
زيحتلا  نم  ةررحتم  ةفيحص 
اهيكلام ذوفنو  يفئاطلاو  يبزحلا 

 … انه ثحبإ 

انب نحنلاصتالا  نم 

يناثلا 2016 نيرشت  ءاثالثلا 15 

دالبلا خيرات  يف  ةيعامتجا  ةرهاظ  رطخأ  نع  ديدجلا " ملاعلا  "ـ اوثدحت ل نوصتخم 

دالبلا خيرات  يف  ةيعامتجا  ةرهاظ  رطخأ  نع  ديدجلا " ملاعلا  "ـ اوثدحت ل نوصتخم 
لولحلاو مقافتلا  بابسأ  نيب  ..قارعلا  يف  حوزنلا  ةمزأ 

تعفر رارك  كوكرك - 
ناسين 2016 دحألا 3 

، رالود يرايلمب  ردقت  ةلئاط  غلابم  تقفنأ  نأ  دعبف  ةـموكحلا ، اهمامأ  تطبخت  يتلا  ةـيناسنالا  تامزألا  زربأ  نم  قارعلا  يف  نيحزانلا  ةـمزأ 
ميركلا شيعلا  تايوتـسم  ىندأ  قيقحت  نم  نكمتت  مل  نيحزانلا ، معدـل  ةـيلود  حـنمك  قارعلا  اهيلع  لـصح  رـالود  نويلم  ىلا 145  ةفاضإ 

.نيحزانلل
 

مهنـسحأو سرادملا ، نطقي  نم  مهنمو  ءاشنالا ، ديق  تايانب  نكـس  ضعبلاو  ةميدق ، ةبرخ  يف  نورخاو  تاميخملا ، نكـس  نيحزانلا  ضعب 
.سئانك وأ  تاينيسح  وا  دجاسم  نم  ةدابعلا  نكامأ  شرتفا  نم  الاح 

 
ىلع تايلاكـشالاو  لكاشملا  نم  ةلمجل  ةباوب   " هنأب ديدجلا " مالعلا  "ـ ثيدـح ل يف  حوزنلا  نسحلا  دـبع  دـمحم  يعامتجالا  ثحابلا  فصيو 

". ةيوبرتلاو ةيسفنلاو  ةيعامتجالا  ةدعصالا 
 

فوخو ملأ  نم  ةبراضتم  رعاشم  مهيدل  دلوي  يرسقلا ، ريجهتلا  ىلا  باهرالا  وا  بورحلا  لظ  يف  دارفالا  ضرعت   " نأ نسحلا  دبع  فاضأو 
يفو ناريجلاو ، ءاقدصالاو  لهالا  كرتي  امدنع  لاحلا  وه  امك  مهـضعب ، لاب  ىلع  رطخت  نكت  مل  ةـيتايح  براجت  رابتخا  نع  ًالـضف  سجوتو ،

". ةرسالا دارفا  ضعب  نادقف  ىتح  نايحالا  ضعب 
 

ككفتلا نم  ةيعامتجالا  مولعلا  سوماق  يف  ةدوجوملا  ةيبلسلا  تادرفملا  لك  لمشتل  عستت  دق  نيحزانلل  ةيعامتجالا  لكاشملا   " نأ فدرأو 
نا ريغ  لكاشملاب  نوباصي  يرـسقلا  ريجهتلل  نوضرعتي  نيذلا  دارفالا  لكف  لالغتـساو ، عوجو ، ةجاحو ، رقفو ، متيت ، وا  لمرت  ىلا  يرـسا ،

". ءاسنلاو لافطالا  مهو  رمالا  اذه  ببسب  ةاناعم  اهريغ  نم  رثكا  نوكت  حئارش  كانه 
 

ينوناق عيرشت  نس  هنهذ  نع  باغ  يقارعلا  عرشملاف  ةيضاغتم ، نوناقلا  ةطلس  تناك  مدقلا  ذنم  ةثوروملاو  ةيصعلا  حوزنلا  ةلكـشم  ءازإ 
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تاينيعبس يف  ًاضيأو  قارعلا ، دوهي  نم  فالآلا  حوزن  عم  تانيسمخلا  ةياهن  يف  تشفت  يتلا  حوزنلاو  ثراوكلا  تالاح  يف  دالبلا  لاوحأ  ريدي 
يف ةيركسعلا  تايلمعلا  ببسب  اهلفسا  لوهسلا  ىلا  ةيلبجلا  مهانكس  قطانم  نم  ةيديزيإلا  لئاوعلا  فالآ  ريجهت  ًارسق  مت  يضاملا ، نرقلا 

، ناريإ عم  برحلا  ةرتف  ءانثأ  نينطاوملا  حوزن  ةرهاظ  تزرب  امك  ةـيليفلا ، دروكلا  نم  فالآلا  ًاـضيأ  رُجه  تاـنينامثلا  يف  كلذـك  لامـشلا ،
هجوأ غلبيل  ةديدع  لاكـشأ  يف  حوزنلا  ةمزأ  تمقافت  اميف  ةـيفئاطلا 2006 و2007 ، برحلا  ةرتف  ءانثأ  ىرخأ  ةرم  حوزنلا  تالاح  رركتتل 

.دالبلا لامشو  برغ  قطانمل  شعاد  ميظنت  لالتحا  عم  نيريخألا  نيماعلا  يف 
 

رهـش لالخ  رابنالا  ةظفاحم  ناكـس  نم  صخـش  نويلم  فصن  نم  رثكأ  حزن  دـقف  ناسنإلا ، قوقحل  يقارعلا  دـصرملا  تايئاصحإ  بسحبو 
ربمسيد 2013. لوألا  نوناك  يف  فرطتملا  ميظنتلا  درطل  ةيركسعلا  تايلمعلا  ءدب  ذنم  لامشلاو ، طسولا  تاظفاحم  هاجتاب  فصنو 

 
نم ديزمب  ميلقالاب  ةـينعملا  تاهجلا  اهرثإ  ىلع  تبلاطو  نيحزانلاب ، ظتكا  يذـلا  قارعلا ، ناتـسدرك  ميلقإ  ىلإ  اوأجل  رابنألا  ناكـس  ةـيبلاغ 

.ميلقإلا دودح  تلخد  يتلا  لئاوعلل  ءاودلاو  ءاذغلاو  ناكملا  ريفوت  نم  نكمتتل  ةيلاملا  تادعاسملا 
 

نم رثكأ  حزنيل  وينوي 2014  ناريزح  نم  رـشاعلا  يف  لصوملا  ةـظفاحمل  شعاد )  ) حاـيتجا عم  يلـصفم  لوحتب  حوزنلا  ةـمزأ  ترم  دـقو 
يف نويحيـسملاف  حوزنلا ، اذه  نم  رفوألا  طسقلا  ةـيقرعلاو  ةـينيدلا  تايلقألا  تلان  دـقو  ةـظفاحملا ، نم  نطاوم  نويلملا  فصنو  نويلم 

.كراعم تاحاس  ىلا  مهقطانم  تلوحتو  اورُجه  وتامرخزوط  يف  كبشلاو  رفعلت ، يف  نامكرتلاو  ىونين ، لهس 
 

تائم تحزن  ةنيدملا ، نم  ةـيقارعلا  ةـينمألا  تاوقلا  باحـسنإ  دـعب  لصوملا  ةـنيدم  يف  هذوفن  طسبو  ميظنتلا  ةرطيـس  نم  نيموي  دـعبو 
.يباهرالا ميظنتلا  ديب  ىرخألا  يه  تطقس  يتلا  نيدلا  حالص  ةظفاحم  لئاوع  نم  فالالآ 

 

 
تاعيرـشتلا تجرد  قارعلا  يف  ةينوناقلا  ةموظنملا   " نأ رارقلا ، عنـص  يف  ةكارـش  ةيعمج  سيئر  يجركـشلا  رديح  ينوناقلا  ريبخلا  ىريو 

ًاذـيفنتو ًاعيرـشت  فظوت  تناك  لب  نينطاوملا ، حـلاص  يف  بصت  نكت  مل  يتلا  ئراوطلا  تالاح  راطإ  تحت  تاـمزألاو  ثراوكلاـب  ةـقلعتملا 
". ةطلسلا ىلع  نيضباقلا  صاخشأو  مكحلا  ةمظنأ  ةيامحل 

 
يتأت ثيح  ناكسلل ، يلخادلا  حوزنلا  ةلاح  ةيلعفو  ةيقيقح  ةجلاعم  جلاعت  ئراوطلاب ال  ةقلعتملا  تاعيرـشتلا  هذه   " نأ يجركـشلا  فيـضيو 

يه تايحالـصلا  كلت  مظعمو  ينمالا  بارطـضالا  تالاح  ةجلاعمل  ةيذيفنتلا  ةطلـسلل  ةعـساوو  ةيئانثتـسا  تايحالـص  يطعتل  اهداوم  بلغأ 
". طبضلا لئاسو  قيرط  نع  ماعلا  ماظنلا  ضرف  اهفده  ةيركسعو  ةينما  تايحالص 

 
نع ًاديعب  تالاحلا  كلت  ةجلاعمل  ةيفاكلا  لولحلاو  تاليـصفتلا  نم  هيف  نيحزانلا ) ةيامح  نوناق   ) عيرـشت ىلا  ءوجللا  ةـيناكمإ   " ىلع دـكؤيو 

". ةيسايسلا تاعارصلا  ببسب  نيحزانلا  قوقح  عايض  نع  اندعبي  يذلا  رمألا  ئراوطلا ، ةلاح  نالعا 
 

لبق نم  ايبلـس  الماعت  كانه   " نإ الئاق  نودعـس ، ىفطـصم  يفحـصلا  اّهدعي  امك  ةيبلـس ، ةرهاظ  مالعالاو ، ةفاحـصلا  رود  بايغ  ربتعي  اميف 
". نيحزانلا ةيضق  عم  مالعإلا  لئاسو  ضعب 

 
نيحزانلا نأب  ةيسايسلا  بازحألل  ةعباتلا  مالعإلا  لئاسو  ضعب  تجور  حوزنلا  ةيادب  يف   " هنأ ديدجلا " ملاعلا  "ـ هثيدح ل يف  نودعس  ريـشيو 

". ىرخا ةقيرطب  ربخلا  لوانت  مهناكمإب  ناك  ثيح  ةقيقحلا ، سكع  اذهو  اهيف ، ريجفتلل  ندملا  لوخد  نوديري 
 

قوقح بييغت  يف  مهـسأ  رمألا  اذهو  ةـيناسنإلا ، ةـيحانلا  نم  اهيلا  تفتليو  هبأي  ملو  ًايـسايس ، نيحزانلا  ةيـضقب  لغـشنا  مالعإلا   " نأ عباتيو 
". مهل ةمزاللا  ةمدخلا  ميدقتل  ةينعملا  تاهجلا  ىلع  طغضلاو  مهتدعاسم  صرف  عايضو  نيحزانلا 

 
ةيمالعإلاو ةيفاقثلا  ةيمنتلل  تاراسم  ةسـسؤم  هب  تعلطـضا  يذلا  رودلا  نع  يبهذلا  ةنمآ  تثدـحت  يندـملا ، عمتجملا  تامظنم  رود  نعو 

.قارعلا يف  نيحزانلا  ةيامحل  نوناق  عيرشتب  ةبلاطم  ةلمح  قالطاب  يضاملا ، طابش  علطم  ذنم  تأدب  يتلاو 
 



يلاتلا
(2-1  ) تارداصملا كيكفت  ةيخيراتلا :” ةلتكلا   “ لوح يقارع  »لدج 

قباسلا

ميكحلا« رامع  بختني  رشع  يناثلا  رمتؤم  يف  ىلعالا  سلجملا 

ةبسنب %100 هل  اسيئر 

ةدكؤم ةيناسنإلا ،" نيحزانلا  تاجايتحا  ريفوتل  ءاج  ةـلمحلل  اهينبت  يف  ةسـسؤملا  رود   " نا دـيدجلا ،" ملاعلا  "ـ ثيدـح ل يف  يبهذـلا  لوقتو 
ينوناق راطا  داجيا  لجأ  نم  دوقع  ذـنم  قارعلا  يف  ةرمتـسملا  حوزنلا  ةرهاـظل  لـح  داـجيال  ىؤرلا  دـيحوتو  دوهجلا  فتاـكت  ةـيمهأ   " ىلع

". بابسالا فلتخمل  ثراوكلاو  حوزنلا  فورظ  عم  لماعتلل 
 

توصل باـيغ  لـظ  يف  أوسأ  ىلا  ئيـس  نم  ريـست  مهلاوحا  نا  ـالا  حوزنلا  ةـمزا  عضو  ميظنتل  لـمعلا  قرط  فـالتخاو  ءارـالا  ددـعت  مغر 
.ةيعيرشتلا ةطلسلا 

 
ىلا ريـشي  لاز  ام  ضرألا  ىلع  لمعلا  عقاو  نأ  الإ  ًاراهنو  ًاليل  نيحزانلا  عاضوأ  نع  ثيدحلا  يف  ًادهج  رـصتقت  ثالثلا ال  تاطلـسلا  نأ  عمو 

.نآلا ىتح  ناريزح 2014  ذنم  تأدب  يقارع  نطاوم  نويلم  نم 3  رثكا  ةاناعمل  دح  عضو  نع  ًاعيمج  مهزجع 

: ةلص تاذ 
ةلص تاذ  عيضاوم  ال 

ريرحتلا قيرف  بتاكلا : مسا 
7626 ةروشنملا : عيضاوملا  ددع 

نوـكت نأ  حـمطن  ذوـفنلاو ، يفئاـطلاو  يبزحلا  زيحتلا  نـم  نوررحتم  نويفحــص   : بتاكلا نع  ةذـبن 
اعجرمو ةيملاعلا ، ةـيبرعلا و  ءابنألا  تالاكو  هدـمتعت  ةـيلحملا ، رابخألل  اقوثوم  اردـصم  دـيدجلا " ملاعلا  "

.هجراخو قارعلا  يف  مالعالا ، تايميداكأو  ةلقتسملا ، ةيمالعالا  تاسسؤملل  اينهم 
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