
  
  

 ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا يف ناسنإلا قوقح ةلاح روهدت
 

ديكأتلاب ترثأ دق  ٢٠١١ماع يف طسوألا قرشلا ةقطنم تحاتجا يتلا ةيطارقميدلل ةديؤملا تاجاجتحالا  ةجومنأ  مغرب
، لا يوتسملا يلع ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا يلع ،  راسمناسنإلا قوقح ةلاح تلصاو  نكلويسايس ثـيح  روهدتلا

تاوـق يدـيأ ىلع   ةرمتسملا طوغضل ل كلذكو ةداتعملا ناسنإلا قوقح تاكاهتنال نوضرعتي اولاز ام نيينيطسلفلانأ 
  .سامح ةكرحو ،ةينيطسلفلا ةطلسلاو يليئارسإلا لالتحالا
  

  يليئارسإلا لالتحالا تاوق اهبكترت يتلا تاكاهتنالا
  

ليئارـس  إعـم دودحلا ىلع ت  ناك، و٢٠١١ماع لةيبرعلا تاجاجتحال ا نم ةاحوتسمتاجاجتحا  برعلا ءاطشنلامظن 
دـقو  . ةدوـعلا قحب ةبلاطملاو نيطسلف لالتحا رارمتسا بجش ب اوماقو ،ويام ١٥موي ةبكنلل  ٦٣ ـلا ىركذلا ةبسانمب

،  ةتسلتقم يلإ يدأ امم بسانتملا ريغ فنعلا مادختساب ةيليئارسإلا نمألا تاوق تماق  ةينانبللا دودحلا ىلع نيرهاظتم
ةفـضلا يـف نوجتحي اوناك نيينيطسلف    مجوه امك. نماضتلا تاجاجتحا لالخ ةيروسلا دودحلا ىلعني رخآ ةعبرأو
انم برقي ام بيص ُأو ،ةيبرغلا   .صخش نيتس
  

ىـلع   صاـصرلا ق الطإ مت، ١٩٦٧ماع يف نالوجلا تاعفترمل ليئارس إلالتحا ىركذ يف ،ناريزح /هينوي ٥يف و
 نيرشعو ثالث رهاظتم مت دقو . ليئارسإعم دودحلا روبع نولواحي اوناك ا منيب ةيليئارسإلا تاوقلا صاصرب ايروس ا
عب رألا فينج تايقافتال حضاو لهاجت يف يليئارسإلا لالتحالا تاوق لبق نم باقع نود نم مئارجلا هذه لك باكترا
  .ةيلودلا تادهاعملا نم اهريغو
  

نم ىرسألل لدابت ةيلمع نيطسلفو ليئارسإ ترجأ٢٠١١رب مسيدو ربوتكأ يف ينيطـسلف   ١٠٢٧ ةـلدابم لالـخ   ، 
يليئارسالا عافدلا شيج نم يدنج وه ، وطيلاش داعلج يليئارسإلا يدنجلا لباقم يف ةيليئارسإلا نوجسلا يف نيزجتحم

 ٥,٠٠٠نم رثكأ زجتح ت ليئارسإلاز تال ،كلذ عمو . ٢٠٠٦ماع يف سامح هترسأ  يـف ،لافطأ ةدع مهنيب  اينيطسلف  ،
  .ةئيس فورظ يف ةيليئارسإلا نوجسلا
  

هـنأ ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا حرص  ٢٠١٢طابش رياربف يف ةزغ ىل إةريخألا هترايز لالخ و ةـلاح ءازإ قـلق   "، 
ب بلاطو"ةيليئارسإلا نوجسلا يف نيينيطسلفلا ءانجسلا  فالآاـهنم   ررـضت يي تلا ،ةجرحلا ةلكشملا هذهل لح داجيإ، 
،  ةينيطسلفلا تالئاعلا يأ حاـجن  إل يوـيح رـمأ وه  ءالؤه حارس قالطإ نأ ذإ ةيليئارسإلا نوجسلا يف دارفأ مهيدل
  .مالس تاضوافم
  

يئاوـشعلا فصقلا لالخ نم نوناقلا قاطن جراخ لتقلا يف ةلثمتملا اهتسايس يليئارسإلا لالتحالا تاوق تلصاو  دقو 
، لل ةيليئارسإلا "ملاس تيب"ةمظنم نم ريراقتل ا ًقفوو. ةزغ عاطق يف ةصاخ ،ناكسلابةلوهأملا قطانم لاو لزانملل قوقح
 نيثالثو نينثإ تلتقدق ةيليئارس إلا تاوقلا تناك يندم  ،اينيطسلف ا امك . يضاملا لوألا نيرشت/ربوتكأنم  ارابتعا كلذو



متي ثيح"حتف"و "سامح"تاكرحل نيعباتلاو نييسايسلا  نم ،ةيفسعتلا تالاقتعالا تداز شيـتفتو   مهيلع ضبقلا ءاقلإ ، 
  .ةيليئارسإلا تاوقللةي نيتورلاةسايس لا هبشيام يف ،مهلزانم
  
نإ   ا ضيأ لازي ال يجهنملا بيذعتلا لاكـشأ فـلتخمل نوـلقتعملا ضرعتي ثيح ،ةيليئارسإلا تالقتعملا يف     ارمتسم

،و ،باصتغالاب ديدهتلاو ،برضلا كلذ يف امب ،يسفنلاو يدسجلاىوتسملا يلع ةنيهملا ةلماعملا  ديدهتلا و لتقلاب ديدهتلا
ة، بـسانملا ةيحـصلا ةـياعرلا   نم نامرح لاو ،مونلا نم نامرحلاو ،رئاجسلا باقعأب قرحلاو ،مهيوذبىذألا قاحلإب 

  .ةينيدلا رئاعشلا ةسرامم رظحو
  

 ةبكنلا ىركذ لالختامجهلا تفث ُكامك  نيذـلا نييفحـصلا دـض     ةلصاوتملاتامجهلا عم ،ا ضيأ مالعإلا لئاسو دض
 نوعباتي تاـمجهلا  هذـهو   .يرـصنعلا لصفلا رادج مامأ ةيسيئر ةروصب تزكرت  و ،ابيرقت ةيعوبسألا تاجاجتحالا
،  تنمضت ةقثوملا ،    كلذك ، وانايحأ  توملا ىلإ يدؤي امبةطرفملا ةوقلا مادختسا ةـلوطملا تاـقيقحتلاو ،تالاـقتعالا
ىـلإ ةفاضإ  ٢٠١١ماع يف ةديقملا نيناوقلا نم ديدعلا يليئارسإلا تسينكلا رقأ ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب . بتاكملا ماحتقاو  ،
 كلذ نمضتيو. نيينيطسلفللةيساسألا قوقحلاو تايرحلا قنخل مدختس ُت ةيعمقلا نيناوقلا نم ةناسرت م رجي يذلا نوناقلا

ةـمظنم يأ ىلع تابوقع ضرفي رخآ  نوناق و ،ةيليئارسإلا تاجتنملا ةعطاقم يلإ ةوعدلا وأ ، طارخنالا نملعف يأ 
 تايلاعف اهنأ رابتعاب–ةبكنلا يركذ يف تايلاعف لا دقع وأ يعولا ىوتسم عفر ىلع لمعت ةموكحلا اهلومت ةيموكح ريغ
رـخآ نوناق  كانهو . ليئارسإ ةلود دوجو يدحت ىلع صرحلالّثمت اهنأ يلع يليئارسإلا تسينكلا لبق نم اهيل إرظن ي

ي هنأ ثيحةيمالعإلا تايرحلاو يأرلاةيرح يلع غلاب ررض يلإ يدؤي  ىلع ف َّنصُت نأ نكمي يتلا داوملا رشن مرج، 
  ".يموقلا نمألاب رارضإلا"يلإ فدهت وأ ةيرس اهنأ 

  

ماـع ذنم  هيلع رصمو ليئارسإ هضرفت يذلا راصحلا رارمتسا عم ةريطخ ةيناسنإ ةمزأ هجاوي ةزغ عاطق لازي ال و
ديدع تاحيرصت نم مغرلا ىلعو. ٢٠٠٦ نأشب ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا ياليب يفانل لبق نم ة  ،

ضرـفب ليئارـسإ موقت   و ،يعامجلا باقعلا لاكشأ ةفاكواهتسايس ليئارس إتلصاو ،راصحلل ةينوناقلا ريغ ةع يبطلا
،  . ةزغ عاطق يفصخش نويلم  ١,٧اهناكس ددع غلبي ةقطنم يلع يلعفلا نجس لا نيناوـق  نإـف  كـلذ ىلإ ةفاضإلابو

لوـخد  ولـقنتلا يف مهتيرح ةسرامم ةيبرغلا ةفضلا لخاد نيينيطسلفلا ىلع ليحتسملا نم لعجت ليئارس  إيف ةماقإلا 
يناـسنإلا عـضولا ىدأ دق   ف، "دودح الب ءابطأ"ةمظنمل ا ًقفوو. ةديدع تالئاعتيتشتو لصف يلإ يدؤي ام وه و ،ةزغ
 ١٢نـس تـحت ةزغ عاطق يف لافطألا فصن نم رثكأ ي   دلةيسفنلا لكاشملا  عوقو يلإةزغ عاطق يف ا ًقح يرزملا

  ".يبطو يحص لخدت ىلإ جاتحت" ةيسفنلكاشم اهنأب فصوي  ابيرقت اهثلث ،ةنس
  

مـهلعج يف  ناكسلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا ىلع راصحلاو ،رمتسملا يئاوشعلا فصقلاو ،ةزغ ىلع برحلا تببست دقو 
٨٢,١" يلاوح كانهةيسفنلا ةحصلل ةز غ جمانرب بسح. ديدهتلاو نجسلابنورعشي  ي ةزغ عاطق يف لافطألا نم دقتع ٪ 

، هيدل٦٧,٦ كانهو موجهلا ءانثأ رطخلل اوضرعت مهنأ مهنـم  ٪ ٤٠,٩، وكلذـل  راركت كانه نوكي نأ نم فواخم م٪ 
  ."ماقتنالا يف ةديدشلا مهتبغر نع اوبرعأ
  

، و قلقلل ةريثملا تاهاجتالا نم ديدعلا ءارو يسيئرلا لماعلا  وه ةيليئارسإلا تانطوتسملا عيسوتناك كلذ ىلإ ةفاضإلاب
، مب ،ةيبرغلا ةفضلا يف تانطوتسملان أ ثيح. ةيقرشلا سدقلاو) ج(ةقطنملا يف  ةيعرـش رـيغ   ةيقرشلا سدقلا اهيف ا



تاطاـشنلا عـيمجل يـغبني    و. ًاليحتسم نيتلودلا لح لعجب ددهُتو ،مالسلا مامأ ةبقع لِّكشُتو ،يلودلا نوناقلا بجومب
 ، امك روفلا ىلع فقوتتنأ ةيقرشلا سدقلا يف كلذ يف امب ،ةيناطيتسالا   .ةديدجلا ءانبلا ططخ نع يلختلا يغبني، 

  
  

،و لب اهلطيطختلاو تانطوتسملا ءانب فقوتي مل  نآلا ىتح ل ططخ دوجو عمديدشلا عراستلانم ةلاح يف  وه،  ءاـنب  ، 
ماـع دهـشو    .اهدحو ةيقرشلا سدقلا يف ٢٠١١ماع يف اهيلع ة قفاوملا تمتنينطوتسملل ةديدج ةينكس ةدحو  ٣٧٠٠
ا دض نونطوتسملا اهب موقي يتلا ةفينعلا تامجهلا يف %٤٣ةبسنب ةدايز  ٢٠١١ ددعو نيينيطسلفل نيئجاللا نم ا يسايق ا

  .ةـيعارزلا لـكايهلا  فادهتـسا  و ،هاـيملا رداـصم  ةرـصاحم  و ،مهتوـيب مده ءارج نم اوحزن نيذلا نيينيطسلفلا 
  

  سامحو ةينيطسلفلا ةطلسلا نيب ةطلسلا ىلع عارصلا
  

 هيلإ ل ) سامحو حتف(ةعزانتملا تاطلسلا نيب ةيسايسلا ةحلاصملل راطإ ىلع ا ريخأ قافتالا مت  لـيربأ  يـف  صوتلا متو
، )ينطوـلا سـلجملا تاباختناو ةيسائرلاو ةيعيرشتلا  (تاباختنالا ةيطغت يلع ةحلاصملا قافتا لمعيو . ٢٠١١ناسين 

نـم فالآلا عضو لوح تاشقانم كانه   نكت مل ،كلذ عمو. ةينطو ةدحو ةموكح ليكشتو ،ايلعلا نمألا ةنجل ليكشتو
تاـضيوعت  حنم ة شقانم متت ملو. نيليصفلا نيب ليوطلافالخ لاكلذ ببسب ،نوناعي اولاز امو ،اوناع نيذلا اياحضلا 

، ُأ نيذلا كئلوأل ، الل اوضرعت نيذلا وأاومدع مهتاءامتنا ببسب مهلمع نكامأ نم اودرط نيذلا وبيذعتلاو يفسعتلا لاقتع
 ، ةداـيقب ةينيطسلفلا ةطلسلا  دفو كرحت و ،ةينطولاةدحو لاقافتا ذيفنت ققحتي مل و. ةوقلابمهؤالجإ مت نيذلا  وأةيسايسلا

ةدـحتملا ممألا يف ةلماكلا نيطسلف ةيوضع بلطل ةدحتملا ممألل نمألا سلجم ىلإ هدحو رفاسو سابع دومحم سيئرلا  
سامح نم لك  يدلنييسايسلا ءانجسلا قالطإب رمأ ر دصيمل ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو . ةدايس تاذ ةلودك اهب فارتعالاو

  .قافتالا طورشل ًاقفو لاقتعالا تاركسعمنم ةينيطسلفلا ةطلسلاو 
  

يتلا تاسرامملا يهو بيذعتلاو يفسعتلا لاقتعالارمتسا كلذك  ةـكرحو ةينيطـسلفلا ةطلسلا   ةطساوب  ًةداع مدختسُت، 
لالـخ ،لاـثملا ليبس ىلع   . ةحلاصملا قافتا ىلع عيقوتلا دعب ىتح) ضعبلا مهضعب ءاضعأ دض اهمظعمو(سامح 

معازـم   نـم  ٥٤٧ق يثوتبناسنإلا قوقحل ةلقتسملا ةينيطسلفلا ةنجللا تماق ، ٢٠١١ماع يف ىلوألا ةعبرألا رهشألا 
ويام ن م ةرتفلا يفو. يفسعتلا لاقتعالا لوح )٧٩٩ اهددع غلب( تاءاعدالانم كلذ ريغ و ةيبرغلا ةفضلا يف بيذعتلا

تاءاعد الا نم ةلاح ٧٧٠ كلذكو ٤٦٢ ددعب بيذعتلاثودحب تاءاعدا قيثوت مت  )ةحلاصملا دعبو ءانثأ(ربمتبس ىتح 
،  ةطساوبةينيطسلفلا ةطلسلا عابتأ نم  ١١ىلع ضبقلا يقل ُأ ،ةزغ يفو. يفسعتلا لاقتعالاثودحب  ناكو سامح ةكرح

  .قافتالا عيقوت نم طقف نيموي دعبكلذ 
  
، كلذـك  ٢٠١٢ يفو ٢٠١١ ماع تارتف عيمج يف ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا نيينيطسلفلا دض تامجهلا ترمتساو

ريدم"لوّخم ريمأ"دض تاونس  ٩نجسلاب  رياني ٣٠يف رداصلا مكحلا كلذ يف امب  سـسجتلا ةمهتب  " هاجتا" ةسسؤم ، 
غ عاطق يف٢٠١٢ماع رياني  ١٣يف و. ليئارسإ ةلود ءادعأ عم تالاصتا ةماقإو  ،   ، ةـمحر وـبأ دومحم ضرعت ،ةز
لاـجرلا نـم ةـعومجم    ةطـساوب   ًاراركتو ًارارم نعطلل ،ناسنإلا قوقحل نازيملا زكرم يف ةيلودلا تاقالعلا ريدم
نأ ثيح سامح ةموكحل هداقتنا دعب نيلوهجملا نيحلسملا ةحلسملا تاعامجل ل ةبسنلاب ًادجحضاو باقعلا نم تالفإلا ، 
ىـل  إاهلقن مت يتلاو ،لتقلاب تاديدهت ةدع ىقلت هن أ امك مايأ ١٠لبق هيلع  موجهلل ضرعتدق ةمحر وبأ ناك و. ةزغ يف
  . ةموكحلا



نم "افاوص نازي"ضرعت ،ةيبرغلا ةفضلا يف ،ابيرقت تقولا سفن يف و ةدشب برضلل ، ناسنإلا قوقحل ةلقتسملا ةنجللا، 
عيمج يف تاجاجتح الا عيمجيف ايجهنم حبصأ  رمأ وهو -جاجتحال هتيطغت ءانثأ  ،ةينيطسلفلا ةطلسلا نمأ طابض نم
ةديقم ةئيب يف لمع تةيناسنإلا تادعاسملا تاسسؤم لازت ال ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب و. ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا ءاحنأ

  .ةيبرغلا ةفضلا يف ليئارسإ اهتأشنأ يتلا ةيلخادلا شيتفتلا طاقننم  ١،٠٠٠نم رثكأ دوجو عم ةياغلل 
نييندملا  دضفنعلاو عمقلا  يلعةليلق ةلثمأ درجم يه نيينيطسلفلا نييندملا قوقحل ةيشحولاو ةرمتسملا تاكاهتنالا هذه 

يذلاونيينيطسلفلا يواـسأم ريكذت ةباثمب مه  نأ. ةلتحملا يضارألا يف دوقع ىدم ىلع مظتنم ساسأ ىلعهن وهجاوي ، 
  . ةيركسعلا تاوقلا اهبكترت يتلابرحلا مئارج نع باقعلا نم تالفإلاو لتقلل ةصخر ءاطع إل ةيمتحلاجئاتن لل

، كرحتت نأ نم دب ال ،ددصلا اذه يفو  لجأ نم ةماعلا ةيعمجلاو ناسنإلا قوقح سلجم لالخ نم ءاوس ،ةدحتملا ممألا
لـمحتل ةينيطـسلفلا تاـهجلاو ليئارـسا      يدلةيسايس ةدار إلاو ةردقلامييقتل ةحضاو ةيئاهن ديعاوم ديدحت يف ءدبلا 

ثيح ، نمزلا نم دوقعلاوط ترمتسا يتلا  ةيناسنإلا دض مئارجلاو برحلا مئارجلةاضاقملاو قيقحتلا يف اهتايلوؤسم 
رارـقلا ذاختا يرجي   ةددحم مييقت ةرتف دوجو مدعل باقعلا نم تالفإلاهيف رهدزي ماظن لظ يف ديازتت تاكاهتنالا نأ 

  . اهنأشب
تاءارـجا ذاـختا يف لشفلا   نم يرج امو ةيرحلا لوطسأو نوتسدلوغ ريرقت لوح ناسنإلا قوقح سلجم ريرا قتنإ 

هذـه ةـجلاعم   يـف  ناسنإلا قوقح سلجم يف رمتسم لالشف لانم دحاو بناج ىوس تسيل نيتلاحلا اتلك يف ةسوملم 
  .ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا يف تاكاهتنالاب قلعتي اميفحيحص لكشب ةلأسملا 


