوقس دعب ةاواسملا مدع نم اوناع نيذلا ةنُّسلا نامكرتلا

عيوطتب ةنيدملا يف ةلودلا نمأ تاسسؤم تماق ،كلذ نوضغ يف .نيسح
تاماسقنإلا ةعقر عيسوت ىلإ ىدأ امم ،يرصح هبش ٍلكشب ةعيش نامكرت
نـم دـيدـعـلا لـقــتــناــف ،ةــنــيدملا يف يرصنــع ٍلصفــب كلذ بــّبست .ةــيــفــئاــطــلا
نم ٍناردجب ةيمحملا ةيعيشلا ةيبلغألا تاذ ءايحألا ىلإ ةعيشلا نامكرتلا
ماعلا تلت يتلا تاونسلا يفو هنأ الإ .تاريجفتلا نم يقت حّلسملا تنمسإلا

821.ةطرشلا تاّوق يف ةنُّسلا نم ديزملا عيوطت ةجيتن عضولا أده ،9002

ّشه مالس :رفعلت

يف ةنُّسلاو ةعيشلا نيب تارّتوتلل رّغصم ٍجذومنك رفعلت ىلإ رَظنُي ام ًابلاغ
دي ىلع اهلالتحإ ءاّرج ةعيشلا ناكسلل ةيعامج ةرجه ةنيدملا تدهش .قارعلا

لَبِق نم ةنيدملا ريرحت ىّدأ ،كاذدعب .ةنُّسلا نم ديدعلا اهمزال نيح يف شعاد
ّنإ .ىرخأ ةرم سيياقملا بلق ىلإ يبعشلا دشحلا يف ةيعيشلا نامكرتلا لئاصف
لوح روحمتت ةنيدملا ىلإ ةعيشلاو ةنُّسلا نييندملا ةدوع عم ةحورطملا ةيلاكشإلا
يف تاعمتجملا هذه تابغر قيقحت يف يبعشلا دشحلا هبعليس يذلا رودلا

.ًاماسقنا ّلقأ لبقتسم
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ةنُّسلا نم ديدعلا ءاقبل ًارظنو731.ايكرتو ايروس يف وأ قارعلا
يبــــعشلا دشحلا ىــــلــــع لــــهسي ،شعاد مــــكــــح تحت ةــــنـــــيدملا يف

مهطروت ةجرد نع رظنلا ضغب ،شعاد ىلإ ءامتنإلاب مهماهّتإ
املك ًابنذ ةنُّسلا باكتراب كوكشلا زّزعتتو .ميظنتلا عم يلعفلا

831.رفعلت ىلإ مهتدوعو ريرحتلا نيب ام ةرتفلا تلاط

ءوضلا اوطّلس نيذلاو مهتلباقم تّمت نيذلا صاخشألا ىتح
ّنأب اوّرقأ ،رفعلت يف فئاوطلا نيب ةيباجيإلا تاقالعلا ىلع
.شعادــب ةــطــبــترملا تالــئاــعــلا لــمشيــل ّدــتــمــي ال حـــماستـــلا اذـــه
ّدح ىلع ،«نييباهرإ ّمضت تالئاعلا ضعب ّنأ يه ةلكشملا»
ّلظت931.مــهــتــلــباــقـــم تـــّمـــت نـــيذـــلا صاـــخشألا دـــحأ رـــيـــبـــعـــت
دحأ ءامتنإل تالئاعلا قتاع ىلع ةاقلملا ةيعامجلا ةيلوؤسملا
،رفعلت ىلإ ةنُّسلا ةدوع مامأ ًايسيئر ًاقئاع شعادل اهدارفأ

لـيــبس ىــلــع .ةحلاصملا وــحــن نــَلــعملا مُّدــقــتــلا نــم مــغرــلا ىــلــع
ماعلا يف مربُأ يذلا ةيضايعلا قافتإب ةادانملا تمت ،لاثملا

ةيحان يف ةيعيشلاو ةيّنُّسلا رئاشعلا ءامعز هيلع عّقوو8102
نع حاجن ةصق هرابتعا ىلع رفعلت بونج ةعقاولا ةيضايعلا

041.نْيَتفئاطلا الك نم صاخشألا ةدوع نم تنّكم ةحلاصم

طّروـــت صخش يأ ةدوـــع عـــنـــمـــي ًادـــنــــب نــــّمضت قاــــفــــتإلا ّنأ الإ
اوعضخ اذإ الإ ،ىلوألا ةجردلا نم هبراقأو ةيباهرإ ٍلامعأب
141.امهتءارب نالعإب يهتنت مكاحملا مامأ تاءارجإل

تابثإل ةصاخ تاءارجإل عوضخلا يأ ،طرشلا اذهل تناكو
ةدوعلا يف نيبغارلا ةنُّسلا ىلع ىدملا ةديعب راثآ ،ءرملا ةءارب
عاطقلا يف اولمع رفعلت ناكس نم ديدعلا نْوَكف .رفعلت ىلإ
قـــيـــعـــيـــل ينـــمأ حـــيرصت ىـــلـــع لوصحلا طرش ءاــــج ،يموــــكحلا
ذإ ،مهلّقنت ةيرح ىلع ًاضيأ كلذ رّثؤي241.مهلمع فانئتسإ
شيتفتلا طاقن ىلع ةرِطيسُملا يبعشلا دشحلا تاوق نع فَرعُي
مهنأب دَقتعُي نيذلا ةنُّسلا قياضت اهّنأب ةنيدملا ىلإ ةيّدؤملا

صاخ ٍلكشب تاضّرعم ءاسنلا رَبتعُتو341.شعادب نوطبترم
ّنأ ضَرـتـفـُي اـم ًاـبـلاـغ ذإ ،شيـتـفــتــلا طاــقــن دــنــع تاــقــياضمــلــل
تاجوز ّنه ركذ قيفر نودب نرفاسي يتاوللا ةنُّسلا ءاسنلا

441.مـيـظـنـتــلا اذــهــل تاــبستــنــم وأ شعادــل نــيــمــتــنــم صاــخشأل

ىلع لوصحلل ةينمألا ةزهجألا ةرايز نع ّنهضعب مجحتو
541.ًاضيأ كانه يسنجلا شرحتلل ّنهضرعت نم ًافوخ ةئربتلا

ةعيشلا نامكرتلا ءاسنلا نم تائملا ّنإف ،كلذ ىلع ًةوالع
006ـلا براقي امب ّنهددع رَّدقُيو - شعاد ّنهتدبعتسا يتاوللا

َنْلز ام ّنهمظعمو ،راعلا ةمصو ببسب ةدوعلا نم ّنكمتي مل -
641.نيدوقفملا دادع يف

ءاول ىلإ ةفاضإلاب ،هللا بزح بئاتكو قحلا لهأ بئاصعو ردب
.ناريإل عباتلا ريغ سابعلا

ةيلاحلا اياضقلا
ام عم ةنراقملاب نآلا لضفأ عضولا ّنإ ،ماع ٍلكشب
ةفاك نم سانلا ّنأل ،شعاد لبق هيلع ناك
الو ،مهتحلصم قّقحت ال شعاد ّنأ اوكردأ فئاوطلا
131.دالبلا ةمدخل لمعت

يبعشلا دشحلا تاوق هتبعل يذلا زرابلا رودلا راثأ ،ةيادبلا يف
ةعيشلا نولتاقملا بكتري نأ نم فواخملا رفعلت ريرحت يف
نع ريراقت دورو نم مغرلا ىلعو .ةنُّسلا ّدض ةيماقتنإ تامجه
ىلإ لــئاصفــلا لوــخد عــم تاــكــلــتــمــمــلــل ٍرــيــمدــتو ٍبهـــن لاـــمـــعأ
ناك امم ّلقأ ادب ماع لكشب تاكاهتنإلا مجح ّنأ ريغ ،ةنيدملا
لّوأ ةعيشلا نامكرتلا نويندملا ناك نيح يفو .هثودح ىشخُي
دوــجو ىلإ هــبــبس دوــعــي دــق يذــلا رــمألا ،رــفــعــلــت ىلإ نــيدــئاــعــلا
.نورـخآ مـهـعـبـت اــم ناــعرس ،ةــعــيشلا اــهدوــقــي يتــلا لــئاصفــلا
ّمض ةقيقح ىلإ كلذ مهتلباقم تّمت نيذلا صاخشألا عجرأ
فارطأ عيمج تكراش» :ةيعيشو ةيّنُس لئاصفل يبعشلا دشحلا
ىلإ رخآ راشأو231.مهدحأ ريبعت ّدح ىلع ،«ريرحتلا يف ةنيدملا
ىرـــخألا ةــــيــــنــــمألا تاوــــقــــلا كلذــــكو ،يبــــعشلا دشحلا تاّوــــق ّنأ
رّثأ ام ،ةقطنملا نم صاخشأ نم نّوكتت ،رفعلت يف ةلماعلا
331.ةنيدملا يف نمألا ىلع ًايباجيإ

ىلإ ريشي ماعلا دهشملا ّنإف ،ةيفئاطلا تارتوتلا ىلإ ةبسنلاب
ةروصلا ّنإ» .رفعلت يف ةعيشلاو ةنُّسلا نيب تاقالعلا نّسحت

،«ةدوجوم دعت مل ةعمسلا ةئيس رفعلت تلعج يتلا ةمتاقلا
صاـخشألا داـفأ اــمــك431.مـهـتـلـباـقـم تـّمـت نـيذـلا دـحأ بسحــب
نم ٍصاخشأ نيب تاجيزلا دايدزإ نع مهتلباقم تمت نيذلا
يف نوكراشي نْيَتفئاطلا الك نم سانلا ّنإ اولاقو ،نْيَنّوكملا
مّرحم ىلإ نيريشم ،ةفئاط ّلكل ةدئاعلا ةينيدلا تابسانملا

روزي» :هتلباقم تّمت رخآ صخش لاق .ةلثمأك يوبنلا دلوملاو
531.«رهدزت ةيراجتلا تاكارشلا ىتح ،مهضعب سانلا

ّنأ وهو ةصقلا هذهل رخآ بناج نمكي ،كلذ ّلك نم مغرلا ىلع
رخآ ريشتف .رفعلت جراخ لازي ال ةنُّسلا ناكسلا نم ًاريبك ًامسق
دق رفعلت ناكس نم طقف ٪06 ّنأ ىلإ ةرّفوتملا تاريدقتلا

ةيقبتملا ٪04 ةبسن نولّكشي نيذلا ناكسلا مظعمو631.اوداع
لخاد نيحزان نولازي ال لب اودوعي مل ءالؤهو ،ةنُّسلا نم مه

اهيلع عَزانتُملا قارعلا قطانم يف تايلقألا نمأو ةيركسعلا هبش تاعامجلا ضوهن :مهيديأ يف انريصم
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941.ةنيدملا يف نمألاب ةقلعتملا اياضقلا ةفاك ىلإ ةبسنلاب

يبعشلا دشحلا بتاكم راشتنإ نع ريراقتلا يف ديفُأ ،كلذ عمو
ىلع ًاذوفن تاوقلا هذه سرامت امك051.ةنيدملا ءاحنأ ةفاك يف

ّنأ مهتلباقم تّمت نيذلا صاخشألا دحأ حضوأ .يلحملا مكحلا
ًاريشم ،اهّلك مهلكاشم ّلحل يبعشلا دشحلا  نودصقي سانلا
:نمألا نم دعبأ وه ام ىلإ ّدتمي تاوقلا هذه ذوفن ّنأ ىلإ

،يبعشلا دشحلاب ةنيدملا يف تانّوكملا عيمج ديشت
.يبعشلا دشحلا اودصق ،ام ٍءيش ىلإ اوجاتحا اذإف
.نمألا ريغ ىرخأ رومأب يبعشلا دشحلا ماق دقل
تالمحلا مّظنتو ،ةنيدملا فيظنت يف مهاسي وهف
،هايملا ريفوت نأش يف ىتح ... ضاقنألا ليزتو
يتلا قطانملا ضعبل هايملاب يبعشلا دشحلا عّربتي
151.هايملا يف ّحش نم يناعت

يتلاو ةنيدملا يف ةطلسلا ىلإ لوصولا يف ةاواسملا مدعل ًارظن
نامكرتلا ضعب ّنإف ،ًايخيرات ةعيشلا نامكرتلا اهنم ىناع
دشحلا ذوفن دايدزإ يّدؤي نأ نم نوشخي رفعلت يف ةنُّسلا
فادـهألا لاـيــح نوــقــلــق مــهــنأ اــمــك .قسنــلا رارــكــت ىلإ يبــعشلا
فيلأت نم مغرلا ىلعف .يبعشلا دشحلل ىدملا ةليوط ةيسايسلا

ىري ،نييلحملا نامكرتلا نيلتاقملا نم يبعشلا دشحلا لئاصف
ةيناريإلا ةدنجألا ذيفنت ىلع دعاست لئاصفلا هذه ّنأ ضعبلا

نم ءايتسإلاب ىرخأ تاعومجم رعشت ،ًاضيأ741.رفعلت يف
ةيبلغأ تاذ يه رفعلت ةنيدم ّنأ نيح يفف .يبعشلا دشحلا ذوفن
نطوم يه رامزو ةعيبرو ةيضايعلا يحاون ّنإف ،ةينامكرت

نورــــعشي نــــيذــــلا دارــــكألاو ةـــــنُّسلا برـــــعـــــلا نـــــم تاـــــعـــــمـــــتجمل
ةيبلغألا تاذ يبعشلا دشحلا لئاصف ةنميه ببسب شيمهتلاب
841.ةينامكرتلا

فارـــطأ ىـــلـــع يبـــعشلا دشحلا رود رصتـــقـــي نأ ضرـــتــــفملا نــــم
ةيسيئرلا لاصتإلا ةطقن ةيلحملا ةطرشلا لّكشت نأو ،رفعلت

اهيلع عَزانتُملا قارعلا قطانم يف تايلقألا نمأو ةيركسعلا هبش تاعامجلا ضوهن :مهيديأ يف انريصم



روـتسدـلا نـم041 ةداملا هـــيـــلـــع تصن يذــــلا كوــــكرــــك عضو
ةــموــكــحــلــل ةــيــلــعــفــلا ةرــطــيسلا تحت ةــنــيدملا تــّلــظو ،يقارــعـــلا
.ةيزكرملا

يف شعاد مُّدقت ةهجاوم يف ةيقارعلا تاوقلا تراهنا امدنع
كوكرك يف اهتاّوق ناتسدرك ميلقإ ةموكح ترشن ،4102
نع عافدلا نم ةيدركلا تاوقلا تنّكمتو .ةنيدملا ىلع ترطيسو
اذــه تاوــق لوصو مــغر اــهــلالــتــحا نـــم شعاد عـــنـــمو ةـــنـــيدملا
ةرطيسلا ةرتف َظحت ملو .اهب ةطيحملا قطانملا ىلإ ميظنتلا
نامكرتلاو برعلا كوكرك ناّكس نم ديدعلا دييأتب ةيدركلا
يرسقلا ريجهتلاو فنعلا نم ةفلتخم لاكشأل اوضّرعت نيذلا
بقــــع ،7102 رــبوــتــكأ/لّوألا نــيرشت يفو .ةـــيساـــيس عـــفاودـــل

تاعومجم ثالث اهيلع عزانتت ةطلتخم ةنيدم كوكرك ّدَعُت
دهع يف كوكرك تلّكش .برعلاو نامكرتلاو داركألا :ةيسيئر

.قاــطــنــلا ةــعساو بيرــعــت تاساــيسل ًاــفدــه ثعــبــلا بزــح مــكــح
ىــلــع ترــبــجُأو اــهــتاــكــلــتمم نــم ةــيدرــكــلا تالــئاــعــلا تمرــُحـــف
نم تمدق ةيبرع تالئاع اهّلحم ّلحتل ،ةنيدملا نم جورخلا
ماعلا يف نيسح مادص طوقس دعبو .قارعلا نم ىرخأ ءازجأ

مــهـــتاـــكـــلـــتمم ةداـــعـــتسإب دارـــكألا نـــم دـــيدـــعـــلا بلاـــط ،3002
اوداعو ةيراقعلا ةيكلملا تاعازن لح ةئيه تاءارجإ نيعبّتم
.ىرخألا تاعومجملا عم ٍتاشوانمب بّبست امم ،كوكرك ىلإ

ثيح ،نمألا مادعنإو رّركتملا فنعلاب ةيلاتلا ةرتفلا تعبطناو
نزاوـتو يفارــغوــمــيدــلا نزاوــتــلا رــيــيــغــت ةــعوــمجم لــك تلواــح

ىلع ءاتفتسإلا ءارجإ ّمتي ملو .اهحلاصل ةنيدملا يف ىوقلا

ةبّلقتم ةرطيس :كوكرك

ذإ قارعلا يف اهيلع عَزانتُملا ندملا رثكأ نم طفنلاب ةينغلا كوكرك نوكت امّبر
دقل .ةيسايسلا اهتاعّلطتو تاعمتجملا نم ديدعلل ةلئاه ةيزمر ةيمهأ بستكت
ةينمألا تاهجلا عيمج تجتنأو ،نينسلا ّرم ىلع ةنيدملا ىلع ةرطيسلا تبّلقت
.يسايسلا اهمُّدقتو تاعمتجملا فلتخم نمأ ىلع ٍتايعادت ةطلسلا تكسمأ يتلا

طوقس ىلإ7102 ماعلا يف ةنيدملا ىلإ يبعشلا دشحلا لئاصف لوخد زمر دقو
ىدملا ةليوط فادهألا لوح تالؤاست ًاضيأ راثأ لب ال ،كوكرك يف ةيدركلا ةوقلا
.ةنيدملا يف شيعت يتلا ةفلتخملا تاعمتجملا ىلع اهريثأتو لئاصفلل
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ال كوكرك يف ةدوجوملا ىوقلا نم ًايأ ّنأ رعشت يتلا ةريغصلا تايلقألا ّنإ
ليبس ىلع .ةيلاحلا ةبيكرتلا يف رطخلل ةضرع ًاضيأ يه اهحلاصم لّثمت
فــطصإ ،ًاــيــخــيراــت .ةــيــئاــكاــك ىرــق ةدــعــل ًاــنـــطوـــم كوـــكرـــك ّدـــَعـــُت ،لاـــثملا
ليحر ّنكل ،مهحلاصم بسانت اهنوك ةيدركلا ةيضقلا عم نويئاكاكلا
دعب هنأ مهتلباقم تّمت نيذلا دحأ حضوأ .ةيامح الب مهكرت ةيدركلا تاوقلا
عنمل ةوطخ يأ ةديدجلا نمألا تاوق ذختت مل ،كوكرك يف ةرطيسلا رييغت
:ةيئاكاك ةيرقل شعاد لولف ةمجاهم

ةمجاهمل ّدعتست شعاد نم ًارصنع05 اهماوق ةعامج تناك
،يه نَم فرعن نكن مل اننكل .سانلا فطخو رقنز ةيرق
،ليللا يف .ًانكاس اوكّرحي مل مهنكل ،ةينمألا ةزهجألا انغلبأف
مويلا نم ًاحابص ةرشاعلا يف .مهتفطتخاو شعاد تءاج
يف نكل ،ًاقيقحت تحتفو ةيلحملا ةطرشلا ترضح ،يلاتلا
951 .ًائيش لعفت مل ،ةياهنلا

قبي مل ،ةظفاحملا يف ةيئاكاك ةيرق51 لصأ نم هّنأ ركذ ،كلذل ًةجيتن
بحسنت مل ول» :ةطلسلا يف رييغتلا ىلإ روطتلا اذه بسنو .5 ىوس نآلا
،ةكرمشيبلا رداغ امدنع نكلو .مهارق يف اوقب دق سانلا ناكل ،ةكرمشيبلا
061«.انقطانم غارفإ مت

كوكرك يف تايشيلملا ةيامح نم ديفتست ال يتلا ىرخألا تايلقألا رعشت
تادايق ّنأ هتلباقم تّمت يحيسم صخش حضوأ .نمألا مادعناب ًاضيأ
ةحّلسم ةيحيسم تاعامج ليكشت تضراع قارعلا يف ةينادلكلا ةسينكلا
سيل ،كلذل» :ًاحِراش لاقو .سّدقملا باتكلا نم ةعبان تايقالخأب ًامازتلإ
ةينيد ةيلقأ مه نويئادنملا ةئباصلا161«.تايشيليملا ليكشت موهفم انيدل
رمألا رصتقي الف .كوكرك يف ةحّلسملا لئاصفلا راطإ نمض لخدت ال ىرخأ

مصولل ًاضيأ نوضّرعتي امنإ ،ةيعيشلا لئاصفلا ةيامحب مهعّتمت مدع ىلع
:ةنميهملا لئاصفلل ةينيدلا ةيجولويديألا لَبِق نم

تاوـقو ةـيـقارـعـلا نـمألا تاوـق تــّنش ،يدرــكــلا لالــقــتسإلا ءاــتــفــتسإ جئاــتــن
عـفدو ةـنـيدملا ىـلـع اــمــهــترــطــيس ضرــف ًاــيرــكسع ًاــموــجــه يبــعشلا دشحلا
.رارفلل ةيدركلا تاوقلا

ةيلاحلا اياضقلا
فّلأتتو .ىوقلل ةديدج ةقتوب ىلإ كوكرك ىلإ يبعشلا دشحلا لوخد ىّدأ

نـيـلـتاـقـم نـم ةــظــفاــحملا يف ةــطشاــنــلا ةــيسيــئرــلا يبــعشلا دشحلا لــئاصف
شعادل ةيحض ةعيشلا نامكرتلا عقو .(25 و61 نْيَءاوللا) ةعيش نامكرت
هذه تلّكش اذل ،ةنيدملا ىلع داركألا ةرطيس ةرتف لالخ مهشيمهت متو
ىلع ءاج مهروطت ّنأ ريغ .مهيلإ ةبسنلاب ًايباجيإ ًاروطت ةديدجلا ةوقلا

.ىرخأ تاعامج باسح

نع لقي ال ام حزن دقف .يبعشلا دشحلا دوجو هاجت ًانبغ رثكألا داركألا ّدَعُي
نم مهمظعم ،كوكرك يبعشلا دشحلا تاوق تلخد امدنع صخش فلأ051
درطب يبعشلا دشحلا لئاصف مايق نع ريراقتلا ضعب تدافأو251.داركألا
ّنأ ريغ ،نيحزانلا ضعب داع351.اهريمدتو مهتاكلتمم قارحإو داركألا
بازـحألا ىلإ نـيــمــتــنملا كئلوأ ًةصاــخ ،ةدوــعــلا نوــعــيــطــتسي ال نــيرــيــثــكــلا
نوعيبي كوكرك يف داركألا نم ديدعلا لازي الو451.ةيدركلا ةيسايسلا

551.نورداغيو مهلزانم

.ّلقأ ٍةجردب ولو ،كوكرك ىلإ يبعشلا دشحلا لوخدب ًاضيأ برعلا رّثأت
ىلع يبعشلا دشحلا يف ةيعيشلا ةينامكرتلا لئاصفلا ةرطيس تطبتراو
ةنُّسلا برعلا نييندملا ةدوع مدعب كوكرك بونج ريشبلاب ةطيحملا ىرقلا
651.ةعيشلا نامكرتلا ةدوع نم ًايبسن ةيلاع ةبسن لباقم ،قطانملا كلت ىلإ

تالـئاـع تاـكـلـتمم رـيــمدــتو رــيــجــهــتــب يبــعشلا دشحلا لــئاصف تماــق اــمــك
اهذيفنت ىلإ ةفاضإلاب751ةجيوحلا يف شعاد ىلإ اهئامتنإ يف هَبتشُي
851.زوط ءاضق يف برعل لايتغإ تايلمعل
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نم لاملا نوبجي ،ةديدج ةوق يتأت ةّرم لك يف
نورتشي مهنأب نوعّرذتي مهف .نيعرازملا نم ،سانلا
.كاذ نوديريو اذه نوديريو ،ةيرارحلا تاريماكلا
كلذ قيقحتل لاومألا نونّمؤي .زجاحلا عقوم نورّيغي
ةيقارعلا ةموكحلاف .ةوقلاب عَمُجت ىواشر نم
اذه عنميو .ةينمألا نوؤشلل ةينازيم تصّصخ
يف ةلاطبلا لدعم ّنإ .ةدوعلا نم نيحزانلا زازتبإلا
نوديري نوعرازملا .نآلا ىتح ًاعفترم ىقبي ندملا
مهلاومأ نوذخأي ،نودوعي امدنع ْنكل ،ةدوعلا
الو ،كامسألا مهنم نوذخأي .نيسلفم مهنوكرتيو
761.ةدمسألا ىلع لوصحلاب مهل نوحمسي

ىلع ًاضيأ يبعشلا دشحلا ذوحتسإ ،ريراقتلا يف درو ام بسحب
861.اهيلع بئارض ضرفيو اهرجؤي كوكرك يف ةماع ٍضارأ

نع ضايفلا حلاف يبعشلا دشحلا ةئيه سيئر نلعأ ،ًارخؤمو
يف يبعشلا دشحلا«ءادهش» تالئاعل ةينكس ٍضارأ صيصخت
ةطشنأ نم لخد قيقحتب يبعشلا دشحلا مهّتُي امك961.كوكرك
ىدل تانحاشلا يقئاس ىلع بئارض ضرف لثم ،ةعورشم ريغ
تاوقلا ّنأ مِلُع امك .ةينوناق ريغ شيتفت طاقن ىلع مهرورم
نيمأت لباقم مهل لاومأ عفدل رجاتملا باحصأ ىلع طغضت
دشحلا رصانع مهتلباقم تمت نيذلا دحأ مهّتا دقو071.ةيامحلا
دـيدست يداـفـتــل ًارسق نــيــيــئادــنملا ةــئباصلا رــيــجــهــتــب يبــعشلا
171.ءالؤهل ةَّقحتسُملا ةيلاملا نويدلا

نـم رـيــثــكــلا باستــكا نــم يبــعشلا دشحلا نــُّكــمــت تاــبــّبسم نــم
ةيطارقوريبلا نم يبعشلا ضاعتمإلا ،ًاضيأ ذوفنلاو ةطلسلا

سامتلا ىلإ سانلا عفد ام ،ةيزكرملا ةموكحلا ةءافك مدعو
مئس» .ةـــعرسب مـــهـــلـــكاشم لحل يبــــعشلا دشحلا نــــم ةدــــعاسملا
.«ةينمألا كقاروأ كعم رِضحأو لاعت» ةرابع عامس نم سانلا
دحأ حضوأ امك ،«نيسئاي سانلا لعجت تاءارجإلا هذه ّنإ
ةناوطسألا ىلإ ةراشإ يف ،مهتلباقم تّمت نيذلا صاخشألا
271.نويموكحلا نولوؤسملا اهدّدري يتلا ةفولأملا

،يداصتقإلاو يسايسلا يبعشلا دشحلا ذوفن ىلإ ةفاضإلاب
يف ىلجتي كوكرك يف ًايفاقث ًاذوفن ًاضيأ سرامي هّنأ معزي
ىلإ اــهــعــفدــل ةــيــعـــيشلا رـــيـــغ تاـــعاـــمجلا ىـــلـــع طـــغضلا ةداـــيز
دــحأ راشأ .ةــيــعــيشلا ةــيــنــيدــلا ةـــيـــجوـــلوـــيدـــيألا عـــم يشاـــمـــتـــلا
ةكراشمل ديازتملا هاجتإلا ىلإ مهتلباقم تّمت نيذلا صاخشألا
عفاودلا نم رّذحو ،ةيعيشلا ةينيدلا سوقطلا يف نييئاكاكلا
:تاروطتلا هذه ءارو ةنماكلا ةيسايسلا

ةعيشلا انناوخإ سرامي امدنع ،ةقياضملاب رعشن
ناك ول امك مهتاوصأ ولعتف ،ةينيسحلا مهسوقط
عيطتسأ ال .ىقيسوملا لّغشي تاناوطسأ قّسنم
امدنع .تاوصألا هذه ببسب يلزنم يف ةحارتسإلا
ّنإ اهيف لاقُي اّنم ةبيرقلا دجاسملا نم ةبطخ عمسأ

رعشأ ،ٌراّفك نيملسملا ريغ نم تانّوكملا عيمج
دوجو ،ًاضيأ هدقتفن ام اذه .قلقلاو حايترإلا مدعب

261.ناسنإلا قوقح مرتحي حماستم ينيد باطخ

يداصتقإلاو يسايسلا ريثأتلا
يفاقثلاو

(يبعشلا دشحلا) مهيدل ّنأ نايعلل حضاو وه ام
عنص ىلع ريثأتلا مهنكميو ةيداصتقإ بتاكم
361.يسايسلا رارقلا

فارـــطأ ىلإ عـــجارـــتـــلاـــب رـــماوأ يبـــعشلا دشحلا لـــئاصف تـــّقـــلـــت
ءاحنأ ةفاك يف يسايس ٍذوفنب ىظحت لازت ال اهنأ الإ ،كوكرك
كوكرك لخاد ةيسايس بتاكم ردب ةمظنم تحتفف .ةنيدملا
كوـكرـك ظـفاحم ّنأ اـمــك .يتاــيــبــلا دــمحم يناــمــكرــتــلا ةساــئرــب
ًامعادو ردب ةمظنمل ًاضيأ ٍلاوم ،يروبجلا ناكار ،ةلاكولاب
ىنعو461.ةظفاحملا يف يبعشلا دشحلا رود رارمتسال ًايوق
ٍتازايتمإب برعلا ةعيشلاو نامكرتلا عُّتمت ردب ةمظنم ذوفن

561.كوكرك يف تامدخلاو دوقعلاو فئاظولا ىلإ لوصولا يف

نم نامرحلا رّثؤيف ،ًامجح رغصألا تايلقألا ىلإ ةبسنلاب امأ
،ءامتنإلاب اهروعش ىلع شيعلا لبسو فئاظولا ىلإ لوصولا

:مهتلباقم تّمت نيذلا صاخشألا دحأ حضوأ امك

قيقحتل يعسلا ةحّلسم ةعامج لك لواحت
يتأيو ،ةصاخلا ةيصخشلاو ةيسايسلا اهحلاصم
هذه نم نطاوم يتفصب .تايلقألا باسح ىلع كلذ
يف فعضألا ةقلحلا يسفن ربتعأ ،تايلقألا
لوصحلا صرف ىلع ًابلس كلذ رّثؤي ذإ ،عمتجملا

ٌلماع فئاظولاف .لمعلاو نمألاو تامدخلا ىلع
661.نطولل ءامتنإلاو نمألاب روعشلا زيزعتل مهم

تاــعوــمــجــمــلـــل ًةـــيـــلضفأ يبـــعشلا دشحلا حـــنـــم ىلإ ةـــفاضإلاـــب
ضرـفـب تاـيـلـقألا هـمـهـّتـت ،دوـقـعــلاو فــئاــظوــلا يف هــل ةــيــلاوملا

طاقن ىلع هترطيس لالخ نم نييلحملا ناكسلا ىلع تاّوخ
:شيتفتلا

اهيلع عَزانتُملا قارعلا قطانم يف تايلقألا نمأو ةيركسعلا هبش تاعامجلا ضوهن :مهيديأ يف انريصم
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ةداعإ نم فواخملا مهف بجي ،ةيسايسلا ةرطيسلل رّركتملا
ثودـــح ةدـــيدـــج ةوـــق لـــك لوـــخد قـــفارـــي ذإ ةــــطــــلسلــــل ٍلــــيــــكشت
نيذلا صاخشألا دحأ فصو .يفارغوميد رييغتو تابارطضإ
تاـيـلـقألا ىـلـع هذـه حوزـنـلا تاــجوــم رــيــثأت مــهــتــلــباــقــم تــّمــت
يف نييحيسملا ناكسلا ددع ضافخنا ىلإ ًاريشم ةريغصلا
:تقولا رورم عم ةظفاحملا

.نييحيسملا نم ديدعلا كوكرك يف نكسي ناك
يف ةفئاط ربكأ مهو ،مهدحو نادلكلا ددع حوارت
تناكو .ةلئاع0031و0021 نيب ،كوكرك
.ًاددع ّلقأ وأ انتفئاطك ةريبك ىرخألا فئاوطلا
ةلئاع0002 نضتحت تناك كوكرك ّنأ ضرتفنل
ةيحيسملا تالئاعلا انيصحأ اذإ ،مويلا .ةيحيسم
ّنأ دجن ،فئاوطلا ةفاك نم كوكرك يف تيقب يتلا

،يلاتلابو .ةلئاع006 وأ005 ىلإ صّلقت اهددع
ٍداعبأ ىلإ ريشت كوكرك يف تثدح يتلا ةرجهلا ّنإف
671.قمعأ

ّنإف ،كوكرك عضو لوح يسايسلا عازنلا رارمتسا ىلإ رظنلاب
نأ نكمي ةسفانتم تادنجأ اهل ةدّدعتم ةحّلسم تاعامج دوجو
ةرم تايلقألا كلذ عفدي .لبقتسملا يف عازنلا تاماود دّعصي
:ةنيدملا يف اهلبقتسم يف ريكفتلا ىلإ ىرخأ

دالبلا ةرداغم يف رّكفن انلعجيو ،انقلقي عضولا
ةوقلا ّنأ ةديدع تاونسل انمّلعت دقل .ةرجهلاو
ةوقلا ّنأو ،ةطرشلا نوكت نأ بجي ةرطيسملا
نأ بجي يتلا يه ةلودلا ىلإ يمتنت يتلا ةحّلسملا
تايشيليملا دوجو نكل ... نوناقلا ةدايس لّثمت
انعفديو ،نيقلق ديكأتلاب انلعجي ةدّدعتملا ىوقلاو
771.انتالئاع ةيامحل ةرجهلا يف ريكفتلا ىلإ

يهتنت ال يتلا ثادحألا هذهل ديحولا ّلحلا ّنأ نوريثكلا دقتعي
ال ةدّحومو ةلماش ةينمأ ةوق يف نمكي يسايسلا فنعلا نم
:طقف ةدحاو ةعومجم حلاصم لّثمت

ةداعسلاب رعشن اننالعجت ال دوشحلاو871تاوحصلا
ةوقلاب ةيلخادلا ةرازو وأ عافدلا ةرازو مّكحتتلف ...

971.اندعسي فوس اذه -

نييئاكاك اندهاش ،ىلوألا ةّرمللو ،ماعلا اذه
نورّبعي اوناك امبر .ءاروشاع يف لفاوق نورّيسي
يف ةعيشلا مهناوخإل ءاروشاع لالخ مهمارتحإ نع
يفاقث رييغت اذه .لفاوق اولّكشي مل مهنكل ،قباسلا
ّمضني ْنَم ّنأل ،يفارغوميدلا رييغتلا نم دعب رطخأ
لّكشي ،هذه (ناريإل ةيلاوملا) ءالولا تاسايس ىلإ
نكامألا ةرايزب أدبي مث ،ىلوألا ةنسلا يف لفاوق
يف ًاحالس مّلسُي ّمث ،ةيلاتلا ةنسلا يف ةسدقملا
لجأ نم لِتاقو بهذإ» :هل لاقُيو ةثلاثلا ةنسلا
وذحت نأ بجيو نيسحلا دهشتسا دقل ،كتيجولويديأ

،اذكه مَّركُي ناك ول .اذكه نيسحلا مَّركُي ال .«هوذح
نوشيعي مه ... لاتقلل مهءانبأ نوّرجي فوس اوناك
371.انه تومن نحن امنيب نارهط يف ةداعسب

ةميدق لكاشم ،ةديدج ىوق
ةيلاحلا ةبيكرتلا ّنإف ،كوكرك ناكس نم ديدعلا ىلإ ةبسنلاب
نوــك ،ًاشهو ًاـــتـــّقؤم ًاـــنزاوـــت ىوس تسيـــل ةـــيـــنـــمألا تاـــهـــجـــلـــل
درط نكي مل ،كلذ ءوض يف .دعب هّلح ّمتي مل يسايسلا فالخلا
ىـلــع ًارشؤم7102 ماـعـلا يف ةـقــطــنملا نــم ةــيدرــكــلا تاوــقــلا
ىشخي .ةتقؤم ةساكتنا لب ،ةنيدملاب داركألا ةبلاطم ءاهتنا
:عازنلا نم ةيلاتلا ةلوجلا برق نم نوريثكلا

تاوقلا ديرت .اذه انموي ىتح مئاق عازنلا اذه
ةريبك ةلكشم هذهو .كوكرك ىلإ ةدوعلا ةيدركلا

يف ةدحاو ةينمأ ةلاكو نم رثكأ كانه نوكي امدنع
- عازن أشني نأ ّدب ال ،انيبأ مأ انئش .ةنيدملا

ذخأت ال ،ًةداعو- يداصتقإ ،يبزح ،يسايس
رابتعإلا يف تايشيليملاو ةيسايسلا بازحألا
نوشيعي نيذلا صاخشألا ىلع بّترتت يتلا بقاوعلا

471.مهحلاصم ةيامح يف ىوس نوركفي ال مه .انه

ّدعتست ةيدركلا تاّوقلا نأ ىلع ّلدت تارّشؤم كانه ،لعفلاب
نــــم مـــــغرـــــلا ىـــــلـــــع ،ةـــــنـــــيدملا يف ماـــــهملا ضعـــــب فاـــــنـــــئتسال
يف .ةديدشلا ةينامكرتلاو ةيبرعلا ةيسايسلا لتكلا تاضارتعإ
ةّرـمـلـل كوــكرــك ةــكرــمشيــبــلا طاــبض لــخد ،1202 وـياـم/راـيأ
يف ةكرتشم تايلمع عامتجإ يف ةكراشملل7102 ذنم ىلوألا
رييغتلا عم كوكرك ةبرجت قايس يف571ةيركسعلا ةدعاقلا

اهيلع عَزانتُملا قارعلا قطانم يف تايلقألا نمأو ةيركسعلا هبش تاعامجلا ضوهن :مهيديأ يف انريصم
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نأ بجيو ةلودلا ةرطيسل عضخت ةيمسر ةطلس يه
ىرخألا لئاصفلا سكع ىلع ،اهماهم يف حجنت
ةعضاخ وأ ةيمسر ةطلس اهنوك نع ةديعبلا
181.ةلودلا ةرطيسل

نآلا فّرصتت اهنكل ،ةينمأ ةهجك يبعشلا دشحلا تاوق تئشنُأ
ىقبت امنيب ةيسايسو ةيداصتقإو ةيعامتجإ ةلعاف تاهجك
داسفلا لكاشم مقافت ىلإ اذه يّدؤي .ةيندملا ةباقرلا نم ةافعم
ةشهلا ةلودلا ةطلس فاعضإو ،ةمئاقلا ةيفئاطلاو ةيبوسحملاو
ةوقلا نم ديزملا مكارت لئاصفلا ّنأ ًاضيأ ينعي اذهو .ًالصأ

.اهيلع ةرطيسلا بّعصيس امم ذوفنلاو

لاح يف هنأ مهتلباقم تّمت نيذلا صاخشألا نم ديدعلا ىأر
حوضوب هتايلوؤسم ديدحت بجي ،يبعشلا دشحلا مايق رارمتسا

:نمألاب اهرصحو

اذإف ،ةمعاد ىًوق لّكشي نأ يبعشلا دشحلل نكمي
يف لخدتلا نع فقوتو ندملا نع ًاديعب زكرمت
نم ًاءزج نّوكي دق ،ةيسايسلاو ةيرادإلا نوؤشلا
نع عافدلا يف اهمعديو ةيقارعلا ةحلسملا تاوقلا
سكع حبصي ٍذئدنع .سانلا نمأو هتدايسو نطولا

كلمي نالف حلسملا ليصفلا ّنأب :مويلا هدهشن ام
يف لخدتي نالف حلسملا ليصفلاو ًايداصتقإ ًابتكم
تامدخلا وأ تايدلبلا وأ ةيلحملا ةرادإلا لمع
281.ةماعلا

يضارألل موسحملا ريغ يسايسلا عضولا قايس يف ،ًاريخأ
ةسفاــنــتملا ةــحــلسملا لــئاصفــلا دوــجو ّدــَعــُي ،اــهــيــلــع عَزاــنــتُملا

يف ةيرورض ةوطخ قارعلا يف يبعشلا دشحلا ءاشنإ ربُتعا
دقو ،رايهناو ةينطو ةمزأ نم قارعلا اهيف ىناع يتلا ةرتفلا
يذلا يدوجولا ديدهتلل ًارظنو .شعاد ةميزه يف ةيلاعفب مهسأ

تاـيـلـقألا لـيـكشت ناـك ،ةرـتـفـلا هذـه لالــخ تاــيــلــقألا هــتــهــجاو
لــجأ نــم اــهــلاضن يف ًاضيأ ًاــمــهــم ًاروـــطـــت ةـــحـــّلسم لـــئاصفـــل
تناك يتلا ةحلسملا تاوقلا ةردق مدع ّلظ يف اميس ال ،ءاقبلا

.تامجهلا نم اهتيامح ىلع ةدوجوم

لئاصفلا دوجو رارمتسإ رّثؤي ،شعاد دعب ام ةرتف يف ْنكل
مكحلا ىلع ٍرّمدم ٍلكشب ةلودلا ةرطيس نع ةجراخلا ةحّلسملا

ضعبلا دافتسا نيح يفو .ةيعمتجملا تاقالعلاو داصتقإلاو
ىلع ىتأ دسافلا ريثأتلا اذه مظعم ّنأ ريغ ،لئاصفلا دوجو نم
هذـــــــه مّدـــــــقـــــــت ال ،كلذ ىلإ فضأ .ىرـــــــخأ تاـــــــعوـــــــمجم باسح

قّقحي ليوطلا ىدملا ىلع قيبطتلل ًالباق ًاجذومن لئاصفلا
ةلّثمم ريغ ةريخألا هذه نوك ،لكك اهضوهنو تايلقألا نمأ

.اهحلاصم نمضت ةحّلسم لئاصفب اهعيمج

ريرقتلا اذه دادعإ لجأ نم مهتلباقم تّمت نيذلا مظعم ثّدحت
.ةيلحملا نمألا تاوق يف تايلقألا ةكراشم لايح ةيباجيإب
نوكت نأ ةقطنملا بوعشل ّقحي» :مهدحأ ناسل ىلع ءاجف
مامتإ ةرورض ىلع ًابيرقت اوعمجأ امك081«.اهنمأ نع ةلوؤسم
لاق .ةلءاسملل ةعضاخو ةدّحوم ةينطو ةوق راطإ نمض كلذ
:ددصلا اذه يف مهتلباقم تّمت نيذلا صاخشألا دحأ

لثم ،ةلودلا ةزهجأ يف تايلقألا جامدإ نأش نم
نأ ،تارباخملاو ينطولا نمألاو شيجلاو ةطرشلا
دق .قطانملا يف نمألا زّزعيو تايلقألا ةوق نم ديزي
ةّوقلا هذه ّنأب ًاديج ًاعابطنا ةوطخلا كلت يطعُت
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تاقيقحت ءارجإ ؛يناسنإلا يلودلا نوناقلاو ناسنإلا قوقح ىعرت
هبتشملا تاكاهتنإلا يف ةلاعفو ةلقتسمو ةزّيحتم ريغو ةيروف
؛ءاضتقإلا دنع نيلوؤسملا دارفألا ةاضاقمو ؛اهباكتراب

مئارجل ةيئاضقلا ةقحالملا نيكمتل يقارعلا ينوناقلا راطإلا ليدعت¬
امدنع ىرخألا ةيلودلا مئارجلاو ةيناسنإلا دض مئارجلاو برحلا
دشحلا تاوق وأ ةيقارعلا نمألا تاوق كلذ يف امب ،تاوق يأ اهبكترت
؛ةحلسملا ةضراعملا تاعامج وأ يبعشلا

قرطلا ىلع ةينمألا شيتفتلا طاقن ىلع ةرطيسلا لقن ىلع فارشإلا¬
؛ةموكحلا ىلإ ةماعلا ةعيرسلا

يف نمألا تاوق ةكراشم رظحل ةمزاللا ةينوناقلا دويقلا ضرف¬
؛حبرلا ّردت ةطشنأ

ةقلعتملا ريبادتلا ةفاك ةشقانم يف تايلقألا نع نيلّثمم كارشإ¬
؛اهنونطقي يتلا يضارألاو اهنمأب

؛زييمتلا ةحفاكمل لماش نوناق نس¬
ةينمألا ىوقلا عيمج يف اهتكراشم ةدايزو تايلقألا عيوطت عيجشت¬

تاوقو ةيركسعلا تاوقلا كلذ يف امب ،ةيلحملاو ةيميلقإلاو ةيزكرملا
؛ةطرشلا

يضارألا ةيضق ةيوستو راجنس ةيقافتإ ذيفنت وحن مدقتلا عيرست¬
تابيترتلا لوح قافتا ىلإ لُّصوتلا لالخ نم اهيلع عَزانتُملا
؛نييلحملا ناكسلا عم رواشتلاب ةيقافتإلا ذيفنتل ةيرادإلا

ةيسايسلا تالمحلا لقرعت يتلا ةيفسعتلا قئاوعلا ةلازإ نامض¬
؛اهيلع عَزانتُملا قطانملا يف ريبعتلا ةيرحو

لمعلا صرف قلخو ةماعلا تامدخلاو رامعإلا ةداعإ يف رامثتسإلا¬
.ةحزانلا تاعمتجملا ةدوع نيكمتل اهيلع عَزانتُملا قطانملا يف

ناــكسلا ىدــل فوخلاو رارــقــتسإلا مدـــعو نـــمألا مادـــعـــنإ رارـــمـــتسال ًاردصم
تادنجأ ذيفنتل تاودأك مدختسُت لئاصفلا هذه ّنأ يف هبتشُي .نييلحملا

يفو .ليوطلا ىدملا ىلع تايلقألل ىلضفلا حلاصملاب رضت دق ةيسايس
ًاضيأ تاــيــلــقألا نوــكــت ،يلــحملا مــكحلا يف اــهــكارشإل فدــهــت لــبس باــيـــغ
لخدلل ًاتباث ًاردصم رفوت يتلا ةحّلسملا تاعامجلا يف دينجتلل ةضرع
.يعامتجإلا ءاقترإلاو

لــجأ نــم اــهــقــطاــنمل يساــيسلا عضوــلــل ّلــح داــجــيإ ىلإ تاــيــلــقألا جاـــتحت
لوـــــح تاشقاـــــنملا يف فداـــــه لـــــكشب اـــــهـــــتراشتساو ،ناــــــمألاــــــب روــــــعشلا

:اهلبقتسم

لبقتسم لوح تاشاقنلا نم ٍّيأ يف تايلقألا كارشإ متي مل
صاخشألا تاشاقنلا هذه رضحي ،ًةداعو .ضرألا هذه
يف ةصاخ حلاصم كلمت يتلا تاطلسلا بازحأ ىلإ نوبستنملا
ّمتي يتلا لولحلا لك نأ ًامئاد ىرن ،ببسلا اذهلو ،ةقطنملا
يسايسلا عازنلا ءاقبإ مهيلع بجي .ةقطنملا مدخت ال اهيّنبت
183.ضرألا هذه نع ًاديعب ليبرأو دادغب نيب

:تايصوتلا
:ناتسدرك ميلقإ ةموكحو قارعلا ةموكح ىلإ
يف ةلماعلا ةحلسملا تاوقلا عيمج ىلع ةيندملا ةباقرلا نامض¬

؛قارعلا
يتلا نيناوقلاب قارعلا يف ةحّلسملا تاهجلا عيمج دّيقت نامض¬
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1202.
ناكمإب له :ةثاغإ ةلاكوك يبعشلا دشحلا تادحو ،.ت ،يودب42

ةسايسلل زجوم؟يسسؤملا لوحتلا عّرست نأ انوروك ةحئاج
وينوي/ناريزح ،ةيبوروألا ةعماجلا دهعم ،اسنرولف ،ةماعلا

0202.
.ةوقلا تاكبش ،روصنم52
،7002 ماعلا يف رداصلا91 مقر يركسعلا تابوقعلا نوناق62

.16و55و45 داوملا
.ةثاغإ ةلاكوك يبعشلا دشحلا تادحو ،يودب72
،رميتالو .م ،يروبجلا :ةقباسلا رانلا قالطإ فقو ريراقت عجار82

نوناك ،ندنل ،قارعلا يف ديدهتلا تحت نويندم ءاطشن ،.م
دح عضو :ةيدبألا ةميرجلا ،.م ،كيتوبو ،8102 ربمسيد/لوألا
رياني/يناثلا نوناك ،ندنل ،قارعلا يف يرسقلا ءافتخإلل
1202.

ىتأ يمشاهلا ماشه لتق :تارباخملا يف لوؤسم» ،.ت ،وينوداب92
سأ يب يب ،«هللا بزح بئاتك ةيعيشلا ايشيليملا نم رمأب
 .1202 رياربف/طابش9 ،نيالتنورف

نيرشت6 ،ةقيشعب ،ةيديزيأ ةماع ةيصخش عم ةلباقم03
.1202 ربوتكأ/لوألا

نيرشت7 ،ةلطرب ،كبشلا نم ةماع ةيصخش عم ةلباقم13
.1202 ربوتكأ/لوألا

نمألا لبقتسم :ةرطيسلا ىلع عارصلا ،ةيروشآلا ةسايسلا دهعم23
1 ،ةمصاعلا نطنشاو ،قارعلا يف ىونين لهس يف
.0202 وينوي/ناريزح

.(ًايناث)041 ةداملا ،قارعلا روتسد33
عَزانتُملا يضارألا يف مالسلا ىلع ضوافتلا» ،.س ،وكام43

نوناك71 ،ريفول ،«راجنس ةيقافتإ ليدعت :قارعلا يف اهيلع
 .1202 رياني/يناثلا

.ةرطيسلا ىلع عارصلا ،ةيروشآلا ةسايسلا دهعم53
نيرشت5 ،ةينادمحلا ،ةيئاكاك ةماع ةيصخش عم ةلباقم63

.1202 ربوتكأ/لوألا
،«بيردتلا ،حالسلاب بلاطت ةيقارعلا تايلقألا» ،.أ ،يرومعم73

 .4102 ربمتبس/لوليأ91 ،روتينوملا
ضومغلا ةلازإ :يبعشلا دشحلل ةيبعشلا ةروانملا ،.إ ،فلودور83

يف شعاد دعب ام ةرتف يف يبعشلا دشحلا تادحو جامدإ نع
،فرطتلا ةساردل يلودلا زكرملا ،جديلوك زجنيك ،ندنل ،قارعلا

9102.

ةطلس معدت ةيعيش ةيسايس ةيجولويديأ يه هيقفلا ةيالو1
.مكحلا نوؤش يف نيدلا لاجر

لبقتسمو يبعشلا دشحلا تاوق ،.أ.ف ،رابجو .ر ،روصنم2
،طسوألا قرشلل يغينراك زكرم ،ةمصاعلا نطنشاو ،قارعلا
.7102 ليربأ/ناسين

.ب ةرقفلا ،9 ةداملا ،قارعلا روتسد3
دشحلا تادحو حيلست :يضاغتلا لوح ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم4

.7102 ، ةيلودلا وفعلا ةمظنم ،ندنل ،يبعشلا
:ىونين يف نمألا ةسايس ،.ب ،نجتونكو .م ،لبماكو ،.ج ،نهآ5

،ستسوشتاسام ،جديربماك ،قارعلا لامش يف شعاد ةدوع عنم
.8102 ويام/رايأ7 ،درفراه ةعماج يف يدينيك ةيلك

.ك ،ثيمس عجار .6102 ماعلا يف رداصلا04 مقر نوناق6
يف ةنماكلا رطاخملا :نْيَدّيس ماّدخ» ،.ج ،يريميإ-رجنيسو
ةسايسلاو يلودلا نوناقلا ،«يقارعلا يبعشلا دشحلا تاعيرشت
.922-761 .ص ،9102 ،(761)25

ريثأتلا تاكبش ،ةيجيتارتسإلا تاساردلل يلودلا دهعملا7
نيرشت ،ندنل ،«قارعلا» :عبارلا لصفلا ،ةيناريإلا
.9102 ربمفون/يناثلا

،.أ ،يميمتلاو .ـه ،كلامو ،.م ،ستيان .0202 ماعلا نم ًارابتعإ8
،يقارعلا يبعشلا دشحلا تاوق لبقتسم :ءاوتحإلا ال ميركتلا
.0202 سرام/راذآ ،نطنشاو دهعم ،ةمصاعلا نطنشاو

نمألا تاوق ،.ب ،نترامو .و ،مساقو ،.ج ،يرجأ-يرود9
نطنشاو ،ةكرعملا رماوأ :يبعشلا دشحلا تاوقو ةيقارعلا
.7102 ربمسيد/لوألا نوناك ،برحلا ةسارد دهعم ،ةمصاعلا

،«يبعشلا دشحلا ةئيه يف يلخادلا فالخلا» ،.ـه ،يمشاهلا01
.0202 ويلوي/زومت1 ،تاسايسلا عنص زكرم ،لوبنطسإ

ةيركسعلا هبش ةوقلا زكرم يف قارعلا ةّنس» ،.إ ،فلودور11
رياربف/طابش31 ،نرقلا ةسسؤم ، كرويوين ،««ةيعيشلا»
0202.

ريثت يقارعلا ءارزولا سيئر لايتغإ ةلواحم» ،.س ،نوسلتيك21
نيرشت7 ،روتينوملا ،««ىضوفلا ىلإ ةدوعلا» نم فواخملا
.1202 ربمفون/يناثلا

(5102) ةيسايسلا بازحألا نوناق نم (3)8 ةداملا صنت31
تاميظنتلا لكش ذختي نأ يسايس بزح يأل زوجي ال هنأ ىلع
ةوق ةيأب طابترإلا زوجي ال امك ةيركسعلا هبش وأ ةيركسعلا

.ةحّلسم
ليوحت لواحت ةيقارعلا ةيعيشلا تايشيليملا» ،.س ،نوسرتيب41

سنياس نايتسيرك ،«ةيسايس ةوق ىلإ يركسعلا رصنلا
 .8102 ليربأ/ناسين72،روتينوم

ربوتكأ/لوألا نيرشت5 ،ةينادمحلا ،يحيسم طشان عم ةلباقم51
1202.

يتلا تابوقعلا هتلمش قباس يوايشيليم» ،وان كوكرك61
81 ،«كبشلا ةصح دعقم بسكي ةدحتملا تايالولا اهتضرف
.1202 ربوتكأ/لوألا نيرشت

فيك :ةقورسملا ةيقارعلا تاباختنإلا،ةيروشآلا ةسايسلا دهعم71
72 ،ةمصاعلا نطنشاو ،ًايروشآ ًاعمق يروشآلا ليثمتلا حبصأ
.8102 ربمفون/يناثلا نيرشت

عجارملا
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نيرشت6 ،ةقيشعب ،ةيديزيأ ةماع ةيصخش عم ةلباقم26
.1202 ربوتكأ/لوألا

نيرشت6 ،ةقيشعب ،ةيديزيأ ةماع ةيصخش عم ةلباقم36
.1202 ربوتكأ/لوألا

ربوتكأ/لوألا نيرشت5 ،ةينادمحلا ،يحيسم دئاق عم ةلباقم46
1202.

 .هسفن عجرملا56
،شعاد لَبِق نم ةفَدهتسُملا ةينيدلا تايلقألل» ،.ت ،يشبغلا66

،تسوب نطنشاو ،«؟سانلا نيأ نكل .ةديدج تادايعو سرادم
.9102 سرام/راذآ13

ةديدج تايدحت :شعاد دعب ةايحلا ،دين نإ شروشت وذ وت ديإ76
نأ يس يإ ،ايناملأ ،نياتشغينوك ،قارعلا يف ةيحيسملل
.0202 وينوي/ناريزح ،لانوشانرتنإ

ربوتكأ/لوألا نيرشت5 ،ةينادمحلا ،يحيسم دئاق عم ةلباقم86
1202.

نيرشت13 ،ةلطرب ،يحيسم يحور دئاق عم ةلباقم96
.1202 ربوتكأ/لوألا

ربوتكأ/لوألا نيرشت5 ،ةينادمحلا ،يحيسم طشان عم ةلباقم07
1202.

طُّسوتلا :ءارزولا سيئرو فقسألا» ،.ك ،مانهابو ،.م ،نوتليكس17
،طسوألا قرشلل ندنل زكرم ،ندنل ،«ىونين لوهس يف عازنلا يف
 .9102 رياني/يناثلا نوناك52

 .هسفن عجرملا27
ربوتكأ/لوألا نيرشت5 ،ةينادمحلا ،يحيسم طشان عم ةلباقم37

1202.
نيرشت13 ،ةلطرب ،يحيسم يحور دئاق عم ةلباقم47

.1202 ربوتكأ/لوألا
ربوتكأ/لوألا نيرشت13 ،ةلطرب ،كبشلا نم دئاق عم ةلباقم57

1202.
.هسفن عجرملا67
نيرشت7 ،ةلطرب ،كبشلا نم ةماع ةيصخش عم ةلباقم77

.1202 ربوتكأ/لوألا
.ةرطيسلا ىلع عارصلا ،ةيروشآلا ةسايسلا دهعم87
نيرشت13 ،ةلطرب ،يحيسم يحور دئاق عم ةلباقم97

.1202 ربوتكأ/لوألا
،«ةينادمحلا ءاضق ،شوقرق :شعاد دعب قارعلا» ،.إ ،نوتساغ08

.7102 سطسغأ/بآ5 ،يملاعلا ةماعلا ةسايسلا دهعم ،نيلرب
نيرشت13 ،ةلطرب ،يحيسم يحور دئاق عم ةلباقم18

.1202 ربوتكأ/لوألا
ربوتكأ/لوألا نيرشت5 ،ةينادمحلا ،يحيسم طشان عم ةلباقم28

1202.
نيرشت7 ،ةلطرب ،كبشلا نم ةماع ةيصخش عم ةلباقم38

.1202 ربوتكأ/لوألا
ربوتكأ/لوألا نيرشت5 ،ةينادمحلا ،يحيسم طشان عم ةلباقم48

1202.
ربوتكأ/لوألا نيرشت5 ،ةينادمحلا ،يحيسم طشان عم ةلباقم58

1202.
نيرشت13،ةلطرب ،يحيسم يحور دئاق عم ةلباقم68

.1202 ربوتكأ/لوألا
ربوتكأ/لوألا نيرشت5 ،ةينادمحلا ،يحيسم طشان عم ةلباقم78

1202.

،«نييئاكاكلاب ةصاخ ةيركسع ةّوق ليكشتل يعاسم» ،وادور93
  .5102 رياني/يناثلا نوناك13

نيرشت6 ،ةقيشعب ،ةيديزيأ ةماع ةيصخش عم ةلباقم04
.1202 ربوتكأ/لوألا

نيرشت6 ،ةقيشعب ،ةيديزيأ ةماع ةيصخش عم ةلباقم14
.1202 ربوتكأ/لوألا

تاعامجلا ريثأت :حمرلا سأر دنع» ،.م ،سيمودو ،.إ ،نوتساغ24
لاقم ،«شعاد دعب ام قارع يف ةدوعلاو حوزنلا ىلع ةحلسملا

،يملاعلا ةماعلا ةسايسلا دهعم ،نيلرب ،تنرتنإلا ةكبش ىلع
.9102 رياربف/طابش81

يف اهيلع عَزانتُملا يضارألا» ،تاسايسلل تارامإلا زكرم34
21 ،يبظ وبأ ،«ةيسايسلا ايفارغجلاو ةينمألا ةلضعملا :قارعلا
.1202 ويلوي/زومت

نيرشت6 ،ةقيشعب ،ةيديزيأ ةماع ةيصخش عم ةلباقم44
.1202 ربوتكأ/لوألا

ىلع تابوقع ضرفت ةنازخلا ةرازو» ،ةيكريمألا ةنازخلا ةرازو54
ناسنإلا قوقحل ةريطخ تاكاهتنإب نيطبترملا صاخشألا

81 ،يفحص نايب ،«قارعلا يف ةدسافلا ةلعافلا تاهجلا ىلعو
 .9102 ويلوي/زومت

ةعماج ،ريتسجام ةلاسر ،«عانقإلاو هاركإلا نع» ،.إ ،كنيليسه64
.9102 سطسغأ/بآ2 ،ادنلوه ،تخيرتوأ

نيرشت6 ،ةقيشعب ،ةيديزيأ ةماع ةيصخش عم ةلباقم74
.1202 ربوتكأ/لوألا

نوناك ،ندنل ،رفعلتو لصوملا قايس ليلحت ،زيار ةسسؤم84
.7102 ربمسيد/لوألا

:ىونين لهس رارقتسإ ددهت تايشيلملا» ،.ح ،يديبعلا94
 .0202 سرام/راذآ3 ،انرايد ،«نولوؤسم

ةلودلا»و تايشيليملا نيب قلاع :قارعلا» ،.ج ،كنيروين05
.9102 سطسغأ/بآ7 ،هيليف هشتيود ،««ةيمالسإلا

ربوتكأ/لوألا نيرشت5 ،ةينادمحلا ،يحيسم طشان عم ةلباقم15
1202.

نيرشت7 ،ةلطرب ،كبشلا نم ةماع ةيصخش عم ةلباقم25
.1202 ربوتكأ/لوألا

ربوتكأ/لوألا نيرشت5 ،ةينادمحلا ،يحيسم طشان عم ةلباقم35
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نيرشت6 ،ةقيشعب ،ةيديزيأ ةماع ةيصخش عم ةلباقم55
.1202 ربوتكأ/لوألا

ربوتكأ/لوألا نيرشت5 ،ةينادمحلا ،يحيسم طشان عم ةلباقم65
1202.
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ربوتكأ/لوألا نيرشت8 ،راجنس ،يديزيأ لوؤسم عم ةلباقم411
1202.

،«لاكنش يف ةموكحلا رود بعلت يبعشلا دشحلا تاوق» ،.أ ،زيزع511
 .1202 ويام/رايأ5،وان كوكرك

لامش يف ئشانلا يناريإلا يدركلا فلاحتلا» ،.ـه ،شنيل611
.1202 وينوي/ناريزح42 ،زنيال وين ةلجم ،«قارعلا

.هسفن عجرملا711
 .هسفن عجرملا811
،لاكنش يف تابارطضإ دّلوت ةطوبضملا ريغ دودحلا ،.أ ،زيزع911

 .1202رياربف/طابش42 ،وان كوكرك
يف ةيكرت ةدعاق فدهتسي يخوراص موجه» ،جربنجليو ناف021

.«قارعلا يف اهيلع عَزانتُملا ةقيشعب
نيرشت8 ،راجنس ،ةيديزيأ ةماع ةيصخش عم ةلباقم121

.1202  ربوتكأ/لوألا
ربوتكأ/لوألا نيرشت8 ،راجنس ،يديزيأ لوؤسم عم ةلباقم221

1202.
نيرشت8 ،راجنس ،ةيديزيأ ةماع ةيصخش عم ةلباقم321

.1202 ربوتكأ/لوألا
نيرشت8 ،راجنس ،ةيديزيأ ةماع ةيصخش عم ةلباقم421

.1202 ربوتكأ/لوألا
نيرشت8 ،راجنس ،ةيديزيأ ةماع ةيصخش عم ةلباقم521
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.1202رياربف/طابش3 ،وان كوكرك ،«نيحزانلا تاميخم
ربوتكأ/لوألا نيرشت8،راجنس ،يديزيأ لوؤسم عم ةلباقم721

1202.
تاروصت :رفعلت يف نامكرتلا ،.ك ،ايروو .د ،نينوز ناف821

،طسوألا قرشلا ثاحبأ دهعم ،ليبرأ ،عازنلاو ةحلاصملا
.7102 ويلوي/زومت

.قارعلا يف تايلقألا عضو :ةثراك ىلإ ةمزأ نم ،كيتوب921
،«رفعلت ةنيدم :شعاد دعب قارعلا» ،.إ ،نوتساجو .ف ،سام031

سطسغأ/بآ12،ةيملاعلا ةماعلا ةسايسلا دهعم ،نيلرب
7102.

91،رفعلت ،ةعيشلا نامكرتلا نم ةماع ةيصخش عم ةلباقم131
.1202ربوتكأ/لوألا نيرشت

 .هسفن عجرملا231
نيرشت91 ،رفعلت ،ةّنُسلا نامكرتلا نم لوؤسم عم ةلباقم331

.1202 ربوتكأ/لوألا
 .هسفن عجرملا431
91 ،رفعلت ،ةعيشلا نامكرتلا نم ةماع ةيصخش عم ةلباقم531
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91،رفعلت ،ةعيشلا نامكرتلا نم ةماع ةيصخش عم ةلباقم931
.1202 ربوتكأ/لوألا نيرشت
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.«ليثمتلاو ضرألا قوقح

.ةرطيسلا ىلع عارصلا ،ةيروشآلا ةسايسلا دهعم09
نيرشت6 ،ةقيشعب ،ةيديزيأ ةماع ةيصخش عم ةلباقم19
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نيرشت7 ،ةلطرب ،كبشلا نم ةماع ةيصخش عم ةلباقم29

.1202 ربوتكأ/لوألا
نيرشت6 ،ةقيشعب ،ةيديزيأ ةماع ةيصخش عم ةلباقم39

.1202 ربوتكأ/لوألا
 .هسفن عجرملا49
نيرشت6 ،ةقيشعب ،ةيديزيأ ةماع ةيصخش عم ةلباقم59

.1202 ربوتكأ/لوألا
نيرشت6 ،ةقيشعب ،ةيديزيأ ةماع ةيصخش عم ةلباقم69
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نيرشت6 ،ةقيشعب ،ةيديزيأ ةماع ةيصخش عم ةلباقم99
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نيرشت6 ،ةقيشعب ،ةيديزيأ ةماع ةيصخش عم ةلباقم001

.1202 ربوتكأ/لوألا
ةيكرت ةدعاق فدهتسي يخوراص موجه» ،.و ،جربنجليو ناف101

52 ،42 ناتسدرك ،«قارعلا يف اهيلع عَزانتُملا ةقيشعب يف
.1202ربمتبس/لوليأ

نيرشت6 ،ةقيشعب ،ةيديزيأ ةماع ةيصخش عم ةلباقم201
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ربوتكأ/لوألا نيرشت8 ،راجنس ،يديزيأ لوؤسم عم ةلباقم301
1202.

،قارعلا يف تايلقألا عضو :ةثراكلا ىلإ ةمزألا نم ،.م ،كيتوب401
ربوتكأ/لوألا نيرشت ،ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجم ،ندنل
4102.

ربوتكأ/لوألا نيرشت8 ،راجنس ،يديزيأ لوؤسم عم ةلباقم501
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41،كوكرك ،ةيئادنملا ةئباصلا ةفئاطلا دارفأ دحأ عم ةلباقم261
.1202 ربوتكأ/لوألا نيرشت

ربوتكأ/لوألا نيرشت41 ،كوكرك ،يئاكاك طشان عم ةلباقم361
1202.

 .ةوقلا تاكبش ،روصنم461
نيب تاقالعلا :دشحلا طسو شيعلا ،.ز ،ميلسو .م ،نوتليكس561

،ةيقارع تاظفاحم سمخ يف ةينمألا تاهجلاو نينطاوملا
ويلوي/زومت ،ةيلودلاو ةيميلقإلا تاساردلا دهعم ،ةيناميلسلا

1202.
41 ،كوكرك ،ةيئادنملا ةئباصلا ةفئاطلا دارفأ دحأ عم ةلباقم661

.1202 ربوتكأ/لوألا نيرشت
ربوتكأ/لوألا نيرشت41 ،كوكرك ،يئاكاك طشان عم ةلباقم761

1202.
سانلا ىلع بئارضلا ضرفي يبعشلا دشحلا»،861

،ليبرأ ،«يمسر ٍلكشب :ةماعلا يضارألا ّلغتسسيو ،كوكرك يف
 .8102 ربوتكأ/لوألا نيرشت7

ةينكس ٍضارأ عطقب بلاطت يبعشلا دشحلا تاوق» ،.س ،دمحم961
رياني/يناثلا نوناك71،وان كوكرك ،«اهئاضعأل كوكرك يف
1202. 

،كوكرك يف نمألا حالصإ :قارعلا ،ةيلودلا تامزألا ةعومجم071
.0202 وينوي/ناريزح51 ،لسكورب

41 ،كوكرك ،ةيئادنملا ةئباصلا ةفئاطلا دارفأ دحأ عم ةلباقم171
.1202 ربوتكأ/لوألا نيرشت

ربوتكأ/لوألا نيرشت41 ،كوكرك ،يئاكاك طشان عم ةلباقم271
1202.

 .هسفن عجرملا371
نيرشت41،كوكرك ،يحيسم يحور دئاق عم ةلباقم471

.1202 ربوتكأ/لوألا
ويام/رايأ42،«كوكرك ىلإ ةكرمشيبلا ةدوع» ،وان كوكرك571

1202. 
نيرشت41 ،كوكرك ،يحيسم يحور دئاق عم ةلباقم671

.1202 ربوتكأ/لوألا
41 ،كوكرك ،ةيئادنملا ةئباصلا ةفئاطلا دارفأ دحأ عم ةلباقم771

.1202ربوتكأ/لوألا نيرشت
ريغ ةينسلا ةيرئاشعلا تاوقلا يأ ،ةوحصلا ىلإ ةراشإ يف871

لصألا يف ةيكريمألا ةموكحلا لَبِق نم ةلّومملا ةيمسرلا
.قارعلا يف ةدعاقلا ةبراحمل

ربوتكأ/لوألا نيرشت41 ،كوكرك ،يئاكاك طشان عم ةلباقم971
1202.

نيرشت13 ،ةلطرب ،يحيسم يحور دئاق عم ةلباقم081
.1202 ربوتكأ/لوألا

نيرشت6 ،ةقيشعب ،ةيديزيأ ةماع ةيصخش عم ةلباقم181
.1202 ربوتكأ/لوألا

نيرشت6 ،ةقيشعب ،ةيديزيأ ةماع ةيصخش عم ةلباقم281
.1202 ربوتكأ/لوألا

ربوتكأ/لوألا نيرشت5 ،ةينادمحلا ،يحيسم طشان عم ةلباقم381
1202.

يف تابارطضإلا طسو» ،مالسلل ةدحتملا تايالولا دهعم041
نيرشت5،ةمصاعلا نطنشاو ،«مالسلا ينبت رفعلت ،قارعلا
.0202ربمفون/يناثلا

يف ًافاعضتسإ رثكألا تائفلا لهاجت ،عازنلا يف نييندملا زكرم141
ليربأ/ناسين ،ةمصاعلا نطنشاو ،نيحزانلا ةنحم :قارعلا

1202. 
.رفعلتو لصوملا قايس ليلحت ،زيار ةسسؤم241
يف ًافاعضتسإ رثكألا تائفلا لهاجت ،عازنلا يف نييندملا زكرم341

.قارعلا
قرشلا ثاحبأ دهعمو ةيلودلا ةيمنتلل ةيكريمألا ةلاكولا441

ةدوعلا مامأ ىونين برغو ىونين لوهسزجاوح ،طسوألا
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.قارعلا

نامكرتلا ءاسنلل فصوت ال يتلا ةاسأملا» ،.س ،يحلاصلا641
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ةحلاصملا تاروصت :رفعلت يف نامكرتلا ،ايروو نينوز ناف741

.عازنلاو
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5 ،وان كوكرك ،«مهلزانم نوعيبي داركألا :كوكرك» ،.س ،دمحم551
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شيعلا ىلع رَبُجت شعادل براقأ رسُأ» ،شتوو ستيار نمويه751
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:مهيديأ يف انريصم
اهيلع عَزانتُملا قارعلا قطانم يف تايلقألا نمأو ةيركسعلا هبش تاعامجلا ضوهن

اهلئاصف فّرصتت امنيب ،ةينمأ ةهج نوكتل يبعشلا دشحلا تاوق ءاشنإ ّمت
ةباقرلل عضخت ال ةيسايسو ةيداصتقإو ةيعامتجإ ةلعاف ٍتاهجك نآلا
ةيفئاطلاو ةيبوسحملاو داسفلا لكاشم نم عقاولا اذه مقافي .ةيندملا
نيب تارتوتلا جّجؤيو ،ًالصأ ةشهلا ةلودلا ةطلس فعضُيو ،ةيّشفتملا
ليبرأو دادغب نيب مئاقلا ّرمتسملا يسايسلا عازنلا قايس يفو .تاعامجلا

ةحلسملا تاعامجلا دوجو لّكشي ،اهيلع عَزانتُملا يضارألا عضو لوح
امبو .ةيلحملا تاعمتجملا يف نمألا مادعناو فوخلل ًاردصم ًاضيأ ةسفانتملا
رثكأ تالتكت نم ًامعدو ًةدناسم ىقلتت ةحلسملا تاعامجلا هذه مظعم ّنأ
نوريثكلا ّكشي ،ناريإل ةيلاوملا لئاصفلا اميس الو ،يبعشلا دشحلا يف ًاذوفن

هذه حرطتف .قاطنلا ةعساو ةيميلقإو ةيسايس تادنجأ ذّفنت تاودأ اهنأ يف
شعاد نم ًابره تحزن يتلا تايلقألا ةدوع مامأ ًايسيئر ًاقئاع كوكشلا

يف ةزكرمتملا ةحّلسملا تاهجلا نيب رخآ ٌيمتح ٌعازن بشني نأ ىشخت يتلاو
.اهقطانم

لئاصفلا اهب علطضت يتلا ةرِّيغتملاو ةدّقعملا راودألا يف ريرقتلا اذه ثحبي
يفو ،شعاد عم عازنلا ءاهتنا ذنم اهيلع عَزانتُملا قطانملا يف ةحلسملا
يف شيعت يتلا تايلقألا لبقتسم ىلع ىوقلل ديدجلا نزاوتلا اذه تايعادت
رفعلتو راجنسو ةينادمحلا ،ةعبرألا ةيضقألا ىلع زّكري وهو .قطانملا كلت
.كوكركو

:يلاتلاب ريرقتلا اذه يصوي

ةباقرلل قارعلا يف ةلماعلا ةحلسملا تاوقلا ةفاك عوضخ نامض¬
؛ةيندملا

ةينمألا تابيترتلا ةفاك ةشقانم يف تايلقألا يلّثمم كارشإ¬
 ؛اهيف نوشيعي يتلا يضارألا يف ةيسايسلاو

مئارجل ةيئاضقلا ةقحالملا نيكمتل يقارعلا ينوناقلا راطإلا ليدعت¬
دنع ىرخألا ةيلودلا مئارجلاو ةيناسنإلا دض مئارجلاو برحلا
؛ةحلسم ةوق يأ لَبِق نم اهباكترا

لمعلا صرف قلخو ةماعلا تامدخلاو رامعإلا ةداعإ يف رامثتسإلا¬
.ةحزانلا تاعمتجملا ةدوع ريسيتل اهيلع عَزانتُملا قطانملا يف

نكل ،قارعلا يف ليوط خيرات اهل لب ًاثيدح ةيركسعلا هبش تاعامجلا دلوت مل
ىلإ اهلوصوو اهّومن عّرس7102و4102 نْيَماعلا نيب شعاد عم عازنلا
يوضني ةلظم يهو ،يبعشلا دشحلا تاوق تأشن عازنلا محر نمو .ةطلسلا

ام ناعرس يتلاو ةمئاقلاو ةديدجلا ةحّلسملا لئاصفلا نم ديدعلا اهتحت
تيظحو شعاد دض ةيركسعلا تايلمعلا يف ًايساسأ ًاكيرش تحبصأ
عازنلا فّلخ امك .ةيقارعلا ةلودلا نم ليومتب ٍبوحصم يمسر فارتعاب
حالسلا تاعمتجملا نم ديدعلا لمحف ،تايلقألل ًاقوبسم ريغ ًاحيلست
ًاءزج اهمظعم حبصأ ٍتايشيليم تلّكشو ،اهقطانم ىلع تامجهلل ًةباجتسإ

.يبعشلا دشحلا نم

نم ةلسلس لضفب يبعشلا دشحلا ذوفن امن ،شعاد عم عازنلا ةياهن ذنم
ةئيه ىقلتت ،ًايلاح .ةيموكح ةسسؤمك هعضو تزّزع يتلا تاحالصإلا
ةيقارعلا ةلودلا نم رالود رايلم6.2اهردق ةيونس ةينازيم يبعشلا دشحلا

دقو .ناتسدرك ميلقإ ءانثتساب تاظفاحملا لك يف ةيرادإ بتاكم اهلو
ةريبك ةيباختنإ بساكم ىلإ ةكرعملا ةحاس يف اهحاجن لئاصفلا تمجرت
يف ًةنزاو ًةيباين ًالتك يبعشلا دشحلاب نيطبترملا نيحَّشرملا ليكشت عم
دعاقملا نم ديدعلاب زوفلا نم مهنّكمتو1202و8102 نْيَماعلا تاباختنإ
ةهج ىلإ هسفن يبعشلا دشحلا لّوح امك .تايلقألل ةصَّصخُملا ةيناملربلا
ءاحنأ ةفاك يف يضارألا نم ةريبك ٍعطق ىلع ذوحتساف ،ةلعاف ةيداصتقإ
.ةيراجتلا ةطشنألاو ةيراقعلا تالماعملا نع بئارضلا ىبَجو قارعلا

ىلع ٍرّمدم ٍلكشب يبعشلا دشحلا ًارخؤم هب علطضا يذلا لعافلا رودلا رّثؤي
يف اهيلع عَزانتُملا قطانملا يف ةيعمتجملا تاقالعلاو داصتقإلاو مكحلا
ًاينثإ ةعّونتم تاعمتجمل يخيراتلا نطوملا ةروكذملا قطانملا لّكشتف .قارعلا

،كبشلاو ،نييديزيألاو ،نييروشآلاو نادلكلا نييحيسملا لمشت ًاينيدو
هذه ةداعتسا دعبو .مهريغو نييئاكاكلاو ،داركألاو ،برعلاو ،نامكرتلاو
ةطرشلا لامعأو نمألا ظفح ةيلوؤسم تمِّلُس ،شعاد ةرطيس نم قطانملا

يتلا يبعشلا دشحلل ةعباتلا تايلقألا لئاصف نم ديدعلل ىرخأ ماهمو
ًاروعش رّفوي تايلقألا لئاصف دوجو ّنأ ٌحيحص .ريرحتلا تايلمع يف تكراش
ةجيتن اهل اوضّرعت يتلا ةمدصلا دعب عمتجملا دارفأ ضعبل ةنينأمطلاب
لئاصفلا هذه ضعب ّنأ ريغ ،ًاقباس مهنع ةيدركلاو ةيقارعلا تاوقلا يّلخت
ةيلضفألا اهنم نيبّرقملا حنمتل ًاثيدح اهب تيظح يتلا ةطلسلا ّلغتست
.ىرخألا دراوملاو يضارألاو فئاظولا ىلإ لوصولل
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