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يذلاو ،رصم يف  ٢٠١٢- ٢٠١١ةيناملربلا تاباختنالا لالخ مالعإلا لئاسو ءادأ مييقتل يئاهنلا ريرقتلا 
ةرهاقلا زكرم دصر راطإ يف كلذ يتأيو . ةيباختنالا ةيلمعلل ةفلتخملا مالعإلا لئاسو لوانت ةيفيك حضوي

ةبقارمل لقتسملا فالتئالا نمض ةيناملربلا تاباختنالل ةيمالعإلا ةيطغتلل ناسنإلا قوقح تاساردل 
نم ةرتفلا لالخ ١تاباختنالا   .٢٠١٢رياني  ١٥ىتحو  ٢٠١١ربوتكأ  ١٢، 

ةلحرم يه ىلوألا ةلحرملا . ةيسيئر لحارم ثالث ىلإ ةيباختنالا ةيلمعلا ميسقت ىلع ريرقتلاةيجهنم تماق 
تالمحلا ةلحرم يه ةيناثلا ةلحرملا ". حيشرتلا باب حتف ةلحرم"باختنالا ناجل ليكشتو نيحشرملا ليجست 

. مالعإلاو حشرملل ةبسنلاب ةيمهأ رثكألا ةلحرملا ىهو" ةيباختنالا ةياعدلا"ةلحرمب ىمسي ام وأ ةيباختنالا 
يذلاو ،بخانلل ةبسنلاب مهألا ةلحرملا يهو " تاوصألا زرفو عارتقالا"ةلحرم يهف ةريخألا ةلحرملا امأ 

  .عارتقالا قودنص ىلع ةياعدلا لماوع نم هريغو مالعإلا تاريثأت اهيف سكعنت

مت٢٠١١ربوتكأ لئاوأ يف يركسعلا سلجملا هرقأ يذلا ينمزلا لودجلل اًقفوو   ١٢يف حيشرتلا باب حتف  ، 
ةلحرم "تاباختنالا نم ةيناثلا ةلحرملا امأ . ربوتكأ ٢٤ىتح تاباختنالا نم ىلوألا ةلحرملا أدبتل ،ربوتكأ 

، ٢٨يف عارتقالا نم ىلوألا ةلوجلا تأدب امنيب . ربمفون ٢٨ىلإ ربوتكأ  ٢٤نم أدبتف " ةياعدلا  ربمفون
،  ١٤يف ةيناثلا ةلوجلاو  سلجم تاباختنا نم ةريخألاو ةثلاثلا ةلحرملا تأدب  ٢٠١٢رياني  ٣ىفو ربمسيد

  .٢٠١٢رياني  ٢١يف جئاتنلا نالعإ مت نأ ىلإ ،بعشلا

، (ةيلحرم ريراقت  ةسمخمدقو ةيفحص تارمتؤم  ةثالثةرهاقلا زكرم دقع دصرلا ةيلمع لالخ  حيشرتلا
، اتنلا ىلع ريرقتلا اذه يوتحيو) ةثالثلا عارتقالا لحارم ،ةياعدلا لكك ةيباختنالا ةيلمعلل ةيلامجإلا جئ

ةيلحرملا ريراقتلا تاصخلم ريرقتلاب قفري امك ،ةيمالعإ ةليسو لكل تاباختنالا لالخ ةعمجملا تارشؤملاو 
  .ةدح ىلع تاباختنالا نم ةلحرم لكل ةيفيكلاو ةيمكلا ةبقارملا جئاتن دصرت يتلا

                                                           
يه تامظنم ثالث نم ةردابمب٢٠١٠يف سسأت  ١ ةكراـشملاب ضوـهنلل ةيرـصملا ةـيعمجلاو ، ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم      ، 

ةـمئالملا لاـصتالا لئاـسو زكرم مضنا     ٢٠١١يفو ،ةيسائرلاو ةيناملربلا تاباختنالا ةبقارمل ةيوسنلا تاساردلل ةرظن ةسسؤمو ةيعمتجملا 
ةـيمالعإلا ةـيطغتلا يـلع ةرهاـقلا زـكرم زكري امنيب ،تاباختنالل ة      يناديملا ةبقارملاب ةيرصملا ةيعمجلا علطضت" . تكأ"ةيمنتلا لجا نم 

  .ةبخان وأ ةحشرمك ءاوس ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةأرملا عضوب تكأ زكرم متهيو ،نيحشرملا تالمحل
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ةيلمع يف ةكراشملا اهلالخ نم دارفألا عيطتسي يتلا تاسسؤملاو تاءارجإلا نم ةعومجم يه ةيطارقميدلا 
 ةهيزنلاو ةرحلا تاباختنالا نأ ةدحتملا ممألا ترقأ دقو. ةرح تاباختنا يف سفانتلا قيرط نع رارقلا عنص

  لقنتلا ةيرحو تاعامجلا نيوكت ةيرحو يملسلا عمجتلاو يأرلاو ريبعتلا ةيرح يف قحلل امارتحا بلطتت
  .٢ىرخألا قوقحلا نم كلذ ريغو

ةعساو ةعامج ليثمتب اوموقيل صاخشألا نم ددحم ددعل وأ صخشل رايتخا ةيلمع يه تاباختنالا نأ امبو 
نيفلتخم نيلثمم نيب عراصتلاو سفانتلا نم عون ثدحي امب ،فادهألاو حلاصملا ةنيابتمو ةعونتم رشبلا نم 

اذه يف ،همسحل ةعورشم ريغو ةعورشم بيلاسأ مادختسا ىلإ قرطتي دق ،ةنيابتملا حلاصملا باحصأل 
ئدابملاو ميقلا ةموظنم ىمحت ةيرشبلا ةعامجلا لخاد ةريغص تاعومجم دوجو ةركف تزرب قايسلا 
ةيباختنالا ةيلمعلل ةفلتخملا لحارملا ةعباتمو دصر لالخ نم عمتجملا ةمالس ىلع اًظافح ةماعلا ةيطارقميدلا 

اهرشنو اهتعاذإو ةيلمعلا جئاتنل تامييقتلاو ريراقتلا ميدقتو اهيف ةكراشملا ةفلتخملا فارطألا ءادأو ةددحملا 
ةبقارم فرع ُت ىنعملا اذهب. ةيباختنالا ةيلمعلا تايرجمو ريس ىلع يباجيإلا ريثأتلا فدهب ماعلا يأرلا ىلع
نأ ىلع ،يطارقميدلا أدبملا زئ اكر نم ةيساسأ ةزيكرو تاباختنالا ةيطارقميدل لمكم ءزج اهنأب تاباختنالا
عاضخإ يف مهسي امب ةمظنمو ةيجهنم ةيلآ عابت إب راطإلا اذه يف اهب لومعملا نيناوقلاو حئاولل اًقفو كلذ متي
 .ةبساحملاو ةيلوئسملا أدبمل ةيباختنالا ةيلمعلا فارطأ

ةيفافشو ةهازن نا مضل تاباختنالا ىلع ةباقرلا يف يندملا عمتجملا تامظنم رود ةيمهأ يتأت انه نمو
ولقد حددت  .بعشلا ةدارإ مارتحا سيركتل ىرخأ ةهج نمو ةهج نم عمتجملا يف ىرجت يتلا تاباختنالا

يف ةيباختنالا ةيلمعلا ءارجإ ةنامض متمثًال في  ٣األمم المتحدة دور المجتمع المدني في ھذا الصدد
ةيباختنالا ةيلمعلاب ةصاخلا تاعزانملا ضف ليهست ،ةيعوضوملاو زيحتلا مدعو ةيلالقتسالاب مستي خانم 

  . ريوزتلاو باهرإلاو فنعلا فشكو ةيباختنالا ةيلمعلا ةمالس نم دكأتلاو

                                                           
2 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/HRM-CH-14.pdf  
3 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/HRM-CH-14.pdf 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/HRM-CH-14.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/HRM-CH-14.pdf
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، ٢٠٠٥ماع تأدب ،لاجملا اذه ي ف ةزيمم ةربخو ةبرجت ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرمل ناك دقو
نم ءزجك  ةسائرلاو ناملربلا يحشرمل ةيمالعإلا تالمحلا ةيطغت دصرو ةبقارمب زكرملا علطضا ثيح
عم نواعتلاب ةرهاقلا زكرم سسأ  ٢٠١٠ماع يفو . تاباختنالل يندملا عمتجملا ةبقارم ةيلمع بناوج
لقتسملا فالتئالا ةيونسلا تاساردلل ةر ظن ةسسؤمو ةيعمتجملا ةكراشملاب ضوهنلل ةيرصملا ةيعمجلا

ليثمت ةبقارم يلع ةوالع ،تاباختنالل ةيناديملاو ةيمالعإلا ةبقارملاب علطضا يذلاو ،تاباختنالا ةبقارمل 
ليلد ةرهاقلا زكرم دع أهسفن ماعلا يفو  .اهل ضرعتت يتلا تاكاهتنالا ةعيبطو ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةأرملا
فالتئالا مدقو ،نييمالعإلاو نييفحصلا نم ددع عم نواعتلاب ،تاباختنالا  ةيطغتو دصر لوح يداشرإ

  .فيزملا ٢٠١٠ناملرب لحب تبلاطو ،اهريوزتب ترقأ ةيباختنالا ةيلمعلا مييقتل ةزيمتم ريراقت 
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نأ لوقلا نكمي لب ،ةيطارقميدلا بوص لوحت يأ يف ةيوازلا رجح هتاسسؤم لالقتساو مالعإلا ةيرح دعت 
عمتجملا  ريرحتو ءاضقلا لالقتسا لثم هلثم ،يسايسلا حالصإلا تايولوأ ةمدقم يف يتأت مالعإلا ةيرح
، . ةيسايسلا بازحألاو يندملا عمتجملا يف ةيسايسلا تارايتلا فلتخم روضحل نامض لكشي رحلا مالعإلاف
اميف ةرصاعملا ةيطارقميدلا مظنلا لخاد ةيساسأ ماهمب مالعإلا موقي ذإ  .يسايسلا سفانتلل يحص خانم قلخو

ا  رود بعلتو ،ماعلا مامتهالا تاذ تاعوضوملا ةيطغتب هلئاسو موقتو ،ةيسايسلا تامولعملا ريفوتب قلعتي
لئاسوف ؛عمتجملا دارفأ نيب ةيسايسلا ةفاقثلاو ةديدجلا راكفألا ريرمت لهسُتو ،ماعلا يأرلا ليكشت يف ا   يويح

و ةيسايسلا ةيلمعلا يف اا  يدايق ا  نيوكت رود بعلت اهنإف وحنلا اذه ىلعو ،ذوفنو ةطلس تاودأ ربتعت مالعإل
تاهجوت ىلع ريثأتلا يف ةيمهألا غلاب ا   رود مالعإلا بعلي امك ،عمتجملا دارفأ نيب دوست يتلا ةفاقثلا

 .هب بعالتلا اًنايحأو ،مهريكفت طمنو ريهامجلا

ا  مالعإلل ا ضيأ يهيدبلا نمو  هب ا- دوقعم رودلا كلذ ناك اذإ هنإ لوقلا  هنإف ،ةيداعلا فورظلا يف  - ملسمو
لثمت ثيح . تاباختنالا ةرتف تارتفلا كلت مهأ نمو ،ةيئانثتسالا تارتفلا يف ةيرهوجو ةيمهأ رثكأ حبصي

ف كحملا ىلع اهتيعوضومو مالعإلا لئاسو دايح نوكيو ،مالعإلا لئاسول ا  ةبسانم لك ي يدحت تاباختنالا
صصقلاو تامولعملاب رخزيو ،رصانعلا لك يوتحي ًالمعم نوكت نأل حلصت تاباختنالا ةرتفف . ةيباختنا

 نأ نود تامولعملا ىلع ريهامجلا لب ق نم بلطلا هيف دادزيو ،تامولعملا رداصم هيف ددعتتو ،ءارآلاو
ةينهمل ربتخمك تاباختنالا ةيمهأ يتأت انه ن مو ،مالعإلا لئاسو مهل هلقنت ام مييقتل ةيفاكلا ةردقلا مهل رفوتت
  .مهئادأل مييقتلا تايلمع ةيمهأو ،عمتجملا تائف فلتخم ءازإ يقالخألا مهمازتلاو نييمالعإلا

ةيطارقميدلا تاباختنالا تانامض نم نامض تاباختنالل ةيمالعإلا ةيطغتلا ةبقارم ربتعت راطإلا اذه يف 
قودنص اهنع ربعي يتلا ةدارإلا كلت ،ةيطارقميد ةموكح ةيأ ةطلس س اسأ يه بعشلا ةدارإ نأ ذإ. ةهيزنلاو
رهدزي نأ يطارقميد ماظن يأل نكمي الف . ةهيزن تاباختنا ليبس يف عاوو رح رايخ ىلإ ةدنتسم عارتقالا

لئاسو ةيمهأ يتأت مث نمو ،يعولاو ةيرحلا نم جيزمب اوراتخيل ةيفاكلا تامولعملا نونطاوملا كلم اذإ الإ 
ةبقارملا نمضت امك . ةيباختنالا هتارايخ ذختي يك بعشلل ةبسانملاو ةقيقدلا تامولعملا ريفوت يف مالعإلا
 .مالعإلا ربع بعشلا ىلإ مهلئاسر اومدقيل ةلداع صرفب يسايسلا بصنملل نوسفانتملا عتمت
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ئاتن تحارأ ءاوسف ،مالعإلا يف ةيبعشلا ةقثلا حنم يف ا  يروحم ا  ةبقارملا عيراشم ج رود مالعإلا ةبقارم بعلت
 يف كشلا ةرورض ىلإ لباقملا يف هتهبن اهنأ وأ ،مالعإلاب قوثولا ةيناكمإ ىلإ هتن أمطو كاكش اروهمج

ريوصتو ،ةماعلا ةحلصملا نيمأت يف ا تمالعإلا ةبقارم نإف ،اهاقلتي يتلا تامولعملا   دج ةنيمث ةمهاسم لكش
  .ةيدايحو ةيماظنو ةيفارتحا ةقيرطب مالعإلا ءادأ

يدايح لكشب تامولعملا قفدت قوعت دق يتلا تالكشملا ضعب ةظحالم ىلع ساسألاب مالعإلا ةبقارم موق ت
ضعب بعالت ،مالعإلاب دمعتملا ةيموكحلا تاطلسلا بعالت ،ةرشابملا ةباقرلا تالكشملا هذه نم ،ينهمو 

وأ تاماهتالا وأ تاديدهتلا نم اًفوخ مالعإلا ىلع ةيتاذلا ةباقرلا ،حلاصملا لخادت ،مالعإلاب ةيسايسلا يوقلا 
مالعإلا نكمت ىلع ليلحتلا مامتها بصني كلذ نع ًالضف  .نييمالعإلا ةينهم يندتداسفلا ،زيحتلا ،ريهشتلا 

مالعإلا ةردقب ةبقارملا ينعت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب . اهيخارت وأ ةيسايسلا بازحألاو ةموكحلا طاشن داقتنا نم
ىوتسم ديدحت ىلإ هنم ا  نيعرتقملا فيقثت يف مالعإلا ةقيرط صحفو ،ةيلالقتساب لمعلا ىلع  يعس ،نييندملا
ةبقارملاف . ةيباختنالا ةيلمعلا صوصخب تامولعملا ىلإ بعشلا ةجاح ةيبلت يف هتيافكو ،ةيسايسلا هتيدايح

ليلحت لمشت ،تاباختنالا ةرتف لالخ يمالعإلا كولسلل ةيدايحو ةلقتسم ةظحالم يه تاباختنالل ةيمالعإلا 
  .نيبخانلا ىلإ اهلقنو تامولعملا عمج يف مالعإلا قح ىلع ديكأتلل ةينعملا فارطألا ةفاك طاشن

ىلع عقت ،اهلقنو تامولعملا عمج ليبس يف ا   يملاع اهب فرتعملا ،قوقحلا ضعبب عتمتي مالعإلا ناك املف
هذه حبصت ام ناعرسو . اهضرعي يتلا تامولعملاب قلعتي اميف نينطاوملا هاجت ىرخأ تايلوئسم هقتاع
ريغ نم هنأ مغرو ،ديقعت لا ةديدش ةرهاظ ةيمالعإلا ةلاسرلاف. تاباختنالا نابإ ةقدلا ةغلاب تايلوئسملا

ضرتفملا نمف ،يفحصلا رظن تاهجوو تامييقت ىلع ىوتحي ال ديج يفحص لمع كانه نوكي نأ روصتملا 
بقارملا رود ةبوعص دسجي ام وهو . اهلمجم يف دايحلاو نزاوتلاب تاباختنالل ةيمالعإلا ةيطغتلا مستت نأ
  .ةيمالعإلا ةيطغتلا طباوض نم ققحتي نأيمالعإلا بقارملا يلع نيعتي اذل . ءادألا اذه مييقت يف
  :يه تاباختنالا ءانثأ ةيمالعإلا ةبقارملا فادهأف

 .ةلداع ةقيرطب مالعإلا ىلإ لوصولا يف مهقحب مهعيمج نوحشرملا عتمت ىدم نايب •
 .ةفصنمو ةيعوضوم ةروصب نيحشرملاو بازحألا ةطشنأ ةيطغت نامض •
 .نيبخانلا ةفاكل اهثادحأو اهلحارمو ةيباختنالا ةيلمعلا لوح تامولعملا ريفوت نم ققحتلا •
 .ةيلودلاو ةيلحملا قيثاوملاو نيناوقلل ةيباختنالا ةيلمعلا فارطأ لك مارتحا نم دكأتلا •
عئاقولا نيب زيمتو تامولعملا رداصم ددحتو ماقرألاو عئاقولا ىلإ دنتست ةنزاوتمو ةقيقد ريراقت ريفوت  •

 .تاعئاشلاو
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 .يأرلا تاعالطتسا رشن يف ةيملعلا ريياعملا ةاعارم •
موي ةيعاو تارارق ذاختا مهل ىنستي ىتح دياحمو لداع لكشب نيبخانلل نيحشرملا ميدقت نم دكأتلا  •

 .عارتقالا
 .ةلودلل ةكولمملا مالعإلا لئاسو يف ةصاخو نيحشرملا لك عم لماعتلا ريياعم ديحوت •
 .اهرداصمل ةبوسنملا ةققدملا رابخألانيبو يأرلا ءادبإ قح نيب زييمتلاو ،ربخلاو يأرلا نيب طلخلا مدع  •
ةعوفدم ةينالعإلا داوملا يف نيحشرملا نيب ةلادعلا قيقحت ىلع صرحلاو نالعإلاو مالعإلا نيب زييمتلا  •

 .رجألا

  :ةيمالعإلا ةداملا مييقتل  تالؤاستلا نم ةعومجم ريرقتلا ددح قايسلا اذه ىفو

ققحي امب نيبخانلاو نيحشرملا نع تامولعملل يدايح ردصمك هرودب مايقلا يف مالعإلا حجن له  •
 ؟امهنيب نزاوتلا

 ؟ةلداع ةقيرطب مالعإلا ىلإ لوصولا يف مهقحب نوحشرملا عتمت له •
تارارق ذاختا مهل ىنستي ىتح يعوضومو دياحمو لداع لكشب نيبخانلل نيحشرملا ميدقت مت له  •

 ؟عارتقالا موي ةيعاو
وأ صاخلا مالعإلا يف ءاوس ةيمالعإلا ةلاسرلا ىوتح م يف" ةيكلملا"لاملا سأر ةطلس لخدتت له  •

 ؟ةلودلل كولمملا
ةيطغتلا ريياعمل ةيملاعلاو ةيلحملا قيثاوملاو نيناوقلا مارتحاب ةفاحصلاو ةطلسلا تماق له  •

 ؟تاباختنالل ةيمالعإلا
 ؟رجألا ةعوفدم تانالعإلاب قلعتي اميف ،نيحشرملا لك عم لماعتلا ريياعم ديحوت مت له •
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ةيطغتلا  مييقت ةمالس نمضت ةيملع ةيجهنم ثحبلا ددح ،اهركذ فلاسلا ةلئسألا كلت ىلع ةباجإلا ليبس يف
  .يفيكلاو يمكلا ليلحتلا امه ،ليلحتلا نم نيعون لالخ نم ،ةيلودلا ريياعملا عم قفتي امب تاباختنالل ةينهملا

راركتلا باسح مث تالدعمو تايئاصحإو دادعأو بس  :يمكلا ليلحتلا  نو ماقرأ ىلإ ىوتحملا ةمجرت وهو
يطعتو ةرهاظلا حضوت ،ةينايب موسر لالخ نم كلذ ىلع ليلدتلاو ،مامتهالاو زيكرتلا عقاوم ديدحتل 

ةلأسم اهسأر ىلعو ةيمكلا بيلاسألا ىلع يمكلا بولسألا يف ثحابلا دمتعي ثيح  ،تالالدو تاريسفت
يمكلا ليلحتلا زيمتيوةحاسملاو تقولا صيصخت  ،:  

تاءاصحإو تاباسح ىلع ةمئاق اهنوك ،اهيلع نعطلا ةبوعصلا نم جئاتن اهيلع لصحي يتلا جئاتنلا  •
 .ينوناقلاو يئاضقلا يوتسملا ىلع ىتح اهب جاجتحالا نكمي اهتوق نمو ،ةيمقر

تناك ام اذإ ةصاخ ىرخأ ةر م اهيلإ ةدوعلاو اهريوطت نكمي جئاتن يمكلا بولسألا يف جئاتنلا •
يلاتلابو ةديدج ةيعجرم طاقن ثادحتساو ةديدج جئاتن طابنتسا ا   مئاد نكميو ،ةمَّكح  م قيثوتلا تاودأ

امك ةددجتم تاساردو تايعجرمو جئاتن ةمسقمو ةقثوم تانيع ىلع ةيمكلا تاساردلا دمتعت ، 
عالتلل ا   .بريبك ًالاجم عدت الو ةدوعلاب حمست يلاتلابو ،ةبوبمو

لخدتو ،ةيمالعإلا تايطغتلا اهلقنت يتلا ةرشابملا ريغ نيماضملا نع ثحبلل ةلواحم وهو  :يفيكلا ليلحتلا
 :هنأب يفيكلا ليلحتلا زيمتيو. ةيمالعإلا ةداملا مييقت يف ةيجارخإلاو ةيريرحتلا لماوعلا

اهدصر نكمي ال يتلا ةيطغتلا بناوج ضعب دصرو ،يمكلا ليلحتلا جئاتنل ريسفتو لامكتسا  •
تارابعلا دايح ،ةللضملا نيوانعلا ،لافغإلا ،ةيمهألا ،قدصلا ،ةجهللا ،ةقدلا (لثم ماقرألاب 

تاعالطتسا ريياعم ،ةيقالخألا اياضقلا ،رايتخالا ،عانطصالاو ةيئاقلتلا ،تاحلطصملاو 
،  ).خلا....يأرلا

فيقثت ،يأرلا تا عالطتسا لثم يمكلا ليلحتلا اهل قرطتي ال دق يتلا بناوجلا ضعب ىلإ قرطتلا •
 ، ةلودلا ةزهجأ عم لماعتلا ،زييمتلاو ةيفئاطلا ،يباختنالا تمصلا ،ةأرملا اياضق ،نيبخانلا

 .خلا...مالعإلا لئاسو ةدنجأ ،ينهملا نييمالعإلا كولس ،تاراعشلاو تاموسرلا
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، اهيلع ةضورفملا دويقلا ،اهلمع مكحت يتلا نيناوقلا ،ةيكلملا ،مالعإلا لئاسو ةئيبل ماعلا مهفلا مدقي •
 ةيطغت يف يمالعإلا ءادألا ةمالس لوح ةيلومش رثكأ مييقت عضيليلحتلاب دصرلا جمد ف مث نمو
 .ةلبقملا تاباختنالل ةيمالعإلا ةيطغتلا يف اهنم ةدافتسالا نكمي ريياعم ميدقتو ،تاباختنالا

 ، ةيمالعإلا تاحاسملا ىلع ساسألاب زكرت  ةيمك ةرامتساتارامتسالا نم نيعون لالخ نم ليلحتلا متي
عبرملا رتميتنسلاب ( تاظفاحملا فلتخم يف نيحشرملاو بازحألا نم ةيباختنالا ةيلمعلا فارطأل ةحاتملا
هاجت ةفيحصلا ةيدايح نم دكأتلا تاحاسملا هذه لالخ نم ةرامتسالا لواحت ذإ )تاونقلل يناوثلاو ،فحصلل  ،
ةرشابملا ةحاسملا نيب ةيمكلا ةرامتسالا زيمُتو . ةبراقتم تاحاسم مهئاطعإ لالخ نم ةيسايسلا تارايتلا ةفاك
لثمم وأ حشرملل ةليسولا اهتدرفأ يتلا ةحاسملا ،ةرشابملا ةحاسملاب دصقي و. ةرشابملا ريغ ةحاسملاو

لثمم هنأ ينعمب ،ةغايصلا ةداعإب عيذملا وأ ررحملا لخدتي نأ نود هبزح وأ هسفن نع ثيدحلل بزحلا 
ةحاسملا كلت نمضتت ام ا . هثيدح ةيلوئسم هدحو هيلعو ةيمالعإلا ةليسولا يف هصخشب  ، (بلاغو لوقلا لمج

، نع ربعت فةرشابملا ريغ ةحاسملا امأ  ).خلا..ةينوفيلتلا ةلخادملا ،ةيراوحلا تاءاقللا ،تالاقملا ،تاراوحلا
نم " حشرم ريغ وأ حشرمنوكي دق "رخأ فرط ناسل ىلع بزحلا وأ حشرملا اهيلع لصح يتلا ةحاسملا 

  .ةيطغتلا يف يقيقح فرط وه نوكي نأ نود ،عيذملا وأ ررحملا وأ ةانقلا فويض وأ ةديرجلا رداصم

ةيلمعلا يف  نيكرتشملا نيلعافلا ةفاك هاجت ةيمالعإلا ةليسولا ءادأ ةينهم ىلع زكرت :ةيفيكلا ةرامتسالا
، ( نيساسأ نيلعاف ءاوس ،ةيباختنالا سلجملا ( نييوناثوأ ) نيبخانلا ،ةيسايسلا تارايتلانيحشرملا ،بازحألا
ةقلعتملا تارشؤملا نم ددعل اًقفو كلذو ). خلا..ايلعلا ةنجللا ،ةموكحلا ،ةيلخادلا ،ةحلسملا تاوقلل ىلعألا
لوح ةلئسألا نم ةعومجم لالخ نم كلذو  لئاسولا نم عون لكل ةيجارخإلاو ةيريرحتلا تافارحنالاب
لمج ،ناونعلا ،ةغايصلا ( لوح "ةيمالعإلا ةليسولا تازايحنا فشكت يتلا ةيجارخإلاو ةيريرحتلا لماوعلا"
، ، اهقيلعتو ةروصلا ،يفحصلا وأ ينويزفلتلا جارخإلا ،فويضلا وأ رداصملا عونت ،لوقلا تاحاسملا ؤفاكت
ةلئسألا عونعيذملا وأ ررحملا تازايحنا ،اريماكلا تاهاجتا ،ربخلاب يأرلا طلخ   ).خلا... ، 

كلذكو ،تاونقلا وأ فحصلا اهتمدق امك ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةأرملا ةروص ليلحتب ةيفيكلا ةرامتسالا  متهت
ةينيدلا تاءامتنالا فلتخمب اهمامتهاو تاونقلاو فحصلا ةيدايح يدمو ةيباختنالا ةيلمعلا يف يفئاطلا دعبلا 

ةيلمعب اهعاونأ فالتخا يلع ةيمالع إلا لئاسولا مامتها يدم ثحب يلإ ةفاضإلاب. ةيباختنالا ةيلمعلا يف
يلع ةاقلملا ةيعامتجالا ةيلوئسملل لئاسولا هذه ريدقت حاجن يدم نايبل ،بخانلا ةبطاخمو ةيعوتلاو فيقثتلا 

  .ددصلا اذه يف اهقتاع



)١٥( 
 

وأ رايت يأل نيمتنملا ريغ ،تاباختنالاب نيمتهملا مالعإلا يثحاب نم ا رشع ةتس  دصرلا قيرفمضي   دصار
تانايبلا يلخدم نم ةثالثويسايس بزح فرعتلل مايأ ةسمخ رادم ىلع اًفثكم ا . ،   بيردت اوقلت نودصارلا

ةربنو ةيمالعإلا لئاسولا ةينهم ميقت ريياعم كلذكو ،ةيباختنالا ةيلمعلل ةيسايسلاو ةيعيرشتلا ةئيبلا ىلع 
يف اهعابتإ لمتحملا نم يتل ا ةيجارخإلاو ةيريرحتلا تافارحنالا ةعيبطو -ةدياحم ،ةيبلس ،ةيباجيا- ةيطغتلا 

 .تاباختنالل ةيمالعإلا ةيطغتلا قايس

  اراشتنا ةيمالعإلا لئاسولا رثكأ لوح رغصم ءاصقتسا دادعإ يف عورشملاب نوثحابلاو نودصارلا كرتشا
ديدحت لجأ نم ا   ،ريثأتو لئاسولا عاونأ ةفاك نيب نزاوتلاو عونتلا ريياعم ةاعارم عم  ةبقارملا ةنيع

تارادصإ ةتس رايتخا نع رفسأ يذلا رمألا . اهليومت رداصمو اهتاءامتناو اهتيرود فالتخا ىلعةيمالعإلا 
 ةعبرأىلإ ةفاضإلاب ريرحتلاو ،قورشلا ،مويلا يرصملا ،ةيروهمجلا ،فسويلازور ،مارهألا : يه ةيموي
. ةمألا توص ةفيحص ،رجفلا ةفيحص ،فسويلازور ةلجم ،مويلا رابخأ ةفيحص يه ةيعوبسأ تارادصإ

لينلا ،ةيرصملا ةيئاضفلا ،ىلوألا يه  تاونق عبسىلع نيثحابلا رايتخا عقو ةيئرملا لئاسولا ىوتسم ىلعو 
و ةايحلاCBC، ٢ميرد ،رابخألل  ،ONTV ـلا ةرتف لالخPrime Time" " ةيناثلا ىتحو   ءاسم ةسداسلا نم
  .ليللا فصتنم دعب

دعاوق نأ مغرف ،ةينيدلا تاونقلا ءادأ ةبقارم يف ريكفتلا ضرف ةيمالعإلا ةيطغتلا يف يفئاطلا دعبلا دعاصت 
،  لئاسولا ةبقارم مدع طرتشت ةبقارملا ينيد سيلو يسايس ةبقارملا عوضوم نأ امك ،اًفلس هجوتلا ةمولعملا
، ةماعلا اهرئاظن قوفي رادقمب تاباختنالاب ةينيدلا تاونقلا ضعب مامتها نع تفشك ةيلوألا ةبقارملا نأ الإ
ريفكت ىلإ نايحألا ضعب يف لصتل ةنيعم ةيجولديأل جيورتلا ةلحرم تدعت ،ةينهملا  ىلإ رقتفت ةقيرطبو
لدعمب ةمركلاو ةمحرلا ،سانلا تاونق : يه ةينيد تاونق ثالثةبقارم ررقت دقو . اهعم فلتخملا رخألا

ةينيدلا تاونقلا هذه ىوتحم ىلع قيلعتلل ريرقتلا يف صاخ ءزج درفيلع ةانق لكل نيموي    صاخلا ي نأ
 .ةيباختنالا ةيلمعلاب

مالعإلا لئاسو لوح  اًكرتشم اًنايب ريبعتلا ةيرح لوح ةعبرألا صاوخلا نيررقملا ردصأ ٢٠٠٩يف
يعو عفر يفو ةيباختنالا اياضقلا لكشت يف مالعإلا لئاسول يساسألا رودلا ىلإ ريشي  .٤تاباختنالاو

ةيسايسلا تانالعإلا عيزوت يف زييمتلا ةحفاكمب ةقلعتملا دعاوقلاو تاءارجإلا نم ةعومجم ددحيو ،نيبخانلا 

                                                           
4 http://www.article19.org/data/files/pdfs/press/joint-statement-on-the-media-and-

elections.pdf.. 
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يأ رشن نع ة يلوئسملا نم مالعإلا لئاسو ءافعإو ةلقتسم تاهج ىلإ ةيميظنتلا تايحالصلا ةفاك ءاطعإو
  .نيحشرملا وأ بازحألا نع ةرشابم تردص ةينوناق ريغ تاحيرصت

ًقفوةينهملا تافارحنالا تارشؤمو مييقتلا ريياعمثحبلا ددح دقو  ئدابملا يلإ ةفاضإلابئدابملا كلتل ا،   ، 
ا ةدحتملا ممألاب ريبعتلا ةيرحل صاخلا ررقملا اهرقأ يتلا يتلا ئدابملاو ، ١٩٩٩٥يونسلا هريرقت يف  ضيأ
، (مالعإلا ةبقارم تامظنمو  ٦ابوروأ سلجم اهعضو ةيكافولسلا مالعإلا ةبقارم ةمظنم ،ةيلاطيإلا ايفاب
قيدانص ةمالس طقف ىنعت ال تاباختنالا ةهازن نأ نم اًقالطنا ) كرامندلاب مالعإلا معدل يلودلا دهعملا
  :يه تاددحملاو ريياعملاهذه . مالعإلا هيف امب اهب طيحملا خانملا ةمالس لمشت لب عارتقالا

تامييقت مدقي هنأ ينعمب ،ةيئزج لك يف سيلو هلمجم يف يدايحو نزاوتم ديجلا يمالعإلا لمعل ا •
ةرهاظلا يف ةفلتخملا بناوجلل ا ةيباجيا  ال ةيعوضوملاو دايحلاو نزاوتلاف . عبت دحاو نآ يف ةيبلسو

وأ ةديرجلا يوتسم ىلعو لكك ةيمالعإلا ةداملا يوتسم ىلع نكلو ةيئزج لك يوتسم ىلع ققحتي 
اهجمارب عونت ثيح نم ،ماع لكشب ةليسولا مييقتب ةيفيكلا ةرامتسالا متهت اذل . لكك ةينويزفلتلا ةانقلا

اذكو ا   يعوبسأ ةليسولا هاجتا ىلع فرعتلل جئاتنلا ةنراقم متت مث ،مويلا وأ ددعلا رادم ىلع اهرابخأو
ا ،" مييقتلا"ةن اخ امنيب. يرهش  ةيئزجلا تامييقتلا ضعب بقارملا اهيف نودي ةيمكلا ةرامتسالا يف

نمو ،ثبلا ةرتف رادم ىلع اهسفن ةانقلا عباتي وأ هلمكأب ددعلا ىلع علّطي ال دق يقلتملا نأ ةيلامتحال 
  .ةيئزجلا هتاعابطنا مييقت نكمي مث

ريياعمب لماك لكشب ةمز تلم ةلودلل ةكولمملا مالعإلا لئاسو نأ ضارتفا نم ةبقارملا ةيلمع قلطنت •
مالعإلاف . نيحشرملا رابخأو ةيباختنالا تالمحلل اهتيطغت يف نزاوتلاو ةيدايحلاو لدعلاو ةقدلا

همادختسا بوجو ىنعي امم ،ا لثم ةلودلل كولمملا   عيمج نينطاوملا كلم ةماعلا دراوملا رئاس
وأ صخشل  ةيسايسلا حلاصملل هفيظوت مدعو ةيسايسلا فايطألا ةفاك نع ريبعتلاو ماعلا حلاصلل

  .ةيسايسلا تاعومجملا وأ بازحألا ضعب ءاصقإل ةموكحلا ةليسوللوحتي وأ ،بزحل 

تابجاولاو ريياعملاب مازتلالا يف ةيلوئسم ىرخألا يه اهيلعف ةصاخلا مالعإلا لئاسول ةبسنلاب  •
دييقتل نم ةيموكح تالخدت يأ نع فشكلا ىلإ اهتبقارم فدهتو ،تاباختنالا ةيطغت ءانثأ ةين ـهملا
مالعإلا را كتحا وأ ةرطيس بنجت ةرورض عم ،نييمالعإلا ىلع طوغض ةسرامم وأ يأرلا ةيرح

 .تاوصألاو راكفألا عونت نامضلةريغص ةئف نم 

                                                           
5 h p: //www. ar  cle19. org/pdf s /i go- documen t s /three- man dat es- dec- 1999. pdf    
6 h ps : //wc d. coe. int /Vi ewDoc. jsp?i d=419411&S i te=CM   
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فلتخم لوح ،ةيباختنالا ةلمحلا قالطنا لبق نيبخانلل تامولعملا نم نكمي ام رثكأ ريفوت بجي  •
تاءارجإ فلتخمو ،ةيباختنالا تالمحلا يف ةحورطملا اياضقلاو نيحشر ملاو ،ةيسايسلا بازحألا
ريفوتو نيبخانلا ةيعوتب  - ةصاخو ةيموكح- مالعإلا لئاسو موقت نأ بجي امك . عارتقالا ةيلمع

نطاوملا موقي فيكو  ؟عارتقالامتي نيأو ،ىتم لثم ،عارتقالا تاءارجإ لوح ةدياحم تامولعم 
  .خلا...؟ عارتقالا ةيلمع ةيرس نم دكأتلا ةيفيكو ؟ليجستلاب

طيلست رظحيو ،تاباختنالاب ةقلعتم تالاقم رشنو جمارب ثب ىلع مالعإلا لئاسو عجشت نأ  •
مكاحلا وأ ةموكحلل ا  لئاسو عبتت زوجي الو . دقن مضت ريراقت رشنب ماق اذإ مالعإلا ىلع تابوقعلا

درلا قح نامض عم ا    .حيحصتلاو يئاضق مالعإلا

بازحألل ةيفاك ةدم ريفوتو ،ةزاحنم ريغو ةلداع ةفصب نيحشرملل رشابملا ثبلا صصح عيزوت  •
با زحألا فقاومو ،ةحورطملا اياضقلا ةفرعم نم نيبخانلا نيكمتو مهجمارب ضرعل نيحشرملاو

 .اهعم لماعتلاىلع نيحشرملا تاردقو اهنم 

يف رخأ ىلع حشرم ليضفت متي ال أو ةينالعإلا داوملا راعسأ يف ةاواسم كانه نوكي نأ دبال •
ىدم نم ققحتلاو ،ةيمالعإلا داوملا يقابو ةينالعإلا داوملا نيب زييمتلا عم ،ينالعإلا ثبلا تاتيقوت 
زييمت ءاوس نيحشرملا نيب زييمتلا مدعو ،نيحشرملل ةيمالعإلا ةيطغتلا يف نيسنجلا نيب نزاوتلا 

 .ينثأ وأ يقرع وأ يسنج وأ ينيد
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تاباختنالا كلت )حيشرتلا باب حتف( ةيعيرشتلا تاباختنالل ىلوألا ةلحرملا تأدب يضاملا ربوتكأ ١٢يف   ،
بزحلاو كرابم ماظن طوقسو ةروثلا دعب ىلوألا تاباختنالا اهنأل طقف سيل ةغلاب ةيصوصخب عتمتت يتلا 

حضاو كابترا ةيباختنالا ةيلمعلا ةرادإ تدهش دقف . رقتسم ريغ ماع قايس يف ىرجت اهنأل نكلو ،ينطولا
نم امهريغو ءارزولا سلجمو  ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا تارارق يف كلذ رهظ ،اهتايلاعف ءدب ذنم
ةمزألل ادقو . ةينعملا تاهجلا  تانايب ةدعاق رشنت مل يهف ضيأ لمكم تاباختنالل ايلعلا ةنجللا فقوم ناك  ،

، ىلع اهترطيس ضرف عطتست مل اهنأ امك ،نيبخانلا نوعطل ةنجل لكشت ملو  هتددح يذلا دعوملا يف نيبخانلا
ةيباختنالا لحارملا تتبثأ دقو اذه ،عارتقالا ةيلمع وأ نيحشرملا قاروأ مالتسا ةيلمع ءانثأ ةيعرفلا ناجللا 

  .ةمظنملا تارارقلاو حئاوللا فلاخ نم ةبساحمل ةيفاكلا تايحالصلا كلمتال ةنجل اهنأ ةثالثلا 

ىناعت يتلا ةئيبلا كلت ،ةيمالعإلا ةئيبلا ىلع اهلالظب تقلأ ةكبترملا ةطبختملا ةيعيرشتلاو ةيسايسلا ةئيبلا  هذه
ليومتلا تامكحتو لاملا سأر تالخدت نع كيهان ،ةرداصملاو قلغلاب تاديدهتو يعيرشت قييضت نم ا   ضيأ

يباختنالا ماظنلا دقعت ىهو ،تاباخ تنالا هذه ةيصوصخ اهتضرف ةديدج تايدحت ىلإ ةفاضإلاب اذه يمالعإلا
، ، هتثادحو ددع يف ةطرفملا ةدايزلا  ةئراطلا اهتاريغتمو يمالعإلا طسولا ىلع اهتثادحو ةيباختنالا تافلاحتلا

 ، ثادحأ عم ةيباختنالا ةيلمعلا ثادحأ نمازت بازحألا ءامسأ نيب ديدشلا هباشتلاو نيحشرملاو بازحألا
ميسقتلا و اهتايرجم راركتو ةيباختنالا ةيلمعلا ةرتف لوط ،يمالعإلا مامتهالا ىلع تذوحتسا ىرخأ
  .ةيباختنالا ةيلمعلل يفارغجلا

مامتهالاو فيقثتلاو ةيعوتلا تالمح لالخ نم ةيسايسلا ةكراشملا لدعم عفر يف  هرود يف مالعإلا حجن
ردصمك هرودب مايقلا يف لشف هنكلوخلا...نوعطلاو عارتقالا تاوطخ حرشو نيبخانلاب تامولعملل  ، 

موي ماعلا يأرلا تاهاجتا ليكشت يف ةمهاسملا نكمي هيلع    ءانب يذلاو نيحشرملاو بازحألا نع ةيعوضوملا
تاحيرصتلا ىلع تاباختنالل ةيمالعإلا ةيطغتلا زيكرت ءاجف ،ةراثإلا خف يف مالعإلا  عقو ذإ. عارتقالا
نم ديدعلل ةيسايسلا مهتيؤر حرشل مهل لاجم لا ةحاتإو بازحألل ةيباختنالا جماربلا حرش نم رثكأ ةريثملا

ةسايسلاو داصتقالا لوح ةيبزحلا ىؤرلاو ةيباختنالا جماربلا ضارعتسا يف هرودب مالعإلا مقي ملف ،اياضقلا 
،..معدلاو ةيجراخلا ةيالوو رمخلاو ينيكبلا لوح ثيدحلا يف ةيطغتلا نم ربكألا ءزجلا فزنتساو  خلا
  .خلا..ةأرملا
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دوجو مدع يلإ كلذ عجري امبرو ،ةليوط تاونسل هدقتفا نزاوتلا نم اعون قيقحت يف حجن  يموكحلا مالعإلا
ىلعألا سلجملل هتازايحنا تءاجف ،ةلودلل كولمملا مالعإلا همعدي تاباختنالا  يف سفانتم مكاح بزح
يلإ زايحنالا نود ،ةيلخادلا ،ةموكحلاةحلسملا تاوقلل صاخلا مالعإلا سكع يلع ،نيعم يسايس بزح  ، 
يموكحلا مالعإلا نأ يفني ال اذه نأ الإ ،ةيبزحلا هتازايحنا يف  - ام دح ىلإ - هليومت رداصم تمكحت يذلا
  .يسايس رايت وأ بزح ءاوس يركسعلا فادهأ لقرعي نم لك يلع موجهلا هقتاع يلع ذخأ

 ، ريياعمب ةطبترم ة ينهم تاطقسنيعون ىلإ تاباختنالا لالخ مالعإلا اهبكترا يتلا تاقافخإلا ميسقت نكمي
 ، رداصملا ليهجت ،تامولعملا لقن يف ةقدلا بايغ ،ربخلاب يأرلا طلخ اهنمو ماع لكشب ةيمالعإلا ةيطغتلا
 ، نالعإلا نيبو ربخلا نيب طلخلا ،عوضوملا نع ةلصلا ةديعب روصلا ،نتملا نع ةربعملا ريغ نيوانعلا

  .خلا..نتملل ةفلاخملا لوقلا لمج عاطتقا ،زئاجلا ريغ ميمعتلاو تايمسملا يف طلخلا
  :ةيباختنالا ةيلمعلل ةيمالعإلا ةيطغتلاب ةطبترم ةينهم تاطقسيهف تاطقسلا نم يناثلا عونلا امأ 

ةيسايسلاو ةينوناقلا ةئيبلا حمالمو تاددحم مهأل جماربلا يدعمو نييفحصلاو نيلسارملا مهف مدع  •
نييفحصلا طلخ يف ا   نيحشرملاو يدرفلا ماظن يحشرم نيب حضاو ادب ام وهو ،تاباختنالاب ةصاخلا

امك ،ةيبزحلا مئاوقلا نمض بازحألا يحشرمو ةيدرفلا دعاقملا ىلع بازحألا يحشرم نيب اذكو ،نيلقتسملا 
نع بخانلا لاؤس مدع بجوتست يتلاو تاباختنالل ةيمالعإلا ةيطغتلا دعاوقب نيلسارملا ىعو مدع يف ادب 

وأ ناجللا باوبأ ىلع ىأر تاعالطتسا ءارجإب لسارملل ح امسلا مدعو ،هل هتوصب ىلديس يذلا بزحلا
 .مهل ةجوملا ةلئسألا ةعيبطو فويضلا رايتخا ةيلمع يف اذه ىلجتي اذك ،عارتقالا تارتف ءانثأ

امب ةنيعم ةيسايس تارايت دقنل وأ معدل مالعإلا لئاسو هيجوت يف ليومتلا لخدتو لاملا سأر ةنميه  •
اهنمو مالعإلا لئاسو ضعب يف ا ام وهو ،لاملا سأر باحصأ مدخي    on TVةانق –ةايحلا ةانق (حضاو ادب

ريثأت لوح ،اضيأ ةيفيكلاو ةيمكلا تارشؤملا هنع تفشك ام وهو ) مويلا يرصملا ةفيحص- ةينيدلا تاونقلا –
 .لاملا سأر ةحلصمل اًقفو مهمصتخت نيذلا موصخلا ةيعونو لئاسولا كلت تاليضفت يلع لاملا سأر

يف تاباختنالا ةبقارم ريراقت مظعم زيكرت دعبف ،هيلع لياحتلاو يباختنالا تمصلا مارتحا مدع  •
بلغأ تدكأ ،يباختنالا تمصلا ةرتفل  -مالعإلا اهيف امب- فارطألا عيمج قرخ ىلع ىلوألا ةلحرملا 

مالع إلا لئاسو تماق نيح يفف". ةثلاثلاو ةيناثلا نيتلحرملا يف يباختنالا تمصلاب اهمازتلا ىلع فارطألا 
 ةحاتملا لبسلا لكب تمصلا اذه اهعيمج تكهتنا ،يباختنالا تمصلاب اهمازتلا ىلإ ةراشإلاب اهفالتخا ىلع
)، ، تانالعإلا ،تاعوضوملا ةعيبط ،فويضلا ةيعون  ). خلا...ةيجراخلا ريراقتلا ،ةلئسألا
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ةقيقحب لخي ام ب ةيسايسلا تارايتلا ةمجاهم وأ معدلا بسكل ةليسوك ةأرملل مالعإلا لئاسو مادختسا •
ةرتف رادم ىلع ةيفيكلاو ةيمكلا ريراقتلا هتدكأ حضاو لهاجت ةأرملا تناع دقف ،ةيباختنالا ةيلمعلا يف اهرود 

ةيلمعلا فصتنم يف روصقلا اذهل تهبتنا دق ةيمالعإلا لئاسولا ضعب تناك نإو )روهش ٣(ثحبلا   ،
مو تاحشرملا رابخأ ةيطغتب ا  تايصخش عم تاراوح ءارجإ وأ نهتارمتؤ مامتها رثكأ تراصف ةيباختنالا

ةيمالسإلا تارايتلا نأ امك . هلمجم يف اًفيعض ودبي ةأرملاب يمالعإلا مامتهالا نأ الإ ،ةزراب ةيئاسن
 ، اهتيوصت وأ اهحشرت زاوجب مهاوتفو اهلوح مهتاحيرصتب ةيمالعإلا لئاسولا يف ةوقب ةأرملا ترضحتسا

السإلا ةياعدلا طامنأ تزاح ا   .مالعإلا مامتها ىلع يمالسإلا رايتلا تاحشرمل ةيميجيردتو

فحصلا تدجو دقف ،كلذل يقيقح رربم نود ةيباختنالا ةيلمعلا يف يفئاطلا دعبلا راضحتسا  •
ًالخدم ىرخأ ةهج نم بازحألا ضعب يف ةيحيسم تادايق دوجوو ةهج نم نييمالسإلا دوعص يف تاونقلاو 

، ع تصرحف ،تاباختنالل اهتيطغتل ةراثإ رثكأ نييمالسإلاو ةسينكلا نيب ةهجاوملا ةركف ىلع ديدشتلا ىل
ةيندم ىلإ وعدت اهنأل  ةيرصملا ةلتكلا فلاحتل ةسينكلا ةدناسمو نييمالسإلا دوعص نم يطبقلا فوخلاو
 تيوصتلا ءدب لبق ىتح هاجتالا اذه ىلجت دقو ،طابقألا قوقح ىمحي امب ةلودلا

ؤبنتلاو ،ماعلا يأرلا تاعالطتساو ثوحب لالخ نم  ماعلا يأرلا تاهاجتا ىلع ريثأتلا تالواحم •
ةيطغتلا يف رركت ام وهو ،تيوصتلا ةيلمع ريس ىلع رثؤي امب تاعقوتلا ميدقتو جئاتنلا ىلع زفقلاو 

كلت ضرعتست ذإ ،ا " ؟بختنت نم"ريراقت ىمسم تحت ةيباختنالا   ضيأ ينوناقو ينهم فارحنا ربتعت يتلاو
تاهجوت ىلع رثؤت ا طتساو تارشؤمو جئاتن ريراقتلا  وأ تيوصتلا ليبق اميسال ماعلا يأرلا عطق تاعال

ثالث ىلع تناك تاباختنالا هذه نأ ةلكشملا ةدح نم فعاضيو ،تيوصتلا نم لوألا مويلا ءاهتنا بقع 
ةراشإلا ردجتو ،ةمدقتم ةيتيوصت لحارم يف ىرخأ تاظفاحم يف نيبخانلا تاهاجتا ىلع رثؤي امم لحارم 

، ددصلا اذه يف  تاعالطتسالاو ثوحبلا ءارجإل ةيملعلا ريياعملا ىندأل ةيعالطتسالا ثوحبلا كلت داقتفال
يف قلقلا ةعاشإ وأ اهرصانت يتلا بازحألل ةياعدلا يف مالعإلا لئاسو تاودأ زربأ تناك اهنأ كشالو 

 .ةسفانملا بازحألا فوفص

سكعي امب ،ةسفانتملا ةيسايسلا  فارطألا نيب ةيمالعإلا ةحاسملا عيزوت يف ةبولطملا ةلادعلا بايغ •
نم ادب دقف ،ةيسايسلا فارطألا عيمج نم ةيواستم تافاسم ىلع فوقولا ىلع مالعإلا لئاسو ةردق مدع 

فلتخمب ةيمالسإلا تارايتلاو لحنملا ينطولا ءاضعأ نيب ةسفانم اهنأ  ةيباختنالا ةيلمعلل ةيمالعإلا ةيطغتلا
قيلعتلل امإ اهيلإ قرطتلا رصتقاو ةيراسيلا وأ ةيلاربيللا بازحألاىلإ قرطتلا اهمظعم تلهاجتو ،اهتاعونت   ،

يتلا يتاذلا ريهطتلا تايلمعو ،ينطولا لولف نم اهفقوم حيضوت وأ ،ةيمالسإلا تارايتلا تاحيرصت ىلع 
 .اهب موقت
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ة يلمعلل ةيمالعإلا ةيطغتلا ريياعم ةفاكل اهيطختو ةينيدلا تاونقلل ةيمالعإلا ةيطغتلا ةينهم ىندت •
يمدقم دحأ ىوتف ةقيرط ىلع ةيمالسإلا بازحألا معدب فتكت مل يتلاو ،ةيمالسإلا تاونقلا اميسال ةيباختنالا 

، "ماع ةئامل ةئيس بسكي هبختني نل نمو ماع ةئامل ةيراج ةقدص بسكي رونلا بزح بختنيس نم"اهجمارب 
ىلإ ةوعدلاو اهريفكت دح ىلإ ا هب ريهشتلاو ةيسايسلا بازحألا يقاب ىلع لواطتلل لاجملا تحسفأ امنإو

عم فلاحتلا نإو مالسإلا دض يناودع فلاحت نع ةرابع يناملعلا رايتلا "نأ تربتعا ذإ ،اهتعطاقم 
، "كنأو " يعرش بجاو نييمالسإلا روز ةداهش ةباثمب كلذ ناك هللا عرش قبطي نل نمل كتوص تيطعأ اذإ

اع  نم ةعيرشلا قبطي نل نم بختنت الو هللا نيدل د م صخش بختنت الو قداصلا ملسملا باختنا كيلع بجيف
  )".كتوص ظوب حور(هللا عرش قبطي نم مهيف سيل كترئاد يف نيحشرملا ناك اذإو نارقلا 
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يف اهرودب مايقلا نم مالعإلا لئاسو عنم وأ ةلقرعل تاطلسلا نم ةذختملا تاءارجإلا عيمج نع يلختلا  •
 .زرفلاو عارتقالا تايلمع تايرجمو ةيباختنالا ةيلمعلاب ةقلعتملا تامولعملا لقنو ىرحت

ةلقتسم ةئيه ءاشنإ ربع اهترطيس نم ةلودلل كولمملا مالعإلا لئاسو ريرحت ةيمسرلا تاطلسلا ىلع  •
 .رمألا عقاو يف اهكلمي يذلا بعشلا نع ةربعم نوكتل ةلودلل ةكولمملا ةيمالعإلا تاسسؤملا ةرادإل

ةئيب عم بسانتي امب ،ةماعلا تاباختنالا ءانثأ مالعإلا لئاسو ءادأل ةمظنملا ةيعير شتلا صوصنلا ريوطت •
 .صوصنلا هذهل ةيمازلإلا ةوقلا ميعدتو ،صرفلا ؤفاكتو دايحلا ريياعمو ةيسفانت ةيسايس

ةيطغت يف اهعابتإ بجاولا ةينهملا ئدابملاب ةصاخ ا  •  صوصن نمضتيل يفحصلا فرشلا قاثيم ريوطت
 .يددعت يسايس ماظن يف ،تاباختنالا

نييفحصلا ةباقن عم نواعتلاب اهتيقنتو ،رصم يف مالعإلل ةمظنملا نيناوقلا يف ةقدب رظنلا ةداعإ  •
سبحلا ماكحأل يقيقح فقوو ريبعتلا ةيرح ىلع قييضت لكشت يتلا داوملا نم نييقوقحلاو نييمالعإلاو 

وأ مالعإلا نيناوقل ا  ةيسايسلاو ةينوناقلا لئاسولا ريفوتو . يرخأ نيناوق يأ دانتسا ءاوس رشنلا اياضق يف
  .مهلمع ةيدأت ءانثأ تاءادتعالل ضرعتلا نم نييفحصلا ةيامحل

لوادت ةيرح نوناق عيرشت لجأ نم ةيمالعإلا تاسسؤملاو ةينعملا تامظنملا نيب عمجت ةلمح يف ءدبلا  •
 .تامولعملا

اهرود يف تاباقنلا لمع نمضي امب تاباقنل ا حئاول ليدعتو نييمالعإلا ةباقنو نييفحصلا ةباقن رود ليعفت •
ةنهملا دعاوق نوفلاخي نم ةبساحمو ةعباتم ا   .ضيأو ،مهتيرحو نييفحصلاو نييمالعإلا قوقح نع عافدلل

 :ىلع ديكأتلا صوصخلا هجو ىلعو

لكشب ةيباختنالا ةلمحلا ةرتف ءانثأ ،كلذ قحتسي يسايس بزح لثمم يأل درلا قح ةسرامم نامض  •
 .لداعو عيرس

•  ، قرطت مدع نامضو جماربلا نم اهريغو تاباختنالل ةصصخملا جماربلا نيب حضاو لكشب لصفلا
نم طمن يلع يوطني امب ةيباختنالا ةيلمعلل  - خلا..ةيهيفرتلا ،ةيداصتقالا ،ةينفلا-ةيسايسلا ريغ جماربلا
 .ةيباختنالا ةيلمعلا يف فرط وأ يسايس رايت يأل ةيباجيالا وأ ةيبلسلا ةياعدلا

ىوقلا سيلو روهمجلا ةمدخب اهمازتلا مرتحت نأ ةيئرملاو ةءورقملا ةيمالعإلا لئاسولا ىلع بجي  •
 .ةيسايسلا لعاوفلا نع اهل يلاملاو يرادإلا لالقتسالا نامض بجي كلذل ةيسايسلا
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تانالعإلا ميظنت متي نأو ،رجألا عوفدم نالعإ وه ثبي وأ رشني ام نأب ملع ىلع روهمجلا نوكي نأ  •
فقسلاو ليومتلا رداصم نع فشكلا يف ةيلاملا ةيفافشلا نمضيو ،نيحشرملا نيب ةلادعل ا ققحي امب

 .نيسفانتملا نيب ةلادعلا نامضلتانالعإلا داوم ةفلكتو ةياعدلل يلاملا 
•  ، اهنم اًفوخ وأ ةطلسلا تاهجوت ىلع   ءانب زايحنالا مدعو ةمولعملاو ربخلا لقن يف ةينهملاب كسمتلا

 لمعلا نيب طلخلا مدعو  .اضيأ يوعدلاو يمالعإلاو يسايسلا
ةصصختم ةيبيردت جمارب ريوطتو ،نييمالعإلا ىدل ينهملا ءادألا تايوتسم عفرل ةيبيردت تارود ميظنت  •

  .ةينهملاو ةلادعلاو ةيعوضوملا ققحت ةقيرطب ةيباختنالا تالمحلا ةيطغت تالاجم يف
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  تاباختنالل ةيمالعإلا ةيطغتلا ىلع اهريثأتوةيسايسلا ةئيبلا : ًالوأ
ناسنإلا قوقح تاكاهتنا هيف تديازت ،يومدو كبترم يسايس دهشم لظ يف ةيناملربلا تاباختنالا تءاج 

ةبحاصملا ةرتفلا يفف . يندملا عمتجملا تامظنم ىلع ريهشتلا ةلمح تلصاوتو ةقوبسم ريغ ةجردل
ءاطشن مهنمض نم ةرئاج ةيركسع تامكاحم ىلإ ةلاحإلل يندم  ١٢,٠٠٠نم رثكأ ضرعت تاباختنالل 

بايغلا يلع ةوالع ،ةيملسلا تاماصتعالاو تارهاظتلا ضفل ةطرفملا ةوقلا مادختسا نع ًالضف ،نييسايس 
فنعلا ىهتنمب دومحم دمحم عراش تارهاظم ةهجاومل طقف نمألا تاوق تغرفت ذإ ،ظو حلملا ينمألا
تائملا ةباصإو ا نع ديزي ام لتقم نع رفسأ امم ،ةوسقلاو    .رهاظتم نيعبرأ

ريغ يسايس خانم يف  ىرجتس ةيباختنالا ةيلمعلا نأب تأبنأ ،ةيباختنالا ةيلمعلل ةبكاوملا ةيمادلا ثادحألا كلت
مالعإلا تتشتو ،ةيسايسلا يوقلا تمصاختو ،ةياعدلا تالمح ضعب فقوت يف تببست اهن إلب ،يعمقو رح 

يلع ترثأ امنإو بسحف ةيباختنالا ةيلمعلا ريس ىلع ثادحألا كلت ريثأت فقوتي ملو ،ناملربلاو ناديملا نيب 
يسايسلا دهشملا  ًالوأ أرقن نأ يغبني ناك اذل ،ةيسايسلا فارطألاو تادايقلاو مالعإلاو نيبخانلا تاهجوت
  .تاباختنالل ةيمالعإلا ةيطغتلا ليلحت يف طرخنن نأ لبق ةيباختنالا ةيلمعلل بحاصملا يمالعإلاو

اهتيحض حار يتلاو ٢٠١١ربوتكأ  ٩يف وريبسام ةرزجم تعقو ،ربوتكأ  ١٢يف حيشرتلا باب حتف ليبق   ،
هبلغأ ا  يلإ يدأ يذلا رمألا ،ةحلسملا  تاوقلا تاعردمب مهسهد متو طابقألا نم مرهاظتم نورشعو ةعبس

، . تاباختنالا ليجأتب ددهو يبعشلا بضغلا دعاصت صاخلا مالعإلا ةيرح ةقيقح نع ةحبذملا كلت تفشكو
  .ةلودلل ةكولمملا ةيمالعإلا تاسسؤملا ةيدايحو ةينهمو

 يضيرحت ا  ةيفئاطلا  رعاشملا جيجأت يف ارود يرصملا نويزفلتلا بعل ةلودلل كولمملا مالعإلا ىوتسم ىلعف
ةحلسملا تاوقلا بناجل ا  حضاو ا  صاخلا مالعإلا ىوتسم ىلعو . زايحنا هتيطغت تدهشو وريبسام ىنبم مامأ

،  ٢٥ةانقو ةرحلا ةانق رقم ماحتقاب ةحلسملا تاوقلا تماق  ءاوهلا ىلع وريبسام ثادحأل مهثب ءانثأ رياني
ةقلح ثب مدع لجأ نم  ONTVةان قب" مالك رخأ"جمانرب قيرف ىلع اهتسرامم تمت طوغض نع ًالضف 
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ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملاب ءاضعأ اهيف تفاضتسا  ٢ميرد ةانق اهتمدق ةقباس ةقلح ىلع قيلعتلل ةصاخ
  .وريبسام ةرزجم ىلع بيقعتلل

حيشرتلا باب حتف مت كبترملا يسايسلا قايسلا اذه يف تاباختنالا دقع نم يرصملا عراشلا فوخت مغرو  ،
عقت ةيباختنالا ةياعدلا ةرمز يفو ،ربمفون ةيادب يف ةياعدلا ةلحرم أدبتل . ربوتكأ ٢٤ىتح و ربوتكأ ١٢يف 

اهيلإ تعد يتلا -رصنلا ةعمجل جاتن ناك يذلاو ) ربمفون ١٩ماصتعا ضف (دومحم دمحم عراش ثادحأ 
ةدايق لا نيب ةندهلا تهنأ ةعمجلا تارهاظم نإ"زميات كرويوين ةفيحص اهنع تلاق و - ةيمالسإلا ىوقلا

لواح امدنع ةيناملربلا تاباختنالا ليبق تطقس ةندهلا هذه نأ ىلإ ةريشم ،رصم يف نييمالسإلاو ةمكاحلا 
  ".ةيندم ةرطيس يأ نع هسفن داعبإ يركسعلا سلجملا

تاباختنالاب ليجعتلا ةرورض ديؤي قيرف نيبف ،ا   ماسقناو اًطبخت رثكأ دهشملا تلعج ،دومحم دمحم ثادحأ
حجرأتي مالعإلا حارو ،ًالوأ ةطلسلا ميلست هب راتخا يذلا هعارتقا قودنص ناديملا رخأ رب تعا ،ةيناملربلا

لظ امنيب ،ةيباجيالاو اهنم ةيبلسلا ،ةرشابملا ريغ ةياعدلاو ةرشابملا ةياعدلا نيبو ،ضراعم ديؤم نيب 
  .عارتقالا ريصم بقرتي بخانلا

ريغ ةقيرطب ،ماسقنالا ةلاح سرك هسفن مالعإلا نأ د جنس ،ثادحألا كلتل ةيمالعإلا ةيطغتلا يلإ انرظن اذإو
رداصملاو فويضلاو اهضرعتسا يتلا ءارآلا ةعيبط يف ةيسايسلاو ةيليومتلا هتازايحنا تفشكتو ،ةرشابم 

  .ثادحألا يلع بيقعتلل اهيلإ أجل يتلا

ًالخدم ريرحت لا ناديمب ةينطولا ىوقلا ماصتعا يف ةكراشملا مدعب نيملسملا ناوخإلا ةعامج رارق ىفضأ
اهفادهأ بسح ةيمالعإ ةليسو لك ،ءاوس دح يلع ةيبلسلاو ةيباجيإلا ،ةياعدلل ا  ضعبلا ربتعا امنيبف . ديدج

ًاليلد رخألا ضعبلا هربتعا ،يطارقميدلا لوحتلا ىلع ا  ةعامجلا فلاحت ىلع  اًغماد صرح ناوخإلا فقوم
  .نطولا ةحلصم باسح ىلع ةيسايسلا بساكملل ينانأ يعسو ،يركسعلا سلجملا عم

لوح ثيدحلا نع تفرصنا دق تناك مالعإلا لئاسو نأ مغرو ،ماسقنالاو فالخلا اذه ةرمز يفو 
ثادحألا كلت نأ الإ ،نيمصتعملاو نمألا نيب تاكابتشالا روصب فحصلا تألتماو ،نيحشرملاو تاباختنالا 

رئاسخ تعقوأ اهنأ امك نيدي ؤملا نم ةديدج ةدعاق بسكل ةيسايسلا تارايتلا نم ديدعلل لاجملا تحاتأ
يف ةسفانتملا فارطألا ءازإ اهتاهجوت ثادحألل مالعإلا لئاسو ةيطغت تسكع كلذك . ىرخأ ةيسايس تارايتل

ىلع تصرح ةيمالعإلا لئاسولا نأ الإ ،ةيباختنالا ةياعدلا فقوب ءاعدالا نم مغرلابف ،ةيباختنالا ةيلمعلا 
فقاوم نع ثيدحلل لاجملا مهل تحسفأو ثادحألا ىلع قيل عتلل اهيلثممو ةيسايسلا بازحألا ةفاضتسا
قرطت مث نمو ،ةموكحلاو ةيلخادلاو ةيسابعلا  يرهاظتمو ريرحتلا راوثو يركسعلا سلجملا نم مهبازحأ
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بلسلاب ءاوس تيوصتلا تالدعم ىلع رثألا غلاب اهل بازحألا كلت فقاوم نأ ثيح ،تاباختنالا ىلإ شاقنلا 
ا ًقفو اهرداصمو اهفويض راتخت تناك مالعإلا لئاسو نأ دجن هجوتلا اذه ىلإ رظنلابو. باجيإلا وأ

ريياعم ىندأ هل لفكت نأ نود ،اهتاهجوت فلاخي نم لك ءاصقإ دمعتتف ،يباختنالا عارصلا يف اهتاليضفتل 
  .ثادحألا نم رياغملا هفقوم نع ريبعتلا يف وأ درلا يف هقح نمضت يتلا ةينهملا

اهتمجاهمو ةيلاربيللا اهتاهاجتاب ةفورعملا ةيئاضفلا تاونقلا ضعب لاثملا ليبس  يلع دجن قايسلا اذه يفو
ةيرصملا ةلتكلا فلاحت نأ يلإ ريشي  رجألا عوفدم نالعإ ةعاذإ راركت دمعتت ةيمالسإلا تارايتلل ةرمتسملا

ع ناملربلا ىلإ وطخي الأ ىلع هنم ا  صرحو ريرحتلا ءادهشل ا  مث ،مهثثج ىل مارتحا ةيباختنالا هتلمح فقوي
  .ةيباختنالا هتلمحو ةلادعلاو ةيرحلا بزحل رجألا عوفدم نالعإ ضرعب ةرشابم اهدعب ةانقلا موقت

روسج ءانبل ةليسو كلذ نم ةلودلل ةكولمملا مالعإلا لئاسو تذختاو ،عارتقالا نم ىلوألا ةلحرملا ترم 
ةلاحلا تحدتماو ،ةيباختنالا ةيلمعل ا نيمأت يف شيجلا حاجن يلع تزكرف ،يركسعلاو نيبخانلا نيب" حلصلا"
مل حلصلا كلذ نأ الإ . ةموكحلا حاجن رئاشب ىلوألا ةلحرملا تربتعاو ،ةيلخادلا ىوق اهتضرف يتلا ةينمألا

ىلوألا ةرارشلا تعلدنا ،ربمسيد  ١٥ةيناثلا ةلحرملا يف عارتقالا تايلمع ءاهتنا درجمبف ،اليوط مدي 
لع ا  ، لامك روتكدلا يلوت ىضارتعا ،ءارزولا سلجم ثادحأل دهشملا حارو  ءارزولا ةسائر يروزنجلا

 ، ضراعمو ديؤم نيب ،نيركسعم ىلإ ةيسايسلا ىوقلا تمسقناو ،ىرخأ ةرم رركتي يومدلا يسايسلا
 ، ىلوألا تالوجلا يف نوحجانلا باونلا لخدت انهو ،تاباختنالا تالوج لامكتسا لوح تافالخلا تددجتو

  ".ناملربلا ةيعرش ةهجاوم يف ناديملا ةيعرش"رهشألا هحلطصم مالعإل ا نشديل ،ماسقنالا فعاضتيل

عمتجملا تامظنمو يركسعلا سلجملا نيب ةرملا هذه نكلو فالخلا ددجت ،ةثلاثلا ةلحرملا بارتقا عمو 
ملف ،ناديملا يف يركسعلا تا كاهتنا يلع اهلبقو تاباختنالا لحارم لالخ ءوضلا تطلس يتلاو يندملا
دومحم دمحم يف تاجاجتحالاو تارهاظتلا عمق يف هتمكحب ودشت ملو ،نيمأتلا ىلع يركسعل ا ةردقب ىنغتت
ةديدج ةلواحم ربمسيد ةياهن يف يندملا عمتجملا تامظنم نم ةمظنم  ١٧ماحتقا ناك دقف . ءارزولا سلجمو
لخدتل ا نم دالبلا ةيامحو ةينطولا ةدايسلا ىلع ظافحلا يوعد تحت بعشلا دييأتو ةقث بسكل يركسعلل
ركذلاب ريدجلاو هيديؤم نم ديدعلا هداقفإ يف تاباختنالا رادم ىلع ةيمادلا ثادحألا تدأ نأ دعب يكيرمألا  ،
ةبقارمل ةق فاوم اهتطعأو قبس دق تاطلسلا تناك اهتمهادم تمت يتلا تامظنملا ضعب نأ ددصلا اذه يف
  !اهرودو اهدجاوتب ينمض فارتعا يف تاباختنالا
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   ةيناملربلا تاباختنالل يعيرشتلاراطإلا : ايناث
  

رخأتو ةيبابضلا ةلاح تناكف ،ةيباختنالا ةيلمعلل ةمظنملا تاعيرشتلا ىلع كبترملا يسايسلا عضولا سكعنا 
ةيفافشلا مدع ةلاح جاتن ناك يذلا رمألا ،تاباختنالا كلتل ةبلاغلا ةمسلا يه اهل ةمظنملا تاعيرشتلا رودص 

نيناوقلا بيرست ىلع ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا دمتعا ثيح . لكك ةيلاقتنالا ةلحرملا اهب تزيمت يتلا
وأ ،اهضفرب حايرلا تتأ نإف ،عراشلا ضبن سجل مالعإلا لئاسوو فحصلا ربع يباختنالا ماظنلل ةددحملا 

  .هنم ردصت مل اهنأ ةوعدب يركسعلا سلجملا اهنم لصنتي ،ضارتعالا نم ةجوم تهجاو

ىلع دمتعيس ديدجلا يباختنالا ماظنلا نأ فحصلا تلاق ثيح يباختنالا ماظنلا  حمالم ديدحت يف اذه ثدح
ماظنلل سلجملا دعاقم يثلث صصخُت نأ ىلع مئاوقلا ماظنو يدرفلا ماظنلا نيب عمجي يذلا ،طلتخملا ماظنلا 

ما ظنلا نأب -مالعإلا لئاسول بيرستلا قيرط نع ًاضيأ–كلذ نع لدع مث ،يناثلا ماظنلل ثلثلاو لوألا 
ربمتبس  ٢٥خيراتب يروتسد نالعإ ردص نأ ىلإ . نيماظنلا نيب ًةفصانم دعاقملا مسقتسو طلتخم نوكيس

لوألا ماظنلا لكشي نأ ىلع ةقلغملا مئاوقلا ماظنو يدرفلا ماظنلا نيب عمجلاب يباختنالا ماظنلا ددحيل  ٢٠١١
  .سلجملا يثلث لكشي يناثلا ماظنلاو سلجملا ثلث

رودص رخأت اضيأ لب ،ةيباختنالا ةيلمعلل ةمظنملا تاعيرشتلا رادصإ ةمس يه اهد حو ةيبابضلا نكت ملو
ا. اهل ةمظنملا تاعيرشتلا حضاوو ا  تقوب تاباختنالا لبق ةفاكلل  مولعم يباختنالا ماظنلا نوكي نأ يقطنملاف
عم مهل ىنثتي ىتح نيحشرملل اميسال عيمجلل ةحضاو كلذك ةيباختنالا رئاودلا نوكت نأوفاك نطاوم ةفر ، 

 ، اهنورجيس يتلا ةيباختنالا تافلاحتلا حمالم ديدحتو ،اهيلع نوسفانتيس يتلا رئاودلا يف مهفعضو مهتوق
لكشلاب ثدحي مل اذه ن أ الإ. تاباختنالا يف مهب نونيعتسيس نيذلا ءالكولاو نيبودنملا ددع ةفرعمو
ةيلمعلا كلت ميظنتل نوناق رخأ ردصف ،ة يباختنالا ةيلمعلل ةمظنملا نيناوقلا رودص رخأت ظحاليف ،بولطملا

 ةيسايسلا قوقحلا ةرشابم ميظنتب ١٩٥٦ةنسل  ٧٣ نوناقلا ماكحأ ضعب ليدعتب ١٣٢مقر موسرملا وهو 
ةيروهمجلا سيئر نم رارقب تاباختنالل ا  ،٢٠١١ربمفون  ٢٣خيراتب   ديدج ا  متت نأ  زيجيميظنت فيضيل

 ،ىلوألا ةلحرملا تاباختنا ةيادب نم عوبسأ نم لقأ لبق نوناقلا اذه ردص. نيموي ىلع ةيباختنالا ةيلمعلا
باب حتف نم رهشلا فصنو رهش نم رثكأ دعبو  ٢٠١١ربمفون  ٢٨يف اهؤارجإ ررقملا نم ناك يتلاو 

  .حيشرتلا

يف ا    ٨ديدحتو مايأ ةعبرأب حيشرتلا باب حتف لبقف ،تاعيرشتلا رودص رخأتل ةديحولا ةلاحلا يه كلت تسيلو
 ٥ةداملا صن ءاغلإب  ٢٠١١ةنسل  ١٢٣مقر نوناقب موسرملا ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا ردص أ ربوتكأ
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دعاقملا ىلع تاباختنالا ضوخ بازحألا يحشرم ىلع رظحت تناك يتلاو  ٢٠١١ةنسل  ١٢٠نوناقلا نم 
تاباختنالل ىلوألا ةلحرملا ءارجإ لبق ردص ةيباختنالا رئاودلا ديدحت نوناق نأ نع ًالضف اذه . ةيدرفلا
ةبسنو يباختنالا ماظنلا ددحيس يذلا عيرشتلا نأ لب . مايأ ةعبرأب حيشرتلا باب حتف لبقو ،طقف دحاو رهشب

 ٢٠١١ربمتبس  ٢٥لبق ردصي مل مئاوقلا ماظنب ىرجتس يتلا دعاقملاو يدرفلا ماظنلاب ىرجتس يتلا دعاقملا 
  .رركم ٣٨ددعلاب ةيمسرلا ةديرجلاب رشُن يروتسد نالعإ يف ردص ثيح 

  

  :ةيباختنالا ةيلمعلل ةمظنملا تاعيرشتلا ىلع ةلالطإ

يف رداصلا يروتسدلا نالعإلا    كلذو  ،نطاوملل حيشرتلاو باختنالا قح ةلافك ىلع ٢٠١١سرام  ٣٠صن
نيبيو ،ىروشلاو بعشلا يسلجم ءاضعأ يف اهرفاوت بجاولا طورشلا نوناقلا ددحي " ٣٩ةداملا صنب 

باختنالا ىلع فارشإلا لماك يئاضق ليكشت تاذ ايلع ةنجل ىلوتتو ". ءاتفتسالاوباختنالا ماكحأ 
نوناقلا همظني يذلا وحنلا ىلع هلك كلذو ،ةجيتنلا نالعإ ىتحو باختنالا لوادجب ديقلا نم   . ءدب ،ءاتفتسالاو

ردصيو ،ايلعلا اهسلاجم مهحشرت ةيئاضق تائيه نم ءاضعأ فارشإ تحت زرفلاو عارتقالا ىرجيو 
ةحص يف لصفلاب ضقنلا ةمكحم صاصتخا ىلع  ٤٠ةداملا تصن امك . "ايلعلا ةنجللا نم رارق مهرايتخاب
  .ىروشلاو بعشلا يسلجم ءاضعأ ةيوضع

نأب دعاقملا عيزوتو يباختنالا ماظنلا لكش مسرتل  ٣٨ةداملا صن ليدعتب يروتسدلا نالعإلا اذه ليدعت مت 
رركم  ٣٩ةداملا ةفاضإ مت امك ،ةقلغملا ةمئاقلا ماظنل نيثلثلاو يدرف لا ماظنلاب تاباختنالل دعاقملا ثلث نوكت

كلذو ،ءاتفتسالاو تاباختنالا يف تيوصتلا قح جراخلا يف نيميقملا نييرصملل  -ةرم لوألو–تطعأ يتلا 
ةنسل  ١٣٠مقر نوناقب موسرملا ردص ليدعتلا اذه رثأ ىلعو . يرادإلا ءاضقلا ةمكحم نم مكح دعب

هتدام يف موسرملا صرحو . جراخلا يف نييرصملا تيوصت ةيلمعل ةيميظنت صوصنب ىتأ يذلاو ،٢٠١١٧
تاباختنالا يف عارتقالا يقح ةسرامم دالبلا جراخ نيميقملا نييرصملل ةلودلا ةلافك ىلع ديكأتلا ىلع ىلوألا 

نم "نأ ىلع تصن نأ ب ةسرامملا كلت هنم ةيناثلا ةداملا تمظن امك. ءاتفتسالا يف يأرلا ءادبإو ةماعلا
عارتقالا قح ةسرامم يف نيبخانلا تانايب ةدعاقب نيديقملا دالبلا جراخ نيميقملا نييرصملا نم بغري 

أشنيو "، "اهب ميقي يتلا ةلودلا يف ةيبرعلا رصم ةيروهمج ةيلصنقل مدقي بلطب مهتبغر ءادبإ ،يأرلا ءادبإو
وأ ةيسائرلا تاباختنالا ةنجل ردصتو ،ينورتكلإلا ليج ستلا كلذ يف امب ،تابلطلا كلت ديقل لجس ةيلصنق لكب

فوشك دادعإ ةيفيكو هتاءارجإو ليجستلا ديعاومب ا   رارق لاوحألا بسح ىلع تاباختنالل ايلعلا ةنجللا

                                                           
  .٢٠١١\١١\٢٠ خيراتب) ب( رركم ٤٦ ددعلا - ةيمسرلا ةديرجلا يف رشن ٧
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عارتقالا ،ةداملا هذه يف مهيلإ راشملا نيبخانلل قحيو ،ضرعلا ناكمو ديعاومو اهضرع ةقيرطو نيبخانلا 
  ".ةيبرعلا رصم ةيروهمج جراخ كلذل ةصصخملا ةيعرفلا ناجللا يف يأرلا ءادبإو

لالخ ىروشلاو بعشلا يسلجم باختنا تاءارجإ دعوم ددحتل يروتسدلا نالعإلا نم  ٤١ةداملا تءاج 
 ،٢٠١١٨ةنسل  ١٠٨مقر نوناقب موسرملاب تاليدعت تيرجأ دقو . نالعإلاب لمعلا خيرات نم رهشا ةتس

 ،بعشلا سلجم نأشب ١٩٧٢ةنسل  ٣٨نوناقلا نم لك ىلع  ٢٠١١١٠ةنسل  ١١٠ ،٢٠١١٩ةنسل  ١٠٩
ةرشابم ميظنت نأشب  ١٩٥٦ةنسل  ٧٣مقر نوناقلاو  ،ىروشلا سلجم نأشب ١٩٨٠ةنسل  ١٢٠مقر نوناقلاو 

  .بيترتلا ىلع ةيسايسلا قوقحلا

ليبس ىل عف ؛ةيباختنالا ةيلمعلا يف لخدتلابةيلخادلا ةرازو يف ةلثمم ةرادإلا تاهجل حمست تاعيرشتلا هذه 
عيزوتلا وأ ةيناكسلا ةلتكل ل اًقفوءاوس ،ةيباختنالا رئاودلا ميسقت يف ةحضاو ريياعم قبطت ال ،لاثملا 

ةيحان نمو . اهيلإ راشملا دعاوقلانود رئاودلا م يسقت يف لماك لكشب ةيلخادلا ةرازو لخدتت لب ،يفارغجلا
اهدم وأ اهل نواعملا يرادإلا زاهجلل تاباخ تنالل ايلعلا ةنجللا دمنع تلفاغت تاعيرشتلا كلت نإف ىرخأ 

تايلآ ىلع صنت مل تاعيرشتلا كلت نأ لب ،ةيباختنالا ةيلمعلا ةرتف لاوط اهل عبات نوكي يطرش زاهجب 
  .ةيباختنالا ةيلمعلا ميظنت نأشب اهتارارق ذيفنت نم تاباختنالل ايلعلا ةنجللا نكمت
  

  :بعشلا سلجمل يباختنالا ماظنلا

نوناق ىلع ةدع تاليدعت  ،يروتسدلا نالعإلا نم ٥٦ةداملا بجومب ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا لخدأ 
صنلاب نوناقلا نم  ٣١١ةداملا تءاج دقف  ،يباختنالا ماظنلا ليدعت يف تاليدعتلا كلت لثمتتو ،بعشلا سلجم

ماظنلاب رخآلا ث لثلاو ،ةقلغملا ةيبزحلا مئاوقلا ماظنب ،بعشلا سلجم ءاضعأ يثلث باختنا نوكي"نأ ىلع 
يثلثل ا   يواسم ةقلغملا ةيبزحلا مئاوقلا قيرط نع ةظفاحم لكل نيلثمملا ءاضعألا ددع نوكي نأو ،يدرفلا
يدرفلا باختنالا قيرط نع اهل نيلثمملا ءاضعألا ددع نوكي نأو ةظفاحملل ةصصخملا دعاقملا ددع 

اهل ةصصخملا دعاقملا ددع ثلثل ا  صصخت ةرئاد ) ٤٦(ىلإ ةيبرع لا رصم ةيروهمج مسقتو. يواسم
، ) ٨٣(ىلإ ةيروهمجلا مسقت امك . مئاوقلا ماظنب باختنالل يدرفلا ماظنلاب باختنالل صصخت ىرخأ ةرئاد

نيحالفلاو لامعلا نم لقألا ىلع امهدحأ نوكي ناوضع اهنم ةرئاد لك نع بختن ديدحتل نوناق ردصيو . ي
                                                           

  .٢٠١١\٧\١٩ خيراتب) ب(رركم ٢٨ ددعلا - ةيمسرلا ةديرجلا يف رشن ٨
  .ةيمسرلا ةديرجلا نم هسفن ددعلا ٩
  .ةيمسرلا ةديرجلا نم هسفن ددعلا ١٠
  .٢٦/٩/٢٠١١خيراتب ) ب(رركم  ٣٨ددعلا ةيمسرلا ةديرجلاب روشنملا  ٢٠١١ةنسل  ١٢٠مقر نوناقلاب ةلدعم  ١١
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ءاضعألا ددعو ،ةرئاد لكل ةيرادإلا تانوكملاو ،مئاوقلا  رئاودو يدرفلا باختنالا رئاود نم ةرئاد لك قاطن
نوناقلا اذه نم ةرشع ةسداسلا ةداملا مكح ةاعارم عمو . مئاوقلل ةصصخملا رئاودلا نم ةرئاد لكل نيلثمملا

نأ ىلع ةرئادلل ةصصخملا دعاقملا ددع يثلثل ا   يواسم مئاوقلا نم يأ ىلع نيحشرملا ددع نوكي نأ بجي
ا  ىلع مهفصن نوكي حشرم نيحالفلاو لامعلا ريغ نم حشرم يلي الأ ىعاريو ،نيحالفلاو لامعلا نم لقألا

لقألا ىلع ءاسنلا نم ا  نأ زوجيو . حشرم ،ةمئاق لك نمضتت نأ بجي لاوحألا عيمج يفو ،ءالؤه ريغ نم
  ".رثكأ وأ دحاو بزح يحشرم ةدحاولا ةمئاقلا نمضتت

ثدحو قبس دقف ،يدرفلا باختنالاو ةيبزحلا ةمئاقلا ماظن نيب عمجلا اهيف متي يتلا ىلوألا ةرملا كلت نكت مل 
  .هتيروتسد مدعب ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تضق يذلاو ، ١٩٨٦١٢ةنسل  ١٨٨مقر نوناقلا بجومب اذه 

 ىلع نيحشرملا قح يف فاحجإلا نم عون هب ناك بعشلا سلجم تاباختنا رئاود ميسقت نأ ظحال ي مدقت امم
ًةنراقم ةعساوو ةريبك ةيباختنا رئاود يف تاباختنالا اوضوخي نأ مهيلع نيعتيس هنأ ثيح ،ةيدرفلا دعاقملا 

رئاود  ىلع موقت مئاوقلا ماظنب تاباختنالا نأ هيلع رقتسملاو فورعملا هنأ ثيح. مئاوقلا ىلع نيحشرملاب
نأل كلذو ،ةريغص  ةيباختنالا رئاودلا نوكت ثيح يدرفلا ماظنلاب تاباختنالا سكع ىلع ةريبك ةيباختنا

رئاود لظ يف ةلاعف ريغ ةياعدلا ىلع هتاردقو ةيداملا هتاردق نوكتس ،درف حشرم ىلع دمتعي يدرفلا ماظنلا 
  .ةيفارغجلا ةعقرلا ةعستم

يف ةرقتسملا دعاوقلا عم بسانتي  ال لكشب ةيدرفلا رئاودلا ميسقتب ماق رئاودلا ميسقت نوناق نأ نم مغرلابو
ديعاوم ديدحت يف ةلكشملا كلت كرادتت مل تاباختنالل ايلعلا ةنجللا نأ الإ ،ةيباختنالا ةم ظنألا كلت لثم

ةياعدلا ةرتف نم لوطأ يدرفلا ماظنلل نيحشرملل ةياعدلا ةدم نوكت نأ نيعتي ناكف ،ةيباختنالا ةياعدلا 
  .ثدحي مل اذه نكلو ةمئاقلا ماظنب نيحشرملل

، ةيروتسدلا مدع ةهبش يلإ ةيدرفلا رئاودلا ميسقت ةلادع مدع ةلكشم ةيباختنالا رئاودلا ميسقت ةلأسم ىدعتت
ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ  اًنعطايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا تلاحأ نيرهش نم لقأ دعبو  ٢٠١٢رياربف  ١٢ يفف
دوجوب ديفيايلعلا ةنسل  ١٢٠مقر نوناقلاب اهلي دعت دعب بعشلا سلجم نوناق نم ٣ةداملا صن  ىلعنعاطم  ، 

، ةفاضإلاب ةيدرفلا دعاقملاىلع حشرتل اب نييبزحلا نيحشرملل تحمس يتلاو ،٢٠١١ نيح  يف مئاوقلا ىلإ
هنأ ،ضيأ ةيدرفلا دعاقملا يلع نيلقتسملا نيحشرملا ىلع ترظح ا نم دضعي امب  مئاوقلا ماظن يلع حشرتلا ا
  .صرفلا ؤفاكت ةلافكو نينطاوملا نيب ةاواسملا أدبمب لخيو بازحألا صرف

                                                           
  .١٩٨٦\١٢\٣١ خيراتب رشن - هتاليدعتو  بعشلا سلجم نأش يف ١٩٧٢ ةنسل ٣٨ مقر نوناقلا ماكحأ ضعب ليدعت نأشب ١٢
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، يوال ةيبزحلا مئاوقلا ىلع ءاسنلا بيترت ىلع طباوض عضي مل هنأ ديدجلا يباختنالا ماظنلا ىلع ا  ضيأ ظح
ةيئاسنلا تامظنملا نم ديدعلا تبلاط ،لحنملا  ٢٠١٠بعش سلجم يف عبت ملا ةتوكلا ماظن ءاغلإ مت نأ دعبف
صن ام اذإ هقيقحت نكمي ناك يذلا رمألا  .ةلداع ةروصب ةروثلا ناملرب يف ءاسنلا ليثمت ةاعارم متي نأ

ءاسنلا نم ةمئاقلا يف  ٣مقر حشرملا نوكي نأك ،ةيباختنالا مئاوقلا يف ءاسنلل ددحم بيترت ىلع نوناقلا 
ءاسنلا نيب يلاوتلاب  هيف ةمئاقلا بيترت نوكي يذلايسنوتلا يباختنالا ماظنلاك وأ ،لاثملا ليبس ىلع 

ناملر بلا يف نهليثمت يتأي نأب مئاوقلا ىلع ءاسنلا حيشرتلةددحم طباوض عضو مدع ىدأ دق و. لاجرلاو
يفلسلا رايتلا ا  نهرودعم ةتبلا بسانتي ال ليزه   صوصخو تارايتلا ضعب هاجتا ببسب كلذو ،ةروثلا يف

  .زوفلا يف نهصرف ليلقتل ةيباختنالا ةمئاقلا ليذ يف تاحشرملا عضول
  

  :تاباختنالل ايلعلا ةنجللا

فارشإلا لماك يئاضق ليكشت تاذ ايلع ةنجل ىلوتت نأ ىلع يروتسدلا نالعإلا نم  ٣٩/٢ةداملا تصن 
يذلا وحنلا ىلع هلك كلذو ،ةجيتنلا نالعإ ىتحو باختنالا لوادجب ديقلا نم    ءدب ،ءاتفتسالاو باختنالا ىلع

، لعلا اهسلاجم مهحشرت ةيئاضق تائيه نم ءاضعأ فارشإ تحت زرفلاو عارتقالا ىرجيو. نوناقلا همظني اي
 ١٩٥٦ةنسل  ٧٣مقر نوناقلا نم ) أ(رركم ٣ةداملا تددحو . ايلعلا ةنجللا نم رارق مهرايتخاب ردصيو
) و(رركم ٣ةداملا تدرفأ دقو  ،تاباختنالل ايلعلا ةنجللا ليكشت ةيسايسلا قوقحلا ةرشابم ميظنتب
  .ةنجللا كلت تاصاصتخا

 اهنأ مغر ،ةيباختنالا ةيلمعلا ءانثألاعف ريغو يشماه ءاج  عقاولا ضرأ يلعتاباختنالل ايلعلا ةنجللا رود 
رصحن اثيح ، رودلا اذهب اهمايق لقرعي يعيرشت روصقل كلذو ،اهتمرب ةيباختنالا ةيلمعلا ميظنت اهب طونملا
تاهج نم ةرداصلا وتاباختنالل  ةمظنملا حئاوللاو تارارقلا متخ درجم يف تاباختنالل ايلعلا ةنجللا رود
تاباختنالل ايلعلا ةنجللا رود فعض ىلع ناهربلا ىتأ دق و. ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا لثم ىرخأ
يف ناجللا ضعب حتف رخأت نم ،اهتدهش يتلا ةمراعلا ىضوفلاو  ،ةيباختنالا ةيلمعلل ىلوألا ةلحرملا ءانثأ

 ، ر بحلا وأ ناجللا ءاسؤر ةاضقلا لوصو رخأتوساسألا نم ناجللا ضعب حتف مدعو لوألا مويلا
 ، يقلي ميهاربإ زعملا دبع راشتسملا فقو لوألا مويلا يف دق  يفويروفسفلا  ع يذلا يفحصلا رمتؤملا

 هكالتما مدعب كلذ ًاللعم ةيلخادلا ةرازوو ةيلحملا ةيمنتلا ةرازوك ةفلتخم تاهجىلع ىضوفلا كلت ةيلوئسمب 
  .تاهجلا كلت قوف تاصاصتخا وأ تايحالص

ءارجإ ةيلمع ميظنت اهنم ركذن ةديدع رومأ يف رظتنملا اهرودب مقت  مل ةنجللا نأ لب ،بسحف اذه سيل
دنزلا دمحأ راشتسملا كلذب ماقو ،ناجللا  قلغ تايلمعو قيدانصلا نيمأت ةيفيكو نيموي ىلع تاباختنالا
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مل هسفن رارقلا نأ لب  .ةلأسملا كلت ميظنت تاءارجإ هيف نلعأ يفحص رمتؤم لالخ نم ةاضقلا يدان سيئر
  .ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا رارقلا اذه رادصإب ماقو اهلمعب قلعتم يميظنت رارق وهو ةنجللا هردصت

يف ىرج ام اهنمو ةيباختنالا ةيلمعلا تباش ةدع تاقورخ نع تاباختنالل ايلعلا ةنجللا تتمص كلذك 
ناجللا ءاسؤر  ةاضقلا نم ةعومجم ىلع ةيركسع ةطرش دارفأ ىدتعا امنيح تاباختنالا نم ةيناثلا ةلحرملا

 ، لاعفألا كلت نع ةنادإ حيرصت ىتح الو بسانملا ءارجإلا ةنجللا ذختت ملف ،ةيئابرهكلا نايصعلاب مهقعصو
  .لاعفألا كلت لثم راركت لاح تاباختنالا ةعطاقمب ديدهت هيف ةاضقلا يدان نع نايب يف كلذ ردص امنإو

لالخ ا  مايقلا نع ةنجللا تزجع ةياعدلا ةلحرم  ضيأ نكلو عارتقالا ةلحرم يلع طقف رصتقي ال رمألا
تالمحل ةمظنملا دعاوقلا نأشب  ٢٠١١ةنسل  ٢١مقر رارقلا تردصأ ةنجللا نأ نم مغرلابف ،اهرودب 

، ينمزلاو يلاملا فقسلا و نيحشرملل ةيباختنالا ةياعدلا طباوض هلالخ نم تددح يتلاو ،ةيباختنالا ةياعدلا
لب ،ةيباختنالا ةياعدلا ةيلمعب ةقلعتملا تافلاخملا لك ءازإ يديألا ةفوت كم اهاندجو اننأ الإ ،ةياعدلا تالمحل
يلاملا فقسلا زواجت مهمظعمو ،حيشرتلا باب حتف ىتح لبق ةيباختنالا ةياعدلا او أدب نيحشرملا ضعب نأ
اهنأ لب ائيش لعفت مل تاباختنالل ايلعلا ةنجللا نأ الإ ،هينج فلأ ةئامسمخ غلبمب ددحملاو ةيباختنالا ةياعدلل  ،

باسح حتف طرتشت نأك ،ةيباختنالا ةياعدلل يلاملا فقسلا طبضل ةبسانم اهنأ ىرن يتلا ريبادتلا ذخأت مل 
  . ةيسائرلا تاباختنالا ةنجل تطرتشا امك ،ةياعدلا تافورصمل لقتسم يكنب

ةمظنملا تارارقلاو حئاوللا فلاخ نم ةبساحمل  ةيفاكلا تايحالصلا كلمت ال تاباختنالل ايلعلا ةنجللا نإ
ىلع ةبساحملل طباوض يأ دجوي الف ،اهيلع فارشإلاب موقت اهنأ ضرتفملا نم يتلا ةيباختنالا ةيلمعلل 
ال هنأ امك ،ةيباختنالا ةياعدلا تايلمع يف ةلودلل ةعباتلا تائيهلا تارقم وأ ةدابعلا رود مادختسا تافلاخم 

   .١٣ةفلتخملا اهلاكشأب ةيباختنالا ىواشرلا ميدقتب موقي نم ةبساحمل طباوض دجوي
  

  :ةيباختنالا ةيلمعلا ةعباتم

كلذو " تاباختنالا ةعباتم"مساب تاباختنالا ىلع ةباقرلا ةيلمع ةيمست ىلع تاباختنالل تايلعلا ةنجللا ترصأ 
 ماهم نأل  ةمات ةلفغيف ،دحأ نم مهلامعأ ىلع ةباقر ال ةاضقلا نم ةعومجم نم ةنجللا ليكشت  ىلإ ادانتسا

ةنجللا تمظن دقو . ءاضقلاو عمتجملا ةباقرل عضخي ،تحب يرادإ لمع يلع يوطنت ءالجألا ءاضقلا ءالؤه

                                                           
فالتئالا وضع (ةيعمتجملا ةكراشملاب ضوهنلل ةيرصملا ةيعمجلا  –ةيناملربلا تاباختنالل ةيناديملا ةبقارملا ريرقت   ١٣
  )تاباختنالا ةبقارمل لقتسملا
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 ٢٠مقر رارق رارق لا يف ،يندملا عمتجملا تامظنم بناج نم ةيباختنالا ةيلمعلا ةعباتم تاباختنالل ايلعلا
  :يتآلا وحنلاىلع كلذو  ٢٠١١ةنسل  ٢٤مقر رارقلاو  ،٢٠١١١٤ةنسل 

اًقفوو رصم يف ةلماعلاو ةرهشملا ،ةيرصملا يندملا عمتجملا تامظنمل قحلا ايلعلا ةنجللا تطعأ  •
نم ةدمتعملا ةيلودلا يندملا عمتجملا تامظنم وأ ٢٠٠٢ةنسل  ٨٤مقر نوناقلا اهددحي يتلا طباوضلل   ،

كلذب ةصاخلا حيراصتلا ىلع لوصحلا دعب كلذو ،ةيباختنالا ةيلمعلا ةعباتم ،ةيرصملا ةيجراخلا ةرا زو
نأ ىلع ،حيراصتلا رادصإل ةررقملا تاءارجإلاو دعاوقلل اًقفو ،تاباختنالل ايلعلا ةيئاضقلا ةنجللا نم 

ةيطارقميدلا معد وأ ةيسا يسلا ةيمنتلا ةطشنأ ةيندملا تامظنملا كلتل اهب حرصملا ةطشنألا نيب نم نوكي
 .١٥ناسنإلا قوقح وأ

ةيباختنالا ةيلمعلا لحارم ةظحالمو عبتتو دصر لامعأ لك : ةيباختنالا تايلمعلا ةعباتمب ةنجللا تدصق •
. ةيسايسلا بازحألا وأ نيحشرملل ةياعدلا وأ نيبخانلا ىلع ريثأتلا وأ اهتقاعإ وأ اهريس يف لخدتلا نود

، . ةجيتنلا نالعإو زرفلاو عارتقالاو ةياعدلاو حيشرتلاتاءارجإ عيمج تدصق امك  نيعباتملل نوكيو
ةلودلاب ةينعملا تاهجلا وأ ةنجللا ديوزت ،ةيباختنالا تايلمعلا لوح تاظحالمو ةعباتم ريراقت رادصإ 

 .١٦ةمزاللا تاءارجإلا ذاختال اهلوح مهتاظحالمب
ةيئاضقلا ةنجللا مساب " تاباختنالا ةعباتم"حيرصت ىلع لوصحلا بلط ميدقتب تامظنملا ةنجللا تمزلأ  •

ديفي امو اهراهشإ مقرو ةمظنملا مسا هيف حضوي نأ ىلع ،كلذل دعملا جذومنلا ىلع تاباختنالل ايلعلا 
قاطنو عباتم لكل ةثيدح ةروصو مهل يموقلا مقرلا تانايبو مهتافصو نيعباتملا ءامسأ نايبو اهتطشنأ 

ءامسأ نايبو اهمسا حضوي ةيرصملا ريغ ةيندملا تامظنملل ةبسنل ابو. يملعلا ليهأتلاو يناكملا لمعلا
حيرصت ديفي امو عباتم لكل ةثيدح ةروصو مهرفس تازاوج روصو مهتايسنجو مهتافصو نيعباتملا 

 .اهطاشن ةرشابمب ةمظنملل ةيجراخلا ةرازو
، ةيادب نم نيعوبسأ لبق ناسنإلا قوقحل يموقلا سلجملا ىلإ ديلاب تابلطلا مدقت  • لقألا ىلع عارتقالا

خيرات نم ةعاس نيرشعو عبرأ لالخ ةنجللا ىلع اهضرعو تابلطلا صحفو ليجست سلجملا ىلوتيو 
نيبم ةعباتملا حيراصت ةيئارجإلاو ةينوناقلا طورشلا نيفوتسملا نيعباتملل ةنجللا حنمتو . بلطلا دورو
حئاوللاو نيناوقلاب مازتل الا تامظنملا ىلع تبجوأ امك. هلمع طباوضو عباتملا لمع قاطن اهيف
دادعإو . ةنجللا طباوضو سسأل اًقفو ةعباتملا لامعأ رشابت نأو ،ةيباختنالا ةيلمعلل ةمظنملا تارارقلاو

                                                           
  .٢٠١١\ ١٠ \ ٢٧ خيراتب) أ( عبات ٢٤٧ ددعلا -  ةيرصملا عئاقولا يف رشن ١٤
  .٢٠١١ةنسل  ٢٠مقر رارقلا نم  ١ةدام  ١٥
  .قباسلا رارقلا تاذ نم ٢ةدام  ١٦
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مازتلالاو ناو ألا لبق جئاتنلا صالختسا مدعو اهتابثإ نكمي ةيعوضوم عئاقو ىلع ةمئاق ةقيقد تانايب
امل اًقبط اهيلع لوصحلا مت يتلا تامولعملا عيمج نع نالعإلاو تامولعملا عمج قرط نع حاصفإلاب 

سلجملا نع ةرداصلا تاباختنالا ةعباتم لاجم كولس يتنودم يف تارارقلاو حئاوللاو نيناوقلا هيلمت 
 .ناسنإلا قوقحل يموقلا

  

رمألا تر صق، "ةيباختنالا ةيلمعلا ةعباتم"ةيلمعب هتمسأ امل تاباختنالل ايلعلا ةنجللا اهتسرأ يتلا دعاوقلا هذه 
نم ضيرع عاطق كلذب تمرحو  ،كاذنآ" ةيعامتجالا ةلادعلاو نماضتلا"ةرازوب ةلجسملا تامظنملا ىلع 

نم متت ةبقارملا تابلطب مدقتلا ةل أسم تلعج اهنأ امك ،ةيباختنالا ةيلمعلا ةبقارم نم ةلجسملا ريغ تامظنملا
  .ًةرشابم تاباختنالل ايلعلا ةنجللا لالخ نم سيلو ناسنإلا قوقحل يموقلا سلجملا لالخ

ا فلتخت ال يتلاو يندملا عمتجملا تامظنمل تاباختنالل ايلعلا ةنجللا ةرظن دعاوقلا كلت سكعت ةرظن نع  ريثك
سر ش موجه عم تاباختنالا كلت تبكاوت ثيح ،ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملاو ةموكحلا يف ةلثمم ةلودلا

ا فلتختو . نوناقلا بجومب صيخرت نود لمعلاو يبنجأ ليومت يقلت ىوعدب ديدحت ةيقوقحلا تامظنملا ىلع
ةكراشم يضتقت يتلاو ،تاباختنالا ةبقارم ةيلمع ميظنتل ةديجلا تاسرامملل ةيلودلا ريياعملا عم دعاوقلا كلت 

ارمب طقف سيل يندملا عمتجملا تامظنم ةيفيكو تاباختنالا دعاوق ةغايص يف  ضيأ لب ةيباختنالا ةيلمعلا ةبقا
نع تامظنملا كلتل تامولعملا ةفاك ةحاتإ ليهستو ،ةيباختنالا رئاودلا ميسقتو نيبخانلا ةكراشم  ميظنت
ةيلمعلا ةبقارمل تامظنملا ليجست تاءارجإ نوكت نأ بجي هتاذ تقولا يف . ةيباختنالا رئاودلاو نيبخانلا
ايباختنالا ةينطولا تامظنملا نيب قرفت وأ ةمظنملل ينوناقلا لكشلا ىلع  دانتسا ةيزيمت ريغو ةدقعم ريغ ة
  .ةيلودلاو

  

  يمالعإلا لمعلل ةمظنملا ةيعيرشتلا ةئيبلا: اًثلاث
دويقلاب ةئيلم اهدجن فوسف رصم يف يفحصلاو يمالعإلا لمعلل سسؤت يتلا ةيعيرشتلا ةينبلل انرظن اذإ 
رداصلا يروتسدلا نالعإلا نأ نم مغرلاب ،لامعألا نم ديدعلا ميرجتل عستت يتلا ةضافضفلا تاحلطصملاو 

لكلو ،ةلوفكم يأرل ا ةيرح" ١٢ةدام يف ريبعتلاو يأرلا ةيرح مارتحا ىلع صن دق  ٢٠١١سرام  ٣٠يف 
دودح يف ريبعتلا لئاسو نم كلذ ريغ وأ ريوصتلا وأ ةباتكلاب وأ  لوقلاب هرشنو هيأر نع ريبعتلا ناسنإ
اهرقأ يتلا ا  "ينطولا ءانبلا ةمالسل نامض ءانبلا دقنلاو يتاذلا دقنلاو. نوناقلا  ضيأ تانامضلا نيب نمو
و أ اهفقو وأ اهراذنإ وأ اهيلع ةباقرلا رظحو اهتلاسر ءادأ يف اهلالقتساو ةفاحصلا ةيرح يروتسدلا نالعإلا
  .هنم ١٣ةداملا تءاج امبسح ،يرادإلا قيرطلاب  اهئاغلإ
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مالعإلا ةيرحو ريبعتلاو يأرلا ةيرح حاتأ هنأ دجن يروتسدلا نالعإلا نم اهركذ قباسلا داوملا ةعلاطمبو 
فو"نوناقلا دودح"يف نوكت نأ وهو دحاو ديق عضوو ةفاحصلاو  عرِّش ،   ملا كرتي نايحألا بلغأ ي

قحلا اذه نم دحلل ةينوناقلا ليقارعلا عضوب يداعلا عرِّش    .ملا موقيف ،نوناقلل قحلا ميظنت رمأ يروتسدلا

ىلع تصرح دق ةبقاعتملا هتاليدعتو  ١٩٣٧ماع رداصلا  ٥٨مقر يرصملا تابوقعلا نوناق ًالثم دجنف 
نم داوملا يف كلذو يمالعإلاو يفحصلا لمعلا ةيرح اهنم و يأرلا نع ريبعتلا لاكشأ نم لكش يأ ميرجت

مقر ةفاحصلا نوناق يف ةعوضوملا دويقلا ىلإ ةفاضإلاب ،اهريغو ٢٠٠ةداملا ىتحو  ١٧١ ةنسل  ٩٦، 
مقر نويزفلتلاو ةعاذإلا داحتإ نوناقو ١٩٩٦ نأشب  ١٩٩٧ةنسل  ٨مقر نوناقلا و  ١٩٧٩ةنسل  ١٣، 

ع . ةيئاضفلا تاونقلا ثب ةيلمع مظني يذلا رامثتسالا زفاوحو تانامض رش  ملا نأ دجن كلذ نم مغرلابو
قلعتي اميف اميسال ،يفحصلاو يمالعإلا لمعلا ىلع تابقعلا نم ديزم عضو ىلع صرحلا لك صيرح 

  .ةيباختنالا ةيلمعلا ةيطغتب

لبق اهل يدعت مت يتلاو يمالعإلا لمعلا ةيرح ىلع رثؤت يتلا تاعيرشتلا نم جذامنلا ضعب لوانتن فوسو
مالعإلا لئاسو ةيطغت ميظنتب ةقلعتملا تاباختنالل ايلعلا ةنجللا اهتعضو يتلا دعاوقلا نع ًالضف ،تاباختنالا 

  .تاباختنالل
  

  :ةيسايسلا قوقحلا ةرشابم نوناق ىلع ةينوناقلا تاليدعتلا

ماكحأ  ضعب ليدعتب ٢٠١١ةنسل  ١٢٤مقر نوناقلاب موسرملا ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا ردصأ 
ديدشتب اهعيمج تءاجو ،ةيباختنالا مئارجلا باب ىلع تاليدعت نمضتو  ١٩٥٦ةنسل  ٧٣مقر نوناقلا 

). أ رركم ٥٠(ةداملاو ) رركم ٥٠(ةداملا امهو نيتدام هتفاضإ نع ًالضف ،مئارجلا كلت ىلع تابوقعلا 
يفحصلا لمعلا ةيرحل ا لكش اهنأ دقتعن يتلا) ٤٨(ةداملا ةبوقعلا اهيلع تظلغ يتلا داوملا نمض نمو   دح ت

  .يمالعإلاو

ا(دنب  ١٩٥٦ةنسل  ٧٣مقر ةيسايسلا قوقحلا ةرشابم نوناق نم  ٤٨ةداملا  نوناقلاب موسرملاب ةلدعملا ) عبار
وأ ءاتفتسالا وأ باختنالا عوضوم نع ةبذاك ا " ٢٠١١ةنسل  ١٢٤مقر   رابخأ وأ ًالوقأ عاذأ وأ رشن نم لك

. "ءاتفتسالا وأ باختنالا ةجيتن يف ريثأتلا دصقب كلذب هملع عم هقالخأ نع وأ نيحشرملا دحأ كولس نع
هينج فلأ نع لقت ال ةمارغبو رهشأ ةتس نع لقت ال ةدم سبح نم لعفلا اذه ىلع ةبوقعلا عرشملا ظلغ 

لقت ال ةمارغو تاونس سمخ زواجتت الو ةنس نع لقت ال ةدم سبحلا حبصيل . هينج فالآ ةسمخ زواجت الو
  .هينج فلأ ةئام زواجت الو هينج فالآةرشع نع 
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ليبقلا اذه نم ربتعيف ،حضاو ريغ لعف باختنالا عوضوم نع ةبذاك رابخأ ةعاذإ وأ رشن نأ كش ال و
نم ربتعي  ،تاباختنالل ايلعلا ةنجللا هررقت دق ام سكع ىلع ريوزت وأ تاقورخ اهتباش تاباختنالا نأب لوقلا
بيهرت فدهب  كلذ نوكي دق، وةداملا هذه يف ةبوقعلا ظيلغتو ،باقعلا ةلئاط تحت عقت يتلا ةبذاكلا لاوقألا
  .ةيباختنالا ةيلمعلا ةرادإل تاداقتنا هيجوت نم مالعإلا لئاسو
  

سيئر رارق ماكحأ ضعب ليدعتب  ٢٠١١ةنسل  ١٩٣مقر ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا سيئر رارق 
  :ئراوطلا ةلاح دم نأشب ٢٠١٠ةنسل  ١٢٦مقر ةيروهمجلا 

رظح ةلاح ءاهتنا درجمب ئراوطلا ةلاح عفر نم ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا هب دعو ام سكع ىلع 
سلجملا سيئر ردصأ ،ئراوطلا ةلاح لظ يف تاباختنالا  ءارجإ مدعب هدعو قباس نم مغرلابو ،لاوجتلا

خيراتب ا   سيئر رارق ليدعتل ٢٠١١ةنسل  ١٩٣مقر لمحي  ٢٠١١ربمتبس  ١٠رارق ةحلسملا تاوقلل ىلعألا  ،
يتلا لاعفألا عيسوتب رارقلا ىلع تاليدعتلا تءاج ،ئراوطلا ةلاح نأشب  ٢٠١٠ةنسل  ١٢٦مقر ةيروهمجلا 

ا"اهنمو ،ئرا وطلا نوناق اهيلع قبطيس دقتعن يتلاو  "دمع ةبذاك تاعاشإ وأ تانايب وأ رابخأ ةعاذإ وأ ثب
إل ا    .نييفحصلاو نييمالعإلا هاوفأميمكتو  مالعإلا باهرصيصخ تعضو اهنأ

  

  :مالعإلاو ةفاحصلا ةيرحو تاباختنالل ايلعلا ةنجللا تارارق

بناج نم ةيمالعإلا ةيطغتلا ىلع دويقلا ضعب تاباختنالل ايلعلا ةيئاضقلا ةنجلل يمسرلا عقوملا ىلع رشن 
ايلعلا ةنجللا تمزلأ دقف ،ةيمالعإلا ةيطغتلا ةسرامم نود لوحت  ،نييلودلاو نييلحملا نييمالعإلاو نييفحصلا
لالخ نم ةنجللا ىلإ مدقت ةدحوم ةمئاق بجومب كلذو  ،اهنم حيرصت ىلع نييفحصلا لوصح تاباختنالل
ةباقنب ةيوضعلا ةقاطب ةروص  ،يموقلا مقرلا ةقاطب ةروص(ةمئاقلا ن مضتت نأ ىلع. نييفحصلا ةباقن
ةعاذإلا داحتإل نيعباتلا نييمالعإلا تمزلأ اهنأ امك ). ةيفحصلا ةسسؤملا نم باطخو ،نييفحصلا
نيعباتلا نييرصملا نييمالعإلل ةبسنلاب امأ  ،)نويزفلتلاو ةعاذإلا داحتاةقاطب نم ةروص (ميدقتب نويزفلتل او
 ةماعلا ةئيهلا ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب ةدحوم ةمئاقب مهمدقت ةنجللا تطرتشا دقف ةيئاضفلا ت اونقلل
  .رامثتسالل

ةيطغتلاب مئاقلا  نممزلتسي نييفحصلا نأشب تاباختنالل ايلعلا ةنجللا هتررق ام نإف مدقت ام لالخ نمو 
نييفحصلا ةباقنب ا  ديق  هذهب ةيلضفأ ةيموقلا فحصلل ي طعي ام وهو ،م نوكي نأ تاباختنالل ةيمالعإلا
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امك ةيطغتلا  ، ، اهلوادج يف ديقلل نييفحصلا ةباقن لب  ق نم ةيزيجعتلا طورشلا اهنيعأ بصن ةنجللا عضت مل
ةفاحصلا ةنهم يف نيلغتشمظعم ديقي مل اهببسب يتلاو     .ةباقنلا لوادجب ملا

نيعباتلا نييمالعإلا ىلع طرتش   لوصحلا ةصاخلا ةيئاضفلا تاونقلل ي ةينويزفلتلا ةيطغتلا ديعص ىلع امأ
دقفنويزفلتلاو ةعاذإلا داحتال نيعباتلا نييمالعإلا امأ ،رامثتسالل ةماعلا ةئيهلا ةقفاوم ىلع تطرتشا  ، 

تلاك دق تاباختنالل ايلعلا ةنجللا نوكت كلذبو ،نويزفلتلاو ةعاذإلا داحتا ةقاطب نم ةروص ميدقت ةنجللا 
نم ةروص ميدقت درجمب ةيباختنالا ةيلمعلا ةيطغت يف ةلودلل نيعباتلا نييم العإلل قحلا تطعأ نأب ،نيلايكمب
نيعباتلا نييمالعإلا تمزلأ اهنأ الإ  ،داحتإلاب نيلماعلا نييمالعإلا نم يأل حنمُت يتلاو ،داحتإلا ةقاطب
يتلا طورشلا نأ نع ًالضف ،رامثتسالل ةماعلا ةئيهلا ةقفاوم ىلع لوصحلا ب ةصاخلا ةيئاضفلا تاونقلل
تصن يتلاو  ،اهل نوناقلا اهلوخ يتلا تاصاصتخالا نمض نم نكت مل تاباختنالل ايلعلا ةنجللا اهتعضو
نم نكي مل يتلاو ،رصحلا ليبس ىلع اهتاصاصتخا عرشملا دروأ دقف . نايبلا ةفلاس) رركم ٣(ة داملا اهيلع
ةنجللا قح نم ناك نإو ،ةيب اختنالا ناجللا ةيطغتل حيراصت ىلع لوصحلل ةمظنملا دعاوقلا عضو اهنمض

عد  ي نوناقلا اهدروي مل دويق عضو نإف ،ةيباختنالا ةيملعلا ميظنت لجأ نم طباوض عضت نأ تاباختنالل ايلعلا
 .نأشلا اذه يف اهتطلس مادختسا يف ايلعلا ةنجللا نم اًفسعت
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  ةنراقمةماع 
نييموق نيرادصإو ،ةيموي ةصاخ فحص ثالثو ةيموق فحص ثالث ثحبلل ةصصخملا ةنيعلا تنمضت 
فحصلا نيب نزاوتلاو عونتلا ةاعارم ةنيعلا كلت تلواح دقو 
تاباختنالا ءانثأ ءورقملا مالعإلا تاهاجتا ةءارقل 

مامتهالا يف ا   مومع ةيموقلا فحصلا ىلع اهمدقت ىلع ةصاخلا فحصلا تظفاح ،ثحبلا ةرتف رادم ىلع
امك . تاباختنالل ةيفحصلا ةيطغتلا ةحاسم نم

ذإ ،ةيباختنالا ةيلمعلا يف نيلعافلل اهتصصخ يتلا ةرشابملا ةحاسملا ثيح نم ةصاخلا فحصلا 
تارادصإلا يف ةرشابملا تاحاسملا ةبسن تءاج امنيب ،ةرشابملا ةيطغتلل اهتاحاسم نم 

، فحصلا يف ماع لكشب ةرشابملا تاحاسملا رغص يلإ ددصلا اذه يف ةراشإلا ردجتو
  .رشابملا مهليثمتو ربخلل ةيسيئرلا رداصملا ىلع دامتعالاب نييفحصلا مامتها نم ديزم يلإ جاتحي امب

  يلامجإ  ةرشابم ريغ ةحاسم
  ٥٢٢٣٣٥,٨٨  
  ٤٢٩٦٥٨,١٩  

  .ةيمويلا فحص
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ةماع  ةيؤر ..ءورقملا مالعإلا
نييموق نيرادصإو ،ةيموي ةصاخ فحص ثالثو ةيموق فحص ثالث ثحبلل ةصصخملا ةنيعلا تنمضت 

فحصلا نيب نزاوتلاو عونتلا ةاعارم ةنيعلا كلت تلواح دقو . ةصاخلا تارادصإلا نم امهلثمو نييعوبسأ
تاباختنالا ءانثأ ءورقملا مالعإلا تاهاجتا ةءارقل ةلواحم يف ةيعوبسألاو ةيمويلا ،ةصاخلاو ةيموقلا 

  .٢٠١٢- ٢٠١١ةيناملربلا 

مامتهالا يف ا   مومع ةيموقلا فحصلا ىلع اهمدقت ىلع ةصاخلا فحصلا تظفاح ،ثحبلا ةرتف رادم ىلع
تاباختنالل ةيفحصلا ةيطغتلا ةحاسم نم% ٥٥ةصاخلا تارادصإلا تلتحا ثيح ،ةيباختنالا ةيلمعلاب 

ذإ ،ةيباختنالا ةيلمعلا يف نيلعافلل اهتصصخ يتلا ةرشابملا ةحاسملا ثيح نم ةصاخلا فحصلا 
تارادصإلا يف ةرشابملا تاحاسملا ةبسن تءاج امنيب ،ةرشابملا ةيطغتلل اهتاحاسم نم % ٢١تصصخ 

فحصلا يف ماع لكشب ةرشابملا تاحاسملا رغص يلإ ددصلا اذه يف ةراشإلا ردجتو%. ١٨,٥
رشابملا مهليثمتو ربخلل ةيسيئرلا رداصملا ىلع دامتعالاب نييفحصلا مامتها نم ديزم يلإ جاتحي امب

ةرشابم ريغ ةحاسم  ةرشابم ةحاسم  ةفيحصلا عون
  ٤١٠٦٩٢,٩٩ ١١١٦٤٢,٨٩  ةصاخ
  ٣٥٠٠٩٣,٥٤  ٧٩٥٦٤,٦٥  ةيموق

تارادـصإلا قوفتت نأ يهيدبلا نم ناك  
يلاـمجإ  يـف  ةيعوبـسألا   ىلع ةيمويلا

ذإ ،تاـباختنالل   ةـصصخم لا ةحاـسملا 
طقف % ١٠ةيعوبسألا تارادصإلا تلتحا 

 ، تاباختنالل ةيفحصلا ةيطغتلا ةحاسم نم
، ًايمك دودحمتاباختنالاب  اهمامتها ءاجو

. لـيلحتلا يوتسم يلع ادج يرث هنكلو 
ةيمويلا فحصلا نع اهتاعوضوم ةيعونو اهتاليضفت ثيح نم تفلتخا

نييموق نيرادصإو ،ةيموي ةصاخ فحص ثالثو ةيموق فحص ثالث ثحبلل ةصصخملا ةنيعلا تنمضت 
ةصاخلا تارادصإلا نم امهلثمو نييعوبسأ

ةلواحم يف ةيعوبسألاو ةيمويلا ،ةصاخلاو ةيموقلا 
ةيناملربلا 

مامتهالا يف ا   مومع ةيموقلا فحصلا ىلع اهمدقت ىلع ةصاخلا فحصلا تظفاح ،ثحبلا ةرتف رادم ىلع
ةصاخلا تارادصإلا تلتحا ثيح ،ةيباختنالا ةيلمعلاب 

ذإ ،ةيباختنالا ةيلمعلا يف نيلعافلل اهتصصخ يتلا ةرشابملا ةحاسملا ثيح نم ةصاخلا فحصلا  تقوفت
تصصخ 

١٨,٥ةيموقلا 
رشابملا مهليثمتو ربخلل ةيسيئرلا رداصملا ىلع دامتعالاب نييفحصلا مامتها نم ديزم يلإ جاتحي امب

  

ةفيحصلا عون
ةصاخ
ةيموق

  

تارادـصإلا قوفتت نأ يهيدبلا نم ناك  
ىلع ةيمويلا

لا ةحاـسملا 
ةيعوبسألا تارادصإلا تلتحا 

 ، تاباختنالل ةيفحصلا ةيطغتلا ةحاسم نم
اهمامتها ءاجو

لـيلحتلا يوتسم يلع ادج يرث هنكلو 
لا نع اهتاعوضوم ةيعونو اهتاليضفت ثيح نم تفلتخاامك 
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نم ةريخألا ةلحرملا يف ةيباختنالا ةيلمعلاب اهمامتها مهسأ عفرت نأ يف ةيعوبسألا فسويلازور ةلجم تحجن 
نوكتل ،ةيعوبسألا تارادصإلا نيب ىلوألا ةبترملا ىلإ ةريخألا ةبترملا نم تزفقو )عارتقالا(تاباختنالا   ،

تنالا ةيلمعلاب ا  تليذت امنيب ،طيسب قرافب مويلا رابخأ ةفيحص اهيلت ةيباخ مامتها ةيعوبسألا تاعوبطملا رثكأ
  .ةيعوبسألا تاعوبطملا ةمئاق ةمألا توص ةفيحص

مامتهالا يف لوألا زكرملا ىلع ةيروهمجلاو مويلا يرصملا يتفيحص تعزانت ،ةيمويلا فحصلا نيب 
 ، يف مويلا يرصملا تقوفت حيشرتلا باب حتف ةلحرم يف ةيروهمجلا تقوفت امنيبف ،ةيباختنالا ةيلمعلاب

قرافب مويلا يرصملا ةفيحص حلاصل رمألا مسحتل عارتقالا ةلحرم تءاجو ) ةياعدلا(ةيناثلا ةلحرملا 
ثحبلا ةرتف يلامجإ رادم ىلع ةيباختنالا ةيلمعلاب ا . مخض  مامتها لقألا يه ةيمويلا فسويلازور ةفيحص
فحصلا ىوتسم يلع –قورشلا ربتعت نيح  يف ،ةصاخلا وأ ةيموقلا ةيمويلا فحصلا ىوتسم ىلع ءاوس
ةيباختنالا ةيلمعلا تايرجمب ا - طقف ةصاخلا    .مامتها لقألا يه
  

  "ةيباختنالا ةيلمعلاب فحصلا مامتها لدعم"“

 

  

  

 ةفيحصلا ةرشابم ةحاسم ةرشابم ريغ ةحاسم ٢مسلاب ةحاسملا يلامجإ
 مويلا يرصملا  55801.49 156456.75 212258.24
 ةيروهمجلا 26163.5 131287.88 157451.38
 ريرحتلا 25842.95 129118.29 154961.24
 مارهألا 19972.65 114293.25 134265.9
 قورشلا 24624.45 95842.6 120467.05
 فسويلازور 18187 59379.89 77566.89
 فسويلازور ةلجم 8395 21901.77 30296.77
 مويلا رابخأ 6846.5 23230.75 30077.25
 رجفلا 3286 16032.6 19318.6
 ةمألا توص 2088 13242.75 15330.75
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 ، فيقثتلاو ةيعوتلا بناوجو نيبخانلاب اهمامتها ثيح نم ةصاخلا فحصلا يلع ةيموقلا فحصلا تقوفت
نيب طسوتملا زواجتي مل امنيب %١٦ةيموقلا فحصلا يف نيبخانلل ةصصخملا ةحاسملا طسوتم ءاج ثيح   ،

  %.١٣ةصاخلا فحصلا 

ةيمويلا تارادصإلا نيب نيبخانلاب ا   % ١٧(مامتها رثكألا فسويلازورو مارهألا يتفيحص دعت ماع لكشبو
ةمئاقلا ليذ يف مويلا يرصملا يتأت امنيب )ةيباختنالا ةيلمعلل ةفيحصلا ةيطغت نم  ،)١١ .(%  

نيبخانلاب ا   ةيطغتلا ةحاسم نم % ١٦(مامتها رثكألا فسويلازور ةلجم تناك ،ةيعوبسألا فحصلا نيبو
  %). ٦(ةمئاقلا ليذ يف ةمألا توص تءاج امنيب) ةفيحصلل ةيباختنالا

ةحاسملا طسوتم زواجتي ال ذإ ،ا   دج دودحم ةيباختنالا ةيلمعلا يف لعافك ةأرملاب يفحصلا مامتهالا ربتعي
كلت ن أامك ،تاباختنالل اهتيطغت يلامجإ نم %  ٥,٣ةأرملل ) ةصاخ –ةماع ( ةفيحص لك اهتصصخ يتلا

تال ةحاسملا  فيظوت سكعت اهنم ريبك ءزج يف امنإو ،ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةأرملا رودب ا ًقيقح امامتها سكع
عضو  لوح ةريثملا ىواتفلاو تاحيرصتلا لوادتو ،ةيمالسإلا تارايتلا يلع موجهلل ةليسوك ةأرملل فحصلا
  . ةبخان وأ ةحشرمك ةأرملا

  ٢مسـلاب ةفيحص لك يف ةأرملل ةصصخملا ةحاسملا
ةحاسملا ةبسن 

يف ةأرملل ةصصخملا 
  ةفيحص لك

 ةأرملل ةصصخملا ةحاسملا يلامجإ
ةحاسم يلامجإ 

 ةفيحصلا ةيباختنالا ةيطغتلا

 مويلا يرصملا ٢١٢٢٥٨,٢٤ 10029.95 %٥
  ةيروهمجلا ١٥٧٤٥١,٣٨ 8673.5 %٥
  مارهألا ١٣٤٢٦٥,٩٠ 8624 %٦,٥
 ريرحتلا ١٥٤٩٦١,٢٤ 7767.4 %٥
 فسويلازور ٧٧٥٦٦,٨٩ 5247 %٧
 قورشلا ١٢٠٤٦٧,٠٥ 4962.75 %٤
 رجفلا ١٩٣١٨,٦٠ 2562.5 %١٣
 فسويلازور ةلجم ٣٠٢٩٦,٧٧ 1312 %٤,٥
 مويلا رابخأ ٣٠٠٧٧,٢٥ 1074 %٣,٥
 ةمألا توص ١٥٣٣٠,٧٥ 740.2 %٠,٠٥
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متـهت ال ا    فحـصلا  بلاغ
يــتلا ةــظفاحملا ركذــب 
يـفتكتو ،رـبخلا اهلوانتي   
حـشرملا مـسأل ةراشإلاب   
دعي امب ةيباختنالا هتفصو 
ةــيطغتلا يــف ًالــلخ   
لكـشب نـكلو ،ةيباختنالا   
رـثكألا تاـظفاحملا ماع   
راــبخأ يــف ًالواــنت   
بـيترتلاب يه تاباختنالا  

) ، ةيردنكــسإلا ،ةرهاــقلا
) ةيبويلقلا ،ةيلهقدلا ،ةزيجلا
لـقألا تاـظف   احملا امنيب

راــبخأ يــف ًالواــنت   
بـيترتلاب يه تاباختنالا  

بوـنج ،ءانيـس لامش   (
   ، رـمحألا رـحبلا ،ءانيس

 .ةثالثلا تاباختنالا لحارم ريراقت يف ريبك دح ىلإ ةرركم ةجيتن ىهو) رصقألا ،سيوسلا

نيحشرم اوناك ءاوس نيحشرملا رابخأب اهمامتها نم رثكأ بازحألا رابخأب فحصلا متهت ماع لكشب 
نع رابخألل رداصمك اهئاسؤرو بازحألا تادايق ىلع ا   بلاغ دمتعت فحصلا نأ لب ،نيلقتسم وأ نييبزح
ىلع نيحشرملا ريغ نم اهتادايقو بازحألا لوصح رسفي ام وهو ،مهسفنأ نيحشرملا نم رثكأ نيحشرملا 

 .فحصلا يف ةيباختنالا ةيطغتلا ةحاسم نم% ٧٤

، فحصلا تمتها ،نيحشرملا يوتسم يلع و نيلقتسملا نيحشرملاب اهمامتها نم رثكأ بازحألا يحشرمب
دعتو . طقف% ١١ىلع نيلقتسملا لصح امنيب ،ةيطغتلا نم % ١٥ىلع بازحألا يحشرم لصح ثيح 

يف ةيروهمجلا ىتأت ةيموقلا فحصلا ىوتسم ىلعو ،نيلقتسملا رابخأب ا   مامتها رثكألا يه ريرحتلا ةفيحص
  .بازحألا يحشرمب مامتها رثكألا امه ةيروهمجلاو مويلا يرصملا دعت امنيب. ددصلا اذه يف ةرادصلا
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  يلامجإ  ةرشابم ريغةحاسم   ةرشابمةحاسم   ةيبزحلا ةفصلا
  ٧٠٢٨٤٠,٧٧  ٥٥٩٩٧٥,٢٨  ١٤٢٨٦٥,٤٩  بازحألا

  ١٤٢٧٤٢,٤٠  ١١٦٧١٥,١٠  ٢٦٠٢٧,٣٠  بازحألا يحشرم
  ١٠١١٤٩,١٥  ٨٠٠٣٨,٩٠  ٢١١١٠,٢٥  نيلقتسملا

  

ةـصاخلا ةيطغتلا ةربن تتوافت دقو ،لحنملا ينطولل نيمتنملا نيلقتسملا نيحشرملاب  فحصلا عيمج تمتها 
فحـصلا مـهل اهتـصصخ يتلا ةحاسملا ةبسن ءاج ةيمكلا ةيحانلا نم نكلو ،يرخأ يلإ ةفيحص نم مهب    

ا ،    دقو. دج ةبراقتم ةيمويلا ةصاخلاو ةيموقلا ينطوـلا يحـشرمب ا  مامتها رثكألا ةيعوبسألا فحصلا تناك
ةيعوبسألا ةمألا توص ةفيحص اميسال ،مهيلع ا  فحـصلا زـيكرت نأ ظحالي ماع لكشبو   . موجه رثكألاو

ينطولل اهتادايق يمتني يتلا بازحألا نع فحصلا مظعم تفرصنا امنيب ،نيلقتسملا نيحشرملا ىلع بصنا 
  .لحنملا

ردـجت نـكلو ،ف   حـصلا لك يف تافلاحتلاو بازحألا تاحاسم عيزوتل ةدحوم ةمئاق ديدحت بعصلا نم 
نـم ءاوس تافلاحتلاو بازحألا نيب تاحاسملا عيزوت يف ةيموقلا فحصلا نيب ديدشلا هباشتلا يلإ ةراشإلا  

 -ام دح يلإ -اهنيب اميف تفلتخا يتلاو ةصاخلا فحصلا نيب فلتخي رمألا نأ الإ ،ةيفيكلا وأ ةيمكلا ةيحانلا
  .تافلاحتلاو بازحألا نيب تاحاسملا عيزوت يف

،   ( ةيباختنالا ةيلمعلاب ةينعملا تاطلسلاب اهتقالع يف فحصلا عيم ج تتوافت ةـموكحلا ،يركـسعلا سلجملا
تـناك ثيح ،تاطلسلا كلتل ازايحنا رثكألا ةيموقلا فحصلا تناك ماع لكشب نكلو  ) ايلعلا ةنجللا ،ةيلخادلا

 ، رثكألا فسويلازورو ةموكحلا نع اعافد رثكألا ةيروهمجلاو ،يركسعلا تاحيرصتل اعبتت رثكألا مارهألا
  .ةيلخادلا يلع اموجهو ادقن

ناوـخإلا ةعامجب يركسعلا ةقالعب امامتها رثكألا مويلا يرصملا تناك ،ةصاخلا فحصلا يوتسم يلعو  
اـمازتلا رـثكألا قورشلا ةفيحصو ،ةيلخادلاو ةموكحلا يلع اموجه دشألا ريرحتلا تناك امنيب ،نيملسملا   

  .تاطلسلا كلت هاجت دايحلاب

تمـصلا قرـخ اـهزربأ ناـك ،تاباختنالل اهتيطغت ةينهم نم صقتنت تاكاهتنا تبكترا فحصلا     عيمج 
ءوـجللا نم رثكأ ةرشابملا ريغ تاحيرصتلا يلع دامتعالاو ،ربخلا رداصم نيب ةلادعلا بايغو ،يباختنالا  

تاءاتفتسالا رشنل ةيلودلا ريياعملل دقتفت ةيحسم تاساردو ىأر تاعالطتسا رشن ،ربخلل ةيسيئرلا رداصملل 
  .ةفيحص لك يف ايليصفت هل ضرعتلا متيس ام وهو خلا...تاعالطتسالاو
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  ةيموقلا فحصلل يمالعإلا ءادألامييقت 
  

ذإ ،ريبك دح ىلإ ) فسويلازور –ةيروهمجلا  - مارهألا(ةيموقلا ةيمويلا فحصلل يمالعإلا ءادألا هباشتي 
،  امبرو ،ماقرألا يف فيفط فالتخا عم ةدحاو ةجيتنلا ودبت ليومتلا ردصم ةدحو يلإ ساسألاب كلذ عجري

الإ ةفيحص لكل لاجملا حسفي ملو ،ةدحاو جئاتنو تارشؤمو ةدحاو ةيؤر يموكحلا مالعإلل لعج يذلا رمألا 
ا   .دج ةدودحم ةصاخ تامسو فيفط زيمتل

نم ةيباختنالا ةيلمعلاب القأ ةيموقلا فحصلا ،ةيمكلا ةيحانلا نم   ةيروهمجلا ة فيحص دعتو ،ةصاخلا مامتها
فصنب ةمئاقلا ليذ يف فسويلازور ةفيحص يتأت امنيب ،ةيباختنالا ةيلمعلاب ا   مامتها ةيموقلا فحصلا رثكأ

ا   .بيرقت ةيروهمجلا ةحاسم

ةيطغتلا نم ادج ةزيمتم ةحاسم اولتحا نيذلا ،نيبخانلا فيقثتو ةيعوتب ديج لكشب ةيموقلا فحصلا تمتها 
نينطاوملا ةيعوت يف ةيحيضوتلا موسرلاو ريتاكيراكلا نف ىلع ةيموقلا فحص لا تدمتعاامك ،اهب ةيباختنالا 

  .يأرلا تاعالطتساو ةيرابخإلا نونفلا بناج يلإ ةيباختنالا ةيلمعلا تايرجمب
  :يلاتلا وحنلا ىلع ةيمويلا ةيموقلا فحصلل ماعلا ءادألا مييقت نكمي ماع لكشبو

ةرشابملا ةحاسملاب تنروق ام اذإ ظوحلم لكشب ) ةرشابملاريغ (ةحاسملا ةدايزب ةيموقلا فحصلا مستت  •
 ، ةيطغتلا يف ربخلا رداصم ريغ ىلع ةفيحصلا دامتعا ىلإ ريشي اذهو ،ةلقتسملاو ةيبزحلا تارايتلا لكل

 .ربخلا عانص ريغ نم ةفلتخم رداصم ناسل ىلع رابخألا مدقت اهنأ ىنعمب
ةيلمعلل ةيموقلا فحصلا لك ةيطغت يف باز حألا نيب لوألا زكرملا ةلادعلاو ةيرحلا بزح لتحا •

. تاباختنالا لحارم ةليط ثالثلا فحصلا يف ةزيمملا ةحاسملا كلت ىلع بزحلا ظفاح دقو ،ةيباختنالا
لقأ اهنأ الإ ،مارهألا ةفيحص يف بزحلا اهيلع لصح ةيطغتلا نم ربكألا ةحاسملا نأ نم مغرلا ىلعو 

هذه تعفترا امنيب ) هتحاسم يلامجإ نم% ١٤(ةرشا بم ةحاسم ىلع بزحلا اهيف لصح يتلا فحصلا
 %.١٨ىتح فسويلازور  و ةيروهمجلا يف اليلق ةبسنلا

يف بزحلل ربكألا ةحاسملا تناكو ،ةيموقلا فحصلا يف بازحألا نيب يناثلا زكرملا رونلا بزح لتحا  •
دفولا بزح لصح امك . بزحلل ةرشابملا ةحاسملا يف فحصلا لقأ مارهألا تناك امنيب ،مارهألا ةفيحص

يف رشابم ليثمت ىلعأ ىلع لصحو ،هيقباس نع مخض قرافب نكلو بازحألا نيب ةثلاثلا ةبترملا ىلع 
  ).ةحاسملا نم% ٢٠(فسويلازور ةفيحص 



 

ةيجارخإلا لماوعلا مادختسا تلواح ةيموقلا فحصلا نأ الإ ،ةيربخ ودبت يمالسإلا رايتلل ةيموقلا 
بولسأ نيب طبرلاب وأ ،نيوانعلا لالخ نم تارايتلا هذه ةوق نم ماعلا يأرلا 
يف ةيموقلا فحصلا ترمتسا عارتقالا لحارم لالخ ىتحو 

ةفيحص لك يف ا  يليصفت هضارعتسا متيس ام وهو  ،. 

  
  ةثالثلا ةيموقلا فحصلا يف بازحألا

عزانت امنيب ،ةيموقلا فحصلا يف ةرادصلا عقوم ةيرصملا ةلتكلا فلاحت لتحا ،تافلاحتلا يوتسم ىلع 
يمالسإلا فلاحتلا امأ . ةطيسب قراوفب ثلاثلاو يناثلا زكرملا ىلع ةرمتسم ةروثلاو يطارقميدلا فلاحتلا

فسويلازور ةفيحص هب ا   .مامتها ةيموقلا
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ةيجارخإلا لماوعلا مادختسا تلواح ةيموقلا فحصلا نأ الإ ،ةيربخ ودبت يمالسإلا رايتلل ةيموقلا 
بولسأ نيب طبرلاب وأ ،نيوانعلا لالخ نم تارايتلا هذه ةوق نم ماعلا يأرلا ريفنت لجأ نم ةيريرحتلاو 

يف ةيموقلا فحصلا ترمتسا عارتقالا لحارم لالخ ىتحو . ينطولا بزحلا بولسأو اهب صاخلا ةياعدلا
ةفيحص لك يف اةيمالسإلا تارايتلا ىلع رتتسملا  يليصفت هضارعتسا متيس ام وهو  ،

ةثالثلا ةيموقلا فحصلا يف بازحألاتاحاسم عيزوت 

عزانت امنيب ،ةيموقلا فحصلا يف ةرادصلا عقوم ةيرصملا ةلتكلا فلاحت لتحا ،تافلاحتلا يوتسم ىلع 
ةطيسب قراوفب ثلاثلاو يناثلا زكرملا ىلع ةرمتسم ةروثلاو يطارقميدلا فلاحتلا
فسويلازور ةفيحص هب ا فحصلا رثكأ تناكو ةمئاقلا ليذ يف ءاجف  مامتها ةيموقلا

صحیفة األھرام صحیفة الجمھوریة صحیفة روزالیوسف
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صحیفة روزالیوسف

ةيجارخإلا لماوعلا مادختسا تلواح ةيموقلا فحصلا نأ الإ ،ةيربخ ودبت يمالسإلا رايتلل ةيموقلا  ةيطغتلا •
ريفنت لجأ نم ةيريرحتلاو 

هب صاخلا ةياعدلا
ةيمالسإلا تارايتلا ىلع رتتسملا اهموجه

 

 

عزانت امنيب ،ةيموقلا فحصلا يف ةرادصلا عقوم ةيرصملا ةلتكلا فلاحت لتحا ،تافلاحتلا يوتسم ىلع  •
ةطيسب قراوفب ثلاثلاو يناثلا زكرملا ىلع ةرمتسم ةروثلاو يطارقميدلا فلاحتلا
فحصلا رثكأ تناكو ةمئاقلا ليذ يف ءاجف

  

صحیفة روزالیوسف

صحیفة األھرام

صحیفة الجمھوریة

صحیفة روزالیوسف
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رثكأ ةيروهمجلا تناكو %)١٣(بازحألا يحشرمل ةيموقلا فحصلا اهتصصخ يتلا ةحاسملا طسوتم  •  ،
مهب ا  امنيب ،ةحاسملا كلت نم ربكألا ءزجلا ةلادعلاو ةيرحلا يحشرم دصح دقو . مامتها ةيموقلا فحصلا

يف دفولا بزح يحشرم ءاجو يناثلا زكرملا يف ةيرصملا ةلتكلا يحشرمو رونلا بزح يحشرم ءاج 
 .ةثالثلا ةيموقلا فحصلا يف ةثلاثلا ةبترملا

يتأت امنيب ،ةيموقلا فحصلا نيب نيلقتسملا نيحشرملاب ا  •  مامتها رثكألا يه اضيأ ةيروهمجلا ةفيحص ربتعت
ةيموقلا فحصلا يف ني لقتسملا نيحشرملا ةمئاق يوازمح ورمع ردصت دقو. ةمئاقلا ليذ يف فسويلازور
 .ةقحال لحارم يف يلغرف يردبلا و ليعامسإ ةليمجو قاحسإ جروج ءاج امنيب ،ثالثلا

•  ، مهب ا  مامتها فحصلا رثكأ مارهألا تناك ،لحنملا ينطولل نيمتنملا نيلقتسملا نيحشرملا يوتسم ىلع
يأ مهل نكي ملف ) ةرشابم ريغ(مهل ةصصخملا ةحاسملا يلامجإ نأ الإ ،ةيروهمجلاو فسويلازور اهيلي 

، وةيموقلا فحصلا يف رشابم ليثمت ا مأ ،نيوانعلا يف" لولفلا" ظفل ةيموقلا فحصلا تمدختسا ام ابلاغ
طقف اذه مادختسا ةظحالم عم " لحنملا"ةملك ةفاضإ نود ينطولا بزحلا فيصوت هيف  تمدختساف نتملا
نم رثكأ نيلقتسملا  يلع بصنا ينطولا ءاضعأ يلع موجهلاف. اهئاسؤرو بازحألا سيلو نيلقتسملا عم
  .ينطولا بزحلاب اهتقالع يلإ ةراشإلا نود ةيسايس تانايكك اهعم لماعتلا مت يتلا بازحألا يلع موجهلا

فحصلا رثكأ فسويلازور ةفيحص تناك دقو ،ام دح ىلإ ًالوبقم ادب ةيموقلا فحصلا يف ةأرملا روضح  •
، ةحاسملا ثيح نم ةأرملاب ا  امنيب ،تاباختنالل اهتيطغت يلامجإ نم % ٧اهل تصصخ ثيح  مامتها ةيموقلا

 .ةحاسملا نم% ٦نم رثكأ ةيروهمجلاو مارهألا اهل صصخت مل 
  

ةيطغتلا ةحاسم يلامجإ   ةفيحصلا
  ٢مسلاب ةيباختنالا

ةصصخملا ةحاسملا 
  ٢مسلاب ةأرملل

ةأرملا ةحاسم ةبسن 
  يلامجإلل

  %٥  ٨٦٧٣,٥٠  ١٥٧٤٥١,٣٨  ةيروهمجلا
  %٦,٥  ٨٦٢٤,٠٠  ١٣٤٢٦٥,٩٠  مارهألا
  %٧  ٥٢٤٧,٠٠  ٧٧٥٦٦,٨٩  فسويلازور

 

ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملاب ا  رعت مل حيشرتلا تابلط يقلت ةرتف لالخ •  ريبك ا  مامتها ةموكحلا فحصلا
مامتها يلع تذوحتسا يتلا ثادحألا نم ديدعلا تدهش ةرتفلا هذه نال امبر ،ةيباختنالا ةيلمعلاب هتقالع يف 
ةيموقلا فحصلا تزكر عارتقالاو ةياعدلا ةرتف لالخ هنأ الإ ،وريبسام ثادحأ اهسأر يلعو فحصلا 

، لا رود ىلع اهدعوم يف تاباختنالا ءارجإ ىلع هصرحو ةيباختنالا ةيلمعلا نيمأت يف يركسعلا سلجم
رمألاو ،يباجيإ وحن ىلع ددصلا اذه يف همدقت ام ا   بلاغ ىهو تيوصتلاب جراخلا يف نييرصملل حامسلا
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 لزعلا نوناق رادصإ يف هيخارت وه موجهلل يركسعلا ضرعتب ةيموقلا فحصلا هيف تحمس يذلا ديحولا
عم يركسعلل ةدقانلا ءارآلا ضارعتساب ةيموقلا فحصلا تحمس ريرحتلا ثادحأ ءانثأ كلذك ،يسايسلا 

 .ةيريرحتلاو ةيجارخإلا لماوعلا مادختساب موجهلا ةدح نم فيفختلاو ةئداهلا نيوانعلاب اهظافتحا ةلواحم
نييرصملل ءاوس ةيباختنال ا ةيلمعلا نيمأت ىلع اهتردق راطإ يف ةيلخادلاب ةيموقلا فحصلا مامتها روحمت •

ةيباختنالا ةيلمعلا ريس يف لخدتت نل ةيلخادلا ةرازو نأ ىلع يلع ديكأتلا و جراخلا وأ لخادلا يف
بخأب اةفيحصو ةيروهمجلا يتفيحص تدب دقو . طقفاهنيمأتب يفتكتسو   را مامتها رثكألا فسويلازور

ا لا مارهألاب ًةنراقم ةيلخادلا ةيموقلا فحصلا لوانت ودبي ماع لكشبو . ةيلخادلا رابخألمامت ةلهاجتم
يأر يأ نمضتي ال ،ا   دج ا  ضعب ادع اميف ،ةيربخلا  ةيحانلا يلع طقف رصتقيو ليلحت وأدودحم ةموكحلل

 .تاءانثتسالا
ةراشإلاب تفتكاو ةيباختنالا ةيلمعلل اهتيطغت يف يفئاطلا دع  •  بلا ىلع زيكرتلا ةيموكحلا فحصلا تلهاجت

 ".يفلس"حشرم وأ " يطبق"حشرم ةملك عضوب نيحشرملل ةينيدلا ةيوهلا ىلإ 
تادايق عم تاراوح ءارجإ اهزربأ ةددعتم قرطب يباختنالا تمصلا ةيموقلا فحصلا عيمج تقرتخا  •

متيس ام وهو ةينالعإلا ةغبصلا تاذ رابخألا وأ تانالعإلا ضعبو عارتقالا ةليل نيحشرم وأ ةيبزح 
لكل ا  ،  يليصفت هضارعتسا يباختنالا تمصلل اًقرخ رثكألا ريرحتلاو ةيروهمجلا يتفيحص تناكو ،ةفيحص

بيرستو ،ةيملعلا ريغ تاعالطتسالا رشن اميسال ةيباختنالا ةبقارملل ةيلودلا ريياعملل اًكاهتنا رثكألاو 
 .ةيباختنالا ةيلمعلا ريس ىلع ريثأتلا اهنأش نم يتلا تاعقوتلا رشنو ،جئاتنلا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  



 

) عارتقالا ،ةياعدلا ،حيشرتلا(ةثالثلا تاباختنالا لحارم رادم ىلع مارهألل يمكلا ليلحتلا ةجيتن فلتخت مل 
ةثالثلا زكارملا نيلقتسملا نم ةدحاو ةمئاق تلدابتو ،اهمامتها هيحشرمو 
نيب ةيعوتلا تالمحو نيبخانلاب ا   مامتها رثكألا مارهألا ةفيحص دعت

  .تاباختنالل اهتيطغت ةحاسم نم

ةرتف رادم ىلع مارهألا ةفيحصل ةيباختنالا ةيطغتلا نم ربكألا ة 
ةيطغتلا نم ربكألا ةحاسملا نأ ظحالملا نم نكلو   ،
بزحلا يلثممل لاجملا حسفت نأ نود بزحلا رابخأ لوانتت مارهألا نأ ىنعي امب 
ةبترملا يلإ دفولا بزح عجارتو ةيناثلا ةبترملا يف رونلا بزح ءاج كلذك 

يلع كلذو ةرخأتم بتارم يلإ يطارقميدلا يرص  ،
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  :مارهألا ةفيحصل يمالعإلا ءادألا مييقت
ةثالثلا تاباختنالا لحارم رادم ىلع مارهألل يمكلا ليلحتلا ةجيتن فلتخت مل 

ةثالثلا زكارملا نيلقتسملا نم ةدحاو ةمئاق تلدابتو ،اهمامتها هيحشرمو  ةلادعلاو ةيرحلا بزحردصت دقف 
نيب ةيعوتلا تالمحو نيبخانلاب ا و. ثحبلا ةرتف رادم ىلع اهل ىلوألا  مامتها رثكألا مارهألا ةفيحص دعت
تاباختنالل اهتيطغت ةحاسم نم% ١٧مهل تصصخ ثيح  ةيموقلا فحصلا

ةرتف رادم ىلع مارهألا ةفيحصل ةيباختنالا ةيطغتلا نم ربكألا ة حاسملا ةلادعلاو ةيرحلا بزح لتحا
ةيطغتلا نم ربكألا ةحاسملا نأ ظحالملا نم نكلو اهتيطغت يلامجإ نم %٢٥ةبسنب ةيناملربلا تاباختنالا   ،

بزحلا يلثممل لاجملا حسفت نأ نود بزحلا رابخأ لوانتت مارهألا نأ ىنعي امب %) ٨٦(ةرشابم ريغ تناك 
ةبترملا يلإ دفولا بزح عجارتو ةيناثلا ةبترملا يف رونلا بزح ءاج كلذك . مهسفنأ نع ثيدحلل هء

ةرخأتم بتارم يلإ يطارقميدلا يرصملاو رارحألا نييرصملا بازحأ تعجارت كلذكو ،ةثلاثلا
  :مسرلا اذه يف نيبملا وحنلا

مساحة غیر مباشرة

مساحة مباشرة

مارهألا ةفيحصل يمالعإلا ءادألا مييقت - ًالوأ
ةثالثلا تاباختنالا لحارم رادم ىلع مارهألل يمكلا ليلحتلا ةجيتن فلتخت مل 

ردصت دقف 
ثحبلا ةرتف رادم ىلع اهل ىلوألا
ةيموقلا فحصلا

حاسملا ةلادعلاو ةيرحلا بزح لتحا 
ةيناملربلا تاباختنالا 

ةرشابم ريغ تناك 
مهسفنأ نع ثيدحلل هءاضعأ وأ
رصملا بازحأ تعجارت كلذكو ،ةثلاثلا
مسرلا اذه يف نيبملا وحنلا

  
  
  

مساحة غیر مباشرة

مساحة مباشرة
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رابخأب ا   وأ اهبزحو ةيمالسلا ةعامجلا ءاوس ماع لكشب ةيمالسإلا تارايتلامامتها رثكألا يه مارهألا دعت  ،
رثكألا ةيموقلا ةفيحصلا يهف ،ثحبلا ةرتف رادم ىلع كلذو ،ةيفلسلا ةعامجلا وأ نيملسملا ناوخإلا ةعامج 

هذه ةءارق نأ الإ ،يطارقميدلا فلاحتلا ،رونلا بزح ،ةلادعلاو ةيرحلا بزحب ا  يلإ جاتحت تاحاسملا  مامتها
  :ليصفتلا ضعب

ةيمالسإلا ةعامجلل اهداقتنا رركتو " ةيمنتلاو ءانبلا"اهبزح نيبو ةيمالسإلا ةعامجلا نيب  مارهألاتطلخ  •
 .ةرياغملا رظنلا ةهجو راهظإب ةديرجلا متهت نأ نود اهتايرجمو ةيسايسلا ةيلمعلاب ماملإلا مدعب اهبازحأو

 

ترجأو ،رثكأ نيديؤم نييفلسلا اهيف كلتمي يتلا رئاودلا ةيطغتب  مارهألاتمتها ةياعدلا ةلحرم لالخ  •
عم ا   ىلعو ،فواخملا كلت ىلع هدرو نييفلسلا نم طابقألا فواخم ىلع هيف تزكر ) يماهرب رساي(راوح

 ىدم ىلع- ةفيحصلا تدمعت رخألا بناجلا 
، ألل نييفلسلا لوبق مدع ىلع ديكأتلا - مايأ ةدع  ١٢و ١٠يددع يف tمهتادايق تاحيرصت ضحدي امب رخ

نم لكل اهقحسو ةيمالسإلا ةفالخلل اهتماقإ ةينيدلا تاعامجلا ضعب نالعإ ةليسولا تزربأ ربمفون 
نفدنس "مهلوق و يملسلا ةقيثول نييفلسلا ضفر لاقم يف ةديرجلا تلقن  ١١-١٤ددع يف كلذك ،اهضراعي 

ناك "هنأ نيحشرملا دحأ نع تلاق ثيح ةعامجلا يحشرم تايفلخ رشن ب ةليسولا تمتها امك" انضراعي نم
 .١١-١٨" تاداسلا لتاق رمزلا دوبع نع عفادملا ىماحملا
 

قح ءاطعإ نود نيملسملا ناوخإلا ةعامج ىلع موجهلا كلسم  - مئاد هبش لكشب-تكلس  مارهألا ةفيحص •
هنأب هفصوو يطارقميدلا فلاحتلل ض فر وأ لحلا وه مالسإلا راعشل ضفر نيب ام موجهلا عونت و ،درلا

و ةيرحلا ةبغر يف ىرخألا بازحألا رظن ةهجو لقن ىلع تصرح امك ،هل دوجو ال يئاوه فلاحت 
ءاضعأ نأ ىلإ رظنلا ةليسولا تتفل  ١١- ١٣ددع يف . مئاوقلا يف يلوألا دعاقملا لكب راثئتسالا ةلادعلا

امك ،ليئارسإل زاغلا عيبو داسفلا نيناوق ىلع اوقفا و نمم اوناك ٢٠٠٥تاباختنا يف اوحجن نيذلا ةعامجلا 
ةلادعلاو ةيرحلا بزح ءاضعأو ةعامجلا ءاضعأ نيب طلخت ام ا   .بلاغ ةليسولا تناك

 

ناجل ب اوبأ ىلع نيبخانلا لوح لوطم قيقحت ةفيحصلا ترشن ١١- ٢٩ددع يف ،عارتقالا لحارم لالخ  •
ا(ناونعب ردبو قورشلا ندم  تفاللا ناونعلا نم مغرلا ىلعو  )هتبختنال رجح رونلا بزح حشر ول

عم ءاقلب قيقحتلا ماتتخا ىلع تصرح ةفيحصلا نأ الإ ،ةيباجيالا تالالدلا تاذ نتملا يف لمجلا ضعبو 
دوعص ىشخت اهنأ لوقت ) همسا ركذ مدع ةديرجلا تدمعت(ةيندم ةلودب بلاطي بزح نم تابخانلا ىدحإ 

نوفرعي ال مهو ا ةديرجلا قيلعت ناكو ،ةينيدلا بازحألا   رقف رثكألا مه ةيئانلا قطانملا هذه ناكس نأ
 .ططخ وأ جماربب ةفرعم وأ ىعو نود مهتاجايتحاو "مهتوق"مهل مدقي نم طقف نوديريو نيحشرملا 

 



 

ربمسيد  ١٢موي بابشلا ةحفص يفف ،يرخأ تاحفص ىلإ تاباختنالا ةحفص نم ةيبلسلا ةياعدلا تجرخ 
ةفيحص كلذك  ".نييفلسلاو ناوخألا زوف هاجت تاعماجلا بابش بقرتو ق

مارهألا ددع اذكو ،يمالسإلا ناملربلا يف ةأرملا ةيعضو تلوانت رياني 
 .ايجولونكتلاب ةصاخ ةحفص يف كوب سيفلا ىلع ةتكن ىلإ نييمالسإلا دوعص لوحت لوانت يذلا رياني

ةرمتسم ةروثلا فلاحتو يطارقميدلا فلاحتلا ىلع ةيرصملا ةلتكلا فلاحت مدقت 
بازحألا بايغ نع ا   ضيوعت ةلتكلا فلاحت اهيلع لصح يتلا ةحاسملا كلت تناك دقو  ،

ةحاسملا ثيح نم ة يموقلا فحصلا رثكأ مارهألا
يعامتجالا يطارقميدلا يرصملا بزحلاو رارحألا نيرصملا بزحب ا  ال تاحاسملا هذه نأ الإ مامتها  ،

ةيلاربيللا تادايقلا زربأل ةلماك ةحفص تدرفأ لاثملا ليبس يلعف ،بازحألا كلتب اقيقح ا   موي مامتها سكعت
بابسأو ةيمالسإلا بازحألا ىلع قيلعتلل امنإ 

يـلثممل يقيقح دجاوت نع ربعت ال ةلتكلا فلاحت اهيلع لصح يتلا ةحاسملا كلت نأ يلإ ةراشإلا ردجت امك  
امنيب %٥زواجتت مل اهيلعاولصح يتلا ةرشابملا ةحاسملا ةبسن نأ ذإ ةديرجلا تاحفص ىلع ةلتكلا   ،٣٠ %
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موي بابشلا ةحفص يفف ،يرخأ تاحفص ىلإ تاباختنالا ةحفص نم ةيبلسلا ةياعدلا تجرخ 
نييفلسلاو ناوخألا زوف هاجت تاعماجلا بابش بقرتو قلق" لوح قيقحت ةديرجلا ترشن

مارهألا ددع اذكو ،يمالسإلا ناملربلا يف ةأرملا ةيعضو تلوانت رياني  ٢موي ةأرملا ةحفص يف مارهألا 
ايجولونكتلاب ةصاخ ةحفص يف كوب سيفلا ىلع ةتكن ىلإ نييمالسإلا دوعص لوحت لوانت يذلا رياني

 ، ةرمتسم ةروثلا فلاحتو يطارقميدلا فلاحتلا ىلع ةيرصملا ةلتكلا فلاحت مدقت تافلاحتلا ىوتسم ىلع
بازحألا بايغ نع ا ةريبك قراوفب  ضيوعت ةلتكلا فلاحت اهيلع لصح يتلا ةحاسملا كلت تناك دقو  ،
يموقلا فحصلا رثكأ مارهألانأ مغرف . مارهألا يف ةيباختنالا ةيطغتلا نع ةيلاربيللا

يعامتجالا يطارقميدلا يرصملا بزحلاو رارحألا نيرصملا بزحب ا  مامتها
ةيلاربيللا تادايقلا زربأل ةلماك ةحفص تدرفأ لاثملا ليبس يلعف ،بازحألا كلتب اقيقح ا   مامتها سكعت

بابسأو ةيمالسإلا بازحألا ىلع قيلعتلل امنإ و يلاربيللا رايتلا نع ثيدحلل نكت مل اهنكلو ربمسيد
  .ةيناثلا ةلحرملا نع مهتاعقوتو ىلوألا ةلحرملا يف اهدوعص

يـلثممل يقيقح دجاوت نع ربعت ال ةلتكلا فلاحت اهيلع لصح يتلا ةحاسملا كلت نأ يلإ ةراشإلا ردجت امك  
اولصح يتلا ةرشابملا ةحاسملا ةبسن نأ ذإ ةديرجلا تاحفص ىلع ةلتكلا 

ةرشابم يطارقميدلا فلاحتلا ةحاسم نم ا   .بيرقت
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يلامجإ نم ربكألا ةحاسملا ىلع ةيرصملا ةلتكلا فلاحت يحشرمو ةلادعلاو ةيرحلا بزح يحشرم لصح 
. دفولا بزح يحشرمو رونلا بزح يحشرم امهيلي ،بازحألا يحشرمل مارهألا اهتصصخ يتلا ةحاسملا
اهرابخأ يف دمتعت تناك ام ًاليلق يهف ) ةرشابم ريغ(مارهألا يف نيحشرملا تاحاسم بلغ أ نأ ظحاليو

ناسل ىلع وأ هئاضعأ دحا وأ بزحلا نع ةرداص مهنع تاحيرصت ىلع دمتعت لب ،مهسفنأ نيحشرملا ىلع 
  .نيرخآ نيحشرم

  مارهألا ةفيحص يف بازحألا يحشرم ةحاسم

  
  
  

ةيناثلا ةبترملا يف مارهألا ةفيحص يتأتو ،نيلقتسملاب ا فحصلا نم لقأ ةيموقلا فحصلا   مامتها ةصاخلا
ا  ٢مس ١١١٦٠ـب نيلقتسملاب اهمامتها يف ةيموقلا فحصلا نيب ةيباختنالا ةيطغتلا ةحاسم نم % ٨,٥(بيرقت
زكارملا نع مخض قرافب ةحاسملا كلت يلامجإ نم ربكألا ةحاسملا يوازمح ورمع لتحأ دقو ). مارهألاب
يف ةبراقتم بسنب ىركب ىفطصمو قاحسإ جروج ،يلغرف يردبلا ،نسح دمحم ءاج امنيب ،ىر خألا
. ثلاثلا زكرملا يف ةبراقتم بسنب لوغلا ميحرلا دبعو يحليصملا ىلعو يكبوشلا ورمعو ،يناثلا زكرملا

نم % ١٥يدعتت ال مارهألا يف نيلقتسملا اهيلع لصح يتلا ةرشابملا ةحاسملا يلامجإ نأ ظحالي نكلو 
 ،   :يلاتلا مسرلاب هحيضوت نكمي ام وهوفحصلا نيب لقألا ةبسنلا يهو ،مهل ةصصخملا ةحاسملا يلامجإ
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مهل تصصخو ينطولا بزحلا يلإ نيمتنملا نيلقتسملا رابخأب ا   مامتها ةيموقلا فحصلا رثكأ مارهألا ربتعت
ىلعو يفطصم تعلط قراط لثم مهنم ددع ىلع تزكر امك ،ةيباختنالا ةيطغتلا نم  ٢مس ١١٦٤,٢٥

دض ةمدقملا نوعطلا نع ربخ زاربإب  ١١-١٤يف ةديرجلا تماق كلذك . مهرابخأ تعباتو يحليصملا
نأل ملظ وه ينطولل نومتني نم لك لزع نأ ةديرجلا تركذ نإو . ةيروهمجلا لك يف لحنملا ءاضعأ
ةدحاو ةرمل كلذ و ةيرحلا بزح ىلع لولفلا بزح ةظفل ةليسولا تقلطأ كلذك ،ا ي مل مهنم ريثكلا  دساف نك
  .طقف

يهو مارهألا يف ةيباختنالا ةيلمعلل ةصصخملا ةحاسملا نم % ٦,٥ةبسنب  2مس ٨٦٢٤ةأرملا تلتحا   ،
يدعتت ال ةحاسملا هذه نم ةرشابملا ةحاسملا ةبسن نأ الإ ،ةيموقلا فحصلا يوتسم ىلع ةزيمم ةحاسم 

عضوب ءافتكالاو تاحشرملا ءامسأ ركذب مارهألا مايق مدع نوبقارملا دصر امك . ةفيعض ةبسن يهو% ٢٢
رمألا رصتقا ةياعدلا ةلحرم  ءانثأ امنيب ،حيشرتلا ةرتف ءانثأ اميسال تاحشرم وأ تاديس وأ طقف ةديس مسا
ليعامسإ ةليمج امه  طقف نيتحشرمل ةيباختنالا جماربلاو تاحشرملا ءامسأ ضعبل مارهألا ضارعتسا ىلع
. ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةأرملا رود ىلإ تقرطت يتلا تالاقملا نم ليلق ددع ىلإ ةفاضإلاب ،ظوفحم ءامسأو

، "نع ثيدحلل ةحفص ةديرج لا تصصخ رياني ٢ددع عارتقالا ةلحرم ءانثأو  شيمهتلاو نيكمتلا نيب ةأرملا
ةأرملا عضو ةفيحصلا اهيف تلوانت يتلا ةديحولا ةرملا يهو "بازحألا مئاوقو ناملربلا يف ةأرملا عضوو  ،

ةبسنلاب ةأرملا عضو حرش ىلع عارتقالا لحارم ءانثأ ةأرملا تاحفص ترصتقا امنيب ،ددصلا اذه يف 
  .ةحشرم وأ ةبخانك اهعضو نأشب اهاوتفو ةيمالسإلا تارايتلل

 ،  امامتها رثكألا مارهألا ربتعت ماع لكشب ةيباختنالا ةيلمعلاب ةقلعتملا ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا رابخأب
عارتقالا نم لوألا مويلا دعب مارهألل  ىلوألا ةحفصلا نيوانع تءاج عارتقالا نم ىلوألا ةلحرملا ءانثأو
تءاجو ) ةاضقلا لقنل ةيركسع تارئاط ،ناجللا دقفتي ريشملا ،ةيجطلبلا ءافتخا ،نيمأتلا ةطخل لماك حاجن(

لجأ نم ا (روصلا تاقيلعتو شيجلا تاوقل ةيطغتلا تاحفص يف روصلا مظعم   عم ةطرشلاو شيجلاو بعشلا
روباط نع ةرابع ناكف تاباختنالا فلم راعش امأ ) ةدحاو ديإ شيجلاو بعشلا نأ دكؤت تاباختنالا ،رصم
روبعلا "فلملا مسا ةديرجلا تبتك ةدودمملا هدي ىلعو قيرطلا مهل حسفيل هدي دمي يركسع همدقتي نييرصمل ل
  .عارتقالا نم ةثلاثلاو ةيناثلا ةلحرملا يف ةروصلا هذه مارهألا تريغ دقو". ةيطارقميدلا ىلإ

 ، ةيلخادلا نع ثيدحلا ا  يف الإ اهركذ متي مل ذإ مامت ةلهاجتم مارهألا تدب ،حيشرتلا باب حتف ةلحرم يف
مارهألا تفتكا ةياعدلا ةلحرم ءانثأو  .تاباختنالا ةيامحل ةيلخادلاو شيجلا نيب قيسنتلا ىلإ ةراشإلا راطإ

ا   .دج دودحم قاطن يف ةيباختنالا ةيلمعلا ريسيتو نيمأتلا تاوطخ يف اهرظن ةهجوو ةموكحلا فقاوم زاربإب
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ا   :ةيروهمجلا ةفيحصل يمالعإلا ءادألا مييقت - يناث

لاب ا  فيقثتلا تايلمعب ا مامتها ةيموقلا فحصلا رثكأ ةيروهمجلا ةفيحص  مامتها لقألا اهنكلو ،ةيباختنالا ةيلمع
نم %) ١٥( ٢مس ٢٣٧٥٣ىلع نيبخانلا لصح ثيح ،ةصاخلاو ةيموقلا فحصلا نيب ةيباختنالا ةيعوتلاو 

  .تاباختنالل ةيروهمجلا اهتصصخ يتلا ةيطغتلا يلامجإ

ةياعدلاو حيشرتلا يترتف رادم يلعف ،ةيروهمجلا ةفيحص جئاتن ىلع ا رم تعنص  يرهوج ا  رييغت عارتقالا ةلح
نكلو ،ةيروهمجلل ةيباختنالا ةيطغتلا يف لوألا زكرملا ىلع ةلادعلاو ةيرحلا بزحو دفولا بزح عزانت 

ةثلاثلا ةبترمل ا ىلإ دفولا بزحب تحاطأو ةلادعلاو ةيرحلا بزح حلاصل رمألا عارتقالا ةلحرم تمسح
ةفيحص يف ربكألا ةرشابملا ةحاسملا ىلع زاح يذلا ةلادعلاو ةيرحلا بزح نع ا   دج مخض قرافب

  %).١٨(ةيروهمجلا 

امنيب ،ةرشابم ةحاسم اهنم % ١٦، ٢مس ١٢٩١١ةحاسم يلامجإب ،يناثلا زكرملا يف رونلا بزح ءاج 
  .ةيروهمجلا يف ةرخأتم بتارم يف عمجتلاو يطارقميدلا يرصملا ،رارحألا نييرصملا بازحأ تءاج

  

  ةيروهمجلا ةفيحصب بازحألا تاحاسم عيزوت
  

  
  
  
  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

مباشرةمساحة مباشرةغیرمساحة



)٥٤( 
 

ىلع ةلادعلاو ةيرحلا بزح لوصح مغرف ةيروهمجلا ةفيحص يف صاخ مامتها رونلا بزح لتحا  ،
تمدختسا امك ،ةديرجلا يف  ةريبك ةرشابم تاحاسمب يظح يفلسلا رايتلا نأ الإ ،ةيطغتلا نم ربكألا ةحاسملا

رومألاو هئارآ ىلع زيكرتلا فدهب امنإو ةياعدلا ضرغب ال ،هرابخأ زاربإل ةيجارخإلا لماوعلا ةديرجلا 
ةيمالسإلا تارايتلاب ةيروهمجلا ةفيحص مامتها بيترت ءاج دقف ،ا   ديدحت ناوخإلا نيبو هنيبو ،هلخاد ةيفالخلا

ةعامجو ةلادعلاو ةيرحلا بزح يتأيو ةيمن تلاو ءانبلا مث رونلا بزح: يلاتلا وحنلا ىلع ةيفيكلا ةيحانلا نم
 .ةثلاثلا ةبترملا يف نيملسملا ناوخإلا

ىلع نييفلسلا بزحو ،ةيمنتلاو ءانبلا بزح ىلع ةيمالسإلا ةعامجلا بزح ةظفل ةديرجلا تقلطأ ام ا   بلاغ
تاهجو فلتخم ضرعب متهت تدب ةديرجلا نأ مغرو . ةلادعلاو ةيرحلا ىلع ناوخإلا بزحو ،رونلا بزح

تلقن  ١١–٤ددع يفف ،هسفن ددعلاو ناكملا يف هضحدو حيرصتلا رشن ةقيرط ىلع كلذ ءاج نكلو رظنلا 
ناونعب قيقحت ددعلا سفن يف و ،ءارآلا ددعتب نونمؤم مهنأل ليثامتلا ةيطغتل نييفلسلا راكنإ ةيروهمجلا 

ناكو"رفاكو كرشم وهف مهفلاخي نم و ءارآلا ددعتب نونمؤي ال ةيفلسلا اوعدم" مجاهت ام ا ،   بلاغ ةديرجلا ت
  .دمعتم لكشب يفلسلا ةلاصألا بزح

نم ديدعلا تبكترا اهنأ امك ناوخإلا ىلع موجهلل يفحص نف نم رثكأ تمدختسا ةيروهمجلا ةفيحص 
اوناعتسا ناوخإلا "لثم ةيئاحيإلا نيوانعلا مادختسا لثم يموجهلا عباطلا اذه ىلع ديكأتلل ةينهملا تافارحنالا 

يف يجاتلبلا حيرصتو ١١-١" لولفلاب ةحاطإلل زع ةطخب يذلاو " ناملربلا ثلث نع لزانتن نل" ١٠- ٣٠، 
نوفلاحتي مهنأ ربخلا نتم يف ةفيحصلا مهتمهتا  ١١- ٨ددع يفو ،رمحألا نوللاب ىلوألا ةحفصلا يف عضو 

بخ يفو ،ربخلل ردصم الو فلاحتلا اذهل عئاقو يأ ربخلا ركذي ملو ،ا  يف رخأ ر رس ديعصلا يف لولفلا عم
كلذك ،ليلدت نود ةيباختنالا مهتياعد يف موحللا عيب تاعمجمل مهلالغتسا يلع ةفيحصلا تزكر  ١١- ١٢
  .اهبزح نيب و اهنيب دمعتملا طلخلاو اهرابخأ مظعم يف ةعامجلاب جزلا ىلع ةديرجلا صرحت

  

  

  

  

 



 

 يطارقميدلا فلاحتلاو ةرمتسم ةروثلا فلاحت نم ًالك ىلع ةيرصملا ةلتكلا تمدقت ،تافلاحتلا ىوتسم ىلع
يتلحرم يف عجارتت تناك امدعب ةلتكلل ةيطغتلا لدعم عفر يف عارتقالا ةرتف تحجن دقف ،ظوحلم لدعمب 
ليثمت ثدحي مل ذإ ،ةرشابم ريغ اهلك ةيطغتلا هذه نأ الإ 

رثكأ ةيروهمجلا دعتو اذه . ةحاسملا نم طقف
ةرشابملا ةحاسملا وأ ةحاسملا يلامجإ يوتسم ىلع ءاوس ةرمتسم ةروثلا فلاحتب ا  . مامتها ةيموقلا فحصلا

  "ةيروهمجلا ةفيحص يف تافلاحتلا ةحاسم

 

 %٧٠ةبسنب  "تانايكك"بازحألا وأ بازحألا تادايق ىلع ةيباختنالا ةيلمعلل اهتيطغت 
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لا فلاحت نم ًالك ىلع ةيرصملا ةلتكلا تمدقت ،تافلاحتلا ىوتسم ىلع
يتلحرم يف عجارتت تناك امدعب ةلتكلل ةيطغتلا لدعم عفر يف عارتقالا ةرتف تحجن دقف ،ظوحلم لدعمب 

ليثمت ثدحي مل ذإ ،ةرشابم ريغ اهلك ةيطغتلا هذه نأ الإ . يطارقميدلا فلاحتلا حلاصل حيشرتلاو ةياعدلا
ةحاسملا نم طقف% ٢يف الإ ةديرجلا تاحفص ىلع ةلتكلا يلثممل رشابم 

ةرشابملا ةحاسملا وأ ةحاسملا يلامجإ يوتسم ىلع ءاوس ةرمتسم ةروثلا فلاحتب ا  مامتها ةيموقلا فحصلا
 .ةفيحصلا تامامتها ةرخؤم يف يمالسإلا فلاحتلا ءاج امنيب

ةيروهمجلا ةفيحص يف تافلاحتلا ةحاسم"

بازحألا وأ بازحألا تادايق ىلع ةيباختنالا ةيلمعلل اهتيطغت يف ةيروهمجلا زكرت 
نيلقتسم وأ نييبزح ءاوس نيحشرملل هسفن مامتهالا ىطعت ال و اهتيط

ىوتــسم يــلع  
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  .ةلتكلا يحشرم
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هذـه يلاـمجإ نـم طقف    % ٢نأ الإ ،ةيروهمجلا يف ةزيمتم ةحاسم ىلع ةلتكلا يحشرم لوصح مغرو 
ةراـشإلاب ءاـفتكالاو ،ةيطغتلا يف مهرابخأو نيحشرملا ءالؤه ليثمت فعض سكعي امب   ) ةرشابم(ةحاسملا 

  .مهلةرشابملا ريغ 

يــف نيلقتــسملا لــصح 
ىـلعأ ىـلع ةيروهمجلا   

%) ٢٢(رشابم ليثمت ةبسن 
دقو . ةيموقلا فحصلا نيب

يوازـمح ورـمع رمتسا   
يــف قاحــسإ جروــجو 
نيلقتسملا ةمئاقل امهردصت 
لــحارم رادــم ىــلع  
مضناو ،ةثالثلا تاباختنالا 
عارتقالا ةلحرم يف امهيلإ 
ىفطصمو ىلغرف يردبلا 
امنيب ،طيسب قرافب ىركب 

ليعامـسإ ةليمج تعجار  ت
ورمعو روصنم ىضترمو 
هدعس وبأ ظفاحو يكبوشلا 

  .ةرخأتم بتارم ىلإ
  

نأ ظحال  %.٠,٥ةبسنب  ةيروهمجلا ةحاسم نم ٢مس ٨٨٨,٥٠لحنملا ينطولل نيمتنملا نيحشرملا لتحا  يو
نم اهلئاسو لك ربع " لولفلا"ةديرجلا تمجاه ثيح مهرابخأل اهلوانت يف اهل يحنم ةيبلسلا تذختا ةديرجلا 

حشرتلاب اوماق يتلا رئاودلاو ،اهل اومضنا يتلا بازحألا ركذب تمتها امك ريتاكيراك وأ ،رابخأ وأ ،تالاقم 
لولفلا ةديرجلا تمهتاو . تاظفاحملا ضعب يف نيحشرملا لولفلا ءامسأب ةمئاق ةديرجلا تدروأ امك ،اهيف

تاردخملاب نيبخانلا ةوشرب موقي هنأ مهدح أنع تلاقو نيبخانلا بسكل ةديحولا مهتليسو يه ةوشرلا نأب 
نم ريثكلا مهب تقصلأو تافيصوتلا أوسأب  "لولفلا"ةديرجلا تفصو امك ). ربوتكأ ٣١( حالسلاو لاملاو
ةلتقلا )ربوتكأ ١٨( ب ازحألا رايهنا ببس: لثم مهتلا   ).ربوتكأ ٢١(، 
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، ةحاسم يلامجإ نم %) ٥(ةأرملل ةيروهمجلا ةفيحص تصصخ ). ةرشابم ةحاسم اهنم% ٣١(ةيطغتلا
بوجو يلع عضوم نم رثكأ يف تددش ثيح ةأرملل اهميدقت يف اهتيباجي إ ةيروهمجلاةديرجل بسحي و

  .تاظفاحملا ةفاك نم تاحشرملا نعتامولعم ميدقتو ،ةلبقملا تاباختنالا ضوخل ةأرملا عيجشت 

نيترم وأ ةرم نم رثكأ ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملل ةراشإلاب ةيروهمجلا مقت مل حيشرتلا ةلحرم لالخ 
 ، تاباختنالا لحارم رادم ىلع ا  يجيردت سلجملل ةصصخملا ةحاسملا تدادزا دقو ،يديلقت يربخ قاطن يف

كلت تناك نإو ،يركسعلا سلجملاب اهمامتها يف ربخلا نم  رثكأ ةروصلل أجلت ةديرجلا نأ ظحالملا نمو
 .ربمفون ٢٩ددع  عارتقالا نم ىلوألا ةلحرملا يف زرب ام وهو ،ربخلل بسنألا تسيل ةروصلا

، ةموكحلا نع زربألا عفادملا ةيروهمجلا ةثالثلا تاباختنالا لحارم رادم يلع ا  يجيردت دكأت هاجتا وهو  ،
ىلع ا ) ةموكحلل ةحاسم ربكأ(ةيمكلا تارشؤملا لالخ نم ءاوس   يموي ةديرجلا يوطنت ثيح ،ةيفيكلا وأ

ددع يف ةنسلا داصح فلم يف رولبت يذلا رمألا ،مهفقاوم نع عافدلاو ةموكحلا لاجر تازاجنال ضارعتسا 
ددع يفو ٢٠١٢رياني  ١ ةيروهمجلا ةفيحص دعت امك . يروزنجلا ةموكح معدل ةلماك ةحفصربمفون  ٢٨، 

ناشب مهتارارقو ةيباختنالا ةيلمعلا تاءارجإل نيظفاحملا تادادعتساو تاظفاحملا نوئشب ا   مامتها رثكألا
  .ةيجطلبلا ةرصاحمو ةيباختنالا راقملا دادعإ

ترشن يتلا ةديحولا ةديرجلا يهف يباختنالا تمصلل اًقرخ ةيموقلا فحصلا رثكأ ةيروهمجلا ةديرج تناك  ،
حشرملل ربخ لكش يف اًنالعإ ترشن امك ،يباختنالا تمصلا يموي رادم ىلع ) ةيرحلا بزحل(نالعإ 

 .رجألا عوفدم نالعإ هنوكل ةراشإ نود رياني ٢ددع يف ) ةيرحلا بزح حشرم - يدنجلا رساي (
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

ةحاسملا يلامجإ رصتقا ثيح ،ةيباختنالا ةيلمعلاب ا   مامتها ةيموقلا فحصلا لقأ يه فسويلازور ةفيحص
ةيموقلا فحصلا رثكأ نم اهنكلو . ٢مس ٧٧٥٦٦,٨٩

بازحألا نع قيقحت رشنب فسويلازور تدرفنا 

،  ٢مس ٨٠٠٠زواجتي قرافب فسويلازور ةمئاق سأر ىلع ةلادعلا و ةيرحلا بزح ءاج  بازحألا يقاب نع
بزح ءا ج. هب ةصاخلا ةحاسملا يلامجإ نم

بزحلا لصح امك ،تاباختنالا لحارم ةليط اهيلع ظفاح يتلا ةبترملا يهو ةيناثلا ةبترملا يف ىلع رونلا 
. ةيموقلا فحصلا يف بزحلا اهيلع لصح ةرشابم ةحاسم ةبسن ىلعأ يهو ةرشابم ةحاسم

  .رارحألا نيرصملا بزح هيلي دفولا بزح ةثلاثلا ةبترملا يف ءاجو

  فسويلا زور ةفيحص يف با
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  :فسويلازور ةفيحصل يمالعإلاءاد ألا مييقت

ةحاسملا يلامجإ رصتقا ثيح ،ةيباختنالا ةيلمعلاب ا   مامتها ةيموقلا فحصلا لقأ يه فسويلازور ةفيحص
٧٧٥٦٦,٨٩رهشأ  ٣رادم ىلع ةيباختنالا ةيلمعلل اهتصصخ يتلا 

ةيعوتلاو فيقثتلاو نيبخانلاب ا   دقو%)١٧(مامتها بازحألا نع قيقحت رشنب فسويلازور تدرفنا  ، 
ىرخألا نونفلا ضعبل ةفاضإلاب ،طلخلل ا    .بسحت اهزومرو

زواجتي قرافب فسويلازور ةمئاق سأر ىلع ةلادعلا و ةيرحلا بزح ءاج 
هب ةصاخلا ةحاسملا يلامجإ نم%) ١٨(ةديرجلا يف رشابم ليثمت يلع بزحلا لصح دقو 

بزحلا لصح امك ،تاباختنالا لحارم ةليط اهيلع ظفاح يتلا ةبترملا يهو ةيناثلا ةبترملا يف ىلع رونلا 
ةيموقلا فحصلا يف بزحلا اهيلع لصح ةرشابم ةحاسم ةبسن ىلعأ يهو ةرشابم ةحاسم% 

رارحألا نيرصملا بزح هيلي دفولا بزح ةثلاثلا ةبترملا يف ءاجو

فسويلا زور ةفيحص يف بازحألا تاحاسم

مباشر

مباشر

ألا مييقت -اًثلاث 
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رادم ىلع ةيباختنالا ةيلمعلل اهتصصخ يتلا 

ةيعوتلاو فيقثتلاو نيبخانلاب ا   مامتها
ىرخألا نونفلا ضعبل ةفاضإلاب ،طلخلل ا  بسحت اهزومرو

زواجتي قرافب فسويلازور ةمئاق سأر ىلع ةلادعلا و ةيرحلا بزح ءاج 
ةديرجلا يف رشابم ليثمت يلع بزحلا لصح دقو 

بزحلا لصح امك ،تاباختنالا لحارم ةليط اهيلع ظفاح يتلا ةبترملا يهو ةيناثلا ةبترملا يف ىلع رونلا 
% ٣٠ىلع 

رارحألا نيرصملا بزح هيلي دفولا بزح ةثلاثلا ةبترملا يف ءاجو
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امنإو ،تارايتلا هذهل ةديرجلا معد نع ربعت ال فسويلازور يف ةيمالسإلا تارايتلل ةصصخملا ةحاسملا 
  :يلاتلا وحنلا ىلع يفيكلا ليلحتلا لالخ نم ةحاسملا هذه ةءارق نكمي

رصمب قحلي نأ نكمي رطخ مهنأو ،نييمالسإلل ةبعرم ةروص زاربإب تمتها فسويلازور ةديرج  •
اهنيب اميف ةيمالسإلا تارايتلا رحانتو ،ةيمالسإلا تاعامجلا تايبلس ةديرجلا تدصر امك ،اهبعشو 
نيحشرم ىلع ةريثك عضاوم يف تمكهت امك ،مهاواتف لالخ نم ،تاوصألا ىلعأ ىلع لوصحلل 

، ا تاحشرمو ةراختسا ةالص ماقأ هنأل بحسنا حشرم ىلع اهمكهت لثم ،نييفلسلاو ةيمالسإلا تاعامجل
لاكشأ ةفاك يف تاداقتنالا هذه تلثمتو . دجاسملا داتري ال نملو ملسملا ريغل تيوصتلا مدعب مهاوتفو
ت اعوضوم نم هجتنت ام ىلإ ةفاضإلاب اذه. لاقملاو ،ريتاكيراكلا اهرثكأ ناكو ةيفحصلا ةباتكلا

تلوانت دقف ،نيعم ربخ وأ ةعقاوب ةطبترم ريغ ةيمالسإلا تاعامجلا ىلع موجهلا اهنأش نم تاقيقحتو 
حمسي له "لوح قيقحت تدعأو ،تالايتغاو تاطيطخت نم دوسألاب هتفصو يتلا ةعامجلا خيرات ةفيحصلا 

 "؟مكحلل اولصو اذإ ةيطارقميدلاب نويمالسإلا
 

تارايتلا نم اهريغ نود ةيمالسإلا تارايتلاب ةصاخلا " ةياعدلاب"حضاو مامتها فسويلازور ةديرج تلوأ  •
ةيحان نمو "ةمحل بعشلا نوقرغيس مهنأب"ةلادعلاو ةيرحلا يحشرم دحأ حيرصت تزربأف ،ةيسايسلا   ،

جراخ اهعيزوت نكمي " ةمحللا"نأ مهدحأ لاق ثيح ناوخإلا تادايق تاحيرصت ةفيحصلا تزربأ ىرخأ
نم نيبوعرم نييلاربيللا نأل الإ يه ام ةعامجلل هجوت يتلا تاداقتنالا لك  ناو ،اهلخاد سيلو دجاسملا
ةروثلا فلاحت مايق ةفيحصلا تزربأ ىرخأ ةيحان نمو "مهتيبعش عجارتو مهيديؤم ةلق حضفو ،ةجيتنلا  ،
 .ةياعدلا يف تاولصلا مهلالغتساو ،ةياعدلا فقس تزواجت اهنأل ةعامجلا ىلع ىوعد عفرب ةرمتسم
 

ددع يف تاحفص  ٥(اهيلع موجهلل تاحفص تدرفأ دقف ،نييفلسلا نم ةيبلسلا ديدش فقوم ف سويلازورل •
ناسح دمحم تفصوو )١١-٥(ةكناخلا نم ةبراهلاب ةيفلسلا تارايتلا تفصوو) ١١- ١٢ ثدحتملاب "، 
ةديرجلا لمع ىلع ةفاضإلاب اذه ) ١١- ٢٦(ةيجطلبلاو نييفلسلا نيب تطبرو " يركسعلا مساب يمسرلا

 .ليعامسإ وبأ حالص ىلع موجهلل)  ١١-٥ددع يف تاحفص  ٨(فلمل 
 

رايتلا نورذحي نولقتسملا نويحرسملا "نفلا ةحفص يفف ،تاباختنالا ةحفص  نم ةيبلسلا ةياعدلا تجرخ •
ةينفلا تافنصملا ىلع بيقرلا عم راوحو "دويق يأ ضرف نم ينيدلا بيقر كانه نوكي نل : باطخ ديس"، 
مهزوف دعب نييفلسلا نودحتي ريهاشملا (نفلا ةحفص نيوانع تءاج رياني  ١ددع يف كلذك ". نقدب
- نييمالعإلا فواخم عالطتسا اهنأش نم تاقيقحت ىهو ) ةينيدلا بازحألا نم ىوقأ نفلا(، )ةيبلغألاب

تانانفلا ا  رايتلل ةداضملا مهتاحيرصت زاربإو ةيمالسإلا تارايتلا دوعص دعب نفلا ىلع  - صوصخ



 

ال ةمخض تاحاسمب تانانفلل روص رشن لثم ةيجارخإلا لماوعلا ضعبب كلذ ميعدت عم ،يمالسإلا 

يفلسلا ةيناثلا ةلحرملا ءدب عم (ربمسيد  ١٣
ةنتف ءاهنإ : ناموش مزاح( ،)روعسم بلك يرصملا مالعإلاو رفك ةلودلا نع نيدلا لصف

اهتاحفص تحسفأو ،عارتقالا نم ي لوألا ةلحرملا جئاتن يلع نييلاربيللا تيكبتب فسويلازور تمتها دقف
جئاتنلا دعب "ةلمجب  -ربمسيد ١٣ددع - نييفلسلا لوح ربخ تحتتفاف ،نييمالسإلا دوعص ىلع مهتاقيلعتل 

تيشنام ،هسفن ددعلا نم  ٤ةحفص يفو 
ةحاسملا ةبسن نوكت نأ يعيبطلا نمف اذل 
ىلع قيلعتلل امنإو ةيباختنالا مهجمارب حرشل سيل 

لتحا امنيب )مس ٣٥(طيسب قرافب يطارقميدلا فلاحتلا مث يناثلا زكرملا يف ةروثلا رارمتسا فلاحت ءاج   ،
اهيلع لصح يتلا ربكألا ةحاسملا يهو   ،

يدعتت ال ا   يلامجإ نم %  ٧,٥دج ةدودحم فسويلازور يف نييبزحلا نيحشرملل ةصصخملا ةحاسملا
رونلا بزح يحشرمو ةلادعلاو ةيرحلا بزح يحشرم ردصت دقو 
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ال ةمخض تاحاسمب تانانفلل روص رشن لثم ةيجارخإلا لماوعلا ضعبب كلذ ميعدت عم ،يمالسإلا 
 .قيقحتلا يف نهثيدح مجح عم بسانتت

١٣ددع فسويلازور تبتك عارتقالا نم ةيناثلا ةلحرملا ةيادب عم 
روعسم بلك يرصملا مالعإلاو رفك ةلودلا نع نيدلا لصف: يشرقلا رمع
 ).تيبلا يف اودعقيو ءاسنلا

تاـفلاحتلا ىوتـسم ىلع   
   ، عارـتقالا ةـلحرم ل
ةيرصملا ةلتكلا فلاحت حجن 
فلاــحتلا ءاــصقإ يــف  
بـتارملا نع يطارقميدلا  
يـف اـهلتحا يتلا ىلوألا   
يـترتف يـف فسويلازور   
نأ الإ ،ةـياعدلاو حيشرتلا  
نـع ربعت ال ةحاسملا هذه  

  . ةلتكلاب يقيقح مامتها

لوألا ةلحرملا جئاتن يلع نييلاربيللا تيكبتب فسويلازور تمتها دقف
نييفلسلا لوح ربخ تحتتفاف ،نييمالسإلا دوعص ىلع مهتاقيلعتل 

ةحفص يفو  "خلا...ىلوألا ةلحرملا يف نييلاربيللا اهققح يتلا ةنيهملا
ةحاسملا ةبسن نوكت نأ يعيبطلا نمف اذل ". تافالخلا يف نوقرغي نويلاربيللاو نوردصتي نويمالسإلا

،% ١٣نييلاربيللا اهيلع لصح يتلا ةرشابملا  ىلع قيلعتلل امنإو ةيباختنالا مهجمارب حرشل سيل  طقف
  .اهتاحيرصتو اهفقاومو ةيمالسإلا تارايتلا

طيسب قرافب يطارقميدلا فلاحتلا مث يناثلا زكرملا يف ةروثلا رارمتسا فلاحت ءاج 
اهيلع لصح يتلا ربكألا ةحاسملا يهو "٢مس ٨٢٢"ةحاسم يلامجإب عبارلا زكرملا يمالسإلا فلاحتلا   ،

 .ةيموق ةفيحص يف يمالسإلا فلاحتلا

يدعتت ال ا   دج ةدودحم فسويلازور يف نييبزحلا نيحشرملل ةصصخملا ةحاسملا
رونلا بزح يحشرمو ةلادعلاو ةيرحلا بزح يحشرم ردصت دقو  .ةيباختنالا ةيلمعلل ةديرجلا ةيطغت
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ال ةمخض تاحاسمب تانانفلل روص رشن لثم ةيجارخإلا لماوعلا ضعبب كلذ ميعدت عم ،يمالسإلا 
مجح عم بسانتت
 

ددع فسويلازور تبتك عارتقالا نم ةيناثلا ةلحرملا ةيادب عم  •
يشرقلا رمع
تيبلا يف اودعقيو ءاسنلا

تاـفلاحتلا ىوتـسم ىلع   
،   الخ عارـتقالا ةـلحرم ل

ةيرصملا ةلتكلا فلاحت حجن 
فلاــحتلا ءاــصقإ يــف  
بـتارملا نع يطارقميدلا  
يـف اـهلتحا يتلا ىلوألا   
يـترتف يـف فسويلازور   
نأ الإ ،ةـياعدلاو حيشرتلا  
نـع ربعت ال ةحاسملا هذه  

ةلتكلاب يقيقح مامتها

لوألا ةلحرملا جئاتن يلع نييلاربيللا تيكبتب فسويلازور تمتها دقف
نييفلسلا لوح ربخ تحتتفاف ،نييمالسإلا دوعص ىلع مهتاقيلعتل 

ىلوألا ةلحرملا يف نييلاربيللا اهققح يتلا ةنيهملا
لا يف نوقرغي نويلاربيللاو نوردصتي نويمالسإلا"

نييلاربيللا اهيلع لصح يتلا ةرشابملا 
اهتاحيرصتو اهفقاومو ةيمالسإلا تارايتلا

طيسب قرافب يطارقميدلا فلاحتلا مث يناثلا زكرملا يف ةروثلا رارمتسا فلاحت ءاج 
ةحاسم يلامجإب عبارلا زكرملا يمالسإلا فلاحتلا 

ةيموق ةفيحص يف يمالسإلا فلاحتلا

يدعتت ال ا   دج ةدودحم فسويلازور يف نييبزحلا نيحشرملل ةصصخملا ةحاسملا
ةيباختنالا ةيلمعلل ةديرجلا ةيطغت
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امنيب ،ةيمنتلاو ةاواسملا بزحو دفولا يحشرم مهيلي فسويلازور يف بازحألا يحشرم نيب ةرادصلا 
هض ارعتسانكمي ام وهو ،يطارقميدلا يرصملاو رارحألا نييرصملا بزح يحشرم ظوحلم لكشب عجارت 

  :يلاتلا مسرلا يف

  
  

لــقأ فــسويلازور 
ةــيموقلا فحــصلا  
اــ    مامتها ةــصاخلاو

ردصت دقو . نيلقتسملاب
ةـمئاق يوازمح ورمع  
 ، فسويلازور نيلقتسم
ورـمع عـجارت امنيب   
ةـبترم ىـلإ يكبوشلا   
تواــستو ،ةرخأــتم  
ةـصصخملا ةحاسملا  
ةــليمج نــم لــكل  
جروــجو ليعامــسإ  

  .قاحسإ
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ةيحانلا نم هنأ مغرو ،فسويلا زور ةيطغت نم بناجب لحنملا ينطولا بزحلل نومتنملا نوحشرملا يظح
أوسأب مهتعن تنمضت ةحاسملا هذه نأ الإ ) ٢مس ٤٧١(ةمخض مهل ةصصخملا ةحاسملا نكت  مل ةيمكلا

ثادحأ يفو ) ربوتكأ ١٨فسويلازور " (دالبلا يف قئارحلا لاعشإ"لثم مهب مهتلا قاصلإو تافيصوتلا 
لك نيب عارصلا لاعشإ جيجأتل ةريطخ تاودأب  بعلت قباسلا ماظنلا اياقب لولفلا"ةديرجلا تلاق ريرحتلا 

مهنأب يرخأ تاعوضوم يف مهتفصو امك "فئاوطلا   ).ةبرخملا رصانعلا لويذ اياقب(، 

ناونعب ا   نيرشبملا لولفلا "ربخ ترشنو ،مامتهاب لولفلا نع فشكلا تالمح رابخأ فسويلازور تعبتت كلذك
لا نف تمدختساو"مهروصو مهئامسأب ةيبلغألا دعاقمب ةرابع ريتاكيراك ترشنف ،مهب ءازهتسالل ريتاكيراك ، 

رخأو "تاباختنالا اهيلع بوتكم ةمحل مهتلي لولفلا بازحأ هيلع بوتكم بلك"نع  رز حتفي صخشل ، 
  .لولفلا ةوق ردصم هنا قيلعتلاو رالود رهظيو هصيمق

ودب ا  ةيلمعلل  اهتيطغت نم% ٧ةبسنب ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةأرملا ر مامتها رثكألا يه فسويلازور ةديرج
ةيموكحلا فحصلا رثكأ اهنأ امك ةيباختنالا ءزج نأ الإ %. ٣٨ ةبسنبةرشابم  تاحاسم تصصخيتلا ، 
، اهتيطغت نم ريبك تاحيرصت فسويلازور تمدختسا دقف  ةيمالسإلا تارايتلا ىلع اهموجهب طبترم ةأرملل

- اهنم تارايتلا هذه يف ةأرملا ةروص دقتنت تالاقم لالخ نم مهيلع موجهلل لخدمك ةأرملا لوح نييفلسلا 
 ."نيفرطتملا ءاذح تحت ةأرملا"ناونعب لاقم  - لاثملا ليبس يلع 

وأ اهرداصمل تاراوح لالخ نم ءاوس ةموكحلا دقنب ا  فسويلازور  يهو اهباتكل تالاقمحامس رثكألا يه  ،
ءارزولا سلجم رابخأو ءارزولا تاحيرصتب ا  ةيلخادلا دقنب ا . مامتها رثكألا  ثيح حامس رثكألا اهنأ امك

 ، موجه ةريتو تدعاصتو ةيلمعلا نيمأت ىلع ةطرشلاو يركسعلا ةردق يف ةمئاد كيكشت ةلاسر تلمح
 .ريرحتلا ثادحأ دعب ةيلخادلا ىلع ةفيحصلا

ناصمق تعفر ءاوللا عم ةلماك ةحفص ىلع راوح ب عارتقالا نم ىلوألا ةلحرملا لالخ ةديرجلا تدرفنا امك
 .تاباختنالا نيمأت يف ةيلخادلا ةطخ نع ثيدحلل

يف ةفيحصلا مهتمدختسا نيذلا ،نيدلا لاجر مه فسويلازورل ةيباختنالا ةيطغتلا يف ةديدج ةحيرش تزرب 
، ءاوس ،ةيمالسإلا تارايتلا دض ةيبلسلا ةياعدلا تزربأ فسويلازور ةفيحصف  مكهتلاب وأ زاربإلاو ضرعلاب

تركذو ،ا   مومع ةايحلا يف وأ ،تاباختنالا يف ةكراشملا ةأرملا ميرحتو ،ةعمج يلع دض ينيوحلا ىوتف
خويشلا دحأ ىوتف نم رخسي ًالاقم ا   ضيأ ترشنو ،لولفلا جاوزب ةصاخلا يحوطس رمع خيشلا ىوتف اضيأ

يناملعلا وأ يطبقلا وأ يلصي ال يذلا حشرملل تيوصتلا ميرحت "ىلع صنت يتلاو " رماع دومحم"
نع تلقن امك . ةيعرش ةضيرف تاباختنالا يف تيوصتلا نأب يواضرقلاو بيطلل ىوتف تلقن امك" يلاربيللاو
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ةين "نع ربخب يلاتلا ددعلا يف هتعبتاو ،توص نويلم  ١٥نوكلتمي نييفوصلا نأ تيرتس لوو ةديرج 
  ".ةيندملا ةلودلاب يدانت يتلا تاوصألا دشح نييفوصلا

ةيباختنالا ةيلمعلا يف يفئاطلا دعماع لكش بو  بلا ىلع ا  يف نكلو  زيكرت رثكألا فسويلازور ةفيحص دعُت
نم تارايتلا هذه فقاوم زربأ ضرعتست تناك ام ا   مئادف ،ةيمالسإلا تارايتلا ىلع حضاولا اهزيكرت راطإ

ريمأ عم راوح ايانث يف ترشن امك "يطبقل تيوصتلا زئاجلا نم هنأ"يتفملل ًالوق ةديرجلا ترشنف . طابقألا  ،
تماق يطبقلا بناجلا نمو "ةدابعلا رود نوناق الو طابقألا عم لكاشم ةيأ هيدل سيل"هنأ داهجلا ةعامج   ،

ناو ،مهتاوصأ اوردهي الأ "ةصاخ ةفصب طابقألاو نييرصملل ةحيصن لمحي ابابلا نع ربخ رشنب ةديرجلا 
 ةيفئاطلا ديدش فلم تدعأ ربمسيد ١٤ءاعبرأل ا يفو ".مهنع عفاديو مهبحي يذلا ملسملا طابقألا بختني

 ".دودح ربصلل: نويحيسملاو ،غراف مالك ةيزجلا"، "نييمالسإلا دض نييحيسملا"ناونعب 
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  ةصاخلا فحصلل يمالعإلا ءادألامييقت 
  

حمالم ديدحت بعصلا نم ذإ ،اهجئاتنو اهتامييقت يف ةصاخلا فحصلا فلتخت ،ةيموقلا فحصلا سكع ىلع 
تاسايسلا فالتخاو ،ليومتلا رداصم ددعت ىلإ عجري يذلا  رمألا ،صاخلا يمالعإلا ءادألل ةدحوم
، . ةيطغتلا فادهأ فالتخاو ،ةيريرحتلا ةصاخلا فحصلا نيب قافتالاو هباشتلا بناوج ضرعتسن فوس اذل
  .اهب صاخلا ءزجلا يف ةفيحص لك تاليصفت كرتنو

  

ةفيحص ربتعتو ،ةيموقلا فحصلا نم ةيباختنالا ةيلمعلاب ا   مامتها رثكأ ةصاخلا فحصلا ،ةيمكلا ةيحانلا نم
لعاوفلا ةفاكب ا   مامتها امنإو ،ةيباختنالا ةيلمعلاب ا  مامتها طقف سيل فحصلا رثكأ يه مويلا يرصملا

 ، ،نيلقتسم ،نيحشرم ،بازحأ ءاوس ،ةيلمعلا كلت يف ةيسيئرلا يف قورشلا ةفيحص يتأت امنيب . خلا...نيبخان
  .نييسيئرلا اهيلعافو ةيباختنالا ةيلمعلاب اهمامتها ثيح نم ةمئاقلا ليذ

  

نم % ١٣يلاوح فيقثتلاو ةيعوتلا داومو نيبخانلل ةصاخلا فحصلا اهتصصخ يتلا ةحاسملا طسوتم 
تصصخ ثيح نيبخانلاب ا  اهتيطغت ةحاسم نم % ١٥مهل  مامتها رثكألا قورشلا ةفيحص دعتو ،اهتحاسم

مويلا يرصملا يه مهب ا     %).١١(مامتها ةصاخلا فحصلا لقأ امنيب تاباختنالل
  

  ةفيحصلا
  ةحاسملا يلامجإ 

  تاباختنالل ةصصخملا
  ةصصخملا ةحاسملا 

  نيبخانلل
  نيبخانلاةبسن 

  ةيلامجإلا ةحاسملل 
  %١١  ٢مس ٢٢٨٨٦,٩٠  ٢مس ٢١٢٢٥٨,٢٤  مويلا يرصملا

  %١٣  ٢مس ٢٠١٩٣,١٥  ٢مس ١٥٤٩٦١,٢٤  ريرحتلا
  %١٥  ٢مس ١٧٨٤٥,٠٠  ٢مس ١٢٠٤٦٧,٠٥  قورشلا

  

ريغ نم اهيلثممو اهئاضعأو تانايكك بازحألاب ةيمويلا ةصاخلا فحصلا متهت ،ةيموقلا فحصلا لثمو 
ءاطعإب ا  ،نيحشرملا  مامتها رثكألا اهنكلو ،نيلقتسم وأ نييبزح ءاوس نيحشرملا رابخأب اهمامتها نم رثكأ
 يف ةرشابملا ةحاسملا طسوتم %٢١(، مهعم تاراوحلا ءارجإو بازحألاو نيحشرملل) ةرشابم تاحاسم(
  .)ةصاخلا فحصلا
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  :يلاتلا وحنلايلع  ةيمويلا ةصاخلا فحصلل ماعلا ءادألا مييقتنكمي ماع لكشبو  

 ةفيحص دعت • ، )ةرشابم اهتيطغتنم % ٢٣( ةرشابملا تاحاسملاب امامتها ةصاخلا فحصلا رثكأ قورشلا
 رثكألايهف  ةرشابم لمج عطتقت نأ نود مهل رابخأ دانسإ بنجتو ،ربخلا يف رداصملا ليثمت يلع ا صرح

مهتاراوح نم صرح رثكألا اهنأ امك وأ درلا قح رفاوت ريغ يف " رشابملا ريغ"ثيدحلا بنجت يلع ا ، 
 .ةيباختنالا ةيلمعلل اهتصصخ يتلا ةحاسملا يلامجإ ثيح نم ةصاخلا فحصلا لقأ اهنأ مغر ،بيقعتلا
 

ةيلمعلل ةصاخلا فحصلا لك ةيطغت يف بازحألا نيب  ىربكلا ةحاسملا ةلادعلاو ةيرحلا بزحلتح ا •
ليثمتلا نم بسن ىلعأ ىلع يظح امك ةيباختنالا  ،، فحصلا تمتها ثيح  ةصاخلا فحصلا يف رشابملا
 .هنع" رشابملا ريغ"ثيدحلا نم رثكأ اهتاحفص يلع هء اضعأو هيحشرم ليثمتب

 

لقأ قورشلا ةفيحص تناك و ،ةصاخلا فحصلا يف بازحألا نيب يناثلا زكرملا رونلا بزح لتحا •
ةيلك ةحاسم ربكأ يلع بزحلا يظح امنيب ،هب ا   ةرشابم ةحاسمو ) ٢مس ٢٣٥٩٩(مامتها ةصاخلا فحصلا

 .مويلا يرصملا ةفيحص يف%) ٢٨(
 

فحصلا  لقأ ريرحتلا ةفيحص تناك دقو ،ةصاخلا فحصلا لك يف ةثلاثلا ةبترملا يف دفولا بزح ءاج •
  .مويلا يرصملا يف ربكألا ةحاسملا ىلع لصح امنيب دفولل اهتصصخ يتلا ةحاسملا ثيح نم ةصاخلا
 

  ةصاخلافحصلا يف بازحألا تاحاسم 
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يتأت ال يتلا ةيموجهلاو ةيبلسلا ةغبصلاب ا ةصاخلا ةيفحصلا ةجلاعملا غبطصت  •  مئاد ةيمالسإلا تارايتلل
يلع موجهلا يتأي نأ ةصاخلا فحصلا تدمعت دقف ،اهرداصم ةنسلأ يلع امنإو ةديرجلا ررحم ناسل يلع 

سكعلاو نييفلسلا يلع ااموجه زربت نأك ،تارايتلا هذه لخاد نم ةيمالسإلا تارايتلا   دمعتت امك . يناوخإ
ا  بلاغ بزحلا تعنت ذإ ،نيملسملا ناوخإلا ةعامجو ةلادعلاو ةيرحلا بزح نيب طبرلا ةصاخلا فحصلا

 ".بزحلا حشرم"سيلو" ةعامجلا حشرم"ةملكب هيحشر م يلإ ةراشإلاب يفتكتو" ةعامجلا بزحب"
يفتكت ال ذإ ،ةيباختنالا ةيلمعلل اهتيطغت يف ةصا خلا فحصلا يف زربألا لعافلا مه ناوخإلا دعيو اذه
طسوتم ( ناملربلا تاحفص نم ةلماك تاحفص ةعامجلل درفت لب ةعامجلا نع يموي ربخ دوجوب فحصلا
ةفيحص لك يف ا ٥  نيب نم ةراثإ رثكألا نيوانعلا رايتخا ةصاخلا فحصلا دمعتت امك ). يموي رابخأ
  .مهتادقتعميلع مكهتلا يلع فحصلا رار صإ سكعت يتلاو ،نييفلسلا خويش تاحيرصت

  

عزانت امنيب ،ةصاخلا فحصلا يف ةرادصلا عقوم ةيرصملا ةلتكلا فلاحت لتحا ،تافلاحتلا يوتسم ىلع  •
فلاحتلا امأ . ةطيسب قراوفب ثلاثلاو يناثلا زكرملا ىلع ةرمتسم ةروثلا فلاحتو يطارقميدلا فلاحتلا

امنيب ،مويلا يرصملا ةفيحص هب ا تناكو ةمئاقلا ليذ يف ءاجف يمالسإلا   مامتها ةصاخلا فحصلا رثكأ
ةروثلا رارمتسا فلاحتب ا ةصاخلا فحصلا رثكأ قورشلا    .مامتها

  
  
  

  ةصاخلا فحصلا يف تافلاحتلل ةصصخملا ةحاسملا

  
ةيرحلا يحشرم دصح دقو %)١٥(ةصاخلا فحصلا يف بازحألا يحشرمل ةصصخملا ةحاسملا طسوتم   ،

ىلع ةرمتسم ةروثلاو دفولاو رونلاو ةلتكلا يحشرم عزانت امنيب ،ةحاسملا كلت نم ربكألا  ءزجلا ةلادعلاو
  .ىرخأل ةديرج نم فلتخا يذلا رمألا ،ةيلاتلا ثالثلا زكارملا
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نكلو%)١١(يلاوح فنيلقتسملل ةصاخلا فحصلا اهتصصخ يتلا ةحاسملا امأ  رثكألا  ةصاخلا فحصلا ، 
ليثمت ىلع ا    %).٢٣طسوتم (اهتاحفص يلع رشابملا  نيلقتسملا نيحشرملا صرح

ةصاخلا فحصلا نيب نيلقتسملا نيحشرملاب ا   امنيب %)١٤(مامتها رثكألا يه ريرحتلا ةفيحص ربتعت  ،
ورم ع عزانت دقو%). ١٠(ةيطغت ةبسنب نيلقتسملاب مامتهالا قورشلاو مويلا يرصملا يتفيحص تليذت 

اهلتحاو ،قورشلا يف مئاوقلا يوازمح ردصت ثيح ،نيلقتسملا ةمئاق  سأرىلع يوازمح ورمعو يكبوشلا 
  .ريرحتلاو مويلا يرصملا يف يكبوشلا

ا  ريرحتلا تناك ،لحنملا ينطولل نيمتنملا نيلقتسملا نيحشرملا يوتسم ىلع مامتها ةصاخلا فحصلا رثكأ
فحصلا سكع ىلع تءا ج ةصاخلا فحصلا نكلو ،ةليلق تاحاسمب قورشلاو مويلا يرصملا اهيلي، مهب

 ، مهتفاضتساب ةصاخلا فحصلا تماق ذإ  ،ةرشابم تاحاسم ىلع اهيف ينطولا نولقتسم يظحثيح ةيموقلا
،ثيدحلل لاجملا مهل  ةحاتإو   .مويلا يرصملا ةفيحص ددصلا اذه يف اهرثكأ ناكو مهجمارب نع

فلتخم يف نيحشرملل " ةينطولا"تاءامتنالا نع فشكلا يف  ةصاخلا فحصلاترابت  ماع لكشب
فحصلا فتكت ملو ،يرخأ تافلاحتو بازحأ مئاوق يلع وأ نيلقتسمك نيحشرملا ءاوس ،تاظفاحملا 
يف مهراودأو مهبصانم حيضوت ىلإ كلذ تدعت امنإو ينطولا بزحلل نيحشرملا ءالؤه ءامتنا يلإ ةراشإلاب 

  .بزحلا

يرصملا ةفيحص تناك دقو % ٤,٥ زواجتت ال ةأرملل ةصاخلا فحصلا اهتصصخ يتلا ةحاسملا طسوتم  ،
ليثمت ىلع ا   صرح رثكألا اهنأ ةصاخلا فحصلل بسحي نكلو ،ةأرملاب ا  مامتها رثكألا ،ريرحتلاو مويلا

طسوتم (اهيررحمو اهرداصم ناسل ىلع اهنع ثيدحلاب يفتكت الو اهرابخأ يف رشابم لكشب ةأرملا 
الا ةصاخلا فحصلل بسحي امك%)٢٧,٥ةرشابملا ةحاسملا  ةلاح يف " تاحشرملا"ىلإ ةراشإلاب مامته ، 

  .حيشرتلل نيمدقتملا نيب وأ مئاوقلا يلع نهدوجو

  ةفيحصلا
  ةحاسم يلامجإ
  ةيباختنالا ةيطغتلا

  ةصصخملا ةحاسملا
  ةأرملل

  ةحاسم ةبسن
  يلامجإلل ةأرملا

  %٥  ٢مس ١٠٠٢٩,٩٥  ٢مس ٢١٢٢٥٨,٢٤  مويلا يرصملا

  %٥  ٢مس ٧٧٦٧,٤٠  ٢مس ١٥٤٦٩١,٢٤  ريرحتلا

  %٤  ٢مس ٤٩٦٢,٧٥  ٢مس ١٢٠٤٦٧,٠٥  قورشلا
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،  ةصاخلا فحصلاودبت  ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا رودل اهلوانت يف ةيدايح رثكأ
. ةغايصلا يف حضاو لخدت نود هل ضراعم وأ يركسعلا سلجملل ديؤم ناك ءاوس ربخلا لقنب يفتكت ذإ

يتلا تالاقملا  ضعب ادع اميف ريبك دح ىلإ ةيربخ يركسعلا سلجملل ةصاخلا فحصلاةيطغت ماع لكشبو 
ا يف ا م ةيطغتب ةيلخادلا يظحتامك  .يركسعلا سلجملل ضراعمو ديؤم نيب ام عونت دهشت  دج ةدودح

 ، يلع ةيباختنالا ةيلمعلا يف  ماع لكشب ةموكحلل ةصاخلا فحصلا لوانت رصتقيامك ةصاخلا فحصلا
  .ةموكحلا مجاهت اهلمجم يف يتلا ،تالاقملا نم ددعو ،رابخألا يف اهلاجر وأ ةموكحلا تارارق

لكل ا   يليصفت هضارعتسا متيس ام وهو ةددعتم قرطب يباختنالا تمصلا ةصاخلا فحصلا عيمج تقرتخا
ةليل هردصت يذلا " كل راتخن"قحلمب يباختنالا تمصلل اًقرخ رثكألا ريرحتلا ةفيحص تناك دقو ،ةفيحص 

  .ءارقلل اهتاحيشرتب عارتقالا
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  :مويلا يرصملاةفيحصل يمالعإلا ءادألا مييقت  - ًالوأ

ةيمكلا ةيحانلا نم طقف سيل ،ةيباختنالا ةيلمعلاب ا   مامتها فحصلا رثكأ يه ،مويلا يرصملا ةفيحص
رابخأ زاربإ ةديرجلا دمعتت تناك ام ا ) ٢مس ٢١٢٢٥٨(  مئادف ،ا  تاباختنالا ضيأ ةيفيكلا ةيحانلا نم نكلو
فيقثتلا ةيلمعب ا  ةصاخلا فحصلا نيب لقألا اهنكلو ،ةحاتملا ةيريرحتلاو ةيجارخإلا لماوعلا ةفاكب  مامتها
مادختساب ،ةفلتخم ةيوعوت نونف راكتبا ىلع اهصرح يفني ال اذه  نكلو ،%)١١(ةبسنب ةي عوتلاو

يف يتامولعم يفيقثت دع تمتها امك ،رابخألاو تالاقملا ،ةيحيضوتلا موسرلا ،ريتاكيراكلا   ب دوجوب ةديرجلا
ا   .يموي اهتيطغت

ا  ردصتم هعقومب ظافتحالا يف ةلادعلاو ةيرحلا بزح حجن ،تاباختنالا ةرتف رادم ىلع ةيمكلا ريراقتلل اًقفو
بزحب عفدلا يف رونلا بزح حجن امنيب )٢مس٥٤٦٠٩(ةحاسملا ثيح نم  مويلا يرصملا بازحأ ةمئاق  ،
كانه ماع لكشبو . "عارتقالا" تاباختنالا نم ةريخألا ةلحرملا يف زكارملا الدابتيل ،ةثلاثلا ةبترملا يلإ دفولا

ريغ ةحاسملا ةدايز مغرف ،مويلا يرصملا يف ) ةرشابملا ريغو ةرشابملا(تاحاسملا ةيعون يف عونت 
  .ةديرجلا يف) رشابم(ليثمت اهل بازحألا بلغأ نأ الإ ،ةرشابملا 

  

  مويلا يرصملا يف بازحألا تاحاسم
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لوقلا نكميو ،ةيفيكلاو ةيمكلا ةيحانلا نم ا   حضاو ا  مامتها ةيمالسإلا تارايتلا تلوأ مويلا يرصملا ةديرج
،  ١٩يف تعلدنا يتلا ريرحتلا ثادحأ دعب نييمالسإلا وحن ةديرجلا هاجتا يف لوحت ةمث كانه نأ  ربمفون

رابخأب تمتهاو ،يربخ عباطب ةيمالسإلا تارايتلا فقاوم ضارعتسا ىلع ةفيحصلا تزكر ثادحألا لبقف 
ةربن ةدح تعفترا ريرحتلا ثادحأ دعب نكلو . ةينيدلا ةياعدلا مادختسا ىلع هرارصإو ةلادعلاو ةيرحلا بزح
  :لئاسولا نم ةعومجملالخ نم  كلذو ةيمالسإلا تارايتلل ةديرجلا دقن

سانلا باهرإل ةيمالسإلا تارايتلاو نييفلسلا اهببس ناديملا ثادحأ  نأ ىنعم لمحت تالاقمو رابخأرشن  •
نع اوفقوتي مل مهنأل ةيزاهتنالاب ةديرجلا مهتمهتا ثادحإلا كلت دعب  و ،تاباختنالا ىلإ لوزنلا نممهعنمو 

  .تقولا كلذ يف تارهاظتلا وأ ناديملا ثادحأ يف مهتكراشم مدعل مهتمجاهم مت امك ،ةياعدلا
، يرصملا تأجل  • نيملسملا ناوخإلا ةعامج رابخأ زاربإل اهتلواحم يف ةيجارخإلا تافارحنالا ضعبل مويلا

الا ةحفصو ةفيحصلا يف ةزيمملا نكامألا اهرابخأ لتحت ام ا  ةديرجلا مدختست امك تاباختنبلاغف  ،
،  تادايقل" ةيبلس"روص بسانتت ال ا ةفاضإلاب اًنايحأ ةئيس ودبت ناوخإلا  مجح عم بلاغ روصلا ماجحأ نأ
  . ربخلا

لاثملا ليبس يلعف )نييفلسلاو ناوخإلا(ةيمالسإلا تارايتلا نيب تافالخلا ىلع مويلا يرصملا زكرت  •  ،
نويفلسلاو ناوخإلا : ةيناثلا ةلحرملا" :لوقي ةيناثلا ةلحرملا عارتقا ةحيبص اهل تيشنام ةفيحصلا تراتخا
رابخألا يف ءاوس ةيفلسلا بازحألا يلع موجهل ل ربكأ ةحاسم ةديرجلا تدرفأ امك. "كنيبو ينيب قارف اذه
 .ةحضاو ةيجارخإ لماوعب اهتزربأو اهنيوانع يف موجهلا لمج تمدختساو ،تاراوحلا وأ تالاقملا وأ

•  ، ، : "ناوخإلا يسيئرلا ةديرجلا تيشنام مهتاعارتقالا نم لوألا مويلا دعب ريوزتلاو نيدلا مادختساب
راسي يف ربخلا نم مس ٢دعب ىلع " ليلدلا"ةديرجلا تعضو امنيب " ليلد دجوي ال: درت ةلادعلاو ةيرحلاو

ا"ناونعب ربخ يف ىلوألا ةحفصلا  يتلا تاكاهتنالا تلاوت مث . "يناوخإ نوكت نأ طرشب ةيناجم ةليصوت
يأ نم ردص كاهتنا يأل ةراشإ نود ةيطغتلا تاحفص لك يف ةيمالسإلا بازحألل ةديرجلا اهتدصر 

تاحفصلا لك ىلع ةعزومو ةمخض ةيبلس ةحاسمب روكذملا ديحو لا بزحلا وهف ،رخأ بزح
ناونع ةديرجلا تراتخا ،ربمسيد  ١٢عارتقالل ةيناثلا ةلحرملا ليبق اضيأ و). ٣،٥،٦،٨،٩،١٢ص(
  .ةطلسلا نوكلمي مهرابتعاب نوفرصتي ناوخإلا"

ربمسيد  ١٣يف ف ،امنيسلا ةحفص يلإ تاباختنالا ةحفص نممويلا يرصملا يف ةداضملا ةياعدلا تجرخ  •
لك تاباجإ تءاجو ،ةيرصملا امنيسلا يف نييمالسإلا ةروص لوح ا   عسوم اًقيقحت ةفيحصلا ترجأ

لثم نيوانعك ءارآلا زربأ ةديرجلا تقتناو ،اهنيسحت ةيناكمإ ةيفانو ةروصلا حبق ةدكؤم ني كراشملا
قيلعت ءاجو ) ةيباهرإلا مهلامعأل قداص ساكعنا ،ءامدلاب ةثولم مهيديأ ،دوسأ مهخيرات ،عشبأ مهعقاو(



 

ناوخإلا ،ةبحملا هيلع بلغي لكش يف روهظلا ديرن 

ةبترملا يف يمالسإلا فلاحتلا هيلي ،امهيلك نع مخض قرافب ةثلاثلا ةبترملا يف ةروثلا رارمتسا فلاحت ءاج 
  

، )ةـيباختنالا ةـيطغتلا ةحاسم نم  % ١٦(
ةحاـسمف ،اهيحشرمل ةصصخملا ةحاسملا نم ريثكب ربكأ بازحألل ةصصخملا ةحاسملا لدعم كلذ مغرو  
ةحاـسم كلذـكو ،بزحلا ةحاسم نم طقف   

  .ةفيحصلا يف بزحلا ةحاسم يل
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قيقحتلا نم ا   ناوخإلا ،ةبحملا هيلع بلغي لكش يف روهظلا ديرن (دج ةريغص ةحاسم يف نييمالسإلا
  .)ةدمعتم هيوشت ةلمحل اوضرعت

ىوتـسم ىلع  
 ، تاـــفلاحتلا
فلاـحت لتحا  
ةـــــلتكلا 

ةير ـــصملا
ىلوألا ةبترملا 
 فلاـحتلا هيلي 
يطارقميدــلا 
قراـــــفب 

 ٢مــس
منيب ا ، 

فلاحتلا لصح 
يطارقميدــلا 
ةـصرف يلع  
لـيثمتلل ربكا  
رــــشابملا 

  

ةبترملا يف يمالسإلا فلاحتلا هيلي ،امهيلك نع مخض قرافب ةثلاثلا ةبترملا يف ةروثلا رارمتسا فلاحت ءاج 
هب ا    .مامتها ةصاخلا فحصلا رثكأ مويلا يرصملا دعُتو ،ةعبارلا

بازحألا يحشرمب ا فحصلا رثكأ مويلا يرصملا ربتعت   (مامتها
ةحاـسمف ،اهيحشرمل ةصصخملا ةحاسملا نم ريثكب ربكأ بازحألل ةصصخملا ةحاسملا لدعم كلذ مغرو  

ةحاـسم كلذـكو ،بزحلا ةحاسم نم طقف   % ١٧,٧لثمت لاثملا ليبس يلع ةلادعلا ةيرحلا بزح يحشرم 
فيحصلا يف بزحلا ةحاسم يلامجإ نم% ١٨لثمت رونلا يحشرم 
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قيقحتلا نم ا   دج ةريغص ةحاسم يف نييمالسإلا
ةدمعتم هيوشت ةلمحل اوضرعت

ىوتـسم ىلع  
 ، تاـــفلاحتلا
فلاـحت لتحا  
ةـــــلتكلا 

ـــصملا
ىلوألا ةبترملا 
فلاـحتلا هيلي 
يطارقميدــلا 
قراـــــفب 

مــس١٢٥٠(
ا منيب)بيرقت  ،

فلاحتلا لصح 
يطارقميدــلا 
ةـصرف يلع  
لـيثمتلل ربكا  
رــــشابملا 

)٣٨.(%  

ةبترملا يف يمالسإلا فلاحتلا هيلي ،امهيلك نع مخض قرافب ةثلاثلا ةبترملا يف ةروثلا رارمتسا فلاحت ءاج  
هب ا  مامتها ةصاخلا فحصلا رثكأ مويلا يرصملا دعُتو ،ةعبارلا

فحصلا رثكأ مويلا يرصملا ربتعت 
ةحاـسمف ،اهيحشرمل ةصصخملا ةحاسملا نم ريثكب ربكأ بازحألل ةصصخملا ةحاسملا لدعم كلذ مغرو  

لثمت لاثملا ليبس يلع ةلادعلا ةيرحلا بزح يحشرم 
لثمت رونلا يحشرم 
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يرـصملا مهرابخأب تمتها يتلا بازحألا يحشرم ةمئاق سأر ةلادعلاو ةيرحلا بزح يحشرم لتحا  دقو  
يحشرم ةحاسم فصن ىلإ لصي ال يلامجإب نكلو ةيناثلا ةبترملا يف رونلا بزح يحشرم ءاج امنيب ،مويلا 

  :يلاتلا مسرلا يف نيبم وه امك، ةثلاثلاةبترملا يف ةلتكلا يحشرم ءاجو . ةلادعلاو ةيرحلا بزح

  
  

يرصملا ةفيحص يتأت 
ةيناثلا ةبترملا يف مويلا 
ةصاخلا فحصلا نيب 
اـهمامتها ثـيح نم   
اذه نأ الإ ،نيلقتسملاب 
لوــصح يــفني ال  
ةحاسم ىلع نيلقتسملا 
ةيطغت يف ا   دج ةزيمتم
اـمك ،مويلا يرصملا  
يتلا فحصلا رثكأ اهنأ 
نيلقتــسملل تــحاتأ  
ةرـــشابم ةحاـــسم 

)٣٠ .(%  
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يوازمح ورمع هيلي ،ةريبك ةحاسمب مويلا يرصملا يف نيلقتسملا ةمئاق هر دصتب يكبوشلا ورمع ظفتحا دقو
   .ثلاثلا زكرملا يف ىركب ىفطصم ءاج امنيب ،يكبوشلا ةحاسم فصن نع لقت ةحاسمب نكلو

امنيب ،ةرشابم ةحاسم يه ةديرجلا يف يكبوشلا ورمعل ةصصخملا ةحاسملا فصن نم رثكأ نأ ظحاليو 
 ٤٩٢,٥٠ةحاسم يلامجإ (ليعامسإ ةل يمج نأ لب ،ةرشابم ريغ مهلةصص خملا ةحاسملا نيحشرملا بلغأ
  .ةرشابم ريغ اهلك اهتحاسم تناكو رشابم ليثمت يأ ىلع لصحت مل) ٢مس

" نيلقتسمك"ناملربلل نيحشرملا ينطولا ءاضعأ ىلع ةفيحصلا تزكر ،ةياعدلاو حيشرتلا ةلحرم لالخ 
نع ةقثبنملا بازحألا تعنت ةديرجلا نكت مل امنيب ،لحنملا ينطولا يف مهرود ةقيقح ىلإ ةراشإلاب تمتهاو 

تلهاجت عارتقالا ةلحرم لالخو . ينطولاب اهءاضعأ ةلص حيضوتب متهت وأ لولفلا بازحأب ينطولا
، مهبازحأب فيرعتلا تلهاجت اذكو ،ينطولا ءاضعأ وأ لولفلا نم مهنأب نيحشرملا فيرعت ا   مامت ةفيحصلا

،لا مويلا يرصملا نوكت دقو ةديرجلا مامتها نوبقارملا دصر امك  كلذ تلعف يتلا ةديحولا ةصاخلا ةفيحص
  .عارتقالا ليبق يرصملا نطاوملا بزح رابخأب

ةصاخلا فحصلا نيب ةأرملا رابخأب ا   رثكأ اهنأ امك %)٥(مامتها فحصلا رثكأ يه مويلا يرصملا  ،
ةيريرحت داوم دادعإب ةديرجلا تماق ثيح  ،)ةرشابم ةحاسم% ٣٦,٥ (اهتاحفص ىلع ةأرملل ًاليثمت فحصلا
ردصتب ةديرجلا تمتها اذك  .تيوصتلاو حيشرتلاب ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةأرملا ةكراشم ةرورض يلع دكؤت

ةحشرم عم ا   راوح ترجأو ،ناملربلل تاحشرملا ءامسأ نم ددع ترشنو ،نييفلسلاو ناوخإلا مئاوق ةأرملا
رملا ةأرملا نع ا  تالاقملا نم ا )ةدرولا(رونلا بزح ةياعد يف ةحشربخ ترشن امك ،ةبقتنم  ددع ترشنو  ،

ناملربلا يف حشرتلا نم ةأرملا فوخ لوح ا   عسوم اًقيقحتو ،سنوت ءاسنو رصم ءاسن نيب ةنراقملا لوانتت
  .تاباختنالا نم تاحشرملا ضعب باحسناو

تارايتلا فقوم لوح ل اؤسلا ةديرجلا تحرط ،ىلوألا عارتقالا ةلحرم دعب يمالسإلا رايتلا دوعص عمو
يلع موجهلا نأ الإ ). رياني ٢(سئانكلا ءانب نمو يحيسملا سيئرلا نمو ةيطبقلا ةأرملا نم ةيمالسإلا 

 ، تارايتلا كلت يف ةأرملا ةروصب ةقلعتملا ةينهملا تافارحنالا ضعب يف ةديرجلا طقسأ ةيمالسإلا تارايتلا
ةقحالمب ةيلخادلا ريزو بلاطت ةبقتنم " ناونعب ربخب رياني ١موي يلوألا اهتحفص يف ةديرجلا انعلاطت اًلثمف 

ةحفص يف رركت ربخلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو ،ةديفم ةلالد يأ لمحي ال ينهم ريغ فيصوت وهو " ةيجطلبلا
ةفيحصلا اهتدصق ةأرملل ةئيسم ةلالد سكعي ام وهو " ةبقتنم"ةظفل لحم ةديس ةظفلب هسفن ددعلا يف ثداوحلا 

 .ىلوألا اهتحفص يف
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 ، مادص ةقالع يه له ،ناوخإلاو يركسعلا نيب ةقالعلا ةعيبط ثحب ىلع ا  زيكرت رثكألا مويلا يرصملا
ةيسايسلا فارطألاو راوثلا ىلع اهعون ناك ا ...حلاصم لدابت ،ةقفص ،قافتا  يأ ةقالعلا هذه ريثأت ىدمو ،خلا
ةفاك يف يركسعلاو نا وخإلا ةقالع لوح لاؤس حرط ىلع ةفيحصلا رارصإ هدكؤي ام وهو. ىرخألا

يركسعلاب ام طبر ىلع يوطنت يتلا ةيمالسإلا تادايقلل لوقلا لمجل اهرايتخاو ،فارطألا لك عم اهتاراوح 
  ).رياني ٢، ١(
يكرتلا نيب نزاوتمو عونتم اهمامتها ناك دقو ،ةيلخادلا رابخأب ا مويلا يرصملا  ىلع ز مامتها رثكألا
اهيلع نيحشرملا ضعب موجه نيبو  ،نيمأتلل شيجلا عم نواعتلاباهدوعو و ةيلخادلا تادايق تاحيرصت

كلذك . ريرحتلا ثادحأ ءانثأ ظوحلم لكشب اهتربن تدعاصت دق موجهلا ةدحنأ الإ ،اهتردق يف كيكشتلاو 
اهلاجر تاحيرصت لوانتي يذلا يربخلا قاطنلا يف ءاوس ةموكحلا نع ثيدحلاب ا يه   مامتها رثكألا

  .ةيبزحلا تادايقلاو نيحشرملا تاراوحو ريتاكيراكلا موسرو تالاقملا لالخ نم اهدقن يف وأ مهتاعامتجاو

يلع لثم ،ةياعدلاو حيشرتلا ةرتف لالخ اميسال نيدلا لاجر تاحيرصت نم ديدعلا مويلا يرصملا تزربأ 
. يعافرلا قراطو ،ميازعلا وبأ ءالع ،يماهرب رساي خيشلا ،لصاو ديرف رصن ،يواضرقلا فسوي ،ةعمج
لولفلل تيوصتلا "نأ لاق يذلا روهنمدب ةيدمحملا ةنسلا راصنأ ةيعمج سيئر تاحيرصت تزربأ  امك

ا ناوخإلا نيب سفانتلا نأ لوقت ةيعرشلا ةئيهلل ىوتفو "عرش مارح نييناملعلاو نييلاربيللاو طابقألاو  ،
ا عيمجل فاقوألا ةرا زوب دجاسملا عاطق سيئر داوجلا دبع رهام تاميلعت تزربأ امك. عرش مارح نييفلسلاو

نأ هيف دكأ لصاو ديرف عم ا   نم "راوح ترشن امك ،ةياعدلا يف ةدابعلا رود مادختسا عنمب فاقوألا تايريدم
  ".مثآ هتوص متكي

ناوخإ ىلإ ةيمالسإلا تارايتلا ميسقت دمعتت ذإ ،اهرابخأ يف ةيفئاطلا تافيصوتلا ىلع ةفيحصلا تزكر 
نم نيموعدملا نيحشرملا زربأ عبتت اهنأ امك . يمالسإلاو ،يطبقلاب نيحشرملا تعنتو ،نييفوصو نييفلسو
ليبس يلعف ةيمالسإلا تارايتلا ةهجاوم يف ةيتيوصت ةلتكك طابقألا ىلع زكرت و ةسينكلا نم وأ طابقألا
حشرم  ٢٠ ،"طابقألاب لحاسلا يف ةيحللاو بابلجلا هجاوت تافلاحتلاو بازحألا" ةديرجلل ناونع :لاثملا

 ."ةيمالسإلا مئاوقلا ةهجاوميف يطبق 
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ا   :ريرحتلا ةفيحصل يمالعإلا ءادألا مييقت :يناث

ةيباختنالا ةيلمعلاب اهمامتها ثيح نم ةصاخلا فحصلا نيب ةيناثلا ةبترملا يف ريرحتلا ةفيحص يتأت 
نيبخانلل اهتصصخ يتلا ةحاسملا ثيح نم ةيناثلا ةبترملا يف يتأت امك ٢مس ١٥٤٩٦١ـب  ،)١٥.(%  

تارتف رادم ىلع ريرحتلا يف ةيباختنالا ةحاسملا نم ربكألا بيصنلا ىلع ةلادعلاو ةيرحلا بزح  لصح
ا%)٢٨(تاباختنالا بيرقت ةلادعلاو ةيرحلا ةحاسم فصنب يناثلا زكرملا يف رونلا بزح ءاج امنيب  ، .
، ف دفولا اهمدقت ثيح ،ريرحتلا ةفيحص يف ةرخأتم عقاوم يلإ تعجارت ةيلاربيللا بازحألا ثلاثلا زكرملا ي

يلإ يعامتجالا يطارقميدلا يرصملا بزحلاو سماخلا زكرملا يلإ رارحألا نييرصملا بزح عجارت امنيب 
  .نماثلا زكرملا

  ريرحتلا ةفيحص يف بازحألا تاحاسم    

  
  

ةركف وأ فصو رخدت مل يهف ،اهل عباتلا بزحلاو ناوخإلا ةعامج يلع ا   موجه رثكألا يه ريرحتلا ةفيحص
تاقفص نع ثيدحلا ،ءاسنلل اهترظن ىلع مكهتلا ،ينطولا بزحلا نيبو اهنيب طبرلاب امإ ،ناوخإلل ةءاسإلل 

لثم ةيبلسلا ةديدش تافيصوتب ةيربخلا ةغايصلا يف لخدتت ام ا ...يركسعلا نيبو اهنيب  بلاغ اهنإ امك خلا
  ".خلا...ينطولا بزحلا ةثرو ،يروتاتكيدلا بزحلا ،ناوخإلا ةبعل ،زازتبالا جهنم"

، قومو ةيمالسإلا تارايتلا ىلع ةفيحصلاتزكر  ىلع ا يهف حضاو لكشب لولفلا نم اهف  زيكرت رثكألا
  .لولفلل تيوصتلا ةيمالسإلا تارايتلا ضعب ميرحت ىوتفو ،لولفلا عم ناوخإلا فلاحت
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ناوخإلا نيب ةقفصلاب ةديرجلا تحول ىلوألا عارتقالا ةلحرم ليبق ريرحتلا ثادحأ مضخ يف 
لاقم يف ءاجو "فقوتت مل ناوخإلا عم يركسعلا تالاصتا  ،
  ".ناوخإلا عم اوضوافتو يركسعلا نم مكوعد

ال ريرحتلا ةديرج داكت ثيح ،نييفلسلا يلإ اضيأ دتما امنإو ،نيملسملا ناوخإلا ىلع طقف رصتق 
اهوجهتنا يتلا ةياعدلا قرط يف ءاوس ،مهرابخأ يف يبلس وه ام لك ىلع 

لا لاجر ىواتف ىلع مكهتلاب ا  كلأسيس هللا "لثم بزح رورم ،ةيراجلا ثادحألا نم مهفقاوم وأ اهيلع مكهتلاو
ةرخاس نيوانع لالخ نم كلذو  ،"رانلا يف نويلاربيللاو ةنجلا يف ناوخإلا

ةلماك ةحفص ةديرجلا تدعأ امك . خلإ..."بيبانأ ناوخإ
تزربأ امك  "ةتكن ىلإ بعرلا لوحتي امدنع

ناونعب ةديرجلاو ةحفصلا يف ا   دج زيمم ناكم يفو زراب ناونعب نييفلسلا ةاعدلا دحأل تاحيرصت ةفيحصلا
يفو  "هتعطاقم بجي بذاك..دسفم..ماده مالعإ

ةلتكلا " زراب ناونعب اهحشرم ةروصل اهبجح يف ةلتكلا ىلع ررحملا مكهت
  .ةرهاقلا ةعماجب ةودن يف نييفلسلل تاحيرصت لوح رخأ ربخ ىلإ ةفاضإلاب
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ناوخإلا نيب ةقفصلاب ةديرجلا تحول ىلوألا عارتقالا ةلحرم ليبق ريرحتلا ثادحأ مضخ يف 
فقوتت مل ناوخإلا عم يركسعلا تالاصتا: رداصم"ةديرجلا تيشنام ءاجف يركسعلاو 

ناوخإلا عم اوضوافتو يركسعلا نم مكوعد"ناونعب ءاج ربمسيد  ١٢يف ريرحتلا سيئر 

ال ريرحتلا ةديرج داكت ثيح ،نييفلسلا يلإ اضيأ دتما امنإو ،نيملسملا ناوخإلا ىلع طقف رصتق ي مل رمألا
 ، اهوجهتنا يتلا ةياعدلا قرط يف ءاوس ،مهرابخأ يف يبلس وه ام لك ىلع ةزكرم مهل يموي ركذ نم ولخت

لا لاجر ىواتف ىلع مكهتلاب ا  رورم ،ةيراجلا ثادحألا نم مهفقاوم وأ اهيلع مكهتلاو
رانلا يف نويلاربيللاو ةنجلا يف ناوخإلا" ،"انبختنت مل اذإ ةمايقلا موي

ا"، "فورخ بسكاو يفلس بختنا بيبانأ ناوخإ"، "ركش ينلكأ
ةتكن ىلإ بعرلا لوحتي امدنع..ايبوفيفلس "ناونعب ربمسيد  ١٣موي يفلسلا رايتلا نع 

ناونعب ةديرجلاو ةحفصلا يف ا  دج زيمم ناكم يفو زراب ناونعب نييفلسلا ةاعدلا دحأل تاحيرصت ةفيحصلا
ماده مالعإ"يوناثلا ناونعلاو " ةروعسم بالك مالعإلا: يفلس ةيعاد

زراب ناونعب اهحشرم ةروصل اهبجح يف ةلتكلا ىلع ررحملا مكهتةديرجلا نم ىلوألا ةحفصلا 
ةرهاقلا ةعماجب ةودن يف نييفلسلل تاحيرصت لوح رخأ ربخ ىلإ ةفاضإلاب" رونلا ىطخ ىلع بجحتت

تاـفلاحتلا ىوتسم ىلع  
ةيرـصملا ةلتكلا تءاج  
اــهيلي ،ةرادــصلا يــف 
يطارقميدــلا فلاــحتلا 
اهتحاـسم ثـلثب نكلو   
زـكرملا ىـفو   
فلاــحت ناــك ثــلاثلا 
اـمنيب ةروـثلا رارمتسا   
يمالسإلا فلاحتلا لصح 
ا  دج ةريغص ةحاسم ىلع
ثـحبلا ةرتف رادم ىلع  

ا   .)بيرقت مس
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ناوخإلا نيب ةقفصلاب ةديرجلا تحول ىلوألا عارتقالا ةلحرم ليبق ريرحتلا ثادحأ مضخ يف اضيأو 
ةديرجلا تيشنام ءاجف يركسعلاو 

يف ريرحتلا سيئر 

ال ريرحتلا ةديرج داكت ثيح ،نييفلسلا يلإ اضيأ دتما امنإو ،نيملسملا ناوخإلا ىلع طقف رصتق ي مل رمألا
 ، مهل يموي ركذ نم ولخت

لا لاجر ىواتف ىلع مكهتلاب ا  رورم ،ةيراجلا ثادحألا نم مهفقاوم وأ اهيلع مكهتلاو
انبختنت مل اذإ ةمايقلا موي

فورخ بسكاو يفلس بختنا"لثم 
موي يفلسلا رايتلا نع 

ناونعب ةديرجلاو ةحفصلا يف ا  دج زيمم ناكم يفو زراب ناونعب نييفلسلا ةاعدلا دحأل تاحيرصت ةفيحصلا
يفلس ةيعاد"

ةديرجلا نم ىلوألا ةحفصلا 
رونلا ىطخ ىلع بجحتت

تاـفلاحتلا ىوتسم ىلع  
ةيرـصملا ةلتكلا تءاج  
اــهيلي ،ةرادــصلا يــف 
يطارقميدــلا فلاــحتلا 
اهتحاـسم ثـلثب نكلو   

ا، زـكرملا ىـفو    بيرقت
فلاــحت ناــك ثــلاثلا 
اـمنيب ةروـثلا رارمتسا   
يمالسإلا فلاحتلا لصح 
ا  دج ةريغص ةحاسم ىلع
ثـحبلا ةرتف رادم ىلع  

ا ٥٠٠( بيرقت مس
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ردـصت دقو ،ريرحتلا ةفيحص يف تاباختنالل ةيمالعإلا ةيطغتلا ةحاسم نم  % ١٥بازحألا  وحشرم لتحا
ةفيحـص يـف بازـحألا يحـشرم نيب ىلوألا بتارملا رونلا بزح يحشرمو ةلادعلاو ةيرحلا يحشرم     

مـسرلا يـف هضارعتسا نكمي ام وهو   ةروثلا رارمتسا فلاحت يحشرمو ةلتكلا يحشرم مهيلي ،ريرحتلا  ،
  :يلاتلا

  

ب الا  صت دقو%)١٤(فحصلا نيب ىلعألا ةبسنلا مهل تصصخ ثيح نيلقتسملامامتها رثكألا يه ريرحت رد ، 
ىفو ،ريبك قرافب نكلو ةيناثلا ةبترملا يف ىفطصم تعلط قراط ءاجو نيلقتسملا ةمئاق يكبوشلا ورمع  ،

قاحسإ جروجو ،يحليصم ىلعو نيمأ رصان ةقحاللا زكارملا يف ءاج امنيب ،ليعامسإ ةليمج ةثلاثلا ةبترملا 
  :مسرلا يف نيبم وه امك، يلغرف يردبلاو يوازمح ورمعو هدعس وبأ ظفاحو
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مهئامتناب نيفورعملا نيلقتسملا نيحشرملا اهيف مدقت يتلا ةديحولا ةيمويلا ةفيحصلا ريرحتلا ةفيحص دعت 
ا ارثكألا اه نأ امك ،ةحاسملا ثيح نم ىلوألا ةرشعلا زكارملا ىلإ لحنملا ينطولل ةيحانلا نم مهب مامته
مهتعنت ام اف. اضيأ ةيفيكلا  ركذ ىلع صرحت امك ،نيلحنملا اًنايحأو لحنملا ءاضعأ  وأ لولفلاب ةديرجلا بلاغ

سريف دض ميعطت تالمح "، "لدعتي ام هرمع لفلا ليد"ةيعون نم نيوانعب مهدض ضيرحتلاو لولفلا بازحأ 
ةيجطلبلاو لولفلا نيب ةديرجلا تطبر ام ا . "انبر فرعيو لولف شم"، "لحنملا ةياعد"، "لولفلا  ريثكو
نيوانعب ينطولا ءاضعأ مضت يتلا بازحألا لك ةديرجلا تمجاه امك . تاباختنالا نم مهداعبتسا ةرورضو
مكهتلا يف ريتاكيراكلا ىلع ةفيحصلا دامتعا ىلإ ةفاضإلاب . "لولفلل ءادوس ةمئاق ،دغلا دفو سمألا لولف"
  .مهنم ةيرخسلاو

حيشرتلا ةرتف ءانثأ هنأ دجنس ،ةحاسملا كلت ليلحتبو ،ةأرملل  تاباختنالل اهتيطغتنم % ٥ريرحتلا تصصخ 
متهت نيح يف اهئامتنا وأ اهمسا ركذ نود نيحشرملا نيب " ةديس"دوجو ىلإ ةراشإلاب يفتكت ةديرجلا تناك 

موجهلا يف ةأرملا ةروصل ا ختسا رثكألا ريرحتلا تناك امك. لاجرلا نيحشرملا تاءامتناو ءامسأ ركذب  ماد
عم ني يفلسلاو ناوخإلا تاحشرم ىلع اهمامتها بصناف .ةيفلسلا اصوصخو ةيمالسإلا تارايتلا يلع
ةفيحصلا تمتها ديعصلا يفو . ةياعدلا ةرتف ءانثأ اميسال،تابقتنملاو تابجحملا تاحشرملا ىلع زيكرتلا

  .ةديرجلا فصو دح يلع تاباختنالا يف" روكيدك"نهتكراشمو تايطبقلا تابخانلا ىلإ ةراشإلاب 

ىلع ةصيرح تناك دقف ،يركسعلا سلجملل ةيباجيا تافيصوت ةيأ رشن بنجت ىلع ريرحتلا ةديرج تصرح 
تفتكاو"يروثلا"اهعباط يلع ةدكؤم  ناديملل مئادلا اهدييأت نالعإ نم ءيشب يركسعلا رابخأ عبتتب  ةديرجلا ، 

مالعإلا لئاسو مظعم هيف تنلعأ يذلا تقولا يفو ،ىلوألا عارتقالا ةلحرم ءانثأ ىتحو ،رذحلاو ةيدايحلا 
مويلا درجم اذه ،هخيراتو هتعاس ىتح شيجلا حجن ": ريرحتلا تيشنام ءاج نيمأتلا يف يركسعلا حاجن
ديزم طوقسل ا "ناونعب ريرحتلا ثادحأ ءانثأ اًقيقحت ريرحتلا ةفيحص ترجأ كلذك  "ةليوط ةلحرلاو لوألا  عنم

  ."كتمهم تيدأ اركش: يركسعلا سلجملل نيفقثملا لئاسر ءادهشلانم 

ألا ةرماؤملا اهرابتعا ىلإ لصو يذلا رمألا ةيلخادلا ىلع ا  يف  احاجنرثك موجه رثكألا ريرحتلا ةفيحص دعت
  .تاباختنالا نيمأتىلع اهتردق يف ةديرجلا تككش ام اريثكو ) ىسيع ميهاربإ(ةيلاقتنالا ةرتفلا 

ةيبلس تافيصوتو نيوانع مادختساب ماع لكشب قيفش ةموكح ىلع ا فيحص دعتامك   موجه رثكألا ريرحتلا ة
 خلا..ةيئاوشعلا ،تايولوألا ةحضاو ريغ ،ةشعترملا ،ةزتهملا ديلا ةموكح ،ةفيعضلا ةموكحلالثم 

يذلاو " رايتخالا ىلع كدعاسن نحن"قحلم رشن اهراركتب يباختنالا تمصلل اًقرخ رثكألا ريرحتلا ةديرج 
عارتقالا لبق كلذو مهل ةديرجلا معد رربُت ةيباجيإ تاذبن مهنع بتكتو ةرئاد لك يف نيحشرم هيف ىكذت 
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تمصلل خراص قر خ هنوكل ةفاضإلاب ،اهبرغأو ةياعدلا عاونأ زربأ دعي يذلا رمألا ،ةعاس ٢٤ـب
تمصلا ءانثأ ةلماك تاحفص ىلع ةديرجلا اهترشن بازحألل تانالعإ يلإ ةفاضإلاب اذه  .يباختنالا

  ).ةلتكلل ةحفص نالعإ ربمفون ٢٨(يباختنالا 

ا ةديرج  يف طابقألا نيحشر ملارابخأ  تعبتت ذإ ،ةيباختنالا ةيلمعلا يفيطبقلا نأشلاب مامتها رثكألا ريرحتلا
يأر عالطتسا ترجأ يتلا ةديحولا ةفيحصلا اهنأ امك ةديج تاحاسم مهئاطعإب  تمتهاو تاظفاحملا لك
يف ةدونش ابابلا حيرصت ىلع ا ، وتاباختنالا يف طابقألا ةكراشم يدم لوح  دح ول "ربمفون  ١١ضيأ تزكر
ةفيحص تطعأ ) ربمفون ٢٩(عارتقالل لوألا مويلا ةيطغت ىفو  ."شوتكستم تيوصتلا نع مكدعبي لواح

راوح ،ىسوم ابنألا تاحيرصت (ةلقتسم تاعوضوم ةعبرأ يف تاباختنالا يف طابقألل ةريبك ةحاسم ريرحتلا 
ليكوتب تيوصتلا ىلع ابابلا صرح ،تاباختنالا يف طابقألا ةكراشم نع ربخ ،ليمج ريتابوليف سقلا عم 

  .)يمسر

، يف يفئاطلا دعبلا لالغتسا يف ةديرجلا لخدم ناك مامتهالا اذه نأ الإ  ينهم ريغ لكشب ةيباختنالا ةيلمعلا
، يذلا رمألا  يفئاطلا لخدملا مادختساب ةيباختنالا ةيلمعلا داسفإ دمعتو جيجأت تالواحم يلإ ا  يجيردت لوحت

ةيفئاط تانحاشمب تاديكأت لمحت ) عارتقالل لوألا مويلا(ربمفون ٢٨موي ريرحتلا ةفيحص نيوانع تءاج دقف 
، "اهتاحفص نيوانع  تءاجف ،رربم وأ يعقاو دنس نود ةسينكلا نوهجاوي ناوخإلا ،لولفلا ةحئارب ةيمالسإ

: اينملا" ناونع ريرحتلا تراتخا ةثلاثلا ةلحرملا عارتقا ليبقو، "ةسينكلا VSناوخإلا ،ةيفئاطلا رئاودلا 
قيقحت هسفن ددعلا نم ةيناثلا ةحفصلا يفو رياني  ١ ددع يف كلذو "يمالسإ ثلثم ةهجاوم يف يطبق ثلثم

نأ الإ يباجيإ لمحم نم ناونعلا هلمحي ام مغرو "بيلصلا عم فحصملا طويسأ ىلإ ريرحتلا نم"ناونعب   ،
ا "لثم كلذ ريغ سكعت تءاج هسفن قيقحتلل ةيعرفلا نيوانعلا  يحيسم ا  مكاح ديرن ال ةحارص اهلوقي رونلا

تدصق ةديرجلا نأكو "ةينيدلا ال ةيعامتجالا مهتبسانم يف نييحيسملا ئنهن: راكب"، "ةيندم ةلود الو  ،
  .ئراقلل كلذب عابطنا ليصوت وأ يسيئرلا ناونعلا ةقيقح مدع ىلع ديكأتلا
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  :قورشلا ةفيحصل يمالعإلا ءادألا مييقت -اًثلاث

ةيباختنالا ةيلمعلاب ا   فحصلا رثكأ اهنكلو )٢مس١٢٠٤٦٧(مامتها ةصاخلا فحصلا لقأ قورشلا دعت  ،
مهل تصصخ ثيح ،ةيعوتلاو فيقثتلا تايلمعو نيبخانلاب ا   ةحاسم يلامجإ نم % ١٥مامتها ةصاخلا

  .تاباختنالل اهتيطغت

ةمخض ةحاسمب اهرابخأب قورشلا ةديرج تمتها يتلا بازحألا ةمئاق ةلادعلاو ةيرحلا بزح ردصت 
رثكأ قورشلا ةفيحص دعت امك %)٢٦( ةلادعلاو ةيرحلا بزحل ةصرفلا ةحاتإ ثيح نم ةصاخلا فحصلا ، 

رونلا بزح ةيناثلا ةبترملا يف ءاج امنيب  ).ةرشابم ةحاسم% ٢٣(اهتاحفص ىلع رشابملا ليثمتلل هيلثممو 
 ، يف عباسلاو سماخلا بيترتلا يطارقميدلا يرصملاو رارحألا نييرصملا بزح لتحا ودفولا بزح هيلي

  .قورشلا تاحاسم
  "قورشلا ةفيحص يف بازحألا تاحا سم" 

  
ةعامجلاو ةيفلسلا بازحألا رابخأل اهلوانت يف ةيدايح رثكألا قورشلا ةديرج تناك حيشرتلا ةلحرم لالخ 
بيترتو يطارقميدلا فلاحتلاو ناوخإلا رابخأ عبتتب يربخ مامتها تدبأ اهنأ امك ،اهئاضعأو ةيمالسإلا 

  . همئاوق يلع ةلادعلاو ةيرحلا يحشرم
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ةنراقم نيملسملا ناوخإلا ةعامج رابخأ ىلع حضاو لكشب قورشلا ةديرج تزكر ةياعدلا ةلحرم لالخو 
ةسمخ يلاوح ركذ مت ثيح ربمفون  ٢٢و ١٨و ١٧دادعأ يف حضاو لكشب ىلجت ام وهو بازحألا ةيقبب 

  .هيف غلابم لكشبو ربخ لك يف مهكارشإ متي هنأ ظحول امك ،ناوخإلل موي لك يف رابخأ

". ةعامجلل عباتلا بزحلا"وأ ناوخإلا بزح "ــب بزحلا مسا لدبتست نايحألا نم ريثك يف ةديرجلا تناك
الإ امهركذت داكت الو ةيفلسلا بازحألاب ةديرجلا مهتعنت تناك ام ا   بلاغف اهريغو ةلاصألاو رونلا بازحأ امأ

مهنيب اميف تافلاحتلا صوصخلا هجو ىلع تلوانتو"يفلسلا"ةملكب امهنرقت و  تاوصألا تيتفت مدع ضرغب  ، 
  .لولفلا ىلع قييضتلاو

تارايتلا فلتخم نم ةبراقتم ةيرابخإ ةحاسم ىلع قورشلا ةفيحص تفقو ىلوألا عارتقالا ةلحرم لالخ 
يركسعلا  رودب تداشأو ،دفولاو ةلتكلاو رونلاو لدعلاو ةلادعلاو ةيرحلا تاكاهتنا نع تثدحتف ،ةيسايسلا
تارمتؤمو نييفلسلا تاحيرصت زربأ ىلع قورشلا  تزكر ةيناثلا ةلحرملا عارتقا ليبق نكلو. نيبخانلاو

ناوخإلا "لثم نيوانع مادختسا عم ربمسيد  ١٣موي ةعونتم ريغ ةيباختنالا اهتيطغت تءاجف ةلادعلاو ةيرحلا 
تاحيرصت ىلع زيكرتلا ىلإ ةفاضإلاب "مرهلا حفس ىلع هتلوج ىهني ةلادعلاو ةيرحلا"، "ةلاحم ال نومداق  ،

  .٥و ٤تاباختنالا تاحفص يف عونتلل حضاو بايغ يف ناموش مزاحو نايرعلا 

هتدعأ لماك فلم لالخ نم ةيمالسإلا تارايتلا دقن ىلإ قورشلا ةديرج تأجل ةريخألا عارتقالا ةلحرم عمو 
ناملربلا "ناونع تحت ءاج لحنملا ينطولا بزحلاو ةلادعلاو ةيرحلا بزح ءادأ نيب هيف تطبر رياني  ٢يف 
  ."زع نم ًالدب رطاشلاو تاسايسلا ةنامأ ناكم يف داشرإلا ،ةعاطلاو عمسلا ةيبلغأ ىلإ ينطولا ةيبلغأ نم

يـف ةرمتـسم ةروثلا فلاحت ءاج امنيب ،ىلوألا ةبترملا يف ةيرصملا ةلتكلا تءاج تافلاحتلا ىوتسم ىلع   
و يطارقميدلا فلاحتلا عجارتو ا  ةـبترملا ىـلإ يمالسإلا فلاحتلا   بيرقت ةلتكلا ةحاسم ثلثب ةيناثلا ةبترملا

و ليـصفتلا نم ءيشب يمالسإلا فلاحتلا رابخأ ىلع  قورشلا زيكرت ىلإ ةراشإلا ردجتو .ةعبارلاو ةثلاثلا
فحـصلا نـم ديدعلا هتلفغأ يذلا رمألا ،حيشرتلا ةرتف ءانثأ اميسال هل ةمضنملا بازحألا ركذب اهمامتها   

  .يطارقميدلا فلاحتلاوةلتكلا ىلع اهمامتها رصتقاو ،ىرخألا 
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لقألا ةحاسملا يهو ،قورشلا يف ةيباختنالا ةيطغتلا يلامجإ نم % ١٣,٥ىلع بازحألا  وحشرم لصح
ءاجو ،قورشلا يف بازحألا يح شرم ةمئاق ةلادعلاو ةيرحلا وحشرم ردصت دقو. ةصاخلا فحصلا نيب
حشرم لتحي امنيب ،اادعلاو ةيرحلا يحشرم ةحاسم فصنب ةيناثلا ةبترملا يف ةلتكلا وحشرم  بزح  وبيرقت ةل
تاحفص ىلع  ٢مس ٥٤٣ىلع رارحألا نييرصملا بزح  وحشرم لوصح مغرو .ثلاثلا زكرملا رونلا
  .ةرشابم ريغ تناك ةحاسملا هذه يلامجإ نأ الإ قورشلا

  قورشلا ةفيحص يف بازحألا يحشرم ةحاسم

  
  

قورــشلا تــطعأ 
نــم طــقف % ١٠

 ، نيلقتسملل اهتحاسم
ورـمع  ردصت دقو 

ورـمعو يوازمح  
 ةــمئاق يكبوــشلا

يــف نيلقتــسملا  
قراــفب قورــشلا 
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. ةبراقتم قراوفب ليعامسإ ةليمجو يفطل مالسإو ىفطصم تعلط قراطو قاحسإ جروج امهدعب ءاج امنيب
مدقت مغر ةرخأتم بتارمل هدعس وبأ ظفاحو يلغرف يردبلاو روصنم ىضترمو ىركب ىفطصم عجارتي و

  .ةياعدلا يف) يريضخلا دومحمو يحليصملا ىلع ليعامسإ ةليمج(مهضعب 

لثم ينطولا بزحلا ءاضعأ نع اهثيدح يف ةيبلسلا تافيصوتلل ا   ، "مادختسا رثكألا قورشلا ةفيحص ةلبنقلا
ءا وس اهدادعأ مظعم يف لولفلا رابخأ عبتتب قورشلا ةديرج تمتها امك ".خلا...سوريفلا ،ربكألا رطخلا

،  وأبازحألا وأ تافلاحتلا لخاد  مامضنا بسب بازحألا لخاد تاقاقشنالا رابخأب ةديرجلا تمتها ونيلقتسمك
  .اهيلإ لولفلا

ءافتكالا انايحأ اهيلع ذخؤيو ،ةصاخلا فحصلا نيب لقألا يهو %)٤(دودحم ةأرملاب اهمامتها قورشلا   ،
تاءامتناو ءامسأ  ركذب متهت نيح يف اهئامتنا وأ اهمسا ركذ نود نيحشرملا نيب" ةديس"دوجو ىلإ ةراشإلاب 

ةأرملل اهتصصخ يتلا ةرشابملا ةحاسملا ثيح نم ةصاخلا فحصلا نيب لقألا اهنأ امك . لاجرلا نيحشرملا
  %).٢٠(اهتاحفص ىلع 

قاطن يف الإ مهل قرطتت الو ةموكحلاو يركسعلا سلجملاو ةيلخادلا نم ةيعيبط ةحاسم ىلع قورشلا فقت 
دياحم يربخ لكشب ا  موي ددع يف ةلماك ةحفص تدعأ  يتلا ةديحولا ةفيحصلا قورشلا دعت امك. دج دودحم

لك يف ينمألا روصقلا تالاح ةعبتتم  "تاظفاحملا يف دعاصتي ينمألا تالفنالا"ناونعب ربمسيد  ١٣
  .تانحاشملا بايغو ةيباختنالا ةيلمعلل ةيلخادلا نيمأتب فحصلا تداشأ يذلا تقولا يف ،ةظفاحم

دقو يرصملا رايتلا بزح سسؤم يفطل مالسإ عم هترجأ راوحب يباختنالا تمصلا قورشلا ةديرج تقرخ 
فارتعا مغر كلذو ةتفلم ةحاسم راوحلا لغشو ةحضاو ةيباجيإ ةيئاعد لمج لمحت راوحلا ةمدقم تءاج 

تاحفص  تءاج امك ،يباختنالا تمصلا ءدب ىنعي امب ةعاس ٤٨تيوصتلا ىلع يقاب نأب  ٥ص يف ةديرجلا
هسفن مويلا يف بازحألا لك لوح ةفلتخم ا    .رابخأ لمحت ةديرجلاب تاباختنالا
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  ةيعوبسألا فحصلل يمالعإلا ءادألا مييقت
 

تناك دقو %)١٠(ةيباختنالا ةيلمعلل ءورقملا مالعإلا ةيطغت نم رغصألا ءزجلا ةيعوبسألا فحصلا لثمت   ،
ا  سكع يلع كلذو ،ةصاخلا ةيعوبسألا نم ةيباختنالا ةيلمعلاب مامتها رثكأ ةيموقلا ةيعوبسألا فحصلا

ًالوبقم ا . صاخلا ىلع يموقلا مامتها اهيف قوفت يتلا ةيمويلا فحصلا  مامتها ةيعوبسألا فحصلا تدبأ امك
طسوتم ءاج ثيح ،ةيعوبسألا فحصلا اهنع فرصنت ام ا   بلاغ يتلا ةيعوتلاو فيقثتلا تايلمعو نيبخانلاب

ا% ١١ةيعوبسألا فحصلاب نيبخانلل ة صصخملا ةحاسملا   .بيرقت

تاهجوتلاو ةيكلملا ةفلتخملا فحصلا كلتف ،دحاو مييقت يف ةيعوبسألا فحصلا نيب عمجلا بعصلا نم 
عضو بعصلا نم هنأ امك ،اهنيب عمجت ةماع تامس ىلع فوقولا بعصلا نم ةيريرحتلا تاسايسلاو 

ةيلمعلاب ا فحصلا عم دحاو نراقم راطإ يف ةيعوبسألا فحصلا   مامتها رثكأ عبطلاب يه يتلا ،ةيمويلا
ةيفيكلا ةيحانلا نم ا    .عونت رثكأو ،ةيمكلا ةيحانلا نم ةيباختنالا

تقفتا امك ،ريبك دح ىلإ اهنيب اميف ةيمكلا ةيحانلا نم تقفتا ةعبرألا ةيعوبسألا فحصلا نأ بيرغلا نأ الإ 
لا بزح لتحا ثيح ،اهيعونب ةيمويلا فحصلا عم ا  نيح يف  ،-اهلك-اهمئاوق ةرادص ةلادعلاو ةيرح ضيأ

 ، ةرخأتم بتارم ىلإ ةيلاربيللا بازحألا اهيف تعجارتو ،اهبازحأ نيب يناثلا زكرملا رونلا بزح لتحا
ا ليثمتلا تاحاسم ثيح نم  ةيعوبسألا فحصلا تفلتخا امنيب. بلاغ ةثلاثلا ةبترملا يف دفولل ناك اهلضفأ

  .خلا.....نيلقتسملا نيحشرملا ،نيبخانلاو ،ةأرملاب اهمامتها تاجردو ،اهتاحفص ىلع بازحألل رشابملا
  

  ةيعوبسألا فحصلا يف بازحألا تاحاسم
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ةيمالسإلا بازحألا ىلع اهموجه يف ا ةيعوبسألا فحصلا تقفتا   ضيأ ةيموقلاو ةصاخلا فحصلا عم
ةيلاربيللا بازحألا تاكاهتنا نع ثيدحلا اهبنجتو ،ةينيدلا وأ ةيجولويديألا اهتاءامتناو اهبازحأ نيب اهطلخو 

فحصلا نمف ،هبولسأو موجهلا ةدحب ةقلعتملا تافالتخالا ضعب يلع يوطنا قافتالا اذه . اهرابخأو
مهنيب طبرلا دمعت نم مهنمو )رجفلا(ةيمالسإلا تارايتلا ىلع موجهلل لخدمك ةأرملا مدختسا نم ةيعوب سألا  ،

نيوانعلاو ةيبلسلا تاغايصلاو تافيصوتلاب لخدت نم مهنمو )فسويلازور ةلجم(لحنملا ينطولا نيبو   ،
  ).ةمألاتوص (مهنم ةيرخسلا يف ريتاكيراكلاو روصلا مدختسا وأ ) مويلا رابخأ(ةريثملا 

هذه لخاد نم رداصم يلإ دانتسالا مدع لثم ددصلا اذه يف ةرركتملا ةينهملا ءاطخألا ىلإ ةفاضإلاب اذه 
يف ةغلابملاو ،رداصملا يف نزاوت دوجو نود تارايتلا كلت دقن يلع تقولا بلغأ دامتعالاو ،تارايتلا 

رابخألا يف زاربإ لئاسوك ناولألا  مادختساو ربخلا ةيبلس نم فعاضي امب اهتاقيلعت ةغايصو روصلا ماجحأ
 خلا..هابتنالا تفلل رمحألا نوللا اميسال يفلسلا رايتلاو ناوخإلاب ةقلعتملا

يوتسم ىلع 
 ، تاــفلاحتلا
فلاحت لتحا 
ةــــلتكلا 
ةيرــصملا 
عــــقوم 
يف ةرادصلا 
فحـــصلا 
 ، ةيعوبسألا

عزانت امنيب 
فلاـــحتلا 
يطارقميدلا 

ةروـــثلاو 
ىلع ةرمتسم 
ةـصصخملا ةحاسملا اهيف تقوفت يتلا فسويلازور ةلجم ادع اميف  . ةطيسب قراوفب ثلاثلاويناثلا زكرملا 

  .ةروثلا رارمتسا فلاحتو يطارقميدلا فلاحتلا نم ًالكل ةصصخملا ةحاسملا ىلع يمالسإلا فلاحتلل
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وأ بازحألا يحشرم نم اوناك ءاوس ،نيحشرملا يوتسم ىلع اهتاليضفت يف ةيعوبسألا فحصلا تفلتخا 
 متيس ام وهو ،نيلقتسم نيحشرم نأ ظحالملا نكلو . ةدح ىلع ةفيحص لك مييقت لالخ ايليصفت هضارعتسا
ءاضعأ نم اوناك ام اذإ نيلقتسملا نيحشرملا ةيوه حيضوت يلع اهصرح يف تهباشت  ةيعوبسألا فحصلا
تاقاقش نالا ببس بازحألا مئاوق يلع ينطولا بزحلا ءاضعأ دوجو نأ يلع ديكأتلاو ،ينطولا بزحلا

تارايتلا وأ لولفلا رابخأل ةيعوبسألا اهدادعأ يف ةزيمملا عقاوملا فحصلا كلت راتخت ام ا   بلاغو ،تافالخلاو
  .ةيمالسإلا

قرطتت مل ةحاسملا هذه مظعم نأ الإ ،ةيعوبسألا فحصلا يف ةأرملاب ةصاخلا تاحاسملا ةرثك نم مغرلاب 
يقيقح مامتها نع ةربعم ريغ ةحاسملا تءاجف . ماع لكشب يمالسإلا وأ يفلسلا ركفلا يف ةأرملا عضول الإ

تارايتلل اهدقن ةرمز يف ةأرملا ةروصل تءاسأ دق ةيعوبسألا فحصلا ضعب نأ ريغ ،ةأرملا عضوب 
ا ةأرملاب ا . ديدحت ةيفلسلا  تءاج امنيب %) ١٣(مامتها ةيعوبسألا فحصلا رثكأ رجفلا ةفيحص تناك دقو

  %. ٠٠,٠٥ـب ةمئاقلا ليذ يف ةمألا توص 
 

اياضقلا تذوحتسا امنيب ةيباختنالا ةيلمعلا يف يفئاطلا دعبلا نع ثيدحلا ىلإ ةيعوبسألا فحصلا قرطتت مل 
ةيعوبسألا فحصلا عيمج تقرخ امك  ).ةدابعلا رود نوناق -وريبسام (ماع لكشب اهمامتها يلع ةيفئاطلا 

نكلو عارتقالا ةليل نيحشرم وأ ةيبزح تادايق عم تاراوح ءارجإ اهزربأ ةددعتم قرطب يباختنالا تمصلا 
  .تانالعإ نود
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 :مويلا رابخأ ةفيحصل يمالعإلا ءادألا مييقت :ًالوأ

 ، ةيباختنالا ةيلمعلاب اهمامتها ثيح نم ةيعوبسألا فحصلا نيب ةيناثلا ةبترملا يف مويلا رابخأ ةفيحص يتأت
نيبخانلاب ا     ).٢مس ٥٤٢(ةمألا توص ةفيحص دعب ) ٢مس ١٣٣٤(مامتها ةيعوبسألا فحصلا لقأ نم اهنكلو

، %)٢٩(مويلا رابخأ ةفيحص يف ربكألا ةحاسملا ىلع ةلادعلاو ةيرحلا بزح ظفاح ثحبلا ةرتف رادم ىلع
 ٨٧٦٣(ةيعوبسأ  ةفيحص يأ يف بزحلا اهلتحا يتلا تاحاسملا نيب ربكألا دعت ةحاسم يلامجإ دصحف
ةرشابم ةحاسم دصح امك )٢مس ءاج نيح يف . طقف ةيعوبسألا سيلو فحصلا لك نيب ربكألادعت %) ٣٠(، 

، )٢مس ٤٠٠٠نم رثكأ (ةلادعلاو ةيرحلا بزح نع مخض قرافب نكلو - ةيناثلا ةبترملا يف رونلا بزح 
بزحل اهتصصخ يتلا ةرشابملا ةحاسملا ثيح نم ا   مومع فحصلا رثكأ مويلا رابخأ ةفيحص دعت نكلو

لتحا يذلا ،دفولا بزحب ا  اضيأ ربتعت %).٤٦(رونلا   مامتها ةيعوبسألا فحصلا رثكأ مويلا رابخأ ةفيحص
ا،    .ةرشابم ةحاسم اهنم% ١٩بيرقت رونلا ةحاسم فصنب اهبازحأ نيب ثلاثلا زكرملا

عبتتب تمتها اهنكلو ،ةيمالسإلا تارايتلا يلع ا   موجه ةيعوبسألا فحصلا لقأ تناك مويلا رابخأ ماع لكشب
نزاوتلا قيقحتو اهتاحفص يلع رشابملا مهليثمت يلع تصرحو ،اهتادايق عم تاراوحلا  ءارجإو اهرابخأ
نودو ،ةديرجلا يف ةرخأتم بتارم يف ةيلاربيللا تافلاحتلاو بازحألا تءاج امنيب . مهيمجاهم نيبو مهنيب
  .رشابم ليثمت

  مويلا رابخأ يفةحاسم بازحألا 
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لتحا تافلاحتلا ىوتسم ىلع 
ةيرــصملا ةــلتكلا فلاــحت 

ةـيطغت نـم ربكألا ةحاسملا   
تاــفلاحتلل موــيلا راــبخأ  
ةحاسملا كلت دعتو ،ةيباختنالا 
اـهيلع تلـصح يتلا ربكألا   
ةيعوبـسأ ةفيحص يف ةلتكلا  

ةرـملا ىهو  ). ٢مس ٣٨١١(
اـهيف زواـجتت يـتلا ىلوألا    
ةلتكلا فلاحتل ةيطغتلا ةحاسم 
ةــيطغت ةحاــسم ةيرــصملا 
اـمنيب ،دـفولاو رونلا يبزح   

يف يطارقميدلا فلاحت لا يتأي
نم لقأب نكلو ة يناثلا ةبترملا
  .ةلتكلا ةحاسم ثلث

فلاـحتلا ةحاسم نم  %  ٤٣,٥امنيب ،ةرشابم ةحاسم ةلتكلل ةصصخملا ةحاسملا نم طقف % ٧نأ ظحالي و
نود ةيمالسإلا تارايتلا دفاور لكل رشابملا ليثمتلا ىلع ةديرجلا صرح دكؤي ام وهو ،ةرشابم يطارقميدلا 

مـل امهنأ امك ،مويلا رابخأ يف ةمئاقلا ليذ يف يمالسإلا فلاحتلاو ةروثلا رارمتسا فلاحت يتأي   .ةيلاربيللا
  .ثحبلا ةرتف رادم ىلع ةديرجلا يف رشابم ليثمت يأب ايظحي

نيذلاو ،ةمألا توص دعب بازحألا يحشرمب ا   مامتها ةيعوبسألا فحصلا رثكأ يناث مويلا رابخأ ةفيحص
نم ربكألا ءزجلا ةلادعلاو ةيرحلا يحشرم لتحا . ةديرجلا يف ةيباختنالا ةيطغتلا ةحاسم نم% ٢٠اولتحا 

  .امهنيب طيسب قرافب دفولا يحشرمو ةلتكلا يحشرم مهيلي ةحاسملا كلت
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نأ ىنعمب ) ةرشابمريغ (ةحاسم يه مويلا رابخأ يف ةلتكلا يحشرم ةحاسم يلامجإ نأ ظحالملا نم نكلو  
  .اهتاحفص ىلع رشابم قيلعت يف ةلتكلا يحشرم نم يأ ةفاضتسابمقت مل ةفيحصلا 

  

  

نم مويلا رابخأ ةفيحص 
ةيعوبسألا فحصلا ل قأ

نيحــشرملاب اــ   مامتها
اولتحا نيذلاو نيلقتسملا 

اـهتيطغت نم  % ١٠,٥
لـتحا دقو ،تاباختنالل  
سأر يوازـمح ورمع  
اـهيف نيلقتـسملا ةمئاق   

، ٢مس٩٢٥,٥٠يلامجإب 
زـكرملا  يف ءاج امنيب 

قاحـسإ جروج يناثلا  
يرــكب ىفطــصمو  

  .طقف ٢مس ١٠٣ةحاسمب 
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تاراوح  ءارجإ يلع رمألا رصتقاو ،ينطولل نيمتنملا نيلقتسملا نيحشرملاب ريبك مامتها مويلا رابخأ طعت مل
  .لولفلاب مهفصوو مهيلع موجهلا ةديرجلا تدمعتو نيحشرملا ريغ ينطولا بزحلا ءاضعأ ضعب عم

ثيح ةأرملاب اهمامتها ثيح نم ةيعوبسألا فحصلا نيب ةريخألا لبق ةبترملا يف مويل ا رابخأ ةديرج يتأت
، % ٣,٥ىدعتي ال امب ،ةيطغتلا نم  ٢مس ١٠٧٤ةحاسم اهل تصصخ  تاباختنالل اهتيطغت يلامجإ نم

  .تاباختنالا يف ناتديس وأ ةديس حشرت ىلإ ةراشإلا يلع رمألا رصتقاو

ناوخإلا ماهتا نع اهثيدح راطإ يف الإ ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجمل ا يلإ قرطتت مل مويلا رابخأ ةديرج
ةيلخادلا ةرازو يلوئسم عم راوحل ةلماك ةحفص تدرفأ امنيب . تاباختنالا لوح هعم ةقفص دقعب نيملسملا

بنجتت ماع لكشب نكلو .ربوتكأ ٢٢يف رداصلا اهددع يف كلذو ةيباختنالا ةيلمعلا يف مهرود نع ثيدحلل 
 .اهرابخأ يف ةيلخادلا ةرازوو ،ةموكحلا ،يركسعلا سلجملا يلإ قرطتلا مويلا رابخأ
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ا   :فسويلازور ةلجمل يمالعإلا ءادألا مييقت: يناث

اهل تصصخ ثيح ،ةيباختنالا ةيلمعلاب ا   مامتها ةيعوبسألا تارادصإلا رثكأ فسويلازور ةلجم ربتعت
فحصلا رثكأ ربتعت امك ٢مس ٣٠٢٩٦ نيبخانلاب ا ،   ةحاسم نم % ١٦مهل تصصخ ومامتها ةيعوبسألا

  .ةيطغتلا

تاباختنالا لحارم رادم ىلع فسويلازور ةلجم يف ةرادصلا عقاوم ىلع ةيمالسإلا تارايتلا تظفاح 
ب رونلا بزح هيلي٢مس ٨٠٩٥,٥ ـب اهتمئاق ةلادعلاو ةيرحلا بزح ردصت دقف ،ةثالثلا . ٢مس ٥٢٠٢ـ، 
ىلع ةلادعلاو ةيرحلا بزح لصح امنيب ،ةيعوبسأ ةفيحص يف رونلا بزح اهيل ع لصح ةحاسم ربكأ يهو

. ةلجملاب هتحاسم نم%  ٢٦,٥ ـب فسويلازور ةلجم يف ةيعوبسألاتارادصإلا نيب ةرشابم ةحاسم ربكأ 
بزحو يعامتجالاو يطارقميدلا يرصملا بزحلا عجارت وةثلاثلا ةبترملا يف دفولا ب زح ءاج نيح يف اذه
  :يلاتلا مسرلاب نيبم وه امك كلذو، ةرخأتم بتارم يلإ رارحألانييرصم لا
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نأ لـب ،ةـلادعلاو ةيرحلا اهبزحو نيملسملا ناوخإلا ةعامج يلع ا     موجه رثكألا فسويلازور ةلجم ربتعت
  ، ناوـخإلا رابخأل اهلوانت يف ةيهاركلا يلع ضحلا رايعم ىلإ ةيبلسلا رايعم تطخت دق فسويلازور ةلجم

باحـصأ  "مهيـلع اوـقل   طأو ،ههجاون نأ دبال رطخ مهنأ يلع ةلالدلل عيضاوملا ةفاك
اميـسال  -تارايتلا هذه يحشرم نم ايأ فيضت 

ةـلجم تـناك اـمك    . رـشابملا ليثمتلل مهل لاجملا حاسفإ نود مهنع ثيدحلل اهتاحفص حتفت امنإ 
  .يفلسلا ركفلل

فسويلازور ةلجمب يمالسإلا فلاحتلل ةصصخملا ةحاسملا يلامجإ نأ ظحال  ةرشابم ريغ ةحاسم (ي (
رصتقاو ،ةلجملا رابخأ يف رشابم دجاوت وأ ةرشابم تاحيرصت يأ فلاحتلا اذه يلثممل نكي مل هنأ ىنعمب 

نم % ٤٢اذك و ةرشابم ةحاسم ةلتكلل ةصصخملا ةحاسملا نم

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

الكتلة المصریة التحالف  
الدیمقراطى استمرار الثورة

)٩٢( 

نأ لـب ،ةـلادعلاو ةيرحلا اهبزحو نيملسملا ناوخإلا ةعامج يلع ا     موجه رثكألا فسويلازور ةلجم ربتعت
  ، ناوـخإلا رابخأل اهلوانت يف ةيهاركلا يلع ضحلا رايعم ىلإ ةيبلسلا رايعم تطخت دق فسويلازور ةلجم

طأو ،ههجاون نأ دبال رطخ مهنأ يلع ةلالدلل عيضاوملا ةفاكيف مهماحقإ تدمعتو 
ست ال انأ امك . مهرابخأل مهلوانت يف"   تارايتلا هذه يحشرم نم ايأ فيضت بلاغ ةلجملا

رـشابملا ليثمتلل مهل لاجملا حاسفإ نود مهنع ثيدحلل اهتاحفص حتفت امنإ 
يفلسلا ركفلل نيمتنملا نيدلا لاجر ىواتف يلع اموجه رثكألا فسويلازور

 ىوتـــسم ىـــلع 
تردــصت تاــفلاحتلا 
ةمئاق ةيرصملا ةلتكلا 
ةحاــسمب تاــفلاحتلا 

مدقت امنيب ٢  ،
يمالــسإلا فلاــحتلا 
رـبكألا يه ةحاسمب  
فحـــصلا نيـــب 
ةرــملل ،ةيعوبــسألا 
نـم لك ىلع ىلوألا  
ةروثلا رارمتسا فلاحت 
يطارقميدلا فلاحتلا و 
لـيذ يـف ءاج يذلا   

فسويلازور ةلجمب يمالسإلا فلاحتلل ةصصخملا ةحاسملا يلامجإ نأ ظحال  ي
رصتقاو ،ةلجملا رابخأ يف رشابم دجاوت وأ ةرشابم تاحيرصت يأ فلاحتلا اذه يلثممل نكي مل هنأ ىنعمب 

و ةرشابم ةحاسم ةلتكلل ةصصخملا ةحاسملا نم% ٢٨امنيب ،مهنع نورخآ ثيدح ىلع رمألا 
  .ةرشابم ةحاسم ةرمتسم ةروثلا فلاحت ةحاسم

استمرار الثورة التحالف  
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نأ لـب ،ةـلادعلاو ةيرحلا اهبزحو نيملسملا ناوخإلا ةعامج يلع ا     موجه رثكألا فسويلازور ةلجم ربتعت
  ، ناوـخإلا رابخأل اهلوانت يف ةيهاركلا يلع ضحلا رايعم ىلإ ةيبلسلا رايعم تطخت دق فسويلازور ةلجم

يف مهماحقإ تدمعتو 
مهرابخأل مهلوانت يف" حلاصملا
رـشابملا ليثمتلل مهل لاجملا حاسفإ نود مهنع ثيدحلل اهتاحفص حتفت امنإ  -ةيفلسلا
نيمتنملا نيدلا لاجر ىواتف يلع اموجه رثكألا فسويلازور

ىوتـــسم ىـــلع 
تردــصت تاــفلاحتلا 
ةمئاق ةيرصملا ةلتكلا 
ةحاــسمب تاــفلاحتلا 

٢مس١١٦٨

يمالــسإلا فلاــحتلا 
رـبكألا يه ةحاسمب  
فحـــصلا نيـــب 
ةرــملل ،ةيعوبــسألا 
نـم لك ىلع ىلوألا  
ةروثلا رارمتسا فلاحت 
يطارقميدلا فلاحتلا و 
لـيذ يـف ءاج يذلا   

  . ةمئاقلا

فسويلازور ةلجمب يمالسإلا فلاحتلل ةصصخملا ةحاسملا يلامجإ نأ ظحال نكلو  ي
رصتقاو ،ةلجملا رابخأ يف رشابم دجاوت وأ ةرشابم تاحيرصت يأ فلاحتلا اذه يلثممل نكي مل هنأ ىنعمب 

امنيب ،مهنع نورخآ ثيدح ىلع رمألا 
ةرشابم ةحاسم ةرمتسم ةروثلا فلاحت ةحاسم
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اميسال ،نيحشرملا ريغ نم هئاضعأو نايكك بزحلاب اهمامتها ردق ،نيحشرملاب متهت ال ةلجملا نأ ثحبلا دكأ
هنأوطقف %١٠,٥ةيطغتلا نم بازحألا يحشرم ةحاسم نأ رسفي ام وهو ،بازحألا يحشرم  ةحاسم ال  ، 

بزحلا يحشرمل ا     .مهبازحأل تاحاسم دوجو مغر رارحألا نييرصملا بزحو يطارقميدلا يرصملابيرقت

  

رـيغ ةحاـسم يلامجإب نكلو ،فسويلازور ةلجم يف بازحألا يحشرم ةمئاق رونلا بزح    وحشرم ردصت
زكرملا يف ءاج امنيب ،مهنع مالكلاب تفتكاو اهتاحفص ىلع مهنم يأ فضتست مل ةلجملا نأ ىنعي امب ةرشابم 

ةرشابم ا وحشرم يناثلا  ىلإ ةيرحلا بزح يحشرم عجارت ىلوألا ةرملل  .بيرقت اهفصن ةحاسم يلامجإب ةلتكلا
نيظفاـحملا بزح يحشرم زاحو ،ةلجملا يف ربكألا ةحاسملا ىلع بزحلا لوصح مغر سماخلا زكرملا  

  .ةفيحص يأ يف اهيلع اولصحي مل امبر ةلجملا يف ةمدقتم ةحاسم ىلع
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ورمع ردصت دقو ،ةيباختنالا ةيطغتلا ةحاسم يلامجإ نم % ١١نيلقتسملل فسويلازور ةلجم تصصخ 
يلامجإب يناثلا زكرملا يف قاحسإ جروج ءاج امنيب ٢مس١٠٢٦,٥٠ةحاسمب نيلقتسملا ةمئاق يوازمح   ،

لالجو ةدعس وبأ ظفاحو ىركب ىفطصم نيلقتسملا نيب ثلاثلا زكرملا يف ءاج . طقف ٢مس ٢٦٧ةحاسم 
نيب نزاوت ةديرجلا تعنص ماع لكشبو . ةفيعض قراوفب لوغلا ميحرلا دبعو يلغرف يردبلاو يديره
 .نيلقتسملل اهتصصخ يتلا ةرشابملا ريغ تاحاسملاو ةرشابملا تاحاسملا

ا  تناك اهنكلو ،ةيباختنالا ةيلمعلاب ةقلعتملا يركسعلا سلجملا رابخأب فسويلازور ةلجم تمتها داقتنا رثكألا
ةيلخادلا ىلع ا ". ريتاكيراكلا"نف اهرثكأ ةعونتم نونف لالخ نم يركسعلا سلجملل   موجه رثكألا تناك امك

تزربأو ، )ماظنلل ةديؤملا ،ةلشافلا ،ةزجاعلا ،ةيعمقلا(ـب اهتسرامم تمهتا ثيح ريرحتلا ثادحأ ءانثأ اميسال
ةلجملا تمهتا امك ) خلا..قباسلا ماظنلا ةيلخاد ،ديعصتلا ءارو ةيلخادلا ،انولحس ةطرشلا(ةيعون نم نيوانع 

  .تاباختنالا ليطعتل لولفلا عم قيسنتلاب ةيلخادلا
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  :ةمألا توص ةديرجل يمالعإلا ءادألا مييقت: اًثلاث

تاحاسملاب ا ةيعوبسألا فحصلا لقأ ةمألا توص  ةفيحص  مامتها لقألا اهنأ امك ،ةيباختنالا ةيلمعلاب ا  مامتها
ةيلصألا اهرداصمب ةناعتسالا نود رابخألا ضرعتست ام ا  لقأ اهنأ امك . بلاغف ،اهرابخأ يف ةرشابملا
ةيعوتلاو فيقثتلا تايلمعو نيبخانلاب ا  يتلا فحصلا ىلوأ ةمألا توص دعتو . مامتها ةيعوبسألا فحصلا

ريغو ةيومد تاباختنا اهنأب ئراقلل ساسحإ لقن تدمعتو ،عارتقالا ةيلمع ليبق ةيباختنالا ةيلمعلا يف تنعط 
مسوملا ةديرجلا تتعن دقف ،ةكراشملا ىلع نيبخانلا ثحل فحصلا يقاب هتذختا امل يفانم هاجتا وهو ،ةهيزن 

رمت نبل كمس تاباختنا ،يبا ختنالا مدلا مسوم(ـب ةرشابم عارتقالا لبق نيرداصلا نيددعلا يف يباختنالا 
  ).يدنه

لحارم لاوط ةمألا توص تاحاسم يف لوألا زكرملا ىلع رونلا بزحو ةلادعلاو ةيرحلا بزح سفانت 
امنيب ،ةمئاقلا سأر وه ردصتيل ةياهنلا يف رمألا ةلادعلاو ةيرحلا بزح مسح ىتح ،ةثالثلا تاباختنالا 

يدعتت ال ةديرجلا يف ةرشابملا ةلادعلاو ةيرحلا ةحا سم نأ الإ ،يناثلا زكرملا ىلإ رونلا بزح عجارت
بزح هيلي ،ثلاثلا  زكرملا يف دفولا بزح اهمدقت ،ةيلاتلا عقاوملا يف ةيلاربيللا بازحألا تءاجامنيب  %.١٢
 .٢مس١٠٠نم لقأ  طيسب قرافب رارحألا نييرصملا

  ةمألا توص ةفيحص يف بازحألا تاحاسم
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تافالخلا يلإ ةراشإلاب متهت ام ا  ةفيحصلا مجاهت  بلاغف ،ةلادعلاو ةيرحلا اهبزحو نيملسملا ناوخإلا ةعامج
ةلصلا ةقيثو تسيل رابخأ يف مهتنمضو ،نييراكتحالاب مهتفصو ام ا   ريثكو ،ةعامجلا دارفأ نيب تاقاقشنالاو

ناوخإلا نيب د يدشلا سفانتلاو ١١- ٧ةلادعلاو ةيرحلا نع نيقشنملا تاحيرصت يلع تزكر امك ،مهب 
ةيرحلاو ناوخإلا ،رونلا بزحو نييفلسلا  نيبتايمسملا يف طلخلا ىلإ ةفاضإلاب اذه . ١١-١٤نييفلسلاو 

  .ةيمنتلاو ءانبلا بزحو ةيمالسإلا ةعامجلا بزح ،ةلادعلاو ةيرحلا فلاحتو يطارقميدلا فلاحتلا ،ةلادعلاو

ةحاــــــسملا 
ةـــــصصخملا 
يــف تاــفلاحتلل  
ةــمألا توــص  

 نأ ذإ ،ةفيعـــض
ةحاـسملا يلامجإ  
ةـــــصصخملا 
ال ةثالثلا تافلاحتلل 

نم % ٢٢ىدعتت 
ةحاــــــسملا 
بزحل ةصصخملا 

  .ةلادعلاو ةيرحلا
  

ءاـج امنيب ،ةرشابم ةحاسم ا  % ٨اهنم  ٢مس ٥٠٢ةحاسمب تافلاحتلا ةمئاق ةيرصملا ةلتكلا تردصت   بيرقت
نأ الإ ،امهنيب فيعض قرافب نكلو ةثلاثلاو ةيناثلا ةبترملا يف ةروثلا رارمتسا فلاحتو يطارقميدلا فلاحتلا 

يف يمالسإلا فلاحتلا ءاج نيح يف  .ةديرجلا تاحفص ىلع رشابم ليثمت يأب ظحي مل يطارقميدلا فلاحتلا
  .ثحبلا رادم ىلع ٢مس ٤٦ىدعتي ال ةحا سم يلامجإب ةرخأتم ةبترم

يحشرم ردصت دقو ،بازحألا يحشرمل ةصصخم ةمألا توصل ةيباختنالا ةيطغتلا ةحاسم نم % ٣٥
نييرصملا بزح يحشرم ءاج امنيب ،ةمألا توص يف بازحألا يحشرم ةمئاق ةلادعلاو ةيرحلا بزح 

يحشرم لتحاو %) ٤٠(ةلادعلاو ةير حلا يحشرم ةحاسم فصن نم لقأب نكلو يناثلا زكرملا يف رارحألا
يحشرم اهيف لتحا يتلا ةديحولا ةفيحصلا يه ةمألا توص ةفيحص دعتو . ثلاثلا زكرملا رونلا بزح
  .بيترتلا اذه رارحألا نييرصملا
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ةصصخملا ةحاسملا ةيبلاغ نأ الإ نيحشرملا نيب عبارلا زكرملا ىلع دفولا بزح يحشرم لوصح مغر و 
يحشرم نأ ا . ةديرجلا تاحفص ىلع ليثمت مهل نكي مل هنأ ىنعي امب ةرشابم ريغ مهل  ضيأ ظحالملا نمو
  ةديرجلا يف رشابم ليثمت يأب اوظحي مل تافلاحتلا

  

  
  

متهت ال ،ماع لكشب 
ةيعوبسألا فحصلا 
نيحـــــشرملاب 
ردــق نيلقتــسملا 
يحشرمب اهمامتها 
توصف ،بازحألا 
تــصصخ ةــمألا 

ةحاسم نم % ٢٢
 ، نيلقتسملل ةيطغتلا
ةبـسن ربكأ يهو  
يــف نيلقتــسملل  
فحــــــصلا 

  . ةيعوبسألا
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يـلغر  ف يردـبلاو  قاحسإ جروج اهيلقتسم ةمئاق ردصت يتلا ةديحولا ةفيحصلا يه ةمألا توص ةفيحص
ا    .نيلقتسملا نيب ةمدقتم زكارم يف لحنملا ينطولا يحشرم امنيب ،٢مس ١٠ نعلق يدج ليئض قرافب

يلامجإب ةيعوبسألا فحصلا نيب لحنملا ينطولا يحشرمل ةحاسم تحاتأ ةفيحص رثكأ ةمألا  توص
ةديرجلا نأ لوقلا نكمي ذإ ظوحلم لكشب " لولفلا"ىلع ةفيحصلا تزكر امك  ).ةرشابم ريغ( ٢مس ٤٨٠,٥

لالخ نم هنع تربع ام وهو تاباختنالا يف مهتعطاقم فدهتست لولفلا دض ةسرشو ةمظنم ةلمح دوقت 
زيكرتلاو ةيبلسلا ةديدش تافيصوتلاو ةيموجهلا نيوانعلا لالخ نم ا ) ×(عض تيشنام   ضيأو ،لولفلا مامأ

  .مهل بازحألا ذبنو مهدض ةرداصلا ماكحألا ىلع

لقأ نم اهنأ امك ،اهب ةصاخلا ةيمالعإلا ةيطغتلا ةحاسم نم طقف % ٥ةأرملل ةمألا توص تصصخ 
رشابملا ثيدحلل لاجم يأ اهل ىطعت ال يهف ةأرملل اهتصصخ يتلا ةرشابملا ةحاسملا ثيح نم فحصلا 

  .اهتاحفص ىلع

تاحشرملا نم ةيرخسلل تاحاسم تدرفأف يفلسلا رايتلا داقتنال لخدمك " ةأرملا"ةفيحصلا تمدختسا دقو 
نيوانع تمدختساو اهباختناو اهحشرت ةيعورشمو ةأرملا ةناكم لوح نييفلسلا خويش ىواتف نم وأ تابقتنملا 

  .ددصلا اذه يف ةيبلسلا ةديدش
يف ةيطبقلا ةأ رملا ،ةيفلسلا ةأرملا توص(لوح قيقحت ىلع ةأرملاب ةمألا توص ةفيحص مامتها رصتقاو 

ءامسأ نمض اوءاج اذإ ليصافت نود تاحشرملا ءامسأ ركذب يفتكت ام ا ) تاباختنالا  بلاغ ةديرجلا تناكو
  .ةرئادلا يف نيحشرملا
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ا  :رجفلا ةديرجل يمالعإلا ءادألا مييقت :عبار

عارتقالا لحارمو ةياعدلا ةلحرم لالخ ةيعوبسألا رجفلا  ةفيحص يف ربكألا ةحاسملا ةلادعلاو ةيرحلا لتحا
مغرلا يلعو ،ةثلاثلا ةبترملا يف دفولا ءاج امنيب ،ريبك قرافب يناثلا زكرملا يف رونلا بزح ءاجو ةثالثلا  ،

 %.١٢ةديرجلا تاحفص ىلع ةرشابملا ةحاسملا يف مهلقأ ةلادعلاو ةيرحلا بزح ناك كلذ نم 

  

مل يهف ،ةيفلسلاو ةيمالسإلا تارايتلا ىلع ديدشلا موجهلا يف فسويلازور ةلجم عم رجفلا ةفيحص كرتشت 
نم نويباهرإلاو نويفلسلا : ١١-٢١ ١ص تيشنام"نييباهرإلاب امنإو ،بسحف ةيجطلبلا نيبو مهنيب طبرت 

ص يفو"اهيلع بوكرلل ةروثلا ةنايخ همسا مهوب نييرص ملا عدخت ناوخإلا ةعامج"هسفن ددعلا نم  ٥، 
نيب طبرلل ةمظنم ةلمح ةديرجلا تداق امك . "مالسإلل ةياعد أوسأ تاحشلا معنملا دبعو ،يمالسإ روتسد

 ، امهنيب ةنراقملل صاخ قحلمو تاحفص ثالث ىلع فلم لالخ نم ينطولا بزحلاو ةيمالسإلا تارايتلا
  ).١١- ٧ددع(كرابمل ةر وص اهيف رهظي ةآرم مامأ فقي عيدب دمحمـل فلملل ةيسيئرلا ةروصلاو
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امنيب ،ا  ٢مس ٤٠٠قرافب يطارقميدلا فلاحتلا هيلي ،رجفلا يف تافلاحتلا ةمئاق ةلتكلا فلاحت ردصت   بيرقت
ةرمتسم ةروثلا فلاحت لصح دقو . ٢مس ٢٠٠نم رثكأ قرافب ةروثلا رارمتسا فلاحت ةمئاقلا ليذ يف ءاج 

امنيب %٣٣ةفيحصلا لخاد رشابم ليثمت ربكأ ىلع  %). ٥(لقألا ةبسنلا ىلع يطارقميدلا فلاحتلا لصح، 
  .ةرشابم ةحاسم% ١٥اهنم  ةحاسم يلامجإب رجفلا تافلاحت نيب ةرخأتم ةبترم يف يمالسإلا فلاحتلا ءاج

  
يحشرم ىوتسم ىلعف ،نيحشرملاب اهمامتها نم هئاضعأو بزحلاب ا   مامتها رثكأ رجفلا ةفيحص ماع لكشب

فلاـحتلاو ةـلادعلاو ةـي    رحلا بزح يحشرم مهيلي ربكألا ةحاسملا رونلابزح يحشرم دصح بازحألا 
ةحاـسملا يلامجإ نم  طقف % ١٥ىدعتت ال بزحلا يحشرمل ةصصخملا ةحاسملا ماع لكشبو ، يطارقميدلا
  .ةفيحصلا يف بزحلل ةصصخملا
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بلغا نأ الإ%)١٦,٥(نيلقتسملا نيحشرملل  ٢مس٣٠٠١,٥رجفلا تصصخ   ،   ، ةرـشابم ريغ ةحاسملا هذه
  .نيلقتسملل ةرشابملا تاحاسملل ًاصيصخت ةيعوبسألا فحصلا لقأ رجفلاف

يوازمح ورمع نع ريبك قرافب ) ٢مس ٩٠٢(ليعامسإ ةليمج نيلقتسملل ةصصخملا تا حاسملا رثكأب زاح
امنيب )ةرشابم ريغ ٢مس٤٣٧(ليعامسا ةليمج ةحاسم فصن نع لقت ةحاسمب يناثلا زكرملا لتحا يذلا   ،

لكل ةصصخملا تاحاسملا تناكو . ةرشابم ٢مس ٢٧٠ةحاسم يلامجإب ثلاثلا زكرملا يف ناموش مزاح ءاج 
ا  ريغ اهمظعم نكلو ،ةيواستم بيرقت ةميلت دلاخو ىكبوشلا ورمعو قاحسإ جروجو ةدعس وبأ ظفاح نم

  .ةرشابم

  
امادختسا فحصلا رثكأ نم تناك اهنكلو ،ةيباختنالا ةيطغتلا يلامجإ نم % ١٣ةأرملل رجفلا تصصخ 

ىواتف نم وأ تابقتنملا تاحشرملا نم ةيرخسلل تاحاسم تدرفأف ،يفلسلا رايتلا داقتنال لخدمك ةأرملل 
لثم ةيبلسلا ةديدش نيوانع تمدختساو . اهباختناو اهحشرت ةيعورشمو ةأرملا ةناكم لوح نييفلسلا خويش
  .يفلسلا جولاتكلاب رصم يف ءاسنلا

 يف اهتمدختسا  ةلصفنم تاعوضوم ثالثب رياني ٢ددع يف ةينهملا دعاوق لاةفاك رجفلا  ةفيحص تقرتخا
لوألاةيفلسلاو ةيمالسإلا تارايتلا يلع موجهلا ةديس تافارتعا لوانتي يذلاو " اهتصق ىكحت يفلس ةجوز: "، 
لكل الاثم هراب تعاب تفتكاو هنع ةديرجلا فشكت مل يذلا يفلسلا اهجوزل ةيقالخألا تافارحنالا نع ةلوهجم

لوانت يذلاو  "ناوخإلا ءاسنل يسايسلاو يسنجلا لالغتسالا"ناونعب ءاج يناثلا عوضوملا ،نييفلسلا جاوزألا 
ةديرجلا هتعطتقا ثلاثلا ناونعلا ،بزحلا ةياعدل ةادأ نهرابتعا ىلع ةيمالسإلا تارايتلا ءاسنل ةحيرص ةناهإ 

ةصاخلا ةياعدلا موقت ةيمالسإلا ىوقلا ": ينيزلا ىهن"ناسل ى لع ىلوألا اهتحفص يف اًناونع هزربتل هقايس نم
  ".ةأرملا راقتحا ىلع اهب
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  ةنراقمةماع  ةيؤر ..ءورقملا مالعإلا
ةانقلا  يه، ةيئاضفو ةيضرأنيب ةعونتم ةلودلل ةكولمم تاونق ثالث ثحبلل ةصصخملا ةنيعلا تنمضت 

ةعونتم ةصاخ تاونق عبر أيل إةفاض إلاب ،ةيرصملا ةيئاضفلاو رابخألل لينلا ةانق ،ةيضرألا ةيناثلا
ةانق ONTVةانق يه تاه اجتالا  ،CBC مالع إلا نيب ةنيعلا نزاوت نامضل كلذو. ةايحلا ةانقو ٢ميرد ةانقو
ةي مالسإةينيد تاونق ثالث ةيلو ألا ةبقارملاتارتف دعب ةنيعلل فيض أدقو ،صاخلا مالع إلاو ةلودلل كولمملا
مهمامتها ةيلو ألا ةدهاشملا تدكأن أدعب كلذو . ةيحيسملا ةمركلا ،ةمحرلا ،سانلا ةانق يه ،ةيحيسمو
  .ليلحتلاو ةساردلاب ريدج لكشب نيبخانلا تائف ضعب تاهجوت ىلع مهريثأت مظاعتو ةيباختنالا ةيلمعلاب

هتيطغت  يف يئرملا مالعإلا ءادأل ةيليلحتو ةيمك بناوج لوانت ،رهشأ ةثالث رادم ىلع رمتسا يذلا ثحبلا
إلا عايصنا يدم نايبل٢٠١٢-٢٠١١ةيناملربلا تاباختنالل  ةيطغتلل ةيلودلاو ةينهملا ريياعملل هدفاورب مالع ، 

 .تاباختناللةهيزنلا 

،  يف ةلودلل كولمملا مالعإلا يلع صاخلا مالعإلا قوفت ةساردلا ةرتف رادم يلع ةيباختنالا ةيلمعلاب همامتها
،% ٦٢هتاونق تلثم ثيح  كولمملا مالع إلا قوفت امنيب ةيباختنالا ةيلمعلل ةيئرملا ةيباختنالا ةيطغتلا نم

 بازحألا يلثممل رشابملا ريغو رشابملا ليثمتلا نيب نزاوتلا يلع هصرح يف ةصاخلا تاونقلا يلع ةلودلل
 ،  مالعإلا ناك ذإهتشاش يلع نيحشرملاو قح ةلافكو فويضلا نيب عونتلا ريياعمب ا مازتلا رثكأ يموكحلا

ةبسن تءاجف ،قيلعتلا  يف اهقح ةلافك وأاهروضح ريغ يف فارط ألا يلع موجهلا بنجتو ،قيلعتلاو درلا
 %. ٤٦,٦ةصاخلا امنيب % ٥١ةماعلا تاونقلل ةرشابملا ةيطغتلا 

نأ الإ ،تاباختنالل ةينويزفلتلا ةيطغتلا يلامج إنم % ٥نم رثكأ ةيمكلا ةيحانلا نم ينيدلا مالع إلا لثمي مل
ريياعمل تازواجتلاو تاقورخلا رثكأ يلع توطنا اهنكلو ةيمكلا ةيحانلا نم ةريغص تناك نإو ةحاسملا كلت 

   .ينيدلا مالعإلاب صاخلا ءزجلا يف ايليصفت ثحبملا هلوانتيس ام وهو ،تاباختنالل ةينويزفلتلا ةيطغتلا

  يلامجإلا  ةرشابملا ريغ ةيطغتلا نمز  ةرشابملا ةيطغتلا نمز  تاونقلا عون

  %)٦٢( ةقيقد ١٦٤٧٩,٢٣  ةقيقد ٨٧٩١  ةقيقد ٧٦٨٨  ةصاخ
  %)٣٣(     ةقيقد ٨٨٣٠  ةقيقد ٤٢٨٨  ةقيقد ٤٥٤٢  ةلودلل ةكولمم

  %)٥(     ةقيقد ١٢٨٢  ةقيقد ٧٠٢  ةقيقد ٥٨٠  ةينيد
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ةيطغت لثمت ثيح ،ةيباختنالا ةيلمعلاب اهمامتها ثيح نم ةماعلاو ةصاخلا تاونقلا ىلع  ONTVةانق تقوفت 
  .ةمئاقلا ليذ يف ةيضرألا ةيناثلا ةانقلا تءاج امنيب ،تاباختنالل يئرملا مالعإلا ةيطغت نم% ٢٢ةانقلا 

ةيئاــضفلا ةاــنق تــقوفت  
تاوـنقلا يـلع ةيرصملا   

ةيطغتلا ةحاسم يف  ىرخألا
اهتـصصخ يتلا ةرشابملا  
ةيلمعلا يف ةيسيئرلا لعاوفلل 
ةاــنقلا يــهف ،ةــيباختنالا 
ةحاسم تلصو يتلا ةديحولا 
يــلإ ةرــشابملا اــهتيطغت 

ةحاسم  يلامجإنم % ٦٣,٦
،  ل ةـيباختنالا ةيطغتلا  ةاـنقل

يـف يسيئرلا ببسلا يهو  
كوــلمملا مالــع إلا قوــفت
صاخلا مالع إلا يلع ةلودلل
  .ددصلا اذه يف

تعونتو ،ةيباختنالا ةيلمعلاب اهمامتها لدعم يف اهتريظن نع سانلا ةانق تقوفت ةينيدلا تاونقلا يوتسم يلع 
ةاــنقلا تازاــيحنا  
يوتسم يلع ةينيدلا 
تافلاحتلاو بازحألا 
نييبزحلا نيحشرملاو 
نكت ملف ،نيلقتسملاو 
ةكرتشم مساوق مهنيب 
ةـينهملا يندت يوس  

  .يسايسلا يوتحملا ىلع ينيدلا باطخلا مادختسا ةبلغو
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ةيمالعإلا ةيطغتلا يف ةيباجيإ رثكألا دهشملا وه فيقثتلاو ةيعوتلا تالمح رارمتسا دعي ماع لكشب 
حرش يف ةيئرملا مالعإلا لئاسو ةفاك ترابت دقف ،تيوصتلا ليبق ةريخألا تاعاسلا يف اميسال ،تاباختنالل 

ىلإ ةفاضإلاب اذه ،قاروألا ةحصو ماتخألا نم دكأتلا تا ميلعتو تاوصألا داسف تالاحو تيوصتلا ةيلآ
  .تاوصألا عيب مدعو ةكراشملا ىلع ثحلا

اهمامتها ثيح نم تقوفت امك ،ددصلا اذه يف ةصاخلا تاونقلا ىلع ةلودلل ةكولمملا تاونقلا تقوفت دقو 
% ٤٨طسوتمب اهتيطغت نم ربك ألا تاحاسملا نيبخانلا ردصت ثيح ،فيقثتلاو ةيعوتلا بناوجو نيبخانلاب
تناك دقو %. ١٩ةصاخلا تاونقلا  يف نيبخانلل ةصصخملا ةحاسملا طسوتم زواجتي مل امنيب ،اهتاحاسم نم
ألا ةيناثلا ةانقلا   .مهلقأ ٢ميرد ةانق امنيب نيبخانلاب امامتها تاونقلا رثكأ ةيضر

  

 
  

لا تاونقلاو ةلودلل ةكولمملا تاونقلا يلع ةأرملل ةصصخملا ةحاسملا ريصقت سكعت ةصاخ  يف احضاو ا
ةحاسملا طسوتم زواجتي مل ثيح ،ةيباختنالا ةيلمعلا يف يسيئر لعافك ةأرملا عم ةيمالع إلا لئاسولا لماعت
  .ةانق لك ةحاسم نم طقف%  ٣,٢ماع لكشب تاونقلا  يف ةأرملل ةصصخملا
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ألا ةلودلل ةكولمملا تاونقلا دعتو  يف ةيطغتلا نم بسن  ىلعأةأرملا  تزاح ثيح ،ةأرملا رودب امامتها رثك
تاونقلا دعت  نكلو. ةمئاقلا ليذ يف CBCةانق تءاج امنيب ،ةيضر ألا ةيناثلا ةانقلاو رابخألل لينلا يتانق
ألا ةصاخلا تاحاسملا  يف تقوفت ثيح اهسفن نع ثيدحلل ةأرملل ةرشابم تاحاسم ةحاتإب امامتها رثك
  .ةأرملل ةصصخملا ةرشابملا

  
  

 ةيباختنالا هتفصو حشرملا مسال ةراش إلاب يفتكتو ،ربخلا اهلوانتي يتلا ةظفاحملا ركذب تاونقلا متهتال ا بلاغ
% ٢٩زواجتي ال  اهيف ةظفاحملا ركذ مت يتلا رابخألا لدعم نأ ثيح ،ةيباختنالا ةيطغتلا يف ًاللخ دعي امب

،  رابخألا يلامجإنم    .عارتقالا تارتف ءانثأاهبلغ أوةيباختنالا ةيلمعلاب ةقلعتملا

، إلا ،ةزيجلا ،ةرهاقلا(بيترتلاب  يه تاباختنالا رابخأ يف ًالوانت رثكألا تاظفاحملا ماع لكشب ةيردنكس
ألا تاظفاحملا امنيب)ةيقرشلا ،(بيترتلاب  يه تاباختنالا رابخأ يف ًالوانت لق،  ،  حورطم يسرم ءانيس بونج
. ثحبلا ةرتف رادم ىلع قئاقد ١٠ ىلإ مهنمةظفاحم لكب ةصاخلا ةيطغتلا لصت مل ثيح ) ءانيس لامش

  .ةثالثلا تاباختنالا لحارم ريراقت يف ريبك دح ىلإةرركم ةجيتن ىهو 

اوناك ءاوس نيحشرملا رابخأب اهمامتها نم رثكأ اهيلثمم ةفاضتساو  بازحألا رابخأب تاونقلا متهت ماع لكشب
 وأ نيبزح نيحشرم رداصمك  اهئاسؤرو بازحألا تادايق ىلع ابلاغ دمتعت فحصلا نأ لب ،نيلقتسم
ريغ نم اهتادايقو  بازحألا لوصح رسفي ام وهو ،مهسفنأ نيحشرملا نم رثكأ نيحشرملا نع رابخألل

  .تاونقلا يف ةيباختنالا ةيطغتلا ةحاسم نم% ٨٠ىلع نيحشرملا 
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،  ىوتسم ىلع ةلودلل ةكولمملا تاونقلا يلع نيحشرملاب اهمامتها يف ةصاخلا تاونقلا تقوفت ،نيحشرملا
 يحشرم لصح ثيح ،نيلقتسملا نيحشرملاب اهمامتها نم رثكأ بازحألا يحشرمب اهمامتها ءاج نكلو
ةان ق دعتو. طقف% ٨ىلع نيلقتسملا لصح امنيب ،ةينويزفلتلا ةيطغتلا يلامج إنم %  ١١,٥ىلع  بازحألا
ألا يه ٢ميرد  بازحألا يحشرم رابخأب امامتها رثك   .اضيأ نيلقتسملا نيحشرملاو

  يلامجإلا  ةرشابملا ريغ ةيطغتلا  ةرشابملا ةيطغتلا    ةيبزحلا ةفصلا  

  ةقيقد ٢١٢٢٨.٥  ةقيقد ١١٦١٩  ةقيقد ٩٦٠٩.٥  بازحألل ةصصخملا ةحاسملا
  ةقيقد ٣٠٨٢  ةقيقد ١١٦٨.٥  ةقيقد ١٩١٣.٥  بازحألا يحشرمل ةصصخملا ةحاسملا
  ةقيقد ٢١٤٠  ةقيقد ٩٠٠.٥  ةقيقد ١٢٣٩.٥  نيلقتسملا نيحشرملل ةصصخملا ةحاسملا

مهب ةصاخلا ةيطغتلا ةربن تتوافت دقو ،لحنملا ينطولل نيمتنملا نيلقتسملا نيحشرملاب تاونقلا عيمج تمتها 
ةصصخملا ةحاسملا ةبسن تءاج ةيمكلا ةيحانلا نم نكلو ،يرخأ يلإ ةانق نم   ظحال يو. ادج ةبراقتم مهل

يتلا  بازحألا نع تاونقلا مظعم تفرصنا امنيب ،نيلقتسملا نيحشرملا ىلع بصنا تاونقلا زيكرت نأ
  .لحنملا ينطولل اهتادايق يمتني

 بازحألا ثيح نم ةانق لك تاليضفت تتوافت ثيح ،ةدحوم تافلاحت وأ بازحأةمئاق  يف تاونقلا قفتت مل
تاحاسملا  يف ةصاخلا تاونقلا قوفتت ماع لكشب نكلو ،ةيباختنالا اهتيطغت نم ربكألا ةحاسملا لتحت يتلا
تافلاحتلاب اهمامتها نم رثكأ  بازحألاب ةيموكحلا تاونقلا متهت امنيب ،اهيحشرمو تافلاحتلل اهصصخت يتلا

  .ةيمالسإوأ ةيلاربيل ءاوس 

ةيباختنالا ةيلمعلاب ةينعملا تاطلسلا ب اهتقالع يف) ةصاخلا –ةلودلل ةكولمملا ( تاونقلا عيمج تتوافت
نس يذلا رمألا) ايلعلا ةنجللا ،ةيلخادلا ،ةموكحلا ،يركسعلا سلجملا( . ةدح ىلع ةانق لكيف ا يليصفت هثحب
امنيب ،ةيباختنالا ةيلمعلا يف هرودو يركسعلا سلجملاب ا  نكلو  مامتها رثكألا ةيموكحلا تاونقلا ماع لكشب
  .ةيلخادلاو ةموكحلل ةدياحملا ةيطغتلا يف ةلودلل ةكولمملاو ةصاخلا تاونقلا تقفتا

اهرابخأ ةفاك عبتتو ،تاباختنالل ايلعلا ةنجللاب غلابلا مامته الايف ةلودلل ةكولمملاو ةصاخلا تاونقلا ت قفتا
اهعقوم رشن ىلع اصرحو اهتارمتؤم مامتهاب اعبات امهنأ امك ،مهتارارق مهأو اهءاضعأ تاحيرصتو 

نأ ركذلاب ريدجلا و ،ةيفيقثتلا اهتانالعإ ةعاذإ راركتب امتها امك ،اهعم لصاوتلا قرط ةفاكو ينورتكلالا
ةنجللا داقتنال ة قيضةحاسمب ةصاخلا تحمس امنيب ،ةيموكحلا تاو نقلا ىلع داقتنا يأل ضرعتت نكت مل ةنجلا

  . ريبك دح ىلإيربخ تاباختنالل ايلعلا ةنجلل يمالعإلا لوانتلا ادب ماع لكشبو ،فويضلا ضعب نم 
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الإ ةيباختنالا ةيلمعلا يف يفئاطلا دعبلاب اًظوحلم ا  طعتمل ةيموكحلاو ةصاخلا تاونقلا   قيضأ  يفمامتها
اذكو "يناوخإلاوأ يفلسلا وأ يطبقلا "ـب نيحشرملا فصو لوح يفئاطلا دعبلا روحمت دقف ،دودحلا   ،

يلع  ديكأتلاو ،لحلا وه مالسإلا راعش ةهجاوميف ةيندملا ةلودلا راعشو ةينيدلا تاراعشلا نع ثيدحلا 
ا عمتجملا فايطأ لكل ناملربلا ليثمت ةرورض يليصفت اهيلإ قرطتنس يتلا تاءانثتسالا ضعب ادع اميف كلذ  ،
  .ةانق لك ليلحت قايس يف

تمصلا قرخ اهزرب أناك ،تاباختنالل اهتيطغت ةينهم نم صقتنت تاكاهتنا تبكترا تاونقلا عيمج 
، جئاتنلاب  ؤبنتلاو ،عارتقالا تايلمع ءانثأاهتعاذإو ،ةيملعلا ريياعملل دقتفت  يأر تاعالطتسا ءارجإو يباختنالا

نأ تلواحو ةقدلا نم ريثكلا تخوت ةصاخلا تاونقلا ضعبو ةماعلا تاونقلا نأ مغرو  .ةجيتنلا نالعإليبق 
تأجل دقف مات لكشب كلذ يف حجنت مل اهنكلو ،يباختنالا تمصلاب عاطتسملا ردق مزتلت ىلإ تاونقلا كلت ، 

نأ الإ ،تاباختنالا نع ةلصلا ةديعب تاعوضوم نع ثيدحلل عارتقالا ةليل ةيبزح تادايق ةفاضتساب لياحتلا 
اًقرخ رخأب وأ لكشب لكش   ي ةماع ةيضق يأ يف مهثيدحو عارتقالا ةليل ةشاشلا ىلع تايصخشلا كلت روهظ

  .)رياني ١رابخألل لينلاو ةيرصملا (، )رياني ٣، ٢ةقيق حلا ،ءاسم ةرشاعلا ٢ميرد (يباختنالا تمصلل 

    

   



 

  ةلودلل ةكولمملا تاونقلل يمالعإلا ءادألا مييقت

 ، نم ا % ٥١تاباختنالل ةينويزفلتلا ةيطغتلا يلامجإ نم  بيرقت
نيحشرملاو بازحألا يلثمم ةفاضتسا لالخ 

تاباختنالل اهتيطغت لثمت ثيح ،ةيباختنالا ةيلمعلاب ا   مامتها ةماعلا تاونقلا رثكأ رابخألل لينلا ةانق دعت
لقألا ةيضرألا ةيناثلا ةانقلا امنيب ،ةيبا ختنالا ةيلمعلل ةلودلل ةكولمملا تاونقلا ةيطغت يلامجإ نم

ةلودلل ةكولمملا تاونقلا رثكأ ةيرصملا ةيئاضفلا دعت نيح يف 
  .ةرشابم ةيطغت اهتحاسم نم

  يلامجالا  ةرشابملا ريغ ةيطغتلا

  ةقيقد ٣٥٨٩  ةقيقد  ٢٠٩٥
  ةقيقد ٣٣٨٤  ةقيقد ١٢٣١
  ةقيقد  ١٨٥٨  ةقيقد ٩٦٣

32%
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ةلودلل ةكولمملا تاونقلل يمالعإلا ءادألا مييقت

، % ٣٣ةلودلل ةكولمملا تاونقلا ةيطغت لثمت  تاباختنالل ةينويزفلتلا ةيطغتلا يلامجإ نم
نيحشرملاو بازحألا يلثمم ةفاضتسا لالخ نم ةيباختنالا ةيلمعلل ةرشابملا ةيطغتلل ةصصخم ةحاسملا كلت 

  .تاونقلا ةشاش يلع ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةيسيئرلا لعاوفلاو

تاباختنالل اهتيطغت لثمت ثيح ،ةيباختنالا ةيلمعلاب ا   مامتها ةماعلا تاونقلا رثكأ رابخألل لينلا ةانق دعت
ختنالا ةيلمعلل ةلودلل ةكولمملا تاونقلا ةيطغت يلامجإ نم

لدعمب ا   ةلودلل ةكولمملا تاونقلا رثكأ ةيرصملا ةيئاضفلا دعت نيح يف . ةيطغتلا يلامجإ نم% ٢١مامتها
ءاج ثيح ،ةيطغتلا يف ةرشابملا تاحاسملاب ا   ةرشابم ةيطغت اهتحاسم نم% ٦٣,٦مامتها

ابملا ريغ ةيطغتلا  ةرشابملا ةيطغتلا  ةانقلا

٢٠٩٥  ةقيقد ١٤٩٤  رابخألل لينلا
١٢٣١  ةقيقد ٢١٥٣  ةيرصملا ةيئاضفلا
٩٦٣  ةقيقد ٨٩٥  ةيضرألا ةيناثلا

ةـكولمملا تاوـنقلا تقفتا   
ةيعوتلا ب اهمامتها 

 ،  نيذـلا نيبخانلل ف
ةحاــسم فــصن 

 ن أمـغرو   .ابيرقت
يـه ةيضر  ألا ةيناثلا ةانقلا

ــ ةــيلمعلاب ا مامتها لــق
رـثك  ألا اـهنكلو ةيباختنالا 

اـمنيب ،نيبخاـنلاب ا   
لـق  ألا ةيرصملا ةيئاضفلا

تاوـنقلا نيـب مهب ا   
  .ةلودلل ةكولمملا
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ةلودلل ةكولمملا تاونقلا ةيطغت لثمت 

نم ةيباختنالا ةيلمعلل ةرشابملا ةيطغتلل ةصصخم ةحاسملا كلت 
تاونقلا ةشاش يلع ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةيسيئرلا لعاوفلاو

تاباختنالل اهتيطغت لثمت ثيح ،ةيباختنالا ةيلمعلاب ا   مامتها ةماعلا تاونقلا رثكأ رابخألل لينلا ةانق دعت
ختنالا ةيلمعلل ةلودلل ةكولمملا تاونقلا ةيطغت يلامجإ نم% ٤٠,٦

لدعمب ا   مامتها
ءاج ثيح ،ةيطغتلا يف ةرشابملا تاحاسملاب ا   مامتها

رابخألل لينلا
ةيرصملا ةيئاضفلا

ةيضرألا ةيناثلا
  

ةـكولمملا تاوـنقلا تقفتا   
 يف ةلودلل
، يقثتلاو نيبخانلل ف
ةحاــسم فــصن  اوــلتحا
 اهتيطغت بيرقت
ألا ةيناثلا ةانقلا
ــألا مامتها لــق

ألا اـهنكلو ةيباختنالا 
 اـمنيب ،نيبخاـنلاب ا   مامتها

ألا ةيرصملا ةيئاضفلا
 تاوـنقلا نيـب مهب ا   مامتها

ةلودلل ةكولمملا



 

ف ةيناثلا ةانقلا تقوفت)اهتحاسم نم% ٥,٦  ي، 
  .)اهتحاسم نم

ىلع قيلعتلل نكلو اهتشاش ىلع روهظلا يف ةيمالسإلا تارايتلا 
ةعامجلا ىروش سلجم لوئسم ةلابرد ماصع تفاضتسا 

قلعت اذإ مهيدقانل لاجملا تحاتأ امنيب ) يملسلا ةقيثو ىلع قيلعتلل ةيردنكسإلاب رونلا بزح نيمأو ةيمالسإلا
تزكر ةيمالعإلا لئاسولا يقابكو  ).دفولا بزحب ءاضعأ ،نسح ىلع رامع

ةعطاقم اهيعيذم دمعتو ،عارتقالا لحارم لالخ ةيمالسإلا بازحألا 
بازحألا ةفاك را كنتسا ىلع زيكرتلا عم ،درلل ةبسانملا ةحاسملا مهئاطعإ مدعو ةيمالسإلا تارايتلا فويض

بازحألا يلثمم ةفاضتساو ،هتوق ضارعتسا ناوخإلا بزح دمعتل نييفلسلا اهيف امب ةيسايسلا تارايتلاو 
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ةلادعلاو ةيرحلا بزح ردصت 
ثالثـلا يف بازحألا ةمئاق  
ةــلودلل ةــكولمملا تاوــنق 
اـمنيب ،ةـساردلا عوضوم   
بزـحو دفولا بزح عزانت  
يناـثلا زـكرملا يلع رونلا   
لـينلا يتاـنق يـف ثلاثلاو    
  ، ةيـضرألا ةيناثلاو رابخألل
دق ةيرصملا ةيئاضفلا نأ الإ 
تاحاسم صيصختب تدرفنا 
  ، عــمجتلا بزــحل رــبك
 ، ةهبجلا ،رارحألا ني
اهتصصخ يتلا ةحاسملا نع 

  .دفولا بزحل

٥,٦(رونلا بزحب اهمامتها  يف ةيرصملا ةيئاضفلا تقوفت امنيبف
اهتحاسم نم% ٦,٤ دفولا ،%١٥,٣(ةلادعلاو ةيرحلا بزحب اهمامتها 

ىلع قيلعتلل نكلو اهتشاش ىلع روهظلا يف ةيمالسإلا تارايتلا بازحأل لاجملا تحاتأ ةيموكحلا تاونقلا 
ةعامجلا ىروش سلجم لوئسم ةلابرد ماصع تفاضتسا (ةيباختنالا ةيلمعلاب ةلصلا ةقيثو تسيل اياضق 

يملسلا ةقيثو ىلع قيلعتلل ةيردنكسإلاب رونلا بزح نيمأو ةيمالسإلا
دفولا بزحب ءاضعأ ،نسح ىلع رامع(تاباختنالاب ةق لحلا عوضوم

ةعطاقم اهيعيذم دمعتو ،عارتقالا لحارم لالخ ةيمالسإلا بازحألا تاكاهتنا يلع ةلودلل ةكولمملا تاونقلا 
كنتسا ىلع زيكرتلا عم ،درلل ةبسانملا ةحاسملا مهئاطعإ مدعو ةيمالسإلا تارايتلا فويض

بازحألا يلثمم ةفاضتساو ،هتوق ضارعتسا ناوخإلا بزح دمعتل نييفلسلا اهيف امب ةيسايسلا تارايتلاو 
 .ناوخإلا دقنل ةفلتخملا

حزب الوفد

النیل لالخبار

الفضائیة المصریة

الثانیة االرضیة  

ةلادعلاو ةيرحلا بزح ردصت 
ثالثـلا يف بازحألا ةمئاق  
ةــلودلل ةــكولمملا تاوــنق 
اـمنيب ،ةـساردلا عوضوم   
بزـحو دفولا بزح عزانت  
يناـثلا زـكرملا يلع رونلا   
لـينلا يتاـنق يـف ثلاثلاو    
  ، ةيـضرألا ةيناثلاو رابخألل
دق ةيرصملا ةيئاضفلا نأ الإ 
تاحاسم صيصختب تدرفنا 

،  أ عــمجتلا بزــحل رــبك
، يرصملا ةهبجلا ،رارحألا ني

اهتصصخ يتلا ةحاسملا نع 
دفولا بزحل

ف ةيرصملا ةيئاضفلا تقوفت امنيبف
ةلادعلاو ةيرحلا بزحب اهمامتها 

بازحأل لاجملا تحاتأ ةيموكحلا تاونقلا 
ةيباختنالا ةيلمعلاب ةلصلا ةقيثو تسيل اياضق 

يملسلا ةقيثو ىلع قيلعتلل ةيردنكسإلاب رونلا بزح نيمأو ةيمالسإلا
لحلا عوضوم

تاكاهتنا يلع ةلودلل ةكولمملا تاونقلا 
كنتسا ىلع زيكرتلا عم ،درلل ةبسانملا ةحاسملا مهئاطعإ مدعو ةيمالسإلا تارايتلا فويض

بازحألا يلثمم ةفاضتساو ،هتوق ضارعتسا ناوخإلا بزح دمعتل نييفلسلا اهيف امب ةيسايسلا تارايتلاو 
ناوخإلا دقنل ةفلتخملا



 

ةيئاضفلا تناكو %)٤,٤٥(بازحألا يحشرمل ةلودلل ةكولمملا تاونقلا اهتصصخ يتلا ةحاسملا طسوتم   ،
ا  ربتعتامنيب  مامتها رثكألا يه ةيضرألا ةيناثلا

، يف رابخألل لينلا  يتأت امنيب تاباختنالل اهتيطغت نم

ةقيقح سكعي ال هلمجم يف هنكلو ،ةصاخلا تاونقلا نم رثكأ ناك ةلودلل ةكولمملا تاونقلا يف ةأرملا روضح 
لا يف ةأرملل ةصصخملا ةحاسملا طسوتم زواجتي ملف ، %٣,٦ةلودلل ةكولمملا تاونق ، 

مل امني ،تاباختنالل اهتيطغت نم % ٤,٣اهل تصصخ ثيح 

نم ةأرملا ةبسن   يلامجإلا
  تاباختنالا ةيطغت
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يوتــسم يــلع  
ردــصت تاــفلاحتلا 
مامتها ةلتكلا فلاحت 
ةـكولمملا تاونقلا  
تــناكو ،ةــلودلل  
ةيرـصملا ةيئاضفلا  
يـتلا تاونقلا رثك  

 ةحاسم هل تصصخ
اـــهتيطغت نـــم 
اـــمنيب   ،
تاوــنقلا تــفلتخا 
يف ةلودلل ةكولمملا 

  .ىرخألا ةثالثلا تافلاحتلا نيب تاحاسملل اهعيزوت

بازحألا يحشرمل ةلودلل ةكولمملا تاونقلا اهتصصخ يتلا ةحاسملا طسوتم 
امنيب . مهلقأ ةيضرألا ةيناثلا تناك نيح يف ،مهرثكأ ةيرصملا

،%) ٥,٩(مهل تصصخ ثيح نيلقتسملا نيحشرملاب  تاباختنالل اهتيطغت نم
  %).١,٧( ـب ةمئاقلا ليذ

ةقيقح سكعي ال هلمجم يف هنكلو ،ةصاخلا تاونقلا نم رثكأ ناك ةلودلل ةكولمملا تاونقلا يف ةأرملا روضح 
لا يف ةأرملل ةصصخملا ةحاسملا طسوتم زواجتي ملفتاباختنالايف   ،

 اهل تصصخ ثيح  اهب امامتها رثكألا رابخألل لينلا تناك
  %.٢,٥نم رثكأ ةيئاضفلا اهل صصخت 

  ةيطغتلا   ةرشابملا ةيطغتلا  ةانقلا
  ةرشابملا ريغ

  ٣٤,٨٤  ١١٨,٣٦  رابخألل لينلا
  ٢٠,١٩  ٦٥,٢٧  ةيرصملا ةيئاضفلا

  ٣٣,٩٩  ٤٠,٥١  ةيضرألا ةيناثلا
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ردــصت تاــفلاحتلا 
مامتها ةلتكلا فلاحت 
ةـكولمملا تاونقلا  
تــناكو ،ةــلودلل  
ةيرـصملا ةيئاضفلا  

يـتلا تاونقلا رثك  أ
ةحاسم هل تصصخ

اـــهتيطغت نـــم 
اـــمنيب %)٢,٥(  ،

تاوــنقلا تــفلتخا 
يف ةلودلل ةكولمملا 

ألا ةثالثلا تافلاحتلا نيب تاحاسملل اهعيزوت

بازحألا يحشرمل ةلودلل ةكولمملا تاونقلا اهتصصخ يتلا ةحاسملا طسوتم 
تناك نيح يف ،مهرثكأ ةيرصملا

مهل تصصخ ثيح نيلقتسملا نيحشرملاب 
ةمئاقلا ليذ

ةقيقح سكعي ال هلمجم يف هنكلو ،ةصاخلا تاونقلا نم رثكأ ناك ةلودلل ةكولمملا تاونقلا يف ةأرملا روضح 
يف  اهليثمت
و مامتها رثكألا رابخألل لينلا تناك

نم رثكأ ةيئاضفلا اهل صصخت 
  

ةانقلا

رابخألل لينلا
ةيرصملا ةيئاضفلا

ةيضرألا ةيناثلا



)١١٢( 
 

ةيجماربلا ةعيبطلل اًقفو توافتم رادقمب ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملاب تمتها ةلودلل ةكولمملا تاونقلا 
يف هرود ىلع ديكأتلا يلع صرحلا ةديدش يهف ، ةيباجيإلا ىلإ لئامهلمجم يف لوانتلا ءاج دقو ،ا هنم لكل

 ٢٧و٢٦رابخألل لينلا (مات حاجنب ةيلاقتنالا ةرتفلا زايتجا ىلع ديدشلا هصرحو ،ةيباختنالا ةيلمعلا 
 ).ربمفون ٢٧، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢٠، ٣٠/ربوتكأ

يركسعلا ءادأ نوحدمي نينطاومل ةيجراخ ريراقت لالخ نم يركسعلل يبعشلا معدلا ىلع ديكأتلاب متهت امك 
، ٣١و ٣٠و٢٩ةيناثلا ةانقلا (تاباختنالا ةيلمع يف هرود ىلع نودكؤيو ،هتارارق نومعديو   ٢٣ربوتكأ

دقنلل يركسعلا ضرعتب تاونقلا هذه حمست الو )ربمفون ا،  ةرورض عم  ،دج قيض راطإ يف الإ اهتشاش ىلع
 ١١- ٢٠يباختنالا دهشملا ةقلح (فويضلا يف نزاوتلا وأ ةيجراخ ريراقت لالخ نم موجهلا اذه ىلع درلا 

لصاوتلا عقاوم ىلع يركسعلا دقن ةعيذملا تدقتنا (مهسفنأ نيعيذملا لالخ نم وأ ) ةيناثلا ةانقلا ىلع
تعطاق  ١١- ٢١رابخألل لينلا ةانق ىلعو، ١١- ٣ةيناثلا ةانقلا ىلع يباختنالا دهشملا ةقلح يف يعامتجالا 

  ).ةيلاقتنالا ةرتفلا يف هدوهجو ماهلا هرود ىلع تدكأو يركسعلل ةزمح حودمم دقن ةعيذملا

ةلودلل ةكولمملا تاونقلا دمعتت ا   هتوعدو تاباختنالا نيمأت نأشب هتادهعتو ريشملا تاحيرصت راركت ضيأ
ىلع صرحت اهنأ امك ،اهلصاوف نم ا  ةيرابخإلا اهتارشن مظعم يف ،ةكراشملل نيبخانلل  دج ريثكلا يفو
  .ظوحلم لكشب اهتعاذإ راركتو تاباختنالا لوح سلجملا لاجر تاحيرصت ىلع زيكرتلا

اهمهأ ناك اياضقلا نم ةعومجم لوح ا   ، (زكترم ءاج ةموكحلاب ةيموكحلا تاونقلا مامتها يملسلا ةقيثو
تايرجم ىلع كلذ ريثأتو يروزنجلا ةموكح نييعتو فرش ةموكح ةلاقتسا ،جراخلاب نييرصملا تيوصت 

نع ا ) تاباختنالا  عافد رثكأ تدب نإو ،ريبك دح ىلإ دياحم تاعوضوملا كلتل تاونقلا لوانت ءاج دقو
ا تدبأ امك  .ةموكحلا يلثممل ةفاضتسا رثكألاو ،هيضراعم مامأ يروزنجلا ةموكح مامتها ةيموكحلا تاونقلا
اهتردق معد ةلواحمو ،ةيباختنالا ةيلمعلا نيمأت يف اهرود ىلع ديكأتلا راركت  تدمعتو ،ةيلخادلاب اًظوحلم

ىلع تصرح امك ،رودلا اذهب مايقلا ىلع اهتردقب نينمؤمو نيديؤم نيقلعمو فويض لالخ نم كلذ ىلع 
  .ناكمإلا ردق رودلا اذه يف كيكشتلا مدع
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  :رابخألل لينلا ةانقل يمالعإلا ءادألا مييقت - ًالوأ

تصصخ ثيح ،ةيباختنالا ةيلمعلاب ا  - ةلودلل ةكولمملا- تاونقلا رثكأ نم رابخألل لينلا ةانق  دعت  مامتها
ةيطغت يلامجإ نم % ٤٠,٦ لثمي امب، رهشا ٣رادم ىلع اهثب تاعاس نم ةقيقد  ٣٥٨٨ةيباختنالا ةيلمعلل 

  .ةلودلل ةكولمملا تاونقلا

ضعب ةفاضتساب تماق ثيح ،فيقثتلاو ةيعوتلا داومو نيبخانلل اهتحاسم نم % ٤٧ةانقلا تصصخ 
قوقحلا ةرشابم نوناقب نيدهاشملا فيرعتل ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةصصختملاو ةيمالعإلا تايصخشلا 

مظنل ا نيب قرفلاو ةيباختنالا مظنلا ريوطت ىلع لمعلا ةرورضو ،يموقلا مقرلاب تيوصتلاو ةيسايسلا
  .ايلعلا ةنجلل ةعبات ةيفيقثت تانالعإو تاهومورب ةعاذإراركت ىلع ةوالع ،ةمئاقلاو يدرفلا ةيباختنالا 

ةـيرحلا بزـح ءاج   
ةرادـص يف ةلادعلاو  
تـمتها يتلا بازحألا  
يلاـمجإب ةاـنقلا اهب   

ةــقيقد  ٤٨٢ةحاــسم 
ا  نـم  % ١٣,٤(بيرقت

اهفــصن )اهتحاــسم  ،
 ، ةرشابم ةحاسم ابيرقت

دفولا ب زح ءاج امنيب
ةـيناثلا ةـبترملا يف   
   ، رـيبك قراـفب نكلو
نـمز رـصتقا ثيح   
، ١٩١ىلع هب صاخلا ةيطغتلا    ."ةرشابم ةيطغت"ةحاسملا كلت  نم% ٧٦,٥ نكلو طقف ةقيقد

يتلا ةليلقلا تاونقلا نم رابخألل لينلا ةانق دعتو ،ا  ١٥٨ـب ةثلاثلا ةبترملا ىلإ رونلا بزح عجارت  بيرقت ةقيقد
ةـيلاربيللا بازحألا   يقاب يفتخت داكت امنيب ،رونلا بزح نع دفولا بزحل ةصصخملا ةحاسملا اهيف قوفتت

   .ايبسن ةمدقتم زكارم يطارقميدلا ةهبجلا ،عمجتلا ،طسولا بازحأ لتحتو ،ةانقلا نع
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تارقفل ا  راركت رثكألا تناك امك ،رخألاب مهتاقالعو ناوخإلاب ا  صاخ ا  وأ  مامتها رابخألل لينلا ةانق تلوأ
. ةفلتخم جمارب يف تارم ثالث نم رثكأل رركت يذلا

ةيمالسإلا تارايتلا دقن اهنأش نم تاقيلعت وأ تافيصوتب اولخدتي ام ا   ريثك اهيعيذمو ةانقلا يلسارم
بزح اهبكترا تاكاهتنا لوح هريرقت  ةياهن يف لاق ةانق

ةعيذم تمدختسا امك "عضولل ةججؤملا تاحيرصتلا لدب مهجمارب اوضرعي  ،
لثم ةيفلسلا تاحيرصتلل تافيصوت  ، "، رمألا خلا ..ةبعرملا ،ةفيخملا

  .ةيضقلا نم طقف دحاو بناج ىلع مهزيكرتو ةلئسألا يف ني

 ، بيرقت ةقيقد فلاحت عجارت وةرشابم ريغ اهعيمج ،ا
، ألل ةقيقد لـك ن  أظحال يو. )يناثلل ١٣لو

رـيغ تاحاـسم يه يطارقميدلا فلاحتلا ،يم   
 .ةشاشلا ىلع ليثمت نود ةانقلا ةيطغت نم زيمم بناج ىلع مهلوصح ينعي امب ةرشابم
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تارقفل ا  راركت رثكألا تناك امك ،رخألاب مهتاقالعو ناوخإلاب ا  صاخ ا  مامتها رابخألل لينلا ةانق تلوأ
ةفلتخم جمارب يف تارم ثالث نم رثكأل رركت يذلاو" يمالسإلا رايتلا دوعص نم فواخملا"لوح تاقلح 

ةيمالسإلا تارايتلا دقن اهنأش نم تاقيلعت وأ تافيصوتب اولخدتي ام ا   ريثك اهيعيذمو ةانقلا يلسارم
ةياهن يف لاق ةانقلايلسارم دحأ لاثملا ليبس يلعف ،ةيفلسلا اميسال 

عضولل ةججؤملا تاحيرصتلا لدب مهجمارب اوضرعي"ناجللا ضعب يف رونلا 
لثم ةيفلسلا تاحيرصتلل تافيصوتربمسيد ١٢موي مداقلا ويرانيسلا   ،

ةيضقلا نم طقف دحاو بناج ىلع مهزيكرتو ةلئسألا يف نيعيذملا ةقيرط ىلع قيلعتلل فويضلا عفد يذلا

 يوتــسم ىــلع 
ت ءاـج ،تافلاحتلا 

يف ةيرصملا ةلتكلا 
 ٥٨ــب ةرادـصلا  
% ١٧اهنم ،ةقيقد 

يهو ،ةرشابم طقف 
ةرشابم ةحاسم لقأ 
فلاحت اهيلع لصح 
تاوـنقلا يف ةلتكلا  
  ، ةـلودلل ةكولمملا
روـحم ناـك   

نـكلو  ةا 
ىـلع لـثمم   

  

 ٢٧ةحاسمب ةيناثلا ةبترملا  يف يمالسإلا فلاحتلا ءاج بيرقت ةقيقد
ألل ةقيقد ١٩(ةيلاتلا بتارملا ىل إيطارقميدلا فلاحتلاو ةروثلا رارمتسا 

رـيغ تاحاـسم يه يطارقميدلا فلاحتلا ،يم   السإلا فلاحتلا ،هيحشرمو رونلا بزحل ةاطعملا تاحاسملا
ةشاشلا ىلع ليثمت نود ةانقلا ةيطغت نم زيمم بناج ىلع مهلوصح ينعي امب ةرشابم

استمرار الثورة التحالف اإلسالمي
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مامتها روحمتي ثيح ،نيلقتسملابو بازحألا يحشرمب ا  ةيباختنالا ةيلمعلاب  اهمامتها لقألا يه رابخألل لينلا
 ، اـهتيطغت نـم   % ٤,٥نـم رـثكأ بازحألا يحشرمل صصخت مل   يهف نيحشرملا سيلو بازحألا ىلع

  .نيلقتسملل% ٢و ،تاباختنالل
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رــصتقا ذإ ،رــيبك 
ةــيطغتلا نــمز  

ىـلع مهب صاخ  لا
رــيغ ةــقيقد   ١٣
  .ةرشابم

نيحــشرملا نيــب 
دـصح نيلقتسملا  

قاحــس إجروــج 
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 ٢٠يلامجإب نكلو 
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 ١٣نمزب يلغرف  يردبلا ةيناثلا ةبترملا يف ءاجو  اذـه هيف يقتري يتلا ةديحولا ةانقلا يهو ،ا  بيرقت ةقيقد
ىفطصم يوازمح ورمع ،ليعامسإةليمجل ةصصخملا تاحاسملا زواجتت مل امنيب ،ةبترملا كلتل حشرملا   ،

  .ىرخألاتاونق لا يف ةمخض تاحاسم ىلع مهلوصح مغر مهنم لكل ةدحاو ةقيقد يركب

ةأرملل ةصصخملا ربكألا ةحاسملا يهو ،تاب اختنالا اهتيطغت نم% ٤,٣ةأرملل تصصخ رابخألل لينلا ةانق 
رثكألا تناك دقف ،ةأرملل ةرشابم ةحاسم تصصخ يتلا تاونقلا رثكأ تناك امك ،ةلودلل ةكولمم ةانق يف 

 ، ناملرب أوسأ نوكيس يذلا ناملربلا اذهل  اهلوصو ةبوعص تشقانوةيباختنالا ةيلمعلا يف ةأرملا نع اًثيدح
تقرطت امكةأرملا نع ربعي   .ةيفلسلا اميسال ،يمالسإلا تارايتلا يف ةأرملا ةروص ىلإ اهتاءاقل يف ةانقلا ، 

ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا رابخأب ا  ةيباختنالا ةيلمعلا يف هرودو  مامتها رثكألا رابخألل لينلا ةانق
ا رثكألا ا هو )ربمفون ٢٧، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢٠،ربوتكأ ٣٠و٢٧و٢٦( بيرقت يموي لكشب  ا ضيأ ى زايحنا

، ا  نكلو ،هفقاومل ليلحتلا وأ دقنلاب قرطتلا مدعب يرابخإلا اهعباط ىلع ظافحلااهتلواحم مغر  سلجملل ريثك
  .سلجملا اودقناذإ فويض لا ةعطاقمل اهيعيذم لخدت ام

، امك  .اهلاجر تاحيرصتو ةموكحلا تارارق ىلإ ةراشإ رثكألايه كلذك  فرش ةموكحل ا  معد رثكألا ربتعت
ةيباختنالا ةيلمعلا معدل اهتارارقو اهتاعامتجاب او اهعم اًفطاعت رثكألاو  ةكراشم ليهستل اهدوهجو  ،مامتها
  .جراخلاو لخادلا يف نيبخانلا

ةقحالمو عراشلا طبضب اهلاجر دوعوو ،تاباختنالا نيمأتل اهتادادعتسا وةيلخادلا رابخأب ةانقلا تمتها دقو 
 ، ىلع ديكأتلا ) ربمفون ٢٦، ١٥،١٦، ١١، ١٠/ ربوتكأ ٢٦،٢٧(ةددعتم تاءاقل يف تلواح امك ةيجطلبلا

 .ةيباختنالا ةيلمعلا يف اهرود

، ةانق تكهتنا  اهنكلو هلالخ تاباختنالا نع ثدحتت نل اهنأ تدكأ اهنأ مغريباختنالا تمصلا رابخألل لينلا  ،
تادايق تفاضتسا  امك ،عضولل مهتيؤرو نييفلسلا تاحيرصت لوح هترواحو ةيفلسلا ةهبجلا لثمم تفاضتسا
  .ةفلتخم تافيرعتب مهتمدقو ةيبزحلا مهتاءامتنا نع حاصفإلا نود بازحألا ضعب يف ةزراب

  

  

  

  
    



)١١٧( 
 

ا  :ةيرصملا ةيئاضفلا ةانقل يمالعإلا ءادألا مييقت - يناث
ةيلمعلاب اهمامتها ثيح نم ةلودلل ةكولمملا تاونقلا نيب  ةيناثلا ةبترملا يف ةيرصملا ةيئاضفلا يتأت

ةيلمعلا تاروطت ةعباتم ىلع تصرح ذإ ،ةيعوتلاو ةيفيقثتلا بناوجلاب ا   مامتها رثكألا اهنكلو ،ةيباختنالا
ىلع نينطاوملا زيفحتل اهتجتنأ يتلا يناغألاو ةيداشرإلا تالمحلاو ةيعوتلا تالمح ىلع ةوالع ةيباختنالا 

  .تاباختنالل اهتيطغت يلامجإ نم% ٤٠ىلع نيبخانلا لوصح رسفي ام وهو ،ةكراشملا 

اهتيطغت نم ابيرقت % ٨هل تصصخ ثيح ،ةانقلا  بازحأةمئاق سأر ىلع ةلادعلاو ةيرحلا بزح عبرت 
ام اذإ ا  وهو ،ةساردلا رادم يلع ةقيقد ٤٦٦نمز يلامجإب ةيباختنالا   بزحلا  ةنمزأب سيقيبسن ريصق نمز

  .ىرخأ تاونق يف

 ١٩٠ب يناثلا زكرملا يف رونلا بزح ءاج يف يمدقتلا ينطولا عمجتلا بزح ءاج امنيب ،ا بيرقت ةقيقد
هذه عمجتلا بزح اهيف لتحا يتلا ةديحولا ةانقلا ةيرصملا ةيئاضفلا دعتو ،ةقيقد  ١٦٣ـب ثلاثلا زكرملا

ةبترملا كلت لتحي ام ا   نيرصملا بزح مدقت كلذك ). ةثلاثلا(بلاغ يذلا دفولا بزح ىلع اًقوفتم ةبترملا
  .ةقيقد ٨٧ـب ةعباسلا ىلإ دفولا عجارت امنيب ةعبارلا ةبترملا ىلإ رارحألا
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ذإ ةرشابملا تاحاسملا ثيح نم ةصاخلاو ةلودلل ةكولمملا تاونقلا رثكأ ةيرصملا ةيئاضفلا  ٦٣,٦نأ ، 
 % ، نع ثيدحلا بنجتو اهتاشاش ىلع بازحألا ليثمت ىلع ا  دقفةرشابم اهتحاسم نم  صرح رثكألا تناك
عيزوتو نيعيذملا ةلئسأ يف رهظت ةانقلا يف تازيحتلا بلغأ نأ ظحالي امك . قيلعتلاو درلل هليثمت نود بزح
د رلاب رمألا قلعت اذإ قيلعتلاو يأرلاب ًالخدت رثكألا مه ةيرصملا ةيئاضفلا يعيذمف ،فويضلا نيب تقولا

 ، ثدحتمل ةلخادم ةعيذملا تعطق  ١١- ٢١ةقلح يف ،لاثملا ليبس يلعف ةيمالسإلا تارايتلا ىلع موجهلا يلع
رارمتسا مغر تقولا قيضب ةللعتم ةزمح حودمم تاماهتا ىلع هدر تقو ءاج امدنع رونلا بزح نم 

 .كلذ دعب ةقيقد ١٥جمانربلا 

يوقلا تاماهتا يلع تزكر اهنكلو ،ةيباختنالا ة يلمعلا يف لعافك ناوخإلا ىلع تزكر ةيرصملا ةيئاضفلا
امك ،كلذ نم عراشلا فوختو ،بعشلا سلجم يف ةيبلغألا ىلع لوصحلل يعسلاب ةعامجلل ةيسايسلا 

يف مئاوقلا ىلع ذاوحتسالاب  )دفولاو رارحألا نييرصملا(لثم ةعامجلل بازحألا تاماهتا لقن ىلع تصرح 
  .فلاحتلا

لاق يذلا ةعامجلا ءاضعأ دحأ حيرصت يلع ةانقلا تزكر ا   ءاضعأ نم برق دح ول تاباختنالا ظوبنه "ضيأ
لولفلا تاحيرصت نيبو هنيب تطبرو "ةعامجلا ةقلح يفو  ."مهدض لزعلا نوناق ردص ول دلبلا قرحب"، 

فويضلا موجهل اهتيراجمو اهتلئسأ يف نيملسملا ناوخإلا ةعامج هاجت ةعيذملا نم لماحت رهظ  ١١- ٢٢
  .ةعامجلا ىلع

نم ةثلاثلا ةلحرملا ءانثأو ،ة ياعدلا ةرتف رادم ىلعف ،نييفلسلا يلإ اهدقن يف ةيرصملا ةيئاضفلا تقرطت كلذك
، أ اذكو عارتقالا ةينوفيلتلا اهتالخادمو ةانقلل ةيجراخلا ريراقتلا مظعم تناك يباختنالا تمصلا تارتف ءانث
، نيدلل مهماحقإو نييفلسلا دقتنت ،...فورعملاب رمألا ةنجلو مهتاحيرصتو ةسايسلا يف ةلئسأ هتدكأ ام وهو  خلا

دحل اولضفته "ةلكاش ىلع ةيمكهت اهبلغأ تءاج يتلاو ،ناوخإلاو يفلسلا رايتلا نم ةانقلا فويضل نيعيذملا 
نيب خانلل ناوخإلا دشح ىلع مكقيلعت ام ،ةلادعلاو ةيرحلا بزح ءاطخأ اوميقت فيك ،ةمحل اوعزوت ىتمإ
تبثي يتلا ىرخألا فارطألا عم موجهلاو ةلئسألا نم هسفن طمنلا عابتإ نود " خلا....ناجللا باوبأ ىلع
اهتيطغت نم ةديج ةحاسم ةهبجلا بزحل تصصخ ةيرصملا ةيئاضفلا نأ مغر  . ةهباشم تاكاهتنال اهباكترا

ف ،ام ا)ةقيقد ٩٠(ةيباختنالا   عون هدض نزيحت دق ةانقلا تاعيذم نأ الإ ةعيذملا تلهاجت  ١١- ٢٧موي يف ، 
هميدقت يف ترمتساو ،ةهبجلا بزحل يمتنم هنأ ةشاشلا ىلع ءاج هفيرعت نأ مغرب فويضلا دحأ ءامتنا ركذ 

ةعيذملا تالخادم تناك  ١١- ٢٣موي يف كلذك ،فويضلا ةيقب تفرع اهنأ مغر بازحألا دحأب يدايق هنأب 
ناك ذإ ،ةهبجلا بزح سيئر دض ا  يبلس ا  هنأب نيدهاشملا رِّكذُت و ةرم نم رثكأ هتعطاقمب موقت ت زيحت سكعت

 .ينطولا بزحلاب تاسايسلا ةنجل ءاضعأ نم ناك
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تاــفلاحتلا ىوتــسم يــلع 
يتلا ةحاسملا ا   بيرقت تواست
نـم لـكل ةانقلا اهتصصخ   
ةلتكلاو يطارقميدلا فلاحتلا 

رـثكأ  (ةقيقد  ٨٧ةيرصملا 
ةحاــسم اــهنم % ٦٠نـم  

يلاــمجإ اــمنيب )ةرــشابم  ،
فلاحتل ةصصخملا ةحاسملا 

ةـقيقد   ٣٠ةروثلا رارمتسا 
اــ   ةحاــسم اــهبلغأ (بيرقت

ةاـنقلا قرطتت ملو  )ةرشابم  ،
  .يمالسإلا فلاحتلا ىلإ

اهتصصخ يتلا ةحاسملا  ابيرقت تواست دقو ،بازحألا يحشرمل اهتحاسم نم طقف% ٥ةيئاضفلا تصصخ 
ةيناثلا ةبترملا يف ءاج امنيب ةيمنتلاو حالصإلا بزح يحشرمو ةلادعلاو ةيرحلا بزح يحشرمل ةانقلا  ،
ركذلاب ريدجلاو دفولا بزح يحشرم مهيلي ةلتكلا يحشرم ليثمت ينعي امب ةرشابم تاحاسملا كلت بلغا نأ ، 
  .ةشاشلا ىلع نيحشرملا ءالؤه
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اـهلتحا يتلا ةحاسملا  
يـــلع نيلقتـــسملا 
يدــعتت ال ةيئاــضفلا 

ةانقلا ةحاسم نم % ٥
دــقو )ةــقيقد ١٦٧(  ،

نيلقتسملا ةمئاق ردصت 
هدعــس وــبأ ظفاــح  

ةــقيقد  ٥٦ةحاــسمب 
يردـبلا هـيلي ،ا     بيرقت
يفطـصم مث يلغرف  

ةيئاضفلا دعتو . ىركب
يتلا ةليلقلا تاونقلا نم 
ورـمع اـهيف عجارتي   
جروــجو يوازــمح 

ورــمع  و قاحــسإ 
دـعب ام ىلإ يكبوشلا  

  .سماخلا زكرملا

يمدقمو اهيعيذم ناسل ىلع اميسال ،لحنملا ينطولا ءاضعأ ىلع ا   موجه رثكألا تناك ةيرصملا ةيئاضفلاو
ةينوناقلا ةلّأسملا نم ا ًفوخ اوئبتخي نأ بجي لحنملا ءاضعأ"نأ نع ةعيذملا تثدحت  ١٠- ٢٨يف ف. اهجمارب

ـب ةانقلا مهتفصوو "تاباختنالايف اوسفانتي نأ نم الدب  ةانقلا تمتها امك ،لكاشملا يلعتفمو "ايرتكبلا"،   ،
ناونعب " رصم نم رشابم جمانرب"نم ةقلح تصصخو  "لولفلا"حشرتل يرصملا عراشلا ضفر لقنب 

تاباختنالل حشرتلا نم لولفلا عنم مكح ةشقانمل ةقلح ةانقلا تصصخ امك"؟مه نم.. لولفلا"  ،.  

ةحاسملا يهو ) ةقيقد ٨٥,٥(اهتحاسم نم % ٢,٥نم رثكأ ةأرملل صصخت مل ةيرصملا  ةيئاضفلا ةانق
ةأرملل تصصخ يتلا تاونقلا رثكأ نم اهنأ الإ ،ةلودلل ةكولمملا تاونقلا نيب ةأرملل تص   صُخ يتلا لقألا

ةحاسملا يلامجإ نم % ٧٦,٥لدعمب رشابم ليثمت اهثيداحأو اهجمارب يف اهتلثمو ةرشابم ةحاسم 
  .ةأرملل ةصصخملا
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هباطخ كلذكو ،تاباختنالاب صاخلا ريشملا باطخ ثب ةداعإ  ةيئاضفلا دمعتت ةلودلل ةكولمملاتاونقلا  نيب
تاعاس ىصقأ يف كلذو ،عراشلا يف نينطاوملا ضعب عم ريشملا ءاقل ثب رركت امك ،ريرحتلا ثادحأ ءانثأ 

  .ةانقلا ىلع ةدهاشملا ةورذ

انالا قايس يف نيدلا لاجرب ةيموكحلاتاونقلا مامتها ماع لكشب   دج ا  يلع رصاقدودحم ءاج تاباخت  ، 
ىلع "تاحيرصت  ةانقلا تلقندقف ، رايت يأ دقن اهنأش نم تاحيرصت يلإ قرطتلا نود ،نيبخانلل ةيعوتلا
تلقن ربمفون ١٠يفو ،ربوتكأ  ٢٩يف هيزن لكشب تاباختنالا ةماقإ ةرورض و ةيطارقميدلا لوح" ةعمج
يف امأ "نييرصملا لك ىلع ينطو بجاو تاباختنالا يف ةكراشملا"نأب ةدونش ابا بلا حيرصت  ،١٤،١٥ 

ةيباختنالا ةياعدلا يف دجاسملا مادختسا عنمب يمالسإ نيد لاجرل تاحيرصت ىلع ةانقلا تزكر ربمفون 
  .لعفلا اذه ميرجتل عيرشتب مهتبلاطمو
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  ةيضرألا ةيناثلاةانقلل يمالعإلا ءادألا مييقت  -اًثلاث

نمزلا يلامجإ نأ ذإ ،ةيباختنالا ةيلمعلاب ا   مامتها ةصاخلاو ةماعلا تاونقلا لقأ يه ةيضرألا ةيناثلا ةانقلا
  .ةساردلا ةدم يه رهشأ ةثالث رادم ىلع طقف ةقيقد ١٨٥٧تاباختنالل هتصصخ يذلا 

ا  فيقثتو ةيعوتل اهصيصخت مت )ةقيقد ٩٤٧(بيرقت ةانقلل ةيباختنالا ةيطغتلا ةحاسم فصن نأ ركذلاب ريدجلا  ،
رثكألا يه ةانقلاف ،عارتقالا لحارم ريراقتو ةياعدلا ريرقت اهل صلخو قبس يتلا ةظحالملا يهو ،نيبخانلا 

ةلودلل ةكولمملا تاونقلا نيب نيبخانلاب ا    .مامتها

كأ يهو%)١٥,٣(ةانقلا يف بازحألل تصصخ ةحاسم ربكأ يلع ةلادعلاو ةيرحلا بزح لصح  ةبسن رب ، 
 ـب بازحألا نيب ةيناثلا ةبترملا ىلإ دفولا بزح مدقت نيح يف .ةلودلل ةكولمم ةانق يف بزحلا اهيلع لصح

نأ امك ،ا % ٦,٤  ضيأ ةلودلل ةكولمم ةانق يف دفولا اهيلع لصح يتلا ربكألا ةبسنلا يهو ،ةانقلا ةحاسم نم
ةماع ةانق يأ يف دفولا اهيلع لصح ةرشابم ةحاسم ىلعأ ا % ٨٥  ضيأ يهو ،ةرشابم تناك ةيطغتلا كلت نم
  .ةصاخ وأ

بازحألاـب ةانقلا مامتها  
 ، ةياغلل دودحم ةيلاربيللا

بزــح ءاــج ثــيح 
رارــحألا نييرــصملا 
يرــصملا بزــحلاو  
يعامتجالاو يطارقميدلا 
اـمنيب ،ةـمئاقلا ليذ يف   
بازـحأ مهيـلع تمدقت   
حالـصإلا لـثم ىرخأ   
ةـــهبجلا ،ةـــيمنتلاو 
يــبرعلا ،يطارقميدــلا 
يرـصانلا يطارقميدلا  
ينطوـــلا عـــمجتلاو 

  .يمدقتلا
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  اهنم تازواجتلا ضعب ادع اميف ،ام اعون يربخ دودحم راطإ يف ةيمالسإلا تارايتلا تلوانت ةيناثلا ةانقلا
يمسُت بازحأ كانه نأ "ةيرخس ةجهلب ) ةايحلل نيدلا(جمانرب ةمدقم تلاق  ١١- ١٧يف لاثملا ليبس يلع 

يفو "ةيمالسإ اهسفن ةحاسلا ىلع ةدوجوملا ةيمالسإلا ىوقلا ) ئرج مالك(جمانرب مدقم هبش  ١١- ٢١، 
ناوخإلا تاقالع ثحبب خيراتلل ةداهش جمانرب لالخ نم ةيناثل ا ةانقلا تمتهانكلو  .لحنملا ينطولا بزحلاب

ن ، م ةقلحلا فيض ناكو ةيجراخلا تارايت نع ثيدحلل ةقلح ةانقلا تصصخ وبرغلا يف قباسلا ناوخإلا قس
 .برغلا نييلاربيللا نم رثكأ ناوخإلا ةعامج نع تقثبنا ةيلاربيل

ةاــنقلا ماــمتها  ادــب
 ، ادج دودحم تافلاحتلاب
ةــلتكلا تءاــج دــقف 

زـكرملا   يف ةيرصملا
ةــقيقد  ٣٢ـــب لوألا

ءاــج اــمنيب ،اــبيرقت 
ةروثلا رارمتسا فلاحت 

 ــب ةيناثلا ةبترملا  يف
ءاـجو ،طقف ةقيقد   ١٦

يمالــسإلا فلاــحتلا 
يطارقميدلا فلاحتلاو 

 ــب ةـمئاقلا ليذ   يف
٧، طقف قئاقد  ٥ قئاقد

. روهـش  ٣رادم ىلع 
ةفيعض تاحاسم يهو 

اـهت  اليثمب ةنراقم ادج
  .ىرخأتاونق  يف
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مـل يهف  . نوحشرملا سيلو بازحألا ىلع اهمامتها روحمتي ةلودلل ةكولمملا تاونقلا ةيقب لثم ةيناثلا ةانقلا
  . تاباختنالل اهتيطغت نم% ٢,٨نم رثكأ بازحألا يحشرمل صصخت 

ةحاـسم نـم ىربكلا ةبسنلا    يلع ةيمنتلاو حالصإلا بزح يحشرماهيف زاح يتلا ةديحولا ةانقلا  يه دعتو
،  ١٣ـب ةيناثلا ةبترملا يف ةيرصملا ةلتكلا يحشرم ءاج امنيب ،ةقيقد ٣٦يلامجإب بازحألا يحشرم  ةقيقد

 :يلاتلا مسرلا يف نيبم وه امك كلذو، طقف قئاقد ٣ـب ةلادعلاو ةيرحلا يحشرمو

  
  

ةانقلا تصصخ 
نم % ٦ةيناثلا 

اـــــهتيطغت 
ةــــيباختنالا 
نيحــــشرملل 
ءاجو ،نيلقتسملا 
يركب ىفطصم 

زــكرملا  يــف
 ٦٢نمزب لو ألا

   .ابيرقت ةقيقد
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مكح رودص دعب الإ لحنملا ينطولل نيمتنملا نيلقتسملا نيحشرملا نع ثيدحلاب ةيناثلا ةانقلا متهت مل 
اذإ  امو ،هيلع ةبترتملا جئاتنلاومكحلا يف اهمامتها رصحناو ،كلذ دعب هنع ع وجرلاو مهداعبتساب ةمكحملا
لزع ىلإ ىدؤيس هتغيصب لزعلا نوناق نأ ىلإ رظنلا تتفل دقو ،ةيباختنالا ةيلمعلا ريس ىلع رثؤ يس تناك
و ،ةيلخادلاب ايناثلا ةانقلا دعت امك. اهلك ةيباختنالا ةيلمعلا نالطبو فرش  اًثحب رثكألا  اهنكلمامتها لقألا ة
، نيمأتلا ىلع ةطرشلا ةردقل يباختنالا دهشملا جمانرب يف هلوح تاهاجتالا تفلتخاو  كلذ ةشقانم ترركف
 ).ربمفون ١٣،٢٠،٢١(

عارتقالا نم مايأ لبق يأرلا عالطتسال جئاتن اهضرعب ةيباختنالا ةيطغتلل ةينهملا ريياعملا تقرخ ةيناثلا ةانقلا 
  %. ٣٠ىلع نيي فلسلا لوصحو ةيناملربلا دعاقملا نم% ٤٠ىلع ناوخإلا لوصح ىلإ ريشي 

نم اهسفن ةقلحلا يفو يباختنالا تمصلا مرتحت اهنأ  -يباختنالا دهشملا جمانرب ربع- ةيناثلا ةانقلا تلاق امك 
يف هئارآ لوح هعم تثدحتو ةلادعلاو ةيرحلا بزح دعاسم نيمأ تفاضتسا ربمسيد  ١٣موي جمانربلا 

ةيرحلا راعش يف هتشقان اهنأ بيرغلاو ةأرملاو ةحايسلا نم رونلا بزح فقومو يمالسإلا رايتلا دوعص  ،
 .يباختنالا تمصلاب همازتلا لوح ةيباختنالا راقملا ىلع هعضو يذلا ةلادعلاو

اهيلع درلاو اهميرحت ىواتفو نيدلاب ةحايسلا ةقالع لوح جمانرب ةانقلا تمدق ا   ضيأ تمصلا ةرتف ءانثأ يفو
سانلا فيوخت يف مالعإلا رود لوح ةيمالسإلا ة عامجلا مساب ثدحتملل تالخادمل جمانربلا لالخ تعمتساو
  .يمالسإلا رايتلا نم
  

   



)١٢٦( 
 

  ةصاخلا تاونقلل يمالعإلا ءادألا مييقت
  

لثمت ثيح ،ةيباختنالا ةيطغتلاب ا  ةيطغتلا يلامجإ  نم% ٦٢اهتيطغت مامتها رثكألا يه ةصاخلا تاونقلا
يلثممو نيحشرملل اهتصصخ يتلا ةرشابملا تاحاسملا ثيح نم لقألا اهنكلو ،تاباختنالل ةينويزفلتلا 

ـب ردقت يتلاوبازحألا   .اهتحاسم نم% ٤٦,٦ ، 

اذه يف لقألا ةايحلا ةانق دعت امنيب ،ةيباختنالا ةيلمعلاب ا  ONTVةانق دعت   مامتها ةصاخلا تاونقلا رثكأ
لاب ا ٢ميرد ةانق تناك ،ةرشابملا تاحاسملا يوتسم يلع هنا الإ. ددصلا  رداصمل رشابملا ليثمت مامتها رثكألا

  %.٢١,٩ةرشابملا تاحاسملا يف لقألا يه ةايحلا ةانق امنيب % ٥٨,٩ةبسنب اهرابخأ 

  يلامجإلا  ةرشابملا ريغ  ةرشابملا ةيطغتلا  ةانقلا
ONTV ةقيقد ٥٨٦٢,٩٣  ةقيقد ٢٨٢٧,٢٩  ةقيقد ٣٠٣٥,٦٤  

  ةقيقد ٣٦٤٩,١٧  ةقيقد ١٤٩٩,٩٥  ةقيقد ٢١٤٩,٧٦  ٢ميرد
CBC ةقيقد ٣٦٣٧,٥٢  ةقيقد ١٨٦٣,٦٦  ةقيقد ١٧٧٣,٦٨  

  ةقيقد ٣٣٢٩,٠٧  ةقيقد ٢٦٠٠,١٤  ةقيقد ٧٢٨,٩٣  ةايحلا
  

ثتلاو ةيعوتلا نونفب ا  نم طقف % ٢٠نوبخانلا لتحا ثيح ،نيبخانلل فيقمامتها لقألا ةصاخلا تاونقلا
اهتصصخ يتلا ةبسنلا ا، واهتاحاسم  يتلا ٢ميرد ةانق ادع اميف%) ٢١(نيبخانلل  ةانق لك بيرقت تواست مل ، 
  .اهتحاسم نم% ١٢يوس  مهل صصخت
  

ةصصخملا ةحاسملا   ةيطغتلا ةحاسم يلامجإ  ةانقلا
   نيبخانلل

  يلامجإلانم نيبخانلا ةحاسم ةبسن 

ONTV ٢١  ١٢٣٨,٦٠  ةقيقد ٥٨٦٢,٩٣%  
  %١٢  ٤٦٦,٢٢  ةقيقد ٣٦٤٩,١٧  ٢ميرد 

CBC ٢١,٨  ٧٩٣,٠٧  ةقيقد ٣٦٣٧,٥٢%  
  %٢١,٦  ٧٢٢,١٣  ةقيقد ٣٣٢٩,٠٧  ةايحلا

  



 

دمتعا اهضعبف ،بولسألا يف تفلتخا نكلو ةيمالسإلا تارايتلا ىلع اهموجه يف ةصاخلا 
 (ONTV لثم داوم جاتنإ ىلع دمتعا مهضعبو

يه ةصاخلا ةيئاضفلا تاونقلا ماع لكشب نكلو 
 - CBC(رونلا بزح سيئر ،ناسح دمحم لاثمأ ،ةيفلسلاو ةيمالسإلا تارايتلا زومرل ةفاضتسا رثك 

لاغ مهتاءاقل نأ الإ اياضقلا ىلع بصنت ام ا ،  ب
  .ةيسايس تاليلحت وأةيباختنا جماربل قرطتلا نود 
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تاوــنقلا هباــشتت مــل 
عــيزوت يــف ةــصاخلا 
يلع بازحألا تاحاسم 
تـعونت ثيح ،اهتشاش  
نـم ةيبزحلا اهتاليضفت  
نأ الإ ،ىرــخأل ةاــنق 
ةــعبرألا بازــحألا  
عـقاوم يلع نيسفانتملا  
تاوـنقلا يـف ةرادصلا   

ن ييرـصملا مه ةصاخلا 
ةـــيرحلا رارــحألا   ،

  .دفولا ،رونلا ،ةلادعلاو

دمتعا اهضعبف ،بولسألا يف تفلتخا نكلو ةيمالسإلا تارايتلا ىلع اهموجه يف ةصاخلا تاونقلا تقفتا 
ONTV)(نيعيذملا ىلع رخآلا ضعبلاو ) CBC(فويضلا ىلع 

ماع لكشب نكلو  ).ةايحلا ةانق(ةيناديملا تاساردلا وأ يأرلا تاعالطتسا 
رونلا بزح سيئر ،ناسح دمحم لاثمأ ،ةيفلسلاو ةيمالسإلا تارايتلا زومرل ةفاضتسا رثك 

رمزلا قراط )نكمم جمانرب ميرد ىلع(،    لاغ مهتاءاقل نأ الإ)٢ءاسم ةرشاعلا  ،
ةيباختنا جماربل قرطتلا نود ) رمخلاب حيرصتلا –ةحايسلا  –ةأرملا عضو 

يوتــسم يــلع 
مل ا   ضيأ تافلاحتلا
ةـمئاق كانه نكت  
عــمجت 
 ، ةصاخلا تاونقلا
تــتوافت دــقف  
ةانق لك تاليضفت 
تاــفلاحتلا نيــب 

  

حزب النور حزب الوفد

CBC الحیاة 
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تاوــنقلا هباــشتت مــل 
عــيزوت يــف ةــصاخلا 
يلع بازحألا تاحاسم 
تـعونت ثيح ،اهتشاش  
نـم ةيبزحلا اهتاليضفت  
نأ الإ ،ىرــخأل ةاــنق 
ةــعبرألا بازــحألا  
عـقاوم يلع نيسفانتملا  
تاوـنقلا يـف ةرادصلا   

يرـصملا مه ةصاخلا 
رارــحألا 

دفولا ،رونلا ،ةلادعلاو

تاونقلا تقفتا 
فويضلا ىلع 

ةيناديملا تاساردلا وأ يأرلا تاعالطتسا 
رونلا بزح سيئر ،ناسح دمحم لاثمأ ،ةيفلسلاو ةيمالسإلا تارايتلا زومرل ةفاضتسا رثك ألا
نكمم جمانرب
ةأرملا عضو ( ةريثملا

يوتــسم يــلع 
مل ا   ضيأ تافلاحتلا
ةـمئاق كانه نكت  

عــمجت  ةدــحوم
 ، ةصاخلا تاونقلا
تــتوافت دــقف  
ةانق لك تاليضفت 
تاــفلاحتلا نيــب 

  .ةعبرألا 



)١٢٨( 
 

رثكأ  ٢ميرد ةانق دعت، و%)14(بازحألا يحشرمل ةصاخلا تاونقلا اهتصصخ يتلا ةحاسملا طسوتم 
اهتيطغت ةحاسم نم  %)١٨,٣( مهل تصصخ ثيح ،بازحألا يحشرمب امامتها ةصاخلا تاونقلا
  . بازحألا يحشرمل اهتحاسم نم طقف %)١٠,٢(ـب ةمئاقلا ليذ يفةايحلا ةانق يتأت امنيب  ،تاباختنالل

ا تها رثكألا يه ٢ميرد ةانق ربتعتثيح ،نيلقتسملا نيحشرملا عم رركتي هسفن رمألا   تصصخو ،مه بمام
، %)١٣,٧(مهل    %).٥,٦( ـب ةمئاقلا ليذ يف ةايحلا ةانق يتأت امنيب ةيباختنالا ةيلمعلل اهتيطغت ةحاسم نم

يف ةأرملل ةصصخملا ةحاسملا طسوتم زواجتي مل ذإ ،ةأرملا ليثمتب ا   مامتها لقألا يه ةصاخلا تاونقلا
ميرد ةانق تناك دقو%٣,٢ةصاخلا تاونقلا   ،٢  تصصخ ثيح ةحاسملا ثيح نم ةأرملاب ا مامتها رثكألا

  .ةحاسملا نم% ٢,١نم رثكأ اهل  CBCةانق صصخت مل امنيب ،تاباختنالل اهتيطغت يلامجإ نم % ٣,٤اهل 
ةأرملا ةحاسم ةبسن   يلامجإلا  ةرشابملا ريغ ةيطغتلا  ةرشابملا ةيطغتلا  ةانقلا

  ةانقلا ةيطغتل ةبسنلاب
ONTV ٣,٢(  ةقيقد ١٨٨,٢٦  ةقيقد ٤٠,٤٥  ةقيقد ١٤٧,٨١(%  

  %)٣,٤(  ةقيقد ١٢٤,٣٢  ةقيقد ٢٥,٨٩  ةقيقد ٩٨,٤٣  ٢ميرد 
CBC ٢,١(  ةقيقد ٧٧,٢٢  ةقيقد ١٩,٩٦  ةقيقد ٥٧,٢٦(%  

  )%٣(  ةقيقد ١٠٢,٢٢  ةقيقد ٣٩,٤٢  ةقيقد ٦٢,٨٠  ةايحلا
 

،  ةصاخلا تاونقلامامتها  دودحم مامتها تاونقلا ضعب هتراعأ اميفف ،عونتمو فلتخم ادب يركسعلا سلجملاب
نم ءاوس هيلع موجهلاو هدقنب ضعبلا متها امنيب ،ظوحلم لكشب هرابخأو هتاحيرصت ىلع ىرخأ تزكر 

، نأ الإ  .فويضلا وأ جماربلا يمدقم لالخ يركسعلا حاجنب فارتعالا نم ةفوختم تدب ةصاخلا فحصلا
 .عارتقالا تايلمع ءانثأ يروثلا اهعباط ديكأت ىلعةصيرحو 

،  ةصاخلا تاونقلا ةيموكحلا تاونقلا نم تاباختنالل اهتادادعتساو اهتاحيرصتو ةموكحلا رابخأب امامتها لقأ
 .لقأ ادب اياضقلا هذه ىلع ةصاخلا تاونقلا زيكرت نأ الإ ،مامتهالا لحم اياضقلا ةيعون يف امهكارتشا مغرف
، قيضقاطن ىلعو دودحم ةيباختنالا ة يلمعلا يف ةيلخادلا رودب ةصاخلا تاونقلامام تها ءاج كلذك

  . ONTV، وCBCتاونق ىلع اصوصخو 
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 :ONTVةانق ل يمالعإلا ءادألا مييقت - ًالوأ

اهتيطغت ةحاسم غلبت ثيح ،ةيباختنالا ةيلمعلاب ا   ةيطغت ةحاسم يلامجإ نم % ٣٥,٥مامتها رثكألا يه
ىلع ةانقلا صرحت ذإ ،ةيباختنالا ةيطغتلا ةحاسم نم %  ٢١نوبخانلا لتحي و. تاباختنالل ةصاخلا تاونقلا

ميهافم ميدقتب متهي يذلا ) ىنعمو ةملك(جمانربل ةفاضإلاب اذه ،مهجمارب مظعم نمض ةيفيقثت ةرقف دوجو 
ةانقلا اهتجتنأ يتلا يناغألا ضعب ىلع ةوالع ،ةيباختنالا ةيلمعلاب ةقلعتملا تاحلطصملا ضعبل ةحضاو 

ةانقلا تصصخ امك ". عيبلل شم يتوص"، "هيا نم فاخنب"ةينغأ لثم ةيباختنالا ةكراشملا ىلع ثحلل 
، بلا بزح سيئر لك هيف ضرعي" رصم بازحأ"مسا تحت جمانرب  هفادهأو بزحلل يباختنالا جمانر

اهضرع متي نيبخانلا ةيعوتل ةينالعإ تالمحو تاباختنالل ايلعلا ةنجلل ةعبات ةيفيقثت تانالعإ ىلإ ةفاضإلاب 
نيلوئسملا ةبلاطمو ةصاخلا تاجايتحالا وذ بخانلاب  ONTVةانق مامتها وه ركذلاب ريدجلاو . لصاوفلا يف
 .ةكراشملا نم نكمتيل ةمزاللا تايناكمإلا ريفوتب

اهفويض رايتخا يف يلاربيللا اهزايحنا يفني ال اذه نكلو ،عونتلاو ةيدايحلاب ا   مازتلا رثكألا تناك ةانقلا
ةمئاق رارحألا نييرصملا بزح ردصت دقف . ةيمالسإلا رداصملاو فويضلا باسح ىلع اهرداصمو

بزحلا اهيلع لصح ةبسن ربكأ يهو ،ةيطغتلا يلامجإ نم % ٨لتحا ثيح ،ةانقلا اهب تمتها يتلا بازحألا 
، نم % ٧٢ةبسنب ةانقلا ةشاش يلع رشابم ليثمتب بزحلا يظح امك  ةماع وأ ةصاخ ةيئاضف ةانق يف

ةانقلا تداتعا يتلا تانالعإلا ةفاثكل عجري ةحاسملا كلت نم ريبك ءزج نأ ىلإ ةراشإلا ردجت نكلو . هتحاسم
  .ةياعدلا ةرتف لالخ اميسال اهلصاوف مظعم يف اهعيذت نأ
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ةرشابملا ةيطغتلا ةبسن زواجتت مل امنيب . طقف ةقيقد ١٥قرافب  يناثلا زكرملا يف ةلادعلاو ةيرحلا بزح ءاج
عجارت امنيب . ةانقلا ةشاش يلع هيحشرمو بزحلا يلثمم ليثمت ةقيقح سكعي امب% ٣٣ةانقلا يف هب ةصاخلا 

  .ةانقلا يف ةيباختنالا ةيطغتلا ةحاسم نم% ٦ـب ةثلاثلا ةبترملا ىلإ رونلا بزح

 ، ةيرحلا بزح تافالخ يلع حيشرتلا باب حتف ةرتف لالخ ةانقلا تزكر يفيكلا ليلحتلا ىوتسم ىلع
رثكألا  ONTVةانق يعيذم نأ امك ،ءامسألا بيترتو مئاوقلا لوح فلاحتلا لخاد بازحألا يقاب عم ةلادعلاو 

مساب اصوصخو رابخألا ىلع مهتاقيلعت يف نيملسملا ناوخإلاو ةيفلسلا ةعامجلا ءاضعأ ىلع موجهلاب ًالخدت 
ناوخإلا دوعص لوح ةلئسأب جزلا ةانقلا دمعتت تاراوحلا ةفاك يف كلذك يليسعلا دمحأ ،دجام مير ،فسوي  ،

هيجوت ةانقلا دمعتت ام ا  مهتاهاجتاب نيفورعم صاخشأل ةلئسألا هذه  بلاغو ،ةيراجلا ثادحألا نم مهفقاومو
موجهلل ةعيرذك اهيف ناوخإلا ةكراشم مدعو ريرحتلا ثادحأ ةانقلا تمدختسا دقو ،يمالسإلا رايتلل ةيداعملا 

  .ثادحألا نم ناوخإلا فقوم لوح لاؤس هيجوت دمعتت تناكو مهيلع

يرصملاب اندلب جمانرب يف كلذك ،رار حألا نييرصملا بزحو ةلتكلا تانالعإ فيثكتب ةانقلل ماع هجوت كانه
رارحألا نييرصملا بزح ةفاضتسا دنع  ٢٧/١٠موي نكلو هقيقد  ٤٠اهتدم بازحألا نع ةرقف دجوت 

ةقيقد  ١٦رمتسا ةقلحلاب ةصاخلا ةداعإلا نع هيونت ةشاشلا ىلع ضرع امك ،ةقيقد  ٥٢ةرقفلا تقرغتسا 
ريدقت تاداهشل ضرع نع ةرابع روكيدلا ن اك سريواس بيجن ءاقل يف كلذكو ،ةداع ثدحي ال اذهو
  .سريواس اهيلع زاح عوردو

ردصت تافلاحتلا  ىوتسم ىلع
ةيرــصملا ةــلتكلا فلاــحت  
 ، ةانقلا ىلع تافلاحتلا تاحاسم

لـك نع دي  زي ةحاسم يلامجإب
رارح ألا نييرصملا بزح نم
امنيب %)٩( ةلادعلاو ةيرحلاو  ،
 يف ةروثلا رارمتسا فلاحت ءاج
ةحاـسم سمخب ةي  ناثلا ةبترملا

 فلاـحتلا هـيلي    ا،بيرقت ةلتكلا
باــغ اــمنيب ،يطارقميدــلا 

  .ةانقلا نع يمالسإلا فلاحتلا
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ةبسنب نيحشرملا ةمئاق ةلتكلا يحشرم ردصت ا   يحشرم مهيلي %)٤٤(ضيأ بازحألا يحشرم يوتسم ىلع  ،
نيرصملا بزح يحشرم ءاج امنيب ،ا  ٢١قرافب ةلادعلاو ةيرحلا   . ةثلاثلا ةبترملا يف رارحألابيرقت ةقيقد

ةيرحلا يحشرمل ةصصخملا ةرشابملا ريغو ةرشابملا ةحاسملا نيب حضاو نزاوت كانه نأ نم مغرلابو 
ريغ ةحاسملا نم ربكأ ةرشابم ةحاسمب اوظح رارحألا نييرصملاو ةلتكلا يحشرم نأ الإ ،ةلادعلاو 

يلاتلا مسرلا يف نيبم وه امك كلذوةانقلا ةشاش ىلع ًاليثمت رثكألا مهنأ ينعي امب ،ةرشابملا  ،: 

 
 

نيلقتــسملا لــتحا 
ةحاسم نم % ٩,٦

ةـيباختنالا ةيطغتلا  
ردصت دقلو ،ةانقلل 

نيلقتــسملا ةــمئاق 
  ، يكبوـشلا ورمع
ورـمع ءاج امنيب  

 يــف يوازــمح
يناــثلا زــكرملا 

  .)ةقيقد ٢٠( قرافب
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ا ONTVةانقل ةيمالعإلا ةيطغتلا يف ربكألا لعافلا مه لولفلا نأ لوقلا نكمي  مامتها تاونقلا رثكأ يهف  ،
نم لولفلا عنمل لزعلا نوناق رودص ةرورض ةركف ىلع ا   زيكرت رثكألا اهنأ امك ،لولفلا ىلع موجهلاب

ىلع لو لفلا دوجو ببسب بازحألا لخاد تاقاقشناو تافالخ ثودح ةركف كلذكو ،تاباختنالا يف ةكراشملا
زاوج مدعب رهزألا لاجر دحأ ىوتفب ا . ةلتكلاو دفولا لثم بازحألا ضعب مئاوق  مامتها رثكألا تناك امك
  .ةمصاعلا نمو ،تيشنام(جمارب  هتشقان ام وهو ينطولا ءاضعأ لاومأ ميرحت ىوتفو لولفلا نم جاوزلا

يف نوعطلا ميدقت ةيفيك دهاشملا فيرعت ب يرصملاب اندلب جمانرب لالخ نم ONTV ةانق تمتها كلذك
 ، لولفلا نيحشرم مئاوق ىلع يوتحي يذلا عقوملا ا  ضيأ تركذ امك ،ناملربلا نع لولفلا داعبإل تاباختنالا

 ، لولفلا دض نوعطلا ميدقت نم رثك  مكح ىلع ةانقلا تزكر امك يس لزعلا نوناق ليعفت مدع نأ تركذو
دجام مير تماق امك  .تاباختنالا يف ةكراشملا نم لحنملا ينطولايحشرم عنم مكح ذيفنت فقوب ةمكحملا 

وهو مهمئاوق ل همضو مهعم هنواعت ىلع لحنملا ينطولا ءاضعأ نم ريدقت ةداهشب يودبلا ديسلا ةهجاومب
  ."اهتكربف"ـب جمانربلا دادعإ مهتا هرودب

، % ٣,٢ةأرملا رابخأ تلتحا  امك ،ا  ١٨٨بجومب ةانقلل ةيباختنالا ةيطغتلا ةحاسم يلامجإ نم  بيرقت ةقيقد
  %.٧٨,٢ةبسنب ةانقلا ىلع رشابم ليثمتب تظح 

هتارارق مهأب دهاشملا فيرعتب تمتها دقف ،زكرم  ريغو يعيبط يركسعلا سلجملاب ةانقلا مامتها
يركسعلا فقاومل ضراعمو ديؤم نيب فويضلا عونت يلع تصرح امكهتاحيرصتو  ةانقلا دعتامك  .، 

اب ا  ، مامتها رثكألا نيمأت ىلع ةيلخادلا ةردق لوح ا ةانقلا حرطت ثحبلا ةرتف رادم ىلع فةيلخادل  يروحم ًالاؤس
ا ) يرصملاب اندلب(جمانرب ناك دقو . يرصملا عراشلا نيبو اهنيب ةقثلا ةدوعو تاباختنالا مامتها رثكألا

يحأ ككشو نيمأتلا ىلع ةيلخادلا ةردق لوح لاؤسل ا    .ةردقلا كلت يف اًناحرط رثكألاو ،ةطرشلا تاعوضومب

ىلوألا ةلحرملا لالخ يباختنالا تمصلل اهقرخ اهزربأ ناك يتلا ةينهملا تافارحنالا ضعب ةانقلا تبكترا 
ةمزتلم اهنأ دجام مير تلاق ثيح ،نيتقحاللا نيتلحرملا يف هنع تفقوتو هتكرادت يذلا رمألا ،عارتقالا نم 

أ عمو ا  مدق مث ،دفولا بزح نالعإ ءاج جمانربلل لصاف لو بيرقت ةعاس عبر دعبو يباختنالا تمصلاب
نع ةينغأو يفطصم تعلط قراطل ا  "لولفلا بختنت ال"ناونعب ريرقت جمانربلا   روص ريرقتلا ضرعتساو

فقوم جمانربلا ضرعتسا تمصلا نميلاتلا مويلا يفو ،ةيرصملا ةلتك لل ةياعد تاتفال اهيف رهظ لولفلا  ،
يجراخ ريرقت يف ةيباختنالا هراقم ةروص ضرع لالخ نم يباختنالا تمصلا نم ةلادعلاو ةيرحلا بزح 

فقوم  ONTVىلع تيشنام جمانرب ىنبت تمصلا مايأ لالخ كلذك . تمصلاب نومزتلم اهيلع بتك دقو
  .فحصلا يف بزحلا تاحيرصت ضعب ىلع هقيلعت يف دفولا بزح نم حضاو يبلس
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ا   :٢ميرد ةانقل يمالعإلا ءادألا مييقت - يناث

اهتيطغت لكشت ثيح ،ةيباختنالا ةيلمعلاب اهمامتها ثيح نم تاونقلا نيب ةيناثلا ةبترملا يف  ٢ميرد ةانقيتأت 
ةصاخلا تاونقلا رثكأ هتاذ تقولا يف دعت اهنكلو ،ةصاخلا تاونقلل ةيباختنالا ةيطغتلا يلامجإ نم % ٢٢

، نيحشرملاو بازحألل ةرشابملا ةيطغتلاب ا  ةحاسم نم % ٥٩ةرشابملا ةيط غتلا لثمت ذإ مامتها ةماعلاو
  .ةيباختنالا اهتيطغت

مل ذإ ،نيبخانلاب ا  ٢ميرد ةانق  مامتها لقألا اهنأ امك ،فيقثتلاو ةيعوتلا بناوجب ا  مامتها ةصاخلا تاونقلا لقأ
لوزنلا ىلع نينطاوملا ثحل ةيزيفحت تانالعإ يلع ترصتقا ،اهتحاسم نم % ١٣نم رثكأ مهل صصخت 

يف نييرصملا تلوانت ةرهاقل ا تيقوتب جمانرب نم ةقلحو). كتمأ لبقتسم يف كتمصب طح(لثم تاباختنالل 
ضعب يلإ ةفاضإلاب ،تيوصتلا مهل حصي يك ذختُت نأ نكمي يتلا تاءارجإلاو ،تيوصتلا ةيفيكو جراخلا 

يواضرقلاو يوالحكلا ةلبع تاحيرصت لثم تيوصتلا يف ةكراشملا ىلع نيبخانلا ثحب ةقلعتملا ىواتفلا 
راتخت نميف هللا يقتاو ىرتش  ةمايقلا موي هيلع بساحتس ةنامأ كتوص نأب رهزألا خيشو  ي وأ عاب  ي نأ رذحاو
  .رئابكلا نم روزلا ةداهش نأو

يهو %) ٢٠(ةقيقد  ٧٤٠ةحاسم يلامجإب  ٢ميرد ةانق تامامتها ةمدقم يف ةلادعلاو ةيرحلا بزح ءاج
ةيناثلا ة بترملا يف رونلا بزح ءاج امنيب ،ةماع وأ ةصاخ ةانق يف بزحلا اهيلع لصح يتلا ربكألا ةبسنلا
ةرشابم تاحاسمب رارحألا نييرصملا بزحو دفولا بزح هيلي ،ةحاسملا يلامجإ نم طقف % ٦ـب نكلو
ةفاسم ىلعو تقولا مظعم ةدياحم ةانقلا ةيطغت تءاج ماع لكشبو  .ريبك دح ىلإ ةنزاوتم ةرشابم ريغو
ل اًغلابم اامتها ةانقلا طعت ملو ،ةيسايسلا تارايتلا فلتخم نم ةيواستم يلع تزكر اهنكل ، ةيمالسإلا تارايتلم
  .ةيلاربيللا تارايتلل تاكاهتنال قرطتل تبنجتو دفولاو ةلادعلاو ةيرحلاو رونلا بازحأ تافالخو تاكاهتنا
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تردصت ،تافلاحتلا ىوتسم ىلع 
 ٢٢٠ب ةمئاقلا ةيرصملا ةلتكلا 

فلاــحت هــيلي %)٦( ةــقيقد  ،
، ١٤٠,٥٠ــب  ةروثلا رارمتسا

يطارق ميدـلا فلاحتلا ءاج امنيب 
ةـقيقد   ٣٤ ــب ةمئاقلا ليذ  يف

 لـصحي مل نيح   ي، فطقف ابيرقت
نم رثكأ ىلع يمالسإلا فلاحتلا 

 .ثحبلا ةرتف رادم ىلع قئاقد ٦
  

مهل تصصخ ثيح ،بازحألا يحشرمب ا  ٢ميرد ةانق دعت  اهتيطغت ةحاسم نم % ١٨,٣٢مامتها رثكألا
ةلادعلاو ةيرحلا يحشرم دصح . ةصاخلا تاونقلا نيب اهيلع اولصح ةبسن ىلعأ يهو ،ةيباختنالا ةيلمعلل
رشابملا ليثمتلا نم ربكألا لدعملا ىلع اولصح امك بازحألا يحشرم ةيطغت نم ربكألا ةبسنلا  ،)١٦٠ 
مهيلي)ةقيقد  .ةلادعلاو ةيرحلا يحشرمل ةصصخملا ةحاسملا ثلثب نكل رونلا يحشرمو ةلتكلا يحشرم ، 
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ميرد ةانق ا  مهل تصصخ نيذلاو نيلقتسملا نيحشرملاب ا  ٢ضيأ  اهتيطغت نم % ١٣,٧مامتها رثكألا يه
 ،   :يلاتلا وحنلا يلع ةعزومةيباختنالا

  
  

دقف ،مهبازحأو لولفلا نع ثيدحلاب ا  ٢ميرد ةانق   ةعبطلا جمانرب ضرع قايس يف اوركُذ مامتها لقألا
بزحلا ءاضعأ داعبتسا نوناق راطإ يف مهركذ مت امك ،يناملسمل ا نم قيلعت يأ نود طقف رابخألل ىلوألا

ةانقلا تماق  ١١/ ١٤موي نكلو ،مهدض ةانقلا نم زيحت يأ نود طقف هل ةمكحملا ضفرو تاباختنالا نم 
تناكو لولفلا حشرت نأشب رداصلا مكحلا لوح سانلا ءارأ نع ةيجراخ ريراقت ضرعب ةقيقحلا جمانرب ربع 

يدايق يريرحلا زعلا وبأل ةينوفيلت تالخادمب جمانربلا ماق امك ،ا  ةضفار ءارآلا بلغا  مات ا  ضفر رارقلل
طسولا بزح سيئر بئان ناطلس ماصعو ،ةماركلا بزح سيئر دوبع دعسو ،يبعشلا فلاحتلا بزح 

  .رارقلا اوضفر مهعيمجو

تاونقلا نيب ةيباختنالا ةيلمعلا يف لعافك ةأرملاب ا ٢ميرد ةانق  مهل تصصخ ثيح ،ةصاخلا  مامتها رثكألا
ىلعأ يلع ةأرملا تلصح امك ،ثحبلا ةرتف رادم يلع ةقيقد  ١٢٤,٣٢عقاوب ةيباختنالا اهتيطغت نم % ٣,٤

كلت نم ربكألا ءزجلا نأ الإ ،اهل ةصصخملا ةحاسملا نم % ٧٩عقاوب ةانقلا لخاد رشابم ليثمت ةبسن 
ةبوعصب ترقأو داوسلاب نهحشوت ةانقلا  تدقتنا ذإ ،ةيفلسلا بازحألا يف ةأرملا ةروص يلع زكر ةحاسملا
  .ناملربلا يف نهعم لصاوتلا
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ههاجت ةيباجيإ رثكألاو يركسعلا سلجملا رابخأب ا ٢ميرد دعت  ، مامتها رثكألا اميسال  ةصاخلا تاونقلا يف
(جمانرب  اذه دعاصت ةلاح يف لخدتت اهنكلو سلجملل دقنلا نم ةحاسمب ةانقلا حمست ثيح)ءاسم ةرشاعلا  ، 
دقن وأ تاماهتا ةيأ ىلع درلل سلجملل ةحاسم ا ١٩و ١٧موجهلا   يف ةلماك ةقلح "مئاد ةانقلا ىطعتو ،ربوتكا

ميرد يتانق نيب كرتشملا ثبلا ةقلح كلذك"ربوتكأ ٢١و ١٩ ا  ٢،  مامتها تاقلحلا رثكأ نم تناك ريرحتلاو
" ىسيع ميهاربإ"لبق نم سلجمل ا ةمجاهم نم ةقلحلا ىلع ادب ام مغرو ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملاب

ام ا" يلذاشلا ىنم"تناك    .عون ةظفحتم
ىنم اهتتعن دقف ،اهيعيذم وأ اهفويض ناسل ىلع ءاوس  ةموكحلا ءازإ يبلسلا اههاجتا يف زربألا يه ٢ميرد

ةدحب اهدقنب اهفويضل ةانقلا تحمس امك ،ربوتكأ  ٢٥و ٢١ةلعافلا ريغو ةلشافلاب ةقلح نم رثكأ يف يلذاشلا 
  روف  يروزنجلا عم نيءاقلب ٢ميرد ةانق تدرفنا كلذك .ربوتكأ ١٩ءاسم ةرشاعلاو يأرلا لهأ يجمانرب يف

 لا ةيلوئسم هيلوت ىلع ربمفون  ٢٧و ٢٢ءاسم ةرشاعلا يف رخألاو ةرهاقلا تيقوتب جمانرب يف امهدحأ ةرازو
 .يلاوتلا

(ةلماك ةقلح تصصخ يتلا ةديحولا ةانقلا يه دعتو  ،  ١٧) ءاسم ةرشاعلا ةيلخادلا نع ثيدحلل ربوتكأ
، ةعيذملا تدبو اهنع عفاد رخألاو ةيلخادلا مجاه مهدحأ نيفرط  جمانربلا فاضتسا نيفرطلا هاجت ةدياحم

نيمأت يف ةلشاف اهتربتعاو ةيلخادلا ةعيذملا تمجاه ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا عم ةانقلا ءاقل يف امنيب 
  .اهلشفب ئبني امب تاماصتعالا
يفئاطلا دعبلل ا ٢ميرد ةانق ىلع ةقيقحلا جمانرب ربتعي  قرطتت ةروصبو هتاقلح ةيبلاغ يف  راضحتسا رثكألا

متيو ةيفئاطلا داعبألا ىلع بصنت ام ا ثحلا ىلإ   بلاغ عيذملا ةلئسأ نأ امك ،فويضلا ضعب نم فنعلا ىلع
  .ضرغلا اذه ققحي امب فويضلا رايتخا

ةلحرملل يباختنالا تمصلا مايأ لوأ يف ديعسلا تعفر اهتفاضتساب يباختنالا تمصلا دعاوق ةانق لاتقرتخا 
ىلع ا  يوق ا  ةرشاعلا جمانرب فاضتسا يلاتلا مويلا يفو ،ناوخإلاو نييفلسلا  موجه نشيل ،عارتقالا نم ىلوألا

جمانربلا عطق ةجردل فالخلا دتحاو يمالسإلا رايتلا لوح اوفلتخا نيذلا بازحألا تادايق نم ددع    ءاسم
  .جمانربلا ةياهن رتت ءاج اهدعب ،عبر الإ ةعاسل تانالعإلا رارمتساو
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 :CBCةانق ل يمالعإلا ءادألا مييقت -اًثلاث

قرافب نكلو ،ةيباختنالا ةيلمعلاب اهمامتها ثيح نم ةصاخلا تاونقلا نيب ةثلاثلا ةبترملا يف  CBCةانق يتأت 
لداعي امبو ٢ميرد ةانق نع طقف ةقيقد ١١   .تاباختنالل ةصاخلا تاونقلا ةيطغت ةحاسم نم% ٢٢، 

ةيباختنالا ةيطغتلا ةحاسم نم %) ٢٢(ةقيقد  ٧٩٣عقاوب ةيطغتلا كلت نم ربكألا ةحاسملا نيبخانلا لتحا 
راطإ يف هريسفت نكمي ام وهو ،فيقثتلاو ةيعوتلا داومو نيبخانلاب ا . ةانقلل  مامتها رثكألا يه ةانقلا دعت ثيح

صيصختو ،نينطاوملل هعم لماعتلا ةيفيكو ايلعلا ةنجللا عقوم حرش يلع " ةمصاعلا انه"جمانرب صرح 
ةفاكل ةينالعإ ةحاسم ةانقلا صيصخت يلإ ةفاضإلاب "بختنت رصم"م ساب تاباختنالا ةيطغتل ويدوتسا ةانقلا  ،

تحت يداملا ليومتلا ةبوعصل نويزفلتلا تاشاش ىلع ةياعدلا اهل حتت مل يتلا ةديدجلا ةيبابشلا بازحألا 
يف ةكراشملا ىلع نينطاوملا ثحت يتلا تانالعإلا ةفاثك ىلإ ةفاضإلاب "ةيباختنا ةلادع وحن"ناونع   ،

، "رصم بحنب ناشلع"لثم تا باختنالا جراخلا يف تيوصتلا تايلمعب صاخ مامتها ا  ضيأ ةانقلا تدبأ امك  ،
نييرصملا تيوصت ةيفيكب نيبخانلا فيرعتل ةفلتخم لود نم ءارفس ةمصاعلا انه جمانرب فاضتسا ثيح 

   .جراخلاب

ريغو ةرشابملا تا حاسملا نيب نزاوت تعنص يتلا ةليلقلا ةيمالعإلا لئاسولا نم CBCةانق ماع لكشب 
% ٤٨,٧ةانقلا يلع ةرشابملا ةيطغتلا ةبسن يلامجإ ءاج ثيح  ،نيحشرملاو بازحألل ةصصخملا ةرشابملا
بازحألا نيب يلوألا ةبترملا يف ةلادعلاو ةيرحلا بزح ءاج دقو  .ةيباختنالا ةيلمعلل ةانقلا ةيطغت يلامجإ نم
دصح ثيح اهرابخأب ةانقلا تمتها يتلا ىلإ رونلا بزح مدقتو %)١٧(ةانقلا ةيطغت  نم ةقيقد ٦٢٠،   ،
حيشرتلا تارتف يف ةانقلا ىلع ةرخأتم بتارم لتحي ناك نأ دعب )ةقيقد ٦٢٣( يلامجإب ةيناثلا ةبترملا  ،
بزح عجارت امنيب . ةثالثلا عارتقالا لحارم لالخ ربكألا تاحاسملا يلع هلوصحل دوعي ام وهو ،ةياعدلاو
ا  ٢٢٥ةيطغت يلامجإب ةثلاثلا ة بترملا ىلإ رارحألا نييرصملا نأ الإ %)٦,٢(بيرقت ةقيقد كلت نم % ٨١,٧، 
  .هيحشرمو بزحلا زومر ةفاضتساب ةانقلا مامتها سكعي امب ،بزحلل ةرشابم ةيطغت ةحاسملا
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قلعت اذإ ةيبلسلا ىلإ اًنايحأ ليمت ،تقولا مظعم ةدياحم ودبت ةفلتخملا ةيسايسلا تارايتلل  CBCةانق ةيطغت 
دقف ،ةانقلا يف ا   مامتها رثكألا لعافلا مه نيملسملا ناوخإلا نأ لوقلا نكمي ذإ ،نيملسملا ناوخإلاب رمألا

ثحبلا ةرتف رادم ىلع ا  . يموي ةانقلا ةيطغت نم ربكألا بيصنلا اولان رارمتسا ةانقلا تدقتنا ام ا ريثكو
ةراشإلا مغرو . تاراعشلا كلتل نيضفار هدارفأ لك ناك ىأر عالطتسا ترجأو ،ةينيدلا تاراعشلا مادختسا

لاملل ناوخإلا مادختسا اودقتنا جماربلا يعيذم نكلو ةيلام ةردقو ا   ميظنت رثكألا رايتلا مه ناوخإلا نأ ىلإ
  .ةياعدلا يف ةيكالهتسالا علسلاو

لصفلا نود نيملسملا ناوخإلا ةعامج نع ًالثمم هرابتعا ىلع ةلادعلاو ةيرحلا بزح عم تلماعت ةا نقلا
تاعابطنا لقنل تاريماكلا تاهاجتا لثم ةيجارخإلا لماوعلا ضعب ىلع ةانقلا دامتعا ىلإ ةفاضإلاب ،مهنيب 

يذمو اهفويض ةنسلأ ىلع ةرم نم رثكأ ةدكؤمةيمالسإلا تارايتلا ضعب نع ةيبلس تلازام ناوخإلا نأ اهيع ، 
، )دماح ديحو عم راوح(ةروظحم ةعامج  اهل عبات بزح وأ ةعامجلا مساب نايك دجوي نأ زوجي ال هنأو  ،

ا " ةيمالسإ ةينيد ةلود نوديري مهرمع ةليط ناوخإلا نأ"لاق ديعسلا تعفر عم راوح يف كلذك  ضفار
  .ةيندملا ةلودلا دييأتب مهئاعدا

يلع ا CBCةانق تزكر   يفف ،رتتسم دقن يلع يوطني هنكلو ا  ضيأ  يربخ ادب نإو لكشب ةيفلسلا تاحيرصتلا
، " مكعم"جمانرب نم  ٢٦/١٠ةقلح  سنوتو رصم يف يمالسإلا ريكفتلا نيب ةنراقم ضرع ةدومح لداعل

رساي ىأر ةدومح ضرعتساو ،عمتجملا يف ةأرملا عضو يف رصم يف نييمالسإلا يأر نع ثدحتو 
تاباختنالا اهضوخو ةأرملا ةلأسم "نأ لاق يذلا ةيردنكسإلا يف ةيفلسلا ةوعدلا س لجم سيئر بئان يماهرب

يف مهعم ثدحتلا ضفري هنأو تايراع تايساك نهنإ لاق تايفحصلا نعو ،ناملربلا لخاد ةدسفم ربتعت 
ا ةعامجل ماعلا نيمألا نيسح دومحم ىأر ضرعتسا امك "دبأ ةنجلا ىلع اودروي نل مهنأو ،تارمتؤملا  ،

رصم روزي نأ ديري يذلاو بناجألل ئطاوش صصخن نل "لاق ذإ ،ةحايسلا نع نيملسملا ناوخ إلا
هنأ فاضأ امك "قالخألا هيلع ضرفن يللا انحاو انطورشب زكر كلذك "يرعلاو قسفلا ةحايس ضفري"،   ،

لصفنسو ةيفلسلا ةيمالسإلا ةعيرشلاب رصم مكحنس "رونلا بزح تاحيرصت ىلع ةمصاعلا انه جمانرب 
فقوم جمانربلا ثحب ربمفون  ٣٠ىلع دالجلا يدجم عم  "مهفن مزال"جمانرب لالخ ، و"ةأرملاو لجرلا نيب
 .خلا...طابقألا ،ةحايسلا ،ةأرملا نم رونلا بزح
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ردصت تافلاحتلا يوتسم ىلع 
ةمئاق ةيرصملا ةلتكلا فلاحت 

 ٢٦٥ةحاسمب ةانقلا ىلع تافلاحتلا 
 ةبترملا  يف ءاج امنيب ،ابيرقت ةقيقد

نكلو ةرمتسم ةروثلا فلاحت ةيناثلا 
،  ٦٠ةحاسم  يلامجإب طقف ةقيقد

فلاحتلاب مامتهالا عجارتو 
ظ حي مل ذإ ريبك دح ىلإيطارقميدلا 

رادم ىلع ةقيقد  ٣٧ىلع  ىوس
  ).روهش ٣(ثحبلا ةرتف  يلامجإ

يحشرم ردصت  دقو ،ةيباختنالا ةيلمعلل اهتيطغت ةحاسم نم%  ١٤,٥بازحألا يحشرمل ةانقلا تصصخ 
ةلتكلا يحشرم نأ لب %)٢٦( ةقيقد  ١٣٥,٣٥ـب ةانقلا مهب تمتها نيذلا نيحشرملا ةمئاق ةيرصملا ةلتكلا  ،

ةانقلا ةشاش ىلع ا   نم %  ٨١(دجاوت رثكألا مهنأ ينعي امب ،ةانقلا يف ةرشابملا تاحاسملا ةمئاق اوردصت
 ).ةرشابم ةحاسملا

ةحاسم % ٣٥,٦(اهنم ةقيقد  ١٢٩ـب ةلادعلاو ةيرحلا بزح يحشرم نيحشرملا نيب يناثلا زكرملا يف ءاج
ـب رونلا بزح يحشرم مهيلي)ةرشابم  وه امك كلذو  ).ةرشابم ةحاسم% ٥٧(ىلع يوتحت ،ةقيقد  ١١٧، 

  :يلاتلا مسرلا يف نيبم

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

وقت غیر  
مباشر

وقت  
مباشر

0

50

100

150

200

250

300

الكتلة التحالف الدیمقراطي استمرار الثورة التحالف اإلسالمي

وقت  
غیر 
مباشر

وقت  
مباشر  



)١٤٠( 
 

ةحاـسم نم  % ١٠
تــصصُخ ةاــنقلا 
 ، نيلقتــــــسملل
ورـمع مهردصتو  

 ١١١ ـب يوازمح
اـــ   بيرقت ةـــقيقد

نأ الإ %)٣٠(  ،
كــلت نــم  % ٨٥

تــناك ةحاــسملا  
ثيح ةرشابم ةحاسم 

وـبأ ظفاـح   و ىركب ىفطصم ةيناثلا ةبترملا يف ءاج امنيب. ةانقلا ةشاش يلع رثكألا حشرملا يوازمح دعي
  .ثحبلا ةرتف رادم ىلع طقف ةقيقد ٤٨ ـب هدعس

عب رهزألا لاجر ىوتفب ا  لاومأ ميرحت ىوتف كلذكو لولفلا نم جاوزلا زاوج مد مامتها رثكألا ةانقلا تناك
دمحم ىوتف كلذكو ،ةمصاعلا نمو ،تيشنام اهزربأ جماربلا نم ةعومجم هتشقان ام وهو ينطولا ءاضعأ 

، لزعلا نوناق رادصإ ةيمهأب هجمانرب يف فسوي نمحرلا دبع بلاط امك  لولفلل تيوصتلا ميرحتب ىرسي
الا لولفلا ضوخل ا  مهدولج اوريغ نابعثلاب " "نكمم" جمانرب يف مهفصو متو ،تاباختنبسحت ،يسايسلا

  ."ةأشنلا ةثيدح بازحأ يف اوكراشو

CBC ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةأرملا رودب ا  رثكأ اهل صصخت مل ذإ مامتها ةصاخلا تاونقلا لقأ نم % ٢، 
لوح ناضمر يريخل ) نكمم(جمانرب نم ةصاخ ةقلح ةانقلا تصصخ ثيح ،تاباختنالل اهتيطغت ةحاسم 

 ، ةأرملل ةيسايسلا ةكراشملاو ناملربلا يف ةأرملا ةكراشم خيراتو تاحشرملا دادعأو تاباختنالا يف ةأرملا
تعونتو بعشلا سلجمب ةأرملا حشرت يف عراشلا ىأر لوح ىأر عالطتسا جمانربلا ضرعتسا امك 

  .ضراعمو ديؤم نيب هتاهاجتا
وأ تيوصتلا نم لوألا مويلا ةياهن دعب ةيلوألا عارتقالا تار شؤم رشن يف) رياني ٣( CBCةانق ترمتسا 

 ، مهتارايتخاو نيبخانلا ىلع ريثأتلا هنأش نم جئاتنلا ىلع ا  ضوفرم ا  زفق دعي ام وهو تيوصتلا ةيادب لبق
تاعقوت وأ ةانقلا يلسارم تادهاشم ىوس ةيملع تاعالطتسا وأ ةيملع ريياعم ةيأ ىلع دنتسي ال هنأ اميسال 

  .اهرداصم
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ا   :ةايحلا ةانقل يمالعإلا ءادألا مييقت - عبار

يلامجإب ةيباختنالا ةيلمعلاب ادعت   ثيح ،ا  ٣٣٢٩ةيطغت  مامتها ةصاخلا تاونقلا لقأ ةايحلا ةانق  بيرقت ةقيقد
رثكألا ةانقلا تناك اهنكلو ،ةيباختنالا ةيلمعلل ةصاخلا تاونقلا ةيطغت يلامجإ نم طقف % ٢٠اهتيطغت لثمت 

تمتها امك ،هتيفيكو هديعاومو باختنالا قرطب نيبخانلا فيرعتو تاباختنالل ايلعلا تارارق لقنب ا   مامتها
نم % ٢٢(ةيباختنالا اهتيطغت نم ةقيقد  ٧٢٢اولغش نيذلا نيبخانلل تامد خ ميدقتو يباختنالا ماظنلا حرشب
 ).ةانقلا يف ةيباختنالا ةيطغتلا ةحاسم

ةليط ةايحلا ةانق ىلع تاباختنالل صصخملا نمزلا يلامجإ نم ربكألا ةحاسملا ىلع دفولا بزح ظفاح 
ا  ١٢٧٨نمز يلامجإ دصحف ،ةثالثلا تاباختنالا لحارم  يتلا ربكألا ةبسنلا يهو %)٣٨(بيرقت ةقيقد  ،

ىلإ عجري ال اذه لعلو ةماعلاو ةصاخلا تاونقلا نيب بزحلا اهيلع لصح هيحشرم ةفاضتساب ةانقلا مامتهأ ، 
نمز ىلإ عجرت امنإو %)١٤(يدعتت ال بزحلا اهيلع لصح يتلا ةرشابملا ةحاسملا نأ ثيح هءاضعأو   ،

مامتها يلإ ةفاضإلاب . دفولا بزح اهعيمج لوانتت يتلاو ،ةانقلا ثب تاعاس يلامجإ نم بستحملا تانالعإلا
  .ثبلا تارتف لاوط يرابخإلا طيرشلا يف وأ" لوق لمج"ـك اهتباتكو هتادايقو دفولا بزح تاحيرصتب ةانقلا

نيعيذملا لوح  زايحنانع فشك ةانقلل ةيباختنالا ةيطغتلا ليلحت   ي ثيح ،دفولا بزح هاجت ةانقلا نم حضاو
بزح رابخأب اهتارقف لهتست ام ا . ةانقلا ىلع راوح يأ ءانثأ موجهل دفولا ضرعت نود  بلاغ ةانقلا نأ امك

مامتهالاو )يباختنالا قافنإلا فقس زواجتي امب(بزحلا تانالعإل ةفثكملا ةعاذإلا ىلع ةوالع اذه ،دفولا   ،
اهنكلو بزحلل تانالعإ يأ ةعاذإ مدعب تمزتلا يباختنالا تمصلا مايأ يف اهنأ ىتح ه، ريراقتو هرابخأ لقنب
ا ةانقلا تناك عارتقالا  تارتف ءانثأ كلذك .ريبك لكشب امهيف تلاطأو بزحلا نع نيريرقت تدروأ دج ةلقم
تارشؤمو هتاح يرصت ضارعتسا لالخ نم بزحلل جورُت اهنكلو اهتاشاش ىلع ةيدفو تادايق ةفاضتسا يف

هبزح سيئر تاوطخ عبتت اذكو ) رياني ٣مويلا ةايحلا (بازحألا لك تاكاهتنا دصرت يتلا هتايلمع ةفرغ 
ا ) رياني ٣نآلا ةايحلا ( بلاغ دفولا مساب جزلا ىلع ةوالع اذه ،اهريراقت يف ةلماك ةيفحصلا هتارمتؤم لقنتو
  .اهل يدصتلاو اهنع غالبإلاو تاكاهتنالا نع فشكلا يف
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تارتف لالخ اميسال ،ةلادعلاو ةيرحلا بزح ءاضعأ ىلع حضاولا موجهلا يلع ا   ضيأ ةانقلا تصرح
موجهلا ىلع درلل ةصرفلا هئاطعإ مدعو " ةكرب وبأ دمحأ"ـل عيذملا ةعطاقم يف ىلجتيذلا رمألا ،ةياعدلا 

،  ٣٠موي ناوخإلا نع ةعفادملا ةينوفيلتلا تالخادملا دحأ ىلع طخلا عطق كلذكو ،هبزح دض هجوملا  ربمفون
عجارت رسفي ام وهو اهرابخأو  اهجمارب نم اهيلثممو ةيمالسإلا تارايتلا ءاصقإ دمعتت ةانقلا تناك امك

ةحاسملا يلامجإ نأ امك ،ةحاسملا ثيح نم ةانقلا بازحأ نيب يناثلا زكرملا ىلإ ةلادعلاو ةيرحلا بزح 
حاسمب تنروق ام اذإ ا ةفيعض ةحاسم يهو%) ١٠(طقف ةقيقد  ٣٢٣هل ةصصخملا     .ىرخأ تاونق يف هتدج

 ، اهيلع دفولا قوفت يلع ديكأتلاو ةيمالسإلا تارايتلا ىلع موجهلل ةيرابخإ داوم جاتنإل اضيأ تأجل ةايحلا ةانق
ىدبأ اهيفو ،بعشلا سلجم يف ةيبلغألل ناوخإلا لوصو لوح ةسارد ةانقلا تضرعتسا عارتقالا ليبقف 

ةسايسلاب نيدلا طلخ (فوختلا بابسأ تءاج و ددحم ريغ % ٢٦كانه ، و%٣٠بحرو ،مهفوخت % ٢٤
يف كلذك %)٢٨مهءارآ ضقانت % ٢٥فرطتلا % ٦٥ءيس لكشب نيدلا قيبطتو % ٥٦ ربمفون  ١٥، 

نم % ٤٠يلع دفولا لصح ثيح ناوخإلا يلع دفولا بزح هيف قوفت نيبخانلل ىأر عالطتسا ةانقلا ترجأ 
  .طقف% ٢٥ناوخإلاو نيبخانلا تاوصأ 

دحأ دوجوو ةقلحلا نزاوت ىلع صرحلا نود ةيمالسإلا تارايتلا مجاهت رصانع ةفاضتسا ةانق لادمعتت 
لاثملا ليبس يلعف . عذال لكشب اهتشاش يلع تارايتلا كلت دقنب ةانقلا حمست امك ،درلل تارايتلا هذه ءاضعأ

ا ًفصاو ،ءارولل انب ةدوعلانوديري نييفلس لا و ناوخإلا"نأ حرص يذلاو ةزمح حودمم ةانقلا تفاضتسا 
هل تدرفأو يمهف لامج تفاضتسا هسفن مويلا يفو "لهج وبأو بهل وبأ ةينويلم نوكتس ةمداقلا ةينويلملا  ،
  .درلا قح فارطألا كلت نم يأ ءاطعإ نود ،يبلس لكشب نييفلسلاو ناوخإلا نع ثيدحلل ةريبك ةحاسم

تارايتلا تاكاهتنا يلع اةايح لا تناك  ةراشإلا نود عارتقالا وأ ةياعدلا ةرتف لالخ ةيمالسإلا  زيكرت رثكألا
ةلسارم دصر ءانثأ هنأ ىتح ،ةهباشم تاكاهتنا بكترت ةيباختنالا ةيلمعلا يف ىرخأ فارطأ وأ بازحأ ةيأل 
يف تببست يتلا ةبخانلا توصتس تناك نمل ةعيذملا اهتلأس ،عارتقالا لالخ تاكاهتنالا ضعبل ةايحلا ةانق 

  ".رونلل وأ ةلادعلاو ةيرحلل ديكأ"ةلسارملا  تلاقف ةلكشملا

امك ،مكحلا ىلإ نييمالسإلا لصي امدنع لاعفألا دودر ىلع ةانقلا تزكر ىلوألا عارتقالا ةلحرم ةجيتن دعب 
اميسال ،مارح نييناملعلاو نييلاربيللاو طابقألل تيوصتلا نأب ةقلعتملا ةيمالسإلا تاحيرصتلا ىلع تزكر 

قيبطت هجمانرب نمضت اذإ الإ يطبقل تيوصتلا زوجي ال "لاق يذلاو رماع دومحم خيشلا تاحيرصت 
و لولغز دعس يدان نأ ذنم ،ينارصن يسايس ركفب مكحت نامزلا نم نرق ذنم رصم ،ةيمالسإلا ةعيرشلا 

خيشلا نم ةينوفيلت ةلخادم يفو " ىراصنلا ةسايسب مكحُت رصمو ةسايسلا نع نيدلا لصفب ديسلا يفطل دمحا
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ةعيرشلاب بعشلا حلاصم تطبر اهنأل ةقيقدو ةحيحص دومحم خيشلا ىواتف نأ "لاق ليلجلا  دبع ملاس
  ".عيمجلا مدخت يتلا ةيمالسإلا

تارايتلا زوف دعب نفلا لبقتسم نع ثيدحلل اهجمارب يف نينانفلاب ةناعتسا رثكألا ةايحلا ةانق تناك كلذك 
رايتلا تاحيرصت لوح اقسلا دمحأ ،يملح دمحأ ،فسوي دلاخل ةلئسأ هيجوت نيعيذملا دمعت دقف ،ةيمالسإلا 

ماع لكشب ة يسايسلا وأ ةيباختنالا ةيلمعلل ةلصب تمي ال قايسلا ناك ولو ىتح نفلا لبقتسمل مهتيؤرو يفلسلا
  "شكارم ناجرهم ةيطغت"

مامتها ودبي ماع لكشب 
تاــفلاحتلاب ةاــنقلا  
اـم اذإ ا     دـج دودحم
اــهمامتهاب نروــق  

. نيبخانلاوأ بازحألاب 
فلاـحت ردـصت دقف   
تافلاحتلا ةمئاق ةلتكلا 

امب طقف ةقيقد  ١٣٥ـب
نــم % ٤لداــعي 

ةــيلامجإلا ةــيطغتلا 
هــيلي ،تاــباختنالل  

يطارقميدـلا فلاحتل  ا
  .قئاقد ٦ ـب ةمئاقلا ليذ يف ةروثلا رارمتسا فلاحت ءاج امنيب ،ةقيقد ٦٢ ـب

ةددحم لتكو مهنيعب نيحشرم معدت ةسينكلا نأ ر بخ يلع ةانقلا زيكرت سكعت ةلتكلل ةصصخملا ةحاسملا كلت
يف سئانكلل ةيرصملا ةلتكلا يحشرم مئاوق لاسرإب ماق اطنط فقسأ الوب ابنألا نأو ،ةلتكلا يحشرم نم 
لوقلا لمج يف هضرع تدمعتو عارتقالا تارتف لالخ ةانقلا هيلع تزكر يذلا ربخلا وهو ،مهباختنال رصم 

، "ةيرصملا ةلتكلا يحشرم معدت ةسينكلا"ةلمج تررك ثيح ،يمويلا ث بلا تارتف رادم يلع ةشاشلا يلع
  .ةلتكلل ةسينكلا معد ركنتسي دفولا بزحو
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ريغ تاباختنالل اهتيطغت نم % ٧٨نأ ذإ ،ةرشابملا ريغو ةرشابملا ةحاسملا نيب نزاوت ققحت مل ةايحلا ةانق 
ربكأ لدعمب اهيحشرمو اهتارارقو بازحألا نع ثيدحلاب اهفويضو اهيعيذم مايق سكعي يذلا رمألا ،ةرشابم 

ةانقلا مامتها نع تفشك ةانقلل ةيمكلا ةيطغتلا نأ امك  .نيحشرملا وأ بازحألا يلثممل مهتفاضتسا نم
ةيطغت نم %) ١٠(بازحألا يحشرم دصح ثيح ،نيلقتسم وأ بازحأ يحشرم ءاوس ،نيحشرملاب دودحملا 

  .ةيطغتلا نم%) ٥,٦(يلع نيلقتسملا نيحشرملا لصح امنيب ةانقلا 

يحشرم تاحاسم 
ترصتقا بازحألا 
يحــشرم ىــلع 
روــنلاو دــفولا  
حالـــــصإلاو 
نــكلو ،ةــيمنتلاو 

% ٨٩نأ ظــحالي 
ةحاــسملا نــم  
يحشرمل ةصاخلا 
ةـلادعلاو ةـيرحلا   
رــيغ ةحاــسم  
نأ ىنعمب ،ةرشابم 
فـضتست مل ةانقلا  

، نإ ،نيحشرملا ءالؤه نـم  % ٨١,٥نأ ثيح رونل ا بزح يحشرم كلذكةانقلا ىلع شاقن روحم اوناك ام
  .ةرشابم ريغ ةحاسم مهل ةصصخملا ةحاسملا

هسفن مامتهالا طعت مل اهنكلو ،هفقاومو هتاحيرصتو دفولا بزحل ربكألا مامتهالا تطعأ ةانقلا نأ مغرو 
يلامجإ نم %) ٤(يأ طقف ةقيقد  ٥٣ةحاسمب نيحشرملا نيب ةثلاثلا ةبترملا يف اوءاج نيذلاو ،هيحشرمل 

رونلا بزح يحشرمو ،ةلادعلاو ةيرحلا يحشرم ىلوألا بتارملا يف ءاج امنيب ،بزحلل ص صخملا نمزلا
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ءاج نيلقتسملا نيب 
يف يزاوم لا رساي
 ـب لوألا زكرملا

اـمنيب ،ةقيقد   ٢٠
ورــمع ءاــج  

يــف  يوازــمح
يناــثلا زــكرملا 

هـيلي ةقيقد   ١٧ـب
يـلغرف يردـبلا   
  ، نيـتقيقد قرافب
اـًقحال يتأي امنيب  
قاحــسإ جروــج 
يركب يفطصمو 

 .يكبوشلا ورمعو
  

دوـمحم خيشلا ىوتف يلع ترصتقاف ،لحنملا ينطولل نيمتنملا نيلقتسملا نيحشرملاب ةانقلا ةقالع نع امأ  
امك !"بوجحملا مالسلا دبعو باهش ديفم ءانثتساب لولفلل تيوصتلا زوجي ال"هنأب رماع  ةايحلا ةانق تمتها ، 

دـحأ نأ هفاـشتكا دعب هتمئاقل بزحلا ءاغلإو ،لولفلا نم همئاوق ولخ لوح دفولا تاحيرصت ىلع    ديكأتلاب
  .ينطولا بزحلاب قباس وضع ناك ةمئاقلا ىلع هيحشرم

نع ثيدحلل قرطتلاب متهت ملو ينطولل هئامتناب هتمجاه اهنأ الإ ،تاداسلا تعلط تفاضتسا ةانقلا نأ مغرو 
تدعأ  ١٠-٢٨يفو . ١١- ٢٥، ١٨مايأ ةانقلا جمارب يف " لولفلا"ىلع مو جهلا رركت امك. هجمانربو هبزح
عم مويلا ةايحلا جمانربب يفتاه لاصتا يف  ١٠-٢٩يف و . يسايسلا لزعلا ةينويلم نع يجراخ ريرقت ةانقلا

لولف نم ددع ربكا مضي هنأب بزحلا ةعيذملا تفرع يرصملا نطاوملا بزح سيئر هللا بسح حالص 
اهتاعيزوتو ينطولا بزحلا نم تجرخ يتلا بازحألا ةطيرخ ةانقلا تركذ  ١١- ١٧يف و ،ينطولا 

  .نيبخانلا ةيعوتل ةيفارغجلا
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 ، ةيباختنالا ةيلمعلا تايرجم نم هفقومو هلاجر تاحيرصتو يركسعلا رابخأب ا  مامتها رثكألا يه ةايحلا ةانق
، يربخ راطإ يف كلذ ءاج دقو  ةبقارملا ةرتف ةليط ةشاشلا ىلع " لوقلا لمج"لالخ نم ةيباجيإلا يلإ حنجي

تناك يركسعلا سلجملا ءادأ نع سانلا اضر يدم لوح ةسارد ةانقلا تلقن  امك ،ثبلا ةرتف رادم ىلعو
 .يضار ريغ% ٢٥و ،ةلودلا ةيامح و نمألا ببسب سلجملا ءادأ نع ضار% ٦٥اهيف ةبسنلا 

حلا ةشاش ىلع موجهلل ا  ةانقلا تضرع  ١١- ١٢يفو ،ةاي ضرعت رثكألا فرش ةموكح تناك ماع لكشبو
يضار % ٣٢و يضار ريغ % ٤٢هتجيتن تءاج و ةموكحلا ءادأ نع سانلا اضر ىدم لوح ةسارد 

لظ يف كلذ ىلع اهتردقو ةيباختنالا ةيلمعلا نيمأتو ةيلخادلا رابخأب  ةانقلاتمتها امك  .ددحم ريغ% ٢١و
امك ،تاباختنالا ليجأت ضرغب ربد  بارضإلا نأ يوسيعلا نع ةانقلا تلقن و ،ةطرشلا ءانمأ بارضإ م

ةيلخادلا ةردُق نأشب هتاديكأتو ) ةشاشلا ىلع لوقلا لمج لالخ نم(ةيلخادلا ريزو تاحيرصتب تمتها 
 .تاباختنالا نيمأتل ةمكحم ةطخ اهدادعإو

ةيمالعإلا ةيطغتلا دعاوقل تاقورخو تازيحت ىلع يوطنت يتلا تافلاخملا نم ةعومجم ةايحلا ةانق تبكترا 
 ىعدت ةمظنم اهترجأ ةسارد ةيلاتتم مايأ ةثالث رادم ىلع ةانقلا تضرع لاثملا ليبس يلعف ،تاباختنالل

TNS نم ربكألا ةبسنلا دصحيس دفولا بزح نأب اهجئاتن تءاج ةنيع  ١٥٠٠ىلع ةايحلا ةانق عم نواعتلاب
نم % ٤٠نأ ىلإ ريشت ) نآلا ةايحلا(جمانرب يف اهضرع مت ةيئاصحإ ىلإ ةفاضإلاب ،ناملربلا يف دعاقملا 

ةيلمع ليبق ةيلاتتم مايأ  ٣ةدمل ةساردلا ضرع يف ترمتساو ،،دفولا بزح نوبختني فوس نييرصملا 
  .ىلوألا ةلحرملل عارتقالا

تمصلاب همازتلا ىلع عيذملا دكأ ) ربمسيد ١٣(ةيناثلا ةلحرملل يباختنالا تمصلا تارتف ءانثأ كلذك 
مهئامتناو هظفاحم لك يف نيحشرملا دادعأب ينايب مسر ضرعتسا ةقلحلا نم يناثلا فصنلا يفو ،يباختنالا 

ةلتكلا ادع اميف تافلاحتلاو بازحألا لك يحشرم دادعأ ضرعتسا هنأ ظحالملا نمو ،ةيبزحلا مهتايفلخو 
  .ةيرصملا

ضعب  يلع ازيكرت رثكألا ةانقلا تناك) ةثلاثلاو ةيناثلا ةلحرملا اميسال(عارتقالا تايلمع ةيطغت ءانثأ  
ايلعلا ةنجللا ةمزأ لثم ،اهجئاتنو اهراسم يف كيكشتلاو ةيباختنالا ةيلمعلا لاطبإ اهناش نم يتلا تاكاهتنالا 

 .بازحألا نع ردصت يتلا تاكاهتنالا نم ةيبلسلا ةنجللا فقاومو ةاضقلاو

نم لوألا موي لا دعبو ةيناثلا ةلحرملل ةيئاهنلا جئاتنلا نالعإ لبق ةايحلا ةانق هتبكترا رخأ ينهم أطخ
ةيناثلا ةلحرملا تاعقوت ضرع لالخ نم كلذو ،بازحألا زوف تارشؤمب ؤبنتلا يف لثمتي ،تيوصتلا 

 .)ةلتكلا -طسو - دفو-رون –ةلادعو ة يرح(تءاجو 
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ةينيدلا تاونقلل يمالعإلا ءادألا مييقت  

   

نأ الإ ،ةيباختنالا ةيلمعلل يئرملا مالعإلا ةيطغت يلامجإ نم % ٥نم رثكأ لتحي مل ينيدلا مالعإلا نأ مغر 
ينهملا ءادألا ىوتسم نأ امك . ةظحالملاو ةساردلاب ةريدجلا تارشؤملا نم ديدعلا ىلع يوطني هليلحت

ريياعمل عضخي نأ يغبني يذلا ،يمالعإلا لمعلا اذه مكحت طباوضو رظن ةداعإ جاتحي ةينيدلا تاونقلل 
 .ينيدلا عباطلاب مستا نإو يعوضوملاو ينهملا مالعإلا

لقألا يه ةيحيسملا ةمركلا ةانق امنيب ،ةيباختنالا ةيلمعلاب ا   مامتها ةينيدلا تاونقلا رثكأ يه سانلا ةانق
ا سيلو بازحألا ىلع ساسألاب بصني ماع لكشب ةينيدلا تاونقلا مامتها نأ نم مغرلا يلعو . مامتها

سملا نيحشرملاب ا  يلامجإ نم % ١٧,٢ةبسنب نيلقت مامتها رثكألا تناك سانلا ةانق نأ الإ ،نيحشرملا
ةبسنب بازحألا يحشرمب ا     %.٢٧مامتها رثكألا يه ةمحرلا ةانق تناك امنيب تاباختنالل اهتيطغت

  

ةيطغتلا ةحاسم   ةانقلا
  ةيباختنالا 

ةصصخملا ةحاسملا 
   بازحألل

يحشرم ةحاسم 
  بازحألا 

  ةحاسم 
  نيلقتسملا 

  ةقيقد ١٦٨,١٠  ةقيقد ٢٥١,١٥  ةقيقد ٥٥٦,٦٧  ةقيقد ٩٧٥,٩٢  سانلا
  ةقيقد ١٢,٨١  ةقيقد ٦٠,٨٦  ةقيقد ١٥١,١٥  ةقيقد ٢٢٤,٨٢  ةمحرلا
  ةقيقد ٠,٥٠  ةقيقد ١٩,٩٧  ةقيقد ٦٠,٨٧  ةقيقد ٨١,٣٤  ةمركلا

، ) ةمركلا ،ةمحرلا ،سانلا(ةساردلا عوضوم ةينيدلا تاونقلا  ةياعدلا يف ،ةزيمم ةغبصب تغبطصا
  :ةكرتشملا تامسلا ضعب هل نأ الإ ىرخأل ةانق نم فلتخانإو وهو تامامتهالا ةطيرخو ،فيقثتلاو 

ىلع ثحت يتلا يناغألا جاتنإ قيرط نع ،ةيوعوتلاو ةيفيقثتلا بناوجلاب ةينيدلا تاونقلا تمتها  •
ةينغأ "ةراجتلل شم يتوص ةراهطلا دهعل يتوص"ةينغأ اهنمو ةيسايسلا ةكراشملا  " ةنامأ كتوص"، 

اهتيطغت نم ةديج تاحاسم نيبخانلل تصصخ امك"هللا عرش قبطيو نيد هل نم بختنا"ةينغأو   ،. 
 

ةانق رثكأ سانلا ةانق دعتو ،ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةأرملاب ا  •  مامتها لقألا يه ماع لكشب ةينيدلا تاونقلا
نع ةحاسملا كلت دزت مل كلذ نم مغرلا يلعو ةأرملل ةحاسم ةيباختنالا اهتيطغت نم تصصخ 

صصخت ملو ةأرملاب ا ةيطغتلا ةحاسم نم % ٤,٨  مامتها لقألا ةمركلا تناك امنيب ،ةانقلل ةيباختنالا
  )ناتقيقد(اهتحاسم نم %  ٢,٥نم رثكأ اهل 
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ةمركلا ةانق تمهتا امكف ،ينيدلا يمالعإلا باطخلا ليلحتل زربألا ةجيتنلا وه تاماهتالا لدابت  •
ةيلاربيللا تارايتلا ةالاومب شيجلا ة محرلا ةانق تمهتا ،يمالسإلا رايتلا ةالاومب ةيركسعلا ةدايقلا
نود اولوحي ىتح ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةكراشملل طابقألا ةيحيسملا ةانقلا تعفد امكو ). ربمفون ١٨(

ةنميه عنمت ىتح ةلاعفلا ةكراشملا ىلع نيملسملا ةمحرلا ةانق تثح ،ةيمالسإلا تارايتلا دوعص 
 ).ربمفون ١٥(نييلاربيللاو نييناملعلا 

يتانق تفقوت دقف ،ةينيدلا تاونقلا تناك يباختنالا تمصلا ةرتف تمرتحا يتلا ةديحولا تاو نقلا •
نع ثيدحلا نع نيعيذملا فقوت امك ،رونلا بزحب ةصاخلا ةينغألا ةعاذإ نع ةمحرلاو سانلا 
ةرتفلا هذه يف نيعيذملا مامتها لالخ نم رشابم ريغ لكشب هقرخ مت يذلا رمألا ،اهنيعب بازحأ 

نييلاربيللاو نييراسيلل ةحاسلا اوكرتي ال "يك تاباختنالا يف ةكراشملا ىلع نيدهاشم لا ثحب
 ".هللا عرش قبطي نمل طقف مهتاوصأ اوطعي نأو ،نيدسافلاو

امك ،داسفلاو ل الحنالاب ماهتالاو ريفكتلا ىلإ دقنلا دودح يطختت ،رخألل اهدقن يف ةينيدلا تاونقلا •
تاونقلا هلدابتت يذلا رمألا ،رطخألا ودعلا هرابتعا ىلع  رخألا ءاصقإ ىلع رصت تلازام اهنأ

ءاوس    .دح ىلع ةيمالسإلاو ةيحيسملا
دعت مل ،عارتقالا نم لئاوألا نيتلحرملا لالخ ربكألا بسنلا دصح يف ةيمالسإلا تارايتلا حاجن دعب  •

ةياعدلا تار تف يف هعبتت تناك يذلا فنعلاب تارايتلا يقاب ةمجاهم ىلإ ةجاح يف ةينيدلا تاونقلا
شيمهتلاو ءاصقإلا ةركف ىلع ساسألاب موقت راوحلا نم ةديدج ةلحرم تأدب امنإو ،عارتقالا ليبقو 

ةلحرملا عم لماعتلاب ) سانلاو ةمحرلا(ةينيدلا تاونقلا تأدب دقف ،ىرخأ تارايت دوجو لفاغت وأ 
ةيفيك يف ركفت ت أدبو ةياعدلا نع تفرصناف ،لصاح ليصحت اهرابتعا ىلع عارتقالا نم ةثلاثلا

نم راودألا عيزوت لوح ةيمالسإ  -ةيمالسإ تاشقانم اهجمارب لك تءاجف ،يمالسإلا مكحلا ةرادإ 
ىروشلا نأ مأ ةضراعم كانه نوكت نأ ضرتفملا نم له "و ،عيرشتلا متي فيكو ةضراعملا ىلوتي
 .ةمحرلا ةانق ىلع راتخي بعشلا جمانرب "دالبلا نوئش ةرادإل يفكت نيملسملا نيب

تناك تارايتخالاو ريياعملا نأ الإ " ؟نيم بختنت"ريراقت يف اهريغ عم ةينيدلا تاونقلا تكرتشا  •
يدسفم دحأ تبختنا ول كنإ "ـب ةمحرلاو سانلا يتانق خويش ىتفأ دقف ،ةفلتخم تاونقلا هذه ىلع

ىوذ ،دلبلا ىلع فاخيو هللا عرش قبطي نم بختنا نكلو ،تمثأ دقف نيقباسلا ةيسايسلا ةايحلا 
 ".ءاضيبلا يدايألا ةئضوتملا يدايألا
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•  ، هروظنم نم الك نكلو ةيباختنالا ةيلمعلا ءانثأ تعقو يتلا تاكاهتنالا ىلع ةينيدلا تاونقلا تزكر
ةلادعلاو ةيرحلا بزح تاكاهتنا ىوس لوألا يباختنالا مويلا يف ةيحيسملا ةمركلا ةانق ىرت ملف 

سانلا ةانق تزكر امنيب . رئاودلا ضعب يف طابقألا نيبو مهنيب تعقو يتلا تامداصملاو نييفلسلاو
بزح تاكاهتناو ،رئاودلا ضعب يف " لافطأ بعل"عيزوتب رارحألا نييرصملا بزح مايق ىلع 

 .ةيرحلا
انبر قحو انيلع ةسينكلا قح "نيلئاق باختنالا ىلع ثحلل نيدلا لاجرب ةينيدلا تاونقلا تناعتسا  •

ىتح تيوصتلاب نيملسملا سانلا ةانق خويش بلاط اذكو "بختنن لزنن اننإ انيلع لاجملا اوكرتي ال "، 
 ".نيفرحنملاو نييلاربيللاو نييراسيلل

نيحشرملا وأ تافلاحتلا وأ بازحألا يوتسم يلع ةدحاو تامامتها ةمئاق يف ةينيدلا تاونقلا قفتت مل  •
تزكر ،ةيلاربيلل اهداعبتساو ةيمالسإلا بازحألاب ةيمالسإلا ةيني دلا تاونقلا مامتها نيبف ،نيلقتسملا
 .ةيمالسإلا تدقتناو ةيلاربيللا تارايتلا ىلع ةيحيسملا ةانقلا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



)١٥٠( 
 

  :سانلا ةانقل يمالعإلا ءادألا مييقت - ًالوأ
اهتيطغت لثمت ثيح ،ةيباختنالا ةيلمعلاب ا  نم %  ٧٦تاباختنالل  مامتها ةينيدلا تاونقلا رثكأ سانلا ةانق

جئاتن مظعم يف ا . تاباختنالل ةينيدلا تاونقلا ةيطغت يلامجإ  ريثأت رثكألا يه سانلا ةانق ربتعت مث نمو
  .ةينيدلا تاونقلل ةيباختنالا ةيطغتلا تارشؤمو
 تاريسفت عضوب تمتهاف ،اهتيؤرل اًقفوو اهتقيرط ىلع نكلو يفيقثتلاو يوعوتلا بناجلاب سانلا ةانق تمتها

ةيوهل اهفيرعت ءاج لاثملا ليبس يلعف ،ةيباختنالا ةيلمعلل اهتيؤر سكعت ةديدع ةيباختنا تاحلطصمل حورشو 
نمل كتوص تيطعأ ولف : "اهروهمج تصوأو. هللا عرشب مكحي نأ ديري ،قداص ملسم: هنأ لضفألا حشرملا

كرت دقف بهذت مل ولو رئابكلا نم اذهو ا  نوراتخي نيملسملا ريغ ت روز تدهش دقف فرعت تنأو قحتسي ال
  )".كتوص ظوب حور(هللا عرش قبطي نم مهيف سيل كترئاد يف نيحشرملا ناك اذإ ف" كنع ًاليكو

ردصم سلجملا نأ رابتعا ىلع  –هللا نم عيرشتلا بحسي يذلا سلجملاب بعشلا سلجم ةانقلا تفرع كلذك 
اهرابتعا ىلع ىروشلا ماظن تمدق امك . هللااب ذايعلاو بعشلل سيلو هللا مكحلاف ىروشلا يف امأ ،عيرشتلا
اهيعيذم دحأ لاقو ،بازحألا نيوكت ةيرح موهفم ا  .ةيطارقميدلل يعرشلا ليدبلا  شيفم "ضيأ ةانقلا تضفرو

ىرخأ بازحأو همعدنو هيلع قفاون يمالسإ بزح نيب قرف يف نأل ،بازحأ نيوكت ةيرح اهمسا ةجاح 
  ).ربوتكأ ٢٩" (اهضفري نأ عمتجملا ىلع دبال طاوللا ةيرحو هللا بس ىلع ةمئاق

امب ا  ٣٣٣هل تصصخ ثيح ،ةانقلا مامتها ةرادص يف رونلا بزح ءاج ةيمكلا ةيحانلا نم   بيرقت ةقيقد
امب ،ةرشابم ةحاسم %. ٦٦,٦مهنم ،ثحبلا ةرتف رادم ىلع تاباختنالل اهتيطغت ةحاسم نم % ٣٤لداعي 

ةيناثلا ةبترملا ةلادعلاو ةيرحلا بزح لتحا نيح يف  .هتادايقو بزحلا زومرل ةانقلا ةفاضتسا راركت ينعي
ا ١٠٠(رونلا بزحل ةبسنلاب ةليلق ةحاسمب نكلو  ةثلاثلا ةبترملا يف ةلاصألا بزح ءاجو )بيرقت ةقيقد  ،

   .ةيبلسةرشابم ريغ تاحاسمب ةمئاقلا ليذ يف ةيلاربيللا بازحألا يتأت امنيب . ةلادعلاو ةيرحلا ةحاسم فصنب
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نيحشرملا دحأ ةانقلا تفصو دقف ،ا  ةانق داقتنا  ضيرحتو ةوسق رثكألا ناك ةيمالسإلا ريغ تارايتلل سانلا
تيابو لماك يفطصم اهيف لماع لطبو ةروثلا عناص هسفن لماع ،يناطيش تبن "هنأب نيزرابلا نييلاربيللا 

يف هتفصو رخأ قايس يفو "ةيئاضفلا تاونقلا يف ةموكحلا عم دحاو  يف نينثا) سلب تريب"(هنأب ربمفون  ١، 
سولف دخايب ) ينوتراك ضراعم"(هنأب ربمفون  ٢يف نييراسيلا ةداقلا دحأ ةانقلا تتعن امك ". اوس بعشلاو

لوقيو ةيلامسأرلاو ةيعويشلا نع ملكتي تايئاضفلا حوري ةينوتراك هضراعم هلو بزحلا معدل ةلودلا نم 
قثملا دحأ فصو ىلإ ةفاضإلاب اذه"اوعرمتا ناوخإلا ىلع ريغ بازحألا ةانقلا تتعن ، و"مالسإلا هراكب"نيف ، 

نيأ ىلإو ا "ةيمالسإلا   ديج نيدلا فرعت اهنأل نيدلا مجاهت اهنإو ،يكاتنكو نيطاطب عزوتب تناك بازحأب
  ."دالبلاب بهذيس

" تياد مالسإ"ةاعدب هبشأ مه يلاربيللا مالسإلاب هتمس ام ةاعد نأ ربمفون  ١٤يف ةانقلا تربتعا ماع لكشبو 
لعلو . هللااب كرشلا يف عوقو ةباثمب ةيطارقميدلا ةلظم تحت نييمالسإلا ةكراشمف مث نمو ،ةعيرش الب يأ

وه عارتقالا اولعجو قيدانصلا اودبع نييناملعلا "نأ ربمفون  ٦يف ةانقلا يعيذم دحأ لاق ام رسفي اذه 
هنأ عيذملا دكأ رخأ قايس يفو " نيملسملا دنع ةبعكلا ىز ةلبقلا يه ةيطارقميدلاو ةنسلا لحم ةيناثلا ةلزنملا
ةانقلا تركنتساو لب "لوسرلل نوركنتيو ةيلاربيللاو ةيناملعلا مساب انتمأ نم سان ركنتي نأ مارجإلا نم"  ،

اونوكي ىتح نييلاربيللا مه نم "ربمفون  ٢٥يف عيذملا لاق ذإ ،يسائرلا سلجملا يف يلاربيللا ليثمت درجم 
عمتجملا يف مكتقيقح اوفرع ا لوقنب نكلو مههركنب شم انحا نييراسيلا مه نمو يسائرلا سلجملا يف
فواخمو ةيمالسإلا تارايتلا دوعص نم يلاربيللا فوخ ةقالع نيب طبرلل رمألا لصو لب "يرصملا  ،
  .هسفن رمألا نم ليئارسإ

با زحألا معدل ةديحولا سانلا ةانق ةليسو وه نييلاربيللا نيحشرملاو بازحألا ىلع موجهلا نكي ملو
اهخويش دحأ لاقو ةينيدلا تاراعشلل ةيمالسإلا بازحألا مادختسا نع سانلا ةانق تعفاد دق ف ،ةيمالسإلا
ارو ىشمي ام لضفأ هد ،نيدلا مساب هملكتب سان ارو ىشمي هنأ يرصملا بعشلل فرشمو ميظع ءيش "
يلع نيبخانلا اهجمار ب يمدقم خويشلا دحأ ثح امك". نيف ىلع انودويه نيفراع شم ىللا نييناملعلا مالك
بسكي هبختني نل نمو ماع ةئامل ةيراج ةقدص بسكي رونلا بزح بختنيس نم " يتفأ نأب رونلا بزح معد
  . "ماع ةئامل ةئيس
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يوتـــسم ىـــلع 
ردــصت ،تاــفلاحتلا 

يطارقم يدـلا فلاحتلا 
 ــب تافلاحتلا ةمئاق 

هيلي ،ا  ٣٠  بيرقت ةقيقد
يمالــسإلا فلاــحتلا 

ةــلتكلا فلاــح  تو
 ١١ ـــبةيرــصملا 

 .ةانقلا نم ةروثلا رارمتسا فلاحت يفتخي داكي امنيب. امهنم لكل طقف ةقيقد

 ١٧٧(رونلا بزح يحشرم لصح دقو ،بازحألا يحشرمل اهتحاسم نم % ٢٦سانلا ةانق تصصخ 
ءاج دقو %٧٠ةبسنب ةانقلا ىلع بازحألا يحشرمل ةصصخملا ةحاسملا نم ربكألا ءزجلا يلع ) ةقيقد  ،

يحشرم ءاج امنيب . ةشاشلا ىلع نيحشرملا ءالؤه دجاوت ينعي امب رشابم ةحاسملا كلتنم ربكألا ءزجلا 
ا    .رشابم اهنم ربكألا ءزجلا ،طقف ةقيقد ٣٠يبسن ةليلق ةحاسمب نكلو ةيناثلا ةبترملا يف ةلادعلاو ةيرحلا

يحـشرم الإ لـصحي مل   
  ، ةـلادعلاو ةيرحلا ،رونلا
فلاـــحتلا ،ةلاـــصألا 
تاحاـسم ىلع يمالسإلا  
اـمنيب ،ةانقلا ىلع ةرشابم  
اوـظح نيحـشرملا يقاب   
نود ةـيطغتلا نم ةحاسمب  
وأ مهتفاــضتسا متــت نأ  
ثيدحلل مهل لاجملا ءاطعإ 

ريغ تاحاسم (مهسفنأ نع 
  .ةانقلا ىلع طقف قئاقد ١٠ىلع لصح يذلاو ةنطاوملاو ناسنإلا قوقح بزح حشرم ادع اميف ) ةرشابم

لصح ،نيلقتسملا نيحشرملا نيبو ،نيلقتسملا نيحشرمل ل اهتحاسم نم%  ١٧,٢سانلا ةانق تصصخ 
ةانقلا ىلع رشابم ليثمتب يظح امك )ةقيقد ١٠٠(ةيطغتلا نم ربكألا ةحاسملا ىلع يوازمح ورمع   ،٦٦ 

  .ةانقلا ىلع رشابم ليثمت ىلع لصح يذلا ديحولا لقتسملا حشرملا نوكي داكيو. ةقيقد
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،  ٤٣ةرشابم ريغ ةحاسم يل امجإب ظوفحم ءامسأ ،ةيناثلا ةبترملا يف ءاج روبصلا دبع متاح اهيلي ،ةقيقد
 .ةرشابم ريغ اهعيمج ،مهنم لكل قئاقد سمخ نيحشرملا يقابل ةصصخملا تاحاسملا زواجتت مل امنيب

  
يسيئرلا لخدملا اذه ربتعت تناكف ،بازحألا لك مئاوق ىلع ينطولا " لولف"ءامسأ عبتت ىلع ةانقلا تصرح 

بازحأ مئاوق ىلع ينطولا ءاضعأ خيراتو ءامسأ ضارعتساب سانلا ةانق تدرفنا ا مك ،بزح يأل اهدقن يف
ىمسُت ا   ال "صيصخ ةانقلا اهتدعأ ةينغأ ىلإ ةفاضإلاب ،تاظفاحملا لك يف ةلادعلاو ةيرحلا ،دفولا ،داحتالا

  .ةانقلا لصاوف مظعم يف عاذتو" لولفلل

ىلع ةانقلا تدكأ ام ا لو ثيدحلا رواحم نم روحم نوكت دق يهف ،ةأرملا نع امأ  ريثكو ،هتفاضتسا متي ال نك
  .اهلوق دح ىلع ةيناملعلاو ةيلاربيللا بازحألا هلعفت مل ام وهو رونلا بزح مئاوق ىلع ةأرما ٦٠دوجو 

دوجوب حيولتلا ةانقلا تدمعت امنيب ،ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا هاجت ةيباجيإ رثكألا تناك سانلا ةانق 
يف ةوسق دشألا تناكو )ربمفون ١٩(نييناملعلاو نييلاربيللاو يركسعلا سلجملا ني ب نلعم ريغ فلاحت  ،

،  ١٩يف " ةيحالصلا ةيهتنم"اهنأ اهنع تلاقف فرش ةموكح داقتنا  ةافو يف سانلا يزعاو كيزعأ "ربمفون
ةمصع ةبحاص تيقب اهنأل سانلا ىلع جورخلا نم اهعنمف يركسعلا سلجملا تزوجتا ةموكحلا ،ةموكحلا 

دحأ لاق ريرحتلا تارهاظت نم يمالسإلا رايتلا فقوم نع عافدلل ةلواحم يفو  ".عقربلا اهسبل نكمي وأ
مزاح نأ ولف نيرهاظتملا عمق يف ةروذعم اهنأ "نيرهاظتملا عم ةموكحلا تافرصت ىلع اًقيلعت فويضلا 

سانلا هتموكح تبرضو ناديملا اولزن نيفرحنملاو نييناملعلاو نييراسيلاو ةسائرلل لصو ليعامسإ وبأ 
فيوس ىنب يف نيدنجملل لاق طباض نأ ةانقلل ينمأ ردصم لاق رخأ قايس يفو !"اهنيدنس له ناديملا يف  ،
نوبرضتس اهموي نمألا ريدمو مهنم ظفاحملاو مهنم ةيلخادلا ريزو نوكيس ةموكحلا نييمالسإلا لكش ول (
ىز ىقبته رصمو مرتحم ةيلخاد ريزوو ةمرتح م ةيلخاد ةرازو لمعنه هللا ءاش نإ: عيذملا درو) لاعنلاب
  .)ىشمت اهوبيس اوتنا سب لفلا
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ا   :ةمحرلا ةانقل يمالعإلا ءادألا مييقت - يناث
 ٢٢٤,٨٢ ـب ةيباختنالا ةيلمعلاب اهمامتها ثيح نم ةينيدلا تاونقلا نيب ةيناثلا ةبترملا يف ةمحرلا ةانق يتأت

 ، نع ثدحتت ةانقلا جمارب عيمجف ،يباختنالا نأشلل اهلوانت ةقيقح نع ربعت ال ةحاسملا هذه نأ الإ ةقيقد
 ٧(يمالسإلا روتسدلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا ةيمهأ نع ثيدحلا لالخ نم ،رتتسم لكشب نكلو تاباختنالا 

 ١٥(عمتجملا تالكش م لكل لح اهيفف ،ةايحلا يحانم لك يف اهقيبطت نودب ميقتست نل ةايحلا نأو) ربمفون
نم ةهجاومل نييمالسإلا لئاصف نيب فصلا ةدحو ةيمهأ ىلع ديكأتلا راركت ىلإ ةفاضإلاب اذه )ربمفون  ،

هللا عرش نم لضفأ سيلف "، "نودراطيو نومهتيو نونعطي نيذلا نودحلملا نويناملعلا نودحاجلا"مهنوعدي 
لا بهذتو)ربمفون ١٨و١٧و١٠" (انفوفص دحويو اننيب مكحيل مكحب ىضري ال نم "نأب لوقلل اًنايحأ ةانق ، 
  ).ربمفون ١٧هللا قلخ اذه جمانرب ( "هللا ىداع دقف ةيمالسإلا ةعيرشلا

نيبخانلل تصصخف ،فيقثتلاو ةيعوتلا اياضقب ا   ثحل ةفلتخم لخادم تدجوو ،ةقيقد  ٥٠ضيأ ةانقلا تمتها
، ىلع نيبخانلا ثح نيبف ،تاباختنالا يف ةكراشملا ىلع نيبخانلا  نييلاربيللا ناملربلل ةيامح ةكراشملا

فلملا جمانرب يفف ،ا   تيوصتلا "نأب رونلا بزح سيئر حرص ) ربمفون ١٦(ضيأ ىوتفلا ةانقلا تمدختسا
معد نع ىلختي نمو ،نينسلا تائمل ةئيس تيوصتلا مدعو ماع ةئامل ةيراج ةقدص وه رونلا يحشرمل 

عم همعدي ناك نمع ا ا ناطيشلاب هبشأ ناوخإلاو نييفلسلاو نيينيدلا  عيرس ىلختيو قحلا ريغ يف دعاسي يذل
بازحألا نيملسملا ريغ مجاهي نأ يعيبطلا نم هنأ جماربلا يعيذم دحأ ربتعا رخأ قايس يفو ". ةلكشم لوأ
نع سيل انه عافدلاف ةيمالسإلا تارايتلا نع ن وملسملا ىلختي نأ يعيبطلا ريغ نم نكلو ةيمالسإلا
 ٧(هوديري ام نييناملعلل ققحي وه ةسايسلل نييمالسإلا لوخد ضراعي نمف ،م السإلا نع امنإو صاخشأ
نع اودعب نيذلا ةرجفلا نيعيذملاو ةقسافلا تاونقلا نم ةقثلا بحسُت نأ ىلإ خويشلا دحأ اعد اميف )ربمفون  ،
  .مالسإلا ةروص هيوشت ىلإ نوعسيو هللا باتك

لــمعلا يــبزح ءاــج 
ةمئاق سأر ىلع رونلاو 

قراوـفب ةانقلا  بازحأ 
دقو "قئاقد ٤"ةطيسب   ،

لـمعلا بزـح يظح   
ةرشابملا ةحاسملا ىلع 

ةبسنب ةانقلا ىلع  ربكألا
  .هتحاسم نم% ٧٦
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نـم  % ٥روـنلل ةصصخملا ةرشابملا ةحاسملا دعتت ملف رونلا بزح يلثمم ةفاضتساب ةانقلا متهت مل امنيب  
قئاـقد   ١٠قرافب ةانقلا يلع بازحألا نيب  ةيناثلا ةبترملا يف ءاج ةلادعلاو ةيرحلا بزح. بزحلا ةحاسم

ةانقلا يلع ةديج ةرشابم ةحاسمب يظح هنأ الإ ،هيقباس نع ا     %.٤٧بيرقت

دح ىلع " ىراصنلا"نأ ىلع ةدكؤم ،نييحيسملل ةنأمط لئاسر لسرت نأ عضوم نم رثكأ يف ةانقلا تلواح 
ةرورض ىلع ديكأتلا خويشل ا ضعب لواح امك ،يمالسإلا مكحلا لظ يف نينمآ نونوكيس ةانقلا فصو

 ).ربمفون ٨و٧(مهتيامحل يبرغلا لخدتلل ةعيرذ اونوكي ال ىتح طابقألا مارتحا 

مهل تصصخ ثيح ،بازحألا يحشرمب ا   ةقيقد  ٦٠عقاوب اهتحاسم نم % ٢٧مامتها رثكألا ةمحرلا ةانق
مهنم ،ا   عقاوب ةرشابم ا  ٣٨بيرقت  يحشرمب اًقيقح ا عت ال ةحاسملا كلت نأ الإ%. ٦٣بيرقت ةقيقد  مامتها سك

اهنم ا  ٥٠ءاقللا قرغتساو ،يكارتشالا لمعلا بزح حشرم ةانقلا تفاضتسا دقف ،بازحألا    ٣٨بيرقت ةقيقد
ريغ ةراشإلاب  مهتلوانتو ،ثحبلا ةرتف رادم ىلع رخأ حشرم يأ ةفاضتساب ةانقلا مقت مل امنيب ،ةرشابم ةقيقد
  .حشرم لكل ةقيقد زواجتت مل ةليلق يناوث يف ةرشابملا

يلع لصح ،ةرشابم ةحاسم ا  ١٣تناك ةانقلا ىلع نيلقتسملل ةصصخملا ةحاسملا   بيرقت مهفصن ،طقف ةقيقد
نيحشرملا يقاب ظحي مل امنيب ) ةقيقد  ١٠,٣٠(نسح ميهاربإ يرسي دمحم حشرملا ةحاسملا كلت مظعم 

وأ نيلقتسم ءاوس نيحشرمل ل ةصصخملاو ةمحرلا ةانق ىلع تاحاسملا عيمج نأ امك. ةقيقد نم رثكأب
  .اهفويضو اهيعيذم ثيدح روحم مه امنإو ،نيحشرم فيضتست ال ةانقلاف ،ةرشابم ريغ تاحاسم نييبزح

قئاقد  ٣ىلع ترصتقا يتلاو ةأرملل اهتصصخ يتلا ةحاسملا ثيح نم ةينيدلا تاونقلا لقأ ةمحرلا ةانق 
نهفصو يتاللاو ةيمالسإلا بازحألا تاح شرم ىلع نيعيذملا ءانث يلع ترصتقا ،ثحبلا ةرتف رادم يلع

  ).ربمفون ١٦(باقنلا تايدترم تاباختنالا نهضوخ ىلع اًقيلعت " ةفدص يف ةردلاب"فلملا جمانرب 

موي ةمحرلا ةانق يفف ،ثادحألاو اياضقلا ضعب قايس يف الإ ةيباجيإ ةقالع يركسعلا سلجملاب ةانقلا ةقالع 
، ) ةسدعلا(جمانرب يف  ١٥/١٠/٢٠١١قفاوملا تبسلا  ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا نع عيذملا ثدحت

ثادحأ (اهب دصقي و ةضرغملا تاءاعدإلا لك مغر اهدعوم يف تاباختنالا ءارجإل هرارصإ نعو 
فاضأو )وريبسام نأب قفتن انلك و ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا معدي نأ بجي رويغلا نطاوملا نإ "، 
اذه نأ الإ ". بختنم ناملرب يلإ لصن ىتح بئاصلا راسملا يف كرحتي أدب ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا
  .هرخأتل اهداقتناو لزعلا نوناق رادصإل ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا عفد ىلع ةانقلا رارصإ يفني ال
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  :ةمركلا ةانقل يمالعإلا ءادألا مييقت -اًثلاث

يسايسلا نم ينيدلا يوتحملل برقألا يهف ،ا ةانقلا يلع ةيباختنالا ةيلمعلاب ةصاخلا ةيطغتلا   دج ةدودحم
 .رهشا ٣رادم يلع ةقيقد  ٨١نم رثكأ ةيباختنالا ةيطغتلا لثمت ال ذإ ،ماع لكشب 

ام "جمانرب امه ،تاباختنالل اقرطتي ام املق ،طقف نيجمانرب ادع اميف ةصصختم ةينيد اهعيمج ةانقلا جمارب 
دقو "اوهلاع ءاقل"جمانربو " ثادحألا ءارو رادم ىلع ةق يقد ٣٠ ـب ربكألا ةحاسملا ىلع نوبخانلا لصح، 
يلع ترصتقا )روهش ةثالث(ثحبلا ةرتف رييغت اهناكمإب ةلتكك  تاباختنألا يف ةكراشملا ىلع طابقألا ثح، 

يتلا فيوختلا ةربن يفني ال اذه نكلو ،يمالسإلا رايتلا ةنميهو دوعص نود لوحلاو ،تاباختنالا ةجيتن 
  .ىدرف لكشب سيلو تاعومجم يف تيوصتلل طابقألا لوزن ةرورض ىلع ديدشتلاب ةانقلااهتعبتا 

  

بزـح ءاـج اـمنيب ،ةقيقد     ١١ ـب ةانقلا يلع ةحاسمب تظحيتلا بازحألا رثكأ ةيرصملا ةروثلا بزح 
  .قئاقد ٤ـب رونلا بزحو ،قئاقد ٥ـب ةيناثلا ةبترملا يف ةلادعلاو ةيرحلا

ديدشلا موجهلاب اهفويضل ةانقلا تحمس ثيح ،اهتاكاهتناو ةيمالسإلا بازحألا ىلع طقف تزكر ةمركلا ةانق 
فلاحتلاب يطارقميدلا فلاحتلل فويضلا دحأ فصو دح ىلإ لصو يذلا رمألا ،ةيمالسإلا بازحألا ىلع 

مئاوقل اومضنا نيذلا نييحيسملا نيوختو "رصم يف زط"رايتب نيملسملا ناوخإلا رايتو ،يناطيشلا   ،
تاكاهتنا ىلع زيكرتلا ىلع ةوالع اذه " ةيحورلا مئارجلا يبكترم ةنوخلاب"مهفصوو ةيمالسإل ا بازحألا
  ".ةملسأتملا تارايتلا"و نييفلسلاو ةلادعلاو ةيرحلا بزحو ةيمالسإلا تارايتلا
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يـلع تاـفلاحتلا تلـصح    
ةاـنق يـف ربكألا مامتهالا   
تزواــجت دــقف ،ةــمركلا 
ةـــصصخملا ةحاـــسملا 
تاحاـــسملا تاـــفلاحتلل 
بازــحألل ةــصصخملا  
نيبزـــحلا نيحـــشرملاو 

  .نيلقتسملاو
ةـقيقد   ٢٥يلامجإب ة انقلا ىلع ةيطغتلا نم ربكألا ةبسنلاب تافلاحتلا ةمئاق ةيرصملا ةلتكلا فلاحت ردصت 

ا  يـف ءاـجو   %)٥٦(ةبسنب ةينيدلا تاونقلا نيب ربكألا وه رشابم ليثمتب ةلتكلا تظح امك ) %٣٠(بيرقت  ،
 ).ةيناث ١٥(ةروثلا رارمتسا فلاحتو ) ةقيقد ١,٣٠(يطارقميدلا فلا حتلا ةيناثلا ةبترملا

بازـحألا يحـشرم يوتسم ىلع   
نـم  %  ٢٥يـلع اولصح نيذلاو  

ةلتكلا يحشرم ردصت ،ةانقلا ةحاسم 
،   ١٧يلاـمجإب ةانقلا مامتها   ةـقيقد

يفتخا امنيب . ةرشابم ةحاسم اهبلغأ
ىـلع نيحشرملل رشابم ليثمت يأ  

،  ـشرم ادع اميف ةانقلا  ةـلتكلا يح
يـضرع ركذ ىلع رمألا رصتقاو  
ةـلادعلاو ةيرحلاو رونلا يحشرمل  

ناـسل ىـلع   ) اـمهنم لكل ةقيقد (
 .ةلتكلا يحشرم وأ نيعيذملا

نيلقتسملا ركذ زواجتي مل ذإ )ةانقلا ةحاسم نم%١(نيلقتسملا نيحشرملاب قالطإلا ىلع متهت ال ةانقلا داكت   ،
  .ثحبلا ةدم ةليط ةانقلا ىلع ةدودعم ناوث تارايتلا فلتخم نم

سلجملا ىلع ةانقلا موجه ةربن نم ربمفون  ١٩يف ريرحتلا ناديم ثادحأ اهدعب نمو وريبسام ثادحأ تداز 
امك )ربمفون ٥(يمالسإلا رايتلل مهتالاومب رشابم ريغو رشابم لكشب مهماهتا مت نيذلا هتادايقو يركسعلا   ،

ب ةانقلا فويض اهفصو ام اثكو ةانقلا ةشاش ىلع عذاللا دقنلل ةموكحلا تضرعت   ٢٢(ةشهلا ةموكحلا ري
  ).ربمفون

0

2

4

6

8

10

12

14

16

الكتلة التحالف الدیمقراطي استمرار الثورة

وقت  
مباشر

وقت  
غیر 
مباشر

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

مرشح حزب االصالةمرشح حزب العدلمرشح حزب الحریة والعدالةمرشح حزب النورمرشح الكتلة المصریة

وقت  
غیر 
مباشر

وقت  
مباشر



)١٥٨( 
 

  
 

 
رارمتسا مغرو ،جئا تنلا نالعإ بقع هتاسلج يلوأ سلجملا دقع، وةيناملربلا تاباختنالا تهتنا رياني ٢٣يف 
ةيطغتلل ماعلا مييقتلا ن أ الإ ،ةيئاهنلا ةجيتنلا نالعإليبق و ورفلا تايلمع ءانثأ ةيمالعإلات اكاهتنالا ضعب
  :يه ةماه تاظحالم ةدعيلع يوطني  ٢٠١٢-٢٠١١ةين املربلا تاباختنالل ةيمالعإلا

بيلاسأ راكتباو ةكراشملا يلع نيبخانلا عيجشتل ةمخض ةيئاعد ةلمح نش يف ماع لكشب مالعإلا حاجن  •
 .جئاتنلاو تاءارجإلاب يباختنالا يعولا رشنو فيقثتلاو ةيعوتلل ةديدج

وحن يلع يموكحلا مالعإلا ءادأنسحت  • ،  لضفأ،  روطت  يلإعجري ال يذلا رمألا ةقباسلا تاباختنالا نم
،ةموظنملا يف يقيقح  ديدعلا دصر ليلدب  ،ةيسفانتلا ةحاسلا نع مكاحلا بزحلا بايغ يلإ امنإو ةيمالعإلا

يلع يوطنت ال ءاط خأ اهنكلو ،جماربلا يمدقمو نيلسارملاو نيعيذملا نع ةرداصلا ةينهملا ءاطخألا نم
 .ةينهملا رقف امنإو يسايس زايحنا

لاسرإو ،ةياعدلا فقس بازحألا ضعب يطخت مغرف ،مالعإلا لئاسو يف ةياعدلا يلع ةباقر ةيأ بايغ  •
لئاسو يف ةياعدلا يلع  قافنإلا تالدعم ةعجارم وأ فقو متي ملددصلا اذهب ايلعلا ةنجلل ريراقتلا نم ديدعلا  

 .مالعإلا

مغرــف مالــعإلاةــبقارم لاــجم يــف تاــيفلخ وأ تايحالــص الــب اــي لعلا ةــنجللا تدــب •  اــهنأ، 
لئاــسوو  نيــيمالعإلاو نييفحــصلااــهب  تــمزلأ ةــيمالعإلاةــيطغتلل ريياــعم تعــضو  

الإ مالـــعإلا    .هـــميوقتل عـــست مـــلو يـــمالعإلا ءادألا ةـــعباتمب مـــقت مـــل اـــهنأ ، 
ةــنجل اــهنم ةــفلتخم تاــهج نــم  ريراــقت اــهيلإ ةراــشأ تاــكاهتنا ءازإ ءارــجإ يأ ذــختت مــلو
 .مالعإلاةرازول ةعباتلا  ءادألا مييقت مالعإلا
 

مهف ةلودلل ةكولمملا تاونقلا يف اميسال نييمالعإلا ءادأعجارت رارمتسا  •  ةلئسألاةغايص يف الخدت  رثكألا، 
 .مهنم لكل صصخملا نمزلا يف وأ مهرايتخا يف نزاوتلاقيقحت مدعو فويضلل ةعطاقمو 

 

اذه يفالت يف ةكنح رثكأ هيف نيلماعلا  ىدب ناو ،ظوحلم لكشب ليومتلا تاهجوتب صاخلا مالعإلارثأت  •
 .ةياعدلا تايلمع صخي اميف اميسال ،مهنع امغرحوضوب رهظ يذلا ريثأتلا 

ميسقتو ،يباختنالا ماظنلا ةعيبطو ،ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةمكحتملا ةيعيرشتلا ةئيبلاب نييمالعإلا ماملإ مدع  •
 .نيبخانلل مالعإلا نم ةمدقملا تامولعملا يف ةديدع ءاطخأ نع رفسأ يذلا رمألا رئاودلا
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•  ، ةيدودحلا قطانملاو ةمصاعلا نع ةديعبلا تاظفاحملاو ةيئانلا قطانملل ماع لكشب ةيمالعإلا ةيطغتلا فعض
، يلبق( زيمتلا نم اعون يلع يوطني دحاو بلاق يف اهب ةصاخلا ةيمالعإلا ةيطغتلا عضو ةلواحمو  ينيد  ،

،  )خلا..يقرع

يف دعاقملا نم  ربكألاددعلا يلع ةلاد علاو ةيرحلا بزح لوصح نع ترفسأ تاباختنالل ةيئاهنلا ةجيتنلا
 ، زكرملا يلع  دفولا بزحوةلتكلا فلاحت سفانتو ةيناثلا ةبترملا يف  رونلا بزح ءاج امنيببعشلا سلجم

،   :يلاتلا وحنلا يلع طيسب قرافب ثلاثلا

  
  

ةجيتنلل انرظن  اذإو
ـل ةبقارملل ةيمكلا 

، ةيمالعإةليسو  ٢٠
 رهـشأ  رادم يلع

، ثالثلاتاباختنالا 
ةـجيتنلا   نأدجنس 
ــ ، بيرقت  ةــقباطتم ا

نــكمي اــم وــهو 
لالخ نم هحيضوت 

يتلا  بازحأللمسر 
ربك أيلع تلصح 

يــف تاحاــسم  
  ).٢مسلاب( فحصلا 
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  :اهعاونأفلتخمب تاونقلا  ىلع) ةقيقدلاب(ةيطغتلا نم نمز ى لعأ ىلع تزاح يتلا بازحألاكلذكو 

  
ودبي ام ك نيبخانلا يلع مالعإلا لئاسو ريثأت ديكأت يلع يوطني ال ةيمكلا ةيحانلا نم ديدشلا هباشتلا اذه

،  اضقانمءاج ةجيتنلا كلتل يفيكلا ريسفتلا  نأ ذإ، يلوألاةلهولل  تاحاسملا بلغاف ةيضرفلا هذهل امامت
جئاتنلا اودصح كلذ عمو ةيبلس تناك) رونلا بزح ،ةلادعلاو ةيرحلا(ةيمالسإلا ت ارايتلل ةصصخملا  ،
تاحيرصتلا يلع ةيلاربيللا  بازحألا بيقعت ترصتقا ةلتكلل ةصصخملا تاحاسملاو ،تيوصتلا يف ىلعألا
ن وناقو "لولفلا"نم مهفقوم حرش  وأ ،ةيلحرملا جئاتنلا يف نييمالسإلا دوعص يلع اهقيلعت وأ ةيمالسإلا
ةحاسملا كلتفلزعلا نم يتلا ةيلاربيللا بازحألا فادهأ وأ جماربل حرش نع ةيفيكلا ةيحانلا نم ربعت ال  ، 

،ضرتفملا  عجري اهنم  ربكألاءزجلاف دفولا بزحل ةصصخملا ةحاسملا  امأ نيبخانلا رايتخا يف تلخدت اهنأ
  .مالعإلالئاسو يف بزحلل يوق دجاوت يلع اليلد  سيلو ثحبلا ةنيع يف ةايحلا ةانق دوجول

نم ريثكلا يف ةقثلا ماعلا يأرلا دقف رياني ٢٥ةروث بقع  نأوه ثحبلا اذه جئاتن  مهأنم نوكت دقف اذل    ،
 ، تنميه يذلا صاخلا  مالعإلايف ةقثلا دقف اذكو مالعإلا اهسأر ىلعو ةلودلل ةكولمملا تاسسؤملاو ةزهجألا

ا- بعصلا نم راص ف ،ةليوط تاونسل لاومألاسوؤر هيلع  يأرلا تاهاجتا ةءارق  - ديدحت ةرتفلا هذه يف
نيبخانلا تاهاجتا ليكشت يف تلخدت ةديدع لماوع ةمثف ،بسحف مالعإلا لالخ نم هليكشت تايلآو ماعلا 

رود باطخ يف ًالثمم  يصخشلا لاصتالا وأ رشابملالاصتالا رود لفغن نأ نكمي ال ذإ . تاباختنالا ءانثأ
يذلاو  ينورتكلالا مالعإلاكلذك ،نيبخانلا ىلع ريثأتلا يف ةيباختنالا تاعمجتلاو نيدايمل ا بطخو ةدابعلا

 ، مالعإلا مهتاهجوتل يسيئرلا لكشملا نيبخانلا نم رثؤم عاطق هربتعيو ،ةروثلا مايق ذنم هرود مظاعت
  .ةريخألا ةلحرملا يف هريثأتو هرودديعتسي يذلاو  عومسملا
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تارايتلا يحشرم ءازإ  يديلقتلا مالعإلا لئاسو هتجهتنا يذلا ةميدتسملا ةيبلسلا ةياعدلا طمناضيأ 
هجتاف ،موجهلا لحم فرطلا عم فطاعتلا نم ا   عون يقلتملا ىدل قلخ نوكي نأ لمتحملا نم ةيمالسإلا
يعاسمل امامت ةرياغم تاهجوت لمح يباختنا قودنص لالخ نم ا   يمالعإ مولظملا كلذ ةرصن ىلإ ا  يئاقلت

  .مالعإلا

هرودب مايقلا يف حجني مل هنأل تاباختنالا ءانثأ ماعلا يأرلا تاهجوتل لِّكش  حجني مل مالعإلاف  مك هرود يف
امب نيبخانلا تامامتهاو تاجايتحا نع يقيقح ربعمكو نيحشرملا جمارب لوح تامولعملل دياحم ردصمك 

نع ربعت ال نوئش يف هئادأ ر صحو ةراثإلا خف يف عقو لب ،ةروثلا باقعأ هريثأتو هرود ةداعتسا يف مهاسي
  .حشرملا جمانرب ةقيقح نع الو بخانلا تامامتها
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 المرئيوالمقروء مساحات األحزاب الفائزة في اإلعالم  :أوًال
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ا  ثحبلا يف ةمدختسملا تارامتسالا: يناث

  
  

  للصحف استمارة التحلیل الكمي
  
  

  /................ةفيحصلا        ٢٠١١:      /     /خيراتلا....................       / .بقارملا مسا 
    

  
  

  
 
  

  
  
  
  
  

  التقییم  م غیر مباشرة  م مباشرة  المحافظة  النوع  الفــــاعـل  الفن الصحفي  ص
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  استمارة التحلیل الكمي للتلفزیون

  

  /........م البرنامج اس/ ..........      ة اسم القنا          ٢٠١١:      /     / تاریخ البث      /......... اسم المراقب 
  
  

  
  
  
  
  
  

 

  المحافظة  النوع  الفاعل  نوع التغطیة
  غیر مباشر منز  مباشر منز

  التقییم
  د  ث  د  ث
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  عالمیة للصحفاالستمارة الكیفیة للمراقبة اإل

  

  ٢٠١   /     /ةفيحصلا خيرات.......         ..... /بقارملا مسا   ............/…ةفيحصلا مسا
  

  )طرافھاأ -بعادھا أ( العملیة االنتخابیة 
 زاحنموحن ىلع اهمادختسا تظحال وأ ،ةيلاتلا لعاوفلا نم  يأ هاجت) يبلس وأ يباجيإ(زيحت تظحال له : ١س
  ؟ةيباختنالا ةيلمعلل ةيمالعإلا ةيطغتلا يف

 :..................................................................يركسعلاسلجملا  •
 :............................................................................ةيلخادلا •
 :............................................................................ةموكحلا •
 :...............................................................بازحألا نوئش  ةنجل •
 :..................................................................ةيمالسإلا ةعامجلا •
 :.....................................................................هلاجرو ءاضقلا •
 ................................:...........................نيملسملا ناوخإلا ةعامج •
 ......................................................................:...نيدلا لاجر •
 ...............................: ...................................ةماعلا تايصخشلا •
 ...............................: ............................................ةيجطلبلا •
 .......................................................................:........لولفلا •
 ...............................:...................................ةيقوقحلا تامظنملا •
 ...............................: ..............................تاباختنالل ايلعلا ةنجللا •

  
  ؟ةيباختنالا ةيلمعلا يف لعافك "ةأرملا"ةفيحصل اتم دق فيك: ٢س

  اهتلهاجت                ةدياحم   ة             يبلس                ةيباجيإ
......................................................................................................  

  
  ؟ةيباختنالا ةيلمعلا يف يفئاطلادعبلا ةفيحصلا تمدق فيك : ٣س

  هتلهاجت               دياحم                 يبلس                يباجيإ
......................................................................................................  

   
  ؟اهثادحأو اهتاروطتوةيباختنالا ةيلمعلا تايرجمب ةيعوتلاو فيقثتلا بناجب ةفيحصلا تمتها له : ٤س
  ةدشب تمتها                            متهت مل                            ام دح ىلإ

.......................................................................................................   
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  ؟لحنملا ينطولا بزحلا ءاضعأةفيحصلا تلوانت فيك : ٥س
  يباجيإزيحت ب    يبلس زيحتب    ديدش زيكرتب    ام دح ىلإ تمتها

......................................................................................................   
  

  :العوامل التحریریة
دحأ  هاجت) ىبلس -ىباجي إ(زيمم وحن ىلع ةيلاتلا ةيريرحتلا لماوعلا نم ى أل ةليسولا مادختسا تظحال له: ٦س
  "ليثمتلا عم حرشلا ءاجرب"؟ةيباختنالا ةيلمعلا فارط أ

  .......................................................................... :ربخلا ةغايص •
  ......................................................... :نتملاب هتقالعو ناونعلا ةغايص •
   ...................................................... :عوضوملاب اهتقالعو ةروصلا قيلعت •
 ..................................... :ةيباختنالا ةيلمعلا يف نيلعافلا لكب ةفيحصلا مامتها •
  .............................................اولا ثدحلا فارطأنيب تاحاسملا عيزوت ةلادع  •
 .............................................: رظنلا تاهجو فلتخم ضرعو رداصملا عونت •
   : .........................................................................رداصملا ليهجت •
 : .......................................................................ربخلاب يأرلاطلخ  •
 .......................................................................: لوقلا لمج رايتخا •
   : ........................................................................ةيفلخلا تامولعم •
   : ............................................................................ىرخأ لماوع •

  
  :عوامل اإلخراجیةال
دحأ  هاجت) يبلس -يباجيإ(زيمم وحن ىلع ةيلاتلا ةيجارخإلا لماوعلا نم  يألةليسولا مادختسا تظحال له : ٧س
  ليثمتلا عم حرشلا ءاجرب"؟ةيباختنالا ةيلمعلا فارط أ

 .......: .................................................................ةديرجلا يفربخلا عقوم  •
  ........................................................................ :ةحفصلا يف ربخلا عقوم •
  ....: ..............................................................................ربخلا ةحاسم •
  .....................................: ............................................ناونعلا ةحاسم •
  ......: .............................................................................ةروصلا ةيواز •
  ....: ..............................................................................روصلا ةحاسم •
   .....: ..............................................................جارخإلا يف ةمدختسملا ناولألا •
 .....: ................................................................................ىرخألماوع  •
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  عالمیة للتلفزیوناالستمارة الكیفیة للمراقبة اإل

  
  ٢٠١   /       /  :     ثبلا خيرات      ........... /بقارملا مسا................          /ةانقلا مسا

  
 )أطرافھا -أبعادھا ( العملیة االنتخابیة 

زاحنم وحن ىلع اهمادختسا تظحال وأ ،ةيلاتلا لعاوفلا نم يأ هاجت ) يبلس وأ يباجيإ ( زيحت تظحال له : ١س
  ؟ةيباختنالا ةيلمعللةيمالعإلا ةيطغتلا يف 

 .:.............................................................................يركسعلا سلجملا -١
  ...................................:.....................................................ةيلخادلا -٢
  ..................................:......................................................ةموكحلا -٣
 .....................:.......................................................بازحألا نوئش ةنجل -٤
 ................................: ............................................ةيمالسإلا ةعامجلا -٥
 ....: ............................................................................هلاجرو ءاضقلا -٦
 .....: .................................................................نيملسملا ناوخإلا ةعامج -٧
 ................................................................ : ....................نيدلا لاجر -٨
 : ............................................................................. ةماعلا تايصخشلا -٩
 ...: ....................................................................................ةيجطلبلا - ١٠
 ..: ........................................................................................لولفلا - ١١
 .................................: ............................................ةيقوقحلا تامظنملا - ١٢
 ...........................................: ..............................تاباختنالل ايلعلا ةنجللا - ١٣

    
  ؟ةيباختنالا ةيلمعلا يف لعافك " ةأرملا"ةفيحصلا تمدق فيك : ٢س

  اهتلهاجت              ةدياحم                ةيبلس              ةيباجيإ          
.......................................................................................................  

  
  ؟ةيباختنالا ةيلمعلا يف يفئاطلا دعبلا ةفيحصلا تمدق فيك: ٣س

  هتلهاجت          دياحم                      يبلس                             يباجيإ        
.......................................................................................................  
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  ؟اهثادحأو اهتاروطتو ةيباختنالا ةيلمعلا تايرجمب ةيعوتلاو فيقثتلا بناجب ةفيحصلا تمتها له: ٤س
  ةدشب تمتها                        متهت مل                        ام دح ىلإ

.......................................................................................................  
  
  ؟لحنملا ينطولا بزحلا ءاضعأ ةفيحصلا تلوانت فيك: ٥س

  يباجيإ زيحتب              يبلس زيحتب              ديدش زيكرتب             ام دح ىلإ تمتها
....................................................................................................... 

  
  :خراجیةالعوامل اإل

ةيمالعإلا ةيطغتلا يف زاحنم وحن ىلع ةيتآلا لماوعلا نم يأ مادختسا يف ) يبلس وأ يباجيإ ( زيحت تظحال له 
  ؟ةيباختنالا ةيلمعلل
  

 : ......................................................................اريماكلاتاهاجتا  •
  : ........................................................................ويدتسالا روكيد •
  ..................................................................: تارقفلا نيب لصاوفلا •
  : ...........................................................................تقولا عيزوت •
 : .............................................................ةشاشلا ىلع روصلا رايتخا •
  : ................................................................ةيجراخلا ريراقتلا جارخإ •
 ..: ..............................................................تارقفلا وأ رابخألا بيترت •
  .......: .............................................................................ىرخأ •
  

  ةيريرحتلا لماوعلا -
ةيمالعإلا ةيطغتلا يف زاحنم وحن ىلع ةيتآلا لماوعلا نم يأ مادختسا يف ) يبلس وأ يباجيإ ( زيحت تظحال له 

  ؟ةيباختنالا ةيلمعلل
  

 : ................................................................ةشاشلا ىلع لوقلا لمج •
  ..............................................................: ...عيذملا تالخادمو ةلئسأ •
  : ..........................................تاهاجتالا فلتخم نع مهريبعتو فويضلا عونت •
  : ....................................................................................ىرخأ •
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 ةيلحرملا ريراقتلاتاصخلم : اًثلاث

  
 

  لوألا يلحرملا ريرقتلا صخلم 
  )حيشرتلا باب حتف ةلحرم(

  ربوتكأ ٢٥ىلإ  ١٢نم 
    

يـتلا تاباختنالا كلت  ٢٠١١ناملربل ةيعيرشتلا تاباختنالل ىلوألا ةلحرملا تأدب يضاملا ربوتكأ  ١٢ىف   ،
، ةروثلا دعب ىلوألا تاباختنالا اهنأل طقف سيل ةغلاب ةيصوصخب عتمتت  ينطولا بزحلاو كرابم ماظن طوقسو

لخادت ببسب تاطلسلاو ةلودلا تاسسؤم ءادأ رثعت ىف  رولبتي ،رقتسم ريغ ماع قايس ىف ىرجت اهنأل نكلو
راشتناو تايوتسملا فلتخم ىلع تايحالصلا ةرازو سعاـقت لـظ يف   ةقوبسم ريغ ةينمأ ىضوف ةلاح،   ،
ىـلإ يدؤـي اـم وهو ،رمألا هذه ىلع يركسعلا س    لجملل رربم ريغ تمصو ،اهرودب مايقلا نع ةيلخادلا
  .ةيباختنالا ةيلمعلا ةهازن صاقتنا

ئراوطلا مكحو يركسعلا مكحلا ةلظم تحت ىرجت ا  يركـسعلا سـلجملا درفن   ا دقف. ضيأ تاباختنالا هذه
سـلجملا ذـختاو   ٢٠١١سراـم   ٢٠خيراتب رداصلا يروتسدلا نالعإلل ًاقفو ذيفنتلاو عيرشتلا يتطلسب   ،

تاـمظنمو ةيـسايسلا ىوقلا عم يدجلا رواشتلا نود ةدرفنم تارارق ةماعلا نوئشلل هترادإ يف ي   ركسعلا
  .ناسنإلا قوقح مارتحاو ةماعلا تايرحلا ةلاح عجارت ىلع ةوالع اذه ،يندملا عمتجملا

 سـلجملا تارارق يف كلذ رهظ ،اهتايلاعف ءدب ذنم حضاو كابترا تدهش ماع لكشب ةيباختنالا ةيلمعلا ةرادإ 
رخأـت ثيح ،ةيباختنالا ةيلمعلل ةمظنملا دعاوقلاو تاعيرشتلا حارتقا ءدب ءانثأ ءارزولا سلجمو يركسعلا  
باـب حتـف لـبق تاباختنالل ةمظنملا تاعيرشتلا رخآ دامتعا متو ،تاباختنالل ةمظنملا تاعيرشتلا رادصإ    

باـب حتـف دـعب ةيمسرلا ةد    يرجلا يف رشن رئاودلا ميسقت نوناق نأ رمألا لصو لب ،مايأ ةرشعب حيشرتلا
  .نيمويب حيشرتلا

، (ةيباختنالا ةيلمعلل ةمظنملا تاعيرشتلا  ىلإ ددصلا اذه يف ةراشإلا ردجتو ةيسايسلا قوقحلا ةرشابم نوناق
 كـلت ، )رئاودلا ميسقت نوناقو ،ىروشلا سلجم لمعل مظنملا نوناقلاو ،بعشلا سلجم لمعل مظنملا نوناقلاو
ةـيباختنالا ةيلمعلا ةرادإ يف لخدتلاب ةيذيفنتلا ةطلسلل حامسلا لجأ نم   يضاملا ىف تلصف يتلا تاعيرشتلا

نينطاوـملا ىـلع رـسيي دحوم يباختنا نوناق نسو اهئاغلإ بجي تاعيرشت يهو ،مكاحلا اهبزح حاجنإل    
 عمتجملا تائف ةفاك ليثمتب حمسي لداع يباختنا ماظن دوجو ىلإ يدؤيو ،دالبلل ةماعلا نوئشلا يف ةكراشملا

ةـفاك ىـلع ةباقرلاب ةيلحملاو ةيلودلا يندملا عمتجملا تامظنمل حمسيو ،ةبختنملا ةيعيرشتلا سلاجملا يف   
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ةـيلمعلا ةرادإ يـف تاـباختنالا ىـلع ةفرشملا ةنجلل ةلماك تايحالص يطعيو      ةيباختنالا ةيلمعلا لحارم
ةيلالقتـس  الاو تايحالـص لاتاـبا  ختنالل ايلعلا ةنجلل يطعت ال تاباختنالل ةمظنملا تاعيرشتلا، فةيباختنالا

 ،   .كابترالاو طبختلاب مستاف اهئادأ ىلع سكعنا يذلا رمألاةلماك

ةنجل لكشت ملو نيبخانلا تانايب ةدعاق رشنت مل يهف ،اهتادهعت ب ءافولا نم نكمتت ملنآلا ىتح ايلعلا ةنجللا ف
ناجللا ىلع اهترطيس ضرف عط تست مل اهنأ امك ،فوشكلا يف مهئامسأ جاردإ مدع ىلع نيبخانلا نم نعطلل

تاـظفاحملا يـف اـيلع ةنجل     ٢٧مامأ اننأك رمألا حبص أونيحشرملا قاروأ مالتسا ةيلمع ءانثأ ةيعرفلا 
ةـيفاكلا تايحالـصلا اـيلعلا ةنجللا كلمت    الف ،تأدب يتلا ةيباختنالا ةياعدلا ةيلمع قلعتي اميفو . ةفلتخملا
مادختسا تافلاخم ىلع ةبساحملل طباوض يأ دجوي الف ،اهل ة مظنملا تارارقلاو حئاوللا فلاخ نم ةبساحمل

طباوـض دـجوي ال هـنأ امك ،ةيباختنالا ةياعدلا تايلمع يف ةلودلل ةعباتلا تائيهلا تارقم وأ ةدابعلا رود    
  .ةفلتخملا اهلاكشأب ةيباختنالا ىواشرلا ميدقتب موقي نم ةبساحمل

سلجملا اهمسر يتلا ربكألا ةروصلل ًالمكم يندملا عمتجمل ا ةبقارم نم تاباختنالل ايلعلا ةنجللا فقوم ناك
ةبيخم تاباختنالا ىلع ةفرشملا ايلعلا ةنجللا اهتردصأ يتلا دعاوقلا تءاج ف ،ةطلسلا همالتسا ذنم يركسعلا
ماـعل ةيرصملا ةيناملربلا تاباختنالل يندملا عمتجملا تامظنم  ةبقارمو ةيلودلا ةبقارم لاب قلعتي اميف لامآلل

ةداجلاو ةلقتسملا تامظنملا نم ريبك ددع تدعبتساو ةبقارملا يف تامظنملا قح دعاوقلا كلت تديقف ٢٠١١  ،
. ٢٠١٠تاباختنا ويرانيسل ةداعإ يف  ،ةيعامتجالا نوئشلا ةرازول اهتيعبتو ةمظنملا ليجست ةرورض ةجحب

نينوـكملا ةاـضقلاف ،تاباختنالل ايلعلا ةنجللا لمع دقنب موقي نم لكو يندملا عمتجملا تامظنم يناعت امك   
سكع رمألا نأ الإ ،مهماكحأ ىلع بيقعتلا دحأل قحي الو ءاضقلا ةصنم ىلع نوسلاج مهنأ نودقتعي ةنجلل 

ركذلاب ريدجو . قيلعتلاو دقنلل ةضرع مهلعجي امم ،ةلودلا نوئش نم ًاماع ًانأش نوريدي ساسألاب مهف ،كلذ
ماع تاباختنا اهلبق نمو ٢٠١٠ماعل ةيناملربلا تاباختنالا ىلع تفرشأ ايلع ناجل دجوت تناك هنأ   ،٢٠٠٥ 

  .لماك يئاضق فارشإ دوجو لظ يف ،ثالثلا اهلحارم عيمج يف حضافو جف ريوزت تدهش يتلا

لـقن ىلوـتت يـتلا ةيمالعإلا ةئيبلا ىلع اهلالظب تقلأ ةكبترملا ةطبختملا ةيعيرشتلاو     ةيسايسلا ةئيبلا هذه
يعيرـشت قييضت نم ا    ضيأ ىناعت يتلا ةئيبلا كلت ،ماعلا يأرلا ىلإ اهتاروطتو ةيباختنالا ةيلمعلا تايرجم

تاوـنقل  ا-يـمالعإلا لـيومتلا تامكحتو لاملا سأر تالخدت نع كيهان ،ةرداصملاو قلغلاب تاديدهتو   
تـلهاجتف ،اهيلومم ءازإ اهتيدايح ىلع ديكأتلا تلواح ةيباختنالا ةيلمعلا ىف فارطأل ةكولمملا فحصلاو  
نالـعإلا ىـلع ترصتقا ذإ ،لهاجتلا اذه تضوع تانالعإلا تاحاسم نأ الإ ،اهجمارب ىف مهنع ثيدحلا   

  .تاباختنالا هذه ةيصوصخ اهتضرف ةديدج تايدحت ىلإ ةفاضإلاب اذه -طقف اهيلومم بازحأل
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يذـلا رمألا ،تايدحتلا هذه زربأ  ) ةمئاقلاو يدرفلا يماظن نيب عمجلا( هتثادحو يباختنالا ماظنلا دقعتدعي 
ةقيقد ريغو ةصوقنم ىتأت ام ا   حـشرملا نيـب    -لاـثملا ليبس ىلع -زيمت ال بلاغ ةيمالعإلا ةيطغتلا لعج

ةـيطغتلا يـف ىرـخأ ةلكـشم تافلاحتلا      لثمت كلذك. يدرفلا دعقم ىلع بزحلا حشرمو لقتسملا يدرفلا
نم ريثكب عرسأ بزح باحسنا وأ مضب فلاحتلا ىلع ةئراطلا تاريغتملا نوكت ام ا   ريثك نأ ذإ ،ةيمالعإلا
باحـسنا لوح تامولعملا براضتت نأ دراولا نم راص دقف ،ليجستلا وأ عبطلا تابلطتمو  يفحصلا ةردق  

  .اهسفن ةديرجلل نيتعبط نيب ىلإ رخأ مض وأ بزح

ا  زـكرت ةيمالعإلا ةيطغتلا تناك نأ دعبف  نيحشرملاو بازحألا ددع ىف ةطرفم ةدايزضيأ مالعإلا هجاوي  ،
 ٦٠٠٠نم رثكأو يسايس بزح  ٥٩نيب لدعت نأ ضرتفملا نم راص ،ةيسيئر بازحأ ةتس وأ ةسمخ ىلع 

تالامتحا نم ديزيو رمألا ةبوعص نم فعاضي ،بازحألا ءامسأ نيب ديدشلا هباشتلا لعلو ،لقتسم حشرم 
  .ةقدلا نم ديزملا بلطتيو سبللاو طلخلا

ةيمالـسإلا تارايتلاو لحنملا ينطولا ءاضعأ نيب ةسفانم اهنأ   ةيباختنالا ةيلمعلل ةيمالعإلا ةيطغتلا نم ادب
دارـفأ  ىـلع ةـيموكحلاو ةصاخلا ةيئرملاو ةبوتكملا مالعإلا لئاسو عيمج تقفتا دقف ،اهتاعونت فلتخمب   

ينطوـلا لوـلفو ةـلادعلاو ةـيرحلا بزحو ةيفلسلا بازحألا نع ثيدحلل اهتيطغت نم ة     مخض تاحاسم
  .اهتافلاحتو ةيلاربيللا بازحألا ىلإ قرطتلا اهمظعم تلهاجتو ،بازحألا مئاوق ىلع وأ نيلقتسملا

تاراـيتلا نـم اـهفقاوم تنيابت ،لحنملا ينطولا ءاضعأ ىلع اهموجه ىف مالعإلا لئاسو     تقفتاامنيبو 
اـمنيب ةيمالسإلا ةعامجلا بازحأو ةيفلسلا بازحألا لهاجت ةلودلل ةكولمملا تاونقلا تدمعت دقف  ةيمالسإلا  ،
يذـلا تقولا   يف اذه يتأي ،فسويلازور و مارهألا ةفيحص اميسال ظوحلم مامتها ةيموقلا فحصلا اهتلوأ

ةـيرحلا بزحو نيملسملا ناوخإلا ةعامجب ةيموقلا فحصلاو ةلودلل ةكولمملا تاونقلا مامتها هيف دعاصت  
،   يمالسإلا رايتلل ةيموقلا ةيطغتلا نأمغر و. يطارقميدلا فلاحتلاو ةلادعلاو لئاـسو نأ الإ   ةـيربخ ودـبت

،   "ظفلك ةعامجلا ةوقو راي تلا ةوقب يحوت ظافلأمادختسا تدمعت ةلودلل ةكولمملا مالعإلا  ةـيكذلا تالـمحلا
 ، ،  ةرطيسلاةعامجلل يسايسلا عارذلا ،ةيوق تاهجاوم ، ةـمداقلا ةوقلا ،دعاقملا يلع ذاوحتسالا مئاوقلا يلع

 نم ماعلا يأرلا ريفنتلةيريرحتلاو   ةيجارخإلالماوعلا  تمدختسارخألا بناجلا ىلعو " خلا...مداقلا رطخلا
ةـيرحلا بزـح ءاليتسا نم    بازحألانم ديدعلا ءايتسا يلع ديكأتلا  دمعتوأ نيوا نعلا لالخ نم ةوقلا هذه

  .ينطولا بزحلابولسأو ةلادعلاو ةيرحلا ةياعد  بولسأنيب طبرلا ب وأمئاوقلا يلع ةلادعلاو 
  

، تاباختنالا يف زربألا لعافلا مه ناوخإلاتربتعا  -٢ميردو ةايحلا ةانق ادع اميف–ةصاخلا مالعإلا لئاسو 
جمارـبو ،تاحفص اهل تدرفأ لب ةعامجلا نع يموي ربخ دوجوب ةصاخلا تاونقلاو فحصلا فتكت مل ذإ  
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ةـيرحلا بزح عم مالعإلا لئاسو لماعت ددصلا اذه   يف ركذلاب ريدجلا نمو ،تاباختنالل اهتيطغت نم ةلماك
فلاـحت هراـبتعا ىلع   يطارقميدلا فلاحتلا عم لماعتلاو ،نيملسملا ناوخإلا بزح هرابتعا ىلع ةلادعلاو 

عـجارتي يذلا تقولا   يف اذه يتأي. تانايكلا كلت نيب ةيرهوج تافالتخال ةراشإ ةيأ نود ،ةلادعلاو ةيرحلا
يـتلا ىـف ىـت نوأ ةاـنق ادع اميف ،ةيمالسإلا ةعامجلاو ةيفلسلا بازحألاب ةصاخلا تاونقلا مامتها هيف     

يـف ررـكت يذلا رمألا ةقيقد    ٤٥هل درفأو يب اختنالا هجمانرب نع ثيدحلل رونلا بزحب يدايقتفاضتسا 
نـع ثيدـحلل رصم لام جمانرب يف يماهرب رساي ةفاضتسال ةفاضإلاب ،ةلاصألا بزح عم يلاتلا مويلا   

  .ةيضاملا دوهعلا يف ةسايسلا يف لوخدلا مدع ىلع اهرابجإو ةيمالسإلا ةعامجلا

ةـلوبقم ةحاسم ىلع تزاح ةأرملا نأ مغرف  ، تاباختنالل ةيمالعإلا ةيطغتلا يف بئاغلا رضاحلا يه ةأرملا
ف ةأرملا رودب ا  يقيقح ا  ةيباختنالا ةيلمعلا  يمامتها سكعت ال ةحاسملا هذه نكلو ةيمالعإلا ةيطغتلا يلامجإ نم

اميـسال ةيمالـسإلا تاراـيتلل ةبسنلاب اهعضوو ةأرملا ةروصب مالعإلا لئاسو مامتهال ساكعنا يه امنإو    
دعتو . ةيمالسإلا تارايتلاب قلعتي ال رمألا ناك اذإ ريبك دح ىلإ اهنع ثيدحلا رسحني امنيب ،ةيفلسلا تارايتلا

رـبتعت اـمنيب ،فحصلا نيب ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةأرملا رودب ا     مامتها رثكألا ةيروهمجلاو مويلا يرصملا
 ذإ تاونقلا نيب ددصلا اذه يف لضفألا يه ةيرصملا ةيئاضفلا ةانقلا  يـف  يـسيئر لعاف ا مئاد ةأرملا ودبت
تـمتها دقف  CBCةانق ةصاخلا تاونقلا يف اهيلت ،ويدوتسألا  يف اهفويضو ةيجراخلا اهريراقتو اهرابخأ  ،
ةانقلا تصصخ امك ،اهجمارب  يف ةكراشملا ىلع ءاسنلا ثحو تاباختنالا يف ةأرملا رود ىلإةراش إلاب ةانقلا

ةكراـشم خيراـتو تاحشرملا دادع   أو تاباختنالا يف ةأرملا لوحثيدحلل نكمم جمانرب نم ةصاخ ةقلح 
عراـشلا   يأر لوح يأر عالطتسا جمانربلا ضرعتسا امك ،ةأرملل ةيسايسلا ةكراشملاو ناملربلا يف ةأرملا
  .ضراعمو ديؤم نيب هتاهاجتا تعونتو بعشلا سلجمب ةأرملا حشرت يف

ةـصاخلا  -تاوـنقلا  ماـمتها  و ـه ةـبقارملل ةـيلوألا تارشؤملا هنع تفشك يذلا مهألا يباجيإلا قشلا   
تننفت دقف ، بخانلا قوقحو ةيسايسلا ةكراشملا ةرورضب ةيعوتلاو ةيفيقثتلا بناوجلاب ديدشلا -ةيموكحلاو
، إلا تالمحلا لالخ نم ءاوس ،فدهلا اذه قيقحتل ةفلتخملا بيلاسألا مادختسا يف تاونقلا جماربلا وأ ،ةينالع
يـف فحـصلا هيف ىتأت يذلا تقولا يف اذه يتأي ،خلا   ...، يناغألا، ةماعلا تايصخشلا ىلع دامتعالا وأ
  .ةيباختنالا ةيلمعلا لوح فيقثتلاو ةيعوتلاب اهمامتها يف ةيناثلا ةبترملا

ةمركلا ةانق قرطتت مل ثحبلا ةرتف رادم يلعو ةينيدلا تاونقلا ىوتسم ىلع نع ثيدحلا ىلإ ) ةيحيسملا(، 
محرلا ةانق امأ ،ا  ،   ٨تاباختنالا نع اهيف تثدحت يتلا قئاقدلا يلامجإ زواجتي ملف ة يئاهن تاباختنالا قئاـقد

،     يفاذه يتأي  طـقف نيموـي رادـم ىلع ةيباختنالا ةيلمعلل سانلا ةانق ةيطغت نمز هيف زواجت يذلا تقولا
 .٢ميرد ةانقل ةيباختنالا ةيطغتلا نمز يلامجإ
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وأ دـقنلل ا  اونقلا يفزربألا لعافلا يه نيملسملا ناوخإلا ةعامج دعت   ضرعت رثكألا اهنأ امك ،ةيمالسإلا ت
اذـهب فـتكت مـل سانلا ةانق نأ الإ ،ةيمالسإلا ةيعجرملا تاذ بازحألا يقابب اهتاقالع     يفاميسال موجهلا 

بازـحألا يقاـب ىلع لواطتلل لاجملا تحسفأ امنإو ،ةيفلسلا بازحألا ةدناسمل ةرمتسملا ةوعدلاو موجهلا   
نـم يأ فـضتست مـل ةاـنقلا نأ مغرـف ،اهتعطاقم ىلإ ةوعدلاو اهريفكت دح ى      لإ اهب ريهشتلاو ةسايسلا

ةـقلح يـفف ،اهثيدح روحم نوكت ام ا     بلاغ تايصخشلا هذه نأ الإ ،ةيبزحلا تادايقلا وأ ةماعلا تايصخشلا
ىلع ا هللا دبع دلاخعيذملا نش سانلا ةانق ىلع ةديدجلا رصم جمانرب نم ربوتكأ  ٢٣تبسلا   داح ا  دحأ  موجه

يـللا ساـنلا اومجاهتب و ف   ييكتلا يف نيدعاق شم اوفضنا و دلبلا يف هللا اوقتا"الئاق ةهبجلا بزح تادايق 
هسفن قايسلا  يفو ،"رونلا و ةيمنتلا و ءانبلا لثم دلبلا لجا نم لمعتب ناوخإلا هيل (ا درطتسم عيذملا فاضأ
ئان حرص رخأ قايس ىفو)دفولا ىز يلاربيل بزح عم اوفلاحتي ساـنلا ةانق ىلع ةلاصألا بزح سيئر ب  ، 
ىفو " يعرش بجاو نييمالسإلا عم فلاحتلا نإ و مالسإلا دض يناودع فلاحت نع ةرابع يناملعلا رايتلا"

كلذ ناك هللا عرش قبطي نل نمل كتوص تيطعأ اذإ "ًالئاق نيبخانلا يزاجح توفص بطاخ ،لصتم قايس 
بـختنت ال و هللا نيدل يداع  ملسملا باختنا  كيلع بجي، فروز ةداهش ةباثمب  م صخش بختنت ال و قداصلا
هللا عرـش قبطي نم مهيف سيل   كترئاد يف نيحشرملا ناك اذإفاضأ و  نارقلا نم ةعيرشلا قبطي نل نم
  ".كتوص ظوب حور

ا ةـيلمعلا ىـف ةكراـشملا ىـلع نيدهاشملا ثحل يناغألا نم ةعومجم ةينيدلا تاونقلا تمدختسا      :ريخأو
هـل نم بختنا ةينغأ  ةنامأ كتوص ةينغأ ،ةراجتلل شم يتوص ةراهطلا دهعل يتوصةينغأ ل ثم ةيباختنالا  ،
 .هللا عرش قبطيو نيد
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  يناثلا يلحرملا ريرقتلا صخلم 
 )ةياعدلا ةلحرم(

  ربمفون ٢٧ىلإ  ربوتكأ ٢٦نم 
 

ةيمهأ رثكألا ةلحرملا يه " ةيباختنالا ةياعدلا"ةلحرم اهيلع قلطي ام وأ ةيباختنالا تالمحلا ةلحرم ربتعت 
نيحشرملل ةيباختنالا جماربلا حرش ئبع مالعإلا يلع عقي ثيح ،مالعإلاب مهتقالع يف نيحشرملل ةبسنلاب 

تاباختنالا نم ةلحرملا هذه تل لخت دقو. عارتقالا ةلحرم ءانثأنيبخانلا تارارق ليكشت يف مهسي امب 
حلاص يف ناكف ،نيحشرملا ىلع سكعنا يذلا رمألا ،اهريس يلع ترثأ يتلا ثادحألا نم ديدعلا ةيناملربلا 
تاكابتشا ثادحألا كلت مهأ ناك دقو ،رخأ حشرمل يبعشلا دييأتلا نم للق امنيب ،اهلالغتسا يف حجن حشرم 

ةيطغتلا ةءارق نكمي ماع لكشبو ". دومحم دمحم ثادحأ"هت يمست ىلع مالعإلا حلطصا ام وأ ربمفون ١٩
  :يلاتلا وحنلا ىلع ةلحرملا كلتل ةيمالعإلا
اهنأ امك ،ةيموقلا اهتاليثم نم ةيباختنالا ةيلمعلاب ا  ماع لكشب  مامتها رثكأ ةصاخلا تاونقلاو فحصلا ربتعت

تمتها نيح يف ،مهجمارب نع ثيدحلل بازحألا يلثمملو نيحشرملل تاراوحلا ءارجإب ا   مامتها رثكألا ا  ضيأ
 .اهيررحم ةنسلأ ىلع بازحألاو نيحشرملا نع ثيدحلاب ةيموقلا فحصلا
  

  :فحصلل ةيمالعإلا ةيطغتلا ليلحتو دصرل ةيفيكلاو ةيمكلا تارشؤملا: ًالوأ

 -  ، ةيروهمجلا ةفيحص اهيلت ةيباختنالا ةيلمعلاب ا  مامتها فحصلا رثكأ مويلا يرصملا ةفيحص ربتعت
مارهألا اهيلي تاباختنالاب ا  ىوتسم ىلعو . مامتها لقألا يه فسويلازور ةديرج ربتعت نيح يف

اتعت ةيعوبسألا فحصلا مامتها لقألا ةمألا توص دعت امنيب ،ا   .مامتها رثكألا يه مويلا رابخأ رب

فحصلا ةيطغت تارشؤم نوملسملا ناوخإلا ةعامجل يسايسلا عارذلا ةلادعلاو ةيرحلا بزح ردصت  - 
لتحا ثيح فسويلا زورو رجفلا يتفيحص ادع ةيباختنال ا ةيلمعلل ةيعوبسألاو ةصاخلاو ةيموقلا
اهتاهجوتو اهعاونأ فالتخا ىلع فحصلا متهت مل امنيب . يلاوتلا ىلع عبارلاو يناثلا زكارملا امهيف

يف سماخلاو ةيموقلا فحصلا يف نماثلا زكرملا تلتحا ثيح ةيرصملا ةلتكلا رابخأ ةيطغتب 
 .اهيحشرم رابخأو اهرابخأ ةيطغتب مامتهالا ةجرد سكعي امم ةصاخلا فحصلا

 -  ديدش ا  ام ا موجه تهجاو ةيمالسإلا تارايتلا  بلاغ مارهألاف ،اهتاءامتنا فالتخاب فحصلا نم ا
هنأب هتفصوو يطارقميدلا فلاحتلا تمجاه امك "لحلا وه مالسإلا"راعش ةضفار مهتمجاه  فلاحت "، 

ةعامجلا نيب طلخ يف تعقو اهنكلو ،ةيروهمجلا ةديرج مهتمجاه اذك ". هل دوجو ال ،يئاوه
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فحصلا تمدختسا ،ناوخإلا ىلع اهموجه يف ةديرجلا . ام وهو" ةيمنتلاو ءانبلا"بزحو ةيمالسإلا 
، "لولفلاب ةحاطإلل زع ةطخب اوناعتسا ناوخإلا"ةيعون نم رابخألا يف ةيئاحيإلا نيوانعلا ةيموقلا 

ا "ةقيقدلا ريغ تامولعملاو  عئاقو يأب حرصت نأ نود رس ديعصلا يف لولفلا عم نوفلاحتي ناوخإلا
تارايتلا ىلع مكهتلاو موجهلا يف ترمتسا فسويلازو ر ةفيحص كلذك". موعزملا فلاحتلل
 .دالبلل ددهملا رطخلاب مهتفصوو ةبعرم ةروصب مهترهظأو ،ةيمالسإلا

ًالثم مويلا يرصملاف هتدح تفلتخا نإو ةيمالسإلا تارايتلا ىلع تزكر اضيأ ةصاخلا فحصلا  - 
دمحم ثادحأ بقع مهمجا ه ناك نإو ،ةيباختنالا ةيلمعلا يف فرط اهتفصب تارايتلا كلت ىلع زكري

وأ ناوخإلا بزح ظفل قلطت تناك ام ا   بلاغو صاخ لكشب ناوخإلاب قورشلا تمتها اذك ،دومحم
ىلع ا . ةلادعلاو ةيرحلا بزح ىلع ةعامجلل عباتلا بزحلا  موجه رثكألا تناكف ريرحتلا ةفيحص امأ

ةنجلا يف ناوخ إلا"، "فورخ بسكاو يفلس بختنا"لثم نيوانع تنمضتو نييفلسلاو ناوخإلا 
ينطولا بزحلا لولف عم نييمالسإلا تافلاحت ىلع صاخ لكشب زكرت يهو "رانلا يف نويلاربيللاو  ،

يف فحصلا عيمج تقفاو انه يهو "لدعتي ام هرمع لفلا ليد"ةيعون نم تاريبعت ةمدختسم   ،
 .هتقيرط ىلع ٌلك نكلو لولفلل مهداقتنا

إلا تارايتلاب ا -   هذه يف دحوم طمن ىلع قفتت مل اهنكلو ةيمالس ضيأ تمتها ةيعوبسألا فحصلا
نم هجو يف ةبقع ةلادعلاو ةيرحلا بزح حشرم ربتعت ا   بلاغ تناك الثم مويلا رابخأـف ةطقنلا
ةيمالسإلا بازحألا يف ةيلخادلا تافالخلا ىلع زيكرتلاب ةمألا توص تمتها نيح يف ،هلباقي 

نيوانع ةمدختسم ةيفلسلا تارايتلا ىلع موجهل ا يف فسويلازورو رجفلا تقفتاو ،اهنع تاقاقشنالاو
نم ةبراه ةيفلسلا تارايتلا "، "اهيلع بوكرلل ةروثلا ةنايخ نم نويباهرإلاو نويفلسلا"لثم 

 ."ةكناخلا

 -  ، ةيباختنالا ةيلمعلا نيمأت يف يركسعلا سلجملا رود ىلع زكرت ساسألاب ةيموقلا فحصلا تناك
يف تاباختنالا ءارجإ ىلع سلجملا صرحل راظنألا  تفل ىلإ ةفاضإلاب ،كلذ ىلع هتردق ىدمو

هيخارت ىلع دنتسي يركسعلا سلجملل هجوملا ديحولا دقنلا ناكو ،ةيراجلا ثادحألا مغر اهدعوم 
يف . ؤطاوتلاب هماهتال فسويلازور ةديرج عفد يذلا دحلا ىلإ ،يسايسلا لزعلا نوناق رادصإ يف
زكترا يذلاو يركسعلا سلجملا ىلع اهموجه  يف ةيرح رثكأ ةصاخلا فحصلا تناك هسفن تقولا

تقفتا يتلاو يملسلا ةقيثو ىلإ ةفاضإلاب ،ينمألا تالفنالا ةلاحو ،لزعلا نوناق رودص رخأت ىلع 
ا  دقن رثكألا ريرحتلا ةديرج تناك دقو ،يركسعلا تايحالص نم ديزت اهنوك ىلع ةصاخلا فحصلا

ا . مويلا يرصملا اهيلي هتاسايسلو يركسعلا سلجملل دودحم ةيعوبسألا فحصلا مامتها ناك نيح يف
صاخ لكشب ريتاكيراكلا نف ربع فسويلازور ةلجم ا   .دقن اهرثكأ ناكو
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نيمأت ىلع اهتردقو اهتاسايسو ةيلخادلل ا  -   دقن رثكألا ةيموقلا ةفيحصلا يه فسويلازور ةفيحص ربتعت
ةيروهمجلاو مارهألا يتفي حص تبنجت نيح يف ،دومحم دمحم ثادحأ دعب ةصاخ ةيباختنالا ةيلمعلا
رابخأب ا . ةيلخادلا دقن  مامتها رثكألا يه مويلا يرصملا تناكف ةصاخلا فحصلا ىوتسم ىلع امأ

اهرابتعا ةجردل ةيلخادلا ىلع اهموجه نم ريرحتلا ةفيحص تفثك رخألا بناجلا ىلعو ،ةيلخادلا 
ربتعت ةيعوبسألا فحصلا ىوت سم ىلعو هسفن تقولا يف". ةيلاقتنالا ةرتفلا يف حجنألا ةرماؤملا"

ـب اهتاحفص ربع اهتمهتا ثيح ،ةيلخادلل ا  داقتناو ا  ، " موجه رثكألا يه فسويلا زور ةلجم ةيعمقلا
 ".ديعصتلا ءارو ةيلخادلا" لثم نيوانع تزربأو، "ةلشافلا

يتلا ةديحولا ةفيحصلا يهو ،طخلا لوط ىلع ةموكحلا نع عافدلا ةهبج تذختا ةيروهمجلا ةفيحص  - 
ىوتسم ىلع . هرخأتل فحصلا يقاب دقن مغر تاباختنالا لبق لزعلا نوناق رودص ىلع تدكأ

يرصملا ءادأ مستا نيح يف ،ةموكحلاب ا   مامتها لقألا يه قورشلا ةفيحص تناك ةصاخلا فحصلا
نم تافيصوتب اهتعنو ةموكحلا ىلع رمتسملا موجهلاب ريرحتلا ةفيحص ءادأ مستا ،نزاوتلاب مويلا 

 ".تايولوألا ةحضاو ريغ ،ةيئاوشعلا ،ةشعترملا ،ةزتهملا ديلا ةموكح"ةيعون 

ربتعت ةيموقلا فحصلا يف . تاباختنالا نم ةلحرملا كلت لالخ زربألا لعافلا نيدلا لاجر ربتعي - 
ىوتف لثم تاباختنالاب ةقلعتملا مهاواتف ،نيدلا لاجر تاحيرصت ىلع ا   زيكرت مهرثكأ ةيروهمجلا

فسويلا زور ةفيحص يف رركت هسفن رمألا . "مثأ تاوصألا عيب نأ"، "لولف نم جاوزلا زاوج مدع"
يذلا حشرملل تيوصتلا ميرحت "، "تاباختنالا يف ةأرملا ةكراشم ميرحت"لثم ىواتفب تمتها يتلاو 

تناك ةصاخلا فحصلا ىوتسم ىلعو رخأ بناج نم ". يلاربيللاو يناملعلاو يطبقلاو يلصي ال
جرب ا  تركنتسا يتلاو ريرحتلا ةفيحص نيب مامتهالا حوارتو نيدلا لا مامتها لقألا يه قورشلا

يتلاو مويلا يرصملا نيبو ،ةلادعلاو ةيرحلا بزح يحشرمل نيدلا لاجر معد اهتاحفص ربع 
مارح نييناملعلاو نييلاربيللاو طابقألاو لولفلل تيوصتلا " نييفلسلا خويش دحأ تاحيرصتب تمتها

ا  ."عرش

ضعب ضارعتسا ىلع مامتهالا رصتقاو ،ريبك لكشب ةأرملا نع ثيدحلا ةيموقلا فحصلا تلهاجت  - 
ةحاسم تدرفأ ةيروهمجلا نأ نم مغرلابو . مارهألا يف ةيباختنالا نهجماربو تاحشرملا ءامسأ

يف تزكر ةصاخلا فحصلا . اهدادعأ نم% ٢زواجتي مل كلذ نأ الإ اهتاحفص ىلع ةأرملل ةديج 
ردصتب مويلا يرصملا ةفيحص تمتها ثيح  ةيمالسإلا تارايتلا تاحشرم ىلع ةأرملل اهلوانت

اهتروص بزحلا عفر يتلا رونلا ةحشرم ةروصب تمتها امك ،نييفلسلاو ناوخإلا مئاوقل ةأرملا 
ةديرج امأ . سنوتو رصم يف ةأرملا نيب اهيف نراقت تالاقم ترشنو، "ةدرو"اهناكم عضوو 
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تايطبقلا تابخانلاب تمتها امك ،تابقتنم لاو تابجحملا تاحشرملا ىلع اهزيكرت بصنا ريرحتلا
طعت مل رخأ بناج ىلع . روكيد درجم تاباختنالا يف نهتكراشم تربتعاورصم ديعص يف 

 ، مويلا رابخأ يتفيحصل ةزيمملا ةمسلا وه لهاجتلا ناك ثيح اهقح ةأرملل ةيعوبسألا فحصلا
ةأرملا ،ةيفلسلا ةأرم لا توص"ناونعب قيقحت ىلع ةمألا توص مامتها رصتقا نيح يف . رجفلا
نييفلسلا تاحيرصت ىلع ةأرملل اهركذ يف ترصتقا فسويلازور ةلجم . "تاباختنالا يف ةيطبقلا

ةأرملا "لثم لاقملا نف ةمدختسم مهيلع اهموجهل لخدمك تاحيرصتلا كلت تمدختسا ذإ ،اهلوح 
 ."نيفرطتملا ءاذح تحت

عضوب ةينيدلا حشرملا ةيوهل ةراشإلاب تفتك او يفئاطلا دعبلا ىلع زيكرتلا تلهاجت ةيموقلا فحصلا - 
دعبلا ىلع ا ، )يفلس حشرم ،يطبق حشرم(ةملك   زيكرت مهرثكأ يه فسويلا زور ةديرج ربتعتو

. ةيمالسإلا تارايتلا ىلع اهموجه راطإ يف يتأي زيكرتلا كلذ نكلو ،ةيباختنالا ةيلمعلا يف يفئاطلا
تدمعت ثيح ةيفئاطلا تافيصوتلا ىلع ا ت مهرثكأ مويلا يرصملا ربتعت ةصاخلا فحصلا يف  زيكر

ةلتكك طابقألا ىلع ةديرجلا تزكر امك ،نييفوصو نييفلسو ناوخإ ىلإ ةيمالسإلا تارايتلا ميسقت 
هجاوت تافلاحتلاو بازحألا "اهنيوانع دحأ يف ءاج امك ةيمالسإلا تارايتلا ةهجاوم يف ةيتيوصت 

 ."طابقألاب لحاسلا يف ةيحللاو بابلجلا

، هت مل -  تاباختنالا نم ةلحرملا كلت لالخ ريبك لكشب ةيعوتلاو فيقثتلا ةيلمعب ةيموقلا فحصلا مت
ةفاضإلاب ،بخانلا ةيعوتل ةليسوك " بخانلا ليلد"ـب ةيروهمجلاو مارهألا يتفيحص تفتكا ثيح

ةيعوت تصخلت امنيب ،ةيسايسلا تاكرحلاو بازحألا ضعب رابخأ ضرعتست يتلا تالاقملا ضعبل 
ا . اهزومرو بازحألا نع قيقحتل اهضرع يف فسويلا زور مامتها رثكأ تناك ةصاخلا فحصلا

، فيقثتلا ةيلمع ترصتقا يتلا ريرحتلا ةفيحص ادع  مويلا يرصملا ةفيحص ةصاخ فيقثتلا ةيلمعب
تامامتها نمض نكت مل ةيعوتلا ةيلمع . ةديرجلا مهمعدت نيذللا نيحشرملا ءامسأب قحلم ىلع

رجفلا ةديرج نأ نم مغرلابو ،عونلا اذه نم  -عامجإلاب–ولخت داكت اهنأ ذإ ،ةيعوبسألا فحصلا 
ضعب ءاصقإ نأ الإ ،يباختنالا ماظنلا ةعيبطو نيحشرملاب فيرعتلل قحالملا ضعب رشنب تماق 

 .ةفيحصلل ماعلا هجوتلا حرشل برقأ اهلعجو ةيعوتلا قايس نم اهب جرخ قحالملا كلت نم تارايتلا
 

  

  :اهفارطأو ةيباختنالا ةيلمعلل اهتيطغت لالخ ةينويزفلتلا تاونقلل ةيفيكلاو ةيمكلاتارشؤملا : ايناث

ةانق اهيلت ةيباختنالا ةيلمعلاب ا  ONTVةانق ربتعت ةصاخلا تاونقلا ىوتسم ىلع  •  مامتها رثكألا يه
ةم تهملا تاونقلا ةمدقم يف رابخألل لينلا ةانق تءاج ةيموكحلا تاونقلا يوتسم ىلع امنيب ،ةايحلا
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زكرملا ةيناثلا CBCيتانق تلتحا امنيب ،ةيرصملا ةيئاضفلا اهدعب ءاجو ةيباختنالا ةيلمعلاب   ،
 .يلاوتلا ىلع ةيموكحلاو ةصاخلا تاونقلل ريخألا

عجارت ظحالملا نكلو ،اهعونتل دحاو لاجم يف ةينويزفلتلا تاونقلا تاهجوت رصح بعصلا نم  •
 ONTVةانق يف . ةلودلل ةكولمملا كلت يف مهب مامتهالا لباقم ةصاخلا تاونقلا يف نيبخانلاب مامتهالا

ناك امنيب ،يطارقميدلا ةهبجلا بزح هيلي مامتهالا نم دسألا بيصن رارحألا نييرصملا بزح لان 
ةيرحلا بزح لتحا  CBCةانق يفو ،ةيباختنالا ةيلمعلل ةايحلا ةانق ةيطغت يف لوألا وه دفولا بزح 

يف ٢ميرد ةانق يف اهلتحا يتلا ةبترملا سفن يهو ،ةانقلا تامامتها يف ىلوألا ةبترملا ةلادعلاو  ،
ىلع نيتانقلا  اتلك يف ةيناثلا ةبترملا ةرمتسم ةروثلا فلاحت ،رارحألا نييرصملا بزح ءاج نيح
 . يلاوتلا

نكي مل مهدوجو نأ الإ اهتاشاش ىلع ةيمالسإلا تارايتلا يلثممل ةيموكحلا تاونقلا ةفاضتسا مغر  •
ةقيثو "ةماع ثادحأ ىلع قيلعتلل مهتفاضتساب موقت تاونقلا تناك ثيح ،ةيباختنالا ةيلمعلاب ةلص يذ 

املاح مهيدقانل لاجملا حتفت تناك اهنأ نيح يف "يملسلا . تاباختنالاب قلعتي ةقلحلا عوضوم ناك، 
ناونعب تارقفل ا   " يمالسإلا رايتلا دوعص نم فواخملا"راركت تاونقلا رثكأ رابخألل لينلا ةانق تناك

ا يأرلاب ًالخدت رثكأ ةيرصملا ةيئاضفلا يعيذم ناك نيح يف . يموي تارم ثالثل عاذي ناك هنأ ىتح
ةعيذملا تماق تاقلحلا ىدحإ يف هنأ ىتح ،ةيمالسإلا تا رايتلا ىلع موجهلاب قلعتي رمألا ناك اذإ

مغر تقولا قيضب ةللعتم هبزحل ةهجوم تاماهتا ىلع درلاب مه امدنع رونلا بزح لثمم ةعطاقمب 
ةعامج ءاضعأ دحأ حيرصت ةانقلا تلقن امك . ةعطاقملا كلت دعب ةقيقد ١٥نم رثكأل ةقلحلا رارمتسا 

لولفلا حيرصت نيبو هنيب تطبرو "ةعامجلا ءاضعأ نم برقدح ول تاباختنالا ظوبنه "ناوخألا   ،
 ".لزعلا نوناق مهدض ردص ول دلبلا قرحب"

تمدختسا ثيح . بولسألا يف تفلتخا اهنكل ،ةيمالسإلا تارايتلا ةمجاهم يف تقفتا ةصاخلا تاونقلا •
 ،  ONTVةانق نييمالسإلا ىلع اهموجهل لخدمك يأرلا تاعالطتسا ،ةيناديملا تاساردلا ةايحلا ةانق

يف مهل نيفلاخملا فويضلا ىلع  CBCتدمتعا نيح يف ،اههجوت راهظإ يف اهيعيذم ىلع تدمتعا 
تزكر ،اهفقاومل ا  CBCةانق دعت لامجإلابو . يأرلا  ضارعتساو ةيمالسإلا تارايتلا نع اًثيدح رثكألا

نيب لص فنسو ،ةيفلسلا ةيمالسإلا ةعيرشلاب رصم مكحنس"رونلا بزح تاحيرصت ىلع ةانقلا 
ةعامج نأ ةرم نم رثكأ تدكأ ثيح ناوخإلا ىلع ا "ةأرملاو لجرلا  موجه رثكألا ةانقلا تناك اذك  ،

ناوخإلا "ةزمح حودمم تاحيرصت ىلع تزكر امك ، "ةروظحم ةعامج تلازام"ناوخإلا 
 ."لهج وبأو بهل وبأ ةينويلم نوكتس ةمداقلا ةينويلملا"، "ءارولل انب ةدوعلا نوديري نويفلسلاو
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متهت مل ةلودلل ةكولمملا تاونقلا ىوتسم ىلعف . هتقيرطب لك ،لولفلا ةمجاهم ىلع تاونقلا تقفتا •
مث ،تاباختنالا مهضوخ مدعب تضق يتلا ةمكحملا ماكحأ باقعأ يف الإ لولفلاب ةيناثلا ةانقلا 
تضرعتساو ،ينمألا تالفنالا ةيلوئسم رابخألل لينلا مهتلمح نيح يف ،مكحلا اذه يف تعجارت 

ةلأسملا نم اًفوخ اوئبتخي نأ بجي لحنملا ءاضعأ "تلاق ةعيذملا نأ ىتح " دالبلا قرحب"مهتاديدهت 
 ٢ميرد تناك ةصاخلا تاونقلا ىوتسم ىلع امأ". تاباختنالا يف اوسفانتي نأ نم ًالدب ،ةينوناقلا

صو اهنأ ىتح مهيلع ا CBCةانقو ،لولفلا ةلأسمل اًقرطت تاونقلا لقأ يه   ـب مهتف موجه رثكألا
يتلا بازحألا فصو ىلع تبأدو "ةأشنلا ةثيدح بازحأ يف اوكراشو ،مهدولج اوريغ ،نابعثلا"  ،

نوعطلا ميدقت ةيفيكب نينطاوملا فيرعتب  ONTVتفتكا نيح يف ". لولفلا بازحأ"ـب مهمضت 
ةيعرش ددهي امم نوعطلا نم رثكيس يسايسلا لزعلا نوناق رودص رخأت نأ ىلإ رظنلا تتفلو 

 .بختنملا سلجملا

رمألا رصتقاو ،ةيباختنالا ةيلمعلا نم ةرتفلا كلت لالخ ظوحلم لكشب ةأرملا يئرملا مالعإلا لهاجت  •
ناكو . ةيمالسإلا تارايتلا ىدل ةأرملا ةروص ىلع قيلعتلل ةيئاسنلا زومرلا ضعب ةفاضتسا ىلع
شاقنلل ةحورطملا  تاعوضوملا مهأ نم ناملربلا لخاد اهباقن لوح وأ ،ةأرملا ةيالو لوح شاقنلا
 .ةرتفلا كلت لالخ

انأ "ومورب ةعاذإ ىلع تزكر رابخألل لينلا ةانقف ،ةيفئاطلا ثادحألاب ةينويزفلتلا تاونقلا تمتها  •
لثم تاملك هبحاصتو ةسينكو دجسم نيب عمجي رخأ وموربو "ةنتفلا دض رصم دي  –دحاو جيسن "، 

لوصو لاح لاعفألا دودر ى لع ةصاخلا تاونقلا تزكر نيح يف، –دحاو بعش  –ةدحاو 
خويشلا دحأ تاحيرصتل اهضرع ىلع ًالاثم ةايحلا ةانق تاشاقن تلثمتو مكحلل ةيمالسإلا تارايتلا 

نم نرق ذنم رصم "، "ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطت هجمانرب نمضت اذإ الإ يطبقل تيوصتلا زوجي ال"
رصمو ةسايسلا نع ني دلا لصفب لولغز دعس ىدان ذنم ،ينارصن يسايس ركفب مكحت نامزلا
، ". ىراصنلا ةسايسب مكحت ةددحم لتكو مهنيعب نيحشرمل ةسينكلا معد نع ا  ربخ ةانقلا تلوانت امك

ةرتف لاوط " ةيرصملا ةلتكلا يحشرم معدت ةسينكلا"ةلمج ضرعب ةانقلا تماق ددصلا اذه يفو 
 .جمانربلا ضرع

ديدعلا تجتنأ ةيموكحلا تاونقلاف ،ةيعوتلاو فيقثتلا بناجب ةينويزفلتلا تاونقلا تمتها ماع لكشب  •
ةيفيكو ،ةيباختنالا ةلمعلا يف ةكراشملا ىلع نيبخانلا ثحت يتلا يناغألاو ةينالعإلا لصاوفلا نم 

تايصخشلا ضعب ةفاضتساب رابخألل لينلا ةانق تماق اذك . ةحيحص سسأ ىلع ءانب حشرملا رايتخا
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مظنلا نيب قرفلاو ،ةيسايسلا ةكراشملا نوناقب نيدهاش ملا فيرعتل ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةصصختملا
 .ةمئاقلاو يدرفلا ماظنلا لثم ةيباختنالا

تصصخ  CBCةانق نأ ىتح ةريبك ةجردب ةيعوتلاو فيقثتلاب ةصاخلا تاونقلا تمتها رخأ بناج ىلع 
يناعت ةيباب شلا بازحألل ةينالعإ ةحاسم صيصخت نع ةانقلا تنلعأ امك، "بختنت رصم"تاباختنالل جمانرب 

تاباختنالل ايلعلا ةنجللا تارارق لقنب ا. ليومتلا فعض  تجتنأو . مامتها رثكألا ةايحلا ةانق تناك نيح يف
ناونع تحت ةرقف تصصخ امك ، "عيبلل شم يتوص –هيل فاختب "لثم يناغألا نم ديدعلا  ONTVةانق 

ةصاخلا تاونقلا نيب لقألا  ٢ميردةانق تناك . هفادهأو هجمانرب بزحلا سيئر هلالخ ضرعي" رصم بازحأ"
تماق امك " ةرهاقلا تيقوتب"جمانرب لالخ تارقفلا ضعب ىلع ترصتقاو ،فيقثتلا بناجب مامتهالا يف 

  ".كتمأ لبقتسم يف كتمصب طح"لثم تاباختنالا يف ةكراشملا ىلع نينطاوملا ثحل تانالعإ ضرعب 
  

  

  ةينيدلا تاونقلل يمالعإلا ءادألا مييقت: اًثلاث

ىلع ةيباختنالا ةيلمعلا نع اهثيدح يف تزكرو ةينيدلا تاونقلا نيب اًثيدح لقألا تناك  :ةمركلا ةانق •
بازحألا ىلع ديدشلا موجهلاب اهفويضل ةانقلا تحمس ثيح ،اهتاكاهتناو ةيمالسإلا بازحألا 

فلاحتلا "ـب يطارقميدلا فلاحتلا فصوب اهفويض دحأل تحمس ةانقلا نأ ىتح ةيمالسإلا
ـب نيملسملا ناوخإلا فصوو "يناطيشلا نيوخت ةجردل موجهلا رمتساو " رصم يف زط رايت"، 
اذك ". ةيحورلا مئارجلا يبكترم ةنوخلا"ـب مهفصوو ،ةيمالسإ بازحأل نيمضنملا نييحيسملا

 ، ةجيتنلا رييغت اهناكمإب ةيتيوصت ةلتكك تاباختنالا يف ةكراشملا ىلع طابقألا ثحب ةانقلا تمتها
طابقألا لوزن ىلع ديكأتلل  فيوختةربن مادختسا ربع ،مكحلل يمالسإلا رايتلا دوعص نود لوحلاو 

نم ةانقلا تعفر اهدعب امو وريبسام ثادحأ لالخو . يدرف لكشب سيلو تاعومجم يف تيوصتلل
 ".يمالسإلا رايتلا ةالاوم"ـب هماهتا ةجردل يركسعلا سلجملاىلع اهموجه ةدح 

 

نع تقولا لاوط اهجمارب ثدحتت ثيح ،يباختنالا نأشلاب ا : ةمحرلا ةانق •  مامتها رثكأ تناك
، نع ثيدحلا ربع ،رتتسم لكشب نكلو تاباختنالا  يمالسإلا روتسدلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطت

نويناملعلا نودحاجلا "ةهجاومل نييمالسإلا لئاصف نيب فصلا ةدحو ةيمهأ  يلع ديكأتلل ةفاضإلاب
، نيذلا نودحلملا  مكحب ىضري ال نم " ىلإ تبهذ ةانقلا نإ ىتحنوبراحيو نومهتيو نونعطي

تعفد امك ،يلاربيللا رايتلا ةالاومب يركسعلا سلجملا ةانقلا تمهتا امك ". هللا ىداع دقف ةعيرشلا
لوانت رصتقاو . اهلوق دح ىلع نييلاربيللاو نييناملعلا ةنميه عنمل ةلاعفلا ةكراشملل نيملسملا ةانقلا
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نهضوخ ىلع اًقيلعت " ةفدص يف ةردلا"ـب ةيمالسإلا بازحألا تاحشرمل اهفصو ىلع ةأرملل ةانقلا
ىلع ةدكؤم ،نييحيسملا ةنأمط عضوم نم رثكأ يف ةانقلا تلواح اذك . باقنلا تايدترم تاباختنالا

 .يمالسإلا مكحلا لظ يف نينمأ اونوكيس ةانقلا فصو دح ىلعىراصنلا نأ 

دقنلا نيب اهاوتحم عونتو ،يلعف لكشب ةيباختنالا ةيلمعلا نع اًثيدح  رثكألا تناك: سانلا ةانق •
ثيح ا. فيقثتلاو  ضيرحتو ا  تبن "ـب نيلاربيللا نيحشرملا دحأ تفصو موجه رثكألا تناك امك
يف هسفن هتفصو امك ، "ةيئاضفلا تاونقلا يف تياب وهو لطبو ةروثلا عناص هسفن لماع ،يناطيش

ةانقلا تربتعا ماع لكشبو " اوس بعشلاو ةموكحلا عم ،دحاو يف نينتا سالب تريب"ـب رخأ قايس 
يعيذم دحأ لاق امك . ةعيرش الب يأ" تياد مالسإ"ىلإ نوعدي مه يلاربيللا مالسإلاب هتمسأ ام ةاعد 

ةيطارقميدلاو ،ةنسلا لحم ةيناثلا ةلزنملا وه عارتقالا اولعجو ،قيدانصلا اودبع نييناملعلا "ةانقلا 
ىلع ةلئاق بازحألا نيوكت ةيرح موهفم ةانقلا تضفر امك ". نيملسملا دنع ةبعكلا يز ةلبقلا يه

يمالسإ بزح نيب قرف يف نأل ،بازحأ نيوكت ةيرح اهمسا ةجاح شيفم "اهيعيذم دحأ ناسل 
نأ عمتجملا يلع بجي طاوللا ةيرحو هللا بس ىلع ةمئاق ىرخأ بازحأو ،همعدنو هيلع قفاون 

ثيح ،ةمحرلا ةانق نع ةموكحلاو يركسعلا سلجملا نم سانلا ةانق ف قوم فلتخي ملو. "اهضفري
. نييناملعلاو نييلاربيللاو يركسعلا سلجملا نيب نلعم ريغ فلاحت دوجوب حيولتلا يف اهعم تكرتشا

يف سانلا يزعأ ،ةيحالصلا ةيهتنم ةموكح "اهنع ةلئاق ةموكحلا داقتنا يف ةوسق دشأ تناك اهنكل 
تقب اهنأل سانلا ىلع جورخلا نم اهعنمو يركسعلا سلجملا تزوجتا ة موكحلا ،ةموكحلا ةافو
  ".عقربلا اهسبل نكمي وأ ،ةمصع ةبحاص
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  ثلاثلا يلحرملا ريرقتلا صخلم 
 )ىلوألا عارتقالا ةلحرم(

  ربمفون ٣٠ىلإ  ربمفون ٢٨نم 
  

  

 :ةيباختنالا ةياعدلاو ريرحتلا ثادحأ

مث نمو ،ةيباختنالا ةيلمعلا ىلع رثألا غلاب  -يضاملا ربمفون ١٩ يف تعلدنا يتلا- ريرحتلا ثادحأل ناك 
تاباختنالا لوح ثيدحلا نع تفرصنا دق تناك مالعإلا لئاسو نأ مغرف ،ةيمالعإلا اهتيطغت ىلع 
تحاتأ ثادحألا كلت نأ الإ ،نيمصتعملاو نمألا نيب تاكابتشالا روصب فحصلا تظتكاو ،نيحشرملاو 

تارايتل رئاسخ تعقوأ اهنأ امك نيديؤملا نم ةديدج ةدعاق بسكل ةيسايسلا تا رايتلا نم ديدعلل لاجملا
  .ىرخأ ةيسايس

مغرف ،ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةسفانتملا فارطألا ءازإ اهتاهجوت تسكع ثادحألل مالعإلا لئاسو ةيطغت 
ةيسايسلا با زحألا ةفاضتسا ىلع تصرح ةيمالعإلا لئاسولا نأ الإ ،ةيباختنالا ةياعدلا فقوب ءاعدالا

يركسعلا سلجملا نم مهبازحأ فقاوم نع ثيدحلل لاجملا مهل تحسفأو ثادحألا ىلع قيلعتلل اهيلثممو 
ةيلمعلا يف ةلعاف فارطأ كش الب اهعيمجو ةموكحلاو ةيلخادلاو ةيسابعلا يمصتعمو ريرحتلا راوثو 

وأ بلسلاب ءاوس بازحألا هذ هل تيوصتلا تالدعم ىلع رثألا غلاب هل اهنم بازحألا فقاومو ،ةيباختنالا
قيلعتلل ةيئاضفلا تاونقلا يف ةرركملا هوجولا نم ديدعلا نوبقارملا دصر دقف . ههجوت بسح الك باجيإلا

رمألا نأ الإ ثادحألا نم اهفقاوم فالتخا ةجحب ةيسايسلا تارايتلا نيب تاماهتالا لدابتو ،ثادحألا ىلع 
امك ،تاباختنالا ىلع بحسني ناك ام ا   اقفو اهرداصمو اهفويض راتخت تناك مالعإلا لئاسو نأ ريثك

ريياعم ىندأ هل لفكت نأ نود اهتاهجوت فلاخي نم لك ءاصقإ دمعتت يباختنالا عارصلا يف اهتاليضفتل 
يف ركذلاب ريدجلا نمو . ثادحألا نم رياغملا هفقوم نع ريبعتلا يف وأ درلا يف هقح نمضت يتلا ةينهملا
تارايتلل ةرمتسملا اهتمجاهمو ةيلاربيللا اهتاهاجتاب ةفورعملا ةيئاضفلا تاونقلا  ضعب دمعت وه قايسلا اذه

ريرحتلا ءادهشل ا  ةيرصملا ةلتكلافلاحت نالعإ ةعاذإ راركت ةيمالسإلا   مارتحا ةيباختنالا هتلمح فقوت
العإ ضرعب ةرشابم اهدعب ةانقلا موقت مث ،مهثثج ىلع ناملربلا ىلإ وطخي الأ ىلع هنم ا  بزح ن صرحو

  .ةيباختنالا هتلمحو ةلادعلاو ةيرحلا
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  :فقوتت مل ةياعدلا
ىلع مالعإلا لئاسو عيمج قرخ اهزربأ دعي ،ةديدع ةيمالعإ تافارحنا تدهش عارتقالا نم ىلوألا ةلحرملا 

 ٤٨ـب تيوصتلا ةيلمع لبق اًنوناق ةررقملا يباختنالا تمصلا ةرتفل اهتيرودو اهتيكلم طامنأ فالتخا 
مارهألا (ةلماك تاحفص ىلع بازحألل تانالعإ فحصلا ترشن ةعاس  ٢٤ب تيوصتلا لبقف ،ةعاس
ءارجإ كلذكو ) ربمفون ٢٧ يطارقميدلا مالسللنالعإ  مارهألا، ةلتكللةحفص نالعإ ربمفون  ٢٨ ريرحتلاو

نيحشرملا نم ددع ةيئاضفلا تاونقلا تفاضتسا امك ،ةفلتخملا بازحألا يحشرمو ءاسؤر عم تاراوحلا 
اذه يف حورطملا لاؤسلا ن الإ ،ةكراشملا تاعقوتو ةيباختنالا ةيلمعلا نع ثيدحلل بازحألا ءاسؤ رو

ذإ ؟ةينوناقلا ةيحانلا نم يمالعإلا تمصلا ةرتفب بازحألل ةكولمملا مالعإلا لئاسو  مازتلاىدم وه ددصلا 
ىلع عالطإلاب حوضوب  هكاردإ نكمي ام وهو ةريخألا ةعاس ٤٨ـلا يف اهتياعد نم تفثك لئاسولا هذه نأ

  ).اهريغو يرصملا ةانقو ةلادعلاو ةيرحلا ةفيحصو دفولا ةفيحصنم دادعألا كلت 
  

تاونقلا تناك يباختنالا تمصلا ةرتف تمرتحا يتلا ةديحولا تاونقلا نأ ىلإ ددصلا اذه يف ةراشإلا ردجت 
تفقوت دقف ةينيدلا نع نيعيذملا فقوت امك رونلابزحب ةصاخلا ةينغألا ةعاذإ نع ةمحرلاو سانلا يتانق ،   ،

ةرتفلا هذه يف نيعيذملا مامتها لالخ نم رشابم ريغ لكشب هقرخ مت يذلا رمألا ،اهنيعب بازحأ نع ثيدحلا 
، "يك تاباختنالا يف ةكراشملا ىلع نيدهاشملا ثحب  نيدسافلاو نييلاربيللاو نييراسيلل ةحاسلا اوكرتي ال

  ."هللا عرش قبطي نمل طقف مهتاوصأ اوطعي نأو
  

  

  :ماعلا يأرلا ىلع ريثأتلاو يأرلا تاعالطتسا
ريراقتو يأرلا تاعالطتسا يف ناك ا   ينهم فارحنا ربتعت يتلاو " ؟بختنت نم"ضيأ زربألا فارحنالا

باوبأ ىلع فقت نأ وأ ،بختنيس نمع بخانلا لأست نأ ةيمالعإ ةليسو يأل زوجي ال ذإ ،ا   ضيأ ينوناقو
رثؤت ا نيبخانلا نم ققحتتل ناجللا   عطق تاعالطتساو تارشؤمو جئاتنب كلذ دعب جرختل ،اوبختنا نم لوح

نم فعاضيو ، تيوصتلا نم لوألا مويلا ءاهتنا بقع وأ تيوصتلا ليبق اميسال ماعلا يأرلا تاهجوت ىلع 
تاظفاحم يف نيبخانلا تاهاجتا ىلع رثؤي امم لحارم ثالث ىلع ىرجتس تاباختنالا هذه نأ ةلكشملا ةدح 

وأ ةيعالطتسالا ثوحبلا كلت داقتفال ددصلا اذه يف ةراشإلا ردجتو ةمدقتم ةيتيوصت لحارم يف ىرخأ 
ةلثمم ريغو ةلماش ريغ ةنيعلاف تاعالطتسالاو ثوحبلا ءارجإل ةيملعلا ريياعملا ىندأل ةيعالطتسالا ريراقتلا 

يف عارتقالل لوألا م ويلا ةحيبص جئاتنلا نالعإ ىلإ ضعبلا بهذ لب ينوناق ريغ جئاتنلا فشك تيقوتو
 ٢٨ددع  دفولا ةفيحصو ةلادعلاو ةيرحلا ةفيحصهب تماق ام وهو ،نيبخانلا ىلع ريثأتلل ةحضاو ةلواحم 
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 ىعدت ةمظنم اهترجأ ةسارد ةيلاتتم مايأ ةثالث رادم ىلع تضرع يتلا  ةايحلا ةانقكلذكو ،ربمفون 

TNS نم ربكألا ةبسنلا دصحيس  دفولا بزحنأب اهجئاتن تءاجو ةنيع  ١٥٠٠ىلع  ةايحلا ةانقعم نواعتلاب
نم % ٤٠نأ ىلإ ريشت ) نآلا ةايحلا(جمانرب يف اهضرع مت ةيئاصحإ ىلإ ةفاضإلاب ،ناملربلا يف دعاقملا 

نم مايأ لبق يأرلا عالطتسال جئاتن تضرع دقف  ةيناثلا ةانقلاامأ . دفولا بزحنوبختني فوس نييرصملا 
%. ٣٠ىلع نييفلسلا لوصحو ةيناملربلا دعاقملا نم % ٤٠ىل ع ناوخإلا لوصح ىلإ ريشي عارتقالا

نم % ٤٩ـب ةلادعلاو ةيرحلازوف دكؤت ةيعماج ةسارد يلإ عيذملا راشأ ربمفون  ٣٠يف  ميردةانق ىلعو 
تاودأ زربأ تناك تاعالطتسالا كلت لثم نأ كشالو . ناوخإلا بزححاستكا دكؤت ىرخأو تاوصألا 

  .ةسفانملا بازحألا فوفص يف قلقلا ةعاشإ وأ اهرصانت يتلا بازحألل ةياعدلا يف مالعإلا لئاسو
  

  :فيقثتلاو ةيعوتلا تالمح
يف اميسال ،تاباختنالل ةيمالعإلا ةيطغتلا يف ةيباجيإ رثكألا دهشملا وه فيقثتلاو ةيعوتلا تالمح رارمتسا 

داسف تالاحو تيوصتلا ةيلآ حرش يف  مالعإلا لئاسو ةفاكترابت دقف ،تيوصتلا ليبق ةريخألا تاعاسلا 
عيب مدعو ةكراشملا ىلع ثحلا ىلإ ةفاضإلاب اذه ،قاروألا ةحصو ماتخألا نم دكأتلا تاميلعتو تاوصألا 

نمو ) رابخألل لينلا ،ةيناثلا ،ةيئاضفلا(ددصلا اذه يف اًقوفت رثكألا  ةيموكحلا تاونقلاتلازامو تاوصألا 
  .يعامتجالا مالسلا بزحوه تاونقلا هذه ىلع هتانالعإ ترهظ يذلا  ديحولا بزحلانأ ظحالملا 

  

 :تاكاهتنالا ىلع زيكرتلا

ةيلمع يف تافارحنالاو تاكاهتنالا دصر لوح تبصنا ماع لكشب عارتقالا ةلحرمل ةيمالعإلا ةيطغتلا 
ريغ وه ام ل ك ىلع زكري نأ مالعإلا رودف ،ريبك دح ىلإ يقطنمو يعيبط ودبي رمألا نأ مغرو ،عارتقالا

ةيمالعإ تازايحنا ىلع ىوطنا ا   ضيأ تاكاهتنالا رايتخا نأ الإ دعاوقلاو لوصألل اًقرخ لثمي وأ فولأم
ساسألاب دمتعملاو ةيمالسإلا تارايتلا ىلع رتتسملا اهموجه يف  ةيموقلا فحصلاترمتسا دقف ،ةحضاو 

يفف ،ا  ةيموقلا فحصلااهي لع للدت يتلا ةمشاغلا هتوق نم يجيردت لكشب نينطاوملا ريفنت ىلع  مئاد
ىوس فرعت ال ةظفاحم  ٢٦"تيشنام ربمفون  ٢٨ فسويلا زورلىلوألا ةحفصلا ىلع ىأر عالطتسا 

ىلع للدت يتلا لمجلا نم ريثكلا لمحي ربخلا نتم نأ الإ ا " نييفلسلاو ناوخإلا  يباجيإ ودبي ناونعلا نأ مغرو
يف  مارهألاةفيحص هتجهتنا هسفن رمألا ،تاظفاحملا كلت ىل إ لوصولل ةيوتلم لئاسول تارايتلا هذه مادختسا

ول : ةبخان(ناونعب ردبو قورشلا ندم ناجل باوبأ ىلع نيبخانلا لوح لوطم قيقحت رشنب ربمفون  ٢٩ددع 
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هتبختنال ا  تالالدلا تاذ نتملا يف لمجلا ضعبو تفاللا ناونعلا نم مغرلا ىلعو  )رجح رونلا بزح حشر
هذه تالمح ،رونلا بزحل وأ ةلادعلاو ةيرحلل مهتاوصأب نولديس مهنأ نوريثكلا  حرص"لثم ةيباجيالا 

 "رونلا تبختنا ول ىنع ىضريه انبر: تابخانلا ىدحإ ،ةيئانلا قطانملا يف ةصاخ ًالغوت رثكألا بازحألا
ةيندم ةلودب بلاطي بزح نم تابخانلا ىدحإ عم ءاقلب قيقحتلا ماتتخا ىلع تصرح ةفيحصلا نأ الإ 

ناكس نأ ةديرجلا قيلعت ناكو ،ةينيدلا بازحألا دوعص ىشخت اهنأ لوقت ) همسا ركذ مدع ةديرجلا تدمعت(
و مهتوق مهل مدقي نم طقف نوديريو نيحشرملا نوفرعي ال مهو ا   رقف رثكألا مه ةيئانلا قطانملا هذه

  .ططخ وأ جماربب ةفرعم وأ ىعو نود مهتاجايتحا
بازحألا ىلع موجهلا يف هسفن جهنلا تجهتنا  -ةيرصملا ةيئاضفلاةصاخ -  ةلودلل ةكولمملا تاونقلا

درلل ةبسانملا ةحاسملا مهئاطعإ مدعو اهفويض ةعطاقم دمعتو اهتاكاهتنا ىلع زيكرتلا لالخ نم ةيمالسإلا ، 
ناوخإلا بزح دمعتل نييفلسلا اهيف امب ةيسايسلا تارايتلاو بازحألا ةفاك راكنتسا ىلع زيكرتلا عم 

لقألا  رابخألل لينلا ةانقدعُت امنيب ، ناوخإلا دقنل ةفلتخملا بازحألا يلثمم ةفاضتساو ،ه توق ضارعتسا
ةيسايسلا تارايتلا فلتخمب ا  مامتها رثكألاو ،ا    .زيحت

تناكو ،ةيمالسإلا بازحألا ىلع حضاولا اهموجه يف ترمتسا ا  ةصاخلا فحصلا ضعب  يرصملا ضيأ
ناوخإلل ماهتا "عارتقالا نم لوألا مويلا دعب يسيئرلا ةديرجلا تيشنا م ءاج دقف ،دقنلا يف ةدح مهرثكأ مويلا
ىلع ليلدلا تعضو ةديرجلا نأ فيرطلاو  "ليلد دجوي ال: درت ةلادعلاو ةيرحلاو ريوزتلاو نيدلا مادختساب

ا"ناونعب ربخ يف ىلوألا ةحفصلا راسي يف ربخلا نم مس ٢دعب  مث "يناوخإ نوكت نأ طرشب ةيناجم ةليصوت  ،
يأل ةراشإ نود ةيطغتلا تاحفص لك يف ةيمالسإلا بازحألل ةديرجلا اهتدصر يتلا تاكاهتنالا تلاو ت

ةعزومو ةمخض ةيبلس ةحاسمب ةيطغتلا يف روكذملا ديحولا بزحلا وهف رخأ بزح يأ نم ردص كاهتنا 
، ٣صةلتكلل ةكربفم روص رشني رونلاو طابقألا مجاهي ةلادعلاو ةيرحلا (ةديرجلا تاحفص لك ىلع 

ص ناوخإلا مهتي ةلتكلا٥ص تاقاطبلا ديوستب ةلادعلاو ةيرحلل تاماهتا مهراصنأ نودشحي ناوخإلا ٦،   ،
ناوخإلاو رونلا يحشرمل ةينيد ةياعدو حئاوللا ةفلاخمب نييفلسلا نومهتي ناوخإلا ٨ص تارايسلاب  ،

ص مهعقوم ىلع ةيزيلجنإلاب ملاعلا نوبطاخي ناوخإلا٩ص قولا يف اذه يتأي)١٢،  هيف تفقو يذلا ت ، 
ةيرحلا تاكاهتنا نع تثدحتف ةيسايسلا تارايتلا فلتخم نم ةبراقتم ةيرابخإ ةحاسم ىلع  قورشلا ةفيحص
نيبخانلا و يركسعلا سلجملا رودب ةداشإودفولاو ةلتكلاو رونلاو لدعلاو ةلادعلاو  ،.  

تاكاهتنا ىلع ا  روتسدلاوريرحتلا   لهاجتت امنيب "مهبازحأو لولفلا"زيكرت رثكألا اتناك  مويلا يرصملا، 
نوبقارملا دصر امك مهبازحأب فيرعتلا لهاجتت اذكو ،ينطولا ءاضعأ وأ لولفلا نم مهنأب ءاضعألا فيرعت 



)١٩٠( 
 

صرحت ا يرصملا نطاوملا بزح رابخأب ةديرجلا مامتها   لك  ةيروهمجلامامت ضيقنلا ىلعو ،عارتقالا ليبق
  .لولفلاب مهفصوىلع رصتو ينطولا ءاضعأب فيرعتلا ىلع صرحلا 

هيحشرمو  دفولا بزحءاضعأ ةفاضتسا بنجتت  ةايحلا ةانقتلازام  ةصاخلا ةيئاضفلا تاونقلاىوتسم ىلع 
ةشاش ىلع ا   مئاد بتكت يتلا لوقلا لمجو بزحلل ةفثكملا تانالعإلاب كلذ نع ضيعتست امنيب اهتشاش ىلع

ىلع فويضلا وأ جمانربلاب ة لص تاذ نوكت نأ نود هسيئرو دفولا بزحتاحيرصت نمضتتو ةانقلا 
يف ىلجت يذلا رمألا  ةلادعلاو ةيرحلا بزحءاضعأ ىلع حضاولا اهموجه يف ةانقلا ترمتسا امك . ةشاشلا
كلذكو ،بزحلا دض هجوملا موجهلا ىلع درلل ةصرفلا هءاطعإ مدعو " ةكرب وبأ دمحأ"ـل عيذملا ةعطاقم
  .ربمفون ٣٠موي ناوخإلا  نع ةعفادملا ةينوفلتلا تالخادملا دحأ ىلع طخلا عطق
دقن يف ةد  اهنأ مغر ةلادعلاو ةيرحلا بزحوناوخإلا ىلع موجهلا يف  ةايحلا ةانقعم   CBCةانق قفتت  ح لقأ
ةيروحملا اياضقلا ضعب نم هفقاوم فشكت ةلئسأ لالخ نم هفقاوم ضارعتساب يفتكت ذإ يفلسلا رايتلا  ،

نم رونلا فقوم ثحبل ربمفون  ٣٠  CBCةانق ىلع دالجلا يدجمعم مهفن مزال "جمانرب لالخ ثدح املثم 
تارايتلا فلتخم عم اهلماعت يف ةيدايح رثكألا  ٢ميرد ةانق دعُت امنيب . خلا...طابقألا ،ةحايسلا ،ةأرملا 

  .ربكألا مامتهالا نيبخانلا يلوُت ماع لكشب ىهو ةيسايسلا
  

  

  :يفئاطلا دعبلا راضحتسا
وه مالعإلا نأ لوقلا نكمي لب ،ةيباختنالا ةيلمعلل اهتيطغت يف ةوقب يفئاطلا دعبلا مالعإلا لئاسو ترضحتسا 
تدجو دقف ،ةيباختنالا ةيلمعلا ءانثأ ثدحت دق ةيفئاط تامداصم وأ تانحاشم ةيأ نع لوألا لوئسملا 

ةهج نم بازحألا ض عب يف ةيحيسم تادايق دوجوو ةهج نم نييمالسإلا دوعص يف تاونقلاو فحصلا
ةسينكلا نيب ةهجاوملا ةركف ىلع ديدشتلا ىلع تصرحف ،تاباختنالل اهتيطغتل ةراثإ رثكأ ًالخدم ىرخأ 

ةلودلا ةيندم ىلإ وعدت اهنأل  ةلتكللةسينكلا ةدناسمو نييمالسإلا دوعص نم يطبقلا فوخلاو ،نييمالسإلاو 
ةفيحص نيوانع تءاج دقف ،تيوصتلا ءدب ل بق ىتح هاجتالا اذه ىلجت دقو ،طابقألا قوقح ىمحي امب
اهتاحفص نيوانع تءاجف ،يعقاو دنس نود ةيفئاط تانحاشمب تاديكأت لمحت ربمفون  ٢٨موي  ريرحتلا
ةيطغت ىفو "ةسينكلا VSناوخإلا ،ةيفئاطلا رئاودلا ،ةسينكلا نوهجاوي ناوخإلا ،لولفلا ةحئارب ةيمالسإ "  ،

تاعوضوم ةعبرأ يف تاباختنالا يف طابقألل ةريبك ةحاسم  روتسدلاةفيحص تطعأ عارتقالل لوألا مويلا 
، (ةلقتسم  تاباختنالا يف طابقألا ةكراشم نع ربخ ،ليمج ريتابوليف سقلا عم راوح ،ىسوم ابنألا تاحيرصت

  ).يمسر ليكوتب تيوصتلا ىلع ابابلا صرح
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  :ةيمسرلا تاهجلا نم فقوملا
ءانثأ  -ةيمسرلا فارطألا-ايلعلا ةنجللاو ةيلخادلاو ةموك حلاو يركسعلا سلجملا نم مالعإلا لئاسو فقوم

ةكولمملا ةيمالعإلا لئاسولا تربتعا دقف ،اهئالو بسح لئاسولا " ةميسقت"ناهذألل داعأ ةيباختنالا ةيلمعلا 
ةمهم اهقتاع ىلع تذخأو هيديؤم ةداعتسال شيجلل ةصرف ةيباختنالا ةيلمعلا نيمأت يف شيجلا حاجن  ةلودلل

ةطلسلا ديجمتو حدم يف اهدهع فلاسل  مارهألاتداع دقف ،ديدج نم شيجلاو نينطاوملا نيب ةقثلا روسج دم 
دعب ىلوألا اهتحفص نيوانع تءاجف ،تافارحنالاو تاكاهتنالا نم يلاخ " ىدرو"هنإ ىلع رمألا ريوصتو 
دقفتي ريشملا ،ةي جطلبلا ءافتخا ،نيمأتلا ةطخل لماك حاجن( - ربمفون ٢٩ددع  - عارتقالا نم لوألا مويلا 

تاقيلعتو شيجلا تاوقل ةيطغتلا تاحفص يف روصلا مظعم تءاجو ) ةاضقلا لقنل ةيركسع تارئاط ،ناجللا
ةدحاو ديإ شيجلاو بعشلا نأ دكؤت تاباختنالا ،رصم لجأ نم ا(روصلا    )عم ةطرشلاو شيجلاو بعشلا

قيرطلا مهل حسفيل هدي دمي يركس ع همدقتي نييرصملل روباط نع ةرابع ناكف تاباختنالا فلم راعش امأ
  ".ةيطارقميدلا ىلإ روبعلا"فلملا مسا ةديرجلا تبتك ةدودمملا هدي ىلعو 

حاجن نع ثيدحلل ناصمق تعفر ءاوللا عم ةلماك ةحفص ىلع راوح ترجأ دقف  فسويلازورةديرج امأ 
ىلوألا ةلوجلا يف ا هتاحاجنو ايلعلا ةنجللا نع ثيدحلل ىرخأ ةلماك ةحفصو ،نيمأتلا ىف ةيلخادلا ةطخ

سلجملل تناك ةيباختنالا ةيطغتلا روص نم % ٧٥نم رثكأف  ةيروهمجلا ةديرجامأ .اهسيئر تارارق زربأو 
  .يروزنجلا ةموكح معدل ةلماك ةحفصو ،يركسعلا

يف ريشملا باطخ ثب ةداعإ  ةيرصملا ةيئاضفلاةانق دمعتت  ةلودلل ةكولمملا ةيئاضفلا تاونقلاىوتسم ىلع 
ةدهاشملا ةورذ تاعاس ىصقأ يف عراشلا يف نينطاوملا ضعب عم ريشملا ءاقل كلذكو ،ريرحتلا ثادحأ 
ةانق تدرفنا امك ، تاءارجإلا ةعرسو تاباختنالا نيمأت يف ةطرشلا تازاجنا ىلع زيكرتلا و ،ةانقلا ىلع 

  .ةيباختنالا ةيلمعلا تايرجم حرشلتاباختن الل ايلعلا ةنجللا سيئر عم صاخ ثيدحب رابخألل لينلا
ديكأت ىلع ةصيرحو ،يركسعلا حاجنب فارتعالا نم ةفوختم  ةصاخلا فحصلاتدب رخألا بناجلا ىلع 

تيشناملاو " ءادهشلل اركش"تاباختنالل اهتيطغت ناونع  ريرحتلا ةفيحصتراتخا دقف ،يروثلا اهعباط   ،
حجن "ناونعب ءاجف يركسعلا سلجملا نع اهثيدح امأ " ةيطارقميدلل قيرطلا ئضت ءادهشلا ءامد"يسيئرلا 

اقيقحت  روتسدلا ةفيحصترجأ امنيب " ةليوط ةلحرلاو لوألا مويلا درجم اذه ،هخيراتو هتعاس ىتح شيجلا
يركسعلا سلجملل نيفقثملا لئاسر ءادهشلا نم ديزم طوقسل ا"ناونعب  ١٢ةحفص ىلع   تيدأ اركش : عنم

  .كتمهم
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" يروثلا"عباطلاب كسمتلا ىلع اهصرح يف  ةصاخلا فحصلاعم ريبك دح ىلإ تهباشت  ةصاخلا تاونقلا
رمألا ةيسابعلا لسارم نم  CBCةانق ىلع " ناضمر يريخ"فقوم يف ىلجت ام وهو ناديملا ةرصانمو 

ةيموكحلا تاونقلا عم تقفتا ماع لكشب ةصاخلا تاونقلا نكلو ،لمعلا نع لسارملا فقو ىلإ لصو يذلا 
  .اهسيئر اهدقعي يتلا ةيفحصلا تارمتؤملاو ايلعلا ةنجللا تارارقب اهمامت ها يف
  

  :ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةأرملا
لكشب اهلهاجت مت نأ دعب ةيباختنالا ةيلمعلل ةيمالعإلا ةيطغتلا يف ريبك دح ىلإ اهتناكم ةأرملا تداعتسا 

 ةحاسلا ىلع اهسفن ةأرملا هيف تضرف عقاول ا ساكعنا اذه نأ الإ ،حيشرتلا باب حتفو ةياعدلا ةرتف يف ظوحلم
تيوصتلا ىلع ةيرصملا ةأرملا صرحب مالعإلا لئاسو لك تداشأ دقف ،ةبخان وأ ةحشرمك ءاوس ةيباختنالا 

يف تيوصت ةلتكك ةأرملا ةوق نأ الإ . ماحزلاو عفادتلاو ةجطلبلا نم تافوختلاو ةيخانملا تابوعصلا مغر
ةليل ءاسم  روحملا ةانقموقت نأ فسؤملا نمف مالعإلا لئاسو نم ريثك ءارغ إ لحم تناك ةيباختنالا ةيلمعلا

مأ ةبجحملل مأ ،ةبقتنملل كتوص ىطعتس نمل "تاديسلل لاؤس لمحي ىأر عالطتسا لمعب عارتقالا 
دعب لوقت مث ،عراشلا يف دوجوم ميسقت فسألل هنأب هرربتو ميسقتلا اذه نع ةعيذملا رذتعتو " ةجربتملل
نع ثيدحلل ويدتسالا يف " ةيراسي"ىرخأو ،ةبجحم ةحشرم ةفاضتسا ىلع تصرح اهنأ  ريرقتلا ضرع
  ؟ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةديسلا رهظم ريثأت
  

  :ةينيدلا تاونقلا
اهنأ امك ،داسفلاو لالحنالاب ماهتالاو ريفكتلا دح ىلإ رخألا ةمجاهم يف اهجهن ىلع ةينيدلا تاونقلا تلازام 
ةيحيسملا تاونقلا هلدابتت يذلا رمألا ،رطخألا ودعلا هرابتعا ىلع رخألا ءاصقإ ىلع رصت تلازام 

ةرتفب تاونقلا كلت مازتلا ىلإ ةراشإلا مغرو ،ءاوس   ءانثأ اهنأ الإ ،ةينوناقلا تمصلا  دح ىلع ةيمالسإلاو
ءاج ثيح  ةمحرلاو سانلا ةانقىلع ىواتفلا دح ىلإ تلصو تاكاهتنالا نم ديدعلا تبكترا ةياعدلا ةلحرم 

نل نمو ماع ةئامل ةيراج ةقدص بسكي رونلا بزح بختنيس نم "اهيعيذم دحأ ناسل ىلع  سانلا ةانقىلع 
  ".ماع ةئامل ةئيس بسكي هبختني

هذه ىلع تناك تارايتخالاو ريياعملا نأ الإ " ؟نيم بختنت"ريراقت يف اهريغ عم ةينيدلا تاو نقلا تكرتشا
ةيسايسلا ةايحلا يدسفم دحأ تبختنا ول كنإ "ـب  ةمحرلاو سانلايتانق خويش ىتفأ دقف ،ةفلتخم تاونقلا 

يدايألا ةئضوتمل ا يدايألا ىوذ ،دلبلا ىلع فاخيو هللا عرش قبطي نم بختنا نكلو ،تمثأ دقف نيقباسلا
  ".ءاضيبلا
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ةانق ىرت ملف ،هروظنم نم الك نكلو ةيباختنالا ةيلمعلا ءانثأ تعقو يتلا تاكاهتنالا ىلع نيتانقلا الك تزكر 
تامداصملاو  نييفلسلاو ةلادعلاو ةيرحلا بزحتاكاهتنا ىوس لوألا يباختنالا مويلا يف  ةيحيسملا ةمركلا
نيرصملا بزح مايق ىلع  سانلا ةانقتزكر امنيب . رئاودلا ضعب يف طابقألا نيبو مهنيب تعقو يتلا
  .ةيرحلا بزحتاكاهتناو ،رئاودلا ضعب يف " لافطأ بعل"عيزوتب  رارحألا

ميظع ئش "اهخويش دحأ لاقو ةينيدلا تاراعشلل ةيمالسإلا بازحألا مادختسا نع  سانلا ةانقتعفاد و
نييناملعلا مالك ارو ىشمي ام لضفأ  هد ،نيدلا مساب هملكتب سان ارو ىشمي هنا يرصملا بعشلل فرشمو
  ".نيف ىلع انودويه نيفراع شم ىللا

اننإ انيلع انبر قحو انيلع ةسينكلا قح "نيلئاق باختنالا ىلع ثحلل نيدلا لاجرب ةينيدلا تاونقلا تناعتسا 
خويش بلاط اذكو "بختنن لزنن نييراسيلل لاجملا اوكرتي ال "ىتح تيوصتلاب نيملسملا  سانلا ةانق، 
  ".نيفرحنملاو نييلاربيللاو
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  عبارلا يلحرملا ريرقتلا صخلم 
 )ةيناثلا عارتقالا ةلحرم(

  ربمسيد ١٥- ١٤

  :ةمدقم
رهاظم زربأ لعلو ،ةيناثلا ةلحرملا تايرجم ةفاك ىلع رثألا غلاب تاباختنالا نم ىلوألا ةلحرملل ناك 

فارطألا ةفاك ةلواحمو اهءاطخأو ىلوألا ةلحرملا تاكاهتنال ةيباختنالا ةيلمعلا فارطأ كاردإ وه ريثأتلا 
يتلاو ،ةفلتخملا يمالعإلا مييقتلا ريراقت يف ءاج امل اًقفو مالعإلا ءاطخأ اهيف امب اهراركت مدع ىلع ديكأتلا 

  .اهنم ريثكلا يف تقفخأو اهضعب يف تباصأف اهكرادت مالعإلا لئاسو تلواح

ثادحإ يف اضيأ رثأ هل ناك ىلوألا ةلحرملا دعاقم نم ريبك ددع  دصح يف ةيمالسإلا تارايتلا حاجن
امك ،ةسفانتملا تارايتلا نيب ةديدج تاقاقشناو تافلاحت ثادحتساو ةيسايسلا ةطيرخلا يف ةيرهوج تارييغت 
ةرورضلاب سكعنا يذلا رمألا ،ةينيدلا بازحألا اهيف امب بازحألا لكل ةياعدلا باطخ ةغل ديدجت ىلإ ىدأ 

  .ةداضملا ةياعدلا نم ةديدج طامنأ مالعإلا ثدحتساو ةياعدلا لئاسوو ةغل تفلتخاف مالعإلا ىلع

ةرتفلا هذهل ةبحاصملا ثادحألا ضعب امنإو ةيناثلا ةلحرملا كرحم يه اهدحو ىلوألا ةلحرملا جئاتن نكت مل 
ةياعدلا يف اهلالغتس ا يف - مالعإلا اهيف امب -ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةكراشملا فارطألا ةفاك تحجن يتلاو

ليكشتو ،ةيلخادلا ريزو رايتخاو يروزنجلا ةموكح ليكشت ناك ثادحألا هذه زربا لعلو ،ةرشابملا ريغ 
  .هنم ةفلتخملا ةيسايسلا تارايتلا فقومو يراشتسالا سلجملا

ثادحأ عم تنمازت دقف ،يمالعإلا مامتهالاو ةياعدلا يف اظح لقألا تناك ةيناثلا ةلحرملا نم ةداعإلا ةلوج 
ىلع ريثأتلا يف تببستو يمالعإلا مامتهالا ضعب تفطتخاف ،ربمسيد  ١٦يف تعلدنا يتلاو ءارزولا سلجم 

  .ثادحألا نم ةفلتخملا هفقاومل اقفو يرصملا عراشلا يف ةيسايسلا ىوقلا ضعب ةدصرأ
ةلوجلاب عارتقالا ةل حرم يف ةيباختنالا ةيلمعلل ةيمالعإلا ةيطغتلا ىلع هتاريثأت تسكعنا يذلا قايسلا اذه
  :يلاتلا وحنلا ىلع هضارعتسا نكمي ،ةيناثلا ةيباختنالا

 ةياعدلاو باطخلا ةغل ريغت .١

نم ىلوألا ةلحرملا ءاهتنا بقعف ،ةيباختنا ةيلمع يأل يسيئرلا كرحملا يه ةياعدلا نأ فورعملا نم 
تدمتعا يتلا ةياعدلا طامنأ يف ءاطخألا ضعب ةيسايسلا تارايتلاو بازحألا تكرادت ةيباختنالا ةيلمعلا 

اهتانالعإ نأ  ةلتكلا بازحأتكردأ امبرف . ةيناثلا ةلحرملا يف اهيفالت تلواحف ،ىلوألا ةلحرملا يف اهيلع
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لك امبر نيبخانلا نم ةحيرش تيسنو ةيبزحلا فقاوملاو جماربلا ىلع تزكر اهنأو ،ام اعون ةيوبخن تناك 
 ، ةمالعلا اوعضي فوس ةيباختنالا زومرلا تائم نيب نم زمر يأ راوجب اوفرعي نأ وه هنوجاتحي ام

ىلع رثكأ زيكرتلاو ظفحلا لهس نحللا ىلع ت دمتعاو ةطاسب رثكأ تراصو ةلتكلا تانالعإ ةجهل تريغتف
ظوحلم لكشب تانالعإلا ةفاثك ةدايزو ةيوبخنلا نع يلختلا ىلإ ةفاضإلابو  ،)نيعلا بنج حصلا طح(زمرلا

بازحألا تمجاهف ،ىلوألا ةلحرملا يف هيلإ أجلت نكت مل يتلا ةداضملا ةياعدلا طمن ىلإ  ةلتكلا بازحأتأجل 
 ةيمالسإلا بازحألا ةلتكلا بازحأتدقتنا دحاو نالعإ يفف ،رشابمو ظوحلم ل كشب اهتانالعإ يف ةسفانملا

بازحأ تمجاه كلذكو ،لبقتسم الب خيرات هنأ هتمهتاو  )هزمرو(دفولا تدقتناو ،نيدلاب ةرجاتملاب اهتمهتاو 
ىطعت نأ نودو "لولف"مهرابتعا ىلع نيقباسلا نييناملربلا  ربتعا ،اهرايتخال يقطنم ا ةلتكلا،   نأ ت ببس

اهيف تناعتسا يتلا تانالعإلا نم هريغو  "ةيناغفأ ال"نالعإ كلذك . يفاك اذهف ءالؤه لك نع ةفلتخم اهنوك
  .ةيمالسإلا بازحألل مهضفرل رشابم ريغ لكشب اوراشأ نيبخانب

ةيادبلا نم اهراتخا يتلا  "ةربخلاو خيراتلا"ةركف ىلع هزيكرت نم  دفولا بزحفعاض رخألا بناجلا ىلع 
 "ةيرصملا"ىلع دكؤت يتلا روصلاو يناغألاب  ةيمالسإلا بازحألاتناعتسا امنيب ةيباختنالا هتلمحل  ًالخدم

راص يللا هد "ةحضاو ةلاسر ةياعدلا ةلمحل بزحلا اهراتخا يتلا ةياعدلا ةينغأ تلمحو ةيصوصخلاو 
  ."ايلع مولت قح شكلمو

، ةغل نع ةلوئسم ريغ ةيمالعإلا ةليسولا نأ نم مغرلا ىلعو  دقاعتلل اًقفو هتعاذإب ةمزلم طقف يه نالعإلا
دعت يتلا تانالعإلا ةغل ىلإ قرطتلا نود مالعإلا لئاسو لالخ نم ةياعدلا ةلحرم مييقت نكمي ال هنأ الإ 
تدجو اذإ هتعاذإ نع عانتمالاو نالعإلا ةغل ىلع ضارتعالا ةليسولا قح نم هنأ امك ،ةياعدلا لئاسو زربأ 

وأ نالعإلا ةغل رييغتل نلعملا ىلع طغض ةادأ لكشي امب ةيريرحتلا اهئدابم وأ  اهميق دحأل اًقرخ هيف
  .هجارخإ

  

 ةلودلا يف ةيمسرلا فارطألاب مالعإلا ةقالعو ةياعدلا يف ةيسايسلا ثادحألا مادختسا .٢

ا  عون طاسبلا تبحس يتلاو ةيناثلا ةلحرملل ةبحاصملا ةيسايسلا ثادحألا زربا ىروزنجلا ةموكح ليكشت ناك
حدمل اهجماربو اهتاحفص تصصخ يتلا ةيموقلا مالعإلا لئاسو يف اميسال ةيناثلا ةلحرملا ةياعد نم ام 
ةداعإو ةيجطلبلا ةقحالمل هتالمحو ةيلخادلا ريزول تاحفص هدعب نمو ،ةيحالصإلا هئارأو ءارزولا سيئر 

 - لاثملا ليبس ىلع-  ةيروهمجلا ةفيحصف. تاباختنالا نم ةيناثلا ةلحرملا ليبق يرصملا عراشلل نمألا
ءاجف ،ةنكمملا ةيريرحتلا نونفلا لكب ىروزنجلا ةموكحل جيورتلا ىلوألا ةظحللا ذنم اهقتاع يلع تذخأ 

مألاب ارثأتم ىروزنجلا "ةروصلا قيلعتو  "ىكب ىروزنجلاو اكش نطاوملا" ربمسيد ١٢موي ةديرجلا تيشنام 
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صو ريشملا رابخأو ىروزنجلا رمتؤمل تصصُخ  دقف ةثلاثلا ةحفصلا امأ "زبخلا لبق نمألا بلط نطاوم
لئاسولا كلت بنجت ىلع ةوالع اذه .تاباختنالا لبق نمألا ةداعتسا يف ةيلخادلا تازاجنا لوح اهلمكأب  ١٥

مامتهاو ثادحألا اذه لثم عوقو مغر ،ةنجل ىا ئف ةجطلب لامعأ وأ ينما ريصقت وأ تاكاهتنا يأل ةراشإلا 
ةيليصفتلا امهتيطغت يف اريشت ال  رابخألل لينلا ةانقو ةيرصملا ةيئاضفلا ةانقف. اهل ةراشإلاب ىرخأ لئاسو

حضاولا نمألا رود ىلع ديكأتلا ىلع امهيلسارم صرحو ،بغش لامعأ وأ ينمأ روصق يأل تاظفاحملل 
ةطرشلا لاجر اهلمحي يتلا زوجعلا ةروص ضرع راركتو نمألا رودب ةداشإلل نيبخان عم تاءاقل دقعو 

. تاظفاحملا ضعب يف تعقو بغش ثادحأل قرطتلا نود ريراقتلاو ةيرابخإلا تارشنلا مظعم يف شيجلاو
ناونعب  ربمسيد ١٣موي ددع يف ةلماك ةحفص  قورشلا ةفيحصهيف تدعأ يذلا تقولا يف اذه يتأي 

  .ةظفاحم لك يف ينمألا روصقلا تالاح ةعبتتم "تاظفاحملا يف دعاصتي ينمألا تالفنالا"

ناك هيف ةكراشملا نمو هنم ةيسايسلا تارايتلا فقاوم فالتخاو يراشتسالا سلجملا ليكشت رارق كلذك 
ةياعدلل زيمتم الخدم هضفر يف ةلادعلاو ةيرحلا بزح ربتعا دقف ،ةداضملا ةياعدلاو ةياعدلل ا   ديدج ًالخدم

ةيلاربيللا بازحألا تدجو امني ب ،رونلا بزح اهيف امب بازحألا يقاب ىلع هموجهو ةيباختنالا هتارمتؤم يف
تالاقمو نيوانع يف ءالعتسالاو ةيبلسلاب هماهتاو هدقنل الخدم ةكراشملل ةلادعلاو ةيرحلا ضفر يف 

رثكأ  مويلا يرصملاةفيحص تناك دقو . عارتقالا ةيلمع ليبق ةيبلس تاهجوت لمحت ةرشابم ريغ تاليلحتو
يركسعلا نيب ةهجاوملا طخ لخدت بازحألا " ربمسيد ١٢موي ةديرجلا تيشنام ءاجف ثدحلا اذه لغتسا نم 

لعف درو يراشتسالا سلجملا نم ناوخإلا فقوم حرشي نيتحفص نم صاخ فلمل ةفاضإلاب  "ناوخإلاو
مهرابتعاب نوفرصتي ناوخإلا "ناونع ةديرجلا هل تراتخا يذلاو ناوخإلا عم اهفقاوم فالتخاو بازحألا 

ا  "ةطلسلا نوكلمي ثيح  ربمسيد ١٢يف  يسايسلا دهشملاةحفص يف  مارهألا ةديرجضيأ هتمدق ام وهو
ام وهو . هيف ةكراشملا ناوخإلا ضفر نم اهفقومو يراشتسالا سلجملا نم بازحألا فقوم تضرعتسا 

قيلعتو ،ناوخإلا ىلع سلجملا ءاضعأ ضعب موجه ىلع زيكرتلا عم  ٧ص قورشلا ةفيحصيف رركت 
ا  "اركبم ءاج ناوخإلا باحسناو ةيفاشكتسا انتكراشم" رونلا بزح ةفيحص ضيأ هترشن يذلا قيلعتلا وهو
ناكف  قورشلا ةفيحصامأ  "هتايحالص ضفرت ةلاصالاو ىراشتسالا يف كراشي رونلا" ١٣/١٢ يف ريرحتلا

  "للدتت ةعامجلاو ناوخإلا وعدي يراشتسالا"ربمسيد  ١٣موي ىلوألا اهتحفص تيشنام 

فحصلا تلقنف هل ةياعدلا يف يراشتسالا سلجملا ةيضق ةلادعلا و ةيرحلا بزح لغتسا رخآلا بناجلا ىلع
هيف الاق ىسرمو يجاتلبلل ايباختنا ا   ، : ىسرم "رمتؤم بعشلا ةدارإ ىلع فافتلالل ةلواحم ىأ ضفرن

ةيطغتلا حمالم زربأ ضارعتسا نكمي قايسلا اذهل اًقفوو  "بعشلا ىلع ةياصو ىا لبقن نل: يجاتلبلاو
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يتلا ةينهملا تاكاهتنالا مهأ كلذكو تاباختنالا نم ةيناثلا ةلحرملا تايرجمل مالعإلا لئاسول ةيمالعإلا 
  :يلاتلا وحنلا ىلع كلذو مالعإلا لئاسو اهتبكترا
   

 يباختنالا تمصلل دمعتملا قرخلا .٣

 - مالعإلا اهيف امب- فارطألا عيمج قرخ ىلع ىلوألا ةلحرملا يف تاباختنالا ةبقارم ريراقت مظعم زيكرت 
يباختنالا تمصلاب اهمازتلا ىلع ديكأتلل فارطألا بلغأ عفد ،ىلوألا ةلحرملا يف يباختنالا تمصلا ة رتفل

ةقيرط ىلع هنأ الإ ،ددصلا اذه يف تاكاهتنا يأل ىدصتت فوس اهنأ ترقأ يتلا ايلعلا ةنجللا كلذ يف امب 
ةيرحلا بزح "اهيلع بتك ناج للا مامأ ةيباختنالا هراقم ىلع ةمخض ةتفال عضو يذلا ةلادعلاو ةيرحلا بزح
تمصلاب اهمازتلا ىلإ ةراشإلاب اهفالتخا ىلع مالعإلا لئاسو تماق "يباختنالا تمصلاب مزتلم ةلادعلا  ،
يفو يباختنالا تمصلا مرتحت اهنأ تلاق  ةيناثلا ةانقلاف. ةحاتملا لبسلا لكب تمصلا اذه تكهتناو يباختنالا
ةيرحلا بزح دعاسم نيمأ تفاضتسا ربمسيد  ١٣موي يب اختنالا دهشملا جمانرب نم اهسفن ةقلحلا
، ةأرملاو ةحايسلا نم رونلا بزح فقومو يمالسإلا رايتلا دوعص يف هئارآ لوح هعم تثدحتو ةلادعلاو

تمصلاب همازتلا لوح ةيباختنالا راقملا ىلع هعضو يذلا ةلادعلاو ةيرحلا راعش يف هتشقان اهنأ بيرغلاو 
ىلع ا تمصلا مايأ لوأ يف ديعسلا تعفر تفاضتسايتلاو  ٢مي ردةانق كلذكو . يباختنالا  يوق ا  موجه نشيل  ،

نيذلا بازحألا تادايق نم ددع اءاسم ةرشاعلا جمانرب فاضتسا يلاتلا مويلا يفو ،ناوخإلاو نييفلسلا 
 عبر الإ ةعاسل تانالعإلا رارمتساو جمانربلا عطق ةجردل فالخلا دتحاو يمالسإلا رايتلا لوح اوفلتخا
  .جمانربلا ةياهن رتت ءاج اهدعب

يناثلا فصنلا يفو ،يباختنالا تمصلاب مزتلي فوس هنا عيذملا لاق  ربمسيد ١٣موي يفف  ةايحلا ةانقامأ 
ضرعتسا هنا ظحالملا نمو مهئامتناو هظفاحم لك يف نيحشرملا دادعأب ينايب مسر ضرعتسا ةقلحلا نم  ،
نل اهنأ تلاق  رابخألل لينلا ةانقاضيأ . ةيرصملا ةلتكلا ادع اميف تافلاحتلاو بازحألا لك يحشرم دادعأ

 ، عضولل مهتيؤرو نييفلسلا تاحيرصت لوح ثيدحلل ةيفلسلا ةهبجلا لثمم تفاضتساف تاباختنالا نع ثدحتت
تافيرعتب مهتمدقو ةيبزحلا مهتاءامتنا نع حاصفإلا نود بازحألا ضعب يف ةزراب تادايق تفاضتسا امك 

عمو ابيرقت ةعاس عبر دعبو يباختنالا تمصلاب ةمزتلم اهنأ دجام مير تلاق  ON.TVةانق ىلعو . ةفلتخم
ناونعب ريرقت جمانربلا مدق مث دفولا بزح نالعإ ءاج جمانربلل لصاف لوأ ضرعتساو  "لولفلا بختنت ال"، 

فو ،ةيرصملا ةلتكلل ةياعد تاتفال اهيف رهظ لولفلا نع ةينغأو يفطصم تعلط قراطل ا  ي روص ريرقتلا
ضرع لالخ نم يباختنالا تمصلا نم ةلادعلاو ةيرحلا بزح فقوم جمانربلا ضرعتسا يلاتلا مويلا 

  .تمصلاب نومزتلم اهيلع بتك دقو يجراخ ريرقت يف ةيباختنالا هراقم ةروص
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يف  دفولا بزح نم حضاو يبلس فقوم ON.TVىلع  تيشنام جمانربىنبت تمصلا مايأ لالخ كلذك 
تنش يتلا  قورشلا ةفيحصـل هباشم فقوم وهو ،فحصلا يف بزحلا تاحيرصت ضعب ىلع هقيلعت
تاحاسمو ةزيمم نكامأ رايتخا لالخ نم يباختنالا تمصلا يموي ءانثأ  دفولا بزح دض ايفختم اموجه

نأ مغرو ربمسيد ١٢موي  ٣ـص "يودبلا ىلع تماص بالقنا"لوح هتفلم ةقارب نيوانعو ةتفلم   ،
  .ةريبك" ةيفيشرأ" ةروص هل تصصخ دقف ريغص عوضوملا

ناونعب صاخ قحلمب يباختنالا تمصلل اقرخ رثكألا ريرحتلا ةفيحص تناك فحصلا ىوتسم ىلع 
. ةديرجلا اهمعدت يتلا مئاوقلاو نيحشرملا ءامسأب تاحفص ينامث "حص مهيلع ملع..كعم راتخنو كدعاسن"

هتروصو حشرم مساب نالعإ اهرشنب ،رشابملا تانالعإلا رشن رظح ىلع تلياحت ف ةيروهمجلا ةفيحصامأ 
ةحفصلا يفو  "سانلا ةانق ىلع مويلا هجمانرب حرشي"مالعإلا ةياهن يف تبتكو زمرلاو يباختنالا همقرو 

جئاتنلا لوح رجألا عوفدم نالعإ لكش ىلع ىأر عالطتسا جئاتن ترشن  ١٢/١٢هسفن ددعلا نم ةريخألا 
دعاوقلل اًقبط ةيئاوشع ةراتخم ةنيع ىلع ىرج ُأ هيلع بتك يذلا عالطتسالا ،ةيناثلا ةلحرملل ةعقوتملا
  .ةظفاحم لك يف حاجنلا ةبسن ،زمرلا ،مسالا ركذب مئاوقلاو يدرفلل جئاتنلا ضرعتسا ةيملاعلا

موي ديسلا ردان طسولا بزح حشرم عم راوح ا  مويلا يرصملاةفيحص    ربمسيد ١٢ضيأ ترجأ
نيب ةهجاوم تاراوح لمع ىلإ ةفاضإلاب اذه ةفلتخم بازحأ نم ةيناملربلا هوجولا نم ددع تضرعتساو 

فارطألا لك يحشرم لوح قيقحت ترجأ ربمسيد  ١٣موي يفو ،دفولاو ةماركلاو ،ةيرحلاو رونلا بازحأ 
تادايق عم تاراوحلا ضعبو يباختنالا تمصلاب همازتلاو ةلادعلاو ةيرحلا بزح نايب ىلإ ةفاضإلاب 

بزح سسؤم يفطل مالسإ عم ا  قورشلا ةفيحص ترجأ كلذكو ،ةلادعلاو ةيرحلاو رونلا بازحأب  راوح
ةحضاو ةيباجيا ةيئاعد لمج لمحت راوحلا ةمدقم تءاج دقو  ٤ةحفصب هسفن مويلا يف يرصملا رايتلا 

امب ةعاس  ٤٨تيوصتلا ىلع يقاب ناب  ٥ص يف ةديرجلا فارتعا مغر كلذو ةتفلم ةحاسم راوحلا لغشو
بازحألا لك لوح ةفلتخم ا تاحفص تءاج ،يباختنالا تمصلا ءدب ىنعي   رابخأ لمحت ةديرجلاب تاباختنالا

ةحاسم ىلع  ربمسيد ١٣موي يوابلهلا لامك يناوخإلا يدايقلا عم راوح  مارهألا ةفيحصترجأ امك 
فحصلا لك امهترشن  لقألا ىلع نيتحفصىلإ ةفاضإلاب اذه . "ةكئالم اوسيل ناوخإلا"ناونعب ةدحاو ةحفص 

دمعتم قرخ يف ةظفاحم لك يف ةسفانتملا دارفألاو تارايتلا مهأ مهيف اوضرعت سا تمصلا يموي رادم ىلع
ناونع تمصلا ةرتف لالخ ةيباختنالا اهتحفصل  ريرحتلا ةفيحصتعضو لب يباختنالا تمصلا ةيلمعل 

ىلإ ددصلا اذه يف ةراشإلا ردجتو هب اهمازتلا مدعل بازحألل ةنادإ يف  "يباختنالا تمصلا دعب ام ثيداحأ"
  .ةياعدلا نم ديحولا طمنلا يه تسيل تانالعإلاف ،يباختنالا تمصلا ىنعي ال تانالعإلا فقوتنأ 
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 ةماعلا تايصخشلاب ةناعتسالاو تاباختنالا تاحفص نع ةياعدلا جورخ .٤

مييقت نأب ا   داقتعاو ،ةداضملا ةياعدلاو ةرشابملا ريغ ةياعدلا نم ةديدج طامنأ ثادحتسال ةيمالعإ ةلواحم يف
جماربلا وأ تاباختنالا تاحفص مييقت ىلع طقف رصتقم تاباختنالا يف ةيمالعإلا لئاسولل يمالعإلا ءادألا 

تاحفص يف ةينهملاو عونتلاو نزاوتلا يخوت ىلإ مالعإلا لئاسو تأجل ،ةيباختنالا ةيطغتلاب طقف ةينعملا 
نأ عقوتم نكي مل ا مبر ىرخأ تاحفص ىلإ تاباختنالا ةحفص نم ةياعدلاب جورخلاو تاباختنالا جماربو
  .خلا..ةحايسلا ،بابشلا،ايجولونكتلا ،نيدلا ،نفلا جماربو تاحفص لثم ،تاباختنالل اهيف قرطتلا متي

لوح جمانرب تمدقف ةيباختنالا ةيلمعلا نع اهدعبو يباختنالا تمصلاب اهمازتلا تعدا  ةيناثلا ةانقلاـف
مساب ثدحتملل تالخادمل جمانربلا لالخ تعمتساو اهيلع درلاو اهميرحت ىواتفو نيدلاب ةحايسلا ةقالع 

  .يمالسإلا رايتلا نم سانلا فيوخت يف مالعإلا رود لوح ةيمالسإلا ةعامجلا

تارايتلا زوف دعب نفلا لبقتسم نع ثيدحلل اهجمارب يف نينانفلاب ةناعتسا رثكألا تناك ف ةايحلا ةانقامأ 
رايتلا تاحيرصت لوح اقسلا دمحا ،يملح دمحا ،فسوي دلاخل ةلئسأ هيجوت نيعيذملا دمعت دقف ،ةيمالسإلا 

ماع لكشب ةيسايسل ا وأ ةيباختنالا ةيلمعلل ةلصب تمي ال قايسلا ناك ولو ىتح نفلا لبقتسمل مهتيؤرو يفلسلا
فقاوم "لوح يفحص قيقحتل ) ١٦(نفلا ةحفص  ةيروهمجلا ةديرجتدرفأ كلذك " شكارم ناجرهم ةيطغت"
اقفتا ناذللا زاوف يربصو ىنغلا دبع دومحم فقوم ةديرجلا تعلطتساو  "نفلا نم يمالسإلا رايتلل ةحجرأتم
يف ىأر عالطتسا ةفيحصلا ترجأ امك . ةضقانتم مهزومر ناو نيدلاب ةرجاتم ةيمالسإلا تارايتلا نأ ىلع
يف  مويلا يرصملا ةفيحصهتررك يذلا رمألا . ةيرصملا امنيسلا يف يمالسإلا ةروص لوح اهسفن ةحفصلا

يف ءاج ةيرصملا امنيسلا يف نييمالسإلا ةروص لوح ا  ربمسيد ١٣موي اهددع   عسوم اًقيقحت ترجأ ثيح
ءاضعأ ةروص رييغت ةيناكمإ لوح لاؤسلا تحرط ىلوألا ة لحرملا يف ةينيدلا تارايتلا قوفت دعب هتمدقم

زربأ ةديرجلا تذختاو يفنلاب قيقحتلا يف نيكراشملا لك تاباجإ تءاج دقو ،ةشاشلا ىلع تارايتلا هذه 
قداص ساكعنا ،ءامدلاب ةثولم مهيديأ ،دوسا مهخيرات ،عشبا مهعقاو (لثم ةحفصلل نيوانع مهئارأ 

ةيمالسإلا تارايتلا ءاضعأ نم قيلعت ءاجو  )مهل عمتجملا لوبقب طبترم عوضوملا ،ةيباهرإلا مهلامعأل
يفو . )ةدمعتم هيوشت ةلمحل اوضرعت ناوخإلا ،ةبحملا هيلع بلغي لكش يف روهظلا ديرن(قيقحتلا ىلع 

عم راوحو "دويق يأ ضرف نم ينيدلا رايتلا نورذحي نولقتسملا نويحرسملا" فسويلا زور ةديرج  ،
لظ يف هنأب راوحلا أدب ثيح  "نقدببيقر كانه نوكي نل : باطخ ديس"ةينفلا تاف نصملا ىلع بيقرلا

يف ا    ربمسيد ١٤مارهالا ةديرجضيأو ،ةلبقملا ةرتفلا يف ةباقرلا لكش عالطتسا نم دبال ةيلاحلا عاضوألا
راعش ةيفلخلا يفو  "ةينفلاو ةيفاقثلا رصم ةيوه ىلع اوظفاح: نييفلسلاو ناوخإلا ىلإ نييئامنيسلا ةلاسر"
  .ةلادعلاو ةيرحلا بزح
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بقرتو قلق "لوح قيقحت يف  ربمسيد ١٢موي  ٢٣ـص ميلعتلاو بابشلا ةحفص تمدختسا  مارهألا ةفيحص
يف عونتلاو يباختنالا تمصلا مازتلا تلواح اهنأ مغر  "نييفلسلاو ناوخألا زوف هاجت تاعماجلا بابش

ةحفص يف ا  ثيح ،ربمسيد  ١٣موي تامولعملاو رتويبمكلا  ددجم هتلعف ام وهو تاباختنالا تاحفص
ةينورتكلا ةسارد تاعقوت تمدقو يلعفلا عقاولا عم اهقفاوتو تنرتنالا تاريدقتل اليلحت ةحفصلا تضرعتسا 

هذه نأ مغر ربمسيد  ٩موي ىتح تاعقوتلل ةسارد لوانتت ةضورعملا ةساردلا ،ةيناثلا ةلحرملا جئاتنل ةديدج 
ىتح ربمسيد  ٧نم تأدب يتلاو ةيناثلا ةلحرملل ةياعدلا مايأ يلامجإ نم مايأ  ٣ زواجتت ال ةينمزلا ةدملا

  . ربمسيد ١٤يف عارتقالا 

نم ةيمالسإلا تارايتلا فقوم ىلع ةحايسلا عاطقب نيلماعلا قيلعتلل ةحايسلا ةحفص  ةيروهمجلاتصصخ 
نم ددع ةديرجلا تراتخاو  "ًالوأ نطولا نع لب انقزر نع اعافد سيل "ناونعب قيقحتلا ءاجو  ةحايسلا

ةفيحص يف رركت ام وهو  "رصم ىلع ظفاحي نم اوبختنا" ناونع اهرخأ ناك عوضوملل ةيعرفلا نيوانعلا 
ةددهم ةيئطاشلا ةحايسلا "لوح  ٧ص ةحايسلا ةحفص يف قيقحت ةديرجلا تدعأ ثيح  ربمسيد ١٤مارهألا 
  .ةيفلسلا تاحيرصتلا ةيفلخ ىلع"قرغلاب 

 

 تاكاهتنالاو تايمسملا لوح فالتخالاو عارتقالا يمويل ةيمالعإلاةيطغتلا  .٥

لك هجوتل ا   ساكعنا مسا لك لمح دقو تاباختنالا نم ةيناثلا ةلحرملا ةيمست يف تاونقلاو فحصلا تنيابت
عارصلا نم ةيناثلا ةلحرملا " ريرحتلا ةفيحصاهيلع تقلطأ دقف عارتقالا ةلحرمل اهتيطغت يف ةفيحص 

يب"يثالثلا  فسويلا زور، "نييلاربيلل رابتعالا درو نييمالسإلل مسحلا ةكرعم" مويلا يرصملااهتربتعا امن ، 
  ."نزاوتلا ةلحرم"

ةفيحصلا فيرعت تسكع يتلاو تاكاهتنالا مجح يف ا   ضيأ تفلتخا امنإو طقف ىمسملا يف فحصلا فلتخت مل
جرخ عارتقالا نم لوألا مويلا دع بف ظحالت رايت يأو تاكاهتنالل اهتظحالم ىدمو كاهتنالل ةانقلا وأ
تراتخا امنيب "رثكأ تازواجت...لقأ نوبخان" ريرحتلا ةديرج تيشنام : ةيناثلا ةلحرملا " مويلا يرصملا، 
ءاجو "كنيبو ىنيب قارف اذه نويفلسلاو ناوخإلا ، "عجارتت تازواجتلاو رركتت ةحرفلا" قورشلا تيشنام، 

  ."امازتلا رثكأ ةيناثلا ةلحرملا: زعملا دبعل حيرصت" ةيروهمجلا ةفيحصتزربأ امنيب 

رثكألا  ةايحلا ةانقامنيب ،تاكاهتنالا يف لقاو ىلوألا نم لضفأ ةيناثلا ةلحرملا نأ ىلع تدكأ  ةيناثلا ةانقلا
يف كيكشتلا وأ ةيباختنالا ةيلمعلا لاطبإ مهناش نم نيذلا فارطألا تاكاهتنا اميسال تاكاهتنالا يلع ازيكرت 

ةنجللا عم ةاضقلل فالخ نع ثيدحلل ا ا لثم اهراسم  عساو ًالاجم ةانقلا تحسفأ دقف ةاضقلاو ايلعلا ةنجلل
  .بازحألا نع ردصت يتلا تاكاهتنالا نم ةيبلسلا ةنجللا فقاومو ايلعلا
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 ةينهم تافارحناو تايباجيا .٦

يف نييفحصلاو نييمالعإلا اهنم ىناعي يتلا ةينهملا تالكشملا نم ةعومجم نع يمالعإلا مييقتلا فشك 
عنص يف ةينوناقلا ريذاحملاب مهيعو مدعو نيلسارملل ينهملا ءادألا فعض اهزربأ ناك ،تاباختنالل مهتيطغت 

نأ ةنع ثيدحلا وأ مهتاوصأب م هل اولدي نأ ررقملا رايتلا نع نيبخانلا لاؤس اهزربأ دعي يتلاو ريراقتلا
يحشرم نيب طلخلاو يباختنالا ماظنلل لماكلا مهمهف مدع كلذكو ،ةنيعم ةجيتنب ؤبنتلا ،تررق اهلمكأب ةنجللا 

اهتلأس عارتقالا ءانثأ تاكاهتنالا ضعبل ةايحلا ةانق ةلسارم دصر ءانثأ لاثملا ليبس ىلعف ،يدرفلاو مئاوقلا 
ةيرحلل ديكا " ةلسارملا تدرف اهتوصب ةلكشملا يف تببست يتلا ةب خانلا ىطعتس تناك نمل ةعيذملا
اذكو "رونلل وأ ةلادعلاو اهبكترا تاكاهتنا لوح هريرقت ةياهن يف لاق يذلا رابخألل لينلا ةانق لسارم ، 

ىلإ ةفاضإلاب اذه "عضولل ةججؤملا تاحيرصتلا لدب مهجمارب اوضرعي"ناجللا ضعب يف رونلا بزح   ،
يتفيحص ىلإ ةفاضإلاب اهل امادختسا رثكألا  فسويلازورةفيحص دعت يتلا رداصملا ليهجت تايلمع راركت 

،  يرصملا تملع"ةملكب اريثك نايفتكي ناذللا  مويلا يرصملاو قورشلا ةعلطم رداصم تركذ و أمويلا
نيوانعلاو تيشناملا يف ربخلاب يأرلا طلخ ا. كلذل رربم نود" قورشلل  مدعو ضيأ ةينهملا تافارحنالا نم  ،
ىلإ ةفاضإلاب اذه . ربخلاب ةلصتم ريغ ةروصلا نوكت ام اريثكو ،عوضوملا عم روصلا تاقيلعت ىشامت

تارشؤمب ؤبنتلا يف لثمت ةيناثلا ةلحرملل ةيئاهنلا جئاتنلا نالعإ لبق  ةايحلا ةانقهتبكترا حداف ينهم أطخ 
ةيناثلا ةلحرملا تاعقوت ضرع لالخ نم كلذو جئاتنلا نالعإو تيوصتلا ةيلمع ءاهتنا لبق بازحألا زوف 

  )ةلتكلا -طسو - دفو-رون –ةلادعو ةيرح (تءاجو 
 

 ةيباختنالا ةيطغتلا يف يفئاطلا دعبلا .٧

تاريذحتلا راركت دعب ةيباختنالا ةيطغتلا يف يفئاطلا دعبلا ةدح عجارت وه ةيناثلا ةلحرملا تايباجيا مهأ نم 
يمدقمو فحصلاو مالعإلا لئاسو ضعب رارصإ يفني ال اذه نأ الإ ،دعبلا اذه مادختسا ةروطخ نم 

 ٢ميرد ةانق ىلع ةقيقحلا جمانربلازامف ،يقطنم قايس الب ناك ولو دعبلا اذه راضحتسا ىلع جماربلا 
ضعب نم فنعلا ىلع ثحلا ىلإ قرطتت ةروصبو هتاقلح بلغا يف يفئاطلا دعبلا راضحتسا ىلع رصي 
اذه ققحي امب فويضلا رايتخا متيو ةيفئاطلا داعبألا ىلع بصنت ام ا   بلاغ عيذملا ةلئسأ نأ امك ،فويضلا

ناونعب  ربمسيد ١٤ءاعبرألا موي ة يفئاطلا ديدش فلم تدعأ يتلا فسويلازور ةفيحصكلذكو ،ضرغلا 
  ."دودح ربصلل: نويحيسملاو ،غراف مالك ةيزجلا"، "نييمالسإلا دض نييحيسملا"
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 دالبلا لبقتسم يف مكحتملاو مكاحلا اهرابتعا ىلع ةيمالسإلا ىوقلا عم لماعتلاو جئاتنلا ىلع زفقلا .٨

سيل ،ىلوألا ةلحرملا يف ةيمالسإلا تارايتلا دوعص يف يباجيا رود اهل ناك اهفالتخا ىلع مالعإلا لئاسو 
تحجن اهنأل نكلو قيدانصلا ىلع تسكعنا فطاعتلا نم ةلاح مهعم عنص مهيلع رمتسملا مهموجه نال طقف 
نأ ماعلا يأرلا عانقإ نم دالبلا نوؤش ةرادإ يف ةيويح رومأ نم مهفقاومو نييمالسإلا ىلع اهزيكرتب 

رثا ىلوألا ةلحرملا ةجيتنل ناك دقو ،ىلوألا ةلحرملا عارتقا ءدب ىتح لبق  مداقلا دالبلا مكاح مه نييمالسإلا
جئاتنلا ىلع زفقلا ةيلمع يف ترمتساف مالعإلا لئاسو هل هبتنت مل يذلا رمألا ةركفلا هذه معد يف ربكا 

مهعم لماعتت تأدبو نييمالسإلا حاستكاب ةيئاهن ةجيتن اهرابتعا ىلع ىلوألا ةلحرملا جئاتن عم لماعتلاو 
مهرابتعا ىلع مهيف نينطاوملاو بخنلا ىأر علطتسن نأ مهملا نم راصو دالبلا مكحب اودرفنا مهرابتعا ىلع 
ةيباجيالا ةياعدلا طامنأ نم طمن بسحي اذه نأ فافتلالا نود تاسايسلاو اياضقلا نم مهفقاوم مييقتو ماكحلا 

ةيباختنالا ةيلمعلا يثلث جئاتن ىلع زفقت كلذب اهنأ امك مالعإلا لئاسو اهدصقت مل امبر يتلا ةرشابملا ريغ 
  .ةيباختنالا ةيلمعلل ةهيزنلا ةيمالعإلا ةيطغتلا دعاوقو ةينهملل دقتفي ام وهو ناملربلا دعاقم يثلثو

عم اوضوافتو يركسعلا نم مكوعد "ناونعب ءاج  ربمسيد ١٢يف ريرحتلا ةديرج  ريرحت سيئر لاقم
ةديرج امأ  "فقوتت مل ناوخإلا عم يركسعلا تالاصتا: رداصم" ةديرجلا تيشنامءاج امنيب  "ناوخإلا
رطاشلا تريخ نافلكي ةلادعلاو ةيرحلاو ناوخإلا "ناونعب  ١٣/١٢موي حابص انتعلاطف  مويلا يرصملا
  ."ةضهنلل عورشم دادعإب

يف  ترشتنا يتلا يأرلا تاعالطتسا ىلإ ةفاضإلابف ،عابطنالا اذه قلخ يف رود اهل ناك ةروصملا نونفلا
 ، يمالسإلا مكحلا لظ يف ةأرملا عضوو ةيجراخلا تاقالعلاو ةحايسلاو نفلا لبقتسم لوح دئارجلا لك
روصلا هذه نوك ىلإ ةديرجلا نم ةراشإ نود عضولل يناجهتسا روصت مدقت يتلا روصلا ا   ضيأ ترشتنا

جماربلا يمدق م تروص يتلاو يمالسإلا مكحلا يف نييمالعإلا ةروص لثم ،مكهتلا ليبس ىلعو ةقلتخم
نود عقاو رقت اهنأكو  "يمالسإلا مكحلا لظ يف مالعإلا لكش"اهتحت  فسويلازور تبتكو تابجحمو نيحتلم

ضعب كلذك . يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع ةلوادتم ةعونصم ةينورتكلا ةروص اهنوك ىلإةراشإلا 
لظ يف رصم لكش لوح  ريرحتلاوقورشلا لثم فحصلا نم ديدعلا اهترشن يتلا ةيريتاكيراكلا موسرلا 

  ةيناثلا ةلحرملا يف عارتقالا ليبق اميسال عابطنالا اذه خيسرت يف رود اهل ناك يمالسإلا مكحلا
 ةيناثلا ةلحرملا يف ةسفانتملا فارطألا نم مالعإلا لئاسو فقوم .٩

لإ دقتفي ا  نم ريثكلا ى رمأ راص يمالسإلا رايتلا ىلع رمتسملا اهموجه نأ مالعإلا لئاسو تكردأ امبر
ةيلمعلل اهتيطغت يف ربكأ لكشب يلاربيللا رايتلا رضحتست نأ تلواحف ،ةيسكع جئاتن يف ببستيو ةينهملا 
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فشك ةحاسملا هذهل يفيكلا ليلحتلا نأ الإ ةيناثلا ةلحرملل ةيمكلا تاليلحتلا هنع تفشك ام وهو ،ةيباختنالا 
تاكاهتنا نم هوبكتري امل سيل نييلاربيللا اومج اه مهف ،مالعإلا لئاسو ةديقع يف يقيقح ريغت دوجو مدع

ةلحرملا يف طقف سيل مهحاجنو نييمالسإلا دوعص يف ببست مهعجارتو مهقاقشنا نأل نكلو ةريثك ىهو 
نييفلسلا لوح ربخ علطم يف  فسويلا زورةديرج تفصو دقف لكك ةيباختنالا ةيلمعلا يف نكلو طقف ىلوألا 

 ٤ةحفص يفو  "خلا...ىلوألا ةلحرملا يف نييلاربيللا اهققح يتلا ةنيهملا جئاتنلا دعب"ةلمجب  ربمسيد ١٣
تاحاسملا تحاتأ مالعإلا لئاسوف "تافالخلا يف نوقرغي نويلاربيللاو نوردصتي نويمالسإلا"تيشنام   ،

اهفقاومو ةيمالسإلا تارايتلا ىلع قيلعتلل امنإو ةيباختنالا مهجمارب حرشل سيل ةيلاربيللا بازحألل 
، حيرصتو قيلعتلل نكلو  ربمسيد ١٣موي ةيلاربيللا تادايقلا زربأل ةلماك ةحفص تدرفأ  مارهألا ةديرجفاهتا

هنأ مغرو ،ةيناثلا ةلحرملا نع مهتاعقوتو ىلوألا ةلحرملا يف اهدوعص بابسأو ةيمالسإلا بازحألا ىلع 
تزكر كلذك . اهنمريثكلا يف ةحضاو اهنأ الإ مالعإلا لئاسو لك ىلع ةدهاشملا هذه بحس بعصلا نم 

ريغ ةيباختنالا اهتيطغت تءاجف ةلادعلاو ةيرحلا تارمتؤمو نييفلسلا تاحيرصت زربا ىلع  قورشلا ةديرج
ىهني ةلادعلاو ةيرحلا "، "ةلاحم ال نومداق ناوخإلا"لثم نيوانع مادختسا عم  ربمسيد ١٣موي ةعونتم 

تاحيرصت ىلع زيكرتلا ىلإ ةفاضإلاب "مرهلا حفس ىلع هتلوج حضاو بايغ يف ناموش مزاحو نايرعلا ، 
  .٥و ٤تاباختنالا تاحفص يف عونتلل 

بنجتتو دفولاو ةلادعلاو ةيرحلاو رونلا بازحأ تافالخو تاكاهتنا ىلع زكرت  ٢ميرد ةانقفماع لكشبو 
ةيمالسإلا تارايتلل ةحضاولاو ةمئادلا ةمجاهملاب  ةايحلا ةانقدرفنت امنيب . ةيلاربيللا تارايتلا نع ثيدحلا

ىرخأ فارطأ وأ بازحأ ةيأل ةراشإلا نود عارتقالا مايأ تاكاهتنا وأ ةياعدلا تاكاهتنا ىلع زيكرتلاب ءاوس 
بازحألاو ناوخإلا ىلع ا  ةيروهمجلافحصلا ىوتسم ىلعو . ةيباختنالا ةيلمعلا يف   موجه رثكألا يه

مهئارأ ىلع زيكرتلاب ةمتهم يه امنإو ةياعدلا ضرغب ال ةريبك تاحاسم يفلسلا رايتلل حيتت امنيب ةيلاربيللا 
اهنكل يفلسلا رايتلا ىلع ا  ريرحتلا ةفيحص. ناوخإلا عم اميسال ةيفالخلا رومألا يف اهضارعتساو  ضيأ زكرت
 ١٣موي يف لسلا رايتلا نع ةلماك ةحفص ةديرجلا تدعأ دقف ،هرابخأ عم لماعتلا يف يبلس فقوم جهتنت
دحأل تاحيرصت ةفيحصلا تزربأ امك  "ةتكن ىلإبعرلا لوحتي امدنع ..ايبوف يفلس "ناونعب  ربمسيد

ناونعب ةديرجلاو ةحفصلا يف ا   مالعإلا : يفلس ةيعاد"دج زيمم ناكم يفو زراب ناونعب نييفلسلا ةاعدلا
نم ىلوألا ةحفصلا يفو  "هتعطاقم بجي بذاك..دسفم..ماده مالعإ"يوناثلا ناونعلاو " ةروعسم بالك

ىطخ ىلع بجحتت ةلتكلا "زراب ناونعب اهحشرم ةروصل اهبجح يف ةلتكلا ىلع ررحملا مكهت ةديرجلا 
يرصملا ةديرج كلذك . ةرهاقلا ةعماج ةودن يف نييفلسلل تاحيرصت لوح رخأ ربخ ىلإ ةفاضإلاب "رونلا
ع لكشب ةيمالسإلا تارايتلا ىلع ا مويلا    .ماموجه فحصلا رثكأ نم
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ةداضملا ةياعدلاو ةياعدلل ا .١٠   زيمتم ًالخدم نييفلسلا تاحيرصتو رونلاو ةلادعلاو ةيرحلا فالخ

 ، يف  تدجو امكنييفلسلاو ةلادعلاو ةيرحلا بزح نيب فالخلا ىلع ادج فثكم لكشب فحصلا تزكر
هذه رشن نع لوئسملا وه مالعإلا نأ الإ ،قيلعتلاو يمالعإلا لوادتلل ةينغ ةدام نييفلسلا تاحيرصت 
لك عم ةيباختنالا ةيطغتلل لخدمل اهلوحت وه رطخألاو ةيبلسلا ةياعدلا يف اهمادختسا ليعفتو تاحيرصتلا 

ىلع قيلعتلا ىلع ةلئسألا تبص نا ةيحالصإلا ىؤرلاو ةيباختنالا جماربلا نع ثيدحلا نم الدبف تارايتلا
لوئسمب  ةيرصملا ةيئاضفلاةانق ءاقل نأ مغرف . ةفيخملاو ةعزفملاب مالعإلا اهفصو يتلا تاحيرصتلا هذه

ةلئسأ ىلع بصنا هلك راوحلا نأ الإ بازحألاو ةيباختنالا ةيلمعلاب ةلصلا قيثو دعي ال فاقوألا ةرازوب 
اهتمدختسا يتلا اهسفن تافيصوتلا ىهو  ةبعرملا ةفيخملاو ةعزفملا نييفلسلا تاحيرصتلوح ةعيذملا 

قيلعتلل فويضلا عفد يذلا رمألا  رابخألل لينلاةانق ىلع  ربمسيد ١٢موي مداقلا ويرانيسلا جمانرب ةعيذم 
تلاق  ربمسيد ١٣ددع  فسويلا زور. طقف دحاو بناج ىلع مهزيكرتو ةلئسألا يف نيعيذملا ةقيرط ىلع 

بلك يرصملا مالعإلاو رفك ةلودلا نع نيدلا لصف : يشرقلا رمع يفلسلا ةيناثلا ةلحرملا ءدب عم(
رايتلا جئاتن ةفيحصلا تفصو امك  )تيبلا يف اودعقيو ءاسنلا ةنتف ءاهنإ: ناموش مزاح( ،)روعسم

نأ الإ هل ةمخض ةحاسم دارفإو ربخلا ةحاسم رغص مغرو ،ةنيهملا جئاتنلاب ىلوألا ةلحرملا يف يلاربيللا 
  .٤ةحفص يف ةفاضإ البو هترركو تداع  ةديرجلا

  

 ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةأرملا .١١

ةيطغتلا يف اًظح لقألا اهنأ الإ ةيباجيا رثكألاو عارتقالا ةيلمع يف ربكألا كراشملا يه ةأرملا نأ مغر 
لواحت مل مالعإلا لئاسو نأ الإ ءاسنلل دعاقم نود ىلوألا ةلحرملا تهتنا دقف ،ةيباختنالا ةيلمعلل ةيمالعإلا 

حرش يف نهتدعاسمو تاحشرملا ةفاضتسا نع مجحت تلازام يهف يناثلا ةلحرملا يف ريصقتلا اذه زواجت 
ةروص ىلع رصتقمو ا   دج دودحم لاجم يف مهنع ثيدحلا متي مهتفاضتسا ةلاح يفو ةيباختنالا مهجمارب

ءاسن مهنوك نع ااعلا ةايحلا يف مهتكراشمو مهتاصصختل مات لهاجت يف ءاسنلا ةكراشمو ءاسنلا   .ديعب ةم
نأ امك ،تابخانل ريراقتلا لك ا  رابخألل لينلا ةانق  بيرقتف ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةأرملا نع اًثيدح رثكألا تناك

اهنأ امك ،ةأرملا نع ربعي ناملرب أوسأ نوكيس اذه ناو ناملربلا اذهل ةأرملا لوصو ةبوعص تشقان ةانقلا 
ءاسنلا نع اهثيدح مغرو اهنأ الإ يفلسلا اميسال يمالسإلا رايتلا يف ةأرمل ا ةروص ىلإ اهتاءاقل يف تقرطت
  .ةيسايسلا ةيلمعلا يف ءاسنلا ةكراشم وأ تاباختنالا ىلع قيلعتلل ةأرما يأ ةفاضتساب مقت مل
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  سماخلا يلحرملا ريرقتلا صخلم
 )ةثلاثلا عارتقالا ةلحرم(

  رياني ٤- ٣
  

، " لصاح ليصحت"لثمت اهنوكل طقف سيل ةغلاب ةيصوصخب عارتقالا نم ةثلاثلا ةلحرملا زيمتت  ةيبلغألا رايتل
اهـشيعي عارـتقا ةيلمعل راركت اهنأل امنإو ةثلاثلاو ةيناثلا زكارملا ىلع سفانتت تارايتل ةريخألا ةصرفلاو   
ةـيلمعلا ميـسقتف ،يرصملا عراشلا اهدهش عارتقا ةدم لوطأ ىهو نيرهش نم رثكأ ذنم يرصملا عراشلا   

ىـلع تايبلـسلا نـم ريثكلا لمحي هنأ الإ ،تايباجيإلا ضعب لمحي ناك نإو لحارم ثالث ىلإ ةيبا    ختنالا
تاطقـسلل ا     رارـكت وأ تاكاهتنالل ا  راركت ناك ءاوس ،راركتلا وه تايبلسلا هذه زربأ ،يمالعإلا ىوتسملا

مالـعإلل لاجملا حيتي ا  أو ةعزانتملا تارايتلل ةزرابلا هوجولا راركت وأ ،ةسفانتملا فارطألا وأ ،ةينهملا  ضي
  .تاباختنالا نم ىلوألا لحارملا اهنع تفشك تارشؤم ءوض يف ؤبنتلاو جئاتنلا ىلع زفقلل

 ، تاباختنالل ةيمالعإلا ةيطغتلل ةصصخملا ةحاسملا يف يجيردتلا صقانتلا اهيلع نهربي تايبلسلا كلت لعلو
ا سيل صقانتلا اذه . ةثلاثلا ةلحرملا يف ةحاسم لقأ ىلإ لصتل يجيردتف ،ةيفيكلا ةيحانلا نم امنإو ،طقف ا  يمك

ىدأ دقف كلذ ىلع ةوالع ،ا   زورب لقأ ةرركملا تاكاهتنالاو ،ةنوخس لقأ موجهلاو ةأطو لقأ نيوانعلا حبصت
  ، مهتاـظفاحمل اًقفو ةيباختنالا ةيلمعلاب ماعلا يأرلا تامامتها عيزوت ىلإ ةيباختنالا ةيلمعلل يفارغجلا ميسقتلا

ةفيحصلا مامتها عجارتي مث نمو ةثلاثلا ةلحرملا يف ةيباختنالا ةيلمعلاب نيمتهم ريغ ءارقلا يثلث نأ  ىنعي امب
عاـطق مهتو ةيمهأ رثكأ رابخأو ثادحأ باسح ىلع ءارقلا نم لقألا ةبسنلا مامتها لحم تراص اهنأل اهب  

  .ةيبلغألا
ةثلاثلا ةلحرملل ةيمالعإلا ةيطغتلا ةحاسم رغص ررب  ي رخأ ا  اـهنم تبحس ةمهم ثادحأ عم اهنمازت وه   ببس

كـلت زرـبأ ،ناـملربلا تاحفص اهتمساقو لب فحصلا نم ىلوألا تاحفصلا يف اهناكم تلتحاو ،طاسبلا    
دودرو ،كراـبم ةـمكاحمو ،اهتارقم ضعب ةمهادمو يندملا عمتجملا تامظنم ىلع ةمجهلا يه ثادحألا   

ةوالـع ،فحـصلا لك يف ىلوألا تاحفصلا لتحا ا   م وهو ،نيثدحلا نيذه لوح ةيمسرلاو ةيلودلا لاعفألا
تاحفـص يـف اهيلع موجهلاو تامظنملا رابخأ عضوب   ) ةيروهمجلا ،مارهألا(ةيموقلا فحصلا مايق ىلع 
  !ةيباختنالا ةيلمعلاو اهتمهادم نيب طبرلل امبرو" ةيئارقنا رثكألا"اهرابتعا ىلع تاباختنالا 
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  :عارتقالا نم ةثلاثلا ةلحرملل ةيمالعإلا ةيطغتلا
  دحأ حجني مل: يباختنالا تمصلاب مازتلالا .١

رادم ىلع اهدصر مت ةينهم تافارحنا ىلع تاديكأت اهرهوج يف تلمح ةثلاثلا ةلحرملل ةيمالعإلا ةيطغتلا 
 ، حالصإلاو ريوطتلل ىعسيو دقنلا لبقتي نم كانه نأ تتبثأ تاريغت تلمح اهنأ امك ،ةثالثلا عارتقالا لحارم

ىعسي نأ دبال ةدحاو ةلماكتم ةموظنم راطإ يفف ،يندملا عمتجملا تامظنمل يقيقحلا رودلا سكعي اذه لعلو 
دقنو تاربخو تايناكمإ نم ىتوأ ام لكب هتءافك عفر ىلإ امنإو ،هئاصقإ وأ رخألا مده ىلإ سيل فرط لك 

  .ءانب
فـلتخم نـم ةـيناديمل    او ةيمالعإلا ةبقارملا ريراقت هتبعل يذلا رودلا ىلإ ةراشإلا ردجت ددصلا اذه يفو

ايلعلا ةنجللاو مالعإلا لئاسو اهيف امب ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةكراشملا فارطألا ةفاك هابتنا تفل يف تاهجلا 
ةبقارم لحم تمصلا ةرتفل نيحشرملا قرخ راصف ،يباختنالا تمصلا ةرتف مارتحا ةرورض ىلإ تاباختنالل 

قرخو)رياني ٢قورشلاو مويلا يرصملا (مالعإلا  . ةيمالعإلا ةبقارملا ريراقت دقن لحم تمصلل مالعإلا ، 
ناك ناو ،ةيمالعإلا ةيطغتلا يف حوضوب يباختنالا تمصلا حلطصم رضح ةثلاثلاو ةيناثلا ةلحرملا لالخف 

رياـني   ٢-١ةـثلاثلا ةلحرملل يباختنالا تمصلا يموي رادم ىلعف ،ًالعف سيلو ًالوق رضح اهنم ريثكلا يف  
ةاـنق دعت امنيب  ONTVةانق ىوس يباختنالا تمصلاب ةيمالعإ ةلي سو يأ مزتلت مل ٢٠١٢  ،CBC   رـثكألا

رـك    ذو تاظفاحملا فلتخم يف نيحشرملا زربأ ضارعتسا ىلع رمتسملا اهصرحب يباختنالا تمصلل اًقرخ
  ".عارتقالا ةليل"مهنع ةرصتخم ةذبن 

تمصلاب عاطتسملا ردق مزتلت نأ تلواحو ةقدلا نم ريثكلا  ةصاخلا تاونقلا ضعبو ةماعلا تاونقلاتخوت 
عارتقالا ةليل ةيبزح تادايق ةفاضتساب لياحتلا ىلإ تأجل دقف ، مات لكشب كلذ يف حجنت مل نكلو ،يباختنالا 
ةـليل ةـشاشلا ىلع تايصخشلا كلت روهظ نأ الإ ،تاباختنالا نع ةلصلا ةديعب تاعوضوم نع ثيدحلل   

يباختنالا تمصلل اًقرخ رخأب وأ لكشب لكش ف مهثيدحو عارتقالا  ةرـشاعلا   ٢مـيرد  (ي ةماع ةيضق يأ ي
  .)رياني ١رابخألل لينلاو ةيرصملا (، )رياني ٣، ٢ةقيقحلا ،ءاسم 

ةـصاخلاو ةيموقلا فحصلا عيمج  تقرتخا دقف ،يباختنالا تمصلل اًقرخ رثكألا فحصلا تناك ماع لكشب 
ةـليل نيحشرم وأ ةيبزح تادايق عم تاراوح ءارجإ اهزربأ ةدد  عتم قرطب يباختنالا تمصلا ةيعوبسألاو

بزحل (نالعإ ترشن يتلا ةديحولا ةديرجلا يهف  ةيروهمجلا ةديرجادع اميف ،تانالعإ نود نكلو عارتقالا 
 -يدـنجلا رساي  (حشرملل ربخ لكش يف انالعإ ترشن امك ،يباختنالا تمصلا يموي رادم ىلع ) ةيرحلا
 ريرحتلا ةديرجتررك امنيب ،رجألا عوفدم نالعإ هنوكل ةراشإ نود رياني  ٢ددع  يف) ةيرحلا بزح حشرم

تاذـبن مهنع بتكتو ةرئاد لك يف نيحشرم هيف ىكذت يذلاو  " رايتخالا ىلع كدعاسن نحن"قحلمل اهرشن 
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ةـياعدلا عاوـنأ زرـبأ دعي يذلا رمألا ، ةعاس     ٢٤ـب عارتقالا لبق كلذو مهل ةديرجلا معد رربُت ةيباجيإ
  .يباختنالا تمصلل خراص قرخ هنوكل ةفاضإلاب ، اهبرغأو
  

 يفئاطلا دعبلا ددجت ثادحأ .٢
نـم ةـيناثلا ةـلحرملا يـف ام ا       عون عجارت دق ناك تاباختنالل ةيمالعإلا ةيطغتلل يفئاطلا دعبلا نأ مغر

ثادحألا ضعب عم ةنمازتم تءاج يتلاو ،ةثلاثلا ةلحرملا ةيطغت يف ةوقب روضحلل داع هنأ الإ ،تاباختنالا 
عـم عارـتقالا نمازت ، طويسأ يف ةئيسملا موسرلا ةعقاو اهزربأ دعي يتلاو ،هراضحتسا يف تمهاس يتلا   
طاـبقألا ةكراشم زاوج لوح ىواتف نم ردص امو ،ةيداليملا ةنسلا سأرو داليملا دايعأب طابقألا تالافتحا  

نم هتراثأ امو ركنملا نع ىهنلاو فورعملا ب رمألا ةعامج روهظ اذك ،اهب مهتئنهت وأ مهدايعأب تالافتحالا
لـثم اهيف يطبقلا زيكرتلاب ةفورعملا تاظفاحملا ضعب ةلحرملا هذه نمضت ىلإ ةفاضإلاب اذه ،يطبق عزف  

  .اينملا
، )رياـني  ٢ةـيروهمجلا  ( طويسأ يف ةيفئاطلا تاهجاوملا لوحنيوانع فحصلا ىلإ تداعأ ثادحألا هذه 

يف يطبق ثلثم : اينملا، )رياني ١يرصملا ( ةيمالسإلا مئاوقلا ةهجاوميف يطبق حشرم  ٢٠لثم ىرخأو 
ةأرـملا نـم ةيمالسإلا تارايتلا فقوم لوح لاؤسلا داع امك   )رياني ١ريرحتلا ( يمالسإ ثلثم ةهجاوم  ،

ةيفحـصلا ةـيمالعإلا تاراوـحلا ىـلع هسفن ضرفيل سئانكلا ءانب نمو يحيسملا سيئرلا نمو ةيطبقلا     
ضـعب فحـصلا ترـشن امدـعب اميسال     )رياني ٢يرصملا (ةينيدلا بازحألا تادايق  عم ةينويزفلتلاو  ،

ةيمالـسإلا ةينيدلا تادايقلا ضعب عفد يذلا رمألا  )رياني١ريرحتلا (ددصلا اذه يف ةددشتملا تاحيرصتلا   ،
طاـبقألا دو بـطخ ىلع ا     صرح رثكأ اوراصف ةيمالعإلا مهتغل ىلع تاليدعتلا ضعب لاخدإ ىلإ ةيطسولا

  .ةينويزفلتلا اميسال مهتاحيرصت بلغا يف ءاسنلاو
  

 نتملا يف لوفكم درلا قحو نيوانعلا يف نييمالسإلا ىلع موجهلا .٣

دوعـص هاجت ماعلاو صاخلا يمالعإلا ءادألا تاساكعنا دحأ وه ةيمالعإلا ةيطغتلا يف يفئاطلا دعبلا ددجت  
باعيتـسا نـع ا   ختنالا نم ةيناثلاو ىلوألا نيتلحرملا يف ةيمالسإلا تارايتلا  زجاع لازام مالعإلاف ،تابا

ةيفاضإ تاوصأ ىلإ تلوحتو ،هيلع تبلقنا ةيمالسإلا تارايتلا دض ةيبلسلا هتياعد نأ مهفي مل وهف ،سردلا 
نـم مالعإلا هدصقي نكي مل ام اذه امبرو ا    يمالعإ هيلع ينجملا دهطضملا فعضتسملا ادب يذلا رايتلا اذهل

  .ةيمالسإلا تارايتلا ىلع رمتسملا هموجه
ءادألا ميـيقت نأب ا    داقتعاو ةثلاثلا ةلحرملا لبق يمالسإلا دوعصلا اذه ةمواقمل ةريخأ ةيمالعإ ةلواحم يفو
ةينعملا جماربلا وأ تاباختنالا تاحفص مييقت ىلع طقف رصتقم تاباختنالا يف ةيمالعإلا لئاسولل يمالعإلا 
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جمارـبو تاحفص يف ةينهملاو عونتلاو نزاوتلا يخوت ى  لإ مالعإلا لئاسو تأجل ،ةيباختنالا ةيطغتلاب طقف
متي نأ عقوتم نكي مل امبر ىرخأ تاحفص ىلإ تاباختنالا ةحفص نم ةيبلسلا ةياعدلاب جورخلاو تاباختنالا 

ا . ايجولونكتلاو داصتقالا ،ةحايسلا ،ةأرملا ،نفلا جماربو تاحفص لثم ،تاباختنالل اهيف قرطتلا ديدحت وهو
تاحفص لالخ نم  رياني ١فسويلا زور ةفيحص ،رياني  ٢ةيعوبسألا ةمألا توص ةفيح ص هيلإ تأجل ام

بازـحألا نم ىوقأ نفلا  (، )ةيبلغألاب مهزوف دعب نويفلسلا نودحتي ريهاشملا(نيوانعب تءاج يتلا نفلا 
تانانفلا ا-نييمالعإلا فواخم عالطتسا اهنأش نم تاقيقحت ىهو  )ةينيدلا   دوعص دعب نفلا ىلع -صوصخ

ةيجارخإلا لماوعلا ضعبب كلذ ميعدت عم ،يمالسإلا رايتلل ةداضملا مهتاحيرصت زاربإو ةيمالسإلا تارايتلا 
 مارهألا ةفيحصكلذكو . قيقحتلا يف نهثيدح مجح عم بسانتت ال ةمخض تاحاسمب تانانفلل روص رشن لثم

رياـني   ١مارهألا ددع اذكو ،يمالسإلا ناملربلا يف ةأرملا ةيعضو تلوانت رياني  ٢موي ةأرملا ةحفص يف 
  .ايجولونكتلاب ةصاخ ةحفص يف كوب سيفلا ىلع هتكن ىلإ نييمالسإلا دوعص لوحت لوانت يذلا

يف هتدعأ لماك  فلم لالخ نم كلذو ةيمالسإلا تارايتلل اهدقن يف قورشلا ةديرجاهيلإ تأجل ىرخأ ةليسو 
نم ناملربلا "ناونع تحت ءاج لحنملا ينطولا بزحلاو ةلادعلاو ةيرحلا بزح ءادأ نيب هيف تطبر رياني  ٢
  ".زع نم ًالدب رطاشلاو تاسايسلا ةنامأ ناكم يف داشرإلا ،ةعاطلاو عمسلا ةيبلغأ ىلإ ينطولا ةيبلغأ

) نييفلـسلاو ناوخإلا (ةيمالسإلا تارايتلا ني ب تافالخلا ىلع مئادلا مويلا يرصملازيكرت ىلع ةوالع اذه 
هنشت يذلا ديدشلا موجهلا اذكو ،ةتفل   ةلادعلاو ةيرحلا يبزح ىلع  ةايحلا ةانقم ةيجارخإ رصانعب مهزاربإو

ةيمالـسإلا تارايتلا دوعص ىلع ا   رونلاو  مكهتم نيعيذملا دحأ بّقع لاثملا ليبس ىلعف اهيعيذم ناسل ىلع
خيـشلا مرـش يـف هيإ عقوتن ىقبي ،رونلا اوبختنا ةحتفتم سان مهيلع لوقنب يللا    ناوسأ نإ امب "ًالئاق 

مساب نيعيذملا جزي امك "حورطمو وأ فيضلا ضفر ول ىتح كاهتنا  يأدصر يف  ةلادعلاو ةيرحلا بزح، 
  "؟ الثم ةلادعلاو ةيرحلا بزح ىز"عيذملا هل لوقي بزحلا مسا ركذ لسارملا 

اذـكو ةثلاثلا ةلحرملل ةياعدلا ةرتف رادم ىلعف ،نييفلسلا ىلع ا  قلا رثكأ نم ةيرصملا ةيئاضفلا  موجه تاون
دـقتنت ةـينوفيلتلا اهتالخادمو ةانقلل ةيجراخلا ريراقتلا مظعم تناك ةثلاثلا ةلحرملل يباختنالا تمصلا ةرتف   

 ، ةلئـسأ ه  ـتدكأ ام وهو خلا ...فورعملاب رمألا ةنجلو مهتاحيرصتو ةسايسلا يف نيدلل مهماحقإو نييفلسلا
ىتما دحل اولضفته "ةلكاش ىلع ةيمكهت اهبلغأ تءاج يتلاو ةيمالسإلا تارايتلا نم ةانقلا فويضل نيعيذملا 

ىـلع نيبخانلل ناوخإلا دشح ىلع مكقيلعت ام ،ةلادعلاو ةيرحلا بزح ءاطخأ اوميقت فيك ،ةمحل اوعزوت  
اهباكترا تبثي يتلا ىرخألا فارطألا عم  موجهلاو ةلئسألا نم هسفن طمنلا عابتإ نود" خلا....ناجللا باوبأ
  .ةهباشم تاكاهتنال
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 ةينهملا ءاطخألا نم ديزم.. ةثلاثلا ةلحرملا .٤
سـكعت يـتلاو ،مالعإلا لئاسو مظعم اهبكترت يتلا ةينهملا تافارحنالا نم ديدعلا نع دصرلا ةرتف تفشك   

ءاـطخألا نم ةعومجم ىلع ريرقت  لك زكر دقو ،ىرخأ اًنايحأ اهيررحم ةينهم فعضو ،اًنايحأ اهتازايحنا 
لـيهجت تاـفارحنالا هذه زربأ تناكو تاباختنالا نم ةلحرم لكل ةيمالعإلا ةيطغتلا ءانثأ ةزرابلا ةينهملا   
يباـختنالا ماظنلل نيلسارملا باعيتسا مدع ،ربخلا عم ةقستملا ريغ ةروصلا ،ربخلاب يأرلا طلخ ،رداصملا  

هذـه بـناج ىلاو ،ماعلا يأرلا ىلع ريثأتلا اهنأش نم ةيملع ري   غ تاعالطتسا رشن وأ جئاتنلا ىلع زفقلاو
  :نع ريرقتلا فشكي ،ةثلاثلا ةلحرملا اهتدكأ يتلا تافارحنالا

•  ، اهل ةراشإلا قبس يتلا نيلسارملا ةينهم فعض دكؤي امب نيلسارملا تامولعم يف حضاو براضت
ءانيـس بونج يف ،   رونلاو ةلادعلاو ةيرحللنيحشرم دجوي ال هنأ يديدحلا سيمل تركذ  CBCةانق ىلعف 

يـف نيبخاـنلا نأ    CBCةانق تلاق كلذكو ،نيحشرم مهل نأ هسفن مويلا يف  ةايحلاةانق لسارم ركذ امنيب 
تاـظفاحملا رثكأ نم ىهو بخان نويلم نم رثكأب نوردق   ةايحلاتركذ امنيب ،فيعض مهددع اينملا   ي مهنأ

 .ًالابقإ
عارـتقالا تارشؤم رشن يف   )رياني ٣( CBCةانقو ) ربمسيد ٣١(مويلا رابخأ ةفيحص رارمتسا  •

جئاـتنلا ىلع ضوفرم ا    زفق دعي ام وهو تيوصتلا ةيادب لبق وأ تيوصتلا نم لوألا مويلا ةياهن دعب ةيلوألا
ةيملع تاعالطتسا وأ ةيملع ريياعم ةيأ ىلع دنتسي ال هنا اميسال مهتارايتخاو نيبخانلا ىلع ريثأتلا هنأش نم 

نم ريثكلا هل تلثتماو ةقباسلا ريراقتلا هتدقن ام وهو ،اهرداصم ت اعقوت وأ ةانقلا يلسارم تادهاشم ىوس
  .مالعإلا لئاسو
مهمادختسا ميرجت وأ ،نيحشرم مهنوكل ةراشإلا نود نيحشرمل تالاقم رشن يف فحصلا رارمتسا  •

دعاوق عم ىفانتي ام وهو مهموصخ ةمجاهم وأ مهبازحأ فقاوم وأ مهفقاوم نع عافدلا يف يأرلا تاحاسمل 
  .يباختنالا تمصلا مايأ اميسال نيحشرملا تالاقم فقوب ةديرجلا مزلت يتلا ةينهملا

يطارقميدلا فلاحتلا ، ةلادعلاو ةيرحلاو ناوخإلا، رونلا بزحو نييفلسلان يب تايمسملا يف طلخلا •
يـف ربكأ لكشب يلجت ام وهو   ةيمنتلاو ءانبلا بزحو ةيمالسإلا ةعامجلا بزح، ةلادعلاو ةيرحلا فلاحتو
  رياني ٢ ةمألاتوص ، ربمسيد  ٢٩رجفلا ي تفيحص
قايـسلا نـع رـبعت ال ةريثم نيوانع عاطتقاو ،نتملا صن يف ءاج امل ةفلاخم لوق لمج عاطتقا     •
اـمب راوـحلا ةفد عفدل    "؟ كلذك سيلأ"ةيئاحيإلا ةلئسألا مادختساو  )فسويلا زور و ةمألا توصو رجفلا(
 .ةليسولا تازايحنا مدخي
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  رركتي أطخ... ةيطغتلل يفارغجلا عيزوتلا ةلادع بايغ  .٥

ماـمتهالا ثـيح نـم ةرادصلا يف ا      بلاغ ىتأت ةرهاقلا تناك ةياعدلا ةلحرمو حيشرتلا باب حتف ةلحرم يف
ةرهاـقلا نـع اندعتبا املك ا     يجيردت ةيطغتلا لقت امنيب اهنم ةبيرقلا تاظفاحملا نم ةعومجم اهيلت يمالعإلا

ةيطغتلا نم ربكألا ةبسنلا ةزيجلاو ةرهاقلا تدصح عارتقالا نم ةيناثلا و ىلوألا ةلحرملا ءانثأ يفو. ىربكلا
ددـع تمض يتلاو ةثلاثلا ةلحرملا هيلع تنهرب ام وهو ،ا    مامتها لقألا ةديعبلا ةيدودحلا تاظفاحملا تلظو
نيواـنعب ةـمئاقلا ليذ يف اوءاج نيذللاو ديدجلا يداولاو ءانيس لامشو بونج لثم ةديعبلا تاظفاحملا نم   
يـف ةأرملا ةكراشمو ،قطانملا هذهل ةيلبقلا ةعيبطلا ىلإ ةراشإلا ىلع طقف رصتقت ةهباشتم ةيطغتو ةرركم  
اهيحـشرم رهـشأ وأ اـهيف ةـسفانتملا تارايتلل قمعتم ليلحتب تاظفاحملا هذه ىظحت نأ نود ،عارتقالا     

ىرـخأ تاظفاحم تظ  ح امك اهريمعت يف ناملربلا رودو قطانملا هذه تاجايتحال قرطتلا وأ ،مهجماربو
   .ةيلهقدلاو ةيبرغلاو ةيبويلقلا لثم ابرق رثكأ

  

  دكأتت تارشؤم ..ةثلاثلا ةلحرملا .٦

اـهفقاوم ريدقت وأ مالعإلا لئاسو تازايحناب ؤبنتلا ةيباختنالا ةيلمعلل ىلوألا لحارملا يف بعصلا نم ناك  
دوصقملا امنإو ،تازايحنا كانه نوكت نأ ضرتفملا نم هنأ ىنعي ال اذهو ،ةلودلا يف ةيمسرلا تاهجلا نم 

ةـيباختنالا ةـيلمعلا يـف ةفلتخملا فارطألا نم مالعإلا لئاسو فقاوم ىلع فوقولا بعصلا نم ناك هنأ    
تارـشؤملا نم ةعومجم ىلع نهرب تاباختنالا ةرتف رادم ىلع تارشؤملا راركت نكلو ،اهتاريغت دصرو  

  :يلاتلا وحنلا ىلع اهجاردإ نكمي
ناوخإلاو يركسعلا نيب ةقالعلا ةعيبط ثحب ىلع ا مويلا يرصملا •  ةـقالع يه له  زيكرت رثكألا  ،
فارـطألاو راوثلا ىلع اهعون ناك ا  ...حلاصم لدابت ،ةقفص ،قافتا ،مادص  يأ ةقالعلا هذه ريثأت ىدمو خلا

يـف يركسعلاو ناوخإلا ةقالع لوح لاؤس حرط ىلع ةفيحصلا رارصإ هدكؤي ام وهو ،ىرخألا ةيسايسلا  
اـم طـبر ىلع يوطنت يتلا ةيمالسإلا تادايقلل لوقلا لمجل اهرايتخاو ،فارطألا لك عم اهتاراوح ة   فاك

 ).رياني ٢و١يرصملا (يركسعلاب 
نم هدصر مت ام بناج ىلإف ةيباختنالا ةيطغتلا يف يفئاطلا دعبلل راضحتسا رثكألا ريرحتلا ةديرج •  ،

ةدـيرجلا تداـع ،عارـتقالا نم ةيناثلاو ىلوألا    ةلحرملا ريراقت يف ةديرجلل ةيفئاط تاعوضومو نيوانع 
ثـلثملا اـينملا    :ناونعب رياني ٢ددع يف قيقحت ناونع لثم ةثلاثلا ةلحرملا ليبق اهسفن نيوانعلا مدختستل 

ناونعب قيقحت هسفن ددعلا نم ةيناثلا ةحفصلا يفو يمالسإلا ثلثملا ةهجاوم يف يطبقلا ىلإ ريرحتلا نم "، 
ةـيعرفلا نيواـنعلا نأ الإ يباـجيإ لمحم نم ناونعلا هلمحي ام مغرو    " بيلصلا عم فحصملا طويسأ  ،
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ةـيندم ةلود الو ا "لثم كلذ ريغ سكعت تءاج هسفن قيقحتلل   يحيسم ا  ، "مكاح ديرن ال ةحارص اهلوقي رونلا
مدـع ىـلع ديكأتلا تدصق ةديرجلا نأكو   " ةينيدلا ال ةيعامتجالا مهتبسانم يف نييحيسملا ئنهن: راكب"  ،
  .ئراقلل كلذب عابطنا ليصوت وأ يسيئرلا ناونعلا ةقيقح
نـم ءاوـس ،ا   ةيلخادلا ةرازوو ةموكحلا نع زربألا عفادملا ةيروهمجلا •  يجيردت دكأتي هاجتا وهو  ،

تازاـجنال ضارعتـسا ىلع ا   ) ةموكحلل ةحاسم ربكأ(ةيمكلا تارشؤملا لالخ   مئاد يوطنت يتلا ةيفيكلا وأ
رـبع   ٢٠١٢رياـني   ١ددع يف ةنسلا داصح فلم يف رولبت يذلاو مهف قاوم نع عافدلاو ةموكحلا لاجر  ،

هـنم لماكلا معدلاو ريدقتلاو بحلا صلاخب مدقتي صوصخلا ةدلب خيش  "ىلوألا ةحفصلا يف ركش نالعإ 
بـناجلا ىـلعو   "يرصملا عراشلل رارقتسالاو نمألا اوداعأ نيذلا ةطرشلا لاجرل صوصخلا لهأ نمو  ،

شيجلاب ايئاضفلا ةانقدعت رخألا   نيمأـت دهاشمل امهراركتب كلذو   مامتها رثكألا رابخألل لينلاو ةيرصملا ة
ةيباختنالا امهريراقت لك يف ا   بيرقت ةكراشملا ىلع ثحلل ريشملا تاملكو ،نيبخانلل هتدعاسمو ناجلل شيجلا

  .دحاولا مويلا رادم ىلع تارم ةدعل ةرركتملاو
ايتلا ىلع ا •  ا  اهدفاور لكب ةيمالسإلا تارموجه رثكألا فسويلازور ةديرج دـج حضاو هاجتا وهو  ،

يوـطنت ام ا    بلاغ يتلا اهرابخأ تايحاتتفاو ،ربخلاو يأرلا نيب حضاو طلخ ىلع يوطنت يتلا اهنيوانع يف
قيقحت (" رصم يف داسوملا باسحل نولمعي نويفلس"ةيعون نم نييمالسإلل ةيبلسلا ةديدش تافيصوت ىلع 

خيراتب قيقحت يف و )ربمسيد ٣٠ةعمجلا ددع يف ةلماك ةحفص ةحاسمب  ىلع هنأ "ررحملا ركذ رياني  ٢، 
يمالسإلا ناملربلا ةروص نم عزف ةلاح تداس و ةيبلغألل ةيضرم نكت مل تاباختنالا جئاتن نأ نم مغرلا 

عـم لـيوط راوـح نمض هسفن ددعلا يفو    "ناملربلل ةنزاوتم ةروص مسر نولواحي) ةديرجلا(مهنأ الإ   ،
نـع لـيحرلا نييمالـسإلا ىلعو ،ركدلا رصع ىهتنا    "ةلمج ةديرجلا تعطقتسا يوادعسلا لا ون ةروتكدلا
نـمف رياني   ١ددع يف رركت هسفن رمألا ،ةيمهأ لقألا هنأ مغر ىلوألا اهتحفص يف تيشنام هزربتل  "دالبلا

 راـيتلا   ةـهجاومل اـًنمث يتايح عفدأ  "يديغدلا سانيإل ا حيرصت ةديرجلا تراتخا نينانفلا تاحيرصت نيب
  .ىلوألا اهتحفصل اناونع نوكيل "ينيدلا
•  ةيدفو تادايق ةفاضتسا يف ا دفولا بزح نع اعافد رثكألا تناك ةايحلا ةانق  دج ةلقم ةانقلا نوكت دق  ،

دـصرت يـتلا هـتايلمع ةفرغ تارشؤمو هتاحيرصت ضارعتسا لالخ نم هل جورُت اهنكلو اهتاشاش ىلع    
 )رياني ٣نآلا ةايحلا (هبزح سيئر تاوطخ عبتت اذكو  )رياني ٣مويلا ةايحلا لاثم (بازحألا لك تاكاهتنا 

تاـكاهتنالا نـع فـشكلا يف ا      بلاغ دفولا مساب جزلا ىلع ةوالع اذه ،اهريراقت يف ةلماك هتارمتؤم لقنو
  .اهل يدصتلاو اهنع غالبإلاو
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ةيلاربيللا تارايتلا ىلع ا •  ك ام وهوموجه رثكألا ةيمالسإلا ةينيدلا تاونقلا يتاـنق هـنع تفـش    ، 
تاونقلا ، وةيهاركلا ىلع ضحلاو ريفكتلا دح غلب يذلا دقنلاوهو ،ثحبلا ةرتف رادم ىلع  سانلاو ةمحرلا

  .ةيباختنالا ةيلمعلا نع اثيدح لقألاةيحيسملا ةينيدلا 
هزايحنا يفني ال اذه نكلو عونتلاو ةيدايحلاب اONTV و رابخألل لينلا •   يلاربيللا اممازتلا رثكألا اتناك
 .ةيمالسإلا رداصملاو فويضلا باسح ىلع مهرداصمو مهفويض رايتخا يف
 

  اًنايحأ يفكت ال..فيقثتلاو ةيعوتلا تالمح .٧

دعبو هنأ الإ ،ماع لكشب نيبخانلا ةبطاخمو ةيعوتلاو فيقثتلا بناوجب ا  ةيعوبسألا فحصلا  مامتها لقألا يه
اهحاجن نم رثكأ ةراثإلا خف يف تعقو مالعإلا لئاسو بلغأ نأ لوقلا نكمي ةثالثلا عارتقالا لحارم ءاضقنا 

ةكراشملاو تيوصتلل  نينطاوملا دشح يف زيمتملا اهرود اهيلع ركنن ال نحنف ،ةيباختنالا جماربلا حرش يف
تاراوحلاو نيعيذملا ةلئسأ ليلحتبف ،مهتاوصأ هوحنمي يذلا بزحلا رايتخا ىلع مهتدعاسم يف تلشف اهنكلو 
ةيوناث اياضق نم مهفقاومو نييمالسإلا تاحيرصت يف ةريثملا رواحملا ىلع تزكر مالعإلا لئاسو نأ دجو 

مهتـعفد اـمنإو ةيحالـصإ ططخو ةيباختنا جمارب ى    لإ قرطتت مل ةيلاربيللا رداوكلل اهتفاضتسا يف كلذكو
ةـيباختنالا جماربلا ضارعتسا يف هرودب مالعإلا موقي ملو ،ةيمالسإلا بازحألا نم مهفقاوم لوح ثيدحلل  

فزنتساو ةيروحملا اياضقلا نم اهريغو خلا ...معدلاو ةيجراخلا ةسايسلاو داصتقالا لوح ةيبزحلا ىؤرلاو 
  خلا....رمخلاو ينيكبلا لوح ثيدحلا يف ةيطغتلا نم ربكألا ءزجلا 

  

 ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةأرملا .٨

ةيرـصملا ةأرملا رود ريدقت يف ا    حضاو ا  روصق سكعي لازام ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةأرملاب مالعإلا مامتها
ىلع ةيف يكلاو ةيمكلا ريراقتلا هتدكأ حضاو لهاجت ىناعت ةأرملاف ،يطارقميدلا لوحتلاو ةيسايسلا ةايحلا يف

ةـيلمعلا فـصتنم يـف روـصقلا اذهل تهبتنا دق ةيمالعإلا لئاسولا ضعب تناك نإو ،ثحبلا ةرتف رادم     
نهتارمتؤمو تاحشرملا رابخأ ةيطغتب ا   ءارـجإ وأ  )رياـني  ٢يف  CBC(مامتها رثكأ تراصف ةيباختنالا  ،

يمالعإلا مامتهالا نأ الإ لماك ةزعو ينيزلا ىهنو يلابجلا يناهت لثم ةزراب ةيئاسن تايصخش عم تاراوح 
  .هلمجم يف فيعض ودبي ةأرملاب

  ، تاـباختنالا هذه يف ةأرملل ةيمالعإلا ةجلاعملا ىلع هرثأ تاباختنالا هذه يف ةينيدلا تارايتلا دوعصل ناك
مهاوـتفو ةأرملا لوح مهتاحيرصتب ةيمالعإلا لئاسولا يف ةوقب ةأرملا ةيمالسإلا تارايتلا ترضحتسا دقف  

ماـمتها ىلع تاملسملا تاحشرملل ةيمالسإلا ةياعدلا طامنأ تزاح ا  حشرت زاوجب  يجيردتو ،اهتيوصت وأ اه
تاظفاحملا ضعب يف اهل يعمتجم لوبق اودصر امدعب طامنألا كلتل بازحألا ضعب ةاكاحم اذكو ،مالعإلا 
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ةانق ربتعت ماع لكشبو )ةحشرم ةروص بجحي دفولا(  ،CBC تاحشرمل  رمتؤمب تمتها يتلا ةديحولا ةانقلا
 مارهألا ةديرجكلذكو ،ناملربلا يف ةأرملا رود ثحب ىلع تزكرو مهعم تاراوح ءارجإو بعشلا سلجم 

يـف ةأرـملا عـضوو ،شيمهتلاو نيكمتلا نيب ةأرملا    "نع ثيدحلل ةحفص تصصخ يتلاو رياني  ٢يف 
  ".بازحألا مئاوقو ناملربلا
ةينهملا دعاوق ةفاك ةقرتخم  رجفلا ةفيحص جهنم ناك ةيمالسإلا تارايتلا ىلع موجهلا يف ةأرملا مادختسا

تاـفارتعا لوانتي يذلاو اهتصق ىكحت يفلس ةجوز  " :لوألا ،ةلصفنم تاعوضوم ثالثب رياني ٢ددع يف 
هراـبتعاب تفتكاو هنع ةديرجلا فشكت مل يذلا يفلسلا اهجوزل ةيقالخألا تافارحنالا نع ةلوهجم ةديس  

ملا "نييفلسلا جاوزألا لكل الاثم  "ناوخإلا ءاسنل يسايسلاو يسنجلا لالغتسالا"ناونعب ءاج يناثلا عوضو ، 
ثـلاثلا ناونعلا ،بزحلا ةياعدل ةادأ نهرابتعا ىلع ةيمالسإلا تارايتلا ءاسنل ةحيرص ةناهإ لوانت يذلاو  

 ةيمالـسإلا ىوقلا ": ينيزلا ىهن"ناسل ىلع ىلوألا اهتحفص يف اًناونع هزربتل هقايس نم ةديرجلا هتعطتقا 
  ."ةأرملا راقتحا ىلع اهب ةصاخلا ةياعدلا موقت

رـيزو بـلاطت ةـبقتنم    " ناونعب ربخب رياني ١موي يلوألا اهتحفص يف  مويلا يرصملا ةديرجانعلاطت اذك 
ربخلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو ،ةديفم ةلالد يأ لمحي الو ينهم ريغ فيصوت وهو " ةيجطلبلا ةقحالمب ةيلخادلا

ةأرملل ةئيسم ةلالد سكعي ام وه و  ةبقتنم ةظفل لحم ةديس ةظفلبددعلا سفن يف ثداوحلا ةحفص يف رركت 
  .ىلوألا اهتحفص يف ةفيحصلا اهتدصق
  

نـم لـئاوألا نيتلحرـملا لالـخ ربكألا بسنلا دصح يف ةيمالسإلا تارايتلا حاجن دعب     : ةينيدلا تاونقلا
تارـتف يف هعبتت تناك يذلا فنعلاب تارايتلا يقاب ةمجاهم ىلإ ةجاح يف ةينيدلا تاونقلا دعت مل ،عارتقالا  

شيمهتلاو ءا صقإلا ةركف ىلع ساسألاب موقت راوحلا نم ةديدج ةلحرم تأدب امنإو ،عارتقالا ليبقو ةياعدلا
نم ةثلاثلا ةلحرملا عم لماعتلاب  )سانلاو ةمحرلا(ةينيدلا تاونقلا تأدب دقف ،ىرخأ تارايت دوجو لفاغت وأ 

مـكحلا ةرادإ ةـيفيك يـف رـكفت تأدبو ةياعدلا نع تفرصناف ،لصاح ليصحت اهرابتعا ىلع عارتقالا     
فيكو ةضراعملا ىلوتي نم راودألا  عيزوت لوح ةيمالسإ/ةيمالسإ تاشقانم اهجمارب لك تءاجف ،يمالسإلا
ةرادإل يـفكت نيملـسملا نيـب ىروش    لا نأ مأ ةضراعم كانه نوكت نأ ضرتفملا نم له"و ،عيرشتلا متي

  .ةمحرلا ةانق ىلع راتخي بعشلا جمانرب ربع ءاج املثم" دالبلا نوئش
 يـف ةيباقرلا ةهجلا ىخار  ت سكعي امنإ عارتقالل ةثالثلا لحارملا رادم ىلع تافارحنالا هذه راركت اريخأو

ا   .ضيأ ةيناديملا امنإو ةيمالعإلا تافارحنالا طقف سيل ةرركتملا تاكاهتنالا هذه ةقحالمو طبض


