
  ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم
  ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا سلجمل نيرشعلا ةرودلا يف ةيباتكةلخادم 

 ةماع ةشقانم - ٣دنبلا 
 

 يبرعلا ملاعلا يف" نايدألا ءاردزا"
 

. ةـيبرعلا ةـقطنملا يف ريبعتلا ةيرح يف قحلا  عضو ءازإ ديازتملا هقلق نع ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم برعي 
ن وصل ةليسوك ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نم ةددجتم طامنأ ترهظ ،ةقطنملا يف ةرمتسملاو ةريخألا تاروثلا نم مغرلا ىلعف

لوـحتلا قـيرط ىلع   اهنأكو ودبت  لوديف ءاوس -" نايدألا ءاردزا"مدختسي ثيح ". نايدألا ءاردزا"ىلع ضورفملا رظحلا 
ة مكاحمو ةيدادبتسا تاموكح معدل ةادأك -ةطلسلابدانعب ةيروتاتكدو ةيكلم ةمظنأ اهيف ثبشت ت يتلا كلت يف وأ يطارقميدلا

فيوختو اهل دقنلانوهجوي نم نجسو  . ًالوـبقم ةـلودلا   هرـبتع تام ل" ءارمحلا طوطخلا"جراخ عقت ءارآ نع نوربعي  نم، 
 .ينسلا مالسإلا وهدحاو نيد ىل عيلمعلا عقاولا يف " نايدألا ءاردزا"قبطي و
 

ءاردزاب "قلعتت مهتب دارف ألتامكاحم كانه لازام ، "يبرعلا عيبرلا"حاجن ةصق هرابتعاب نوريثك لا هب داشأ يذلا ،سنوت يفف
وأ "نايدألا ماـعلا يـف    روتـسدلل ةيسيسأتلا ةيعمجلا ليكشت ذنم لقألا ىلع تالاح ثالث يف " ةماعلا بادآلا"ىلع جورخلا ، 
 لوألانيرـشت  /ربوـتكأ يـف   هماهتامت  يذلاو ،ةمسننويزفيلت ةانق ريدم يورقلا ليبن ديسلاب يلوألا ةلاح قلعتت . يضاملا

سر ىلع يوتحي مليف وهو"سيلوبيسرب" مليف ثب دعب ٢٠١١ انموي ىتح ةرمتسم هتمكاحم تلازامو  ،هللا روصت ةكرحتم مو، 
  .اذه
  

ةـمذ ىـلع عوبسأ ةدمل   ٢٠١٢طابش /رياربفيف  ةيمويلا ةيسنوتلا ةديرج ريدم ةديعس نب نيدلا رصن ديسلا زجُتحا كلذك  ،
 ١٠٠٠اهردق ةيلام ةمارغ هيلع تضرفو ،ةيراع هبش يهو هتقيدصو روهشم مدق ةرك بعال ةروص  هرشن دعب ،ةمكاحملا
  .راذآ/سرام يف رانيد
  

 راذآ/سرام ٢٨يف " هللا دبع نب رباجو "، "يجابلا دمحم نب يزاغ"نم لك ىلع ةيدهملا يف ةيئادتبالا ةمكحملا تمكح امك 
اـها  وتحمنأ ربُتعا تنرتنالا ىلع داومو تالاقم  امهرشنل رانيد ١٢٠٠اهردق ةمارغبو تاونس عبس ةدمل نجسلاب  ٢٠١٢

 .مالسإلا ىلإ ءيسي
 

حمـسي يذـلا    ،٢٠٠١ةنـسل  تابوقعلا نوناق نم ) ٣ةرقفلا ( ١٢١ةداملا  ىلإتالاحلا كلت مظعم يف تاماهتالا تدنتساو 
كانه  نأ نع باقنلا رمألا اذه فشكيثيح  ."ةماعلا بادآلا وأ ماعلا ماظنلاب رضي" اًنومضم رشني نم لكلةيئانجلا ةقحالم لاب

فلاـخي يذـلا يملـسلا ريبعتلا ىلع ةبقاعملل تابوقعلا نوناق يف لعفلاب ةدوجوملا ماكحألا مادختسا عنم ىلإ ةسام ةجاح    
،لا قالخألاو نيدلا موهفم ميـظنتل ةمئالم تاعيرشت   دعب دمتعت مل سنوتنأ نم مغرلا ىلع كلذو  ةطلسلا يف نم هقنتعي يذ

ىـلإ ءوجللا   وحن ةحضاو ةيسايس لويم هيف ترهظ يذلاتقولا اذه يف ةصاخو ،ةروثلا باقعأ يف تاعوبطملاو ةفاحصلا 
  .مالسإلانع  ةيبلغألا اهقنتعت يتلا راكفألا نوشقاني نم ةبقاعمل نيناوقلا هذه لثم
 

يتلا دالبلا يف ةيساسألا تايرحلاو قوقحلا لبقتسم لوح فواخملا نم ديدعلا ايبيل يف ةديدجلا تاعيرشتلاريثت   ، ا ضيأ ربتعت
نـم   ١٤ةداـملا نأ نم مغرلا ىلع  و. ةيومد ةروث ىلإ تلوحت ةيملس تاجاجتحا دعب يطارقميدلا لوحتلا وحن اهقيرطيف 

 يـف رداـصلا   ٣٧ مـقر  نوناـقلا نأ الإ ،ريبعتلاو  يأرلا ةيرحديؤت  ٢٠١١بآ /سطسغأيف ردص يذلا يروتسدلا دهعلا 
ج ىلإمالسإلا ةروصهوش يصخش ي أل تاماهتاهيجوت زوجي هنأ  ىلع صني ٢٠١٢ رايأ/ويام دوـيقلا نـم ةعومجم بن   ا، 
. ريبعتلا ةيرح ىلع ةضورفملا ىرخألا اهيدل يتلا ،ايبيل يف ايلعلا ةمكحملا مامأ نوناقلا اذه ةيروتسد يف نعطلا ا يلاح متيو



ايبيل لاقتنا يف مامألا ىلإ ةماه ةوطخ ذاختا مث نم و ةيلودلا تادهاعملا يف دروامبسح ريبعتلا ةيرح يف قحلا معدل ةصرف 
 .نوناقلا ةدايسو ةيطارقميدلاىلإ 

 

نـم دـيدعلا   نأ الإ ، ٢٠١١ماـع برـغملا يف ديدج روتسد عض   ووةدودحملا تاحالصإلا ضعب دامتعا نم مغرلا ىلعو 
كـلت  نيـب  نـم  و. يلودلا نوناقلا بجومب برغملا تامازتلا ىلع ةوالع ،ديدجلا روتسدلافلاخت تلازام ةيراسلا نيناوقلا 
لـصت  مـهت  هـيجوتب  حمس تي تلاو ،قحال تقو يف لدعو ١٩٥٨ماع دمتعا يذلا ةفاحصلا نوناق نم  ٤١ةداملا نيناوقلا 
وأ ةـيكلملا ةـسسؤملاب وأ يمالسإلا نيدلاب ةسام   ءارآ نع نوربعي نيذلا دا رفألا دضتاونس سمخ نجسلا ىلإ اهتبوقع 

ةـقالع  ونهارـلا عضولا ةيامحو  ن يدقتنملاتاكسإ  يفنيناوقلا هذه مادختسا  نع ربعملاثم يف و .دالبلل ةيبارتلا ةدحولاب
   ١٨ ةدملنجسل اب ٢٠١٢ماع علطم  يف ناموهبديلو بلاطلا ىلع مك ح ،دالبلا يف يكلملا ماظنلاو نيدلا نيب ةوقلا ا رهـش

. كوبـسيف يعاـمتجالا لصاوتلا ةكبش ىلع هت  حفص ىلع اهرشنب ماق داوملالخ نم " ةسدقملا برغملا ميقةمجاهم "ةمهتب 
، ع ةوالع ثيح ، ٢٠١٢ماع ةيادب ذنم " مالسإلل ةئيسم" اهربتعايتلاو  تاعوبطملا نم ديدعلاتالاصتالا ريزو رظح كلذ ىل

ريزولا اذه حن  تاـعوبطملا نيب نم ناكو . هسفن ةفاحصلا نوناق نم ٢٩ةداملا بجومب تاءارجإلا هذه لثم ذاختا ةطلس م 
اةروظحم لا  اترشن ناتللا ،ناتيسنرفلا" ناروليب ول"و" روتافرسبوأ ليفون ول وأ ديدجلا بقرملا"يتلجم نم  دادعأ امإ  اريوصت

، لوأ هللا   .يمالسإلا نيدلا بجومبلوبقم ريغ ر بتعيام وهو دمحم يبنل
 

، امأ  تاـبوقعلا  ظـلغي  يـضاملا   راـيأ /وياـم رخاوأ يف ا ًثيدح بختنملا ناملربلا ىلعنوناق عورشم حر ُتقادقف رصم يف
،ناهتما وأ مارتحا مدع ، و"نايدألاءاردزا "ىلع ةضورفملا  . تامارغلاو نجسلابةيساق  تابوقع حرتقملا نمضتي امك ءايبنألا

ةركف ت   ،  لاتايصخش لاو نييرصملا نينانفلا نم ددع فادهتسال عقاولا يف" نايدألا ءاردزا"مدخُتسا دقو مهنـيب نـم   ةزراـب
تمكح ثيحرهشأ ةثالثةدمل نجسلاب  هيلع مكح يذلا ،مامإ لداع لثمملا مكحلا اذهب ناسين /ليربأيف ةرهاقلا حنج ةمكحم  ، 

ا ةـسمخ  ل ةلثامم تاماهتاتهجو امك  .مالسإلل ةئيسم تناك -ةيحرسمو مالفأ اهنم- ةينفلا هلامعأنأ بتاماهتا  ىلإ دانتسا
  .مالفألا عانص نمنيرخآ 

  

لالـخ نـم نيدـل    اءاردزا ةراثإ وأ لالغتسا مرجت يتلا يرصملا تابوقعلا نوناق نم  ٩٨ةداملا ىل إ تاماهتالا هذه دنتست
،  "نايدألا ءاردزا" اياضق ةلسلس يف ةقلح ثدحأك تامكاحملاهذه يتأتو . ىرخأ بيلاسأ ةيأ وأ تاباتكلا وأ باطخلا رصم يف

 تنمضتيتلاو  وتاماهتا ا ضيأ ، ٢٠١١ماـع نم   ناريزح/وينوي رهش يف يطبقلالامعألا لجر  سريواسبيجن  ىلإ تهج
 هرشن دعب" نيدلا ءاردزاب" مهتـلا  تطقـسأ  دق و ،"رتيوت"يعامتجالا لصاوتلا ةكبش ىلع يمالسإلا  ىزلا نم رخست اموسر

  .فاطملا ةياهن يفسريواس ىلإ ةهجوملا 
  

و تاذـلا ىـلإ ءيسي   "هنأ دقتعي ريبعت يأ ىلع ةياغلل ةددشم تابوقع ضرفي نوناق عورشم تيوكلا يف ناملربلا رقأ ا ريخأ
 ١١١ةداـمل  ا رظحتامك . تيوكلا ةلود ريمأ هيلع قفاويذلا نوناقلا وهو " هتاجوز وأ دمحم يبنلا ىلإ وأ ةسدقملا ةيهلإلا
ىـلع  ةـيلام ةمارغو ماع ةدمل نجسلا   ىلإلص ت ةبوقعضرفتو ،نايدألا ىلإ ةءاسإلا  يلاحلا يتيوكلا تابوقعلا نوناق نم

  .مادعإلا وأ دبؤملا نجسلاب" مئارجلا"هذه ىلع ةبوقعلا لعج  ىلإيلاحلا نوناقلا عورشم فدهي و؛لاعفألا كلت 
  

حرـتقم  لانوناق لاتايعادت يدؤت نأ حجرملا نم و ،ةيميلقإلا ةيفئاطلا تاماسقنالانم قايس يف يعيرشتلا روطتلا اذه يتأي 
ثيحتارتوتلاكلت مقافت  ىلإ ببـسب ءاوـس دح ىلع   ةنسلاو ةعيشلا نم نييتيوكلا فادهتسا  ىلعةريخألا تالاحلا نهربت  ، 

ُتعايتلا مهتاقيلعت  م ةدحاو ةلاحكانهو . نيتينيدلا نيتفئاطلانم يأل  ةنيهمت رب يفيلملا دمحم ىلع ضبقلا اهيف يقلأ ا رخؤ
لـبق نـم قـحال تقو يف    هيلع مكحو  ،ةعيشلانيملس ملل ةئيسم تربتعا "رتيوت"ىلع تاقيلعت رشن هنأل ينس ملسم وهو 



ىـلع  تاـقيلعت هرشنل يعيش ملسم وهو  يقن لاديمح ىلع  ضبقلا يقلأكلذك  .رهشأ ةعبس ةدملنجسلاب فانئتسالا ةمكحم 
  .٢٠١٢ناريزح /وينوي ٤يف تاونس رشع ةدمل نجسلاب هيلع مكحو ،ينسلا مالس إللةئيسم تربتعا  "رتيوت"
  

 راذآ/سرام ٢٤ يف خرؤملا ١٦/١٨ مقر ناسنإلا قوقح سلجم رارق نأ ىلإ ،تاروطتلا هذه ءوض يفةرهاقلا زكرم ريشي 
 نمضتي ٢٠١١ ا  اضفر  ةـماعلا ةيعمجلا رارق لالخ نم نيحلا كلذ ذنم جهنلا اذه ززعت دق و". نايدألا ءاردزا"موهفمل ينمض

 ٢٣يـف خرؤـملا    ١٩/٢٥ مقرناسنإلا قوقح سلجم رارق و ٢٠١١لوألا نوناك /ربمسيد ١٩يف خرؤملا  ٦٦/١٦٧ مقر
، لناسنإلا قوقح ةنجلل مزاجلاو يمسرلا ريسفتلا نإف ،كلذ ىلع ةوالع . ٢٠١٢ راذآ/سرام ريبعتلاو يأرلا ةيرح يف قحل

هتغايص نم ءاهتنالا مت يذلا ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم  ١٩ةداملا  ىلع ٣٤مقر ماعلا قيلعتلاو 
نيناوق نأ ىلع دكؤي ٢٠١١ زومت/ويلوي يف بـجومب  لودل ا قتاع ىلع ةعقاولاةيلودلا تامازتلالا كهتنت " نايدألا ءاردزا"، 
اذـه عم ضراعتي  ": يلي ام ىلع حوضوب ٣٤مقر ماعلا قيلعتلا صنيو . ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا
فيدجتلا نيناوق كلذ يف امبرخآ يدئاقع ماظنوأ نيد يأ مارتحا مدع ر اهظإ رظح دهعلا   ).٤٨ةرقفلا (" ، 
 

 :يلي ام ىلإ ناسنإلا قوقح سلجم يف ءاضعألا لودلا ةرهاقلا زكرم وعدي اذل
 

نـم هـب لصتي   ام ، و"نايدألا ءاردزا" ىلع دارفألا ةبقاعمو ةقحالمل ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيموكحلا تاطلسلا ةنادإ •
  .فيدجتلا وأ اهتناهأوأ  اهتروص هيوشتوأ اهءازإ مارتحالا مدع ءادبإ  لثم ريبعتلا لاكشأ

 

يـف   -ةـباينلا وأ  ءاعدالا نع الضف ،ةيئاضقلاو ةيعيرشتلا تاطلسلاو تاموكحلا اهيف امب-لودلا تاطلس  ةدشانم •
يـف قـحلاو رـيبعتلا ةـيرح      صخي اماميسال ،ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا ةيلودلا اهتامازتلا ذيفنت ةيبرعلا ةقطنملا 

 ،  : يلي امل يروفلا ذيفنتلا لالخ نمةاواسملا
  

هيوشت وأ اهءازإ مارتحالا مدع ءادبإ لثم ريبعتلا لا كشأ نم هب لصتيام ، و"نايدألا ءاردزا"رظحت نيناوق ةيأ ءاغلإ  .١
 .فيدجتلا وأ اهتناهإوأ  اهتروص

 .ليبقلا اذه نم" مئارج"نع دارفأل ا ىلإ ةهجوملا مهتلا طاقسإ .٢

 .ليبقلا اذه نم" مئارج"نع لعفلاب اونيدأ صاخشأ يأ نع جارفإلا  .٣

 .ةينطولا اهتاسراممو اهتاسايسو اهنيناوق لالخ نم مهافتلاو نايدألاو تافاقثلا نيب راوحلا زيزعت .٤


