
زيحتلا  نم  ةررحتم  ةفيحص 
اهيكلام ذوفنو  يفئاطلاو  يبزحلا 

 … انه ثحبإ 

انب نحنلاصتالا  نم 

يناثلا 2016 نيرشت  ءاثالثلا 15 

ةرم لوأل  قارعلا  يف  ةيتشدارزلا  ةنايدلل  يحورلا  دشرملا  ةكراشم 

ةرم لوأل  قارعلا  يف  ةيتشدارزلا  ةنايدلل  يحورلا  دشرملا  ةكراشم 
ةيهاركلا هجاوي  دادغب ) نالعإ   ) ..ةيقارعلا تايلقألا  يلثمم  روضحب 

دادح ءاهب  دادغب - 
طابش 2016 ءاثالثلا 2 

ةحفاكمل نوناق  عيرشت  ىلا  نينثالا ، سمأ  موي  هلامعأ  متتخاو  تاراسم  ةسسؤم  هتماقأ  يذلا  ةيهاركلا ) ةهجاومل  دادغب  نالعإ   ) رمتؤم اعد 
، ةيهاركلا ةهجاومل  ةينطو  ةيبابـش  ةردابم  قالطإ  ىلا  ةفاضالاب  ةـيهاركلل ، يدـصتلاو  شياعتلا  زيزعتل  ةـيوبرتلا  جـهانملا  رييغتو  ةـيهاركلا ،

.ةيهاركلا ةاعد  ةعطاقمب  فرش  قاثيم  عيقوتل  مالعالا  لئاسو  ةوعدو 
 

روهظ لوا  عم  اصوصخ  قارعلا ، يف  ةينيدلا  تايلقألا  يلثممل  اتفال  اروضح  تايـصوتلا ، ةـعباتمل  ةـنجل  ليكـشتب  رقأ  يذـلا  رمتؤملا  دهـشو 
.قارعلا يف  ةيتشدارزلا  ةنايدلل  يحورلا  دشرملل  يمسر 

 
 

ةيزاوم تايلاعف 
 

ينيدـلا بصعتلا  ةـنادإل  ةـلاسر  نمـضتو  ةـيهاركلا ،" ناسرف   " ناونع لمح  تاراسم "  " جاتنا نم  يقئاـثو  مليفل  اـضرع  رمتؤملا  نمـضتو 
.ةيسايسلاو ةينيدلا  ربانملاو  مالعالا  لئاسو  يف  ةيهاركلا  تاباطخو 

ىلع مالسلل ، لبون  ةزئاجل  دارم  ةيدان  ةيديزيالا  ةيقارعلا  ةطشانلا  حيـشرت  تاراسم  ةسـسؤم  معد  نع  ايمـسر  انالعا  رمتؤملا  دهـش  امك 
يف ةكراشملا  ةيسامولبدلا  تاثعبلاو  ةيلحملاو  ةيلودلا  تامظنملا  ثحل  حيشرتلا ، باب  قلغ  نع  لصفت  يتلا  ةليلقلا  تاعاسلا  نم  مغرلا 

.حيشرتلا معدل  رمتؤملا 
 

ةنايدـلل يحورلا  دـشرملا  نوكي  ناو  ناـيدالا ، راوحل  يقارعلا  سلجملا  ةـيوضعل  نييتـشدارزلا  مامـضنا  لوبق  نع  نـالعالا  مت  كـلذ ، ىلا 
يذلا يمسرلا  مامضنالا  بلط  سلجملا ) يـسسؤم  نم   ) تاراسم ملـست  دعب  سلجملا ، يف  نييتشادرزلل  يمـسرلا  لثمملا  ةيتشدارزلا 
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.ثاحبالل يميداكالا  زكرملاو  تاراسم  نيب  كرتشم  صصختم  باتك  ضرعم  ةماقإ  رمتؤملا  ةقورأ  تمض  امك  روهمجلا ، ىلع  ضرع 
 
 

ةسيئرلا تاملكلا 
 

: اهيف ءاجو  مولس ، دعس  تاراسم  ةسسؤم  سيئر  رمتؤملا  ةملك  التو 
 

ةقطنملا نادلب  لمشي  ةيهارك  باطخ  ةدايسو  ايروسو ، قارعلا  يف  اميسال  ينيدلا ، عونتلا  لاوز  رطاخم  طسوالا  قرشلا  يف  مويلا  هجاون 
زيزعت ةـجحب  وا  ةـيجولويديالا ، وا  ةـينيدلا  ةـقيقحلا  تاءاعدا  مساب  تاكاهتنا  ةـعاس  لـك  يف  بكترت  شعاد ، مئارج  نع  الـضفو  .اهرـسإب 

ماكحالاو ةيطمنلا  بلاوقلا  طبترتو  .باهرالا  ةحفاكم  تادنجا  عم  نارتقالاب  وا  ماظنلا ، وا  نوناقلا  نع  عافدلا  ةجحب  وا  ينطولا ، كسامتلا 
سانلا ناهذا  يف  اهخيـسرت  اضيا  نكميو  ةينطولا ، تافارخلاو  ةـيخيراتلا  تامدـصلاب  نايحالا ، ضعب  يف  ةـينيدلا ، تايلقالا  دـض  ةقبـسملا 

.ءادف شبك  نع  اثحب  وا  ةيسايسلا  ةئبعتلا  ضارغإل 
 

.ناسنالا قوقح  ةيامح  لاجم  يف  ةلودلل  غارف  دوجو  ىلا  ريشي  امم  باقعلا ، نم  تالفالا  هدوسي  يسايس  خانم  يف  تاكاهتنالا  هذه  ثدحت 
اهخـسري ةيـسايس ، ايوناراب  ىلا  لوحتت  نا  نكمي  يتلا  ةقبـسملا  ماـكحألل  عساولا  راـشتنالا  ةـيفلخ  ىلع  فنعلا  وا  زييمتلا  ثداوح  علدـنتو 

ً.ادمع نويسايسلا 
 

قارعلا يف  ةيئباصلا  ةنايدلا  ولثمم 

 
يف ةدحولا   ) و نوواستمو ) نوفلتخم   ) راعش ىلع  موقت  يتلا  ةكرتشملاو  ةعماجلا  هتيوه  ءانب  ةداعاو  عمتجملا ، تيتفتل  يدصتلا  لجا  نمو 

لكـشت نا  نكمي  يتلا  ةيهاركلا  ىلا  ةوعدلا  طامنا  ةهجاوم  ةرورـض  ىلا  هابتنالا  هجوي  نا  هتاسلج  لالخ  نم  رمتؤملا  اذه  لواحي  عونتلا ،)
مالعالا طسو  يف  ةرثؤم  رـصانع  وا  نيينيد  ءامعز  وا  دارفا  مادـقا  يف  اهلاكـشا : تددـعت  امهم  فنعلا ، وا  ءادـعلا  وا  زييمتلا  ىلع  اضيرحت 

ةينورتكلالا تايدتنملا  وا  تانودملاك  ةديدجلا  تامولعملا  ايجولونكت  ىلع  ةمئاقلا  لئاسرلا  اهيف  امب  ةيهاركلا  لئاسر  ثب  ىلع  ةيريهامجلا 
اضيا قلقلا  ىلع  ةثعابلا  تامالعلا  نمو  ةيهاركلا ، ىلا  ةوعدلاب  نييسايسلا  وا  نيينيدلا  ءامعزلا  مايق  يف  وا  يعامتجالا ، لصاوتلا  لئاسوو 

.رخالا ءاغلا  ينيدلا و  فرطتلا  عجشي  اميلعت  ةيوبرتلا  تاسسؤملا  ميدقت 
 
 

نادلكلا كريرطب   ) وكاس لوألا  ليئافور  سيول  رام  ةيهاركلا ) ةـهجاومل  مالـسلا  ةاعد  ماع  ماع 2016  نالعا   ) نيدلا لاجر  ةـملك  أرق  مث 
: اهيف ءاجو  ملاعلاو ،) قارعلا  يف  كيلوثاكلا 

 
نم اوناك  ءاوس  رفكلاب ، نيرخالا  ىلع  مكحي  نم  مامأو  هتلاسرو ، نيدلا  رهوج  نع  ةديعب  تاسرامم  هجاون  نحنف  نيدلا ، ددصب  انلز  ام  ذإو 

شيعلاو قلاخلا  ىلا  قوتلا  يف  مهاياون ، نسحب  ثارتكالا  نودو  مهناميا ، ةقيقح  فرعي  نا  نود  ىرخألا  نايدألا  نم  وأ  دحاولا ، بهذـملا 
تايعجرم نم  ةميوق ، تاداشرإ  ىلاو  ةديشر ، تايعجرم  نم  ةيملع  ةيريسفت  ةءارق  ةعاشإ  ىلا  رقتفن  اننا  ةمات  ةحارصبو  .ميلس   ريمضب 

نوكي نأ  نكمي  اذه  نا  دقتعأو  جراخلا  ! نم  ةمداقلا  ةسايسلا  نم  ررحتلاو  لداعلا ، نوناقلا  ةدايـسو  ماعلأ ، ريخلا  وحن  هجوت  ةدحوم  ايلع 
.حتفنملا يباجيالا  يريونتلا  ركفلا  معدل  ايلعلا  تايعجرملا  نيب  مجسنملا  قيسنتلا  كلذ  يف  امب  ةكرتشملا ، ةحلاصملا  لماوع  دحأ 

 
مهتادلب نم  مهريجهتو  اوملـست " اوملـسأ  : " ةدـعاق ىلع  نييدـيزيلاو  نييحيـسملاب  شعاد )  ) ةيمالـسإلا ةـلودلا  ميظنت  هلعف  ام  ملعي  لكلا 
تاعامج كانهو  ةـيعامج ." ةدابإ  عون "  ىلإ  لب  مهل ، ّيدـح  ءاغلإ  عون  ىلإ  مهقحب  فاـحجالا  لـصو  دـقو  نيئجـاللا ، تاـميخم  ىلا  مهتويبو 

نا نود  نم  ةيقيقح  عئاقو  ضعب  لاثملا  ليبس  ىلع  ركذن  .العف  الوق  تانوكملا  هذه  ىلع  يدتعتو  ترهظ  شعاد  نع  ًءوس  لقت  تارايتو ال 
.ةنيشمو ةخراص  تاكاهتنا  اهنكل  ًارصح ، مالسإلاب  اهقصلن  وأ  نيملسملا  ىلع  اهممعن 
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دنع نيملـسم  مهليجـست  ىلع  نيملـسملا  ريغ  نيرـصاقلا  دالوألا  هركت  يتلاو  ةداملا 26/2  اهدامتعا  عمزملا  ةدحوملا  ةـينطولا  ةـقاطبلا 
.ةينوناقلا نسلا  مهغولب  دعب  ىلا  مهنيد  ىلع  ءاقبلاب  دالوألل  رايخلا  كرتب  انتبلاطم  مغر  مهمالسا  نيدلاولا  دحأ  راهشا 

 
نوها  " يصاعملا باكترا  نأب  نييحيسملا ، ةئنهت  نأشب  داليملا  ديع  لبق  صاخشألاو ، دجاسملا  ةمئأ  ضعب  لبق  نم  ارخؤم  ةنلعملا  ةوعدلا 

مهرباقم ىلع  ءادتعالاو  لوم )  ) عّضبت زكرم  نم  رثكأ  يف  داليملا  ةرجـش  ريـسكتب  نيددشتملا  ضعب  مايقو  ىراصنلل ،" يناهتلا  ميدـقت  نم 
(. كوكرك يف  )

 
هنم تبلط  يتلا  ةملـسملا  ةلمرالا  هتراج  حـلاصل  ةـمكحملا  ماما  هتداهـشب  ءالدالا  دارأ  امدـنع  ايحيـسم  تدرط  دادـغب  يف  ةيـضاق  نا  امك 
مهنأل مهتريدأ  وأ  نييحيـسملا  تويب  يف  لمعلا  ءانبلا  لامع  نم  ضعب  ضفر  .ةلوبقم  ريغ  يحيـسملا  ةداهـش  نا  ةيـضاقلا  تربتعاو  كلذ ،

.رافك
 

.مهتاكلتممو مهيضارأو  نييحيسملا  تويب  ىلع  ذاوحتسالاب  دادغبب  تايشيليملا  ضعب  مايق 
 

يف ارفاس  الخدت  ّدعي  امم  ءارذعلا ، ميرم  رارغ  ىلع  باجحلا  ءادترا  ىلا  تايحيسملا  وعدت  ةيمسرلا  رئاودلا  ضعب  يف  ىتح  تاقصلم  رشن 
.ّزيمت نودبو  عيمجلا  ىلع  ديلاقت  ضرفو  ةيلهاجلا ، رصع  يف  انسل  اننا  .رصاعملا  ناسنإلل  ةيدرفلا  تارايخلا 

 
مهنم دلبلا  غارفاو  ةيعامجلا  هبش  ةرجهلا  ىلا  مهعفدتو  تايلقألا  دنع  قلقلاو  فوخلا  نم  اديزم  جتنتو  موي  لك  لعافتت  تاكاهتنالا  هذه  نإ 
انهو شياعتلاب  ؟ يحوي  ركفلا  اذه  لثم  لهف  هجتنت ؟ امو  تاكاهتنالا  هذهب  لبقي  نم  ةمث  لهف  مهتاصاصتخاو ، مهتاراهمل  ةراسخ  لكشي  امم 
انرق رـشع  ةـعبرالا  تدهـش  دـقل  .باهرإلا  ةيـشحو  نم  اـبره  راوجلا  لود  ىلا  ةرجهلا  ىلع  اوربجا  يذـلا  نييحيـسملا  حارج  اـًضيا  ركذـن 

.ةلود الو  ًانيد  مدخي  جهنلا ال  اذه  .لدابتملا   مارتحالا  نم  ّاوجو  شياعتلا  نم  ةنيعم  ادودح  ةمرصنملا ،
تاقالع نم  دـيدج  قفأب  عقاولا  ضرا  ىلع  اـهقيبطت  متي  ةـيلمع  ةـطخ  عضوو  دـلبلا  ةداـيقل  ةحـضاو  ةدـيدج  ةيـسايس  ةـيؤر  ىلع  قاـفتالا 

وه يذلاو  يبهذملاو  ينيدلاو  يفاقثلا  عونتلا  ناضتحاو  نطولا  ةدحو  نامضو  ايلمع  ةنطاوملا  حور  سيركتو  ةلودلا  ةيندم  ىلع  ظافحلاو 
.دلبلا ةدحو  ىلع  ظفاحي  يذلاو  الوبق  رثكألا  لحلا  وه  مويلا  ةيلارديفلا  وا  ميلاقألا  ماظن  نوكي  امبر  .ىنغ  لماعو  قارعلا  ةزيم 

 
ةدحتملا ممالا  ةطخ   ) نع فشك  ثيح  نتـسوب  جروج  هدعاسم  اهأرقو  شيبوك ، ناي  ةدحتملا  ممالا  ةـثعب  سيئرل  ةـملك  اضيأ  نمـضت  امك 

( ةيهاركلا ةهجاومل 
 

: تاسلج ةدع  رمتؤملا  نمضتو 
 

( ةيهاركلا ةهجاوم  يف  مالسلا  عانص  : ) ىلوالا ةسلجلا 
 

نيدلا لاجر  بخن  ىوتـسم  ىلع  اهتهجاومل  قيرط  ةطيرخ  مسرتو  اينيد ، فلتخملا  رخآلا  دض  ةهجوملا  ةـينيدلا  ةـيهاركلا  تاباطخ  تلوانت 
 : نم لك  اهيف  كراش  ثيح  قارعلا ، يف  ةينيدلا  تانوكملا  فلتخم  نم 

( قارعلا يف  ةيتشادرزلا  ةنايدلل  يحورلا  دشرملا   ) يجاح نامقل  رييب 
( كوكرك يف  نييئاكاكلا  لثمم   ) يصاع بجر 

( ادنلوه يف  نييديزيألا  ةمظنم  سيئر   ) يمروه وسح 
( ناسيم يف  ةيئادنملا  ةئباصلا  سيئر   ) يديرك ماظن 

( كيلوثاكلا نايرسلل  فسوي ، رام  ةسينك  يعار   ) اشاق سويب 
( دادغب يف  نييئاهبلا  لثمم   ) بوقعي ءايض 

( ةسلجلا ةرادإ   ) ةيمالسالا مولعلا  ةيلك  يف  ةفسلفلا  مسق  سيئر  يناليكلا  دعر 
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يلاتلا
ميقع نايبو  ميمأتلا  برضل  ططخي  ميكحلا  بزح  تاعباتم :

تارهاظتلا يمعزتمل ” “«
قباسلا

!؟ « ةرصبلا راوهأ  ىلع  ةيطفنلا  تاعانصلا  يضقت  له 

مالسلل لبون  ةزئاجل  ةيدان  حيشرت 

 
( ةيهاركلا ةهجاوم  يف  نويمالعا  : ) ةيناثلا ةسلجلا 

 
مـسر لواحتو  يعامتجالا ، لصاوتلا  لئاسو  نع  الـضف  تايئاضفو ، تاعاذاو  فحـص  نم  مالعالا  لـئاسو  يف  ةـيهاركلا  تاـباطخ  تلواـنت 

.ةيهاركلا تاباطخل  يدصتلل  مالعالا  لئاسول  قيرط  ةطيرخ 
 

( ةيناميلسلا  – يقارعلا مالعالا  تيب  ريرحت  ريدم   ) يارسلا يلع  -        
( دادغب ةعماج  مالعالا –  ةيلك   ) يروبجلا ةدارا  -        

( يسنكلا مالعإلاب  ريبخ  ماشه (  ريبلا  بالا  -        
( ةسلجلا ةرادا  - يقارعلا ةيروهمجلا  سيئر  راشتسم   ) رهاظلا اضر  -        

 
( ةيهاركلا ةهجاوم  يف  عيرشتلاو  ةعيرشلا  : ) ةثلاثلا ةسلجلا 

 
، ةيقارعلا تاعيرشتلا  فقوم  نع  الضف  ينيدلا ، فالتخالا  ببـسب  رخألا  ريفكتو  ةيهاركلا  تاباطخ  نم  ةيمالـسالا  ةعيرـشلا  فقوم  تلوانت 

.قارعلا ناتسدرك  ميلقاو  قارعلا  يف  ةيهاركلا  تاباطخ  ةهجاومل  عيرشتلاو  ةعيرشلا  ديعص  ىلع  قيرط  ةطيرخ  مسر  لواحتو 
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