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  ةيسنملا ةروثلا لاطبأ نيرحبلا يف ناسنإلا قوقح نع نوعفادملا
  

نع نيعفادملا عمق رارمتسا ءازإ قيمعلا امهقلق نع ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرمو ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم برعي 
، . نيرحبلا ةكلمم يف ناسنإلا قوقح نيرحبلا يف ناسنإلا قوقحل ةرمتسملا تاكاهتنالا ىلع يلودلا عمتجملل لجخملا تمصلا طسوف
رارصإ لالخ نم الإ نيرحبلا يف ةيطارقميدلا لجأ نم لاضنلل ملاعلا هبتني نل ،ناسنإلا قو قح سلجم يف حوضوب سكعنا يذلاو
  .بوؤدلا مهلمعو ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا
  

، ٢٠١١ يناثلا نيرشت/ربمفون يف نيرحبلا يف ةلقتسملا قيقحتلا ةنجلريرقت يف ترش ُنيتلا ةحضاو لاتايصوت لانم مغرلا ىل ع
ا تاطلسلا تعديتلاو   ءاطشن مهمظعمنأ ثيح ،مهقحب ةرداصلا  ماكحألا عفرونييسايسلا ءانجسلا نع ا روف جارفإلا ىلإ ةينيرحبل

،  لاجم يف نيزراب ، ىلع ةوالع . نآلا ىتح كلذ ققحتي ملناسنإلا قوقح جراخ مه نيذلا ناسنإلا قوقح نع ن وعفادملا رمتسيكلذ
مهلزانم ىلع تامجهو لتقلاب  تاديدهتو ةيدسج تاءادتعاو ،ةزيجو تالاقتعا لمشت ةرمتسم تاكاهتناو دويق ةهجاوم يف نوجسلا
  .رفسلا نم عنمو، ةعمسلا هيوشتلتالمحو  ،عومدلل ليسملا زاغلا مادختساب
  

تاكاهتنا ت    لالخ مهل نيدناسمو نييملسنيرهاظتم دض  -ةضيرعلا هطوطخ يف ريرقتلا راشأامك - ناسنإلا قوقحل ةريبكبكُترا دقو
قسنملاو ناسنإلا قوقحل نيرحبلا  زكرمل قباسلا سيئرلا- ةجاوخلا يداهلا دبعديسلا لازامو . ٢٠١١ماع يف ةدشاحلا تارهاظملا 

. ٢٠١١ ناسين/ليربأ ٩يف هيلع ضبقلا دعب زاجتحالا نهر  - طسوألا قرشلايف ) نيال تنورف(يمامألا طخلا يعفادم ةمظنمل قباس لا
ا ٢٠١١ ناريزح/وينوي يف دبؤملانجسلا بةجاوخلا ىلع  تمكحدق  ةيئانثتسا ةمكحم تنا كو طاشن  ةسراممبةقفلم مهت ىلإ  دانتسا
ىلإ ةفاضإلابهكف يف رسكهنع جتن ديدش بيذعتل هزاجتحا ءانثأ ضرعت و. يباهرإ نم لك نجسلا يف عبقي امك . باصتغالاب هديدهت ، 
 ةيطارقميدلاو ةيندملا تايرحلا لجأ نمقح ةكرح ل عباتلاناسنإلا قوقح بت كم ريدمو زرابلا نودملا، سيكنسلا ليلجلا دبع روتكدلا

ل ماعلا نيمألاعميشمنسح ديسلا ، واهمساب يمسرلا قطانلاو ،  ةكرح،  مامأ  امهتمكاحم دعب دبؤملا نجسلا ةبوقع نايضقيثيح قح
للش (ةميخو ةيحص  ةلاحنم عميشم ديسلاو  سيكنسلا روتكدلانم لك يناعيو . ٢٠١١ ناريزح/وينوي ٢٢يف  ةيئانثتساةمكحم 

  .امهنع جارفإلا ىلإ ةلقتسملا قيقحتلا ةنجلتعد دقو ). يلاوتلا ىلع ناطرسو
  

ااذه  اإلا قوقح نع نيعفادملا نم زجتحم رشع ةعبرأ أدب دقو نوناك /رياني ٢٩يف ماعطلا نع  بارضإ نييسايسلا نيطشانلاو ناسن
نم ٢٠١٢ يناثلا ، نيب،   كلذوسيكنسلا ليلجلا دبعو ةجاوخلا يداهلا دبع مه ناسنإلا قوقح مارتحاب ةبلاطمل لو مهلاقتعا ىلع اجاجتحا

. نيرحبلا يفةيندملا قوقح لاو ًنيجس ٢٥٠يلاوح نلعأ ،كلذ ىلع  ءانبو ةعبرألا  ءاطشنلا عم اًنماضت ماعطلا نع مهبارضإ ايسايس ا
هنأ هتلئاع غلبأ هنكل ،ماعطلا نع هبارض إنم عوبس أدعب ىفشتسملا ةجاوخلا عدوأ دق و. مهنعيروفلا جارف إلاب ةبلاطمللو رشع
نم لك ىلع مك ". توملا وأ ةيرحلا"ىتح ماعطلا نع هبارضإ فن أتسيس  نودملا و ،بيذعتلا اياحض ةنجل سيئر رجنخلا ينغلا دبعح امك

 رشع ةسمخ ةدمل نجسلاب، مامإلا دبع يلعيقوقحلا طشانلاو دئارلا  ، ةلثامم مهتبيناثلا ىلع ةايحلا ىدم نجسلاو  لوألا ىلعا ماع
  .نهارلا تقولا يف نيعفادملا الكئبتخيو . ةيطارقميدلل ةديؤملا تاريسملا يف ةلاعفلا مهتكراشم دعبكلذو 
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ارجاتلا ىسيع دمحم ناسنإلا قوقح يماحم هجاويو  انجسلا بتاديدهت  ضيأ ةمكحملا مامأ  لوثملل ةدعلا هيف دعي يذلا تقولا يف ددجم
عمجتلا " يتمهتهجاوي وه ، ويضاملا ماعلا نم بآ/سطسغأو ناسين/ليربأنيب رجاتلا دمحم  زاجتحا متو. ٢٠١٢ راذآ/سرام ٢٠يف 

  ".مكاحلا ماظنلا دض ةيهاركلا ةراثإ"و " ينوناقلا ريغ
  

قوقحل نيرحبلا  زكرم سيئر بجر ليبنديسلا نأ ىلإ  نايحألا نم ريثكيف ةينيرحبلا ةموكحل ل عئارذلا داجيإ نولواحي نم ريشيو
 ضرعت دقف ،كلذ عمو. ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا فدهتست ال ةموكحلا نأ ىلع ليلد اذه نأو، هتيرح لماكب عتمتي لازام ناسنإلا
، يفبرضلل  بجر ديسلا يذلا رمألا ٢٠١٢يناثلا نوناك  /رياني يف اهرخآ ناك نمألا تاوق نم دارفأ دي ىلع ةدع تابسانم  ىعدتسا، 

ا. ىفشتسملا يف هدوجو لاكش ألا نمضتتو. عومدلل ليسملا زاغلاةمدختسم  ةدع تارمةرمج ينب يف هلزنم  ضيأ نمألا تاوق تمجاهو
قباس  لوئسم اهمعزتلتقلاب تاد يدهتو ةرمتسم هيوشت ةلمح نيرحبلا يف ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا بيهرتلةمدختسملا ىرخألا 

، بف ورعمةلودلا نمأ  يف ناسنإلا قوقحل نيرحبلا بابش ةيعمج سيئر يطقسملا دمحمو  بجر ليبننم ًالك تلاطو ةموكحلا عم هتقالع
ةيحض نيرحبلا  زكرم وضعةجاوخلا بنيز ةديسلا تلازامو . ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرم ةرادإ سلجم وضع ةظفاحملا فسويو
 ةلخادملا هذه ةباتك تقو ىتح زاجتحالا نهر بنيز تلازامو. ةلقتسملا قيقحتلا ةنجل ريرقت رشن ذنم ةطرشلا لبق نم فينعلاءادتعال ا

هجاوتو . نآلاريمدتلل تضرعت يتلا ةؤلؤللا ةحاس نم برقلاب جاجتح الالواحت تناك امنيب  طابش/رياربف ١٣يف اهيلع ضبقلا ءاقلإ دعب 
ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا نم لئالقلا نيب نم  مه ةعبرألا نوعفادملاءالؤه . ماعلا ملسلا ريدكتو ينوناقلاريغ عمجت لامهت بنيز 

ةريصق تارتفل لاقتعالل ضرعت مهضعب نأ ملعلا عمنآلا ىتح نجسلل اوضرعتي مل نيذلا نيرحبلا لخاد تايرحلاو  ،.  
  

نم نييلودلا ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا  عنمناسنإلا قوقح نع نيعفادملا ىلع ةضورفملا دويقلا نم ىرخ ألالاكش ألاتلمشو 
ريغ تامظنم نع ةباين نيرحبلا ىلإ اورفاس نيذلا بناجألا ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا  نم ديدعلا نامرح متدقف . نيرحبلا لوخد

ىركذلا قبست يتلا ةرتفلا يف عضولا  دصرو تامكاحملا ةبقارم نم مهعنمللوخ د تاريشأتىلع لوصحلا نم ناسنإلا قوقحل ةيموكح 
نم  ،زميات كرويوين ةفيحصو ةريزجلا ةانق ولسارم مهيف نمب ،نييفحصلا نم ديدعلاعنم مت دقو . نيرحبلا ةضافتنال ىلوألا ةيونسلا
  .دالبلا لوخد
  

  . نيرحبلا يفرمتسملا مهدوجو لالخ نم  ناسنإلا قوقح ةلاح نع غالبإلايف ةليلج   ةمدخ نودسيءاطشنل ا ءالؤه نأ ركذلاب ريدجلا
  

ةلصلا تاذ تاربخلاو تاراهملا يوذ نم  نوريثكلاعدوأ ثيح يضاملا ماعلا يف نيرحبلا يف ناسنإلا قوقح عمتجم ف ِزنُتسا دقو
لثم ن ويفحص ررقنأ دعب  اميسال ،مهتطشنأببسب لاقتعالا نم  اًفوخ نيرحبلا ةرداغم ىلع اوربجأ وأ نوجسلا يف ناسنإلا قوقحب

نيذلا  نيطشانلاىلع  ةيفاضإ اوطغض عاضوألا كلت ربتعتو. كيشولانجسلا بنجتل ىفنملا ىل إباهذل ا يوارقرفميركو مامإلا دبع ىلع 
  .نييندملا دض تامجهلاقيثوتب نوموقي  اولازي ال
  

طاقن دنع برضل او فيقوتلارطخ ل نوضرعتيمه ف. ةياغلل ةديقم عاضوألظ يف نيرحبلا يف ناسنإلا قو قح نع نوعفادملالمعيو اذه 
 ، نوعضوي ، وةيجاجتحالا تارهاظتلاءانثأ موجهل اوشيتفتلا ةضرع  ًاضيأ مهنألب . ةموكحلا لبق نم ةرمتسم ةبقارم تحت حجرألا ىلع

ُتو كلملا" ةناصحو ةمرح"يمح ت يتلا  ةيكلملا تاذلاب سملانيناوق لظ يف ةقحالمل ارطخ ل داصتقالا برضي نأ نكمي باطخ يأ م رج
، نيناوقلا هذه تاحالصإلا لطت مل املاطو . ينيرحبلا   .رطخلل ضرعتلا يفناسنإلا قوقح نع ن وعفادملا رمتسيسةمهبملا
  

ليبن ديسلا كراش دقف . ةيبنجألا مالعإلا لئاسو يف ىتحريبعتلا يف مهتيرح ىلع موجهلا نم ناسنإلا قوقح نع نوعفادملا يناعيو 
تاقالع للةكرش هرثإ ىلع تدده ، ٢٠١٢يناثلا نوناك  /ريانييف تنرتنالا ىلع نايدراغلا ةفيحص عقوم ىلع لاقم ةباتك يف بجر 
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ىلع ةباقر ضرف مت  هسفن تقولا يفو. اهعقوم ىلع نم لاقملا لِزُت مل نإ اهبريهشتلا بةفيحص لا ةينيرحبلا ةموكحلا عم لمعت ةماعلا
 ، عقاوم نم هريغو  ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرمل ينورتكلإلا عقوملا ىلإ لوصولاةيناكمإ  نود لوحتنيرحبلا يف تنرتنإلا ةكبش

  .ناسنإلا قوقح تامولعمل ةيبرعلا ةكبشلا لثم ،ناسنإلا قوقح
  

  وهو نيلقتعملا نييسايسلا ءاطشنلاو ناسنإلا قوقح نع نيعفادملاحارس قالطإ  اهمازتعا ىلإ ريشت ةرداب ةيأ نيرحبلا ةموكحدبُت مل  ،
،  اهركذ دراولا تالاحلا نم مغرلا ىلعو. غلاب قلق ردصم ربتعي رمأ ال هنأ  ٢٠١٢ طابش/رياربف يف نيرحبلا ةيجراخ ريزونلعأ هالعأ

 ،  ىعداونيرحبلا يف لاقتعالا زكارم يف نويسايس ءانجس دجوي ا ابذك تاجاجتحالل  مهمعد وأ مهتكراشمببسب او لقتعا نمنأ  روزو
، هجاويو . ةيئانج مهتب نوزجتحم طابش/رياربف ١٤ يف تأدب يتلاةدشاحلا  ةجاوخلا يداهلا دبع لثم ،نييسايسلا ءانجسلا ءالؤه ضعب

ر هش ذنم ةموكحلا معازم نم مغرلا ىلعو. نيرحبلايف ماظن لاطاقس إل بالقناىلع ضيرحتلا ةلواحم  يهواهل ساسأ ال تاماهتا 
دعب مهنع ج ِرفُأ نيذلا نييسايسلا نيطشانلا نم ديدعلا نع ةباينلاب اًطوغضسرامت نأ ةلقتسملا قيقحتلا ةنجل تعاطتسا ، طابش/رياربف

جارفإلاب ةموكحلا دوعو ىلإ ةلقتسملا قيقحتلا ةنجل تراشأ نيح يف و. نجسلا يف نورخآ لازي ال امنيب ،مهاياضقةنجللا تلوانت نأ 
مل نيزجتحملا ءالؤه نع رَش،  مهتئربت ةيناكمإ ىلإ نآلا ىتح ي.  

  

اديكأتلا يف رمتسن و اذه دحأ د نييسايسلا ءانجسل للصاوتملا زاجتح الانأ ىلع  ددجم عتالكشملا رطخأي  ، عم اميسال نيرحبلا يف
زاجتحا رارمتسا ريثي دق  .يضاملاماعلا نيرحبلا يف تعلدنا يتلا ةيطارقميدلل ةديؤملا ةيعامجلا تاجاجتحالل ةيونسلا ىركذلا بارتقا 

،مه لثمتنيذلا صاخشألا بضغ ناسنإلا قوقح لاجم يف ريبك مارتحاب ىظح ت يتلا تايصخشلا لعجي يذلا ر مألا ةماهلا تادايقلا هذه
ا ةيلاةحلاصملا نم عون يأ وحن ةيساسأ ىلوأ ةوطخ  نيزجتحملا ءالؤه نع جارفإلانأ ىرن نحنو . ًاليحتسم رمأ راوحلا تالواحم    .دج

  
  :تايصوتلا
  
ذيفنت ىلع و ،يلودلا نوناقلا بجومب اهتامازتلابنيرحبلا ةموكح ريكذت ىلع ةدحتملا ممأل ل عباتلاناسنإلا قوقح سلجم ءاضعأ  ثحن
  :يلي ام
  

 .ناسنإلا قوقح سلجممامأ ةلقتسملا قيقحتلا ةنجل ريرقت جئاتن ضرع  •

نييسايسلا نيطشانلاو ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا نع  يروفلاجارفإلاو ةلقتسملا قيقحتلا ةنجل ريرقت تايصوتب مازتلالا  •
 .مهدضةهجوملا مهتلا عيمج طاقسإو عمجتلاو يأرلا ةيرح يف مهقح ةسرامم درجمل نجسلا يف نيدوجوملا 

، وأ ديق نود مهحارس قلط ي نأ ىلإ ةيروف ةيبطةياعر ىلع  ةيحص رطاخمنم نوناعي نيذلا  نيزجتحملا لوصحنامض  • طرش
تغلب يتلاو مهدض نمألا تاوق اهسرامت يتلا ةنيهملا ةلماعملاو ةديازتملا دويقلل روفلا ىلع دح عضوو ضعب يف  بيذعتلا دح، 
 .نايحألا

ةيرحلا مهحنمو نا سنإلا قوقح تاكاهتنا قيثوت ىلع نولمعي نيذلاناسنإلا قوقح نع نيعفادمل لرمتسملا دييقت لا نع عانتمالا •
 .قئاوع يأ نود مهلمع فانئتسال

كانه تناك ام اذإ ،حالصإلا لوح تاشقانملاو تاراوحلا يف ةيقادصملا يوذ نيلقتسملا ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا جاردإ  •
 .ةعورشم ةيلمع لالخ نم دالبلا يف ةيسايسلا عاضوألاو ناسنإلا قوقح عاضوأيف رارقتسالا قيقحتل ةيقيقح ةدارإ 

،  دصرللوخد تاريشأت  بناجألا نييفحصلاو ناسنإلا قوقح نع نييلودلا نيعفادملا حنم • رهشألا يف  اميسالنيرحبلا يف عضولا
 .ةلبقملا
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  .تايعمجلا نيناوق ليدعتو ناسنإلا قوقح ةبقارم تاعامجل ينوناقلا ليجستلابحامسلا  •


