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 .ءيش لكب رثأتيو يف رثؤي ءيش لك نأ ةقيقح قفو ىلع ،رثأتلاو
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 ا�أ نيبي رييغتلا تبقعأ يتلا ةرتفلل ،ةيتامولعملاو ةيداملاو ةيرشبلا دراوملل لاعفلا مادختسالا ةيواز نم قارعلا يف ةرادالا لوانت نإ
 ةيواز نم اهلوانتو .ًةردق راكفألا تتشتو ،ادروم لاومألا هيف ترثعبتو ،ادئاق ناسنإلا هيف َمجحت يذلا مادختسالا اذه نع ادج ةديعب
 هيزـنلا ريغ قباستلا طسو ةماعلا فادهألا ديدحتل ةيموكحلا ةيؤرلا اهيف تباغ دق ةروكذملا ةرتفلا نأ نيبي اهقيقحت ت�دمو فادهألا
 تدجو نإو دوجولا ةليلق اهعيمج نأ نيبتي هيجوتلاو ةباقرلاو ميظنتلاو طيطختلل ةيلمعلا �اوزلا نم اهلوانتو .ةصاخلا فادهألا قيقحتل
 بآ 26 ةليل ةيدادغبلا ةيئاضفب "يسايس روحس" ينويزفلت جم�رب يف طيطختلا ريزو ديسلا هيف ىكتشا ىوتسم ىلإ ،دودحم اهريثأتف

 ةروص ا�أ نيبتي دالبلا مع يذلا بارطضإلا ءاوجأ طسو ةينف ةلاح اهلوانت مت ام اذإو .اهدوجوب هبلاطمل دحأ عامس مدع نم 2010
 دجوت يتلا تاريثملا مهأ نيب نم يه ا�أل ،ينمألا بارطضالاو ىضوفلا لوصح لماوع نم لماعو ،ينهملا بارطضإلا ىنعمل ةيعقاو
 ،بعص قارعلا يف اهعضو نأ ىلع ريشأتلا نكمي ةدئاسلا هطباوضو ةجرادلا لمعلا تاقايس نمو ساسألا اذه ىلعو .بارطضالا
 ،مومهلاو لكاشملp لقثم عمتجم هيفرتو ةيرصع ةلود ءانب ةداعإل بولطملا ضرغلp يفي ال يندتم زاجنالا مكو ،فيعض اهلاجم يف ءادألاو
 قارعلا يف للخلا نأ اهنم جتنتسُي يتلا هلوصف يف تدرو يتلا تاراشالاو ،باتكلا اذه باوبأ نتم يف تركذ يتلا عئاقولا هتتبثأ ٌلوق
 ديدجلا ماظنلا عم ةفصانم قباسلا ماظنلا اهلمحتي هلوصح ةيلوؤسم نإو ،عمت±او ةلودلا ىوتسم ىلع ةرادالا بارطضإ يف لثمتي
 ةيطارقميدلا تاوطخ زاجنإ يفو ،ءانبلا ةداعإ يفو نمألا يف ةيقيقح ةمزأ دوجو ينعي بعصلا اهعضو نأ اضيأ جتنتسيو .ءاوس دح ىلع
 نكمي ٌةمزأ ،ةايحلا بناوج نم اهريغو داصتقالاو ةعانصلاو ةعارزلاو ةراجتلا تالاجم يفو ،هشيع ت�وتسم نيسحتو ناسنالا ميلعتو
 اهيلإ هبنتلا متي مل اذإ ،نآلا نم اليوط دتمت دق ىضوفلا نم ديزم ثودح ىلإ دهمت نأ نكميو ،تقولا رورم عم ا²اديقعت دادزت نأ
 يأ ،نيتينمز نيتلحرم ىلع �رابتعأ تعضُو نإو اهثودح ةيلوؤسم نأ كلذك جتنتسيو .ةيدرتملا اهتلاح عم عيرسلاو حيحصلا لماعتلاو
 ارمآ ،اموكحمو امكاح نيدفارلا يداو ناسنإ ُلمَُحي قطنملا نأ الإ ،هالعأ يف نيبم امك دالبلا ةدايقو ةرادإلا يف نيتفلتخم نيتفسلف
 ائيش لعفي ملو ،اهريوطتل يعسلا يفو هتجلاعمل دوهجلا لذب يف َرّصقو ،يدرتملا اهعقاو جتنأ نم هنأل ،ايلمع اهثودح ةيلوئسم ارومأمو
 بزحلا هديري نم مامأ ةحوتفم اهيقبيل ،ايفيظو افيصوت ةيدايقلا بصانملا ْفصَّوُـي مل يذلا وهو ،ا²اسسؤم يف نيلماعلا تاردق ةيمنتل
 ةيقرتلاو نييعتلاو مييقتلل ةبوتكملا ريياعملا قزم يذلا وهو ،نيحشرملا ةمئاق رخآ يف هبيترت ناك نإو ،ادئاق ةفئاطلا هديرت نمو ،الوؤسم
 نم اعيرس عبشتو فيظوتلا شطع نم اعيرس يوترتل تءاج عومج مامأ اعرشم بابلا ىقبيل ،روصق هجوأ نم اهيف ام ىلع ،باقعلاو
 يبستنمو ةفئاطلا ءانبأل ًاحوتفم بابلا يقبيل ،ذوفنلاو ةطلسلا مساقت يف اهدوجو ززع وأ ،ةصصاحملا دجوأ يذلا وهو ،نييعتلا عوج
 نم مكحلا حيتافم تملُس بازحأل لب ،ةقيرطلا تاذب باوبألا لك مهِلبَق نم َحتَف يذلا ثعبلا بزح سيل ،بزحلا يديرمو ةلتكلا
 كلت نم حاتفمب الإ لوخدلا ديري نم اهلخدي ال ،اهراوسأ ةجيسم ةكرش قارعلا نأكو ،اهنيب اددحم اددع اهتخسنتساو ،لالتحالا لبق
 نينامثو ةعبرأ ةربخ ىلإ دوعت اهل �اقب نم دوجوم امب بعالتو ،ةيميظنتلا ةيلكيهلا عضو يذلا وهو .لالتحالا اهخسنتسا يتلا حيتافملا
 فقوأ يذلا وهو ،ةيكيرمألا لمعلا غيصو روطتلل الاثتما ،لالتحالا اهحرتقأ يتلا ىرخألp كلذكو ةيقارعلا ةلودلا رمع نم اماع
 ةدايقلا لاجم يف يفرعملا مكارتلا عّيضو ،نيقحاللاو نيقباسلا نيفظوملا نيب اهلدابت وأ ،عطقلا بولسÇ ةيرادالا ةربخلا لقن اعيرس
 .اهعم لماعتلا ىلع هتردق مدعو اÈ هلهجل ةثيدحلا تاينقتلا نم ةدافتسالا نود لاح يذلا وهو .تالا±ا نم ريثك يف ،ةرطيسلاو
 ديقعلا ةيركسعلا تارابختسالا يف ةينورتكلالا ةبساحلا ةبعش ريدم حرط امدنع يضاملا نرقلا تانينامث ةيادب ىلإ انب دوعت ،ٌةقيقح
 اهجمارب يف ةبساحلا لاخدÊ اهلمع ريوطت ىلإ ةيركسعلا تارابختسالا ةجاح ،كاذ موي اكيجلب يف هتسارد ى�أ يذلا لالط سدنهملا
 اهدئاوفو تابساحلا لمع نع اضرع ديقعلا مدق نأ دعبو ،ةيريدملا بعش ءاردم عيمجل عامتجا يف ،تامولعملا ظفحو لوادت �اضقو
 دئاوف اهريغو هتعباتمو هقيقدت بولطملا مسالاو دوصقملا عوضوملا ىلإ لوصولا ةلوهسو ةقدو ةعرسب ةبسانملا ةمولعملا ىلع لوصحلا يف
 شاقنلا يف لخدتلا ابلاط هدي عفرو )و نكرلا ديمعلا( ناريإ عم برحلp صاخلا يرابختسالا دهجلp ةصتخملا ةبعشلا ريدم رشأ ،ةديدع
  ؟ال مأ هتاتيقوتو موجهلا ةعاس ددحتسو ينبيجتس ،نويناريإلا مجهي له لثم الاؤس اهتلأس ام اذإ كتبساح نإ ،لالط ديقع :الئاس
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 ىذغت يتلا تامولعملا ىلع دمتعت ،طقف انتبساح سيلو ملاعلا يف اp²اجإو تابساحلا دودر لك نإ يديس :الئاق لالط ديقعلا در
Èريكفتلا دودح لصت مل اهتينقت امومعو ،اهنم هديرت امل اهدادعإ بلطت يتلا جماربلا ىلعو ،اهنم ديفتسملا تنأ اهيذغت يتلا يأ ا 
 نأ ةبساحلا عيطتست ال ينعي :ادكؤم هلخدت نكرلا ديمعلا داع اهدنع .نهارلا انتقو ىتح ةلآلا نود ناسنإلا ىلع ةروصقملا جاتنتسالاو
 عامتجالا ةعاق ةرداغم لبق هنإ الإ .مهأ لمع يدل :الئاق جرخو عامتجالا كرتو ،ينمزلت الو اهنم ةدئاف ال اذإ ،ديرأ ام ىلع ينبيجت
 ينم اوعمسأ اوجرخت نا لبق ،ةقيقد :لاق ،هعورشمل نيمعادلا ءاردملا ضعبو ديقعلا ىدل ديدش طابحإ نع ىوس ضخمتي مل يذلا
 عارتخا مت امدنع :لاقف مهيسارك ىلع سولجلل اوداع وأ ،مهنكامأ يف عيمجلا فقو اهدنع ،وجلا فيطلتل )ةفرطلا( ةتكنلا هذه
 تأدبو ،يقارع مهنيب عيمجلا رضحف ،طقف ادحاو الاؤس اهلأسيل ،دلب لك نم صخش رضحي نأ اهعرتخم بلط ةينورتكلالا ةبساحلا
 ةبساحلا تأدب اهدنع .)وكام وكش( ةزيمملا ةيقارعلا هتجهلب الئاس اهنم مدقت يذلا يقارعلا لصو ىتح بيجت ةبساحلاو ىلاوتت ةلئسألا
 نييسايسلا عامتجا ةيا� يه امك عامتجالا كلذ ىهتنا دقل .ترجفنا ىتح ،اهتشاش يف ءيش رهظي نأ نود قئاقد ةدع زت²و لمعت

 تاونسل وأ رهشأل رمتسي دق اريخÙ ،امتح اهلح بولطم ةلضعم لح رخؤيف ،ماعلا قايسلا نع مهدحأ ذشي امدنع يلاحلا اننمز يف
 ةرادإلاو ةسايسلا يف لئاسم اهنكل ،)يوسن حارشإ( يركفلا هيتلا يف اهنم ةبيرق ىرخأ ةرابعب )وكام وكش( ةروكذملا ةرابعلا الدبتسم
 نإو الح ،تاونس ةدع دعب ةفاثكب ةيريدملا كلت لمع ىلإ ةبساحلا لوخد وه امك ،اهلح تاقيبطت ىلإ ةجاحلا مكحب اقحال لحتس
   .ةايحلا نأش وه اذهو ،بولطم هنأل يتأيس هنكل ،ارخأتم يتÛ ةداعلا يف

 يقب نرق فصن ةليط ،هلضاعم لحل بسانم وه ام لعفي مل ىرحألp وأ ،كلذ لك قيرعلا يداولا اذه ناسنإ يقارعلا لعف دقل
 ةبلاطملا نع فقوتلp ةصرفلا هل تحنس مويو ،ديزم نم له خرصيو دئاقلا بزحلاو مكاحلا تpرض ىقلتي ةمكالم سيكب هبشأ اهيف
Èماهسإلا ىوس ائيش لعفي مل ،ديزملا اذ ÊÞةبغرو .صالخإلا يف ٌللخ يفيظولا هلقع يف ثوروملا كولسلا مكب ٌموكحم ،بارطضالا ةر 
 اقح هكولس ناكف .تاقاطلا لك اهيف ةفزنتسم ةيسفن ةلاحو .تاجاحلا عابشإ لبسو تقولا عم يبلس لماعتو .تاذلا قيقحتل ةيضرم
  .تاونسلا كلت لاوط ٍلعف روصق نع هسفن بقاعي نأ ديري نمك

 ماهوأ يف صالخلا ةصرف هتءاج موي هسفن عقوأ ،بارطضالا نم ابيرق هتبحس يتلا هذه هتلعف عم ،مومهلp لقثملا ناسنالا اذه نإ
 هكولس تلكش اهريغ ىرخأ ماهوأو ،برسلا جراخ ادرغم ءاقبلاو ،حالسلل مادختساو ،تاذلا عم يفئاط لازعنإو ،تاهاجتالا ةددعتم
 ًةدش هيلع دازو ،ةرادالا يف ادوجوم ناك يذلا للخلا ءاقب يف مهسأ ٍةلحرم يف ٌكولس .كولسلا عاونأ لك هنم تلبَقَـت ةديدج ةلحرم يف
 ةدراولا ليصافتلا نأ انتpاسح نم طقسن مل نإو ،ليصفتلا نم ردقب اهتشقانم متتس ،ةددعتم ت�وتسمب بارطضالا نم اريثك ُهّتبَرَـق

 جاتحي يذلا ناسنإلاو ،ةرادإ هتمرب نمألا نأل ،عوضوملا سفن يف بصت نمألاو ناسنالp ةلصلا تاذ باتكلا اذه باوبأ يقp يف
  .ةرادإلا ةسراممب هبناج نم وه موقي ،هريدي نم ىلإ

 ظحالي يسسؤملا بناجلا يف روصق هجوأ ،هتلاح يف روصقلا هجوأ عم رابتعالا يف انعضو ام اذإ ،يقارعلا ناسنإلp قلعتي اميف اذه
 سأر اهلاجم يف لمحتي يتلا ةننقملا ةيزكرملا بولسÇ 1968 ةياغلو 1921 ماع اهسيسÙ ذنم تريدأ دق ةيقارعلا ةلودلا رئاود نأ
 يف ناك ،تاهيجوتلاو رماوألل ذيفنت بولسÇو ،ىلعألا ةسسؤملا وأ ةرئادلا هاجت ةيرابتعالاو ةينهملاو ةيرادإلا ةيلوؤسملا "ينعملا" ةرئادلا
 :هيف ميظنتلل راطÊو ،هنامز تاسايقب اطبضنم بلاغلا
 عضي يذلا سل±ا كلذ ،جايتحالاو ةداهشلا اهنيب ةددحم طباوض قفو ىلع ،ةمدخلا سلجم نم مهرايتخإ يرجي نوينهم ،نوفظوملا .1

 نيحلا نيب ةيبسن تازواجت ضعب عم ،�زكرم ا²ايلمع  ةرادÊ موقيو ،تاجردلاو رغاوشلا ءلمل ىرخأ ةطخو ،فيظوتلل ةماع ةطخ
 .لوصألاو طباوضلp همازتلا رادقمو سل±ا يف ىلعألا لوؤسملا ةعيبط ىلإ دوعت ،رخآلاو

 ةياغ ءادألا نسحو ،ةيزمر ةميق ةرادإلا يطعي يباجيإ ،قزر ردصمك مهلمع نيبو ،ةرادإلل ةماع ةدعاقك نيفظوملا نيب لعافتلا .2
   .ةرمتسم ةروصبو ىرخأ ةهج نم فظوملاو ،ةهج نم اهنيب ةكرتشم
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 ًءادأ تجتنأف ،اهتقو يف ةديجلا ةينهملا عم تلعافت ،هنيح يف لوبقم ردقب ةدوجوم ةينطولا رعاشملاو ةفورعم ديلاقتلاو طباوضلا .3
  .ةينمزلا ةبقحلا كلت نpإ ةلودلا لصافم ءادأو تامييقتو ريياعمب الوبقم

 "يثعبلا" سأرلا اهيف لمحتي يتلا ،ةيئاقتنالا ةيزكرملا بولسÇ 1979 ماع ىتح 1968 ماعلا ذنم تاسسؤملا هذه تريدأ امك
 تاسايقب ،طبضنم رماوألل ذيفنتو ةرادإ بولسÇو ،هقباس نع اريثك فلتخي نكي مل ميظنتلا لكش اهيفو ،ةيبزحلا ةلودلا هاجت ةيلوؤسملا
  :هيف ميظنتلل غيصبو ةيزكرملا ةرادإلا
 رئاودلا ءاسؤر نمو ،ةدتمملا هتامظنمو بزحلا نم �رصح بصنملا ىلإ حيشرتلا يرجي ،نييثعبلا ريغو نييثعبلا نم طيلخ نولماعلا .1

 تلح يذلا سل±ا كلذ ،يزمرلا وأ ،يلكشلا هدوجو مغر فيظوتلاو طيطختلا يف ةمدخلا سل± ريثÙ ال ،ءارزولاو نيلوؤسملاو
  .فاطملا ةيا� يف ايميظنت هئاغلإ ىتح ،قارعلا دادتما ىلع ةسسؤملاو ،ةنيدملا يف ةيبزحلا ةدايقلا وأ ،ةمظنملا جيردتلp هلحم

 ا�أل ،رخآلا وه ديج هتفيظو عم فظوملا لعافت اهيف ،ةطبضنملا ةيئاقلتلا ةباجتسالا ةقيرطب متي ،ديج رماوألل لسلستملا ذيفنتلا .2
  .لوؤسملاو ةلودلا نم ةيساقلا ةبساحملا بنجتو ،لوبقملا لخدلل ديحولا هردصم

 ،اهميمعتل اثيثح يعسلا متي ثيعبتلp ةصاخلا تاهجوتلاو ،اهيف ءالولا ريوحت يرجي ةينطولا رعاشملاو ،اهسييست يرجي ةينهملا ديلاقتلا .3
       .مومعلا هجوب لوبقملا قوفي ةرادإلا لاجم يف ةلودلل ازاجنإو ،اهتلحرمل امئالمو ،اديج ًءادأ ةينمزلا ةرتفلا كلت ةليط تجتنأ

 ماعلا ذنم مادص مكح نpإ ةينمألاو ةيركسعلا تاسسؤملا ام دح ىلإو ،ةيمسرلا هبشو ةيمسرلا ةلودلا تاسسؤم مومع تريدأ امنيب
 ،ةحلسملا تاوقلل ماعلا دئاقلا ،ةلودلا سيئر هرابتعp ،عجرملا اهيف وه ،ةيمرهلا ةيزكرملا بولسÇ 2003 ماع هئاهتنأ ىتح 1979

 ىلإ ىلعألا نم ةعزوم اهيف ةيلوؤسملاو ،تpوقعلا نم عون يأ هيجوتو لعف ىلع رداقلاو تاطلسلا لك كلمي يذلا ،بزحلا رس نيمأ
 ءpرقأو نولاوم نويثعب ايلعلا لصافملا اهيف ميظنت بلاوقبو ،ركسعلا بولسأ نم برتقي �رسق اهريرمتو رماوألل ذيفنت بولسÇو ىندألا

 ،نويبزح نوفظوم مهعبتي سيئرلا تاهيجوتل يفرحلا ذيفنتلا اهماوق تابجاو مهيلعو ،ةيلاع تازايتماو ةصاخ قوقح مهل نوميمح
 لعج ايعفن العافت مهفئاظو عم اعيمج نولعافتي ،نييليفطلا نييزاهتنالاو ،نيلقتسملا ضعب مهعمو ملسلا اذهل اعبت ىوتسملا يف نوجردتي

 ذفنت بولسأو ةرادإلا تاقايس َسّيسو ،نييساسأ نيرايعم مكاحلا يأ ىلعألا نم لمتحملا رطخلا يدافت لبسو ،يداملا ليصحتلا مك
 :اهيف ،ةيطلست ةقيرطب اهركسعو تاغيلبتلاو تاهيجوتلاو ةرداصلا رماوألا
 داس ىتح نويبزح اهريدي يتلا ،ةيقارعلا ةلودلل ةيموكحلا تاسسؤملاو تارادإلا عيمج ىلع تممع يتلا هتاءارجإو يرسقلا طبضلا .1

  .لمشألا معألا وه اهشاقن نود رماوألل يفرحلا ذيفنتلا هيف ماعلا ىوتسملا ىلع طبضلا نم عون
  .ىرخأ ةهج نم هتابهو همراكم ىلع لوصحلا ىلإ يعسلاو ،ةهج نم هبضغ يدافتو ىلعألا ءاضرإل يضارعتسالا قباستلا .2

 اهسيسÙ ذنم ايندت رثكألا وه ا²اسسؤمو ةلودلا رئاود ءادأ ناك ةينمز ةلحرمل ،ائيس ايفيظو ًءادأ تجتنأ ةرادإلا يف تاهاجتإ ا�إ
  .ةيلبقتسملاو ةينآلا ا²اريثÙ روصت بعصي تاقايسلاو ميقلاو سوفنلل بيرخت دعاوق تسرأو ،2003 ماع طوقسلا ىتح

 يف تباغو ،ةموكحلا تاسسؤمو رئاود ىلع نم ةرطيسلا طباوض تعفُر دقف 9/4/2003 دعب ديدحتلpو ديدجلا نمزلا يف امأ
 ضعب تلطعتو ،يضاملا بساورو ةقباسلا رماوألاو تاقايسلا لك ةيطارقميدلا ىلإ ةيروتاتكدلا نم ئجافملا ،عيرسلا لوحتلا ةماود
 فعضو يعولا ةلقو اهمدعو ةمءالملا نيب ةريحلا مضخ يف اضرع رخآلا اهضعبو ،بيرختلاو ىضوفلا ةعاشإ ضارغأل ادـصق نيناوقلا
  .كاردإلا

 بولطملا ماهملاو مجسنملا ريغو ننقملا ريغ حاتفنالا بيلاسÇ ،ا²اسسؤمو ةلودلا رئاود تريدأ ،ةديدع ىرخأ لماوعو اهببسبو
Ùاهيف نييرادإلاو نيفظوملاو عمت±ا دارفأ نيب ةنيابتم غيصبو ،اهتيد:  
 لماعت يأ نم عطاقلاو ديدشلا عنملا كاذ دعب هعم لصاوتلاو يضاملا لك بطشب يبنجألل يفرحلا ديلقتلا ىلإ ضعبلا دنع يعسلا .1

 مهتيرح ضعبلا دجو ىعسملا اذه يفو ،رمآتلاو ةنايخلا بp يف جردت تناك ةديعب تناك امهمو ه�إو ةقالع يأ نإو ةصاخ ،هعم
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 ةليوط تناك هب لاصتالاو لصاوتلا نع لزع ةرتفل ضيوعتلا نم عونك ،هاضر بسكو هل ددوتلاو هعم لصاوتلاو لماعتلا يف ةلماكلا
 ودع نم يبنجألل حرادلا فينصتلا هيف لوحت ،ديدج رصع ت�ادب عم ،ايعطق ةريطخ تناك هعم ةقالع يأ نم نامرحو ،ايبسن
 الو اهيف ةبئاش ال ،تالا±ا ةفاك يفو ةدعصألا ةفاك ىلع طابترالاو ةقالعلا هيف تحبصأو ،ةدحاو ةليلب ميمح قيدص ىلإ دودل

 ،فلاحتلا تاوق تارقم ىلع ةليوط ريباوط دوجو الثم رييغتلا دعب ام ةلحرمل ىلوألا عيباسألاو م�ألا يف ظحول ذإ .اهديقت تاديدحت
 رئاودلا تاقايس جراخ تامدخ نوضرعي ةيزيلجنالا ةغللا نوديجي نممو نيلواقملاو نيزه±او عيراشملاو بئاقحلا ةلمح نم ريثكو
 بصانملا ىلعأ قباسلا نمزلا يف لغش يذلا )خ( قيرف ةبترب طباض مهنيب ،تاوقلا كلت عم لاصتالp ةلوخملا ةيقارعلا لصافملاو
 �اكم دجي مل امدنعو ،مهنم ادحاو نوكيل ،ةيسايسلا بازحألا ضعب ىلع فلو ،امجرتم نوكي نأ هسفن ضرع ،ةمهملا ةيدايقلا

 ال اهيف ميقيل ندرألا ىلإ هضعب ذخأ ،ةلءاسملل ةبولطملا ءامسألا نيب نم همسإ دجوو ،ريست يتلا ةرطاقلا يف وأ ىلوألا فوفصلا يف
 فيظوتلاو دقاعتلا صرف ىلع اولصح دق دهجلا يضراع نم اددع نإف ةلثامم تالاحو ةلاحلا هذه ءانثتسÊو ،داقتنالا ىوس هل لمع
   .ا²اسسؤمو ةلودلا رئاود يف ةمهم زكارم ىلع مهضعب لصحو ،عيرسلا بسكلاو ةمدخلا ىلإ ةداعإلاو

 اهدقتعأ ةيتاذلا ةيامحلا عفاودب ،نرملا ريغو لهاجلا ضعبلا دنع ،ةفلختملا ةيفلسلا طباوضلا ضعبو ةصاخلا تاذلا فالغب ءامتحالا .2
 يقلخلا داسفإلاو داسفلp قلعتي اميف ةحيحص ريغ اراكفأ هنع لمحي يذلا يبنجألp رُثأتلا نود ةلوليحلل ةبسانم ضعبلا اذه
   .صوصخلا هجو ىلع يعرشلاو

 ،صاخلا عفنلل هفييكتو داهتجالا رثك ىلإ رخآلا ضعبلا هجوتي نأ تمتح يتلا ،تاذلا زئارغل طرفملا قيقحتلا وحن عيرسلا قالطنإلا .3
  .هئانبأ نيب ةدئاسو عمت±ا يف ةدوجوم نوكت نأ ضرتفي يتلا ،ةيرادإلا ريياعملاو طباوضلا باسح ىلع

 همدقت ام لالخ نم خاـفتنالا ىلإو يضاملا يف هودقف ام ضيوعت ىـلإ مÈازحأو مهلتكو ددجلا نييسايسلا ضعبل طرفملا شطعتلا .4
  .ةحاتملا لئاسولا لكبو ةدافتسالا صرف

 عساولا قيبطتلا يـف ببـست ،ديدجلا ماظنلل ةحلسملا ةمواقملاو ةيسايسلا ةضراعملا بنجتل ةقيرطو ةيضرتلل pولسأ ةصصاحملp ةالاغملا .5
 نيسحتل يوق عفاد نطولل ءالولاو ،نطولل ءالولا ىلع مث نمو ،ةينهملا ىلع ابلس ريثأتلاو تاسسؤملاو  رئاودلا نـم ريثك يـف اهريياعمل
  .صالخإلاو ةءافكلا

 يف دقتفأ يبلسو ئجافمو عيرس ريغت وهو ،يسايسلا ماظنلا لكش رييغت ةيلمع عم ،قارعلا يف يرادإلا ماظنلا ةعيبط تريغت دقل
 رقتفي اداهتجإ ناك هنم ليلق دجو امو ،ةلودلل ةيرادإلا ت�وتسملا ىلعأ يف مزاللا طيطختلا ىلإ صوصخلا هجو ىلع ىلوألا ينسلا
 اهيفظومو اهئارزوو ا²اسسؤمو ةلودلا رئاود لبق نم ليلقلا كاذل ذيفنتلا ناكو ،ةيصصختلا ةيملعلا ةءافكلا ىلإو ،ةياردلاو ةفرعملا ىلإ
 رماوألا رادصإل ةيفاكلا ةطلسلا هصقنتو ،طيطختلا نم ليلقلا كلذ ةعيبط عم اضارتفا ةمجسنملا لمعلا تاقايس هصقنت ،اهييرادإو
  .ذيفنتلا لبس لهست يتلا تاميلعتلا ةغايصو اهذيفنت ةعباتمو

 نود ةرادإلp قلعتي ام ءاقبإو ،يسايسلا رييغتلا ةيلمع يف اقيمع صوغلا ببسب ثدح ،ذيفنتلا يف ؤكلتو طيطختلل نادقف هنإ
 مكحلا رداغ موي ،ماعلا يرادإلا كولسلا يف ةلثام قباسلا ماظنلا اهاقبأ يتلا ةليقثلا  ُهتكِرَتَو ،رييغتلا تابلطتمل ةفرعم وأ ،مامتهإ يأ

 تاقالعلا يف فيوستلاو ةيرادالا لصافملا نيب يزاهتنالا يلوصولا لماعتلاو فيعضلا يندتملا ءادألاو ةصلخملا ريغ ةفلختملا ةرادإلا ثيح
 .داسفلا رثكو ةيلوؤسملا لمحت مدعو ةماعلا

 ىقبت امم ليلقلا رامثتسال دادعتسالاو ،ا²اريثÙ زواجتل بسحتلاو اهتلاح مهفت نود ةيبلسلا اهرÞآ نم صلختلا نكمي ال ٌةكرت
 يف رئاسخلا نم نكمي ام لقÇ ديدجلاو ،ميدقلا نيب لعافتلل ةبحرلا ءاوجألا هيف حتفنت ،جردت قفو ىلع اهلخاد يف ةوقلا ملاعم نم
 عقاو يف ثدحي مل هنإف لاقتنالل لماعتلا يف امزالو ،ايقطنم ناك نإو جردت هنكل .ةحضاولا ريغ ةبئاسلا ت�اهنلا وذ رييغتلا قيرط
  .ديدج نم لضفأ ءانبل ضفر لماوع تدجُو نأ دعب ،ةعس داسفلاو ،افلخت فلختلا داز ىتح ،لاحلا
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 يبنجألا ىلع حاتفنالا ةصرف نمو ،رييغتلp ةبغرلا نع ةجتانلا عفدلا ةوق نم ةدافتسالp هنيسحت رظتني ناك يذلا ءادألا نإ امك
 تداز ،متي مل يذلا اذه نم سكعلا ىلع لب ،متي مل رخآلا وه اليصحت رثكألا هيفظومو ةمدقتملا هتاسسؤمب ننقملا طالتخالاو ،روطتملا

 وأ ،تالفنالاو للملاو ديدشلا يفيظولا ءايعإلاو ،ةردابملا ىلإ ليملا مدعو ؤكلتلا ثيح رطخألا ىلإ يندتلاو لفسألا ىلإ رادحنالا ةدش
 للحتلp ةيفيظولا ميقلا نم يقبتملا ليلقلا هرÞآ تباصأ رادحنا وهو .بيرقتلا هجو ىلع ةينهملا رثأ يشالتو ةيبوسحملاو دييقتلا مدع
 ضعبلاو ،ةديدشلا ةمدصلp ةديدجلا ةلحرملا ةدايق وأ ،ديدجلا ماظنلا ىلإ رييغتلا ةيلوؤسم نولمحتي نمم ضعبلا تباصأو ،ديدشلا
 ىدل كش دوجو نم مغرلا ىلع ،حالصإلل ةديج تناك اصرف ةرادإلا ترسخف ،ةليلقلا ريغ ةريحلp حالصإلا ىلإ نيعاسلا نم رخآلا
 ةرادإلا ءالتعإو ،ةيساسالا هتاوطخ ضرف يف لالتحالا ةيدج مدعل ،رييغتلا ةيادب عم اعقاو هلوصح ةيناكمإ يف نيعباتملاو نيللحملا ضعب
 لوصح دعب ةيرادإ ةيفيظو تايلوؤسم اوملست نيذلا نم ضعبلا نإ ىتح .ةبولطملا هتايلمع ةدايق بناوج يف ءافكأ ريغ صاخشأ
 نكي مل ،هلوصح بولطملا رييغتلا حاجنإ ىلع مهصرحو ،اÈ كوكشملا ريغ مهنم ريثك ةينطو نم مغرلا ىلعو ،الثم ةرشابم رييغتلا
 ،ديدجلا ماظنلا ىلإ ئجافملا لوحتلا ةروطخ كاردإ ىلع ارداق الو .ديدجلا عضولا ىلإ لاقتنالا تايلمع ةرادإ تابلطتمب اريبخ مهضعب
 هتاردقو ،رييغتلا عم لخادلا يف قفاوتي مل نم تايناكمÊ ايعاو نكي ملو .طيقستلا ىلع يبنجألا ةردقو ةحلسملا ةضراعملا ةعيبط مهفت وأ
 نم قوقحو لبقتسملا قافآو رضاحلا تابلطتم اكردم وأ ،رييغتلا ةيلمع نم دضلp ةمواقملا شماه عيسوتو ،يسكعلا كرحتلا ىلع
 ودع دودحلا جراخ نم صبرتي نمو ،ميلقإلا لودو ةمألا ءانبأ نم ديعبلاو ،راجلا فقومو رضحتلا ومنلا ملاعمو ،رييغتلا يف مهسأ
 المحتم وأ ،قوقحلا كلت لجأ نم لاتقلا يف ليوطلا مهخيرóو ةيموقلاو ةيناسنإلا مهقوقحو لخادلا يف ماوقألا عضو امهفتم وأ ،ميدق
 .عيمجلل ةيساوس ةيقارعلا ةنطاوملا ةداعÊ مازتلالا لوصأو ،لصحيس امو لصح امل ةيبناجلا رÞآلا

 لماوع عم اهعيمج تمهسأف ،ْتّمَع عشج ضارمأو تثدح يجراخ لخدت دويقو تداس لهج فورظو تعاض صرف ا�إ
 ،ةيوق ةزÈ ةيقارعلا ةلودلل ةيرادإلا ةيلمعلا ةباصإ يف ،بابلا اذه لوصفب انمض ركذتس ىرخأو ،باتكلا اذه باوبأ يف تركذ ىرخأ
 ةداعإ ةيلمع تقاعأ ،ةيوق ةسكنب يموكحلا يفيظولا ءادألا ةباصإو ،نيصحلا ريغ يميقلاو ينمألا اهرادج يف عدصتلا ةدش نم تداز
 .ةيقارعلا ةيناسنإلا ةايحلا تالاجم لك يف تpارطضإو ٍقورخ لوصحل تدهم ،ريمعتلاو ءانبلا

 قارعلا يف ثيدحلا يسايسلا روطتلا لحارمل عمت±او ،ةلودلا ةرادإ بولسأ يـف نيابتلا نإ
 مدع عم ،ةرقتسملا ريغ رييغتلا دعب امل ةسداسلا ىلإ مث نمو ،ةبرطضملا ةسماخلا ىلإو ةلعفنملا ىلوألا ةيروهمجلا ىلإ ،ةرقتسملا ةيكلملا نم
 ةوسقلا مادختساو ،ينمألاو يسايـسلا رارقتسالا فعض كلذكو ،ريوطتلل ةددحم هيجيتارتسا ططخو ةرادإلل ةحضاو ةفسلف دوجو
 ،هلوصح دعب ام لكاشم عم اهعيمج تلعافت لماوع ،رييغتلا تقبس يتلا نيريخألا نيدقعلا يف يفيظولا ملسلا يف ىندألا عم طرفملا
  :يف تببستف ،ةليلق تسيل ةينمز ةرتفل ديدشلا طغضلا تحت تناك شيع فورظ يف ةيقارعلا ةيصخشلا صئاصخ ضعب عم كلذكو
 مازتلالا ىوتسم ىلعو ،يفيظولا ءادألا ىلع ايلمع اهدوجو سكعنأ ،ماعلا يفيظولا كولسلا يف ريثأتلا ةديدش ةيبلس تاداع نيوكت .1

pتاميلعتلاو ميقلاو طباوضل.  
 بناج نم ىرخألا ةلودلا رئاودو بناج نم اهنيبو ،ايندلاو ايلعلا ت�وتسملا نيب لماعتلا بولسأو ةرادإلا يف أطخلا كولسلا زيزعت .2

  .رخأ
 ىنعملp وأ ،بولطمو يدايتعا وه ام وأ ،ةلحرملا ةعيبطو مجسنت ال صئاصخب ةلودلا رئاودب نيفظوملا مومعل صاخلا ءادألا مسو .3

 مستت ،رييغتلا تبقعأ يتلا ةريخألا ينامثلا تاونسلل ةفيظولاو لمعلا نوؤشل م²رادإ بولسأو مهئادأ تاطسوتم تلعج قدألا
 تاوطخ دأو يف بلس صئاصخو أطخ بناوجك قباسلا يف ادوجوم ناك يذلا اهمظعم دوجو َززعَت ،ةيوس ريغ صئاصخ ضعبب
 لصاحلا عدصتلا رادقم نع روصت ءاطعإو ،ماعلا ءادألاو زاجنالا يف يندتلا نم ايلاع ىوتسم اهريشÙ ىلإ ةفاضإلp ،ريوطتلاو ءامنإلا

 .ريخأتلا بناوجو ةرادإلا يف
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 ليصفتلا نم ردقب اهمهأ ركذنس ،رخآلا ضعبلا عم اهضعب لخادتمو ةريثك أطخ هجوأو بيلاسأو صئاصخ مومعلا هجوب يهو    
 لك كاردإ ةيلمع ليهست دصقب ةقيرطلا هذÈ اه�دروأ ،فيصوتلا يف هبشلا ةبراقتم وأ ،ةÈاشتم ا�اكو يحوت يتلا ،ه�دأ نيوانعلا يف
 وه امك وأ ،حيحصلا لكشلp متي نل فوس يذلا ءانبلا ةداعإ لاجم يف اهتيمهأل ،ا²اريثÙو اهرÞآ ةعباتم ليهست كلذكو ،اهبناوج
 تبرتقأ يتلا ماعلا ءادألاو ةيتاذلا اهلكاشم زواجت ىلع ةرداق ،أطخلا ةليلق ،بارطضالاو عدصتلا نم ةيلاخ ةرادإ رسيت نود بولطم
 فارحنالاو يفيظولا سيلدتلاو يفيظولا للحتلاو يفيظولا بيستلاو يفيظولا لياحتلاو يفيظولا فلزتلا اهنيب ةيصعتسم نوكت نأ نم
  .يفيظولا لصنتلاو يفيظولا ميدهتلاو يفيظولا
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     يفيظولا فلزتلا
 

 برحلp اهنم قلعتي ام الإ ،تالا±ا ةفاك يف ومنلاو روطتلا تفقوأ يتلا ةيادبلا يه يضاملا نرقلا نم تانينامثلا ةرتف تناك
 لقألاو أوسألا وحن رادحنالا هاجتÊ ،عمت±او ةلودلل ةماعلا ةرادالا تعفد يتلا يهو ،تارباخملاو سسجتلا لامعأو يركسعلا عينصتلاو
 يف زيمتي ايبلس �رادإ اكولس تقولا سفن يف تدجوأو ،ءادألا تالاجم نم ريثك يف أطخلا لماعتلا دعاوق تسرأ يتلا يهو ،أدرألاو
  :يتآلp هبناوج ضعب
  زيمملا دهجلا ىلع وطسلا .1

 موـل نم ةيشخ نود ،انلع مهحلاصل هليجستو ،ىندألل زيمملا دهجلا ةقرس ىلع نييموكحلا نيلوؤسملاو رئاودلا ءاسؤر ضعب داتعا
 احرتقم مدقي يذلا فظوملا نأ ،ةدع نايحأ يفو ظحول ىتح ،كولسلا تاذ اهيلع مئاقلا كلسي يذلا ،ةرادإلا ملس يف ايلعلا ةهجلا
 الدب همسإ عضوو ،نتملا ىلع نم فظوملا مسإ بطشَب حرتقملا هلصو يذلا ريدملا وأ ،مسقلا سيئر موقي ،الثم ايلعلا تاهجلل ابسانم
 ةداشإ ةجابيدب هززعيو ،داتعملا هعيقوتب هرهميو فظوملا مسإ بنج همـسإ عضي ةكارـشلا لمحتي عوضوملاو افصنم ناك ام اذإو ،هنع
 عجارملا ىلإ عفرتو صاخشأ لبق نم ثوحب دعُت نأ 1980 ماع ت�ادب عم عاشو .ةروثلاو بزحلا ةمدخ يف حرتقملا نأش نم يلعت
Çطقف مهو ،مهل بتكي نم اونمض نأ دعب ايلعلا تاساردلا لاجم يف لوخدلا ىلإ نيلوؤسملا نم ديدعلا عراسو نيرخآ صاخشأ ءامس 
 مهئامسأ عضو ىلإ اضيأ اوهجوتو ،اهنع الدب مهءامسأ اوعضيو ،نيحرتقملا ءامسأ اوريغي نأ نييرادإلاو ءاردملا نم ديدع َدّوعَتو ،نوشقاني
 سيل اهلاجم يف رمألا ناكف بورحلا نpإ ةصاخو ،ةيركسعلا ةرادإلا يف امأ ،ةيندملا ةرادإلا يف اذه ،نيعنصملاو نيردابملا ءامسأ عم
 ةميكحلا هتدايقب اهيف نوديشي ةكرعملا يف حاجن يأ عم "نيسح مادص" ماعلا دئاقلا ىلإ اروف قاربإلا ىلإ ةداقلا ضعب عراسي ذإ ،افلتخم
 مادعإ ىلإ ةداقلا ءالؤه سفن هجتيو ،حاجنلا اذÈ ةنورقم مهءامسأ هتلواط ىلع اوعضيل ،ةليصألا ةيناديملا م²دايقب انمض هنوركذيو
 ماعلا دئاقلا نورعشيو ،اهتحاس يف ودعلا ىلع قوفتلا نيمÙ يف لشفلا نم مهدكÙ لاح ،ةكرعملا ناديم يف بتارمو نيرمآو طابض
 رارق ذاختا نم روكذملا ىلع قيرطلا اودسيل ،هب نيينعم ريغ م�إو ،باقعلا ىلع لصح دق لشفلا نع لوؤسملا نأ هل اوتبثيل ،كلذب
 موقي ،عيراشملا نم عورشمل ىودج ةسارد وأ ،ريوطتلل اثحب مدقي يذلا ثحابلا نأ ،ةروكذملا ةينمزلا ةرتفلا سفن يف ظحولو .مهتبقاعم
 مئالملا ناكملا يف همسإ رشحب موقي هبناج نم ريدملا نإف لعفي مل اذإو ،دهجلا يف اكراشم ثحبلا ىلع هريدم مسإ عضوب هبناج نم وه
 سيئر لعفي كلذكو ،طقف همسإ ءاقبÊ اهسمط نم ىشخي وأ ،مهقوقح سمطب بغري ال امدنع نيثحابلا ةعومجم وأ ،ثحابلا بناجب
 ءاقبلا ىلإ ةفاضإلp نمضت يتلا ،هتكرابمو ىلعألا ريدقت نامض فدÈ ،ليوط ٍوتلم قيرط يف عيمجلا عراستي اذكهو ،ريزولاو ةرئادلا
 نم ردق ىلعأ نامضو سيئرلا ىلإ لوصولا ،ةنايخلp مصولا تالامتحإ ليلقتو ةروثلاو بزحلا ةدايقل ءالولا تابثإو ،ةايحلا ديق ىلع
  .ميركتلا

 نم نأ امامت يعت يتلا ايلعلا ةهجلا نم ىتح ضفرلل ريثم ريغو الوبقم حبصأف ،عساو ردقب ممعتو كولسلا نم عونلا اذه عاش دقل
 هجوت ذإ ،دودحم لكشب ولو ديدجلا نمزلا ىلإ لقتنا اذه هلوبقو ،ةيدادعإلا ةداهشلا كلتمي ال ،الثم عينصتلا عوضوم يف اهل بتك
 ،قايسلا سفن ىلع ةيعماج لئاسر تبتُك كلذك ،لوؤسملا مسp اهرهم نولضفيو تاساردو تاحرتقم نولمحي مهيلوؤسم ىلإ ضعبلا
 قارعلا يف الإ ،فولأم ريغ ردقب مالعالا يفو سانلا نيب روتكد بقلب بطاختلا عاشو عسوأ تاقايسب ةيسارد تاداهش تروُزو
  .فلزتلا ةدش نم اهعيمج تدازف ،ديدجلا
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 يسايسلا مييقتلا ةبلغ .2
 يدرفلا زاجنإلا مك ىلع جيرعتلا وأ ،ءادألل ةينفلا بناوجلا ىلع ديكأتلا تانيعستلا يف اهدعب امو تانينامثلا ةبقح يف اعف� دعي مل

 ىلإ ،لاثملا ليبس ىلع ةراشإلا نم ةدئاف ال ذإ ،ةروثلاو بزحلا نم فقوملا ىلإ ةراشإلا نود ،عيراشملا نم عورشم يأل يعامجلاو
 رpآ رفح ةلآ ريوطت عورشم ميدقت نم ىودج الو ،ةروثلاو بزحلا نم هفقومب رورملا نود ،بولطم ام زاجنإل ليللا رهس دق فظوم
 .ةلودلاو بزحلا ةدايق ىلإ ماعلا اهعفن ةلأسمل قرطتلا نود نيسدنهم ةعومجم وأ ،عرp سدنهم نم خيراوصلا دصر رادار وأ ،ةقالمع
 يف هنم عقي ام الإ هيف ةيعفادلا قيرب َدِقُف ىتح ،ينفلا بناجلل بولطملا مييقتلا قوفت ةجردب يبزحلا فقوملل مييقتلا حبصأ ةلصحملpو
  .اقلمت يتاذلا عفنلاو افلزت يزاهتنالا برقتلا ةرئاد

 سيئر ىلعألا نم هميركت بولطملا لعفلاو م�²وتسمل اعبت نيفظوملل امهديدحت ةيلوئسم تلكوأ دق تناك يفلزت ٌعفنو ٌبرقت وهو
 مهلبق نم اثيثح �رج وأ ،نيبستنملا لبق نم اعفادت تدجوأ ،ءادجتساو لياحت ةقيرطب نيماعلا ءاردملا مهدعب نمو ،ءارزولا ىلإ ةلودلا

 ةهاجوو .مسدأ تابسانملا يف مراكمو ةينآ تائفاكمو .رثكأ ليصحت شماهو .عسوأ ريثÙ نمضت ،ىلعألا ىوتسملا ىلإ ةيقرت وحن
 ليصحتلاو ةعفنملا نم ردق ىلإ لا±ا حتفت نارقألا عم تاقالعو ،اطلست ىندألا يف اريثÙو افلزت ىلعألا نم pرقت نمضت ةيعامتجا
 .نسحأ

 لشفلا ةلاح ميمعت .3
 هيف نواعتي ال ،نيفظوملا لهاوك ىلع ائبع لمعلا حبصأ ىتح ،اطيسب ناك نإو ٍلشف ىلع ىندألا ىلإ موللا هيجوت ىلعألا داتعأ

 لود يف دوجوم وه امك الشف ناك ام اذإ لصحي اميف كراشم ًءزج هنأ نلعيل ،داتعم وه امك جرخي الو ،هرازوأ لمح ىلع ىلعألا كلذ
 ةعاجش لكبو اهنع اريبعت ةلاقتسالا ىلإ هجوتيف ،ةيلوؤسملا هلمحت نع نالعإلp ريزولا وأ ،ريدملا يفتكي ال يذلا ،رضحتملا ملاعلا
  .ردص ةباحرو

 نييرادالا نيلوؤسملاو نيفظوملا ةيبلاغ اهيلع َدّوعَتو ،ةينمزلا ةلحرملا كلتل ةيبلسلا ةيصاخلا هذه كولسلا يف تززعت راركتلpو
 سوماق يف موللا نأل ،موللا تالامتحا نم صلختلا ةياغ مهل نمؤي ايموي اكولس اهقيرط يف ريسلا ىلعو ،نييركسعلاو نييسايسلاو
 بولطملا كولسلل ةبÞإ ةليسو تذختا يتلا مراكملا نم نامرحلا وأ ،درطلا ىلإ لصت تpوقع ينعي ،قباسلا نمزلا يف ةيرسقلا ةرادإلا كلت
 لوقع لخاد دوجوم كشلاو ما²الا نأل ،ما²الا ةرئاد جراخ ءاقبلا ىرخأ ةهج نم مهل نمؤيو .يذيفنتلا هزاهجو مكاحلا لبق نم
 .ةرمتسملا هبش ةباقرلا ينعت هتلئاط تحت عوقولاو ،ت�وتسملا ىندأ ىلإ لصو ىتح ىلعألا نم لقتنا ،ةيرادإلا ت�وتسملp عيمجلا
 للقتو ،يسفنلا زاهجلا قهرت يتلا ديدهتلا رعاـشم تحت شيعلا مث نمو .ليصحتلاو بسكلا تالامتحإ لالقإو يقرتلا صرف بوضنو
       .ت�ونعملاو لمعلا يف ةيعفادلا ىوتسم

 ةموكحلا قيرط نع ةمداقلا الإ ،فرتلا صرف اهيف تلق فورظ يف افرت رثكألا شيعلا يف ةبغرلاو ةحيحص ريغ ةيصاخ اهببسب
 ينمتلاو ،يبزحلاو يرادإلا لوؤسملل هجوملا مالكلا قيوزتو حدملا تpو ةنهادملا كولس ممعت ،ا²زهجأ نم برقتلا لبسو ،ا²اسسؤمو
pنم اعون ت�وتسملا عيمجب ىلعألا ىلإ ىندألا نم لماعتلا يفو ةماعلا ةبطاخملا تاقايس يف ةدئاسلا يه ،افلزت رصنلاو ةعفرلاو مدقتل 
   .هنع جتنت يتلا ةبساحملا تءارجإ يشاحتو ،لشفلا ةيطغتل ةيسفنلا تايلآلا

 ،ايلعلا ةيفيظولا تاذلا قيقحت تامزلتسم ىلإو هطباوضو لمعلا ريياعم ىلإ تافتلالا نود ،لوؤسملا ءاضرإ ىلإ ليملا كلذك دازو
  :يتآلp بلاغلا يف ممستي ،الشاف ءادألا حبصأ ةليوط ةينمز ةرتف اهتسراممل ةجيتنو ،ةيسفنلا ةيلآلا نم عونلا سفنل
 ديربلا ةيشمت مهمه ،ةرئادلا نع داعتبالا صرفو ماودلا تاعاس ددع مسقلا سيئرو ماعلا ريدملاو فظوملا هيف بسحي :تقولل ةعيضم
    .مامألا ىلإ ةوطخ مدقتلp ةفزا±ا نود ،نامألا ةناخ يف ءاقبلاو بولطم ام ىلع درلاو
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 زواجتلا تالامتحp كشلا بلجي أطخلاو ،أطخلا باكترp تالامتحإ ريوطتلا يف نأل ،ريوطتلp ةبغر الو هيف عادبإ ال :عئاقولا لمم
 مغرلا ىلع ،ريبك هب كشلا شماهو قلطملا ءالولا ةرئاد جراخ نم ئطخملا ناك ام اذإ ،مادعإلا دح ىلإ لصت دق هتبوقعو ،بيرختلاو
 اديعب َّيقب ٌراعش ."أطخي ال لمعي ال نم" وه ىلوألا اهم�أ يف شرعلا اهئالتعا ذنم اراعش تعضو ةينمزلا ةبقحلا كلت ةموكح نإ نم
 اهبلغأ تاراعش اهلحم تلحو ،نيقلتملا لوقع تقهرأ يتلا ةريثكلا ا²اراعشو ،اهليحر عم روهمجلا ةركاذ نم ليزأ ىتح قيبطتلا نع
 رركتت اذكهو ،اهنم الدب ىرخأ لحتل ةركاذلا نم لاوزلا ىلإ اهقيرط دجتسو ،ىرخألا يه اهقيبطت بعصي يلمÙ ينيد عباط تاذ
   .يقطنملا ريكفتلا ةيبايسنإ فاقيإو لقعلا تابس زيزعتل ًةادأ تراعشلا هيف فظوُت ،يظفل عمتجم يف تاراعشلا
 ،ىندألا اهيف يضري نأ نكمي يتلا ةيفيكلا ىلع زيكرتلا هاجتÊ بهذي ،لوؤسملاو فظوملا لبق نم لوذبملا دهجلا لج نإ :دهجلا تتشم
 عفانمو ،تافلاخمو زواجت نم هلعفي اّمع توكسلا ةناخ ىلإ ىلعألا هلوؤسم ىندألا اهيف بلجي يتلا ةقيرطلا ىلعو ىلعألا هلوؤسم
 ضارغأل اهنم ىقبي ام نأ دجن ةحاتملا ةردقلا تpاسحب لوذبملا دهجلا انبسح ام اذإ هساسأ ىلعو .توكسلل انمث اهيف هكارشا لواحي
  .زاجنإ نم بولطم ام ميدقتل يفكي ال اليلق داجلا لمعلا
 هادع امو ،يتاذلا عفنلاو اضرلا نم هل ققحي ام راطإ يف نوكي هلذبي نأ ديري ام وأ ،دهج نم فظوملا هلذبي ام نأ يأ :عباطلا يتاذ
  .ماعلا عفنلا ةرئاد يف جئاتنلا تبص نإو اهيف ريكفتلل لاجم ال ،ىرخألا دوهجلا عاونأ نم

 اولواح ،هحالصإ ةيناكمإ نع زجعلاو لشفلp روعش نييثعبلا نييسايسلا ىتحو نييركسعلاو نيفظوملا سوفن يف ززعت اهدنع
  .دوهعم ريغ ىوتسمب هدو بسكل يعسلاو قوبسم ريغو حضاف لكشب افلزت ىلعألا ةنهادم كولسب هلوصح تارادم

 عم تمهسأو ،ديدجلا نمزلا ىلإ نمزلا كلذ نم اهضعب تلقتنأ فلزتلا نم ديزمو ريصقتو لشف ملاعم اذه مههجوتب اوفاضأف
          .ليثم هل سيل يويحلا لا±ا اذه يف بارطضإ ةلاح تنوكف ديدجلا يرادإلا دنع لشف ملاعم اهريغ
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  يفيظولا لياحتلا
 

 ةجردلاو ةفيظولا نم يمتحلا ضفرلا ديد² تحت ،ةيركسعلا ةنكثلا يف يركسعلاو ةيموكحلا ةرئادلا يف فظوملا نوكي امدنع
 يف رشحيو ةلودلا وأ ،بزحلا نم ةرداصلا ةماعلا تاهيجوتلp مازتلالا مدع وأ ،ةروثلاو بزحلا تاميلعت هتفلاخم لاح يف ،بصنملاو
 طباض ةبقارملا تحت عضويو ،ةلودلا يف بزحلا تاهجوت دمل اهعفد بولطملا تاعربتلا هميدقت مدع ببسب ارومأم وأ ،ارمآ كشلا ةرئاد
 حلاصملا نع هملكتو لوؤسملا همذو رماوألا هداقتناو طباوضلا هقرخل ةيثحبلا ةزهجألا دحأ يف يف ريدم وأ ،ةينمألا رئاودلا دحأ يف
 ىلع هيقبت ةيسفن ةغوارم بيلاسأ جيردتلp نمألا لجرو يبزحلاو يركسعلاو فظوملا ملعتي امدنعو .هيلع زواجتلل ضعبلا مولب ةماعلا
 ةيرورضلا هتاجاح نم ضعب لباقملا يف هل ققحتو ،عيفرتلاو ةيقرتلا نم نامرحلاو ذبنلاو لصفلاو ضفرلا تالامتحإ هنع دعبتو ،ةايحلا ديق
 يطغت ةيسفن ةيرادإ اليح ملعتيس اهدنع ،ةينعملا ةرئادلا يف يبزحلا لوؤسملا اهعضو يتلا تاقايسلا ضعب ىلع زواجتلا وأ ،سملا نود
 :لثم ءادألا ىوتسم يندت يف مهستو ةرادالp لخت ةقيرطب كولسلا كلذ
 لواحي اهلاجم يفو ،ةرئادلا ناكرأ نم نكر لك يف هل بوصنم فظوملا هسحي يذلا كرشلا يف عوقولا يدافتل ةمئاد عاسم :صلمتلا
 عطتسي مل عوضومل راذعألا ميدقتب بذكلا لواحيو ،ددحملا فقوملا يف هلمع داري ام لمعي نÇ دوعولا ميدقتب ةروانملا يف اديعب باهذلا
  .فقوملا ديس عادخلا حبصأ ةرورضلا مكح تحت اهيلإ ءوجللpو ،هلمع
 هحلاصل اهجراخ وأ ،ةرئادلا لخاد لامعأ يف يفيظولا عقوملا يف دوجولا نم ىوصقلا ةدافتسالp هتيمست نكمي ام وأ :لالغتسالا
 لماعتلا يف بولسأ نع ربعيل ،عساو لكشب تاسسؤملاو ،رئاودلا عيمج يف هلوصح عاش دق لاح عقاو وهو ،هب نيطيحم نيرخآل امبرو
 حبرلا هجوتي نأ دعب ،ربكألا رساخلا وه نطولا اهيف نوكي ،بزحلا تاميلعتو ةرئادلا طباوض نع اديعب ،ىندألاو ىلعألا نيب كرتشملا
 ،ءادألا عونو زاجنإلا مك باسح ىلع ،ةدافتسالا فقس عفر لجأ نم بعالتلاو لالغتسالا ىرجيو ،نيفظوملا ضعب بويج ىلإ
  :اهببسب تحبصأ ىتح ،اعم نآ يف عمت±او ةلودلل ةعفنم وأ ،حبر ىلإ لوحتي نأ ضرتفي يذلا

 .ةحابتسم ةنامألاو ةبرخم ممذلا
 .ميوقتلا لجأ نم حاص ريمض الو أطخلل يسفن عدار ال
 تناك مادص لبق ام نمز نإف كلذ عمو ،مومهو لكاشمب نطولا قرغي اهليصحت ناك نإو ةينآ بساكم ىلع لوصحلا وه مهي ام

 يف طروتلا نود لوحت عداور كانه حصأ ىنعمب يأ اهيف طروتلp عسوتلا يف تادييقتو اهيلع لوصحلا وأ ،بساكملل دودح هيف
 ةريخألا م�ألا يف ىشالتلا نم برتقأ ىتح ايجيردت هتدش تلق نإو الثام َّيقب يذلا فوخلا ءانثتسp اهتيبلاغ تهتنا دق اهعوضوم
 قفتي نأ ةينوناقلاو ةيرابتعالا ةيحانلا نم دالبلل نيسح مادص مكح لبق ام ةيبيرض ةرئاد سيئر الثم ؤرجي مل ذإ ،ليوطلا همكح نم
 نم مهيلع ةقحتسملا بئارضلا عفد ىلإ نوعسي لماعم باحصأ نم اهعمج نكمي يتلا اشرلا تادئاع مساقتل هيفظوم نم فظوم عم
 ،ةيدلبلا ةرئاد يف ةيلوصأ تالماعم نوعباتي نيعجارم نم وأ ،ايندلا دودحلا ىلإ اهليلقت وأ ،اهعفد نم ءافعإلا ىلع مهتمواسم لالخ
  .هدعب امو مادص نمز يف هنم رثكاو هلثم لصح نيح يف

 لقت غلابم عفد ىلع ،ةماعلا عراوشلا يف نيفلاخم ةمواسمل هتيريدم يف ايطرش عفدي نأ ،خيراتلا كلذ لبق رورم طباض فزاجي ملو
   .ةفعاضم افاعضأ اهنع دازو ةينمزلا ةلحرملا هذه يف اهلعف دقو ،ماودلا ءاهتنا دعب هعم اهمساقتيل ،ةينوناقلا ةفلاخملا ةميق نع اريثك

 ،لتاق ميرجت مدع ءاقل لاملا نم اريبك اغلبم لِبَق دق ،خيراتلا كلذ ىتح ةيقارعلا ةلودلا سيسÙ ذنم ،قيقحت يضاق نع عمسي ملو
   .مادص مكح مومع يف اهلثم تلصح دقو ماعلا لاملل قراس وأ
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 رثكأ أطخلا لعف تp ىتح ،ديلقتلا اهنيب ىتش قرطب رييغتلا دعب ام ةلحرم ىلإ تلقتنا ،كولس دعاوق تسسأ ا²اليثمو كلت
 .ةمودعم هبش ةماعلا ةحلصملا رعاشم كيرحت ىلع هتردقو ،ةسوملم هرÞآ يبلس عقاو نوكتف ،ةقباسلا ةلحرملا نم ةروطخو اعاستا
 ،ةيفيظولا اهلاوحأ نع اضرلل ايميق اردصم ترسخ يتلا ةلعافلا تاذلا مهنيبو ،مهرضحتو مهرارقتساو مهنمأ عيمجلا هيف رسخ عقاو وهو
 .ةيناويح زئارغو ةينآ تاجاح عبشُت ةيصخش عفانم وأ ،ابسك تققح نإو

 هشاع عقاول رييغت ةمدص نم احصو 2003 ماع ناسين دعب نيرخآلاو هتاذ ىلع لياحتلا يف همهو نم قافأ يذلا فظوملا نإ
pاضيأ اهعم دجوو لدبتت مل لوصولا بيلاسأو ،ريغتي مل لماعتلا عقاو نأ دجو ،دوقع ةثالثل اسئ:  

 ،رخآ بزح نم رخù رييغتلا دعب لدبتسا دق ،يفيظولا هئاكذ ىلع لياحتلا تاينف فظوملا لِبَق يذلا يثعبلا يبزحلا لوؤسملا نإ
 همالحأو هتاعلطتو هراكفأ بعوتسي مل هنإ ىتح ،مييقتلاو ةرادإلا بيلاسأ يف هنم ابيرقو ركفلاو ةيجولويديالا يف ثعبلا بزح نع اديعب
 ملف ،شيمهتلاو ةرطيسلا يف ثعبلا ةفـسلف نع فلتخت ال ةيبهذم ةيفئاط وأ ،ةينيد ةلتك نم لدبتسا وأ ،رييغتلا نم اهقيقحت دارأ يتلا

 مدقو رئاعشلا ةسرامم يف ةلتكلا ءانبأ عم راسو مكاحلا بزحلا يـف لجسف ،عادخلاو ةغوارملا يف ةقباسلا هبيلاسأل ةدوعلا الإ دب نم دجي
   .بولطم وه امك ةعاطلا ضورف

 غارفإ نمزلا اذه يف لمشيل ،ميدقلا نمزلا يف بزحلا تاميلعتب مازتلالا درجم نم ربكأ ةعسبو ادوجوم لاز ام ضفرلp ديدهتلا نإ
  .ثييعبتلا قيبطتل هقيرط يف بزحلا هذخأ ام قوفي ازيح تذخأ يتلا يفئاطلاو يقرعلا ريهطتلاو نيديرملاو براقألل ناكملا

 لدابت هتاديقعت يف قوفي ادقعم ارمأ تpو ،هتاينف تريغت دق لوئسملا ىلع لياحتلاو ةبولطمو ةلعاف تلاز ام بذكلاو ةروانملا نإ
 ةلاطإ ىلإ ةلأسملا هيف تلصو ادح ،لوؤسملا عضوو مجسنت سوقطو رئاعشب كولسلا فيلغت لمشيل ،اهتعيبط ريغتت مل يتلا ةعفنملا
 ةفاظنو ةفعلا ىلع مكحلل ةديحولا ةقيرطلا هنÇ نمؤت ال ةفظومل باجحلا سبلو ،هللا ىلإ برقت ةليسو ا�أ اموي ركفي مل فظومل ةيحللا
  .نمحرلا عئارشب كسمتلاو كولسلا

 مييقتلا ريياعمل لماك بايغ يف ىلعألا ت�وتسملا ىلإ اعيرس قلستلاو قباسلا يفيظولا جردتلا قوط رسكل همامأ ةحناس ةصرفلا نإ
            .لوصألp كسمتلاو يفيظولا فيصوتلاو

 اهيف ىد� ،ةديدج تاربخ ةقباسلا هتربخ ىلإ فاضأو ،تاذلا ىلع ةظفاحملل لياحتلا ةماودب ديدج نم فظوملا َمحقُأ اهدنع
 بزحب لبق نم ىد� امك ،قارعلا يف مدقتلاو رييغتلا ةدايقو ريهامجلا صيلختل الاجم ديدجلا بزحلا ةرصانمب عومسم يزاهتنا توصب
 يف المأ ةلعافلا ةفئاطلp قدنختلا ىلإ فظوملا اذه هجوتو .ثاعبنالل ةلعاف ةادأو عايضلا نم ةمألا ريهامجل اذِقنمُو اصِلُخم ثعبلا
 عجرم اهرامثتسال ايعسو ،ةليصألا ميقلا خيسرتو ميوقتلا يف المأ ةليبقلا ىلإو نيدلا ميلاعت يف ءاقنلاو ءافصلا ىلإو عرشلا ىلإ ةدوعلا
 .نيناوقلا قيبطتو نس يف ةلودلا ةيعجرم نع ،ليدب نوناق

 قارعلا ركذ اهيف تÛ مل ،ذخَتُـت عاسمو رركتت تالواحمو ةددعتملا مالعإلا لئاسو يفو ،ةيقارعلا لفاحملا يف ددرتت تارابعو ٌمالك
 كرحتلا روحم ،ةيصخشلا ةحلصملا تلعج تاداع تنوكتف ،ةيعرش قرطب لاحلا نع اضرلاو ،تاذلا قيقحت رارمتسال انماض انطو
    .مامتهالا زكرمو
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   يفيظولا بيستلا
 

 ادح ،ةيبزحلا ةيحانلا نم اهقيبطت يف ىلاغم ةيرادإ فيظوت ريياعم نييقارعلا ىلع ضرفتو ،ةيزكرم ٍمزح ةقيرطب ةلودلا رادت امدنع
 لوصحلل اساسأ هئدابمل صالخإلاو ،ةيموكحلا فئاظولا ةيبلاغب نييعتلل اديحو ارايعم يكارتشالا يبرعلا ثعبلا ىلإ ءامتنالا هيف نوكي
 ةرئادلاو ةنهملp ضورفملا طابترالا نم عطتقُي يذلا يأ زت±ا عونلا نم هيلإ ليمو بزحلp طابترا جردتلp نوكتيس ،ةيفيظولا ةيقرتلا ىلع
 ترثك يتلا تاديدهتلا نم هتيامحو ،ةينطولا تارابتعالا لك قوف ةمهملا اهبصانم لكل ىلعألا سيئرلا نمأ ةلودلا عضت امدنعو ،ةيمسرلا
 تاسسؤملا يف ايلعلا فئاظولا ضعب ىلع لوصحلل امهم رخأ ارايعم هل ءالولا عضويو ،ةيبعشلا تامامتهالا لك لبق كاذنآ هلوح نم
 ،سيئرلل امامت نولاوم :ايلعلا لصافملا هيف يفيظو قوط جيردتلp هعم نوكتيسو ،ةرادإلل صوقنم ٌءالو نوكتيس ،ةيركسعلاو ةيندملا
 اوظفاحي نأ نولواحي نويبزح :ىطسولا لصافملاو .ةيتاذلا عفانملا نم ردق ىلعأ قيقحتو ماظنلا ىلإ ةياعدلاو نمألا قيقحتل الوأ نولمعي
 ،ماظنلا اهعرش يتلا بساكملا ىلع ةظفاحملاو بزحلا ةطلس زيزعتل الوأ نوعسي ،ةروثلاو بزحلا ةدايق ىلإ ةضورفملا ةالاوملا ةروص ىلع
 ٌنيَع ،مهرمأ ىلع بولغم نوفظوم :ايندلا ةضيرعلا ةدعاقلا هيفو .ةيبزحلا تاجردلا رظانت يتلا ةيفيظولا لصافملا كلت يف دجاوتلا در±
 .لئاسولاو لبسلا ىتشب اهيلإ لوصولا قرط ىلع ىرخأو زفاوحلا ىلع ٌةصخاش

 ،دوقع ةثالث تبراق ةينمز ةرتفل صاخ لكشب ةيمسرلا تاسسؤملا يف يفيظولا كولسلا َلكَش دق صاخلا يفيظولا قوطلا اذه ناكو
  :يف هبناج نم مهسأو
 دئاسلا مييقتلا نوك ببسب كلذب اهبناج نم ةرادإلا مت² الو ،ريوطتلا عفن مدعل هريوطتب فظوملا متهي ال ذإ ،ءادألا ىوتسم يندت .1

 .ريوطتلp اريثك هل ةقالع ال
 اضرب هيف متهي يذلا ردقلp ،اهزاجنإ بولطملا ماهملاو تالماعملا نم زجنملا مكلا ىلإ هعقاو يف فظوملا متهي ال ذإ ،زاجنالا فعض .2

  .هزاجنإ بولطم ام باسح ىلع ناك نإو ،طقف ىلعألا
 يسفنلا ءالولا نع اليدب فلغملا أزت±ا ءالولاو ،رشابملا ىلعألا اضر َدعَتَـت مل ةيلآ قفو ىلع يرج هنأل ،قيقد ريغ مييقتلا لعج .3

  .ةنهملاو ةرادإلل ضرتفملا
 ينهملا ءالولا لالحإو ،اهرÞآ زواجتو ةيضاملا لمعلا تاقايس يف يرذج لدبت لوصح ،نوفظوملا هيف َلمÙَ يذلا رييغتلا لصح دقل

 ددجلا نويسايسلا نكمتي ملو ،سوملم عقاو ىلإ اهلقن عمت±ا عطتسي مل تالمÙ اهنكل ،بزحلاو صخشلا نع اليدب قارعلاو ةفيظولل
 تعفدنا ةديدجلا ةيرادإلا ةيدايقلا لصافملا نأل ،يقارعلا يسايسلاو يفيظولا لقعلا يف ثييعبتلا ةفسلف رييغت نيحلصملا نم ليلقلاو
 يذلا عجرملp قلعتي اهلاجم يف ديحو قرافب ،ةيلومشلا ساسأ ىلع رومألا ديلاقم ىلع ةرطيسلا يف ةقيرطلا وأ ،ةفسلفلا تاذ ذيفنت ىلإ

 :هيف ديدجلا نمزلا يف اددعتم حبصأو ةجردلاو ةفيظولا ناحنمي نيذللا مادصو ثعبلا بزح ىلع قباسلا يف ارصتقم ناك
 زومر نع ةجرد لقي نإو رخآ عجرم  ،ةريشعلاو .نوبودنم ىرخألو بتاكم اهضعبل ،فيظوتلاو معدلا عجارم نم عجرم،ةفئاطلا
 لمعي رخآ عون نم عجرم ،ةيعمجلاو ةكرحلاو بزحلاو ةلتكلا هيفو .رارقلا لهأ نيب نولوجتي خويش اهل اذه عمو ،ريثأتلا يف ةفئاطلا
 قبطنت فيظوت طورش اوعضوف ،اهيلإ قلطملا ءالولا زيزعت لئاسو ،راكفألp بعللاو تاوصألا ةململو باطقتسالا ىلع نيدهاج ا²داق
 تاكالملاو تاقايسلا جراخ ةيفيظو تاجرد نوركتبيو طورشلp نومزتلي نأ ةلودلا لاجر رابك ىلع اوطغضو ،مهيديرم ىلع طقف
  .ةيرادالا
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 ىلإ نودامتي ةيقرتلاو نييعتلp نيينعملا ضعب لعج كلذ ىلإ لوصولا يف اهحاحلإو ةرطيسلا ضرف ىلإ ةيعاسلا تاهجلا ددعت نإ
 ههيجوت يضاملا نمزلا يف نوينعملا ؤرجي مل لاؤس ،اهيلإ يمتني يتلا هتفئاط نع ةيدلبلا يف لماعك ،لغش بلاط نم راسفتسالا دح
 .ةدالولا ناكمو ةلئاعلا نكسو ةقطنملا نع ةلئسألp ةروانملا لالخ نم اهجاتنتسا اودوعت نأ دعب ،رشابم لكشب

 عفدو ،بازحألاو لتكلا نيب لاوجتلا ىلإ هيبلاط نم ضعبلا عفد نييعتلا يف ةفئاطلاو بزحلاو ةلتكلا ىلع زاكترالا يف يدامتلا نإ
 ،ةياغ اهنم لصحتملا بتارلاو ةليسو ةفيظولا تحبصأف ،دييأتلا معد ىلع مهنم لوصحلل نايحألا ضعب يف لاملا نم اغلبم موسقملا
 صالخإلاو ءادألاو ةرادإلا يف ملاعملا ةحضاو ةيصاخ لمعلp ةلطامملاو فيوستلا حبصأو ،ايندتم اهلاجم يف زاجنالاو التخم اهل ءالولاو
    .ةدئاسلا ةيفيظولا تافصاوملا ملس يف لقألا يه ةفص

 هتاعاسو لمعلا جاهنمب مازتلالاو تاصصخملاو بتارلاو ريدملاو ةرئادلا دودح زواجتت رضاحلا تقولا يف يقارعلا فظوملا ةلكشم نإ
 ردق ىلع ةظفاحملل ةيسفنلا ةجاحلا نم رثكأ هتحاسم تعستأ يذلا ريربتلا ثيح ه�أ يف بارخلاو للخلا ىلإ دتمتل صالخإلاو
 ضعب لاثملا ليبس ىلع دعي اهيف يتلا ةيضرملا ةلاحلا نم برتقت نأ ىلإ اهعسو يف تهجتا ىتح يلاعفنالا رارقتسالاو اضرلا نم لوبقم
 ،ةدراو ةلأسم ماعلا لاملا ىلع زواجتلاو .ةبولطملا تاليهستلا ةناخ يف ا�وعضي ،ةلوبقم ةلاح ةوشرلا :لوقعم ريغ لكشبو نيفظوملا

 .ةبولطملا ةياغلا ىلإ لوصولل نامزلا اذه يف اهنم دب ال ،ةراطش ةلاح بذكلاو .ةضورفم رئاسخ نم تاف امع اضيوعت ا�وبسحي
 اهتيلمعو ةموكحلل اضراعم ايضارتفا افقوم هسفن عم جتحملا هيف لجسي ،ديدجلا ماظنلا نم دضلp هجوت لمعلا يف صالخإلا مدعو
 لوصح ىلع تدعاس ةفآو قطنملا جراخ تاريربت ،هيف تحبصأ يذلا ىوتسملا ىلإ اهيف ىلاغملا تاريربتلا نم ديدعلا اهريغو .ةيسايسلا
 وأ أطخلp اوعبشت دق نييقارعلا نيفظوملا نم ةليلق تسيل ةبسن نأ ىلع لدتسي اهنم ،يفيظولا ءانبلا يف بارطضالاو للخلا نم ديزملا
 دوقعلا يف اودّوعت نيفظوملا نإف ىرخأ ةهج نمو ةهج نم اذه .ريمضلا فعضو زواجتلل اهلثمو هل ةحاسم مهلخاود يف تنوكت
 ءاضعأو نمألا ةبقارمبو ،ةوسقلا ديدش ىلعألا سيئرلا وأ ،ريدملا طغض تحت م²اسسؤمو مهرئاود يف لمعلل رييغتلا تقبس يتلا ةثالثلا
 ءادأ نع يخارتلاو يفيظولا لسكلp مهتيبلاغ بيصأ ،رييغتلا دعب امامت تفتخا دق طوغضلا كلت نأ ةأجف اودجو امدنعو ،بزحلا
 باحسنp كلذكو .ءانبلا ةداعإو ةرادإلا عيراشمب اريثك رضأ يفيظو تالفنا ةلاحب اوببستف ،ماع لكشب ةيعفادلا فعضو ،ماهملا
 دبع فظوملا ةلاح يه امك .راي�الا ةلاح نم دالبلا برقو ،يفيظولا ءانبلا يف اريثك لخأ امبو ،أطخلا بناج ىلإ نزتملا ريغ فظوملا
 لبق ةماعلا طيطختلا ةيريدم يف همسق ىلإ روضحلا داتعا قباسلا نمزلا يف هنإ ىتح لمعلا يف هصالخإ ءاقدصألا دهش يذلا ميظعلا
 اهلخدُي ناك ةينعملا تالجسلا يف ةبولطملا تامولعملا لاخدإ بلطتي لمع يف هينافت هل اودهشو ،مهدعب فارصنالاو نيرخآلا نيفظوملا

 ام اوزجنأ اميف مهنم راسفتسالا ثيح ءالمزلا عم هنواعت اضيأ هل اودهشو ،نيفظملا يقp فارصنإ دعب تاعاس رخÙ نإو ةلماك
 هنأ دوهشلا ءالمزلا كئلوأ سملت يذلا رييغتلا لوصح ىتح هلاح ناك اذكهو ،ةدعاسملا بلطي نم ةدعاسمب ردابيل مهنم بولطم
 اسادكأ نأ ظحالي هتلواط ىلع رورملا دنعو ،ماودلا ءدب نم نيتعاس �ايحأو ةعاس دعب روضحلا ثيح ،لوألا عوبسألا ذنم ريغت دق
 ةيناثلا ىلإ ةعاسلا لوصو قدصي ال ،نمزلا لجعتسي هناكو رارمتسp هتعاس ىلإ رظني ،تالجسلا لخدت مل ةيمسرلا بتكلاو قرولا نم
 هتلواط ىلع ةيقرولا ىضوفلا كلت كرتيف ،ديعب يقيرط نإ ،ليلقلا ىوس تقولا نم يل َّقبي مل ،الئاق جورخلp مهي ىتح ارهظ ةرشع
 نع الئاس ةرم ماعلا ريدملا هيلع لسرأ ىتح ايكيتامارد اريغت ريغت دقل .نيميلا وحن الو الامش تفتلي ال اعرسم جرخيو ةحيتافم ذخÛو
 هتفرعم ىلع اسيسÙ اهل ةبسانملا لولحلا ميدقت عيطتسي دق بابسأ نع هلالخ نم شيتفتلا وأ ،هعم فطاعتلا بp نم ريغتلا اذه
 �ايحأ يتÛ يذلا ةرئادلا هذه يف ديحولا ينإ لباق :لثم ةيديلقت تpاجإ ىوس هنم دجي مل هنكل ،ريظنلا عطقنملا هباجعإو ةقباسلا
 امومع تناكف .ينوفلخ يذلا كلم ةرئادلا نإ لهو .يدحول هزاجنإ عيطتسأ الو يتقاط نم رثكأ وهو يهتني ال لمعلا نإ مث .ارخأتم
 ريغ عاضوألاو رييغتلا فورظب قلعتت ةيسفن بابسألا نوكت نأ ىسع ىرخأ ةرتفل هكرتي نأ هسفن عم ريدملا ررق ةيقطنم ريغ تpاجإ
 نيميلا ىلع 2 مقرلا ةفرغلا يف دوجوملا فظوملا ينبعتأ دقل ،ذاتسأ الئاق ماعلا ريدملا ةفرغ لخد اعجارم هنم ىكتشأ ىتح ،ةرقتسملا
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 بلطتي امدنع هلثم بلطيو ،ماعلا لجسلا يف ادراو اهلجسيل اغلبم ينم بلطي ةلماعم ملسأل هعجارأ املك ذإ ،ميظعلا دبع ديسلا
 دق هنأ اذكؤم ،اهددصب رداصلا باتكلا ينملسيل زجنت امدنع ارخآ اغلبمو ،عوضوملا نع ةظوفحملا تايلوألا ضعب ىلإ عوجرلا رمألا
 ذاختp هدعوو ،عوضوملا نع ملكتي الو ثيرتي نأ ماعلا ريدملا هنم بلط اهدنع ،ةرذق اهامسأ يتلا ةبعللا هذه لم ىتح ريثكلا هاطعأ
 هيزنلا ءوفكلا فظوملا كلذ ميظعلا دبع ةروص ديري ال هنأل امبر ،قيدصتلا مدع نم برتقت هرعاشم تيقب كلذ عمو ،بسانملا ءارجالا
 ىوكشلا نم فوخلا امبرو تضتقا ةيلوؤسملا نكل ،ديدجلا نمزلا يف ءايشألا لك هوشت نم مغرلا ىلع هتليخم يف هوشتت نأ ينافتملا

 هنقل ةميدق ةلماعم نع راسفتسالا ةجحب هلبق نم نيفورعملا ريغ هئاقدصأ دحأ هل لسرأف ،عوضوملا نم دكأتي نأ تمزلأ ةيريدملا جراخ
 ةفاك هل جرخيل رانيد فلأ نيسمخ هنم بلط فظوملا كاذ نم راسفتسالا دنع العفو ،اهعوضوم نع ءيشلا ضعب ماعلا ريدملا
 ىلإ عراس يذلا فظوملا هظحلي مل ناكمب ماعلا ريدملا عيقوتب روهمم غلبملا هاطعأف ،بلطلا بسح اهملسيو هل اهخسنتسيو تايلوألا
 .اذه ام :الئاس ماعلا ريدملا هتهجاومب فقو عجارملل اهميلست ءانثأ يفو قاروألا خاسنتسا دعبو ،هبيج يف اهسد

 هلمعب قلعتي مكيلإ ابلط اهئوضب مدقيل عجارملا اهبلط ،ةيضاملا ةنسلل ةيرامثتسالا ةطخلp قلعتت ةلماعم ا�إ ميظعلا دبع هباجأ
 لوبقم ريغو بيع مالكلا اذه ذاتسأ ةيبصعب در ،اهميلستو اهخاسنتسا ءاقل تيضاقت مكو ماعلا ريدملا هلأس اهدنع ،تاءاشنإ لواقم
 هعيقوت ىلع رشأو ةيدقنلا ةقرولا جرخأو فظوملا بيج يف هدي ماعلا ريدملا دم اهدنع ،تاونس رشع ذنم ةرئادلا هذه يف ينفرعت تنأ
 نم نكمتي مل ميظعلا دبع يأ سئابلا فظوملا نكل .اÈ ك�رمغ يتلا ةبحملاو ك�إ اهانيلوأ يتلا ةقثلا نوخت نأ يف بيعلا نإ :الئاق اهيف
 داعف 2006 ماع وفعلا رودص ىتح اهل عجري نأ ريغ نم هترئاد كرتو هترايس حيتافم ذخأف ،نيفظوملا يقp هلوح رهمجت نأ دعب درلا
  .ديدج نم ثدح ام اهيف ناك اذإ اميف فرعي دحأ ال .ديدج نم ىرخأ ةايح أدبيل اهجراخ لقنلا بلطو
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 يفيظولا للحتلا
 

 اهربع رمتو ،فئاظولا ىلإ ةلودلا ةجاح ُددُحت ةسسؤم ،ةمدخلل سلجم نامزلا نم نرق فصنلا براقي املو قارعلا يف كانه ناك
 ةداهشلp قلعتت ،تائفلاو حئارشلا عيمجل ةفورعم نوكت نأ داكت ،ريياعم قفو ىلع تانييعتلا اهبعش نم جرختو ،تابلطلا لك
 ةتبثملاو ةبولطملا ةجاحلا بسح فيظوتلا نوكي ام ةداعو ،كولسلاو ريسلا نسحو ةمدخلا ينسو ةينهملا ةربخلاو ليصحتلا ىوتسمو
 قلعتي امل ىلعألا تامييقتو ،ةجردلا رسيت ىدمو هتفيظو يف فظوملا اهيضمي يتلا نينسلا ددعل اعبت ةيقرتلاو ،ةددحم ةيفيظو تاجردب
pلالخإلاو ماعلا لاملا ب�و ةنامألا ةنايخو ةبوقعلا رخآلا بناجلا نم اهيفو .صالخالاو ةهازنلاو ةءافكل pةيحنتلل ريياعم ةنطاومل 
 ."تاءانثتسالا ضعب عم "ةفيظولا نم لصفلاو

 امدنع ،1968 ماع ىتح ،مازتلالا ديري ال نملو ،لمعلا يف رمتسي نأ دوي نمو ،لمعي نأ ديري نمل احضاو رمألا ناك اذكهو
 تفعضأ يتلا ،ةيبزحلا ةرطيسلp ةيزكرملا اهتسايسو مجسنت ىرخÇ ةدوجوملا طباوضلاو ريياعملا نم ريثك ليدبتب ايجيردت ةموكحلا تعرش
 ريياعملp لالخإلا ةيلمع ،كاذنآ ةلودلا سيئر نيسح مادص داق امدنع 1980 ماع دعب هت�أ مث نمو ،سل±ا هب موقي يذلا رودلا
 ىتح كالملاو ةجاحلا نع راسفتسالا الو ،قيقدتلاو ةعجارملا لبقت ال ،مئاوق ةنمضتم ردصت رماوأو ةيمسر بتكب هلبق نم نييعتلا حبصأو
 .ليكولا كلذ دنع اريتركس وأ ،ةيتاذلا يف افظوم ايلعلا تاساردلا جيرخو ةرازو ليكو ،يئادتبالا سداسلا جيرخ نيعت

 لخأ ةيقرتلاو نييعتلا يف �روث اج� ،كاذنآ ةموكحلا ةدايقو بزحلا هدقتعا اديدج اج� ةيقارعلا ةرادإلا تاقايس يف سسÙ اذكهو  
 :هماوق ايفيظو اكولس نوكو ،ةدئاس تناك يتلا ريياعملp امامت

 .ليصحتلاو قلستلا يف ةبغرلا
 .هيلأتلاو بحلا يف ةغلابملا
 كالهتسالا ىلإ ةضرع تحضأف ،ايكيناكيم اهتمادإل صرف نود لمعت يتلا ةلآلا هبشي امب هتقبأو ،فظوملا دهج تفزنتسا ةجردب

 .ليدبتلاو روذجلا نم عالتقالا ىلع رصتقي ،اهلاجم يف ضيوعتلاو ،يضارتفالا اهرمع نم عيرسلا
 ا²اسسؤمو ةيركسعلا ةرادالا ىلإ فحز نأ دعب طقف ةيندملا ةرادالا ىلع كاذنآ ارصتقم نكي مل للحتلا وأ ،لالحنالاو طلخلا اذه نإ

 طبضلا يفو ،ةريبكو ةريغص لكب ىلعألا ىلإ عوجرلا هيف متي يزكرم ةرادالا يف ج� اهيف نوّكت ذإ ،سيئرلا سفن ىلإ ايمره عجرت يتلا
 ةئبعتلا يفو ،رمآتلا نع اديعب ءاقبلا ةيامحب ةصاخلا ماهملا ذيفنت يف رارمتسالا نامض دصقب "شق� مث ذفن" ةيزكرملاو ةيروثلا نيب طيلخ
 اهدعب امو ،يضاملا نرقلا تانينامث فصتنم قيرعلا شيجلا اذه هجاو اهببسبو .ءالولا بسكل نيجه هتيبلاغ سانلا نم طيلخ ةيرشبلا
 ،ةرئادلا برحلا يف ةبعص ةيلاتق ماهم نودؤي نيذلا دونجلل مزالم ةبتر حنمب قلايفلا ةداق ماعلا دئاقلا لوخ موي ،نييمألا طابضلا ةلكشم
 ةسردم اولخدي مل مهو مزالم ةبتر ىلع هذه ينا±ا حنملا ةجوم عم نورخآ دونجو ةداقلا يلسارم ضعب لصحف ،اهيف ةرادج َنوتبثُيو
 ةلكشمو ،يريرحت رابتخأو صصخت تارود مهزايتجا متحت يتلا ةيقرتلا لاجم يف مهل ةلكشم تناكف ،ةباتكلاو ةءارقلا نم اونكمتي ملو
 ةيبعتلا يفو ينيتورلا يركسعلا لمعلا ةدمعأ نم دعت يتلا ديربلا لوادتو ةيشمت عوضوم يف مهنم ةدافتسالا نم نكمتت مل يتلا ةرادإلل
 عفدتل اهئالعإ ىلإ ممألاو شويجلا ىعست يتلا ةيركسعلا ةماركلا يف يبلسلا هريثÙ ىلإ ةفاضإلp .ىرخألا هتدمعأ دحأ لاتقلا نوؤشو
 برحلا يف ىلوألا وافلا كراعم دعبو ذإ .ةماركلل �اهتمإ بورهلا قيرط يف ريسلا نود نطولاو سفنلp ازازتعإ توملا لوبق ىلإ اهيلتاقم
 هتمدخب رمتساو ،مزالم ةبتر صاخلا هلسارم عباسلا قليفلا دئاق ديشرلا دبع رهام نكرلا قيرفلا َحَنَم ،الثم 1986 ماع ةيناريالا ةيقارعلا
 دئاقلا ثدحت ،وافلا ةرصبلا قيرط ىلع قليفلا رقم يف ةيتيوكلا ةفاحصلا عم ماعلا كلذ يف يفحص ءاقل يفو ،ةبترلا هلمح دعب هتيامحو
 نييناريالا ططخ فقوأ فيكو ،وافلا تلتحا يتلا ةيناريإلا تاوقلا ىلع موجهلا يف هدوقي ناك يذلا يلامشلا روحملا ةيمهأو قليفلا نع
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pام رثكأ اهديبكتل ًةضرع عافدلل قيض ثلثم يف اهرشحو تيوكلا نم ةبيرقلا رصق مأو ةرصبلا بوص عسوتلاو وافلا نم قالطنال 
 ىد� مث ،مزالم ةبتر هحنم يذلا صاخلا هلسارم الثم اهنع برضو تالوطبلا ومسو تايحضتلا ةماسج نع اهونم ،رئاسخلا نم نكمي
  .مامت :الئاق اهيف افقاو ناك رمتؤملا ةعاق يف ةيواز نم هيلع

 جرخف )ياش كمامع يقسأ لجع( الئاق ةريزجلا لهأ ةجهلب همالك دئاقلا لمكأف ،ةيركسعلا ةيحتلا �دؤم مزالملا در يديس معن
 لوýً Çدp ،احدق نيرشعلا نع ديزت ياشلا حادقأ نم ةعومجم اهيلع ةينيص لمحي يجرفسلا هعمو قئاقد دعب دوعيل اعرسم مزالملا

  .هسفن دئاقلا دنع حدق رخù يهتنيل دئاقلا نيمي ىلع سلجي يفحص
 ىلإ ياشلا ةصقو لسارملا مزالملا عوضوم ،دئاقلا عم نورضاحلا طابضلا لقن قليفلا رقم نم نويفحصلا جرخو رمتؤملا ىهتنا نأ دعب
 هتبتر دلقتي طباضلا اهيف يتلا ةيقارعلا ةيركسعلا ةماركلل ناهتمالا ىهتنم لثمت ةصق ترشتناف مكهتلاو سمهلا قيرط نع نيرضاحلا ريغ
      .يلاعلا نأشلاو ةماركلا يوذ نم الإ هنع عافدلاو هتيامح نكمي ال عمتجم يف هتناكم ززعيو هنأش يلعي يكلم هلبقو يروهمج موسرمب

 ةيبزحلا تاجردلل ةيركسع بتر حنمب مادص رمأ امدنع نييمألا هابشأ ةلكشم اضيأ ةينمزلا ةرتفلا سفن يف يقارعلا شيجلا هجاو دقل
 اذكهو بيقن ةبترب ةبعشلا وضعو مزالم ةبترب ةقرفلا ةدايق وضع نوكي نأ اهرثإ ىلع ىرج يتلا ،شيجلا يف فصلا طابضو دونجلا نم

 نع ضيوعتك هطباوضب ةالاغملاو بزحلا ىلإ اوهجوت ،لاتقلا تامزلتسمبو ةيركسعلا نونفب ةلهجلا طابضلا نم اريثك سدك امم ،ادوعص
  .ةيركسعلا ةفرعملا صقن

 بتر حنم يف ةÈاشم ءاطخأ تبكترا ذإ ،ديدجلا شيجلا ليكشت ةداعإو رييغتلا دعب ِهتنت مل نييمأ هابشأو نييمأ ةلكشم ا�إ
  .ءادألاو ةرادإلل ةلكشم هيف تلكش ىوتسم ىلع ةديدجلا نمألا ةزهجأو هميظنت يف مهلاثمأل ةييركسع

 يفيظولا جردتلاو مييقتلا ريياعم لطعت ةلكشم  اللحت هتدازو ،ةيمألاو لهجلا ةجيتن للحت وأ ،ككفت يفيضولا ءانبلاو ماظنلا نإ
 ىلإ ،ريياعملا مهأ ذيفنتلا ةعرسو طبضلا هيف يرادإ ماظن تاقايس نم لاقتنالا ثيح ،يجافملاو عيرسلا رييغتلا ببسب تلصح يتلا
 اقفاوتم اهتلق ىلع اهدوجو دعي مل ،تيقب ريياعم نم ليلقب ديدجلا يرادالا ماظنلا ىلإ لاقتنالا وأ ،ريياعملاو طباوضلا هيف تدقفنأ رخآ
 ةيرادإ ريياعمو تاقايس داجيإل فاك تقو كانه دعي ملو ،نيفظوملل ةيدايتعالا شيعلا لبسو ،ديدجلا عمت±ا تابغرو تاجاح عم
 .نوفظوملا اهيف ركف املاط لضفأ ةيفيظو ةايحب تابغرلاو ينامألا يبلتو ،ديدشلا حاتفنالاو ةقلطملا ةيرحلا مئالت ةديدج

 ،ةميدق ريياعم نم ىقبت ام أطخ زواجتل ةديدج تاربخ نيوكت وأ ،ةميدقلا تاربخلا نم ةدافتسالل مظنم دهج كانه نكي مل امك
 ةلصأتم تاداع هتقبأو ،أطخ اكولس تنوك ريياعملاو طباوضلp ديدشلا لالخإلا نم ةنس نيثالثو اسمخ نأل ،اهلحم ىرخأ ليكشتو
   .رييغتلا دعب امل ،ةديدجلا تاموكحلا نم ردصت تارارقب اهنع الدب ىرخأ نيوكتو ،اهئافطإ لهسلا نم سيل ،ءادألا يف

 ،هيلع وه ام ىلع جردتلاو فيظوتلل مييقتلا ريياعم يف للخلا ءاقبإ يف تببست اهسفن تضرف يتلا ةسايسلا لماوع عم تاريغتم ا�إ
 يف م²اينمأو م²ابغرو م²اعلطتو م²ايحالص ىلع زواجتلا نم م�ألا كلت يف اوكَش نيذلا ضعب نأل ،ةدع بناوج يف ًاءوس دادزأو
 ،نيرخآلا تاينمأو تاعلطتو تايحالص ىلإ تفتلي نأل ةحاتم ةصرفلا دجي مل وأ ،مهنم دحاولا تفتلي مل مادص مكح نpإ ،ريوطتلا
 تاقايس قيبطت يف اعفدنم 9/4/2003 دعب هسفن دجو ىتح ،رييغتلا دعب ايلعلا رارقلا لصافم يف ةيرادإ ةيلوؤسم هل تدنسأ امدنع
 لزعلاو ةيقرتلا يف ا²اهيجوتو ةديدجلا بازحألا ميهافمل اعضاخو ،هلخاد يف ةتوبكملا تالاعفنالا رثكو أطخلا ريثأتب ،ةحيحص ريغ ةيرادإ
 ناكف .فيظوتلاو ةيقرتلاو جردتلp صاخلا مييقتلا يف بارطضالا ةدش ةد�ز يف هنم يعو نود امهاسم كلذك هسفن دجوو .فيظوتلاو
 :يف ببست ٍتاوم ريغ ايسايس الالغتسأو ،ٍقفوم ريغ �رادإ الاقتنإ

 .ةدوجوم تناك يتلا ةيقرتلاو فيظوتلا لاجم يف أطخلا بيلاسألا زيزعت
  .اضيأ أطخ يه ىرخأ داجيإ
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 تارشعل ةيبلسلا اهرÞآ نم اعم نايناعي ،ةلودو اعمتجم قارعلا ىقبيس ،عمت±او ةلودلا ةرادإ لاجم يف اليقث Þرإ ،اهعيمج تنوك
 عم ،ايملع هعم لماعتلل تدعتسأو ،للخلا اذه ةيهام تكردأ دق ةديدجلا ةيطارقميدلا تاموكحلا نأ ضارتفأ عم ،نينسلا نم ةلبقم
                         .رييغتلا دعب ام ينس نم ىرخأ نامث ةيادبو ،ينامثلا تاونسلا ةيا�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 24 

 *يفيظولا سيلدتلا
 

 نإو ،بولطملا ناكملا ىلإ ىلعألا هيلع ربعي رسج ةفيظولا يفو ،رودغم ةسايسلا ةلأسم يف هنإو ،بولغم هنأ ناسنإلا سحي امدنع
 مهنم نوكي نمو ةرطيسلاو ةرادالا يف هتينpزو هاضرب نوهرم هشيع ىوتسم نأو ،عيفر طيخب ىلعألا كلذ ديب قلعم ةايحلا يف هريصم
 لواحيسو ،امتح اهعابشإ بولطم ةيوضعو ةيسفن تاجاحل سلس ٍعابشإ ىلإ لوصولا ريياعم هلخاد يف لتختس اهدنع ،عيفشلا ةلزنمب
 .سيلدتلل هجوت اهنيب نوكي نأ نكمي ،بيلاسألاو لئاسولا ىتشب طيسب ولو عابشإلا نم ردق نيمأتل كولس عاونأ عابتإ اهببسب

 ،ديدهتلp روعشلا دادزاو ةرومعملا هذه يف ةيرشبلا تاعمت±ا نم عمتجم يأ يف ةيميقلا سيياقملا تلتخاو ةلادعلا تباغ ام اذإو
 بذكلاو ،نامألا ىلإ ةجاحلا عابشإلو نوديري يتلا ةياغلا قيقحتل عانقإ ةليسو بذكلا ىلإ مهنم ضعب وأ ،هتحت شيعي نم هجوتيس
 .سيلدتلا نم ريبك ردق هيف

 يأ يف ،ةفئاط مأ pزح مأ ،ناك ادرف ملاظ دبتسم مكاح ةروصب لدبتستل ،يعمجلا لقعلا يف نطولل ةيزمرلا ةروصلا هوشت امنيحو
 يدافت ةليسو ،سيلدتلا نم عونك ةغوارملا يف ةالاغملا ،اهتلاح نوشيعي نيذلا مومعلا لواحيس ،ةرومعملا ضرألا هذه نادلب نم دلب

  .لومأمو عقوتم وه امك لوصحلا نكمم صاخ عفن رامث ينجو ،لوصحلا لمتحم ررض
 ،بارطضالا نم اهتلاح تبرتقا ،لالتحالا تقبس نامزلا نم نيدقع نم رثكأل ةيقارعلا ةرادإلا طيحم يف ةروصلا تناك اذكه

 لماعتلل نينطاوملا تpاجتسا تناك اذكهو .دوقع ةعبرأ براقي امل اذكه ترمتسأ ا�أ لجستل رضاحلا انتقو ىتح كلذك تلاز امو
 يف نيفظوملا نم ليلقلا ريغ ملعت ىتح ،فقوت نود ةلجعلا ةيشمتل هتوكس وأ ،ىلعألا فطع ءادجتساو ةغوارمو بذك اهعقاو عم
 ،ىلعألا لبق نم ةيوسلا ريغ مهيعاسمو م²ازواجتو مهراكفأو مه�اون ىلع فرعتلا متي نأ ةيشخ ،سيلدتلا نم اعون ىندألاو ىلعألا
 ىوتسملا ىلإ ةبيعم ريغو ،ثودحلا ةعئاش ةداـع ةـسرامملا رثكل ةيمتح ةجيتنكو سيلدتلاو بذكلا حبصأف ،هبضغ يدافتل كلذكو
  :يذلا

 ةلاح لك عم ا�ولوادتي ،سيلدتلا لبس نم ليبسو ،ةقيقحلا ءافخإ نم عونك ضيبألا بذكلا ةرابع ،نوفظوملا مهنيبو سانلا ركتبا
 سكعلا ىلع ،نيحلاو نيحلا نيب ةركاذلل ىلعألا حطسلا ىلع روهظلا لواحت ةيلخاد رعاشم تارادمل يعس وأ ،ريسفت بلط وأ ،جرح
  .ديكÙ لكب فرشلp ةلخم ةميرج ةلصخلا هذه دعت يتلا ىرخألا ممألا يف دوجوم وه امم

  .لايخلp ةقيقحلا اوطلخو قاقحتسا ريغب ةروصلا عيملت اونقتأو ،هيف ىلاغم لكشب حيدملا نف سانلا ملعت
 نم سكعلا ىلع ،ريدقتلا ىلإ هتجاح عابشإل اليبس ،هتيعم نيب نم كلذ لك ىلع لوصحلا ةيفيك مهنم ىلعألا َِربَخ وأ ،فرع

 .زاجنإلاو دئاعلل يمكلا سايقلpو رادتقالاو ةءافكلp قثوملا فارتعالا ساسأ ىلع ريدقتلا ىلإ ةجاحلا هيف عبشت يذلا ،حيحصلا
 ىلع رتستلا يرجي ءاطخأ رثك رشؤي هنإف ،تاسسؤملاو رئاودلا يفظومل يمويلا كولسلا يف سيلدتلاو بذكلا عاش ام اذإو اذه

 يف حيدملp غلوب ام اذإو .اهقيقحت لمتحملا نم لالغتسالا يف ةميلس ريغ �اونو ،اهئافخإل يعسلا متي تازواجت راركتو ،اهتعقر عاستا
 يف ةبغرو قئاقحلا ءافخإل اليمو حيحصلا ىلع زواجتلل اليبس نوكي دقو ،ىلعألل اقلمتو ةيصخشلا يف افعض نوكي دقف ،هلحم ريغ
 .حيحصلا ريغ يف طروتلا دنع ىلعألا ةطلس نم صلختلل ةيروت وأ ،حيحص ريغ نوكي نأ نكمم لمع ىلإ هرجو ىلعألا طيروت
 لمتحم فشك يدافتل ،بلاغلا يف ا²امادختسا نوكتسف ،تاقالعلا يف لعافت ةليسوو لماعت ةادأ ةغوارملا ترشتنا ام اذإ كلذكو
  .لوصألاو طباوضلل فلاخم لعف ىلإ قيرطلا ديهمتل وأ ،نوناقلاو لمعلا لوصأ ىلع دوجوم زواجت ىلع

                                         
 بولطملا ءيشلا راهظإ دصقب ،ءافخإلاو بجحلا كولس ىلع ليلدتلل احلطصم مدختساو ،رونلp مالظلا طالتخا وهو ،سلدلا نم ةغللا يف سيلدتلا  * 
   .هقيدصت وأ ،هقيوست ةيلمع ليهستل ،هل ةيقيقحلا ةروصلا ريغ ةروصب هراهظإ
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  ،برطضملا اهعقاو يف ةفورعم تتp ،ةيقارعلا ةرادالا صئاصخ نم ةيصاخ حبصأ سيلدتلا نأ ىلع ريشأتلا نكمي هلك اذه نيب نم
 تاحيرصتلاو ةليلقلا تpاتكلاو ةصاخلا تابسانملا ضعب يف الإ ،اهداقتنا ىلإ دحأ هجوتي مل ،ةطاسبب تاونسلا هذه لالخ اهسملت نكمي
 ال ا�أل اهل ىودج ال وأ ،ةديفم ريغ تpاتكو تاحيرصت اهنكل ،نيينطو ءالقعو نيصتخم لبق نم مالعإلا لئاسو ضعبل ةرستبملا
 ةرورضب روهمجلا ةادانمل ةمزاللا عفدلا ةوق الو ،اهلاجم يف ائيش اولمعيل نيعرشملاو نييموكحلا نيفظوملا رابك ىلع ةيفاكلا ريثأتلا ةوق كلتمت
 .بارطضالا ةلاح نم ليلقتلل حيحصلا هاجتالp ةوطخ ذاختاو ،اهرارمتسا نم ريذحتلا
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 يفيظولا فارحنالا
 

 وأ ،طارفإلا ىلع سسأتي صاخ بولسÇ نييقارعلا عم ،رييغتلا تقبس يتلا ةثالثلا دوقعلا يف ةموكحلا لماعتت نأ ةداعلا ترج
 ،اهلبق نم بولطملا كولسلا لوصح صرف ريفوتل باوثلا يفو ،اهنم بوغرملا ريغ كولسلا لوصح نود ةلوليحلل باقعلا يف فرطتلا
 ىتح ،هئا�إل ةيقطنملا تافينصتلا بسح أطخلا لعف اريثك قوفت ت�وتسمب ا²دش يف ةيساق ةبوقعلا يأ اهتلعج ،هذه اهتيؤر ءوضبو
 اذه ساسأ ىلعو .سفنلا ملعل ةعئاشلا ت�رظنلا هتدكأو ةيندملا نيناوقلا هترقأ يذلا ةبوقعلل يديلقتلا جردتلا ا²اقايس يف تغلأ
 ةعساو ةكراشمبو عيمجلا ىأرمب تاراحلاو عراوشلا يف هذيفنت عاش يذلا ىوتسملا ىلإ ،اهداوم نم ديدعل ةبوقع مادعإلا تّعرَش ،طارفإلا
  :لثم ةيبلس لعافت لماوع طيحم يف اهعقاو ىلإ رظنلا دنع ،ةعئاش تالاح وأ ٌةلاح .نايحألا ضعب يف نييرادإلاو نييبزحلل
 .ةصاخلا اهحلاصم ةيامحو نيمأتل عساو لكشب ةيذيفنتلا ةطلسلا هنوؤش يف لخدتت يذلا هيزنلا ريغ :ْسّيسملا ءاضقلا
 فصتنم ىلوألا ةجردلاو تانينامثلا ةيادب عم ،ةعباسلا ةجردلا دح ءpرقألاو لهألا ىلع ةبوقعلل ةيبلسلا رÞآلا لومشل :عساولا ميمعتلا
 .تانيعستلا
    .ةليوط راصح عئاقوو ،ةديدش تاديد²و ةبعص فورظ تحت شيعلا يف :ةوسقلا

 ضعب لثمتت ،ملاعملا حضاو حبصأ يقارعلا عمتجملل ةماعلا تاقالعلا يف ايميق افارحنا نأ اهيلإ رظانلا دجيس اهريغ ىرخأ ةلثمأو
 طارفإلا اهنيب ،اهلحم ىرخأ ميق لولحو ،عمت±ا اذه يف ةدوجوم تناك يتلا دانسإلاو معدلا ميقل سوملم ءافتخا وأ ،صقانت يف هبناوج
pةيرادالا ةايحلا بناوج لك يف ةيحلصملا ةيتاذل.   

 ةينمز ةرتف فقوتي نأ فرحنملا اهيف لواحي تافارحنالا نم هريغ لثم ،بارطضالا نم بيرق يميقلا فارحنالا نم ىوتسم هنإ
 امل اديج ادصارو اجرفتم اهلالخ نوكي ،ةايحلاو ةرادإلا ةعيبط يف رييغتلا وأ ،لوحتلا لوصح عم فرحنملا كولسلا ةسرامم نع ةددحم
 تبقعأ يتلا ىلوألا رهشألا يف لصح ام اذهو ،ديدجلاو مجسنتل هتقيرطب ريغي وأ ،كولسلا تاذ ىلإ ةدوعلا ررقي هدعب نمو مث ،يرجي
 ريياعم ىلع متي ال ا²اسسؤمو ةلودلا رئاود يف ةرسيتملا فئاظولل يراجلا عيزوتلا نأ نويقارعلا اهيف فشتكأ يتلا 2003 ناسين رهش
 .نومعنتم مهريغو نونوبغم م�أ نوريثكلا اهلالخ دجو يتلا ،ةصصاحملا ةقيرطب امنإو ،ةفورعم طباوضو ةددحم

 ةثلÞو ،ماعلا لاملا ىلع ذاوحتسالp تم²أ ىرخأو ةيموكح ةينبأ ىلع تزواجتو تلوتسا دق ،ةديدجلا ةيسايسلا بازحألا نإو
 عراصتت ا�أكو ،فيظوتلل ةصصخملا تاجردلا عيمج رداصتل ةلودلا يف اهدوجو لغتست ةعبارو ،بير² لامعأ يف ةعلاض تدِجو
 يمتني يتلا يقارعلا فالتئالا ةلتك زوف رثإ ةرازولا ليكشتب فلكملا ،يكلاملا يرون ديسلا هيف هجاو ىوتسم ىلإ ةصاخ حلاصم قيقحتل
 هيلع طغضلا بازحألا ضعب تلواح امدنع 2005 ماع لوألا نوناك فصتنم ترج يتلا تpاختنالا يف ،ةوعدلا بزح اهيلإ
 قايس يف يتÙ ا�أ نيعباتملا نم ريثكلا اهرسف طوغض هذهو ،ةكراشملا نع راذتعالا وأ ارصح طفنلا لثم ةددحم تارازو ىلع لوصحلل
 تيوفتو بازحألا كلت ةوقو دوجو معدل طفنلا بير² ذفانم نم ةدافتسالا ةموميد يف ةرازولا ةرادإ نم ةدافتسالل ةيراجلا تالواحملا
         . نيرخآ ىلع اهنم ةدافتسالا ةصرف

 ماظنلا ةزهجأ نم فوخلاف ،نايحألا ضعب يف هتامزلتسم ىلع اهريثÙ ةدش تدازو لب ،طوغضلا ةأطو تحت قp شيعلا نإو
 نم فوخلا وه اماليإ هنم دشأ رخآ فوخب يلاحلا نمزلا يف لدبتسأ دق ،قباسلا نمزلا يف ادوجوم ناك طغض ،ةقباسلا ةينمألا
  .ةيمسرلا قئÞولا يف بوتكملا مسالاو ةيوهلا ىلع الإ ،لتقلل اهفادهأ يف قرفت ال ،ةيويفامو ةيسايس توم قرفو ،ةيبزح تايشيلم

 ملس ىلع ىرج يذلا ليدعتلا مغر ،كلذك ترمتسا تاقبطلا نيب شيعلا قورفو راصحلا ببسب ةدوجوم تناك يتلا ةزاعلا نإو
  .تالوخدملا مكو نيفظوملp صاخلا بتاورلا
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 ةلصلا تاذ تاريغتملا ضعبو اهتقيقح كردأ امدنعو ،تافارحنالا كلت لك ،اليوط رييغتلا رظتنأ يذلا نطاوملا فشتكأ دقل
 مل ةينمز ةرتفبو ،رييغتلاو لوحتلا بحاصت ام ةداع يتلا بقرتلا ةلاح نيجرفتملاو نيبقارملاو نيدصارلا لوقع يف اعيرس تهتنا ،اهثودحب
 سفن ىلإ نوفظوملا اهرثإ ىلع دواعف ،يفيظولا لاحلا يف فارحنالا ةعسل ةيمتح ةجيتنك ،رييغتلا يأ هلوصح نم ىلوألا ةنسلا زواجتت
 .نيرخآلاو نطولا باسح ىلع ناك نإو ةعفنملاو ةدئافلا نع هلالخ نم نوثحبي يذلا كولسلا

 يف اليلق سيل فارحنإ زيح ذخأتل دادتمالا يف �ألا رعاشم تذخأو ،ةماعلاو ةيصخشلا ةحلصملا نيب ةوهلا تعستا ،جيردتلpو
 ،ةدشب افرحنم عبسلا تاونسلا ةليط نيفظوملا نيب عئاشلا ريكفتلا حبصأ ىتح  ،ةيعمجلا �ألا باسح ىلع ،ماعلا يفيظولا لاحلا
 ثداوح لوصح رشÙ ،فارحنالا اذه ببسبو ،ةيصخش ةعفنم نم مهنم دحاولا هققحي نأ نكمي ام ىلع هبناوج بلاغ يف سسأتي
 :اهماوق

 دحاولا عفتني نأ در± ،تارالودلا نييالم ةرساخ ةلودلا اهيف نوكت ادوقع ،ةيلخادو ةيجراخ تاهج عم نومربي نوينعم نوفظوم
  .فالآ ةدع اهماربإ يف مهنم

 در± ،ةينطولا تامازتلالاو تاقايسلاو طباوضلا جراخ ةيبنجأو ةيقارع تاكرش ىلإ تامولعم نوربعيو ،تاليهست نوطعي مهلثمو
 ىلع ةلومعلا بسن اوديزيل دقاعتلا غلابم اوعفري نأ لوبقلا دعب نيدعتسم نونوكيو ،ةيصخش عفانمو اشرو ةلومع مهحنم اهلوبق

  .ماعلا قحلاو ةلودلا باسح
 حلاصلل ةيامح اهئارشل ةجاح ال ىرخأ نورتشيو ،ماعلا حلاصلا ىلع اظافح اهعيب نكمي ال يتلا ةلودلا كالمأ نوعيبي ،نورخآو

 .ماعلا لاملا نم مهبساكم ةفعاضمو ةصاخلا م²دصرأ ةد�زل ايعس ،ماعلا
 نم اهريغ نع اهزيمت ،ةيقارعلا ةرادإلا صئاصخ نم ةيصاخ نوكت نأ تبراق تافارحنالا هذه نأ ،دكؤت ثداوح نم خلإ ...

  .قارعلا نم �راضح ةبيرقلا لودلا يف ىتح لب ،طقف مدقتملا ملاعلا لود يف سيل ،تارادإلا
 ءاردملاو ءارزولا نم ضعب نويقارعلا دهشي نأ يف لاثملا ليبس ىلع ببست يذلا ينوناقلا عدارلل نيبلا لوفألا كلذ ًأءوس اهرمأ داز

  .لوصألا نعو ىنغلا اذه ردصم نع لأسي دحأ الو ةأجف نونتغي ،نييسايسلاو
 .تالاحلا نم ليلق يف الإ اÈاحصأ نيدي ءاضق الو ،تازواجتو ءاطخأ فحصلا رشنتو

 ىتح ،قباسلا نمزلا يف اهراشتنا م�أ هيلع تناك ام قوفت ت�وتسمب ،ةيصخشلا ةحلصملا شماه عستا ،ةطيحملا فورظلاو اهببسبو   
 ىلإ ةرئاد نمو رخآ ىلإ فظوم نم لقتني ذخأ ،ءاوسلا نع فارحنp ةيفيظولا ميقلا باصأ ،اهنم ابيرق وأ ،بارطضا ةلاح هدع نكمي
  .بولطم وه امك ةيطارقميدلا ىلإ لوصولا نود لوحت يتلا لماوعلا نيب نم نوكيس ،ىودعلا قيرط نع رشتني سورياف هنأكو ،ىرخأ
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  يفيظولا ميدهتلا
 

 لوبقلاو مهافتلا قيقحت كاذنآ ا²اموكح ىلع بعصلا نم ناك ،يضاملا نرقلا نم تانيرشعلا ةيادب ةيقارعلا ةلودلا تسسÙ امدنع
 ةصاخ" بولطم وه امك ،ةيقارعلا ةيعامتجالا ةبيكرتلا لكشت يتلا ت�وكملا عيمج  نم مكحلا يف ةيعامجلا ةكراشملا ريياعم قفو ىلع
 ةداعإ يف ةلودلا فادهأو ةمجسنم ريغ اهئانبأ  نم ةليلق تسيل حئارش ءاقب يف ببست امم "يدركلا لامشلاو بونجلاو طسولا يف
 ميهافملاو ةحيحصلا ريغ راكفألا ضعب نيوكت ىلإ تعفد فلختلاو لهجلا لماوع عم هذهو ،كاذنآ ريوطتلاو ةرادإلا ميظنتو اهئانب
 لالحلا يف هيلع زواجتلا وأ ،هتيامح ةلأسمو ماعلا لاملاو ،اهل صالخإلا ةلأسمو ةفيظولاو ،يبنجألp ا²اطابترأو ةلودلا نع ،ةيقطنملا ريغ
   .مارحلا وأ

 مغرلا ىلع ةزئاج ريغ وأ ،ةبحتسم ريغ فئاوطلا وأ ،حئارشلا ضعبل ةلودلا هذه رئاودو تاسسؤم يف ةمدخلا تحبصأ اهبسسبو
 لوخدلل هجوتلا ثيح ،1958 ماع ةيكلملا دهع ةيا� لوبقم ردقب ىشالتت داكت ىتح ،هتدح تفخ دق اذه زاوجلا مدع نأ نم
 ءاج دقو ،الماك دعي ال لوحت هنإف كلذ عمو ،ندملا ةنكس نم ةصاخ يدايتعالا ىلإ برقأ حبصأ ةموكحلا تاسسؤمو شيجلا ىلإ
 تادايقلا ىلإو ،ةينمألاو ةيركسعلا ةسسؤملا ىلإ لوخدلا نع داعتبالا رÞآ زواجتب ايلمع حمسي مل ،دوقع ةعبرأ نم برقي امل ارخأتم
 نم ةبيرق ةرتف ىتح صوصخلا هجو ىلع ايلعلا ةيفيظولا زكارملا عيزوتب قلعتي امل نزاوتلا لالتخا يف تببست يتلا ،ةلودلا ةرادإ يف ايلعلا
    .اضرلا ةدمعأ نم ادومع بولطملا نزاوتلا كلذ ،نآلا

 ،ةينمزلا ةلحرملا كلت يف بهنلاو وطسلا ميقل يلعفلا دوجولا هيلإ انفضأ ام اذإ ،ةيقارعلا ةلودلا راوشم ةيادب يف الثام ناك عقاو هنإ
 ،بيرختلا �ايحأو مدهلاو زواجتلا نأ اهدافم ةعانق ىلإ لصن ةعاجشلp امهطابتراو ،ءارحصلا نم ةبيرقلاو ةيفيرلا تاعامجلا نيب

  .يقارعلا يفيظولا لقعلا يف ةدوجوم اهلوصأ تناك
 دهجلا ةجيتن ليلقلا اذه تققح نأ دعب اهنكل ،اهنم ليلقلا الإ ،ةيبلسلا هرÞآ زواجت يف حجنت مل ةبقاعتملا ةيكلملا تاموكحلا نإو

 ىلإ اودهمو ،ةيسايسلا تاعارصلا ةماود يف دلبلا اولخدَأ نيذلا نييركسعلا دي ىلع اهتيا� تدجو ،فيقثتلاو ةيعوتلا يف ريبكلا
 ةفاكب دارفألا عم لماعتلا بيلاسأ تلمشو ،ا�²وتسم ةفاكب ةرادإلا تلاط ،مظنملا ريغ بيرختلاو مدهلا نم ىرخأ عاونأ لوصح
  .نامزلا نم نرق فصنلا نع ديزي امل ترمتسا ةرتفل ،اهبناوج ةفاكب لاحلا نع اضرلا ت�وتسم ىلإ تدتماو ،اهلاكشأ

 يف ةدوجوم تناك يتلا كلت نم  دشأ ،قفاوت مدع ةمزأ ةهجاومب اهسفن تدجو دق ،رييغتلا دعب امل ةديدجلا تاموكحلا نإو
 نولوؤسم ،اهماوق ٍةدمعأ ىلع اهتيلكيه تلكشت يتلا ةيقارعلا ةلودلا سيسÙ ةبقح ىلإ ةدتمملا يأ يضاملا نرقلا نم لوألا فصنلا
 نيمئاقلل ةيفئاطلا تاءامتنالا نم دضلp رعاشم دوجو مدعل ةريزجلا ثلثم ءانبأ اهمعدو اهديأ ،ينامثعلا مكحلا نم رابك طابضو
 ةلودلا ترسخف ،اهطيحم يف لمعلا كاذنآ ةيعيشلا ةينيدلا ةسسؤملا ْتّمَرَح ىتح ،قارعلا ءانبأ يقp اهعم قفاوتي مل نيح يف ،اهيلع
 ا²اهجوتو ةلودلا عيراشم ضعب نم دضلp رئاشعلا تفقوو .ريوطتلاو ومنلل ةحاتم اصرف ةقطنملا كلت ءانبأ رسخو ،اريبك ادهج
 .فالتخالاو ضفرلا فقاوم اهيلع قلعت يتلا ةعامشلا زيلجنالا يأ يبنجألا ناكو ،ةطرشلا كلذكو شيجلا َلخدتو تpارطضا تثدحو
 نيمئاقلا ةيبلاغ ناك ،نيسح مادص نم دضلp ضراعملا لمعلا مكحبو هنأ ذإ ديدج نم فقوملا رركت ،اماع نينامث نم رثكأ دعبو اذه
 ءانبألا ةيبلاغ فقوف ،دالبلا ةرادإو رييغتلل ةيسايسلا ةيلوئسملا لمحتل الاجم مهل حسف لقثبو ،يدركلا هلامشو قارعلا بونج نم هيلع
 تاهجوت نم دضلp تهجو ةقطنملا هذه يف ةينسلا ةينيدلا ةسسؤملا ىتح ،دضلp نيرخآلا ةيبلاغ فقوو ،عم نيتقطنملا نيتاه يف
 ءانب ةداعإل اصرف ةلودلا ترسخ ىتح ،1921 ماع ىلإ �دع اننأكو ،ةلودلا رئاود يف ةمدخلاو ةطرشلاو شيجلا كلس يف لوخدلا



 29 

 فقاوم اهيلع تقلُع يتلا ةعامشلا ،ةرملا هذه ناكيرمألا يأ كلذك يبنجألا ناكو ،ةلئاط تاريخب عيمجلا عتمتيل ،هتيفاع ةداعإو قارعلا
 .نينمزلا فالتخا نم مغرلا ىلع ،فالتخالاو ضفرلا

 امدنع ،باتكلا اذه نم لوألا بابلا يف اهليصافت ةنيبملا رييغتلا ةيلمع نم نكمملا بسكلا ىلإ ةرظنلا يفو فقاوملp ضقانت هنإ
 ،زييمتلاو ةقرفتلا يف هبيلاسأ نمو دبتسم ٍمكاح ِملُظ نم صلختلا ،لامشلا يف داركألاو بونجلاو طسولا ناكس اهساسأ ىلع سحأ
 اوكردأ نيذلا "ةريزجلا ثلثم" هلامشو طسولا نم مسق ناكس نم سكعلا ىلع ،ةنطاوملا نم ىلوألا ةجردلا ىلإ فحزلا رعاشمب اوشتناو
 اسوكعم اضرلا فقوم حبصأ ىتح ،ىلوألا يه تناك يتلا مهتنطاوم ددهي تp يذلا رطخلp ساسحإلا نم اوطبحُأو ،شيمهتلاو لزعلا
 .قارعلا ضرأ ىلع هدوجو ةيادب نم اماع نينامثو ةعبرأ دعب

 يف هببسب مهنم ليلقلا ريغ عفدناو ،صوصخلا هجو ىلع روكذملا ثلثملا يف نييقارعلا ضعبل اضرلا مدعب روعشلا دواع اهببسبو
 ىلإ ةجاحلل اعبتو ،جاتنتسالاو ريسفتلا عونبو ،قفاوتلاو اضرلا مدع ىوتسمب مهرثÙ ىلإ اعبت ةددعتم تاهاجتإ يف رييغتلل ىلوألا ينسلا
 .هنع داعتبالاو دضلp حلسملا لعفلا زكرم نم برقلاو ،ةايحلا رارمتساو شيعلا

 تpاجتسإ ةراثتسأ ىلإ نايحألا نم ريثك يفو ةلصحملp ىدأ ،اينأتم هنم رثكأ اعرستمو ،اينالقع هنم رثكأ ايلاعفنإ اعافدنا ناكو
 ىلعو ،ايلمع ةدوجوم اهوسحأ ةراسخ ىلع اجاجتحا مهفئاظو نيفظوملا ضعب كرتب قلعتت يتلا كلت ،اريثÙ اهرثكأ ناك ةيبلس
 ،ت�وتسملا ةفاك ىلع هلوصح عيجشتو مدهلاو ةقاعإلا هماوق �رادإ اكولس مهضعب كلسف ،اينيدو ايسايس ةيعرش ريغ اهودقتعأ ةموكح
 ريثÙ تحت اهيف اورمتسا نإو ،لمعلاو ةفيظولا عم رخآلا ضعبلا مجسني ملو ،ءانبلا ةداعإو رييغتلا ت�رجم نم دضلp فوقولا يأ
 .فيوستلاو تقولا ءاضق هماوق لمع ىلإ اوهجوتف ،ةيشيعملا ةجاحلا

 تاونسلا هذه لالخ ةيموكحلا ةزهجألا نكمتت مل نإو ةلاح هنإو ،ايفيظو امده ماع لكشب فنصي ،يبلس عباط اذ كولس هنإ
 نم ليلقتلل ايملع ةمئالملا لولحلا عضو وأ ،ا²اروطت ةعباتمو اهليلحتو اهدصرو ،اهنع ملكتلp ةرها±ا ىوتسم ىلإ لوصولا نم ينامثلا
Ùىلع تاونس ينامث يضم نم مغرلا ىلع هنأ لوقلا نكمي ىتح ،سوملم لكشب تلصح ةلاح ةيقطنملا ةيحانلا نم اهنكل .ا²اريث 
 2010 ماع ةيا� ىتح لكشت تلازامو ،نيفظوملا ضعب لوقع يف ةدوجوم تلازام اهكولس تادرفمو ا²اهجوت ضعب نإف ،رييغتلا

         .حيحص لكشب اهعم لماعتلا متي مل اذإ ،دالبلا لبقتسم ىلع كلذكو ،يفيظولا ءادألا ىلعو عمت±او ةلودلا ةرادإ ىلع ارطخ
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  يفيظولا لصنتلا
 

 نإو يهو ،ةيدرفلا ةيزكرملا ساسأ ىلع رييغتلا تقبس ةيلاتتم ةثالث دوقع ةليط تريدأ يتلا ةيقارعلا ةلودلا نأ ،ةينÞ لوقلا ديعن 
 ةطسوتملا �ايحأو ايلعلا تاجردلا يوذ نيفظوملا نييعت تقبأ دقف ،يأرلا ءادبإو حيشرتلp قلعتي اميف ةعساو ماهم بزحلا ىلإ تطعأ

 تاساردلاو تايلكلا ضعب يف ةبلطلا لوبقو ،ةسýرلا يأ ايلعلا تاهجلا ةقفاومب انهر ،مهتيقرتو مهلقنو تاسسؤملاو رئاودلا ضعب يف
 يدنج لقن رمأ لصو ةيركسعلا ةسسؤملا يفو ،ةسýرلا يأ ةموكحلا يف ىلعألا ةهجلا ةقفاومب طبتري ،ةينيتور ةيلكش رومأ اهريغو ايلعلا
 ىلإ الوزن تايحالصلا لسلستت اهنمو ،ةددعتملا ةيصصختلا اهبتاكم ضعبو ةسýرلا ةقفاومب �وهرم برحلا نpإ ىرخأ ىلإ ةدحو نم
 رماوألا رادصإو حارتقالاو حيشرتلا ريغ م²ايحالص يف نودجي ال نيذلا ،بعشلا ءاردمو ماسقألا ءاسؤرو نيماعلا ءاردملاو ،ءارزولا
 سجوتلا ساسأ ىلع اهيفظوم عم ةموكحلا لماعت نإ امك .ةبعشلا وأ ،مسقلاو ةيريدملا وأ ،ةرازولا ةيشمت ىلع طقف دعاست يتلا ةيرادإلا
 تءاج ام اذإ امامت كردي هنأل ،رذح لكشب ام ةلأسم عم لماعتلل هتايحالص مدختسي ،ماعلا ريدملا وأ ،ريزولا لعج ةتيبملا �اونلاو
 ،دصقلp كشلا نم ردق هيف ،ىحنم بلغألا ىلع وحني اذه هكولسل اهريسفت نإف ةموكحلا وأ ،مكاحلا بغري ام ريغ ىلع جئاتنلا
 م²ايح نوينعملا عفدي دق ةعيرسو ةيساق نايحألا مظعم يف نوكتس يتلا ةبوقعلا هجوت ،كشلا يأ هساسأ ىلعو ،ةئيسلا �اونلل اضارتفاو
 ةرتف دعب ُفشَتكُي يذلا كشلا تالاح عم لماعتلل ماظنلا عدتبأ دقو ،اهمدع نم وأ ما²الا ةحص نم دكأتلا ِرجي مل نإو ،اهل انمث
 مكاحلا نم انظ ماعلا لاملا نم مهلئاوع مركُت ءادهش مهرابتعا ةداعإل ةقيرط ،ةحيحص ريغ ا�أ مهيلع ين±p توملا ةبوقع ذيفنت
 ةيسداقلا لطب بقل حنُم يذلا ةطنح جاحلا قرp نكرلا ءاوللا لثم نايسنلا اهاوطو تيوس دق ةلأسملا نأ ،ةبوقعلا ردصم ىلعألا
 ءاوللا رمآ يثيدحلا زيزع نكرلا ءاوللا مهلبق نمو ،رباص تمصع نكرلا ءاوللا كلذكو ،اديهش رابتعالا هل ديعأو الذاختم انئاخ مدعأو
 قليفلل ادئاق هنييعتو هتيموكحم نم ىقبت امم هؤافعإ مت نينس ةدع دعب نمو ،هلذاختل دبؤملا نجسلp هيلع مكح يذلا سداسلا عردملا
 نيذللا لماك مادص هقيقشو لماك نيسح سيئرلا ارهص مهدعب نمو ،كوكرك نم ابيرق رتبوكوليه ةرئاط ثداحب هيف تام يذلا لوألا

 امك بضغلا ةروث ءادهش مهرابتعا مهل ديعأو مادص يأ هنم ءاحيÊ امهتيب ىلع ةريشعلا نم موجÈ التقو ،ابصغ امهيتجوز نم اقلُط
 نييركسعلا ةداقلا رابكو نييسايسلاو نيفظوملا مومع تعفد ةبوقع تحبصأف .ام²وم ىلع ةرتف دعب امهقحب رداصلا رارقلا يف تيمس
  .ةيقارعلا ةرادإلا صاوخ نم ةيصاخ كولسلا اذه تp ىتح ،ةيلوؤسملا نم اولصنتي نأ يف

 هليمحت يأ لشفلا تالاح يف نيبارقلا ةقيرطب اولمعي نأ ةيدايقلا لصافملا ةفاكب ا²اسسؤمو ةلودلا رئاود يف نوينعملا داتعا كلذك
 نم لصنتلا ةيصاخ نييبزحلاو نيفظوملا بسكأ رخآلا وه كولس اذهو ،ريثأتلا يف لصاحلا نأش نم ليلقتلاو ىندألا لصافملا دحأل
 :ا�Ç اهفصو نكمي ةرادإ ىرخأ لماوعو اهببسب تلكشت ىتح ،ةيفيظولا ةيلوؤسملا
 ةيقارعلا ةيركسعلا ةرئاطلا ةثداح اÈ �ركذت ،ىندألا ت�وتسملا يف نيقابلا رعاشمب مت² الو ىلعألا رعاشم يرادت ،ةنابج ،ةديقم .1

 ةعامج لبق نم ىدملا ديعب رادارك اهمسج ىلع بصن )سكاوأ( نحصل يبيرجت عالقا لوأ يف تقرتحاو تطقس يتلا )1 ن�دع(
 يسرك( اصرق هعضوب )م( ءزجلا اذÈ صتخملا سدنهملا هنع الوؤسم ناك ميمصتلا يف أطخ نأ اقحال َّنيبت ،1988 ماع عينصتلا
 امدنع ذإ ،يوجلا دهجلا باسح هيف بسحي ملو ،يضرأ دهج لمحتل لصألا يف ممصم ايلحم هبلج دق نحصلا نارودل )تاركلا
 رايطلا دئارلا نم �رارطضا اهطوبه ةلواحم دنع تقرتحاف ،ا�اريط نزاوت لخيو ةدشب اهمسج برضيل نحصلا أفكنأ ةرئاطلا تعلقأ
  .ةقئافلا هتءافكب افورعم ناك يذلا )س(
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 ،دعاصتملا ناخدلاو بهللا ظحال يذلا نيسح مادص ةرئاطلا هيف تقرتحا يذلا راطملا نم ابيرق ةفدصلp ادوجوم ناك دقل         
 ثداوحلاو ،تقرتحا دق اصاخشأ لمحت تناك ةيكيرمأ ءاضف ةبكرم ةلكشم وكام( لاقف ،قرتحت تلازام ةرئاطلاو عقوملا ىلإ رضحو
  .)هومتأدب ام لامكإ يف دغلا نم اورشابت نأو ببسلا فرعأ نأ ديرأ ،نيباصملا ذاقناو ةجلاعمل نيدهاج لمعنس  ،ةدراو

 اورتست ةبرجتلا ىلع نيفرشملا نكل ،أطخلا هميمصتو صرقلا كلذ ىلإ دوعي ببسلا نأ اودكأ بناجأ ءاربخ رضح ةرتف دعب       
  .عوضوملا ىهتناو ةرئاطلا يف لصح للخ ىلإ دوعي ببسلا نأ مادص اوربخأ هنم الدبو صيخشتلا اذه ىلع

 نمض عقي ال لعفب مايقلا نع ىأني ،ماع لكشب فظوملا اهيف .بسانملا تقولا يف ةبسانملا ةردابملا ميدقت ىلع ةرداق ريغ ،ةددرتم .2
 يف لوخدلا اهيف ىدافتيو ،دوجوملا قلقلاو هفوخ ةدشو ةيسفنلا هتلاحو هصئاصخل اـعبت ةـصاخلا اهريياعم عضي يتلا نامألا دودح
 نع ىنغ يف وه موللا وأ ،ةلءاسملا نم اعون هل ببست نأ تالامتحp هنم اداقتعا ،لبق نم اهربخي مل لمعلل ةديدج تالاجم
  .دالبلا لبقتسمو ريغلا حاورأ هيلع فقوتت اقدحم ارطخ وأ ،هدودح دنع فقوتلا قحتسي ال اطيسب عوضوملا ناك نإو ،امهلوصح

 يتلا وافلا ةنيدم اهل حضاو لاثم ،طغاضلا نمزلا ةلكشم يناعت ا�أكو ،نكمم تقو رصقÇ ءيش لك مسحت نأ ديرت ،ةلجعتسم .3
 ةيقارعلا برحلا نpإ يقارعلا شيجلا نم اهلالتحا ةداعاو اهل نييناريالا لالتحا نم امامت ةمدهتملا يهو رهش نم لقÇ اهؤانب ديعأ
 ماع برحلا ءاهتنا دعب اهحاتتفا نم ةريصق ةرتف دعب اهيراجم تدسو  ،ا²ويب ناردج تعدصتو ،اهعراوش ترفحت يتلاو ،ةيناريالا

 ايفالسغوي اريبخ ةأشنملا تمدقتسا موي ،تانينامثلا فصتنم عاقعقلا ةأشنم يف لصح ام نامزلا كاذ نم اهل رخآ لاثمو ،1988
 ةحاسم ديزت ال ةفرغل هلمع لامكإل نيعوبسأ ىلإ هتجاح دكأ يذلاو ،دورابلا صحفب صاخلا ربتخملا ةفرغ ناردج لقسو حيطستل

 هنم الدب اوبلجأ نيمويب اهلمكي مل اذإ لاق ،كاذنآ لماك نيسح ريزولا ىلع عوضوملا ضرع امدنعو ،ارتم نيسمخلا نع ا�اردج
 ىلع رياطتملا دورابلا �اقب قلعت ال يكل ةقدلا يهانتم لقسو ةلادع جاتحيو قيقد لمعلا اذه لاق ريبخلا لؤس املو ،يقارع ةطسأ
 .تيتأ ثيح نم دوعأسو هتيلوؤسم لمحتأ الو ،ةعرسلا هذÈ همامتإ نم يننكمي ال �أو ،ناردجلا

 مويب لمعلا اولمكأو نيفورعم ةفلخ هعمو ةطسأ اوبلج يناثلا مويلا يفو ،رابتعالا رظنب اذه يريذحتلا همالك نوينعملا ذخÛ مل       
 دورابلا �اقب نم مكارتملا ببسب رجفنا هتيادب نم رهش دعبو ،حيطستلا ةيلمع لامكإ يلي يذلا مويلا يف ربتخملا لمعو ،دحاو
 فالآو افاضم اتقو ةفلكلا تناكو ،يفالسغويلا كلذ اهنع مههبن يتلا ةحيحصلا تاسايقلل اقفو ةلوقصملا ريغ ناطيحلا ىلع
              .ءادهشلا نم ددعو تارالودلا

 ةيرادإ ةيصاخك اهلوصح دكؤي نينمزلا يف ةرادالا فيشرأ نم ةلثمأ كانهو تعاشو تممعت ةيرادالا ةيلوؤسملا نم لصنتلا نإ
 اهددصب ءارجإ ذاختا بولطملا بتكلا ىلع شيمهتلا ،كاذنآ ءارزولاو رئاودلا ءاسؤر داتعا ثيح قباسلا نمزلp قلعتي ام اهنيب ،ةزيمم
 يذلا ءارجإلا ناك اذإ اميف ةيلوؤسملا نم هيفعي ،ةقيرطلا هذÈ شيمهتلا نإ ينعملا نم انظ "مزاللا ءارجإ" يه ةجراد تناك ةرابعب
 باسحلاو ةيرسقلا ةرادإلا بولسأ نأ دئاسلا داقتعالا ناكو ،ىلعألا ةهجلا تابغرو مجسني ال ذيفنتلل يفيظولا ملسلا يف ىندألا هذختأ
 هيف تفتخا يذلا ديدجلا نمزلا يف كولسلا سفن حضاو لكشبو �دهاش اننكل ،لصنتلا اذه لوصح يف تببست لماوع يه ريسعلا
 ادئاس مزاللا ءارجإ شماه يقب كلذ عمو ،يسايسلا سوماقلا نم رسقلا ةطلس هيف تهتناو يرادالا سوماقلا نم باقعلا تاهجوت
 وه "طباوضلا بسح مزاللا ءارجإ" ةديدجلا ةلحرملا مئالي يذلا شيمهتلا نوكيل "طباوضلا بسح" يه ةممتم ةرابع هيلإ تفيضأ
 مكحلا قباس نم تلقن ا�أكو ،لوقعلا يف ةلثام ةيلوؤسملا نم لصنتلا ةيصاخ ءاقب ةليلق تسيل ةعسب هلوصح دكؤي ،اديدج رخآلا
 الثام يوسلا ريغ يرادالا كولسلا نم عونلا اذه ءاقب نع اهدحو ةلوؤسم نكت مل ديدشلا باسحلا لماوع نأكو ،ديدجلا ماظنلا ىلإ

     .نينمزلا الكل لوقعلا يف
 ،هيلإ روبعلا ةيلمع يف مهعم نوفظوملا لمح ،2003 /9/4 موي ديدج رخآ ةيادبو "مكح" نمز ءاهتنا ىتح رمألا ناك اذكه

  :هيف تطلتخا ،ديدج ماظن ىلإ ةقباسلا صئاصخلاو تاداعلا ثوروم
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 .راظتنالاو ةجرفلا فقوم يف نيفظوملا نم ريثكلا تعضوف .مئاهلا قلقلp حرفلاو ةطبغلا رعاشم
  .عافتنالاو ةدافتسالا لـبس نع جراخلا نـم نيمداقلا نيب شيتفتلا ىـلإ ليلقلا رـيغ تعفدف .ةريحلاو بقرتلا
 ام²اوطخ يف ةكراشملا نع يحنتلا لضفي ضعبلا تلعجف .ءانبلا ةداعإو ريوطتلا نود لوحت يتلا تاقوعملا عضوب ةمهاسملا يف ةبغرلا

  .ةيرادإلا
 يعسلا نود ةحاسلا كرت يف تببستف ،ضيرعلا عراشلا يف نيرثؤملا نم ضعبلا دنع .ايعرش حومسملا ريغب �راضح حومسملا دودح

  .حومسملا ريغ يف عسوتلا هيسري يذلا ،قيوعتلا رثأ نم ليلقتلا ىلإ
 مدقتلاو ومنلا ىلإ نطولا ةجاح ،مp²اسح نم ريثكلا ليزي نأ تببستف .ةيعفنلا ةيزاهتنالا تاهجوتلp ةقداصلا ةينطولا رعاشملا

   .نيعفتنملا ىلإ لا±ا حسفو
  :هيف يرادإ عضو مامأ مهسفنأ نيفظوملا مومع دجو ،تاضقانتلا لعافتل ديقعتلا ديدش يسفنلا فقوملا اذه مضخ يفو   
 ىلع اريثك ةمدقتم وأ ،ةديدج دعت ةرئادلاو ،ةسسؤملا �ايحأو ةرازولا يف يبنجألا راشتسملا اهعضو يتلا ةديدجلا تاقايسلا ضعب .1

 اعارص تثدحأو فلختلا ننسو يضاملا قئاوعب تمدطصاف ،نينسلا تارشعل ينقتلا روطتلا نع اديعب ،اهوشاع يتلا ةينمزلا ةرتفلا
 .رييغتلا تاوطخ عم هجئاتن مجسنت مل

 قوس يف ،اهيلع لوصحلا داري ةفيظو لكل اددحم انمث تدجوأ ةمظنم ريغ ةقيرطب ،ا�²وتسم ةفاكب فئاظولا ىلع ضعبلا محازت .2
  .لاوحألا نم لاح يÇ بلطلاو ضرعلا ةيلآ ىلع دمتعي ال

 ةنتفلاو ةميمنلا ىلع سسأتي بولسÇ ،ةصرفلا حونس دنع ،هلحم لولحلا يف المأ ىلعألا ةحازإ لجأ نم رخآلا ضعبلل يعس .3
 .ريغلا ردق نم ليلقتلاو

 عضولاو مغانتي ال رخآ طاقسإو ،رييغتلا ج�و مجسني ال فظومب عاقيإلل ،ريثكب رثكأ امبرو تناك امك ةيديكلا ريراقتلا ةباتك .4
  .بولطملا ناكملا يف ةفئاطلاو بزحلا دجاوت عيسوتل وأ ،ةرادإلا يسرك ىلع هنع الدب سولجلاو هناكم ذخأل ايعس ،ديدجلا

 لصافم ىلإ اعيرس لهؤملا ريغ ضعبلا تلصوأ ةقيرطب ا²ايقرتو ،ايلعلا بصانملا نم ديدعلا تاجردو فئاظول يقطنملا ريغ عيزوتلا .5
  .نيلهؤملا نيب نم هنأ نيطيحملا دهشي رخآ ضعب لوصو تقولا سفن يف تقاعأو ،ايلعلا ةدايقلا

 نيحلسملا كرحت طيحم يف عقت ىرخأ تلطعو ،ا²ارقم يف ةسسؤملاو ةرئادلا ْتفدهُتسا نأ دعب نامألا تامزلتسم ريفوتل ةريثك مومه .6
  .ديد² لئاسر نيرخآ تلصوو نيفظوملا نم ددع ليتغاو ،ةنخاسلا قطانملا يف نييباهرإلاو

 ةدعاق ىلع مادص اولتاق نيذلا نييسايسلا ضعب نإ ىتح ،ماعلا لاملا ىلع زواجتلاو داسفلا ىلإ ةبسنلp ا²اذ يه ةروصلا ءاقب .7
 مادص عابتأ لوره امم عرسأ نولورهي ،نولغتسمو نوقرفمو نودساف مهنم امسق نأ نيبت لالغتسالاو ،نينطاوملا نيب قيرفتلاو هداسف
 ماظنلا نpإ مادعإلp موكحملا ضراعملا )م ( يسايسلا كلذ مهنيب ،نايحألا ضعب يف ةطلسلاو هاجلاو لاملا ىلإ مهم� عابشإل
 ةقفصلا بولسÇ عيبلا أدبو ،تارايسلا عيبل 2004 ـ 2003 ماع هتسýرب ةنجل تلكُشو ،عينصتلل اراشتسم لمع يذلا قباسلا
 راعسأ تناك رزوركنال óويوت عون نم ةلمعتسم ريغ تارايس نأ اهنع جتن ،ةلمعتسم ريغو ةلمعتسم تارايس ةعوم± ةدحاولا
 تعيب رالود فلأ نيثالثلا دودحب ،ةيداعلا قوسلا يف اهراعسأو ،رالود فلأ نيرشعلا نع ديزي امب كاذنآ ةلودلا لبق نم اهداريتسا

 نم تارايس عيزوتب ةنجللا سيئر هجوت ،ةيسايسلا ةيامحلا نم رادج نيوكتلو ،رالود فالآ ةسمخلا زواجتي ال امب ةقفصلا نمض
 ىلع لصح يذلاو كاذنآ هيف الماع تنك يذلا بزحلا اهنيب نيفورعم نييسايسو بازحأ ىلإ �ادهك لورتp ناسينو روكذملا عونلا

 عون نم ةرد� ةرايسب ظفتحإ نورتشم اهمدق يتلا ىشِرلا نم ةيلاع غلابم هتصح ىلع لوصحلاو ةيفصتلا دعبو اذه .تارايس سمخ
 تارايسلا بآرم يف اÈ ظافتحالا متو عينصتلل اريزو ناك امدنع لماك نيسح ىلإ ةكولمم تناك ا�أ ودبي صاصرلل ةداضم سديسرم
 اهنمثب ىرتشأو ،قارعلا جراخ اهعpو ةيفصتلا ةيلمع مامتإ دعب اهلقن هنأ يبزحلا هطيحم نم نوبيرق نويسايس دكأ ،ةرازولp ةصاخلا
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 ةصاخلا ةحئارلا تحاف مويو ،ادنلوه ةقباسلا هتماقإ لحم يف ابتكمو معطمو ةرامع ،تارايسلا عيب ةيلمع نم هيلع لصح امو
pعتمتلل ادنلوه يف وهو عوضومل Êتاعبتلا نم دكأتلا نيحل قارعلا ىلإ ةدوعلا مدع هنم نيبلاط نيبرقم ةعامج هب لصتأ ،ةزاج، 
 ةسايسلا لفاحم يف هلوانت مت نإو ،بتاكلا عالطإ قفو ىلع ءاضقلا ىوتسم ىلع ةظحللا هذه ىتح رثي مل عوضوملا اذه نأ املع
    .بازحألا ضعب لخادو

 يسفنلا هرارقتساو هنزاوت مهضعب تدقفأ لعف ةدرب نيفظوملا مومع بيصأ ةدعاسم ىرخأ لماوعو ا²اليثمو لامعألا هذه ببسب    
 ةرطيسلاو طيطختلا ىلع ةردقلا ا²دقفأ ةريبك ةمدصب ةماعلا ةرادإلا تبيصأو ،دوهعم وه امك يفيظولا هلمع ةموميدل ،بولطملا
 ةلحرم ىلإ دادترالا ىلإ ةيسفنلا ةيحانلا نم تدأ تpاصإ هذهو ،ديدجلا ماظنلا ىلا رييغتلاو لاقتنالا حاجنل اهعيمج ةمزاللا ةروانملاو
 هبش م�أ اهلاجم يف نيبيرقلا مهئالمزو مهسفنأ عم نيفظوملا يأ ،اودكؤيل اهلمحت مدع وأ ،ةيلوؤسملا نم لصنتلا لاجم يف رييغتلا لبق ام
óنيهئ. 
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 لمعلا بر عم ةقالعلاو ذيفنتلا يف صالخإلاو ءادألا عونو زاجنالp قلعتت ةيرادإ تpارطضإ ترشتنأ وأ ،ةيبرعلا ةقطنملا يف تعاش
 يهو عينصتلاو يملعلا ثحبلاو جاتنالاو ةرادالا تالاجم يف ملاعلا قطانم نم اهريغ نع ةقطنملا مومع فلخت يف تمهسأ ،اهريغو
 دعب ،ةيرادالا ةيلمعلا روحم ا�اسنإ عم لماعتلا ءاطخأ ببسب ةريخألا دوقعلا يف ا²دش تديازت قارعلا يف فلخت هجوأ وأ ،تpارطضإ
 ريغ مسج ةرادالا نأكو ،يرادالا هطيحم يف ريثأتلا نع اديعب يقبأو ،هل ةميق ال نأكو هميلعت لمهأو ،هل يأر ال نأكو هيأر لمهُأ نأ
  .ةطلسلا نم ابيرق ناك نمل الإ ريثأتلا هيف لوبقم

 معدلا ميدقت يف اهتيمهأل اعبت تاجرد ىلإ اهعم لماعتلا مسُق نأ دعب ،اهساسأو ةيرادإلا ةيلمعلا ءاعو دعت يتلا ا²اسسؤم عمو
 اهلمع ةعيبطل الماك ازيهجت الثم ةلودلا يف تاسسؤمو رئاود تزهُج ىوتسم ىلإ ،بورحلل اهتمدخو نمألا يف اهريثÙو ،ةموكحلا ىلإ
 تحنمو ،نييداعلا نينطاوملل تامدخلا الإ مدقت ال ا�أل ،ءيش لك يف اصقن يناعت ىرخأ تيقبأو ،يروهمجلا رصقلا نم اÈرقو ينمألا

 ترسو .ةيعارز ىرخأ نع تبجحو ،يركسعلا عينصتلp ةطبترملا تاهجلا ضعبل يمسإلا بتارلا ىوتسم قوفت بتارلا ىلع تاصصخم
 سرحلا تادحو يف يدنجلا ىلإ مدقي يذلا ءاذغلا عون هيف ناك ىوتسم ىلإ ،ةيركسعلاو ةينمألا ةسسؤملا ىلع تاميسقتلا هذه
 يتلا اهريغ صاخلا سرحلا يف يركسعلا اÈ زهجي يتلا تازيهجتلاو ،يداعلا شيجلا تادحو ىلإ مدقي يذلا نع فلتخي ،يروهمجلا

 حالسلا ىلإ ةبسنلp لاحلا كلذكو ،لصألا يف احيحش كانهو افعاضم انه نوكي يذلا طيونتلاو ،يداعلا شيجلا دارفأ اÈ زهجي
 .ضارعتسالا يف الإ عفني ال ايلp كانهو اثيدح انه نوكي يذلا

 ليحتسي تافسلف ىلع دالبلا مهمكح يف ماكحلا أكتا نأ دعب ،ةينمألاو ةيرادالا ةيلمعلل ةيعارلا ةسايسلا عم لماعتلا ءاطخأو
 ةلواحملا ةقيرطب مهريغ عم عارص ةرادإو ،اهلوصح نكمي ال يتلا د±ا ماهوأ يف شيعلاو ،اهغولب نكمي ال لامآ قيرط يف ريسلاو ،اهقيبطت
 هجوأو ءاطخأ جاتنا يف اومهسأف ،نوبعلي هيف مهدحو مه قلغم بعلم جراخ مÈوعش اولزَعو مهسفنأ اولزَع ىتح .اهلوبق نكمي ال أطخلاو
 اهلالخ نم ققحي يتلا ةرئادلا نيبو ،اهجاتنإ ةفعاضم بولطملا ةفيظولا نيب هتاءامتناو فظوملا سح تتشت اهببسب ،تاسبالمو روصق
 لمألا الإ مدقي ال يذـلا نطولا نيبو ،رفوألا دئاعلا حنمت يتلا ةهجلا نيب يركسعلا تاءالو تمسقناو ،لاملاو ةهاجولا يف دئاع ىلعأ
   .نارودلا يف رمتسي نأ دبال روع� وأ ،ةلآ هعم تلماعت يتلا ىلوألا حلاصل ،دوقفملا

 ماهملا ءادأ يف ريصقتلاو ،لماعتلل اهجو لمعلا نم صلمتلا ناكف ةلباقم ءاطخÇ ءاطخألا كلت عم فظوملا لماعت هبناج نمو
 .لوقعملا دودح قوفي امبو تاسسؤملاو رئاودلا مومعل الماش رييغتلا تقبس يتلا ةريخألا نينسلا يف امهلوصح ناكو ،رخآ اهجو

 ةءافكلp صاخ فازنتسا هقفار دقف يرادالا بارطضالا ةلاح ىلإ ديهمتلل ديحولا لماعلا وه سيل روكذملا أطخلا لماعتلا نإ
 ،طايتحالاو ةيمازلالا ةمدخلاو عوطتلا بولسأ ادمتعم ناك يقارعلا دينجتلا ماظن نأل ،بورحلا يف لصح امل ةيمتح ةجيتنك ةربخلاو
 ملاع اهيف رشحي يتلا ةيعامجلا ةئبعتلا ساسأ ىلع ةيادبلا يف ديلاوملا ضعب ءاعدتسا ناك ،الثم ةيناريالا ةيقارعلا برحلا تأدب امدنعو
 ةهبج ىلإ اعيمج نوقاسي ،ةيئادتبالا ةساردلا جيرخو يمألا اهيف دجوي يتلا ةناخلا سفنب بلقلا ةحارج يصاصتخاو يوونلا ء�زيفلا
 ماع ديلاوم اهنم ةنس رشع ةسمخلا براقي ام ةمدخلا يف تيقب ديلاوملا ضعب نإ ىتح ،دودحم ريغ لجأ ىلإ اهيف نوقبي ،لاتقلا

 يناثلا فصنلا يف ةموكحلا هبنتت نأ لبق ارسأ وأ ،التق  نيصصختملاو ءاملعلا كئلوأ نم اريبك امسق تمهتلا دق برح يهو ،1957
  .اهضيوعت بعصي تاءافكل فازنتسالا نم عون وه ةقيرطلا هذÈ مهل اهقوس نأ ىلإ تاونس ينامث تماد يتلا برحلا نم

 ،تامزلتسملا ضعبب بورحلا دميو ةلودلا ءاقب معدي جاتنإ ميدقت ،اهنم بولطملا تاسسؤملاو رئاودلا يف نولماعلا حبصأ ةلصحملpو
 رثكل لاتقلل نوحلصي ال نيقاعمو ،سوفنلا يرئاخ ،ىوقلا يكهنم نس رابكو برحلا اهتبعتأ حوربو ةميدق تاربخب نيدئاعلا نم مه
 ةوشرل وأ ،بسحت ةهاجول اÈاحصأ نع فرطلا نوضغي وأ ،نويبزحلا اهتعيبط كردي مل قرطو لئاسوب نيصلمتملا نم ليلقو ،حورجلا
  .تاربخلا مكارت صرف نمو اهرداوك نم ريثكلا ةرادإلا ترسخ اذكهو ،مدقت



 36 

 ،اهسب�و ةرادالا رضخأ نم ىقبت ام لكأ ،ةلصتم اماع رشع ةثالث ،دالبلا ىلع ضرف يذلا راصحلا كلذ ،لاحلا اذه دعب ءاجو
 مدقتلا نم اطيسب اردق ققح يميلقإو يبرع طيحم نعو ،مامألا ىلإ تاوطخ زفقي ملاع نع افلخت ءارولا ىلإ لمعلا تاينقتو اÈ عفدو
  .نورخآلا هشيعي يذلا ريغ �رادإ اعضو شيعي قارعلا حبصأو ،ليحتسملا مكحبو اطبحم ةوجفلا ليلقتب ريكفتلا حبصأ ىتح ،ءامنلاو

 نيتور يف هبناوج ضعب لثمتت بارطضا دودح ىلإ هت�وتسم ضعب تلصو ةرادإلا يف للخ ةديدع ىرخأ لماوعو اهببسب حبصأو
  .بارطضالا تاراسم حيضوت دصقب نيوانع ةغيصب اهتشقانم متيس ،يرادإ هفسو ةيبوسحمو يرادإ
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 يرادإلا نيتورلا
 

 ةيسنجلا ةداهشو ةيسنجلا يه يتلا ةعبرألا تاكسمتسملا مدقي نأ ينعملا نم بلطي ةرئاد يأ ةعجارم وأ ،لمع يأل ميدقتلا دنع
 ةلحرم زايتجا متو بلطلا مدق ام اذإو ،ةرمتسم تلازامو اماع نيرشعلا براقي ام ترمتسأ ةغيص ،ةينيومتلا ةقاطبلاو ةطرشلا ليجستو
 ام اذإو ،ةعبرألا تاكسمتسملا ددع نع اهددع ديزي عيقاوتب رهمي نأو دبال اروزم نوكي نأ اهدحÇ كشلا نود ىلوألا تاكسمتسملا

 ضعب يف وأ ،ةديدع تالاح يفو ،هتدوع ىتح �وكرم بلطلا ىقبيسف دوجوم ريغ بلطلا ىلع مهعيقوت بولطملا نم دحأ ناك
 امدنعو ،ةكورتم ضرأ منود ةسمخ ةعارزل ادقاعت ناك نإو بلطلا مامتإ لبق الثم رÞآلاو طفنلا رئاود لأست نأ يف ةرئادلا مزتلت تابلطلا
Ùبلطلا بحاص ناك ام اذإو ،ا²ررح يتلا ةهجلا نم ةباجالا رودص ةحص صتخملا فظوملا بلطي ام تادييأتل ةباجالا يت 
 هلثمو بلطلا لخدي اذكهو ،هءاجر فظوملا ضفري اضيأ ديلp باوجلp يتأيل هديب بلطلا ذخÛ نأ اجرو ريخأتلا لم وأ ،الجعتسم
 هناسنإو دلبلا ناك نإو اهنم تائم تقاعأ وأ ،تلشفأ نيتور ةماود يف ةيويحلا تارامثتسالاو ةمهملا عيراشملاو تابلطلا نم فالآ
  .اهيلإ ةسام ةجاحب

 ناديحلا مدعو يفرحلا ديقتلp اموسوم نوكي نأ ىلإ مهكولسب تعفد ةليوط ةرتفل نويقارعلا نوفظوملا اÈ لماعت لسكو ةبóرو ٌنيتور
 ددرتلp اضيأ موسومو ،تاضرعلا ةحاس يف دونج جيسنلا لمعم يف ةطارخلا لماع وأ ،ةيدلبلا يف ةيابجلا فظوم نأكو ،تاميلعتلا نع
 .لاصتا الو امهنيب ةقالع ال رخآ داو يف ةرئادلاو داو يف فظوملا نأكو ،ةردابملا ميدقت نع ماتلا هبش عانتمالاو ،ةوطخ لك يف جرحلاو
 أدب امدنع ،دمحم ريتاهم قبسألا �زيلام ةموكح سيئر اديج هيلإ هبنت ومنلاو لشفلاو ريخأتلا نم ديزي ينيتور كولس لاحلا عقاو يف هنإ
 ،لوبقلا وأ ،ضفرلp اتب ،طقف م�أ ةثالث نوضغ يف هعون ناك امهم يداصتقا عورشم يÇ تبلا ةرورضب هدلب ييرادا ىلع ديكأتلا
 لود مهأ ىدحإ دعب اميف �زيلام تحبصأ ىتح ،صيرحلاو رذحلا يبنجألا لاملا سأر بذج يف ةيكيمانيدلاو ةنورملا ةيمهÇ هنم ً�اميإ
 نيتورلا ىلع ءاضقلا يف نماكلا ةيبرغلا لودلا مدقت رس تكردأ ا�أل ،ةيملاعلا قاوسألا يف ةوقب سفانت يتلا عبرألا ةيويسآلا رومنلا
 يتلا )ل(ةديسلا لثم ةيبلسلا هرÞآ نويقارعلا يناعيو ،هتاعبت نم يناعت قارعلا اهنمو ةيمانلا ملاعلا لود بلغأ تلازام يذلا يرادإلا
 مادرتسمأ ةعماج نم ةيسايسلا مولعلا يف ريتسجاملل ا²داهش لداعت نأ لمأ ىلع 2005 ماع ةيرادإ ةفيظوب ةيجراخلا ةرازو يف تنيع
 ةنجللا لبق نم اهديدحت ىلع قافتالا ناك قحلم ةجردب اهراوشم أدبتو يسامولبدلا كلسلا ىلإ لوحتتل لبق نم اهيلع تلصح يتلا
  .ةرازولا يف ةصتخملا

 لداعت مسق سيئرو تاثعبلا ماع ريدم تلباقو ،ةبولطملا تاكسمتسملا ةفاكو ةداهشلا اهتلداعم قاروأ ةروكذملا ةديسلا تمدق دقل
 اهتلئاع فراعم دحأ تلكوأو ،تاغل ثالث ا²داجإل pوروÇ ةيقارعلا تارافسلا ىدحإ يف اهتفيظو مالتسال ترداغ مث تاداهشلا
  .عوضوملا ةعباتمب

 دق ةنجللا نأ ليق ةعجارم رخآ نم نيرهش دعبو ،بلطلا ةساردل لكشتس ةنجل نأ ليقف ،لداعتلا مسق ليكولا عجار رهش دعب
  .قارعلا جراخ يمسر دفوب رفاس دق اهسيئر نإ الإ ،تلكش

 ةجردلpو نييعتلا يف اهقح ىلع لصحت نأ يف المأ ،اهسفنب لداعتلا عجارتل ةزاجإ ةروكذملا ةفظوملا تذخأو رهشأ ةتس تهتنا
 يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو ةحتافم ةرورض ىلإ تلصوتو ،اريخأ تعمتجا دق ةنجللا نأ اهل ليقف ،اينوناق اهقحتست يتلا
p؟ ةحتافملا هذه مل :تلأس اهدنع .عوضومل 

 ؟ةقومرم ةيبروأ ةعماج نم يهو ةداهشلp كش كانه له
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 .ةباجالا تÙ ملو اهلمع ىلا ةفظوملا تداعو ةزاجالا تهتناو ،رخأتت نل فوس ةباجالا نأ دعوو ،ببسلا نع ينعملا حصفي مل
 ايملع نيلهؤملا ريغ نم ريثكلا اهيف لصح ةيقارع لمع فورظ يف ،هكلتمت يتلا ليصحتلا نع لقت ةجردب لمعلا نم ةنس يضم دعبو
 هباجأف ةرئادلا كلت ةعجارم ىلإ ليكولا داع .صوصخلا هجو ىلع ةينمزلا ةرتفلا كلت يف ايلاع اليهÙ بلطتت ةيفيظو تاجرد ىلع
        .اهمهأ رمألp تبن نأ لبق ةلئسألا ضعب انيدل مسقلا سيئر

 .؟ريدقت لقأ ىلع نيتنس قرغتست ا�أ فرعن نحنو ةيميوقت ةنسب ريتسجاملل اهتسارد تلمكأ نأ اهل فيك
 ناحتماو ،اهلمكي نأ بلاطلا ىلع ةيساردلا تادحولا ماظن ةيبروالا تاعماجلا ةيبلاغ ماظن يف نأ ليصافتلp فراعلا وهو هباجأ

 نأ نكمي كش مكيدل اذإو لصح يذلا اذهو نيتنسوأ ،ةنس يف ةبولطملا ةداهشلا ىلع لصحي اهزجنأ ام ىتمو ،همدقي ثحبو هيدؤي
  :فظوملا در ،اودكأتتل ةعماجلا ىلإ اوبتكت

 فوس ذاتسأ ةقيقد ليكولا لاق اهدنع .عوضوملp انل بتكتل اهتعماج حتافت نأ ا�اكمÊ يتلا يهو ،ةعماجلp انل ةقالع ال نحن
 فظوملا ىلإ فتاهلا ملسي نأ هنم تبلط بولطملا ام اهمهفأو اهملك امدنعو ،بولطملا مهفأ نأ عيطتسأ ال ينأل نوفلتلp اهملكأ
 :هل تلاقو

 ةدحاو ةنسب ةساردلا تلمكأ اذامل ،ةرقوملا مكترئادل ةرركتملا تاعجارملا نم ةنس دعب يتعماج لأسأ نأ يننوديرت اقح له ذاتسأ
 وه اذه در ،لوقعم ريغ بلطب ملاعلاو ةعماجلا انيلع اوكحّضُت نأ نوديرت مكنإ هتباجأ ،�رارق وه اذه معن اهيلع در ،نيتنس سيلو
  :ةلئاق هتقو نم ةقيقد هنم تبلطف .ت�وفلتلp ملكتلل تقو انيدل سيل مث ،انيأر

 ىلإ الو ،مكتلداعم ىلإ ةجاحب تسلو  ،نيفلختملا نيفظوملا نم ىتح الو نييبروألا نم دحأ ّيلع كحضي نأ لبقأ ال ينإ ذاتسأ
 تكرتو ةملاكملا ت�أ مث ،هدلب ىلعو هسفن ىلع كحضي نم دهاشأو ةينÞ قارعلا ىلإ دوعأ نل فوس مكببسبو ،مكتلود يف ةفيظو
 لثم اهدلب اهيف مدخت ةيقارع  ةفيظو يف هيلإ حمطت تناك امم ىلعأ اهيف تلصو ةيبروأ تاسسؤم يف اهقيرط تقشو لعفلp ةفيظولا
pنييقارعلا يق.               

 ،تاقوألا سفن يف صاخشألا سفن لبق نم مظتنم لكشب ماهملا سفن ءادأل ،ةيطمنلاو ديلقتلاو ةداعلل فدارملا نيتورلا نإ
 فظوملا ةدقع ىلإ ضعبلا هعجري ،نيسوؤرملاو ءاسؤرلا نيب يطاعتلا يف جهنملا سفنو ،ةرادإلل سسأك ةتباثلا حئاوللا تاذ دامتعاو
 ةعيبط ىلإ رخآلا ضعبلا هعجري ىوتسم ىلإ اذه نم ربكأ وه ،ةوشرلا عفد ىلع هرابجإل هزازتبا يف ةبغرلا وأ ،نيرخآلا هاجت صتخملا

 دنع وهو ،ديدجتلاو مدقتلا صرف قلخ فدÈ ثيدحتلا ىلإ هجتت ةيتف ىرخأو نيتورلp مزتلت ةميدق لايجأ ىلع ئكتي يدبأ عارص
 ربكألاو ،ديدجلا باستكال مهيدل يعس الو مهل ةبغر ال نوبعتم مومعلا يف مه ،بابشلاو ةيتفلا نأل ،طيسبتلا اذه نم دقعأ نييقارعلا
 لايجألا كلت ريغ نم اريغص ةفيظولا ىلإ ءاج نمو ،ليلقلا ريغ م�²ونعم نمو يفيظولا مهرمع نم ةبعتملا م²ايح يف اورسخ مهنم
 قارعل نولمعي ال م�أكو ،رضحتلا تايطعمو قفتي يذلا ديدجتلا ةيلوؤسم نم اعيمج اولصنتف ،طابحإلا رعاشمب المحم ءاج ةمومهملا

 لاق امك العف ةضهنلا لبق ام رصع ىلإ اوديعأ هلهأ نأكو ،ميدقلا دنع هتانكام تفقوتو هريس تالجع ةأدصف ،ديدجتلا ىلإ ةجاحب
 يف رشتنت ةيصاخ مهلمع يف نيتورلا حبصأ ىتح ،1991 ماع قارعلا ىلع برحلا مهنش لبق  زيزع قراط مهريذحت يف ناكيرمألا

   .تاسسؤملاو رئاودلا يعمج
 دعب قلطم هبش لكشب همدقت تفقوأ نم نامزلا كاذ قارع يف يه تناك ،هتريسم ةلودلا دوقت نأ ضرتفي يذلا ديدجتلا نإ

 ليلقتو .ةيناسنإلاو ةينفلاو ةيملعلا ةيساردلا تاثعبلا فاقيإ ىلإ اعيرس اهتعفد ،1982 ماع ةسايسلاو برحلا يف اهل ةساكتنا لوأ
 ةديدش دعت ةبرض تناكف .ءامنإلاو ةساردلاو ثحبلا ةينازيم صيلقتو .ريوطتلاو طيطختلp ةصاخلا رئاودلا ءاغلإو .ثوحبلا زكارم ددع
 فورظ نأل لبقتسملا ىلإ رمتستسو ،نهارلا انتقو ىتح نيتورلا ةماود يف ءاقبلاو فلختلا زيزعت يف اهرÞآ ترمتسا ،ديدجتلا تاوطخل
 نم دحلp ليفكلا ديدجتلا ىلإ مزاللا لاقتنالp حمست ملو ،قباسلا فلختلا رÞآ زواجتل ةبسانملا ةصرفلا رفوت مل ،رييغتلا دعب ام
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 دعب هتموميد تززع نم ةلودلا يأ يه تناكو .داسفلا رثكو باهرإلا نم دضلp حلسملا لمعلا ىلإ عيرسلا قالزنالا ببسب نيتورلا
 ةيقارعلا ةلودلا رئاود مومعل ةينعملا ةدايقلا نم تاهيجوتلا راظتناو ،ىلعألا نم ةرداصلا تاميلعتلp يفرحلا كسمتلا ةرورض تممع نأ
 تعاشأو ،ةلودلا ضارمأ نم بزحلا جنت ملو ،pزح ةلودلا تريص يتلا ةرادالا يف pولسأ يبزحلا طلستلاو رسقلا تضرفو ،ا²اسسؤمو
 رماوأل اعبتو .ةدايقلا تاهيجوت ىلع ءانب لثم نيتورلp دييقتلا ةدش نع ربعت تاحلطصمل عساولا لوادتلا ،كاذنآ هترادإ عوبر يف
 ىلع اهلاجم يف ءارزولاو ءاردملا رخافتي لمع تاقايسو تارابع نم خلا .... .ةسýرلا نم ةرداصلا تاهيجوتلا بسحو .دئاقلا سيئرلا
 الو ةيلوؤسملا نولمحتي الو نوردابي ال نيسوؤرملا كئلوأ نأ نوركذي الو ،ايفرح اÈ نوديقتيو اهتعيبط نع نوديحي ال مهيسوؤرم نأ
 نإو ،سيئرلا بضغت ال يتلا تاهيجوتلا كلتب اينيتور ديقتلا اهيف مهمهي امو ،اهنع ىنغ يف مه ةفزاجم هيف نأل ،ديدجتلا ىلإ نوليمي
 طبضلا ماظن هبشي ،ةرادإلا يف باضغإ مدع ماظن نوّكت ىتح ،قاطي ال يذلا تقملا دح ماوعلاو نيفظوملا رابك نم هريغ تبضغأ

 مهديقت ىدمو نيسوؤرملا ةعباتمل امنإو ،زاجنالا مك سايقو ،حاجنلا ةعباتم ىلع رصتقت ال ةديدش ةباقرلا هيف ،ةيركسعلا تادحولا يف
 مزاح هيجوتو ءاطخألل يوق دصر هيفو ،تاهيجوتلا نع مهفارحنا رادقمو مهعجارم نم مهيلإ ،ةرداصلا تاميلعتلاو رماوألا ذيفنتب
 ةياشولا ىلع دامتعا اضيأ هيفو ،نيعلطملا دسفت دق يتلا تامولعملا قفدت نم ةريبك ةيشخ هيفو ،تاحاجنلل ةعساو ةرداصمو تpوقعلل
 اهتنبت كولس هجوأ كلت تناك .ءالولا ديكÙو ىلعألا لصفملا ىلإ ٍبرقت ةليسو قافنلا ىلعو ،مييقتلاو ةعباتملا ضارغأل ريراقتلا عفرو
 ىلع ةرداق ريغ اهتلعج طباوضب ةرادإلا تديقو نيتورلا ةدش نم تداز دق تناك قباسلا نمزلا نم دوقع ةثالثل ةقدب ا²ذفنو ةلودلا
 ىلإ رييغتلا ىلع ،ىرخأ رومأ نيب نم دمتعي ا�وؤش يف حاجنلا نأ اهلاجم يف نوصتخملا دكؤي يتلا ثيدحتلاو ةنرصعلل ا²اجاح ةيبلت
 ةعوضوملا فادهألا سفن راطإ يف ،عادبإلاو ةردابملاو كرحتلا نيفظوملل حمست فادهأو ططخ قفو ىلع ديدجتلا يأ نسحألا
   .رارقتسالا قيقحتو مدقتلا لماوع نيب نم ةرادإلا اهيف نوكت افورظ رييغتلل ئي²و .)1( اقبسم

 ةيعيبطلا ريغ فورظلا ببسب ،رييغتلا دعب ام ةقحاللا تاموكحلا نكمتت مل ،ةدشلا نم ةيلاع ت�وتسمب كلذ لك لصح دقل  
 اهعضوب ةرادالا ءاقبإ يف ةيوس اببستف ،ةياردلا ةلقو ةلود تازكترم سيسÙو يقارعلا تيبلا بيترت ةداعÊ اهلاغشنا ةدشو اÈ ةطيحملا
 نم نيبراه ،نيرتوتم ،نيفئاخ  مهلعجو ريزولا ام دح ىلإو ،ىلعألا ريدملاو فظوملا درفلp هدوجو رضأ ىوتسمل ،برطضملا ينيتورلا

 ىلإ نوليمي نيينيتور ،ريكفتلا نيئيطب مث نمو ،مهدرفمب رارقلا ذاختأ ىلع نيرداق ريغ ،ةيزكرملا تاهيجوتلاو حئاوللp نيقراغ ،لمعلا طيحم
 ،تاميلعتلاو ،تارارقلا يف ةرثكلا ءبع تحت حزرت اهتلعج يتلا ةسسؤملاو ةرئادلp كلذك ترضأو .اÈ نوموقي يتلا لامعألا يف راركتلا
  .ةيلدابت ةيدام تاقالع ىلإ تلوحت يتلا ةينهملا ةقالعلا اهزوعت ،عادبإلاو ت�ونعملاو لعافتلا ىلإ رقتفت

 ا²اسسؤمو ةلودلا رئاود يف يرادالا زاهجلا لمع مكحت يتلا تارارقلاو تاعيرشتلا ريوطتو ثيدحتب أدبي نيتورلا زواجتل ريوطتلا نإ
 يأ هذهو ،لمعلل ةمظنملا عيرشتلا داوم ضعب نع اهمظعم يف ةجت� لمعلا قيعت يتلا ةينيتورلا تاديقعتلا نأل ،اهل ةعباتلا تاكرشلاو
 رييغت حبصأ مث نمو ،نامزلا نم نرق فصنلا زواجتت ةيضام تارتف ىلإ دوعت اهنم ديدعلا نأ ىرنس يورتب اهتعجارم تمت ول نيناوقلا
 نيناوق شقانت يتلا ةيقارعلا ةقيرطلا ىلع سيل ارييغت ،ةيلاحلا لحارملا اهيضتقت ةنورم ةحاسم داجيإو دومجلا رسكل ابجاو اهضعب
 ىلع دمتعي اضو� هتنحم نم ضوهنلا ىلإ ةجاحب دلبلاو ا�اكم يف حوارت تلاز الو نينس سمخ نم رثكأ زاغلاو طفنلاو رامثتسالل
  .دالبلا ةينازيم نم %95 براقي ام هدئاوع لكشت يتلا طفنلا دراومو رامثتسالا

 ثوحبو تاراوح وأ ،اهضارمأ لوح شاقن يأ دهاشن ملو ،ةرادالا عوضوم يف مدقت يأ عمسن ملو نامثلا تاونسلا تهتنأ دقل
 ةرادالا عقاو نأ ودبيو ،عافدلاو نمألاو ةعانصلا عم ةنراقملp ةرخأتم مامتهالا يف عقت ا�أ يه قارعلا يف ةرادالا ةلكشم نأل ،اهتعيبطل
 ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ وضعل حيرصت هدكأ ام اذهو ،رييغتلا دعب امل ةينامثلا ماوعألا ءاهتنا ىتح نويسايسلا هتابقع كردي مل نيتورلا رثأو
 ةيقارعلا تاسسؤملا هعبتت يذلا يرادإلا نيتورلا نأ هيف فشك يذلا 2010 بآ رهش يف يوالع نيسح ديسلا ةيكيرمألا ةيقارعلا
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 ابلس رثأو ءانبلا ةداعإ ةيلمع نم ىرخأ بناوج لطع نأ دكؤملا نمو .قارعلا يف رامثتسالل تاكرشلاو لاومالا سوؤر بلج لطع
 .رارقتسالاو نمألا ىلع
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 ةيرادإلا ةيبوسحملا
 

 دصقب ليللا نم مسقو راهنلا تاعاس دهجلا نمو ،ةيصاصتخا سيرارك ةعجارمو بتك ةءارقل اعوبسأ تقولا نم ذخÙ امدنع
 مالسلا دعب هلأستو ،دافيإلp ةينعملا ةرئادلا نم اوت جرخي هفرعت اصخش فداصتو ،قارعلا جراخ ةيبيردت ةرود ىلع ةسفانم يف لوخدلا
 يه ،اهامسأ ةرود ىلإ هل دافيإ ةلماعم لمكيل ،ةلصلا تاذ رئاودلا ضعب ىلإ باتك ذخأ دصقب ءاج هنأ ،احرف كبيجيف ،هلاوحأ نع
 امبرو لصوملا نم كلثم نورخآ ءاجو ،اهيلع سفانتلل 1968 ماع فيص دادغب ىلا ةرصبلا نم ةرايسلp تنأ تئج يتلا ةرودلا سفن
 لبق ةعرسلا هذÈ اهيلع تلصح فيك كضيغ رهظت نأ نود بدÇ لأستو ةلماجم كرابت امدنعو ،اضيأ ضرغلا سفنل كوكرك نم
  .؟سفانتلا ناحتما ضوخ

 سئتبتس ،هتقيقش جوز دافيإلp ةينعملا ةرئادلا ريدم نأل ةيكزتلp اهيلع يظح دق هنأ نيرصتنملا ةوشنو نيقثاولا راختفp كبيجي
 .ةيبوسحم مهتبارق ببسب براقألا ةpاحم نأ دكأتتسو

 ،يبتارتلا يفيظولا لسلستلا يف هنم مدقألا دوجو نم مغرلا ىلع هترازو يف ٍلاع بصنم ىلإ هيخأ حيشرت نم ريزو لجخي ال امدنعو
 يتلا ةيبوسحملا نأ روفلا ىلع رعشتس ،بصنملا دانسإو حيشرتلا ىلع ةقفاوملا ايلعلا تاهجلا رطضت ىتح تارم ةدع هحيشرت ديعيو
 تاقالعلاو يرئاشعلا ءامتنالا دامتعا متي امدنعو .ديدجلا نمزلا يف كلذك دعت مل وأ ،تهتنا دق ءاردزالا نع اربعم اظفل تناك
 يف اقيمع دتمت يتلا مدلا ةطبار نأ دكأتتس ،ةينمألا رئاودلا يف لمعلاو ةمهملا بصانملا يلوتو فيظوت سيياقم يبزحلا ءالولاو ةصاخلا

 دق ا�أ عنتقتسو ،هتانينامث ةيادب ىتح يضاملا نرقلا تانيسمخ دعب اهرصاوأ فعض نم مغرلا ىلع ِهتنت مل ،ديعبلا يضاملا روذج
 ةجاحلp نيرعاش ذخفلا سيئرو ةلئاعلا ريبكو ةريشعلا خيش نع شيتفتلل اوهجتا نييقارعلا نأ ظحالت امدنع خيراتلا كلذ دعب تطشنت
 ،اضعب مهضعب لوح نم فافتلالاو ،مهنيب اميف فلآتلا نيلواحم ،هاجتالا سفنب ريست يتلا ىرخألا تاعامجلا طسو اهتيوقت ىلإ
 افاعضأ ىرخألا يه تطشنت دق ةيبوسحملا نأ اهعم عنتقتو ،فورعم قح بحاص وأ ،ناك الطp مهريبك بناج ىلإ فوقولاو
  .دادبتساو ملظو لهج طسو ،رعاشملا كلتل ةموميدو ةيذغت ةليسو ا�أل ،ةفعاضم

 تحبصأ اهنكل ،ةيقرشلا تاعمت±ا نم ديدعلا يف كلذك يه املثم مدقلا ذنم ةدوجوم يقارعلا يرادإلا كولسلا يف ةيبوسحملا نإ
 اهيديرم ليضفت ىلإ الوأ تجرد ايلعلا ةيبزحلا ةرادإلا نأل ،رييغتلا تقبس يتلا  نيرشعلا تاونسلا يف ةحضاو اهروص تدسجت ةفآ
 حنم ىلع تداتعاو .اهجمارب ذيفنتل ًادادعتسا رثكألاو اهتموكح لكيه ىلإ برقألا مِهّدعب عقوملاو ،ةفيظولا ىلع لوصحلا يف اهيديؤمو
 لصافم ىلع مهعيزوت كلذكو ،كوكشلا ريثي ال دحاولا براقلا يف دوجولا نأل ،ةيمامألا فوفصلp فوقولا يف ةقثلا نيديرملا كئلوأ
 ،اه�دأ ىلإ ت�وتسملا ىلعأ نم ةماعلا ةرادإلا تادادتما لك يف مهلالخ نمو مهتطساوب مكحي اعيزوت ،بزحلاو ةلودلا يف ايلعلا ةرادإلا
 ةريخألا هينس يف مادص نإو ةصاخ .تابستكملاو ماهملا عيزوتو نوعلا ميدقتو ةيامحلا نيمأتل بزحلا يبستنمو مÈ ةناعتسالا كلذكو
 ءانبأو ،هبراقأ بلج كوكشلا هذه نم صلختللو ،هلوح نمب هكوكش تدازف ،هنم صلختلل اططخ كانه نإو ،بولطم هنأ كردأ
 ديقعت جيردتلp نوّكت ،اهدقعأو رومألا طسبأ ىلع هتقفاوم بلطتت ةديدش ةيزكرم هترادإ نألو ،هنم بيرقلا لمعلا طيحم ىلإ هتريشع
 ادج نيلاوملاو براقألا عيزوتب لحلا نأ كردأ ىتح ،يفختلاو نـمألا تاءارجÊ يلاـغيو راظنألا نـع دعتبي ايموي وـهو هيلإ لوـصولا يـف
 تاذ ةهجاوملا نأ نودقتعي امدنع هتهجاوم بلط مهل لهسيو ،ديري ام تقو مÈ ءاقتلالا هل ىنستيل هب ةطبترملا ةرادإلا لصافم ىلع
 همكح ةرتف نpإ هلوصح نع نلعأ يذلا رمآتلا نأ ذإ ،ةرزآملاو ةيامحلل اهاودج مدع ثادحألا عئاقو تتبثأ ةيبوسحم تنوكتف ،ةيمهأ

 هدالوÇ َشَو يذلاو ،نيبرقملا كئلوأ نم وه رييغتلا دعب يفختلا ةلاح يف وهو هب ىشو يذلا نإو ،تيركت نم هلاطبأ ةيبلاغ ناك
 ةيرئاشعو ةيبزح اهنم اعاونأ نوك ةيبوسحملا براسم ضعب راركت نإ .نيفورعملا هتريشع ءانبأ نم وه ،ىفطصم هديفحو يصقو يدع
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 ،ةينمألا  ةلاحلاو ةيرادإلا ةيلمعلا ةريسم دد² يتلا ةيعامتجالا ضارمألا نيب نم تحبصأو ماعلا ءادألاو كولسلا يف تززعت ،ةيدامو
 ساسأ ىلع م�اكم نيرخآ لالحإل نيفظوم داعبإ نأل ،)2( ةيرادإلا ةيلمعلا زئاكر مهأ دحأ دعت يتلا ةينطولا رعاشملا كلذكو
   .اهسسأ ريمدتل نيئوانملا عم مهفل#و ،ا²اسسؤمو ةلودلا نم دضلp م²رÞإ ينعي ،ةيبوسحملا

 دق نيلوبقملا ريغ بابشلا نيب طابحإلp روعش ينعي ،اهساسأ ىلع ايلعلا تاساردلاو ةيركسعلاو ةينمألا تايلكلا يف لوبقلاو
 .ةيناودعلاو ماقتنالا نم عونك بيرختلا ىلإ ىعسي نم فص يف فوقولا ىلإ مهعفدي

 سوفنلا نيب هركلاو تقملا رÞأ تانييعتلاو ،تالواقملا حنم يفو ايلعلا فئاظولا يف ةيبوسحملا ساسأ ىلع ليضفتلا يف لاغيإلاو
 .اعم نآ يف ينمألاو يرادإلا راي�الا ةفاح وحن هعفدت ،عمت±ا يف ًاقوقش وأ اقش قلخو ،ةعفتنملا ىرخألا نيب ةوشنلاو ،ةررضتملا

 يضاغتلا نكمي ال ،يرادإلا عقاولا نم ًءزج وأ ،نامزلا اذه يف ةفآ تحبصأو ،نامزلا كلذ يف ةدوجوم ةيبوسحملا تناك امومعو
 تناك نإو يهو .دالبلل ةماعلا ةرادإلا بارطضإ يفو ،نيبستنملاو نيفظوملا ءادأ يندت يف تمهسأ يتلا بابسألا نيب نم اهدوجو نع
 نم ليلقتلا هاجتp ،ددجلا نيلوؤسملا ضعب نم ةداج تناك ،تالواحم كانه نأ نيبت ينامثلا تاونسلا يف ا²الاح ةعباتم نإف كلذك
 .نآلا ىتح كلذب حمست ا�أ ودبي ال مÈ ةطيحملا فورظلا نأل ،ةبوقثم ةبرق يف خفني نمك تناك مهدوهج نكل ،اهرثأ

 ،ءارولا ىلإ فراجلا رايتلا دض نوحبسي ،ناديملا يف نيديحو ،ةريثكلا هتاضقانتو رييغتلا مومه طسو مهسفنأ اودجو وأ ،اوناك م�ألو
 ،ءادألاو ةرادالا يف بارطضالا سسأ دحأ اهلوصح ءارشتساو ،ةيبوسحملا لاجم يف عسوتلا نم ديزمل ،مهفقوتب اوحمسو نيطبحم اوفقوتف
 ،مهنم ابيرق نيدوجوملا نم ديدعلل ةبسنلp ةيعامتجالا ةثراكلا هذهل ةيلبقتسملا رÞآلل كاردإلا مدع وأ ،لهجلp هبشأ كانه نأ اودجوو
  .تالا±ا لكب اهثودح يف يدامتلp تحمس

 ينجو ةهاجولا قيقحت يف ةبغرلا قيقحتو ،ةيصخشلا تاعلطتلp مهسوؤر ىلعأ ىتح مهمادقأ صمخأ نم نولوغشم اضيأ م�الو
  .ةيلبقتسملاو ةيلاحلا اهرùÞ لاغشنالاو ةلأسملا هذه ىلإ برقتلp ايلمع مهل حمسي ال امبو ،لاملا

 ،باختنالا يف زوفلل ةنومضم اصرف مدقت ،ةنيشم تناك نإو ةيبوسحملا نأ ،ةسايسلاو ةرادإلا ملس يف مهنم ليلق ريغ دجوو
 "ةيدئاقع تناك ام اذإ "ةلتكلاو ةكرحلا وأ ،بزحلا فادهأ قيقحتب اهدحو حمست ،هب ةكراشملا وأ ،مكحلا نم تاوطخ برقتلاو
 فرطلp نيفقاولا وأ ،نيطيحملا نيرخآلا ىلع ةيبناجلا اهرÞآ رابتعالp ذخألا نود اÈ اوعسوتف ،كلذك نكت مل اذإ ةيتاذ عفانم قيقحتو
 .لباقملا

 نايحألا ضعب يف تءاسو ،هيلع يه ام ىلع لاحلا ترمتساو خوسرلا َّيقب ،اهريغ ىرخأو بابسألا هذهل وأ ،ساسألا اذه ىلعو
 ام ىلع جاجتحالاو .نيرخآلاو سفنلا ىلع ناودعلا ةرÞإو .كولسلاو تاقالعلا يف مزأتلا نم ريثكلا ءارو يبلس ريثÙ لماع نوكتل

 نييوتسملا ىلع ءادألا ىوتسم يف سوململا يندتلاو .رارقلا ذاختا يفو ةرادإلا يف طبختلاو .جاجتحالا در± دوجوم ام ىلعو لصحي
 .ءادألاو ةرادإلا عوضوم جراخ اهضعب عقي ىرخأ رومأ يف روصقلاو ؤكلتلا نـم ريثكلا ءارو كلذكو .يعامجلاو يدرفلا
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  يرادالا *هفسلا
 

 يهو ،زاجنالا يندتو ءادألا ءوسو ةلاحلp لالتخالا ةفص ةيقارعلا ةرادإلا تطعأ يتلا رومألا نيب نم دييقتلاو ةيبوسحملاو نيتورلا نإ
 فافختسالاو اهثودحل لهاجتلا كلذ ،عمت±ا يف اهدوجو ززع وأ ،ةلثام اهئاقب ىلع دعاس ذإ ،غارف نم ثدحت مل بارطضا لماوع
pنيينعملا ريغ نييقارعلا نينطاوملا مومع لهاجت ذإ ،هيفستلا دح ثودحل pهب نيينعملا نييموكحلا نييرادإلاو نييسايسلا ةيبلاغو ،رمأل، 
 يف اعيمج ملكتلا اوداتعا نإو ،ءانبلاو ةرادإلا ةيلمعو دالبلا عضو ىلع بارطضالا نم عونلا اذهل ةيلبقتسملاو ةرضاحلا رÞآلا كلت

 ريزولا نأ ول ذإ ،فافختسالاو لهجلp نرتقا كولس ،مهطيحم نع اديعبو مهريغب اهرمأ قلعتي امدنع اهداقتناو ،اهنع ةصاخلا م²اسلج
 ةيلمعلp لالخالاو هفاعضا ىلإ اهداعبتسا يدؤي ةيرادإ ةءافكل اداعبتسا ،نييعتلا يف هتلئاع نم بيرقلا هليضفت نأ كردأ دق الثم
 .هبزح نم نيديرملاو براقألا ىلع نييعتلا رصتقي نأ ىلع حلأ دق ناك امل ،ةرازولا يف زاجنالا ىوتسمو ةيرادإلا

 لمحتل بسانملا وه هريغل ًءاصقإ ةيقرتلا وأ ،ةفيظولا ىلع لصحي نأل حاحلÊ هطسوت نأ ىعو دق هبناج نم بيرقلا ناك ولو
 بسكلل ًةليسو حاحلإلا ىلع لبقأ امل ،جاتنإلا ليلقتو دضلp لتكتلاو ،داقحألل يسفنلا بناجلا نم ًةرÞإو ،ىلعألا ةيلوؤسملا
 .ليصحتلاو

 ،نيقحتسملا نم ريثكلا باسح ىلع نييعتلا ضارغأل ،ءاردملاو ءارزولا ىلع اÈ فلت يتلا اهمئاوق نأ تفرشتسا دق بازحألا نأ ولو
 بصانم نم دوجوم ام ىلع ذاوحتسالل اليبس مئاوقلا كلت لثم اودعأ امل ،يلبقتسملا اهومن صرف نم للقتسو اهتعمس نم هوشتس
  .تاجردو

 عيزوتلا طسو ،تاءافكلا نم ريثك ةراسخ ىلإ يدؤي ،ٌديق تاورثلاو فئاظولا عيزوت يف ةصصاحملا نأ اومهف دق نييسايسلا نأ ولو
  .دالبلا لبقتسمو ةسايسلا ىلع قفاوتلل ةديحو ةقيرط اهيلع اورصأ امل ،تايلوئسملاو ماهملاو فئاظولل لداعلا ريغ

ملا نأ ولو
ُ
 ةيموقلاو ةفئاطلا ساسأ ىلع باختنالا يف مهتيبلاغ طروت امل ،دالبلا ءانب ةداعإ يف مهرود اومهفو اوكردأ دق نيبخَتن

  .بارطضا نم ثدحي ام لكب اوملعي ام ريغ نم اومهسأو ،ةريشعلاو
 ليكشتل مهيعاسم ردقب ،نطولا ءانب ةداعإ يف ةبغرلا ساسأ ىلع اهيلإ اومدقتي مل تpاختنالل نيحشرملا نم اددع نأ نيبت نأ دعب

 ناملربلا ىلإ لوصولا قيرط نع اهيلع لوصحلا حيتأ نأ دعب ةهاجولا ضارغأل نيرخآو ،بزحلاو ةلتكلا وأ ،ةفئاطلا ىلإ ذوفنو ةوق
 دحأ نأ ىتح ،ةصاخلا ضارغألل رخآلا مهضعبو ،ادج ةيلاع بتاور مهحنمت نيناوق تنس نأ دعب يلاملا بسكلل مهضعبو ،ةلوهسب
 اهيف لاق تpاختنالا ليبق 2010 /25/2 ةليل ةرصبلp اهيف ارضاح تنك هتيبب ةصاخ ةسلج يف هعم ثيدح قايس يفو نيحشرملا
pزوفلا دعب لقتنيس هنأ( دحاولا فرحل pاختنالpءاضقو وهللا ضارغأل ،ةداركلا يف ةصاخ ةقش رجأتسي هلعفي ام لوأو دادغب ىلإ ت 
    .)صاخلا تقولا

   :فافختسا ةلاح نيوكت مث نمو ،ةيبلسلا ةيرادإلا رهاوظلا ضعب ثودح ىلإ رشابم ريغ لكشب تحمس لهج ةيلمع ا�إ
 أجلي ،بارغتسالا وأ ،ةشهدلا ريثي ال ايعيبط اكولس تحبصأ ىتح ،دالبلا مومع يف تشفت دق ةلأسم اهلوبقو ةطساولا هيف :يقالخأ
  .الصاح اليصحت فظوملا هلبقيو ،ما²الا هيلإ ليكيف ررضتملا هعرجتيو رومألل اليهست هدعيف جاتحملا هيلإ

                                         
 ،لاملل ريبدتلا ءوس ىلعو يأرلا فعض ىلع ةهافسلا ظفل برعلا ممعو ،لهاجلا وه هيفسلا نأ ليقو ،لقعلا فيفخلا هيفسلا ىنعمو ،ةفخلا وه ةغللا يف هفسلا لصأ * 
      .هب فافختسالاو رمألp لهجلا ىنعمب انه هفسلا ظفل مادختسأ متو
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 ةفعلاو نسحلا لعفلاو قدصلا ريياعم تلك# ىتح ،أطخلاو زواجتلا لعف نيبو ةيفيظولا ميقلp مزتلي نم نيب داتعملا يف لاح :يميق
 ةنمزأ يف تناك امك ،رضاحلا يقارعلا عمت±ا يف كولسلا طبض ىلع دعاست ةدئاس اميق نوكت نأ يف اهتيلعاف تهتناو ،ةهازنلاو
   .ربكألا هئزج ثودح نود ةلوليحلاو أطخلا نم ءزج ميوقت ىلع ايبسن ةرداق ،رييغتلا لبق ام نمز تقبس
 يقارعلا عمت±ا اÈ بيصأ ةيسفن ةلاح ،لبقتسملا نم فوخلاو ةلزعلا ىلإ ليملاو رجضلp روعشلا عم فدارت سأيلا هيف :يباحسنا
 ىلإ نيلايم ،ماع عفن وأ ،ررض نم ثدحلا هببسيس امو ،ثدحيس ام نورظتني ،نييبلس نوريثكلا حبصأ ىتح هئانبأ نم مومعلاو
 .ريمضلا عجول ابنجت ،ءيش لكب فافختسالا
 عيمجلا نأكو ،راض وه امو ديفم وه ام نيب ،رضاحلا تاعلطتو يضاملا عئاقو نيب ةايحو لمع ملاعمل حوضو مدعو ٌحجرÙ :يماهيإ
 نيب ةفاسملا تحبصأ ىـتح ،لمعلاو ةفيظولا يف ءاقبلاو شيعلل ةديحولا ةقيرطلا هنأ ،مهلوح نـم لصحي امب مهفافختسا يف نومهاو
 قارعلا يف هركذ قوفي ،تايبدألا يف رشنيو سلا±ا يف الثم ركذي يذلا لمعلp صالخإلاف ،ةيقطنم ريغو ةديعب ا²اقيبطتو ةبغرلا

 ،هراطإ يف أفكألاو بسنألا رايتخاو ،اهنم يأ يف لصحي امع ريثكب لقي هتاقيبطت طسبÇ ديقتلا نأ الإ ،ملاعلا لود يف ركذي ام عيمج
 ةصرفلا حنست امدنعو ،عيمجلا هترورضب يدانيو عيمجلا هرقي ،ةلودلاو ةرئادلاو لمعملاو ةسسؤملا ةرادإ ىلإ بسانملا لوصول ةيملع ةليسو
 لاح يÇ ،رخآلا لدب مهدحأ عضول ةيعرشلا ريغ لبسلا لك مادختسا ىلإ كلذكو ،ضرفلا ىلإ ىعسي هيف افرط مهدحأ نوكي نأل
     .لاوحألا نم
 ايندلا دودحلا دنع ،قارعلا يف اهومن فقوت دق ،همدقتو هروطت عمت±ا يف اهدوجو لفكي يتلا رضحتلاو جضنلا ملاعم نأ ذإ :يكاردإ
 يه ملاعملا كلت نإ نويسايسلاو نويداعلا ءانبألا كردي نأ نود فلختلا لصحف ،ةقباس نيوانع يف نيبم امك نينسلا تارشع ذنم
 ىلإو ،نسحألا ىلإ لاقتنالل عمت±ا لهؤت يتلا يهو لبقملا هكولس يف ءوسلا ضارتفا لبق ناسنإلا هيخأ مهف ىلع ناسنإلا دعاست يتلا
 يف كشلا نم صلختلا ىلإو ،ينامكرتلا ةراثتسا نود هتاعلطت دودحل يدركلا مهفت ىلإو ،هتاعلطت مهفتو يدركلا هاخأ يبرعلا لوبق
  .ريدقتلاو مكحلا

 ام اذإو ،لصحي ام كاردإ ىلع ارداق م�اسنإ هيف دعي مل يذلا ،يملاعلا نمزلا جراخ نوشيعي هلهأ نأكو كلذك سيل قارعلا يف هنإ
 .هتاعبتو همالآ لمحت عيطتسي ال هنأل ،هب فختسي هضعب كردأ

 عم تلعافت وأ ،تقتلا ،ءادألاو ةرادإلا لاجم يف ديقعتلا ةد�ز يف اهعيمج وأ ،اهضعب ببست فافختسالا نم تالاح كلت
  .تالا±ا مظعم يف ٍندتم ءادأو زاجنإو ةكبترم ةفيعض ةرادإ تنوكف ةروكذم ىرخأ لماوع نم رثكأ وأ ،دحاو

 زواجتلا ةحاسم ةد�ز ىلإ امتح يدؤيس ،ةيبناجلا هرÞآ ىلإو هيلإ تافتلالا متي مل اذإ لامهالا دح ىلإ فافختسالا وأ ،هفسلا نإ
 ناذللا امهو ،عمت±او ةلودلا ىلع ابلس سكعنتسو ،بارطضالل ىرخأ تاهجوتو تاهاجتا عم امتح لعافتت يتلا ،ديقعتلاو أطخلاو
 .راسكنالاو عدصتلا ىلإ ةضرعو نينهاو اهلالخ نايقبي ،ةجرح لاقتنا ةلحرم ناشيعي
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  ثلاثلا لصفلا
  يرادإلا بارطضإلا رSآ
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 يف ةفلختملا وأ ،تناك رضحتملا برغلا ىصقأ يف ةمدقتملا ،ةيرشبلا تاعمت±ا نم عمتجم يأ يفو ةرادإ ةيأ ،ةرادإلا يف ضرتفي
 نوكت نأ دبال اهعيمج ،م�ألا رباغ يف هنع ةديعب وأ ،نآلا نم ةبيرق تناك يتلا ةنمزألا نم نمز يأ يفو ،رخأتملا قرشلاو ايقيرفأ طسو
 تاهجوتب عمت±ا يف نيينعملا راعشإو ةرطيسلاو ميظنتلا ةموميدل نسحأ اصرف رفوت يكلو ةيرادإلا ةيلمعلا نأ ذإ ،ةهيزن اهلمع يف
 ايلعلا ا�²وتسم نوكت نأ دبال ،ررضلا ليلقتو نيناوقلاو طباوضلp مازتلالاو ،لدعلاو ةاواسملا عابتÊ ةلودلا تاسسؤمو ةموكحلا
 ميقلل بيرختو ،لعافتلاو طبضلا يف لمعلا تايضتقمل ريمدت ينعي ةهازنلا مدع يأ ،اهنم سكعلا نأل ،ةهيزن اهنع ةلسلستملا تارادالاو
 .ةددعتملا هناكرÇ عمت±ا مده ىلإ مث نمو ،ءادألاو ةرادإلا فاعضإ ىلإ دهمت يتلا سوفنلاو

 نيمزتلم كلذك اونوكي نأ دبال ةسسؤم وأ ،ةرئاد يأ يفو اودجو امنيأ اهيفظوم نأ يأ ،اهماهم ةيدÙ يف ةصلخم نوكت نأ دبالو
 عمت±او ةلودلا ةرادإ ةدايق يف اومهسيو ،ةيحضتلاو ةرباثملاو صالخإلا يف هب ىدتقي الاثم اوطعي يكل ،هل نيصلخم ،مهلمع طباوضب
 ،ةرادإلا ةعيبط هيوشت ىلإ دوقي ،ماعلا لاملp ريذبتو ةلودلا ةمرحل قرخو ةنامألا ىلع زواجت اهنم سكعلا نأل ،يقرلاو مدقتلا ققحي امب
 .عمت±او ةلودلا ريمدت مث نمو ءادألاو

 ،ماعلا حلاصلp نيمزتلم اونوكي نأ اهيف نيينعملp ضرتفي يأ ،اهلمع لاجم يف اينطو ةنيمأو اينهم ةمزتلم نوكت نأ دبال كلذكو
 ،جاتنإلا تاقفن نم اوللقيو ،ماعلا لاملاو ةلودلا تاكلتمم ىلع اوظفاحي ىتح ،ةيصخشلا مهحلاصم ىلع ةماعلا ةحلصملا اومدقي يأ
  :ىلإ طقف ةقيضلا ةيصخشلا ةيوازلا نم ةعفنملاو لمعلا ىلإ ةرظنلا يدؤت ذإ ،رضم اهلاجم يف سكعلاو ،مامألا ىلإ داصتقالp اوعفديو

 .ةقرسلاو زواجتلا باوبأ حتف
 .لايتحالا قيرط يف ريسلا
 .ججحلا عضو تاهجوت نم راثكإلا
 وأ ،اÈ لالخالا حسفي يتلا ،عمت±ا ميقو ريياعمب لالخإلا ىلإو ،ءادألاو ةرادإلا يلاجم يف بارخلاو  ىضوفلا ةعاشإ يف مهست يتلا

 .ةلوبقملا ريغ لامعألا كلت لك باكترا ىلإ لا±ا اÈ لالخالا يطعي
 رظنلا دنع ،ةحيحصلا ةرادإلا تايطعم يف ةدوجوم نوكت نأ ضرتفي ،ةروكذملا ةنامألاو مازتلالاو صالخإلاو ةهازنلا صئاصخ نإ

 امك دالبلp ضوهنلا ىلع ةرداق ،ةلعاف عمتجمو ةلود ةرادإ نيوكتل ٍفاك ريغو ليلق اهدوجو نأ سملتن ةيقارعلا ةرادإلا طيحم يف اهيلإ
 بصت بابلا اذه يف روكذم امبسح ةرادالا هذه اÈ تِمسو اهريغ ىرخأ ةيبلس صئاصخ نأ اه�إو دجنو ،نآلا ةبولطملا ةجاحلا يه
 لمعلا لبسو ،يرجت يتلا ثادحألاو اهدصر لالخ نم صئاصخ يهو ،ةبسانملا ةرادالا نيوكتل ةيافكلا مدعب ةلصلا يذ هاجتالا يف
 ةداع ليلق ريغ دنع تحبصأ ىتح ،نيفظوملل ماعلا كولسلا يف تعاش دق اهتيبلاغ نأ نيبتي ،ا²اسسؤمو ةلودلا رئاود يف لماعتلاو
 .تاذلا مول مهلخاد يف ريثي نأ نكمي ،أطخ وأ ازواجت اهيف نوري ال ،ماهملا ةيدÙو لمعلا ءانثأ يف مهمزالت

 .نيرخآلا مول نم ةيشخ اهدوجو يف نوسحي الو
 لبقتسملا يف هليدعتب لمأ الو ،رضاحلا تقولا يف هتشقانمل لاجم ال ،هعوقو موتحمو عقاو لعفو لصاح ليصحت مهضعب دنع يه

  .بيرقلا
 ،لوه±ا نم جرفلا راظتنأو بقرتلا فقوم يف ءاقبلا نم ريض الو ،هنم دضلp فوقولا نم ةدئاف ال مالستسا ،نيرخآ دنع يهو   
   .لاوحألا نم لاح يÇ هتمواقم يف ريكفتلا نكمي الو

 ضرع حمسي ،زاجنالا مكو اهيفظومل يلعفلا ءادألاو ةماعلا ةرادإلp قلعتي امل ،متعملا اهبناج يف ةلاحلا وأ ،ةروصلا يه اذكه
  :يف تببست ةد�ز يهو ،باجيإلا ريداقم ىلع اريثك ديزي اهيف بلسلا ةبسن نأ ىلع ديكأتلp ،اهلاجم يف ةروكذملا دهاوشلا

  .عمت±او ةلودلل ةماعلا ةرادإلp اريثك ترضأ رÞآ كرت
  .ءادألاو زاجنإلا ت�وتسم يف يدرتلا ةدش نم تداز
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  .بولطم وه امك ةيقيقحلا ةيطارقميدلا ةلحرم ىلإ قارعلا لقنل ةبولطملا ءانبلا ةداعإ ططخ مامأ اقئاع تلكش
 لوصح يف تببست ،ةيضاملا ينامثلا تاونسلا يف اÈ تمسو ةرادالا نإ وأ ،ةرادإلا تمسو ،ةيبلس صئاصخ مومعلا هجو ىلع ا�إ    
 عدصتو ،يفيظولا ءايعإلاو ،لاملاو دهجلا يف ريذبتلاو ،ةرطيسلا نادقف :ةيتآلا بناوجلا يف ةلثام هرÞآ تلاز امو تناك يرادإ بارطضإ
 .يفيظولا ءانبلا

  .ءادألاو ةرادإلا لاجم يف لصاحلا بارطضإلا ةلاح نع حضوأ ةروص ءاطعإل مزاللا ليصفتلا نم ردقب اهتشقانم متتس نيوانع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

 ةرطيسلا نادقف
 

 ةرطيسلا ىلإ تاسسؤملاو رئاودلا جاتحتو ،ا²اسسؤمو اهرئاود ىلع ةرطيسلا نم ردق ىلإ عمت±او ةلودلا ةرادإ يف ةموكحلا جاتحت
 هتالاعفنإ ىلع ةرطيسلا ىلإ فظوملا جاتحيو ،ةبولطملا جماربلاو ةموسرملا فادهألا قيقحت هاجتp لمعلا رارمتسا نامضل اهيبستنم ىلع
 نم ددعو دادغب يف لصح امك ةرطيسلا رايعم لتخأ ام اذإ هنأ دكؤملا نم حبصأ ىتح ،يفيظولا هطيحم عم لماعتلا ىلع ارداق نوكيل
 لكشلp اهرييستو اهمعدب ةليفكلا ا²امزلتسم ضعب يف اروصق ةجيتنلا نوكتس ،رييغتلا تبقعأ يتلا ينامثلا تاونسلا يف قارعلا ندم
 ام نهارلا انتقو يف ةرطيسلا بناوج يف احوضو رثكألا روصقلا ناكو ،زاجنالاو ءادألا ت�وتسم يندتو ةرادالا يف للخ يأ ،حيحصلا
   :ةيتآلا بناوجلp قلعتي

 طابضنالا .1
 فعض كانه نأ ينعي ،ةيرادإلا لصافملا ضعب يف ثارتكالا مدع لالخ نم وأ ،ادمع رماوألا ذيفنتو رادصإ ةلسلس عطقُت امدنع

 ةقحاللا لمعلا ةبجو يف هليمز غلبي ال يدودح عمجم يف ةيسنجلاو رفسلا عبتي افظوم نأ لصحي امدنعو ،يرادالا طابضنالا يف
 حمس يطابضنالا لا±ا يف بيست كانه نأ ينعي ،دمعتم ريغ وأ ،ادمعتم دالبلا ىلإ بناجألا لوخد ددصب ةديدجلا ةرازولا تاميلعتب
 قطانملا يف لمعت مهل �الخ قيرط نع اقيسنت وأ ،اضرع تاعاسلا كلت يف مهلوخد فداصت ،دالبلا ريمدتب اومهسأ نيهوبشم لوخدب
 .تالاح اذكه لثم دصرت ،ةيدودحلا

 مازتلإ مدع كانه نأ ينعي ،يناثلا مويلا ىتح ،ريطخ مرجم ىلع ضبقلا ءاقلإ رمأ ذيفنت ،ةطرش زكرم يف طباض رخؤي امدنعو
 سأيلا ةلاح اوثبيو ،زاجنإلاو لمعلا ىلع ثحلا يف ةموكحلا تاهيجوت نوفظوم هفَسُي امدنعو ،دالبلا جراخ هبورÈ حمس يطابضنإ
  .بارطضالاو ىضوفلا ءارشتسإ ىلإ تدأ ةيلوؤسملp روعشلا مدع ىنعي ،اهعم لماعتلا ىودج مدع نم طابحإلاو

 ،ديكأتلا ةماود يف ىلعألا ةرئادلاو م²رئاد اوعضيل ةعباتملا قايس نع اهئافخإ وأ ،ةيمسر بتك قيزمتب نورخآ نوفظوم موقي امدنعو
 ،هتفيظو نم بره موي يذلا ةيلخادلا ةرازو يف تاريفستلا مسق يف لمع يذلا )ح( ديسلا لثم ،ذيفنتلا مدع بابسأ نع شيتفتلاو
 زكارم ىلإ تاريفستلا نجس نم نيمهتم ريفستل اهددصب عيرس ءارجإ ذاختإ بولطملا ةيمسرلا بتكلا تارشع هيف تدجوو هبتكم شتف

 ةيمالسإ تاعامج عم ةدوجوم تناك هل تاقالع نأ ،اقحال هعوضوم ةعباتم نم نيبتو ،ىرخأ تاظفاحمو مكاحم ىلإو دادغب يف ةطرش
 .ايعوبسأ رالود يتئام غلبم ءاقل ،عوبسأ نع لقي ال  امب ريفست رمأ لك ريخÙ ةمهمب هتفلك ،ةموكحلل ةئوانم

         .نجسلا يف لصاحلا كابترالاو سدكتلا رمÇ قيقحتلا رثإ هبوره ىتح نيلصاوتم نيماع ةليط لاونملا اذه ىلع لمع دقل
 ققحي �اكم عراوشلا ةفصرأ نومدختسيو ،ت�دلبلاو ةمصاعلا ةنامأ يفظوم تاميلعت نايصعل نولوجتملا ةعابلا هجوتي امدنعو

 م²ارايس فوقول �اكم ةماعلا تاحاسلا لالغتسا يف ةرجألا تارايس وقئاس لعفي مهلثمو ،نوؤاشي امك ءارشلاو عيبلا يف م²ابغر مهل
 نم راتمأ ةدع عاطقتسأ يف ةرضخلا ةعpو ،نوديري امك مهلاحمل ةلباقملا ةفصرألل ةبسنلp ةيراجتلا لاحملا باحصأو ،نوهتشي امك
 ريفوت يف مهسأو ةرطيسلا ةيلعاف نم للق ماعلا طابضنالا يف اللخ وأ ،افعض رسفت لامعأ اهريغو ،نوددحي امك م²ايطسبل عراشلا
 رمأ مسحو زواجتلا عنم هاجت% سيل ،2010 ماعل ةيباختنالا ةياعدلا يف اعوضوم لخد ىوتسم ىلإ بارطضالا ثودحل صرف
 ةموكحلا تناك رماوأ ذيفنت يف ثيرتلا رماوأ رادصإ ىلإ تارادإلا ضعب لبق نم هجوتلا ثيح سكعلا امنإو ،ىضوفلا ميظنتو ةفلاخملا
 ىلإ ءوجللا مدع ةرورض ةيباختنا لتك تنلعأ امك ،اهيلع زواجتملا ةلودلا كالمأ ضعب ءالخإل ةنسلا هذه نم ةرتف لبق ا²ردصأ دق
 تايضتقمو نيفلاخم مهبلاطم نيب قفوي الح هلعج نكمي ال يذلا ،نيزواجتملل لح عضو لبق نوناقلا مكحب ناك نإو يرسقلا ءالخالا
   .نآلا نم ةنس نيرشعل ماظنلا
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 ةيطبارتلا ةقالعلا .2
 تاتيقوتب لالخإلاو ،نيبستنملاو ةلودلا رئاود نيب ةماعلا تاقالعلا بيرختل ضعبلا دنع ةسوملم تاهجوت 2004 ماع دعب تأدب

 ةيادبلا ةعاس نع نورخأتي نيفظوملا نم امسق نأ رارقتسالا مدعو رتوتلp تمستا م�أ يف ثدحف ،ءاهتنالاو ةيادبلا يف يمسرلا ماودلا
 .تاريربتلاو ججحلا سفنب ،ماودلل ةررقملا ةياهنلا لبق ةرداغملا ىلع مهءالمز نوثحي نيرخآو .تاراجفنا لوصحو قرطلا عطق ةجحب
 م�وربجيف ،ينمألا عضولا فورظو ،زاجنالا ىوتسم ىلإ تافتلالا نود مهيفظومل فارصناو روضح طباوض ضرفب نوموقي ءاردمو
  .ةلودلp كلذكو ةسسؤملp فظوملا ةقالع جيردتلp تفعض ىتح .يئا� لكشب ةرئادلا كرت وأ ،ةبوقعلا لبقتو بايغلا ىلع

 نيفظوملاو رئاودلا نم نيقابلاو ،اهل ٍداو يف ةلوزعم ةموكحلا نوكت نأل اعفد كانه نأك نيبت تارشؤم اضيأ ماعلا كاذ يف تأدبو
 مهيبستنم اوغلبي مل ،بعشو ماسقأو رئاود ءاردمو .ةموكحلا تاهيجوتل ةباجتسالا مدعب ءارزو مايق رركت ىتح ،مÈ صاخ رخآ ٍداو يف
Çوأ ت�ايب عمج وأ ،ططخ ذيفنتب عورشلا اهيف بولطملا ايلعلا مهعجارم رماو Ùطرف نم حبصأ ىتح .ةددعتم ججحب اهذيفنت ريخ 
 نم ديدعلp تبلا وأ ،ذيفنتلا ةيعفاد يف رثأو ،اهعم ةيلدابتلا مهتقالع فعضأو ،ةلودلا نع نيفظوملا نم اريثك َلزَع اكولس هراركت
  .نايحألا ضعب يف اعيرس زجنت نأ ضرتفي يتلا تاحرتقملاو رماوألا

 رارقلا .3
 وأ ،رارقلا ذاختا يف ا²ردق نم تللقو ،ناونع نم رثكأ يف نيبم امك ةرطيسلا يف ةلودلا ةردق تازواجتلاو ثادحألا تفعضأ دقل

 قلقلا فورظ لظ يف ،نيفظوم مايق ةريثك نايحأ يف ىرج ذإ ،رقتسملا ريغ عقاولا عم لماعتلل هدوجو ضورفملا اهرارق ةوق تفعضأ
 ةصاخلا مهثيداحأ يف قرطتلاو ،ىلعألا تاسسؤملا تاهيجوت مارتحا مدعب ،ةتلفنملا ةيرحلاو حاتفنالا تاهاجتاو ةيضاملا تاونسلل ةدئاسلا
 نم دكؤملا هلوصح معدو ،هثودحب اكوكشم ناك نإو اهضعب ركذ يف عسوتلاو تازواجتلاو ءاطخألا ىلإ اهجراخو بتاكملا لخاد
 ىضفأ هوشم لكشب يضاملاو رضاحلا نيب ا�وغوصي يتلا ت�راقملاو ،مهدنع نم ا�وعدتبي يتلا ةريثكلا ججحلاو ةلثمألp مهرظن ةهجو
 بناج ىلإ مهنم ريثكلا هجوت دقف ،يسفنلا دشلاو بعتلا ةلاح نوشيعي سانلا نألو ،ةرطيسلا ىلع ا²اردقبو ةموكحلا ةوقب نعطلا ىلإ
 ىتح ،لاقي امل ينالقعلا يصقتلاو ليلحتلا ىلإ ةجاحلا نود هب مهنم مسق رثÙ وأ ،اورثÙ راركتلpو سيفنتلا نم عونك لاقي امل دييأتلا
 ةموكحلا تتpو ،مهلوقع يف ةموسرملا ةلودلا ريغ نيريثكلا رظن يف ةروكذملا ينامثلا نم ىلوألا ينسلا لالخ ةيقارعلا ةلودلا تحبصأ
 ،ةهوشم هبتكم يف ةموكحلا لصافم مهأ دحأ فظوملا ةروص تحضأو ،مهيضام يف ةفورعملا ةموكحلا ريغ يه مهرضاح يف ةدوجوملا
  .لبق نم ادوهعم ناك امك مارتحp هدوجو ىلإ رظنت نأ �ايحأ بعصي ،ةميقلا ةليلق

 صيخشت لصح ذإ ،نيفظوملا رابكو ءارزولا نم اضعب هتاودأ تناك ،رخآ عون نم فعض عم تنمازت ،فاعضإو فعض ملاعم ا�إ
 نأ نود ،ةموكحلا ناكرأ ضيوقتو بيرخت ىتح وأ ،ةرادإلا لمع ةقاعإ �اون هلقع �انث يف لمحي ،رئاودلا نم ةرئاد يف فظوم دوجو
 ةيبزحو ةيفئاط تارابتعال وأ ،�ايحأ ةصصاحملp قلعتت تpاسح ببسب هريصمب تبلا وأ ،هتيحنت نم ينعملا وأ ،ريزولا كلذ نكمتي
 ضعب ماق ذإ ،هثودح ادمعتم ناك هبناوج ضعب ينمأو يرادإ للخل اعقاو ةيضاملا ينامثلا نينسلا فصتنم اهببسب نوكتف ،ىرخأ �ايحأ
 دصقب ةيركسعلا ةدحولاو ةرئادلا سفن يف مهل ءالمزل ام² اوقفلو ،ةيقالخألا ةينهملا ريياعملا لك زواجتب نيدمعتم طابضو نيفظوم
 لجأ نم ،ةموكحلا نم دضلp نيحلسمو نييباهرإ ىلإ نيفظوملا نم مهئالمز نيوانع اومدق رخآ ضعبو ،ةددعتم ضارغأل مهئاصقإ
 ةبيرق ىرخأ رئاود وأ ،مهرئاود عقاوم تايثادحإ مهضعب مدق كلذك ،مهنم نيمهملا لايتغا وأ ،ةفيظولا كرت هاجتp مهيلع طغضلا
 ،ةيفئاط عفاودب مهبناج نم عربت وأ ،عوفدم نمث ءاقل ةيداعم تاهج ىلإ تامولعم اوبرس نيرخآو ،ت�واهلp اهفصق ةيلمع ليهستل
 ،مهنيوانع ةفرعمو م²اكرحت دصرو مهيبستنم نع تامولعم برست نم 2005 ماع ةيلخادلا ةرازو يف اطابض تريح لامعأ اهريغو
 ،بعشلا بعلمو ةضهنلا يف تارايسلا ضراعم نم ابيرق ةرازولا ةيانب ىلع ت�واهلp يمرلا حيحصت يف ةقدلا كلتل رثكأ م²ريحو
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 نم ةطرشو نويندم نوبستنم هب موقي ت�واهلا يمرب صاخلا حيحصتلا اهنيبو لامعألا كلت مومع نأ ىلع ةعباتملا دعب اولصوت ىتح
 .ت�وتسملا ىلعÇ ةموكحلاو ةرازولل ةفورعم ةيتايشيلم ةهج ىلع نوبوسحم مهو ،ةلاقنلا فتاوهلا قيرط نع ةرازولا

   .باسح نم رثكأ هذاختال بسحيو ،الهس سيل فقاوملا نم ديدع يف هذاختا تلعجو ،رارقلا تفعضأ ثادحأ ا�إ
 ةنامألا .4

 ديدعلا كبرأ يسايس ميمستل عقاو نوكتف ،اهيف نيمهملا نم برقتلاو ةطلسلp درفتلp نيبغارلا ددع دازو ،نوككشتملا طشن دقل
 تاروصتو تامولعم اولقن ،نينمتؤم ريغ ةينمأ اهنيب ةمهم رئاود يف نيفظوم نأ ذإ ،تارارقلا ضعبب لخأو ةلودلا تاسسؤم نم
 تاردقب ،اهيف ةموكحلا اومهوأ ،ةبوصنملا اهخوخف يف عوقولp وأ ،ةداضم ىوق عم قيسنتلp ايلعلا مهعجارم ىلإ ،أطخ تاليلحتو
 تادرفم نيب نم ناكو ،أطخ نمز يف أطخ تارارق ذاختال اهوعفدف ،اهيف ىلاغم ىرخأ وأ ،ةرثؤم ريغو ةفيعض لصألا يف يه اهودعل

 ةسمخل اموجه نأ اهدافم ،2009 ترركتو 2006 فيص ةلجعتسم تمدق تامولعم ،لاثملا ليبس ىلع هذه ةنامألا ةنايخ
 قيقدتلا وأ ،�رابختسا اهصيحمت نود ةلودلا يف ايلعلا تاهجلا ىلإ تلصو ىتح ،ءارضخلا ةقطنملا ىلع عوقولا كيشو يثعب فالآ
Êنع �وفش اهلق� نم راسفتسالا وأ ،ايلقع اهتشقانمو ايلعف اهلوصح ةيناكم:  

 عورش طاقن ىلإ ةقرفتم نوكت نأ ضرتفي يتلا ،اهئباخم نم موجهلp اهمادختسا ضرتفملا تادعملاو ةحلسألا لقنو ءافخإ ةيفيك
  .؟ايلمع ةبراقتم نوكت نأ ضرتفي

 لكل ةرطيس طاقنب ةسورحملاو تيركنوكلp ةجيسملا دادغب عراوش يف ريبكلا ددعلا اذه ىلع ةيدايقلا ةيحانلا نم ةرطيسلا ةيفيك
 .؟رتم ةئام

 ضعب تماقف ،اهددصب رارق ذاختإ ىلع ثحلاو ،ةبيرلاو ةيشخلا تالاعفنp ةبوحصم ايلعلا تاهجلا ىلإ تعفر ماخ تامولعم ا�إ
 نأكو ،ةلصتم لايل ةدعل يبصعلا دشلا ةلاح يف ءاقبلاو ،تاسارحلا فيثكتو ،رذحلاو ةطيحلا تاءارجإ ذاختp ،اهبناج نم تاهجلا

 .ديدج نم تماق دق pرح
 ،هدعب تءاجو هتقبس ىرخأ ثداوح نيب نم ،ةيفيظولا ةنامألp لخم ميمست ةيلمع هنأكو يحوي ايقطنم هتشقانم دنع ثداح هنإ

 ضرتفيال ،ةينمأو ةيركسعو ةيملع تاءافك نع ءانغتسالا ىلإ ةموكحلا تعفد ،ةطلسلا نم نوبيرق نورخآو نوينمأ لاجر اهانبت
 م�أكو ،ةساسح رئاودب لمعلا وأ ،ثعبلا بزح ىلإ ةقباسلا تاءامتنالا ججحب ،ءانبلا ةداعإو برحلا فورظ يف اهنع ءانغتسالا
 ،نييثعبلا نمز مهتلود ةمدخ يف اولمع نييثعب ريغ وأ ،نيهيزن نييثعب اوناك نم ،اهنم ابيرق رمي ال ةهجل اركح مكحلا نأكو ،نييقارع اوسيل
   .�اونلا تنسح نإو عفنلا نم رثكأ ةلودلp ترضأ ةنامألا ةنايخ نم اعون هذه تناكف

 نكمتت نأ نود ،مهرئاودل ةماعلا ةحلصملا ىلع ةيصخشلا حلاصملا مهليضفتب ،ةنامألا اوناخ رابك نيفظوم نأ اضيأ لجست امك
 قرخو زواجتلp ،مهلثم ةنامألا ةنايخ ىلع نورخآ نوفظوم عجشتف ،عدرلا نم يميقلا عمت±ا ماظنو يئاضقلا زاهجلاو ايلعلا ةرادالا
 بئارض ٍشترم فظوم ىغلأ نأ لصحو ،ةراجتلاو نكسلل ةلودلا تاكلتمم لالغتسال نويداع س� كلذك عجشتو ،ةطباضلا نيناوقلا
 نيلواقم عم قافتالp ةلودلل اضاقنأو تاودأو داوم عpو ،ةفلó داوم داريتسp رخآ حمسو ،تاكرشو لماعم باحصأ ىلع ةقحتسم
Çلبقو ،راعسألا سخب Þو ثلÞآلا بير²و دالبلا ىلإ نييباهرإ لوخدب حمست ةروزم قئÞةظحل هينيع ةطرشلا يف طباض ضمغأو ،ر 
 ةهج ىلإ �رس ةفنصم تامولعم هليمز عpو ،شيتفت ةطقن زاتجيل حلسم عم يركسع لهاستو ،نجسلا نم يباهرإ وأ ،مرجم بوره
 لوصح يف مهسأ ةيفيظولا ةنامألل ينايخ كولس ملاعم اهريغو ،تارالود ةدع ملتسا نأ دعب ةقيدص مأ تناك ةودع ،اهتعيبط فرعي ال
 .نينس ينامثل ا²اسسؤمو ةلودلا كبرأ ،فادهألا ضعب قيقحتو ذافنلل الاجم نويباهرإلا هيف دجو ،يرادإ بارطضا
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 نادقفلا تاعبت
 ةجردب ةلودلا رئاود يف لصحت تلاز امو ،رييغتلا نمز نم ينامثلا ينسلا يف تلصح اهريغ ىرخأ كانهو تركذ يتلا ةلثمألا نإ

 اهرئاود ىلع ا²رطيس طسب يف ةموكحلا ةزهجأ ةردق نم فعضأ لاحلا ةعيبطب اهلوصحو ،قباسلا نع اهاراركت بسنو ا²دش لقت
 تقولا تاذ يف للقو ،سانلا لوقع يف ةيرادإلا اهتيلمعو ا²روص هوشو ،كلذ قيقحت يف اهيعاسمو اهتبغر نم مغرلا ىلع ا²اسسؤمو
 يف ةأدابملا ىلع رداقلا ريغ عافدلا فقوم يف اهعضوو ،ةيعامتجالاو ةيسايسلا اهجماربو اهعيراشم ذيفنتل بولطملا معدلاو دييأتلا نم
 الدب ىرخأ تاهج ىلإ ءالولا لوحتب رخآلا ضعبلاو يفيظولا ءايعإلp اهيفظوم ضعب باصأو ،ثادحأ نم اÈ طيحي ام عم لماعتلا
 نأل ،تتشتلاو ةقرفلا نم اديزم ةينÞ ةهج نم نوكو ،ءانبلا ةداعإو لاقتنالا عيراشم ذيفنتل ةموكحلا ططخ قاعأ امم ،قارعلا نم
 ىلع بازحألا هببسب تيوق اهجوت ،ةيفيظولا هلكاشم لحو يرادإلا هعضو معدل ذوفنلا بحاص ىلإ هجوت ،رييغتلا ةيادب يف فظوملا

   .حالصإلاو لولحلا ميدقتو ةرطيسلاو طبضلا طسب يف ةموكحلا ةطلسل ةضورفملا ةوقلا باسح
 ،تلطعت يتلا عيراشملا ذيفنت ىلع ابلس تسكعنا ةيدعاصت ةد�ز يف ةيداملا رئاسخلا مك أدبو ،ءادألا فعضو زاجنإلا لق ةلصحملpو

 ةيلمع ةدايقل ةموكحلا ديب ةادأك ةرادإلل هجوملا لشفلp ما²الا رمتساو ،عمتجملل ةيونعملاو ةيسفنلا ةلاحلا تعدصتو ةلاطبلا تدازو
 ،ةموكحلاو نطاوملا نيب ةفاسملا دعبأو ،ماهملا زاجنإ يف زجعلاو ةرطيسلاو ةرادإلا عوضوم يف طبختلا ةريتو نم فعاض امم .لاقتنالا
 ملاعمو ةراضحلا نع اديعب ،يضاملا نرقلا تانيرشع شيعت ،قارعلا ندم نم اريثك نأكو ،لاجم نم رثكأ يف ىضوفلا ثودح ززعو
 ريغو رشابم لكشب تمهسأ يتلا ،يبلسلا يفيظولا كولسلا تاداع نم ازيح تذخأ ،ةيبلس صئاصخ ترهظ ىتح ،كارحلاو ريوطتلا
 .ا²اسسؤمو اهرئاود ىلع ةموكحلا ةرطيس فاعضÊ رشابم

 
 ةيلوئسملا لمحتي نم

 رييغتلا ةيادب عم اهريثÙو اهعاستإ ت�ادب تناك ،ةليلق تسيل ةعسب يرادإلا كولسلا يف تنوكت يتلا ،ةروكذملا صئاصخلا نإ
 ةيندملا هترادإ اÈ تماق تالواحم لالخ نم اهلوصح عاستا يف ةيرابتعالا ةيلوؤسملا نم امسق هبناج نم لمحتي يذلا ،لالتحالاو
 مزاللا جضنلا يف ينمزلا لماعلا ىلع ازواجت ،قارعلا ىلإ يكيرمأ يفيظو كولس طباوضو ميق لقنب ةينلا نسح ضارتفأ عم ،دالبلل
  .تالفنالا نم ةلاح عوقو يف ببستف ،باعيتسالل

 ثيثحلا يرجلا وأ ،لالتحاك هدوجول يرهاظلا دييأتلا هماوق ،ايلعلا فئاظولا ضعب ىلإ رايتخالل صاخ رايعم دامتعا لالخ نمو
 ىلع ليصحتلاو بسكلل ،يزاهتنا قباست دعاوق ىسرأ يذلا ،صاصتخالاو ةءافكلاو ةردقلا ريياعم ىلإ ماكتحالا نود هدوجو ءارو
 .نيوكتلاو ةمدخلل ةحيحصلا ئدابملا باسح

 اهبناج نم ةيقارعلا ةموكحلا تاسسؤم لمحتت ،ينامثلا تاونسلا نم ةليوط ةرتف اهدوجو رمتسا يتلا ةيبلسلا صئاصخلا كلت نإ
 نمألا �اضقل ليلقلا ريغ اهدهجو اهتقو نم تزرفأ نأ دعب ،بسانملا لحلا داجيإو ،أطخلا صيخشتب ةينعملا اهرابتعp ربكألا ةيلوؤسملا
 يف اهولوؤسم لشف نأ دعبو ،ءانبلاو ةيمنتلا ةلجع عفدل ،لاملاو دهجلاو تقولا نم اردق اهؤاطعإ بولطم تالاجم نم هريغ نود
 ،دوقعلاو ةمهملا زكارملا ىلع اÈازحأ ضعب تذوحتسا نأ دعبو ،نيفظوملاو بعشلا ءانبأ نم مهريغل ةودق اونوكي نأ ايلعلا ت�وتسملا
 .نيرخآ عم ةيلوؤسملا اهلمح اريصقت ،اهلاجم يف ةرصقم ةموكحلا ْتدُع يتلا لامعألا نم اهريغو

 ،اهلوصح راشتنp ةلصلا تاذ ةيلوؤسملا نم ًاءزج مهتهج نم رييغتلل نوئوانملاو نويباهرالا لمحتي ةددعتم ةيبلس صئاصخ ا�إ
 ،ذيفنتلا يف اهل تاودأك اهيفظوم نع ةطباض ةطلسك اهلزع لالخ نم ،ايلخاد ةموكحلا طاقسإل احالس اهمادختسا اولواح امدنع
 .ةحاتم ةصرف لوأ يف اهيلع زاهجإلل بارطضالاو ىضوفلا ةعاشإو ةرطيسلا يف ا²ردق فاعضإو
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 ىلإ اهدارفأ ضعب لخد نأ دعب ،ةيلوؤسملا نم رخآ ًاءزج ،قارعلا يف ترثاكت يتلا تpاصعلا لمحتت ،نييباهرالا كئلوأ عمو
 ةرطيس فاعضإل اهاوس اودجي مل ةقيرطب ،لامعألا لاجرو نيفظوملا زازتبأل ،ةيموكح تاسسؤمو شيجلاو ةطرشلاو نمألا رئاود
 يف ةفيظولا ةطلس قوفت ةرÞإلا ةطلس اهل تايفام نيوكت هاجتp عفدلا مث نمو ،رادتقاو ةيرحب اهيف نوكرحتي ءاوجأ نيوكتو ةموكحلا
 .ريثأتلا

 ضعبب درفت يذلا يقارعلا عمت±ا مهنيب نيرخآ ،هالعأ يف نيروكذملا عم ةكراشم اهلوصح لمحتي روصقو للخ هجوأو لماوع ا�إ
 كلذك تيقب ا�أ دقتعي ،ةيعمجلا هتركاذ �الخ يف ةلثام تلاز ام ةصصاحملا يأ ةيضرتلاو ذاوحتسالاو ةمينغلا اهيف ،عابطلاو صئاصخلا

 ةلادعل اديحو الح تناك نإو يهو ،"ةنشارملا" ةيئاملا ةصصاحملا مادختسp الثم م²اعورزم يقس يف هوحالف جرد ،يعارز عمتجم هنأل
 نع ةمجانلا لتقلا ثادحأو ،ةيئاملا صصحلp دارفتسالا تالواحمب ءيلم ،يعارزلا هخيرó نكل ،ةكولمملا ضرألا ةحاسمل اعبت ،يقسلا
 امدنع ذإ ،نييسايسلا ةداقلاو ،نييعاطقالا رابكو نوحالفلا ىوتسم ىلع اريثك تلصح ثادحأو تالواحم يهو ،اهنينقت ىلع زواجتلا

 يذلا ديحولا رهنلا نم ةيئاملا ةصحلا لك لغتسأ ،هزنتلاو كامسألا ةيبرتو ةعارزلا يف ةيصخشلا هعيراشمل ةيناوضرلا نيسح مادص صصخ
 يف ةدوجوملا "ةصصاحملا" ةنشارملا ةداع ىلع ازواجتم ،هئيجم لبق ةعقاو تناك مهل صصح نود نيحالفلا تائم كرتو ،ةعطاقملا للختي
  .ةيقارعلا ةيعارزلا ةفاقثلا

 ساسأ نوكت نأ اهل ديرأ يتلاو ،يعارزلا عمت±ا ريياعمو ضرألا عوبر نيب نم تءاج يتلا رييغتلا دعب امل ةيسايسلا ةصصاحملا نإ
 نأ ،ةنسلا برعلا نم ديدجلا مكحلا ماظنل نيضراعملاو دضلp حالسلا ةلمح عنقُي يذلا عونلا نم ،ةيقارعلا ماوقألاو فئاوطلا نيب قفاوت
 مهئانبأ نم ديدعلا مادقتسا نم مغرلp ،ايبهذم هلوصح اودقتعا يذلا شيمهتلp روعشلا نع اديعب ةيسايسلا ةيلمعلا يف اوطرخني
 ماع ةيا� ىتح ةحلسملا ةضراعملا ةدش نأ الإ ،باختنالا يف ةيطارقميدلا تاقاقحتسالا جراخ ةيلوؤسملا منستو مكحلp ةمهاسملل

 ضعب نإ ىتح ،ةينسلا ةفئاطلا ةيبلاغ نيب هميمعتب ةصصاحملا مهست مل ديدجلا ماظنلp عانتقالاو ،ةصصاحملا هذه اهنم للقت مل 2007
 تيطعأ يتلا ةصحلا عم اهيف نوقفتي ال ،ةحيرص تارابعب اهنع نوربعي ،ىرخأ يحانم مهراكفأو مهئارآ يف اوهجتا ،ةفئاطلا هذه ءانبأ
  :لوقي نم مهنمف ،مهنم نيصصاحملا  عم الو مهل

 .ةينسلا ةفئاطلا نولثمي ال نيدوجوملا ءالؤه نأ
 .؟ةفئاطلل الثمم نوكي نأ نالف لوخ نم
 بسانت يتلا نكامألا يف فوقولا صرف ،مهيفقثمو مهيصاصتخأو مهؤاملع ةصصاحملا تدقفا يتلا ةعيشلا ضعبل رمألا اذكهو

 صئاصخلا رييغتو حالصالp مهل لمأ ال نأ ةرطيسملا بازحألا جراخ نم عيمجلا نقيت اهتقمبو ،اضيأ مه اهوتقمف ،مهملعو مهليصحت
  .نيرشعلاو دحاولا نرقلا لالخ ةدئاسلا ةايحلا يف روطتلا تامزلتسمو مجسنت ىرخأ ىلإ ةدوجوملا ةيبلسلا

 فظوملا اهدوجوب نقيتو ،اهعفن نم رثكأ اهررض هكاردإ نم مغرلا ىلع يقارعلا يسايسلا عمت±ا اهلبق ،قفاوت ةليسو ةصصاحملا نإ
 اهيفو ،ةيسايسلا ةيلمعلا ةرادإ يف ةلعافلا تاعامجلا اهنم صلختت مل لماعتلا يف ةقيرط مدختسأ ادابعتسإو املظ اهيف نأ يقارعلا
 ىلع ةيبلس تاداعو عابطك هيف ترثأ يذلا دحلا ىلإ ،ةدوجوم ىرخأ تايمسمب ملظلل ةيفرحلا ةسرامملا قيرط نع ضيوعتلp ةبغرلا
 .رييغتلا دعب ام نمز يف سانلا ةرادإ

 ةعانقلا ىدم ىلع لب ،ىرخأ عيسوت دنع الو ،ةددحم ةصح ىلع فقوتي ال ديدجلا قارعلا ءانب نأ لوقلا نكمي اهدصصبو
pةصاخلا ةعامجلاو ةيموقلاو ةفئاطلاو ةلتكلا جراخ نم قارعلا مكحي نأ ،هيف ةيطارقميدلا حمست يذلا ماظنل.  

 جاجتحالاو ريذحتلل يفكي امب عمت±ا يف هتكرح شماهو هملع مهضعب مدختسي مل نيذلا نيملعتملا ةوفص اضيأ مهعم اهلمحتيو
 ،نبزواجتملل ادئاق امبرو نيفرحنملل ارياسم مهضعب فرحنأ نيذلا ،نييعانصلاو راجتلا مهعمو .حالصإلاو ميوقتلل بسانملا لخدتلاو
 ىمح مهتباصأ نيذلا نيفظوملا مومع مهدعب نمو .ليصحتلاو حبرلا مك نم اوديزيل ةيهانتم ةءافكب لصاحلا غارفلا اورمثتسأ نأ دعب
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 هيف نودعتبي ديدج قيرط قش اضيأ اوعيطتسي ملو اهنم صلختلا اوعيطتسي مل ة�اعمو ضارمÇ رييغتلا ىضوفو ةرادإلا ءاطخأو راصحلا
 ريغ عمت±ا لعف دودر ىلإ نيملستسم ،بازحألاو فئاوطلا نيب مهضعب مسقت نيذلا نويعماجلا ةبلطلا مهنم ابيرقو .ميدقلا نع
 تاروطتلاو ثادحألا هنع رفستس امو لحلا راظتنp ،نيدعاصلا نم هريغ عم ةجرفلا لت ةمق ىلإ رخآلا مهضعب دعصو ،ةحيحصلا
ملا لمألا مهو

ُ
 أطخلp مهسوفن ثولتت مل ،نيعفدنم pابش م�وك ثادحألا ىلع ريثأتلا يف مهلعفل دوهشملاو حالصالا ةدايق يف هيلع لّوَع

 مهيلإ تلكوأ نيذلا ،نمألا لاجرو نييركسعلا ىلإ ةبسنلp لاحلا كلذك .داتعم وه امك شيعلا يف مهلهاوك لقثت ءابعأ الو دوجوملا
 مهضعب ىعسو ،زازتبالل ينطولا هحالس امدختسم أطخلا لحو يف مهضعب سمغنأ نأ دعب ،فورظلا رطخأ يف ةرطيسلاو طبضلا ماهم
 ال لاتق ناديم يف اديحو هنأ دجو ،حالصإلل يعسلاو زواجتلا دض مهنيب نم فوقولا لواح نم نإ ىتح ،لالغتسالا ىلإ رخآلا
   .ثادحأ نم هلوح يرجي امب رثؤم ريغ هنأ اضيأ هيف دجوو ،ةبرطضملا هسفن ىلإ هيف ةيامحلا نيمÙ ىلع ىوقي

 كلذكو ،1/7/2005 يف لالتحالا ةطلس نم عمت±او ةلودلا ةرادإ اوملتسأ نيذلا ،ددجلا نويسايسلا اضيأ مه�إو اهلمحتيو
 بيصنلا ايلمعو ايقطنم نولمحتي ةبختنملاو ةيلاقتنالاو ةتقؤملا ةموكحلا يف هدعب نم اوءاج نيذلاو ،ماع نم رثكأل هعم اولمع نيذلا
 ريزو وأ ،ماع ريدم ةيدايق ةيموكح ةفيظو ملتساو ةضراعملا فص نم ءاج يذلا مهضعب نأل هتاعبتو أطخلا يف ةكراشملا نم ربكألا

 ةرشاعلا دعب �ايحأو ةعساتلا ةعاسلا دعب بلاغلا يف روضحلا ثيح ،يمسرلا ماودلا تاعاسب لالخالا الثم هءاطخأ طسبأ تناك
 هتفيظو ىلإ باهذلا دوعتي مل ةينÞ قارعلا ىلإ ةدوعلا لبق هيف شاع يذلا عمت±ا يف هنأل ،ارصع ةعبارلا دعب فارصنالاو ،احابص
 تاعاس ىلإ احابص مونلا يف رارمتسالاو اليل ةعباتملاو رهسلا ضراعملا هلمع م�أ داتعا هنإ وأ ،الصأ اهيلأ بهذي مل هنإ وأ ،اركبم
 روـضحلاو اهرييغت نم الدبو ،كلت هتاداع نم ريغي نأ ديدجلا نمزلا يف ديدجلا بصنملا همالتسأ موي عطتسي مل اذل ،راهنلا نم ةمدقتم
 ،بتكملا هترداغم تقو ،ارصع ةعبارلا دعب ام ىلإ مهبتاكم يف نيفظوملا ءاقبإ يف اهضيوعت ىلإ هجتإ عبتم وه امك ةنماثلا ةعاسلا يف
 نمض ةنس نينامث نم رثكأ ربع ماودلا تاعاس هيف تددحت يذلا ،يقارعلا يفيظولا كولسلا ىلإو ةراحلا قارعلا ءاوجأ ىلإ رظنلا نود
 ببست دقف ،ىرخأ ءاطخأ عم ةنراقملp اطيسب ناك نإو أطخ اذهو ،رهظلا دعب ةيناثلا يف يهتنتو احابص ةنماثلا نم أدبت ةينمز ةرتف

  .ةيسفنلا ةيحانلا نم ريدملا وأ ،ريزولا ةرطيس فعضأ مث نمو ،هيلع مهرخÙ وأ ،يمسرلا ماودلا نع نيفظوملا نم ديدعلا بايغ يف
 نود اهيلع جرفتي يتلا زجاوحلا ةرثكو اهدسو قرطلا ةمحزو ،اهمقافت نم ليلقتلا ينعملا عطتسي مل يتلا تالصاوملا لكاشم نألو

Ùنع عاطقنالا ىلع نيفظوملا نم ريثكلا هيف تربجأ اعقاو تضرف ،اهلاجم يف لخدتلا نع هتزجعأ يتلا نمألا يعاودو ،اهطيحم يف ريث 
 ريزولا وأ ،ينعملا فظوملا نكمتي نأ نود ،ماودلا تاعاسل تباثلا ديدحتلا تاقايس جراخ اركبم ا²رداغم وأ ،م²اسسؤمو مهرئاود
  .يقطنم ريغ هنوك مازتلالا يف مزحلا نم

 زواجت نم نوفظوملا زجعو اهلح نم نويسايسلاو نوعرشملا زجع يتلا ةموكحلا نم فقاوملا يف سناجتلا مدع ةلكشم نألو
 ،ةفيظولا كرتل نييباهرإو مهتفئاط ءانبأ نم نيحلسم ديد² ىلإ نوضرعتي ةنيعم ةفئاط ىلإ نومتني نيذلا نيفظوملا ضعب تلعج ،اهرÞآ
 جيردتلpو ،ةينمأ ضارغأل روضحلا نع رخأتلاو ةرداغملا يف مهل حامسلp نيفظوملا كئلوأ عم نوفطاعتي ،رئاودلا كلت يف ءاردملا لعج امم
 ةداهش لمحي يدامرلا لهأ نم باش فظوم عم لصح امك .ةينمزلا هتاديدحتو هطباوضب مازتلالا نع ةشوشم ةروص يمسرلا ماودلا مدق
 يقيرط يف �أو يندهاش دقل لاق ببسلا نع هتلأس امدنعو ،اكبترم بتكملا ىلإ 2005 بآ رهش م�أ دحأ يف رضح ،ريتسجاملا
 دقو ،اديج ةلودلا نم ةضراعملا هفقاوم فرعأ يتقطنم نم باش ةيلخادلا ةرازول ةيسيئرلا تامالعتسالp ارام ةيريدملا ىلإ لوخدلل

 لبق ىفتخأ يذلا يمع نبا ريصم نع لاسأل انه ينأ روفلا ىلع هتبجأف ،انه يدوجو ببس نع هجول اهجو انحبصأ نأ دعب ينلأس
 .العف هنادقفب فرعي يذلا وهو ،هريصم فرعي دحأ الو رهشأ

 هتلأس امدنعو ،تكسي نل فوس ةحلسم تاهج عم هتاطابترÊ هوبشملا باشلا اذه نأل ،يقيقح رطخ يف نآلا هنأ دكأ دقل
 اهتلق يتلا ةجحلا يلهأ نقلأو ،امتح مويلا اذه تيبلا ىلا باهذلا يرورضلا نم :لاق ،رطخلا بنجتل ابسانم هاري يذلا لحلا نع
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 ةرم ةرئادلا ىلإ روضحلp هحرتقم ىلع ةقفاوملا تمت دقل .ايموي ماودلp ماظتنالا نود ةقطنملا يف ىقبأو مهعم سلجأو روكذملا صخشلل
          .بولطملا هدهج ةرئادلا ترسخ نإو ،موتحملا هبش ردغلا هتبنج ةقفاوم تناكف ،مظتنم ريغ لكشبو نيعوبسأ لك

 مهعتمت ببسب امبرو ،ةرادإلل ةيسفنلا لماوعلp مهتفرعم ةلق ببسبو ،ناملربلا اقحالو ةينطولا ةيعمجلا ءاضعأ نم نيعرشملا نألو
 عمت±ا حئارش يقابل هب ىدتقي الاثم اوطعي نأ مهيلع بعص زواجتلاو أطخلل ةيلبقتسملا تاريثأتلp مهلهجو ،راصتنالاو بصنملا ةوشنب
 مهحلاصم نولضفي م�أ مهنع فرع ذإ ،مازتلالاو ةئدهتلا هاجتp عمت±ا اذه يف ريثأتلا ىلع ةردق سيسÙ وأ ،هيفظومو يقارعلا
  .ةيساسألا هتاجاحو هلكاشمو بعشلا حلاصم ىلع ةيصخشلا

 ىلإ ،قارعلا يف يرجي ام عم ماجسنالاو ،لعافتلل ةيبعش ءاوجأ نيوكت يف لشفلا ةلأسم ةيبلسلا هرÞآ تقوفت كولس لم±ا يف هنإ
     .ةيعامتجالا اهتلداعم يف كرتشملا لماعلا روهمجلا داعتباو ،ةرطيسلاو طبضلا يف ةموكحلا ةوق فاعضإ

 .اهءابعأ ةيوس نولمحتيو ،عيمجلا اهلمحتي ،ةيعامج رمألا ةقيقح يف ةيلوئسملا نإ لوقلا ةصالخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55 

  لاملاو دهجلا يف ريذبتلا
 

 يقارعلا رانيدلا ةميقو ،ادج ةيلاع مخضتلا ُبسِنَف اعساو �داصتقا pارخ رييغتلا دعب قارعلا يف مكحلا تلوت يتلا تاموكحلا تثرو
 ،هتلود نأ ركذتي نييقارعلا نم دحأ دعي مل ىتح ،ملاعلا يف ةفورعملا رقفلا ت�وتسم نع لقي ةيبلاغلل لخدلا ىوتسمو ،ادج ةطباه
  :اضيأ بارخلا اذه عم تثروو ،ةيعارز تناك هدالب نإو ةيطفن ةلود
 يقبطلا قرافلا نم َّديزو ،ةينقتلا لاجم يف ريخأتلاو ةيمنتلا ةلجع فاقيإ يف ببست ،تاونس رشع ىلع داز يداصتقا راصح رÞآ .1

  .ةيلهاجلا م�أ ماوعلا لثم نيمدعم ءارقفو ،نييسابعلا ءارمألاك نوشيعي نيمختم ءاينغأ نيب
 الإ ،امامت ةيواخ ةيموكح ةنيزخو عفدلا ةمزلم بورح تاضيوعت اهلثمو ،رالود رايلم نيسمخو ةئام نع ديزت عفدلا ةقحتسم نويد .2

  .ةيبنجألا ةلمعلا وأ ،بهذلp ةيطغت نود ايلحم عبطُي رانيد نم
 ،هلوصح ةعس نم ليلقتلا ا²اسسؤم ضعب تلواحو هدوجوب ةلودلا تفرتعا ،تاسسؤملاو ةلودلا رئاود لك يف يلامو يرادإ بارخ .3

 .ةيومنتلا اهعيراشم ىلع هريثÙ ةلقب نييقارعلا يقpو اهسفن عانقإو
 يف ماعلا نمألا ءادأو يلخادلا لاتقلا يف ركسعلا لعفب اهنم قلعتي ام الإ ،ةرادإلا بناوج لك يف ريدقتلا ءوسو طيطختلا مادعنإ .4

   .ةيلخادلا ةايحلا تالاجم لك يف ذوفنلا طسبو ةرطيسلا
  :نيب اهدوجو ضورفملا ةفاسملا كلت يعامتجالا هلاجم يف تصلقت يميق بارخ .5

 .أطخلاو حصلاو مارحلاو لالحلا
 .مازتلالاو زواجتلا نيبو
 .ةقيقحلا سمط يف فيوستلاو ،ةقيقحلا لوق نيب ةفاسملا هتلاح يف تمدعناو
 ،ارضاح قارعلا يف ركفي يداعلا ناسنإلا اهيف دعي مل ،مازتلالاو ةرطيسلا طباوضو ةايحلا نوؤشو ميقلا يف قورخ اهلك تÞوروم

 سورعلا تعpو دالبلا كرتو ةرجهلا ىلع مهءانبأ ءpآلا اهلاجم يف ثح ىتح ،المأ امهيف شيعلا لبقتسمب الو ،انضاح ةلودلا يف الو
 هنيعي لمع دقع ىلع لوصحلل ايعاس صتخملاو بيبطلاو يعماجلا ذاتسألا ىرجو ،دالبلا نم اهجوز بوره ةفلكت ددستل اهزاهج
 ،اسوملم اككفت ةيلئاعلا طباورلا تككفتو عمتجملل ةلودلا ةرادإ تفعضو ةيعامتجالا تاقالعلا ىرع تعدصتف ،دالبلا ةرداغم ىلع
 ببسبو قباسلا نمزلا يف دحاولا بزحلا مكح نpإ تمانت ذإ .نايحألا نم ريثك يف ةقفرلاو ةوبألاو ةوخألاو ةقادصلا يناعم تريغتو
 لصحيف ،ةيركسعلا ةمدخلا نم براهلا هنبأ نع ةيرابختسالا ةزهجألا غيلبت يف بأ عربتي نأ ،ةهيزنلا ريغ ميركتلا صرفو زوعلا ةدش
 ةرظنلا يف هعم فلتخأ يذلا هنبأ لتق بأ فقومب ديشي مالعإلا ةزهجأ يف مادص رهظيو ،لاملا نم اردقو ةعاجشلا طون ىلع اهببسب
  .ميركتلا نم ىرخأ اعاونأو ،ىوتسملا عيفر اطون هحنميف ،همكح ةقيرطو "يعدي امك"مكاحلا ىلإ

 ةجوز سسجتتو ،باقعلا نم صلختيل وأ ميركتلا ىلع لوألا لصحيل ،هيخأ ىلع خأ نم ريراقتلا ةباتك تالاح اضيأ ترثكو
 ةرساخ ةراجت يف هقيدص قيدص طروي نأو ،نايحألا ضعب يف اهلوصح مدع بنجت وأ ،ةحيضف ىلع رتستلا نمضتل اهجوز ىلع
 ،هتلئاع دارفأو اهنم لكأيل ،هتيب ةجالث عيب ليهستل ةلومع ميمحلا هقيدص نم قيدصلا ىضاقتي وأ ،نومضملا حبرلا اهنم ينجيل
  .ةلومعلا هيلع قحتسي الوذبم ادهج اهدعيو

 ،مهضعب نع اديعب نونكسي م�أل نيمغرم هءانبأ بألا يسنو ،تاوخألاو ةوخألا نم ،هتلئاع دارفأو هيدلاو نبالا يسن نأ ثدحو
 ،ناسنإلا ىلع اعقو اهنم دشأ اهريغ ثدحو ،تاقالعو ىبرق رصاوأ نم ىقبت ام ىلع ةظفاحملل رفسلا تاقفن يطغي مهيدل لام الو
 ىلإ ،حيرملا ريغ قباسلا نمزلا نم اÈ اوربعو ،يرادإلا مهزاهجو نويقارعلا اهلََمح ،يعامتجالاو يداملا اهيبناج يف ةليقث ةكرت تناكف
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 ةردق رثكألا ناك ةدع ٍحاون يف ،رثأتلاو ريثأتلل ةحوتفم ةديدج ةلحرمل ،ةديدج تايطعم عم تلعافت ،حيحصلا ريغ قحاللا نمزلا
   :يه اÈارطضإ يف ريثأتلا ىلع
 عيزوتلاو رايتخالا يف ةرادإلا ءاطخأل رتاوتملا راركتلا .1

 ،ةداهشلاو لهؤملا ىلإ عوجرلا نود فئاظولا لاغشإل امومحم اعراست ،افنآ درو امك لالتحإلا دعب ىلوألا ةينمزلا ةرتفلا تدهش ذإ
 نييثعبلا عيزوتل ةيوس اودمع امدنع ،بزحلاو ةقباسلا ةموكحلا بيلاسأ سفنو ،نطولاو نطاوملا قح ىلع تازواجتلا سفن ترركتف
 بعشلا مومع نيب ذوفنلا دمو ،ءاقدصألاو نيديؤملا بسك ةلواحمو ءاضعألا قوقحب ءافيإلا دنب تحت ةلودلا رئاود لك ىلع نيفظوم
 حنمب ،ءاقـشلا م�أ نامرحلا ة�اـعم ،نيضراعملا نيلضانملا ضيوعت تاـهجوت يف اليلق نامزلا اذه باحصأ اهيلع اوداز امبرو ،ءاقرفلاو
 تاجردتلp رورملا نود ،ىلعألا بتارملا ىلإ رخآلا مهضعب ةيقرتو ،ةيصاصتخا تالهؤم نولمحي ال مهو ،ايلع ةيفيظو تاجرد مهضعب
 .ةينهملا

 ،ةيصصختلا ةءافكلل ةلودلا ةجاح ىلإ تافتلالا نود رضاحلا لهأ هب ماق ،يضاملا براجتل ٌخسنَو يضاملا ءاطخأل ٌراركت 
  .ةيلاحلا ىلإ ةقباسلا ةلحرملا نم ميلسلا لاقتنالل ةمزاللا ،ةيتاذلا ةهازنلا ملاعمو ةينطولا صالخإلا ريياعمو
 ةينهملا ةربخلا ريياعم ىلع زواجتلا .2
 ةءافكلاو صاصتخالا ساسأ ىلع ماهملp فيلكتلا اهيف بعص يتلا ةيادبلا يف ةصاخ ،تاعامجو ادارفأ عمت±ا عم لماعتلا لاجم يف    
 ديدحتلا اهيف بعصو .لوصولا قيرط يف ةرثع فقي نمو ارطخ لكشي ال نم نيبو ،مويلا قيدصو سمألا ودع ناك نم نيب لزعلاو
 يزاهتنالا كولسلا اهيف ىغط ةيسفن ةلاقتنإ يف ،مكحلا قيقحت ىلإ ىعسي بزحو ،مكحت نأ ديرت ةعامج ىلإ بولطم ءالول ،قيقدلا
 اهلوصح نود ةلوليحلا يأ ،عفنلا ةد�زل ةمراعلا تابغرلا فك اضيأ اهيف بعصو .ديدحتلا ةيلمع قاعأ ،عساو لكشب حطسلا ىلع
 .ءانبلا ةداعإل ةبسانملا صرفلا ريفوتو ،ديدجلا ماظنلل ةمزاللا ةيامحلا ةعيرذ تحت ،ىرخأ ةهج نم اهقيقحت ةعرس ليلقتو ،ةهج نم
 ام ءلمل ةحلملا ةبغرلا مكحب ،بيسنتلاو ةيقرتلا ريياعمو نيناوقلاو طباوضلا ىلع ،دمعتملا هبش زواجتلا ثودح نود ةلوليحلا تبعصو
 ةطلس نم ا²ريسم طبضل ةدئاسلا نيناوقلاو ،ةرادإلا لاجم يف اÈ لومعملا طباوضلا ىلع ريبك زواجت لصح نأ دعب ،غارف نم رسيتم
 .ةيقارعلا ةطلسلا كلذكو لالتحالا

 )ك( لوألا مزالملا عم ىرج امك ،ىلعألا ةبترلا ديدحت نيناوقل افالخ ةدحاو ةرمل ،ىلعأ ابتر ةعبسلا براقي ام طابض حنُم امدنع
 ةيقرتلاو بتارتلا نيناوق نأ الإ ،ةعاجشلاو ةأرجلp هل دهشي نإو وهو ،ةطرشلل ادئاق هتنيعو ،قيرف ةبتر لالتحالا ةطلس هتحنم يذلا

 .ةطرشلا كلس يف نيلماعلل ةبتر ىلعأك ءاوللp تددحت دق ،ةيلخادلا ةرازو يف
 نيعو ،لمعلاو ةرادإلا لاجم يف مزاللا يفيظولا جردتلا ىلإ تافتلالا نود ىلعأ ت�وتسم ةدع نويندم نوفظوم َّيقر امدنعو

 .م�أ ةعضب ىتح الو ةيفيظو ةربخ مهريباضأ يف لجسي ملو ،نينس عضب ةيلكلا نم مهجرخت ىلع ضمي ملو نيماعلا ءاردملا تارشع
 ةينفلا ةرادإلا نيبو ،ةسسؤملاو ةرازولل ةيسايسلا ةرادإلا نيب ةداتعملا لصفلا ةيلآل ضورفملا وأ ،لوقعملا باعيتسالا كلذك بعصو

 .ةيوس ام²ابلطتمب ةلصحملp اوّلَخأف ،نيينعملا نيب ضعبلا طلخ نأ دعب ،اهل ةبجاولا
 ةيتاذلا ةناصحلا نهو  .3

 قفو ىلع باسح اهل بسحي ال هتيمنت ضارتفأو ،مييقتلا تاسايق يف ةدوجوم دعت مل ماعلا لاملا ىلع ةظفاحملا تاهجوت نإ
 هذه نم ىلوألا نيتنسلا يف هنأ نيبت نأ دعب ،رييغتلاو لالتحالا بقعأ يذلا ديدجلا نمزلل ىلوألا عبرألا تاونـسلا يف ةصاخ ،لوصألا
 بصن نيعضاو ،اينادجو نينمتؤملا ريغ نم ضعبلا ةتقؤملا ةرازولا يف ةصاخ" ريزو ىوتسمب ايلعلا ةلودلا بصانم ىلإ برست دق ةعبرألا
 دحاولا فرحلp لامعألا لاجر دحأ لاق ىتح ،نكمم بسك ىلعأ قيقحتل ةتقؤملا مهرازيتسا ةصرف نم ةدافتسالا نكمي فيك مهنيعأ
 نم مهسفنأل ا�وبلطي تالومع ىلع ةرشابملا ةمواسملل مههجوت اهئارزوو "كاذنآ ةتقؤملا" ةيلاحلا ةموكحلا   لاجر نم برغتسي هنأ
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 ةمواسملا نم نوحتسي وأ ،نوشخي قباسلا نمزلا يف ءارزولاو رابكلا نيفظوملا ناك نيح يف ،م²ارازو لمع طيحم يف اهماربإ نودوي دوقع
 ،نيديفتسملا ةمئاق معلا نباو خألا مدقت ذإ دودحلا هذه دنع رمألا فقوتي ملو ،مهتيرóركسو مهتيامح دارفأل ا�وكرتي يتلا ةرشابملا
 دجوأ يذلا ريبكلا عم تقؤملا دجاوتلا ةصرف رامثتساو ةدافتسالا ةرورضب بتاكملا ءاردم ضعبو ت�امحلاو ةيرóركسلا دارفأ رهاجو
 ىتم نآلا دفتسن مل ذإ( لثم نيبيرقلا نيب تارابع لوادت عاشو صاخشألا تائم نم فلؤملا همقاطل يرذجلا ليدبتلا غيص رييغتلا
 ملاعمو تارابعلا نم اهريغو .)ا�وكنس ىتم نآلا انسفنأ نوّكن مل اذإ .انسفنأ نيوكتو ةدافتسالل رمعلا ةصرف ا�إ .ديفتسن نأ نكمي
 سيئر يليكعلا يضاقلا هنع هون ،ةنامألا ةنايخو داسفلا نم قوطب ءاردملاو ءالكولاو ءارزولا ضعب مقاوطلا اهببسب قوط يتلا كولسلا
 دق ةرتفلا كلتل دسفم فالآ ةثالث براقي ام نإ لاق امدنع 19/5/2010 موي ءاسم ةرحلا ةيئاضف عم هل ءاقل يف ةهازنلا ةئيه
 .يقارع رانيد رايلم فلأ دودحب ةلودلا ةنيزخ فلك امم ،ةموكحلا هتردصأ يذلا وفعلا مهلمش
 
  ريذبتلا تاعبت

 نمألا تpارطضاو ،ةدوصقملا ريغو ةدوصقملا ةرادإلا ءاطخأو ةدوجوملا للخلا لماوع عم ،ةثوروملا ةكرتلا تاريغتم تلعافت دقل
 ؤكلتلا هاجتp عفد �رادإ اعقاو وأ ،ةجيتن تنوكف .ةمراعلا حالصإلا ةيناكمإ نم سأيلا رعاشمو ةفيعضلا ةيونعملا ةلاحلا عم ةدئاسلا
 ةديدع تازواجتو ثداوح ا²ارشؤم ،قارعلا لبقتسمب ترضأ داصتقالا يف ىربك بيرخت ةيلمع ىلإ هحالصإ يف رخأتلا دهمو ،ريذبتلاو
  :اهنيب نم رهشألا ناك ،تاسسؤملاو رئاودلا مظعمو تارازولا لك يف ايموي رركتت

 نإو ،عساو لكشب داس ىتح ،اقبسم عوفدم ةلومع شماه ىلع سسأتي نأل هجتإ تامدخ وأ ،تادعم ءارش نإ :دقاعتلا للخ
 ماع ىتح هتلاح ءا�إ يف حلفت مل اهنكل ،هدونب ىلع عيقوتلا تايحالص ديدحتو هب ةصاخلا طباوضلا رييغتب هنم دحلا ةموكحلا تلواح

 يف لصح امك ،ديدج نم هئانب ةداعإو عمت±ا مدقت ؤطابت ىلإ ةفاضإلp ،ماعلا لاملp ريذبتلا ىلا تدأ يتلا ةلاحلا هذه ،2010
 ةتقؤملا ةموكحلا كلت يف لقنلا ريزو اÈ م²أ يتلا ةهوبشملا ةقفصلا كلت ،تالصاوملاو لقنلا ةرازو ىلإ تارئاط ءارشو ريجÙ ىلع دقاعتلا
 ءارشل ،ةموكحلا كلت سفن يف عافدلا ةرازو اهتمربأ يتلا دوقعلا لوح ةهازنلا ةيضوفم هترÞأ ام كلذكو ،مكحلا سلجم تبقعأ يتلا

 ةرازو يف زيهجتلاو حيلستلا ريدم اÈ م²أ يتلاو ،ةيضارتفالا اهرامعأ ءاهتنال ،اقحال اهمالتسا نوينفو نورايط ضفر ةيتمس تارئاط
 ،2004 ماع عافدلا ةرازو ليكشت ةيادب عم اذه هبصنم يف َنيُع يذلا ،2005 ماع )ز( ديسلا اضيأ ةتقؤملا ةموكحلا نpإ عافدلا
 ةحلسأ ديروتل ةيبنجألا تاكرشلا عم دقاعتلل هجوتلا هنع ركذ ىتح ،ةرازولا ةقورأ يف داسفلp ةصاخلا ليواقألا نم ريثكلا هلوح تريثأو
 هيلإ تهجو ،تارئاطو تادعمو ةحلسأ ءارشل ةيمهو دوقع عيقوت يف لوألا مهتملا وهو ،نايحألا ضعب يف ريزولا ةقفاوم ذخأ نود
 ،ةيلودلا ةطرشلا قيرط نع هتبلط ا�أ مالعإلا لئاسو يف اريخأ تنلعأو ،ةينماضتلا ةيلوؤسملا ريزولا تلمحو ،داسفلا م² ةهازنلا ةيضوفم
 نم عيشيو ،ةرازولا رئاودو فرغ نيب لوجتي م�أ ةدع يقب ،هبصنم نم يفعأو ايمسر م²أ امدنع هنأ يه ،هعوضوم تاقرافم نكل

 دادغب كرت دقف مهتلا كلت نم مغرلpو هنإ الإ ،لاقتعا وأ ،فيقوت ةركذم هقحب ردصت نأ نود ،لالتحالا تاوق نم موعدم هنأ هبناج
 ىرج ىتح بناجأو نييقارع صاخشأو تاكرش عم لماعتلا يف يدقاعتلا هثرإ مدختسي نأ لواح امهل هكرت دعبو ،قارعلا جراخ ىلإ
      .ةيفيظولا ةيلوئسملا جراخ هنإ ىلع ميمعتلا

 قدانب لكش ىلع ةفيفخ ةحلسأ ءارشل دقاعتلا مت ذإ ،ا²اذ ةرتفلل ةيلخادلا ةرازو يف رركت ،عافدلا ةرازو يف لصح ام نإ
 رمأ اذهو ،يضاملا نرقلل تانيعبسلا ةرتف يف عونصم مسقو ،هليهÙ داعمو لمعتسم اهنم ريثكلا نأ ،ميلستلا ءانثأ يف نيبت ،تاشاشرو
  .ةرطيسلاو طبضلا ىلع ةردقلا فاعضإ يف رشابم لكشب مهسأو ،تارالودلا نييالم لاحلا ةعيبطب ةلودلا ةنيزخ فلك
 تدهم ا�أل ،يداصتقالا بارخلا ةرذبو بارطضالا ساسأ تلكش دودحب ،نيفظوملا نيب ةقثلا تلتخاو ةنايخلا ترثك :ةقثلا لالتخا
  نكامألاو تاحاسلاو لاحملا راجيإ نم ةلودلا قوقح ليصحت نع فقوتلاو ،بئارضلا ةيابجو ضرف ةيلمع يف روصق لوصح ىلإ الثم
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 تاموكح يف نيينعملا ضعب نإ ىتح ،ةديدج ىرخأ ماربإ نع زجعلاو ةلودلا كالمأ لوح تاديازملاو ةمربملا دوقعلا رييغت نعو ،ةماعلا
 كالمأ ىلع نييسايسلاو بازحألا زواجت ةلأسم اوعضي نأ روهمجلا داقتنأو ةفاحصلا طغض ريثÙ تحت اولواح امدنع ،رييغتلا دعب ام
 كلذكو ىرخأ هتضفرو ،حرتقملا اذه بازحألا ضعب تذفن ،نينسلا تارشعل يزمر لدبب اهريجÙ اوحرتقأو ،يمسر راطإ يف ةلودلا

     .ماعلا لاملp ردهلاو زواجتلا رادقمو ةطلسلا فعض رشؤت ةلكشم راص ىتح ،نيعفتنم نييسايس
 مدقتو ومن قاعأو ةلودلل ةماعلا ةنيزخلا لهاك لقثأ ىوتسمب ،ديدجلا قارعلا يف ثدحت تلاز امو تثدح ةريثك رومأ اهريغو

 .داصتقالا
 ىلع نييبوسحملا نييركسعلاو نيفظوملا ضعب نم ةيلضفألاو ةوقلp روعشلاو ا²رطيس فعضو ةموكحلا ةيعرش يف نعطلا ءوس :يدامتلا

 نيمÙ يف يدامتلا ىلإ ىدأ ،نينس ينامثلا ةرتف نpإ نيينعملا لوقع يف داس يذلا ،ذوفنلاو ليصحتلا مك ةد�زل اهمادختساو ،نييسايس
 ىتح برعلا طش ىلع اÈ ةصاخ ئناوم ةينيدو ةيسايس لتكو بازحأ هيف تماقأ ادح لصو ىتح ،نوناقلا ىلع ازواجت ةيتاذلا حلاصملا
 .ةلود لخاد ةلود ا�أكو ،ءاشت امك اهنم وفعتو ديرت امك ةيكرمج ةفيرعت ضرفت ،اهحلاصل دروتستو اÈاسحل ُردَصُت ،2007 ماع
 نكمتت نأ نود ،هدوجو يف ةريبك ةحش يناعت دالبلاو )3( ،ةرركملا هتاجتنمو ماخلا طفنلا بير² ىلإ لتكو بازحأ تايشيلم تهجوتو
 اصاخشأ اهنع نيلوؤسملا يقارعلا نطاوملا ىمس ،نلعلا يف ةرهاظ هفاقيإ نم ىلوألا ةعبرألا نينسلل فلاحتلا تاوقو ،ةموكحلا ةزهجأ
  .ليصفتلp ةيمويلا فحصلا ا²ركَذَو ،تpاصعو pازحأو

 مدع ىلإ ىدأ امم ،جاتنالاو ةرطيسلاو طبضلا يف ا²ردق يف اريثك رثأو ،ةيرادإلا ةيلمعلا ىلع ابلس سكعنإ ،يعيبط ريغ عقاو هنإ
 مل يتلا ريذبتلا ذفانم ددعت ىلإو ،داصتقالاو شيعلا ىوتسم نيسحتل هتيمنتو هيلع ةظفاحملا نمؤي امب ماعلا لاملا ةرادإ نم ا²زهجأ نكمت
 عضو ىلع عمت±ا ريثÙ فاعضإ ىلإو ،ةيباختنالاو ةيسايسلا اهجمارب يف اهعضت ططخو ،ةـموكحلا اـهلذبت دوهج نم مغرلا ىلع فقوتت
 تاردق مهنم تبلس ادح ،أطخلا اذه نم ًاءزجو أطخلا طسو م�أ هئانبأ نم ديدعلا دجو نأ دعب ميوقتلاو ،حالصإلا لاجم يف ةلودلا
  .ثادحألا ت�رجم يف ريثأتلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59 

 يفيظولا ءايعإلا
 

 ةطيحملا فورظلا ىلإو ةينمزلا ةلحرملا هذه لالخ ،قارعلا يف لصاحلا يفيظولا ءادألاو زاجنالا ىوتسمو ةرادإلا عوضوم ىلإ رظنلا نإ
 يف دجنس ةيسفنلا طوغضلاو ،ةيسفنلا ةقاطلا يتلأسمب ةلصلا تاذ ةيسفنلا رظنلا ةهجو نم ةيليلحت ةرظن ،هيلع ةرثؤملا لماوعلاو هب
 ةينمز ةرتفلو ،رتوتلل ةريثملا ثداوحلا نم ريثك ىلإ اوضرعت دق ،صوصخلا هجو ىلع نيفظوملا مهنمضبو ،نييقارعلا مومع نأ اهعوضوم
 يف ةيلودلا نع تداز ةيلخاد بورحو ،نينسلا تارشعل تدتمأ ةينمز تارتفب تارم ثالثل قارعلا اهضاخ ةيلود بورح اهنيب ةليوط
 ،يتاذ نمأ تاديد²و نيزخلا فازنتساو فلختو زوعو عقدم رقفو ةقافو راصح لظ يف شيع تامزأ ىلإ كلذك اوضرعتو ،نينسلا ددع
 .نييبزحلاو ةموكحلا ما²ا بنجت ليبس يف لاغشناو
 نألو ،رارقتسالاو نزاوتلا ىلع ةظفاحملل ،ةيضارتفالا ةيسفنلا ةقاطلا تفزنتسأ يتلا تاديدهتلاو لكاشملاو ثداوحلا نم اهريغو    
 دنع لقت نأ نكمي ا�²وتسم نإف ،ضوعت ال ةيراجلا ثداوحلا عم لماعتلل ددبتت يتلا اهريداقمو ،ةثارولا لماوع هددحت حاتملا اهمك
 يف ةرمتسم تلاز ام ةريثملا ثداوحلا نألو .فازنتسالا رثك ببسب نييقارعلا مومعل لصح ام اذهو ،ةريثملا تامزألل ضرعتلا رارمتسأ
 اهيف لصاحلا صقنلا يأ هتلاح يفو ،تاريثملا نم ديدجلا عم لماعتلل نيريثكلا دنع ايفاك دعي مل اهنم يقبتملا مكلا نإف ،دالبلا هذه
  . )4(كولسلا بناوج ضعب بارطضإ كلذكو ،ءايعإلاو بعتلp روعشلا ةرÞإ يف ببست

 دعب ام تpارطضp مهنم ديدعلا باصأ دق اهنم ديدشلا تحت نييقارعلا مومعل ليوطلا شيعلا نأ ،طوغضلا عوضوم يف دجنسو
 "ةمدص" ادج ملؤم ثدح ىلإ ضرعتلا نع مجنت ،ةعامجلاو درفلا بيصت يتلا ةيسفنلا تpارطضالا نم عونلا اذه ،)PTSD( ةمدصلا
 ةباثمب نوكت نأ نكمملا نم يتلا يرشبلا ناودعلا لاكشأ ىصقأ دعت يتلا بورحلا لثم ،ةفولأملا ةيناسنإلا ةبرجتلا دودح هتدش ىطختت

 باصتغالاو يدسجلا ءادتعالاو لتقلاو فنعلا لامعأ ةيؤرو بيذعتلاو ريجفتلا فقاوم ىلإ ضرعتلا كلذكو ،ةلماش ةيعامج ةمدص
 يف دلوتت ضارعأ ةلمج يهو ،اقحال رهظت ةيسفنو ةيدسج اضارعأ نوّكت ةمدص لكشت ،ثادحأ نم خلا .... ةيعيبطلا ثراوكلاو
 ألمت ةمدص نوكتتف ،ةيلبقتسملاو ةيمويلا ةايحلا تpوعصو زوعلاو توملا عجاوف نمو ،نيديدشلا فوخلاو ديدهتلا رعاشم نم لصألا
 سفنلا يف بيرغلا مسجلا ةباثمب حبصت ةيلاعفنا ةينهذ ةروص لكشي ،ئجافم وحن ىلع ا�ايك ددهي رطخ نم هتلمح امب ابعر سفنلا
 ةيدسجو ةيسفن تpارطضا نوّكتف ،ةمدصلا ءانثأ يف اهتثدحأ يتلا ةيلصألا ةيلاعفنالا ةلاحلp ةبوحصم ،يعولا ىلإ زربت ةيناسنإلا
 فعضو زارتحالاو فوخلاو قرعتلاو مونلا تpارطضاو ةيطلستلا راكفألاو دلبتلاو بنجتلا ةيسيئرلا اهضارعأ ،روكذملا مسالp تفرع
 ةلاح ةجيتن ،مونلا بارطضا مث نمو ،جيهتلاو ةكرحلا طرف �ايحأو ،ةكرحلاو ريكفتلا ءطبو قلقلاو رتوتلا كلذك زيكرتلا ةلقو ةركاذلا
 �ايحأ اهبحاصت ،مونلا لحارم لوأ يف لوخدلل ةمزاللا ءاخرتسالا ةلاح عنم مث نمو ،ةهابنلا ةلاح ىلع ءاقبإلا يف ةلثمتملا ةمواقملا

  .ةجعزملا مالحألا ببسب مونلا نم رركتملا ظاقيتسالا تالاح
pارطضاو نايحألا ضعب اهيف طارفإلا وأ ،ةيهشلل رمتسملا نادقفلا ثيح ،ةيذغتلا بارطضا ىلإ ةفاضإلpثيح دسجلا ت 

 نادقفلا ثيح ،نسلا راغص ىلإ ةبسنلp ملعتلا تpارطضاو ،بلقلا ناقفخو قرعتلاو ؤيقتلاو نطبلا مالآو ،عادصلا نم ىوكشلا
 ةردقلا ماظتنا طسوتملا وأ ،بيرقلا ىدملا ىلع عنمت يتلا ساسحإلا ةفاهرو زيكرتلا بارطضاو رتوتلاو ميلعتلا ةعباتمب مامتهالل ظوحلملا
  .باعيتسالا ىلع

 .)5( نيرخآلاو سفنلp مامتهالا رعاشم يندتو ،يسفنلا دنسلا بايغب روعشلاو ةبآكلا ثيح ،يسفنلا نهولا اهدعب نمو
 ذنم صوصخلا هجو ىلع نيفظوملا مهنيبو ،نويقارعلا اهشيعي يتلا ةماعلا ةايحلا ةعيبط انضرعتسا ول بارطضالا اذه لاجم يف نإ

 ،رئاسخلا رثكو بورحلا ثيح ةليوطلا ةينمزلا ةرتفلا كلت ةليط اهنم اوناع يتلا ،ةرشابملا تاديدهتلا دنع انفقوتو ،دوقع ةعبرأ براقي ام
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 يتلا ،دئاعلا ةلقو سأيلاو بعتلp روعشلا ىلإ ىضفأ يذلا ،بارطضالا اذه يناعي عمت±ا اذه يف انم ريثكلا نأ نيبتي ،نامألا نادقفو
  .ءادألاو ،ةرادإلا ةءافك ىلع ابلس اهعيمج ترثأ
 عمت±او ماع لكشب ةريخألا ةثالثلا هشيع دوقع يف يقارعلا عمت±ا ىلع يناثلاو ،لوألا اهيبناج يف ةيسفنلا ةرظنلا �دواع ولو اذه   
 نم ةليلق ريغ ةبسن هيف عقاو نم ابيرق ربعت يتلا ةروصلا بناوج ضعب ىرن ،صوصخلا هجو ىلع ةريخألا نامثلا هينس يف يفيظولا
 ،نيديدشلا بركلاو نزحلp هتقو بلاغ يف رعشيو ،مومهلا نم ديدع نع راوحلا ءانثأ يف مهنم دحاولا ربعي ،ةيندتم ت�ونعمب نيفظوملا
 ةصاخلا هتاسلج يفو ،ةدوجوملا لضاعملا لحب لمأ ال نأ هتاراوح يف دكؤي ،همامأ نم ةحاسملا لك يطغي ،هلبقتسم يف دوسألا ىريو
 .لوه±ا لبقتسملا سجوتيو رضاحلا وكشي ءاقدصألاو نارقألا عم

 قئاقد ىوس مهنم قرغتسي ال ناك نإو  هنوأدبي عوضوم مامتإل ةصرف هلاجم يف نودجي ال ،ديقملp هبشأ مهنم ريثكلا كولس هيفو
 ةدئاف الو حارتقالا نم ىودج ال نأ نودقتعي م�أل ،هنوديري لعفب ةأدابملا الو ،هنولمعي ءيش حارتقا ىلع مهل ةردق الو ،تادودعم
 ريكفتلا ىوس هيف ديدج ال رخآ ىلإ لاقتنالا يف المأ ،لممو ليوط لكشب رمي يذلا يمسرلا مهماود ءا�إ ىوس مهل مه ال ،ةأدابملا نم
 .ناك نمث يÇ اعيرس هئاضقب

 نع ةلزعلاو تاذلا مولب ءافتكالاو ،هيف مه يذلا فقوملا نم باحسنالا ةطقن دنع فقوتلp نوفتكي ال اذه مهكولس يف م�إ
 نوديري الو نوكرحتي ال ذإ ،لمعلا يف مهريغل قيوعت لماع ،مهضعب حبصأو لب ،نيفظوملا نم مهلوح نم عم لعافتلا مدعو ،نيرخآلا
 بابسأ نع مهلخاود يف شيتفتلا ىلإ مهعفدي دق وأ ،حطسلا ىلع مهتيبلسو م�وكس رهظي مهريغ كرحت نأل ،اوكرحتي نأ نيرخآلا
 ءارآلا هيفست كلذكو ،مهلوح نم لمعي نمل داقتنالاو موللا هيجوتل لعاف ردصمو ،ءايعإلا ةلاح يف مهو مهجعزي اذهو ،كرحتلا مدع
 نم تاريثملا اهيف لقت افورظ اوشيعيل ،ايلاع باحسنالاو بيستلاو بورهلا اهيف ءاوجأ نيوكت ناكمإلا دهج نيلواحم ،تاحرتقملاو
  :م�أل ،ت�ونعملل امداهو طابحإلل اريثم رخآلا مهضعب حبصأ اذه نم رثكأو ،ناكمإلا دهج مهلوح

 .ىودعلp لقتني ريثم يكشتلاو ،نوكشتي
 .ىودعلاو ديلقتلا قيرط نع نيرخآلا ىلإ لقتني ،رتوتلا فورظ يف اضرلا مدعو ،مهلوح نم طيحملاو مهسفنأ نع اضرلا مدع نورهظي

 .نيرخآلا ىلع رثؤت ةلاح كلذك وه للملاو ،هب نوموقي لمع يأ نم اعيرس للملا نودبي
 اهنم ةيركسعلا ،ةيموكحلا رئاودلاو تاسسؤملا مومع يف راشتنالا ةعساو نوكت نأ داكت ،يفيظو ءايعإ ةلاح نع ربعي عقاو هنإ

  :يلاحلا نمزلا يف تلثمت ةعئاشلا هضارعأو ةيندملاو
  .لمعلا رقم نع داعتبالل ةلواحم يف ةسسؤملاو ةرئادلا فرغ نيب لقنتلا رثكو ،هطباوضو يمسرلا لمعلا تاددحمب مازتلالا مدع
 تالجسلا ىلإ عوجرلا بلطتت ةلماعملا تناك ام اذإ ةصاخ ،يلي يذلا مويلا ىلإ اهليجÙ ةلواحمو لامعألا طسبÇ تبلا مدع

  .تايلوألا ضعب ةئيهتل ريباضألاو
 ىلع هتردق نم رثكأ ا�أكو ،ينعملا اهلالخ نظي يتلا تالماعمو ،لامعأ نم بولطم ام زاجنا ىلع ةردقلا مدعو لسكلp روعشلا

 .زاجنالا
 كلت دنع هضارعأ فقوتت ال ،ةمدصلا دعب ام تpارطضÊ ةباصإلا وأ ،ةيسفنلا ةقاطلا فعض نع جتانلا يفيظولا ءايعإلا نإ

  :ثيح ،ةماعلا ةايحلا ىلإ �ايحأ دتمت امنإو ،لمعلا لالخ رهظت يتلا
 .تيبلا تابلطتمو ةرسألا نوؤش ضعب ةيبلت يف ريصقتلا
  .ةيلاعفنالا لعفلا دودر د�دزإو ،ةرئادلاو تيبلا يف هعم نمو ينعملا جازم ريكعت
 ببسب ،ىلعألا لصافملا يف مهرئاود ءاسؤر لاطتل ،مهسفنأ نوفظوملا هريثÙ دودح زواجت دق ةلاحلا هذه يف عقاولا اذه نوكي اذل

 نيباصملا متيعمل موللا راركت دعبو م�أ ذإ ،)6(لاحلا عم لماعتلا يف ىودجلا مدعب تاعانق ىلإ لوصولا لالخ نم وأ ،ءايعإلا ىودع
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pمه نوباصيف ،حالصالاو هيجوتلل اليبس هاودج مدع نوكرديس ،حالصإلاو ميوقتلل ةبولطملا ةباجتسالا لوصح مدعو ،ءايعإل 
 حيحصتو أطخلا عدر نم ردق ىلع لوصحلا نود ،ءايعإلp نيباصملا مهيفظومل تpوقعلا هيجوت ىلإ مهئوجل دنع وأ ،ءايعإلp مهسفنأ
 ريكذتلاو هيبنتلاو موللا نأ املع ،هنم ءزج وه ءايعإلا نم لاح ىلإ ملستسيو ،اههيجوت نم ةدئافلا مدعب عنتقي دق ىلعألا نإف ،كولسلا
 اداج ناك نم لوحتي دقو ،اهراركت لاح يف اهتيلعاف فقوتتس ،حيحصلا هاجتالp ثحلل ةدئاف امنود ،اههيجوت رثكي يذلا ءاجرلاو
pنم سأيلاو حالصإلاو ميوقتلا ةبوعص ىلإ اهببسب ةعانق ىلإ لصي دقو ،ةبرطضملا ةرادإلا فقاوم يف اهجاتحي نم ىلإ اهمادختس 
  .نيرخآلا نيب اهراشتنإ ىودع ردصم وهو اÈ باصي نم وه نوكي مث نمو ،هقيقحت ةيناكمإ

 ،اهرارمتسأ ةرتف دمأو اهعاستإ ءوضب تلاط ذإ ،ءادألا ىوتسم يف يندتلا نم دعبأ ىلإ اهرÞآ تدتمأ ةلكشم يفيظولا ءايعإلا نإ
  :هبناوج نم ريثك يف بلسلا ىلإ هجتي ادب يذلا يفيظولا يميقلا ماظنلا

 ىدؤت اهدوجوبو ،لوبقم لكشب يفيظولا ءادألا ةلجع رارمتسإل ةمزال وأ ،ةدوجوم نوكت ام ةداع ،ةميق لمعلل صالخإلاف
 بغار ريغ فظوملا نأل سيل ،ءايعإلا ةلاح عم ضقانتت ةميق يهو ،ةينÞ ةيح� نم ةجاحلاو ةيح� نم ةفلكلاو مجسني ىوتسمب ماهملا
Çراركتو ةالابماللاو بيستلا نوتأ يف هعوقو ببسب كلذك نوكي نأ ىلع ةيسفنلا ةيحانلا نم رداق ريغ هنأل لب ،اصلخم نوكي ن 
  .ةيدايتعالا ا²اقيبطت نع ةديعب ىرخأ ميق اهلحم لحتل ايلع ةميق صالخإلا ئفطي يذلا ،عوقولا

 ةد�زو هتاذ نع اضرلا ىلإ هعفدتو ،هتفيظو نع فظوملا اضر يف مهستل رابتعالا رظنب ذخؤت ةميق ةفيظولp زازتعالا وأ ،ةينهملاو
 اهريغي نأ عيطتسي ال ةفيظو نم رجضلاو يكشتلاو للملا طسو اهيف فظوملا هسفن دجي يتلا ءايعإلا ةلاحو ىفانتت يهو ،زاجنالا مك
 نيفظوملا نم ليلق ريغ ىدل نوكي يذلا رمألا ،ىرخأ ةهج نم شيع ردصمك اهيلإ ةجاحلا ببسب اهكرتي نأ عيطتسي الو ،ةهج نم
  .ءايعإلا ةحاسم نم هدوجو ديزي ،ةينودلp روعش نيينعملا

 نأل ،ءايعإلp باصملا فظوملا ريكفت يف ةدوجوم نوكت نأ نكمي ال ،ةينهملا ميقلا ملس يف اهيلإ راشي ،ةميق ينهملا مازتلالاو
 للقي ،ءايعإلا رارمتسا نأ دجن اذكهو .بيستلا نم هبرقيو ينهملا مازتلالا نع فظوملا دعبي يذلا فعضلا ىلإ عفدي هتعيبطب ءايعإلا
 .ةيرادإلا ةيلمعلp لالخالا يف ليلق ردقب ولو امهدوجو مهسي ،فيوستو ةلطامم كولس اهنم الدب لكشيو ،ةميقلا هذه ةيلعاف نم

 ،ماعلا عفنلاو اهساسأ ىلع هءادأو هءانب سسأتي عمتجم يأ عمت±ا نوك نم تءاج ،يفيظولا لمعلا ميق نم ىرخأ ةميق لفاكتلاو
 نم ةلسلس نوكت اذكهو ،براقم ردقب نيرخآلا نم اهاقلتي امك ،رخآلل عفنو ريغلل ةمدخ فظوم وأ ،درف لك هيف مدقي يذلا
  .نومدخي يذلا عمت±ا نعو مهسفنأ نع اضرلا مهبسكتف ،نييداعلا سانلاو نيفظوملا ريكفتو ،كولس يف ززعتت ةلدابتملا عفانملا

 مهسفنأ نوفظوملا هيف دجو يذلا ،يفيظولا ءايعإلا مك ةد�ز يف رثؤملا اهدوجو ءافتخأ وأ ،طيسبلا اهدوجو مهسأ ميق هذه
 ىلع ةيصخشلا مهحلاصم ليضفت ىلإ اوهجوتف ،اهجراخو ةيفيظولا م²اسسؤم لخاد ةيمويلا م²ايح روحم مهعفانمو م²ايصوصخو
 موقي يلاحلا نمزلا يف ارخآ اليمز دجي ام اليلق فظوملا نأ ىتح .ديدجلا يف كلذكو يضاملا نمزلا يف ةماعلا عمت±او ةلودلا حلاصم
 لكشب هبايغ لاحلا يضتقي امدنع هنم الدب ةرافخ كسمي نأ يف عربتي نم ليلقو ،اضرع كلذ ىلإ جاتحأ ام اذإ ،لمعلا يف هماقم
 تاءانثتسالا ضعب عم"ةددحم ةعفنم وأ ،ةصاخ ةقالع ىلع ةينبم مهتقفاوم نإف مهلثم دجو ام اذإو "تاءانثتسالا ضعب عم" ،ئجافم
 .نوكي نأ ضرتفي امك ةدحاولا ةرئادلا يفظوم نيب لفاكت ىلع سيلو ،"اضيأ

 هيف ةحضاو ريغ يعامج دهج ىلع تسسÙ ام اذإ ،ماعلا ةرادإلا قايس يف اهل ططخم وه امك حجنت الامعأ دجن ام اليلق الامجإو
  .اهدارفأ نم دحاو لك لمع ليصافت
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 يفيظولا ءانبلا بارطضإ
 

 نم فظوملل ةدـيفم نوكتل ةـيراـبتعا ةـميق اـهئاـطعإ مث نمو ،يميظنتلا اـهئاـنب ةـناـيــــــــــــــصل اـÈ مازتلالا يرجي ،ةـفيظولل ريياـعم كاـنه
 ،يقر :ةيعامتجالاو ،ةيمنت :ةيداــــصتقالا نيتيحانلا نم عمتجملل ةديفمو ،تاذلا قيقحت :ةيــــسفنلاو ،يلام دئاع :ةيــــشيعملا ،نيتيحانلا
  .ناسنإلا هافر قيقحتو عمت±او ةلودلا ةرادإ ليهستل اهعيمج ةمزاللا

 ،يــضرُم لكــشب دئاوفلا كلت ميدقت ىلع ةرداق ريغ ةيرادإو ةينمأو ةيداــصتقا بابــسألو تحبــصأ ينامثلا تاونــسلا قارع يف يهو
 ضعب ىلإ ةبـــسنلp رثكأو %100 نع داز يذلاو ،رييغتلا دعب نيفظوملا مومعل بتاورلا ىوتـــسم يف ديجلا عافترالا نم مغرلا ىلع ذإ
 ديزي مون نيتفرغ نم ةقــــش راجيإف ،ريثكب كلذ نم رثكأ تفعاــــضت دق شيعلا تامزلتــــسم نإف ،ةــــصاخ ةيلاعلا تاجردلاو فئاظولا
 دودحب 2003 لبق ناك يذلا نيزنبلا رتل نإ ذإ ،ةفعاــضم وأ ،ةديدج فرــص ذفانم اهيلإ فاــضي ،فظوملا بتار طــسوتم نع الثم

 تيبلل ارانيد نيــــــــسمخ نع ديزي ال امب اهريتاوف عفدت تناك يتلا ءpرهكلاو ،ارانيد نيــــــــسمخو ةئامعبرÇ اهدعب حبــــــــصأ ،ارانيد نيــــــــسمخ
 اهيلإ فاــضي ،يليللا ليغــشتلا يف كارتــشالا مت ام اذإ �ايحأ فعاــضتت ،تاريبمأ ةرــشعل افلأ نيــسمخو ةئام عفدت تحبــصأ ،يداعلا
 هدالوأو فظوملا هجوتف تفتخا دق ةماعلا تالصاوملاو ،رانيد فلأ نيسمخ نم رثكأ ىلإ هفيلاكت لصت ،تيبلا يف ةريغص ةدلوم دوقو
 تفيــــضأ ام اذإو ،افلأ نيــــسمخ نع دحاولا صخــــشلل دحاولا طخلا ةفلكت لقت ال تارايــــس طوطخب تايلكلاو سرادملا ىلإ نيبهاذلا
 يف فاعـضأ ةدع فظوملا لخد نع تداز دق شيعلا فلك نأ نيبتي اهريغو ثÞألاو ،ةيرورـضلا ةيئpرهكلا علـسلا راعـسأ قورف اهيلإ
 ،رفوأ بـــــسكل رييغتلا دعب اهتققح يتلا طاقنلا ضعب دقفت وأ ،لـــــضفأ شيعل اهقيرب دقفت ةفيظولا تذخأ  مث نمو ،نايحألا ضعب
   .ايندلا اهدودحب ةايحلل ديحولا لا±ا يه تيقب نإو

 سوهو مارتحالاو ريدقتلا ةلقو داـــــــسفلا ببـــــــسبو ا�إ ذإ ،ةيـــــــسفنلا ةيحانلا نم تاذلا قيقحت ىلع ةرداق ريغ كلذك تحبـــــــصأو
 تحتو ،انلع نيعجارملا نومواــــسي نأل اوهجتاو ،ةنهملا فرــــش اودقف دق اهيف نيفظوملا ضعب نأ وأ ،تدقف دق عورــــشملا ريغ بــــسكلا
 اهذخأ نوبـــــسحي ال ،م²الماعم ةيـــــشمتل لاملا ضعب عفد ىلع ،نيدوجوملا ءاردملا �ايحأو ،نيفظوملا ءالمزلاو نيرخآلا عمـــــسمو ىأرم
 نكمي اذل ،تاذلل مول وأ ،ةيبلــس ةيلاعفنا ةرÞإ لكــشي ال حلطــصملا نإف ،مهريغ نم كلذك تبــسح نإو ،ةوــشر "مهرظن ةهجو نم"
  .ماعلا يفيظولا ءانبلp لالخإلا يف مهسأ الشف ،تاذلا قيقحت يف تلشف ةفيظولا نأ لوقلا

 يكارتـــشالا نم اعيرـــس ريغت يذلا ،يقارعلا داـــصتقالا ةلجع ةدايقب ةمهاـــسملا يف هيلع لوعم ريغ �درتم ةفيظولا لاح حبـــصأ امك
 ناــسنإلا عــضت مل ةيطلــست اهتعيبطو ،ءاطخألp ةلقثم ةفلختم ا²اقايــسو ءوفك ريغ اهءادأو نهاو اهءانب نأل ،حوتفملا رحلا ىلإ ،ديقملا
 ريمدـت ةادأ نوكت نأ ىلإ برقأو ،ماـظنلل حالــــــــــــــصإ ةادأو نييقارعلا هاـفرل ةـنكمم قيقحت ةـليــــــــــــــسو نوكت نأ نم دـعبأ تـتp اذـÈو ،ةـياـغ
  .ديدش يرادإ بارطضا ةيلمع يف اهسفنب اهسفنل

 
 ةيلوؤسملا لمحتي نم

 دمعتب دحأ ما²إ نكمي الو ،رـــــــــــــضاحلا ةديلو نكت مل ،2010 ماع ةيا� ىتح ةـــــــــــــصخـــــــــــــشملا يفيظولا ءانبلا يف مدهلا ةيلمع نإ
 يف تركذ يتلا نامزلا كلذ ءاطخأو تاقافخإو ثداوحل ،ةيضرع تءاج ةلأسم لاحلا عقاو يف ا�أل ،هلولح لبق اهثادحإل طيطختلا
 ةلودلا  ةردقم اهتلاح تفعـــــــضأ الثم ترركتو تلـــــــصح يتلا بورحلاف ،اهلوـــــــصحب رـــــــشابم ريغ لكـــــــشب تمهـــــــسأ ،لاجم نم رثكأ
 ةلودلا نع هدعبأو هرقفأو هبعتأ يقارعلا ناـــسنالا عم حيحـــصلا ريغ لماعتلاو ،حيحـــصلا هاجتالا نع اريثك مهتفَرَحو اهيفظوم تدـــسفأو
 .حيحصلا لكشلp اهريوطتو اهئامنإ عيراشم نعو ،ةماعلا اهحلاصمو
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 نم ززعو ،يرادإلا سوماقلا نم يلبقتــــسملا فارــــشتــــسالا لازأو ،ةيرادإلا ةيلمعلا يف طيطختلا َبّيغ داــــس يذلا لهجلا نإ امك
 هتامزلتــسم تمادام ثاعبنالاو د±ا ماهلتــسا يف ديفي ديعبلا يــضاملا داع امو ،ةنلعملا ريغو ةنلعملا ت�اغلا قيقحتل الاجم رــضاحلا ج�
  .ةرفوتم ريغ

pقحلا ،مهــــسفنأل نويبالقنالا ةداقلا هيف ىطعأ يذلا ةيئاغلا ةيروثلا ريياعمب ةرادالاو ةايحلا عم لماعتلل يوقلا هاجتالا ىلإ ةفاــــضإل 
pليكولاو ديحولا يعارلا قطنمب ،ةيـــــسفنلاو ةيوـــــضعلا هتاجاح عابـــــشإو هفادهأ ريـــــسفتو هلبقتـــــسم مـــــسرو ناـــــسنإلا رـــــضاح يف لخدتل 
 .قلطملا
 ىلإ دـنتــــــــــــــسي ءاـنب هـنأـكو ،اـنهاو هـطــــــــــــــسو فظوملاو يرادإلا هـطيحمو يقارعلا يفيظولا ءاـنبلا نوكي نأ اـهعيمج تـعفد ىرخأ رومأو    
 مل اراي�ا ماظنلا را�إو ةدمعألا ةيبلاغ ْتــــــــضوقت ،رييغتلا دعب ةوقلا كلت اعيرــــــــس ترا�ا مويو ،ةيموكحلا ةطلــــــــسلا ةوق اهماوق ةدمعأ
 مل ،راي�الا اهيف لــصح يتلا م�ألا كلت يف نطاوملا كلذ يقارعلا ناــسنإلا نأ وأ ،هلوــصح ت�ادب يف اهنطاومو ةلودلل احــضاو نكي
 نم صالخلا نÇ ادئاـــــس داقتعالا اهيف ناك ،يـــــسفن لوهذ ةرتف يف لـــــصح هنأل ،هتيهامو راي�الا اذه مجح كاردإ ىلع ارداق  نكي

 يقp لـثم شيعلp لـمألا اـهيفو ،ةـيبناـجلا رÞآلاو تاـعبتلا لـك نم مهألا يه ةـيبعــــــــــــــشلا ةـلزعلاو ،ةـيروتاـتكيدـلا سؤبو ،بورحلا حبــــــــــــــش
 .ةيبلسلا تاعقوتلا لك يغلت بوعشلا

 ساــــسحإلا نع ديدجلا مكاحلا دعبأو ،كاذنآ يقارعلا روهمجلا نع ةقيقحلا وأ ،ةــــشوــــشملا ةروــــصلا بجح دق ناك لوهذ هنأ يأ
pيلقعلا دهجلا ةجيتن ،دعبتو يطغتو بجحت لوهذلا تالاح مظعم نأ ىلإ ةراـــــشالا ردجت هددـــــصبو ،نوكي نأ ضرتفي يذلا قلقل 
 تناك قارعلا ىلإ ةبـسنلpو ،ةروـسيملا ةقافتـسالا فورظل اعبت لوطت وأ ،رـصقت دق ماع لكـشب يهو ،ةديدج ةلاح اÈاعيتـسال لوذبملا
 نعو دوعوملا لمألا نع ،رومألا ت�رجمو طيحملا ليــصافت يف شتفي لقعلا اهيف دواع  ،تادودعم رهــشأ ىوــس مدت مل ،ايبــسن ةريــصق
  :ببسب ةعيرس ىرخألا يه تناك ٌةدوع .بابسألاو عفاودلا
 ،ةـيطارقميدـلاو ةـيرحلا ىلإ اـقيرط اـهبيرجت دـيري هـنأـك ،ميوقتو دـقن ةـليــــــــــــــسو أـطخلا نع شتفي ،يقارعلا هـلاـجم يف أدـب يذـلا ةـيرحلا شماـه .1

 .امامت ا²رع ةقيرطب اهلوانتف ،احوضو رثكألا ةروصلا ةرادإلا يف دجوف
 ةقيرطب ةيموكحلا فئاظولا ىلإ  يرادإ للخو ،ريــــــصقت مئارجب نيموكحمو نيدعاقتمو نيقباــــــس نيفظوم ةداعإل يئاوــــــشعلا يعــــــسلا .2

 نيفظومب ةلودلا ت�ريدمو رئاود تـصغ ىتح ،ىرخأ �ايحأ ةينيدلاو ةيـسايـسلاو ةيرئاـشعلا ةيبوـسحملا ساـسأ ىلعو ،�ايحأ ةيفطاع
 ىلع هلكاــــشمب لقثملا يرادالا زاهجلا اذه رداق ريغ كالملا ىلع ةد�ز مهــــضعبو ،ةيرادإلا ماهملا طــــسبأ ذيفنتل ءافكأ ريغ مهــــضعب
  .مÈاعيتسا

 ةيـسايـسلا فقاوملا ببـسب قباـسلا ماظنلا نم ررـضلا هيف ُدعُي يذلا ،يـسايـسلا بناجلp �رهاظ رميرب مكح ةلحرم دعب ةدوعلا دييقت .3
 ،يسايسلا ءامتنالp ةطورشم نكت مل مكاحلا اذه نمز يف ةمدخلا ىلإ نييركسعلاو نييندملا نيفظوملا ةداعإ نأل ،ةدوعلا هذهل اطرش
 تاوق عم لمعي مجرتم ةفرـــــــــــــــــعم لالخ نم ةفدـــصلp كلذكو ،نييـــسايـــسلا قيرط نع امنإو ،قباـــسلا ماظنلا نم ررـــضلا رادقمب الو
 ةطلــسلا كلت يف ةدوجوم تائيه نم ةــصاخ تاوعد وأ ،لالتحالا ةطلــس نم بيرق ىوتــسملا ريبك يقارع يــسايــس وأ ،لالتحالا
 ءارفـــسو ةرازو ءالكو بـــصانم نم ددع سل±ا يف كراـــشم بزح وأ ،وـــضع لكل يطعأ مكحلا سلجم ةلحرم يفو ،رايتخالp موقت
 ماع يفو ،ماع ريدم ىوتـــــــــــــسم ىلإ نييعتلp ءارزولا لوخ ،هدعب نمو ،مهنييعت رمأ مكاحلا ردـــــــــــــصيو م�وحـــــــــــــشري ،نيماع ءاردمو

 لكب اهيف لثمتت ناجل اÈ ققدت طباوــض قفو ىلع ايــسايــس نيررــضتملاو نيلوــصفملا ةداعÊ ةموكحلا نم تاميلعت تردــص 2005
 ،ةمدقملا تابلطلا فالù رظنلا يف ةميــــــسج ماهم تدأ نإو ناجللا هذه نكل ،ةماعلا ةيــــــشتفملاو ةيرادإلاو ةينوناقلا ا²رئاد ،ةرازو
 ينوناقلا راــشتــسملا ركذ لا±ا اذه يفو ،ريوزتلا رثكو تالجــسلا بايغب ،ةقيقد ريغ هتpاــسح تيقب يــسايــسلا ررــضلا لماع نكل
 تابلطب رظنلل ،ةرازولا ةنجل سيئركو هنأ 2005 ماع رخاوأ عوضوملا اذه نع شاقن اهيف ريثأ ةيداع ةسلج يف ،الثم عافدلا ةرازول
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 بابــــــسأل مادــــــص م�أ ةيركــــــسع ةمكحم نم موكحم هنأ هيف يعدي قباــــــسلا شيجلا يف ديقع همدق ابلط دجو ،نييــــــسايــــــسلل ةدوعلا
 ههجاو مويو ،ماعلا لاملا ىلع زواجتلا ةميرجب ،نيحلا كلذ يف همكح يذلا مكاحلا ناك هنأ اديج راــــشتــــسملا هركذت دقو ،ةيــــسايــــس
 ليكــــشت ديعت عافدلا ةرازو تلعج ىرخأ نم رثكأ دوجو رــــشؤت ةثداح هذهو ،ةرازولا رداغو هبلط بحــــس مكحلا تايلوÇ هركذو
 ءارزولا سل± ةماعلا ةنامألا يف لكـشت نأ ةموكحلا تلعجو ،ريزولا لدبتب لدبتت يأ نيترم نييـسايـسلا نيلوـصفملp ةـصاخلا ةنجللا

 وأ ،ةيعطقلا ةجردلا بــــستكتف اهدييأتل ةفاك تارازولp ةلكــــشملا ناجللا تارارق نم دكأتلا اهماهم ،ةاــــضق اهؤاــــضعأ قيقحت ةنجل
 نودفري ءافكأ نيهيزن نيفظوم ةدوع هدحو نمــــــضي مل ةــــــسايــــــسلا طرــــــش نأ مزجلا نكمي هيلع ،ةينعملا ةرازولا ىلإ اهديعتو اهــــــضقنت
  .ءانبلا ةداعإو لاقتنالا ىلع ِنيعُت تاءافكو تاقاطب ةرادإلا ةيلمعلا

 اددع نأ وـــــــــه لصح يذلا نـــــــــكل ،ررضلا كلذ نع ضيوعتلل اعورشم اقح هنوك نم مغرلا ىلع ،يسايسلا ةدوعلا طرش نإ        
 يف ةلـــصب يـــسايـــسلا ررـــضلا ىلإ تمت ال ةيزاهتنا ةقيرطب مهبتاورل يز±ا ليدعتلا دـــصقب ةفيظولا ىلإ ةدوعلp اوعراـــس ،نيفظوملا نم
 لماك هبــش حاتفنا ءاوجأ يف ررــضلاو ءامتنالا دييÙ ىلع لوــصحلا فدÈ بازحألا تارقم مامأ ريباوطلا ترثك ذإ ،نايحألا بلغأ
 نوديفي اهميظنتل اددج ءاـــضعأ فيـــضت نأ يف المأ ،ررـــضلاو دييأتلا حنم طورـــشب بازحألا عيمج هيف مزتلت مل بولـــسÇو ،اهحنمل
 ينإ ىتح .يواـــــــشر ءاقل ررـــــــضلاو ءامتنالا دييÙ بتكب نيفظوم بازحألا ضعب ةرادإ ءاردم دوز كلذك ،تpاختنالا يف óاوـــــــصأ

 ءانب تاونــــــــــس سمخب رييغتلا لبق اهكرت نأ دعب ةينÞ ةفيظولا ىلإ هتدوع ةيفيك نع كومريلا ةيدلب يف افظوم 2008 ماع تلأــــــــــس
 بزحلا ةيتاذب فظوم ىلإ قاروأ ةـــــسمخ تعفد دقل ،ةلامثلا ىتح هبرـــــش دق ناك ةرمخلا نم سأكب يـــــشتنملا وهو لاقف ،هبلط ىلع
 يتمدخ ةدم ىلإ تفيــضأو ،ايــسايــس ادهطــضم افظوم تدعف ،ةنجللا سيئر ىلإ اهلثم تيطعأو ةقباــسلا يترئاد ىلإ تبهذو )س(
 هـنأ دـكأ يناـثلا سأـكلا دـعبو .نآلا نم رهــــــــــــــشأ لـبق اـهيلإ يقاـحتلا ىتح 1998 ماـع ذـنم ةـفيظولا اـهيف ترداـغ يتلا ةرتفلا كـلت
 ةرايس اهيلع لمعي هنبال ىرخأ مث نمو ،ةرايس ىرتشأ ماودلا نم رهشأ دعبو ،�دلب ابقارم ةفيظولp هل رهش لوأ يف غلبملا عجرتسا
      .ةروكذملا ةقطنملا يف ةرجأ

 ديوزت اهقتاع ىلع تذخأ يتلا نيسح مادص ماظنل ةضراعملا ةحاس يف تناك يتلا بازحألا نأ ىلإ هيونتلا يضتقي لا±ا اذه يف
 "يعويشلا بزحلاو ةوعدلا بزح مهدعب نمو نييدركلا نيبزحلا ءانثتسp" قباسلا ماظنلا نم ررضلا ةلاح فيصوتو دييأتلp نيررضتملا
 دمتعت تناك ا�إو ةـــــــــــــصاخ ،دييأتلا بتكب عومجلا هذه لك يطعت ثيحب ،تررـــــــــــــضت يتلا ةيددعلا ةرثكلا نم اهيلإ نيمتنملا نكي مل
 نوريثكلا نكي مل تاكلتمملاو ةايحلp ةفزاجم مادــــــص ةــــــضراعم لعف نأل ،ةدعاقلp عــــــسوتلا نود فوفــــــصلا ةدايق ىلع ةرداقلا ةبخنلا
 ةلأــــــــسم يف ريتقتلاو قيقدتلا ىلإ اهتعيبطب هجوتت تناك ةــــــــضراعملا بازحألا ةيبلاغ نأ ىلإ ةفاــــــــضإلp ،هلاجم يف ةرياــــــــسملا ىلع نيرداق
 روهمج نم ا²دعاق عيسوت ىلإ ىرخأ بابسألو ةرشابم رييغتلا دعب ام تعس هيلعو ،ينمأ قرخ لوصح نم ةيشخلا ببسب مامضنالا
 نم ةليلق ريغ ةبــــــــــسن نأ ىلإ راــــــــــشأ ثادحألا ريــــــــــس نكل ،مهفئاظو ىلإ ةدوعلp نيبغارلا نيفظوملا كئلوأ مهنيب ناك ددج نيمتنمو
 ذإ ةينيدلا ريغ بازحألل ةبـــــــــسنلp ةـــــــــصاخ ،ةيدئاقعلا نع اديعبو ،�زاهتنا ةحاتملا صرفلل ديجلا رامثتـــــــــسالا عفاودب ناك ليجـــــــــستلا
 بازحألا هذه نم ديدعلا نأ ماعب اهلبق تلـــــــــــصح يتلا كلتو 15/12/2005 يف تلـــــــــــصح يتلا تpاختنالا ةجيتن تحـــــــــــضوأ
  .تادييأتب م²دوز نيذلاو ،اهفوفص ىلإ نيمتنملا ددع نع لقت نيبخ� تاوصأ ىلع تلصح دق ةيموقلاو ةيناملعلا

 مهنم مـــــــسق ،يفيظولا لكيهلا ىلإ نيلهؤملا ريغ فالآ لوخد ،يزاهتنالا فيظوتلا عوـــــــضوم يف عـــــــسوتلا اذه ةجيتن تناكو اذه
 يف بيرختلاو مدهلا ةدعاق نم ْتعـسَو ،ءابعأ نم دوجوم ام ىلع ًءابعأ اوفاـضأف ةيزاهتنا اـضيأ ةقيرطب ،تاف ام ضيوعت ىلإ ىـشطع
   .يفيظولا ءانبلا

 ضقانتلا ضعب تنوك ،ايــــسفن ا²رادإ لماوعل بــــسحتلا مدعو ،ايلمع ثادحألp ةئيلملاو اينمز ةريــــصقلا رييغتلا دعب ام ةلحرم نإ
 ىلع لاحلا ةعيبطب ســـــــــسÙ ،ا²اهيجوتو ةموكحلا رماوأ عم لماعتلاو يفيظولا ءادألاو كولـــــــــسلا بناوج يف أطخلاو حـــــــــصلل ةيؤرلا يف
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 لك يف احـــــــضاو ناك ضقانت  وهو ،ةيوـــــــسلا ريغ ةيـــــــصخـــــــشلا يف صئاـــــــصخو  مكحلا نم فقاومو ةقباـــــــس راكفأو ةيلاعفنا تÞروم
  .ةيرادإلا ةيلمعلا فارطأ لك لمش ،رثكأ راي�الاو مدهلا ىلع هتالالدتساو ةريثك هصصق ،ةرادإلا بناوج

 ةيموقلا هتاهاجتال 1969 ماع دعاقتلا ىلع ليحأ نأ قبــس ،يقارعلا شيجلا نم )ج( مزالملا نإف ،الثم ةيركــسعلا ةــســسؤملا يفف
 ةبترب ةيركـــــسعلا ةمدخلا ىلإ هتداعإ ابلاطم اـــــصع ىلع ئكتي ،ىنثملا راطم يف عوطتلا زكرم ىلإ رـــــضح .كاذنآ ثعبلا ةموكحل ةيداعملا
 مكحلا سلجم تارارق ذيفنت مدع ا²اـــســـسؤمو ةلودلا رئاود نم ريثكلا هيف تدمعت تقو يف ،ةيـــسايـــس بابـــسأل ،اÈ نيرمتـــسملا هنارقأ
  .ةيلعف ةيسايس بابسأل ةيموكحلا مهفئاظو نم نيلوصفملا نيصتخملاو ءاملعلاو بابشلا ةداعÊ ةصاخلا ،ةتقؤملا ةموكحلاو

 وه هكولــــــس ءوــــــسل رييغتلا لبق اهنم لــــــصفو ،رورملا ةطرــــــش يف اليوط لمعلا سرام اطباــــــض نإف الثم ،ةيوطرــــــشلا ةــــــســــــسؤملا يفو
 هذــه يف ةــفلاــخملا حفاــكي نأ ،نوناــقلل اــقبط اــهلثمي يتلا ةرازولا لــبق نم فلكم هــنأ ادــيج يعي ،هدــعب اــميف اــهيلإ دــيعأو )ز(دــيقعلا
 يف سلجي ،تارايـــــــس ةدع نم ةزرفم دوقي 17/4/2004 موي دهوـــــــش دق ،رورملا نيناوق ىلع زواجتلا طبـــــــضيو ،ةبعـــــــصلا فورظلا
 ةيلمع لامكإ ىلإ اهقيرط يف هنم ابيرق رمت يهو ،اماقرأ لمحت ال يتلا تارايـسلا دايطـصp هعم يطرـش َفلك دقو ،دارفنا ىلع اهادحإ
 ،ةرضاحم روكذملا طباضلا يأ هيلع ىقلأ ،اهيف نماكلا هترايس ىلإ ةفلاخملp مهتملا تارايسلا باحصأ دحأ َبلُج امدنعو ،ليجستلا
 افطاعت يطرــشلا كلذ رهظأ اهريرحت لبقو ،ةفلاخملا ريرحتب يطرــشلا رمأو ،ماقرأ نود ةرايــسب لاوجتلا يف رورملا تاميلعت هتفلاخم نع
 لكب لالخإ هذه هتلعف نأ اموي ركفي نأ نود ،رانيد فالآ ةرـــــــشع ءاقل رمألا مـــــــسحب طباـــــــضلا اهيف اجر ةيليثمت يف ،ةيحـــــــضلا عم
  .رورملا نيناوق

 يف رييغتلا دعب لــصاحلا عــضولا داقتنا ىلع جرد ،)غ( روتكدلا وه دادغب بط ةيلكب ةينطابلا ةدامل ذاتــسأ ،ةيملعلا ةــســسؤملا يفو
 وهو ،داــــــسفلا لاجم يف ةــــــصاخو لمتحي ال ادح لــــــصو دق يدرتلا نأ ةيبــــــصعو لاعفنp ادكؤم ءاقدــــــصألاو لهألا عم هتاــــــسلج لك
 قرو نم هيلع قفتم ناكم يف اهيلع قفتم ةراــشإ مهنم دحاولا عــضو ةرورــض مهيلع اريــشم ،هتبلطل ةيــصوــصخ سورد ءاطعÊ رمتــسم
 ،ةيـصوـصخلا هتارـضاحم نيرـضاحلا ةبلطلا ددع ىلع تاراـشإلا ددع داز ام اذإ هنأ ادكؤم ،كلذب مازتلالا ةيمتح ىلإ هيونتلا عم ،ةباجإلا

 يـــــــــــصاـــــــــــصتخالا بيبطلا وهو هب موقي ام نأ ةرم ولو نمؤي نأ نود ،تاراـــــــــــشإلا كلت لمحت يتلا ةيناحتمإلا رتافدلا لك لمهيـــــــــــس
  .داسفلا ةمق يعماجلا ذاتسألاو

 عرفأ دحأ يف اهتقيدـــص نييعت ىلع ،اهتكرـــش ريدم تطـــسوت )ر ،س( ةـــسنآلا يه ةباـــش ةفظوم ،ةيموكحلا ريغ تاـــســـسؤملا يفو
 ىلع ريدـملا قفاوف ،صالخإلا دـنب تـحت كـلذ لـعفت اـ�أ ،اـهماـمأ ةـيعدـمو ةـيزيلجنالا ةـغللا ةداـجإو ةربخلا ةدوج اـهل ةـجورم ،ةـكرــــــــــــــشلا
 ةئنهم ،اثيدح ةفظوملا اهتقيدــــــص ىلإ ،ةقيدــــــصلا تءاج ماود موي لوأ يفو ،ةلوهــــــسب هيف تحجن رابتخاو ةريــــــصق ةلباقم دعب اهنييعت
 يف اهتيدهو ،اهتيده ىـــسنت ال نأ ،تقولا سفن يف اه�إ ةركذم ،ةقادـــصلا قوقح ىلإو هتدأ يذلا رودلا ىلإ ةريـــشم ،ةرـــشابملp اه�إ
 رركت ،ةريثك ةلثمأ اهريغو ،ةقادـصلل يلعفلا نوبرعلا وه اذه نأ ةدكؤم ،ماع ةدمل رهـشلا لوأ هملتـستـس يذلا بتارلا عبر هذه ةلاحلا

 ،فظوملا وأ ،درفلا هلالخ ىري ،يفيظولا كولـــسلا بناوج يف ضقانت دوجو رـــشؤت ،اهرئاودو ةلودلا تاـــســـسؤم لك يف اريثك اهثودح
 ،رفتغي ال يذلا أطخلا وه هريغ دنع هليثم ىريو ،هنع دايح ال يذلا ،حيحـــــــــــصلا وه هب موقي ام نأ ىلع هـــــــــــسفن عنقي نأ لواحي وأ
  مدعو ،عورــــشم رمأ قاقحتــــسالا جراخ بــــساكملا قيقحتو ةيقرتلل مومحملا هاعــــسم فظوملا اهيف ىري يتلا ،ةيفيظولا ةيزاهتنالا عويــــشو
 نادقف ينامثلا تاونـــسلا يف لـــصاح وه امك ةعـــسب اهعويـــشو ،عورـــشملا ريغ وه قاقحتـــسالا دودح نمـــض دوجوملا ليمزلل هلوـــصح
 :لوصح ىلإ دهم ،ينهملا ءافولل

  .يفيظولا ءانبلا يف بارطضا
 نأل ،ةوق نم يتوأ ام لكب هبـــسك نم ديزيو ،مئاقلا فرظلا نم بـــسكي نأ فظوملا هيف لواحي يتلا ،يفيظولا عـــشجلا ءارـــشتـــسا

  .يفيظولا ءانبلا يف بيرخت ،تاونسلا هذه يف لصاحلا ىوتسملp هؤارشتساو ،رركتت نل فوسو ةدودحم هرظن ةهجو نم ةصرفلا
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 ىدأ ،ةليلق تـــــسيل بـــــسنب كولـــــسلا يف رركتت ،يـــــسايـــــسلا اهمهفيو يداعلا صخـــــشلا اهكردي ،ةـــــسوملم تتp تارـــــشؤم ا�إ
  .عمت±او ةلودلل يفيظولا ءانبلا عدصتو بارطضالاو ىضوفلا ةعاشإ ىلإ تاونسلا هذهل لاونملا سفنب اهرارمتسا
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  يرادإلا ماظنلا عدصت
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 تاعبتل فصو ميدقت اضيأ اهعم بعصيو ،ةيضاملا ينامثلا تاونسلا يف ةيقارعلا ةرادإلا ةلاح ىلإ ددحمو قيقد فصو عضو بعصي
 ،رضاحلا نمزلا يف هيلإ تلآ يتلا ةتلفنملا ةيطارقميدلا لاح ىلإ قباسلا نمزلا يف هيلع تناك يتلا ةطبضنملا ةيزكرملا لاح نم اهلاقتنا
 ىلع اهنيب ،اهلوح ةلئسألا نم اددع رÞأ امم ،هيلع تحبصأ يذلا برطضملا اهعضو يف لاقتنالا اذه رثأ يف لصفلا كلذك بعصيو
  :حيضوتلا ليبس
 مت ام ىلإ لوصولل هاطخ ىلع ريسلا ديرأ بوسحم لاقتنا هنإ مأ ،رييغتلا فورظ هتمتح ،�ديلقت الاقتنا ناك ىرج يذلا لاقتنالا نإ
  ؟هيلإ لوصولا
 لكشو مئالتت ٍةرادإ َعوَن نوّكي لاقتنأ وه مأ ،قارعلا ءانبأ ةيصخشو قارعلا فورظ مئالي ادئاس ناك ةرادإ ماظنب قلعتي لاقتنإ وهأ
 ؟دوسي نأ بولطم مكح ماظن

 :اهنيب تاهاجتإ ةدع يف لثمتت امهنع عقاولا نم ةبيرقلا وأ ،ةحيحصلا ةباجإلاو
 .رييغتلاو برحلا يف تداس يتلا فورظلا هتمتح نإو ،�ديلقت سيل لاقتنا هنإ :لوألا
 يف اهرورم ةلاح يف ىتح ،اهقيقحت بعصي يتلا ةيبلسلا هجئاتنب ،دوسي نأ بولطم ماظنل الاقتنا نوكي نأ لوقعملا ريغ نم هنإ :يناثلا
  .ليكشتلا ةداعإو ريوحتلا ىلع ةردق ةيرادإلا تاربتخملا رثكأ
 قارعلا يف تارتوتلا فورظ ىلإ هضارعأ ضعبو هبابسأ روذج دتمت ،بارطضالا دودح نم هفصو برتقي ،يمدص لاقتنا هنإ :ثلاثلا
  .بارطضإلا نم برتقت تpاجتسإ تجتنأو ،ةرادإلا عضو يف ترثأ يتلا ،تامدصلا ددعتو
 لبق تناكف ،ثادحألp لقثملا مهخيرó يف اهضعب نويقارعلا َفِلأ نإو ةبوسحم نكت مل ،صاخ عون نم تامدص الامجإ يهو    
 ،قيوعتلاو توملا نم ديدش قلقب ةنوجعم تناك هبورح يف اهنكل ،ماعلا دئاعلا جئاتنب اريثك ريغت ال ،ةطيسب مادص ءيجم لبقو بورحلا
 ،ةرئادلا سيئر اهيف بلقتي ةرادإلا يف نازتإ مدع ةلاح تجتنأ ،لاتقلا حوس جراخ توملا نم برهي نمل ،باقعلا ةوسقب ةموسومو
 كلذ عمو .ناك نمث يأ فظوملا اهيف مدقيو ،ماودلا ىلع ىلعألا ةوطس نم صلختلا يعاسمو تابغرلاو فقاوملا يف نيفظوملا مومعو
 ،عافدلل ةبسانم تايلآ نوّكي نأل لقعلا ىلإ لا±ا يطعت ،عسوأ ةينمز ةحاسم ىلع طوغضلا اهيف عزوتت ةليوط ،مادص بورح تناك
 ةفيخم عدر ةوق ،ةيبعشلا ةركاذلا يف ةدوجوم ةموكحلا اهيف تناك وأ ،اهيفو ةمدصلا امهببست يتلا لاعفنالاو رتوتلا نم داتعملا يف للقت
 :تايلمع يف ديرت يذلا تقولا يفو ديرت امدنع لخدتت ،ةلعاف ريثÙ ةطلسو

  .ءادألاو ةقالعلاو لماعتلا ةمزأل يسفنلا مخزلا نم ناللقي يونعم عفدو عيقرت
  .ءاطخألل ةبحاصملا تالاعفنالا ديدبتل ،ةحضاو ءاطخأ حيحصتو ليدعت
 ايعس ،اهرارمتسp رمتسملا بزحللو ،يسفنلاو يداملا اهدوجوب ،ةوقلل لاثتمالا يف بغارلا روهمجلا راعشإ دصقب ،ةوقلل ضارعتسا

   .ءاطخألا تاصاهرإ ىلع ةرطيسلل اهنم
 ةئزجتب تمهسأ هنيح يف عمت±ا ىدل ،لمحتلا ىلع ايبسن ةروسيملا ةردقلاو بورحلا ةرتف لوطو كاذنآ ةموكحلا تاءارجإ نإ

 ،اهئادأ ت�وتسم يف يدرتلاو اÈاصأ يذلا نهولا نم مغرلا ىلعو هيف اهتقبأ يذلا ىوتسملp ةرادإلا تباصأ يتلا ةيمدصلا تاريثأتلا
 ضعب ةيبلت ىلع دعاسو ،ةيساسألا اهرومأ ةيشمت نم كاذنآ ةموكحلا نّكم هنإ ىتح هنيح يف لوبقم ردقب طبض نيمÙ ىلع ةرداق

 هترطيس نمأو لوبقملا ذيفنتلp حمس لكشب ىلعألا رماوأ ىلإ ةرادإلاو ،فظوملا بيجتسي نأ ىلإ عفد مث نمو ،ةيسيئرلا عمت±ا تاجاح
 :نيكمت لماوع هذهو ،لوقعم ردقب ىندألا ىلع

 .ايندلا هدودحب لمعلا ةمادإل صرف تنوك
  .ماتلا راي�الا لوصح نود تلاح
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 تاريثملا ثيح نم افلتخم رمألا اهيف ناك 2003 ماع لالتحالا لكشو ،ديدحتلا هجو ىلع ةريخألا برحلا وأ ،مويلا بورح امأ
 بحاصت ام ةداع يتلا ةراسخلا قلق نم الو ،ةيديلقتلا بورحلا لاح يه امك ،نادقفلا نم فوخلا ببسب نكت مل يتلا ةمدصلل ةيلعفلا
 فقاوم يف اهطسو م�أ ،نييقارعلا نم ديدعلا اهيف دجو يتلا عراصتلا ةيلمعل ةرشابملا تاريثأتلا نم امنإو ،ةيدايتعالا اهكراعمو بورحلا
 ةجوازملا نم ةيبلاغلا نكمتي مل ةيفطاع ةلاح يف ،هلوصحل ةقحاللا جئاتنلا نم ةيشخلا عم بوغرملا قيقحت ىلإ ليملا اهيف ،ةفولأم ريغ
 عفد ةوق تكلتما ٌةمدص .اهدامع مُه ةرادإكو ،انعوضوم يف نيفظوم يأ دارفأك ةعيرسلا ةمدصلp ريثكلا بيصأف ،نيضيقن امهنيب
 عمت±او ةلودلل ةماعلا ةرادإلا بيترت ةداعإو ،ذوفنلا طسب يف ا²اوطخ ةعرسو ،برحلا تاروطتو تبسانت ،ءادألاو ةرادإلا ىلع ،ريثÙو
 بيلاسألاو تاينقتلا اهمادختساو ،اهبناوج ضعب روطت نم مغرلا ىلع نييقارعلل ةبسنلp ةبيرغ ىتح وأ ،ةديدج دعت ةفسلف قفو ىلع
 ةيحانلا نم ةدشلا لاع ريثÙ تاذو ةريطخ ةمدص تناكف ،مويلا اذه ةرادالا ملاع يف امدقت رثكألا دعت ةلود فارشÊ ،ةثيدحلا
 ةموكحلا اهيف تباغ فقاوم يف هدشأ ىلع ينادجولا ضقانتلا ناك يتلا ىلوألا عيباسألا وأ ،م�ألا يف ةرادإلا عضو ىلع ،ةيسفنلا
  .نييقارعلا لوقع ألم يذلا اهدعب امل لضفألا شيعلا يف لمألا ببسبو ،اهملظ ةدشو اهحالصإ نم سأيلا ببسب ،اÈايغ بوغرملا

 ةقباسلا ةفاقثلا هتفنص ،يبنجأ دي ىلع اقحال ثدحي دق يذلا نم ةيشخلا رÞأ ضقانت فقوم يف اعيرس ثدح يذلا بايغلا كلذ
 .زايتمÇ اودع

ملا يبنجألا زربو ،لوقعلا يف لثاملا ملظلا ىهتناو ةموكحلا تباغ دقل
ُ

 لواح بولسÇ دالبلا رادأ ،لوصألا بسح التحم صِلَخ
 يكيرمأ لارنج لوصو اوعقوتي مل م�إ ىتح .ربكأ ةبوعصب هعم لماعتلل ؤيهتلاو ةبوعصب هداعبأ كاردإو هباعيتسا ةيادبلا يف نويقارعلا
 دل�ودل بيرقلا قيدصلا كلذ ،21/4/2003 يف دادغب لصو يذلا رنراغ يرماغتنوم ياج وه ،ديهمت نود مهمكحي دعاقتم
 ةيربلا تاوقلا يف ءاضفلاو يجيتارتسالا عافدلل دئاقك ،هدعاقت لبق بصانملا نم اددع لغش يذلا ،يكيرمألا عافدلا ريزو دليفسمار
 ،ةيناثلا جيلخلا برح يف ،خيراوصلل ةداضملا تويرتp خيراوص ةمظنأ نع لوؤسملاو ،ةيربلا تاوقلا ناكرأ سيئرل بئانلاو ،ةيكيرمألا
 ةضافتنالا ثادحأ دعب قارعلا ناتسدرك ىلإ داركألا نيئجاللا ةدوع نامضو ةعباتم اهنيب قارعلا �اضق ضعب عم لماعتلا يف ةربخلا وذ
  .1991 ماع

 اسيئر يكيرمألا سيئرلا هنيع يذلا ،رميرب لوب وه ،رهشلا نم لقÇ ريفس ةجردب يندم رخù هليدبت ةعرس اضيأ اوعقوتي مل م�إو
 ،ليي ةعماج نم سويرولاكبلا ةداهش ىلع لصاحلا وهو 2003 /5/ 6 يف قارعلا رامعأ ةداعا ىلع فارشإلل ةيندملا ةرادإلل
 سأر يذلاو ،درافراه ةعماجب لامعألا ةرادإ ةيلك نم ريتسجاملا ةجردو ،سيرp ةعماجل عباتلا ةيسايسلا تاساردلا دهعم نم ةداهشو
 ،ةيعيبطلا ثراوكلا لثم اهتهجاوم نكمي ةمزأ يأ نم يفاعتلا وأ ،عم لماعتلا لاجم يف تامدخ مدقت ،تامزألل ةيراشتسا ةكرش لبق نم
 يف �راجتو �داصتقأو ايسايس الوئسم ،1966 ماع يسامولبدلا كلسلا يف لمع يذلا وهو ،باهرإلاو لمعلا ناكم يف فنعلاو
 ةتسل صاخو يذيفنت دعاسمو ،جيورنلا يف ولسوÇ هترافس لامعÇ مئاقو ،ريفس بئ� مث نمو ،يوالامو ناتسناغفأ يف هدالب يترافس
 نوؤشل ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو يف اريفس كلذكو ،تاونس ثالث ةدمل ،ادنلوه يف هدالبل اريفسو ،نييكيرمألا ةيجراخلا ءارزو نم
 اهدعب نمو ،ةدحتملا ت�الولا اهعبتت يتلا ،باهرإلا ةحفاكمل ةيلودلا تاسايسلا ذيفنتو ريوطتب اينعم ناك ثيح ،باهرإلا ةحفاكم
 .ماوعأ ةثالثل باهرإلا نوؤشل يكيرمألا سيئرلا يراشتسمل اريبك

 ةغيصب ،وتيفلا قحب وه اهلاجم يف ظفتحي ،مكحلا سلجم ىمـست ،دالبلل ايلع ةيقارع ةرادإ أشنُتس ،مكاحلا اذه عم نأ اوبسحي ملو
  .نومضملا غارفإو ،ةعزفلا لكش نم برتقت لمع

 رظنُي ،يكيرمأ ركسع ءانثتسp ،ةرطيسلاو طبضلا تاودأ اهيف تدِقُف ،ٍضقانت فورظ يف هذه بارغتسالا تايطعم تءاج دقل
 يف نوريسي م�أ مهنم سمليو ،دابعتسالا لوصأ لكو هرش نم نيصلخمو روتاتكد ةلازإ يف نوعلا ميدقتل نيمداق ىلوألا م�ألا يف مهيلإ
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 تامدصلا جاتنا يف مهسأ ،ليقث عون نم ضقانتو عارص هجو ناكف .بيرختلا نود لوحي ائيش اولعفي نأ نود ،تاقرطلاو ،عراوشلا
   .�رذج اهتعيبطو ةاردالا لكش رييغت يف تمهسأ ،يتلا

 مل ثيح ،اهرارمتساو اهتيادب مزال يذلا ضقانتلا هنإو ،نويقارعلا اÈرجو اهداتعا يتلا بورحلا كلت هبشت نكت مل يتلا برحلا ا�إ
 كلذك .لوه±ا لبقتسملا نم قلقلا نيبو طلستلا فوخ نم صلختلا نيب هلاجم يف تنوكت عارص رعاشم جامدإ نم ةيبلاغلا نكمتي
  .مولعملا ريغ لبقتسملا عئاقو نيبو طوقسلا ةقيقح نيب

 ،يرادإلا يميقلا بيرختلاو يرادإلا بارطضالا ةلاح ثادحإ يف ىرخأ لماوع نم اهريغ عم تدهم ،لوحت ةمدص تناك دقل
 يتلا ميوقتلاو حالصإلل ةطيسبلا دوهجلpو ،ايلاح ةحيحشلا ةعباتملاو صيخشتلا دوهجب ،نينسلا نم ةمداق تارشعل اهحالصإ بعصي
 قفو ىلع حالصالا ءارجإ نكمي ال امومعو .نهارلا انتقو يف ةيتاوم ريغ ةينمأو ةيسايس فورظ يفو ،نآلا ا²اسسؤمو ةلودلا اهلذبت
 ةذتاسألا ثوحبو ،ايلعلا تاساردلا ةبلط حيراطا يف تاعماجلا ىوتسم ىلع يملع دهج كانه نكي مل اذإ اÈ فرتعم ةيملع سسأ
 ءارجإ نكمي ال كلذك ،2010 ماع ةيا� ىتح رثؤم لكشب ةدوجوم ريغ تاهجوتو سسأ هذهو ،ثوحبلا زكارم يف نيصتخملاو
 عفدي امم ،نهارلا انتقو يف ةحاتم ريغ اضيأ يهو ،رارقلا رادصإ تاطلسو نييسايسلا ىلإ ةبسنلp ةودقلا كولس ممعتي مل اذإ حالصالا
 رابتعالا رظنب �ذخأ ام اذإ ،ايلعف هقيقحت يف عورشلا متي يذلا تقولا ذنم نينسلا تارشع قرغتسي دق حالصإلا نأ ىلع ديكأتلا ىلإ

  :ةلاح يف ةلثمتملاو ةلصاحلا عدصتلا ةدش
 يفيظولا روفنلا
  يفيظولا ككفتلا
  يفيظولا بارتغالا
  .باتكلا نم لصفلا اذه يف اهليصافت ضرع متيس يتلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 71 

 يفيظولا روفنلا
 

 ثداوح اهيلإ تفاضأ ،روفنلا نم عون لوصح ىلإ تدأ ،هالعأ يف اهضعب ىلإ قرطتلا قبس ةريثم ىرخأ رومأو تاضقانتلا كلت
 بنجت ىلإ ضعبلا ىدل هاجتإ دوجو يف ةديدشلا هتالاح تببست ،ىرخأ روفن تاريثم اهبناوج عم لماعتلا يف نيينعملا كولسو برحلا
 وأ بارطضإو ،ةبيصملا لوهل يعمجلا لقعلا يف ميخضتو ،هئانثأ يف نهذلل دورشو اليوط رمتسي دق هل تقمو ،اتقؤم نوكي دق لمعلا

 م²اقالع يف نيفظومل اهضعب لصحو ،ةايحلا بناوج ضعب عم مهلماعت يف نييقارعلا نم مسق ىدل اهضعب لصح ،)7( ةدارإلا فعض
 نوعباتملا ةيرهاظلا اـهرÞآ ضعب سملتيو ةطاسبب نوصصختملا اهيلع لدتسي نأ نكمي ت�وتسمبو ،تاسسؤملاو مهرئاود عم مهلماعتو
  :اهيف ةديدج فقاوم ةهجاومب فقي دوهعملا ريغ ىلع هنأ ،يقارعلا فظوملل نيبت نأ دعب ،ءانـع امنود
 مكحتلا يف ةعامجلاو درفلا ةيناكمإ جراخ هذاختا يف ةرثؤملا لماوعلا تددعت نأ دعب ،ةدوجوم ريغ :رارقلا ذاختا ىلع ةردقلاو ةدارإلا

Èا.  
  .هافرلاو ةيطارقميدلاو رييغتلاو قرشملا رضاحلا نع لا±ا ألمت :ماهوألا
 بناوج يف مó هبش زجعو ،تبرُه رÞآو تبُ� فراصمو تسرُح ىرخأو تقرس رئاودو تهتنا تارازو نع لوقعملا زواجتت :قئاقحلا
  .ةيرادإلا ةرطيسلاو طبضلا

 عم كرت نأ دعب ،لبق نم ةدوهعم نكت مل ةقيرطب ،نارودلا نع ةلجعلا اهيف تفقوت يتلا ا²اضقانتب ىلوألا م�ألا تناك كلت
  :هيف ساسحإ هجلاخي ،هتيب ىلإ هجوتو هناكمو هتفيظو فظوم لك ،ا²اسبالمو برحلا ةمدص

  .تاعاسلاو قئاقدلp ديازتي اشماه هيف لوه±ا رشؤي لبقتسم نم فوخو ،اهثودح رظتنا برح مه نم صلختلp حايترا
 .نينسلا تارشعل شيعلا كنض دعب ،ديدجلا قارعلا يف اهلوصح برقب نويسايسلا فقثيو لالتحالا اÈ ُدِعَي لضفأ ةايحب لمأ
 يف عارصلا ةدش تعقوأ ىتح ،ريسفت اهل دجي مل تازواجتو ثادحأو عنقم وأ ،يقطنم باوج اهل سيل يتلا ةلئسألا نم ديدع

 باشلا )ح( ديسلا لثم ايضرم مهضعب دنع نوكي نأ نم برتقي ةفيظولا نم روفن ةلاح يف نوفظوم اهددصب ريكفتلا رثكو اهلاجم
 .ةمصاعلا ةنامأ يف ظحالم نواعم ةجردب فظوملاو ،ةيمظعألا يح يف نكاسلا ،ةيرصنتسملا ةعماجلا جيرخ

 هدلاو ةقفارمب ةيسفنلا ةروشملا ابلاط ،رييغتلا لوصح نم عيباسأ دعب يأ 2003 سيام رهش ةيادب يف تيبلا ىلا ينءاج دقل
 .1967 ماع رشع سماخلا ةاشملا ءاول ثلاثلا جوفلا يف طابضك ةيوس انلمع يذلا قيدصلا

 ىلع ةظفاحملل اهيلإ هتجاح نم مغرلا ىلع ،ىضم عوبسأ ىلإ اÈ لمعي ناك يتلا ةرئادلا ىلا باهذلا هتردقم مدع وكشي ءاج
 :هثيدح ةيادب يف الئاق هعضو احراش ،ماع لبق اهجوزت دق ناك ةجوز ىلع اهبتار نم فرصلاو يلئاعلا هعضو

 لواحت ،تاومألا نم هنأكو قيمع مونب طغي حابصلا يف هنكل ،باهذلا ىلع اليل هتجوز عم قفتيو هلمع ىلإ باهذلا يوني هنأ
 دعب هنكل ،ىلوألا نم قمعأ مون ةبونب دوعي ام ناعرس ،ةلاحمال ضهنيس هنإ اهدعيو اهملكي امدنع ذإ ،ةدئاف امنود هظاقيإ ةجوزلا

 نمك ِهحرم ةلاح فصي ،احرم اطشن ضهني ،حاحلالا نع اهيلختو لمعلل هباهذ ةيناكمإ نم اهسÛو ةجوزلا تالواحم نم نيتعاس
 :ثيدحلا يف السرتسم ،مادعإلp مكح نم يفعأ

 ةدعاسملا ةبلاط يلاح وكشت ،ةنويز يف نكسي يذلا دلاولا ىلإ نيموي لبق يتجوز تبهذ ىتح يضاملا عوبسألل لاحلا رمتسا اذكه
 .مويلا سفن يف اليل روضحلp اهدعوف ،اهل ريبعت بسح اهتيب برخي دق رمأل لح عضو يف



 72 

 انيلع ىقلأ ةداعلاكو ،ليصفتلp ةلكشملا يتجوز تضرعو عوضوملا حتف ،ميدقلا هتيب يف ميقن ثيح ةيمظعألا ىلإ يبإ رضح دقل
 اليل تقولا ناكو ،ةاشم ةيرس رمآ ناك امدنع هم�أ ركذت هنأكو ،فارصنالا دنعو ةيادب هتاتيقوتب مازتلالا ةرورضو لمعلا نع ةرضاحم
  :ةلئاق انه تلخدت يتجوز نكل ،لوصألا بسح باهذلاو ركبملا ضوهنلp دوعولا ءاطعا نم يدنع ةلكشم الو

 يف مهدنع نوكيس هنإ بألا درف ،ليل لك اهعمسأ تدتعأ ينأل ،زيزعلا يمع � دوعولا هذه قدصت ال ،راهنلا هوحمي ليللا مالك
 املثم همامأ دهشملا رركتو ،امئ� يندجوف انمون ةفرغ دصق تيبلا لخد املو ،ددحملا تقولp رضح العفو ،دغلا حابص ةعباسلا ةعاسلا

 ىتح ابضغ هلاعفنا يف ببست امم ،ةدشب هبضغ فاخأ يذلا �أو همامأ هتعطق دعول امامتها رعأ مل ينإ ىتح ،ةقباسلا م�ألا يف ناك
 وأ ،لأسأو جتحأ نأ نم الدبو ،اعزف pوعرم توحص اهدنع ،ةمون عباسب طغأ �أو يسأر ىلع هبكسو ءاملp ًاءولمم ًءاعو بلج
 ناك موي الفط تدع ينأك ةديدش ءاكب ةبون يف تلخد ،ضوهنلp َّيلع حلت امدنع ةقباسلا م�ألا يف تدوعت امك يتجوز ر�أ ىتح
 يبأ تبر اهدنع ،فصنلاو ةعساتلا ةعاسلا تقولا زواج ىتح لاحلا اذه ىلع تيقبو ،ةدشب هفاخأ يذلا ءاملا لوخد ينوربجي يلهأ
 يوقلا وهو هتداع ريغ ىلع انيزح تيبلا رداغو ،دغ موي باهذلل �دج رمألp ريكفتلا ىلع يثحو ،يتئد² الواحم يفتك ىلع هديب
   .اضيأ ادغ دوعأس هسفن عم مدمدي ،رسكني ال هنأ فرعأ يذلا

 ةفاضإلp ةدعملا يف مالآو ئيق ةبونب تبصأ اضيأ يناثلا مويلا يف ضوهنلp َّيلع هحاحلإ دنعو ذإ ًاءوس ةلاحلا تدازو دغلا ءاج دقل
 مهكلمتت يتهجاومب نيسلاج يتجوزو يبأ اهتقو لاوط ايقب ،ماودلا ةيادبل يبيرقتلا تقولا ةيا� ىتح ترمتسا ديدشلا نزحلاو ءاكبلا ىلإ
                 .يسفن يئاصخأ ةراشتسp يناحصن ماودلا ىلإ باهذلp ّيلع احلي نأ نم الدب اريخأو ،ةريحلا

 ضرعب أدبو ،فقاوم اذكه لثم يف دارفنالا ةرورضو جرحلp افراع قئاقد دعب ةرداغملp نذأتسا يذلا هدلاو عم باشلا رضح دقل
 ىلوألا ةرملا تناك ،هلمع طيحم يف ةرركتم تامدص ةدع هجاو هنأ اهرمأ ةيا� يف نيبت يتلا ةفيظولا هرك يف هت�اعمو هرعاشمو هتلاح
 ،قرس دق ةرئادلا ثÞأ نم امسق نأ هيف دجو يذلا ،رييغتلا دعب ام يناثلا عوبسألا ءاضقنا دعب ماودلل نيرخآ نيفظوم عم  بهذ موي
 نأ شارفلا هيف ضرع ،لبق نم هري مل بيرغ صخشو )ك(معلا ةرئادلا شارف نيب ةمواسم عمس ،ليوط رمم ىلع اهفرغ نيب هلاوجت يفو
 ،رانيد فلأ يتئام ءاقل تادوجوملاو ثÞألا نم ىقبت ام ذخأل هتعامجو بيرغلا كلذ لخديل مودلا ءاهتنا دعب ةحوتفم باوبألا كرتي
 وأ ،تهابلا ثيدحلا كلذ هتركاذ يفو رضح يناثلا مويلا يفو .اهتقو يف قدصي نأ دري مل وأ ،قدصي مل هنكل ىرج ام عمس دقل
 ةيضرأ ىلع ةرثانتم تالماعم �اقبو قرو ىوس ةرئادلا يف ءيش قبي ملو ،ذفُن دق اهنع مجانلا قافتالا نأ دجوف ،ةئيندلا ةمواسملا
  .ةحيبق بتاكم

 عراشلا ىلإ علطتي ،ت�رخألا لثم امامت تغرفأ يتلا هبتكم ةفرغ يف افقاو هدجوف ،ماعلا ريدملا ىلإ روفلا ىلع بهذ دق هنأ ركذتي
   :ليصفتلp امهنيب راد يذلا راوحلا ركذتيو ،ىضوفلp ءيلملا ماعلا

  ؟ةرئادلل ىرج ام تدهاش له ذاتسأ
 ؟لمعأ ام فرعأ ال افقاو ينرت ملأ تدهاش معن
 ؟)ك( شارفلا هنإ ،ىرج يذلا نع ينعملا صخشلا فرعأ ينكل ،كارأ معن
 باوبألا قلغي وه ،هريغ نيفظوملا فارصنا دعب ىقبي دحأ الو ،هريغ اهلمعي دحأ ال نأ ادكؤم ،ماعلا ريدملا لاق كلذ فرعأ

 .اهحتفيل انلبق يتÛو هدنع حيتافمب
 ؟ذاتسأ لمعتس اذامو
 ببسب تقرس اهربتعنس ،لكاشملا لمحت ىلع رداق ريغ ينأ ،نسحأ مكتيب ىلإ بهذا وأ ،كتفرغ ىلإ تنأ عجرأ ،هلمعأ ءيش ال

 .ىرخألا تاقرسلا لك لثم برحلا
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 ايشام هتيب ىلإ اهجتم ،ازيزع تدقف ةأرمأ لثم ايكp بحتني ماعلا ريدملا ةفرغ نم جرخ فيك ركذتو هيعو ىلإ باشلا داع انه
 هنأ رعش يناثلا مويلا يفو ،راهنلا ةيا� نم ابيرق هتيب لصو ىتح ،هلقع دقف صخش ىلإ لافطأ ةرظن هيلإ نورظني سانلا ناك فيكو
 ةهجاومو اهيلإ باهذلا ىلع رداق ريغ هنأ سحأو ،هسفن ىتح ءيش لكو دلبلاو ايندلاو شارفلاو ماعلا ريدملاو ةرئادلاو لمعلا هركي
 .نيبستنملا نم دحأ

 نم بارتقالا قفو ىلع نادقفلا عم لماعتلا نع اÈاحصأ دعتبأو ،اهلالخ ةيرادإلا ةرطيسلا تدقف ،برح فورظ تناك دقل
 ايجيردت دهمي ىتح ،بارطضالاو ىضوفلا ناديم يف ضرألا ىلع فقوملا هدحو مسحي يذلا يدنجلا ىلإ اتقؤم ةحاسلا ءالخإو ،ةيزكرملا
 مهصئاصخو دالبلا لهأ ةجزمأ فالتخإ لثم ةفلتخم تناكو ،اذكه نكت مل قارعلا يف اهنكل ،دالبلا نوؤش ىلوتت نأ يف ةيندملا ةرادإلل
 مهو مهضرأ ىلع براحتت فارطأل نيلبقتسم وأ ،ةوقلp لاتقلا ىلع نيربجم اهيف نونوكي يتلا ةقباسلا مÈورح لثمو ،ةيصخشلا
 ةرادإ رابتعالp اوذخÛ ملو ،نيررحملا نم ضرألا لالتحإ اهلوصح مهبيحرت يف اوبسحي مل يتلا ،ةريخألا مÈرح لثم ،اهيف افرط اوسيل

 تببست تاصاهرإو تاسبالم اهعيمج تناكف .ناك عون يأ نم انمث نوعفديس م�أ اهثودح لبق اوركفي ملو ،ةوقلا مادختسp م�وؤش
 عيمج هيف كرت فولأم ريغ 9/4/2003 دعب ادهشم تنوك يتلا ةكرعملا تاروطتب تززعت ا²اعبت نمو اهنم روفن ةلاح لوصح يف
 ليلقلا للستو ،ريخألا هاوثم ىلإ ازيزع َنوعّيشي م�أكو ،رتوتو دش ةلاح يف تويبلا ىلإ اوهجوتو مهلمع تارقمو ،مهرئاود نيفظوملا
 فرط م�أكو ،نامألا ىلع لوصحلا يف ةبغرو قلق ةلاح يف م²امدخ اوضرع ،ءافلحلل ةيركسعلا تادحولا تارقم ىلإ نورخآو مهنم
 نيمجرتملp لاصتالا صرف مهل تحيتأ نمم ضعب لصتأ امك ،لصألا يف هنمÛ ال ناك نإو حبارلا فرطلا دو بسك ديري رساخ
 نم ولخت ال رعاشم عم نيعف�و نيديؤمو نيمعاد مهسفنأ ميدقت ةصرف ىلع اولصحيل لالتحالا تاوق عم نيلماعلا برعلاو ،نييقارعلا
 .نيرخآلا نامرحو اهئانبأ نم ضعب ىلع دالبلا لهأ مناغم عيزوت يف مÈولسأو نيمداقلا ةعيبط اوكردأ م�أكو ،راظتنالاو بقرتلا قلق
 يعاسمب ،ديدجلا قارعلا ةروص مسر يف ةمهاسملا دوهج ضرعو ،بيحرتلا نع ريبعتلا ضارغأل م²ويب نيروسيملا ضعب حتف مث نمو
 هنويحيو لب ،لالتحالا يف لتحملا قحب نوفرتعي م�أكو ،ىرخأ �ايحأ ما²الا تالامتحا نم صلختلا يف ةبغرلاو ،�ايحأ صرفلا صانتقأ
   .ليصحتلا مك ةد�زل لباقملا لقع يف هنوربكي المع

 ططخت هترادإ نأ نلعيل ،دادغب طوقس نم نيعوبسأ نم لقأ دعب يكيرمألا مكاحلا ءيجم ىتح اكبترمو ،اشوشم دهشملا ناك
 بيسنت ىلإ هجوتلا ثيح ،تارازولا يف تامدخلا ىلع ةيلود ةغبص ءافضإ ةلواحم عم عوبسأ لالخ ةيرازولا تامدخلا ليغشت ةداعإل
 ريغ لكشب ولو ،ةيقارعلا ةرادإلا ليعفت ريخÙ اهمهأ لالتحالا ةطلس اهتبكترا ءاطخأ ريشابت تناكف ،ةرازو لك يف يبنجأ قسنم
 ةسراممب عورشلا دنع اهل لكاشم ةرÞإ نم ةيشخلp كلذكو ،هالعأ يف درو امك ةيركسعلا تايلمعلا ريسب بلغألا ىلع قلعتي دوصقم
 رعشأ دق ٌدوَع هنأ ،ةرادإلا كلت بسحت مل لمعلا ىلإ ةدوعلا يف الهامت وأ ،اريخÙ ناكف ،تاسسؤملاو رئاودلا يف يدايتعالا لمعلا
 تارشعو ةروكذملا )ح( باشلا ةصق لثم روفنلا ريثي ابيرغ �اكم لخد نمك عضو يف م�أ ،مهقاحتلا دعب نيفظوملا نم ديدعلا
 .ةهيبشلا صصقلا

 لماوع فاضأو ةرادإلا كبرأ ةيركسعلاو ةينمألا اهنيب تارازولا ضعب يف نيراشتسم ةعومجم وأ ،راشتسمو يبنجأ قسنم دوجو نإ
 ةيندملا ةرادإلا عم ةيرورض قيسنت ةليسو مهيلإ ءافلحلا هيف رظن يذلا تقولا يفو ذإ ةضقانتم تناك مهيلإ ةيؤرلا نأل ةديدج ةرفن
 افلختم دعي قارع ىلإ ،ةروطتملا ةيبروالا ةيكيرمألا ةبرجتلاو ةفرعملل ةبسانم لقن ةادأو .ةيطارقميدلا ىلإ لاقتنالا فورظ اهيضتقت ،دالبلل

 ،يبنجأ راشتسم اهفرعي ال ،مهل نوؤش يف لتحمل لخدت ةادأ م�أ ىلع نيفظوملا نم ريثكلاو ةقلقلا ةيقارعلا ةرادإلا هيف ترظن .اهلاجم يف
 نوفقاولاو نوككشملا مهيلإ رظنو .دالبلا تايصوصخو فورظل ةمئالملا ةرادإلا تاوطخل قيوعت ةليسوو .ةفلتخم هتفرعمو هتفاقث نوكت
pم�إ ىلع ىلوألا اهم�أ يف رييغتلا ةيلمع نم دضل: 

 .قارعلا نم ىقبت امل مده عورشم
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 .ديدج عون نم رامعتساو دابعتسا
 عفنلا نأ دجن ةراسخلا رادقمو هنم عفنلا باسح مت ول ذإ لومأملا عفنلا نم رثكأ ةراسخ وأ ،ةرفنلل اريثم الامجإ مهعوضوم ناكف

 ديؤت ةيوق تارشؤم يطعت يتلاو ،اهليصافتب بتاكلا ةفرعمل لا±ا اذه يف ةيلخادلا ةرازو ةبرجت نم هعقاو ىلإ ةراشإلا نكمي ،ليلق هيف
 2004 ناريزح ةيا� يف ةتقؤملا ةموكحلا ىلإ ةطلسلا تلقن امدنع ذإ ،ةرفنلا ثادحإ يف ماهسالاو عفنلا ةلقب ةصاخلا رظنلا ةهجو
 تاحرتقم ميدقت مهماهم ضعب نم وأ مهماهم ،ت�ريدملا ضعب ىوتسم ىلإ �ايحأ لصي ،ةرازولا يف راشتسم نم رثكأ كانه ناك
 ةيكيرمألا ةيعامتجالا ةئيبلا ىلع اديج ةبوسحم ،ةروطتم لاحلا ةعيبطب يهو ،ةيكيرمألا تاميظنتلا براقت ،اهرئاودل ةيميظنت لكايهل
 رخآ ىلإ ريزو نم فلتخأ دق اهعم لماعتلا نأ وه لصح يذلا نكل ،ةيداصتقإ كلذك يهو ،اضيأ ةيكيرمألا ةيرشبلا ةباجتسالاو
 .ةيلاقتنالا ةلحرملا ةيا� ىتح مكحلا سلجم ةلحرم نم ،ءارزو مقاوط ةعبرأو ءارزو ةعبرأل

 بناوج يف حوضولا مدعو ةرازولا ليكشت ةداعإ فورظ يف ةحلملا ةجاحلا ساسأ ىلع لوألا ريزولا اÈ متها يذلا تقولا يف ذإ
 قيبطت هتاهجوت عم قسانتملا همقاط عم اداج لواحو ،ةيبنجألا ةربخلا ىلع حاتفنالل ةصرف يناثلا ريزولا اهيف دجو ،ليكشتلاو لمعلا
 همقاط نكل ،ايصخش هبناج نم ةدافتسالاو عامتسالا ثلاثلا ريزولا لواح نيح يف .اهلاجم يف مدقي ام ىلإ عامتسالاو ،اهنم مئالملا
Çاذه همقاط ريثأتبو هجوت اذل ،ةيبنجأ مأ تناك ةيقارع ،ةروشملا ةلأسمو امجسنم نكي مل ،ةقباس ةربخ ىلإ ةدتمملا ةيركسعلا هلوص 
 تجعزأو تكبرأ تاهاجتp �رظن اهدوجو ىلع ءاقبإلا عم ،ايلمع اهنع داعتبالاو ،تاقايسلاو تاميظنتلا ضعبب رظنلا ةداعإ ىلإ
 ديدعلا يف َّريغو ،ابلس روطتت يتلا ةينمألا ةبرجتلا عقاول اعبت ،عبارلا ريزولا اهتعيبط عم فلتخأ امنيب .ءادالاو ةرادالا عقاوب تلخأ امبرو
 بيرقلا همقاطو اهنع دعتبا يتلا ،ةيبنجألا ةروشملاو ةربخلل ةجلدؤملا هترظن ىلإ اسيسÙ ،اقباس اهيلع قفتملا هتايمستو ميظنتلا ملاعم نم
  .ًاءوس لاحلا دادزإف ،لاوحألا نسحأ يف هعمسي نأ نود ،ائيش مدقي نأ لواحي ،دوجو درجم ،ةروشملا هنمز يف ىقبتل ،جيردتلp هنم

 ،ةمدقتملا ريغ ةيقارعلا ةبرجتلا نيب سناجتم ريغ اطيلخ ،يبنجألا راشتسملا هدعاوق ىسرأ وأ ،هحرتقا يذلا ميظنتلا حبصأ ةجيتنلpو
 مغرلا ىلع ،اهنع جتن يذلا ررضلا نع لقي ،بناجلا اذه يف ةراشتسالا نم لصحتملا عفنلا تp اهدنع ،ةروطتملا ةيكيرمألا ةربخلاو
 ةلأسم يف لخدتلا نود ،ةراشتسالا ميدقت يف يملعلا قطنملا ىلإ برقأ ،�دايح بلغألا يف مهكولس ناك نيراشتسملا مومع نأ نم
 رسفت نأ نكمي يتلا طاقنلا نم اضيأ برقتلا نولواحي الو ةسسؤملاو ةرازولا ةرادإ ليصافت نم نوبرتقي ال م�إ امك ،همدع نم ذيفنتلا
  .ةرازولا نأش يف لخدت ا�أ ىلع

 ،هنم ةرفنلاو يبنجألل ءادعلا ةفاقث عم عضو ام اذإ ،رارقلا وأ ،رمألا ةغيصب ةيادبلا يف مهدوجو ضرف وأ ،مهدوجو نإف كلذ عمو
 نم ددع نم هب بحرم ريغ رمألا عقاو يف دوجولا اذه نوكي نأ يف تببست ،ةيقارعلا ةيرادإلا ةيلقعلا يف نوقباسلا ماكحلا اهززع يتلا
 ةربخلا نأ دقتعي وأ ،ىري مهتيبلاغ نأل ،هنع اوحصفي مل نإو نيفظوملا مومع ىلإ ةبسنلp لاحلا كلذكو ،هنع اونلعي مل نإو ،ءارزولا
 دوجو ىلإ ةجاحلا نود م²اسسؤم نوؤش ةرادإل يفكي اهنم مهيدل ام نإو ةمودعم وأ ،ةليلق نكت مل ةرادإلا لاجم يف ةيقارعلا ةيفيظولا
 روفنلا ةبسن د�دزp روكذملا روعشلاو اذه بيحرتلا مدع ببست اذل ،دصق نود ولو ةينودلp ههاجتا ضعبلا رعشي دق يذلا ،يبنجألا

  .ةعفنملا ةلق مث نمو ،ةبعتملا سوفنلا لخاد يف
 ريياعملpو ةيقارعلا ةيصخشلp ةديج ةفرعم نوكلتمي ال ،بناجألا نيراشتسملا نم ديدعلا نإف رخآ بناج نمو بناج نم اذه

 نولمعي نيفظوم نم ليلضت ىتح وأ ،تامولعملا يف ةقد مدعو ريدقتلا يف هيوشت ببسب تيطعأ ةروشم تعقوف ،ةدئاسلا ةيميقلا
 ،ايجيردت اهتعس تدادزأ يتلا ،ةيسفنلا ةراسخلا نم اريثكو ،عفنلا نم اليلق ةجيتنلا تناكف ،مهعم نولمعي نييقارع نيمجرتمو مهنم ابيرق
 صصقلا نم ديدعلا اهساسأ ىلع تغاصو ،داضملا اهطاشنل تايطعم نيراشتسملا عوضوم نم تذخأ ةداضم ةياعد نم معدب
 .روفنلا شماه عيسوتو ةراسخلا ةد�زو عفنلا ليلقت يف بصت يتلا ليواقألاو
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 ةأجف لصح يذلا ةرئادلا نع داعتبالp طقف قلعتت ال ،نيفظوملا نم اهيبستنمو ةيرادإلا ةيلمعلا تباصأ يتلا روفنلا ةلاح نإ
 ،تاسسؤملاو رئاودلا لخاد نولوجتيو ،عراوشلا نوبوجي يبنجألا ركسعلا رظنمو ،لماعتلا يف أطخلاو حيحصلا لوح راكفألا ضقانتو
 بيصنتب يديبزلا ديسلا مايق ةثداح لثم .ايقطنم اÈاعيتسإ مهلقع عطتسي ملو ،نويقارعلا اهيلع دتعي مل يتلا ثداوحلا ضعب لوصحبو لب
 نوتاريشلا قدنف لعجب ةيوس مهمايقو ،هل ابئا هئالمز دحأ نييعتب همايقو ،رنراغ عم يأ ةينمزلا ةلحرملا كلت يف دادغبل اظفاحم هسفن
 .تامدخلا ةداعإل نولمعي م�أ نينلعم ،مهل ارقم

 اهبناج نم ءافتكالاو ،نيروكذملا نيديسلا نم دضلp ةعدار ةيباقع تاءارجإ ةيكيرمألا ةيندملا ةرادالا ذاختا مدعو ةثداحلا هذه نإ
 ىتح ،بعشلا نم نيبختنم ريغ م�أل نيروكذملا نيصخشلp نوفرتعي ال م�أ ،اهنيح يف انلعم مالعالا لئاسو يف اهنع لوؤسم روهظب
 ٌةثداح .تاما²الا نم ديدعب نيلقثم هالعأ يف ةروكذملا يتاذلا بيصنتلا ةيلمع نم ةرتف دعب دالبلا ارداغو ،اعيرس امهتطلس تلك#
 :اولءاستو اهنيح يف سانلا ركف نأ دعب ،ةدوجوملا روفنلا مك ةد�ز يف تببست اهل تاليثمو

  ؟رهقت ال اهوروصت يتلا ناكيرمألا ةوق عم اذه لصحي نأ نكمي فيك
 ؟نورطيسملا اهيف مه لاتق ةحاس يف ىوقألا مهو ،هلوصحب ناكيرمألا حمسي فيك
 ،دالبلا لالتحال ةهجوتملا ةيكيرمألا يأ م²اوق عم لصألا يف ارضح ،ن�داع ناصخش زربي نأ ،ةوقلا هذه لك لظ يف لقعي له

 نييالم ىلع ذاوحتسأ تايلمعب ،تاما²ا لدابتو لدجو تاراوحو تاشاقن يف نالخديو يقطنملا ريغ كولسلا اذه ناكلسيو
 ؟اهنم ًاءزج م�ألا دحأ يف �اك ،ةيسايس ىوق عم تارالودلا

 �رادإ عقاولا عم لماعتلا يف أطخ كولس ملاعمو ثداوح نم اهريغ عم تببست ،ةعنقم ةباجإ دجت مل يتلا ةلئسألا هذه نكل
 .زاجنالاو ءادألا ىوتسمب كلذكو ،ةيرادإلا ةيلمعلp ترضأو ،لصاحلا روفنلا ةلاح عيسوت نم ايعامتجاو �ركسعو
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 يفيظولا ككفتلا
 

 ،ةيرادالا ةيلمعلاو عمت±p تطاحأ لاعفنإ فورظ ىلع ىرخألا هبناوج يفو ،روفنلا ىلع هبناوج ضعب يف سسأتي ،لاح عقاو
 نيب اميف ،ةماعلا تاقالعلا كابتراو ،ةيرادالا ةسسؤملا لخاد ةعامجلا حور فعض هب دصقي ،اككفت ةرادإلا عوضوم يف تنوكف
 ةيضاملا ينامثلا تاونسلا يف هتارشؤم ،ككفتلا نم عون وهو .اهتيوضع يف رارمتسالا ةيعفادو ،اهفادهأ قيقحت صرف يندتو ،اهدارفأ
 :لاثملا ليبس ىلع اهنيب ،ةددعتم يرادإلا كولسلا ىلع هرÞآو ةريثك ديدجلا نمزلا نم
 ةيتاذلا ةيدرفلا ىلإ هجوتلا .1

 نكمي ام وأ ،ةيعامجلا اهرعاشم ةفيلوت  جراخ اهيبستنم نم دحاولا نوكي نأل ،ةرئادلاو ةسسؤملا لخاد احضاو يعسلا ناك
 عمست نأ ةينمزلا ةلحرملا هذه يف ،نيفظوملا دحأ عم ثيدحلا لدابت لالخ لاثملا ليبس ىلع بعصي ذإ ،ةعامجلا حور نادقفب هتيمست
 تعفد اهلوادت وأ ،اهعمس ةَلِق نإو اذه ،نحنلp مهدصقي نم ةمدقم يف هسفن اعضاو هدجت ،اضرع هنم اهتعمس نإو ،نحن ةملك هنم
 .لماعتلاو لوادتلا يف ،�ألا ظفل اهلحم لح ةدرفم اهئافتخا ىلإ

 اهقيقحتل دحاو لك ىعس نأ دعب ،ةماعلا فادهألا قيقحتب قلعتي امل ءاضعألا نيب ةبولطملا قيسنتلا ملاعم اهلاجم يف تباغ امك
 ءامتنالp رخفلاو زازتعالا صئاصخ يف نوـّكت يذلا للخلا عم اذـهو ،اينمض ةيصخشلا هفادهأ قيقحت نمضي امبو ،ةصاخلا هتقيرطب
 كالهتسالل مومحم قباست زورب ظحول اهعمو ،ةعامجلا ةدحو يف ليلق ريغ ككفتلا نم ردق لوصح يف ببست "ةرئادلا " ةعامجلا ىلإ
 ىلإ مومعلا نيب ةيدرفلا تمخضتف ،قباسلا يف الصاح ناك امك ،نيفظوملا نيب ةناعإلاو ةدعاسملا تاهاجتا ىغلأ وأ ،للق ىوتسمب
 ايفيظو اككفت ترشأ تاقاعإو عئاقو هذه تناكف ،ردن ام الإ يعامج لمع ةدحو يف رخآلا هليمز عم فظوملا يقتلي ال ىوتسم
 رثإ 15/1/2011 خيراتب رداصلا اهددع يف حابصلا ةديرج باتك دحأ هفصو تالا±ا لك يف ءادألا يف اسوملم اريثÙو اسوملم
 ينطولا انبختنم يبعال عم يرجي امم دحأ نبرغتسي ال (الئاق بتك امدنع يناريالا بختنملا مامأ ايسآ ةلوطب يف يقارعلا بختنملا ةراسخ
 ،كلذ ىلع نورداق مهو موصخلp بعالتلا يف ال " الاطبأ "مهنم لعجتو مÈ طيحت يتلا ةيلخادلا لكاشملا هذه دصقأ ، ةحودلا يف
 ،ةأجف .ةيضاملا م�ألا لالخ يمالكلا قشارتلا ىضوف نم الجخ ترمحأ انهوجو نأ ةجردل مالعإلا ربع خسولا انليسغ رشن يف امنإ
 ريغ هنإ لوقيف بردملا ىوتسمب يتفي سابع مسp :موصخلا الإ مدخت ال تاحيرصت ىمح ضعبلا تباتنا ،اهيف اوقفوي مل ةارابم دعبو
 دعاسمك هتمهم نع رذتعيف أطخلا تيقوتلا راتخي ركاش مظ� ،لئاز وهو نوقp نحن لوقيف رجفني مساج رارك ،بختنملا ةدايقل لهؤم
 يتلا �اضوف تركذت حئاضفلا هذه تيأر نيح ! وه ول ينآ ول :اهصخلم ةلاسر لصويل كلتو ةانقلا هذه يف رهظي مث "اكديس"ـل
 ىلإ ليملا دصقأ ،ةصيصخلا هذه ةلع نع اثحp تكردتسا يننإ مث .اهريغو ةسايسلا يف رخآلا انضعب حضف يف انتعاربو اهيف شيعن
 تpرو )يبلبلا( ةعpو ءارعشلاو نيفقثملاو ةساسلاو نيبعاللا نأ تركذت لصفملا اذه ىلإ تلصو ذإو .ةعامجلا حور بايغو ةيوضوفلا
 ةموظنملا ينعأ ،يدرولا يلع اهيلإ انهبن يتلا اهسفن ميقلا ةموظنم ءانبأ مه لجأ . ةدحاو ةيعامتجا ةفاقث جاتن ىوس اوسيل تويبلا
 نأ امهم سيلو ،لداجي وهو ثهلي مكمامأ هنورت يذلا اذه وه ،ةداسلا اهيأ ،يقارعلا .ةمخضتملا ةيبارعألا "�ألا" لوح ةزكرمتملا

 افقثم فرعأ .لفحلا جراخو ،نوبغم هنا هروعش درجمب طشابلا هناسلب نيرخآلا طقسيو فلتخي نأ مهملا .لطp مأ قح ىلع ناك
 . مهيلع نهارو ناكيرمألل قفص .عيفر بصنم ىلع لوصحلp هسفن اينمم م�Ç قباسلا ماظنلا طوقس دعب ءاج ناك "اريبك" ايقارع
 لب تائملا .ديدجلا قارعلا يف ءيش لك دض ساحن نم اقوب راصو ةعجر ريغ ىلإ دادغب رداغ "هتيمهأ مدع"ـب هراعشإ درجمبو ،هنكل
 جذومنألا اذه " عون " نم ىلع ال .هبهاومل نيرخآلا "ريدقت"ـل اعبت نيرخآلا نم مهفقوم يف نوقلطنيو لجرلا اذه نوهبشي انم فالآلا
 ليلدلاو .بعلملا برخأ ول بعلأ ول : اديج هفرعن راعش قفو نوفرصتي ءالؤه لاثمأ نأ قحلا . ارعاش وأ ايسايس وأ ابعال ناك نإ
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 �ومتلعجو هللاو �ومتحضف دقل :لوقأ ءالؤه لكل .اهردق قح مهبهاوم بردملا ردقي مل نمم ةحودلا يف قارعلا يبعال ضعب حئاضف وه
 .)يرجيو ىرج امك انتروص هيف رسخن زوف ىلع هللا ةنعلو ".. هوسي املاو هوسيلا كلحب ةفلاس "
 سائتبالp روعشلا .2

 ىطسولا ةصاخ تاونس ينامثلا يف نيفظوملا نيب ا�إ ىلإ ةراشإلا اهلاجم يف نكمي ،ككفتلا تارشؤم مهأ نيب نم دعت ،ٌرعاشم
 فك ىلع يقب يفيظو رضاح يفو ،نادقفلp ددهتي لبقتسم يف اطابحإ فظوملا هجاو نأ دعب ،ت�وتسملا ىلعÇ تناك ،اهنم
 نع اهبجحو ،ةفئاطلا ءانبأ نم نيبيرقلل ةيقرتلا حنم يف هتاداهتجاو ،اديد² لكشي ىرخألا ةفئاطلا نم ةرئادلا سيئرف ،تيرفع
 ،ديدهتلا نم رخآ اعون اضيأ وه ةفئاطلا ءانبأ بعوتستل ةرئادلا عيسوت يف ةصاخلا هتابغرو ،ديدهتلا نم اعون ىرخألا نم نيديعبلا
 لزعلا دازو سائتبالاو سأيلp مومعلا رعش ا²رثكبو هرداصم ترثك ،اديد² رخآلا وه نوكيل ىرخألا ةفئاطلا ءانبأ ءاصقإل اهصيلقت وأ
 .حارتقالا ميدقت نع دعتبأو ةكراشملا نع فظوملا ىأنف ،ربكأ ت�وتسمب ةدحاو ةفرغ يف نيسلاجلا نيفظوملا نيب يسفنلا

 هفادهأ نم ريثكلاو لح نود هلكاشم نم ريثكلا تيقبو ،اكرحتم نكسي الو انكاس كرحي ال ،يقارعلا عمت±ا يف لاقي امك يقبو
  .ماجسنالاو لعافتلا وحن هبرقت نم رثكأ ككفتلا هاجتp هفارحنا ىلإ تدأف ،قيقحت امنود
  يفيظولا ينهملا فارحنالا .3

 هلمعب اهل ةقالع ال ىقبتسو تناك ،اهجراخ ىلإ ةددعتم تاهاجتp هترئاد ىلإ فظوملا باستنا رعاشم يف لوحت وأ ،فارحنا
 عيسوت ىلإ ضعبلا هجوت يتلا ةفئاطلا لثم ،اهدوجو معد ضورفملا هترئاد باسح ىلع اهتيوقت الواحم ،ةايحلا يف هئاقب رارمتساو هشيعو
Ùاهريث.  

  .ا²اردق ةيوقتب ضعبلا بغر يتلا ايشيلملاو
  .اهدوجو عيسوت ضعبلا دارأ يتلا ةباصعلاو
 لوأل يعيشلا فظوملا رعشو ،ملسملا ريغ هريدم نع ديعب هنأو يعيش وأ ،ينس هنأ ةرم لوأل فظوملا رعش اذه هيرج ءانثأ يفو

 الاجم يطارقميدلا ماظنلا يف نأ ،اضيأ ةرم لوأل عيمجلا ركذتو ،اضيأ لصاح سكعلاو ينسلا هريدم عم يأرلا يف قفتم ريغ هنأ ةرم
 تمتح يتلا ايلعلا زكارملا ضعب يف الإ هودجي ملف ،ةلعفنملا فارطألا نيب ةئدهتلا نزاوتو ةلما±ا ليبس ىلع هنع اوشتفف ،يدركلل
  :نومسقنم م�إو لاعفنالاو بضغلا ريثي مهو يف م�أ ىرخأ رومأو هنع رمتسملا مهشيتفت يف اودجوو ،اهيف هدوجو ةصصاحملا

 زكرم نع اعيمج مهماسقنp اودعتباف ،لادج نود هتاوطخ نم دضلp رخآلا مهضعبو ،شاقن نود نامزلا اذه لهأ عم مهضعب
  .ككفتلا نم اعون نيسسؤم ينهملا ةرئادلا

 نم ليلقلا الإ ،اهعقاو ىلإ ءالولp نيدي وأ ،اهطباوضب مزتلي دحأ دعي مل يتلا ةسسؤملاو ةرئادلا باسح ىلع ىرج كلذ لك
 رفوت عم اذه لك ،اهفادهأ نيب نم يفيظولا مهلبقتسم َعِضو عفادت ِبرح يف رخآ دعب اموي نوطقاستي نيذلا نييصاصتخالاو نيينهملا
  .دوجوملا ككفتلا خرش نم داز ،ةرئادلا وحن ،م²اهجوتو ءاضعألا تاهاجتا يف اضقانت دجوأ ةرئادلا جراخ بسكلا صرف نم ليلق ولو

 نوسحي ،اهيف نيلعاف ءاضعأ اوقبي نأل ،اهيفظوم باذتجإ ىلع ةرداق ريغ تحبصأ ىتح ،ةرادإلا فعضأ فارحنالا اذه نإ
pنوزتعيو ،اهيلإ ءامتنال pنم ددع قباسلا نمزلا يف ناك امك ،اهيفظوم نيعي ام ميدقت ىلع اضيأ ةرداق ريغو ،اهفوفص يف ءاقبل 
 رشابم لكشب ضورقلا ىلع لوصحلاو يضارألا عيزوتو نكسلا يف تاليهستلا ضعب ميدقت ىلإ ىعسي اهرئاودو ةلودلا تاسسؤم
 ماع لولح ىتح ةرشابم لالتحالا دعب تفقوت تاليهست يهو ،تاسسؤملا كلت وأ ،ةلودلا اهئشنُت تايعمج قيرط نع وأ ،اهنم

  .فراصملا نم ضورق اهنيب دودحم لكشب ةينÞ روهظلل اهنم رداوب تأدب يتلا 2009
 كاذو اذه نم مهألاو ،تاسسؤملاو رئاودلا ليهÙ ةداعإ يعاسم بايغو ةرادالا بارطضإ ىلإ بلاغلا يف دوعت عطق بابسأ ا�إ

 اونوكي مل ةليوط ةينمز ةرتفل اهنع نيديعبلاو قباسلا يف اهنم نيلوصفملا ةصاخ عمت±او ،ةلودلل ةماعلا ةرادإلا ىلع ددجلا نيمئاقلا نإ
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 راكفÇ قلعتت ةيسفن اهمظعم بابسأل نيفظوملاو رئاودلل يرادإلا سناجتلاو معدلا لماوع نيمÙ ةرورضل نيكردم وأ ،نيسمحتم
 اهفرح ىلع نوعسي وأ ،ليبقلا اذه نم عيراشم ةيأ نم دضلp نوفقي مهتلعج م²اوذ يف تقلع نامرح رعاشم وأ ،مهيدل تنوكت
pإ لصح امك مهنم نيبيرقلاو مهضعب مهي قيض هاجتpحنم طباوض سفنب ةيعارز تارارج اهيف تعزو يتلا "ةتقؤملا" ةموكح لوأ ن 
 ،ةموكحلا كلت دعب امو ،ءارزولا سلجم يبستنم نم ةددحم ةيفيظو تاجرد ىلع ةينكس يضارأ تعزوو ،مادص مكح نpإ �ادهلا

 اهريدم لوصح نود ،ةقش ىلع ةنيعم ةرئاد يف ظحالم لوصح تنمض ةقيرطب ءارضخلا ةقطنملا لخاد ةينكس ًاققش تعزو ثيح
 .ماعلا

 ا²ويب ،ةيديدحلا ككسلاو طفنلا لثم تويب اهيفظومل تناك تاسسؤمو رئاود تدقف ذإ دودحلا هذه دنع فقوتي مل رمألا نإ
 ةقيرطبو ةرصبلp بونجلا طفن يف لصح امك ،هتلكشم لح نم ةبقاعتملا تاموكحلا تزجع يذلا ،ذاوحتسالاو زواجتلا قيرط نع
 هنإ .اهيفظوم سوفنو ا�اردج نيب ككفتلا لوصح نود لوحي ام مدقت نأ يف ةرئادلا زجعو ،ةيلحملا ةموكحلا ةطلس فعضب تحوأ
 نيئيسملا نم صلختلاو ،حالصإلا ىلع ةردقلا ت�وتسم يندت ىلإ ،ءاطعلا ىلع ةردقلا فاعضإ هرÞآ تزواجت دانسالاو معدلل نادقف
 .بولطم وه امك ككفتلا لوصح نود ةلوليحلل مزاللا لصاوتلاو لاصتالا نيوكت ىلع كلذكو .نيدسافلاو
 حوضولا مدعو ةيمعتلا .4

 ،حوضولا مدعو ةيمعتلا نم عون دوجو ،هالعأ درو ام ىلإ ةفاضإلp رشؤي "ةماعلا ةرادإلا" عمت±او ةلودلا تاسسؤمل ماعلا ءادألا نإ
 نينس عضبل طيطختلاو .نكمم ريغ رمأ ،ًادغ لصحيس امب نهكتلا هيف هيت ةلاحب عيمجلا نأكو ،لبقتسملا ضارغأل طيطختلا بايغ يأ

 :نوفظوملاو ءاردملا هطيحم يف سحأ يذلا طبختلا ىلا لاحلا ةعيبطب عفد اذهو ."ةطيسب تاءانثتسا عم" دراو ريغ ،بيرقلا لبقتسملا يف
 .بجي امك ةبولطملا ماهملا ةيدÙ ىلع نيرداق ريغ م�أ
 .بولطم وه امك ةفورعملا ةيدايتعالا تاقايسلp يرجت ال رارقلا ذاختا ةيلمع نإ
 .لومأم وه امك نومضم ريغ دغلا نإ

 وه امك اهذيفنت يف ركفي نم دجت ال ىرخأ �ايحأو ةحضاو ريغ �ايحا ةليلق لبقتسملا بسحتو رضاحلا دهج مظنت يتلا ططخلا نإ
  .فورعمو جراد

 م²رئاد فادهأ نع ،هيلإ نوبستنملا فرعي نأ ديري الو فرعي ال يذلا ،ضومغلاو ةيمعتلا ءادب تاسسؤملاو رئاودلا ضعب تبيصأف
 تسيل ةجردب ككفتلا نم اعون ببسو ،ةفلتخم تاهاجتp ةرئادلا زكرم نع داعتبالا ىلإ ىدأ اذهو ،مهبتاورو مهئاقب نم اهفقوم ىوس
 .ةليلق
 
 ككفتلا تDوتسم

 نوكي نأ نكمي ،هالعأ يف ةروكذملا فادهألاو فئاظولا كلت نم هنع ىلختت وأ ،ةرادإلا هدقفت ام ىدمب ساقي يذلا ككفتلا نإ
 ةرثؤملا هملاعم ىلوأ تأدب يذلا ،نادقفلاو يلختلا كاذل اعبت اطيسب وأ ،اديدش ككفتلا هيلع ودبي ملس قفو ىلع تاجردلا ددعتم
 ةرتفب ةرملا هذه ا²أدب يتلا ةئيهتلا ضارغأل ةلعفنملا ةئبعتلا تاءارجإ نم ةلودلا ةزهجأ اهلالخ تداز موي ةريخألا برحلا ةيادب عم حضتت
 حايتجالا بولسÇ ،دادغب ةمصاعلا ىلإ اهكراعم دادتما وأ برحلا يأ اهلوصح نم ةقثاو نكت مل ا�أك ةقيرطبو ،اهثودح لبق ةليلق
 اوناك م�أكو ،نييندملا نيفظوملاو نييركسعلا نيب دوجوملا قلقلا نم تدازو اقلق تدجوأ تاءارجإ يهو ،رييغتلا ضارغأل لماشلا
 ،ةديدشلا ةيسفنلا برحلا تاهجوتو قلقلا اذه ببسبو ،اهتعيبط ةموكحلا اهيف كردت يتلا كلت نع فلتخت ةقيرطب اهجئاتن نوكردي
 عيمجلا دعتباف ،لاصتالاو لصاوتلا ةمادإو ةوقلا طسب يف هل لاجم ال مكاح نيبو ،اهل لوح ال ةكهنم ةيعر نيب ،ايسفن عمت±ا مسقنا
 نع لاصفنالp اهراعشإل ةيفاك تناك ةفاسم يهو ،داعتبالا يف ربكألا ةصحلا اهيفظومو ا²اسسؤمب ةرادإلل تناك ةفاسمب ،هزكرم نع
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 لك نم ايسفن سيئرلا اهيف برتقي يتلا ،ةطلسلا ةيلكيه نم آءزج نوكت نأ ةنس نيثالث نم رثكأل تدوعت يتلا يهو ،ةلودلا مسج
 ةرادإلا ةدحول ىلوألا ةبرضلا تناكف ،لاصتالاو ثحلا ةقيرطب ،ارسق  لصاوتملا بارتقألا ضرفي ،ارثؤم هيف نوكي رادقمب ،اهلصافم
 يف رارمتسالا لجأ نم اهيلع فقت يتلا ضرألاو ،لمعلا يف اهيلع زكترت يتلا ةدعاقلا نأ اهيبستنم ترعشأ ةجردبو ةوقلا ىلع ةينبملا
 ،رييغتلا موي نم بارتقإلا مت املك ،درطضم لكشب دادزت هتدش تذخأ ٌروعش .ةقلقملا ،ككفتلا ةلاح نم تبرتقاو تزتها دق ،لمعلا
  .الصأ دوجوملا اهفعض ىلع افعض اهدازف

 برحلا لوصح لبق اهتكرح تلُش ىتح ،يلزانت دعبو ايجيردت ا²ردق تدقف ،ةطلسلا اهكلتمت تناك يتلا ةيديدحلا ةضبقلا نإ
 نع ناكمإلا دهج داعتبالا نولواحي ،ةمهملا رئاودلا ضعب يف ءارفخو ةيئادب ةقيرطب اهلصافم نيب ربَعُـت تاغيلبت نم الإ ،رييغتلاو
 .ةكيشو تحبصأ ةطلسلا ةيا� نأ اوكردأ دقو ،تاهجلا لك نم مÈ طيحت يتلا رطخلا نماكم

 ةهجو نإ اونقيت ،ساسحالا اذه مضخ يفو ،اهزكرم نع داعتبالاو بارتقالا يف ةفورعملا م²رطفب اعيرس نويقارعلا اهسحأ ٌرعاشم
 ةرئادلا نم برستلا أدب اهدنع .ةيرسقلا طبضلا ةطلس ةيا� ةنيبلا اهجئاتنو .ماظنلا رييغت ةيلعفلا اهتياغ ،دادغب ةرملا هذه برحلا
  :ىلإ دادغب طوقس نم م�أ لبق هليس لصو ىتح ،ةسسؤملاو ةعماجلاو ةسردملاو

  .صاخلا سرحلاو يروهمجلا سرحلا تادحو نم ةلقلا الإ ،مهلاتق عضاوم اوكرت نيذلا .نييركسعلا
 .ةرطيسلاو طبضلا ىلع ةيلاعلا ا²اردقب تفرع ةطلس رخآك ،نمألا لاجر مث نمو .ةطرشلا
 تمكح يتلا ةطلسلا موق ريغ موق نم هنأكو ،ةجرفلا لت ىلع هسفن عضو يذلا روهمجلا ربع رمت اقرط ،مÈرست يف اعيمج اوكلسف

 .قارعلا نع اداعتبإ اهل�ذأ ململت ا�أكو ،9/4/2003 موي امامت اهتكرح تدمجت يتلا ا²اودأو ،قارعلا
 نم سماخلا رهشلا نم ليلقو عبارلا رهشلا ةيا� ىتح هعئاقو ترمتسا ،ككفتلا نم ديزمب أبنأ ،برستلا ىضوف نم ىرج ام نإ

 ،ةقيتع ىهقمب هبشأ ا�أ ،ةرمدم ريغ اهيلع رثع نم دجوف ،هترئاد ىلإ مهضعب هجوتو ،مهتلاح نم سانلا قافتسا موي ،روكذملا ماعلا
 ساسحإ مهنم ديدعلا لخادبو ،مهبتاور ىلع اهيف نولصحيس يتلا ةيفيكلا نوبسحيو ةيناثلا ةوطخلا نولمأتي ،نوبستنملا اهيف عمجتي
pرارقب ْتلُح دق هترازو نأ عمس امدنع ،عايضلا كردأ ىتح ارظتنم يقب مهريغو ،ةديدع آنينس ديدعل هيف اولمع يذلا ناكملا يف ةبرغل 
 ،ءانع نود تطقس ةلود عم هيف شاع يذلا مويلاو هيف َدِلو يذلا مويلا ْنعَلو ،عكستلا ىوس دب نم هل قبي ملو ،لالتحالا ةطلس نم
  .ناكيرمألا دي ىلع اجرف هرظتنا يذلا مويلاو

 نم ةقحاللا ةوطخلا يف لصحيس امو ،ككفتلا ةلاح اعم نوبقرتي ليوط فص يف اوفقوو رييغتلا ةمدص نم ةيبلاغلا قاف اهدنع
 نسحأ ،ةماعلا ةرادإلا عوضومب قلعتي امل هم�أ نكت مل يذلا رميرب ئيجم ىتح .عايضلاو هتاذ دحب ككفتلا وه ناك ٌفوقو .دالبلا رمأ
 بيرجتلا ةرتف زواجتي مل الوأ كسم يذلا نأل ،اهيف لشفلا وأ ،ةرادالا بناوج يف حاجنلp قلعتي ال عيرس ليدبت دعب هقبس يذلا نم
 نيب ةيكيرمألا ةرادإلا يف يديلقتلا عارصلا ةعيبط ببسب امنإو ،عيرسلا ليدبتلا قحتسيل ،لعفلp لشف هنأ اهلالخ نم تبثي يتلا
 اذه .هلاجم يف صاصتخأ رميرب ريفسلاو ،باهرالا ةلتاقمل ةيقارعلا ةحاسلا حتف تالامتحال بسحتلا ببسب امبرو ،عافدلاو ةيجراخلا
 مومعل هلاح ىلع فقوملا يقبو ،ديتعلا يسامولبدلا رميرب لوب حلاصل ،يديلقتلا يركسعلا رنراغ ياج يحن دقف ببسلا ناك يأو
   .ت�وتسملا ةفاك ىلع كلذك ككفتت ةرادإلا هيفو ،ت�وتسملا ىلعأ ىلع راظتنألاو بقرتلا هيف ،نبيقارعلا

 ةطلس نمض ةيرادإ ةئيهك 2003 زومت 22 يف هليكشتب وه رمأ يذلا ،مكحلا سلجم م�أ نم الاح نسحأ رميرب م�أ نكت ملو
 تايحالصلا ضعب ءاقبإو ،دالبلا نوؤش ةرادإل تايحالصلا ضعب هحنمو  ،اوضع نيرشعو ةسمخ نم ،هتسýرب ةدحوملا فالتئالا
 تدتمأ دق سل±ا اذه تايحالص نإ املع ،ةدحتملا ممألا يف اهيلع قفتملا يركسعلا لالتحالاو برحلا نيناوق بسح هتطلس ىلإ
 هيف تلثُم سلجم وهو ،)يوالع ةموكح( ةتقؤم ةيقارع ةموكح ءيجمو هلح دعوم 2004 زومت 1 ىتح زومت 22 يف هليكشت ذنم
  .نيسح مادص مكح ماظنل ةضراعم قباسلا يف تناك ةفلتخم ةيقارع تالتكتو بازحأ
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 دق سل±ا نأل ،ةمدقتم ةيسايسلا ةيلمعلا اهيف تناك ةلحرمل ىرخأ ةغيص ىلإ لاقتنالا اهدعب مت ةددحم ةرتفل مكح ةغيص ا�إ
 ةلاح فقوت وأ ،لدعت نأ نكمي يتلا نوؤشلا يف لخدتلا تايحالص كلتمي ملو ،ةلعاف ةرادإ دالبلا ةرادإ اهيف هنكمي ال ةقيرطب لكش
 لاصفنالاو ةقرفلا رعاشم تززع ،ةيموقلاو ةيفئاطلا ةصحلا ساسأ ىلع تايلوؤسملاو فئاظولا ميسقت يف هلماعت بولسأو ،ككفتلا
 ،اريطخ ادعب اهوطعأو ةلصاحلا ككفتلا ملاعم اوززع دق م�أ هءاضعأ ملعي نأ نود ىسرأف ،اهماهمب موقت نأ يف ةرادإلا تفعضأو
 ةمئالملا ةرادالا لاكشأ نم الكش هدوجو تبقعأ يتلا لحارملا يف اهعدصت ةجرد نم دازو ،ءاطخألا نم ريثك ىلإ ةرادإلا بحس
 .ينامثلا تاونسلا ةيا� ىتح هرÞآ نم صلختلا متي مل ككفت لوصحل
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 يفيظولا بارتغإلا
 

 ابيرق وأ ،يلوح سلجي نمب ةميمح تناك املثم يل ةقالع ال  ،مهنيب تدجاوت نإو يئالمز نع ديعب ،ديحو يترئاد يف ينأكو رعشأ
 فالخ يف نولخديو لمعلا نوكرتي امدنع نوديري ام مهفأ ال ،بيرغ ينوضفري كلذك م�أ سحأو ءpرغ مهضفرأ ،نيفظوملا نم ينم
 نيأ مهدحأ بنجب سلجأ �أو يسفن لأسأ ،فالخلا يف مهعم كرتشأ ال امدنع ينومهفي ال مهو ،ءوضولا ةقيرط نع تاعاس لوطي
 .؟درجتلاو ةلزعلp روعشلا اذه هنع اليدب لح اذاملو ،؟ادوجوم ناك يذلا جامدنالا كاذ

 ؟دلبتلاو روتفلا اذه هنع الدب داس اذاملو ،ادوجوم ناك يذلا يعامتجالا لصاوتلاو ،ادئاس ناك يذلا يفطاعلا ءفدلا كاذ نيأو
 مل ،جاعزالا دح ماودلا تاعاس لاوط ةرركتم يريكفت محتقت وأ ،يندوارت يتلا اهريغو ةلئسألا هذه نع يسفن عم تبجأ امهم

 يف نيفظوملا يقpو ،قيرط يف يدحو ريسأ ينأل ،يبتكم ناردج نيب يتدحوو ،يتلودو يلبقتسمو يلمعل ةميق ىرأ الو pًاوج دجأ
 ةجيتنلpو ،نوريسي مه نيأ ىلإو نوفلتخي اذكه اذاملو ،نوركفي فيك مهنم ًادحاو لاسأ نأ عيطتسأ ال ينألو ،نوريسي رخآ قيرط
 .ريسأ يدحول يلمع لاوط اذكه ىقبأ نأ تررقو هذه يرعاشمل يرمأ تملسأ

 ةفدص هتيقتلأ ،ةرادإلا يف سويرولاكبلا ةداهش ليصحتلا نمو ،ًاماع نيعبرأ رمعلا نم غلبي يئالبرك فظوم رعاشم هذه تناك
 لبقتسمو لمعلاو ةسايسلا مومه نع نوملكتي نوسلاجلا هيف ناك تقو يف هنم ةلخادم اهنع ربع 2004 ماع فيص قيدص تيب يف
  .نومئاشتم نورخآو مهضعب لئافتم ،دالبلا

 يذلا ،لجيه دنع بارتغالا عم امامت قباطتي ال بارتغا هنكل ،ةرادالا يف لصاحلا بارتغالا كلذ اهتعيبطب ْتفصَو ،ٌةلخادم
 اذهل لصح نإو هنأل ،هنع ةبيرغ ءايشألا لك هعم حبصت الاصفنا ،نيرخآلا نعو هلاعفأو هتاذ نع ناسنإلا لاصفنا ايفسلف هدع
 ام عم مهنم َعِيضَت مل ،م²اوذ نيكلام مهنم ديدع َّيقب ،ينامثلا تاونسلا ةيبلاغل لمعلا يف بارتغالا نم عون هلثم نيرخآو فظوملا

 قلعتت ءايشأ ةعبرأل لامتكا ،هلوصح يف ىري يذلا سكرام نم دصقلا يف برتقأ بارتغا نوكي نأ نكمي اذل ،دالبلا لوصأ نم عاض
pدعتبا بارتغا اهددصب نحن يتلا ةرادإلا عوضوم يف هنأل .نيرخآلا نعو هسفن نعو هلمع جت� نعو هلمع نع برتغي يذلا لماعل 
 حبصأ نأ دعب ،هترئاد طيحم يف نيفظوملا هئالمز عم لعافتي ملو ،اريثك لق يذلا هلمع جتانل امامتها رعي ملو ،هتفيظو نع فظوملا هيف
 فرصم يف فظوم ةرئاد ىلإ الثم خركلا دادغب يف ةيرماعلا ةقطنم نم قيرطلاف ،جئاتنلا ةنومضم ريغ ةكرعمب ،هتاذ ددهي اهيف لمعلا
 ىتح اهزايتجا يف ةرابج ادوهج لذبي نأ بلطتي 2008 ـ 2005 نيب ةدتمملا ماوعألا لالخ ةفاصرلp ةيمظعألا عرف نيدفارلا
 ،ماودلا يف هماظتنا نوديري ال ،ةموكحلل نيئوانم نيحلسم نم ابقارم نوكي دق يذلا تيبلا نم جورخلp ىلوألا ا²وطخ أدبت ،لوصولا
 ،هابتنالا بلجي هترايسب جورخلا نأل ،ةينÞ ةقطنم ىلإ هلقنت ةرايس دجي نأ هيلع ،ةبقارملا ريغ تيبلل ىرخألا ةهجلا نم هجورخ ةلاح يفو
 امل ةصاخ ،قيرطلا يف تايشيلملا اهميقُت يتلا ةرطيسلا طاقنل ةرتاوتم ةلئسأ ىلع ةباجإلل أيهتي نأ هيلع ،ةماعلا ةرايسلp ريسلا دنعو
 هلبق نم افورعم نوكي ال يذلا ةرطيسلا دارفأل يلعفلا ءامتنالا نم سكعلا ىلع ،يفئاطلا هءامتنا حضفي يذلا مسالp اهنم قلعتي
 قيرطلا ىتح راسو ،"ةرطيسلا" اهيلع نيمئاقلا عم هئاعدا وأ ،ءامتنالا قفاوت ام اذإو ،هلتقم يف ببستي دق امم ،نايحألا ضعب يف ةقدب
 نع اهرطاخم لقت ال ىرخأ ةرماغم يف هجاردأ دوعي وأ ،ماودلا نع رخأتيف ،ةقلغم روسجلا دجي دق ،ةفاصرلا ىلإ خركلا نم حوتفملا
 .ئراط فرظل الإ يناثلا مويلا ىتح هنم جرخي الف ،ةيندبلاو ةيسفنلا نيتيحانلا نم اكهنم تيبلا ىلإ هلصوتف ،ىلوألا

 فظوملا دعبيو ،ةفيظولا نم زازئمشالا ريثي ،رمتسملا رطخلاو ديدهتلا تحت شيعو عونلا اذه نم ديد²و ،يموي هبش ديد² هنإ
 .بارتغالا هاجتp ايجيردت اهنع
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 نيفظوملا نم ضعب نأل ،هلمع جتانب اريثك فظوملل ةقالع ال ذإ ،اضيأ دوجوم ،سكرام هعضو بارتغالل لكشك لمعلا جت�و
 مهي ام ،جاتنإلا ةلق وأ ،ةد�ز مهينعت ال مث نمو ،اهدوجو نع نيلوصفم م�إو ،اهعمتجمو ةلودلا هذه نم ًاءزج اوسيل م�أ نوسحي
 ةموكحلا لاشفإل ،جاتنإلا مامأ اقئاع اونوكي نأ نكمي فيك رخآلا ضعبلا مهي امو ،رهشلا ةيا� ىلإ لوصولل م�ألا دع مهنم ضعبلا
  .نوعسيو اهلاشفإ نوديري يتلا

 يف اهلثمو راطخألاو ديدهتلا طسو باهذ ةعاس نع ديزي امب هتقو نم ايموي عطقي ،روكذملا كاذ نم اظح نسحألا فظوملاو
 لاجرو ةطرشلا سابلب فرصملا محتقت ةباصع نم ديدهتلا ملاعمب اهيف اقوطم  هترئاد لخاد اهيف نوكي تاعاس تس نم رثكأو ،ةدوعلا
 اهقلطي نواه ةربنقب وأ ،اهيفظوم سوؤر ىلع ةيموكحلا ةرئادلا ريمدت هفادهأ نيب نم عضو يباهرإل ةخخفم ةرايس نم وأ ،نمألا
 اهراك تقولا لك pرطضم نيفظوملا نم هريغو فظوملا اذه نوكيس ،لالتحالا ةطلسو ةموكحلا عم تفلتخا ايشيلم وأ ،نوحلسم
 .بارتغالا ةلاح نم pرتقم ءانبلا يف اهرودو اهجاتنإ نعو هترئاد طيحم نع لاصفنالp ارعاش ،هسفن

 ريثي فالتخا ،ريسفتلا يفو ةيؤرلا يف هعم فلتخي دق يذلا ريدملا الثم كانهف ،ةسسؤملاو ةرئادلا يف هدحو شيعي ال فظوملا نإ
 ،ديدهتلp هرعشت ةفاسمب هتادقتعمو ،هراكفأ نعو ةايحلل همهف نع نيديعب اهاحضو ةليل نيب اوحبصأ نوفظوم كانهو ،ةبيرلاو كشلا

 رمخلا برش نع 2005 طابش يف دومحم هليمز عم اشاقن لخد يذلا نيدفارلا فرصم يف فظوملا حالص ديسلل لصح امك
 دومحم ديسلا للح ىوتسم ىلإ ًةدح شاقنلا داز دقو ،هتسلج رضح نمو ،هبرش نم هبكتري يذلا بنذلاو هلاجم يف ميرحتلا ةلأسمو
 اقحال لاق امكو هنأل ،ةيحص اهاعدأ ةكعول جورخلp هريدم نذأتسي نأ ىلإ هعفدو هيسرك يف حالص بعرأ يذلا هلامو براشلا مد
 ريغتلاو بيرغلا فقوملا مضهأ نأ عطتسأ ملو ،ةفرطتملا هراكفأل �pرق ينلعجي نأ دعتسم هنأ ترعش يذلا دومحم هجوب رظنأ نأ نكمتأ مل
  :هلوق ادكؤم ،لالتحالا لبق ،هتيب يف ًةيوس رمخلا برشن ه�إو تنك يذلا يبحاصل ديدشلا

 قيرطلا يف انشتفي يذلا يطرشلاو ،نيفظوملp صاخلا لقنلا طخ يف ينلقي يذلا ةرايسلا قئاس تلمش ىتح يفواخم تعستا دقل
 ةماود يف يريغو ينتعضو ىرخأ رومأو ،يتلم ريغ نم هنأ ةأجف فشتكا يذلا راجلاو يتاجاح ءارشل هدصقأ يذلا لحملا بحاصو
  .بارتغالp روعشلاو مهنع داعتبالا مث نمو ،نيرخآلا ىلع ناودعلاو جاجتحالاو بتعلا

 هيفو ،رخآ نود فرطل بصعت هيف صاخ عون نم بارتغا هنإف ،سكرام نم دصقلا يف برتقأ نإو ،يقارعلا فظوملا بارتغا نإ
 ،ريكفتلا يف اج� تحبصأ يتلا ةيلوصولاو ةيمهولا تاهاجتالا تارشع ىلإ اوهجتي نأ ىلإ نيفظوملا روهمج عفد يسايس بارطضا
 نوسحي ال نيفظوملا نم ديدعلا حبصأ هلاجم يفو ،ةلوبقم تاجردب هيف ةدوجوم تناك نأ دعب لقعلا يف ا²دش تداز يتلا ةارا±او
 يتلا ةيعامتجالا فقاوملا ىلع مهريثÙ مادعنp طقف نورعشي اذه نم سكعلا ىلعو ،ةايحلا يف م�زوب الو مهتيمهÇ الو مهتيلاعفب
 ،م²اوذ نوققحي ال م�إ كلذك نورعشيو ،اهريثأتل نوعضخي يتلا ميقلا قاسنأ ضومغو ،كولسلل هجوم ىلإ راقتفالاو ،اهيف نودجاوتي
  .)8(نيعجارملا سانلاو نيرخآلا نيفظوملا نع داعتبالاو ةفيظولا تقم ىلإ كلذل اعبت نوهجتيو ،ةداعسلp نوسحي الو

 ناسنإلا شيعي يتلا ةبرجتلا نم ًاطمن لكشي يذلا ىزغملا مادعناو ،ىودج اللاو ةلزعلا ثيح ،بارتغالل يسفنلا ىنعملp بارتغا هنإ
 رخفلp روعش نم هبحاصي امو ،هيدؤي يذلا لمعلل يرهوجلاو يتاذلا ىزغملا هداقتفا وأ ،هسفن نع ىتح ًابيرغ حبصيل ،اهتبارغ
 يتلا ةيدئاقعلا مهطباور ضعبلا هيف دقتفأ يحور بارتغا هنإ ،هتادقتعمو هتاضارتعاو هتاليصفتو ةيقيقحلا هرعاشم هيف َّيسن .)9(اضرلاو
 رصنعتلاو ،ةصاخ ةيجولويديأو ةيفئاط ةيعرف دئاقعب كسمتلا ىلإ مهنم مسق وأ اوهجوت نأ دعب ،يناسنإلا مهلعافت يف اهنم نوقلطني
 .ميلسلا يعامتجالا لعافتلاو شيعلل ةماعلا ةديقعلا باسح ىلع اهل

 ةرئاد يف نيطيحملا نعو سفنلا نع بارتغالp ًاروعش نوك ،ةروكذملا تاونسلا ةليط قارعلا فورظ يف شيعلا ىزغم ءافتخا هنإ
 تدأ ،لبق نم ةرثؤم نكت مل ًاراكفأو تاهجوت هيف اونبَت ،اديدج ايجولويديأ افطعنم نيفظوملا نم ديدع هببسب ذختأ ىوتسم ىلإ لمعلا
 رصانع صلقت ىلإ تدأ يتلا ،ةكرتشملا ةيركفلا مساوقلا م�ادقفو ،ًاضعب مهضعب عم مهلصاوتو ةيعامتجالا م²اقالع فاعضإ ىلإ
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 اوعضخو ،اوبروح نيذلا نيصتخملاو نيفقثملاو مهنم نييداعلا نيب ةيركفلا ةفاسملا عاستاو ،لدابتملا يفطاعلاو ينهذلا باذجنالاو مهافتلا
  .مظنملا لايتغالاو ريجهتلاو لزعلا تايلمعل

 يف ةبغرلا لالخ نم ،لكاشملا لحب اقلعتو المأ نيدلا ىلإ نيرخآ نييقارع لثم مهلثم نيفظوملا نم ضعبلا دنع هجوتلا داس امك
 ضعبلا ىلاغ ،ةيفلس راكفأو يضاملا نم سوقط يف نارفغلا بلطو ،ةبوتلل هللا ىلإ عرذتلا ةرثكب كلذو ،تاذلp اهنم قلعتي ام لح
 ،نيدلا ميلاعت اهتفلاخمل هوركملا وأ ،بحتسملا ريغ فنص يف اهجردأف ،ةثيدحلا ةينقتلا لئاسو نم ديدع ىلإ ةيبلسلا ةرظنلp اهلاجم يف
 يركف دادشناو ،رضاحلا نم بوره هتعيبطب اذهو ،اهريغو ويدارلاو نويزفلتلاو بوساحلا لثم ،نامزلا فلاس يف اهدوجو مدع وأ
pينامثلا نينسلا ةيبلاغ يف يعمت±او يفيظولا طسولا نيب بارتغالا نم اردق رشأو ،رضاحلا عم يلاعفنالا سمالتلا فعضأ يضامل 
 ةدئاسلا ةيعامتجالا ريياعملا ضعب ةرطيس تلك# وأ ،ةيرايعم اللا ةلأسم تشفت نأ دعب يميقلا بناجلا ىلإ دتمأ ،نامزلا اذه نم
 تاقالع ميظنتو طبض نع ةزجاع يرادإلا عمت±ا ةـينب تحبصأ اهببـسبو ذإ ،أطخلا شماه عاستا ىلإ تعفدو ،يفيظولا كولسلا ىلع
  .تاذلp زازتعالاو يقرتلاو بسكلا يف ةيعرشلا مهفادهأ قيقحتو ،نيفظوملا

 نع اعجارت جتنأ ،ديدجلا نمزلا تاونس  ةيبلاغ نويقارعلا نوفظوملا هسحأو ،ةيقارعلا ةرادإلا هتشاع ،هجوألا ددعتم بارتغا هنإ
 نيدوجوملا ضعبب عفدو .ةيعامتجالا ةناكملا قيقحت نع ازجعو ةدوجوم نوكت نأ ضرتفي يتلا ،يفيظولا عمتجملل فيكتلا ت�وتسم

 فورظلا سفنب اورم نيذلا ،نيرخآلا ةربخ ىلع عالطالاو لصاحلا حاتفنالا ءوضب لحلا نع شيتفتلا نم الدب ةسسؤملاو ةرئادلا نمض
 .ةيعرشلا سبالملا ىلا هجوتلاو .ةيعونلا دجاسملا ىلإ باهذلاو .ةينيدلا رئاعشلp ةالاغملاو ةيديلقتلا ميقلp كسمتلا هاجتÊ بارتغا ىلإ

 تايلآ لالخ نم ةفيظولا يف لصاحلا يعامتجالاو يداملا قافخإلا لوحو ،طابحإلا ةأطو ايسفن ففخ ،بارتغا كولس هنإ
 داوم ا�أل ،ةيميق ةيقالخأو .ايلحرم ةبولطم ا�أل ،ةيسوقط ةينيد اهبلغأ ،ةيفيظو ريغ ىرخأ بناوج يف تاحاجن ىلإ ،ةيعافد ةيسفن
 ةبرطضم ةيعامتجأ ميقو ةمراع ىضوف فورظ يف هرييغت نع نوزجاع مهو ،هنوشيعي ريرم عقاو ىلإ ةديدش ضفر فقاومل ةديج ريربت
  :يف ببست امم ،ةلودلا تاسسؤم مومعل فعض ةلاحو ،ةديدش نمأ تاقورخو
 .رييغتلا لبق ام ةلحرمل تناك يتلا كلت اهيندت يف قوفت دودحب زاجنالا ىوتسم يندتو ،ةيقارعلا ةلودلا يف يفيظولا ءادألا رادحنإ .1
 رشنو يفيظولا كpرالاو بيرختلا لالخ نم ريمدتلا اهتياغ ،ةيقارعلا ةلودلا مسج يف ةنطبملا ةمواقملا نم هب ناهتسي ال اردق نّوك .2

  .داسفلاو ىضوفلا
 .يفيظولا لقعلا يف يتاذلا عدرلاو ينطولا روعشلا لوعفم لطع .3

 ةيبلاغل راي�الا ةلاح نم برتقأ يرادإلا بارطضإلا نم اردق لوصح ىلإ تدهمو ،ةروكذملا ىرخألا عم تلعافت لماوع يهو    
   .ينامثلا تاونسلا
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  سماخلا لصفلا
   يرادإلا عدصتلا لوصح لماوع
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 نهولاو لهرتلp باصتو عدصتتو قلأتتو روطتت ،ءادأ ىلعأل لوصح ةردقو ،ةبولطملا فادهألل زاجنإو ،زاجنالا يف نف ةرادإلا
 سمخلا اهفئاظو يف صيحمتلا ءوضبو قارعلا يف يه ،ةايحلاو ناسنإلp ةلصلا تاذ ميظنتلا تالاجم نم اهريغ لثم برطضتو
 ضعب نع بلس صئاصخل ليصفت نم درو ام ساسأ ىلعو ،ةباقرلاو هيجوتلاو فيظوتلاو ميظنتلاو طيطختلا يف لثمتت يتلا ةيساسألا

 ،تالاجم ىلإ هبابسأ دوعت ،بارطضالا نم ابيرق عدصتلا ةناخ يف اهعضو نكمي ،بابلا اذه نم لوألا لصفلا يف تدرو يتلا اهبناوج
  :لماوع وأ

 .دالبلا ةرادÊ ةينعملا ،ةيسايسلا
 .لماوعلا اهتئيب يف ومنت يتلا ،ةيعامتجالا
 .ةطباضلا ةادألا ،ةينمألا
 . ذيفنتلل ةيتاذلا ةادألا ،ةيرادإلاو
 ،ةفلختملاو اهنم ةرضحتملا ةيرشبلا تاعمت±ا نم هريغو قارعلا يف يباجيإلاو يبلسلا ريثأتلا لماوع نيوكتل اهضعب عم لعافتت ا�إ

 ةدع كانه نأ ،كشلا لبقي ال لكشب دكؤي ،اهعوضوم عم لماعتلا تالواحمو للخلا هجوأل طيسبلا ضارعتسالا نأل ،ارضحت لقألا وأ
 لعف دودر مزلتست "ريثÙ لماوع" تاريثم ةباثمب نوكت ،ةيجراخلاو ةيلخادلا لماوعلاو ،ةيسفنلاو ةيشيعملا بناوجلp قلعتت بابسأ
 ةجيتنلا نوّكتل لعافتت يأ ،اهنيب اميف لخادتت بابسأ يهو ،نيددحملا ناكملاو نامزلا يف زاجنالا ىوتسمو ءادألا ددحت "تpاجتسا"
 عفدي يشاعملا زوعلا نأ ،الثم ماعلا ثيدحلا قايس يف لوقلا وأ ،ثحب يف مزجلا ،لوقعملا ريغ نم هنأل ،زاجنالا يف افعض وأ ازاجنإ
 دسافلا ىدل ةجاح دوجو نم بلاغلا يف جتني هلوصح نأ نيح يف ،يرادالا بارطضالا بناوج دحأ وه يذلا ،داسفلا ىلإ هدحو
 ت�وتسمب قلعتي امل لاحلا كلذكو ،يميقلا ماظنلا يف بارطضاو ،ةطباضلا ةيموكحلا ةزهجألا يف فعض هبحاصي ،ةيسفن وأ ،ةيدام
 ةيئيبلا فورظلا وأ ،يتاذلا ذيفنتلا لماع نأ ىلع اهلاجم يف ديكأتلا نكمي ال يذلا اهيفظومب صاخلاو ،ةلودلا ىوتسم ىلع زاجنإلا
 ةلوؤسملا اهدحو ةموكحلا نإ لوقلا نكمي ال ساسألا سفن ىلعو ،ةفيعض مأ ةديج تناك اذإ اميف ،هت�وتسم ددحت يتلا يه ةطيحملا
 ،يميلعتلا ماظنلا ةيهامو عمت±او ناسنالا صئاصخو ماظنلا ةعيبطو ةرادإلا لكش ىلإ دوعي زاجنالا نأل .هريوطت وأ ،هدودح يندت نع
 نيوانع تحت زاجنالاو ءادألا ت�وتسم يف يندتو ،ةماعلا ةرادإلا يف عدصت دوجو ىلإ تدأ يتلا بابسألا ةشقانم ىلإ ايلمع عفدي امم
  .ةيتاذلا لماوعلاو نمألا تايعادتو ةيعامتجالاو ةيسايسلا لماوعلp ةلص تاذ ةيسيئر
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  ةيسايسلا لماوعلا
 

 نيبناج نم هلوانت ،هذه ةلاحلاو دبال ،ءادألاو زاجنالا ت�وتسم ىلعو ةماعلا ةرادإلا ىلع اهرثأو ةسايسلا عوضوم نع ملكتلا دنع
 ُلِهسُت ،احوضو رثكأ ةروص ميدقت فدÈ ،ةقحاللا ةلحرملp ةيناثلا لصتتو ،ةقباسلا مكحلا ةرتفب ىلوألا قلعتت ،نيتينمز نيتلحرم وأ
 .تاببسملاو بابسألا ديدحتو ،جاتنتسالاو ةنراقملا ئراقلل
 
  قباسلا نمزلا

 عمتجم ليكشت يه ،مالعإلا تارشنو تايبدألا يف درو امك ،قباسلا نمزلا يف ةيقارعلا ةلودلل ةماعلا ةسايسلل ةنلعملا ةياغلا تناك
 اهدجم نيوكتو ،ةمألا ثاعبنا ةداعإل اقيرط ،صاخ يكارتشا يداصتقا ماظنب ةيبرعلا ةدحولا ةماقإ يعاسم نم ذختي ،يوق يبورع
  :لاحلا عقاو يف نيريخألا نيدقعلل بزحلا مكح يف يقارعلا عمت±ا ىلإ ةبسنلp تناك ،ةيبرع ةيموق ذيفنت تاودÇ ديدج نم

 ةداعإ يف ةمألا فادهأل ضرتفملا قيقحتلا لبق ،تاذلا قيقحت ىلإ مهضعب قباستي ،بزحلا ىلإ نومتنمو ،"نويثعب" نويبزح
  .ثاعبنالا

 ةريخألا نينسلا يف تناك تادايقو ،ةيموقلا يقارعلا عمت±ا ةبيكرت رابتعالp ذخÙ مل ،ةيموق راكفÇ اديج اميظنت مظنم بزح
 .ةيسايسلاو ةيعامتجالا ملاعلا تاروطت نابسحلا يف عضت مل ،ةيطلست

       .حالسلا ةوقو مكاحلا ةضبقب مكُح ام اذإ ءالولا ميدقتو ،قيفصتلا ىلإ لايم ديؤم روهمج
 تعقو وأ ،تمدطصا ىتح ةبسانم ريغ تارادإو ةيتاوم ريغ فورظ يف ،فادهألا كلت قيقحتل اهقيرط يف بزحلا ةدايق ترمتساو

 هيف ،اسناجتم نوكي ،جيلخلا ىلا طيحملا نم ةددحم ةيفارغج يف برعلا عمجي ريبك نطو ةماقإ يف ،هذه ةيرظنلا اهفادهأ نيب عارص يف
  .اهتمادإو فادهألا كلت ةنايصل يفكي اضرلا

 يقرشلا هحانجلو ،جيلخلا ىلإ طيحملا نم اهددح يتلا ةيفارغجلا ةقطنملا نكس نمل دوجوم هنأ ثعبلا هدقتعإ يذلا سناجتلا نكل
 قالطنالا ةدعاق وأ ،ديدج نم هثاعبنا بولطملا ربكألا نطولا ةروصل ةربعم ةروصو ،ةمألا عمت± ارغصم اعمتجم هبسح يذلا قارعلا يأ
 نم ،برع ريغ نويقارع قارعلا لخاد نأ ،قيبطتلل م²الواحم يف نييثعبلا نيرظنملل نيبت ،نوكي نأ هل ططخم امك ثاعبنالا كاذل
 نم ققحتت نآلا ىتح مهفادهأ لجو ،ةيموقلا تاراعشلا دضلp مهرعاشم ريثتو ،ةيبرعلا ةدحولا فادهأ مهينعت ال نامكرتلاو داركألا
  .تايلقأك م²راضح اهيف عيضت نأ نكمي يتلا ،ةدحولا ةلود يف سيلو عونتم قارع يف مهرظن ةهجو

 نم الدب ا�إ ذإ ،هترادإ قارعلا يف ةيثعبلا ةسايسلا نسحت مل عارص عقاولا يف قيبطتلا ءانثأ يف لكشت وأ لاحلا عقاو يف ناكف
 برعلاو ،ةيعرفلا ت�وكملا هذه نيب سناجتلل اليبس ،ةيقارعلا ةينطولل ضورفملا معدلا لالخ نم ،حيحصلا لحلا لبس نع شيتفتلا
 ىلإ تأجل ،ت�وكملا كلتل لضفأ شيعل ةيلمعلا ت�امضلا ءوضب ةدحولا فادهأ ةشقانمب حمسي يراضح سناجت ،يسيئرلا نوكملا
 رييغتلا ضرف ىلإ يعسلا وأ ،�ايحأ ةيموقلا رييغت ىلع بيغرتلاو عيجشتلاو ثحلا لالخ نم يبورعلا راطإلا يف يرسقلا بيوذتلا
pةيفاكلا ةئبعتلا ىلع لوصحلا نود ،يقارعلا عمت±ا تيتفتب ،دمعتت ال ثيح نم تمهسأف ،ىرخأ �ايحأ هاركإلا قيرط نعو ،ةوقل 
 اهنيب ىرخألا ةايحلا بناوج ىلعو ،ةيرادإلا ةيلمعلا يف ،اريثÙ بابسألا رثكأ نيب نم نوكي دق اتيتفت ،ةيبرعلا ةدحولا فادهأ زيزعتل
 لمعلا ةدحو باسح ىلع ايفئاط هلثم ىلإو ،ايموق يرصنعلا رحانتلا فقوم ىلإ ،جيردتلp نييقارعلا تبحس يتلا ةيعامتجالاو ةينمألا
  .رارقتسالا لاح معدتو ةرادإلا يوقت يتلا
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 "مادص" ةيصخشلا مكاحلا فادهأ عم طلتخا ،ةيبرعلا ةمألا ديحوت يف ،ةسايسلا فادهأ قيقحتب صاخلا ريكفتلا ج� يف للخ هنإ
 لماشلا ميظنتلا رطأ نمض ،ا²رورضب ريهامجلا ةيعوتو ثاعبنالل ليبسك ثعبلا ا²ركف حرط يتلا ةيبرعلا ةدحولا نإ ذإ ،د±ا قيقحت يف
 امدنع ديحوتلا ةقيرطو ثاعبنالا ةلأسم ريسفتل يفسلف يركف قزأم يف م�أ ،مادص نمز هوديرمو هروهمج دجو ،�ريهامج بزحلل
 ،يركفلا ماهيإلا ةقيرطب وزغلا ريسفت تلواح يتلا ،ةدناسملا ةدايقلا معُديو ،رقتسملا يبرعلا يتيوكلا هراج ىلع رظنملا سأرلا مجه
 نوكت نأ نكمي برحلا نأ ،روهمجلل انلعم اهفوفص نم مادص جرخيل ،ديحوتلا دوهجو ةفسلف نمض ،وزغلاو برحلا فادهأ اهعضوب
 ،باعيتسالا جرح يف روهمجلا عضوو ،بزحلل يفسلفلا ماظنلا نم ىقبت امب امامت لخأ ،اهدنع .اهديحوتو ةمألا عمج لبس نيب نم
 ةيوقت ىلإ هجوتلاو ،بزحلاو ةموكحلاو ةلودلا نع داعتبالا هتجيتن تناك ،يحلصملا لوبقلاو يقطنملا ضفرلا يضيقن نيب ىرايح مهو
 .حيرجلا نطولp الثمم ،ماعلا حلاصلا باسح ىلع ،صاخلا عضولا

 اولزعو ،ينطولا ءالولا باسح ىلع يموقلا ءالولp ا²داق رثÙ امدنع ،قيبطتلل ىرخأ تالاجم يف ةيثعبلا ةسايسلا تأطخأ دقل
 ىلع ليضفتلا يف اوفرصتو ،ةرادإلا يف ةيدايقلا ةيلوؤسملا نع نامكرتلا مهدعب نمو ،1968 ماع مكحلا مهيلوت ت�ادب عم داركألا
 جيردتلp نوكتو ،يعامتجا ريوطتو ةيمنتو يرادإ طبض رصانع برعلا ريغ اورسخف ،ماوقألا يقp مهدعب نمو الوأ برعلا ساسأ
  :ىرج لزعلا اذه ساسأ ىلعو ،ماوقألا يقp نم مهريغو برعلا نيب ،يسفن لزع

  .نيبيرقلاو دئاقلا لبقتسمو ،بزحلاو ةلودلp قلعتي زاجنإ نم نولوزعملا هب موقي ام لكب كشلا
 .هتءارب تبثي ىتح تقولا لوط مهتم هنأ مهنم دحاولا رعش ىتح ،ما²الل ةيفاكلا ةلدألا رسيت لبق ،نيلوزعملل ما²الا هيجوت
 .دوجوملا أطخلل ليلقت ةقيرط ال ،ماقتنالل ًالاجم كلذكو ،يوسلا ريغ كولسلل رييغت بولسأ ال ،بيدÙ ةليسو ةبوقعلا ضرف
 هجوب اهؤانبأ نكي مل ةيموق ىلإ بستني ملاظ نع ،سوفنلا يف رعاشمو لوقعلا يف راكفأ تخسرت ،ىرخأ لماوع ببسبو اهببسب

 اهؤانبأ نكي مل ةفئاط ىلإو ،نايحألا بلاغ يف هشطب نم مهفوخل ملظلا اذه نم دضلp اوكرحتي مل نإو ،هملظ نع نيلوئسم مومعلا
 يف فورعملا نم هنأ ذإ .روكذملا ببسلا سفنل ،هتايعادت فقول يفكي امب ملظلا اذه ةعيبط نع دحأ ملكتي مل نإو ،هملظب نيينعم
 نع هعم ملكتي نأ الثم هنكمي ،قيضلا هطيحم نع نيديعبلاو سيئرلا نم نيبيرقلا نيلوؤسملاو نييبزحلا نم دحأ ال نأ ،قباسلا نمزلا

 دارفأ دحأ ىلإ وأ ،هيلإ دوعي فيحلا اذه ردصم ناك اذإ ةصاخ ،ةيركسع ةسسؤم يف وأ ،ةيموكح ةرئاد يف صخش ىلع عقو فيح
 دحأل نكمي الو ،مهريغ وأ ،نامكرتلا نع هنم تردص ةيبلس ةركف ححصي نأ نيروكذملا نم دحأل نكمي ال اضيأ هنمز يفو ،هتلئاع
 فورعملا عافدلا ريزو هللا ريخ ن�دع نأ ىتح ،ةيبونج ةنيدم وأ ،ةيدرك ةيرق دض يعامج باقع لعفب مايقلا نع هاهني نأ اضيأ
 اذإ ةصاخ هل لوقي ناك هيلإ تهجو ةم² نم هتءاربب قثاولا طابضلا دحأ هعجاري ناك امدنع ،ايلئاع هنم بيرقلاو كاذنآ هتعاجشب
 عوضوم حرط لواحيس هنإ يأ )نمحر ةعاس رظتنن ميرك هللا( :ةروهشملا هتلوق هءاقدصأ وأ ،هترود ءانبأ نم طباضلا اذه ناك ام
      .حرف جازمب مادص نأ نقيتي امدنع محرتلا وأ ،ءافعإلا

 ىلع اطلسم افيس ملظلا اذه فاقيإل ،لاتقلا يـف رارمتسالا ىوـس ،ةيبرعلا ريغ ةيموقلا نم نيمولظملل ليبس ال لباقملا يفو
 ليجعت يف ةمهاسملاو سوفنلا نع ملظلا مومه فيفختل ،هثادحإ ىلع لمعلاو ،صالخلp ريكفتلا ىوس اهئانبأل لح الو ،باقرلا
 .قوقحلا ةداعإو فيحلا ةلازإل ةديحو ةقيرط طوقسلا

 يف يصعلا عضو ةناخ ىلإ مهضعب لقتناو  ،اهرئاودو ةلودلا نع ةلزعلا ةناخ ىلإ نولوؤسملاو ءاردملاو نوفظوملا بحسنأ جيردتلpو
 تلعافت ،صوصخلا هجو ىلع مادص مكحل ةريخألا م�ألا يف ملاعملا ةحضاو تناك ،يدمعلا بيرختلا ىلإ ةليلق �ايحأو ،ةريسملا ةلجع
  .ةيرادإلا ةيلمعلا مومعل مظنملp هبشأ عدصت دعاوق تسرأف ىرخأ مزÙ لماوع عم

 جراخ داركألا عضوب ِفتكت مل ذإ ،لزعلا ةيلمع نم تدازف ،ينمألا قوطلا ةرئاد يف اهسفن تعضَوَو ،ْتعضُو كاذنآ ةموكحلا نإ
 دعب يدامرلا ةنكس لثم ،ةنسلا نم ةمهم ًافارطأ لمشتل تعسوتو ،بونجلاو طسولا ةنكس نم ةعيشلا مهدعب نمو ةرئادلا هذه
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 روبجلا ةريشع نم طابضلا ضعب ةلواحم دعب نيدلا حالص ةظفاحم يف تيركت زكرمب ةطيحملا قطانملا ضعبو ،مولظم دمحم موحرملا ةثداح
 ًافارطأو لئاوع لمشتل ،يسايسلاو يعامتجالاو يرادإلا لزعلا ملاعم تعسوتو ،يسفنلا يجراخلا قوطلا قاض اذكهو ،مادص لايتغا
 يف اروصحم ،هسيئرب الثمم ماظنلا يأ هسفن دجو ىتح نيرخآ مهريغو ،يتيركتلا يجارو صلخم دولوم ةلئاع لثم ،اهسفن تيركت نم
  .هيف كوكشم ريغو اموسحم ًءالو نيلاوملا نييدايقلا ضعبو ،هنم نيبرقملاو هتريشع ىلع اهيلإ لوخدلا رصتقي ،لزع ةرئاد طيحم

 ةرئادلا يف نيدوجوملا نيب اميف ايلعلا فئاظولا هيف عزوُت يرادإ ماظن داجيإ ىلإ كاذنآ بزحلاو ةموكحلا تعفد لزعلا ةلاح نإ
ملا

ُ
 ةسماخلاو ةعبارلا ىلإ لصت ،تاجرد ىلإ اهجراخ نونطاوملا هساسأ ىلع مسقيو .شيعلا لبسو مراكملا كلذكو ،سيئرلل ةنِئمَط
 بارطضاو ،للخو زواجت ةدعاق تنوكف ،ا²اسسؤمو ةلودلا رئاود ىلإ ةنلعملا ريغ ا²اميسقت تدتما ةقيرطبو ،ايموقو ايفئاطو �رئاشع
 يعامتجالا لعافتلا ببسب ،رييغتلاو برحلا دعب ام قحاللا نمزلا يأ ،ةيناثلا ةلحرملا ىلإ اعيرس ةيبناجلا اهرÞآو اهملاعم تلقتنا
                      .يوسلا ريغ لاقتنالاو
 
   قحاللا نمزلا

 ةسايسلا ت�اغ تددعت اهعمو ،ةتوبكملا رعاشملا نم ضعبو يرادالا عدصتلا ملاعم نم ريثك ةيناثلا ةلحرملا هذه ىلإ لقتنأ دقل
 نم اÈرق ت�دمو اهيف ةمهاسملا فارطألا ددعتل اعبت ،ةنلعملا ريغو ةنلعملا فادهألا قيقحتل اهلئاسو تبعشتو ،ةفورعملاو اهنم ةنطبملا
 .رارقلا ةغايص ةيلمع

 ةداعإو ةرادإلا لبس ىلع ةرثؤم ،ةركاذلا يف ةلثام تيقب ،يضاملا ءاطخأ تزواجت ،ماسج ءاطخأ ةماعلا ا²رادإ لاجم يف تبكتراو
  :يتآلp اهنم قلعتي ام ةصاخ ءانبلا

 مالعإلاو ةينمألا ةزهجألاو شيجلا رود ءا�إ .1
 مهنم ديدعلا عضخي نأو ،نويقارعلا اهدهاشيو اهأرقيو اهعمسي نأ َدَوعَت ،ةيناجم ةياعد ذفانم ةيقارعلا ةلودلا هئا�Ê ترسخ يذلا

 ةوق اضيأ ترسخو ،يعامتجالا مهئاكذ ىلع اهزواجتو ،يزكرملا اهقوط نم مهرجض نم مغرلا ىلع ،نوردخم م�أكو ةيزكرملا ا²اهجوتل
 اوجتحا نإو ،نوركسعتم م�أكو اهطباوضل اعونخ دايقنالاو اهنم فوخلا نويقارعلا داتعا ةرطيسلا ضرفو نمألا طسبل ةءوفك طبض
 :اذه اهئطخب تنوكف .اهيبستنم اوتقمو اهبيلاسأ ىلع اينمض

 .لاتقلا ةنهم ىوس نوديجي ال صاخشأل راشتنالا ةعساو ةلاطب  
  .اهلهأ نيب نم ةيلاعلا بترلp طابضلاو ةداقلا نم تاسسؤملا كلتل نوبستنملا ناك قطانم يف زكرتت ،ةحلسم ةضراعم ةدعاق  
  .ديدجلا ماظنلا عم اهتيبلاغ قفتت ال ،ةيسايس تالتكتو دضلp فافطصا
 اهضيوقتو ةيرادإلا ةيلمعلا ريمدتب دضلp فوقولاو لاتقلا يف اهبيلاسأ تببست ةيملس ىرخأو ةحلسم ةضراعم اهرثإ ىلع تنوكتف

 .لخادلا نم
 ةصصاحملا ةفسلف ميمعتب رارمتسالا .2

 كلت يف ا�أل ،ةلعاف ىوق ةيعاوط هب تبحرو ،تاينمتلاو رعاشملا عم ايشامت وأ ،ارارطضا ةيسايسلا بازحألا هتأدب ةرادإ بولسأ
 قحك ،نامرحلا ينس يف م²اف ام نع اعيرس اضيوعت مهضيوعتو اهيبستنم نم نيريثكلا تاجاح عابشإ تلواح ،لاقتنالل ةجرحلا ةرتفلا
 بزحو ،ديفتسم روهمج نيب طابترالا ىرع ةد�ز يف اهئاسؤر ةياغ تققحو ،راصتنالا دعب نيلضانملا مومعل عورشم هنأ نودقتعي

 دحأ ءانثتسا نكمي ال بازحألا لكل الماش نوكي داكي يعس وهو ،ديدجلا عمت±ا يف ريثÙ ةليسو ،ةدافتسالا شماه ةد�زل ططخي
  .نلعلا يف يرجي امل اركنتسم ناك نإو ،اهنيب نم
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 ةيلوؤسم هلوصح نع ةلوؤسم ،ةيسايسلا لتكلاو بازحألا نكت مل ،بصانملا عيزوت يف ةصصاحملا بولسأ نأ ىلإ ةراشالا ردجت انهو
 بصنملp كسمتلا ضعبلا لواحي يذلا ىوتسملا ىلإ ايفرح نوكي نأ نم برتقي لكشب هتاقيبطت ىلإ تهجوت نإو ،ةلماكو ةرشابم
 ،اهنيب نم نكي مل ذإ ديدج دحاو يأ بيصنت ىلع ضرتعيو دعاقتلا ىلع ةددحم ةلتك وأ ،ةنيعم ةئفل بوسحملا هلغاش لاحي يذلا

 ماع ريدم كلذكو ،ببسلا اذهل تاونس ةسمخل ًارغاش يقب يذلا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا بصنم ىلإ ةبسنلp لصح امك
 عم انماضت اهلمحتت ةيلوؤسمو ةلاح ا�إ .نيتنسلا نع ديزي امل تارباخملا زاهج سيئرو ،ةنسلا براقي امل ةيركسعلا تارابختسالا
 ،قفاوتملا ريغ يقارعلا عمت±ا ةيلوؤسملا لمحت يف مهمدقتي وأ ،لمحتلا ةلأسم يف مهلبقو ،لالتحالا ةطلس ةموكحلاو بازحألاو لتكلا
 ،قارع اهفلخ ٍةكرت ىلع ةرطيسلا ةقيرطب رسيتم ام ىلع ذاوحتسالاو ا²اذ تابثإ ىلإ ةيسايسلا ريغو ةيسايسلا هتاعامج قباستت يذلا
         .�ريرس هتوم اوكردأ م�أكو
 ا�اوأ ريغ يف ىرخأ عيرشتو نيناوق ليطعت .3

 ةصاخلا ماكحألا لثم رقتسم ريغو ،بعص عمتجم طبض يف ةلعافو ةيراس تناك يتلا نيناوقلا ضعب لالتحالا ةطلس تلطَع
pاهقيبطت ديهمتل ًافاضم ًادهجو ًاتقو جاتحت ىرخأ نيناوق تدجوأو ،ةلودلاو عمت±ا ىلع ةرطخلا مئارجلا ضعبب نادي نمل ،مادعإل، 
 لالتحالا ةطلس هتردصأ يذلا تايشيلملا لحب صاخلا 92 مقر نوناقلا لثم ،اهقيبطت ديكأتل يسايسو يراضح جضنو قفاوت ىلإ امبرو
 يطارقميدلا بزحلا( بازحألا كلت تمسأو ،نيسح مادص ةلتاقمب تمهسأ يتلا ةيبزحلا كلت لحب يضقي يذلاو 2004 ناريزح 2 يف
 يمالسإلا بزحلاو يقارعلا يعويشلا بزحلاو ةيمالسإلا ةروثلل ىلعألا سل±ا يف ردب ةمظنمو يناتسدركلا ينطولا داحتالاو يناتسدركلا
 ةسýرب ةنجل لالخ نم هقيبطتل ةيلآ تعضوو ،ينطولا قافولا ةكرحو يقارعلا ينطولا رمتؤملاو ةوعدلا بزحو قارعلا يف هللا بزحو يقارعلا
 ،تايسنجلا ةددعتم تاوقو ينطولا نمألا سلجمو عافدلاو ةيلاملاو ةيعامتجالا نوؤشلاو لمعلا تارازو نع نيلثمم ةيوضعو ةيلخادلا ريزو
 اهيبستنم ةيمست ىتح اهضعب ضفر يتلا بازحألا ىلع الو ،تارازولا كلت يلثمم ىلع ةطلس ةيلخادلا ريزو اهيف كلتمي ال فورظ يف
 ضفرو ،دعاقتلاو فيظوتلp ةصاخلا بساكملا ضارغأل نوناقلا نم ةدافتسالا رخآلا ضعبلا لواحو تايشيلملp مهجمد بولطملا
 تببست قيبطتلل ةلباق ريغو ةدقعم ةغايص تناكف ،مهيبستنمب مئاوق لاسرإ ىتح الو ،مهيدل ةدوجوملا ةحلسألا نع حاصفإلا عيمجلا

     .بارطضالاو ىضوفلا لماوع دحأ نوكتل تايشيلملا ةلكشم مقافت يف
  

 لاقتنالا ةيلمع يف جضنلاو نمزلا يريغتم ىلع زفقلا .4
 ولو اننإ ذإ ،ةديدجلا ةلحرملا ىلا لاقتنالا ةيلمع يف جضنلاو نمزلا ِعارت مل ،رييغتلا ةلحرم ةيادب يف عمت±او ةلودلل ةماعلا ةرادالا نإ

 لبقي ال يذلا عقاولا يف ا�إ الإ ،لالتحالا ةهج لبق نم ةيطارقميدلا ىلإ لاقتنالا تامزلتسم نيمÙ يف ةقداصلا ةبغرلا دوجو انضرتفا
 وه امك ،لاقتنا ةيلمع اÈاعيتسال مزاللا يراضحلا جردتلا باسح اهيف بسحت مل ،لاقتنالا ا²الواحم يف ءاطخأ تبكترا دق كشلا
 ةلقتسم ةطلس م�أ ةطرشلاو ةظفاحملا سلجم سيئرو ظفاحملا اهيف سحأ يتلاو ،ةيقارعلا تاظفاحملا ةرادإ يف pولسأ ةيزكرماللا يف لاحلا
 ثيح ءpرهكلا عيزوت لثم ،ةيزكرملا ةلودلا ةيلوؤسمب قلعتت عيضاوم عم لماعتلا يف ساسألا اذه ىلع فرصتلp اوأدبو ،زكرملا دادغب نع
 عيزوتلا بولسأ قفو ىلع ،ءpرهكلp دادغب ديوزت نم تارم ةدع ةيسيئر ءpرهك ةطحم كلتمت ةيرصانلاو ةرصبلا لثم تاظفاحم تضفر
 يتلا ةرصبلا ةطرش يف لصح امك ،ايلعلا تاهجلا نم اهيلإ ةرداصلا رماوألا ذيفنت نم تعنتمأ وأ ،تاهجلا ضعب تدرمتو .يزكرملا
 ةينمأ عيضاوم عم لماعتلا يف ةيمسر تاهج تدهتجاو .2005 ماع ةيلخادلا ريزو نم هقحب رداصلا لقنلا رمأ ذيفنت اهريدم ضفر
 ططخ جراخ ةيركسع هبش تادحو ليكشتب ،روكذملا ماعلا يف فجنلا ظفاحم مايق لثم ،ةينوناقلاو ةيروتسدلا طباوضلا جراخ ةيزكرم
  .ةظفاحملا هكرت دعب ةلودلل ةلكشم تحبصأ ىتح ،ةينمألا تادحولا ليكشت يف ةيلخادلا ةرازو
 قيبطتلا يف ةالاغملا .5
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 ،ةيطارقميدلا تاءارجإ ضعب قيبطت يف pولسأ ةالاغملا ىلإ ةصاخ رييغتلا ةيادب يف ا²زهجأو ةلودلا تاسسؤم ضعب تهجتا دقل
 ةدئاسلا فورظلا ىلإ رظنلا نود ،درمتلا ةلاح ىلإ تعفد يتلا ةينوناقلا بناوجلا ضعب يف كلذكو ،يكولس تالفنا ةلاح تنوكتف
 لئالدلا ىلع لوصحلp قلطملا يفرحلا مازتلالا ىلإ ،فارحنالاو ةميرجلا لئاسم يف تهجوت لاثملا ليبس ىلعو ا�إ ذإ ،ةيقارعلا ةعيبطلا ىلإو
 لياحتلا هيمرجمو هيفلاخم داتعا عمت± ئجافم ديكÙ ناكف ،ماعلا قيرطلا ىلع ةفس� ةوبع عرزي دهوش مهتم فيقوتل اساسأ ،ةيمرجلا
 مظنلا يف امزلمو احيحص ايقالخأو اينوناق امازتلا ناك نإو اذهو ،ظيلغلا مسقلا ءادأو نارودلاو فللاو ةلدألا ءافخإو نوناقلا ىلع
 نكمي ةرغث وأ ،افعض لصحي ام اورسف نأ دعب نيمر±ا فقوم ةيوقتو أطخلا ةعس ةد�ز يف ببست هقيبطت يف ةالاغملا نأ الإ ،ةيطارقميدلا
  :الثم ىلوألا ةنسلاو ىلوألا رهشألا يف ىرن انتب ىتح ،اهنم ذافنلا

 نيرشتنملا اهدارفأ ىلع ضبقلا ءاقلإو ةمهادملل هدحو يفكي ال ،الثم لضفلا تويب نم تيب يف ةباصع دوجو نع تامولعم دورو
  .تويبلا نم ديدع يفو اهتقزأ لك يف

 اهدحو يفكت ال ،اهلامعأ ذيفنتل نيحشرم نييقارعو ةدعاقلا تاميظنت ضعب نيب لئاسر لقنب مهدحأ مايق نع تامولعم لوادتتو
  .هعم قيقحتلاو قيرطلا يف هضارتعال

 ةيبرغلا تاعمت±او يكيرمألا عمت±ا لثم رضحتمو رقتسم عمتجم يف pًولطم اهطباوضب ديقتلا ناك نإو ةلأسم ا²اليثمو هذهو
 لاقتعالاو ضبقلا رمأ رادصÊ ةلوخملا ةيئاضقلا ةهجلا اهدحو عفدت يتلا ةسوململا ةلدألا ميدقت ،ما²الا هيجوت دنع ةطلسلا مزلي يذلا
 كردي ملو ،اهتقيقح نويركسعلاو نوينمألا نولوؤسملا هيف مهفتي مل يذلا قارعلا لثم برطضم عمتجم يف كلذك تسيل اهنكل ،ةمهادملاو
 ضبقلا ءاقلإ دنع فلاحتلا تاوق ىلإ اومُلس نيهوبشم نع دهاوش ترركت ىتح ا²اقايس يف اورمتساو ،اهداعبأ مهسفنأ نويكيرمألا
 ةصاخلا ةلدألا ةيافك مدعل مهحارس قالطإ مت ،اهذيفنت داري ًالامعأو اهلايتغا داري تايصخشو اهريجفت داري افادهأ نوبقاري مهيلع
pهحارس قلطأو 2006 ماع يكيرمألا شيجلا هلقتعا يذلا ةيمالسالا قارعلا ةلود ريمأ يدادغبلا رمع وبأ مهنيب ،ةدعاقلا ىلا ءامتنال 
 م�ألا كلت يفو هنإ الإ ،انفلسأ امك ةينوناقلا ةيحانلا نم رابغ ُهبشُي مل نإو رمأ اذهو ،ةلدألا ةيافك مدعل هلاقتعأ نم رهشأ ةدع دعب
 ىلع زواجتلاو ةفلاخملاو بيرختلا لامعأ باكترا يف عسوتلا ةيشخ ،هقيبطت يف ةغلابملا لوبق نكمي ال ،برحلا ةلاح يفو ةبرطضملا
 نم ديزملا قلخب اتببست قارعلا يف سرشلاو يئادعلا لاقتعالا ج�و تالقتعملا نأ هيف درو 2008 ماع رشن دق اريرقت نإ ذإ ،نوناقلا
 ميلاعت عرزو ،ةحجانلا مهلمع بيلاسأو م²اميلعت لاصيإل تالقتعملا كلت نم نوديفتسي نيدرمتملاو نييباهرالا نإو ،نييباهرالا
 ةمواقملا ىلع بيردت جمارب تالقتعملا كلت دحأ يف نيدرمتملا ىدل نإو ،نيلقتعملا نيب نم ةديدج رصانع دينجتو فرطتملا مالسالا
 بيذعتو فطخ تايلمع ذيفنتو )(IED ةروطتم ةفس� تاوبع يعرازو ،ةيراحتنا لبانق ىلإ اولوحتيل مهحارس قلطيس نم ةئيهتل

  .تاعامجلا كلت ضارغأل
 فلاحتلا تاوق م²زجتحا وأ ،مهتلقتعا نيذلا ةمواقملا ةداقو بناجألا نيلتاقملاو نييباهرالاو نيدرمتملا نأ ريرقتلا نيبي امك

 ام اذإ ةبعرم قئاقح هالعأ درو ام نأ ىلع ريرقتلا يأ ادكؤم ،مهلاقتعا لبق هيلع اوناك امم رطخأ ىلإ نولوحتي دق ،مهحارس تقلطأو
   .)10(ةفورعمو ةريطخ ةدرمتمو ةيباهرإ رصانع مهيف امب ،مهلاقتعا نم رهشأ ةتس دعب مهحارس قلطي نيلقتعملا نم %75 نأ انفرع
 نوناقلا ذيفنت ةيلمع يف ءطبلا .6

 دعب اه�إ مهملست دعب ةيعيرشتلاو ةيذيفنتلا ةطلسلا يف نولوؤسملا هيده ىلع راس ليبسك نيناوقلا ضعب ليعفت ةداعإ تمت دقل
 نيناوق ليعفت اودواع ،ةيكيرمأ نيناوقو طباوضب هيلع ةرطيسلاو عمت±ا طبض يف ةيدج بعاصم دوجو مهكاردإ دعبو ذإ ،رميرب ةبقح
 ىلع ةظفاحملا يف ريثأتلا ىلع ةردقلا مدعو ىضوفلp ينوناقلا ماظنلا اهببسب بيصأف ،ئجافمو اضيأ عيرس لكشبو ةقباس ةيقارع
 يأ ايئاقتنا اهضعب ناك ةريثك نيناوق اهريغو ،يفيظولا جردتلاو طبضلا نيناوقب قلعتي ام كلذ ىلع لاثمكو ،ةيرادإلا ةيلمعلا تاراسم
 امم ،رثؤم وه هاري زواجت وأ ،للخ عم لماعتلا يف هتارابتعا ىلإ عوجرلاو هليعفت ةرورض هبناج نم ىري امدنع ىلعألا لوؤسملا هيلإ أجلي
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 سلجم سيئر ىطعأ ،ذيفنتلا يف ريخأتلا مث نمو نيناوقلا قيبطت يف كابترالاو ىضوفلا ةدش نم داز اهلاجم يف طبخت ثادحإ يف ببست
 نإ ىلإ راشأ امدنع ،5/7/2006 موي ءاحيفلا ةيئاضف ىلع تثب تارامإلا يف ةيقارعلا ةيلاجلا عم ةودن يف اهنع الاثم ءارزولا
 لخادتلا ىلإ ببسلا ىزعو ليلقلp ىوس مكحلا ذفني ملو اريبك اددع غلب ،باهرإ لامعأو ىربك مئارج مÈاكترال مادعإلp نيموكحملا
pةنجل لكش دق هنأ دكأ قزأملا اذهل لحكو ،ةموكحلا ةزهجأ ضعبو ،تايسنجلا ةددعتم تاوقو ءاضقلاو لدعلا نيب تايلوؤسمل Ùذخ 
 ةيلعاف نم ديزيو باهرإلا يوقي ذيفنتلا ريخÙ نأ رابتعالp ريخأتلاو لخادتلا اذÈ نوينعملا ذخÛ نأ نود ،لحلا ميدقت اهقتاع ىلع
  .ةيسايس وأ ،ةيداع ةيئانج بابسأل ةميرجلا باكترا

 
 قحاللا نمزلا يف أطخلا زيزعتل ةدعاسم لماوع

 دعب امل ينامثلا تاونسلا يف يأ ،نمزلا اذه يف ءادألاو ةرادإلا ىلع اهرثأ زيزعتل ،ةدعاسم لماوع كانه تناك ءاطخألا كلت عم
  :لثم رييغتلا

 تاعانقلا فعض .1
 ءانبلا ةداعإو رييغتلل ةيساسأ اهنم ٌت�اغ ،تالا±ا يقpو ةرادإلاو ةسايسلا يف م�²اغ مهلو ،مهفادهأ ةلحرملا هذه ةداقل نإ

 يتلا ةيلارديفلا لثم ،اهقيقحت ةرورضب مهتيبلاغ عنتقي وأ ،اهمضهي نأ ةيلاقتنالا ةلحرملل ةينمزلا ةرتفلا يف عمت±ا عطتسي مل ،ديدجلا
 ثلثم ءانبأ ةصاخ اهنم دضلp ،لاثملا ليبس ىلع نييقارعلا نم ضعب فقو يتلاو ،�روتسد ديدجلا ماظنلا لكش يف اساسأ تدع
 لامعلا نم مظعألا داوسلا نم ليلقلا ريغ لهجيو ،يقارعلا بونجلا لمشتل ،ا²اقيبطت يف عسوتلل ضعبلا ىعس يذلا تقولا يف ،ةريزجلا
  .ءادألاو ةرادإلا ىلع ابلس تسكعنا دضلp رعاشم اهعوضوم رÞأف ،ا²اقيبطت لبس نيفظوملا ضعبو نيحالفلاو

 يف نيابتلاو عانتقالا مدع ثدحأ رومأ اهريغو ،رييغتلا دعب نوَكت يذلا مكحلا ماظن لكش عوضوم ىلإ ةبسنلp لاحلا كلذك
       .ءادألا ىوتسم يف ةسكنو عمت±او ةلودلا ةرادإ يف اخرش ماوقألاو فئاوطلا نيب اÈ عانتقالا ت�وتسم
 ةينهملا ةفرعملا ىلإ راقتفالا .2

 نيذلا نييسايسلا ضعب ىلإ ةبسنلp ةءوفك ةرادإل ةيفاكلا ةينهملا ةفرعملا ىلإ راقتفالp ،اقباس نيبم امكو نمزلا اذهل ةرادإلا تزيمت
 لصاوتلل م²اربخ اهلالخ تعطقناو ةقباسلا مهفئاظو نم اولصف امأ نيضراعم نيب نم اوناك مهتيبلاغ نأ ذإ ،ةيلوؤسملا اوملست
 اودجو ةيلوؤسملا اوملتسا امدنعو ،قارعلا جراخ ةليوط نينس اوشيعيل ،مهتضفر يتلا ةلودلا رئاودب لمعلا مهل قبسي مل وأ ،لاصتالاو
 ضعبلا نإ وأ ،بولطم ام عم حيحصلا لماعتلاو ةبئاصلا تارارقلا ذاختا ىلع مهنيعت ةفرعم ةيأ الو ،ةيفاك تامولعم الب ،مهسفنأ
 اهعضت مل تاقوعمب مدطصا اهقيبطت لواح مويو ،لاحلا ةيشمتو ةرادإلا بناوج يف نسحألا ا�أ دقتعا يتلا ةيبرغلا ةفرعملp رثأتم مهنم
 نوكلتمي ال رييغتلا دعب ةعيفر بصانم اوملتسا نيذلا نييسايسلا عيمج نأ ىلع ميمعتلا نكمي ال امومعو ،نابسحلp ةيبرغلا ةفرعملا
 يتلا ءاطخألا عون نكل ،قارعلا يف ةرسيتم ريغ يهو ،ةقيقد تاءاصحإ ىلإ ةجاحب نوكيس ميمعت اذكه لثم نأل ،ةيفاكلا ةفرعملا
 يف الصاح اللخ رشؤت صاخلا عاطقلا يف اهلوصح ةلقو ةيموكحلا تاسسؤملاو ةلودلا رئاود نمض تارارقلا ذاختا يف ؤكلتلاو تبكترا

     .اهبصانم يلغاش نم ٍددعل ةفرعملا صقن اهنيب اهلوصح ءارو بابسأ دوجو ينعي امم ،حضاو لكشب ةرادالا بناوج
 ةدع نيب تايلوؤسملا يف لصاحلا لخادتلاو ،�رادإ اهنيمÙ ىلإ لوصولا مدع لكاشمو ،ةيسايسلا ت�اغلا كلت نإف امومعو

 هرÞآ تلقتنا ىوتسمبو بارطضالp عمت±او ةلودلل ايلعلا ةيرادإلا ةيلمعلا باصأ ،ايناديم ا²رادإ يف قيسنتلا ىلع ةرداق ريغ تاهج
  .زاجنإلا يدرت نم ديزملp تببستو ،يرادإلا ملسلا يف ايندلا لصافملا ىلإ
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 ةيعامتجالا لماوعلا
 

 ٍفورظو ،ةقلقلا ةيقارعلا ةئيبلا لثم ةئيب يفو ،ءادالاو ةرادالا يف لصاحلا للخلا عوضومب ةلصلا تاذ بابسألا لوانت يف قطنملا نإ
 ،ةتحبلا ةيسايسلا بناوجلp قلعتي اميف ةيعونلp فصتت بابسأ ا�أ ىلع مزجلا بعصي ،ةايحلا ملاعم ةيبلاغ ىلع اهيف بارطضالا عزوتي
 عوضوم لوانت لالخ نم ناونعلا ةشقانم متتس ساسألا اذه ىلع ،ةدرفتملا ةينمألا وأ ،ةيصخشلا ةيتاذلا وأ ،ةصلاخلا ةيعامتجالا وأ
 ةداعإ ةيلمعب عارسالا ىلا ةجاحلا عم مءاوتيل ٍلاع ،يرادإلا زاجنإلا هيف نوكي نأ داري ،عمتجم ىلإ ريغتلل اهتمءالم ىدمو ،ةيقارعلا ةئيبلا
 ةيعامتجاو ةيسايس ةياغ ،رييغتلا تابلطتم نيمأتل ،ةيديلقتلا ءادألا ت�وتسمب يعيبطلا ىلا برقأ لقالا ىلع وأ ،ايطارقميد هئانب
 امكو ،يعامتجالا قفاوتلا فعضو برحلا عئاقو ًاريغتم اهتمءالم مدع داز ،ةمئالم ريغ وأ ،لصألا يف ةيتاوم ريغ ةئيب يهو ،ةدوشنم
    .يتآلا يف نيبم
 
 برحلا عقاو

 ،ايبعشو ايلود هقيقحت بولطملا يطارقميدلا ماظنلا ىلإ بوغرملا ريغ ميدقلا يلومشلا ماظنلا نم ،هيف رييغتلا ىرج دلب قارعلا نإ
 هفادهأل لثمألا قيقحتلا ضرف ىلإ حبارلا عفدت يتلا اهطباوضو اهنيناوق لاحلا ةعيبطب برحللو ،ةوقلا مادختسp يأ برحلا قيرط نع
  .فادهألا كلت قيقحت نمؤت يتلا ةراسخلل ةنلعملا ريغو ةنلعملا طورشلا لماك قيبطتب رساخلا مزلتُو ،"عفانملا" ةيوبعتلاو ةيجيتارتسالا

 ةئيبلا هذه بارطضا ةد�ز ىلإ اهدوجو ىدأ يتلا صئاصخلا ضعبب تزيمت ذإ ،بورحلا يقp لثم نكت مل قارعلا يف برحلا نكل
    :برح ا�أل ،رئاسخلا لقÇ رييغتلا ةيلمع باعيتسال اó²اوم مدعو ةيعامتجالا

 ةيديلقت ريغ .1
 افلاحت اكيرمأ ْتّدشَح نأ دعب ،ةردقلا يف نيتئفاكتم نيتلود نيب ةيديلقت pرح نكت مل قارعلا ضرأ ىلع ترج يتلا برحلا نإ

 ةمواقملp اهلالخ ريكفتلل لاجم ال ،مساح لكشب اهيف تقوفت ،ءامنلاو رضحتلل ةيعونلا تاساقملp ةيم� دعت ٍةلود نم دضلp ايلود
 .نييقارعلا مومع تلهذأو ةموكحلا تطقسأ ةمدص ةوق تنمأو ،ةعقوتملا جئاتنلا كلذكو فادهألاو تاهجوتلا ليدعتل عافدلاو
 نيبعش نيب تسيل .2

 ديدعلا لاح وه امك ،رخآلا وحن ايلاعفنا ًءادع امهنم لك لمح ،ًاضعب امهضعبل نيصبرتم نيودع نيبعش نيب نكت مل برح ا�إ
 لاحلا كلذكو ،نييقارعلا نم دضلp ًءادع امهنم يأ لمحي مل ،ةفلاحتملا لودلا بوعش هعمو يكيرمألا بعشلاف ،ةعئاشلا بورحلا نم
pبوعشلا كلت عيمج ىلإ نيبلا ءادعلا نورمضي ال نيذلا ،نييقارعلل ةبسنل "pءادعتسالا ةفاقث ببسب ،اهضعب نم مهسجوت نم مغرل 
 عطتسي مل ،اهتلق ىلعو برحلا ا²راثتسا يتلا ناودعلا رعاشم نأ ،اذه ىلإ فاضي ،"يكلملا مكحلا ةلحرم دعب ام ةدئاس تناك يتلا
 ودعلp همسو مدع ببسبو ،ريبكلا يركسعلا هقوفتو ةلئاهلا هتوق ببسب لاتقلا ةحاس يف ،مصخلا ىلإ اهجارخإ نويقارعلا نويركسعلا
 اهيف أدب يتلا ىلوألا اهم�أ يف برحلا هذه اهتببس يتلا ةمدصلاو تمجسنا ريمدت ةوقب ،ةيقارعلا تاذلا ىلإ تدترا ،اهءانثأ يف ايسفن
 يسايسلا اهعضوو ،دالبلا هيلإ تلآ ام ةيلوؤسم اهليمحتو ،اهنم ءزجك قباسلا ماظنلاو ةموكحلل ملاعملا حضاو مولب ،ثيدحلا
 ةرادإ يف يبلس روطت لك عم ثيدحلا لقتناو ،ةكرعملا ةمدص نم سانلا قافتسا ةليلق ةرتف دعبو ،يدرتملا يعامتجالاو يداصتقالاو
 نومولي ةعيشلاو ،لالتحالل لصاحلا دييأتلا ةيلوؤسم م�ولمحيو ةعيشلا نومولي ةنسلاف ،ةيعمجلا تاذلا نم لباقملا ءزجلا مول ىلإ ،دالبلا
 مهتمص يف داركألا نيتفئاطلا ءانبأ نم ديدعلا مهتيو ،ةيلهألا برحلا ةفاح ىلإ دالبلا رجو باهرإلا ناضتحا يف لباقملp ةنسلا
 تاذلل لماشلا ما²الا ىلإ ،يعامتجالا طاطحنالاو ينمألا رادحنالا نم ديزملا عم ما²الا تالاجم تعستأ اذكهو ،ةينمألا مهتلزعو
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 نومئاللا هلالخ نم ىري ،اديدش تp يعامجلا بائتكالا باصع هيف لاحب اهل ديدشلا دلجلا ىوتسم ىلإ هتدش تدادزا ،ةيعمجلا
 مهمولو هذه مهرعاشمب اودهمف ،ليحتسم هبش حالصإلا نإو ،ءوضلا نم صيصبل هيف لمأ الو ،ملظم هلوط ىلع قفنلا نأ مهسفنأل
 .ةايحلا بناوج لك يف بارطضالا ةعاشإ ىلإ تدهمو ،ءادألاو ةيرادإلا ةيلمعلا يف ررضلا ةلاح عاستا ىلإ

 مكحلاو مكاحلا تفدهتسا .3
 يأ "مكاحلا " اهيف مصخلا دَرفُي نأل يلود دهجبو ،"ناكيرمألاو برغلا" مجاهملا رظن ةهجو نم ْتَروُح ،ةرملا هذه يف برحلا نإ

 نيلاوملاو نييثعبلا نم هـعم نمو مادص مكاحلا ناكف ،موكحملا بعشلا نع افادهتسا ةيسفنلا برحلا تاهجوت يف ىلعألا دئاقلا لزعُي نأ
 اونوكي نأ ايسفن هدارفأ ةيبلاغ ىلآو ،لاتقلا لبق اذه يفادهتسالا فقوملا بعوتسا يذلا هشيج نود ،نوبولطملا ءادعألا مه نيبيرقلا

 قيقحت يف اعف� اهيف مهؤاقب نكي مل نيذلا ليلقلا الإ ،نيجرفتملا نم مهريغ لثم هتحاس جراخ نم لاتق ناديم ىلع نوجرفتي ،نيدياحم
 ةـمغلا لاوزو ،ماظنلاو هليحر ىمظعلا هتيبلاغ ىنمت يذلا ،هبعش نود كلذكو .سوفنلا يف ةيناودع نم ىقبت ام جارخÊ ةليفك جئاتن
 يف هعورشم معد يف هعم نواعتت ال نأ ،لاتقلا لبق اهسفن ىلع ةيبلاغلا هذه تلآف ،ةيلاتتم دوقع ةثالث رودصلا ىلع تمثج يتلا
   .لاتقلا تاروطت هنع رفستس ام راظتنp نيجرفتملا ددع دازف ،ةمدصلا لوه نم ةجرفتم ىقبت نأ اهسفن ىلع ةيلقألا تلآو ،لاتقلا

 اهفادهأ بعشت .4
 قرشلا اهديأو ،ناكم لك يف ملاعلا اهل قفص لماش رامد ةحلسأ ريوطتو ةعانص نم قارعلا عنمب قلعتت ةنلعملا برحلا فادهأ نإ

 يطارقميدلا ماظنلا ةماقإو ،ةيرسقلا هتطلس نم يقارعلا بعشلا ريرحتب كلذك قلعتتو ،نامزلا اذه جراخ اوفنص مهنم ليلقلا الإ برغلاو
  .نويثعبلا اهيلع ظفحتو نييقارعلا ةيبلاغ برحلا تاروطت عم اهديأ رثؤم يسفن ضرع ةقيرطب

 يف نأشلا باحصأ نييقارعلل ةضقانتم فقاومو ةصاخ افورظ تنوك ،ايلخاد اهنع فلتخم اهرهاظ ةبعشتم تناك فادهأ هذهو
 ةد�ز ىلإ ىدأ .اهنم فقاوملا ضعب يف ضقانت دوجو اهلاجم يف ظحول ىتح ،اه�اظشب نيرثأتملا نيبيرقلاو ناريجلل كلذكو اهتحاس
  :لاثملا ليبس ىلع اهنم ةديدع تناك ةضقانتم فقاوم يهو ،اهلاجم يف ديقعتلا ةدش

 نيرخآو نييدنلوهلاو نيينpايلاو زيلجنالاو ،ناكيرمألا لثم داصتقالاو ةسايسلا ةحاس يف نيرثؤملاو رابكلا نم يلود دييÙو معد
 .يملاع ريثÙو عفد ةوق ب رحلا اوطعأ

 .ةدوجوملا ةيلودلا عفدلا ةوق فاقيإو ريخÙ يف ريثأتلا ىلع رداق ريغ ،"ناملألاو نييسنرفلاو سورلا" رابكلا ةلقلا نم ظفحت
 مهم�أ يف نيمجاهملل اهيف ٍداعم فرط نكي ملف ،ةنلعملا برحلا فادهأ عم ةيلاعفنالا هتيبلاغ حلاصم تقفتأ يقارع يبعش لوبق

 ."ءانثتسالا نم ليلقلا عم "ىلوألا
 اهطورش ةيبابض .5

 رساخلا ىلع حبارلا طورش ضرفب ،ىرخألا بورحلا لاح يه امك حمست مل ،ةروكذملا ةيلحملاو ةيلودلا ا²اضقانتب ،برح ا�إ
 اهساسأ ىلع اوضرفيل ،بوعشلا نم بعش دض برح يف افرط اوفنصي مل نيلتحملا نأل ،رثكأ وأ ،نيفرط نم اهيلع عّقومو ةبوتكم
 نينطاوملا نإ امك ،عيقوتلا ىلع رداق يمسر نايك اهل قبي ملو ،اهولازأ مهعم برحلا تلخد يتلا ةموكحلاو ،برحلا يف حبارلا طورش
 نأ مغر ةيبابض وأ ،ةحجرأتم لاحلا تيقب اذل ،نيرساخلا ىلع ةداعلا يف ضرفت يتلا طورشلp اومزتليل ،اهيف افرط اوفنصي مل نييقارعلا
  :دوجو دكؤي قطنملا

 يهو ،ةيقارعلا اهتحاس ىلع يلعفلا لاتقلا يفو ،برحلل ةئيهتلا يف فلاحتلا تداق يتلا ،ةيكيرمألا ةدحتملا ت�الولا يه ،حبار
 مل نإو نمألاو داصتقالاو ةسايسلا بناوج يف هتازيمب عتمتلا اهيلع ركني مل ادحأ نإف ،ه�ركذ ام ببسب حبارلا طورش ضرفت مل نإو
 .نهارلا تقولا يف حطسلا ىلع ةيفاط ُدْبَـت
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 ىلع ةلزانملا مث نمو برحلا يدحت ،ايلوصأ اهعم نالماعتي ،ملاعلاو ةدحتملا ممألا تناك يتلا هتموكح تلبق ،قارعلا وه ،ٌرساخ
 .ةيواخلا اهتلود ضرأ

 نكل ،نيرساخلا ةناخ يف دحأ اهعضي مل نإو ،اهرامغ تضاخو برحلا تلبق يتلا ةموكحلا دعب نم ةبقاعتم ةديدج تاموكح
 باهرإلا نم دضلp لاتق ةحاس دالبلا رايتخا ببسب اهرارقتسا نم ةراسخلل انمث عفدب اهمزلي فوس حبرلا تازيمب عتمتلا قطنم
 طسبأ نيمÙ هنكمي ال ،ددعلاو ةدعلا نم ليلق ددعب اهشيج تاردق ديدحتل يميلقإلا ا�زاوت نمو .راشتنالا عساو يفلسلا يلودلا
 ةوق دوجو بسب ءادعألاو ءاقشألاو ناريجلا عم لماعتلا يف اهتيرح نم كلذكو .نيلمتحملا ءادعألاو ا�اريج نم يأ عم نزاوتلا عاونأ
  .ةيقارعلا ضرألا يف ريبك ريثÙ تاذ ةيركسع
 يموكحلا كرحتلل اهدييقت .6

 لماوع ،pًوتكم نكي مل نإو عفدي نأ ضرتفي يذلا نمثلاو طورشلا ضرف يف ةيبابضلاو فادهألا يف تلصح يتلا تاضقانتلا نإ
 ةددعتم تاوق وأ ،ةيبنجألا تاوقلا عم لماعتلا دودح لثم ةيرهوج �اضقب فرصتلا يف ةبقاعتملا ةيقارعلا تاموكحلا ةكرح تَدّيق
 مادص اهتحازÊ عقاولا ضرأ ىلع تلمعو. يه تنلعأ امك ريرحت تاوق وأ ،ةدحتملا ممألا اهتفرع امك ،لالتحا تاوقك ،تايسنجلا

 ةرصتقم تناك اذإ اميف ،ذيفنتلل اهبيلاسأو لاتقلا يف اهفادهأو برحلل يتايلمعلا ءاهتنالا دعب تلصح يتلا ةمواقملا فيصوتو .نيسح
 يتلا كلتو ،ةحاسلا سفن يف اهعم ةلماعلا ةيموكحلا تاوقلاو اههاجتp وأ ،ةحاسلا يف ةدوجوم تلازام يتلا ةيبنجألا تاوقلا ىلع
  .ا²ايلمع طسو افادهأ نييندملا تلخدأ

 ،روتسدلاو باختنالاو ةيسايسلا ةيلمعلا تاوطخ ضعب لثم ،حاجنلا هبناوج نم مسق يف َققحت يتلا ءانبلا ةداعإ تاهجوتو
  .اهريغو تامدخلاو نمألا لثم لشفلا رخآلا اهضعب يف لصحو

 تلصحو تاحاجن اهيف تققحت يتلا تايسنجلا ةددعتم تاوقو ةموكحلا تاوق نيب قيسنتلا بناوجو باهرإلا ةحفاكم تالاجمو
pنينسلا يف ايبيرخت المع ثدحي امدنع ذإ ،رخآلا اهضعب يف درفتو ،ديج ىوتسم ىلع قيسنت اهضعب يف يرجو ،تاقافخإ لباقمل 
 ىلع ضبقلا ةيقارعلا تاوقلا يقلت نأ فداصيو ةيقارعلا ندملا ىدحإ وأ ،دادغب يف ةحلسم تاعامج عم امادص وأ ،الثم ىلوألا
 تبلا نيحل هب ظفتحتو ،ةيرابختسالا اهرئاود لبق نم هعم قيقحتلاو ا²القتعم ىلإ هبحس ىلإ تايسنجلا ةددعتم تاوقلا عراست مهدحأ

 نإ امك ،"�ايحأ لعفلp لصحي اذهو"عوفدم نمث ءاقل ءالؤه لثم حارس قلطت دق ةيقارعلا ةينمألا تاهجلا  نأ ةجحب ،امامت هتيضق يف
 ريغ هنإف ،ةكرتشملا تايلمعلا فرغ لالخ نم ايلعلا ت�وتسملا ىلع متي نإو ةعباتملاو قيقحتلا بيلاسأو تامولعملا لاجم يف قيسنتلا
      .ايندلا ةيناديملا ت�وتسملا ىلع دوجوم

 ،صاخ وحن ىلع ا²الاجم بلغأ يف حوضو مدعو ،صاخ لكشب اهعم لماعتلا يف طبختو ،صاخ عون نم برح صئاصخ ا�إ
 ةلودلا تاسسؤم عيمج يف ءادألا عونو زاجنإلا ت�وتسمو ةيرادإلا ةيلمعلا لمجم  ىلعو ،ءانبلا ةداعإ ةيلمع ىلع ابلس سكعنا
            .بارطضالا ةلاح يف دالبلا عقوأ ةيمسرلا هبشو ةيمسرلا اهرئاودو

 
 يعامتجالا قفاوتلا فعض

 ىتح هسيسÙ ذنم يعامتجالا قفاوتلاو سناجتلا فعض نم وكشي عمتجم باتكلا اذه يف ةرم نم رثكأ يف درو امكو قارعلا
 مساق ميركلا دبع ىلوألا ةيروهمجلا كلذكو ،سناجتلا اذه ةيوقت تلواح دق 1958 ماع لبق ةيكلملا نأ نم مغرلا ىلع نأو ،نآلا
 امو يضاملا نرقلا تانيتس ذنم ايجيردت دادزإ ٌفعض ،لاحلا رمتساو نوديري مه امك وأ ،نوكي نأ بجي ناك امك احجني مل امهنكل
 لواحت اهنم لك ،ةنيابتم تاهاجتp ةبيكرتلا هذهل ةيسيئرلا ت�وكملا تعفد يتلا ،عمت±او ةلودلل ةماعلا ةرادالا ءاطخأ ببسب اهدعب

   .ةوقلا مادختسp ناك نإو اهفادهأ قيقحت
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 دبع ةيروهمجو ،ةيكلملا تاموكح ضعب انينثتسا ام اذإ ،نيينامثعلا نمز ذنم قارعلا نأ ظحالي ىرخأ ةهج نمو ةهج نم اذه
 ةهجلاو مكاحلا ىلإ قلطملا ءالولا بسكل اليبس تمدختسا دقو ةينثألاو ةيفئاطلا ةقرفتلا هيف ،نييثعبلا مكح نم ىلوألا نيينِسلاو ميركلا
 ،مكاحلاو ةموكحلل ماعلا نمألا حلاصل هب بعالتلا نكمي ،طيسب فالغب فلغم ،أزتجم ءالو رعاشم ةيفئاطلا تقبأ ىتح ،ةمكاحلا
 ءاهتنا دنع رييغتلا دعب عيرسلا هلاوز انسملت نإو يسفن فالغ وهو ،ةموكحلا ةحلصمل نيموكحملا ضعب ىلع هلالخ نم طغضلاو
 ةلوهسب قفاوتت نأ نم ةيعامتجالا ت�وكملا دعبتل ةلعاف ترمتسا هتاريثÙ ضعب نأ الإ ،ةوقلp هيلع ظفاحت تناك يتلا ،ةطلسلا ةيلعاف
 ىندأ ىتح ادادتما ايلعلا ت�وتسملا ىلع ةرادإلا تاديقعت ةد�ز يف ىرخأ لماوع نم هريغ عم مهسأ اهقفاوت مدعو ،عيمجلا ةحلصمل
 .ت�وتسملا

 يذلا ،يفئاطلا طاشنلاو ركفلل ةلبكملا يضاملا دويق نم عيرسلا ررحتلا نم ردق لصح دقف ،ىرخأ ةهج نمو ةهج نم اذه
 "يشملاو ةينيسحلا تاءارقلاو تار�زلاو ت�ابسلا" لثم ةيعيشلا سوقطلا عوضوم  عم لماعتي مل موي قباسلا نمزلا يف ماظنلا هيلع راس
 ةيبلاغ ىدل راكفأ تنوكت ىتح ،جردتملا ريغ عيرسلا عنملاو ،ةبساحملا مث قانخلا قييضت ىلإ هجتا حيحصلا نم الدبو ،حيحص لكشب
 لثم اضيأ اهسوقطو ةينسلا ةينيدلا تاكرحلا ضعب ىلع قييضتلا أدب لباقملpو ،يفئاط وهو دضلp دوصقم فقوملا اذه نأ ةعيشلا
 قزام دوجو بزحلا كردأ امدنعو ،اهنم دضلp دوصقم نيدلا ىلع زواجت هنأ تاكرحلا هذه لثم ىدل راكفأ تنوكت ىتح "ةشوردلا“
 اهريخست يف المأ اهتجوم بوكر هتلواحمب رخآ ًاطخ بكترا ،ةيمالسإلا ةينيدلا تاهجوتلا راشتناو 1991 ماع راصح دعب يقيقح
 ةرازو فارشإ ببسب هتيبلاغ يف اينس احنم تذخأ ،ةيناملع تاهجوتو ركف طسو اهقلطأ ةيناميإ ةلمح ،لالخ نم همكح حلاصل
 يبزحلا ميظنتلا عطتسي مل ،ةيناميإلا ةينيدلا هتاءارجإو بزحلاو مكاحلا نم ايعيش اسسحتو ،ةينسلا ةفئاطلا نم اهيلع نيمئاقلاو فاقوألا
 ةدايق وضعو وضع ىلإ لصت ةيبزح تاجردب نيدلا لاجر ضعب مض نإو هقيوست نم ءالبركو فجنلا يف نيدلا لاجرل صاخلا يثعبلا
 ،رييغتلا دعب جورخلل ةيتاوم ةصرف تدجو امدنعو ،اهتقباس عم تتبُك تالاعفنا تنوك ةزاحنمو ةفرطتم تاءارجإ تناكف ،ةقرف

 ينامث ةليط ةيقيقح قفاوت ةمزأ يف دالبلا عضو يذلا يفئاطلا لزعلا لوصح يف تمهسأف ،ةيفئاطلا تاهجوتلا ديكأتل ةوقب تجرخ
           .تاونس

 ،كلت وأ ،ةيموقلاو ةفئاطلا هذه ىلع ةبوسحم ةيسايس لتكو تاعامج نيب ةينطولا ةيلوؤسملا عيزوت يف ءاطخأ تلصح كلذكو
 ٍصرف رحب يف مهسفنأ اودجو امدنع ،عوضوملا اذه تاعبتب نييموكحلا نيلوؤسملاو نييسايسلا ضعب نم دمعتم ريغ لهاجت لصحو
 نييقارعلا يقpو مهلصوت نأ نكمي ال يتلا أطخلا ةجوملا اوبكر دق م�أ اوفشتكي نأ نود ،ةمراعلا اهتجوم اوبكرو ةوقلا باستكال ةحاتم
 يف ء�وقألا الإ هرهق عيطتسي ال يتلا جاومألا نم هيف رحب يف نودوجوم م�أل ،ةوقلا تامزلتسم لك اوكلتما نإو ،نامÇ لحاسلا ىلإ
 .ةيرسلا هيداون يف نيلجسملا نم اوسيل مه نيذلا رخآلا ملاعلا

 ةماعلا ةرادإلا ىلع ابلس تسكعنا قفاوتلا ةلأسم ىلإ ديقعت لماوع تفاضأو ةقرفلا نم تداز ةوقلا باستكا يف تابغر ا�إ
 .دالبلل

 تنوك يتلا ةطلسلا ةوقب فرع يذلا ،2003 ماع رييغتلا ىتح 1980 ماعلا ذنم ةينمزلا ةلحرملا يف يقارعلا عمت±ا نإ امك
 ىلع رطيست وأ ،نمي² ةطلس قلقلا اذه تp ىتح ،ةذفنملا نمألا ىوق يبستنمو نيفظوملاو بعشلا سوفن يف ةديدش قلق رعاشم
 لوبقم فك ىلع ةزهجألا كلت هبجومب تلصحو ،رطخلا يدافتل مومعلا نم الوبقم ارمأ هيلع دايتعالا تpو ،هلاكشإ ةفاكب كولسلا
 ةعاشإ لماوع دحأ يقب ،هيغلي الو ثدحلا لجؤي يذلا ديدشلا قلقلا نكل ،نلعلا يف اهتضراعمو ةموكحلا ىلع رمآتلا كولسل
 ةأجف اهعم تطقس ،اهطوقس يأ ةموكحلا ةطلس ءاهتنا دعب ذإ ،تالا±ا يقp نم هريغو يرادإلا لا±ا يف رييغتلا دعب ،ىضوفلا
 يف نولعفنملا كرحتف ،كولسلا جراخم مكح يذلا ديقلا وأ ،فالغلا كلذ لقعلا نم لازو ،فوخلا كلذكو قلقلل ةيسفنلا ةطلسلا
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 ةعاشÊ مهسأ يريتسه كرحت وهو ،كولسلا مظني ديق وأ ،طباض نود ةفلتخم تاهاجتp عنصملاو لقحلاو ةلحملاو ةرئادلاو تيبلاو عراشلا
 .زاجنإلا ت�وتسم ىلع ابلس ترثأو ،يرادإلا لمعلا ةدحوب تلخأف ،رخآلا مهضعب نع ضعبلا تدعبأ ىضوف

  :اهيف ةيلومشلا ةيمرهلا هيلع ترطيس صوصخلا هجو ىلع 1979 ماع دعبو ،قارعلا نإف كلذك
 .ءيش لك يطعي نأ رداقو ،ءيش لك هل مكاح
  .ءيشلا كلذ يف ربكألا ةصحلا مهل ،نويبزحلاو براقألا نم نوديرم
 لوصحلا يف المأ ،رابكلل قلمتلا لبس �ايحأو ،راظتنالاو رظنلا ت�وتسم هتبعتأو راصحلاو بورحلا هشيع ْتقَهرَأ بعش اهيفو

  .ءيشلا كلذ ليلق نم هقمر هب دسي ام ىلع
 شيعلا نيفظوملا نم ددع مهنيبو نييقارعلا نم ريثك سحأ ،رقفيو مختُي ناك يذلا كلذ ،مرهلا ىلعأل عيرسلا ءافتخالا دعبو اذل

 ،ةليوطلا نامرحلا ينسل ٍدجم ضيوعت ىلإ ةجاحب م�أ اهعم نيرئاسلا ضعب سحأو ،ةفلتخم تاهاجتp نوريسي م�أكو ،تالفنا ةلاح يف
  .اهلاجم يف ةرطيسلاو ريوطتلا يف ةموكحلا تاءارجÊو ،ةيرادإلا ةيلمعلp رضأ افرصت ،ةطباضلا ميقلاو ريياعملا بايغب مهضعب فرصتف

 يقارعلا يفيظولا لمعلل ةيبلسلا صئاصخلا ضعب عم تقتلا قفاوت اللا وأ ،ةيعامتجالا ةقرفلا بناوج يف ةيعرفلا بابسألا كلت نإ
 فصتنم يف ةصاخ ةدحاولا ةسسؤملاو ةرئادلا لخاد ت�وكملا نيب ةعساو ةيسفنلا ةفاسملا اهيف ،داعتبا فقاوم تنوكف "اقباس ةنيبملا"
 ةءوفك ريغ وأ ،ةنزاوتم ريغ ةرادإ نيوكت يف تمهسأو ،زاجنإلاو ءادألp تلخأو يفيظولا كولسلا تفعضأ مث نمو ،نامثلا تاونسلا
 2006 زومت 10 موي اهل قيلعت يف ةريزجلا ةانق هتنلعأ ام اهعوضوم نيبي ،ةجتنم ريغ كلذكو ،طيسبلا ريغ للخلا اذه يفالتو حيحصتل
 ىلإ لصي يبرغلا لماعلا جاتنإو ،�ونس رالود 800 براقي امب يبرعلا لماعلا جاتنإ نأ ىلإ ريشت تاساردلا نأ هددصب تركذ يتلا

  .)11(رالود فلأ نوتسو ةئام 160000 دودح
 اهططخو ،ةرقتسم نادلب يف شيعي يبرعلاو ،عساشلا نوبلا  اذÈ يبرعلاو يبرغلا لماعلا نيب جاتنإلا يف قرافلا ناك ام اذإو اذه

 دكؤي امم ،مئاد هبش بارطضاو ،ةرمتسم برح طسو شيعي يذلا يقارعلا لماعلل يلعفلا جاتنإلا لp امف ،ةدوجوم لبقتسملل
     .ماعلا فعضلاو يندتلp امستم تp يقارعلا فظوملاو لماعلل ماعلا جاتنإلا نإ ىلع ناونعلا اذه يف ريشي يذلا جاتنتسالا
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 نمألا تايعادت
 

 ،هلامو هتيرحو هتايح ةمالس ىلع افوخ رتوتلا مدعب ةلودلا يف نطاوملا رعشي امبو ةطيسب أدبت يتلا تاءارجالاو لامعألا مومع نإ
 ىلع ةيرادإلا ةيلمعلا يف رثؤت يتلا لماوعلا نم دعت ،نمأ ةلاح اهلمجم يف يه ةلودلا لبقتسم ىلع نانئمطالp هرعشي امب يهتنتو
 زاجنإلا ىوتسم ىلع كلذكو اهريغو زكرملاو ةسردملاو ةبعشلاو مسقلا ةرادإ ت�وتسم ىلإ الوزن ،عمت±او ةلودلل ايلعلا ةرادإلا ىوتسم
 :يفيظولا ءادألاو

 .هبارطضا يأ ،هت�وتسم يندت لاح يف ابلس
 .هرارقتسا دنع pاجيإ وأ

 ةهج نم هعوضوم ةعسو لخادتلا اذه ببسبو ،ةايحلا نيماضم لك عم هتاءارجإ لخادتت ةبعشتم ةلاح هتعيبطب نمألا نأل
 قلعتي ام ةشقانم لواحنس ،ةينÞ ةهج نم باتكلا اذه نم ثلاثلا بابلا يف ليصفتلا نم ريبك ردقب هتايعادتو هلئاسم ةشقانمو
 ةيامحو نوناقلا قيبطت ضرف ةيلمع ريدت يتلا ةطلسلا هذه ،اينمأ ةطباضلا ةلودلا ةطلس بp نم ةيرادالا ةيلمعلا ىلع ةيبلسلا هتاريثأتب
 ،نامألp روعشلا نمو زاجنالا نم ردق ىلعأ نمؤت ،ةينوناق ريياعمو ةيرادإ طباوض قفو ىلع لمعلاو لماعتلا يف نيبستنملا مازلإو عمت±ا
Çامدقتم ًىوتسم بلطتي يرادإ طيحم يفو اهتميخ تحت ،مهماهم نوزجنيو م²ابجاو نوفظوملا يدؤي يتلا ،فيلاكتلا نم نكمي ام لق 
 .فيلاكتلا نم نكمي ام لقÇ ،زاجنإلا نم ردق ىلعأ ىلع لوصحلل ةلودلا فادهأ يف بصت ةيرادإ ريياعمو طباوضب مازتلالا نم

 
  ةطباضلا ةلودلا ةطلس

 تاعمجتلاو ةماعلا عراوشلا يف ريجفتلا موهفمب ينمألا بارطضالا ناك ،رييغتلا دعب امل ىلوألا رهشألا نأ ثادحألا عئاقو تنيب
 اهراركت ت�وتسم نإف ،ةيضرعلا هلامعأ ضعب تدجو نإو ،سوملم لكشب دراو ريغ ريجهتلاو لايتغالاو لتقلا لامعÇ مايقلاو ةيرشبلا

 ضفل وأ ،رئاسخلا ضعب لالتحالا تاوق ديبكت ىلع بلاغلا يف رصتقت اهفادهأ تناكو ،ادودحم نكامألا يف اهثودحو ،اليلق ناك
 .ةلجؤم تارÞ ذخأو ةميدق تاعازن

 ةململو ،ةيسايسلا ةيلمعلل ضراعملا دهجلا ميظنت ةداعإل ةبسانم ةصرف ىلع لوصحلاو ،برحلا تاصاهرإ نم جورخلا دعب هنإ الإ
 تاوقلا يبستنم نم اهديمضت دارأ نمل حارجلا ديمضتو ،ايناديم اهئاهتنا دعب برعلا نيلتاقملا نم ةايحلا ديق ىلع ىقبت ام فوفص
 تامداصم يف لوخدلا لالخ نم نمألا ميزÙ يف عورشلا أدب ،ةقرفتملا ثعبلا بزح تاميظنتو ةقباسلا ةينمألا ةزهجألاو ةحلسملا
 ةدشو باحسنالا وأ ،اهتسايس رييغت ىلع اهرابجإل يفاكلا رثألا تامادطصالا كلت ققحت مل امدنعو ،لالتحالا تاوق عم ةرشابم
 ىلإ لالتحالا تاوقل رشابملا فادهتسالا نم لدبتت نمألp لالخإلا ىلإ نيعاسلا فادهأ تأدب ،ةباجتسالا يف ا²رهظأ يتلا عدرلا
 :لمشيل فادهتسالا ميمعت

 .اهيفظومو ا²اسسؤمو اهرئاود ةفاكب ،ةموكحلا
 .مهريغو راجتو نيمجرتمو نيفظوم نم ةموكحلاو لالتحالا تاوق عم نونواعتملا
 .نيثحابلاو ءاملعلاو نيصتخملاو ءابطألاو تاعماجلا ةذتاسأ
 .ءاهجولاو لتكلاو بازحألا ءاسؤرو ةيسايسلا دالبلا زومر
   .ةطرشلاو شيجلا يأ ،ةرطيسلاو طبضلا يف ةلودلا تاودأ
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 ،ناكم لك يف لغلغتي مصخ ىلع قوفتلا نيمأتل ةمزاللا ةيرابختسالاو ةبسانملا ةيلاتقلا ةردقلا ءانب لبق فادهتسالا لصح دقل
 موهفم ىلع تسسÙ لاتق ةدارإ نم مصخلا ىدل ام قوفي ىوتسمب ةيلاعلا ةيعفادلا ريفوت لبقو .تاقوألا عيمج يف سانلا نيب وهو
 ةلحرملل ةمئالمو ةحضاو لاتق فادهأ ديدحت لبق كلذكو .ةنجلا ىلا اعيرس لوصولا يف ةبغرلا ىلإ تدنتسا ةيلاع ت�ونعمو ،داهجلا
 وأ ،�درف �روتاتكيد امكح قباسلا دهعلا ىلإ ةدوعلا يف ةحضاو اهددح يتلا ةيلاتقلا مصخلا فادهأ ريثÙ نود لوحي امبو ،ةديدجلا
         .ايفلس ايمالسإ امكح ،ديدج ةماقإ

 رئاودلا تابتع ىلإ ،ينمألا ديدهتلاو بارطضالا لصو 2005 ماع دعب هتاوطخ حاجنو هعاستpو ،ايجيردت عستا فادهتسا هنإ
  :يف ببستو ،ةصاخ دادغب يف ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا تاسسؤملاو
  ةلودلا زجع راهظإ .1

 ةيملعلاو ةينهملا ا²اردقب يهو ،ا�أش ءالعإو اهتيوقت ىلإ هلالخ نم عيمجلا ىعسي ،ُزمر ةماعلا ةيرادالا ا²اميظنتب ةلودلا نإ
 رارمتسا ةمادإو شيعلا عقاو نيسحتل ،اهئاقب معدو اهريوطتل صالخإو ،دجب اولمعي نأ عيمجلا ىلع ضرفت ،ةيسفن ةطلس ةيسسؤملاو
 تpرض ةطباضلا ا²اودأو ا²اسسؤمو ةلودلا رئاود تدهش نأ دعب ليلق ردقب ولو نَّمَؤُـي مل اذهو ،اضرلا نم لوبقم ىوتسمب ،ةايحلا
 مجاهملا لعف عم ةنراقملp يفاكلا عدرلا نيوكت ىلع ا²ردق مدع وأ ،درلا فعضو ا²رثك نإ ىتح ،ةريبك رئاسخ تدبكتو ،ةرشابم
 ،بولطم وه امب مايقلا نع ةزجاع ا�أكو ،ةديدع فقاوم يف اهرهظأو ،يبلسلا عافدلا ةلاح يف ةددعتملا ا²زهجأو ةلودلا يأ اهعضو
 .زاجنالا ىوتسمو ءادألا يف كلذكو لمعلp ةيعفادلا يف ابلس رثأ روعش وهو ،اهزجعب روعشلا داز جيردتلpو
 ةردابملا ىلع ةموكحلا ةردق نم دحلا .2

 ،ةيبعشلا هتانيوكتو عمت±ا يف كلذكو ةيعيرشتلاو ةيمدخلاو ةيرادالا ا²اسسؤمو ةلودلا نم دضلp نيرثؤم نوحلسملاو نويباهرإلا أدب
 نأ دعبو م�إ الإ ،نايحألا ضعب يف درلا ىلع ةيركسعلاو ةينمألا ةسسؤملا ةردق قوفت ةعسبو ،نيتنسب هدعب امو روكذملا ماعلا لالخ
 ىل�د نم ءازجأو يدامرلاو ةجولفلا يف اهوأشنأ يتلا ةيمالسالا مهتلودو ةيرادالا م²اميظنت نع ةيعافدلا مهلاتق بيلاسأ يف اولشف
 ،ةموكحلا اهيف يتلا دادغب ىلع زيكرتلا عم ةيقارعلا ندملا رثكأ لمشتل ،اهعيزوتو ةيباهرإلا تامجهلا عيسوت هاجتp اولوحت ،لصوملاو
  :ببسب ةينآ ةيناديم تاحاجن اهعسوتب تققح دقو ،قطانلا يمالعإلا ا�اسلو ركفملا اهلقعو ةيدايقلا ا²زهجأ تارقمو

 لتاقت 2010 ماع نم ابيرق تيقب ذإ بولطم وه امك ةيركسعلا تادحولاو ةزهجألاو رئاودلا ىلإ ةبسنلp ةيزهاجلا لامتكا مدع
 ةموظنم تباصأو .ةمعاد ةيوج ةوقو ةدناس ةليقث ةحلسأ نود ،فوكنشالك ةيلآلا ةيقدنبلا اهسايق ،ةفيفخ ةحلسÇ اهنم ةبراضلا
 ةيركسعلا تاهجلا نم ةرداصلا ةيلاتقلا رماوألا ضعب ذيفنت  نع ةيركسع تادحو تعنتمأ ذإ ،عدصتلاو نهولp ةرطيسلاو ةدايقلا
 ةقطنم ىلع موجهلp ىلعألا هتدايق رماوأ ذيفنت نع ةيركسعلا ا²وق رمآ عنتمأ امدنع 2005 ماع ةرامعلا ةنيدم يف لصح امك ،ايلعلا
 رارصالا مت ام اذإ ،اهيف ةمدخلا كرتب ةيرصانلا يف ءاوللا وبستنم 2005 ماع فيص ههجو يذلا ديدهتلا لثمو ،ا�اكس نيب نم وه
  .ءاوللا جراخ هتريشع ىلإ نوبستني يذلا مهرمآ لقن ىلع

 تامولعملp ةرجاتملاو ،مهقازرأو مهبتاور ةقرس ىوتسم ىلإ مهقوقح ىلع زواجتلاو مهمارتحا مدعو نيبستنملا ةياعر ةلق ببسب كلذكو
 .اهريغو ةيباهرإ تاعامج حلاصل ةينمألا
 ،2005 ماع دعب يرادالا ةموكحلا دهج تتشت ،ةبوعصو افعض هداز دقعمو كئاش ،ةماعلا ةيزهاجلاو ةيلاتقلا ةردقلل فعض هنإ    
 نييباهرإلل دهم امم م²رادإو مهؤادأ لمهأو نيفظوملا عاطق لمهأ ىتح ،هزيزعتل قفاوتلاو ينمألا دهجلا ضارغأل اهتقاط لك فزنتساو
 تفعاضتو نوحلسملاو نويباهرإلا اÈ ماق يتلا لامعألا تفعاضت ىتح �دامو ايسفن ،ناكم نم رثكأ يف اÈرضو ةطلسلا رادج قارتخا
 ماوعألا ةليط لصألا يف فيعض وه يذلا ،يرابختسالا دهجلا تتشت كلذكو .2006  ماع يف ةصاخ اهنع ةمجانلا ةيرشبلا رئاسخلا
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 م²ايلمع تاتيقوتو مهفادهأل نييباهرإلاو نيحلسملا ديدحت بيلاسأ ىلع فرعتلا نم هتردق مدع ىوتسم ىلإ 2008 ماع تقبس يتلا
  .باهرالا ةلتاقم ةحاس يف يرابختسالا لمعلا يف ساسألا دعت يتلا اهذيفنتل قالطنالا دعاوقو دشحلا نكامأو

 عسو نأ دعب نيلماعلاو اهيفظوم حلاصل هتدش نم ليلقتلا ةيرادإلا ا²اسسؤمو ةموكحلا ةزهجأ نكمتت مل اطوغض فاضأ ،ٌتتشت
  :سانلا لك فادهتسا نويباهرإلا

  .نييركسع وأ ،نييندم
  .مهشيع نيمأتل اقازترا عراوشلا نوبوجي نيلوستم وأ ،مهموي توق بسكل رطسم يف نورظتني ءارقف
  .نينس سمخ ذنم لمعي مل فتاه ةداعإل اوءاج ديرب لامع وأ ،عوطقم كلس ىلإ رايتلا ةداعإل اورضح ءpرهك لامع
 ةربنق طوقسبو ،ةيعرفلا عراوشلا يقpو هب ةراملا ةرايسلاو ماعلا عراشلا يف ايشام ناك نم ةفسانلا ةوبعلp ريجفتلا رثأ لاط نأ دعبو

 نم تناك اذإ اميف ةبوصنملا ةرطيسلا ةيوÈ سانلا راتحأ نا دعبو .ةعيشلا لهأل ةينيسح ةنذئِم وأ ،ةنسلا لهأل ٍتيب حطس ىلع
 اولمعيل اهنع اوفرحنا ةزهجألا كلت يبستنم نم وأ ،ةيمسرلا تاسسؤملا كلتل ةيمسرلا ةيوهلا اوسلتخا نييباهرإ نم مأ ،ةطرشلاو شيجلا
 موي ،2006 ماع ةلاكو ةيلخادلا ةرازو يف ةعباتملاو طيطختلا ماع ريدم رهزم رضخ روتكدلا ديمعلل لصح امك .ةلاكولp نييباهرإ
 بستنملا وهو اهعوضوم يف راتحأ ،ةطرشلا سبالم يدترت ةرطيس ةطقن ،هتيب ىلإ دئاع وهو ةيلازغلا ىلإ يدؤملا رسجلا ىلع هتفقوتسا
 هرهظم يحوي باش مزالم هبوص مدقتف ،نوبستني اهيلإ يتلا ةهجلا نع هتيوه زربي نأ لبق مهلأس ىتح ،ةيلخادلا ةرازو يأ اهتيعجرم ىلإ
 ةدجنلا ت�رود رمù هنأكو الاصتا هل زاهج يف لصتا اذه هباستنا ىلع اديكÙو ،ةدجنلا ةطرش نم هنأ باجأ ،لعفلp طباض هنأ

 ةرازولp ةصاخلا ةيمسرلا هتيوه جرخأف ،ةيلكلا نم ةدئاعلا هتانب ىدحإو هتجوز هبحاصت يذلا روتكدلا نأمطا اهدنع ،ةقطنملا مومع يف
 املف ،اهشيتفت بولطملا تارايسلp قيرطلا محدزا نأ دعب ،ةعرسب رورملا ةيفيظولا هتهج ىلع ةبوسحملا ةيرودلا هل لهست نأ لمأ ىلع
 ،هفلخ ىرخألاو همامأ اهادحإ نوكتل برقلا يف نيتفقوتم اتناك نيترايس ىلإ رشأو ،ابناج فوقولل يديس لضفت هل لاق مزالملا اهأرق
 ،هعقوم ردقت ةطرشلا نأ احرف وأ ،ايضار امبر مهعم راسف ،هتيحض نوكيس الاكشإ عوضوملا يف نأ كشي مل ةظحللا هذه ىتح وهو
 ضوفم لزنو ناتبحاصملا نóرايسلا تفقوت ةبوصنملا ةرطيسلا نم رتم ةئامسمخ دعبو ،لصاحلا قانتخالا زواجتل رورملا هل لهستو
 مهيلإ دوعي فوس هنأ ادكؤم ،يمسر لمع يف روتكدلا ىلا ةجاحب ةرازولا نأل ،تيبلا ىلإ باهذلاو لوزنلp ةنبالاو ةجوزلا رمأو ةطرش
 دلاولاو جوزلا نارظتني ،ايشم تيبلا هاجتÊ ريسلا ىوس امهمامأ ليبس ال ،فقوملا ناقدصت ال نيتمودصم وأ ،نيتروعذم اتلزنف ،اقحال
 فجنلا يف نيلوهجملل ةربقم يف �وفدم هتروص ىلع فرعتلا مت ىتح دعي مل هنكل ،راظتنالا ةيلمعل امهريدقت يف نينس تناك م�أ ةدع
 يف ةلئاعلا رباقم ىلإ هلقنب ريكفتلا نود الوهجم ةربقملا كلت يف هتقبأف ،رمألp ةعوجفملا ةجوزلا اوربخأ نيذلا ،هترئاد يفظوم لبق نم
            .نيرجهملاو نيرجاهملا فالآ لثم اهيف اورقتسيل قشمد ىلإ مهعيمج ناطبحم ا²انبو ترجاه مث نمو ،اهيف نفدلا اوداتعا يتلا ةجولفلا

 اهفصو ،ةريح اهنم جورخلاو اهيلإ لوخدلا بيلاسأو ،اهيف دجاوتلا غيصو اهلطعو ،مهرئاود ماودب نوفظوملا راتحأ نأ دعبو
 ريغ هنوكلسي قيرطل افصو نويقارعلا همدقي ٍلثم لالخ نم ماودلp ماظتنالا ةلأسم نم هت�اعم فصو وأ ،ةيرماعلا راقع يف فظوم
 هنأ ادكؤم ،هيف ميقي يذلا ةرهاقلا يح نم بردلا اذه يف هتلحر أدبي موي )در ام دصلا برد( نيلئاق هنع نوربعي امدنع نومضم
 ،ةلفقم اهدجي افئاخ اكهنم هترئاد ىلإ لصي امدنعو ،�ايحأ حابشأ قيرط هسحي قيرط يف راتمأ ةدع راس املك ةداهشلا ديعيو دهاشتي
 نوفظوملا هيف كرت لوألا مويلا ناك ،2006 زومت رهش يف ةيلاتتم م�أ ةثالثل لاحلا ترركت ىتح ،رادقملا سفنب دهاشتي هتيب ىلإ دوعيف
 ةيناثلا ةعاسلا ىلإ اهيلإ ةيدؤملا قرطلا قلغ ببسب اهيلإ دحأ لصي مل يناثلا مويلا يفو ،اهنم برقلp راجفنأ لوصحل ةرئادلا نولصاولا
 بيغي هلعج امم ،اهرقم نوفظوملا كرتف ،ماودلا ةيادب عم اهنم فظوم فاطتخال اهتمحتقاو ايشيلم تءاج ثلاثلا مويلا يفو ،ةرشع
 عوبسألا يف ةرم اهيلإ باهذلا كلذ دعب ررقف ،ةيمسر ةرئاد سيلو ٍبعر تيب ا�أكو ابيئك اهلاح دجو اهيلإ ةدوعلا دعبو ،نيعوبسأ اهنع
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 يزاوي ام زجني مل هنأ نيبتي رهش ةرتفل هلمع رادقم بسح ول هنأ ،اذه هترئاد لاحل هفصو ةيا� يف ادكؤم ،2007 ماع ءاهتنأ ىتح
 .ينيتورلا لمعلا نم نيتعاس هرادقم
  اهتيامحب لاغشنالاو سفنلا ةارادم .3

 تاعاس ءانثأ يف وأ ،هنم ةدوعلاو ماودلا ىلإ مÈاهذ قيرط يف وأ ،م²ويب يف ءاوس ،مهنم ابيرق ديدهتلا اوسحأ نيذلا نيفظوملا نإ
 ءانثأ يف نيدهاج لمعلاو ،مهسفنأ ةيامحو هنم صلختلا يأ ،ديدهتلا عم لماعتلا ةيفيكب مهتقو لج نيلغشنم اوتp ،ةيدايتعالا لمعلا

 نأ دعب مهنيب نم ددحم ىوتسم ىلع رصتقت مل يتلا ،تاديدهتلا كلت نم صلختلا ةيفيك ىلع زيكرتلا يف اهجراخو لمعلا تاعاس
 فظوملا لتقلا عيراشم تفدهتساو ،ةينمألا تارازولا يف ماعلا ريدملاو ةيموكحلا ةرئادلا يف ةيتاذلا فظوم لايتغالاو لتقلا لعف لمش
 حاتملا دهجلا لك دشح ىلإ نيفظوملp عفد امم ،ةيمسرلا هبش رئاودلاو صاخلا عاطقلا يف دوجوملا يدركلاو ةيمسرلا رئاودلا يف يحيسملا
 يف هب مامتهالاو هتيمهأ تيقب يذلا يلعفلا لمعلا باسح ىلع ،ةيفيظولا ماهملا ريغ ىرخأ تاهاجتpو ةصاخلا مهعاضوأ بيترتل
   .ةريخألا ةبترملا

 هيجوت ىلإ 2007 – 2005 نيب ةبعصلا نينسلا كلت ةليط ،ةحلسم ىوقو تهجوت امدنع باهرإلا ىوق هتززع لاغشنا هنإ
 ةموكح يف هتفيظو كرتي نأل ،ةريشعلاو ةيرقلاو ةقطنملاو ةلحملا ءانبأ نم فظوملل ةرشابم ةيوفش �ايحأو ةيفتاه وأ ،ةبوتكم تاديد²
 هتفيظو كرتي دقو هلاحب لغشني نأ ديدهتلا ذيفنت ةيدج تحت فظوملا رطضيو ،اهلوصأ عم ةمجسنملا ريغ مهفقاوم ببسب ،ا�ولتاقي
 ناك اهيف هلوصح نإ ولو ،دادغب اهنيب ةنخاسلا قطانملا ضعب يف فئاظولا ضعبل رمتسم فازنتسا يف ببست امم ،اهلخد ناك �أ
 تالاح لوصح ىلإ عفد لاغشنا اذهو ،ىل�د نم ءازجأو نيدلا حالصو يدامرلاو لصوملا يف ةنخاسلا قطانملا كلت نع لقي ىوتسمب
 اهؤانبأ نكي مل يتلا ةيعيشلا ةفئاطلا ءانبأ نم اهئالمإ ىلإ ةموكحلا ترطضا ،ةينسلا ةفئاطلا ءانبأل ةددحم فئاظو نم رمتسم برست
 ىرخأ نود ،ةريزجلا ثلثم قطانم يف تاسسؤملاو رئاودلا لمع لش ىلإ ةلصحملp عفدو ،دادغب يف ةصاخ زازتبالا ىلإ نوعضخي كاذنآ

 .ىرخأ نود ةعامجل ةنطاوملp ليضفتلاو ،سوكعملا ملظلp روعشلا ثيح ،قفاوتلا فعض لكاشم ةد�ز يف ببستو ،قارعلا ءاحنأ يف
 ىلإ نومتني صاخشأ لبق نم ةهوبشم تاططخم ذيفنتو ،ةلدابتملا تاما²الاو تاما²الا هيجوتو  ،ناقتحالا رعاشم د�دزا كلذكو
 تائشنملا ةيامح تاوق 2006 زومت 10 موي مالعإلا لئاسوب يقارعلا ءارزولا سلجم سيئر هيف م²أ يذلا ىوتسملا ىلإ ،ةيموكح تاهج
pماعلا نمألا ىلع ارطخ حبصأ مهدوجو نأل )12( مهتلكيه ةداعإ بلطو لتقلا يف مهتفص لالغتساو مهحالس مادختس.  

           .بولطملا لعفلp مايقلا وأ ،درلا نع ةزجاع ا�أ ةسسؤملاو ةرئادلا ترعشو ،يموكحلا يفيظولا زاهجلا فعض ةلصحملpو
 تاءافكلل ةمظنملا ةراسخلا .4

 قارعلا ءاقبإل ةبسانم ةصرفلا دجت وأ ،ةلودلا نم دضلp فقت ةيبنجأ تارباخمو ،ةحلسملا تاكرحلا ضعبو ،نويباهرالا عضو دقل
 تايلمع ميظنت لالخ نم اهذيفنتل يعسلاو ،تاءافكلا نم دالبلا غارفإ ةمهملا مهفادهأ نيب نم مهعيمج اوعضو ،اهل ةبسنلp افيعض
 تعفترا دق ءاملعلاو ةذتاسألا نم �احضلا ددع نأ ريراقت تركذ ىتح رابكلا ةلودلا يفظومو ءاملعلاو ءابطألاو ةذتاسألل لايتغا
 ةرمتسم ةمئاقلاو ،ةيقارعلا نييعماجلا ةذتاسألا ةطبارل ةيئاصحإ بسحب ايعماج اذاتسأ 153  نع تداز دودحب 19/4/2006 ةياغل
pدق تالا±ا ةفاك نم نييصاصتخالاو نييميداكالا نم فنعلا �احضل يلامجالا ددعلا نإ ةيمسر ريغ رداصم تردق ثيح د�دزال 
  .فعضلا نع ديزي امب روكذملا مقرلا قاف

 لتقو .طقف 2006 ماعل لوألا فصنلا نم رهشأ ةعبرأ لالخ لتق دق اسردم 331 نأ ىرخأ تاهج نم تاءاصحإ تركذو
 .2006 راذآ يف نييحص نيفظومو نيضرمم 9 لصوملp دحاو موي يف

 .لايتغالاو فطخلل ضرعت ذاتسأ 200 نأ ىلع ةروكذملا ةينمزلا ةرتفلا سفن يف يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةرشن تراشأو
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 تدكأ رارغلا سفن ىلعو ،قارعلا اورداغ ةباقنلp نيلجسملا ءابطألا يلامجإ نم %10 نأ ىلإ ةيقارعلا ءابطألا ةباقن تدكأو
 .)13( رييغتلا دعب اولتق ايقارع ايميداكأ 180 نم براقي ام نأ اهبناج نم وكسنويلا
 ةيرادإلا ةربخلل ةحداف ةراسخ رشؤت ا�إف ،ةيموكح تاهج ا²ركذ ريراقت عم اضقانتم ،اهضعب ءاج نإو ةروكذملا ماقرألا نإ    
 :يف ببست اهدادعأ تناك ً�أ ثداوح اذكه لثم رارمتسا نأ امك ،ةمكارتملا ةيقارعلا ةيميداكألاو

  .لمعلا نع ضعبلا فقوت
  .ايئا� م²اسسؤمو مهرئاود ضعبلا كرت
  .اتقؤم اهنع رخآلا ضعبلا عطقنا
 ىدملا ىلع اهضيوعت نكمي ال تاءافكو ،تاربخ ةيملعلاو ةيرادإلا ا²زهجأو ةلودلا تاسسؤم رسختسو ترسخ اهتلصحمبو

  .تاسسؤملاو رئاودلا كلتل ماعلا ءادألp لختسو تلخأو ،بيرقلا يلبقتسملا
 رخآ عون نم ةراسخ كانه نأ ذإ ،دلبلاو ةفيظولا كرت وأ ،لتقلا ببسب لمعلا نم بايغلا ىلع فقوتت ال انه ةراسخ اهنكل

 ينمألا بارطضالاو رتوتلا فورظ يف شيعلا ببسب يسفنلا أشنملا يذ يفيظولا لطعلp قلعتت ،ريثأتلاو ةروطخلا ثيح نم اهقوفت
 لصفلا يف دراولا يفيظولا ءايعالا يف اهليصافت نيبملا ةيمدصلا طوغضلا دعب ام تpارطضp ةباصإلا ىلإ ضرعتلا ثيح ،يرادالاو
 ناك نيذلا نيفقثملاو ءابطألاو ةذتاسالاو نييميداكالا نيب ةصاخ ،ماعلا ءادألا ىلع ابلس تسكعنأ ٌةباصإ .بابلا اذه نم ثلاثلا
 روتكدلاو يسيبكلا قراط روتكدلا اÈ ماق ةسارد بسح ،يقارعلا عمت±ا حئارش نيب نم ربكألا وه فادهتسالاو لكاشملا نم مهبيصن
 نأ تنيب اماع )79 – 25( نيب ام مهرامعأ تحوارت اروكذ �Þ، 43أ 17( مهنيب ابيبطو اذاتسأ )60( تلمش يسيبكلا قط�
 طوغضلا دعب ام تpارطضp مهتباصإ دح لصت ارÞآ تكرت ،ةرركتملاو ةديدشلا ةيمدصلا ثداوحلا عاونأ دحأ ىلإ اوضرعت دق مهعيمج
 ،تنيب لبق نم يقارعلا عمت±ا يف تيرجأ امهل تاسارد عم تقفتا ةسارد يهو ،ديدشلا ىلإ طيسبلا نيب ةتوافتم تاجردب ةيمدصلا
  .)14(بارطضالا اذه نم ةباصإلا اوناع دق ةيمدص ثداوحل اوضرعت 196 نيب نم ادرف 174 نأ

 حئارشلا يقp عم ةنراقملp ةفعاضم ةحيرشلا هذه ءانبأ نيب اهلوصح ةروطخ ،زاجنالاو ءادألا يف اهضارعأ رثؤت تpاصإ ا�إ
 اذÈ ةباصالا نأ ذإ ءادألاو ةرادالا زواجتت ا²روطخو ،نييرادإ ةداقو نيفظوم جتنت يتلا ةيميلعتلا ةيلمعلا نوريدي م�أل ،ةيعامتجالا
 ةيصخشلا بارطضا نم ديزملا ىلإ يدؤت نأ نكمي نيتنسلا براقي امبو اهلوصح بقعت يتلا ةلحرملا يف جلاعت مل اذإ بارطضالا نم عونلا
 رسفي ام اذهو ،عيرسلا جيهتلاو فنعلا رهاوظب هضارعأ نم ءزج مستي يذلا ) Enduring personality disorder( ميدتسملا
       . )15( هنم اوجلاعتي ملو بارطضالا اذه نم اوناع مهنم ليلق ريغ بابش نم رييغتلا دعب فنعلا ديازت بناوج ضعب

 ت�وتسمو .ماع هجوب نيفظوملا ءادأ ىلعو .ةيرادإلا ةيلمعلا مومع ىلع ايبلس اريثÙ ارثؤم ناك ،ينمألا لماعلا نأ نيبتي اذه نم
 .يفيظولا كولسلا ريوطتو طبض ىلعو .لماش لكشب زاجنإلا
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  ةيتاذلا لماوعلا
 
 دكؤي يذلا نوكلا نوناق نم ًءزج يهو ،رثأتيو رثؤي ةلماكتم ةدحو ناسنالا اهيف لكشي يتلا ةيرشبلا ةئيبلا لثم اهلثم ةرادإلا نإ

 ىوتسم ىلعو ةرادالا ةعيبط ىلع رثؤت يتلا بابسألاف ،ءيش لكب رثأتيو يف رثؤي ءيش لك نأ ةقيقح قفو ىلع ،رثأتلاو ريثأتلا لدابت
 رثأتلاو ريثأتلا نأل ،ا²وق وأ ،اهفعض بابسأ جتنت ةرادالا نأ يأ ،اهتعيبطو ةرادإلا ةلاحب اهبناج نم رثأتت ،يفيظولا ءادألاو زاجنالا
 جيرعتلا هذه ةلاحلاو دبال ،ءادألاو زاجنالاو ةرادإلا ت�وتسم يف ابلس ترثأ يتلا لماوعلا ىلإ ةدوعلpو اذه نم .ايتاذ لصحي لدابتملا
 رظنلpو اهنم ،ريدقت لقأ ىلع اهحالصإ نمز ريخÙ وأ ،اÈارطضا ىلإ تدأ يتلا "ةيتاذلا" لماوعلا دحأك ةيلاحلا ةرادإلا ةعيبط ىلع
 هانمت يذلا ىوتسملp تسيل رييغتلا دعب ام ةلحرمل يقارعلا عمت±او ةلودلل ةماعلا ةرادإلا نأ نيبتي ،هالعأ يف ةروكذملا تاليصفتلا ىلإ
 ،يندتلا نم ىوتسمبو ،رضاحلا ءاطخأو يضاملا تاصاهرإ سكعت ةروص تحبصأ نأ دعب ،نويسايسلاو ةلودلا ةداق هدارأو نويقارعلا

  .تاونس ينامثلا ةليط ةلودلا يفظومل يعامجلاو يدرفلا ءادألا ريوطتو يموكحلا زاهجلا طبض ةيناكمإ نود لاح
 فعضب قلعتت تناك ،قباسلا نمزلا كلذ نم تأدب اهنم ةدحاو ةديدع ةيتاذ لكاشم نينمزلا يف تهجاو ةرادالا نأ اضيأ نيبتيو

 ريذحت ج� عابتÊ اهعوضوم عم لماعتلل اوأجل نامزلا كاذل ايلعلا ةرادالp نينعملا نأ ىتح ،دودرملا ةعباتمو ريدقتلو ذيفنتلل ةباجتسالا
 ددحملا تقولp بيجتسي ال نم ةبقاعمو م�أ ةثالث لالخ ةسýرلا تابلط نع ةباجإلp تارازولا مازلإ لثم يديلقت ريغ باقعو
 يف رخأتلا ببسب ،ىندأ ةبتر ىلإ هليزنتب ،)خ ر.ف( ةماعلا ةيركسعلا ترابختسالا ءاردم دحأ مادص بقاع ىتح ةيساق تpوقعب
 ضعب لاسرإ كاذنآ ةسýرلا تهجتا مازلإلا كلذ ىلا ةفاضإلpو .هلوصحب ينعم ريغ ةقيقحلا يف وه ةسýرلا تاراسفتسا دحأ ىلع درلا
  .دودرملا مييقت وأ ،ريدقتو ةعباتملا ةيلمع راطإ يف ،لمعلا عقاوم ضعب ىلإ سيئرلا ةيامح دارفأو اهبتاكم يبستنم

 تارازولا ديوزت ىلإ وأ ،درلا ىلإ �ايحأ رطضت امدنع ،قئاقحلا هيوشتو فيوستلاو ةغوارملp ةفورعم كاذنآ ةرادإلا تناك كلذ عمو
 pارطضإ اذه ناكف ،تاهيجوتلp مازتلالاو نسحتلا تالامتحp لمأتلا ةقيرطب اهغيصت وأ ،عقاولا نع ربعت ال تامولعمب ةسýرلاو
 حبصأ ،ةيوق طبض ةطلس دوجو مدعو ةطلسلا نم فوخلا ةلأسم يقارعلا ناسنإلا زواجت ببسبو ،ديدجلا نمزلا يف رمتسأ ايعامتجإ
 .ةدقعملا رومألا نم ةعباتملا تحبصأو ،اهرئاودو ةلودلا تاسسؤم اهيناعت يتلا لئاسملا بعصأ نم دودرملا سايق يأ ريدقت عوضوم

 تاونسلا هذهل ةيقارعلا ةلودلا ىوتسم  ىلع ،ةيمسرلا هبشو ةيمسرلا تاسسؤملا يف ةرادإلا عضول عبتتملا نإف مومعلا هجو ىلعو
  :اهنيب اهيدرت حالصإ ةيناكمإ مدعو ،اÈارطضإ بابسأ نيب نم تناك ةيتاذ لماوع اهيف ىري ،ناتسدرك ةقطنم ءانثتسp ينامثلا

  ةلخادتملا فقاوملا عم لماعتلا ىلع ةردقلا مدع .1
 نّكم ،لوبقم ردقب دودرملل ةعباتمو ريدقت بلاغلا يف نِمَض ،افنآ درو امكو قباسلا نمزلا يف يقوفلا يطلستلا ةرادالا لكش نإ

 امكو عمت±او ةلودلا نوؤش لك يف ،ايصخش هلوخي نم وأ ،سيئرلل مساح لخدت صرف رفوو ،ه�اونو هططخ ليدعت نم رارقلا ذختم
 يف  ىطسولا تارادإلا ىوتسمل ةدتمملا هتعومجمو سيئرلا نم افوخ ،ذيفنتلل ةيلاع عفد ةوق اضيأ نِمَضو .ديري يذلا تقولpو ديري
  .نايحألا بلاغ

 اجاتن تناك ماع لكشب ةرادإ اهنكل ،همدع نم ةرادإلا هذه ةحص ةشقانم ديرن ال ،عوضوملا نم بناجلا اذهل ضرعلا اذه يفو
 .ةوقلp ةرادإلا ماهم ذيفنت يف ةيساقلا هتطلس مادختساو ىلعألا لخدت تايطعم ىلع تينب ،نهوو فعض ةلحرملو يفسعت مكحل
 لماوعو اهببسبو ،اهمادقأ تيبَثت نيح ىلإ ولو تقؤملا اهرامثتسال ايطارقميدو ايسفن ةأيهم نكت ملو ةديدجلا ةرادإلا اهرمثتست مل ،ٌةلاح
 بولطملا فقاوملا يف ةينفلا تابلطتملاو ةسايسلا ىؤر نيب لخادتلاو لولحلا ليجÙو لهاستلا ةطرو يف لصافملا هذه تعقو ىرخأ

 اهتينبأ ضعب ةداعÊ قلعتت يتلا اهادحإ ىلع �زكرو ، لخادتلا اذه ىلع الثم عافدلا ةرازول ةيرادالا �اضقلا ضعب �ذخأ ول ذإ ،اهلح
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 نأ دجن ،ةرشابم برحلا دعب دالبلل هترادإ نpإ يكيرمالا يندملا مكاحلا هنس نوناق بسح ةيلاملا ةرازو ىلإ ْتكِلُم يتلا ا²اركسعمو
 اهلح بعصي يتلا تاريغتملا نم ريثك اهيف لخادتت ةلودلا ىوتسم ىلع ةيرادإ ةيلمع يف افرط تحبصأ كلذ ىلإ اهيعس يف ةرازولا
pتارقمو تاركسعم اهشيج ديري افرط ةرازولا نأ لاثملا ليبس ىلع اهيف سملتن ذإ ،ايلاح ةلودلا ةرادإل عبتملا يطارقميدلا بولسأل 
 ىلع ةرطيسلp كسمتت ،ةلاحلا يف افرط تحبصأ نوناقلا مكحب ديدجلا كلاملا ةيلاملا ةرازوو .اهليكشت ديعأ يتلا هرئاودو هتادحول
 ةظفاحملاو .قارعلا ندم ةفاك يف رشتني شيجل ةجاح ال نأ ،اهنع نيلوؤسملا نييسايسلا ضعب دنع ةفسلف قفو ىلع ةديدجلا اهكالمأ
 يف تعضو نأ دعب ةداعإلp بغرت ال ،هتداعتسا بولطملا رقملاو ةيانبلا وأ ،ركسعملا يفارغجلا اهطيحم يف عقي يتلا "ةلقتسملا هبش"
 ،ةيسايسلا بازحألا ضعبو .ةداعإلا مدع يضتقت ةظفاحملل ةديدج تاططخم نمض وأ ،ةكرت هيلع ذاوحتسالا مت ام عيزوت اÈاسح
 كلت ىلع اوزواجت اونطوتسا نيذلا يلاهألاو .ةداعإلp ريكفتلا ىتح لبقت ال ةيلمعلا يف افرط يه تارقملا ضعب ىلع تلوتسا يتلا
 معد ،ًافرُع مهنم بولطملا رئاشعلا خويشو .اهنم مهليحرت ديري نمم دضلp �ايحأ نولتاقي اهيف فرط اضيأ مه تارقملاو تاركسعملا
  .ةداعإلا ديري يذلا نم دضلp لاتقلاو درمتلا يف امعاد افرط م²ريشع ءانبأ نم نيزواجتملا

 نم لصألا يف وه ركسعم يف نيمألاو قئاللا هناكسإ نيمÙ ةرازولا ديرتو هلالغتسا شيجلا ديري ركسعم ةلأسم تناك اذكهو
 ال دق ،ةدقعم ةلخادتم ةيلمع ىلإ تلوحت دق ،ةيلاملا فيلاكتلا لقÇ عمت±او ،ةلودلا نمأل امعد كلذ ةرورضلا يضتقتو ،اهكالمأ

 ةوقلا مادختسا اهيف نكمي ال ةقيرط يهو ،ايطارقميد فارطألا عيمج عانقإ ىلع سسأتت يتلاو ةعبتملا ةرادإلا تاقايس قفو ىلع لحت
 يف فصو يذلا نوناقلp ةناعتسالا كلذك نكمي الو ،مزأتلا ديزي نهارلا تقولا يف اهمادختسا نأل ،لبق نم ةطلسلا تدوعت امك
 اذÈ ينعملا نأ اهيلإ فاضي .ةيصخشلا حلاصملا مدقتت امدنع هنيمÙ بعصي يذلا اضرلp الو ،لطعملا هبشب ىلوألا تاونس عبرألا
  :كلتمي ال بلاغلا يف ايلعلا رارقلا لصافم يف عوضوملا

 .كرحتلا ىلع ةردقلا
 هنأ دجن ،اينهم ةرركتملا تاربخلل يمكلا مكارتلا مكحب اهكالتما يف أدب نإو ،رارقلا بحاص ىلإ حارتقالا ميدقتل ةيفاكلا ةربخلا

 مداقلا رماوÇ ةرداغملا ىلإ رطضت يتلا ةموكحلل ةيسايسلا فارطألا دحأ ىلع pوسحم هبصنم يف َِنيُع هنأل ،ةموكحلا لدبت عم لدبتي
 .ةقحاللا ةموكحلا نم ديدجلا

 ةداعلا يف نونوكي رارقلا بحاص هيلإ يمتني يذلا بزحلا سفن نم مهو ،ةديجلا ةربخلا نوكلتمي نمم ضعبلا نأ ىلإ ةفاضإلp اذه
 اذه اهساسأ ىلع أرجي ال يتلا سيستلاو قفاوتلا ةلضعمب ةلخادتم لكاشم اذكه لثمل ،لحلا تاحارتقا ميدقتب قلعتي اميف نيديقم
 يف هتاوصأ دقفي نأ ةيشخ زواجتم روهمج وأ ،ضارتعالاو ةلقرعلp أدبي نأ ةيشخ زواجتم بزح باضغإ نم هريغو فظوملا
 .ةبيرق تناك ام اذإ تpاختنالا

 ةيرادإ لضاعم ةدع تقلخ ةدقعم ةلكشم ىلإ ةجرح فورظ يف نمألا معدل اعيرس الح تضتقا ةطيسب ةلأسم تلوحت اذكهو
  .ةيرادالا ةيحانلا نم ةلودلا لاح فاعضإ يف تمهسأ ةيموكح ةهج نم رثكأ يف

 شطعتم رخآلا مسقلاو ةيموكحلا ةطلسلا ىلع طغضي العف جاتحم هنم مسق روهمج تاريغتم عم اهانعضو ام اذإ تاريغتم ا�إ
 ناك ،ت�وتسملا ةفاكبو يموكحلا يرادإلا زاهجلا نأ هدافم عقاو سكعي روصت ىلإ لصن ،اهيلع اضيأ وه طغضي ،اهنم ةدافتسالل
 نمزلا اذهل ةجرحلا ةلحرملا اهبلطتت ،ةعرسو ةءافكب ةلخادتملا عيضاوملاو فقاوملا عم لماعتلا ىلع تاونس ينامثلا لالخ رداق ريغ
  .ديدجلا

 ا�أل ،ىرخأ نود ةرادإلا نم عون ىلع رصتقت الو ،ايلعلا ةرادإلا لصافم دنع فقوتت ال ،ةردقلا مدعو لخادتلا نم ةلاح يهو
 هذه لالخ رطخألاو مهألا فنصُت يتلا ةينمألا ةرادإلا اهنمضب ،تالا±او ةدعصألا ةفاك ىلعو ،ةيرادإلا لصافملا عيمج ىلإ دتمت
 هلاثم ،ناديملا ىوتسم ىلع ةينمأ ةيرادإ تاديقعتو ،ماعلا رقملا ىوتسم ىلع اهلامعأ يف الخادت ىرخألا يه دهشت يتلاو ،تاونسلا
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 ىرخأو دادغب يف لمعلا قطانم اتمسَق ناتللا ،ةيلخادلاو عافدلا óرازو امه نيسيئر نيفرطب تطبترا يتلا 2008 ماعل ةينمألا ةيلمعلا
 ،ينمألا ءادألp لخأ الخادت هتعيبطب رÞأ ٌميسقت .ةيلخادلل خركلا نم ءازجأو ،شيجلل ةفاصرلا تحبصأف ،امهنيب اميف اهجراخ
  :نأل

 نيب ماهملا عيزوت نإو .ىرخأ نود ةقطنم ىلع هكرحت يف فقوتي ال ،كاذنآ دادغب يف ادئاس ناك يذلا يباهرإلا لمعلا ةعيبط
 .دادغب قطانم نم ةيناثلا ةقطنملا يف ىرخأ ةيلخو ةقطنملا هذه يف ةيلخ ىلع رصتقي ال ،نييباهرإلا

 هتيمهأ نم مغرلp ،يفاكلا عدرلاو عيرسلا درلا يف ةاغتبملا ةياغلا نمؤي مل ةطرشلاو شيجلا نيب ةفصانم ةمهادملا تابجاو عيزوت نإ امك
  .نايحألا ضعب يف ةيذيفنتلا ماهملا ديدحتو تاكرحلp قلعتي اميف

 نم ردق وأ ،عون ىلإ ىدأ الخادت ناك عيزوتلا نأ رشؤت ،ةصاخلا برآملا قيقحتل قباستلا اهبناج ىلإ انعضو ام اذإ لماوع ا�إ
 لمع ةحاس نمض تامهادمو فيقوتو بقعت ىلع ،نييناديملا ةداقلا نم ددع جاجتحا هنيح يف رÞأو �ايحأ ماهملا ذيفنت يف طبختلا

 هلوصح نم ىوكشو الخادت ناك نإو .ةيرادإ ةيلمعك ةينمألا ةلأسملp اللخ ةلصحملp نوكف ،نمألا تايضتقمل اهتعيبط نع نوملعي ال
 تئشنُأو ،ايناديم امهعوضوم عم لماعتلل ةلوبقم تاربخ نوينعملا نويناديملا ةداقلا بستكأ نأ دعب 2010 ماع يف ام²دح تفخ دق
 لكشب لاتقلا ةحاس ىلع ا²رطيس دادغب تايلمع ةدايق تضرف نأ دعبو ،ةلوبقم قيسنتو لاصتأ لئاسوو ةكرتشم تايلمع فرغ
 .اضيأ لوبقم
  نيينفلا ماهم يف نييسايسلا لخدت .2

 ةرادإلا تهجاو ،لحت مل يتلا رئاودلل ايلعلا تارادإلا رييغت ىلإ هجوتلاو ،تَلُح يتلا ةلودلا تاسسؤم ضعب ليكشت ت�ادب يف
 :لاثملا ليبس ىلع اهنيب لا±ا اذه يف ةحضاو لضاعم ةدع هجاوت تلاز امو
 ،لمعلا طباوضو تاقايـس عضوو ،اهرئاودو ةلودلا تاسسؤم ءانب لامتكا مدع ظحالي رييغتلا نم تاونس ينامث دعب ،ينهملا لخدتلا .آ

 عيفرلا طيخلا ةعيبط مهف هيف بعصي يرادإ عضو يف ،تايحالصلp ةطوبضم لوادج دوجو مدعو ،عيمجلا هب دشرتسي ليلدك
 ليصافتلا لك يف لخدتلا ىلع رداق هنأ ىلعألا يرادالا وأ ،ريزولا دجو نأ دعب ،ةيذيفنتلا ةينهملا نع ةيسايسلا ماهملا لصفي يذلا
 حضاولا نم حبصأ ىتح ،لخدتلا اذه ببسب ثدحت نأ نكمي يتلا ءاطخألاو ،نيرخآلا لعف دودرب هبÛ نأ نود هترازوب ةصاخلا
 لخدتلا ىلإ ،اهريغو ةعارزلاو ءpرهكلاو عافدلاو ةيلخادلا لثم ةينف تارازو يف ءارزولا نم ديدعلا هجوت نهارلا انتقو ىتحو رييغتلا دعب

 نكميو ،هذيفنت ملاعم تفعض وأ ،رارقلا هوشت اهببسبو "نييسايسلا ريغ "نيينهملا نيفظوملا ماهم نم نوكت يتلا ةينفلا ليصافتلا يف
 يف نوضراعملا نويسايسلا ىد� نأ دعب ذإ ،ةينهملاو ةسايسلا بناوجلا نيب لخادتلاو لخدتلل حضوألا لاثملا عافدلا ةرازو نوكت نأ
 ةيطارقميدلا ةيلمعلا بيرختو ،رمآتلا تالمÙ ىوعدب كلذب ناكيرمألا اوعنقاو ،ةيسايسلا ةيلمعلا نع طابضلا داعبإ ةرورضب ،قباسلا
 يركسع ىلإ ةرازولا ةجاح نم مغرلا ىلع ايندم ةتقؤملا ةموكحلا يف عافدلل اورزوتسا ،اذه ىلع اسيسÙو ،تpالقنالا ذيفنتو
 نم م�أ دعبو ،باهرإلا نم دضلp ةرئادلا برحلا يف ةرشابم ةمهاسملل ا²دايقو ،ديدج نم اهليكشت ةداعإ ةلحرم يف صصختم
 ةداعلا يف نوكت يتلا بيردتلا �اضق يف هجويو ،حاتفنالاو ةيبعتلا نع ملكتي فجنلا ثادحأ يف ريزولا أدب هلمع ماهم همالتسا
 ئطخيو يوبعت عوضوم ىلإ لاثملا ليبس ىلع "يندملا" عافدلا ريزو قرطتي امدنع ذإ ،طابضلا يأ ةرازولا يف نيينهملا ىلع ةروصقم
 عافدنالا اهيف لقيسو ،ةيسفنلا ةيحانلا نم ةميق تاذ ريغ امهلاجم يف هتاهيجوت نوكتس ،ميظنتلا ةداعإ حلطصمو ةريضحلا ةيمست يف
  .رارمتسp ىلعألا وه هماقم ىقبي نأ ضرتفي ادئاق مهنيب ةيرابتعالا هتميق كلذك لقتسو ،نيبستنملا نيب ذيفنتلا ىلإ

 قيقدلا ىنعملpو بزحلا وأ ،ةلتكلا نم اوءاج نيذلا ،ىلعألا ةيرادإلا ةهجلا يف نيدوجوملا نييسايسلا نإ ذإ ،ةرطيسلا طسب يف ةبغرلا .ب
 ،م²رمÊ يتلا تاسسؤملاو رئاودلا نم نكمم ردق ربكأ ىلإ ايبزحو ايصخش ةرطيسلا يف م²اهجوت دمب اوركف املاط ليلقلا ريغ مهضعب

  .انكمم كلذ ناك املك بولطملا هجوتلا كلذ نمؤت ةيرادإو ،ةينف ليصافت يف عورشملا ريغ لخدتلا ىلإ مهنم ديدع هجتا ىتح
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 يف �ايحأ ةريشع خيش �دهاش تاونسلا هذه يف ذإ ،يسايسلا دودح دنع لاحلا عقاو يف فقوتت مل تالواحمو تاهجوت ا�إ        
 صرفلا نيحتي ،هتريشع ىلإ يمتني يذلا امهدحأ ةلواطل روا±ا يسركلا ىلع وأ ،ريزولاو يسايسلp صاخلا ريتركسلا بتكم
 ةريشعلا خيشو ةلودلا يه ةريشعلا نأكو ،ىرخأ �ايحأ احص�و �ايحأ اهجوم ،ذخفلا وأ ،ةريشعلا ىلإ ءامتنالا اذه رامثتسال
 هيجوتلل مئادلا هقحب اظفتحم ،هحشر يذلا ريزولا قوفت ةلزنمب هسفن عضي ،بختنملا ةلتكلا سيئر �دهاشو .ةلودلا سيئر وه نوصملا
 نأكو يرادإلا وأ ،ريزولا اهيف ىأر ةقيرطب ،ىرخأ ةرم الخدتمو ةرم ارمآو ةرم احص� ةسسؤمو ةرازو نم رثكأ يف ةرطيسلا طسبو
 الإ هل لوح ال ذإ هلِبَق ريزولا نأ ةلكشملاو ،فارطألا ددعتم هجوتلا اذه ةجيتن ايجيردت فعضَت وأ ،هنم بلسُت ةيرادإلا هتطلس
  .ةرازولا يف فظوم رخآ ىلإ ةدتمملا ةيرادالا ةيلمعلp لخأو ايسفن ريزولا فعضأ ةرادإلل الكش ناكف ،هلوبق

 ةيلمعلل ةموكحلا ةرادإ ةيلمع لشل لخدتلا اهيف اولواح ةلعاف بازحأو نييسايسل فقاوملا نم ددع لجس سيسملا يبلسلا لخدتلا .ج
 ةلاح نالعÊ قلعتي ام اهنم بناجلا اذه يف ةريثك ةلثمأ كانهو ،اهطاقسإل ديهمتلا ىتح وأ ،جرحلا يف اهعضول مهنم ايعس ،ةينمألا
 مسإ تحت ضرغلا اذهل نوناق 2004 زومت 7 يف دلو ىتح ةينطولا ةيعمجلا ءاضعأو نييسايسلا نم ديدعلا هضراع يذلا ،ئراوطلا
 ةفيعض تءاجو ،نمألا بناوج يف روهدتلا نم ديزمو ءانع لوط دعب ةرخأتم هتدالو تءاجف ،ةينطولا ةمالسلا نع عافدلا نوناق
 دعب ،نوينمألا ةداقلا هب ىد� يذلا ،باهرإلا ةحفاكم نوناقب قلعتي ام اضيأ اهنمو .ركذي ريثÙ يأ روهمجلا اهنم سملتي مل
 تابتع نم ابيرق ديدهتلا اوسملت نأ دعب ،نييداعلا سانلا ضعب ةيمهأ ىلع دكأو ،باهرإلا لامعأو ةحلسملا ةمواقملا لعف دادتشأ
 نأ دعب 2005 ماعل ةينطولا ةيعمجلp نوذفنتم ءاضعأ هعيرشتب بلاطو ،مهمعاطمو مهيهاقمو مهئانبأ سرادمو مهبتاكمو مهرود
 نمألا قيقحت ىلإ نوعسي ،نيطغاض ةموكح ءاضعأو ةنكمم ةليسو لكب نمألا دشني دق� روهمج نم جرحلا �اوز يف مهسفنأ اوأر
 لاشفإو نمألا ةيلعاف ليطعتل را� ليل نولمعي ،لخادلاو جراخلا نم نيئوانمو نيداعم نيحلسمو نييباهرإ نمو ناكمإلا دهج
 ،روكذملا ماعلا سفن يف عيرشتلp ،ةينطولا ةيعمجلا مايق نع ترمثأ فقاومو ةادانم يهو .دالبلا يف ةيطارقميدلا ةماقإو رييغتلا عورشم
 ةقفاوم مدع ،اهماوق ةدحاو ةباجإ ىطعت ،هقيبطت مدع بابسأ نع راسفتسالا دنعو ،ذيفنتلp عورشلا نم ةموكحلا نكمتت نأ نود
 كلت مدقت نأ نودو ،عوضوملا نع احيضوت ةموكحلا يطعت نأ نود ةينمزلا ةلحرملا هذه يف ،قيبطتلا ىلع تايسنجلا ةددعتم تاوق
 رÞأو ،روهمجلا رظنب ةموكحلا فعضأ امم ،هذه ةقفاوملا مدع عفاود نع قيبطتلp بغارلا يقارعلا روهمجلا عنقت تاريربت ،تاوقلا

 ماع ناملربلا ةرتفو ةموكحلا ةبقح تهتنأ دقو اذه ،تاوقلا كلت كولس لوح ماهفتسالا تامالع نم ديدعلا تقولا سفن يف
  .باهرالا ةحفاكم زاهج مظني نوناق عرشي ملو 2010

 ةماعلا ةرادإلا هلمحتت يذلا ءبعلا نع ةحضاو ةروص يطعت ،بناوجلا ةددعتم ةيبلس دعت تالخدت كانه نأ نيبتي اذه نم        
 زواجت ىلع ةرداق ءابعأ الب ةرادإ ،بلطتت لاقتنالا تارورضو ةلحرملا نإ عم ،اه�انث يف هببست يذلا فعضلا نعو ،دالبلا نوؤشل
 .قارعلا ريخ هيف امل ءانبلا ةداعإو مدقتلا ةدايقو ،يضاملل ةيبلسلا رÞآلا

 ذيفنتلل بولطملا معدلا نيمÙ بعاصم .3
 نم ةينامثلا تاونسلا لالخ باهرإلا لامعأ نأ دجن روصقلا اذه حيضوتل ،لاثملا ليـبس ىلع ةينمألا ةيلمعلا ةرادإ �ذخأ ول ذإ

 لامعأ اهريغو ،بير²و تpاصع كرحتو وطس تايلمعو ةحلسم لامعأ اهبحاص ،قارعلا نم ةدع ندم يـف ترشتنا يلاحلا نمزلا
  :لجأ نم ،ةوقلل مظنملا مادختسالا ىوس رايخ نم ةموكحلل قبي مل امبو ،عاضوألا روهدت ىلإ اهرارمتسا ىدأ ،ىرخأ

 .راي�الا لعف لوصح نود ةلوليحلا
 .هب مايقلا نود لوحت عدر ةوق نيوكت
 .بورهلاو صلمتلا نم مصخلا ىلع ةصرفلا توفت ةعرسب ذيفنتلp عورشلا
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 نيوكت بلطتي امم مالعإلا ىلع عساولا حاتفنالاو ةديدشلا ةينمألاو ةيعامتجالا تاديقعتلاو ةكئاشلا ةسايسلا فورظ يف ةصاخ
 تايسنجلا ةددعتم تاوق ةقفاوم ىلع قبسملا لوصحلا بجوتسي هنأل هنيمÙ الهس نكي مل اذه نكل ،ةديدشلا ةبرضلا هيجوت وأ ،ةوقلا
 لصحت ال دقو ،2009 ماع ةيا� ىتح تاوقلا كلت نم ينمألا فلملا نويقارعلا اهيف ملتسأ دق نكي مل يتلا قطانملا ضعب يف كرحتلل
 ناكمإلا دهج داعتبالا بجوتسيو .ةقطنملا تاذ يف تاوقلا كلتل ةيركسع تاكرحت عم عطاقتت ا�²رجم تناك ام اذإ ،�ايحأ ةقفاوملا
 يأ نوكي ثيح ،ودعلا نع م²اكرحت ءافخإ ىلع نيرداق ريغ م�أ ،نورمآلاو ةداقلا اهيف ىري ةقيرطب هسفن محقي يذلا ،مالعإلا نع
 دضلp ضيرحتو ،يلاعفنا نحش تايلمع لوصح نود ةلوليحلل ةموكحلا نم ايلاع ادهج بلطتيو .ليصافتلل حرش ةليسو مالعإلا
 يف لصح امك ،ذيفنتلا يف مهفادهأ نم دضلp ههيجوتل دوصقم لكشب مالعإلا نم مسق لخدتي ذإ ،ةينمألاو ةيركسعلا تاوقلا نم
 لخدت نع ناكمإلا دهج داعتبالا مزلتسيو .ةفورعملا ةيئاضفلا تاونقلا نم ددع لبق نم ةرصبلاو فجنلاو يدامرلاو ةجولفلا كراعم
 فيقوتلpو ةكرعملا ةرادÊ ةصاخلا ليصافتلا ةفاك يف اهسفن محقت نأ لواحت يتلا ،ناسنإلا قوقحو يندملا عمت±ا تامظنم ضعب
 ج� نم دضلp يه ةيسايس ةهج ىلإ دوعت يتلا هتليكشتب هوبشم رخآلا ضعبلاو ،ةينهملا هدودح مهفي مل اهنم ضعبو ،قيقحتلاو
 اهلخدت حبصأ ىتح ثادحألاو عئاقولا عم لماعتلا يف ةفئاطلا لايكمب ليكلا ىلإ ىعست ةيفئاط ىرخأو ،ةيسايسلا ةيلمعلاو ةلودلا
 .رارقتسالا ريفوت تامزلتسمو نمألا ةرادإل حيحصلاو عيرسلا ذيفنتلا مامأ اقئاع "ىرخألا ملاعلا تاعمتجم يف ةينهملا هترورض مغر"
 ةربخلا مكارت عم لماعتلا أطخ .4

 هجوت وهو ،قباسلا نمزلا ىلع ةبوسحملا ،ا²اسسؤمو ةلودلا ةرادإ يف ىلعألا لصافملا ةيحنت ىلإ ةيادبلا يف لالتحالا ةرادإ تهجوت
 نوؤش نم نأش هنإ امك ،ئفاكتملا ريغ لازنلا تلبق نأ دعب ،ىلعألا يف ا²ادادتماو ةرادإلا كلت هعفدت نأ دبال يلوأ نمثو يعيبط
ملا عمتجملل هترادإ ةيلمع ليهستل pولسأ هيلإ ءوجللا متي ام ةداع ،ناكمو نامز لك يف لالتحالا

ُ
 ديلاقم ىلع هترطيس طسبو لتح

 .دالبلا لهأ ةبغر نم دضلp ناك نإو ،رومألا
 نوكي نأ نم برتقي هجوت وهو ،رارقلا ذاختاو ةرادإلل ايلعلا لصافملا يف هبازحأل نيلاوملا عضوب هبناج نم مكحلا سلجم هجوتو

 هتيلمع يف نيكراشملاو هفادهأو مجسنت ةيلاوم ةديدج تادايق داجيإ متحت لوحتلا ةسايس نأل ،اضيأ ةيقطنملا ةيحانلا نم ايعيبط
  .تاقوألاو ةنمزألا لك يف رييغتلاو لوحتلا ىلع نيمئاقلا عيمج نأش اذكهو ،ةيسايسلا

 نمو ،مكحلp نوكراشملا همدختسا ،ازيمم pولسأ  ،طيقستلاو ةحازإلاو ءاغلإلا يف ةالاغملا نم ءاج ،كلذ لك يف قطنملا مدع نكل
 نوينعملا نويسايسلا همدختسا ،ةجاحلا ءاضتقا دنع رخآ ىلع فرط بيلغتو عنم ةليسو ةلادعلاو ةلءاسملا نيناوق مادختسال ةدوعلا
pكابتشالا ةلحرم لالخ نيلتحملا نأ عئاقولا ضعب رشؤت انهو ،تادعملاو ةحلسألا ةرثعب نع يضاغتلا نمو ،مكحل pةيقارعلا تاوقل 
 ذإ ،بارغتسالا رÞأ امم مهدونج نم ةرطيس وأ ،ةسارح نود ةيركسع تادحول ةحلسأ بجاشمو داتع نزاخم اوكرت ليلقب اهدعب امو
 رئاشعلا تمجه موي ،ةيناثلا جيلخلا برح دعب 1991 ماع ةقباس ةربخ قارعلا يفو ،حالسلا راجتو تpاصعلل اذه كرتي نأ لقعي ال
 ةحلسألا ضعب كرت وه برحلا هذه دعب اذه نم برغألاو ،ةيقارعلا ةلودلا ىلإ اهعيب تداعأو ،اهتب�و نزاخملا ضعب ىلع دارفألاو
 اهئاهتنأ دعب ،رهشأ ةدع دادغب اهنيب ندملا عراوش يف ةعردملا صاخشألا تالق�و تppدلاو ةيعفدملا عطقو خيراوصلا لثم ةليقثلا
 دادتشا دعب نورخآ اهرسفو ،نييقارعلا لوقع يف هتميق نم ليلقتو يقارعلا شيجلا ةناهإل ةدوصقم ا�إ ىلع ،ضعبلا اهرسف ةيعضوب
 لوصحلا لتاقي نأ ديري نمل هيف لهسي قوس يف اهضرع دصقب ةدمعتم ا�أ ،لالتحالاو ةموكحلا تاوق نم دضلp ،ةحلسملا تايلمعلا
 اذه نم لمعلا ىقبي ،دضلp فقاوم �ايحأ هتايط يف لمحي يذلا ريسفتلا ناك �أو اذه ،بارطضا ءاوجأ قلخ ةيغب ،حالسلا ىلع
 رارقتسالاو نمألا طسب ضارغأل ،اهدوجو نم ةدافتسالا نكمي ناك تاودأك تادعملاو ةحلسألا نم ةناسرتلا هذه لك نادقف يأ عونلا
  .بارغتسالل اريثم
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 يف ةديدجلا ةرادإلا هيلع تراس ج� هنإ نيبي ةماعلا ةرادإلا ت�رجم نمض طيقستلاو ةحازالا يف أطخلا جهنلا كلذ ىلإ ةدوعلا نإ
 ىتحو ىطسولا ةرادإلا لصافم يف لمعلا عون رييغت ىلإ رخآلا ضعبلاو لمعلا كرت ىلإ ضعبلاو ءافتخالا ىلإ ضعبلا عفدف ،اهتيادب
 ،ةيرادالا ةيلمعلا يف قيوعتلاو للخلا نم ديزملا جاتنإو زاجنالا ىوتسم يندتو ةرادإلا كpرإ يف ببست امم ،نايحألا ضعب يف ايندلا
 اهنيب ةددعتم بيلاسأو لئاسوب ىرج تاردقلاو ،تاربخلل مظنم هبش فازنتسا اهقفار امدنع ،قطنملا دودح تدعت ةلكشم تتابف
 :حيضوتلا ليبس ىلع
 ثاثتجالا ةيلمع سييست .5

 تايصخش هب ةصاخلا ا²ايلمع يف لمشُتل ،اددحم �وناق عرشُت نأ نود ثاثتجالا ىلإ تأجل ةيكلملا دعب ام ةيقارعلا تاموكحلا لك
 ثاثتجالا اذه ةيحض حارو ،كاذنآ برغلا ىلإ ةليمعلاو ةيعجرلp 1958 مساق ةموكح اهتمصَو ةيرادإو ةيسامولبيدو ةينمأو ةيركسع
 نييعويشلاو نييمساقلا اوثتجا امدنع 1963 ماع نويثعبلا هدعب نم اهلعفو ،اينهمو �رادإ ةردتقملا تاءافكلا ضعب عساولا ريغ
 ريثكلا ةينمألا ا²زهجأو اهشيج نمو ةموكحلا رئاود نم اوجرخأف ،مهثاثتجا لبق لصح يذلا ثاثتجالا نم عسوأ ميمعتب ،نييموقلاو
 ةبلط لصو اعساو Þاثتجا مهثاثتجال اعيرس هجوت يذلا ،فراع مالسلا دبع دي ىلع اوطقس ىتح ،تاصاصتخالاو تاءافكلا نم
  ."43،42،41" ا²ارودب ةيركسعلا ةيلكلا

 ببسب ،اهلاح نم انمث تعفدف ،ادحأ ثتجت مل يتلا "1968 ـ1966" فراع نمحرلا دبع ةموكح ءانثتسp ،لاحلا راس اذكه
 ءافلحلا تلمش ،ةمظنم ثاثتجا ةيلمعب مهحاجن روف اوأدبو ،1968 ماع اهيلع pالقنا اوداق نيذلا نييثعبلا طابضلا اهثاثتجا مدع
 ةجردتم ةقيرطب ،نيلقتسملا ىتح مهئالوب كوكشملا مث نمو ،"دووادلا نمحرلا دبعو ،فيانلا قازرلا دبع" مكحلا يف مهعم نيكراشملا
 ققحيس يذلا عمت±ا هنأ ،نيمهوتم نويثعبلا ةداقلا هدقتعي ،ايقارع اعمتجم ةلصحملا يف تنوك ،ثييعبتلل ةفسلفب تجوت ةبوتكم ريغو
 ادماص ءاقبلا ىلع رداقلا ريغ عمت±ا هنأ ،ليلقب 2003 لبق نييقارعلا مومع هسحأو ،ديدج نم ةيبرعلا ةمألا ديحوت يف مهفادهأ
 اهلوانت دنع ،نييسايسلا مهموصخل Þاثتجا ،نييقارعلا ماكحلا ةيؤر تناك اذكهو .ةمألا نم ًاءزج قارعلا فدهتست يتلا تاديدهتلا مامأ
 ةباصملا ةمكاحلا ةيقارعلا ةيصخشلا يف ةيسفن ةيصاخو ةيروث ةفسلف ،تpالقنالاو تاروثلا محر نم تءاج دق ا�أ نيبتي ،بيرق نم
 نأ ىلإ ،رييغتلا ماع يف لصتل ،نينسلا عم تديازت دق ا²دش نأ اضيأ نبتيو .مكحلا يف درفتلا ىلا ليملاو يداهطضالا كشلا ءادب
 مكاحلا هعرش يذلا )1( مقرلا ثاثتجالp صاخلا نوناقلا ثيح ،ريثأتلا يف ةرمتسمو ةلودلا ةرادإو عمت±ا يف اديدش اريثÙ ةرثؤم نوكت
  :لالخ نم ةيبناج ةيبلس رÞآ هل تنوكت يذلا نوناقلا كلذ ،16/5/2003 يف يكيرمألا يندملا
 طابضلاو ءاردملا لك بزحلا ميظنت تحت ،اهببسب ىوضنأ يتلا ثييعبتلا ةعس ،رابتعالp هذيفنت ىلع نيمئاقلا ذخÛ مل يذلا قيبطتلا .آ

 لامعو ،دالبلل ةماعلا ةرادإلا بصع نولكشي نيملعمو نييمالعإو نيثحpو عينصت ءاملعو تاعماجلا ةذتاسأ ةيبلاغو نمألا لاجرو
  .ةضيرعلا ا²دعاق نولثمي نيحالفو

 كلذكو قوف امف بزحلا يف ةقرف ةدايق وضع ىوتسم نم ،لزعلp لمشتل تعضو يتلا ةينوناقلا دعاوقلا يأ ،ذيفنتلل ةماعلا ةرطسملا .ب
 .اينمأو �رادإ دالبلا ءانب ةداعإل ةبولطملا تاربخلا نم ريثكلا لزع يف ببست امم ،ةصاخلا ةزهجألا ضعبو ةينمألا رئاودلا يبستنم

 ثاثتجالل تعضو يتلا ةرطسملا نأ اوكردأ موي "ثاثتجالا ةئيه" ،ذيفنتلp ةينعملا ةهجلا اهعمو ةموكحلا نأ ذإ ،ةنورملا ىلإ راقتفالا .ج
 ،فانئتسالp نود امف ةقرف ةدايق وضع ىوتسم نم نيلومشملا ضعبل ةصرف ءاطعإ لالخ نم ةنورمب فرصتلا اولواحو ،اعساو ادادتما
 يف قرغلpو �ايحأ دضلp ناودعلا رعاشمب اهضعب قلعتي ،ةنورملا هذه تايطعمل حيحصلا ذيفنتلا نود لوحت تابقع نأ اودجو
 اومدق نيلومشم صاخشأ تالماعمب تبلا ريخÙ يف ببست امم ،ةثلÞ �ايحأ نيناوقلp لهجلاو ةربخلا ةلقبو ىرخأ �ايحأ نيتورلا

  .ةيلحملا فحصلp اهجئاتن تنلعأو ،تالماعملا فالآ يف تتب دق ةينعملا ةرئادلا نأ نم مغرلا ىلع ،ةنسلا نع ديزي امل زييمت تابلط
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 حشر يذلا يصوصكملا يشوح لثم ،نينس رشع نم رثكأ لبق بزحلا نم نولوصفم مهو ثاثتجالp ضعبلا لُِمش ذإ ،ةقدلا مدع .د
 ةبعش ةدايق وضع هنإ ساسأ ىلع ،ثاثتجالp هلومش ببسب ،هحيشرت َضفرُو ،2004 ماع ةيا� توكلا ظفاحم بصنم ىلإ هسفن

 ءاج ثاثتجالا مئاوق يف هجاردإ نإو ،يضاملا نرقلا تانينامث فصتنم ذنم بزحلا نم لِصُف هنأ ،اهضرَع قاروأ نم نيبتو ،قباس
 سراف ىلا ةبسنلp لاحلا كلذك ،توكلا ةنيدم نم صاخشأ اهعفر ريراقتب ةيصخش تافالخو ةيديك ضارغأل هداقتعا بسح
 نسلا هغولبل هدعاقت لامكإل ىعس مويو ،نييسايسلا نيلوصفملا نوناق بسح ،ريفسك ةيسامولبدلا ةمدخلا ىلا ديعأ يذلا نيسح
 بزح يف قباس يركسع بتكم وضع هنوك ىلع ةينعملا ةرادإلا فارطأ ضعب رارصإ ببسب ،بعاصملا نم اريثك هجاو ،ينوناقلا
 كلذك .1979 ماع يف ةروثلاو بزحلا ىلع رمآتلا ةمهتب نوجسمو بزحلا نم الوصفم ناك هنأ نيح يف ،يكارتشالا يبرعلا ثعبلا
  .ثت±ا بزحلا يف راصنأ �ايحأو ءاضعأ ىوتسمب يأ ،ةينوناقلا هدعاوق مهيلع قبطنت مل ثاثتجالا مئاوق يف نيرخآ جردإ

 ىلإ لوحتلا ئدابم خيسرتل اهتنحم يف دالبلا اهجاتحت يتلا ةيقارعلا ةربخلp ريذبتلا براسم نيب نم أطخلا قيبطتلا ناك اذه ىلع         
  .هناكرأ لك تمد² نطو ءانبل ةحيحص دعاوق ءاسرإو ،ةيطارقميدلا

 غارفلا لاغشإل محازتلا .6
 كولس ىلإ نويبالقنالاو نويروثلا هـجتي نأ ،ةيطارقميدلا ريغ مكحلا ةمظنأل تارييغتلاو ،تاروثلا اهيف رثكت يتلا لودلا يف لصحي

 لقألاو طسولا  ت�وتسملا يف نييسايسلاو ةروثلا ىلع نيمئاقلا وأ ،نيينعملا نم ديدشلا محازتلا ،ةبلاغلا هتعيبط رييغتلا ةيلمع بحاصي
 ةفزاجملل نمثك ،دالبلا يف ايلعلا فئاظولا ىلع عساولا لابقإلاو .ةمظنم ريغ ةقيرطب حاتملا يفيظولا غارفلا لاغشإ ىلإ كرحتلا يف هنم
 ةناخ يف ابلاغ نويسايسلا اهعضي ةعئاش دعت ،يروثلا كولسلا يف تاهجوت هذهو ،ارصن بوسحملا ديدجلا ماظنلا ىلإ رييغتلا قيقحت يف
 اذكه لثم يف رمألا نكل ،م²اداقتعا بسح نطولا ليبس يف هتلئاعو ،هسفنب ىحض نمل يرابتعالا مييقتلاو تاذلل عيرسلا قيقحتلا

ملا دنع ،هلويمو ضيوعتلا تاهجوت رصتقت مل ،قارعلا يف ترج يتلا لثم ةيوضوف تالوحت
ُ

 pوبم مهدوجو نكي ملو ،نييقيقحلا نييحَض
 ةيحضتلا نكت ملو ،بيوبتلاو ءاصحإلا يف ةلوخم ةيعرش ةيزكرم ةهج نم ،ةيلعفلا دادعألل ةلوقعم تpاسح قايس يف الداع ابيوبت
 ةلتحم ةهجك ناكيرمألا ذخأ ،ةرطيسلاو طبضلا ضارغأل ةيرورض وأ ،ةمزال رومأو اهببسبو ،رييغتلا برد يف نيرئاسلا نيب ةعئاش ةميق
 رابكلا ةعبسلا مهتمسأ ،عيماجم عبس اهساسأ ىلع تراتخاو ،ضيوعتلا ةقيرط ديدحتو نيحضملا بيوبتو ةيحضتلا فيصوت مهقتاع ىلع
 ،تارازولا مهنيب اميف تمـسقو ،مكحلا سلجم يـف مهتكرشأ ةلقتـسم تايصخش ىلإ ةفاضإلp "ةحاسلا يف نيضرحملا ناونع يف نيروكذملا"
 نيبزحلا ءانثتسp" ءالؤهل نألو ،اضيأ ةننقم صصح قفو ىلع ،فئاظولا رغاوش نم ةدافتسالا قح مهتطعأو ،ةمهملا تاسسؤملاو
 ،فئاظو نم حاتم ام ىلع ةرطيسلا هاجتp طغضت تأدب ،صرفلا صانتقاو ةيزاهتنالا عفاودب تمخضت اهنم مسق دعاوق "نييدركلا
 كئلوأ يلوئسمو ءارزو ربجأ ،عفادت طغضلا ةجيتن تناكف ،ةيمسوملا ةيفصتلا قوس يف عيبلل ةضورعم ا�أكو ةكرت نم ةدافتسا صرفو
 ةحازإ ةيلمع يف عسوتلا ناكف ،نيديرملاو نيديؤملا نيوكتل معدلا يف مهيلع لوعملا ،نيعفادتملا يضرت ةقيرط داجيإل يعسلا ىلإ ،ةعبسلا
 اهيف رسخ ةحازإ تناكو ،ريزولا صخش ىلع وأ ،ةعوم±ا ىلع نيبوسحملا نم هنع ليدب رخآ لالحإو ،بصنملا يف دوجوملا فظوملا
ملا رسخو ،ةيصصختلا ةيملعلاو ةينهملا تاربخلا نم ريثكلا قارعلا

ُ
 مهضعب عنقأ �ونعم احرج اوسحأ نأ دعب ،ةيسفنلا مهتجزمأ نوحاز

  .قوبسم ريغ ينمأو يرادإ بارطضاو ىضوف لوصحل اودهمف ،دضلp ملكتلا وأ ،دضلp فوقولل
 كئلوأ نم ،يميقلا رابتعالا درو يقطنملا ضيوعتلا نوقحتسي نيذلا نييقيقحلا هلاطبأل ًةرداصمو ،ًةرطيس كولسلا اذه ناك دقل

 بوص م²اهاجتا اولدبو 9/4/2010 ةليل اعيرس هوكرت نيذلا ،قباسلا نمزلا عابتأ نم ددعو هاجلاو بصنملا ءارو نيثهاللاو نيديفتسملا
 ت�وتسمب صاخشأ ةرشابم رييغتلا دعب لُقنَت ذإ .مكحلا يف ةكراشملا ةـينيدلا بازحألا عم قفاوتتل مهرهاظم نم اوريغو ،ديدجلا مكاحلا
 نمو ،ءامتنالا يف م²ابغر نيضراع ةددعتم نكامأ يف تارقم اهل تحتف يتلا ةيسايسلا بازحألا نيب ،ةيلاع ةيركسع بترو ةيملع
 نم هبلطم رخآلا مهضعب ددحيو ءامتنالا اذه نم هبسك نكمي امع رخآلا مهضعب مواسي وأ ،مهضعب حصفي مهعم شاقنلا لالخ
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 يسايسلا ءامتنالا نأكو ،اهليصحتل ىعسي ةيفيظو ةجرد وأ ،بزحلل ةماعلا ةنامألا يف اوضع "ةمدقملا يف يتلا كلت ريغ" بازحأ
  .نيمتنملا نم روهمج ىلإ ةجاحلل اعبت طبهيو دعصي ،ةيسايسلا قاروألا ةصروب يف هلوادت متي مهس

 ءامتنالا ىلع همواس نم نأ ،رئازلا ظحالي نأ صوصخلا هجو ىلع ةينمزلا ةرتفلا كلت يف بازحألا نيب روازتلا قايس يف َنيَبتو اذه
 نيبتي ،سلاجلا كلذ نع بزحلا كلذ ةدايق يف ينعملا صخشلا نم راسفتسالا دنعو ،رخآ بزح تامالعتسا يف سلاج ةعاس لبق
 يف ارهاظ اهجو ناك يذلا )م( نكرلا ديمعلا لاح وه امك ،ءامتنالا بلط وأ ،ءالولا ميدقت ىلع ةمواسملا ىدعتي ال عوضوملا نأ
 ه�إو يمتني يذلا ماعلا هنيمأل ةلماجم كومريلا ةنيدم يف يطارقميدلا ينطولا فالتئالا رقم هتر�ز يف ،عانقالا يف ةديج ةردقمو مالعالا
 هتاقالعو ةيركفلاو ةيمالعالا هتاردق نع هون ةلما±ا تامدقم نم ءاهتنالا دعب ذإ ،هنيح يف يعدي ناك امك ا²اذ ةريشعلا ىلإ
 وضعك هيف لخد اذإ اميف ،يطارقميدلا فالتئالا حلاص ىلإ اهدشحل رضاح هنإو ،نييمالعإلاو ءpدألاو قباسلا شيجلا عم ةيعامتجالا
 ةفدصلpو .ةيددوتلا ةيقارعلا ةقيرطلا ىلع تالبق ةدع نيدوجوملا لك البقم جرخ هذه ةئجافملا هتقرط قرط نأ دعبو .يسايس بتكم
 ىلإ يهجوت دنعو ،اننيب احورطم ناك رمأ يف قيسنتلل ةروكذملا ةعبسلا بازحألا نم بزح رقم ىلإ اهجوتم ةعاس عبرب هدعب تجرخ
 ،تامالعتسالا يف اسلاج روكذملا ديمعلا تدهاش ،ةضراعملا م�أ ذنم يسايس لمعو ةقادص ةقالع هعم ينطبرت يذلا لوؤسملا بتكم
 تامالعتسالا يف سلاجلا ديمعلا فرعي ناك اذإ اميف قيدصلا تلأس هلجأ نم تئج ام تممتأ نأ دعبو يسايسلا لوضفلا بp نمو
 هنأ هتلكشمو ،انيلإ ءامتنالp ةبغرلا كلذكو ةيمالعالا هتامدخ ضرعي ىرخأو ةرتف نيب �رقم ىلإ رضحي هنإ معن باجأف ،نيتعاس ذنم
 يفو ،ةلودلا يف بصنم ىلع لوصحلا وأ ،ديدجلا شيجلا يف ةمدخلا ىلإ ةدوعلا ىلإ اليبس اهذخÛ ،ةسايسلا يف تارفط رفطي نأ ديري

 نم لقأ دعب ديدجلا شيجلا ىلإ روكذملا داع ،ةيوس هيلع انقفتا يذلا فصولا اذه عمو .ةحضاولا هتيزاهتنالp هفصو همييقت ماتخ
 نوبستنملاو طابضلا هنع اهلوادتي "ةيبلس" ةدع باقلÇو ،ةرازولا يف ٍلاع ريدقتب يظحو نكر ءاول ةبتر ىلإ يقرو انيلإ هئيجم نم ةنس
  .ةصاخلا م²اسلجب

 هدي جارخÊ ،ضعبلا مايق ىوتسم ىلإو ،بونجلاو يقارعلا طسولا يف نيدتلا ىلإ ةداع زمرت يتلا سباحملا سبل عويش اضيأ لصحو
 تناك يتلا ةقيرطلا تاذ يهو ،ةيوهلp فيرعتلا نم عونك عراشلا يف ةرطيسلا ةطقن هلوصو ءانثأ يف ةرايسلا جاجز نم اÈ ةءولمملا
   .قباسلا نمزلل ةريخألا م�ألا يف نييثعبلا نييبزحلp فيرعتلل "ينوتيزلا" يبعشلا شيجلا ةلدب اهيف مدختست

 هذفنو نوديري موي مهعفني ،روهمج نيوكتل اهقيرط يف هلوصح تعجشو بازحألا عيمج هتلبق ،ذاوحتساو ةرطيس لم±ا يف هنإ
 تناك لكاشم هببسب تنوكت ىتح ،فيظوتلا ىلإ جاتحملاو طغاضلا روهمجلا باعيتسال اليبس هاوس اودجي مل ،تارازو ءالكوو ءارزو
 تاقايس جراخ فيظوتلا اهنيب ،ءادألاو ةرادإلا ةعيبط يف ترثأ ىرخأ ةيرادإ ءاطخأ ةحازإلا ىلإ ةفاضإلp اوبكترا دق م�أ ،اهطسبأ
 فئاظولا ضعب لاغشإ ىلإ ميدقتلا اهيف ناك يتلا ثعبلا م�أ ىلإ �دع اننأكو ،ةيسايسلا تاهجلاو بازحألا نم معدب ،كالملاو ةجاحلا
 يتلا ،ةراسخلا رادقم نويسايسلاو ءارزولا كئلوأ كردي نأ نود ،روكذملا بزحلا ىلإ ءامتنالp اطورشم ،تايلكلا ضعبل باستنالاو
            .ءادألا بيرختب رشابملا ريغ مهماهسإ رادقمو ،ةمكارتملا تاربخلا بناج يـف لصحت
 ةرـجهلاو ريجهتلا .6

 اوكرتي نأل ،نيفظوملا رابكو نيصتخملاو ءاملعلا ىلع طغضلا ،اقباس درو امك ،قارعلا يف مظنملا باهرإلا فادهأ نيب نم ناك
 يف اوحجن ديد² ةلمحب اوعرشو ،راي�الا لوصحل دهُميو داسفلا رثكيو ىضوفلا معتل ،ةربخلا يليلقو ةلهجلا نم مهريغل مهلمع نكامأ
 ىلإ ةفاضإلp تاربخلاو لوقعلل ةيعامج نوكت نأ داكت ةرجه تلصح اهببسبو ،رومألا بقاوعل نيينعملا ريدقت مدع طسو اهذيفنت
 يف لصاحلا فعضلا نم ديزمل تدهم ةيساق ةبرض ةربخلا ناديم ىلإ تهجوف ،فاطتخالاو لتقلا لامعأ نم تلصح يتلا ةراسخلا
 ءاملعلا ةيفصت ىلإ ةيبنجأ تارباخمب  اهطابترا نع ثيدحلا لوادتي ىرخأو ةيفئاط تاعامج تهجوتو .زاجنالا مكو ءادألاو ةرادإلا
 سكليكيو عقوم رشن ذإ ،نيرايطلاو طابضلاو نيصتخملاو ةذتاسألا نم فالآ اهتيحض حار ةسوردم ةطخ قفو ىلع ءاربخلاو ءابطألاو
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 ةلمحم ،182 دودحب اوليتغا نيذلا نيرايطلا ددع تردق دادغب يف ةيكيرمألا ةرافسلا نع تامولعم 2010 لوألا نوناك رهش يف
 ينابلاطلا لالج ديسلا ةيروهمجلا سيئر تعفد ىوتسم ىلإ ةعساو تايفصت تناك يهو .مهلايتغا ةيلوؤسم ناريإ ىلإ ةيلاوم تاعامج
 ،اطيسب �دام امعدو ناتسدرك ندم يف ةيامحلا نم اعون مهيلع اضراع 2005 ماع ةيا� نيروكذملا نم حئارش عم عامتجا دقعل
 .دالبلل ةينهملاو ةيملعلا ةورثلا ىلع ةظفاحملاو ةيامحلل نكمملاو ،بسانملا لحلا ميدقت نع ةلودلا زجعل ليدب وأ ،تقؤم لحك مهتشيعمل
 ءانبلا ةحاس نع نيصتخملاو ءاملعلل يعامج هبش بايغ كانه نوكي نأ يف اببست ،ةعساو ةيرسق ةرجهو عونلا اذه نم المع نإ    
 لحارملا ةليط قارعلا ناك يتلا ةددعتملا تاربخلا وأ ،ةربخلا كلت ،نينسلا تارشعل هدس نكمي ال ،ةربخلا رادج يف عساو غارفو ،ةيقارعلا
 راعسÇ داحلا عافترالا ءارج ةلودلا لخد نسحت امدنع ،يضاملا نرقلا تانيعبس فصتنم دعب ةصاخ اهكلتمت يتلا نادلبلا نم ةقباسلا
 مكح ينس لوط ببسبو تاربخ هذهو ،ةرشابم رصم دعب تاربخلل ةردصملا ةيبرعلا نادلبلا نيب نم كاذنآ قارعلا حبصأ ىتح ،طفنلا
 رورمبو تحبصأف ،طقف بزحلا ىلإ نيمتنملا ىلع اهيلع لوصحلا وأ ،اههاجتp ريسلا رصتقي نأ متح يذلا ثييعبتلل ههجوتو ،ثعبلا
 ةيدئاقع نكت مل ،مهتيبلاغ كولسل اعبتو لاحلا عقاو يف اهرداوك ةيثعب نكل ،ةيثعبلp ةيصصختلا تالا±ا نم اهريغ لثم مسوت نينسلا

  :نأل نييثعبلا يقابل ةجردلا سفنب وأ ،بزحلا ديري امك
 ،حيحصلا كاردإلا دنعو ،هريغ نم رثكأ أطخلا كاردإ ىلع ةردقم كلتمي ،لاثملا ليبس ىلع يعماجلا ذاتسألاو ثحابلاو بيبطلا

 .�زيرغ مهضعب فرصتي نيذلا نيكردملا ريغ نم ،هريغ عم ةنراقملp ،أطخلا نم ًاءزج نوكي يكل هتيعفاد امتح لقتس
 تابلطتم بكاويو ،هسفن روطيل ةينهملاو ،ةيميداكألا هتايح ةريسم يف ةرمتسملا ةعباتملاو ةءارقلا ىلإ جاتحي صتخملاو ِملاعلا نألو

 تارافخلp مازتلالاو ةيبزحلا تاعامتجالا ىلإ روضحلاو بزحلا تايبدأ ةءارقل اتقو دجي ال هذه هتلاح يفو ،هصصخت لاجم يف روطتلا
 لقأ ،ىلعألا ت�وتسملا ىلإ هجردت نوكي ةجيتنلpو ،يبزحلا جردتلا يف يقرتلا ىلإ مييقتلا ريياعم دحأ اهيف روضحلا دعي يتلا تاودنلاو
  .لقألا ليصحتلا باحصأ نم هريغ نم

 نيينهملا ةرظن نع فلتخت ماع لكشب ذيفنتلاو ةرادإلا لبس ىلإ ةيدايقلا ت�وتسملا يف نييدئاقعلا نييثعبلا نييبزحلا ةرظن نإ امك
 يف ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا يفو 1986 ماع يف ذإ ،ةيريصملا امبرو ةمهملا لئاسملا يف ىتح ،نايحألا نم ريثك يف اهيلإ نييصاصتخالاو
 ايمامأ ايعافد اعضوم لغشت يتلا 32 قف ةدايق ةقرف رس نيمأ )ع،ك ( بيقنلا ناك ،الثم حلاص ةعلق ةقطنمب سداسلا قليفلا عطاق

 ديقعلا ةقرفلا يف لوألا نكرلا طباض لبق نم ةيبزحلا تاعامتجالا روضح ةلق ،ةدع ريراقت يف هتبعش ةدايق ىلإ وكشي ،عطاقلا يف
 ،ح( ديمعلا ةبعشلا رس نيمأ عفد امم ،يدئاقعلا يبزحلا لمعلا نود يناديملا يركسعلا لمعلا ىلع هدهج زيكرتو ،نيسح داؤف نكرلا

 طباض )ع،س( نكرلا ديمعلا مهنيب ةبعشلا ءاضعأ ضعب روضحبو ريرقتلا بتاك ةبعشلا وضع عم ،داؤف نكرلا ديقعلا ءاعدتسp )ق
 هنأ اقح له ،وه هيلإ هجو لاؤس لوأو ،قيقحتلا نم برتقت ةغيص يف 25 ةقرفلا دئاق ) ع،ع(نكرلا ديمعلا و قليفلا تارابختسا
  ؟ةيبزحلا تاعامتجالا ىلإ روضحلا ليلق هنإو ينهملا بناجلا ىلع زكري

 ؟روضحلا مدع ىلإ هعفدت يتلا بابسالا نع اعيرس رخآ الاؤس هل اوهجوف ،نيسلاجلا بارغتسا رÞأ يذلا ،باجيإلp داؤف ديسلا درف
 فورظ يف عطاقلا يف تاكرحلا رومأ نع الوؤسم نوكي نأ همزلت ةيركسعلا هماهم نأ ،ءاعدتسالل اديج أي² يذلا وهو لاقف

 عقوم ولو طوقس نود لوحي امب ،ةيوبعتلا �اضقلا يف هلبق نم الخدتو ،ةيعافدلا عضاوملا يف هل امئاد اكرحت بلطتي اذهو ،ةجرح برح
 ةرمل يبزح عامتجا روضح مدع امنيب ،هللا حماس ال قارعلا طوقس يف ببستيو عسوتي دق اهطوقس نأل ،ةدحاو ةاشم ةريضحل يعافد
 وه مك رشؤي هنإف ،ةروانملا يف ةيلاع ةردق ىلع دمتعأ نإو ادر ناكف .ةرمتسملا قارعلا ةريسم يف ارثؤي نل نيتيلاتتم نيترم وأ ،ةدحاو
 ىرخأ ةرابعب وأ ،تالا±ا يقp يف كلذكو يركسعلا لا±ا يف ،نيينهملا نييصاصتخالاو نييدايقلا نييبزحلا نيب ةفاسملا يف اعساو نوبلا
 هترابضإ يف تقِثُو هليصافت نإف ،ةينآلا ةلءاسملا ديقعلا بنج نإو ادر ناك كلذ عمو ،رخآ ٍداو يف نييصاصتخالاو ٍداو يف نييبزحلا نأ
 نم مغرلا ىلع ،1989 ماع برحلا دعب دعاقتلا ىلع هتلاحإ ىلإ تدهمو ،دعب اميف هل ىلعأ بصانم دانسإ نود تلاحف ةيبزحلا
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 هتمدخ لاوط نكرلاو ةدايقلا بصانم يف هحاجنو كاذنآ ةاشملا ةيولأ ةءافك صحف يف لوألا زكرملا ىلع هلوصحو ةفورعملا هتينهم
  .ديدج نم رركتت ال نأ بجي ةقيرطب ثيعبتلا �احض اوناك نيينهملاو ةينهملا نأ للدي امم ،ةيركسعلا

 ،يبزحلا لوؤسملل اقلمت لقأ "تاءانثتسا دوجو عم" ةدئاسلا مهتعيبطب يلاعلا ليهأتلا باحصأ دعي ىرخأ ةهج نمو ةهج نم اذه
 م�²وتسمب نورخآلا نويبزحلا هيلإ هجوتي يذلا ،لتقلا كولس عم اماجسنا لقأ اضيأ مهو ،ليصحتلا ىوتسم يف ىندألا وأ ،اليهÙ لقألا
 مول ردصم نونوكيسو ،نيرخآلا نييبزحلا نم م�ارقأ نع يبزحلا يدايقلا ملسلا ىلإ دوعصلا يف نورخأتيس ساسألا اذه ىلع ،ةيبزحلا
 ةحيرشلا هذه ءانبأ نم ديدعلا نإ ،رابتعالا رظنب �ذخأ ام اذإو .نيرخآلا عم ةنراقملp هتيدئاقعو ،بزحلا ةريسم عم ماجسنا مدعو
 يف درو امك اهيلع لوصحلا يف ةلضافملل اطرش يبزحلا ءامتنالا َعضُو ،ةيسارد ةثعب ىلع لوصحلا فدÈ ثعبلا بزح ىلإ اومتنا دق
 ةيفيظو ةيقرت نامض وأ ،دوجوملا يلاملا دئاعلا نم ديزيو بزحلاو ةلودلا يف ايلعلا لصافملا نم ةوطخ برقي بصنمب زوفلا وأ ،هالعأ
 جراخ لقنلاو موللا يدافت وأ ،ةننقم ت�وتسمبو ةددحم تاجرد بسح بزحلاو ةرادإلا ىلع عزوت يتلا تابهلاو مراكملا شماه ُعّسوت
 نم نيلاوملل اضيأ ةقلغم ةينمألا ةزهجألاو ةسýرلا رئاودو نيمتنملل قلغم يعماجلا سيردتلاو نييثعبلل قلغم ميلعتلا نأل ،صاصتخالا
  .نييثعبلا

 مل مهتعيبطب مهو ،مهريغ نيرخآ لثم ةيثعبلا م²ديقع نكت مل ءالؤهك نييثعب نأ اهدافم ةيقطنم ةعانق ىلإ لصن هنم لاحلا اذكهو
 ةيقطنملا اهتقيقح كردي مل ةيقطنملا ةعانقلا هذه نكل .بزحلا كولسو ركفل امامت نيصلخم ،نييثعبلا نم ديدع نم مهريغ لثم اونوكي
 ةيبلاغ ىلإ رظنلل ،صوصخلا هجو ىلع نييسايسلp عفد امم ،برحلا ءاهتنا دعب نولتحملا اهكاردإ لواحي ملو ،نآلا ىتح ددجلا نولوؤسملا
 هذه نإف كلذ عمو .هجاتن م�إ ىلع قباسلا نمزلا ثوحب زكارمو تاسسؤمو رئاود يف اولمع نإ قبس نيذلا نيصتخملاو ءاربخلا
 نيصصختم ءاملعل عراستم تفا²و نييميداكأل ةلذم ةيزاهتنا تدهش ةيقارعلا ةحاسلا نأ ذإ قلطملp اهميمعت نكمي ال تاجاتنتسا
  ."ليصحتلا يف لقألا م�ارقأ نم لقأ ةيددع ت�وتسمب مهنكل ،ليصحتلا ت�وتسم يف مهنم لقألا قوفت ،رابك طابضل ةرهاظ ةنهادمو

 بصنملا نع ةحازإلا لعف ثادحإو ،نوناقلاو بكترملا كولسلp رورملا نود ديدهتلاو شيمهتلاو ءاصقإلا مث نمو بنذلا ميمعت نإ
 لزع ،قباسلا ماظنلا �اقب م�إ ىلع تاسسؤملاو ،رئاودلا يف مهنم َّيقب يذلا ليلقلا عم لماعتلاو ،بقاوعلp ريكفتلا نود ناكملاو
 مهتيبلاغ وأ ،مهنم يقبتملا حبصأو ،ةمكارتملا م²ربخ تعاضف ا²اروطت نع مهسفنأ اولَزَعو اهعم مهلعافت فقوأو ،ةريسملا نع ديدعلا
 ىنعم نع اريثك لقي ناك نإو ،نورخآلا همهفي نأ نكمي امو ،مهنم بلطي ام نومدقي ،ةباجتسالاو ريثملا ءوضب نولمعي ،مهريغ لثم
 ،نيح دعب نكلو اهرثأ نويسايسلا كردي فوس ةربخلا رئاسخل ةفاضم ةراسخ تناكف ،ءانبلا ةداعإو ريوطتلل هميدقت نوعيطتسي ام
 دق ا�إ وأ ،موتحملا هبش نايسنلp وأ ،موتحملا توملp تعاض دق تاربخلا كلت نأ نودجيس نآلا نم بيرقلا سيل مهكاردإ دنعو
     .ناوألا توفيس اهدنع ،ركذت ةدئاف تاذ ريغ تحبصأو ،تخاش
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   يناثلا بابلا
   نمألا بارطضا

 
 

 
 اضرلا ،امهلوصح نمضي ،رخآل� رثأتيو امهنم لك رثؤي ،رارقتسالاو مدقتلا ابطق نمألاو ةيطارقميدلا نأ
 .اـهلاوحأ نع ةيرشبلا هدشنت يذلا
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 لوألا لصفلا
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 روعشلا ىوتسمل رتوتلا ضفخ يأ ،ديدهتلا نم نكمي ام لقÇ ةبتتسملا وأ ةرقتسملا هتلاح يف شيعلا ينعي حالطصا نمألا نإ
pحمسي نزاوتلا نم لوبقم ردقب لماعتلاو لمعلا ىلإ عفدي هلوصح دنع عقاو اذهو ،لاحلا نع اضرلا ديزي يذلا نانئمطال pرامثتس 
 رطؤم همظعم يف مهكولس نوكيف ،طوغضلا نم ت�وتسملا لقأ تحت ةيسيئرلا ةايحلا تاجاح نيمأتل ةحاتملا مهتقاط لج نيينعملا
pفقوتت يذلا زاجنإلا لعف قيقحتل لوقعم دادعتسا يأ ،لضفأ لبقتسمب لمألاو ت�ونعملا عافتراو ةيحضتلل دادعتسالاو لمعلل هجوتل 
 فزنتست يتلا اضرلا مدعو تتشتلاو قلقلا ىلإ عفدي هبارطضا وأ نمألp لالخإلا نأ ذإ حيحص سكعلاو .ةايحلا بناوج ضعب هيلع
 زيكرتلاو ،pرطضم هتلاح يف كولسلا نوكيف ،طوغض نم هنع جتني ام زواجتل ،نايحألا ضعب يف اهنم دوجوملا يطايتحالاو ةقاطلا لج
  .زاجنالا لعف ىلع مث نمو ءادألا ىلع ابلس سكعني امبو اليلق

 ةـيجيلخلا برحلا رثإ دالبلا مومع يف مدـ² اـم ءاـنب ةداـعإ ىلإ قارعلا ةـجاـح ىلإ هـلالخ نم برقتلا اـنلواـح اـم اذإ موهفم نمألا نإ
 ،اهرارمتـــــسال ظفاحلاو اهل دناـــــسلا وهو ،ةيلمعلا هذهل يرقفلا دومعلا هنأ دجنـــــس ،بيرختو مده ملاعم نم اهلبق امو ،"ةريخألا" ةثلاثلا

 طبتري ،لاثملا ليبـــــــــــس ىلع جراخلا نم تارامثتـــــــــــسا نورخآلا همدقي يذلا كاذو ،لخادلا يف المع نويقارعلا هلذبي يذلا دهجلا نأل
 فراصملا ددعتب كلذكو لخادلا يف اهنم عورف وأ ،تاكرشل لعاف دوجوب ءانبلا ةداعإ يأ ،ةيلمعلا هذه لوصحل معاد لكشب هذيفنت
 ،جراخلا نم يتÛ نمل لخادلا يف سانلا لبقتو قاوـــــــسألا حتفو ءاربخلا رـــــــسيتبو دالبلا مومع يف لقنتلاو لمعلا ةيرحو ،لاومألا سوؤرو
 ،تاكلتممو الاومأو اـــصاخـــشأ اهيلع ظافحلا يف هتعيبطب مهـــسي لوبقم نمأ كانه نكي مل ذإ ،ةدوجوم نوكت نأ نكمي ال يتلا اهريغو
 يف نيعمت±ا ةـحناـملا لودـلا يلثمم نأ بـناـجلا اذـه يف ظحول ذإ ،اـهلمعب لـخي يذـلا زواـجتلاو أـطخلا نع اـهلمع لاـجم يف نييقارعلا دـعبيو
 قارعلا يف ءانبلا ةداعإ هاجت ةيلاملا م²امازتلp ءافيالا نم ددرتلا ةريح يف اوعَقَو ،الثم 3004 ماع لوألا نيرــــــــــشت رهــــــــــش ةيادب ويكوط
 نيذلا هــس� حاورÇ الو تارامثتــسا وأ ،اــضورق وأ ،احنم هلاومأ فرــصب ةفزا±ا لبقي ال مهنم دحاولا نأل ،نمألا ةلاح يدرت ببــسب

 رظنلا ةهجو نم ةجاحلا تناك نإو ،نوقحم اذه مهلوبق مدع يف مهو ،نمآ ريغ برطـــــضم عمتجم يف اهبناوج ضعب ىلع نوفرـــــشيـــــس
 ناــضفخي نيذللا ،داــصتقالل ارفاو اــشاعنإو لمعلل ةبــسانم اــصرف رفوت يتلا رامعإلا ةيلمع يف عورــشلا فدÈ لاومألا ىلإ ةحلم ةيقارعلا
 ،يلاملا زوعلا طوغـــــض تحت نييقارعلا ءاقب ينعي هتيلمع يف ؤكلتلا نأ ذإ ،اـــــضيأ حيحـــــص كلذ نم سكعلاو .بارطـــــضالاو رتوتلا نم
 ىلإ مودقلا يف لاومالا سوؤر باحـــصأ ةفزاجم نود لوحيو ،اـــضرلا مدعو ناودعلاو طابحإلاو كـــشلاو ةيبلـــسلا ةيـــسفنلا تالاعفنالاو
 نكمي ،اذه انعمتجم يفو اذه نم .ا²رفو نود برخم هلثم عمتجم روطتي نأ نكمي ال ،قوسلل حوتفم داصتقا بوص َلّوََحت يذلا قارعلا
Ùدوجولا نود اهدحأ قيقحت بعــصي ،رامعإلاو ءانبلا ةداعإ رخآلا اهفرطو نمألا اهيفرط دحأ ةيرظنلا ةيحانلا نم ةلداعم دوجو ريــش 
 نمألا نوكيو ،نمألل اجتنم حيحـــــــــــصلا ءانبلا نوكي اهببـــــــــــسب ،نيفرطلا نيب ةيطبارت ةقالع كانه نأ طـــــــــــسبأ ىنعمبو ،رخآلل يلعفلا
  .لبقتسملاو هرضاحو قارعلا ةناكمو قارعلا عضو مومع ىلع اعم امهيف لصاحلا للخلا سكعنا .ءانبلا قيقحت يف ساسألا

 لعافتو ناـــــــسنإلا رود ىلإو ،يئارجإلا بناجلا ىلإ ،صاخلا ىوتـــــــسملا ىلإ هعوـــــــضوم يف انلقتنا ام اذإو ماعلا ىوتـــــــسملا ىلع اذه
 يف ذخأنلو ،رييغتلا دعب ام ينامثلا تاونـــــسلا ءاهتنا ىتح لحت مل ةلداعملا ةجيتن نإو ،اديقعت رثكأ ةلأـــــسملا نأ دجن ،ةينعملا تاطلـــــسلا

 لتكلا نم دحلp ةيدانملا م²اوـــصأ اوعمـــسُي نأ نم اهيف اوزجع ،تاونـــسلا هذه يف نويدادغبلا هـــشاع يذلا عقاولا نم ابيرق الثم اهلاح
 ىلع ذإ ،ةروكذملا ةلداعملا يفرطل لعافتلا مدع ببـــــسب ،ةماعلا تاحاـــــسلا عيمجو اهتقزأو مهتمـــــصاع عراوـــــش تقنخ يتلا ةيتيركنوكلا
 يف اهنم ديزملا بــــــصن ىلإ ةطرــــــشلا زكارمو ةيركــــــسعلا تارقملا ضعبو ،ةينمألا رئاودلا يف نوينعملا عراــــــس ،هذه مهبلاطم نم ضيقنلا
 نم فعاـــــضتو ،ةعزفملا رظانملا ةعاـــــشب نم ديزتل ،ماعلا عراـــــشلا ىلع ىتح زواجتلاو مـــــضقلا يف مهتبغر نيدكؤم عراوـــــشلا فـــــصتنم
  .ماعلا نمألا قرخ مئاعد نم اهعيمج دعت يتلا سوفنلا يف ةمقنلاو دقحلا ززعتو ،لتاقلا ماحدزالا

 اولوَُحي نأ نم اوزجع روكذملا ببـــــــــــــسلا سفنلو مهنكل ،انمأ رثكأ ةايحب عبـــــــــــــسلا تاونـــــــــــــسلا ةليط نويقارعلا ملح هاجتالا سفنبو
 ةدئاعلا مهتيرودل يئاوــــشعلا يمرلp قيرطلا حتف ىلع صاخلا سرحلا دونجو ،ةــــصاخلا ت�امحلا دارفأ رارــــصإ نود مهمالحأ سيباوكب
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 ،ماودـــلا ءاـــهتنا دـــعب تـــيبلا ىلإ ةدـــئاـــعلا مهتعومجم ىلإ اـــمبرو ،ماـــعلا ريدـــملاو م²رازو لـــيكو بـــكوم ىلإ وأ ،ماـــهملا ضعب ذـــيفنت نم
 ىلإ  ةرهملا ةامرلا ردp ،نيفلاخملا ةبقاعم ىلع رارــصالاو يئاوــشعلا يمرلا عنمب عافدلاو ةيلخادلا  يريزو تاهيجوتو رماوأل ةباجتــساكو
 ،مهلخاد يف هنوــــــــــشيعي يذلا قلقلا ةدــــــــــش اوللقيو ،رانلا ةفاثك نم اوديزيل يلــــــــــصلا ىلإ درفملا نم ةيلآلا مهقدانب يف يمرلا ةلتع رييغت
 نمألا لالتخا تارـــــــــــشؤم دحأ دعت يتلا ،مهتيناودعو مهفافختـــــــــــسا نم كلذكو ،مهلوح نم نيرخآلا فوخ تقولا تاذ يف اوعفريو
 ةلومح لقن ةرايــس نم ريذحت ةرافــص توــص ألم امدنع 2007 طابــش 15 يف لــصح ام ةلاحلا هذه ىلإ لاثم برقأو .بارطــضالاو
 نيترايــس نم نييركــسعلا ضعب لزن هرثأ ىلع ،ريــسلا يف اديدــش اماحدزأ َبَّبَــس ،ينطولا حرــسملا ةهج نم لاــضنلا عراــش ةيا� نط 1
 ةرايـــسلا ىلإ نعمتب رظنلا دنعو ،ةـــشاـــشرلا مهتحلـــسÇ نيحولم قيرطلا حتفل اهفلخ ىرخأو ةروكذملا لمحلا ةرايـــس مامأ ةدحاو تناك
 تيمحو تلقن ةيركــسع ةهج وأ رمآ ىلإ ةارتــشم ةجالث ا�أ ودبي ،نيتيركــسع نيترايــس اهــسرحت راتــشع ةجالث لمحت ا�أ نيبت ةيمحملا

Èفافختسالاو ةيناودعلل ةريثملا ةقيرطلا هذ!.  
 ،ةمحزلا ليلقتو عراوــــــــشلا ةيبايــــــــسنأ مهلؤافتب اودهمي نأ نم مالــــــــسلا ةمــــــــصاع دادغب يف مهنم نولئافتملا زجع لاونملا سفن ىلعو

 تاعاــــــس لالخ لمحلا تارايــــــس ريــــــس عنم يف رورملا رماوÇو ،ايجوزو �درف تابكرملا ريــــــس ديدحتب ةموكحلا تارارقل اريثك اوقفــــــصو
 وفظومو نويــسايــسلا فعاــض نيلئافتملا ءالؤه ةبغرل ةباجتــساكو ،اماقرأ لمحت ال يتلا ترايــسلا يقئاــسو نيفلاخملا ةبــساحمبو ،ماودلا
 تارافــصلا قلطت ،بكاوم لكــش ىلع نوكتل مهلوح نم ةيامحلا تارايــس ددع ماظنلا ظفحو نمألا نوؤــشب نوينعملا كلذكو ةلودلا
 نويركــــسع بكوملا وبــــستنم هيف بوــــصي رظنم يف ،سكاعملا هاجتإلا يف ريــــستو ،رورملا ةكرح فقوتو عراوــــشلا عطقتو ،جاعزالل ةريثملا

 مهبيوـــصتب اوحبـــصأف ،عراـــشلا يف نيبيرقلا ىلإ م²اـــسدـــسمو ،مهقدانب ةيبزح ايـــشيلم وأ ،ةيامح ةكرـــش وبـــستنم وأ ،نويندم وأ ،اوناك
  .بارطضالا ةدش نم اودازو ىضوفلا اوعاشأو ،نيلئافتملا ريغو نيلئافتملا لكل ديد² ردصم مهضعب قيعزو ،م²ارايس تارافصو

 ةـيمهأ نم مغرلا ىلع ،طقف ةرداـــــــــــــــصلا رماوألp قلعتت ال قارعلا تاـظفاـحم يقpو ،دادـغب يف نمألا ةـلكــــــــــــــشم نأ نيبتي اذـه نم
 رمآلا كلذ ،ءاوـس دح ىلع هتاعبت لمحتي اللخ دهـش يذلا ذيفنتلا ةعيبطب امنإو ،يركـسع وأ ،ينمأ رارق ةطلـس ىلعأ نم اهرودـص
 عطق ةيلمع نع تكـــــــــسي يذلا ةرازولا ليكو كلذكو .ماعلا نمألاو نطاوملا ىلع هتيعم يف لجر زواجت نع ىـــــــــضاغتي يذلا رـــــــــشابملا
 لوــــصولا ىتح ةيادبلا ذنم هتيامح دارفأ اهقلطي يتلا ةيرانلا تاقالطالا ددع نعو ،هكلــــسي يذلا قيرطلا جراخمو لخادم قلغو ريــــسلا
 رخآ ىلإ الوزن ،ماظنلل اقرخ سكاعملا هاجتالا يف هبكوم ريــــسب شعتني يذلا ريبكلا فظوملاو يــــسايــــسلا ةيلوؤــــسملا يف مهعمو .مالــــسب
 :لاوحألا عيمج يف مهعم ربكألا ةيلوؤـــسملا لمحتيو ،ماظتنp ةرداـــصلا رماوألاو تاميلعتلp مزتلي مل يذلا يدايقلا ملـــسلا يف لوؤـــسم
 نع توكـسلا مدعو بجوملا ضفرلاو دقنلاو مازتلالاو نواعتلp مهلايجأ لبقتـسم نومسريو مهدلب نمأ مهدحو نوققحي نيذلا نونطاوملا
  .لصاحلا أطخلا

 يف ةعبتملا ةيرسقلا تاءارجإلا لالخ نم اهيلع لوصحلا نكمي ال ،ةيناسنإلا تاجاحلا ملس ىلعأ يف عقت ةيسفن ةجاح نمألا نإ
 م²ايلوؤــــسم ةعيبطل نييــــسايــــسلا مهفو ،م²داق رماوأل نيينعملا ذيفنت اهــــساــــسأ ةيئاقو تاءارجإ نمو اهنم دحلp امنإو ،�ايحأ عراــــشلا
 عمتجم يف مهلبقتـــــــــسم ديدحتل ثيثحلا مهيعـــــــــسو ،ةلودلا ةزهجأ عم م�واعتو نييداعلا سانلاو نيفظوملا ةمهاـــــــــسمو ،ماظنلp مهديقتو
 نمو ينطولا ىلإ يناديملا هلاجم نم نمألا عوـضومل انـضرع يف انلقتنا ام اذإو .ماظنلاو طبـضلل مظعألا كرتـشملا مـساقلا هيف مه يطارقميد
 مظنلا روطتب تروطتو تءاــج دــق لـــــــــــــــصألا يف يهف ،ةدــيدــج تـــــــــــــــسيل يموقلا نمألا ةركف نأ اــمهراــطإ يف دــجن ،ماــعلا يموقلا مث
 ،حلطــصم رهظ ىتح ،ةينطولا ةدارإلاو ةيموقلا ةحلــصملا لثم ،اهتيهام نع ربعت تاحلطــصم تنوكت وأ ،اهعم تروطتو ةيعامتجالا
 روطت موهفم  وهو ،ةيجراخلا تاديدهتلا نم ،ا²ادقتعمو اهميقو اهيــضارأ ةيامح ىلع ةلودلا ةردق :نع ربعيل ينطولا نمألا موهفم وأ
 ةيلخادلاو ةيجراخلا تاديدهتلا نم اهحلاـصم ةيامح ىلع ةلودلل ةلماـشلا ةردقلا :نع ربعيل ةلودلا ةردق موهفم ريغتو روطتب رخآلا وه
 لودلا تزواجت ينطولا نمألا ةلكــــشم نأ نيبتي ،عارــــصلا تاهاجتاو نزاوتلا ريياعمو ،يلودلا يــــسايــــسلا عقاولا لظ يفو اذه نم .)1(
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 ت�وتـسمو ةيعامتجإلا تاكرتـشملاو ةيبعـشلا ديلاقتلاو فارعألاو ،ةيعامتجالا ةيميقلا مظنلا ثيح ،بوعـشلا ىلإ دتمتل ،تاموكحلاو
 ينطولا نمألا قرخ رداـــــــــــــــصم نإو .ةـيلخاد وأ ،ةـيجراـخ ىوق نم دـيدـهتلا ىلإ ضرعتت اـفادـهأ نوكت نأ نكمي يتلا ،اـهريغو شيعلا
 عمت±ا يف ةيديلقتلا ناـسنإلا ةايح بناوج ىلإ ،اهمادختـسp ديدهتلا وأ "يركـسعلا دـشحلا " ةوــــــــــــــــقلا مادختـــــــــــــــــسا ىدعتت ،ةلودلل
 لبـسو روطتلا َمّتح نأ دعب ،ديد² ردـصم اهفادهتـسا ينعي يذلا ،اهريغو يداـصتقالاو ينمألاو يـسفنلا هرارقتـسp ةلـصلا تاذ ،ددحملا
 ةقالع تاذ ةفلتخم ت�وتـــسمبو ،ةددعتمو ةعونتم ىرخأ ديد² رداـــصم لوخد ،ةملوعلاو مالعإلاو لاـــصتالا تاينقتو ةماعلا تاقالعلا
 ةرادإل مئاقلا ماظنلp ةقثلاو يعامتجالا لفاكتلاو صالخإلاو ةينطولp ةلـصتملا رعاـشملا ىلإ اـضيأ دتمتو .ةيـسفنلاو ةيداملا هتلاجب ةرـشابم
 ماكحإو تايقافتالا دقعو تافلاحتلا ةماقإ يعاـــــسم ىلإو .ديدهتلا نم اعون اهيف ريثأتلل يعـــــسلا دعي يذلا ،اهريغو عمت±او ةلودلا
 برحلا تايطعمل نلعملا ريغ مادختسالا ىلإ كلذكو .ديدهتلا ىلإ ايعس اهقيبطت ىلع لمعلا ينعي يذلا اهريغو ةراجتلا قنخو راصحلا
 رداــــــصم نم اردــــــصم هقفو ىلع لمعلا دعي يذلا ،اهريغو قيرطلا نع عمتجم فرح وأ ،دييÙ بــــــسك وأ ،ضفر ةغايــــــصل ةيــــــسفنلا
 رداصم ىدحإ بسحت يتلا ةدارإلا ضرف دصقب ،اهمادختسp ديدهتلا وأ ،ةيركسعلا ةوقلل مظنملا مادختسالا ىلإ ةفاضإلp .ديدهتلا
  .لصفلا اذه نيوانع يف هليصفت متيس ام اذهو .ديدهتلا
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 ينطولا نمألا موهفم
 
 لامعألا مومع لمـشي يذلا ،رـصاعملا هموهفم يأ ،ديدجتلا ىلا ةجاحلاو نمزلا تاروطت عم مءالتي يذلا هموهفم ينطولا نمألل

 ةيـــسايـــسلاو ةيركـــسعلا ةيـــساـــسألا ةيوينبلا اهحلاـــصم ةيامح دـــصقب ةلود ةيأ ،ةلودلا اÈ موقت يتلا "تاـــسايـــسلا" لاعفألاو "تاءارجالا"
 .ةلودك يلعفلا اهدوجو ،اهنم لينلا ددهي يتلا ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو

 دنع ،ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةيا� ،صوـصخلا هجو ىلع ةيكيرمألا ةدحتملا ت�الولا يف عـسوأ لكـشب همادختـسا مت حلطـصم وهو
 يتلا بورحلا عوقو يفالتو ،ةلودلا ىوتسم ىلع نمألا قيقحت ةيفيك يف ثحبي ،ةيركسعلاو ةيسايسلا تايبدألا يف يركف دهج روهظ
 نم ريثكلا تدتما ،ضرغلا اذهل سلجم ةلودلا هذه يف ئــــــــــــــشنُأ ىتح ،)2( ةيرــــــــــــــشبلاو ةيداملا نيتيحانلا نم افلكم اهعوقو حبــــــــــــــصأ
  .روكذملا ضرغلل يموقلا نمألل اسلجم نوكيل ،جراخلا يف ةعساو حلاصم كلتمت يتلا اهدودح جراخ ىلإ هتامامتها

 ال ىتح ةلماــش تاديدهتلا تحبــصأو ايموق نمألا موهفم حبــصأ ةلودلا دودح جراخ ىلإ دهجلا دتما امدنعو خيراتلا كلذ ذنمو
 ةجلاعم يف ةيلومش رثكأ مث نم وهو ،ديدهتلا رداــــــــــصم اهنم يتÙ نأ نكمي يتلا تارغثلا يــــــــــصحي نأ يف ةــــــــــصرفلا رــــــــــسيت ءرملل داكي
 ططخ ذيفنتل ةبــــــسانملا ةئيهتلا لبــــــس كلذكو ،جراخلاو لخادلا يف ةلودلا تاــــــســــــسؤمو ،عمت±ا تاطاــــــشن عيمج نمــــــضتيل ،ةيامحلا
 ةرداق "ةنمآ" ةرقتــــــسم ةايح نمؤي يذلا ىوتــــــسملpو ،ةيجراخلاو ةيلخادلا تاديدهتلا نع اديعب ،ةلودلل ةلماــــــشلا ةيمنتلا ةيجيتارتــــــسا
 ةطلــــــــسلا نيب ةيباجيإلا ةيلعافتلا ةقالعلا لثمي ىرخأ ةهج نم حبــــــــصأو .هافرلاو مدقتلل ةمزاللا هتقاطو ناــــــــسنإلا دهج ةراثتــــــــسا ىلع
  .رارقتسالا ىلع ةظفاحملل ةبسانم تاءارجإ ىلإ يضفي امبو ،عمت±او

 تــلازاــم هــتالاــجم ضعب نإــف ،هــب صاــخلا ثــحبلاو ريظنتلا لاــجم يف لذــب يذــلا دــهجلا لــك عمو يموقلا نمألا موهفم نإو اذــه
 هءاقب نأ نم مغرلا ىلع ،ةقيقدلا ةغايـــــصلا ىلع ًايـــــصع يقب يذلا ،فيرعتلp قلعتي امل ةـــــصاخ ضومغلا نم ردق اهيف وأ ،ةـــــضماغ
 نم ردقلا اذه نا الإ .)3( ةوقلا مادختــــسالو يجيتارتــــسالا ريظنتلل ،ةيركــــسعلاو ةيــــسايــــسلا بخنلل اعــــساو اــــشماه رفويو رفو اذه
 نم ريثكلا لوقع يف امولعم حبـــصأ ىتح ،نيرـــشعلا نرقلا يف همادختـــسا عاـــستاو حلطـــصملا اذه راـــشتنا نود الئاح نكي مل ضومغلا
 يـسورو يرـصمو يبروأ رخآو يكيرمأ يموق نمأ نع هل تاروـصت تزربو ،نهارلا تقولا يف نييركـسعلاو نييـسايـسلاو ملاعلا لود ةداق
 اهتمسأ ةرادإ تأــــشنأ دق رميرب ةرادإ نأ نم مغرلا ىلع ،نهارلا انتقو ىتح حــــضاو لكــــشب رولبتي مل يقارع مث نمو يدنهو يناتــــسكpو
 ىلإ ةروـشملا ميدقتو ،ةينمألا دوهجلا قيـــــــــــــــــسنت يف رـصحنت ةيلخادلا قارعلا دودح نمـض ماهم اهل تددحو ،ينطولا نمألا ةيراـشتـسم
 ًايموق سيلو ،يقارع ينطو نمأ نيوكت هاجتp تناك ةيمستلاو ماهملا نأ ودبي اهنم ،دالبلا نمأ يف رثؤت �اضقب قلعتي امل ءارزولا سلجم
 ىلع ءوـــــــضلا طيلـــــــست نم دب ال ،ءانبلا تاوطخ لامتكاو ةجاحلا مكحب رولبتيو نوكتي نأ ىلإ .قباـــــــسلا نمزلا يف ادئاـــــــس ناك امك
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 عوـــــضوملا باعيتـــــسال ئراقلا دعاـــــست نأ نكمي ،ةفلتخم رظن تاهجو نمو ،موهفملا اذهل ايـــــسايـــــسو ايميداكأ ةلوادتملا فيراعتلا ضعب
   :اهنيب ،لوقعم ردقب
 .)4( ةيبنجأ ةوق دي ىلع رهقلا رطخ نم ةمألا ةيامح :ةيناطيربلا فراعملا ةرئاد
 .)5(ءاقبلا يف هقح ظفح ىلإ اهقيرط نع عمت±ا ىعسي تافرصت يأ :رجنيسك يرنه
 يقيقحلا نمألاو ،ةنومــــــضم ةيامح لظ يف ةيــــــسايــــــسلا وأ ،ةيعامتجالا وأ ،ةيداــــــصتقالا اهنم ءاوــــــس ةيمنتلاو روطتلا :ارامنكم تربور
   .)6(اهتهجاومو ا²اردق فلتخم دد² يتلا رداصملل ةقيمعلا اهتفرعم نم عبني ،هرظن ةهجو نم ةلودلل
 اÈ نكمتت يتلا ةردقلا هيف ىري ذإ ،عقاولا ىلإ برقألا وه ،نيـــــــسح �ركز روتكدلا فيرعت نإف ،اهتحـــــــش ىلع يهف :ةيبرعلا فيراعتلا
 اهدد² يتلا رداـصملا ةهجاوم يف تالا±ا ىتـش يف ،ةيركـسعلاو ةيداـصتقالا ةيجراخلاو ةيلخادلا ا²وق رداـصم قالطنا نيمÙ نم ةلودلا

  .)7( لبقتسملاو رضاحلا يف ،ىوقلا كلتل نمؤملا رارمتسالا عم برحلا يفو ملسلا يف ،جراخلاو لخادلا يف
 :يه اداعبأ يموقلا نمألل نأ نيبت اهركذ متي مل اهريغ ىرخأو ةروكذملا فيراعتلا نإ

  .يسايسلا ةلودلا نايك ةيامح :يسايسلا دعبلا
    .هافرلاو مدقتلا لجأ نم "بعشلا" عمت±ا تاجاح نيمÙو ةلودلا نايك ةموميدل ةيتاوم فورظ نيمÙ :يداصتقالا دعبلا
 هل ءالولاو نطولp مهطابترا نم ززعي يذلا ىوتــــــــــــــسملpو نينطاوملل يــــــــــــــسفنلاو يداملا نمألا تامزلتــــــــــــــسم ريفوت :يعامتجالا دعبلا
 ديلاقتلاو ميقلا ىلع ظفاحيو ،رقتـسملا نمآلا نطولا ءانبل لمعلا يف مهـصالخإ نم ديزيو ،يعامتجالا مهكـسامت يوقيو ،هيلإ ءامتنالاو
  .ةنسحلا تاداعلاو ةليبنلا تادقتعملاو ،ةيباجيإلا
   .ةيحصلا ةيحانلا نم لضفأ ةايح هيف رفوتتو ،ثولتلا تاببسم هيف لقت ،ميلس يئيب عضول ةبسانملا ءاوجألا ةئي² :يئيبلا دعبلا

 :يه زئاكر ةدع ىلع زكتري وأ سسأتي ،يموقلاو ينطولا هيقشب نمألا نأ اضيأ تافيرعتلا كلت نيبتو
 فنــــــــــصت  نأ نكمي ،ةيلخادو ةيجراخ تاهجوت نم يرجيــــــــــس ام راعــــــــــشتــــــــــساو ،يرجي ام ليلحت ىلع ةردقلا :تاديدهتلا كاردإ .1

  .تاديد²
     .عمت±ا رارقتسا نيمÙو تاقالعلا نيتمتو ةلودلا ةوق ةمادإل ةبسانم ةردق :ةيومنت ةيجيتارتسا عضو .2
3. Ùيلخاد نمأو ةطرــــــــــش" ةيلخاد ةينمأ ةردقو ،ةيجراخلا تاديدهتلا لوــــــــــصح نود لوحت ،ةيفاك ةيركــــــــــسع ةردق :فاك عدر نيم" 

 .ةيجراخلا تاديدهتلا ذافنل لا±ا حسفت يتلا ةيلخادلا تاديدهتلا ةحفاكمل يفكت
 �درط اهتيلعاف دعاــــصتت يتلا ،ةلمتحملا تاديدهتلا عم لماعتلل ةمزاللا تاءارجإلاو ططخلا عــــضو :تاديدهتلا لوــــصحل بــــسحتلا .4

 .تاديدهتلا  يأ ا²دح دعاصت عم
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 يقارعلا ينطولا نمألا
 

 :نيتمهم نيتلأسم نع ثدحتلا نم دبال ،يقارع ينطو نمأ نع ثدحتلا دنع
 يبرعلا يموقلا نمألا عقاو :ىلوألا ةلأسملا .1

 ىتح لا±ا اذه يف دهعلا يثيدح برعلا نأ لوقلا نكمي هلاجم يفو ،2003 ماع ىتح هنم ًاءزج يقارعلا ينطولا نمألا دعي يذلا
 ىتح هددـــصب حـــضاو موهفم ىلع قفتت مل ،يـــضاملا نرقلا تانيعبـــس فـــصتنم هعوـــضوم لوانت يف تأدب يتلا تاـــساردلاو ثاحبألا نإ
 نع تثدحت هنم الدبو ،نمألا حلطـــصم نع هيونت يأ اهقاثيم يف دِرَي مل 1945 ماع تئـــشنُأ يتلا ةيبرعلا ةعماجلا نإ امك .اذه انموي
 مل ةيبرعلا ةعماجلا يأ ا�أ ذإ ،"ايلمع قبطي مل يذلاو" ةعماجلا يف وـــــــــــضع ةلود ةيأ ىلع عقي ناودع يأ دـــــــــــض ،يعامجلا نامـــــــــــضلا
 اـهيف تـناـك ،ةرم نم رثكأ هريفوت نع ةزجاـع تدـبو ،لوقعم يبرع ينمأ عقاو ضرف ىلع رداـق لـكــــــــــــــشب هريفوت ةـقيقحلا يف عطتــــــــــــــست
 لخدتلاو ،قارعلل2003  ماع فلاحتلا تاوق لالتحاو ،تيوكلل مادـص ةموكح وزغ ةيلمع يف لـصح امك ،هدوجول ةمهم ةجاحلا
 يف ةدقعنملا ا²رود يف الإ ،يبرعلا يموقلا نمألا عوـــــضوم لوانت يف عرـــــشَت مل ا�إ امك .خيراتلا كلذ دعب ةيلخادلا هنؤـــــش يف لـــــصاحلا
 امك ةجاحلا يبلت ال يأ ةيتاوم ريغ ةـــساردلا هذه تءاج ،رهـــشأ ةتـــس لالخ هنع ةـــسارد ءارجإ اهيف تبلط يتلا ،1992 ماع لوليأ
 مامأ ةلثام ةبوعــــــــصلا يه مك نيبتي ،ه�دأ يف نيبم امك ةيلخادو ةيجراخ ىرخأ لماوع عم تعــــــــضو ام اذإ لماوع هذهو ،لومأم وه
  :لثم طيحملا ىلإ جيلخلا نم دتمملا مهملاعل يموق نمأ نيوكت يف برعلا ينامأ قيقحت
 ةمأ لصألا يف برعلا نأل ،يبرعلا دهجلا ةدحو ززعي يبرعلا يموقلا نمألل حضاو موهفم دوجوب حمست ال يتلا :ةيلودلا فورظلا
 نم ددعو ،ةلوهسب ا²راثتسا نكمي رتوتلا رؤب نم ددع اهيف لود ىلإ ،ةقطنملا ماكح نوينامثعلا اهيف رسخ ةيملاع برح رثإ تمسُق
 ،ةطاسبب اهنيب فيلوتلا نكمي ال يتلا حلاصملا نم ليلقلا ريغ اهيفو ،اهنم لوخدلا لهسي برحلا اوبسك نيذلا رابكلا نيب ذوفن قطانم
 يتلا ممألا يقp يهاضت نأ نكمي ةمأ برعلا ضو� يف هدوجو مهسي يبرع يموق نمأ قيقحت نود لوحتسو تلاح فورظ يهو
 موهفملا ةدايس نود لوحت ،ميلاقأو قطانمو لودل يلحم نمأل تادرفم كانه نوكيس اهنم الدبو ،ضوهنلاو روطتلا نمز اهعم شيعت
 دهجلا يف احضاو اموهفم اذه ناكو ،ديعب وأ ،بيرق نم كلذ دمعتت نأ نود هلوصح نم دضلp فقتو ،يبرعلا نمألل لماشلا
   .مهدودحل ةيذاحملا لودلا ضعبو ليئارسإ عم ةمئادلا هبش م²اعارص نم فقوملاو ةيركسعلا م²وقو برعلا عضو عم لماعتلا يف يلودلا
 يعت ا�أ ذإ .يبرعلا حلاـــــــــصلل اهعم ىوقلا نازيم ليدعت ،ايلود ةموعدملا "ليئارـــــــــسإ" ةذفنتملا اهفارطأ لبقت ال يتلا :ةيميلقألا فورظلا
 يف اهعيراـــــــشم ىلع رثؤي امب ،ايعامتجاو اينقتو ايملع ةوقلp مهعتمتو مهروطت ىلإ يـــــــضفيـــــــس لماـــــــش يموق نمÇ برعلا عتمت نأ امامت
  .ةوقلp اهئاقب رارمتساو اهطورشو اهتنميه ضرف
 ،يعامجلا يبرعلا دوجولا معد ىلع رداق ،يموق نمأ ةغايــصل ةيتاذلا ةيبرعلا ةيموكحلا تادادعتــسالا اهيف بيغت يتلا :ةيلحملا فورظلا
 مظن ةعيبط ببــــسبو ،ةيبرعلا ةقطنملا مومع يف مكحلا نوريدي نيذلا نييــــسايــــسلا نإ ذإ .ةدرفتملا ةيتاذلا ةوقلp روعــــشلا باــــسح ىلع
 دـيدـعلا حبــــــــــــــصأ مث نمو ،اـينمأ مهل م²اـعمتجم معدـب نيقثاو ريغ ،اـينمأ نيقلق معألا يف نونوكي ،ةـيطارقميد ريغ اـهتيبلاـغ يتلا مهمكح
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 مهدلب نمأ طبر هيف نولواحي ،هاجتا نم رثكأ نيب اوعزوت هنم الدبو ،ةيبرعلا ةقطنملاو مهلودل يموق نمأ ةغايــــص ىلع نيرداق ريغ مهنم
  .نايحألا بلغأ يف اهنع ةديعبو ةقطنملا جراخ نم ىرخأ نادلبل يموقلا نمألp يموقلا
 اـماـكح برعلا كاردإ نود نهارلا اـنتقو يف لوحيو ةدـع نورق ذـنم َلاـح ،ةـيبرعلا ةـقطنملا مومع يف دـئاـــــــــــــــسلا :يراـــــــــــــــضحلا فلختلا
 مهرــــــــــــضاحل ارارقتــــــــــــساو عيمجلل ًةوق ،هداجيإل اهاده ىلع ريــــــــــــسلا ضرتفي يتلا لولحلا ةعيبطلو ،يموقلا مهنمأ لكاــــــــــــشمل نيموكحمو
  .مهلبقتسمو

 ابلس رثأ مث نمو .)8( نآلا ىتح ،يبرعلا يـموقلا نـمألا موهفمل ةددحم ةغايص نع اديعب برعلا ،يبلسلا اهلعافت ىقبأ ،لماوع ا�إ
 نمألا تاموقم طسبأ دوجو نع منت ال غيصب ،اهثادحÇ رثأتيو ،اهيف هثادحأ رثؤت يتلا ةمألا هذه نم ًاءزج دعي يذلا قارعلا ىلع
 .يموقلا

 ةينمألاو ةيسايسلا قارعلا فورظ :ةيناثلا ةلأسملا .2
 يتلا ىلوألا ةرتفلا ماكح لواح ،نيضقانتم نيهاجتp مكحلل نيماظنو ،نيتفلتخم نيتينمز نيترتفب ايلحرم قلعتت يتلا فورظلا هذه

 يـف يكارتشالا  يبرعلا ثعبلا بزح ةفسلف نم لصألp ةدمتسم يقارع يموق نمأل ةنيصر سسأ ةغايص رييغتلاو لالتحالا تقبس
 ايعس ماكحلا ىلع اÈالقناو ريهامجلا ةروث نم ةدحولل ه�ؤر يف لقتنا ىتح ،ناك نمث يÇ اهديحوت ىلإ يعسلا ثيح ،ةمألا ةدحو
 امك ،يبرعلاو يميلقإلا طيحملا نمأو هنمÇ تلـخأ نإو ديـحوتلا ةيلمع يـف ةوقلا مادختسا ىلإ ،ةدحوملا ةمألل ثاعبنا ةدعاق سيسأتل

 مظنملا مادختسالا ثيح ،ةمألا ةدايق يف ةيطلستلا ةيسفنلا نيسح مادص صئاصخ نمو .قارعلا ىلإ همضو تيوكلا وزغ يف لصح
 ،اهقيقحت بولطملا فادهألا ىلإ الوصو ءاقدصألاو ءادعألا عم لماعتلا يف ةليسولا ريربتل ةياغلا دامتعا عم ،فادهألا قيقحت يف ةوقلل
 ْتضَرَع يتلا تيوكلا نم باحسنالل عطاقلا ضفرلا ةلأسم يف لصح امك ،طيحملا سفن يف ريغلا فادهأ عم ةقفاوتم نكت مل نإو
 .نينسلا نم ةلبقم تارشعل هقتر بعصي ىوتسمب عدصتلا ىلإ ةيبرعلا ةقطنملا لود عيمج نمأ

 ،يجراخلاو يلخادلا هرادج يف ةرغث نم رثكأ تحتفو ،يقارعلا ينطولا نمألp لالخإلا ىـلإ تدأ ،ايلمع ةميلس ريغ سسأ ا�إ
  .ايلمع ينطولا هنمأ ةيامح ىلع رداق ريغ ايسايس اماظن هت�أو ،ةلوهسب تاديدهتلا اهنم ْتذَفَـن ةعسلا نم ىوتسمبو

 مكاحلا ىطخ نإو ،يقارع يموق نمأ ةغيص وأ ،موهفم نيوكت هاجتÊ ةوطخ ةيأ ،رييغتلا تبقعأ يتلا ةرتفلا ماكح ُطخي مل امك
 اميظنت اهل عضوو ،قباسلا يف ًاضراعم ًايسايس ،ينطولا نمألا ةيراشتسم سأر ىلع نيع ذإ ،لا±ا اذه يف ةمهم ةوطخ رميرب يندملا
 نييميلعت نيراشتسمك اولمع نييكيرمأ ءاربخ مدقتساو ،pروأو اكيرمأ يف تارودل نيفظومو اطابض لسرأو ،قارعلا مئالي هنأ دقتعي
 مويو ،اÈ ةناعتسالاو اهمضهل نييسايسلا ىدل دادعتسا كانه نكي مل ةبعص لاقتنا فورظ يف تدجو ةيراشتسم اهنكل ،نييقارعلل
      .ا�وؤش ةرادإل ليكو فيلكتب تفتكاو ،هنع اليدب نيعت ملو ةيقارعلا ةموكحلا هل ددجت مل ،روكذملا اهسيئر لمع دقع ىهتنا

 تمستا لوحتو لاقتنا لحارمب رمت كلذك تلازامو ترم دق دالبلا نأ ىلإ دوعي ،يموق نمأ ةغايص لاجم يف ةموكحلا مدقت مدع نإ
 تالخدتل اهعيراصم ىلع باوبألا حاتفناو .اهنيمÙ بولطملا ةيبزحلا تابغرلp ،اهقيقحت ىلإ نيعاسلا ةينطولا فادهألا لخادتب

 ؤكلت لوصحو ،ةمهم تاسسؤمو رئاود تيغلأ نأ دعب ،راعشتسالاو ليلحتلا ةزهجأ بايغ كلذكو .اهتمواقم بعصي ةرثؤم ةيجراخ
  .اهضيوعت لهسلا نم سيل ،اضيأ ةمهم ىرخأ رئاود ليكشت عوضومب

 ةلودلا ةرادإ ةيلوؤسم اولمحت نيذلا نييسايسلا نم ددع ىدل ةيركسعلاو ةينمألا ةفرعملا ةحش عم تناك لماوع وأ لحارم كلت
 مءالتي ،يقارع ينطو نمأل ةلعاف سسأ نيوكتل رييغتلا دعب تسسÙ يتلا دوهجلا ليطعت لماوع نيب نم ،ةبعص فورظ يف عمت±او
    .ةيلودلا تاهجوتلاو حاتفنالا عم مجسنيو ،دالبلا يف اهقيقحت بولطملا ةيطارقميدلا تاهجوت عم

          



 122 

  يقارعلا ينطولا نمألا عقاو
 

 ،ةماعلا هحمالم ةغايص مث نمو يقارعلا ينطولا نمألا موهفم ديدحت نم ىلوألا هتوطخ يف أدبي قارعلا يف ينطو نمأ ءانب نإ
 اينآ كرحتلا ةنورمو هل ةيسيئرلا تازكترملا نيمأتل ةحاتملا ام²ايناكمإو عمت±او ةلودلل ةماعلا تاردقلا دشح لمشت ةقحال تاوطخو
 ىتح نكمتت مل ،رييغتلا دعب امل تاونس ينامث رورم نم مغرلا ىلع ةيقارعلا ةلودلا نأ اÈ ذخألا نيبي ةيملع  ةقيقح ا�إ .ايلبقتسمو
 وه امك عمت±او ةلودلل ةمزاللا ةيامحلا نيمÙ يف هيلع سيسأتلا نكمي ،يقارعلا ينطولا نمألل ملاعملا حضاو موهفم ديدحت نم نآلا
 لماوع ببسب ،ةحاتملا ةماعلا تاردقلا دشح ىلإ اهلهؤي ،ةيلاحلا قارعلا ةجاحو مجسني هل رود ليعفت نم نكمتت ملو ،ضورفم
  :اهنيب كلذ نود تلاح
 نوكلمي ال اـ²داـق ةـيبلاـغو ،هـعم اـÈراـجت يف ةـثيدـح تـناـك مكحلا ىلإ تـلــــــــــــــصو يتلا بازحألا مومع نأ ذإ :ةـيبزحلا ةـبرجتلا ةـثادـح .1

 تالخدتلا بp ءاقبإ يف الثم تمهــــــــــسأ صقنلا اذه ببــــــــــسبو ،ينطولا نمألا عوــــــــــضوم كاردإل يفاولا روــــــــــصتلاو ةيفاكلا ةربخلا
 نيذلا 2010 ماع تpاختنإ يف نيزئافلا عيمج كولــــس يف احــــضاو ناك رمأ اذهو ،ينطولا نمألا أدبمب لخي امبو ،احوتفم ةيجراخلا
 يف م�أكو ،رهــــــــشأ ةعــــــــستل مهدحأ ةــــــــسýرب ةموكحلا ليكــــــــشت مهيلع بعــــــــص موي ،مهتمزأ لحل يميلقالا طيحملا ىلإ مهلج َهجوت
 عيمجبو رميرب دعب ام ةبقاعتملا ةيقارعلا تاموكحلا نإف مومعلا هجو ىلعو .لخدتلا اذه رارمتـــسا ىلع عجـــش نم مه اذه مهاعـــسم
 نود لاح امم ،ةحـضاو ريغ ةينطولا حلاـصملاو ،الوهجم ةيجراخلا تاقالعلا شماه تقبأ دق ،اهيف تكراـش يتلا ةيـسايـسلا ت�وكملا
 .مئالم يقارع ينطو نمأل ةغايص ةيأ ليعفت

 نمزلا نم ىلوألا سمخلا تاونسلل عمت±او ةلودلا ىلع رطيس يذلا يئادعلا يفئاطلا لاعفنالا ةدش عم :ةروشملا تاهاجتا فرح .2
 ذخاو ،ةفرحم ىتح وأ ،ةصق� ةيراشتسملا لبق نم ينطولا نمألا لاجم يف مدقت يتلا ةروشملا تلعج ،اهدعب امل ةدتمملا ه�اقبو ،يلاحلا
 داركألاو ةنسلل ةصح اهيف تناك ،قفاوتلا ةسايس ءوض ىلعو ةيادبلا يف هماسقأ يف نأ ذإ ،نايحألا ضعب يف فيعض اÈ لباقملا
 يفئاطلا لزعلا ةرتف لالخ ةيراشتسملا يف يدرك فظوم ىلع بعص اهببسبو ،ةمهملا تاسسؤملاو رئاودلا يقp لثم ةعيشلاو
 فطاعت ىلإ دوعي ،يقارعلا ينطولا نمألل لمتحم ديد² نع بتكي وأ ملكتي نأ ،الثم ليلقب اهدعب امو "2007 – 2005"
 نع هريغ بتك نإو ،ايكرت ىلا ةيذاحملا ةيقارعلا لابجلا يف يكرتلا يناتسدركلا لامعلا بزح يلتاقم عم "يعيبط" يقارع يدرك يبعش
 قلعتي ام ىلع هميمعت نكمي ،يدركلا راشتسملا ىلع قبطني امو ،هتشقانم بنجتل ةضراعم بوتكملا ريرقتلا دجيسف ،عوضوملا
 يف اهل معاد ىلإ ةيقارعلا ةيفئاطلا ةيوهلا تدتما نأ دعب ،ينسلا رخآلاو يعيشلا ىلإ ةبسنلp ،يدوعسلا يناريإلا لخدتلا تاديدهتب
 ةنسلا ضعب تقولا سفن يفو ،مهتيعيشب سم ابلس ناريإ نع ملكتلا نأ ةعيشلا ضعب ىري يسفنلا دادتمالا اذه ببسبو ،جراخلا
 لخم لكشب تداز ىتح تاديدهتلا عم حيحصلا لماعتلا نود امهالك لاحف ،مهتينسب سم ةيدوعسلا نم دضلp ملكتلا نأ ىري
pو ،ينطولا نمألpكاذنآ ةيقارعلا ةموكحلا تايناكمإ قوفي هحالصإ ت.  

 بنجتب اهبناوج ضعب يف تزاتما رييغتلا دعب قارعلا يف ةمكاحلا ةيسايسلا ةيصخشلا ةعيبط نإ :ةÈا±ا مدعو ةيضرتلا تاهجوت .3
 يرارطضالا لوبقلا كولس فقاوملا ضعب يف ترهظأ صئاصخ يهو ،ةهجاوملا ةمزÇ روعشلا لاح يف ةيضرتلا ىلا ليملاو ةÈا±ا
 هاجتÊ عفدلا يف تببست مث نمو .ةسفانملا باسح ىلع يضاغتلاو ،ةنامألا باسح ىلع ةpاحملاو ،ةماعلا ةحلصملا باسح ىلع
 نود كلذكو ،يقارعلا ينطولا نمألل ددحم موهفمب مازتلالا نود ةلوليحلp مهسأ امم  ،ينطولا نمألا ةيضق اهنيب �اضقلا لك سييست
 تاهجلا يف ضعبلا هنع ىضري ال يذلا هاجتالا ريغ يف تءاج ام اذإ ،ةيراشتسملا اهمدقت يتلا تاراشتسالا نم ددعب مازتلالا
  .عيمجلا يضرت ال نأ يعيبطلا نمو ،ةينعملا
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 قارعلا رضاح ىلع هتاريثÙ باسحو ،ينطولا نمألا ةيمهأ كردي ال يقارعلا عمت±ا مومع نإ :ريثأتلا باسحو ةيمهألا كاردإ مدع .4
 فوفرلا ىلع هكرتو عوضوملا لامهإ يف ببست نينمزلا وأ ،نيتلحرملل ءادألاو ةرادالا بناوج يف لصاحلا للخلا نإ امك ،هلبقتسمو
 ةينمألا ماهملا عيزوت ةدحو يف للخ دوجو ىلإ ةينهملا بناوجلا يف فلختلا ىدأ ىرخأ ةهج نمو ةهج نم اذه ،نوكرم هبش
 ماهم الثم ينطولا تارباخملا زاهج ىلإ ةيادبلا يف لكوأ ذإ ،ينطولا نمألا نيوكتل مزاللا دهجلا دشح زئاكر ىدحإك ةيرابختسالاو
 ماع نمأو اهلثم �اضق ةيلخادلا نوؤشلا ةيريدملو ،باهرالا ةعباتمب قلعتت ماهم عافدلا تارابختسا ىلإو ،ىلوأ ةيقبسأ ناريÊ قلعتت
 تناكف .ملاعملا حضاو ينطو نمأل ةنيتم ةزيكر نوكت نأ ىلع ةرصاق تحبصأ ،طابترالp كشلاو ءادألا فعضو ؤكلتلا عم هذهو
 وه امك عقاولا ضرأ ىلع هقيقحتل حاتملا دهجلا دشح نود ةلوليحلاو ينطو نمأ موهفم ديدحت ريخÙ يف ةنماضتم تمهسأ لماوع
           .بولطم
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 يقارعلا ينطولا نمألا لبقتسم
 

 ايلود اهقيقحت لمؤملا هتيطارقميدو ،ديدجلا يسايسلا هعضو عم مءالتي ،يقارعلا ينطولا نمألا ةيضق يف ريبك دهج فيظوت مت دقل
 ،ريثأتلا لماوع نم ديدعب اهلبقتسم نوهرم عاسم اهنكل ،ةقاعإلا لماوع نم مغرلا ىلع ريوطتلل ةدوجوم يعاسملا تلاز امو ،ايبعشو
 طبترت يصصخت ىحنم دحاو لكل ماسقأ ةدع نم نوكتي ينطو نمأ ةيراشتسمل ميظنت ليكشت متو ،يسايسلا لماعلا اهمهأ وأ ،اهنيب
pوأ ،هيف كوكشم نهارلا تقولا يف هعفن نكل ،عفانلا حيحصلا وه اذهو ،ءارزولا سلجم سيئر ىلإ ةراشتسا مدقي يذلا راشتسمل 
 ةينعملا تاسسؤملا كاردإ ىدمب لصألا يف ةنوهرم ةراشتسا ا�أل ،هذاختال ايلعلا لصافملp رارقلا ذاختا يف اهريثÙ ىلع مزجلا بعصي
pةعباتملاو ةساردلا دوهج ةيطغتل �دام ،زاهجلا اذه معد يف لصافملا كلت ةيدج ىدمبو ،روسيم ريغ وه اكاردإ ،اهتيمهأل ةلودل 
 ةلودلا ريغت نأ دعب الإ ةروسيم ريغ ىقبتس امهالكو ،ةروسيم ريغ ىرخألا يه ةيدج ،زاجنإلp روعشلا زيزعتل �ونعمو ،كرحتلاو
  .زايحنالاو فرطتلا نع ةديعب ةيقارع ةينطو سسأ ىلع هدعاوق ءاسرإ ةيمهأ كردتو ، ينطولا نمألا ىلإ ةيرابتعالا ةرظنلا ا²زهجأو

 ةسايسلا تاروطتب ةنوهرم هتيلعاف تتp عيضاوملا يقp نم هريغ لثم ،يقارعلا ينطولا نمألا عوضوم نأ ىلإ ريشأتلا نكمي اذه نم
  ؟يقارع ينطو نمأ قـيقحت ةيناكمإ نـع يرهوج لاؤس حرط ىلإ عفدي انه اهنهرو ،اهتلاحو

  :قرتخم هنإ يأ ،ْنَمؤُم ريغ ينطولا ىوتسملا ىلع وـه عمتجمك قارعلا نأ ىلع ديكأتلا هيلع ةباجإلا بلطتت ٌلاؤس
 تادادتماو يميلقإلا طيحملا نم ،اهرداصم تعستا يتلا تاديدهتلاو اهلوصح تاهجوت ترثك يتلا تالخدتلا ثيح .ايجراخ .1

 ،بيرقلا راجلا نم تددعت يتلا يطارقميدلا ءانبلا ةداعإ ةيلمعل يدمعلا لاشفإلا �اونو ةديعبو ةبيرق لود نم ،تخسرت يتلا ذوفنلا
  .ينطولا هنمأل اقرخ فنصت يتلا تاديدهتلا ذافنل احوتفم اعمتجم قارعلا لعج امم

 جراخلا اهيف قباستو عراصت ةقالع ،ريغلا عم بازحألاو لتكلا تاقالع اهببسب تنوكت يتلا ةيلخادلا تاعدصتلا ثيح .ايلخاد .2
 ةداق ديقت ةيميق ريياعم الو ،بازحألل ًاينطو نوناق ال ذإ ،دوجوم ريغ ينوناقلاو يقالخألا عدرلا اهيفو ،نلعم لكشب قوعمو معاد
 .ينطولا نمألp ةلخملا تاديدهتلا ذافنل ةديج ًاصرف تأيه ةيبلس ٌلماوع ،بازحألا دعاوقو

 نأ ةرداق ةيبلسلا ةيلاعفنالا تانحشلا ءاقبو لازعنالاو ةلزعلا د�دزاو ،ايبعش ءانبلا ةداعإ عم لعافتلا نع ماجحإلا ثيح .ايبعش .3
 رسخف ،يرجي ام ىلع ةجرفلا فقوم يف نييقارعلا ةيبلاغ تقبأ نأ دعب ،ينطولا نمألp لخت يتلا تاديدهتلا مامأ تارغث حتفت
  .لعافلا هدوجو حلاصل ايباجيإ هلخدت نوكي نأ نكمي ناك ،اريبك ادهج ينطولا نمألا

 فعضأ عم ةنراقملp ،2010 ماع ةيا� ىتح ةيزهاجلا لامتكا مدعل ،دودحلا نع عافدلل ةيركسعلا ةردقلا ةيافك مدع .�ركسع .4
 ةيلاتقلا تايلاعفلا ءاهتنا دعوم ثيح 2010 بآ رهش ةيا� يقارعلا شيجلا ناكرأ سيئر انمض هيلإ هون مييقت اذهو .قارعلا ناريج
 نل ةيقارعلا تاوقلا ةيزهاج نأ هل حيرصتب راشأ امدنع ،افلأ نيسمخ براقي ام الإ اهنم ةلتاقملا تاوقلا ةيبلاغ باحسناو ةيكيرمألا
 ،ةيركسعلا تاوقلا ةيزهاج لوح نييموكحلا نيلوؤسملا يقp تاحيرصتو مجسني مل نإو هيونت وهو ،2020 ماع لبق لمتكت
 .ةيزهاجلا عوضومل مييقتلا بناوج يف رابتعالا رظنب ذخؤي نأ دبال لاح عقاو نع ربعي هنإ الإ ،رارقتسالاو نمألا ضرف ىلع ا²اردقو
 ءاقبÊ قارعلا دودح نم نيبيرقلا يرغي لازامو ىرغأ ةرتفلا هذه يف ةيقارعلا ةحلسملا تاوقلا فعض نأ ىلإ لوقلا ردجي انهو
 .الثام ينطولا هنمأل م²اديد²

 قيقحت ىلع ةرداق ريغ هيف تحبصأ ىوتسمل ،أطخلا يف عوقولل دادعتساو ،ةشاشهلp تمستا ةطرشلا ةزهجأل ةيلكيه .�وطرش .5
 نيعبس براقي ام جارخإ نم مغرلا ىـلع تيقبو ،ضورفم وه امك اريثك ترشتنا يتلا ةميرجلا تاهاجتا نم عمتجملل ةينمألا ةيامحلا
 تpاصع �اقبو داسفلا نم ٌردق اهيف ،)9( ةريخألا عبرالا تاونسلا يف ةمظنم ريهطت ةيلمع يف ،ا²اليكشت نم بستنم فلأ
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 يبلي نأ نكمي ال يوطرش ينمأ زاهجل لاح عقاو اذهو ،ةرثؤم ةيبنجأ تارباخمو ،ةذف� ةيسايس بازحÇ تاطابترا اهيبستنم ضعبلو
 .بولطم وه امك ينطولا نمألا تابلطتم

 نأ ىلع ديكأتلا ،هالعأ درو ام ىلإ ةفاضإلp هيلع ةباجإلا بلطتت ،ينطو نمأ قيقحت ةيناكمإ نع قباسلا لاؤسلا ىلإ ةدوعلpو
 يهو ،ههافرو عمت±ا ةدحوو رارقتسالاو اهدوجو ةيامحل اهماظنو ةلودلا ةزهجأ ىدل ةردق رفوت ينعت هتيلعاف وأ ،لوقعم ردقب هدوجو
 ثدحت يتلا ،اÈ ةلصلا تاذ ةيلخادلا لكاشملا ضعب لحو اهنيمأتل ةحاتملا قارعلا ةيناكمإ جراخو ،رضاحلا تقولا يف ةرسيتم ريغ ةردق

 ،زكرملاو ناتسدرك ميلقإ نيب ةيلارديفلا ةقالعلا لاجم يف ةصاخ ،ينطولا هنمأل ةماعلا تاديدهتلا راطإ نمض ،البقتسم ثدحتسو ايلاح
  .عيمجلا يضرت لولحل مهافت ىلإ اهددصب فارطألا لصت مل يتلا اهيلع فلتخملا قطانملاو كوكرك ةلأسمو

 رفوت نود اهئارجإ ةرورض ىلع عيمجلا قفتا تاليدعت تمزلتساو ةمزأ نم رثكأ يف دالبلا تعضو يتلا ةيروتسدلا تالاكشإلاو
 ٌطرش ،هئارجإ ىلع تاظفاحم ثالث يثلث ةعنامم مدع طرش اهنيب كلذ نود لوحت روتسدلا يف تعضو ًادويق نأل ،ليدعتلا ةيناكمإ

  .تاليدعت ةيأ لوصح مامأ تابقع عضيس
 فرطلا ىدل ةبغر دوجو مدعو يتيوكلا فرطلا دنع اهلحل �اونلا رفوتت مل يتلا تيوكلا عم ةقلاعلا لكاشملا لاجم يف كلذكو

  .لالتحالاو وزغلا تpوقع ببسب تضرف يتلا لولحلا لوبق يف يقارعلا
  .نيسيئرلا نيبهذملا ةالغ هيف فرطتلا ىرجم يف عراستي يذلا يسايسلا نيدتلاو رقفلاو ةيمألاو داسفلا مث نمو
 .قارعلا اهنم ً�أ كسمي ال يتلا ،ةرثؤملا قاروالا نم ددعب كسمت يتلا ايكرت اهردصم نم نمزلا مداقتب حشت يتلا هايملا مث نمو
 رثكأ قارعلا يف وهو ،هتادادتما قمعو هميهافم نيابتل ،دقعمو كئاش عوضوم هتعيبطب ينطولا نمألا عوضوم نأ لوقلا ةصالخ

 ،ةصق� تلكشت يتلا ،ةينمألا ةزهجألاو شيجلا يريغتمب قلعتي امل 9/4/2003 يف امامت تهتنا دق ةيساسألا هزئاكر ضعب نأل ،اديقعت
 انكر دعت يتلا ةيطارقميدلا نألو ،ينطولا نمألp ةلخملا تاديدهتلا نيب نـم نايحألا ضعب يف اهلاح لعج امم ءاطخألا اهلاجم يف ترثك
 حيحص ريغ ناك الوحت ،اهيلإ لوحتي نأ قارعلل ديرأ يتلا ،ةيبرغلا تاعمت±ا يف هقيقحتل ادعاسم الماع وأ ،ينطولا نمألا ناكرأ نم
 ةفلاخملا لاعفأ باكترا ةد�ز ىلإ دهمو ،ةيطارقميدلل ةميلسلا سسألp لخأ ،سانلا نيب اتلفنم اكولس تنوك ةيسفن ةمدص يف ببست
  .ينطولا نمألل اددهمو ادئاس فلاخملا يعمت±ا كولسلا ىحضأ ىتح ،مازتلالا مدعو زواجتلاو

 دوهج ىلإ ةجاحلا تقولا تاذ يف رشؤتو ،يلاحلا نمزلا يف يقارعلا ينطولا نمألا ةشاشه رشؤت ةريثك ىرخأ كانهو ،ةلثمأ كلت
 مهقتاع ىلع اوذخأ نيذلا كئلوأ ةصاخ ،نيرخآلا ةدعاسمو معد ىلإ ةسام ةجاحب ىقبيس ،يتاذ يقارع ينطو نمأ نيوكتل ةريبك
                .نوديري يتلا ةيطارقميدلا ىطخ ءاسرإو رييغتلا لعفب مايقلا
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  يناثلا لصفلا
  ةيعافدلا ةينمألا ةسايسلا
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 ةيركسع ةردق ءانب ا�²ولوأ ىلعأ نيب تعضو دق ،ةيعافدلاو ةينمألا ةلأسملp قلعتي امل قباسلا نمزلا يف ةلودلا فادهأ تناك
 ةدحو قيقحت ىلإ اهنم ايعس ،ذوفنلا دمو ةوقلا ضارعتساو ةرطيسلاو عدرلا يف اهفادهأ قيقحت نم نكمتت ،ةيوق ةينمأ ةزهجأو ةقوفتم
 ضرغلا اذه ذيفنتلو ،)10(فورظلا نم فرظ يأ تحت اهل يلعفلا دئاقلا وه ثعبلا بزح نوكي ،جيلخلا ىلإ طيحملا نم ةيبرع
 ةرداق نوكتس اهلاعتفp نأ تدقتعا ناريجلا عم تامزأ ،1979 ماع بزحلاو ةسýرلا نم ركبلا ةيحنت دعب ةصاخ ،ةموكحلا تلعتفا
 ،رعولا اهقيرط ىلع ريسلا بلطت تاداقتعا يهو ،باطقتسالاو ةوقلا زكرم قارعلا اهيف نوكي ةقطنمل ةيسايسلا ةيفارغجلا رييغت ىلع
 خيرó ىتح ةيوق ا²ارشؤم ترمتساو ،يجراخلاو يلخادلا نييوتسملا ىلع ةبولطملا فادهألا نيمÙ ىلع ةرداق ،ةنيصر ةينمأ ةسايس
 ،2003 ماع ناسين يف مكحلا ماظن ريغت دعب امامت تريغت دق ةلودلا فادهأ نكل .1991 ماع راصحلا لوصحو تيوكلا لالتحا
 تاعانق ىلع ةينبم ًافادهأ نوكتل هتاسايسو ينطولا نمألا موهفم ىلع ترثأ ةجردب ،ةرشابم هلوصح دعب امل ديدجلا عقاولا ضرفو
 ةيعامتجالا ةيمنتلا ىلع �رظن سسؤي نمألاو مالسلل ديدج موهفم اهنع لدب ءوشنو ،قلطملp اهضفرو ،بورحلا ىودج مدعب
 عم اهقيرط ىلع ريسلا تاوطخ مءاوتت تاعانقو ًافادهأ .ناسنإلا قوقح مارتحاو نوناقلا مكحو ةيطارقوميدلا رشنو ةيداصتقالاو
 يرذج ريغتو ،نلعم وه امك ةقطنملا يف مالسلا رشنب هحلاصم عمو ،ىلوألا ةنسلا يف ةرشابم قارعلا رادأ يذلا يلودلا عمت±ا تاهجوت

 قافنالا يقب يتلا ةيرشبلا ت�اكمإلاو ةيداملا دالبلا تاردق عم ىشامتت ،ةديدج ةيعافد ةينمأ ةسايس قارعلل نوكت نأ  مزلأ اهلاجم يف
 اهببسب شيعلا ت�وتسم تيقبو ،رامعالا ةداعإو ءانبلا تابلطتم ةيبلت ىلإ ةحلملا ةيلاملا ةجاحلاو دراوملا ةيدودحمل ارصاق اهلاجم يف
 قوبسملا ريغ دوعصلا نم مغرلا ىلع هنأ ظحالي ذإ ،ىرخألا تالا±ا عيمج يف ريغت نإو نأشلا اذه يف ريغتي مل قارعلا نأكو ،ةضفخنم
 يفيظولا لهرتلاو شيعلا تابلطتم نإ الإ ،رييغتلا نم ةرتف دعب هراعسأ تعفترا يذلا طفنلا عيب نم يبنجألا دقنلا نم دئاعلا مك يف
 لاومألا ريفوت نود ةدارإلا نادقف لماوع عم لاح امم ،ةينازيملا لهاك قهرأ لاومألا ديدبتو ،تاضيوعتلا عفدو ،بتاورلا ةفعاضمو
 نم يداملا صقنلا حبصأ ساسألا اذه ىلع .ةنكمتم ةينمأو ةحلسم تاوق اهذفنت ،ةردتقم ةيعافد ةينمأ ةسايس نيمأتل ةمزاللا

 يف ةميدقلا ةينمألا ةسايسلp لالخالا لماوع نيب نم لبق نم ناك امك ،يلاحلا نمزلا يف ةديدجلا ةينمألا ةيركسعلا ةسايسلا تاددحم
 اذه يف ةلص تاذ ىرخأ نيوانعو اهتشقانم متتس تاديدحت .نينمزلا يف تاسايسلا هاجتاو تاعانقلا تفلتخا نإو ،قباسلا نمزلا
    .يتÛ امكو لصفلا
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  ةيقارعلا ةيعافدلا ةسايسلا تاديدحت
 

 مظنت يتلا ئدابملاو دعاوقلا نم يتÛ ةيعافدلا ةسايسلل دئاسلا ديدحتلا نÇ ،ةجرادلا ةيركسعلاو ةيسايسلا ةيملعلا رداصملا ريشت
 .)11(ةينطولا اهحلاصم قيقحتو ةيامحو اهنمأ نامضل ،ةيركسعلاو ةيفاقثلاو ةيرشبلاو ةيونعملاو ةيداملا ةلودلا ت�اكمإ عيمج مادختسا
 .نيرخآ نيحلطصم ىلع جيرعتلا ةرورض ىلإ عفدي ديدحت اذهو

 نامضب مكحتت يتلا عافدلا يف "شيجلا تايلاعف" ةيركسعلا تاءارجإلا قدألا ىنعملp وأ ،ةيركسعلا ةسايسلp لوألا قلعتي
 ةيعرفلا تاسايسلاو تاهاجتالا ةعومجم ينعت يتلاو ،ةيعافدلا ةلودلا ةسايس يف ددحملا اهرود لالخ نم ةيركسعلا ةسسؤملا اهذيفنت
  .اهمادختسp ديدهتلا وأ ،ةوقلا مادختسp اهفادهأ قيقحت يف مهست يتلا ،ةلودلل ةماعلا ةسايسلا قاطنب ةددحملا

 ةرازو داتعملا يف اهمظنت يتلا ةيلخادلا تاديدهتلا نم عمت±ا ةيامح يف "ةصتخملا ةزهجألا تايلاعف" ةينمألا ةسايسلp يناثلا لصتيو
 ةيعافدلا ةسايسلا ،نيمتهملاو نيصصختملا نم ضعبلا مسقي لامجالا يفو .ماعلا نمألا طبضو ةرطيسلا يف اهرود لالخ نم ةيلخادلا
 مدختست يتلا ،ةكرحتملا ةيئاقولا ةيعافدلا ةسايسلاو ،اصلاخ ايعافد امادختسا ةوقلا ةلودلا اهيف مدختست ةنكاس ةيعافد ةسايس ىلإ
 ةيقارع ةيعافد ةسايس ىلإ رظنلا نإف كلت وأ ،تاميسقتلا هذه نع رظنلا ضغبو .)12(اطشنو ايقابتسا ايئاقو امادختسا ةوقلا اهيف

 ريثÙ اهل نوكيس قئاقح ةلمج وأ ،ةقيقح مهنيعأ بصن اوعضي نأ يف نيينعملا مزلت ،هالعأ يف ةروكذملا ميهافملا ءوضبو ديدجلا نمزلا يف
 تايناكمالاو ةدوجوملا تاردقلp ةلص وذ ءيش لك اهيف لدبت ةلود قارعلا نأ اهماوق ةينمألاو ةيعافدلا ةسايسلp قلعتي اميف ريبك
 ةيداصتقالاو ةلعافلا ةيركسعلا ا²ردقو ةيرورضلا ةينمألا ا²زهجأ ةديدجلا ةلودلا دقفأ ،لالتحالاو برحلا قيرط نع ثدح ًالدبت ،ةحاتملا
 قارعلا لاح ريغ امم ،ةلودلل ةماعلا ةيسايسلا فادهألا لمشيل دتما ٌلدبت تقولا تاذ يف وهو ،ةبسانم ةيعافد ةسايس نيمأتل ،ةمزاللا
  .ايميلقإو ايلود هعم لماعتلا بيلاسأو

 ةطشن ةحاس هرايتخا لالخ نم هل ددبم رخآ ىلإ رتوتلل ريثم نم اقارع نوكيل ،ديدجلا هعقاول ديدهتلا رداصم اهعم تريغتو
 عضو ،يكيتاماردلا لدبتلاو يرذجلا ريغتلا نم طمنلا اذه نإ .نيقلقلا نم هريغو برغلا ىدل رتوتلا ففخت نأ نكمي باهرإلا ةلتاقمل
 ةسايس مسر يف ةلبقملا هتيجيتارتساو هنمأ يف ريثأتلا نم لاع ىوتسم ىلإ اهضعب لصو يتلا ،لكاشملا  نم ديدعلا ةهجاومب قارعلا
  :اهنم ،ةلعاف ةينمأو ةيعافد
  مكحلا ىلعو مكحلا نم عارصلا لكش ريغت .1

 ةنطاوملp قلعتي امل نيسكاعتم نيهاجتا نيب رعاشملا يف عارص داجيإ يف ءالولا لالتخاو قباسلا يف قارعلا مكح بولسأ مهسأ دقل
 فيرحتبو ةوقب ةينÞ رهظيل ،ثعبلا مكح ءاهتنا ىتح سوفنلا يف انماك يقب ،مكحلا معد نع ةيبلاغلا داعتبا يف هتجيتن ترفسأ ،مكحلاو
 قوقحو ةعيرشلاو هقفلا نع فالتخا راكفأ ىلع سسأ ،مكحلا نادقف نم ةيشخلاو مكحلا يف ةيقحألا نيب اعارص نوكيل ،ديدش
 نم هجوتو ،مكحلا وحن عفادت عارصلا اذه ةجيتن تناكو ،باقعلا ةدشو فوخلا ببسب لوقعلا يف �وفدم ناك امم ،اهريغو مكحلا
 يف فيظوتلاو .اهل ًءالو رثكألا كئلوأ اهزكرم نم بيرقتلا ىلإ ةقبسم ةسارد نودو ،ةيقفاوتلا ةيسايسلا اهتبيكرتب مكحت يتلا ةلودلا زكرم
 ماظنلا نم ةريثك اصرف اوذخأ دق م�أ نظت نيرخآ داعبإ كلذكو .اهببسب نيمولظم قباسلا مكحلا نpإ اوناك م�أ دقتعت نم ،اهرئاود
 يف مخضت عارص هنإ .اهدوجول امعاد ديدجلا ماظنلا ةمدقم يف ءاج نمل لا±ا كرت ةرورضب ءاحيإلاو .اهيلإ م²اءامتنا ببسب ،قباسلا
 ةيدعاقتلاو ةيلاملا لكاشملا لح يف ءطبلا رثإ ،ةقلقلا سوفنلا يف تنوكت يتلا فاحجإلا رعاشم ىلع ىذغتي نأل هجتاو ،ضعبلا لوقع
 تيبلp مهسولج نأ تدكأ فورظ تنوكت ىتح ،ةقباسلا ةلودلا يف رابكلا نيفظوملاو نمألا لاجرو نييركسعلا نيحرسملا فالآل
 نم مهلباقي نمو مهنيب عارصلا ةدح تدازف ،ةيسفنلا ةيحانلا نم اÈ اوعتمت املاط يتلا ىلوألا مهتنطاومو مهفئاظول ةراسخ عراشلاو
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 تاكرحلاو بازحألا يبستنمل قباسلا ماظنلا هببست يذلا ملظلاو فيحلا عفر باوبأل عيرسلاو عساولا حتفلا رثإو .مكحلا يف نيدوجوملا
 ،نيرجهملاو نيرجاهملاو ءادهشلا لئاوعو نيقاعملاو نينوجسملاو نيلوصفملا فالآ طغض تحت ا�أ ةلودلا تدجو ىتح ،ةديدجلا ةيسايسلا
 تاف امع ضيوعتلا يف مهبلاطم عيمج ،نامكرتلاو داركألاو ةعيشلا نم اهيبستنم ةيبلاغ ،اجاوفأ ةحوتفملا باوبألا كلت نم نيلخادلا

 تناك نإو يهو .اهقوف نم زفقلا نكمي ال رييغتلا ةيلمع ةدايقو نييعتلا يف مهقوقح ةداعتسp ةصاخلا م²ابغر لجو .اهلهاجت نكمي ال
 ديد² ا�أ ىلع "لباقملا" رخآلا ضعبلا نم ترسُف ا�إ الإ ،ضعبلا اهبساكم ىلع لوصحلا يف ىلاغو ضعبلا اهقحتسا تالواحم
 يف ترثأ ،ةينمأ ةلكشم نوكيل عارصلا ةدش اهببسب تدازف ،دوعت نلو تدقف يتلا ىلوألا مهتنطاوم ىتح وأ ،مهتيقحأو مهدوجول

 لك هيف تفزنتسا يلخاد لاتق ضرأ ىلإ حاتملا اهدهجو ةلودلا ةزهجأ تبحس ا�أ رخآ ىنعمب وأ ،ةيعافدلا ةينمألا ةسايسلا ديدحت
    .نمألp لالخإلاو يجراخلا لخدتلا نود لوحت ةيعافد ةسايس ذيفنتو مسرل يفكي ام هنم ىقبي نأ نود ،نمألا ةيامحل ةحاتملا دوهجلا

  يباهرإلا لمعلا تاروطت .2
 يف عضت نأ نود هضرأ ىلإ مودقلا يف تبحرو لب تلبقو ،اهفادهأ قيقحتل ةصرف قارعلا فورظ يف ةيباهرإ ىوق تدجو دقل

 تلجعتساو .)13( ،اهفادهأ ةيرعتو اهيديرم فشكو اهدارفأ عيمجتل ةمئالم ةحاس يف لتقلا دصقب مودقلل تجردتسا ا�أ اp²اسح
 مهتينبو مهفوفص يف ةريبك ةيرشبو ةيدام رئاسخ تثدحأو ،نييقارعلا ناكسلا نيب بعرلا هببسب تعاشأ لاعفنp فادهألا قيقحت
 تدجوو ،ةيسايسلا ةيلمعلا مومعو لالتحالا تاوقو ةموكحلا نم دضلp فقاوم ذاختال مهعفد يف المأ ،نوشيعي اهنم يتلا ةيتحتلا
 .نينس سمخ نع تداز ةينمز ةرتفل ا²ايلمعل دانسإ وأ ،ةيناديملا ا²اططخمل ةلهس ذيفنت تاودأ دالبلا لهأ ضعب يف ىوقلا كلت
pآ كرتتسو ،ةيلبقتسملا ططخلا ىلع كلذك رثؤتسو ،ةرضاحلا عافدلاو نمألا ططخ يف ترثأ ةيلخاد بارضإ ةحاس تنوكت ةجيتنلÞار 
 ذإ ،نينسلا نم ةلبقم تارشعل ةركاذلا نم ا²الاعفنا ىحمت الو ،ضرألا ىلع نم اهرÞآ يهتنت ال دق ،ةايحلا يحانم لك يف ةيبلس
 اهيف نوشيعي ىرخأ لود يف حلاصم مهل اوسسأو قارعلا نويعانص كرتو ،تئدص ىتح مهلماعم ةصاخ لماعم باحصأ رجه اهببسب
 نإو ،نوركفي ال ةدوعلp اضيأ مه ،تاعماج ةذتاسأو نوسدنهمو ءابطأ لعف كلذكو .نودوعي ال مهرثكأ قارعلا يف دوجوم ريغ هافرب
 ،اكيرمأو برغلا ىلإ اورجاه جاتنالا رمع يف بابشلا نم فالآ كانهو .نوعفني ال نيذلا نيدعاقتملا نيب نم نونوكيس مهضعب داع
 يف تاونس ينامث ةتوافتم تاجردبو بارطضالاو يدرتلا ةرتف ترمتسا كاذو اذه قوفو .اودوعي نأ نكمي ال ،مهتلاض اهيف اودجو
 نهولا ىلإ دالبلا تعفدناو تاردقلا اهيف تفزنتساو ،تاونسلا نم ىرخأ نامثل هدس نكمي ال يملع غارف اهيف لصح ،ديدجلا نمزلا
 دعب ابعلم قارعلا ىقبي فوس ةيعافدلا ةسايسلا ةغلبو ،ناك امك ادحوم �وق اقارع هدهع قباس ىلإ اهببسب قارعلا دوعي نل ،ةجردب
 .!بولطملا وه اذه نأ  ودبيو ،لبق نم �وق ابعال ناك نأ

  يرادإلا نهولا لكاشم .3
 ،ا²اسسؤمو ةيقارعلا ةلودلا رئاود يف ةماعلا ةفيظولا لالغتسا ملاعم ترشتناو ،روكذم وه امك ةيرادإلا ةطلسلا اريثك تفعض دقل

 ،رييغتلا دعب ام ىلإ اهلوصف ترمتسا ،بارطضالا نم برتقت ةلاح تحبصأ ىتح ،فورعم وه امك قباسلا نمزلا رخاوأ حضاو لكشب
 لماعتلا يف ةريطخ ةلاح تناكف .باتكلا اذه نم يناثلا بابلا يف تركذ تارابتعال قباسلا يف ادوجوم ناك ام اريثك قوفت ت�وتسمب
 راثم تحبصأ ىتح ،ةديدجلا ةينمزلا ةلحرملا يف ةلودلا تاعاطق فلتخم يفو تاعامجلاو دارفألا عم ةماعلا تاقالعلاو تالماعملا يفو
  .)14(ةيعافدلاو ةماعلا قارعلا ةسايس ىلع يبلس ريثÙ تاذو ،ا²اقلح كباشتو ا²رئاد عاستاو اهلوصحل لئاهلا مجحلا �اوز نم قلق

 يمارجإلا كولسلا تاهجوت .4
 ءانثتسp" قارعلا مومع لمشتل ،حضاو لكشب ترشتنا دق قارعلا يف ةميرجلا نأ مالعإلا ةزهجأ يف رشني امو ةماعلا عئاقولا دكؤت

 ىتح راشتنالا اذه رمتسا دقو ،"رييغتلا لبق نم ةدئاس تناك يتلا دودحلا نمض ةميرجلل راركت ىلع هعمتجم ظفاح يذلا ناتسدرك
 :اهعاونأ لكل الماش ناكو ،ينامثلا تاونسلا ءاهتنا
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 حبصأ نأ دعب ،2010 ماع ةيا� ىتح ةلعاف كلذك تلاز امو ،ةيمويلا ةايحلا يف اريبك اطوش اهعاونأ تعطق يتلا .ةيسايسلا
 هلاجم يف ةيفصتلا تايلمع فقوتت مل ،ادئاس يسايسلا يأرلا يف فالتخالا وأ ،ماقتنالاو اسوملم ةيسايس ضارغأل لتقلاو لايتغالا
 ماظنلل نيضراعُمو رييغتلا ةيلمعل نيديؤم نييسايس لمشتل تدتما امنإو ،نيلوؤسملا ضعبو نيبراحملا ركسعلا وأ ،نيقباسلا نييثعبلا ىلع
  .نيفظوملا راغص ىتح لب ،قباسلا

 يتلا ثداوحلا ىلع ةلثمألا نم ديدعلp ةئيلم ةطرشلا تالجسف  ،تاونسلا هذه ةليط ريبك لكشب كلذك ترشتنا يتلا .ةيقرعلا
  .ةيقرع مئارج اهفينصت نكمي

 بعصي قطانم ،ةديدع ىرخأو ةيروهمجلاو ديشرلا يعراش لثم ،ةمصاعلا يف قطانملا ضعب تحبصأ ىتح تدادزا يتلا .ةيئانجلا
 لتقلاو فطخلا ىوتسم ىلإ مهيدامتو اهيف تpاصعلا راشتنال ،2007 ماع فصتنم ىلإ راهنلا يف �ايحأو اليل اهيف رورملا وأ ،اهلوخد
 فرشلاو ريوزتلاو بيلستلاو ةقرسلاو ماقتنالاو رأثلا مئارج ددع دادزاو ،نييموكح نيفظومو ةطرشلا دارفأ ضعب ةفرعمب ضوافتلاو
 ضورفملا ا²اينازيمو اهتقوو اهدهج نم اريثك ذخأو نمألp ةينعملا تاوقلا لغش ،ليثم هل قبسي مل لكشب ىرخأ اهريغو .راعلا لسغو
 .ةبسانم ةيعافد ةسايس نيوكت يف ةلودلا تاردق ىلع كش ىندأ نود رثأو ،ةمظنملا ةميرجلاو باهرإلا ةحفاكمل هصيصخت
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 ايعافد ايلعلا قارعلا حلاصم
 

 ميقلا ةعومجمب اهضعب لثمتي حلاصم اÈوعش لثم هبعشل ،ةفلختملا يأ ةيمانلا كلت وأ ،ةمدقتملا ملاعلا لود نم هريغ لثم قارعلا    
 رييغتلا مغرو قارعلا نكل ،رمألا فلك امهم اهتيامح ةموكحلا اهسأر ىلعو ةلودلا ةزهجأ نم بلطي يتلا تاورثلاو دراوملاو تاجاحلاو
 ةلقتسملا ةيروهمجلا هتلود نايكب قلعتت يتلا ةيساسألا حلاصملا نإف ،ةموكحلاو بعشلا نيب تاقالعلا ةعيبطو مكحلا لكشب لصح يذلا
 ،ةيصوصخلا ضعب رشؤت يتلا قارعلل ةيميقلا ةيوهلا لثم تدجتسا ىرخأ حلاصمو ،يه امك تيقب لاثملا ليبس ىلع ةزاحنملا ريغ
 نع ملكتلا نكمي ال يتلا تاطلسلا نيب لصفلاو ،نوكت نأ دبال يتلا ريبعتلاو يأرلا ةيرحو ،نوكي نأ ضرتفي يذلا نوناقلا مكحو
 ،عمت±او ناسنإلل ايلع حلاصم ،لقنتلا ةيرحو ةصاخلا ةيكلملاو ةلادعلاو ةينيدلا رئاعشلاو سوقطلا ةسراممو ،نوكت نأ نود ةيطارقميدلا

  .لبسلا لكب تاهاجتالا لكب ةوقب ةموكحلا اهنع عفادت ت�ولوأ اهعضو يغبنيو لب ،نوكت نأ بجي ا�أ لوقلp ءافتكالا نكمي ال
 تاجاحل اعبت ةتوافتم تايقبسÇو ،ةنيعم رواحمب رصحنت بيرقلا لبقتسملpو رضاحلا تقولا يف قارعلل ايلعلا حلاصملا نإف امومعو

 لوصفو باوبأ يف ليصفتلp اهنع ثيدحلا ىرج رواحم ا�إو ،ةلودلا ةرادإ بولسأو دلبلا فورظو ةيجولويبلاو ةيسفنلا يقارعلا ناسنإلا
 ةلخادتم ا�أل ،لصفلا اذه يف ةيعافدلا ةينمألا ةيسايسلا ىلع اهدوجو تاريثأتب اهنم قلعتي ام لوانت لواحنس ،ىرخألا باتكلا
  :يتآلp لثمتت رضاحلا نمزلا يف يهو ،ًاضعب اهضعب لمكيو ،رخآلp اهنم لك رثؤي
   ينمأ رارقتسا سسأ تيبثت .1

 ،لماشلا اهموهفم قفو ىلع يهو ،)15(اهقيقحت ىلإ ىعسيو تاجاحلل فورعملا ملسلا ىلعأ يف ناسنإلا اهعضي ةجاح ،نمألا
 لزعلاو فاطتخالا وأ ،لتقلا لوصح تالامتحا نم ،ةعامجلاو درفلا هسحي يذلا يداملا ديدهتلا ةلأسم اهنع ثيدحلا زواجتي ةجاح
 ببستي ال ىوتسمب رعاشملا ىلع ةظفاحملا يف عمت±او ةلودلا تاءارجÊ ةلصلا يذ ،يعامتجالاو يسفنلا لاحلا ىلإ اهريغو ،ةقرسلاو
 �داصتقا رقتسملا شيعلا نامضل ةموكحلا تاءارجإ ىلإو .)16( ءامتنالا هيوشتو ،ةنطاوملا شدخو دوجولا ديدهتب ساسحإ دوجو يف
  .هافرلا نم الوبقم اردق نمؤي امب ،ةماعلا نوؤشلا ةرادإو

 نمزلا نم ينامثلا تاونسلا يف اهنم مسق لثَمت ،ةايحلاو شيعلا بناوج نم ريثكل ةلماش ساسألا اذه ىلع قارعلا لاح يف يهو
 اهبلغأ يف تفقوتو ،تارالودلا تارايلم ةيملاعلا تادعاسملا نمو ةلودلا ةنيزخ نم اهل تدصر يتلا دالبلا ءانب ةداعإ ططخب ديدجلا
 ةموكحلا ططخ مث نمو .رابتعا لك قوف مهنمأ نوعضي نيذلا مهنم بناجألا ةصاخ ،نيرمثتسملاو نيلواقملاو عيراشملا ةمجاهم ببسب

 تاقايسب لصاحلا للخلا طسو ىلوألا نينسلا يف امدق هيف ريسلا بعص يذلا ،يعامتجالاو يلاملاو يرادإلا اهلكيه ءانب ةداعإ يف
 قارعلا فلك ةيسفنلاو ةيداملا نيتيحانلا نم نمألا يف للخ اذهو ،يندملا عمت±ا تاسسؤمو اهرئاود مومع يف لصاحلا بيستلاو لمعلا
 ،ايطارقميد قارعلا ءانبل ديحولا لحلا وه نمألا ضرف يأ هنيمÙ حبصي اذل ،ذوفنلا طسبو ةرطيسلل ةموكحلا ططخ قاعأو ،اضهp انمث
 حلاصملا هذه ت�ولوأ نم قارعلا ضرأ مومع ىلع هضرفو ،ايلعلا قارعلا حلاصم نم هعوضوم حبصيو ،هافرلاو رارقتسالا ةلاح ميمعتو
  .ءاوس دح ىلع لبقتسملا يفو ايلاح
  يداصتقالا هافرلا قيقحت .3

 يداصتقالا عضولا نأ اهنيب قئاقح ركذ نم دبال ةيعافدلا ةسايسلا مسر يف هتلصب قلعتي ام وأ ،داصتقالا عوضوم لوانت دنع
 نإو .الصاح ناك يذلا روهدتلا كاذ نم اريثك لقأ ت�وتسمب نإو هدعب امل ًارخآو رييغتلا تقبس نيدقعل اروهدتم رمتسا قارعلل
 ،ا�أشب رييغت ثدحي مل اذإ ةلبقم ةينمز ةرتفل رامعالا ةداعإو ءافيالا ىلع هتردق قوفت ةيلام تاضيوعتو تامازتلاو نويدب لبكم قارعلا
 نم براقي ام تلعج أطخ ةقيرطب ةلغتسم ا�إ وأ ،ةلغتسم ريغ اهنكل ،ةينغلا لودلا فاصم يف هلعجي ام تاورثلا نم هيف دلب هنإو
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 تالواحم نم ةديدع تابلقت دهش ةريخألا نيسمخلا تاونسلا يف يداصتقالا هماظن نإو .ةديدش ةجردب اجاتحمو ،ازوعم هعمتجم فصن
 ةينب دوجو نود ،ديدجلا نمزلا يف قوسلا داصتقا ىلإ اريخأو ،امهنيب قسانتملا ريغ طيلخلا مث ،ةديقملا ا²اقيبطت ىلإ ةيكارتشالا قيبطت

  .ريوطتلاو ومنلا يف ريخأتلاو كابترالا نم اديزم هل تببس ىضوفو ضقانت يف هتعضو لماوع هذهو ،هتامازتلÊ ءافيإلا ىلع ةرداق ةيتحت
 حيحص لكشب قوسلا داصتقا ىلإ لوحتلا ةيلمع ماكحإ لالخ نم هومن قيقحت يف ىطخلا ثح مت ام اذإ يقارعلا داصتقالا نإو

 همعدت يذلا ومنلا نأل رارقتسالاو نمألا يف يباجيإ ريثÙ لماع نوكيس ،مهلخدت نود ،مهمعدو نيرخآلا ةربخ نم ةدافتسالpو
 ،مهتشيعم ت�وتسم نيسحتل اهل ةسام ةجاحب نويقارعلا ،ةديدج لمع صرف قلخيو ،ايبسن ةيلاع تالوخدم ققحي ةرحلا ةراجتلا
 �ايحأو ةميرجلاو أطخلا باكترا ىلإ ناسنإلا عفدي زوعلا نأ ،رابتعالp ذخألا عم ،باهرإلاو داسفلا ةحفاكم يف اهيلإ دانتسالاو
 ديج لكشب رمثتسُت نأ نكمي ،ةينيدلاو ةيدايتعالا ةحايسلاو ةعارزلاو زاغلاو طفنلل ةلئاطلا ةورثلا نإو .باهرإلا لامعأ يف ةكراشملا
 نم ديزملا ىلإ ةجاحب رضاحلا تقولp يقارعلا داصتقالا نأل ،حيحص لكشب ا�وؤش تريدأ اذإ اميف رارقتسالل معد لماع نوكتل
 لوحت ةيعافد ةسايس قيقحت يف العاف ارصنعو ،نينطاوملا هافر ةيبلت ىلع ارداق اهيف نوكي تاوطخ هب ضوهنلل ةمخضلا تارامثتسالا
  .ريمدتلاو بارخلا نم ديزملا نود

 ةنزاوتم ةيجراخ ةسايس هتلود تعبتأ ام اذإ ،معادلا يباجيالا هاجتالا سفنب هلالغتسا نكمي ايخيرóو ايفارغج قارعلا عقوم نأ امك
 ةسايس قفو ىلع ةيمنتلاو نواعتلاو ةعفنملا لدابت لجأ نم ملاعلاو ةقطنملا هيلإ هجتت ،ناك امك ارفنم سيلو pذاج هلعج ىلع دعاست
  .رامثتسالا ىلع نيرخآلا عجشتو ،يملاعلا داصتقالا عم لماعتلا لهست ةنرمو ةديدج طباوضو نيناوقب ملاعلا ىلع حاتفنا

 حلاصم نيب نم هتعيبطب دعي يذلا هافرلا ىلإ عفدتو شيعلا ىوتسم نسحت يتلا ،ءانبلاو ةيمنتلاو ضوهنلل ةمهم لماوع اعيمج هذهو
   .نمزلا اذه يف ايلعلا قارعلا

 يسايسلا دشرلا .4
 ،ةيسايسويجلا ةيحانلا نم ةيمهأ هيطعي ٌعقوم ،يبرعلا نطولل يقرشلا فرطلا يفو ،برغلاو قرشلا نيب طسو اهعقوم ،ةلود قارعلا

 لصح يذلا رييغتلا ذنم تبرطضا ،1920 ماع اهتماقإ ت�ادب يف يميلقالا طيحملاو برغلا عم ةديج تاقالع تسسأ ةلود وهو
 ىوتسمل ،"ايناطيربو اكيرمأ" برغلل يعطقلا ءادعتسالا ىلإ ثيثحلا يعسلا ثيح اهدعب امو ىلوألا ةيروهمجلا نمز ةيادبو 1958 ماع
 داحتالا" قرشلا بوص يعفنلا برقتلا تقولا تاذ يفو ،تاثعبلاو يفاقثلا لدابتلا ليلقتو طابترا كفو تاقالع عطقو ذوفنلا نم دحلا
 بيردتو يركسع عينصت عيراشم ةماقإو ةيئانث نواعتو ةقادص تاقافتا دقعو ذوفن عيسوت ىوتسمل ،"ةيقرشلا pروأ لودو ،يتيفوسلا

 حاتفنالاو ةرم ةعيطقلا ىوتسمل ،اهريغو ايلاطيإو ايناملأو اسنرف لثم ،pروأ لود ضعب نع يفقوملا داعتبالا مث نمو .تاءافكو رداوك
 نيوكتل ىلوألا تالواحملا ثيح ةيبرعلا لودلا عم يليسولا حجرأتلا كلذكو .ءاوهألاو فقاوملاو فورظلل اعبت ىرخأ ةرم ايحيلستو اينقت
 موهفم نمض لمعلا مث ،مالسلا دبع ةيروهمج يف ةيجامدنالا ةدحولا يعاسمو ميركلا دبع ةيروهمج يف ةلقتسم هبش ةيقارع ةيجيتارتسا
  .مادص ةيروهمج يف اهل ازكرم نوكي نأ قارعلا لواحي يتلا ةيبرعلا ةلتكلا

 غيص تسكع نأ دعب ،ةيلودلا هتاقالع يف لصاحلا بارطضالا كاذ رييغتلاو لالتحالا تاهجوتو ةريخألا برحلا تقبأ ةلود وهو
 تاقالع ةماقإ ىلإ يعسلا ثيح داعتبالاو برقتلا يف فرطتلا ةقيرط سفنبو قباسلا يف ادوجوم ناك امم سكعلا ىلع ةديدج تاقالع
 يتلا يميلقإلا طيحملا عم نزاوتلا ةفك معدو ،كرتشملا عافدلا غيص زيزعتل دادعتسالا ىوتسمل ،ايناطيرب اهدعب نمو اكيرمأ عم فلاحت
 ميدقت ىوتسمل ةيبرغلا pروأ لود عم تاقالعلا قيثوتو ،ةيركسع دعاوق حنمو ةيئانث تاقافتا عيقوتو يلاحلا نمزلا يف قارعلا اهجاتحي
 ال ةيؤر ىلع سيسأتلp ةلزعلاو داعتبالا ةجرد ىلإ يبرعلا طيحملا عم طابترا كفو ،ةيتحتلا ةينبلا ةيوقتو ءانبلا ةداعإ يف دانسإلاو معدلا

 هنوؤش يف لخدتلا لواحتو هلبقتسمو قارعلا رضاح فدهتست ةيبرعلا فقاوملا ضعب نأ يف ةيجولويديالا بساورلاو ةالاغملا نم ولخت
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 هيف مسقنأ ،ريثم ٌبرقت صوصخلا هجو ىلع يناريالا يمالسالا طيحملا نم برقت تالواحم اهتلباق .هلوبق نكمي ال الخدت ةيلخادلا
  .رذحو ضراعمو ديؤم نيب يقارعلا عمت±ا

 تماق ،ةرقتسم ريغ ودبت هالعأ درو ام ءوضب بيرقلا طيحملاو ديعبلا ملاعلp قارعلا تاقالع ضارعتسا نإ ،لوقلا نكمي اهددصبو
 لدابتملا نزاوتلا ميهافم نع اديعب ،ةجلدؤملا ةيروثلا ةيسايسلاو ةيتاذلا ةعفنملاو لاعفنالا ريياعم ىلع ،ةريخألا نيسمخلا تاونسلا يف
 ةسايس اهلعجي يذلا رارقتسالاو نزاوتلاو حوضولا هاجتp ريغتت نأ دبال ،اهمظعم يف ةقلق بسحت تاقالع يهو ،ةكرتشملا حلاصملاو
  .يلاحلا نمزلا يف ايلعلا دالبلا حلاصم ىدحإ ا�وك اهنع عافدلا نكمي ،ةجض� ةديشر ةينطو
 يمدخلا عفنلا .5

 ليلقت وأ ،ءاودلا عناـصم قالغإ مت يداـصتقالا راـصحلا ببـسب ذإ ،ةيحـصلا تامدخلا قباـسلا نمزلا نpإ قارعلا يف تررـضت دقل
 ايجولونكتلا مادختــــــــــــساو ملعلا يف م�ارقأ نع يقابلا فلختو ،ةيحــــــــــــصلا رداوكلاو نوــــــــــــصتخملا ءابطألا نم ديدعلا رجاهو ،اهجاتنإ
 ةيبرتلاو ميلعتلا عاطق بيــــــصأ امك .يحــــــصلا نيمأتلاو جالعلا ىوتــــــسم ىندت ىلإ كلذ ىدأو ،نينــــــسلا تارــــــشع ةيحــــــصلا ضارغألل
pمدع ببـسبو شيعلا ةمقل ريفوت ضارغأل ةيوناثلاو ةطـسوتملاو ةيئادتبالا سرادملا نم برـستلاو ةيمألا ةبـسن تدازف ،رخآلا وه ررـضل 
 نييقارعلا سُمخ نإ وه 2010 ماع ءاـصحإلل يزكرملا زاهجلا نع رداـص ريرقت يف درو هددـصبو .ضرغلا اذــــــــــــــــهل ملعلا ةدئافب ناميإلا

 ،ةيريدقت زئاوج ىلع لـصح امدنع اقباـس هيلع قارعلا ناك امم سكعلا ىلع ،نويمأ مه )ةنـس 49 – 10( نيب رامعألا نم ةـصاخ
 .ريبك دح ىلإ ةيمألا ةبــــــسن هيف تلق يتلا لودلا ةمدقم يف كاذنآ ناك امدنع ايفاقث نادلبلا مييقتل نابتــــــسوج رمتؤم يف 1990 ماع
 لداـبتو ةـيملعلا تارودـلا تـفقوتو ،ةـقيــــــــــــــض دودـح يف الإ مهنع تـينرتنالا بـجُحو هـيثحpو هـئاـملع ةريخ قارعلا كرت كـلذـك .)17(
 ةرادإ بولـــــــسأ ىلإ ةفاـــــــضإلp ةعمتجم بابـــــــسألا هذه تهجوف ،يـــــــضاملا نرقلا تانينامث ةيادب ذنم تاعماجلاو نيثحابلا نيب ثاحبألا
  .ةيندبلاو ةيركفلا هتاردقو ناسنإلا ءانبل �رورض دعي يذلا عاطقلا اذه ىلإ ةيوق ةبرض حيحصلا ريغ ةيوبرتلا ةيلمعلا

 ،ملاعملا ةحـــضاو ةــساكتنا رــشؤيل ميلعتلاو ةيبرتلاو ةحــصلا عاطق يف هيلع ناك امم لقأ هيف ررــضلا نكي ملف يعامتجالا بناجلا امأ
 لالحلا نيب ةفاـــــــــــسملا تقاـــــــــــض ىتح ةيعامتجالا ميقلا نم ريثكلا تلدبتو ومنلا لطعتو يندملا نوناقلا ملاعم هلاجم يف تعدـــــــــــصت ذإ
  :ليج نوّكت اهببسبو ،أطخلاو حيحصلا وأ ،مارحلاو

 .ماعلا حلاصلل ضرتفملا قيقحتلا نم ىمسأ ةصاخلا هحلاصم قيقحت ىري
 .قارعلا ركذتي نأ نود ليلقلا ولو ،هل عفدي نم ةمدخ ىلإ هاوق لكب هضعب ىعسي
 نم عفدـي نمل تاـمولعملpو ،لـخادـلا ءاـنبأ ريمدـتل تاردـخملpو ،جراـخلا ىلإ اـبير² ةـينطولا ةورثلp راـجتالل رخآلا هـــــــــــــــضعب لورهي

 .جراخلا
 ةلودلا قيقحت نود الئاح فقوو ،عمت±او ناـــــــــسنإلا فعـــــــــضأ ةيعامتجالا ميقلاو ةيبرتلاو ميلعتلاو ةحـــــــــصلا بناوج يف للخلا نإ

 امدنع ذإ ،عقاولا ضرأ ىلع اهقيقحتو عافدلل ةبـــــــسانم ةـــــــسايـــــــس مـــــــسرب ةموكحلا مايق ةيناكمإ نود لاحو ،ءانبلا ةداعإ يف اهفادهأل
 اهيف برتقت نــــسلا رابكو لمارألاو لمعلا نع نيلطاعلا ةياعرل ةيعامتجا ةيامح ةكبــــش نيوكت ،لاثملا ليبــــس ىلع رييغتلا دعب تلواح
 كانه تلازام ميلعتلاو ةيبرتلا يفو .مئاوقلا يف تجرُد يتلا ةيمهولا ءامسألا فالآ اهمهأ بعاصم تهجاو ،برغلا يف ةدئاسلا كلت نم
 لود عم ةنراقملp ةفيعـض اعونو امك ليـصحتلا ت�وتـسم تلاز امو ،ضرألا ىلع نوـسلجي اهيف بالطو نيطلا وأ ،ميخلا نم سرادم
    .راوجلاو ةقطنملا
 كانه نأ ذإ ،قارعلا لاح يف ةديحولا حلاــــصملا ا�أ ينعي ال ،ةيعافدلا ةــــسايــــسلل ةمزاللا ،ةلودلل هالعأ ةروكذملا ايلعلا حلاــــصملا نإ    
 نل فوس كلذك يهو ،ةدئاسلا فورظلل اعبت حطسلا ىلإ زربت دق ا�أ وأ ،ةيمهألاو ريثأتلا يف يلي يذلا لسلستلا يف عقت دق ىرخأ
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 ريغ قارعلا فورظو اهنم ققحتملل اعبت ناصقنلا وأ ،ةد�زلp اهتيمهأ ريغتت نأ نكمي اهنم ضعبلا نأ ذإ ةلبقملا تاونسلل ةمئاد نوكت
 .ةلبقم تاونسل ةرقتسملا
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  ةيعافدلا ةسايسلا يف ةينطولا قارعلا فادهأ
 

 نكل ،روكذم امك ةحاتملا تايناكمالاو ،ةيجراخلا تاديدهتلا ةعيبطو ،ةينطولا فادهألا ءوضب ةلودلل ةيعافدلا ةسايسلا ددحتت
 تاءانثتسالا ضعب عم ،ةيعافدلا ةسايسلل ةيجيتارتسا افادهأ رييغتلا دعب امل نماثلا ماعلا ىتح عضت مل ودبي ام ىلع ةيقارعلا ةموكحلا

 عضو ىلإ هنع الدب تهجوتو ،اهج� ىلع ريسلل ةلودلا تاسسؤم مازلإ يف ةرثؤم نكت مل ينطولا نمألا ةيراشتسم اÈ تماق تالواحمل
 تاروطت عم لماعتلاو ،عمت±او ةلودلا ةرادإل يلاقتنالا جهنلاو مجسنت يتلا ةيلحرملا ةعيبطلا تاذ ةيوبعتلا فادهألا ضعبو ،ت�ولوأ
  .ةنيصر ةيعافد ةسايس دوجو رشؤي يذلا لكشلpو ايناديم اهنيمÙ يف يغبني امك حجنت مل فادهأ يهو ،يسايسلاو ينمألا فقوملا

 نكل ،ةلودلاو ناسنالا ةايحب قلعتي امم ريثكلا لمشتل لاحلا ةعيبطب دتمت يوبعتلاو يجيتارتسالا نييوتسملا ىلع فادهألا ةمئاق نإ
     :يتآلا يف ةجرحلا ةيلاحلا ةلحرملل ةمزاللا فادهأ مهأ لامجإ نكمي اذل ،عاستالاو ددمتلا لمحتي ال رضاحلا تقولا يف قارعلا عضو
  ةيجراخلا تالخدتلا نم يقارعلا عمت�ا ةيامح .1

 ةيطارقميدلا ىلإ لاقتنالا بعصو ،ميلقإلا لودو هناريج عم قارعلل ةيجراخلا تاقالعلا ميظنت يف الماع ناك يذلا نزاوتلا لتخا دقل
 ىلع ابلس سكعنا لخدت وهو ،هنيوانع ضعبو باتكلا ةمدقم يف نيبم امك ةيلخادلا هنوؤش يف لخدتلا لصحو ،قارعلا نهو رشÙو
 ةرشابملا ريغ ةدعاسملا بp نم ءاج يذلا هضعب نأ ذإ ،ا²ارقف ضعب ذيفنتو اهعضو تpوعص نم دازو عافدلل ةماعلا ةسايسلا
 ىقبأو ،�داصتقاو �ركسع نيرخآلا عم ا�زاوتب لخأو ةفيعض ةلود قارعلا ىقبأو باهرإلا رشن يف مهسأ ،الثم ةحلسملا ةمواقملل
   .ةيعافدلا ةسايسلا ذيفنتل ةادأك ةحلسملا ا²اوق ءانب ةداعإ معد ىلع رداقلا ريغ عافدلا عضو يف فيلحلا بناجلا

 ةلودلا ةرادإ ةيلوؤسم تملست يتلا تاموكحلل حضاو جرح يف تببست ،ايكيرمأ هترادإ بولسأو رييغتلا دعب ام فورظ نإ امك
 ةوقلا اهدقفأو ،نيلخدتملا كئلوأ ىلع طغضلل اهمادختسا نكمي ةيسايس قاروأ ةيأ نم ًةدرجم اهسفن تدجو امدنع 2004 ماع دعب
  .ةلعافلا ةيعافدلا ةسايسلا تامزلتسم دحأك لخدتلا عدرل ةمزاللا ةيداصتقالاو ةيركسعلا

 يف اسوملم امدقت تققح نإو ةموكحلا نإو ،نآلا ىتح نمأتت مل ةيجراخلا تالخدتلا نم قارعلا ةيامح نأ جاتنتسالا نكمي اهنم
 يعاسمب تلثمت يتلا ةيسايسلا اهمهأ نمو اهعاونأ ةفاكب تالخدتلا لوصح نود ةلوليحلا نم نكمتت مل اهنكل ،باهرالا ةلتاقم تالاجم
 ةموكحلا ليكشت يعاسمو 2010 راذآ يف ترج يتلا تpاختنالا ذفانم ضعب يف مكحتلا لالخ نم ةيلبقتسملا قارعلا ةروص مسر
 تpاختنا يف ةزئافلا ةيسايسلا لتكلا عيمج اهيلع تراس يتلا تاكرحتلا ةرثك اهرشؤت يتلاو .روهش ةعست غلب اليوط اتقو تذخأ يتلا
 يف زيزعلا دبع نب هللا دبع كلملا ةردابم ميدقت ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا عفد ادح ةموكحلا ليكشتل اهيعاسم يف ماعلا اذه

 اهلوح مسقنا يتلا ةردابملا يهو ،اهقالطإ نم نيعوبسأ دعب يأ ديعلا دعب ةكلمملp ءاقل يف ءاقرفلا لك عمجل 30/10/2010
 يف اهدروأ يتلا تاراشالا كلت حضوأ لكشب اهرشؤتو .ةصاخلا مهحلاصمو مهراكفأو م²اهجوتل اعبت نولخدتملاو نويقارعلا نويسايسلا
 ةيئاضفلا ىلع يسايس روحس جم�رب يف نوناقلا ةلود فالتئا ةمئاق نع ناملربلا وضع يدعاسلا لامك ديسلا ةينويزفلت ةلباقم
 اولصح يتلا ماقرألا تاذ ةيطعم ،اقبسم تpاختنالا ةجيتنب مهتغلبأ ةيبرع ةهج نإ ،لاق امدنع ،2010 ناضمر ةيا� ةيدادغبلا
  .البقتسم كلذ نوفشكيس م�أ دعوو "91" اهل ةسفانملا ةيقارعلا ةمئاقلا اهيلع تلصح يتلا كلذكو "89" اهيلع

 ةزئافلا مئاوقلا نيب براقتلا ثيح ،ايقطنم تpاختنالا ةجيتنب قيقدتلا مت ام اذإ ،هلوصح دعبتسم ريغ يدعاسلا هلاق ام نإ
 ةحوتفم ،ليكشتلp قلعتي امل جرح قزأم يف قارعلا عضو امم ،اهحلاصل ةموكحلا ليكشت فقوم مسحب مايقلا اهنم يأل بعصي دودحب
 ليكشت نع رخأتلا يف يملاعلا يسايقلا مقرلا قارعلا اهيف لجس يتلا ةليوطلا ةرتفلا هذه ماد ،حيرصو نلعم لكشب لخدتلا باوبأ هيف
 15/11/2010يف ةيكرتلا تيلليم ةفيحص عم هل ءاقل يف يتابلاط لالج ةيروهمجلا سيئر ديسلا تاديكÙ كلذك اهرشؤتو .ةموكحلا



 136 

 رمثت مل نلعملا هيأر بسح ا�إ ذإ ،اهفادهأ قيقحت يف اهلشفو اهئطخو ،ةيقارعلا ةموكحلا ليكشت نأش يف ةيكرتلا ةسايسلا لخدت ىلع
 هيلوت يف بغرت ال تناك ايكرت نأ ىلإ اريشم ،ةيجراخلا ريزوو ةيروهمجلا سيئرو قارعلا ءارزو ةسýرل م²ديأ نيذلا نيحشرملا نييعت يف
  .)18( .ةيروهمجلا ةسýر
  ةيقارعلا ضرألا مومع ىلع ةرطيسلا طسب .2

 رييغت تقبس مهريغو قرطلا عاطقو نيبصتغملاو ةلتقلا نم نيموكحم نيمر± ةلماش حارس قالطإ تايلمعب مايقلا ىلإ عئاقولا ريشت
 ،رييغتلل ىلوألا م�ألا يف ماظنلا ىلع زواجتلاو ةقرسلاو ،وطسلا ىلإ تهجوت يتلا عومجلا ةمدقم يف اوناك ،ةدودعم م�Ç مكحلا ماظن
 ىلع اريبك ارطخ لكشت تتp ىتح ا²اطابتراو اهطاشن نم تعسو يتلا ةيلودلا ايفاملp اهضعب طبترأ تpاصع نيوكت ىلإ مث نمو
  .يسايسلاو ينمألاو يركسعلا ةلودلا دهج لخدت لاح يف الإ هتاريثÙ نم دحلا بعصي ،نينطاوملل يعامتجالا نمألا
 نكمي هنم ،ةيفئاط تاعامج لبق نم قيوعتلاو ضيرحتلاو ثحلا لامعأ ،بيرختلاو لتقلا يف نييباهرإلا لامعأ ىـلإ فيضأ ام اذإو 
 مل ةينعملا ةلودلا ةزهجأ نأ ذإ ،يغبني امك اهيلع رطيسملا ريغ تاعمت±ا نيب نم ناك تاونس ينامث تبراق ةرتفلو قارعلا نإ: لوقلا

      .ةيعافدلا ةسايسلا يف اينطو افده ةرطيسلا طسب يأ اهيقبي امم ،فيرلاو ندملاو تاظفاحملا ةفاك ىلع ا²رطيس مكحت
  قارعلا ةدحو ىلع ةظفاحملا .3

 ةيادب دنع زكرملا ةطلس ةداعلا يف فعضت ،طبضلاو ةرادالا ريياعم يف هل ضيقن رخآ ىلإ ماظن نم لاقتنالا ةيلآو رييغتلا فورظ يف
 نم لاثملا ليبس ىلع ةيلهألا برحلا ءاهتنا دعب كسرهلاو ةنسوبلا يف نوينعملا ىناع ذإ ،قارعلا ىلع رصتقي ال عوضوم اذهو ،قيرطلا
 اورثآ جيردتلp مهنكل ،ةيصخشلا تابثإ قئÞو كلذكو مÈ ةصاخ رفس تازاوج عبط ىلإ ةيتفلا مهتلود لخاد برصلا ضعب هجوت
 تابغرلا وأ ،تاهجوتلا هذه لثمو .ةرطيسلاو ةوقلا يف مامألا ىلإ ةوطخ زكرملا ققح املك ،ةيدايسلا لئاسملا يف زكرملا ىلإ ةدوعلا
  .ايلاح قارعلا يف اهنم مسق دوجوم

 قوفت ةرطيسو ةوقب تاظفاحملا يأ تسحأ ،ةيزكرماللا ةغيصب تاظفاحملا ةطلس ليكشتو دادغب يف ةيزكرملا ةطلسلا طوقس دعبو ذإ
 ،ةيقطانملا تاهاجتالا ىلع ةظفاحملا نم عونك تايحالصلا بلط يف عسوتلا ىلإ اهعفد ساسحإ اذهو ،دادغب ةمصاعلا يف ةدوجوملا كلت

 ،دادغب ةمصاعلا نع اديعب ا�وؤش ةرادإ ىلع ا²ردقب اهضعب ترعش ىتح ةلودلا ةرادإ نوناقل ئطاخلا مهفلا كلذ ىلع اهدعاس
 قلعتي اميفو ،ةيلارديفلا مظنلا يف الصأ ةددحملا كلت قوفت تاحومطب اهضعب فلُغ بونجلاو طسولا يف تايلارديف عيراشم تحرُطو
 ابنج تعضو ام اذإ هذهو ،اهيلع فلتخملا قطانملا اهمهأ زكرملا ةموكحو ميلقإك هنيب ةقلاعلا تافلملا نـم ريثكلا لـُحت مل ،ناتسدركب
 ميسقتلا ىلإ يعاسم امبرو تاحورط ىلإ دهمت دق ينامثلا تاونسلا دعب ام ىلإ ترمتسا يتلا بارطضالاو رتوتلا فورظ عم بنج ىلإ
 مامتهالp ضحت مل يتلا قارعلا ةدحو نوكت نأل عقاولا اذه عفدي هيلع ،رارقتسا مدعو ىضوف نم يرجي امل لولحلا دحأ ضعبلا اهاري
  .ةيعافدلا ةسايسلل ةينطولا فادهألا دحأ ،بولطملا

  اينطو شيجلا ةيوقت .4
 يذلا ىوتسملp هريوطتو ،ينطو شيج ءانب اÈاسح يف عضت نأ نود ةلعافو ةءوفك عافد ةسايس ةلودلا سسؤت نأ نكمي ال

 قارعلا نأل ،ىرخألا فادهألا نع هقيقحت تاقايس فلتخت دق فده اذهو ،ةيلاع ةءافكب ةلودلا فادهأ نع عافدلا هيف عيطتسي
 ذنم امنو لكشت دق ،اشيج ناكو .)19(ايملاع شويجلا فينصت يف اسماخ اشيج ،اموي دع اشيج كلتمي قباسلا نمزلا يف ناك
Ùهتداق م²أ دق ناكو .)20( ،ةيعامتجالا ةبيكرتلا ت�وكم لك اهنع َّضرت مل ةقيرطب 1921 ماع هسيس pيفو ،بورحلا يف ةكراشمل 
 لمعت ةيبزح ةمظنم هلعج يف كاذ موي ايلعلا ةيسايسلا هتدايق تببستو .ةيعامجلا ةدpإلا لامعأ ذيفنتو يروتاتكيدلا ماظنلا معد
Çةيطبضلا ريياعملا قفو ىلع ذيفنتلا ساسأ ىلع رادت ةيركسع ةسسؤم هنم رثكأ ةيطارقميدلا ةيزكرملا بولس.  
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 ةديدج لاتق ةفسلفب ،ديدج شيج ةماقإو ،شيجلا اذه ءا�إ يف تببست لالتحالا يف ءافلحلل ايلعلا ةسايسلا فادهأ عم هذهو    
 تاموكحلا عضوو ،هئانب ةداعإ ةيلمع قيرط يف ليقارع عضو يذلا رمألا ،ةفلتخم ماهمو اديدج نوكيس حيلستو "ةيركسعلا ةديقعلا"
 فورظلا يف ةمخضلا ةيلاملا تاصيصختلpو ،قباسلا شيجلا تاربخو دارفأ نم ةدافتسالا ةيفيكب قلعتت ةمج بعاصم مامأ ةبقاعتملا
 اههجاوي يتلا قورخلا ةعيبطو ،تايسنجلا ةددعتم تاوقل يوبعتلا دجاوتلا فورظ يف ةيلاتقلا اهماهمو ،ةيركسعلا قرفلا ددعبو ،ةبعصلا

 ينهم شيج ءانبل ةلودلا هجوتت نأ الإ ةيعافدلا ةسايسلا عوضوم يف دب نم قارعلا مامأ نكي مل كلذ عمو ،ايسايسو اينمأ هفوفص يف
   .ماهملا ذيفنت يف يتاذ ءافتكاو ريغلا عم لوبقم نزاوت نيمÙ ىلعو ،ةيلاع ةءافكب نطولا نع عافدلا ىلع رداق ،سيسم ريغ
  اينهم ينمألا ءانبلا .5

 دنع عابطنالا سفن ةيوس ايطعأو ،يلخادلا لاتقلا ناديم يف ةيوس المع ناذللا ،شيجلا عوضوم نع نمألا عوضوم فلتخي ال
 ،فورعملا ينمألا غارفلا ثادحإو )21( 2 مقر رمألp فالتئالا ةطلس لبق نم امهلح رارق ا²اذ يه ةجيتنلا تناكو ،مهريغو نييقارعلا
 لماعتلل ةهيزنو ،اينهم ةءوفك ةينطو ةينمأ ةزهجأ دوجو ىلإ ةحلم ةجاحلا نأ عئاقولا تتبثأ ايبلس ينمألا فقوملا تاروطتو امهلح عمو
 ءاضقلا رمأ ذيفنت هقتاع ىلع ذخأيل ،رورملاو ةميرجلا ةحفاكمو ةدجنلاو ةيلحملا هعورف ةفاكب ،ةطرشلا زاهجب قلعتي امل ءاوس .عقاولا عم
 هيقشب ،يلخاد نمأ زاهجب وأ ،رورملا نيناوق ذيفنتو ،اهتحفاكم يأ اهعوقو نود ةلوليحلا ىلإ يعسلاو ،ةميرجلا عم لماعتلا يف
 تقولا ىتح هداجيإ ىلع ةيسايس ةدارإ رفوتت مل يذلاو تاديدهتلا كلتب مايقلا نود لوحت ةينمأ ططخ ذيفنتل يئاقولاو يرابختسالا
 ىلع اهنيعي يروتسد ءاطغ الو يسايس قفاوت نود هماهمب موقت ينطولا نمألل ةرازو ليكشت ىلإ ةلودلا تأجل هنم الدب ذإ ،نهارلا
 ،يلخاد نمأ زاهج ءاشنإل ةيسايس ةدارإ دوجو نود تلاح تاصاهرإ دوجو ىلإ ةراشالا ردجت انهو .اهنم ةبولطملا ماهملا ذيفنت
 ،ةيعامجلا رباقملاو ةدpإلاو بييغتلاو بيذعتلاو لايتغالاو لتقلا يف ةقباسلا ةماعلا نمألا ةيريدم لامعأ ةعيبطب اهمظعم تطبترا
 رارقلا يف اهدحو ةليفكلا ةدارالا جاضنإ مدع يف اهعيمج تببست ،قباسلا نمزلا يف ا²رادإ ىلع اوعبرت نيذلا نيمر±ا ةاتع ءامسÇو
 قارعلا هجاتحي يذلا زاهجلا اذه نإف كلذ عمو ،لخادلا نم يتÙ يتلا قورخلا نم ةياقولا ىلع ةموكحلا نيعي نمأ زاهج هدوجو ىلع
 لثم ءانب حبصي اذه نم .نآلا نم ديعبلا سيل لبقتسملا يف لمتكتسو نهارلا تقولا يف تأدب ،ةليدب تايمستب ولو امتح أشنُيَس
 .ةنيصر ةيعافد ةسايسل اينطو افده زاهجلا اذه
 اينطو يقارعلا ناسنإلا ءانب .6

 ،طقف اهئانب يف تمهسأ يتلا ةيتحتلا ةينبلاو ةيداصتقالا ةدعاقلا ريمدت يف رييغتلا تقبس يتلا تاونسلا ةليط ةرادإلا ببستت مل
 ،ءامتنالا يف اخرش هلخاد يف تثدحأو )22(يقارعلا ناسنإلل ةيونعملا ةيسفنلا ةلاحلاو ةيعامتجالا ةينبلا اهريمدت يف تلمش نأ دعب
 ةلودلا ةيزمر وحن ةيبلس تاهاجتا هريكفت يف تنوكو ،يميقلا مازتلالا ريياعم يف ارخآ اخرشو ،عوبرلا يف شيعلاو ءاقبلp كسمتلا يفو
  :نأل ،اهفادهأ قيقحت يف ةيجيتارتسالا ةلودلا فادهأ مامأ اقئاع روخنملا ناسنالا اذه حبصأ اذبو ،عمت±ا قوقحو

  .لضفأ قارع لجأ نم حفاكمو صلخمو جتنم ناسنإ ىلإ جاتحت الثم ءانبلا ةداعإ
  .هلجأ نم ةيحضتلل دعتسم نطو ىلإ ٍمتنم ناسنإ ىلإ ةجاحب نمألا قيقحتو
 ءانبأ ىلع لا±ا اذه يف يعاسملا لك زاكترإ رابتعالا رظنب نوذخÛ تاعامجو دارفأ ىلع موقت ،روطتلاو ضوهنلا يعاسم نإو

 .داهتجاو دج لكب اهساسأ ىلع نولمعيو ،دلبلا
 هليصافت يف ضوخلا لواحت ملو ،ةلودلا تاسسؤم هنم برتقت مل ،ينامثلا تاونسلا ةليط امئاق سوفنلا يف رخنلا اذه يقب امومعو

 هئانب ةداعإ عضو نود ةيقيقح ةيعافد ةسايس غاصت نأ نكمي ال اينطو افده يقب ىتح ،ءاوس دح ىلع ةديعبلاو ةبيرقلا اهططخ يف
 .رابتعالا رظنب

 ايلارديف يطارقميدلا ماظنلا ةماقإ .7
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 وه هتعيبطل مئالملا يسايسلا ماظنلا نوكي نأ ىلإ تعفد ةيسايسلا هفورظ تاروطتو ،يفارغجلا هنيوكتو ةيعامتجالا قارعلا ةبيكرت
 هدعب نمو ةلودلا ةرادإ نوناق نمض دقو ،دحوملا قارعلا نمض م²ايصوصخو مهفادهأ عيمجلا هيف ققحي يذلا ،يلارديفلا يطارقميدلا
 لك يف لماعتو لمع ماظن ا�أل ،تاميلعتلا رثكو �اصولp الو رماوألp ضرفُت ال ةيطارقميدلا نإ الإ ،ماظنلا اذه قيقحت روتسدلا

 مهلماعت يف ايطارقميد اكولس نوملعتملا بستكي ىتح ،جيردتلp هقيبطتو هملعت يرجي ،يبرغلا ملاعلا لود مدقت يف مهسأ ،ةايحلا تالاجم
 نم دبال حيحص لكشب كلذ ققحتي ىتحو ،ايعوط رخآلا نولبقي ،ةيبلغألا هجتنت امب نيضار هيف نونوكي يذلا طيحملا يف مهريغ عم
 مل ام اذهو ،ةيطارقميدلا ىلإ قيرطلا يف ريسلا نع ةجتانلا تانهلا كلت ا²اسسؤمو ةلودلا رئاود كلذكو ةصتخملا ةزهجألا لمحتت نأ

 :لثم �ايحأ لصح هنم سكعلا ىلعو ،ةينمزلا ةلحرملا هذه يف لصحي
 .ءاضقلا اودقتنا نييفحص ةاضاقمل هجوتلا يف 2010 ماع ةلودلا نم رئاودل طاشن
  .اينمأ جراخلا ىلإ نييركسعلل رفسلا تاقفاومب تبلا يف ةينمألا رئاودلا ةدواعم
 .مهريغل ةيسايس تاعانقل افلاخم �أر مهئادبإ در± نييداع س�و نييسايسل تاديد²
 ةيعافد ةسايس نمؤي يذلا مامتهالp ضحي مل هنإ الإ �ويح افده تناك نإو ،ةيتفلا ةيطارقميدلا نأ ىلع اهلوصح للدي رومأ هذهو

   .حيحص يطارقميد ماظنو رح ناسنإ اهماوق ةنيصر
 تاعمت±ا نم ديدعلا اهيلإ تهجوت ،مكحلا ماظنو ةرادالا لكش يف ةروطتم ةقيرط ا�أل ،ةوقلp حجنت ال ةيلارديفلا نإ امك

 نيعنتقم ريغو ،هتلاحل ةيلعفلا تاقيبطتلا نولهجي نييقارعلا ةيبلاغ لازام ريكفت ج� يهو ،اهيلإ ءوجللp ترقتساو تروطتف ،ةمدقتملا
  .هنع عافدلل نيدعتسم ريغو ،هلوصحب امامت

 ةضيغبلا ةيروتاتكيدلا ىلإ ةدوعلا تالامتحا ىوس امهنع ليدب ال يتلا ةيلارديفلاو ةيطارقميدلل روصتلا نم ساسألا اذه ىلعو
 ،ةيعافدلا ةسايسلا قيقحت يف الماعو ،ةيقارعلا ةلودلل ايسيئر افده مكحلا ماظن لكش يف امهقيقحت حبصي ،يواسأملا دابعتسالاو ملظلاو
 .ةيطارقميدلp قلعتي ام ةصاخ ،امهعوضوم يف صوكنلا نم نوشخي نييقارعلا ةيبلاغ يقبو ،مامألا ىلإ تاوطخ قارعلا هتلاح يف مدقتي مل
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  ةينطولا حلاصمل� ةلخملا تاديدهتلا
 

 ،هتاورث ةرثكو ههايم ةرفوو ةلهسلا هضرأ ةبوصخ ببسب ةيجراخلا تاديدهتلا نم ديدع ىلإ ليوطلا هخيرó ربع قارعلا ضرعت دقل
 بورحلاو بارطضالا نم تناع يتلا تاعمت±ا نيب نم َّدُ◌ع ىتح ،سناجتلا فعضو لهجلا بسب ،لخادلا نم اهلثم ضرعتو
 ةعيبطب ةلص تاذ لخادلا نم لماوعب اهضعب طبترأ ،اقباس اهليصافت ىلإ قرطتلا مت ةيلخادو ةيجراخ تاديد²  يهو .تارتوتلاو
 ىلع ةلثام تيقب تاديد² يهو ،جراخلا نم لماوعب رخآلا اهضعب طبترأو ،ةيركسعلا ةردقلاو نيرخآلا عم ةقالعلا لكشو ،مكحلا
 تاقالعلا يفو ،ًةعيبط ةيرشبلا سفنلا يف عارصلا يقب ام كلذك ىقبتسو تاقالعلا غيص لدبتو مكحلا ماظن لكش ريغت نم مغرلا
 لامجالا يف تاديد² يهو .راوجلا نسحو براقتلا يف ةبغرلp هراطإ يف تاقالعلاو ةنسحلp هلاجم يف �اونلا تفلُغ نإو ،ًةيصاخ ةيلودلا
 عساولا راشتنالا ثيح ،ةمئادلا هبش رتوتلا قطانم نم دعت ةقطنم يف قارعلا دوجو ببسب ،رخآلا ضعبلا عم اهضعب ةلخادتم
 لكشي يتلا تاريثملا نم اهريغو ،باهرإلا لامعأ عاستاو لماشلا ريمدتلا ةحلسأ كالتمال ةديدشلا تابغرلاو ةيديلقتلا ةحلسألل
 ةلودلا ءانب ةداعإ ةيلمع ىلع ريثأتلا ةلمتحم كلذكو ايلمع ةرثؤملاو العف ةلثاملا اهضعب لوانتنس ،ةينطولا قارعلا حلاصمل اديد² اهدوجو
  :ه�دأ نيوانعلا يف نيبم امكو ،فاو لكشب اهضرعل الاجم يطعي يذلا ينمزلا اهفينصت بسح ،اهلبقتسمو اهرارقتساو

 
  ةينآلا تاديدهتلا

  :يتآلp ةيسيئرلا اهرداصم تلثمت ةيلخاد اهتيبلاغ تناك ،ديدجلا نمزلا يف ةيلعف تاديد² قارعلا هجاو
  .ثعبلا بزحل داضملا طاشنلا .1

 رشنو يركف بيرختو ،تامولعم ريبعتو ،ليطعتلل عيجشتو ،دضلp فوقولل عفدو ،مالعإو ةياعد تادرفمو ،ةمواقملل تايلاعف
 نأ دعب ،مادص دعب امل بزحلp مهطابترا رمتسا "ةيدايق رداوك" نويثعب صاخشأ اÈ ماق يفئاطلا ميمستلا لامعÇ مايقلاو ،ةياعد
 مهعاضوأ ميظنت اوداعأو ،يبرعلا قارعلا لامشو هبرغو طسولا لامش قطانم يف اوفختو ،نيرساخ ةرشابملا ةهجاوملا ناديم نم اوبحسنا

 فنصم ىوق عم �وبعت نيفلاحتم ،لصاوتلاو لمعلا ةمادإل طوقسلا لبق عزو يذلا لاملا نم ىقبت امم نيديفتسم ،ةلقتسم هبش �الخب
 تيقب ةيسايسلا ةيلمعلا شوشتو بارطضالاو رتوتلا ةرÞإ يف ةصح مهل ناكف ،باهرالا ىلع رخآ مسقو ةمواقملا ىلع اهنم مسق
  .ضرغلا اذهل لكش بزحلل يركسع حانج لالخ نم ةسوملم

 نيذلا كئلوأ ،اهيلإ ةدوعلا وأ ،ةفيظولا يف ءاقبلا صرف ىلع اولصح يدايقلا رداكلا ىلع اوبسحي مل نييثعب �اقب مهبناج ىلإ ناكو
 ،نيفطاعتم ةحيرش مهعمو ىلعألا تادايقلp ارس مهاطابترا ةداعإ اولبقف ةيدئاقعلا ةيبزحلا مهرعاشم ،ثاثتجالا تاءارجإ ضعب تشعنأ
 نيحشرم تلصوأ ا�إ ىتح ،ةحاسلا يف ةرثؤم تاهاجتا اهل نوّكت نأ تعاطتسا ةررضتم ريهامج نيب نم ديدجلا نمزلا يف تنوكت
  .ناملربلا يسركو تاظفاحملا سلاجم ىلإ  ،2010و 2005 يماع تpاختنا يف نييناملرب

 قلقلا دازو لماعتلا ءاسو ،ءاطخألا ترثك املك اذفنم هل دجي ديد² لماع هريثÙ ىقبيسو ةحاسلا يف رثؤم بزحلل لمع هنإ
    .ثاثتجالا ةرطسم تعستاو ةيشخلاو
 ةفرطتملا ةينيدلا ةجلدألا تاهاجتا .2

 دارفأ هبستكأ ،ةيرحلاو روطتلا نم دضلp فوقوو ،اهلهأو ةيبرغلا ةراضحلل ةاداعمو ،ةلملا نع جورخلp ما²إو ميزقتو ريفكت كولس
 ةوقلا مادختسp تأدب ،بونجلا وحن اريخأ تفحز ،لامشلاو برغلاو طسولا قطانم يف نيتيسيئرلا نيتفئاطلا نم تاعامج نيب ممعتو
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 كولس ةعيبطو ريكفت ج�و لايجأ تنوكف ،ةيندملاو نيدلا نع بيرغ اهضعب راكفÇ عانقالا ىلإ تلقتناو ،ا�²اغ ىلإ لوصولل ةليسو
     .ةيندملا ةلودلا ءانب ةداعإو ةيطارقميدلا ةيلمعل اديد² يقارعلا عمت±ا يف عستا يذلا هدوجو لكشي ،فرطتلا هيلع بلغي جلدؤم
 ةمظنملا ةميرجلا .3

 كلذكو ةطباضلا ةزهجألل يلعفلا ءافتخالا اهيلع نومئاقلا لغتسا بير²و ،عوفدم نمثب لتقو ىشرو تpاصع لمعو ريوزت
 قيرطلا اذه يف ريسلل ًالهس ًالوبق تنوك ،ديدجلا نمزلا نم ةليوط ةينمز ةرتفل ةقلطملا ةيرحلاو نوناقلا هجوأ ضعبل تقؤملا ليطعتلا
    .ةلبقم تاونسل دالبلا رارقتسال ديدهتلا ذفانم دحأ ىقبيس يذلا

 باهرإلا .4
 هذيفنتل نومداقلا طلتخاو ،ةينيدلp ةيسايسلا هفادهأ تطلتخا نأ دعب يقارعلا عمتجملل ةيدج ديدهتلا ملاعم رثكأ نم دعي يذلا

 ديدهتلا تاهاجتا رثكأ نيب نم ناك ىوتسمل هؤادأو هميظنت روطتو هتعقر تعستأ ىتح لخادلا يف دادعتسالا يوذب جراخلا نم
  .ىرخأ تاونسل كلذك رمتسيسو ،ةيضاملا ينامثلا تاونسلل

 هجاوي ىقبيسو ،لخدملا يف ليصفتلp اهيلإ قرطتلا مت ،يميلقإلا هطيحم نم تءاـج ،ةيجراخ تاديد² "اينآ" قارعلا هـجاو دقو
       .يميلقالا هطيحم يف ريثأتلا ملاعمل اكلام قارعلا دوعيو ،ةبلص ةيضرأ ىلع هيف مكحلا فقي نأ ىلإو ،البقتسم اهلثم
  .يبنجألا يرابختسالا طاشنلا .5

 يف اهماهم ذفنتو ،قارعلا يف لمعت ةددعتم ةيبنجأ تارباخم ةزهجأ نأ ةيقارعلا تارابختسالاو نمألا يف نولوؤسملا عيمج فرتعي
 ،ا²رازو لكيه يف سسجتلا ةحفاكمل ةيريدم ليكشتب 2010 يناثلا نيرشت رهش يف تبلاط دق ةيلخادلا ةرازو نإ ىتح ،قارعلا مومع
 تامظنمو تاكرشو ةيراجت تاهجاو اهلمعل ذختت ةيتارباخملا تاهجلا نم ريثكلا كانه نأ ،ىوتسملا عيفر ينمأ لوؤسم اهددصب ركذ
 حيرصت يف دكأو .هيحاون لك نمو هلصافم لك يف دلبلا ىلع سسجتلا اهتياغ ةعورشم ريغ بيلاسÇ لمعت يندم عمتجم تاسسؤمو
 يف نمكي اهجالع نإ افيضم ،يملاعلا يرابختسالا عارصلل ةحاس ىلإ قارعلا ليوحت ىلإ فد² تايلمعلا كلت نأ حابصلا ةديرج ىلإ
 اميسالو اهنيومت رداصم ةبقارمو تاسسؤملا هذه ةعباتمل ةددحم تايحالصو ينوناق ءاطغب سسجتلا ةحفاكمب ةصتخم ةيريدم ليكشت
 املع ،يقارعلا نوناقلا فلاخي ام عنمل يسامولبدلا لمعلاو تارافسلا لمع ةعباتم ىلإ ةفاضإ ،اهيلإو دالبلا نم لاومألا ليوحت تايلمع
 تاصيصختلا ةلق نم يناعي ةرازولل يرابختسالا زاهجلا نأ دكأ دق ةينطولا تاقيقحتلاو تامولعملا نوؤشل ةيلخادلا ةرازو ليكو نأ
 نمألل اديد² لكشي يبنجألا يرابختسالا طاشنلا نأ اهعيمج نيبت يتلا )23( ،هلمع مظنت يتلا ةينوناقلا تاعيرشتلا نادقفو ،ةيلاملا
  .ءاوس دح ىلع لبقتسملا يفو نهارلا تقولا يف يقارعلا يموقلا

 
 ةلمتحملا تاديدهتلا

 ةسايسلا عوضوم يف رابتعالp ذخؤت نأو دبال يذلا يلبقتسملا لامتحالا ةناخ يف اهعضو نكمي تاديدهتلا نم ىرخأ عاونأ كانه
  :يف اهضعب لثمتي ،ةيعافدلا

 قارعلا راوج عم رتوتلا رؤب .1
 رمتسملا هبش اهدوجو لكش ىتح ةرÞإلل ةلباق ةقطنملا يف لكاشم تقبأ ةقيرطب ،ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب اهدعاوق تئشنُأ يتلا

 تناك الثم ايكرت ىلإ ةبسنلابف ،ا²الامتحا كردي ديد² ةيواز نم لك ناريجلا اهسسحتي لكاشم ،ةرمتسم هبش ةلمتحم تاديد²
 ابيرق فرطتملا يسايسلا مالسإلاو ،اهيضارأ ددهي يذلا يناتسدركلا لامعلا بزحو ،اهداركأ ىلإ ةيلارديفلا ىودع لاقتنا تالامتحا
 يذلا يركسعلا لخدتلا ىتح وأ ،تامزأ ةرÞإ ىلإ راجلا اذه ا²اديقعت عفدت نأ نكمي لكاشم ،ا²روعوب قارعلا كراشت ضارأ نم
  .لبقتسملاو رضاحلا يف امئالم هارت يذلا تقولا يف قارعلا ىلع اريثك هلاجم يف قوفتت
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 برغلا نم برتقتو يسايسلا نيدلا ةطلس نع ةيقارعلا ةيطارقميدلا دعتبت نأ تالامتحا نم يتÛ اهسسحتف ناريإ ىلإ ةبسنلpو
 نورطاشي نيذلا مهداركأ تابغر ريثت يتلا ةيلارديفلا داركألا قوقح نم سسحتت ايكرت لثم يهو ،ءادعلا ا�وبصاني نيذلا ناكيرمألاو
 "مالسإلا راصنأ" ينس يمالسإ فرطت رؤب نم نوسسحتيو ،ةيفئاطلا تاءامتنالاو ةيرئاشعلا لوصألاو ةيفارغجلا ةعيبطلا قارعلا داركأ
 رثكأل اديد² ناريإ اهيف لكشت نأ نكمي ةقيرطب تمسر يتلا ةليوطلا دودحلاو برعلا طشو يضاملا بساور ىلإ ةفاضإلp .مهنم ةبيرق
  .ةريبك ةجردب لبقتسملا يفو نهارلا تقولا يف قارعلا ىلع �ركسع قوفتت يتلا يهو ،دادغب ةمصاعلا اهنيب ةيقارعلا ندملا

 �روس نأ ىتح ،ناريإو ايكرت يأ نيتروكذملا نيتلودلا ىلع ميخت يتلا كلت نع لقت ا²اسسحت نإف ةيبرعلا ىرخألا ميلقإلا لود امأ
 تارفلاو ةلجد ير� يف هايملا عوضوم انينثتسأ ام اذإو ،ةيسايسلا ةيلمعلل ةضراعملاو دضلل ةمعادلا اهفقاومب ةيقارعلا ةموكحلا اهتم²أ يتلا
 .اهلحل نيتلودلا ةردق جراخ ةيدج تاديد² لكشت ال لكاشملا يقp نإف ،البقتسم ةريثملا داعبألا اذ

 امأ .نآلا نم ةديعب نوكت دق ةينمز ةرتف ىلإ ديدهتلا تاريثم نم طفنلا رpآو دودحلا لكاشم ىقبتس تيوكلا ىلإ ةبسنلpو
 ،ناريإ نمو يعيشلا نيدتلا نم برتقا املك ذإ ،قرعلا يف مكحلا ةعيبط ىلع دمتعي اهتهج نم ديدهتلا تالامتحا نإف ةيدوعسلا
 هعضوو ،هنمأل اديد² لكشت يتلا لكاشملا ضعب ةرÞإ ىلع رداقلا دضلا فقوم يف ةيدوعسلا ىقبتس يبرعلا هطيحم نع دعتباو
     .يمانلا يداصتقالا

 يتايشيلملا ركفلا .2
 نم ناديملا يف ةيسايس بساكم ىلع ةلعافلا بازحألاو لتكلا ضعب تلصح نأ دعب ،رثؤم ردقب ممعتو رشتناو داس يذلا

 اهعيمج تفنص ،رييغتلاو برحلا ءانثأ يف اقحال تنوكت ىرخأو ،نيسح مادص نم دضلp تلتاق نأ قبس ،اهل تايشيلم دوجو لالخ
p2004 ماع �وناق رميرب هردصأ يذلا )24( 2004 ناريزح 2 يف فالتئالا ةطلس نع رداصلا 91 رمألا بسح تايشيلمل 
 تابغر نوكو ،عقاولا عم مهلماعتو م²اقالع يف نييسايسلا نم ضعبلا كولس َرّطأ ريكفت ج� تنوك بساكم يهو ،ا²ايشيلم جمدل
 .المتحم اديد² لكشي اهج� حبصأ ىتح ،فقوملا مزÙ دنع عراشلا يف مسح ةوق اهمادختسا يف مهنيب

  .ةينمألاو ةيركسعلا ةسسؤملا ةجلدأ .3
 مهعافدنا نم اودازو ،ايلعلا ةيسايسلا بصانملا مساقتب هساسأ ىلع نويسايسلا ِفتكي مل يذلا ،ةصصاحملا طوبطخأ اهلخد نأ دعب

 نم تاجرد اولزنو �درك وأ ،ايعيش ملتست يتلا ىرخألا اهلباقم يفو ،اينس ملتست نأ يغبني يتلا ةرازولا ديدحت لوح رواحتلل هلاجم يف
 بزحلا نم نكمم ددع ربكأ اهيف محقي نأ لواحي يتلا ةرازولا يف ايلعلا بصانملا ىلإ ،ةدودحم ةرتف ةيلوؤسملا لمحتي يذلا ريزولا
 تالاكو وأ ،ت�ريدم ةينعملا ةرازولا يف تنوكت اذكهو ،مهنم لقألا لصافملاو نيماعلا ءاردملا ىلإ مث نمو ،اهيلإ يمتني يتلا ةفئاطلاو
 تنوكتف ،اهريدت يتلا ةفئاطلا وأ ،بزحلا لقث نع ،اهطيحم يف ىدؤت يتلا سوقطلاو اهيلإ نوبستنملا اهيدتري يتلا سبالملا ربعت ةرازولل

  :اهماوق ةلاح
 لداجتيو ،ىرخأ تاهج نم ةجلدؤملا رئاودلا عم عطاقتت ةقيرطب ،ا²زهجأو ةلودلا رئاود نم ديدعلا سييستو ةجلدأ نم بارتقالا

   .دحاولا يفيظولا طيحملا يف فالتخالا ةدش اوديزيل مهنيب اميف نوفلتخملا نوجلدأملا نوبستنملا
 اهدحو لمحتت ال بازحألا نأ ىلإ ةراشالا ردجت انهو ،ةجلدألاو سييستلا ةيلمع يف لقثلا لثمي يذلا ةرازولا زكرم هاجتÊ يرجلا

 هريكفت ج� َّريغ يذلا فظوملا كراشي اهعمو ،ةرئادلاو ةسسؤملا يف مهفلخ ريسلاو نيلوؤسملل يكولسلا ديلقتلاو ةارا±او يرجلا ةيلمع
pلوؤسملا ةفرغ ىلع اددرتم حبصأو ،�زاهتنا لوؤسملا ةيحل يه امك هتيحل قلطأو ،ايعوط هتسسؤم يف يفيظولا لوؤسملا ريكفت ج� هاجت 
  .�رهاظ ةجلدألا نم عون لوصح يف ةيوس تمهسأ ،ةيروت هفلخ يلصيل ةالصلا تاقوأ يف

 ًايبلس اهريثÙ نوكيس ،ددحم طيطخت وأ ،دصق نود �ايحأ ثدحت يتلا ،ةيندملاو ةيركسعلا ةلودلا رئاود يف سييستلاو ةجلدألا نكل
Êنع تاهاجتالا رييغت ىلع دعاست ال قارعلا يف يفئاطلا ناقتحالا فورظ نأل ،ا²ادرفمل تقؤملاو داضملا ءاحيالا نم ٍعون نيوكت هاجت 
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 زيمملا روضحلا كلذ لثم ،رابكلا نيلوؤسملا ىلإ ةبسنلp ةصاخ كولسلا جراخم لك باسح اهراطإ يف متي يتلا ةجلدألاو سييستلا قيرط
 همايقو 2009 ماع ءاروشاع موي ةبسانمب ءارضخلا ةقطنملا يف ةينيدلا ةيسايسلا تاهجلا ىدحإ هتماقأ ءازع ىلإ نيينمألا ءارزولا دحأل
 هذه يف مهنيدتو مهسوقط يف هوداتعا نيذلا نيرضاحلا ةعيشلا يقp لثم مطللp ،ةنيدتم ةينس ةمئاق نم لصألا يف حشرملا ينسلا وهو
 نم تاقيلعتلا نم اديدع رÞأ ، مسارملا تلقن يتلا ةيقارعلا تايئاضفلا ىدحإ يف نويزفلتلا ةشاش ىلع دهوش امدنع ذإ .ةبسانملا
 ةموكحلا نم جلدؤملا برقتلp ما²الا دح ىلإ لصو ام اهنيب ،اهجراخ نمو ةرازولا سفن ىلإ نوبستني ةعيش كلذكو ةنس نيدهاشم
    .ايعفن

 وهف ،نوكي نأ ضرتفي ابجاو مأ اقفاوت مأ ةرياسم مأ ناك ةلماجم كولسلا اذه نم ةينلاو دصقلا ناك يأو مومعلا هجو ىلعو
 لاجر وأ ،نيرضاحلا ةعيشلا ةموكحلا يلوؤسم نم دحأ ال هنأل ،اهقيقحت هاجتÊ اعف� نوكي نل ةجلدألاو سييستلا ةيواز نم كولس
 نع ةينسلا ةركاذلا يف بسر ام رييغت لالخ نم مهفوفص ىلإ اينس اوبسك دق م�Ç عنتقم دهشملا اذه لثمل نيدهاشملا ةعيشلا نيدلا

 يتÙ يبعشلاو يسايسلا ىوتسملا ىلع ا²اوطخ نأ لوقلp حمسي امم ،ةلعاف هتاريثم ضعب تلازام عارص فورظ يف ،ةعيشلا سوقط
 راكفألا محازت طسو حاجنلا اهل بتكي نل ةتقؤم اهتياغ نإو ،ايباجيإ اعفن مدقت نأ نود ،ايبلس اعابطنا تطعأ يأ ،ةيبلس بلاغلا يف
 ةركاذلا اهيف ىشَح وأ لخدأ ،اماع نيثالثو ةسمخل كلذ ثعبلا لواح موي نامزلا قباس يف اهل ليثم بيرجت مت دقو ،ثادحألاو
         .تاعاس نوضغ يف ةيعمجلا ةركاذلا نم اهتيبلاغ تيُحم يتلا ،ةجلدؤملا ميهافملاو راكفألا نم ديدعب ةيقارعلا

 ةلودلا ةزهجأ يف ةصاخ ،ماعلا نمألا ىلع ارطخ اهدوجو نوكيس ،نهارلا انتقو ىتح دودحم ردقب اهثودح يقب نإو ةجلدألا نإ
 يتلا ،ثادحألا عم لماعتلا يف ةزهجألا كلتل ةماعلا ةسايسلا نيوكت ىلعو ،ماهملا ذيفنت لبس ىلع رثؤت دق ا�أل ،ةينمألاو ةيركسعلا
 هرÞآ زواجت بعصي ينطولا نمألل ارشابم اديد² لكشي امم ،حلسملا مداصتلا امبرو ،ينمألا قرخلاو عطاقتلا ىلإ ةزهجألا كلت رجت دق

 ةروسيملا ةيركسعلا اهتقاط لك ةموكحلا تدشح موي ناسرفلا ةلوص يف لعفلp لصح عطاقتلاو ريثأتلا اذه لثمو ،ثودحلا ةلاح يف
 ةرصبلا ةنيدم ىلع يدهملا شيج نم نيقشنملا ةرطيس نم دحلل ،ايصخش ةحلسملا تاوقلل ماعلا دئاقلا ءارزولا سلجم سيئر فارشÊو
 رماوأ ذيفنت نم ةلوصلp ةكراشملا ةيركسعلا تاعطقلا ييبستنم نم نيجلدؤملا نييركسعلا ضعب عنتما ذإ ،2008 راذآ 25 موي
 ىتح ،لاتقلا يف ةموكحلا مصخ بناج ىلإ ليلقلا ولو مسقلا مضناو ،ةكرعملا ةحاس جراخ ىلإ اوبرستو م²ادحو نورخآ كرتو ،موجهلا
 الول ،ةكرعملا ةجيتن رييغت نم ابيرق فقوملا ةروطخ ةد�ز يف ببست ةكرعملا رماوأل يذيفنتلا للخلا اذه نأ ىلإ تراشأ رداصملا ضعب نأ
        .دادغب نم ةمداقلا عيرسلا باهرإلا ةحفاكم تاوق لخدتو ،يكيرمألا يعفدملاو يوجلا معدلا

 سيـسملا ينيدلا هاجتالا .4
 يف لخدتلا ىلإ نيفرطتملا نيسيسملا وأ ،يفلسلا يسايسلا نيدلا ةاعد ،باهرالاو ضيرحتلاو بارطضالا هـيف بلج عمتجم يـف

 ىلإ تمدقُ يتلا تادعاسملا نإ امك ،ةحاسلا يف الباقم افرط نوكت نأ ةفرطتملا ةينيدلا ةيسايسلا بازحألا ضعبل لهسو ،ةحاسلا
 لوصأ ىلع سسأتت ةمواقملا هيف تحبصأ ىوتسم ىلإ ،ةسايسلا يف اعساو نيدلا تمحقأ ،ةينيد تايصخشو ةينيد تاسسؤم
 يف ةينيدلا اهلوصÇ ةيسايسلا ةحاسلا ىلع ىقبت نأ لجأ نم ةينس ةينيد بازحأ ىلع ارصتقم معدلا حبصأو ،ةيفئاط ةينيد تاهجوتو
  .ةيعيشلا ةيعجرملا ةهجاومب "ةينسلا "نيملسملا ءاملع ةئيه تلكُشو ،ةيعيش ةيسايس بازحأ ةهجاوم

 نيتفئاطلا اتلك يف نيفرطتملا تبحسو ،ةسايسلا يف يفئاطلا نيدلا ماحقإ هاجتÊ ايجيردت قارعلا تبحس لامعأ اهلمجم يف هذهو
 .هلبقتسمو قارعلا رضاحل ديد² ردصم ةيفئاطلا تارايتلاو تاهاجتالا هذه ىقبتس اذه ىلعو ،مظنملا فنعلا لامعأ باكترا ىلإ

 يرئاشعلا درمتلا .5
 بصانمل اهدارفأ ضعب ريتخا نأ دعبو ،لوألا بابلا يف نيبم امك نمألاو ةسايسلا كرتعم يف ديدج نم ةريشعلا تمحقُأ نأ دعب

 ةيلام غلابم ءاقل ةمهملا زكارملا ضعبو طفنلا لقن بيب�أو ءpرهكلا طوطخ ةسارحب تفلكو ،ليلضتلاو ةياعدلل ترخـُسو ،اـيلعلا ةلودلا
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 ،ةيركسع هبش ةوق ىلإ اهلاح لوحتو ،رارقتساو ٍةئد² لماع اهعضو دسف ىتح .نيديفتسم ةريشعلا دارفأو ،الواقم خيشلا اهيف نوكي
 تارتف ءانثأ يف تاوصألا مهل نودشحيو مهراكفأ َنوجّوري ،نييسايسلل نيروجأم ءالكو مهضعب حبصأ خويش ةرمأ تحت اهدارفأ مظتني
 لصحي نأ يف ةبغرلل اعبت ،ارارم اهيف بلقت ةسايس ةحاس يف �وق ابعال نوكي نأل ةصرف خيشلا دجو اهساسأ ىلعو اهنم .باختنالا
 ةعاقو ةطرشلا ةرئادل اليدب ةريشعلا نوكت نأو ،ةلاكولp ايلحم امكاح نوكي نألو ،لوؤسملا ىلإ برقأ ةفاسم برقتيو ديزملا ىلع
  .ةيعامتجالا ةينمألا ةلداعملا يف اهل لباقملا فرطلا يوق املك فعضت ،ةلود ةطلس لباقملا اهفرط ةلداعم يف ةمكحملا

 ام اذإو ،ةلودلا نم بلسلp فقوملا روطي دق ا²اسسؤمو ةلودلا ةوق باسح ىلع ةريشعلا ةيوقت نأ ىلع ديكأتلا نكمي اذبو
 رداصم دحأ حبصتس نوناقلا باسح ىلع ا²وقل نمث ىلع اهلالخ نم شتفت يتلا ةوقلا نم ديزمب اهرعشت ىرخأ لماوع تلخدت
 .ةلمتحملا ديدهتلا

 طاقنلا ضعب كانه نأ ىلإ ريشأتلا نكمي ،هالعأ يف درو ام ىلع سيسأتلpو ،حلاصملاو فادهألا عوضومب قلعتي امل لوقلا ةصالخ
     :اهنيب البقتسمو ،ارضاح قارعلا مئالت ةيعافد ةسايس ةغايصل يعسلا دنع اهقوف نم روبعلا نكمي ال ،ةمهملا
 نم اهيف نوينعملا نكمتي مل ءانب ةداعإ ةلاح يف ا�وك ببسب قارعلا نع عافد ةسايس رضاحلا تقولا ىتح دمتعت مل ةلودلا نإ .1

  .اهدامتعا نكمي ةيعافد ةسايس ىلإ اهتمجرت مهلهؤت تباوث ىلإ لوصولا
  .ةددعتم تاهاجتاو فايطأ نم ةلكشملا تاموكحلا لبق نم اهيلع قافتالا ِرجي مل لبقتسملا يف ىتحو نهارلا تقولا يف تاديدهتلا نإ .2
 ذإ ،رطخلا صيخشت يف يأرلا فالتخا ىلإ ىدأ صصاحتملا قفاوتلا ةفسلف قفو ىلع سناجتملا ريغ تاموكحلا ليكشت ةعيبط نإ .3

 رخآلا ضعبلا ىري ال ،انلع كلذب اهمهتيو قارعلا ىلع ارطخ لكشت �روس نأ لاثملا ليبس ىلع ضعبلا هيف ىري يذلا تقولا يف
 بولطملا ريكفتلاو دهجلا تتش يذلا لاحلا اذكهو ،ديدهتلا ت�وتسم ىلعأ لكشي يذلا رطخلا يه ناريإ نإ ىلع رصيو ،كلذ
 ايفئاط وأ ايموق اهعم ةقالعلا ةعيبطو هرداصم نع رظنلا ضغب ،اينطو هعم لماعتلا يف ءدبلاو ديدهتلا ديدحت هاجتÊ هزيكرتو هدشح
 .ايسايس وأ

 ةلودلا ةزهجأو ،بيرقلا لبقتسملpو رضاحلا تقولا يف قارعلا ىلع ارطخ لكشت نأ نكمي يتلا تاديدهتلا يف لخادتو طلخ كانه .4
  .تاديدهتلا كلت ةعباتمو ليلحتو دصر يف ا²ردق لمتكت مل ةينعملا

 رابتعالا رظنب ةموكحلا اهذخÙ نأ دبال ،قارعلل اديد² لكشت يتلا رومألا رثكأ نم ةيركسعلا تاسسؤملاو نمألا رئاود سييست نإ .5
 .ةينطولا ةحلصملل لمشأ موهفم نمضو مزحب اهعم لماعتتو

 نم ديدعلا اهيف رثؤت ةلهس تسيل ةلأسم ،هلخاد يف قاروألا طالتخاو ،هئانب ةداعإ فورظ يف دلبلل ةيعافد ةسايس ديدحت نإ .6
 يف ضوخلا ةلواحم نإ امك .بولطملا لكيهلا نمض اهريطست ىلع نيينعملا ةردق جراخ اهضعب نوكي يتلاو ،�ركذ امك لماوعلا
 ىلإ برقأ اهنع ةباتكلا لعجت صاصتخالاو لمعلا نم عونلا اذÈ ةينعملا ةيسايسلاو ةينمألا ةسسؤملا جراخ نيثحp نم اهليصافت
 ديرأ يذلا باتكلا نم لصفلا اذه ىلإ ةبسنلp لصح ام اذهو ،هصصخت ءوض ىلع هتاروصت بتاكلا هيف عضي يذلا فارشتسالا
 نمو ةيصصخت ىرخأ تاساردل اساسأ حلصت دق ةلواحم يفو ،قارعلا خيرó نم ةمهم ةرتف يف يويح عوضوم ىلع ءوضلا ءاقلإ هنم
pلا±ا اذه يف ةينعملا ةيموكحلا ةسسؤملا نمض نيثح.  

 ةيبلاغ دوست يتلا رارقتسالا مدع فورظ يف ةيعافد ةسايسل ملاعملا ةحضاو تارشؤم وأ ،تاروصت عضو ةلواحم نإف كلذ عمو
 نآ يف تارايخلا نم ديدعب لمعت نأ دبال ،يطارقميدلا ءانبلا ةداعإو ةرطيسلل اهقيرط يفو ةلودلا نأل ،امهم ارمأ دعي ةيقارعلا قطانملا
 ةيعقاو ةيعافد ةسايس اهل نالفكي نيذللا ،لاتقلا ةحاس يف ةمساحلا ا²اءارجإ عم ،يصقتلاو ليلحتلاو ثحبلا اهلمع يف ىسنت الو ،اعم
      .ريمدتلاو مدهلا يف هتاهجوتل باهرإلا قيقحت نود لوحتو نيرخآلا لخدت اهبنجت
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   ثلاثلا لصفلا
 ةيقارعلا ةلودلا ماظن يف نمألا زئاكر
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 ةيطارقميدلا ا²دجوأ تاقايسو ،تاعيرشتو ،غيصب الوفكم نمألا نوكي ةايحلا يف اماع اكولس ةيطارقميدلا سرامت يتلا تاعمت±ا يف
 هتحار ىلع الو ،رايتخالاو يأرلا ءادبإ يف هقحو ناسنإلا ةيرح ىلع زواجتلا نود ُلوَحت حافكلاو لمعلا نم نينسلا تارشع ربع
 ىنعملp وأ ،نمألا نوكي اضيأ تاعمت±ا كلت يفو ،يعامتجالاو يسفنلا هنمأو هتاحومط قيقحتو ،هتادابعو هرئاعش ةسرامم يف هيعاسمو
 اهلوصح يدؤي نأ نكمي يتلا مهممذ داسفو ،ماكحلا ضعب تاوزن نم ةيطارقميدلل يقيقحلا يماحلا يه ،ةءوفكلا ةددعتملا هتزهجأ قدألا
 ذاختا ىلإ اريثك اهلوصح راركت يدؤي نأ نكمي يتلا تpاصعلا لامعأو باهرإلا نمو ،ةيطارقميدلا هزئاكر ميطحتو ،عمت±ا دييقت ىلإ
ملا فقوم يف هعضتو ناسنإلا ةيرح ْديقت تاءارجإ

ُ
ملا وأ ْبَقار

ُ
 كلذك يهو ،ةيطارقميدلل ةيناسنإلا ريياعملاو ىفانتي امبو ،تقولا لاوط ْعَبات

 نع فارحنالاو زواجتلاو فنعلل مظنملا مادختسالا ىلإ عمت±ا يف هءارشتسا دوقي يذلا يرصنعلا هجوتلاو يركفلا ميمستلا نم يمحت
 رثأتيو رخآلp امهنم لك رثؤي ،رارقتسالاو مدقتلا ابطق نمألاو ةيطارقميدلا نأ ىلإ راشي انه نم ،دلبلل ىمسألا ءالولاو ةينطولا ريياعم
 يف نينمز نيب ةنراقملل الاجم هذخU يذلا يقارعلا انعمتجم يفو اذه .لاحلا نع ةيرشبلا هدشنت يذلا اضرلا ،امهلوصح نمضي امبو هب
 ىلإ نيدفارلا يداو ناسنإ اهيف دعاست �ركفو اينمز يعيبطلا ومنلل ةصرف ذخÙ مل ةدوشنملا ةيطارقميدلا نأ ىرن ،رومألا نم ديدع
 ةزهجأ ئشنيو ،ةيطارقميدلل ةمئالملا نمألا نيناوق نسي نأل قيرطلا همامأ حسفتو ،ا�اردأو ةيروتاتكيدلا ءابعأ نم صلختلاو جضنلا
 ةيطارقميدلا يأ هيف تدجُو ،قارعألاو بهاذملا ددعتم عمتجم يف ةيطارقميدلا نوصت ةيدايحو ،ةينهمب نيناوقلا كلت قيبطت ىلع ةرداق
 ردتقم يوق ركسع نمو ،ةينمأ ةزهجأ نم لاخ عمتجمب نيملاح نييسايس ىلإ اهقيبطت ديلاقم تملسو ،حالسلا مادختسا ةبحاصمب
 ىلإ دهم يذلا هافرلاو رارقتسالp ةصاخلا بطقلا يفرطل يقطنملا لالتخالا ت�ادب ىلوأ تناكف ،ةيروتاتكدلا معد نم هنأ اودقتعا
 لبقتسملا يف اهقيبطت ةيناكمإ نم نييقارعلا يقpو ،نييسايسلا مالحأ ددب امبرو ةيطارقميدلا تاقيبطتب لخأو ،بارطضالاو ىضوفلا
  :نأ ىلع ديكأتلا نكمي اهساسأ ىلعو ،بيرقلا

 قيرط نع ققحتت نأ نكمي ال تقولا سفن يف ا�إو ،اهدوجو يمحي نمأ نود اهقيقحت ىلإ لاجم ال ةدوعوملا قارعلا ةيطارقميد
  .يعامتجالا جضنلاو كارحلا تايطعم ىلعو لحارملا ىلع زفقلاو خسنلا

 ةينمألا ةيلوؤسملا قيرعتبو لب ،نهارلا انتقو يف ةيراجلا عيقرتلا ةقيرطب ققحتي نأ نكمي ال اهيمحي نأ ضرتفي يذلا نمألا نإو
 مسحلا ىلع ةرداق نوكتل ،ةسيسملا ريغ ةماعلا ةينمألا ةرادإلا يف رظنلا ةداعإو نوناقلا قيبطت ضرفو ،مزحلا بولسÇ ا²اءارجإ قيبطتو
 نم اهل نومعادلاو ،اهيلع نومئاقلا دجيس عيقرتلp ةصاخلا ةسايسلا تاذب يضملا لاح يف وأ ،اهسكعبو .ةيفئاطلاو ةيبزحلا نع اديعب
 .نامألا ئطاش ىلإ لوصولا نود اهرادج يف خرشلا لوحي ةنيفس يف نورحبي م�أ ءالقعلاو نيينطولا نم نييقارعلا مومعو بناجألا
 براقي ام دعب ،2007 ةيا� ذنم نمألا لاجم يف لصح دق نسحتلا نم اردق نأ ىلع اضيأ ديكأتلا نكمي ساسألا سفن ىلعو
 ديدهتلا باوبأ قلغل يفكي ال ،يبسن نسحت هنكل ،هناركن نكمي ال درطضم لكشب هنسحت ايم� رمتساو ،راي�الا هبش نم نيتنسلا
 ةينمألا ةزهجألل تاردق ىلإ جاتحي لعافلا وأ ،يئاهنلا قلغلا نأل ،ايئا� اقلغ فارطألا ةيمارتم هل بارطضإ ةحاس يف ةحوتفملا
 ةرتفل هنادقف نم نويقارعلا ىناع املاط نامألp روعش ريفوت اهيف عيطتست ت�وتسم ىلإ لصت ملو ،هقيقحتل اينف نمأتت مل ةيركسعلاو
 ةليوط نوكت دق ةينمز ةرتف ىلإ ،رتوتلاو قرخلا ثداوح نم ديزمل ةحوتفم كلذك ىقبتس ةحاسل باوبأ يهو ،قباسلا نمزلا نم ةليوط
 ،نهارلا تقولا ىتح هريس تاوطخب عنتقي مل قارعلp طيحملا ملاعلاو ،نآلا ىتح رسيتت مل جضنلا تامزلتسم نأل ،قحاللا نمزلا نم
 ةحاسلا يف مصخلا ىلع قوفتلp ةصاخلا ةيلاتقلا ةربخلاو ،ةددعتملا تاريغتملا عم لماعتلل ايسفنو اينف ةيركسعلاو ةينمألا ةيزهاجلاو
 ةمزاللا باعيتسإلا تامزلتسم ِفوتست مل ةينمألا ةرادإلاو ،بولطم وه امك عدرلا لماع نيوكتل يفكي مكارتب نوكتت مل ةكئاشلا
  .بولطملا مسحلا نيمÙو صاخ عون نم لاتقل

 يف ايباجيإ مهاسي نأل ،ايسفن هعفدي نأ نكمي ىوتسمب لهأتي مل ،اينمأ ةبرطضملا ةينمزلا ةرتفلا هذه شيعي يذلا يقارعلا ناسنإلاو
 اهلهؤت ت�وتسم ىلإ لصي مل ،ا²اسسؤمو ةلودلل ماعلا ءانبلاو .ناديملا يف نيلتاقملل مزاللا نوعلا ميدقتو ،بارطضالا ةحفاكم دهج



 146 

 ،يلاحلا نمألا نألو .بارطضالا ةحاس يف باهرالاو فارحنالاو زواجتلا نم دضلp نيفقاولا معدو ،عمتجملل ةئد² رصنع نوكت نأ
Ùامومع يهو ،يبعشلا لماعلاو ةطباضلا ةزهجألاو يسايسلا ماظنلا لثم ةيتاوم ريغ فورظ يف ،ةيلهألا ةلمتكم ريغ زئاكر ىلع سس 
 هلخاد يف عتمتي امل اعبت هب رثأتيو ،رخآلp اهنم لك رثؤي ريداقمب اهنيب اميف لعافتت ،شاقنلاو ثحبلا ضارغأل ،يضارتفا اهدوجو زئاكر
 نيوانعلا يف اهليصافت نيبم امكو ،بارطضالا ةلاح ءاقبإ يف اهريغ عم تمهسأ يتلا لماوعلا نم اهدع نكمي فعض وأ ،ةوق نم
 :ه�دأ
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 يسايسلا ماظنلا
 

 تاموكحلا ددعتب ،نمألا عوضوم عم لماعتلل ةددعتملا ت�ادبلا لاحلا عقاو يف وأ ،ةيادبلا نأ رهظي هالعأ يف روكذملا ضرعلا نم
 تاموكحلا لكشو ،ددجلا نييسايسلp قلعتت ال ةيادب رفصلا نإ ولو ،هنم ابيرق وأ ،رفصلا نم تناك 2003 ماع دعب ،ةبقاعتملا
 ىتحو ةقباسلا ةنمزألا ةليط اهلاجم يف ظحالي ذإ ،ةيبرعلا امبرو ةيقارعلا ةيرادإلا ةيصخشلا يف ةماع ةيصاخ ا�أل ،رييغتلا دعب ام ةديدجلا
 نم ريثك يف نوكت ال ةيادبلا نإ ،رخآ ىنعمب وأ ،رفصلا نم بلاغلا يف نوكت ،مداق لوؤسم يأو يتآلا ريزولا ةيادب نأ نهارلا انتقو
 ماقأ دق مهقبس يذلا نأ نم ،مهسفنأ عم اعابطنا اوكرتي نأ نوديري ال نيلوؤسملا ضعب نأل ،نورخآلا ىهتنا ثيح نم نايحألا
 امهف رثكألا م�أ ،م²رازوو م²رئاد طيحم يف مهلوح نمل اوَتبثَي نأ ،ىرخأ ةهج نم نوعسيو ،ةهج نم هيلإ دانتسالا نكمي اساسأ
  .تاءانثتسالا ضعب عم رفصلا نم هيادبلا نوكت نأل عفدت رعاشمو تابغر هذهو ،ةياردو

ملا يقارعلا ناسنإلا تفلك ،بارغتسالل ةريثمو ةملؤم ،ةرستبم ،ةريقف تناك كلتك ت�ادب ا�إ
ُ

 انمث عورش ةيادب لك عم اينمأ قَرتخ
 نمأ ريفوتل ةيلاعلا ةفلكلا لمحتل ةمزاللا ةوقلp اهدم ىلع رداق ريغ ،ئش� يسايس ماظن لظ يف لصألا يف تسسأ ا�أل ،ايلاغ
 ةايحلا بناوج يقpو هدمت يذلا ردقلp جضنتل ةيسايسلا ةيلمعلا ىلإ ةصرفلا رفوي مل هبناج نم فيعضلا نمألا نإ مث ،لماش ينطو
pدانسإلاو معدل.  

 ،ماعلا حلاصلا قيقحت فدÈ هل ةلوخملا ةطلسلا ىلإ ادانتسا دراوملا ةرادÊ ينعملا ماظنلا كلذ وه ،يسايسلا ماظنلp دوصقملا نإ
 ىوقلا لك لمع مظني ،ننقم كولس نم ةطبارتم ةعومجم نع ربعي ،انه ا�أش زاربإ لواحن يتلا ةيسفنلا ةيحانلا نم هنإف اذه ىلعو
 ادولوم ناك رييغتلا دعب ام قارع يف وهو .يلخادلا طبارتلا نامضو نطولا نع عافدلا يف اهفادهأ قيقحت هاجتp رئاودلاو تاسسؤملاو
  .ىفاعم هتدالول ةبسانم اهتهج نم نكت مل ةيميلقإو ةيلحم تائيب يف

 ،ةيطارقميدلل ةحيحصلا ةفرعملا نم ةدرجم تناك اهقيقحت يف تابغرو ،ةيطارقميد عفد ةوقب ديدجلا ماظنلا ءاج يلحملا ىوتسملا ىلعف
 مدع وحن ئجافملا هلوحتب جتنأ ،ةيسفنلا ةيحانلا نم اكبرم ائيجم ناكف ،ايطارقميد اكولس ةماعلا م²ايح يف نوكلسي ال س�أ طسو
  .بارطضالا ثودحل دهمو نمألp لخأ ،يعامجلاو يدرفلا يناسنإلا كولسلا يف pارطضا ،مازتلالاو ديقتلا

 بولطم ،ةقيتع ةيميلقإ ةيعامتجا ةيسايس ةئيب يف اثيدح دولوم ماظن هنأ ،هيلإ رظنلا نكمي اماظن ناك يميلقإلا ىوتسملا ىلعو
 مومع نيب هومنو اهيف هدوجو رارمتسال ةداح ةمواقم ،هذه ةئجافملا هتدالو تجتنأ ،دعب ْتَمت مل ةيلمعلا ةيحانلا نم يهو ايلود ا²وم
   .ا²ومب عيرستلل ةمءالم رثكأ ءاوجأ ترفو نإو ،ريبك رادقمب هومن تفعضأ ةددعتم غيصب ةيميلقإلا اهلود

 ديدجلا ماظنلا ءادأ يف ترثأ ،ديدج رخآ ىلإ يسايس ماظن نم لوحتلا ةيلمعل نيتبسانم ريغ اتناك ةيميلقإو ةيلحم ناتئيب ام�إ
 ماظنلا ىلإ لوحتلا نأ لمشأ ىنعمب وأ ،بارطضالاو رتوتلا لوصحل ديهمتلا يف مهسأ ،كولسلا نم ٍعون لوصح يف تببستو ،هتردقو
 ىلع رداقلا ريغ ديدجلا نيب اعارص دجوأ ،ايميلقإ ديدجلا عقاولل يتاوملا ريغ يجراخلا فقوملاو ،ايلحم ديدجلا يطارقميدلا يسايسلا
 دقتعي ،هبناوج ةرادإ ىلع رداقلا ريغ ،يتفلا يسايسلا ماظنلا فعضأ ٌعارص .هتيا� لوبقل دعتسملا ريغ ميدقلا نيبو ،همادقأ تيبثت
 دقتعي نيح يف ،هتكرعم ةحاس حتف نم يه نوكت دق ،اهلبقتسمو ةقطنملا مومعب قلعتت ةيجيتارتسا بابسألو ،اكيرمأ نأ ضعبلا
 عنمل نيمعادو نيلتاقم ،اهيلإ نيرخآلا لوخدل اودهمو ةحاسلا لخد نم مه قارعلp نيطيحملا نيملسملاو برعلا نأ رخالا ضعبلا

  .هتروريص
 برعلا نيلتاقملا نم ديدعل عورشملا ريغ لوخدلا لامهإ ىلع سسأتت ،كلذ يف يكيرمألا رودلp نيككشملا ،نيدقتعملا ةجح نإ

 ،مهتلتاقم ىلإ نيعاسلا ،ةيمالسالا تاهاجتالا يوذ نم ،قباسلا نمزلل ةريخألا م�ألا يف قارعلا اولخد دق اوناك نيذلا ،نيملسملاو
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 دعب يلعفلا لاتقلا لامعأ ءاهتنا دعب مهتيبلاغ يقب نيذلاو ،ةفرطتملا تاهاجتإلا كلت باحصأ رظن ةهجو نم رافكك ناكيرمألا يأ
 هذه ىلإ فلاحتلا تاوق لوخد رخÙ ببسب ،دادغبل ةيلامشلاو ةيبرغلا ةقطنملا يف ةصاخ ،ةيقارعلا لئاوعلا نيب نيفختم 9/4/2003
 ةنسلا نييقارعلا برعلا نم اهيلإ اوبحسنا يتلا ةقطنملاو ،ةنسلا نيملسملا نم بلاغلا يف نيبحسنملا نأل .اهيلإ اوبحسنا يتلا قطانملا
 مكحلا ىلإ ةيعيشلا ةضراعملا ئيجم نع مجانلا قلقلاو ةراسخلp روعشلا يمانت دعب ،ةيادبلا يف مهيلع اوفطعو مهعم اوفطاعت نيذلا

 دضلp مهلاتقل نيمعاد نيلتاقم مهلوبق مث نمو الوأ مهئاويإ ةيلمع تمتف .اهميمعت يف مالعالا لئاسو ضعب تمهاس تاريسفت بسح
 ام ىلإ تلصو يتلا ،نيعوطتملا ءالؤه دادعأ نكل .اينÞ لاتقلا ةموميدل مزاللا يرادالا دانسالاو نوعلp مهدمو ،ديدجلا ماظنلا نم
 ىلع مهنم ىقب نمم ىرحألp وأ )25( كاذنآ ةيقارع ةيموكح رداصمل ةيمسر ريغ تاءاصحإ بسح ،يبرع عوطتم فالآ ةتس براقي
 نمألp لالخإلاو ديدجلا يسايسلا ماظنلا فاعضإ كراعم ةرادإ مهدحو اوعيطتسي مل ،برحلp اهيف اوكرتشا يتلا كراعملا دعب ةايحلا ديق
 نيعوطتملا نم ىرخأ دادعأ دفاوتل ،ةينÞ باوبألا تحتُف دق ،نيككشملا يأر بسحو اذل ،ديدج نم هتماقإ بولطملا ينطولا
 .يكيرمألا يددعلاو ينقتلا قوفتلا ةهجاومل pولسأ يتاذلا يراحتنالا ريجفتلا دامتعال ايسفن نيدعتسملاو اينيد نيئبعملا ،نييراحتنالا
 تفاللا نم هنأ :اهماوق كشلا بولسÊ ا�وحرطي لئاسم ةلمج ةكرتشملا م²اراوحو ةصاخلا مهسلاجم يف نويقارعلا ريثي عوضوملا اذه يفو
 ،برحلا ءاهتنا دعب قارعلا يف نيقابلا برعلا نيلتاقملا فالآ دوجو ريثÙ بسحت مل ا²ارابختساو برحلل ةيكيرمألا ةرادإلا نأ رظنلل
 ،ةماقإلا ةيريدمب صاخلا ميظنتلا عورشم لمكت ملو ،بناجألاو برعلا ةماقإل تاديدحت ضرف بلطت مل ا�أ ،اضيأ رظنلل تفاللا نمو
 ةمدصلا ةوق رامثتسا متي نأ هيف ضرتفي يذلا قطنملا نم سكعلا ىلع ، 2005 ماع دعب الإ ،اÈ ةصاخلا نيناوقلاو طباوضلا الو
 كئلوأ مزلت يتلا نيناوقلا رادصإ لوبق ىلإ يقارعلا عمت±ا تأيه يتلا ،لالتحالا يف اهفادهأل عيرسلا برحلا قيقحت نم تدلوت يتلا
 .؟لوقعم اذه له هنوحرطي ام ماتخ يف ةداع نولأسيو .ءابتخالا يف مهل ةدعاسملا مدقيو مهيوÛ نم مرجتو ،ةرداغملp نيمداقلا

 ماظنلا نأ نوري ،ريسفتلل اليبس ةرماؤملp داقتعالا ،يرجي امل م²اروصت عضو يف نوزواجتي نيذلا وأ ،نيككشتملا ريغ نيرخآلا امأ
 نم اميلس هجارخإ نم هسيسÙ ةرتف نpإ هتداق لشف ،ميلس ريغ لكشب سسÙ دق ،ةربخلاو ةءافكلp قلعتت بابسألو ديدجلا يقارعلا
 ،ايسفن اهنع اديعب ،ايجراخ اهيلع ادمتعم ،�داصتقاو �ركسع اهيلإ جاتحم ،ايلمع اكيرمأ نم ابيرق اهيف َعِضو يتلا ضقانتلا فقاوم
 :مهرظن ةهجو نم نييقارعلا نم ريثكلا ىدل نوّك ٌلشف وهو .اينمأ هل اهتنواعم تاءارجإلو ايلخاد اهدوجول نئمطم ريغ
  .ةشاشهو افعض ،يسايسلا ماظنلا يف دوجوملا فعضلا داز :يفرعم زشانت

 .ةيبلسلا اهرÞآ ةماسجو ثداوحلا رثُكل ةيمتح ةجيتنك م�ألا رورمب تروطت ،يكيرمألاو يقارعلا نيبناجلا نيب :ةقثلا مدع نم زجاوح
 ،اهنع جتني امل ةلوبقم تاريربت وأ ،ةعنقم ةبوجأ ءاطعإ مدعل ةيمتح ةجيتن ،يكيرمألا كولسلا يف تروطتو تمن :سوفنلا يف كوكش
 يف نيضراعملا نييقارعلا نييسايسلا نيب نم اهعم نوفلاحتملاو لصألا يف اكيرمأ ىلع نوبوسحملا مهنيبو ،نييقارعلا مومع نيب تعاش
  .رضاحلا يف مكحلp نيكراشملاو ،قباسلا

 ةهجلا ىلإ دتميل ،ينمألا قرخلا ةعقر نم كلذكو ،يسايسلا ماظنلا يف فعضلا شماه عيسوت يف عضولا اذه مهسأ ،ةجيتنلpو
 ،ةيدوعسلاو �روس ىلإ يذاحملا يبرغلا بونجلاو بونجلا ىلإو برغلا ىلع اروصقم ناك نأ دعب ،ناريإ ىلإ ةيذاحملا قارعلا نم ةيقرشلا
 .لامشلا يف ةيبرعلا قطانملا مومعل الماشو

 يف ةينسلا قطانملا ةيبلاغ يطغيل 2004 ماع دعب ينمألا قرخلا عسوت يف مهسأ يذلا ةيسايسلا ةيلمعلا ةرادإ يف روصقلا نإ
 يف ةمواقملا فارطأ ضعبو ةدعاقلل سوململا روهظلا ثيح ،دادغب طيحم  قرخلا اذه لخدي نأ يف ىرخأ ةيح� نم ببست ،قارعلا

 طسولا تاظفاحم ضعبو ةفاصرلا بناج ىلإ بارطضالا دادتما يف اضيأ ببستو ،صوصخلا هجو ىلع خركلا بناجو ،دادغب عراوش
 امدنع ،اهعدر نم كاذنآ ةفيعضلا يسايسلا ماظنلا ةزهجأ عطتست مل ،ةيفئاط تايشيلم ماعلا كلذ دعب اهيف ترهظ يتلا بونجلاو
 يف اهدوجو  عم نوفطاعتي ،عدرلا نع نييلوؤسملا نم ضعبلا نإو ،اهنم اًءزج اوحبصأ عدرلp نيينعملا نيبستنملا نم ديدعلا نأ تدجو
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 نع 2006 ماع يقارعلا ناملربلا ءاضعأ نم ءاقدصألا دحأ عم يدو شاقن يفو. جرحلp اهلالخ اورعش ينمأ بارطضإ فقاوم
 يف يعيش يقب امل ،عيما±ا هذه الول ( ةيوفعب در ،الثم قارعلا يف ينمألا عضولا ىلع اهريثÙو ،ةصاخلا عيما±او ينمألا بارطضضالا
            .)2006 و 2005  ماوعألا لالخ ةصاخ ،نيريثكلا تبحاص دق تناك رعاشملا هذه لثم نأ ودبيو ،)دادغب

 ىوتسم ىلإ ،فرطتملا لمعلا عم يسفنلا فطاعتلاو ،لباقتملا فرطتلا ةرئاد يف هنم يتأتملا ماظنلاو ،يقارعلا عمت±ا لخد اهدنع
 نيب تناك ةرتفل ةيفئاطلا ةينيدلا م²ايطعم قفو ىلع هوريسو ،يقارعلا عراشلp يفئاط بناج لك نم نويمالسالا نوفرطتملا مكحت

 جاتنإو فرطتلا نم ديزمل ةرÞإ ةدام نوكتل ،نيمصاختم نيقيرف امهنيب ةيبهذملا ةينيدلا تافالخلا ميمعتو .ةديدش 2007 ـ 2005
 .نيدلا يف هل ئجلمك فنعلا هيف دشني يذلا ردقلا سفنب ،فنعلا نم مهيمحي راص نيدلا نأكو ،بارطضالاو فنعلا نم ديزملا

 ةبقحلا كلت نpإ ،قارعلا يف لصح يذلا يفئاطلا بارطضالا يف اعقاو تدسجت ،ىرخأ تاعمتجم يف نورخآ ةفسالف اهلاق ٌةقيقح
 نم ءزجو 2006 ماع رمتسأو 2005 ماع دعب يأ اهلالخ داس يذلا يبهذملا فرطتلا نأل ،عبسلا نينسلا تفصتنا يتلا ةينمزلا
 نكمي ال ثيحب ،ديقعتلاو ةدشلا نم ادح هلصوأ ،ماقتنالاو رأثلا لامعأ نم بيهر فنع ةرئاد يف يقارعلا عمت±ا عقوأ 2007 ماع
 اوكراشي نأ دب ال م�أ ،نيعنتقم ةحاسلا يف نيدوجوملا نم ديدعلا حبصأو ،)26( هتاذب هتاذ يذغي حبصأ نأ دعب ايتاذ ىشالتي نأ

 ،فنع نم لصحي امل ادح عضيس يذلا وه هدحو فنعلا نأ نم اونقيتو ،مهتفئاط نم لتاقي ناك نم بنج ىلإ ابنج عازنلا يف افرط
  .بارطضالا ةرÞإ بابسأ نيب نم م�أ اولجسو ،هتحاس يف مهنم ليلق ريغ   كراش قيقدلا ىنعملp وأ ،اوكراشف

 لالخ ظحالي ذإ ،تامظنمو الودو ادارفأ ،هتحاس جراخ نيملسملاو برعلا ىلإ دتماو ،لخادلا يف نييقارعلا زواجت كارتشا عقاو هنإ
 تأدبو ،ةحاسلا يف احوضو رثكأ يناريإلا روهظلا أدب ،ناقتحالاو فعضلاو رتوتلاو كشلp ةدبلم ءاوجأ يفو ،ةينمزلا ةبقحلا هذه
 ةحلسألاو ءاويإلاو بيردتلاو لاومألاو تامولعملا ميدقتب ،تاعالطإلاو سدقلا قليفو هتلود بوص هجتت ،ةيبرعلا ما²إلا عباصأ
 ،بارطضالا ةرÞإ يف ةكراشملا نم ديزملا هاجتp ،نيرخآ نييقارع عفد يف هلوصح ببست رمأ وهو ،بارطضإلا ريثت فارطأل ،تارجفتملاو
 فعضلا ىلإ فعض ملاعم ةفاضإو .قارعلا ىلإ م²اعارص هجوأ ضعب اولقن ،نيملسمو برع نع اليدب لاتقلا تاهجوت نم ديزملاو
 مادختسالا يف روصقلا مث نمو ،ةحيحشلا ةيسايسلا لئاسولp هنوؤش يف نيلخدتملا عم لماعتلا ىلع ةردقلا مدع دح ىلإ،لصاحلا
 ةحاس يف رفوتت يتلا ناريإ عم ءاوس ،بارطضالا ةحاس يف ةدوجوملا فارطألا يقp عم لماعتلل ةليلقلا بعللا قاروأ ضعبل نكمملا
 هضارغأل قباسلا ماظنلا اÈ بعلو ا�وك يتلا ،ةيقارعلا ضرألا ىلع ةضراعملا ةيناريإلا ةمظنملا قلخ يدهاجم ةقرو الثم اهعم بعللا
 حمس ام اذإ يناريإلا نمألا قالقإ ىلع ةرداق ،ةحلسم ةمظنم اهدوجو ىلع ةمواسملاو بعلل ةلباق ةقرو ،هدعب نم تيقبأو ،ةءافكب
 ةحلسم تاهج ىلإ ضورفملا مهمعد فاقيÊ قلعتي نويناريإلا همدقي نأ دبال نمثب ،اهميجحت ىلع رداق هبناج نم قارعلاو ،كلذب اهل
 ،ةمواسملل يوق فقوم يف يقارعلا يسايسلا ماظنلا عضتس ،اهبعل َنِسحُأ ام اذإ ةقرو ا�إو ةصاخ ،بارطضالا ريثتو نمألp لخت ةيقارع
 ال ةيفصت اهنكل ،مهنم اهتيفصت بولطم ةمظنملا هذه نأ ىلع سسأتي ،نييقارعلا يف رثؤم ريغو ،نييناريإلل �ويح دعي عوضوم ىلع
 برعلا يقp نم نييناريإلا ريغ عم وأ ،ةيلخادلا م�وؤش يف لخدتلا مدعو لتخملا مهنمأل ايناريإ امعد ،هنمث نويقارعلا ضبقي نأ دب
 قاروأ اهريغو ،ةيلبقتسملا هتطشنأو يكيرمألا دوجولp ةلصلا تاذ بعللا ةحاس يف اريبك اريثÙ ةرثؤملا ىرخألا ةقرولا ثيح ،نيملسملاو
 يتلا فعضلا ةلاح الول ،بارطضالا ةحاس يف نيكراشملا عيمج عم اهرامثتسا نكمملا نم ناك ،ةيرابختساو ةيداصتقاو ةيسايس بعل
 امب اÈ بعلل ةلهؤم ةينعملا ا²زهجأ نكت ملو ،ماعلا يسايسلا حلاصلل اهمادختسأ ةيفيكو ،قاروألا كلت ةقيقح كاردإ ىلع دعاست مل
 لهَؤي مل يذلا ،يسايسلا ماظنلا فعض ىلع ارشؤم تاريغتمو لماوع نم هريغ عم دع ىتح ،بارطضالا نم دالبلا يقيو نمألا ديفي
 .بولطم وه امك يقارع نمأ نيوكتل زاكترإ ةدعاق نوكي نأل دعب
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 ةطباضلا ةزهجألا
 

 يه وأ ،ةطباضلا ةزهجألا مهأ نم دعت يتلا ،ةينمألاو ةيركسعلا ةزهجألا يه ،يقارعلا نمألا نيوكت عوضوم يف ةيناثلا ةزيكرلا نإ
 ةثادح يه ينطولا نمألا نيوكت يف اهيلع زاكترالا ةلأسم يف فعض لماوع لوأ تناكو ،ةرقتسملا ريغ انتقطنم يف ةطباضلا ةزهجألا
 عم اهيف لاتقلا أدب بارطضإ ةحاس يف ةيوق اهدوجو ىلإ ةجاحلا تpاسحب اليوط دعي اتقو تذخأ يتلا ليكشتلا دوهجو ،اهليكشت
 اهتلعج ىرخأ فعض هجوأ ،نييقارعلا ةساسلا ضعبو ناكيرمألا اهدارأ يتلا ةقيرطلp اهليكشت ةداعإ لبس كلذكو ،ليكشتلا ءدب
 ثيح ،ةحيحص ريغ تناك ،اهتقبس يتلا ةيفصتو لح تبقعأ يتلا ليكشتلا ةيادب نأل ،ةلعاف نمأ ةزيكر نوكت نأ ىلع ةرداق ريغ
 شيجلا  طابض ضعب ىلعو ،نينمتؤملا ريغ نيعوطتملا نم ةليلق ريغ دادعأ ىلع ةصاخ ةطرشلا نم ةبراضلا ا²ادحول ماتلا دامتعإلا
 زواجتو نمألا قيقحت يف ةاغتبملا ةياغلا نمؤت مل ،ةصق� اهليكشت ةيلمع تناكف .�ونعم رييغتلل نيحóرملا ريغ ،ةقباسلا ةطرشلاو قباسلا
 ةطونم تناك كاذنآ نيعوطتملا لوبق ةيحالص نأ ذإ ،ناكيرمألا مه ةيادب اهنع لوؤسملا ناكو ،ةقفوم ريغ نيبستنملا تارايتخأو ،ةمزألا

Èمهلجسب قيقدتلا نود ،الوأ تلكشت يتلا ةطرشلا يف ةصاخ نيعوطتملا نم ريثكلا َلبُقَـف ،رشابملا مهفارشإ تحت ا²اءارجإو ،م 
 ،ىرخأ ةلحرم يفو ،نيروزملاو نييمألاو نيمر±ا نم ديدعلا اهفوفص لوخد يف ببست امم ،ةيسفنلاو ةيندبلا م²ايحالصبو ،يئانجلا
 لتكو بازحأ ىلإ نيمتنملا نم ديدعلا اهيلإ لخد ،ةقحال ةلحرم يفو ،نييباهرإلاو ةمواقملا ىلع ةبوسحم تاعامج فوفصلا نيب سدنأ

 ىلع تحرس ،2005 ماع دعب ةيلخادلا ةصاخ ،نóرازولا اÈ تأدب ريهطت تايلمع نكل ،روكذملا جمدلا نوناق تحت ةيسايس
 نيبستنملا ضعب مايق اهدعب لجست ،هذه حيرستلا تايلمع لك عمو ،اينهمو اينمأ ةمدخلل نيمئالملا ريغ نيبستنملا نم ديدعلا اهقفو
 اذإو ،ةلمتكم ريغ ينامثلا تاونسلا ةليط اهتيزهاج تناكو .ةليلق ريغ تpاصع لامعأو ينمأ قرخ تايلمع ذيفنتب ةزهجألا هذه نم
 اهنم ىلوألا ةصاخ نينسلا كلت يف تناك ا�إ ىلع ريشأتلا نكميف ،2009 ماع دعب احضاو أدب يذلا سولملا نسحتلا انينثتسأ ام

 ةريبك ادوهج تلذب ا�إ نم مغرلا ىلع ،ةبقاعتملا ةيقارعلا تاموكحلا تدارأ امك ،ناديملا يف مسحلا ىلع ةردقلا كلتمت ال ،ةفيعض
 ،هذه ةلاحلاو دبال ،ةليوط دعت ةرتفل بارطضالا رارمتسأ يف مهسأ يذلا فعضلا اذه ةحص تابثإل ليبسكو ،ةريثك �احض تمدقو
 ةقيرط نم نوكتس لوانتلا ةيادبو ،هت�ونعمو ديدجلا ليدبلا ءادأ ت�وتسم ىلع ةمئاق ،ةينطو ةزهجأ ،اهلح ريثÙ ىدم لوانتن نأ
 نيلوفكم اوناك نيذلا ،نيبستنملا نم فالآلا تائم ةليلو موي نيب عراشلا ىلإ تعفد يتلا ةيئادعلا داعبألا تاذ ،ةئجافملا ةبيرغلا لحلا
 ةنكثلا نم برستلا أطخ مÈاكترإ بونذ مهفاتكأ ىلع نولمحي ،ايسفن نيمودصم ،نيهئó ،ىرايح ،نيلطاع اوحبصأو �داصتقأ
 هذه عم نولمحيو .�ونعم ولو مهحلاصل لجسي نأ نكمي ،اطيسب ولو الاتق برحلا ةحاس يف ودع لاتق نود ،ةكرعملا ةحاسو ةرئادلاو
 نكمي ،اهيلع ةظفاحملل دهج نود ،تاقرطلا ةفاح ىلعو بجاشملاو نزاخملا يف ةرثعبم ةحلسألا كرت ةرسح ،لوقعلل ةقهرملا بونذلا
 نم هيتلا قلقو برحلا ةجيتن نم ةيدرتملا ةيونعملا ةيسفنلا مهتلاح اهيف تلعافت ،ةمدص تناكف .�روص ولو مهتينطو حلاصل لجسي نأ

 مهريكفت نم تغلأو ،ةيركسعلا حورلاو طبضلا ريياعم نم مهلخاود يف ىقبت ام ىلع ءاضقلا يف تببستف ،ةقيرعلا مهتسسؤم لح
 موكحم مهنم مسق داع ،يدرف لكشب ةديدجلا ةطرشلاو ديدجلا شيجلا ىلإ ةدوعلا مهضعب نم بلُط مويو ،ةينهملp ساسحإلا رعاشم
pروثأم مسقو ،ةبعصلا ةايحلا فورظل شيعلا يف ةبغرل pرخآ مسقو ،ةميدقلا ةطلسلل هرك نم هلمحي امل ،ةديدجلا ةطلسلا نم برقتل 
 ةداقلا طابضلا نيب نم ليلق مسقو ،ليصحتلاو بسكلا هرشو نولتلاو ةنهادملل صئاصخ نم هلخاد يف امل ،صرفلا لالغتسÊ عوفدم
 ،رايتلا سكع نوحبسي ةعامج اوناك ةبعصلا فورظلا يفو ديدجلا قارعلا يف مهنكل ،اينهم ةزهجالا هذه ءانب ةداعإ ةرورضب ًاعنتقم داع
 ءازهتسالا نم ريثك دجي ،ءالمزلا نم نيرخآلا مامأ ،هذه ةينطولاو ةينهملا هتاعانقب حوبلا مهنم دحأ لواح نإ ،ةينطولا مْهَو نوشيعي وأ
 ةراثتسإ ىلع ةرداقلا ريغ ميهافملا ضعبو ،ماهوألا ىوس ةيقارعلا ةيركسعلاو ةينمألا ةركاذلا يف اهنم قبي مل ،تاعانق ىلع كحضلاو
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 تامازتلإ ةيأ نم ْتلَخ قازترإ ةدوع اهمظعم يف ةينمألاو ةيركسعلا ةسسؤملل ةيعامجلا ةدوعلا فنصت اذه نم .ديدج نم ممِهلا
 ديدجلا عضولا عم لماعتلل اهلهؤت يتلا ةيونعملا رعاشملا اهيف تباغو .تهتنأ يتلا مارتحألا رعاشمو تدقف يتلا ةبيهلا اهل ديعت ،ةينهم
 ةادأ يقارعلا عمت±ا ىلإ ةديدجلا ةسسؤملا اهدحو مدقتو ،فوفصلا اهدحو نصَرُـت يتلا ةينطولا عفاودلا اهيف تشالتو .ةيلاع ةيعفادب

 ةيفاك ريغ تناك ةدوع ،مث نم يهو .اهتيزهاج نيوكتل نامزاللا ،مازتلالا رعاشمو طبضلا ملاعم اهيف تلق مث نمو .ةلوبقم طبض
 ةبعص فورظ يف دضلp فوقولاو ةÈا±ا ىلع ةرداق هيف نوكت يذلا ىوتسملp ،ةديدج تادحوو ةزهجأ ليكشت تامزلتسم نيمأتل

  .ةينهملاو طبضلا تاجرد ىلعأ ىلإ جاتحت
 هرخبت وأ ،ةرó ةيثعبلا هلوصأ ىلع سيسأتلp ،شيجلا لح نعو ا²اهجوت نع نوديؤم نويقارع نويسايسو رميرب عفاد ةدوع اهنكل

 كانهو ،ةثلÞ ةرó ةعيشلا نم دضلp pونجو داركألا دض هتاكرحت يف الامش قارعلا ءانبأل ةيعمقلا هتامهاسم وأ ،ىرخأ ةرó ناديملا نم
 ،لاتقلا ءانثأ يف ةعقوتم ريغ ةيوبعت تاريغت ثودح دعب ءاج شيجلا لح نأ ىلإ تراشأ يندملا مكاحلا ةرئاد جراخ نم ةيكيرمأ ءارآ
 اهدرمتبو ،مكاحلا ماظنلا ىلع درمتتس يقارعلا شيجلا نم تادحو نأ اوضرتفأ دق اوناك مهططخ ضعب يف ناكيرمألا ةداقلا نأ ذإ

 كلذ لصحي مل امدنعو ،ديدجلا يقارعلا شيجلا ةاون اهعومجم يف لكشت ،ىرخأ تادحو باطقتسأ ىلع ةرداقلا ةاونلا يه ،نوكتس
 تارايتلا ةيبلاغ هلوصح تديأو ،ناتسدرك يف هب عانتقألا مت ءارجإ ةسسؤملا هذه لح نإف كلذ عمو .لحلا رايخ ىلإ ءوجللا مت
 هنمث عفدو ،رماوألا ذيفنتل اديج نيبردملا طابضلا فالآ هتيحض حارو ،ةنسلا برعلا هنم دضلp فقوو ،ةيعيشلا ةينيدلا ةيسايسلا
 ج� سفن ىلع رارمتسالا لاح يف ديزت دق رارقتسالا مدع نم اهتعبت ةثالثو بارطضالا نم تاونس سمخ هرارقتساو هنمأ نم قارعلا
 نع ةطبحملا ةلئسألا نم ًاددع ةدوعلا نع نيعنتمملاو نيدئاعلا نيبستنملا نيب ترÞأ ،يلاعفنالا اهبناج يف ةملؤم ةمدص ناكو .ريكفتلا
  ؟ةرطيسلاو ةوقلا رداصم ىلع ءاقبإلا بلطتت بارطضا رداوبو ،تالفنا فورظ يف هيلإ ءوجللا بابسأ نعو ،لحلا اذه عفاود
 ،ةبعصلا ةيسفنلا مهفورظو ةليوطلا ةيركسعلا م²ربخ ءوضب تpاجإ اهل اودجي مل ،ماهفتسالا تامالع نم ديدعل ةريثمو ةريحم ةلئسأ    
 م²ادحو ىلإ مهعم اهولخدأ ،ةيبلسلا تالاعفنالاو ةريحلا كلت هعمو مهضعب ءاجف ،تاريربتلp هطسو نوشيعي يذلا عمت±ا عنتقي ملو
 ةيقطنملا ريغ م²اريربتو ،ةحيحصلا ريغ ةساسلا ضعب تاريسفت لثم افعض ىرخأ لماوع ا²داز فعض ةلاح ةنوكم ،ةديدجلا مهرئاودو
 ةداقلا فوفص نيب ترشتنا ،تاريسفت ةغايص يف تمهسأ ،كوكشلا نم اردق اهلوادت جتنأ ،ةينطو ةلأسم يف نارودلاو فللاو
 ةيبلت ءاج ،ةسسؤملا هذه لح نأ نم ةداقلا رابك نيب ددرت ام ،ةجرحلا ةيلاقتنالا ةينمزلا ةرتفلا يف ةرÞإو اراركت اهرثكأ ناك ،نيينعملاو
 نم قارعلا جارخإ لالخ نم ،اهلاجم يف اريثك ليئارسإ ةفك ةد�ز وأ ،ليئارسإو برعلا نيب ت�زاوتلا ةغايص ةداعإ يف ةيكيرمألا ةبغرلل
 بلط اوركذت امدنع 1988 ماع اهدعب امو ىلوألا جيلخلا برح م�أ ىلإ هباحصأ بهذ نإو جاتنتسأ وأ ،ريسفت اذهو ،اهتلداعم
 روعشلا نيوكت زواجت دق يبلسلا هريثÙ نإف ،برحلا لبق هيلع ناك ام ىلإ اهاوتسم ةداعإو ،ةيقارعلا تاوقلا ددع ضفخ ناكيرمألا
pلالخإلا ىلإ ت�ونعملا نم ليلقتلاو طابحإل pةمزاللا ةقثل pةينعملا ةيكيرمألا ةهجل Êنم ريثك هلقانتي ام اهيلإ فاضي .دالبلا ةراد 
 ءاقب لاح يف يقارعلا شيجلا مايق نم ناكيرمألا ىدل تنوكت ةيشخ ببسب ناك ةينمألا م²زهجأو مهشيج لح نأ نم طابضلا
 اذهو .رييغتلا دعب نكمم تقو عرـسÇ هلـح ىلإ اوهجوتف ،مهفادهأ قيقحت لبق مهتلتاقمو مهيلع بالقنالp ،اميلس هحيلستو هميظنت
 مسÊ ثدحتملا هفشك ام اهنيب ،همعدت نأ نكمي حيلستلاو بيردتلp ةلصلا تاذ دهاوشلا نم ديدعلا هددصب ترفوت جاتنتسا ريخألا
 نم ةيكيرمأ تارئاطب دادغب زيهجت ىلع تقفاو نطنشاو نأ نم 12/10/2010 خيراتب نناكويب يرفيج قارعلا يف يكيرمألا شيجلا

 نونمÛ ال م�أكو يحوت طرشلا اذÈ ةقفاوم ا�إ .)27(2011 لوألا نوناك ةيا� دالبلا نم لماكلا اÈاحسنا دعب ،16 فأ زارط
  .هضرأ ىلع ةدوجوم تلازام يتلا م²اعطق نم دضلp اهمدختسي دق يذلا يقارعلا فرطلا

 ،اهعم تءاج قارعلا لخاد مهدوجوو ناكيرمألا حلاص يف تÙ مل يتلا ةينمألا ةزهجألاو شيجلا لح لوح تاريسفتلا كلت نإ
 نم ريثك تذخأ نأ دعب ،ما²إلا هجوأ ضعب تززعو ةلزعلا ىلإ تعفد يتلا ،ةيداعملا ةيسفنلا تايلمعلل ةلعاف تاهجوت اهتبحاص وأ
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 مجسنت ال يتلا تادقتعملا ضعب عرزو روصلا هيوشتو رظنلا تاهجو ضعب جيورت اهقتاع ىلع ةيبرعلاو ةيلحملا فحصلاو تايئاضفلا
 ،ةداعإلp ةينعملا ةينمألاو ةيسايسلا تادايقلا ضعب نم ةحيحصلا ريغ لماعتلا بيلاسأ ا²ززع ،ديدجلا عمت±ا ىلإ رييغتلا تاهاجتاو
 ضعبب تعفد يتلا ،اهنم روفنلا ةرÞإ ىلع تدعاسو ،ديدجلا ءانبلا عفني امب اهعم لعافتلا بنجت نم ردق لوصح ىلإ تضفأ يتلا
 يف نمألp ةلخم لامعأ يف هدارفأل ةكراشمو ،هعم افطاعت ةحلسملا ىوقلا ضعبو نييباهرالا يأ ودعلا نم اوبرقتي نأ ىلإ نييقارعلا نم
  .نايحألا ضعب

 ةيونعملا ةيسفنلا ةلاحلا يف ابلس ترثأ ةمدص لاحلا عقاو يف تناك حيلستلاو بيردتلا بولسأو ليكشتلا ةداعإ ةقيرطو لحلا رارق نإ
 ىلإ قاحتلالا نم ةيتأتملا مومهلا كلت ةدش ا²داز ،دالبلا ريدي نمبو ةيقارعلا ةيصاخلا يف ةقثلا ريداقم نم تللقو ،لصألا يف ةيندتملا
 اهببسبو ،مساوحلا نوزواجتملا هيلع ىلوتسا اهنم ىقبت امو ،ترمد دق ةيركسعلا تارقملاو رئاودلا ةفاك نأ نوقحتلملا دجو امدنع ةمدخلا
 ،ةديدجلا ا²اليكشت ىلإ بيردتو ةدايق تارقم اهحتفل اينمأو اينف ةمئالم نكامأ نم ةديدجلا ةينطولا ةطرشلاو ديدجلا شيجلا ىلإ قبي مل
 يف نولمعي ةداقلا طابضلا نم رثكأ وأ ،ةسمخ دوجو ،ماعلا رقملا ىوتسم ىلع ىلوألا تاونسلا يف فداصت ىتح ،ادج ليلقلا الإ
 مهدنع نم ةيساطرقلاو قرولا نوبستنملا بلجيو ءpرهكلا اهيف عطقنت ،ةدحاو ةعاق يف ةلماك ةيريدم ليكشت فداصتو ،ةدحاو ةفرغ
 لقن ةرايسب ءارضخلا ةقطنملا يف عافدلا ةرازو رقم ىلإ بعشلا ةنيدم نم ءاول ةيترب طباض بكري نأ ارارم فداصتو ،اهلاح ةيشمتل
 ةقثلاو ت�ونعملا يف ترثأ ةريثك ًا تنوك ةديدع ةينفو ةيرادإ رومأو ،لبق نم الومعم ناك امك باكرإ تارايس صيصخت مدعل "ايك"
pةلاح يف ىلوألا تاونسلل ةديدجلا ةزهجألا هذه ىقبأ امم ،ايسفن هعم فطاعتلاو مازتلالا ت�وتسم ىلعو ،ديدجلا ماظنلاو سفنل 
 بناوج يف تنسحت نإو ةلاح ،ةلمتكملا ريغب اهتيزهاج فصوتو ،مئالملا ريغ وأ ،طيسبلp اهيستننم ءادأ فصويو ،ةفيعضلp فصوت
 نيمأتل �ونعمو اينف ةلهؤم ريغ تيقب ا�إف ،اهتقبس يتلا سمخلا نينسلا عم ةنراقملp ،نيتريخألا نيتنسلا يف ايبسن ءادألاو ةيزهاجلا
 ماوعألا ةليط ةرركتم ةينمأ تاقورخ تثدح هنإ ىتح ،باهرإلا ىوقو ةحلسملا عيما±ا عم لاتقلا ةحاس يف هنيمÙ بولطملا مسحلا
 يزكرملا كنبلا ىلع موجهلا اهنيب ،ليهأتلا مدعو ةيعفادلا فعض بناج ىلإ اهعوقو بسحي 2010 ماع ىتح نسحتلا تبقعأ يتلا
 ،ةصاخلا تاوقلل ةيركسع سبالم نودتري نيحلسم مايق لالخ نم ذفن يذلا ،13/6/2010 يف ةيتيركنوكلا تاماعدلp يمحملا
 ريجفتو ،هحطس ىلع ةصانق عيزوتو كنبلل ةيسيئرلا ةيانبلا ىلع موجهلp ،نييموكحلا نيلوؤسملا بكاوم هبشي بكومب تارايس نولقتسي
 نيحلسملا ىلا ةفاضإلp نيفظوملا تارشع اهتيحض حار يتلاو ،ميظنتلا ليومتل لاومأ ةقرس فدÈ ،هلخاد يف يراحتناو هنم ةبيرق تاوبع
 قيرطب هيلع رطيسم اهنم جورخلاو اهيلإ لوخدلا بسحي ةقطنم يف كنبلاو ،موجهلا لاشفإ نم نمألا ىوق نكمتت نأ نود .مسفنأ
 ةلوزعم هبش ةيركسع ةقطنملا نوكت نأ ضرتفي يذلا "ةفاصرلا تايلمع ةدايق"ةميدقلا عافدلا ةرازو ةيانب ىلع موجهلا مث نمو ،دحاو
 ماعلا ةيادبو 2010 ماع رخاوأ دادغب يف ترركت يتلا توصلا ةمتاك تاسدسمب ةرركتملا تالايتغالاو ،نيصح لكشب اهنع عفادمو
 تامجه اهريغو ،دحاولا مويلا يف تالاح سمخلا براقي ام ىلإ تلصو ا�أ نم مالعالا ىوتسم ىلع طابضلا ضعب ركذ يتلا ديدجلا
 رهش رئاسخ نأ تاءاصحإلا ضعب تنيب ذإ ةعفترم تيقب حاورألp رئاسخلا نأ اهيلإ فاضي ،اقحال اهضعب ىلإ قرطتلا متيس ىرخأ
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 ناكيرمألا ةبغر مدع تارشؤم تيقبو ،ةينÞ ةهج نم ةيلخادلا نوؤشلا يف يجراخلا لخدتلا عنم ىلع ةرداق ريغ كلذك تيقبو
 .ةثلÞ ةهج نم ةلثام مهئافلحو مهعيراشمو مهدوجو ىلع ارطخ هلوصح لكشي دق يذلا ىوتسملا ىلإ اهتيوقت يف

 ةلاح يف هلوصح ريثÙ رصتقي ال ،برحلل ةلاعفلا ةيركسعلا تايلمعلا ءاهتنا دعب ةينمألا ةزهجألاو شيجلا لح عوضوم نكل
 بارطضالا ةلاح نيوكت لماوع نيب نم حبصأ دق هنوك ،بسحف ةفوصوملا ةيونعملا ةيسفنلا ةلاحلا يف الو ،طقف ةروكذملا فعضلا
 هيبستنم نيب نم نيبرجم ةداقو نييصاصتخأ نيينفو نيعوطتم نيلتاقمب صوصخلا هجو ىلع ىلوألا نينسلا يف هتحاس دمأ ذإ ،اهرارمتسإو
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 ةلودلا تقلقأ ،ةمواقم لئاصف رخآلا مهضعب لكشو ،نييباهرإلا عم مهضعب نواعتو ،نيحلسملا فوفصب  مهضعب قحتلا ،نيقباسلا
  .نينسلا كلت ةليط يقارعلا عمت±او

 ءاطخأ اهل تفاضأ ٌةلاح.ةفيعض ةطباضلا ةينمألاو ةيركسعلا ةطلسلا تقبأ يتلا ةيبلسلا تاجاتنتسالاو ةيسفنلا فقاوملا هذه نإ
 ،ينمألا ناديملا يف مسحلا قيقحتل ةوقلا ىلإ ةسام ةجاحب قارعلا ناك ةرتفل ،هدوجو رارمتسا تمادأ وأ ،فعضلا نم اديزم ليكشتلا
 :ةرثؤملا ءاطخألا مهأ نيب نمو
 سناجتلا نادقف .1

 ىدأ ةقيرطب ،ةيقارعلا لامآلاو ةربخلا نم ىقبت امو ةيكيرمألا ةبغرلاو ةفسلفلا نيب اجزم ،ديدجلا ليكشتلا ةداعإ بولسأ ناك
 سسألا نع ايبسن دعتبي اميظنت ،صوصخلا هجو ىلع ايلعلا ةيدايقلا هت�وتسم يف ينمألا وأ ،يركسعلا ميظنتلا نوكي نأ ىلإ اهدوجو
 الو ،اهغيص قفو ىلع لمعلا ،ةيغلملا ةزهجألا نم ةديدجلا ةمدخلا ىلإ نوقحتلملا نويقارعلا نوينمألاو نويركسعلا داتعأ يتلا ةيميظنتلا
 تاهجوتلا نم ،اليلق ولو برتقي ال امك ،اهنيناوق دودح يف ذيفنتلاو اهقفو ىلع رماوألا رادصإ اوداتعا يتلا ةيطبضلا ريياعملاو بسانتي
 .ملاعلا يف امدقت رثكألاو ىوقألا ا�أ ىلع اهيلإ رظنُي يتلا ،ءادألاو زيهجتلاو حيلستلا يف ةيكيرمألا ةردقلاو

 ،اضارمأ هتبيكرت يف لمحي ديدجلا ميظنتلا لعج ،ةيسايسلا ةيلمعلا ةرادإ يف ةعبتملا ةقيرطلا تاذ ىلع سسÙ بولسأ هنأ امك
  :ضورفملا هسناجتبو ،هتينطوب تلخأ نأ دعب هفعض نم تداز ،ديدجلا يسايسلا ماظنلا اذه نم هيلإ تلقتنا
 ينامكرت وأ ،يدرك يأ نم ولخت ةيبرع ىرخأو ،لماكلp ةيدرك تاليكشتو تادحو دوجو ىلإ ديدجلا ليكشتلا ةعيبط تدأ ذإ :ايموق
pاضيأ لماكل.  
 ةقطنملا ةمدخل ةدحاو ةقطنم نم اهدونجو اهفص طابضو اهطابض لج ،تادحو سيسأتب ليكشتلا ةقيرط تببست ثيح :ايقطانم
  .ابعص ارمأ صوصخلا هجو ىلع 2005و 2004 يماع تاكرحلا ضارغأل اÈ ةروانملا وأ ،اهكيرحت تp ىتح ،ا²اذ
 ،ةوقب قاحتلالا ىلإ مهريغ عراسو ،ديدجلا شيجلا يف عوطتلا نم ةنسلا برعلا ةيبلاغ ،ليكشتلp عورشلا دنع عنتما ذإ :ايفئاط
   .ةطرشلاو شيجلل ةيدايقلا لصافملا رثكأ يفو ،تادحولا عيمج يف ةددحم ةفئاطل ةقلطم ةيبلغأ تنوكتف

 ةيعجرملا ةيلوؤسملا بايغ .2
 دق تناك ،ضرغلا اذه نيمأتل اهذاختp ءدبلا مت يتلا تاوطخلا نأ دجن ،ىلوألا ليكــشتلا م�أ ىلإ لا±ا اذه يف ةركاذلp �دع ول

Ùتاهج ةدع نم تاهجوت ىلعو ،ةمهملا زاجنإل اهنيب اميف تنواعت فارطأ ةدع تاداهتجأو دوهج ىلع لصألا يف تسس pترد 
  :لثم ،ةددعتم تاقايسبو ،ةمهملا مامتإ يف ةرشابملا ريغ ةمهاسملل

  .نيبردمو نيعوطتم بلج اهقتاع ىلع تذخأ ،ايكيرمأ سنجتم قباس يقارع طباض اهريدي ،ةيكيرمأ ةكرش
    .قاحتلالاو عوطتلا ىلإ ةوعدلا نع نلعأ يذلا ماعلا مالعإلا
 مهنييعت رماوأ رادصإو ،نيعوطتملا ريباضأ ةئي² يف دسألا ةصح اهل ناك يتلاو ،مكحلp ةكراشملا بازحألا مومعل ثيثحلا كرحتلا

  .ليكشتلا ةيادب عافدلاو ةيلخادلا يترازو يف
 .قاحتلالا ىلإ نيدعاقتملاو قباسلا شيجلا طابض نم مهفراعم ةوعدو ،ةديدجلا ةمدخلp نيقحتلملا طابضلا نيب ةصاخلا تاقالعلا
 عم مهافتلp ليلقب برحلا لبق أــــشنأ يذلا قارعلا رامعإ ةداعإ سلجم يف نيلماعلا نييقارعلا نيراــــشتــــسملا ضعبل رــــشابملا لخدتلا

 فلتخم نم ًايقارع نيتـــــــسو ةئم دودحب مهددع غلبي نيذلا .SAIC اهمسا ةلقتـــــــسم ةيكيرمأ ةكرـــــــش لالخ نمو ةيكيرمألا عافدلا ةرازو
 بازحألا لبق نم لمعلل حــــــشر دق مهعيمج نأ املع ،رييغتلا دعب ام ةيقارعلا تارازولا ةفاك يف نيراــــــشتــــــسمك اولمع ،تاــــــصــــــصختلا
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 مهيأر ذخُأ طابض مهنيب نم ناكو ،ةرشابم رميرب يندملا مكاحلp لصتت يتلا ،ةكرشلا تاذ نم تعفد ةيلاعلا مهبتاورو ،كاذنآ ةضراعملا
    .بصانملاو بترلا عيزوت يفو شيجلا ليكشت ةداعإ يف

 ةعيش طابض ىلع ترصتقأ ،ةيعون اهيلإ ةباجتسالا تناك ،ديدجلا ليكشتلل ىلوألا م�ألا يف كرحتلا نم عون وأ ،دوهج ا�إ
 ،مادص مكح نم نيررضتملا ،ةنسلا طابضلا نم ليلقو ،ثعبلا مكحو مادص نمز بصانملا دانسأ يف ازييمت اوهجاو دق م�أ نودقتعي
 ةيلمعلاو رييغتلا يف ةكراشملا ةيدركلا بازحألا عم قيسنتب اوداع ،داركأ طابض مهدعب نمو ،ةبعصلا شيعلا تاقفن ةيطغتل نيجاتحملاو
  .ةيسايسلا

 يدركلا زايحنالاو ةيعيشلا ةيفئاطلp ما²إلل ةريثمو ةفيعض ،ةديدجلا ةطرشلاو ديدجلا شيجلل ةديدجلا ةليكشتلا تتp اذه نم
 نع م²ركاذ يف تنوكت يتلا ،ةيفئاطلا ةعيبطلا تاذ تاروصتلاو راكفألا عفاودب ةدوعلا نم مه اوعنتمأ نيذلا طابضلا يقp لبق نم
 ماهملاو ديدجلا ليكشتلا اذه نم دضلp مهنم ضعبلل ينآلا كولسلا هيف تكرح يذلا ىوتسملا ىلإ ،ةيركسعلا هتادأو ديدجلا مكحلا
  .ةينكسلا مهلوصأ نم بيرقلا طيحملا يف ةيجولويديالاو ةيفارغجلا اهحمالم تنوكت لاتق ةحاس يف ،اهذيفنت بولطملا

 مدع ةقيقحل فيكتلا نم الدب ذإ ،ريبك لكشب اهتسيسو ،ليكشتلا ةيلمع كpرإ يف تببست ،داضملا هاجتألp ةيلاعفنإ عفاود ا�إ
 ٌةبلاطم ،قباسلا شيجلا ةداعإل ةبلاطملا هاجتp عافدنالا راص ،ةيبلاغلا نم ةبوغرم ريغ هيلإ ةدوعلا تتp ،ضام ىلإ ةدوعلا ةيناكمإ
 نع اهلح ةرؤب تدعبأو اهعوضوم تاديقعت نم تداز ،ةيفئاط ةيسايس ةفلغÇ ةيلحملاو ةيميلقألا فورظلا اهتفلغ ،ةيريصم وأ ،ةحلم
 نمألا ضرفل هتاردقو ديدجلا شيجلا ةلجع يف يصعلا نم ًاددع تعضوو ،اـهلح ةيناكمإ نود تلاح ةفاسم ،لحلا ىلع نيرداقلا
 ضرفل ةيناديملا ةجاحلp طبترت اهفادهأ نم مسقو ،ةينطولا رعاشملا ىلإ دوعت اهروذج ضعب تناك نإو هذه ةبلاطملا نأل ،رارقتسالاو
 ةنماكلا تابغرلا نم ردق دوجوو ،رييغتلا دعب امل عمت±او ةلودلا ةرادإ يف ةصصاحملا لكشو ،يفئاطلا ماسقنالا دعبو ا�إ الإ ،نمألا
 ةجاحلاو ،ةينطولا روذجلا كلت هعفد ةوق قوفت ،ايسايس ًىحنم تذخأ دقف ،بنذلp ساسحإلا زواجتو ،ةراسخلp روعشلا ضيوعتل
  .ةيناديملا

 يتلا ةراسخلاو ةينمألا ةزهجألاو شيجلا لح نم ثدح يذلا فيحلا نم مغرلا ىلع هنأ لوقلا نكمي لصح يذلا اذه لك عم
 ةيحانلا نم اÈ ةبلاطملاو ،لايخلا نم برض ا�اكو ،نيبت نينسلا هذه دعب ةلماش ةدرجم ةدوع ام²داعإ ىلإ ةرظنلا نإف ،هببسب تلصح
 تأدب ،ديدجلا شيجلا تادحو نأل ،ةيعقاو ريغ ةيلمعلا ةيحانلا نمو ،بارطضالاو رتوتلا ةرÞإ يف ةبغرلاو ةروانملا ىدعتي ال ةيسايسلا
Ùيبسنلا ريثأتلا يف ازيح لتحت ،هتادايق تأدبو ةيلخادلا لاتقلا ةحاس يف ا�اكم ذخ pخسرتتو عستت اهحلاصم تأدبو ،ينمألا رارقل 
 .ةحارصب هذه اهفقاوم نع نلعت مل نإو ،قباسلا شيجلا ةدوعل هجاوملا فصلا يف فوقولا ىلإ اهعفدي ادح

 ضعب ىلع اوعزوت دق هبتارمو ،امامت تهتناو ترثانت دق ةيمدخلاو ةدناسلاو ةلتاقملا هتادحوو بئاغلا شيجلا كلذ تايلوأ نإو
 ىلإ تعيب دق هتزهجأو هتادعمو ،امامت يفص دق هتحلسأ نوزخمو ،ةرحلا لامعألاو تايشيلملا فوفص نيبو ديدجلا شيجلا تادحو
 نألو .كلذ ىلع اهمغرت ةجاح الو هتداعإ قيرط يف ريسلل ةموكحلا عفدي ،هذه ةلاحلاو ءيش هنم قبتي ملو ،راوجلا لود ءالكو ضعب

 فادهتسا مئاوق يف ةجردم مهضعب ءامسأو ،م²رداغم فورظل ةÈاشم فورظ يف ةدوعلا نووني الو ،دالبلا اورداغ طابضلا رابك نم ًاريثك
 دعبو ،طابضلp ةصاخلا لايتغالا لامعأ نإ ىتح ،لقأ ىوتسمب هدعب نمو 2005 ماع مظنم لكشب أدب دق اهل ذيفنتلاو ،مÈ ةصاخ
 ناكو 2010 ماع تpاختنا تبقعأ يتلا رهشألا لالخ ةينÞ تطشن دق ا�إف 2007 ماع تبقعأ يتلا تاونسلا ةليط اهراسحنا
 ديمعلاو عافدلا ةرازول ماعلا شتفملا بتكم نم مظاك يدهملا دبع نكرلا ديمعلا مث ،بآ 17 موي يحامرلا دمحأ ديمعلا اه�احض رخآ
 ءايض ديمعلاو 17/9 موي تارافسلا ةيامح ةبعش ريدم يزاغ داهج مدقملاو ،لوليأ 6 موي ةيلخادلا ةرازو نم دمحم نيسحلا دبع نكرلا
 ريدم يلع ناسحإ مدقملاو 9/12 موي يليجدلا دمحأ ديسلا ينطولا نمألا ةرازو يف ماعلا ريدملاو 13/11 يف نيبراحملا ةرئاد نم
 .ةفلتخم بترب نيرخآو 1/1/2011 يف ةطرشلا تايلمع
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 نم لالتحالا فقوم ىلع طقف ارــــــــصتقم ا�إــــــــشب رارقلا نكي مل ،ةلاح هليكــــــــشت ت�ادب عم شيجلا قباــــــــس ىلا ةدوعلا مدع نإ
 همدع نم رارقلا ذاختإ قلعتي الو ،ةقباسلا ةيقارعلا ةيركسعلا
 لب ،بسحف ديدجلا شيجلا يف ةمدخلا ىلإ ةدوعلا نم نيقباسلا طابضلا تاهاجتاو فقاومب هل ةلص الو ،ددجلا نييسايسلا ةيؤرب طقف
 اهلالخ نم نوكي نأ ناكيرمألا اهدارأ يتلا ديدجلا شيجلا ةفيلوت نإ ذإ ،ةدوعلا عوـــــــضومل يلمعلا بناجلا ىلإ ةفاـــــــضإلp اعيمج اهنمو
  :نم هتيبلاغ تلعج ،جراخلا يف ميلقإلا لود شويج عم ةنزاوتم عدرو مهتلتاقمل ةادأ سيلو ،لخادلا يف باهرإلا ةلتاقم ةادأ

 .باهالا ةحفاكمو يناديملا لقنلا ضارغأل ،طيسب يتمس ناريطو ةفيفخ ةحلسÇ ،ةاشملا فنص
  .2010 ماع ىلإ ةيئادب ةيمدخ فونص عم ،ةدودحم ةيرحب ةوق
 نكرلاو ةداقلا طابــــضلا تائمو ،ىرخألا فونــــصلا نم طابــــضلا فالآ لمحت هنكمي ال ،ديدج شيجل اعقاو تنوك اهعيمج هذهو

 نع رظنلا ضغب قباــــــــــس شيجل ةيعامجلا ةدوعلا لعجي امم ،صاخلاو يروهمجلا سرحلل نيقليفو قلايف ةعبــــــــــس نولكــــــــــشي اوناك نيذلا
 ،قباــــسلا شيجلا باقعأ ىلع هتماقإ ةيناكمإ انــــضرتفا نإو ،ديدجلا شيجلل ديدجلا ليكــــشتلا لعجيو ،ةيلمع ريغ ،ةيــــسايــــسلا ةدارالا
 طابــــضلا نم قباــــسلا شيجلا يبــــستنم عبر بعوتــــست نأ نكمي ال ،2010 ماع رــــشع ةعبــــسلاو 2005 ماع ىلوألا ةعبرألا هقرف نإف
  .لاوحألا نسحأ يف نكرلا تائيهو ةداقلا طابضلا نم %10 نم لقأو ،فصلا طابضو ناوعألا

 طابـــــضلا ةفاك ةدوع ىلإ بابلا ةموكحلا تحتف نإو ،ةليحتـــــسم ةيقطنملا ةيحانلا نم قباـــــسلا يف ناك ام ىلإ ةدوعلا حبـــــصت هيلع
 .لوصألا لمتكم ريغ حتف ةيلمعلا ةيحانلا نم وهو ،ةينطولا ةحلاصملا ضارغأل احتف ءاج هنإف ،2009 ماع نود امف مدقم ةبتر نم
 قباـــس يف ناك امك هلاح ىلإ هب ةدوعلا نكمي الو ،فـــسألا ديدـــش عم ىهتنا دق قباـــسلا شيجلا نأ ىلإ هددـــصب ةراـــشإلا نكمي هيلع
 شيجلا معدو ةـيوقت ىلع زيكرتلا نم دـبال اـهنع الدـبو ،ةـينÞ اـهحتف نكمي الو ،اـماـمت تـيوط دـق اليوط ةدـتمملا هـتحفــــــــــــــص نإو ،دـهعلا
  .ميدقلا شيجلا لح نم  لصح يذلا فيحلا ةركاذلا نم ليزي يباجيإ عابطنإ كرت ىلع ارداق اينطو نوكيل ،ديدجلا

 ،هباكترأ أطخب هرادــــصإل نوديؤملا نويــــسايــــسلا  فرتعا يذلا ،هلح رارق نمو ةحفــــصلا هذه يط نم فقوملا نع رظنلا ضغبو 
 ترمأ دق تناك ول ،2004 ماع فـــصتنم ةدايـــسلا مالتـــسا دعبو ةموكحلا نأ ىلع ديكاتلا ىلإ عفدت ،هددـــصب تارـــشؤملا عيمج نإف
Êةيناكمإ مدع ةقيقح تهجاو دق تناكل ،ةحلاــصملاو نمألا تارورــضلو ةعــساولا ةبلاطملل ةباجتــسإك ،قباــسلا شيجلا تادحو ةداع 
 ،ةدوعلp ةبلاطملا ةيلعاف ءاطبإل ،تقولا ىلع ةنهارملا اهنم الدب تّلــــــــضفو ،ةقرولا هذه بعل ىلع ؤرجت مل اهنم يأ نكل ،كلذ ذيفنت
    .عيمجلل الوبقم اليدب نوكي نأ ديدج شيجل ،لباقملا يف لا±ا ءاطعإلو ،ةيعفادلا تانحش ءا�إو
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 يبعشلا لماعلا
 

 نيحلسمو نيمواقمو نييباهرإ عم لماعتلل ،ةيرادإو ةيتارابختساو ةيركسع تاءارجإ ينعي ،باهرالا ةكرعم يف نمألا ضرف نإ
 ةيحانلا نم ضعبلا اهضعب عم ةلخادتم ،عمجتو لمع نكامأو ةينكس قطانمو عراوش يف روهمج نيب نيدوجوم ،نوناقلا ىلع نيجراخو
 لتكلا نيبو هنيب ةقالعلا يف للخلا ببسبو ،لالتحالا نمو رييغتلا نم ةقستملا ريغ هفقاوم ببسب ٌروهمج .ةيبهذملاو ةيعامتجالا
 هفقاوم ىلع ارثؤمو اداح نوكي داكي ىوتسمب ،اقباس نيبم امك رثعبت وأ مسقنأ دق ،بلسلا ملاعم نم ةركاذلا يف قلع امو ،بازحألا
 كولسلا روحم حبصأو ،ةفيعض ةيركسعلاو ةينمألا ا²زهجأو اهنم فقاوملا يأ تحبصأ ىتح ،ةينمألا اهططخو اهعيراشمو ةموكحلا نم
  :هيف ،ازاحنم يبعشلا
 هتدش تلق نإو" ىرخأ ريياعم ىلا تافتلالا ةلواحم نود ،نمألا نم فقاوملا ديدحتل ساسألا رايعملا وهو شاقنلا يف رضاح :بهذملا

 ىرخأ ميهافم ىلإ عوجرلا نود ،عم وأ دضلp فقاوم نيوكتل الاجم ميهافملا ضعب تحبصأ هيفو ."اهدعب امو 2008 ماع يف
 ايقطنم صيحمتلاو قيقدتلا ىلا يعسلا نود اهقيدصتو اهيلا باذجنالا ةلوهسو ،ةيبهذملا ةرÞإلا رداصمل عيرسلا لبقتلا حبصأو ،ةينطو
 .ينمألا قرخلا ثودح تلهس ةقيرطب

 لخاد هطيحم يف يملسلا شياعتلاو ،هددهتي امو قارعلا ىنعم اهلتحي يتلا ةحاسملا تقاض ،حيحصلا ريغ بهذمتلا اذهل ةجيتنو
 ةنراقملا يفو ،يعامتجالا نمألا ىلا ةرظنلا يف اهيلا عوجرلا متي يتلا بهذملp ةلصلا تاذ حلاصملا عم ةنراقملp ،ةيقارعلا ةيعمجلا ةركاذلا
  .ءايشألا نم ريثك ىلع مكحلاو
 ،نمألp لخملا كولسلا طبض ىلع نيريثكلا لوقع يف دوجوملا ا²دحو وأ ،اهنيزخ وأ ،اهمك رداق ريغ نييقارعلا دنع رعاشم :ةينطولا
 سفنب بصت ىرخأ لماوعو اهببسبو ،نيرخآلا ىلع هريثÙ نود ةلوليحلل وأ ،هميوقتو هليدعتل لخدتلا وأ ،كرحتلا هاجتp عفدلا الو
 رطخلا ءردل رخآ ءزجو ،عفنلا رادقمب نوهرم ،بلاغلا يف هنم ءزج "يركسعلاو ينمألا" يفيظولا طيحملا يف كرحتلا حبصأ هاجتالا
  .اهسفن ةيصخشلا ىلع لمتحملا

 ىلعو ،ايلمع اهفقاوم ىلع فرعتلا لبق ةمكاحلا ا²زهجأو ةلودلا عقاوم يف تاعامجلاو دارفألا نع قبسملا يدضلا نيوكتلا حبصأو
  .�ركف ا²اهاجتا
 يأرلا يف اج� ،لامشلا ىصقأ لامشلا هاجتÊ هنم سكعلا وأ ،نميلا ىصقأ نيميلا وحن نوهجتي ضعبلا اهيف ،ةدئاس ٌةلاح :ةيفرطلا
 نم ديدعلا نيب تممعت وأ ،تداس اهنم الدبو ،ةكراشملاو نوعلا ميدقت يف ةبغرلاو لهاستلاو ةيطسولا هطيحم يف تباغ ،كولسلا يفو
 اهدوجو حبصأ ةيعامتجإ بئاوشو صئاصخ ،صوصخلا هجو ىلع ليصحتلا يليلق نمو نمألp نيينعملا مهنيب ،يقارعلا عمت±ا حئارش
  :لثم ةيبلس ةعيبط تاذ راكفأو تالاعفنإ اهتبحاص نأ دعب رارقتسألا ىلعو ماعلا نمألا يف ارثؤم
 يف اهنم ليلق ولو مادختسا قحتست ال لكاشمل ةريثك نايحأ يف اديحو الح اهمادختسا يف ةبغرلا وأ ،ةوقلا مادختسا ىلإ ءوجللا .1

 .ةيدايتعالا ةايحلا
 يف كلذب ريكفتلا اهاوتسم بلطتي ال يتلاو ،ينآلا فقوملا يف ةراثتسملا ةطيسبلا تالاعفنالا نع سيفنتلل ةليسو ،ماقتنالp ريكفتلا .2

  .ةيعيبطلا فقاوملا
  .عمت±او ةلودلا يف رابكلا نيفظوملاو نييسايسلا نم نيرخآلاو ،نييداعلا سانلا نيب شاقنلاو ،راوحلا يف بلغي بولسأ ،يدحتلا .3
 َبُعَص "دض" قلطملا ضفرلا وأ "عم"قلطملا دييأتلا ىلإ ىضفأ ءادألاو لدعلاو مكحلاو رخآلا نع ميهافملاو راكفألا يف ،سجوتلا .4

 .نايحألا بلاغ يف اهريثت يتلا تاهجلا لخدت نود اهنع ناديحلا وأ ،اهرييغت
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 وأ ،اهعم نواعتلل دعتسم ريغو ،ةطباضلا ا²زهجأو ةلودلا تاسسؤم نمÛ ال دحاولا هيف تp دح ىلإ ا�²وتسم تداز ،ةبيرلا .5
  .اهذاقنإل

 ،ةبئتكم ،ةيلاعفنإ ةباجتسالا نوكت نأ ىلإ عفد ،يلبقتسملا ديدهتلاو يسفنلا دشلا طغض تحت ،شيعلا ببسب يبائتكالا لاعفنإلا .6
 .نيرثؤملا نيريثكلا نم اهيلع ةرطيسلا وأ ،اÈ مكحتلا بعصي

 ،اينآ يصخشلا بسكلاو صرفلا رامثتسأ  اهنيب ىرخأ ميهافم هلحم تلحو ،ماعلا ريكفتلا ج� يف باغ موهفم ،ماعلا حلاصلا .7
 مهنم نمألا لجرو يركسعلاو ،قثاو ريغ احجرأتم عراشلا روهمج حبصأ اهرثإ ىلعو ،قارعلا ةحلصمل كرحتلا قاف راركت ىوتسمبو
 ةيرظنلا رطألا نيب ةعساش قورفلا تحبصأو ،ةطباضلا اهميقو ةنهملا ريياعمب ثرتكم ريغ ،تاهاجتالا لكب ةصاخلا هضارغأل كرحتي
 تاعامجلا نيب مذرشتلا حبصأو ،قيبطتلا لبس نيبو ،يداعلا صخشلاو يركسعلاو يسايسلا ناسنالا اهلوصح ىنمتيو اهلمحي يتلا
 بولطملا عمت±ا ةداقو ،نيينمألاو نييركسعلاو نييسايسلا نم ديدعلا نيب طرفملا تاذلا ءادب ةباصإلا شماه عستأو ،اسوملم اعقاو
 مدعو ،مولعملا ريغ لبقتسملا نم فوختلاو لوه±ا قلقب ساسحإلا عستأ كلذكو ،حالصالا بوص هيجوتلاو ،رطخلا ءردل مهلخدت
  .ةيحلصملا تاهجوتلا رثك هلخاد يف تززعتو ناسنالا قهرُأ ىتح ،حالصإلل ةحاتملا تاردقلا ىلإ الو ،رضاحلل نانئمطالا

 يف نيدوجوملا كئلوأو ةيئانلا ةيرقلا يف وأ ،ينكسلا يحلا يف نالتاقي ناذللا يطرشلا كلذكو يدنجلا هيف ٌعضو :يفقوملا فالتخالا
 ةثالثب ةكرعملا ةحاس يف اروهمج هجاوي ،فس� مازح لماح وأ ،ةمغلم ةرايس وأ ،حلسم وأ ،يباهرإ نع اثحب ةرطيسلا ةطقن وأ ،ةزرفملا
 :تاهاجتإ ةدعب فقاوم
 :ميدقت يف نواعي نأ نكمي ،ةيسايسلا ةيلمعلا مومعل ديؤم ٌروهمج .اهلوأ
 .هعم لماعتلا بولطملا فدهلا نع ةلوقعم ةلالد
 .مدقتلا قيرط حتفو ،ضراوعلا ضعب ةلازإل ةردابم
 .ذيفنتلا ةيلمع لهسي يرابختسا نوع
 .ةبعص فقاوم يف ةمعاد ةيبطو ،ةيرادإ تاليهست
 .يونعم معدو عيجشت
 .ةبعصلا لاتقلا فورظ يف ةينمأ ةيطغت
Þيف هلالغتسا نكمي ،ةيسايسلا ةيلمعلا مومعل ضراعم ٌروهمج .امهين: 
 .ةكرعملا ةحاس ىلإو نم نيبولطملا للست ليهست
 .كلذ ىلا ةصرفلا تحنس املكو ،نيبولطملا حلاصل يلاتق معد
 .ينمألا دهجلا فاعضإ
 .نيفدهتسملا حلاصل ةيرابختسا ةعباتمو دصر
 .ةداضم ةيسفن برحو ،يمالعإ شيوشت
Þىلا بلاغلا يف هجتي ،يدايح ٌروهمج .امهثل: 
 .رانلا قالطإو يمرلل ةيبناجلا تاريثأتلا نع اديعب ،لخادلا يف ءاقبلا
 .ةكرعملا ةحاس يف رثكأ حوضول لا±ا حسفي امبو ،ابناج يحنتلا
  .ثادحألا روطت راظتنp يعفنلا دايحلا ىلع فوقولا
 .لاتقلا يفرط نيب ،يقالتلا طاقن نع داعتبالا
 .نيحلسملا نيبو هنيب زييمتلا ىلع لتاقملا دعاسي رهظمب ةرورضلا دنع روهظلا
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 .ةيبناجلا ةكرعملا تاريثÙ نع اودعتبي نأ يف ،نييبيرقلاو لهألا ةدعاسم
 
 روهمجلا عم لماعتلا بعاصم

 هعضو ىلا دتميل ،ةينمألا قورخلا ةحفاكمل ةكرعملا ناديم يف لتاقملا ءادأ ىلع اهريثÙ زواجت ،ةثالثلا ا�²وتسمب روهمجلا فقاوم نإ
 دييأتلا نيب ةرقتسملا ريغ هتاهاجتإو روهمجلا اذه ةعيبط ىلا رظنلpو ،ماع لكشب يسايسلا ماظنلاو ةموكحلا نم هفقومو يسفنلا
 نإ امك ،روهمجلا اذÈ كاكتحالا وأ ،برقتلا دنع ةصاخ ،الهس ةينمألا تاقورخلا رطخ ءردل نيذفنملا لاح نوكي نل ةضراعملاو
 ،ةينكسلا قطانملاو ءايحألا ءانبأ نم نمألا ططخ ذيفنت يف افرط ةيباجيالا ةكراشملا دح ىلا ديدحتلا هجو ىلع ىلوألا نينسلا يف دييأتلا
 اهفارطأ ضعب يقب نأ دعب ،لماشلا دييأتلا بستكت مل اهتمرب ةيسايسلا ةيلمعلا نأل ،دادغب قطانم ضعب يف ةنكمم ريغ تناك ةلأسم
 ةموكحلل ديؤملا ىتح روهمجلا اذه نم لوصحلا نكمي ال هيلع ،ماودلا ىلع اهنم دضلp مهريثت ةيسفن برحو تاداقتنا ىلإ نوضرعتي
 اوهجاو ،ةينمألاو ةيركسعلا ةسسؤملا يف نيينعملا نإف امومعو ،لاوحألا نسحأ يف يرجي امع نيديعب فوقولا ريغ ،ةيسايسلا ةيلمعلاو
 :اهنيب بابسأ ةدعل ينمألا قرخلا ثادحأو كراعم نم بيرقلا روهمجلا عم لماعتلل ةيدج بعاصم امبرو ،ةداح تاداقتنا نوهجاويسو
 ،ةكرعملا ضرأ يف ئوانملا لتاقملاو ،يداعلا صخشلا نيب زرفلل مزاللا يسفنلا ليهأتلا ىلع ةطرشلاو ،شيجلا تاوق لوصح مدع .1

 .ىرخأ �ايحأ هتبضغأو روهمجلا اذه �ايحأ تزفتسا ،قرطب اهفرصت ىلا ىدأ اذهو
 تاردقب لمعت نأ يف تاوقلل صرف ريفوت مدع ىلإ ىدأ ،ةلتاقملا ةيعرفلا تادحولاو ،تادحولا ةمدخل ةيوبعتلا تارابختسالا بايغ .2

 .ينمألا قرخلا وأ ،لاتقلا تاريثÙ نع روهمجلا لزعل ،ةيلاع
 يموكحلا يسفنلا دهجلا مادعنإو ،ةيسايسلا ةيلمعلل ةداضم ةيبرعو ةيقارع مالعإ ةزهجأ نم ،ةموكحلل داضملا يلاعفنالا نحشلا .3

 ىلا دايحلا ةلاح نم روهمجلا نم امسق تعفد ،�ايحأ ينمألا قرخلا لعفل ةيبلسلا تاروطتلا عم ،هلاجم يف ةيدايحلا ىلع ةظفاحملل
 لعفني يتلا ةيمادلا تاريجفتلا عم ةداعلا يف لصحي امك ،ةيفخلا اهعفاودب هل ملع ال ،ةيسفن برح نم ًاءزج نوكيل ،دضلp زايحنالا

 .ةديعبلاو ةبيرقلا اهفادهأو اهسفن ةيلمعلا عفاود ىلع رمي نأ نود ةموكحلا نم دضلp روهمجلا اهلوصح عم اعيرس
 ،نيبوكنمللو نمألا لاجرو نييركسعلل معادلا لخدتلا نع ،اينمأ ةرتوتملا قطانملا يف ةدجاوتملا ةيبعشلاو ةيسايسلا تاميظنتلا داعتبإ .4

 .ةموكحلا يف مهموصخ هيوشتل فقوملا لالغتسا نم عونك ،داقتنالا نم مÈرقتو
 ناديملا يف نيبستنملا لوقع تممست نأ دعب بولطملا ىوتسملp نكت مل ،اهجراخ قمعلا يفو ةكرعملا ةحاس يف ،روهمجلا عم ةقالعلا .5

 وأ ،أطخ اهضعب ميهافم تقولا تاذ يف روهمجلا لوقع ىلا تبرست نأ دعبو ،ةينطولاو ةيطارقميدلاو قارعلا نع ةهوشم ميهافمب
 تارطيسلا يف نيبستنملا كولس رثÙ ىتح ،زايحنالاو ةقرفتلا لالخ نم يطرشلاو يدنجلا هذفني يذلا بجاولا نع اهيف غلابم
 مهنم لماعتي نم كانهف ،رخآو صخش نيب انيابتم نوكيل ،ةماعلا نكامألاو تاعطاقتلاو عراوشلا يف ةبوصنملا ةينمألاو ةيركسعلا
 ثيح امامت سكعلا كانهو ،حامسلاو يجرتلا ةغلب عيمجلا عم ملكتيو ،تارايسلا باحصأو ةراملا عم نواعتيو ،ةيناسنالا ىهتنمب
 هلوصأو هسفن بستنملا صخشلا ةعيبط ىلإ دوعي نإو نيابت وهو ،حيرجتو دقن تاملكب هوفتلا �ايحأو لوثملp رماوألا هيجوتو رجزلا
 روهمجلا عم ةيضارتفالا ةقالعلا كلتب رثÙ دق هنإف ،ىرخأ ةهج نم مهطابضناو نيرشابملا هيرمآ ةيصخشو ةهج نم ةيعامتجالا
 ةباحرب يركسعلا عم نواعتلاو ةضورفملا تاءارجإلp لوبقلا نيب اضيأ وه هكولس نيابتي تارطيسلp هنم راملا نأ ظحالي يذلا

 ةيناسنإلا صاخشألا ةعيبط ىلإ اضيأ دوعي نيابت اذهو ،رربم نود ريصقتلp ما²الا هيجوت لواحي يذلا ،ضفارلا لعفنملا نيبو ،ردص
 نييركسعلا لبق نم لماعتلا فقاوم ضعب نأ ىلإ ريشأتلا نكمي اذبو ،ىرخأ ةهج نم ديدجلا مكحلاو رييغتلا نم مهفقاومو ،ةهج نم
 اهببسبو .ةينالقع ريغو اهيف غلابم روهمجلا اههجوي يتلا دقنلا فقاوم نم ديدعلاو ،ةحيحص ريغ يه روهمجلا عم نمألا لاجرو
 روهمجلا نواعت بستنملا رسخ قدألا ىنعملp وأ ،ًاضعب مهضعب نع ىرخأ ةهج نم نيبستنملاو ةهج نم روهمجلا يأ نافرطلا دعتبأ
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 مهفورظ يف هموق ءانبأ عم لماعتلا يف بستنملا ةيناسنإ روهمجلا رسخو رطخلا ىلع ةلالدلا هميدقت ةيناكمإ يف وأ ،هتيدايح يف ءاوس
  .ةبعصلا

 دوجوب اÈايغ يحوي ،اعم نآ يف روهمجلاو يطرشلاو يدنجلا ىلإ ةيمدخلاو ةينفلا رئاودلا اÈ موقت نأ نكمي ناك ةريثك رومأ اهريغو         
 ةهج نم ريبكلا هعمتجم نيبو هنيبو ،ةهج نم ايلعلا هتدايق نيبو مامألا يف لتاقي يذلا بستنملا نيب ،هتافاح يف داح يسفن زجاح
  .نايحألا بلاغ يف يسفنلاو يونعملا هعضوب لخيسو لخأو ،ةينمألا ططخلا ذيفنت يف هءادأ فعضيسو فعضأ امم ،ىرخأ
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   يفرظلا لماعلا
 
 ةيفاك نوكت نأل ،ةيلمعلا ةيحانلا نم اهلهؤي ال عضوب افنآ ركذ امكو تناك ،ةينمأو ةيركسع ةزهجأ ليكشتو نمأ ةماقإ زئاكر نإ

 وه املثم ،هافرلاو ءانبلا صرف نيمÙو رارقتسالا قيقحتو ةرطيسلا طسب ىلع رداق يقارع نمأ ىتح الو ،ةيعافد ةينمأ ةسايس نيوكتل
 ماظنلا تاقيبطت عم �راضح روهمجلا نواعت نم جتني ،ايلعافت اينمأ اج�و ةسايس :ةيطارقميدلا تاعمت±ا يف هنيوكت بولطم
 ةيرسقلا ةوقلا مادختسإ نم جتني ،ايطلست اينمأ اج�و ةسايس :ةرقتسملا ةيروتاتكدلا مظنلا يف دوجوم وه املثم الو .ايلمع يطارقميدلا
  .ةبولطملا ةينمألا ةباجتسالا ىلع لوصحلل

 ةيلمعلا ةرادإ يف ةيذيفنتلا ةطلسلا اهدمتعت يتلا ةفسلفلا نوك ببسب ،ةفلتخم ةلأسملا ،قارعلا نمÇ قلعتي اميف وأ ،قارعلا يف هنأل
 امب ،جضنت يكل ليوط راوشم ىلإ جاتحت ،ةثيدح قارعلا ةيطارقميد نأل "يطارقميدلا" يلعافتلا جهنلا ىلع ايلاح بسحت ال ،ةينمألا
 نأل "يروتاتكيدلا" يطلستلا ينمألا جهنلا ىلع كلذك بسحت الو ،ةطباضلا ةينمألا ةطلسلاو عمت±ا نيب لعافت جاتنإل يفكي
 ةنيصرلا ريغ زئاكرلا نأ ىلإ ريشأتلا نكمي كلذل ،بيرقلا ىدملا ىلع اهعوجرب حمسي ال يلاحلا قارعلا روتسدو تهتنا دق ةيروتاتكدلا
 ىلإ ةيروتاتكيدلا نم لاقتنا فورظ يف تءاج ،يقارع نمأ نيوكت يف اهيلع سيسأتلا ،لالتحالا ةهجو ةيقارعلا ةلودلا تلواح يتلا
 ،ينطو نمأ ةسايس جاتنا يف ةلودلا فادهأ قيقحت ىلع ددحم تقو يف ةرداق ةيركسعو ةينمأ ةزهجأ نيوكتل ةيتاوم ريغ ،ةيطارقميدلا
 تسيل ةينمز ةرتفل بارطضالا ةلاح عاشأ مث نمو ،ا�²ونعم عفرو اهتيزهاج ريوطت عيراشم لطعو ةزهجألا كلت ءانب ةيلمع رخأ امم
  :اهنيب فورظلا ةóاوم مدع دكؤت ةريثك ةلثمأ كانهو ،ةليلق
 لامتكإ لبق ،بارطضالا ةحاس يف ةيناديملا هتادحوو هرئاود جزو ،بعص فرظ يف يركسعلا ينمألا زاهجلا ليكشتب قلعتي ام .1

 نيلماعلل مزاللا معدلا ميدقت ،ةيرادإلاو ةيمدخلا ا²زهجأ نم بلطلا كلذك ،تاوم ريغ فرظ يف يأ ،ةرورضلا دنب تحت اهتيزهاج
 يف اهيلع نيمئاقلا وأ ،ايلعلا ا²ارادإ باكترإ ىلإ ةفاضإلp ،اهميدقتل ةمزاللا ةردقلاو ةربخلا اÈاستكأ لبق ،عساولا ناديملا يف
  :لثم ةيتاوم ريغ تناك 2004 - 2003 نيماعلا يف ءاطخأ ةيدايقلا ت�وتسملا

 ىلإ عوجرلp هنم اوجرخ 2006 ماع ىتح لمعلp اورمتساو ،تالهؤم نولمحي ال مهو طابض بتر فص طابض حنمب مايقلا         
  .اهيف مهدوجو ةرتف لالخ لكاشملا نم ريثكلا يف اوببستو ،ةمدخلا طخ

 ،ءاول ةبتر بيقن حنم اهضعب لصو ماهم مهميلستو ةدحاو ةرمل بتر سمخ ىلإ �ايحأ تلصو ةبتر نم رثكأل طابض ةيقرت        
 .2004 ماع "ةسماخلا" ةاشملا ةقرف ةدايقب هفيلكتو

 يفرعم ساسأ يأ نوكلتمي ال تامولعملا ليلحتو عمج رئاود يف نييندم نييعتو ،كالملاو ةردقلا ةصق� ةينمأ تائيه ليكشت         
 ةيرابختسالا رئاودلا ضعب الثم تأشنأ ذإ .يلوأ لكشب ولو مهليهÙ لبق ىتح جاتنا ميدقت مهنم بلطلاو يركسع وأ ،يرابحتسا
 مل ةظفاحم وأ ،عطاق لكل نيللحم اهيف عضوو ،ناكيرمألا ةفرعمو فارشÊ يرابختسالا ليلحتلل اماسقأ 2005 – 2004 ماع
 مهو ،بونجلاو طسولا يف عطاوق نع نيلوؤسم اوناك مهنم امسق نإ امك ،ليلحتلاو تارابختسالل ةيساسألا تارودلا مهعيمج زتجي
 عطاقلا ةيفارغوبط اوعلطتسا وأ ،اوسرد نأ مهل قبسي ملو ،اهديلاقتو ةقطنملا ءانبأ تاداع ىلع اوفرعتي ملو ،ةيبرعلا ةغللا نوديجي ال
 امدـنعو ،ةيجيتارتـسالا ةـعيبطلا تاذ تاـمولعملاو تايلمعلا ةحاس ليلحت ىلع اساسأ مهدعاست يتلا ،ةدوجوملا ةيضرألا سيراضتلاو
 تارود يملعم اونوكيل ،بابش نويندم نوفظوم اضيأ ناكيرمألا نم رمÇو اهيلإ لقن ،يرابختسالا دادعإلا ضرغل ةسردم تئشنُأ
 اولخدي ملو ،مهلمع عطاوقب ةقبسم ةفرعم اضيأ نوكلتمي ال مهو ،يوبعتلا يرابختسالا ليلحتلاو ةيجيتارتسالا تارابختسالp قلعتت
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 ىوتسم ىلا لاقتنالا مهلهؤي ىوتسمك ،ةيوبعتلا تارابختسالا يف الصأ اولمعي ملو ،يجيتارتسالا يرابختسالا لا±ا يف تارود
  .يرابختسالا ينهملا جردتلا يف فورعم وه امك ،هسيردت وأ ،يجيتارتسالا لمعلا

 يف ينهمو يفرعم غارف مهيدل حبصأ ثيحب ،اركبم ةيركسعلا ةمدخلا اوكرت نييسايس طابضل ايلعلا بصانملا ضعب دانسإ        
   .ةلصاوتم ةينهم تاعباتمو ،اددحم ايفيظو السلست بلطتت ايلع ةينهم بصانم ةرادإ مهضعب لهؤي ال صاصتخالا

 فورظ" يف يأ ،هبيردتو هميظنت لامتكإ لبق ،ةيلخادلا ةكرعملا ةحاس رخآلا وه لخدأ يذلا ،ديدجلا شيجلp ةلص هل ام اهنيبو .2
 ىلع ديكأتلا نكمي اهنم ،ةرورضلا نم دنبلا سفن تحت ،نطولا نع عافدلا يف هماهمل افالخ يلخاد لاتق ماهمب فلكو "ةيتاوم ريغ
 ةبرطضملا قارعلا ةلاح يف اهنيمأتل هجز تارارق تناك نإو ،ةيتاوم ريغ تناك فادهألا قيقحتل اثيدح اشيج هلمع فورظ نإ
   .ةينطولا تارابتعالا اهمتحت كاذنآ

 
 ةمءالملا مدع بابسأ

 ريغ ادب عمتجم يف ،ةطباض ةطلسك ةمهملا قيقحت ىلع ةرداق نوكت يكلو ،تاسسؤملاو ةزهجألا يقp لثم ،ةروكذملا ةزهجألا نإ
 ةدعلو ،ليكشتلا ةيادب عم قارعلا يف يهو ،بولطملا ىوتسملp هذه ا²ردق نيمأتل ةمئالملا فورظلا رفوت نم دبال ناك ،طبضنم
 حاتملا تقولا رسيت مدعب قلعتت ةثلÞو ،ةيسفن ىرخأو ةيدام بابسأل ةبولطملا ةردقلا كلت نيمأتل ةيتاوم نكت مل هرارقإ دعب تاونس
 :يتآلا يف نيبم امكو
 ةيداملا بابسألا

 ةلص تاذ اهمظعم ،اÈ نيينعملا ريغو تاسسؤملاو رئاودلا هذه يف نوينعملا اهيلإ ريشيو عيمجلا اÈ شقانتي ،ةفورعمو ةديدع يهو
pنكت مل ليهأتلاو ليكشتلا تامزلتسم نأ يأ .ةيفاولا ريغ لاومألاو مئالملا ريغ بيردتلاو يفاكلا ريغ حيلستلاو لمتكملا ريغ زيهجتل 
 ةياغلا نمؤت ىرخأ نيوانع تحت ةقحاللا لوصفلا ىلإ هكرتنسو ،ناونعلا اذه تحت اهليصافت يف ضوخلل لاجم ال ،ةبسانم اهعيمج
  .ا²اذ
 ةيسفنلا بابسألا

 لهجل اهليصافت يف ضوخلا بنجت اهلاجم يف نوينعملا لواحي اهلوصح دنعو ،لقأ اهنع هيونتلاو ةليلق اهيلإ ةراشإلا نأل ،مهألا يهو
 .نايحألا بلاغ يف سسحتلا ريثت ةيسفن لئاسم ،اهنم برقتلا جرحل وأ ،ا²ايطعمب مهنم

 اريثÙ رثكألا ام�أل ،عوضوملا نع ملكتلا دنع رابتعالp ناذخؤي نييسيئر نيببس نع هيونتلا نم دبال يسفنلا لا±ا يف يأ انهو
 :ت�ونعملاو ءادألا ت�وتسم ىلع
  .اينطو اهماهمب عانتقالاو اينهم ،ةينمألاو ةيركسعلا ةسسؤملا دوجو لبقتب :لوألا قلعتي
  .ايسفن جضنلاو فيكتلا تامزلتسم رفوتب :يناثلا لثمتيو

 يوق ليكشت جاتنإل نييفاك وأ ،نيبسانم �وكي مل ام�إ ىلإ هيونتلا نم دبال هالعأ نيروكذملا نيلماعلا وأ ،نيببسلا يأ امهددصبو
  .مادص دعب ام برطضم عمتجم يف ةلعاف ةيلاتق ةردقو ةيزهاج يذ

 معدل ،مئالم فرظ نيوكتل ةمزاللا ةيسفنلا لماوعلا دحأك ،ةديدج ةينمز ةلحرمل ،ديدج شيج دوجوب ةلصلا وذ عانتقالاو لبقتلاف
 :نم اهعوضوم ىلإ �رظن ول ةلأسم ،ليكشتلاو ةأشنتلا تاءارجإ

 ةيسايسلا ةيوازلا .1
 ىوتسملp ةيسايسلا ةدارإلا يف ةدوجوم  نكت مل ،رييغتلا ةيادب يف ةديدج ةينمأ ةزهجأو ،ديدج شيج نيوكتو ةأشنلا ةركف نإ

 اهدوجو يف تابغرلا نم رسيتملا ليلقلاو ةثيدحلا ةينمألا ةزهجألاو شويجلا تاساقمب ،امهليكشت ةحص هاجتp �وق اعفد يطعي يذلا
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 ليكشتلا عوضوم جارخإل يفاكلا ردقلp ا²وق نكت مل ،نيجضانلا نييسايسلا دنع ةيادبلا يف اهلبقت وأ ،شيجلp قلعتي ام ةصاخ
 ةفسلف قفو ىلع ليكشتلا اذه ءاج هيلع ،ليكشتلل ىلوألا تاوطخلا تنبت يتلا ةيكيرمألا ةيجيتارتسألا وأ ،يكيرمألا ءاعولا جراخ
 ىلع ةرطيسلا يف م²اوق نع ةليدب نوكت ،ةفيفخ ةيقارع تاوقل ةحلملا مهتجاحل اعبتو ،لبقتسملا قارعل ىدملا ةديعب ،مهاؤرو ناكيرمألا
   .برطضملا عراشلا

 ةنورقم تءاج ،ددجلا نييسايسلا نيب شيجلا ريوطتو ليكشت معدل فاك لوبق دوجول راقتفالا وأ ،لوبقلا مدع ةركف دوجو نإ
  .ايسايس شيجلا عوضوم عم لماعتلا يف مهيدل ةيجيتارتسالا ةفرعملاو ةربخلا رسيت مدعب

 ىلوألا رهشألا يف تثدح دق تناك ،ديدج نم يقارعلا شيجلا ليكشت ةداعإ ددصب تاشاقن ىلإ ةدوعلا ،اهتحص معدت ،ٌةقيقح
 ةيسايسلا ةيلمعلا يف ةكراشمو ةلعاف بازحأ نم يسايس نم رثكأ ،اهيف حرص راكفأو ءارù تمستا يتلا 2003 ماع رييغتلا نم

 نمألا ضارغأل هجاتحي ام لك نإو ،ديدج شيج ىلإ ةجاحب سيل ديدجلا يطارقميدلا قارعلا نأ لوح روحمتت ةصاخ تاراوح نمض
 .دودحلا سرح نم ليلقو ةطرش ،عافدلاو

 ةينمز ةرتفل ايقيقح ارارقتسأ هدهع قباس دهشي مل عمتجم ،قارعلا نأ ةقيقح ىلع اوزواجتي نأ نولواحي هذه مهئارآ يف م�أكو
 ،يجراخلا ديدهتلاو يلخادلا بارطضالا نم صلختي مل رقتسملا ريغ يلاحلا هعقاو نإو .اضيأ لوطت دق ةرتف ىلإ كلذك ىقبيسو ،ةليوط
  .لبقتسملا يف اليوط دتمتسو ةدتمم ةينمز ةرتفل

 يف عوقولا هاجتp عفدي اهيندتو ،يلاحلا نمزلا يف اريثك تندت دق ةقباسلا ةنمزألا ةليط اهبستكا يتلا ةيبسنلا هرضحت ت�وتسم نإو
  .اضيأ اليوط رمتست دق ةرتفل فرطتلاو باهرالا خاخف

 نم تلصو يتلا ممألا ضعب نم برتقت ،قارعلل ةروص مسر اولواح اهببسبو ،مهتفرعم ةلق نوسكعي ،م²احيرصتو مهئارù م�إ وأ
 عم لماعتلل ةلعاف ةوقك شيجلا مادختسا ىلإ اهتجاح مدعب ةعانق ىلإ ،ناسنإلا ةيناسنإل اهمهف نسحو اهسناجت ةدشو اهرضحت طرف
 .نيرخآلا عم نزاوتملا عدرلاو نمألا قيقحت يف ،شيجلل ةيجيتارتسالا ماهملا اوكردي ملو عارصلا ةعيبط اومهفي مل م�إ وأ ،نيرخآلاو اهلهأ

 ضعب عم ،ةقباس ةيبلس لماعت تاربخ ربع مهدنع تنوكت راكفأل اوعاصنا دق م�إ وه ،تاليوأتلا هذه لك نيب نم بلغألا نإ
 نييسايسلا نم ديدعلا نإو ةصاخ ،ةيروتاتكيدلا نم دضلp ليوطلا مهلاضن قيرط يف ،ةلحنملا ةينمألاو ةيركسعلا ةسسؤملا فارطأ
 بيذعتلاو ةعباتملاو نجسلا ىلإ قباسلا نمزلا يف مكحلا ماظنل مهتضراعم ةرتف يف اوضرعت دق ،نهارلا انتقو يف دالبلا نوريدي نيذلا
 ةينابعشلا ةضافتنالا يف نيكراشملاو ،ماظنلا نم دضلp راوهألا يلتاقم نيب نم ناك مهضعب نإو ،تارابختسالاو نمألا نم ديدشلا
 ةيركسعلا ةسسؤملل ةداضم تاءاحيإ م²ركاذ يف اهعيمج تنوك ،ةوسقب اهعضو عم ةحلسملا تاوقلا تلماعت يتلا 1991 ماعل
 عم ،رارقلا رادصإ لصافمو ةطلسلا يف ةمدقتم عقاوم ىلإ مهلوصو دعب اهنم ةيبلس فقاوم نيوكت يف ريبكلا رثألا اهل ناك ،ةينمألاو
     .صوصخلا هجو ىلع باهرإلا لاحفتسا لبقو اهليكشت ت�ادب

 ةبولطملا عفدلا ةوق اهيف تدقفأ ،ةبسانم ريغ فورظ نيوكت يف تمهسأ وأ ،تنوك عونلا اذه نم افقاومو اراكفأ نإف ةلصحملpو
 نيوكت يف لاثملا ليبس ىلع تببست ذإ ،اهليكشت دعب ةيركسعلا ةسسؤملا لمع اهيف كبترأو ،ةيوقو ةحيحص ةيقارع ةيادب نيوكتل

 لامعأو كشلا نم ريثكلا اÈاش يتلاو ،ازيهجتو احيلست ةيركسعلا ةسسؤملا ىلع ناملربلل ةضورفملا ةباقرلا بايغ وأ ،فعض ةلاح
 .داسفلا

 م²اهجوتو مهلامعأ يف نيترازولا يلوؤسم ضعبو ،ةموكحلا دارفأ ضعب دنع كلذك نوّكت ةرياسم هاجتا ةغايص يف اضيأ ببستو
 دعاقتلاو ةمدخلا نوناق لثم ليكشتلا ةيلمعل ةمهملا نيناوقلا ضعب رارقإ ريخÙ كلذكو ،مهضعبل ةهجوملا تاما²الا ةرثك نم مغرلا ىلع
 يقp لثم ،اينطو ركسعلا نأش ءالعإ ريياعم ضعب نم ،ةجاحلا طغض تحت رارقإلا دعب هولخو ،2009 ماع ةيا� ىلإ ،يركسعلا

 ،عافدلا ةرازول ايلعلا لصافملا يف ةداقلا طابضلا دحأ هقايس يف ركذ يركسعلا فيحلp طابضلا ةيبلاغ هببسب رعش ىتح ،ملاعلا شويج
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 دادغب ىلإ ايكرت نم هتسýرب يركسع دفوو هتلقأ يتلا ةرئاطلا يف ،لبقتسملاو اهرضاح نعو ،ةيركسعلا ةسسؤملا نع هعم رباع راوح يف
 هون دق ناك  ،ةحلسملا تاوقلل ماعلا دئاقلا ،ءارزولا سيئر عم ،ةينيتورلا تاعامتجالا دحأ يف هنأ ،2010 ماع يناثلا نوناك ةيا�
 ضغبو )نهارلا تقولا ىتح انبصانمو ،انبتر يف �اقبأ يذلإ باهرإلا ىلع َهلّفّلٌخ( ةجرادلا ةيقارعلا ةجهللpو ةهاكفلا ليبس ىلع
 نييسايسلاو ةداقلا لماعت نم بترلا ةفاكب طابضلا ىدل ةصغ رشؤي هنإف ،همدع نم ماعلا دئاقلا ةرضحب هيونتلا ةحص نع رظنلا
                         .م²ايح ددهي يذلا باهرإلا ىلإ مهلاح ىلع مهئاقبب لضفلا نوزعي يذلا دحلا ىلإو ،مهعم
 ةيوبعتلا ةيوازلا .2

 ،ةطرشلاو شيجلا تادحوو رئاود ليكشت ةيلآ ديدحتو ميظنتل ،عافدلاو ةيلخادلا يترازو يف نيماعلا ءاردملاو ةداقلا طابضلا لوبق نإ
 نأ ذإ ،اهتمءالم مدعو فورظلا ةيبابض نم داز ،بولطملا ىوتسملp تاوم ريغ رخآلا وه ناك ،نويكيرمألا نوراشتسملا اهحرتقا يتلا
 عورشلا مت نإو ،اهليكشت بولطملا تائيهلاو تادايقلا ضعبلو ايلعلا تارقملل ةيميظنت تاططخم نم ،"ءاربخلا كئلوأ" همدق ام
 ةيرادإلا تادايقلا نيب تنوكت يتلا "ةيفخلا" ةرياسملا مدع ريثأتب ،يجيردتلا رييغتلا قيرط ذخأ قيبطت هنإ الإ ،ةيادبلا يف اهقيبطتب
 وأ ،ةينطولا رعاشملا ببسب ءاوس ،رييغتلا نم ةطيسب ةرتف دعب يقارعلا يدايقلا كولسلا يف رهظت تأدب يتلاو ،ةيكيرمألا تاهجوتلل
 ىلإ رارمتسp مهدشت يـتلاو ،نيترازولل ايلعلا ةيدايقلا لصافملا يـف نيدوجوملا ،ىمادقلا ةطرشلاو شيجلا طابضل ةقباسلا ةربخلا ريثأتب
 لوبق مامأ ليقارعلا عضي يذلا ،ةيركسعلا ةيلقعلا يف ظفاحملا يديلقتلا كولسلا ريثأتب كلذكو ،ةيلعفلا ةجاحلا طغض تحت وأ ،ميدقلا
 ،الثم ناكيرمألا ءاربخلا نأ انه ظحاليو .ىرخأ ةهج نم يقارعلا عقاولل ةمءالملا مدع تالامتحا نم سجوتلا ريثيو ةهج نم ديدجلا

 ،ةينمألاو ةيركسعلا ةيدايقلا لصافملا مومع يف ليلحتلاو ثحبلا ىلعو ةينفلا بناوجلا ىلع ةيميظنتلا تاططخملا يف نودكؤي اوناك
 ةعيبطلاو مجسنم ريغ ودبي زيكرت وهو ،ةروطتملا ا²ادعمو ةيركسعلا م²اوقو مهعمتجم ةعيبطل اعبت ،تاطلسلاو تايحالصلا رصح ىلعو
 مدعو ،ةفرعملاو قوفتلp ساسحإلا ةمخت ىلع ءاكتإلpو ،دوجومو مئاق وه ام ىلع ةظفاحملp ةداع مستت يتلا ةيقارعلا ةينمألاو ةيركسعلا
 ذإ ،تاطلسلا لكب ظافتحالاو تايحالصلا قلطمب عتمتلل مئادلا يعسلا كلذكو ،يأرلا جازمتسا ىلإ ليملا ةلقو ،ةراشتسالا دوعت
 عافدلا يترازو نم لكل زيهجتو حيلست ةيريدمل اروصت 2004 ماع فصتنم اومدق ناكيرمألا نيراشتسملا نأ لاثملا ليبس ىلع ظحول
 دقاعتلp عورشلا نم ةليلق ةرتف دعبو ،ةرازولل يرادإلا ليكولا عم ةيناثلا يف طبترتو ،ةرازولل ماعلا نيمألا عم ىلوألا يف طبترت ،ةيلخادلاو
 ليلقتل هبناوج ضعب يف رسفي نإو طابترأ وهو ،ةرشابم ريزولp هلعجو امهطابترا رييغتب زاعيالا مت ،تازيهجتلاو ةحلسألا ضعب نيمأتل

 درفتلاو ةنميهلاو داسفلا نع اريثك دعتبت ال تابغر تقولا تاذ يف رشؤي هنكل ،داسفلا تالامتحأ ليلقتو ،يرادإلا نيتورلا تاقلح
 .رارقلا ذاختأ يف

 ،كلذل ةصرف نوينعملا دجو املك ،ا²ابجاوو تاميظنتلا ضعب طابترأو ماهمو ءامسأ رييغتب عورشلا ىلإ تعفد تارثؤملا كلت لك
 ،ةرثؤمو ةمظنم الاكشا ذخÙ ،ةمواقملاو فنعلا لامعأ اهلالخ تأدب دق تناك يتلا ماوعألا كلت ،2006و ،2005 ماوعألا لالخ
 يف ،2006 ماع عساو لكشب دادغب ىلإ دتمتل ،لصوملا ىتح كوكرك نم ًءازجأو ،نيدلا حالص ىلإ ادادتماو pرغ رابنألا نم ًءدب
 لبس دمو ،هذيفنتل تايحالصلا ديدحتو هلوبقل فيكتلpو ميظنتلا تاقيبطتب ةلغشنم ايلعلا تارقملا هيف تناك يذلا تقولا تاذ
 .ةدايقلا يف ىندألا ت�وتسملل هب عانتقالا

 

  تقول� قلعتت يتلا بابسألا
 فاك ريغ ناك ،رارقتسالا مدع تالاح عم لماعتلا ىلع ةرداق ةينمأو ةيركسع ةسسؤم ءاشنإل رييغتلا دعب حاتملا تقولا نإ

 ،ةيركسعلا تادحولا ليكشتل عوطتلا قيرط ىلع نلعم وه امكو ،ناكيرمألا راس ذإ ،بسانمو يوق ليكشتل مئالم فرظ نيوكتل
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 ،ثادحألا عم يناديملا لماعتلل ةزهاج نوكتل ،حيلستلp قلعتت ىرخأ ةوطخ اهيلت ةوطخ اهبيردت يف عورشلاو ددحم ناكم يف اهعضوو
  ،ملاعلا شويج لك اهيلع ريست ،اهيلع ةبئاش ال تاقايس هذهو
 يتلا تادحولا ةيبلاغ لصحت مل ذإ ،لعفلp ثدح ام اذهو ،بورحلا نpإ ةصاخ ةبعصلا فورظلا يف ا²اوطخ ىلع زواجتلا متي نإو
 باعيتساو ،ةيركسعلا ةايحلا ىلإ فيكتلp قلعتي امل يفاكلا تقولا ىلع ،ةديدجلا ةطرشلاو ديدجلا شيجلل ًةاون اهليكشتب عورشلا مت
  .لاتقلا عاونأ بعصأ نم يلخاد لاتق يف اهضعبب َجُز ،فاك لكشب اذه لوصح لبقو ذإ ،ا²ابلطتم

 تايميداكأ ةدعو )ةيناميلسلاو ،ليبرأو ،ةيرصانلا ،دادغب( قارعلا مومع ىلع تعزوت ةيركسع تايلك ةدع تعرش هاجتالا سفنبو
 ةدوجوملا ةيركسعلا تايلكلا كلت يف ةصاخ ،اهيلإ مهقاحتلا ىلع ةنس رمت مل طابض جيرختب ،قارعلا تاظفاحم ةيبلاغ تطغ ةطرشلل

 ةيلك ىـلإ ةبسنلp لاحلا كلذك .رييغتلا لبق ةرتفب اهدوجو مدقل ارظن ناتسدرك يف ةدوجوملا نم سكعلا ىلع ،ةيرصانلاو دادغب يف
  .رهشأ ةتس ىلإ �ايحأ تلصو ةرتفب مهّتجرخو لوبقلل ةمئالملا طورشلا نود اطابض تلبق يـتلا ناكرألا

 ةبعصلا هفورظ يف يقارعلا شيجلا نكل ،انفلسأ امك ةيعيبطلا ريغ فورظلا يف هيلإ ءوجللا مت نإو ،ةينمزلا ةرتفلا صيلقتل عقاو هنإ
 ةينمزلا ةرتفلا نأ املع ،ناكرألا ةيلك يف لاحلا كلذكو ،ةنسلا نود ةيركسعلا ةيلكلا يف ةساردلا ،ليوطلا هخيرó ربع صلقي مل،اقباس
 ناك ساسألا اذه ىلعو .ةبعصلا فورظلا يف اهماهم ءادأ ىلع دوعتلاو .اهبعاصم ىلع عبطتلاو .ةيركسعلا ةايحلا لبقت نيمأتل ةمهم
 نيوكت يف يبلس ريثÙ لماعو .ةيزهاجلا نيوكتل بسانم ريغو .ةيركسعلا ةايحلل فيكتلاو عبطتلا ةيلمع لامكإل فاك ريغ تقولا
 لماعتلا ىلع ةرداق ريغ ةروكذملا لماوعلا يقpو هببسب تحبصأ يتلا ةزهجألا ليكشت عوضوم ىلع ابلس سكعنأ .بسانملا ريغ فرظلا
              .دالبلا يف ماوعأ ةدعل ترشتسا يتلا بارطضالا ةلاح عم ردتقملا
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  عبارلا لصفلا
 اهتعيبطو ةينمألا تاقورخلا ةيهام
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 ،لايتغأ وأ ،ريجفت قارعلا بونجو طسو نم ةقرفتم قطانمو ىل�دو ىونينو ،دادغب يف 2010 ماع ىلإو رخآلاو نيحلا نيب ثدحي
 لدابتو دقنلاو طابحالا ثيح ةيسفن ىرخأو ،ةيرشبو ةيدام رئاسخ لوصح يف ببستت ،ةينمأ تاقورخ فنصت ةقيرطب فاطتخأ وأ
 هتعيبطب قلقلاو ةرم لك يف اقلق ُنوّكي اهثودح نأل ،ءايعإلا دح هبعت ةدش نم تدازو ،يقارعلا عمت±ا تقهرأ ٌتاقورخ .تاما²الا
 .داتعملا يف عيمجلا اه�اع ةايح طوغض ىلإ ةديدج ةيداصتقاو ةيعامتجاو ةيسفن طوغض ةفاضإو ،سوفنلا يف pارطضاو انهو نوّكي
 لماع تيقب ىتح ،اهئاهتنا دعب اميف سوملم لكشب رركتت تيقبو ،ينامثلا نينسلا فصتنم يف ةريبك بسنب ترركت قورخ يهو
 ةريخألا ةنسلا رخاوأ يف ا²ريتو تلق كلذك .لاجم نم رثكأ يف ةيسايسلا ةيلمعلا ةقاعإ يف تببستو لاعفنإ نم توبكملل ةرÞإ
 اهفادهأو اهتعيبط ريغتتو صقنتو ديزت تيقب ا�إ رخآ ىنعمب وأ ،ايسفن ةملؤملا اهسيباوك ةركاذلا نم حمت ملو ،ة�اعملا هنت مل ت�وتسمب
 �دع ول اهددصبو .ايبلس جازملاو ةيدرتم ةيسفنلا ةلاحلا تقبأ ةريتوبو ،رخآلاو نيحلا نيب لصحي يذلا يسفنلاو ينمألا غارفلل اعبت
pدعب تثدح يتلا كلت اهمهأ ،عمت±او ةلودلا ةرادإ يف ةينمألا تاغارفلا نم ديدع تلصح دق اهلالخ دجن ةريسملا ىلإ ةركاذل 
 ةريخألا ةرودلا يف رمتسأ �وطلس اغارف اتكرت نيتللا 2010 ماع اهدعب امو 2005 ماع نيتبقاعتملا نيترودلل ةيناملربلا تpاختنالا
 لوح "يكلاملا يرون" نوناقلا ةلود فالتئإو "يوالع د�أ" ةيقارعلا يتلتك نيب يوقلا عارصلا هاذغ ايسفن اغارف نوك ،رهشأ ةعستل
 ةريتو ةداعال ،ةلودلل ةداضملا تاهجلا ضعبو باهرإلا ىوق هتلغتسا ،ةموكحلا ليكشت يف ربكألا ةلتكلل حونمملا يروتسدلا قحلا
 نيحشرملا ءاضعألاو تايصخشلا ضعبل مظنملا لايتغإلp اهنم قلعتي امل ةصاخ درطضم لكشب اهئانثأ يف تداز يتلا ةينمألا قورخلا
  .نييحيسملاو ،نييندملا نيفظوملاو نمألا لاجرو نييركسعلاو ناملربلل نيبختنملاو

 لئاـسر ّربع هـنأل ،ت�ونعملا فاعضإو رارقتسالا ةعزعز يف هفادهال باهرالا ذيفنتب اهلوصح راركت وأ ،اهلوصح حمس قورخ ا�إ
 ميظنتو نيفرطتم نيينيدتمو نييفئاطو قباسلا ماظنلا نم نييبزح هقيرط يف ىقتلا امدعب ،دوجوم هنÇ يقارعلا روهمجلا ىـلإ ةددعتم
 داضم يركسع لعف جاتنإل يعسلا يف اضعب مهضعب اونواع ،بوتكم ريغ ايحلصم افلاحت هلاجم يف اوفلاحتو ،تpاصع لاجرو ةدعاقلا
 ،ةينمألاو ةيركسعلا ا²اوقو ةموكحلا ةرطيسل اعبت ،ينطولا نمألا رادجل ةمظنم تاقورخ اهللختتسو اهتللخت ،ةرمتسم كراعم يف مظنم
 .ءانبلا ةداعإو نمألا طبض يف مهرودل اهينطاوم كاردإو

 ةنمزألا لك يف دوجوم هنأ ذإ ،هدحو قارعلا ىلع هلوصح ارصتقم وأ ،اديرف اقرخ سيل ،قارعلا يف لصح يذلا ينمألا قرخلا نإ
  :لماوع ةعبرأل اعبت كانه وأ ،انه ةيضام هلوصح تاريثÙو ،ادوجوم كلذك ىقبيسو ةتوافتم تاجردب ناكم لك يفو

 ،عدرلا لعف نوّكيو ،ةيح� نم ةراسخلا ةبسن نم للقي �ذيفنت ًءادأ ن�وكي ناذللا ،اهميظنت نسحو ةينمألا رئاودلا ةءافك اهلوأ
 ،ةينهم نوكتل ةيئاضقلاو ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا تاسسؤملا لبق نم اهدوجول داجلا معدلا امهينÞو .ةينÞ ةيح� نم ذيفنتلا نود ةلوليحلل

 هنواعتو بعشلا دانسإ امهثلÞو .تاهجلا نم ةهج ةيأ نم ينفلا اهلمع ليصافت يف لخدتلا نود ،ةماعلا اهتسايس ةموكحلا ددحت
 ةيفرحلا امهعبارو .ايجيتارتسا اهتيزهاج ت�وتسم نيسحتو ،ةينآلا ةيوبعتلا اهفادهأ قيقحت ىلع اهنيعي امب ،اهلمع لحارم لك يف اهعم
 .تارارق ىلا اهليوحت ىلع ةرداقلا ايلعلا تاطلسلا ىلإ بسانملا تقولا يف ةبسانملا ةمولعملا لاصيإ ىلع  ةردقلاو ةينمألا

 ينطولا اهلمع ةعيبط ناف ،يعامتجالا طبضلا ناكرأ نم مهم نكر ،اهتيمهأ نم مغرلا ىلعو ةيركسعو ةينمأ تاسسؤم دوجو نإ
 ،ا²ازواجت ةبقارمو اهئادأ ةعباتمل ةيعيرشتلا ةطلسلا رهجم تحت نوكت نأ ىلإ اÈ عفدو ،ةهج نم لودلا مامتها عضوم اهلعج يفارتحالا
  .ىرخأ ةهج نم اهرارمتسال بسانملا معدلا ةئي²و

 ةينمأ تاقورخ ثودح نم مغرلا ىلعو ،يركسعلاو ينمألا اهئادأ يف روصقلا هجوأ نم ديدعلا ىلإ ريشأ نإو تاسسؤم ا�إ امك
 ماهم تدأ دق ا�أ رشؤي ،ةبعصلا اهلمع فورظو اهليهأتل ةينمزلا ةرتفلا قايس يف قورخلا كلتو ءادألا اذه ىلإ رظنلا نإ الإ ةرركتم

 ،باهرإلا عم رمتسملا عراصتلا ضرأ ىلع ققحتي مل ول زاجنإ هنإ الإ ،مساح ريغ ناك نإو طبضلا نم ردق نيمÙ يف تمهسأو ةبعص
 ةدحو تددهتلو ،قارعلا ءاحنأ لك لمشيل روطت دق يفئاطلا لاتقلا ناكلو ،اهريعس رمتسأو ترعتسأ دق ةيلهالا برحلا تناكل
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 ملو ،باهرالا عدرو ةحفاكم يف ةزهجألا هذهل ةموكحلا هتعضو يذلا ،حومطلا دح لصت مل تازاجنا يهف كلذ عمو .ايلعف قارعلا
 ةزهجألا كلت ت�ونعمو ةرادإو نيوكت يف "للخ" ،روصق هجوأو تانه ببسب ،رقتسملا نمآلا شيعلا يف يقارعلا بعشلا بلاطم ِّبَلُـت
 تالا±ا دحأ هعم لماعتلل ةبسانملا تاحرتقملا عضوو ،هيلع فرعتلاو هصيخشت وأ ،قرخلا يأ هنع شيتفتلا حبصأ اذبو ،اهيبستنمو
 ةمزاللا لماوعلا مهأ دحاك ،لضفأ ةيزهاج نيمأتل صرف ىلع لوصحلا يف كلذك اهتنواعمو ،هثودح نم دحلا يف ةزهجألا هذه ةنواعمل
 لتاقت يذلا باهرإلا نأ رابتعالا رظنب �ذخأ ام ذإ .نييقارعلا مومعل نمآلا شيعلا ريفوتو يطرقميدلا ماظنلا ةيامحو رارقتسالا قيقحتل

 ةيلاحلا ةيقارعلا ةيرابختسالاو ةينمألاو ةيركسعلا ةزهجألا ةردق ،اهلوصح تاسبالمو ا²اديقعت ضعب قوفت ،ةدقعم ةعيبط وذ هتحاس يف
  :اهنيب لماوع ةدع لخدتل كلذو 2010 ماع ةيا� ىتح ،لماعتلا ةعرسو باعيتسالاو ةعباتملا ىلع
 ،جراخلا نم اهرداصم بضنت ال ةفرطتم ةيمالسإ عبانمب ،جراخلا يف مظنم يلود ،ةيقارعلا ةحاسلا يف باهرالا لعف نإ :ليودتلا .1

 .لخادلا يف اهقيرط يف فقي نم ندا² ال ،ةيفئاط ةيلحم ذيفنت تاودأو
 لجأ نم همعدل ٍجمربم هبش ناك "بيرقلا طيحملا" جراخلا نم اكرحت كانه نأ هتايعادتو ،باهرإلا اذه قفأ يف ظحالي :كرحتلا .2

Ùلخادلا يف هتاقورخل رامثتسا دعاوقو هلوصح ريربتل ةهوبشم ةيسايس �اون كانهو ،ةصاخلا حلاصملا دنع يقتلت ةنيابتم ت�اغ نيم.  
 ريثÙ ةحسف نع شيتفتلل ،ةرمتسم ا²الواحم تيقب ،ةيلعف ةمواقم لامعأ عم لخادتملا عونلا نم قارعلا يف باهرإلا نإ :لخادتلا .3

  .ءاوس دح ىلع جراخلاو ،لخادلا ءانبأ فاطعتساو لخادلا يف يلعف
 ةينكسلا ءايحألاو قطانملا يف رشتنت تpاصع ناك نإو ،يبيرخت دهج لك ىلع احوتفم اهيف ّيقب ةقيرطب مظُن لمع هنإ :حاتفنإلا .4

 .بارطضالا ةرÞإو قرخلا فادهأ ذيفنتل نييونÞ نيلواقمك ،مهريخست نكمي نوبرهمو ،اهلالغتسا نكمي
 اهيف تطشنو ةيعامتجالا طباوضلا اهيف تفعض ،لاقتنا ةرتف يف تءاج ،باهرإلا تاقورخو ةحلسملا لامعألا ةفاك نإ :تيقوتلا .5

pيف نيكراشملا ضعب لبق نم ءارثالاو لغلغتلل يبزحلا كرحتلاو يتايشيلملا لمعلاو يدرفلا ماقتنالاو يرئاشعلا رأثلا لامعأ ،لباقمل 
 فوقولا رثك نم بعتت نأل اهنم دحلp ةينعملا ةزهجألا ىلإو ،رمتستل قورخلا مامأ اعساو بابلا حتف امم .ةيسايسلا ةيلمعلاو مكحلا
 .اهتسارحل هابتنالا ةدشو
 نيوانع لالخ نم اهتعيبط لوانت متيس  ،ةينمأ قورخ يه باتكلا اذه نتم يف انمض تدرو يتلا ت�اكحلاو ثادحألا لك نإ

          .ةينمألا قورخلا تافينصتو ةينمألا قورخلا ةيهامو ةيتاوملا ريغ فورظلا يه اÈ ةلصلا تاذ لصفلا اذه
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 ةينمألا قورخلا ةيهام
 

 فلتخا دق ،ايسفنو �دام ةيريمدتلا هفادهأ ذيفنت يف هحاجنو مصخلا ةردق نع ،هلحارم ضعب يف ربعي يذلا ينمألا قرخلا نإ
 هجو ىلع ةذفنملا تايلمعلا ددعب قلعتي اميف تفعض دق ةردق عقاولا يف وهو ،ريثاتلا يف ًةدشو امك يقارعلا عمت±ا يف هلوصح
 ىتح اهذيفنت ىلإ نويباهرالا هجتإ يتلا تايلمعلا ةيعون ببسب اليلق تداز امبرو هيلع يه ام ىلع تيقب ريثأتلا ةدش نكل ،صوصخلا

 بلاغلا يف دوعي هلوصحو لعفلp لصح هنإ ىلإ ريشأتلا نكمي ،هتلقو تايلمعلا يف مكلا ةشقانم انل زاج ام اذإو ،2010 ماع ةيا�
  :اهمهأ لماوع ةلمج ىلا
 قفو ىلع ،هلوبق نكمي سوملم لكشب نسحت دق ةيركسعلاو ةينمألا ةيزهاجلا ىوتسم نإ :ةينهملا ةيزهاجلا ىوتسم يف نسحتلا .1

 ىوتسملp ناك نإو اضيأ هلوبق نكمي حضاو لكشب ،روطت دق ةيمكارتلا تاربخلل اÈاستكإ نإ امك ،ةيراجلا ثادحألاو فورظلا
 ليلقت يف لماوعلا نم هريغ عم مهسأ ردقب ،يذيفنتلاو يئاقولا اهلمع يف اهتعفن ،تايناكمإ اهل حóأ روطتو نسحت وهو ،طيسبلا
  .ديج لكشب ةدعملا اهضعب ذيفنت نود ْلَحي مل هنكل ،ةذفنملا تايلمعلا ددع

 ،ادودحم اروطت ناك ناو ،ةيبرعلا اهتهج يف ةصاخ ميلقالا لودو قارعلا نيب تاقالعلا تروطت دقل :ةيسايسلا تاقالعلا يف روطتلا .2
 تاهجوتو ،اضيأ ايبسن نلعملا معدلا تايلمع ليلقتب هذه ايندلا هدودح يف مهسأ هنأ الإ ،يقارعلا حومطلا نع اديعبو ،اقلق
 ءاويإلاو معدلا" هعوضوم لودلا هذه عيمج تقبأ نإو ،ايبسن قارعلا لخاد ىلا نييباهرإلاو لاومألا بيرستو معدلا نع يضاغتلا
 .قاروألا نم ريثكلا مادختسإ اهيف نمألا طبض جاتحي ،ةيميلقإ ةيسايس ةحاس يف ةمواسملاو طغضلل ةقرو "ليهستلاو

 لمتحملا دادترالا ةلأسم ميلقإلا لود عيمج تكردأ دقل :يلبقتسملاو يلاحلا اهرارقتسا ىلع باهرالل يبلسلا رثألا راوجلا لود كاردإ .3
 هاجتp ةيرابختسالا اهضعب ةزهجأ َكّرح هنإ الإ ،ارخأتم اكاردإ ناك نإو وهو ،ينطولا اهنمأ ىلع قارعلا يف ةيراجلا نمألا تاقورخل
 عيمج لعفلp لصو دادترالا نأ املع ،قارعلا ىلا قرخلا تادعمو صاخشألا بيرستو ،ليومتلا لامعأ نم دحلا يف اهطاشن ةد�ز
 يتلا ةعبرألا ماوعألاو ماعلا اذه تالايتغأو تاريجفت ةدع اهتحاس تدهش ذإ �ركسعو اينمأ ىوقألا ةلودلا ناريإ اهنيب ،اهلود
 ميلقإلا زكرم نادهز ةنيدم نيب لصاولا يكوسó قيرط ىلع ةيموكح ةلفاقل 2006 راذآ 16 يف بصن نيمك اهزربأ ناك هتقبس
 ةعبس زاجتحاو اصخش نيرشعو نينثاو نادهز ةنيدم مكاح لتقم نع رفسأ يذلا ،ناتسشولب ندم ربكأ ينÞ لباز ةنيدمو
 .نيرخآ نيلوؤسم

 .يروثلا سرحلا ءاضعأ نم 18 لتقم نع ترفسأ نادهز يف ،2007 طابش 14 خيراتب ةخخفم ةرايس راجفنإ       
 مهلقنو هاشرحبلا برق نييناريإلا تانحاشلا يقئاس نم نيرشعو ادحاو ،2007 بآ 19 خيراتب هللا دنج يحلسم فاطتخا      

 دي ىلع اعيمج مهلتقمو ناريإ يقرش بونج يف 2008 ناريزح 13 خيراتب ايطرش رشع ةتس فاطتخإ كلذك .ناتسكp ىلإ
  .ماعلا ةيا� مهيفطاخ

  .صاخشأ ةعبرأ لتقمو ناورس يف نمألا ىنبم يف 2008 لوألا نوناك 29 خيراتب ةخخفم ةرايس راجفنإ       
 .ناورس ةنيدم برق »هللا دنج« ةعامج هتذفن نيمك يف 2009 يناثلا نوناك 25 خيراتب ايطرش رشع انثإ لتقم        
 حرجو ،اصخش 25 لتقم نع رفسأ 2009 ر�أ ويام 28 يف ناتسشولب ةظفاحم ةمصاع نادهز ةنيدم يف دجسم ريجفت        

 .نيرخآ 125
 سرحلا يف طابض 6 مهنم ،اصخش 42 هيف لتق ناتسيس نيشيب ةقطنمب ،2009 لوألا نيرشت 18 يف يراحتنا ريجفت        

 .ةعطاقملا دئاقو ةيربلا تاوقلا دئاق بئ� مهزربأ ،يروثلا
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 بيصأو ،لقألا ىلع اصخش 27 لتقم نع رفسأ 2010 زومت 15 يف ناتسشولب ناتسيس ةظفاحم يف ناجودزم ناريجفت        
  .ناريزح 20 يف يغير كلملا دبع مهميعز مادعإل اماقتنا ،امهنع اهتيلوؤسم »هللا دنج« ةعامج تنلعأ ،نورخآ 160

 ةلواحملا نأ تمعز ريراقت بسح لايتغأ ةلواحم ىلإ 2010 بآ 4 يف داجن يدمحأ دومحم ديسلا يناريإلا سيئرلا ضرعت        
 .ىحرج طوقس نع رفسأ ،ةيودي ةلبنقب هبكوم صخش مجاه امدنع ،باطخ ءاقلإل نادمه ىلإ ههجوت ءانثأ يف تلصح

 نيرخآ 38و سرحلا نم ةداق هتيحض حار يذلا ناتسس ميلقإ يف 18/10/2010 خيراتب يروثلا سرحلل رقم ىلع موجهلا        
  .تارشعلا حرجو

 حرجو اصخش 39 ةايحب ىدوأ 15/10/2010 موي دالبلا قرش بونج راهبهاش يف ةعيشلل دجسم جراخ الصح ناريجفت        
  .ءاروشاع ءايحال اورضح نيذلا ةعيشلا نم 68

 ير�رهش ديجم روتكدلا نيوونلا نيملاعلل 2010 يناثلا نيرشت رخاوأ نارهط يف اهرخآ ناك تالايتغا ةدع كلذك تدهشو        
 تاوبعب ،ةرايسلا يف هعم ةدوجوملا هتجوزو حرج يذلا يسابع نوديرف روتكدلاو ،هتجوز هعمو هترايسل هتدايق ءانثأ يف لتق يذلا
 .ينمألا قرخلا ضارغأل قارعلا يف اهمادختسال اعساو اراشتنا تلجس يتلا تاوبعلا يهو ،ةيراخب تاجارد وبكار اهعضو ةفس�

 ةدعاقلا ةصاخ ةيباهرإلا تامظنملل نأ نييقارعلا نم مسق نقيت دقل :يفئاطلا باهرالا خف يف عوقولا ةلأسمل يقارعلا يبعشلا مهفتلا .4
 ةرتفلل ٍباهرإ دوقو ،مهريخست ىلا ةدهاج ىعست ا�إو ،فدهتسملا بهذمل ديدحت نود اعيمج مهفادهتسال ةدوصقم تاهجوت
 ءارشتسا حلاصل وأ ،ةمهبم تناك فقاومو تpاسحب رظنلا ةداعإو اهدنع فقوتلا ىلإ ليلقلا ريغ مهضعب تعفد ،ةقباسلا ةينمزلا
  .باهرإلا

 ادن تطشن ،ةنخاسلا قطانملا يف دانسأو ةوحص سلاجم تلكش دقل :دانسإلا سلاجمو ةوحصلا تاليكشتل لوقعملا معدلا .5
 ةينمألا ا²زهجأو ةلودلا مسج ىلإ للستلل برسمك �ايحأ تاليكشتلا هذه يأ تمدختسا نإو ،ةديج ةيلعافب ،نييباهرإلل
  .ةينمألا قورخلا نم دحلا هاجتÊ فقوملا نسحت يف ريبكلا رثألا هل ناك لاتقلا يف اهبيلاسأو اهفقاوم نكل ،ةيرادالاو ةيركسعلاو

 يذلا يسايسلا رودلا اومهفت اهدعب نمو ليلقلا ريغ ةريزجلا ثلثم ءانبأ رسخ دقل :رئاسخلل ةريزجلا ثلثم يف نينطاوملا كاردإ .6
 نمو ،ةيلاتقلا لامعألا نم دضلp فوقولل مهنم ديدعلا كرحت هنمو ،مكحلا ةفد رييستو ةلودلا ءانب ةيلمع يف افرط هوبعلي نأ نكمي
 .فادهألا قيقحتل يملس بولسأك ،ةيسايسلا ةيلمعلا يف ةكراشملا ىلع اوحتفنا مث

 عراشلا يف اهعم ةرمتسملا كراعملا يف ،ةيباهرالا تاميظنتلاو ةحلسملا تاعامجلاو ةمواقملا ىوق ا²دبكت يتلا :ةراسخلا مجح عاستإ .7
 مجح نم الامجإ للق ،باهرإلا ىوق نم رخآلا ضعبلا دنع ابسحتو ،ةمواقملا نم فارطأ ةصاخ ضعبلا دنع اعدر تنوك ،يقارعلا
 .قورخلا

 هلوصأو باهرإلp ةلصلا تاذ تامولعملا ةدعاق لمش ينمألا بناجلا يف لصاحلا روطتلا نإ :تامولعملا ةدعاقل يدعاصتلا ومنلا .8
 امبو ،تارباخملا ةصاخ ةيرابختسالا ةزهجألا ضعب ىدل روطتتو نوكتت تأدب يتلا ،هرارمتسال نيمعادلاو ،هلاجم يف نيلماعلاو
 .�ايحأ قابتسالاو ةعباتملا لهسي

 ةيلاملا اهتطشنأل داج قيوطتو حاورالا يف ةريبك رئاسخ اهدبكت يأ :ناكيرمألاو برغلا عم ةيلودلا اÈرح يف ةدعاقلا ةراسخ .9
  .قارعلا يف ا�اوعأو اهعرفل دانسالاو معدلا ةيلعافو دينجتلا مخز ةمادإ ىلع ةماعلا ا²اردق نم َّدح ،ةيمالعالاو ةيرابختسالاو
 ت�وتسم نم تللق نإو ،ىرخأ اهريغو اقباس ةروكذملا ،ةبستكملا تاربخلاو كاردالاو مهفلا ت�وتسم يف لصاحلا روطتلا نإ

 قيقحتل ،ةيفاك نكت  مل رخآ بناج نم ا�أ الإ ،2010 ماع ىتح هدعب امو 2008 ماع ايئاصحإ ،ةينمألا تاقورخلا لوصح
 نامزلا يف ققحتلل ةلباق اهلاكشأ ضعب تيقب اهببسبو ،ةيجيتارتسا ةينمأ ةياغك بولطم وه امك اهثودح نود ةلوليحلل عدرلا ةيلمع
  .ةفسانلا تاوبعلا تناك 2007 ماع دعب اراركت تاقورخلا هذه عاونأ رثكأ نإو اذه ،نيبولطملا ناكملاو
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 يتلا ةخخفملا تالجعلا اهدعب نمو ،تايشيلملاو ةمواقملا لئاصف ضعب اهيلإ أجلت يتلا يصخشلا لايتغالا تايلمع مث نمو
 عيما±ا اهدعب نم مث ،ثعبلا بزحل يركسعلا حانجلا ةموكحلا رداصم بسح اهيلت ،اهل ةذفنملاو ةططخملا ةادألا يه ةدعاقلا تناك
  .نوناقلا ىلع ةجراخلا تايشيلملا ضعب اهرخآو ،ةيدنبشقنلا ةفئاطلا لاجر شيج اهدعبو ،قحلا بئاصعو ةصاخلا

 فادهألا ةيبلاغو ،ةلودلل يسيئرلا رارقلا زكرم مضت يتلا دادغب ةظفاحمل ىلعألا بيصنلا ناكف قورخلا لوصح يحاون نم امأ
 ريثأتلا ريغ يحاون نمو ،قارعلا تاظفاحم ةفاك ىلإ ةكلاس ذفانمب طبترت يتلا ،يونعملاو يسايسلاو يداصتقألا ريثأتلا تاذ ةيجيتارتسإلا
 قورخ نم اهيف لصح امب ،ةيسفنلاو ةيداملا نيتيحانلا نم ةماعلا اهينطاوم ةايح رثأتت مل ذإ ،ةمدقملا يف يه ةيدركلا تاظفاحملا تناكف
  .ادج ةليلق دعت

 فنعلا لامعÇ ماعلا اذه لالخ افيفط اضافخنأ لجس ةيروتسدلا ت�رحلاو قوقحلا دصرم همدق 2010 ماعل اريرقت نإف امومعو
 براقي ام ىلا تلصو دق ةنسلا اذهل تاكاهتنالا �احض نأ هريرقت يف دصرملا ركذ ذإ ،2009 و 2008 يماعب ةنراقم تاكاهتنالاو
 ،ةفس� ةمزحأ ،ةقصالو ةفس� تاوبع ،تاخخفم( ةطساوب تpاصالاو لتقلا لامعأ �احض نيب تنيابت ،ةيحض )17650(
  .)ةلوهجم ثثجو ،تالايتغا

  .تاريجفتلا لعفب تpاصإلاو لايتغالا تايلمع �احضو ةيوهلا ةلوهجم ثثجلا نيب ام ةعزوم تناك �احضلا نإ دصرملا فاضأو
 31/12/2010 ىلا 1/1/2010 نم ةدتمملا ةرتفلا لالخ اهل لصوتلا مت يتلا تايئاصحإلا نا :هريرقت يف دصرملا لاقو

  .)نمألا لاجر نم �احضو ةلوهجم ثثجو لايتغاو ،لتق ( فنعلا لامعأ ءارج ةيحض )4561( براقي ام عوقو تلجس
 نع لقي الام ىلإ تلصو )لبانقلاو تاخخفملاو ةقصاللاو ةفسانلا تاوبعلا تاراجفنا( ءارج لتقلا �احض نأ دصرملا دكأ امك

 .نييندملا نم ةيحض )2196(
 ةطرشلا ةزهجأ( يبستنم  �احض امأ ،)كوكرك ـ رابنألا ـ ىل�د ـ دادغب ـ ىونين ـ ةرصبلا( تاـــظفاحملا نم لك يف  اهدشأ تناكو

  .)راق يذ ـ كوكرك ـ نيدلا حالص ـ ىل�د ـ رابنالا ـ دادغب ـ ىونين( ةظفاحم يــف  اهدشأ تناك ،ةيحض )796( تعقو دقف )شيجلاو
 ـ دادغب ـ ىونين( يف  اهدشأ تناكو ،هثج )586(  نع لقي الام ىلإ تلصو دق ةيوهلا ةلوهجم ثثجلا نأ اضيأ ريرقتلا يف ءاجو

 ـ ىونين( يف  اهدشأ تناكو ةيحض )755( نع لقي الام ىلإ تلصو تالايتغالا �احضو ،)نيدلا حالص ـ رابنألا ـ لبp ـ ىل�د
  .)ىل�د ـ لبp ـ طساو ـ كوكرك ـ رابنألا ـ دادغب

 ـ لبp ـ ناسيم( تاظفاحم يف اهدشأ تناكو ةيحض )34( ةيكيرمالا تاوقلا دي ىلع اولتق نيذلا  �احضلا ىلا ريرقتلا راشأو
 تناك  ةيحض )194( ددعلا ناكف شيجو ةطرش نم ةيقارعلا تاوقلا يديأ ىلع لتقلا �احض امأ ،)ىل�د ـ دادغب ـ كوكرك ـ طساو
 .)كوكرك ـ ءالبرك ـ نيدلا حالص  ـ ىونين ـ دادغب ـ ىل�د ـ رابنألا( تاظفاحم يف اهدشأ

 ـ ىونين ( تاظفاحم يف اهدشأ تناكو ةيحض )13089(  نع لقي الام ىلإ لصو تاراجفنالا ءارج نيباصملا نأ ريرقتلا ركذو
 ـ دادغب( يف تزكرتو فطتخم )128( ىلا تلصو دقف فطخلا �احض امأ )ةرصبلا ـ كوكرك ـ نيدلا حالص ـ ىل�د ـ لبp ـ دادغب

  .)رابنألا ـ كوكرك
 ريغو ةيئاوشع هروصب اهنم ءزج عقي يتلاو اهديازتو فنعلا لامعأ رارمتسا عم تالاقتعالا تايلمع رارمتسا ىلا ريرقتلا تفلو

 حارس قالطا مت دقو ،قارعلا تاظفاحم مومع يف لقتعم )13877( ىلإ ةنسلا اذه لالخ نيلقتعملا دادعأ تلصو دقو ،هينوناق
 .لقتعم )4461(

 ـ نيدلا حالص ـ دادغب ـ رابنالا( تاظفاحم يف ماعلا اذه ردص دق امكح )131( نأ ريرقتلا ركذ مادعإلا ماكحأ ىلإ ةبسنلpو
  .)طساو ـ ىل�د ـ لبp ـ ىونين
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 هتبسن ام تدصح دق دادغب ةظفاحم نأ ىلإ ريرقتلا نيب ،ماعلا لالخ تاظفاحملا نيب فنعلا لامعأ راركت بسنب قلعتي اميف امأ
 5.9 ةيناثلا يفو %5.2 ىلوالا يف تناك ذإ نيدلا حالصو كوكرك نيب ةبسنلا تبرتقاو %12 ىل�دو ،%16 ىونين اهيلت 42%
  .%7.4 ةبسنب رابنألا مهيلع تمدقتو %

 دقو ،%0.12 ةيناميلسلاو %0.2 ليبرا اهيلت % تناك اهتبسن نأ يأ فنعلا لامعأ نم ىنثملاو كوهد اتظفاحم تلخو
 تعفتراو %0.1 ةيناويدلاو %1.1 فجنلاو ،%0.2 ناسيمو ،%0.2 راق يذو ،%2.3 لبpو طساوو %3.2 ءالبرك تلجس
  .)29( .%3.1 ىلا ةرصبلا يف ةبسنلا
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 ينمألا قرخلا تافينصت
 

 قيرفتلا ليبس ىلع قارعلا يف هثودح فينصت نكمي ،بولطملا فدهلا قيقحت ىلا لوصولا يف مصخلل ةردقك ينمألا قرخلا نإ
 :ةيسفن ةثلÞو ،ةيرابختسا ىرخأو ،ةيئارجإ تاقورخ ىلا ةيلوؤسملاو بابسالا ديدحتو

  
 ةيئارجالا تاقورخلا

 ذيفنتلل ددحملا ناكملا ىلإ باهرالا ةادأ ريرمتل ، عراشلا يف ةدوجوملا ةينمألاو ةيركسعلا ةزهجألا قارتخإ ىلع سسأتت يتلا كلت
 :ا�أل ،ىرخألا تافينصتلا نيب نم ،ثودحلا ةعئاش دعت تاقورخلا هذهو ،بولطملا نامزلا يفو
 نم ليلق ،ةرطيسلا طاقنو ذفانملا نم ،اهمادختسا بولطملا ةيباهرالا ةادألا ريرمت ،اهيلع لمعلp مئاقلا هبلطتي ام لك :ذيفنتلا ةلهس
 بعتلا ت�وتسمو ماحدزالا تاتيقوتب ةيلوأ ةفرعمو ،طاقنلا كلت يف نيدوجوملا عم لماعتلا نسحو ،هيومتلا ىلع ةردقملاو ةأرجلا
   .نيبستنملا ىدل هلالغتسأ نكمي يذلا قاهرالاو
 ةحضاو ا�أل ةرثؤملا فادهألا ديدحتل ىوتسملا يلاع يرابختسأ دهج ىإ نايحألا بلغأ يف ذيفنتلا جاتحي ال :دادعإلا ةطيسب
 عالطتسا تايلمع وه بناجلا اذه يف هجاتحي امو ،ةحوتفم هبش اهتيبلاغ نأل اهيلا لوصولا لجأ نم قيقد طيطخت ىلإ الو ،ةفوشكمو
  .بيغرتلاو ةلامتسالاو اشرلا ىلع ةينبم ةماع تاقالع �ايحأو ،هابتنالا فرصو راظنألا تيتشتل ةيداع تاءارجإو ،ةدودحم
 يف طابحإلاو ةيشخلا ريثيو عوقولا ةعاس يف نييقارعلا نيقلتملا عيمج ىلإ لصي اهلعف نأل ،ةيونعملاو ةيداملا يحاونلا نم :ريثأتلا ةعيرس
  .بولطملا هاجتالp امههجويو ،بضغلاو دقحلا رعاشم ززعيو عوقولا ةيادب
 نم مهراكفأ ىلعو هجراخ وأ ،ثدحلا ةحاس يف دوجوملا روهمجلا تاهاجتأو لويم رييغتب قلعتي امل ةصاخ :ريثأتلا ىلع ةيلاع ةردق
 ةيركسعلا ةزهجألا ةيناكمإو ،لصحي اميف ةموكحلا رود نع تالؤاستلا نم ديدعلا ريثي اهلعف نأل ،ةيسايسلا ةيلمعلا مومعو ةموكحلا
 ريذحتلا ىلع ا²ردقو لصح ام فشك يف ةينعم ةيذيفنت ةادأك ةموكحلا ةيدجو ،لصحي ام عم لماعتلل عراشلا يف ةدوجوملا ةينمألاو
 .لصحيسو لصح اميف لالتحالا تاوق رودو ناكم نعو ،لصحي ام نم
 
 ةيرابختسالا تاقورخلا

 ،ةيئارجإلا تايلمعلا قيقحت ىلع نيعت يتلا تامولعملاو ءالكولا ىلع لوصحلا فدÈ ،ةيركسعلاو ةينمألا ةيلكيهلا ىلإ ذافنلا اÈ ينعن
 تاعامجلا كرحت نأل ،ايقطنم ةدوجوم ا�إ الإ ،ةصصختم ةحفاكم ةزهجأ لبق نم حضاو لكشب فنصتو سردُت مل نإو يهو
 تاسدسمب لايتغالا تايلمع دعاصت نإ مث ،ةيمسر رداصم نم ةقيقد تامولعم ىلع اهلوصح رشؤي ،نايحألا ضعب يف ةيباهرالا

 مهمادختساو نيذفنملا كرحت ةيرحو ،ديدجلا ماعلا ةيادبو 2010 ماع نم ريخألا رهشلا لالخ تفعاضت يتلا دادغب يف توصلل ةمتاك
 ذفنت م²ادحوو مهرئاود يف �الخ دوجو رخآلا وه رشؤي ،شيجلاو تارابختسالاو نمألا نم اطابض مهفادهتسأو ةيموكح تارايس
 ىلع ضبقلا ىقلأ زاهجلا نأ ىلإ ريشي 2011 ماعلا ةيادب رشن باهرالا ةحفاكم زاهج نع ربخ هديأ ٌرشؤم ،تالايتغالا هذه
  .ةينمأ ةزهجأ ىلإ بستني مهضعب تالايتغا ةعامج

 نم اهضعب بلطت ذإ ،رخآ عون نم تاقورخ ةيسايسلا بازحألا تنوك اهيلإ ةفاضالp ،ةيباهرإ تاعامج اهتنوك تاقورخ ا�إ
 ،تاكرحلاو بازحألاو لتكلا كلت ىلإ اهلوصو لاح يف ٌتامولعم .ةيرس ةيركسعو ةينمأ ةفنصم تامولعم عمجو ريبعت اهيلع نيبوسحملا
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 اهتبلط يتلا بازحألا نأل ،ةلودلا نم دضلp ةحلسم وأ ،ةيباهرإ نوكت دق تاهج اهنيب ةديفتسم تاهج ةدع ىلإ امتح لقتنتس
   .ا²ادرفمل ميلسلا لوادتلاو ا�امتكو اهيلع ةظفاحملل اينمأ ةأيهم ريغ ،ةصاخلا اهضارغأل اهتمدختساو

  
 ةيسفنلا تاقورخلا

 هيومتلل ،ةيرابختسالاو ةينمألا ةزهجألاو ةيموكحلا تاسسؤملا مسج ىلإو ،ماعلا عمت±ا ىلإ ننقملا ذافنلا ىلع سسأتت يتلا يه
  :لبق نم يركفلاو يسايسلاو ينمألا ميمستلاو
 هذه نويع نم انيع تتpو ا²اراسم تريغ دق ا�أ اه�إ ةمهاو ،ةلودلا ةزهجأ ىلإ تهجوتو ا²امظنم كرت تدمعت :ةيباهرإ تاعامج
  .ةينمألا قورخلا ةحفاكمل ةموسرملا فادهألا نع ا²اهجوت فرحو ،اهماهيإ ىلع زكرتت ام ةداع اهفادهأو ،ةزهجألا
 تايلمعب نوموقي نيعربتمك ،ةيذيفنتلاو ،ةيرابختسالا ةلودلا ةزهجÇ لاصتالا دصقب مهدينجت متي نيذلا :ةيباهرإلا تامظنملا ءالكو
  .يسايسلاو ينمألا ميمستلا
 ةريثملا تامولعملا ضعب ريرمتل ،ةينمألا ةلودلا ةزهجأ عم لمعلل مهدينجت ديعأو ،نبيباهرإلا عم نولمعي اوناك نيذلا :نوجودزملا ءالكولا
  .ةكبرملاو
 تاعاشإلا ثبو داقحألا ةرÞإ فادهأ قيقحتل ،ا²اميظنتب ارس نوطبترملاو عمت±ا نيب نورشتنملا اهعابتأو :ةيباهرإلا تامظنملا وديؤم
  .ديج لكشب ةسوردملا ةيسفنلا برحلا ططخ نمض ،دضلp تاعانق نيوكتو تامامتهالا ليوحتو
 تاذ ىرخأ نم وأ ،ةمواقملا ىلع ةبوسحملا م²امظنم نم فيلكتب لصألا يف اهيلإ اومتنا نيذلا :دانسإلاو تاوحصلا يبستنم ضعب

  .ةمظنملا قرخلا تايلمع ليهستل ،ةيباهرإ ىوقو ةدعاقلp ةلص
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  سماخلا لصفلا
 ةينمألا قورخلا لوصح لماوع
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 دعب قارعلا يف اهلوصح أدب ،بارطضالا ةرÞإو رارقتسالا ةلاحب لخملاو ،ءانبلا ةداعإ ةيلمعل قيعملا اهموهفمب ةينمألا تاقورخلا نإ
 ةرمتسم تلازام ماع لكشب يهو ،ةرشابم رييغتلا دعب هتارشؤم تأدب ،طيسبلا يدرفلا يأ اهنم يداعلاو ،رييغتلا نم ةليلق رهشأ
 تارغث ىلإ دوعي ،ا�²وتسمو ةينمألا قورخلا لاكشأ ةفاكلو لوصحلا اذه نأ نيبت قرطو بيلاسÇو ،2010 ماع ةيا� ىتح لوصحلا
 اهملعت يتلا تاداعلp ةلصلا تاذ ،ةيعامتجالا ةايحلا نم ةمهم بناوج يف روصق هجوأو فعضو ةحيحص ريغ عابطو أطخ بيلاسأو
 رييغتلا يعاسم يف اهويسايسو ا²اموكح تسمغنأ يتلا ةنمزألا سفن نم اهبستكأ يتلا ديلاقتلاو ،ةقباسلا ةنمزألا يف يقارعلا ناسنالا
 اريسم هتقبأو ،تيزلا نم ليلقب ا�ارود ةمادإ نكمي ةلآ هنأكو هتروص ىتح ،يقارعلا ناسنالا يأ رييغتلا فده ىلإ اهيف تفتلت مل قرطب
 تانينامث ةيادب يف ذإ ،لايخلا يف طقف هدوجو رصحني لبقتسم ىلإ هب زفقت نأ تلواحو ،رييغتلا يف ةيعقاولا ريغ اهجمارب هاجتÊ لمعلل
 نم تاونس عضب يف قارعلا لاقتنا برقل ا²اروصتو ا²اينمتب ةلغشنم كاذنآ ةموكحلا هيف تناك يذلا تقولا يفو الثم يضاملا نرقلا

 ،هشيعيو لاقتنالا ةيلمع ايقطنم دوقي يذلا ناسنإلا عم لماعتلا بناوج يف تناك ،ةمدقتملا لودلا يفاصم ىلإ ةيمانلا لودلا ةناخ
 مهل ٍودع لتقتل ةيقدنبلا ُكسَمتو ،نوبغري ىتم اهرابكل قفصت ةيمدآ اهديرت يتلا ةلآلا موهفم يف هتيناسنإ قحست نأل عفدلا ةقيرطب

 لاقتنالا يف ىري ال �اسنإ هنم اولكشف ،نورمÛ يذلا تقولp ةصاخلا مهسلاجم يف احرف صقرتو ،نوديري ىتم مهدنع نم هنوعرتخي
 أطخ فورظ يف شيعيو أطخلا لبقتي انهاو لكشتف .ةلآلا لثم رعاشم الب وهو ةعتم هيف شيعلا الو ،ةميق هنودوي يذلا رصعلا ىلإ
 اهلاكشأ لكب ةينمألا قورخلا دوجول ةبصخلا ةيضرالا وأ ،ريبكلا ينمألا قرخلا وه ةغيصلا هذÈ هليكشت ناكف ،أطخلا قيرطلا يف ريسيو
  .ديدجلا نمزلاو نمزلا كلذ يف

 لوصحل pابسأ اÈ ذخألا ةيملعلا ةيؤرلا متحت لماوع كانه ،الصأ نمألp لخملا يقارعلا ناسنإلا ةليكشت راطإ يفو اذه عمو
 هفلكت يتلا هترادإ ملاعم نيبو ،بجاولا يف دوجوملا نمألا لجرو يركسعلل يدرفلا كولسلا بناوج نيب اهنع شيتفتلا نكمي ،قورخلا
 قرخلا ىوتسم جتنتل ،اهنيب اميف لعافتت تلاز امو تلعافت ،لاتقلا ةحاس يف اذفنُم هب ةطيحملا فورظلا ءانثتسإ نود ،ماهملا ذيفنتب
 ،ةيسايسلاو ةيرابختسالاو ةينوناقلاو ةيونعملاو ةيسفنلاو ةيرادإلاو ةينهملا لماوعلا كلتب حيضوتلا ضارغأل اهلامجإ نكمي ،ينمألا
 :يتÛ اميف ةروكذملا نيوانعلا يف نيبم امكو ،ةبولطملا ةياغلا يبلت تاليصفتبو
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 ةينهملا لماوعلا
 

 ةليط ةلصحتملا جئاتنلا ءوضب ةفيعضلp ْميقُت يتلاو ،ت�وتسملا ةفاك ىلع نيينمألاو نييركسعلا ءادÇ قلعتت يتلا لماوعلا ا�إ
 ةلمج ىلإ دوعي لاحلا ةعيبطب اهفعضو .اهضاهجإ ىلع ةردقلا مدع ءوضبو ،رخآلاو نيحلا نيب ةلصاحلا تاقورخلاو ،ينامثلا تاونسلا
 ةيلمع يف ددرتلاو ءايعإلاو ،طيطختلا ريياعم ىلع زواجتلاو ،طبضلا عدصتو ،نيبستنملاو طابضلا ةعيبط نهارلا انتقو يف اهنيب بابسأ
  :يتÛ امكو ،ةيلاتقلا ةردقلل حيحصلا ريدقتلا لالتخإو ىندألاو ىلعألا نيب معادلا لعافتلا بايغو ،رارقلا رادصإ

 نيبستنملاو طابضلا ةعيبط .1
 ءوضب يهو ،تايحالصلاو كرحتلا ىلع تاردقلاو ت�اكمإلاو صئاصخلا كلت يه ،نيبستنملاو طابضلا ةعيبطب دوصقملا نإ

  :يه ةيعرف نيوانع ةثالثب اهلوانت نكمي ،ليلحتلاو ثحبلا لوصأو عقاولا
 ةداقلا طابضلا

 نكمي مهلاجم يفو ،ةينمألاو ةيركسعلا ةسسؤملا نمض ،ىلعألا ةيدايقلا لصافملا ضعب يف نولمعي نيذلا كئلوأ وأ ،مهنم نويناديملا
 ينمألا قرخلا لوصح ىلع دعاس ،ءادألا يف اللخ اهدوجو رشؤي يتلا ،كولسلاو ةعيبطلا يف روصقلاو صقنلا هجوأ ضعب ةظحالم
   :لاثملا ليبس ىلع اهنم
 ةرطيسلاو ةدايقلا يف سوململا فعضلا .آ

 ،ىمادقلا نيرمآلاو ةداقلا نيب سناجتملا ريغ طالتخالاو ،ةينمألا ةزهجألا سيسأتل ىلوألا ت�ادبلا ذنم ةبعصلا لمعلا فورظ نإ
 ،مهفينصتو دارفألا رايتخأل سسأ دوجو مدعو ،رمتسملا ديدهتلا تحت شيعلاو ،م²ربخ ةلقب ددجلا ضعبو م²ربخو مهتينهم نم ىقبت امب
 تادييقتلاو تاسسؤملا مسج ىلإ نيدسافلاو نييزاهتنالا ضعب للستو ،يرادإلاو ينفلاو يندملاو ،يركسعلا يدايقلا مرهلا مومعل
 ةدايقلا طورشب لخأ وأ فعضأ ،اهتيلعاف مدع وأ ،لاصتالا لئاسو يف ةننكملا بايغو ،نايحألا ضعب يف ةيعقاولا ريغ ةيجراخلا
 لاعفأ اهلصافم ضعب بكترت نأ يف ببستو ،ةعيرس تpاجتسpو ةمساحو ةيوق نوكت نأ ىلإ اهيف جوحألا يه فورظ يف ةرطيسلاو
 :ديكأتلا ليبس ىلع اهنيب ،اهدوجو بولطملا ةيلوؤسملا لمحتو صالخإلا الو ،اهدوجو ضورفملا ةينهملاو مجسنت ال

  .اهذيفنت لبسو رماوألا لقن ةلسلسل "دوصقم اهنم مسق" قيوعتو عطق
  .نيعم فقوم يف ءادألا مييقتو ةعباتم ةبوعص
  .ذيفنتلا ةيلمع يف ىندألا ت�وتسملا ةباجتسا فعض
 ت�وتسملا ضعب نيب تاعانق عرز دعب ،عيرسلا مسحلا ىلإ جاتحت يتلا فقاوملا ضعب يف ةبئاسلا ىلإ برقأ ت�اهنلا ضعب كرت

  .ةينÞ ةيح� نم ذيفنتلا ىلع رارصإلا ىودج مدعب ىلعألا نيبو ،ةيح� نم ذيفنتلا ىودج مدعب ،ةدايقلا يف ىندألا
   نيبستنملا ىلع يونعملا ريثأتلل تايناكمإلاو تاردقلا بايغ .ب

 يثعبلا هجوتلا يذ يسايسلا هيجوتلp اطبترم ،ةديدجلا ةينمألا ةزهجألاو ديدجلا شيجلا يف يونعملا هيجوتلا نع ثيدحلا تp دقل
 ةدافتسالا ةيناكمإ ،يركسعلاو ينمألا رارقلل ايلعلا لصافملاو ،ةداقلا تpاسح نم طقسأ عونلا اذه نم طابترإو ،قباسلا نمزلا يف
 نيبستنملا ت�ونعم عفرل ،اهميظنت نكمملا ةيملعلا دهجلا اذه لوصأ نم مغرلا ىلع ،ت�ونعملا معدل لا±ا اذه يف حاتم دهج يأ نم
  .رثؤم لكشب رشتنا يذلا ،يسايسلا داسفلا تاريثÙ مهبينجتو ،ةيداعملا ةيسفنلا برحلا دض مهنيصحتو
 ةيفيظولا ةخوخيشلا .ج
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 ضعب لعج ،مهريغ نم ًءالو رثكألا م�Ç داقتعالا وأ ،ةصصاحملا ببسب ليدبتلا تpوعصل ،مهنكامأ سفن يف ةداقلا ضعب ءاقب
 ةينمألا قورخلا ةحفاكم لمع ةعيبطو تاهاجتاو بسانتت ال يتلا ،ةخوخيشلp مستت ةينمألا اهنم لقأو ةيركسعلا ةدايقلا لصافم
 عم طسولا رامعأو ،بابشلا نيب بلغألا ىلع رفوتت يتلا ،ةلواطملاو ةيعفادلاو ةنورملا نم اريبك اردق بلطتت يتلا باهرالا لامعأو
  .تاءانثتسالا ضعب
 زيامتلا .د

 نم مسقب عفد ءامتنالاو لوصألا تارابتعال ،ةيركسعلاو ةينمألا تادايقلا ضعب دنع ،نيبستنملاو طابضلا نيب قيرفتلاو زيامتلا نإ
 ،ةديدجلا ةينمألا تاسسؤملاو ديدجلا شيجلا يف لمعلا مومع عم ةلعافتم ريغ ،ةقيعم ،ةنواهتم ،ةلهامتم نوكت نأ ةيدايقلا لصافملا
 يفئاط ساسأ ىلع ىلعألا ةيدايقلا لصافملا ضعب رايتخا يف يعسلا فعاضت املك ،رثكأ رثؤيو ،رثـكأ ززعتي تp روعـش اذهو
 مدعو ةنهملا طباوضبو رماوألp ضورفملا مازتلالا نوينعملا هيف بنجتي يذلا ةالابماللا نم ردق دوجو عم هذهو ،"ةصصاحم" يموقو
 ةينمأ قورخل ةديدج pاوبأ تحتف ،ةيركسعلاو ةينمألا ةزهجألل ةيدايقلا ت�وتسملا يف مومعلا نيب ىرشتسا يذلا ،بقاوعلا ريدقت
 .ةددعتم

 داسفلا عوضوم يف اهنع هيونتلا مت يتلا يقارعلا عمت±ا مومعل يداملا هجوتلp ةالاغملا فورظ يف اهدوجو فداصت روصق هجوأ ا�إ
 ىتح ،م²امامتهإ ىلعأ ليصحتلاو بسكلا لعج ىلإ ،نيياردإلاو ءاردملا نم مهريغ لثم ،نيرمآلاو ةداقلا طابضلا ضعبب تعفد
 امسق عفد ىوتسمبو ،بولطم وه امك م�وؤش ةعباتمو حيحص لكشب نيبستنملا ةدايقل هوصصخ ام قوفي ،هل ادهجو اتقو اوصصخ
  .ينمألا قرخلل رثكأ اصرف رفو كولس اذهو ،ةيدايقلا مهماهمو م²ابجاو نع مهاهلأ امم ،ةنامألا ةنايخو يضاغتلاو يخارتلا ىلا مهنم

 فعضلا لاح يف ،هلوصح لخأ ءاد وهو ،عيرسلا ىنغلا يف ةبغرلا ءادب ت�وتسملا ةفاكب طابضلا نم ددع بيصأ هاجتالا سفنبو
 ةددعتم ذفانم حتفو ،يخارتلاو أطخلp لاغيإلا ىلع ةداقلا ضعب عجشو ةيركسعلا ةينهملا ريياعمب ،ةيركسعلا ميقلاو ريياعملp لصاحلا
  .لوصحلا لهس ،ينمألا قرخلل

 لصفم لكشب هنع هيونتلا قبس يذلا ةيركسعلاو ةينمألا ةسسؤملا مسج ىلإ يبزح لغلغت فورظ يف كلذك اهلوصح فداصتو
 تاءالولا نم ٌردق اهببسب نوّكتف ،ةلوهسب م²داقب نولصتيو ،ةيرحب ركسعلا عوبر يف نولوجتي  ةسايسلا فارطأ لعج يذلاو ،افنآ
 فورظ يف يهو ،ةيبلسلا هتالاعفنإو يراجلا عارصلا تاصاهرإ ،مهضعب لخاود ىلا لقنو ،ةداقلا سوفن يف فارطألا كلت ىلا ةيبناجلا
 نيئوفك ريغ صاخشأ ةدايقلا زكارم ضعب ىلإ مَدقُي نأ يف ببست ،ت�وتسملا ةفاكب ةداقلل حيحصلا رايتخالا ةيلمع يف ؤكلتلا
 رثكألا دعت ةرغث حتف يذلا ،ريصقتلاو أطخلاو زواجتلل الثم ،مهدوجو تابف ،ريوطتلا تايلمعل دصق نودو ادصق نيلقرعم نيرخآو
  .بارطضالا لوصحو باهرإلا لوخدل اعسو

 
 نورمآلا طابضلا

 يأ ايلعلا بترلp طابضلا نيب ترشتنأ يتلا ضارمألا تاذ مهيلا تفحز نإو ،"نورمآلا" هلقأو طسولا بترلا يف طابضلا نإ
 لوصح تالامتحإ ةفعاضم ىلع مهنيب اهدوجو دعاس ،هالعأ يف روكذم ام ىلا ةفاضإلp للخلا ملاعم وأ ،رومألا ضعب كانهف ،ةداقلا
  :اهنيب ينمألا بارطضالا
 ةينهملا ريياعملا ىلع زواجتلا .آ

 يركسعلا ليصحتلا ريياعم ىلع زواجتلا يف ببست ،ةعرسب امهليكشت يعاسمو ةطرشلاو شيجلا يف عوطتلا ىلع عفادتلا نإ
 اهريياعمب ديقتلا نع اديعب ،هيميدع ىتح وأ ،ليصحتلا يليلق ةينمألاو ةيركسعلا ةسسؤملا ىلا طابض لوبق يف يصصختلا يملعلاو
 :ةمدخلا يف طابض دوجو ةجيتنلا تناكف ةيركسعلا طباوضلاو
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 .نيلهؤم ريغ مهنم مسق
 .نييسّيسم مسق
  ."نمألp لالخالا" ةصاخ ضارغأل اولخد رخآ مسقو
 بارطضإ لوصح يف حمس ،ةينمألاو ةيركسعلا ةسسؤملا ةيلكيه يف ةينمأ تارغث ،ةينمألاو ةيركسعلا تاسسؤملا يف مهدوجو حتف امم

 عوضوم ةعباتمب 2010 ماع يف الثم تأدب دق عافدلا ةرازو نأ نم مغرلا ىلع ةلثام اهرÞآ تلازام ةرغث هذهو ،تاهج ةدع نم ينمأ
 تاجردلp رظنلا ةداعإ تررقو ،ماعلا شتفملا فارشÊ ضرغلا اذهل �اجل تلكشو ،اهيلإ نيبستنملا نييندملاو نييركسعلل تاداهشلا
 ،نيينعملا ضعب لبق نم ةعبوز اذه اهؤارجإ رÞأ نإو ،لقأ تاجرد ىلإ افظوم نيسمخو ةئام براقي امل اهضعب تلزنأو ،ةيفيظولا
     .نيلهؤم ريغ نيرمآو طابض دوجو نم يناعت نيتسسؤملا اتلكف كلذ عمو ،ةعباتم ةيلمع يف ةيلخادلا ةرازو تلعف كلذكو

 ةيحصلا ريياعملا ىلع زواجتلا .ب
 ليهستل ،ةينمألا ةزهجألاو شيجلا ليكشت ةيلمعب عورشلا دنع ةحلملا ةجاحلا هتضرف راوشملا ةيادب يف حضاو هجوت كانه ناك دقل

 ،قباسلا يف ةعبتم تناك يتلا ةيديلقتلا يبطلا صحفلا ريياعمب ديقتلا نود طابضلا نم ديدعلا لِبُق هساسأ ىلعو ،اعيرس اهيلإ باستنالا
 تاسسؤمو ،ةلتاقم تادحو ىلإ بتارمو فص طابضو طابض قحتلا اهببسبو ،ةفورعملا ةيسفنلاو ةيندبلا ةقايللا ريياعمب مازتلالا نودو
  .ت�وتسملا ةفاكب ةرادإلاو ةرمإلا بصانم مهضعب ملتساو ،ايسفنو ايحص ينمألاو يركسعلا لمعلا ىلا نيحلاص ريغ مهو ةمهم
 ةيقرتلل ةددحملا طورشلا بايغ .ج

 ديدعلp عفد ،اهل ةيليهأتلا تارودلا مادعنا عم اهلوصحو ،ريزولا اهحنميو رشابملا رمآلا اهررقي ةيجازم ةيادبلا يف تايقرتلا تناك
 ةرمإلا بصانم ىلا مدقو ،مهلوح نم ةدوجوملا ثادحألاو ،مهيبستنم عم مهلماعت يف ةيملعلاو ةينهملا نع داعتبالا ىلا طابضلا نم

  .اينهم اهلغشل نيحلاص ريغ طابض
 ثوحبلp ةينعم ةصتخم ةيملع ةزهجأ دوجو مدع يأ يسفنلا ثحبلل مó هبش بايغ يف تلصح لماوع وأ ،تالاح ا�إ

 ةلثام ةيبلسلا رهاوظلا ضعب ىقبأ امم ،ةيناسنالا بناوجلا يف للخلا صيخشتو ،يوسلا ريغ كولسلا حيحصتو ،ةيسفنلا تاساردلاو
 .ةينمألا قورخلا ثودحل ةبسانم اصرفو ءاوجأ رفو امم ،رارمتسp رركتت ةينمألاو ةيركسعلا ةسسؤملا مسج يف

 
 نوبستنملا

 حيحصلا ريغ كولسلا عاونأو ،روصقلاو للخلا هجوأ نم ديدعلا ةظحالم لهسي ،مهتلاح يفو ،ةطرشلاو دونجلاو فصلا طابض يأ
  :لثم
 ماهملا ذيفنت ةرتف لالخ زيكرتلا فعض .آ

 عم ،ةدبلم ءاوجأ يف ةليوط تارتفل ةرمتسملا ديدهتلا طوغض تحت شيعلا نإ الإ ،نوبستنملا اهدوجو عوضوم يف توافتي ةيصاخ
 تدأ ،ةرارحلا ديدشلا فيصلا يف تاعاس رشع ىلع �ايحأ ديزت يتلا ،بجاولا يف ءاقبلا ةرـتف ةلاطإو ،بيردتلا ت�وتسم فعض
 .هلوصح ىلع دعاس وأ ،قرخلا لوصحب حمس يذلا زيكرتلا فعض ىلا اهعيمج
 ةينفلا ةءافكلا ىوتسم يندت .ب

 يف مهدامتعاو ،ماهملا زاجنإل ةتباثلا تاقايسلا م�ادقف ىـلا ةفاضالp ،ةعباتملاو دصرلاو شيتفتلا تابجاو يف نيدوجوملا نم ديدعل
 نم ردق ظحاليو ،كاذو بستنملا اذه نيب ءادألا اهلاجم يف توافتي يتلا ،ةيصخشلاو ةيدرفلا تاردابملاو تاداهتجالا ىلع بلاغلا
 كوكشملا عم نونواهتي نيبستنملا نم ديدعلا لعج ،ا²اريشÙ جئاتنب ةعانقلا مدعو ،ةينفلا ةزهجألا ضعب مادختسا عوضوم يف فعضلا

Èنوفتكيو ،مدختسملا زاهجلا لبق نم يأ ،اينف م Çمدختسملا زاهجلا عم لصحي امك ،جرح نود اهنع ةباجإلا نكمي ةطيسب ةلئس 
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 هفشكي نأ ضرتفي يذلا ،يعpرلا يوونلا نينرلا نم تاددرت اهنم ثعبنت يتلا تارتنلا ةرخبأ ليلحت دامتعp ةرجفتملا داوملا فشكل
 دح لصو ،عساو لدج راثم لازام يذلا ،اهجراخو دادغب لخاد شيتفتلاو ةرطيسلا طاقن يف عساو لكشب مدختسملا زاهجلا
 ماع ريدم مهنيب نوصتخم نورخآ هتيلعاف دكأ نيح يف ،نييداع س�و نييركسعو نييسايسو نييناملرب لبق نم هتيلعافب كيكشتلا
 يذلا زاهجلا يف سيلو ،ةربخو بيردت ىلإ جاتحي يذلا مادختسالا يف نمكي للخلا نأ ىلع هديكÙ دعب ،ةيلخادلا ةرازو يف تارجفتملا
 ىلإ ليحأ ذإ ،اذه هديكÙ عم قفاوتت ال اهتجيتن تناك هءارش دوقع ةعباتمو هب لمعلا نكل .)30(ةقيقد ةيو�زيف ت�رظن دمتعي
 تالاكو هتدروأ امبسح ةزهجألا هذه داريتسإو لمع تاسبالمب قلعتت ةمهتب 2011 يناثلا نوناك ةيا� ةهازنلا لبق نم قيقحتلا
  .ةيلحملا ءابنألا

 ا²رثكو تابجاولاو ماهملا عيزوت يف ةلادعلا بايغ .ج
 سفنلا مامأ امهريربت مث نمو ردخلاو يخارتلاو يدامتلا نم ةلاح َنوّكو ،ذيفنتلا يف مازتلالا فاعضإ يف ببست ،ةلادعلل ٌبايغ

 للمو ءايعإ ةلاح نوك ،�ايحأ عباتتم لكشبو ،ةدحاولا ةعوم±او صخشلا سفنل دحاولا مويلا يف تابجاولل راركت ةرثكو .نيرخآلاو
 يف يخارتلاو زواجتلاو أطخلا تاعبت هيف اوبسحي مل يذلا ىوتسملp ت�ونعملا فعضأو ،نيبستنملا نم ةليلق ريغ دادعأ دنع ةماع هبش
 نم ىأرم ىلع نيرمآلا طابضلا أطخو ،ةينكسلا قطانملا يف يلاهألp طالتخالا ةعسو ،عراشلا يف لمعلا ةرتف لوط نإ امك ،ذيفنتلا
 ضعب نوكي نأل حمس ،صاخشأو تويب عم ،ةهوبشم تاقالع لمع ىلا مهعفدو زواجتلا يف لاغيالp بتارملا ضعب ىرغأ ،نيبستنملا
  .بولطملا قرخلا قيقحتل ةطساو اهدارفأ
 نيبستنملل يعفنلا رامثتسالا .د

 تالاح يف رشابملا طباضلا رامثتسال الاجم نامزلا اذهل لوألا دقعلاو ،قباسلا نمزلل نيريخألا نيدقعلا يف يطرشلاو يدنجلا حبصأ
 ،ماظتنإp ماودلا مدع ءاقل ،ةيلام غلابم عفد يه اعويش رامثتسالا عاونأ رثكأو ،نيرمآلاو ةداقلا ضعب ىلا ةبسنلp اذكهو ،ةليلق تسيل
 نم اهنيمÙ ىلإ ايلام نيردتقملا ريغ نيبستنملا ضعب رطضي غلابم يهو ،تازاجإ ىلع لوصحلا وأ ،تابجاولا نم ءافعإلا ضرغل وأ
 تحتفو ،يركسعلا بتارتلا يف ىندألاو ىلعألا نيب ةداتعملا لماعتلا ةعيبط تهوش ةعسب هيف نولمعي يذلا عراشلا يف نيرخآلا سانلا

     .ةينمألا قورخلا ذيفنتل نييباهرإلا نم اهلالغتسال تالاجم
 ةينهملا ةفعلا لالتخا .ـه

 تناك نإو ،ةينهملا اهتفع رسخت لالتحالا تبقعأ يتلا ينامثلا تاونسلا ةيبلاغل ةينمألاو ةيركسعلا ةسسؤملا تلعج ءاطخألا ْةرثِك
 يف فقاولا نمألا لجرو يركسعلا ءاطعإ لهسلا نم تp يسفنلا نارسخلا اذه ببسبو ،قباسلا نمزلا ىلإ اهعوجر يف دتمت ةراسخ
 تناك نإو ،ةلقنتملا ةيلآلاو ةتباثلا شيتفتلا طاقنو تارطيسلل ةرباعلا تارايسلا يف لوقنملا نم ةيده ،بجاولا ناكم وأ ةرطيسلا ةطقن
 قيقدتلا ىلإ بستنملا يأ هليم نم ايسفن تللق ةقيرطب ءايشأ اهريغو ،ةجزاطلا ةرضخلا نم ةيمك وأ ،�زاغ pورشم  وأ ،ءام ةجاجز
  .اينف اÈ نعمتلا بولطملا ةبقارملاو شيتفتلا ةيلمع يف
 يقالخألا فارحنالا .و

 ىلا شيتفتلا طاقنو تارطيسلا يف بجاولا ءانثأ يف مهو نوهجتيف ،ةيركسعلا ةيقالخألا ريياعملا نع نيبستنملا نم ةلقلا دعتبي
 تpورشملاو "ةلسبكلا"تاردخملا لوانت ىلإ هجوتلا لثم ةينمألاو ةيركسعلا ديلاقتلاو طبضلp ةلخملاو ةذاشلا كولسلا عاونأ ضعب
 كولسلا عاونأ نم اهريغو ،لاع توصب ع�ذملا مادختسأ و ةيركسع ريغ ةيداع سبالمب تابجاولا ذيفنتو ءاسنلp شرحتلاو ةيلوحكلا
 دق ناك طيسب اهيلع لاثم ،ةيركسعلا ميقلاو ريياعملp لخملا ،يقالخألا فارحنالا نمض فنصت يتلاو ،اينمأو �ركسع يوسلا ريغ
 جاتنتسا يف تككش ،2300 ةعاسلا دودحب ةيروهمجلا رسجب ارورم يتيب ىلإ ةرايسلp ادئاع تنك امدنعو ذإ 2009 ماع ةيا� لصح
 دودر يف ناكو ،يعيبط ريغ هيف �أ يذلا فقوملا عم لماعتلا يف هكولس ناك ،رسجلا ىلع ةدوجوملا ةرطيسلا ةطقن يف يدنج نÇ يل
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 مويلا يفو ،ةسوله بوبح لوانت دق هنإ وأ ،ارومخم وأ التخم نوكي نأ امأ هنأ رشؤي يذلا ، ةالابملا مدعو هيفستلا نم ريثكلا هلعف
 ةحص نم دكÙأو ا²دهاش يتلا ةلاحلا هل لقنأل ،ةينعملا ةيركسعلا ةدايقلا يف نكر ديمع ةبترب نيينعملا طابضلا دحأ ىلإ تهجوت يناثلا
 اروص رهظأو هبوساح حتفو ،أوسألا كانهف امتح ةسولهملا بوبحلا لوانت دق ناك يذلا اذه نم برغتست ال الئاق درف ،يتاجاتنتسا
 .أوسألا وه اذه الئاق ،اهيف ةراعدلا نوسرامي تارطيسلا دحأ يبستنمل
 طبضلا عدصت .2

 بناوجلا يف ةيسايسلا ةطلسلا نم رشابملا لخدتلا ثيح 1979 ماع ذنم يركسعلا طبضلا ت�وتسم يف للخلا تارشؤم تأدب
 للخلا لصو ىتح ،ةرمتسملا تاراذنالاو بورحلا نوتأ اهلاخدإ مث نمو ،ةيركسعلا ةسسؤملا يف هتطلسو بزحلا ةدعاق عيسوتو ةينهملا

 امدنع ،رييغتلا دعب ًاءوس رمألا دازو ،ةيتحتلا ةينبلا عدصتو اهذيفنت مدعو ةرداصلا رماوألا لامهإ ىوتسم ىلإ 2003 ماع برح يف
 ةقالع اهساسأ طبضلل ةديدج ةفسلفو ،ةيطارقميدلل ئطاخ مهف مامأ مهسفنأ ةينمألاو ةيركسعلا ةزهجألا ىلا نوبستنملاو طابضلا دجو
 ميمعت ةيناكمp رشبو ،ليكشتلا ةداعإ ةيلمع داق يذلا يبنجألا ىلع ،طقف قبطنت ريياعم قفو ىلع ىلعألا نم ىندألا اهيف برتقي
 نمضتت ال يتلا هتيعونو بيردتلا ةرتف رصق اهيلا فاضي ،ةديدجلا ةيقارعلا تاسسؤملاو شيجلا ىلع "يعوطلا" يتاذلا طبضلا يف هريياعم
 ةرمألا ميلست مث نمو ،بيردتلا ةلصاومب ايلمع حمست مل يتلاو نوبستنملا اهشاع يتلا ئراوطلا ةلاحو ،طبضلا ةيوقتب قلعتت تادرفم
 .ءادألا ىلع هريثÙ ت�دمو طبضلا ةيمهأ اوكردي مل ،ةعيرس تايقرت ىلع اولصح طابض ىلا نايحألا ضعب يف ةدايقلاو

 ةفاك يفو رماوألا ةفاك ذيفنت ىلا نيبستنملا عفد ىلع رداق ،حيحص يركسع طبض ءانب صرف لالقإ يف اهعيمج تمهسأ ،ٌلماوع
 ،ةدحولا يف ةيركسعلا ماهملا ةيدÙ لالخ هت�وتسم نم ليلقلا ىلع َلصَحت ام ىلع ةظفاحملا وأ ،ةيلاتقلا ريغو ةيلاتقلا فقاوملاو فورظلا
  :لوصح ىلإ تدأ تاريغتم تنوكو

 .ايعامج رماوألا ذيفنت مدع تالاح
 .نايحألا ضعب يف ىلعألا نم بلطُت يتلا تاهيجوتلاو طباوضلp ديقتلا مدعو ذيفنتلا لئاسم يف لادجلا
 .دويق ةيأ نود ةصاخلا هتابغرو قفتي مل اذإ هب فلكملا بجاولا وأ ،لمعلا كرتب ىندألا مايق
 .مهلخاد يف نيبستنملل ةيتاذلا ةميقلا ةلق

 ةجرد اهيف لاتق ةحاس يف لوذبملا ينطولا مهدهج نم مغرلا ىلع ،عمت±ا ءانبأ نم نيرخآلا لخاد يف وأ ،دنع مهتبيه عايض
  .ةيلاع ةروطخلا

  طيطختلا ريياعم ىلع زواجتلا .3
 تذفنو ،ةمكارتملا ةرادإلاو ريوطتلاو طيطختلا ةربخ ةيعمجلا م²ركاذ نم تحسُمو ،م²ويب ىلإ 9/4/2003 دعب نوبستنملا بهذ

 مل ،نييندمو قباسلا شيجلا يبستنم نيب نم اهيف نيرخآ تيبثتو ةمدخلا ىلإ نيدعاقتملا نيب نم طابض ةداعإل تالواحم لجع ىلع
 رخآلا مسقلاو ،داهتجالا بسح ا�²وتسمل ليدعتب وأ ،ةقباسلا مهبترب مهنم مسق بسنو ،ةينعملا تاسسؤملا يف لمعلا مهضعبل قبسي
 ةبسانم ءاوجأ ريفوت نم ةرادإلا اهيف نكمتت مل ةبعص افورظ اعيمج اوهجاوو ،داهتجالp �ايحأ موكحم توافتب ةيندم تاجرد اوطعأ
  :كولس عاش اهنم الدبو ، حيحص لكشب لمعلا طيطختل
 يف ةفلختم ًةقيرط ،ةيدايقلا لصافملا نم ريثكلو ،نايحألا نم ريثك يف ةينمألاو ةيركسعلا تاسسؤملا ةرادإل pولسأ أطخلاو ةلواحملا .آ

  .ريصقتلاو فارحنالا شماه نم ْتّديزو فلكلا تفعاض ،ةرادإلا
 حاجنلا صرف نم مهزفقب اوللقف ،نيقباسلا ةربخ ىلع ددجلا نومداقلا هيف زفق لمعلا ةرادإ يف بولسأ ،ةربخلا مكارت ىلع زواجتلا .ب

 .ققحتملا دئاعلا مكو
  .ةيرادالاو ةينمألاو ةيركسعلا تاقايسلاو طباوضلا هلاجم يف تباغ يذلاو ،نايحألا ضعب يف ةعزفلا بولسÇ لمعلا .ج
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 .سوردملا يلبقتسملا طيطختلا باسح ىلع ،نيينعملا نم ديدعلا نيب لمعلا يف يتاذلاو ينآلا داهتجالا ةبلغ .د
 اهضعب تايمست ةداعإو ،اهطابترا ةهج رييغتو اهئاغلإ ىلا ةدوعلاو تادحو وأ ،تارادإ ليكشت ىلع لمعلا يأ ،ءاغلإلاو ليكشتلا.ـه

 .لاملاو تقولاو دهجلا يف ريبك ريذبت لوصح يف تببست يتلا بيرجتلا ةقيرطب
 ايمسر ايكيرمأ اريرقت 2010 لوألا نيرشت 24 يف ءابنأ تالاكو ترشن طيطختلا بناوج يف للخلا وأ ،زواجتلا يأ ددصلا اذÈو

 نيتروكذملا نيترازولا نأ هيف درو ،نيتيقارعلا عافدلاو ةيلخادلا يترازو يف ايفيظو اللخو اروصق دصري عافدلا ةرازو يف ماعلا شتفملا هدعأ
 ،اهماهم ءادأل تاوقلا دادعتسأ ىلع ظافحلل طيطختلا ىلع ارداق تادادمإلل اماظن كلمت ال ،امهل ةعباتلا ةطرشلاو شيحلا تادحوو
 ةردقلا ريوطتل ةيكيرمألا دوهجلا مييقت قايس يف ءاج يذلا ريرقتلا نم تارقف ترشن يتلا تسوب نطنشاولا ةفيحص تركذ امبسح
 عافدلا ةرازوب قلعتي اميف ةصاخ ،ةقلقم ليصافت مضي ريرقتلا نÇ ،ماهملا ءادÇ ةيقارعلا نمألا تاوق رارمتسال "ةيرادالا " ةيتسجوللا
  .تايلمعلا ذيفنتو تاينازيم ديدحتو جمارب عضوو طيطختلp رمألا قلعتي امدنع ،ايفيظو لتخملp اهءادأ ريرقتلا َمّيق يذلا ةيقارعلا

 تلازام ا�إ الإ ،تاينازيم عضول طيطختلp قلعتي اميف لصاحلا مدقتلا نم مغرلا ىلع هنأ ريرقتلا نيب ةيلخادلا ةرازوب قلعتي اميفو
 دعم ىطعأ دقو ،ةطرشلp ةصاخلا تالجعلل رايغ عطق ىلع لوصحلا لجأ نم دقاعتلp ةلص هل امل لاعف لكشب طيطختلا يف قفخت
 ،رالود نويلم يتئام اهردق ةينازيمب "رتبوكوليهلا " ةيتمسلا تارئاطلا نم برس ءارش بلطب ةرازولا مايق ىلع قافخالا اذهل الاثم ريرقتلا
pاعيتسال ةيرورضلا نزاخملا ةئي²و ةبولطملا ةنايصلاو رايغلا عطق ةيطغتل طيسب غلبم صيصخت يف تلشف يذلا تقولÈا.  

 امم ،رالود تارايلم ةرشع يلاوحب اهتميق ردقت ةيركسع تادعم 2011 ماع ةيا� لولحب كلتميس قارعلا نإف ريرقتلا بسحبو
 نويلم نيعبرأ الثم يراجلا ماعلا لالخ تصصخ عافدلا ةرازو نإ ريغ اهتنايصل �ونس رالود نويلم ةئامتس ىلإ جاتحيس هنأ ينعي
 دوقولا صصح ةسايس رييغتب ةرازولا يف نيينعملا عانقإ نولواحي نييكيرمالا نأ ريرقتلا دكؤي هاجتالا سفنبو ،ةنايصلا ةينازيمل طقف رالود
 ةرئادلا نإ ريرقتلا نع القن ةفيحصلا تلاقو ،تاجايتحالا ىلع دامتعالp اهلادبتسأو ،تايلآلا ددع ىلع دمتعت ال ىتح اÈ لومعملا
 امم ،ةيلمعلا ا²اجاح نع رظنلا ضغب ةلتاقملا تادحولا ةفاكل ةيواستم بسنب ايتسجول امعد مدقت دادغب يف يف عوضوملp ةينعملا
 يطغي يذلا رابنألا ةظفاحم يف زكرمتملا عباسلا ءاوللا نإف ريرقتلا بسحبو ،دوقولا حش ببسب ةينمألا اهماهم ءادأ نع اهنم اددع قيعي
 دادغب يف ءاول ىلإ مدقت يتلا دوقولا نم ةصحلا سفن ىلع لصحي ،عبرم رتم وليك فلأ نيتسو ةئامب ردقت ةحاسم ةينمألا هماهم عطاق
  .عبرم رتم وليك ةئاملا ىدعتت ال ماهم عطاق يف كرحتي

 مدع نم افوخ ،ةنايصلاو حيلصتلا زكارم ىلإ ةيركسعلا تالجعلا لاسرإ يف يقارعلا شيجلا ةداق ددرت اضيأ ريرقتلا فشك امك
 .ةينÞ اهمالتسأ ةداعإ دنع ةدوقفم اهئازجأ ضعب نوكت نأ نم ةيشخ وأ ،رثكأ وأ ،اهلاسرإ نم ماع لبق ةزهاج ا²داعإ ىلع ةردقلا

 ةطرشلا نم ةيولأ ةعبرأ نيب نم ادحاو ًءاول نأ ىلإ اريشم ةيرادالا لكاشملا ضعب تلمهأ ةيلخادلا ةرازو نأ ريرقتلا سفن فيضيو
 %25 ىوس ةيلخادلا ةرازو هل رفوت مل باهرالا ةحفاكم تايلمعب فلكملا يلارديفلا ةطرشلا ءاول نأ ىتح ،يرادإ قيرف هيدل ةيلارديفلا
  .)31( هفوفص نمض نيدوجوم اونوكي نأ ضرتفملا ةيرادالا بناوجلp نيينعملا نيفظوملا نم

 ةيمهألا ةراعإ مدع ءادب قباسلا نمزلا ذنم ةباصم ةيقارعلا ةينمألاو ةيركسعلا ةسسؤملا نأ ذإ حيحص ريرقتلا اذه يف درو ام نإ
 ،ةيناديملا ةدايقلا رومأ يف لشفي نمل ةرادالا لاجم يف ةدايقلا ماهم دنست نأ الثم تداتعأ ا�أ ذإ ،ةرادالاو طيطختلا بناوجل ةمزاللا
 اهفرصتب تببستف ىرخألا تالا±p ةوسأ ريوطتلاو معدلل ةمزاللا لاومألا اهل صصخت الو ،ةحصلاو ةءافكلا يف لكاشم هجاوي نمل وأ
 .طيطختلاو ةرادالا بناوج يف اهمامتهأ قوفي امامتهأ اهتطعا يتلا بناوجلا يف ريصقت وأ ،لشف لوصحب اذه
 ءاـيعإلا .4

 ةداج ةيسفن pرحو ايلعف ايلخاد الاتق صوصخلا هجو ىلع ةينمألاو ةيركسعلا ةزهجألا وبستنمو ،ماع لكشب نويقارعلا شاع
 يبلسلا ريثأتلا مجح ةيسايسلا ةيلمعلا فارطأ ضعبو ،ةرشابملا ةيركسعلا م²ادايقو اوكردي مل عضو يف ،لوهجم هبش ودع عم ةرثؤمو
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 يتلا عبسلا تاونسلا يف مهنم ديدعلا لعج لاح عقاو اذهو ،حيحصلا لكشلp هعم لماعتلل اداج ايعس عست ملو ،لوه±ا كلذل
 اضرلا ةجرد ىلع رثأ ،أطخ تاهجوت اوهجاوو ،هتاريثÙ تحت شيعلا لوط مهايعأ يذلا رمتسملا طغضلا تحت نوشيعي رييغتلا تبقعأ
 اوسحأو ،هيزـنلا ريغ يجراخلا مالعالا ليسو ،ةيلخادلا تارثؤملا ةهجاوم يف ةدحولp تقولا تاذ يف اورعشو ،ءايعإلا ةدش نم دازو
 .ةطبحملا تاعاشإلا رثكو ةسرشلا ةيسفنلا تامجهلا ةهجاوم يف زجعلا

 يسفن ءايعإ لوصح يف تببست ،نوكيو ناك يذلا نم قلق رعاشمو ،ادوجوم نوكي نأ ضرتفي يذلا معدلل نادقف ةلاح ا�إ
 :ةماعلا هتارشؤم ،نيبستنملا نيب يوضعو

 .نيبستنملا نم ةليلق تسيل ةحيرش دنع لصاوتلا يف ةبغرلا مدعو للملp روعش
 .ةردابملp ريكفتلا نود ينيتورلا لمعلا ةدايسو ةمهلا فعض
 .زاجنإلا مك ةد�زو زيمتلا ضرغل ،تاذلا ىلع طغضلا ىودج مدعب عانتقإلا
 .رطخلل ضرعت لقأو دهج لقÇ مويلا ءاضق ىلإ يعسلا

  .ةماعلا ةقالعلا بارطضإو ،ماعلا طاشنلا يف طوبه مث
 رارقلا رادصإ ةيلمع يف ددرتلا .5

 نود لوحت قئاوع وأ ،زجاوح حبصتل  رارقلا ذختم ضرتعت ةددعتم لماوع اهيف لخادتت ،ةبكرمو ةدقعم ةيلمع تارارقلا ذاختا نإ
 ةنكمملا لولحلp هماملإ مدعو ،احضاو اديدحت ةلكشملا ديدحت نع رارقلا ذختم زجع ىلإ بلاغلا يف دوعت ،�ايحأ بئاصلا رارقلا ذاختا
 2004 ماع فورظ ىلإ اÈ �دعو انمامأ اهانعضو ول .ايصخش هلخاد يف ةيسفن فعض لماوع ىلإو اهذاختال ةعقوتملا جئاتنلاو ،اهل
 تناك ا�أكو ةمامغ نأ حضاو لكشب دجن ،ةينمزلا ةرتفلا كلتل مهرئاودو نمألا لاجرو نييركسعلا نيب اÈ انلجو ،2007 ىتح
 اهلصافم ىلعأ يف نيدوجوملا نم دحأ ددحي نأ بعصي ،رارقلا ذاختÊ قلعتي اميف تادايقلاو تاسسؤملاو رئاودلا كلت مومع يطغت
 ،دودحم ةلكشملا ىلع عالطالا نأل ةحاتملا لئادبلا ميقي نأ عيطتسي اهلاجم يف دحأ الو ،اهمئالت لولح ةيأو الصأ ةلكشملا ةيهام
 ريغ وأ ،ةحيحش نوكت نأ داكت ةمزاللا تامولعملاو ،دودحم ىوتسمب كلذك يه عابطنالا نيوكتو اهيلع عالطالل ةمزاللا تاراهملاو
 ديقت يتلا ةيزكرملا نيب رئاح اهطسو رارقلا ذختمو ،ةفيعض اهضيقنو ةينطولا نيب فيوستلاو دجلا نيب زييمتلا ىلع ةردقلاو ،ةدوجوم
 لمتكملا ريغ يميظنتلا عضولp اضيأ رئاحو ،تابطملا نم ديدع يف هعقوي دق اضيوفت هيدي قلطي يذلا اهدويق نم ررحتلاو ،هتكرح
 ذاختال ةمزاللا تامولعملا ةرفو مدعو ،تاءارجإلا دقعتو نيابتو ،نيذفنملا كولس مكحت يتلا ةيطارقوريبلا �اقبو ،ذيفنتلل لهؤملا ريغو
 لماوعو ،ةدوجوم ريغ ةيرادإلا تاقايسلاو طباوضلا نأ دجي رارقلا هذاختا يف ددرتلا ديزت يتلا هتريح قوفو .ميلسلا ريغ طيطختلاو ،رارقلا
 يف اهيلع دنتسي يتلا قئاقحلاو تامولعملاو ت�ايبلا عمجب ةصاخلا تالاصتالا ةكبشو ،ةدوقفم يسفنلا نانئمطالاو يفيظولا رارقتسالا
  .ةعوطقملp هبشأ نيذفنملا نيبستنملا ىلإ تارارقلا لاصيإل اهلبسو ،ةرسيتم ريغ رارقلا ذاختا

 فادهألا حوضو مدع ةمتع ا²داز ،ةيركسعلاو ةينمألا ةسسؤملاو ةرئادلا يف رارقلا ذختم مامأ اهنم ضعب وأ ،ةروصلا تناك كلت
 فقوملا ةروص تلعجو ،ضومغلp مستي هنأشب رارق ذاختا بولطملا لبقتسملا تلعج يتلا ،رارقلا يذختم نم ديدعلا لوقع يف ةبولطملا
 :نم اعون نوك ،حضاو لكشب رارقلا ذاختا يف ددرت كانه حبصأف ،هذاختp نيينعملا رظن يف ةتبÞ ريغ

 .نيسوؤرملاو ءاسؤرلا نيب ةقثلا مدع
 .ةلودلا تاسسؤمب ايلعلا ةيدايقلا لصافملا ضعبل تارارقلا رادصإ نم افوخ
 نم ةليلق ةرتف دعب اهئاغلp اهوذختم موقي ردصت يتلا تارارقلا نم امسق نإ ىتح ذختملا رارقلp ةقثلا مدع نم ارخآ اعون نوكو

 نوؤشلا مسح ىلع ةدايقلا ةردقب كشلا نيبستنملا نيقلتملا لوقع يف ززعو ،رارقلا رادصإ ةهج ىلع ابلس رثأ امم ،ذيفنتلp عورشلا



 183 

 هجو ما²ا رداوب سسأو ،اقحال اهئاغلإ لامتحإل ،ةرداصلا "رماوألا" تارارقلا ضعبل داجلا ذيفنتلا يف ةفزا±ا بنجتو ةينمألاو ،ةيلاتقلا
 .رارقلا رادصإو ةغايص ةيلمع يف ةينهملا ةياردلا ىلإ راقتفالp ةدايقلا ىلإ

  ىندألاو ىلعألا نيب معادلا لعافتلا بايغ .6
 ةهج نم نيبستنملا مومعو ةهج نم مهنيبو ،نيرمآلاو ةداقلا نيبو ،ىندألاو ىلعألا تادايقلا نيب يسفنلا معدلاو لعافتلا نإ

 مهلاتق يف نودمتعي نيبستنملا نإو ةصاخ ،نمألا ماهم ذيفنتب ةينعملا ةينمألاو ةيركسعلا تادايقلا يف ادوجوم نوكي نأ ضرتفي ،ىرخأ
 نمو ،بيرقلا ودعلا عم لماعتي يذلا ،ةيمامألا نكامألا يف هتعومجم نمض ةيقدنبلا لماح ىلع ،ةنيدملا عراوش يف ةينمأ تارابتعال
  .قمعلا يف يونعملاو يبطلا دانسالاو يرادإلا معدلا هل مدقت نأ ةيمدخلاو ةدناسلا فونصلا يقp بجاو

 ىرخألا تاقوألا يف وأ ،ةينمألا ططخلا ذيفنت نpإ ىرخألا قارعلا ندمو ،دادغب عراوش يف راد يذلا لاتقلا يف ظحالي ملام اذهو
  :اهنيب تالاح اهنيح يف انسملت كلذ نم سكعلا ىلعو ،اهلالخ الاتق فقوملا متحي يذلا

 .اهدعب وأ ،ططخلا ذيفنت لالخ لاتقلا لامعأ يف يرجي ام ىلع "تاءانثتسالا ضعب عم" ت�ريدملاو رئاودلا ضعب فرعت مدع
 ،ا²امازتلا ذيفنت يف ءطبلاو ،قارعلا جراخ مهدافيإ راركتو ،اهئاردم نم مسقل مظتنملا ريغ ماودلا ثيح اهدوجوب مامتهالا مدع

 .اهلمع ت�ر± ءايعالا ةجيتن ةيسفنلا وأ
  .ريبكلا نطولا ىلغ الو ،ةدحولاو ةعامجلا ىلا ءامتنالp لتاقملا رعشُت ال يتلا ،ةينيتورلا رومألا ىدعتي ال نيبستنملp قوفاملا مامتهإ

 ضعب يف هتقرس ىتح وأ ،هلالغتسp ،لتاقملا يطرشلاو يدنجلا ءاكذو ةيناسنإ ىلع زواجتلا ىلإ نيرمآلاو ةداقلا ضعب يعس
 .نايحألا

 .قمعلp هتادايق وأ ،هتادحوو ةيمامألا لاتقلا عقاوم يف يطرشلا وأ ،يدنجلا نيب ةيلعافتلا ةقالعلا يف عطق
  يدايقلا بذكلا .7 

 ةلثمأ كانهو ،بذكلا دح ققحتملا نم اوربكي وأ ،اومخضي نأ يضاملا نرقلا تانيعستو تانينامثلا ةرتف لالخ ركسعلا داتعا
 ،الثم 1985 ماع ةنرقلاو حلاص ةعلق نيب ةزيوحلا روه يف ترج كراعم يف ،ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا يف ترركت دايتعالا اذه نع ةريثك
 ىلع رهظ اهنيحو ،ةرصب ةرامع ماعلا قيرطلا ىلإ اهزرافم ضعب تلصو ىتح ةيقارعلا عافدلا طوطخ ةيناريإلا تاوقلا اهيف تقرتخا

 عقاولا ناكو ،يناريإلا شيجلا ةيبلاغ لثمت يتلا ةيداعملا موجهلا ةوق ريمدت ادكؤم كاذنآ ةيركسعلا تاكرحلا ريدم يقارعلا نويزفلتلا ةشاش
 .ةريبك رئاسخ برعلا طش تاوق ةدايق مسÊ عافدلل ةبترملا ةيقارعلا تاوقلا تدبكت ثيح ،امامت كلذ سكع وه

 لماعلا نيعستلا ةاشملا ءاول رمآ ىور ،ةرصبلاو ةرمحملا يتنيدم نيب ةلصافلا ةيدودحلا ةدسلا ىلع ةروهشملا مساج ر� كراعم يفو
Êد ةباصأ نع ،يروهمجلا سرحلا دادغب تاوق ةدايق ةرمpد ةدع نيب نم تناك ةيقارع ةبppمامأ تفقوتو ةكرعملا نم تبحسنا دق ت 
 مث ،ةيناريإ ةبpد هتباصÊ هءاول ربخأو نيميلا يف عفادملا جوفلا لبق نم تبرض اهفقوت دعبو ،يقارعلا شيجلا لاتقل ةيوبعتلا ةحاسلا
 ثالث ةباصÊ ةقرفلا دنع فقوم لجستف ،رسيألا جوفلا ىلإ ةبسنلp لاحلا كلذكو ،ايناريإ افده اهليجستو اÈرضب طسولا جوفلا دواع
  .ةيناريإ تppد

 ةيناثلا جليخلا كراعمل عباسلا قليفلل نميأ حانجك ةيقارعلا ةليمرلا ـ ةيصبلا ةقطنم يف عافدلل ةحوتفملا 26 ةاشملا ةقرف دئاق ىور امك
 سرحلا طابضل نيسح مادص ديلقت ءانثأ يفو برحلا ءاهتنا دعبو ،ةيرصانلا ىلإ ةقرفلا ىلإ ردص دق باحسنالا رمأ نإ1991 ماع
 طايتحالا ماهمب فلكملا يروهمجلا سرحلا ةقرف دئاق لغشي ناك نم طابضلا نيب رهظ ،كراعملا كلت يف ةعاجشلا طاونأ يروهمجلا
 نإ املع ،يكيرمألا ودعلا اهلتحا يتلا 26 ةقرفلا عقاوم ىلع لباقم موجÈ همايق نع هل ةلوطب ةصق درسو ،عباسلا قليفلل يتايلمعلا
 لالتحأ ىعدأ يذلا هتقرف عطاق ىلإ ئي±ا هل قبسي مل ،هتالوطب ضرعتسا يذلا ةقرفلا دئاق يأ روكذملا نأ دكأ 26 ةقرفلا دئاق
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 ،pذك ةصقلا هذه عرتخا دقو ،ادبأ مجهي ملو ،اهيف نيعفادملل يتايلمع طايتحا هنأ ىعدا يذلا ةحاسلا علطتسي ملو ،اقالطإ هعقاوم
              .ًةلوطب نيسح مادص نم تلبُقو

 م²اربخب نولقتني مهو ،طابضلا نم ريثكلا عم تءاج دق تاداعلا هذه نأ ترج يتلا ثادحألا لسلست نم ودبيف رييغتلا دعب امأ
 تلقتنا تابثلا نم برتقت صئاصخ مهلخاود يف تدجو ا�إ ىرحألp وأ ،ديدجلا شيجلا ىلا قباسلا شيجلا نم يركسعلا مهكولسو
 ةينمألا ةزهجألل ةيقيقحلا ةيلاتقلا ةردقلا مييقتب تلخأ ماهيإ ةلاح تنوك اهلاقتنp يهو ،ىرخأ ةنمزأ ىلإ لقتنتس امبرو ،نينمزلا نيب
 نع فلتخت ال ديدجلا نمزلا يف اهتلثمأو ،اينمأو �ركسع بولطملا فدهلا عم لماعتلل ةيلعفلا ةجاحلا ديدحت نود تلاحو ،ةيركسعلاو
 ةعيبط ىلإ دوعي هلالخ اهلوصح نأ دقتعن انك يذلا نمزلا كلذ ،ةيددعلا بسنلاو ةعيبطلا ثيح نم ميدقلا نمزلا يف ترركت يتلا كلت
 ا�أل ،اذه �داقتعأ يف �أطخأ اننكل ،باقعلا ةدش نم صلختلاو فيفختلل pولسأ هريبعتو بذكلا ةغايصل يعسلاو ،ةيرسقلا ةرادإلا

 نم ةيصاخ تحبصأ ا�أ لوقلا اننكمي اذل ،نوداملاو قوفاملا نيب لماعتلل اليبس بيلاسألا سفن دمتعت مل نإو اثيدح تلصح
 ت�الولا ىلإ ةر�ز يف ناك ينمأ زاهج نم دفول عامتجا يف هنأ لاثملا ليبس ىلع ا²الاح نيب نمو ،يلاحلا يقارعلا ناسنإلا صئاصخ
 تأدب تامولعم نأ نم نييكيرمألا ةيجراخلا يفظوم دحأ هيف هون ،2005 ماع نطنشاو يف اهتيجراخ ةرازو نع نيلثمم ىقتلا ةدحتملا
 دفولا سيئر عربتف ،دادغب يف عيما±ا ضعب ىدل ةصاخ يقارعلا عراشلا يف عنصلا ةيناريإ ةقصال تاوبع دوجو نع مهيدل عمجتت
 الو ،هليكشت ةيادب يف لازام هزاهج نأ املع ،هليصافت لك عباتنو عوضوملا اذه نع ةلماك تامولعم كلتمن اننإ الئاق يقارعلا ينمألا
   .دقعملا ةفسانلا تاوبعلا عوضوم نم طسبأ رومأ نع تامولعم ةدعاق ةيأ كلتمي

 بلط ام Z دمحلا( الئاق تارمملا دحأ يف هبناج ىلإ ريسي ليمزل هئاضعأ دحأ قلع ،عامتجالا ةعاق نم جرخ نأ دعبو دفولا نإ
 نم عونب ليمزلا درف )ائيش اهنع فرعن ال يتلا ةقصاللا ةيناريإلا تاوبعلا نع تامولعم نم انيدل دوجوم امب مهديوزت انم ناكيرمألا
          .)اهل انئاعدp بذكن اننإ نوفرعيو ،ةفرعملا نم ائيش كلمن ال اننأ اديج نوفرعي م�إ ،رمألل مت² ال يأ ،لp ريدت ال (الئاق ءازهتـسالا

 ضبقلا اوقلا دق م�إ ىلإ مالعالا لئاسو يف نيينمأو نييركسع نم ةراشالا متتو الإ دحاو موي رمي مل هنأ ىرن ةلثمألا قايس سفنبو
 مهيلع ضبقلا ءاقلإ مت نيذلا ءارمألا ددع نييفحصلا وأ ،نيثحابلا نم دحأ عباتي نأ ءاش ولو ،ةدعاقلا نم رثكأ وأ ،نيريمأ ىلع
 تقلأ يتلا ةهجلا نأ رشؤي امم ،تارم ةدع ملاعلا يف ةدعاقلا دادعأ لك قوفي مقرلا نأ دجيس اذه انموي ىتحو 2005 ماع ذنم
  .نايحألا بلاغ يف pذك وأ ،الهج كلذ يعدت ءارمألا ىلع ضبقلا اهئاقلإ ىلإ تراشأ يتلا يأ ،ضبقلا

 ت�ونعملاو ةمó ا�أ لوقلp روفلا ىلع ردابي ،ةيركسعلاو ةينمألا ةيزهاجلا نع دحأ لأسي املك هنأ اضيأ مالعإلا يف ظحاليو
 هديؤت ال مييقتلا يف نيعرابلا ناكيرمألا ريراقتو ،كلذ دكؤت ال ناديملا يف ضرألا ىلع مئاقلا عقاولاو ةلصحتملا جئاتنلا نكل ،ةيلاع
 ماع لبق لمتكت نل فوس يتلا شيجلا ةيزهاج نع قدصب 2010 ماع ملكت امدنع يقارعلا ناكرألا سيئر ديسلا نإ ىتح ،كلذك

 ازواجت ةيزهاجلا ءاعدإ يف ةبغرلاو ايشامت ،حيرصتلا ةيقدص نم فيفختلا الواحم روفلا ىلع عافدلا ةرازول يمسرلا قطانلا رهظ ،2020
 فارتعالا مدع اهنم ضرغلا ناك ةقيرطبو ،همالك يف دصقي ال ناكرألا سيئر ديسلا نأ ادكؤم ،اهديؤت ال يتلا ةيناديملا ةقيقحلا ىلع
 عم ةينمألا ةيقافتالا عيقوت لبق هنأ املع ،ةينهملا ةيحانلا نم مييقتلp ينعملا ناكرألا سيئر صخش نم يقيقحلا ةيزهاجلا ريدقتب
 ،امامت ةرداقو ةزهاج ا�أ ىلع اهعيقوت دعب ديكأتلا اودواعو ،ةزهاج ريغ م²اوق نأ ىلع ةيلخادلاو عافدلا اريزو ناديسلا هون ناكيرمألا
    .ليلقلا الإ لوألا ىلع تقولا نم ضمي مل نإو لوألا مهحيرصت نم ضيقنلا ىلعو

 امك اديج بترملا يأ طفصملا بذكلا" يأ ماقرألp اهيف غلابملا تامييقتلا كلت لوبق ،ةقباسلا ةينمزلا ةبقحلا ويسايس داتعا دقل
 عبشت ال يتلا ةقيقحلا لوق نم دضلp فوقولا مهرابك داتعاو ،ميظعتلاو ةغلابملا ىلا مهلخاد يف ةجاحلا عبشت يتلا "قارعلا لهأ لوقي
 امك مهمدخت ال ا�أل وأ ،ا�وديريال م�أل ،ةقداص ةينب اهل هلوق ناك نإو اهلوقي نم ةوسقب نوبقاعي م�إ ىتح ،نايحألا ضعب يف اذه
 هلوق دعب ةيناريإلا ةيقارعلا برحلل لوألا ماعلا يف مدعأ يذلا ثلاثلا قليفلا دئاق يضاقلا حالص نكرلا ءاوللا عم لصح املثم ،نونظي
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 عردملا ءاولل ريسجت تادعم رسيت مدعو ،مجاهملا مدخت ال يتلا ضرألا تارابتعال نوراكلا ر� روبع ىلع هقليف ةردق مدعب ةقيقحلا
 1968 ماع نييثعبلا ةكرح حاجن يف ريبكلا لضفلا هتوكسل ناك يذلا طباضلا كلذ ،ةمدقملا يف ربعي نأ ضرتفي ناك يذلا سداسلا
 مزتلا هضفر نم مغرلا ىلع هنكل ،اهيف ةكراشملا رمأ ةكرحلp نومئاقلا هيلع ضرع ذإ يروهمجلا سرحلا ءاول يف نكر طباض ناك امدنع
 نمو برحلا لبق ةسماخلا ةيلآلا ةقرفلل ادئاق مث ءاول رمآ هنييعتب هتقو يف ئفوكو ،العف هدهعب ىفوو ،مهرس نع حوبلا مدعب مهل دهعتب
 ريدقتب لمعلا تايهيدب نم اهعوضوم يف ةقيقحلا دعت يتلا ةروكذملا ةيركسعلا هعقاولا ببسب همادعإ ىتح ثلاثلا قليفلل ادئاق اهدعب
    .فقوملا عم لماعتلا يف حيحصلا رايخلp ذخألا اهتشقانم يضفت يتلا قئاقحلا ريغ هيف لخدت ال نأ ضرتفي فقوم

 ةيركسعلا ةفرعملا نوكلتمي ال ايلعلا ةيسايسلا لصافملا يف نيدوجوملا ضعب نأل رييغتلا دعب اضيأ هلوبق مت ليوهتلاو بذكلا عقاو نإ
 مومع يف ةيلاتقلا ةردقلل حيحص ريغ ريدقت قايس نوّكتف ،راصتنالاو ليوهتلا وهزب روعشلا ىلإ اجاتحم مهضعب نوكي دقو ةينمألاو
 حلاصملا قيقحت ىلع تفاهتلا مث نمو ،ىرخأ ةهج نم ةردقلا دقاف باسح مدعو ةهج نم ققحتملp ةغلابملا هساسأ ةلتاقملا تادحولا
   .ةعورشم ريغ ماهمب نيبستنملا ضعبل عورشملا ريغ فيلكتلا لوصحب حمسي ،ىلعألا لبق نم ةصاخلا

 عضولا نع عافدلp صاخلا ليملا ْتبيَغو ،اينطو م²اوذ قيقحتب نيعوطتملا ىدل اهدوجو ضورفملا ةبغرلا تفعضأ لماوع ا�إ
  :اهيلإ انفضأ ام اذإ ،ءادألا ىوتسم ىلع ابلس تسكعنا ،يونعم نهو ةلاح تنوكف ،ايسفن مئاقلا
 يلاتقلا دوجوملا ىلع نوبسحي مهو ،هالعأ يف نيبم امك ايندبو ايسفن اهئادأل نيبسانملا ريغ نم ةيركسعلا ةمدخلا ىلإ نوقحتلملا .آ

  .ةيلمعلا ةيحانلا نم اقوعم نكي مل نإ ،ىندألا نم برتقي مهؤادأو ،تادحولل
 اوبلقني نأ نكمي عقاوم يف اونوكتي نأ مهل داري نيذلا ةيداعملا ةيسايسلا تاهجلا ضعب ىلإ نيمتنملا كئلوأ نم ةمدخلا ىلإ نوللستملا .ب

 ءالخإ وأ ،ايفئاطو ايسايس اهيلإ نومتني يتلا تاهجلا عم ةيركسع ةهجاوم لوصح لاح يف م²ادايقو ،م²ادحو نم دضلp اهنم
 ةجولفلا كراعم يف ةرم نم رثكأ لعفلp لصح امك ا�ولاوي يتلا تاهجلا ضارغأ مدخي يلاتق غارف نيوكتل اهجراخ ىلإ pرست ةحاسلا
  .ةيطبضلا لاوحألا نسحأ يف ركذي كارح نود دايحلا ىلع فوقولا وأ ،ةرصبلاو ةرامعلاو

 مهقطانم ىلع رصتقم يركسعلا مهلمع نأ اهيبستنم دنع ةخسار تاعانقب ةقطنملاو ةريشعلا سفن نم ةمدخلا ىلإ ايعامج نوقحتلملا .ج
 رمألا دنع ايلعلا ةيركسعلا ةدايقلا ىلع ءابعأ فاضأ امم م²ريشع عم نماضتت يتلا رئاشعلاو م²ريشعب ساسملا نودو ،ةيفارغجلا
 .درمتلp ديدهتلا وأ ،ةمدخلا كرتب ءاوس لاتقلا ضارغأل ،مهكيرحتب

 ا²اسايق جراخ مهنم مسق حبصأو ،ةيلامجالا ةيلاتقلا ةردقلا يف ادقاف ايلمع تافينصتلا كلت نمض نيفنصملا نم ديدعلا لكش دقل
  .تاوقلل ةماعلا ةيزهاجلاو ةردقلا يف دقافلا ىلع هريثÙ يف افاضم الماع اهعم ليوهتلاو بذكلا لكشو ،ةيديلقتلا

  بيردتلا بناوج يف روصقلا .8
 �اوز نم ،ةيلاتقلا ةردقلا زيزعت رصانع دحاك نمألا لجرو لتاقملل يونعملاو ينمألاو ينهملا بيردتلا عوضوم ىلإ رظنلا دنع

 لامكإ اهلالخ بعص ذإ ،ينامثلا تاونسلا ةيبلاغل قبس اميف درو امكو ارصاق دعي ماع لكشب هنأ دجن ةطيحملا فورظلاو صصختلا
 ةلحملا نم ابيرق بيردتلp حمست ال يتلا ندملا لخاد يلاتقلا حاتفنالا فورظ ببسب ،�زكرم دعت يتلا تارشنلا قفو ىلع هجهانم
 ةيبيردتلا ةيلمعلا نأ دجنو .بيردتلل ابسانم اتقو رفوي ال ،ةيلاتق ماهمب تادحولا ةيبلاغ ماحقأ نإ مث ،اينمأ اديد² لكشت يتلا عراشلاو
 ىلإو ،بيردتلا اهنم قثبني ةفسلف ىـلإ راقتفالا اهنيب بابسأل ةيلاتقلا ةردقلا ةد�زو زيزعت ىلع دعاسي ال عضو يف تيقب اهتمرب
 .ةسايسلا فادهأ قيقحتل ةداع ممصت ،ةيلاتق ةديقع نع ةربعملاو ،ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ةيجيتارتسالا نم اساسأ ةعب� ةيجيتارتسإ

 زيزعت يفو ،ةنيدملا يف لاتقلا عقاو عم لماعتت يتلا تاراهملا ضعب ىلإ ةجاحلا دس يف بعاصم هجاوي ليلقلا بيردتلا لكش نإ امك
  .ةكرعملا ةحاس يف روهمجلا عم لماعتلا ةراهم باستكإو ت�ونعملا عفرو طبضلا
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 ،ةيمدخلاو ةيلاتقلا تادحولا ليكشت عم يزاوتلp ،اهليكشت لمتكي مل هت�وتسم ةفاكب بيردتلp ةينعملا تاسسؤملاو سرادملا نإو
 يلتاقم دادعإل ةيبيردت تاسسؤم ليكشت لبق ةلتاقم تادحو ليكشت ىلإ اوهجوت ديدجلا شيجلا ليكشتب نيينعملا ناكيرمألا نإ ذإ
 ةينعملا ةيرادإلا ةموظنملا ىلع قبطني عقاو اذهو ، 2007 ماع دعب الثم تلكش دق فونصلا سرادم ةيبلاغ نإ ىتح ،تادحولا كلت
pاهنع ةضاعتسالا مت ذإ ،شيجلا ليكشت ءدب نم تاونس عبرأ يلاوح دعب اضيأ يه تلكش يتلا يبيردتلاو يلاتقلا يرادإلا دانسإل 
 ةيقيقح بيردت ةموظنم دوجو مدع اضيأ دجنو .تيصلا ةئيس ةيلهأ تاكرشب ةجرادلا ةيكيرمألا تاقايسلاو ايشامت ماهملا ضعب ذيفنتب
 اهدوجو لاح لماوع هذهو .رغصألا ةيلاتقلا تادحولا ىلا الوزن ،ةينمألا تادايقلاو شيجلل ىلعألا ىوتسملا نم ًءادتبا ةلماكتمو
 يف روصقلا كلذ ،يلخادلا يلاتقلا ءادألا ىلع هريثÙ يف قاف اللخ لكش زجع ملاعم وأ ،بعاصم ىلإ ةمرصنملا تاونسلا هذه ةليط
 روصق هجوأ مومعلا هجوب يهو ،لا±ا اذه يف ةليلق ريغ تاربخ لمح ،يقارع لتاقم اهنم وكشي ال يتلا ،حالسلا مادختسا بناوج
  .ناديملا يف يلاتقلا دادعتسالاو ءادألا يف ترثأ
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 ةرادإلا لماوع
 

 يف ةينهملا ةيوازلا نم ليصفتلا نم ردقب هلوانت نكل ،باتكلا نم يناثلا بابلا يف هئازجأ ضعب لوانت مت نإو ةرادإلا عوضوم نإ
 اذه لوانت متي فوس هلاجم يفو ،نمألا بارطضإ رارمتسا يف تببست يتلا لماوعلا دحأ مهف يف اديفم اروصت انيطعي ،لصفلا اذه
 :ةصاخلا ةيناديملا ةرادإلp يناثلاو ،ةماعلا ةينمألا ةرادإلp لوألا قلعتي ةرادإلل نييوتسم وأ ،نيتيواز نم لماعلا
 ةماعلا ةينمألا ةرادإلا

 ديدحتلا هجو ىلع ىلوألا ةنسلا يف ةعضاخ اهلعج ،ةيرابختساو ةينمأ ىوقو ديدج شيج ءانبل رييغتلا بقعأ يذلا هجوتلا نإ
 اهلعج 2004 ماع فصتنم قارعلل ةيبسنلا ةدايسلا حنم دعبو ،تالاجم ةدع يف ريصقتلp ةمهتملا ،ةيكيرمألا حلاصملاو تابغرلا ىلا

 ت�وتسملp ةينهملا ةدايقلا يف روصقلا هجوأ عم امهالكف مومعلا هجو ىلعو ،قيبطتلا روصقو ةيسايسلا ةيلمعلا تارابتعال ةعضاخ
 يتلا ذيفنتلا يف مهتيعفادو مهمازتلأ ىلعو ،نيبستنملا ةباجتسإ  يف ارثأو ،ةماعلا ةينمألا ةرادالا يف للخلا ملاعم نم ديدعلا ادجوأ ايلعلا

  :يه قورخلا اهلالخ نم تذفن يأ ،ةينمأ تاقورخل ةبسانم ةيضرأ اهريغ عم تنوك
  ةدايقلاو فدهلا ةدحوب لالخإلا .1

 لمع ازاهج هلعج ،ايكيرمأ ناك هتيادب يف ليومتلاو ةيكيرمألا ةيؤرلا ىلع اركح تناك ،يرابختسا زاهجك تارباخملا ةأشن نإ
 نمألp ةينعملا ىرخألا ةزهجألا ةأشن نإ امك .حاتملا يرابختسالا دهجلا دشحل ،ةيقارعلا ةموكحلا بلاطم نع لزعمب ىلوألا هينس يف
 اهليكشتل ىلوألا نينسلا يف اهلعج ،ةيقارعلا تارابتعالاو ميهافملا رابتعالp ذخألا نود ةيكيرمألا ةينمألا ةفسلفلاو موهفملا قفو ىلعو
 ةيريدمو ،عافدلا ةرازو يف نمألاو تارابختسالل ةماع ةيريدم لاثملا ليبس ىلع اونوّكف ،ةدايقلا ةدحوم ريغو دهجلا ةتتشم ةزهجأ
 ،يوبعتلا ىوتسملا ىلع ةيناثلاو ،يقيسنتلا يجيتارتسالا ىوتسملا ىلع لمعت ىلوألا نأ رابتعا ىلع شيجلا ناكرأ ةسýر يف ترابختسالل
 نمألاو ،ةيلخادلا نوؤشلل ةماع ةيريدم ،ةينطولا تاقيقحتلاو تامولعملل ةرازولا ةلاكو ىلإ ةفاضإلp كانه تناك ةيلخادلا ةرازو يفو
 .ماهملا سفن نم اهعيمج اهماهم برتقت

 ،ماعلا بجاولا باسح ىلع �ايحأ رحانتتو عطاقتت اهلعج ،ةأز±ا هتعيبطو يقارعلا عمت±ا ةرادإ فورظ يف تاميسقت يهو 
  .جاتنالا ىلع ابلس سكعنأ يذلا

 يرابختسالاو ينمألا ءانبلا سسأ يف سناجتلا مدع .2
 ةيركسعلا تاربخلا نم ةدافتسالا ىلإ هجوت تارباخملا زاهج نأ ظحالي ،تارابختسالاو نمألل ىلوألا ليكشتلا م�أل ةعباتم يف

 تكسمت نيح يف ،ايكيرمأ ودبي يجيتارتسا فدهك ناريإ عم لماعتلا تاربخ ىلع زكرو ،ةينهملا هضارغأل ةقباسلا ةيتارباخملاو
 ةيرابختسالا  يتيريدم يبستنم لك تعنمو ،ثاثتجالا طباوضب ةيلخادلا يف ةينمألا كلت اهنم لقأو ايفرح ةيركسعلا تارابختسالا
 مل ةديج تاءافك نم ا²رئاد تمرحف ،لا±ا اذه يف  تلاغو لب ،اهطيحم ىلا ذافنلا نم نيتقباسلا ةماعلا نمألاو ةماعلا ةيركسعلا
 .ةددحم ةرتفل ولو زاجنإلاو ءادألا ت�وتسم نيسحت يف اهتينهم رامثتسأ نكمي ناك ،قباسلا ماظنلا ىلإ ايلمع ةيلاوم نكت

 يرابختسالاو ينمألا مرهلا يف ةينمألا ةفرعملاو ةرادإلا ريياعم فعض .3
 يدايقلا اهمره ىلعأ يف صاخشأ نييعت مت دق هنأ ،ةيرابختسالاو ةينمألاو ةيركسعلا ةسسؤملا ليكشتل ىلوألا ةلهولا ذنم نيبت

 "مهتينطوو لمعلا يف ةداجلا مهتبغرو مهتيعفاد نم مغرلا ىلعو" اونوكف ،ةيرابختسالاو ةينمألا لئاسملp ةيارد الو مهل ةربخ ال مهضعب
 .حيحصلا ريغ نم ردق هيف ريكفتو لمع ج� ةربخلل مهداقتفا ببسب

 .ةريثك ءاطخأ يف م²زهجأ اوعقوأو
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 .ةرمتسملا هبش ينمألا قرخلا تايلمع نم دحلا يف ةلعافلا ةمهاسملا ىلع ةرداق نوكتل اهريوطت اوقاعأو
 صاخشألا تائم رشحل ،ليكشتلا نع نيلوؤسملا نم �رئاشعو ايفئاطو ايموق اقباست ةزهجألا هذه ليكشتل لوألا ماعلا دهش ىتح

 تثدحتسأو ،ةيناويدلا يف ةفورعم رئاشع فياضم يف الثم 2004 ماع تارابختسأ ةموظنم تلكشتف ،ةساسح زكارم يف نيلهؤملا ريغ
 سسÇ ةيبرغلا ةقطنملا يف تارابختسا ةموظنم 2005 ماع تلكش امك ،ةيناويدلا نم ةبيرق ىرخأ ةقطنم ءانبأ باعيتسال ىرخأ
 ةعباتمل نيلهؤم ريغ صاخشأ نييعت متو ،نييمأ صاخشأ ىلإ ةيرابختسا ماهم تدنسأو ،ةيناويدلا يف تثدح يتلا كلت نم ةبيرق
 ،أطخلا رارمتسأ يف تمهسأ ةينهم ريغ ءادأ ملاعمو ةيرادإ ةدعاق تنوكت اذكهو ،ايلاع اميلعت املعتم اهضعب دعي يتلا رداصملا
 نود تيقب اهنكل ،ريهطتلاو حيحصتلل 2006 ماع دعب ترج يتلا تالواحملا نم مغرلا ىلع ،ينمألا قرخلا لوصح شماه تعسوو
 ةرثكو ،ةديدج ترابختساو نمأ ةأشنل ةليلقلا ةينمزلا ةرتفلا نإ امك .ريوطتلاو حيحصتلا ةيلمع ءارجإ يف ةموكحلا حومط ىوتسم
 مل يذلا تقولا يف لماوع ،ىلوألا نينسلا يف ةيسايسلا ةيلمعلا تقفار يتلا رحانتلاو قباستلا ةدشو ،اهميظنتو ا²رادإ يف لكاشملا
 يف ذوفن رؤب نيوكتو اهنم برقتلل ىلعألا ةيسايسلا تادايقلا ضعب مامأ لا±ا تحسف ،ةلقتسم ةينهم ةيصخش اÈاستكp حمست
 .ةزهجألا كلت يف ينهملا رارقلا ةطلس فاعضا يف ىرخأ ةقفارم لماوع عم مهسأ اذهو ،ةيلبقتسمو ةينآ تpاسحل ةزهجألا كلت

 "تارارقلا رادصإ يف تارابختسالا" ةمولعملا فيظوت ىلع ةردقلا فعض .4
 رئاودلا نم ةيتأتملا تارابختسالا فينصت ىلع رداق يصصخت ينهم دهج دجوي ال ةلودلل ىلعألا ةيدايقلا ت�وتسملا يف نأ نيبتي

 ماع دعب هل دوجو رداوب تتp نإو ،ةموكحلا نم ةرداصلا ةينمألاو ةيسايسلا تارارقلا يف اهنم ةدافتسالا حارتقا ىلعو ،ةصتخملا
 يذلا معدلا فعضأو ،ةزهجألا كلت ةيمهأ نم للق امم ،ةينهملا ةءافكلا لبق ا²اءالوو ةسايسلا دويقب اديقم يقب هنإ الإ 2007

 .ةقباسلا ةرتفلا ةليط يرابختسالاو ينمألا لمعلل معاد ريدقت دوجو مدع نيبتي ذإ ،اهل مدقي نأ ضرتفي
 مايقلاو دضلp فوقولا نوموري عيرشتلp نيينعم نييناملربو ،ايلعلا زكارملا يف نييسايسل تاهاجتإ دوجو ظحول هنم سكعلا ىلعو

pانلع ةادانملا ىوتسمل ،ةلقرعل pنم ريثك يف ةيسايسو ةيتاذ تارابتعال ،ىرخأ نايحأ يف شيمهتلا وأ ،نايحألا ضعب يف ءاغلال 
 موي ليكشتلp هفيلكت باطخ يف يكلاملا ديسلا ةديدجلا ةموكحلا ليكشتب فلكملا ءارزولا سلجم سيئر ةبلاطم ىوتسم ىلإ نايحألا

  .بعصلا اهلمع ريدقتو ةيركسعلاو ةينمألا ةزهجألا معد عيمجلا نم 25/11/2010
 يرابختسالا لهرتلا .5

 ىلإ ةساملا ةجاحلاو ،دالبلا فورظ ببسب ديدجلا اهئانبل اديج ططخت نأ ،ةيرابختسالاو ةينمألا تاسسؤملل ةصرفلا حنست مل
 مدعل ةيبلسلا تاروطتلا اهيلإ فاضي ،ريوطتلاو زيهجتلل ةيلاملا دراوملا ةحشو ،ريوطتلل ةحاتملا صرفلا ةلقو ،لاتقلا يف ةكراشملا
 يفيظولا رشحلاو ،سوردملا ريغو عيرسلا عسوتلا هاجتp ،اهيف نيينعملا ىلع تاقاقحتسالا ضعب تضرف يتلا تقولا طوغضو ،رارقتسالا

 ةجاحلل اعبت عونلا باسح ىلع ،ةليلق تسيل نايحأ يف لهرتلا دح مكلا لوصÇ ءامتحالل اهجوت ةجتنم ،بصانملا لاغشإل
 .يرابختسالاو ينمألا لمعلا يف كابترإ  ىلإ ىدأ امم ،قاقحتسالاو

 .ةيليغشتلا ةيداملا فلكلاو يرادالا ءبعلا يف ةد�زو تايلوؤسملا عيزوت يف ءوسو
 .ةيرابختسالاو ةينمألا لصافملا ملس يف ايندلاو ىطسولا ت�وتسملا يف لمعلا نع سعاقت
 .نايحألا ضعب يف امهمادعنأو يرابختسالا لمعلا ةعباتمو ينمألا ءارجإلا مييقت ةبوعص مث نمو

 يفيظولا روفنلا ءادب ةباصإلا .6
 نمألا رئاود يف نيلماعلا بتارملا نم وأ ،اوناك اطابض نمألا لاجرو نييركسعلاو نيفظوملا ضعب متهم لأسو ةصرفلا تءاش ول

 .نيضار ريغ مهضعب نأ ةعيرسلا مp²اجإ نم نيبتيس مهلمع ريسو مهلاوحأ نع ،ةقباسلا نينسلا يف ةيركسعلا تاسسؤملاو
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 ال م�أ ةرشابملا مهلاعفأ دودر نم حضتيو ،ةيدجلا تاداقتنالاو ةيبلسلا تاقيلعتلا نم نورثكي نوطخاس م�أ روفلا ىلع جتنتسُيو
 مهكرحتو مهتكرح ىلإ رظنلا نم نيبتيو ،ةيصخشلا م²احومط ققحت ا�أ نودقتعي الو ا�وبحي ال يأ ،مهفئاظوب يونعملا طابترالا نوسحي
 ريغ هضعب نأ ظحالي pوتكم المع مهنم مسق مدق ام اذإو ،لمعلا نع اديعب مالكلpو نيرخآلا داقتنp هنولغتسي مهتقو مظعم نأ
 .بولطم وه امك اهتغايص يف لشفي كلذ نم مغرلpو تارم ةدع اهررحم ىلإ هتدوسم ديعي ةيريدملاو مسقلا يف ىلعألا نإو  ،نقتم
 ريغ بلاغلا يف مه ،مامتها يأ باستنالا اذه نوريعي الو ،اهيلإ نومتني ال م�أكو ةرئادلا هذه يف ضعبلا نأ ةظحالملا نم نيبتيو
 دهشملا اذهل بقارملا وأ ،متهملا عنتقيس ةلصحملpو ،ةرخسلp هيلإ اوءاج م�أكو ،هطيحم يف مهدجاوت نمو مهلمع نم نورفني ،ءادعس
 ،ةيرابختسالاو ةينمألا ةينهملل ضورفملا زيزعتلا نود لاحو ةردابملا للقو ةمهلا فعضأ يذلا ءادلp اهفصو نم برتقت ةرفنلا هذه نأ
   .ءادألا ىوتسم يندت يف ببستو
 ةيناديملا ةينمألا ةرادإلا

 صئاصخلا ضعب عم ،ميظنتلا ةداعإو ليكشتلا ةرتف لالخ ،�رابختسأ يلخادلا لاتقلا ةمدخ يف ينمألا دهجلا ماحقإ فورظ نإ
  :اهمهأ ت�وتسملا ةفاكبو نيبستنملا مومعل ةرشابملا ةيناديملا ةرادالا يف للخ ملاعم تنوك ،ةيبلسلا

 ةرادإلا يف ةودقلا ةيصاخ نادقف .1
 نم سكعلا ىلعو ،راثيالاو ةيحضتلاو مازتلالا كولس يف مهيبستنمل ةودق اونوكي نأ نيرشابملا نيرمآلاو ءاردملا ةيبلاغ عطتسي مل ذإ

 ةيركسعلا ةسسؤملا يف نوناقلا لطعت عم اذهو ،ماهملا ذيفنت ةيلآ يف اريثك رثأ يذلا دحلل ،نايحألا ضعب يف داقتنإ طحم اوتp كلذ
 يف يدامتلا ىلا نيرمآلا نم ديدعلp عفد ،قيبطتلا يأ هرÞآ نم ةيشخلاو قيبطتلا يف يخارتلاو ىلوألا ثالثلا تاونسلا ةرتفل ةينمألاو
 ةهج نم نيبستنملا يقpو ،ةهج نم ءاردملاو نيرمآلا نيب ةينهملا ةقالعلp عفدو ،ئيسلا لاثملا نيبستنملا نم نيرخآلا ءاطعإو أطخلا
Þلمعلا ميق نم ريثك فرح يف ببست امم ،بارطضالا ىلإ ةين pباعصلا ةهجاوم يف مهنيب ضورفملا كسامتلا فاعضإو ،بلسلا هاجت 
  .ةبلص لمع ةدارإو ةيلاع ت�ونعمب
 أطخلاو زواجتلا نع فرطلا ضغ .2

 هنوسملتيو مهلوح نم فارحنالا نودهاشي ءارزوو ،نومتكيو هباكترأ نع نوضاغتيو مهنيعأ مامأ بكتري أطخلا نوري نورمآو ءاردم
 اهملاعم ضعب ةدوجوم ىلوألا تاونسلا يف تناك ةسايس ،ةين نسحب اداهتجإ وأ ،ةوفه هنودعي وأ ،نوتكسيو مهنم نيبيرقلا كولس يف
 لدابتو بسكلا ىودعب نيبستنملاو ماسقألا ءاسؤرو بعشلا ءاردم ضعب ةباصإ يف تببستف ،ت�وتسملا ةفاكبو تارادالا ضعب ىدل
 .مازتلالا مدعو بيستلا تدجوأ يتلا ،ةعفنملا

 زايحنالا .3
 ةقطنم نولخدي امدنعف ،نيرخآلا عم مهلماعت يفو مهنيب اميف نوبستنملا اهشيعي رثكأ عيضاومو ةريثك �اضق نع قبسم مكح

 مهبناج ىلإ لتاقت امبرو ادمع مهدعاستو ادصق نييباهرإلا يوÙ ةقطنملا نأكو قبسم مكح مهتليخم يفو ا�ولخدي ،الثم نييباهرإ ةلتاقمل
 ىرخأ ،نورخآ ىنبتي دقو هبناج ىلإ رظن ةهجو ضعبلا ىنبتيس ،ددحم دئاق وأ ،ام رمآ مسأ ركذ ام اذإو ،دصرتلاو رارصالا قبس عم
pةقلطملا اهتحصب الوبق اهنم فقوملا نوكيل فئاوطلاو دئاقعلا ىوتسم ىلإ عوضوملا ربكيو ،هعوضوم نع ليصافتلا ركذ لبق هنم دضل 
 .نيهاربلا نايبت لبق اضيأ ةقلطملا لوبقلا ةحص مدعب ءاعدإو

 ،ةسايسلل عساولا عمت±ا قيرط نع ىرخألا ةيقارعلا تاسسؤملا يقp لثم ةيركسعلاو ةينمألا نيتسسؤملا يبستنم نيب عاش زايحنإ هنإ
 هسفنل ضرتفي فرط هيف ءالولا يف اخرش نوك مث نمو ،نيبستنملا عم لماعتلp زييمتلا ىلا ضعبلا عفد ،ينهملا اهمسج يف اقرخ ققحو
 اهنم لمع لوصح نود اهئالوب كوكشم فارطأ وأ ،رخآ فرط هيفو ،همعديو ضارتفالا اذه تبثي لمع نود ةموكحلا نم برقلا
 .كشلا اذه ديؤي
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 براقي ام ترمتسا ةرتفل راطخألا ةهجاوم يف ا²دحو فعضأ ةدحاولا ةسسؤملا نمض تاعامجلا نيب عارص لصح ةجيتنلpو
 .ةددعتم ةينمأ قورخ لوصح يف تمهسأف رييغتلا تبقعأ يتلا ينامثلا نم عبرأ تونس
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  ةيسفنلا لماوعلا
 

 باهرالا ةلتاقم ىلع نهارلا انتقو ىتحو ةيادبلا ذنم زكرتت ،ةينمألا ةزهجألا يقpو ديدجلا شيجلل ةيديلقتلا ريغ ةينمألا ماهملا نإ
 يأ ،ةيسفنلاو ةيلاتقلا ةيزهاجلاو قبسملا ؤيهتلا باسح ىلع ارارطضا تذفن ،ةينآ ةينطو ماهم يهو ،رارقتسالا ضرفو نمألا طسبو
 ،ذيفنتلا يف ةيونعملاو ةيداملا تادحولا كلت تايناكمإ ىلا رظنلا نود ،تابجاوو لامعÇ مايقلل فيلكتلا ىلا ترطضإ ةدايقلا نإ
 نم ضعبلا نيب ةلاح تنوكو ،ةيوبعتلا لاتقلا ةحاس يف عيرسلا مسحلا صرف نم تللقو ،ماعلا اهعضو يف ابلس ترثأ تاراركتبو
  :يتآلp لثمتت مهطابضناو مهئادأ ىلع ةحضاو تناك نيبستنملا
  .ينمألا لمعلا ةموميدو رارمتسالل ةيتاذ عفاود دوجو نود ماهملا ذيفنت ىلإ نيبستنملا نيب نم حئارش نيب هب روعشلا ىضفأ ،طابحإ .1
 ىلع لوصحلا نود ،ذيفنتلا نسح نامضل ةيرورضلا تامزلتسملا لامكÊ ةبلاطملا رثك نم ،نيرمآلاو ةداقلاو ءاردملا دنع للم .2

 ،دوجوملا صقنلp لوبقلا يأ عقاولا رمألp لوبقلا ىلإ عفد ،اهنيمأتل ةيناكمإ دوجو مدعل �ايحأ ىلعألا نم ةسانملا ةباجتسالا
 .لصاح ليصحتك

 ضعب يف اهرماوأ ةعاطإل ةباجتسالا فاعضإ يف مهسأ ،ىرخأ �ايحأ يضرعو �ايحأ دوصقم ،ىلعألا ةدايقلا ةبيهل هيوشت .3 
 .تالاحلا

 ىلع دوعتلا تاسسؤملاو تادحولا نم امسق تبسكأ ةعسبو ،ماهملا ضعب ءادأو ذيفنتلا يف لشفلا ريسفتل راذعألا ميدقت ةرثك .4
  .ةيسفنلا ةيحانلا نم امهعوقو لوبقو ريصقتلا وأ ،لشفلا

 ةداقلا طابضلا دصق يذلا يباهرإلا فادهتسالا رثك نم ءاج يذلا ديدهتلاو بعتلا مكارت ببسب ،ماهملا ضعب مامتإ ليطعت .5
 نيفظوملا مهدعب نمو ،ىلوأ ةيقبسأ ةينمألاو ةيركسعلا تادحولاو تادايقلاو رئاودلا يف ايلعلا تاجردلp نيفظوملاو نيرمآلاو
 ضعب ذيفنت ةيناكمإ نود لاح وأ ،لطع يونعم لاح وهو ،ايبسن ةليوط دعت يتلا ينامثلا تاونسلا ةرتفلو ،بتارملاو نييدايتعالا
 بناج نم عضوو ،ايلعلا ةيموكحلا تاهجلا ديرتو تدارأ امك ةينمألا  رئاودلاو ةيركسعلا ةسسؤملا لبق نم ةينمألا ططخلاو لامعألا
  .قورخلاو نمألا ةلأسمل عيرس لح داجيإ ةيناكمإ مدع نم عمت±او ىلعألا مامأ جرح ةلاح يف ةيتفلا ا²ارادإو ا²ادايق رخآ

 
 ةبعص فورظ يف شيعلا

 ينس يف دجوأ ودع عم اولماعت تارابختسالاو نمألا رئاود يف نيلماعلاو ،مهنم نيلتاقملا ةصاخو ت�وتسملا ةفاكبو نيبستنملا نإ
 هلاعفأ نم فواخم نيلتاقملا نيب نوّكو ،ديري يذلا تقولpو ديري يتلا فادهألا ذيفنت ىلع هتردقب تاعانقلا نم اردق ىلوألا لاتقلا
  :ببسب ةريثم ةيسفن تالاحو ةبعص فقاوم اوشيعي نأ ىلإ مÈ تعفد ،ةبوسحملا ريغ
 ديدهتلاو رطخلا طغض تحت شيعلا .1

 نÇ مهنم ديدعلا سحأ اشيع نكسلا قطانم يفو لقنتلا لالخو لاتقلا تاحاس يف ةرمتسم هبش ةروصب نوبستنملا شاع دقل
 نيب ةضراعتم وأ ،ةعراصتم ةرداصلا رماوألاو ،ةددعتم لمعلا بلاطم اهيف ،ةدقعم لاتق ةئيب يف م�إو ،مهل ديد² ردصم مهلمع
  :لثم رثكأو  نيهاجتأ

  .رانلا طبضب مازتلالاو ةرطيسلا نم ردق ىلعأ ىلع ةظفاحملا ةرورض عم ـ ةروصلا يف رهظي ودعلل حبش وأ ،لمتحم ودع لك لتق
  .تاكلتمملاو حاورألp رئاسخ نييندملا بينجت ةرورض عم ـ عدر ةلاح نيوكتل لمتحم ودع يأل ةيهانتم ةدشب برضلا
  ."دوهرفلا" ريغلا لاومأ    ىلع زواجتلا يف ةيتاذلا ةبغرلا عم ـ ماع قايسك اهتنايخ مدعو ةنامألا ىلع ةظفاحملا
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  .رمتسملا هبش ديدهتلا تحت شيعلا لبقت عم ـ ةايحلا ديق ىلع ءاقبإلاو ةيامحلل يئاوشعلا لتقلا
  .يلاتقلا ءادألا يف ابلس ةرثؤمو ةيونعملاو ةيسفنلا ةيحانلل ةقهرم عارص تالاح وأ ةلاح تناكف

 لوه±ا قلق .2
 �ايحأ مهلوقعل لا±ا تحسف ةقطنملاو ةلحملاو عراشلا نمض نيبستنملا لمع يف ةلخادتملا تاريغتملا رثكو ةروصلا حوضو مدع نإ

Êةدش ةفعاضمو هدوجو ميخضت يأ ،ةيلعفلا هتقيقح نم رثكأ مصخلل تافصاوم ءافض Ùتافصاوم يهو ،هددع راثكإو هريث pتت 
  :قيقحتل رشابم ريغ لكشبو ةيلخادلا ةيقارعلا لاتقلا ةحاس يف مدختست

 .نايحألا ضعب يف ريصقتلا ريربت
  .ىرخأ نايحأ يف ليصحتلاو بسكلا يف اعمط يتاذلا نأشلا ءالعإ
  .ءادألا يف ابلس رثأ يذلا ،فوخلا ةدش ةد�زو ،قلقلا ةرÞإل لاجم نيتلاحلا يف يهو

 طرفملا سسحتلا .3
 نويباهرإلا هجوت نأ دعب ءادعألا نم نيحلسملا نيبو ،مهنيب زرفلا نكمي ال نيذلا ،نييندملا ناكسلل ةبوسحملا ريغ تالخدتلا نم

 ايلقع برطضملاو ،تامولعملا لقنو ةبقارملل ريبكلا خيشلاو ،خيخفتلاو ةحلسألا لقنل ةأرملاو ،ةرجفتم داوم لقنل لفطلا مادختسا ىلإ
 ىدأ امم ،اهريعس يف كراشم هنÇ مهنم ضعبلا ةفرعم نود اهيف نيمهاسم ،ةرئادلا ةكرعملا يف صوخش مهعيمج ،ةيراحتنالا تايلمعلل
 ابلس ترثأو ت�ونعملا تفعضأو يسفنلا نازتالp تلخأ ،ةرمتسم �ايحأ ةينمز تارتفل يسفن رتوتو ،يبصع دش ةلاح ثودح ىلإ

 .ءادألا يف
 
  لمعلا يف ةيدجلا فعض

 ةطرشلاو شيجلا يف ايلعلا ةيدايقلا بصانملا ىلإ لوصولا قرطو لماعتلا بيلاسأو ،ديدجلا نمزلا يف تثدح يتلا تابلقتلا دعب
 ىلإ أطخلاو زواجتلا ثرإ نولمحي نمم ضعبلا ةدوعو ،ةداضملا ةياعدلا ةرازغو ،صاصتخالاو ةءافكلا يتيح� نم تارابختسالا رئاودو
  :هتعيبط كولس �ايحأ ةريغصلا ىتحو ةطسوتملاو ةيلاعلا بترلا نم ضعبلا دنع ززعت ،ةمدخلا

 .لمعلا يف ةيدجاللا
 .ةرباع رماوأ درجم ردصت يتلا رماوألا باسح
  .يرهشلا بتارلا ىلع لوصحلا مث نمو ،لكاشم الب رهشلا ةيا� ىلإ لوصولل م�ألا دع
 ةيناديملا ةيدايقلا ت�وتسملا نم ليلقلا ريغ ضعبلا دنع هتاجرخم ترشأ ،ماهملل ضورفملا ذيفنتلا ةيلمع قاعأ الخم اكولس ناكف

 :ىلإ ٌهجوت ،ةينمألا رئاودلاو
1. Ùتبلا ليج Çتبلا بولطم رماو Èةينمز ةرتف لوطأ ا. 
 .تايحالصلا نمض عقي هذيفنت بولطملا ناك نإو ناجللا ليكشت ىلا يعسلا .2
 .اهذيفنت بولطملا تاءارجإلا ىلع اهتقفاوم نامضل ،رارقلا لصافم نم ديدعلا ةفاضإ .3
 .ررضلاو ةدئافلا رايعم ءوضب ىرخأ ليعفتو ،اهضعب ءاغلاو ةرداصلا رماوألp رظنلا ةداعإ .4
 .هنم ةدافتسإلا مه نولواحيو ،لمعلا ءابعأ مهليمحت ريدملا/دئاقلا لواحي صاخشÇ ةطاحإلا .5
 .ةبولطملا ةيامحلا ميدقت  ىلع ةرداق ةلعاف ةينيد وأ ،ةيسايس تاهج عم روسج دم ةلواحم .6

 بيرقلا ريغ لبقتسملا يف كلذك ىقبتسو ،ةينمألا تاقورخلا لوصحل ةدعاسملا لماوعلا نيب نم تناك ،ةيونعملا ةيسفنلا بناوجلا نإ
 يف دومصلا ةيناكمإ ىلعو يلاتقلا لمعلا يف ةيعفادلاو ءادألا ىلع يبلسلا ريثاتلا لماوع نيب نم نوكيس اهدوجو نأل ،نآلا نم
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 هيلع ةرطيسلا بولطم يلخاد عارص يف اهقيقحت ىلا جوحأ ،ةينمألاو ةيركسعلا ةسسؤملا نوكت يتلا مسحلا ةعرسو ،مصخلا عم ةهجاوملا
 ليهأتلا نم ريثكلا ناجاتحي يطرشو يدنجب 2010 ماع ةيا� ىتح لتاقت ا�إ ،رابتعالp ذخألا مت ام اذإ ،هعاستإ نود ةلوليحلاو
 ةيبناجلا تpاصالا ضعب نم بنذلp روعشلا فيفختو ،ةطغاضلا لمعلا ةرتف لاوط لاعفنالاو رتوتلا ليلقتل ،يونعملا معدلاو يسفنلا
 اهيف ثدحت يتلا ةصاخ ،ماهملا ضعي ذيفنت ءانثأ يف يفارغجلا طيحملاو ةفئاطلا ءانبأ ةلتاقم نمو ،خويشلاو ءاسنلاو لافطألل ثدحت  يتلا

 مالعإ لئاسوو تايئاضف بناج لك نم مÈ طيحت ا²ارثؤم نوبستنملا دجو يتلا ةيسفنلا برحلا تاعبت نمو ،ةيلاع ةيرشب رئاسخ
 :ىلع تلصح

 .ةيقارعلا ةركاذلا يف ديج ناكم
 .مومهلا فيفختل اهجاتحي عباتُم دِهاشُم
 .ءادألاو تاعانقلا يف ا²اريثó نم دحلا بعصي راشتنا ةعس
 ،ةديدش ةيسفن اطوغض يناعي امدنع ناسنالا نإو ةصاخ ،ةينمألا قورخلا لوصح تالامتحإ نم تداز بيلاسأو لئاسو ا�إ

 نم ةملؤملا ةيلاعفنإلا هتانحش غيرفتل ةزفلتملا تالسلسملاو مالفألاو موسرلاو تالاقملا ةعباتم ىلإ ةليلق تسيل نايحأ يف ادعتسم نوكي
   .اهلالخ
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 داسفلا لماوع
 

 داسفلا عوضوم يف اهريغ نع فلتخت ال ىرخألا تارازولاو ةيموكحلا رئاودلا يقp نم اهريغك ةيركسعلا تادحولاو نمألا رئاود نإ
 اهثودح رشؤي يتلا ةيعامتجالا ةفآلا هذهل ةيبلسلا رÞآلاو جئاتنلا ةلأسم يف اهنع فلتخت اهنكل ،ايبسن هت�وتسم راركتو هراشتنا ةعسو
  .ىرخألا ةيموكحلا رئاودلاو تارازولا يف اهببسي يتلا كلت اهريثÙ قوفي جئاتن ،ةزهجألا هذه لصافم يف

 متيو هربخ رشتني ذإ ،ةيسفنلا عمت±ا ةلاح ىلع ابلس سكعني ،ةزهجألا هذه يف للخلا نإف ،ىرخأ ةيح� نمو ةيح� نم اذه
 اديد² ينعي اهلصافم يف هراشتنأ نإ اديج نوكردي م�أل ،ىرخألا رئاودلا يف نوكي نأ نكمي ام قوفت تاجردب سانلا نيب هلوادت
 ةزهجألا هذه يف داسفلا ثودح دكؤت تاءاصحإ دوجو رشؤت ال ،هتحفاكم يف ةلوذبملا دوهجلا نإف امومعو ،يصخشلا مهنمأل ارشابم
 لوصحلا اذه ريثÙ ةدشو هلوصح ةعس ىلع للدت تلصح هلاجم يف تالاح نإ الإ ،اهنع لقت وأ ،ىرخألا تارازولا قوفت ت�وتسمب
 ىلع لوصحلا ةمهتب ةيرابختسأ ةرئاد يف قيقحتلp ةينعم ةعومجم ىلع ضبقلا يقلأ الثم 2009 ماع يفف رارقتسالاو نمألا ىلع
 ريدم يفعأ طباوضلا جراخ ةحلسأو تارايس عيزوتب قلعتت ىرخأ رومأو اهببسبو ،فيقوتلا نم حارسلا قالطإو لاوقألا رييغتل ىواشر
 .نييسايسلا نيلوصفملp صاخلا 2005 ةنسل 24 نوناقلا قفو ىلع ،بصنم نود ىرخأ ةرئاد ىلإ ليحأو هبصنم نم ةرئادلا هذه
 دحأ نم ةوشرلا يطاعت ةمهتب ةهازنلا لبق نم عافدلا ةرازو يف رابك نيفظوم ىلع 2010 يناثلا نيرشت رهش يف ضبقلا يقلأ امك
 يف نمألا طابض دحأو ةرازولل ينوناقلا رواشملاو ريزولل يلاملا راشتسملاو تابلطلاو ةينازيملا ريدم مهنيب ةرازولا عم نيلماعتملا نيلواقملا
 مهحنم اهيف رطضي تارم ةدع ةيلاملا هتاقاقحتسا ىلع لواقملا لوصح ةلقرعب مهمايق وه تعاش يتلا مهتصقو ةرازولل ةيسيئرلا ةباوبلا
 لاصتالا ىلإ هرطضأ امم ،لاملا نم اريثك بسكت ا�أ ضرتفي ةلواقم نم ةراسخ اهببسب دبكت ،ةينوناق ةروصب اهتيشمت ءاقل ةيدقن غلابم
pكوكص ريرحتب همايق ىلع هعم تقفتا يتلا ةهازنل pكوكصلا مهميلستل دعوم لمعو ،ةرم لك لماعتلا يف جراد وه امك نيينعملا مس 
 مسا فرعُو ربخلا عاش امدنعو ،دوهشملا مرجلp نيسبلتم مالتسالا دعب مهيلع ضبقلp ةهازنلا هيف تماق ،ددحم تقوبو ةرازولا جراخ
 لمعي يضاملا نرقلا نم تانيعستلا يف ناك رواشملا اذه سفن نأ ةارزولp نيلماعلا طابضلا دحأ دكأ مهنيب نم ينوناقلا رواشملا
 هيلإ بهذ امدنعو ،نيموي لالخ هلمكأ دقو ،هنبp صاخلا ةمدخلا رتفد عيقوتب هفرعي ليمزك هفلكو ،ةماعلا دينجتلا يف اينوناق ارواشم
        .ءايح نود طباضلا هليمز نم اهذخأ  رانيد فلأ نيسمخ غلبم عفد دعب الإ هميلست مدع ىلع رواشملا رصأ هملتسيل

 ضرتفي عمت±ا نأل ،ةريخألا حلاص ريغ يف ماودلا ىلع يتÛ ةينمألا ةيركسعلاو ةيندملا رئاودلا نيب داسفلا عوضوم يف ةنراقملا نإ
 ا²اسسؤمو اهرئاود يف طيسب ولو داسفلا نم ردق يأ لوصح نوكي اذبو ،هدالب دودح ةنايصو هتيامحب فلكملا ناسنإلا يف ةناصحلا
 يف ماهسإلا ىلإ يدؤيس ىرشتسأو عستأ اذإ اميف هثودح نأ ىلإ ةفاضإلp ،ةيندملا ةلودلا رئاود يقp يف هلوصح نم عمال قيرب هل
 نيب هلوصح ثيداحأ لوادت نإ امك ،نوينطولا نويسايسلا هنم قلقيو ءانبألا هاشخي ام اذهو ،عمت±او ةلودلل يساسألا ءانبلا مده
 ةعس ةينهملا ا²ريسم يف هتاريثÙ ىطعأ اهيف هلوصح نع مالعإلا لئاسو ضعبو فحصلا يف رشني امو ،نيلوؤسملا ضعبو نيبستنملا
  :اهنيب بابسأ ةدعل تارازولاو رئاودلا يقp قوفت
 وهو ،م²اجاحو نينطاوملا مومه عم لماعتلاو كاكتحالا ةرثكب حمسي يذلا .رارقتسالاو نمألp ةلصلا تاذ ةزهجألا لمع ةعيبط .1

 ضعب يف ءاطخأ نم هسرامت ام ببسب ،اعم نآ يف ةزهجألا هذهل مههركو مهتيناودعو مهبتع ،ةيسفنلا ةيحانلا نم ريثي لماعت
  .نوناقلا ذيفنتو ضرف دنع نايحألا
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 اهلّمحو ،نينطاوملا لوقع يف ازيمتم اعقوم اهاطعأ ىوتسمب ،ةرطيسلاو نمألا ضرفل ةينفلاو ةيرابتعالا ةيلوؤسملا ةزهجألا هذه لمحتت .2
 هلوصح نع لقت تاجردب لصح نإو ،الوادت عيضاوملا رثكأ داسفلاو ،اعقو رثكأ زواجتلاو أطخلا حبصأ اهساسأ ىلع ةريبك ًءابعأ

  .ىرخأ ةيندم رئاود يف
 ةريبك تالاجم دـجوأو ،ةيادبلا يف نييعتلل ةعـساو اصرف اهيلوؤسم ماـمأ حتف ،ايتاذ اهرئاود ليكشتب تارابختسالاو نمألا ىلإ حامسلا .3

 ةلص تاذ ،ىرخأ بناوج يف داسفلل ةدعاق تنوكت ،اهنيح يف ةقيقدلا طباوضلا بايغبو ،نيجاتحملا نيمدقتملا نيب سفانتلل
pماهملا دانسإو ةيقرتلاو نييعتل. 

 ناكو ،ءادعألل ىلوأ ةيقبسÇ افده داتعملا يف اهلعج ماهملا عونو يركسعلاو ينمألا لمعلا ةعيبط نإ .ءادعألل فده ةزهجألا .4
 لصافملا ضعب نيب ةبصخ ةيضرأ تدجو نأ دعب ،ميدهتلاو كpرإلاو ريخأتلل مهلبق نم اهمادختسأ حاتملا ةحلسألا دحأ داسفلا
   .ةزهجألا هذه يف ةيدايقلاو ةيرادإلا

 ةدوعلا ىلإ هنم الدب اهعفدو ،قيقدتلل الاجم اهطعي مل ،ةزهجألل ةعيرسلا ءانبلا ةداعإ فورظ نإ .ءانبلا ةداعإل تقولا ةمءالم مدع .5
 تاليكشتلل ةيساسأ لصافمكو ،ءانبلا ةداعإو لمعلل ةيسيئر ةدعاقك دودحلاو رورملاو ةطرشلاو شيجلا نم ةقباس رصانع ىلإ ايئاوشع
 نع هراشتنأ نم دازو ،ثيدحلا ميظنتلا ىلإ ةميدقلا داسفلا ملاعم لقن يف مهسأ امم ،ايكولس مÈ قوثوم ريغ مسق مهنمو ،ةثيدحلا

  .هراشتنال امامت ةيتاوم تناك فورظ يف ديلقتلاو ىودعلا قيرط
 

  هراشتنإ ةعسل داسفلل داضملا كرحتلا ةمءالم مدع
 ،هتلاح يف ام أوسأو ،راشتنالا اذه نييموكح ريغو نويموكح عيمجلا كردأو ،ةينمألاو ةيركسعلا تاسسؤملا يف داسفلا رشتنا دقل

 تاقورخلا لوصح يف ةرشابم تمهسأو ،ءادألا يف ابلس ترثأ ةرهاظ تp ىتح ،هتعسو بسانتي ال هتحفاكمل يراجلا كرحتلا نأ
 نمث ءاقل تاليهستلا ميدقتو .ذوفنلا لالغتساو ريوزتلاو سالتخالاو ةوشرلp لصتت يتلا كلت اعويش اهرثكأ ،اهل ذفانم نم ةينمألا
 تارقم يف فراعملاو ءpرقألل لعافلا دوجولا زيكرتو .رخآ ىلإ بصنم نم لقنلاو ةيقرتلا طباوض ىلع زواجتلاو .تاعونمملا ريرمتو
 لقنو .مهنيب اميف ةعفنملا لدابت تايلمع ليهستل ةددحم نكامأ يف ةبسانم ريغ رصانع عضوو .ةيدايقلا اهلصافمو ةزهجألاو رئاودلا
 .رخآلا ضعبلا نع اهبجحو ضعبلا ىلع نبناوقلاو طباوضلا قيبطتو .لاملا نم غلبم عفد ءاقل رخآ ىلإ ناكم نم نيبستنملاو طابضلا
 ضعب عم ةحيحص ريغ ةيعامتجإ تاقالع ةماقإو .ةصاخلا تابغرلاو فادهألا عم ضراعتت يتلا تارارقلاو رماوألا ضعب ءافخإو
 .ةصاخ ضارغأل م²ابجاو نم مهغيرفتو )ت�امحلاو قاوسلا( مهيبستنمل طابض لالغتساو .رئاودلا ضعب يف ةلماعلا ةيوسنلا رصانعلا
 رفس تازاوج حنمو .ةبساحلا تامولعم يف بعالتلاو تالجسلا يف ريوزتلاو .نوناقلا ىلع ازواجت ةيفيظولا تاجردلاو بترلا حنمو
 ةيسنجلا ةداهشو ةيندملا لاوحألا ةيوه حنمل تالماعم زاجنإو .نييقارعلا ريغل ىرخأ حنمو ،ةحيحص ريغ قئÞوب وأ ،طباوضلا جراخ
 بناجالا نيدفاولا ةماقإو لوخد طورش ىلع زواجتلاو ،ةيدودحلا ذفانملا يف نيرفاسملل تازاوجلا متخ مدعو ،طباوضلا جراخ ةيقارعلا

 قاروألا قيزمتو نئارقلاو ةلدألp بعالتلاو تادافالا رييغت كلذك .لوصألل افالخ برعلا نيميقملاو نيدفاولل ريباضأ حتفو ،قارعلا يف
 ةيغب نينطاوم ما²إ يف ينجتلp ةينمألا ت�رودلا ضعب مايقو .نينطاوملا عم حيحصلا ريغ لماعتلا يف بصنملا لالغتساو .ةيقيقحتلا
 نيب نم نيرخآ دنع اهيلع زيكرتلاو ءاقدصألاو براقألا نم ةبكترملا ءاطخألا نع فرطلا ضغو .ةنيعم غلابم ىلع مهنم لوصحلا
 يف ىندألا ت�وتسملا نم ةيلاملا ةيابجلاو .شيتفتلاو مهدلا تايلمع ءانثأ يف نينطاومل ىلحو ةيدقن لاومأ ىلع ءاليتسالاو .ءافعضلا
 نمو طباضلا نم اغلبم ىلعألا رمآلا ديريو رفخملا وأ ،ةرطيسلا يف دوجوملا يطرشلاو يدنجلا نم اغلبم طباضلا هيف ديري مئاد ىعسم
 ءافتكالا ججحب ام�²وتسم نم ىلعأ ىرخأ �ايحأو �ايحأ ةماعلا ةيريدملاو ةقرفلا ةدايق ىوتسم ىتح اذكهو ،هتصح ءاوللا رمآ ديري مث
 نيب ةقالعلا رصاوأ ءانبو .كوكشلا اهضعب بوشي دوقع نيمأتل ةدودحم تاعامجل ،دالبلا جراخ ةرركتملا تادافيإلاو .اهريغو يتاذلا
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 بناوجلا رابتعالp ذخألا نود ،يسايسلا ءامتنالاو ةبارقلاو ةعفنملا ساسأ ىلع ةلعافلا تاسسؤملاو رئاودلا نيبو ىلعألاو ىندألا
 ىلع لوصحلا هاجتp نيينعملا ىلع طغضلا ةيغب ادمع اهزاجنإ رخÙو ةيرادالا تالماعملا ضعب نادقف يف ببستلاو .ةيطبضلاو ةيفيظولا
 يف ةيتوبثلا قاروألاو طباوضلp ديقتلا مدعو .ةيدودحلا ذفانملا نم جراخلا ىلا دوقنو ةيودأو عئاضب بيرهتل دمعتملا لهاستلاو .نمث
 اعبت اهيلع زواجتلا وأ ،ةبساحملا رادقم يف ةالاغملاو عراشلا يف نيفلاخملا تابكرملا باحصأ زازتباو ،ةفلاخملا تارايسلا عم لماعتلا
 بتاكم باحصأ عم رورملا يبستنم قافتاو .للظم جاجز تاذو ليجست تاحول لمحت ال تابكرم ريس نع يضاغتلاو .عوفدملا نمثلل
 يف ةيلخادلا تاميلعت ىلع زواجتلاو .اهمامأ عونمملا تارايسلا فوقو نع رظنلا ضغل ةيراجتلا تالحملاو معاطملاو لقنلا تاكرشو
 نيتللا نيترايسلا نأ ىلإ ةراشالا ردجت انهو ،عنملا تاتيقوت لالخ دادغب عراوش يف رورملp )يروللا( ةريبكلا نحشلا تارايسل حامسلا
 اهرورم حومسملا ريغ لِمِحلا تارايس نم تناك 2009 لوليأ يف ةيلاملاو ةيجراخلا يترازو مامأ يمادلا ءاعبرألا ريجفت يف اتمدختسا
 قالطإ تايلمعو تادافإو قئÞو ريوزتو .طباوضلا جراخ قارعلا ىلإ بناجأ راوز لوخد ليهستو .ارصع ةعبارلا ةعاسلا دعب الإ

 ريخأتلاو .قيقحتلا يف نيمهتم يوذ ماحقإ ةلواحمو .قيقحتلا جئاتن ريوحت هاجتp لخدتلاو ،نيبولطم ىلا ةينمأ تامولعم ريبعتو ،حارس
 فراعملا ليضفتو .ريخأتلا تامارغ ضرف ليعفت مدع لثم دقاعتلا طورش ىلع زواجتلاو .ضبقلا ءاقلإو يرحتلا تايلمع يف يدمعلا
 جحلا لثم ةنيعم فورظ لالغتسا وأ ،لمعلا تاقايس يف ةمزأ قلخو .تادافيإلاو تارودلp ةكراشملا تايلمع يف عفدي نمو ءpرقألاو
Èبعالتلاو .نمث ءاقل تازاوجلا حنم فد pوب ةصاخلا تامولعملاو تالجسلÞاونوكي مل صاخشأل ةيسنجلا ةداهشو ةيسنجلا قئ 
 نيماحم عم قيسنتلاو .نيبستنملا نم ةمظنم وطس تpاصع ليكشتو .ةفلتخم مئارج باكترا يف ةطرشلا ةفص لالغتساو .نيرضاح
 ضعب نم ةءوفكلاو ةهيزنلا رصانعلا ضعبل يدمعلا داعبتسالاو .ةينوناقلا طباوضلا جراخ حارس قالطإ تايلمعل ةاضقلا ضعبو
 غلابم عفد ىلع مهرابجإ فدÈ ليقثلا يمارجإلا نزولا نم نيفوقوملا ضعب عم يرسقلا لماعتلاو .قيقحتلاو يرحتلا ماهمو زكارملا
 فيقوتلاو زجحلا طباوضب لالخإو .تاميلعتلا جراخ نيرطخ نيمهتمل تاهجاوم بيترتو .ةينوناقلا طباوضلا جراخ فيقوتلاو .ةنيعم
 تادعمو ةزهجأو تارايس" ةيمرج داومب ظافتحالاو .ةلاقن فتاوه ةزهجأ نيرطخلا نييباهرإلا نم نيفوقوملا ضعب كالتمإ دح لصي
 مدعو ،تارودلا جئاتنب قيقدتلا مدعو .داوملا كلت نع يضاغتلا هاجتp مهنع جرفملا ةمواسمل عوضوملا ضف دعب "تاغوصمو دوقنو
 امو ،تاقالعلا ةعيبطل اعبت رخآلا ضعبلا نع اهبجحو قارعلا جراخ ماهمب ضعبلا فيلكت راركتو .تادافيالا صخت ريراقتب ةبلاطملا
 قيرط نع ةينمأ تاكرشو دارفأل حالس ةزايحو لمح ت�وه حنمو .دافيإلا تاصصخم نم ةصح ىلع لوصحلاو اشر نم مدقي
  .تاميلعتلاو طباوضلا جراخ ةصاخلا تالاصتالا

pةرازو رئاود نيب ددرتي انهو ،لوبقلا طورش ىلع ازواجت ،ةطرشلاو ةيركسعلا تايلكلا ىلإ باستنالا تايلمع ليهست ىلإ ةفاضإل 
 ا²ارود دحأ يف ،ةطرشلا ةيلك يف لوبقلل بلاط يتئامو فلأل ةقفاوم َحنَم دق ديدجلا نمزلا يف مهل اريزو نأ الثم اهطابضو ةيلخادلا
 نيطيحملا ضعب ةعفنمو لخدت ىلإ دوعي لوقعملا ريغ هلوبق بولطملا ددعلا اذه نأ انيقيو ،طقف بلاط فلأل اهيف لوبقلا ددح يتلا
pكلذك .لوبقلا نم عونلا اذهل كرتشملا مساقلا وه نكي مل قحتسملا بلاطلا عم فطاعتلا نأ انيقيو ،هتارارق يف نورثؤي نيذلاو ،ريزول 
 يف اثيدح ةلكشملا ةعباسلا ةقرفلا دئاق عم لصح امك ،نيدسفمو فيقوتلا نم نييباهرإو نيرطخ نيمرجم بوره تايلمع ليهست

 راطم نجس اهرثإ ىلع عدوأو ،نيبستنملا بتاوار نم ةريبك غلابم سالتخإ ةمهتب ضبقلا هيلع يقلأ يذلا 2006 ماع رابنألا ةظفاحم
 ةلود ىلإ اروف اهرثإ ىلع رفاس ،ةيبرع سبالمب ةبوره ةيلمع بيترت مت ،هل هقيقش ةر�ز ءانثأ يفو ،عافدلا ةرازو هيلع فرشت يذلا ىنثملا
  .ديدجلا ماظنلل ضراعمك لمعلا يف عرشو ،قارعلل ةرواجم ةيبرع

 قطنملا اهبعوتسي الو لقعلا اهقدصي ال دودح ىلإ تازايتمالاو ةيفيظولا تاجردلاو بصانملا ءارشو نييعتلا تايلمع يف ةpاحملاو
 ،لبق نم اهتسراممب تم²أ وأ اهتسرام يتلا تاهجلا سفن نم ةيلاحلا ةرازولا يف اهثودح رركتو ةقباسلا ةارزولا ليكشت نpإ تثدح
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 ءpرهكلل اريزو هحيشرت لجأ نم هب لصتا ةزئاف ةلتك يف ةكرح سيئر نأ انيبم ةنسلا سأر ةليل يف َّيب لصتا قيدص اهليصافت ضعب لقن
 .هرازيتسا دعب فرصي رالود نييالم ةرشع ةميقب اكص هعيقوت ءاقل ،ةيلاحلا ةموكحلا يف

 ينعمج فورعم يسايس ىلع الصفم هتضرع ،هلوصح نم م�أ دعبو ينكل ،ةمدصلا ةدش نم هبعوتسأ مل امبرو ،ضرعلا قدصأ مل
 تفصُو ٍدح ىلإ ترثك يتلا ضورعلا هذه لثم قدصأ مل ينإ ،هعم يراوح يف اعابطنإ تيطعأو ،لاصتالا كلذ نم م�أ دعب راوح هعم
  :الئاق در هنكل ،مالعإلا لئاسو ضعب لبق نم يسايسلا رازابلp ةموكحلا ليكشت ةيلمع

 بصنم ىلإ نيحشرملا دحأ يرقم ىلإ رضح ذإ ،هيلع دهاش �أو يروضحب ىرج دق هنم ابيرق وأ ،هلثم نأل ىرج امل قدص ،ال
 دييأتلا دشح حشرملا اذه لواحي هتلوج يفو ،ءارزولا سيئر ديسلا نم ةلاكولp هريديو ارغاش لاز ام بصنملاو )ط( ديسلا وه يرازو
 هنم بلط هتلباقم دنعو ،ةديج هب ةقالع ينطبرت هذف� ةكرح سيئر خأ عم هل ءاقل بيترت متو ،ىرخألا لتكلا لبق نم هحيشرتل
 نود طرشلا اذه ىلع قفاو دقو ،دييأتلا حنمل طرشك ،اهحنمب ةينعم ةرازولا نأ فورعم ،ليصفتلp اهركذ ةددحم ةلواقم ىلع لوصحلا
 رركتو ،مويلا سفن يف ةيوس ابهذ العفو ،رمألp ينعملا يخأ ةلباقم انيلعو ،كحيشرت معدن فوس بيط خألا لاق اهدنع ،شاقن
 مهقافتا اومتخ امدنع ةينطولا ةمهملا هذه قيقحت يف هللا ىلع لاكتالا اضيأ رركتو ،ةوقب حيشرتلا دييÙ ىلع ةقفاوملا ترركتو ،طرشلا
  .ةحتافلا ةروس ةءارقب

            
  ينمألا بناجلا ىلع داسفلا تاساكعنإ

 تحبصأ يلاحلا نمزلا يف ادح تلصو ،ت�وتسملا ةفاك ىلعو قارعلا مومع يف ترشتنأ يتلا ،ةيعامتجالا ةفآلا هذه داسفلا نإ
 بناوج نم ينطولا نمألp ديكأ لالخإو ،ءانبلا ةداعإ ةيلمعل لعاف ريخÙو ،ةيسايسلا ةيلمعلا مومعل ملاعملا حضاو هيوشت لماع هيف
 ةبولطملا يه تسيل ةحلسأ ءارشل دقاعتلا ىلع ةمواسملا ىلإ هبحاصل لا±ا حسف الثم دسافلا يدايقلا ريمضلا فعض نأ ذإ ةدع
 اهددس نم عفدتس ،ةمخض ةيلام غلابم ءاقل بصنم ىـلع لوصحلل لا±ا حـسفو .مصخلا ةحلسأ ىلع قوفتلا نمؤت الو ،ايلمع
 ضورفملا نم ناك ام تابجاو يف مهماحقإ وأ ،نيبستنملا توم باسح ىلع اليصحت ناك نإو اهليصحتل يعسلا ىلإ ارمآ وأ ادئاق
 افيعض ينعملا لعجتس ةيلاملا وأ ،ةيسايسلا ةعفنملا ىلع سسؤت اهجراخ نم ىرخأ تاءالوب ةلودلل ءالولا لادبتسإو .اهيف مهماحقإ
 نأ دعب ،تايفاملاو ةيرابختسألا تاهجلا وأ ،تاعامجلاو لودلا نم ءاوس يقارعلا عمت±ا ريمدت نوديري نيذلا كئلوأ تاهجوت مامأ
  .تالاحلاو فقاوملا ضعب يف هنطو حلاص ريغل ازاحنم هعضت

 انهاو هلعجتو ،رمآلا/دئاقلا ريخألا فعضتس ىلعألل ةوóأ وأ اشر ىندألا ميدقت ساسأ ىلع ىندألاو ىلعألا نيب ةقالع نيوكت نإو
 نم دضلp هيف نونوكي يسفن عضو يف نيرخآلا لعجتو ،اهعون ناك امهم ةيلاتق ماهمب ةفيلكت ةلأسم يف كلذكو ،ىندألا ةبساحم مامأ
 ماهفتسالا تامالعو مهعقاوم يف نيرمآلا/ةداقلا ءاقب نإ امك .نيبستنملا مومع ىلع اهريثÙ ةيلباقل ةدقاف ةدايقلا لعجتو ،رمآلا كلذ
pمامتهالا نع مهدعبي ماودلا ىلع قلق هيف مهل اعضو لكشيس مهلوح نم داسفل pفوخ هيفو ،بجاول pمهمايق نود لوحي رارمتس 
 مهريخست ديرت يتلا ةينيدلا وأ ،ةيبزحلا ةيصخشلا ناضحأ يف ءامترالا ىلإ عفدي ةرطيسلاو ةدايقلا يف فعض كلذكو ،نيفلاخملا ةبساحمب
  .ةصاخلا ضارغألل وأ ،ةسايسلا ضارغأل

 يونعملا ةزهجألا هذه عضو يف ترثأ ا�إف اهلوصح رارمتسأو ةينمألا قورخلا لوصحب قلعتي اميف ا²اريثÙ ىلإ ةفاضإلp ةلثمأ هذه
 :اهنيب اضيأ ةينمألا قورخلا لوصح لماوع دنع بصت ةرشابم تاريثÙ ،بسانملا تقولا يف ةيزهاجلا يأ ينفلاو يرادالاو
 .نيبستنملا ليهÙ ةداعإو ءانبلا يف اهعيراشمل ،ةيركسعلاو ةينمألا تاسسؤملاو ةزهجألا مامتإ مدع .1
  .نيبسانملا ناكملاو نامزلp ماهملل حيحصلا ذيفنتلا نود ةلوليحلا .2
 . ءادألا ىوتسم فعضي امبو .يفيظولا مازتلالاو يركسعلا طابضنالا ةلاح بارطضإو بيستلا .3
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   .فعضلp ةيعفادلا بيصت يتلا ،ةحيحصلا ةيعامتجالا ميقلل ةفلاخم لمع ريياعمو ميهافم نيوكت .4
 يف ةفزاجملل هجوتلا نم دحتو ،بولطم وه امك ةبعصلا ماهملا ضعب ذيفنت رخؤت ،ةزهجألpو سفنلp ةقثلا للقت ،ةئطاخ تاسرامم .5

  .ذيفنتلا ةيلمع
 سكعني ،هفورظو هحلاصمل ابسانم هاري امب  لك ،لمعلل هجوتلا ىلإ نيبستنملا نم ضعبلا عفدي ،ةسسؤملا ىلإ ءامتنالا ةيلمعب لالخإلا .6

  .تابجاولا ذيفنت يف ةبولطملا ةعامجلا حور ىلع ،ابلس
 ةيحانلا نم عراشلا طبض ىلع ابلس سكعني امبو ،عراشلا يف م²روص هيوشتو ،يطرشلاو نمألا لجرو يركسعلا ةميق نم لالقالا .7

  .ةينمألا
 .فعاضم دهج لذبب الإ البقتسم بعصتسو ،نهارلا تقولا يف اهيلع ةرطيسلا بعصي نوناقلل ،يدمعلا قرخلا نم ةلاح نيوكت .8
 بولسأ يفو ،ةرطيسلاو نمألا طبض يف اهفقاومو ةزهجألا ةسايس يف رثؤت ،نوناقلا قوف نوكت نأل هجتت ةيليفط ىوق زكارم نيوكت .9

  .اهيبستنمل ةضورفملا ا²رادإ
 يف ببستي امم ،لمعلا ةهج ىلا مث نمو نطولل ضورفملا ءالولا باسح ىلع ،يقطانملاو يفئاطلاو يرئاشعلا ءالولا ةلاح زيزعت .10

  .ذيفنتلا لبسو ةماعلا تاقالعلاو يعامتجالا طبضلا يف عدصت قلخ
 اهدوجو بصي ،ةرشابم ريغ تاريثÙ اضيأ اهلو ،هالعأ يف نيبم امكو هتاقورخو نمألا ىلع ةرشابم تاريثÙ داسفلا ةرهاظل نإ

 :اهمهأ نم اهرارمتساو ينمألا قرخلا ةلاح ثادحإ يف اضيأ اهلوصح مهسي وأ سوململا
 بولطملا معدلا صرف نم للق يذلا رمألا ،ىرخألا ةلودلا تاسسؤم عم مهرئاودو نمألا لاجرو نييركسعلا ةقالع فاعضإ .1

 .اهعيراشمل
  .ةرطيسلاو نمألا يف ا²اهجوت ةفلاخمل  ليملا داز ،يعمجلا لقعلا يف ا²روص هيوشتو ،ةزهجألا هذه ةيلعافو ءادÇ ةقثلا ةلق .2
 يقارعلا عراشلا طابضنأ يفو نيبستنملا ءادأ يف ابلس ترثأ ،تاونس ةدعل داسفلا ىلع ةرطيسلا نم سئايلا مالستسالا ةلاح يشفت .3

 يف ينمألا لمعلا اهبلطتي يتلا ةبعصلا فقاوملا يف لدابتملا دانسإلاو ،ةدعاسملاو لفاكتلا فعضأو ةموكحلاو ةلودلا هاجتا هلعف دودرو
 .نايحألا نم ريثك

 ابلس رثأ ،لاجم نم رثكأ يفو صاخ هجو ىلع ةموكحلاو ماع لكشب ةلودلا هب برض احالس ،داسفلا ةلاح نم مصخلا ةدافتسإ .4
 باهرالا ةبراحم يف اهعم فوقولل هعفدت نأ نكمي ةيسايسلا اهتليكشت جراخ نم روهمجلا عم ةديج ةقالع نيوكت يف ا²اهجوت ىلع
   .فاك لكشب

 تناك هالعأ يف ةروكذملا دسافلا كولسلا عاونأ كلذكو ،داسفلل ةرشابملا ريغو ةرشابملا رÞآلا عيمج نأ ىلإ ةراشالا ردجت انهو
 ،اهراركت لق دق اهنم عاونأو ،تفخ دق اهضعب ةدح نإ الإ ،2007 ماع ةيا� ىلإو 2003 ماوعألا نيب سوملم لكشب ةحضاو
 ةموكحلا تاردق يف مدقتلا ضعبو ،ةطباضلا ةزهجألا ءادأ يف نسحتلا ضعب لصح امدنع ماعلا كلذ دعب ىفتخا دق اهنم ليلقلا امبرو
 اداسف رثكألا تاعمت±ا نيب نم قارعلا نوكي نÇ عفد ،ارثؤمو ادوجوم لاز ام بلاغلا اهضعب نإف كلذ عمو ،ةرطيسلاو ةرادإلا يف
   .حيسفلا ملاعلا اذه يف
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 ةينوناقلا لماوعلا
 

 ضعب يف تاءانئتسالا ضعب عم ،2003 ماع ىتح ةلودلا سيسÙ ذنم ماتلا لالقتسالp فصوي مل قارعلا يف ءاضقلا نإ
 لماع هب ةيرادإلاو ةينمألا اهلصافم وأ ،ةموكحلا نيعتست نأ ،نيدفارلا دالب يف عئاشلا نم هنإ ذإ ،يكلملا دهعلا نpإ تاموكحلا

 ثعبلا بزح وه ةناعتسالل ةادأ همدختسأ نم رثكأ نكل ،ةيرسق ينمأ طبض ةليسوو ،موصخلا ميجحتل الاجمو ،يسايس ةحازإو طغض
  .1979 ماع دعب نيسح مادص اÈ مكح يتلا ةرتفلا ةصاخ ،2003 ـ 1968 ماع نم قباسلا نمزلا يف

 ةماعلا نمألا يف ةاضق كانهف ،ةيرابختسالاو ةينمألا ةموظنملا نم ًءزج هلصافم ضعب لعجو هسيست يف ىلوألا هتوطخ أدب ذإ
 مهتيشخ نم رثكأ اهنم نوفاخيو ةرادإلا رماوp نورمتÛ ،صاخلا نمألاو تارباخملا يف كلذكو ،ةيركسعلا تارابختسالا يف نورخآو
 نيماحملا ىتح ،ةينعملا ةيقيقحتلا ناجللاو تائيهلا نم دعت يتلا ،قيقحتلا جئاتنو تادافإلا ىلع ةقداصملا م²ابجاو ،نوناقلا ىلع زواجتلا
  .هثيعبتو يقارعلا ءاضقلا ةروص هيوشت يف ببست رمألا ،نيدمتعملا نييبزحلا نيب نم مه رئاودلا كلتل ةصاخلا مكاحملا مهبلجت نيذلا

 ةمهتب ضبقلا هيلع يقلأ امدنع هنأ يوادهملا دعس ديسلا نامزلا كلذ يف مادعالp نيموكحملا نييسايسلا دحأ ركذ ددصلا اذÈو
 ةيريدم يف ةصاخلا ةمكحملا هل تبدتنأ ةمكاحملا ءانثأ يفو ،يضاملا نرقلا تانينامث فصتنم يعويشلا بزحلا حلاصل بابشلا ضعب ميظنت
 .ىلوألا اهتسلج يف هدوجوب أجافتو هب قتلي مل ،ايماحم ةماعلا نمألا

 لقنو ،ىلوألا يأ ةسلحلا كلت سفن يف مادعالp هيلع مكحف ،مر±p هلكومل ٍفصوب يماحملا اذه همتخ ينيتورلا هعافد ميدقت دنعو
 ،هتقو يف ردص ماع وفع ةقنشملا لبح نم هصلخ ىتح ذيفنتلا مويل اراظتنأ ،بيرغ وبأ يف ةصاخلا ماكحألا نجس ىلإ اهنم ةرشابم
  .اذه انموي ىتح يماحملا كلذ ركذتي اهدعب ّيقبو

 ام نييقارعلا وأ ىلوألا ةنسلا ةرتف يف ناكيرمأ ،ديدجلا نمزلا يف رييغتلا لهأ ت�ولوأ نم ناك هلالقتسأو ءاضقلا عم لماعتلا نإ
 لعف درك هلالقتسp ةالاغملاو لب ،امامت القتسم هلعج ىلإ ةيادبلا يف يعسلا ثيح ،قباسلا هعقاو نم ضيقنلا ىلع ناك الماعت هدعب
 لك ريست يذلا ،يطارقميدلا ماظنلا يف ةمهم ةلأسم ةينهملاو لالقتسألا نإو ةصاخ ،يضاملا يف هزايحنp ةالاغملا كلت ىلع يوق
 نكمي ال ايلمع لالقتسالا نكل ،ناسنالا قوقحو ةلادعلاو ةهازنلا نامضل ،ةددحم نيناوقو طباوضب يويحلا وحنلا اذه ىلع هتاعمتجم
 ماعلا عضولا ت�رجم نع لاصفنالا وأ ،ةلزعلا ينعي الو ،صوصخلا هجو ىلع ةيقرشلا تاعمت±ا يف ايفرح وأ ،اقلطم نوكي نأ
 هئاضعأ نم ةلقلا عضو يذلا ،يلاحلا يقارعلا ءاضقلا يف لصاح وه امك ،اهعم لعافتلا تابلطتمو ةماعلا ةفاقثلاو ةدئاسلا فورظلاو
 اصرح ،يراـجلا نوناقلا تادرفمب ايفرح نيكسمتملاو يرجي امب نيلابملا ريغو لب ،يرجي ام ىلع نيجرفتملا عقومب ةجرح فقاوم يف مهسفنأ
 ةرثع رجح م�أ ىلع تارابختسالاو نمألا يف نيينعملا نم نيمهتم مهنم مسق تp ىتح ،ةقلطملا ةيلالقتسالا ىلـع ةظفاحملا يف مهنم
 تبلا بولطمو ،داتعملا يف مهيلإ لسرت يتلا �اضقلا نم ريثك عم لماعتلا يـف مهسسحت طرف نـم باهرإلا ةحفاكم يف مهدهج مامأ
 .ةرقتسملا ريغ فورظلا اهيضتقت ام ةداع ،مسحو ةعرسب اهيف

 نمألا لجرو رمآلاو يرادإلا اÈ زيمتي يتلا ةغلابملا نم ولخي ال هنإ فصنملا رظانلا دجي ةيقطنملا ةيوازلا نم هيلإ رظنلا دنع ما²إ هنإ
 دهعلا نم ثوروملا ينمألا لمعلا تامس دحأك ،ريغلا ىلع ءاطخألا قيلعت تالواحم نع دعتبي الو ،رارقتسالا مدعو رتوتلا فورظ يف
 اهيف دجت ال ،صخش ىلع مادعإلا مكح رادصÊ اهيف رمÛ ةروثلا ةمكحم ىلإ قرو ةصاصق لسري ةلودلا سيئر هيف ناك يذلا قباسلا
 وه موقي ،ةروثلاو بزحلل نوداعم م�أ دقتعت صاخشÇ مئاوق هل لسرت ةماعلا نمألا ةيريدم هيف تناكو ،ذيفنتلا ىوس دب نم ةمكحملا
  .ةيعامج رباقم يف نونفديو نومدعيف ،ةمكاحم نود مهمادعإ ريشأتب هبناج نم
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 ةيناديملا لماعتلا جئاتن ضعب هرشؤت ،ديدجلا نمزلا اذه يفو ءاضقلا اذه لاح عقاو يف ةدوجوم هليصافت ضعب ما²ا وهف كلذ عمو
 ايساسأ افرط "نمألا لاجر " مهرظن تاهجو نع اريبعت انه اهضرعن ،نمألا عوضومب قلعتي امل هلمع بناوج ضعب يف ةحيحصلا ريغ
 :اهمهأ وأ ،اهنيب نم ءاضقلا نع مهلخاد يف ىواكش ةغيصب وأ ،باهرإلا ىلع برحلا يف
  ةقلطملا قيبطتلا ةيفرح .1

 لعفب نومهتم ةاضقلا ىلع ضرعي امدنع ذإ ،ما²الا تالاح نيب قيرفتلا نود نيمهتملا ىلع ةدوجوملا نيناوقلا قيبطت ىلإ يعسلا
 قالط ةلاح نيب لاثملا ليبس ىلع اهيف يواسي ةقيرطب تابثالا دوهش نم اددع يضاقلا بلطي ،ةريطخ ةميرج باكتراو باهرالا

 لكشت نأ نكمي قارعلا عضو يفو ا�إ الإ ،ةدئاسلا ةدعاقلا يه ءاضقلا ريياعم نمض تناك نإو هذهو ،رسج ريجفت ةلواحمو ،ةديس
 .نايحألا ضعب يف مرجلp نيسبلتم اوناك نإو ،مهضعب حارس قلطي نيذلا ،نيمر±او نييباهرإلا ةحلصمب بصي اهدوجو تp ةرغث

  يفيوستلا ليجأتلا .2
 عمت±ا فيظنت يعاسم يف ساسألا رجحلا دعت ،ةينوناق ةيلآك ةمكاحملا ءارجإ مث نمو ،يضاقلا نم ما²الا هيجوتو ضبقلا ءاقلإ نإ

 ليجأتلا رثك ظحالي انهو ،فارحنالا ىلع دعاست فورظ يف مهفارحنإ نود ،نيرخآلا عدر ةيلمعل ساسألاو ،نييباهرإلاو نيمر±ا نم
 تاهجب نيطبترملاو نيفرتحملا نيمر±ا ضعبل لا±ا يطعي يذلا فيوستلا نم عون هنÇ نمألا لاجر لبق نم داقتعالا دح �اضقلا ضعبل

 لماوع ضعب نأ نم مغرلا ىلع ،ةحاتملا لئاسولا ىتشب ما²الا صفق نم جورخلاو كرحتلا وأ ،برهلا ىلا نييباهرإو ةيبنجأ ةيتارباخم
  .قيقدتلاو ةلدألا بلط نم ديزملا ىلإ اهتجاحو ،ءاضقلا ىلع ةحورطملا �اضقلا رثكب قلعتت ليجأتلا

 ةباجتسالا ءطب .3
 ةعرسلp مهميرجتل ةسوملم ةلدأ رفوتت ،باهرإ مئارج باكترÊ نيمهتم ىلع ضبقلا ءاقلإ تابلطل ،ةاضقلا ضعب ةباجتسا مدع  
 بسحو اهدحو دادغب يف ةلاحلا هذه نإ ىتح ،ةيباهرإلا لامعألا نم ديزمب مايقلل م²ايناكمإ نم دحت وأ ،مهرارف نود لوحت يتلا
 يف ةهج ىلعÇ ةناعتسالا ىلا ةرئادلا هذه تهجوت ا²روطخو ا²رثك نمو ،تائم ةدع اهددع زواجت دق ،ةينعملا رئاودلا دحأ تاهيونت
 ىواكشلا هذه نكل ،اينوناق ضبقلا ءاقلإ تايلمعل عيرسلا ذيفنتلا نيمأتل "ءارزولا سيئر ،ةحلسملا تاوقلل ماعلا دئاقلا" ةيقارعلا ةلودلا
 ريغ رئاودلا كلت نم يتÙ يتلا ضبقلا ءاقلإ تابلط نم ديدعلا نأ نم ةاضق ىواكش اهلباقت تارابختسالاو نمألا يبستنم نم
 .بولطملا رمألا رادصÊ يضاقلا مزلت يتلا ةيلوصألا ةينوناقلا ةلدألp ةعوفشم
 ةيعامتجالا ضارمألا تاذب ةباصإلا .4

 ذنم ،ئطاخ سيسم هضعب ٌليهÙ ،مئاقلا هماظن عوبر يف اولهÙو هيف اوأشن ،عمت±ا اذه دارفأ نيب نم مه قارعلا يف ةاضقلا نإ
 لقتنأو ،مكاحملا تاعاقو ةصاخلا ةاضقلا فرغ نم مسق ىلإ لوصولا دح ،داسفلا هبناوج ضعب يف رشتنأ ،دوقع ةعبرألا ىلع ديزي ام
 اهنم حضاولا ناك ذفانم يف ،نيلخادلا نم مهريغ عم ةحوتفملا هتpاوب مهضعب لخد ىتح ،دوقعلا هذه يف رخآ ىلا نمز نم مه�إو
 قالطإل فاطتخالاو لتقلp ديدهتلل عوضخلاو ،ءيرب رخآل ما²أ هيجوت وأ ،نادم مهتم ةئربتل �ادهو ٍواشرك ةيلام غلابم ميدقت
 �اضق ريصم ديدحت يف تاريثأتلل عوضخلاو ،يسايسلاو يفئاطلا زايحنإلل يعسلاو ،تادافالا ريوحتو فيرحتل ةليسو سنجلاو ،حارسلا
  .نيمهتمو

 خركلا /دادغب يف ةيركسعلا ةمكحملا هيلع تمكح يذلاو فجنلا يف ةيركسعلا ةمكحملا سأري يذلا يضاقلا عم لصح امك
 نم ) 308 ( ةداملا قـفو رهشأ ةثالثو ةنس ةدمل ديدشلا سبحلp 27/12/2010 يف 2034/2010 مقرملا اهرارقب
 بتكم هطبض نأ دعب فرشلp ةلخم هتميرج رابتعاو شيجلا نم هدرط عم لدعملا 1969 ةنسل 111 مقر تpوقعلا نوناق
 خيراتب ةيناويدلا ةظفاحم يف ،ازازتبا ربخملا نم هبلط دق ناك ةوشر غلبم هملستب ًاسبلتم ةهازنلا ةئيه ىلإ عباتلا فجنلا تاقيقحت
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 يف مرو دوجوو ةيردص ةحبذب هتباصإ ببسب ءاج دق اذه ففخملا اهمكح نأ تنيب دق ةمكحملا نأ املع .12/6/2010
  .)32( ةيضقلا يف اهزربأ ةيبط ريراقت بسح غامدلا

 اهيف رشتني يتلا تارازولا نيب نم لدعلا ةرازو نأ 2010 ماع يناثلا نوناك رهشل ا²رشن يف ةهازنلا ةئيه تنيب هاجتالا سفنبو
 عمو .اهرئاود يف يلامو يرادإ داسف ةيضق 752 يف ققحت هترازو نأ ةلاكو لدعلا ريزو ديسلا رهشلا اذه يف نيبو ،داسفلا نم ريثك
 هريغ نع لاقي اّمع اريثك لقي بناجلا اذه يف هنع لاقي ام نأ عئاقولا نيبت هطيحم يف داسفلا ت�رجمو ءاضقلا نع ليق امهمو كلذ
 نيينمأو نييسايس نع اهلوادت متي يتلا كلت نع اريثك لقت ةاضقلا ضعب نع اهلوادت متي يتلا مهتلا نأ اضيأ نيبتو ،تاعاطقلا نم
  .نييراداو

 حضاو للخ نم يناع يذلا عيرشتلا لاجم يف رخآ روصق ىلإ مهكولس يف ةاضقلا زواجتت ينوناقلا بناجلا يف روصقلا هجوأ نإ
 تمدق يتلا ،نيناوقلا يف تبلا مدع لالخ نم نيعرشملا يأ ناملربلا ا²اعبت لمحتي ،عيرشتلا ةيلمع يف ريخأتلا وأ ،ؤكلتلا يف لثمتي
 ةيعرشلا جراخ لمعلp ةزهجألا كلت ىلإ ما²الا هيجوت ىوتسم ىلإ مهضعب دنع لصت ججحب ،يرابختسالاو ينمألا لمعلا ميظنتل مهيلا
 ةينمألا تاقورخلا نم دحلاو ،رارقتسالا حلاص يف بصي يذلا اهلمع ليهستو اهمعد ىلإ هتجاحو دلبلا فورظ مهفت نود ،ةينوناقلا
 .ةكلهملا

 اÈ تبي مل ىرخأ نيناوق كلذكو ،تاونـس عبرأل ناملربلا يف نكر يذلا ،يرابختسالا ضيوفتلp صاخلا نوناقلا لاح وـه امك
 نم ةاخوتملا ةياغلp لخي امب ةينهملا ةفاضإلاو فذحلا ةلواحمو نيناوقلا ليصافتب لخدتلا يف ةالاغملاو ،2010 ماع هترود ءاهتنا ىتح
 يركسعلا لمعلا ةعيبطب لهجلا نإ ذإ ،تقولا تاذ يف ةيسايسو ةيفرعم ةلكشم ،يقارعلا ناملربلا يف ةلكشملا نإ .نوناقلا عيرشت
 ،اهماهم يذفنم معدتو ،اهدوجو يمحتو اهلمع مظنت يتلا نيناوقلا عيرشت نود لاح ،نييناملربلا ضعب ىدل ،يرابختسالاو ينمألاو
 ذخألا نود يصصاحم يسايس ساسأ ىلع الثم اهئاضعأ ضعب ريتخأ دق نيتقباسلا نيترودلل ناملربلا يف عافدلاو نمألا ةنجل نإ ىتح
pباكترأ ىلإ نييناملربلا ضعب عفد ناملربلا ةبق لخاد يسايسلا رحانتلا نإو ،عيضاوملا هذه لثم يف ةينهملا ةفرعملاو ليهأتلا رابتعال 
 امعد ينعي ،ةددحم ةينازيم قالطإ وأ ،نيعم زاهجل ام نوناق  عيرشت نأ نودقتعي تpاسحب عيرشتلا نود ةلوليحلا يأ ،هسفن لعفلا
  .ةينمألا تاقورخلا ةرغث عيسوت يف رشابم ريغ لكشب ولو مهسأ يدض كولس اهتلصحمو ،مكاحلا بزحلاو ةلتكلا وأ ،ةمئاقلا ةموكحلل

 هجو ىلع مادعإلp ةصاخلا ماكحألا ضعبل ينوناقلا ذيفنتلا بناوج يف ةيئارجإ ةقاعإ اهيلإ فاضي ،ةيعيرشت ةقاعإ ةلأسم ا�إ
 قيدصتلا يف رخÙ دق هنأ هنع لجُس سل±ا اذهو ،ةسýرلا سلجم ةقداصمب نوهرم ةيروتسدلا ةيحانلا نم اهذيفنت نأ ذإ ،صوصخلا
 موي تدقع يتلا ناملربلا ةسلج يف بيدألا يلع ديسلا يقارعلا ناملربلا وضع هدكأ ام اذهو ،ىرخأ �ايحأ قداصي مل وأ ،�ايحأ

 ةئيه لبق نم مهماكحأ ىلع قيدصتلا يرجي مل مادعإلp موكحم 300 نم رثكأ نأ اهونم ةيقارعلا ةانق اهتثبو 24/11/2010
  .ةسýرلا

 ءاقبإ ينعي ،كلذ يضتقت ينمأ بارطضإ فورظو ،مادعالp مكحلا زيجي ماظن لظ يف قيدصتلp ريخأتلا وأ ،قيدصتلا مدع نإ
 نيجراخلا دحأ دكأ هددصب .لخادلا نم مهلامعأ ضعب نوريديو ريغلا ىلإ مهمومس نوثبي ،نوجسلا لخاد نيرطخ نيمرجمو نييباهرإ
 نيموكحملا نيرطخلا ءانجسلاو نيزجتحملا نأ كاذنآ هتاعاطق ضعب وأ ،نجسلا افصاو 2008 ماع دادغب يف بيرغ وبأ نجس نم
 يف نويع مهلو ،ناكم لك يف نودوجوم م�Ç رعشت كنإ ىتح ةعرسب نوكرحتي ،نيبعرم نيفرطتملا نييمالسإلا نم باهرإ �اضق ىلع
 نودقعي ،نوناجسلا كلذكو ،نولوؤسملا مهرش ىدافتيو ،نوموكحملا مهفاخي ،مهطيحم يف ةوق نولكشي  مهو ،ةعاقو ربنع لك
 مهل ةحراج ةحلسأ نوعنصي ،نيموكحملا يقp عمسمو ىأرم ىلعو ةالصلا دعب ام ءاعدلاو ،ةالصلل عمجتلا ةغيصب انلع م²اعامتجإ
 اليل ا�ومدختسيل ةبيرغ ةقيرطب ا�وفخيو ىرخأ �ايحأ ةيجاجزلا ىتحو ةيندعملا يناوألا نمو �ايحأ اهيلع نوماني يتلا ةرسألا ديدح نم
 ةيحضلا ىلع عيرسلا يعامجلا ضاضقنالا ةقيرطب ،مونلا يف اوقرغتسا دق عيمجلا نوكي امدنع هتبقاعم نوديري نم حبذ وأ ،حرج يف
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 اذإ اميف ،مهنم دحأ ىلع فرعتلل يفكي ام تقولا نم كلمي ال ةيحضلا بنجب دقارلا نإ ىتح ،مالظلا طسو نوكرحتي حابشأ م�أكو
 فوقولا نولواحي وأ ،م�ودقتني نيذلا نيجاسملا يقp مهديد² يف نودامتي م�إ ،اهكلتمي ال بلاغلا يف وهو كلذ ىلع ةأرجلا كلتما
pنوحوي م�أل ،مهدض ىوكشلا ميدقت نم ةدئاف ال ،نايحألا ضعب يف نجسلا جراخ ىلإ دتمت ةأرجب ا�وذفنيو ،مهلامعأ نم دضل 
 ام اولمكيل ةحاتم ةليسو ةيÇ هجراخ ىلإ نجسلا نم برهلا ةلواحم نع نوفكي الو ،ةنجلا ىلإ اقيرط توملا نولجعتسي م�أ عيمجلل
 تاوقلل عضاخلا ءزجلا نم تلصح يتلا كلت اهنم ةحجانلا تالواحملا رخآ تناك ،تارم ةدع ةلواحملا نورركي ،نومقتنيو هوأدب
 نويركسع اهددصب لاق ،ةدعاقلا ميظنت يف نييدايق نييباهرإ ةعبرأل 8/9/2010 يف "ربورك" راطملا برق يقارع نجس يف ةيكيرمألا
 مويلا نم رخأتم تقو يف برهلا نولواحي نيرخآ نيزجتحمب كاسمالا دعب ةينمأ ةلمح ءانثأ يف مÈوره اوفشتكأ م�أ نويكيرمأ
  .)33(روكذملا

 رابتعا ىلع ،عمت±ا يف بولطملا يسفنلا عدرلا لوصح نود ةلوليحلا اضيأ ينعي ذيفنت نود ةليوط ةرتفل نيموكحملا ءاقبإ نإ امك
 اديعب مهعفدت ،نيرخآلا ىدل ةعدار راكفأ نيوكتو ،لثام رطخ نم صلختلا ىلع عمت±ا نيعي ماكحألا هذه لثمل عيرسلا ذيفنتلا نأ
  .ينمألا قرخلاو باهرالا لعف باكترا نع

 تاهجلا ىلع ريثأتلل ةيعرشلا ريغ اهنيب ةحاتملا لئاسولا لكب ،كرحتلا يف نينادملل احاتم اتقو هبناج نم ريخأتلا ينعي كلذك
 دهجو ،ةينمألا قورخلا لاجم يف ةديدج تارغث لوصح ايلمع ينعيو ،مهحارس قالطإل ايعس مهعم قيقحتلا وأ ،مهئاويÊ ةينعملا
 ىقبي اذكهو .اهنع ىنغ يف يه "ةينمألا قورخلا" اهثودح نود ةلوليحلل حاتملا ينمألا دهجلا ةردق قوفت ةدوجوملا دوهجلا ىلع فاضم
 سيئر عيقوت نأ اهنم بلاغلا ،ةدع بابسأل هثودح ريخÙ وأ ،قيدصتلا مدعب ةيروهمجلا ةسýر اهتقلغأ ،ةرئاد يف العاف عوضوملا
 بنجتب ايقالخأ همزلأ ،اهيف وضع وه يتلا ةيلودلا ةيكارتشالا يف مادعإلا ةبوقع ءاغلإ ةقيثو ىلع ينابلاط لالج ديسلا ،ةيروهمجلا
 لصو ،ملاعملا حضاو اهعوضوم يف سييستلا نأ اهنمو .اهلاجم يف تبكترا يتلا ةميرجلا عفاود تناك �أ مادعإ ماكحأ ىلع ،قيدصتلا

  .ء�ربأ ةلودلا نم دضلp حالسلا لمح بابسأل نيموكحملا نم ضعبلا نأ ىلإ ،سيئرلا باون دحأ هيونت دح
 ةيباختنالا ةموكحلا ةلتك سفن نم بازحأ نأ ىلإ 2006 ماع ةيادب ،اهماهمل ةموكحلا ملتست ذنم عاش اروصت كانه نإ مث

 نأ يف اهنم ةبغر ،اهعفرب ماهسإلل ةدعتسم ريغ يهف كلذ لعفت مل اذإو ،ةموكحلا قيرط يف ليقارعلا عضت تتp "ينطولا فالتئالا"
 حضتي تp كولس اذهو ،بازحألا كلت نع داعتبالا ينعي هنم برقتلاو ،اهسيئر ىلإ بخانلا برقت يتلا تاحاجنلا ةموكحلا ققحت ال
 مادعإ ىلع قيدصتلا لعج عارص تاصاهرإ نع هلخاد يف ربعي ،2010 ماعل ةيناملربلا تpاختنالا دعوم نم بارتقالا مت املك رثكأ
 قرخلا نم ديزمل قيرطلا ديهمتو ،ءانبلا ةيلمعل ٍمده لوعم ،يلاحلا اهعضوب ةسايسلا لعجو .ةيسايس ةلأسم يقارعلا بعشلا لتق نم
  .اهتمق ىلعأ نونوكي ال يتلا ةموكحلا مسج يف حورج حتفب رارمتسالا ىلع سسأتت ةفسلف عويشب تقولا تاذ يف مهسأو .ينمألا

 ءوجللا نم دحلا ىلإ ةيرشبلا تاعمت±ا تهجتأ ،ناسنإلل ةيساق ةبوقع لاحلا عقاو يف هنإ ،مادعإلp قلعتي اميف لوقلا ةصالخو
 نأ دب ال كلذك يهو ،دبؤملا نجسلp اهتلدبتساو ةذفانلا اهنيناوق نم ةبوقع اهتغلأ اهنم ديدعلا نأ ىتح ،حالصإو عدر ةليسو اهيلإ

 بارطضالا تقو يف اهلوصح نكل ،ايناسنإو ايميق ةيملاعلا تاعمت±ا يقp نم ابيرق نوكي نأ ضرتفي يذلا يلبقتسملا قارعلا يف لصحت
 نود اهراشتنأ نم دحلا نكمي ال ،ةلحرملا هذه لالخ يقارعلا عمت±ا يف ترشتسا يتلا ةميرجلا نأل ،ايلمع نوكي نأ نكمي ال نهارلا
   .مادعإلا ماكحأ ضعب هنيب ،يوق عدار دوجو
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 يحيلستلا لماعلا
 

 ىلعو ،ةيقارعلا ةينمألاو ةيركسعلا تاوقلا كرحت ىلع فارشإلا ةيحالص اهنم ةيكيرمألا ةدايقلاو ،فالتئإلا ةطلس تكلتما دقل
 حيلست نوكي نأ يف ببست عضو وهو ،2010 ماع دعب ام ةينمألا ةيقافتالا دونب قيبطت دعب تهتنا ةرتفل ،اهزيهجتو اهحيلست
 حمست مل لالتحالا ةرادإ نأ ةيادبلا يف حيلستلا ج� نم ودبيو ،ندملا لخاد لاتقلا يف هماهم ةعيبطو مجسني ال ناديملا يف يدنجلا
pبير² نع فرطلا تضغو ،قباسلا شيجلا حالس نم ةدافتسالا ةيناكمإ تقاعأو هب حلستلا وأ ،ليقثلاو طسوتملا حالسلا مادختس 
 ةداقلا تاريدقت يف ةدوجوم تناك ام اذإ ةيشخ يهو ،اهحلاص ريغ يف همادختسا ةيشخ ،رخآلا مسقلا ةقرسو ريمدتو هنم مسق
 ةلتاقمب ةيقارع ةيركسع تادحو مايق ةحاسلا دهشت مل ذإ ،اهتحص تبثت مل وأ ،ةحيحص ريغ ا�إف ،ناكيرمألا نييناديملا نيرمآلاو
 رهشأو ،ةيكيرمألا تاوقلا نم دضلp نييقارعلا نييركسعلا ضعبل يعامج درمت ثدح نأ لصحي ملو ،2003 ماع دعب ةيكيرمأ تاوق

 موي رصع مهيلع رانلا قالطÊ نيرخآ ةعست حرجو نييكيرمأ نييدنج لتقب يقارع يدنج مايق ،نأشلا اذه يف تلصح ةثداح
 وأ ،ةسايسلp اهل ةقالع ال لماوع ىلإ نوينعملا اهلوصح عجرأ ،نيدلا حالص نم وتامرخزوط يف ةيبيردت ةرود ءانثأ يف 7/9/2010
 فقوم وهف امومعو .نييقارع دونج هاجت يكيرمالا بناجلا نم لباقملp اهنم رثكأ لصح ةيدرف ةثداح يهو ،باهرالا وأ ،ةمواقملا
  :ببسب ،ينمألا عقاولا ىلع ابلس سكعنا يحيلست
 فرطلا ضغو ،هب ءاوقتسالل هتقرسب تpاصعلا لاجرو رئاشعلا ءانبأل حامسلاو ،هنم دفتسي مل يذلا يقارعلا حالسلا نيزخ ديدبت .1

 ناك حالس نيزخ نم ديدجلا شيجلا مرُحف ،هترثعبل كوكركو لصوملا يف نيدوجوملا نيقليفلا دنع هنم امدختسم ناك ام بير² نع
  .اهتيدأتل امئالمو هتابجاو نيمأتل ايفاك

 ادقاعت ةقباسلا ةيكارتشالا لودلا قاوسأ نمو ايلحم حالـسلا ديروتل عافدلاو ةيلخادلا يترازو يف نيدـسفم دقاعت ليكشتلا ةيادب يف .2
 .مادختسالل ةلباق ريغو ةميدقو ةدساف ةحلسأ ديروت ىلإ ىضفأ ،ابيرم

 اكش نوك ىتح ،رييغتلا دعب ام ىلوألا عبرألا تاونسلل ةثادحلاو ةيعونلاو رايعلا ثيح نم ةكرعملا ناديم يف ،مصخلا حالس قوفت .3
 يف ابلس رثاو ،لاتقلا ةمادال مزاللا حالسلاو ،سفنلp ةقثلا بناوج يف اللخ كلذكو ،هقيقحت بولطم امو ةكرعملا فادهأ يف
 .ةرئادلا كراعملا يف ةيعفادلا ىوتسم

 امم ،تايسنجلا ةددعتم تاوق ىلع يوجلا معدلاو عالطتسالاو ةينورتكلالا ةعباتملاو ةبقارملاو دصرلا تايلمع ترصتقأ كلذك
 كلذ ىلا جاتحي لاتق يف ،عيرسلا معدلا ىلع لوصحلا ةيناكمإ نم نايحألا ضعب يف ةيعرفلا تادحولاو ،تادحولا نامرح يف ببست
 قيسنتلا يف فعضلا لماوع انعضو ام اذإو ،نايحألا ضعب يف ةرخأتم تاقوp اهتيبلت تناك ،كلذ ىلا ةجاحلا تيبُل نإو ،ايلمع
 تناك ةيقارعلا تاوقلا ةراسخ نا نيبتي ،ةروصلا يف تايسنجلا ةددعتم تاوقو ،ةيقارعلا تاوقلا نيب كابتشالا دعاوق فالتخأو نواعتلاو
  .ينامثلا تاونسلا ةليط ةمئاق ترمتسأ ةراسخ يهو ،بناجلا اذه يف ةريبك

 
 نمألا ىلع هرSآو حيلستلا لكاشم

 نودقتعي هفوفص يف نوينعملا ناك يتلا ،تادعملاو ةدتعألا نمو اهنم يجيتارتسالا هنيزخ ىفتخأو ، شيجلا ةحلسأ ترثعبت دقل
 كلذكو ،ديدجلا حيلستلا يف ؤكلت لصح دقو ،راصحلا رارمتسأ لاح يف تاونس رشعل ةجاحلا دست وأ ،يفكت ا�أ قباسلا نمزلا يف
 نزاوتلا ىلا صوصخلا هجو ىلع ليكشتلل ىلوألا نينسلا يف ركسعلا رقتفي نأ ىلإ تدأ هتاوطخ يف رشتنأ داسفو هلاجم يف تادييقت
 ىلع اهيف تايقدنبلا ةوق نزاوتت نأ بجي يتلا ةريضحلا نم ًاءدب ،ةكرعملا ةرادإو ةيبعتلا ئدابم ىدحإ ىلع ازواجت ،ةيلاتقلا ةوقلل يرانلا
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 ةردقلا يف اللخ نوك ٌراقتفأ ،ةليوط ةينمز ةرتفل انمأتي مل ناذللا "نواهلاو ،ةفيفخلا ةشاشرلا" اهجتنت يتلا رانلا ةوق عم ،لاثملا ليبس
 ،حيلستلp قلعتي امل ةيدرف ءارآو تارارقلا ذاختإ يف لاجترإ لصح دقو .ةينمألا قورخلا ثودح عنمل يفاكلا ،عدرلا قيقحتل ةمئالملا ةيلاتقلا
 حالسلا ىلع رارقلا يف نزاوتلا تpاسح نم طقسأو ،طيطختلا تايطعم ىلع زواجتلا متو ،ةساردلاو ثحبلا لبس اهزيلاهد يف تباغ
 لتاقملا ةعيبطو .تايلمعلا وأ ،لاتقلا تاحاسو ةيداعملا تاديدهتلا لثم رابتعالp ذخÙ نأ يغبني ناك يتلا تادرفملا ضعب بسانملا
 حيلست ةمادإل اهرفوت بجاولا ةيتحتلا ىنبلا ةيهام كلذك .يركسعلا هطبض ىوتسمو هدادعإ ىدمو هتفاقث وأ ،هميلعت ةجردو يقارعلا
 ،لوصح يف اهعيمج تببست ،ىرخأ اهريغو .ةمزاللاو ةمئالملا ةدتعألاو تازيهجتلاو تادعملاو .ةينفلاو ةيرادالاو ةلتاقملا تاليكشتلا
  .بارطضالاو رتوتلا ةرÞإ يف ودعلا ططخ ةمواقم هاجت نهو

 هروص ىتشب ينمألا قرخلا نأ باسحلا يف انعضو ام اذإ ،ةكرعملا ضوخل دادعتسالاو ؤيهتلا بناوج يف فعض اضيأ لصح دقو
 وأ ،ةطرش رفخم وأ ،ةيركسع ةطقن ىلع موجه وأ ،نواه ةربنق وأ ،ةخخفم ةرايس وأ ،يراحتنأ ريجفت ةيلمع ناك نإ ،هلاكشأو
 ترفوت اذإ الإ ،اهيف حاجنلا نكمي ال عونلا اذه نم كراعمو ،ةرمتسم برح يف ةقرفتم كراعم لاحلا عقاو يف يه ،لوؤسم لايتغأ
pحاجنب اهرامغ ضوخل يفكي ًاقبسم ًاؤي² نمؤت ةمئالم ةحلسأ ،ةقيقد تارابختسأو ةيلاع ت�ونعمو ةءوفك تادايق ىلا ةفاضإل، 
  .ةتئافلا ينامثلا نم ىلوألا عبرألا نينسلا ةبقح يف ادوجوم نكي مل اذهو

 تاعبت لمحتي ،ىرخأ ةرم قرشلا بوص ةدوعلp تاداهتجإو ،ةرم برغلا وحن يحيلستلا هجوتلا يف طبخت كلذك لصح دقو
 ىلإ عفد طبخت وهو ،ةيادبلا يف ةيلوئسملا اهقتاع ىلع تذخأ يتلا ةيقارعلا ةيركسعلا تادايقلا ضعبو يكيرمألا بناجلا اهثودح
 .بسانم ريغ رخآلا اهضعبو دساف اهضعب ةحلسأ لوصو

 يف عافدلا ةرازو لبق نم اهيلع دقاعتلا مت يتلا )MI 17( عنصلا ةيسور ةيتمسلا تارئاطلا ضعب لثم ةدرخ تفنص ىرخأ ضفرو
 تارئاطلا نم ا�أ نيبت ،2005 ماع اهمالتسال نويقارع نورايط بهذو مالتسالا تقو لح مويو 2004 ماع ةتقؤملا ةموكحلا
  .اهمالتسا اوضفرف ،ناريطلا ىلإ ةمالسلل ةمزاللا طورشلا ثيح نم حلصت ال يتلا تارئاطلا رباقم يف ةدوجوملا ةدرخلا نم ةعم±ا

 ضورفملا نم ناك يتلا عدرلا ةيلمع رخأو ةيلاتقلا ةردقلا يف ابلس رثأ يذلا ىوتسملp ةثلÞ مالتسا رخÙ ىلإ تقولا تاذ يف عفدو
 .راوشملا ةيادب يف متت نأ

 دوجو ودبي يتلا ةيرحبلاو ةيوجلا ةوقلاو ةيعفدملا ةحلسÇ اهنم قلعتي ام ةصاخ ،ةبولطملا ةيرانلا ةوقلا قيسنت يف رثعت لصح امك
 يف دئاسلا حالسلا لعج امم ،ليلقب اهدعبو ينامثلا تاونسلا نم لوألا فصنلا يف اهزواجت الوبقم نكي مل ،اهنيمÙ ىلع تاديدحت
  .ةجاحلا دنع ةيكيرمألا ةيوجلا تاوقلا هنمؤت يوج دانسأو ،بولطملا عدرلا قيقحت نم ةيرانلا ا²وق يفكت ال ةيقدنب ةكرعملا

 نم ناك يذلا هعم عارصلا مسح ةلأسم ترخأ ،باهرإلا ةهجاومب ةيلاتقلا ةردقلاو ةيزهاجلا يف ابلس ترثأ حيلست لكاشم ا�إ
   .ريخأتلل يبلسلا رثألا دالبلا بنجيل ،اركبم هقيقحت ضورفملا
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 يرابختسالا لماعلا
 

 هضارمأو ليكشتلا ةداعإ لكاشم نم تاسسؤملاو ةزهجألاو رئاودلا نم اهريغ لثم تارابختسالاو نمألا ةزهجأ تناع دقل
 نكمي ةلاح ،حيحصلا ريغ بذاجتلاو يعيبطلا ريغ عضولا اذه جتنأف ،لالتحالا ةلودب ةقالعلاو ةسايسلا تpذاجت نمو ،ةددعتملا
 :يتآلp ديدحتلا هجو ىلع ىلوألا سمخلا تاونسلا يف اهفصو
 تامامتهالا تتشت .1

 دودحلا فلخ تامامتهإ الثم اهضعبل نإ ذإ ،ا�²اغ ةدحوم ريغ ىلوألا نينسلا يف ةيرابختسالا ةزهجألا تامامتهإ تناك
 ال اÈ ةقيثو تاقالعو ،ةموكحلا اهاعرت ال ةيكيرمألا تارباخملp يرابختسأ قيسنت اهضعبلو ،ينطولا نمألا باسح ىلع ،ةيقارعلا
 ةزهجألا اهيلع زكرت يتلا كلتل امامت رياغم اهذيفنت ىلا ةزهجألا دحأ ىعسي يتلا فادهألا ةيقبسأ تناكو ،ةلودلا ةزهجأ يقp اهديرت
   .باهرالاو ةحلسملا ىوقلا ةلتاقم يف يسيئرلا مامتهالا نع اديعب اهضعب ناك تامامتهأ ضرف عقاو اذهو ،ىرخألا
  يرابختسالا ينهملا ومنلا يخارت.2

 ،نمألا يف ةدوجوملا للخلا تاهاجتإ عم ،لماعتلل مزاللا ينهملا اهومن يف ائطب ،تارابختسالا ليكشت نم ىلوألا تاونسلا يف ظحول
 ىوقلاو باهرالا ةلتاقمل يرابختسالا دهجلا نمؤتو ،ينمألا غارفلا ألمت تاربخ دجوُت نأ عطتست ملا�أكو ماع لكشبو اهلالخ تدب ذإ
 ةلق يف كلذكو ،قارعلا جراخو لخاد ريوطتلاو ليهأتلا يتلأسم يف رركتت ترمتسأ ءاطخأ دوجو ىلإ ةفاضإلp ،عراشلا يف ةحلسملا
 ةصاخ ةينازيم دوجو مدع نماثلا ماعلا ةيا� نم ابيرق ظحالي ذإ ،فرصلا تاوطخ ةقاعإو ،ةيرابختسالا ضارغألل ةيلاملا تاصيصختلا
pيرابختسالا لمعل Çر ءانثتسýلوخملا ريدملل رشابملا فرصتلا تحت نوكت ،تارباخملا زاهج ةس pلماعتلا مت اهنم الدبو ،فرصل 
 نم صوصخلا هجو ىلع عافدلا ةرازو يف يهو ،اهصيصخت ىلع صتخملا ريزولا ةقفاوم بلطتت يتلا فلسلا قيرط نع عوضوملا عم
 دجي هيلع ،فرصلا لبق اهيف قيقدتلاو اهتقفاوم بولطملا لصافملا راثكإ قيرط نع ،داسفلا نم دحلا يف ةبغرلا ببسب تالماعملا دقعأ
 قلعتي امل تاصيصختلا ديدحتو ،تامولعملا عمج ضارغأل تائفاكملا حنمل بولطملا تقولا يف اريخÙو اجرح نايحألا ضعب يف ريدملا
pو قباسلا قارعلا يف يرابختسأ زاهج يأ يف ادوجوم نكي مل ام اذهو ،دينجتلpةيلمع فعضأ لاح عقاو وهو ،ملاعلا لود يق 
 .ةينمألا قورخلا ثودح عنمل لمعلا اهبلطتي يتلا تامولعملا عيمجتو ،اهمامتإ نود �ايحأ لاح  وأ ديدجتلا

 ،ةيرابختسالا ةزهجألا ىلإ ةبسنلp ءاوس يباسحلا قيقدتلا تاقلح نم راثكالاو فرصلا عوضوم ديدحت نأ ىلإ ةراشالا ردجت انهو
 امل ةريطخ نوكت دق ا�إ الإ ،داسفلا ذفانم اهيف رثكت يتلا فورظلا يف اهلوصح نم رفم ال ةلأسم ةيلاتقلاو ةيمدخلا نم اهريغ وأ
 تاونس ةدعل عافدلا ةرازو يف لصح امك ،فرصلل مزاللا تقولا يف العف هفرص بولطملا فرص ريخÙ وأ ،ةقاعإ يف اهببستب قلعتي
 نكمي الو ،ةلصلا تاذ تاحرتقملاو هب ةصاخلا تاقفاوملاو فرصلا لوصأ لك هربع رمت ةرازولا يف ايلام اراشتسم )ط(ديسلا اهيف عضو
 ىتح ،ادج الوغشم حبصأو ،راغصلاو رابكلا هبتكم ىلع رميو ،باسحلا هل بسحي اعجرم حبصأ ىتح ،ةيلام ةلماعم ةيأ هاطختت نأ
 كل لاقو ،تالماعملا رثكب صغت يتلا هتلواط ىلع كمامأ اهعضوو ريبك مامتهأ تاذ ا�أ دقتعت ،ديلp ةلماعم هتملس ام اذإ كنأ
 :هلأستو ،روكذملا هدعوم نم ةعاس دعب ديكأتلا باسح ىلع هيلإ تعجرو )ةزجنم نوكتس ةعاس عبر دعب للدت( ةعيدولا هتجهلب

 ،تالماعملا تارشع نيب اهنع شيتفتلp أدبيو ،نآلا اهزجنأسو يمامأ ا�إ هللاو لوقيو ريكفتلل اتقو ذخÛ ،ةلماعملp لح اذام �ديس
 مخز كسفنب ىرت كنأل ،تالماعملا ىدحإ عم تطلتخأ دق ا�أ نكمي زيزعلا يخأ :كل لوقيو ،نايحألا بلغأ يف اهدجي ال دقو
 كيلع ،هحرتقم بسح تئج يأ ليبقلا اذه نم ءيش فداص ام اذإو ،يناثلا مويلا يف هيلإ يتó نأ كيلع حرتقي مث ،ديدشلا لمعلا
 لوصولا نكمي ال ناكم يف ائطخ وأ ،ادصق تظفحُو هنم كجورخ دعب ةيلصألا يسن دق هنأل ،ةلماعملا نم ةينÞ ةخسنب يتÙ نأ
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 تاوعدو مالكلا لوسعم نم تيتوأ ام لكب هوجرتو ،هبتكم يف ديحولا يسركلا ىلع سلجت نأ كيلعو ،م�أ ةدعل اقيقد اشيتفت هيلإ
 كسم ام اذإو ،نيجاتحم س� بتاور وأ ،قازرÇ قلعتتو همهم ا�أل ديلp اهلمكيل ،ريدقلا يلعلا هللا نم رجألا باستكأو قيفوتلا هل
 .ايلعلا عجارملا نم اهيلع ةقفاوملا نمضي يذلا ديحولا وه اشيم² اهيلع شمهي ىتح ةحتافلا ةروس أرقت نأ دبال همامأ اهعضوو ملقلا
 ماع نم ريخألا عبرلا يف تناك يتلا )ط( ديسلا ةيا� ىلإ دوعن امدنع ادوصقم ودبي لمعلا ءطبو قاروالا ةرثعبو تالماعملا رثك نكل

 ةياهنلا يهو ،ةهازنلا لبق نم هيلع ضبقلا ءاقلإ ةلواحم دنع هبورهو ،يشترتو زتبت  ةرازولا يف ةعومجم عم كارتشالp هل اما²إ 2010
 لغاشملا ددعتو لمعلا رثك ةجحب زاجنالا يف ريخأتلا نإو ،فيزلا نم ائيش هلخاد يف يفخي دق فولأملا نع دئازلا صرحلا نأ دكؤت يتلا
 ال دق داسفلا عوضوم نم دحلل ةددعتم لصافم عضو نأ كلذك دكؤت يتلاو ،زازتبالل ةبسانملا ءاوجألا ةئيهتل ادوصقم نوكي دق
 ادهجو اتقو صاخشألاو ت�ريدملاو رئاودلا هببسب  لمحتت ةراسخ لكشي دقو ،نيصلخملا نيصيرحلا نيب نم اونوكي مل اذإ اعف� نوكي
                    .اينيتور زجنت نأ ضرتفي يتلا اهماهم زاجنال افاضم
   زايحنالا للخ .3

 اهلمع ةعيبط ىلع ابلس سكعنأ ةيساسألا اهتينب حايتجأو ةيرابختسالاو ةينمألا ةسسؤملا مسج ىلإ لوصولا لجأ نم قباستلا نإ
 ىلا ةبسنلp "تارابختسالا جاتنإ دامع " فادهألاو ،ت�ولوألا ديدحت مث نمو جاتنتسالاو ليلحتلاو كرحتلا ضعب حبصأ ىوتسم ىلا
 ةطيسب ةلواحم تيرجأ لا±ا اذه يفو ،تاءانثتسالا ضعب عم يموقلاو يفئاطلا ءامتنالp �وهرم ةزهجألا كلت لصافم نم ديدعلا

 راسفتسالا مت هلاجم يفو ،يرابختسالا ينهملا ليلحتلا يف يموقلاو يفئاطلا لماعلا رثأ قدأ ىنعمب وأ ،ريطخلا للخلا اذه ةحص تابثإل
 نمأل يسيئرلا ديدهتلا ردصم نع دارفنأ ىلع لك ،دحاو ينمأ زاهـج نم ةيقارع فايطأ ةثالث نم ةبراقتم بترب طابض ةثالث نم
 :ةباجإلا تناكف ،2007 ماع قارعلا

pماظنلا �اقبو ،نيريفكتلاو ةدعاقلا نم تآ رضاحلا تقولا يف قارعلا ىلع ارطخ رثكألا ديدهتلا نإ .يعيشلا طباضلا ىلا ةبسنل 
  .قباسلا

  .ةيفئاطلا تايشيلملاو ،قارعلا نوؤش يف يناريإلا لخدتلا وه ،ديدهتلا ردصم نإ .ينسلا طباضلا ىلا ةبسنلpو
 نمو ،ةيناريإلا تالخدتلا نم مداقلا كلذ وه ،قارعلا ىلع الامتحإ رثكألا رطخلا نأ يف هتباجإ تناكف .يدركلا طباضلا امأ

  .دالبلل ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتلل ةيكرتلا تاديدهتلا
 تاذ ،اعم مهكالتمإ ضارتفاو ،ينمألا زاهجلا تاذ يف ةيوس مهدوجو نم مغرلا ىلعو ،ةثالثلا طابضلل ةفلتخملا تpاجإلا نإ

 ددعتو ،امامت فلتخا هنكل ،ةينهملا ةيحانلا نم pراقتم نوكي نأ ضرتفي يذلا مهليلحت جاتنإ يف مهست يتلا تايطعملاو تامولعملا
 ةيلعاف نم ليلقتلا يف مهسأ للخ وهو ،ليلحتلا يف زايحنالا للخ دوجو دكؤي امم ،امهنم لكل ةيموقلاو ةيفئاطلا  فقاوملا ددعتب
 .ةصاخلا فورظلاو فقاوملا ضعب يف ينمألا قرخلا ديدحتو ليلحت يف كرحتلا ىلع ا²ردق نم َدّيقو ،ةيرابختسالا ةزهجألا

   يرابختسالا دهجلا دشحب لالخإلا .4
 دقو ،افنآ درو امك ينمألاو يسايسلا رارقلا دادعإو ةغايص يف يرابختسالا لماعلا ريثÙ فعض ، نايحألا نم ريثك يف ظحالي

 نمألا ةيراشتسمو ،ينطولا نمألا ةرازو نيب ا²اردق رثعبتو ،اهتيلعاف مدعو ةزهجألا كلت نهول ةيمتح ةجيتن فعضلا اذه لصح
 ةيريدملاو ،ةيلخادلا ةرازو يف ةينطولا تاقيقحتلاو تامولعملا ةلاكوو ،ينطولا تارباخملا زاهجو ،ينطولا نمألل ةيرازولا ةنجللاو ينطولا
 بتكم يف ةيرابختسالا ةيلخلاو ،شيجلا ناكرأ ةسýر يف ةيركسعلا تارابختسالل ةيريدمو ،عافدلا ةرازو يف تارابختسالاو نمألل ةماعلا
  .ةحلسملا تاوقلل ماعلا دئاقلا



 207 

 يف تاعطاقتلا ضعب لوصحو ،ةينعم ةزهجأ اهنيب ينمألا قيسنتلا فعض عم عضو ام اذإ ،دهجلا دشح ادبمب لخأ ،تتشت هنإ
 دهجلا يف تتشتلا اذه نأ ةعانق ىلإ لصن فوس ،اهلامعأ يف نييسايسلا نم ضعبلا لبق نم ةبيرلل ريثملا كشلا عم ،يناديملا اهلمع
  .لاتقلا ةحاس يف ةجاحلا يضتقتو ةموكحلا ططختو ةلودلا ديرت امك قرخلا ثودح عنم أدبم قيقحت يف ا²اردق ىلع اريثك رثأ دق حاتملا

   تامولعملا ةحش .5
 تامولعم ةدعاق دوجو مدع ،صوصخلا هجو ىلع ىلوألا سمخلا تاونسلا لالخ يرابختسالا لمعلا يف ةفورعملا لكاشملا نم

 ينامثلا تاونسلا ءاهتنأ ىتح كلتمت مل اهتيبلاغ نإ امك ،ةزهجألا هذه ليكشت ىلع ليلق ريغ تقو رورم نم مغرلا ىلع ،ةيفاك ةينمأ
 تاءانثتسالا ضعب عم ،بولطملا لكشلp نييندملاو نييركسعلا نم اÈ طبترت يتلا تارازولا يبستنم نع ةقيقدو ةلماك تامولعم
 ،سسجتلا ةحفاكم عوضوم يف ةلعاف ريغو ،نيترازولل ةضورفملا ريهطتلا ةيلمع يف ةداجلا ةمهاسملا ىلع ةرداق ريغ اهلعج اذهو ةطيسبلا

 ا²زهجأو تارازولا كلت تادحو ىلا تايشيلملا دارفأو نييبزحلاو تpاصعلا دارفأو نيمر±ا للست نود ةلوليحلا نم نكمتت ال كلذك
 نإو ،ةساسحلاو ةمهملا تالاحلا ضعب يف رابتعالا رظنب اهيأر نيترازولا رئاود ذخÙ ال نأ روصقلا اذه لعج لباقملا يفو .ةينمألا
  .ةقيقد تامولعم تمدق

 نع ةبولطملا تامولعملل اقيقدو ايفاو افيشرأ تارباخملا ءانثتسp ةزهجألا هذه كلتمت ال ذإ ،دودحلا هذه دنع فقوتي مل رمألا نإ
 .نوكي نأ ضرتفي امك ،يقارعلا عمت±ا مومع يف مÈ كوكشملاو ،نيفرطتملا

 ةينفلا تارابختسالp صاخلا بجحلا .6
 ةزهجألا نيمÙ وأ ،مادختسا ىلع لماكلا هبش بجحلا هبشي ام كانه نا دجن ،ةينفلا تارابختسالا عوضوم ىلع رورملا دنع

 وهو ،ةعباتملاو ةبقارملاو دصرلا تايلمع يفو ،ةيداعملا ةينمألاو ةيرابختسالا تاقورخلا عم اهلماعت يف تارابختسالا لمعل ،ةمزاللا ةينفلا
  :اهمهأ بابسأ ةدع ىلإ دوعي بجح

 ةيادبلا يف تارابختسالاو نمألا ليكشت  ىعر يذلا ،يكيرمألا بناجلا نم ةدافتسالا لاجم يف يقارعلا رداكلا ةيناكمإ فعض
 ةعيبط نوفرعي نمأو تارابختسأ لاجر بلطتت  ةردق ا�أل ،ةمئالملا ةينفلا ةزهجألاو تادعملا هدحو كلتمي يذلاو ،اهيلع فرشأو
 ىتح زيمتم لكشب ةدوجوم نكت مل تاردقلا هذÈ ت�وتسمو ،يقارعلا يرابختسالاو ينمألا لمعلل اهتيمهأ نوكرديو ،ةروسيملا ةزهجألا
  .2010 ماع

 ،عيرسلا ريخبتلا قيرطب اهلحو ،ةقباسلا  صاخلا نمألاو تارباخملاو ةيركسعلا تارابختسالاو ةماعلا نمألا ةيريدم تارقم ريمدت
  .اقحال اهنم يأ نم ةدافتسالا ةيناكمإ نود لاحو ،ةينفلا ا²زهجأ لك رثعب ،بهنلل ا²ارقم باوبأ حتفو

 نوناق قفو ىلع ةقباسلا ةيرابختسالاو ةينمألا تاهجلا يبستنم لمع ىلع ،ةينعملا تاهجلا اهتضرف يتلا ،ةسايسلا تادييقت
 تنزُخ يتلا ةزهجألا نم ىقبت اّممو ،ةينفلا تارابختسالا يف ةصصختم ةيملع تاءافك نم ةزهجألا هذه مَرَح اÈ مازتلالاو ،ثاثتجالا

 .ةيباهرالا تامظنملا ضعب ىلا اهعيبو ،اهتقرس لبق ةيرس نكامأ يف
 ريغ صاخشألا نم مك سيدكت يف ببست ،اهليكشت ت�ادب عم ةيرابختسالاو ةينمألا رئاودلا يف نييعتلا ةقيرط يف ةيئاوشعلا

 رفوت دنع ،اÈ ضوهنلا دعاوق ءاسرإ نم نينكمتملا ريغو ،ضورفم وه امك مهرئاود يف ةيصصختلا ةلأسملp ضوهنلا ىلع نيرداقلا
 .ةبسانملا صرفلا ضعب
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 يسايسلا لماعلا
 

 ،رارقتسالا نيمÙ يف ةسايسلا ةبغر ذفني احج� اهيف ينمألا لمعلا نوكي نأ نكمي ال ،ةيقارعلا ةحاسلا لثم ةكئاش برح ةحاس يف
 :يجراخلاو يلخادلا نييوتسملا ىلع ةرشابملا ريغو ةرشابملا ا²اريثÙو ا²دارإو ،ةسايسلا رود نع لزعمب اهنيمÙ عيطتسي ال الشاف وأ
  يلخادلا ىوتسملا

 ةجاحلp زيمتي اعقاو هلعج ،يضاملا بساورو حلاصملا تالخادت ببسبو ،رييغتلا دعب ام قارع يف يلخادلا يسايسلا عقاولا نإ
 تلمش ةقيرطب ،ةساسحلاو ةمهملا تارارقلا رادصإل ةيعامتجإلا ةبيكرتلا يف ةدتمملا بازحألاو تاكرحلاو لتكلا قفاوت ىلا ةرمتسملا
  .ةساسحلا �اضقلا ضعب عم لماعتلا دنع جرحلا ةيواز يف اهسفن تدجو يتلا نمألا رئاود ا²اصاهرإ

 رخآلا ضعبلا ىلإ ةرظنلا لعج ،ةماعلا ىلع ةصاخلا حلاصملا ليضفتو ،رخآلا لوبقل مئالم يراضح جضن ىلا راقتفالp كلذكو
  .رتوتلاو قلقلل ريثملا ما²الا ةرئاد يف رخآلا ضعبلا تعضوو ،ةزهجألا هذه لمع طيحم نع ضعبلا تدعبأ ،ةبيرو سجوت ةرظن

 ضعب مسج ىلإ تلقتنا تpارطضإ ،بازحألاو تاكرحلاو تاعامجلاو دارفألا ىوتسم ىلع ،ايفئاط طرفملا ناقتحإلp اضيأ زيمتو
 قطنم نم مهلاح عم اولماعت ،مهدلب ءانبأ نيب نم نييمهو ءادعأ مهتليخم يف اونوّكي نأ ىلإ اهيبستنم نم امسق تعفدف ،ةزهجألا
  .نانئمطالا مدعو كشلا

 ىلعو ،ةماعلا ةايحلاو شيعلا ةعيبط ىلع تسكعنا ،ةيدايتعا ريغ ةيلخاد ةيسايس فورظ يف عمتجم صئاصخ وأ ،تازيم ا�إ
 لخادتو ،ةسرامملp تنوكف ،ةماعلا نكامألاو عراشلا يفو تاسسؤملا لخاد تاعامجلاو دارفألا نيب يعامتجالاو يسايسلا لعافتلا
 ىلعو ،ةموكحلا نم فقوملا ىلع ابلس سكعنا اقلق ايسفن اعضو ،بيرقتلا هجو ىلع ىلوألا سمخلا تاونسلا لالخ رضاحلp يضاملا
 :نم فوخلp هبناوج ضعب تلثمت نيبستنملا ءادأ
 ريراقتلا ةباتكو هيوشتلاو بيرختلا ىلع ةردقلا هل ىندأ صخشو ،شيعلا لبسو لبقتسملا ريرقتل تايحالصلا كلتمي ىلعأ لوؤسم .1

  .ةتامإلاو رمآتلاو
 قيرفتلا ىلع ةردقلا كلتمت ال ةمواقم مث نمو  ،بييغتلاو توملا لعف باكترأ ىلع رداق ،ءامتنالا لوهجم ،ةيوهلا فورعم ريغ حلسم .2

  .هتيامح بولطم رخآو ،"ةصاخلا اهرظن ةهجو نم " هلتق بولطم نيب اهلاتق يف
 نود ناكم لك يف دجاوتت تpاصعو ،تاكلتمملاو حاورألا يف رئاسخلل باسح الب لاتتقالا ةدعاق عيسوت ىلا ىعسي باهرإ .3

  .تاعامجلاو دارفألل لصحي امل ثارتكإ
 .قيدصو ودع نيب قرفت ال ،ناك تقو يأ يف رجفنت دق ةخخفم ةرايسو ،قيرط ةفاح ىلع ةعورزم ةفس� ةوبع .4
  .اهقيرط يف ةفدص فقي نم أطخ لتقتو اهضرتعي نم ادمع لتقت ،عراشلا يف لوجتتو ،ةقطنملا لخدت نأ نكمي تايشيلم .5
  .ديدحت نود هفده ئطخي دق ،ديعب نم ةقطنملا ىلع قلطُي ،ةئدص تامجار حالس نم فوذقم وأ ،نواه ةربنق .6
 .راسفتسالاو قيقدتلا لبق بيرق ر� قالطإ ىلع ايئاوشع هتيامح ُّدرَت دق ،راوجلا يف اهل لوؤسم وأ ،ةكرح وأ ،بزح .7

 بارطضالاو يداملا عشجلاو ،يسايسلا داسفلا اهدجوأ ،بابسأل ةعامجلاو درفلp تطاحأ فوخ رداصم نم خلا.....
 زواجتلاو ،أطخلا حلاصل يزاهتنالا زايحنالا وأ ،ةيبلسلا ةلزعلاو قلقلا ةيواز ىلإ نيبستنملا مهنيبو ايجيردت مومعلا تعفد ،يعامتجإلا

  .ناكمالا دهج ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ىلا يعسلاو ،فوخلا ةلاح عم لماعتلل يتاذلا عافدلا نم عونك
 :يف كشلp هبناوج ضعب تلثمتو

  .ماعلا حلاصلل ا²ارشؤم تناك نإو ،ةيسايسلا بازحألاو ةموكحلا اهنلعت يتلا جماربلاو فادهألا .1
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 عدصتلا لوصح نود ةلوليحلاو ءامدلا نقحو ،يقارعلا تيبلا ميمرتل ا²اهجوت تناك نإو ،ةحلاصملل ةموكحلا يأ اهدعت يتلا ططخلا .2
  .ينطولا

  .ناقتحالاو رتوتلا نم فيفخت ا�²ادب تناك نإو ،رارقتسالا قيقحتو ةلادعلا ميمعتو ءانبلا ةداعإ �اون .3
 تلجست نإو ،حالصإلاو ةئدهتلا ىلع مئاقلا يسايسلا ماظنلا ةيناكمإو ،تامزألاو لكاشملا زواجتو حاجنلا ىلع ةموكحلا ةردق .4

  .حيحصلا هاجتالp تاوطخ
  .دويق نود ةيرحلp اوعتمتو ،ظفحت نود �أر هلظ يف ريثكلا ىدبأ نإو ،دالبلل يعامتجالا عقاولا مئالي يسايس ماظن ةيطارقميدلا .5
 تاهجوتو ةينطو �اون نم اورهظأو ،دوهج نم اولذب امهم ،قارعلا ةحلصم قيقحتل ا²داقو ،ةيسايسلا تاكرحلاو بازحألا ةيقادصم .6

  .قافو
  .ةيسامولبدلا ت�امضلا لك تمدق نإو ،ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتلا مدعب ةنلعملا اه�اونو ةروا±ا لودلا .7
  .ةبيطلا �اونلا لك اهلاجم يف تدبأ نإو ،ةيصعتسملا لكاشملا لحو ،بيرقتلا يف ا²ردقمو ةيبرعلا ةعماجلا .8

 ،نييسايسلا نيب �ايحأو ،نيبستنملا نيبو ،نييداعلا سانلا نيب اضرلا مدعو ،رتوتلا نم اردق تدجوأ ،كش ملاعم نم ،خلا......
 ا�أل ،2007 – 2005 نيب تاونسلا يف ةصاخ راي�الاو ،بارطضالا ةفاح نم نمألاو ةرادالاو ناسنإلا بيرقت يف تمهسأ
 نييباهرالاو نيمواقملا نيحلسملا لاتق يف ا²اهجوتو ،ةينمألا ةموكحلا ططخ معدب ليفكلا يعوطلا يسايسلا يضارتلا صرف تقاعأ
  .ريدقت لقأ ىلع اهقيبطت تاهجوت نم دضلp فوقولا مدع نامضل رتتسملا لوبقلا وأ ،نوناقلا ىلع نيجراخلاو

 :ىلع ةيشخلp ىرخألا هبناوج ضعب تلثمتو
 .ماع قيرط يف نييباهرإ عم ةهجاوملا .1
 .هيلا ةدوعلاو ،تيبلا نم مهجورخ يف دالوألا .2
  .هنم عوجرلاو ،لمعلل هباهذ يف بألا .3
 .ت�رورضلا ضعب ءاضقو ،قوستلل جورخلا يف مألا .4
 .ةأجف مدهتي ال نأ يف تيبلا .5
 .قزر ردصمك فقوتي ال نأ يف لمعلا .6
 .بلسي ال نأ يف لاملا .7
 .كهتني ال نأ يف فرشلا .8
 .لاوجتلا عنم تاعاس عم ،اليل برطضت ال نأ يف ةحصلا .9

 .أوسأ نوكيال نأ يف دغلا .10
 نيينعملاو نيبستنملا نم ريثكلp تعفدو نازتالا مدعو رتوتلا نم اردق ،كشلاو فوخلا عم ترÞأ يتلا ةيشخلا تادرفم نم ،خلا....

 اونوكي نا ىلا جولولا نم رثكأ مهقلق رداصم عم لماعتلا لبسو ،مهمومهو مهلاح يف ريكفتلp لاغشنالا ىلا ةدئاسلا دالبلا فورظ يف
  .هنم ةبيرقلا لاتقلا ةحاس دودح يف ناسنالا ةيباجيإ ،اهحاجن تامزلتسم نيب نم ،ةينمأ ةطخ يف افرط

 ا²دجوأ اضرلا مدع نم رعاشم هتقفار ،اهنم ىلوألا سمخلا يف ةصاخ ،رقتسم ريغ ةيضاملا تاونسلا ةليط ناك ايسايس اعقاو نإ
 سانلاو هجراخ نييسايسلاو ناملربلا يف لتكلا ءاضعأ تاشاقن يف ةلوهسب اهبناوج ضعب كاردإ نكمي ،ةماعلا هبش كشلاو فوخلا ةلاح
 ا�امز ريغ يف اهيلإ �رظن ول يتلا ،ا²رÞإ رداصمو ،اهعوضوم ىلع فالتخالاو ةينمألا تاقورخلاو ةماعلا رومالp قلعتي امل ،نييداعلا
 يف ةمهاسم اهتلصحم نإو ،ةلوقعم ريغ ىرخألا يه فورظ يف تثدح ا�إو ،ةلوقعم ريغ ا�أ ةمó ةعانق ىلإ لصن ا�اكم ريغ يفو
  .رارقتسالاو نمألا ةلاح عدصت
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 يجراخلا ىوتسملا
 يذلا .هقرشل ةيبرعلا ريغ ةيعيشلاو ،برغلاو يبرغلا بونجلاو هبونجل ةينسلا ةيبرعلا ةيبهذملا ةبيكرتلp ،قارعلل يميلقالا طيحملا كلذ

 يفئاطلا عقاولا عم قستي ال ،يجراخ يفئاطو يموق عقاو هنإل ،رارقتسالل اقيعمو ،رتوتلل اريثم يموقلا نمألا ىوتسم ىلع دعي
 يذ قارعلp طيحملا يداصتقالاو يمالعالاو يسايسلاو يفارغجلا طيحملا يف اسوملم اقوفت ةنسلا برعلا هيف ققحي ذإ ،يلخادلا يموقلاو
 ةجيتنلp حبصأ ىتح ،ةيسفنلا هتادادتمp ينامكرتلاو ،ةيموقلا هفادهÇ يدركلا دوجولاو ،ةنكمتملا ةينسلا ةيلقألاو ،ةيعيشلا ةيبرعلا ةيبلاغلا

  :اطغاض ايفئاط اطيحم
 .ةهج نم ةيطارقميدلا ةيبلغألل مكحلا ةعيبط رييغت نع ضار ريغ
  .ىرخأ ةهج نم نيريثكلا مهئادعأ عم يجيتارتسالا برعلا نزاوت ضرغل ايبرع قارعلا ءاقبإ يف بغار
 ،ةيقطنملا تاريدقتلا قفو ىلع يقارعلا يبرعلا طيحملا نمض ةيلقألا تpاسحب هيف ةينس ةيلقأو قارعلا يف ةيعيش ةيبلغÇ فرتعم ريغ

 ةيبلاغب يناملع يعيش اهسأري ةيلاربل ةيباين ةلتك ةغايص يف دعاس افارتعإ ،2010 ماع نم ابيرق الإ ةلوادتملا تاءاصحإلا ضعبو
 ىرخأ مئاوق ةازاومب فقت نأ تعاطتسا ،روكذملا ماعلا نم راذآ يف ترج يتلا تpاختنالا يف )91 نم 70( دودحب ةنسلا نم ءاضعأ

  .ريبك روهمج اهل ةيعيش
 مهريكفت ج�و مهفقاوم نم نوريغي اوأدب روكذملا ماعلا نم ابيرق يقارعلا يفئاطلا عقاولا كاردإ يف اوأدب نيذلا ميلقالا يف برعلا نإ

 ىلعأ يف مكح ةركف ىلع سسأتي ،اضر نع اراكفأ اوبرسو ،ايطارقميد ةيعيشلا ةيبلغألا مكح نع مهاضر مدع ةدح نم فيفختلا يأ
 :دكؤت غيصب ،يقارعلا ينمألا نأشلا يف رثؤت هفقاوم تتp عقاو وهو .يناملع يعيش هتمق

  .بارطضالا ةرÞإل يجراخلا طيحملp نيعتست نأ يف الاجم قارعلا يف اÈازحأو ةفئاط لكل نإ
  .ديرت يذلا تقولا يف لخدتلا اهل لهسي ايفئاط ادادتمإ طيحملا لود لكل نإ
 ةحاس يف اهفادهأ ىلا عايصنإلل ريغلا رابجإ ىلع اهلهؤي ،مساح قوفت نيمÙ ىلع ةردقلا كلتمت ال ماوقألاو فئاوطلا نم يأ نإ

  .ةيتاذلا اهفادهأ حلاص ىلإ دالبلا ريصم ريرقتب دارفنالا ىلع ةردقلا الو ،عارصلا
 اعطاقت تدجوأ يتلا ،لالتحالا ةلودل ةيجيتارتسالا فادهألا ةيصوصخب ،اقباس ركذ ام ىلا ةفاضإلp مستي يجراخلا لماعلا نإ

 ةقالعلا ىلا ةيبناجلا اهرÞآ تدتمأ ،ةيدوعسلاو ناريإ امه ميلقإلا لود نم نيتيوق نيتلودل ةيجيتارتسالا فادهألا عم اهقيبطت يعاسم يف
 .هلاجم يف اهتكرح شماهو ديدهتلا ةعيبط اهراعشتسال اعبت ،يقارعلا لخادلا عم

 نكل ،رارقتسالا ةلاح يف ابلس رثأ ينمألا برسملا نم لخدتلل تاهجوت دجوأ قارعلا طيحم عم حلاصملاو فادهألا يف عطاقت هنإ
  :ا²ارشؤم ضعب ،2010 ماع فصتنم دعب ودبي ام ىلع تأطابت وأ ،ترتف دق هعفد ةوق

Ùةيقارعلا دودحلا ربع للستلا تالاح عجارت 10/9/2010 ةعمجلا موي زوين ةيرموسلا ىلإ يقارعلا ةيلخادلا ريزو ديسلا ديك 
 ريزولا حضوأو ،جراخلا نم نيللستم سيلو نويقارع اÈ موقي تp قارعلا يف ةيباهرإلا تايلمعلا بلغا" نأ ىلإ اريشم ،%95 ةبسنب
 لكشب بناجألا نيحلسملا ددع ضافخنا ىلإ ىدأ امم ،اولقتعا وأ اولتق امإ قباسلا يف قارعلا اولخد نيذلا نيللستملا نم ريثكلا نإ

  ."ةيضاملا ةليلقلا ةرتفلا لالخ دالبلا يف ريبك
 مهتلواحم ءانثأ يف ًافلتخم ًادلب 13 تايسنج نولمحي ًاللستم 333 طقف لاقتعا" نع ةيقارعلا دودحلا تاوق دئاق ديسلا نالعإ

 822 اهيدل حبصأو ريبك لكشب تمانت دودحلا سرح تاوق تاردق" نإ ادكؤم ."2010 ماع لالخ ةيقارعلا دودحلا ربع للستلا
 ." 2006 ماع ًارفخم 176 تناك نأ دعب ،لماكلp قارعلا دودح ىلع ةعزوم ً�دودح ًارفخم
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 نكمي ال اهنكل ،اهدودح تاوقو ا²ادحوو ةرازولا رئاود ةيزهاجو ةردقم يف نسحتلا ىلع ديكأتلا قايس يف ايتأ نإو نارشؤم امهو
 ،قارعلل ةيذاحملا ةيبرعلا لودلا دودحل لباقملا بناجلا نم ةيقارعلا دودحلا روبع ىلإ نيعاسلا نييباهرإلا دادعا يف صقانتلا ينثتست نأ

  .يسايس اهضعب بابسأل
 لاحلا اذه نيوكت يف تمهسأ ةينمألا ا²زهجأ نم ارثؤم اطاشنو ،روهظلا يف تp يبرعلا طيحملا نم ايباجيإ ايسايس افقوم نأ يأ

 يف لشفلا نأل ،يقارعلا بناجلا نم ابسانم ارامثتسا بلطتي .2007 - 2005 نيب ادئاس ناك يذلا كلذ نع ايبسن فلتخملا
 نيب اعارص نوكيل ،ةفاضم تاهجوتو ميهافمب يقارعلا يلخادلا عارصلا يذغيس اهديدجتو ،تلق يتلا عفدلا ةوق نم ددجي دق هلاجم
 ريثÙو ربكأ ةعسب هتحاس ىلا يلامشلا راجلا ايكرت بحسي وأ ،بلجي دقو ،ديقعتلا غلp نامكرتلاو داركألا نيب وأ ،داركألاو برعلا
 نوكيس ةيضاملا تاونسلل يقارعلا لامشلا يف اهلخدت شماه عيسوت نود اولاح نيذلا ناكيرمألا ليحر نأ كردت يتلا يهو ،دشأ
 زيزعتو ،تاهجلا ضعبل رشابم ريغ معدو ،يرابختسا للستب لمتحملا لخدتلا يف عسوتلا اذه ْتقَبَـتسأ دقو ،اهعيراشم ضعب حلاصل
 ،ابسانم هارت يذلا تقولا يف عسوألا لخدتلا فيس راهشإ اهنم نكمي يتلا ،يقارعلا لامشلا قطانم ضعب يف يركسعلا دجاوتلا ضعب
 برح ىلا ةينمألا تاقورخلا عوضوم لوحتي اهدنع ،كوكرك عوضوم يفو يدركلا عسوتلا يف ةيموقلا اهحلاصم ديدهتب روعشلا دنع وأ
 .جئاتنلا ةنومضم ريغ

 دادتما نم ةيشخلاو ديقعتلاو ةيبابضلا نم ردق هيف ،يقارعلا يسايسلا دهشملا نأ نيبتي يجراخلا ىوتسملا ىلع هنأ لوقلا ةصالخو
 نيب نم ا�أ تلجس ،ةفلتخم ريثÙ ت�وتسمو لاكشأو بيلاسÇ ،هبرح ةحاس لوخد ىلإ ينامثلا تاونسلا يف عيمجلا عفد ،عارصلا
   .ةينمألا قورخلا لوصح يف تمهسأ لماوع
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 سداسلا لصفلا
 ينمألا دهشملا
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 ةلأسم يف ةلوبقم ةيباجيإ تاروطت 2010 راذآ تpاختنأ تبقعأ يتلا ةرشعلا رهشألا ءانثتسÊ ،ايبسن ةريخألا نينسلا تدهش
 بونجلp ىرخأ قطانم يفو لب ،ريدقتلاو سايقلل ةيمهأ رثكألا ةقطنملا دادغب يف تسيل ،اهتقبس يتلا نينسلا عم ةنراقملp نمألا
 تتبثأو ،بيرختلا لامعأو باهرإلا عم لماعتلا لبس دحأ ةينمألا تاءارجإلاو ةيركسعلا تايلمعلا ةيمهأ اهجئاتن تتبثأ لامشلاو
 نينسلا عم ا²اذ ةنراقملp ايبسن لوبقم ينهم ردقب هيمعادو باهرإلا دعاوقو رتوتلا رؤب عم لماعتت تتp ةطباضلا ا²زهجأ نأ اضيأ
 دحأ كلذك ىقبتسو ،ديدش ءطبب ولو مامألا وحن ريست يتلا ةئدهتلا ةيلمع يف يباجيإ رثأ اهل ناك ،تóابثإ اهعيمج هذهو ،ةقباسلا
 نم ريثك زواجتل ةيعامتجاو ،بارطضالاو يدرتلا عقاو نم صلختلا ةدارإ نيوكتل ةيسايس ىرخأ لبس اهمعدت نأ دبال يتلا لبسلا
 ةيسفنلا رÞآلا نمو ،نهارلا انتقو ىتح رييغتلا ةيادب نم ةيبلاغلا مزال يذلا طابحإلا نم صلختلاو ،ةرادإلا بناوج يف ةيبلسلا بساورلا
 تروطتو تعستا وأ ،تنوكت يتلا لالتحالا دعب ام لكاشمب اهصيخلت نكمي ،لامعأ اهريغو يدرتلاو كتهلاو فنعلا لامعأل ةيبلسلا
 بناجلا يفو ثادحألاو عئاقولا تتبثأ امك .ةيسفنلا ةحصلاو ةماعلا ةايحلاو ءانبلاو نمألا بناوج نم ريثكلا يف لالخإ لماع تيقبو
 مامألا ىلإ مهنم ريثكلا لورهي تامزألاو سجاوهلا يف م²داعك اوقب نييقارعلا نأ ،يقارعلا ءاقشلا لبج نم يفاطلا ءزجلا يف ،رخآلا

 ىلإ برقأ تاحرتقم رخآلا مهضعب مدقيو ،ةصاخلا هتعفنمل اعبت لولح ةمزح مهضعب عضيو ،ةصاخلا هتقيرط ىلع الح مدقي ،ادهتجم
 يدرتلا ةلاح ىلإ دالبلا رجل ةيرابتعالا ةيلوؤسملا نم ًاءزج نولمحتي نييسايسلا ضعب مهعم يقبو ،ةصاخلا هتربخ ىلإ دانتسالp عقاولا
 م²اهجوت نيضرعتسم ،ةيضق لك سييستو ،دهجلا تيتشت ىلإ نييقارعلا يقp نم مهريغ لثم نيدهتجم ،رارمتسp نوعسي ،ةينمألا
 نوحرتقي ،م²داع يه امك نويرادالا اضيأ مهعمو ،ةيشاعملا ةايحلا ةمزأ ىتح ،ةمزأ لك نيلغتسم ،ةيتاذ ضارغأل رارمتسp م²اداهتجاو
 ةنكث طسو اننأكو ،ةيباختنالا جماربلاو تاراعشلا يف اهلوادت طرف نم ترثك ىتح ،)يغبنيلاو بجيلا( تارابعب م²احرتقم نولمَُجيو
 ،نيذفنمو نيحرتقم ،نيرومأمو نيرمآ اعيمج مهتلكشمو ،ةيطبضلا تاقايسلا نمض هذيفنت نم دبال ٌرمأ )بجيلا( اهيف ةيركسع
 نأ نوديري ال وأ ،نوكردي ال م²داعكو اعيمج م�أل ،قارعلا ةلكشم عقاولا يف م�إ وأ ،قارعلا ةلكشم لثم ،نيعباتمو نيضرعتسم
 تاحرتقملا رثكو قئاقحلا بجحو ،تاردقلا كالتماو نكمتلا ءاعدp لحت نأ نم بعصأ ةلكشم ،دالبلا هذه يف نمألا نأ اوكردي
 اهتيمهأ نم مغرلp ةيقدنبلا ىلع ةيرذجلا اهلولح دمتعت نأ نم ربكأ ةلضعم ا�إو ،هينثتست وأ ايناديم ينفلا دهجلا بّيغت يتلا ةيرظنلا

 ،اهقبطت يتلا ةلودلل ٍفاعضإ لماع ،ةيرشبلا خيرó ربع نكت مل يتلا ةيطارقميدلا ىلع ليوعتلp وأ ،ةينطولا ةسايسلا ديب العاف احالس
 تراس يتلا تاعمت±ا كلت يف بارطضالاو رتوتلا ةرÞإل اببس نكت ملو ،اهلولح اليوط رظتنأ يذلا قارعلا الإ ،اÈ نمآ يذلا عمت±او
 نكت ملو ،اهلوصأ لالتحالا هبهو يذلا قارعلا يف الإ دحأل دحأ نم ةبه اموي نكت ملو ،ا²اقيبطت لمÙ يذلا قارعلا الإ ،اهاده ىلع
 تدأ ةئطاخ ةقيرطب ا²اريثم ىلإ نودسافلا باجتسا يذلا قارعلا يف الإ ،ينمألا قرخلاو يعمت±ا بيرختلل اليبس وأ ،ةدسفم اموي
 حبصيو ،نوناقلا ذيفنتل ةحلاص ةادأ نم الدب ،ةيومد لتق ةباصع يف اوضع نوكي نأل اثهال ريسيو اهطيحم يف يطرش ىدامتي نأ ىلإ
  .ةيطارقميدلا عم ىفانتت يتلا ةطرفملا ةوقلp الإ ،اهيلع ءاضقلا نكمي ال ةفآ

 يتلا ةوقلp الإ ،اهزواجت نكمي ال ةلضعم حبصيف نمألا بيرخت ىلع لمعت ةيسايس ةهجل اليمع نوكي نأل فوهلم طباض هجتيو
  .ةيطارقميدلا لوصأو مجسنت ال

 حبصتف بعشلاو ةموكحلا هديرت امم دضلp ريمدتلاو لتقلا ىلع لمعت تايشيلم لكشتف يبنجأ معدب ةيلحم ةيسايس ةعامج َُربكَتو
  .ةيطارقميدلا يف اهيلإ نكري ال يتلا ةوقلp الإ ،اهلح نكمي ال ةلكشم

 ةعفنملا دصقب تارارقلا ذيفنت ليطعتو م²ارازو لمع ةلخلخ تاجردلا يف مهدعب نمو ىلوألا ةجردلا نم نوفظوم دمعتيو
  .ةيطارقميدلا ريياعم زواجتت يتلا ةوقلp الإ مهرثأ نم ليلقتلا نكمي ال نيبرخم نونوكيف ،ةيفئاطلا وأ ،ةيبزحلا وأ ،ةيصخشلا

 نم دحلا نكمي ال ءادعأ نوحبصيف ،ا�ود وأ ،ةبسانم لك يف ةلودلا نم دضلp نيدو ةسايس لاجرو فحصو تايئاضف ُضرَحتو
  .ةيطارقميدلا تاقيبطتو بسانتت ال يتلا ،ةوقلp الإ مهمومس ثفن
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 لبسو ةيرابختسالا م²امولعم رداصمو ،ةيبيرختلا مهلامعأل ةدعاق نوكتف نييباهرإلل ا²ويب باوبأو اهفئاضم رئاشعلا ضعب حتفتو
 تاوطخب سيلو ،ةيركسعلا ةيسايسلا ةوقلp الإ ،اهيلع ءاضقلا نكمي ال ريمدت ةهبج يف مه�إو حبصتف ،ةيونعملاو ةيرادإلا مهمعد
  .ةيطارقميدلا

 تاسسؤم تققحو ،ا�اركن نكمي ال ةيباجيإ تاروطت ينامثلا هينس رخآ تدهش يقارع عمتجم يف ةقيقحلا هجوأ ضعب يه كلت
 ْتنَمضَو ،اهلوصح ىلع زواجتلا نكمي ال ةريخألا ثالثلا تاونسلا لالخ ،باهرالا عم اهلاتق يف اقوفت ةينمألاو ةيركسعلا ةلودلا

 ةصرفلا تتوفو ،ا�ايسن نكمي ال ايلخاد اهلوصف ةذفنملاو ايجراخ اهثودحل ططخملا يفئاطلا ناقتحالا ةثراك نم يقارعلا عمت±ا ةيامح
 هنإ الإ .اهعوضوم نع رظنلا ضغ نكمي ال ةبراحتم تاليود ىلإ دالبلا ةئزجتب مهفادهأ قيقحت يف هيلوممو باهرإلا يمعاد ىلع
 ارمتسم كلذك ىقبيسو ،امئاق لازام رادج باهرإلا ىلع برحلاف ،تاهجلا لك نم هقوطت يتلا بلسلا ناردجب افلغم لازام باجيإ

 ،رخآلاو نيحلا نيب ينطولا نمألل قرخ كراعم هنود ثدحتسو ،لدعتت مل ةيلخاد ىرخأو ،لدبتت مل ةيلودو ريغتت مل ةيميلقا ترابتعال
 باستكا يف اهتكرح دييقتل ،دادغب يف ةيزكرملا ةموكحلا ىلع طغضلp رارمتسالا يف ةلصلا تاذ ،ةيوبعتلا فادهألا ضعب قيقحتل
 هفالغ ،رادج داسفلاو .ةينمأ قورخ كراعم لاحلا ةعيبطب ةروسيملا ا²اودأو ،ةيمنتلاو نمألا يف اهعيراشم ضعب لاشفإل يعسلاو ،ةوقلا
 ،باجيالا لك مجحي افالغ اضيأ وه ىقبيسو ،باهرالا ءاقب تاونس قوفي لالخإ لماع هؤاقبو ،باهرالا رادج نم كمسأ نوكي دق
 .باهرالا ريغو باهرالp قلعتت برآمل ةينمألا قرخلا كراعم ريدي نمل ةادأ نوكيس هرودو ،بازحألا روص هوشيو ةموكحلا ططخ لقرعي
 ببسب قارعلا ءانبأ نم فئاوط تلذخ وأ ترÞأو ،مكحلا ىلع عراصتلا يف تلغتسُأ يتلا ةمهبملا هتارقفو هصقاونب روتسدلا لكاشمو
 ىقبيسو ،هريغ نع لصحيس يذلا وأ ،لصح يذلا باجيإلا فيلغت يف هتكامس لقت ال ،ثلÞ رادج مكحلا يف شيمهتلp روعشلا

 ،مكحي نمو ةلودلا نم دضلp فوقولل رخآلا ضعبلا راثتسي هببسبو ،هب ثبشتلاو مكحلا ىلإ لوصولل ضعبلا هنم ذفني  الاجم كلذك
 .ينمألا قرخلا كراعم يف ةكراشملا اهنيب ةحاتملا لئاسولا لكب

 دراملا اذه ةيفئاطلاو ،رادج دالبلا مومع يف هلوصأ تداز يذلا لهجلاو ،رادج ناتسدرك ميلقأ عم لح نود ةيقبتملا لكاشملاو
 اهريغو ،تاقالعلا يف طبختلاو ،ةايحلا ةعيبطب سانلا عانقإ يفو ،تامدخلا ميدقت يف لشفلا كلذكو ،رادج همقمق نم احص يذلا
 هبÛ الو ،ناسنإلا هدوجوب رعشي ال ققحت يذلا باجيالا تلعج ناردج اهعيمج ،باتكلا اذه يف اهليصافت ركذ ددعتو تركُذ ىرخأ
 برقأ هيلعفنم ضعب يقبو ،ارتوتم العفنم ناسنإلا اذه يقب ،باجيإلا فيلغت يف اهتكامس ةدشو اهرثك نمو ،ناك امهم دوجولا اذهل
 ،اهييسايسو ةلودلا لاجر لبق نم هبنتلا متي مل اذإ كلذك نوقبيسو ،رارقتسالاو نمألا ططخ معد ىلإ مهنم ينمألا قرخلا عيراشم ىلإ
       .ناردجلا ميش²و باجيالا ةرئاد عيسوتل اثيثح اودهاجي مل اذإو

 قرخلا رارمتسp ةلصلا تاذ هبناوج ضعب ةشقانم يف احضاو نوكي رخآلا هءزجو ،ةينمزلا ةلحرملا هذهل ينمألا دهشملا نم ءزج اذه
 ينمألا دهشملل ةبراقم ةروص اهتفيلوت يطعت لصفنم لكشب اهلوانت متيس نيوانع ،يباهرالا لمعلا ةيعونو ،ماعلا دهجلا فعضو ينمألا
  .ءاقشلا لبج نم سطاغلا ءزجلا كاذل
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  ينمألا قرخلا رارمتسا
 

 ةنيبملاو ةرركتملا هتاقورخو نمألا بناوج يف ةروكذملا عئاقولا نإف ،ققحتي نأ ضرتفي يذلاو ققحت يذلا باجيالا نع رظنلا ضغب
 قورخلا لوصح رارمتسا لماوع ةمدقم يف وه ،دادعتسالاو ةئيهتلا يفو ءادألا يف سوملم للخ دوجو ،كش ىندأ نود رشؤت ،هالعأ يف
 اهيلإ للست يذلا ،عدصتملا ةينعملا ةزهحألاو تاسسؤملا لكيهو ،ةوخرلا عمت±ا ةرصاخو ،فيعضلا ةلودلا مسج يف ةددعتملا ةينمألا
  .رثؤيو فرحيو قيعي تp ىوتسمب رشتنا ىتح ةرصاخلا كلتو مسجلا اذه اقرتخم جمربملا يداعملا دهجلا

 ،ةفاضم فيلغت ناردج تنوك يتلا ،يسايسلا عضولا تاصاهرإ وأ ،ةسايسلا نهو ببسب اضيأ وه رمتسيس ٌلخدت وأ ٌللست
 هوشتلا ببسبو .ينمألا قرخلا ةموميدل تاعرج لباقملا بناجلا تطعأف ،ريثأتلا يف هتوق تفعضأو ،لصح يذلا باجيإلا تمّجح
 رخآو مكحي تpاختنالا يف زئاف نيب تاقالع ةدعاق دوجو مدع رخآ ىنعمب وأ ،مكحلا يف نيكراشملا نيب ةماعلا تاقالعلا يف لصاحلا
 فطصا نأ دعب ،مكحلا يف هبيلاسأ بقاريو مكحلا يف ذفني نمل عرشي يذلا وه يناملرب ماظن يف ،همكح ضراعي زوفلp هنم لقأ
 مكحلا يف ةصح ىلع لوصحلل هتاقفاوت ببسب اولوحتو ،مكحلا روباط يف 2005 ماع يف مهل تpاختنا لوأ ذنم نوزئافلا نويناملربلا
 ،بلاغلا يف ناملربلا تاعامتجا رضحي ال ةلتك سيئر نم ءارآلاو تاهيجوتلا نوملستي لتك ءاضعأ ىلإ �أر نوكلتمي ناملرب ءاضعأ نم
 نوفقاو يموكحلا فرطلا يف اعيمج م�أل اهقلغ اوعيطتسي مل للستلل تارغث اوكرتف حيحصتلاو ةبقارملا يف هرودو هتميق ناملربلا اودقفاف

 دهشملا ديقعت يف اذه مهكولسب اومهسأف فولأملا نع تارازولا ددع اوداز سولجلا نكامأ مساقت يف ةبغرلاو فوقولا رثك نم م�إ ىتح
  .ذافنلاو للستلp اوحمسو يسايسلا يرادإلا

 2010 ماع ةيا� ىتح ةحوتفم تيقب قرخلا باوبأ نأ يأ ةمئاق تلازام ةينمألا قورخلا لوصح ىلع تدعاس يتلا لكاشملا نإ
 ةيسفانت نم تروحت يتلا ةيسايسلا ةيلمعلا يف نيكراشملا نيب ةقالعلاف .ةلبقم ةيباختنأ ةرود نم رثكأ ىلإ لصت دق ةرتف ىلإ رمتستسو
 نوينعملا ىعسي ةيفخ برح تاهجوت نم لباقملp تبرتقاو ،ةيطارقميدلا رطألا يف سفانتلل ةلوبقملا دودحلا نع تدعتبا ،ةيعراصت ىلإ
Èوأ ،ايسايس ةينمألاو ةيركسعلا تاسسؤملاو رئاودلاو ةزهجألا داسفإ ىلإو ،ةيدمعلا ةقاعإلا ىلإ نيكراشملا نم اهيلع نومئاقلاو ا 
 ةوقب وأ ،اهدارفأ ضعب ةدارÊ تعضخو ،هتلكشم نم ءزج يه ةيضاملا نينسلا ةيبلاغ يف تحبصأ نأ دعب ،هعقنتسم يف اهئاقبإ
 ضعب نم اهفوفص يف pاحرت ىقلت ةدوجوم يهف ،يقارعلا روتسدلا ىلع ازواجت تَّدُع نإو عاسم .هتوطس ىلإ ةيوطلسلا ت�رغملا
 ةزهجألا كلتب ءاقبلا يف هيلع نوئكتي يوق دنس نع نوشتفي نيذلا نييزاهتنالا ضعب نم وأ ،ةيسايسلا ةهجلا هذه ىلإ �دئاقع نيمتنملا
 دنع اÈ ءامتحالا متي ةيوق ةيسايس ةهج وأ ،ةذف� ةيصخش ىنعمب ،)ةيوق ةكند وأ طئاح ( ةيقارعلا ةجهللp جراد وه امك يأ ،ايعفن
 عم اهريياعمب ثبشتلاو اهنع مالكلا رثكي ،ةيقارعلا ةيركسعلاو ةيندملا تاسسؤملا لخاد ارضاحو اميدق ةدوجوم ةلأسم يهو ،ةجاحلا

 ةحازإلا ت�وتسم اهيف دادزتو ،يفيظولا ريدقتلاو مييقتلاو مازتلالا طباوض اهلالخ مدعنت وأ ،فعضت يتلا لاقتنالاو رييغتلا تالاح
     .بصنملا نع ةيحنتلاو ةفيظولا نم لصفلا تالامتحإو زواجتلاو كشلاو ثبشتلاو

 هميرحت نم مغرلا ىلع ذإ ،ةسايسلا يف لخدتلل نييركسعلا عجش يذلا ،ةسايسلا ىلع ركسعلp ءاوقتسالا ىلإ كلذك نوعسيو
 ةلعاف هلالخ نم ىقبت نأ ديرت يتلا ةسايسلا فارطأ ضعب همعدت مل ميرحت هنأل ،دوجوم كلذك وهف ةينوناقلا ةيحانلا نم اضيأ وه
 ركسعلا كيرحت ىلع ةرداق هيف نوكت لبقتسمل بسحتت ،اهضرعو دالبلا لوط ىلع ةرشتنملا ا²انكثو ةينمألاو ةيركسعلا ةسسؤملا لخاد
Êةحاسلا يف رومألا تطلتخأو ىضوفلا تـمع ام اذإ ةصاخلا اهفادهأ هاجت.   

 تاقالعلا قيثوتل تاهجوتو ،نلعلاو رسلا ىوتسم ىلع ،ةيسايس بازحأو لتكب تاطابترال ةديدع قئاقح اهمعدت تارشؤم ا�إ
 اهلوصح ناركن نم مغرلا ىلع ،لعفلp تلصح ،ةيلهألا تايفصتلا برح يف ضعبلا نم كارتشإو ،ةمهم ةيندمو ةيركسع بصانمب
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 يف ةكراشم ةيسايس لتكو بازحأ ةداق ضعب عم سولجلا دنع ذإ ،اهل نيضراعملاو ةيسايسلا ةيلمعلا يف نيكراشملا نيسايسلا عيمج نم
 ةسسؤملل اريمدت هلاكشأ لكب لخدتلا نودعيو ،ةيسايسلا يف ركسعلا لخدت نولبقيال م�أ تاديكÙ مهنم عمست ،الثم مكحلا
 ريمدتلا نأ وأ ،ريمدتلا ىلإ تدهم يتلا قباسلا نمزلا يف ثيعبتلا ةبرجت ىلإ اهضعب دوعي ريمدتلل ةلثمأ نوطعيو ،ةينمألاو ةيركسعلا

 ةسسؤملا يف اذوفن ةيسايسلا ةحاسلا ىلع ةلعافلا بازحألا ةيبلاغل نأ اذإ ،تاديكأتلا هذه ريغ رشؤي عقاولا نكل ،اهببسب لصح
 برقتلا ىلإ نمألا لاجرو نييركسعلا ضعب عربت ىلإ بلغألا هضعب دوعيو ،اهل مظنم يبزح طاشن ىلإ هضعب دوعي ،ةينمألاو ةيركسعلا
   .اقباس ةروكذملا يوقلا دنسلا ةيرظن قفو ىلع اهتيامحو اهمعد طيحم نمض ءاقبلاو اهيلع اوبسحي نأل مهنم ايعس ،اهنم

 مامضنالا نم عون وهو ،ايمسر ا²اميظنت ىلإ ةفلتخم بترب ضعبلا مامضنإ ىلإ تدهم ةوطخ هذه نإف ،لامتحالا ناك ٍيأو اذه
 نأ يف مهمومعل باوبألا تحتف موي ،1968 ماعلا دعب ثيعبتلا ىواعد يف نييركسعلا نيب لصح يذلا كلذ هبشي ،يدئاقعلا ريغ
 جئاتنلا تاذ اذه هج� ىلع رارمتسالا ةلاح يف هجئاتن نوكتسو ،يدئاقع شيج ليكشت فدÈ ،دحاولا بزحلا فوفص ىلإ اومظني
   .ةينمألا قورخلا لوصحل ًارارمتساو ،ايتاذ ةينمألاو ةيركسعلا ةسسؤملا ريمدت هاجتp ًةوطخ ،ةقباسلا

 ،نييسايسلا ريغو نييسايسلل كا�إ لماع لازام رخآلل نانئمطالا مدعو رتوتلا رثك نم سوفنلا ىلع احضاو ودبي يذلا داهجإلاو
 يليلق هببسب اوحبصأ ىتح ،يلبقتسملا نمزلا ىلإ بسحتلا نود ينآلا لاحلا ةيشمت وأ ،فيوستلا قوطب م²ريسم يف مهقوطي هنأكو
 يتلا لولحلا طابنتساو لكاشملا مهفو قمعتلp مهيدل تقو ال ،م²رضاح يف رودي ام نوأرقي الو مهلوح نم يرجي ام نوعباتي ال ،ربصلا
 دحأ اهدوجو نع ربع تاءانثتسالا ضعب اهتللخت نإو ٌلاح .ةعيرسلا لكألا تابجو لثم ةطوغضم ةزهاج مهيلإ يتÙ نأ نودوي
 رومأو اهنع شاقنلا لالخ نم بلط ذإ ،ةينطولا ةحلاصملا لوح ةودن باقعأ ىلع 2009 ماع هبتكم يف هعم يل ءاقل يف رابكلا
  .أرقن ال اننأل تاحفصلا نم ليلقب ةطيسب ةقرو ،احزام لاق اهبلط لالخو ،ةيسفنلا لئاسملا ضعب لوح ةقرو ىرخأ

 ،هتحاس ىلإ للستلا ةمادÊ اهسفن ليئارسإ يرغت يه امك ةيقp يليئارسإلا يبرعلا نزاوتلا يف ةصاخلا هفورظو قارعلا ةناكمو
 ،حارجلا ةململب الوغشم ،افيعض هلعجل ةينمألا قورخلا نم ديزملا عقوب ةحاتملا صرفلا لك رامثتسا ىلإ عافدنالا ةيلمع يف رارمتسالاو
 ماد امو ،ةلتخملا اهتفك يف نيقابلا رخآ قارعلا جارخا لالخ نم برعلا حلاص ريغ يف اهئاقبإ ىلإ ىعست يتلا نزاوتلا ةلداعم جراخ
 نكمي ال اميلس افوقو ،نيمدق ىلع ةينÞ فوقولا نيح ىلإ ،ةحورطملا فاعضالا لئاسو ىدحأ ةينمألا قورخلا ىقبتسف كلذك رمألا
    .نآلا نم بيرق تقوب نوكي نأ

 ىلإ ةلئاعلا عافدنا ىوتسم ىلإ ةيقارعلا لاحلا يف ثادحألا اهتنوك يتلا يعامتجالا جيسنلا فارطأ نيب ةقثلا مدعو كشلا ملاعمو
 ةرÞإ يف همادختسال اهيعسو ،ءادعلا اهتبصانم وأ ،اهديدهتب كشت يتلا فارطألا عم لماعتلل نيعئاجلا اهئانبأ توق نم حالسلا ءارش
 مهافت ةليسو حالسلا مادختسأ موهفم ءاهتنÊ الإ يهتني نأ نكمي ال ،العاف ينمألا قرخلاو بارطضالا يقبي امبو ،مهتفاخإو مهكوكش
  .ريغلا عم

 يتلا سجوتلاو ةيشخلا ملاعمو ،تنوكت  يتلا ةرطيسلا تاهجوتو ،تماق يتلا بورحلا نم سوفنلا يف تززعت يتلا هركلا بساورو
 نهارلا تقولا يف حاتملا هدهج ىوقي ال يذلا قارعلا هاجتÊ يرابختسالا هدهجب ةعفاد قيقشلا راجلا دنع ةدوجوم تلازام ،تريثتسا
 دمو لخدتلل هتيهش حتفي ،نزاوتلا يف اللخ ينعي ،ةماعلا ةردقلا ثيح نم طيحملا يف ريغلا ةاراجم مدع نأ املع ،ةارا±او ةÈا±ا ىلع
 يف ناريجلا عيمج عم للخلا ىوتسمل �ركسع هلاح فعض نأ فيك ثيدحلا خيراتلا عئاقو تتبثأ يذلا قارعلا لاح يف ةصاخ ،ذوفنلا
 يف هءانبا يقبيس ،هلاح ىلع للخلا ءاقب نأ البقتسم تبثتسو ،اجارحإو الخدت وأ ،اطغض هبوص هجوتلل مهتيبلاغ ىرغأ دق ةقطنملا
 نم ىلع قوفت نيمأتل يفكت ةيركسع عدر ةوق كالتمأل مهيعاسم ةفعاضم ىلإ اموي مهعفدتس ،لبقتسملاو مهرضاح ىلع قلق ةرئاد
 عاونالا هذكه لثم جاتنا ىلع هفورظ دعاست نامز يف هعم عراصتلا ىلإ مهديعي دق ،ناريجلا نم قلقملا فعضلا عضوب مهئاقبإ يف مهسأ
 .عارصلا نم
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 ال يذلا طيسبلp فصوي نهارلا انتقو ىتح فيلغتلا هجوأو تارغثلا لك عم لماعتلل حاتملا يجيتارتسالا يرابحتسالا دهجلا نإ
 نوينعملا لصي مل ،ةمهبملp هبشأ ةلودلا مامأ تتp ىتلا �اونلا ةفرعمب ةلصلا تاذ لماعتلا ملس يف ىلوألا ةوطخلا زايتجا ىلع  ىوقي
  .همدع نم لخدتلا دودح امامت اوكردي ملو كلت وأ ،ةلودلا هذه لخدت نع ةمó ةعانق ىلإ اهيف

 دوجوملا عارصلا ةعيبط مكحب رمتستس ةينمألا قورخلا نإف ةارا±او ةÈا±او ةفرعملا عيطتسي ال اذكه يقب ام اذإ دهجلا نإو اذه
 تاونسلل ةينمألا قورخلا ثداوح يف احضاو همادختسا ناك يرابختسا دهج ىلع همظعم يف سسأتي يتلا ،ةقطنملا يف هترادإ قرطو
 نع ةباينو جراخلا تابغر عم ايشامت لاتقلا لامعأ طيشنت ةداعإ ىتح وأ ،ةموكحلا ىلع طغضلا يف همادختسا نم ىشخيو ،ةقباسلا
 فقوملا تاديقعت نـم ديزي دق امم ،2007 – 2005 ماع اهطيحمو دادغب يف ا²احفص ضعب تثدح يتلا كلت لثم هلود ضعب
 .ةلبقم ةينمز تارتف ىلإ ةينمألا قورخلا رارمتسا نمز نم دميو
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 ماعلا دهجلا فعض
 

 طيطختلا حبصأ ةريخألا نينسلا يفو ،جراخلا نم ةيادبلا يف ددحتت تناك ،اهنم ةديدشلا ةصاخ ،ةينمألا تاقورخلا فادهأ نإ
 لاومألا تناك ام ابلاغو ،بازحألاو ةمواقملا ىلع رخآلا اهضعبو ،باهرالاو ةدعاقلا ىلع بوسحم اهضعب ،ةيقارع يديÇ ذيفنتلاو
 نإو لمع اذهو ،راوجلا لود دودح ربع ،دالبلا ىلإ ىلوألا سمخلا تاونسلا يف لقنت ،دارفألا نم نييراحتنالاو تامزلتسملاو ةزهجألاو
 يباهرالا لعفلا نأ يأ ، 2010 ماع ةيادب عم ايجيردت هبناوج ضعب يف ةروصلا تريغتو ،نيتريخألا نيتنسلا يف ءيشلا ضعب رسحنا
 ةلكشم ،قارعلا ةلكشم نأ ىري نيمواقملا نم ةلقلا نيب ولو كولس َلكشَت ذإ ،ذيفنتلاو طيطختلا ثيح نم ايلخاد ىحنم وحني أدب
 ةرادإ يف اهسفن ىلع دامتعالا يف تيوق ةحلسم ةيناديم تادايق تنوكتو ،ايلخاد نوكي نأ دبال اهعم لماعتلاو ايلخاد هلهأ م²
 لخادلا يف هتدايقل نايب يف جراخلا يف ةدوجوملا هتادايق لزع دق ناك يمالسالا شيجلا نإ ىتح ،ةيباهرالاو ةيديلقتلا ةيلاتقلا لامعألا
  .ايمالعإ رشن ،2/9/2010 يف ْعقوُم

 ،بابلا اذه �انث يف تارشؤم نم ركذ ام ىلا ةفاضإلp رشؤت ،نهارلا انتقو ىتح هلماوع ضعب رارمتساو هلوصح نإف كلذ عمو
 يف مهسي لاز امو ةينمألا قورخلا لوصح يف مهسأ ،ايسامولبدو ايتارابختساو ايتارباخمو اينمأ ةلودلل ماعلا دهجلا يف افعض كانه نأ
 ليلقتلا يفو ،اهذيفنتب عورشلا لبق قرخلا عيراشم لاشفإ يف هدحو هيلع لوعي يذلا دهجلا اذهل ةلودلا معد يف ريتقت كانهو .اهرارمتسا
 اذه ةرزاؤمل ايلعلا ةيمسرلا تاهجلا ضعب نمو نيينعملا ءارزولا نم روصق اضيأ كانهو .اهلوصح لاح يف نكمي ام لقأ ىلإ اهرثأ نم
 .ريثاتلا ةعساولا ةينمألا قورخلا ضعب �ايحأ اهضرفت يتلا ةجاحلاو ةدشلا تاقوأ يف الإ دهجلا

 عنمل ةيفاكلا ةردقلا نوّكت يتلا لاعفألا عومجمب امنإو ،طقف يرابختسالا ينمألا جاتنالا لعفب قلعتي ال انه دوصقملا دهجلا نإ
 نيبستنملاو ،ةيناديملا تادايقلا ةباجتسا يناثلا بابلا يف ركذ ام ىلإ ةفاضإلp اهنمضب ،هثودح رثأ نم ليلقتلا مث نمو قرخلا ثودح
 لاثتمالا مدع نأ نم ةزهجألا ْتَكَش نأ دعب ،تارابختسالا تاريذحتو نمألا تاطوحت ىلإ ةحاسلا يف ،ةطرشلا لاجرو نييركسعلا نم
 .قورخلا عاونأ ضعب ذيفنت يف مهسأ دق ناك هلوصحو ،�ايحأ لصحي

  بيرقلا ىدملا ىلع اهلاكشأ ةفاكب قورخلا ءاهتنا نأ ،ينعي يفاكلا ريغ ردقلا اذÈ ادهج نإ
 اهتعيبطب جتنت ،رارقتسا مدعو رتوت ةلاح يف عمت±ا يقبت ،تاقورخ رركتتس ،ايسفنو �دام هتيافك نيح ىلإو ،ةدراو ريغ ةلأسم
 لود عم تاقالعلا ومـنو ،ةيزهاجلا ت�وتسم نسحتو ،لوذبملا ةلودلا دهج عم �درط بسانتي ءيطب لكشب لقتس ىرخأ تاقورخ
 ةلودلل نيديؤم ماعلا دهجلا نم ًاءزج اونوكيل دالبلا لهأ عم اهتيوقت عم كلذك ،ةينطولا حلاصملا ساسأ ىلع ،ةيمالسالاو ةيبرعلا راوجلا

  .اهيبستنمل نيدناسم ،ا²زهجأ عم نينواعتم ،ا²اوطخ يف
 وهو ،تامامتهالا نود مومهلp الغشنم تp ناسنإ دوجوب لمتكي نل هنع ثيدحلا ىرج امهمو ماعلا ىوتسملا ىلع ٌدهج هنإ

 زواجتي ال ىوتسملا اذه نمض ةفنصملا هلئاوع ضعبل يداملا ُلخَدلاو ،عقدملا رقفلا ىوتسم تحت هئانبأ عبر نم بيرق عمتجم يف شيعي
 نأ ىلإ هجئاتن تراشأ ،2005 ماع ةرسألا ةينازيمل ءاصحإلل يقارعلا يزكرملا زاهجلا هذفن عيرس حسم هديأ رقف عقاو .ايموي رالودلا
 تعفترا ثيح ،يداصتقالا راصحلا ضرف نم نينس ثالث دعب اريثك دادزأو 1988 ماع ذنم أدب دق ةشيعملا ىوتسم يف ًاريبك اروهدت
 ناكس عpرأ ةثالث نا ينعي اذهو %72ـب ردق ذا قلطملا  رقفلا ىوتسم يف اريبك اروهدت كلذ عبتو ،%21 ىلإ عقدملا رقفلا ةبسن
 .كاذنآ لقنلاو ةحصلاو ميلعتلاو سبلملاو نكسملاو ءاذغلاك ةيساسألا تاجايتحالا نيمÙ يف زجع وأ ،صقن نم يناعي ناك قارعلا
 دودحب نأ يأ ،%23 دودحب هت�وتسم تردق دق تناك 2010 ماع رقفلا ةجلاعمل ةلودلا اهتعضو يتلا ةيجيتارتسالا نإف امومعو
 يذلا ناسنالا اذه نأ ينعي اذهو .)34( ،ءارقف نوشيعي ماعلا اذه ،�ويلم نيثالثب ردقملا هناكس ددع نم يقارع نييالم ةعبس
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 نم ريغتي نأ هاجتÊ هتئبعتل ةلودلا دهج جراخ ىقبيسو ،اهذيفنتل الغتسُم ىقبيس ةيدام اهبلاغ عفوادب ةينمأ قورخ ذيفنت يف لغتسُأ
 ،ةيسايس ةلأسم ماعلا دهجلا نأ رخآ بناج نم ينعيو .هعوقو نود ةلوليحلا يف كراشم ىلإ ينمألا قرخلا يف كراشم وأ ،دعاسم
 ال ةلكشم هذهو ،اهتيلمع يف مهست يتلا بازحألا تتشت لثم ،ةتتشم مويلا قارع يف يهو ،ةيسايسلا ةدارإلا رفوتب هدشح طبتري
  :ا�إ ،ةبلاغ تناك نإو ةدحاو ةلتكب الو ،امكاح ناك نإو دحاو فرط ةبغرب اهزواجت نكمي

 .دعب جضني مل ريكفت ج�
 .دعب اهليكشت لمتكي مل ةفاقث
 .دعب اهملاعم حضتت مل ةينطوو
      .رارقتسالا ةلاح نمؤي امب ،ةينمألا قورخلا لوصح نود ةلوليحلا ىلع رداق ريغ ،افيعض دهجلا ىقبس اذه لوصح نيح ىلإو
 يوبعتلا ىوتسملا ىلع صاخلا دهجلا ىلإ هلالخ نم انلقتنا ام اذإ ،يجيتارتسالا ىوتسملا ىلع ،ماعلا دهجلا ثيح نم اذه

 ،بعتلاو لساكتلا وأ ،لسكلا تالاحو فيعضلا ماعلا دودرملا وأ ،زاجنإلا مكو اقباطتم ىتح وأ ،pراقم رمألا هلاجم يف دجن "يناديملا"
 نم رثكأ دنع هلوصح رركتي ،نايحألا ضعب يف لصحي يذلا ريصقتلاو طابضنإلا مدعو لواطتلاو مازتلإلا مدعو لامهإلاو يخارتلا وأ

 تادحولا ضعب يف حضاو لكشب اهسملت نكمي ةلأسم "صاخلا" دهجلا يف فعضلا ةلاح سفن سكعت ،ةرم نم رثكأ يفو ةهج
 .تاءانثنسإ دوجوب رارقإلا عم ، نماثلا ماعلا نم ابيرقو ليكشتلا ةيلمع ذنم ،ةينمألا ةزهجألاو ةيركسعلا

 حيحص ريغو ءيطب ىوتسمب ةينيتورلا تابجاولا ذيفنت لالخو ،ةهجاوملا ءانثأ يف مp²اجتسا يأ نيبستنملا لاعفأ دودر نأ دجنو
 ارتوتو ايبصع ادش كلذك تلاز امو ةيضاملا تاونسلا يف م²اسسؤم تشاعو ،لصاوتم لكشب ةريطخ الامعأ اوذفن نأ دعب �ايحأ
 نكرلاو ةدايقلا بصانم لغشل دادعإلا لئاسم يف روصق لصح نأ دعبو ،تازواجتلا نم ريثك اهيف بيلاسأ مهعم تسرومو ،ايسفن
 ىلع دعاست ىلعألا بصانملل دادعإ تارود الو ،تامولعملا نم ديزملا باستكأ ىلع نيعت ةيادبلا يف ةيقرتلp ةصاخ ت�احتما ال ذإ

 يتلاو ،راوشملا ةيادب يف يسلطألا لامش فلح لود ضعبو ،ةدحتملا ت�الولا يف تحتف دق تناك يتلا كلت الإ ،تاربخلا ليصحت
 ريغ ةيناديملا ا²ادايق لصافم ضعب لعج امم .ىلعألا بصانملا ىلإ ريوطتلاو ةئيهتلا طباوض ىلإ عضخي ال هنيح يف اهيلإ حيشرتلا ناك
   .صاخلا دهجلا يف دقاف نع ربعت ةئيطب ،رماوألا ذيفنتل نيبستنملا تpاجتسا لعجو ،ةردقلا نم يقبتملا ىلع ةظفاحملا يف ةرداق

 ت�اكحو ليواقأ هددصب ترشتنا ىوتسم ىلإ ،�ايحأ هلاغشا بولطملا يدايقلا بصنملp ةناهتسا هذه روصقلا هجوأ عم دجنو
 يف اهنم امسق عابي ةقرف دئاق ىتح ىلعأف جوف رمآ مث نمو ةيرس رمآ ىوتسمل ،ةدايقلا بصانم نأ نم ت�وتسملا ةفاكب طابضلا نيب
 نولمعي ،ءاطسو قيرط نع عيبلا متيو ،رالود فلأ ةئاملا براقي ام ىلإ ايلعلا ت�وتسملا يف لصت ةيلايخ غلابم ءاقل ،نايحألا ضعب
 تببست نإو ةقيرط ةيÇ اهضيوعت يف اهوعفاد يناوتي ال ،اهعفد حص نإ غلابم هذهو ،نييعتلاو رايتخالp ةصاخلا ناجللا يف نطابلا نم
 ءولمملا اهلوادت طيحم يف اهيلإ رظنلا يملعلا قطنملا بلطتي نإو ليواقأ مومعلا هجو ىلع هذهو .ةينمألا قورخلا ضعب ثادحإ يف
pةوق اهاطعأ طابضلا نيب اهلوادت رثك نإف ،ةقثوم نكت مل نإو ،ىرخأ �ايحأ دوصقملا ريغ يطابتعالاو �ايحأ يدمعلا ميخضتل 
  .اهدوجو مارتحاو ةيسفنلا اهتقاطو ا²ردق ىلعو ةيقارعلا ةيركسعلا ةبيه ىلع ابلس سكعنا يذلا قيدصتلاو راشتنالا

 ترج نإو ىلوألا تاونسلا يف ا�²وتسم تندت يتلا ،ةينمألاو ةيركسعلا ةسسؤملا فعضو ةبيه نأ ىلإ ةراشإلا ردجت اهددصبو
 ةحاس يف ةرابج دوهج نم هتمدق امو ،ةهج نم ةسسؤملا هذهل ةينطولا ةميقلاو مءالتت ال تلاز ام ا�إ الإ ،ايبسن اهليدعتل تالواحم
  .ىرخأ ةهج نم ةيتاذ عفاودب حيرج نطو لجأ نم نيلتاقم هومدقي نأ اهيبستنم نم بولطم امو ،باهرإلا ةلتاقم

  :دهج نيتسسؤملا نيتاه ىلإ مدقي نأ اهرارمتسا نم دحلا ةيلمع جاتحت صاخلا دهجلا يف ابلس ترثأ فازنتسا ةلاح امومع ا�إ
  .ةيركسعلاو ةينمألا مهتينهم مارتحاو ،ركسعلا معدل فعاضم يموكح
 .تاقايسلاو طباوضلا ميظنتل يسسؤم يركسع
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 .تبستكأ أطخ تاداعو ،تدجو ةحيحص ريغ ميهافم نم نيبستنملا جارخإل يسفن
 .ميوقلا ريغ كولسلا بئاوش نم سوفنلا بيذشتو ،تاذلا مارتحإ ةداعإل نوينعملا هلذبي رخآ دهجو
 ةربخلاو ةدوجوم اهيلإ ةجاحلا نأل امتح لبقتسملا يف نمأتتسو ،ةيسايسلا ةدارإلا ترفوت ام اذإ اهنيمÙ وأ ،اهلذب نكمم دوهج يهو

  .اماع نينامثلا نع ديزي اهل مكارت يف ةدوجوم ىرخألا يه ذيفنتلل ةيفاكلا
 ت�وتسم يف ابلس ريثأتلا يف ،باتكلا اذه نيوانع يف ةروكذملا ءاطخألاو تازواجتلاو للخلا عاونأ ةفاكو اهعيمج تببست لماوع ا�إ

 ،امامت ةينمألا قورخلا لوصح نود لوحي ازيمم ادهج اولذبي نأ نم فعضأ مهتلعجو ،ةيركسعلاو ةينمألا ةسسؤملا يبستنم ىدل ةردقلا
 ،اليوط ةزهجألا كلت وبستنم اهيف لتاق يتلا ةينمزلا ةرتفلا كلت يف ت�ونعملاو ةيعفادلا ت�وتسم يندت ىلإ ضعبلا اهعجرأ فعض ةلاح
  .داتعم وه امك مهلاح فعض ىتح اريثك مهدنع نم اوطعأو ،ةديدش طوغضل اوضرعتو

 بصنملا تملتساو صاخ فرظ يف اهتيبلاغ تءاج ،ماعلا رقملا يف اهنم ىلعألاو ةيناديملا تادايقلا نم ريصقت ىلإ ضعبلا اهعجرأو
 بصنملا نأكو ،ناكملp كسمتلاو دادتعالاو ماعلا نهولا اÈاصأ ىتح ،بعص لاتق يف اهلبقتسمو ا²ايحب تفزاجو ،جرح تقو يف
pركذت ةيحضت ةيأ نود طقف ةهاجوو احبر مدقي رامثتسا اهل ةبسنل.  

 دراو ريغ ةعنقملا ةلاطبلا يأ حلطصم اذه ناك نإو ،نيينمألاو نييركسعلا نيب ةعنقملا ةلاطبلا نم عون ىلإ اضيأ ضعبلا اهعجرأو
 ىلع دامتعالا ىلإ نوهجتي يذلا تقولا يف نييركسعلا نأ ذإ ،حاضيالا ليبس ىلع انه ه�دروأ ،ةينمألاو ةيركسعلا ةفاقثلا يف هلوادت
 ىلع وهو ،ةيركسعلا ةردقلل ريدقتلا ءوس وأ ،دهجلا يف ريذبتلا ىلإ بلاغلا يف هنوعجري فادهألا عم لماعتلا يف عونلا  نود مكلا
 مل ديدجلا شيجلا نإ ودبيو ،ناريإ عم ىلوألا ةيجيلخلا برحلا نpإ نييقارعلا نييركسعلا ىلإ ةبسنلp ةفورعم تناك ةلاح مومعلا هجو
 .ديدجلا هنمز يف اهنم صلختي

 يف ةبولطملا ةيعفادلا ليكشت لجأ نم ةيحضتلل يسفنلا دادعتسالاو .دوجوم ريغ عونلا لتاقمب ريكفتلا نأ ىلإ ضعبلا اهعجرأو
 حيحصلا دشحلا لعف نيوكتل بعصلا فقوملا لمحتو نيصحتلا ىلع ةدعاسملل يسفنلا دانسإلاو .دراو ريغ يعونلا يلاتقلا فقوملا
 .رسيتم ريغ ةبسانملا ةوقلل

 دامتعإ ىلإ اوأجلف ةيبلسلا ا²اريثÙ زواجت نويناديملا ةداقلا لواح ،ريثملا فقوملا عم لماعتلا يف ةدودحم ةردق تنوكت اهببسبو اهنم
 أدبمو ،عونلا باسح ىلع ،لوذبملا دهجلp روصقلا ةلأسم يف ةلصاحلا ةوجفلا مدرو ،ءادألا يف دقافلا ضيوعت يف مكلا ةسايس
 .ةيونعملاو ةيداملا نيتيحانلا نم ةفلكم يهو ،دهجلا يف داصتقالا

 بولطملا اهيلإ يمتني يتلا ةينيدلاو ةيسايسلا تاهجلا ضعبل ةpاحملاو ةرطيسلاو طبضلا ماظن يف للخ ىلإ كلذك ضعبلا اهعجرأو
 ،ايلعلا تاهجلا نم ةرداصلا نيرصقملا ةبقاعم رماوأ ىلإ ةباجتسالا فعضو ،ةيطبضلا ةيلوؤسملا نم لصنتلا ببسب وأ ،مهتبقاعم
Êيذلا بستنملا نأ رابتع Ûأ اللاو يخارتلا ىلإ هجتي باقعلا نمpنإ املع .دوصقملا أطخلا باكترا بقاوعل بسحتلا مدعو ،ةيل 
 ضعب اهدجوأ ،ةيدايقلا ت�وتسملاو بترلا ةفاكبو نيبستنملا نم ليلق ريغ نيب حضاو لكشب ةدوجوم ةيبلس ةيعامتجا ةلاحك ةpاحملا
 تاهيجوتلا ذخأل يعسلا دح ،ةسايسلا زومرو ةيذيفنتلا ةطلسلا لصافم نم برقتلا ءادب نوباصملا ،نوماعلا ءاردملاو ةداقلا طابضلا
 ةمظعلا ءادب نيباصملا نييسايسلا نيلوؤسملا ضعب اهيلإ حóراو ،ينهملا اهلسلستو ةدايقلا ةدحو باسح ىلع �ايحأ ةرشابم مهنم
 .ىرخأ �ايحأ ةطلسلا طسبل يعسلاو

 لاتقلا ةرتف لوطو ةسايسلا لماوـعو اهعيمج نم تنوكت دق كاذ وأ ،ببسلا اذه ىلإ ضعبلا اهدر يتلا هذه فعضلا ةلاح نإ
  .باتكلا اذه تاحفص يف تركذ لماوع اهريغو ،لاتقلp رارمتسالاو ةراسخلا لمحت ىلع باهرالا رارصإو
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 ترثأو ،ةجرحلا ةلحرملا هذه قورخ عم لماعتلل بولطملا دودح نود مّيقي يذلا ،لوذبملا دهجلا مك يف ترثأف تلصح ٌةلاح
 بولطملا دودح نود نايحألا نم ريثك يف ميقت يتلا ،ايعوط ةرداصلا رماوألا ىلإ ةباجتسالاو ،ايتاذ لمعلل ةردابملا تاهجوت يف كلذك
  .اضيأ

 امك تسيل كاذنآ تاسسؤملاو تادحولل ةماعلا ةلاحلا نأ ينعي ،هيبشتلا هجو ىلع هنم ابيرق وأ كلذك رمألا ناك ام اذإو اذه
 ةحلسم ىوقو ،ةسرش باهرإ ىوق عم ،لاتقلا ناديم يف عيرسلاو مساحلا قوفتلا ىلع ةرداق ،ةكسامتم ةيوق نوكت نأ اهل داري
 .اهلوصح رارمتسا يف لماعو ،ينمأ قرخ ةلاح ةيلمعلا ةيحانلا نم يهو ،ةددعتم

 ،م²اسسؤمو مهرئاود ضعب ىلإ دتمت لب لاتقلا ناديم يف نيبستنملا ىلع ارصح اهلوصح فقوتي ال دهجلا يف فعضلا ةلاح نإ
 تاقورخ عم  لماعتلا يف تلصح يتلا لئاسملا نم ددع رشؤي ،ناديملا يف مهدهجل ةمعاد نوكت نأ ضرتفي ىرخأ نيدايم ىلإو
  :لاثملا ليبس ىلع اهنيب ،نمألا

 .اهنم يأرلا يف تتشتلا
 .اهلوصح رداصم لوح فالتخالا
 .اهرÞآ ديكÙ يف نيابتلا
 يرجت ،ةيعيرشتلا ةسسؤملا لخاد ىرخأو ،ةيذيفنتلا ةسسؤملا لخاد عارصل ةدحاو ،عارصلل حوس ةدع يف انعضي اهلوصح نأكو

  .اهلوصح رارمتسال اببسو ينمأ قرخ ةلاح اهفعضب تحبصأ ىتح ،اعيمج اهلاح تفعضأ ةقيرطب اهلخاد ةزرابملا
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 يباهرالا لمعلا يف ةيعونلا
 

 ام ىلإ ذيفنتلا يف لصو الدعم تغلب يتلا اهلامعأ ترسحناو ،ةيميظنتلاو ةيلاتقلا اهتينب ىلع ةيساق تpرض ةدعاقلا تقلت دقل    
 قفو ىلع ،ماعلا سفن فيرخ دحاولا مويلا يف ايقارع 120 دودحب ةراسخلا ديبكت يفو ،2006 ماع ايعوبسأ موجه 1000 براقي
 تارابتعأو ميهافم ىلع هسيسÙو ،هدانعب فرعُي ميظنت اهنكل ،2010 ماع شوب ويلبد جروج يكيرمالا سيئرلا تاركذم يف رشن ام
 ىلع نيبارقلا ميدقت رارمتسا نم سأيلا دعب الإ ةحاسلا كرت مدعب مهمزلتو ،ةراسخلا در± فقوتلا مدع ىلإ هيبستنم عفدت ،ةيداهج
 حالصو لصوملاو ىل�دو رابنألا يف قطانملا ضعب ىلع ةقلطملا ةرطيسلا نادقف ىلع ا²ربجأ رئاسخ تقلت نأ دعبو يهو ،ا²ابتع
 يف بيرختلا لعف ذيفنت نيمأتل لماعتلا يف اهقرطو ،2008 ماع دعب لاتقلا يف اهبيلاسأ نم تريغ ،دادغب قطانم ضعبو نيدلا
 نينس ثالث نم رثكأل اهعبتت تناك يتلا ضرألا ىلع ةرطيسلا ةبقح ت�أ نإو ا�إ ىتح ،هضرعو قارعلا لوط ىلع ةيمارتملا ةحاسلا

 ًءافكناو اراسكنا رهظت مل ،ايبعش يرادإلا اهدانسا رداصم تدقفو ،ايلعف رابكلا اهيرظنمو ا²داق نم ديدعلا ترسخ نإو ،ايلاتق ةربجم
 ،ةيباهرإلا تاميظنتلا يقp نع فلتخت هالعأ يف فوصوملا اهدانع عم ا�أل ،ايئا� ةيقارعلا ةحاسلا نع اÈايغل دهمت يتلا ا²ايلمع يف
 ةرخآلل ٍةايحب اهضيوعت نم نيقثاو ،ايندلا ةايح نم نيسئ� بابش باطقتسا ىلع ا²ردقو ،لاتتقالاو لتقلل ةجتنم اراكفأ اهئاوتحا يف
 ةهجو نم اوناك ارافك ،نيرخآلا ةتامÊ توملا لالخ نم طقف اهيلع نولصحي ،مهايند يف اهنم اومرح ْنيِع روح نم نوهتشي ام اهيف
  .نيقيدصلا نم ءادهش مهيأر يف مه قيرطلا يف نوعقي ء�ربأ وأ ،نيّدَترُم نيملسم وأ ،مهرظن

 ةيلاتقلا اهبيلاسأ تلدب ،ايئا� ةحاسلا كرتتو اهسفن ىلع ئفكنت نأ نم الدبو ،لاتقلا ةحاس يف اريثك ترسخو تررضت ا�إ
pةأرمإ ينثتست ال ،لتقلاو خيخفتلاو ريجفتلا يف اهلامعأ ذيفنتل ناسنإلا ةيناسنإ لالغتسا ىلإ تأجل اهيفو ،ةيعونلا ةينمألا قورخلا هاجت 
 الو ،تاروشنم عزويو تاعونمم لمحيل اهئانثأ يف م²اهبُش ريثي ال لفط الو ،تادعمو ةحلسأ لقنتل اهشيتفت نوبستنملا سسحتي
 تتpو ،ىرخأ ولت ةرم  اهبيلاسأو اهططخ رييغت ىلإ تهجوتو ،تارايسلا يف ةقصاللا تاوبعلا عضول ةماعلا تاعطاقتلا يف لوستم
 :يه اريثÙو ًةيعون ا²اقورخ رثكأ ناكو ،ريثأتلا نم ردق ىلعأ ثدحتو رئاسخلا نم نكمم ددع ربكأ عقوتل ةقدب اهفادهأ يقتنت

 ،لدعلا ةرازو لباقم لوألا ،ن�راحتنأ امهدوقي نيتخخفم نيترايسب نيريجفت لوصحب ،25/9/2009 يف :يمادلا دحألا قرخ
 ةئامتسلا نع ديزي امو ،اديهش نيعست دودحب تغلب تpاصÊ اببست ناذللاو ،دادغب ةظفاحم ةيانب راوجب هنم قئاقد رشع دعب رخآلاو
 .ةيمسر ريغ ةيبط رداصم بسح ،حيرج
 يلاوح اهتيحض حار يذلا ةيلاملاو ةيجراخلا يترازو مامأ ةبحاصتملا تاريجفتلا ثيح ،2009 /19/8 يف :يمادلا ءاعبرألا قرخ
  .ةيفحص رداصم بسحب ىحرجلا نم هفاعضأ ةتسو ،اديهش نيعستو ةسمخ
 ،لبpو طساوو ةرصبلا تاظفاحم يف مويلا سفنب تاتيقوت ةدع يف تاريجفت ةدع ذيفنتب ،10/3/2010 يف :يمادلا نينثألا قرخ
 .ىحرجلا تائمو ءادهش 110 يلاوح اهتيحض حار يتلا

 22 اهتيحض حار يتلا دادغب نم ةريقف ةقرفتم ةينكس ءايحأ يف ةنمازتملا عبسلا تاراجفنالا ثيح :6/4/2010 ءÞالثلا قرخ
        .دادغب تاوق ةدايق رداصم بسح حورجب 134 ةباصإو اديهش
 دادغبب ةرهاقلا يح يف ءاعبرالا حابص ةنماثلا ةعاسلا دودحب ةنمازتم تاراجفنا ةعبرأ ثودحب 25/8/2010 يف :ءاعبرألا موي قرخ
 رخآو ،تقولا سفن يف يدامرلا ةنيدم يف الصح نيريجفتو ،احيرج 38و اديهش رشع ىدحإ هتيحض حار ةطرشلل ازكرم فدهتسا

 تارشع يف تببست ،توكلا ةنيدم يف ةظفاحملا ةيانب برق ترجفنأ ةمغلم ىرخأ ةرايس اهلثمو ،ةخخفم ةرايس نم ءالبرك يف
   .تpاصالا
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 ةلود ميظنت نم نيحلسم ةسمخ نم رثكأ مايقب كلذو ،دادغبب ةداركلا ةقطنم يف 31/10/2010 يف :ةاجنلا ةديس ةسينك قرخ
 ابيرق ىرخأ تاريجفت عم اهريجفت مت يكوريش بيج اهنيب ةرايس نم رثكأ نولقتسيو ،ةيركسع سبالم نودتري ،ةيمالسالا قارعلا
 ديزي نيذلا نيلصملا عيمج زاجتحال هجوتلاو ،حوتفملا يسيئرلا اpÈ نم ةسينكلا لوخد مث نمو سارحلا هابتنا تيتشتل ةسينكلا نم
 ةوسن حارس قالطإ ىلع زكرتت بلاطم نيضراع ،ةيئاضفلا ةيدادغبلا ةانقب لاصتالp مهمايق مث نمو ،نئاهرك ٍلصم ةئاملا نع مهددع
 ،ةيطبقلا سئانكلا ىدحأ يف امهمالسإ ببسب نóزجتحم ،اتملسأ دق ناتيحيسم ام�إ نولوقي نيتيرصم نيتديسو ،قارعلا يف تالقتعم
 يف ةسينكلا لخاد مهسفنأ ةفس� ةمزحأ نودتري نيذلا نييباهرإلا ضعب رجف نأ دعب ،ةيناسنإ ةثراكب هذه ةيلمعلا تهتنا ثيح
 لاقتعاو نيحلسملا ضعب لتقمو ،ايحيسم نيسمخ نم رثكأ داهشتسا يف ببست امم ،باهرإلا ةحفاكم تاوق نم اهيلع موجهلا ءانثأ
 ةرجهلل ايعسو نييحيسملا نينطاوملا نيب قوبسم ريغ اقلق ترÞأ ةظتكم ةينكس ةقطنم طسو ةفلتخم حورجب تارشعلا ةباصإو ،رخآ
 .دادغب كرتو
 ةيمالسالا قارعلا ةلود يأ ا²اذ ةهجلا تماق ،هالعأ ةسينكلا ةبيصم نم نيموي دعب يأ 2/11/2010 يف :بعرملا ءÞالثلا قرخ
 ءايحأ يف ةبراقتم تاقوÇو اقسنم اريجفت ،ةفس� ةمزحأ ةثالثو ةخخفم ةلجع ةرشع ىدحإ ريجفتب ،ةدعاقلا تاميظنت ىدحإ

 تاعيركلاو ردصلاو ةيبيبحلاو لماعلاو ريشد وبأو ةيمظاكلاو ةلعشلاو عايبلاو ةينيسحلاو بعشلا اهنيب ةيعيش اهتيبلاغ ،ةيدادغب ةيبعش
 يتلاو ،ةيلازغلاو ةيديسلاو ءادنلا عماجو ،ةيريزولا لثم ةينسلا ةيبلاغلا تاذ قطانملا ضعب ىلع ت�واه فصق اهبقعأ ،نيمألاو داهجلاو
 ةدع ىلع اوعزوت احيرج نينامثو ةعبرأو ةئامثالثو اديهش نيتسو ةعبرأ دودحب ةيقارعلا ةحصلا ةرازو رداصم بسح امهتيحض حار
        .دادغب يلاهأ نيب اهتببس يتلا بعرلا ةلاح ىلإ ةفاضإلp ،ةينكس رودو ةيراجت لاحم يف ةيدام رئاسخ عم ،ةيموكح تايفشتسم

 ءافخإ نيمأتل اهراجئتسا نم نيموي وأ ،موي دعب اهخيخفتب موقت ةيراجت لاحمو ةينكس ققش ريجÙ بولسأ ىلإ تأجل كلذك
 ناك يذلا لثم ،خيخفتلا ضارغأل ا²اجتنم لغتست لماعم ءاشنإ ىلإ ايناديم تهجوتو ،ةنكمم ةراسخ ربكأ ثادحإو ديج هيومتو
 ذيفنت ضرغأل حاتم ءيش لك تلغتساو ،تارجفتملp اهوشحب موقت ،ةفصرألا ةيامحل ةيتنمسإ بلاوق ةعانصل نئادملا ءاضق يف ادوجوم
 نيحطلا سايكأ يف تارجفتم تعضو امدنع ،كوكرك برق وتامروخ زوط تاريجفت يف لصح امك ةينيومتلا ةصحلا داوم ىتح اهلامعأ
 ىتح ،اوملعي نأ نود ةينيومت ةصح داوم ا�أ اÈ نورمي ةرطيس لكل نودكؤي اوناك اهقوف لامع ةثالث تبكرأو ،ةريبك لمح ةرايسب
  .نيطلا نم تيب ةئام دودحب تمدهو ،روكذملا ناكملا يف ترجفنأ

 ،نيبستنملاو ةداقلا نيبو عراشلا يف ةلصاحلا ءاطخألا نم ديفتستو سردت ،سانلا نيب ًةلغلغتم تيقب ا²راسخ عمو ةدعاقلا نإ
 ربعت ةللضم تارايسب ةرطيسلا طاقن يف نورمي نيذلا كئلوأ تازواجت نم  ةديفتسم ،عساو ريثÙ تاذ ةيعون تايلمع جاتنإ حلاصل
  :نيبتي اذه نم .فوقولا تاميلعتل لثتمت وأ ،اهيف فقت نأ نود زجاوحلا

 تاهجلا نود ةدعاقلا اهيف تزيمت ،2007 ماع دعب ام قارعلا قطانم ضعبو دادغب يف تثدح يتلا ةريبكلا ةيعونلا لامعألا نأ
  .ماعلا كلذ دعب لاتقلا يف ا²راسخ دعب اهسفن ىلع تأفكنأ يتلا ةمواقملا ىلع ةبوسحملا ىرخألا ةحلسملا

 ىلإ اهلاتق تاحفص وأ ،ةدعاقلا تلقن ،قباسلا يف لصحت تناك يتلا لامعألا كلت عم ةنراقملp اريبك اهريثÙ ناك لامعأ ا�إ
 باسحو تاريثأتلا عقوتو تارايخلا ضرعو ةحاسلا ةساردو عالطتسالا لامعÇ هيف تعرب ،يرابختسأ عباط تاذ لاتق ةحفص
 هلامعأ فصوت اهل لباقمل يرابختسالا دصرلاو ةعباتملا رثأ ليلقتل ،تفختو تلدبو تريغ ،�رم الماعت هساسأ ىلع تلماعتو ،دودرملا
 دادغب يف ةسارحلا لئاسوو ةيموكحلا تاوقلا ةيبعت بيلاسأ ىلع تلجُس يتلا تارغثلا نم ةدحاو نأ املع ،تابثلp هتاكرح مومعو
 يف تيقب ،الثم ةيادبلا يف تبصن يتلا ةرطيسلا ةطقن نأ ذإ ،نكامألا سفن يف ءاقبلاو بيلاسألا سفن ىلع تابثلا يه ،اهريغو
 ندملا لخادم يف ةدوجوملا ةرطيسلا طاقن يببستنم لبق نم تارايسلا يبكار نم راسفتسالا تارابعو ،2010 ماع ىتح ا�اكم
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 جاتحت ا�إ الإ ،ايلمع ةبعص ةلأسم اهلاح يف رييغتلا ةيلمع تناك نإو رومأ اهريغو ،ماودلا ىلع رركتت اهسفن يه ،ةيجراخلا قرطلاو
          .ذيفنتلاو طيطختلا ةيلمع هيلع لهست ةتبÞ رومأ ىلع هططخ ءانبل مصخلا ىلع ةصرفلا توفي يبسن رييغت ىلإ اينمأ

 .جيردتلp اهرÞآ لقت غيصبو نآلا نم تاونس ةدع ىلإ لصت دق ةينمز ةرتفل دتمتس ينمألا قرخلا يف اهلامعأ نأ اضيأ نيبتيو
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  لاحلا عقاو عم لماعتلا
 

 أطخلاو زواجتلاو نهولا ةلاح عم لماعتلا لبس ىلإ قرطتلا باتكلا اذه ةدام زاجنإل طيطختلا ةلحرم يف ةدوجوم ةينلا نكت مل
 ،ديدجلا نمزلا اذهل ةيضاملا ينامثلا تاونسلا ةيبلاغل ،ةيقارعلا ةايحلا بناوج لك يف بارطضالا ةروريص نم تبرتقأ يتلا ،قورخلاو
  :نع هلوصف يف اهانلوانت يتلا كلت ةصاخ
 طسب يف اهتطلسو ةلودلل معاد نوكي نأ ضرتفي نطاوم نم هضعب لوحتو ،ةيسفنلا هتلاح تدرتو هت�ونعم تفعض يذلا :ناسنالا
  :ىلإ رارقتسالاو نمألا

 .نييقارعلا نينطاوملا هتوخأ نيب هرشن ىلإ عاس ،بارطضالا ةلاح يف كراشم
 يف ريغلا نيبو هنيب قرفي نأ نود اهريمدتل ءاج ودع نيبو ،اهنم ًاءزج نوكي نأ ضرتفي يتلا هتلود نيب هفقوم يف دياحم نطاوم وأ

 ،ءانبلا ةداعإ دهجو بارطضالا ررض ءابعأ لمحت يذلا رخآلا ضعبلا دوجو ايقطنم يغلي ال فقوملا يف دايحلا ناك نإو ،اهطيحم
 عيراشم كpرإو ريخÙ يف تمهسأ يتلا لماوعلا ىوقأ دحأ نيب نم "دياحملاو بارطضالا يف كراشملا" ضعبلا كلذ ناك فورظ طسو
    .ثوحبلاو ةساردلاو ةباتكلp هلوانت ىلع زيكرتلا يرجي نأ ضرتفي يذلاو ،ديدجلا نمزلا اذه تاونس لاوط ءانبلا ةداعإ
 ا²افاح نم برتقأ دق ناك ٍةيواه نم عمت±ا ذاقنأو ءانبلا ةداعإ ةيلمع يف ةمهم ةلودلا تاسسؤم يقpو ةموكحلا ديب ةادأك :ةرادالا
  :يتلاو ،تارم ةدع

 بولطم نمز يف ،اهلمحت بعصي لامحأ ىلع افاضم المحو ،ةلودلا ىلع ائبع اونوكيل اهيبستنم ءادأ ت�وتسم تندتو تفعض
 .ءابعألا نم ريثكلا لمحت هيف

 ةيلمع مئاعد نم ةمهم ةماعد ،اهيلع زاكترالا ىلإ ةلودلا اهيف تجاتحأ يتلا ةينمزلا ةرتفلp اهحالصإ بعص ،ت�وتسمب تدسف
   .رامعالاو ءانبلا
 ،ت�رخألا نع ةيمهأ لقت ال يتلا ةثلاثلا ةماعدلا هذه ،نمألا ىلع هميمعت نكمي ،ءادألاو ةرادإلاو ناسنإلا ىلع قبطني ام :نمألا
  :يذلاو

 .اريثك هتالاجم تقرُخ
 .رثكأ هلاوحأ تدرتو
 ةيعامتجالا ميقلاو ،ترخÙ يتلا ةعارزلاو ،تهتنأ يتلا ةعانصلا تالاجم ىلع عزوتي نأ ضرتفي يذلا ةلودلا دهج َفزنتسأ ىتح

 ةرادÊ ةينعملا ةموكحلل ةقرؤم ةلكشم وه حبصأ ىوتسمل ،ءانبلا ةداعإ ةيلمعب ضهنيل هتيمنت بولطملا داصتقألاو ،تعدصت يتلا
 ،ةروكذملا تاماعدلا ةبالصو ةلاحلا ةعيبط اهيف فرعي ال ةكباشتمو ،هل لاتق ةحاس طسو اعيمج اورشح نيذلا نييداعلا سانللو ،هتكرعم
 ،بوتكملا نيب نم يتÙ ناكمالا دهج ةيقطنم لولح تاروصتب معدي مل اذإ ،اصق� نوكي اهليصافت يف ضوخلا نأ ُتّدجَو اهنم
 تاروصت مومعلا هجو ىلع يهو ،عوضوملا لوح ةديدج تpاتكل قافألا حتفتو ،بوتكملا ززعت راكفألا نيب نم ةيلمع تاحرتقمو
 ةروشمو تبتك تاساردو تدعأ ثوحب قيرط نع ا²اسسؤمو ةلودلا ةزهجأ ضعب ىلإ اهنم مسق لاصيإ مت نأو ،لماعتلل ةطيسب لولح
 ،نيوانعلا يف ةضورعملا ةداملا عم قفاوتي امبو ديدج نم اهتغايص نأ يداقتعال ةينÞ اهنم مسق ميدقت بسانملا نم دجأ ينكل ،تمدق
 :اهادؤم ةياغ نمؤي نأ نكمي

 .ةيصاصتخأ عيضاوم اهتيبلاغ يف دعت يتلا عيضاوملا هذه ليلحتو حرش يف ادوجوم نوكي ال نأ يغبني صقن لامكإ
 نإ عم .ليصفتلاو ةعسوتلل ةدعاق اهيلع سسؤي نأ يف ،البقتسم لا±ا سفن يف ةباتكلاو ثحبلا ديري نم مامأ قيرطلا حتف

 نيب هئانبأو هتلود لبقتسمو هرضاح دد² تpارطضال لولح نع اهبناوج نيب شيتفتلا ىلع ليوعتلا نكمي ال ةيلاحلا قارعلا فورظ
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 تبقعأ يتلا تاونسلا ةليط ةلودلاو عمت±ا ةداق ةيبلاغ عضُو نأ دعب ،ةيميداكألا تاساردلاو ثوحبلا نيب ىتح الو ،بتكلا رطسأ
 ال كلذ عمو ،ةيسفنلا ا²الاعفنإو ةينآلا اهجئاتن نيب لولحلا نع شيتفتلا ىلإ اp²ذاجت مهتعفد ،بارطضإ تاماود يف رييغتلاو برحلا
 سسؤي ام دجي نأ ىسع ،تاساردلاو بتكلا تاحفص نيب شتفيو مّيقيو سرديو عباتي نأ ديري نمل اليلق ولو اشماه كرتُي نأ دب
   .ةحيحصلا يملعلا ثحبلا تاودأو لئاسوب اهحارتقأ موعدم ،ةبسانم لولح ةدعاق هيلع

 :يه ةيسيئر نيوانع تحت ،ةلسلستم تارقفب ،ةرصتخم تمدق ،مومعلا هجو ىلع تاروصت يهو
 .ينمألا قرخلا عقاو عم لماعتلا
 .ماعلا بارطضالا ةلاح عم لماعتلل ةحسف
 .يسايسلا داسفلا عقاو عم لماعتلا
 .يرادإلا بارطضالا ةلاح عم لماعتلا
 .يموق نمأ جاتنإ مث نمو
 تاونسلا كلتو رييغتلا تقبس يتلا ةريخألا تاونسلل ،بارطضألا نم برتقي اللخ تلكش يتلا عيضاوملا نيب نم تءاج نيوانع

   .هتبقعأ يتلا ينامثلا
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 ينمألا قرخلا عقاو عم لماعتلا
 

 ،ةيقارعلا ةلودلل ينيوكتلا ءانبلا لامتكأ رثعتو ،يميلقالا طيحملا عم ةوقلا يف نزاوتلا مدعو ،باهرإلا ةحفاكم برح رارمتسإ نإ
 ،ةثالثلا باوبألا يف اهليصافت نيبملا ةطيحملا لودلا عيمجل يجراخلا لخدتلا ةعسو ،ةيرابختسالاو ةيلاتقلا ةيزهاجلا مامتإ يف رخأتلاو
 يرابختسالاو يركسعلاو يسايسلا دهجلا دشحب يقارعلا يموكحلا بناجلا مزلي امم ،ادادتمأو ةروطخو اديقعت رثكأ ةينمألا ةكرعملا لعج
 نم هريغ لثم غارف يف متي نل اذهو ،مومهلاو بعاتملp لقثملا عمت±ا  يف ا²اريثÙ نم دحلا مث نمو ،ةلصاحلا ا²اقورخ ليلقتل ،يبعشلاو
 يتلا ،ةموكحلل ةيسايسلا جماربلا يف افادهأ هقيقحتب ةبلاطملا ىوعد تيبثت در± لصحي نلو ،نينطاوملا مومهو عمت±او ةلودلا لكاشم
 نم ةداعلا يف ققحتي الو ،ليكشتلا دعب ضيوفتلا ىلع لوصحلا نم ةليلق م�أ دعب بتاكملا جاردأ يف ةداع ةيباختنالا اهجمارب نكرُت

 ليلق ةيقارعلا ةرادإلا قايس يف اهتعجارم ىلإ ةدوعلا نإف ،كلذ يف اهتيمهأ نم مغرلا ىـلع يتلا ،ريوطتلا ططخ يف هيلإ ةراشإلا لالخ
  .قيقحتلا

 داتعأ امك ،رفصلا نم تسيل ةديدجو ةداج هتيادب اعورش ،ميظنتلا ةداع% عورشلا ىلإ ةداج ةرظن ،رظنلا اهعمو اعيمج اهنمو لب
 يميلقالا هطيحمو ةيلبقتسملا هتاعافدو ةيلاحلا قارعلا فورظ اهيف بسحت ٌةيادب .نوقباسلا ىهتنأ ثيح نم امنإو ،لبق نم نيئدابلا لك
 يجيردتلا ميعطتلا ةقيرطب ،ةينمألاو ةيركسعلا ةسسؤملا يف ةيدايقلا بصانملل لعافلا ديدجتلا اضيأ اهيف بسحيو ،هئانبأ تاردقو
 قاشملا اولمحت نأ قبس نيذلا ،خويشلا ليج ىلإ نافرعلاو ركشلا ميدقتو ةيحتلا ءادأ دعب ،بابشلا ليج نم طابضب ةدايقلا بصانمل

 صقانتي ام ةداع ءاطعلا نأل لب ،ءالولا يف اكش الو الزع سيل ميعطتلا نأ مهراعشإ متي نأ ىلع ،نامألا بارطضإو رطخلا فورظ يف
pهنألو ،نينسلا بعت مكارتو رمعلا مكحب اهزواجت عيطتسي ال دودح دنع ،رشبلا ءانبأ نم ريثكل جيردتل:  

 .اهيلإ نوعسي ةصرف بابشلا يطعي ،يرورض ديدجت
  .اهورظتنأ املاط تاحومط قيقحتل ،مهمامأ لا±ا حسفيو
 برقو يموقلاو يفئاطلا ءامتنالا لالخ نم الو ،ةصصاحملاو ةسايسلا ربع رمي ال نأ يغبني ةينمألاو ةيركسعلا ةزهجألا يف ٌديدجت

 .قارعلل قلطملا ءالولاو ءادألا نسحو ةينهملا ةءافكلاو ،صالخالاو ةهازنلا ةباوب ربع طقف رمي ،ءالولا
 اهلمع يف ةيرابختسالاو ةينمألا ةزهجألل ،فاك معدب ززَعُـت مل اذإ ةصق� ىقبتس اهتيدجو اهتثادح نوكت امهم ديدجت ةرظن ا�إ

  :يحاونلا نم
 .نوحلسملا هب يرتشي امم ربكأ نمثب يرتشتو ،نويباهرإلا عفدي امم رثكأ عفدت نأ يف ةرداق نوكت نأل ،اهتينازيم زيزعتل :ةيداملا
 نمأ ىلع رطخ هنأ دقتعت نم بِقارُتو ،عارصلا ةحاس يف ءادعألا اهنع فرعي ال لئاسوب نطولل انئاخ هب كشت نم عباتتل :ةينفلا
 ةضورعملا ةزهجألا لثم تسيل ةزهجÇ نوناقلا قفو ىلع ،تصنتتو روصتو لِجسُتو .دالبلا لهأ ةنايخ هاجتÊ ةوطخ َمدقَت نمو ،دالبلا
 ،تاهاجتالا لكب رمتسم لمع يف كرحتت نأو ،دادغب ةمصاعلا يف ةيسيئرلا عراوشلا ةفصرأ ىلعو ،يقرشلا بابلا كاشكأ يف عيبلل

 ىلع ةحيحصلا اهسسأ ىنبت يتلا ةيطارقميدلا دهع يف هتفلاخم اp²اسح يف عضت ال نأو ،روتسدلا يف اهدودحو اهماهم يه امك
  .ابيرق ناك نمو قيدص وه نم اهلمع تارابتعإ يف عضت ال نأو ،نوناقلp مازتلالا

 اÈ رختفي ،نيلهؤم نيبستنم تاذو ،دحوم دهج تاذ تارابختسأو نمأو ةطرشو شيج ةزهجأ قارعلل نوكيس طقف اهدنع
 نم مهريغ ةهجاومب ،ديدج نم مهمادقأ ىلع فوقولا ىلع نيرداق اهدوجوب مه نونوكيسو ،مهتيامح ىلع ا²ردقب نوقثيو عيمجلا
  .نيفقاولا

 مدقت ،ةصتخم ةيملع رئاود ءاشنÊ اوركفي نأ ،ةينمألاو ةيركسعلا ةزهجألا ءانب ةداعإو رييغتلا ىلإ نيعاسلا ىلع ،دوهجلا كلت عمو
 دض مهنيصحت يف مهست ،ايمالعإ مهرابخأو م²اعلطت نع ربعت ،مهئادأ ت�وتسم سيقت ،مهلاوحأ سردت ،نيبستنملل ايسفن امعد
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 ناسنالا ءانب ةداعإل طيطختلا يف كراشتو ،طوغضلا رثكو يبصعلا دشلا ىلإ نوضرعتي موي ،م�²ونعم ززعتو ةيداعملا ةيسفنلا برحلا
 يف ةميلس صئاصخ زيزعتل عفدتو ،هكولس يف تلكشت يتلا ةيبلسلا بئاوشلا نم ناكمإلا دهج هصلخت ،ةحيحص سسأ ىلع اهيف
  .ماعلا نمألا ةيامح يف ةمهاسملل هتاهاجتا نم ديزتو ،ايسايسو اينمأ هلالغتسا صرف نم للقت ،هلخاد

 رشنتو ،نيبستنملا عيمج ىلع مهتنادإ تبثت نيذلا نيينعملا ءامسأ ميمعتو ،ةهازنلا ةئيه ىلغ نيدسفملا تافلم ةلاحإ يف اوعرسي نأو
 رخفلاو اÈ ةقثلا ةداعإو ،مهتسسؤم ةبيه ةداعإل نيردابملا نيب نم مه نونوكيو ،مهريغل ةربع اونوكيل ،مالعالا لئاسو يف مهؤامسأ
Çىلع مكحلا يف نيكراشملا مزلتو ،ةموكحلا ربجت اهدحوو ،م²زهجأو مهشيج فلخ سانلا فوقو نمضت اهدحو هذه نأل ،اهئاد 
  .ريخÙ نودو هلوصح دعب اهنع م²اظحالمو ،رييغتلا لبق اهنم ةيسايسلا مهفقاوم تناك امهم دانسالاو معدلا ميدقت

 ىلع لاحي ،نيعوطملا ةطرشلاو دونجلا نم مأ اوناك اطابض نيبستنملا فوفص يف ريهطتلل هيزن دهج نيوكت يف كلذك اوعرسي نأو
    .نيهوبشملا نم ناك وأ لهؤم اريغ ايمأ وأ اسوسدم وأ ،اروزم اهلخد نم لصفيو ،ةينمألاو ةيركسعلا ةمدخلا ىلإ حلاصلا ريغ دعاقتلا

 نيدوجوملا اورّكذيو ،ةيوطرشلاو ةيركسعلا ميقلا زيزعتو ،ةبيهلا ةداعإو ،طبضلا دعاوق ءاسرإو ءانبلا ةداعإل مهعراست عم اوركذتي نأو
 برحلاو ةسايسلا ناديم يف دحاو لك سحأ امدنع ،رييغتلا دعب اهوداتعأ يتلا ،برسلا جراخ ديرغتلا ةداع نع داعتبألا ةرورضب مهعم
 هديرت امم سكعلا ىلع وأ ،حيرصتلp نيلوخملا نم نورخآلا هب حرصي ام سكعب حيرصتلا وأ ،ديرغتلا نأل ،قارعلل ىلعألا دئاقلا هنأ
 يمالعإلا دهجلا راطإ جراخ نمألا �اضق نع هيونتلا نإو ،ليلق ريغ ررضلا نم مك هيف أطخ ،نييمسرلا اهيبودنم ناسل ىلع ةلودلا
 ،تامزألا تقو ،نيلوؤسملا ضعبل ةيتاذلا ةيضارعتسالا دصقب هيونتلاو حيرصتلا نإو ،ريثكلا ررضلا نم هيف أطخ رخآلا وه ،ةلودلل
 سانلا لوقع يف مهعضت ا�أل ،ميسج ررضلا هيفو أطخ كلذك وه ،حيرصتلا يف دحوم هاجتا ىلع ،نييمسرلا نيقطانلا قافتا مدعو
     .نيحلتلاو ةتونلا يف ادحوم يقيسوم قوج يف اذاش فزعي نمك ،نيقلتملا

 نم اهلصو نم دودح براقت اهيف ادودح لصو قباسلا يقارعلا ركسعلاو ،تالاصتالاو تالصاوملا لاجم يف روطتي ملاعلا نإ
 دنعو ،نابسحلا يف عضوي ال نأ يغبني وأ ،فولأملا جراخ مالكلا حبصي لا±ا اذه يف ناكيرمألاو برغلا نع ملكتلا دنع امأ ،ناريجلا
 يف نودمتعيو ،اسورض pرحو ،ةيساق كراعم نوضوخي م�أ �رّكذي نم دجنس ،ةينمالاو ةيركسعلا انتاسسؤم نع انمالك يف جيرعتلا
 هلالخ نم لاصتالا عطقنيو ،ةلوهسب هيلع تصنتلا متيو ،ةلوهسب هيلع شوشُي يذلا ،لاقنلا فتاهلا ىلع اهضارغأل م²الاصتأ
 هذه ءانب ةداعأ ططخ يف اعف� مالكلا حبصي هيلعو ،ةدودحملا ت�دملا اذ ،الروتوملا نومدختسي ةلاعفلا تادحولا يف هعمو ،ةطاسبب
 مامأ حوتفم لا±ا اهيف ،ةعيرسو ةءوفكو ةنيمأ لئاسوب ،ةينمألاو ةيركسعلا ةسسؤملا تالاصتاو تالصاوم ميظنت ةرورض نع ،ةزهجألا
  .ديري يذلا تقولا يف ةلوقعم مامألا ىلإ تاوطخ وطخي نأ قارعلا مامأ حوتفم ملاعلا نأل ،روطي نأ ديري نم

 دراو ريغو ابعص همدعو صالخإلا نيبو ،أطخلاو حيحصلا نيب قيرفتلا تpو ،رومألا ينمألا بارطضالا ةحاس يف تطلتخا دقل
 اديعب هريغ لثم موي ءاضق نعو ،ا²ارورضو ةلزعلا نع ةديدج ميهافم ،نيبستنملا نيب تعاش ىتح ،نومضم ريغ نايحألا ضعب يفو
 ًةقلعم ،هلكاشم نوشيعي نيذلا سانلل ةقلقملاو هبارطضإل ةريثملاو نمألا يف ةرثؤملا لئاسملا نم ريثك تكُرتف ،نطولاو ةفيظولا مومه نع
 ريثكلا اهلوح راثت ،ةرثؤم نوصتخملا اهبسحيو ،ةمهم نوينعملا اهسحيو ،ةطيسب ةداقلا اهدقتعي ،دحأ اهشقاني الو دحأ اهنم برتقي ال
 ةصاخلا ت�امحلا بكاوم لثم ،عوضوملا بلص يف ىرخأو ةيشماه �اضق اهنيب ،بارغتسÊ نونطاوملا اهءازإ فقيو ،ةلئسألا نم
pةصاخ ةيامح ةرايس نيعبرألا براقي ام تلصو ىتح تخفتناو تمخضت يتلا نيلوؤسمل pليكولا ربع ريزولا نم الوزن تدتمأو ،ريزول 
 ت�امحب نويمحم مهعم نيلماعلا نيفظوملا ةيبلاغو طابضلا لك .ليصفلا رمآو مسقلا سيئرو ةبعشلا ريدم ىلإ لصتل ،ماعلا ريدملاو
 ابلاط مهنيب نم ينعملا خرصي ،ءادتعا ثداحل ضرعتلا دنعو كلذ عمو ،ىرخأ �ايحأ نيلتاقملا ريغ ءpرقألا نمو ،�ايحأ ةيمهو ،ةصاخ
 ريبكلا ددعلا نأ هلخاد يف �اظ ،تارايسلا ددع فعاضيو ديري امكو ديزملا فيضي ،تايحالصلا هدنع الوؤسم ناك نمو ،ديزملا
 اهزواجتو ا²اوصأ ةدش عافتراو ا²رثك نأ كردي الو ،هسفن ةيامحب طقف ركفي هنأكو ،فوخلا زواجت يف هنيعيو نيرخآلاو هسفن مامأ هربكي
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 بولطملا دانسالاو معدلا دوهج لطعيو ،الصأ كبترملا عراشلا كبريو ،اينمأ قرتخملا نطاوملل يسفنلا نمألp لخي ،ريسلا ماظن ىلع
 :اهنيب نينطاوملا نيب ةلئسألا نم اديدع كلذك ريثيو ،يسايسلاو ةموكحلا نم دضلp اقنح ةبعتملا سوفنلا يف ريثيو ،اروف اهلاسرإ

 ةرايسو ،هاوتسمب نمو ريزولا ليكو بكومل نيترايسو ،ريزولا بكومل تارايس عبرأ الثم نوكت نأك ؟ طباوضب ت�امحلا ددحت مل اذامل
 .ماعلا ريدملا عم ةدحاو

 ؟ىرخأو ةرتف نيب ،ةصاخلا تاسارحلاو ت�امحلp رظنلا داعي ال اذاملو
  ؟اريزو ناك نإو ريسلا ماظنب لالخإلاو ،ةيامحلا لئاسم يف فلاخملا بساحي ال اذاملو
 .ةينمألا تاقورخلا نم دحلا يف مهاسملا ريغ فقوم يف عضويسو ،ايسفن برطضيس ،ةباجإ دجي نلو ،ةباجإ نطاوملا دجي ال امدنعو
 يف �ايحأ تعزو يتلا ةرطيسلا طاقنو ت�امحلا زواجتت ،نمألp ةلخم يهف اهتطاسب ىلع نكلو ،ةطيسب عيضاوم نع ةلثمأ ا�إ

 ةيمسرلا بتكلا ريوزت لثم اريطخ دعي ام اهنم ،ءامسلا نم لزني يباهرإلا نأ دقتعي اهعيزوت ىلع مئاقلا نأكو ،هتيا� يفو رسج ةيادب
 ذفنتل عراوشلا يف لوجتت يتلا تارايسلا عوضوم لثم اطيسب دعي ام اهنمو ،رورملا ليهست فدÈ ةلودلا يف عجارم ىلعأل ةلثمملا
 اهتطاسب ىلع يهو ،كلذ عنمت نيناوقو رارقب مازتلالا ىوس اهطبض ىلإ جاتحت ال يتلاو ،ماقرأ وأ ،ةيتوبث قاروأ نود ينمأ قرخ لامعأ

 بارغتسالا هجوأو ،نطاوملل يسفنلا نمألp ةلخملا تاراسفتسالا نم ريثكلا رÞأ طيسبلا اهعوضوم نأ ريدملاو ليكولاوو ريزولا كردي ال
 يف رÞأو ،رورملا ةطرشب صاخلا بوساحلا يف اهلاخدإو ،ميقرتلا يف ؤكلتلا نعو ،نينس ينامث لاوط ةطيسبلا ةلأسملا هذه لح مدع نع
 يتلا تاغارفلا ألميل ،هدنع نم تpاجإ عضي أدبو ،سمألاو مويلا نيب نراقي أدب هنأل ،حيحصتلا ةيناكمإ نم سأيلا تقولا تاذ
 ،هثودح يف افرط نوكي نأ نمو ،بارطضألا نم برتقأو بعت اهدعب ،حوتفملا هلقع يف قيقحتلا ىلع ةيصعلا ةطيسبلا لئاسملا اهتنوك
      .ايسفن ءانبلا ةداعإل دوهجو ططخب ةلودلا مهمعدت نأ قارعلا يف شيعت يتلا لايجألا هذه يف هعم نمو قحتسأف

 ،رييغتلا تبقعأ يتلا تاونسلا ةليط يقارعلا ناسنإلل يسفنلاو ينطولا نمألا تدده يتلا ةيبلسلا تاروطتلاو دالبلا فورظ نإ
 لامعأ ىلإ ةفاضإلp نمألا قيقحت يأ اهلح جاتحي ةلظعم تيقب كلذ عمو ،ةيلاع ةيقبسأ هعوضوم يطعت نأ ىلإ ةموكحلا تعفد
 لالخ نم ،ايسفنو �دام نطاوملا لهاك ىلع ةطلسملا طوغضلا عفر ىلإ لاتقلا ةحاسو عراشلا يف تارابختسالاو ةطرشلاو ركسعلا
 داعبإ اهيف حاجنلا ززعي يتلا يئامنالاو يداصتقالاو يعامتجالا هافرلp ةلصلا تاذ ىرخألا تالا±ا يف ةفثكملا ةيموكحلا دوهجلا لذب
 .ةينمألا ا²اقورخو برحلل ادوقو اونوكي نأ نم بابشلا
 

 لوقلا ةصالخ
 اديهمت ،ا²ادادتمأو اهعفاودو ةينمألا قورخلا ةعيبط ىلع ءوضلا ءاقلإل ،ليلحتلا ىحنم ذخأ ،نمألا بp يف درو يذلا ضرعلا نإ

 ،هيلإ لوصولل نيعاس وأ ،مكحلا يف نيدوجوم نييسايس وأ ،نييصاصتخأ ءارقل اهنم ةدافتسالا نكمي يتلا تاحرتقملا ضعب ديدحتل
 ،ةيئزجلا ليصافتلا ضعب درسبو ،رثؤم ريغتم نم رثكÇ اهتقالعل ،اهضعب ضرع راركت ةداعإو ،عئاقولا ضرع ىلع زيكرتلا مت دقو
 ،البقتسم يرجي نأ نكمي امو ،ايلاح يرجي امع ةمتهملا لصافملاو ،رارقلا رادصإ ةطلسلو ئراقلل حضوأ ةروص ميدقت ىلع ةدعاسملل

 نأشلا يوذل كلذك ليبسلا دهميلو ،ءاوس دح ىلع بعشلاو ةموكحلل ةبسنلp مهألا نوكي نأ داكي يذلا ينمألا قرخلا عوضوم يف
        .رارقتسالاو نمألا ضرفل اهططخ ذيفنت يف ةموكحلا ةنواعمل دهجك ،اهزواجت ىلع اولمعي نأو ،ةلخملا قرخلا هجوأ ىلع اوفرعتي نأ يف

 ةزهجأ اÈ تفرتعأ ،يقارعلا ينطولا نمألا يف قورخ ةعومجم وأ قرخ دوجو نيبت ،بابلا اذه يف تدرو يتلا ضرعلا ةدام نإ
 رضاح ىلع ايقيقح ارطخ لكشي اهدوجو نأ اودكأو ،اÈابسأو اهلاكشأ ضعب اوصخشو ،نيلوؤسملا نم ددعو ا²اسسؤمو ةلودلا
 يف ةروشنملا يقارعلا مالعالا ءابنأ ةلاكو عم هل ةلباقم يف فشك يذلا ةيلخادلا ةرازول مدقألا ليكولا مهنيب .هلبقتسمو قارعلا

 دكأو ،يمسرو يموكح ءاطغب مئارجلا باكترإل م²ايحالص نولغتسي ،ينمألا زاهجلا لخاد ةدساف رصانع دوجو نع 16/9/2010
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 باهرإو لتقلاو فطخلا تايلمع نوسراميو ةينطو احور نوكلمي الو ةيئانج تايفلخ مهل عافدلاو ةيلخادلا يترازو يف نيبستنم دوجو نع
 وأ ،ةيركسع ىتح وأ ،ةيسايس تpاسح ةيفصت وأ ،ةيلام ةيدف لباقم ةيركسعلا تالجعلا مادختسÊ ،نينمآلا نينطاوملا
     )35(.ةيرئاشع

 ىلإ كلذك دتمتو ،ليصفتلp ا�²اغ ىلإ هيونتلا مت ةيميلقأ ةيلود حلاصم ىلا دتمتل تبعشت دق ةينمألا قورخلا عفاود نأ اضيأ نيبتو
 عم لماعتلل انلع اهيلإ عجرتو ،ةيتاذلا جراخلا حلاصم عم ةيليفطلاو ةيفئاطلا ةيسايسلا ىوقلا ضعب يقتلت ثيح لخادلا تاضقانت
 ىلع اهلوصح نم دحلل زيمم دهج دشح ىلإ جاتحت تادادتمأ يهو ،اضيأ ليصفتلp اهيلإ قرطتلا مت يتلاو لخادلp ةينطولا ىوقلا
 .ةينمألاو ةيركسعلاو ةيسايسلا ت�وتسملا

 فثكم عفد هبحاصيل دتما دق ،خيخفتلاو ريجفتلاو لتقلا لعف ثادحإ يف مصخلا ةردق ىلع فقوتي ال يذلا ينمألا قرخلا نإ
 رضاح نم هقلق ةدش ديزيل يقارعلا نطاوملا ت�ونعمو تاعانق فدهتسأ ،�ركف اقرخ ةيداعملا اهدوهج تلكش يتلا ةيسفنلا برحلل
 ىتح 1958 ماعلا ذنم مظنملا ريمدتلل ضرعت نطو ءانب ةداعإ يف ،نييقارعلا نم هريغ عم العافتم هب مهسيو انمآ هشيعي نأ ضرتفي
 مصخلا هققحي قرخ يأ نأ نيبتي اهنم ،ةروكذملا قورخلا عاونأ يقp عم تعضو ام اذإ "يركفلاو ينمألا "قورخ كلتو ،نهارلا انتقو
 ىلعو ،ةبقاعتملا تاموكحلاو ةلودلا لبقتسم ىلع ةغلp ةروطخ لكشيس ،ةينمزلا ةرتفلا هذه يف هلخاد نم وأ ،قارعلا دودح جراخ نم
 نم دوقع ةثالث نم رثكأل ةيسفنلاو ةينمألا قورخلا مهتيعأ نيذلا نينطاوملا ىلع ايفاضإ اطغض اهعم لكشيسو ،ةيسايسلا ةيلمعلا
 .نامزلا

 لصح ام قوفت دق ةدشلا نم تاجردب ،ىرخأ تاقورخ ىلإ قيرطلا يف تالواحملا نم ديزملا دوجو اهلوصح رشؤي قورخ يهو
 ةيرادالاو ةينمألاو ةيركسعلا تاءارجإلا نم ديدعب مايقلل ةموكحلا ةزهجأ مزلي رطخلp رذني اعقاو لكشي امم ،ةروكذملا تاقورخلا كلت يف
 .ريدقت لقأ ىلع هلوصح لاح يف يسفنلاو يداملا هرثأ نم ليلقتلا وأ ،قرخلا عوقو عنمل ،ةعيرسلا

 يذلا أطخلا باكترأ نع اودعتبي نأو ،مهيبستنمل م²رادإ نسحب اومزتليف ،حيرجلا مهنطو ىلإ اوتفتلي نأ يف نيرمآلاو ةداقلا مزليو
      .ديحولا اهحالس ةيقدنبلا قبت مل ،ةكرعم يف نيهيزن اونوكيو دهجلا اولذبيو ،ةيحضتلا يف ةودق اونوكي نأو ،قرخلا لوصح لهَسُي
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  ماعلا بارطضالا ةلاح عم لماعتلل ةحسف
 

 ةحوتفم تناك يتلا ةيلهألا برحلا باوبأ فلخ اديعب فقوو ،ايبسن يفئاطلا بارتحالا ةمزأ زواجت ،تاونس ينامث دعبو قارعلا نإ
 هبشت ةماعلا ةيسفنلا مهتلاحو ،م²ركاذ يف ادكار ناقتحالاو لزعلا نم ردق ىلع اوقبأ هلهأ نأل ،اضيأ ايبسن ةيضاملا تاونسلا ةليط
 دتمت ،ةفلتخم تاهاجتإو ،ةددعتم تابغرو ،ىتش رعاشم سوفنلا يف شياعتت ثيح ،اهنم ةدحاو يه وأ ،عازنلا دعب ام تاعمت±ا ةلاح
 ةحلاصملp لوبقلاو .هيف كشلاو ،مداقلp ةقثلاو .ماقتنالا ىلإ ليملاو ،حماستلا ىلإ يعسلاو .هيف شيعلاو ،يضاملا نايسن يف ةبغرلا نيب
 .ا²امواسم ضعب نع جتانلا مكحتلا ضفرو ،اÈ مايقلا �اونو

 يذلا رطخلا ةلحرم هزواجت نم مغرلا ىلع ذإ ،ةهاقن ةرتف ىلإ جاتحي ،ضيرم ىلإ ةرظنلا لثم يقارعلا عمت±ا ىلإ ةرظنلا لعجي عقاو هنإ
 قباس ىلإ دوعيو سكتني دق ،ةبسانملا ةياعرلا دجي مل اذإ هنإ ىتح ،امامت فشي مل يأ ا²الاح زواجتي مل هنكل ،ةغلابلا هتباصإ اÈ تببست
  .دشأ ةجردبو ءادلا تاذب pاصم هدهع

 لماعتلا مهنيعأ بصن نوينعملا عضي نأ نم دبال ،ةصصختم ةبسانم ةزهجÇ ،ةلود ءانب يعاسم قلطنم نمو ،ساسألا اذه نم
 ينمألا قرخلاو بارطضالا عوضومب ةرشابملا ةيسفنلا ةلصلا تاذ يفئاطلا لزعلاو ررضلp ساسحإلا لئاسمو ضيرحتلا عيضاوم عم
 يتاذ بنجت ةدعاق سسؤيو ،عوقولا ةلمتحملا رÞآلا دض نطاوملا نيصحتو لصاحلا ررضلا رثأ ليلقت يعاسم ىلع دمتعي ،ايملع الماعت
  :ةيلاتتم تاوطخب ،البقتسم لزعلا خوخف يف عوقولل
 اذه ،ةيواهلا ةفاح نم دالبلا برقو سوفنلا قهرأ املاط يفئاط تقمو ناقتحإ نم ةركاذلا يف ىقبت ام ةلازإ يف أدبت :ىلوألا ةوطخلا
 نأو دبال انه ةبولطملا ةلازالاو ،بيرختلاو ليطعتلل ةيسفنلا اهفادهأ ت�ولوأ ىلعأ قارعلل ةيداعملا ىوقلا لك هتلعج يذلا ناقتحالا
 يف مهتملاو ،لزعلا تاريثم ءافطإ يف هماهسإ مدعب قباسلا نمزلا يف مهتملا ،يقارعلا يوبرتلا ماظنلا ىلإ ةعيرسلا ةدوعلا ىلع سسأتت
 ،اهيف نويوبرتلا نوصصختملا شتفي نأ دبال ،ٌ◌ُةدوع .نوماملا ريغ يضاملا شكن ىلإ اÈ ةدوعلاو ،لوقعلا يف اهزيزعتب يلاحلا نمزلا
 نمو ،لزعلا رعاشم راشتنإ ببسب ،يقارعلا عمت±ا باصأ يذلا ررضلا رادقمو ،ةرÞإلا رداصم نع بساورلا نيب نويسايسلا سيلو
 هت�اكحو اهيف خيراتلا صصق زفتست ال ،ةديدج جهانم تادرفم داجيإل ينيدلا وأ ،يبزحلا سيلو صصختملا دهجلا نودشحي اهدعب
 نيملعتملا سوفن يف ضهنتستو لب .لباقملا فرطلا عم يدئاقعلاو يهقفلا فالتخالا اهيف نيدلا تايطعم رشؤت الو ،لباقملا فرطلا
 ريثك يف مه�إو كرتشي �اسنإ مهل لباقملا روص برقتو ،جامدنالاو لعافتلل ةيرشبلا سفنلا يف ةدوجوملا تابغرلا بابشلاو ةيبصلا نم
  .ةايحلا تامزلتسمو ديلاقتلاو ميقلا نم

 باسح ىلع ةفئاط نأش عفرت الو ،ىرخأ باسح ىلع ةيموق هيف دجمت ال ،ديدج يوبرت يعامتجإ ماظنل ةديدج ،ٌجهانم
 .رابتعأ لك قوف يقارعلا نطولا هيف ،ىرخأ

 هناوخإ نم ريغلا ةلزع ىشخي الو ،داقتنالاو موللا فاخي ال ،هتينطو ردقتو هتيناسنإ لُجت ،امرتحم هيف يقارع ناسنإ لك نوكي ،ٌماظن
 ىلإ ريسلا يف ةقيقحلا يفاجي الو ،ةيقرعلاو ةيفئاطلا تاميسقتلا لك قوف مهنيب دوجوم وهو ةدحولp روعشلا نم سجوتي الو ،اتقؤم
 ،ةقيضلا ةيبزحلا ا�²اغ ىلإ لوصولل ةليسو ،همادختسا ىـلع ةرداق ريغ ،مكحلا يـف اهفارطأ ضعب وأ ،ةلودلا هيف نوكتو ،مامألا
  .ةدوجوملا تاءالولا لك نيب نم ىمسألا وه قارعلل ءالولا هيف نوكيو
 يف ةينعملا ةلودلا ةزهجأل داج ىعسم نود اديفم هدوجو نوكي نأ نكمي ال يذلا ،ماظنلا وأ ،دهجلا اذه داجيإ دعب :ةيناثلا ةوطخلا
 يف رفوت ام اذإ اديفم نوكي كرحت وهو ،عارصلا ةرادإل ميلسلا ليلحتلاو ،نيصحتلاو ةيعوتلp ةلصلا تاذ تاهاجتالا عيمجب كرحتلا
 نيصحتلاو ،عالصالا ةيلمع نألو ،بارطضالاو لزعلا �اقب نم يناعي ،هلو هيف كرحتلا بولطملا عمت±ا نأل ،�زكرم ايسفن ادهج هرئاود
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 ينعي امم ،ةددحم ةنمزÇ مزتلت الو ،ةنيعم دودح دنع فقوتت ال ،ةرمتسم ةيلمع ،عارصلا ةلاح عم لماعتلاو ،ميلسلا يوبرتلا ءانبلاو
 ىلع ذخÛ نييميداكألاو نيصتخملا نيب عمجي لاعف "يعامتجإ ،يوبرت ،يسفن" يصصخت ميظنت ىلإ ايلعلا ا�²وتسم يف ،ةلودلا ةجاح
  :بجاو هقتاع
 .بارطضالا ىلإ يدؤتو ،لزعلا رعاشم ريثت يتلا لماوعلا ةعباتمو ةسارد .1
 يقارعلا ناسنالا فورظو عقاو عم لماعتلل ةمئالملا ةيوبرتلا جهانملا يف رارقلا رادصإ ةطلس ىلإ رظنلا تاهجو ميدقت يف ةنواعملا .2

 .ةيلبقتسملا هروصو ،يلاحلا
 يباجيإلا لعافتلا قيقحت ىلإ يضفي امبو ،ماوقألاو ن�دألاو فئاوطلا نيب لعافتلاو بيرقتلا لاجم يف ةيملعلا ءارآلاو راكفالا ميدقت .3

  .كرتشملا شيعلاو
 يقارعلا عمت±ا مومع ىلع اهرثأ نم للقي امب اهعم لماعتلا ىلع لمعلاو ، ةيسفنلا تايلمعلاو ضيرحتلا تاهاجتا ديدحتو ،دصر .4

 .رييغتلا دعب ام ينس يف هريغ نم رثكأ رثأتلل لباقلا
  .ةيداعملا ةيسفنلا تايلمعلاو ضيرحتلا تاهاجتإ ةمواقمل تاودأ هيف مُه ٍلاجم يف ا²داقو ،ةلودلا ةزهجأل ةروشملا ميدقت كلذك .5
 مهرعاشم زيزعتو اهيبستنم نيصحت تالاجم يف ،ةينمألاو ةيركسعلا ةسسؤملا يف ةينعملا رئاودلل ،يصصختلا يملعلا معدلا ميدقت .6

 ةساردو مهئادأ نيسحتل ةمزاللا ةروشملا ميدقتو ،ةيدايتعألا فورظلا يف ،مهل يسفنلا ءانبلا يف ةمهاسملاو م�²ونعم عفرو ةينطولا
    .بارطضالاو رتوتلا ءانثأ يفو فورظلا كلت لثم يف ةيسفنلا مهلكاشم
 ،سانلا ىلع ةيسفنلا تاريثأتلا نأ وه ،يقارعلا اهنيبو ةيمانلا تاعمت±ا يف يصصختلا لمعلا نم عون اذكه لثم يف ةلكشملا نإ

 ا²اديد² وأ ،ا²اريثÙ نع عمسي نأ نكمي ال مهفلا اذه نودو ،هدوجول اديد² ىلعألا اهمهفي نأ دعب الإ ايسايس كردت ال ،عمت±ا وأ
 تاءارجإ نإ امك .رضاحلا نامض نم مهنكمت يذلا دودحلp الإ يلبقتسملا ديدهتلا عم لماعتلا اودوعتي مل رابكلا نإو ةصاخ ،ةيلبقتسملا
 ةيداصتقالا الثم اهنيب تاءارجالا يقp عم ةنراقملp ،هيلإ ةبسنلp ةيئاقولا اهجئاتن ةسوملم ريغ ،ةيداعملا ةيسفنلا تاريثأتلا نم ةياقولا
 ،نيصحتلاو ةياقولل ةصصخملا وأ ،مصخلل ةهجوملا اهنم ءاوس ةيسفنلا تايلمعلا نإف كلذ ىلا ةفاضإلp .اهريغو ةيبرحلا تايلمعلاو
 ىلع سسأتت ةلماش ةيلمع ا�أل ،هنوريدي ميظنت وأ ،هلاجم يف نيصصختم ةعضب دوهج ىلع الو سفنلا ملع تايطعم ىلع رصتقت ال
 كئلوأ ةصاخ ،نيينعملا نم ريثك نم همهف وأ ،هكاردإ بعصي يذلا رمألا .يناملربلاو يركسعلاو يوبرتلاو يسايسلا ةلودلا دهج
 اذه يف يرجيو ىرج امك ،ةايحلا نوؤشو ةرادإلا عم براجت لوطو ةربخلل مكارت نود اعيرس ايلعلا بصانملا نوقتري نيذلا نييسايسلا
 ىوتسملا ىلع ةيسفنلا تايلمعلp ةصصختم ةزهجأ داجيإ ،نآلا ةلودلا ةبلاطم يقطنملا ريغ نم نوكي ةلاحلا هذه لثم يفو اذل .نامزلا
 جئاتن م²رثعب امدعب ،هلاجم يف نيصصختملا ريفوت ةلاحتساو ،هقيبطت ةبوعصل ،هالعأ يف ةنيبملا ماهملا ذيفنت لجأ نم ،ا²رادإل ىلعالا
 .هجراخو قارعلا لخاد ،ثاثتجالا نيناوقو برحلا

 لولحلا وأ ،ةيلمعلا تابلاطملا ضعب حرط نكمي اهنم الدبو ،قارعلا يف اهيلإ ةجاحلاو اهتيمهأ طقست ال هذه ةبلاطملا مدع نكل
 بلاطم ةيبلت ىلوتي ،يراشتسإ يسفن بتكم ةغيص داجيإ يف لثمتي ،ايلاح نكمملا لحلاو ،اهج� ىلع نويسايسلا لمعي امك طسولا
 .ه�دأ يف نيبملا 1 مقر لكشلا يف امك ،ةطيسب ةغيصبو يويحلا لا±ا اذه يف ةمزاللا ةروشملا هل مدقيو ةيذيفنتلا ةطلسلا سيئر
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                                يسفنلا يراشتسالا بتكملل يميظنتلا ططخملا )1( مقر لكشلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 تاهاجتإو ءارآو ،تاـعانق نيوكت                                                            
 نيم® لهــست تاراـشتسإ ميدقتو                                                            
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                                                                بتكملا ماهم
 ةرادإو ليلحت يف ةيقيبطتلا سفنلا ملع تايطعم مادختسا وه ،ةيسفنلا برحلp اهتيمست ىلع قلطي ام وأ ،ةيسفنلا تايلمعلا نإ
 ةادأ ةيسامولبدلا لمشتل ،اهزيزعتو راكفألا نيوكتو عانقإلل ا²اونق ددعت ىلعو ،اهلمع ةينهمو ةيلومش ىلع ءوضلا يقلي ىنعم ،عارصلا
 عمت±ا تاسسؤم كلذكو ،ةعنقم راكفأ نيوكتو ريوحت ةادأ مالعإلاو ،ةوقلاو عدرلp عانقإ ةادأ ةيركسعلا تاسسؤملاو ،ةيملس عانقا
 ةضماغلاو ةساسحلا عيضاوملا نيب نم دعي عوضومل ةدئافلا ميمعتب ةبغر نم يتÛ انه اهيلع ديكأتلاو .اهريغو ميلعتلاو ةيبرتلاو يندملا
pاساسأ اهجاضنإل راكفالا نم ديزملا ىلإ ةجاحب ىقبت تاروصت يهو ،نييصاصتخالا ريغ ءارقلاو ،نييموكحلا نييلوؤسملل ةبسنل 
    .ةبعصلا فورظلا يف اعف� نوكي دق ميظنتل

 :نييسيئر نيلماع ىلع دمتعت عمت±او ةلودلل ةماعلا ةيسفنلا ةرادإلا نإف امومعو
 رثألا" ،هيجوتلاو ةرادإلا يف اهجماربو ا²ارارق لوبق هاجتp عفدلل رارقلا رادصإ ةطلس ةهازنو ةمءالمو ةحصب نينطاوملا عانقا :لوألا
 ."يباجيإلا يسفنلا
 تايلمعلاو ضيرحتلا لالخ نم ،نينطاوملا تاعانق يف مصخلا ريثÙ نود ةلوليحلل ،عمت±ا مومعل ةماعلا ةيسفنلا ةيامحلا :يناثلا
 ."يئاقولا يسفنلا رثألا" ،ةيسفنلا

 اليلحتو ةباتكو ةراشتساو اهيجوت دتمت ةينف دوهجب ةموكحلل يسفنلا لخدتلا لالخ نمو لب ،ايئاقلت ناققحتي ال نالماع امهو
  :نييوتسم ىلع ماهمبو ،ايسامولبدو ايعامتجإو �ركـسعو �وبرتو ايمالعإ اهلصافم ةفاك ىـلإ ،اثحبو
 .ينمألا بارطضألا ةلحرمل اهمهأو :يجيتارتسألا
       .هتاهجوت عم لماعتلا ةيفيك نع رارقلا رادصإ ةطلس ىلإ يأرلا ميدقتو ،يقارعلا عمت±ا لخاد عارصلا لاكشأ لك ليلحت .1
 .اهلاجم يف ةروشملا ميدقتو ،قارعلا نم ىرخألا لودلا فادهأو �اون ةعباتم .2
 لئاسو ةلامتساو ،اهذيفنت يف ةماعلا ةكراشملاو ةموكحلا فادهأ لوبق هاجتp نينطاوملا عفدل ةلودلا مالعإ لئاسوو ةزهجأ عم قيسنتلا .3

  .ا²اهجوتو ةموكحلا ططخب ،نينطاوملا تاعانق زيزعت يف ةرشابملا ريغ ةمهاسملل ةلقتسملا مالعإلا
 ةيـسفنلا تايلمعلاو ضيرحتلا تاريثÙ نم نينطاوملا نيصحتل ،تامظنملاو تائيهلاو تاسسؤملا عم ةقالعلا لالخ نم ططخلا عضو .4

  .ةيسايسلا ةيلمعلاو ةلودلا تاهجوت نم دضلp تايئاضفلاو ةزهجألا ضعب هثبت ام ةيلعاف نـم ليلقتلاو ،ةيداعملا
 لوقع يـف ا�أـش عفرو ،اهقيقحت دوهجو ،ةينطولا قارعلا فادهأل جراخلا يف جيورتلا .5
 .بناجألاو نيملسملاو برعلا ةداقلاو نينطاوملا    

 جمد ةداعÊ قلعتي اميف ،ةلودلا ةزهجأل يسفنلا نوعلا ميدقتل ،ةيسامولبدلاو ةيميداكألا ةيثحبلاو ةيمالعالا لئاسولا عم قيسنتلا .6
 .يلودلاو يبرعلاو يميلقإلا هطيحم يف قارعلا

 .ةلحرملا هذهل اهمهأو :"يناديملا" يوبعتلا
 ،ايناديم اهعم لماعتلا لبسو ا�²اغب رارقلا ةطلس مالعإو ،اهعبانمو ا²اراسم ةعباتمو ،ةيجراخلاو ةيلخادلا تاعاشإلا ليلحت .1

 .ةيباهرإلا لئاصفلل ةيفئاطلا ةياعدلا ةحفاكمو
 .نييقارعلا نييندملا نيب ةيركسعلا تايلمعلل يبناجلا يسفنلا رثالا نمو ،ةلودلل ةداضملا ةيركسعلا لامعألل ةيسفنلا ةميقلا نم ليلقتلا .2
 ةموكحلا عم نواعتلاو ،هل نينطاوملا دييÙ بسكل نوناقلا ىلع نيجراخلاو ،نييباهرالا دض هجوملا يركسعلا ةموكحلا لعفب فيرعتلا .3

  .نييقارعلا نينطاوملا نيب يموكحلا يسفنلا عدرلا نيمÙ يف ،ةيركسعلا ا²زهجأ ةردق ضرعو ،ةلودلا ةبيه ةداعإو ،هفادهأ قيقحتل



 235 

  .ةيقيقحلا ةيطارقميدلا أدبمب لماعتلل ساسأك ،يفئاطلا لزعلا قطانم يف ديدجلا ةلودلا لكش لوبق شماه عيسوت .4
 .ةحلاصملا عوضوم حاجنإل ةينعملا تاهجلا عم قيسنتلp لمعلا .5
 .يسفنلا نيصحتلاو ت�ونعملا لاجم يف ةينمألاو ةيركسعلا ةسسؤملا ىلإ ةروشملا ميدقت .6
      .لالغتسالاو ةيبوسحملاو ،داسفلا دض ا²المحل يباجيإ يسفن رثأ نيوكت يف ةموكحلا ةنواعم .7
 اهعم لمعلل ةمزاللا ةروشملا ميدقتو ،ءانبلا ةداعإ يف اهططخو ا²ريسم يف ابلس رثؤت يتلا ،ةموكحلا لصافم يف زواجتلا رهاوظ دصر .8

 .ةيقارعلا ةنطاوملا زيزعتلو
 نم درو امك بيرقلا مهطيحم نم هتاريثÙ بارتقا لاح يف الإ ،�ونÞ هنأ نويسايسلا دقتعيو ،�ويح هنأ دقتعن عوضوم يف انمد امو

 ضعبلا دع ىتح ،ىدملا ةديعب ًاطاوشأ ىربكلا لودلا اهلاجم يف تعطق دق ،ةيسفنلا تايلمعلا نأ ىلإ هيونتلا نم انل دب ال ،لبق
 ًايملع ًاصصخت تحبصأ ىوتسملا اذÈ يهو ،ًايسفنو ً�ركف سانلا دبعتسي رامعتسالا عاونأ نم ديدج عون ةدايسل ًاديهمت ا²امادختسا
  .هتادرفم نم ليلقلا الإ رضاحلا تقولا يف برعلا نحن كلمن ال ًالماش ًاحالسو ،اقيقد

 دجن ال ىتح انكمم كلذ ناـك املكو ،ًالوأ اÈ أدبن نأ يغبني يتلا ةيتاذلا �دوهج ىوس انمامأ قبي مل ساسألا اذه قفو ىلعو
 انعفدي نم ىتح وأ ،هدي انل دمي نم دجن نأ نود انتاحومطو انفادـهأو انلاومأ نم �زجع نمث عفدن بكرلا رخأ انفقوت دقو ًاموي انسفنأ
   .مامألا ىلإ
 

  لوقلا ةصالخ
 ضعب ءاطخأو ،هب طيحي امل هكاردإ فعضو ،روهمجلا نيب يعولا ةلقو ،هتبيكرت يف حضاولا للخلاو يقارعلا عمت±ا ةلاح نإ

 ريياعملp فعضلاو يميقلا عدصتلاو قارعلا باسح ىلع مهعفانم ةد�زو ،مهكرحت شماه عيسوتل مهنم ديدعلا قباستو ،نييسايسلا
 :بارتحالاو بذجلل ةيلاثم ةحاس هطيحم تلعجو ،هنم بارتقالل ةبسانم ةيضرأ هتلعج ،باتكلا باوبأ يف اهليصافت ةروكذملا ،ةينطولا

 هعم نيدوجوملا نيرخآلل ضورفملا حلاصلا باسح نود هحلاصل ةمئالملا تاعانقلاو ،راكفألا نيوكتو ريثأتلا يف ضعبلا نم ةبغر
  .طيحملا سفن يف

 دق يذلا ررضلا باسح نود هل ةحاتملا قرطلp ،ةيلخادلا هتحاس طيحم يف ريثأتلا لعفو ررضلا يدافتل رخآلا ضعبلا نم ايعسو
  .ةصاخلا هقرط ىلع دامتعالا لالخ نم وه هببستي

 ،ةيناديملا هتاريثÙ ضعب عم لماعتلل ةيمسرلا ةباجتسالا فعضو ،هدوجو ةعسو هثودح للدي ،ةفلتخم قرطو لئاسوب برقت وهو
 دصرلل ةزهجأ اهكالتما مدع ببسب ،ةيلبقتسملا هرÞآ الو ،ريثأتلا اذه ةعيبط كردت مل 2003 ماع دعب ام ةبقاعتملا تاموكحلا نإ ىلع
 نود ةلوليحلل ةيفاكلا عدرلا لئاسو كلمت ال ا�إ وأ ،لا±ا اذه يف ةربخلا ةلقو ،يسفنلا نيصحتلاو عافدلا تاموقم ةغايصو ليلحتلاو
 .اعم امهيلك وأ ،هلوصح

 مل ،الثم مهميقو مهئادأو ،نييقارعلل ةينطولا رعاشملا ،ةينمزلا ةرتفلا هذه مومعل ةيسفنلا تايلمعلا تفدهتسا يذلا تقولا يف ذإ
 اعساو لا±ا حسف امم ،ةينطولp لصاحلا خرشلا ميمرتو ،ممهلا ذحشو ،ءادألا نيسحتو ،ميهافملا ليدعتل ةلودلا نم الباقم ادهج دجن
  .نينطاوملا مومعل ةيسفنلا ةحصلاو يسفنلا رارقتسالا ىلعو ،ءانبلا ةداعإ عيراشم يف ابلس سكعنأ ،ريثأتلا نم ديزمل

 ىلع سسÙ باهرإ ىوق نم دضلp الاتق ،قارعلا مومع يف لتاقت يتلا ةينمألاو ةيركسعلا ةسسؤملا ىلإ ةبسنلp لاحلا كلذك
 دعب تلكش يتلا ا²اميظنت يف كلتمت ال ،تاسسؤملا هذه نإف كلذ عمو ،ت�ونعملا ميطحت يعاسمو ،ةيدئاقع لوصأو ةيركف ميهافم
 ،مهتيعفاد ت�وتسم نيسحتو ،م�²ونعم ةيوقتو ،ميهافملا كلت تاريثÙ نم اهيلتاقم نيصحتل ةزهجأ رضاحلا تقولا ىتح ،رييغتلا



 236 

 اهمسج يف ينمألا قرخلا ةعقر عسوو ،ايسفن باهرإلا تاريثÙ مامأ ةعساو pاوبأ حتف امم ،ةيسفنلا تايلمعلا رÞآ ضعب نم مهصيلختو
  .دعب وقي مل يذلا

 بناوج ضعب ىزعت ،بيردتلاو ةرادالا بناوج يف روصقلاو يونعملا يسفنلا دهجلا مومعو نيصحتلا ةزهجأ بايغل نإو اذه
 ريغ كولسلا ملاعم نم ديدعلا راشتناو ،ةيلوؤسملا لمحت مدعو ،مازتلالا فعضو ،ءادألا ىوتسم يندتو ،ةيونعملا ةلاحلا يف يدرتلا
  .بارطضالا ةلاح راشتنا يف اهدوجو مهسأ يتلا ةيقفاوتلا

 قلعتي امل تايئاضفلاو مالعإلا عم نييموكحلا نيلوؤسملا لماعت يف اضيأ طبختلا ىزعي ةصتخملا ةيسفنلا ةزهجألا بايغل نإ
pيتلا هرطاخم ءافخإو ،نوكلاملا اهديؤي يتلا قارعلا نم ةداضملا فقاوملا تايباجيإ ميدقت ىلع اهنم ريثك تبأد نأ دعب ،ضيرحتل 
 دودرو ةيديلقتلا تاحيرصتلا نع اديعب اهمعازم ضحدي نم دجت نأ نود ،ةيقارعلا فقاوملا هيوشت ىلإ ةفاضإلp ،اهئافخإ نودمعتي
 لبقت نيوكت ىلإو ،ًاءوده رثكأ فقاوم ىلإ يقارعلا عمت±ا لقنل دعاسم لماع نوكت نأ هاجتÊ اهعفدي وأ ،ةيباجتسالا لاعفألا
  .ةيدجلا ةيطارقميدلا ةيسايسلا ةبرجتلا ىلإ مومعلا ةئي²و ملألا رعاشم زواجتو ،حورجلا ةاوادمو لباقملا فرطلل يعامتجإ

 ،ضيرحتلاو ىضوفلاو تالخادتلاو تالاعفنإلا هذه لك طسو ،عالطالا وليلقو ةبرجتلا وفيعض نييموكحلا نيلوؤسملا نإ امك
 ،مهنيب اميف قيسنت نود ،ثادحأل لاعفأ دودر بلاغلا يف ناك مهلماعت نأل ،ةروانملا وأ ،درلا نع نيزجاع ةرم لك يف مهسفنأ نودجي
 هاجتp تناك ،حابصلا ةديرجو ةيقارعلا ةيئاضفلا اهعباوتو يقارعلا مالعإلا ةكبش لثم ةيموكحلا مالعإلا لئاسول مهرامثتسا ةقيرطو
 امك ،نيصحتلاو ريثأتلا اهل نمَؤت يتلا ،اهتيدايح نم اردق اهداقفإ مث نمو ،رارقلا رادصإ ةطلس نم ابيرق دحاو هاجتp اÈاطقتسا ةلواحم
 .اهسيسÙ دنع نوكت نأ اهل ديرأ
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 يسايسلا داسفلا عقاو عم لماعتلا
 

 نود عمتجم ىلع هدوجو روصقم ريغو ،ناسنإلا دوجو لثم ملاعلا يف دوجوم يسايسلا داسفلا نا ىلإ ،هيونتلا انيلع ةيادبلا يف
 ةدشلا ةجردب قلعتي ديحو فالتخÊ عيمجلا هثودح يف ىواستي ،راشتنالاو أشنملا يملاع هنإ ،ىرخأ نود ةراضح ىلع وأ ،هريغ
 تحبصأ يتلا تاوصألا ءارش عوضوم يف ةصاخ ،داسف لامعأ الثم ةيطارقميدلا يف ةخسارو ةمدقتم لود تدهش ذإ ،ريثأتلا ىدمو
 ت�الولاو ةدحتملا ةكلمملا يف داسف تالاح تظحول ىتح ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يفو ،تايطارقميدلا نم ديدعلا يف ةيساسأ ةلكشم
 لمعلا فِصُو ىوتسم ىلإ لكاشملا نم ديدعلا ايلاطيإ يف رÞأو ،نpايلا يف ةخسارلا ةيطارقميدلا �ايحأ داسفلا يأ سمالو ،ةدحتملا
 �ايحأ دتمت ةميقب ريتاوف وأ ،ةنوركعملا نم مارغوليك لباقم تاوصألل رخاس ءارشو عيب هن1970Ç ماع رخاوأ اÈونج يف يباختنالا
  .امنيسلا رود ىدحإ ىلإ لوخد ةركذت وأ ،نيزنبلا مئاسق ءاقل وأ ،تارالود 10 ـ 5 نم

 يف ةبوعص رثكأو ،اديقعتو اراشتنا رثكأ ةينادجولا ةبنا±ا ناونع تحت هعوضوم تلوانت يتلا ةشقانملا يف نيبم امك قارعلا يف هنكل
 يتلا ءانبلا ةداعإ ىلعو ،ةيسايسلا ةيلمعلا ىلع ريثأتلا يف ةردقلا اهل فارطÇ ةلص وذ يمانلا عمت±ا اذه يف هثودح نأل ،لماعتلا
 رارمتسالا امنإو ،ةبوعصلا تابتع دنع فقوتلا هعم لماعتلا عوضوم يف يغبني ال كلذ عمو ،لقأ رئاسخو رصقأ تقوب اهزاجنإ ضرتفي
pليلقتلا ىلع سسأتت تاوطخ اهبقعت ،ريدقت لقأ ىلع ىلوأ ةوطخ ،داسفلا نم عونلا اذه عاستاو ومن فقوُت يتلا ذفانملا نع شيتفتل 
 ةفاك يف ا²دايقل ،ةهيزن ةيسايس تاودأو ،ءانبلاو رييغتلا تاوطخ لامكإل ةبسانم ةئيب جاتحي يذلا يقارعلا عمت±ا ىلع هرثأ نم
 :يحاونلا نم الماش نوكي نأ دبال ،اعف� لماعتلا نوكي يكلو اذه .فقاوملاو فورظلا
 هجو ىلع اهنم ةباشلاو ةريغصلا لايجألا لمشي دهج يف ةهيزن ىرخأ ملعتو ،ةدساف كولس عاونأ ءافطإ ىلإ ةجاحلا ثيح :ةيميلعتلا
 .صوصخلا
 للقت ةحيحص ىرخأ تابنإل يعسلاو ،ةئطاخلا ميقلا نم دضلp فوقولل يبعشلا دهجلا دشح بلطتت ةرورضلا ثيح :ةيعامتجإلا
 .داسفلا ىلإ ليملا نم
 ىلع رارمتسالا وحن تاهجوتلا  نم للقت يتلا عدرلا ةلاح نيوكتو ،دسافلا يسايسلا لعفلا ةبقاعمل ةمئالملا نيناوقلا نس :ةيوناقلا

 .حيحصلا ريغ هج�
 .ميوقتلاو ةبقارملاو مالعإلاو رشنلاو ةباتكلا يعاسم يف يملاعلا يراضحلاو ،يباجيإلا يقارعلا يعامتجإلا ثرإلا رامثتسا :ةيفاقثلا
 ايعس ،ةحيحصلا ريغ تاداعلاو أطخلا راكفألا ةلازإل دهمت ةوطخ ،هئانبأ لوقع ىلع ةطلسملا طوغضلا نم عمت±ا صيلخت :ةيكولسلا

 لوحت ايسفن ةميلس ةئيب نيوكت يف ةمهاسملاو داسفلا ةمواقم ىلع ارداق هيف نوكي ،احيحص ايسفن ًءانب ،يقارعلا ناسنإلا ءانب ةداعإل
  .ةيوتلملا هبورد يف اهئانبأ طروت نود

 .نمزلا نم دوقعل سوفنلا هيف تبرخت عمت± يسفنلا ءانبلا ةداعإو حالصالا ةرئاد يف اعيمج اهدفاور بصت ،تالاجم اهريغو
 صاخلا لصفلا يف نيبملا ضرعلا يف ءاج ام ءوضب ،يسايسلا داسفلا عم لماعتلp ةصاخلا تاحرتقملا عضو ىلإ لاقتنألا لبقو اذه

 :يه ةيساسأ دعاوق ثالث ىلع سسأتي هلاكشأ لكب داسفلا عم يباجيإلا لماعتلا نأ ىلا ةراشإلا نم دب ال ،جاتنتساو ليلحت نم هب
  .نيرخآلاو سفنلا ةلءاسم
  .اهيلع عالطالاو تامولعملا ضرع يف ةيفافشلا
  .كولسلا بناوج لك يف ةهازنلا



 238 

 نم تاحرتقم يناثلا فصنلا ىقبيو ،لحلا فصن وه داسفلا ةلكشم ىلع فرعتلا نأ ىرت ةيملعلا رظنلا ةهجو نإف كلذ عمو
  :اهمهأ يويحلا عوضوملا عم لماعتلل رابتعالا يف اهذخأ يقارعلا يموكحلاو يسايسلا رارقلا تاطلسل ديفملا
 ريياعم عضتو ،اهمعدل يلخادلا عربتلا لبس ددحتو ،اهل يجراخلا لاملا لوبق مرحتو ،اهليومت مظنت ةغيصب .بازحألا نوناق رارقإ .1

 .ةيبنجألا تاهجلا عم اهلاصتا تايلمعل ةحضاو
 لاح يف ةعدار تpوقع ىلعو ،يجراخلا يلاملا معدلا لوبق مدع ىلع ةحارص هتارقف ضعب صنت ،باختنالل ديدج نوناق رارقإ .2

  .هزواجت حومسم ريغ تpاختنالا ىلع فرصلل ىلعأ فقس ديدحتو ،اهلوصح
 ،باختنالا يف رثكأ تاوصأ عمجي نمل ربكأ رود ءاطعإ لب ،طقف قفاوتلا ةركف ىلع سسأتت ال ،مكحلا عم لماعتلل ةغيص داجيإ .3

 ال ،نيناوقب لمعلا ميظنت نم هذه ةلاحلاو دب الف ،ةيطارقميدلا ىلإ لاقتنألا تpاسحل قفاوتلا أدبمب لمعلل ةرورضلا ءاضتقا لاح يفو
 .بيرختلاو ةقاعإلا لعف ثادحإ ىوتسمل نيقفاوتملا ءاكرشلا زواجتب حمست

 لكشلpو ،ةعماجلا ىتح ةيوناثلاو ةطسوتملا نم ةيساردلا جهانملا يف هرارضأو داسفلا تادرفم لاخدإل ،يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا هيجوت .4
       .ابيعم اكولس هرهظي يذلا

 نع فشكلاو ،هئاضعأل ةيصخشلا بساكملp فارسإلا ليلقتو ،هناجل لمع ميظنتتو ،ناملربلل يلخادلا ماظنلp رظنلا ةداعإ .5
 .هيبستنمل ةيلاملا لوصألا

 نييعتلل اطرش نوكي نأ ىلع ،ىلعأف ماع ريدم ىوتسم نم ةموكحلا يبستنمل تاكلتمملا نع فشكلاو تاينتقملا نالعإ نيناوق نس .6
    .هب رارمتسألل اطرشو بصنملا يف ديدجلا

 ةموكحلا ةطشنÇ اهنم صاخلا ىلع عالطالاو ،تامولعملا فشك بلط نم نينطاوملا نكمي ثيحب ،تامولعملا ةيرح نيناوق نس .7
Êينطولا نمألا ىلع رثؤي ام ءانثتس. 

  .رابخالا نم ةيشخلا ززعت الو ،دقاحلا ماقتنالاو بذاكلا رابخإلا يشفتب حمست ال ،طباوضب داسفلا نع غيلبتلا عيجشت .8
 .يعامتجالا نمألاو ةيصوصخلا أدبمب لخت ال يتلا دودحلا يف ةيفافشلا ةفاقث معد .9

 .ت�وتسملا ةفاك ىلع ةلودلا يف يتاسسؤملا لمعلا معدل مزاحلا هجوتلاو يسايسلا حالصإلل ةلمح ةدايق .10
 لماكلا فارشإلا ةيلوؤسم اهدحو ةموكحلا لمحتت نأ ىلع ،ةيقارعلا ةلودلا يف يدايق ىوتسم لكل ةحونمملا تايحالصلp ديقتلا .11

  .نيرخآلا لخدتب حامسلا نود ،ةيذيفننتلا ةطلسلا ىلع
 نأ ىلع ،يسايسلا داسفلل ةراضلا تاريثأتلا ضيفختل ريبادت ةلمج نمضتي ،ةيسايسلا ةهازنلل مظن نيوكتب ةموكحلا ردابت نأ .12
 لمشت نأ طرشب ،داسفلا نم عونلا اذه راشتنال ةبسانم ةيضرأ نوكت يتلا ةيباختنالا تارتفلا لالخ ريبادتلاو ،مظنلا هذه عستت
  .حلاصملا براضت عم لماعتلاو ،ةيجراخلا ةبقارملاو ذيفنتلا لالخ نم ةلءاسملاو ،تامولعملا ىلإ لوصولاو فشكلا
 ةطلسلا باحصأ كولس ةرادإو طبض قيقحتل يسايسلا داسفلا ةحفاكم ططخ ةغايصل رثكأ دهج صيصختب ةموكحلا مايق .13
 عيمجتب ةطلسلا مادختسإ ةءاسا كولس عدرل ربكأ مزح مادختساو ،اهيفظوم راـبكو ةموكحلا ءارزوو نييسايسلا يأ ،ةيسايسلا
 ،ةيسايسلا ةيلمعلا يف روهمجلا ةقثو ةيقادصم زيزعتو .تاسسؤملاو ةزهجألا لخاد نم تاوصألا دشحو دراوملا مادختساو ،رداصملا
    .ةهيزن ريغ حلاصم ةبعل قارعلا يف ةسايسلا نأ ةركف طاقسإو ،ةيريهامجلا ةكراشملل عسوأ ةد�ز ىلإ لا±ا حسفل
 خراصلا لهاجتلا نأل ،ةباقرلل ةمئالملا فورظلا ريفوتو ،نوناقلا ةطلس معدو ،داسفلا ةحفاكم تاميظنتل يذيفنتلا زاهجلا ةيوقت .14
  .ةيلاقتنأ ةلحرمب رمت يتلا تايطارقميدلا مومع يف ةعئاشلا لكاشملا نيب نم يه ،ةيسايسلا ةهازنلا لوانتت يتلا نيناوقلل
  .اهلاجم يف داسفلا تاهاجتإ ليلقتو ةباقرلاو حالصإلا ةيلمعب ةمهاسملا يف ةيلعاف رثكأ يندم عمتجم تامظنم داجيإ ىلع لمعلا .15
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 ةدحاو يه ةبقارملاو ةيفافشلا نأ يلودلا ىوتسملا ىلع تبث ذإ ،ا�العإو ءاطخألا فشكو ةبقارملا يف ربكأ ارود مالعإلا ءاطعإ .16
 نم ةدحاو يه ،ةدسافلا ريغ ةلعافلا ةرحلا مالعإلا لئاسو نإ املع ،مهتهازن ىلع ظافحلاو  ،نييسايسلا دصر لاكـشأ ىوقأ نم
 .لمعلا يف ةيفافشلا عنصل ةيرورضلا لماوعلا
 ،ايلعلا تاساردلا ىوتسم ىلع ثحب ططخ عضول ةيقارعلا تاعماجلا ثحت نأل يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو ىلا زاعيإلا .17
    .رقتسملا نمآلا شيعلاو نطولاو ناسنإلا ىلع هراطخأو يسايسلا داسفلا لوانتت
 داسفلا راشتنp ،حمست يتلا ةيئارجإلاو ةيرادالا ةمظنألاو نيناوقلا يف للخلا نطاوم صيخشتو ةساردل ربكأ يملع دهج صيصخت .18
 .هيلإ يضفت وأ
 ت�وتسمل اهعيزوت نكميو ،هئارشتسا ت�دمو داسفلا ذفانم نع رهشأ "ةثالث لك" ةيلصف وأ ةيرهش ةرشن ةهازنلا ةئيه رادصإ .19

 .ةدودحم ةيموكحو ةيسايس
 .ـ نود امف ةرازو ليكو ـ ينفلا ينهملا زاهجلا نيبو ،ةسýرلا ىلا ادوعص اهقوف امو ـ ةرازولا ـ ةيسايسلا ةطلسلا نيب لصفلا .20
 ةصاخلا تاجردلا لثم اريثك تمخضت يتلا ةيفيظولا نيوانعلا ضعبب قلعتي اميف ةصاخ ةمكاحلا ةقبطلا صيلقتو قيشرت .21

 .خلا... نيراشتسملاو
 تpاختنالا يف ةصاخلا اهحلاصمل ةلودلا تاردقو ،ماعلا لاملل ةيسايسلا ةيلمعلا ىلع ةبوسحملا لتكلاو بازحألا مادختسا عنم .22

  .دييأتلا دشحو
 قاقحتسالا قفو ىلع ،تانييعتلp رئاودلا دفري يذلا ،ةمدخلا سلجم ءاشنÊ قلعتي اميف ،باونلاو ءارزولا يسلجم تارارق ليعفت .23

 .ينهملا دادعإلاو ةراهملاو
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  يرادالا بارطضالا ةلاح عم لماعتلا
 

 اهرصح ةيناكمإ تزواجت ،ثيدحلا قارعلا خيرó نم ،ةينمزلا ةلحرملا هذه يف امÈارطضا وأ ،يفيظولا ءادألاو ةرادإلا ةلكشم نإ
 ءوجللا لحلا باحصأ داتعا يتلا تاهيجوتلاو رماوألا رادصÊ اهلح ةيناكمإ كلذك تدعتو ،نيعم يفيظو ىوتسمو ةددحم ةسسؤمب
 تهوشتو اهلح هجوأ مهسفنأ نوفظوملا لطعو ،اهتعمس تهوشو ةموكحلا لمع ْتلَطع ،ةدقعم بارطضا ةلكشم ا�أل ،اهيلإ

 .مهتبيه تلقو ا²اوطخ نويسايسلا قاعأو ،مهتعمس
 .ةيلوؤسم اللاو ؤكلتلاو ةبيخلا هزواجتب طيسبلا فظوملا نم أدبت اهلولح
 ال شيع ةليسو ةفيظولا نإو ،ضوعتال بسك ةصرف بصنملا نÇ داقتعالا ةناخ نم مهجورخب ماسقألا ءاسؤرو ءاردملا ىلإ دتمتو

 .توفت
 :نيفظوملا روهمج هدعب نمو الوأ ماعلا روهمجلا ىلإ ةنئمطملاو ةعنقملا لئاسرلا ميدقتب عرشت نأ دب ال يتلا ،ةموكحلا دنع يهتنتل

 .حالصإلا يف اهتيدجب
 .حالصإلا جمارب ذيفنت ىلع اهرارصإو
  .حالصإلا لجأ نم رشابملا نوعلاو ةمدخلا ميدقت يف اهتبغرو
  .حالصإلا لهأل الاثمو ةودق ةمدقملp اهفوقوو
 ريغ ةيسايسو ةينمأ فورظو ،حالصإ ةروث ةدايق ىلع رداق ريغ يفيظو ءادأ لظ يف ،ةبولطملا ةياغلا ققحي ال ،عونلا اذه نم لمع

 ةلاح لك مئالت يتلا لولحلا نم بسانملا حارتقاو ،قيوعتلا طاقنو للخلا صيخشتل ،يملع دهجب نرتقي ملام ،ةروثلا هذه جاتنإل ةلباق
 .نكمم تقو عرسÇ ةسسؤم لكو فرظ لكو

 .حارتقالاو صيخشتلا يف ملاعلا ىلع حتفنت ثوحب زكارمو ةيقارع تاعماجو نوينطو نويصاصتخاو نوصلخم نويميداكأ هدوقي ،ٌدهج
 نم سسحتلاو ،ةراشتسالا مدعو ةطرفملا ةيتاذلp ةلصلا تاذ ،مهضارمأو اهضارمأ رابكلا ا²داق وأ ،ةلودلا ةزهجأ هيف رداغت نأ دبال
 .فوفصلا نيب ءاملعلا دوجو

 .نيبرقملاو ءpرقألا ىلع طقف لاكتالا ةفسلف هيف زواجتت نإو
  .نييزاهتنالا نم ةبيرقلا ةقلحلp طقف قوثولا ةفآ هيف يهنتو
 ،ةبختنملا ةلتكلا كلم ةموكحلاو ةموكحلا كلم ةلودلا نأ ،اـهعم مp²اـسح نم اهيديرم نوطقسيو ،اp²اسح نم طقست نأو

 ،لالتحالل يعسو سورض برح عئاقو هبشي امب ،ةمكاحلا لصافملاو ايلعلا زكارملا لالتحإل ةيسايسلا سفنلا يف تاهجوت ًةيوس نوهنيو
 عيراشم ءانبب عورشلا متي نأو .ثيروتلا نع ةيسايسلا م²ركاذ يف تقلع يتلا ىؤرلا كلت ،حالصإلل ضورفملا مهدهج يف َنوُربعَيو
 .ريثكلا اهريغو ةيعارزلا ةعانصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو لقنلاو بابشلا بيردتو ليهÙ تالاجم يف اريثك ُلغَشُتو اعيرس ُذفنُت يتلا ماعلا عفنلا
 يف افرط فظوملا كرشي نأو ،اعيرس ا²اسسؤمو اهرئاود ت�انبو ةلودلا تاكلتممو يضارأ ىلع ةلصاحلا نينطاوملا تازواجت عفرت نأو
   .قارعلا نطولp هطابترا قثويو يسفنلا هؤانب داعيو ،ءانبلا ةداعإو نمألا

 مومعل يداصتقالاو يسفنلا نمألا زيزعت يف ةرشابم مهسيس ،عيراشملاو لكاشملا عم لماعتلا يف سوملم حاجن يأ قيقحت نإ
 ةلودلا ءانب حلاصل  اريبك ايباجيإ ارثأ كرتيس هافرلا نم ردق يف لمألا عم ،عونلا اذه نم زيزعتو ،ة�اعملا ينس مهتقهرأ نأ دعب ،نييقارعلا

   .تpاختنا لك دعب ام ةينطوو ةءافك رثكألا ةموكحلا حمالمو ةعيبط امتح ددحيسو ،يقارعلا يعمجلا لقعلا يف
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 بناوجلا يفو ،داصتقالاو ةرادإلا يف ةبعشتمو ،ةددعتم لكاشم اماع نيثالثو ةسمخ نم رثكأل هترادإ ءوس ببسب قارعلا ىناع دقل
 ،ةقيمع ارÞآ تكرتو ،بعشلp ةموكحلا ةقالع ىلعو ،ءادألا ىلع ابلس تسكعنا لكاشم اهريغو ،ةماعلا تاقالعلاو ةيسفنلاو ةيميقلا
 ةلاح فاقيÊ ،الوأ أدبت تاوطخ يف اهعم لماعتلل يعونلا دهجلا نم ريثكلا جاتحت رÞآ يهو ،بيرقلا نمزلا يف اهزواجت بعصي
 قارعلا يف مكحلا ةعيبط نإف ،رخآ بناج نمو بناج نم اذه .ةموكحلاو سفنلp ةقثلا ةداعإو حالصإلp عورشلا مث نمو روهدتلا
 عونلا اذه نم رييغتو ،نيلوؤسملا نم ديدعلو ايلعلا ةدايقلا لصافمل رمتسملا هبش رييغتلا ىلوألا اهنينس يف ينعت يتلا ةيطارقميدلا ىلإ هجتت
 صلختلا بعصي يتلا ،ةيرادإلا تامزألاو لكاشملا نم ريثكل قارعلا ةهجاوم لامتحا ينعي ،ةرادإلا نوؤش يف ةربخلا لامتكإ مدع عم
 :ةلودلا لصافم ضعب يف نيينهمو ءاملع ةعوم± يبسن تابث دوجوب الإ ،البقتسم اهزواجت وأ ،اهنم

 .ةربخلاو يأرلp يموكحلاو يسايسلا لوؤسملا هب نودفري يذلا يصصختلا ينهملا مهلمع يف نورمتسي
 يذؤت يتلا أطخلا تارارقلا ذاختإ هنوبنجيو ،حيحصلا تقولا يف ةلودلاو بعشلا حلاصل حيحصلا رارقلا ذاختا صرف هل نورفويو

      .ءاوس دح ىلع ةلودلاو بعشلا
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  يقارع ينطو نمأ جاتنإ
 

 يداصتقالاو يسايسلاو يركسعلا ديدهتلا طامنأ فلتخم نم عمت±او ةلودلا ةيامح عساولا هموهفم يف لمشي يذلا نمألا نإ
 ةلودلا دهج عم ةمهاسملا ىلإ اهيف نطاوملا هجتي ،ةلودلاو نطاوملا نيب ةيوضع ةقالع ىلإ لصألا يف زكتري ،يئيبلاو يفاقثلاو يملعلاو
 لاحلا ةعيبطب ةيامحلاو .نيناوقلp مازتلالاو ةميرجلا ىلع ءاضقلاو ةيسايسلا ةيلمعلا ىلع ةظفاحملاو ،باهرالاو فرطتلا نم صلختلا يف
 قورخلا لوصح نود لوحت ةيجذومن وأ ،ةلماكتم ةيئاقو ريبادت دجوت الو قلطملp نمآ عمتجم دوجو مدعل ةقلطم نوكت نأ نكمي ال
 يداحلp ةدحتملا ت�الولا يف لصح امك اينمأ تقرتخا دق ىمظعلp ةفنصملاو ،رقتسملا اهنمÇ تزيمت يتلا لودلا نإ ىتح ،ةينمألا
 وكسوم ورتم تاريجفتو ،2005 زومت يف ندنل تاريجفتو ،2004 راذآ يف اينابسا تاراطق تاريجفتو ،2001 ربمتبس نم رشع
 ا²اردقل اعبت هريدتو هيلإ رظنت يتلا ،ةلودلل ىلوأ ةيقبسأ ىقبيس نمألا نإف ةلماك تسيل ةيامحلا تناك ام اذإو .2010 راذآ يف
 كسمتلا ربع ىلوألا ةيقبسألا يه قارعلا اهنيب ةيمانلا لودلا ىلإ ةبسنلp ةيعافدلا هتسايس ىقبتسو ،عارصلا ةرادإو ليلحت يف اهتفسلفو
 يف ةمكحلاو ،تايقافتالاو نيناوقلp مازتلالاو ،تايلقألا قوقح مارتحاو ،يطارقميدلا كولسلاو ،يملسلا شياعتلاو مالسلا ميهافمب
 لاجر ينمأ لمع تاقايس اهمجرتيو ،ةسايسلا اهريستو اهدمتعت تايطعم ،داهطضالاو قيرفتلا نع داعتبالاو ،ناريجلا عم ةقالعلا
 ضعب ىلع اهئابعأ لمحت يف لاكتالا ثيح قارعلا يف ايلاح يرجي يذلا لثم سيلو لا±ا اذه يف ةبرجتلا لهأ نم وأ ،صاصتخا
 نّكمي نل فوس طقف مهيلع دامتعالا نا ذإ ،نيلقتسملp امسا نيفوصوملا ةيسايسلا بازحألاو لتكلا نم نيفلكملا وأ ،نييسايسلا
 ةجاحلا سمÇ وه ةحيحص ةيعافد ةينمأ ةسايس ديدحت ىلإ الو ،نآلا اهيلإ جوحألا وه ةلعاف ينطو نمأ ةيرظن ةغايص نم قارعلا
 تناك قباسلا نمزلا نpإ نمألا ةفسلف نيوكت يف نييسايسلا ىلع لاكتالا يف ةقباس ةبرجت هل نإو ةصاخ ،نهارلا تقولا يف اهيلإ
 مت ام اذإ ةينÞ ةبرجتلا لشفتسو ،ءاوس دح ىلع يقارعلا ناسنإللو ماظنلل ةطيسبلا ةيامحلا نيمÙ يف لشف �رسق انمأ اهيتجيتن
 ،بزح يأ اهيف نمضي ال تpاختنا ىلع دمتعت قارعلا يف تنوكت يتلا ةيطارقميدلا نأل ،يلاحلا نمزلا يف اÈ كسمتلا يف رارمتسالا
 :انه لوقلا ةصالخو ،ناكملا سفن يف ارسق هءاقبإ ةينمألا ةيلمعلل ةيسايس ةرادإ نمضت الو ،مكحلp هناكم يف ءاقبلا ةلتك وأ

 ةيداـــصتقالاو ةيركفلاو ةيـــسايـــسلا هانب لكل ليكـــشتلا روط يف لازام هنإف تاونـــس ينامث هتيادب ىلع تـــضم نإو ديدجلا قارعلا نإ
 ،نهارلا تقولا يف رركتت يتلا ينمألا قرخلا تارثؤم ضعب نم هـصيلخت تايطعم جاـضنإ يف اليفك نمزلا ىقبيـس هيلع ،ةينمألا كلذكو
 يقارع ينطو نمأ نيوكت ىلع ةرداق ةيــسايــس ةبرجتو ةيــسايــس ةدارإ ةرولب يف حيحــص لكــشب جاــضنإلا لبــس تراــس ام اذإ ليفك وهو
 عم لماعتلا اهنكمي ةيعافد ةينمأ ةــــسايــــس ةعانــــص ىلع اــــضيأ ةرداقو ،نهارلا انتقو يف دوــــست يتلا ةينآلا نمألا جمارب نع ليدب ردتقم
     .يلودلاو يميلقالاو يلحملا ىوتسملا ىلع ينمألا فلملا تاريغتم لك

 ،هجاتنا ينبتت ةيبعش ةيعيرشت ةيسايس عفد ةوق ىلإ الوأ جاتحي ،ةيلاحلا نمألا تاقورخ عم لماعتلل مئالم يقارع ينطو نمأ جاتنإ نإ
 ،اهئانب ةداعإو عمت±او ةلودلا ةرادإ ناكرأ نم انكر هتيمهأو هتعيبطل اكاردإ ىرخأ ةيح� نم جاتحيو ،ةينطولا قارعلا حلاصم قفو ىلع
 يقpو ةميرجلا حفاكت يتلا نمألاو ةطرشلا ةزهجأو ،دالبلا دودح نـع عفادت يتلا ةيركسعلا ةسسؤملا اهيف ةددعتم هجاتنأ لئاسو نأل
 نمألل انماض نوكي يوق داصتقإو ،ينمأ قرخ ةادأ هلالغتسأ نكمي ال احلاص انطاوم نوكيل ،ناسنإلا ةرادإ لبس اهيفو ،تازواجتلا
  .هئانب ىلع نيرداقلا نييئاصخالاو ءاملعلp هتاسسؤمو نطولا دفري ثيدح ميلعتو ،ينطولا

 نم عيمجلا لاح وه امك ينطو نمأ نيوكت يأ ،اهتيا� ىلإ لوصولp ةليفك يعامتجالا كارحلاو جضنلاو نمزلا ناك نإو هذهو
 جاتنإ ةطقن ىلإ تافاسملا ريصقتو نمزلا طغض يف اديفم نوكي نأ نكمي هلاجم يف تاحرتقملا ضعب ميدقت نأ الإ ،تاعمت±او لودلا
  :اهنم ريدقت لقأ ىلع ةينمزلا ةلحرملا هذهل مئالم ينطو نمأ



 243 

 يف مهرازيتسا ىلع قيدصتلا لبق نومزلُيو ،العف نيلقتسم صاخشأ ىلإ عافدلاو ةيلخادلا يترازول ىلعألا ةدايقلا ماهم دنست نأ .1
  .امهيف ةيدايقلا لصافملا عيمجو نيترازولا ءالكول لاحلا كلذكو ،نيلقتسم اوقبي نأ يف اينوناق ادهعت اومدقي نأ ،ناملربلا

 مزاللا عدرلا نيمÙو ،قارعلا نع عافدلل يفكي امب هدادعإو ،هبيردتو هحيلست لبس ةساردو ،شيجلا ىلإ ةلكوملا ماهملا يف رظنلا ةداعإ .2
  .يميلقإلا هطيحم يف

  .نسحأ يعامتجا نمأو لضفأ ةايحل انماض نوكيل ،يقارعلا داصتقالا ءانب يف عيرستلا .3
  .يميلقإلا طيحملا نم ةمداقلا ةيجراخلا تالخدتلا رثأ نم يجيردتلا صلختلا .4
 لويم ةيأ رشؤت ال ،لثملp نيرخآلا عم لماعتت ،ةزاحنم ريغ ،ةنزاوتم تاقالع مايق هاجتp ،قارعلل ةيجراخلا ةسايسلا ىلع زيكرتلا .5

  .ةيفئاط ةينيد
  .ت�وتسملا ةفاكب مكحلا يف ةصصاحملا ةفسلف ءا�إو ،يموقلا رحانتلاو يفئاطلا لزعلا ةلضعمل لوبقم لح ىلإ يعسلا .6
 دهج ةدعاسمو ،قارعلا ةدحو نع امامت ةربعم نوكت نأ دبال يتلا جهانملاو ،ميلعتلاو ةيبرتلا لاجم يف ربكأ لام سأرو دهج فيظوت .7

  .هئانبأ كسامت ةداعإ يف ةلودلا
 دلقتو ةيسايسلا ةيلمعلا يف ةكراشملا نم نامرحلا ءاقبإو ،ةلادعلاو ةلءاسملا نيناوق ةدح نم فيفختلاو ،ةحلاصملا عورشم زاجنإ .8

   .ايئاضق ةتبثم ،ةيئانج �اضقب نيمهتملاو ايلعلا تادايقلا يف نييثعبلا ىلع ايلعلا بصانملا
 يف فيظوتلا لاكيإو ،ةدوجوملا ةيفيظولا ةصصاحملا اهيف ىغلت ئدابم قفو ىلع ةيرابختسالاو ةينمألا تاسسؤملا ليكشت ةداعإ  .9

 عضو دعب ،يلارديفلا ةمدخلا سلجم ىلإ ةيرادإلا ةيندملاو ،صتخملا ريزولا ىلإ ةيداعلاو اهنم ةطسوتملاو ،ناملربلا ىلإ ايلعلا ا²اجرد
     .تاجردلا هذه عيمجل يفيظو فيصوت
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  ةيبرعلا رداصملا
 .رشنلل مدنور راد :كرويوين ،ةيلودلا تاقالعلاو ةوقلا )1962( دولك سينأ .1
 .ةيدوعسلا ،ةينمألا مولعلل ةيبرعلا في� ةيميداكأ ،لماش روصت :ينطولا نمألا )2004( ءاحقشلا دهف .2
 .57-56 ص ،2005 ليربأ 160 ددع ،ةيلودلا ةسايسلا ،ةيلودلا تاقالعلا يف نمألا موهفم روطت ،رتنع نب رونلا دبع .3
  .ةيناطيربلا فراعملا ةرئاد .4
 ،2003 ةيناثلا ةعبطلا ،توريب يبرعلا باتكلا راد ،يبويالا رمع ةمجرت ،ةيجراخ ةــــسايــــس ىلا اكيرمأ جاتحت له :رجنــــسيك يرنه .5

 .35 ص
  .ناليمكام راد :كرويوين  ،يوونلا رصعلا نم لوالا نرقلا روبع ،ةثراك يف طروتلا )1980( رامنكام تربور .6
  .تنرتنالا ىلع روشنم ثحب يموقلا نمألا ،نيسح �ركز .7
 ،1984 رياني /يناثلا نوناك ،35 ددعلا ،"ةّيبرع نوؤـش"- ،"صوـصنلا ،عقاولا ،ميهافملا نيب يبرعلا نمألا ةلأـسم" ،ةحلاـص دمحم .8

 .27 ص
  .2010 زومت 12 موي ةرحلا عم ةينويزفلت ةلباقم يف ،ةيلخادلا ةرازو ليكو ،دلاخ نديأ قيرفلا .9

     .توريب ،فراعملا راد ،بورحو �اون )2003( يديبعلا دعس .10
 ةيبرعلا ىلإ هلقن ،1987 دادغب . ىلوألا ةعبطلا .ةدحتملا ت�الولا ةيسامولبدو ةيكيرمألا ةيجيتارتسالا ةديقعلا .رجنسك يرنه .12

 .قاتشم بلاط مزاح
 .24/9/2005 ،عافدلا ةرازو نم رالود رايلم ءاـفتخا لوـح ،ةيبرعلا ةيئاضفلا ةاـنقلا .14
 .فراعملا راد ،ةرهاقلا ،يمظن فوؤرو ،ينفح يردق ةمجرت ،سفنلا ملع يف مهولاو ةقيقحلا )1969( كنزيا .15
 لوألا نيرشت .ةمكحلا تيب .ةرحلا ةدئاملا ةلسلس .يجولويسسلا ركفلا يف يعامتجالا نمألا موهفم .يت�ارملا مساج لامك .16

1977. 
 .2010 بآ 5 ،ةيقارعلا رابخألا ةلاكو .17
19. ó1986 ،ىلوألا ةعبطلا ،ةحلسملا ةيقارعلا تاوقلا خير.  
 .ندنل ،صاخ سارك ،يلبقتسملا قارعلل يطارقميدلا روظنملا يف ةيركسعلا ةسسؤملا )2002(يقارعلا ينطولا فالتئالا .20
 .2003 ناريزح 17 يف 3977 ددعلا ،ةيقارعلا عئاقولا .21
 .ندنل ،صاخ سارك ،يقارعلا عمت±ا يف يميقلا بيرختلا )2001(يقارعلا ينطولا فالتئالا.22
  .19/10/2010 يف 2132 ددعلا ،حابصلا ةديرج .23
 .2004 ناريزح 2 يف فالتئالا ةطلس نع رداصلا 91 رمألا .24
 .2004 سرام 13 يف رداصلا ، 9237 ددعلا طسوألا قرشلا ةديرج .25
       .ةمجرتلل ةيبرعلا ةمظنملا ،اشير ةريمس بيرعت ،سّدقملاو فنعلا )1972( راريج هينير .26
 .)30/7/2010 دحالا مويل ةيرابخإلا تارشنلا ،قارع ةرحلا ةيئاضف .28
 .12/12/2009 ةيمالعالا نيعلا ةلاكو.30
 .9/9/2010 سيمخلا ،رتيور .31
 .7/1/2011 ةعمجلا ،ةلقتسملا ةفاحصلا ةلاكو .32
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 .10/9/2010 زوين ةيرموسلا .33
 .2010 وينوي 17 ،ةيداصتقالا �ؤرلا ،ليبن دئار .34
 ةفاقثلا راد ،ةطيهل بيبل ةمجرت ،ةيسفنلا برحلا )1973(وكرام شوليم .35
 
 

  ةيبنجأ رداصمو عقاوم
11.www.palestine. info/Arabic/books/derash.htm. 

.tate.govwww.usinfo.S13.  
18. Peymner News Agency 19Nov 2010. 

27. Peymner News Agency 12 Oct 2010. 
29. Peymner News Agency Jan 2011. 
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 فلؤملا ةايح نع ةذبن
 
 .1946 ماع لبp ةظفاحم نم ةمجمجلا ةيرق يف دلو ـ
 .1966 ماع مزالم ةبترب ةيقارعلا ةيركسعلا ةيلكلا يف جرخت ـ
 .1976 ماع ةيزيلجنالا ةغللا مسق بادآلا ةيلك ةيرصنتسملا ةعماجلا نم بادآ سويرولكبلا ىلع لصح ـ
 .1979 ماع سمش نيع ةعماج نم ةيبرتلا يف صاخلاو ماعلا مولبدلا ةسارد لمكأ ـ
 . 1987 ماع ةيقارعلا يندملا ناريطلا ةسسؤم نم يراجتلا ناريطلا ةداهش ىلع لصح ـ
  . 1991 ماع دادغب ةعماج نم يريرسلا سفنلا ملع يف هاروتكدلا ةداهش ل� ـ
 ريدمو ،ةيسفنلا تارابختسإلا ةبعش ريدم مث جوف رمآ دعاسمو ةيرس رمآو ليصف رمآ نم جردت يقارعلا شيجلا يف طباضك مدخ ـ

 ماع ريدمك لمعلل  2005 ماع ةمدخلل ةداعإلا مث نمو 1992 ماع دعاقتلا ىلع ةلاحإلا ىتح ةيسفنلا تامدخلاو ثوحبلا
 ىتح ةحلسملا تاوقلل ماعلا دئاقلا راشتسمو ،سيرp يف يركسع قحلمو ،عافدلا ريزو راشتسمو ،ةيلخادلا ةرازو يف طيطختلا
 .2010 ماع

 ذنم ايبيل يف حتافلا ةعماجو ،دادغب يف ةيرصنتسملا ةعماجلاو ،ةعماجلا نومأملا ةيلك يف ةيسفنلا ةحصلاو سفنلا ملع ةدامل اسردم لمع ـ
 ىلع هثوحبو هتالاقم ةروشنم ،ةيقارعلا فحصلا يف دومع بتاكو ،ةسايسلاو سفنلا ملع يف اثحpو ،2000 ىتح1992 ماعلا
 alobaidy.net.www عقوملا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 247 

 فلؤملا تارادصإ
 

                                                                                                دادغب ،يركسعلا بیردتلا ةیریدم )نیرخآ نیفلؤم عم( يركسعلا سفنلا ملع يف ةمدقم .1
1985 

                                                                                   ،يونعملا ھیجوتلا ةیریدم رادصإ سارك ،يركسعلا طابضنالل ةیسفنلا بناوجلا .2
1988 

 1988 .دادغب ،يونعملا هيجوتلا ةيريدم رادصإ سارك ،برحلا دعب ام ت�ونعملا .3
 1989 .دادغب ،يونعملا هيجوتلا ةيريدم رادصإ سارك ،يونعملا ميوقتلا يف تاظحالم .4
 1990 .يونعملا هيجوتلا ةيريدم رادصإ سارك ،ةيركسعلا ةايحلا يف ةفلاخملا .5
                                                                                                 .2003 .توريب ،فراعمل راد رادصإ ،بورحو �اون .6
 .2003توريب ،زونكلا راد رادصإ ،يقارعلا عمت±ا ةمزأ .7
  .2007توريب ،مولعلل ةيبرعلا رادلا رادصإ ،ةنحملا تاماود .8

    2010 .دادغب ،ديشرلا ةعبطم ،سايقلاو ميوقتلا يف ةرظن ـ ناديملا يف ت�ونعملا .9
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 باتكلا اذه
 

 ،ايطارقميد نوكي نأ هل ديرأ ديدج ماظن ىلإ رييغتلا لعف ثادحإو 2003 ماع برح دعب تنوكت يتلا يقارعلا عقاولا ةروص نإ
 ناسنالا نايكل اديد²و نمألا يف pارطضإ تزيمت يتلا اهتعيبطو ،ريبكلا اهنع ملكتيو ،ريغصلا اهلوانتي عيمجلل ةحضاو تحبصأ
 يه ،نيناوقلا قرخو داسفلاو زواجتلا رثكو ،ءادألا ىوتسم يندتو يرادإلا بناجلا لالتخاو ،يميقلا ماظنلا كت²و ،ءانبلا ةداعإو
 لود هيف نكمتت مل يذلا تنرتنالا رصع يف كلذ نم نكمتي ملو ،اهئافخإ ىلإ ةيقارعلا ةلودلا يف دحأ عسي مل ىتح ،ةحضاو اضيأ
 لوصحلا راركتو بابسألاو عفاودلا يه ريدقت لقأ ىلع ايملع اهلاجم يف فورعملا ريغ نكل .ةيرسلا ا²السارم ءافخإ نم ىمظع
 ةرادالاو يقارعلا ناسنالا لوانت يذلا باتكلا اذه هحاضيإ ىلإ ىعس ام اذهو ،لوهجم لبقتسمو مئاق رضاح يف ريثأتلا ت�دمو
 اهثادحأ ضعب درسو اهعئاقو ضعب ضرع لالخ نم اهلوانت ةقيرط تمزلأ ،رييغتلا تبقعأ تاونس ينامثل يقارعلا نمألاو ةيقارعلا
 ثحبلا نيب تعمج ةقيرطب ،بابسألاو روذجلا نع شيتفتلاو ةنراقملا يف اهتقبس يتلا ةنمزألا ىلإ ةدوعلا اهصوخش ضعب ىلإ هيونتلاو
 لكشب اهعم لماعتلا متي مل اذإ ،ةمزأ عم لماعتلا تاحرتقم ضعبب تمتُخ ةيا� ىلإ اديهمت يئاورلا دهشملاو يفصولا درسلاو يملعلا

                .نوكي نأ ضرتفي امك وأ ،ناك امك اقارع قارعلا ىقبت ال دق حيحص
  
 ةيفاقثلا نوؤشلا ةيريدم                                                     
 
 
 


