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ربمسيد ٢٠١٨، خيراتب ٣٠  ةقيرعلا  زميات  كرويوين  ةفيحـص  يف  يفحـصلا  قيقحتلا  اذه  ةءارقل  ةزغ  يف  ءادعـس  انك  دـيكأتلاب 
نأ اهردصم  ةداعـسلا  هذه  يليئارـسإ ، صانق  دـي  ىلع  وينوي ٢٠١٨  رهـش  نم  موي  لوأ  يف  راـجنلا  نازر  ةفعـسملا  لـتقم  لوـح 

، يليئارـسإلا راـصحلاو  لـالتحالا  ببــسب  ةزغ  عاـطق  يف  ةـيناسنإلا  ةاـسأملا  نـع  ثيدـحلا  هتدـنجأ  نـع  حازأ  يلودـلا  مـالعإلا 
ىرخأ ةرم  هاـبتنالا  تفلل  ىحرجلاو  ىلتقلا  نم  ددـع  ىلإ  ةـجاحب  اـمئاد  اـنكو  ميلقـإلا ، يف  ىرخأ  اـياضق  ىلع  زيكرتـلا  حـلاصل 

نم مكلا  اذـه  ىلإ  لوصولل  هئـالمزو  رغنيفبلاـه  دـيفيد  يفحـصلا  لـبق  نم  لوذـبملا  ريبـكلا  دـهجلاب  ءادعـس  اـنك  اـمك  اـنتاسأمل ،
ريثك دـنع  فقوتن  نأ  دـب  ـال  يعوضوم ، لـقعبو  ةرم  نم  رثكـأل  قيقحتلا  ةءارق  دـعب  نكلو  ريطخلا ، ثداـحلا  لوح  تاـمولعملا 

: طقف طاقن  ىلع ٤  انه  زكرأس  يننكلو  درو ، شاقن  ىلإ  جاتحت  يتلا  طاقنلا  نم 

فورظلا ريبــك  لكـــشب  ًــالفغم  اــهتلوفطو ، راــجنلا  نازر  ةديهـــشلل  ةيـــصخشلا  داــعبألا  نــع  ثيدـــحلا  يف  لاـــقملا  قرغأ  ًالوأ :
ةيموـيلا ةاـيحلا  يحاـنم  لـك  رمد  اـماع ، نـم ١٢  رثكـأل  دـتمي  ملاـظ  راـصح  ةـجيتن  ةزغ  عاـطق  ناكـس  اهـشيعي  يتـلا  ةـيواسأملا 

نم بابــشلا  فـالآ  تـعفد  يتـلا  يه  ةــيواسأملا  فورظلا  هذــه  لـضفأ ، لبقتــسمب  لــمأ  لــك  اــهعم  رمدو  ينيطــسلف ، ينوـيلمل 
طورش نودبو  اروف  راصحلا  عفرب  نيبلاطم  يملس ، لكشبو  ايلاع  مهتوص  عفرل  ةدوعلا ، تاريسمب  قاحتلالل  نيسنجلا 

يتلا ةيـصوصخلا  باب  نم  ركذ  اـم  ضعب  ىلع  اـنظفحت  مغر  نازر ، ةاـيح  يف  ةيـصخشلا  داـعبألا  ىلع  زيكرتلا  بتاـكلا  لواـح 
، ةــيعمتجمو ةيــسفن  لـكاشم  نـم  يناـعت  يتـلا  ةاـتفلا ، هذــه  كرح  اـم  نأ  عاـبطنالا  ءاـطعإ  يفحــصلا  لواـح  ىمحت ، نأ  بـجي 

يتلا ةيعمتجملا  ميقلل  اضفرو  ةيسفن  تالضعم  نم  اهلخادب  لوجي  امع  ريبعتلا  يف  اهتبغر  وه  ةنوعرلاو ، شيطلاب  فصتتو 
نم بابــشللو  اـهل  لــضفأ  البقتــسم  عنــصت  نأ  يف  اــهتبغر  وأ  اهبعــشو  اــهنطول  اــهبح  سيلو  اــهتاحومطو ، اــهتاعلطت  رــصاحت 

اهلاثمأ

نم هلعجي  اـم  نوئجـال ، مهنم  � ٪٧٠ ينيطـسلف ، ينوـيلم  نم  رثـكأ  هـيف  شيعيو   ٢ مك هتحاـسم ٣٦٥  يذـلاو  ةزغ  عاـطق  ًايناث :
تدادزا اهنكلو  دوقع ، ذنمو  تايوتسملا  لك  ىلع  ةيواسأم  افورظ  شيعي  عاطقلا  اذه  ناكـسلاب ، اماحدزا  ملاعلا  قطانم  رثكأ 

اهيف تزاـفو  ماـع ٢٠٠٦  نـم  رياـني  يف  تـيرجأ  ةــهيزنو  ةرح  تاــباختنا  جــئاتن  ىلع  لــعف  درك  ًاــماع ، نـم ١٢  رثـكأ  ذـنم  اءوـس 



يف ةزغ  عاطق  ىلع  سامح  ةرطيـس  ةـجيتن  ءاج  قناـخلا  يليئارـسإلا  راـصحلا  نأ  بتاـكلا  روصي  اـمك  سيلو  ساـمح ، ةـكرح 
نيينيطـسلفلا تددـه  سيار  ازيلادـنوك  ةديــسلا  هـنيح  يف  ةـيكيرمألا  ةـيجراخلا  ةريزو  نإـف  ريكذـتللو  ماـع ٢٠٠٧ ، نم  وـينوي 

يف نوتنيلك  يراليه  ةديـسلا  هتدـكأ  ام  اذـهو  سامح ، ةـكرح  اوبختنا  اـم  اذإ  ةـيلودلا  ةـعطاقملاو  راـصحلاب  ربـمفون ٢٠٠٥  يف 
اذه سامح ، اهيف  تزافو  جئاتنلا  ةنومضم  ريغ  تاباختنال  حامـسلاب  تأطخأ  ةدحتملا  تايالولا  نأ  تربتعا  امدنع  اهتاركذم 

رفوـتم ريغ  ءاودــلاو  ةــعوطقم  ءاـبرهكلاو  ممــسم  ءاـملا  ةزغ ، عاـطق  يف  ةــيمويلا  ةاــيحلا  يحاــنم  لــك  لاــط  يذــلا  راــصحلا 
ةعارزلا وأ  رحبلا  يف  ديـــصلا  يلاوـح ٦٠٪ ،� ىلإ  بابـشلا  نـيب  لـصت  ةـلاطبلاو  ٍرـشتسم ، رقفلاو  ليحتـسم ، وأ  عوـنمم  رفـسلاو 
جنلرميك خوراـب  روـسيفرب  ةـيربعلا  ةـعماجلا  يف  يلودـلا  نوناـقلا  ذاتـسا  هفــصو  راـصحلا  اذـه  ةريطخ  ةرماـغم  دودـحلا  برق 

ةفاضإ اذه  حوتفم ،" نجس   " نوريماك ديفيد  قبسألا  يناطيربلا  ءارزولا  سيئر  هفـصوو  فرع ،" لاقتعا  ركـسعم  ربكأ  ةزغ  "
ريغ ةزغ  نأ   " تنلعأ ةدحتملا  ممألا  نإ  ىتح  عاطقلا ، يف  ةيرزملا  عاضوألا  تفـصو  يتلا  تاداهـشلاو  ريراقتلا  تارـشع  ىلإ 

ةيـسايسلا تاـهجوتلا  لـك  نـمو  ـالافطأو  ءاـسنو  ـالاجر  نيينيطــسلفلا ، نـم  فـالآلا  عـفد  اـم  وـه  اذـه  يف ٢٠٢٠ " ةاـيحلل  ةــلباق 
اوـعفريل ىربـكلا  ةدوـعلا  تاريـسم  يف  ةـكراشملل  كـلذ ، ةروـطخ  مـغر  ةـعمج ، موـي  لـك  يرود  لكـشبو  ةـيعمتجملا ، حئارـشلاو 

سيلو مهيــسآمب ، ملاــعلا  ريكذــتو  ريبــكلا  نجــسلا  باوـبأ  قرطل  اوـجرخ  مـه  تمــصب ، توـملا  اوــلبقي  نـل  مـهنأ  اــيلاع  مهتوــص 
مث ةيمـسر ، ادودـح  لـصافلا  كلــسلا  اذـهب  فرتـعت  مـل  ىرخـألا  ةـلودلا  هذـه  نأ  اميــس  ـال  ىرخأ ،" ةـلود  دودـح   " ىلع ءادـتعالا 

لالتحالا تحت  ناكسلا  ةايح  نع  يلودلا  نوناقلا  بسح  ةلوؤسملا  لالتحالا  ةلود  نإ 

ةكرح ةياعد  وه  سانلا  كرح  ام  نأب  ءاعدالاو  نيهمو ، نيـشم  لكـشب  رمألا  طيـسبت  لواح  لاقملا  بتاك  نإف  ديدشلا  فسألل 
ةزغ راز  نـم  لــك  نـكلو  تاريــسملا ، هذــه  مــيظنت  يف  ةــلعافلا  اــهتكراشم  ركنت  ــال  ساــمحو  نيدــلا ، لاــجر  تاوــعدو  ساــمح 

ةئيهلا  " اـهدوقتو ةــيعمتجملا ، تاـيلاعفلاو  لـئاصفلا  لـك  هـيف  كراــشت  لــماش  يريهاــمج  لــعف  اــهنأ  مـلعي  تاريــسملا  دــهاشو 
نم لاـضنلا  يف  ةـليوط  ةربخ  بحاـصو  ٍعاو ، بعـش  ينيطـسلفلا  بعـشلا  نيينيطـسلفلا  عيمج  لـثمت  يتلاو  اـيلعلا " ةـينطولا 

هفنتكي ام  مغرو  رمتسملاو ، ريبكلا  لمعلا  اذه  لثمل  هتوق  تناك  امهم  ميظنت  يأ  هكرحي  نأ  نكمي  الو  ةماركلاو ، ةيرحلا  لجأ 
رطاخم نم 

اذـــهو ثدـــح ، اـــم  ةـــقيقح  ىلإ  لوــصولل  ةـــقيقدب ، ةـــقيقدو  ةـــعاسب  ةـــعاس  ثدـــحلا  موــي  لـــيلحت  يف  بتاـــكلا  قرغأ  ًاثلاث :
ةياور نـع  ثيدــحلا  دــنعف  اـهررب ، وأ  ةيليئارــسإلا  ةــياورلا  ىنبت  اـمإ  عـضوم  نـم  رثـكأ  يف  هنإـف  فسـألل  نـكلو  لــيمج ، ءيش 

يأرب اهمعد  لواحو  لب  ةملـسم ، اـهربتعا  ةيليئارـسإلا  ةـياورلا  نع  ثيدـحلا  دـنع  نكلو  اـهوقمن ، مهنأـب  مهمهتا  نيينيطـسلفلا 
ةــصاصر نأ  ةـياور  قدـصن  نأ  اـنل  فـيك  ةـيادب  ةـطقن  نـم  رثـكأ  دـنع  فـقوتن  نأ  بـجي  راـطإلا  اذــه  يفو  جراـخلا ، نـم  ءاربـخ 

ايدـنج سيلو  صانق ، نع  ثدـحتن  اننأ  مغر  دوصقم ، ريغ  فادهتـسالا  نأو  راـجنلا ، نازر  تلتقو  نيفعـسم  تباصأ ٣  ةدحاو 
شيجلا ةداــق  دـــحأ  نأــب  ريكذـــتلا  دوأ  اــنهو  ةدـــيعب ؛ تاــفاسم  ىلعو  فدـــهلا  دـــيدحت  يف  ةـــيلاع  تاراــهمب  عــتمتي  ايدـــيلقت ،
ةزئاـجب ارخؤـم  زاـف  يليئارــسإلا  شيجلا  نأ  اـنه  رّكذا  اـمك  اـهنوقلطي ، ةـقلط  لـك  رقتــست  نـيأ  نوـفرعي  مـهنإ  لاـق  يليئارــسإلا 

تاهويدـــيفلا تارــــشع  ىلإ  ةـــفاضإ  اذـــه  يكيرمـــألا ، شيجلا  لـــثم  شوـــيج  ىلع  امدـــقتم  ملاـــعلا  يف  صنق  ةردـــق  لـــضفأ 
ملو راتمألا  تائمب  لصافلا  كلـسلا  نع  نيدـيعب  اوناـك  رـشابم ، لكـشب  نيينيطـسلف  نيرهاـظتم  صنق  ىلع  ةـيحلا  تاداهـشلاو 

نوفعسمو نويفحصو  ءاسنو  لافطأ  مهيف  امب  دونجلا ، ىلع  رطخ  يأ  اولكشي 

اذهو دـصق ، نود  اولتق  دـق  ًاجتحم  وحن ٧٠-٨٠  نأب  سطـسغأ ٢٠١٨ ، يف  زمياتلل  نييركـسعلا  ةداقلا  دحأ  ةداهـش  دروي  لاقملا 
مهنأ ةـلاح  يف  يليئارـسإلا  شيجلا  تبثي  ملو  ًادـمع  لتق  رخآ  ارهاـظتم  يلاوـح ٨٠  هنأ  ىنعمب  هنيح ، يف  ىلتقلا  ددـع  فـصن 

صيخـشت نم  مهنكمت  ًادـج  ةـمدقتم  تاينقت  كـلمي  لـالتحالا  شيج  نأ  دـيكأتلا  عم  اذـه  دونجلا ، ىلع  ارطخ  نولكـشي  اوناـك 
دعب نــع  مهئامــسأب  بابــشلا  نوداــني  اوناــك  نييليئارــسإلا  دوــنجلا  نأ  فــيك  يــسفنب  تدهـــش  دــقلو  طــيحملا ، يف  ناــسنإ  يأ 

نيينيطسلفلا ناكسلل  يندملا  لجسلاب  طبترملا  مهيدل  تامولعملا  كنب  ىلع  ادامتعا  تانوفوركيملاب ،

هراوجب نازر  دوجو  لغتـسا  اباش  نإ  لوقي  الثم  ةـيقيقح ، تاـنيب  نودـب  جـئاتن  صلختـسا  عضوم  نم  رثكأ  يف  لاـقملا  بتاـك 
يندــت دــنع  هـنإ  ــالثم  رخآ  عـضوم  يف  لوـقيو  كلذــب ؟ هربــخأ  نـم  يرــشب ! عردــك  اهلمعتــساو  دوــنجلا ، ىلع  ةراــجحلا  ىقلأو 

فرع فـيك  ليئارـسإ ، وـحن  بـضغلا  هيجوـت  تداـعأو  تاريــسملا  ةـصرف  ساـمح  تـصنتقا  ساـمح ، ةـكرحل  دـييأتلا  ىوتــسم 



ةيملع تاءاصحإ  وأ  ةيناديم  تاسارد  يأ  ىلإ  كلذ  يف  دنتسي  له  ةزغ ؟ يف  سامح  ةكرحل  دييأتلا  عجارت  بتاكلا 

نيناوقلل ةـطولغم  تاريـسفت  لـالخ  نم  نيينيطـسلفلا  لـتق  ةنعرـشو  تارربم  ءاـطعإ  لواـح  بتاـكلا  دـيدشلا  فسـألل  ًاعبار :
، رطخ يأ  نولكـشي  ـال  نييندـم  لـتق  ناـكمإب  يلودـلا  نوناـقلل  دـمتعم " ريغ   " اريــسفت كاـنه  نأ  بتاـكلا  يعدـي  ـالثمف  ةـيلودلا ،

لتق ميرجت  ىلع  عمجت  ةـيلودلا  نيناوـقلا  لـكو  ريـسفتلا  اذـهب  بتاـكلا  ءاـج  نيأ  نم  ساـمح  ةـكرح  ىلإ  نوـمتني  مهنـأل  طـقف 
نييركسع ىحرج  ىلع  زاهجإلا  ىتح  وأ  نييندملا 

ريغ ةـلواحم  يهو  يهتنت ، ـال  نيفرطلا  نم  فنعلا  ةرودو  دـقعم ، عارـصلا  نأ  ىلإ  بتاـكلا  راـشأ  عـضوم  نم  رثـكأ  يف  ًاسماخ :
نوينيطـسلفلاو لالتحا ، ةـلود  يلودـلا  نوناقلا  بسح  ليئارـسإف  هيلع ، ىدـتعملاو  يدـتعملا  نيفرطلا ، نيب  ةاواسملل  ةـلوبقم 

ةحاتملا لبسلا  لكب  لالتحالا  ةمواقمو  هسفن  نع  عافدلا  هقح  نمو  لالتحالا  تحت  بعش 

نأ يه  ةــقيقحلاو  ليئارــسإو ، ةزغ  نـيب  بورح  ثـالث  دــعب  ةزغ  عاـطق  يف  تروهدــت  ةــيداصتقالا  عاـضوألا  نأ  بتاـكلا  ركذ 
ةثداـحلا لـعلو  موجهلاـب ، ةزغ  رداـبت  مـل  تـالاحلا  لـك  يفو  رـصاحملا ، ةزغ  عاـطق  ىلع  ةرمدـم  بورح  ثـالث  تنـش  ليئارــسإ 

ةزغ نـيب  ةــئدهتلا  تاـمهافت  نـم  ةــعاس  نـم ٤٨  لــقأ  دــعب  ذإ  كــلذ ، ىلع  لــيلد  ريخ  عاــطقلا  بوــنج  سنويناــخ  يف  ةريخــألا 
تارــشع ريمدــتو  نيينيطــسلفلا  نـم  لــتقو ٧  ةزغ  ىلإ  لوخدـــلاب  ليئارـــسإ  تماــق  كلذـــب ، يوــقلا  ةزغ  مازتــلاو  ليئارـــسإو ،

ةلشاف ةيرس  ةيلمع  يف  تآشنملا ،

ةيطغت وه  هانمتن  ام  نكلو  زمياـت ، كرويوين  لـثم  ىربك  فحـص  نم  ثادـحألا  ةـيطغت  متي  امدـنع  دعـسن  دـيكأتلاب  نحن  ًاـماتخ 
بجيو ناكرألا  ةـلمتكم  ةـميرج  راجنلا  نازر  لتق  ةقبـسم ، ءارآ  ىنبتت  الو  ضرألا ، ىلع  قئاقحلا  مرتحت  ةـينهمو  ةـيعوضوم 

، نيرخآ نم ٢٠٠٠٠  رثـكأ  حرجو  اينيطـسلف  نم ٢٥٠  رثكأ  لتق  يف  كراش  نم  ةـقحالم  بناـج  ىلإ  اذـه  كلذـب ، ماـق  نم  ةبـساحم 
ىربكلا ةدوعلا  تاريسم  يف  نيكراشملا  نم  مويلا  ىتح 

ينيطـسلف ينويلم  ذاقنإو  لماكلاب ، ينوناـقلا  ريغو  ملاـظلا  راـصحلا  عفر  ىتح  رمتـستس  ةيملـسلاو  ةيبعـشلا  تاريـسملا  هذـه 
هافرلاو رارقتسالا  اهؤلم  ةايحل  ةمداقلا  لايجألل  لضفأ  ةصرف  ءاطعإو  ءيطبلا ، توملا  نم 
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