
� لواحت نانويلا نأ نم مغرلا !ع
نم سيل قطانم عازتنا ةrخألا ةbفلا

ةدمتسم ªودلا ماعلا يأرلا قفو اهقح
ةيك2رمألا ةدحتملا تايالولا نم معدلا

اهفقوم ةدح تعفر اهنأ ّالإ ،اسنرفو
.ىوتسم !عأ �إ ايكرت عم ادعلا
اـــهشاـــمـــكـــنا مـــغر ناــــنوــــيــــلا نأ ةــــجردــــل
ةديدج تايقافتا تعّقو ،يداصتقالا
دـــــعــــــبو .اسنرــــــف نــــــم ةــــــحــــــلسألا ءارشل
wاـــنوــــيــــلا ماــــعــــلا يأرــــلا برــــعأ ،قاــــفــــتالا

تايقافتالا هذه نم ديدشلا هجاعزنا نع
داصتقا !ع اليقث ائبع تفاضأ يتلا
.ء� عضوب الصأ rسي يذلا دالبلا

قـــــباسلا wاـــــنوـــــيـــــلا ةـــــيــــــلاملا ر2زو نأ اــــــمــــــك

ةــموــكــحــلا دــقــتــنا سيــكاــفوراــف سيـــناـــي
!ع هل ح2رصت � ،ةدشب ةينانويلا

لاـــقو .يعاـــمــــتــــجالا لصاوــــتــــلا لــــئاسو
!ع هنإ ،هتاح2رصت � سيكافوراف
ماــــظــــنــــلاو أزــــجملا داصتــــقالا نـــــم مـــــغرـــــلا
ءارزولا سيئر نأ ّالإ ،شهلا يحصلا

ةينويدم نلعأ سيكاتوكيم سوكا2رك
تارئاط ءارش لجأ نم ةديدج ةمخض
فاضأو .تاــباـــبدو تاـــطاـــقرـــفو ةـــلـــتاـــقـــم
يذلا حلستلا قابس نأ سيكافوراف
نم يذلاو ايكرت عم نانويلا هب موقت
سكعنيس ،هرسختس هدلب نأ حضاولا

ªاتلابو نانويلل يداصتقالا عضولا !ع
فشقـــــتـــــلا تاساـــــيس نـــــم د2زـــــم كاـــــنـــــه

زا��ر)� .جر
ما�روأ �����دا&%$الا تا�ار�ا ر�

ينانويلا يكرتلا رتوتلا
صرفو طسوتملا قرش يف
ةنكمملا نواعتلا

يذلا حلستلا قابسنإ
ايكرت عم نانويلا هب موقت

هدلب نأ حضاولا نم يذلاو
ىلع سكعنيس ،هرسختس

نانويلل يداصتقالا عضولا
كانه نوكيس يلاتلابو
فشقتلا تاسايس نم ديزم
ةفاضإ نينطاوملا هاجت
نويدلا ةيدوبع ىلإ
.كلذ نع ةجتانلا

��	�
د	��او 
��ود 
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نويدلا ةيدوبع �إ ةفاضإ +نطاوملا هاجت
.كلذ نع ةجتانلا

ىرج يأر عالطتسا نأ ،ةراشإلاب ريدج
ترهظأ ،عراشلا لعف دودر ضبن سجل
ر2زو معدي wانويلا بعشلا نأ هجئاتن
،عالطتسالا بسحبو .قباسلا ةيلاملا
ديؤي wانويلا بعشلا نم %07 نإف
ةجيتنلا هذه رهظُت .ايكرت عم راوحلا
نم wاعي يذلا wانويلا بعشلا نأ
د2ري ال ،ةيلاحلا ةيداصتقالا فورظلا

ءابعأ هل بلجتس ةلمتحم برح ةلاح
نم اميسال ديدش قلق كانهو .ةليقث
� نوشيعي نيذلا +ينانويلا +نطاوملا
ةحايسلا عاطق نأ اوري ثيح ،رزجلا
ةحئاج ءارج ةrبك ةبرض ىقلت يذلا

بوشن لاح � امامت فقوتيس انوروك
،عالطتسالل ىرخأ ةجيتن �و  .برح
نإ نولوقي +كراشملا نم %7.36 نإف
ثادـــحأ عوــــقوــــب اrبــــك الاــــمــــتــــحا كاــــنــــه
باجأ اميف ،ايكرت عم ةrطخ
هنأب لاؤسلا اذه !ع 5.43%
نـــم اـــنـــه .فـــيـــعض لاـــمــــتــــحا

بعشلا نأ رهظأ عالطتسالا نأ حضاولا
مـــعدـــي ال هـــنأو ةـــياـــغــــلــــل قــــلــــق wاــــنوــــيــــلا
امامت سكعلاب لب ،هتموكح تارارق
.+لوؤسملا !ع بضاغ وه
ديؤت اهنإ ةبسانم لك � لوقت ايكرت
� تاوطخ ذختتو نانويلا عم راوحلا

كاـــــــنـــــــه نأب تحرصو ،هاـــــــجـــــــتالا اذـــــــه
.نانويلا عم أدبتس ةيسايس تاضوافم
رادم !ع ترمتسا يتلا تاضوافملا �و
تاــيــقاــفــتال طــيــطــخـــتـــلا مـــت ،رـــهشأ3
ديدعلا ةشقانمل wاملألا بناجلا روضحب
قطانملا لثم اهيلع عزانتملا اياضقلا نم
ةيميلقإلا هايملاو ةصلاخلا ةيداصتقالا

مغرلا !عو .ص7ق ةلأسمو رزجلاو
ا2رحبً اعورشم تنلعأ ايكرت نأ نم
بيط بجر سيئرلا نأ ّالإ ،)سكتفان(
ثحبلا ةنيفس لامعأ فقوأ ناغودرأ
ةب2رقلا قطانملا � س2ر جورع بيقنتلاو
ءدـــــــــــب لـــــــــــجأ نــــــــــــم سيــــــــــــم ةر2زــــــــــــج نــــــــــــم

تنــــلــــعأو .+بــــناــــجـــــلا +ب تاضواـــــفملا
لكاشملا لح � بغرت اهنأ ايكرت

حبرلا أدبم راطإ � ءاّنب لكشب
اــفــقوــم رــظــتــنــت اـــهـــنأو ،لداـــبـــتملا

فbعت نل اهنأو ،نانويلا نم اهباشم
ةددعتم وأ ةيثالث وأ ةيئانث تايقافتا يأب

.اهيف فرط يه نوكت ال
قفاوتلا نم مغرلا !عو ،كلذ عمو
اترازو اهرشنتس يتلا صوصنلا !ع
عاـــــمــــــتــــــجالا موــــــي نــــــيدــــــلــــــبــــــلا ةــــــيــــــجراــــــخ
� ةيئانث تاثداحم ءدبل طيطختلاو
ِفـــــت مـــــل ناــــــنوــــــيــــــلا نأ ّالإ ،اــــــب2رــــــق اــــــيــــــناملأ
لبق تنلعأو اهتعطق يتلا اهدوعوب
تعّقو اهنأ bvلا بناجلا عم عامتجالا

قطانملا ةيقافتاب ىمسي ام رصم عم
ارارـــــمــــــتساو .ةصلاــــــخــــــلا ةــــــيداصتــــــقالا
نانويلا لصاوت ،ةنزتملا rغ اهتاسايسل
اهتوق ةدمتسم رتوتلا ديعصت � اهرود
تايالولا نم هاقلتت يذلا معدلا نم
داــــــحــــــتالا لودو ةــــــيــــــك2رـــــــمألا ةدـــــــحـــــــتملا
اـــــــيـــــــكرـــــــت نأ نـــــــم مـــــــغرــــــــلا !عو .يبوروألا
نم هنأ ّالإ ،نانويلا عم قافتالل ىعست
تمدــــــــــخــــــــــتسا ناــــــــــنوـــــــــــيـــــــــــلا نأ حضاوـــــــــــلا

نم طغض ةقروك ايكرت عم اهتاضوافم
.رصم عم ضوافتلا لجأ

نواعتلا صرف
ص7قو ناـــنوــــيــــلا نأ رــــكذــــلاــــب رــــيدــــجــــلا
ناذختت )نانويلا عم ةفلاحتملا ةيبونجلا(

داــعـــبـــتسال بناـــجـــلا ةـــيداـــحأ تاوـــطـــخ
قــطاــنــم ناــنــلــعـــي اـــمـــهـــنأ اـــمـــك ،اـــيـــكرـــت
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مهل سيل ةقطنملا � ةصلاخ ةيداصتقا
جراخلا نم معدلا نيدمتسم ،هيف قح
لودو ةيك2رمألا ةدحتملا تايالولا نم
.اسنرف اهسأر !عو يبوروألا داحتالا

نانويلاو ةيمورلا ص7ق تعّقو ثيح
ةـــلــــطملا لودــــلا عــــم ةــــكbشم تاــــيــــقاــــفــــتا

رصم لثم طسوتملا ضيبألا رحبلا !ع
ىعست يتلا تاوقلاو ليئارسإو نانبلو
ايبيل � ةيعرشلا ةموكحلاب ةحاطإلل
ةيداصتقا قطانم نأشب ،)bفح تاوق(

ة2رحبلا قطانملا نم �كأ ةلدابتم ةصلاخ
ترسخ ،لاثملا ليبس !ع .اهكلتمت يتلا

قافتالاب عبرم bموليك فالآ6 رصم
اميف ،نانويلا عم هتمربأ يذلا rخألا

عبرم bموليك005و فلأ11 ترسخ
عم ة2رحبلا ةيحالصلا قطانم ةيقافتاب
نانبل هجاوت ،لثملابو .ةيمورلا ص7ق
هيجوت لواحي يذلا bفح ةفيلخ تاوقو

اــيـــبـــيـــل � ةـــيـــعرشلا ةـــموـــكـــحـــلـــل ةـــبرض
فالآب ردقت تاحاسم ةراسخ ةيلامتحا
تايقافتالا ةجيتن ةعبرملا تاbموليكلا
ص7قو ناـــــنوـــــيــــــلا اــــــهــــــيــــــلــــــع رصت يتــــــلا
ص7ق نأ ،رـــكذـــلاـــب رـــيدـــج .ةــــيــــبوــــنــــجــــلا
�كأ !ع لوصحلا � تحجن ةيبونجلا

عم اهتايقافتا لالخ نم قحتست امم
تيقوتلا اذه � تماق ايكرت .ليئارسإ
ةــيــحالصلا قــطاــنــم دــيدــحــتــب ،اــماـــمـــت
ةيقافتا عيقوت لالخ نم اهل ة2رحبلا

،ايلود اهب ةفbعملا ةيبيللا ةموكحلا عم
bموليك فلأ04 ةحاسم تذقنأ كلذبو
عيقوت لاح � اهرسختس تناك عبرم
،نانويلاو نانبل +ب ةلمتحملا ةيقافتالا

عـــم ةــــيــــقاــــفــــتالا لالــــخ نــــم تثــــعــــب اــــمــــك
لود �إ ةماه ةلاسر ةيبيللا ةموكحلا
.رصم اهسأر !عو ةقطنملا

ممألا قيدصت نإف ،كلذ �إ ةوالعو
ليجست ينعي ةيقافتالا هذه !ع ةدحتملا
طسوتملا قرش � ةيبرغلا اهدودح ايكرت

يتلا ةيقافتالا .ةيلودلا ةحاسلا !ع
نود ةيبيللا ةموكحلا عم اهعيقوت مت
+ب ةعقوملا ةيقافتالل ةصرفلا ةحاتإ
ةيجيتاbسا ةوطخ تناك ،رصمو نانويلا

ايكرت قطانم ديدحت ةيحان نم ةمهم
�مغرلا !ع ،نكل .طسوتملا قرش 
دبع ماظن قفاو ،قئاقحلا هذه لك نم

ةـــيـــقاـــفـــتا عـــيــــقوــــت !ع �يسلا حاــــتــــفــــلا
عــــم ةصلاــــخــــلا ةــــيداصتــــقالا ةــــقــــطـــــنملا
ةقطنم كلذب رصم ترسخو ،نانويلا
ءارج اب2رقت +تيص7ق +تر2زج مجحب

�يسلا ماظن ،اذكهو .ةيقافتالا هذه
اهل ةياهن ال تايقافتا ءارو يرجي يذلا

ةيبونجلا ص7قو نانويلاو ليئارسإ عم
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هرسخت نأ نكمي امم rثكب �كأ ةحاسم
�لقحو .ايكرت عم ةلمتحملا اهتايقافتا 

؛كلذ !ع لاثم حضوأ وه تيدورفأ
فاقيإ مت ليئارسإ لعف دودرل ةجيتنو
ةيبونجلا ص7ق عم ةكbشملا ةطشنألا

�دقف ،كلذ نم �كأو .لقحلا اذه 
ةـــيــــبوــــنــــجــــلا ص7ق ةــــيــــجراــــخ ر2زو رّرــــب
اذــــــه سيدــــــنالور سالوــــــكــــــيــــــن قـــــــباسلا
ماــــــــــــــعــــــــــــــلا � هـــــــــــــــل ح2رصت �و ،حاbقالا

ةعبرأ !ع اولصح مهنأب فbعا ،2102
يتـــــــــــلا ة2رـــــــــــحـــــــــــبــــــــــــلا ةــــــــــــحاسملا فاــــــــــــعضأ
اهومربأ يتلا تاقافتالا � اهنوقحتسي
.ليئارسإو نانبلو رصم عم
نانويلا اهتعقو يتلا ةيلودلا تايقافتالا

تاساــيس ةــجــيــتـــن ةـــيـــبوـــنـــجـــلا ص7قو
� بناجلا ةيداحأ عسوتلاو راشتنالا

� ناتلودلا اهتأدب يتلا طسوتملا قرش
لزع �إ فدهت تناك ،ةركبم ةلحرم
� اهدييحتو ªودلا عمتجملا نع ايكرت

ةــعـــقوملا ةـــيـــقاـــفـــتالا نـــكـــل .ةـــقـــطـــنملا هذـــه
ل2وحت � تمهاس ةيبيللا ةموكحلا عم
فدهي ناك ام سكع �إ ةلحرملا هذه
ةفاضإلابو .ةيبونجلا ص7قو نانويلا هيلإ
ةــموــكــحــلا عــم ةــيــقاـــفـــتا اـــهـــعـــيـــقوـــت �إ
ةيحالصلا ديدحت نأشب ايبيل � ةيعرشلا
تاقالع ةماقإ � ايكرت تأدب ،ة2رحبلا
تلخدو .ايق2رفإ لامش لود عم قثوأ
ةفثكم ةيئانث تالاصتا ةلحرم � ايكرت
سنوت لثم ايق2رفإ لامش لود عم
اهتسايس لالخ نم ،رئازجلاو برغملاو
اـــهـــتـــمسأ يتـــلاو ةـــقــــطــــنملا � ةدــــيدــــجــــلا
تلصحو .ايق2رفإ لامش !ع حاتفنالا
امك ،تالاصتالا هذه ةرمث !ع ايكرت
ةيبيللا ةلأسملا نأشب قافتا �إ تلصوت
يبوروألا داـــــــحـــــــتالا � ةـــــــماـــــــه ةـــــــلود عــــــــم
،ةوــطـــخـــلا هذـــه دـــعـــبو .اـــيـــلاـــطـــيإ لـــثـــم
ةسايس عابتا ةلحرم � اسنرف تلخد
امدنع اميسال ،ايكرت دض ةيناودع �كأ

رحبلا قرش بيبانأ طخ ةيقافتا لثم
نم هنكمي عضو � حبصأ ،طسوتملا

نـــــــم يرصملا بعشلا حـــــــلاصم ةـــــــناـــــــيـــــــخ
.هماظن ةيامح لجأ
مدــــع فرــــعـــــت اـــــهـــــنأ مـــــغرو لـــــيـــــئارسإ اـــــّمأ

مـــت يتـــلا ع2راشملا ةـــيـــلاـــعــــفو ةــــيــــقوــــثوــــم

بسنألا ق2رطلا نأو اهنم ايكرت داعبتسا
قاوسألا �إ اـــــــهـــــــتـــــــقاـــــــط دراوـــــــم لاصيإل
ال اهنأ ّالإ ،ايكرت نم رمي ةيبوروألا
تارتوتلا ببسب رمألا اذه مييقت لضفت
نأ حضاولا نمو .ايكرت عم ةيسايسلا
عــم لـــيـــئارسإ اـــهـــتـــعـــقو يتـــلا ةـــيـــقاـــفـــتالا
اهتراسخ � ببستتس ةيبونجلا ص7ق
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لامش � ررضتس اهحلاصم نأ تأر
.ايق2رفإ
ةيسايسلا تاحرتقملا
،ادــــيــــج هــــحــــيضوـــــت بجـــــي رـــــمأ كاـــــنـــــه
لكشب ةماعلا ةيسامولبدلا مادختساب
ة2رحبلا ةيحالصلا قطانم نإف لاّعف
ليئارسإو رصم اهيلع لصحتس يتلا

�،ناعطاقتت ال ايكرت عم امهتايقافتا 
قطانم !ع نالصحيس سكعلاب لب
اهيلع نالصحيس يتلا قطانملا نم 7كأ

�ص7قو ناـــنوـــيـــلا عـــم اـــمـــهـــتاـــيـــقاــــفــــتا 
ةلأسم ز7ت ،ةطقنلا هذه �و .ةيبونجلا
ليئارسإل بسنألاو لهسألا ق2رطلا نأ
رمي ةيبوروألا ةراقلا �إ اهزاغ لقنل
� رـــــمأ ذـــــخأ بجــــــي اــــــنــــــهو .اــــــيــــــكرــــــت نــــــم
اهنكمي ةطقنلا هذه نأ وهو ،رابتعالا
لوصحلاب قلعتي اميف ةمهاسم قيقحت

يتلا لئاسملا � ةوجرملا جئاتنلا !ع
لـــثــــم اــــيــــكbل ةــــبسنــــلاــــب ةساسح 7تــــعــــت
،ركذلاب ريدج .ةينيطسلفلا ةيضقلا
قلعتي اميف ايكرت �إ جاتحت ليئارسإ نأ
ة2رــحــبــلا اــهــتاــيــحالص قــطاــنــم عــيسوــتــب
.ةيبوروألا ةراقلا �إ اهزاغ لقنو
لالخ نم ةماه ةيلضفأ تققح ايكرت
طسوتملا قرش � ةيبرغلا اهدودح مسر
،ايبيل عم اهتعقو يتلا ةيقافتالا لضفب
عم ةلمتحم ةيقافتا اهعيقوت لاح �و
اــــــهدودــــــح اــــــيـــــــكرـــــــت مسbس لـــــــيـــــــئارسإ
تددح دق نوكتس كلذبو ،ةيقرشلا
اـــهـــتاـــيـــحالص قـــطاـــنـــم نـــم اـــماــــه اــــمسق
� اهدودح مسرت يتلا ايكرت .ة2رحبلا

،دوسألا رحبلا نأش هنأش طسوتملا قرش
rفوـــــت ةـــــيـــــناـــــكــــــمإ هــــــيــــــف اــــــهــــــل رــــــفوــــــتــــــيس
ةــــــفاــــــك جارــــــخإ لـــــــجأ نـــــــم تاـــــــفورصم
نإ .اهفشتكت يتلا ةقاطلا تاطايتحا
،ةفدهتسملا ةقاطلا رداصم �إ لوصولا

ةفاضإ ،ايكbل ةيميلقإلا ةوقلا ززعيس

ابعال حبصتل اهل ة2وق ةناكم rفوتل
.ةيلودلا ةحاسلا !ع ايملاع
ىدتنم لثم تاوطخ تذختا ليئارسإ

ريدصت �إ فدهتو طسوتملا قرش زاغ
رصم لــــــثــــــم ةــــــقــــــطــــــنملا لود �إ زاــــــغـــــــلا

ةيلضفأ قيقحت �إ ىعست يهو .ندرألاو
لالخ نم ةقاطلا تاكيمانيد � ةماه
.جيلخلا لود عم اهتأدب يتلا ةلحرملا

اrخأ ليئارسإ تررق ،قايسلا اذه �و
دودح مسرل نانبل عم تاضوافم ءدب
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فــلــتــخملا ة2رــحــبــلا اــهــتاــيــحالص قــطاــنــم
ليئارسإ تلبق كلذ قيقحتلو .اهيلع
اbموليك068 ةغلابلا ةحاسملا ميسقتب
حلاصل نيدلبلا +ب اهيلع عزانتملا اعبرم
.%24 لباقم %85 عقاوب نانبل

تاهجلا اهب تماق يتلا ةrبكلا ع2راشملا
نانويلا لثم طسوتملا قرش � ةلعافلا

تضرـــعـــتو تلشف ةــــيــــبوــــنــــجــــلا ص7قو
اهنإ ،لوقلا نكمي كلذل ،لمأ ةبيخل

راوح باب حتف نأب عانتقالا � أدبتس

ةياغلل ةماه ةوطخ 7تعت ايكرت عم
عيقوت نأ حضاولا نم نأل .مهل ةبسنلاب
ةــيــحالصلا قــطاــنــم مساــقــت ةـــيـــقاـــفـــتا
،طسوـــتملا قرشب ةـــقـــلـــعـــتملا ة2رـــحــــبــــلا

ةقطنملا لود ةفاك ةحلصم � بصيس
.ةــيــبوــنــجـــلا ص7قو ناـــنوـــيـــلا اـــهـــيـــف اـــمـــب
يداصتـــقالا لـــكـــيـــهـــلا �إ رــــظــــنــــلا دــــنــــعو
اـــهـــنإف ،ناـــنوـــيـــلــــل مــــظــــتــــنملا rغو شهــــلا

ةيداصتقاو ةيسايس رئاسخل ضرعتتس
حلست قابس � تلخد لاح � ةrبك
راـــــيـــــخ نإف ،ببسلا اذـــــهـــــل .اـــــيــــــكرــــــت عــــــم
.انيثأل ةبسنلاب بسنألا وه ضوافتلا

لّوحت نأ ،هاجتالا اذه � ايكbل نكم2و
،ةسوـــمـــلـــم تاوـــطـــخ �إ اـــهــــتاــــح2رصت
ةياغلل امهم ايجيتاbسا اعقوم بستكتو
فيفخت لجأ نم اهذختت تاوطخ 7ع
تاحbقم لالخ نم ،دوجوملا رتوتلا

+عب ةكbشملا حلاصملا عضت ةديدج
دض در هيجوت نكمي ،كلذبو .رابتعالا
موقت يتلا بناوجلا ةددعتم تاوطخلا
ايناملأو اسنرف لثم لودلا ضعب اهب

تاكرحت 7ع كلذو ،ةقطنملا لود !ع
،ةرثؤم تقولا � اهنكلو ةعقوتم rغ
�ةوطخ ايكرتو نانويلا تذختا لاح 

ليبس !ع .امهنيب انثلا نواعتلا وحن
ايكرت تاحbقم نإ لوقلا نكمي ،لاثملا

ة2راــــمــــثــــتسالا تالاــــجملا ر2وــــطــــت لـــــثـــــم
لامش � نانويلا عم ةكbشملا ة2راجتلاو
مهاسيس ،طسوتملا قرش � وأ ايق2رفإ

�.نيدلبلا +ب دوجوملا رتوتلا فيفخت 
،ناــنوــيــلــل ةـــبسنـــلاـــب لـــكشلا سفـــنـــبو

حلستلا تايقافتا نع داعتبالا نوكيس
لايجألا لهاك لقثتس يتلا اسنرف عم
تايقافتا وحن هجوتلاو ،نويدلاب ةلبقملا
حـــلاصم !ع ةـــيـــنـــبـــم اـــيـــكرـــت عـــم ةــــيــــئاــــنــــث
■.ةينالقع �كألا لحلا وه ،ةكbشم
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