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ةينانبللا ةيروهما سسيئر ةماخف
نوع لاششيم دامعلا





مظعألا َا ةشسادق
سسيشسنرف ابابلا



ةّبو ةكرشش



يعارلا سسرطب ةراششب رام لانيدراكلا ةفاين
ىبوطلا يّلكلا قرششا رئاشسو ةيكاطنا كريرطب





             يـعــطــشسا َنوراــــم َسســـــمـــــشش
                  يـــــعـــــفرا قـــــحـــــلا َةــــــــيار

         لاوـط ًلاـيـجأا ِرـهّدـلا ُتاـبئاـن
 لاجر انمواق ِرخّشصلا ِفوهك   

   اـنيششـم ًارارـحأا ِسضرألا ً ـشسُر
        اـنـينـب بـحـلاو قـحـلا َروـشسـجو

      لآاـم ِروّنـلا اـشصـع اـهاـنـعـفر اـه
           لاــبــجو ًاــهاـبــج اــهاــنـيـمـحو

ةـينوراـمـلا ةـطبارلا ديـششـن

هيبرط سسوينوطنأا جروج روشسفولا رعاششلا    :   تاــــــــــــمــــلـــــك
دارم دايز دئارلاو سسيشسنرف ايليإا روتكدلا ديمعلا    : عيزوتو ىقيشسوم

ِعورألا ِكاـــــــــــنـــــــــــشســـــــــــب
ِعـــــبرألا ِحاـــــيرـــــلا يـــــــــــف

لـغ َتوـمـلاو َحيّرـلا اـنـتَثروأا
يقفخا قـحـلا َةيار اي يقُفـخاـف

اـنيديب اـنـعـفر َناـنبـل َحرـشص
يقطنا قحـلاو ِروّنلا َفورح اي

لاـثـمو ًـيـلد اـهاـنــــعــــبــــّتاو
يقتلن ًـهأا ِحرّشصلا ِلظ يـف

ِ قرـششـمـلا يــف ًةّرــح

يـقـُفـخا ِنوـكـلا ىدـمو

يـقـُفـخا ِزرألا َةـيار
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ةينوراا ةطبارلل يذيفنتلا سسلا ءاشضعأا

سسوميلق ناوطنأا بيقنلا
سضّوعم قيفوت ذاتشسألا
ميكاو ناوطنأا ذاتشسألا
سسجرج هدبع روتكدلا

يروا ناوطنأا روشسفولا بيقنلا
طنطشسق ناوطنأا ذاتشسألا

جاا جروج ذاتشسألا
ركيرك فزوج روتكدلا

همعن فزوج ذاتشسألا يماا
 رطم ليهشس ذاتشسألا

نافطشسا لبرشش فشسلا
نيز يتراب ايلع ةذاتشسألا ةيماا

باهشش نيم لراك ةذاتشسألا ةيماا
حم لازغ تشسيرك ةذاتشسألا ةيماا

لاحرشس نورام روتكدلا
زيزع سسواردنا ىدن ةديشسلا ةيمعإلا

يروخ ديلو ذاتشسألا يماا

سسيئرلا
سسيئرلا بئان
ماعلا مألا
قودنشصلا مأا

وشضع
وشضع
وشضع
وشضع
وشضع
وشضع
وشضع
وشضع
وشضع
وشضع
وشضع
وشضع
وشضع
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،ةـّبحألا اهيأ

يقتلت ,حلاصملل رباعلاو عماجلا اهرود نم ًاقالطنإ
ةياعر لظ يف اهيمعادو اهءابحأ ةينوراملا ةطبارلا
لاشيم دامعلا ةيروهمجلا سيئر ةماخف نم ةميرك
ًادّدجم دكؤتل ،دعاولاو لمؤملا هدهع ةيادب يف ,نوع
مامأ لوؤسملا رودلا اذه ىلع ةنيمأ ىقبتس اهنأ
 .ًاصوصخ ةنراوملاو ًامومع نييحيسملاو نيينانبللا

كلـحأ يفو اـهـتأشن ذـنـمو ،ةـيـنوراـمـلا ةـطــبارــلا ّنإ
تمظع امهم قحلا ةملك لوق نع َناوتت مل ،فورظلا
يتلا ةيقيقحلا ةينطولا ةكارشلا ىوتسم ىلع للخ ّيأل ًامود ةدصارلا يهو ،نامثألا
ةلحرملا هذه يف مهاد رطخ ّيأ نم هنّصحتو ،نهوو زازتهإ ّيأ نع ىأنمب نانبل يقبُت اهدحو
تانايكل يوينب ككفت ّلظب طسوألا قرشلا ةقطنم اهيف شيعت يتلا هخيرات نم ةيلصفملا
 .تافاقثلاو ملاعلا تنغأ يتلاو اهتراضحو اهدّدعتب قرشلا اذه تعبط ةيخيرات

نيعلا ىقبنس ،هدّيسو دهعلا اذه يفو نيينانبللا نم نيصلخملا عم اننأب ،مكل اندعو
هلالخ نم يذلا ينانبللا نايكلا ىلع ظافحلل ةعدارلاو ةيماحلا عارذلاو ،ةبقرتملاو ةرهاسلا
 .ملاعلاو ةقطنملا ىرثأ يذلا يراضحلاو يدايرلا مهرود ءادأ نييحيسملل حيتُأ

ينانبللا نطولا ءاقبإل ًالوصو نيصلخملا دضاعت ّلظب ،نوقاب دهعلاو دعولا اذه ىلع اننإ
.يلزألا هخومشب

 عماـجلا ءاـقلـلا

YÉT°â GdôGH£á GŸÉQhf«á 
YÉT¢ dÑæÉ¿  

 سوميلق ناوطنأ بيقنلا
ةينوراملا ةطبارلا سيئر
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بيقنلا ةينوراملا ةطبارلا سيئر ةكراشم نكت مل
،نوراـم راـم تالاـفــتــحإ يف سوــمــيــلــق ناوــطــنأ
يف ةـيـنوراـمـلا ةـطـبارـلـل ينـيــثالــثــلا لــيــبوــيــلاو
لب ،هل ةريخألا ةوعدل ةيبلت ةرايز دّرجم ،ايلارتسوأ
نيينانبـلـلا بذـجو ،ءاوضألا فـطـخ ًاـثدـح تلاـحـتسإ

،مهنم فالآلا تائم نضتحإ يذلا دلبلا كلذ يف
- اهديعاوم ةفاثكو اهرصق ىلع – ةرايزلا تناكف

ىشالتي قاهرإلا تلعج ،ةرمثمو ةّمهمو ةقـّيش
نادـلــب يف ينوراــمــلا روضحــلاــب ةــقــثــلا تدّدــجو
نأو تازجعملا حرتجي نأ عيطتسي يذلا راشتنإلا
نسحأ ول هتسينكو مألا هنطول ًادنسو ًادضع نوكي
تالاجملا يف هـتاـقاـط فـيـظوـتـل ،هـعـم يطاـعـتـلا
تابهلاو ،ةيفطاـعـلا تاوزـنـلا نـم ًادـيـعـب ةـيدـجـمـلا
يندـيس يف ًاـعـئار دـهشمـلا ناـك .ةــيــتــبساــنــمــلا
ًارجح حومطلا ةرامع تنتبإ ةرجاهم تاقاط :اريبناكو
اهتضاخ يتلا نيدايملا يف حاجنلا تدصحو ،ًارجح
تاقاطلا هذه .اهنطوو اهّبرب ناميإ نم الإ ءالزع
هتحراصو ةينوراملا ةطبارلا سيئر ةرايز عم تلعافت
يف ةـبـغرو ناـنـبـلـل نـيـنـحو ّبح نـم اـهـجـلاـخـُي اـمـب
لواطت تاظحالم جاردإ ىسنت نأ نود نم ،ءاطعلا
ًالوصو داسفلاب ًارورم نيتورلا نم ًاءدب ةلودلا ءادأ
ةصرفو ةقالخ تاناكمإ يه اميف ةجاح اهرابتعإ ىلإ
ةضهن رفوُي يذـلا هـجوـلا يف اـهراـمـثـتسإ يغـبـنـي
.مألا نطولل ةمادتسم
امب ريبكـلا هـباـجـعإ لـّجس يذـلا سوـمـيـلـق بيـقـنـلا
،مهنم ةنراوملا امـّيس الو ،ايلارتسوأ وينانبل هقّقح
هذه هترايز يف فّرعت هنإ ةدوهعملا هتحارصب لاق
ناسنإلا نانبل ،حومطـلا ناـنـبـل ،يقـيـقـحـلا ناـنـبـلـب
ةياكح ةباتك نع فقوتي مل يذلا دحتملاو نواعتملا
.دالبلا هذه ىلإ هلوصو ذنم قّوفتلاو حاجنلا

ةساـئرـب اـيـلارـتسوأ يف ةـيـنوراـمـلا ةـطـبارـلا تّدــعأ
يتلا ةرايزلل ًالفاح ًاجمانرب سجرج سوخاب روتكدلا
اهنكل ،طابش نم رشع سماخلاو سماخلا نيب تّمت
.مايأ ةينامث يف ًايلعف ترصحنإ
:اهتاطحم يتأي ام يفو

•
يف ةـيـنوراـمـلا ةـفــئاــطــلا يعارــل ةــيــمسر ةراــيز -
اهالت .هيـبرـط لـبرش ناوـطـنأ نارـطـمـلا اـيـلارـتسوأ
سلـجـم ءاضعأ روضحـب هـتدـئاـم ىــلــع ءادــغ لــفــح
ينوراملا سوريلكإلا لاجرو ايلارتسوأ يف ةطبارلا
 .تابهارلاو
ًايفاحص ًارمتؤم سوميلق بيقنلا دقع ،ءادغلا دعب -
فادهأ نع هلالخ ثّدحت نانبل ةديس ريد ةعاق يف
يف قاطن عسوأ ىلع ًايمالعإ هتيطغت تّمتو ،هترايز
ايلارتسوأب نوينانبل اهلكتمي يتلا مالعألا لئاسو
.نانبل يفو
ةطبارلا سلجم عامتجإ يف سوميلق ةكراشم -
بيسنـت مسارـم هروضحو ،اـيـلارـتسوأب ةـيــنوراــمــلا
.ددج ءاضعأ

ينديـس يف ةينوراـملا ماـّيألا

سوميلقو هيبرط نارطملا نيب ايادهلا لدابت
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•
ىقتلا ثيح اريبناك ةمصاعلا ىلإ سوميلق هـّجوت -
ريزوو بوشيب يلوج ةيلارتسوألا ةيجراخلا ةريزو
ءاضعأو باوـن ةوـعد ىـّبـلو .نوـتـياـج رـتـيـب ةرـجـهـلا

ام وأ ضراعملا لامعلا بزح نم خويش سلجم
ءادغ لفح هبقعأ عامتجا ىلإ ،لظلا ةموكحب فرعُي
يف وهو جّرعُي نأ لبق كلذو ،هفرش ىلع ميقأ

ةرافسلا لاـمـعأب مـئاـقـلا لزـنـم ىـلإ هـتدوـع قـيرـط
بصنـلا ىـلـع يروـخ راـكسيـج ارـيـبـناـكـب ةـيـناـنـبــلــلا
،اودهشتسإ نييلارتسوأ دونجل يراكذتلا
نم ًاليلكإ عضيو تمص ةقيقد فقيل
.رهزلا

•
ةسّسؤمــلا بتــكــم سوـــمـــيـــلـــق راز -
علطاو ينديس يف راشتنإلل ةينوراملا
ةروسفربلا هتريدم نم هلامعأ ريس ىلع
.نيصغ رغاد وب ايداف
يلوف كول ةضراعملا ميعزب عامتجإلا -
عامتجإلا بقعأ .زليو ثواس وين ناملرب ىنبم يف
.ءادغ لفح
ديع ةبسانمل يلافتحإلا سادقلا يف ةكراشملا -
همسإ لمحت يتلا ةيئاردتاكلا يف نورام سيدقلا

 .ينديس - نرفدر ةقطنم يف

هيلإ تعد يذلا رهاسلا يونسلا ءاشعلا روضح -
اهليبوـي ةـبساـنـمـل اـيـلارـتسوأب ةـيـنوراـمـلا ةـطـبارـلا
نوتلاد يف كلذو ،ةفئاطلا عيفش ديعو نيثالثلا

ةلماش ةملك سوميلقل تناكو .ينديسب سواه
ينـطوـلا نـيـعضوـلا ىـلإ اـهــيــف قّرــطــت ،ةــعــماــج

يلوف كول ةضراعملا ميعزو هيبرط ،سوميلق

سواه تناملربلا ءاذغ نم ةعماج ةطقل

ينديس يف ةينوراملا ةطبارلا ناكرأ امهب طيحي راطخ وج ةينانبللا - ةيلارتسوألا ةراجتلا ةفرغ سيئرو سوميلق
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يحانج نيب تاقالعلا خيسرت ةيمهأو ،يحيسملاو
.ميقملاو رشتنملا نانبل

•
،ينديسب ةينانـبـلـلا ةـيـلصنـقـلـل سوـمـيـلـق ةراـيز -
راطيب جروج ماعلا لصنقلا هماقأ ءادغ لفح اهالت
 .هفرش ىلع هلزنم يف مناغ
عـم ةـيـمـهألا نـم لاـع ردـق ىــلــع يئاسم ءاــقــل -
تاوقلا :ايلارتسوأ يف ةيحيسملا بازحألا يلثمم
بزح ،ةينانبللا بئاتكلا ،رحلا ينطولا رايتلا ،ةينانبللا
كلذو ،لالقتسإلا ةكرح ،ةدرملا ،رارحألا نيينطولا

.ينديس نوتاريش قدنف يف

•
يتلا ةينانبللا – ةيلارتسوألا ةراجتلا ةفرغ يف ءاقل -
.ءادغ لفح ءاقللا الت .راطخ وج اهسأري
سلــجــمــلا سيــئر ،راــطــخ ينوــط هـــماـــقأ ءاشع -
.ايلارتسوأب ينوراملا

•
ةينانبللا ةينابهرلل عباتلا لبرش رام ريد يف ءادغ -
.ةينوراملا
عـم ةـيـنوراـمــلا ةــبــيــبشلــل دشاــح يئاسم ءاــقــل -
،ةملك ىقلأ ثيح ريدلا تاعاق ىدحإ يف سوميلق

ىولحلا بلاق نوعطقي نومركملاو سوميلق

سواه نوتلادلا ءاشع يف هتملك يقلي سوميلق

يف نورام رام ةيلاديم سوميلق مّلسي هيبرط نارطملا
سجرج سوخاب ايلارتسوأب ةينوراملا ةطبارلا سيئر روضح
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رّدُق نيذلا نيرضاحلا ةلئسأ ىلع ّدرو
.ةباشو باش ةيامثالثب مهددع

•
ةسّدـقـمـلا ةـلــئاــعــلا تاــبــهار ةراــيز -
شتيدـلو» ةـقـطـنـم يف تاـيـنوراـمـلا

اـهـتآشنـم دـقــفــتو ،يندــيس «لــيــه
للخت .ةزجعلا رادو ةيحصلاو ةيوبرتلا
.يميركت ءادغ ةرايزلا
،ينديس لوح ةيئاسم ةيرحب ةلوج -
ناكرأ ،هيبرط نارطملا هيف كراش ءاشع اهبقعأ
.ةرايزلا ّوبارعو ،ايلارتسوأب ةينوراملا ةطبارلا

•
يميركت ءاقل ىلع ةرايزلا نم ريخألا مويلا رصتقإ -
،يروخ فيإ يبرعلا ثارتلا ءايحإ ةنجل سيئر هماقأ
ناملرب تاعاق ىدحإ يف سوميلق فرش ىلع
ةـيدّدـعـتـلا رـيزو روضحــب زــلــيو ثواس وــيــن ةــيالو
.يلارتسوألا
ةينوراملا ةطبارلا سيئر رداغ ،مويلا اذه ءاسمو -
تاعابطـنإلا لـمـجأ هـعـم ًالـماـح تورـيـب ىـلإ ًادـئاـع

ًامومع نيينانبللا ةناكمب ريبكلا باجعإلاب ةنورقملا
.ايلارتسوأ يف ًاصوصخ ةنراوملاو

ىلإ سوميلق ةرايز ّنإ لوقلا نكمُي ،راصتخإب -
مايألا تّلوحت لب ،ثدح دّرجم نكت مل ،ايلارتسوأ
مايأ ىلإ ينديس يف اهاضمأ يتلا ةدودعملا

رثكأ تدتمإ ول نوريـثـكـلا ىـنـمـت ،زاـيـتـمإب ةـيـنوراـم
ينوراملا ينانبـلـلا روضحـلا ةـمـظـع ىـلـع دـهشيـل
.هصالخإو هترباثم ةربإب هقّوفت تامارهأ دّيش يذلا

ايلارتسوأب نوينانبللا تايفاحصلاو نويفاحصلا امهب طيحي سجرجو سوميلق

- نانبل ةديس ةعاق يف هدقع يذلا يفاحصلا رمتؤملا يف سوميلق
،ةيلارتسوألا راهنلا ريرحت سيئر برح رونأ يفاحصلا هب طيحيو ينديس
دياس يفاحصلاو سجرج سوخاب ايلارتسوأب ةينوراملا ةطبارلا سيئر

 ينديس يف ةينطولا ةلاكولا بتكم لوؤسم ليئاخم

G’EKæÚ 31T°ÑÉ• 7102

GdãÓKÉA 41T°ÑÉ• 7102





نورام رام ةبسانمب يلافتحإلا سادقلا ًاسئرتم هيبرط نارطملا

نورام رام ساّدق يف نوكراشملا

ةرافسلا لامعأب مئاق هبناج ىلإو نورام رام ةيئاردتاك يف نيلصملا فوفص مّدقتي سوميلق
هتليقعو مناغ راطيب جروج ينديس يف ماعلا لصنقلاو ،يروخ راكسيج اريبناكب ةينانبللا
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نيبارقلا مّدقي سوميلق

ةيجراخلا ةريزوو سوميلق
بوشيب يلوج ةيلارتسوألا

ةينانبل ةيلارتسوأ تايصخشو سوميلق عم بوشيب ءاقل نم تاطقل
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نوتياج رتيب ةرجهلا ريزوو سوميلق

 يلارتسوألا ةيددعتلا ريزو عم هتليقع اينوص ةديسلاو سوميلقيلوف كول ةضراعملا ميعزو سوميلق

زليو ثواس وين ناملرب يف ىولحلا بلاق نوعطقي روضحلاو سوميلقو ةيددعتلا ريزو
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ةينوراـملا ةطبارلل يباـختنإلا عورـشملا

ةبقاعتأ ةيسسايسسلأ تامزألل ةسسيئرلأ بابسسألأ دحأأ ّنأأ ةينوراأ ةطبأرلأ تأأر
ةّحسص نّمؤوُي تاباختنإلل لداع نوناق بايغ وه ،ةليوط دوقع ذنم نانبل ىلع
ةدايق ىلع ةرداقلأ بخنلأ جاتنإأو ،اهلوأدتو ةطلسسلأ ديد  مهسسُيو ،ليثمتلأ
 .ةثأدأو ةسسسسأاأ وحن دلبلأ

فلت ةينوراأ ةطبأرلأ تسسرد ،ةيقاثيأو ةينطولأ اهتيلوؤوسسم قلطنم نمو
ةجيتنب تلّسصوتو ،نوناقلأ أذه نأاسش  ةلوأدتأ عيراسشأو ةحورطأ غيسصلأ
.دعاقأ عيزوت حيحسصت دعب،etoV detimiL ةغيسص دامتعأ إأ ثاحبألأ

احسص رؤوم  عورسشأ سسوميلق نأوطنأأ بيقنلأ ةطبأرلأ سسيئر قلطأأ دقو
يرّرو ماأ يبيقن روسضحب ،6102 لوألأ نيرسشت نم عبأرلأ  دسشاح

لاجر نم دسشحو نوع سسايلأو مسشاهلأ وينوطنأأ نيذاتسسألأ ،ةينانبللأ ةفاحسصلأ
.ملعإلأ
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يف اـهـبـجاو نـمو ينـطوـلا اـهرود نـم ًاـقالـطـنإ
نـيوـكـت ةداـعإ ةـلأسم نـم حضاو فـقوـم دـيدـحـت
ةيـنوراـمـلا ةـطـبارـلا براـقـت ،ناـنـبـل يف ةـطـلسلا

ىلإ ًادانتسإ ةيباينلا تاباختنإلا نوناق عوضوم
،فـئاـطـلا قاـفـتإو روـتسدــلا ةــمّدــقــم نوــمضم
 :يتآلاك اهيأر يدبُتو

لكشت ّيناـمـلرـب ماـظـن تاذ ةـيروـهـمـج ناـنـبـل -
جاتنإ يف ساسألا ةيلآلا اهيف ةيباينلا تاباختنإلا
عارـتـقإلا ىـلـع تاـباـخـتـنإلا رصتـقـت ال .ةـطــلسلا

ةلـماـكـتـم تاـيـلـمـع ةـعوـمـجـم يه لـب ،بسحـف
نوبخانلا اهئارجإو اهلوصح لحارم يف كراشُي
فـيـلأت نـم ًاءدـب ،ءاوس ّدـح ىـلـع نوــحّشرــمــلاو
تالـمـحـلاـب ًارورـم ،نـيـحشرـمـلا جمارـبـل حــئاوــلــلا
ةّرحلا ةسفانملا نم خانم يف ةيئاعدلاو ةيباختنإلا
ثيحب ،عارتقإلاو حشرتلا يف ةيرحلاو ةنينأمطلاو
ةـعاـنـقو ةـفرــعــم نــم ًاــعــباــن تيوصتــلا نوــكــي
.ةيعامج ةكراشمو
نوناقلا نّمؤي نأ ةينوراملا ةطبارلا ىرت ،انه نم -
يساـيسلا لـيـثـمـتـلا ةــّحص دـيدـجـلا يباــخــتــنإلا
ىلع ظافحلا لالخ نم ،يقطانملاو يفئاطلاو
فئاوطلا ىـلـع ةـيـباـيـنـلا دـعاـقـمـلا عـيزوـت لودـج
ةدعاقب ّسمت ةبراقم يأ ّنأ ذإ ،قطانملا ىلعو
نم ،قطانملاو فئاوطلل ةنومضملا ةكراشملا

امك .رطخلل نطولاو بعشلا ةدحو ضيرعت اهنأش
نأ ديدجلا يباخـتـنإلا نوـناـقـلا ىـلـع نـّيـعـتـي هـّنأ
لّثمتت نأ ينعي اذهو ،ليثمتلا ةيلاعف نّمؤُي
رـثـكألاـبو اـهـئاـنـبأ لضفأب فـئاوـطـلاو قـطاـنـمـلا
.اهسجاوهو اهتاحومطو اهتايصوصخل ًاليثمت

نوكت نأ بجي اهقيقحت ةيلآو ةيباختنإلا ةيلمعلا
اهتاءارجإ يف ةنئمطمو ،اهميظنت يف ةيرصع

نالـعإو تاوصألا زرـف ةـيـلـمـع ةـهــجــل ةــفاــفشو
ةـفص لاـحـتـنإل لاـجـم ىـقـبـي ال ثيـحـب ،جئاــتــنــلا
ًاناكم عارتقإلا قيداـنص نوـكـت ثيـحـبو ،لـيـثـمـتـلا

ىدـمـلو حّشرـم ّلـك ةـناـكـمـل يقـيـقـح ءاـتـفــتسإل
.نينطاوملا تاجاح نع هريبعت

ةينوراملا ةطبارلا هارت يذلا لضفألا عورشملا ّنإ
nosreP enO وه نيينانبللا ةحلصم عم ًاقفاوتم
etoV enO. قـفأ عـيسوـتـب اـهـنـم ةـبــغر اــمــنإ
دامتعإ ىرت ،فئاطلا قافتإ اهاعر يتلا ةيقاثيملا

عـيزوـت حـيـحصت دـعـبetoV detimiL عورشم
ىلإ ةيباختنإ رئاود نم اهنم ةثالث لقنب دعاقملا
:يتآلل ًاقفو كلذو ،ىرخأ ةيباختنإ رئاود
رئاود ىلإ ةيباين دعاقم ةثالث لقن ىلإ راصُي( أ )
:يلاتلا وحنلا ىلع ىرخأ ةيباختنإ

ةفئاطلل صّصخمـلا دـعـقـمـلا لـقـنـُي –1
ةرئاد ىلإ ةيباختنإلا سلبارط ةرئاد نم ةينوراملا
هذه يف ةيباينلا دعاقملا حبصت ثيحب ،نورتبلا
نم ًالدب ةينوراملا ةفئاطلل دعاقم ةثالث ةريخألا
.نينثا

ةيليجنإلا ةفئاطلا دعقم نم ّلك لقنُي –2
توريب يف ةثلاثلا ةرئادلا نم تايلقألا دعقمو
ناذــه فاضــُي ثيـــحـــب ،ىـــلوألا ةرـــئادـــلا ىـــلإ
 .ةريخألا هذهل ةدئاعلا دعاقملا ىلإ نادعقملا
بسح ةيلاحلا ةيباختـنإلا رـئاودـلا دـمـتـعـُت( ب )
.8002  نوناق
ةرئاد ّلكل ةدّدحملا ةيلاحلا اتوكلا دمتعُت(  ج )
.يفئاطلا اهعيزوتبو دعاقملا ددعب

:تاباختنإلا نوناق ةفيظو يف  : ًالوأ

:هقيبطت تايلآ يف:ًايناث

ةيباختنإلا رئاودلا ديدحت يف:ًاثلاث
:عارتقإلا ةقيرطو

بخان ّلكل دحاو توص دعاقم3 و دعقم نيب رئاودلا يف

بخان ّلكل ناتوص دعاقم6 و4 نيب رئاودلا يف

بخان ّلكل تاوصأ3 دعاقم01 و7 نيب رئاودلا يف
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بابلا نم ثلاثلا لصفلا نم «ج» دنبلا مرتحي  -1
نامض يأ ،ينــطوــلا قاــفوــلا ةــقــيــثو نــم لّوألا
تاـئف ىـّتشلليثمتـلا ةـحصو كرـتشمـلا شيـعـلا
.ليثمتلا اذه ةيلاعفو هلايجأو بعشلا

بعشلاو ضرألا ةدـــــحو ىـــــلـــــع ظـــــفاـــــحـــــُي  -2
.تاسّسؤملاو

ىلإ حّشرملا عفديو ،بخانلا ليثمت نّسحُي  -3
لوصو ىلإ يّدؤُيو ،بخانلا عم رشابملا لصاوتلا
وأ مهبزح معد ىلإ ةفاضإ ،ةيتاذلا مهتردقب باّونلا
.مهلّتكت

نـيسحـت ىـلإ لــتــكــلا ءاسؤرو بازــحألا عــفدــي  -4
.قطانملا ّلك يف نيحّشرملا تافصاوم

يف هتبغر ربع حّشرملل ينطولا باطخلا حّجرُي  -5
مهفئاوط فالتخا ىلع نينطاوملا ّلك باعيتسإ

اهيف ةيضقألا مظعم ّنأ امّيس ال  ،هتقطنم يف
.يفئاط فالتخإ

وأ شيمهتلاب ةقطنم وأ ةفئاط يأ روعش وحمي  -6
تايلقأ ىلع ةيفئاط تايرثكأ نايغط ببسب ،نبغلا

يبهذملاو يفئاطلا شابكلا فّفخُي امك ،ةنـّيعم
.ةطلتخملا رئاودلا يف

،لادتعإلا باطخ ىلع نيحّشرملا ظافح نمضي  -7
ةعّونتم تالّتكت ىلإ نوّمضني فوس مهّنأ رابتعاب
تاموكـحـلا لـيـكشت لـّهسـُي اـمـم ،ناـمــلرــبــلا يف
.ضراعت ةـّيلقأو مكحت ةـّيرثكأب

ةفاضإ ،ةفئاط ّلك يف ةيسايسلا ةيدّدعتلا ززعُي  -8

.ةيندملا تائيهلاو بابشلا صرف زيزعت ىلإ

يف ةيلاحلا ةيسايسلا تاراـّيتلا فدهتسي ال  -9
نيسحت ىلع اهّثحي لب ،نانبل لك يفو ،اهلقاعم
.اهتارايخ يف ليثمتلا ةيعون

ةدّدعتملا رئاودلا يف نيبخانلل لاجملا حسفُي  -01
نم نيحّشرـم اوراـتـخـي يك بهاذـمـلاو فـئاوــطــلا

.ىرخأ بهاذم وأ فئاوط

لماعكءاضقلل ةـّيخيراتلا ةـّيصوصخلا مرتحي  -11
ّنأ كلذ .ةـيرادإلاو ةـيـباـيـنـلا ةـيوـهـلا يف يرـهوــج
دوجو ىلع اوداتعإ ،نينسلا تارشع ذنم ،نيينانبللا

نوكسمتم مهو ،هتاداعو هثارت ىلعو ءاضقلا اذه
نيب فراعتلاف .ةيفئاطلا لبق ،ةيفارغجلا هتيوهب
ةقطنم ّيأ نم :لاؤسلاب ًالاـمـجإ أدـبـي نـيـيـناـنـبـلـلا
هـتـيرـقـب ًاـطـبـترـم ّرـمـتسي رـجاـهـمـلا ىــتــحــف ؟تنأ
هـفرـعـي وـهو هـنـع ىأن يذـلا هـئاضقو هـتـقــطــنــمو
 .هبحُيو

يقـطاـنـمـلا ماــظــنــلــل ةــيرارــمــتسإلا نــّمؤــُي -21
.عبتملا يباختنإلا ميسقتلاو

 .نينطاوملا لبق نم همهف ّلهسُي  -31

ىلع لابقإلا ىلع بخانلا زّفحُي نأ هنأش نم  -41
يف ديزيف ،ةيمهأ هتوصل ّنأ كردي ْذإعارتقإلا
.نيعرتقملا ةبسن

اهنأ املاط ،فئاطلا ةقيثو نومضم مرتحي  -51
مـيسقـتـلا يف رـظــنــلا ةداــعإ ةرورض ىــلــع تّصن
همرتحي ام اذهو .باختنإلا نوناقل ةبسنلاب يرادإلا

ًايباختنإ ةيرادإلا ةيضقألا ليوحت دعب ،ماظنلا اذه
.تاظفاحم ىلإ

؟ماظنلا اذه نساحم يه ام
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تإوصصأاب نوزوفي دق بإونلإ ضضعب ّنإإ لئاق ّبر  .1
.نيرخآإ بإون نم كأإ
ًاموي ركذي مل يسايسلا خيراتلا ّنأ وه باوجلا
نوبختنملا باونلا اهب زاف يتلا تاوصألا ددع
بَختنُي ،ًالثم اينروفيلاك ةيالو يف .ةمألا ولثمم
جاتحي ام يف ،نييالم5 ىلع ديزي تاوصأ ددعب
فلأ002 ىلإ ةيبونجلا اتوكاد ةيالو يف حّشرملا

ضارتعا الو رييغت يأ لصحي ملو .حاجنلل توص
تواـــفـــتـــت ،اسنرـــف يف ّنأ كلذ ،دّدصلا اذـــهـــب
نيب ماظنلا اذهل ًاقفو نيبختنملا باونلا تاوصأ
.رخآو بئان
نع بئانلا ّنإ ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلعو
نم رثكأب زاف رمحألا ريد يف ينوراملا دعقملا

ةرشعب نورخآ باون زاف امنيب ،توص فلأ ةئام
نم ماقرألا هذه رّيغت ملو .طقف توص فالآ

نم ّلقأ ماقرأب زاف يذلا بئانلا باختنإ ةـّينوناق
.هؤالمز اهيلع لصح يتلا ماقرألا

 .ًاتإوصصأإ نوصشي دق ءايرثألإ ضضعب نإإ لئاق ّبر  .2
،ًاساسأ ةمئاق تاوصألا ءارش ةيناكمإ نأ باوجلا

رشابم ريغ وأ رشابم لكشب لّومُي ناك نم كانهف
دامتعإب نكلو .ةقباسلا تاباختنإلا يف حئاوللا

ىواشرـلا ةـبسن نـم ّدـحـلا نـكـمـُي ،ماـظـنــلا اذــه
نيحّشرملا ةبسن ّنإف كلذبو ،تاوصألا ءارشو
نوكت اهورتشا يتلا تاوصألا لضفب نيحجانلا

.ةليئض

دق ة-ي-لاإ ة--ي--صسا--ي--صسلإ تا--ما--عز--لإ نإإ ل--ئا--ق ّبر .3
.دعاقإ ضضعب رصسخت
ّلظ يف قـّبُط يذلا فئاطلا قافتا ّنأ باوجلا
ةـيساـيس تالـتـكـت جتـنأ دـق ،ةــيروسلا ةــياصوــلا
،ةيبعشلا ةـيـعرشلا ىـلإ اـهـمـظـعـم يف دـقـتـفـت

ةطبترم مكحلا ةسرامم نأب سانلا لوبق ىنعمب
.ةلتك لك سيئرل نيعباتلا باونلا ددعب
سيئرلا ةلتك نوكت نأ يرورضلا نم سيل ،نذإ
نيعباتلا باونلا نم ريبك ددع نم ةنّوكم يريرحلا
ول ىتح ةنسلا نيملسملا ةوزع لّثمُي وه لب ،هل
باوـنـلا نـم دـيدـعـلا نإو ،لـقأ باوـن هدـنــع ناــك
ليكشت لجأ نم هلوح نوفتلي دق نيلقتسملا
.ةموكحلا
نوع دامعلا ةلتك نوكت نأ ًايرورض سيل ّنأ امك
هنأ رابتعإب ،ةيروهمجلل ًاسيئر بَخَتنُي يك ةريبك
ىدلو ةينوراملا ةفئاطلا ىدل ةنيعم ةيزمر لثمي
.ًامومع نييحيسملا
،يباينلا سلجملا ةسائرل ةبسنلاب رمألا كلذكو
لصوـت نأ ةــفــئاــط يأل نــكــمــي ال هــنأ ًاصوصخ
.ينطو قفاوت نودب ايلعلا زكارملا ىلإ اهيحشرم

نأب نـيـيساـيسلا عـيـمـج فرـتـعـي ،ةصالـخــلا يف
ةرورضب نوـبـلاـطـُيو ،موزأم يساـيسلا ماــظــنــلا
ةطبارلا دقـتـعـتو .ماـظـنـلا رـيوـطـتـل جراـخـم داـجـيإ
ًاـقـفو ةـيساـيسلا بخـنـلا دـيدـجـت ّنأ ةــيــنوراــمــلا
نكـمـمـلا لـحـلا وـه حرـتـقـمـلا نوـناـقـلا عورشمـل
.قيبطتلل لباقلاو
تاباسح نع اولزانتي نأ نييسايسلل ةوعد اهنإ
ةـيرـحـلاو ةـثادــحــلا مــيــق عــفــترــت يك ،صصحــلا
 .نواعتلاو ةاواسملاو
دق ةيسايسلا ىوقلا ّلك نإ ةياهنلا يف لوقنو
ريغ ،ماظنلا اذه دامتعإب ام ًائيش رسخت اهنأ دقتعت
هذه نم ّلك ةّصح ًاقبسم دّدحُي نل هدامتعإ ّنأ
،ىوقلا
ثيح جئاتنلاب ؤـّبنتلا مدع يف ةاواسم كلذ يفو
.نيواستم عيمجلا نوكي

لاجملا اذه يف تاحيضوت
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ناـنـبـل ىــلإ يروسلا حوزــنــلا عوضوــم لـــّثــم
يـتـلا «ةـيـنوراـمـلا ةـطــبار» ـلـل رـبـكألا يّدحتلا

،ةـّيملع حورو ةيلوؤسمب هل ّيدصتلا ترّرق
نـم هسكـعـي اـمو ،هـتـيساسحو هـتـقدـل ًارــظــن
،يفارغوميدلا جيسنلا ىلع تايعادتو ةروطخ
يداصتـقإلا عضوـلا ىـلـع اـمـك ،يعاــمــتــجإلا
ضوخ ةـطـبارـلا ترّرـقو .ينـمألا رارـقـتسإلاو
نم عوضوملا اذهل يّدصتلاو ،يّدحتلا اذه
ىلع ةءاضإلا يف مهست ةـّيعون ةردابم لالخ
اهسيئر رشابو .ينطو روظنم نم فلملا اذه
ىلع وأ ًادرفـنـم سوـمـيـلـق ناوـطـنأ بيـقـنـلا
ةلسلس ،يذيفنتلا سلجملا نم دفو سأر
نـّيـيساـيسلا نـيـلوؤسمـلا راـبـك عــم تالاصتإ
،ةـّيحورلا تادايقلاو نيّينـمألاو نـيـّيرـكسعـلاو
،تالاصتإلا هذـه رـثأ ىـلــعو .ضرــغــلا اذــهــل

تلمع يتلا «يروسلا حوزنلا ةنجل» تلّكش
معدو سوميلق بيقنلا نم رشابم فارشإب
ميظنتب ريخألا اذه رارق ةمجرت ىلع ،سلجملا

قيرط ...نويروسلا نوحزانلا» ناونعب رمتؤم

...نويروسلا نوحزانلا
ةدوعلا قيرط

ةيلحملا تاطلسلا رودو نويروسلا نوحزانلا :ةسلج

ينوناقلاو يلودلا فقوملاو نوحزانلا :ةسلج

نانبل يف يروسلا حوزنلل ةيداصتقإلا راثآلا :ةسلج
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نم رشع ثلاثلاو عساتلاو نماثلا يف كلذو ،«ةدوعلا
.6102 لوليأ

يف دقُع يذلا رمتؤملا نم نالّوألا نامويلا صّصُخ
ثحب رواحمو لمع شرول «روتبح – ناتيلوبورتم» قدنف
عضوب ةـلصلا تاذ لصاـفـمـلاو نـيواـنـعـلا ّلـك تلواـنـت
،ةسيئرلا ةينانبللا بازحألا يلثمم ةكراشمب ،نيحزانلا
نيبودنمو ،يبوروألا داحتإلاو ةدحتملا ممألا يلثممو
،ةّيدلب تاداحتإ ءاسؤرو نيظفاحمو ،ةينمألا ةزهجألا نع
لامعألا لاـجر عـّمـجـتو ،نـيـّيـعاـنصلا تاـيـعـمـج ءاسؤرو
لاـمـعـلا تاـباـقـنـل ينــطوــلا داــحــتإلاو نــيــّيــناــنــبــلــلا
تامظنم نع نـيـلـثـمـم ىـلإ ةـفاضإ ،نـيـمدـخـتسمـلاو
رادأ .ةـّيموكـح رـيـغو ةــّيـلـحـمو ةــّيـلود
نوـــيـــئاصخأ اــــهرواــــحــــمو شروــــلا
تاعوضوملا يف ءاربخو نوّيميداكأو
لّصوــتو .اــهــتشقاــنــم ترـــج يتـــلا
ىـــلإ تاودـــنــــلا يف نوــــكراشمــــلا

ةلصّتملا تاـحارـتـقإلا نـم ةـعوـمـجـم
حوزـنـلا ةـلأسمـل يّدصتـلا ةـــّيــفــيــكــب
ةـغاـيص ةـنـجـل تــّلوــت دــقو .يروسلا
يتلا ،ةيئاهنلا تايصوتلا عضو ةصاخ
نيكراشملا تاشاقن ةصالخ تسكع
شرو يف ةـــّيــعوضوــمـــلاو ةداـــجـــلا
.اهتللخت يتلا ثحبلا رواحمو لمعلا

ةينطولا ةيؤرلاو نوحزانلا :ةسلج

لبرش ناورم ريزولا ةسلجلا ريدم

ةينمألا تايعادتلاو نوحزانلا :ةسلج
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،6102 لوليأ نم رشع ثلاثلا يف ناك رمتؤملا ماتخ
– نوتليه» قدنف يف ميقأ يباطخ لفح يف
يف يروسلا حوزنلا ةنجل ّررقم هيف ثّدحت «روتبح
ةلثمم ،يروخ ديلو يماحملا «ةينوراملا ةطبارلا»
ةريفس ،غاغ ديرغيس ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
نوؤشلا ريزو ،نسال نيتسيرك يبوروألا داحتإلا
نيبرتغملاو ةـّيجراخلا ريزو ،سابرد ديشر ةـّيعامتجإلا
ناوـطـنأ بيـقـنـلا ةـطـبارـلا سيـئر ،لـيساــب نارــبــج
دـيشن» ةسلـجـلا هذــه يف قــلــطأو ،سوــمــيــلــق
ةودن اهتلت يتلا تاـّيصوتلا نلعت نأ لبق ،«ةدوعلا
سواردـنا ىدـن يذـيـفـنـتـلا سلـجـمـلا وضع اـهـترادأ

ةــّيـناـنـبـلـلا ةّسسؤمـلا تماــقو ،زــيزــع
لـقـنـب (ICBL) لاـنوـيشاـنرـتــنإ لاسرإلل
ةودـنـلاو ةــيــماـتــخــلا ةسلــجــلا عــئاــقو
.ةرشابم

تاـــّيصخشلا نــم دشح ةسلــجــلا رضح
لاـجرو باوــنــلاو ءارزوــلاو ةـــّيساــيسلا
سلجم سيئر لثمم مّهمدقت ،نيدلا
،ينوراملا كريرطـبـلا لـثـمـمو ،ءارزوـلا
تاباقنلاو بازحألا يلثمم ىلإ ةفاضإ
نيّمتهمو يندملا عـمـتـجـمـلا تاـئيـهو

.ةطبارلا ءاضعأو

عئاقو نّمضتي ًاباتك ةينوراملا ةطبارلا تردصأ دقو
ءارثل ًارظن ،هيلإ ُعزفي ًاعجرم نوكيل ،رمتؤملا لامعأو
ثدحلا اذـه تقـفار يتـلا تاشاـقـنـلاو تاـبراـقـمـلا
.ةـّيمهألا غلابلا ينطولا

تايصوتلا ةطبارلا تردصأ ،تاشاقنلا ةلصحمبو
:ةيتآلا
ًاروف ةردابملا ةداعتسإب ةينانبللا ةموكحلا ةبلاطم (1
ةينطو ةطخ عضوو ،نييروسلا نيحزانلا فلم ةرادإل

 ةيداصتقإلا تاساكعنإلاو نوحزانلا :ةسلج

يماتخلا لفحلا نم
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ةنجللا لمعل يروف ليعفتب رارصإبو ًاضيأ اهتبلاطمو ،كلذل ةحضاو
خيرات641 رارق بجومب تّلكشت يتلاو ةموكحلا سيئر ةسائرب ةيرازولا
كاذنآ اهتّمهم دّدح دقو ،ءارزولا سلجم سيئر نع رداصلا7/8/6102
.ةحناملا تامظنملاو لودلا عم قيسنتلاب يروسلا حوزنلا فلم ةرادإب
ةيعوط أدبم ضفرب يئاهن فقوم ذاختإب ةينانبللا ةموكحلا ةبلاطم (2
عمو ةدحتملا ممألا عم تالاصتإلا ءارجإبو ،نييروسلا نيحزانلا ةدوع
قطانم ديدحتل ،ايروس يف عاضوألا ىلع رشابملا ريثأتلا تاذ لودلا
وأ ماظنلا ذوفن قطانم يف كلذ ناك ءاوس نوحزانلا اهيلإ دوعي ةنمآ

ةيراجلا ةحلاصملا تايلمع نم ةدافتسإلا عم ،ةضراعملا ذوفن قطانم
.كانه
ةموكحلا بلاطـن ،نـيـحزاـنـلـل ةـلـماـكـلا ةدوـعـلا قـح ماـمـتإ راـظـتـنإبو (3
،ةيبرعلا لودلاب ًاءدب ملاعلا لود ةبلاطمب يروف رارق ذاختإب ةينانبللا
ةحاسم عم قفاوتت ةبسنب اهنيب ام يف نيحزانلا دادعأل لداع مساقتب
.اهداصتقإ مجحو اهناكس ددعو ةلود لك
،ةماعلا ةنيزخلاب نييروسلا نيحزانلل ةيلاملا تادعاسملا رورم رصح (4
ةينانبللا تاطلسلا دّهعتت نأ ىلع ،ىرخألا لودلا يف لاحلا يه امك
.ةحناملا تاهجلا ةقفاومب الإ اهقافنإ مدع
عنمل ،ةمكحم ةروصب دودحلا طبض ىلإ ةينانبللا ةموكحلا ةوعد (5
نيئجالل ايلعلا ةيضوفملا حئاولب قيقدتلاو ،نيحزانلا نم ديزم قّفدت
طورش مهيلع قبطنت نمم دكأتلل ،ةينعملا ةينمألا ةزهجألا لالخ نم
.ةينمأ بابسأل يرسقلا حوزنلا
لـغـتسي يروس حزاـن لـك لـيـحرـت ىـلإ ةـيـناـنـبـلـلا تاـطــلسلا ةوــعد (6
اهنم ةدوعلاو ايروس ىلإ هلاقتنإ تبث اذإ ،نانبل يف ةماقإلل هتيعضو
رارقب لمعلا ةداعإ ىلإ ةينانبللا ةموكحلا وعدن امك .ةدحاو ةّرمل ولو
مكح ىلع ًءانب هتيموكحم ىهنأ ةيروسلا ةيعباتلا نم صخش يأ ليحرت
.هّقحب رداص يئاضق

ةدحتملا ممألل ةصاخلا ةقسنملا
غاك ديرغيس ةريفسلا

يبوروألا داحتإلا ةريفس
نسال انيتسيرك ةديسلا

يروسلا حوزنلا ةنجل ررقم
يروخ ديلو يماحملا

نيبرتغملاو ةيجراخلا ريزو
ليساب ناربج سدنهملا

ةينوراملا ةطبارلا سيئر
سوميلق ناوطنأ بيقنلا

ةيعامتجإلا نوؤشلا ريزو
سابرد ديشر بيقنلا





54

ةلماكتم ةيروس ةيداصتقإ ةرود دوجول يّدصتلا (7
لـيـمـحـتو ،ةـيـناـنـبـلـلا ةــيداصتــقإلا ةرودــلا نــمض

.كلذ نع ةيلوؤسملا ةينانبللا ةيموكحلا ةزهجألا
وعدن ،فيضم دلبك هتايلوؤسم نانبل مازتلإ عم (8
برحلا ةرجه نيب زييمتـلا ىـلإ ةـيـناـنـبـلـلا ةـموـكـحـلا
تادعاسملا طبض يلاتلابو ،ةيداصتقإلا ةرجهلاو
لوحيو ايروس نم ةيفاضإ ةرجه ىلع عجشُي ال امب
.اهيلا نيحزانلا ةدوع نود
ةيروسلا ةيوبرتلا جماربلا دامتعإ يف دّدشتلا (9
نييروسلا ةذمالتلا جامدنإ ليهستل ،سيردتلا يف
نأ ىلع ،مهدالب ىلإ مهتدوع دنع مهجهانم يف
ةـفـلـك لـيوـمـت ةـحـناـمـلا تاـهـجـلاو لودـلا ىـلوـتــت
.ةينعملا ةينانبللا تاطلسلا عم قيسنتلاب ميلعتلا
تاءارجإلا ذاختإب ةيـناـنـبـلـلا ةـموـكـحـلا ةـبـلاـطـم (01

اوحزن نيذلا نييطسلفلا نيئجاللا ةداعإب ةليفكلا
ةـقـباسلا مـهـتـماـقإ نـكاـمأ ىـلإ ًارسق اـيروس نــم
.اهيف
ليجست ،اهقاطن يف ّلك تايدلبلا نم بلطلا (11
كلذ عفرو ،يروس بأ نم ةدولوم وأ دولوم لك
ىلإ ةيـجراـخـلاو ةـيـلـخادـلا يترازو ةـطسوـب ًاـيـمسر
ةلكشم ًاقحال مقافتت ال يك ،ةيروسلا تاطلسلا

تالاـح داـيدزإ ىـلإ ةراشإلا عـم .دـيـقـلا يموــتــكــم
.تايروسلا ءاسنلاو نيينانبللا لاجرلا نيب جاوزلا
لاـمـعـلا ىـلـع ةـيـناـنـبـلـلا نـيـناوـقـلا قـيــبــطــت (21
عيراشملا وأ تاسّسؤملا ىلع كلذكو ،نييروسلا
قـّبطُي امب ةوسأ ،نويروس اهريدي وأ اهكلمي يتلا
يف ةيروسلا ةلامعلا طبض ةداعإو ،نيينانبللا ىلع
لمع رصحب يضاقلا يموكحلا رارقلا ديكأتو ،نانبل

تاعاطـق يف نـيـيروسلا نـيـحزاـنـلا
.اهاوس نود ةدّدحم

ةموكحلا بلاطن ،مّدقت ام ىلع ءانب
نم تايصوتلا هذه دامتعإب ةينانبللا

ىـلإ راصـُي ةـيـنـطو ةــقــيــثو نــمض
يتلا لودلا عيمج ىـلـع اـهـمـيـمـعـت
ةيساموـلـبد تاـقالـع ناـنـبـل مـيـقــُي
تاـئيهلا عيمج ىلع كلذكو اهعم
   .ةلصلا تاذ ةيلودلا تامظنملاو

زيزع ىدن ةرادإب ةزفلتملا ةودنلا

ةيماتخلا رمتؤملا ةسلج يف نيرضاحلا نم بناج
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تطخو ،«ضوهنلاو رّذجتلا» راعش تعفر ،ديدجلا يذيفنتلا اهسلجم دهع يف ةـّينوراملا ةطبارلا
:نيتتباث ىلع زكتري يذلا راعشلا اذه قيقحتل ةقثاو تاوطخ

ىدل ةقّثلا نيوكت ةداعإل قرطلا ّلك دامتعإو ،بيلاسألا ّلك لّسوت بوجوو ،ضرألا يف رّذجتلا ةـّيولوأ
يتلا صرفلا ّلك ريفوتو ،طابحإلا ةدهو نم مهلاشتنإو ،ًاصوصخ ةنراوملاو ًامومع نيّيحيسملا
يذيفنتلا سلجملا عبتإ ،قلطنملا اذه نمو .لعفلا زـّيح ىلإ ةوقلا زـّيح نم رّذجتلا موهفم لقنت
ةيئانلا ةـّينانبللا قطاـنملا ىلإ هـّجوتلاب يضقت ةيناديم ةطخ6102 راذآ نم رشع عساتلا يف بختنملا
،جراخلا وحنو لخادلا ىلإ ةرجهلاب ةدّدهملا اهارقو اهتادلب نم ددع يف نزاو دوجو ةنراوملل ثيح
ىنبلا يف داحلا صقنلاو ،نزاوتملا ءامنإلا بايغو ،بابشلا هجو يف لمعلا قفأ دادسنإ ببسب
.ةيتحتلا

،ينانبللا بونجلا نم ةيدودحلا ةقطنملا يف ةـّيحيسملا ىرقلاو تادلبلا ىلإ ىلوألا ةرايزلا تناكو
ىلإ ةرايز امهبقعيس ناترايزلا ناتاه .يلامشلا عاقبلا يف ةـّيحيسملا ىرقلاو نادلبلا ىلع ةيناثلاو
.اهسفن ةياغلل راـكع

نيتاه ءانبأ باتني يذلا قلقلا عفاودو بابسأ ،عاقبلاو بونجلا ىلإ اهيترايز يف ةطبارلا تصقتسإ
نم ّدحلل ةحجانلا لبسلا مهعم تشقانو ،تالاجملا عيمج يف مهتاجايتحإ ىلع تفقوو ،نيتقطنملا
نم ًاددع تقلت دقو .مهضرأ يف مهتابث زيزعتل ذّفنت نأ نكمُي يتلا تاعورشملاو ،ةرجهلا فيزن
اهسرد ىلع فكعت يهو ،تايلعافلاو ريتاخملاو تايدلبلا ءاسؤر نم ةـّحلملا بلاطملا لوح تاركذملا
بونجلا سلجم سيئر عم ثيغلا ةيادب تناكو .اهنأش يف ةـّينعملا عجارملا عم تالاصتإلا ءارجإو
ةمزاللا ططخلا دادعإ ةينوراملا ةطبارلا ناجل تأدب ،رّذجتلا ةيجيتارتسإ راطإ يفو .نالبق نالبق
ةينانبللا قطانملا يف رامثتسإلا ىلع لامعألاو لاملا لاجر ّثح فدهتست ىربك ةشرو قالطإل
ءوض يف قطانملا هذه تاناكمإ ىلع ةءاضإلل ةصّصختملا تاقلحلاو تاودنلا ةماقإو ،ةيئانلا
تاعّمجملا ءاشنإ لالخ نم اهيف فيظوتلا رّرقت لاح يف ،ةيجاتنإلا اهتاردقو ،يفارغوميدلا اهعقاو
اهئانبأل نكسلا ريفوتو ،ةيئيبو ةـّيحايس تاعورشم ءانبو ،ةـّيديلقتلا فرحلاو نهملا ءايحإو ،ةـّيعانصلا
.ةيعيجشت راعسأب مهنم بابشلا ًاصوصخ

لب ،فارطأ اهنأب ،اهنم ةيدودحلا امّيس الو ،ةيئانلا قطانملا ىرقو تادلب ةينوراملا ةطبارلا ربتعت مل
نطولا نع ًادوذ لوألا عافدلا ّطخ مه اهءانبأ ّنأو ،بلقلا يف وه نانبل نم اهعقوم ّنأ تأر
.كحملا ىلع نوكيس نانبل ريصم ّنإف ،عجارت وأ طخلا اذه طقس اذاف ،لالقتسإلاو

ًالّوأ ضرألاب رّذجتلا





سلـجـمـلا ةراـيزـل ىـلوألا ةـطـحـمـلا بوـنـجـلا ناــك
بيقـنـلا ةساـئرـب ةـيـنوراـمـلا ةـطـبارـلـل يذـيـفـنـتـلا
ءاسؤر نم دفو هقفار دقو .سوميلق ناوطنأ
ىـلإ ةـفاضإ ،اــهــئاضعأو ةــطــبارــلا يف ناــجــلــلا

نماثلا يف كلذو ،ةيتامدخلا تارازولا نع نيلثمم
.6102 زومت نم
،بعشلا امـلـع ةدـلـب يف هـتـلوـج دـفوـلا ّلـهـتسإ
نوراي ،لبإ نيع ،لبد ،حزوقلا ىلإ ّمث نم هّجوتو
سيـئر ةــلوــجــلا يف هــيــلإ مضنإ دــقو .شيــمرو
هللاركش نارطملا ةينوراملا ةفئاطلل روص ةفقاسأ
ىقتلإ ،ةلوجلا تاطحم عيمج يفو .جاحلا ليبن
،ريتاخملا ،اياعرلا ةـنـهـك ،تاـيدـلـبـلا ءاسؤر دـفوـلا
علطاو ،تايلعاـفـلاو تاـيـعـمـجـلاو ةـيدـنألا ءاسؤر
.اهئانبأ ةاناعمو تادلبلا هذه تاجايتحإ ىلع
،فـيرـلا ءاـمـنإ :ناـجـل تقـحال ،ةـلوـجـلا ةـجـيـتــنــبو
،ةـيداصتـقإلا نوؤشلاو ،يعاـمـتــجإلا نــماضتــلا

،اهب ةصاخ تافلم نيوكت دعب ىرقلا  هذه بلاطم
هذـه جئاـتـن تأدـب دـقو .ةـيـنـعـمـلا عـجارـمــلا ىدــل
ةـلازإ تالاـجـم يف اـهراـمـث يطــعــت ةــقــحالــمــلا
بالطلل لقن لئاسو ريفوت ،قرطلا ديبعت ،ماغلألا
تافصوتسملل ةـيـحص تازـيـهـجـت ،نـيـنـطاوـمـلاو
.ةيعارز تاعورشم معدو

بونجلا يف ةطبارلا دفو

ىلإ ةطبارلل يذيفنتلا سلجملا ةرايز نم تاطقل
لبدو حزوقلا ،بعشلا املع
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ةلوجلا تاطحم لك يف هب ًابحرم سلجملا دفو
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نورايو لبإ نيع يف دفولل تاطقل





ةدلبلاب سدقلا حور ةعماج عرفو ةيدلبلا :شيمر يف ةطبارلا دفو
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لوألا نيرشت نم نماثلا يف تبسلا موي ناك
عاـقـبـلا يف ةـيـنوراـمـلا ةـطـبارــلا» موــي ،6102
ةنجللا نم دفو هلاوط لاج ،ًالفاح «يلامشلا
سوميلق ناوطنأ بيقنـلا ةساـئرـب ةـيذـيـفـنـتـلا
ةـقـطـنـمـلا ىرـقو تادـلـب نـم دــيدــعــلا ىــلــع
 .ةـّيحيسملا

يف تاـنوـعـمـلا ةدـيس رـيد نـم تناـك ةـيادـبــلا
ةلئاعل ةرايز يف يعدتب ّمث ،شطنألاو كبلعب
لزنمف ،يرخـفـلا يحـبصو ةـمـيدـن نـيدـيـهشلا
ةيشربألاو ،رمحألا ريد يف همحر ليمإ بئانلا
عامتجإ دقُع ثيح ةدلبلا هذه يف ةينوراملا

بيـقـنــلا ،هــمــحر اـنــح نارــطــمــلا ّمض عّسوــم
نيقباسلا نيبئانلاو همحر بئانلاو ،سوميلق
ريد تايدلب داحتإ سيئر ،زوريك ةعيبرو ركس ردان
ءاسؤر ّمض دفو سأر ىلع يرخف ناج رمحألا
،اقرب ،احين ،ريزارزلا ،اتانيع رمحألا ريد تايدلب
ةفاضإ ،تادلبلا هذه ريتاخمو افيلش ،تاوشب
تثحب .ةطبارلل يذيفنتلا سلجملا ءاضعأ ىلإ
.اهبلاطمو ةقطنملا تاجاـيـتـحإ عاـمـتـجإلا لالـخ
ةدـيس ةسيـنـك ىـلإ دــفوــلا هــّجوــت ،كلذ دــعــب
،احين ،اقرب وحن هقيرط لمكأو ،كّربتلل تاوشب
رـثـنو بيـحرـتـلا تاـتـفال طسو ،ماّدـقــلا
ةطحم تناكو .هبكوم ىلع دورولاو زرألا

ةرايزل شوـفرـحـلا – ةـلـيـلـقـلا ةدـلـب يف
دـعـب تمـّمُر يتـلا فسوـي راـم ةسيـنــك

بيقنلا بلاطو ،لامهإلا نم تاونس
اهيلا اهيلاهأ ةدوع ةرورضب سوميلق
يف ءاذغ اهبقعأ ،تاقوعملا نكت ًاـّيأ
ةــطــبارــلا وضع هــماـــقأ شغرأ نوـــيـــع
ىلع قوط ديلو سدنـهـمـلا ةـيـنوراـمـلا

سلجملا ءاضعأو ةطبارلا سيئر فرش
تايصخشلا نم ريـبـك ددـعو يذـيـفـنـتـلا
ليمإ بئانلاو ،همحر نارطملا مّهمدقت
،قوط ناربج :نوقباسلا باونلاو ،همحر
.تايلعافو ،زوريك ةعيبر ،ركس ردان

كبلعب لخدم ىلع ةطبارلا سيئرب بيحرتلا تاتفاليلامشلا عاقبلا يف ةطبارلا دفو

ليبوم ابابلا يف سويراغ بألاو سوميلق ،همحر نارطملا

شطنألا ةسينك يف ةالصلا
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شطنألا ةسينك يف ةالصلا

ًابحرم سويراغ بألا

همحر ليمإ بئانلا لزنم يف ةطبارلا دفوو سوميلق سويراغو همحر نارطملا ةكراشمب ىولحلا بلاق عطقي سوميلق

يرخف ةلئاع ةرايز يف سوميلقرمحألا ريد ةينارطم راد يف دفولا





ةطبارلل يذيفنتلا سلجملا ءاضعأو اهتايلعافو ةقطنملا تايدلب ءاسؤر مهب طيحي همحر بئانلاو سوميلق ،همحر نارطملا

مادقلاو احين اقرب ،تاوشب يف ةرايزلا تاطحم نم تاطقل





شوفرحلا ةليلقلا ةدلبب فسوي رام يف ةطبارلا دفوو سوميلق
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ةطبارلل كرتشملا دفولا ةرايزو عاقلا تاريجفت ديعب
تحتتفإ ،راشتنإلل ةينوراملا ةسّسؤملاو ةينوراملا
يف ةدلبلا تابث معد لجأ نم عربت ةلمح ةطبارلا
لئاسر لالـخ نـم ،تاـيّدـحـت نـم اـهدّدـهـتـي اـم هـجو
.ءاقدصألاو اهئاضعأ ىلإ ةهّجوم تانايبو ةينورتكلأ

ةطبارلا سيئر عّزو ،عّربتلا ةلمح نم ءاهتنإلا دعبو
ةعاسلا دنع سوميلق ناوـطـنأ بيـقـنـلا ةـيـنوراـمـلا
نيرشت91 يف ءاعبرألا موي رهظ دعب نم ةدحاولا
يذيفنتلا سلجملا نم ءاضعأ روضحب6102 لوألا
يتلاو ةلمحلا تادئاع عاقلا ةدلب ءادهش ءانبأ ىلع
.ةينانبل ةريل نويلم نيعبسو ةينامث تغلب
اذه اومساقت نيذلا عاقلا ءادهش ءانبأ ددع غلب دقو
.ًادلو رشع دحأ غلبملا

ام ّنإ» :لوقلاب ءالؤه ىلإ ةطبارلا سيئر هـّجوت
هضرأ يف رّذجتلاو نانبل ليبس يف مكؤابآ هلذب

نـمـثأ وـه ،باـهرإلل يّدصتـلاو هـبارـت نـع عاـفدــلاو
يف ًالاثم اوناك دقل .تاميدقتلا ّلك نم ىلغأو
.تاليولا هبّنجو نطولا ىدتفإ مهمد ّنأل ،ةيحضتلا
.اوـلذـب اـم ةـمــظــع ماــمأ ءيش ّلــك صخرــي كلذــل

نم ةعضاوتـمـلا ةرداـبـلا هذـه اوـلـبـقـتـت نأ ءاـجرـلاـف
مكاعرت ،مكبناج ىلإ لّظتس يتلا ةـّينوراملا ةطبارلا
.تاناكمإ نم كلمت امب ةايحلا نيدايم يف مكبكاوتو
يتلا بردلا ىلع ريسلا نولصاوتس مكنا ّكش الو

ضرألا ىــلــع ظاــفــحــلا يف مــكؤاــبآ اــهــيــلــع راس
غاـط ،بصاـغ لـك هـجو يف فوــقوــلاو ،ضرــعــلاو
.«ّلتحمو

ةــيــنوراــمــلا ةــطــبارــلا ءاضعأ نــم هـــّجوــتأ ،ًارـــيـــخأ
عرـبـتـلا ةــلــمــح يف اوــمــهاس نــيذــلا ءاــقدصألاو
نم ديزم ىلإ مهايإ ًايعاد ،ركشلا تارابع ىمسأب
.ءاطعلاو لذبلا

عاـقلا تاـبث معدت ةـطبارلا

عاقلا ءادهش يوذل تاعربتلا تادئاع ًاعزوم سوميلق
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يكركـب تنضتـحإ6102 لوـلــيأ نــم عــبارــلا يف
يعامجلا سرعلا ،يلاوتلا ىلع ةعباسلا ةنسللو
ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا  ةنجل همّظنت يذلا

.ةينوراملا ةطبارلا يف
،برلا حبذم نم اومّدقت ًايئانث نورشعو ةينامث
لاـنـيدراـكـلا ماـمأ «مـعـنـلا» ـب مـهــطاـبر اوــقـــّثوو
سأرت يذلا يعارلا سرطب ةراشب رام كريرطبلا

نم فيفلو ةـفـقاسألا هـطوـحـي لـيـلـكإلا مسارـم
.سوريلكإلا لاجر
،دّحوم ّيزب نانبل تايشربأ ّلك نم ناسرعلا ءاج
مهتـلـبـقـتسأف ،ءاضيـب«نيزوميل» تاراـــــيسو
تقرـتـخإ ءارـمـح ةداـــّجس قوــف اوراسو «ةــّفزــلا»

ًاقلطم ،ًاليوط مهل قفص يذلا روضحلا يّفص
ىـلـع نـيـباشألاو اوـعزوــتــي نأ لــبــق ،دــيراــغزــلا
ةطبارلا سيئر روضحبو .مهل ةصّصخملا دعاقملا
ءاضعأو ،سوميـلـق ناوـطـنأ بيـقـنـلا ةـيـنوراـمـلا

6102 يعاـمجلا سرعلا

يكركب ةحاس يف ناسرعلل ماع دهشم

فرشلا لافطأ

كريرطبلا بكوم
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،مهئاقدصأو ناسرعلا يوذو ،يذيفنتلا سلجملا
ةيركسعو ،ةيبزح ،ةيسايس تايلعاف نع نيلثممو
،بيلصلا همّدقتي يعارلا لانيدراكلا لخد ؛ةينمأو
يتلا ليتارتلا طسو ،ةنهكلاو ةنراطملا هعبتيو
رام ةـيـعرـل ةـعـباـتـلا سارـعألا ةـمدـخ ةـقوـج اـهـتّدأ
تّلوت دقو ،ناولس داهج ةدايقب سايلطنأ سايلا
ةصاخلا مسارملا أدبتل ،جاوزلا ةبتر ةمدخ ًاضيأ
.ةبسانملا هذهب
يعارلا كريرطبلا ىقلأ ،سّدقملا ليجنإلا دعبو
ةسيــنــكــلا يف جاوزــلا رس ىــنــعــم نـــع ةـــظـــع
ةبسانملا هذه ةيمهأ ىلع ًائيضم ،ةيحيسملا
.ةينوراملا ةطبارلا اهمّظنت يتلا
ةطبارلاو ءابآلاو ةفقاسألاو يندعسُي» :لاقو
ّلكو اهيف ةيعامتجإلا ةطشنألا ةنجلو ةينوراملا
عفرنو .يعامجلا مكفافزب لفتحن نأ ،نيرضاحلا
تلجت يذلا حيسملا ديسلا ىلإ انبولقو انلوقع
نوكيل لـيـلـجـلا اـناـق سرـع يف ىـلوألا هـتزـجـعـم
ىلإ نيسورعلا برد قيفرو سرع لك يف ًارضاح
ةروص ىلع يدبأ نارقب ةطبارتم ةايحو بح ةعامج
ناسرعلا يعارلا بطاخو .«حيسملاب هللا داحتإ
حرـفو بحـب عـمـتـجـمـلا نوـلـخدـت مـكـنإ» :لوـقـلاـب

دــــيدــــج بح مد ّخضي مــــكــــجاوز ّنإو ،ةداــــعسو
يف تاماسقنإلا نم ملأتن اننإ .ةديدج ةيقالخأو
يهو ةماعلا قالخألا طاـطـحـنإ نـمو ،اـنـعـمـتـجـم
.لصاوتلا تاينقتو مالعإلا لئاسو ربع ىلجتت
ىلع مهدالوأ ةيبرتل نيدلاو ىلإ ةجاحب نحنو
ًالاـيـجأ اـنـل اوـّبرـت نأ ىسعـف ،ةـيـقالـخألا مـيـقــلا
شيعي هنأل اهيلإ ةجاحلا ّسمأب نانبل تاب ةديدج
.«اهلايجأ يّبرت ال ةلئاع ةمزأ
نيذلا ةـنـهـكـلاو ةـفـقاسألل رـكشلا ًاددـجـم مـتـخو
ًاسيئر ةينوراملا ةطبارللو ،ليلكإلا يف هونواع
ىلـع ءاضعأو ةـطشنأ ةـنـجـلو ًاـيذـيـفـنـت ًاسلـجـمو
.سرعلا اذه ميظنت

حبذملا ىلإ ًاهجوتم سوميلق هبناج ىلإ يعارلا





 ينوراملا فاّشكلا همدقتي تارايسلا بكوم

ليلكإلا مسارم ًاسئرتم يعارلا

برلا حبذم ىلإ نومدقتي ناسرعلا
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ةكربلل ؤيهتلا

سباحملا عضوحبذملا جردم ىلع فرشلا لافطأ

ناسرعلاو ةطشنألا ةنجل ءاضعأ ،سوميلق هب طيحي يعارلا
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ةياعر لوكوتورب ،«زرألا ةباغ ءاقدصأ» ةنجل عم «ةينوراملا ةطبارلا» تعّقو
نالّلكتي نيسورع ّلكل ةزرأ صيصخت نمضت ةباغلا نم ةحاسمل ةبارعو
ةينوراملا ةيكريرطبلا يف ًاـّيونس ةطبارلا هميقت يذلا يعامجلا سرعلا يف
ذاتسألا ةطشنألا ةنجل رّرقم ،يذيفنتلا سلجملا وضع عقو دقو .يكركبب

 .سوميلق ناوطنأ بيقنلا ةينوراملا ةطبارلا سيئر نع ةباين جاحلا جروج

زرألا ةباغ نم ةحاسمل ةطبارلا ةبارع
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 ةـّمألاو ةسينكلا ةيلدج نيب ةنراوملا

ةصاـخ ةـلاـح مـهرـجـف غوزـب ذـنـم ةـنراوـمـلا لــّكش
يناــيرسلا - يمارآلا يقرشمــلا راـــطإلا نـــمض
ةنوكسملا دادتما ىلع ،ةعماجلا ةسينكلا نمضو
ام يف ةيدّدعتلا ةيبرعلا ةرسألا نمضو كاذنآ
.دعب
فّشقتلاو دهزلا عاونأب هناتتفاو نورام روهظ ذنم
ءارـعـلا ةاـيـح وـحـن يـّلـكـلا قاـتــعــنإلاو دــّبــعــتــلاو
هـتاـيـح يف حورـلا باــكسنا ضيــفو ةــلــيضفــلاو
ةصاـخ ةـلاـح تمـنو تعرـعرـتو تأشن ،هــيــعــباــتو
هيلع تحبصأ ام تحبصأ ىتح اهتدارفب ةزيمم
ىلإ ،ءارعلا ىتح كسنلا يف ّولغلا نمف .مويلا
ىـلإ ،نـيـّيدوـماـعـلا عـم تاذـلا رـهـق يف ّوــلــغــلا
عمـجـمـلا تارّرـقـمـب داـهشتسإلا ىـتـح كّسمـتـلا
باسح ىلع ولو يلكلا مازتلإلاو ،ينوديقلخلا
اوحبصأ ،ينتإلاو يفاقثلاو يفارغجلا مهئامتنا

بيغرتـلاو بيـهرـتـلا عاوـنأ ىـّتشل ًارشاـبـم ًاـفدـه

ىـتـح ،رـخآلا وـلـت أجـلـم نـم لـقـنـتـلاو رـيـجـهـتـلاو
مهراظتنا يف ناك ثيح نانبل لابج يف اوّرقتسا

،حورلاو دسجلا ءاقتلا ناكف ،ًايحور هودلوأ بعش
يكاطنإلا اـهـقـمـعـب ةـيـنوراـمـلا ةسيـنـكـلا تناـكو
ةـيـناـنـبـلـلا ةـباـهـمـلا دسجـب يناــيرسلا - يمارآلا
نورام بعش ناكو نورام ناكف .ةبلصلا ةيلبجلا
اولتُقو هب اونمآ ام هبشت ةلاح يف ًاحورو ًادسج
.حيسملا صخش يف ناتعيبطلا وهو ،هلجأ نم

دعب ايكاطنإ ةسينك نضح نع مهخالسنا لّكش
مـهسيسأتو ،ًاـماـع نـيسمـخ نـم رــثــكأ ماد غارــف
- يمارآلا دعبلا نيب عمجت ةصاخ ةـّيكاطنإ ةلاحل
يطـنزـيــبــلا نــيدــعــبــلاو يقرشمــلا يناــيرسلا
ةّوقو ًايروـحـم ًاـيـحور ًارود ،ينـيـتالـلا يناـمورـلاو
نود حاتفنإلا ىلع ةردقو ،رّذجتلاو مازتلإلا يف
تناـكـف .ناـبوذـلا وأ تاذـلا نادـقـف نـم فوــخــلا
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مّعـطـمـلا يناـيرسلا اـهـثرإب ةـيـنوراـمـلا ةسيـنـكـلا
ةــحــئارــب نّوــلــمــلاو ةــيــنوــكسمــلا دــئاــقــعـــلاـــب
اـهـتـيـنالـقـعو اـمور سرادـمو ةـيــنــيــطــنــطسقــلا
.ةيطارقسلا

ليبج دالب لماك ىلع ةدتمملا ةرطينملا ةـّبج يف
تعو ،ناورسك حوـتـفو نورـتـبـلا دالــب نــم ءزــجو
اهتاذو ،يئانثتسإلا اهـناـيـك تسـّمـلـتو ةسيـنـكـلا
مـظـنـت تذـخأو ،يروـحــمــلا اــهرودو ،ةرــياــغــمــلا

اـهداـيـعأو اــهــتاداــبــعو اــهسوــقــطو اــهــفوــفص
ناميإلا ىلـع ةدـهاش نوـكـت يك ،اـهـتــّيـجروـتـيـلو
ةواسق نـمض ىـتـح ةداـبـعـلا ةـيرـح ىـلـعو قـحـلا
تامّوقم تاجرد ىندأ نيمأت ةبوعصو ةعيبطلا
 .دومصلاو شيعلا

ّنأ تنـقـيأ اـهـنأل تدـمص .تنـمآ اـهـّنأل تدــمص
ءارـمألاو كوـلـمـلا روصق يف وـمـنــت ال ةــيرــحــلا
،ءارشلاو عيبلاو شيعلا دغر يف ناكم اهل سيلو
ةفلكم ةيرحلاف ،ةراجتلاو بصخلا لوهس يف الو

ناعمس دانعو نورام سارم هبشت لانملا ةبعصو
نانبل لابج ةروعوو نورام انحوي ةـّيوبنو يدوماعلا
 .نيبونق سيمايدو لمكملا ديلجو نينص عيقصو

ءامتنإلا نيب يّدحتلا ناكو ةقرافملا تناك اذهل
ىـلإ باـهذــلا وأ ،يراضحــلا يفارــغــجــلا ينــتإلا
،نيينودقلخلاو نورام ىطخ ىلع ديعبلا ديعبلا

ينوراملا دسجلا يف نيـتـعـيـبـطـلا ءاـقـتـلإ ناـكـف
ىلع يلكلا حاتفنإلا يف دعب ام يف مهاس يذلا
تحـبصأ نأ ىـلإ ،جهـنـمـلاو تاـغـلـلاو تاـفاـقـثـلا
 .تاغل يف ةغل مويلا ةينوراملا

ىـلـع ةـيـنوراـمـلا ةسيـنـكـلا دـهـم ،حوـناـي تلــّكش
نــيرشعو ةسمــخ عــم ةــنس ةــئمسمــخ دادــتــما
تداـعأو ًاــبوــنــجو ًالاــمش ترشتــنإف ،ًاــكرــيرــطــب
ةـيـتوـهالـلا ةـكارشلا دـعــب ةــيــنوــناــقــلا ةــكارشلا
اــيــمرإ دــي ىــلــع اــمور ةسيــنــك عــم ةــيـــحورـــلاو
ةسينك تحبصأو تّرقتسا نأ ىلإ ،يتيشمعلا
لـخادـت نـيـبو .مـهاـيـندو مـهـنـيد يف ةـنراوــمــلا
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مئاقلا ّينادسجلا صالخلاو ّيناحسملا صالخلا
دادـعإو ةـعاـمـجـلا رـيـبدـت نسحو ةساـيسلا ىــلــع
نع تيمتسملا عافدلاو تاذلا نع دوذلل ركسعلا
بعش روذب ،ةـّمألا روذب تتبن ،ضرعلاو ضرألا
يخــيراــتــلا هروضحــب يعوــلا ءلــم هــيدــل حـــبصأ
ىرقو تادلب ًاديور ًاديور تنّوكتو ،يفارغجلاو
نيحالفو تالئاعو تاميسقتو تاءامتنإو ديلاقتو
نابهرو داهزو كسانمو ةيلوطب محالمو تاوكبو
طاـبضنا يف ،ةـيـناـبـهر تاـمـيـظـنـتو تاـعـّمـجــتو
.بعت وأ للك نودب ينورامو يناعمس يقرشم
يحورلا هيهجوب نورام بعش ناكو ،ةـّمألا تناكف
يقرشمـلا ،يناــمورــلاو يكاــطــنإلا ،ينــمزــلاو
نم تناكو ،ةيوهـلا يلـبـجـلا يناـنـبـلـلاو ةـهـجوـلا
بلص يفو هتديقع بلص يف ةينوديقلخ ديدج
.نورام بعش ناكو نورام ناكف ،هتيوه

ةلاح ىلع ةنراوملا قافتسإ ،نيبوّنق ناضحأ يف
وأ اهلجأ نم اوّلص نأ قبسي مل ةديدج ةينايك
مـهـنأ اوـعوو ،اـهـتاساسأ مـيـعدـت ىـلــع اوــلــمــع
اهتفاـقـثو اـهضرأو اـهـخـيراـت اـهـيدـل ةــّمأ اوـحـبصأ
ىلع لمعلاو اهريصم ريرقت قحو اهتيلالقتساو
 .اهمالحا قيقحت

بعشلا مـهـنأ ،ةــّمألا ةـنراوــمــلا زـــّيــم اــم ّنأ ّالإ
ملو ًاضرأ نكس يذلا قرشلا اذه يف ديحولا
ىـّنـكـتو اـهـمسإ وـه ذــخأ لــب هــمساــب اــهــّمسي
تدجو اهنأكو هب تلبُجو اهب لبُج هّنأكو ،اهتافصب

ىنبت يذلا بعشلا اذه يف ةيخيراتلا اهتّلاض
ثرإو ةراضح نم ضرألا هذه هتتبنأ ام ّلك لمكأو
هتوهالو هتيتاذ نم اهيلع غبسأو ،تاداعو يفاقث
 .ةيرحلاب تيمملا هكّسمتو هتيناحورو

،ةـيـنوراـمـلا ةسيـنـكـلا دـهـم حوـناـي تلـّكش اـمــكو
اهيهجوب ةينورامـلا ةــّمألا دـهـم نـيـبوـّنـق تلـّكش

كاّسنـلا تاوـلص تكـباشتو ،ينـمزــلاو يحورــلا

يّزرـلا لآو يجاـجـلا راـكـفأب نـيدـباــعــلاو داــّهزــلاو
ةروص دّسجُي نطو ءاشنإ بوجو يف ،يهيودلاو
ينايرسلا - يمارآلا - يكاطنإلا اهرّذجتب ةـّمألا
جاتنإ ىلعو ةيبرعلا ةغللا ىلع قيمعلا اهحاتفنإو
يخيراتلا ءاقللا ناكف .يراضحلاو يركفلا ابوروأ
نيدلا رخف نيبو ةدّرمتملا ةينوراملا ةئيبلا نيب
يه تناـع ةدّرـمـتـم ةـئيــب نــم ًاضيأ وــه جراــخــلا
 .ءاقبلا لجأ نم باعّصلا عاونأ ىّتش نم ىرخألا

تنّولتو ،سوقطلاو تاولّصلاب رايدألا تضّخمت
ةينوشرك ةباتكو ةزـّيـمـم ةـجـهـل تجـتـنأف تاداـعـلا
ىقيسومو ًايماع ًارعش تبجنأو ،نيتعيبطلا عمجت
،لـيواوـمو تاـيّدرو ءاـنـغو ًاصقرو ،ةـيروـلـكــلوــف
تلمح رخآ ًانيح ةيناويحو ًانيح ةيتابن ةيئاذغ تاداعو
هضرأو هتعيبطو نانبل لبج ةحئار اهتاـّيط يف اهلك
 .ءادهشلا ةنرق ىلإ جوملا شقف نم

نمو ،رخآ ىلإ رمتؤم نمو ،رخآ ىلإ عَمجم نم
تاباتكو تاوعد ىلإ ،ةيماقممئاق ىلإ ةيفرصتم
ةظحل يف هيفتك ىلع كـّيوحلا لمح ،صصقو
ّلك لامآو ،هتسينكو هبعش لامآ ةمساح ةيخيرات
اوشاعو اومتحاو ضرألا هذه ىلإ اوأجل نيذلا
بلاطو ،ةقلطملا ةيرحلاب مهفغشو ،اهيف اومنو
نرــقــلا ةــيادــب يف مــمألا نــيــب هــتوص ىــلــعأب
دّدعتملا ملحلا نطولا ءوشن ةـّيقحأب نيرشعلا
نم نيرشعلا يف نطولا ناكف ،تاداعلاو ناولألا
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نـطو ،مـلـحـلا ةـحاسم ىـلـع ًاـنـطو0291 لوـلـيأ
نيحالفلاو داّهزـلاو كاّسنـلا نـطو ،نـيـتـعـيـبـطـلا
،مهسوفن قامعأ قمعب نيدباعلاو نيداّصحلاو
تاـغـلـلاو حاـتـفـنإلاو مّدـقـتـلاو ةــثادــحــلا نــطوو
.تافاقثلاو

ىلع ةنراوملا قافتسإ ،نايكلا ءوشن نالعإ عم
ةـّمألاو ةسينكلا ءوشن ىطختت ةديدج ةثلاث ةلحرم
يدّدـعــتــلا نــطوــلا ءوشن ىــلإ ًادــيــعــب بهذــتو
نع عافّدلاو قوقحلاو ناسنإلا نطو ،يراضحلا
بدألاو رـــعشلاو مـــلـــعــــلا نــــطو ،تاــــيرــــحــــلا
نمض جذومنلاو ةـهـجاوـمـلا نـطو ،نـيسيدـقـلاو

ةـمـظـنألاو تاـيروـتاـتـكـيدــلا اــهــمــكــحــت بوــعش
نطو ،ةعاّدخلا ةملاظلا ةيطارقويتلاو ةيلومشلا

،نطو نم رثكأ هنإ هضرأ راز ينامور ربَح هنع لاق
 .ةلاسر هنإ

تايدحتلا ّلك نم مغّرلابو ،ةنراوملا لاز ام مويللو
ةرات ينلعلا داهطضإلاو ملألاو ريجهتلاو بورحلاو
حاـــجـــنإل نوـــعسي اوـــلاز اـــم ،ًاروـــط ينـــمّضلاو
نطو وحن ًادّدـجـم قالـطـنإلل ،ةـثـلاـثـلا مـهـتـلـحرـم
لمحت ةيقرشم ةيوهب رّذجتلا نطو ،نيتعيبطلا

ةيمارآلا ةيراضحلا قرشملا تاثوروم اهتاـّيط يف
ةـيـنادـلـكـلاو ةـيروشآلاو ةـيـبرـعــلاو ةــيــناــيرسلاو
ةنطاوملاو ةيدّدعتلا نطوو ،ةيقينفلاو ةيناربعلاو
ناسنإلا ةمارك ىلع ظافحلاو روتسدلاو نوناقلاو
ّلك ىلعو ضرألا مولع ّلك ىلع يلكلا حاتفنإلاو
لدابتلاو نونفلاو ديلاقـتـلاو تاـغـلـلاو تاـفاـقـثـلا
 .ءاـّنبلا يراضحلا

ينورام ّيأ نم ةالابمال وأ ّلخت وأ لذاخت ّلك ّنإ
ىلع بّوصُت ةبرح لكشت ،ةثلاثلا ةلحرملا هاجت
هّطخ يخيرات راسم نع عجارتو ،ةينوراملا دسج
رـبّصلاو دـهـجـلاــب ،داــهشتسإلاو ءاــمدــلاــب ءاــبألا
ىمظعلا ةنايخلابو ّدكلاو قرعلابو ،ةانألا لوطو

 .انمالحأ ديسجتو انسادقأ سدقل
:كلام لراش ميظعلا ركفملا ًاموي هلاق امب متخأ

ةيرحلاب قلطملا ناميإلا ةنراوملا نم بولطملا»
يف ءيش سدقأك ةلوؤسملا ةيصخشلا ةينايكلا
تاـنزوـلا رـهوـج دّسجـتو رصتـخـت اـهـنأبو ،دوـجوـلا
سيـل ًاـيـلزأ اـهـيـلـع نـَمـتؤم ناـنــبــل ّنأبو ،رشعــلا
اذإ اـنـنأبو ،هـلــك قرشمــلــل لــب بسحــف هسفــنــل
مهعم نانبل رسخيسو ةنراوملا رسخيس اهانرسخ
لوزيس مهئاقب ّرسو اهوطعأ يتلا تانزولا عيمج
رّربم لوزي امدنعو .نانبل دوجول رّربم ّلك ًاضيأو
يتالص» ًالئاق متخيو .«دوجوملا لوزي دوجولا
،يتأي ال نأ ةماتلا يتقثو موي يتأي ال نأ ةراحلا
لاـّطبلا دبعلل هلاق ام يطعملا دّيسلا هيف لوقي
،نيرخآلل اهوطعأو ةنزولا هنم اوذخ :نالسكلا

ذخؤُي هل سيل نمو دازـُيو ىطعُي هل نم ّلك ّنأل
 .«هل هّنأ مهوتي ام هنم
نم مسقلا اذهب متخأ ،نيّماعلا انئارعش نمو
نوراـم» ناوـنـعـب قوــط كلاــم رــعاشلــل ةدــيصق
 :«كنيو

 قرشلا نورام رام اي
 اصع كدنع يف

 وحلفت معو اتوهزب نامزلا تْحلف
ايلع ديزت ينّدلا كيفو

 اصّقنتو
 ةفصاع يكحت كيف

وحص يكحتو
 اصّلخيب ادح ام ةيحضلا يدالب
 وحزحزيب ادح ام اردص اع ل لوغو

 تنإ كريغ
 ترص ْنَو

؟اصعلا يّينيو

قوط يناه بألا
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بيقنلا ةسائرب ةينوراملا ةطبارلل يذيفنتلا سلجملا طشني ،6102 رذآ91 يف هباختنا ذنم
.هتيالول ًاناونع اهراتخا يتلا ضوهنلاو رّذجتلا ةطخ قيقحتل سوميلق ناوطنأ

ىلإ هتاطاشن نم رهظي ام ّنإو ،ةريثك نايحأ يف تمصب دهتجيو ،لحن ةـّيلخك لمعي سلجملاف
.هناجل اهب موقت يتلا ةفّثكملا ةيعونلا تاطاشنلا نم ًاريسي ًاءزج ّالإ لكشُي ال ،نلعلا

ددع يف ةلّصفم تدرو يهو ،تاكرحتلاو تاطاشنلا ّمهأ ىلع زاجيإب ءيضن ،ةلجملا هذه يف
 .6102 لوالا نوناك01 يف تردص يتلا ةينوراملا ةطبارلل ةيونسلا ةلجملا

يسنرفلا سيئرلا ىلإ ةحوتفم ةلاـسر هـّجو ،سوميلق ناوطنأ ةينوراملا ةطبارلا سيئر -
نم هبتري امو يروسلا حوزنلا ةروطخ ىلإ هتفل ،نانبل ىلإ هترايز ةبسانمل دنالوه اوسنرف
.اننطو هاجت ةيخيراتلا اهتايلوؤسمب عالطضإلا ىلإ اسنرف ًاـيعاد ،تايعادت

باونلا يسلجم يَسيئر نم ّلكو ةيروهمجلا سيئر ىلع لاج ،ةطبارلل يذيفنتلا سلجملا -
جمد ًاضفار ،حوزنلل يلمع ّلح ىلإ ًاـيعاد ،ةـّينعملا ةـّيممألاو ةيسامولبدلا تائيهلاو ءارزولاو
.ةيناسنإو ةينطو تاقلطنم نم ،اهيلإ اوأجل يتلا تاعمتجملاب نيحزانلا

يف ةيدودحلا ةيحيسملا تادلبلاو ىرقلا ىلع سوميلق لاج ،رّذجتلاب همازتلا نم ًاقالطنإ -
ءاضعأ نم دفو سأر ىلع ،يلامشلا عاقبلا يف ةينوراملا تادلبلا ىلعو ،نانبل بونج
رمألا رصتقي ملو .ىرقلاو تادلبلا هذه تاجايتحإ ىلع فقو ثيح ،ةطبارلل يذيفنتلا سلجملا
يفو ةلودلا يف نيينعملا نيلوؤسملا عم ةبوؤد ةعباتم ىلإ هاّدعت لب ،بسحف ةلوجلا ىلع

لضفب ناكم ريغ يف عنيت رامثلا تأدب دقو .بلاطملا قيقحت فدهب ،ةزهجألاو تارازولا رئاس
ريفوت ًالاثم اهنم ركذن.ةطبارلا يف ةصتخملا ناجللا اهب موقت يتلا تالاصتإلاو تاقحالملا
لماشلا ءامنإلل ةيكريرطبلا ةسّسؤملاFPW ةطساوب لبإ نيع فصوتسمل بلقلل طيطخت ةلآ
بيلصلاو ةينانبللا كابنتلاو غبتلا رصح ةرادإ لبق نم شيمرو حزوقلا ْيتدلبل يلام معدو
نيمأتو نيمعادلا دحأ ةطساوب تادلبلا ضعب تاّدلومل توزاملا نم ةيمك نيمأت كلذك ،رمحألا
.شيمر ةحاسل تفز

ًابونج ةلوجلا اهتلمش يتلا تادلبلل ةيتحتلا ىنبلا نيمأت  عوضوم ةعباتمب ةطبارلا موقت امك-
يف ةعارزلا ةيلك عم نواعتلاب ةيئامنإ ةيجيتارتسإ عضوو ةينعملا ةيمسرلا تارادإلا ىدل  ًاعاقبو
.رضخألا عورشملاو كيلسكلا – سدقلا حورلا ةعماج

تاعربت نم تعمج تاريجفتلا ءادهش ءانبأل ةيلام تادعاسمب عاقلا ةدلب بناج ىلإ فوقولا-
اهئاقدصأو ةطبارلا يف ءاضعأ

ضوهنلاو رّذجتلا طخ ىلع نوّرمتسم
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.يلاوتلا ىلع ةعباسلا ةنسلل ًايئانث82 ـل ينوراملا يعامج سرع ميظنت-

لّكشو «ةدوعلا قيرط...نويروسلا نوحزانلا» ناونعب ًارمتؤم ةينوراملا ةطبارلا تمظن -
لامعأ قّثو باتك ةطبارلا نع ردص دقو .ّيودلاو عقولا هل ناك ًايسايسو ًاينطو ًاثدح هداقعنإ

.رمتؤملا اذه

ديدج باختنإ نوناقل ةطبارلا عورشم سوميلق ناوطنأ بيقنلا ةينوراملا ةطبارلا سيئر قلطأ -
عيزوت حيحصت دعب،etoV detimiL ةدعاق دمتعي عورشم وهو .دشاح يفحص رمتؤم يف
.ةيباختنإلا دعاقملا

،اهيلع نييحيسملا لاـبقإ ةرورضو ،ةـّماعلا ةفيظولا عوضوم ةينوراملا ةطبارلا تعبات -
ةاعر عمو ،اروبال ةسّسؤم عم كلذو ،اهتزهجأو ةلودلا تاسّسؤمو تارازو يف طارخنإلاو
.ىرخألا ةيحيسملا فئاوطلا ةفقاسأ عم كلذكو ،ةينانبللا قطانملا يف ةينوراملا تايشربألا

.ةيملع سسأ ىلع هئانبو ينورتكلألا عقوملاو ةرادإلا ميظنت ةداعإ -

،ينديس يف نورام سيدقلا ديع تالافتحإ يف اهسيئر صخشب ةينوراملا ةطبارلا ةكراشم -
يملاع ينورام «يبول» ـل ةاون نوكتل ،ايلارتسوأ يف ةريظنلا ةطبارلا عم نواعتلا زئاكر عضوو
عم ةيمهألا نم لاع ردق ىلعو ةفثكم تالاصتإ سوميلقل تناكو .مألا ةطبارلا ةلظم تحت
مكاحلا بزحلا نم ءارزوو باون ىلإ ةفاضإ ،ايلارتسوأ يف ةيددعتلاو ةرجهلاو ةيجراخلا ءارزو
.ةينوراملا ةينانبللا ةيلاجلا هوجوو ةضراعملاو

نم ىلوألا ةنسلا لمكت مل دعب يهو ،ةينوراملا ةطبارلا اهب تماق يتلا تاطاشنلا يه ةريثك
رّذجتلا» قيرط ىلع ةّرمتسم ةريسملاو ،يونسلا ةلجملا ددع يف تدرو يهو ،اهتيالو
.«ضوهنلاو
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