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 ةمدقم

 رخاوأ تنرتنإلا ىلع رُشن ويديف يف ،يدوعسلا ةلودلا نمأ زاهج فنص
 نكمي ال .»فرطتلا« نم لاكشأك داحلإلاو ةيلثملاو ةيوسنلا ،2019

 ليثمتك ،هنع رذُتعاو فذُح ام ناعرس يذلا ،ويديفلا دامتعا عبطلاب
 ءادع دوجو نم مغرلا ىلع ،يوسنلا طاشنلا هاجت يبرعلا ماعلا يأرلل
 جيورتلابً ابلاغ تايبرعلا تايوسنلا مهتُت ثيح ،ةقطنملا يف ةيوسنلل
 وه موعزم فدهب ،نييبنجأ ليومتو معدب ةدسفُم ةيبرغ تادنجأل
 در يف كلت رظنلا ةهجو لثمتتو .يبرعلا عمتجملا »قالخأ« ريمدت
 يف ككش ثيح ،يناسنجلا فنعلا تدقتنا ةباش ىلع يندرأ يناملرب
 .ةيندرأ تناك اذإ ام ةفرعمبً ابلاطم ،ةيفاقثلا اهتيفلخو اهتينطو
 يف نكراشي ال تامرتحملا تايتفلا« ةلوقم ىلع كلذ قبطنيو
 تابلاطملا تاينادوسلا تاطشانلل تهجُو يتلاو »تاجاجتحالا
 .ةعورشملا نهقوقحو نهتايرحب

 ضعب ىتحو ،نويلبقلا ةداقلاو نويمالسإلا اهرهظي يتلا ةيئادعلا
 ىلع ل�لدُت ،)ةلود لاجرو نيفقثم نم( »ةثيدحلا« »ةيلاربيللا« بخنلا
 اهنأب اهفصو نكمي ثيحب ،اهطاشنو ةيبرعلا ةيوسنلا ةكرحلا ةيلاعف
 ددهت يهف ،اذه انموي يف يبرعلا يندملا عمتجملا تاكرحم ىوقأ

 ىلع هتدعاسمو يبرعلا عمتجملا ثيدحت ىلإ فدهتو ةلودلا ةيوطلس
 .ةلئاعلا يف لداعلا ريغ طلستلا ماظنو ةيوبألا زواجت

 لمحي ةيطارقميدلا وحن عفدت ةوق ةيبرعلا ةيوسنلا نأب ءاعدالا نكلو
 تاروظحملل ينفلاو عاجشلا دقنلاو يمقرلا طاشنلاف .ةغلابملا ضعب
 نم ءاسن تاوصأ لثمي ،مويلا تايوسنلا هدوقت يذلا ةيعمتجملا
 ةيسنجلا ةيرثكألا ىلإ تايمتنمو تاملعتم ،ةينيدملا ىطسولا ةقبطلا
 نهتقبس نم جهن ءاسنلا ءالؤه عبتت .)تالوحتم ريغ ،لويملا تايريغ(
 تايورقلاو تايريوْكلا اياضق نركذي امً اردانو ،تاطشانلا نم
 ىلإ نرظني امك .ةلماعلا ةقبطلا ءاسنو تائجاللاو لخدلا تادودحملاو
 تاداعو فارعأ مكارتو ،ةيوبأ ةفاقثل يوناث جتانك ءاسنلا اياضق
 تاعازنلاو بورحلا راثأ نلهاجتيو ،ءاسنلا ىلع لاجرلا لّضفت ديلاقتو
 عراستملا ينبتلاو يجراخلا لخدتلاو ةيوطلسلاو لالتحالاو
 شيع لبس ىلع رثؤت يتلا ةيلاربيلوينلا ةيداصتقالا تاسايسلل
 .نهيلع ةيوبألا ريثأت فعاضتو ءاسنلا

 ام :لاؤسب أدبأس ،مويلا ةيبرعلا ةيوسنلا لاكشأل ضارعتسالا اذه يف
 تايجيتارتسالا اهدعب شقانأ ؟تايبرعلا تايوسنلا عفاود يه
 تاوطخل تاحارتقاو ةكرحلل دقنب متخأو ،ّنهلبق نم ةعبتُملا ةيوسنلا
 .ةيلبقتسم

 ؟تايبرعلا تايوسنلا عفاود ام

 ام ىلإ تداق يتلا ثادحألا يفً ايساسأً ارود تايبرعلا تاباشلا تبعل
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةلادعلاب نبلاط ثيح ،يبرعلا عيبرلا ىمسي
 ةيمامألا طوطخلا يف نهريسم ءانثأ نهجاوو ،نيجتحملا نزّفحو
 نينبو ،نهطاشنل نمثك توملا ىتحو لاقتعالاو باصتغالا رطاخم
 كوبسيفو رتيوت تاصنم ىلع نبتكو ،ةيميلقإ معد تاكبش
 تاطبترم ريغ تايمقر تاطشان ءاسنلا كلت مظعم تناك .مارغتسنإو
ً اماهً اروظنم نهتكراشم تفاضأو .ةيئاسن تايعمج يأب بلاغلا يف
 ةيرحلاب عتمتي نلً ادحأ نأ وه ،ةلادعلاو ةيرحلاو ةماركلا بلاطمل

 عفادت .ةيناثلا ةجردلا نم تانطاومك تايبرعلا ءاسنلا لَماعُت املاط
 ناسنإ قوقح اهرابتعاب ءاسنلا قوقح نع تايبرعلا تايوسنلا
 عيبرلا دعب نهلاضن تاطشانلا كلت تعباتو .لوألا ماقملا يف ةنطاومو
 .يلبقتسملا ةلودلاو عمتجملا لوحت راسم مسرب نمهسأو يبرعلا
 لاجرلا نأ هدافمً اسرد ةقباسلا لايجألا تملعت امك ليجلا اذه ملعتو
 .ءاسنلا نود مهدحو مهل اهنوديري امنإ ةيرحلا لجأ نم نولتاقي نيح

 يبرعلا عيبرلا دعب ةدئاسلا عاضوألا

 عاضوأ عم ملقأتلل يبرعلا عيبرلا باقعأ يف تايبرعلا ءاسنلا ترطضا
 نميلاو ايروس( ةيلهألا بورحلا اهتقزم ةلشاف لود نمً اءدب ةفلتخم
 ةيسجرن ءافخإ هفده ةلودلا ةيوسن نمً اطمن سرامت لود ىلإ )ايبيلو
 ةثادحلا نم فيزم عانق فلخ ةيوبألا اهتاطلس ةيعمقو ةلودلا
 ةلداعو ةيدج تاحالصإ نع عجارتت لود ىلإً الوصو )ةيدوعسلا(
 عضولا اذه مقاف .)برغملاو سنوتو رصمو نانبلو ندرألا( اهيغلتو
 ةيعامتجالا ةيداصتقالا عاضوألا نمألا مادعناو ىضوفلاو ريجهتلا ةلاح
 يفً احضاو تاب يذلا ةلودلا عمقً اضيأ فعاضو ،دارطضاب ةيدرتملا
 تادنجأ ةفلتخملا يبرعلا عيبرلا راثآ تجتنأو ً.ابيرقت ةايحلا يحانم لك
 نييساسأ نيلكش ةظحالم نكمي ،ليلحتلا ضرغل .ةنيابتم ةيوسن
 لمشي امهلوأ :يبرعلا عيبرلا دعب ةيبرعلا ةيوسنلا تاكرح ىدل
 نيب نعمجيو ً،ايمقر نطشني ةناقتلا يف ةيلاع تاراهم نكلتمي تاباش
 ركذ نكمي .ةمواقملا لاكشأ نم لكشك نفلاو تاراهملا كلت
 اهجتنت )كيموك( ةروصم ةصق يهو ،كلذ ىلع لاثمك »ةرهاق«
 راودألا ىدحتت ةبجحم ةباش اهتلطب ،دمحم انيد ةيرصملا ةنانفلا
 ةبسن نأ ملعن نيح ةيمهأ طاشنلا اذه دادزيو .ةيديلقتلا ةيعامتجالا
 نم ةئملاب 9ـب لقأ تايرصملا ءاسنلا نمً الومحمً افتاه نكلمي نم
ً اقفو ،ةئملاب 21ـب لقأ لومحملا تنرتنإلل نهمادختسا ةبسنو ،لاجرلا
 ةجوم يف يناثلا لكشلا دجنو .ةلقنتملا تالاصتالل يملاعلا ماظنلل
 داسجأب ةطبترملا تاروظحملا دض ديدشلا جاجتحالا نم ةديدج
 يلزنملا فنعلاو باصتغالاو فرشلا مئارج - نهتيناسنجو ءاسنلا
 ةروكذملا اياضقلا نوكت ال دق .تارصاقلا جيوزتو يسنجلا شرحتلاو
 يفً اعم اهتهجاوم نكلو ،ةقطنملا يف ةيوسنلا ةدنجألا يف دهعلا ةثيدح
 ليسغ لبحً الثم دجن .ديدج رمأ ةقطنملا ءاحنأ ةفاك يف هتاذ تقولا
 رثكأ دحأ يفً اقلعم ،ةخستم ةيئاسن سبالم ةعطق فلأ ةئم لمحي
ً اّركذم ،ءاسنلا دض فنعلا ةنادإل 1ًاماحدزا قارعلا ناتسدرك عراوش
 .2016 ماع توريب يف ترهظ يتلا ءامدلاب ةخطلملا فافزلا باوثأب
 تايوسنللً ايئزجً اعفاد يبرعلا عيبرلا راثآ رابتعا نكمي نيح يفو
-يعامتجالا توافتلا وه ةيمهأ لقي ال رخآ لماع مويلا انيدل ،تايبرعلا
 .نيسنجلا نيب يداصتقالا

 ةيقاب ةيداصتقا-ةيعامتجا تاتوافت

 ريغ لكشب ءاسنلا ىلعً ايخيرات يبرعلا ملاعلا يف ةيمنتلا جمارب تّرثأ
 لوقح يف يعامتجالا عونلا ىلع ةينبملا قراوفلا رهظتو ،بسانتم
 يف تاباشلا حاجنو قاحتلا بسن نأ مغرو .فيظوتلاو ميلعتلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،)ةيبرع ريغ( ةزيمم ةيفاقثو ةيقرع ةيوهب عبطلاب ناتسدرك عتمتت 1
 نمً اءزج دعي يذلا ،قارعلل ةعبات لازت ال اهتيلالقتسا مغر اهنكل
 يفاقثلا عونتلا مغر »ةيبرعلا ةفاقثلا« نميهت ثيح ،يبرعلا ملاعلا
 .يقرعلاو

ةمدقم  
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 ةصرف نأ الإ ،بابشلا ىدل اهنم ىلعأ يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم
 هذه فصي يذلا ،يلودلا كنبللً اقفوو .ىندأ لمعلا قوسب نهقاحتلا
 نس يف ءاسن سمخ لك نيب طقف ةدحاو 2،ردنجلا ةقرافمب ةرهاظلا
 لامشو طسوألا قرشلا يف ةفيظو نع ثحبت وأ ةفظوم لمعلا
 ةوقلا نم طقف ةئملاب 21« ءاسنلا لكشت ،كلذ ىلإ فضأ .ايقيرفإ
 لودل يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ةئملاب 18ـب نمهسيو ،ةلماعلا
 ام لاؤس حرط انل نكمي عبطلاب 3.»ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا
 ريغو عوفدملا ريغ ءاسنلا لمع انفضأ اذإف ؛طبضلاب »لمعلا« وه
 كلذ نم ربكأ يلامجإلا يلحملا جتانلا نم نهبيصن دجنس ،يمسرلا
 ال نهنأ ةيداصتقالا ءاسنلا ةكراشم ةيدودحم دكؤت ،كلذ مغر .ريثكب
 عم ةاواسملا مدق ىلع اهتاجرخمو ةيمنتلا ططخ دئاوعب نعتمتي
 .لاجرلا

 ضقانتلا اذه ريسفت ىلإ نيطشانلا نم ديدعلاو يلودلا كنبلا عراسي
 راثآ لهاجتي بسحف ةفاقثلاب كلذ ريسفت نكل .»ةفاقثلا« نع جتانك
 قودنصو يلودلا كنبلا اهضرف يتلا ةيداصتقالا ةلكيهلا ةداعإ ططخ
 ترثأ دقف .تانينامثلا ذنم ةيبرعلا لودلا نم ديدعلا ىلع يلودلا دقنلا
 معدلا جمارب صيلقت ربع ةدشب ءاسنلا ىلع ةيداصتقالا ةلكيهلا ةداعإ
 ةيحصلا تامدخلاو ماعلا ميلعتلا ىلع قافنإلا ضفخو يعامتجالا
 مل لمعلا صرفف ،ربكأ ةراسخل ءاسنلا تضرعت امك .يئاذغلا معدلاو
 ينبت عم اهنسرامي نك لامعأ تفتخاو ،نهتالهؤم بسانت دعت
 تاهجوت بكاوتل ةيلاربيلوينلا تاسرامملل ةقطنملا تاداصتقا
 ةكراشم فيلاكت يلاربيلوينلا ماظنلا لّمح امك .رحلا يملاعلا قوسلا
 لمحت ىلع ءاسنلا ربجأ ذإ ،نهتالئاع ىلعو نهيلع ةيداصتقالا ءاسنلا
 ىلإ ةفاضإلاب ،تالصاوملاو لافطألا ةياعر فيراصم ةدايز ءبع
 .روجألل لوقعم ىندأ دح عضو نع ةلودلا سعاقت

 قراوفلا ةقطنملا يف يداصتقالاو يلاملا حالصإلا جمارب تفعاض دقو 
 نيب لوخدملا نم ةئملاب 64 نأ 4ةثيدح ةسارد ترهظأ ثيح ،ةيقبطلا

 ىلعألا لخدلا يوذ ناكسلا نم ةئملاب 10 ةبسن هتنج 2016و 1990
 تاطشانلا تايفلخ يف ةيقبطلا قراوفلا هذه سكعنتو .ةقطنملا يف
 تاملعتم نهمظعم دجن ثيح ،ةيفارغوميدلاو ةيعامتجالا تايوسنلا
 ءارآ عم نهؤارآ ىشامتتو .ندملا تانكاسو ىطسولا ةقبطلا نم
 ءاسنلا ةكراشم ضافخنا بابسأ نعجرُي ثيح ،يلودلا كنبلا
 عقوم حمسيو .ةيعامتجالاو ةينوناقلا دويقلا ىلإ ةيداصتقالا
 ةينطولا رارقلا عنص رئاود ىلإ لوصولاب نهل يقبطلا تاطشانلا
 ىلع طغضلا وأ ليومتلا حنم اهنأش نم يتلا ةيلودلا ةلعافلا تاهجلاو
 ةقبطلا نم تاطشانلا تنرتنإلا ةكبش دعاستو .ريغتلل تاموكحلا
 بذجو يملاعلا مالعإلا ىلإ نهتاوصأ لاصيإو لصاوتلا ىلع ىطسولا
 ،ةيقبطلا نهتناكم لضفب ،ءاسنلا كلت عتمتتو .نهبلاطم ىلإ هابتنالا

 ،ةطلسلا رئاودل لوصو ةيناكمإو ةعساو تاقالعو ةيوغل تاراهمب
 لوصحلا لخدلا تادودحمو تايورقلا ءاسنلل نكمي ال رومأ يهو
  .اهيلع

 ةيلهألا برحلاو باهرإلاو لالتحالا راثآ

 ينيطسلف 750,000 ـل ثدح امب نييروسلا نيئجاللا ةمزأ انركذُت
 ةرم ريجهتلل مهنم ريثكلا ضرعتو ً،اماع 70 لبق مهضرأ نم اودرُط
 تلتحا امنيب .ايروس يف مهتاميخم نم رارفلا ىلع اوربجأ نيح ىرخأ
 ،يلودلاو يميلقإلا مالعإلا يف ةيزكرم ةناكم نييروسلا نيئجاللا ةمزأ
 اوهجاو نمم ايبيلو نميلاو قارعلا نم نيئجاللا فالآ اهلالظ يف تفخأ
 ءاسن ضرعتتو .نويروسلا ههجاو امل ةهباشم بعاصموً اريصم
 فنعلل ،لالتحالاو باهرإلاو برحلا قايس يف ،ةقطنملا تايتفو
 تايديزيلا عضو انربتعا اذإ( ةيدوبعلاو تارصاقلا جيوزتو يسنجلا
 لوصولا ةيدودحم ىلع ةوالع ،)ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت مكح تحت
 نم ليوطلا خيراتلا مغر .ةيساسألا دراوملاو ىوأملاو ماعطلا ىلإ
 ةباجتسا دجن ،ءاسنلا ىلع ةقيمعلا امهراثآو ريجهتلاو عازنلا
ً اقفوو .بسحف ةينآ لعف دودر اياضقلا كلتل تايبرعلا تايوسنلا
 ªنبتت مل 5،ايسآ برغل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجلل
 ةأرملا نأشب لمع ةطخو ةيميلقإ ةيجيتارتسا ةيبرعلا لودلا ةعماج
 ماع(ً ارخؤم الإ 1325 نمألا سلجم رارقل ةباجتسا نمألاو مالسلاو

 نيتاه لمعلا ةطخو ةيجيتارتسالا ءاضعألا لودلا تنبت نيح )2015
 .ةقطنملا ءاحنأ رئاس يف ةينطو ططخ ةيمنتل امهب تناعتساو
 ،ةيسايسلا ةكراشملا اهنم ةيسيئرً اطاقن لمعلا ةطخ تنمضتو
 ،عازنلا دعبو ءانثأ فنعلا نم نهتيامحو ،ءاسنلا دض فنعلا ةهجاومو
 .يفاعتلل معدلاو ةثاغإلا نيمأتو

 نيطسلف طقف ،ةيبرعلا لودلا ةعماج يفً اوضع ةلود 22 لصأ نم
 ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجللً اقفوو .ةينطوً اططخ ايّنبت قارعلاو
 مسرب نادوسلاو لاموصلاو ندرألا موقت ،ايسآ برغل ةيعامتجالاو
 سردت تارامإلاو سنوت لثم ىرخأ لود لازت الو ،ةباجتسالا ةسايس
 .نمألاو مالسلاو ةأرملا ةدنجأل اهتباجتسا

 ةيموكحلا ةيوسنلا تامظنملاو تاموكحلا ىلع دوهجلا هذه دمتعتو
 تامظنم يناعتو .ةيبرعلا لودلا ةعماج ىوتسم ىلع اهريطأت ببسب
 يف )ةيئاسنلا تائيهلاو تارازولاو ةينطولا تامظنملا( ةلودلا ةيوسن
 .تاينازيملاو تايحالصلاو ةيلالقتسالا صقن نم ةقطنملا ءاحنأ رئاس
 ً،افيعض نمألاو مالسلاب ةيموكحلا ريغ تامظنملا مامتها لازي الو
 ةلثمأ نم ً.اضيأ اهتاينازيمو اهتايحالص ةيدودحمل كلذ دوعيو
 يتلاو ،»بضغلا ةريسم« تائجاللا ةنحم تلوانت يتلا تالمحلا
 نيب ةاواسملل دراوملا زكرم - داعبأ ةينانبللا ةمظنملا اهتداق
 تاينيطسلفلاو تايروسلا تائجاللا تكراش ثيح ،نيسنجلا
 يف نانبل يف تايوسنلا تاطشانلاو تارجاهملا لزانملا تالماعو
 ةيعطاقت ةظحل يف ،ةاواسملاو ةلادعلاب بلاطم اهلالخ نعفر ةريسم
 .ةمهمو ةردان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 Shalaby, Marwa. “The Paradox of Female Economic 
Participation in the Middle East and North Africa.” 
(3 Jul. 2014). Rice University’s Baker Institute 
Issue Brief 
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 ءاسنلل ةينطولا ططخلاو تايجيتارتسالا ةرظن ّدعت ،ىرخأ ةهج نم
 ً،اضيأ فنعلل تابكترمك سيلو ،بسحف يسايسلا فنعلل اياحضك
 ركذت ال ذإ .نمألاو مالسلا اياضق عم لماعتلاب ةطبترم ىرخأ ةبقع
 ميظنت ىلإ نممضنا يتاوللا ءاسنلا ةينطولا تايجيتارتسالاو ططخلا
 ءاسن قحب ةعورم برح مئارج نبكتراو )شعاد( ةيمالسإلا ةلودلا
 .تاملعتمو تاباش ّنك »تايشعادلا« ءالؤه نم ديدعلاو ،تايرخأ

 ةيتاسسؤملاو ةينوناقلا ءاسنلا ةاداعم

 ىلعً ازرابً اعقوم لتحي ءاسنلل ننوقملا ءادعلا نإ لوقلا نكمي
 تاونسلا يف تايبرعلا ءاسنلا تلضان دقف .ةيبرعلا ةيوسنلا تادنجأ
 نيناوقو ةلئاعلاو ةيصخشلا لاوحألا نيناوق يف زييمتلا دض ةقباسلا
 نيعسو ،ةيناثلا ةجردلا نم تانطاومك ءاسنلا لماعت يتلا ةيسنجلا
 يتلا ،نهلودو ةيبرعلا ةقطنملا ءاسن نيب ةلتخملا ةقالعلا رييغت ىلإ
 تانطاومك سيلو دلاولا وأ جوزلل عبات وأ قحلمك ءاسنلا لماعت
 شرحتلاو يلزنملا فنعلا نم ةينوناقلا ةيامحلا دعتو .تّالقتسم
 سنوتو نانبلو ندرألا يف ءاسنلا ىدل ىوصق ةيولوأ يسنجلا
 يفعي ينوناق صن ءاغلإب تاطشانلا بلاطتو .برغملاو نيطسلفو
 يف مهاياحض نم جاوزلا لباقم ةيئاضقلا ةقحالملا نم نيبصتغملا
 دض ةرمتسملا تالمحلا تحجن لعفلابو .نانبلو ندرألاو برغملا
 نم 308 ةداملا دضو ،يبرغملا تابوقعلا نوناق نم 277 ةداملا
 تابوقعلا نوناق نم 522 ةداملا دضو ،يندرألا تابوقعلا نوناق
 تايوسنلا ترَبَجأ دقل .نيناوقلا كلت نم صلختلا يف ،ينانبللا
 ديدعلا ميرجت ىلعو ،يلزنملا فنعلاب فارتعالا ىلع ةلودلا تايبرعلا
 نوديعبلا ةرسألا دارفأ نوكي نأ ةيناكمإب فارتعالاو هلاكشأ نم
 نم ةيامحلا نأشب سنوت يف 58 ةداملا دعتو .نيلمتحم نيمرجم
 مت يذلا مدقتلا نعً الاثم 2017 ماع اهينبت مت يتلا يلزنملا فنعلا
 ةنجل تايصوت دامتعا لامتحاو رئادلا شاقنلا نأش نمو .هزارحإ
 قلخ ثاريملا قوقح يف ةاواسملا نأشب ةاواسملاو ةيدرفلا تايرحلا
 .ىرخأ نادلب يف رييغتلا نم ةجوم

 ةيسيئرلا طاشنلا لاكشأ

 لمشتو .يبرعلا يوسنلا طاشنلل ةيسيئر لاكشأ ةثالث ةظحالم نكمي
 ةينلع تاجاجتحاو ةينف ضورع ربع يعامتجالا ملظلا دض رهاظتلا
 يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع تارهاظمو تالمح كلذكو ،ةريثم
 .»ةرّغصم تاروث«ً احالطصا ىعدت

 ةينلع تاجاجتحا

 ةدر تناك اذكه 6.»اهتيأر نيح يناكم يف تدمجت ينكل يرجأ تنك«
 اهربكي لجر عم فافز بوث يف ةريغص ةاتف ىأر نيح مهدحأ لعف
 فافزلا ناكو .»امهفافز« ةروص طاقتلال اريماكلل نامستبي دوقعب

 ةلمح نم ءزجك ةينانبللا »ىفك« ةمظنم هتمظنً ادهشم يضارعتسالا
 هابتنالا تفلل ماع ناكم يف ريوصتلا ةسلج تفده ثيح ،ةيجاجتحا
 522 ةداملا ءاغلإل ىدأ يذلا دهشملا نكي ملو .تارصاقلا جاوز ىلإ
 »داعبأ« ةمظنم تضرع ثيح ،ةراثإ لقأ ينانبللا تابوقعلا نوناق نم
 ةمصاعلا نم ةفلتخم ءاحنأ يف ءامدلاب ةخطلمو ةقزمم فافز باوثأ
 .2016 ماع »باصتغالا يطغيب ام ضيبألا« اهتلمح نم ءزجك توريب
 ال نانبل يف بصتغملا نأ عقاو ىلع ءوضلا مداصلا دهشملا ّطلسو
 لب( هتيحض نم جاوزلاب هل حامسلاب أفاكُي لب ،بسحف هتلعفب وجني
 مصتعا دقو .ةلئاعلا فرش نوص يف ةدعاسملل ً)انايحأ هيلإ لªسوتُيو
 ماع لئاوأ يف ،يندرألا ناملربلا تافرش ىلع تاطشانلا نم ريبك ددع

 نوناق نم 308 ةداملا ءاغلإل باونلا سلجم تيوصت ةيشع ،2018
 نم جاوزلا ىلع قفاوي يذلا بصتغملا ئربت يتلاو ،تابوقعلا

 رعشو ،تاعاسل ناملربلا تيوصت تاطشانلا ترظتناو .هتيحض
 ةلئاط تحتو نوبقارم مهنأبو ،ةسلجلا يف نهروضحب باونلا
 ءاغلإل تيوصتلاب اوماق ةياهنلا يفو ،دشحلا اذه مامأ ةيلوؤسملا
 يتلا ةمدصلا ةوقً اضيأ ةعبتملا تايجيتارتسالا نمو .ةنيشملا ةداملا
 قارعلا ناتسدرك يف هتمدق ينفلا اهلمع يف هللا دبع ارات اهتمدختسا
 هلوط ليسغ لبح نم نوكت يذلاو .2020 يناثلا نيرشت/ربمفون يف
 فنعلا ةيحض نعقو ءاسن سبالم هيلع تّقلع ،تارتموليك ةسمخ
 ةينلعلا تاجاجتحالا تايوسنلا مدختستو .باصتغالاو يلزنملا
 راعلاب عمتجملا راعشإو ،رييغتلاب ةبلاطملاو ،رهاظتلا لجأ نم ةريثملا
 رهاظتت يتلا تاعمتجملا قافن حضف عم ،تاسرامملا كلتب هحامسل
 باصتغالل اهئاسن ضرعتب حمست نيح يف ةماقتسالاو ةيقالخألاب
 .يلزنملا فنعلاو لتقلاو

 ةطخاسلا ةيمقرلا تالمحلاو تنرتنإلا ةيوسن

 تّقثو ةبعرم تاهويديف يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ربع ترشتنا
 مالحأ ةيندرألاو بيرغ وبأ ءارسإ ةينيطسلفلا قحب بكترملا فنعلا
 ةقطنملا يف يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع بضغ تاجوم تراثأو
 اهتلئاع تالواحم تفشك ءارسإ اهتقلطأ يتلا ملألا تاخرصف .ملاعلاو
 اهنأو ةفرشلا نم تطقس اهنأ ءاعداو ،توملا ىتح برضلا ءافخإ
 ةبوطب اهسأر اهدلاو مّشه دقف مالحأ امأ ً.ايلقعً اضرم يناعت تناك
 تمطح .ياشلا برشيو نخدي اهنامثج برق سلجو ةيتنمسإ

 تالمحلا تلعشأو ،ةلتاقلاو ةملؤملا سانلا ةالابمال نيتاتفلا تاخرص
 .ربكأ تالمح ةرارش ةيمقرلا

 تاباشلا نم ةعومجم تباج ،مالحأو ءارسإ تاخرصل ةباجتسا يفو
 ءاسنب الإ رح نطول دوجو ال« راعش نعفرو نيطسلف ىرقو ندم
 كارح لوحت ام ناعرسو .»تاعلاط« كارح نم ءزجك »ةرح
 ندرألا يف تاعومجم تجرخ ثيح ،يميلقإ كارح ىلإ »تاعلاط«
 ىرخأ ةلاح ىلع جاجتحالل اهدعبو مالحأ لتق ةميرج ىلع جاجتحالل
 ينيطسلفلا »تاعلاط« كارح طلسو .اهينيع ةيحضلا جوز اهيف أقف
 لالتحالا دي ىلع ءاسنلا ههجاوت يذلا فعاضملا عمقلا ىلع ءوضلا
 ثيح ً،ايلودً انماضت نهجاجتحاو نهبضغ ىقلتو ،يوبألا ماظنلاو
 .نيلربو توريبو افيحو ةزغو هللا مارو سدقلا يف تاريسم تجرخ
 يوبألا ماظنلاو لالتحالا نيب طبرلل ةصرفلا نهالغتسا مغرو
 عم نييزاوتمو نيلقتسم نيفرطك امهعم نلماعت نهنأ الإ نييعمقلا
 .اياحضلا عقاوم ةيعطاقت لهاجت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ةيصخش تاروثو ةرّغصم تاروث

 هجوت رهظ دقف .لدجلا ةراثإ تاباشلا تايبرعلا تايوسنلا ىشخت ال
 .نهتيناسنجو ءاسنلا داسجأ ىلع زكري 2011 ذنم طاشنلا يف ديدج
 ءاسنلا ةيناسنج نع ةباتكلا يف يوادعسلا لاون ةداير نم دوقع دعبف
 .ةأرج رثكأ تاوطخ تارصاعملا تايوسنلا تاباشلا وطخت ،تايبرعلا
ً اداسجأ نمدقي لب ،دسجلا ةلماعم ةقيرط ىلع نهتاداقتنا رصتقت الو
 عيبرلا يف تأدب دق ةرغصملا تاروثلا نأ ودبي .ةيسايس ةلاسرك ةيراع
 كوبسيف ىلع ةيراع اهروص يدهملا ءايلع ترشن نيح ،يبرعلا
 يف ةأرملا دسج ناكم لوح عيباسأ ترمتسا ةداح تاشاقن لعشُتل
 يرعلا يعوبسلا ةنيمأ ةيسنوتلا تمدختساو .يبرعلا ماعلا ءاضفلا
 ماع ةيراع اهروص ترشن ثيح ،ةريصق ةرتفب اهدعب ةيسايس ًةادأ

 يعوبسلا تنلعأ دقو .»يكلم يدسج« اهردص ىلع تبتكو 2012
 ماع اهتكرت ام ناعرس اهنكل 7،»نميف« ةمظنمل اهءامتنا كلذ دعب

 تاذ نكلو ،ةفلتخم ةرغصم ةروث يف .مالسإلا ةاداعمب اهتمهتاو 2013
 نيجل ترشن ،دسجلا ىلع اهزيكرتل ةرغصملا ةروثلا كلتب ةلص
 :ةلئاق كيك قيبطت ىلع سأرلا ةرفاس يهو ويديف عطاقم لولذهلا

 اذه ةلابزلا مكبولسأو ةيطغتم ينام .يرتست ،ةرم اي يطغت ،يطغت«
 رظح ىلع جاجتحالل ةرايس تداق اهدعبو .»ينعنقم الو يب عفان بوم
 اهضفر ببسبو – كاهتنالا اذه ببسبو .ءاسنلا ىلع تارايسلا ةدايق
 لازت ام - نجسلا يف ةءاسإل ضرعتت مل اهنأ يعدي نايب عيقوت
 .نابضقلا ءارو لولذهلا

 ةيلبقتسملا تاوطخلاو دويقلاو تايدحتلا

 يف يوسنلا طاشنلل لماش حسم ميدقتل ضرعلا اذه فدهي ال
 تاهجوتلا ثدحأب فيرعتلا يف هزيكرت رصحني لب ،ةيبرعلا ةقطنملا
 نيماضم مهأ دصرو ،يلاحلا اهباطخ تانّوكمو ،ةيبرعلا ةيوسنلا
 .اههجاوت يتلا تايدحتلاو دويقلا ديدحت ىلإ ةفاضإلاب ،اهتادنجأ

 لازت ال ليثمتلا ةيدودحم نأ انه نانمضتملا ليلحتلاو ضرعلا رهظأ
 تارصاعملا تايوسنلا لازت امف .مهألا ةيبرعلا ةيوسنلا فعض ةطقن
 يف نهو ،ىطسولا ةقبطلا نم نيتأي ،تاطشان نم نهتقبس مك
 ةعاربلل لجسي ظوحلم فالتخا عم ،تاينيدمو تاملعتم بلاغلا
 ةيقبطلا ةبيكرتلا هذه سكعت ةيوسنلا تادنجألا لازت امو .ةينقتلا
 نوناقلاب لصتي اميف ءاسنلا نم ةقبطلا كلت حلاصمو ةصاخلا
 تايفيرلا ءاسنللً افيعض ليثمتلا لازي امو ،ةأرملا قوقحو عمتجملاو
 وأ تارجاهمك نهعضو يدؤي نمم ،تاشمهُملاو لخدلا تادودحمو
 رهظيو .ةيبرعلا تاعمتجملاو تاسايسلا يف نهشيمهت ىلإ تائجال
ً اميق لمحت يتلا ،يدرفلا صالخلا ةيوسنل رداوب روهظً اضيأ ليلحتلا
 اهعضوو ةأرملا عقاو نيسحتل لاضنلا يف لثمتي ةيلاربيلوين
 يلامسأرلا داصتقالل ةيوسنلا دقن كلذب ًةيصقم ،درفك يداصتقالا
 نيلطاعلاو ءارقفلا باسح ىلع ةلاطبلاو رقفلا لكاشم لحل ًةيعاسو
.ةلماش ةيلكيه تاحالصإو تاسايس لالخ نم سيلو

 يمقرلا طاشنلا هجاوي ،تادنجألا قيضو ليثمتلا ةيدودحم بناج ىلإ
 ىوتسم ىلعف ً.اضيأ ةيسايسو ةينوناق تايدحت تاجاجتحالاو
 ةيرح ديقُت نيناوقل ةضرع تايبرعلا تايوسنلا دجن ،يمقرلا طاشنلا
 يف ةينورتكلإلا مئارجلاو باهرإلا ةحفاكم نيناوقف .يمقرلا ريبعتل
 ،ريبعتلا ةيرح عمقت ةمهبم تاروظحم لمشت ةقطنملا ءاحنأ عيمج
 ىلعو ً.اضيأ مهباهرإل ىعست لب بسحف ءاطشنلا ةمكاحمب ددهت الو
 ىلع ةضورفملا دويقلاف ،يدسجلا لاضنلاو ةمواقملا ىوتسم
 نع ةمجانلا - جاجتحالل ةضهانملا نيناوقلاو ةماعلا تاعمجتلا
 لّطعت - لامعلاو ناسنإلا قوقح قنخت يتلا ةيلاربيلوينلا تالوحتلا
 نعفري ةقطنملا يف تاطشانلا .رييغتلاب ةبلاطملا ىلع ءاطشنلا ةردق
 هيلكشب ماعلا لاجملا ءاقبإ وه زايتمابً ايوسنوً ايروحمً ابلطم نآلا
 .طلستلا نم ةرح ةحاسم يضارتفالاو يداملا

 ىلع ةيبرعلا ةقطنملا يف يوسنلا طاشنلا نأ ودبي ،رخآ بناج نمو
 ةتباث ةيوبأ ةفاقث جاتن وه ماعلا نهعضوو ءاسنلا عمق نأب ةعانق
 دقنلا لقرعي عونلا اذه نمً اداقتعا نإ .رييغتلا ىلع ةيصعو ةخسارو
 تايبرعلا تايوسنلا .ةقطنملا يف ةيلاربيلوينلا تاسايسلل يقيقحلا
 ةيلامسأرلا صّحفتل ةقيقد ةيرظن ةفرعم نكلتمي ال تاطشان
 ةفاضإلاب ،لالتحالاو ،يجراخلا لخدتلاو ،عازنلاو برحلاو ،ةيلاربيلوينلا
 ةلخادتملا عمقلا ةمظنأ نم يأ ةهباجم نكمي الو .ةديدجلا ةيوبألا ىلإ
 بابسأ عاجرإ نكميو .اهنم يأ لهاجت نكمي ال امك ،ىرخألا نود كلت
 فعض امهلوأ :نيسيئر نيلماع ىلإ ةيرظنلا ةفرعملا هذه صقن
 بازحألا فعض يناثلاو ،ةقطنملا يف ةيوسنلاو ةيئاسنلا تاساردلا
 ةيمالسإلاك ةنميهملا ةيسايسلا تايجولويديألا ةيدودحمو ةيسايسلا
 ةيلاربيلوينلا بخنلا وحن تايبرعلا تايوسنلا هجتتو  .ةيلاربيلوينلاو
 نكل ،ةظفاحملا ةيمالسإلا ةيسايسلا تادنجألا بنجتل ةلواحم يف
 .ةيلاربيلوينلا وحن عفدلاب الإ ةيوسنلا بلاطملا دعاست ال بخنلا كلت

 نهيلعً الوأ :نيتهبج ىلع نذإ وه تايبرعلا تايوسنلا لاضن نإ
 ىرخألا ةيقوقحلا تامظنملاو يندملا عمتجملا تامظنم عم نواعتلا
 ءانثأ هنقلخ يذلا دقانلا يمقرلا ءاضفلا ىلع ظافحلل ةقطنملا يف
 يف ةيمانتملا ةيوطلسلا ةبراحم لعج نهيلعً ايناثو ؛يبرعلا عيبرلا
 كلذك نهيلعو ،نهطاشن تادنجأ يف ةيزكرم ةيضق ةيبرعلا لودلا
 برحلاو لالتحالاو ةيلاربيلوينلا لوانتت ةيعطاقت ةيدقن ةبراقم ريوطت
 لماعتلا زواجتي ةيوبألل قدأ مهف بناج ىلإ ،ةيساسأ اياضقك ريجهتلاو
 ةيدقنلا ةبراقملا هذه مهستس .رييغتلا ىلع يصع تباث راطإك اهعم
 يدارإ ريغ وأ يدارإ لمشب ؤطاوتلاو ةيوبخنلا تاماهتا نهبينجت يف
 .ةيلاربيلوينلا تالوحتلا عم
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 تاطشان نم ةيلود ةيئاسن ةكرح« اهنأب اهسفن نميف ةعامج فصت 7
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  ةفلؤملا لوح
 
 

 
 عامتجا ملع ةذاتسأ يه ،ندرألا ديلاوم نم ،تايطعلا ماستبا
 عونلاو ةأرملا تاساردو ةينثإلاو ةيقرعلا نوؤشلا يف ةصصختم
 يف اتوسينيم ةيالوب دليفثرون يف فالوأ تناس ةيلك يف يعامتجالا
 :ندرألا يف ةيوسنلا تاكرحلا باتك ةفلؤم يهو .ةدحتملا تايالولا
 ةسسؤم هترشن يذلا تايجيتارتسالاو تاباطخلا ،طاشنلا
 ةررحمو ،نامع ةيندرألا ةمصاعلا يف 2004 ماع تربيإ شيرديرف
 لكشب روشنملا ةيبرعلا تاضافتنالا دعب تايبرعلا ءاسنلا
 ةيكريمألا ةعماجلاو غنيرتيك ةسسؤم لبق نم 2017 ماع كرتشم
 تايطعلا ترشن .ةيطارقميدلا ةساردل ةيبرعلا ةكبشلاو توريب يف
 .يسايسلا مالسإلاو نيئجاللاو تايبرعلا ءاسنلا نع تالاقمً اضيأ

 
 
 
 ميرتسكود قيرف :ميمصتو ةمجرت

 ةعابطلا
 
 

 
 تربيإ شيرديرف ةسسؤم
 حلصلا ضاير 116107 :ديرب قودنص
 نانبل ،11072210 توريب
 
 ةسسؤم رظن تاهجو ةرورضلاب لثمت ال ةقرولا هذه يف ةدراولا ءارآلا
 .تربيإ شيرديرف
 
 
 لامعتسا وأ خسن وأ عبط ةداعإ زوجي ال .ةظوفحم قوقحلا عيمج
 .رشانلا نم بوتكم نذإ نود ةعوبطملا هذه نم ءزج يأ
 

 

 ءارآ ةرورضلاب سكعت الو ةفلؤملا ءارآ يه روشنملا اذه يف ةدراولا ءارآلا
 .تربيإ شيرديرف ةسسؤم
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 باش رصاعملا تايبرعلا تايوسنلا ليج
 هجاوي وهو ،نفلاب متهمو تنرتنإلا ىلع طشنو
 لتحتو .ةيعامتجالا تاروظحملا ةعاجشب
 صاخلاو ماعلا يناسنجلا فنعلا اياضق
 ناسنإلا قوقح تاكاهتناو ينوناقلا زييمتلاو
 .نهتادنجأ يف ةرادصلا عقوم

 ةظوحلملاو ةيعادبإلا نهتمواقم مغر
 مويلا تايبرعلا تايوسنلا يمتنت ،ةلاعفلاو
 تايوسن نم قباسلا ليجلا ةحيرش سفن ىلإ
 تاينيدملا تاملعتملا ىطسولا ةقبطلا
 لمشت امً اردانو .يرايعم لكشب تايريغلا
 تادودحمو تايورقلا ءاسنلا نهتطشنأ
 ةلماعلا ةقبطلا تانبو تائجاللاو لخدلا
 .تايريوْكلاو

 مويلا ةيبرعلا ةيوسنلا تادنجأ دمتعت املق
 ةيوبألا ةفاقثلا ربتعت ثيح ،ةيعطاقت ةبراقم
 مغر - ءاسنلا داهطضال ديحولا ردصملا
 لالتحالاو عارصلاو برحلل ظوحلملا
 ديازتملا ينبتلاو ،يلودلا لخدتلاو ةيوطلسلاو
 ماظنلا راثآ مقافي يذلا يلاربيلوينلا داصتقالل
 تايبرعلا تايوسنلا ىلع نأب لداجأ .يوبألا
 امب نهنماضت نعّسوي نأ رثكأ نمّدقتي يك
 نرّوطي نأو ،يوبألا ماظنلاو ردنجلا زواجتي
 .نييلاربيلوينلا داصتقالاو ةلودللً ايركفً ادقن

 ةيبرعلا ةيوسنلل ةرصاعملا هوجولا
 يضارتفالا ملاعلا تالطبو ،نفلا تاطشان ،ةيمقرلا تالمحلا تارئاث

 
 

 :عوضوملا لوح تامولعملا نم ديزملل
www.fes-mena.org 

 
 


