
 
  

وينوي 19  2011  
  ةدابعلا رود ءانبل دحوم لانوناق لا عورشم

  "ينويامهلا طخلا"نم ةحقنم ةخسن 
  

  ءارزولا سلجم سيئر ىلإ ةركذم
  

ءارزوـلا سـلجم هحرط يذلا ،ةدابعلا رود ءانبل دحوملا نوناقلا ع            ورشم بحس ىلإ ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم وعدي        
  .ايمسر اهب فرتعملا بهاذملاو نايدألا نع ةربعملا ةينيدلا تاسسؤملاو ماعلا يأرلا رئاودىلع ةشقانملل 

 اـهيلإ مكتحي ةدحوم دعاوقو سسأ عضو ىلإ ىوعدلا يف نوريثكلا اهنم قلطني يتلا ةيماسلا فادهألا نأ ةرهاقلا زكرم رظن تفليو  
نـحن يذلا عورشملا اهيبلي نأ نكمي ال         -ةفلتخملا مهتادقتعمو مهبهاذمو مه   تانايد نع رظنلا ضغب   -مهتدابع رود ءانب يف نويرصملا        

ةيفاك ةسارد نود نمو ،ةلجعتم ةروصب حرط دق هنأ ودبي          يذلاو ،هددصب  يذـلا ،يفئاطلا ناقتحالا ديازت نم دحلل ةسئاب ةلواحم يف           ،   
ح ينيدلا ولغلاو بصعتلا تاسرامم اهيف تلصو ،طابقألاو نيملسملا نيب          يلهألابارتحالا نم ةلاحب رذني تاب       قارـحإ ىـلع مادـقإلا د     

ةدودحم عيباسأ لالخسئانك ثالث يمالسإلا حتفلا ذنم رصم اهفرعت مل امبر ةقباس يف   ،.  
ةاواسملا قح ديكأت نم قلطنت     اهنأضرتفي ةدابعلا رود ءانبل دحوم نوناق ىلإ ةوعدلا نإ           نيب ةنطاوملا ميق ليعفتو      ،   تانايدلا عابتأ  

صولا نيعتي مث نمو ،ةفلتخملا     دئاقعلاو دويقلا فلتخم ءاهنإ     ىلإ ايلمع يضفت دعاوق ىلإ لو       ىـلع ةيزييمتلا  رئاعشـلا ةـسرامم قـح       
  ، نايدأل نومتنملا صاخ لكشب اهل عضخي      يتلاةينيدلا دئاقع وأ    وأ   نيدلل ةرياغم بهاذم     ةـلودلل يمـسرلا بهذملل وأ    يذـلا  ،   هـقنتعي  

  .اهينطاوم ةيبلاغ
ديدبت يف امامت قفخأ    حورطملاعورشملا نأ ريغ     نيذـلا   ،طاـبق ألا ةصاخبو ةينيدلا تايلقألا هرعش    تست يذلا نبغلا رعاشم   و سس  أ    

نأ احـضاو ادـبو ،نيملسـملا نـم مهنارقأب ةوسأ ،اهعيسوت وأ اهميمرت وأ مهتادابع رود ءانب صيخرت                    تاءارجإريسيت ىلإ اوعلطت      
فـلتخمب نيرصـملا قح      رادهإىلإ دوقت ،ةدابع    لا رود ءانب ىلع ةيزيجعت دويق ضرف ىلإ هجتا ،دويقلا نم دحي نأ نم الدب عورشملا                 

   .ينيدلادقتعملا ساسأ ىلع زييمت نود دويقلا هذه تقبط ول ىتح ،ةينيدلا رئاعشلا ةسرامم يف ةينيدلا مهتاءامتنا 
نأ نم رذحيو ،هتمرب عورشملا بحس        ةرورضىلع ددشي ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم نإف مث نمو            هـليدعت وأ    هرارـقإ    

، كشب أش نم  يئزج ل ينيدلا ناقتحالا ةدح نم مقافي نأ ه     ن  ةعساو تاداقتنالا هيلع   نهربتام وهو ،يفئاطلا    و   قاطنلا   اضـفر تلجس يتلا        
ملسملا بناج نم ىتح وأ     ،راطإلا اذه يف ايخيرات انبغ نوناعي نيذلا طابقألا بناج  نم ءاوس ،هصوصنل             نـم مهيدـل نكي مل نيذلا ن        ي 

ىتح   ،ةينيدلا مهرئاعش ةسرامم وأ مهتدا    بع رود ءانب يف ةلكشم لبق      تاـقرطلاو نيداـيملا لـخاد وأ ،اياوزلا وأ دجاسملا           راطإ جراخ   
لزانملاوةيموكحلا نيواودلاو ةماعلا  .  

  :ةيلاتلا تارابتعالا نم نوناقلا عورشمل هضفر يف ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم قلطنيو
ةنطاوملا ميق قرخل   "اينوناق"اساسأ ميقيو ،ةاواسملا ئدابم كاهتنا ايلمع يس        ري -نلعملا هفدهل افالخ  –عورشملا نإ   : الوأ قـحللو      

 ، رود لخاد ةينيدلا رئاعشلا ةسرامم قح نم نامرحللو          ةاواسملا يف انوناق اهل صخرم ةدابع  نيبطاـخملا  نوناقلاعورشم صخ ثيح .    
يف اهب فرتعملا ةينيدلا فئاوطلا نمهماكحأب    ، أ ينعي ام وهودالبلا وأ تانايدـلا  عابتألبق نم قوقحلا كلت ةسراممل ارابتعا م يقي ال هن   

ةسـسؤملا هـيأترت اـمل اقبط وأ       دئاسلاةيمالسإلا ةعيرشلا هقفل اقبط ءاوس ،اهب فرتعملا ريغ ةينيدلا فئاوطلا وأ بهاذملا               ةـينيدلا ، 
نإـف مـث نـمو       .رصـم لخاد اهب فرتعملا ةيحيس     ملا فئاوطلا وأ بهاذملا نع ةربعملا ةيطبقلا سئانكلا يلثمم وأ ،ةينسلا ةيمسرلا             

اـمبرو ،ةيرحب ةينيدلا مهرئاعش ةسرامم يف نييئاهبلا لثم اهب فرتعملا ةيوامسلا نايدألل ةرياغم تانايدل نيمتنملا قحب رقي ال نوناقلا         
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قي دق املثم،مهتدابع رود ءانب يف ةيعيشلا ةيلقألا قح ىلع رهزألا ةياصو ضرف ىلإ قيبطتلا يف لوؤي        فـئاوط قـح نود الئاـح ف     
اهبفرتعملا سئانكلا نم يأ نع قشنت دق ةيحيسم اهعابتأب ةصاخ ةدابع رود ةماقإ يف اهقح نم اهمرحيو   ،.  

نل ،ةدابعلا رودل ءانبلاب صيخرتلا ىلع        ةيزيجعتادويق عورشملا ضرف    : ايناث ال إ -اضـيأ دجاسـملاو  -سئانكلا ءانبب ايلمع حمس ي 
طقف ةديدجلا  ندملاكلذ نم ىنثتسي امبرو ،ندملا نودرك جراخ         لـقت ةداـبع رود يأل ءانبلاب صيخرتلا نوناقلا عورشم رظح ثيح            .  

نع   هل ةصصخملا ضرألا ةحاسم    بعصي تاحاسم ىهو ،رتم      1000  اد اهرفاوت  ةـظهابلا ةـفلكتلا نـع الضف    ةريثك ءايحأو ندم ل   خ   ،
طارتشا   ديقلااذه نم مقاف دقو     . اهيلع ءانبلاو ةحاسملا هذهب ضرأ ءارشل      نع ىرخأو ةدابع رود يأ نيب ةفاسملا لقت          الأ   1000  ، رتم  

يف ةديدج ةدابع رود ءانب نود        ايئاهنلوحي داكي   ي  ذلا رمألا      ، يأ ءانبأ نم نوبغارلا ربجيو     ةيديلقتلا ةينكسلا قطانملاو ءايحألا ةـيرق      
ىلع   ،ةدابع رود ءانب يف    قاطن جراخ اهناكم   رايتخا  اوـس ،ةينيدلا رئاعشلا ةسرامم ىحضت مث نمو ،ةيرقلا           نيملسـملل    ء  طاـبقألا  وأ   

رئاعشلا هذه ةسرامملةريبكتافاسم عطق ب جوتست  .  
نأ هنأـش نـم كلذ نأ رابتعاب ،ةفلتخملا ةدابعلا رود نيب ةلوقعم تافاسم دوجو ضرفت اهتهاجو اهل تارابتعا نأ زكرملا كرديو                      

ةـجلاعم ساـسألاب يضتقي رمألا نكل ،ةريخألا دوقعلا يف ديازتملا ينيدلا ولغلاو بصعتلا تاعزن هيذ                غت يذلا ناقتحالا ةدح نم ففخي     
رهاوـظ نم مقافي فوس ،ةينيدلا مهرئاعش ةسرامم نم صاخشألا نامرح ىلإ ايلمع لو  ؤت دويق ضرف نإ .ينيدلا بصعتل ا روذجل ةداج 
،دلا بصعتلا  يدؤي فوسو  يني لياحتلا نم ةفلتخم لاكشأ ىلإ        اـمئاد افده اهتدابع    رودو ةينيدلاةيلقألا لعجت مث نمو ،دويقلا كلت ىلع          

زتني نيذلا  ،ةيبلغألا نم نيبصعتملا تامجهل    ضرف يف قحلا   مهسفنأل نوع       ، ةيلقألا ىلع ةياصولا اـهب باـقعلا لازنإو اهتبساحم قحو           
ةسرامم نود لوحي رئاج نوناق صوصن ىلع تلياحت ام اذإ نوناقلا قاطن جراخ ةينيدلا مهرئاعشلاهعابتأ،   .  

وأ   قناعتمغرب ،ةنيكس يف ةليوط تارتفل اوشاع نييرصملا نأ ىلإ رظنلا زكرملا تفليو              ريشـنو   .مهدجاسـم عم مهسئانك قصالت       
دعاوق نأ ىلإ     اضيأ ،         "ينويامهلا طخلا "  فصنو نرق نم رثكأ لبق ةينامثعلا ةلودلا اهتعضو يتلا اشاب يبزعلا  تارارقاهدعب نم   و   لـيكو      
،   تاينيثالثلا يف ةيلخادلا ةر   ازو يضاملا نرقلا نم ةداـبعلا رود ءاـنب يـف طابقألا دض زييمتلل اساسأ ةليوط            ةرتفلتلكش يتلا   و   مـل   ،   
  .ىرخأو ةدابع رود نيب دعابت رتم ةئام نم رثكأ طرتشت

وأ ةداـبعلا    رود ءانبب صيخرتلاب صاصتخالا ةرشابم يف      -هتظفاحم قاطن يف لك   –نيظفاحملا ضوف دق نوناقلا عورشم نإ       : اثلاث
اـقفو ،ميـظنتلاو طيـطختلا نوئشـب ةصـتخملا ةيرادإلا ةهجلا يأر ذخأ دعب ،اهميمرت وأ اهعيسوت وأ اهديدجت وأ اهلالحإ وأ اهمده                        

ضفري نأ    ظفاحمللتزاجأ يتلا نوناقلا صوصن نكل      . ةيئانبلا تاطارتشالل  صيخرتلا بلط  نع حصفت مل       يـنبي ةحـضاو ريياعم      ةيأ،   
ارق اهيلع طوغضـلاو ءاو   ـه ألل عوصـخلا نـم ةنصـحم       ريغ نأشلا اذه يف نيظفاحملا تارارق لظت مث نمو        . ضفرلا وأ ةقفاوملا ر    
ةينيدلاوةيسايسلا تامئاوملاو يف زوجي يتلا    .صيخرتلا يبلاط ىلع ديقعتلا وأ ريسيتلا اهلظ ، 

شم نأل رظنلاب ،ربكأ ةروطخ صيخرتلا ضف     ر وأ لوبقلل ةحضاو ريياعم بايغ يستكيو       يـطعي صن يأ نم اولخ ءاج نوناقلا عور      
نوناقلا ماكحأقيبطت يف فسعتلل لاكشأ يأ ةهجاوم يف ءاضقلل ءوجللاو ملظتلا يف هماكحأب نيبطاخملل قحلا                طـخلا لـظي مـث نمو       .  

يف قرافلا عم ،امئاق ينامثعلا ناطلسلا نم         "نامرفب"مهسئانك ميمرتو ءانب يف طابقألا قح طبري ناك يذلا ينويامهلا            يـف   "نامرفلا"نأ     
ءاوس دح ىلع نوملسملاو طابقألا اهنم ررضتي ،افاحجإ رثكأ طورش قفووظفاحملا نم ردصي يلاحلا نوناقلا عورشم  ،.  

 -لاـعفو بسانم نوناق دامتعا نيح ىلإو      –هنإف ،نوناقلا اذه عورشم بحس ىلإ ءارزولا سلجم سيئر وعدي ذإ ةرهاقلا زكرم نإ               
وأ يـئارجإلا وأ ينوناـقلا عباـطلا تاذ تالكشـملا فلتخم ليلذتل ،ةبجاولا ةيعيرشتلا ريغ ريبادتلا     ذاختا ةرورض و ةعرسىلع ددشي  

طابقألل ةديدج    ةدابع رود ءانب مامأ ءاوس اقئاع لكشت تلاز ام يتلا ،ينمألا وأ يرادإلا                 ، وأ ليغشـت    ةداـعإب حمسـت ال وأ     لقألا ىلع  
طوغضـل ابسـحت ءاوـس ،قباسـلا دهعلا يف ةلودلا نمأ ةزهجأ تاميلعت ىلع ءانب ا     هب لمعلا قيلعت مت وأ ،لعفلاب ةمئاق سئانك حاتتفا        

نوناقلا ىلع لياحتلاب ترج دق سئانكلا هذه ءانب لامعأ نأ ىوعدب وأ،ةبصعتملا ةيمالسإلا تارايتلا  .  


