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  ةيحاتتفا
  ىروش الو سلجم الو تاباختنا ال

  
تاـكاهتنالا نم ةليوط ةمئاقب      2010وينوي نم لوألا يف ىروشلا سلجمل يفصنلا ديدجتلا تاباختنا تهتنا             ،

تاكاهتنالا نع نيلوئسملا ةبساحمو تاباختنالا ةداعإ ىلإ ةيطارقميدلا نادلبلا يف يدؤت دق يتلا ،تازواجتلاو              
ةـليلق راـبغ تارذـك   غلبتامهم ،رصمك دلب يف تاقورخلا كلت ودبت نيح يف ،حضاف           لا ريوزتلاو ةميسجلا    ،، 

نيب تاباختنالا تاذ ودغت كلذ مغرو ،ةيفافشلاب مستت ال تاباختنا جئاتن نع ،ثارتكا نود نولوئسملا اهضفني                
ا هل نمضي   ،ئش يأ لعفل ،هتموكحو ،دعتسي مكاح بزحل رخفلا ردصم اهاحضو ةليل            يأ يف ة  قحاسلا ةيبلغأل  

فالآ اهدـيدرتو اه    ؤاعدتـسا متـي نأ    ىلع ةداعلا ترج يتلا     ) ةهازنلا(ةثج ىلع كلذ مت ول ىتح       . تاباختنا
  .ةهيزن ريغ تاباختنا يف مكاحلا ينطولا بزحلا ءاضعأ هزجني حساك زوف لك فصو يف ،تارملا
  
  تاباختنالل يندملا عمتجملا ةبقارم عنم

هنم صلختلا مت ،كاذنآ اًغلاب ا           ذلاو تاباختنالا ىلع يئاضقلا فارشإلا      جرح ةموكحلاو ينطولا بزحلل ب  بس ي
تاونسـلا لالخ بستكا يذلا يندملا عمتجملل ةبسنلابو        . 2007سرام يف تمت يتلا ةيروتسدلا تاليدعتلا يف        

نم ةعفص ،عارتقالا موي نم نيعوبسأ وحن لبق ،ىقلت دقف ؛تاباختنالا ةبقارم لاجم يف ةعساو ةربخ ةيضاملا                 
ح ا رصو يندملا عمتجملا ةباقر عطاق لكشب ضفر ثيح ،تاباختنالل ايلعلا ةنجللا سيئر ميسن راصتنا راشتسمل
نأ رـبتعاو  "ةـماعلا ناجللا ىف وأ تاباختنالل ايلعلا ةنجللا ىف ءاوس ةاضق نحنف   ؛ةبقارملا قوف نحن    : "ًالئاق  ،

يعرف ةنجل فلأ   35يلع نوفرشي نيذل    ا ،ةيعرفلا ناجللا ءاضعأ    ؛ةهازنلاو ةديحلاب مهل دوهشم صاخشأ مه      ة،   
  .يندملا عمتجملا ةباقرل ةجاحلا هعم يفتنت يذلا رمألا

يـتلا تاءاتفتسالاو تاباختنالا ةهازن لوح لدجلا نم بيرق خيرات ةءارق تاباختنالل ايلعلا ةنجللا سيئر تاف                
نـم ددـع يـفالت يف ءاض    قلا تاحاس غلب يذلا لدجلا اذه جئاتن نم ةدافإلا عيطتسي ناكو ،رصم يف ترج             

ىـلع ءاضـقلا فارـشإ نع ا                . هتنجل اهتبكترا يتلا ءاطخألا     ريرقت ردصأ دق ةاضقلا يدان نأ ىلإ ًالوأ ريشن
ويام 25يف روتسدلا ليدعت ءاتفتسا   مهل نكت مل ةماعلا ناجللا ءاسؤر نأ ريرقتلا هيلإ صلخ امم ناكو 2005   ،

نيفظوـم اوناـك ةـيعرفلا ناجللا ءاسؤر نم ةقحاسلا ةيبلغألا        نأو ،ةيعرفلا ناجللا لامعأ ىلع ةيلعف ةباقر        
ةيعرفلا ناجللا هذه نأ ينعي يذلا رمألا ؛ةطرشلا لاجر نم بيهرتلل اوعضخو،ةناصحلاو لالقتسالانودقتفي    

نيبخانلا ةدارإ ريوزتل ا        أ  يذلا ،يئاضقلا فارشإلا دوجو تقو اذه ناك       . حرسم تناكو ،ةاضقلا ةباقر نم تتلف
تايحالصـلا يـفو نيفظوـملا ءالؤه رايتخا ةقيرط يف ريغت يذلا امف ؛هنود نآلا ةماعلا تاباختن                 الا يرجت 

ىتحو   2005ماع ذنم مهل ةحونمملا      مهدعاسي لالقتسالا نم رفاو ردقب نوظحي مهن إلوقلا نكمي ىتح ؛ 2010 
  .؟نيتيضارتفا ةهازنو ةديح نم هنوكلتمي ام ليعفت ىلع
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اـيلعلا ةـنجللا سيـئر عم ةيئاضق ةكرعم يندملا عمتجملا تامظنم تضاخ          2005ماع يف هنأ يناثلا رمألا        
دقو  !)تاباختنالا ىلع ةباقرلاب يندملا عمتجملا تامظنمل حامسلا كاذنيح تضفر يتلا         (ةيسائرلا تاباختنالل     ،

دـملا عمتجملا تامظنم قح نأ دكأ ا                 يخيرات ا  يـف ين   مكح ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا رادصإ ىلإ ةيضقلا تهتنا
موـي حابص ةيسائرلا تاباختنالل ايلعلا ةنجللا تنلعأ هيلع          . اهل ليصأ قح وه ةيباختنالا ةيلمعلا ةعباتم         ءانبو

  .ناجللا لخاد نم تاباختنالا ةبقارم يندملا عمتجملا تامظنمل نكمي هنأ عارتقالا
ىوعد ناسن إلا قوقحل ةيرصملاةمظنملا تماقأ دقف ؛ركذت داكت ال ةفيفط تافالتخاب ،هسفن رركي خيراتلا نأكو            

حنـم نـع ةـنجللا عانتمإب ىبلسلا رارقلا ءاغلإب تاباختن           الا ىلع فارشإلل ايلعلا ةنجللا سي     ئر دض ةيئاضق  
عمتجملا تامظنمل يرادإلا ءاضقلا ةمكحم ترصتنا عارتقالا موي يفو    . اهيبقارمل ةبقارملا تاحيرصت ةمظنملا   

  .تاباختنالا ةبقارم يف اهقح تدكأو يندملا
ءا             سـلجملاو تاـباختن    الل ايلعلا ةنجللا ضفر   رج سأيلاب بصت مل يندملا عمتجملا تامظنم نأ ركذلاب ريدج

ةـبقارملا ىلع ترصأ يتلا تامظنملا تنلعأو ،ت        اباختنالا ةبقارم تاحيرصت  اهحنم  ناسنالا قوقحل ىموقلا    
الل ةبقارميف  ةيعرش دمتس   ت اهنأ اـهيلع تقدـصو تـعقو ىتلا ةيلود        لا تادهاعملاو تايقافت  الا نم تاباختن   

ءزج تحبصأو  ،ةبقاعتملا ةيرصملا تاموكحلا   روتـسدلا نم   ) 151(ةداملا ماكحأل ًاقفو ىنطولا اهنوناق نم       ا   
 ثيح ؛ىرصملا صن ىـف عارـتقالاو حـشرتلاو ةماعلا ةكراشملا ىف نينطاوملا قح ىلع تايقافتالا كلت ت                
تامظنم قح ىنعي ام وهو ة،هيزنو ةرح تاباختنا   . تاباختنالا ةبقارم ىف ىندملا عمتجملا 

بزحلاو ةموكحلا نم ةديدش ةضراعم تاونس ذنم هجاوي تاباختنالا ىلع ةباقرلا يف يندملا عمتجملا رود نإ                
ىلع ةردق نآلا ىتح تتبثأ يندملا عمتجملا تامظنم نكل ،امهل ةعضاخلاو ةبرقملا ةيمالعإلا رئاودلاو مكاحلا               

روتسدلا هلفكي يذلا اهقح عازتنال ؛ىرخألا ولت ةرملا ،مكاحملا تاحاس يف ةينون            اقلا كراعملا ضوخو دومصلا   
ةـيقطنملا ججحلا حرطب ماعلا لاجملا يف كابتشالا ىلع اهتردق كلذكو ،ةيباختنالا ةيلمعلا ةبقارمو ةعباتم يف                

ام وهو ،نيبخ   انلا ةدارإ ريوزت حضفو فشك يف يندملا عمتجملا رودب فارتعالا نم صانم ال هنأ دكؤت يتلا               
يأ ءاـنثأو لـبق ،اههيوشـت ةـلواحمو يندملا عمتجملا تامظنم ىلع اهنيعب رئاود هّنشت يذلا موجهلا ر                     سفي

  .اهبقارتس اهنأ تامظنملا نلعت ةماع تاباختنا
  
  !لزاهملاب جعت تاباختنا

، تألتما تاباختنالا ةبقارمو ةعباتمب تماق يتلا ،يندملا عمتجملا تامظنم اهتردصأ يتلا ريراقتلا عاونأ عيمجب   
ةيرصـملا ةـيعمجلا تردـصأ دـقو        . اهتمرب ىروشلا تاباختنا ةيلمع تخطل يتلا تازواجتلاو تاكاهتنالا       

ريراقتلا هذه تدصرو   . تاباختنالا ةبقارم يف اهطاشن نع ريراقت ةتس اهدحو ةيعمتجملا ةكراشملاب ضوهنلل          
ةيلخادلا ةرازو    مايق قاروأ ميدـقت ءاـنثأ نيحـشرمل       ا ةقياضـم دمعت  و ةي باختنالا رئاودلا ليدعت ىف   لخدتلاب   
نيملسملا ناوخإلا ةعامج يحشرم راصنأل لاقتعا تالمح        مهحيشرت   نشو لاـمعأ  نأ ريراـقتلا تدـكأو      . ، 
تدهش ةيباختنالاةياعدلا ىنطولا بزحلا ىحشرم كاهتنا   اـيلعلا ةـنجللا اهتردـصأ     ىـتلا دـعاوقلل  مكاحلا  
ثيح؛ةلودلل ةكولمملا ةماعلا تآشنمللنيحشرملا مادختس امدعب تاباختن الل ترشتنا  تاتفال  يحـشرم دـييأت     
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شنملاناردج ىلعمكاحلا بزحلا  ةماعلاتآ  نم  ن وزراب ءاضعأ ماق امك ،بابش زكارمو تايفشتسمو سرادم  
لقنلا لئاسو ينطولا بزحلا مدختسا امك . بزحلا ىحشرمل ةياعدلا ىف ةيموكح تأشنم لالغتساببزحلا ىف 
ةيرسـل ةاـعارم ن     ود يعاـمج تيوصت تايلمع تدهش يتلا ناجللا ىلإ نيبخانلا دشح يف ةلود            لل ةكولمملا 

بزحلا يحشرم حلاصلو ،ناجلل لوخدلا نم نيبخانلا عنمل ةجطلب لامعأ ناجللا نم ددع              دهش امك . تيوصتلا  
  .ينطولا

اس تغالل  نع تضاغت ا    هنإف ؛ةينيدلا تاراعشلل ناوخإلا يحشرم مادختسا دصرب ايلعلا ةنجللا تمتها نيح يفو           

مهسفنأل ةياعدلا يف ، ولیست فق ط ال شعارات الدینی ة،       مؤسسات الدینیة  لل  الحزب الوطنى  مرشحي ض  .   رـعت امك
نيحشرملا يبودنم    نم ددع  نيبخاـنلا نـم تاعومجم تعن          ناجللا لوخد نم  عنملل     م اميف ،يندبلا ءادتعاللو  

يـف نيحشرملا دحأ بهذ ،قاسو مدق ىلع يرجي تا  قاطبلا ديوست ناك امنيبو. ىرخأ ناجل لوخد نم مهسفنأ    
  ! هنم ًالدب تيوصتلاب ماق مهدحأ نأب ئجوف هنأ الإ هتوصب ءالدإلل تاباختنالا

تاظفاحملا   عيمجب ف ارغلتلا بتاكم نأ تدكأ يندملا عمتجملا تامظنم ريراقت نأ مغرو          اهيلع دفاوت دق   ددـع      
تافارغلتو تاسكاف لاسرإل نينطاوملا      نم ريبك  قلعتي اميف مهاواكش ىلع يوتحت تاباختنالل ايلعلا ةنجللا        ىلإ   

ةيباختنالا ةيلمعلا  تباشىتلا تافلاخملاو تاكاهتن    الاب ىلع حوضوب دكأ   تاباختن  الل ايلعلا ةنجللا سيئر   نأ الإ ؛     
  !ةيباختنالا ةيلمعلا ريسب ةقلعتم ىواكش ىأ هيقلت مدع
  
  !أوسأ مداقلاو ةيلزه ةفورب ىروشلا

ولا بزحلا  وحشرم حستكا دقف ؛اهلكأ تتآ تاكاهتن     الا يف ةل  وذبملا دوهجلا  لشـفو ،تاـباختنالا جئاـتن ينط        
حاجن لوح ةيوق كوكش موحتو ،دحاو دعقمب ولو زوفلا يف ناوخإلا             وحشرم ةـضراعم  لابازح  ألانم   ةعبرأ 

دغلاو عمجتلاوليجلا ىه    ىرصانلاو   ةجيتن ءاج مهحاجن نأ ىلإ ةديدع ةيفحص ريراقت تراشأ ثيح              تاقفصل ، 
اـ   13ةكراشمب ىلوألا ةرملل تيظح دق ماعلا اذهل ىروشلا سلجم تاباختنا تناكو            . ينطولا بزحلا عم    بزح  

ا نيلقتسملاو ناوخإلا ىلإ ةفاضإلاب    ،ضراعم تال يدعتلا يف زاح دق ىروشلا سلجم نأ ىلإ اذه عجري امبرو          .  
لا ىلإ يعسلل عيمجلا ت 2007ماع ةريخألا ةيروتسدلا     . هدعاقم نم ةصح ىلع لوصحزفح تايحالص

ت    ةداملا   صن تاليدعتلا كلت بجومبف ىلع روتسدلا نم     195  يـف ىروشـلا سـلجم ىأر       ذخأ  نـم لـك        :
ةـيعامتجإلا ةـيمنتلل ةـماعلا ة       ـطخلا عورشم  ؛  روتسدلا داوم نم رثكأ وأ ةدام ليدعتب ةصاخلا تاحارتق        الا

وأ ةـلودلا يـضارأ ىف ليدعت اهيلع بترتي   ىتلا تادهاعملا عيمجو فلاحتلاو حلصلا تادهاعم  ؛  ةيداصتقالاو  
ةيروهمجلا سيئر هليحي ام ؛ ةيروهمجلا سيئر هيلإ اهليحي ىتلا نيناوقلا تاعورشم    ؛  ةدايسلا قوقحب قلعتت ىتلا   

امأ .ةيجراخلا وأ ةيبرعلا نوئشلا ىف اهتسايسب وأ ةلودلل ةماعلا ةسايسلاب لصتت تاعوضوم نم سلجملا ىلإ                 
روتسدلا نم  76ةداملا   ىتلا   ،  صاخـشألا راـيتخا يف ةبارغو ا                ددشت طورشلا رثكأ نم ةعومجم ىلع لمتشت

ةيروهمجلا سيئر  بصنمل مهسفنأ حيشرت يف نوبغري نيذلا      ىروشلا سلجم    تحنم دقف  ،  لعجي ،ا     زيمتم ا   عضو
ي نأ  ،ةيروهمجلا سيئر بصنم  لحشرتلا طورش دحأ     ةسائرلل حشرمب مدقتلا ىف بغارلا بزحلا        نوك  زاـح دق    
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سلجم ىف  ادعقم الا قيرط نع بعشلا وأ ىروشلا        لوصـحلا لقتسـملا حشرملا ىلع ىغبني    نيح يف    ؛باختن 
وضع25ةيكزت ىلع  نما  سلجم  ىروشلا  حشرتلا نم نكمتيل   .  

دـق ،بعشلا سلجم لباقم تايحالصلا نم ليلقلا ردقلا اذهب ىظحي يذلا ،ىروشلا سلجم تاباختنا تناك اذإف                 
ةجاجفلا ةديدش  ) ةفورب(ةباثمب تناك اهنأ دب الف ؛ةميسجلا تاكاهتنالاو تازوا         جتلا نم لهذملا مكلا اذه تدهش     

ا أ 4لالخ يرجتس يتلا بعشلا سلجم تاباختنا هدهشتس امل          بزحلا ةنميه ةيئاهنلا ةجيتنلا ودغتل     . بيرقت رهش
ماع ةيسائرلا تاباختنالا ةعقومل ا             يتلاو   2011دادعتسا ،ىروشلاو بعشلا يسلجم ىلع ينطولا دادعتسالا أدب  ، 

نوناـق رادـصإ نود هباوبأ دصوأ يذلا ناملربلا ةقفاومو اهيلع فارشإلا ةنجل ءاضعأ ليكشتب ؛مايأ لبق اهل                
هعورشم م          فدـهب ؛ٍنيلقتسملاو ةضراعملا نم يناملرب بئان        100دق يذلاو ،ةيسايسلا قوقحلا ةرشابمل ديدج  

ةلبقملا تاباختنالا ةهازنو ةيرح  ل ةيقيقح تانامض  ريفوت   تاباسح جراخ تانامضلا هذه ريفوت نأ ودبي نكلو            ،
  .نوناقلا عورشم ةشقانم مامأ داصرملاب اوفقو نيذلا ةيبلغألا باون
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؟ىروشلا تاباختنا ةيطغت يف مالعإلا تاز    يحَت ةنادإ دعب اذام
    

ـبغو ةسايسـلا زاـغلأ تلعف امك نييرصملا ةغمدأ ىلع ةبهتلملا سمشلا طايس رثؤت مل          2005فيص يف    را ، 
نـم راص دق هنأب نييرصملل ةغ       وارم ةراشب تلمح ةيروتسد ةدام نع تضخمت ؛ةلجعتم ةيروتسد تاليدعت         

ةيسفانت ةيسائر تاباختنا يف مهمكحي نم اوراتخي نأ ،ا    . ريخأ ،مهقح
لصـتت ةـيرث ةـبرجت يف طارخنالا ىلع كشوي ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم ناك تقولا كلذ يف                   

ةيطغت مييقتو دصرل دعتسن انك ةقد رثكأ لكشب. ةنوآلا كلت يف نييرصملا مامتها روحم تناك يتلا تاباختنالاب  
ف              رعتلا فدهب كلذو ؛ىلوألا ةيرصملا ةيسائرلا تاباختنالا يف نيحشرملا تالمحل عوبطملاو يئرملا مالعإلا

مالـعإلا ةردـق نم ققحتلاو ،ة   يعوضوملاو ةئفاكتملا ةيمالعإلا ةيطغتلا يف مهقحب نيحّشرملا عُّتمت ىدم ىلع      
  . عارتقالا موي مهتارارق ذاختا ىلع مهدعاست نينطاوملل ةيفاو تامولعم ميدقت ىلع

ةيقرشـلا اـبوروأ نم يلود ريبخ مهبيردت ىلوتو ،بابشلا نيدصارلا نم قيرف نيوكت مت ةرهاقلا زكرم يف                  
نويزفيلتلل ىرخألاو  ةفاحصلل ىلوألا ،نيتعومجم ىلإ قيرفلا مسقناو ،يرصم ثحاب ةنواعمب         زـكرم رركو   .  

هسـفن ماعلا يف ةيناملربلا تاباختنالا تالمحو كراعم نوتأ علدنا ذإ ؛نيرهش نم لقأب اهدعب ةبرجتلا ةرهاقلا    ،
يفيكاليلحتو ةيمك تارشؤم نالمحي نيريرقت ةليصحلا تناكو    نـم لوألا وـه ،قيبطتل تعضخ يتلا ةن   ا   يعلل  

  .تاباختنالل مالعإلا ةيطغت دصر يف ةيملع ةيجهنمل ،رصم يف هعون
زكرم ناك يتلا ،ةيلحرملا ريراقتلا ءادصأ                   نأ يف لّثمت اهدحأ ،ةدع تارشؤمو سيياقمب ةحجان تناك ةبرجتلا

 ،ةـيباجيإ تاحيرصـتب ىـلدأ يذلا مالعإلا ريزو مامتها تبذج ،ةيباختن           الا تالمحلا ءانثأ  اهردصي ةرهاقلا   
دـعبو ،مويلاو   . مدختسملا دصرلا جهنمو ةبرجتلا ىلع فرعتلل يم      العإلا دصرملا نع نيلوئسملا عم عمتجاو     

ودـبي ؛رصم يف ةماعلا تاباختنالا لالخ مالعإلا لئاسو ءادأ دصرل ةيجهنم ةبرجت لوأ ىلع تاونس                 5وحن    
ئادأو اهتيجيتارتسا ىلع أرط ا    غت ةمث ن  إ عيمجلل لوقت نأ ديرت مالعإلا ةر      ازو نأ   نم ديفتست نأ تررقو ،اه     ريي

يتلا ةنجللا ربع ؛كولسلاو ريسلا نسحب ةدمتعم ةداهش جارختسا يف ىروشلا سلجمل يفصنلا ديدجتلا تابا ختنا
ىروشلا سلجم تاباختنالةعومسملاو ةيئرملا مالعإلا لئاسو ءادأ مييقتل اهتلكش  .  

 17نـم   ةرتفلا نع لوألا ،ةيباختنالا تالمحلل مالعإلا لئاسو ةيطغت نع نيريرقت تردصأ ةروكذملا ةنجللا              
ويام 23ىلإ   نم ةرتفلا نع يناثلاو      ،  وينوي لوأ ىلإ ويام    24  يـف ةـنجللا انيلإ اهتقاس يتلا جئاتنلا تءاجو         .  

ضعب نم ز     يحت هنإ تلاق ام ،لوألا ريرقتلا يف ةصاخ ،حوضوب ةنجللا تنادأ ثيح ؛تاعقوتلا سكع اهريراقت
 ،مظعم ،ةداعلاك ،اولان نيذلا ،مكاحلا ينطولا بز      حلا يحشرمل ةماعلا ةيعاذإلا تاطحملاو ةينويزفيلتلا تاونقلا      

ز          . تاباختنالل ةيمالعإلا ةيطغتلا ةكعك لك نكي مل نإ        يحتلاـب مالـعإلا لئاـسو تنيدأ يذلا ،ينطولا بزحلا
دـقف ةـلودلل ةكولمملا فحصلا امأ ،بيقعت نود ينورتكلإلا هعقوم ىلع ةنجللا جئاتن رشن ،هيحشرمل رفاسلا                 

جـعت يـتلا ،ةيلخادلاو ىلوألا اهتاحفص يف ةيسيئر ا              يصوتو تاظحالم تفقلت    رابخأ اهنم تلعجو ،ةنجللا تا
اهتنادإب تفتحا يتلا مالعإلا لئاسو نع ا    . ريثك لقي ال لكشب ،زيحتلاب حضنتو ةينهملل اهتاغايص رقتفت رابخأب

اـهنكلو ،اـهيف كش ال ةي       باجيإب مستت اهجئاتن ةعيبطو ةنجللا هذه ليكشتب مالعإلا ةرازو اهتذختا يتلا ةوطخلا           
لازت ال ثيح ،رصم يف يمالعإلا لمعلا مكحت يتلا ةيعيرشتلا ةئيبلا يف سوملم روطت قايس يف متت مل ةوطخ 
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عاـطق أدـبي ملو     . ةبقاعتملا تاموكحلا ةنميه تحت   حزرت ةلودلل ةكولمملا    ةعومسملاو ةيئرملا مالعإلا لئاس     و
طيسلا هذه نم ا         االإ ةر   يئزج ررحتلا يف يئرملا ثبلا يـف اـًظوحلم ا           رخؤم  ومن دهشي ثبلا عاطق نأ مغرو  ،

،   رـكتحت يذـلا   يضرألا نود يئاضفلا ثبلا ىلع رصتقي اذه نأ الإ ،ةصاخلا تاونقلا ددع ديازت               ةـلودلا ه
ةـصاخلا تاوـنقلا لمعل ةمظنملا نيناوقلا نأ ىلإ ةفاضإلاب ،ةدحاو ةيهيفرت ةيعاذإ ةطحمل حيرصتلا ءانثتساب        

د   ،ةيرابخإلا تارشنلا ةمدخل تاونقلا هذه ثب مامأ ليقارعلا ن        م ديدعلا عضت   ةبسـنلاب رـشابملا ثبلا قح      يقتو
ا   .ديدحت تاباختنالا لالخ رشابملا ثبلا قح مامأ تابوعصلا مقافتتو ،ةصاخلا تاونقلل

يرورض ر مأ يه ،ةلودلل ةكولمملا ةيمالعإلا تاسسؤملا لمعل يميظنتلاو ينوناقلا راطإلا يف رظنلا ةداعإ نإ   
تارـبخو براـجت ماهلتـسا نـكمي نأشلا اذه يفو ،ةمكاحلا بخنلا ل                    ب ق نم سييستلا ةلضعم ىلع ءاضقلل
لالقتـسالاب عـتمتلا يف ىذتحي جذومنك ،ةيناطيربلا ةعاذإلا ةئيه ةصاخبو ،ةيبوروألا ةيمالعإلا تاسسؤملا              

  .ةماع ةيمالعإ ةسسؤم اهنأ مغر ةلودلا نع لماكلا
كاردإ ا    نيـيمالعإلا مازـتلا نع لزعمب متت نأ نكمي ال ،ةدياحملاو ةينهملا ةيمالعإلا ةيطغتلا نأ                ضيأ يغبني  

ةـميدقو ةـببحم ةـياوه ز          . تاباختنالا ةيطغت يف اهيلع فراعتملا ةينهملا ديلاقتلاب        يحتلا ةسرامم تناك اذإو
وأ كـلاملا ةحلصمل اًقفو      اهتازيحت سرامت ةصاخلا تاونقلا نإف ؛ةلودلل ةكولمملا ثبلا تاونق يف نييمالعإلل            

ةيق الخأ ةنودم ىلإ رقتفت رصم يف يمالعإلا لمعلا ةئيب نأ تفاللا نمو           . ةينهملا ديلاقتل اكلذك اهداقتفا ببسب    
يمالعإلا ءادألا ىلع ةمتاقلا هلالظب يقلي ام وهو        ةماعلا تاباختنالل ةيمالعإلا ةيطغتلل ةينهم     ىلإ انه ريشنو   . ، 

نيـيمالعإلاو نييفحصـلا نم ددع نيب ،ةرهاقلا زكرم ةياعرب ،يراجلا ماعلا ع             لطم يف هنيشدت مت داج راوح     
اهدـعأ  " ةـماعلا تاباختن  الل ةيمالعإلا ةيطغتلل ةينهم ئداب    م ةنودم "ةدوسم لوح ،يندملا عمتجملا تامظنمو      

ـيمالعإلا هـنم ديفتسي نأو                   ، نو ءابه دهجلا اذه عيضي الأ مهملا نمو ،ىسيع حالص ريبكلا يفحصلا بتاكلا
  .تاباختنالا ةيطغت يف مهل دشرمك نويفحصلاو

ةـينهملاو داـيحلا رابتخا يف نييمالعإلا بوسر دكؤت ريراقت ردصت نأ ةماع تاباختنا لك يف ا                   . بولطم سيل
يـف روصـقلا ةجلاعم ىلع لمعلا يف اهتاصالخ نم ةدافتسالا يف نمكي ريراقتلا هذه لثم نم فدهلا قيقحت                   

ةلازإو ،يمالعإلاو يفحصلا لمعلل ةمظنملا نيناوقلا يف تايرحلل ةبلاسلا داوملا ك        الهتسا ديشرتب كلذو ،ءادألا   
                  فاـك لكشـب ةـيباقنلاو ةينوناقلا ةيامحلا طسبو ،ماع لكشب تامولعملا لوادت ةيرح ىلع ةضورفملا دويقلا

تاربخ ل  قص نع ًالضف ،يندملا عمتجملا ىؤرو تاربخو نييميداكألا تاظحالم نم ةدافتسالاو ،نييمالعإلل           
لـبق اـهمامتها هيلوت نأ مالعإلا ةرازو ىلع ناك ام وهو    تاباختنالل ةينهملا ةيطغتلا  يف ةيمالعإلا رداوكلا      ،

دـق بعشلا سلجم تاباختنا ءارجإل يلزانتلا دعلاف ؛دعب تفت مل ةصرفلا نكل ،ىروشلا سلجم تاباختنا ةيادب                 
ةدارإلا هيدل رفاوتت نمل،أدب   فاك يقبتملا تقولاو  .  
ةرـيخألا ةـنوآلا يـف اندهش انك اذإو ،ميمرتلاو حالصإلاو ةياعرلا نم ريثكل ةجاحب مالعإلا لئاسو ءادأ                نإ  

مالـعإلا لئاسو ءادأ يف كلذ ىلع ءانبلا بجيف ؛تاباختنالاب قلعتي اميف مالعإلا ةرازو ةسايس يف ام ا                     روطت
ل   . طقف تاباختنالاب قلعتي اميف سيلو ماع لكشب       ءادألا ميـيقت ناـجل تاظحالمو ةصالخ        جست نأ رظتنن اننإ  

كـلتو ،؟ءادألا ميـيقت ناجل ىودج امف الإو ،يمسرلا مالعإلا ءادأ يف ا                    يباجيإ ا  رييغت ةلبقملا تاباختنالا لالخ
اـم نأ تاـبثإ اهيلعو ،ةردقلا مودعم ا            دياحم اًفرط تسيل يهف ،ساسألاب مالعإلا ةرازو قتاع ىلع عقت ةمهم

 .بذاك رجفل عاعشدرجم سيل مويلا هدهشن 
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؟ليربأ6ةكرح ترثعتو مويرجأ ةلمح تحجن اذامل : رصم يف ةيعامتجالا تاكرحلا  *  
  

  راجنلا ىفطصم 
  باحث وناشط مدني

  
ةيعامتجالا تاكرحلا  نأ كش ال   تحبصأ   كرحم   لالـخ رصـم يف ةيلخادلا تالعافتلاو ثادحألا نم ريثكل           ا   
،ألا ماوعألا  يسلا بازحألا عجارت   لظ يف كلذو   ةريخ يباقنلا لمعلا ديمجتو   ،ةيسا  ةـسارحلا ضرف رارمتسا    و ، 

ماع   ناكو. ماع لكشب يداصتقالا يدرتلا رارمتسا عمو     ،  ةينهملا تاباقنلا يلع   ةـكرح سيسأت    دهش دق  2004   
تـعونت يتلا تاردابملاو تاكرحلا نم ددع سيسأت        اهعب ت ،ةديدج رط أيف ماعلا لمعلل ا     ًقافآتحتف يتلا ةيافك       

نيب اهفادهأ ةيوئفو ةيداصتقا بلاطم قيقحتوأ ةيسايس بلاطمق يقحت    .كاذو اذه نيب تجزم وأ  
اهضعب دهش  ةفلتخم لحارمب تاكرحلا هذه ترم      ،  دوعص نيـح يـف ،ةوـجرملا       فادهألاقيقحت عاطتسا    و ا   

رظنلل تفاللا نم ناكو      .ىرخأ تاكرح  ترسحناوت  عجارت داـكت عـجارتلل يرخأو حاجنلل       ابابسأكانه ن   أ   
يف ةتباث نوك ت مهملا نم ناك اذل      ؛تالاحلا بلغ أ   نـع اـثحب اهللحنو      ،بابسألا هذه نم بارتقالا لواحن ن     أ   

مئاقلا اهب ديفتسي جالع ةتشور    تاذـلا ميوقتو ءادألا ريوطت لجأ نم       ،تاكرحلا كلتب ن  وطشانلاو ن و  لـعلو   .   
ةلمح امهو    ،ةساردلا لحم نيجذومنلارايتخا   راـيتخالا ببس   نع لؤاستلل وعدي    دق ؛   ليربأ 6ةكرحو مويرج   أ 

فصنم ريغو  ،ءيفاكتم ريغ يلوألا ةلهولل    ودبي دق يذلا   تلا ةنراقملا رواحم يف زيكرتلاب نكلو ،  اهيرجنـس ي   
  ، أ امهنأ دجنس   ةيلاتلا روطسلا يف تاكرحلا   رثك  نم بارتقالاب   متهي يذلا ثحبلل   ةمءالم ةحاسلا ىلع ةدو   جوملا   

يف ثحبيو    ،تاكرحلا هذه  يلخادلا اهتانوكم قمع   اهباطخ للحيو ة،  ربتخيو     ءاـنبو دراوملا ةئبعت يلع اهتردق     ، 
لشفو ضعبلا حاجنب ةماع ماكحأ قالط إسيل ةنراقملا فده نأ ىلع هيبنتلا يغبنيو . تافلاحتلا ةماقإو روسجلا

ةيبسن رومألا هذه لكف    ؛رخآلاضعبلا   اهنكلو ،  ىعست ةنراقم    زواـجتو لبقتسـملا فارشـتساو       ءادألا ميوقت  ل    
 .يضاملا تارثع

يهوتايضرف ةدع نمهتيرجأ يذلا ثحبلا قلطنا د قو  ،: 
باطخلا تاذ تاكرحلاف     ؛اهعجارت و أاهحاجن يف ايساسأ الماع تاكرحلا باطخ لكشي         • حجنت يعقاو  لا 

ريغ باطخلا تاذ تاكرحلا امنيب       ،اهفادهأقيقحت يف    عـم مئالتم   لاريغو  ،  تاردقنم هكلتمت ام    عم بسانتم   لا 
 .تاكرحلا هذه فعض يف اببس نوكي جاجتحالا ةئيب

ألا قيقحتو حاجنلا   ىلع تاكرحلا دعاست يجهنم لكشب دراوملا ةئبعت يلع ةردقلا         • اذه طبتريو   ،فاده   
هنمقلطنت يركفو يفاقث راطإب لوصولل ةكرحلا   فدهتسملا روهمجلاىلإ   . 

ئـيهتو اهعنصـت     وأ تاكرحلا هذه اهعم لعافتت ةيقيقح ةيسايس ةصرف دوجو تاكرحلا حاجنل مزلي            •
 .اهدوجول خانملا

                                                
ةيعامتجالا تاكرحلا قيثوت عورشم نمض بتاكلا هارجأ ثحب تاصالخو جئاتن ضرعي لاقملا *    ، ةرهاـقلاب ةيكيرمألا ةعماجلاب  
   com.blogspot.ahom3anam://http: طبارلا ةطاسوب اهتعلاطم نكميو ،ناسنالا قوقحب ينعت ةنودم بتاكللو
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وتسم:ًالوأ ةيسايسلا ةصرفلاى    

 مويرجأ ةلمح
اـظوحلم اذه ادبو ،يبسنلا حاتفنالاب مستا ايسايس اخانم تلغتسا مويرج     أ عنصم ءانب  ةضهانم ةلمح ن    أكش ال   

بقع ،ةلمحلا طاشنةيادب و، طايمدةظفاحم يف ةمزألا راجفنا نمازت عم ةصاخ    ،2008ماع ليرب أ 6بارض إ 
ةلحملا ةنيدم هتدهش امو   بارضإلا لالخ ىربكلا     نم      ىـلإ ةرتفلا كلت يف يعس     دق ماظنلا ناكو     .فنع ثادح أ 

رـخأ تاظفاحم يف اهددمتو جاجتحالا ةرئاد راشتنا نم افوخ          ؛ماع لكشب يبعشلا ناقتحالا ةجرد فيفخت       ى، 
عمو   ،نيرهاظتملا عم يعمق ينمأ لكشب ماظنلا لماعت ليرب       أ 6ثادحأ لبق   ف بزـح ة   ـفقو (ةـلمحلا ءاض    عأ 
عمقلا مادختسا نع ىضاغت مث     )ةينانسلا ةيرق فنع ثادح   أ –رارحألا  دـعب ةلمحلا تايلاعف بلغ    أ عم فنعلاو ، 
مـلف   ،ةزـيمم ةيسايس ةصرف قاف    آحتف يف امهم الماع ةيسايسلا تافلاحتلا ريغت ناك كلذك          . ليربأ 6 ثادحأ  

يراسيلا عمجتلا بزح   ذختينأ دحأ عقوتي     إلا ةعامجل دودللا مصخلا    ،  ماظنلا دض فقوملا اذه     ،نيملسملا ناوخ    
طايمدب بزحلا نيمأ عايبلا سينأ بزحلاب يدايقلا       ةطاسوب بزحلا سيئر بئانو   ،   ةبغرل لاثتمالا ضفر  ثيح   ، 

ناوخالا داعبتسايف  ماظنلا   يملسملا   رئاس عم ةلمحلا يف ةكراشملا نم    ن    ةيسايسلا يوقلا    بلصلا هفقومل ناكو    .   
لع ديج رثأ  ناوخالا ةكراشم    ى  يف يتح    ،ةلمحلا ةركف ينبت يف لثمت ةيباجي     إرثك  ألكشب    ةـيباختنالا   مهتالمح   
  .تايلحملا تاباختنالالخ 

ةبخنلا كلت لخاد تاماسقنا دوجو ايلج ادب       دقف ؛ ةمكاحلا ةبخنلا نع امأ    ثيح   تأدب تاعارص كانه   نأ   ظحول ، 
لوح   ،ماظنلا يف ةحنج  أنيب حطسلل وفطت     امك   .مويرجأعورشم نم فقوم    لا  ددرتلا ةلاح دصر ةلوهسب     نكمأ   

ألا تفنتكايتلا   نم هبيرست مت ام دعب ةصاخ        ،ةمزألا هاجت يموكحلا ءاد     يذـلا ةيدنكلا ةكرشلا لثممل ثيداح      أ 
لع لوصحلل تالومعك اهعفد مت     ةريبك غلابم كانه ن   أ ىلإ راش  أ تاليهست ى  عـقوملا ضر   أ ىلع لوصحل لو ، 

زاغلا لثم  ىرخألا تاليهستلاو ءانبلا صيخارتو    ةمكاحلا ةبخنلا لخاد نويقيقح ءافلح زربو        .  فـقاوم  اوذختا    
رـيرقت رادص   إ ىلإتهتنا يتلا قئاقحلا يصقت ةنجل داق يذلا ديسلا يدمح ءابط           ألا بيقن لثم   ،ةيمهألا ةديدش 

ةيعيبط ةيمحمىلإةقطنملا ليوحتو عنصملا لقنب بلاطي   .  
  

 ليربأ 6ةكرح 
وه ريبك ثدح رامثتسا ليربأ     6ةكرح تعاطتسا    نم ألا نيب ةفينع تامداصم اهيف ترج يتلا ةلحملا ثادحأ          

ليربأ 6 (بارضإلا موي يف نينطاوملاو    اعد يذلاو    )2008  بورـج لـيوحت مـتو       ،ةلحملا لزغ لامع هيل   إ   
ىلإ كوب سيفلا يلع بارض   إلل ةوعدلا  امب ةكرحلا بورج     نم هيلع يوتحي  مهددعديزي ءاضعأ  نيعبسلا ىل ع   

،  فلأ وضع نـع ًالضف بازحألا فعضو غارفلا ةلاحو يسايسلا دادسنالا ةلاح نم ةكرحلا تدافتسا امك  نأ ،   
لع رشابملا عفنلاب داع ايملاع اهتاريثأت مخضتو  ديدجلا مالع إلا ةرهاظ ددمت   يـف اـهل جيورـتلا يف ةكرحلا    ى   

  .ايملاع ايديملا
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باطخلاليلحت: ايناث   
ةـيلقعلا   عاـنق إلالئاـسو   مدختسـيو    ،ةيلعفلا تاردقلا بساني يعقاو باطخ هنأب مويرج      أةلمح باطخ زيمت      

امك ،اعم ةيفطاعلاو لصـي طيسبو لهس كلذكو   ،فدهتسملا روهمجلا حئارش بسح لئاسرلا عونتم باطخ هنأ 
دصلا عجر ةاعارمو مارتحا عم     ،تيتشتلا مدعل زيكرتلا ةاعارم عم عراشلا لجرل       روهمجلا نم  ى  نيـح يف    .   

ةكرح باطخ    مستا ةـيلعفلا    تاردقلا بساني ال يذلا باط    خلا يف ةغلابملاب   ليرب أ 6  ارـيثك دـيدهتلا لـثم      ( 
يناـعو  .يلقعلا نود يونعملا نحشلاى لع دامتعالا كلذكو) اهذيفنت ةكرحلا عيطتست ال تاكرحتو تاءارجإب  

ليربأ 6 باطخ لكاشم نم    جاجتحالا عوضوم ةلكشملا صيخشت    راطإيف     نيـب ةكرحلا بلاطم تعونت      ذإ ،   
عفادـلا قـلخ يف ةكرحلا حجنت مل كلذكو         . يرخا انايح ألماش رييغت بلاطمو ا     نايحأةيئزج حالص   إبلاطم  

لع تاكراشملا ترصتقاو،اهتايلاعف يف ةكراشملل  ريهامجلل دادعأ ى  ألا نمةليلق    .دارف 
 

  يلخادلا كسامتلا: اثلاث
و داتعملا يزكرملا يمرهلا لكشلا     ذخأي مل يميظنتلا لكشلا نأب مويرجأ ةلمح لكيه زيمت         قرف ىلع دمتع   ا امن إ 

ةين اسنإلا تاقالعلاو كرتشملا لمعلا ةيفل    خ تدعاسو . ةمئاد تاميظنتو ناجل نيوكتب ةكرحلا لغشنت ملو ،لمع       
عم ،اهيف يصخشلا داهتجالل لاجم ال ةددحمو ةحضاو ةطخ دوجو ىلإ ةفاض            إلاب ،كسامتلا ةجرد ةدايز ىلع    

،       يغص وأ ةيهيدب تدب امهم ليصافتلاو رومألا لك ىلع قافتالا          لـمع لكل يروفلا مييقتلاب مامتهالا كلذكو ،ةر
تاقاقشنالا ةراثإ تالواحم ىلع بلغتلاو     ،فصلا قشل ماظنلا تارماؤمب يعولا ةجرد عافتراو       ددـعت مغرو   .  

لـثمت مويرجأ ةضهانم ةلمح تلعج يتلا ةبلاغلا ةمسلا وه ناك فادهألاو ةيؤرلا دحوت               نإفةيميظنتلا رطألا     
او ضفرلل ايعامتجا  ارايت ةـكرح ترم نيح يف  .ةيديلقتلا تاميظنتلا لكاشمل ضرعتي اميظنت سيلو ،جاجتحال   

ةـفلتخملا ةـيميظنتلا لاكشالا كلت عطتست مل نكلو ةفلتخم لاكشأب ميظنتلا ءانبل ةلحرم نم رثكأب ليربا                 6 ن أ  
تـناكو  )اورمت نل(ةعومجم جورخ اهرخ آناك يتلا ةيلخادلا تاقاقشنالا ةلكشم زواجتت        تاـف  الخلا بـلغ أ 

لع تاعارصلا اهيف   تزكرت و ،ةيصخش إلل ثدحتلا لثم ماهملاو بصانملا     ى  كاـنه تـناك كلذـكو       ،مالـع    
مهبازحأىلإ مهمضوةكرحلا دارف أدينجتل نييبزحلا ضعب نم تالواحم   .  

  
  دراوملا ةئبعت: اعبار

  مويرجأ ةلمح
اهنم،ريهامجلا دشحو دراوملا ةئبعتل ةيلاصتا تايجيتارتسا ةدع مويرجأةلمح تمدختسا    :  

ةيسفنلا لماوعلا ىلع ةيجيتارتسإلا هذه تزكر Psychodynamic Strategy: -ةيمانيدوكيسلا ةيجيتارتسإلا   
لاصـتالا ةيلمعب مئاقلا اهديري يتلا ةقيرطلاب ديدج كولس ينبتل هعفدت يتلاو            ،يقلتملا ىلع ةرثؤملا   تلمـشو   ،   

اهنم ةيكاردإلا لماوعلا نم ددعىلع زيكرتلا  :  
ةيحصو ةفيظنو ةنمآ ةئيبىلإةجاحلا لثم : تاجاحلا •  . 
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ةـئيبلا رمديس يذلا عنصملا ءانب نم ررضتتس يتلا ةيداصتقالا طايمد يلاهأ حلاصم لثم              : حلاصملا •
 .ةيحايسلا

ألا لبقتسمىلع فوخلا لثم: قلقلاو فواخملا •  .مهتنيدم ثولت دعب دافحألاو ءانب 

ءامتنالاو   ،ةيلحملا ةنطاوملا ةميق لثم   : ميقلا • ةـميقو تالوـطبلاو خيراـتلا ضرأ طاـيمد ةنيدم           ىلإ   
 .عمتجملا فدهتست يتلا ةيجراخلا راطخألا ءردل ةيحضتلاو ةعاجشلا

جئاـتنل ةفيخم ةينهذ ةروص نيوكت لالخ نم   :The Meaningful Constructionىنعملا ءانب ةيجيتارتسا 
، =ديدجلا رامعتسالا ،  مويرجأ=مجامجلا روص (توملا ينعي يذلا مويرجأ عنصم ءانب عورشم رارمتسا          مويرجأ

،لا نطاوملا نهذ يف ةروصلا    طيسبت يف مه    سأامم  ) مويرجأ=داوسلا يف ةكراشملل هتئبعتو هنحش مت يذلا       يداع  
ةينهذلا روصلا هذه ربع،لاضنلا  . 

اهزربأنم تامس ةدعب مويرجأةلمح يف دراوملا ةئبعت ةفسلف تمستاو    : 

 .ةيعامجلا ةيلوئسملا موهفم عم يزاوتلاب نطاوم لكل ةيدرفلا ةيلوئسملا موهفم ليعفت •

لع ايئاقلت سكعنا امم ؛ةلمحلا ىلع نيمئاقلا دنع ةيؤرلاو فادهألا حوضو       • يذـلا كراشملا روهمجلا  ى   
ةحضاو ةلاسر لالخ نم داشتحالا فدهو ةركفلا ةيهام كردأ نأ دعب            ،داشتحالل هوعدت يتلا ةلاسرلل باجتسا      

  .ةطيسبو ةزكرمو
روهمجللرمتسملا زيفحتلا • رمو،    .ةيتايحلا هفورظو روهمجلا صئاصخ ةاعا 
 .نطولا ةيكلمب ساسحالاو ةنطاوملا موهفم ليعفت •

ألا ةريسم  -تاجاردلا ةريسم   : لثم ةئبعتلل لئاسولا يف راكتبالا     • روـهزلا نولمحي مهو      ،لافط   ىـلإ  
تالمح    -يئاسنلا رمتؤملاو ةيئاسنلا ةريسملا     -عنصملا ضر   أ ةريصقلا لئاسرلا   عـمج   - لومحملا ف تاهلل    

إ ضفرلاب تاسكاف لاسرإ    -تاعيقوتلا   ةيروهمجلا ةسائر  ىل  ىلع تاقصلم  –   تارايسلا   ةـكرحتم تاـتفال     -   
 ).يبعشلا كوتوتلا(ربع 

تلمش ةعونتم  ةيرشب دراو مب مويرجأ ةلمح تعتمت دقف ؛    دراوملا ةراد إنسح   • بابشـلا  و نييسايسـلا   : 
رفاوـت  نـع   الضـف   . نيينهملاولفطلا  وةأرملا  ويلحملا ي   أرلا ةداق ونييفرحلاو لامعلا    و تنرتنإلا ءاطشنو 

اهتيلالقتسا يلع ظافحلل   ،ةلمحلل يتاذلا ليومتلا ربع    ةيلاملادراوم  لا تو ،  يطايمدـلا عـمتجملا دارفأ لك      زيفح    ،
ةكراشملا ىلعشرولا باحصأو راجتلاو لامعألا لاجر ةصاخ ةلمحلا ليومتل،   .  

مادصـلا نـع داعتبالاب     ،ينمألا عمقلا نم فوخلاك   ،  ةيونعم ة فلك ءاوس رييغتلاب ةبلاطملا ةفلك ليلقت      •  ، 
افنتساو ،روهمجلا تاقوأ عييضت مدع ربع ةيدام     لا ةفلكلا ليلقت  كلذكو   ةرثؤم نوكت ال دق تايلاعف يف مهدهج       د    ،

إل ميلسلا طيطختلا ربعكلذو  .اهميظنتو تايلاعفلا ةراد 

  
  ليربأ 6ةكرح 

إلا دشحلا  ىلع ةردقلاب تزيمت   يعقاولا سيلو  ،ينورتكل  دادعألا بسن تناك ثيح    ؛  ةكرحلا تاوعدل مضنت يتلا        
،  ةريبك تنرتن إلا ربع  ةـيلعفلا ةكراشـملا عفاد قلخ ةكرحلا عطتست ملو   ،عقاولا ضرأ يف ادج ةفيعض اهنكلو  
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ةعومجم ىلع دعب نع طاشنلابو     تنرتنإلا ربع ةكراشملاب تفتكا يتلا    ةريبكلا ةيبابشلا تاعاطقلا دنع      بورج /، 
ةردقلا يلع ةيلاملا دراوملا فعضو ليومتلا بايغ رثأو        ) كوب سيف (يعامتجالا لصاوتلا ةكبش ىلع ةكر      حلا

جرختلاوثيدح امإوبالط ام إ ةكرحلل نيمتنملا بلغأ نإ ثيح ةئبعتلا يلع  .  
ا ةيعون ةيرصم ةبرجت مويرجأ ةبرجت     ىقبت؛  ريخأو ترفاوت     قيقحت ىلع اهتدعاس يتلا    ةصاخلا فورظلا اهل    ، 

،دهأ لع اهنم سوردلا ملعت بجي قيرطلا يف ةمالع لظت اهنكلو          اهفا ةدع تايوتسم  ى  بابـش ةـبرجت امأ       .   6 
يطخلا سملتت تلازام ةبرجت يهف     ،ليربأ    ، ةبرجتلا لواحتو مهنأ   بابشلا اهئاضع أل بسحي و     لـمعلا اورشاب    

يسايسلا خانملا ةبوعص مغر    ،نآلا يتح نو  رمتسمو ي ال هنأ الإ      الاجم  لا اهمامأ لاز  ،  نيسـحتل    عستم  اـهئادأ  
يتلا   ،ةلبقملا ةرتفلا لالخ يضاملا تارثع زواجتو      رصم   اهلالخ دهشت نأ عقوتي      ،يسايسلا كارحلا نم ديزملا    

لل تاحاسمرفاوتو إلاب ةبلاطمللتاكرح  لماشلاحالص   . 
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  "ةيساوس" عم هراوح يف
حايرلا جاردأ تبهذ ةيحالصإلا كلملا دوعو:بجر ليبن   نيرحبلا يف ىرخأ روفراد ىرن نأ ىشخنو..  
  

ةـنراقملا ودغت نيح كلذك حبصي ال عضولا نكل ،ةحاسملا ثيح نم ةيبرعلا لودلا رغصأ يه نيرحبلا ةكلمم       
ناسـنإلا قوـقح تامظنم نم ددع نع ةرداصلا ريراقتلا هب انربخت ام اذه           . ناسنإلا قوقح كاهتنا لاجم يف    

ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا    زكرمل ةيونسلا ريراقتلا كلذكو ةيلودلاو ةينيرحبلا      هذـه اهلقنت يتلا ةروصلا     .  
ودبتو ،ةماتقلا ةديدش ريراقتلا   ريغ   كـلم تاحيرصـت ،لازت الو ،اهتمسر يتلا ةيدرولا ةروصلا عم ةمجسنم                

يـهو ،ةـكلمملاب ناسـنإلا قوـقحو ةـيطارقميدلا زيزعت نع ةيضاملا تاونسلا لاوط هتموكحو نيرحبلا                 
يلودلا عمتجملا فارطأ ىوقأ ضعب نم ا  نسل تلظ يتلا تاحيرصتلا     دييأتو ا   ةيـساوس تدارأ . معد ىقلت تاو

بجر ليبن ديسلل انتلئسأب انهجوتف ؛ةمهملا ةيبرعلا ةلودلا هذه يف ناسنإلا قوقح عاضوأ ىلع ءوضلا طّلست نأ 
رـبع تاـبا    جإلا هنم انيقلتو ،ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرم سيئرو ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا زربأ دحأ             

  :راوحلا اذه ناكف ؛ينورتكيلإلا ديربلا
لاـمآ ةيحالـصإلا هدوـعو تـبعاد ؛         1999ماع نيرحبلا مكح ىسيع نب دمح خيشلا ىلوت نيح          : ةيساوس

فـيك ،تاونـس     10نـم رثكأ دعبو نآلا      . جراخلاو لخادلا يف نييقوقحلا ءاطشنلاو نييسايسلا نيضراعملا        
يرحبلا يف ناسنإلا قوقح عاضوأ نوم    ؟نيقت

عراشـلا يف لمألاو لؤافتلا ىلع تثعب ،كلملا دهع ةيادب يف ،ةئيرج تاردابم كانه تناك لعفلاب    : بجر ليبن 
،          عيمجحارس قالطإ يف تلثمتو ،ينيرحبلا       دالبـلا ىلإ ارسق نيدعبملا ةدوعو نييسايسلا ءانجسلاو نيلقتعملا  

نيناوـقلا حالـصإ يـف يسسؤملا اهق        يرط ذخأت مل تاردابملا هذه نكلو     . ريبعتلاويأرلا ةيرح فقس عفرو     
ت داـك ةيـسايس ةمزأ نم جورخل      ا فدهتست تاردابملا كلت تناكو    . هيلع يه ام ىلع تلظ لب تاسسؤملاو      

هدوـعوب ءافولا نع كلملا عجارت وه ؛اقحال ينيرحبلا عراشلاو سانلا طبحأ ام نكلو              . كاذنآ دالبلاب فصعت  
اـم ناعرس ثيح    . ةكلمم نيرحبلا حبصت نأو اكلم نوكي     ل هل بعشلا توصي نأ لباقم يف سانلل اهمدق يتلا         

تايرحلل ةديقملا نيناوقلا نم ريثكلا          ناسـنإلا قوـقح تراص نيناوقلا هذه ىلإ ا         . نسب ةطلسلا تماق  دانتساو
نـع نيعفادـملاو     ،نييسايسلا ءاطشنلا فدهتسي باهرإلا نوناق راص لاثملا ليبس ىلعف ؛تاكاهتنالل ةضرع            

جزيو   ،ناسنإلا قوقح  نييفحصـلا ةرـجرجب تاطلسـلا موـقت ةفاحصلا نوناق مادختسابو            .نوجسلا يف مهب     
ةيملسـلا تاـعمجتلاو تاودـنلا عمقت تاعمجتلا نوناق بجومبو ،مكاحملا ىلإ تنرتن             إلا ءاطشنو نينودملاو  

لـظ يفو ،يلهألا طاشنلا ل                 بكيو يملسلا يبزحلا يسايسلا لمعلا تايعمجلا نوناق رصاحيو ،ةوقلا لامعتساب
ضبـقلا تاـيلمع ءارـجإ يـف تايحالصلا نم ديزملا ىلع تارباخملا لاجر لصح يحالصإلا دهعلا اذ                  ه

 تصـنتلاو سسجتلا نينقت مت ينطولا نمألا ةيامح معزبو ،ةيئاضقلا ةسسؤملا نع اديعب يفسعتلا زاجتحالاو              
يـف ظوـحل    م عـجارت ىلإ تدأ تاكاهتنالا هذه لك       . نينطاوملا ةيصوصخ كاهتناو تالاصتالا ةزهجأ ىلع     

  .ةماعلا تايرحلا
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تامولعملا رتاوتت ة               :ةيساوس  ينسلا ةيلقألا مكح لظ يفو ،نيرحبلا ناكس يثلث وحن نولكشي ةعيشلا نونطاوملا
يفئاطلا زييمتلل ةعيشلا ض  ؟معازملا هذه ةحص ىدم ام..رعت لوح    

ًايعيش ًافالخ سيل نيرحبلا يف مئاقلا فالخلا نأ حضوأ نأ           : بجر ليبن   د ىـلع َايدئاقع وأ َايبهذم َاينس  بال الوأ  
ماـظنلا نيـبو ،ن     ييلـصألا ناكسلا نم ربكألا ءزجلا مهو ُةعيشلا ةفئاط        ءانبأ نيب ًفالخ وه امنإو ،قالط       إلا

يفئاطلا لصفلاو لزعلاو زييمتلا يف            هتسايس ببسب ،نيرحبلا يف   فالـخلا روصت نأ ةطلسل     ا لواحت . مكاحلا
  ب ،ةنسلاو ةعيشلا نيب    عازن هنأكو نيتفئاـطلا ءانبأ  و ،امامت كلذ ريغ عقاولا نأ الإ ،كلذك نوكيل هب عفدت اهنإ ل        

،             . كلذل ن وكردمو ن وعاو هـتانوكم عيمج نيب َشياعتلاو حماستلا نم ًةيلاع ًةجرد   كلتمي ينيرحبلا عمتجملا نإ
إلاو ةيبهذملاو ةينيدلا  مه    تنا فالتخا  ىلع     تادـقتعملا نـم جيزـمل    ا اذهب رختفن اننإ لب ،ةيسايسلاو ةينّث  تاءام

يذلا ينثإلا    سناجتلاو زـ            سأ   يم لـب ،نينسـلا تاـئم دنم دالبلا يف ةدئاسلا ةفاقثلاو ةراضحلا ءانب ىرثأو مه
  .يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف مهريغ نع انينطاوم
  ؟ةينيرحبلا ةموكحلا هب موقت يذلا يفئاطلا زييمتلا اذه حمالم زربأ ام: ةيساوس

مق 2008ماع يف   : بجر ليبن  زـييمتلا نـع يناـثلا ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرم ريرقت جئاتن قالطإب ان               
الإ ناكسلا ددع يثلث      وحن ةعيشلا لّكشي نيح يف هنأ ؛ريرقتلا اهل لصوت يتلا جئاتنلا مهأ نمو ،يفئاطلا             مـهن  أ 

خلا             % 13نولوتي     تاسـسؤملا يف   وأ ةـيمد   زكرمتت ُفئاظولا كلت بلغاو ،دالبلا يف ايلعلا ُفئاظولا نم طقف
نوـنطاوملا لّكشـي يتلا ةيموكحلا تاسسؤملاو تارازولا نم ريثكلا كانه نإ لب ،ةيدايسلا ريغ تاسسؤملا                

 ينطوـلا سرـحلاو عافدلا ةرازو تاسسؤملا كلت نمو        . ايلعلا فئاظولا نم ةئاملا يف رفص هتبسن ام ةعيشلا        
ناويدو يكلملا ناويدلاو ةضايرلاو ب     ابشلل ةماعلا ةسسؤملاو ءارزولا سلجم نوئش ةرازوو ةيلخادلا ةرازوو        

ةيعيشـلا ةـفئاطلا ءانبأ نأ امك       . يراقعلا ليجستلاو ةحاسملا زاهجو تامولعملل يزكرملا زاهجلاو دهعلا يلو        
ةرازوب ةئاملاب ُ ةعبسو ،يسامولبدلا كلسلا نم ةئاملاب رشع ةتسو ،يئاضقلا كلسلا نم ةئاملاب ةسمخ نولكشي                

ةينامثو   ،تالصاوملا ةئاملاب ةتسو ةيلاملا ةرازوب ةئاملاب ةرشعو      ،ةيروتسدلا ةمكحملاب ةئام  لاب رشع   ةرازوـب      
ةفئاطلا ءانبأ نم ءارزو   3ىوس ةيلاحلا ةموكحلا يف نآلا دجوي الف ةيرازولا بئاقحلا صوصخب امأ            . مالعإلا  

 25نيب نم ةيعيشلا     ريزو ةرازو نود ريزو بصنم    ىلوتي ءارزولا ءالؤه نم دحاوو ،ا       ةبسنلا ه  ربتعتو  .     ذه
هذـهو  . 1970رياني يف ةموكحلل يذيفنت ٍزاهج لوأ نيوكت ذنم ةيذيفنتلا ُ ةطلسلا يف  ةعيشلل ًاليثمت لقألا يه              

  .نيرحبلا يف يعمتجملا مالسلا ددهت يتلاو ةعيشلا دض زييمتلا هجوأ ضعب
  ؟يفئاطلازييمتلا ةجيتن ينيرحبلا عمتجملا ددهتت اهنأ ىرت يتلا راطخألا ةعيبط ام : ةيساوس

ماع يف هانردصأ ريرقت يفو ،ةليلق تاونس لبق          :بجر ليبن  نم انرذح    2003  فـنعلا ىـلإ دالبـلا قالزن       ا، 
تاـمزألا ةعومجم تردصأ امك     . يفئاطلا زييمتلا ةسايسل ادح ةمكاحلا ةطلسلا عضت مل اذإ ،داضملا فنعلاو          

ماع يف ا       ذإ عضولا ةروطخ نم اضيأ هيف ترذحو       2005ريرقت ةيلودلا ةـسايس يـف ةـموكحلا ترمتسا        ا،   
لـك تلهاجتو ،ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرم قالغإب تدر ةينيرحبلا ةموكحلا نأ الإ             . ةعيشلا دض شيمهتلا  

نيـب ،ةـيموي هبش تاهجاومو تامداصم نم قباسلا يف هنم انرذح ام دهشن مويلا نحن اهو                 . تاريذحتلا كلت 
ريرقتلا رادصإ نم تاونس سمخ دعبو      . ةيبنجأ تاوق نم ةل   َّكشملا بغشلا ةحفاكم تاوقو ةيعيشلا ىرقلا ءانبأ      
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ثيح   ؛روهدتلا نم ديزملو أوسألل هجتي لاحلا نأ حضاولا نم حبصأ لوألا           يـف ةعيشـلا لـيثمت ةبسـن ن         إ 
نآلا تحبـصأ    2003ماـعلا يف    %  18ةبسنلا تناك نأ دعبف     . رادحنالاو يندتلا يف ةذخآ ةلودلا تاسسؤم       ،

  .طقف% 13
يداصتقالاو يميلعتلا ىوتسملا ىلع شيمهتلا ةسايس يف ا              قلقب عباتن اننإ    مدق يضملا ىلع ةطلسلا رارصإ غلاب  

اـهيف امب ،ةيلودلا تايصوتلاو تادشانملا لك كلذب ةلهاجتم ،يندملاو يعامتجالاو ينيدلاو يفاقثلاو يسايسلاو             
يتأي عوضوملا اذهل مئادلا ان     حرط نإ . ةدحتملا ممألل ةعباتلا يرصنعلا زييمتلا ةضهانم ةنجل نم ةرداصلا كلت         

ىضـم تقو يأ نم     ًافنع دشأ عازن ىلإ هلوحت ىشخنو ،نيرحبلا يف يلاحلا عضولا ةروطخل انكاردإ ةجيتن               .
روفراد يف نآلا لاحلا وه امك ،ةيلهأ بورحو تاعازن ةقطنم ىلإ نيرحبلا لوحتت نأ بنجت ىلع لمعن نحن                  

قوف تيزلا بصت ،نيرحبلا يف ةمكاحلا ةقبطلا مويلا اهسرامت         يتلا يفئاطلا ريهطتلا ةسايس نأل ؛لاموصلا وأ        
ةيلهألا بورحلاو تاعازنلا هذه لثم بوشنل قيرطلا د    .همتو رانلا

  ؟كلذ يف مكلوق امف. .ناريإليسايسلا ةعيشلا ءالو نأ رشابم ريغ لكشب ةموكحلا معزت :ةيساوس
،      : بجر ليبن  ةحيحص   نأ ذإ ،ةيعرش ةمزأ يناعي نيرحبلا يف مكحلا      ماظن نأ ينعي اذه     فمعازملا هذه تناك نإ

مهنوكل ،هل نيلاوم ريغ نيرحبلا يف بعشلا يثلث نم رثكأ         نم   ةعيشلا ناكسلا    اـمنإو ،كلذك سيل رمألا نكل      .   
فظوت  لب ،ةعيشلل اهشيمهت سيركتل ةيلودلا تاضقانتلاو تافالخلا ىلع بعللاو ةدافتسالا ىلع ةطلسلا لمعت               

تايالولاو ةهج نم ناريإ    نيب ةرتوتملا تاقالعلا   ىرخأ ةهج نم برغلاو ةدحتملا       ستل ،   عوـضوم ملاـعلل ق     و
نإ مـث  . ةعيشـلا ناكسلا دض ةيزييمتلا اهتسايسل يبرغلا معدلاو فطاعتلا بسكل كلذو ؛ناريإل ةعيشلا ةالاوم             

نم رثكأ لبق    نيرحبلا ىلع دالبلا ماكح ةرطيس عم تأدب لب ،مويلا ةديلو تسيل ةعيشلا ءانبأ دض زييمتلا ةصق                 
نأ الإ ةرـيخألا اـماع نيـثالثلا يف ةثيدحلا اهتلود تلكشت يتلا ناريإب ةقالع اهل سيلو ،نامزلا نم نينرق                ،

ةعيشـلا دض زييمتلا ةسايس نم ليلقتلا       يفدعاس دق يضاملا نرقلا ةيادب يف يناطيربلا يرامعتسالا دوجولا             .
ةرـم زييمتلا ةسايس تداع ،ةمكاحلا ةرسألل الماك مكحل         ا عوجرو تا  ينيعبسلا لئاوأ يف لالقتسالا ذنمو هنكلو     

دمح كلملا ةلالج ءيجم دنم اميظنتو ةيجهنمو ةسارش رثكأ ةسايسلا هذه تحبصأ لب ،يجيردت لكشبو ىرخأ                
هعون نم ربكألا وه يعيش يبعش دييأت ىلع ةطلسلا هيلوت دنع لصح يذلا مكاحلا وهو               . ةفيلخ لآ ىسيع نب   

  .هترسأ دارفأ نم نيرحبلل نيقباسلا ماكحلا نم يأ هب عتمتي ملو ،قالطإلا ىلع
نوموقتس لهو ؟ةيلودلا ريياعملاب نيرحبلا يف تايعمجلا لمع مظنت يتلا ةيعيرشتلا ةئيبلا مزتلت له              : ةيساوس
  ؟نيرحبلا يف تايعمجلا نوناق نمض ىرخأ ةرم زكرملا ليجستب

زتلي ال  ،تايعمج نوناقب لمعت تلاز   امنيرحبلا  : بجر ليبن  ثدـحتتو  . اـهيلع فراعتملا ةيلودلا ريياعملاب م      
سـملن نأ نود تاونـس ةدع دنم هب عمسن اننكلو ،ابيرق حرطيس ديدج نوناق نع ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو                   

ظفاحيس هنإ لوقت تارشؤملا نكلو قباسلا نم لضفأ نوكيس ديدجلا نوناقلا نأ ودبيو         . عقاولا ضرأ ىلع اًئيش   
ددـحنلو هـقيبطت ةيفيك ىرنل ؛هرادصإ عمزملا ديدجلا نوناقلا دامتعا رظتنن نحن             . يندملا عمتجملا دييقت ىلع   

ريشـن نأ دب الو     . همدع نم نيرحبلا زكرم ليجست ةيلمع ديعنس انك نإ ررقنل كلذكو          . هءازإ حضاولا انفقوم  
يـف لخد  ـتلاو يندملا عمتجملا تاسسؤم لمع دييقت يف مظاعتم رودب موقت ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو نأ ىلإ         
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وأ حمسـت يتلا يهو تايعمجلا كلت لبق نم ماقت ةيلاعف يأل صخري يتلا يهف                ؛رركتمو رفاس لكشب اهنوئش     
هذـه مالتـسا ضفرـت وأ حمسـت يتلا يهو لوخدلل تاريشأتلا ىلع لوصحلا نم تايعمجلا فويض عنمت                   

لـك يهو تارمتؤملاو     تاودنلا ةماقإ عنمت وأ حمست يتلا يهو اهعيراشمل تادعاسملاو تانوعملل تايعمجلا            
تاليهسـتلا نـع اـضوع تاسسؤملا هذه لمعل دويقلاو ليقارعلا عضتل تقلخ اهنأك لب ،تقو لك يف ءيش                   

  .يندملا عمتجملا تاسسؤم ةدعاسمل امهلذبت نأ اهنم ضرتفي يذلا معدلاو
  ؟نيرحبلا يف ةيلودلا ناسنإلا قوقح تامظنم لمع هجاوت يتلا قئاوعلا ام : ةيساوس

يـف اـهل بـتاكمو عورف حتفب ةيلودلاو ةيميلقإلا تامظنملل ا                : بجر ليبن   ساسأ حمست ال ةينيرحبلا ةموكحلا
  .نيرحبلا

يـف  ) GONGOs(زوـجنوجلا تامظنملا ةرهاظ لاحفتسا نع ةريخألا ةنوآلا يف ثيدحلا روثي    : ةيـساوس 
؟اهنوفشتكت فيكو تامظنملا هذه روهظ أدب ىتم..نيرحبلا    

هذهل انراكنتسا نع ارارم انربع دقو      . سنوت يف يتلا كلتب ةهيبشو ةقلقم تحب      صأ ةرهاظ يه معن   : بجر ليبن 
ماعلا يأرلا ل   يلضتل ةلواحم يف ؛ف   يزم يقوقح لمعو روزمو يم    ھو يندم عمتجم قلخل ىعست يتلا ةسايسلا      

يلاـم مـعد نم ةطلسلا       اهل رفوت ام لالخ نم ةلعافلا اهدارفأ     و تامظنملا ىلع ش   يوشتلاو يلودلاو يلحملا    
سأتو قلخ لالخ نم كلذ      حضتيو. ةيمالعإ تال يهستو يتسجو لو تاسـسؤملاو تانا   يكلا نم د  يازتم ددع س  ي 

ةعونتم عرذأ اهنأ الإ يندم عمتجم تاسسؤم       اهنأك ودبتل ،ةروزملا ة   يسايسلاو ة يقوقحلا تا يعمجلاو تامظنملاو   
صخش ةئام تلسرأ   ٢٠٠٦ماعلا نم ربمتبس يف     . ةطلسلل دالبـلا كـلم ىلإ ًاباطخ        ةينهموة  يسايسو ة يقوقح ة ي   

رقت هنمضت ام اصوصخو ،ةروزملا تاسسؤملا كلت هاجت        اهقلقنع ه   يف ربعت  دوـجو ىلإ راشأ يذلا ردنبلا      ري   
دحأ ،ةلودلا    ةزهجألخاد ةلغلغتم ة    يرس ةكبش  ةيسيئرلا   اهفادهأ  نـع ن   يعفادـملاو تامظنملا ةعمس ه    يوشت و ھ 

ةلقتسملا قارتخا ةلواحمو     ةيمهوي  ندم عمتجم تاسسؤم قلخ ىلع لمعلاو ناسنإلا قوقح         اذـهل اقفوو  . اهنم 
موكح تاسسؤم ةكبشلا   ھذهيف كرتش   ير،  يرقتلا نـم ق   ـي رفو ،ة ـي مالعإو ة يـسا يس ت ايصـخشو ا  ـي لع ة ي 

نـب دمح   أخيشلا وهو ةمكاحلا ةرسألا دارفأ دحأ اهسأريو ة         يرصم ة يمالعإ ةعومجمو ،ة  يندرألا تارابختسالا 
المب ردقت ةمخض غلابم ةكبشلاھذهل معل دصر دقو. ةفيلخلا هللا ةيطع  يذلا عورشملا اذه ذ يفنتل تارالودلا نيي 

ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرم قالغإ دعب٢٠٠٤ماعلا ذنم ًا يلعف أدب  .  
تاسـسؤمو ناسنإلا قوقح تامظنمل دعاصتملا طاشنلا ىلع لعف درك زوجنوجلا تامظنم قلخ ةسايس يتأتو               

عـم كيبشـتلاب موقتو ،ناسنإلا قوقح تاكاهتنا ق         يثوتو دصر يف ز   يمتم لكشب تحجن يتلا يندملا عمتجملا     
،    ينعملا ةدحتملا ممألا ناجل ىلإ ة     يرود ريراقت عفرتو ةيلودلا تاسسؤملاو تامظنملا      صاوخلا نيررقملا ىلإو ة

ةطلسـلا نإ   . ناسنإلا قوقح تاكاهتنا دا   يدزال ةج يتن ق يثوتلاو دصرلا يف تامظنملا لمع ةر     يتو تعراست دقو  
يوذ ن  ييقوـقحلا ءاطشنلاو تامظنملا ةق    ياضم يف اهمدختستل  " ةيمهو"ناسنإ قوقح تامظنم قلخ ىلع ل       معت
تاـنا  يبلا نـع الضف ،م    هتعمس هوشت تانا  يبو تاح يرصت رادصإو ،مهطاشن مامأ ليقارعلا عضوو ة      يقادصملا

وأ  ھ ة ازنب يقوقحلا عقاولا نع ربعت ال يتلا ةبذاكلا        ملاعلل تاسسؤملا هذه ةعي بط فشك انعطتسا اننكلو. ةيدايح 
  .جراخلاو لخادلا يف نوذوبنم اهئاضعأو ةفوشكم تحبصأو يجراخلا
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  ؟ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرم نيبو ةموكحلا نيب ةمزألا ةعيبط نع انثدح: ةيساوس
ربمتبس   25يف ايمسر هقالغإ ذنم ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرم ةبرجت نإ           : بجر ليبن  اداعبأ فشكت   2004   ،

ةـبرجتلا هذه ن    أامك  . نيرحبلا يف ةمئاقلا ناسنإلا قوقح عاضوأو ةينوناقلاو ةيسايسلا عاضوألا نع ة          فلتخم
لـمعلاو يدـيلقتلا يوـبخنلا لـمعلا نيب بذاجتلا ةقطنم يف عقت ناسنإ قوقح ةسسؤمل اجذومن مدقت ةديرفلا                

عم ةقالعلا ديطوت نيب ،مهق     وقح نع عافدلا نم اياحضلا نيكمتو دصرلا نيبو بيردتلاو فيقثتلا نيب ،يبعشلا           
قوـقحلا نيبو ةداع نوطشانلا اهب لغشني يتلا ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا نيب ،اهتهجاوم نيبو ةطلسلا ةزهجأ                
يـنلعلاو يلمعلا طاشنلا نيبو ةينوناقلا ةقحالملاو يمسرلا عنملا نيب كلذ لك قوفو ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا               

،           إب تاطلسلا تماق امدنعف   . دعاصتملا ةـيلدعلا ةقطنم يف عضاوتملا هرقم زكرملا رسخ ؛ايمسر زكرملا قالغ
زـكرملا دـقف اـمك      . ةيدرفلا اياضقلا يف ةيمويلا ةعجارملا ماظن فعضو ،ةيزكرملا ةيراتركسلا دقتفا كلذبو          

عـم ةـيميظنتلاو ةـيلاملا تالماعملا ءارجإو ةيمسرلا تاسسؤملا عم لماعتلا هل لهسي يذلا ينوناقلا راطإلا                 
تلضف دق اهطوغض ىشخت يتلا وأ ةطلسلل ةيلاوملا ةيسايسلاو ةيلهألا تاهجلا ضعب ن            أامك  . ىرخألا تاه جلا

ىلع الماك ار   ظح تضرف دقف ةيموكحل   ا هبشو ةيموكحلا ةيلحملا مالعإلا لئاسو امأ      .زكرملا عم لماعتلا بنجت   
تاـيعمجلا ضـعب تـعنت      ما امك . ةيموكحلا ريغ فحصلا ضعب كلذ يف اهتعبتو ،زكرملا تانايبو تاطاشن         

ةيشـخ كـلذو ؛اهريدت تايلاعف يف ةكراشملل ايمسر هتوعد وأ            ،زكرملا تايلاعفل اهراقم ريجأت نم يداونلاو       
ناـك يذلا    1989ماعل تايعمجلا نوناق نم زكرملا ررح       ت دقف ،لباقملا يف نكل    . ةموكحلا طوغضل ضرعتلا    

                  ، هـقالغإ مـث نمو تارم ةدع هديدهتل ةموكحلا اهتمدختسا يتلا ةادألا وه روكذملا نوناقلا ناكو ،هتكرح ديقي
زييمتلا اياضق لوانتت يتلا تاساردلاو ريراقتلاو ةدشاحلا ةيريهامجلا تاودنلا نم ةعومجمل هميظنت دعب كلذو              

قالـطإ تفدهتـسا     يتلا تاجاجتحالاو ةحجانلا تالمحلا   نم ةعومجمل هنيشدتو ،داسفلاو رقفلاو ت       ازايتمالاو  
 ؛يلودـلاو يبعشـلا هرثأ    طاشنلا كلذ لكل ناك دقو      . ةررضتم تاعومجم قوقحب ةبلاطملا وأ نيلقتعم حارس      

ا تحاتجا ؛يذيفنتلا هريدم لاقتعاب نمألا ةزهجأ مايقو زكرملل ةطلسلا قالغإ           روففكلذلو   نـم ةلسـلس دالبل      
ةعساو ةيلود نماضت ةلمح تدهشو     ،ةلصاوتملا ةيبعشلا تاجاجتحالا   تيـص عاذ ،ةـلمحلا كـلت حاجن دعب         .  

ةلصاومو ،1989ماعل تايعمجلا نوناقب طابترالا كفب ارارق ةيمومعلا ةيعمجلا تذختاو ،ايميلقإو ايلود زكرملا    
طاشنلا لصاو هنكلو زكرملا قالغإ مت دقل . نوناقلل اقفو ةمارغلاو نجسلاب ديدهتلاو يمسرلا عنملا مغرب طاشنلا

نـم مـهألا ءزجلا ىلع ذوحتست ةيبعشلا ناجللاو ةيقوقحلا تايعمجلا نم ةعومجم همحر نم تأشنو ،ايلمع                 
ةـيلخاد هيوشـت ةـلمح ىـلإ زكرملا ضرعتي دعاصتملا طاشنلا اذه ببسبو     . يندملاو يقوقحلا دالبلا كارح 

ةيندبلا تاءادتعالاو يئاضقلاو يمالعإلا ديعصلا ىلع مئادلا فاذهتساللهزومر تضرعت امك ،ةيجراخو  يفو .  
يـف رارمتسالا ىلع رداق ،تاطوغضلا لك نم مغرلا ىلع ،هنأ ةيضاملا ماوعألا لالخ زكرملا تبثأ لباقملا                 

بـج  ي يتلا يه ةيعمقلا تاسرامملاو نيناوقلاو ،رمتسمو قاب وهف ،اهجراخو نيرحبلا لخاد يف هتلاسر لمح              
  .لدبتتو بهذت نأ
ـلقتعملا نـم    178قحب يكلم وفع نع نالعإلا مت يضاملا ماعلا يف          : ةيساوس ءاطشـنلاو نييسايسـلا ني      
ولازي ال وفعلاب نيلومشملا نأ مأ لماك لكشب وفعلا ذيفنت مت له..نييقوقحلا ؟نجسلا نهرن     
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نع يكلم وفع رودص نم مغرلا ىلع         :بجر ليبن  نييسايسـلا نيلقتعملا نم    178  نييقوـقحلا نيعفادـملاو        
ةـينمأ ةغبص تاذ اياضق يف نيمهتملاو ،ةينيرحبلا قطانملاو ىرقلا اهتدهش يتلا تارهاظتلا يف نيكراشملاو               

تلاط يتلا ماكحألا وأ تاماهتالا طاقسإ ينعي وفعلا نأ ودبي الو           . وفعلاب نيلومشملا عيمج نع جرفي مل هن      أالإ  
هـنالطب ينعي امم ةيمسرلا ةديرجلا يف وفعلا موسرم وأ رارق رشن      متي مل لب ،مهنع جرفملا صاخشألا ءالؤه        

ةفلتخم تاماهتاب دعب اميف مهلاقتعا مت مهنع جارفإلا مت نمم اريثكو           ..اينوناق ةرـتف نوضـقي اـبلاغ مـهو         ،   
مهيلع ماكحألا رودص نورظتني وأ،مهتيموكحم  .  
  ؟نيرحبلا يف نيلقتعملا ددعل قيقد ءاصحإ مكيدل دجوي له: ةيساوس

تاوقلا عم تاهجاومب اهضعب يهتني يتلا تارهاظتلا ديازتتو عاضوألا ةدح مقافتت تاونس             3ذنم  : بجر ليبن   
ةيويسآلا تايسنجلا ضعب نم فلأتت يتلا        –ةصاخلا   نيينيرحبلا نينطاوملا نيبو   –  لاـقتعا نع اذه رفسأو     .  

 .مهدـض مـهت يأ توـبث مدعل ؛دعب ا         ميف مهنع جارفإلا متي مهتيبلغأ نأ الإ ،ةيضاملا تاونسلا لالخ تائملا          
ىلإ روهش    6نيب حوارتت يتلا هتبوقع ةرتف ىهنأ امبر رخ         آلا ضعبلاو  ابلاغ تاونس  3  نيـب ام نآلا دجويو     .  

ىلإ   60 اههجاوي يتلا تاماهتالا نأشب مكحلا رودص رظتني وأ ةبوقعلا ةرتف يضقي اطشان وأ ادرف  70  ماقرألا .  
ةيسايسـلا ةـمزألا لـحل دالبـلا ةداق لبق نم ةيدج ةيسايس تاردابم            كانه نكت مل نإ دعاصتلا ىلإ ةحشرم        

  .دالبلا اهب رمت يتلا ناقتحالا ةدح فيفختو
ققحت له  . .نيرحبلا يف بيذعتلا نع ريراقت رخآلاو نيحلا نيب رشنت ةيلودلاو ةينيرحبلا تامظنملا           : ةيساوس
  ؟بيذعتلا ىواكش يف ةموكحلا

الإ بيذعتلا يواعد ضعب      يف تقق ح دق اهن  أةموكحلا معزت   : بجر ليبن  تاقيقحتلا كلت ةعيبط نع نلعت مل اهن      أ 
ةـمكاحملل هميدقت مت دق مهنم يأ ناك نإ وأ          ،تاقيقحتلا كلت جئاتن وأ قيقحتلا مهفدهتسا نيذلا صاخشألا الو          ، 

صأ قيقحت كانه ناك    نأ ام يف ةريثك كوكش انيدل حبصت تامولعملا هذه بايغلو       . ماكحألا كلت ةجيتن امو    عم ال   
نمألا لاجر نم يأ ةمكاحم متت مل انملع بسحو ،نيرحبلاب ةميرجلا هذهل ةعدار نيناوق دجوت ال امك                  . همدع
  .بيذعت ةميرج يف نآلا ىتح
   ؟ةيلودلا ريياعملا عم ىشامتي بيذعتلا ةميرجل ينيرحبلا نوناقلا فيرعت له: ةيساوس

ممألاـب بيذـعتلا ةضـهانم ةنجلل ةيماتخلا         تاظحالملا يف كلذب ةيصوت دورو نم مغرلا ىلع       : بجر ليبن   
هـل تراشأ ام بسح بيذعتلا ةميرجل حيحصلا فيرعتلا ىلإ ا                    دقتفم لازي ال ينيرحبلا نوناقلا نأ الإ ؛ةدحتملا

بجتسـت مل املاطو ،ةيضقلا هذهب مومهم نيرحبلا يف يندملا عمتجملا        . بيذعتلا ةضهانمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا    
ةموظنملا فييكتبو ،بيذعتلا ىلع ءاضقلاب بلاطن لظنس ؛بيذعتلا ةضهانم ةنجل تايصوتل و انت اءادنل ةموكحلا 

  .ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ريياعملا عم نيرحبلاب ةينوناقلا
  ؟نيرحبلا يف ريبعتلا ةيرح ةيعضو نع اذام: ةيساوس

اعلا وهو  2002ماع ذنم ريبعتلاو يأرلا ةيرح يف نيرحبلا عضو روهدت دقل           : بجر ليبن  هيف تلصح يذلا م    ، 
ةمظنم رشؤم بسح ملاعلا لود نيب  67زكرملا ىلع نيرحبلا     انعجارت 2007ماع يفو . "دودح الب نولسارم"   

ماع يفو ،ملاعلا لود ىلع       97عقوم ىلإ    زـكرملا نيرحبلا تأوبت ثح ؛عجارتلا ديزم اندصح        2009  مـقر      
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نيب نم    119 هلمش ةلود  170  ريرقتلا ا  ةباقرلا عوضوم يف ةبقارم    لا تحت يه يتل   ا لودلا نم دعت نيرحبلاو    .  
ادـييقتو ةـباقر طسوألا قرشلا لود رثكأ نم ةدحاو نيرحبلا ربتعت لب          اهسفن ةمظنملا بسح تنرتن  إلا ىلع   ،

  .تنرتنإلاةكبش مادختساو ىلإ لوصولا ةيرحل 
ليربأ يف ةينيرحبلا ةموكحلا تنلعأ دوعولا نم تاونس          8وحن دعب   : ةيساوس سأت اهمزع نع   2010  ةئيه سي   

رارقلا عنص ةيلمعلو   ناسنإلا قوقحل ةيلاحلا ةيعضولا قايس يف     . ناسنإلا قوقحل ةينطو   ذـه متلبقتـسا فيك       ه  
  ؟ةوطخلا

قوـقحل ةلقتسـم ةـينطو ةئيه ءاش        نإبةدحتملا ممألل نيرحبلا ةموكح اهتمدق دوعوو راظتنا د         عب :بجر ليبن 
 لاعور  شمب ثارتكا نود ةسسؤملا هذه ليكشت رماوأ تردص       ؛  ناسنإلا باونلا سلجم ءاضعأ نم م     دقملا نوناق

ةـينعملا يندملا عمتجملا تاسسؤمو تائف نم يأ عم رواشتلا متي مل امك             ،سيراب ئدابمل اقفو ةئيهلا ليكشتل       .
مت نم ءامسأ ضارعتسابو   دجن ةسسؤملا هذه يف مهنييعت       تارازو يـف بـصانملا يوذ نم صاخشأ         5: مه   

ونيع نمم صاخشأ  6و ،ةيموكح تائيهو   يـف  مهمادختـسا   متـي نيذلاو يلاحلا وأ قباسلا ىروشلا سلجمب ا   
ةموكحلا لبق نم ةعنطصم تامظنم يف نيلماعلا نم صاخشأ         5و ،ماظنلا تاسايس ريرمت    اهيلع قلطي ام وأ     ،   

ةموكحلا نم نيبرقم نيرخآ صاخشأ     4، و )GONGOs(تامظنم   طباضو يفاحص بتاك مهنيب    ،  ن اقباـس ن  ا 
ف اذكهو  .عافدلا ةوقو ةيلخادلا ةرازو يف     لالقتسالاب عتمتلا اهيف ضرتفي يتلا ةئيهلا  يف         – ءاضعألا مظعم ن  إ   

عاـضوأ حالـصإل فدهي ال ةئيهلا ءاشنإ ن   أدقتعن  راطإلا اذه يفو. مكاحلاماظنلل ايسايس نيلاوملا نم مه    –
ـملا يقوـقحلا لمعلا ءاوتحالو      ،جراخلا يف ةطلسل  اةروص عيملتل فدهي ام ردقب ناسنإلا قوقح         يذـلا لقتس    

يذـلا تقولا يف يتأي ةئيهلا ءاشنإ نأ وه اضيأ ةموكحلا ةيدج مدع دكؤي امو               . عيمجلل حضاو ريثأت هل   حبصأ  
دعاصت لظ يفو ،مهتعمس هيوشت ىلع لمعتو        ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادمل   اةقحالم ةسايس ةطلسلا هيف جهتنت        

؛كـلذ لـك   نم مغرلا ىلع     و .داسفلاو يفئاطلا زي  يمتلاو ناسنإلا قوقحو ةماعلا تايرحلاب ةقلعتملا تاكاهتنالا      
كاـنهف ،ناسنإلا قوقح عاضوأ نيسحت يف اهئاضعأ ةيدج ىدم ىرنو  ،ةسسؤملا هذه ءادأ بقارن لظنس ان    نإف  

ةطلسلا نم ةبيرقلا   وأةيموكحلا تاسسؤملا ضعب     سيراب ئدابمب ديقتت مل يتلا     ،  اـهلمعو اهطاشـنل ناك امنإ       ،   
 رهظيـس ةـمداقلا رهشألا يف اهلمع نأ ةصالخلاو        . اهنادلب يف ناسنإلا قو   قح عاضوأ نيسحت يف زراب رود     

يفئاطلا زييمتلا لثم تافلم لوانت يف اصوصخ،اهتيدجو اهتقيقح يسايسلا سينجتلاو،  نوجسلا يف بيذعتلاو،   . 
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  ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا ةهجاوم يف ةيسيلوبلا عمقلا ةلآ: سنوت

  
حالص ورمع       

  ھرة باحث بمركز القا
  لدراسات حقوق اإلنسان

  
 "، فلاخملا يأرلا مرتحن نأ بجي كلذل ؛لوئسم هيف نطاوملاو ،رح هيف مالعإلا يددعت يطارقميد دلب يف نحن  

اذكه   ."ديفم ميوقتو ديدس حارتقا لك نم هسفن نآلا يف ديفتسنو ،ءانبلا دقنلا لبقنو             يسنوتلا سيئرلا    ىهنأ  نيز  
اماع 74ر  معلا نم غلابلا  يلع نب نيدباعلا     بختنملاو –   ماـظن سرـكت ةيروص تاباختنا يف ةسماخ ةيالول             

هتملك   – ميدقلا ءاتفتسالا  رياني   22يف ءارزولا سلجم لام     عأحاتتفا يف     لا كلت  مجسنتو. 2010   ةنانرلا تارابع 
سنوت يف مكاحلا   ماظنلاهدمتعي يذلا باطخلا     عم رهظ م ءادبإ الواحم هقوس   ي نأ داتعا  يذلا جهنلا   عم كلذكو   ،   

نم ؛نييبرغلا ءاكرشلا مامأرحو يطارقميد    ".يبوروألا داحتالل مدقتملا كيرشلا"ةبتر يلع لوصحلا لج أ 
يـلع نب   ىعسي يذلا فئازلا عابطنالا    عم ضقانتلا ديدش  ودبي يلعفلا عقاولا نأ الإ       سوـفن يـف ،هـثبي نأل        

عـقاو نإ ثـيح ؛ناسنإلا قوقح ةي        امحبو ةيطارقميدلاب معني يذلا يسنوتلا بعشلا نع ،هتاباطخل نيعمتسملا        
تاكرحت ضيمو ى   وس هتيوادوس نم ففخي الو ،ةماتقلا     و سؤبلا ديدش سنوت يف ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا      

،         أنم   نييسنوتلا ناسنإلا قوقح نع نيعفادملاو ءاطشنلا      يسـنوتلا ماـظنلا اهبكتري يتلا تاكاهتنالا حضف لج
مئاـقلا عفدـي يتلا تاطاشنلا يهو       .ناسنإلا قوقح مارتحاب مازتلالا يلع هرابجإو      ،       و  ةـظهاب اـًنامثأ اـهب ن

ا تاطلسلا عمق لمئاد اًفده نوحبصيو     .ةينمألا ةزهجألاو 
الا فيز  ىدم فشكت ةوطخ يفو    دـعتو   "ءاـنبلا دقنلا لبقتو فلاخملا يأرلا مارتحا      " لوح ةيسنوتلا تاءاعد     ،

جملا تامظنم طاشن ىلع ءاضق  لا فدهتست  ةيراض ةكرعمل اديهمت   اوـبأد نيذـلا   هئاطشنو يسنوتلا يندملا عمت  
فشك   ىلع لا ىلع مهدالب يف  ناسنإلا قوقح تاكاهتنا    حضفو    يلودلا ديعص  يـف يسنوتلا ناملربلا قفاو ؛    15 

نجسلاب بقاعي ديدج نوناق      رادصإ ى لع 2010وينوي   نـم ةيجراخ تالاصتا ،ادمع ،هيدل نوكت يسنوت لك         " 
لصفلل اقفوو    ،"سنوتل ةيوي حلا حلاصملاب ساسملا ىلع ضيرحتلا لجأ      ـف ةـيئازجلا ةلجملا نم رركم       61  ن إ 

  .اماع20و 5ن يبحوارتي نجسلاب امكح هجاوي دق ةميرجلا هذه بكترم 
لمشـي  " ةـيويحلا حلاصملاب رارضإلا "ـب دوصقملا نأ حضوأ دق يسنوتلا ناسنإلا قوقحو لدعلا ريزو ناكو         

يـف رامثتـسالا مدع ىلع ضيرحتلا وأ ةيسنوتلا          ةلودلل ضورق دانسإ مدع ىلع ةيجراخلا تاهجلا ضيرحت       "  
مدقتملا كيرشلا ةبترم ىلع لوصحلا ىلإ سنوت يعس ةلقرعو ةحايسلا ةعطاقم ىلع ضيرحتلا كلذك وأ ،دالبلا  

لع لوصحلا نأب املع    "يبوروألا داحتالا ىدل   لع ضرفي ةبترملا كلت    ى،  ةـسوملم تاحالصإ ءارجإ سنوت      ى   
يسنوتلا ماظنلاهلهاجتي يذلا رمألاوهو ،ناسنإلا قوقح لاجم يف  ا  مامت نويسنوتلا نوعفادملا ىعسي نيح يف ،  

لإناسنإلا قوقح نع وتسملاىلعهفشك ى   يلودلاى   .  
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لع ناملربلا ةقفاوم   تيظح دقو  نييقوـقحلا ءاطشنلا نم عساو عاطق لبق نم ةديدش تاداقتناب ديدجلا نوناقلا             ى   
ملاعلا ىوتسم يلع  ناسنإلا قوقح تامظنمو   ةينعملا فارطألا    اوبطاخذإ ؛     ىلع طغضلاب  ةوعدلا اهل اوهجوو     

ةـيندملا قوقحلاـب صاـخلا يلودلا دهعلا اميس الو ةيلودلا اهتامازتلا مرتحت نأ لجأ نم ةيسنوتلا تاطلسلا                  
  . يبوروألا داحتالا عم ةكارشلا ةيقافتاو ةيسايسلاو

ةيمالعإ تالمح نيشدت   ب تماق و ،نييقوقحل ا ءاطشنلا قحب يعمقلا اهجهن ةيسنوتلا تاطلسلا تلصاو       ؛اهتداعكو  
يف ةيسنوتلا تاطلسلا ترمتسا امك      ."ءالمعلا"و" ةنوخلا"رارغ ىلع فاصوأب     مهغمدو مهتعمس هيوشتل  ةمظنم    

يندملا عمتجملا تامظنم   ىلع قناخلا اهراصح ضرف    ام   ،   ،     يسال ترمتـسا ثـيح    ناسـنإلا قوقح تامظنم
راصح ةينمألا ت اطلسلا ت ضرفو ،اهئاضعأل ةقيصللا ةبقارملا    مئاد ًا  هب تق    ًا   حنـمو  ،  تاـمظنملا تار  قموط

مهيف بوغرملا ريغعنمو تارقملا كلت لوخد يف نيبغارلا صاخشألا زرف قح مهسفنأ نمألا لاجر  .  
نم  ٍلك راقم لازت الو   تايطارقميدلا ءاسنلل ةيسنوتلا ةيعمجلاو ،فاصنإو ةيرح ةمظنم         ةيسـنوتلا ةـطبارلاو      

قناخلا راصحلااذه لًانهرناسنإلا قوقحل  رياربف يف ضرعت دق ةريخألا رقم ناكو.  يضاملا  وطسلا  وماحتقال ل 
، ساحلل ةيزكرملا ةدحولا ةقرسو هتايوتحم    ىلع   يتلاو   يلآلا ب تانايب نيزخت يف ةطبارلا اهمدختست     قئاثوو اه    ، اه

  !!يسايسلانمألا رصانع لبق نم ةقيصللاو ةمئادلا ةبقارملل رقملا هيف عضخي يذلا تقولا يف كلذو 
ويام   21يفو   عافدـلل ةيسنوتلا ةطبارلل يزكرملا رقملا ةرصاحمب نمألا تاوق نم ةريبك دادعأ تماق              2010   

ةطبارلا سيسأتل نيثالثلاو ةثلاثلا ىركذلاب لافتحالا عنمل   ؛ناسنإلا قوقح نع   نـمألا تاوـق تـضرف ثيح    ،   
لوـصولا نم نيوعدملا عيمج عنم لج       أنم رقملا ىلإ ةيدؤملا قرطلا لك اهلالخ نم تقلغأ ةيديدح زجاوح            

  .   هيلإ
ةيسـنوتلا تاطلسـلا فـتكت مل ،فاصنإو ةيرح ةمظنم يف نيلماعلاب شرحتلا تايلمع رارمتسا راط                إيفو  

ةاضاقمب   ةطرشلا تماق لب ،يرونلا دمحم اهسيئرل ةقيص      للاةبقارملاب   ةمهتب   هنبا  ، "ةرايـس ثداح نم رارفلا    " 
 تاونس عبرأنجسلاب ايبايغ هيلع مكح ا    رخؤمو وضـع يوـلقلا دـمحم يقوقحلا طشانلا ضرعت رمتسا امك    .  

هذه نأ الإ ،يسايسلا سيلوبلا ناوعأ نم ددع لبق نم ةقيصل ةبقارمو راصحل اهسفن ةمظنملل يذيفنتلا بتكملا                 
ناكم نم برقلاب يسايسلا نمألا ناوعأ طباري ثيح         ،لمعلا يف هقح يف رفاس لخدت ىلإ تروطت دق ةبقارملا           

باحـصأ ىلع طغضلا ىلإ اضيأ اودمعو لب ،لمعلا بحاص مامأ غلاب جرح يف هل ببستي                 يذلا رمألا  ؛هلمع  
هعم لماعتلا مدعىلع مهرابجإ لجأ نم ىرخألا لامعألا   .  

ريياعم نم ىندألا دحلا دقتفت ةرئاج تامكاحمل نييقوقحلاو ءاطشنلا ضيرعت راطإ يفو           ؛ةلادعلا     ءاضـقلا   ناك   
رهش نيب حوارتت ددمل    ،نجسلاب اماكح أ يضاملا ري  اني يف ردصأ دق   يسنوتلا   دحاو   رهـشأ ةثالثو     12قـحب  ،  

نودب لاومأ عمج ةمهتب      ؛اطشان رمأل اقبط    صيخرت  ويام 8  عـمجب اوماـق دق ءاطشنلا ضعب ناكو         .1922    
ربمتبس يف تعقو يتلاو فيدرلا تاناضيف اياحض         ىلع اهعيزوتو تاعربت   يـحرجو يـلتق تفلخو      2009   

    .تارشعلاب
يميلقإ فلاحت يف وضع    (هللا دبع نب نسح طشانلا قحب امكح يسنوتلا ءاضقلا ردص           أ 2010 ليربأ 27ي  فو

ةـكرح دعاصت ةيفلخ يلع كلذو       ؛ذفان رهشو تاونس عبرأ نجسلاب    ) لمعلا نع نيلطاعلا تاعماجلا يجيرخل      
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يف رياني ةيادب يف تبشن يتلاو        2008يف يمجنملا ضوحلاب تاماصتع     الاو  تاجاجتحالا   ةصـفق ةيدمتعم   ، 
ةمهتب هللا دبع نب مكوح دقو ،ةيبونجلا تئشنأ ةيمارجإ ةمظن "و" ماعلا نمألاب لخت تامولعم رشن"   م ىلإ ءامتنالا
  !!"تاكلتمملا وأ صاخشألا ىلع ءادتعا باكترا وأ ريضحتل

،  آديعص  ىلع   ةـمواقمل ةيسـنوتلا ةـيعمجلا ةسـيئر ىوارصنلا ةيضار ةطشانلا نم لك ضرعت              رمتسي  رخ
تايرحلاو قوقحلل ربوتكأ   18ةئيه وضع يرامشلا سيمخ يقوقحلا طشانلاو ،بيذعت        لا     ، قباسـلا يناملربلاو   

لوـح مـكحملا راصـحلا ضرفو ،ةيسنوتلا يسايسلا سيلوبلا دارفأ لبق نم ةقيصللا تابقارملاو تاقياضملل            
عـنمو   2010 رـياربف  14ي  ـف يوارصن ةيضار بتكم ةرصاحمب يسنوتلا نمألا دارفأ ماق امك ،مهلزانم             ،

ءادتعالا مت امك    ،ةلصفنم ثداوح ثالث يف اهلمع رقم تمحتقا دق ةطرشلا تناكو ،هيلإ لوصولا نم اهيلكوم               
الضف   ،ةديدع تابسانم يف اهيلع    ينورتكلالا اهديربو ةيفتاهلا اهتاملاكم ةبقارم رارمتسا      ىلع  ةـيحان   نـمو  .   

قلت ىرخأ آلا وه يرامشلا سيمخ    ى  ـلإ  هعفد امم ،تارايز يأ يقلت مدعب يسايسل      ا سيلوبلا نم تاميلعت رخ       ى 
نيموي ةدمل ماعطلا نع بارضإضوخ  .  

رياربف 27يفو   ة     2010  ينمأ رصانع تماق    جاـطرق سنوت راطم يف يندملا      يزلا يدترت    ، يلودـلا دـيدهتب      
برغملا نم امداق راطملا هلوصو دنع كلذو ،هيلع ءادتعالاو و                 ،  بع دمحم يماحملا و بع دمحم عاضخإ مت دقو

 يتاذشيتفتل قباسلا يأرلا نيجسو ناسنإلا قوقح نع عفادملا          صاخ ريراـقتلا نم خسنلا نم ددع زجح متو      .  
ة  ةبقارم  لا ديدشت مت هلزنم ىلإ  وبع ةدوع روفو         .هتزوحب تناك يتلا فحصلاو بتكلاو ةيقوقحلا      ، هيلعينمألا

تمت و   .هلزنمى لإ لوخدلا نم هؤاقدصأو هؤالمز عنمو ،هتالقنت يف هتقحالم
ويام   29يف يدعسملا رهاظلا يقوقحلا طشانلاو يباقنلا تيب ضرعت كلذك           ةدمل ةراجحلاب يمرلا ىلإ     2010   ،

ةلامعلاو ةنايخلاب هفصت تاملك اوددر     -نيلوهجم لبق نم تاعاس ةثالث       دقتعي   -    ءاضـعأ ىـلإ نومتني مهن     أ 
انبأو هتجوزو يدعسملا ربجأ امم     ؛مكاحلا بزحلا  نملا ةرداغم  ىلعه  ء  ىلع ا  ًفوخ هلزنمل  يفلخلا روسلا نم لز       

  . مهتمالس
زاـهج لـبق نم ةرمتسملا ةبقارملاو تاقياضملل يدايعلا فوؤرلا دبع يقوقحلا يماحملا ضرعت رمتسا امك                

  ، طوغضلاسرام يذلاسنوت يف يسايسلا سيلوبلا هيلع  ةريطخ ةلحرم غلبتل  نـم درطلاب اددهم حبصأ ثيح  ؛  
ىوعدب   ،هيلع زجحلا دعب هتيب    نـم رـثكأ ةصاخلا هترايس تفدهتسا دقو        . ةظهاب ةيئابج ةيلام تاقاقحتسا ع    فد 

ة ةيدسجلا هتمالس نم لينلا فدهب كلذو،رم    .  
قـحب ةيسـنوتلا تاطلسـلا اهب موقت يتلا ةعساولا تاكاهتنالا فشك           ىلإ ةيمارلا تالواحملا فقو ليبس يفو       

تاوق تضرتعا    ؛مهنم نييسايسلا اصوصخو نيقباسلا ءانجسلا     سراـم  21يـف نـمألا       نييفحـص    2010    
هـتدعأ ريرقت قالطإل يفحص رمتؤم روضح ىلإ مهقيرط يف اوناك ناسنإلا قوقح               نع ن يعفادمو ةـيعمجلا  " 
  .سنوت يف نيقباسلا نييسايسلا ءانجسلا عمق ةيضق لوح" نييسايسلا نيجاسملا ةدناسمل ةيلودلا

مويه ةمظنم دفو عنمب ةيسنوتلا تاطلسلا تماق سرام        24يفو   يفحصـلا  اهرمتؤم دقع نم شت   و و ستيار ن     
ى لإ دفولا عفد امم   ؛  سنوت يف نيقباسلا نييسايسلا ءانجسلا عاضوأ لوح ةمظنملا هتدعأ ريرقت ضرع          بصاخلا  

نم ديدعلا  ةلقرعب تماق ةيسنوتلا تاطلسلا نكلو ،سنوت ةمصاعلا طسوب ةاماحملا بتاكم دح            أيف ةودنلا ميظنت    
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ةيفحصلا ةودنلا رقم ىلإ لوصولا نم مهتعنمو       ،يندملا عمتجملا ءاطشنو نييفحصلا    هتاذ قايسلا يفو  .  ماـق      ،
يف نولقنتي مهو    ،ةبراوم نودو مظتنم لكشب شتوو ستيار نمويه دفو ةبقارمب ةيندم بايث يف ةطرش لاجر               

   . ةمصاعلا سنوت ءاحنأ ىتش
لا لّثمت ال  وس ةقباسلا  عئاقو  تاقلح   ى  ام سكعت  يهو  ،  سنوت يف ع  مقلاو ليكنتلا نم  ليوط  لسلسم يف   ةزجوم   

ةيسيلوبلا ةلودلا ةوطس     هتغلب لع اهتنميهضرفت يتلا     يسنوتلا عمتجملا  ى  نيبت امك  .  الا فـيز   ىدم   تاءاـعد   
ي يتلاو  ،ناسنإلا قوقحو ريبعتلاو يأرلا ةيرح مارتحا لوح ةيسنوتلا        نـم يـلع نـب ماظن         اهب قدشت   لـج  أ 

نأ الإ ؛يبوروألا داحتالل مدقتملا كيرشلا ةبترم يلع لوصحلا ليكنتلاو عمقلا لاكشأ لك نأ ىلع لدت دهاوشلا  
عفادملا بهرت نلو مل ةيسنوتلا تاطلسلا اهسرامت يتلا ةطرفملا ةوسقلاو         نيذلا سنوت يف ناسنإلا قوقح نع      ني 

عمقلا ةأطو تدادزا املك    لب ،مهتلاسر نع  اولختي مل    عفدل   دادعتسالا نم ديزملا نودبي         ، دادزـي   و ةـيرحلا نمث
جذومن لظ يف ناسنإلا قوقح ةيامحو معد        ليبس يف ةفحجملا ةينوناقلاو ةينمألا دويقلا يدحت      ىل  ع مهرارصإ   

  .ةرئاج ةيسيلوب ةلودل يكيسالك
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  ناسنالا قوقح نع نيعفادملادهطضت ةينميلا ةموكحلا 
  

  نامثع ناهيرش     
   بمركز القاھرة ةباحث  

  لدراسات حقوق اإلنسان
   

يدرت نميلا  يف ناسنإلا قوقح عاضوأ يناعت     روهدتو ا  قوـقح نـع نيعفادملل ةبسنلاب رمألا مقافتيو ،نيغلاب          ا   
عازـنلا لظ يفف ؛ناسنالا   تاونس ذنم رعتسملا       دالبلا لامش يف نييثوحلا نيدرمتملاو   ةيموكحلا تاوقلا نيب       ، 

د ـقتني نم لك عم يطاعتلا يف اهتارايخ       ةموكحلا  تمسح ،بونجلا يف كارحلا عمق تاطلسلا تالواحم نيبو         
ريثكل ناسنإلا قوقح نع نوينميلا نوعفادملا ض                 رعتي قايسلا اذه يفو ،ليكنتلاو عمقلا نم ديزملاب اهتسرامم

  .تاكاهتنالاو تاقياضملا نم
ىـلع مهتبقاعمو مهسارخإ ىلإ يعستو ،ناسنالا قوقح نع نيعفادملا دض ءاوعش ابرح ةينميلا تاطلسلا نشت                

دض ةلودلا اهب موقت يتلا تاكاهتنالا فشك نع فقوتلاو ،اهتدارإل ل           اثتمالا ىلع مهرابجال مهبيهرتو مهطاشن    
ةـفاقث رشن يف مهل نوعلا ميدقتو ناسنالا قوقح ئدابم نع عافدلا يف مهرود ريدقت نم الدبو          . ناسنالا قوقح 

نواـعتلاب مهماهتاب ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا طاشن ىلع ةموكحلا درت ؛تاكاهتنالا فشكو ناسنإلا قوقح      
ةيفئاطلا تارعنلاو لقالقلاو نتفلا    يريثمون  يبرخملاب مهفصوو ،ةيبنجأ تاهجو   ةيباهرإ تاعامج ع    م رـمألا  .  

ةـقفلم تاـماهتا هيجوت دعب كلذو ،ةرئاج ةيئاضق          ماكحأ يقلت ىلإ تالاحلا ضعب ي     ف نيعفادملا ضرعي يذلا     
لقتسم ريغ ءاضق مامأةلداعلا ةمكاحملا تانامضو ريياعم ىلإ رقتفت ،تامكاحمل مهزايتجاو ،مهيلإ  ،  .  

ىلع الضف اذه  قوـقحل ةـيلودلا قـيثاوملا عم مجسنت ال يتلا ةرئاجلا صوصنلاب ظتكت ةينميلا نيناوقلا نأ                    
لاـقتعا تاطلسـلل حيتت يتلاو ،باهرالا مئارجب ةقلعتملا نيناوقلاو تاعوبطملاو ةفاحصلا نيناوقك ؛ناسنإلا              

نيعفادملاو ،نييملسلا نييسايسلا نيضراعملا         ، ناسنإلا قوقح نع نـع لزـعمب زاجتحالا نكامأ يف مه        ءاقلإو 
،                ةمهت نود ،يجراخلا ملاع   لا مهبراـقأب وأ نيماـحمب لاصـتالاب مـهل حامسـلا مدعو ،ةمكاحملل مهميدقت وأ  

ايحألا نم ريثكلا يفو ،مهبيذعتو ةفلتخملا طوغضلل       مهضيرعتو ا مت  تافارتعاب لوبقلا متي ن     ةأطو تحت اهعازتن    
هل ض            مغر ؛بيذعتلا   رعت يذلا بيذعتلاو ينامسجلا هاركإلا ىلع ةخراص ةلدأ دوجو اـمك  . نوعفادملاءالؤه   

،    ،تاقياضملا نم ىرخأ الاكشأ نوعفادملا هجاوي      جراـخلا ىـلإ رفسـلا ىلع دويقلاو ليقارعلا ضرف لمشتو  
  .تاديدهتلل مهضرعتو مهتالئاع دارفأ ضعب لاقتعاو

ا لمأ ةديسلا تض        رشابملا ءادتعالل ناسنالا قوقحل يبرعلا قئاقشلا ىدتنم ةسيئر اشابل         رعت لاثملا ليبس ىلعف
ربمفون   17يف اهترايس لمارف عطقب مهدحأ ماق ثيح ؛ديدهتلاو          ءاقلإل تضرعت مث     2009   ،اههجو ىلع  ءاملا، 

 قئاقشـلا ىدتنم رقم ىلع ءادتعالا دح رمألا غلب لب كلذ ىلع راصتقالا متي ملو              . اهل ديدهتلا نم عونك كلذو    
اهتدوع بقع ءادتعالا ءاجو ،هلخادب ةدوجوملا تامزلتسملاو تاودألا ميشهتو ريسكت مت ثيح ،ربمفون              23يف    

ةـنجل ماـمأ ن     يعبرألاو ةثلاثلا ةسلجلا لالخ نمي    لا يف بيذعتلا فلم ضارعتسا يف اهتكراشم دعب فينج نم         
نكمت ثيح ،ن   يعبرألاو ةعبارلا ةسلج  لا يف تاكاه  تنالا هذه ةشقانم تمت دقو ،ةدحتملا ممألاب بيذعتلا ةضهانم        

 ،بيذعتلا ةضهانم ةنجل مامأ يوكش عفر نم ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم نم معدب قئاقشلا يدتنم               
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بمسـيد  3يف ةنجللا سيئر    ثعب دقو   . تاكاهتنالا هذه ءازإ قيمعلا اهقلق نع تربع يتلاو        ةلاـسرب   2009ر   
اهيلع اا كلت صوصخب ةينميلا ةموكحلا ىلإ ةلوطم    .در قلتي مل هنكل تاءادتعال

ماـعلا لهتسـم يف ةيطارقوميدلا تايرحلاو قوقحلا نع عافدلل ةينميلا ةمظنملا وضع ريزولا رساي ىقلت امك                 
 رشـع  ةـينامث  نم رثكأ لبق ،فطتخا دقريزولا   ناكو .تاونس ينامث نجسلاب هتبقاعمب يضقي امكح ،يلاحلا   

، نمألا زاهج لبق نم، هيلع مكحلا لبق ارهش  اـمل  هـيوذ  ةرايز نم امورحمو الوهجم هريصم لظ ويسايسلا
،  تارتفل يدارفنالا سبحلا هعاديإ متو ،بيذعتلل ضرعتامك  ،رهشأ ةثالث ىلع ديزي  نـهر  رمتـساو  ةـليوط
،ةمزاللا  ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا نود نم لاقتعالا  طـقف  نيرهشب مكحلا ليبق تاطلسلا تررق نأ ىلإ هقحب
، مهتب ةمكاحملا ىلإ هتلاحإ ، ةعامج ليكشتب هماهتا تلمش ةيديك  عضـخي  مـل  هنأ نم مغرلا ىلع كلذو ةحلسم

  . ةمهتلا هذه نأشب باوجتسا يأل
لا تناك ثيح   ةيرس نوكت داكت ةروصب ريزولا ةمكاحم ترجو       مـلو ،اقبسـم اهب رطخي مل       و ،ةقلغم تاسلج ، 

يتلا ةمكاحملا هذه يف هنع       ٍماحم رضحي  ةمكحملا مامأ    تمت  ةـلود نـمأ ةمكحم ىهو ،ةصصختملا ةيئازجلا         
نمضت يتلا ةيئارجإلاو ةينوناقلا تانامضلا نم ديدعلا ىلإ اهمامأ نولثاملا رقتفي ثيح ،اهتيروتسد يف نوعطم               

امم   ؛ةلادعلا قيقحت  يقوقحلا تامظنملا نم ديدعلا    ةبلاطم ىلإ ىدأ    إلاب ة  ،  ا نع جارف    زـكرم ردـص    أدقو  ريزول
كراشمب ة،رهاقلا انايب ىرخأ ةمظنم ن يرشعو سمخ ة    نايبلا برعأو ،هحارس قالطإب هلالخ نوبلاطي ،ا          يفحص   

  .ريزولا رساي ناسنإلا قوقح نععفادملا قحب تاكاهتنالا هذهل ةينميلا تاطلسلا باكترا ن مغلابلا قلقلا نع 
قوقحل ينمي  لا دصرملا يف طشانلاو يفحصلا ،حلاقملا دمحم قحب ةميسجلا تاكاهتنالا ءادصأ ددرتت لازت الو             

، ةمصاعلا يف عراشلا نم فطتخاثيح ؛ناسنإلا   نـم  ةعومجم يديأ ىلعيضاملا  ربمتبس 17 يف ءاعنص
ا نولقتسي اوناك لاجرلا  هـتاداقتنا  ببسب لقتعا دقو .ةصاخ تامالع ةيأ لمحي ال نوللا ضيبأ اريغص سيبوتأ
نييثوحلا نم    نييندملا شيجلا لتقل ةينلعلا هضرعت  لالخ ةجف ةلماعمو يجمه بيذعتل ضرعت دقو،  ةدعص يف 
 كلذ دعب تمتو. ةينمألا ةزهجألا لبق نم هفاطتخا خيرات نم رهشأ ةسمخ نم رثكأل ماد يذلا يرسقلا ءافخإلل
هماهتا ةيفلخ ىلع     هتمكاحم  ىلإ ىوكش ميدقتب ةرهاقلا زكرم ماق دقو       ،ةدعص برح نع تالاقمو رابخأ رشنب، 

ل ضناسنإلاقوقح يعفادم  عاضوأب صاخلا ررقملا      رعت ام لك اهيف دروأ لبق كلذو ،ت اكاهتنا نم حلاقملا ه، 
ويام 21يف رداصلا يسائرلا وفعلا بجومب هنع جارف إلا  2010.  

، ةـيطارقميدلا تايرحلاو قوقحلا نع عافدلل ةينميلا ةمظنملا وضع ،فاقسلا دمحأ يلع يقوقحلا طشانلا ناكو      
ت ةحلسم ةعومجم ديأ ىلع فاطتخالل ض         موي يف كلذو ،ايندم ايز نودتري اهدارفأ ناكو ةموكحلل ةعبا          رعت دق

ربمتبس   28نينثالا   نم رثكأل يقوقحلا هطاشن ببسب ةينمألا ةزهجألا لبق نم ديدهتلل ضرعت دق ناكو             . 2009 
رخآلا وه  هعدرو هبيهرت دصقب هلزنم ماحتقاب ةينمألا ةزهجألا تماقو ،ةرم         إ فدهب    هطاشن ديمجت ىلع هراب    ج 

  .يقوقحلا
سطسـغأ ذنم الوهجم هريصم لظ ثيح ؛يرسقلا ءافتخالل نيدلا فرش ديلو يقوقحلا عفادملا ض                  رعت ا  ضيأ

قـفاوملا ءاـثالثلا موـي ءاعنص يف هلزنم ماحتقاب تماق دق نمألا رصانع نم ةعومجم تناكو                   2009  ،25 
ثالث ةدمل شيتفتلا يف ترمتساو 2009سطسغأ  ةباينلا نم ا صت ةرسألل زربت نأ نود ةلصاوتم تاعاس،   حير

رتوـيبمكلاو لومحملا فتاهلاك  ،نيدلا فرشل ةيصخشلا ضارغألا نم ددع ىلع نمألا ىلوتسا دقو ،شيتفتلاب       
نـم عـنملاو برضـلل تضرعت يتلا ريزولا ءايلع ةطشانلا هتجوز لاطيل ءادتعالا دتما ام        ، ك رفسلا زاوجو 
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ح ةهج تغلبأ نيح ،ربمفون     18ىتح ًالوهجم هريصم لظو     . رفسلا نأـب هتلئاع ،اهمسا نع حصفت مل ،ةيموك         
  .اهيدل دوجوم ديلو

رـمعمو يمليدلا يلع هللادبع مهو ناسنإلا قوقح نع ن          يعفادم ةثالث هتقفربو ةمكاحملل   نيدلا فرش عضخيو    
، )دـقتعملا ةـيرح  (مـسا تحت ناسنإ قوقح ةمظنم سيسأت كشو يلع اوناك ثيح ،يفرشلا قداصو يلدبعلا             

ذنم نوجسلا يف   اولازامو ربمتبس    ةمهتب2009  ىـلإ نميـلا يف اهتبوقع لصت ةمهت يهو ،ناريإ عم رباختلا      
مادـعإلا تايلمعب ينعملا صاخلا ةدحتملا ممألا ررقم ىلإ لجاع ءادن لاسرإب ةرهاقلا زكرم ماق دقو                . مادعإلا

  .يفسعتلا مادعإلا وأ ءاضقلا قاطن جراخ
ع ةينميلا ةموكحلا تبأدو ، ق نم ةيهاو ججحب عرذتلا ىل  باهرإلا ىلع برحلاو ماعلا نمألا ىلع ظافحلا ليب

يمويلا ماعطلا نوكت داكتو ،ةيجهنم اهنأب فصتت يتلا ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالل اهريربت يف  
  .ناسنإلا قوقح نع نيعفادمللو ينميلل نطاوملل

حملا ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا ىلع نميلا يف تاكاهتنالل ض  رعتلا رصتقي الو نم ددع يف دتما لب ،نييل  
وينوي 19قفاوملا تبسلا موي يفف ؛لاثملا ليبس ىلع و. نميلا جراخ نم نيعفادملا لاطيل تالاحلا ناك 2010   

نميلا ىلإ ا   هجتم ،ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةيلارديفلا لثممو ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرم سيئر بجر ليبن
هلوصو روفضرعت دقو ،تايلاعفلا ىدحإ يف ةكراشملل  وينوي 19تبسلا موي ءاعنص راطم ىلإ    2010 ،

. هحارس قالطإ لبق تاعاس عبرأ ةدمل راطملاب زاجتحالل ءاعبرألا موي ةينميلا يضارألا ةرداغمب مه امدنعو  
وينوي 23قفاوملا  تمت ثيح ؛ءاعنص راطم يف يموقلا نمألا زاهج رصانع نم ةعومجم هتفقلت 2010   ،

لومحملا هرتويبمك شيتفتو اهب ثبعلاو هدي ةبيقح شيتفتو نيتعاس ةدمل هزاجت حاو هرفس زاوج ةرداصم
 ،قئاقدب اهعالقإ ليبق ةرئاطلا ملس ىلإ هولصوأ باوجتسالل هعوضخ دعبو ،لاقنلا هفتاهو ةصاخلا هتريماكو

ن، ميلاب هيف بوغرم ريغ صخش هنأب هغالبإ ىلع نوينميلا نمألا لاجر صرحو. ةيصخشلاهتاقلعتم هومّلسو 
 .لبقتسملا يف ىرخأ ةرم نميلا ىلإ لوخدلا يف ريكفتلا مدع هيلع يغبني هنأو

قئاقحلا يصقت ةنجل يف هتكراشم ةيفلخ ىلع بجر ليبن اهاقلت يتلا ةنيهملا ةلماعملاو تاقياضملا هذه يتأتو 
، 2009ربوتكأ يف نميلا ىلإ ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةيلارديفلا اهتدفوأ يتلاو ،نميلا يف بيذعتلا عاضوأ لوح 

هعضو يف نيكراشملا نع الو هنع ةينميلا ةموكحلاضرت مل ريرقت ةرايزلا نع جتنو  .  
قوقح تامظنم معد ىلإ ةسام ةجاحب مهو ،سؤبلا ديدش ا   عضو نميلاب ناسنإلا قوقح نع نوعفادملا شيعي

ةيامحل ةيلودلا تايلآلا ىلإ مهتاياكش لمح عيطتست يتلا تامظنملا كلت ةصاخبو ،ةيلودلاو ةيبرعلا ناسنإلا  
يعفادملانأ يف طقف نمكي ال رطخلا. ناسنإلا قوقح ، نوناعيناسنإلا قوقح نع ن   ةميسجلا تاكاهتنالا هذه لك  
نع ن يعفادملا ةاناعم اهيف غلبت يتلا ةلودلا نأ يهو ،ةاناعملا كلت اهنع فشكت يتلا ةلالدلا يف رطخلا نمكي لب

روبق يف ناسنإلا قوقح نفدتو ،نيعفادملا دهطضت ةلود يه ؛ءوسل ا غلاب ىوتسملا اذه ناسنإلا قوقح
تاكاهتنالا عاونأ لكل اهتسراممب اهرفحت،ةيعامج  .       
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  "ةيرحلا لوطسأ"ىلع يشحولا موجهلا 
  ليئارس إليومدلا لجس لل فاضت ةديدج ةميرج

  
ةصرف ليئارسإ ةموكح ت        ل ةيلودلا قيثاوملاب ثرتكت ال اهنأ      تبثت نأ نود  وفت ال ىـلع   اهنأو ،ناسنإلا قوقح     

يأ نم للحتلل ا      يلودلا نوناقلا اهضرفي تامازتلا    مود دادعتسا ةموكحلا انل اهتمدق يتلا ةغمادلا لئالدلا ثدحأ       .  
ةرزجملا تناك ةيليئارسإلا وج ةموعدملاو ةيليئارسإلا ةيرحبلا تاوقلا اهتبكتراو اهل تططخ ىتلا نم رصانعب ا  

 ب ةلفاق ىلع   زودناموكلا تاوق  بعشـلل ةيثاغإ داوم لمحت نفس  عضب مضت " ةيرحلا لوطسأ "مساب تفر   ع ةيرح  
،ينيطسلفلا ةزغ يف رصاحملا   يناسنإ نينماضتملا نيطشانلا نم تائم لقتو   .ينيطسلفلا بعشلا عما  

ةلاسر هيجوتو ةيناسنإ تادعاسم لاخدإل ةزغ ئطاوش ىلإ لوصولا ىلإ فدهت           " ةيرحلا لوطسأ "ةلفاق تناكو   
ةروصب ليئارسإ هضرفت ىذلا رئاجلا راصحلل ةلجاع ةياهن عضو ىلع لمعلا ةرورض اهدافم ملاعلا              ىلإ ةيوق   

ةبارق مهددع غلابلا ةزغ عاطق ناكس ىلع تاونس 4وحنل ةلصاوتم  ةمسن نويلم1.5   .  
يشحولا موجهلا ع ديزي دعب ىلع عقو       دق  ةلفاقلل ضرعتلا نأ ىنعي ىذلا رمألا ،ةزغ ئطاوش نع ًاليم            20 ىل   

امكةيلودلا هايملا ىف عق و عرصم ىلإ ىضفأ ،  لوطسألاب نيكراشملا كارتألا نم9  بيصأو،  رخآ تارشع  ن و 
  .حورجب

عوـقو نـم ةليلق تاعاس بقع هردصأ يفحص نايب يف            ،ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكر    م ربتعا دقو  
موجهلا نأ  ةرزجملا  ،    ع نيطشان فدهتسا سنإلا مهنماضت نع ريبعتلا اودارأ     الز  ىـتلا ةنحملل دح عضوو      ،ينا   

برـحلا مئارج نم ةعساو ةمئاق ىلإ فاضت         ةعشبلا ةميرجلا هذه نأ ةرهاقلا زكرم دكأو      . ةزغ ناكس اهدباكي    
يلودـلا نوناقلا دعاوقل اميسج ًاكاهتنا لكشتو ،ةينيتور ةروصب ليئارسإ اهبكترت يتلا ةيناسنإلا دض مئارجلاو               

اسألا ماظنلا ماكحأل ًاقرخو    ،يناسنإلا سعاـقت رارمتسا نأ  ىلع زكرملا ددش        و. ًةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يس    
ةـسرامم ىف رضخألا ءوضلا اهحنم      ياهم  ئارج ىلع ليئارسإ ةبساحمو هتايلوئسم لمحت نع يلودلا عمتجملا        

  .نوناقلا قوف ةلود اهرابتعاب ناودعلاو ةنصرقلا لامعأ
فدهتسـت   ،ةداـج تاءارجإ ذاختال يلودلا نمألا سل      جمل ةيئانثتسا ةسلج دقعب زكرملا بلاط     قايسلا اذه يف    و  

نود ةلوليحلل ةلاعف ريبادت ذاختاو ،ةرزجملا هذه تاسبالم ىف داج قيقحت ءارجإو ةلفاقلا ءاضعأ ةمالس نيمأت                
ـحت  حزري  ىذلا يعامجلا باقعلل يروفو ي      ئاهن دح عضوو ، ةبساحملا نم اهنع نيلوئسملا تالفإ          هرـين ت   

  .مهيلع قبطملا راصحلاءارج نم ةزغ عا طق ناكس
همهفت نع زكرملا ر       هنأ الإ   ؛ةيقرشلا اهدودح نيمأتل ةيرصملا ةموكحلا اهقوست ىتلا تارابتعال       ل بع نيح يفو  

نأ   حوضو يف دكأ   ىضـتقمب ةـيلودلا رصم تامازتلا عم ضراعت ىف عضوت نأ يغبني ال             تارابتعالا كلت    
نإ زكرملا لاقو     .يناسنإلا يلودلا نوناقلا   لـمعلاب ةمزلم ةعبارلا فينيج ةيقافتا ىضتقمب ةيرصمل        ا تاطلسلا  

فارطألا فلتخم  عماهقيبطت نامض ىلع     مقافت نأ اهنأش نم لاعفأ نع عانتمالا لقألا ىلع ىضتقي ام وهو             ،   
  .ةزغ ناكس ىلع ضورفملا يعامجلا باقعلا تاعبت نم
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ه      ىلإ هتوعد  زكرملاجو قلطنملا اذه نمو ةيرصملا ةموكحلا      حـفر ربعم حتفل ةبسانملا ريبادتل      ا ذاخت ال كلذو  
ةمظتنم ةروصب  ،يدودحلا رورملا نمضتو يجراخلا ملاعلا عم لصاوتلاو لقنتلا ىف عاطقلا ناكس قح نمؤت             ،   
  . ةيرصملا يضارألا ربع عاطقلل ةيناسنإلا تادعاسملل مظتنملاو نمآلا

تايلآلا عم يطاعتلا ىلع زكري     جمانرب وهو ،ةرهاقلا زكرمب     ) ناسنإلا قوقح ةيامح  (جمانرب طاشن راطإ يفو     
ناسـنإلا قوـقحل ةدـحتملا ممألا سلجم مامأ زكرملا م                 ةـلخادم   دق ؛ناسنإلا قوقح ةيامحل ةيميلقإلاو ةيلودلا  

قوـقحل ينيطسلفلا سلجملا ىف ةوضعلا ةينيطسلفلا تامظنملا نم ددعو ةينيطسلفلا قحلا ةمظنم عم ةكرتشم               
  ، سلج ىف  كلذوناسنإلا وينوي   2يف   تدقعنا يتلا سلجملا ة     هـبتكم ربع رداب دق ةرهاقلا زكرم ناكو         .2010 

  .عورملا موجهلا اذه تاعبت ىف رظنلل ىممألا سلجملل ةيئانثتسا ةسلج دقع بلطب فينيجب
نوناقلا ريياعم نم قلطنت ةيروف تاقيقحت ءارجإ ةدحتملا ممألا ىلع نيعتي هنأ ىلع              تددش ةكرتشملا ةلخادملا    
تالـفإلا جهنل دح عضوو      "ةيرحلا لوطسأ "ىلع ليئارسإ هتنش يذلا يشحولا موجهل       ا نأشب ةيساسألا يلودلا     ،

             ، راـطإلا كـلذ يفو     يناسنإلا يلودلا نوناقلل ةيفانملا اهمئارج ةلصاوم ىلع ليئارسإ عجشي يذلا باقعلا نم
مئارجلاو برحلا مئارج نأشب نوتسدلوج ريرقت تايصوتل لماكلا ذيفنتلا ةرورض ىلإ           ةلخادملا تراشأ  دـض      

  .ةزغ ىلع ةريخألا برحلا نابإ ةيناسنإلا
، ةرهاقلا زكرم صرح   ةيليئارسإلا ةميرجلا ىلع ةيلودلا لعفلا دودر ةعباتم ىلع ت نع ر    ةـنادإب  هبيحربع دقو  

و ،دياحم يلود قيقحت ءارجإب هتبلاطمو      ،ةيليئارسإلا ةميرجلل يبوروألا داحتالا    يسـنرفلا حارتقالا   ىلع   ىنثأ 
داحتالا اعد يذلا   .    قيقحتلا اذه ءارجإ هقتاع ىلعذخأي نأ ىلإ يبوروألا  

يسنرفلا حارتقالا  نأ زكرملا ربتعا  و بستكي   ًنايب ردصأ دق ناك نإو ،يلودلا نمألا سلجم نأل رظنلاب هتيمهأ           ا 
 ءارـجإ اهب طونملا ةهجلا حضاو لكشب ددحي مل هنإف ،فافشو هيزنو لجاع قيقحت ءارجإ ىلإ هيف اعد                   ايسائر  

فاضيو .قيقحتلا ةدحتملا تايالولا نأ كلذ ىلإ       ةيكيرمألا   مـل هـنأ مغرب نايبلا ىلع تيوصتلا نع تعنتما              
و يلود قيقحت ءارجإ ىلع     تظفحتو ،ليئارسإل ةرشابم ةنادإ نمضتي     عـقوتم وه امك    –تعفد    هاـجتاب    –   نأ  

  !!اهسفنب قيقحتلا اذه ءارجإ ليئارسإ ىلوتت
ةلءاسملا نم ليئارسإ نيصحت ىف اهتاسايسل ًارارمتسا لثمي ةيكيرمأل         ا ةرادإلا فقوم نأ ةرهاقلا زكرم ظحالو      

رـيرقت تايصوت هاجت يلودلا عمتجملا لبق نم ةبجاولا ةيدجلاب لماعتلا مدع ىلإ ًايلمع داق ام وهو                   ؛باقعلاو  
  .عدار نود اهمئارج ةلصاومو يلودلا نوناقلاب اهفافختسا ةلصاومل ليئارسإ عفدي يذلا رمألا ،نوتسدلوج

ىرخأ ةيحاننم   بحر  ةرهاقلا زكرم  قب  يف هلمأ ن ع برعأ و،يدودحلا حفر ربعم حتفب ىرصملا سيئرلا رار 
       نأ   ةمظتنم ةروصب  احوتفم ربعملا ىلع ءاقبإلل ًالخدم ةوطخلا كلت نوكت  ،  مؤت ىـف ةزـغ عاطق ناكس قح ن         

ادعاسملل مظتنملاو نمآلا رورملا نمضتو     ،يجراخلا ملاعلا عم لصاوتلاو لقنتلا     رـبع عاـطقلل ةيناسـنإلا ت     
  .ةيرصملا يضارألا

هيف ردصأو ،اًئراط ا     ناسنإلا قوقح   ل ةدحتملا ممألا  سلجم  ناكو     عامتجا دقع دق رارق قيقحت ءارجإ ىلإ وعدي     ا   
تاـيالولا الإ رارـقلا ضراـعت ملو        ،  يليئارسإلا موجهلا نع تمجن يتلا يلودلا نوناقلا تاكاهتنا يف يلود         

  .ادنلوهو ايلاطيإو ةدحتملا
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قيقحت ءارجإل نيسمحتملا حامج حبكت نأ تدارأ ،اهتميرج ريربت يف ةداتعمو ةغلاب ةحاقو تدبأ يتلا ليئارسإ                
نـم دـعب ليئارـسإ صلختت مل  يذلا           –نوتسدلوج ريرقتل هباشم يلود ريرقت هنع ردصي نأ عقوتي ،يلود             

،       اهنأب معزلا فدهب قيقحت ةنجل ليئارسإ تّلكش دقف         . اهراثأ يتلا ةجضلا   ةـميرجلا يـف ا  هيزن اًقيقحت ترجأ
  .نييليئارسإلا نيلوئسملا ةبقاعمبو يلود قيقحتب ةبلاطملا تاوصألا متكل اهتلواحم يف ةجح همدختستلو

نـم ةـنجل يراجلا وينوي رهش فصتنم يف تلكش ثيح ،اهتداعك تاعقوتلا ب                     3يخت مل ةيليئارسإلا ةموكحلا
يليئارسإلا نوناقلا يف ةدراولا طورشلاب يفت      ،ةلماك قئاقح يصقت ةنجل ربتعُت ال     يهو ،صاخشأ    هـتاذ    الو     ،

نموـيه ةـمظنم بسـح كلذو        قيقحتلاو لاوقألاب ءالدإلا لجأ نم نيلوؤسملاو دوهشلا لوثمب رمألا اهنكمي           ،
نم تعن    ،نييليئارسإلا دونجلا باوجتسا نم ةنجللا عنم مت ذإ       . شتوو ستيار   مو مازـلإ  تايحالصـب عـتمتلا      
قئاـثولاب تاـبلط رادـصإ ىـلع ةـنجللا دمتعت نأ بجي      كلذ نم ًالدب و. هيدل ةرفوتملا ةلدأل  ا ميدقتب شيجلا  

ام ىلإ لصوتلل ،يليئارسإلا شيجلا اهيرجي يتلا         "ةيناديملا تاقيقحتلاب تاصخلم  "و وأ شيجلا رصانع   هتبكترا  ، 
قـيقحتلا ةـنجل نأب ة      يليئارسإلا ةموكحلا همعزت ام ميقتسي فيكف     . "ةيرحلا لوطسأ "ضارتعا ءانثأ هب اورمأ     

  !؟ثادحألل مهتملا ةياور ينبتو لوبقب اهمزلت نيح يف ،يفاكلا قالقتسالاب عتمتت
ذـنم ةلـصاوتمو ةيجهنمو ةميسج تاكاهتناب لفاحو         ،مدلاب ثولم ناسنإلا قوقح لاجم يف ليئارسإ لجس نإ          

ةـموكحلاب ةيشـحولا   و ةـقامحلا غـلبت نأ روصتي دحأ نكي مل نكل          . ينيطسلفلا بعشلا قحب نينسلا تارشع    
ينيطسـلفلا بعشلا عم ا      ينماضتمن  ييندم مالس ءاطشن قحب ةعشبلا ةرزجملا هذه ذيفنت دح ةيليئارسإلا           يناسنإ ن

ة ، . زغ يف رصاحملا اهشيج اهبكترا يتلا ةميرجلا هذه يف ليئارسإ هيرجت قيقحت ةجيتن لبقي نأ لقاعل نكمي ال
الأ نمضي  نمف ،هيزن يلود قيقحت ءار    جإ مت نإ ىتح نكل     ا          جيجض ثدحأ يذلا نوتسدلوج ريرقت ريصم ىقلي  
؟نحط نود ا     يودم

كلذـك يـهو    . هرسأب ملاعلا يف ناسنإلا قوقحو مالسلا ةاعدو ،يلودلا عمتجملا قتاع ىلع عقت ةيلوئسم كلت             
  .قافخإلل دح عضو نم دب الو ،ينيطسلفلا بعشلا ةاسأم ةيادب ذنم لعفلاب



 29

  توملا ىتح ديعس دلاخ اوبّذع ةيلخادلا لاجر 
  رصم ءاجرأ يف ةيبعشلا تاجاجتحالا ترشتناف

  
دـمأ ذنم رصم اهتفرع ةيبعش نماضت ةلمح ربكأل نّشد ؛ةيلخادلا لاجر بيذعت ةأطو تحت ديعس دلاخ توم                  

نينطاوـم لمشـيل دـتما لب ،نيينودملاو نييسايسلاو نييقوقحلا ىلع رصتقي مل ا              . ليوط   ال  ،بضغ ضافتنالا
ثداـحلا مهباـصأ دـقل    . ةيجاجتحالا تاكرحلا ىدحإ يف براجت مهل تسيلو ،اهنيعب ةيسايس تارايتل نومتني   

كلذـل تانامـض الـف ؛مهدحأل ا                   . دغ رركتي دق ديعسل ثدح ام نأ رعذ يف اوكردي نأ لبق ،بضغلاب عجفملا
؛ةـلادع  لل هـيبكترم ميدقتو ثداحلا يف ةهيزن تاقيقحت ءارجإل ىعست نأ نم ًالدب ةيمسرلا تاهجلا نأ ةصاخ                

ةيحضلا ةعمس هيوشتل ةسرش ةلمح            تراـصو ؛اهلكأ تؤت مل ةسايسلا كلت نأ الإ         . نشب ركبم تقو يف تماق
رارـصإ يـف ،اونلعأ نيذلا نييرصملا نينطاوملا نم ةريفغ دادعأل يمويلا زبخلا ةباثمب ةيجاجتحالا تافقولا        

  .ةلادعلل ديعس ةلتق ميدقت متي نأ لبق اوفقوتي نل مهنأ ،رهبم
ماـمأ ،ةيناملربلاو ةينوناقلا نوئشلل ةلودلا ريزو باهش ديفم ديسلا           نلع أ 2010وينوي نم لوألا عوبسألا     يف  

فينج يف  ناسنإلا قوقحل يلودلا سلجملا ءاضعأو ملاعلا تاموكح       عطاـقلا ةيرصـملا ةموكحلا ضفر نع           ،
ةيساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعمل    ا بورض نم هريغو بيذعتلا ةضهانم ةيقافتال يرايتخالا لوكوتوربلا ىلع عيقوتلل          

ناسنإلا قوقح لاجم يف ةيرصملا ةموكحلا فلمل سلجملا دامتعا لالخ كلذو           ةنيهملا وأ ةيناسنإاللا وأ    ءاج . ، 
ماسـقأ يـف ةـيجهنملا بيذعتلا تاسرامم فقول ةيسايس ةدارإ كلمت ال ةيرصملا ةموكحلا نأ دكؤيل نالعإلا                  

حمست ةبيعم ةينوناق ةئيب ريفوت ىلع صرحت كلذ ذنم سكعلا ىلع           اهنأو ،زاجتحالا نكامأو نوجسلاو ةطرشلا      
  . باقعلا نم نيدالجلا تالفإب

                 ، فـينجب ناسنإلا قوقح سلجم ةعاق يف ددرتت لازت ال لوكوتوربلا ىلع عيقوتلا ضفر ءادصأ تناك اميفو
نم سداسلا يف نيربخملا نم نينثا يديأ ىلع        - 1ديعس دلاخ باشلا لتقم ةثداح رابخأ تناك       ةـنيدمب وـينوي        

عوبر يف رشتنت   -ةيلحاسلا ةيردنكسإلا    إلا ةكبشو مالعإلا لئاسو يفو رصم        قوقح تامظنم تانايبو تنرتن     
اوماـق نيذلا نمألا لاجر ةيشحو نع حصفت تناك ه                . ناسنإلا  وشملا دلاخ هجو ترهظأ يتلا ةبيهرلا ةروصلا

. ةطرشـلا دارفأو طابض نم ريثكل ةبسنلاب ةي      دايتعا ةسرامم تاب بيذعتلا نأ نعو ،توملا ىتح دلاخ بيذعتب         
ال نيذـلا نينطاوـملا نم ريثكو لب ،ةيقوقحلا تامظنملاو ةيسايسلا ىوقلا عيمج بضغ دلاخ لتقم راثأ دقو                  
قحب تمت يتلا ةميرجلا راركت مدعل تانامض دجوت ال هنأ مهبضغ ججأ ثيح ،اهنيعب ةيسايس تارايتل نومتني                 

كوـب سيـفلا ةكبش ىلع ،بورج يف نيكراشملا ددع يمانت يف رهظ ام وهو               . مهئانبأ دحأ عم وأ مهعم دلاخ     
كراشم فلأ200مهددع ىطخت ثيح ،ةميرجلا يبكترم باقعو عم قيقحتلاب بلاطي ،ةيعامتجالا      مـت دـقو   .  

                                                
كـلذو ،بيذـعتلاو فنعلا اياحض       ليهأتل ميدنلا زكرم اهردصأ يتلا ةيفحصلا تانايبلا علاط ؛ليصافتلاو تامولعملا نم ديزمل            1  
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تـعمق يـتلا ةـيلخادلا ةرازو رـقم ماـمأو ةرهاـقلاو ةيردنكسالا يف ةيجاجتحالا تافقولا نم ددع ميظنت                    
  . اًقحال مهنع جارفإلا متي نأ لبق مهضعب اوزجتحاو نيجتحملا ىلع اهلاجر ىدتعاو ،تاجاجتحالا

ةريسـملاو ةـفقولا يـف ةعـساولا ةكراشملاب ،ديعس دلاخ لتقو بيذعت ةيضق يف يبعشلا نماضتلا ج                     وت دقو
ىوـق  لا نم ريبك ددع اهيف كراش يتلاو ،ديعس دلاخ سأر طقسم ،ةيردنكسالا ةنيدم اهتدهش يتلا ةيجاجتحالا               

نونطاومو ،ةيقوقحلا تامظنملاو ةفلتخملا ةيسايسلا    نوبضاغ   تاـفقو عم ةيردنكس    إلاب جاجتحالا نمازت دقو   .  
تارامإلاب يبد ةنيدم يف ةفقول ةفاضإلاب ،ةيرصم تاظفاحم        10نم رثكأ يف ةتماص ةيجاجتحا       يف كراشو  .  

لينلاو طسوتملا رحبلا ئطاوش م امأ ضعبلا مهضعب راوجب اوفطصاو ،ءادوس سبالم اودترا نونطاوم تافقولا
ال هـنأب ا                    يعامج ا  رارق ءالؤه ذختا امنأكو ،بيهم تمص يفو دحاو تقو يف ،مهندمب ةيسيئرلا عراوشلا يفو

  . بيذعتلا مئارج ىلع مويلا دعب تمص
يف ا              وينوي   24يفحص اًنايب تردصأ دق شتوو ستيار نمويه ةمظنم هنأ ركذي ريرقت نالعإ دعب كلذو     2010   ،

رارق دعب اهليكشت مت يتلا       -يعرشلا بطلل ةيثالثلا ةنج     للا قيقحتلا حتف ةداعإب ماعلا بئانلا   جئاـتن تـناكو   –   
ةـفافل هـعالتبإ ةجيتن قانتخالا ايسكفسأب ا              رثأتم تام دلاخ نأ معز يذلا لوألا ريرقتلاب درو ام دكؤت ريرقتلا

يرقتلا وعضاو حمس دقو    –برض راثآ اهب دلاخ ةثج نأو ،تاردخم                  ، برضـلا اذـهل ريربت ميدقتب مهسفنأل ر
تاطلسلا اهنايب يف شتوولا تبلاط دقو   . هيلع ةرطيسلا تالواحم دلاخ ةمواقم لالخ ثدح هنأ وهو         قيقحتلا ـب  

ةطرشلا   لاجرعم           ، يلوألا هقيقحت قفخأ يذلا يلحملا ةباينلا ليكو كلذكو        دوهشلا قفو دلاخ ىلع اودتعا نيذلا
ىلإعامتسالا يف قفخأ امك بجاولا وحنلا ىلع ةلدألا عمج يف دوهشلا   .   

ض         رـعت دـلاخ نأ اودـكأ نيذلا نايعلا دوهش نم مهب تقتلا نم تاداهش يفحصلا اهنايب يف تدروأ شتوولا
توملا ىتح ةطرشلا يلجر ل          ب يناثلا يعرشلا بطلا ريرقت نأ مغرو      . ق نم ةطرفملا ةوسقلاو حربملا برضلل

اذـه ساـسأ ىـلع هـنإ        "شتوو ستيار نموي    ه تلاق ؛ةافولا ببس تسي    ل دلاخ اهاقلت يتلا تابرضلا نإ لاق      
فرشـملا طباضلاو نيطروتملا ةطرشلا يلجر باوجتساب ليجعتلا ماعلا بئانلا ىلع نيعتي ،هدحو جاتنتسالا              

  ".تاقيقحتلا ذيفنت لجأ نم مهقحب لاقتعا رماوأ ردصي نأو ،ةيلمعلا ىلع
ررـقملا نوتسـلأ بيليف ديسلا ىلإ ،لجاع ءادن هيجوتب ةير           صملا ناسنإلا قوقح تامظنم نم فلاحت ماق دقو       

بيذعتلل ديعس دلاخ ض -ةيفسعت تاءارجإب وأ ءاضقلا قاطن جراخ مادعإلا تالاحب ينعملا صاخلا           رعت نأشب  
ةيقوقح تامظنم  8تامظنملا فلاحت مضيو    . هتافو ىلإ ىضفأ يذلا    يهو ،  قوـقح تامولعمل ةيبرعلا ةكبشلا    : 

رادو رـيبعتلاو ركفلا ةيرح ةسسؤم    و ،ة ينوناقلا ةدعاسمل ا ةيعمج ، و ناسنإلا ،  امعلاو ةـيباقنلا تامدـخلا  ،  ةـيل
ضرألا زكرم  ، و ةيصخشلا قوقحلل ةيرصملا ةردابملا   ، و ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقح  لل يرصملا زكرملا  و
و ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرموناسنإلا قوقحل   .بيذعتلاو فنعلا اياحض ليهأتل ميدنلا زكرم، 

ةعقاولاب ةصاخلا ليصافتلاعيمج ىلع لجاعلا ءادنلا لمتشا دقو تقو ىتح ةحاتملا ةينوناقلا تامولعملا كلذكو ،   
وينوي   16يف هلاسرإ    ىـلإ ا              . 2010   دانتـسا ،ةعقوملا تامظنملا باتني يذلا غلابلا قلقلا نع ءادنلا ر  بع دقو

صَّلقت وأ تفقوت لاح يف باقعلا نم تالفإلا ىلع ة    انجلا ةردق نم ،ةحضاو تارشؤم ىلإو ةقباسلا اهتاربخ        ت ، 
  .  ثداحلا يف ةدياحمو ةهيزنو ةلقتسم تاقيقحت ءارجإل ةيرصملا ةموكحلا ىلع ةيلودلا طوغضلا
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بيذـعتلا رـيربت نكمي الو ،هيف سبل ال رمأ بيذعتلا رظحو يلودلا نوناقلا اهيلع بقاعي ةميرج بيذعتلا نإ     "
،       وس ،تناك امهم فورظ يأ تحت      ةيسايس لقالق ثودح دنع وأ ،باهرإلل يدصتلا دنع وأ ،برح ةلاح يف ءا

ةرـيثك لود يف هنع يضاغتلا يرجيو ،سرامي بيذعتلا لازي ال كلذ عمو .. ىرخأ ةماع ئاوط ةلاح يأ وأ       ، 
اب ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا لاق اذكه".اياحضلا ةاناعم رمتستو باقعلا نم بيذعتلا يسرامم تالفإ رمتسيو ن  

وـينوي    26يـف ةرهاقلاب ةدحتملا ممألل يمالعإلا بتكملا اهعزو يتلا هتملك يف ،نوم يك               ةبـسانمب   2010   
ةـموكحلا نأ ىـلع لـيوعتلا نكمي ال ديدشلا فسألل نكل            . بيذعتلا اياحض ةدناسمل يملاعلا مويلاب لافتحالا     

ميـيقت يـف ةداج ةبغر كلتمت اهنأ        ىلع ليلد الو ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا باطخ ليلحتب متهتس ةيرصملا            
ةعيضمو فرت ديكأتلاب اذهف ؛رصم اهيلع تقداص يتلا ناسنإلا قوقحل ةيلودلا قيثاوملا ةيفلخ ىلع اهتاسرامم               

  . باقعلا نم تالفإلا فرتحت ةموكحل ةبسنلاب تقولل
 


