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ةیهان وبأ  نمیأ  .د 

نوجــسلا ةرادإ  ىعـــست  اــميفو  ةــماركلا 2 ،" ةــكرعم   " لــالتحالا نوجـــس  يف  ىرـــسألا  ضوــخي  يلاوــتلا  ىلع  نماــثلا  موــيلل 
ةكرحلا تادايق  نم  هأدب 150  يذلا  بارـضإلا  ىلإ  ىرـسألا  تائم  مضني  هكف  ىلع  ىرـسألا  ماغرإو  بارـضإلا ، ضف  ةلواحمل 

ال مهبلاـطمل ، ةباجتـسالا  اهـضفر  ببــسب  نوجــسلا ، ةرادإ  عـم  ىرــسألا  تاراوـح  لـشف  دـعب  يــضاملا ، نينثـإلا  ءاـسم  ةريــسألا 
فقو مهبلاطم  نيب  نمو  ىرسألل ، ةيلودلا  نيناوقلاو  عئارشلا  اهتلفك  يتلا  ناسنالا  قوقح  ىندأب  نوبلاطي  مهنأ  ىوس  ءيـشل 

بيكرتو بقنلاو ، نومير  ينجس  يف  ةصاخ  ةلومحملا  فتاوهلا  ىلع  ةنطرـسملا  شيوشتلا  ةزهجأ  ةلازإو  مهفرغ ، تامهادم 
، تـالقتعملا لـخاد  ةــيمومع  فـتاوه  بـيكرتو  مهماـسقأ ، ىلإ  نيعوـمقملا  ىرــسألا  ةداـعإبو  نوجــسلا ، يف  ةــيمومع  فـتاوه 

امك ةزغ ، عاـطق  نم  ىرـسألا  تاراـيز  ةدـم  ةداـيزو  تاـئم  ىلع  ضورفملا  ةراـيزلا  عنم  ءاـغلإو  ماـكحألاو ، تاـبوقعلا  فيفختو 
مهتالقنت لالخ  مهل  ةـيناسنإلا  طورـشلا  ريفوتو  ماع 2014 ، ذـنم  نوجـسلا  ةرادإ  اهتـضرف  ةـيعامج ، تابوقع  عفرب  نوبلاطي 

ةـسايس فقوو  لافطألا ، ىرـسألا  زاجتحا  فورظ  نيـسحتو  رخآ ، مسقل  تاريـسألا  لـقنب  نوبرـضملا  بلاـطيو  نوجـسلا  نيب 
!؟ نيلئاسلل قح  اذه  يف  سيلأ  يدارفنالا ، لزعلا  ةسايس  ءاهنإو  ىضرملل ، مزاللا  جالعلا  ميدقتو  يبطلا ، لامهإلا 

عاونأ ةـسرامم  تادـبؤم ، باحـصأو  لافطأو  ءاسن  مهنيب  نم  نيينيطـسلفلا ، فالآ  هفاطتخاب  لـصاوي  لـالتحالا  نأ  ةـقيقحلا 
ةيمـسرلا ةينيطـسلفلا  فارطـألاو  ةـمواقملا  دـض  زازتـبا " و" عدر "  " ةـقرو مهمدختـسيو  مـهيلع ، ةيـسفنلاو  ةـيندبلا  طوغـضلا 

ديوهتلاو راصحلاو  ناطيتسالا  ةلصاوم  يف  اهمدختسي  يك  تالزانتلا ، نم  ديزم  قيقحتل  ةيبعشلاو 

ام ـالعف  وـهو  راـجفنالا ، ىلإ  يدؤيـس  اذـه  نأ  كردـت  ـال  ىرـسألا  ىلع  طغـضلا  ةسايـس  اهتلـصاومب  لـالتحالا  تاطلـس  نأ  ودـبي 
نم ةئيـسلا  ةـلماعملا  ىلع  اـجاجتحا  ماـعطلا  نـع  ىرـسألا  اهـضاخ  يتـلا  ةـيعامجلا  تابارــضإلا  ركذـتنف  ةرم ، لـك  يف  لـصحي 

لالتحالا تالقتعمو  نوجـس  يف  ابارـضإ  نم ٢٥  براقي  ام  نوينيطـسلفلا  ىرـسألا  ضاخ  دـقف  لـالتحالا ، نوجـس  ةرادإ  لـبق 
ىرـــسألا هبجوــمب  ىهنأ  يذــلا  قاــفتالا  عــيقوت  ىلع  اــهرابجإب  اوــحجنو  ماــع 2012م ، راــيأ  وياــم / فــصتنم  يف  ناــك  اــهمهأ 
بارـضإ ركذـتنو  حـلمو ،" - يم  " تيمـس ةـلوطبلاو  دومـصلا  نم  ًاقارـشإ  رثكألا  يه  ةـيناسنإ  ةـمحلم  دـعب  ماعطلا  نع  مهبارـضإ 
ىرسألا رارصإو  ىلإ ١٥٠٠ ، نيبرـضملا  دادعأ  عاستا  ىلا  ىدأ  دقو  ماع ٢٠١٧ ، ناسين  / ليربا يف ١٧  ةماركلاو " ةيرحلا  ةـكرعم  "

تاكاهتنا نم  مهدض  سرومو  مهقحب  فرتقا  امم  مغرلاب  مهبلاطم  قيقحت  بوص  اًمدـق  يـضملا  ىلع  ماعطلا  نع  نيبرـضملا 
نم ةيــشخلاو  نوجــسلا  لـخاد  عاـضوألا  دـعاصت  نـم  داز  اـمم  مهبارــضإ ، كـف  ىلع  مهراـبجإل  ةـيماقتناو  ةـيباقع  تاءارجإو 

ةیهان وبأ  نمیأ  .د 



ةرادإ نيناوـق  ىلع  درمتلاو  نايـصعلاك  ىرخأ  ةـيلاضن  تاوـطخ  ىلإ  ءوجللاـب  نيبرــضملا  ىرــسألا  دـيدهت  دـعب  كـلذو  اـهرجفت 
ىلإ ىدأ  دـق  لـعفلاب  وـهو  ةـيودألا ، لواـنت  نع  ىـضرملا  عاـنتماو  ءاـملا ، برـش  نع  عاـنتمالا  وأ  اـهب ، مازتلـالا  مدـعو  نوجـسلا 
ىلإ يدؤيـس  اـمم  ىرــسألا ، فوفــص  نـيب  ءادهــش  طوقــس  نـم  ةيــشخلاو  ىرــسألا ، نـم  ةـعومجمل  ةيحــصلا  عاـضوألا  روهدـت 

ىلعو نوجـــــسلا  جراــــخ  دـــــعاصتملا  ينماــــضتلا  كارحلا  ىلإ  ةـــــفاضإلاب  اهروهدـــــتو  نوجـــــسلا  لــــخاد  عاــــضوألا  راــــجفنا 
ىلع طغـض  لماع  لكـشو  ةمهم ، ةـيفاضإ  ةوق  ىرـسألا  حـنم  امم  ةـيلودلاو ، ةـيميلقإلاو  ةـيلحملا  دعـصلاو  تايوتـسملا  عيمج 

لالتحالا تاطلس 

قافتالا نإف  ققحت  امم  مغرلابو  يرـسلا ) فلملا  (ـ ىمـسملا ب يرادإلا " لاقتعالا   " ناك قاـفتالا  اذـه  نم  لـمهأ  يذـلا  فلملا  نكل 
، يرادإلا لاقتعالا  لوح  اًـضماغ  وأ  اًحـضاو  اًـصن  نمـضتي  ملو  كلذـل  دـيعب  وأ  بيرق  نم  رـشُي  مل  رـشن ، يذـلاو  عقوملا  يئاـهنلا 

تائمل ديدجتلاو  هقارتخا  نم  نوجسلا  ةرادإو  لالتحالا  تاطلـس  ىلع  لهـسُيس  امم  ةمزلم  ريغ  ةيهفـش  تامهافت  يه  امنإو 
لـالتحالا تاوـق  زجتحت  يذـلا  لوـهجملا  فـلملا  ينعيو  يرــسلا ،" فلملاـك   " ةــفلتخم ةــينمأ  تارربـمو  جــجح  تـحت  ىرــسألا 

نوناقلا اذـه  ىلع  درمتلا  لازي  الف  ىرـسألاب  ةـصاخلا  ةـيلودلا  فارعألاو  نيناوقلا  لـكل  فلاـخملاو  هببـسب ، نييرادـإلا  ىرـسألا 
لـالخ نـم  لـالتحالا ، نوجــس  يف  ماـعطلا  نـع  نيبرــضملا  نييرادـإلا  ىرــسألا  عـم  ًادـيدج  ًاـينماضت  ًالكــش  ذـخأي  يناـسنإ  ـاللا 
اهيلع قفتم  ةمسوأ  ةدعو  ةيملاع  ةغل  نم 12  رثكأ  امهيف  مدختست  ثيح  كوبسيفو ،" رتيوت   " يعامتجالا لصاوتلا  يعقوم 

نوـيقوقحو نويمـالعإ  اـهاعري  ةــعونتم  ةــينماضت  تاــطاشن  ةــعومجم  ىلإ  ةــفاضإلاب  ( ٢ ةماركلا _ ةـكرعما : )# مـسو اـهزربأ 
فيثكت ىلإ  يرسلا " فلملا  اوطقسأ   " ةلمح فدهتو  يرسلا " فلملا  اوطقسأ   " مسا اهيلع  اوقلطأ  ةلمح  نمض  ىرسألا  يلاهأو 

تاـيطغت لـمعل  ةـيبرعلا  مـالعإلا  لـئاسو  ةوـعد  لـالخ  نم  ىرـسألا  بارـضإ  نع  ءورقملاو  عومـسملاو  يئرملا  يمـالعإلا  ثـبلا 
ىرــسألا ةاــناعمب  فـيرعتلل  رتـيوتو ،" كوبــسيف   " يعاــمتجالا لــصاوتلا  عـقاوم  ربــع  ينورتــكلإ  دــشح  عـم  يزاوتلاــبو  ةــصاخ 

مهبارضإ تاروطتو  نييرادإلا 

اًراصتنا تققحو  حاـجنب  تهتنا  دـق  اـهلك ، نكت  مل  نإ  لـالتحالا ، تـالقتعمو  نوجـس  يف  ىرـسألا  تابارـضإ  بلغأ  نأ  تفـاللا 
نوجـسلا اهدهـشت  مـل  ةراـبجو  ةـيوق  ةـميزعو  ةدارإ  اـهنإ  لـب  لاـطبألا ، انارــسأ  ةاـناعمو  لـمحتو  ربـصو  ةرادإ  ةـيوقلا ، ةدارـإلل 

تناك تاحاجنلا  ةبسن  نأ  ولو  ةلماك ، ةجردب  مهبلاطم  لك  ىرسألا  هلالخ  نم  ققح  ماعطلا  نع  بارـضإ  لبق  نم  ةيليئارـسإلا 
ريسألا ربص  مامأ  ناجـسلا  دانع  مازهناو  نوجـسلا  ةرادإ  توربجل  اًرـسك  تناك  بلاغلا  يف  اهنأ  الإ  رخآل ، بارـضإ  نم  توافتت 
ةراـيزب ةزغ  عاـطق  ىرــسأ  يلاــهأل  حامــسلاو  نـيلوزعملا ، ىرــسألل  يدارفنــالا  لزعلا  ءاــهنإ  اهتمدــقم  يفو  هبلاــطمل  ناــعذإلاو 
ةباـثمب تناـكو  يرادـإلا ،" لاـقتعالا   " مادختـسا ءوـس  نـم  دـحلل  دوـيق  عـضوو  تاونـس ، سمخ  نـم  رثكـأل  مـهعنم  دـعب  مهئاـنبأ 

امو ناجــسلل  يدــحتلاو  ةــهجاوملا  حور  ةداعتــساو  نابــضقلا  فـلخ  ةــمواقملا  ةــفاقثل  راـبتعالا  ةداـعإب  مـهتاوذ  ىلع  راــصتنا 
ىرتـعا اـم  مـغر  ةريرملا ، هتايعادـتو  ماـسقنالا  ىلع  مهتدــحول  راـصتناو  ةريــسألا , ةــكرحلا  ةــناكمو  ةــبيه  ةداعتــساو  هـلثمي ،
ةيلحملا تايوتـسملا  لـك  ىلع  مهتيــضقل  راـبتعالا  ةداـعإ  يف  راـصتناو  ةـفلتخم ، فـقاومو  تاداـهتجا  نـم  بارــضإلا  ةريــسم 

ةيلودلاو ةيميلقإلاو 

نوجــس يف  ةريــسألا  ةــكرحلا  اهتــضاخ  يتـلا  براـجتلا  ةــلمج  ىلإ  فاــضُت  ةــيعون  ةــبرجت  ماــعطلا  نـع  ىرــسألا  بارــضإ  نإ 
وأ ةـيبرع  ةـياعربو  بوتكم  قافتا  عيقوتب  الإ  ىرـسألل  بارـضإ  ىهتنا  نأ  قبـسي  مل  امك  ةيـضاملا  دوقعلا  رادـم  ىلع  لالتحالا 

لوقي امكو  ةبـسنب 100 ،% ىرـسألا  بلاـطم  ققحي  مل  نإ  ىتح  مهبلاـطم ، قيقحتب  لـالتحالا  تاطلـس  مازتـلا  لـباقم  ةـيلود ،
لاضنلا ىلع  اوتبث  نيذـلا  مهتروثل  ءايفوألا  ءالؤه  نأ  عيمجلا  ريكذـت  اـنيلع  عطقنم " ريثك  نم  ريخ  لـصتم  لـيلق  بر   " لـثملا

هنأو مهتاسدقمو ، مهتيـضق  نعو  مهنع  نوعفادي  نوجـسلا  ناردج  جراخ  نوشيعي  مه  نمل  انمث  نوعفدي  ةـيواخلا  مهنوطبب 
، ناـكم لـك  يف  يندـم  ديعـصتو  ضفر  ـالب  رمي  نل  ةـلماعملا  ءوس  نأو  مهنيزاـنز ، يف  ءاـيحأ  مهنفد  ىلع  تكـسي  نأ  زوـجي  ـال 

تاطلس تاسرامم  حضفب  يلودلاو  يلحملا  ماعلا  َّيأرلا  ةلداعلا ، مهتيضق  جيجأتب  ةلتحملا ، يـضارألا  جراخو  نجـسلا  جراخ 
انارسأب اهريغ  نع  عجارتت  ىتح  ةيقوقحلا  لفاحملا  يف  اهتاضاقمو  مهدض  ةيفسعتلا  اهتاءارجإ  لالتحالا 

عقوملا رظن  ةهجو  سكعت  نأ  ةرورـضلاب  سيلو  بتاكلا ، يأر  نع  ربعت  ةـيوازلا  هذـه  يف  ةروشنملا  تالاقملا  عيمج  ةـظحالم :
هتسايسو
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