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  "يبرعلا عيبرلا"لظ يف ناسنإلا قوقح 
  ريرقتلا زجوم

  

الئاه اشاعتنا دهش يذلا 2011ماع لالخ اديرف اعضو  يبرعلا ملاعلا يف بوعشلا تشاع  ،
ةليوط دوقعل ةيصع تدب يتلا ةقطنملا هذه يف ناسنإلا قوقح زيزعتو ،ةيطارقميدلا وحن تاعلطتلل 

  .يطارقميدلا حالصإلا ىواعدمامأ 

يتلا ،ةيشحولا عمقلا ةلآ ةهجاوم يف نيباصملاو ءادهشلا  فالآنادلب ةدع يف بوعشلا تمدقو 
ةعلطتملا بوعشلا نيب  ،تادارإلا عارصل اديسجت 2011ماع ناك . قاطن عسوأ ىلع اهذحش ىرج
ةطبترملا بهنلاو  داسفلا تاكبشو يدادبتسالا مكحلا مظنو ،بناج نم ةيناسنإلاو ةماركلاو ةيرحلل

  .رخآ بناج نماهب 

ىرج ثيحبوعشلل يملسلا لاضنلل ىربك تاحاجن ماعلا دهش دقو ىلإ ةعجوم تابرض هيجوت  ، 
سنوت يف نايغطل ا زومر ةحازإ ترجو ،ثيروتلا تاهويرانيسو يلئاعلاويدبألا مكحلا مظن 

 ،ايسايس اجرخم ايروس يف يومدلا ماظنلا دجي نأ ناكمب ةبوعصلا نم تابو ،نميلاو ايبيلو رصمو
  .هبعش نع امامت هلصفت تتاب يتلا مدلا تامامحلظ يف ،ءاقبلا ةيعورشم هحنمي 

،  ىلإةتوافتم تاجردب تدتما يتلا ةيبرعلا تاروثلا حاير ريثأت تحتو  ىرخألا نادلبلا نم ددع
، ىلعأنم حالصإلا اياضق تضرف  ٍباطخ ينبت ىلإ تعراس  تاموكحلا نم ددع ةدنجأ ىلع

ع هتمجرت ترج نإويحالصإ دوعو تراس امنيب ،برغم لا يف ةيئزج تاحالصإيف ايلم ، 
ةلاحل يمسرلا ءاهنإلا مغرب ،يعيرشتلا ديعصلا ىلع سكاعملا هاجتالا يف رئازجلا يف حالصإلا 

  .1992ماعلا ذنم دلبلا اذه يف ةيراسلا ةيئانثتسالا ئراوطلا 

،طسلفلا يضارألا ىتحو ،  ترثأت ةلتحملا ةيني ةيبعشلا طوغضلا تنكمت ذإ ةيبرعلا تاروثلا عيبرب
، لا يفرط نيب ماسقنالا ءاهنإنم   نيب ةحلاصملا قافتا عيقوتوحن عفدلاو ةينيطسلفلا ةينطولا ةطلس
ناسنإلا قوقح مارتحا ديعص ىلع ايرهوج ارييغت روطتلا اذه بتري مل نإو ،سامحو حتف  يتكرح
ليكشتل ،ةيسايس ةدارإ زوربب  دعب نرتقي مل املثم ،ةلدابتملا تاكاهتنالا فقوو ،ةماعلا تايرحلاو
  .ةيئاضقلاو ةينمألا تاسسؤملا حالصإو جمدو ،ةطلسلا ةيئانث ءاهنإو ،ةينطو ةدحو ةموكح
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يف ىتح ،بوعشلا اهتمدق يتلا تايحضتلا ىوتسم ىلإ  قري مل ،ةيبرعلا تاروثلا داصحنأ ريغ 
وأ  ؤطاوت طسو ،نيرحبلا يف ةيروثلا ةضافتنالا تعمق دقف. ةطلسلا سوؤرب اهيف حيطأ يتلا نادلبلا

معدلا ىلع ةوالع ،ةضافتنالا عمق يف ةبكترملا مئارجلا نع ةيميلقإلاو ةيلودلا فارطألا تمص 
ءاهنإل ةيجيلخلا ةردابملا تءاجو . يجيلخلا نواعتلا سلجم لود لبق نم يركسعلاو يسامولبدلا
نامضل ،ةيبوروألا فا رطألاو ةيكيرمألا ةرادإلا معدب تيظح يتلاو. نميلا يف مزأتملا عضولا
ناكرأ نم ا تقؤم اسيئر ضرفتلو ،هئانبأو هينواعم رابكو حلاص هللا دبع يلع دالجلل نمآ جورخ

بازحأو مكاحلا بزحلا ءاضعأ نيب  ةيلاقتنالاةموكحلا دعاقم مساقت اهبجومب يرجيو ،هماظن 
  .ةيديلقتلا ةضراعملا

تاقافخإ رصم تدهش دقف يسيلوبلا ماظنلا سوؤرب ةحاطإلايف رصم يف ةروثلا تاحاجن مغرو   ،
تاسايس جهتنا يذلا ،ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا لبق نم  ةيلاقتنالاةلحرملا  ةرادإيف ىربك 

ةعيطق ثادحإو ،كرابم ماظن نم لماكلا صالخلا يف ةروثلا فادهأ عم  ضراعتتةظفاحملا ةديدش 
سلجملل  نيدقانلاموصخلا عمق يف هتاذ جهنلا لصاوت ى لإ ىدأ ام وهو ؛يدادبتسالاهجهن عم ةيئاهن 

ةروثلا راسم حيحصت  ىلإ وعدتيتلا ،ةيملسلا تاجاجتحالل يشحولا عمقلا ةدوع يفو ،يركسعلا 
ناسنإلا قوقح تاسسؤم ىلع موجهلا يف قوبسملا ريغ عسوتلاو  ،هتانكث ىلإ شيجلا ةدوعو

 ،   .ةلقتسملا مالعإلا طئاسو ىلع اددجم طوغضلا ديازتويندملا عمتجملاو

لوحتلل ةداج ةيلمع يف لوخدلل اظوظح رثكألا دلبلا سنوت تدب دقف كلذ نم سكعلا ىلعو 
اهيدل نكت مل سنوت يف ةيركسعلا ةسسؤملا نأ ىلإ هنم بناج يف يزعي ام وهو ،يطارقميدلا 

تحجن ةيس ايسلاو ةيقوقحلاو ةيباقنلا ةكرحلاو ةروثلا ىوق تافلاحت نأ امك ،مكحلل يسايس عورشم
مكاحلا هبزح ءاضعأو يلع نب ماظن زومر ةحازإو  ،ةطلسلا غارف ءلم يف ريصق تقو يف
لوح ينطو قفاوت ءان بل لضفأ اصرف كلذ حاتأ دقو. ةيلاقتنالا ةلحرملا ةرادإ نم ةيئاهن ةروصب

تاهجوتو تاسايس تنرتقا ثيح ،رصم يف لاحلا نم سكعلا ىلع ،سنوت يف يلاقتنالا راسملا 
ةحلصملا ةبحاص ةيسايسلا تارايتلاو ىوقلا نيب اميف ،تاماسقنالا ةدح قيمعتب يركسعلا سلجملا 

  .كرابم ماظن نم صالخلا يف

 ، ىلع ةبساحملا  نإفنميلاو رصمو سنوت يف مكحلا مظن اهتقلت يتلا ةعجوملا تابرضلا مغرو
قلطملا  اهراثئتسا نم دوقع لالخ وأ ،نيرهاظتملا ةهجاوم يف ءاوس-  ةمظنألا كلت مئارج
 .باقعلاو ةبساحملا نم تالفإلا نميلا يف ةيجيلخلاةردابملا تسرك  دقف. ةليئضلظت  - ةطلسلاب
،  تابوعصبءادهشلا حاورأل صاصقلا  مدطصي ،رصم يفو ميدقت يف ديدشلا ؤطابتلا نم  أدبتىربك
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 ، ، اهئافخإوأ  اهفالتإوأ ةلدألاب ثبعلا عنمل ةيرورضلا  تاءارجإلا ذاختا مدعوةمكاحملل نيمهتملا
ةوالع . ةقيقحلا نع فشكلا يف قيقحتلاتاهج عم نواعتلا نع  ةينمألا ةزهجألاعانتما  نعالض ف

وأ ،ةينمألا تاسسؤملا ديعص ىلع ءاوس ،يسسؤملا ريهطتلل ةذختملا ريبادتلا ةيدودحم ىلع 
يفو  .ةيذيفنتلا ةطلسلا تالخدتنع لالقتسالا تانامضل رقتفت تلاز ام يتلا ةيئاضقلا تاسسؤملا 

ةيمسر دوعو كانه ناك نإو ،يضاملا مئارج ىلع ةبساحملا يف مدقت ثدحي مل  اضيأ سنوت
  .يطارقميدلا لاقتنالا ةيلمع هيضتقت يذلا ةيلاقتنالا ةلادعلا قيرط جاهتنال

  

  ناسنإلا قوقح ةيعضو يف روطتلل ةماعلا حمالملا
  :يسسؤملاو يعيرشتلا ديعصلا ىلع روطتلا تاهاجتا - الوأ

ادب ،يسسؤملاو يعيرشتلا  ديعصلا ىلع تاروطتلا نم اددع - ةساردلا لحم- نادلبلا تدهش 
تدهش يتلا سنوت يف اقاستاو ةيباجيإ اهرثكأ لاجم يف ةيلودلا تايقافتالا نم ددع ىلع قيدصت لا، 
زييمتلا لاكشأ لك ىلع ءاضقلا ةيقافتا ىلع  اهتدبأدق  تناك يتلا تاظفحتلا عفرو ،ناسنإلا قوقح
ةيقافتالا عم اهتم ءاوملتابوقعلا نوناق صوصن ضعب ىلع تاليدعت تلخدأ امك . ةأرملا دض
،تايعمجلل ديدج نوناق دمتعاو. بيذعتلا ةضهانمل ةيلودلا ةيلودلا ريياعملل اقفو يف اهقحب رقي  ، 
وأ ةلقرع تاطلسلا ىلع رظحيو ،ةلودلا تاسسؤم ءادأ م ييقت يفو ،تامولعملا ىلع لوصحلا
 مالعإةطيرش ،جراخلاو لخادلا نم لا ومألا يقلت يف قحلا ةيعمجلل نوناقلا لفكو ،اهتطشنأ ليطعت

  . اهيلإدرت يتلا تاليوحتلاب ةموكحلا 

ترصح اهبجومبو ،رشنلاو ةعابطلاو ةفاحصلا نيناوق ىلإ ةيعيرشتلا  تاحالصإلاتدتما امك 
،  ضحلاب ةلصتملا رشنلامئارج يف ةيرحلل ةبلاسلا تابوقعلا  فنعلا وأ زييمتلا وأ ةيهاركلا ىلع

ةيلودلا تادهاعملل اقفو  ،يرصبلاو يعمسلا لاصتالاو مالعإلا ميظنتل ةلقتسم ايلع ةئيه تثدحتساو
ةيعمجلا نيوكتل اديدج  ايباختنا انوناق ةيلاقتنالاةموكحلا تدمتعا امك . سنوت اهيلعتقداص يتلا 

 ةرادإلةلقتسم ايلع ةنجل  ءاشنإ نمضتي ،دالبللديدج روتسد عضوب ةفلكملا  ةيسيسأتلاةينطولا 
ةئيهلا دعاقم ليكشت يفو ةيباختنالامئاوقلا  يف ءاسنلاو لاجرلا نيب ةاواسملا نمضيو ،تاباختنالا  ،

 ، هبزحو يلع نب ماظن زومر ىلع يسايسلا لزعلا نم عون ضرفو ،مهنيب ةفصانملاب ةيسيسأتلا
  .تاباختنالاهذه يف ةكراشملا  نم هبجومب اومرح
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، سسؤملاويعيرشتلا ديعصلا ىلع تاروطتلا تءاج  ،رصم يف اهلمجم يف لامآلل ةبيخم ي
مهوت يذلا قباسلا ماظنلا جهنب ثبشتلا ىلإدالبلا نوئش  ةرادإىلع نيمئاقلا عوزن تسكعو   ،

 ناك ،ةرستبم ةيروتسد تاليدعتب ةيلاقتنالا ةلحرملا تلهتسا دقف. هسأر ةحازإ دعب هطوقس ضعبلا
نالعإ يف تاليدعتلا هذه تجمد دقو  .هطوقس ليبق اهءارجإحر تقا دق هسفن عولخملا سيئرلا

ناك يتلا ،ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا تايحالصلا لمجم ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا حنمي ،يروتسد 
  .ناملربلاو ةيروهمجلا سيئرل روتسدلا اهلفكي

ئراوطلا نوناق مادختسا قاطن عيسوت اقحال ررقتو لب ،ةيراس ةيئانثتسالا ئراوطلا ةلاح تلظو 
ةدو دحم تاليدعت تلخدأو. عولخملا سيئرلا لبق نمهمادختسال ةنلعملا دودحلا زواجتت ةروصب 

تافقوو تاماصتعالاو تابارضإلا عمقل  ديدج عيرشت ردص امك، ةيسايسلا بازحألا نوناق ىلع
عمتجملا تامظنم ىلع دويقلا نم  اديزم ضرفي ،ديدج نوناق نسب ةموكحلا تحولوج، اجتحالا
نيب جزملا مت ثيح ،تاعلطتلا ىلإ قرت مل يباختنالا ماظنلا ىلع تاليدعت تلخدأ امك . يندملا
بابش زفح يف ةريبك تابوعص ىلإ ىض فأ ام وهو ،اعم ةيبسنلا مئاوقلا ماظنو يدرفلا ماظنلا

غلا لعج يذلا ،ةيباختنالا رئاودلا قاطن عاستا لظ يف ةصاخوحشرتلاىلع ةروثلا  ىوقلل ةب ل، 
دصح يف  يلئاعلا ذوفنلاو نيدلاو لاملا فيظوت ىلع ةرداقلا تايبصعلاو ،ةينيدلا تارايتلاو
  .تاوصألا

، ةيكلم ةردابم ربع ،ةيطارقميدلا لجأ نم يملسلا كارحلا ليتف عزن تاطلسلا تلواح  برغملا يفو
لكشت مل ةيلعفلا ةيحانلا نم اهنكل ،ةيرصع رثكأ ودبت صوصنب دالبلل ديدج روتسد ةغايصل 

ىلع اظفاحم ديدجلا روتسدلا لظ ثيح ،ةيناملربلا  ةيروتسدلاةيكلملا طمن ىلإ لوحتلل ةباجتسا 
يف انصحمو ،مكحلا يف ةعساو تاطلسب ظفتحي كلملا لظو ،تاطلسلا نيب نزاوتل ا يف للخلا هجوأ

تاباختنا  ءارجإلةوعدلاب ةيكلملا ةردابملا تطبترا امك . ةلءاسملا نع كيهان ،دقنلا نمهتاذ تقولا 
ما علا هنيمأ فلكو ،يمالسإلا هجوتلا يذ "ةيمنتلاو ةلادعلا"بزح زوف ىلإ تداق  ،ةركبم ةيناملرب
  .ةموكحلا ليكشتب ديدجلا روتسدلا ىضتقمب

، ئراوطلا ةلاح عفر نع ايمسر نالعإلاب يبعشلا كارحلا رداوب تاطلسلا تقبتسا  رئازجلا يفو
نع تضاعتسا اهنكل 1992ماع ذنم ةيراسلا  تايحالص حنمب ةيئانثتسالا ئراوطلا  تايحالص، 

 تاليدعتتلخدأ امك  .بيرختلاو باهرإلا ةحفاكم ىواعد تحت شيجلا تاوقل ةيفاضإ ةيئانثتسا
صاخشألا ىلع ءاقبإلا اهبجومب زوجي ،باهرإلا ةحفاكم ىوعدب  ؛ةيئانجلا تاءارجإلانوناق ىلع 

،  اديدج انوناق تنسو. رهشأ ةعست ىلإ لصتددمل يظفحتلا زاجتحالا نهر  فسعتلا غلاب تايعمجلل
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دامتعا نع الضف . اهتطشنأل اهتسرامم ىلعو تايعمجلا سيسأت ىلع ةلماك ةيموكح ةياصو ضرفي
ةيمالسإلا ةهبجلا "يف اقباس نيطرخنملا عنم ىلوألا ةجردلاب فدهتسا  ،بازحألل ديدج نوناق
 انوناق تاطلسلا تدمتعا امك. يبزحلا وأ يسايسلا لمعلا يف اددجم طارخنالا نم ةلحنملا "ذاقنإلل
تاسسؤملل ايرظن حمسو ،ةفاحصلا مئارج يف ةيرحلل ةبلاسلا تابوقعلا بنجت ،مالعإلل  اديدج
 ،ةضافضفلا طباوضلا نم اريبك اددع نمضت هنكل ،يرصبلاو يعمسلا ثبلا لاجم لوخدب ةصاخلا
  .تاطلسلا ىوهل اقفو ،مالعإلاو ريبعتلا ةيرح عمقب حمست يتلا

ةلاح ضرفب ةيطارقميد ةيروتسد ةيكلم لجأ نم ةيبعشلا ةضافتنالا نيرحبلا يف تاطلسل ا تهجاوو
يف نيرحبلا عافد ةوقل ماعلا دئاقلل ةعساو  تايحالصاهلظ يف تحنم يتلا  ،ةيئانثتسالا ئراوطلا
ىلع دويق ضرفو  ،قطانملا ضعب لزع وأ ءالخإو ،صاخشأللشيتفتلاو ضبقلا رماوأ  رادصإ

طاقسإو تايعمجلا  ةطشنأفقوو ،مالعإلا طئاسو ةبقارمو بناجألا داعبإو ،لقنتلاو  عامتجالاةيرح 
،نطاوملا نع ةيسنجلا  ةمكاحمللليحأ ةصاخ ةيركسع ةمكحم ت ثدحتسا امك دالبلا نع مهداعبإو ،ني
  .نييقوقحلاو نييسايسلا ءاطشنلا نم تائم اهمامأ

ةلاح  نالعإىلإ حلاص هللا دبع يلع ماظن أجل نميلا يف ةيبعشلا ةروثلا قحسل ةلواحم يفو 
 ، ةباقرلاو ،صاخشألا زاجتحاو لاقتعا يف عسوأ ةيئانثتسا  تايحالصنمألا تاطلس حنم وئراوطلا

 ،ةيجيلخلا ةردابملاب فرع ام دامتعا ىلإ ةيميلقإلاو ةيلودلا تالخدتلا تضفأو. مالعإلا لئاسو ىلع
ضرفت امك . ةطلسلا نع هيلخت لباقم يف ،ةيئاضقلا ةقحالملا نم هءابرقأو هينواعمو هنصحت يتلا

،  سسأتتةيلاقتنا ةلحرم ةردابملا  ةيديلقتلا ةضراعملا بازحأو مكاحلا بزحلا نيب ةكارشلا ىلع
 ،ةيكزتلاب ةسائرلاب سيئرلا بئان زوف ىلإ يضفت ،ةيروص ةيسائر تاباختنا هاجتاب ةردابملا عفدتو
  !نيسفانم نيحشرم ميدقت نع عانتمالاب قافتالا فارطأ مازتلا ىلع صنلا ربع

ترج ةرخأتمو ةهئاش تاحالصإ ربع ةيبعشلا ةروثلا ضيورت تالواحم حلفت مل  ،ايروس يفو
ةيراسلا ةيئانثتسالا ئراوط لا ةلاح ءاهنإ نالعإلكشي نأ لم تحملا نم ناكو .ءامدلا نم رحبطسو 
 نكل ،ةيئانثتسالا ةلودلانمأ مكاحم  ءاغلإعبتتسي هنأ ةصاخ  ،ىربك ةيباجيا ةوطخ 1963ماع ذنم 

هتاذ تقولا يف تدمع  - نوناقلا ةلود تاموقم ليكنتلاو يومدلا عمقلابتحابتسا يتلا -  تاطلسلا
ةعساو  تايحالصنمألا ةزهجأ حنمي  ،ليدب يئانثتسا عيرشت رادصتساب ئراوطلا غارف ءلم ىلإ
ديدمت ماعلا بئانل لزوجيو  ،يئاضق حيرصت نود ،عوبسأ ةدمل يظفحتلا لاقتعالاو قيقحتلا يف
  . نيرهش ىلإ لاقتعالا
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ديدج نوناق ربع ةيبزحلا ةيدعتلاب رارقإلا وحن ههجوتب  ءاحيإلايروسلا ماظنلا ةلواحم مغرو 
ةيسايسلا ةايحلا ىلع مكاحلا ثعبلا بزح ةنميه  ءاهنإهاجتاب ةدحاو ةوطخ مدقتي مل هنإف ،بازحألل 

بتعابةطلسللهراكتحاو  ايلعلا ةملكلا  هل ديدجلا نوناقلا لفكلب ،روتسدلا ىضتقمب دئاقلا بزحلا هرا ، 
 .قبسم صيخرت ىلع لوصحلا اهيلعنيعتي يتلا ،ةديدجلا ةيسايسلا بازحألا ضفر وأ  ةزاجإيف 

ةيعيرشتلا تاباختنالا ةراد إ اهبجومب دنسأ ،يباختنالا نوناقلا ىلع تاليدعت دسألا ماظن لخدأ امك
عضوو ،ةيئاضقلا ةطلسلا ىلع ةيذيفنتلا ةطلسلا ةنميه  ءاهنإبكلذ نرقي مل هنكل ،ةيئاضق ةنجل ىلإ 

تاداحتالل نوناقلا حنم دقو ،ءاضقلا لالقتسا تانامض نم ىندألا دحلا نيمأتل ةيرورضلا دعاوقلا 
لامعلا يحشرم مئاوق  ةزاجإ ةيحالص ،ثعبلا بزح اهيلع رطيسي يتلا ةيحالفلاو ةيلامعلا
  .يعيرشتلا سلجملا يف نيحالفلاو

 ةيئاشنإاصوصن نمضت يذلا  ،نييفحصلا ةيامح نوناق دامتعاب ادودحم ايباجيإ اروطت قارعلا دهش
بقاعت صوصن  يأنم اولخ ءاج هنكل ،يفحصلا قوقحل ةيرظنلا ةيامحلا نم اعون غبست  ،ةديدع
 ةيفاضإادويق تاطلسلا تضرف امك ،نييفحصلا قوقح نو كهتني نيذلا ،صاخشألا وأ تاسسؤملا
وأ ماعلا ماظنلا وأ ةماعلا ةحلصملا ةيامح ىواعدب  ،رهاظتلا يف نييقارعلا قح ىلع ماعلا لالخ
  .ةماعلا بادآلا

عورشمب عفدلا ربع ءاوس ،فسعتلا نم ديزملل ةيدوعسلا ةكلمملا يف ةيعيرشتلا تاروطتلا تهجتاو 
 ،صاخشألل دمألا ليوط لاقتعالاب -هرارقإلاح -  حمسي باهرإلاةحفا كم ىواعدب ديدج نوناق
تلخدأ امك . دهعلايلو وأ كلملا ةهازن يف كيكشت يأ ىلع  تاونس رشعل نجسلا ةبوقعب يضقيو
،نم ةينيدلا زو مرلل ةيامحلا نم ديزم غابسإتفدهتسا تابوقعلا نوناق ىلع  تاليدعت تضرفو  دقنلا

ضحلا وأ  ،ةيفئاطلا تارعنلا ةراثإ وأ ،ةعيرشلا ةفلاخم ىواعدب ءاوس ،رشنلا ىلع ةيفاضإادويق 
  .ينورتكلإلا رشنلا ةطشنأ ىلع دويق تضرفامك . ةميرجلا ىلع

قوقح زيزعت لاجم يف ةيموكحلا ريبادتلا ةلآض ىلإ نانبل يف نمزملا يسايسلا مزأتلا ىضفأو 
فنعلا  لامعأ ةحفاكملةدودحم تاليدعت ىلع  ةروصقم ةيعيرشتلاتاروطتلا مهأ تدبو ،ناسنإلا 

  .تابوقعلا نوناق يف فرشلا مئارجمساب ءاسنلا دض 

ر يرقت قحىلع ءاتفتسالا جئاتنب مازتلالاب ةلصلا ةقيثو نادوسلا يف تاروطتلا زربأ تءاج نيح يف 
بونج لا ةلود سيسأت نع نالعإلاو ،لامشلا نع لاصفنالا ىلإ تداق يتلا ،بونجلا ءانبأل ريصملا
  .اهل لقتسم روتسد دامتعاو
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  :يملسلا عمجتلاو يعامتجالاو يسايسلا كارحلل طرفملا عمقلا - ايناث

ىلع  ةايحلا يف قحلا ردهأو ،رهاظتلاو جاجتحالاو عمجتلا يف قحلل ةعورم تاكاهتنا ماعلا دهش
يف تظفاح يتلا ،ةيبعشلا تاروثلل يدصتلا يف ةوقلل طرفملا مادختسالا ءارج نم عساو قاطن 

ةيشحو مغر يملسلااهعباط ىلع لمجملا  مئارج لكشت نأل ىقرت يتلاو ،اهدض هجوملا عمقلا ، 
يفو ،سنوتو نيرحبلاو رصم يف ةيناسنإلا دض ةلمتحم مئارجو ،نميلاو ايروسو ايبيل يف برح 

  .نميلاو ايروسوايبيل 

 300مهنيب  ،فالآ ةسمخ نم برقي ام عرصم ربمسيد لئاوأ ىتح ريرقتلا لجسي ،ايروس يف
اهلمكأب ةيناكس لتك تضرعتو 2011 سرام فصتنم يف ةيملسلا تاجاجتحالا عالدنا ذنم ،لفط  ،
ةينبلا فصق يفو  ،تارهاظملا عمق يف ةليقثلاةيعفدملاو تايحورملاو تابابدلا تمدختساو  ،عمقلل
 ةحلسملا تاباصعلا ،شيجلا تاوقو نمألا ةزهجأبناج ىلإ  ،عمقلا يف كراشو ،ةيندملا ةيتحتلا

  .ةينمألا ةزهجألااهاعرت يتلا ،ةحيبشلا مساب ةفورعملا 

، دع ةمكاحم نود مادعإلاولتقل ا لامعأتلاطو  ، ترج وطابضلا نم اد ةيئاوشع ةيعامج تالاقتعا
. ماعلا ةياهن لبق فالآ 5نم رثك أل يرسقلا ءافتخالانع الضف ، صخش فالآ 10 نم رثكأ تلمش
عنمل  تايفشتسملا ىلع اهترطيس ةيتارابختسالا ةزهجألا تمكحأو ،ةيبطلا مقاوطلا فادهتسا ىرجو
  .نيباصملل ةيبطلا ةياعرلا ميدقت

ىلإ ىضفأ ام م، نيرهاظتملا ىلع نارينلا حتفب ةيملسلا تاجاجتحالاكرابم ماظن هجاو  ،رصم يف
تاحفصمو تابرعب مه سهدو ،نيرهاظتملاةدراطم ترجو  .اصخش 846نع لقي ال ام عرصم 

ةصانقلا ىلتعا امك ةطرشلا ةحاس  وهو-ريرحتلا ناديم  دهشو. نيرهاظتملا صنقل ينابملا حطسأ، 
 .ةطرشلاو ةيجطلبلا قرف نم هيف نميصتعملا ىلع ةكرتشم تامجه - ةمصاعلاب ةيسيئرلا ةروثلا
ددعل يعامج بيرهتو بوره ةيلمع أدبتل ،ئجافم لكشب امامت ةطرشلا تفتخا رياني  28ءا سم يفو

ىلع مهبيذ عتو نييسايس ءاطشن فاطتخال ةدع تالاح تلجسو .مارجإلايداتعمو ءانجسلا نم ريبك 
  .مكحلا نع كرابم ينسحقباسلا سيئرلا  ةحازإل بق ةيركسعلا ةطرشلا دي

يف  صرح -ةيلاقتنالا ةلحرملا ريدي يذلا-  ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا نأنم مغرلا ىلعو 
جاهتنا دواع ام ناعرس ه نإف ،ةروثلا ىوقعم مادصلا بنجت ىلع  ةطلسلا هيلوت نم ىلوألا عيباسألا

 سهدو ،ةقناخلا تازاغلا وأ شوطرخلا وأ ةيحلا ةريخذلا مادختسابءاوس ،ايملس نيرهاظتملا عمق 
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دي ىلع  ،ليتق ةئام ةبارق طقسيل ،نيعألاةصاخو  سأرلاى لعصاصر لا قالطإو نيرهاظتملا
  .ةيجطلبلا قرف ةكراشمب ،شيجلا وأ ةطرشلا تاوق

نم رثكأ عرصمب ةيروثلا ةضافتنالا عمق يف ةتيمملاو ةطرفملا ةوقلا مادختسا نرتقا  ،نميلا يف
حرجو اصخش 250 شيجلاو نمألا تاوق اهيف تكراش يتلا عمقلا لامعأ لالخ فلأ  15 وحن، 

ةصاخوةيشحولا حباذملا نم اددع تبكتراو. ةجطالبلاو ةحلسملا تايشيليملاو ةروثلا تاحاس يف  ، 
فصقلا تلمش ،ينميلا بعشل ا ىلع يعامجلا باقعلا نم اطامنأ ماظنلا ضرفو .ءاعنصو زعت يف

 ، تلمشو . ءوسلا ةغلاب ةيشيعمفورظل ناكسلا  عاضخإوتايفشتسملاو ةينكسلا ينابملل يئاوشعلا
   .نييقوقحلا نم اددعو نييسايسلاءاطشنلا نم تائم يرسقلا ءافتخالاو  فاطتخالاتايلمع 

ةيملسلا ةيبعشلا ةروثلا عمق يف يلع نب ماظن بناج نم ةوقلل طرفملا مادختسالا ىضفأ  ،سنوت يف
تالاقتعالا تلاطو اصخش 147نع لقي ال ام عرصم ىلإ  حارس قلطأ  ،صخش 1200وحن ، 

ثيح ،عمقلا لامعأ عم ةيروف ةعيطق هيلع بترتي مل  هطوقس نكل. ماظنلاطوقس دعب مهمظعم 
  .صاخشألا تائم زاجتحا اهقفار ،ماصتعالاو رهاظتلا يف قحلا ىلعتاءادتعالا ضعب تلجس 

ن  م رثكأطوقس ىلإ ةيملسلا  ةيبعشلاةضافتنالا عمق يف ةطرفملا ةوقلا  مادختسا ىدأ ،نيرحبلا يف
نم نامرحلا وأ لمعلا نع  فاقيإلاوأ يفسعتلا لصفلا تلمش  ،ةيماقتنا لامعأ ترجو. اليتق 30

كلذك عم قلا تاءارجإتفدهتساو . ةضافتنالل نيرصانملا نينطاوملا نم فالآلةيساردلا حنملا 
ليحأو ،لاقتعالل زكارم ىلإ تاسسؤملا هذه  نم ضعب لوحتو ،ةيحصلا تاسسؤملا يف نيلماعلا

ةظلغم ماكحأ مهضعب قحب تردصو ،ةيركسعلا ةمكاحملل يبطلا لقحلا يف نيلماعلا نم تارشع 
  .نجسلاب

علطم يف ةيعامتجا تاجاجتحال ةيحلا ةريخذلا مادختسابو ةوقلاب تاطلسلا تدصت  ،رئازجلا يف
 ، ،  نعالضف حيرج ةئامنامثو ىلتق ةثالث اهلالخ طقس ،ماعلا صخش فلأ ىلع ديزي ام فيقوت

، تارهاظملا قيوطت ىلإ تاطلسلا تدمعو  رصمو سنوت يف ةروثلاب ةرثأتملا ةيملسلا تارهاظتلا
  .نيرهاظتملا فوفص قشو بيهرتلل ةيجطلبلا تمدختساو

، نم  "رياربف 20"ةكرح اهيلإ تعد يتلا تارهاظ ملل فينعلا عمقلا ىلإ تاطلسلا تأجل برغملا يف
ضعب يف فن علاب تمستااهنكل ،ةيملس تارهاظملا تأدب دقو ،داسفلل يدصتلاو حالصإل ا لجأ
يف  نوطشنلا لظو .رهاظتم يتئامنم ر ثكألاقتعاو  ،صاخشأ 6عرصم ىلإ اهعمق ىدأو . ندملا
  .نيلوهجم نم تاءادتعالو ةقحالملل افده رياربف 20 ةكرح
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،  تمدختسا ثيح - اهتيدودحم ىلع–ةيملسلا تارهاظملا  اضيأعمقلا لاط  ةيدوعسلا ةكلمملا يف
،  صاصرلاوزاغلا لبانق   دارفأضعب كلذ يف امب ،تائملا لقتعا وتارهاظملا ضعب ةهجاوم يف

  .ايروس يف ةيراجلا حباذملا ىلع اجاجتحا اورهاظت نيذلا ،ةيروسلا ةيلاجلا

، نم ةديازتم  طوغضلالحم  ةيملسلاتاجاجتحالاو  تاعمجتلاتلظ  ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا يف
نم أ ةزهجأتهجاوو . ةزغ عاطق يفو ةيبرغلاةفضلا يف ةينيطسلفلا ةينطولا ةطلسلا يفرط يبناج 

ينيطسل فلا يسايسلا ماسقنالا ءاهنإلجأ نم رهاظتلل  ،"راذآ 15بابش "فالتئ اتاءادن  "سامح"
اديهمت ،نيرهاظتملا عم  كابتشالل سامح ةكرح راصنأبعفدلا بو ،فالتئالا يفنيط شنلا لاقتعاب
، . ةوقلاب نيرهاظتملا قيرفتل ةطرشلا لخدتل تلظ دقف ةينيطسلفلا ةحلاصملا قافتا عيقوت مغرو

  .عمقلل افده "راذآ 15بابش "تايلاعف 

،  لامعأتضفأو . ةيبرعلا تاروثلا حايرب ةرثأتم ةيملس تارهاظم ةدع عمقلل تضرعت قارعلا يف
نع لقي ال ام طوقس ىلإ ! ةيجطلبلا نم تاعومجمب اضيأةموعدملا  ،نمألا تاوق بناج نم عمقلا

  .اليتق 12

سيئرلا ليحرل وعدت  ،ةيملس تاجاجتحا عمقل ةطرفملاةوقلا نمألا ةزهجأ تمدختسا ،نادوسلا يف 
ىلع يسنجلا ءادتعالاو شرحتلا و ،مهلاقتعاو نيرهاظتملا ىلع ةيندبلا تاءادتعالاو ،ينادوسلا
  .تايقوقحو تايسايس تاطشان

  
  :تامولعملا لوادتو مالعإلاو ريبعتلا تايرحل قاطنلا ةعساو تاكاهتنا -اثلاث

ىلع و نييفحصلا ىلع ةعساو تاءادتعاب نادلبلا نم ددع يف ةيبعشلا ةضافتنالا ةهجاوم تنرتقا
نميلا سنوتو رصم يف تاطلسلا  تعطقو. ةفلتخملا ةيمالعإلا مقاوطلاو بناجألا نيلسارملا
  .ةلومحملا فتاوهلاو تنرتنإلا ةكبش ربع ةصاخبو لاصتالا تاكبش ايروسو

تاطلسلا تعنمايروس يف تضرفو ،دالبلا لوخد نم بناجألا نيلسارملاو نييفحصلا نم اددع  ، 
لاقتعالل نوروصم ضرعت امكةموكحلا ةيؤر ىنبتت ال يتلا ةيئاضفلا تاونقلا ىلع ةباقرلا  ،. 
نييسايسلا ءاطشنلاو نييفحصلاو باتكلا نم اريبك اددع فاطتخالاو لاقتعال ا لامعأ تلمشو
نيمعاد نيعدبمو نينا نف يشحولا عمقلا لامعأ تلاط امك. الوهجم مهضعب ريصم لظو ،نينودملاو
نم ليلق تقو دعب رهنلا يف هتثج تيقلأو "راشب اي لحرا اللاي"ةينغأ بحاص  لتق دقو. ةروثلل  ،
  .هفاطتخا
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نيدقانلا ىلعو  ،مالعإلاو ريبعتلا ةيرح ىلع طوغضلا فقوتب كرابم ةحازإنرتقت مل  ،رصم يف
نوئشل هترادإ تبحاص يتلا  تاكاهتنالاو ،ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا اهجهتنييتلا تاسايسلل 

، لاو نينودملاوةروثلا بابش نم ددع ليحأ ثيح  ندالبلا ةيركسع تامكاحم ىلإ نييسايسلا ءاطشن
نييفحصل ةيركسعلا ةباينلا ءاعدتسا  رركت امك ،ةيركسعلا ةباينلا لبق نمقيقحتلا ىلإ وأ 

ببسبنييمالعإو طوغضلا ت لاطو ،ةحلسملا تاوقلل ةءاسإلاب معزلا وأ ،ىلعألا سلجملل مهتاداقتنا ، 
داعبإ وأ اهضعب ثب فاقيإىلإ  تضفأة، يرصملا تايئاضفلايف  اهيمدقمو ةيراوحلا جماربلاضعب   ،

ةريزجلا "و "ةيلودلا ةريزجلا"ةانق اهسأر ىلع ةيئاضف  16بتاكم ةمهادم  ترجامك  .اهيمدقم
 مهتدمعأكرت ىلإ ةدمعألا باتك نم ددع رطضاو ،فحصلا ضعب ترد وصو ."رصم/رشابم
  . فحصلا يف ةيركسعلا ةباقرلا تالخدت ديازت ىلع اجاجتحا ،ءاضيب

 ، ،  ةضافتنالاعمق نرتقا نميلا يف طئاسو  عيمجوةفاحصلا ةيرح ىلع برحلا قاطن عيسوتب
يف مهبجاول  مهئادألالخ مهعرصم  نييفحصلاونيروصملا نم  4نع لقي ال ام ىقلو . مالعإلا

تاونقلا مقاوطو نييفحص لا ىلعةيندبلا تاءادتعالا ةرئاد تعستاو . اهعمقلامعأو ةضافتنالا ةيطغت 
 ضعب ليحرت ىرجو ،مهنم اريبك اددع يفسعتلا لاقتعالاو فاطتخالا لامعأ تلاطو ،ةيئاضفلا

راقم ضعبو نييفحصلا ةباقن رقم ةمهادملل ضرعتو ،ةيبنجألا  تايرودلاويفحصلا يلسارم 
ت امكةينورتكلإلا عقاوملاو فحصلا تبجحو ،اهعيزوت  ةقاعإوأ فحصلا ةرداصم تدياز ، 
  .ةضافتنالايطغت يتلا ةيرابخإلا ةينورتكلإلا  عقاوملانم  اددع تاطلسلا

، طسو  هلاقتعا دعب يفحص لتق امك ،هزاجتحا لالخ هعرصم ينورتكلإ طشان ىقل نيرحبلا يف
،  رخآ اددع لاقتعالا تاءارجإتلاطو  .بيذعتلل هضرعتل ريشت لئالد نييفحصلاو نييندملا نم
،الاقتسا ميدقت ىلع نويفحص ربجأو  هيف ررقت يذلا هسفنتقولا  يف لتقلاب اديدهتةيفحص تقلتو  مهت
، ، وبناجألا نييفحصلا نم اددع ةيدسج تاءادتعاتلاطو  .ةمكاحملل اهتلاحإ مهنم رخآ ددع دعبأ

 "ةريزجلا"ةانق ىلع طوغض تسرومو ةينورتكلإلا عقاوملا نم ددع ب ِجحو ،مهضعب فيقوتىرجو 
  .يقئاثو مليفثب عنمل ةيز يلجنإلاب

يف سوملم جارفنا نم يلع نب ليحر دعب  هتدهش امل رظنلاب، ءانثتسا "ةروثلا"سنوت  لكشت
تاعيرشت فيظوت اهيف ىرج ،ةدودحم عئاقو روهظ نم ع نمي مل كلذ نكل. ريبعتلا تايرح ةسرامم
تديازت و. ماعلا نمألا ةعزعز وأ شيجلاب ينلعلا ريهشتلا ةمهتب ،صاخشأ ةبقاعم يف يلع نب

تايرح ىل ع ةفرطتملا ةيفلسلا تاعامجلا ضعب طوغض دعاصتل ارظن ،لبقتسملل ةبسنلابفواخملا 
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بسانم لعف در دجت نأ نودةيصخشلاوةيميداكألا  تايرحلاوعادبإلاو ريبعتلا  هذه ةيامحل  ا، 
  .يمالسإلا هجوتلا تاذ ةضهنلا ةكرح اهدوقت يتلا ،ةموكحلا بناج نم تايرحلا

نادوسلا تدهش لب ،ريبعتلا تايرحل ةيدرتملا ةيعضولا يف  اظوحلم الدبت ىرخألا نادلبلا دهشت مل
  .تايرحلا هذهل روهدتلا نم اديزم ،ةينيطسلفلا يضارألاو نانبلو

، نم ددع راقم تضرعت ثيح ،ريبعتلا تايرح ىلع قاطنلا عساو اموجه  نادوسلا دهش دقف
نييفحصلا نم ددع لاقتعاو فيقوت ىرجو ،نمألا ةزهجأ لبق نم قيوطتلا وأ  ةمهادمللفحصلا 

،اهتدهش يتلا ةيبعشلا تارهاظ ملا ةيطغتةيفلخ ىلع ،نيلسارملاو   تاءارجإتلاطو  دالبلا
 ءادتعالانع ريرقت رشن  ببسب ؛سبحلاب اماكحأ ناتيفحص تقلتو ،فحصلا نم اددع ةرداصملا
ادانتسا فحص  6رودص تاطلسلا تفقوأو  .ةينمأ رصانع لبق نم تاطشانلا ىدحإ ىلع يسنجلا
دعب ةينادوسلا ةيسنجلل مهدقف ينعي ام وهو ،بونجلا ءانبأ نم اهيرشان وأ اهيكلام  ضعب نأ ىلإ
 بازحأىلع قاطنلا ةعساو ةمجه قايس يف ىرخأ ةفيحص تقلغأ امك ،بونجلا  ةلود ءاشنإ
تلمش  ،"لامشلا يف نادوسلا ريرحتل ةيبعشلاةكرحلا "ـل اهمعد يف هبتشملا فحصلاو ةضراعملا
زومر ونينودم  لاقتعا ىرجامك . ةكرحلاهذهل مهترصانم يف هبت شي نمم تائملا لاقتعا

  .تابسانم ةدع يف ةيسايسلاةضراعملل 

لوح يسايسلا باطقتسالا قايس يف  ،عادبإلاو ريبعتلاتايرح ىلع طوغضلا  تديازت ،نانبل يف
بعشلا عم نماضتلا نم فقوملا لوحو ،يريرحلا قيفر قبسألا ء ارزولا سيئر لايتغا ةيضق

 ، تاقحالمو ،ةيعادبإ لامعأ ضرع عنم ىلإ كلذ ىدأو  .ناريإ يف ةيبعشلا تاجاجتحالا وأيروسلا
 ، ةلودلا تاسسؤم  تزجع امنيبنييمالعإلاو نييفحصلل ةرشابم تاديدهتو ةيندب تاءادتعاو ةيئاضق

   .تاديدهتلاو تاءادتعالا كلت نم نييمالعإلاو نييفحصلل ةيامحلا نيمأت نع

سرامت ةينيطسلفلا ةطلسلا يفرط نيب عارصلا تايعادت تلظ  ،ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألايفو 
نيتكرحلا ىلع نيبوسحملا  ىلع - سامحو حتف يتكرح نيب ةحلاصملا ماربإنم مغر لاب-  اهريثأت
 ءابنألاتالاكو يلسارمو ن ينودمو نييفحصو ،ةينويزفيلت تاونقوةيفحصو  ةيمالعإ تاسسؤم نم
وأ لاقتعالا وأ  ةيندبلا تاءادتعالا وأ ةقحالملل ةزغو ةيبرغلا ةفضلا يف اوضرعت ثيح ،باتكلاو

سامح ةكرح تدرفناو  .ةيبنجأو ةيلحم ةعاذإلا وأ ةزفلتلل وأ ءابنألا تالاكول بتاكمةمهادم 
  .ةزغ عاطق يف تابتكملا نم ةيئاورلا لامعألا ضعب ةرداصمب
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، وأ ةيندب تاءادتعال نورخآ ضرعتو ،نييمالعإو نييفحص ةعبس ماعلا لالخ لتق  قارعلا يف
  .ةيسايس عفاودب ةيئاضق تاقحالم وأ تاديدهت

مهضعب  ضرعتنع الضف ،ةيئاضقو ةينمأ تاقحالمل افده نونودمو نويفحص لظ  ،برغملا يف
 تاسسؤملادقتنت تالاقم  ببس، بماع ةدمل نجسلاب امكح زراب يفحص ىقلتو ،ةيدسج تاءادتعال
ثب تاطلسلا تق لعو. ارهش 19ةدمل نجسلاب امكح داسفلا ةحفاكم يف طشا نو نودم ىقلتو ،ةينمألا
 20"ةكرح رودو  ،برغملايف  يسايسلاكارحلل هلوانت ةيفلخ ىلع ةينويزفيلتلا جماربلا دح أ
  ."رياربف

،ةيبرعلا ةكلمملا يف تاطلسلا تلص اوو  تقلأو ،ةينورتكلإلا عقاوملا بجحو ةبقارم ةيدوعسلا
ةيفحص تايطغت وأ تالاقم ببسبنينودملاونييفحصلاو باتكلا نم ددع ىلع ضبقلا  تردصو ،   ،

  .نييفحص ةثالثل ةباتكلا نم عنملاب تاميلعت

  
  :ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا ةيعضو - اعبار

تامصب ةيبرعلا تاروثلا ماع كرتي مل سنوت ءانثتساب قوقح نع نيعفادملا ةيعضو ىلع ةيباجي إ، 
 ثدحسكعلا ىلع لب ،يندملا عمتجملا ءاطشنو ناسنإلا  ايروس يف ةصاخبو ريبك درت نيرحبلاو ، 

ةهجاوم يف مهسفنأ رصم يف  يندملاعمتجملا  تامظنموناسنإلا قوقح  وعفادم دجو اميف .نميلاو
 مهتامظنمو ناسنإلا قوقح يعفادمب شرحتلل ىرخأ لاكشأ يأ هتوارض يف قاف ،قاطنلا عسا موجه
  .عولخملا سيئرلا دهع يف

،  1800لمش  وفعراطإ يف نييباقنلاو نييقوقحلا ءاطشنلا نم ددع حارس قلطأ  ،سنوت يف نيجس
عفرو  .يرسقلا يفنلا نم ةليوط تاونس دعب مهدالبل ةدوعلا نم نيزرابلا ءاطشنلا نم ددع نكمتو

ينطولا سلجملا "و "ناسنإلا قوقح نع عافدلل ةيسنوتلا ةطبارلا"راقم نع بورضملا راصحلا 
نم  يلع نب ماظن لظ يف انوناق اهبفرتعي مل يتلا ةيقوقحلا تامظنملا نم ددع نكمتو  ،"تايرحلل
،  اضيأ حيتأامك . اهليجست تاءارجإ ءاهنإ ةينوناق ةفصب ليجستلا ةيلودلا ةيموكحلا ريغ تامظنملل
قوقح يلضانم نم تارشعل حيتأ و. نوجسلا ةرايزو قئاقحلا يصقت تاثعبو تارمتؤملا ميظنتو

مكحت يتلا  ،ةيعيرشتلاو ةيسايسلا تاهجوتلا ةغايص يف ةكراشملايندملا عمتجملا ءاطشنو ناسنإلا 
بختنا و. ةروثلا فادهأ قيقحتل ايلعلا ةئيهلا يف مهليثمت ربع ،يطارقميدلا لاقتنالا ةيلمعتاراسم 
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بختنا امك "تاباختنالا ةرادإل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا"ةسائر ل زرابلا يقوقحلا يبودنج لامك  ،
  .دالبلل اتقؤم اسيئر يقوزرملا فصنم زرابلا يقوقحلا

افده اهسفن يند ملا عمتجملاو ناسنإلا قوقح تامظنم تدجو، رصم يف كلذنم ضيقنلا ىلع 
فدهتسي يذلا يمالعإلا  ريهشتلل ةيموكحتالمح نم اءدب ،ةدع تايوتسم ىلع حساك م وجهل

دح  ىلإ لصتتاماهتا نمضتتو ،ةيرس ةروصب ير جت تاقيقحتبحيولتلا ربع وأ ،ةعمسلا ثيولت 
 تامظنملانم ر يبك ددعل ةيفرصملا تاباسحلا ةيرس نع فشكلل تاءارجإذاختا و، ىمظعلا ةنايخلا
ةعضاخلا تايعمجلا لمع ةبقارم يف يزكرملا كنبلا لبق نم يفسعتلا لخدتلاو  ،اهنع نيلوئسملاو
،  نماضتلاةرازو بناج نم ةلماك ةياصول   الصأ تابيرستب  ةيمالعإلاتالمحلا  ةيذغتويعامتجالا

اولقتسملا ريغ يئاضقلا قيقحتلازاهجل ةبوسنم ةطولغم ماقرأ وأ تامولعمل ةدمعتم   لاخدإب حيولتل، 
  .يعمقلاتايعمجلا نوناق  ىلعةيفسعتلا دويقلا نم ديزم 

تامظنم  تسل ابتكم 17شيتفتو ةمهادمب ةحلسم تاوق ةبحاصمب ةباينلاب نوفظوم ماق ربمسيد يفو 
ىلإ اهيف  نييرصملاوبناجألا نيفظوملاو نيلوئسملا نم  43ةلاحإو ،ةيرصمو ةيناملأ وةيكيرمأ 

ينوناقلا ماظنلل ةفلاخملاب  لاومأوحنم يقلت ، وصيخرت نود لمعلاب تاماهتاةيفلخ ىلع ،ةمكاحملا 
  .يرصملا

يعسلا لظ يف ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا هاجت ةيعمقلا  اهتاءارجإ تاطلسلاتدعص ،ايروس يف 
فيقوتلل نيعفادملا نم ريبك ددع ضرعتو ،اهبعش قحب  ةيشحولااهمئارج ىلع ميتعتلل مومحملا 

تاديدهتل وأ ةيدسج تاء ادتعال وأ رفسلا نم عنملل وأ ،ةليوط تارتفل لاقتعالا وأ تقؤملا
هعرصم زراب يقوقح ىقلو ،ي فنملا نملمعلا و دالبلا ةرداغمل نيعفادملا ضعب رطضاو .لايتغالاب
  .نمألا ةزهجأ صاصرب

تام كاحمل مهنم ةزراب زومر تمدقو ،نييقوقحلل عيورتلاو بيهرتلا لامعأتدعاصت ،نيرحبلا يف 
مهنم ددع ضرعت امك . مهضعبل دبؤملا نجسلا دحلتلصو  ماكحأىلإ تداق  ،ةرئاج ةيركسع
قوقحل نيرحبلا زكرم سيئر لزنم فصقو  ،لتقلاب تاديدهت يقوقحلا لمعلل زومر تقلتو ،بيذعتلل

ىرجو نييقوقحلا ءاطشنلا ن مددعل لزانم تمهود امك ،ةرم نم رثكأ زاغلا لبانقب ناسنإلا 
، ةيلودلاتامظنملا يلثمم ىلإ طوغضلا تدتماو  .ءاطشنلا نم ددع ىلع ضبقلاىقلأ و ،اهشيتفت
  .ةيركسعلا تامكاحملا ةبقارمو لوخدلاب نيرخآل حمسي ملو ،دالبلا ةرداغم ىلع مهضعب ربجأ ثيح
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ر ودلاببس ، باهلمعيف  نيطرخنملاوناسنإلا قوقح تامظنم ىلع تاءادتعالا تديازت ،نميلا يف 
ةيامحل ةيلودلا  تايلآلاعم نواعتلاو  ،ناسنإلا قوقح مئارج فشك يف تامظنملاهذه هب علت يذلا
مهضعب  ،فيقوتلل وأ فاطتخالل نوطشان ضرعتدقو . ةروثلل رشابملا ريغ معدلاو ،ناسنإلا قوقح
قوقح نع عافدلل  ةينميلاةمظنملا "، و"دويقالب تايفحص "ةمظنم يف ةزراب ةيقوقح  تادايق
ريدم تاديدهت تلاط امك "ناسنإلا سأرت ةيقوقحو  ،"ةيفحصلا تايرحلاةيامحو ل يهأتلا زكرم"، 
هلايتغال ةلواحم نم يقوقح طشان تلفأو"ناسنإلا قوقحل قئاقشلا ىدتنم" رقم ماحتقا ىرجو . ، 
هتايوتحم تبهنو"ناسنإلا قوقحل ينميلادصرملا " يف،  تافلمل فيش رأ ربدمقيرح مهتلا نيح  ، 

تدب تاسبالم يف  - قباس تقو يف اهرقم فصق باقعأ يف–" دوه"ةمظنم  رقم يفناسنإلا قوقح 
  .حلاص هللا دبع يلع ماظن مئارج قثوت يتلا تامولعملانم صالخلا فدهتست 

ءاطشنلا نم  ددعل ةيئاضقلا تاقحالملاوزاجتحالا  تاءارجإتلصاوت ،ةيدوعسلا ةكلمملا يف 
ةبلاطملا مهتب يقوقح طشان ةمكاحملل مدقو ،ةير وتسدو ةسايس تاحالصإىلإ نيعادلا نييقوقحلا 

دعب  ةمكاحمللرخآ ل يحأو ،ةيبنجأ تاهج عم لصاوتلاو ،دالبلا ةعمس هيوشتو ،ةيروتسد ةيكلمب
  .نيرحبلا يف ةروثلا معدب هماهتا

 ،  ،ةيبرغلا ءارحصلا ميلقإ يفيندملا عمتجملا تامظنمو ناسنإلا قوقح  تامظنم تلظبرغملا يفو
يف ناسنإلا قوقح يعفادم نم ددع ضرعتو . ةينوناق ةروصب طاشنلاةلوازم نم  ةمورحم
 اهيلإ تعديتلا ،ةيملسلا تاجاجتحالا يف مهتكراشم لالخ برض لابتاءادتعال  ةدع تابسانم

أل اضيأ افده اهرداوك ناك يتلاو"رياربف 20"ةكرح  تدأ يتلا تا ءادتعالاو بيهرتلا نم لاكش، 
  .مهدحأ عرصمىلإ 

 ، قحب  ،ةيئاضقلاتا قحالملاو ةليوط تارتفل يظفحتلا زاجتحالا تاءارجإ تلصاوتنادوسلا يف
 ،تاقيقحتلنييقوقحلا ءاطشنلا ونييفحصلا نم ددع ليحأو  ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا نم ددع

  .ةينمأ رصانع لبق نم يسنج ءادتعال افده تناك يتلا تاطشانلا ىدحإ عم مهنماضتدعب 

قوقحل ينانبللا زكرملا "عم اذكو ،ناسنإلا قوقح يطشان ضعب عم تاقيقحت تحتف ،نانبل يف 
ناسنإلا قوقحل  ةينيطسلفلاةمظنملا ترطضاو . بيذعتلا عئاقو ضعبلوانت ةيفلخ ىلع  ،"ناسنإلا
،ىلإ " قوقح" اهيلثمم لوخد ىلع ةضورفملا دويقلل ةجيتن  درابلا رهن ميخم يف اهبتكم قالغإ
  .ميخملاب اهجمانرب قسنمل مايأ ةعضبل زاجتحالاو ةنيهملا ةلماعملا ىلعةوالع  ،ميخملل
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دويقلا نم اديزم ةزغب سامح ةموكح تضرف ةلتحملا ةينيطسلفلايضار ألايفو   يتلا ةيمكحتلا، 
ةصاخبو نوناقلاماكحأل  ةفلاخملابتايعمجلا لمع  ىلعةقبسملا ةباقرلا ضرف ىلإ يقترت  امي ف، 

 لمعجمارب يف نيكراشملل رفسلا ىلع ادويق ضرف و ،ةحنام تاهج نم ةلومملا ةطشنألابقلعتي 
تايعمجلا نم  اددع تلحو سامحةموكح  تقلغأامك  .ةيبرغلاةفضلا ىلإ ناك ولو ىتح ،تايعمجلا 

ةحلاصملا نع امغرو لباقملا يفو . ناسنإلا قوقح اياضقب ةلصتمتاودن تعنم و ،ةيفسعت ةروصب
تايعمج ليجست يف عنامت ،ةيبرغلا ةفضلاب هللا مار ةم وكح تلظ ،سامحو حتف نيب ةيمسرلا

  .ةيراس سامح ىلع ةبوسحمةيعمج ةئام نم رثكأ لح تارارق تلظو  ،سامح ىلعةبوسحم 

 ديدهتلاو زاجتحالاوفيقوتلل افده نييباقنلاو نييقوقحلا ءاطشنلا نم ددع لظ ،رئازجلا يفو 
 ةلقتسملا ةباقنلا ةطشنأةرصاحم تفدهتسا  ،ةيفسعت ةيرادإطوغض تلصاوتو ،ةيئاضقلا تاقحالملاو 

اماكحأ نيلطاعلا قوقح نع نوعفادم ىقلتو . اهراقم نم اهءالخإو ،ةيمومعلا ةرادإلا يفظومل
  .تاونس ثالثل لصت ددمل نجسلاب

  

  :نوجسلا لخاد ةيدرتملا عاضوألاو بيذعتلا مئارج -اسماخ

،  ريبك روهدتب 2011ماع نرتقا  نادلبلا نم ليلق ريغ ددع يف نيزجتحملاو ءانجسلا ةيعضو يف
راقمو نوجسلا لخاد ةايحلا قح كاهتنا يف ىربك ةرفط دهش ماعلا اذه نإ لوقلا زاج امبرو 

  .زاجتحالا

يف مه نفدو ،نيزجتحملا نم تائملل ةيدسجلاةيفصتلا ىلع تاطلسلا مادقإ ريرقتلا حجري ،ايروس يف 
اهعوقو حجري ،زاجتحالا راقم  لخادةافو ةلاح  50ىلع ديزي ام ريرقتل ا لجسو. ةيعامج رباقم
ىلع ديزي ام ريصم نإف ماعلاةياهن ىتحو . بيذعتلل ةرشابم ةجيتنك عمق لالخ  زجتحمفالآ  5، 
  .الوهجم لاز ام ةيبعشلا ةضافتنالا

 بايغلاوينمألا تالفنالا باقعأ يف مهعرصم انيجس  189نع لقي ال ام ىقل ،رصم يفو 
ةروصب نوجسلا نم ددع باوبأ حتف نم هعبتتسا امو 2011رياني  28دعب لماكلا يطرشلا   ،

تعفد دق  ةينمأرصانع نأ  ةيناديم ريراقتتحجرو . رارفلانم  ءانجسلا فالآ نيكمتل ،ةدمعتم
دوقت يتلا بارطضالا نم ةلاح ةعاشإل  ،يعامجلا نايصعلاو درمتللنوجسلا ضعب يف ءانجسلا 

  .ءانجسلا رارف ىلإ
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ةطرشلا يديأ ىلع بيذعتلا تاسرامم نم ىواكشلا  عطقنتمل  ،2011رياني يف شيجلا  لوزنذن مو
تا يسايس تاطشان رابجإو ،تاناهإلا هيجوتو يبرهكلا قعصلاو لحسلاو برضلا ربع ،ةيركسعلا
  .نهتيرذعتابثإل ةيرا بجإ ةيبط صوحفل عوضخلاىلع  -زاجتحالل نضرعت نمم–

يعفادمو نييسايسلا نيلقتعملا دض جهنمم بيذعتو عمق ةلمح  تاطلسلاتسرام ،نيرحبلا يفو 
 ،زاجتحالا راقم يفةافولل  لقألا ىلعتالاح عبرأ  تلجسو. زاجتحالا زكارم لخاد ناسنإلا قوقح

  .يبطلا لامهإلاوأ ةلماعملا ءوسو بيذعتلل ةجيتن 

ءافتخالاو  فاطتخالاتالاح عويش لظ يف نيزجتحملا قحب  تاكاهتنالاتدعاصت ،نميلا يف 
ةفولأم ريغ  تاسراممتلجسو . ةيئاضقلا ةباقرلل عضخت ال لاقتعا زكارم لخاد عاديإلاو ،يرسقلا
تلجس امك . مهيلع نيباعثلا قالطإو ةملظمو ةقلغم فرغ يف مهعضو تلمش ،نيلقتعملا عيورتل
  .بيذعتلل ةجيتن امهعوقو حجري ةافولل نيتلاح

،ة، لتحملا ةينيطسلفلا يضارألا يفو ةموكح نم أ ةزهجأبناج نم  ةدمتعم ةسرامم بيذعتلا لظ
ةجيتن اه عوقو حجري يتلا ةافولا تالاح نأ ريغ ،ةيبرغلا ةفضلاب هللا مار ةموكح، وةزغب سامح
  .سامح نمأ ةزهجأ ىدل زاجتحالا نهر تناك اهعيمج ،تالاح ثالث يف تزكرت بيذعتلل

نجس لخاد تاجاجتحا ءاهنإل شيجلاو  نمألاتاوق بناج نم  ةفينعلاتالخدتلا تضفأ ،نانبل يف و
  .ءانجسلا نم نينثا عرصم ىلإ ةيمورلا

، انم  ددعقحب يسفنلاو يندبلا بيذعتلا نم ةيساق لا كشأ تلجس ،نادوسلا يفو نيزجتحمل
تاءادتعالاو تاشرحتلا نم ةفلتخم لاكشأل تازجتحم ءاسن ضرعت نم ىواكشلا تديازتو 

  .ةيسنجلا

 ، نع الضفبيذعتلا نم ةفلتخم لاكشأل نولقتعملا ضرعتةيدوعسلا ةكلمملا يف ةيعضو ءو س ، 
   .زاجتحالا زكارمو نوجسلا

يف نيمهتملا نم وأ ،ةيبرغلا ءارحصلا  ميلقإنم ةصاخبو -  نوزجتحملاضرعت برغملا يف و
  .ةيساقلا ةلماعملاو بيذعتلا نم لاكشأ ىلإ -باهرإلابةلصتم  اياضق

 زاجتحالازكارم نم ددعب جهنمم بيذعت تاسرامم دوجو نم ةمئاق ىوكشل اتلظ ،قارعلا يفو 
  .يئاضقلا شيتفتلل عضخت ال يتلا ،ةيرسلا نوجسلا ضعبو
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، ءانجسلاونيلقتعملا ه اجت ةينمألا تازواجتلا يف اسوملماعجارت تدهش دقف ، ءانثتسا سنوت ىقبتو
  .تاسرامملا كلت عم ةيئاهن ةعيطقدعب ثدحت مل  نكلو

  
  :تايلقألا قوقحو ةينيدلا تايرحلا - اسداس

رو د ءانب قح ىلع ةيفسعتلا دويقلل دح عضو يف دالبلا نوئش ةرادإ ىلع نومئاقلاقفخأ ، رصم يف
ثيحطابقأللو سئانكلل ةيامحلا ريفوت وأ ،نيملسملا ريغل ةدابعلا نيبصعتملا تاءادتعا  تديازت ، 
، اهرصع يف ةرم لوأل رصم دهشتل ،مهيلع اديازتو ،اهلمكأب سئانك مده وأ  قارحإ ثيدحلا

، تارتوتلاوناقتحالا ةدح يف اظوحلم  طوقس اهيلع بترت  يتلا يفئاطلا عباطلا تاذ تاكابتشالاو
 ،اليتق 28اهتيحض حار  ،ةرزجمشيجلا تاوق  باكتراةروطخ ر مألا دازو. اياحضلاتارشع 

، يملسنيرهاظتملا فالآ عمجت امدنع ،شيجلا تاعردم مهتسهد  12مهنيب  نيملسملاو طابقألا نم ا
  .ةسينكمده ىلع  اجاجتحا

 تاءارجإعم يزاوتلاب ةيعيشلا ةفئاطلا دض ةمئاق  يجهنملازييمتلا تاسرامم تلظ ،نيرحبلا يف 
ىلع تاءادتع الاتلصاوت دقو . ريبك رودب ةعيشلا اهيف كراش يتلا ،ةيطارقميدلا ةضافتنالا عمق
رود ىلعو ةيعيشلا قطانملا تآشنملا نم تارشع بيرخت و مده ىرجو ،مهنفادمو لب مهتدابع، 
لصفلا تاءارجإ تلاطو  ،سرادملا لخاد يفئاطلا ضيرحتلا تاسرامم تدادزا امك. ةعيشلل ةينيدلا

  .ةعيشلا بالطلا نم تائم جراخلا يف ةيساردلا تاثعبلانم نامرحلاو 

يفسعتلا لاقتعالا  تاءارجإتلاطو ،داركألا دض  يجهنملازييمتلا ةسايس لدبتت مل ،ايروس يف 
دعب يدركلا  "لبقتسملا رايت"مساب قطانلا ليتغا و .اداركأ اباتكو نينانفو نييقوقحو نييسايس ءاطشن

اماكحأ  داركألاءاطشنلا نم ددع ىقلتو . يسائر وفع بجومب ،هحارس قالطإنم ةليلق روهش 
  .ةيرصنعلا تارعنلا ةراثإ ةمهتب نجسلاب

،  ةيبرعلا ةكلمملا دهشت مل ةفئاطلا ءانبأ دض يجهنملا زييمتلا تاسرامم يف  اراسحناةيدوعسلا
 .ةينيدلا مهتالافتحا ةماقإ يفو ،تاينيسحلاو دجاسملا ءانب يف مهقح ىلعدويقلا تر متساو ،ةيعيشلا
يف ةكلمملا اهتدهش يتلا ةيملسلا تاجاجتحالا ل الخ ،زاجتحالل ةعيشلا ءانبأ نم 150 وحن ضرعتو
تعقوو . ضيرحتلا مهتب ةينيدلا مهتادايق ضعب قحب ةقحالملا تاءارجإ تلصاوتامك . ماعلا ةيادب

ةسايس ىلإ ءوجللاو  ،جاجتحالا ةيفلخ ىلع ،ماعلا ةياهن برق نمألاتاوق عم ةفينع تاكابتشا 
  .مهيلع ضبقلا بولطملا صاخشألا براقأ نم نئاهرلا زاجتحا
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 ، ةغللاو نيدلا ىوتسم  ىلع عمتجملل يددعتلاعباطلا  ديدجلاروتسدلا تاغايص تخسر برغملا يف
 تاسرامملاةيرحب رقأ امك ،ةيبرعلا ةغللا  بناج ىلإ ،ةيمسر ةغل ةيغيزامألا تدمتعاو ،ةفاقثلاو
ةيددعتلا ىلع دي كأتلاراطإ يف يوارحصلا بعشلا ةفاقث ىلإ  تاراشإ تدروو. نايدألا لكل ةينيدلا

، وأ  ،ةيغيزامألا تايعمجلا ضعب ليجست ىلع ةيفسعتلا دويقلا ءاهنإيف سكعني مل كلذ نكل  ةيفاقثلا
،ءارحصلا ميلق إ يف طشنت يتلاتامظنملا  افده ن ويقوقحلاو نويسايسلا هؤاطشن لظ يذلا ةبيرغلا

 لاكشأه اجت ةفينعلا ةيطرشلا تاسرامملا نع الضف ،ةرئاجلا تامكاحملاو لاقتعالاو تادراطملل
  .ميلقإلاب ةيعامتجالاو ةيداصتقالاعاضوألا يدرت ىلع جاجتحالا 

 ،  نأ الإ ،ةيقارعلاو ةينيدلاتايلقألا فدهتست يتلا فنعلا  لامعأيف دودحم عجارت ثدح قارعلا يف
، لاو ةيحيسملا ةيلقألا مهعفدل ةحلسم تامجهل مهلزانم تضرعتو  ،نيفدهتسماه دارفأ لظةيديزي
ةمظنم راصنأو  ءاضعأنم نيئجاللا نم فالآ ةعضب عاضوأ تلظ و. ىرخأ قطانم ىلإ حوزنلل
نم ضورفملا راصحلا لظ يف  ،ءوسلا ةغلاب" فرشأ"ميخم يف نيميقملا ةيناريإلا " قلخ يدهاجم"
ميخملا  قالغإ فدهتسي ططخم راطإ يف ،دوقولاو ةيذغألا لوخد ىلع ةيقارعلا ةموكحلا لبق
  .ةيقارع تاوق لبق نم ماعلا اذه هماحتقا دنع ميخملا ناكس نم 36وحن لتق دقو . مهداعبإو

  

  :ةلادعلا ريياعمل قاطنلا عساو كاهتنا -اعباس

حيطأ يتلا نادلبلا يف ىتح ،ةلداعلا ةمكاحملا ريياعم قرخو فاصتنالا يف قحلا كاهتنا لصاوت 
، دقو ،يدادبتسالا مكحلا زومر ضعبب اهيف  تدهش يتلا رصم يف تاكاهتنالا هذه أوسأ تعقو

دادعأ ردق ثيح ،ةيئانثتسالا ةيركسعلا مكاحملا مامأ ةمكاحملل نييندملا  ةلاحإيف الئاه اعسوت 
نيمهتملا ةلاحإ اضيأ فقوتت مل اميف  ،رهشأ ةعست وحنلالخ افلأ رشع ىنثا وحنب اهمامأ نيلثا ملا

تالاح تدصر امك  .ةيئانثتسالا ةعيبطلا تاذ" ئراوط"ةلودلا نمأ مكاحم ىلإ اياضقلا ضعب يف 
  .ةيركسعلا مكاحملا ىلإ ةلاحإلل سنوت يف ةدودحم

ةيركسع ةمكحم ىهو ،ةينطولا ةمالسلا ةمكحم ءا شنإب ئراوطلا ةلاح نالعإ نرتقا ،نيرحبلا يف
ماكحأ اهنع تردصو ،نيزرابلا نييقوقحلاو نييسايسلا ءاطشنلا نم تائم اهمامأ لثم  ،ةيئانثتسا
  .دبؤملا نجسلا وأ مادعإلا ىلإ لصت ةرئاج
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سامح نمأ ةزهجأ  مهبقعتتنم ةمكاحم يف اهرود سرامت ةزغ عاطق يف ةيركسعلا مكاحملا تلظو 
هذه لثمب نينادملا قحب مادعإلاب ماكحأ ذيفنتو رودص ىلإ لوؤت يتلاو ،باهرإلا وأ ةنايخلا مهتب 

  .تاماهتالا

نم ىندألا دحلا ىلإ رقتفت ،ةيركسع تامكاحم ىلإ صاخشألا نم ددع عاضخإ ىرج ،نانبل يف 
  .ةونع مهنم تافارتعالا عازتناب اهمامأ نيلثاملا تاءاعداب اهيف دتعي الو ،ةلادعلا ريياعم

  
  :ةحلسملا تاعارصلاو لالتحالا لظ يف ةميسجلا تاكاهتنالا -انماث

لامعأ يليئارسإلا شيجلا  ةلصاومربع ،ينيطسلفلا بعشلل ةايحلا قحب ةحداف تاكاهتنا تلصاوت 
نمل ةيدسجلا ةيفصتلاو  لايتغالامئارج ن مددع ربعو ،ةزغ عاطق يف ةفلتخم قطانم ىلع فصقلا 

. اهينطوتسم دض وأ اهدض ةيئادع ةيركسع لامعأيف نيطرخنم مهرابتعاب  ،ليئارسإمهفنصت 
امب ،ةزغ ناكس ىلع  ضورفملا يعامجلا باقعلاوراصحلا  تاءارجإ سماخلاماعلل تلصاوتو 

لوخ دىلع  ضورفملارظحلا لعفب ،ةزغ عاطقل ةيناسنإلا عاضوألا روهدت رارمتسا نم هبتري 
  .ءانبلا داوم

، لوخد ىلع ةمراص دويق ضرفو ،عاطقلا لخاد ةلزاعلا قطانملا قاطن عيسوت ليئارسإتلصا و اه
ةجيتن نيينيطسلفلاىلتقلا  تارشع طوقسب نرتقا ام وهو ةلزاعلا قطانملا يف لغوتلا تايلمع ، 
مهتيطغت  ءانثأنيلسارمو نييفحص ىلع لالتحالا تاوق تاءادتعا تلصاوت امك  .اهناكس فادهتساو

لاقتعالا لاطو ليلخلاوسدقلاب تعقو يتلا  تاكابتشالاضعبل  باتكلا نم اددع يرا دإلا، 
 اجارفنا لالتحالا نوجس يف نيلقتعملاو ىرسألا فلم دهشو. نييقوقحلا ءاطشنلاو، نييفحصلاو
  .ينيطسلف ريسأ فلأ وحنب طيلاش يليئارسإلا ريسألاةلدابمب قافتا ربع  ،ايئزج

ةياهن  عضت ملو، ايرهوج ارييغت سامحو حتف نيب رصم ةياعرب تمربأ يتلا ةحلاصملابترت مل 
اضيأ رهظت مل املثم ينيطسلفلا ناسنإلا قحب امهنيب ةلدابتملا تاكاهتنالل نم ةيسايس  ةدارإ، 
وأ  ،ءاضقلا تاسسؤمو ةينمألا ةزهجألا حالصإو ديحوتو ،ةطلسلا جاودزا ةلاح ءاهنإل نيفرطلا
 تاكاهتنالاوةلدابتملا مئارجلا ىلع باقعلا نم تالفإلا عنمو ،ةبساحملل ةبسانم تايلآ  ةرولب

ةفاثك  رثكأتلظ تاكاهتنالا رئاتو نأ  ركذلاب ريدج .حلسملا عازنلا رجفتذنم تعقو يتلا ،ةميسجلا 
، عاطقيف سامح ةموكح لبق نم  ءاضق لظ دقو . ةيبرغلا ةفضلاب هللا مار يفاهتليثمب ةنراقم  ةزغ

  .صاخشألا نم ددع ىلع مادعإلابةيفسعت  ماكحأ رادصإب درفتي سامح ةموكح
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، يصملا ريرقت قحىلع  ءاتفتسالاجئاتنب موطرخلا ةموكح ميلست مغر ،نادوسلا يف  بونجلا ءانبأل ر
بونج ةموكحو موطرخلا ةموكح نيب تاضوافملا رثعت ن إف ،ةلقتسملا مهتلود نالعإىلإ داق يذلا 

ىضفأو  ،تارتوتلا نم داز دق ،اهيلع عزانتملاةيدودحلا قطانملا  نأشبصخألا ىلعو ،نادوسلا 
 ، بونجو نافدرك بونج يف ةديدج ةحلسم تاعارص ع الدناوييبأ ةقطنم يف ةحلسم تامجه ىلإ

ميلقإ ىلع موطرخلا ةموكح بناج نم ةحلسملا تامجهلا دعب فقوتت مل اميف ،قرزألا لينلا 
  . ةررضتملا قطانملا ينكاس نم افلأ 350ىلع ديز ي ام حوزنىلإ كلذ ىدأ دقو . روفراد

نأل ىقرت  تاكاهتنا اهيلإ ةيلاوملا تايشيليملاو موطرخلاةموكحل ةعباتلا ةحلسملا تاوقلا  تبكترا
قطانملل افصق تدهش يتلا نافدرك بونج يف ةصاخبو ناسنإلا دض مئارجو ،برح مئارج لكشت 

ىرجو  .نوناقلا قاطن جراخ لتق مئارج نعالضف ،نيحزانلا تاركسعملو  ناكسلاب ةلوهأملا
ةموكح تعنمو ،ءاسنلا باصتغال  تالاحتلجس امك  ،سئانكلانم ددع بهنو ريمدتو  قارحإ

ىضفأ دقو  .نافدرك بونج يف قطانملا ضعبل ةيلودلا تاسسؤملاو ةثاغإلاداوم  لوخدموطرخلا 
لتقم ىلإ  ،روفراد يف ناكسلاب ةلوهأم قطانم ىلع موطرخلا ةموكح اهنشت يتلاتامجهلا ديازت 

لوخدلا ىلع  ادويق ضرفت ةينادوسلا ةموكحلا تلظو. افلأ 70نم برقي ام حوزنو  ،تارشعلا
  .مالسلا ظفح تاوقو ةيناسنإلا ةثاغإلا تامظنم كلذ يف امب ،ميلقإلاب ةدع قطانمل

 قافخإرهظي يذلا ر مألا ،نييندملا نم فالآلا حاورأ دصحي يومدلا فنعلا لظ ،قارعلا يف
اهبراشمب - ةيسايسلا فارطألا نأ رهظي املثم ،ةينمألا عاضوألا يدرتل دح عضو يف تاطلسلا 

افيفط اعجارت  تاءاصحإلارهظتو . ةيسايسلا ةيملسلاةيلمعلاب  لوبقلل دعب أيهتت مل - ةفلتخملا ةيبهذملا
،فنعلا داصح يف  اياحضلا د دع 2011 ربوتكأةياهن ىتح  تاءاصحإلا تلجس ثيح يومدلا

وحنب ةنراقم اصخش 3430وحنب نييندملا    .2010ماع يف  4045، 

اكتف رثكألا بولسألا لثمت ةخخفملا تارايسلاو تاوبعلاب  تاريجفتلاوةيراحتنالا تامجهلا تلظ 
 ،ةيقارعلان مألا تاوق دايحو ةينهم ىدم نأشب كوكشلا قايسلا اذه يف ديازتتو. نييقارعلاةايحب 

 .يقرعلاو يفئاطلاو يسايسلا سامتلا طوطخ فلتخمىلع اهتاءالوو اهفوفص ماسقناب تاماهتا طسو 
بناجلا لظ نإو ،ةيدركلاو  ةيعيشلاوةينسلا قارعلا  تاظفاحم عيمج فنعلا لامعأتلاط دقو 

شيجلاو  ةطرشلانم  دارفأفادهتسا رمتسا امك  .ةينسلاةيبلغألا تاذ قطانملا يف عقي اه نم ربكألا
،  اهسسأيتلا ةينسلا ةوحصلا سلاجم ءاضعأ نع الضف ،نييقارعلا  تاونس لبق يكيرمألا شيجلا

نم  نييقارع نييندم فادهتسال ةدودحم تايلمع تلجس امك. ةدعاقلا ميظنت ايالخ ةبراحم ىوعدب
  .ةيكيرمألا تاوقلا لبق
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قيفر ،قبسألا ءارزولا سيئر لايتغ اذنم دالبلا هشيعت يذلا نمزملا يسايسلا مزأتلا لظ ،نانبل يف 
رارمتسا لظ يف ةصاخبو نوناقلاةلود تاموقمو  مكحلا تاسسؤمىلع هلالظب يقلي  يريرحلا  ،
   .راذآ 8و ،راذآ 14يتلتك نيب داحل ا يسايسلا باطقتسالا

بناج نم ةذختملا ريبا دتلا ةليصح ةلآض ىلإ ةموكحلا ليكشت يف ةليوط روهشل رثعتلا ىدأ دقو
،  ةينطولاةطخلا ليعفتب قلعتي اميف صخألا ىلعو ،ناسنإلا قوقح زيزعتل ةموكحلا  ناسنإلا قوقحل

ةمكحملل هيدحت  هللا بزح لصاودقو  .2010ماع تايرخأ يف  يريرحلا ةموكح اهتقلطأ يتلا
 ،بزحلاىلإ نومتني نيمهتم  4ميلستل هضفر نالعإ ب ،يريرحلا لايتغا ةميرجب ةصاخلا ةيلودلا
فالآ ريصم ءالجإو ،ةقيقحلا فشكل ةداج ىطخب دالبلا مدقتت ال امك  .مهفيقوت ةمكحملا تبلط
نيفتخملا ضعب ريصم لظ امك . 1975ماع يف ةيلهألا برحلا عالدنا ذ نم نيدوقفملاو نيفتخملا
تاطلسلا ىلإ نييروس نيحزانو نيئجال ميلست نم فواخم تراثو  ،الوهجم ةريخألا تاونسلا يف
  .ةيروسلا

. مهلمع فورظ نيسحت ىلإ يدؤي نانبل يف نيينيطسلفلا نيئجاللا عاضوأ يف يقيقح لدبت ثدحي مل
لخاد نيينيطسلفلا نيئجالل اهتامدخ صيلقت ىلإ  "اورنوألا"نيئجاللا ثوغ ةلاكو ترطضا 

نورام ةقطنمب نييليئارسإلا دونجلا صاصرب مهعرصم صاخشأ ةتس ىقلو  .ةينانبللا تاميخملا
يف ةينانبل بازحأو ة ينيطسلفو ةيلهأ تائيه اهتمظن ةريسم ءانثأ ،ةيبونجلا دودحلا ىلع سارلا

، ، "ةولحلا نيع"ميخم يف ةدودحم تاكابتشا تعقوو  ةبكنلا ىركذ  حتف ةكرح نم رصانع نيب
نم تاعومجم اهل ططخ لايتغالل تالاح تلجسو ،مالس إلا حتفو ماشلا دنج يميظنت نم نوحلسمو
  .نييميظنتلا

لعفب  ،بونجلا ءانبأ ىدل ةيلاصفنالا تاعزنلاو ةيوهجلا تاعارصلا ةدح تعجارت ،نميلا يف
 نمصالخلل ةيولوألا تحنم و ،ناكسلا نم ةعساو اماسقأ ايلمع تدحويتلا  ةيبعشلاةضافتنالا 

كلذ نكل . هرسأب بعشلا ةهجاوم يف ةريخألا هتكرعم ضوخي ناك يذلا ،حلاص هللا دبع يلع ماظن
ب عارصلا ةيفلخ ىلعةيركسعلات اهباجملا ضعب عوقو عنمي مل يتلا ،ىوقلا زكارم ضعب ن ي، 
تاوق تلواح دقو . ينميلا سيئرلل ةعقوتملا ةحازإلا لاح ةطلسلا غارف ءلم ىلع سفانتت تناك
هذه ةرادإ حلاصل ةيلبقلا ت اسفانتلاو تاعارصلا فيظوت، اهيلع ةدرمتملا تاوقلاو ةيموكح
  .تاهباجملا
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