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  .. يبرعلا ملاعلا تاباختنا
  نيحط الب جيجض 

  
يـتلا ةماعلا تاباختنالا تايحرسم يف دحوألا لطبلا نوكت نأ ىلع ةيبرعلا دالبلا يف ةمكاحلا مظنلا صرحت                 
لوادتلاو ةيسايسلا ةيددعتلاو ةيطارقميدلا تاراعش عفرو مادختسا تفرتحا دقو ،يرود لكشب اهدقع ىلع تبأد              

عـمتجملاو ةيملسـلا ةضراعملا روص لك لمشي ا          مكحو ةطلسلل يملسلا      يجهنم ا  عمق سرامت نيح يف ،نوناقلا
قدشـتت يتلا ةيبرعلا لودلا مظعم يف متت يتلا ةماعلا تاباختنالاف     . تامولعملا لوادتو مالعإلا لئاسوو يندملا    

حلاصـملا ةكبش و    أ) دحاولا بزحلا (ماظن سيركت ىلع اهتاجرخم لمعت ،ةيبزحلا ةيددعتلاو ةيطارقميدلا معدب          
    ةيروص ةيباختنا تايلمع يف ،ةدقانلا تاوصألل ا ءاصقإ تيوصتلا قيدانص جئاتن ربع سرامتو ،ةدحاولا  دمعتم  

ةرادإو فارـشإل عضـختو   ،ةيفافشـلاو ةهازنلل ،ةيبرعلا ةيلحملا تاسايسلا يف هيلع فراعتم وه امك ،رقتفت    
  .ةيلخادلا تارازو اهزربأ ،ةدياحم ريغ تاهج

ماـيألا دهشتس نيح يف ،ندرألا يف ةيناملربلا تاباختنالا تيرجأ يلاحلا ربمفون رهش نم لوألا                فصنلا يف   
تاـفالتخالا نـم مغرلا     ىلع  و. رصم يف ةيناملربلا تاباختنالا نم ىلوألا ةلوجلا هسفن رهشلا نم ةريخألا          

ديعب دح ىلإ ةلثامتم ةيرهوج اياضق كانه نإف ؛رصم يف يروهمجلاو ندرألا يف يكلملا ماظنلا نيب ةحضاولا  
ةـموكحلا نم لك اهلوح رئادلا لاجسلا يف تطرخناو ،نيدلبلا الك يف ةشقانملل تحرط ،تاباختنالاب لصتتو                

  .لمأتلا قحتست جئاتنب لاجسلا ىهتنا دقو ،يندملا عمتجملا تامظنمو ةضراعملاو
ا ليدـعت ةرورض لوح يندملا عمتجملاو ةضراعملا هتحرط ام اياضقلا هذه زربأ             ةـيلمعلل مظاـنلا نوناـقل       

،              ؛ةيباختنالا تاباختنالا ىلع ةيلودلا ةباقرلا ىودجو ةركف ةشقانمو ،تاباختنالل ةيلودلا ريياعملا عم مجسنت يك  
يـف رـيوزتلل ةـجيتن ؛تاباختنالا ةعطاقم رايخ نم ا           مهفقوم ةيندرألاو ةيرصملا ن   اتضراعملا تثحب كلذكو  

وديدعلا نقيتو  ةقباسلا تاباختنالا  رـيغ تاـباختنا يـف ةكراشملا ىودج مدع نم ةضراعملا تاعامج        يف ن   ، 
شاـقنلا تاجرخم يف نيابتلا هجوأ يه امف        . تاباختنالا ريدت يتلا ةيموكحلا تاهجلا يف ةقثلا نادقفو ،ةهيزن        

؟نيدلبلا الك يف تاباختنالا ىلع اهريثأت ىدم امو،اياضقلا هذه لوح    
هـتمدق يذلا ةيباختنالا قوقحلا ةرشابم ميظنت نوناق عورشم          رصم يف مكاحلا ماظنلا لهاجت نيح يف هنأ دجن          
ةـياغلل فـيفط ليدعت ءارجإب ىفتكاو ،يضاملا نرقلا يف تا          ينيعستلا ةيادب ذنم ةضراعملا تاعامجو بازحأ     

إف٢٠١٠تاباختنا يف ةيئاسنلا ) اتوكلا(ـب قلعتي  رارقإب يندملا عمتجملا ةوعدل تباجتسا ةيندرألا ةموكحلا ن ، 
مـل ديدجلا نوناقلا نكل      ٢٠١٠ويام يف تقؤم يباختنا نوناق هللا دبع كلملا رقأ ثيح ،ديدج يباختنا             نوناق    ،

،      بلي ةضراعملاو يندملا عمتجملا تاعلطت رئاودلل ديدجلا ميسقتلا ببسب ؛     نآ يف اعم امهقلقو امهبضغ    راثأ  لب   
اقبإ نع الضف ،ةن            يذـلا دحاولا توصلا ماظن ىلع هء       يعم تاعامج حلاصم معدي ضعبلا هاري يذلا ةيباختنالا

               ، ةضراعملا فوفص يف ا  عساو ا  ضفر ىقلي ماظن وهو ،دحاو حشرمل تيوصتلا يندرألا نطاوملا ىلع ضرفي
  .ديدجلا نوناقلا اهردهأ يتلاو يندملا عمتجملا نم ةحرتقملا تاليدعتلا هتزواجتو



 )٢٠١٠نوفمبر ( سواسیة 
 

 ٢

مكاحلا بزحلا           تبظاوو ،اهل عطاقلا ضفرلا ىلع رصم يف رصأ تاباختنالا ىلع ةيلودلا ةباقرلاب قلعتي اميفو  
ةدايسـلا  "كاهتنال نوعسي مهنأب ةيلودلا ةباقرلاب نيبلاطملا مهتت يتلا تاحيرصتلا رادصإ ىلع بزحلا تادايق              

نـم نيـيلود نيبقارـم نيكمتل ةيكيرمألا ةرادإلا ل             "ةينطولا ب ق نم ةينلعو ةحيرص تاوعد بزحلا ضفرو  ،
وهزلا ىلع ةرركتملا ضفرلا نوتم يف بزحلا صرحو ،ةيرصملا ةيناملربلا           تاباختنالا ةباقر يف ةكراشملا     

نأ ا                   رارـم بزـحلا دكأو ،تاباختنالا ةبقارم يف ينطولا هرودب مايقلا ىلع يرصملا يندملا عمتجملا ةردقب
ةاـناعملا بزـحلا لهاجت دقو      . تابقع نود مهبجاو ءادأ نم نييلحملا نيبقارملا نيكمت ىلع لمعتس ةموكحلا          

يندملا عمتجملا امهل ض   نيذللا عنمل او  رعت يـف هرودب مايقلا هتلواحم لالخ طقف رهشأ  ٤وحن لبق ) يرصملا(   
ليعفتو تاباختنالا ةهازنل ةسوملم تانامض ةيأ ةموكحلا وأ بزحلا م . ىروشلا سلجم تاباختنا ةبقارم  دقي ملو

نييلودـلا نيبقارملل حامسلا يف ةضاضغ       ةموكحلا دجت ملف ؛ندرألا يف امأ     . ةبقارملا يف يندملا عمتجملا رود      
ربمفون   ٩يف ترج يتلا تاباختنالا دصر يف ةكراشملاب         نييلودـلا نيبقارـملا ددـع غلب دقو    ٢٠١٠   ،٣٠٠ 

  . ةدحتملا تايالولاو ابوروأ نم بقارم
يبوروألا داحتالا لودنم ديدعلاو ادنكو ةدحتملا ةكلمملاو ةدحتملا تايالولانأ قايسلا اذه يف ركذنو   وعدـت     ،

ىـلع نيـيلود نيبقارم تعد يتلا ةديحولا ةيبرعلا ةلودلا سيل ندرألا نأ امك ،اهتاباختنا يف نييلود نيبقارم                  
ا     نميلاو برغملاضيأ انيدلف ؛تاباختنالا نانبلو   زراب ايدايق نإف ؛ةلثمألا هذه لك مغربو     .   يموقلا سلجملا يف    ا   

طـقف   حلصت ةيلودلا ةباقر  لانأ ليبق نم ججح ديدرت      ب ةموكحلا ضفر ريربتب ىفتكا رصم يف ناسنإلا قوقحل        
لا تاس  تاباختنالا ةرادإلةمزالسؤملا كلمت ال يتلا لودلل رصم يف لاحلا نم سكعب   ، !  

روتكدلا ةماعزب رييغتلل ةينطولا ةيعمجلا هتحرط يذلا تاباختنالا ةعطاقم رايخ لوح رصم يف لدجلا مدتحا               
تاـعامجو بازـحأو ىوق لك ةيعمجلا تعدو ،ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا            ةلاكولل قباسلا ريدملا يعداربلا دمحم      

يـتلا ةيباختنالا ةيلمعلا حضفو ،مكاحلا ماظنلا ةيعرش مدع فشك فدهب ؛ةعطاقملا رايخ ينبت ىلإ ةضراعملا                
باحـصأ بسحب هدحو ريوزتلا اهجئاتن يف مكحتيو ،ةيفافشلاو ةهازنلا نع ا                   ديعب يرود لكشب رصم يف متت

بزـح اـمهو     ،ةضراعملا يف نيتوق ربكأ نم ةصاخ ،يفاكلا دييأتلا قلت مل ةوعدلا هذه نكل            . ةعطاقملا ةوعد   
وأ ةـعطاقملا ىلع يلخادلا تيوصتلا دعب ةكراشملا رارق ىلإ ايهتنا ناذللا ،نيملسملا ناوخإلا ةعامجو دفولا                

غر ةكراشملا رايخ ينبت ىلإ ةعامجلاو بزحلا نم        لك تيوصت ىهتنا دقو ،ةكراشملا     ةـيوق تاوصأ دوجو م      
ةلبقملا تاباختنالا ةلزهم نم باحسنالاو،ةعطاقملاب يدانت امهلخاد   .  
يف مه ئارظن سكعب ،ندرألاب نيملسملا ناوخإلا نأ يف رهظت نيدلبلا يف تاباختنالا ةعطاقم ةلأسم يف ةقرافملا

ةكراشـملا ىـلع مهثح      يف نييندرألا نيلوئسملا دوهج تءابو ،تاباختنالا ةعطاقم رارق مسحب اوذفن ،رصم            
ثيح ؛ةئاملا يف نيعبسلا تقاف ةبسنب ةعامجلا لخاد عالطتسا يف ةكراشملا ناوخإلا دعاوق تضفر ذإ ؛لشفلاب  

ةتسب اهيف تزافو    ،٢٠٠٧تاباختنا باش يذلا ريوزتلا راركت مدعل ةسوملم تانامض ةعامجلا مامأ رفاوتت مل               
ةـينامثب   ٢٠٠٥تاباختنا يف تزاف دق رصم يف ناوخإل        ا ةعامج تناك اذإو   . دعاقم ١١٠يلامجإ نم دعاقم      

يلامجإ نم ا       لكشب اهمامأو ،ماع لكشب ةضراعملا مامأ رفاوتي هنأ ينعي ال اذه نإف ؛دعقم              ٤٤٤دعقم نينامثو  
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تاـباختنا اهتدهـش يتلا ةيئزجلا ةهازنلا ةبسن نم برتقت         ،ةهيزن تاباختنا ءارجإل ةسوملم تانامض ،صاخ       
ماع ىروشلا سلجمل يفصنلا ديدجتلاو ةيلحملا تاباختنالا يف ةريرم ةبرجت          اهل تناك ذإ ؛   ٢٠٠٥ امك ٢٠٠٨   ،

ترصأ كلذ مغربو ،دحاو دعقمب اهزوف مدعب        ٢٠١٠وينوي يف ىروشلا سلجم تاباختنا يف اهتكراشم تهتنا           
  !عطاقمو كراشم نيب ةيرصملا ةضراعملا فص قش ىلإ ىدأ يذلا رمألا ؛ةكراشملا رايخ ينبت ىلع
اًنيحط جتنت امم رثكأ ا         الا  ا       . جيجض ثدحت يبرعلا ملاعلا يف تاباختن سـلجم ئشنت ةيندرألا تاباختنالا يه اهف

ةيلودلا ةباقرلاب نا                  مع لوبق ناك نإو ،بيعم يباختنا نوناق ةطاسوب ،ةضراعملا نم ةكراشم نود ا  ديدج ا  يباين
ديج ارشؤم تاباختنالا ىلع   ع ،البقتسم هنم ةدافتسالا رهظتس     ا  ودغيس ثيح ؛ةكراشملا ىلإ ةضراعملا ةدوع دن        

. ةرـيخألا تاـباختنالا تابستكم مهأ ةباثمب تحضأ يتلا ةيلودلا ةباقرلل ةموكحلا ضفر كاذنيح بعصلا نم               
ةرهاـقلا يـف ةمزاللا ةيسايسلا ةدارإلا رفاوت مدع نع نآلا ىتح رصم يف ةرفاوتملا تارشؤملا فشكت امنيب            

ةيسايسـلا قوـقحلا ةرشابم نوناق ليدعت ساسألا نم لهاجتت ثيح ،ةيفافشلاب             عتمتت ةهيزن تاباختنا ءارجإل     
ةضراعملا لظت نيح يف ،ىتش لئاسوب ةيلحملا ةباقرلا هجو يف فقتو           ،ةيلودلا ةباقرلا ضفرتو   رودت   كلف يف      

ـظنلا عـمق نـع بسحف جتني ال اذه          ..يلودلا عمتجملا مامأ ةيرصملا تاباختنالل ةيليمجت ةادأك اهمادختسا        ما  
وأ نينطاوـملا دشح ىلع اهتردق مدعو ،ماع لكشب ةضراعملا ىوقلا فعض يف هبابسأ هل دجي لب ،ةضراعملل     

  . هيلإ علطتت يذلا يسايسلا رييغتلل ملاعملا ةحضاو ةدنجأ ىلع قافتالاو ،اهفوفص ديحوت ىلع
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  ةيناملربلا تاباختنالا لبق
ع ا  ددشم ا    مالعإلا ىل راصح ضرفت ةيرصملا ةموكحلا

  
  حالص ورمع

 ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرمب ثحاب
  

، ٢٠١٠ربمفوـن ةـياهن يف يرجت فوس يتلا ،ةيرصملا ةيناملربلا تاباختنالا عتمتت نأ يف لمألا انودحي ال     
يـف ةـطرخنملا ةيقوقحلا تامظنملاو نييسايسلا نيضراعملا نم          ًاريثك نإ لب ،ن   يتمزاللا ةيفافشلاو ةهازنلاب    

ةاـسأم لوصـف نم ا                    رركم الصف الإ ودغت نل اهنأ نودكؤي ،ريخألا دقعلا لالخ ةيرصملا تاباختنالا ةبقارم
ديدعلا دهشت نأ نوعقوتي ثيح   ؛يرصملا بعشلا ةدارإ فييزت    إف اهتجاجف مغر يتلا تازواجتلا نم  تحضأ اهن  

مت مجسنت اهنإ لب ،ةشهدلا ىلإ اهذاختا وعدي ال         ،ةيدايتعا تاءارجإ درجم   تـبأد يـتلا ةموكحلا ةدارإ عم ا           ما
ميـق زـيزعتو مارتحاـبو       ،داج يسايس حالصإب نيبلاطملا دارفألاو تامظنملاو تاكرحلا لك عمقو ظفل ىلع            

  .ةيطارقميدلاو ناسنإلا قوقح ئدابمو
ةباقر دوجو نود ةلوليحلا تفدهتسا ةيقابتسا تاءارجإ ذاختا تدهش دق ةلبقملا تاباختنالا نأ نم مغرلا ىلعو                

مالعإلا (تلاط يتلا تاءارجإلا ن إف ،تازواجت نم اهلالخ يرجيس امع فشكلا مدع نمضي امب ،اهيلع ةيقيقح       
ةيانعب لمأتلاو ناعمإلا قحتستو ،ةيباختنالا ةيلمعلا ىلع لطت،ةيساسأ ةمس تناك) صاخلا  .  

واحم؛تاءارجإلا نم ةعومجم ةزيجو ةرتفب تاباختنالا لبق ةيرصملا ةموكحلا تذختا ثيح عمق ةهبش داعبإ ةل  
لاجم ال لكشب مالعإلا عاطق تفدهتساو       ،تاتيقوتلا يف ةنمازتم تاءارجإلا هذه تتأ دقو ،ةفاحصلاو تايرحلا          

،              ،سابتلالل هيف  ةـيمالعإلا تايرحلا ةلكيه ةداعإ تفدهتسا ،ةمكحم ةطخل ا  يساسأ اًنوكم تاءارجإلا كلت تدبو  
صملا مالعإلا حجن يذلا    -ةيرحلا شماه ةداعإو      –ةرـيخألا تاونسلا يف هعازتنا يف لقتسملاو صاخلا ير           

  . بيقرلا ةريظح ىلإ
ةـيناملربلا تاباختنالا رمت نأ تاءارجإلا كلت فدهتست لهف ؛لؤاست لحمو قلق ردصم لظي يذلا رمألا وهو       

تاب اختنالا دعوم ىتح لوعفملا ةيراس رمتستس عمقلا ةلظم نأ مأ ،يربك ةثراك يهو ،مالظلا حنج يف ةمداقلا                
  ! ؟٢٠١١ماع يف ةلبقملا ةيسائرلا 

نيـيمالعإلا ضيورتو ،ةيمالعإلا تايرحلا عمق فدهتست        ،ةلمح نشت ةيرصملا ةموكحلا نأ حضاولاو تباثلا        
يذـلا مويلا ةرهاقلا جمانرب فقوب ةلمحلا كلت تاوطخ يلوأ تأدب دقو            . لماك لكشب اهترطيس نع نيجراخلا    

دتما مث"بيدأ ورمع"يمالعإلا همدقي  رهش ءاهتنا دعب " ONTV"ةانق نم " يسيع ميهاربإ"يفحصلا ةحازإل ت ، 
عورشـمو ماـظنلا مجاـهت نأ تداتعا يتلاو روتسدلا ةديرج ريرحت ةسائر نم هتلاقإ مث ،يضاملا ناضمر                  

ةـيلمع ترج دقو ،ةيسيئرلا اهتاحفص ردص يف ةضراعملا ىوقو تاكرحلل ةعساو تاحاسم درفتو            ،ثيروتلا  
ةـكلاملا ردـصأ دقو     ةيسايسلاو ةيفحصلا طاسوألا يف اًطغل تراثأ تاءارجإ لظ يف ،ة         ديرجلا نم ةحازإلا    ، 
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يودبلا ديسلا ةديرجلل     ناديدجلا ضراـعملا بزحلاـب ايلعلا ةئيهلا وضع       (دراودإ اضرو   ) دفولا بزح سيئر  ( 
يضاملا نرقلا نم ريخألا دقعلا يف اهسسأ يتلا ةديرجلا نم ىسيع ةلاقإب ا) هسفن    . رارق

ربوتكأ   ١٢يف رامثتسالل ةماعلا ةئيهلا تردصأ        هتاذ قاي   سلا يف  نـم ةـعومجم قالغإـب تارارق        ٢٠١٠   
دقو . صيخارتلا طورش امهتفلاخمل  " نيعارفلا"و  " ONTV"يتانقل تاراذنإ تهجوو ،ةينيدلا ةيئاضفلا تاونقلا       

تاـفلاخملا ضعب دص    ر ةجيتنك يتأت تارارقلا هذه نأب ةئيهلا هتردصأ نايب يف رامثتسالا ةئيه سيئر عرذت             
نتـفلا رـيثت داوـم ميدـقت ينعت ال ريبعتلا ةيرح نأ يلإ اريشم ،تاونقلا هذهل ةحونمملا صيخارتلا طورشل                    

قالغإ تاس ليان ةيعانصلا رامقألل ةيرصملا ةكرشلا ةرادإ تررق لوألا رارقلا نم ةليلق مايأ دعبو . ةيهاركلاو
لاسر رييغتو اهراسم بيوصت نيحل ةيئاضف ةانق       ١٢ عـم   اهتادقاعت طباوضب مازتلالا ققحي امب ؛ةيمالعإلا اهت         

 ٢٠تمزلأ امك ،ةيفئاطلا تارعنلاو نتفلا ةراثإ نع فقوتلاو ،ةيوامسلا نايدألا تباوثب ماتلا اهمازتلاو ،ةكرشلا     
  !دقعلاب مازتلالاب ىرخأ ةيئاضف ةانق

رادـصإ مث    ،"روتسدلا"ةديرجو  " ONTV"نم  " يسيع ميهاربإ "ةحازإو  " مويلا ةرهاقلا "جمانرب فاقيإ ناك دقل       
لـمتحت الو ،ةحيرـصو ةحـضاو ةلاسر ةباثمب ،اهضعب راذنإو تاونقلا نم ددع قالغإب                ةصاخلا تارارقلا   

لاـجم يـف نيلماـعلا ىـلع م                    . ليوأتلا  يخ يذلا علهلاو فوخلا نم خانم ةعاشإ يف ةبرضلا كلت تحجن دقف
أ لبق هريصمب ؤبنتلا لواحيو     ،همادقأعقوم سسحتي طسولا اذه يف عيمجلا تابو ،مالعإلا          ةراـثإ رارق ذختي   ن   

  .ةيذيفنتلا ةطلسلا بضغ ريثت دق ةيسايس تاعوضوم
تارارقلا نم ةلمج لالخ نم اهزيزعت ىلإ ةموكحلا تدمع لب ،طقف ةبرضلا كلت دنع فقوتت مل ةطخلا نأ الإ                   

عم ضقانتتو ،روتسدلا اهلفكي يتلا ت ايرحلاب طئاحلا ضرع برضتو ،ةيعورشملا دقتفت يتلا ةيفسعتلا ةيرادإلا
ةجرد ىصقأ ىلإ ةيتاذلا ةباقرلاب لوصولاو ةبهرلاو فوخلا وج زيزعت يف اناعمإو ،تاطلسلا نيب لصفلا أدبم                

ةيمالعإلا ةمدخلا يدوزم نم تاكرشلا يلإ تالاصتالا ميظنتل يموقلا زاهجلا            لسرأ دقف . ةنكمم موـقت يتلا   ( 
ةيرابخإلا تاونقلل  SNGرشابملا ثبلا ةزهجأ ريجأتب      اهسـفن ةزـهجألا كـلتمت يتلا تاونقلا ىلإ ةفاضإلاب          )  

هيف اهمزلي  ،تاباطخ ـلا تادحو لقنب     ا   SNG           يـف ةزكرمتملا اهبتاكم نم الدب ،يمالعإلا جاتنإلا ةنيدم ىلإ  
ت اقفاوملا دحاو فرط نم يموقلا زاهجلا ىغلأو ،ةنخاسلا ثادحألاو تارهاظتلا عقاوم نم برقلاب دلبلا طسو              

لالخ نم ينويزفيلتلاو يعاذإلا يئاضفلا ثبلا تاددرت مادختساب تاونقلاو تاكرشلا كلت اهكلتمت يتلا ةقباسلا              
نم ارابتعا  SNGـلا تادحو يـف ةبغرلا ةلاح ىف هنأ ىلإ هسفن باطخلا يف راشأ امك  ٢٠١٠-١٠-١٥   ،

دـيدج بلط ميدقت ةداعإ مزلي هنإف        تادحولا كلتل ينويزفيلتلاو يعاذإلا يئاضفلا ثبلا تاددرت مادختسا ةداعإ          ،
نإـف رارـقلا اذـهل لاثتمالا مدع ةلاح يف هنأب اددهم            ! نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتا نم ةيباتك ةقفاوم هب قفرم       

  .نوناقلا ةلئاط تحت عقي فوس فلاخملا
لمشـتف ،صيخر   تلا ةداعإب تبلاط يتلا تاونقلاو تاكرشلل نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتا اهحنم يتلا ةقفاوملا امأ            

رشابملا ثبلا لالخ نم تاباختنالل تاونقلا ةيطغت نود لوحت         ،طورشب ةنرتقم ةقفاوم   طرتشـي حيرصـتلاف    .  
نأـب نيمدختسـملا مزلي امك ،لامعألا ناكم صوصخب نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتاو نيمدختسملا نيب قيسنتلا               



 )٢٠١٠نوفمبر ( سواسیة 
 

 ٦

، !يعاـمتجالا ملسـلاو يموـقلا نمألاب س   اسملا اهنأش نم تاعوضومل ضرعتلا مدعب ةيمالعإلا ةداملا مزتلت   
                 ، نوـيزفيلتلاو ةـعاذإلا داحتا نم ةبوتكم ةقفاومب الإ ةيسايسلاو ةيضايرلا جماربلا ةيطغتلا لمشت الأ كلذكو
ةدـحولا هذه مادختسا لبق ةقبسم ةقفاوم ىلع لوصحلاو داحتالا غالبإب ةانقلا مازتلا وه رطخألا طرشلا ىقبيو               

  !مادختسالا اذه نم ضرغلا ديدحتو
الأ يـلع بابسأ ءادبإ نود تقو يأ يف حيرصتلا ءاغلإ يف قحلا ىلع نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتا لصح امك                   

دقو . عراوشلا يف ريوصتلاب ةقلعتملا حيراصتلا فقو ىلإ ةفاضإلاب ،ريغلل وأ ةانقلل قوقح ةيأ كلذ يلع بترتي
فشكلاب ) ٢٠٠٥تاباختنا يف ثدح امك     (ةيرابخ  إلا تاونقلا موقت الأ فدهتست تاءارجإلا كلت نأ احضاو ادب         

يف ماوعأ ٥لبق تحجن دق مالعإلا لئاسو تناكو . ٢٠١٠يف ةيباختنالا ةيلمعلا اهدهشتس يتلا تاكاهتنالا نع   
يـلع ءادـتعالاو ،تاقاطبلا ديوستو ناجللا ىلإ لوصولا نم نيبخانلا عنم لثم              تاكاهتنالا نم ديدعلا دصر     ،

  .فنعلاو ةجطلبلا لامعأو ،نيبخانلاو ةاضقلا
سـلجم تاباختنا لوانت دنع اهب مازتلالل ةيئاضفلا تاونقلا يلإ مالعإلا ةرازو اهتلسرأ يتلا ةينمألا ةقيثولا امأ     

ةـعاذإلا يف بعشلا سلجم تاباختنال ةيمالعإلا ةيطغتلل ةدحو  ملا ريياعملاو ئدابملا" مساب فرع اميف بعشلا     
اهل نييمالعإ فصو اهيلع قبطنيو ،مالعإلل ةنلعملا ةيموكحلا تاميلعتلا         رطخا ةباثمب دعت يهف ؛      "نويزفيلتلاو

ةفاك نييمالعإلل حضاو ديدهتو ريذحت  يهف        "سيياقملا لكب ةحيضف  "هنأب   ىـلع يـمالعإلا ربجت ةقيثولاف      . ،  
اـم ا   هيف ةدراولا تاميلعتلا نيب نمو ،ريبعتلاو يأرلا ةيرح ىلع روجت تاميلعتو دونب نم هيوحت امب مازتلالا               

ةفلتخملا اهلحارمب ةيباختنالا ةيلمعلا يف نينطاوملا ةقث نم لينلا هنأش نم ام لك ثب نع عانتمالا                "يلع صني   
أرجتي نم لك ميرجتو ةبقاعمب ليفك دنب وهو        "اهتيمهأ نم ليلقتلاو   يـف تاكاهتنا وأ تازواجت نع فشكيو        ،،   

ةداـم يهو    "مهتعمسب ساسملا وأ نيسفانملل ضر    عتلاب حامسلا "نم اهسفن ةقيثولا رذحت امك ،تاباختنالا كلت          ،
!. هتعمسـب ساسـم نـم هيف نوكي دق امل نيحشرملا دحأ داسفل مالعإلا فشك بقاعتو مرجت يرخأ ةطاطم                  

ربوتكأ ٣٠ذنم اهماهم تأدب يتلاو ةيموكحلا ةنجللا نإف ،ةقيثولا كلت صنب هنأ اضيأ ريطخلا               اهل قحي   ٢٠١٠   
ىـلإ كلذـب ةيـصوت ردصـت نأ اهل نإف ،ابسانم هارت وحن يأ يلع ل                 خدتلا يضتقت ةفلاخم تدصر ام اذإ     

  .اهاضتقمب لمعلل نيلوئسملا
هتقلت  يذلا راطخإلا تلمش ،ةيرصملا ةموكحلا اهتذفنو اهتمسر يتلا ةطخل        ا ةيمالعإلا تاسسؤملا      مدـق  ت يتلا  

يفةيرابخإلا «SMS» لئاسر ةمدخ ربوتكأ١١  ةيمالعإ ةسسؤم يأ ربجي يذلاو، ٢٠١٠  ىلع لوصحلا ىلع  
لاسرإلبقةفاحصلل  ىلعألا سلجملاو مالعإلا ةرازو نم ةقفاوم ةيأ  لوـمحملا تاكرش ربع ةيرابخإ لئاسر    . 
دوجو ةلاح يف هنأ ىلإ تالاصتالل يموقلا زاهجلا راشأ دقو ببستي دق نومضم يأ  ريثأتلا وأ ةلبلبلا ةراثإ  يف 
 لوئسملا ةبساحمب موقتس نومضملا اذهب ةلصتاذ  ةهج لك نإف ،ةحيحص ريغ ىواتف رشن وأ ةصروبلا ىلع
،ئسملا ديدحت دعب هنع ىوتحملا تردصأ يتلاةهجلا وأ ةطيسولا ةكرشلا تناك ءاوس  تايلو هثب متيذلا  وهو ؛  

ؤاغلإ مت نأ دعب ،يمقرلا ىوتحملا     ىلع ةباقر ضرفب ةحيرصو ةحضاو ةلاسر هتايط نيب لمحي يذلا رمألا           اه  
يلع اماع ٣٠نم برقي ام ذنم    !يقرولا ىوتحملا 
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ةيرصملا ةيمالعإلا تاسسؤملاو تاونقلا ىلع رصتقت مل مالعإلا لئاسو اهل تضرعت يتلا ةديدشلا تاطوغضلا 
ليبـس يـلعف   . يمالعإلا اهلمع ىلع قييضتلاو طوغضلا نم ددعل ةيبرعلا" BBC"ةانق تضرعت دقف ؛اهدحو   

لوـح هتاقلح ىدحإ رودت نأ ررقملا نم نا         ك يذلاو " باسح ةعاس "ديدجلا اهجمانرب ريوصت فقو مت لاثملا       
ةـحئال نم اهنيعب ءامسأ داعبتسا ىلع ةيرصملا نمألا ةزهجأ رارصإ ىدأ ثيح             . ةيرصملا ةماعلا تاباختنالا  

يتلا ،ةقلحلا ليجست فيقوت ىلإ"BBC"عفد ىلإ فويضلا  ءاـعبرألا ءاسـم اـهثب  عـقوتملا نـم   ناك     ٢٤ 
تـقلت دقو ،رصم يف      BBCعم ةدقاعتملا ةينفلا تاكرشلا     ىلع ةديدش طوغض تسروم كلذك      . ٢٠١٠ربمفون  

بتاكم نم اهتادعم بحسب يمسرلا يرصملا مالعإلا يف ريبك لوئسم ل    ب " BBC"ق نم تاديدهت تاكرشلا هذه
  .ةرداصملل تضرعت الإو

لكشب ؛مالعإلل ةمصاق ةبرض ديدستل فدهت  ،ةربدمو ةمكحم ةطخ دوجو ىلع ةزراب ةلثمأ درجم ناك قبس ام            
نود لوـحي نأ هنأش نم يذلا رمألا وهو         . صاخلا مالعإلا لبق امو تا    ينيعستلا ةبقحل يرصملا مالعإلا داع    أ

أوـسأ نوـكت فوـس اـهنأب نوبقارملا عقوتي يتلا ،ةلبقملا ةيناملربلا ةيباختنالل ةينهمو ةيقيقح ةيطغت ريفوت                  
  .رصم خيرات يف تاباختنا

ا نكي مل مالعإلا ءاصقإ نإ رمألا ةقيقح يف ريرمت فدهب مكاحلا ماظنلاو ةموكحلا اهتذختا يتلا ةديحولا ةوطخل  
يـف روتسدلا ليدعتب أدب      ،لمشأو عسوأ ططخم نم ءزج مالعإلا هل ضرعت ام نإ لب ؛ءانع نود تاباختنالا               

تاـباختنالا كلت ىلع ةيلودلا ةباقرلا ضفرب ارورم ،تاباختنالا ىلع يئاضقلا فارشإلا ىغلأ يذلا               ٢٠٠٧  ،
ةيامح   معازم تحت  يندملا عمتجملا قنخب ءاهتناو    "ةينطولا ةدايسلا "  مالعإلا دييقتو  ،،  ةعباتم ريفوت نم هعنمو     ،   

  . ةقباسلا تاباختنالا جئاتن نالعإ ذنم اهنيشدت لوبط قد ودبي اميف ةموكحلا تأدب يتلا ،ةيباختنالا ةيلمعلل ةيقيقح
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  ةيلودلا ةلادعلا نم براهلا سيئرلا ةمحر تحت 
ةقدحم رطاخم هجاوتنادوسلا يف ناسنإلا قوقح    

  
الـصاوتمو اًغلاب ا       جاتنتساب الإ نادوسلا يف ناسنإلا قوقح عاضوأ دصر يهتني نأ نكمي ال             روهدت نأ هدافم  

رطيسيو  ،ةحلسملا تاعارصلا مالآ ةليوط تاونس ذنم يناعت يتلا ،ةينادوسلا ةلودلا يف ناسنإلا قوقح هدهشت               
لـب                 ف مكحلا ديلاقم ىلع     ق نـم يـضاملا ماعلا ذنم قحالم ةلود سيئر همعزتي ،دبتسم يمالسإ مكح ماظن اهي

الود تفيـضأو ،روفراد يف هبعش ءانبأ       قحب ةيناسنإلا دض مئارجو برح مئارج باكترا مهتب ةيلودلا ةلادعلا           
ماع يف    نوصغ ـحتم مـكحلا ماـهم سرامي ةلود سيئر لوأ كلذب ودغيل ،ةيعامجلا ةدابإلا ةمهت               ٢٠١٠  يدا  

ا    و. هرسأب يلودلا عمتجملاو ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا      ماع يف ا     روطت دهش يذلا يدحتلا وه  يعون دعبف ؛  ٢٠١٠ 
يتلا ةيقيرفإلاو ةيبرعلا لودلا ضعب ةرايزل ،هلاقتعا رارق ايدحتم ،هتلود دودح ربعي ٢٠٠٩يف ريشبلا ناك نأ   

وضع الود نكت مل اهنأ نع الضف ،ةقيثو تالص اهئامعزب هطبرت          ةـمكحملل يـساسألا اـمور ماظن يف         تا   
نيتيلاتتم نيترايز ا ٢٠١٠ماعلا نإف ؛ةيلودلا ةيئانجلا   ضيأ دهش ،ريشبلل ةيعامجلا ةدابإلا ةمهت هيجوت دهش يذلا  

ءوـس هسمي نأ نود اينيكو داشت امهو امور ماظن ىلع نيتعقوم نيتلود ىلإ ةيلودلا ةلادعلا نم براهلا مهتملل         
ثـح بقع ناترايزلا تءاجو     . ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل هميلستو هلاقتعاب ةيلودلا امهتامازتلا نا       تلودلا ذفنت وأ  

ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا رارق    اذفنت الأب داحتالل ةعباتلا لودلا يقيرفإلا داحتالا       موللا داحتالا هيجوت نع الضف      ،   
ال يعسلا نع فكلاب هتبلاطمو،ةمكحملل ماعلا يعدملل داقتنالاو   !ريشبلا لاقتع 

تاـباختنا لوأ يهو    –اهضاخ يتلا تاباختنالا نإف ،تاون       س ٧ةدمل ةديدج ةيالوب زوفلا ريشبلا عاطتسا اميفو        
ا ٢٤ذنم نادوسلا اهدهشي ةيد     دعت ماع ةهيزن ريغ اهنأب تمستا    –  ةيفافشلاب عتمتت الو ،  نم اقفدتم اليس تدهشو ،   

حألابو نيسفانملاب شرحتلا نم ا       ا          ءدب تاكاهتنالا رورـم مهيـلع ءادـتعالاو مهضعب لاقتعاو ةضراعملا باز
رـيبعتلاو ميـظنتلا ةيرح عمقو حضافلا ريوزتلا ىلإ الوصو نييلودلاو نييلحملا نيبقارملل هجو يذلا ديدهتلاب                

يلودلا عمتجملا نإف ،ةقثومو ،سمشلاك ةيلج تاكاهتنالا تناك اميفو         . هاوفألا ميمكت ةسايس دامتعاو ةفاحصلاو    
مل   ند نأب يلودلا عمتجملا رقأ كلذ نم سكعلا ىلع لب ،عقوتملا وأ يفاكلا لكشلاب ينادوسلا ماظنلاو ةموكحلا        ي  

نأب هريسفت نكمي ام وهو     . اهيف حبارلا عم نواعتيس هنأ نلعأ هنكل ،اجف اريوزتو تازواجت تدهش تاباختنالا           
دق ٢٠١١رياني يف هدقع عمزملا ءاتفتس الا لالخ عقوتملا ،بونجلا لاصفنال ةمعادلا ةيلودلا فارطألا حلاصم  ،

نـكمي فيك نكل  . بونجلل نمآ لالقتساو لاصفنا ريرمتب حمسي ىتح كلذو ؛ريشبلا عم ةنورملا ءادبإ تضتقا    
تاـباختنا نـم ةرركم ةخسن بونجلا ريصم ىلع        ٢٠١١رياني ءاتفتسا نوكي ال يك ةيفاكلا تانامضلا ميدقت           

؟ةروزملا٢٠١٠ليربأ    .  
اـبوج ةنيدم يف اهلمع نادوسلا بونج ءاتفتسا ةيضوفم تأدب           ٢٠١٠سطسغأ رهش نم ريخأل     ا عوبسألا يف    

ماهم صخلتتو  . !!"فافشو رح "تيوصت نامض ىلع لمعت نأ بونجلا ةموكح نم ريشبلا سيئرلا بلط دقو             
، فتسالا نوناق قفو نيبخانلا لجست نأ يفو ،ةرشعلا بونجلا تايالو يف اهلثمت ناجل نيوكت يف ةيضوفملا                ءات
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ةحص نم نقيتلل ةليسو ءاتفتسالا ىلع ةيلود ةباقر نوكت نأ نكمي ناك             .هبقارتو ءاتفتسالا خانم ىلع فرشتو      
تاباختنا ةبقارمب تماق ةيلود تامظنم اهتذختا يتلا ةيبلسلا فقاوملا نكلو ،ءاتفتسالا ةجيتنو تاءارجإ ةمالسو 

ا     مكحلا يكيرش نيب بدت تافالخلا تأدب ءاتفتسالا د        عوم ىلع ةليلق روهش لبقو    . مامت سكعلا ىلإ ريشت ليربأ
تح        نادوسـلا بونج لاصفنا نالعإ ةيناكمإب نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلا          رص ثيح ؛هنأشب نادوسلا يف

ةيحانلا نم هتلاحتسا لامشلا دكؤي ام وهو        هدعوم يف ءاتفتسالا ءارجإ مدع لاح يف       ميلقإلا ناملرب لخاد نم     ،
  . ةينوناقلا

حاجن نأ نوللحم هيف ربتعي يذلا تقولا         يف اذه  فوسو  .دالبلا يف مئادلا مالسلل حاتفم ةباثمب وه ييبأ ءاتفتسا           
رياني   ٩يف  ييبأ ءاتفتسا ىلع تيوصتلا متي       ىلع نادوسلا بونج هيف توصيس يذلا هسفن مويلا وهو          ٢٠١١   

دودـح ميـسرتب     ٢٠٠٩وي  لوي يف ارارق تردصأ دق ياهال يف ةيلود ةمكحم تناكو         . لامشلا نع لاصفنالا    
وحن رهاظت نيح ويلوي      ٥يف تمقافت تارتوت دهشت ييبأ ةقطنم تأدب دقو ،ييبأ           نيبلاـطم صخـش فالآ      ٣   

ضرتفيو . تاكابتشا رثإ مهعرصم  صاخشأ ةسمخ يقل    دقو  . ءاتفتسالا ىلع فرشتس يتلا ةيضوفملا ليكشتب     
ييبأ ءاتفتسا يف   نيبخانلانم بلطي نأ     غري اوناك اذإ ام ريرقت       صاـخلا يرادإلا عـضولاب ظافتحالا يف نوب         

لوـح بوـنجلا ءاتفتسا جئاتن نع رظنلا ضغب ،نادوسلا بونج نم ًاءزج اوحبصي نأ وأ لامشلا يف ييبأب                   
، . لاصفنالا قيرف يف اهءاضعأ نأ نم نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلا تكتشا دقو دعب دودحلا ميسرت متي ملو
  . موطرخلا نم معدلا ىقلتت ةحلسم تايشيليم رصانع نم تاديدهت اوقلت كرتشملا دودحلا ميسرت

ماع دهش ا      مهتشيعم فورظ نيسحتل نادوسلا يف ءابطألا همظن قاطنلا عساو بارضإل ا             ٢٠١٠ضيأ  ينمأ ا  عمق  
قالـغإو ةقبسـملا ةـباقرلا مقافت تدهش ذإ          ،ىربك ةساكتنال ةفاحصلا ةيرح تضرعت امك     . مهلمع فورظو   

  . برضلاب مهيلع ءادتعالاو نييفحصلا لاقتعاو ،فحصلا ةرداصمو
نيدرـمتملا عم رخآل نيح نم اهيرجي يتلا مالسلا تاثداحم يف داج ريغ ينادوسلا ماظنلا نأ انل حضتي كلذك               
ىـلع اـهتامجه نشت ينادوسلا شيجلا تاوق تناك تاثحابملا هيف يرجت تناك يذلا تقولا يفف ؛روفراد يف                  

تارداـبم ةـيأ ىلع ءاضقلا هنأش نم يذلا رمألا وهو ،ىلتقلا تائم              مهفوفص يف تعقوأو نيدرمتملا تارقم      
ا   مربم   عم ةداج ريغو ةيلزه تاضوافم ضوخي نأ اًنايحأ لضفي ينادوسلا ماظنلا نأ نع الضف              . ءاضق مالس

يـف عقاولا ضرأ ىلع ا                   يقيقح ا  مقر لكشت يتلا ةيسيئرلا درمتلا لئاصف لهاجتيو ،ةرثؤم ريغ ةريغص لئاصف
  .روفراد

ماـقرأ ىـلإ نيدرشملاو نيحزانلا دادعأ عافترا ثيح نم ءاوس ،نادوسلا عوبر يف ةيناسنإلا ةاسأملا رمتستو              
تاـئملاب اياحضلا طقاستو ،ةيلبقلا ةحلسملا تاعارصلا ددجتو ،نمألاو ءاودلاو ءاذغلا صقن ببسب وأ ،ةيلايخ               

لا زربأ دحأ   نادوسلانأ ريراقتلا دكؤت ثيح     . دالبلا برغو بونج يف    دـعأ  تمضيتلا لود     نـم  ةرـيبك ا    دا 
مهددع لصي ذإ ؛  ملاعلا يف نيحزانلا   ىلإ     مهنيب نم حزان نييالم      ٤ وحن  وفراد يف نويلم   ٢،٧  ريرقت ل اًقفوو . ر 

نع   ٢٠١٠ويام يف ردص     ددجلا نيحزانلا ددع نإف  ندنلب ةيلودلا نوؤشلل يكلملا دهعملا        لالـخ نادوسلا يف        
وينوي يف نيحزانلا ددع يلامجإ لصوو        .صخش نويلم فصن نم رثكأ    غلب   ٢٠٠٩ماع   داحتالا قفو   ٢٠١٠   ،
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نويلم ٤،٩ وحن ىلإ ،يقيرفألا   رـبكأ نـم يناعت يتلا لودلا ةمئاق يف مدقتم زكرمب نادوسلا ظفتحتل ،حزان                  
  .ةحلسملا تاعازنلا نع ةمجانلا حوزنلا تاجوم

ةـموكحلا نإـف ؛ةيلودلا ةثاغإلا       تامظنم دوهجلو ةحناملا تاهجلل ةجاحلا سمأ يف نادوسلا لهأ لظي اميفو            
نيلوئسـملا عـم رورـغلاو فلصـلا ةـسايس سرامتو ،نيزوعملا نادوسلا ءانبأ ةحلصم         بهبأت ال ةينادوسلا    

                 ، ةررـبم رـيغ ةـيهجنع يف مهضعب درط تسرامو ،روفراد يف ةلماعلا ةيناسنإلا تامظنملا يف نيفظوملاو
ا        . مهل ةن وعملا ميدقت نم نيزوعملاو اياحضلا نم ديدعلا تمرحو        يرسـق تـقلغأ دق ةينادوسلا ةموكحلا تناكو

هدحو ٢٠٠٩ماع يف نادوسلاب روفراد يف ةيناسنإ ةلاكو ةرشع ثالث           تردصأ ٢٠١٠ويلوي يفو   .   تاطلسلا     
اهرماوأ ةينادوسلا ةرداـغمب روـفراد يف ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا عم نيلماعلا نييلودلا نيفظوملا نم نينث              ال  
مهنم نيدئاعلاو ،روفراد يف ايلخاد نيدرشملل ةيناسنإلا تادعاسملا ريفوتو ،ةيامح ىلع نان            ثالا لمعيو . ميلقإلا

سطسـغأ    ١٦يفو   .عارصلا نم نيررضتملا نم ميلقإلا ينطاوم نم مهريغو ،مهرايد ىلإ          تـماق   ٢٠١٠   
ةـيالو نم    رمحألابيلصلل ةيلودلا ةنجللاو ةيلودلا ةمظنملا ىدل نيلماعلا نم ةسمخ درط           ب ةينادوسلا ةموكحلا    

تقولا يفو   روفراد برغ  ندم ربكأ الاين لوح هرفح يرجي اقدنخ نأ ةكرتشملا مالسلا ظفح ةثعب تنلعأ  هتاذ، 
إلا لاـجم يف نيلماعلاو مالسلا ظفح ةوق دارفأ فطخ تايلمع عنم يف ةدعاسملل              روفاد ميلقإ  تـناكو  . ةـثاغ  

ىلإ ةيناسنإلا تادعاسملا لوصو عنمب      ٢٠١٠سطسغأ نم لوألا عوبسألا     لالخ تماق دق    ةينادوسلا تاطلسلا     
ةينادوسلا ةموكحلا نأ الإ ،ةمسن      ٥٠,٠٠٠هنكسيو روفراد بونج ةيالو يف نيحزانلل ميخم ربكأ ،املاك ميخم             

دعب يأ ،سطسغأ    ١٨يف تداع    مـمألا تامظنملو ةيلود ةيموكح ريغ تامظنم ثالثل حمستل  نيعوبسأ وحن   ،
ا     ،        .ددجم ميخملا ىلإ لوخدلاب ةدحتملا عـيمجلا لمشـتل دتمت نادوسلا يف نمألا مادعنا ةلظم نأ نع الضف اذه  

نيـح نم اهيف نيلماعلا ضعب ضرعتي يتلا ةثاغإلا تامظنمو مالسلا ظفح تاوق نم وأ نيينادوسلا نم ءاوس                  
  .لتقلاو فطخلا تايلمعل رخآل

ت ـناكو ،ناسـنإلا قوقح نع ن      يينادوسلا نيعفادملا قحب ةيجهنملا تاكاهتنالا نم ديدعلا نادوسلا دهشتو اذه         
مساقلا دمحم نمحرلا دبع ديسلا     لاقتعا ةعقاو  لاطت يتلا تاكاهتنالا لجس يف ثدحألا يه           نيزرابلا نيعفادملا   

يف يرسقلا ءافتخالل ض مساقلا ناكو. نادوسلا يف ناسنإلا قوقح نع     رعت دق ربوتكأ ٣٠  ناـك نيح  ٢٠١٠   ،
ثـيح  . اهتيوضع لغشي يتلا ،ناسنإلا قوقحل ينادوسلا دصرمل      ل ةيذيفنتلا ةنجللا عامتجا روضحل هقيرط يف      

ةمـصاعلا طـسو يف ةيبرعلا قوس ةقطنم يف          هيلع ضبقلا ينطولا نمألاو تارابختسالا زاهج ءالمع ىقلأ         
مهتلا وأ هدوجو ناكم نع ةيمسر تامولعم ةيأ رفوتت ال روطسلا هذه ةباتك ةظحل ىتحو               . موطرخلا ةينادوسلا 
هتيؤرب مهل حمسي ملو ،هدوجو ناكم نولهجي هتلئاعو هيماحم لازامو          ًايمسر هيلإ ةهجوملا   ىـلع ىشـخيو    . ، 

ملاو نوجسلا يف ةداتعملا رطاخملل ض         ةـلماعملا روـص     عـيمج و بيذعتلاك ةينادوسلا تالقتع   رعتي نأ مساقلا  
ىـلع در   ـلا ليبق نم وه نمحرلا دبع ديسلل ةينادوسلا تاطلسلا فادهتسا نأ ةرهاقلا زكرم دقتعيو              . ةنيهملا
مساقلا ناكو . صاصتقا وأ ماقتنا ةيلمع لكشيو ،ناسنإلا قوقحل ةيميلقإلاو ةيلودلا تايلآلا يف ةطشنلا هتكراشم

قوـقح تاـساردل ةرهاـقلا زكرم ةياعرب ةمهم يف هتكراشم ءانثأ ةينادوسلا تاطلسلا نم تاديدهت ىقلت دق                  
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تـهجو دقو   . فينج يف ةدحتملا ممألل عبات    لا ناسنإلا قوقح سلجمل ةرشع ةسماخلا ةرودلا روضحل ناسنإلا        
تنمضت يتلاو ،ةرودلا هذه ءانثأ اهب ماق يتلا ةطشنألل ةجيتن نمحرلا دبع ديسلا ىلإ ةيماقتنالا تاديدهتلا هذه                  

نيكراشملا نيثدحتملا دحأ هنوكلو  ،نادوسلاب ينعملا لقتسملا ريبخلا ةيالو ديدمت لجأ نم طغضلا يف ةكراشملا  
اـمك  ". عازـنلاو عمقلاو باقعلا نم تالفإلا دم عافترا       : نادوسلا"ناونعب ةرودلا شماه ىل     ع تميقأ ةودن يف   

  .بوعشلاو ناسنإلا قوقحل ةيقيرفألا ةنجللا يف اقباس كراش
ةيفسـعت تالاقتعال مهرودب روفراد يف ناسنإلا قوقح ءاطشن نم ددع ض                  رعت ؛مساقلا لاقتعا عم نمازتلابو

نمحرلا دبع نم لك ف ٣٠قفاوملا تبسلا موي يفف . ينطولا نمألاو تارابختسالا زاهج لبق نم  طُتخا ربوتكأ  
مهرـيغو سـيردإ يلع ةزيزعو فيرش ودراس ةشئاعو دمحأ دمحم لانمو هللا دبع مدآ رارضو هللا دبع مدآ                

 ٣١قفاوملا يلاتلا مويلا يف مهلاقتعا ةينطولا نمألاو تارابختسالا تاطلس تدكأ دقو            . نمألا تاوق يديأ ىلع   
دويق ت   رُف دقو . ربوتكأ يـف نيـلقتعملا   ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا عيمجناكم ىلع لماك ميتعتو ةددشم      ض  

 . ريشبلا نوجس
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  قارعلا 
  "يرسقلا ءافتخالا"عنمل ةيقافتا ىلع تقداص يتلا ةديحولا ةيبرعلا ةلودلا 

  
ءاطشـنلاو ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا نم ريثكلا نم         أو ةايح ددهت ةريطخ ةرهاظ    ) يرسقلا ءافتخالا (لّكشي  

ةـيطارقميدلا ميـق يردزـت يتلا ةيدادبتسالاو ةيطلستلا لودلا ةصاخبو ،ملاعلا لود نم ريثك يف نييسايسلا                 
عـمقل دادعتـسالا عـضو يـف ةظقيتم ةينمألا اهتزهجأ لظتو ،تايرحلا عمق ىلع تبأدو ،ناسنإلا قوقحو                  

مكحلا ماظنل  ةدقانلاو ةضراعملا تاوصألا   ضبـق   يتلا تالاحلا يف     )يرسقلا ءافتخالا (قبطني   .  ىـلع  اـهيف   ي
رـكنت  مـث ،ةـلودلا هذه تاطلس نم مهرماوأ نوقلت          ي نمم وأ ام ةلود لبق نم فطتخي وأ لقتعي وأ صخش           

هزاجتحا ناكم يفخت وأ اهيدل زجتحم صخشلا نأ        قحال تقو يف  تاطلسلا   ماحمو هلهأ نع     ينعي ام  وهو  ،  هي 
نوناقلا ةيامح قاطن جراخىحضأ هنأ  .  

لود بوعـش ةرـكاذ يف ة       روفحم مدلاو بيذعتلاب ةثولملا هتالجسو ،ريرمو ليوط      ) يرسقلا ءافتخالا (خيرات  
قوـقح نـع نيعفادملا نم ديدعلا لازي الو         . ملاعلا نادلب نم اهريغو ،صوصخلا هجو ىلع ةينيتاللا اكيرمأ        

دع يف ،نوض       . رـيطخلا كاـهتنالا اذهل ،ةيبرعلا لودلا نم هب سأب ال د        رعتي نييسايسلا نيضراعملاو ناسنإلا
نـم نمأـم يف نولظي كاهتنالا اذه   يبكترم نإف ) نييسنملا(ةمئاق يف اياحضلا نم ريثكلا ءامسأ بيغت اميفو           

نـب يدهملا اهتمدقم يفو ،نايسنلا مواقت ءامسأ كانه لازت ال نكل            . ةبساحم نود مهمئارجب نوتلفيو ،باقعلا    
ةينمأ رصانعهت  فطتخايذلا زرابلا يبرغملا ض     راعملا ةكرب  رـبدو ،سيراـب يف ةيسنرفو ةيبرغم           ةـيلمع  ل 

، ينيعبسـلاو تا  ينيتسـلا تاونـس لالخ يبرغملا ةيلخادلاو عافدلا ريزو ،ريقفوأ دمحم لارنجلا فاطتخالا             تا
ض ةكرب نب نأ ددرتي   و رعت بيذعتل   ٍساق       ، لتقي نأ لبق نآلا ىتح هتثج ىلع رثعي مل نكل         سني مل رصم    يفو.    

تاعئاش رخآلاو نيحلا نيب ددرتتو ،تاونس       ٧وحن لبق لاله اضر زرابلا بتاكلا ءافتخا ةاسأم دعب نوريثكلا             
تاـعامجلا ىـلإ ماهتالا عباصأب نوليلق ريشي امنيب ،ةينمألا ةزهجألا مهتي اهضعبف ،هفاطتخاب اوماق نم لوح                 

اـهتاموكح تـسرام يـتلا لودلا ةمئاق نيماع لبق          تردصت رئازجلا نأ نع الضف اذه       . ةيداهجلا ةيمالسإلا 
وحن رئازجلاب ا ) يرسقلا ءافخإلا(  ةيحض٧٠٠٠يرسق نيفتخملا ددع غلب ثيح ؛لماك دقع لالخ   .  

ةيادب وهو ،ا        ٢٣يف رظتني ملاعلا نإف ،راطإلا اذه يف          ديعس ا  ربخ لبقملا ربمسيد ةـيقافتالا  (لوـعفم نايرس     
يرسقلا ءافتخالا  نم صاخشألا عيمج ةيامحل ةيلودلا     قارعلا   تماقدعب  كلذو ؛   )  ؛ةـيقافتالا ىـلع ةقداصملاب      

دونب فدهتو. ةيقافتالا يف نيرشعلا فرطلا ةلودلا    قيدصتلا اذهب ودغتل     ىلإ ةيقافتالا      يف ةقيقحلا  ىلإ لوصولا   ام  
، و ةبساحم ىلإ ىعستو ،يرسقلا ءافتخالا تالاحب قلعتي   "ررضـلا رـبج  "نامض ىلإ فدهت امك ةانجلا ةبقاعم

الا ءا مهتالئاعو ءافتخالا اياحضل      اهل اوضرعت يتلا ةلئاهلا ةيونعملاو ةيداملا      تاكاهتنرج يـتلا لودلا مزلُتو     . 
 نيلوئسملاصاخشألا ةاضاقمو ،يفتخملا صخشلا ناكم ديدحتل تاقيقحت رشابت نأب اهسفن ةيقافتالا ىلع قدصت 

  .مهتالئاعلو نيجانلل ررضلا ربج نامضو ،هئافتخا نع
ربمفون   ٢٥يف ردص اهل نايب يف ةيلودلا وفعلا ةمظنم تل          اقو ةيقافتالا لوعفم نايرس ءدب      نإ ٢٠١٠   يدؤيس 
متهتو يرسقلا ءافتخالا تايلمعب ىنعُت ةديدج ةيلود ةنجل ءاشنإ ىلإ ىقلتت نأ اهل نكميو ،ةيقافتالا ذيفنت ةبقارمب ، 

ىـتحو   .اهتامازتلاب ءافولا نع تاطلسلا عنت    مت امدنع مهنع نوبوني نمم وأ اياحضلا نم تاملظتلاو ىواكشلا           
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لودلا ىلع نيعتي اهرظنتو مهيلثمم وأ اياحضلا نم ىواكشلا يقلت ىلع ةرداق ةنجللا             حبصت نالـعإ رادـصإ      
لود ٦ىوس  ردصُت مل   روطسلا هذه ةباتك ةظحل     ىتحو  . كلذ لوبقب  طقف   نم     تق    نيب     دص يتلا نيرشعلا لودلا

  . نالعإلا اذه لثم يرسقلا ءافتخالا ةيقافتا ىلع
يرسقلا ءافتخالا ةيقافتا ىلع تق ةمئاق لمشتو   نمًالكدص يتلا لودلا انيكروبو ،ايفيلوبو ،نيتنجرألاو ،اينابلأ :  

           ، كيسـكملاو ،يلامو ،ناتسخازاكو ،نابايلاو ،سارودنهو ،ايناملأو ،اسنرفو ،روداوكإو ،ابوكو ،يليشو ،وساف
  . قارعلاو، ياوجوروأو ،اينابسإو ،لاغنسلاو ،ياوجارابو ،ايريجينو

ال ىرـخأ ةـيحان نمو ،ةدحاو ةراق نم نيعقوملا نم ربكألا ددعلا لتحت ةينيتاللا ةيكيرمألا لودلا نأ تفاللا                   
لـثم ،ناسـنإلا قوقح نم رفوأ ردقب اهونطاوم عتمتيو ،ةخسار تايطارقميد تاذ ىربك               الود ةمئاقلا لمشت    

ددعو   ،ةدحتملا ةكلمملاو ةدحتملا تايالولا    يـه قارعلا نإف ءالجب حضاو وه امكو        . ةيبرغلا ابوروأ لود نم    
  .ةيقافتالا ىلع قيدصتلاب تماق يتلا ةديحولا ةيبرعلا ةلودلا

ةرـتف   ببسـب  لودلا هذه هلمحت يذلا ليقثلا ثاريملا يف هتارربم هل عيقوتلا ىلع ةينيتاللا اكيرمأ لود لابقإ                
اهتاردقم يف مكحت يذلا    يركسعلا مكحلا  نم   تسلا ذ  ىـتح ؛يـضام    لا نرقلا نم تاينينامثلا فصتنم ىلإ تايني       

نيـفتخملا نم ددع ربكأ تدهش امبر يتلا ،ملاعلا نم ةقطنملا كلت يف ةزراب ةرهاظ يرسقلا ءافتخالا حبصأ                   
ا   وـحمت نأ عطتسـت مل ةيطارقوميد ةروصب ةبختنملا ةيندملا تاموكحلا           "ىلإ ةدوعلا   نأ ذإ ؛    )نآلا ىتح (يرسق

مئارجلا هذه مظعم نع باقعلا     نم تالفإلا ةكرت   كـلت يـف ةبكترملا تاكاهتنالا نع ةلءاسملا مادعنا نإ لب           .  
" تاـكاهتنالا رارمتسا ىلإ يدؤت يتلا تاسرامملاو تاسايسلا سيركت ىلع دعاس خيراتلا نم ةمهلدملا ةرتفلا              

ماع ةيلودلا وفعلا ةمظنم هتردصأ يذلا يونسلا ريرقتلا بسحب كلذو  ٢٠١٠ .  
شوب دهع يف ،ةيكيرمألا ةرادإلا ةلواحم ىلإ عجري هنأ دبالف ؛ةيقافتالا ىلع ةدحتملا تاي الولا ةقداصم مدع امأ

ةـطروتملا ةينمألا اهتزهجأو اهرصانعل ةبولطملا ةيامحلا رفوت نأ ،امابوأ كاراب دهع يف كلذ دعب نمو نبالا      
وب رادت ةيرس   ًانوجس مهعاديإو ،ملاعلا ربع فالآلا لاقتعاو فاطتخا يف        ةـيبوروأو ةيبرع نمأ ةزهجأ ةطاس       

ةيلودلا تايقافتالا ىلع ةقداصملا لبق ا            . ةدحتملا تايالولا باسحل    ريثك ثيرتت ةدحتملا تايالولا نأ نع الضف
يـف باـقعلا نـم تالفإلا نم دحلاب اهيلع ةعقوملا لودلا مزلت يتلاو              ) يرسقلا ءافتخالا (ةيقافتا ةيعون نم    

نـم دـيدعلا تاـبلاطمل نطنشاو ةيبلت مدع لاثملا ليبس ىلع ذخأنلو ،ةيقا              فتالا عوضوم تاكاهتنالا باكترا   
  . ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا ىلع قيدصتلا ىلع اهضحت يتلا تامظنملا

مغرب ؛نآلا ىتح ةيقافتالا ىلع ،قارعلا ادع اميف ،اهقيدصت مدع وه فةيبرعلا تاموكحلا فقوم يف شهدملا امأ 
نـم دـيدعلا ىلع اهتقداصمو اهعيقوت بجومب ةيلودلا اهتامازتلا نم لصنتلا يف ةعساو تار               بخ تبستكا اهنأ  

تاقافتالا نم ديدعلل اهمامضنا مادختسا تداتعا امنإو ،كلذب يفتكت ال اهنإ لب. ناسنإلا قوقحل ةيلودلا تاقافتالا  
مامضـنالا ناك ول ىتح ،ةيطار      قميدلاو ناسنإلا قوقح زيزعت ىلع لمعت اهنأب يلودلا عمتجملا مامأ وهزلا يف           

وحن تت     . عيقوتلا ءانع زواجتي مل تاقافتالا هذهل       ةسراممل ةحناسلا ةصرفلا هذه ةيبرع ةلود       ٢٠وف فيك ىرُت  
 ؟اهاياحض مامأو ملاعلا مامأ لاب اذ اًئيش اهنافلكي ال نيذللا وهزلاو رخفلا 
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  ..امابوأ نم حيرصتب
نت عم مهنواعتب"هبتشملا"نويكيرمألا    !لتقلل نوبولطم ةدعاقلا ميظ 

   
نإـف ؛باـهرإلا ىلع برحلاب فرعي ام ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نش ىلع ةلماك تاونس                ٩رورم مغر     

ا    الةيسايس وأ ةيركسع وأ ةينوناق تاءارجإ نم ةيكيرمألا ةرادإلا هذختت ام لكل بحاصملا لدجلا                رداـق لازي  
ءاضـقلا يـف اهحاجن تابثإ ىلع تاءارجإلا هذه ةردق نم ربكأ   لكشب امبر ،تاعازنلاو تافالخلا ةراثإ ىلع       

  . هعبانم فيفجتو باهرإلا ىلع
باـقعأ يف كلذو ،نبالا شوب جروج قباسلا سيئرلا دهع لالخ اهنيشدت مت باهرإلا ىلع ةيكيرمألا برحلا                 

ربمتبس نم رشع يداحلا يف ةيباهرإلا تامجهلا اهتثدحأ يتلا ةع              دقو   ٢٠٠١ورملا ةمدصلا هذـه تمسـتا    ، 
. يلودـلا عمتجملا ةدارإ يدحتو ناسنإلا قوقحلو يلودلا نوناقلل ةديدع تاكاهتناب برحلا نم ةديدجلا ةيعونلا              

تحبصأ دقو ،قارعلاو ناتسناغفأ امه نيتلود لالتحاو ةيركسعلا اهتاوق كيرحتب ةيكيرمألا ةرادإلا مايق تدهشو 
ءاـقب لـّثمي اـم ردقب        ،بقاوعلا ةنومأم ريغ ةرماغم ني    تلودلا نيتاه نم ةيكيرمألا تاوقلا باحسناو ةرداغم        

  . دونجلاو داتعلاو لاومألل ًالصاوتم اًفازنتسا ةيكيرمألا تاوقلا
لبـس ةـيكيرمألا ةيركسعلا ةدايقلا ثحبتو ،قارعلا نم لماكلا باحسنالل ةيكيرمألا تاوقلا بهأتت نيح يفو                

ةيمادلا ةيركسعلا ةبرجتلا راركت تالامتحاب قفألا يف ح        ولت تارشؤم نإف ؛يناغفألا عقنتسملا نم اهتاوق لاشتنا       
ق ىحضأو ،ةدعاقلا ميظنتل ةيمتنملا ةيباهرإلا ايالخلل ا             نييباـهرإلا بيردـتل ةدعا     عرتم حبصأ يذلا نميلا يف

ةديدج لئاسوب ةينميلا يضارألا نم برغلا ىلع مهتامجه         أجل نيذلا    يـتلا ةـخخفملا دورطلا اهزربأ       ،نشل او  
ا ةيكيرمألاو ةيبوروألا تاموكحلاو ناريطلا تاكرشلبعر تببس   .  

نأ ىـلع دـيكأتلا نـكمي اـم ردقب ،اهتمهم يف تحجنو اهلكأ تت               آدق برحلا هذه نأب مزجلا هنكمي دحأ ال         
زـكارم مهل تحبصأ ثيح ،ةديدج ا            ،لبق يذ نم ةكنح رثكأ اوحبصأ ن      ييباهرإلا  ضرأ موي لك نوبسكي مهنأو  

ىـلع برحلا ىلإ نوريثكلا تفتلي مل امبرو        . كلذك ةيبرغلاو لب ،ةيمالسإلاو ةيبر    علا لودلا يف ةرشتنم رؤبو    
،          برح اهتبحاص ،ةعورشم ةتفال تحت ت     مت يتلا باهرإلا   اهتماسـجل ا  رـظن قئاللا مامتهالا قلت مل ةيزاوم  

     . نوناقلاو ناسنإلا قوقح ىلع برحلا يهو      مـلو ،تـقولا مظعم ةتماص    برح اهنأب برحلا هذه تمستا دقو  
ىـلع وماناتناوج لقتعم وأ بيرغ وبأ نجس ةحيضف يف تقلطنا ةعطقتم تاخرص ىوس تمصلا اذه رسكي                 

عرذـت لـثم ،جف لكشب ناسنإلا قوقح كهتنت ىرخأ تاءارجإ ىلع نيشم تمص ميخ نيح يف             . لاثملا ليبس 
ادصإل وأ ئراوطلا ةلاحل    اهدييأتيف باهرإلا ىلع برحلا ةجحب ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاموكحلا          تاعيرشـت ر    

يف رشتنت يتلا ةيرسلا تالقتعملا ةرهاظ نع الضف ،ناسنإلا قوقحل نمآ كاهتنا نم اهنكمت باهرإلا ةحفاكمل                
ةزـهجأ باسحل ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا عظفأ اهراوسأ ءارو تاموكحلا سرامتو            ،ملاعلا نم ةفلتخم عاقب     

  . ةيكيرمألا نمألا
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اـكيرمأ لـخاد نيـيالملل ًالـمأ         ٢٠٠٩ماع يف ةدحتملا تايال     ولا سيئر بصنمل امابوأ كاراب لوصو لّثم        
كلذـك لمعتو ،نبالا شوب هفلس اهبكترا يتلا عئاظفلاو ءاطخألا ح            ،"ةيلاثم"ةسايس جاهتنا يف اهجراخو       حصت  

نيعفادـملا نم ريثكلا لامآ امابوأ تاسايس تطبحأ اميفو نكل          . ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا ميقلا زيزعت ىلع     
ثبلت مل امابوأ ةرادإ نإف ؛مهنادلب يف ةيطارقميدلا زيزعت يف يرهوج رود بعل يف ناسنإلا قوقح ن                 ع برعلا 

ةـيقحأب ةرادإلا رارـق ىلع تجتحا يتلا        " ةيكيرمألا"ناسنإلا قوقح تاعامج ضعب نم تاداقتنا تهجاو نأ         
،    ا عـم نينواـعتملا    " نييكيرـمألا "نينطاوملا لتقو فادهتساب ةيكيرمألا نمألا ةزهجأ        ةـيباهرإلا تاـميظنتل

  .باهرإلا ةحفاكم يف امابوأ يراشتسم ريبك نانيرب نوج ريبعت بسح" ةعورشم اًفادهأ"مهرابتعاو 
نمو وكيسكموين يف دولوملا نيدلا لجر يقلوعلا رونأ " لتق"وأ لاقتعا ىلع تقفاو دق ةيكيرمألا ةرادإلا تناكو 

ةدـعاقلا ميظنت حانج نيبو يقلوعلا نيب ةيكيرمألا   نمألا ةزهجأ تطبر ثيح   . هددشتب فورعملاو ةينمي لوصأ     
رـيجفت لواـح يذلا هيف هبتشملا يريجينلاب لاصتا ىلع ناك يقلوعلا نأ امك ،هل ا                      رقم نميلا نم ذختي يذلا
لتقب مهتملا يكيرمألا شيجلا يف بيبطلاب لاصتا ىلع ناك كلذكو ،يضاملا ربمسيد يف ةيكيرمأ باكر ةرئاط 

يف صاصرلاب اصخش١٣ يضاملا ربمفون يف ةيكيرمأ ةيركسع ةدعاق    .  
الا ردصأ دقو  ربمفون   ٦يف ينميلا ءاعد      يقلوعلا ىلع ضبقلا ءاقلإب ا       ٢٠١٠   رمأ اًتيم وأ ا  (  لثمي مل امدعب   ) يح

، ٢٠٠٦يف يقلوعلا ىلع ضبقلا تقلأ دق ةينميلا تاطلسلا تناكو  . بناجأ لتق ىلع ضيرحتلا ةمهتب ةمكاحملل     
  .٢٠٠٧يف هحارس قلطأ دقو ،ةدعاقلا ميظنتب هتلص يف هابتشالل كلذو ،نيماع وح نب نميلل هتدوع دعب

. رـيخألا نوكي ن ل ودبي اميف هنكل ،ةيكيرمألا تاطلسلا بناج نم لتقلاب هفادهتسا متي يكيرمأ لوأ وه يقلوعلا       
مهرفس تازاوج مهل حمست نيذلا نييكيرمألا دينجت يف ةدعاقلا طاشن نم ةيكيرمألا تاطلسلا قلق دعاصتي ثيح 

نيرـخآ فادهتسا نكمي هنأ زراب يكيرمأ لوئسم دكأ راطإلا اذه يفو ،قئاوع نود ةدحتملا تايالولا لوخدب                 
  . ًالبقتسم

سيلو ،ةلداع ةمكاحم ىلع اولصحي نأ ءاطخأ فارتقاب نيمهتملا نييكيرمألل قحي يكيرمألا روتسدلا بجومب              
اذه ،هتاءارجإ نأشب ةيفافشلا رفاوتت الو هذيفنت ىلع ةباقر         دجوت ال ينمأ جمانرب ربع لتقلل فادهأك مهعضوب         

هيراشـتسمو امابوأ سيئرلل هتبلاطم يف ةيندملا تايرحلل يكيرمألا داحتالا ةسسؤم يف زنيم ناثانوج هدكأ ام                
الصـح دق ةيروتسدلا قوقحلا زكرمو ةيندملا تايرحلل يكيرمألا داحتالا ناكو           . ضماغلا جمانربلا ذيفنت مدعب   

تـضاقو ،هـنبا فدهتسـت يـتلا تاءارجإلا دض يقلوعلا رونأ دلاو ليثمتل نييماحمك لمعلاب حيرص                 ت ىلع 
نأ اـتربتعاو ،ةيعرش ريغ قرطب نييكيرمأ نينطاوم لتقل جمانرب ليعفتل ىعست يتلا امابوأ ةرادإ ناتمظنملا                

يقلوعلا دوجونأ اتدكأو . يلودلا نوناقلاو يكيرمألا روتسدلا كهتني جمانربلا اذه     يف ةكرعملا ناديم نع ا    ديعب
نييكيرمألا نيلوئسملا رربم ض    .وقي قارعلاو ناتسناغفأ

ةزـه  جألا جماـنرب يـف نعطت يتلا ةيئاضقلا ىوعدلا ضفرب يضاقلا ةيكيرمألا ةرادإلا تبلاط اهتيحان نم               
وعدـلا ةماقإب هل حمسي ا           إلدعلا ةرازو تلاقو ،ةينمألا       ينوناق ا  نأ ترـكذو ،ى    زكرم كلمي ال يقلوعلا دلاو ن
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ةـيامحل يركسعلا طاشنلا ةرادإ يف ةموكحلا اهجهتنت يتلا قرطلا يف لخدتت             الأ اهل يغبني ةيكيرمألا مكاحمل    ا  
  . دالبلا

الو ،ةـيكيرمألا ةرادإلا نيـبو ناسنإلا قوقح تاعامج نيب ،ةدحتملا تايالولا يف دعب ينوناقلا لدجلا هتني مل         
ر           تناك نإو   . هجاتنو هريصمب ؤبنتلا نكمي    دصـت يتلا ةيكيرمألا ةرادإلا فقوم يف رظنلا دنع رهظت ةقرافملا

هذه ضعبب طئاحلا ضرع برضت اهارن ثيح ؛نوناقلا مكحو ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا ميقلل ةيعارك اهسفن 
ضـعب نأ هـيف ودبي يذلا تقولا يف اذه       . مهسفنأ نييكيرمألا نينطاوملل ةلداع ةمكاحم ريفوتب هبأت الو ،ميقلا        

لعفلاب ةيباهرإ لامعأ يف مهطروت ا           –نيددشتملا نيملسم   لا  موي تبثي دق نيذلا يـف ةضاضـغ نودـجي ال       –   
ا       تاجتنم  نم ةدافتسالا    نيدلا ىلع ا       ؛يئادع اًفقوم اهنم نوذختي يتلا ةيبرغلا ةيفاقثلا ميقلا  رطخ لكشت اهنأ معزب  

عافدـلا تامظنم ةصاخبو يندملا عمتجملاو      روتسدلاو نوناقلا مكحو ةيطارقميدلا يهو ،ةملسملا تاعمتجملاو        
يمسرلادييأتلاىقلت نأ نود ،ةيناسنإلا قوقحلا زيزعت يف اهرود هنأ دقتعت ام سرامت يتلا ناسنإلا قوقح نع                  

معدـل ةـبولطملا ةيسايسلا ةدارإلا يف ا      عقوتملا  ديازتم اًفعض رخآ دعب ا  موي دهشت يتلا اكيرمأ لخاد يف ىتح  ،
 . ناسنإلا قوقح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )٢٠١٠نوفمبر ( سواسیة 
 

 ١٧

  ... رئازجلاو ،برغملاو ،سنوت
  عمقلا يف ةدحولا

  حالص ورمع
 ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرمب ثحاب

  
يـف ملاعلا لود نيب ةمدقتم ةبترم لتحت        ) رئازجلا ،برغملا سنوت  (اهسأر ىلعو يبرعلا برغملا لود تلظ       

هتـسرامم تداـتعا يذـلا يعمقلا جهنلا نع لود          لا كلت يف ةمظنألا عجارتت ملو ،ريبعتلاو يأرلا ةيرح عمق         
ةيلودلا وأ ةيلحملا ةيقوقحلا تادشانملا حلفت ملو ،اهل ةضراعملا تاوصألا لك ءازإ ةمادتسمو ةيجهنم ةروصب               
نسحت يأ ققحت نأ ىلع ،ناسنإلا قوقح مارتحاو ةيطارقميدلاب قدشتت نأ تداتعا يتلا ،ةمظنألا كلت ثح يف                 

  .ءادوسلا اهتالجس يف ركذي
" دودـح الب نولسارم "ةمظنم هتعضو يذلا ريخألا يلودلا فينصتلا عاق ةرادجب لودلا كلت تردصت ايئاصحإ       

ةبترملا يف تءاج سنوت نأ دجن        ذإ؛ةفاحصلا ةيرح لوح     ةبترملا يف رئازجلا تءاج امنيب       ،١٥٤  امأ  ،١٤١   
لصأ نم    ١٢٧ةبترملا تلتحا دقف برغملا      ةلود ١٧٥  نـم تافينصـتلا كلت      زحَت مل لودلا كلت نإف ايلمعو     .    

مالـعإلا لئاـسو لك لوطت       ،ةينمأو ةينوناق تاءارجإ لمشت تاكاهتنا نم هفرتقت ام ىلإ ادانتسا امنإو ،غارف             
  .ةفلتخملا هطئاسوو

فـيظوت لـظ يـف ةديازتم طوغضل افده تايرحلا كلت تلظ ،برغملا يف ةيفحصلا تايرحلا يوتسم يلعف               
صوصـخلا هجو ىلع حماستلا بايغ يفو ،رشنلاو ةفاحصلا اياضق يف سب            حلا زيجت يتلا ةيباقعلا صوصنلا    

لاـثملا ليبس يلعو  . هترسأ دارفأو كلملاو يكلملا ماظنلا سمت يتلا ريبعتلا لاكشأ وأ ءارآلا وأ تاباتكلا هاجت           
 ةفيحصـلا ريرحت ريدم   " ناتحش سيردإ "يفحصلا هاقلت يذلا ماع ةدمل ذفانلا سبحلاب مكحلا ركذن ،رصحلا ال            

رهشأ ةثالث ذفانلا سبحلاب اهسفن ةديرجلا ييفحص نم نينثا قحب رداصلا مكحلا كلذكو             "لعشملا"ةيعوبسألا    ؛، 
وـينوي  يـف يـكلم وفع بجومب لوألا حارس قلطأ دقو              ،كلملا ةحص لوح تامولعم اهرشن ببسب كلذو        

عـم ماع ةدمل نجسلاب  " ىلوألا ةديرجلا"ةفيحص ريرحت ريدم " الوزنأ ىلع"قحب رخآ مكح ردص امك     . ٢٠١٠
 ٥ةـيلام ةمارغو ذيفنتلا فاقيإ عم رهشأ ةثالث ةدمل سبحلاب مكحو ،مهرد فالآ ةرشع ةمارغو ذيفنتلا فاقيإ                  

اهتاذةديرجلابىرخأ ةيفحص قحب مهرد فالآ   .  
ريتاكيراك ماسرو   "مويلا رابخأ "ةفيحص ريرحت ريدم    " نيرشعوب قيفوت "نم لك نجسب اضيأ مكح ردص امك          ،

نييالم ٣هتميق ضيوعت عفدب امهمازل     إو ،ذيفنتلا فاقيإ عم تاونس ثالث ةدمل اهسفن ة        فيحصلاب حلاصـل مهرد       
اـمكح نيرشـعوب ىقلت دقو ،هاوعد نع ريمألا لزانت نم مغرلا ىلع ،كلملا مع نبا ليعامسإ يالوم ريمألا     

دق عازنلا اذه ناكو    . راقعىلع يندم عازن يف شغلاب قلعتت ،ةيئانج مهتب رهشأ ةتس ةدمل ذفانلا نجسلاب رخآ               
  . يفحصلا حلاصل نيترم هيف لصف

داوـم نـم هرشـنت ام ىلع ةيتاذلا ةباقرلا نم اعون سرامت ةيفحصلا تاسسؤملا تلظ دقف ؛رئازجلا يف امأ                    
                 ، تاـمولعملا وأ ءارآلا رشنب قلعتي اميف ءاوس ،تابوقعلا نوناق بجومب ميرجتلا قاطن عاستا لظ يف ةيفحص

نييفحصـلاو باـتكلا ىلع رظحي اهبجومبو ،ةينطولا ةحلاصملاو ملسلا قاثيم اهضرفي يتلا          تابوقعلا كلذكو   
رـبع يـضاملا نرقلا نم تاينيعستلا يف رئازجلا اهتدهش يتلا           " ةينطولا ةاسأملا حارج  "ـب فرعي ام لوانت     
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رادـصإ ىـلع ة    يرئازجلا مكاحملا تبأد دقو   . ةحلسملا ةيمالسإلا تاعامجلاو ةموكحلا نيب ةيمادلا تاهجاوملا      
اولواـنت ام اذإ ةصاخبو ،نجسلاب تابوقع ىلإ مهضرعي يذلا رمألا ،فذقلا اياضق يف نييفحصلا نيدت ماكحأ                 

  .ةيركسعلا ةسسؤملا سمت وأ يموكحلا داسفلاب لصتت اياضق
قـلعتي اـميف برغملا اهسرامت يتلا كلتل ةلثامم ةيعمق لاعفأ دودر سرامي مكاحلا ماظنلا لازي ال سنوت يفو                   

يفحصلا ضرعت  ٢٠٠٩ربوتكأ   يفف ؛هتلئاع دارفأ وأ ماظنلا سأر لوانتب       ةفيحـص  لـسارم   " ريدخوب ميلس "  
مامأ فاطتخالاوءادتعال  ليبرعلا سدقلا    كلذو ،هلزنم    باـتكلا نـع اـهب ىلدأ تاحيرصت نم تاعاس دعب               

صاخـشألا نـم ةـعومجم هيلع تلاهنا ثيح ،يلع نب سيئرلا ةجوز        ةريس نع اسنرف يف ارخؤم رداصلا       
محي ام لك ىلع تلوتسا مث،لجرألاو يديألاب برضلاب   .فزني هتكرتوهل  

ربوتكأ   ٢٩يفو   يفحصلا لاقتعا مت     ٢٠٠٩  هنجسب تضق ،ةرئاجةمكاحم هل تيرجأ     و ،"كيرب نب قيفوت  "  ةتس     
كلذو ،اذفان انجس رهشأ   ت تالاقم هرشن نم مايأ دعب        تروهدت دقو  . ةيبنجألا ةفاحصلا يف يلع نب     سيئرلا دقتن  

هتعضخأ  ٢٠١٠ليربأ ةياهن يف ،هنع جارفإلا بقعو ،ةر      يطخ ةروصب هلاقتعا ءانثأ كيرب نبل ةيحصلا ةلاحلا         ،
  .ةددشم ةينمأ ةباقرل تاطلسلا

ـمولعم  هرشـن ةـيفلخ ىلع    كلذو  " سودكوب مهافلا "يفحصلا ةمكاحم ةداعإ يلاحلا ماعلا دهش دقو          نـع تا   
نجسلاب مكح رودص ىلإ ةمكاحملا تضفأ دقو     . ٢٠٠٨ماع يف تبشن يتلا يمجنملا ضوحلا تاجاجتحا         عبرأ     

مت دقو    ،هقحبتاونس   ويلوي يف هيلع ضبقلا    ءاقلإ  ىفشتسملا مامأ نم     ٢٠١٠   لـجأ نم جالعلا     هيف يقلتي يذلا     
و نمزملا وبرلا ضرم نم يناعي سودكوب       نأ ركذلاب ريدجلا  . مكحلا ذيفنت  ىدأ يذـلا رمألا     ؛نيتئرلا يف نّفع  ت   

يدرـت ىـلع اـجاجتحا     ،ماعطلا نع ابارضإ هضوخ دعب اصوصخو ،ريبك لكشب ةيحصلا هتلاح روهدت يلإ             
  . هحارس قالطإب هتبلاطمو هنجس عاضوأ

نم ليلق ريغ ددعب تاشرحتلاو طوغضلا نم ةفلتخم الاكشأ ةيسنوتلا تاطلسلا تلصاو هسفن ماعلا رادم ىلعو                
،             نيلسارملا مهقئاثوو مهقاروأ ةرداصمو يفحصلا مهلمع ةلقرع وأ تاعاس عضبل فيقوتلا تلمش ،نييفحصلاو  

نيـب نمو ،مهضعبل مهتلا قيفلت تالواحمو مهرفس تازاوج زاجتحا وأ يظفللاو يندبلا ءادتعالل مهضرعت وأ                
ةيفحصـلاو ،ني   يفحصـلل ةينطولا ةباقنلا سيئر    " يروغبلا يجان "ىرخأب وأ ةروصب طوغضلا هذه مهتلاط نم        

يفحصلاو   "يدمح نتاف " ةيكز "و ،ةضراعملا فقوملا ةديرجب يفحصلا    " ينورمحلا دمحم "، و "ريدخ وبأ ميلس  "، 
  .نونطاوم ةفيحص ةلسارمو ناسنإلا قوقح نع ةعفادملا" يوافيضلا

ةداـعإ ضفرـتو ،هطئاسو ركتحت      ةيرئازجلا تاطلسلا تلظ دقلف ،عومسملاو يئرملا مالعإلا ديعص يلع امأ           
ويام يف نمألا تاوق ترصاح دقو        .ةلقتسم ةيمالعإ طئاسو سيسأتب حمست ةروصب عاطقلا اذه ةلكي        ه  ٢٠١٠ 

نـع ةـباقرلا عفرب ةبلاطملل ىنبملا مامأ يملس عمجت ميظنت نود ةلوليحلل ؛نويزفيلتلا ىنبمل ةيدؤملا لخادملا                 
مت ىلع ةرداق ثبلل طئاسو ءاشنإب نييرئازجلل حامسلاو        ،يمومعلا مالعإلا  يسايسـلا عوـنتلا سـكعتو       ،مهليث   

صاخشأ ٤ىلع ضبقلا نمألا تاوق تقلأ دقو       . رئازجلا لخاد يعامتجالاو   ثالث مهنيب  ،  دـق اوناـك نييفحص      ة   
ةكبـش عقاوم دحأ اهقلطأ يتلا ةرهاظتلل ةوعدلا نأ ركذي          . تاتفاللا ضعب نيلماح نويزفيلتلا ىنبم نم اوبرتقا      

  ". يرئازجلا سيئرلا ةمدخ يف ةفيخم ةياعد ةلآ"هنأب ،يرئازجلا نو يزفيلتلا تفصو دق ةيعامتجالا كوب سيفلا
ربمفون علطم يف تاطلسلا هتذختا يذلا رارقلاب برغملا يف يئرملا مالعإلا طئاسو ىلع طوغضلا تجوت دقو                

ةـيموكحلا حيراصـتلا فـقوو ،ىمسم ريغ لجأ ىلإ برغملا نم ةيرطقلا ةريزجلا ةانق ثب قيلعتب                  ٢٠١٠  
دعاوقلاو ةيعوضوملاو ةقدلاو ةهازنلا طورشب ديقتت مل       " ةريزجلا"نأ معزب ؛برغملا يف ةانقلا م       قاطل ةحونمملا 
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هحلاصـمب احيرص اساسم تلكشو برغملا ةروصب ترضأ دق اهمدقت يتلا ةيمالعإلا تاجلاعملا نأو ،ةينهملا    
  .ايلعلا

سيئرـلل نيبرـقم صاخـش    أ كـلم اهعيمج ةصاخلا ويدارلا تاطحمو ةينويزفيلتلا تاونقلا تلظ سنوت يفو  
تـماق  ٢٠١٠رياـني يـفو   . صيخرـتلا طورش لوح يلك ميتعت لظ يف اهصيخارت عنم رمتساو ،يسنوتلا            

ةمصاعلاب ةطرشلا زكارم دحأ يف     ايفسعت  ) ةملك ويدار (لسارم  " يباوزلا يدلوملا "زاجتحاب ةيسنوتلا تاطلسلا    
تاعاس ٨ةدمل   ءارجإ نم هعنم فدهب    ؛      ، ةيفحصلا تالباقملا يدحا ض  امك     يـف فينع   ءادتعا ىلإ اضيأ  رعت    

، ٢٠١٠لير بأ ةق نم هقئاثو نم ددعو هتيوه ة قاطب ىلع وطسلابماق ثيح  ،ينمألا هتالصب فورعم صخش لب
ةلآوةيصخشلا ناكملا نم،ليجست     رف مث  !!    

ماـمأ يـباوزل   الثم دقو هيلع ءادتعالاب يباوزلا اهيف مهتي تاطلسلا يلإ ىوكشب يدتعملا مدقت كلذ بقعأ دقو       
ةمهتب    ٢٠١٠ ويلوي يف ءاضقلا  قـح كاهتنا رارمتسا لظ يف ةمكاحملا تاسلج ترجو          "فذقلاو ءادتعالا "    ،

  .ةمكاحملا نم يباوزلا نع عافدلا ةئيهباحسنا ىلإ ىدأ يذلا رمألا ؛مهتملا دض حضاو زيحتو عافدلا 
ةقداصـم ذـنم ةصاخبو تنرتنإلا ةك       بش ىلع ةباقرلا سرامت رئازجلا تلازامف ،ليدبلا مالعإلا ديعص يلعو         

مالـعإلا تاـيجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل ةصاخلا دعاوقلل مظنملا نوناقلا ىلع يرئازجلا ناملربلا         
وـيدار  (ةلقتسملا ةعاذإلا عقوم بجحب تاطلسلا مايق ىلإ قايسلا اذه يف راشيو            . ٢٠٠٩ويلوي يف لاصتالاو    

  . رئازجلا لخاد نم اهحفصت نكمي يتلا عقاوملا نم ناسنإلا قوقحو ةيسايسلا اياضقلا لوانتب ةمتهملا) ةملك
ةلصـلا ةقيثو داوم ارسيوس نم ثبي يذلا        ) داشر(عقوم يراجلا ماعلا علطم يف بجحلل ضرعت نأ قبس امك           

ةـكرحب ىمسـي ام ءاطشنب ةصاخلا كوب سيفلا عقاوم ضعب تضرعت امك             . ةيمالسإلا ةيسايسلا ةضراعملاب  
لدابت نوفدهتسي نييفحصلا نم ةعومجم ةكرحلا هذه طاشن يف طرخنيو          . ٢٠١٠ ليربأ يف ةنص  رقلل) فازب(
  .تنرتنإلا ةكبش ربع ةعاسلا اياضق لوح رح شاقن ءاسرإو راكفألا

ةـقطنمب ةيبالط ةرهاظت عمق ثادحإل مهلوانت ةيفلخ ىلع نجسلاب اماكحأ نينودملا نم ددع ىقلت برغملا يفو         
بونج مك ٢٠٠دعب ىلع عقت يتلا ) تجيجغت(   ). ريداغأ( 

إلا يـف ةرداصملاو بجحلل ةسرامم ملاعلا يف لودلا رثكأ نم           لازت الو تناك دقف سنوت امأ      ةفصـب تـنرتن     
دـقو  . تـنرتن إلا طاشـن ةبق ارم لجأنم ةمخض تاناكمإ ةيسنوتلا تاطلسلا تفظو ثيح ؛ةيجهنمو ةرمتسم         

ابجإلا فيرعتلا ليعفت   ٢٠٠٩تايادب ذنمو ةطلسلا تداعأ      يـف عورشـلا لبق تنرتنالا يمدختسمل ةيوهلل ير          
طاشن ةبقارم اهلالخ نم نكمي تاينقت تنرتن       إلل ةيسنوتلا ةلاكولا تضرف دقو ،ين     ورتكلإلا ءاضفلا ىلإ لوخدلا   

إلا راوز فرـعتلاو مدختسم لك اهروزي يتلا عقاوملا ةفرعم نم ةلودلا ةزهجأ نكمتت ثيحب ،ةرشابم تنرتن                
  .يروف لكشب هتيوه ىلع
عـقومو   ،)يباـقن حافك  (عقوم بجحب تاطلسلا تماق ،ةبوجحملا ةينورتكلإلا عقاوملا قاطن عاستا راطإ يف            و  

تماق امك     ٢٠١٠ربوتكأ يف هقالطإ نم تاعاس دعب ةيباقنلا تايرحلاو قوقحلل يسنوتلا دصرملا           ةنـصرق  ب   
عقوم بجحو ،٢٠١٠وينوي  يف ) ةيروهمجلا لجأ نم رمتؤملا(عقوم  تماق امك .ةينابسإلا لغشلا ةيلاردفنوك   

ةلودلل ئسي ام"رشن ةمهتب  فيدرلاب ىهقم بحاصفيقوتب  ةطرشلا نمرصانع  إلا ربع اهزومرو     "!!تنرتن 
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  :ىلوألا ةرملل
  ملاعلا لود باوجتسال عضخي ناسنإلا قوقح يف ةدحتملا تايالولا لجس

  
  ضاير ريهس

ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرمبةثحاب   
  

ربمفون نم    سماخلا يف  مـهأ دـحأ فـينج يـف ةدـحتملا مـمألل عباتلا ناسنإلا قوقح سلجم دهش           ٢٠١٠   
، ٢٠٠٦ماـع يـف اهثادحتسا مت يتلا لماشلا يرودلا ضارعتسالا ةيلآ ليعفت نمض ةيرطقلا تاضارعتسالا                

يرو دلا ضارعتسالا حنم ثيح. ءانثتسا نود ةدحتملا ممألا ةمظنمل ةمضنملا نادلبلا تاموكح لك اهل عضختو         
تالجـس ميـيقتو ةعجارمب مايقلل لودلا نم ديدعلل ةصرف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل فلمل هعون نم لوألا                 
                 ، لودـلا دوـفو قفدت ضارعتسالا ةيلمع تدهش دقو ،ةنميهملا ةيملاعلا ىوقلا رثكأ نم ةدحاول ناسنإلا قوقح

  .ضارعتسالا ةسلج ءارجإ يف ةكراشملاو روضحلل ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا كلذكو
وأ (ةـيثالث ةـنجل ناسنإلا قوقح سلجم بختني ،هتاءارجإو لماشلا يرودلا ضارعتسالا ةيلمع دعاوقل ًاقفوو    

يـفو  . يرطقلا ضارعتسالا ءارجإل كلذو ،ءاضعأ لود ثالث نم نيلثمم نم ةنوكم          ) لمعلا قيرف ىرحألاب  
،   ٢١موي   وينوي  ٢٠١٠         ، نوريماكلا نم ًالك ناسنإلا قوقح سلجم راتخا اـكيورتلا حبصتل نابايلاو ،اسنرفو     ، 

  .  ربمفون رهش يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل ضارعتسالا ءارجإب ةينعملا) ةيثالثلا ةنجللا(
نوئشـل ةيكيرمألا ةيجراخلا ةريزو ةدعاسم       –رميرب رتسا نم لك ةيكيرمألا ةدحت     ملا تايالولا دفو سأرت دقو      

ملا –هوك ويجنوه دلوراهو ،ةيلودلا تام    ظنملا  –رنزوـب لكيامو ،ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازول ينوناقلا راشتس        
  .لمعلاو ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلل ةيكيرمألا ةيجراخلا ريزو دعاسم

مقر رارقلا قفرم نم      ١٥ةرقفلل ًاقفوو    عضبب ضارعتسالا ءارجإ ليبق قئاثو ثالث رادصإ مت       ٥/١  ؛ رهـشأ ة ، 
هيف تمدق يذلاو ،سطسغأ رهش يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةموكح هتعفر يذلا ينطولا ريرقتلا ناك اهلوأ 

ةمرصنملا ةعبرألا تاونسلا ىدم ىلع اهدلب يف ناسنإلا قوقح عضول          امييقت ةـجهللا نأ ركذلاب ريدجلا نمو  .  
ةربن سكعت ةجهل تناك ،نيثالثلا هتاحفص يف ةيكيرمألا ةموكحلا نع رداصلا ريرقتلا ىلع ةنميهم تناك يتلا                

قوـقح زـيزعتو راـهدزال ًابصـخ ًالاجم ناحسفي ن           يذللا ينوناقلا راطإلاو ينطولا روتسدلاب زازت     عالا نم 
حورـل ًايح ًالاثم ريرقتلا عفر بقع ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو هتردصأ يذلا نايبلا برضي امبرو               . ناسنإلا

رـخفن امك ،ناسنإلا قوقح  لاجم يف فرشملا اهلجسب رخفت ةدحتملا تايالولا       "نأ هيف ءاج دقف ،هذه زازتعالا       
يف ةيساسألا تايرحلا كلذكو ،ناسنإلا قوقح تاسرامم زيزعت يف اهقتاع ىلع اندالب هتذخأ يذلا رودلاب ًاضيأ  

  ". ملاعلا عاقب ىتش
اـننإف ،اذه عمو    . نايبلا اذه ةقد ىدمل قرطتن نأ زجوملا ريرقتلا اذهل ةدودحملا ةحاسملا يف انعسي نل عبطلاب              

ةـيلمع ءاـنثأ ىرـخألا لودـلا نـم ديدعلا اهمادختسال أجل             يام ًاريثك هذه رخفلاو زازتعال      ا ةغل نأ ظحالن   
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تاـيالولا تالجـس نـم ريثكب أوسأ ناسنإلا قوقح يف تالجس كلتمت لود اهنيب نمو            (اهتالجس ضارعتسا   
عل مهتاداـقتنا يـف ءارـبخلا ضـعب اهب نيعتسي يتلا ةيساسألا ججحلا نم طمنلا اذه دع                 ). ةدحتملا ةـيلم  يو

يف نوكت يتلاو ،تانايبلا نم ةيعونلا اذه لثمب يلدت يتلا لودلا نأ نوري ثيح ؛لماشلا يرودلا ضارعتسالا                 
ناسـنإلا قوقح تاكاهتنا ىلع ةيلودلا ةيعرشلا ةغبص ءافضإ ىلع دعاست ،ةقيقد ريغ تانايب لاوحألا بلغأ                

  . اهضرأ ىلع اهفارتقا متي امبر يتلا
مـمألا ةيـضوفم اهتعمج يتلا تامولعملا نم ةعومجم نع ةرابع تناكف ،اهميدقت مت               يتلا ةيناثلا ةقيثولا امأو     

ةزهجأ فلتخم اهمدقت يتلا تاليلحتلاو ريراقتلا ىلع اهل اهدادعإ يف تدمتعاو ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا              
تءاـج يتلا    تايصوتلا ريرقتلاب درو ام زربأ ناكو     . ةلصلا تاذ ناسنإلا قوقح تالجس لوح ةدحتملا ممألا         

دـض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتا  : اهنمو ،ةيلودلا تاقافتالاو تادهاعملا نم ددع ىلع ةقداصملاب      
ةيداصـتقالا قوقحلاـب صاـخلا يلودـلا دـهعلاو ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح ةيقافتاو                )واديس(ةأرملا    ،

بيذعتلا ةضهانم ةيقافتال ةيرايتخالا تالوكوتوربلا ىلإ ةفاضإلاب ،لفطلا قوقح ةيقافتاو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو  
  .     ةنيهملا وأ ةيناسنإاللا وأ ةيساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا بورض نم هريغو

تاـمولعملا لوح ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا هدادعإب تماق ا                 صخلم ةثلاثلا ةقيثولا مدقتو
تمدق دق ،ةيكيرمأ اهمظعم ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم ١٠٣تناكو . ةيموكحلا ريغ تامظنملا اهتمدق  ىتلا  

يـف ةراثملا اياضقلا مهأ تناكو  . ناسنإلا قوقحب قلعتي اميف ةدحتملا تايالولا فلم ضارعتسا لوح تامولعم       
ىوعدب ناتسناغفأو قارعلا يف برح مئارجل ةيكيرمألا تاوقلا باكترا لوح معازملاب قلعتي ام يه صخلملا               

ةئيس ةعمس تاذ " ءادوس عقاوم"ـل ) CIA(ةيكيرمألا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ةرادإو ،باهرإلا ةهجا       وم
ــب فرـعي اـمو ،بيذـعتلا مادختـساو           "وماناتناوج"ـك لاقتعالا زكارم يف نيزجتحملا بيذعتب قلعتت          ،

"Torture-Lite" مهطاـبترا يف هبتشملا ن     يلقتعملا باوجتسا يف ةمدختسملا   " ةروطملا باوجتسالا بيلاسأ  "، و
ا   (ةيسنجلا وأ قرعلا ىلع ءانب زييمتلا لاكشأو ،تامظنملا نم اهريغو ةدعاقلاب             ، )بلاغ نييويسآلاو برعلا دض

ةدحتملا تايالولا ضفر ا        ). ىثنأ وأ ركذ  (عونلا وأ ،يسنجلا هجوتلا وأ        ضيأ ةيموكحلا ريغ تامظنملا تدقتناو
ناسنإلا قوقحل ةيموق ةئيه ءاشنإب تامظنملا كلت تصوأ امك ،ةيلودلا تايقافتالا ضعب ىلع قيدصتلل رمتسملا 

  .ةدحتملا تايالولا يف
فـينجب ناسـنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا سلجم يف ةدحتملا تايالولل يقوقحلا فلملا ضارعتسا موي دهش دقو                 

صخش ٤٠نم رثكأ نم ةدحتملا تايالولا دفو نوكت دقف ؛اًظوحلم اًطاشن            نم رثكأ تبلاطو   ا  ثدحتلاب ةلود   ٨٠    
ةيموكح ريغ ةمظنم     ٧٠نم رثكأ ترضحو ،ةسلجلا كلت يف        ىلع ديزي ام دقعب تماق       –  ثدح ١٤  زاوم ا  يف  اي   

ىـلع رـيبكلا لاـبقإلا دهش امك        . ناسنإلا قوقحب قلعتي اميف ةدحتملا تايالولا لجس ةشقانمل سلجملا فرغ         
نـم ايهتنا ثيح ،اليوزنفو ابوك نم         ٍّلك نم ةفيرط ةلواحم ةدحتملا تايالولا لجس ضارعتسا يف ةكراشملا          

موـقت نأ وـه عبتملا ءارجإلا نأ نم مغرلا ىلع ،لماك عوبسأب ضارعتسالا موي لبق مهيثدحتمب ةمئاق دادعإ                   
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ضارعتسالا عامتجا لبق روضحلا ةيقبسأ قفو ةمئاقلا رايتخاب ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا              
ضارعتسالا ةيلمع لالخ ثدحتلا ةصرفب ا٥٦يظح ،تقولا قيض ةجيتنو . طقف دحاو مويب  دفو  .  

ةدحتملا ممألا ىلإ ةيصوت    ١٢٨ضارعتسالا يف ةكراشملا لودلا دوفو تمدق ،يلامجإ لكشب          مظعم تزكرتو  .  
تايصوت يهو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا هتمدق اميف اهيلإ ةراشإلا تمت        ،ةكرتشم تاعوضوم لوح تايصوتلا     

،    ةبوقع ءاغلإل    وماـناتناوج لقتعم يف ةلماعملا ءوس لاكشأ نم هريغو بيذعتلا مادختسا نع فقوتلاو ،مادعإلا
دوـنهلاو ةينيتاللاو ةيويسآلاو ةيبرعلاو ةيقيرفإلا لوصألا باحصأ دض زييمتلا ءاهنإو ،قارعلاو ،ناتسناغفأو             

رجاهملا كلذكو،رمحلا ءيدابم "ـل اًقفو ناسنإلا قو قحل ةيموق ةئيه ليكشت ةيصوت ىلإ ةفاضإلاب ،لامعلاو نو 
ابوك ىلع ضورفملا يداصتقالا رظحلا عفرو      "سيراب عيقوتب قلعتت ةيصوت    ٥٠ميدقت مت ،قبس امع ًالضفو      . ،   
  .اهيف اًفرط نوكت نأ ضفرت يتلا ةيلودلا تادهاعملا ىلع ةدحتملا تايالولا قيدصتو

ىـلع ةدـحتملا تايالولا اهبكترت يتلا ناس        نإلا قوقحل ةمظنملا تاكاهتنالا لايح اهقلق نع ناريإ تربع دقو         
بعشـلا هاجت يناسنإلا نوناقلل اًقفو اهتامازتلاب ءافولاب ةدحتملا تايالولا تبلاطو ،يلودلاو ينطولا نيديعصلا              

عـيمج ءاـغلإ متي نأو ،يلودلا نوناقلا عم يكيرمألا ينطولا نوناقلا قفاوتي نأ              برصم تبلاطو   . ينيطسلفلا
وأ ةـيبرعلا وأ ةـيقيرفإلا لوصألا يوذ نم نييكيرمألا دض زييمتلا ىلع يوطنت يتلا               تاسرامملاو نيناوقلا   

،   . ةيقرع وأ ةينيد بابسأ ىلع مئاقلا هابتشالا كلذ يف امب ،نيرجاهملا ىلإ ةفاضإلاب ،ةيمالسإلا     ليئارـسإ اـمأ
ملاـعلا ءاـحنأ ع     ـيمج يف ناسنإلا قوقح ةيامحو مدقت لاجم يف ةدحتملا تايالولل مهملا ماهسإلا ىلع تنثأف              

ةيئاضـقلا ةـيالولا ةـلظم تحت نينطاوملا عيمجل ةاواسملا يف قحلا نامضب تبلاطو ،نأشلا اذهب اهمازتلاو                 
  .ةدحتملا تايالولل

تافالخلاب قلعتت تايصوت ةدحتملا تايالولا عم ةيدولا ريغ تاقالعلا تاذ لودلا تمدق ،قبس ام ىلإ ةفاضإلاب                
اوجاراكين تبلاط امنيب ،اهيلع ضورفملا يداصتقالا رظحلا فقوب ابوك         بلط لثم ،نطنشاو عم تاعزانملاو      

وـينوي  ٢٧خيراـتب ةـيلودلا لدعلا ةمكحم هتردصأ يذلا ريهشلا رارقلاب ةدحتملا تايالولا مزتلت نأ           ١٩٨٦ ،
اياضـق عم لماعتلاب ليزاربلا تبلاط امك ،اهل ةقحتسملا تاضيوعتلا اوجاراكين حنم ةيمتح ىلع صني يذلاو                

  . نيرجاهملل يربجلا لمعلا
نأشـب فواخملا مظعمل ةباجتسالا يف هتاذ تقولا يف ا                  يسامولبدو ا  يعافد ا  هجوت ةدحتملا تايالولا تنبت ،ا  ريخأ
. نويفحصلا وأ ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا وأ ،لودلا اهتراثأ يتلا كلت ءاوس ،ناسنإلا قوقح لاجم يف اهلجس               

" ةأرـملا دـض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافت         ا"ىلع قيدصتل   اب ةدحتم لا تايالولا دهعت نوكي امبرو    
ةدـحتملا تايالولا تدعو يتلا ةليلقلا تاعوضوملا نم وماناتناوج ةدعاق يف لاقتعالا زكارم عيمج قالغإبو               

ىـتح تايـصوتلا ضفر وأ لوبقب  ا              . اهنأشب يقيقح رييغت ثادحإب     يمسر ةبلاطم ةدحتملا تايالولا نوكت نلو
قوقح سلجمل    ١٦ـلا ةسلجلا دعوم    لولح   رـياربف علطمو رياني رخاوأ يف اهداقعنا ررقملا          ناسنإلا   ٢٠١١ .

اذإ وأ ناسـنإلا قوقح عضو يف يقيقح نسحت ىلإ يدؤيس ضارعتسالا اذه ناك ام اذإ فشكيس هدحو تقولا                   
  .ةدحتملا ممألا ةقورأ يف" هئارو نم لئاط ال يذلا ثيدحلا"لاكشأ نم رخآ ًالكش رخآلا وه ودغيس ناك ام 



 )٢٠١٠نوفمبر ( سواسیة 
 

 ٢٣

  ةيقوقحلا تامظنملا 
  ليئارسإ يف ةديدج ةدهطضم ةيلقأ

  
زربأ اهنوكب قدشتت نأ ىلع ا           لـجخت ال يه لب ،طسوألا قرشلا نادلب يف         " ةيطارقميد"مود ليئارسإ صرحت

كلذو  ؛ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا تابستكمب اهونطاوم عتمتي يتلا ةقطنملا يف ةديحولا ةلودلا اهنأ ديدرت نم               
كلذـكو ،ةـلتحملا يضارألا يف نيينيطسلفلا قحب يلودلا نوناقلاو ناسنإلا قوقحل ةلصاوتملا اهتاكاهتنا مغر             

،  )٤٨برع (ىلع تقولا رورمب دتشي يذلا راصحلا   ةـيناث ةجرد نينطاوم ودبي اميف ليئارسإ مهربتعت ثيح  ،
  !ةصوقنملا ةنطاوملا قح نم رثكأب اوعتمتي نأ مهب ردجي ال

نأ ىلإ ةراشإلا نم دبال   فكل  ذ مغرب  كـلذو ،برعلا اهناريج لك نم لضفأ ليئارسإ لخاد ةيطارقميدلا عضو               
ةصاخبو ،تايرحلا لاجم يف عجارتلا ىلع ا          ٢٠١٠ماع نأ الإ    . نيبقارملا نم ريثك بسح     ريطخ ا  رشؤم دهش  

" برعلا"اهناريج تارب   خ داريتساب موقت اهنأكو ليئارسإ تدب ثيح      . عمجتلاو تايعمجلا نيوكتو ميظنتلا ةيرح    
ا                 جرح ةيليئارسإلا ةموكحلل تببس يتلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا طاشن دييقت يف كلذو ،يلهألا لمعلا عمق يف

ىـلع تبأد يتلا ةيليئارسإلا ةيقوقحلا تامظنملا نم ةريبك ةعومجم نأ ادبو            . ليئارسإ جراخو لخاد يف اًغلاب    
تـقو ناح دق ،ةيليئارسإلا تاطلسلا لِبق نم ناسنإلا قوقحل تاكا  هتنال ةفينع تاداقتنا نمضتت ريراقت رادصإ 

دـعت نأ ةـيعمقلا ةموكحلا تاسراممل ةضهانملا ةيقوقحلا تامظنملا ىلع نوكيسو            . عمقلا نم اهتعرج يقلت   
  !ليئارسإ يف ةدهطضملا تايلقألا ةمئاق ىلإ فاضت ةيلقأك ديدجلا اهعضول اهسفن

ويلوي ةياهن يف شتوو ستيار       نمويه ةمظنم هتردصأ يليصفت نايب يف      ةـمتهملا ةـمظنملا تفشـك       ٢٠١٠   ،
تابرـض هـيجوتل ةيليئارسإلا ةموكحلا دادعتسا نع ملاعلا ءاجرأ فلتخم يف ناسنإلا قوقح عاضوأ ةبقارمب                

تاكـسإل ىعسـت يتلا ،راوجلا تاموكح نم ريثكلا فاصم يف            "ليئارسإ لعجت يتلا عمجتلا ةيرحل ةمصاق       
ةـموكحلا نأ ىلع رداوب كانه هنأ ةمظنملا تربتعاو          "ريبعتلا ةيرح يف دارفألا قح ة     يامحل سيلو نيدقتنملا    ،

اهنع ءاطغلا فشكت يتلا ناسنإلا قوقح تالكشم سيلو          -ةيموكحلا ريغ تامظنملا    "نأ ربتع   ت تتاب  يـه   -   
  "!اهتاذ دح يف ةلكشملا

عيرشتلا ىلع تاليدعت نع الضف،نيناوق تاعورشم ةعبرأ يف تسينكلا رظنيو        ، يـلهألا لمعلا مظنت يتلا تا
تاـماهتا بسـن يف مدختسُت دق تامولعم رشنت يتلا تامظنملا قالغإ            ب ةموكحلل تاليهست مدقت نأ اهنأش نم      

،     لعجت دق يلودلا نوناقلل تاكاهتنا    ب شيجلا وأ ،ةيليئارسإلا ةموكحلاب ءاضعأ نادـلب يـف ةـقحالملل ةضرع           
ةمدقملا تاعورشملا دحأ م    . ىرخأ  نملا رجي امك نومعدي وأ نوجور ي نيذلا دارفألاو تامظ     تاعطاقمل ا تالمح   

رخآ عورشم ضرفيو   ليئارسإ دض  ةددشم تابلطتم  ،  ةموكح نم   ليومت ىلع لوصحلل ىعس  ت ةمظنم ةيأ ىلع       
تلفي نل ا    و ،ضرغ يأل ةيبنجأ     ةمظنم وأ  صخش يأ ريخأ اورقتـسا نيذلا   نيئجاللا  ىلإ نوعلا ميدقتل ىعست       

رصم عم ةيبونجلا دودحلا ربع صاصرلاب اينوناق ريغ لكشب ليئارسإ لخاد  يمر لتقلا نم اوتلفأ امدعب  .  
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ةددشم تابوقع قيبطت نم ليئارسإ نكمتتس ؛تسينكلا ىلع ةحرتقملا تاعورشملا ريرمت لاح يف هنأ شهدملا               
لي ئارسإ لخاد ءاوس ،نييليئارسإلا برحلا يمرجم ةبقاعمب نوبلاطي نيذلا ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا قحب             

ىـلع مثـجي يذـلا موطرخلا يف مكحلا ماظن هب ماق امل ةلثامم تاكاهتنا بيبأ لت سرامت امبرو ،اهجراخ وأ     
ةـيئانجلا ةـمكحملا ماـمأ لوثملل بولطمو ةيناسنإلا دض مئارجو برح مئارج باكتراب مهتم سيئر هسافنأ                 

ةـمكحملا عم   " رباختلا"ةمهتب ناس   نإلا قوقح نع نيعفادملا نم ددع لاقتعاب ماق دق نيماع لبق ناكو ،ةيلودلا            
نيطسـلف يف تايعمجلا نوناق نأ يف نمكت ةقرافم رهظتس ا               . ةيلودلا ةيئانجلا   ضيأ تاليدعتلا ريرمت لاح يف

لالتـحالا ةلود يف هليثم     نم رثكأ لكشب ميظنتلا ةيرحل ةيلودلا ريياعملل ةاعارم رثكأ ودغيس         ) ةلتحملا( اـمك  .  
ةيبرعلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا اهاقلت يتلا       اهتاذةاناعمل  لةيليئارسإلا ةيقو   قحلا تامظنملا نم ديدعلا ضرع    يس

جـجحب قالـغإلاو ّلحلا تارارق ةهجاوم يفو ،يبنجألا ليومتلا يقلت يفو ،راهشإلاو ليجستلا ةيلمع لالخ                
  .يلهألا لمعلا ىلع اهترطيس ضرف يف تاموكحلا ةبغر ىوس رمألا ةقيقح يف اهل رربم الو ةيهاو
عـساو ا          رفتو  راصـح ،مّظنـم يعيرشت عمق ءارجإل ةيليئارسإلا ةموكحلا دادعتسا عم نمازتلاب ،تاطلسلا ض

ةطرشـلا حمست نيح يفف ؛ةتفاللا ةيئاقتنالاب مستي راصح وهو          . يملسلا رهاظتلاو عمجتلا ةيرح ىلع قاطنلا     
ةضـهانملا ةيملسلا تاجاجت   حالا عمق لصاوت اهنإف ،مهنومعدي نمو نينطوتسملا نم ةريفغ دادعأل ةيليئارسإلا          

  . نييليئارسإلا ناسنإلا قوقح نع نيعفادملاو ءاطشنلا نم تارشعلا لاقتعاو ناطيتسالل
دنبلا ليدعت روتسدلاو نوناقلا ةنجل تدمتعا        ٢٠١٠ربمفون نم لوألا فصنلا يفو       تايعمجلا نوناق نم   ٣٦    .

،  نـكي اـمهم اهاقلتت ةيبنجأ ةيلام  ةحنم ةيأ نع ةيليصفت تامولعم ميدقتب تايعمجلا ربجي ليدعت وهو      اهردـق  
ريرقتلا يف اهنيمضتل راظتنالا نود ،ةريصق ةرتف لالخ تامولعملا كلت نع يروف فشكب ةبلاطم تايعمجلاو               

  .ةيليئارسإلا لدعلا ةرازول ينورتكلإلا عقوملا لالخ نم كلذو. اهتطشنأل يونسلا
ةنوآلا يف ةيليئارسإلا نيناوقلا تلاط يتلا ةيعيرش       تلا تاليدعتلا نم ةلسلس نمض ءاج ليدعتلا نأ ىري ضعبلا         

سيـلو    ،ةيبرعلا تايعمجلا عمق وه هئارو نم يقيقحلا فدهلا نأو ،باهرإلا ةحفاكم معزب ؛ةريخألا              عـيمج  
نيسـح وـبأ نيسح     ) هاجتا(ةيبرعلا تايعمجلا داحتا ةرادإ سلجم سيئر حيرصت قفو ،ةيليئارسإلا تايعمجلا           

  .تن ةريزجلا عقومل
نيـب اـم    " لـصاوتلا ةرئاد  "هامسأ اميف قارتخا ثادحإل فدهت ةيليئارسإلا ةموكحلا نأ نيسح وبأ ربتع            ا دقو 

 ؛ةـيبرعلا تاـمظنملا هاـقلتت يذـلا ليومتلا عبانم فيفجتو ،يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلاو ةيبرعلا تايعمجلا     
ددع لعفلاب تقلغأ دق ليئارسإ تناكو    . ةينيطسلفلا تايعمجلا ىلع ءاضقلا يلاتلابو     ةيمالـسإلا تايعمجلا نم     ًا   

وـبأ هللا دبع طشانلا ةنادإب       ٢٠١٠ربمتبس يف يليئارسإلا يركسعلا ءاضقلا ماق امك ،ىرسألا ةياعرب ةمتهملا             
ثيح ؛ةيبرغلا ةفضلا يف نيعل ةيرق نم يضارألل ليئارسإ ةرداصم دض           ) ةيملس(تاجاجتحا داق يذلا ةمحر     

رادـجلاب رارـضإلا ىـلع نيرهاظتملا ضيرحتو اهيف ةكراشملاو           ةينوناق ريغ تارهاظم ميظنت   "مهتب نيدأ     
ستـيار نمويهل نايب بسحب    " ةفينع تاجاجتحا يف ةكراشملاو ،ةراجحلاب نييليئارسإلا دونجلا قشرو ،لزاعلا        

ربمتبس ٨يف شتوو   ٢٠١٠ .  
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ةـموكحلا ت   اـكاهتنا فشك يف ةيبرعلا ريغ ةيليئارسإلا تامظنملا نم ددع طاشن لهاجتي حرطلا اذه نأ الإ               
لكشـت تتاب تامظنملا كلت اهردصت يتلا ريراقتلا نأو ،برحلا نوناقلو يلودلا نوناقلل نييليئارسإلا شيجلاو   
ةـيرح قنخو دييقتل هاجتالا ةيليئارسإلا ةموكحلا نم ىعدتسا ام وهو ،لالتحالا شيجو ةموكحلا ةداقل ا                عادص

ةيزييمتلا اهتاسايس معدتيتلا ةطشنألا لك عبطلاب ادع ام ،عيمجلل يلهألا لمعلا     راسـيلل داقتنالا ماهس هجوتو  ،   
لالتحالا لظ يف نيينيطسلفلا عيمجو٤٨برع عاضوأ ةعباتمب ةمتهملا تامظنمللو يليئارسإلا  رهظ ام وهو .  

  . لعفلاب اهضعب ريرمت يف تسينكلا أدب يتلا تاليدعتلاو نيناوقلا تاعورشم يف
راكفألل ةينأتم ةءارق ةيأ نإ ؛ا       يليئارـسإلا ع            ريخأو  رشملا نأ نع فشكت ؛تاليدعتلا هذه صوصن يف ةنماكلا  

يف ةقئافلا مهتعارب ا                " عـمقلا ريدصـت   "مود نوتبثي نيذلا برعلا هناريجل ةينوناقلا تانودملا بوص هجتا امبر
 .  هتاودأو
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  ..سنوت
  يباقنلالمعلا دييقتو عمق 

  انح نافع
ل ةرهاقلا زكرمبةثحاب  ناسنإلا قوقح تاسارد 

  
لكشـب لـمعلاو تاباقنلاو تاداحتالا ليكشت يف نينطاوملا قح هنم ةنماثلا ةداملا يف يسنوتلا روتسدلا لفكي                 

 تاـقوعم نوـهجاوي تاباقنلا ءاضعأو ن      ييسنوتلا لامعلا نإف ،اذه مغرو ،يموكحلا لخدتلا نع ًاديعب لقتسم         
،     تابقعو نوناقلا نم اهل لصأ ال تمتلا نود لوحت     فارـتعالا نم نامرحلا اهنمو ،ميظنتلا ةيرح يف مهقح         ب ع 

هـجوت يـتلا تاـباقنلل ةـموكحلا قارتخاو ،لغشلل يسنوتلا ماعلا داحتالا راطإ جراخ تاداحتالاب ينوناقلا                 
  ، ةمظنم هتدصر ام وهو. ةيبالطلا تاداحتالا ءاضعأ داهطضانع الضف اهيلع اهترطيسو ةموكحلل تاداقتنالا  

ربوتكأ   ٢١ يف رداصلا اهريرقت يف   شتوو ستيار نمويه   ناونع تحت    ٢٠١٠  تاكـسإ  : ةيلالقتـسالا نمث  "، 
سنوت يف ةيبالطلاو ةيلا    ".معلا تاباقنلا

اهنأ نم    ةيسنوتلا ةيلامعلا تاداحتال  ا هب تفرع ام ىلإ ريرقتلا ريشي             يـف ةـم    هم اراودأ ليوط دمأ ذنم تبعل
يسنوتلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلا    ناـك ،نيرشعلا نرقلا نم تاينيسمخلاو تاينيعبرألا يفف         ؛ة   

ةيلامعلا تاباقنلا نم فلاحت ربكأ وهو      –لغشلل يسنوتلا ماعلا داحتالل      رود   –  ،     م  يعاـمتجالا حالصإلا يف مه
ماـق ،تاـينينامثلاو تاينيعبسلا يف ةيداصتقالا ةمزألا طسو ،كلذ دعبو           . سنوتل يسنرفلا لالتحالل يدصتلاو   

  .ةبيقروب بيبح ةموكح دض ةكرحلا دشحل ةريبك دوهجب
ام نييسنوتلا نإف    تامادصلاو نواعتلا نيب ةداع ةموكحلاب لغشلل يسنوتلا ماعلا داحتالا ةقالع         حجرأتت  امنيبو    ،

لا           نإ نوـلوقي داـحتالا ءاضعأ نم ديدعلا نكل       . معلا حلاصم لجأ نم حفاكت ةلقتسم ةهج داحتالا نوري اولاز
ال اـم وـهو ،ةموكحلا عم ؤطاوت ةقالع ينبت وحن ةيضاملا رشعلا تاونسلا رادم ىل                ع تلوحت داحتالا ةدايق   

تقحـس دـقف ،ةيوقلا ةمظنملا هذه ىلع ةرطيسلا ىلع اهصرح عمو ،ةيلالقتسا رثكألا داحتالا ءاضعأ هلضفي                 
تاق ياضـملا ىـلإ ءوجللاب نييباقنلا داهطضا ىلع لمعتو ،ةديدج تاباقنو تاداحتا ليكشت تالواحم ةموكحلا              

تالخدـت هـجاوت ينوناقلا فارتعالاب ةعتمتملا تاداحتالا ىتحو ، بيذعتلا ىتحو لب زاجتحالاو بيهرتلاو                
  . ةرطيسلل تالواحمو ةموكحلا نم ةديازتم

ميلسـت مدع قيرط نع ةيلامعلا تاباقنلا نم ريبك ددعب ينوناقلا فارتعالا نع ةيسنوتلا تاطلسلا تعنتما دقف                 
ثـعبي امدنع ىتح ،تقو يأ يف بلطلا اوملست مهنأ راكنإ كلذ دعب مث ،مهبلط ملستب              الاصيإ بلطلاب نيمدقتملا    

ةـباقنلا نأ كـلذ دعب ةموكحلا نلعت ،لاصيإ رادصإ ضفر دعب لجسملا ديربلا قيرط نع مهبلط                 بنوسسؤملا  
ضـيأ لاـط لـب ةيلامعلا تاباقنلا ىلع رمألا رصتقي           الو ،اهتاطاشن يف لخدتتو ،اهل صخرم ريغ ةديدجلا        ا  

نييفحصلا تاداحتاو ةيبالطلاتاداحتالا  .  
نييفحصـلا ةـباقن مسا لمحت ةباقن سيسأت بلطب نولقتسم نويفحص مدقت   ٢٠٠٤ماع يف  هنأ ريرقتلا   ركذيو    ،

ةروصب لمعت نأ ةباقنلا عطتست مل ،كلذل ةجيتنو ،طق بلطلا قلتت مل اهنأ تعدا ةيلخادلا ةرازو نكل ،نييسنوتلا 
اقياضم تهجاوو  ،ةينوناق سطسغأ   ٢٤يف و   . ةطرشلا نم ت    تعدتـسا    ٢٠٠٥  ةـباقن سيـئر ةطرش     ـلا ، 
نل اهنأ هتغلبأو ،نييفحصلا   . هتباقنل يسيسأتلا رمتؤملا دقعب هل حمست 
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يـف نييفحصـلل ةباقن لوأ نييسنوتلا نييفحصلل ةينطولا ةباقنلا تحبصأ            ٢٠٠٨رياني نم رشع ثلاثلا يفو        ،
ًانوناق اهب فرتع     يام يفهنأ الإ    .ي سنوت دـقتني ًاريرقت نييسنوتلا نييفحصلل ةينطولا ةباقنلا تردصأ     ٢٠٠٩و     ،

ةلمح نشب ةموكحلا تماقف ؛نييفحصلل اهتلماعمو مالعإلا لئاسو ىلع ةموكحلا ةباقر  بتكملا علخل تدأ ةسرش   
  .سيئرلل ٍلاوم بتكمب هلادبتساو ةباقنلل يذيفنتلا

بناج ىلإ ،بتكملا كلذب ةحاطإلا تمت        ٢٠٠٩سطسغأ ىفف    تاـباختناو ةعـسوم ةلمح لالخ نم ،هسيئر        ، 
دده تقولا كلذ يف لاصتالا ريزو نأ ركذ دقف ، ةروزم تناك اهنأ هسيئرو هب حاط                     ملا بتكملا ءاضعأ يعدي
امك ،ةضيرعلا ىلع عيقوتلا ىلإ اهيدل نيلماعلا عفدت مل ام ةيموكحلا تانالعإلا ءاغلإب فحصلا ريرحت ءاسؤر                

،             كحلل نيلاوملا نييفحصلا  نأ     ةـباقنلا يف ءاضعأ اونوكي مل نيذلا نييفحصلا ءامسأ ةضيرعلا ىلإ اوفاضأ ةمو
باصنلا ىلإ لوصولا يف ةضيرعلا تلشف امدنعو ،ديلا طخ يف يئاضق ريبخ قحال تقو يف هدكأ ءاعدا وهو                  
 ضرف يلاتلابو ،ةموكحلل نيلاوم ،بتكملا نم ءاضعأ ةعبرأ لاقتسا ،ةديدج تاباختنا ءارجإ ضرفل بولطملا             

  .مئاقلا بتكملا ىلع ةموكحلل يلاوملا ديدجلا بتكملا اهلالخ زاف ، ةديدج تاباختنا ءارجإ
ةيبالطلا   تاداحتالابقلعتي اميف   و ةبلطلل يسنوتلا ماعلا داحتالا      نأ ىلإ شتوولا ريرقت ريشي      هرودـب هسفن   دجو   

   ، نييسنوتلا ةبلطلا حلاصم يمحي    يذلاداحت  الا وهو  ةموكحلا نارين ىمرم يف يو ،  ضيـفختب مهتاـبلاطم معد      
،          . نكسلا يف قحلاو ميلعتلا حالصإو ميلعتلا موسر       ةباقنلا ماهم يدؤي وهف ،ةيمسالا ةيحانلا نم داحتا هنأ مغرو

ًايعامتجاو   ايسايسًابعال ناك دقف     بازـحأ ةدـع يـف بالـطلا نم ةيوق تاعومجم هلالخ نم طشنيو ،ًامه            م 
ناك يذلا ميظنتلا اذه حبصأف ،ه      ئاضعأ بيذعتو لاقتعاو ،هتاد   ايق دا هطضا ىلإ تأجل ةموكحلا نأ الإ ،ةيسايس      

ريدـجلاو  . ةـيموكحلا ماقتنالا تايلمع ةيشخ ةياغلل ضفخنم ه       ئاضعأ ددعو ًافيعض ،ًالاعفو ًايوق    يضاملا يف   
قايسلا اذه يف   ركذلاب اع نيب هنأ     ماع ةيادبو    ٢٠٠٠ م  ض،  ٢٠٠٩  وحن   رعت ًابلاط ٥٠  درطلل   تاـعماجلا نم       
  . ةلثامم ةيداحتا ةطشنأ ةيفلخ ىلع مكاحملا مهيلع تمكح وأ ،سنوت ءاحنأ ىتش يف ةماعلا

حماسـت مدـع سكعتو ،يندملا عمتجملا        ةيلاعفنم ضوقت بيلاسألا هذه لثم      نأ اهريرقت يف شتوولا دكؤتو        
ي، لودلا نوناقلل ةيساسألا مئاعدلاب لخي هنأ امك ،اهترطيس جراخ ةمظنم وأ ميظنت يأ عم ماع لكشب ةموكحلا                

  . ةيلامعلا تاداحتالا ىلع ةيسنوتلا نيناوقلا اهيفضت يتلا ةيلاربيللا ةفص يفنيو
يغبني هنأ دكؤت شتوولا    نإف عاضوألا هذه لظ ىفو     يلودلا عمتجملا ىلع       يذ ـلا ،يبوروألا داحتالا اميس ال  – 

، حو عمجتلا ةيرح يف نينطاوملا قحل سنوت مارتحا نمضي نأ –هعم تاقالعلا ريوطت سنوت تبلط ريبعتلا ةير
يتلاو "بورج ايديم نطنشاو"لثم ،ةيسنوتلا ةدايقلا عم نواعتت يتلا ةماعلا تاقالعلا تاسسؤم ىلع بجي امك   ،

نأب نييسنوتلا عمق يف ماهسإلا مدع ىخوتت نأ ،يسنوتلا لامعألا عاطق جيورتل ًارخؤم اهب ةموكحلا تناعتسا                
ليبـس لضـفأ نأ سنوتل حضوت نأ اهيلع نإ لب ،يلودلا             ماعلا يأرلا مامأ اهتاكاهتنا نم ةموكحلا دي لسغت         

ناسـنإلا قوـقحل ةـيلودلا ريياـعملا عم قفتت ،ضرألا ىلع ةحضاو تارييغت ءارجإ وه اهتروص نيسحتل                  
  .ةيساسألا

مدـقت نأو ،تاـباقنلا ليكشـت تابلط عيمج ةيلخادلا ةرازو لوبق نامض        بةيسنوتلا ةموكحلا   شتوولا تبلاطو   
عاـنتمالا  ب كلذك اهتبلاطو، ةيسنوتلا نيناوقلا عم قفتي امب تاباقنلا ليكشتب رقت نأو ،مالتس         ا تالاصيإ نيبلاطلل  

ىلع ةيفاك ةلدأ كانه نكت مل ام ،تاقياضملاو ،تاباقنلا تاسايس ىلع ةباقرلل تاباقنلاب ءاضعألا ضيرعت نع                
ةطرشلا فنع لامعأ عيمج    يف قيقحتلا   ةموكحلا ىلع   بجي امك ،دارفألل ةبقارملا رربت ،يمارجإ طاشن دوجو         

 .هيزنو يروف لكشب تاباقنلا ءاضعأ دض
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  ..برغملا
  باهرإلا ىلع برحلا معزب ةلمجلاب تاكاهتنا

  
  نامثع ناهيرش

ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرمبةثحاب   
  

ناونعب اريرقت شتوو ستيار نمويه همظنم تردصأ         ٢٠١٠ربوتكأ يف    تالاـقتعالا  : كنبا نع اثحب كافك   (  
ةبحاصـملا تاـكاهتنالا لـيلحتلاو دصرلاب ريرقتلا لوانت         ). باهرإلا ةحفاكم نوناق راطإ يف ةينوناقلا     ريغ  

ويام   ٢٨يف ةيبرغملا ةكلمملاب ردص يذلا باهرإلا ةحفاكم نوناق ىلإ ةدنتسملا تالاقتعالا تايلمعل              ؛ ٢٠٠٣ 
يف ةيباهرإلا تامجهلا ذيفنت نم طقف ا         ١٢دعب يأ     موي ويام   ١٦  ةرـيتو تدعاصـت نيحلا كلذ       ذنمو. ٢٠٠٣   

باهرإلاب مهتلصب هبتشملا صاخشألا ةهجاوم يف كلذو،ةيبرغملا نمألا تاوق اهبكترت يتلا تاكاهتنالا  .  
ال ثـيح ،ةكلمملاب ناسنإلا قوقح عاضوأ ىلع نوناقلا اذه ليعفتو مادختسا راثآ مييقتو دصرب ينتعي ريرقتلا            

ىـلع هـضرع متـي مل مهضعب نأ مغر ةيبرغملا نوجسل            او تالقتعملا راوسأ فلخ نيضبار هاياحض لازي      
  .اهوبكترا دق مهنأ ةينمألا تاطلسلا معزت يتلا مئارجلاب تاماهتا نآلا ىتح مهيلإ هجوت ملو لب ،ءاضقلا

اددـحم اـطمن عـبتت دارـفألا ءالؤه ةهجاوم يف تاطلسلا اهب موقت يتلا تاكاهتنالا نأ                 نع  ريرقتلا فشك   
زاجتحا متي ثيح ،ا       وأ ةيمـسر ةـيوه ةيأ نوزربي الو ،ا          رركتمو  يندم ا  يز نودتري دارفأ لبق نم مهب هبتشملا

نكاـمأ يف مهب هبتشملا زاجتحاب تاطلسلا موقتو ،لاقتعالا سسأو بابسأ ريسفتب نوثرتكي الو لاقتعا ةركذم                
ىـلع   ءاـق بإلامتـي اـمك     , باوجتسالا لالخ ةلماعملا ءوسو بيذعتلل ن     ولقتعملا اهيف ضرعتي ،ةيرس لاقتعا      

نوناـق لـبق نـم اهب حومسملا اموي          ١٢ـلا ةدم نع ديزت ةليوط تارتفل ةددشملا ةسارحلا نهر نيلقتعملا             
،             . هتاذ باهرإلا ةحفاكم   ةطرشـلل مهميلست متي نيلقتعملا اهل ضرعتي يتلا تاكاهتنالاو ةاناعملا هذه لك دعبو

امم ؛ينوناقلا مهلثمم روضح لبق اًقبسم ةدعمو ةزهاج تافارتعا ىلع عيقوتلا ىلع مهرابجإب اهرودب موقت يتلا 
  . اهتحص يف كوكشملا تافارتعالا كلت ساسأ يلع مهتنادإ ىلإ كلذ دعب يدؤي

ماـعو    ٢٠٠٧يماـع نيب تمت يتلا تالاقتعالا ضعبب قلعتت ليصافت ميدقتب ريرقتلا وعضاو متها                ٢٠١٠ ،
عساو افيرعت نمضتي يذلا باهرإلا ةحفاكم نوناق ىلإ ا          صـّلقيو ،ةيباهرإلا مئارجللو باهرإلل ةياغلل ا       دانتسا
اـم رفاوـت ةلاح يف تابوقعلا يف  ددشي امك            ،باهرإلاب ةقلعتم اهنأ معزي اياضق يف مهب هبتشملا قوقح نم           

  .باهرإلاب نوناقلا هفصي
وأ ني يداـعلا دارـفألا نم ءاوس دارفألا نم ديدعلا نجسو ةنادإ يف مدختسي نوناقلا اذه نأ ىلإ ريرقتلا ريشيو   

 ةلصـلا تاذ مهتـلا نـم اهريغو فنعلا ىلع ضيرحتلاك مهتب كلذو ،نينودملا وأ نييفحصلا وأ نييسايسلا                 
  .باهرإلاب

نوناـقلا اذـه تايضتقمب ءازهتسالا ىلع تاطلسلا بأد نم ريرقتلا هيلإ راشأ ام ؛ا             ءوس عاضوألا مقافي اممو
نوناقلا داومل فسعتملا اهريسفتو    ،ىرخأ نيناوق تايضتقمبو   ابسانم هارتو هديرت ام اهل ققحي امب      اـمب كلذو  ,  

ةـيقافتا ىلع ةموكحلا ةقداصم  نع جتنت يتلاو ،ةيبرغملا ةموكحلا ىلع ةبترتملا ةينوناقلا تامازتلالا فلاخي                
           ، ةـنيهملا وأ ةيناسـنإ الـلاو ةيساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا بورض نم هريغو بيذعتلا ةضهانمل ةدحتملا ممألا
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بيذـعتلا موـهفمب ةـقلعتملاو يئانجلا نوناقلا ىلع          ٢٠٠٦ماع يف ةموكحلا اهترجأ يتلا تال       يدعتلا كلذكو   
  .هرظحو

يدـهملاو حناـج زيزعلا دبع   (لاجر ةعبس لمشت ،نيلقتعملا نم ةنيع عاضوأ دصر جئاتن ريرقتلا زربأ دق و      
يـف مهلاقتعا مت    ) يلوجحل ميحرلا دبعو طشان حالصو ينامثعلا رسايو يرباجلا روناو يلراز سنويو ينايلم           

نآلا ىتح مهنع جارفإلا متي ملو      ٢٠١٠ليربأو سرام    ةكبشل مهليكشت معزب ةيبرغملا تاطلسلا مهتلقتعا دقو       ,  
نم مهعنم نع ًالضف ،اقباس اهركذ مت يتلا تاكاهتنالا نم ديدعلل مهضرعت ىلع ن              ولقتعملا عمجأ دقو  . ةيباهرإ

اهتدـعأ تاـفارتعاو رـضاحم ىلع عيقوتلا ىلع مهرابجإل كلذو            ؛نيينوناقلا مهيلثممب وأ مهيماحمب ءاقتلالا      
  !ةطرشلا

زاجتحالل مهضرعتو ،ىرخأ لئاسوب بيذعتلاب وأ برضلاب يدسجلا ءادتعالل نيلقتعملا ضرعت ريرقتلا دصرو         
نوجسلا يف عبقيو   . ةيرسلا لاقتعالا زكارم رصع ءاهتنا نع برغملا نالعإ نم مغرلا ىلع ةيرس نكامأ يف             

ماعلا ذنم باهرإلا همهتب نينادملا صاخشألا نم تائملا          ةيبرغملا تتبث دق مهنم ةريبك ادادعأ نأ مغر        ٢٠٠٣   ،
  . مهيلإ ةبوسنملا مهتلا نم مهتءارب

اـهيف نيلقتعملا ةمئاق لمشتو     ) جريعلب ةيضق (مساب ةفورعملا ةيضقلا يف ىرخأ هعومجم يلع ضبقلا مت امك           
دـمحمو يلاوـتلا يلعو ةلاكرلا نيمأ دمحمو مصتعم يفطصملا مه           نيب نم ،نيضراعملا نييسايسلا نم ديدعلا     

تـمت نيذلا ريكندلا ةعومجم اهيلع قلطيو ،اهيلع ضبقلا ءاقلإ مت ىرخأ ةعومجم نع ًالضف اذه                . يناورملا
  .٢٠١٠رياني يف مهتنادإ 

دارـفألا نـم ديزملا نجسو لاقتعا لمشيل دتما لب ،تاعومجملا كلت ءاضعأ ىلع  رمألارصتقي ملو    ببسـب     
دـعب تاونـس عبرأ نجسلاب امكح نآلا يضقي يذلا نامثع نب اضر ةلاح يف امك ،تنرتنالا يلع تاقيلعتلا                   

،إلا ىلع اهرشنب ماق يتلا هتاقيلعتو ه      ئارآ ءارج يرسلا هلاقتعا    نوناـق قيبطت رثأ دتما دق نوكي كلذبو         تنرتن  
  . ريبعتلا ةيرح ىلع قييضتلاو قنخ يف همادختسا لمشيل باهرإلا ةبراحم

ةـئيه اهتمدـق يتلا تايصوتلا نم مغرلا ىلع ةلصاوتم تلاز ام اهدروأ يتلا تاكاهتنالا نأ ريرقتلا دكؤيو                  
نم ديدعلا ذيفنت يف ةيبرغملا تاطلسلا لشف عم ةصاخ ،تاكاهتنالا هذه يف قيقحتلا دعب ةحلاصملاو فاصنإلا                

  .   ةئيهلا اهيلإ تعد يتلا تايصوتلاو تاحالصإلا
 ،بيذـعتللو تالاـقتعالل دح عضول ةيبرغملا ةموكحلا ىلإ ةهجوملا تايصوتلا نم ةعومجمب ري             رقتلا متتخاو 

ةـلماعملا ءوسو بيذعتلاو لاقتعالا  تالاح يف ةلقتسمو ةعيرس تاقيقحت ءارجإ اهمهأ لئاسو ةدع ربع كلذو               
 ،تاـكاهتنالا هذه ن   ع نيلوئسملا ةبساحم متت نأب تالاحلا هذه تابثإ لاح يف ىصوأو          , اهنع غالبالا متي يتلا   

ةـقلعتملا يئانجلا نوناقلا يف داوملا قيبطتو        ،ةحيحص ةروصب نيناوقلا قيبطت ىلإ ةموكحلا ريرقتلا اعد امك          
،     م ٢٩٣ةداملا ةصاخبو ،هاركإلاب ةعزتنملا تافارتعالا لوبق مدعب         اـعدو   لدعملا ةيئانجلا ةرطسملا نوناق ن  

تاعيرشـت داـمتعا ىلإ اضيأ ةموكحلا اعدو        , مهتيامحل كلذو نيلقتعملل ةيساسألا قوقحلا ريفوت نامضل اضيأ       
              نـم   لك عنم ىلإ ىعست يتلا تالوكوتوربلاو تايقافتالا ىلإ مامضنالاو يلاحلا باهرإلا نوناق ليدعتل ةديدج  

 . ةيبرغملا ةموكحلا دعب اهيلع عقوت مل يتلاو بيذعتلاو يرسقلا ءافتخالا
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  ةرشع ةسماخلا ةرودلا لالخ
  ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقح سلجم يف ةرهاقلا زكرملفّثكم طاشن 

  
                 ، ةدـحتملا مـمألل عباتلا ناسنإلا قوقح سلجم يف هطاشن فيثكتب ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم ماق

ةـيامحلل هجمانرب ربع ،ةرهاقلا زكرم طرخنا دقو        . سلجملل ةرشع ةسماخلا ةرودلا لامعأ داقعنا لالخ كلذو       
امك . ىرخألا لودلا نم ديدعلاو ةيبرعلا ةقطنملا يف ناسنإلا قوقح عاضوأ مييقت يف ،ناسنإلا قوق             حل ةيلودلا 

              ، ناسنإلا قوقحل ةيبرغلاو ةيبرعلا تاموكحلا تاكاهتنا دقتنت يتلا ةيوفشلاو ةبوتكملا تالخادملا نم ديدعلا مدق
عاقب ةدع يف ناسنإلا قوقح عاضو أل ثحب تالواط تلكش يتلا ةيزاوملا تايلاعفلا نم ددعل هميظنت نع الضف

قوـقح ةـيامح يـف هرود ءادأ يف ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقح سلجم ءادأ مييقتل كلذكو ،ملاعلا نم                    
  . ناسنإلا
  
  :ةيلودلا ةلادعلا نم ليئارسإ ذقنت ةيبرعلا لودلا

ربمتبس   ٢٧يف   راممل يلودلا عمتجملا اهلالخ ثح ةلخادم ةرهاقلا زكرم مدق         ٢٠١٠  يئاضقلا صاصتخالا ةس    
ارهش  ٢٠وحن ءاضقنا نأ زكرملا ىأر ثيح       . ليئارسإو نيطسلف يف تبكترا يتلا برحلا مئارج دض يملاعلا          

ءارـجإ ىـلع ةردـقلا وأ ةبغرلا ءادبإل عازنلا فارطأل ةيفاك ةرتف ربتعت ،بوبصملا صاصرلا ةيلمع ىلع                  
ةيلودلا ريياعملل ًاقفو كلذو ىوعدلا لحم برحلا مئارج يف تاقيقحت         نيهارـبلا نإـف ،كلذ نم مغرلا ىلعو        .  

امك ،ةلادعلل ةيلودلا ريياعملا عم قستت ال ةيئاضقلا ىواعدلاو ةيلحملا تاقيقحتلا كلت نأ ءالجب تزربأ ةيعقاولا                
رارقإ ىلإ ةرهاقلا زكرم اعدو . ةيلاعفلاو ةيدايحلاو ةيفافشلاو ةيلالقتسالا نم ةيساسألا تابلطتملا ىلإ رقتفت اهنأ
تارارق ساسأ ىلع ةيدجلاب مستت تاقيقحت ءارجإ يف ،اهمازتلال ًاقفو لمعلا نع ةلوئسملا فارطألا      عيمجلش  ف  

كلذ ىف امب ،هقتاع ىلع ىلودلا عمتجملا ذخأي نأ هيلع بترتي ام وهو ،ةماعلا ةيعمجلاو ناسنإلا قوقح سلجم              
تو ،اياحضلا قوقح معد ةمهم ،ةلصلا تاذ ةدحتملا ممألا ةزهجأ          عيمج يلودـلا نوناـقلا ةدايس مارتحا زيزع        
ةحاتملا لبسلاعيمجب   .  

متـت نأـب نمألا سلجمو ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا ىلإ ةيصوت تامظنملا نم ددعو ةرهاقلا زكرم هجوو                  
لودـلا ةـبلاطم اذكو ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ىلإ ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألاو ليئارسإ يف عضولا ةلاحإ                

كلذو ،ةمكحملل ماعلا ىعدملا ىلإ ليئارسإو نيطسلف يف عضولا ةلاحإب ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا يف              فارطألا  
ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا نم  ١٤ةداملل ًاقفو    قوـقح نع نيعفادمل كرتشملا نايبلا بلاط دقو  .  

ةـعباتم نامـض   لجأ نم  ناسنإلاقوقح سلجم ل لجاعلا كرحتلا ةرورضب ىرخأ لودو نيطسلف نم ناسنإلا    
  . نوتسدلوجريرقت 

ميـيقتو دـصرب ةـفلكملا ،ةدحتملا ممألاب نيلقتسملا ءاربخلا ةنجل نأ ،نوتسدلوج ريرقتب قلعتي اميف ةقرافملا                 
ةـيلمع ءاـنثأ تبكترا يتلا برحلا مئارج يف ينيطسلفلا بناجلاو ليئارسإ اهب تماق يتلا ةيلخادلا تاقيقحتلا                 
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ةـنجللا تركذ دقو ،ةدحتملا ممألاب ناسنإلا قوقح سلجم ىلإ اهريرقت تمدق دق تن              اك" بوبصملا صاصرلا "
" ةيفافشـلا "ىـلإ رقتفت ليئارسإ اهيرجت يتلا تاقيقحتلا نأ تاشوموت نايتسيرك روسفوربلا اهسيئر ناسل يلع      

لع اوفرشأو اوططخ نم عم قيقحتلا يف تلشف دق ةيليئارسإلا ةموكحلا نأ يلإ راشأو              "ةهازنلا"و . موـجهلا ى  ، 
ةـيلخادلا تاـقيقحتلا ءارجإ يف رخ       آلا وه لشف دق ينيطسلفلا بناجلا ن      أ ىلإ اضيأ ءاربخلا ةنجل تراشأ دقو      

نـمألا سـلجم يـلإ فلملا ةلاحإ نوتسدلوج ريرقت يلإ ادانتساو هعم بجوتي يذلا رمألا وهو                 . هب ةصاخلا 
دـفولا نـع ةـباينلاب      –يمالسإلا رمتؤملا ة    مظنم نإف كلذ مغرب نكل    . ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ىلإ هتلاحإل    

ةـلاحإب ىـصوأ ناسنإلا قوقح سلجم ىلإ رارق عورشم تمدق          -ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا ةيقبو ينيطسلفلا      
ةمكحملا ىلإ ةزغ يف " بوبصملا صاصرلا"ةيلمع لالخ سامح ةكرحو ليئارسإ اهتبكترا يتلا برحلا مئارج 

زكرم هربتعا يذلا رمألا وهو     . مئارجلا هذه يف يدج قيقحت ءارجإب فارطأل      ا هذه مقت مل اذإ ،ةيلودلا ةيئانجلا      
  .نوتسدلوج ريرقتل" يجيردت نفد"ةباثمب ةرهاقلا 

  
  :ةيبرعلا لودلا يف ينيدلا زييمتلا

ربمتبس   ٢٩يف ةرهاقلا زكرم اهمدق ةلخادم يف        هذه ىلإ امدق نيذللا نيريرقتلاب هبيحرت زكرملا ىدبأ         ٢٠١٠   ،
تالاـح نـم هـقلق نع ربعو  ،بصعت نم كلذب لصتي امو ةيرصنعلاب ينعملا صاخلا ررقم                  لا نم ةرودلا  

ةيدوعسـلا ةيبرعلا ةكلمملاو ايناملأو ةدحتملا ةكلمملا يف ةقثوملا فنعلاو ةيهاركلا ىلع ضيرحتلا وأ موجهلا               
. ملاـعلا نـم ةـف     لتخم قطانم يف ًايمانتم ًايدحت لكشي تاب ينيدلا زييمتلا نأ ينعي يذلاو ،رصمو ناتسكابو             

نوناـقلا نـم لـك يف ةلودلا هاعرت مالسإلل          " ًايمسر"ًاريسفت دمتعت يتلا ةيبرعلا ةقطنملا يف صاخ لكشبو         
تانايدلا عيمجعابتأ دض طقف سيل قاطنلا عساوو يجهنم زييمتب عالطضالا لودلا كلت لصاوت مث ،ةسرامملاو   

ىمسرلا ريسفتلا وأ دئاسلا بهذملا فلاخت تاريسفت وأ بهاذم نوقنتعي نيذلا نيملسملا دض اضيأ لب ،ىرخألا         
يـف نايحألا نم ريثك يف قفخت يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم نأ هتظحالم نم هفسأ نع زكرملا ربعو                 . مالسإلل

هـسرامت يذـلاو ىرخألا تانايدلا عابتأو نيملسملا دض ةلودلا هاعرت يذلا قاطنلا عساو زييمتلا عم لماعتلا                 
ةيرصـنعلا ةضهانمب ينعملا صاخلا ررقملا ىلإ ةوعدلا زكرملا هجو قايسلا اذه يفو             . اهيف ءاضعألا لودلا  

صاـخلا ررقملا ىلإ ةمئاد ةوعد هيجوت ىلع ةيبرعلا لودلا عيمج زكرملا عجش امك ،ةيبرعلا ةقطنملا ةرايزل                 
وأ ىرـخألا    تانايدلا عابتأ دض ةلودلا هاعرت يذلا يمسرلا زييمتلل دح عضو ىلعو ،ينيدلا زييمتلاب ينعملا               

  .ةينيدلا ةديقعلل ةلودلا تاريسفتب نومزتلي ال نيذلا نيملسملا دض
   

  :نيرحبلا يف دعاصتت تاكاهتنالا ةلجع
ربمتبس   ٢٠يف   ايروسو نيرحبلا يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نع ةلخادم ةرهاقلا زكرم مدق           ٢٠١٠  ناـكو  .   

ةرودـلا تاـيلاعف يف ةكراشملا ىلإ ناسنإلا قوق         ح نع نيينيرحبلا نيعفادملا نم نينثا اعد دق ةرهاقلا زكرم         
لـيبن وهو    امهدحأ نأ الإ ،نيرحبلاب صاخلا نايبلا امهدحأ ولتي نأ ضرتفي ناكو          . سلجملل ةرشع ةسماخلا    ،

ةـيماقتنا لاعفأ دودرب تاديدهت هيقلت ببسب ةكراشملا عطتسي مل           ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرم سيئر بجر       



 )٢٠١٠نوفمبر ( سواسیة 
 

 ٣٢

ةطـشانل  ا فاـقيإ مت امنيب ،ةدحتملا ممألا تائيه عم هلصاوت ةيفلخ يلع يباهر            إلاب هفصو مت نأ دعب ،ةكيشو     
فينج يلإ اهقيرط يف تناك امنيب راطملا يفيتشاد ىليل ةفورعملا  .  

ةينمألا تاطلسلا تزجتحا هدحو سطسغأ رهش لالخف       . ناسنإلا قوقحل ةلماش ةمزأ نم ًايلاح نيرحبلا يناعيو       
يب نم ،ًايسايس ًانيجس    ٢٥٠وحن   سبـحلا دـيق مهعـضو مـتو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا نم ديدعلا مهن                

ءوـسو بيذـعتلل مهنم نوريثكلا ضرعتو ،مهتالئاعو مهيماحمب لاصتالا نم نامرحلل اوضرعتو ،يدارفنالا              
ةمهبملاو ةضماغلا ةغايصلا     اذ باهرإلا ةحفاكم نوناق مدختست نيرحبلا نأ ركذلاب ريدج        . ةلماعملا نوناـقلا  ( 

ماعل   ٥٨مقر   ىـلع اهتطشنأ ةرصاحم وأ ناسنإلا قوقح تامظنمو ةيسايسلا ةضراعملا عمقل ةليسوك    ) ٢٠٠٦ 
يتلا فواخملا ىلع ةرهاقلا زكرم ىلإ يمسر در لاسرإب تمتها دق نيرحبلا ةموكح نأ تفاللا               . مراص وحن 

ا ددحم ا  يتلا تاكاهتنالا ىلع در نمضتي مل درلا نكل ،نيرحبلا يف ناسنإلا قوقح ةيعضو نأشب زكرملا اهراثأ  
قوـقح نـع نيعفادملا ةمالس نامض يف هبجاوب ناسنإلا قوقح سلجم ةرهاقلا زكرم رّكذو               . زكرملا اهقثو 

اذهب مازتلالا يلع نيرحبلا ثحت نأ ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا عيمج بلاطو ،هعم نيلصاوتملا ناسنإلا             
  . بجاولا
  
  :ايروس يف ةيجهنملا تاكاهتنالا نع ريرقت

ءانجسـب اهتالقتعم ئلتمت يتلا ايروس يف ناسنإلا قوقح عاضوأ ىلإ ةرهاقلا زكرم قرطت               اهتاذةلخادملا  يف    
زـييمتلاو داهطـضالا اوبراـح وأ ،عمجتلاو تايعمجلا نيوكت ةيرح يف مهقح ًايملس اوسرام دارفأبو يأرلا                 

ةـلودلا نمأ مكاحم مامأ ةرئاج تام       كاحم يف ةداع نونطاوملا ءالؤه مكاحيو     . داركألا ناكسلا دض نييجهنملا   
رارمتساب رركتتو  . ةيذيفنتلا ةطلسلا ةرطيسل ةعضاخلا ةيداعلا ةيئاضقلا ةطلسلا ةطساوبو ،ةيركسعلا مكاحملاو         

زاجتحالا قفارم يف ًايرشتسم بيذعتلا لازي ال نيح يف         "يرسقلا ءافتخالا "تالاح نم ىواكشلا     مدـق اـمك     .،   
نـم تاونـس رشع دعب ايروس يف ةيدرتملا ناسنإلا قوقح عاضوأ نع ا     قت ةرودلا تايلاعف لالخ زكرملا      رير

  . دسألا راشب سيئرلا مكح
  
  :اهب بحرم ريغ ءاسنلا قوقح

ربمتبس   ٢٠يف   مامأ ةيوفش ةلخادم ةرهاقلا زكرم م        ٢٠١٠   دق تربع دقو  . ةأرملا دض زييمتلاب ينعملا قيرفلا    ، 
قرشـلا ءاـحنأ ىتـش يـف ،ةأرملا دض يجهنملا زييمتلا ة             يضق ءازإ غلابلا ةرهاقلا زكرم قلق نع ةلخادملا       

يـمحت نيناوق قيبطت يف ةبغرلا مدع لالخ نم وأ ،يزييمتلا عباطلا تاذ نيناوقلا لالخ نم                     ءاوس ،طسوألا
ءاسنلا زجع ىلإ ةلخادملا تقرطتو     .اهقوقحو ةأرملا  نهدالوأ وأ نهجاوزأ ىلإ نهتيسنج لقن نع         تراـشأو  .  

لثم ةيبرع    ًالود نأ ىلإ ةلخادملا    بقاع        يـهو  ،"فرشلا مئارج "ىلع  اهيف  ي رصمو ،ندرألاو ،ايروس مئارـج   
بـقاع          . ففخم مكحب ،ءاسنلا دض لاجرلا اهبكتري يتلا لتقلا         ي ،ةينازلا هتجوز لتقب لجرلا ماق اذإ ،رصم يفف

ب اهيلع مكح           ىلعديزت ال ةدمل نجسلاب       يف ،ينازلا اهجوز ةأرملا تلتق اذإ امأ ،تاونس ثالث ةسمخ ةدمل نجسلا    
جتـن لمع يأ يف طروت اذإ ةبوقعلا نم لجر يأ يمحت نوناقلا صوصن لازت ال ،ندرألا يفو                  . ًاماع رشع 



 )٢٠١٠نوفمبر ( سواسیة 
 

 ٣٣

فـنعلا ىلإ ةلخادملا تقرطت امك       .ةيناز اهنأ ملع اذإ اهتباصإ وأ ،اهحرج وأ ،ءاسنلا هتابيرق نم يأ لتق هنع               
ةرهاقلا زكرم  اعدو. ةيبرعلا لودلا يف يلزنملا    ادم يف    ىـلع اـهتاظفحت عفرت نأ ىلإ   ةيبرعلا لودلا لك هتلخ    

عـم ىـشامتي امب ةيلحملا اهتاعيرشت ل   )واديس(ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتا     دعت نأو  ،
  . اهقوقحو ةأرملا ةيامح لفكت نيناوق قبطت نأو ،ةيقافتالا صوصن
  

  :سلجملل ةرشع ةسماخلا ةرودلاجئاتنل ةرهاقلا زكرم مييقت 
هذه نأ ىلإ ريشت ةرشع ةسماخلا ةرودلا لالخ سلجملا نع ةرداصلا تارارقلا ةلسلس نأ ةرهاقلا زكرم ربتعا            

،    " ريمـض "اهفصوب اهرود ءادأ يف ،ىرخأ اًنايحأ لشفتو ،اًنايحأ حاجنلا اهفلاحي ةسسؤملا             يلودـلا عـمتجملا
  .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا اياحض يماحو
كراـش دقف  . ًاليحتسم نوريثكلا هدقتعي ناك ام ققحي نأ ،يباجيإ روطت يف سلجملا عاطتسا لاثملا ليبس ى        لع
ريبخ نييعتب رارق ةدناسم يف ملاعلا قطانم عيمج نم ةلود نوتسو             ثالث قحلاب ينعم ةدحتملا ممألل ديدج مه      م 

يندـملا عـمتجملا تاـمظنم ىـلع ة       ديازتملا تامجهلاو دويقلا ةبقارمل ،تايعمجلا نيوكتو عمجتلا ةيرح يف        
  .ددصلا اذه يف ريراقت عفرو ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيسايسلا تايعمجلاو

نادوسلا يف ناسنإلا قوقح عاضوأب ينعملا لقتسملا ريبخلا ةيالو ديدمت ا               ضيأ سلجملا عاطتسا امك ادب دقو  .  
ةـعومجملا ءاضعأو نادوسلا نم      يوق طغضل ةباجتسا لقتسملا ريبخلا ةمهم ءاغلإ كشو ىلع هنأكو سلجملا            

رارقلا دمتعاو ،تيوصتلل ةلأسملا ت      . دالبلا يف ناسنإلا قوقح ةلاح روهدت نم مغرلا ىلع ،ةيبرعلا           حرُط دقو
ًايئدـبم ًاـفقوم تذـختا يتلا ،نوباغلاو ايبمازو ادنغوأ اهيف امب ،ةيسيئرلا ةيقيرفألا لودلا نم ليلق ددع ىلع        

لاموصلا يف لقتسملا ريبخلا ةيالو ديدمت ا. ةيالولا ديدجت حلاصل تتوصو    .ضيأ سلجملا ررق امك
يـف ناسنإلا قوقح عضو يف ريطخلاو عيرسلا روهدتلا ىلع سلجملا تمص زكرملا دقتنا ،ىرخأ ةيحان نم                 

نع نيعفادملاو ةيسايسلا ةضراعملا زومر عيمج عاديإ يف ةموكحلا تأدب ثيح   ٢٠١٠سطسغأ ذنم نيرحبلا      ،
يجهنم وحن ىلع نوجسلا    يف ناسنإلا قوقح   ناسـنإلا قوـقح تامزأ ءازإ رمتسملا هتمص نع الضف اذه           .  

  . ملاعلا ربع نادلبلا نم اهريغو ناريإو نميلاو قارعلا ايروس لثم لود يف ةرركتملا
ةـمظنمو ةـيبرعلا ةعومجملاو ةينيطسلفلا ةطلسلا نم لك عايصنا ءازإ لمألا ةبيخ نع زكرملا برعأ امك                 

رـيرقت دأو ىـلإ ًاـيلعف ىدأ يذلا رمألا ،اهريغو ةدحتملا تايالولا نم ةيسايس طوغضل ي                 مالسإلا رمتؤملا 
نيطسـلف يف برح مئارج باكترا نع نيلوئسملا ةبساحمل ترفاوت ةزراب ةصرف ىلع ىضق امب ،نوتسدلوج                

  . اهلالغتسال ةيسايسلا ةدارإلا رفاوتت مل نكل ،ليئارسإو
ةيطرـش ةرقف جردت نأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةدايقب يمالسإلا           رمتؤملا ةمظنم ةلواحم زكرملا دصر امك       

كـلذو ،ةأرـملا دض زييمتلا ىلع ءاضقلاب ةينعم ةلقتسم ةديدج ءاربخ ةنجل أشنُت هبجومب نأشب رارق صن يف        
تاـظحللا يـف ليدـعتلا طابحإ مت هنأ الإ          . ليدعتلا دمتعي مل نإ رارقلا دض تيوصتلاب ًانمض ددهي وحن ىلع          

 .رارقلا ناسنإلا قوقح سلجم دمتعاو ةريخألا
 


