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ةيقارعلا تايلقألا  قوقح 
 - طخلا ريغصت  طخلا +  | ريبكت  نطولا   2016 ربمفون 18 ,

ةقلح ةيمالعإلاو » ّةيفاقثلا  ةيمنتلل  تاراسم   » ةسسؤم تدقع 
كلذو قارعلا ، يف  ةينيدلا  تّايلقألا  قوقح  لوح  عّسوم  شاقن 

ءاربخو مهفاقوأ  يلوؤسمو  ّةينيدلا  تّايلقألا  نع  نيّلثمم  روضحب 
.نّييقوقح

دادغب يف  تاءاقل  ةثالث  دقعل  ةسّسؤملا  طاشن  نمض  ءاقللا  اذه  ءاج 
زربأ لوح  رودت  هبونج ، يف  ةرصبلا  يفو  ناتسدرك » ميلقإ  و«
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.قارعلا يف  دقتعملاو  نيدلا  ةيرح  هجاوت  يتلا  تاّيدحتلا 

راطإلا ضرع  ّمت  ةيقارعلا ، ّةينيدلا  تّايلقألاب  يفيرعت  ضرع  دعبو 
ّةيرحل ينطولا  راطإلا  ةشقانمو  دقتعملاو  نيدلا  ّةيرحل  يلودلا 

يتلا تاّيدحتلا  لوح  ماعلا  شاقنلا  حتُفي  نأ  لبق  دقتعملاو ، نيدلا 
.نيرهنلا نيب  ام  دالب  يف  دقتعملاو  نيدلا  ّةيرح  هجاوت 

ّةيئادنملا ةفئاطلا  سيئر  ولح » رابج  راتس   » ةمأ شيرلا  حتتفا  دقو 
ًاّزكرمو ّةينيدلا ، تّايلقألا  هجاوت  يتلا  تاّيدحتلل  ماع  ضرعب  شاقنلا 

حيضوتل ّيدصتلا  ّةيمهأ  ًاحضوم  صاخ ، لكشب  نّييئادنملا  ىلع 
ةنايدلا اهنمو  ّةينيدلا  تادقتعملا  ضعب  فنتكي  يذلا  ضومغلا 

وأ ينيدلا  بصعتلل  ّيدؤت  ةئطاخ  راكفأ  اهنع  عاُشي  يتلا  ّةيئادنملا 
.ّةينيد بابسأل  نّييئادنملا  ّدض  زييمتلا 

نمضي امب  ةدحوملا  ّةينطولا  ةقاطبلا  نوناق  ليدعتب  ولحلا  بلاطو 
وأ نيدلا  ساسأ  ىلع  زييمتلاو  ّةينيدلا  تّايلقألا  قوقح  ةيامح 

ةدحوملا ّةينطولا  ةقاطبلا  نوناق  نم  ةداملا 26  ءاغلإو  دقتعملا ،
نم ّةينيدلا  تّايلقألا  دارفأ  نم  نيرصاقلا  ةملسأ  ىلإ  ّيدؤت  يتلا 

.مهرايتخا نود 

ريبلأ بألا   » وكاس سيول  كريرطبلا  ّلثمم  ضرع  هتهج ، نمو 
ةملسأ عوضوم  يف  نّييحيسملا  هجاوت  يتلا  تاّيدحتلا  ماشه ،»

لاجملا حيُتي  مالسإلا  تباوث  ىلع  قافتالا  مدع  ّنأ  ًاّنيبم  نيرصاقلا ،
.ّةيقارعلا تّايلقألل  ّةينيدلا  تايرحلا  ّددهي  ماع  وحن  ىلع  اهريسفتل 

نيد مالسإلا  ّنأ  ىلع  ّصنت  يتلا  ًالوأ ، ةداملا 2  ىلإ  ماشه  قّرطتو 
ىلع اهقيبطت  ىدمو  عيرشتلل ، ساسأ  ٌردصم  وهو  يمسرلا ، ةلودلا 

اهيف ناكم  ّةينيد ال  ةلود  له  ةحضاو ، ريغ  ةلودلا  ّةيوه  لعجي  وحن 
اهدارفأ عيمج  لوبقل  عّستت  ّةيندم  ةلود  مأ  ّةينيدلا  تّايلقألا  قوقحل 

.ةاواسملا مدق  ىلع  نينطاوم  مهفصوب 

عوضوم يف  مههجاوت  يتلا  تاّيدحتلا  اوحرش  دقف  نّويديزيإلا ، اّمأ 
، هيلع ةبترتملا  ّةينوناقلاو  ّةيعامتجالا  جئاتنلاو  نيرصاقلا  ةملسأ 

بئاص  » ينوناقلا ريبخلا  ضافتساو  مهقوقح ، ىلع  ّرثؤت  يتلاو 
نامرح ىلع  ةبترتملا  ّةينوناقلا  تالضعملا  حرش  يف  ردخ »

ىلإ نيدلاولا  دحأ  ّلوحت  ىدل  ّةينيدلا  مهّتيوه  نم  نّييديزيإلا 
نّييديزيإلا نم  ديدعلا  عفدت  تائملاب  تالاح  كانه  ّنأ  ًادروم  مالسإلا ،

.ةرجهلل

تاعيرشتلا نيب  ًاضراعت  نّمضتت  يتلا  تالاحلا  هذه  لثم  ةهجاوملو 
يف نّوينوناقلا  ءاربخلا  حرتقا  روتسدلا ، اهنّمضت  يتلا  قوقحلاو 
هنّمضتت ام  ىلع  ًاحاتفنا  رثكأ  هلعجل  ينوناقلا  ماظنلا  حالصإ  ةسلجلا 

.دقتعملا ةيرحل  ةنماضلا  ّةيلودلا  تّايقافتالاو  كوكصلا 

ّنأ ىلإ  ّةيئاهبلا ، ةفئاطلا  ّلثمم  بوقعي ،» ءايض   » ديسلا راشأو 
تّايلقألا نمض  نّييئاهبلا  ركذي  مل  ماعلل 2005  قارعلا  روتسد 

ذنم ًانوناق  ةروظحم  ّةيئاهبلا  ّنإ  لب  اهب م 2-2 ، فرتعملا  ّةينيدلا 
ُّدب ّهنإو ال  يئاهبلا ، طاشنلا  ميرحت  نوناق  رودص  عم  ماعلا 1970 

.روتسدلل اهتفلاخم  ببسب  تاعيرشتلا  هذه  ءاغلإ  نم 

، تاراسم ةسسؤمل  ماعلا  قّسنملا  مّولس ، دعس  راشأ  ماتخلا ، يفو 
ام عيمج  ءاهنإ  ىلع  لمعلاب  ّلثمتي  تاءاقللا  هذه  نم  فدهلا  ّنأ  ىلإ 

ّيدصتلا ّمتي  نأو  ّةينيد ، سسأ  ىلع  زييمتلا  لاكشأ  نم  ثدحي 
ءامتنالا نع  رظنلا  فرصب  دقتعملا ، ةيرح  تاكاهتنال  ةيفاك  ةروصب 
.ّةينيدلا هقوقح  كَهتُنت  يذلا  فرطلاو  كاهتنالاب  موقي  نمل  ينيدلا 

ىلع زييمتلا  ةضهانمل  ئدابم  نالعإ  ةقيثو  ىلإ  لوصولا  ّمتي  نأو 
فارتعالا ىلع  لمعلاو  ىرخأ ، بابسأ  ّيأل  وأ  ّينيد  ساسأ 

لعجت يتلا  تاعيرشتلا  ءاغلإو  اهب  فرتعملا  ريغ  ّةينيدلا  تّايلقألاب 
رئاعشلا رظحت  وأ  ّيعرش » ريغ   » ّةينيدلا فئاوطلا  ضعب  دوجو 

.ّةينيدلا تادقتعملاو 
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