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  ةيحاتتفا
  ىوصق ةيولوأ ناسنإلا قوقح نأ فينج يف معزت ةيرصملا ةموكحلا

ةرهاقلا يف اهكهتنت امنيب    
  

يـنعي كـلذ نأ دـكؤملا نمف ،ناسنإلا قوقحب قلعتي نأش يأ يف ةيرصملا ةموكحلا ضوخ نع عمست نيح                    
مـمألا سلجم    يف ث دح ام عئاقو يف حضاو لكشب رهظ ام اذه        . بيذاكألا نم ديزملا عامسل بهأتلا ةرورض       

رياربف ١٩ و ١٧يموي لالخ فينج يف ناسنإلا قوقحل ةدحتملا         امهلالخ مت نيذللاو     نـم ىـلوألا ةعجارملا      ،   
يرودـلا ضارعتـسالا ةيلآ ليعفت راطإ يف كلذو ،ناسنإلا قوقح لاجم يف ةيرصملا ةموكحلا فلمل اهعون                 

تاموكح لك اهل عضختو    ٢٠٠٦ماع يف اهثادحتسا مت يتلا لماشلا        ةدـحتملا ممألا ةمظنمل ةمضنملا نادلبلا       ،   
  .ءانثتسا نود
ةـيقوقحلا تاـمظنملل اـ                ادادعتسالا  مومحم اًطاشـن تدهش لماشلا يرودلا ضارعتسالا ةيلآ عم يطاعتلل ت

نم ا    "ةلقتسملا ناسنإلا قوقح تامظنم ىقتلم    "ةلظم تحت ةيوضنملا ةيرصملا       بيرقت ماع وحن لبق تأدب يتلاو  ،
لوـح ةـيعامج ةداهـش هيتفد نيب مضي          كرتشم ريرقت دادعإ يف ةيرصملا ةموكحلا     فلم ضارعتسا دعوم      

لالخ رصم يف ناسنإلا قوقح عاضوأل اهتامييقت      ح تاكاهتناب ةمختملا ةقباسلا ةعبرألا ماوعألا           ، ناسنإلا قوق
يـتلا ةيسيئرلا تابقعلاو تايل     اكشإلا ةعيبط  نع ضومغلا ءالجإو حيضوت يف ريرقتلا مهس      ي نأل كلذك تعسو   

تقداـص يتلاو ،ناسنإلا   قوقحل ةيساسألا ةيلودلا تايقافتالا اهتسرأ يتلا قوقحلاب نييرصملا عتمت نود لوحت
،     ةيرصملا ةموكحلا اهيلع   اهتداعك ،تبأد اهنكل ةـسرامم نـع فقوتت      ملو ،ةيلودلا اهتامازتلاب لالخإلا ىلع    ،   

رـيرقت ةـعجارم قايسلا اذه يف يفكي        . ةيضاملا ماوعألا لاوط يرصملا نطاوملا قوقحل يجهنملا كاهتنالا       
لوصفلا ىلإ ةفاضإلاب   كرتشملا تامظنملا  ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم ريرقت يف رصمب ةصاخلا          ،   

يونسلا هريرقتو  " باهرإلا ريدصت ىلإ عمقلا ريدصت نم     "يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقح عاضوأ نع لوألا         
ريرقتلا نع ًالضف   "باقعلا نم تالفإلا ةحاو   "يناثلا   هـميدقت مـت يذـلاو        ةرهاـقلا زكرم  ب صاخلا  ،  ةـيلآل   

لوانتو ،لماشلا يرودلا ضارعتسالا   .تايعمجلا نيوكت ةيرح ىلع دويقلا 
لي امب ،يلودلا سلجملا مامأ زيمتم ءادأ ميدقت نم نكمتتل اهريبادت تذختا ا   ةـموكحب قي  ضيأ ةيرصملا ةموكحلا

                 ، ةيلكشـلا ةيحانلا نم دادعتسالا ةبهأ ىلع تناكف ،هسيسأت ذنم سلجملا ةقورأ يف ةريبك ةربخ كلتمت ،ةفرتحم
ةـيجراخلا ةرازوـب ناسـنإلا قوـقح ةرادإ          ةطاسوب و عدت نأ فينج بوص هجوتلا لبق ًالثم سنت مل ثيح           

ةموكحلا ريرقت ةشقانمل   ؛ناسنإلا قوقح تامظن  م ضعب ةيرصملا   ألا ىلإ    اهمازتلا ىدم صوصخب ،ةدحتملا مم      
فـيزي ،رـيرقت جيبدـت ىلإ تدمع يتلا ةموكحلا يهو            ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا مارتحاب      ،

م يف ةلودلا ءادأ ليمجتل     ىعسيو ،قئاقحلا  ناسنإلا قوقح  لاج  قتاع ىلع عاضوألا روهدت يف ةمئاللاب يقليو           ،
يـف ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعتو مارتحا مدع نع ةموكحلا ةي           لوئسم نم لصنتيو ،هدحو يرصملا بعشلا     
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رقت ىلع ةلقتسملا ناسنإلا قوقح     تامظن م ىقتلم قيلعتل اًقفوف   رصـملا ةـموكحلا    ري  ةـيلآل هـتمدق يذـلا       ةي 
رصـم يـف ناسـنإلا قوـقح عاضوأ روهدت بابسأ صخلت ةموكحلا نأ              دجن ؛لماشلا يلودلا ضارعتسالا     

نيـب ناسـنإلا قوـقح ةفاقث بايغو ،نييرصملا نيب باجنإلا تالدعم عافتراو باهرإلا رطاخم رارمتساب                
  !ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا راثآ ًالضف ،نينطاوملا

رـياربف  ١٧موي هتالوادم صيصختب ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا سلجم ماق           لجسـلا ضارعتـسال     ٢٠١٠    
طلتخا يرصملا دفولا ءاضعأ ناذآ ىلع تلاهنا يتلا تاموكحلا تالخادم          . ناسنإلا قوقح ناديم يف يرصملا    

تاموكحلا دوفو نم نأش تاذ تايصوتو ةداج تالخادم سلجملا تابنج يف تددرت امنيبف ؛لزهلاب دجلا اهيف                
ىـلع ءانثلا نم تالصو ىلإ تلاحتسا ةيبرعلا تام         وكحلا نم ددع دوفو تالخادم نأ دجن ،ساسألاب ةيبرغلا        

نـم ةعومجم ميدقتب ىلوألا ضارعتسالا ةسلج يهتنت نأ عنمي مل كلذ نأ الإ ،ةيرصملا ةموكحلا ءادأ حيدمو                  
  :اهزربأ نمو ةيرصملا ةموكحلل ةمهملا تايصوتلا

عـم هنسـل ة     ـموكحلا ططخت يذلا باهرإلا ةحفاكم نوناق ىشامتي نأ نامضو ئراوطلا ةلاح ءاهنإ              •
  .ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا

  .ةلبقملا تاباختنالا ىلع ةباقرلل تاباختنالل نيلقتسم نيبقارم ةوعد  •
  .ةيلودلا ريياعملا عم ىشامتي امب تابوقعلا نوناق يف بيذعتلا ةميرج فيرعت ليدعت  •
  .يفئاطلا فنعلا مئارج يبكترم ةمكاحم  •
نامـض لـجأ نـم ،ةموكحلا بناج نم حرتقملا نوناقل           او يلاحلا تايعمجلا نوناق نم لك ةعجارم        •

 .ةلقتسملا ةيموكحلا ريغ تامظنملا لمعل ةيرحلاو ةيلاعفلا

رـياربف   ١٩ةسلج يف ةيرصملا ةموكحلل يقوقحلا لجسلا ضارعتسا لامكتسا لالخ نلعأ ةموكحلا دفو نكل                
نم ددع ذيفنتل هضفر نع     ٢٠١٠ لا تاحالصإلا  ،  وأ ناسنإلا قوقح لاجم يف ةم    هم  ةـموكحلا   نـكمت مدـع       

ضعبب مازتلالا نم   ةرقوملا ةـموكحلا بـناج نـم يقيقح فافختسا نع حوضوب ر              . اه   بع يذلا ضفرلا وهو
نمـض نـمف    . كـلذ سـكع يدبت نأ تلواح امهم ،ناسنإلا قوقح ةيامح يف ةيلودلا اهتامازتلاب ةيرصملا              

ةـيلمع ىـلع لق     تسـملا فارـشإل   اب ةيلودلاو ةينطولا تاهجلل حامسلا    : "اهبناج نم ةضوفرملا تاحالصإلا   
ةيروتـسدلا ةغبصلا ىفضت يتلا تاعيرشتلا ريرمت نع عانتمالاو ئراوطلا ةلاح ءاهنإ            "، و "ةلبقملا تاباختنالا 

مهزاـجتحا مت نيذلا نييقوقحلا نيعفادملاو نينودملا نع جارفإلا         "، و "ئراوطلا نوناقل ةيئانثتسالا ريبادتلا ىلع    
نود مهتطشـنأل نييقوقحلا نيعفادملاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا ةلوازم         نامض  "، و "ئراوطلا نيناوق بجومب  

  ". مهيلع دويق يأ ضرف
تاـحرتقملا ىـلع    اهدفو قفاو ؛فينج يف ةيرصملا ةموكحلا اهتمسر يتلا ةيلزهلا ةحوللا لمتكت ىتحو نكل              

زج هفصوب  باهرإلا ةحفاكم ن  وناق دامتعاب " عارسإلا"نأشب نادوسلاو ناتسكاب نم ةمدقملا       . روتـسدلا نم اء    
يف يروتسد ليدعت ربكأ ريرمتب      ٢٠٠٧ماع سرام يف تماق دق ةيرصملا ةموكحلا نأ ركذي قايسلا اذه يفو               

ةداـملا اهنيب نمو ،ةدحاو ةعفد روتسدلا يف ةدام           ٣٤ليدعتب تماق هبجومبو ،ةياغلل زيجو تقو        يـتلا   ١٧٩   
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ماـظنلا نأ ىـلإ هدونبب ةقلعتملا تابيرست        لاو تارشؤملا لك ريشت ،باهرإلا ةحفاكمل نوناق عضو ىلع صنت         
  .يرصملا عمتجملا يف اهديبأتو ئراوطلا ةيعضو نينقت ىلإ هلالخ نم ىعسي يرصملا

ماـمأ اهتروـص لـيمجتب ةصاخ ةيانع ينتعت اهنأ ىلع ةلدألا ميدقت لصاوت ةيرصملا ةموكحلا نأ ةصالخلا                  
دـق تناك اذإو  . ناسنإلا قوقحب قلعتي اميف ةيلودلا ا    هتامازتلا ذيفنت يف غوارت كلذ مغر اهنأو ،يلودلا عمتجملا        

تنلعأ اهنأ ةيرصملا ناسنإلا قوقح تامظنم       ىسنت نلف ،ةيرهوجلاو ةمهملا تايصوتلا نم ددع ةيبلت تضفر        
اهذيفنتل ةبقاعتملا تاموكحلا وعدت تامظنملا تلظ يتلا تايصوتلا نم ىرخأ ةعومجم ذيفنت اهمزع ألملا مامأ               

ةيغصم اًناذآ قلت ملو ،هتاذ ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا سلجم رمع اهددعزواجتي تاونس ذنم  .  
لـمع  طـطخ عـضو لالخ نم اهتادهعت   ذفنتس اهنأ ىلع ةسوملم لئالد ميدقتب ردابت نأ ةموكحلا ىلع نيعت  ي

يـف اـهبجاو نع سعاقتت الأ ةيرصملا ناسنإلا قوقح تامظنم ىلع بجيو ،اهنم ءاهتنالل ةمكحمو ةحضاو             
  . اهتامازتلال ةموكحلا ذيفنت ةعباتم

ىلع تكشوأ دق ةدحتملا ممألاب ناسنإلا قوقح سلجم مامأ يرصملا فلملا ضارعتسا ةيلمع نأ مغرف ؛ا   ريخأو
كاردإ ا        -لبقملا وينوي يف يئاهنلا ريرقتلا دامتعا ىوس قبتي ملف        –ءاهتنالا    ضـيأ ةيرصملا ةموكحلا ىلع نإف  

نوكيسف ؛فينج نم ةرفاظلا ةدوعلا ةوشنل تملستساو اهتادهعت ذيفنتل ةمزاللا ريبادتلا ذاختا نع تمجحأ ول اهنأ  
يقوـقحلا ةموكحلا فلمل ،بسحف تاونس       ٤دعب ،ةلبقملا ةلماشلا ةعجارملا يف يرصملا يندملا عمتجملا مامأ            

  .اهتاءاعدا فيزو اهبيذاكأ فشك يف ربكأ ةصرف همامأ نوكيس ،اهتادهعتل اهذيفنتلو
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  ..ةينادوسلا تاباختنالا
  ءاتفتسالل دهمي يطارقميد نيرمت

  
  حلاص دمحم لصيف 
  ينادوس يفحص بتاك 

  
نا لوأ  لبقملا ليربأ نم رشع يداحلا يف نا      دوسلا دهشي  ذإ ،نرـق عـبر      وحن ذنم ةيددعت ةيطارقميد تاباخت    ،   

وينوي يف يركسعلا بالقنالا عقو مث        ١٩٨٦ماع ترج دق ةيددعت تاباختنا رخآ تناك         لطعف ،١٩٨٩،  ةايحلا     
ةـيقافتا تاقاقحتـسا نم ءزجك تاباختنالا هذه يتأتو         . تاونسلا هذه لاوط ةيطارقميدلا ةريسملاو ةيروتسدلا     

يـف اينيك يف نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلاو ةينادوسلا ةموكحلا نيب اهيلع عيقوتلا مت يتلا لماشلا مالسلا                 
لبق تاباختنالا هذه ءارجإ ررقملا نم ناك دقف         ٢٠٠٥ماعل يلاقتنالا نادوسلا روتسد بسحبو      . ٢٠٠٥رياني    ،

ةبسـن نكل    )٢٠٠٥ويلوي يف ةيلاقتنالا ةرتفلا تأدب       (٢٠٠٩ويلوي يف ةيلاقتنالا ةرتفلا نم عبارلا ماعلا ةياهن           ،
لـيجأت مـت دـقف ،تاباختنالل ةلقتسملا ةيموقلا ةيضوفملا نيوكتو تاباختنالا نوناق لوح شاقنلا مسح رخأتل                 

ليربأ يف تاباختنالا ةماقإ متيل رخآ اليدعت ةيضوفملا ترجأ مث ٢٠١٠رياني ىت ح تاباختنالا  ،٢٠١٠.  
ةلمج نم تاباختنالا هذهل بخان نويلم        ١٦ليجست مت دقو     يناكسـلا دادـعتلا بسح لهؤم بخان نويلم         ٢٠   
ا رئاودلا عقوتتو% ٨٠ةبسنب ،ريخألا  نويلم١٢ وحن بهذي نأ تاباختنالل ةبقارمل،  ا قيدانصلا  ةبسنب ،عارتقال  

يف ةكراشملا هل قبسي مل      ،اماع نيعبرأ نع هرمع لقي بخان يأ نأ تاءاصحإلا لوقتو         . نيلجسملا نم % ٧٥  
  .ةيددعت ةيطارقميد تاباختنا يأ

يف تاباختنالا مايق نم ريهامجلاو      ،ةيسايسلا ىوقلا دكأت مدع اهلوأ ،ةريثك تابوعص ةيباختنالا ةيلمعلا هجاوتو           
قافتا عيقوت دعب تاباختنالاب روفراد يف ةحلسملا تاكرحلا قاحلإل اهليجأتل ةوعدلا ديازت            عم ةصاخ ،اهدعوم    

لجسـلا حيحصتو    ،رئاودلا ميسرت ىلع ةضراعملا بازحأ اهب بلاطت تاليدعت ءارجإو ،ةحودلاب عقوتم مالس             
اهـسامح ةـلقو     ،تاباختنالل ةيسايسلا ىوقلا دادعتسا فعض يف هذه دكأتلا مدع ةلاسم تببست دقو           . يباختنالا  

ءدـبو اهيحـشرم نالـعإ رخأت مث ،نييضاملا ربمسيد          -ربمفون يف ترج يتلا نيبخانلا ليجست ةيلمع ءانثأ       
  .رخأتم تقو يف ةيباختنالا تالمحلا

              ، روفرادو بونجلا يف ةصاخ ،دالبلا قطانم ضعبب ةروهدتملا ةينمألا عاضوألا يف زكرتي تابوعصلا يناثو
رمأ اهضعب يف   تاباختنالا ءارجإ لعجي امم    ةبوعصلا ةياغ يف   ًا  ءارـجإ لـيجأت ىـلع نآلا قافتالا مت دقو          .  

ناـملربلاو ةيروهمجلا ةسائر تاباختنا ىرجتس نيح يف ،نيرهش ةدمل نافدرك بونج يف ةيئالولا تاباختنالا         
  .اهدعوم يف ينطولا

نـكل ،ةـيباختنالا ةيلمعلا     لجؤت تداك ةيتسجولو ةيلام لكاشم ،اثلاث ،تاباختنالل ةيموقلا ةيضوفملا تهجاوو           
ةيتسجوللاو ةينفلاو ةيلاملا بناوجلا لمش ،ريبك يلود معدب اهتجلاعم         تمت رـيثكلا زواجت يف معدلا      حلفأدقو  .    
  .تابقعلا نم
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ةرـم لوألف ،ةيباختنالا ةيلمعلا هجاوت يتلا لكاشملا مهأ نم ةدحاوك يباختنالا ماظنلا ديقعتو ةبوعص يتأت مث                 
رئاودـلا رـبع رشابملا رحلا باختنالا نيب عمجي          ،اجودزم اماظن مدختست تاباختنا ين    ادوسلا بخانلا لخديس    

ناملربلا دعاقم نم   % ٢٥نوناقلا اهاطعأ يتلا ةأرملا مئاوقو ةيبزحلا مئاوقلا ربع يبسنلا ليثمتلاو ،ةيفارغجلا            
نم نوكملا يموقلا ناملربلا يف ادعقم        ١١٢(ينطولا   ابئان ٤٥٠  ةـيميلقإلا تاـناملرب   لا  يـف ةلثامم ةبسنو  )  

ةيذيفنتلا ةيسايسلا عقاوملا لمشت تاباختنالا هذه نوك نم يناثلا ديقعتلا يتأيو           ). تايالولل ةيعيرشتلا سلاجملا  (
. ةيميلقإلا تاناملربلاو ينطولا ناملربلا ءاضعأو    ) ميلقإلا مكاح (ةيالولا يلاوو ةيروهمجلا سيئر لثم ىربكلا       

 ىـتنثال بونجلا يف بخانلا توصي امني      ب ،عارتقا تاقاطب ينامثل توصي    س لامشلا يف بخانلا نأ اذه ينعيو      
نادوسلا بونجل يعيرشتلا سلجملل تاقاطب ثالثو بونجلا ةموكح سيئر عقوم ةدايزب ،عارتقا ةقاطبةرشع  .  

،    . نيلقتسملا نم مهنم نانثا ،احشرم    ١٢ةيروهمجلا ةسائر دعقم ىلع سفانتي       ينطولا رمتؤملا حشرم ءانثتسابو
لوـبقل ريخألا عوبسألا يف الإ اهيحشرم ءامسأ نع ةيسايسلا بازحألا نلعت مل ،ريشبلا رمع يلاحلا سي                 ئرلا

دق ةيدايق تايصخش تمدق لب عقوملل اهتداق حشرت مل بازحألا ضعب نأ تآجافملا ىدحإ تناكو ،تاحيشرتلا                
نامرع ديعس رساي نادوسلا ر     يرحتل ةيبعشلا ةكرحلا تحشر دقف    . بزحلا ةدايق يف لقأ وأ عبارلا عقوملا لتحت       

يداـحتالا بزحلا حشرو ،ةكرحلا ةدايق لكيه يف عباسلا عقوملا لتحي يذلا ،لامشلا عاطقل ماعلا نيمألا بئان           
هللا دبع وه نادوسلا بونج نم ملسم يدايق حيشرت يبعشلا رمتؤملا لضف اميف ،عقوملل رسلا متاح يطارقميدلا           

، بصنمللرصمب رهزألا ةعماج جيرخ ،لاين قنيد قباسلا ءارزولا سيئرو يموقلا ةمألا بزح ميعز حشرتو .  
كرابم هميعز ديدجتلاو حالصإلا     -ةمألا ،قشنملا بزحلا حشر اميف ،هبزح نع يدهملا قداصلا تارود ةدعل            

ينطوـلا فلاحتلا ميعز دلاخ زيزعلا دبع ديمعلا نيحشرملا نيب نمو           . قداصلا مع نبا وهو ،يدهملا لضافلا     
ةريزوـلا ،دومحملا دبع ةمطاف ةروتكدلاو ،ديدجلا ينادوسلا يموقلا بزحلا سيئر نيدلا خيش رين              م ،ينادوسلا 

زواـجت يف نيلقتسملا نم نانثا حجنو       . يطارقميدلا يكارتشالا داحتالا ميظنت ةسيئرو يريمن دهع يف ةقباسلا        
نم يكزم فلأ     ١٥(حشرتلا قح اولانيل ةيكزتلا زجاح       ةيالو ١٨  لـماك روتكدلاو ،اح    ج نسح دومحم امهو   )  

  ".نادوسلا يعدارب"هنومسي يذلا ةيركفلا ةيكلملل ةيلودلا ةمظنملل قباسلا ماعلا ريدملا سيردإ 
دافتـسا هلعل لب ،ريشبلا رمع ريشملل ينطولا رمتؤملا حيشرت ىلع ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ةيضق رثؤت ملو                 

رئاودلاو ةيلايربم إلا ةيلودلا ىوقلا نم فدهتسم ينطو لطبك ريشبلا ميدقتو هريهامجل ةيسايسلا ةئبعتلا يف اهنم
  .ةينويهصلا

ةـسائر تاـباختنا عم مامتهاو ةيدجب لماعتت مل ةضراعملا بازحألا نأ نيبقارملا نم ريثك دقتعي نيح يفو                  
رئاودـلاو  ) ميلاقألا ماكح (ةالولا تاباختنا يف قفألا يف حولت تأدب سيطولا ةيماح كراعملا نإف ،ةيروهمجلا             

هـتادايق نـم ددـع لوزـنو مكاحلا بزحلا تاقاقشنا تبعل ةداعلاكو     . نادوسلا قطانم فلتخم يف ةيفارغجل   ا
  .تايالولا نم ددع يف هزوف تالامتحاو هرود فاعضإ يف نيلقتسمك هئاضعأو

رـحبلا ةيالو يلاو ةضراعملا ىوق هيلع تعمجأ لقتسم حشرم ددهيف ، افينع اعارص قرشلا تايالو دهشتو                 
،                لا رمحألا  السـك ةيالو يف اسرش اسفانم يطارقميدلا يداحتالا بزحلا ودبي نيح يف ،اليإ رهاط دمحم يلاح

حـشرتي يتلا قرزألا لينلا ةيالو يف زوفلا نم ةقثاو ةيبعشلا ةكرحلا ودبتو             . اضيأ نافدرك لامش ةيالو يفو    
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تايالو يف ةمئاغ ةروصلا    ودبتو ،ةكرحلا سيئر بئان عقوم اضيأ لغشي يذلا راقع كلام يلاحلا يلاولا اهيف              
  .ضيبألا لينلاو ةريزجلاو فراضقلا
ةيبونجلا ةيسايسلا ىوقلا لكشت الو،عقاوملا مظعم يف اهسفن ةيبعشلا ةكرحلا سفانتف بونجلا يف امأ     

ةسائر عقومل ريك افلس ةهجاوم يف حشرتو        ،اهنع قشنا يذلا لوكأ مال روتكدلا ىتح الو ،ةكرحلل ايدج اديدهت            
  .بونجلا ةموكح

اوحـشرتو  ةيمـسرلا تاحيـشرتلا اوضـفر نيذـلا ة     يبعشلا ةكرحلا تادايق نم ريبك ددع نم ديدهتلا يتأيو      
  .مهزوف ةلاح يف ةكرحلا فوفصل مهتدوع عقوتملا نم نكل ،ةريبك مهنم ريثك ظوظح ودبتو ،نيلقتسمك

عـيزوتو كـيكفت ت   فدهتـسا اهنإ تلاق رئاودلا ميسرت ةيلمع يف تازواجت نم ةضراعملا بازحأ تكتشا دقو     
 ،ليجستلا تايلمع بحاص ريوزت يف ةضراعملا تككش امك. ةريبكلا بازحألل ةيديلقتلا تاءالولا تاذ قطانملا

كـلذ نم رثكأ  . مكاحلا بزحلل ةيندملا ةمدخلا زاهجو ةيماظنلا ةزهجألاو يمسرلا مالعإلا زايحنا نم تكتشاو 
زاـيحنالاو فعضلاب اهتمهتاو    ،تاباختنالل ةيموقلا ة  يضوفملا ةيلعافو دايح يف ةرم نم رثكأ بازحألا تككش          

  .مكاحلا ينطولا رمتؤملا بزحل
ةـيلمعلا لـك رتراـك زكرم بقاري ثيح ،ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةيلحملا ةبقارملا نم               الاكشأ ةيضوفملا تلبقو    

ةيلمع يف يبورو   ألا داحتالاو ةدحتملا ممألا كراشت امك،نادوسلا قطانم لك يف ليجستلا ةلحرم ذنم ةيباختنالا            
لودلا نم ددع نلعأ اميف ،نادوسلل ةبقارم يتثعب يقيرفإلا داحتالاو ةيبرعلا لودلا ةعماج تلسرأو. ةبقارملا  -

اهنم نيبقارملا لابقتسا ىلع تقفاو ةينادوسلا ةموكحلا نأ          -ايسور اهنم  يلثمم دامتعا يف ةيضوفملا تأدبو     .  
  .ةبقارملاةيلمع يف ةينادوسلا يندملا عمتجملا تامظنم 

عـمزملا نادوسـلا بونج لبقتسم ىلع ءاتفتسالا ىلع اهتجيتن ريثات وه ةيباختنالا ةيلمعلا لك يف مهملا نك                  ل
سكعنتـسو ،تاباختنالا يف ددحتتس ءاتفتسالا جئاتن نأ نيبقارملا نم ريثك ىري ذإ              ٢٠١١رياني يف هؤارجإ      ،

اباجيإوأ ابلس ،لاصفنالا وأ ةدحولل نييبونجلا تيوصت ةقيرط ىلع  . 
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   ةيفئاط لقأ تاباختنال هجتي قارعلا
  !رارقتسالا دصحي نل هنكل

  يوارصن فيس
  يقارع ثحاب

  
ذنم ةيناثلا ةيناملربلا تاباختنالا ءارج إعم امهم ايخيرات افطعنم لبقملا سرام نم عباسلا يف قارعلا لخدي 

  . ٢٠٠٣ماع ليرب أيف نيسح مادص لحارلا يقارعلا سيئرلا ماظنب ةحاطالا 
نم ايبسن رقتسم يسايس ماظن ةماد إىلع ةرداق دالبلا تناك اذ إام حضاو لكشب ددحتس تاباختنالا هذه جئاتن 

  . ٢٠١١ماع ةياهنب لماك لكشب دالبلا نم بحسنتس يتلا ةيكيرم ألا تاوقلا ىلإةجاحلا نود 
 ، يطعت دق تايطعملا ضعب نأال إرطاخملاب ةفوفحم نوكت امبر ةيقارعلا تاباختنالا جئاتنل ةيقابتسا ةءارق  

  .تاباختنالا دعب ام يقارعلا يسايسلا حرسملا هيلع نوكيس ام ىلإةراش إ
ءانب ىلع هتردق مدعو ،يقارعلا عقاولا يظشت وه تارشؤملا لوا تاماسقنالا طوطخل ةرباع ةينطو تاعامج إ 
  . ةيقبطلاو ةيسايسلاو ةيقرعلاو ةيبهذملا
اولصو نيذلا نيحشرملا ددع ةيؤر نم اذه حضتي نم احشرم ٦٢١٨وحن ىل إ  نوسفانتي ايسايس انايك ٨٦   

ددعلا ناك نأ دعب باونلا سلجم يف ادعقم ٣٢٥لغش ىلع  تاباختنا يف ادعقم ٢٧٥   ٢٠٠٥.   
ددع ةيبلغ أب زوفلا ىلع درفنم يباختنا فالتئا يأةصرف مادعنا عم ،نيحشرملا دادع أةماخض عطاقتتو 

نم ١٦٣(دعاقملا  لخديس امم )٣٢٥  دق يتلا ةيباختنالا تامواسملاو تاضوافملا نم ةماود يف دالبلا ، 
باحسنا ةرورض عم ةصاخ هب عتمتلا ةيهافر قارعلا كلتمي ال ،يسايسلا دومجلا ةلاح نم ارهشأقرغتست   

  .لبقملا سطسغأ ةياهن لولحب ةيكيرمألا تاوقلا فصن
ة يقيقح تافلاحت ءانب ىلع ىربكلا تافالتئالا ةردق مدع اضيأيسيئرلا اهببس ةعقوتملا رارقتسالا مدع ةلاح 

  .ةينثإلاو ةيفئاطلا تايوهلل ةرباع
بطشل هدييأتب ةينسلا طاسوالا أجاف يكلاملا يرون يقارعلا ءارزولا سيئر همعزتي يذلا نوناقلا ةلود فالتئاف 

ىوعدب حشرم ٣٠٠نم رثكأ  نيحشرملا مظعم ن أحيحص . لحنملا ثعبلا بزح يف نوقباس ءاضعأمهن أ 
 ، ةمئاقلا زومر دح أكلطملا حلاص زرابلا ينسلا يدايقلا تلمش بطشلا ةمئاق ن أال إةعيشلا نم نيبوطشملا

  .يكلاملل ةسفانملا ةيقارعلا
رياني يف تيرج أيتلا ةيلحملا تاباختنالا لالخ هتمئاق هب تيظح يذلا ريبكلا معدلا نم اضيأ دفتسي مل يكلاملا 

تامجهلا ةلسلس عم ةصاخ ٢٠٠٩ماع  ، ألا عاضوألا نسحتب لؤافتلا تددب يتلا ةريخألا،  ىل إةفاض إةينم
ةلاطبلا تالدعم رارمتساو ةيتحتلا ةينبلا فعضو ميلعتو ءابرهكو ءام نم ةماعلا تامدخلا روهدت رارمتسا 

  .داسفلاو
رقتفا ةيباختنالا يكلاملا ةلمح ةلود ءانب نم ةميدقلا هتاراعش ديدرتب تفتكاو ،عادبإلا ىلإاضي أ ت  ةيزكرم  

  .ادرفنم تاباختنالا لوخد ىلع هرارصإعم عقاولا ىلع مجرتي مل ام وهو ،ةيفئاطلا تاءالولا نع ةديعب ةثيدح 
يف ةريبكلا مهرئاسخ ضيوعتل ةلواحم يف مهفوفص ديحوتب اوماقو ،اديج سردلا اوبعوتسا يكلاملا موصخ 

إلا بزحلا لخد ،يعيشلا بناجلا ىلعف؛ةيلحملا تاباختنالا فلاحت يف ميكحلا رامع هدوقي يذلا يقارعلا يمالس  
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إلاب،ردصلا ىدتقم رايت عم ةداعتسال ةلواحم يف ،يناتسرهشلا نيسحك ةزراب ةيعيش تايصخش ىل إةفاض  
  .قباسلا ناملربلا يف ةحيرم ةيبلغأنوكلتمي اوناك مهن أو ةصاخ ةقباسلا مهتبيه
نم ةيسيئرلا ىوقلا تحجن ،اضيأ ًاينس سيئرلا بئانو يفيجنلا ةماس أةيلصوملا ءابدحل ا ةمئاق سيئر لاثمأ 
سيئر اهمعزتي يتلا ةيقارعلا ةمئاقلا عم فلاحت يف لوخدلا يف كلطملا ىل إةفاض إلاب ،يمشاهلا قراط

  .يوالع دايإقباسلا ءارزولا 
ب زحلاو يناتسدركلا ينطولا داحتالا(نايسيئرلا نايدركلا نابزحلا ززع دقف ،ةيناتسدركلا ةحاسلا ىلع ام أ
هدوقي يذلاو  -ةيدركلاب رييغتلا- ناروج بزح زورب نم مغرلا ىلع ،امهفلاحت نم) يناتسدركلا يطارقميدلا

ايخيرات تفنص يتلا ةيناميلسلا ةظفاحم يف ةصاخو ةيخيراتلا امهتماعز ددهي يذلاو ىفطصم ناوريشون 
  .يدركلا ميلقإلل ةيفاقث ةمصاعك
، وكت امبر ،ةيقارعلا ةيسايسلا ةلاحلا ماسقنا ةيفئاطلا تاباطقتسالا ةدح صيلقت يف ديعبلا ىدملا ىلع هدئاوف هل ن
  .ديعب دح ىلإةسوملم نوكتس ةرشابملا ةيبلسلا هتاريثأت ن أال إ

مادختسا نع اديعب ةيباختنالا ةياعدلا ىلع اهرارصاب ايبسن يناملع لكشب يكلاملا ةمئاق زورب نم مغرلا ىلعف 
، اوجلا لالغتسا وأةينيدلا زومرلا  يف حساك زوف قيقحت ىلع اهتردق مدعب تاعقوتلا ن أال إجف لكشب عم

فلاحتلل ةجاح يف اهلعجيس ،ةينسلا ندملا يف تاوصألا نم ةديج ةبسن ىلع اهلوصح وأةيعيشلا تاظفاحملا   
ةداع إينعي يذلا رم ألا وهو ،ةمداقلا ةموكحلا ليكشتل ةيبلاغلا ىلع لوصحلل يقارعلا ينطولا فالتئالا عم
ةيلاحلا ةيفئاطلا ةصصاحملا تاسايسجاتنإ  .  
سفنرمألا يوالع اهدوقي يتلا ةيقارعلا ةمئاق ىلع قبطنيه    . ، قباسلا ءارزولا سيئر ن أال إايعيش هنوك مغرف

ةسايسلا جمد ةركف تلم يتلا ةيندملا ةيقارعلا بخنلا باطقتسال ةلواحم يف احضاو ايناملع اباطخ دمتعا 
عم لوخدلا يف حجني مل يوالعف ؛ةيفئاط ريغ ةلاح ةرورضلاب جتنينل فوس كلذ ن أال إ. نيدلاب فرط ي أ 

ةيعيشلا ةيبلاغلا ةبير رارمتسا لكشي امك . ةينسلا ةيسايسلا ىوقلا ىلع لماكلاب هفلاحت دنتساو لقث يذ يعيش
ةيمي لقإلا لودلاب ةيوقلا هتاقالعو شيجلاو ةسايسلا يف نييثعبلا جمد ةداعال يوالع ىواعد نم ةيدركلاو
ىلع لوصحلا يف هحاجن ةلاح يف ةعقوتملا هتافلاحت يف لوخدلاب ةعيشلا عانقال همام أارخآ اقز أم ،ةينسلا
  .تاباختنالا يف يناثلا زكرملا

لوخد ف ؛ابيرق سيل قارعلا رارقتسا نأب رهظت يميلقالا راوجلا تاديقعت ىلإ ةفاضالاب ،اهريغو تايطعملا هذه
نيذللا ايروسو ناريإ ةصاخو ،يقارعلا راوجلا لود عم ةيلبقتسم لكاشم يف ةدحتملا تايالولا ةعيبط نالازت ال   

كاراب يكيرمألا سيئرلاةرادإب امهتقالع ةظحللا هذه ىتح ملاعملا ةحضاو ريغ امابوأ   .  
روبعب بنا جألا نيلتاقملا تائمل تحمس يتلا ايروسو ،حالسلاو لاملاب ةيعيشلا تايشيلملا تدوز يتلا ،ناريإف

ةقروك ةيقارعلا يضارألا مادختسا مدع يف ةين وأ ةبغر يأ نآلا ىتح ارهظي مل ،قارعلا عم ا هدودح
  . نطنشاو عم ةمواسملل

يهو ،ندرألاو ايكرتو ةيدوعسلا ةظيفح ريثيس ،نيتلودلا نيتاهل ةيكيرم أتالزانت ميدقت نإف ،هسفن تقولا يف 
ألابوةريبك ةيقارع تاعومجم عم ةقيثو تاقالعب عتمتت لود اهلك   .نامكرتلاو ةنسلا برعلا صخ، 

ةرتف نأ ةطاسبب ينعيس قحاس زوف قيقحت ىلع يباختنا لتكت يأ ةردق مدعب تاعقوتلا ناف ،ةياهنلا يفو 
يتلا ةديدجلا ةموكحلا عم ةدايزلل ةحشرم نوكتس ،ةقباسلا ةموكحلا ليكشت اهقرغتسا يتلا ةسمخلا روهشلا 

   .  ةلبقملا عبرألا تاونسلل ادحوم قارعلا ءاقبإ رابتخا هجاوتس
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  ةيوهلا ىلع لتقلاو ةينطولا ةدحولا
  يدامح عجن يف

  
،            ٢٠١٠رياني نم عباسلا يف      سكوذوثرألا طابقألا هب لفتحي يذلا ديجملا داليملا ديعب تالافتحالا ةحيبص يفو  

مهنيب نييرصم نينطاوم ٧لتقم نع رفسأ يذلا يمارجإلا ثداحلا ءابنأ ىلع رصم تظقيتسا    ا نم٦  طاـبقأل   
ةباصإ نع الضف     ،ملسمو رصم ديعص يف انق ةظفاحمب يدامح عجن ةنيدم يف كلذو ،نيرخآ طابقأ            ٩  ناكو .  

رياني   ٦يف اوضرعت دق اياحضلا      داليـملا ديع سادق ءاهتنا بقع يلآ حالس ةطاسوب نارينلا قالطإل            ٢٠١٠   
          ، فنعلا نم ةيلاتتم تاجوم علدنتلو   مدلا نولب داليملا ديع حابص غبطصيل ؛تادودعم قئاقدب ليللا فصتنم لبق  

اهلةرواجملا ةروجهب ةيرقيفو يدامح عجن يف يفئاطلا  ،يف ، و  اهعيمج تلاحتساو ةيرقلل ةعباتلا سكرت ةبزع  
ل         نم ديزملا طوقسو فنعلا لامعأ ججأتل ا        ،وجتلا رظح ةيلخادلا ةرازو اهيف تضرفو ةيركسع تانكث ىلإ  عنم  

  .اياحضلا
راصح دعبو رياني     ٨يفو   عاطتسا مايأ    ٣وحن ماد     ىلع ضبقلا ءاقلإ     ةطرشلا لاجر   تـهجو ،صاخـشأ     ٣   

ماـعلا بئانلا نإ لب ،مالعإلا لئاسوو ةفاحصلا ةلبق يدامح عجن تحضأ            . ةرزجملا باكتراب مهيلإ تاماهتالا   
ىلإ ةثالثلا نيمهتملا ةلاحإب رياني       ١٦يف ردابو ةميرجلا عقوم ىلإ هسفنب هجوت         ة ـلودلا نـمأ تايانج ةمكحم      

مادعإلل اهتابوقع لصت ا     ئراوطلا نوناق بجومب ةأشنملا ،ايلعلا      مهت اوهجاويلو ةيضقلا مسحت مل نآلا ىتحو      .،   
نوظحيـس اـهمامأ نيـمهتملا نأ نـم دكأتلا نكمي الو ،ةيلودلا ريياعملا دقتفت يتلا ةمكحملا مامأ ةروظنملا                   

  . ةلداع تامكاحمب
متي مل هنأ ةعشبلا ةميرجلا هذه يف ع           نيـمهتملا باـكترا ءارو ةـيقيقحلا عفاودلا نم نآلا ىتح دكأتلا            ورملا

اهرفاوت ىلع نئارق دجوت ال     ،ةيباهرإ تاعامج يف طارخنالا وأ رأثلا يف ةبغرلاك عفاودف ،مهتميرجل          تـناك  .  
ةـقطنملا يـف نمألا طسب نع اهسعاقتو ةينمألا ةزهجألا ةيامح بايغ يف ةيوهلا ىلع ا                    يئاوشع ًالتق ةميرجلا

ض             يدامح عجن سئانك  بةط  يحملا رـعت ةيناكمإ ىلع تارشؤمو ةقبسم تاريذحت دوجو مغر ،سادقلا ةليل يف  
ىلإ مهعفدو   ،ةنيدملا يف ةيسنكلا تادايقلا ىلع سجوتلا ءاوجأ ضرف ام وهو ،تاءادتعال سئانكلا            دعوم رييغت  

كلذوداتعملاناك ام ك ليللا فصتنملبق يهتنيل ،داليملا  ديع ةليل سادق ءاهنإ هتردـصأ ل   ،   صفم ريرقتل اًقفو
ناونع تحت    ةيصخشلا قوقحلل ةيرصملا ةردابملا    اـمك  . ةميرجلا عوقو نم ةليلق مايأ دعب      "ةنتفلا ىلع دوهش  " 

تاـفارتعاب نسـح ديـس دمحم يوادنه ثلاثلا مهتملا           اهيفيلدأ يتلا    تاقيقحتلا صن مارهألا ةفيحص ترشن      
ىلإ ةفاضإلاب  ةباينلا مامأ ةيليصفت ثادحألا لوحيدامح عجن نارطم سلريك ابنألاةداهش صن ،   .  

تاكابتشا يف ماودلا ىلع ةرضاح لب ةريخألا تاونسلا لاوط رصم نع ةبئاغ نكت مل يفئاطلا       ناقتحالا ءاوجأ   
              ، ديعصـلاب ندـم ةدعو ةيردنكسإلاو ىربكلا ةرهاقلا يف ةفلتخم قطانم اهتدهش ةلدابتم تاماهتاو تارهاظمو

ةـقلح دقع د    ق ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم ناك يدامح عجن ةميرج عوقو نم تادودعم مايأ لبقو              
دـكؤتل داليملا ديع ةميرج تءاج نكل  "؟رصم ىف ةايح عباط يفئاطلا رتوتلا حبصأ له       "ناونع تحت ةيشاقن      ،

  .ةريخألا ةنوآلا يف يرصملا عمتجملا ددهي ام رطخأ حبصأ يفئاطلا فنعلا نأ
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يف  نويئاهبلا ناك لاثملا ليبس ىلعف ؛رصم يف يفئاطلا فنعلا اياحض مهدحو اوسيل طابقألا نأ ركذل              اب ريدج 
مهفاشـتكال بضغلا مهكلمت نيذلا نيملسملا نم تاعومجمل يضاملا ماعلا يف اًفادهأ اينملا ةظفاحم ىرق ىدحإ       

،   ٣تويب قرح ةل    واحمب اهريهطت اودارأف ،مهتيرق يف مهنيب نوشيعي ةرفكلا نييئاهبلا ضعب نأ           ةيئاهب تالئاع  
  .مكاحلا ينطولا بزحلا ءاضعأ دحأ يمارجإلا لمعلا اذه ىلع ضيرحتلا يف كراش دقو

نـم رـيبك ددعو ناسنإلا قوقح ءاطشن تاوصأ ت                   ح ب يتلا اهتاذ تايصوتلا رركتت يفئاط ثداح لك بقع
. مهسـفنأ نوبطاـخي نمك نودبي ةريث      ك نايحأ يف مهنأ ىتح ،ىودج نود اهذيفنتب ةلودلا ةبلاطم يف نيفقثملا           

تاـسايس ىـلع ةيسيئرلا تاظحالملا نم ةعومجم ىلإ ةفاضإلاب ،تايصوتلا كلت زربأو مهأ ةعجارم نكميو             
نـع  ةرهاقلا زكرم نع تردص يتلا    فقوملا ةقرو   يف ،طابقألا فلمب فرعي تاب ام عم لماعتلا يف ةلودلا              

ليربأ يف ةيردنكسإلا يفتعلدنا يتلا ةيفئاطلا ةنتفلاو فنعلا لامع أ  ٢٠٠٦ .  
ةـيبلغأ بعشـلا سلجم ءاضعأ نإف ؛ةيوهلا ىلع مت لتقلا نأ توبثو يدامح عجن يف ثدح ام ةعاشب مغر                     

اورـصأو ،يفئاطلاب ثداحلا    فصو مدع ىلع اورصأ ،ةميرجلل ةماتلا مهتنادإ قايس يف نيلقتسمو ةضراعمو            
تـيجروج ةروتكدلا مكاحلا ينطولا بزحلا نع ةبئانلا نإ لب           ةينيد عفاود هءارو سيل يدرف ثداح     هنأ ىلع     ،

  .ناملربلا ةبق تحتباونلا تاداقتنا نم ةفصاع تهجاو ثداحلا ةيفئاط ىلع تدكأ امدنع ينيللق 
نـكل ؛  "ةنتفلا ةرصاحم"ىلإ نييرصملا ةاعدلاو نيركفملاو نيفقثملا اعدو  ،  ثداحلا نادأ كرابم ىنسح سيئرلا    

نـم رارـق ردص دقف ،رصم يف طابقألا          عاضوأب قلعتي اميف ةلودلا كولسل تاداقتنالا ىلاوتت نأ عنمي مل اذه            
ام تدقتنا يتلا ةيرصملا ةيجراخلا ةرازو ةظيفح راثأ ام وهو ،يدامح عجن ثادحأ لوانتي يبوروألا ناملربلا           

بوروألا ناملربلا ءاضعأ ضعب هبعل ىذلا ىبلسلا رودلاب هتفصو        ةينيميلا ةيحيسملا تاهجوتلا   ووذي    ةداعلاكو ،   
 ال  ،فرـص ىـلخاد ىرصم نأش ثادحألا هذه       «نأ  ةيجراخلا  تدكأ   ةيبنجأ تاداقتنا ةموكحلا تهجاو املك    

دـقو ،ةيرصـملا ةموكحلل ةلثامم تاداقتنا تهجو دق امور تناكو             .»هلوانت ىجراخ فرط ىأل زوجي     تدر  
نيرجاهملا عم ةيلاطيإلا ةموكحلا كولسل تاداقتنابةيرصملا ةيجراخلا اهيلع  .  

تاداـقتنا يف ًالثمم يكيرمألا فرطلا نم تءاج ةيرصملا ةموكحلا اهتقلت يتلا ةيبنجألا تاداقتنالا زربأ نكل                
نإ تلاق يتلا ،ةيكيرمألاةينيدلا تايرحلا ةنجل نم ةجهللا ةديدش مرتحت ال لود ٦رطخأ نمض رصم  فّنصت اه   
  . ةديقعلا ةيرح

نم ادفو    نأ ركذي  لالـخ كلذو    ناسنإلا قوقحل يموقلا سلجملا ءاضعأب ىقتلا ةينيدلا تاي       رحلا ةنجل ءاضعأ     ،
راـطإ يف ةرتفب كلذ لبق اهل اًططخم ناك ثيح ،يدامح عجن ةميرج بقع تءاج اهنأ فداص ةرهاقلل ةرايز                   

ةلود ٧٣وحن يف ةينيدلا تايرحلا عاضوأ نع يونسلا اهريرقت عضول اهدادعتسا            سلجملاب لوئسم  بلط  دقو   . 
نع ةلماكتم تانايبو تامولعمب ةيكيرمألا ةينيدلا تايرحلا ةنجل ديوزت         ب موقت نأ  ةلودلا تاسسؤم نم    ددع نم   

ةـباينلا تاقيقحتو نييئاهبلاب جاهوسب ةيناروشلا ةيرق ثادحأو تابقتنملا تابلاطلاو            ، طابقألاو نييئاهبلا اياضق    
إلاو ، اهب نـم ددـعب ةـيكيرمألا ةنجللا دفو ءاضعأ    ىقتلا امك .  ثادحألا ةجلاعمل ةلودلا اهتذختا يتلا تاءارج  

ب مهنيب نم   نييرصملا نيلوئسملا  ،   ئشل ةيجراخلا ريزو دعاسم ،دجملاوبأ لامك لئاو ريفسلا       ،  ناسنإلا قوقح نو
  . ناسنإلا قوقح ءاطشن نم ددعو ،ةيسنكلا تادايقلا نم ددع ىلإ ةفاضإلاب
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              ، ةيكيرمألا تاداقتنالا مامأ ربكأ ةنورم يدبتو ،ةيبوروألا تاداقتنالا ضفرت ةيرصملا ةموكحلا تناك اذإ نكل
باوـبأ مهمامأ حتفتو ،لثملاب ةيرصملا تامظنملا ةلماعمب نوهبأي ال ،نيلوئسم ءاقلب ةيمسرلا اهدوفول حمستو               

يأ عـم ةغلاب ةوسقب تلماعت اهتاذ ةموكحلا نإف ؛نييرصملا ناسنإلا قو            قح ءاطشن مامأ ةدصوملا تامولعملا    
ضبقلا تقلأ امدنع هب تماق ام وهو ،يدامح عجن يف يفئاطلا ثداحلا اياحض عم نماضتلل يملس يلحم طاشن 

اًطشانو اًنودم  ٢٥ىلع   ل نومتني    ، ٦ةكرحو ليجلاو دغلا ىبزح       ليربأ          ، اـنق ةظفاحمب ديدحلا ةكسلا ةطحم يف
بجاو ميدقتل ؛يدامح عجن ىلإ نيهجوتم اوناك     ثيح رسأل ءازعلا      ءازـعلا ةـميرج اوبكترا مهنأكو       اياحضلا   ،
  .صيخرت نود

ل ةقيض تاريسفت   اهينبتب تمهسأةيرصملا ةموكحلا نإ     رُفلا ءاكذإ يف   يمالسإلا نيدل   يـهو   ؛اهينطاوم نيب ةق  ،   
اـمب   )ةـينطولا ةدحولا ديدهت   (ميرجتب ،اهداوم ذيفنت ىلع لمعت يتلا ،نيناوقلا تانودم ئلتمت يتلا ةموكحلا              ،

قـيبطت نم ،اهل ض       ) تاديدهتلا(هنُكلو  ) ةدحولا(ةعيبطل ددحم فيرعت رفاوت مدع مغر ،اهنّكمي          رعتت دق يتلا
ةـينمألا يعاودـلا ترفاوت املكو ،ديرت امتقو ،ةيفاقثلاو ةيعمتجمل          ا ةطشنألا نم ريثك ىلع تابوقعلا نم ةقاب       

  .ةيسايسلاو
فـلملا يـف ءالـجب زرـبت ةيلاوتم تاقافخإ ل          الانأ امك     جسُت ،تايلقألا عم لماعتلا يف ةيموكحلا ةيجيتارتس

ييبونلابو ءانيس ودبب ةصاخ ىرخأ تافلم يف امك ،نييئاهبلاو ةعيشلا تافلم يف هدعب نمو              ،يطبقلا حضـتت  . ن 
ءوـجللا باسحل اهليطعتو ،اهليعفت يغبني يتلا ةينوناقلا صوصنلا دوجو نع رصبلا      ضغ يف قافخإلا حمالم

    حنـمل ةيعاسـلا نيناوقلا تاعورشم ب   . يدبأ ّلحك دومصلا اهنكمي ال يتلا ةيفرعلا حلصلا سلاجمل  يغُت امنيبو
سلا ىقبت ،ةدابعلا رود دي           رـيفكتلا تاءاـعداو تاغالب لابقتسال ةحوتفم ةحا        يشت يف ةيبلغألا قح سفن ةيلقألا

مالسإلا نم بهذم وأ      – نيد قانتعا مهتميرج لك صاخشأل نايدألا ءاردزا تاماهتاو        ةيبلغألا هب نيدت    ال –    ،
نأ ىـلع صنـت يتلا ةيناثلا ةداملا دوجو لعفب ةلّطعم روتسدلا يف ةنطاوملا ىلع صنت يتلا ةداملا لظتسو                   

يف لمشي نأ ،ام ا         حمست نل يتلاو ،عيرشتلل يسيئرلا ردص     ملا ةيمالسإلا ةعيرشلا    موي ،ةينطولا ةدحولا موهفمل  
نيدلا نع رظنلارصملا ،يمالعإلاو يعمتجملاو ينوناقلا هروضح   ضغب ،ا    .عيمج نيي

نأ ىلإ هبتنت نأ ا        يلقألا ضيأ ةموكحلا ىلع ةددعتم تاربخ ا       ةنطاوملا يف اهقح نع عافدلا يف     رخؤم تبستكا تا   
مادختساب كلذو ةحاتملا ةينوناقلا ةيامحلا تايلآو ةيجولونكتلا تاينقتلل لا      لا اه   مادختسا يف اهعابتأ طشن ثيح      ؛عف  

عـم لدـج    لايف ضوخ   لاو نيديؤملا بسكو ،مهتيضقب فيرعتلا يف ةيعامتجالا كوب سيفلا ةكبشو تانودملا          
ةيرصملا ةيقوقحلا تامظنملا ىلإ    ت  أجل امك . راصنألا نم ديزملا بسكو ةيناسنإلا مهقوقح مهحنم      ل نيضفارلا 

ىلع لوصحلا    تعاطتساو ،دقتعملا ةيرح نع عافدل    ا لاجم يف ةربخ   اهرودب  تبستكا يتلا    ماـكحألا نم ددع     
ي ةريخألا تاونسلا يف    ةينيدلا تايلقألا عابتأ  طاشن نأ ينعي    دق  ام وهو    ؛ةمهملا ةيئاضقلا  ىـلإ   هتفاـضإ نكم     

رصم يف ا    لا ةحجانلا ةيجاجتحالا تاكرحلا ديصر      باحسـنالا راـبتعالا يـف ذخألا عم         رخؤم تديازت يت  ،
  .ةيسايسلا ةكراشملا نم ،ةملسملا ةيبلغألا نم مهريغك ،طابقألل حضاولا

لمأتت نأ طقف اهيلع ؛ةيفئاطلا يدامح عجن ةميرج تايعادت عم اهيطاعتو اهتجلاعم يف هبتنت نأ ةموكحلا ىلع                 
عـقوم نـم هـتدوع بقع ،قباس يلود ٍضاق وهو ،يدامح عجن    يف قئاقحلا يصقت ةنجل ءاضعأ دحأ قيلعت   

اب هرَّكذ كانه هآر ام نإ لاق ذإ ،ثداحلا       كـسرهلاو ةنسوبلا   يف ةيلهألا برحلا ةاسأم ىلإ تدأ يتلا تامدقمل           .
قوـقح زيزعت يف ةيقيقحلا ةدارإلاو ةبغرلا كالتما اهتمدقم يفو ،لبسلا لكب هبنجتت نأ ةموكحلا ىلع ام وهو   

  .ناسنإلا
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  ةيرصملا ةأرملا قوقحل ةديدج ةمطل 
  كراعملا ثدحأ لعشي ةلودلا سلجمو

  
لعألا ءاضقلا سلجم رارقإ    ىلعتاونس عبس   وحن رورم دعب     رصم يف  ى  مكاـحم يـف ةيـضاق ةأرملا نييعت           

تقبس نأ دعب كلذو    ةلودلا تاذ لاجملا يف   ،  نادوسلا يه ةيبرع لود   ينامث ه  قارعلاو  ندرألاو ايروس و نانبلو     
ضعبـلا نأ ودـبي ،ناتسكابو ناريإ لثم ةيبرع ريغ ةيمالسإ لود ىلإ ةفاضإلاب                ،سنوت و برغملا و نميلاو  
  . دحاو مقر عبرملا ىلإ ةدوعلا يف بغري

ةـئراطلا ةـيمومعلا ةـيعمجلا   نع رداصلاو لدجلل ريثملا رارقلا اهقلطأ يتلا ةعبوزلا كلت راثآ دعب عشقنت مل                 
رياربف   ١٥ىف ةلودلا سلجم ةاضقل      رارقلا نع نالعإلا درجمبف    . سلجملاب ةيضاق ةأرملا لمع ضفر    ب ٢٠١٠ 

ةاضـقلا عمتجمو مالعإلا لئاسوو فحصلا نم ديدعلل لغاشلا لغشلا تحبصأ ةديدج ةيعمتجم ةمزأ نيشدت مت               
ةأرملا قوقحب اهنم ةينعملا ام          ةـلودلا سلجم لخدمل ةيدؤملا ملالسلا تدهشو       . يس ال ناسنإلا قوقح تامظنمو

قوـقح لـماك ةأرملا حنمب بلاطت تاطفاي نلمحي نهو ،را           رقلا نم تابضاغلا تاطشانلا جاجتحا تارهاظت     
صاقتنا نود روتسدلا اهيلع          قـحلا لماكب ا         . صن يتلا ةاواسملاو ةنطاوملا  ريخأ تيظح ةأرملا نأ ندقتعي نك

ال قيرطلا نأ نفشتكي نهلعجو نهمدص ةلودلا سلجم ةاضق نع رداصلا رارقلا نكل ،ةيضاق بصنم لغش يف    
لا ديدشو ًاليوطلازي   .ةروعو 

قحاس ةيبلغأبةلودلا سلجمب ةيضاقةأرملا نييعت سلجملا ةاضق ضفر دقف  سلجملا ةاضقنم% ٩٠نم وندت  ة    .
دـق ة   ئراطلا ةيمومعلا ةيعمجلا  تيوصت ءاهتنا بقع هتوالت تمت يذلا نايبلا نأ ىلإ ةيفحص ريراقت تراشأو             

ةرـسألا مكاحم ىف ةأرملا نييعت ةبرج  ت"نأ اهنمو ،سلجملاب ةيضاق ةأرملا نييعت ضفر تارربم ىلع ىوتحا      
رـطخلا نـم هنأ ليبق نم تاريذحت ىلع نايبلا لمتشاو           ،"اهراركت ىلع لدعلا ةرازو مدقت مل كلذل ،حجنت مل           

ةياعرب نهلاغشنال ىئاضقلا لمعلا ةسرامم نع نهدعب مغر قرولا ىلع ةيئاضقلا بصانملا ىف ءاسنلا جردت               "
نأ نايبلا ىأر دقف ؛   "نهدالوأو نهجاوزأ  ىرخأ فئاظو ىف ةأرملا لمعو ةرسألا ةياعر         مهأ اهتعيبط بسانت    ،   

  .ءاضقلاب اهلمع نم
ىلع ٢٠٠٩فيص يف قفاو دق ةلودلا سلجمب صاخلا سلجملا ناك           ةـلودلا سلجمب نيدعاسم نيبودنم نييعت   

نمو   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ىتعفد نم قوقحلا تايلك تاجيرخو ىجيرخ نم          ،     نـمو ا   دج ديج ريدقت ىلع نيلصاحلا
ىلع   ةئراطلا ةيمومعلا ةيعمجلا تدقعنا ىتح داتعملاك يضمت تاءارجإلا تناكو        . لئاوألا رشع ةسمخل  ا   ءانب  ،

 ، يف صاخلا سلجملا بلط رياربف ١٥  دعُتو٢٠١٠  ةـيداع ريغ ةيمومع ةيعمج اهيف دقعت ىتلا ىلوألا ةرملا  ،   
اماع ٤٠ذنم ةيرصم ةيئاضق ةئيهل      تانييعتلاب قلعتي ىرادإ رمأ ةشقانمل     ؛  نود ةـئفل فـيظوتلا باـب حتفو            

لـصأ نم ا      ٣٨٠روضحب ةيمومعلا ةيعمجلل ينوناقلا باصنلا لمتكا       دقو  . ىرخأ  راشتسم قـح مـهل     ٦١٠   
مهنم ت       نإف ةيضاق ةأرملا نييعت دض ٣٣٤وص اميفو ،تيوصتلا عنتماو اوقفاو ٤٢  ناـكو ،تيوصتلا نع  ٤   

  .تيوصتلا ءدب لبق بحسنا دق سلجملا سيئر
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رياربف   ٢٢يف ىرخأ ةرم ةيمومعلا ةيع      مجلا تدقعنا مث   ةأرـملا نييعت ضفر ىلإ ةيبلغألاب تهتناو       ٢٠١٠   ، .
مقر   رارقلا رادصإب  هتاذمويلا  يف رداب ةلودلا سلجم سيئر ينيسحلا دمحم راشتسملا نكل           ةنسـل    ٩٢   ٢٠١٠  

مهتيحالص تررقت نمل نييعتلا تاءارجإ لامكتساب     و ةمزاللا تايرحتلا مهئافيتسا دعب كلذو      ،  فشـكلا زايتجا    
 ؛ىبطلا ديهمت ، نيـيعتلا اذـهب ةيروهمجلا سيئر رارق رادصتسال ىرخأ ةرم صاخلا سلجملا ىلع مهضرعل ا         

هتايحالصل ينيسحلا نم اوضراعملا هربتعا يذلا رارقلا وهو  ةيمومعلا ةيعمجلا ءاضعأل ا،زواجت ن  يدحتو  .  
ةـلودلا نع نيحفانملا موجه لاهناو ،ماعلا لاج        ملا يف زربألا ثيدحلا ةججأتملا ةمزألا تحضأ ةليلق مايأ يف         

روط يف لازت ال يتلا ةيندملا ةلودلا مئاعد ضيوقت ةلواحمب مهايإ نيمهتم هتاضقو ةلودلا سلجم ىلع ةيندملا                 
تايرحلا نع هعافد يف ف            مهر ـّكذ قايسـلا اذـه يـفو       . رشملا سلجملا خيرات نع ةدرلاب كلذكو ،سيسأتلا

هتردصأ  يذلا يخيراتلا مكح  لاب ،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر بئان يلابجلا يناهت ة       راشتسملا مهنيب نمو ،ضعبلا     
قزارلا دبع  ةمالعل ا ةسائرب يرادإلا ءاضقلا ةمكحم    ماع يف يروهنسلا     دكأ دقو    . ١٩٥٣    مدـع  ىـلع    مكحلا 

نلا فئاظوو ءاضقلا بصانم يلوتل نامز لك يف حلصت ال ةيرصملا ةأرملا نأب يضقت   ةقلطم ةدعاق دوجو   ةباي  
نأل كلذو     اياضقلا ةرادإو ةماعلا   ال يمالـسإلا هقفلا     ف ، القنو القع زوجت ال عونلا اذه نم ةقلطم ةماع ةدعاق         ، 

  .كلذل ةحلاص تناك يتم ءاضقلا بصانم ةملسملا ةأرملا دّلقت نم عنمي
رـيغ ناسـنإلا قوـقح تاـمظنم ىلع بسحف رصتقت مل ةمزألا طخ ىلع تلخد يتلا فارطألا نأ تفاللا                    

نأ نـع ًالضـف ،ةصاخلا مالعإلا لئاسوو فحصلا يف ةيندملا ةلودلا ةاعدو نييناملعلا نيفقثملاو ةيموكحل                ا
ةـهجو نـع ا                    عافد فحصلا يف مهضعب بتكو ضراعمو ديؤم نيب مالعإلا لئاسو يف اومسقنا مهتاذ ةاضقلا

فالخلاف ،اًقئاف ا              سلجم سيئر نيب بشن يذلا داحلا      مامتها رمألا تحنم ةيذيفنتلا ةطلسلا نأ ريثملا نكل ،هرظن
روتكدـلا عـفد ؛ىرخأ ةيحان نم        صاخلا سلجملاو ةيمومعلا ةيعمجلا ءاضعأ ةيبلاغ نيبو       ،ةيحان نم ةلودلا    

ءارزولا سيئر  فيظن دمحأ  نم بلطي نأ ىلإ        اـيلعلا  ةيروتسدلا ةمكحمل ا ىلإ هجوتي نأ لدعلا ريزو       موـقتل    
ةداملا نم    ١دنبلا ريسفت ب سلجم نوناق نم    ٧٣  امم دكأتلل كلذوةلودلا   اذإ ،  رشـملا ناك نوـكي نأ طرتشـي ع    

ىـف ةلودلا سلجمل ةيمومعلا ةيعمجلا ةطلس دودح ريسفت         ب ةيروتسدلا ةمكحملا موقت نأ كلذك     و ،الجر ىضاقلا  
  .صاخلا سلجملل اهتارارق ةيمازلإىدمو نييعتلا تاءارجإ نأش 

أل كـلذو   ،اـًنوناق حصي ال مهنوئش يف ًالخد      ت ءارجإلا كلذ يف ىأر سلجملا ةاضق ضعب ن        أ ركذلاب ريد  ج ن  
ةـيعمجلا  ىـلإ اـهيلع ضمغي ىنوناق عوضوم ىأ ةلاحإب ةيرادإلا تاهجلا عيمج مزلي ةلودلا سلجم نوناق                   

نأ امكةيروتسدلا ةمكحملا سيلو ةلودلا سلجمب عيرشتلاو ىوتفلا ىمسقل ةيمومعلا ءوجللا ،  ةيروتسدلا ةمكحملل  
نيـيعت ةلأسـمو ،ماـكحألا نيب ضقانت وأ نيتيئاضق نيتئيه نيب فالخ دوج              و ىضتقي ريسفت  ىلع لوصحلل   

ةيروتسدلا ىلع ضرعلل نوناقلا اهمظني ىتلا تالاحلا نم تسيل،ةأرملا  .  
ةماعلا فئاظولا لغش يفو    ،لمعلا يف ةأرملا قح نإ     هنيب نمو  ،  نوريثكلا ل           يختي مل يروتسد قح وه ءاضقلا ا

اكن نحنو  ،هيلع ءاتفتسالا متي نأ    نيرشعلاو دحاولانرقلا نم لوألا دقعلا عدون د         بذجلاو دشلا رامغ يف نكل     .  
نأ يهو  . نيريثكلا ناهذأ نع تباغ دق ةيمهألا ةديدش ةقيقح نأ ودبي ،فقاوملا طالتخاو ةججاحملاو موجهلاو             

 اًتبن اوسيل مداصلا مهرارق اوذختا نيذلا ةاضقلا       بيرغ ةظفاحملل ليمي يذلا يرصملا عمتجملا يف     ا  ةـمئاق يـف    
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ىـتح ،عـمتجملا يـف ةيبدألا اهتناكم تطحنا يتلاو ،ةأرملاب قلعتي ام لك اهسأر ىلعو                 ،رومألا نم ةليوط  
  .ةأشنلا ةثيدح ةرهاظ ىهو ،يعامجلا يسنجلا شرحتلل افده تراص

دـيؤمو ةأرـملا قوـقحل رـصانم لك مامأ ليدب ال ،اهب سأب ال ةرتفل رارمتسالل حشرملا لدجلا مضخ يفف                     
ةحـشرم ةـمزألا ىقبت نكل ،سعاقت نود كلذ قيقحتب ةبلاطملاو لمعلا ةلصاوم الإ ءاضقلا ةصنم اه                 ئالتعال

كـلذو  ؛ةـيباجيإ ةيروتسدلا ةمكحملل ماكتحالا ةجيتن تناك ول ىتح ،ءاضقلا فالخب ىرخأ عقاوم يف راركتلل      
مكارت مخض يهقف ثا رتنم دعب قتعنن مل ًالصأ نحنف ،ضعبلا معزي امك ةيراضح ةدر ةجيتن سيل رارقلا نأل 

، ةقحالملاو هيوشتلل ضو نينسلا تائم ربع  روصعلا ربعرعتو الإ هحقني نأ دحأ لواحي مل   .  
                ، ةبقاعتملا مكحلا ةمظنأ يه ةدماجلا ةيركفلا ةموظنملا هذهل ا  ريسأ يرصملا عمتجملا ءاقب نم دافتسا نم رثكأو

تنميه لالخ نم   قلغنملا خانملا اذه خيسرت ىلع تبأد يتلا       تاودأ و مالـعإلا رباـنمو ميـلعتلا ماظن ىلع اه          
ددشتملا يسايسلا مالسإلا راشتنال    ةمئالملا ةئيبلا قلخ ىلع تداتعا اميفو     . فيقثتلا هتاعامج ةلزاغم لالخ نم        

ىلإ ا          حماستلاو لادتعالاب مستت يتلا ةيطارقميدلا تاموكحلا ة       ئيه يف روهظلا  مود ىعست اهنإف ،رخآو نيح نيب
نم طحلا سركي ،ةيميلعتلاو ةيمالعإلاو ةينيدلا اهتاسسؤمل ماعلا كولسلا امنيب ،برغلا مامأ يعم             تجملاو ينيدلا 

  .هنع ةلزعنم ةريزج اوسيل ةاضقلاو ،عمتجملا يف ةيبدألا ةأرملا ةناكم
ًالخدـت ،ةصرفلا اهل تحيتأ ول ،سرامت نأ يف ا                      يلاح رئادلا لدجلا لالغتسا نع لعفلاب عروتت ال دق ةلودلا نإ

الإ ةـلودلا نـم لـنت مل يتلا ةأرملا قوقحل يوقلا رصانملا ةروص يف ودبتل ءاضقلا نوئش يف دومحم ري                     غ
مظنـلا يـف يرذـج رـييغت يأ نود ،ناـملربلا يسلجمو ةيذيفنتلا ةطلسلا يف دعاقم ةعضبو ا                      يموق ا  سلجم

ةأرملا دض زييمتلا جيورت نم دعب صلختت مل يتلا ةيمالعإلاو ةيفاقثلاو ةيميلعتلا تاسسؤملاو           سراـمت اـهنإ   .  
 ،ةأرملا فص يف تدب ول ىتح اهحلاصم قفو اهعطق كيرحت         و اهدي يف ةبعللا طويخ عمج يف ةريثألا اهتياوه        

 .ةلودلا سلجم ةاضق لبقو ،ًالوأ ةبساحملا قحتسي نم يه .ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا نم ريسفتلا تبلطو
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  ..فوخلا ضرأ
ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا عمق لصاوت ايروس   ةبساحم نود 

  
ةـئوانملا ةيرسـلا ةمواقملا تاعامج ءاضعأو تادايق عم يطاعتلا يف يبنجألا لالتحالا تاطلس ةقيرط ىلع            
نـع نيعفادـملا عم ةيبرعلا تاموكحلا نم ةعومجم لماعتت ؛اهدالب لالقتسا ىلع لوصحلل ةيعاسلاو ةازغلل                

  . اهناطلسل ةعضاخلا يضارألا يف ناسنإلا قوقح
جراـخ هشاع يذلا تقولا نم لوطأ اًنمز تالقتعملا يف ناسنإلا قوقح نع عفادملا يضقي دق نادلبلا                  كلت يف   

هتايح دقفي اًنايحأو ،ةموكحلا تالجس يف ةيقوقحلا هتيعمج ليجست عيطتسي نأ لبق ا                  يرسق يفتخي دقو ،اهراوسأ
مس ردق اًئيش تقمت الو     ،نيمولظملا تاخرصل هبأت ال ةمشاغ ةطلس ةوق لعفب        نـع نيعفادـملا تاوـصأ عا        

  .اهباحصأ ىلإ ةلتاق ةصاصر ديدست وأ اهسارخإ ىلع لمعتف ؛ةبولسملا مهقوقح
تايوتسـم فالتـخا ردـقب ،ناسنإلا قوقح نع برعلا نوعفادملا اهاقلي يتلا ةاناعملا ةجرد حوارتت ديكأتلاب                 

لك ققحتل يجذومنلا ناكملا ةباث     مب ايروس رابتعا نكمي ددصلا اذه يفو      . مهنادلب يف ةمكاحلا ةمظنألا دادبتسا    
عيطتسن ؛ةوسقلا ديدش مكح ماظن نينطاوملا سافنأ ىلع مثجي ثيح ؛قشمد يفف . ناسنإلا قوقح ءاطشن سيباوك

فادهتسا حمالم ةلوهسب ز        ةزهجألا ةقحالم نم ،نييملسلا نييسايسلا نيضراعملاو نييقوقحلا        نيعفادملايمن نأ  
رفسلا نم مهنيب عساو عاطق نامرح ىلإ ،تالقتعملاو نوجسلا يف مهب جزلاو            مهب ليكنتلاو مهعمقو مهل ةينمألا      

ًالضف ،ةيقوقح ةمظنم ةيأل ةينوناقلا ةفصلا حنم نع ةيروسلا ةموكحلا عانتماو ،ةيصخشلا مهتايوه ةرداصمو              
ا   .يرسق ءافتخالا ىلإ ىرخألاو ةنيفلا نيب مهضرعت نع

ماـع يـف دـسألا ظفاح سيئرلا هدلاول ًافلخ مكحلا ديلاقم هم             لست بقع دسألا راشب يروسلا سيئرلا ناك اذإو       
نع وفعلاب تارارق ردصأ دق       ٢٠٠٠ ل يسائر موسرم عورشم لاحأ امك ،يسايس لقتعم        ٦٠٠،  بعشلا سلج  م 

،     نآلا يو ؤت ةيروسلا نوجسلا نإف   ؛ديزملا نع وفعلا نالعإب      ةطلسـلا هيلوت ىلع لماك دقع وحن رورم دعبو  ، 
يسايس لقتعم٣٠٠٠وحن  ةيكيرمألا كيوزوينلا ةلجم قفو  ترمتساوًاركبم دئو قشمد عيبر نإ.   قوقح ةلاح ،   

اـمك ةيئانثتسالا نيناوقلاو رانلاو ديدحلاب ريغصلا دسألا دهع يف مكحُت ايروس تلظ       اميف ،روهدتلا يف ناسنإلا     
لختت ملو  لحارلا دسألا دهع يف تناك     ب شطبلا ةداع نع ةينمألا ةزهجألا      ،  ملاو نيعفادملا  تاسايسـلل نيدـقتن     

  .يجهنم لكشب بيذعتلا مادختساو ةيموكحلا
رـقتفت ةيلزه تامكاحم مهزايتجا دعب ،ةيروسلا نوجسلا مهب جعت نيذلا نييسايسلا نيلقتعملا فالآ نمض نمو              

يناوـبللا لامكو ،يطارقميدلا رييغتلا لجأ نم قشمد نالعإل ينطولا سلجملا تادايق            لك ،ةيفافشلاو ةهازنلل    
،        زرابلا يقوقحلاو ،يطارقميدلا يلاربيللا عم    جتلا سسؤم  حلاص بيبح ضراعملا يسايسلا بتاكلاو ينبلا رونأ  

راـيت مـساب يمـسرلا قطانلا ومتلا لعشم مهتمدقم يف ،ةيدركلا ةيلقألا قوقح نع نيعفادملا نم تارشعو                  
يه اهتاسايسل نيضراع ملاو ناسنإلا قوقح ءاطشنل اههجوت نأ تاطلسلا تداتعا يتلا مهتلاو. يدركلا لبقتسملا

رشـن  وأ   ؛ءاضقلا ةناهإ وأ   ؛سيئرلا ةناهإ  وأ ؛ةلودلا ةبيهب ساسملا وأ ؛يموقلا روعشلا فاعضإ       : ةيعون نم 
ةمألا ةميزع نهوت نأ اهنأش نمةبذاك رابخأ ةدحاو ةعفد اهلك وأينطولا سحلا فاعضإوأ ؛    ، !  

سيـئرو يماحملا ينسحلا دنهم ،ةليوطلا ن       ييروسلا يأرلا ءانجس ةمئاق ىلإ مضنا يضاملا ماعلا فيص يفو         
 اـهل ضرـعتي   يتلا تامكاحملا ةبقارم يف     زرابلا  هرود  ةيفلخ ىلع كلذو ،ناسنإلا قوقحل ةيروسلا ةمظنملا        
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يسايسلا نوعفادملا كاحم ةقورأ يف   نو  ألا ذوفنل ةعضاخلا ةيئانثتسالا ةلودلا نمأ م       ةـملكلا ةبحاص ةينمألا ةزهج      
  . ايروس يف لقتسملا ريغ ءاضقلا مامأ ةروظنم ينسحلا ةيضق لازت الو ،ايروس يف ةشطابلا ديلاو ايلعلا

ةلطابلا تاماهتالا ديدستو ينسحلا نجسبفتكت مل ةيروسلا تاطلسلا نكل     ةقفلملاو  نإ لـب ،هيلإ    ةـباقن عرـف    
يحلا ىدم ةاماحملا ةنهم ةلوازم نم      هتمرحو ،نيماحملا لودج نم هبطشب تم     اققشمدب ةيروسلا نيماحملا     . ةا 

ادصإيف ةباقنلا عرف اهيلإ دنتسا يتلا بابسألا ةمدقم يفو ريغ ةمظنم سأرتي  ينسحلا نأ رئاجلا رارقلا اذه ر   
  !ناسنإلا قوقحل ةيروسلا ةمظنملايه ةصخرم 

لـيكنتلا تاعرج ةفعاضم    اهتاطلس تررق يتلا ايروس يف نوعفادملا ههجاوي يذلا         ديدجلا تاديدهتلا ىوتسم    
، ب ديدجلا لصفلا هنع فشكي  مهعمقو نيعفادملا قشمد نم تدرو ثيح ،ينسحلا ةاسأميف  نأ اهاوحف تامولعم    

دنهم ةيضق نم مهيديأضفنب ةينمأ تاهج نم تاديدهتب ةنرتقم ر     ماوأ اوقلت هتلئاع دارفأ     مهدـقاعت اوغلي نأب  و، 
  .هنع عافدلا ىلوتي يذلا يماحملا عم
تقلأ دق ،ينسحلا نع عفادي يذلا نيماحملا دحأو ريهشلا ناسنإلا قوقح طشانو يماحملا حلاملا مثيه نأ ىكنألا  

قوـقحل ةيروسلا ةيعمجلل قباسلا سيئرلا حلاملا مثيه         نإ. يضاملا ربوتكأ يف هيلع ضبقلا ةيروسلا تاطلسلا        
ةمكاحمل ايلاح عضخي اماع      ٧٨رمعلا نم غلابلاو ،ناسنإلا      عاـضوأل ةدقانلا هئارآ ببسب      ؛ةيئانثتسا ةيركسع    

هسـبحم لـخاد ضرعتيو     . ةيمالعإلا طئاسولا ضعب ربع انلع اهنع ربع يتلاو ،ايروس يف نا          سنإلا قوقح 
،             ،ةيناسنإ ريغ ةلماعمل   ةيحصـلا هـتلاح يدرت نم مغرلاب ،ةيودألا لوانت نم هعنم دح تلصو نأ ودـبي ذإ      

  .ةقنشم نود همادعإب موقت نأ تررق ةيروسلا تاطلسلا
ةيروسلا ةموكحلا عم هتالواحم ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا عاض         وأب ينعملا صاخلا ررقملا لذب ،هتيحان نم      

ةـموكحلا نـكل ،ناسـنإلا قوقح نع نييروسلا نيعفادملا عاضوأ ةقيقح ىلع فوقولل كلذو ؛ايروس ةرايزل                 
نيـلقتعملا نأ يـنعي ام وهو ،ةرركتملا هتابلط ضفر ىلع تبظاو ،ةيبرعلا تاموكحلا نم ديدعلاك ةيروسلا                 

،           وعفديس نييروسلا  مهعاـضوأ نـع ةـقثوملا تامولعملا صقن ةجيتن ،مهلاضنل ةظهابلا نامثألا نم ديزملا ن
ةيامحل ةيلودلا تايلآلا ربع مهاواكشب رأجلا يف اهمادختساو ،ةيملاعلا ناسنإلا قوقح ةكرح عمتجم يف اهرشنو 

  .ناسنإلا قوقح
،  ا قوقح تامظنمو تاعامج مامأ ًالاجم كرتت مل ةيلاحلا ةيروسلا ةموكحلا  ةـيلودلاو ةيميلقإلاو ةيلحملا ناسنإل

،    ىلع لمعتس اهنأ ىلع لامآلا دقعل        ب ليكنتلا تالمحل   ًادح عض ي امب ةداج تاءارجإ ينبت نييسايسـلا   نيعفادملا   
نأ يـف وأ  داركألا دض يجهنملا زييمتلل نيضهانملاو ةيطارقميدلاو حالصإلا ةاعدو ناسنإلا قوقح يعفادمو    ،

ردابتو ،حالصإلا يف ةيقيقحلا ةدارإلا     كلتمت نأ نكمي ةموكحلا هذه     يـتلا ةيئانثتـسالا ئراوطلا ةلاح ءاهنإ       ب  
ةـلودلا نمأ مكاحم ءاغلإو ئراوطلا نوناقب لمعلا ديمجتو  ١٩٦٣ماع ذنم لصاوتم وحن ىلع ايروس اهشيعت       ،

قعلا صوصنلانم ةينوناقلا اهتانودم حيقنتو ،ةيئانثتسالا   . ريبعتلا ةيرحل ةديقملا ةيبا 
قشـمد نيـب ةـقالعلا رصاوأ يف تبد يتلا ةايحلا مامأ يديألا فوتكم فقي الأ يلودلا عمتجملا ىلع                   يغبني  

يف نييروسلا نيعفادملاب يضمت ماوعألا امنيب ،ءفدلا نم ديزمل نيبقارملا نم ددع اهحشري يتلاو ،نطنشاوو               
نم ءايربألا نيلضانملا ءال    ؤه ذاقنإل وعدم يلودلا عمتجملا    . هراوسأ جراخ مهيلع ةضورفملا ةلزعلاو نوجسلا     

  .رباقم ىلإ مهنوجس ليحتست نأ لبق ،بيذعتلاو ليكنتلاو سبحلا ديق
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  ..يحالصإلا مزهي دَّالجلا

  ًاددجم بيذعتلا ميحج شيعت نيرحبلا
  

ماع نيرحبلا يف مكحلا ة                ةيحالـصإلا هدوعو تبعاد ؛     ١٩٩٩دس ةفيلخ لآ ىسيع نب دمح خيشلا ىلتعا نيح
ءانجسـلا فالآ نـع جارفإلا دعبو       . اهجراخو نيرحبلا يف نييقوقحلا ءاطشنلاو نييسايسل     ا نيضراعملا لامآ  

يتلا تاحالصإلا زربأك ةبيهرلا ةلودلا نمأ ةمكحم ءاغلإ ىتأ ،ةدوعلا ىلإ ىفنملا يف نينطاوملا تائم ةوعدو                
يـف همادختسا ىلع مكاحلا ماظنلا داتعا ا  . ريمألا اهب ماق    يسيئر ا  نيـضراعملاب لـيكنتلا   حالس تناك ةمكحملا  

  . بيذعتلاو مدلاو هاركإلاب ةثولم تافارتعا مهنم عزتنت نأ دعب ،تالقتعملاو نوجسلا يف مهئاقلإو نييسايسلا
بورـض نـم هرـيغو بيذعتلا ةضهانم ةيقافتا ىلع ةقداصملاب دمح دهع يف ةينيرحبلا ةموكحلا تماق امك                  

روزـيل يفسـعتلا زاجتحالاب ينعملا ةدحتملا ممألا قيرف تعد          مث ،ةنيهملا وأ ةيناسنإاللا وأ ةيساقلا ةلماعملا        
ةـيقوقحلا تاـمظنملا ريراـقت يف اهفينصت ىلع ظفاحت نيرحبلا اهلالخ تلظ ةليوط ماوعأ دعب كلذو ،دالبلا                 

ةميسج ةلكشم بيذعتلا اهيف      ١٩٩٩ و ١٩٧٥يماع نيب ،ةيلودلا       دع  ي ةلودك ةدـعاولا تاحالـصإلا تـناك      . ، 
دـهعلا ةكرت نم صلختلا ىلع كشوي ريغصلا دلبلا اذه نأ ىلع ملاعلاو ينيرحبلا بعشلا                ةنأمطل ةيوق لئاسر    

  .ةضيغبلا دئابلا
ماع يف ىسيع نب دمح ردصأ نيح سجاوهلاو كوكشلاب تطلتخا نأ لامآلا هذه ثبلت مل نكل  نأ دعب  (٢٠٠٢ 

بيذعت مئارج باكتراب معازم نوهجاوي ،نيلوئسم هيف حنمي ا        ) اًكلم راص   يئاـنجلا قيقحتلا نم ا      موسرم  وفع  ،
ا              . ةيئاضقلا تاقحالملا نمو   رـمأ اـهلالخ نيرحبلا يف بيذعتلا ىواكش ليجست ناك تاونس تضم نأ دعبو

ماع تاياهن يف هتابس نم بيذعتلا اوثعبي نأ اوررق ام ببسل نيينيرحبلا نيلوئسملا نأ ودبي ؛ا   امك ؛ ٢٠٠٧ردان
نع قّثوملا اهريرقت يف   شتوو ستيار نمويه  ةمظنم طبنتست    باوجتسالا ءانثأ ينامسجلا هاركإلا ةسايس ءايحإ  

رياربف يف رداصلا نيرحبلا يف وحن يف عقي يذلاو ٢٠١٠،  ريبكلا عطقلا نم ةحفص٨٠،   .  
اوـضرعت اـ            لا ةمظنملا دفو ىقتلا     ينيرحب اـًنطاوم نيرشـعب اهل ا  رقم كرويوين نم ذختت يتلا ةيلودلا ةيقوقح

 ٢٠٠٩ليربأ يف رداصلا يكلملا وفعلا بقع ءالؤه بلغأ حارس ةينيرحبلا نمألا ةزهجأ تقلطأ دقو ،بيذعتلل                
نيرحبلاب ًالقتعم١٧٨نع    .  

نيـضراعملا تاعومجم نع ةرداصلا ،ةر      يخألا ةرتفلا يف بيذعتلا معازمو تادافإ نع شتوولا ريرقت فشك         
تارهاـظت يـف مهتاكراشـم بقع ةينيرحبلا نمألا تاوق مهتلقتعا نيذلا ناسنإلا قوقح ءاطشنو نييسايسلا                

ةيضق مساب تفرع يتلاو      ٢٠٠٧ربمسيد يف ةضراعملا     ىواكـش شتوولا تاقيقحت تلوانت امك      ). صفحدج( 
ةيضق ا    ٢٠٠٨م  اع يف ) ناكزرك(ةيضق يف نيزجتحملا نم ددع معازمو         ريخأو مـهتا يـتلا    ) ةرـيجحلا (، 

مهتل باق نم عيمجو  . تارجفتملا عنص ىلع بيردتلل ايروسب ةريجحلا ةقطنم ىلإ اوهجوت مهنأب اهيف نوزجتحملا           
   ، تاذ اياضقلا يف نيرخآ نيزجتحم ةلباقمل ىرخأ تالواحم نأ ركذلاب ريدجو           ةيعيشلا ةيبلغألا نم شتوولا  ،  اه

ىلإ ريرقتلا راشأ قايسلا اذه يفو ،ماقتنالا نم اًفوخ هل اوضرعت امع ثيدحلا اوضفر               مهنأل ؛لشفلاب تءاب دق     
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. زاجتحالا ءانثأ مهتلماعم نع ثدحتلا نم مهورذح نيينيرحبلا نيلوئسملا نإ اولاق مهتلباقم تمت نمم ريثكلا نأ
ةفاضإلاب ،ثالثلا اياضقلا يف عافدلا نيماحم نم ددع ةلباقم ىلع دفولا صرح ا              ءاطشـنو نييفحص ىلإ     ضيأ  

  . ةيلخادلاو لدعلا ةرازوب نيلوئسم نع ًالضف ،نيينيرحب نييقوقح
اـهل ةـينيرحبلا نمألا ةزهجأ مادختسا نع ريرقتلا فشك يتلاو ،ملألا ةأطو تحت تافارتعالا عارتنا تاينقت                 

صـمخأ   ىلع برضلاو ،ةملؤم عاضوأ يف قيلعتلاو ،ءابرهكلاب قعصلا تلمش ،نيزجتحملا باوجتسا لالخ             
مهتيفصـتب تاديدهت نيزجتحملا ضعب ىقلت دقو ،فارطألاو عذجلاو سأرلا ىلع برضلاو             )ةقلفلا(نيمدقلا    ،

مهرسأ يف دارفأ باصتغاو لتق وأ مهباصتغا وأ ا    !!يدسج
اهقثو يتلا بيذعتلا تالاح عوقو ،شتوولا دفو ءاضعأ عم مهتالباقم لالخ ،ةدشب اوفن ن              وينيرحبلا نولوئسملا 

فـيز سـكعت ،اهل اوضرعت يتلا ةيساقلا ةلماعملا عاونأ نع نيزجتحملا تاياور قاستا نأ اومع                زو ،دفولا 
نيزجتحملا ءالؤه ل ب   .ق نم يسايسلا فطاعتلا بسكل ةليسو اهنأو ،تاياكشلاو تاياورلا هذه قيفلتو

 :مهدـح أ لاـقو ،تضـم ةبقحب قلعتت ةلكشم تناك يجهنملا بيذعتلا نأ نوينيرحبلا نولوئسملا معز كلذك               
ةحفاكم يف ةينيرحبلا ةموكحلا ةيدج ىلع اودكؤي يكلو ". اهب موقي نم ةقحالم يف نوداج اننكل ،عقت تاءاسإلا   "

ةرـتفلا يفف   . تالاحلا ضعب يف ةطرشلا ةمكحم ىلإ تليحأ ةطرشلا نم رصانع نإ نولوئسملا لاق ؛بيذعتلا             
ويلوي  نم لوألا نيب   وينوي ١٢ و٢٠٠٧  ءارجإ مت ٢٠٠٩  ًقيقحت١٦٣،  ةنادإلاب اهنم١٧ىهتنا ،ا   قيقحتلا نكل .  

نأل ؛ةطاسـبب كـلذو ،ءيـش ىلإ         هتنت مل ةريجحلاو ناكزركو صفح    دج اياضق يف نيزجتحملا ىواكش يف       
  !ءيش ىلع اورثعي مل ةيئانجلا تاقيقحتلا ةرادإ يف) بيذعتلل تاودأ(نع ثحبلل اوبهذ نيذلا طابضلا 

ججاح امك بيذعتلل ةقفلم تاياور ىلإ اوأجل دق مهتلباق نيذلا           صاخشألا نوكي نأ دعبتست مل شتوولا نأ مغرو         
اـهقثو يـتلا بيذعتلا تاياور عوقول نيركنملا نيلوئسملا معازم ىلع تدر اهنأ الإ ،نوينيرحبلا نولوئسملا                
، رـيرقتلا اهلوانت يتلا ةنيهملاو ةيناسنإاللاو ةيساقلا ةلماعملاو بيذعتلا تاياور ةيقادصم ىلع تدكأو ،ريرقتلا          

تاينقتلا هذه مادختسا بولسأو بيذعتلا تاودأو تاينقتب قلعتي اميف نيزجتحملا تاداهش قاستا ىلع   . ءانب كلذو
نأ ةمظنملا تدمعت ةلئسأ يهو     -شتوولا مهل اهتهجو يتلا ةيضيرحتلا ةلئسألا اولغتسي مل نيزجتحملا نأ امك            

ضرعت مهنأ اومعزي ملو    -مهلاوقأ ةحص نم تبثتلل مهيلع اهحرطت      يـتلا كـلت نم لوطأ تارتفل بيذعتلل او          
ريراـقت يـهو ،ةمظنملا اهتعجار يتلا ةيقيثوتلا ةلدألا نأ امك           . اهوفصو يتلا ريغ ىرخأ قرطب وأ اهوددح      

داـفأ ثيح ،نيزجتحملا تاداهشل ا                 يوق ا  معد ترفو ،مكاحملاو ةينمألا ةزهجألاو ةباينلاو ةحصلا ةرازو ءابطأ
مادختـسا ءارـج نوـكت دق تاباصإ نولمحي مهنأ ىلإ ريشي نيزجتحملا              صحف نأب تالاح ةدع يف ءابطألا       

  .مهتاياور يف اهوركذ يتلا تاينقتلا
تاماهتالا عيمج   ٢٠٠٩ربوتكأ يف تطقسأ دق ناكزرك ةيضق يف ترظن يتلا ةمكحملا نأ ىلإ ريرقتلا راشأو                 

ءابطألا ريرقتل ا           لا تأر ثيح   ؛يئزج عجري كلذ نأو ،مهيلع ىعدملا عيمج قحب ىـلع لوصـحلا نأ ةمكحم       
اهنإ تلاقو    ،هاركإلا ةهبش تحت مت تافارتعالا     ىـلإ اهرودـص بوسنملا تافارتعالا هذه نأ ىلإ نئمطت ال           " 

ا ا]تافارتعالا[اهرادهإ اهيلع نيعتي"هنأب تضقو " رايتخاو ةيعاوط مهنع تردص دق نيمهتملا عيمج اذه يفو ".  
اوناـك امدـعب ا            كحلا ءابطأ ةردق نأ ىلإ شتوولا تراشأ قايسلا         يباجيإ اًنسحت دعُت بيذعتلا ركذ ىلع نآلا ةمو
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قـحب بيذـعتلا عوـقو دـكؤت ريراقت اوردصي ال يك ،تا             ينيعستلاو تا ينينامثلا لالخ ،تاديدهتلا نوهجاوي   
  .نيزجتحملا

نوناـقلا ذـيفنتو تاقيقحتلا ءارجإ ةرورضب نيرحبلا ةموكحل اهزربأ تايصوتلا ضعب ميدقتب شتوولا تماقو    
ممألاـب ةيماسلا ةيضوفملا تعد دق شتوولا تناك اذإو         . هاياحض ضيوعتو ،بيذعتلا نع نيلوئسملا ةاضا     قمو

تـبلاط اـمك ،بيذعتلا معازم ةشقانمو نيرحبلا ةرايزل ةموكحلا نم ةوعد بلط ىلإ ناسنإلا قوقحل ةدحتملا                 
مـل اـهنإف ،بيذعتلا اياضق       نأشب ةينيرحبلا ةموكحلا ىلع ةلئسألا حرطب ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا سلجم            

قاـثيملا نم    ٨ةداملا مارتحاب نيرحبلا ةبلاطم ةرورضب ةيبرعلا لودلا ةعماجب ءاضعألا لودلا ركذت نأ سنت                
وأ ةنيهملا وأ ةيساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا وأ بيذعتلل صخش يأ ضيرعت رظحت يتلاو ناسنإلا قوقحل يبرعلا                 

  .ةيناسنإاللا
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  ةيطسوتموروألا ةكبشلا 
  رمحألا نوللاب ةيبرعلا لودلا يف ميظنتلا ةيرح عاضوأ مسرت

  
اـنوناق ةيرصـملا ةموكحلا رادصإ دض ةلوليحلل هتاقاط رصم يف يندملا عمتجملا هيف دشحي يذلا تقولا يف                  
ريياـعملل ةاـفاجمو ةوسـق رثكأ ودغيس هنأ ىلإ هدونب ضعبل ةديدع تابيرست ريشت ،ةيلهألا تايعمجلل اديدج                  

ةـيكرمنادلا ةمـصاعلا اهرقمو      ناسنإلا قوقحل ةيطسوتموروألا ةكبشلا   تردصأ  ؛يلاحلا نوناقل   ا نم ةيلودلا    
رـيرقتلا ماـقو     ةيطـسوتموروألا ةقطنملا يف ميظنتلا ةيرح عاضوأ نع ثلاثلا يونسلا اهريرقت           نجاهنبوك  ،

يه ةيطسوتم ةيبرع لود    ٩ةيطغتب   رصم   –رئازجلا   (:  ندرألا  –  نانبل –  ايبيل –  برـغملا  –  ايروـس  –   – 
سنوت–نيطسلف    .يبوروألا داحتالا لودوليئارسإو ايكرت ىلإ ةفاضإلاب )  

ميظنت ةيرح مارتحاب لصتي اميف روهدتلا وأ نسحتلا مييقتب حمست يتلا تارشؤملا نم ةعومجم          ريرقتلا مدختسي   
لـب تاـيعمجلل ةمظنملا نيناوقلاو تاعيرشتلا مييقت يف طقف رصحنت ال تارشؤملا هذهو ،تايعمجلا نيوكتو                

اـهب ىـظحت يتلا     ةنورملا ةجرد ريرقتلا سيقيو     . ةيلمعلا ةسرامملا يف تاعيرشتلا هذه قيبطت كلذك لوانتت       
               ، عمجتلا يف قحلا ةسرامم يف نوبغري نم مامأ تاموكحلا اهعضت يتلا ليقارعلاو دويقلا ىوتسم وأ تايعمجلا
ةـيناكمإو ،تاـيعمجلا نوئش يف لخدتلاو ،تايعمجلا لحو ،تايعمجلا ليجست ةمدختسملا تارشؤملا لمشتو              

يلاـقتربلاو رضـخألا ناولأ روهدتلا وأ        نسحتلا ةجرد ديدحت يف مدختسيو ،يبنجألا ليومتلا ىلع لوصحلا          
  .ةيبرعلا لودلا فينصت يف ةرادصلا ريخألا لتحا دقو ،رمحألاو

، ٢٠٠٩ماعلا لالخ ةيطسوتموروألا ةقطنملا يف ميظنتلاو عمجتلا ةيرح عاضوأ مييقتب موقي يذلا ريرقتلا ريشي       
    ٢٠٠٨ربمسيد يف قباسلا هريرقت رادصإ ذنم هنأ ىلإ          سحت ىوس ثدحي مل ىـلع ن         ،   سـحت ال وأ فـيفط ن

ىلإ هابتنالا ريرقتلا تفليو    . ريرقتلا اهيطغي يتلا نادلبلا نم يأ يف تايعمجلا نيوكت ةيرح عضو يف قالطإلا            
                  ، يرـيخلا لمعلا اهيلع بلغي يتلاو تايعمجلا فالآ دجوت ءانثتسا الب ريرقتلا اهيطغي يتلا نادلبلا لك يف هنأ

ةـضراعملا تاكرحب طبترت تناك اذإ الإ ،تاطلسلا عم ركذت تالكشم            ةيأ تايعمجلا هذه هجاوت ال نيح يفو        
رـيغ ناسـنإلا قوقح تامظنمب رمألا قلعتي امدنع ةمارصو ا                    مزح رثكأ ودغت تابوعصلا نأ الإ  ،ةيسايسلا

  .ةيموكحلا
عيرشـت ةـيلمع    يف اهيلإ ماكتحالاو ام دلب يف ةيلاربيللا ديلاقتلا رفاوت نيب يباجيإلا طابترالا ىلع ريرقتلا دكأ                

اذه يفو ،تايعمجلا نيوكتو ميظنتلاو عمجتلا يف قحلا ةسرامم يف ربكأ ةيرحب نينطاوملا عتمت نيبو ،نيناوقلا 
ردـق لقأب قحلا اذه ةسرامم هيف سانلل نكمي يذلا ديحولا يبرعلا دلبلا وه نانبل نأ ىلإ ريرقتلا راشأ قايسلا                    

  .يلهألا لمعلا مامأ اهعضو يفةيبرعلا تاطلسلا عربت يتلا ليقارعلا نم نكمم 
صاـخ لكشـبو ،ةـقطنملا يف ةيلاربيل رثكألا ةلودلا ةيرظنلا ةيحانلا نم دعُت ليئارسإ نإ ريرقتلا لاق اميفو                   
ىـلع صرـح ريرقتلا نأ الإ ،طاشنلاو ةيويحلا نم ربكأ ردقب ةيلهألا تايعمجلل حمسي امب ،دوهيلا اهينطاومل         

رـظحل ءاـطغك ،تايعمجلا لمعل ةمظنملا كلت فالخب ،تاعيرشتو نين           اوق مدختست ليئارسإ نأ ىلإ ةراشإلا     
هتنش يذلا موجهلا ريرقتلا دصرو . نيتلتحملا ةيقرشلا سدقلاو ةيبرغلا ةفضلا يف ةينيطسلفلا تامظنملا تايلمع        
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موجهلا يف برحلا نيناوق تاكاهتنا لوح ريراقت تردصأ ةيدوهي ةيليئارسإ تامظنم ىلع ةيليئارسإلا ةموكحلا 
تاـموكحلا ثح ىلإ ةيليئارسإلا ةموكحلا عفد يذلاو         ٢٠٠٩ماع يف ةزغ ىلع ليئارسإ هتنش يذلا يشحول         ا  ،

ىـلع تاـمظنملا ةردـق نـم دحت تاعيرشت                      نسب ديدهتلاو لب ،تامظنملا كلت ليومت فاقيإ ىلع ةيبوروألا
  .يبنجألا ليومتلل لوصولا

بلط ميدقت تامظنملا ىلع ضرفت ريرقتلا اهيطغي يتلا        نادلبلا عيمج نأ دجن ؛ليئارسإ ءانثتساب هنإف كلذ مغر          
يـف طاشـنلا ةسرامم لبق ةيعمجلل ًاطيسب ًاراهشإ كلذ بلطتيو           . طاشن ةيأ ةسرامم نم نكمتت نأ لبق ليجست       

رـشابت نأ اـ                   يرظن تاـيعمجلل نكمي ثيح ؛ةينيطسلفلا ةطلسلا قطانمو ايكرتو برغملاو رئازجلا لثم نادلب
ةـهج ةيأ وأ ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو وأ ةيلخادلا ةرازو نم صيخارت ىلع لوصح              لا راظتنا نود اهتطشنأ   

لكشـبو اـًنايحأ يناعت ناسنإلا قوقح تامظنم ضعب نأ الإ           . تايعمجلا ىلع فارشإلا نع ةلوئسم ةيموكح     
 اهمرحي ام وهو ،ةمظنملا وأ ةيعمجلا ليجست بلط مالتسا تالاصيإب اهديوزت ضفر نم نادلبلا كلت يف يلمع  

  .طاشن يأ ةسرامم نم اهعنمي يلاتلابو ؛ةينوناقلا ةفصلا باستكا نم
نوناـق موـقي يتلا ندرألا لثم لودلا نم ددع يف عساو قاطن ىلع متت يتلاو ةلودلا تالخدت ريرقتلا دصر                    
مالعإ اهيلع ضرفيو ،ةلبقملا اهتطشنأل ةيونسلا اهتطخ ةموكحلل مدقت نأ ىلع تامظنملا رابجإب اهيف تايعمجلا            
هذـه روضـحل نيفظوـم بادتنا ةموكحلل نكميو ،نيعوبسأب هلبق ةيمومعلا اهتايعمج داقعنا دعومب ةموكحلا                

لكشـب تاطلسلا موقت رئازجلا يفو  . تارارقلا ضعب صوصخب اهتقفاوم ىلع لوصحلا يغبنيو ،تاعامتجالا  
نم ٢٠٠٦ماع يف رداصل ا ةينطولا ةحلاصملاو مالسلا قاثيم دقتنت يتلا ،ناسنإلا قوقح تامظنم عنمب مظتنم  ،

سنوت يفو  . تامظنملا هذه يف نيطرخنملا ءاطشنلا ىلع قانخلا قييضتب موقتو ،اهتاطاشن وأ اهتاعامتجا دقع            
نـم ةدـحاو عورف عنم ىلع تاطلسلا تبأد ًالثمف ،ةمارصلا ةغلاب دويق ضرف نم ةيقوقحلا تامظنملا يناعت       

تجا دقع نم ا         ليجسـتلا تابلط لك ةموكحلا تضفر امك       . ةيلخادلا اهتاعام ينوناق اهب فرتعملا تامظنملا مدقأ
ةزـهجأ نم ةقيصل ةبقارمل ءاطشنلا ضرعتيو ،يضاملا دقعلا ىدم ىلع ناسنإلا قوقح تامظنم اهتمدق يتلا                
مادختساب مهدض ةموكحلا اهب موقت يتلا هيوشتلا تالمحل نوضرعتي امك ،ةيدسجلا تاءادتعالل اًنايحأو ،نمألا              

  .مالعإلا لئاسو
درلا مالتسا مدع نأ ىلع يبيللا تايعمجلا نوناق صني ًالثمف ؛ةديرف عاضوأ نم ميظنتلا ةيرح يناعت ايبيل يفو              
يمـسرلا ضفرلا ينعي ةيعمجلا ليجست بلط ميدقت نم ةددحم ةرتف لالخ ماعلا يبعشلا رمتؤملا نم يباجيإلا                 

نو تايعمجلا سيسأت ىلع ةعساو ا           ةوسـقلا ةـغلاب تابوقع ضرفتو ،اهطاش       دويق ايبيل ضرفتو ،لوبقلا سيلو
  .١٩٦٩ماع ةروث ئدابمل ةضهانم تاطلسلا اهربتعت تاعومجمل ءامتنالاب نونادي نم قحب مادعإلا ىلإ لصت 

ئراوطلا ةلاح لغتست يتلا ةموكحلل يمويلا زبخلا ةباثمب ناسنإلا قوقح ءاطشن ةقحالم تحبصأ ايروس يفو               
يف ١٩٦٣ماع ذنم دالبلا ىلع ةضورفملا       ايلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم ىلإ ءاطشنلا ةلاحإ         ةموكحلا لصاوت امك   .  

يتلا ،ةيملسلا مهتطشنأ ةلوازم نمو رفسلا نم مهعنمو ءاطشنلا لاقتعاو تامظنملا قلغب يندملا عمتجملا قنخ               
ىدـحإ ةـبقارمب يقوـقح طـشانو ماـحم مايق تناك ول ىتح ةينوناق ريغ ةطشنأ تاطلسلا اهتربتعا املاط                    

ةمظنملا يسسؤم نأشب ةينمألا ةزهجألا يأر عالطتسا ةرورض ىلع يروسلا نوناقلا صني امك             . تامكاحملا
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مل اذهلو ؛تامظنملا ليجست ةيلمع يف ةيعامتجالا نوئشلاو لمعلا ةرازو اهب موقت يتلا تاءارجإلا نم ءزجك                
  .ناسنإلا قوقحب ةينعم ةيروس ةمظنم ةيأ ليجست متي

موقت ةيرصملا ةينمألا تاطلسلا نإف ،ةينمألا ةزهجألل ةعساو تايحالص حنمي          ايروس يف نوناقلا ناك اذإ نكل       
ةزـهجألا تحنم دوقع ذنم ةدتمملا ئراوطلا ةلاح        . يرصملا تايعمجلا نوناق يف دنس نود ةلثامملا اهتالخدتب       

رصـم يـف تايعمجلا لحو طاشنو سيسأتو نيوكت ىلع سوململا يبلسلا هرثأ هل ناك ا                   ؛ عساو اًذوفن ةينمألا
تاـمظنملا ضعب ربجتو ،مهيلع قانخلا ق                  يضتو ،بثك نع ءاطشنلا ةعباتمب رصم يف موقت ةينمألا ةزهجألاف

ا       ٢٠٠٧ماع يف رصم تدهشو     . ةيبيردت تارود وأ تاودن ءاغلإ ىلع      ماكحأ نأ الإ نيتيقوقح نيتمظنم قالغإ  
ةرازو ةـنميه نم تايعمجلاو تام      ظنملا هيف يناعت يذلا تقولا يفو     . ىرخأ ةرم ةايحلا ىلإ امهتداعأ ةيئاضق     

يندملا عمتجملا نإف ،يبنجألا ليومتلا ىلع اهلوصح يفو تايعمجلا طاشن يف اهتالخدتو يعامتجالا نماضتلا              
تارواشـم نود ةيرصملا ةموكحلا هغوصت ،تايعمجلل ديدج نوناق رادصإ نيماع وحن ذنم رظتني يرصملا               

يلاحلا ينوناقلا نم ا          ابيرستلا لك ريشتو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا عم        دادبتساو اًقالغنا رثكأ ودغيس هنأ ىلإ ت
  .ميظنتلا يف قحلا ةرداصم يف ةيذيفنتلا ةطلسلا ةبغر ققحي امب

نيوكت ةيرح ىلع رثؤت يتلا تاسايسلاب ةقطنملا يف تايلقألا رثأت ةشقانمل ًالماك ًالصف ريرقتلا صصخي اميفو                
يـهو   GONGOsتاـموكحلل ةـعباتلا ةـيموكحلا ريغ تا         مظنملا ةرهاظ يمانت دصري هنإف ،تايعمجلا       ،

ةـيلودلا تارمتؤـملاو تاـعامتجالا روضحب اهولثمم موقيو تاطلسلا نم ا                  يرس ا  معد ىقلتت يتلا تامظنملا
ريرقتلا ركذو  . ةلقتسملا ةيموكحلا ريغ تامظنملا يلثمم ةمجاهملو تاموكحلل ةديؤملا ءارآلا حرطل ةيميلقإلاو          

ائارلا دعُت سنوت نأ   .رخؤم رصم اهب تقحل مث ،تامظنملا نم ةيعونلا هذه لثم سيسأت يف ةقطنملا يف ةد
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  نوشقاني فينجو سيرابو نطنشاوو ليسكورب يف ءاربخلا
  !ةيبرعلا" باقعلا نم تالفإلا ةحاو "

  
   

هرـيرقت   ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم قلطأ ناسنإلا قوقحل يملاعلا مويلاب تالافتحالا عم نمازتلاب              
ةـحاو  "ناوـنع تـحت كلذو ،يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقح عاضوأ تاروطت دصري يذلا يناثلا يونسلا       

  ". باقعلا نم تالفإلا
نم نماثلا يف ةرهاقلا ةيرصملا ةمصاعلا هتدهش يفحص رمتؤم يف ريرقتلا قالطإ ىلع ةرهاقلا زكرم صرح           

ةلصلا تاذ تاروطتلا زربأ  ريرقتلا   ضرعتسيو. ٢٠٠٩ربمسيد   ناسنإلا قوقحب    يف     ـيبرع دلب   ١٢  ىـه   ا   ،
            ، نميلاو نيرحبلاو ةيدوعسلاو قارعلاو نيطسلفو ايروسو نانبلو نادوسلاو برغملاو رئازجلاو سنوتو رصم

ةيبرعلا لودلا ةعماج رود    ليلحت نع الضف   ةلصلا تاذ رومألا يف      امك     اـ     ،   تاـموكحلا ءادأ   مييقت ريرقتلا مدق
نـع لـماك لصفل هصيصخت ىلإ ةفاضإلاب         ،ةدحتملا ممألا يف ناسنإلا قوقحب ةين     عملا تائيهلا مامأ ةيبرعلا     

   .يبرعلا ملاعلا يف ءاسنلا عاضوأ
عم ةنراقملاب ىتح ،روهدتلا نم ديزملا ىلإ هجتت ،ةقطنملا يف ناسنإلا قوقح ةلاح نأ ىلإ لصوت يذلا ريرقتلا 

ةـيبرعلاو ةيرصـملا فحصـلا تمتها       ثيح ،ةعساو ةيمالعإ ةيطغتب يظح ؛       ٢٠٠٨ماع   روهدتملا عضولا 
  .هتاجاتنتساو هتاصالخ مهأ زاربإو هتيطغتب ةيسنرفلاو ةيناطيربلاو ةيكيرمألاو

يف   ريرقتلا ضرعب رياني رهش يف ةرهاقلا زكرمل      يذيفنتلا ريدملا   يريجفلا زتعم   ماق دقو    ةـيكيجلبلا ةمصاعلا    
كلذو لسكورب لربلاب ناسنإلا قوقح ةنجل عم تاعامتجا ةدع يف        ،  يبوروألا ير  ازولا سلجملاو يبوروألا نام    

ا شقون نأ قبس    دق ناك و ،ةيبوروألا ةيضوفملاو  ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم     يفةريدتسم ةدئام يف ريرقتل        
ةرهاقلا زكرم ريدم نسح نيدلا       يهب ةكراشمب ،ارسيوسب فينج يف ن     اسنإلا قوقحل  ريدـم ثيم   ـس يمريجو   

فينج يف ةرهاقلا زكرمبتكم رادأو  ةيضوفملاب طسوألا قرشلا مسق قسنم ىلوملا دبع مدآ راوحلا،   .  
،   ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىلإ هترايز لالخو         كراش ،ةيقوقحلا تايلاعفلا نم ريثك يف هتكراشمو      رياربف يف

ةيكيرمأ تامظنمو تاعماج ةدع نم ةوعدب        – نسح نيدلا ىهب   يونسلا ريرقتلا ةشقانمو ضرع يف       –  ةحاو " 
باقعلاو ةبساحملا  نم تالفإلا  تاعماج اهتمظن تاودن يف      "  ةسسؤمو " ايبمولوك"و" سولجنأ سول "و" درافراه"، 

يـف ريرقتلا ضرع يف اوكراش ءاربخلاو ءاطشنلا نم ةعومجم نأ ركذلاب ريدجو             ". يلودلا مالسلل ىجينراك  "
،  بـت   كم ريدم ،ثيمس ى   مريجو ،ةرهاقلا زكرم ةرادإ سلجم وضع ،ىلجم ىناه       : مهو تاودنلا كلت   فـينج

  .نوات جروج ةعماجب ذاتسألا ،نوارب ناثانو ،ناسنإلا قوقح تاساردل قشمد زكرم ريدم ،ةدايز ناوضرو
ناسـنإلا قوقح ةرادإ نم      ١٠ةكراشمب ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو يف ةريدتسم ةدئام يف         ريرقتلا شقون امك      

رلا عم ناسنإلا قوقح يعفادمل عامتجا يف       يهب ة كراشم نع الضف  . اهب هئادهإو ،امابوأ كاراب   يكيرمألا  سيئ   
  .ريرقتلا نم ةخسن



 ٢٤

م نأ ا      قوـقح ةـلاح ةشقانمل سيراب يف ةودن        لبقملا سرام رهش يف دقعيس      ةرهاقلا زكر   ضيأ ركذلاب ريدجو
عم نواعتلاب كلذو    "باقعلاو ةبساحملا نم تالفإلا ةحاو    "يونسلا هريرقت لالخ نم يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا           ،

، روألا ةكبشلا ناسنإلا قوقحل ةيسنرفلا ةطبارلاو ،ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةيلارديفلاو ،ناسنإلا قوقحل ةيطسوتم
ماعلا نيمألا يمزايلا سيردإو ،ةكبشلا سيئر يبودنج لامك اهيف ثدحتيو ،سيراب يف ةيسايسلا مولعلا دهعمو               

يف ا  يس يذلانسح نيدلا يهبو ،ةطبا     رلل يرخفلا سيئرلا انايبوت ليشيمو ،ةيلارديفلل       يف تاعامتجا   ضيأ كراش  
  .زكرملل يونسلا ريرقتلا تاصالخ لوح ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو

يرقتلا لوح ةرهاقلا زكرم    اهدقعيس ىرخأ ةودن  كلذك ،سرام رهش دهشيس      ، فـينجب ةدحتملا ممألا رقم يف ر       
 .نيرخآو ،ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرم سيئر بجر ليبن ةكراشمب
 


