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فنعلا لاكشأ هيف ىّلجتت قايس يف نانبل يف مالسلا ءانب ةيلمع يرجت
ةحّلسملا تاعارصلا نم ليوط خيرات .ةفلتخم تايوتسم ىلع دمألا ةليوطلا
فنعلا عيبطت رارمتسا معدبو ،رامدلاو ةراسخلا تايركذ ييحُي ةحلسملا ريغو
نيب تاعازنلاو تارتوتلا ةفاقث زّزعيو ،ةيفئاطلا تاعامجلا يفو لزنملا يف
 .ةيسايسلا بازحألاوفئاوطلا

ّدض يلكيهلا فنعلا لاكشأ ةمادإ ىلإ يدؤت نانبل يف نيناوقلا ضعب
ةفاقثو ميلعتلا ماظن يف كلذك لامهإلاو فنعلا لاكشأ ىلجتتو .ءاسنلا
اًعويش فنعلا لاكشأ رثكأ نم يدسجلاو يسفنلا ىذألاّ نأ كلذ ،سرادملا

،وكسنويلا( ءاوس ّدح ىلع تايتفلاو نايتفلا ىلع رّثؤيو ،نانبل سرادم يف
مادختسا رّظحت تابوقعلا نوناق نم681 ةداملاّ نأ  نم مغرلا ىلعو .)2102
ناسنالا قوقح ةمظنمـل ثيدح ريرقت قّثو دقف ,ةسردملا يف يندبلا باقعلا

نـع نورـبـخـي ناـنـبـل يف ًالـفـط15 ـل تاداــهش ,”شتوو ستــيار نــموــيـــه“
.)9102 ,شتوو ستيار نمويه( يندبلا باقعلاو ةيظفللا ةءاسإلل مهضّرعت

ةديدج ةبقح ةريخألا ةنوآلا يف نانبل دهشو
عم تلاوتو تأدب ،ةدّقعملا تامدصلا نم
نيرشت/ربوتكأ71 يف ةيبعشلا ةضافتنالا
يداصتقا رايهنا نم اهعبت امو ,9102 لوألا
09 وحنب ةلمعلا ةميق ضافخنا ىلإ ىّدأ

يف توريب أفرم يف راجفناّ مث ,ةئاملا يف
871 ريمدت اهنم ,ةميسج ةيرشبو ةّيدام رارضأب ّببست0202 بآ/ سطسغأ4
.صخش000,003 نم رثكأ  ريجهتو ةسردم

نم ةديدج تايوتسم زورب ىلإ ،1102 ماع دعب نييروسلا نيئجاللا قفدت ىّدأ
ءالؤهو ةفيضملا تاعمتجملا سفانت عم تأدب تاعارص اهتقفار ،عونتلا
.مهيلع تامّجهتو رّمنتو زّيحت رهاظم زوربّ مث ؛ةدودحملا دراوملا ىلع نيئجاللا
يلزنم فنع نع مهلافطأو ءالؤه لهأ طاسوأ نم تاداهش تفشك دقو
لاكشأل اًكاردإو .مهبارتأ عم مهبعل لالخ رهظ لافطألا هنم يناعي نمزم
فيضملا عمتجملل ةيعامتجالا ةئيبلا بناوج فلتخم يف ةددعتملا فنعلا
ةيسردم ةفاقث زيفحت ىلإ ”فنعلا نم ةيلاخ سرادم“ ةردابم فدهت ،نيئجاللو

نم ةيلاخ سرادم“ ةردابم
نم ةفاقثلا ليوحت:”فنعلا
سرادملا لالخ

رثكأ نم يدسجلاو يسفنلا ىذألا
سرادم يفً اعويش فنعلا لاكشأ
نانبل

2102 ،وكسنويلا
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فدهلا نإف ،اذل .اهتجلاعمو فنعلا تاراسمو تارّوصت رييغت اهنأش نم
ءاردم نم ةسردملا يف ةلعافلا تاهجلا نيكمت وه ةردابملا نم لماشلا
لاكشأ ديدحت لالخ نم مالسلا ءانب زيزعت نم ،رومأ ءايلوأو ةذمالتو نيمّلعمو
.مادتسملا يسردملا ميلعتلا ربع اهتجلاعمو ةفلتخملا فنعلا

تكراش ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا مالسلا ءانب عورشم راطإ يف
سرادم“ ةردابم يف ,نانبل ءاحنأ فلتخم نم ةطسوتم ةيموكح ةسردم65
ةردابملا تلصح ،نيحلا كلذ ذنمو .4102 ماع اهقالطإ ذنم ,”فنعلا نم ةيلاخ
ةكلمملا ةلاكوو،WfK يناملألا ةيمنتلا كنب ربع ايناملأ نم ليومت ىلع
ةسردم71 اهيلإ تّمضناً ايلاحو .كيسكملاو جيورنلاو ،ةيلودلا ةيمنتلل ةدحتملا
عم قيثولا نواعتلاب ةردابملا هذه يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب داق .ةيوناث
كارشإب سرادملا ءاردمو نوملعملا ماقو .يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو
قلخل ،جمانربلا اذه يف ةينانبللاو ةيروسلا تاعمتجملا نم يلاهألاو لافطألا
ذاخّتا لجأ نم ،فنعلا نم ةفلتخم لاكشأ ىلع فّرعتلا اهنأش نم ةفاقث
ةحلصملا باحصأ ءارآو جئاتنلا ريرقتلا اذه عمجي .اهتهجاومل ةبسانملا ريبادتلا
نم ةيلاخ سرادم ةردابم ةمهاسم ّةيفيك ىلع ءوضلا طيلستل نيكراشملا
.ةيبرتلا لالخ نم ،يعامتجالا رارقتسالاو مالسلا ءانب زيزعت يف فنعلا

نمو ةروشنملا قئاثولا نم ريرقتلا اذه يف ةدراولا تامولعملا تّدمُتسا
ةدحتملا ممألا جمانرب ّدعأ .ةيسيئرلا ةينعملا تاهجلا عم تيرجأ يتلا تالباقملا
يتلا مالفألاو ريراقتلا نم اًددع يئامنإلا
ّنأ امك .ةيسردملاو ةيبيردتلا ةطشنألا قّثوت
ّةينعملا تاهجلا عم تيرجأ يتلا تالباقملا
،يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو نم ّةيسيئرلا
زـكرـمو ،يئاـمـنإلا ةدـحـتـمـلا مـمألا جماـنرــبو
يلاـهألا نـم ةـنـّيـعو ،ةـلـعاـفــلا ةــنــطاوــمــلا
براجتلا ىلع دهشت ّةلدأ تمّدق ،مهدالوأو
طيطختلا ىرج امك .ةيصخشلا تاظحالملاو
لافقإ ببسب رونلا َري مل كلذّ نأّ الإ ،سرادملا لخاد ةبقارملا تايلمعل
.انوروك ةحئاج لعفب سرادملا
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يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب

ةطسوتم ةيموكح ةسردم65 تكراش
ةردابم يف ،نانبل ءاحنأ فلتخم نم
ذنم ،”فنعلا نم ةيلاخ سرادم“
4102 ماع اهقالطإ



 ةردابملرّوصت عضو
فنعلا نم ةيلاخ سرادم
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ةدحتملا ممألا جمانرب لمع راطإ نم فنعلا نم ةيلاخ ساردم ةردابم تقثبنا
كلذ لالخ .7002 ماع هقالطإّ مت يذلا مالسلا ءانب لاجم يف يئامنإلا
ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو عم يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب فشكتسا ,تقولا
ةيبيردت لمع ةشرو دعب .سرادملا يف مالسلا ءانب زيزعت نكمي فيك ,يلاعلا
حارتقاّ مت ,يوناث ّملعم001 ىلاوحـل يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب اهمظن
ممألا جمانرب اهلالخ نم رّوط  ,مالسلا ميلعتل ةطشنألا نم تاودأ ةعومجم
نم يّنف معدب مالسلا ءانبل تاودأ ةمزر0102 ماعلا يف يئامنإلا ةدحتملا

ةبسانملا تاودألاب ةيوناثلا سرادملا يمّلعم ديوزتل ةلعافلا ةنطاوملا زكرم
تاساردلاب اًضيأ هيلإ راشي يذلاو ،ةنطاوملا ميلعت جمانرب يف اهمادختسال
.)ايفارغجلاو خيراتلاو ةيندملا ةيبرتلا لثم( ةيعامتجالا

ةساردو ديدحت يف لافطألا معدل ةيميلعت ةطشنأ تاودألا ةمزر تمّدق
لماعتلا“ :ةيسيئر رواحم ةثالث نمض ،اهعم لماعتلا فدهب تافالتخالاو تاعازنلا

عم لماعتلا تاودأو تاراهم“ و ”هتاودأو عازنلا موهفم“ ،”تافالتخالا عم
ةينطولا ةيساردلا جهانملا عم تاودألا ةمزر ةنراقم اًضيأ تمت .”تاعازنلا
ةياهن يف عبقت يتلا ”ةدوجوملا تاودألا مزر نم ديدعلا“ ىلإ مضنت ال ىتح
ىلع قيرفلا ءاضعأ علّطا .)ةلعافلا ةنطاوملا زكرم( جاردألا رعق يف فاطملا

بتك نمً الوصف اونياعو ،ةيندملا ةيبرتلاو داصتقالاو عامتجالا ملع جهانم
معدت نأ مالسلا ءانب تاودأ ةمزر ةطشنأل نكمي فيك ةفرعمل ،ةعبارلا ةلحرملا
.اهعيضاومو ةيساردلا جهانملا فادهأ

نيب ةنراقملل  ّةيعجرم ةطيرخ ةمزرلا نّمضتت
ّنإ .ةيسردملا بتكلاو تاودألا ةمزر ةطشنأ
ةينطولا ةيساردلا جهانملا بتك عم ةمءاوملا
موقي يتلا تارايزلا ً،الوأ :نيببسل يرورض رمأ
نم قّقحتلا ىلإ فدهت ساردملا ىلإ يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو قيرف اهب
سرادملا ،ًايناثو ؛ةيسردملا بتكلا يف لسلستلا نوظحالي نيملعملاّ نأ
.يساردلا جهنملا جراخ ةطشنألل )لاملاو تقولا يأ( دراوملا صصخت ال ةيمسرلا

ةيراشتسا ىلوألا :نيتنجل قيرفلا أشنأ ،”مالسلا ءانب تاودأ ةمزر“ ريوطت فدهب
لكشب ىوتحملا ةعجارمب اوماق ةيمسرلا سرادملا يف نيملعم ةعستّ مضت
ةيناثلاو ؛سردلا ططخ ليهستل ىلضفلا لبسلا لوح تاظحالم اومدقو يرود

رّوصت عضو
فنعلا نم ةيلاخ سرادم ةردابمل

”تافالتخالا عم لماعتلا“
”هتاودأو عازنلا موهفم“
”تاعازنلا عم لماعتلا تاودأو تاراهم“

ةيسيئر رواحم ةثالث
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تماق يتلا يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو يف ةنطاوملا ىلع ةيبرتلا ةنجل يه
طيطختلاب قيرفلا أدب ،تاودألا ةمزر دادعإ نم ءاهتنالا دعب .لمعلا ةعجارمب
ةينانبللا تاساردلا زكرم عم دقاعتلا ىرجو .ةسردم21 يف ةيبيرجت ةلحرمل
عمج لالخ نم ّةيبيرجت ميمصت ةسارد مادختساب تاودألا ةمزر ةيلعاف سايقل
.ةبرجتلا دعب ام تانايبو ةيساسألا تانايبلا

دهشي نانبل أدبو .ايروس يف برحلا عالدنا ىلع ناماع ّرم دق ناك ،3102 ماع
نيئجاللا لدعم لعج ام ،أجلم نع ًاثحب ايروس نم نيبراهلل قوبسم ريغ اًقفدت
ّةيضوفملا( ملاعلا ديعص ىلع نآلا ىتح ىلعألا وه نانبل يف دحاولا درفلا ىلإ
ةقثوملا تاداهشلا تفشك .)8102 ،نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا
ةيروسلاو ةينانبللا تاعمتجملا نيب تارتوتلا ديازت نع ةيصخشلا تاياورلاو
هذه ّتلجتو .اًقباس ةرقتسملا ةيروسلا تاعمتجملاو نييروسلا نيئجاللا نيبو
جمانرب تفاضتسا يتلا كلت اميس الو ،ةيمسرلا سرادملا يف اًضيأ تاعازنلا
ةرتفلا لالخ لافطألا اعمتجم لعافت ثيح ،نيئجاللا لافطألل يناثلا ماودلا
تارجاشملا تناك“ ،يحابصلا ماودلا يف ةينيطسلف ةذيملت ركذتتو .ةيلاقتنالا
عقو ،ةّرم تاذ ”.حابصلا ةرتف يف نيينانبللاو نييروسلا لافطألا نيب ةريثك
 .”يدلاو تمتش ةيروس ةاتف نيبو ينيب لاتق

جهن ريوطت يف سرادملا معد ةصرف يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب منتغا
ةيلاخ سرادم“ ةردابم تدلو ،كلذل ةجيتنو .اهتجلاعمو تاعازنلا ديدحتل لماش
ةسردملا جهنل ”مالسلا ءانب تاودأ ةمزر “ ئدابم اهعم تلمحو ،”فنعلا نم
.مالسلا ءانب فدهب اهلمكأب



طيطختلا
دادعإلاو

تابراقملاو
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سرادملا رايتخا
ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو عم قيثولا قيسنتلاب ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ماق
ةكراشملا سرادملا رايتخا ريياعم عضوب ،هيجوتلاو داشرالا ةيريدمو يلاعلا

قطانملا يف ةطسوتم ةيموكح ةسردم65 هيف كراش يذلا ،جمانربلا يف
سلبارطو ,)51( نانبل لبج ,)11( ةيبونجلا توريب ةيحاض ,)51( عاقبلا :ةيلاتلا
:يلي ام سرادملا رايتخا ريياعم تلمشو .)51( ةرواجملا قطانملاو

ةيرمعلا ةئفلا يهو ،)طسوتم( ةثلاثلا ةلحرملل فوفصلا تايوتسم رّفوت
؛يسردملا بّرستلا رطخل نيضّرعملا لافطألل
؛يلاهألاو ةذمالتلاو نيملعملا معدب همازتلا ريدملا رهظأ
وأ يئاسملا ماودلا( نيينانبللا ةذمالتلا فوفص نيب نييروس لافطأ دوجو
؛)حابصلا
؛لامهإلاو فنعلاو رقفلل ةضرعم تناك ةقطنملا وأ عمتجملا

يف ةكراشملل ،يضاملا يف ةمودعم وأ ةدودحم صرف تاذ سرادم
.مالسلا ءانب تاردابم

يف ةطشنألا ميظنت يف ةقباسلا مهتربخ ىلعً ءانب نيملعملا رايتخا مت
يمظنمك ةسردملا يف مهرود ساسأ ىلع اوريتخاف نوفرشملا ّامأ .ةسردملا
.يضاملا يف اًدج ًاطيشن نكي مل مهضعبّ نأ مغر ،ةطشنأ

قيثولا قيسنتلاب ،ةردابملا ةطخل ةضيرعلا طوطخلا يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب عضو
ةطشنألا ليهستب ماق امك ،هيجوتلاو داشرالا ةيريدمو ،يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو عم
ةردابم نإف ،يوبرتلا هيجوتلا ةدحو يف ةيامحلا قيرف نم لثمملً اقفو .سرادملا يف
راطإ عم اًّمات اًقفاوت تقفاوت  اهنأل ةمّيق ةمهاسم تناك فنعلا نم ةيلاخلا ساردملا
يتلا لفطلا ةيامح ةسايسو هيجوتلاو داشرالا ةيريدم يف يفطاعلاو يعامتجالا ملعتلا
دراوم ّبيتك هيجوتلاو داشرالا ةيريدم ترشن .يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو اهتجهتنا
ىأر اذل ،)يفص ىوتسمّ لكل ًاطاشن02( ةيناثلاو ىلوألا نيتلحرملل ًاطاشن021 مضي
نأ نكمي فنعلا نم ةيلاخلا ساردملا ةردابم تاجرخم نأ هيجوتلاو داشرالا ةيريدم لثمم
.ةعبارلاو ةثلاثلا نيتلحرملاب ةصاخلا ةطشنألل دراوم ةمزر ميمصتل مدختسُت

دادعإلاو طيطختلا
تابراقملاو

n

n

n

n

n
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رييغتلا ةيرظن
تاضارتفالا ،فنعلا نم ةيلاخ سرادمب ةصاخلا رييغتلا ةيرظنل ةيلّوألا ةطيرخلا دّدحت
تاراسم زيزعت يف ةردابملا هذه ةيلعاف ةيناكمإ ىلإ ريشت يتلا ةيساسألا
ديدحت بلطتي .)1 لودجلا رظنأ( يمسرلا ميلعتلا لالخ نم مالسلا ءانبل ةديدج
تافيرعتلا نم ًةعومجمو ،]يتاذلا[ يعولل ةرمتسم نيرامت هل يدصتلاو فنعلا
تاهجلا كارشإ لالخ نم دّدحي اًّيطارقميد اًّيسردم اًخانمو ،فنعلاب ةصاخلا
ةسردملا يف ةلعافلا تاهجلا كراشت امدنع .ةسردملا عّونت لّثمت يتلا ةلعافلا

نم ميلعتلا خانم ليوحت يف دعاست اهنإف ،ديب اًدي لمعتو باطخلا اذه يف
قوقح ئدابم معدت ةيطارقميد ةفاقث ىلإ ةّيوطلس هبشلا ةسرامملا ةفاقث
ساردملا يف لماشلا دعبلاّ نإ ،عقاولا يف .ةيعامتجالا ةلادعلاو لفطلا
فنعلا اياحض ةناخ يف ةلعافلا تاهجلا فلتخم عضي فنعلا نم ةيلاخلا
تافيرعتلا ةعومجمّ نإ ،كلذ ىلع ةوالع .نيّيلعفلا وأ نيلمتحملا هيبكترمو
نوسكعي نيملعملا“ تلعج فنعلل ةفلتخملا ريباعتلاو ّةيسيئرلا بابسألاو
مادختسال رربم دوجو مدع“ نع اوفشكو ،”يلكيهلا فنعلا ]اياحض[ مهنأ فيك
ةباجتساك ةيانعلاو حماستلا اوّعجشو ”لافطألا دض فنعلا ]نم عون يأ[
ةنطاوملا زكرم ،بردم( مهيلع ةحضاو فنعلا رهاظم ودبت نيذلا لافطألل
.)ةلعافلا

سرادملا لالخ نم ةفاقثلا ليوحت :فنعلا نم ةيلاخ سرادم ةردابم|

فنعلا نم ةيلاخ سرادم ةردابمو رييغتلا ةيرظن :1 لودجلا

رييغتلا ةيرظن

ءاردمو نيملعملاو لهألاو ةذمالتلا - ةسردملا ىوتسم ىلع ةلعافلا تاهجلا ديوزتّ مت اذإ
ةمادتسم ةيسردم ةفاقث قلخٍ ذئدنع مهنكميف ،اًعم هتجلاعمو فنعلا ديدحتل ،معدلاب - سرادملا
.اًّينيكمتو ًانمآ اًّيميلعت اًخانم زّزعت

تاضارتفالا

ةيفاقث تايفلخ نم ةذمالتلاو ءاردملاو نيملعملاو لهألا لمشي يذلا يسردملا خانملاّ نإ .1
ةمزاللا ةيطارقميدلا ةفاقثلا ّدلويس ،ةعجارملاو ذيفنتلاو طيطختلا تايلمع يف ،ةفلتخم
.اهل يدصتلاو فنعلا لاكشأ ديدحتل

تاسايسلا ريوطت يف نوكراشي نيذلا ةفلتخم ةيفاقث تايفلخ نم لهألاو لافطألاّ نإ .2
.يعامتجالا كسامتلا نورهظي ،فواخملا ةجلاعمل ةيفصاللا ةطشنألاو ةيسردملا

يتلا ةرشابملاو ةيلكيهلا فنعلا لاكشأ فلتخمل ريباعتلاو بابسألا ةجلاعمو ديدحتّ نإ .3
ةنمآ ّةيسردم ةئيب لافطألل رّفوي ،ةسردملا ىوتسم ىلع ةلعافلا تاهجلا اهل ضرعتت
.ةنضاحو
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ىلع فنعلا نم ةيلاخلا ساردملا ةردابمـب ةصاخلا ةيقيبطتلا ةطشنألا دتمت
عضو )4( ,لمعلا قرف ليكشت )3( ,بيردتلا )2( ,ةيعوتلا )1( :لحارم تس
)5( ,ّةيقيبطتلاو )ةنّيللا( ةيرظنلا ةطشنألا ديدحتو يفنعاللا كولسلا ةنودم
،ةيعوتلا ةلحرم لالخ .ّةيقيبطتلا ةطشنألا ذيفنت )6( و ةّيرظنلا ةطشنألا ذيفنت
فنعلا نم ةفلتخم لاكشأ ىلع لهألاو ءاردملاو ةذتاسألاو ةذمالتلا فّرعتي
ّامأ ؛رّمنتلاو زييمتلا ىلع رثكأ ةذمالتلا زّكري .لمعلا شرو ةطشنأ لالخ نم
ةرادإ ىلع نوملعملاو ؛لزنملا يف باقعلاو بيدأتلا ىلع نوزكريف لهألا
تارود يف نومّلعملا كراشي مث .يسردملا فنعلاو فصلا ةرادإو بضغلا
امك .مالسلا ءانب زيزعت يف ميلعتلا رودو فنعلل يرظنلا مهفلا لوحةيبيردت
تارتوتلا ةرادإ يف مهدعاست نأ نكمي يتلا ّةيلمعلا تاودألا يف نوثحبي
ءاشنإب كلذ دعب ةسردمّ لك موقتو .فنعلا نم ّدحلاو ثداوحلا ةجلاعمو
6 مهنم ً:اوضع41 نم فلأتي ،مالسلا ءانبل لمع قيرف وأ ،لمع ةعومجم
,)ةسردملا يف تايسنجلا فلتخم نم ؛نيسنجلا نيب نزاوتلا ظفح عم( ذيمالت
سردم ، )ةسردملا يف تايسنجلا فلتخم نم ؛نيسنجلا نيب نزاوت( يلاهأ4
ةيفلخ نيراتخملا نيمّلعملا ىدل نوكي ام ةداع .)ريدم لثم( نييرادإ نيفظومو
.)ةيندملا ةيبرتلاو عامتجالا ملع لثم( ةيعامتجالا مولعلا يف

ةيعوتلا .1لخدتلا ةطشنأ
بيردتلا .2
لمعلا تاعومجم ءاشنإ .3
ّةيقيبطتلاو )ةّنيللا( ةّيرظنلا ةطشنألا ديدحتو يفنعاللا كولسلا ةنودم .4
ةنّيللا ةطشنألا ذيفنت .5
ّةيقيبطتلا ةطشنألا ذيفنت .6

مهبيردتو مهتيعوت تمت نيذلا سرادملا يف نيلعافلا ددع .1
ةسردملا يف اهدامتعاو اهعضو مت يتلا يفنعاللا كولسلا تانّودم ددع .2
ليهأتلا ةداعإ عيراشم ددع .3
ةرصانملا ةطشنأو ةيكراشتلا ةطشنألا ددع .4

جمانربلا تاجرخم
ةحجانلا

اهل يّدصتلاّ مت يتلاو اهنع غّلبملا فنعلا نم ةعونتم لاكشأ .1
لزنملاو ةسردملا يف فنعلا ثداوح تضفخنا ،تقولا رورم عم .2
ميظنتو يفنعاللا كولسلا ةنّودم ةعجارمل ماظتناب لمعلا قرف عمتجت .3

ةطشنألا
يسردملا بّرستلا رطخل نيضرعملا لافطألا ددع ضفخنا .4

رييغتلا تارشؤم
 )جتاونلا(

ةّيزمر لافطألا ةكراشم .1
ةردابملل عمتجملا ةمواقم .2

تاديدهتلاو قئاوعلا
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ممألا جمانرب نم عازّنلا ةرادإ ريبخب اًّيعوبسأ لمعلا تاعومجم يقتلت ،كلذ دعب
ةّيرّظنلا ةطشنألاو يفنعاللا كولّسلا ةنّودم ريوطتل كلذو ،يئامنإلا ةدحتملا
فلتخم دّدحت يتّلا عازّنلا ةطيرخ مسر ّةيلمعلا نّمضتتو.ةّيقبّطتلاو )ةنيللا(
بابسألاو عسوألا عمتجملاو لزنملاو ةسردملا يف فنعلا نع ريبّعتلا لاكشأ
ةنودم نوعضي ،تاشقانملا نم ديدعلا دعب .لاكشألا هذه ءارو ةنماكلا
نومّظني مهّنأ ىتح .ةيسردم ةسايسك اهينبتّ متي يتّلا يفنعاللا كولسلا

ةلحرم لالخو .اهتايجيتارتساو اهئدابمب لافتحالل ،اهلمكأب ةسردملل ّةيلاعف
.ّةيقبطّتلاو )ةنيللا( ةّيرظّنلا ةطشنألل راكفأب اًضيأ نوجرخي ،هذه طيطختلا
لهألا اهيف كراشي تالمحو تاضايرو عيراشم يه )ةنيللا( ةّيرظّنلا ةطشنألا
ّةيقيبطّتلا ةطشنألا ّامأ .عمتجملا دارفأ نم نورخآ امك ،ةذمالتلاو نوملعملاو
فنعلا ةلأسم جلاعت نأ لمتحملا نم يتلا ةيتحتلا ةينبلا ىلع لمعلا نّمضتتف
وأ بعللا ةقطنم ىلإ لوصولا ةيناكمإ نيسحت لثم ،اهعنم يف دعاست وأ
ةّيرّظنلا ةطشنألا ذيفنت يف يسارّدلا ماعلا ةيقب نوضقي مث .اهديدجت
.ةّيقبّطتلاو )ةنيللا(

سرادملا لالخ نم ةفاقثلا ليوحت :فنعلا نم ةيلاخ سرادم ةردابم|



       فنعلا نم ةيلاخ سرادم ةردابم
 :ذيفنتلا ديق

ىلوألا ةلحرملا
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بيردتلاو ةيعوتلا
نيكراشملا عيجشت ةطشنألا تلواح ،ةيعّوتلل ةصّصخملا لمعلا شرو لالخ
،اياحضلا ،نوجّرفتملا( ةفلتخملا فقاوملا ةشقانمو ،فنعلا لاكشأ ديدحت ىلع
امدنع .ةكرتشم ةيضرأ داجيإ لالخ نم اهنيب قيفوتلا ،ناكمإلا دنعو ،)ةانجلا
هنأ ىلع فنعلا اًعم سرادملا ءاردمو نوملعملاو لهألاو لافطألا رّوصي
ررّضلا ديدحت يف دعاست ةكرتشم ةغل ريوطتب نوأدبي كاذ دنع ،ةيعوتلل نيرمت
نوقّفتي ال مهف .)يوينبلاو رشابملا( فنعلاو لامهإلا لاكشأ نم لكشك
هربتعي دق ام ،فادرألا ىلع برّضلل ةبسّنلاب امك ،فنعلا فيرعت ىلعً امامت
امك .ٍذؤم كولس هّنأ نورخآ ىري اميف ،اًديفم ىّتح وأ ًايفاقث ًالوبقم ضعبلا
ةديدج تايكيمانيد ىلإ لّصّوتلا يف اًضيأ ةمساح ةيعّوتلا تايلمع ربتعت
ىلع ةوالع .ّةيمره ميلّعتلا لاجم يف تاقالعلا اهيف نوكت ةفاقث نع ثيدحلل
ةنّيعم ةجرد ّبلطتي رمأ اهتجلاعمو فنعلا بقاوعو لاكشأ ديدحت نإف ،كلذ
ةذمالتلاو نيملعملا ةيعوت ىلع ىلوألا ةلحرملا هذه تدعاس دقف .حاتفنالا نم
يف دعاست نأ اهنأش نم بيلاسألا نم ةعومجمو ديدج باطخ ىلع لهألاو
.اهتجلاعمو اهعنمو لزنملاو ةسردملا يف فنعلا نم ةفلتخم لاكشأ ديدحت

شرو يف اوكراش نيّذلا لهألاو نيملعملاو ةذمالتلا ددع2 لودجلا نّيبي
ءابآلا حرطي نأ ناك داتعملا رمألاو .تاونس سمخ ىدم ىلع ةّيوعوت لمع
عمتجملا ةداق عم لصاّوتلاّ نكل .ةكراشملا لبق نودّدرتي وأ ماهفتسا تامالع
،نيرخآلا يلاهألا ىتح وأ ّةيلحملا تاطلّسلا وأ نيينيدلا ءاسؤرلا لثم ،ّيلحملا

نم ناك ،ةداقلا ءالؤه ةقفاوم نودب .ةكراشملا ىلع يلاهألا نم ديدعلا ّعجش
.ةظفاحملا ميقللً المتحم اًديدهت فنعلا نم ةيلاخ سرادم ةردابم رابتعا نكمملا

ذيفنت يف ةسردم65 تكراش ،فنعلا نم ةيلاخ سرادم ةردابم نم ىلوألا ةلحرملا لالخ
ضعب يف لحارملا هذه تقلطنا فيك هاندأ فاصوألا حضوتو .ّتسلا لحارملا هذه
ّةيفيك ،اًقحال ضرعت يتّلا ،ةيناثلا ةلحرملا مّدقتّ مث .دلبلا ءاحنأ فلتخم يف سرادملا
.يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو يف هيجّوتلاو داشرإلا ةيريدم لبق نم ةردابملا دامتعا

فنعلا نم ةيلاخ سرادم ةردابم
:ذيفنتلا ديق
ىلوألا ةلحرملا
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ضعب نم مهتمدص نع نيكراشملا ضعب برعأ ،ةيعّوتلا تاسلج لالخ
ةبسّنلاب ّامأ .تمدختسا يتّلا فنعلاب ةطبترملا فاصوألا وأ تاحلطصملا
ةشقانم دنع تارتّوتلا ضعب ترهظف ،يسنجلا طاشّنلاو يعامتجالا عّونلل
دودر اًنايحأ راثأ ام ،ةيسنجلا ةيوهلاو يسنجلا ءادتعالاو غولبلاو ركبملا جاوّزلا

ضرتعا دقو ”؟ًايلثم حبصي نأ ىلع يلفط عّجشت له“ ،لثم لهألا نم لعف
ةيحانلا نم قلعتت يتّلا تاريبّعتلا ضعب ديدحت ىلع نورخآ نوملعمو ءابآ
تاديدّهتلا مادختساو خارّصلا لثم ،يسّفنلاو يظّفللا فنعلاب ةيميهافملا
ىلع نيغلابلا تاكراشم ضعب تِفصُو .فنعلا لاكشأ نم لكشك تاناهإلاو
ممألا جمانرب( ”لجخلاب“ اورعش مهّنأل امإ ،نايحألا ضعب يف ةظّفحتم اهّنأ
.)لهألا( ةذمالتلا لثم نيّلبقتمو نيقداص اونوكي مل امبر وأ )يئامنإلا ةدحتملا
.اهل جّوري يتّلا تاحورطلاو ميهافملا نم مهتيشخ نع مهنم ليلق ددع برعأو
دقو .ةيادبلا يف ددرّتلا نم ءيشب نكلو ،سرادملا ءاردم كراشو امك
ةجيتن ةقباّسلا عيراشملل ءاردملا ةمواقمو ةيبلّسلا ةكراشملا هذه تظحول
ةكراشملا نمً الدب يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو لبق نم سرادملا رايتخا
عمو .)1102 ،كوكم ،ركع ،بيعش( ةيعّوطلا
سرادملا ءاردم دافأ ،تقولا رورم عمو ،كلذ
ةرداـبـمـب مازـتـلالا نـم دـيزـمـب اورــعش مــهــّنأ

ضعب اوظحال ثيح فنعلا نم ةيلاخ سرادم
ةنطاوملا زكرم( ةسردملا ّوج يف تارييّغتلا
.)ةلعافلا

ميهافم طابنتسا ىلع ،ديدحّتلابو ةطشنألا نم ىلوألا ةعومجملا تزّكر
ةسردملا يف نم ةبلاطمب نوّبردملا أدب .ةيمويلا ةايحلا يف ةصاخ ،فنعلا
ضعب فشكب اهدحو ةليفك ةيلمعلا هذه تناكف“ ؛ةّيدرف تانايبتسا ءلمب
،ّةيّمهألا نم هتاذ ردقلابو .)ةلعافلا ةنطاوملا زكرم( ”ةراّضلا تايكيمانيدلا

:فنعلا لاكشأ نم ةعساو ةعومجم ترهظ

2016 - 2014 

1021

356

588

2016

1746

210

417

2016

1567

298

215

2018 - 2017

2191

192

520

2016

1109

243

122

ةيوعوتلا لمعلا شرو يف نيكراشملا لهألاو نيملعملاو ةذمالتلا عمتجم :2 لودجلا

 - عاقبلا
ىلوألاةلحرملا

- عاقبلا
ةيناثلا ةلحرملا

لبج
نانبل

سلبارط
قطانملاو
ةرواجملا

ةيحاض
توريب
ةيبونجلا

تاونسلا
ةذمالتلا
نومّلعملا
لهألا

نيغلابلا تاكراشم ضعب تِفصُو
ضعب يف ةظّفحتم اهّنأ ىلع
”لجخلاب“ اورعش مهّنأل امإ ،نايحألا

يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب



نأ وأ(لزنملا يف فنعلا ةيرايعم ترهظأ تاداهش ةذمالتلاو لهألا مّدق
مهراكفأ ءاطعإ ىلع لهألا داتعا“ .)يعيبط كولس وه لزنملا يف فنعلا
.)ذيملت( ”لزنملا يف عفّصلل انضّرعت نع ثدحتن ّانك امدنع مهدودرو
لاكشأ نم لكش وه برّضلا نأب نّوجاحي لهألا ناك نايبتسالا بسحبو
ةذمالتلا دحأ رّبعو .عرسأ ةقيرّطلا هذهب نومّلعتي مهّنأل ،مهلافطأل ةيامحلا
رعشأ ؛بضغلاب رعشأ ينلعجي“ :ًالئاق لزنملا يف بضغلا ليعافم نع
لهألاّ نأ ىلإ رظان راشأو .”ةليح يديب سيل نكلو ،ام ءيش رسك ديرأ يننأ
دق ،هودهش وأ حّلسم عازن يف اوكراش نيّذلا - نيينانبّللا ريغو نيينانبّللا -
.”كلذ اوظحالي نأ نود نم“ لزنملا يف فنعلا نم اًّوج اوّذغ

.لافطألاو نيدشاّرلا نيبةوقلا تاقالع يف ىّلجتت يتلا فنعلا تاجرد
،لعفلابو .)ذيملت( ”انملاظم ءادبإ اندرأ ىتم نودشاّرلا انتكسي امً امئاد“
مهتبطاخم يف ام ةّيدادبتسا لهألا يدبُي ،نيكراشملا دحأ ةظحالملً اقفوو
ىلع ةردق رثكأ مهّنأ نورعشي اميف ،ةطسوتملا ةلحرملا يف مهدالوأ
تاقالع يف نزاوتلا مادعناّ نإ .ةيوناثلا ةلحرملا يف مهدالوأ عم ريكفتلا
.ّيعيبط رمأ ىلإ هلّوحو ،ةسردملا يف رمنّتلا ىلإ ىّدأ لافطألا نيب ةوقلا

سرادملا لالخ نم ةفاقثلا ليوحت :فنعلا نم ةيلاخ سرادم ةردابم|18
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نم ترّهظت ،نييروّسلا ّدض ةرشابملا ريغو ةرشابملا ةّيزيمتلا ريبّعتلا لاكشأ
برضي اًملعم دهاش هّنأ نيينانبللا نيدلاولا دحأ دافأ دقف .رشابملا فنعلا لالخ
 ؛بعلملا يف تاونس01 رمعب اًّيروسً الفط

تاباطقتسالا نع ةمجانلا تارتوتلا ةسردملا ىلإ مهعم لافطألا بلج
يمويلا ماودلا لمشي .مهعمتجم يف اهنوري يتلا ةيسايسلا وأ ّةينيدلا
ةريغص ةذمالت ةعومجمو بلغألا يف نيينانبل ذيمالت سرادملا يف يداعلا

ةعزانتم تاعومجم طسو نوشيعي .نيطسلفو ايروسك ةرواجملا لودلا نم
.عاقبلاو سلبارط يف يتلا كلتك ،يلئاعلاو يسايسلا نييوتسملا ىلع
تامداصتلا ةراثإ ةفاخم ةيراوحلا ةيوبرتلا بيلاسألا ةذتاسألا بنجتي ،كلذل
يف ىتح .اهترادإ مهنكمي ال ،مهلوق بسحبو ،يتلا ،ةيدسجلاو ةيظفللا
ةذمالتلا نيب تامداصت دوجوب سرادملا ءاردم دافأ ،يئاسملا ماودلا
نولاوملاو ،ندملا لباقم فايرألا :ةعزانتملا تاعمتجملا نم نيئجاللا ،نييروسلا
 .هل نيضراعملا لباقم ماظنلل

لكشك رشابملا فنعلا مادختسا ةسردملا يف كولسلا ةرادإ جهانم تنّمضت
وهو ،ةسردملا يف ّسردم نع تاداهش تناكو.لافطألا بيدأت لاكشأ نم
يف .اًّدجً اعئاشً ارمأ ،تاديدهتلاً اقلطم ةيبان ظافلأب خرصي وأً الفط برضي
.لافطألا ةبقاعمل ّةيبشخلا رطاسملا لمعتست سرادملا ضعب يف ،عقاولا

مهنكل ،ملعتلل ةسردملا ىلإ نوبهذي لافطألا“ نأ نيدلاولا دحأ رعش
نم نوناعي اّمع نوملعملا حصفأ ،ىرخأ ةيحان نم .”فنع ةذتاسأك نورداغي
يذلا ةذمالت كولس ةجلاعم ةلواحم يف دوهج نم هنلوذبي ام ببسب قاهرإ
.ماظنلاب َّالخم هنوربتعي

ليوطلا عارصلا قطانم يف نوشيعي نيذلا نوينانبللا دالوألاو نوغلابلا دافأ
اًرمأ لّكشي ،ًانيكس مأ اًّيران ناكأ ءاوس،حالسلا لمحّ نأب ،عقدملا رقفلاو
فرعت له .عراشلا يف تارفشلا سانلا لمحي“ :ةذمالتلا دحأ لاق .اًّيعيبط
عفد رقفلا نأ ودبيو .”ريبك ينّنكل ،لفط ينّنأ دقتعت تنأ ؟ةرفشلا يه ام
ةلحرم لامكإ نود نم ،شيجلاب قاحتلالل ةسردملا كرت ىلإ دالوألا ضعبب
.)عساتلا فصلا ىتح( يساسألا ميلعتلا

ضعب اوضقف،تاردخملا يطاعت ةيحض نيينانبللا لافطألا ضعب عقو امك
.ةينوناق كراعم نوهجاوي اولاز ام وأ ،نجسلا يف تقولا

n

n

n

n

n
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،”)ةنيللا وأ( ةّيداملا ريغ“ ةطشنأللً اريضحت ينهذلا فصعلا ىلع لمعلا دنع
ىلإ صقرلاو يحرسملا ليثمتلا نم ،نونفلاب لّصتي اًددع ةذمالتلا حرتقا
هذه يف اودجو دقو .مسرلاو ةيقيسوملا تالآلا ىلع فزعلاو رعشلا ةباتك
مدع فقاومو ،اهوشاع يتلا فنعلا براجت نع ريبعتلل ًةصرف ةطشنألا
تاذيملتلا ىدحإ تراشأو .ةيعوتلاو ةرصانملل لاكشأك ،فنعلا هاجت حماستلا
لزنملا يف فنعلا رهاظم لاصيإ يفً الاعف ناك يحرسملا طاشنلا نأ ىلإ
يكاحي يليثمت ناكو ،ةيحرسملا يف ةّسردملا رود تبعل“ :تلاق .ةسردملاو
 :ةكبحلا ةحراش تعباتو ”.ّبحأ نكأ مل يّذلا ةيبرعلا ةغللا ّسردم ءادأ

سرادملا لالخ نم ةفاقثلا ليوحت :فنعلا نم ةيلاخ سرادم ةردابم|

.اهلالخ نمو ،ةسردملا يف فنعلا نع ةددحم ةلثمأ هالعأ تاداهشلا رهظت
تاجايتحالا يوذ لافطألا شمهت تاسايس لالخ نم ،ّيوينبلا فنعلا نع كيهان
قفارملا ىلإ دودحملا لوصولا لاثملا ليبس ىلع( تاقاعإلاو ةصاخلا ةيميلعتلا
ةيوستو )لزنملا يف ّيوضوفلا كولسلا يوذ لافطألا ءاقبإو ،ةيسردملا
.نيملعملا عم ةلداعلا ةيدقاعتلا طورشلا

ًًالماح ةسردملا ىلإ بهذ .ةيسردملا هتامالع ببسب يلزنملا فنعلل لفط ضّرعت
- هلزنم يف ةلثامم لكاشم نم اًضيأ يناعي دق يذلا - ملعملا .اهب رعش يتلا طوغضلا
.اهغضمت يتلا ةكلعلا تعقف ىرخأ ةذيملت اميف .ذيملتلاب خرصو ،اًعيرس هسرد رشاب
تلخدف .ريدملا لباقتل مألا تءاج مث .ةرطسملاب ذيملتلا تبرضو عيمجلا مامأ اهتبّنأ
يتسردم“ :ًالئاق ريدملا توص العف ”؟ينع ثدحتي نم ؟رمألا ام“ :مألاب تخرصو
”!فنعلل اًناكم تسيل



ةسردملا نيناوقو تابجاولاب مازتلإلا
اهيلع عالطإلا دعب
ناكملا ىلع ةظفاحملاو مارتحإ
تازيهجتلا ىلعو كرتشملا ماعلا
ةيسردملا
ةفاك مارتحاو فنعلا ةسرامم مدع
يسردملا عمتجملا ءاضعأ
ةفاك يف ةلاعفلا ةكراشملا
ةسردملا تاطاشن

ةمظنألاو نيناوقلاب مازتلالا
ةيسردملا
ينهملا مازتلإلا
مادختسإ مدعو بلاطلا ةناهإ مدع
هلاكشأ ةفاكب فنعلا
بالطلا نيب زييمتلا مدع
لب فينعلا باقعلا لامعتسإ مدع
ةيوبرتلا لئادبلا
رواشتلاو لهألا عم يرودلا لصاوتلا

 ةرادإلا عم

تابجاو
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

21

 تانودمو مالسلا ءانب لمع قرف
يفنعاللا كولسلا
ّلك يف مالسلا ءانبل لمع قيرف فيلكتب بيردتلاو ةيعوتلا تاسلج تمتتخا

ةينانبل تاعمتجم نم ،رومأ ءايلوأو ةذمالت نم لمعلا قرف فلأتت .ةسردم
.يداعلا يمويلا ماودلا يف ةذمالتلا عونت نولثمي ،ةينيطسلفو ةيروسو
يفو .يفنعاللا كولسلا ةنودم عضو لمع قيرفّ لكل ىلوألا ةمهملا تناك
.ةنّودملا هذه ةغايص يف ةسردملا سفن ملع ريبخ دعاس ،سرادملا ضعب
.اهعضوّ مت يتلا كولسلا دعاوق ىلع ةلثمألا ضعب يلي اميفو

يسردملا عمتجملا تابجاوو قوقح ةعرش

ذيمالتلا

ةذتاسالا
ةرادإلاو

مهاسي ّديج ميلعت ىلع لوصحلا
لماشلاو لماكتملا ومنلا يف
 ذيملتلل
ةحيرمو ةمئالم ةئيب ىلع لوصحلا
 ّملعتلل
ةفاك نم مارتحالا ىلع لوصحلا
 يسردملا عمتجملا ءاضعأ
نم عون يأ نود نم ةلماعملا
 زييمتلا
فنعلل وأ ةناهالل ضرعتلا مدع
ناك عون يأ نم
يف ةيوبرت ةبوقع ىلغ لوصحلا
بكترملا أطخلا ةفرعم( أطخلا لاح
)باقعلا لبق

ةفاك نم مارتحالا ىلع لوصحلا
 يسردملا عمتجملا ءاضعأ
ةمئالم ةيسردم ةئيب يف ميلعتلا

يتلا تامزلتسملا عيمج نيمأت عم
 ةيميلعتلا ةيلمعلا مدخت
.ةيشيعملاو ةينهملا هقوقح مارتحإ

قوقح

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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عمتجملاو ةرادإلا( مارتحإ
)يسردملا
مهدالوأ فينعت مدع
مهئانبأ ميلعت ةيلمع ةعباتم
لوبق ىلع مهدالوأ هيجوتو ةيبرت
بصعتلاوزييمتلا مدعو رخآلا

تابجاو
n

n

n

n

لهألا

ةعباتملا تايلآ

ّديج لكشب مهئانبأ ميلعت
ةسردملا يف ةنسحلا مهتلماعمو
فنعلا نعً اديعب
ةسردملا عاضوأ ىلع عالطإلا

يسردملا عمتجملا ءاضعأ ةفاك ىلع اهعيزوتو ةعرشلا عبط
ةعرشلا قيبطت نسح يف يسردملا عمتجملا ءاضعأ عيمج مازتلإ
 ةعرشلا نومضم لوح ةيوعوت تاطاشن
يلخادلا ماظنلا يف اهيلع صوصنملا تاءارجالا قيبطت،ةفلاخملا لاح يف
:يلي ام ىلإ ةفاضإلاب ةسردملل
)ةيئازج دونب( دونبلل ةذمالتلا قرخ لاح يف يوبرت باقع ىلع قافتإلا•
ءارجإ( ةذتاسألا لبق نم فنعلا مادختسإ لاح يف ةرادإلا لبق نم هيبنتلا•
)فلاخملا ذاتسالا قحب ّيرادإ
ةعباتمل يسردملا عمتجملا ءاضعأ ةفاكو ةرادإلا نيب ةيرود  ةيراوح تاءاقل
ةعرشلا قيبطت

قوقح

n

n

n

n

n

n

n
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,نايبصلل ةيمسرلا ىلوالا ةلحز ةطسوتم
aakeB lA

ةعرشلا دونب

قيبطت تايلآ
ةعرشلا

دونب ةفلاخم
ةعرشلا

نع عانتمالاو فئاوطلاو نايدألا نيب زييمتلا مدعو ينيدلا عونتلا مارتحإ
يفئاطلا زييمتلاب ةطبترملا تايكولسلا
يدسجلا فنعلا لامعتسا مدعو ضعبلا  مهضعبل ةذمالتلا مارتحإ
تاعازنلا لح يف يمالكلاو
ةسردملل يلخادلا ماظنلا مارتحإ
ةسردملا تايوتحمو ثاثأ ىلع ةظفاحملا
اهل ةصصخملا نكامألا يف تايافنلا يمرو ةسردملا ةفاظن ىلع ظافحلا
تامامحلا ةفاظن ىلع ظافحلاو
يف اهعم بواجتلاو ةسردملا ةرادإ عم لاّعفلا لصاوتلاب لهألا مزتلي

نم ةددحملا تاءاقللاو ديعاوملاب نومزتليو ،ةيسردملا مهدالوأ نوؤش
ةرادإلا وأ/و ةذتاسألا لبق
لاّمعلاو ةرادإلاو ةذتاسألاو ةذمالتلا نيب لدابتملا مارتحالاب مازتلالا
هاجت يونعملا وأ يظفللا وأ يدسجلا فنعلا مادختسا مدعب ةذتاسألا مزتلي
ةذمالتلا

ميمعتلاو نالعإلا
ةذتاسألا ةفرغو تارمملا -فوفصلا يف اهقيلعتو ةعرشلا ةعابط•
بلطو ةيساردلا ةنسلا لوأ يف ةدنجألا يف اهعضوو ةعرشلا ةعابط•

لهألاو ذيملتلا لبق نم اهئاضمإ
اهئاضمإ مث ةذمالتلا عم فوفصلا يف اهقيبطت تايلآو ةعرشلا شاقن•

رظانلاو ريدملاو ةذتاسألاو ةذمالتلا لبق نم
فارشإلاو ذيفنتلا ةعباتم
:نم ةفلؤم ةعرشلا ذيفنت ةعباتمب ةصاخ ةنجل لكشُت
ريدملا•
ةذتاسألا نم نيبدتنم نيذاتسأ•
ةذمالتلا اولثميل ةفاك فوفصلا ءافرع نم نيبختنم فص ةفيرعو فيرع•

عالطالا متيو ةنجللاب صاخ قودنص يفً ايباتك تافلاخملا نع غيلبتلا متي
ًايموي هيلع
بسحبو ةيلاتلا تاءارجإلا ذختت اهتوبث لاح يفو ةفلاخملا نم ققحتلا دعب
:ةفلاخملا ىوتسم
أطخلا حالصإ وأ راذتعإ :)تايافن يمرً الثم( ةطيسب ةفلاخم
ًالثم( ةريبك ةفلاخمو )شيفدت ،ءيذب مالك ،ةناهإً الثم(ةطسوتم ةفلاخم

اهب موقي ةفلاخم لكل ةريل0051 ةمارغ ضرفت :)يدسج فنع وأ برض

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

فنعلا نم ةيلاخ ةسردم وحن كولسلا ةعرش :4 لودجلا
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دونب ةفلاخم
ةعرشلا

وفظوم وأ ةذتاسألا اهب موقي ةفلاخم لكل ةريل000.01 ةمارغو ةذمالتلا
ةرادإلا
قودنصلا نوكيو ريدملا بتكم يف صاخ قودنص يف لاومألا عضوت
ةمدخ يف فرصي نأ ىلع لاملا مادختسا ةهجو ررقت يتلا ةنجللا ةرادإب
اهيف مالسلا ءانب زيزعتو ةسردملا يف ةماعلا ةحلصملا

أجلت اهدنع ،ةرادإلا ىلع بترتت ةينوناق ةيلوؤسم اهيف ىربك تافلاخم لاح يف :ةّماه ةظحالم
يفاضإ ءارجإك ةنجللا موقت.ةسردملل يمسرلا يلخادلا ماظنلا هيلع صني ام قيبطت ىلإ ةرادإلا

ةسردملا يف فارطألا نم فرط لكل عيزوتو يمسرلا يلخادلا ماظنلا ةعابطب ةعرشلل لمكم
ً.الماك هيلع عالطإلل بغري نم لوانتم يف هنم ةلماك ةخسن عضوت نأ ىلع ،هينعي يذلا قشلا

n

،ةمظنألاو نيناوقلاب مازتلالا
ًاديدحتو
ةاعارم ،مارتحالا ،ريضحتلا ،تقولا
ةيدرفلا تاقورفلا
تاعاسو يسردملا جمانرلاب مازتلالا
لصاوتلا ،ةبوانملاو طايتحالا
،نواعتلا ،لهألا عم يرودلا
ءالمزلاو ةرادإلا عم رواشتلاو
ةحضاو مييقت ريياعم عضو
ذيمالتلل ةيكولسو ةيوبرت ةعباتم
فصلل )تابجاوو قوقح( نوناق عضو

يسردملا عمتجملا ءاضعأ مارتحا
سردلا حرشل هابتنالا
بعلملا ةفاظن ىلع ةظفاحملا
)ةيسردملا تآشنملا يقابو(
ةيسردملا تابجاولاب مايقلا
تقولاب مازتلالا
اهماظنو ةسردملا نوناق مارتحا

تابجاو
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

نوملعملا
ةرادإلاو

ذيمالتلا

ماظنلا ىلع نيلماعلا عيمج عالطا
ةسردملل يلخادلا
عيمج ىلع نيملعملا عالطا
ةرازولا نم ةدراولا تاركذملا
يتلا تامزلتسملا عيمج نيمأت
فص( ةيميلعتلا ةيلمعلا مدخت
،ةدعاسم حاضيإ لئاسو ،ديج
تاميدقت ،ديج بتار ،ةئفدت
)ةلماك ةيحصو ةيعامتجا
ةأفاكملاو دهجلا ريدقت
ريدملا يأرب ةيوبرتلا ةقطنملا ذخأ

حضاو حرش ىلع لصحأ نأ
سوردلل
ءاضعأ لك نم مارتحالا ىقلتأ نأ
ةسردملا
ةيحصلا ةيانعلا ىلع لوصحلا
يسردملا ماودلا ءانثأ ةبسانملا
)نولطنب( ةنولم سبالم ءادترا

ةسردملل يلخادلا ماظنلا يف اهيلع صوصنملا تاءارجالا:ةيئازج دونب

قوقح

n

n

n

n

n

n

n

aakeB lA ,ةطلتخملا ةيمسرلا زوللا دماك ةطسوتم:5 لودجلا

يسردملا عمتجملا تابجاوو قوقح ةعرش
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مهتناها وأ و قافرلا خيبوت مدع
مهفورظ ةاعارمو مهبرض وأ/و
ةسردملا ضارغأ ريسكت مدع
تاضورلا لافطأل هابتنالا
ضكرلا ءانثأ ةيئادتبالا فوفصلاو
بعلملا يف

تابجاو
n

n

n

عون يأ نم فنعلل ضرعتلا مدعذيمالتلا
ناك يأ نمو ناك
ةفيظن تامامح ىلع لوصحلا
ةطشنألا لك نم ةداقتسالا
ةيسردملا

ناك يأ نم زييمت نود نم يتلماعم
وأ/و نيملعملا وأ و قافرلا نم(
)نيلماعلا
يف يفاكلا تقولا ىلع لوصحلا
تاناحتمالا
تاحارتسالا ءانثأ ماعطلا لوانت
ةيسردملا
فصلا يف ةئفدتلا ىلع لوصحلا
يف رطملاو ءاوهلا نم ةيامحلا
ءاتشلا
ةناهالل ضرعتأ ال نأ

نم ةيصخشلا يتيرح ةسرامم
ةذتاسالا لخدت نود
 ديج ميلعت ىلع لوصحلا
ةمدخلاو برشلل هايم ىلع لوصحلا

:ةيئازج دونب
 )ةرشابم ذاتسالا بتار نمو ذيملتلا ةيجرخ نم عطتقت ،اًقحال اهديدحت متي( ةيلام ةمارغ
درط مث ،لهألل ءاعدتسا مث ،راذنا مث ،يوفش هيبنت

فلاخملا ذاتسالا قحب اًيرادإ ريدملا لخدت بلط
لهألا لخدت بلط
ةسردملل يلخادلا ماظنلا يف اهيلع صوصنملا تاءارجالا

قوقح

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

اهماظنو ةسردملا نوناق مارتحا
نم بلطت ام يف ةرادإلا ةدعاسم
لهألا

n

n

يف ذيمالتلل ةنسحلا ةلماعملالهألا
ةسردملا
يأل يدسجلا فنعلا لامعتسا مدع

ناك ببس
مهداشراو ذيمالتلا ةيعوت
ّلح يف لهألل رود ةرادإلا ءاطعإ
ةيسردملا تاعازنلا

n

n

n

n

n

n

n

n

n

رهش لصف مث رمألا يلو بلط مث يهفش هيبنت:ةيئازج دونب
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راهظإو اهرشنل تالافتحا تمّظن ،ةنّودملا ةغايص نم لمعلا قيرف ءاهتنا روف
ةنّودم هاندأ )أ1( دنتسملا حضويو .)ًالثم اهعيقوت لالخ نم( اهب مازتلالا

ةذتاسألاو مهرمأ ءايلوأو ةذمالتلا عيمجل يسردم قصلم ةباثمب تحبصأ كولس
ةءارقلا ةلهس ةيئرم ةروص ةرادإلا ترشن ،ىرخأ ةسردم يف .هيلع عيقوتلل
دنع اهيلع عيقوتلاو اهتءارقل لهألل ليجستلا ةرامتساب اهتقحلأو ةنّودملل
ماقف ،ةثلاث ةسردم يف ّامأ .)2 دنتسملا رظنأ( ةسردملا يف مهدالوأ ليجست
.ةّيرانلا باعلألا اوقلطأو ىولح بلاق ىلع ةنّودملا نم ةخسن ةعابطب قيرفلا

سرادملا لالخ نم ةفاقثلا ليوحت :فنعلا نم ةيلاخ سرادم ةردابم|

nonabeL htroN ,ilopirT ,ةطلتخملا ةيمسرلا رونلا

ةذمالتلا

ةذتاسألا

ةرادإلا

لهألا

لهألاو ةذتاسألا مارتحا
مهضعب عم لماعتلا يف ءيذبلا مالكلا لامعتسا وأ برضلا مدع
قافرلا ءاذيإ مدع
 فصلا يف هابتنالا
ةيسردملا تابجاولاب مازتلالا
ةسردملا يف تازيهجتلا بيرختو ريسكت مدع
ةفاظنلا ىلع ظافحلا

 ةذمالتلا عم )برضلا( يدسجلا فنعلا لامعتسا مدع
)ةنيهم تارابعو ظافلأ لامعتسا( مهتناهإو ةذمالتلا ريقحت مدع
مهيلع خارصلا مدعو ةذمالتلا رعاشم مارتحا
يوبرت لكشب ةذمالتلا هيجوت

 ةسردملا يف اهعنمو راغصلاو رابكلا لبق نم ةفينعلا تايكولسلا ذبن
ًاتانبوً انايبصةذمالتلا عيمجل مئالمو مظنم لكشب ةيضايرلا تاطاشنلا نيمأت
 لداع لكشب ةذتاسألا ةلماعم

ديدهتلا ىلإ ءوجللا مدعو ةرادإلا مارتحا
ةرادإلا عم نواعتلاو ةيسردملا مهدالوأ نؤؤش ةعباتم
مهدالوأ ةفاظنب ءانتعالا
مهدالوأ برض مدع

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

فنعلا نم ةيلاخ ةسردم وحن كولس ةنودم :6 لودجلا
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ةءارقلا لهس ةنّودملل يئرم روشنم:2 دنتسملا

اهعّقويل ةسردملا يف قصلم ةروصب ترشُن يفنعاللا كولسلا ةنّودم :1 دنتسملا
اهنأب اًفارتعا لفح لالخ اهيلع عيقوتلاب لهألاو نومّلعملاو ذيمالتلا ماق دقو عيمجلا

ةسردملا ةسايس
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مالسلا ءانبل ةطشنأ
ةحاسملا نيسحت ىلع تدعاس ةطشنأ ةسردمّ لك يف لمعلا قيرف ّمظن
مهسفنأ نع ريبعتلاب مهرمأ ءايلوأو ةذمالتلل تحمسو ،ةسردملل ةيداملا
ىدـحإ يف .ةضاـيرـلاو ىـقـيسوـمـلاو مسرـلا لالـخ نـم بعـلــلاو ةــكراشمــلاو
عئاشلا راعشلا اورشنو ،ريغص مدق ةرك بعلم ءاشنإب قيرفلا ماق ،سرادملا
ةيبشخلا ةرطسملا عضوب نكلو ،بعالملا ناردج ىلع نيخدتلا عونمم ةمالع
رطاسملا عمج ىلإ سرادملا ىدحإ تبهذو .)4 دنتسملا رظنأ( ةراجيسلا ناكم
.)5 دنتسملا رظنأ( فنعاللاب طورشملا ريغ اهمازتلا تابثإل اهقرحو ةيبشخلا

سرادملا لالخ نم ةفاقثلا ليوحت :فنعلا نم ةيلاخ سرادم ةردابم|

 ةسردملا ةسايسك يفنعاللا كولسلا ةنّودمب لافتحالا :3 دنتسملا

رطاسملا مادختسا كلذ يف امب ،ةسردملا يف فنعلا ّدض ّةينف لئاسر :4 دنتسملا
ّيندبلا باقعلل ةيبشخلا
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اومسرو ،ّةينف ضراعم نويروسو نّوينانبل ذيمالت ّمظن ،ىرخأ سرادم يف
.)6 دنتسملا رظنأ( فنعلل ةضهانم لئاسر اوبتكو ،تاّيرادج

ةمدختسملا ةيبشخلا رطاسملا قرح ٍ،لافتحا يف نوكراشي ةذتاسأو ةذمالت :5 دنتسملا
يندبلا باقعلل

 فنعلا ىلإ ءوجللا مدعب بلاطت ةينف لامعألّ يسردم ضرعم :6 دنتسملا
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ةذمالتلا هب ماق رخآً اعئاشً اطاشن يناغألاو تّايحرسملاو رعشلا ةباتك تناك
مهمازتلا راهظإو ،زييمتلا لثم ،فنعلا نم ةفلتخم لاكشأ حيضوتل يلاهألاو
،برحلل ةضهانم ”بار“ ةينغأ ذيملت بتك ،سرادملا ىدحإ يف .فنعاللاب
رظنأ( هتاملك لالخ نم لزانملاو لافطألا ىلع حّلسملا عازنلا راثآل اًروص مسرو
نم ثالثو يه تبتك فيك ىرخأ ةسردم يف ةذيملت رّكذتت .)6 دنتسملا
ىرج ،ىرخأ ةسردم يفو .ميركلا نآرقلاو سدقملا باتكلا نع ةينغأ اهتاقيفر
ةءارق ،ءانغلا نّمضت ةذمالتلاو نيملعملاو يلاهألل بهاومللٍ ضرع ميظنت
،ةبرجتلا هذهل هريدقت نع ةذمالتلا دحأ رّبع ،راطإلا اذه يفو .صقرلا وأ رعشلا

تالآلا نم ديدعلا ىلع فزعأ انأ“ :ًالئاق
،كلذ نوفرعي ال يتذتاسأّ نكل ،ةيقيسوملا

ال مــهو ،اــًمــئاد سردــن لصفــلا يف اــنــنأل
ةسردم يف .”يّنم بناجلا اذه نوفرعي
يلاهألاو ةذتاسألا نم ديدعلا لدابت ،ىرخأ
لوح مهبراجـتو مـهرـظـن تاـهـجو ةذـمالـتـلاو
لثم ،ةّيرولكلوفلا ضورعلا لالخ نم ،فنعلا
نم ةذتاسأوٍ لاهأو ةذمالت ماق امك .ةكبدلاو ليواوملاو )يلاجترا رعش( لجزلا

لزنملا يف ةّرمتسملا فنعلا ةرود لوح ةيحرسم جاتنإو ةباتكب ىرخأ ةسردم
.عراوشلاو ةسردملاو

سرادملا لالخ نم ةفاقثلا ليوحت :فنعلا نم ةيلاخ سرادم ةردابم|

.هفيلأت نم ،فنعلل ةضهانم”بار“ ةينغأ يّنغي ذيملت :7 دنتسملا

ةبرجتلا هذهل هريدقت نع ةذمالتلا دحأ

تالآلا نم ديدعلا ىلع فزعأ انأ
نوفرعي ال يتذتاسأ ّنكل ،ةيقيسوملا
ً،امئاد سردن لصفلا يف اننأل ،كلذ
يّنم بناجلا اذه نوفرعي ال مهو
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ةداق عم ةيعوت تالمح سرادملا تمّظن ،ىرخأ ةئيرج ةردابم لالخ نمو
تاسسؤملاو يندملا عمتجملا تايلاعفو تايدلبلا ءاسؤر مهنمو ،عمتجملا
هذهل ًاجيورتو نماضتلل اًراهظإ ةرثؤملا تاعامجلاو دارفألا اهيلإ يعدو ،ةينيدلا
،يعامتجالا اهلصاوت عقاومو ينورتكلإلا اهعقوم ىلع ةيدلب ترشن دقو .ةردابملا
ةسردملا يف ،فنعلا نم ةيلاخ سرادم ةردابم ىلع علطتو فنعلا نيدت لئاسر
دجاسملا ىلإ هيف زعوأ اًّيمسر اًنايب ،هرودب نانبل لامش يتفم ردصأو .ةيلحملا
ءاردم برعأ ،قايسلا اذه يفو .ةعمجلا ةالص لالخ فنعاللا نع ثدحتلاب
يذلا معدلاو ،عمتجملا ىلع ساردملا ريثأت ىدم نم مهتشهد نع سرادملا
.مهعمتجم يف ةرثؤملا تايصخشلا نم هوقلت

رارقتسالاو مالسلا ءانبل لّوحتلاو رييغتلا
يعامتجالا
رومألا ءايلوأو نوملعملاو سرادملا ءاردم اهب ىلدأ يتّلا تاداهشلا تنّمضت
تربتعا ،تايوتسملا فلتخم ىلع لّوحتلا تاجردو رييغتلا يحاون ،ةذمالتلاو
نم ةيلاخ سرادم لالخ نم مالسلا ءانب وحن رييغتلل ةيسيئر تارشؤم ةباثمب
 .فنعلا

مهتاقالع يف ةديدجلا تاكاردإلا صاخشألا ءالؤه نم ديدعلا ربتخا دقف
يعولا نم ربكأ ردق نع ةّيورملا ةلدألا تفشك دقو.ريغلا عمو ةيصخشلا
كولسلا مهف/حماستلا تاجردو ديكأتلاو ةفرعملاو سفنلاب ةقثلاو يتاذلا
امدنع“ :تلاقو يصخشلا اهّومن نع تاذيملتلا ىدحإ تثّدحت انهو .ّيوضوفلا
نآلا ّامأ .نيرخآلا ءارآ مهفأ نكأ مل .هيلع ّدرأ ال ،ةيناودعب مهدحأ ينلماعي
يف ةبرجت لضفأ هذهو .ربكأ ٌةقث يدل تابف
 ”.يتايح

عم نواعتلا ىدأ ،ةذمالتلا ضعبل ةبسنلاب
ّفصلا يف مهعم اوناع نيذلا نيملعملا
تحضوأو.ةعّقوتم ريغ تاقادص قلخ ىلإ
،حرسملا ةبرجت دعب“ هنأ تاذيملتلا ىدحإ
ام بحأ نكأ ملو ،كلذ لبق اهبحأ نكأ مل .نيتقيدص ةّسردملاو انأ تحبصأ
تريغت امهنيب ثيدحلا ةعيبط نأ تركذ امك ”.ملعتلا يف بغرأ ملو هّسردت
اذامب“ وأ ”!؟كلقع نيأ“ :اههجو يف خرصت ةّسردملا تناك نأ دعبف ،اًضيأ
”؟كتدعاسم يننكمي فيك“ :اهلأست تحبصأ ”!؟نيركفت

يصخشلا اهّومن نع تاذيملتلا ىدحإ

ال ،ةيناودعب مهدحأ ينلماعي امدنع
.نيرخآلا ءارآ مهفأ نكأ مل .هيلع ّدرأ
ربكأ ٌةقث يدل تابف نآلا ّامأ



32

نيركذتسمةسردملا هاجت ةديدج ةرظن نع ضعبلا برعأ ،هباشمٍ قايس يفو
لاق .ةيندبلا ةيبرتلاو نونفللً اتقو صصخت ام اًردان ةيمسرلا سرادملا نأ
.اًعتممو اًديدج ًاطاشن انل مّدق جمانربلا اذهّ نكل .سردن اًمئاد ّانك“ :ذيملت
ذإ ،ةسردملا يف ومني أدب ديدج عمتجم“ نأ نودشارلا ظحال امك ”.كلذ انببحأ
دحأ( ”ربكأ لكشبً اعم لمعنو ،اًعم ثدحتنو ،اًعم ماعطلا لوانتن انحبصأ
رورم عمو ،لافطألا ءارآ نوبردملا عبات .)ةلاعفلا ةنطاوملا زكرمل نيبستنملا
”؟ةسردملا ىلإ ءيجملا بحت له“ :لثم ،ةّيوفع ةلئسأ مهنولأسي اوأدب ،تقولا
اوظحالو ”؟ةسردملا يف ديعس تنأ له“ وأ
امك ،يجيردتٍ لكشب ريغتت تأدب تاباجإلا نأ
ناـّبإ مـهساــمــحو لاــفــطألا توص ةرــبــنّ نأ
.رّبعم ريخ تناك ةثداحملا

ةطشنأ نم ةدافتسالا ىلع مهتردق،ةردابملا لالخ نم لافطألا رهظأ امك
نيدلا لاجر دحأّ نأ ساردملا ىدحإ يف نّيبت اّممو .رييغتلا ثادحإل نيكمتلا
.نوطلاختي ال تايتفلاو نايتفلاّ نأ نم دّكأتلل ّيوناثلا مسقلا بعلم يف سلجي
ِنثي مل كلذّ نكل .كلذ تفن ةرادإلاّ نأ الإ ،عقاولا كلت نع ةذمالتلا غّلب دقو
ةياهن يف ريدملا عفد ام ،ثدحي ام ةبقارمو بعلملا ةرايزل ةوعدلا نع ةذمالتلا
ريدملا ةطلس تززع ةعقاولا هذهو .نيدلا لجر ىدل لّخدتلا ىلإ فاطملا
مهتذتاسأل اونّيبو ةذمالتلا عّجشت ،ةهباشم ةعقاو يفو .لافطألا ةدارإو
،ّيصعلا وأ رطاسملا لمح نع رّاظنلا فقوت امك .مهب خارصلا مهلّ قحي ال هّنأب
.اهوقرحأو ةذمالتلا اهرداص ذإ

عم مهلماعت ةيفيك ىلع تأرط تارييغتب يلاهألا نم ديدعلا فرتعا امك
تنك“ :لافطأ ةتسل دلاو لاق ،راطإلا اذه يفو.لزنملا يف فوخلاو بضغلا
رعشي امدنع خرصي هّنأ رعشي ”.طقف مهب خرصأ نآلا يننكل ،يلافطأ برضأ
نوفرصي هلافطأ ةيؤر دنع ّصخألاب طابحإلاب
زافلتلاب نوهـتـلـيو مـهـتسارد نـع مـهـهاـبـتـنا
،هقـيدص نأب فاضأو .لوـمـحـمـلا فـتاـهـلاو
لاـــفـــطأل بأو ةرــــجأ ةراــــيس قــــئاس وــــهو
لـمـح نـع فـقوـت ،ةسردـمـلا ىـلإ نوـبـهذــي
.لزنملا جراخ هسدسم

حضوأ .فنعلا ثداوحو لاكشأ لايحيعولا نم ربكأ ةجرد دوجو ظحول اّممو
مل امبر ،ءايشأ ىرتو ءايشأ لعفتس نايحألا ضعب يف“ :ًالئاق نيدلاولا دحأ
ريثكب رثكأ ،فنع يف شيعن انك اننأ انكردأ .فنعلا نم لاكشأ اهنأ كردت نكت
نيب ةطلسلا ىلع عارص اًضيأ ظحول تالعافتلا لالخ نمو ”.فرعن انك اّمم
ىلع موقت اهنأل ،ةريطخ تاعارصلا هذه تناكو .رّاظنلاو نيملعملاو ريدملا
.ةذفان تّايصخش اهعفدتو ةيسايسلا تاءامتنالا
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ذيملت

ًاديدجً اطاشن انل مّدق جمانربلا
كلذ انببحأ ً.اـعتممو

لافطأ ةتسل دلاو

نآلا يننكل ،يلافطأ برضأ تنك
طقف مهب خرصأ



فنعلا نم ةيلاخ سرادم
تامزألا ءانثأ
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ةظفاحملاو فنعلا نم ةيلاخ سرادم ءانب
 قالغإلا تارتف لالخ اهيلع
تارتف لالخ ،ةصاخ تايدحت فنعلا نم ةيلاخ سرادم معد ةردابم تهجاو
سرادملا حتفب يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو تحمس .ءابولا ءاّرج سرادملا قالغإ
ةعفدلا تمزتلا ،مث نمو .ةيرادإ ضارغأل نكل ،سيمخلاو ءاثالثلا يموي
لحارم ذيفنتب1202-0202 يساردلا ماعلل ةسردم71 نم ةنوكملا ةديدجلا
ىلعو ،قايسلا اذه يفو .تنرتنإلا ربع ةطشنألا ذيفنتو طيطختلاو ةيعوتلا

دعاوق ةنودم عضوو لمعلا قيرف تاعامتجا ليهست ىدأ ،لاثملا ليبس
ىلإ ،تنرتنإلا ربع ّةيضارتفالا تاعامتجالا لالخ نم ،يفنعاللا كولسلا
ريغ تناك تنرتنإلا ربع تاعامتجاب هجول اًهجو تاشقانملاو تالعافتلا لادبتسا

ةكراشملاّ نأ امك .لاصتالا ةءادر ببسب ،نايحألا نم ديدعلا يف ةرقتسم
يفو .لزنملا يف تنرتنإلاب لاصتاو رتويبمك ةزهجأ مهيدل نمب ترصحنا

ةيمسرلا ةصنملا اهرابتعاب،smaeT tfosorciM ةصنم لالخ نم لمعلل ةلواحم
تنرتنإلا ةّوقو ةزهجألا ةردقب ةقلعتملا تالكشملا تّدأ ،ةرازولا اهرفوت يتلا
،كلذل ؛اهيلع ليوعتلا ةيناكمإ تفعضأو ةيرصح رثكأ ةّصنملا هذه لعج ىلإ
لثم رثكأ ةفولأم ىرخأ تاقيبطت ىلإ ،ةسردملا يف نوكراشملاو نورسيملا أجل
ةكرتشم تاقوأ داجيإ يف ّلثمت ،رخآ ٍّدحت زرب ،كلذ ىلإو.ppAstahW با ستاو
يتلا ،ةنمازتملا ريغو ةنمازتملا ميلعتلا ةطشنأ نولّهسي نيذلا نيمّلعملا نيب
تابجاولا ىلع لمـعـلاـب نـيـلوـغشم نـيـمـلـعـمـلاو مـهـيـلاـهأو ةذـمالـتـلا تقـبأ
.ليللا نم ةرخأتم تاعاس ىتح ،اهمييقتو اهلوح تاظحالملا ميدقتو اهلاسرإو
ةرادإ ءانثأ يف ةركبملا قاهرإلا تامالع نم ةذتاسألا ىناع ،كلذ ىلعً ةوالع
طورشو ّةيلزنملا اهتايلوؤسم بناج ىلإ ،تابلطتملا ةريثكلا سيردتلا لوادج
.ةرقتسملا ريغ لمعلا

فلتخم يف سرادملا ,0202 سرام /راذآ2 يف يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو تعد
،ءابولا ىّدأ دقو .91-ديفوك ةحئاج مقافت عم اهباوبأ قالغإ ىلإ ,ةينانبللا قطانملا
ةديدج سرادم تّمضنا امدنع ،ةديدج تايّدحت زورب ىلإ ،ةيلاحلا تامزألا ىلإ ةفاضإ
.فنعلا نم ةيفاضإ لاكشأ نع تفشكو ةردابملا ىلإ

فنعلا نم ةيلاخ سرادم
تامزألا ءانثأ
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زكرم نم معدب يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب أدب ،ةمكوحلا ىوتسم ىلع
،”فنعلا نم ةيلاخ سرادم ةردابم“ نم ةيناثلا ةلحرملا ،ةلاعفلا ةنطاوملا
لمع راطإب يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو يف هيجوتلاو داشرإلا ةيريدم ديوزتل

ةيلاخ سرادم ةفاقث ءانب ىلع سرادملا عم ةرشابم لمعلل ،نيبردملل تابراقم
نيرشتو ربمتبس/لوليأ يرهش لالخ بيردتلا ميقأ .اهيلع ظافحلاو فنعلا نم
ىلع هيجوتلاو داشرإلا ةيريدم نم ًابردم29 مّسُق ثيح9102 ربوتكأ/لوألا
مت .مايأ ةعبس ةدمل يبيردت جمانرب يف ةعومجمّ لك تكراشو ,تاعومجم عبرأ
:سرادملا يف معدلا اهيف نومدقي يتلا ةقطنملا بسحب نيبردملا فينصت
ىلإ يوبرتلا هيجوتلاو )اًكراشم91( عامتجالا ملع ,)اًكراشم22( ةيندملا ةيبرتلا

ةعومجملا نم اًكراشم02 رايتخا مت , .)اًكراشم32و اًكراشم82( نيتعومجم
ىلع ةيبيردتلا تارودلا تزّكر .نيبردملا بيردتل ،مهنم اًكراشم29 نم ةنوكملا
،هميدقتو فينعلا ريغ ميلعتلا فيرعتو ،ءّانب لكشب تافالتخالا عم لماعتلا
لافطألا عم لماعتلا ةيفيكو ،فنعلاو قيضلل ةركبملا تامالعلا نع فشكلاو
.تالاحإلا ءارجإو يسفنلا معدلا ميدقت ةيفيكو ،فنعلا اياحض اوعقو نيّذلا

ةديدجٍ فعض ةطقن :دعب نع ّملعتلا
يتلا سرادملا يف تنرتنإلا ربع ميلعتلاو ملعتلا لالخ فنعلا رهاظم ّتلجت
دقف ،اًِقباس نّيبت امكو .”فنعلا نم ةيلاخ سرادم“ ةردابم تقلطأ دق تناك
طورش ةجيتن نوملعملا ههجاوي يذلا ّيوينبلا فنعلا رهاظم تاداهشلا تزربأ
يلاهألاو ةذمالتلا كراشت امك .مهبتاور عفد قرطو لجألا ةريصقلا مهدوقع
ةمقافتملا تامزألا لالخ تنرتنإلا ربع ملعتلاب ةلص رثكألا فنعلا تاريبعت
.يداصتقالا رايهنالاو ءابولا نع ةمجانلا

اذ لازي ال فنعلا نم ةيلاخ سرادم جمانرب ىلع لمعلا ناك اذإ اّمع لاؤسلا دنع
:ةذيملت تلاق ،تنرتنإلا ربع ميلعتلا ةرادإب ةصاخلا ةبعصلا تاقوألا لالخ ةلص
،نامألا مدعو قلقلاب ةذمالتلا رعش .”جمانربلا اذه قيبطتل يلاثم نآلا تقولا“
ةفاضإ .”ةدئافلا ميدع“ هنأب هوفصوو ،تنرتنإلا ربع ّملعتلا نع نوثّدحتي مهو
نم اًددع ةذمالتلا تاداهش تنّيب ،كلذ ىلإ
ةدئاسلا سيردتلا بيلاسأب ةّقلعتملا تالكشملا

تامولعملل يدقنلا ريغو يمرهلا لقنلا لثم
تمقافت يتلاو ،ةذمالتلا ىلإ ذاتسألا نم
ةذمالتلا دحأ لاقو .تنرتنإلا ربع ميلعتلا لالخ
،اًدبأ كمهفأ نكأ ملّ فصلا يف“ :ّسردملل
ضعب ىلع ءوضلا ّطلُس ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب ”؟كمهفأ نأ نآلا ينديرتأ
ضعبلاو ضعبلا قفاو ،تامولعملا راركت انبلط“ امدنع ذإ ،ةمراصلا بيلاسألا
نع تاناحتمالا ليبس يف رمتسملا طغضلا نم ذيملت ىكتشاو ”.ضفر رخآلا

ٍعوبسأ لالخ اًرابتخا21 زايتجال رضحتلا انيلع ناك“ ،تامولعملا ظفح قيرط
كولس ةرادإل ةحيحصلا ةباجإلا نع ةمّلعملا ثحب مادختساّ مت ،اًضيأ .”دحاو

ّسردملل ةذمالتلا دحأ

،ًادبأ كمهفأ نكأ مل ّفصلا يف
؟كمهفأ نأ نآلا ينديرتأ
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نم تجعزنا ةمّلعملا نأ ةذيملت تركذو ؛تنرتنإلا ربع صصحلا لالخ ةذمالتلا
اذإ !معن لوق نع اوفقوت“ :تلاقو ،ةّصحلا لالخ ”معن ،معن ،معن“ ةباجإلا
،كلذ ىلإ ”.اًئيش اولوقت ال الإو ،دّرلاب اولضفتف ،ةباجإلا نوفرعت متنك
ةذتاسألاّ نكل تنرتنإلا ربع ملعتلا بيلاسأ نم ةذمالتلا نم ديدعلا ىكتشا
ةعومجم قالغإب ةذتاسألا دحأ ماق ،قايسلا اذه يفو .مهل ةنيهم اهوربتعا

ppAstahWيفو .تنرتنإلا ربع ملعتلا بيلاسأ ىلع ةذمالتلا ضرتعا امدنع
ّفصلا ىلإ تّمضناو تداع امدنع ةناهإلاو جارحإلاب ةذيملت ترعش ،ىرخأ ةلاح
ام ةمّلعملا تلسرأف ،اهفتاه لّطعت ببسب نيعوبسأ ةدمل ّبيغتلا دعب
ربع فصلا ةعومجمل ةرخاس اًضيأ ةبوتكمو ةيتوص ةلاسر ةذيملتلا هتفصو
ىنمتأ“ :تلاقف اهروعش حرج ام ،”ةليوط ةرتفلِ تبّيغت .ِترّكب دقل ”،تنرتنإلا
امّبر .ّفصلا نع تبّيغت اذامل وأ ماري ام ىلع رومألا تناك اذإ ينيتلأس ول
 ”.رخآ ذيملت نيبو ينيب كيلع رومألا تطلتخا

نع يلاهألا ضعب برعأ ،ىرخأ ةيحان نم
ىـلإ نوضّرـعـتـي يتـلا فـنـعـلا لاـكشأ دـيازـت
ةـيداصتـقالا ةـمزألا ءاّرـج هـنوـناـعـي اـم بناـج
فصُو .لزنملا يف اهعم نولماعتي فيكو
،نآ يف هوبكترمو فنعلا اياحض مهنأب ءابآلا
مـهـفواـخـم ببسب لاـفـطألاو ةـجوزـلا ىــلــع ةرشاــبــم فــنــعــلا نوسراــمــي ذإ
.تامازتلاو تابترتمو تاعوفدم نم مهقتاع ىلع امب  ةطبترملا مهتاطابحإو
ةطحم يف تاعاس عبرأ ىلإ ثالث راظتنالا دعب“ :تاّهمألا ىدحإ بسحبو
 .”؟اًكحاض لزنملا ىلإ دوعيس له ،دوقولا

تاّهمألا ىدحإ

تاعاس عبرأ ىلإ ثالث راظتنالا دعب
ىلإ دوعيس له ،دوقولا ةطحم يف
ً؟اكحاض لزنملا



تاراسم
رثألا ديدحتل
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مادتسملا مالّسلا ءانب
ةكراشملا لكايه يف ،فنعلا نم ةيلاخ سرادم ةردابم يف ةوقلا طاقن نمكت
لهألاو نيملعملا نيكمت ىلإ فدهت يتلا لحارملا قالطإ دنع ةيراوحلاو ةلماشلا
عم اًقالطإ حماستت ال ةيسردم ةفاقث ءانب نم ةذمالتلاو سرادملا ءاردمو
طاشنك مالسلا ميلعت ىودج نآلا ىتح ةردابملا لمع رهظأ ،عقاولا يف .فنعلا
نينواعتمو دارفأك ةسردملا يف ةحلصملا باحصأ كراشي امدنع ،جهنملا جراخ
رفاوت ىلع دمتعي اًدّدحم اًّينمز اًراطإ ميمصتّ نإف ،كلذ عمو .نيضوفم
ةلئسألا هحرطب ،يلاهألا دحأ لءاستو .ةيجراخلا تامظنملا نم نيرّسيملا
فيكو ؟عورشملا ءاهتنا دعب ةمادتسم ةردابملا هذه نوكتس فيك“ :ةيلاتلا
”؟يلاحلا ميلعتلا ماظن عم بسانتت

مهنأل أوسأ مويلا لافطألا ةايحّ نأ يف نمكي ةّيرارمتسالا مدع يف رطخلا
ام نأ درفلا كردي امدنع .ءيسمو أطخ وه هنوشيعي ام نأ نآلا نوملعي اوتاب
.ربكأ ريثأتلا نوكي ،اهرييغت هنكمي ال نكلو ،فنع ةلاح وه هشيعي

تارشؤم ديدحتل ًانيتم اًراطإ ،ةسردم لكل  ،ةردابملا لمع رارمتسا ريوطت ّبلطتي
تارشؤملا هذه سايقو فصول تامولعملا مادختساو عمج ةيلآو ،حاجنلاو رييغتلا

ةنودم ةعجارمو رشنل جئاتنلا هذه مادختسا ىلع بردتلاو تقولا رورم عم
.اهل ططخملا ةطشنألاو ةسردملا اهدمتعت يتلا يفنعاللا كولسلا دعاوق

.ًالبقتسم لمعلا نم ريثكلا ّبلطتت ةدئار ةردابم فنعلا نم ةيلاخ سرادم ةردابم ربتعت
نيرشؤم نع تامولعم ىلع لوصحلا نم ةردابملا هذه لالخ نم انّكمت ،نآلا ىتح
نم ةريبك دادعأ فادهتسا نمً الدبو .مالسلا ءانب لجأ نم رييغتلل لقألا ىلع نييسيئر
نم اًديرفً الخدت فنعلا نم ةيلاخ سرادم ةردابم ّدعت ،قبسم جذومن لالخ نم ناكسلا
ّةيمرهلا ةردابملا هذه تسكع دقو .ةددحم ةينمز ةرتف لالخ دارفألا يف رامثتسالا لالخ
يعامتجالا ملظلل يدصتلل سرادملا ءاردمو يلاهألاو نيملعملاو ةذمالتلا نيب ةدئاسلا
يعامتجالا لّوحتلا نم ةجرد ىلإ ريشي ام ،ميلعتلا يف ةيطارقميدلا ةيفاقثلا تاسرامملا

لاحلا وه امك ،نكلو .ّةيمرهلا ةيديلقتلا تاسرامملا ريبك دح ىلإ اهمكحت ةيميلعت ةفاقث يف
.لبقتسملا يف تايدحتلاو لمعلا نم ديزملا ةردابملا هذه رظتنت ،تاردابملا فلتخم يف

رثألا ديدحتلتاراسم
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ةردابملا قاطن عيسوت
ىلع ليثمتلا نّمأ ”فنعلا نم ةيلاخ سرادم“ ةردابمل لماشلا ميمصتلاّ نإ
ةلعافلا تاهجلاو فوفصلا تايوتسمو تايسنجلاو يعامتجالا عونلا ساسأ

نكمي امك .)سرادملا ءاردمو نوملعملاو ةذمالتلاو يلاهألا( ةسردملا يف
ىوتسمو عسوأ قاطن ىلع لمعت نأ اهتطشنأ ريوطت يف بغرت يتلا سرادملل
،نيئجاللا نييروسلا لافطألل ًايناث ًاماود تفاضأ ةكراشملا سرادملاّ نإ .قمعأ
يف فنعاللا ةفاقث زيزعت يف دعاست يتلا تاردابملا دعب فشكتست مل اّهنكل
نم لاخ خانمب عتمتت يتلا سرادملل نكمي امك .ةيميلعتلاو ةيلزنملا تائيبلا
رييغت ثادحإ ىلع ةدعاسملا يف ةدايقلا مامز ذخأت نأ ،ٍمانتمو خّسرتم فنعلا

لافطألا لمشيل ةكراشملا قاطن عيسوت لالخ نم ،يناثلا ماودلا يف لثامم
قمعتت نأ بجي ،كلذل .نيملعملاو لزنملا يف مهرومأ ءايلوأو نييروسلا

مهفل ،نيمّلعملاو يناثلا ماودلا تالئاع نيب فنعاللا ةفاقث زيزعت تاردابم
 :يلاهألا دحأ لوق بسحبو .لزنملا يف فنعلا ريباعتو ميهافم فلتخم

نوبراضتي نويروسلا ةذمالتلا ناكو ،ةسردملا نم ثلاثلا قباطلا يف سلجن ّانك
لزنملا يف فنعلاف .لزنملا يف فنعلل ساكعنا ىوس سيل اذهو .بعلملا يف
 .”مويلا يف نيترم لمع شرو ىلإ ةجاحب مهف ،مهمعد اندرأ اذإو .ةلكشم

ةدايز لالخ نم روهمجلا ىلإ اهتطشنأ عسوت نأ نكمي لمعلا قرف نأ فاضأو
لوح تالباقم ثبت يتلا ةيعاذإلاو ةينويزفلتلا جماربلا ربع ماظتناب يعولا
ةيلاخ سرادمب ةينيتور ةروصبو ًانلع ةبلاطملاف ؛ةسردملاو لزنملا يف فنعلا

.رركتت ال ةصق تسيل فنعلا اياضق ةجلاعم نأ دّكؤت ،فنعلا نم

فنعلاو ةهازنلا
ةقلعتملا اياضقلا اًعم ءاردملاو يلاهألاو نوملعملاو ةذمالتلا شقاني امدنع
يعولا لامك ىوتسم ىلع نيزاوملاو طباوضلل ةيلآ نوعضي مهنإف ،فنعلاب
نيدلاولا دحأ حضوأ ،كلذ عمو .رييغتلا تاجرد يف ريكفتلاو تاربخلا لدابتو ،يتاذلا
مدع :امهو ،قفألا يف ناحولي نالازي ال فنعلا نم ةياغلل نييفخ نيلكش نأ
دعبو .”فنعلا عاونأ نم عون بذكلا“ :تاهمألا ىدحإ تلاق .عوضخلاو ةهازنلا
اونوكي مل ءاضعألا ضعب نأ تظحال ،ةسردملاب لمعلا قيرف ةنجل يف لمعلا

دق اونوكي يتلاو ،اهنوضرعي يتلا فنعلا لاكشأ ةكراشم نأشبً امامت نيقداص
وه قيفلتلا وأ عادخلا لوبق نإ ،كلذل .فوخلا عفادب امبر ،اياحضك اهل اوضرعت
اًفنع اهيمسأف انأ امأ ةيحضت ضعبلا اهيمسي“ .فنعلا لاكشأ نم لكشً اضيأ
تفاضأو .ليلضتلاو بذكلل عضخن امدنع ”رخآ صخش ىلعو كسفن ىلع هسرامت
،ةذتاسألا دحأ داعبتساب ّقلعتت ةلأسم ةراثإب ةذمالتلا موقي امدنع وه عوضخلا نأ
 .مهبلطل بجتسي مل اًدحأّ نأل ذاتسألا اذه ءاقبب نولبقي فاطملا ةياهن يف نكلو
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خانم نم ،ةسردملا يف ميلعتلا خانم ليوحت ىلإ ةردابملا لمعو ةيؤر فدهت
،يفطاعلاو يعامتجالا ومنلاو ملعتلا يف ّةيمرهلاو ةيديلقتلا جهانملا ىلع ظفاحي
زيزعت ىلع لمعلا نم ةسردملا يف ةلعافلا تاهجلا عيمج نّكمي خانم ىلإ
عفّدلاف .ملعتلاو شيعلاب طبترملا حماستلا مدع لاكشأ ةفاك ةحفاكمو نواعتلا
يف هعضو دنع طقف تايدحتلا هجاويس فنعلا نم ةيلاخ ميلعت ةفاقث وحن

؛نيسنجلا نيب ةاواسملا ددهي يذلا فنعلا نم ةفلتخم لاكشأ هبوشت قايس
يف لافطألا قوقحو ؛لومشلاو ةيفافشلا ئدابم معدي ةمكوح ماظن نمضو
ةردابملا لمع حاجن فقوتي ،كلذل .ةكراشملاو ةيامحلاو ةلافكلا ىلع لوصحلا
ىلع ةلعافلا تاهجلل مدقملا معدلا وه اهدحأ ،لماوعلا نم ديدعلا ىلع
- ريدملا وأ نيدلاولا دحأ وأ ملعملا وأ لفطلا ناك ءاوس - يدرفلا ىوتسملا
تاباطخلاو ةدئارلا ةيليوحتلا جهانملا ءانب ىلع لمعلاو ةدايقلا ّيلوت نم اهنيكمتل
.ميلعتلا لالخ نم مالسلا ءانب ىلع دعاست يتلا
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