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� ةـــيداــــحــــتالا ةــــموــــكــــح +ب تاــــقالــــعــــلا
قارعلا ناتسدرك ميلقإ ةموكحو دادغب

�،ةـــــيسيـــــئر لـــــكاشم اـــــهرـــــطؤت لـــــيـــــبرأ 
قطانملا لوح لكاشملا كلت روحمتتو
ةصحو زاغلاو طفنلاو ،اهيلع عزانتملا
ةbف ذنم .ةيداحتالا ةينازيملا � ميلقإلا

ةموكحلا +ب تاراوح ىرجُت ةل2وط
هذه لحل ميلقإلا ةموكحو ةيداحتالا

تأدب .+فرطلا +ب ةقلاعلا لكاشملا
سلجم سيئر ةرا2ز عم تاراوحلا كلت
دادغبل wازراب رورسم ميلقإلا � ءارزولا

�ةbف لالخ كلذو ،9102 ويلوي/زومت 
قباسلا يقارعلا ءارزولا سيئر ةموكح
هذه بجومب متو ،يدهملا دبع لداع
.اـــيـــلـــع ةـــكbشم ةـــنــــجــــل لــــيــــكشت ةرا2زــــلا

يتلا تاثداحملا فانئتسا مت دعب اميفو
دــبـــع لداـــع ةـــلاـــقـــتسا ةـــجـــيـــتـــن تفـــقوـــت
،9102 7مفون/wاثلا ن2رشت � يدهملا
يمـــظاــــكــــلا ىــــفــــطصم دــــيسلا ªوــــت دــــعــــب
،0202 رايأ/سيام6 � ةموكحلا ةسائر

دادغب +ب تاراوحلا فيثكت مت ثيح
تارهاظم ةجوم بوشن دعب ليبرأو
نوناك � ةيناميلسلا ةظفاحم � ة2وق
مدـــع ةـــجـــيــــتــــن ،0202 7مسيد /wاــــــــثـــــــــلا

+فظوملا َبتاور ميلقإلا ةموكح عفد
wاعت يتلا ةrبكلا ةيلاملا ةمزألا ببسب
هذــــه رــــثؤت نأ لـــــمـــــتـــــحملا نـــــمو .اـــــهـــــنـــــم
نم ةينامكbلا قطانملا !ع تاثداحملا
.ةينمألاو ةيسايسلا +تيحانلا

عزانتملا قطانملا ةلكشم
اهيلع
تاـــظــــفاــــحمل ةــــيذاــــحملا قــــطاــــنملا نــــم rثــــك

�ا��ا *�ز لدا���*
ما�روأ "ا�� !�ا���

ليبرأو دادغب نيب تاراوحلا
عاضوأ ىلع لمتحملا اهرثأو
قارعلا يف نامكرتلا

نم ةيقيقحلا ةيشخلا لثمتت
قطانملا ةلكشم لح
دادغب نيب اهيلع عزانتملا

سمت نأ ةيناكمإ يف ،ليبرأو
دوجولا تاثداحملا هذه
،رشابم لكشب ينامكرتلا

نأف ،ةلاحلا هذه يفو
ضرتعي ينامكرتلا نوكملا

مهقطانم نوكت نأ ىلع
دادغب نيب تاثداحم لحم
ةكراشم نود ،ليبرأو
كلت يف ةيلعف ةينامكرت
تاثداحملا

قا���ا



،كوهدو ةيناميلس ليبرأ ةثالثلا ميلقإلا
قفو اهيلع عزانتم قطانم اهرابتعأ مت
ةنسل يقارعلا روتسدلا نم041 ةداملا

،ءاضق51 لمشت قطانملا هذه ،5002
،كوـــــكرـــــك ءاضق زـــــكرـــــم نـــــم ةـــــنوـــــكـــــم
،+قناخ ،يرفك ،وتامروخزوط ،قوقاد

،ةينادمح ،ناخيش ،زوردلب ،نابرهش
ةرقع ،جاعب ،رفعلت ،راجنس ،فيكلت
نم041 ةداملا تنمضت امك .رومخمو
عضو ة2وستل ق2رط ةطراخ ،روتسدلا

ةثالث نم ةنوكم يهو ،قطانملا هذه
دادعت ءارجإو ،عيبطتلا :يهو لحارم

ديدحت متو ،ءاتفتسإلا مث نمو wاكس
31 +حــــــل لــــــحارملا هذــــــه قــــــيــــــقــــــحـــــــت ةbف
 .7002 7مسيد /wاثلا نوناك
قـيـبــطــت مــت7002و5002 ةـــــــــــــــــنس +ب
ةلحرم صخت تاءارجإلا نم ةعومجم
لئاوعلا ةداعإ ق2رط نع كلذو ،عيبطتلا
اهrجهت مت يتلا ةيدركلاو ةينامكbلا

�بناج نمو .ب2رعتلا ةسايس راطإ 
،ةيكلم تاعازن ةئيه سيسأت مت ،رخآ
،ةيكلملا يواعدلا � رظنلاب تصتخا يتلا

تمـــــــــــت يتــــــــــــلا كالــــــــــــمألا ةداــــــــــــعإل كلذو

� دارـــــكألاو ناــــــمــــــكbلا نــــــم اــــــهــــــترداصم
مدع ببسب نكلو .قباسلا ماظنلا ةbف
،عــيــبــطــتــلا ةــلــحرـــم تاءارـــجإ لاـــمـــكإ

ةيلمع ءارجإ متي مل ،ةيسايس بابسألو
تيـــقـــبو .ءاـــتـــفـــتسإلاو wاـــكسلا دادــــعــــت
ضرف ةيلمع ةياغل اهيلع عزانتملا قطانملا
رــبوـــتـــكا/لوالا ن2رشت61 � نوـــــناــــــقــــــلا
،9102 وـــيـــلوـــي /زوــــمــــت03 �و .7102
ةيداحتالا ةمكحملا تررق دعب اميفو
041 ةداملا مكح ذافن ة2رارمتسإ ايلعلا

 .روتسدلا نم
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نإ �إ ةراشإلا نكمي راطإلا اذه �و
لثمتت ،ةلكشملا هذه لح بابسأ دحأ

�ة2وستــــل مــــيــــلــــقإلا ةــــموـــــكـــــح ةساـــــيس 
يتـــلاو ،اــــهــــيــــلــــع عزاــــنــــتملا قــــطاــــنملا عضو
،مئادلا لحلاو wآلا عيبطتلا تنمضت
باحسنا لمشت wآلا قيبطتلا ةلحرمو
نم اهن2وانع ةفاكب ةيداحتإلا تاوقلا

�إ ينمألا فلملا ميلستو ،قطانملا هذه
لكشتت يتلا تاوقلاو ةيلحملا ةطرشلا

�إ ةفاضإلاب .قطانملا هذه تانوكم نم
قـــطاـــنملا � ةـــيـــلـــحملا سلاــــجملا لــــيــــعــــفــــت
كوــــــكرــــــك � ةصاــــــخ اــــــهــــــيــــــلــــــع عزاــــــنــــــتملا

ظـــــفاـــــحـــــم راـــــيـــــتـــــخال كلذو ،راـــــجــــــنسو
عزانتملا قطانملا صخي اميفو ،ماقمئاقو
ةــيداـــحـــتا تاوـــق لـــمـــعـــت ىرـــخألا اـــهـــيـــلـــع
ةيدركلا ةكرمشيبلا تاوق عم قيسنتلاب
لحلاب قلعتي اميفو .اهيف نمألا rفوتل
،اهيلع عزانتملا قطانملا ة2وستل مئادلا
نم041 ةداملا قيبطت ق2رط نع نوكت
ةثالثلا لحرملا لمشت يتلاو ،روتسدلا

wاـــكس دادــــعــــت ءارــــجإو ،عــــيــــبــــطــــتــــلا يه
.ءاتفتساو
لــح نــم ةــيــقــيــقــحـــلا ةـــيشخـــلا لـــثـــمـــتـــت
دادغب +ب اهيلع عزانتملا قطانملا ةلكشم
هذـــــه سمـــــت نأ ةـــــيـــــناـــــكــــــمإ � ،لــــــيــــــبرأو
لـــكشب wاـــمــــكbلا دوــــجوــــلا تاــــثداــــحملا

نوكملا نأف ،ةلاحلا هذه �و ،رشابم
نوــــــــــكـــــــــــت نأ !ع ضbعـــــــــــي wاـــــــــــمـــــــــــكbلا

دادغب +ب تاثداحم لحم مهقطانم
ةيلعف ةينامكرت ةكراشم نود ،ليبرأو

�نوــــبــــلاــــطــــي كلذــــلو ،تاـــــثداـــــحملا كلـــــت 
� ةــــيــــلــــحملا فارــــطألا ةــــفاـــــك ةـــــكراشمـــــب
.ليبرأو دادغب +ب ةرئادلا تاراوحلا

عزاـــنـــتملا قـــطاـــنملا تاـــنوــــكــــم لــــك نوــــكــــلو
نأش نم نإف ،حالسلا كلتمت اهيلع
باسح !ع ®أت ة2وست ةــــــــــيـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــع يأ
ةلاح �إ يدؤت نأ ،ةينامكbلا قطانملا

 .دالبلا ميسقتب ددهت دق رارقتسا مدع
دادغب +ب راجنس ةيقافتا عيقوت دعب
،w 0202اثلا ن2رشت10 � ليبرأو
اذكه قيبطت ةيناكمإ �إ ةراشإلا تمت
ةيقارعلا تاظفاحملا ىنغأ wاث � ةيقافتا

هذه تءاج ثيح ،طفنلا ثيح نم
ينطولا نمألا راشتسم لبق نم ةراشإلا
دــــعــــب" ًالــــئاــــق يجرــــعألا مساـــــق يقارـــــعـــــلا
لاقتنالا متيس راجنس ةيقافتا حاجن
."كوكرك � ةلثامم ةبرجت قيبطت وحن

ىدل غلاب قلقب ببست يجرعألا ثيدح
لالخ نم كلذو ،ةينامكbلا فارطألا
ةمواسم ةقرو �إ كوكرك ةلأسم لوحت

فصو اذهلو .ليبرأو دادغب +ب ةيسايس
ةيقارعلا ةينامكbلا ةهبجلا سيئر بئان
تاــــــــــــــــح2رصت ،ناروــــــــــــــــت نسح دـــــــــــــــــيسلا
 ."ةقفوملا" rغب يجرعألا
�إ ةـــــــيدرـــــــكـــــــلا بازـــــــحألا نـــــــم دــــــــفو ةرا2ز
� يقارعلا يمالسإلا بزحلا رقم 01
ثيدحلاو ،1202 رياني /wاثلا نوناك
نع ةرا2زلا هذه راطإ � ىرج يذلا
تاــــنوــــكــــم نــــم ةــــكbشم ةوـــــق لـــــيـــــكشت
رسفُي نأ نكمم ،اهيلع عزانتملا قطانملا

�إ لوصوـــــلا ةـــــيـــــلاـــــمـــــتـــــحا !ع رشؤمـــــك
+يعت وأ ،كوكرك � ةينمأ ة2وست
.1202 ةــــنس � اــــهـــــيـــــف دـــــيدـــــج ظـــــفاـــــحـــــم
قـــــــــقـــــــــحـــــــــت لاــــــــــح � رــــــــــخآ بناــــــــــج نــــــــــمو
نــمــف ،ةــمداــقــلا ةــيــنامل7لا تاـــباـــخـــتـــنالا
بازـــــحألا ضعـــــب مّدــــــقــــــت نأ لــــــمــــــتــــــحملا
ضعــــب دادــــغــــب � ةــــيــــنسلاو ةـــــيـــــعـــــيشلا
ةظفاحمب قلعتملا بناجلا � تالزانتلا

لباقم ةيدركلا بازحألا حلاصل ،كوكرك
 .ةيسايسلا بساكملا ضعب

زاغلاو طفنلا ةلأسم
يقارعلا روتسدلا نم111 ةداملا بسح

بعشلا لك كلم وه زاغلاو طفنلا نإف
.تاظفاحملاو ميلاقألا لك � يقارعلا

روتسدلا نم211 ةداملا صخي اميفو
موقت نأ !ع تصن اهنإف ،يقارعلا
زاغلاو طفنلا ةرادإب ةيداحتالا ةموكحلا
عـــم ةـــيـــلاـــحـــلا لوـــقـــحـــلا نـــم جرــــخــــتسملا

،ةجتنملا تاظفاحملاو ميلاقألا تاموكح
ٍفصنم ٍلكشب اهتادراو عزوُت نأ !ع
عيمج � wاكسلا ع2زوتلا عم بسانتي
ٍةدمل ةصح ديدحت عم ،دالبلا ءاحنأ

تمُرح يتلاو ،ةررضتملا ميلاقألل ةددحم
ماظنلا لبق نم ةفحجم ٍةروصب اهنم
امب ،كلذ دعب تررضت يتلاو ،قباسلا
ةفلتخملا قطانملل ةنزاوتملا ةيمنتلا ّنمؤي
.نوناقب كلذ مظن2و ،دالبلا نم
ةثالث +تمدقتملا +تداملا ماكحأ تمظن
بعشلا لك نأ :اهلوأ ؛ةيساسأ لئاسم

،زاغلاو طفنلا دراوم نم ديفتسيس
ةبسنلا بسح دراوملا ع2زوت متي ثيح

صتخت :اهيناث ،ةقطنم لكل ةيناكسلا
طفنلا جارختسإب ةيداحتالا تاطلسلا

ميظنت :امهثلاث ،اهتاورث ع2زوتو زاغلاو
ةكارشلاب طفنلاب ةقلعتملا تايجيتاbسالا

مهملا نمو .تاظفاحملاو ميلاقألا عم
211و111 +تداملا نأ �إ ةراشإلاً اضيأ

+ب زــــيــــمـــــت مـــــل يقارـــــعـــــلا روـــــتسدـــــلا نـــــم
ثيـــــــــح نـــــــــم تاــــــــــظــــــــــفاــــــــــحملاو مــــــــــيــــــــــلــــــــــقإلا
تاـــظـــفاــــحملا نإف اذــــهــــلو ،تاــــيــــحالصلا
ردقب ة2روتسدلا تايحالصلاب عتمتت
 ميلاقألا اهب عتمتت ام
دادغب � ةيداحتالا تاطلسلا نأ ثيح
111 ةدام مكحب كسمتلا لالخ نم
نوكت نأ بلاطت ،يقارعلا روتسدلا نم
� .اهترطيس تحت ةيطفنلا تادارولا

،قارعلا ناتسدرك ميلقإ بلاطي +ح
روتسدلا نم211 ةداملا �إ دانتسالاب
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نم طفنلا ريدصتب موقي يأ ،يقارعلا
،ة2زكرملا ةموكحلا �إ عوجرلا نود
ً،اثيدح ةفشكتسملا لوقحلا نم كلذو
4102 دعب اهيلع ترطيس يتلا كلتو

�+ب دوــــــــــجوملا فالــــــــــخــــــــــلا .كوــــــــــكرـــــــــــك 
ر2رمت لطع ميلقإلاو ة2زكرملا ةموكحلا
باونلا سلجم � زاغلاو طفنلا نوناق
سيئر عطق4102 ةنس �و ،يقارعلا
،�لاملا يرون قبسألا يقارعلا ءارزولا

نــــم قارــــعــــلا ناــــتسدرــــك مـــــيـــــلـــــقإ ةصح
غلبت تناك يتلا ةيلاملا ةيقارعلا ةينازيملا
تادراولل ميلقإلا عفد مدع ةجيتن ،71%
،رخآ بناج نمو .زكرملا �إ ةيطفنلا
ةموكح نأ ةيقارعلا ةموكحلا يعّدت
نع حصفت ال ،قارعلا ناتسدرك ميلقإ

لوقحلا نم ةجرختسملا طفنلا تايمك
 .اهترطيس تحت عقت يتلا
ةيلاملا لكاشملا

ةيداصتقإلاو
عزانتملا قطانملا يتلكشم �إ ةفاضإلاب

ةعومجم كانه ،زاغلاو طفنلاو اهيلع
،+فرطلا +ب ةقلاعلا ةيلاملا لكاشملا نم

ضيفخت ةلأسم 7تعي ميلقإلا نأ ثيح
�إ %71 نــــــــــــم ةــــــــــــنزاوملا نــــــــــــم هـــــــــــــتصح
ة2زكرملا ةموكحلا عفد مدعو ،21،86%
ميلقإ �إ اهذخأت يتلا ضورقلا نم
+فـــظوـــم ددـــع دـــيدـــحـــتو ،ناــــتسدرــــك
فلا286 ـب ةيداحتالا ةنزاوملا � ميلقإلا

تاوق بتاور عفد مدعو ،فظوم12و
تاصيصخت راطإ � ةيدركلا ةكرمشبلا

ةعبان لكاشم اهنإ !ع ،عافدلا ةرازو
� ة2زـــــكرملا ةـــــموـــــكـــــحـــــلا تاساـــــيس نـــــم
ةيلمع راطإ يفف .ميلقإلا هاجت دادغب
يمظاكلا ةموكح اهتأدب يتلا حالصإلا
تلخد ،"ءاضيبلا ةقرولا" ناونع تحت

رداصم ع2وــــنــــت ةــــلــــحرمل زــــكرملا ةـــــموـــــكـــــح
هـــــيـــــف تأدـــــب يتـــــلا تقوـــــلا � ،ةــــــيــــــنازــــــيملا
دض ة2رـــكسع تاـــيـــلـــمـــعـــب ةـــموــــكــــحــــلا

ةيدودحلا رباعملا � ب2رهتلا تايلمع
�تلخد امك ،دالبلا يبونجو طسو 
�نم ميلقإلا ةموكح عم تاضوافم 

ةرطيسل ميلقإلا رباعم عاضخإ لجأ
.اهدراوم ع2زوت وأ ةيداحتالا ةموكحلا

عزاــــنــــتملا قــــطاــــنملا فــــلـــــم طاـــــبـــــترإ ببسبو

ميلقإلا ةصحو ،زاغلاو طفنلاو ،اهيلع
�نكمي ،اهضعبب ةيداحتالا ةينازيملا 
تاضوافملاب اورثأتي نأ قارعلا نامكbل
ةــموــكـــحو ةـــيداـــحـــتالا ةـــموـــكـــحـــلا +ب
ميلقإلا ةموكح نإ مولعملا نمو ،ميلقإلا
قطانملا"ـب اهيلع عزانتملا قطانملا ىمست
نكم2و ،"ميلقإلا جراخ ةيناتسدركلا
فوس ميلقإلا نأ !ع فقوملا اذه ةءارق
هذه مض لجأ نم دادغب !ع طغضي
نمضت ة2وست �إ لوصولا وأ ،قطانملا
راطإلا اذه �و ،اهيلع ةيدركلا ةرطيسلا

ةrخألا تاكرحتلا رسفُت نأ نكمملا نم
لوقحلا وحن ةيدركلا ةكرمشيبلا تاوقل
اهترطيس لوح ءابنألا دراوتو ةيطفنلا

اهنأب ،كوكرك � ايطفن اµب31 !ع
دادغب +ب تاراوحلا راطإ � تءاج
ينمألا سجاهلا �إ ةفاضإلاب ،ليبرأو
ىرن كلذلو .قطانملا هذه نم ®أتملا
قطانملا rصم +ب طبرلا ةيلمع يأ نأب
يدؤيس ،ةيلاملا لكاشملاو اهيلع عزانتملا
ًاديدحتو ،ينمألا رارقتسالاب رارضإلا �إ

�.كوكرك � ةينامكbلا قطانملا 
■
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