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 ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تاعمتجملاو لودلا رصاعملا ىنعملاب فشقتلا دراطي

 نأ دعبو .ةيعامتجالا ةياعرلا ةلود ةيلامسأر ضيورت ةيغب ،ةزيجو ريغ ةرتفل

 يملاعلا بونجلا نادلب نم ةعساو ةعومجم ىلع ةيلاملا تاسسؤملا هتضرف

 داحتالا يف ءاضعأً الود برضيل فشقتلا داع ،ةيملاعلا نويدلا ةمزأ باقعأ يف

 طبض نم لك دعُي .ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا باقعأ يف ةديدش ةوسقب يبوروألا

 الً اسوقط ،اهريغو لاعفلا قافنإلاو ،قافنإلا ضفخو ،نويدلا ضفخو ،ةينازيملا

 لحك فشقتلا مyدقُي نيح يف ،ةماعلا ةيلاملا لاجم يف اهبنجت دحأل نكمي

 بجي ،ةيعامتجالا ةياعرلاو ةيمنتلا يلاجم يف ءاخسلا ةطرفم لودلا لكاشمل

 نم لاوط تاونس ِدؤت مل .لولح ىلإ جاتحت ةلكشم هتاذ دحب فشقتلا رابتعا

 ءاغلإو ةصخصخلاو ةينازيملا ضيفخت نم ،فشقتلاب ةقلعتملا تاسايسلا

 فعض ريشيو .ومنلا زيفحت وأ ةيمنتلا زيزعت وأ داصتقالا طيشنت ىلإ ،طباوضلا



 

 ىلإ ةيلاملا تاسسؤملاو قوسلا عابتا وحن ديازتملا ليملاو صاخلا رامثتسالا

 ً.اعفن يدجي ال فشقتلاب لثمتملا رملا ءاودلا نأ

 شاع ،فشقتلا تام« :تاخرص عمسن ،لشفلا ىلع ةلدألا عيمج مغرو

 اهزئاكرو اهسسأ يه ام ؟اهناكم ةدماص فشقتلا ىُنب ىقبت اذامل »!فشقتلا

 ؟اذاملو فشقتلا معدي يذلا نم ؟ةيساسألا

 ةمعادلا ةعئاشلا تادقتعملا ةفارخ ةرشع يتنثا فشك :فشقتلا باتك دنفُي

 ةيساسألا رصانعلا جلاعيو .ةيداصتقالا ةمزألاو دوكرلا ةجلاعمل لحك فشقتلل

 لزنم ةبر تايداصتقا«و ،»كتايناكمإ دودح يف شيعلا« لثم فشقتلل

 دحلل ةديدجلا ةطلسلاو ،»صاخلا رامثتسالا قيعي ماعلا قافنإلا«و ،»ايباوش

 يتلا تخيرتسام ريياعم لثم ،زجعلا تايوتسمو نويدلل موعزملا ىصقألا

 ءاهنإل ةلماك ةفصو مدقي ال بّيتكلا اذه نأ نيح يف .ورويلا ةقطنم مكحت

 ججحلا نم ةعومجم نودجيس لئادب نع نوثحبي نيذلا نأ الإ ،فشقتلا

 ةادأ فشقتلا :ةحضاو ةجيتن رهظتو .عقاولا رييغت وحن قيرطلا ديهمتل ةمزاللا

 .اهببست يتلا لكاشمللً الح سيلو ،ةيلودلاو ةينطولا ةيلاملا حلاصملل

 ىلإ ىعسي يذلا ،لئادبلاو فشقتلا عورشم نم ءزجك بيتكلا اذه رشن مت

 ريغ نيثحابلاو نييميداكألا نيب فشقتلا لئادب لوح شاقنلا عيسوت

 ىلإ ركشلا ميدقت نوررحملا دوي .تاسايسلا يعناصو نيسرامملاو نييميداكألا

 معدلا ىلع تربيإ شيرديرف ةسسؤم ىلإو مهتامهاسم ىلع نيفلؤملا عيمج

  .يلاملا



 تايوتحملا
 

  نيفلؤملا نع

  قئاقحلاو تافارخلا :فشقتلا دعب ام

 

 لوألا مسقلا
  فشقتلا تايداصتقا ةطلس
 3 صاخلا عاطقلا رامثتسا لشفو ريبكلا دوكرلا

 %60 بسن رودو لوصأ :يداصتقالا خيراتلا يف سوام يكيم ماقرأ

 9 يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ نويدلا نم %90و

 

 يناثلا مسقلا
  ماعلا ليومتلا دييقت صفق ءانب ةداعإ :رصاعملا فشقتلا

 16 بئارضلا يف ةيلودلا »ةسفانملا« ةفارخ

 20 ؟يلاملا ءبعلا ةصخصخلا ضفخت له

 ةيلاملا لكاشملا لحل قافنإلا ضفخن له :ةماعلا ةيلاملا عاضوأ طبض

 25 ؟رامثتسالا ةدايزو

 

 ثلاثلا مسقلا
  ةيداصتقالا ةمزألا ريسفتو فشقتلا

 31 يلاملا طبضلا ةفارخو زجعلا نم دحلا ةيولوأ

 37 ؟ةيدايسلا نويدلا يف طارفإلا نع ورويلا ةمزأ تمجن له

 



 

  عبارلا مسقلا
  ةيداصتقالا ةيمنتلا ىلع نيدلا رثأ

 45 قوسلا ةيوبعشل ةبذاكلا دوعولا :ءيس ماعلا قافنإلا ،ةديج قوسلا

 50 ؟اهتاناكمإ دودح يف ةلودلا شيعت نأ بجي له

 55 عيمجلا مئالت ةدِصتقملا ايباوش لزنم ةبر تايداصتقا

 

 سماخلا مسقلا
  عمتجملا ىلع نيSدلا ريثأت

 60 زفاوحلاو طيشنتلا اتفارخ :فشقتلا املاع

 65 ةيلاربيلوينلا ةلودلا يف ةيعامتجا تاقفاوت :فشقتلا ةيطارقميد

 
  



 

 
 

 

 نيفلؤملا نع

 .كروي ةعماجب ةيسايسلا مولعلا مسق يف دعاسم ذاتسأ وبلأ غيرغ

 تاسايسلل يدنكلا زكرملا يف ةماع ةقلعمو نييداصتقالا ةريبك كولب اليش

 .ةليدبلا

 ةيبيرضلا ةلادعلا ةكبشل يذيفنتلا سيئرلاو ،يداصتقا ريبخ ماهبوك سكيلأ

 .ندنل جديلوك زغنيك يف رئاز ليمزو

 وضعو نوسريار ةعماجب ةماعلا ةرادإلاو ةسايسلا مسق يف ذاتسأ زنافيإ نايرب
 .ايلعلا تاساردلل ستيي ةيلك يف

 .خرويز ةعماجب نراقملا يسايسلا داصتقالا يف لوأ ثحاب ترفاه ساكول

 مسق يف ةملوعلاو ةماعلا ةسايسلا يف ادنك ثاحبأ سيئر دياربكام نفيتس

 .رتسامكام ةعماج يف ةيسايسلا مولعلا

 ةيعامتجالا مولعلا زكرم يف ثحاب ليمزو هاروتكد بلاط يكسفجوين زتيروم
 .نيلرب يف

 مولعلل نيلرب زكرم يف يندملا عمتجملا ثاحبأ زكرم يف ثحاب ليمز ويلب رتيد

 .ةيعامتجالا

 ،ادنك يف نياتنيرول ةعماج يف داصتقالا يف دعاسم ذاتسأ نوشور بيليف سيول

 .ةيداصتقالا ةسايسلل يلودلا دهعملا ريدم بصنم لغشي ثيح



 

 ةددعتم تاساردلا زكرم يف لمعلا تاساردل يميداكأ قسنم تديمش وغنإ

 .اكساباثأ ةعماجب تاصصختلا

 .ينديس ،يلبقتسملا لمعلا زكرم يف ريدمو يداصتقا ريبخ دروفناتس ميج

 .رتسامكام ةعماجب عامتجالا ملع مسق يف هاروتكد بلاط نوستاو سميج

 .ولرتاو ةعماجب ةيسايسلا مولعلا يف ةدعاسم ةذاتسأ دياستياو رذيه

 يف دومع بتاكو ،ةيبوروألا خانملا ةسسؤم يف نييداصتقالا ريبك كيرف ساموت

 .ردنوف تفشاستريف يف نييداصتقالا ريبكو جنوتياست هشتيود دوس ةفيحص



 

 

 
 

 

 قئاقحلاو تافارخلا :فشقتلا دعب ام
 ،زنافيإ نايارب ،دياربكام نفيتسو ،ويلب رتيد :ملقب
 يكسفيجوين زتيرومو

 

 .أوسألا وحن يملاعلا يسايسلا داصتقالا هيجوتب ةعيرسلا تاريغتلا رمتست

 فشقت تاءارجإ ىلإ ةفاضإلاب ً،امودعم وأً ائيطبً اومن يشامكنالا دوكرلا ضرفيو

 يفو ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم نادلب نم ديدعلا يف ةديازتمو ةمئاد

 ءاضعألا لودلا نم ديدعلا تعضخ دقو .يملاعلا بونجلا نم ةيسيئرلا ءازجألا
 ىلإ ىدأ ام ،داح يشامكنا ليدعت ىلإ صوصخلا هجو ىلع يبوروألا داحتالا يف

 يفو .ةقلطملا ةميقلا ثيح نم ةيموكحلا ةيعامتجالا ةياعرلاو روجألا ضافخنا

 نأ الإ ،امً اعون ،ةرقتسم نادلبلا نيب يعامتجالا توافتلا تايوتسم تيقب نيح

 ليوطلا دوكرلا ببسب دارّطاب عافترالا يف رمتسي نادلبلا لخاد توافتلا ىوتسم

 .ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا بقعأ يذلا ديدشلاو

 ضافخناو شامكنالا وحن هجوت عمً ايداصتقاً ادوكر يشامكنالا دوكرلا ينعي

 ةمزأ يف تاداصتقالا تدهش امك مخضت هقفاري دوكر نمً الدب ،راعسألا

 الإ بلجي مل ةماعلا جماربلا ىلع زجعلا نم قافنإلا نأ ادب نيح .تاينيعبسلا

 ،يضاملا ليجلا يف ةيداصتقالا ةيمنتلاو لمعلا صرف ىلعً اليئضً اريثأت

 دويقلا ءاغلإب نرتقملا فشقتلا وهو ديدج ءارجإ ةبرجتل ةجحك كلذ مدخُتسا

 ،ةيملاع ةيلام ةمزأ ثودحو نمزلا نم دوقع ةثالث رورم دعبو .ةصخصخلاو

 دويقلا ءاغلإب ةعوفدملا ةفثكملا ةيداصتقالا ةملوعلاو فشقتلا لشف نّيبت

 .قباسلا نم رثكأ لودلا لّبكت يتلا ليومتلا دويق تدادزا لب .ةصخصخلاو
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 داصتقاو ةيلاربيلوينلاو ةيفشقتلا ةيلامسأرلل ةيساسألا ةيجولويديأللً اقفو

 ةلقنتملا لاومألا سوؤرو ءاينغألا ىلع بئارضلا عفر نكمي ال ،ةيبناجلا دراوملا

 عقاوملا ةيبذاج ضافخناو تاكرشلل ةيلودلا ةيسفانتلا ةردقلا باسح ىلع الإ

 ةلاطبلا ةدوع ببسب ماعلا عاطقلا تامدخ ىلع بلطلا ديازتي نيحو .ةيفارغجلا

 ةيمقرلا ةيتحتلا ىنبلل ةيفاضإلا ةجاحلاو يفارغوميدلا ريغتلاو ةيعامجلا

 نم ىلع طغضلا ةدايزو قافنإلا ضفخ يغبني ،كلذ مغر ً،الثم بيردتلاو

 طغضلاو .مهسفنأب مهنوؤش ربدت وحن مهعفدو ةدعاسملا وأ معدلا نوجاتحي

 يمخضتلا دوكرلا ناك اذإو .»زفاوحلا« فطلملا ريبعتلل يقيقحلا ىنعملا وه

 دوكرلا دؤي مل اذامل ،ةيلاربيلوينلا ءوشنو ةموظنملا رييغت ىلإ ىّدأ دق

 ؟لثامم رييغت ىلإ يشامكنالا

 ،ةفلتخمو ةعونتم قطانمو نادلب يف ةينيميلا ةيوبعشلا دوعص نأ ودبي ديكأتلاب

 ىلإ ريشي ،ابوروأ يف نادلبلا نم ديدعلاو دنهلاو ليزاربلاو ةدحتملا تايالولا لثم

 تحبصأ يتلا ،ةينيميلا ةيوبعشلا لئاسر يف دجن .يسايسلا ريكفتلا يف رّيغت

 ةيموقلا ىلعً اديدجً ازيكرت ،ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا دعب دئاسلا يدقنلا طمنلا

 زيكرتلل ةيعيبط ةجيتن ةيداصتقالا ةيموقلا رابتعا نكميو .ةيداصتقالا

 عمو .عقوملا ىلع ةسفانملاو ةيلودلا ةيسفانتلاو ةملوعلا ىلع يلاربيلوينلا

 ريغت ةبراحمل يلودلا نواعتلا نع اهسفنب ةينيميلا ةيوبعشلا تأن اذإ ،كلذ

 ةجيتن سؤبلاو ةرجهلا ءابعأ مساقت تضفرو ،لاثملا ليبس ىلع ،خانملا

 ةينيميلا ةيموقلا نأ ودبي .فشقتلا ميلاعت نع دعتبت اهدجن ال ،رامدلاو بورحلا

 رمتسملا زيكرتلا ربع ةيعامتجالا ةياعرلا ةلود ىلع طغضلا فثكت ةيوبعشلاو

 نوناقلا« ةيمهأ ىلع ديدشتلاو تاكرشلا نع ةيبيرضلا تاضيفختلا ىلع

 نم ديزملا اهرودب ّدلوت يتلا فشقتلا تاسايس ةيلاربيلوينلا ّدلوت .»ماظنلاو

 .ةيدادبتسالا ةيلاربيلوينلا

 ودبي ال ،ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا ءاّرج نم ةملؤم ةبرض ةملوعلا تقلت نيح يفو

 يلارديفلا يطايتحالل ةكرتشملا ةيدقنلا ةطشنألا تحجنو .رثأت دق فشقتلا نأ
 ريسيتلا« يف طارخنالا ربع ،يبوروألا يزكرملا كنبلاو ةدحتملا تايالولا يف

 ملألا نيكستو يسلطألا لود داصتقا يف رارقتسالا ضعب قيقحت يف ،»يمكلا
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 نم ديزمل بلاطم هقفاريس ام وهو ً،ابيرق صبرتي يلاتلا ساكتنالا نكلو ً،اتقؤم

 ىلع ةردقلا ىلإ ةلودلا راقتفاو يلكلا داصتقالا ةشاشه مسرت .»مازحلا دش«

 دجوتو .نهارلا عضولا حمالم جراخلاو لخادلا يف ةريطخلا تايدحتلا ةهجاوم

 .هبقاوعو فشقتلا بابسأ ةجلاعم ىلإ ،مايألا عم دادزتسو ،ةجاح مويلا

 .هزواجت ةيفيك يف ريكفتلاو فشقتلا لوح رثكأ ثيدحلا انيلع بجوتيو

 ً:ارّبعم ةغللا سوماق يف »فشقت« ةملك حرش دجن

 ؛فقوملا وأ بولسألا يف ةدشلا وأ ةمارصلا .1

 ضفخل ةيموكحلا تاءارجإلا اهقلخت ةبعص ةيداصتقا فورظ .2

 .ماعلا قافنإلا

 نكي مل نإ ،بيرقلا يضاملا اوشاع نيذلا نينطاوملا نم ديدعلا دهشيو

 مئادلا فشقتلا فورظ لظ يف اهوهجاو يتلا تابوعصلا ىلع ،مهمظعم

 نيذلا كئلوأ لازي ال ذإ .طقف يبوروألا وأ يملاعلا بونجلا يف سيلو ،ديازتملاو

 يف يملاعلا بونجلا نادلب ةاناعم نوركذتي تاينيعبسلا يف دشرلا نس اوغلب

 اكيرمأ نويد ةمزأ باقعأ يف يلودلا كنبلاو يلودلا دقنلا قودنص ةمظنأ لظ

 اهتقلخ يتلا ةبعصلا ةيداصتقالا فورظلا ىلع زيكرتلا يعيبطلا نمو .ةينيتاللا

 فورظلا تقلُخ ىدم يأ ىلإ حضاولا نم سيل نكلو ،ةيموكحلا تاءارجإلا

 رابتعاب اهدينفت يغبني يتلا ىلوألا ةفارخلا قلعتت ً.ايلحم ةبعصلا ةيداصتقالا

 يف ةدئافلا راعسأ عفرُت مل ول .ةتحب ةيلحم ةلأسم ماعلا ليومتلاو نويدلا

 تاينيعبسلا رخاوأ يف ةيملاعلا نويدلا ةمزأ تعقو امل ً،ادمع ةدحتملا تايالولا

 لودلا ترطضا امل ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا كلت الولو ،تاينينامثلا لئاوأو

 .نويدلا يف قرغلل ةأجف ةيبوروألا

 ةرادُم ةتباث فرص راعسأ( ةيملاعلا برحلا دعب يملاعلا يلاملا ماظنلا ممُص دقل

 نوتيرب يف هيلع قفتملا ،)ليدعتلا تايلآ عم ،بهذلا وأ رالودلا رايعمب ةطوبرمو

 ضئاف عافترا عمو مانتيف برح باقعأ يفو .بلقتلا نم عونلا اذه عنمل ،زدوو

 وحن كرحتلاو ماظنلا كلذ نع يلختلا ةدحتملا تايالولا ةموكح تررق ،رالودلا

 حسملل عضخت لودلا تحبصأ ،تاينينامثلا لولحب .ةنرم فرص راعسأ
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 فينصتلا تالاكو ةهج نم ،تاكرشلا لثم يلاملا ءادألا ثيح نم فينصتلاو

 تالالتخالا عنمل ماظن يأ عضو متي مل نكلو ،ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملاو

 مت ،ةيجهنم ةبراقم عابتا لدبو .ليدعت ىلإ ةجاحلا لاح يف لخدتلل وأ ةداحلا

 ةيسايسلا ةيلوؤسملا ضيوفت متو .اهدرفمب لودلا قتاع ىلع ءبعلا عضو

 ،كلذل ةجيتنو .ةيلاملا قاوسألا تاطلس ىلإ ةيملاعلا ةيداصتقالا تاتوافتلا نع

 رارقلا عنص ةيلمع اهمكحت ال تايلآ ربع فشقتلا جمارب نم ديدعلا تضرُف

 .ةيطارقميدلا وأ داصتقالاب قلعتي اميف ءاوس ةيرزم جئاتنلا تناكو ،ةيطارقميدلا

 ةموكحلاو ،جراخلا نم ةدئافلا راعسأ يف ةداحلا تابلقتلا نأ امبو ،كلذل

 ةرظن دوجو نونطاوملا قحتسي ،لماكلاب ةلوؤسم تسيل اهنكلو ،ةئطاوتم

 نع ةمجانلا لكاشملاو ماعلا ليومتلل يلحملاو يلودلا ديقعتلا يف قمعأ

 .فشقتلا تاسايس

 الو ،تاموكحلا ىلع يغبني ال :دئاسلا ماعلا باطخلا يف ةطيسب ةلاسرلا ودبت

 ً:اعئاشً ايطارقونكتً افيرعت ايديبيكيو ىلع دجن .قافنإلا يف طارفإلا ،اهل نكمي

 فدهت يتلا تاسايسلا ىلإ ريشي يداصتقا يسايس حلطصم وه فشقتلا«

 وأ بئارضلا ةدايز وأ قافنإلا ضفخ ربع ةيموكحلا ةينازيملا زجع ضيفخت ىلإ

 دادس يف ةبوعص هجاوت يتلا تاموكحلا مدختستو ً.اعم نينثالا نم جيزم

 .»فشقتلا ريبادت اهنويد

 ؟اهمكارتو نويدلا تاموكحلا لمحتت اذامل !ةطاسبلا هذهب ملاعلا ناك ول اذبح

 ةريثك تاموكحل ةلكشم مكارتملا نيدلا هيف حبصأ عضو ىلإ انلصو فيكو

 يف ةلكشم مكارتلا اذه دعي اذامل ،هسفن تقولا يفو ؟)نيتنثا وأ ةدحاو سيل(

 لثم( ىرخأ ةلود يف سيلو ،)ادنلريإ وأ نانويلا لاثملا ليبس ىلع( ام دلب

 كولس نمً الدب ةيلامسأرلا ةيمنتلا رثؤت فيكو ؟)نابايلا وأ ةدحتملا تايالولا

 ؟قافنإلاو بئارضلا ىلع ماعلا عاطقلا

 نع مجن ،ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ةيلامسأرلل »يبهذلا رصعلا« يف

 بناج ىلإ ،طلتخملا داصتقالاو يوقلا ماعلا عاطقلاو ،لماكلا فيظوتلا

 لماكتلا ةدايزل همادختسا متو ،لخدلا يف ٌعافترا ،ةيلودلا ةسفانملا ةيدودحم

 يداصتقالا دوكرلا ىدأو .ةيعامتجالا ةياعرلا ةلود ةيلامسأر ربع يعامتجالا
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 ىلإ ،تاينيعبسلا يف ةيلامسأرلل ىربكلا ةمزألا باقعأ يف ،ةديازتملا ةلاطبلاو

 نم .ميلعتلاو ةماعلا ةحصلاو ةلاطبلل ةماعلا ةفلكتلا ةدايزو لخدلا ضافخنا

 وأ ؟نم ىلعو ىلعأ بئارض ضرف ربع متي للخلا اذه حيحصت ناك اذإ ررقي

 تاضيفختلل ةجاحلاو ةيولوألا ديدحت متي فيكو ؟اذام ىلعو قافنإلا ضفخب

 ؟اهددحي نمو

 رصع لبق فشقت كلانه ناك ،ديكأتلاب .خيراتلا ربع هلاح ىلع فشقتلا قبي مل

 نكلو .ةيداصتقالا تامزألاو بورحلا دعب ،ةيعامتجالا ةياعرلا ةلود ةيلامسأر

 عيزوتلا ببسب ةدودحم تناك نينطاوملا ىلع بئارض ضرف ىلع ةلودلا ةردق

 دنع الإ قاطنلا ةعساوو ةقوثوم ةيبيرض ةدعاق أشنت ملو .ةورثلل ئفاكتملا ريغ

 نم ريثكلا يتأي .ماعلا فيظوتلاو ،ةثيدحلا ةيعانصلا ةلماعلا ةقبطلا دوعص

 مغر .ماعلاو صاخلا نيعاطقلا يف نولمعي نم بويج نم ماعلا عاطقلا لخد

 يف ،ةفاضملا ةميقلا بئارض لثم ،ةيلزانتلا بئارضلا ةصح تعفترا ،كلذ

 اهتاذ ةبيرضلا ءاينغألاو ءارقفلا عفدي ،بئارضلا هذه لظ يفو .ةريخألا دوقعلا

 عفدي ثيح ،لاثملا ليبس ىلع ،لخدلا بئارض سكع ىلع( علسلا ىلع

 نويداعلا نونطاوملا متهي نأ بجي .)مهلخد نم ىلعأ ةبسن ةداع ءاينغألا

 .مهلاومأ ةياهنلا يف يهف ،ماع لكشب ةيلاملا تاسايسلا لبقتسمب ًءارث لقألاو

 ىلع قافنإلا ضفخو ءايرثألل ةيبيرض تاضيفختب نوبلاطي نم ىقلتي نأ بجيو

 .كلذل ةجيتن لقأ نونجيو رثكأ نوعفديس نيذلا نم درلا ءارقفلا

 ً،ابيرقت يضاملا نرقلا تاينيعبس ذنم ،رصاعملا فشقتلا نع ثيدحلا دنع

 نع ثدحتن نحن .اهقافنإو ةلودلا تاداريإ ةنزاوم درجم نم رثكأ نع ثدحتن

 لازي الو فدهلا ناك .ةثيدحلا ةيعامتجالا ةياعرلا ةلود ةيلامسأر ةرياعم ةداعإ

 تاقالعلاو ةيلخادلا نوؤشلاب قلعتي اميف ،ةلودلل يلكلا داصتقالا ةردق

 يف ةيئادبلا- ةيعامتجالا ةياعرلا ةلود ةيلامسأر تقلخ .ةيلودلا ةيداصتقالا

 عاونأ( لامشلا يف ٍواستم ريغ لكشب اهتيمنت مغر ةماتلاو يملاعلا بونجلا

 .ماعلا ليومتلل ةديدجً افورظ -)ةيعامتجالا ةياعرلا ةلود نم ةفلتخم

 لود نأ كردأ نامديرف نوتليم ىتح ،يدقنلا زدوو نوتيرب ماظن ةمزأ تقو يف

 ىوتسم ىلع اهذوفن نع يلختلل ةدعتسم نوكت نل ةيعامتجالا ةياعرلا
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 ةروانملل ةحاسم ىلإ لودلا جاتحت ،ةيعقاوب رمألا ىلإ رظنلا دنعو .يلكلا داصتقالا

 اعد .ةملوعلا هدوست ملاع يف سانلاو لامعألل ةضقانتملا تاجايتحالا ةيبلتل

 ةدوعلا اودارأ نيذلا سكع ىلع ةنرملا فرصلا راعسأ ىلإ لوحتلا ىلإ نامديرف

 ةلاح يف ةحاسم ةنرملا فرصلا راعسأ رفوت ذإ .بهذلا رايعم دومج ىلإ

 اهنأ الإ ،اهتالمع ةميق ضيفخت نادلبلل نكمي ثيح ،ةئفاكتملا ريغ تانزاوتلا

 هتوق تاقالعو ،يملاعلا يلامسأرلا قوسلا طابضنا ىلإ لودلا عضخُت

 .هتاسسؤمو

 ريياعمو ةنرملا فرصلا راعسأ نم جيزمب ةماعلا ةيلاملا مكحُت ،نيحلا كلذ ذنم

 ةتباثلا فرصلا راعسأ لاكشأ نم هريغ وأ ورويلا ماظن لثم ،بهذلا هبش

 هعيزوتو يملاعلا يدقنلا ماظنلا نعً اريثك ثدحتن دعن مل .ةلمعلا سلاجمو

 ىلإ ةلودلا ةجاح نع عيمجلا ثدحتي ،كلذ نمً الدبو .ةطلسلل ئفاكتملا ريغ

 وهو ،ماعلا نيدلل ىوصقلا ةيمهألاب ناميإلا معديو .ماعلا نيدلا نم دحلا

 تاسايسو ةيلاربيلوينلا َةنميه ،ةماعلا ليومتلا ىلع نميهملا لماعلا

 ايجولويديألا هذه عمجتو .انرصع يف ةدئاسلا ةيجولويديألا يهو ،فشقتلا

 ،ةعونتم ةيلاربيلوين ةيركف سرادم اهمعدت يتلا تادقتعملا نم ةعومجم

 رايخو يدقنلا وغاكيش ماظنو داصتقالا يف ةيواسمنلا ةسردملا نيب عّونتت

 ىلع ةسفانملاو غروبيرفل ةمظنملا ةيلاربيللاو داصتقالا يف اينيجريف ةسردم

 .عقوملا

 هفصتو صاخلا عاطقلا ىلع حيدملاب هذه ةيلاربيلوينلا ريكفتلا قرط قدغت

 مظعم فرصت نيح ىتح ،لاومألا رده ىلع ماعلا عاطقلا مولت امنيب يعادبإلاب

 اذه دجن .صاخلا عاطقلا يف ةنمآ تارامثتسا ىلع »ةرودهملا« لاومألا هذه

 زيكرتلا سكع ىلع :ىلوألا .نيتيحان نمً اماه ةيلاربيلوينلا ةلودلا يف ضقانتلا

 نويلاربيلوينلا دمتعي ،لخدتلا مدع رصع يف ماعلا ماظنلاو نوناقلا ىلع صلاخلا

 امب ،ةلودلا نمً ارامثتساوً ادهج كلذ بلطتيو .ةيلامسأرلا ةيامحل ةلودلا ىلع
 لالخً اضيأو ،ةئراطلا ةيداصتقالا تامزألا تاقوأ يف اميس ال ،ميمأتلا كلذ يف

 .تايدحتلا كلت يتأت بناج يأ نمو تايدحتللً اقفو ةيدايتعالا تاقوألا
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 ليومتلاو ةيلاربيلوينلا ةلودلل ةديرفلا ةردقلاو ةيلوؤسملا ءافخإ بجي :ةيناثلاو

 متيو ،عاونألا عيمج نم تايدحتلا ةهجاومو ةقيرطلا هذهب فرصتلا ىلع ماعلا

 »ةيسايسلا ةقبطلا« لمعو ةيطارقوريبلاو ةلودلا لشف ةغل فلخ اهؤافخإ

 املكو .ايندلا تاقبطلا بلاطم ىلع ةرطيسلا يف ةيتاذلا اهحلاصم قيقحتل

 اهروصتي يتلا ةجاحلا تدادزا ،ةلمتحملا وأ ةيلعفلا ،ةلودلا ةردق تدادزا

 ةياعرلا ةلود تناك اذإ .اهمادختسا ةقيرط ىلع ةرطيسلل نويلاربيلوينلا

 ةاواسملا نم ربكأ ردق قيقحت ةيغب قافنإلا ةدايزل ةممصم ةيعامتجالا

 ميمصت مت دقف ،)ةيعامتجالا ةنطاوملا( ايندلا تاقبطلا جامدإو ةيعامتجالا

 ،اهتصخصخو اهنع عجارتلاو ةيعامتجالا ةياعرلا ةلود ليوحتل ةيفشقتلا ةلودلا

 .توافتلل ةموعزملا دئاوفلاو ةسفانملا مساب

 مyدقُت يتلاو ماعلا ليومتلل ةماعلا تايلآلا ةركف ضحد ةيغب بّيتكلا اذه ممُص

 دجن عبطلاب .نامز لك يفو نادلبلا عيمجل ةحلاصلا تالداعملا نم ةعومجمك
 هلكشيً اقافنإو ،ىرخألا تاداريإلاو بئارضلا نم فلأتيً الخد ةلود لك ةينازيم يف

 ميلعتلاو نمألاو ةماعلا ةمالسلاو ةيعامتجالا ةياعرلل تاموكحلا هعفدت ام

 قافنإلا ضارغأو بئارضلا ةدايز ىلع ةردقلا نمً الك نكلو .اهريغو ةحصلاو

 ةرم رييغتلل عضخت نأ نكميو ،تقولا رورم عم يرذج لكشب تريغت دق ماعلا

 لك يف بسانم »عيمجلا بساني دحاو ساقم« جذومنك فشقتلا مدقُي .ىرخأ

 ددع ةظحالم انل نكميو .يلبقتسملا رييغتلا ةيناكمإ دييقت ةيغب ناكمو نامز

 ةيحالصلا عباط ءافضإل مدختست يتلا ةلخادتملاو ةفلتخملا تافارخلا نم

 .فشقتلا تافارخ ،فشقتلا ىلع ةماعلا

 ً:ارّبعم ةغللا سوماق يف »ةفارخ« ةملك حرش دجنً اددجمو

 ام بعشل قباسلا خيراتلاب ةقلعتملا كلت اميس ال ،ةيديلقت ةصق .1

 وأ تانئاك نمضتت ام ةداعو ،ةيعامتجا وأ ةيعيبط ةرهاظ حرشت وأ

 .ةعيبطلل ةقراخً اثادحأ

 .ةئطاخ اهنأ مغر ةعئاشو ةدئاس ةركف وأ دقتعم .2
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 قلعتي اميف ةطولغملاو ةعئاشلا ةرشع يتنثالا تادقتعملا ميسقت نكمي

 ةياعرلا ةلود لÆوحتو ةيفشقتلا ةيلامسأرلاب ةقلعتملا ةيعامتجالا رهاوظلاب

 صفق ءانب )2 ،فشقتلا تايداصتقا ةطلس )1 :تائف سمخ ىلإ ةيعامتجالا

 ةمزألا بابسأ ريسفتو فشقتلا )3 ،ماعلا ليومتلا دييقتل رصاعملا فشقتلا

 ىلع نويدلا ريثأت )5 ،ةيداصتقالا ةيمنتلا ىلع نويدلا ريثأت )4 ،ةيداصتقالا

 .عمتجملا

 يف فشقتلا اومعد نيذلا نييداصتقالا ةطلس يدحتل اتبُتك نيتمهاسمب أدبنس

 نيفلؤملاو دروفناتس ميج تامهاسم شقانت .ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا باقعأ

 فشقتلا تافارخ ،يلاوتلا ىلع ،يكسفجوين زتيرومو ويلب رتيد نيكراشملا

 نويد ضفخل سيلً اعجان ءارجإ ماعلا قافنإلا ضفخ رابتعا يأ ،يعسوتلا

 ةبتعل يعوضوملا مقرلاو ،يداصتقالا ومنلا ةدايزلً اضيأ نكلو بسحف ةلودلا

 يلحملا جتانلا نم نيد %60( داصتقالاب ةراض اهرابتعا نكمي يتلا نويدلا

 »اهبسح« يتلا %90و ،تخيرتسام ريياعم يف اهيلع صوصنملا يلامجإلا

 دوكرلا ةرتف نأ مغرو .)فوغور ثينيكو تراهنيار نمراك نايداصتقالا

 ّالإ ،ةعيبطلل ةقراخ تانئاك اهببست مل )شامكنالا عم دوكرلا( ريبكلا يشامكنالا

 كلذ ناك ءاوس ةقلتخُم فشقتلل اهيف كوكشملا ةطلسلا رفوت يتلا ماقرألا نأ

 .ءاطخأ ببسب وأً ادمع

 .ةماعلا ةيلاملا دييقت صفقل يعامتجالا ءانبلا لوح تامهاسم ثالث كلذ يلي

 ايازمو ةيلودلا ةيبيرضلا ةسفانملل ةيجراخلا دويقلا تافارخ مكحتت

 كلذكو ،فشقتلا ةلداعم نم لخدلا بناج يف ءايرثألل ةيبيرضلا تاضيفختلا

 يف ةصخصخلا قيرط نع قافنإلا تامازتلا ءاغلإب ةقلعتملا تافارخلا مكحتت

 ةيجراخلا دويقلا نأب ةلئاقلا ججحلا نأ ماهبوك سكيلأ حضوي .قافنإلا بناج

 مدختستو .هئانبب موقي نم حضويو ،يعامتجا ءانب يه لقأ بئارض ضرفت

 قافنإلا ةدايز ىلإ ةصخصخلا يدؤت فيك راهظإل يدنكلا لاثملا دياستياو رذيه

 ءبعلا ضيفختب ةقلعتملا تاءاعدالا سكع ىلع ،ليوطلا ىدملا ىلع ماعلا

 تاضيفختلا نأل ،يلاملا طبضلا ةفارخ زاجيإب كولب اليش ضحدتو .يلاملا
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 لقنت قافنإلا تاضيفخت نأ نيح يف ،ةلودلا لخد ةطاسبب للقت ةيبيرضلا

 .هتلازإ نمً الدب ىرخأ ىلإ ةيموكح ةسسؤم نم ءبعلا

 .ةمزألاب ةلودلا نويد ببستب ةقلعتملا معازملا ناجلاعت ناتمهاسم كلذ يلي

 زيكرتلا رفوي ال اذاملو ،راثآلاب بابسألا ةبراقملا هذه طلخت فيك وبلأ غيرغ حرشي

 ىلع ةباجإ ةماعلا ةيلاملا عاضوأ طبضو ميلسلا ليومتلا ىلع ريكفتلا يداحألا

 .اهدعبو اهءانثأو ةمزألا لبق ،ماعلا ليومتلاب ةقلعتملا ةيسيئرلا ةلئسألا

 ليصفتل لاثمك يبوروألا داحتالا يف ءاضعألا لودلا كيرف ساموت مدختسيو

 يف داحلا عافترالا ببس يه ةمزألا تناك ثيح .بقاوعلاو بابسألا نيب طلخلا

 .سكعلا سيلو ماعلا نيدلا

 عاطقلا نأ فشقتلا نع نوعفادي نم يعّدي ،ةيمومع رثكأ ىوتسم ىلع

 »ةمحازملا« ةحورطأ ريشتو .ةلكشم لثمي ماعلا عاطقلاو يباجيإ صاخلا

 .رامثتسالا صرف نم صاخلا عاطقلا مرحت ةلودلا تارامثتسا نأ ىلإ ةريهشلا

 معازملا همدخت يذلا ضرغلاو كلذ يف ةطلاغملا تديمش وغنإ حرشي ثيح

 .قوسلا ةيوبعشل -قلطم ديج اذهو قلطم ءيس اذه :معازم- ةقلطملا

 نأ بجي ماعلا عاطقلا نأب ةلئاقلا ةفارخلا نوشور بيليف سيول ضحديو

 دجن .نويدلاو تارخدملاو قافنإلاو لخدلاب قلعتي اميف دارفألا لثم فرصتي

 ءزج ىلع قبطني ام اهبجومب حصي يتلا ،بيكرتلا ةطلاغم كيكفتل ةريبك ةجاح

ً الدب دارفألا عيمج رخدا اذإ .ماعلا عاطقلا ليومت ةلاح يف ،لكلا ىلع لكلا نم

 همقافتً ايداصتقاً اشامكنا ةجيتنلا نوكتس ،نويدلا ليلقت ةيغب قافنإلا نم

 ىرخأ ةرم نوينانويلا هملعت سرد اذهو .قافنإلا ضفخت اهرودب يتلا ةموكحلا

 دامتعا نكمي ال ،ببسلا اذهل .يضاملا دقعلا لالخ ةظهاب فيلاكتبو

 ةركف عقاولا يف دعت الو ،ةلودلا ىوتسم ىلع »‘ايباوش لزنم ةبر« تايداصتقا

 ،كلذ ىلع ةوالع .يئزجلا ىوتسملا ىلع ىتح ثدحي ام عم لماعتلل ةديج

 بابسألاو ةيلودلا داعبألا ايناملأل موعزملا يجذومنلا كولسلا لهاجتي

 طغضلا دعاسي :ترفاه ساكوللً اقفو ،يناملألا فشقتلا ماظنل ةيقيقحلا

 ةيسفانت ىلع ظافحلا يف لمعلا قوسو روجألا ىلع فشقتلاب طبترملا

 .كالهتسالل ةيلحملا ةردقلا باسح ىلع ،ةيناملألا ةيريدصتلا تاعانصلا



  xviii 

 ةيمنتلاب رضُي ال فشقتلا نوك ببس ليصفتلا نم ديزمب ريخألا مسقلا حضوي

 .ماع لكشب عمتجملاو ةيعامتجالا ةيمنتلل كلذك قيعي لب ،بسحف ةيداصتقالا

 ،ةماعلا ةحلصملل ةديفم ةيطارقونكت ةمكوح هرابتعاب مدقُي ام سكع ىلع

 هنأ فيك دياربكام نفيتس حضوي ،ةيعيزوتلا فواخملاب قلعتي اميف ةدياحمو
 ةلأسم رهوج دجن ال .امهضعب نعً اديعب ناكرحتي نيملاع ءاشنإ ديعي عقاولا يف

 تاهاجتا يف دئاوفلاو ءبعلا ليوحت يف لب ،تاينازيملا ةنزاوم يف فشقتلا

 لقتني ثيح :تامدخلا موسرو بئارضلا يف كلذ ةظحالم نكمي .ةسكاعتم

 نوشمهملاو ءارقفلا ىناع دقل .ةريقفلاو ىطسولا ةقبطلا ىلإ ءاينغألا نم ءبعلا

 مهطيشنت ىواعد تحت تاناعإلا يف تاضيفختلا نم صوصخلا هجو ىلع

 عباط ىلع يوضنيو ساسألاب يقبط فشقتلاف .ةيتاذلا ةيلوؤسملا ةدايزو

 ةاواسم اللا ةدايز وحن هليم يف كلذ حضتيو ،يقبط

 كرتشي عورشمك فشقتلل يطارقميدلا عباطلا ةفارخ ريخألا لصفلا فدهتسي
 نأ نيح يف .لمعلا بابرأو تاباقنلاو نويعامتجالا ءاكرشلا هذيفنت يف

 يفً ايوقً ارود ديكأتلاب تبعل يعامتجالا قفاوتلاو فئاظولا لجأ نم تافلاحتلا

 فيك نوستاو سميجو دياربكام نفيتسو زنافيإ نايرب رهظأ دقو .ةمزألا باقعأ

 تالاجم يف ريثأتلا ىلع اهتردق نم ريثكلا ةمظنملا ةلماعلا ةقبطلا تدقف

 فشقتلا تافالتئا يف اهجامدنا ىلإً ايئزج كلذ عجريو .ةلصلا تاذ ةسايسلا

 لوحتلا عيراشم يف لمعلا تاباقن ؤطاوتل حضوألا ةجيتنلا تناكو .اهل اهتيعبتو

 بازحألاو ةيديلقتلا ةيكارتشالا بازحألل تيوصتلا عجارت يه ةيلاربيلوينلا

 نأ ةديدجلا ةيباقنلا براجتلا هذه لثم ةداق ربتعا اذإو .ةيعامتجالا ةيطارقميدلا

 يف يسايسلا ميظنتلا باسح ىلع حاجنلا كلذ ءاج دقف ،ةحجان مهعيراشم

 ةمعادلا ةينطولا تافالتئالاو ةيعامتجالا تاميظنتلا تصرح .نادلبلا نم ديدعلا

 يف تلشف اهنأ الإ ،فشقتلا ريبادت عم ملقأتلا ىلع فشقتلاو يلاملا طبضلل

 نم ديدعلا تدهشو .ماعلا عاطقلا ىدل ةديدج تاردقو ةديدج حور ةيمنت

 راسي نم مهريغو نييديلقتلا نييعامتجالا نييطارقميدلاو ةيلامعلا تاباقنلا

 حايزنا انعضيو .اهربعو دودحلا لخاد مهذوفن لؤاضت ً،اراغصوً ارابك ،طسولا

 ربكألا ةيسايسلا قطانملاو ةيدرفلا نادلبلا يف ،نيميلا ىلإ ةوقلا تاقالع نازيم

.يفكي ال ملقأتلا :قف ةدحاو ةجيتن مامأ ،يبوروألا داحتالا لثم



 

 

 

 

 

 لوألا مسقلا

 فشقتلا تايداصتقا ةطلس
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لوألا لصفلا  

 رامثتسا لشفو ريبكلا دوكرلا
 صاخلا عاطقلا
 دروفناتس ميج ملقب

 

 ىوس يموكحلا قافنإلا تاضيفخت ربع زجعلا ليلقتل نوكي نل :ةفارخلا

 ديزيس تالاحلا ضعب يفو ،فيظوتلاو جتانلا يلامجإ ىلع ةعضاوتم تاريثأت

 نيرمثتسملاو تاكرشلا نأل كلذو .يلامجإلا يلحملا جتانلا نمً ايلعف

 ةيلاملا حالصإل ةيرورضلاو ةمراصلا تاءارجإلا ببسب نانئمطالاب نورعشيس

 ةليوط ةيرامثتسا تامازتلا ميدقتلً ادادعتسا رثكأ نوحبصيسو ،ةيموكحلا

 فشقتلا قلخي ،كلذ ىلع ةوالع .يداصتقالا ومنلا زيفحت اهنأش نم دمألا

 ريرحت ربع دئارلا يداصتقالا هرود يلوتل صاخلا عاطقلل ةيداصتقا ةحاسم

 يموكحلا زجعلا نم ليومتلا ناك يتلا( ةيقيقحلاو ةيلاملا دراوملا

 .)اهكلهتسيس

 دقو .فيظوتلاو جاتنإلا ىلع ةمئادو ةريبك ةيبلسً اراثآ فشقتلا بلج :عقاولا

 نلعملا فدهلا ضيوقت ىلإ يلكلا داصتقالل ةلطعملا ةيبناجلا راثآلا هذه تدأ

 داصتقا يف ةيلاملا نيزاوملا ليدعت دجن ثيح( زجعلا نم دحلا يف لثمتملا

 كيهان ،)ليحتسم هبشً ارمأ قافنإلا فعضو ةلاطبلا تالدعم عافترا نم يناعي

 ةعراسملا لدبو .لايجأل رمتستس ةيعامتجاو ةيرشب ةريبك بقاوع ضرف نع

 رامثتسالا يقب ،يموكحلا قافنإلا صيلقت هّفلخ يذلا يداصتقالا غارفلا ءلمل

 ةيادب ذنم ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود مظعم يفً الماخ يراجتلا
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 ربع ةديدجلا تارامثتسالا لامتحا نم فشقتلا ريبادت ضوقت .ةيلاملا ةمزألا

 .عقوتملا ومنلاو يلكلا بلطلا ضيوقت

 نع ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود تاداصتقا مظعم زجع ّدعُيو

ً اليلد ،ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا ذنم ةيوقلا يداصتقالا ومنلا تالدعم ةداعتسا

 روطت ام ناعرس .فشقتلا تاسايسل عسوألا لشفلا ىلعً املؤموً احضاو

 تاونس :»ريبكلا دوكرلا« ىلإ 2009-2008 يف ثدح يذلا يروفلا شامكنالا

 يف نمزملا زجعلاو فيظوتلا صقنو ةلاطبلاو طِبحُملا ومنلا نم ةيلاتتم

 اهتايوتسم ىندأ دنع روجألا تابث عم راعسألا مخضتو ةماعلا تاينازيملا

 ةيخيراتلا

 دحأ تاكرشلا ةهج نم يلامسأرلا قافنإلا يف قوبسملا ريغ عجارتلا ّدعُيو

 رامثتسالا نأ فشقتلا ورصانم عقوت .فعضلا اذه رارمتسال ةيسيئرلا بابسألا

 .ةمزألا دعب ةيعانصلا تاداصتقالا شاعتنا ىلإ عقاولا يف يدؤيس صاخلا

 ،)انيسيلأ وتربلأ لثم باتكب طبترملا( »يعسوتلا فشقتلا« أدبم ىلإً ادانتساو

 ربع ةصاخ( يموكحلا زجعلا ليلقت نأش نم نأب فشقتلا ةاعد ججاح

 ثيح .لامعألا هدوقت يذلا شاعتنالا ُزيفحت )قافنإلا يف ةديدشلا تاضيفختلا

 ريرحت متيسو ،يدقنلاو يلاملا رارقتسالا ةداعإو ،تاكرشلا ةقث ةداعتسا متتس

 صاخلا رامثتسالا وحن ةعرسب اههيجوتو ،ةموكحلا ةضبق نم ةحيحشلا دراوملا

 نوظفاحملا نورظنملا ددش ،ةيلاربيلوينلل ىلوألا مايألا ذنمو ،عقاولا يف .جِتنُملا

 قافنإلا كلهتسي :ةموعزملا »ةمحازملا« ةلكشم ىلع )وراب تربور لثم(

 عيراشم يف ةيجاتنإ رثكأ لكشب اهمادختسا نكمي دراوم يموكحلا ضارتقالاو

 حمسي امنيب .صاخلا عاطقلا ومن ىلع ابلس رثؤي يلاتلابو ،ةصاخلا رامثتسالا

 ؛ةموكحلا مجح صيلقت ربع حيحصلا هرود بعلب صاخلا رامثتسالل فشقتلا

 قاوسأ يف رارقتسالا قيقحتو ؛صاخلا عاطقلل ةمءالم رثكأ ةسايس ماظن ءاشنإو

  .نامتئالا

 ةياورلا ضقاني يضاملا دقعلا يف رامثتسالاو لامعألا ءادأ عقاو نكل

 ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود مظعم تدهش ثيح .ةيلاربيلوينلا

 1 لكشلا حضوي .ةيلاملا ةمزألا ذنم ةيراجتلا لامعألا يفً افيعضً ارامثتسا
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 نم ةميقلا صاقتنا مصخ دعب( يراجتلا يلامسأرلا قافنإلا يفاص يف هجوتلا

ً اضافخنا رهظيو .ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم يف )ةيلاحلا لوصألا

 ثيح ،ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا لبق ىتح رامثتسالا يفاص ةريتو يف دمألا ليوط

 فصن ىلإ ،ةيلاربيلوينلا لبق يلحملا جتانلا يلامجإ نم %12 وحن نم ضفخنا

 ،2008 ماع دعب نكلو .ةيناثلا ةيفلألا لئاوأو تاينيعستلا لالخ ةريتولا كلت

 ،نيحلا كلذ ذنمو .اهدعب شعتني ملوً اداحً اضافخنا رامثتسالا يفاص دهش

 طقفً ايطسو %4 ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم تاداصتقا تصصخ

 ،صاخلا لاملا سأر نوزخم ىلإ ةديازتملا تافاضإلل يلحملا جتانلا يلامجإ نم

 ومن رثعت دجنو .ةيلاربيلوينلا لبق ام ةبقح يف مكارتلا ةريتو ثلث لّثمي ام يأ

 عضولا ةحادف ىلعً ارشؤم نيرصاعملا نييلامسأرلل يقيقحلا يلاملا نوزخملا
 ىلإ يعسلل قيمعلا نيرمثتسملا عفاد هدوقي نأ ضرتفُي يداصتقا ماظن يف

 .»لاومألا سيدكتو سيدكتو سيدكت«و حبرلا

 

 
 باسح :ردصملا .2016-1970 ،ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود ،صاخلا عاطقلل يلامسأرلا قافنإلا
 ةمظنم لودل حجرم ريغ طسوتم ؛ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنمل ةيموقلا تاباسحلا تانايب نم فلؤملا
 .ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا
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 ةيلاملا ةمزألا ذنم صاخلا رامثتسالا ةريتو ؤطابت ناك ةشهدلا ريثي اممو

 نادلب نم ديدعلا يف جاتنإلل لاملا سأر ةفاثك ضافخنا ىلإ تدأ ةجردل ةيملاعلا

 ةبسن« ربع لاملا سأر ةفاثك سايق متيو .ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم

ً انمضتم ،هلاكشأ عيمجب( يقيقحلا لاملا سأر رادقم ،»ةلامعلا ىلإ لاملا سأر

 يف لامعلا دهج معدل حاتملا )اهريغو ىنبلاو ايجولونكتلاو تالآلاو تاودألا

 ةيجاتنإلا ومنل يساسألا كرحملا لاملا سأر ةفاثك عافترا ناك دقو .جاتنإلا

 عفدي كرحملا اذه نكلو ،يداصتقالا خيراتلا ربع ةشيعملا تايوتسم عفرو

 ومن نم أطبأ لكشب ديدجلا لاملا سأر عفتري ذإ .مويلا سكاعم هاجتا وحن

 ديدعلا يف ضافخنالا يف ةذخآ ةلامعلا ىلإ لاملا سأر ةبسن دجن كلذل ،ةلامعلا

 اذه لكشيو .)ايناملأ ىتحو نابايلاو ةدحتملا تايالولا كلذ يف امب( نادلبلا نم

 رمأ وهو .ةيقيقحلا لوخدلاو ةيلبقتسملا ةيجاتنإلا ىلع ةريبك رطاخم هجوتلا

 ةتمتألل ضرتفملا عراستلاب يبعشلا ناتتفالا ءوض يف ةصاخ ةشهدلل ريثم

 ضعب نأ نيح يف :ةلامعلا لحم لحت يتلا تاينقتلا نم اهريغو تاتوبورلاو

 يلامجإ نأ الإ ،تاراكتبالا هذه ببسب ديكأتلاب تريغت دق نهملاو تاعانصلا

 .سكعلا سيلو أطابتي ةديدجلا ايجولونكتلاو تالآلا يف رامثتسالا

 ةمزألا ذنم ريبك لكشب لامعألا حابرأ تشعتناو ،ةمزحألا تدُش دقل معن

 مظعم يف ةيخيراتلا اهتايوتسم ىلإ ةيراجتلا ضئاوفلا تداعو .ةيملاعلا ةيلاملا

 تايالولا اميس ال( نادلبلا ضعب يف ةديدج ةيسايقً اماقرأ تققحو نادلبلا

 قفدتلا وأ حابرألا صقنب رامثتسالا صلقت ريربت نكمي ال كلذل ،)ةدحتملا

 ةريتو بئارضلا مصخ دعب تاكرشلل يدقنلا قفدتلا زواجت ،عقاولا يف( .يدقنلا

 ىدأ ام تاكرشلا ىدل »راخدا« ضئاف مكارت كلذ نع مجنو ،رامثتسالا ةداعإ

 راعسأب ضرتفملا نم ناك .)مهسألا ءارش ةداعإو ةيسايق حابرأ تاعيزوت ىلإ

 ةميقلاب رفصً ابيرقت( يراجتلا ضارقإلا ىلع ةيسايقلا ةضفخنملا ةدئافلا

 يف لوحتلا مول نكمي ال امك .رامثتسالا نم ديزم ىلع عيجشتلا )ةيقيقحلا

 ىلع )تايجمربلاو ايجولونكتلا لثم( ةسوململا ريغ لوصألا ىلإ رامثتسالا

 ءاحنأ عيمج يفً ادوكر ريوطتلاو ثحبلا ىلع قافنإلا دهش دقف :رامثتسالا ؤطابت

 .نادلبلا نم ديدعلا يف ضفخناو ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم
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 يرمثتسم ىلع ،ءيش لك لبقوً الوأ ،ةيلامسأرلا دمتعت نأ ضرتفملا نم

 نودلويو جاتنإلا يف نوعرشيو لاملا سأر نومكاري نيذلا صاخلا عاطقلا

 ،ةيجاتنإلاو راكتبالاو فيظوتلاو جاتنإلا حبرلل مهشطعت معدي نأ بجي .حابرألا

 وغنإ يقلي( عمتجملا ةيقب ىلع كلذ دعب اهرثأ راشتنا بجي يتلا دئاوفلا كلت

 .)نماثلا لصفلا يف قوسلا ةيوبعشل بذاكلا دعولا ىلع ةصحاف ةرظن تديمش

 ىلع ،ايروك لصاوت :نادلبلا نم ليلق ددع يف الإ لمعت ال ةيكيمانيدلا هذه نكل

 ،لاملا سأر ةفاثك ةدايزو ،ةيوق ةيراجت تارامثتسا ليجست ،لاثملا ليبس

 »كرحملا« نأ ودبي نكلو .روجألا عافتراو ،ةيجاتنإلا ةدايزو ،عيرسلا راكتبالاو

 يداصتقالا نواعتلا ةمظنم ءاحنأ يف لطعت دق يلامسأرلا عسوتلل يساسألا

 مادختسا صقن رارمتساو ،ءطبلا ديدش ومن يف جئاتنلا لثمتتو .لكك ةيمنتلاو

 يعامتجالا باطقتسالاو ،ةيلاملا تالالتخالاو ،ةيداملاو ةيرشبلا دراوملا

 ضفخ ربع »ومنلا قيرط نم ةموكحلا ةحازإ« ةفارخ تمطحت دقل .عارصلاو

 .يلكلا داصتقالا دوكر ةرخص ىلع فشقتلا نم ىرخأ لاكشأو قافنإلا

 فشقتلا نم فدهلا نأ يف ريكفتلا ىوس انعسي ال ،يضاملا ىلإ رظنلا دنع

 رامثتسالا نم ديزملا زيفحت نكي مل عقاولا يف »يعسوتلا« وأ »رشابملا«

 ةدايزل ،ةيداصتقالا ةكعكلا عيزوت ةداعإ يقيقحلا فدهلا ناك امبرو ،ومنلاو

 .ةكعكلا ةيمنت نمً الدب ،اهنوكلمي نيذلا صاخشألاو ةريبكلا تاكرشلا بيصن

 ومنلا فورظ زيزعتل ريبادتلا نم ديزملا ءارجإ ةرورضب فشقتلا وديؤم لداجي

 ةقث« زيزعتل يلاملا فشقتلا رارمتسا ىلإ نوعديو ،صاخلا عاطقلا هدوقي يذلا

 اهببس يتلا يلكلا داصتقالل ةلطعملا ةيبناجلا راثآلا نأ مغر( »رمثتسملا

 لاملا سأر قافنإ ةيلمعلا ةيحانلا نم تضوق دق يلكلا بلطلا ىلع فشقتلا

 كلت لثم( لامعألا ىلع ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ديزمب نوبلاطيو .)يراجتلا

 ديزملاو ،)بمرت دلانود ةسائر دهع يف ةدحتملا تايالولا يف اهقيبطت مت يتلا

 ،فيظوتلا ريياعمو لمعلا نيناوق يف لمعلا باحصأل ةيباحملا تارييغتلا نم

 .)خانملا تاسايس كلذ يف امب( لامعألا حئاول يف ريسيتلا نم ديزملاو

 كلت ضفرلً اهيجوً اببس اهلمكأب ةيلاربيلوينلا ةرتفلا ةبرجت رفوت ،كلذ مغر

 ةيراجتلا لامعألل ةيعارملا ةيفاضإلا تاسايسلا نأب دعولا ضفرو ،بلاطملا
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 هبايغ ناك يذلا صاخلا رامثتسالل ةيكيمانيدلا ةوقلل نانعلاً اريخأ قلطتس

 تاضيفختلاو ماعلا عاطقلا يف فشقتلا لشف ىرخأ ثاحبأ تدكأ( ً.احضاو

 كلذ يف امب ،ةيراجتلا لامعألا هدوقت يذلا ومنلا زيفحت يف لامعألل ةيبيرضلا

 يرويو خابروأ نالأو يتايزيب ماسو نوسردنأ ةراسو ركيب نيد لامعأ

 يلودلا دقنلا قودنص نع ةرداصلا ةثيدحلا ثاحبألا ىتحو وكنشيندوروج

 لوبق نم الدب .)يروتاكسيب ايردنأو يل ليينادو ودراجاوغ يميج لثم ،هسفن

 ةيدجم ريغ ةلواحم يف تاضيفختلاو مازحلا دش نم ديزملاب ةملؤملا بلاطملا

 ةصرف اذه انموي دجن ،ضرتفملا مهرود ءادأل لاملا سأر باحصأ ءارغإل

 صاخلا رامثتسالا ىلع يساسألا داصتقالا دامتعا يف كيكشتلل ةحناس ةيخيرات

 .لوألا ماقملا يف حبرلل يعاسلا

 ًةيمهأ ةماعلا ةيتحتلا ةينبلا ىلع قافنإلا دادزا ،ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا ذنم

 لاجم كانهو .ةلماشلا لاملا سأر مكارت ةيلمع رظن ةهجو نم ،ةيئاقلت ةروصب

 ةريثك تاعاطق يف حبرلل فداهلا ريغ ماعلا رامثتسالا نم ىرخأ لاكشأ ةياعرل

 ءاذغلاو قفارملاو ةقاطلاو ناكسإلا لثم تاعاطق كلذ يف امب ،داصتقالا نم

 هدوقي يذلا ومنلا ةيافك وأ ةينالقع مدع تبث ثيح ،ةياعرلاو ةيرشبلا تامدخلاو

 مدقتلا نأب ةلئاقلا ةيديلقتلا ةيجولويديألا ةيعرش تفعض دقل .صاخلا عاطقلا

 قلخو ةجتنم ةيقيقح تارامثتساب مايقلل ةيرثلا بخنلا ىلع دمتعي يداصتقالا

 .يضاملا دقعلا يف صاخلا رامثتسالا لشف ببسب ،ريبك دح ىلإ ،لمع صرف

 ،هرهوج يف ،فشقتلل لماشلاو دمألا ليوط ليدبلا نمضتي نأ بجي ،كلذل

 عمتجملا ريهامج مكحتي نأ بجيو .رامثتسالا ثودح ةيفيكل ةليدب ةيؤر

 .ّةلقلا ءاينغألا سيلو ةيؤرلا كلتب مهحلاصمو
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 يناثلا لصفلا

 خيراتلا يف سوام يكيم ماقرأ
 بسن رودو لوصأ :يداصتقالا

 ىلإ نويدلا نم %90و 60%
 يلامجإلا يلحملا جتانلا
 يكسفيجوين زتيرومو ،ويلب ريتيد ملقب

 

 ريهشلا عرتخملا ربتعا ذإ ،ماقرألا ىلإ ةقراخ يناعم ةيرشبلا تدنسأ املاطل

 حاتفم ةعستو ةتسو ةثالث ماقرألا ةعور« ،لاثملا ليبس ىلع ،الست يالوكين

 ،يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ نيدلا بسنو يلاملا زجعلاب قلعتي اميف .»نوكلا

 ريياعم ربع ً.اضيأ ةيفارخ هبشً اراودأ بعلت %90و %60و %3 ميق دجن

 يونس زجع ديدحت مت ،ابوروأ يف يدقنلاو يداصتقالا داحتالل تخيرتسام

ً ادودح يلحملا جتانلا يلامجإ نم %60 اهرادقم نيد ةبسنو %3 ةبسنب

 تراهنيار نمراك ناريهشلا نايكيرمألا نايداصتقالا لداج .ىوصق ةيمسر

 يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ نيدلا نم %90 ةبسن نأً اضيأ فوغور ثينيكو

 قنخ ىلإ يدؤيس مكارتملا يموكحلا نيدلا هزواجت اذإ يذلا ىصقألا دحلا يه

 .ماع لكشب يداصتقالا ءادألا ضيوقتو ومنلا

 ،ةيملاعلاو ةيبوروألا ةيداصتقالا ةمكوحلا يفً ايسيئرً ارود ناتبسنلا تبعل دقو

 ىلع فرشت يتلا ،فينصتلا تالاكول ةماه ريياعمك امهعم لماعتلا مت ثيح

 ةيباطخلا ةوقلا تززعو .)اهليزت وأ( ةيعرشلا ةفص هيلع يفضتو ماعلا ليومتلا

 يلحملا جتانلا ىلإ نيدلا نم %60 ةبتع يف قلتخملا ناميإلا %90 ةبسنل
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 ىلإ ةبوغرملا نيدلا ةبسن ةيحالصل يدج يداصتقا رربم بايغلً ارظن .يلامجإلا

 دحلل »يملعلا« فاشتكالا نأ ادب ،%60 ةبسنب يلامجإلا يلحملا جتانلا

 ةينب يف ةجرح ةوجف ألمي يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ نيدلا نم ىصقألا

 اهارجأ يتلا ةئطاخلا تاباسحلا امً اعون ءارقلا ركذتي دق .عورشملا فشقتلا

 يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ نيدلا ةبسن جاتحت ،كلذ مغر .فوغورو تراهنيار

 ليوحتل قدأ ةسارد ىلإ فشقتلل ةديؤملا ججحلاب ةلصلا تاذ ىرخألا بسنلاو

 نحن ،كلذ ىلع ةوالع .يقيقح لدج ىلإ برقأ حبصيل يلايرسلا شاقنلا اذه

 يداصتقالا ءادألا ةقاعإ اهلظ يف نويدلل نكمي يتلا فورظلا مييقت ىلإ ةجاحب

 .ةيرشبلا ةيمنتلاو

 

 ...لسكورب يف أدبنل

 ةئف ىلإ يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ نيدلا نم ةلوقعملا ةبسنلا ةفارخ يمتنت

 ءبع درجم نيدلا دعت يتلاو ،فشقتلل ةديؤملا ججحلا نم ةيمومع رثكأ

 ايباوش لزنم ةبرو ةمحازملاب ةقلعتملا لوصفلا ،لاثملا ليبس ىلع ،رظنا(

 موعزم قيقد سايق ىلإ دنتست ةبوسحم ةطلس ماقرألا هذه قلخت .)ةدِصتقملا

 كولس ليكشتل ىرخأ ريياعم عضو متو .ةماعلا ةيلاملاو ةيداصتقالا ةطشنألل

 يف %3 دنع يونسلا زجعلا دح اهزربأو ،مقرلا اذه ىلع ًءانب ةموكحلا

ً انيد %3 ةبسنب زجعلا فيضي ال ،%5 غلبي ومن لدعم ضارتفابو .تخيرتسام

 وه ام نكلو .ةبكرملا %3و %60 ةدعاقب اذه فرعُي .%60 ةبسن ىلإً اديدج

 ؟يقيقحلا نيمقرلا نيذه ساسأ

 يسنرفلا Æيداصتقالا مقرلا اذه مّدق .%3 زجع ةدعاقب أدبنس ،خيراتلا ىلإ رظننل

 ،نارتيم اوسنارف ،يسنرفلا يكارتشالا سيئرلا هجاو .1981 ماع لييبأ ياج

 سلجم ءاضعأ نم ةيلاع تاعقوت ،ماعلا كلذ قحاسلا يباختنالا هزوف دعب

 اعدو .يلامجإلا يلحملا جتانلا نم %2.6 غلبً ادعاصتمً ازجعو ،بعشلاو ءارزولا

ً ارظن .رمألا ءاوتحال بسانم مقر راكتبا ىلإ نيئدتبملا نييداصتقالا نم ةعومجم

 يلاحلا صقنلا ببسب ،ماعلا كلذ يف %2 ةبسنب زجع فده قيقحت ةبوعصل
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 ام ،%3 نع ديزي الً ادح ةيلاملا ةرازو يف باشلا ريبخلا حرتقا ،ةينازيملا يف

 .هيف بغري ناك يذلا ىصقألا يلاملا دحلا نارتيم ىطعأ

 ،يلكلا داصتقالا باسح يفً ايطابتعا عجرمك يلامجإلا يلحملا جتانلا رايتخا ناكو

 زجع ريثأت نألً ارظن .روفلا ىلع عيمجلا همهفي مقرك ةطاسبب هرايتخا مت ثيح

 ىنعم دجوي ال ،ومنلا لدعم ىلع دمتعي ينطولا نيدلا يلامجإ ىلع ةينازيملا

 فيضي نل ثيح(ً ايوق ومنلا اهيف نوكي تاقوأ يف ،%3 ةبسنب زجع فقسل

 لقأ زجعلا نوكي نأ بجي نيح(ً افيعض نوكي نيح الو )نيدلا ىلإ ىلعألا زجعلا

 ةمزأ باقعأ يف ،ةيبوروألا تاطلسلا تمزتلا .)يطيسبتلا فشقتلا قطنملً اقفو

 »تححص«و يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ نيدلا نم %60 ةبسن قطنمب ،ورويلا

 يونسلا يلكيهلا زجعلل ىصقألا دحلا ضفخ قيرط نع يلوألا يسنرفلا أطخلا

 ومنلا قاثيم هضرفي يذلا ربكألا ديقتلاو رارقتسالا عم ىشامتي امب ،%0.5 ىلإ

 .ورويلا ةقطنمل

 سyسؤت مل يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ نيدلا نم %60 ةبسن نأ دكؤملا نم

 ،فسألل ؟كلذك سيلأ %3 ةدعاق عم لاحلا وه امك ةيسايس ةجاح ىلع ًءانب

 خيرات يف رركتم »سوام يكيم« مقر هنإ ً،ارخاس تالب مإ يس يد لاق امك

 مت دقل .ةيقيقح تاسارد الو لماش ثحب ىلع مقرلا دمتعي ال ذإ .تايئاصحإلا

 قيرطلا تدهم يتلاو ،%3 ةدعاق لثم ،ةيعجرم ةطقنك ةطاسبب مقرلا قالتخا

 ،يتينيساب يجيول يداصتقالا ريبخللً اقفو .رارقتسالا ىلع زكري يدقن داحتال

 ةبسن طسوتم تناك اهنأ وه %60 ةبسن رايتخال لوقعملا ديحولا ريسفتلا

 يبوروألا داحتالا يف ءاضعألا لودلل يبيرقتلا يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ نيدلا
 ايناملأ نم لك يف نيدلا ةبسن نأو .يبوروألا يدقنلا داحتالا تاضوافم تقو يف

 باسحلا اذه ىطعأ ،هدامتعا درجمب .ةبسنلا هذه نم ةبيرق تناك اسنرفو

 نكمي ال ةطلس يهو ،ودبي ام ىلع ةقوثوم ةيعجرم ةطقن ةيعرش يطابتعالا

 .ماقرألا الإ اهرفوت نأ
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 %90 ةجحل يسايسلا ريثأتلا ،ملاعلا شقانن مث ...

 .ةصاخلا كونبلا ذاقنإ ببسب ةيلاملا ةمزألا ءانثأ ماعلا ليومتلا نزاوت لتخا

 ىلإ اهنويد بسن ىلإ ةيوئملا طاقنلا نم ريثكلا نادلبلا نم ديدعلا تفاضأو

 ةبسنل يملع ساسأ ىلع مئاق ريسفت رفوت نود .يلامجإلا يلحملا جتانلا

 ةبسن زواجتل عيرسلا هجوتلا فشك ،يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ ىلثملا نويدلا

 ىلإ نيدلا قطنم ءانب اهيلع مت يتلا ةزتهملا سسألا ئطاخلا هاجتالا يف 60%

 يجاعلا جربلا نمً امداق هقيرط يف ناك ذاقنإلا نكل .يلامجإلا يلحملا جتانلا

 .دناليرام ةعماجو درافراه ةعماج نم ميلسلا داصتقالل

 ءارظنلا ةعجارمل ةعضاخ ريغ ةلاقم فوغور ثينيكو تراهنيار نمراك رشن

 ةيميداكألا ةربخلا ةلاقملا تمدقو ،2010 ماع »نيدلا تقو يف ومنلا« ناونعب

 ةمادتسملا يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ نويدلا بسن ةلأسم نأشب ةبولطملا

 ليلحت ربع ،نافلؤملا ىعدا .عساو قاطن ىلع اهب داهشتسالا مت ام ناعرسو

 1946 يماع نيب يلامجإلا يلحملا جتانلا ومنو ماعلا نيدلا نيب ةقالعلا

 %90 نع ديزت يتلا يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ ماعلا نيدلا بسن نأ ،2009و

 يف سايقلا دنع نكلو .%1 ةبسنب ومنلا تالدعم طسوتم ضافخنا ىلإ تدأ

 يف ببست دق كلذ نأ نم دب الو .ربكأ نوكي نأ ريثأتلل بجي ناك ومنلا طسوتم

 يلحملا جتانلا ىلإ اهنيد ةبسن تعفترا يتلا( ةينانويلا ةموكحلا قلق دعاصت

 ىرشب تناك اهنأ الإ ،)2006 ماعب ةنراقم 2010 ماع %42 ةبسنب يلامجإلا

 يروهمجلا بزحلا ةينازيم ُةطخ تمدختسا .فشقتلل ةديؤملا تاطلسلل ةراس

 نوؤشلل قباسلا يبوروألا ضوفملا ربتعاو ،يرصح عجرمك َةقرولا 2012 ماعل

 ،عساو قاطن ىلع اهب فرتعم %90 ةغلابلا ةجيتنلا نأ نير يلوأ ةيداصتقالا

 هريكفت ىلع فوغور ريثأتب نروبزوأ جروج قباسلا يناطيربلا ةيلاملا ريزو داشأو

 .يداصتقالا

 فشقتلا نع يداصتقالا حاجنلا جتني فيك لوح ةماعلا ةفارخلا هذه دينفت مت

 ىلإ نيدلا نم ةيئاوشعلا تخيرتسام ةبسن ظحت مل ولو .ةنزاوتملا ةينازيملاو

 اهدينفت ىلإ انجتحا امل ،يوقلا يركفلا معدلا اذهب يلامجإلا يلحملا جتانلا

 ةسارد راركتب نيلوب تربورو شآ لكيامو نودنريه ساموت ماق ً.اددجم
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 ماع ةيدقن ةسارد يف ،اهامدختسا يتلا تانايبلا ىلع ًءانب ،فوغورو تراهنيار

 بسن عافترا نع ةجتانلا ةيبلسلا راثآلا ةركف ةديدجلا جئاتنلا تضقانو .2013

 ةحدافلا ءاطخألا نأ نورخآلاو نودنريه رهظأو .يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ نيدلا

 ةقالعلا فيرحتو ،ةميسج تاطلاغم ىلإ تدأ فوغورو تراهنيار اهبكترا يتلا

 تارتف تانايبلً ايئاقتناً اداعبتسا ءاطخألا تنمضتو .ومنلاو ماعلا نيدلا نيب

 ءاطخأو ،ةيدايتعا ريغ حيجرت تاينقتو ،ادنكو ادنليزوينو ايلارتسأ يف ةينمز

 ،كرامندلاو اكيجلب لثم ،اهلمكأبً انادلب تدعبتسا لسكإ يف ةطيسب ةيجمرب

 لدعم صلخُتسا ،رربم كيكشتب باسحلا ةداعإ دعب .تايئاصحإلا زجوم نم

 جتانلا يلامجإ ىلإ نيد ةبسن اهيدل يتلا نادلبلا يف %2.2 غلبي يونس ومن

 يلحملا جتانلل يئاقلتلا ضافخنالا ةفارخ كلذ ضقانيو .%90 غلبت يلحملا

 يتلا جئاتنلا نم ليلقب لقأ تناكو ،فوغورو تراهنيار اهعضو يتلا يلامجإلا

 .يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ نيدلا بسن ضافخنا نأشب اهيلإ الصوت

 ةصرفلا ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملا ةدايق الو ةيبوروألا تاطلسلا زهتنت مل

 ةيبوروألا تاطلسلا لازت الو .اهتقد مدع مغر %60 ةدعاق نم صلختلل

 يأب اهعتمت نود ماع لكشب »ومنلا للقت )ةطرفملا( نويدلا« ةيرظنب ةكسمتم

 نيدلا نم %60 ةبسن يف قلطم ناميإب كسمتت امك ،يعوضوم يميداكأ معد

 .يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ

 

 فشقتلاو ومنلاو نويدلا ةلأسم يف مزاللا قمعتلا

 ومنلا لوبق انيلع نأ %90 وأ %60 وأ %3 ماقرألا ةطلس دينفت ينعي ال

 ىلع دامتعالاب .ةصاخلا وأ ةماعلا ةعفترملا ةيلكيهلا نويدلاو نويدلل عراستملا

 وأ زجعلا بابسأو ،نويدلا نم ضرغلاو ،يداصتقالا ومنلا لثم ريياعم

 .ةيداصتقالا ةيمنتلل ةغلاب ةيمهأ لمحي نيدلا دجن ،ةدئافلا راعسأ تايوتسم

 نكلو .نينطاوملا ةيهافرب رارضإلا يبسنلاو قلطملا نييوتسملل نكمي ثيح

 ذاقنإ وأ يركسعلا قافنإلا ببسب ةيلاعً انويد ام دلب لمحت نيب ريبك قرف دجوي

 ةياعرلا يف ةماعلا تارامثتسالا ىلع قافنإلل نويدلا كلت لمحت وأ ،تاكرشلا
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 ىلع نوبركلا ديسكأ يناث ثاعبنا للقت يتلا لقنلل ةيتحتلا ىنبلا وأ ةيحصلا

 نويدلا ةمدخ يلاتلاب حيتي ام ،دلبلا ةيجاتنإ ةريخألا عفرت ثيح .لاثملا ليبس

 ةدعاقلا«ـب ىمسي ام طبري ،ةيطابتعالا فوقسلا سكع ىلع ً.اتقؤم ةعفترملا

 لازت الو .جِتنملا رامثتسالاب يفاضإلا يموكحلا َنيدلا ماعلا زجعلل »ةيبهذلا

 عم ضراعتت يتلاو ،ةلودلا ةردقل ةيزنيكلا حورلا نع ربعت كلت ةيبهذلا ةدعاقلا

 نزاوتملا ماعلا قافنإلا يأ ،ةيبناجلا دراوملا داصتقاو فشقتلا قطنم

 .ضّفخملاو

 نوضرقملا اهلومي يتلا ةلودلا نيب ريبكلا قرافلا نويداصتقالا ءاربخلا كردي

 ليدعت لطعي ام ،يدقنلا دومجلل عضخت يتلا ةلودلاو بناجألا وأ نويلحملا

 نكمي .ةيجراخلا تارارقلاو ةيداصتقالا ةوقلل يلاتلاب اهعضخُيو ،فرصلا رعس

 يلحملا جتانلا ىلإ نيدلا ةبسن نم %200 نم رثكأ لمحت نابايلا لثم لودل

 ىلع ىرخأ نادلب دمتعت نيح يف ،ةينطولا ةلمعلابً ايلحم ضرتقت اهنأل يلامجإلا

 ىلإ تاينينامثلا يف ةيلاملا قاوسألا طابضنا لاخدإ مت .يبنجألا لاملا سأر

 ماعلا ليومتلا مييقت يف فينصتلا تالاكو تأدب نيح ،ملاعلا لود مظعم

 .ةيراجتلا كونبلا ىلعً اقباس ةقبطملا ئدابمللً اقفو نويدلاو

 يلحملا جتانلا ىلإ نيدلا ةبسنب قلعتي اميف قوثوم مقر دجوي ال ،ةطاسبب

 ةقبطملا دعاوقلا مدختسُت ،كلذ مغر .ماع لكشب يونسلا زجعلا وأ يلامجإلا

 نويدلا بابسأ لوح ةليدبلا تاشقانملا ءاصقإو فشقتلا ةيلامسأر ديطوتل

.ماعلا ليومتلا نم ضرغلاو زجعلاو
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 يناثلا مسقلا

 ءانب ةداعإ :رصاعملا فشقتلا
 ماعلا ليومتلا دييقت صفق
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 ثلاثلا لصفلا

 يف ةيلودلا »ةسفانملا« ةفارخ
  بئارضلا
 ماهبوك سكيلأ ملقب

 

 يف ةيداصتقالا تافارخلا رطخأ نم ةيلودلا ةيبيرضلا »ةسفانملا« ةركف دعت

 ئفاكت رامثتسالا ىلع نادلبلا اهربع لصحت يتلا ةيلمعلا نأ اهدافمو ،انرصع

 يف هسيردت متي يذلا تاكرشلا نيب ةيلاثملا ةسفانملا جذومن ام دح ىلإ

 يتلا- فشقتلل ةيساسألا ةفارخلا تيحأ دقو .داصتقالا يف ةيديهمتلا تارودلا

 شامكنالا يه ةئجافملا ةيداصتقالا ةمدصلا ةهجاوم لبس لضفأ نأب معزت

 تسيل تافارخلا كلت نإ ،لوقلا نع ينغو ً.اددجم ةفارخلا هذه -يلاملا

 اهُدوعص سكعي لب .يسايس وأ يعامتجا وأ يداصتقا ىنعم يأب »ةدياحم«

 ىلع راصتنالا اذه يتأيو ،ةعنقملا ةداضملا ةلدألا ةهجاوم يفً ايجولويديأً اراصتنا

 .رشبلا ةايح باسح

 دجن ،لعفلاب ً.الماك لامعأ لودج ةيلودلا ةيبيرضلا ةسفانملا ةفارخ ضرتفت

 حلطصم رضحتسي ذإ .دمع نعً اللضم هتاذ دح يف تادرفملا رايتخا

 يدؤت ةيلمع يهو ،زيمتلا ةيغب تاكرشلا نيب رمثم قابس ةروص »ةسفانملا«

 بحن انعيمج .ةضفخنم راعسأب نيكلهتسملل لضفأ تاجتنموٍ راكتبا ىلإ

 ،ةتحبلا ةيداصتقالا ةيرظنلا ىوتسم ىلع ىتح نكلو ؟كلذك سيلأ ،ةسفانملا

 ال ددع نيب ةيضارتفالا ةيلاثملا ةسفانملا ربع الإ ةقستم دئاوف ميدقت نكمي ال

 عبطلاب كلذو ،ً)ايضارتفا( مجحلا ةيواستم ةريغصلا تاكرشلا نم هل رصح
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 ،ددعلا ةدودحم اهدجن يتلاو ،نادلبلا ىلعً ادبأ قبطني نأ نكمي ال عضو

 ،فلوو نترام لاق امكو .ةيوقلاو ةريبكلا لودلا نم ريغص ددع اهيلع نميهيو

 ةركف نإ« ،)راسيلا يف سيلو( زميات لاشننياف ةفيحص يف داصتقالا ميكح

 يه تاكرشلل ةيسفانتلا ةردقلا جذومن ىلع ،نادلبلا نيب ةيسفانتلا ةردقلا

 .»ءاره ضحم

 ةلشافلا تاكرشلا رابتعا نكمي ثيح ،ةطيسب ةنراقم ربع كلذ ةيؤر لهسي

 ةداعإل صرف رفوت عم ،ةيسفانتلا ةيلمعلا نم يساسأ هنكلوً افسؤمً اءزج

 رثكأ( نيسفانم ىلإ تاكرشلا كلتب نيقلعتملا لاملا سأرو صاخشألا هيجوت

 شيعي يتلا نكامألا يه »ةلشافلا لودلا« نأ دجن ،ىرخأ ةيحان نم .)ةءافك

 تايالولا زيكرت رهظُي( .ملاعلا يفً اشيمهتوً افعض رثكألا سانلا مظعم اهيف

 ةينغلا نادلبلا كلت سامح ىدم ةرجهلا ىلع يلاحلا يبوروألا داحتالاو ةدحتملا

 .)ةلشافلا لودلا ينطاوم »عيزوت ةداعإ« ىلإ

 نيحو .فشقتلا قايس يف اهيف غلابم ةيمهأب ةيبيرضلا ةسفانملا تعتمت

 يفً ايلاع نويدلا تايوتسم تّقلحو ضيضحلا وحن بئارضلا تادئاع تروهدت

 قوسلا يف ةلعافلا تاهجلا ةيامحو كونبلا ذاقنإل ةجيتن ،ةيلاملا ةمزألا باقعأ

 اوربخأ مهرودب مهو ،تاسايسلا وعناص ربُخأ ،اهسفنب اهتذختا تارارق نم

 نمكي يفاعتلا حاتفم نأ ذإ ،تاكرشلا ةبيرض ضفخل تقولا ناح هنأ ،مهينطاوم
 .بئارضلا ضفخ يلودلا رامثتسالا بذج حاتفم نأو ،يلودلا رامثتسالا بذج يف

 ،بلطلا تايوتسمو ةقثلا ةمزألا تدده ذإ .نيئطاخ نيقباسلا نيمعزلا دجنو

 ةدايزل نكمي .ةلاطبلا تالدعم عافتراو لوصألا ميقل ةيروفلا ةراسخلا ببسب

 ريثأتلا نكلو ،لمع صرف ديلوتو ،اهمعدو ةقثلا راهظإ ةيلودلا تارامثتسالا

 ىوتسم ىلع داج لدج يأ زربي ملو .يلكلا داصتقالاب ةنراقمً ايشماه نوكيس

 ةقثلا يف ريثأتلا ىلع رداق ديحو بعالك تاموكحلا رود ىدحتي يلكلا داصتقالا

 .يلودلا رامثتسالل ماه رثأ يأ دجوي ال ةنراقملابو .عساو قاطن ىلع بلطلاو

 ةجردل ةتبثم ةطقن يهو .يلودلا رامثتسالا بذجلً احاتفم بئارضلا دعت ال ً،ايناث

 ةيبيرضلا ةلادعلا ةكبشو يلودلا دقنلا قودنص لثم ،ةعونتم تاطلس نأ
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 قلق ردصم ةيبيرضلا ةلماعملا دعت .اهيلع قفتت ،يزنكم تاراشتسا ةكرشو

 لاملا سأرو قاوسألا ىلإ لوصولا لثم ةيساسألا لماوعلا ديدحت دعب يوناث

 هذه نأ ىلإ ةيرظنلا ريشت .لضفملا رامثتسالا عقومل ةيتحتلا ةينبلاو يرشبلا

 ىلإ يدؤتس ةيرامثتسا زفاوح ميدقت يف تايالولا نيب ةيبيرضلا »ةسفانملا«

 وأ ةمودعم »ةحبارلا« ةلودلل ةيئاهنلا دئاوفلا نوكتس ثيح ،عاقلا وحن قابس

 .ةلئاهً احابرأ رمثتسملا ينجي امنيب ،ةيبلس ىتح

 اهقيرط يف »سفانتلل« بئارضلا مادختسا ىلإ تعس يتلا لودلا تلشف ً،ايلمع

 ايناطيرب تداق .بناوجلا عيمج نم راهدزالا وحنو فشقتلا نم جورخلل

 ضيفختب نيبقاعتملا ةيلاملا ءارزو دهعت عم ،2010 ماع ذنم تاردابملا

 فشقتلا لئادبلً اقباس تبتك امك .تاكرشلا ىلع بئارضلل ةينوناقلا تالدعملا

)AltAusterity#(، ىلع مئاق ديرف يفشقت جهن عابتا ىلإ ايناطيرب كلذ عفد 

 تقاف ماعلا قافنإلا يف تاضيفخت ايناطيرب ترجأ ثيح ،بئارضلا ةاداعم

 ينعملا ةدحتملا ممألل صاخلا ررقملا ماق .فاطملا ةياهن يف زجعلا ضفخ

 توافتلا ةلاح فصوب ،نوتسلأ بيليف ،ناسنإلا قوقحو عقدملا رقفلاب

 ،سماخلا لصفلا يف( .كلذ نع تجتن يتلا ةيرورضلا ريغو ةعورملا فعضلاو

 .)نانويلا يف عمتجملا ىلع قافنإلا ضفخ راثآ كولب اليش نيبُت

 ترهظأ امك ،ايناطيرب ةموكح هترجأ يذلا قبسملا صاخلا ليلحتلا رهظأو

 ،تاكرشلا ةبيرض يف تاضيفختلا نأ ،ةلقتسملا ةينازيملا ةبقارم ةئيه تاليلحت

 عقوتملا نم ناك ،ةيسفانت رثكألا %17 ةبسن ىلإً ايملاع ةيجذومنلا %28 نم

 لك فلكت نأ ردقملا نم نيح يف .رفص هرادقم يرامثتسا ريثأت اهنع جتني نأ

 ،ةدوقفملا تاداريإلا نم رثكأ وأ ةيفاضإ ينيلرتسإ هينج يرايلم ةيوئم ةطقن

 .زجعلا يف ةدايز وأ قافنإلا يف تاضيفختلا نم ديزملا يلاتلابو

 يداصتقالا طاشنلا ثيح نم ةيقطنم تاكرشلا تارامثتسا ةباجتسا دجنو

 داكت ال ةلمتحملا حابرألا عيزوت يف ةيشماهلا تارييغتلاف ،ةلودلا يف يقيقحلا

 حابرأ ليوحتو ،بلطلاو لخدلا طبثت يتلا ةيسيئرلا ةيداصتقالا تارارقلا يطغت

 ةيبلاغلا نأ يكسناي رتيب عم انليلحت رهظأ .تايسنجلا ةددعتم تاكرشلا

 ىلإ تلصو تايسنجلا ةددعتم تاكرشلا ةهج نم حابرألا ليوحت نم ىمظعلا
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 ةبيرضلا لدعم ناك ثيح ،ادومربو ادنلوه كلذ يف امب ،لودلا نم ليلق ددع

 نم ةيبيرضلا تالدعملا ضفخ ديزي ال ،ةطاسبب .%2و %0 نيب حوارتي يلعفلا

 لخادلا ىلإ حابرألا ليوحت ىلإ عفدي وأ رامثتسالل ام دلب ةيبذاج %17 ىلإ 28%

 .جراخلا ىلإ اهليوحت زفاح ليزي وأ

 درجم ،ىرخأ تارييغتب اهنارتقا نود ،تاكرشلل ةيبيرضلا تاضيفختلا دجنو

 تاكرشلا ةبيرض رفوت ثيح . ةيدعاصتلا ةبيرضللً اضيوقتو ،تاداريإلا نع ٍلخت

 تالدعملا يف تافالتخالا رفوت امك ،ةيلامسأرلا حابرألاو لخدلا بئارضل ةماعد

 يف رئاسخلا نم ديزملا ببسي ام ،لخدلا تاقفدت فينصت ةداعإلً ازفاح

 عم قفارتلاب تاكرشلا نيوكت يف ةرفط ايناطيرب تدهش ،عقاولا يف .تاداريإلا

 .2010 ماع ذنم لخدلا ةبيرض يف ةراسخلا

 لئالدلا ريشتو .ةفارخ ىوس تسيل ةيلودلا ةيبيرضلا »ةسفانملا« نأ جتنتسن

 لودلا رسخت نيح يف ،تاكرشلا ىوس هحبري نأ نكمي ال قابس اهنأ ىلإ

 نم ديزملا ريربتل ةسفانملا ةفارخ مادختسا مت .اهناكس ةيبلاغو ةسفانتملا

 قايسلا يف ةلئاهلا ةيرشبلا فيلاكتلا تاذ قافنإلا تالوحتو ةيلزانتلا بئارضلا

 تحب يجولويديأ هنأ ىلع كلذ مهف بجي .فشقتلا تاسايسل للضملا

 قيوستلا مغر .ةاواسم اللاو رقفلا جئاتنل تاليضفتلا ثيح نم هتشقانمو

 عفانم وأ ةيسفانت تايلمع يأ دجوت ال ،موهفملل للضملا

  .ةيقيقح
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 عبارلا لصفلا

 ءبعلا ةصخصخلا ضفخت له
 ؟يلاملا
 دياستياو رذيه ملقب

 

 ىلإ ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تاداريإلا يف تايدحت هجاوت يتلا لودلا أجلت امً ابلاغ

 عيب دعي .تاباسحلا ةنزاومو نويدلا دادسل لهس قيرطك ةماعلا لوصألا عيب

 غلبم ليصحتل ينلع دازم يف لخدلل ةردملا ةيتحتلا اهانبو ةلودلا تاسسؤم

 ىلإ يدؤيو رظنلا رصقً اضيأ رهظُي لب  .سئاي ءارجإ درجم ،ةدحاو ةرم ددحم

 اهتاراطم تعاب يتلا نانويلا يف ناك ءاوس .ليوطلا ىدملا ىلع ةيسكع جئاتن

 بلاطم ةيبلتل ،ةديهز راعسأب اهب ةصاخلا اهتالاصتا تاكبش وأ اهئناوم وأ

 ،يبوروألا يزكرملا كنبلاو ،ةيبوروألا ةيضوفملا( »اكيورتلا« نم دادسلا

 فثكت يتلا ادنك لثم ً،ايلامً ابارطضا لقألا لودلا يف وأ ،)يلودلا دقنلا قودنصو

 ةصخصخلا نأ ةركف يدحت نكمي ،ةيجولويديألا عفاودلا تاذ ةصخصخلا دوهج

 لوصألا تاعيبم للقت ثيح .تاهبج ثالث ىلع ةلودلل ةيلاملا ءابعألا للقت

 ةيمهألا تاذ تالاجملا يف تاكرشلا ةياعرب ةلودلا رمتستو ،ةلودلا تاداريإ

 ةميق صاخلا عاطقلا نم ةلومملا ةماعلا لاغشألا مدقت امً ابلاغو ،ةيجيتارتسالا

 .اهيلع قفنُي يذلا لاملا لباقم ةيندتم

 ةيلاربيلوينلا نم ةاحوتسم ةصخصخ ةسايس ادنك عبتت .انهً الاثم ادنك ذختنس

 تظفاح ،كلذ مغرو ،ةموكحلا نم ةددعتم تايوتسم ىلعو ،دوقعل فشقتلاو

 كلذكو ،ةماعلا ةيتحتلا ةينبلا يف ةموكحلا ةكراشمب طلتخم داصتقا ىلعً اضيأ
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 نكمي فيك حضوت ةلثمأ ادنك مدقت ،اذكهو .ىرخألا ةماعلا تامدخلا نيمأت يف

 ةصخصخلا رطاخم نّيبتو ،ثيدحلا يلامسأرلا داصتقالا ةدافإ ةماعلا ةيكلملل

 .اهتاداريإ ضفخو ةموكحلا ىلع فيلاكتلا عفر ىلإ يدؤت نأ نكمي فيكو

 

 ضفخت لوصألا تاعيبم :عقاولا .يلاملا ءبعلا ففخت ةصخصخلا :ةفارخلا
 تاداريإلا تاقفدت

 رود« ناونعب ،2012 ماع ةماعلا ةسايسلا ةيلك نع ةرداص ةيثحب ةقرو يف

 ،كوكليبيرتو يشتوبوكايإ صّخل ،»يدنكلا داصتقالا يف ةيكلملا تاكرشلا

 ىقبتي ال نيح« هنأ ىلع ةصخصخلا َعفاد ،يرغلاك ةعماج يف نوناقلا اذاتسأ

 ةسايس فادهأ ةصخصخلا ققحُت نيح وأ ...ةموكحلا ةكراشمل يقطنم ببس

 .»لضفأ لكشب ةموكحلا

 غلبم تاعوفدم ربع نويدلا دادس لثم ،فشقتلا فادهأ تنميه امً ابلاغ

 ةسايسلا فادهأ« ىلع ،ةماعلا لوصألا ةصخصخ نع جتني ةدحاو ةرمل يلامجإ

 نوكت دق .ةماعلا ةيكلملا ءاهنإل مزاللا »يقطنملا ساسألا« ترفوو »ةيموكحلا

 عاطقلا نم نيرمثتسملل ةمعن ةيجولويديألا عفاودلا تاذ لوصألا تاعيبم

 .ةموكحللً اقافخإ نوكت امً ابلاغ اهنكلو صاخلا

ً ايموكحً اراقع 101 ايبمولوك شترب ةعطاقم ةموكح تعاب ،لاثملا ليبس ىلع

 ءامنإلا ةيغب لوصألا ريرحتل ةطخ ربع ،2012 ماع ةينازيملا يف نزاوتلا قيقحتل

 اهمييقت مت لوصألا هذه نأ تاونس تس دعب ماعلا ققدملا دجوو .يداصتقالا

 ىلع يغبني ناك هنأ ىلإ صلخو ،نيثلثلا نع ديزي امب ةيقيقحلا اهتميق نم لقأب

 ظافتحالا لباقم عيبلا دئاوفو فيلاكت مييقتل دهجلا نم ديزملا لذب« ةموكحلا

 ةقبسملا تاداريإلا يساسألا ةموكحلا فده ناك .»اهعيب لبق لوصألا ضئافب

 .فيلاكتلا ريفوتو ىدملا ليوط يداصتقالا طاشنلا نمً الدب

 ربكأ ،لخدلاو ناكسلا ددع ثيح نم ادنك يف ةعطاقم ربكأ ،ويراتنوأ لمحتت

 رالود رايلم 350 وحن غلبيو ،دالبلا يف تاعطاقملا ىوتسم ىلع نويد ءبع
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 ىلإ ويراتنوأ نويد فينصت زيدوم ينامتئالا فينصتلا ةلاكو تضفخ .يدنك

 ةفاضإلاب ،ةلاكولا تراشأو ،2018 ربمسيد يف )Aa2 رقتسم نم( Aa3 رقتسم

 نع ةمجانلا تاداريإلا ضافخنا ىلإ ،ضفخنملا ومنلاو ةعفترملا نويدلا ىلإ

 نوكي نأ بجي طرفملا ماعلا نيدلا نأ نيح يف .ةصخصخلاو فشقتلا تاءارجإ

 ةيفشقتلا تاضيفختلا ربع كلذ ةجلاعم بجي الو ،ةموكح يأل قلق ردصم

 ىلع ً.اضيأ ةديدج تاداريإ رداصم داجيإ بجي لب ،بسحف لوصألا تاعيبمو

 حبصأ ،ينطولا ىوتسملا ىلعً ارخؤم يدنهلا بنقلا نينقت دنع ،لاثملا ليبس

 رجات ،اهيلإ حابرألا ديعتو ةموكحلل ةكولمم ةكرش ،بنقلل ويراتنوأ رجتم

 يذلا قوسلا اذه دئاوف راشتنا عقوتملا نمو ،ةعطاقملا يف ينوناقلا شيشحلا

 .هتمرب عمتجملا ىلع تارالودلا نم تارايلم ةدع هتميق غلبت

 

 ةلودلا ةياعر ىشفتت :عقاولا .يلاملا ءبعلا ففخت ةصخصخلا :ةفارخلا
ً ايجيتارتسا ةماهلا تاعاطقلا يف تاكرشلل

 تالاجملا يف ةموكحلا ىلع لقأ ةيلام ًءابعأ ةرورضلاب ةصخصخلا ينعت ال

 تناك يتلا ،ادنك ناريط ةكرش ةصخصخ دعُت ثيح .داصتقالل ةيجيتارتسالا

 ءاغلإو ،فئاظولا صيلقت مغر .ةيلام ةثراك ،ةلودلل ةكولمم ةسسؤم موي تاذ

 نم ذاقنإلا ادنك ناريط ةكرش تبلط ،روجألا ةدايزو ،ةحبرملا ريغ تالحرلا

 يف :ماعلا يلاملا معدلا ءاهنإ ةصخصخلا نع مجني ملو .2003 ماع سالفإلا

 نم يدنك رالود نويلم 250 ةميقب ذاقنإ ةطخ ةكرشلا تقلت ،2009 ويلوي

 .ةيلارديفلا ةموكحلا

 ءبع ةماعلا ذاقنإلا تايلمع تعزو ،ةيمهألا غلاب تارايسلا عاطق يف ،لثملابو

 ربمسيد يف ويراتنوأ ةعطاقمو اواتوأ تنلعأ .عمتجملا ىلع صاخلا نيدلا

 ةلباق لجألا ةريصق ضورقب رلسياركو زروتوم لارنج نادوزتس امهنأ 2008

 نييدنكلا بئارضلا يعفاد« نأ ليم دنآ بولغ يف ريراقتلا تردقو .دادسلل

 ةموكحلا اهترمثتسا يتلا لاومألا نم رالود رايلم 3.5 وحن نورسخيس

 ربوتكأ يف ،ةريخألا ةنوآلا يف .»ذاقنإلا تايلمع يف ويراتنوأ تاموكحو ةيلارديفلا
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 متكتب تبطش ]ةيلارديفلا[ ةموكحلا« نأ ةيدنكلا ةعاذإلا ةئيه تفشك ،2018

 رلسيارك ةكرش ذاقنإل هعيمجت مت تارايسلا عاطقل رالود رايلم 2.6 ةميقبً اضرق

 ربكأ نيب نم بطشلا اذه دعيو .2009 ماعل يملاعلا يداصتقالا رايهنالا ءانثأ

 .»...قالطإلا ىلع بئارضلا اوعفاد اهلومي يتلا ذاقنإلا تايلمع

 

 ةلومملا ةماعلا لاغشألا :عقاولا .يلاملا ءبعلا ففخت ةصخصخلا :ةفارخلا
 .اهيلع قفنُملا لاملا لباقم ةيندتم ةميق مدقت صاخلا عاطقلا نم

 ماعلا لاملا سأر رامثتسا نمً ايجيردت ةيدنكلا ةيلارديفلا ةموكحلا تبحسنا

 يداصتقالا ريبخلا رهظأ امك .دوقع ةدع ىدم ىلع ماعلا لاملا سأر ةيكلمو

 ةينبلا ةوجف ،ةسايسلا لئادبل يدنكلا زكرملل 2013 ماع هريرقت يف يزنكام ويه

 ماعلا لاملا سأر نم %44 كلمت ةيلارديفلا ةموكحلا تناك ،ةيدنكلا ةيتحتلا

 تأدب .2011 ماع لولحب %13 ىلإ تضفخنا اهتصح نكلو ،1955 ماع يدنكلا

 وحن عفدلا يف ،2004 ماع ذنم ،تيوليدو سكيمونوكيإ يد يت لثم تاعومجم

 .ةيتحتلا ةينبلا ةوجفل ً»الح« اهرابتعاب صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب تاكارش

 تاططخمك تاينيعستلا يف صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا ترهظ

 حابرألا ينجل قاوسأ ءاشنإ ىلإ فدهت ،ً»اقحال عفدلاو ،نآلا ءانبلل« ةيلاربيلوين

 .ماعلا عاطقلا عيراشم يف صاخلا عاطقلا ةكراشم نم

 ببسب ةريبك تاداقتنال ضرعتو ،ةليوط ةرتف ذنم هبيرجت مت جذومنلا نأ مغر

 ةدئافلا تالدعم نأ الإ ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف يزخملا هلجسو ةيلاعلا هتفلكت

 قيدانصو دعاقتلا قيدانص ،يسسؤملا رامثتسالاو ،ضافخنالا ةغلاب ةيلوألا

 ،2008 ماع دعب ام قايس يف ،اهريغو نيمأتلا تاكرشو ةكرتشملا رامثتسالا

ً ارطن ،صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا يف رامثتسالا وحن عفدلا تددج

 يزنيكم تددش ،ىرخأ ةرمو .هتدئاع عافتراوً ايبسن هرطاخم ضافخنال

 ةينبلا ةوجف« ىلع ةيلاملا ةعانصلا نم نيديفتسملا نم امهريغو كوركالبو

 ماعلا نيعاطقلا نيب تاكارش ربع اهحالصإ بجي ةلكشم اهرابتعاب »ةيتحتلا

 نأ ةقيقح اولهاجتو( 2010 ماع دعب فشقتلا قايس يف اميس ال ،صاخلاو
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 بعشلا نم وأ بئارضلا ربع ةموكحلا هددست نأ بجي صاخلا ليومتلا

 .)مادختسا موسر لكش ىلع ةرشابم

 لاملا لباقم ةيندتم ةميق مدقت صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا نكلو

 نم ءارشلا« نيريخألا يباتك يف هتلصف ام اذهو ،تدعو ام ذفنت ملو ،قفنُملا

 دعي .»صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب تاكارشلا :ادنك لوح«و »حبرلا لجأ

 صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب تاكارشلا بلطتتو ،ةفلكت ىلعأ صاخلا ليومتلا

 تاجايتحا لحم حبرلا تارورض لتحت امً ابلاغو ،ةليوطو ةدقعم تاضوافم

 نوللقي وأ ً،اررض رثكألا اهبناوج نم ديدعلا ةصخصخلا وديؤم يفنيو .عورشملا

 ةيلحملا ةطلسلا ىلع اهريثأت لثم ً،امامت اهنولهاجتي وأ اهنأش نم

 .ةمدخلا ةدوجو تاباقنلاو ةيطارقميدلاو

 نيعاطقلا نيب ةكرتشملا ةماعلا ةيتحتلا ةينبلا تامدخ قالمع سالفإ مدق

 ةصخصخ ةيلاكشإ ىدم ىلعً املؤمً الاثم ،2018 ماع ،نويليراك ،صاخلاو ماعلا

 ةردابم أشنم ،ايناطيرب تغلأ ً.اديفمً اسردً اضيأ مدق هنكلو ،ةماعلا تامدخلا

 ربوتكأ يف صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا جمانرب ،صاخلا ليومتلا

 ليومتلا ةردابم نويد لبجو نويليراك ةثراك ىلإ ريبك دح ىلإ كلذ عجريو ،2018

 ام« ،دنوماه بيليف ،راشتسملا لاق امك .ايناطيرب تاطلس قنخي يذلا صاخلا

 مدقت ثيح صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا مادختسابً امزتلم تلز

 ةلدأ دجوت نكلو .صاخلا عاطقلا ىلإ رطاخملا لقنتو بئارضلا يعفادل ةعفنم

 دقع ىلعً ادبأ عقوأ مل ... كلذ لعفت ال صاخلا ليومتلا ةردابم نأ ىلع ةغماد

 .ً»ادبأ عقوأ نل يننأ ديكأت مويلا يننكميو راشتسمك صاخلا ليومتلا ةردابم

  



25 

 

 

 

 

 سماخلا لصفلا

 :ةماعلا ةيلاملا عاضوأ طبض
 لحل قافنإلا ضفخن له
 ةدايزو ةيلاملا لكاشملا
 ؟رامثتسالا
 كولب اليش ملقب

 

-2008 يف ريبكلا دوكرلا ةيادب عم داصتقالا يف اهرود نم تاموكحلا تداز

 ةيدقنلا تاسايسلا نم ام دح ىلإ ةقستمو ةقسنم ةمئاق تحرُطو .2009

 ةنزاوم تحبصأو سكاعملا هاجتالا ىلإ تاموكحلا تهجوت ،كلذ مغر .ةيلاملاو

 ةينازيم لكل .طقف ةليلق تاونس دعب ةيسيئر ةيسايس ةيولوأ تاينازيملا

 قيوطتل ريخألا ضرعت دقو ،قافنإو ،)بئارضلا نم همظعم( لخد ةيموكح

 رثكألا ةقيرطلا قافنإلا ضفخ دعي ،فشقتلا ايازمب نونمؤي نملً اقفوو .ريبك

 ةيلاملا زيزعتلو ،ريصقلا ىدملا ىلع تاينازيملا يف نزاوتلا قيقحتل ةيلعاف

 دارفألا ىلع ةيبلسلا راثآلا لهاجت متي ،كلذ عمو .ليوطلا ىدملا ىلع ةماعلا

 .لكك عمتجملاو

 

 بيغت ىتمو قافنإلا يف ةلءاسملا نوكت ىتم

 ةمزألا باقعأ يف داصتقالا ىلإ تارالودلا تانويليرت ةيزكرملا كونبلا تخض

 امك ةيلاملا قاوسألا يفً الوطمً ارايهنا دهشن مل ،كلذل ةجيتن .ةيملاعلا ةيلاملا
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 يف ةقسنم تالخدت كلذ قفار دقو .تاينيثالثلا يف ريبكلا داسكلا ءانثأ ثدح

 ةلثمألا نمو .يقيقحلا داصتقالا ىلع يباجيإلا اهريثأت تتبثأ ،ةيلاملا ةسايسلا

 تارامثتسا نمضت يذلا ،يكيرمألا رامثتسالا ةداعإو يفاعتلا نوناق كلذ ىلع
 نيديفتسملا ةدعاق عيسوت ىلإ ةفاضإلاب ةيتحتلا ةينبلاو ةئيبلا ةيامحو لقنلا يف

 .يقيقحلا داصتقالاو يلاملا ماظنلا ىلإ رارقتسالا داع .ةيعامتجالا تاناعإلا نم

 ةسايسلا ةيلاعف مدع نع يلاربيلوينلا درسلا عم تضراعت ةبرجتلا هذه نكل

 اهتيلاعف تتبثأ ةيموكحلا تاءارجإلا هذه نأ مغر .داصتقالا رارقتسا يف ةيلاملا

 .يلكلا داصتقالا ةسايس روظنم نم

 ةمظنم تانايب رهظت :زيفحتلا جمانربل ةجيتن دوكرلا دعب يموكحلا نيدلا عفترا

 يف يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ نويدلا بسن ةدايز ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا

 اذه مجني نأ عقوتملا نمو .2010 ماع ىلإ 2007 ماع نم يبوروألا داحتالا لود

 يف ةمزألا تببست .يموكحلا قافنإلا ةدايزو يداصتقالا شامكنالا ةرتف نع

 لوح كيرف ساموتو وبلأ غيرغ رظنا( سكعلا سيلو ،ةعرسب نويدلا عافترا

 .)ةمزألا ببس

 تداع ،ةسايسلا يف ةحجانلا ةيموكحلا تالخدتلا هذه نم ةزيجو ةرتف دعب

 فلأتتو .ةزراب ةناكم لتحتل يلكلا داصتقالا ةسايس يف ةميدق ةفارخ نم ةخسن

 زجع نم يناعي دلب يأ نأ اهلوأ .ةيساسألا معازملا نم ددع نم ةفارخلا هذه

 مادختساب .ةيموكحلا نويدلا ةمزأ رطخل ةضرع نآلا حبصأ ةينازيملا يف ريبك

 نويد عم دوكرلا نم ةجراخلا نادلبلا ريذحت مت ،يعقاو سردك نانويلا ةبرجت

 وأ ليومت لعجيس ام ،لاملا سأر قاوسأ ىلإ لوصولا دقفتس اهنأب ةعفترم

 ضعب يفً اليحتسم نوكي داكي ةجردلً افلكم يموكحلا نيدلا ليومت ةداعإ

 ةمزأ نع مجانلا ديدهتلا اذهل لحلا وه فشقتلا نأ رابتعا ةيناثلاو .تالاحلا

 ماعلا قافنإلا ضفخ يه نزاوتلا ةداعإل ةقيرط لضفأ نأ معز ،ةثلاثلاو .نويدلا

 نأ يف ةفارخلا هذه يف معز رخآ لّثمتيو .ةيبيرضلا تاداريإلا ةدايز نمً الدب

 ليق .يداصتقالا طاشنلا ىلع يبلس ريثأت اهل نوكي نل هذه فشقتلا تاءارجإ

 ديزتس بئارضلا ةدايز نأ نيح يف ،داصتقالا ززعتس قافنإلا تاضيفخت نإ

 تايالولل ناغير دلانور ةسائرب طبترملا ،»رفال« ىنحنم نم ةخسن ،زجعلا
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 ريثأت هل نوكيس بئارضلا ضفخ نأب لداجيو .هدينفت مت يذلاو ،ةدحتملا

 .ةيبيرضلا تاداريإلا يف ةدايز جاتنإ هنأش نمو زفحم يداصتقا

 ةلثامم تاودأ وأ ،ورويلا تادنسب مازتلالا ناك ً،الوأ ؟ججحلا هذه ةحص ىدم ام

 يتلا ةيلاملا ةبراضمللً ادح عضيس ،ةيموكحلا نويدلا عيمجتل ةممصم

 دق ،داصتقالا رايهنا ةقسنملا زفاوحلا تفقوأ اذإ ً،ايناث .اهدرفمبً انادلب فدهتست

 نم ناك ً،اثلاث ً.اضيأ شاعتنالا ماعلا عاطقلا نم ةقسنم تارامثتسا معدت

 فيفختو ةينازيملا نزاوت يف ةيدعاصتلا بئارضلا ةدايز مهاست نأ نكمملا

 .ةورثلاو لخدلا يف توافتلا

 باقعأ يف ةمزأ عينصتل يموكحلا نيدلا تايوتسم مادختسا مت ،عقاولا يف

 ةجتنملا ريغو ةمراصلا فشقتلا جماربل معدلا دشحلو ،ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا

 نانويلا تذفن .داصتقالا ىلع يبلسلا رثألاو ةيقيقحلا ةيرشبلا فيلاكتلا تاذ

 تلمشو .قافنإلا ضفخب بلاغلا يف ةعوفدم ،فشقتلا تاءارجإ ىسقأ ضعب

 ،روجألل ىندألا دحلا يف ةيرذج تاضيفختو ،نييمومعلا نيفظوملا بتاور ديمجت

 تاينازيم يف ةداح تاضيفختو ،ماعلا عاطقلا يف لامعللً ايعامجً احيرستو

 ةريبك تاضيفخت نوينانويلا نودعاقتملا دهشو .لمعلاو ةحصلا لثم تارازو
 .2009 ماع ذنم ةيرهشلا ةيدعاقتلا مهتاقاقحتسا يف

 ءبعلا ةسارد نم ثحب طبر ً.ايقيقحً اررض ةديدشلا ةيلاملا تاشامكنالا قحلُت

 .نانويلا يف تايفولا لدعم ةدايزو فشقتلا نيب 2016 ماع ضرملل يملاعلا

 ندنل كلملا ةعماج هتداق يذلا ثحبلا يف ،ايناطيرب يف ةلثامم تاريثأت تدجُوو

 ةيداصتقالا تاشاقنلا يف ريبك مامتهاب ةيرشبلا رئاسخلا ىظحت ال .2017 ماع

 .تاسايسلا هذه يف فعضلا ةظحالم دنع ىتح ،ةمزألا دعب فشقتلا لوح

 لضفأ يه قافنإلا تاضيفخت نأب ةلئاقلا ةدرجملا ةجحلا يف كيكشتلا بجي

 :ةددحم ةلئسأ مادختساب ةيبيرضلا تادايزلا نمً الدب تاينازيملا ةنزاومل ةقيرط

 ؟دئاوفلاو فيلاكتلا عيزوت ةلادع ىدم امو ،ديفتسي نمو ،عفدي نم
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 ً!اضيأ يداصتقالا طاشنلل يبلسو ،ءارقفلل رضم ،يشامكنالا يلاملا طبضلا

 ىلع تادنسلا قاوسأ يف بلطلا رارمتسا ةيضاملا ةينامثلا تاونسلا تتبثأ

 راعسأ نأ ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم تانايب رهظتو .ةيموكحلا نويدلا

 نييداصتقالا تاعقوت ققحتت ملو .ةيخيراتلا اهتايوتسم ىندأ دنع لازت ال ةدئافلا

 ةينطولا تاداصتقالا ىلإ ميشهلا يف رانلاك رشتنتس ةينانويلا ةمزألا نأب ةدئاسلا

 .ىرخألا

 عافتراب 2010 ماع ذنم يموكحلا قافنإلا صيلقت طبترا ،هتاذ تقولا يف

 .ومنلاو ةقثلا عافتراب دوعولا سكع ،يداصتقالا ومنلا ؤطابتو ةلاطبلا تالدعم

 نأو ريثأتلا اذه بلجي ام ةداع يموكحلا فشقتلا نأ نامغورك لوب ثحب رهظأ

 ثاحبأ تصلخو .فشقتلا جمارب ةفاثك عمً اءوس دادزي يداصتقالا ءادألا

 ىوتسم عفر دق يلاربيلوينلا فشقتلا نأ ىلإ 2016 ماع يلودلا دقنلا قودنص

 صلخ امك .هتمادتساو يداصتقالا ومنلا ىوتسم نم للقي ام ،ةاواسم اللا

 سيلو تاصلقت ،طسوتملا يف ،اهبقعأ يلاملا طبضلا تارتف نأ ىلإ نوفلؤملا

 .ةلاطبلا ةدايزو جاتنإلا يف تاعسوت

 رابتعالا نيعب ةباجإلا ذخأت نأ بجي ؟فشقتلا لثم ةسايس رارمتسا مهفن فيك

 يف ةموكحلا رود عيسوت اهمدخي ال حلاصملا هذه .ءايوقألا راكفأو حلاصم

 ال ءاينغألا .ةلودلل رغصأ رود مهمدخي لب ،ةيكلملا ةيامح زواجتي امب داصتقالا

 ةياعرلاو صاخلا نمألا .انتيقبك ةماعلا تامدخلا ىلع ردقلا سفنب نودمتعي

 ديازتم رود يأو .ءايرثألا نينطاوملل ةحاتم ةصاخلا سرادملاو ةصاخلا ةيحصلا

 ديزملا وأ بئارضلا ةدايز ربع ،ةريبكلا مهتاورث نم لاني نأ حجرملا نم ةلودلل

 .ةيراجتلا مهتطشنأ ىلع ةيميظنتلا حئاوللا نم

 ةيلاملا تالماعملا بئارض وأ لاملا سأر بساكم ىلع بئارضلا ةدايز نإ

 ةفلتخم جئاتن اهل نوكيس ةيلاملا تابراضملا فيفختل ةممصملا ةديدجلا

 لمحتت ،يساسأ لكشب .ةيعامتجالا جماربلا يف تاضيفختلا نعً امامت

 زجعلاو يموكحلا نيدلا ضيفخت فيلاكت ةفلتخم ةيعامتجا تاعومجم

 عاضوأ طبض يف ضقانتلا نمكي نكلو .ةفلتخملا بيلاسألا هذه مادختساب
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 ةينازيملا ىلع ةيجهنم دويق عضوو ماعلا قافنإلا ضفخ نأ يف ةماعلا ةيلاملا

.اهيف يداصتقالا طاشنلاو ةلودلا هافر نمً الك ناقيعي



 

 

 

 

 

 ثلاثلا مسقلا

 ةمزألا ريسفتو فشقتلا
ةيداصتقالا
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 سداسلا لصفلا

 ةفارخو زجعلا نم دحلا ةيولوأ
 يلاملا طبضلا
 وبلأ غيرغ ملقب

 

 ةموعزملا ةجاحلا يلاتلابو ،ةموكحلا زجع نأشب قلقلا نإ لوق يف ةغلابم دجن ال

 ذنم ةيداصتقالا ةسايسلا تامامتها زكرم يف تزرب دق ،يلاملا فشقتلا ىلإ

 يفو تاينينامثلا يف يسايسلا باطخلا يف ةيلاربيلوينلا ةيجولويديأ راشتنا

 ،ديكأتلاب .نيحلا كلذ ذنم طسولا راسيو نيميلا تاموكحو ةلودلا تاسايس

 ةئراطلا ةيلاملا ريبادتلا تأدب نيح ةيداصتقالا ةسايسلا ىلع فشقتلا نميه

 ةعومجم ربع قيسنتبو ةدحتملا تايالولا ةدايقب ،ريبكلا دوكرلل ًةباجتسا

 ةنزاوملا زجع دييقت ىرخألا ولت ةدحاولا لودلا لواحت .عجارتلا يف ،نيرشعلا

 يف مكارتلا نم ديزملا بنجتل )يلامجإلا يلحملا جتانلا  نم ةبسنك( ةيونسلا

 .ريبك دح ىلإيسايس مازتلاب كلذ لودلا تقبط دقو .ماعلا نيدلا يلامجإ ديصر

 ومنلا يف رمتسملا دوكرلا ىلإً ارظن ،ريدقت لقأ ىلع ،ةنيابتم جئاتنلا تءاجو

 ةلواحم يف ةذاش ةلاح بمرت دهع يف ةدحتملا تايالولا ةبرجت دعت .يداصتقالا

 قافنإلا ةدايزو تاكرشلل ةريبكلا ةيبيرضلا تاضيفختلا ربع ومنلا زيزعتل هترادإ

 .ةينطولا ةينازيملا يف مخض زجع  ىلإ اريبكً الوحت ةجيتنلا تناكو ،يركسعلا

 ةيسايسلا بخنلا نيب لوحتلا اذه هببسي يذلا قيمعلا ماسقنالا ريشي
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 عامتجالا ملع نم ةرابع انرضحتسا اذإ ،ةدحتملا تايالولا نأ ىلإ ةيداصتقالاو

 .»ةدعاقلا تبثي ءانثتسا« ،يداصتقالا

 هرابتعاب زجعلا ضفخ ىلع زيكرتلا ىلع »يعسوتلا فشقتلا« ةيمست تقلطأ

 نيكو انيسيلأ وتربلأ ةوقب هنع عفاد امك ،ةيداصتقالا ةيجيتارتسالا ساسأ

 يكسفجوين زتيرومو ويلب رتيد شقان( ةديدع تاسارد يف نورخآو فوغور

 لصفلا يف ومنلا قنخي يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ نويد %90 ةبسن نأ ةيضرف

 نم ،»ةماعلا ةيلاملا عاضوأ طبض« ةينقت رثكألا حلطصملا دمُتعا وأ ،)يناثلا

 يداصتقالا نواعتلا ةمظنمو يلودلا دقنلا قودنص لثم ةيلودلا تالاكولا ةهج

 ميج لصف رظنا( تاينيعستلا يف »نطنشاو عامجإ« ـب ىمسي امو ةيمنتلاو

 .)ريبكلا دوكرلا نع دروفناتس

 ،ةثيدحلا ةيلاربيلوينلا تايداصتقالا مظعم لثم ،ةحورطملا تاحرتقملا دنتست

 ،نييدرفلا نييداصتقالا نيلعافلا نم تاعقوت لوح ةيلاثم ةيديرجت راكفأ ىلع

 ذاختا يف ،تاموكحلا لثم قوسلا جراخ تاسسؤملا تاءارجإل مهتباجتساو

 ىوتسم عبرتيو .داصتقالا يف مهتارامثتسا يلاتلابو مهلوصأ عيزوت لوح تارارق

 يتلا تامولعملل يمرهلا لسلستلا ةمق ىلع لودلل يلاملا زجعلا هجوتو

 رارقتسا ةعزعز ىلإ يدؤي زجعلا ديازت نإ لاقُيو .نولعافلا ءالؤه اهجلاعي

 يلاتلابو ،ةيحبرلاو ةدئافلا راعسأ نأشب ةيبلسلا تاعقوتلا ربع تارامثتسالا

 ةيلاملا عاضوأ طبض ديعي امنيب .قوسلا يف بارطضالاو ةبيرلا نم ةلاح قلخي

 دئاوعو ةدئافلا راعسأ نأشب تاعقوتلاو ةماعلا ةسايسلا راطإ سيسأت ةماعلا

 .رارقتسالاو يداصتقالا ومنلا ززعي ام رامثتسالا

 نم ،)2013( ةريطخ ةركف خيرات :فشقتلا هباتك يف ثيلب كرام لداجي امك

 »تاعقوتلا رييغت« يلاملا طبضلل »قوثوم جمانرب« نع جتني نأ ضرتفملا

 دمتعي .»ةينازيملا تاضيفخت نع مجانلا شامكنالا نم ربكأ عسوت ثادحإل

 ةظفاحملا ةيلاملا تاسايسلا ىلع ،رخآ رمأ يأ لثم ،اهعسوتو قوسلا رارقتسا

 تخيرتسام ريياعم تحبصأ ،ام ةقيرطب .ةيطارقميدلا لودلا فارسإ ديقت يتلا

 ديزي ال يذلا يونسلا زجعلاو ،يبوروألا داحتالا يف ءاضعألا لودلل يلاملا براقتلل

 نم ،%60 نع ديزي ال يذلا نيدلا يلامجإو يلحملا جتانلا يلامجإ نم %3 نع
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 سوام يكيم ماقرأب صاخلا لصفلا رظنا( ةيملاعلا ةسايسلا ريياعم تاملسم
 يتلا ةفلتخملا ةيناملربلا تافيلكتلاو تارارقلا لثمتو .)يداصتقالا خيراتلا يف

 ةسراممو ةيجولويديأل زربألا يسايسلا زمرلا ةنزاوتملا تاينازيملاب مزتلت

 .يلاملا طبضلا

 اهصيخشت يفً الوأ ،ةماعلا ةيلاملا عاضوأ طبض ةيجيتارتسا مهف ءيسأ دقل

 غناغفلو ريشي امك .ريبكلا دوكرلا تقبس يتلا ةيداصتقالا ةسايسلا خيراتل

 نيدلا ضافخنا ىلإ يلاملا طبضلا ىدأ ،)2014( تقولا ءارش هباتك يف كيرتش

 ةيداصتقالا ةمزألا لبق ام ىلإ تاينيعستلا يف نوتنيلك ةرادإ تاسايس نم ماعلا

 هلحم لحيس ناك يموكحلا نيدلا نأب هريغ ريثكو كيرتش لداج .2008 ماع

 .ةصاخلا نويدلا نم ةفلتخم لاكشأ تعفترا ثيح ،»ةصخصخملا ةيزنيكلا«

 دادعإ مت ،يداصتقالا عسوتلا ةورذ يف رامثتسالا فقوتو حابرألا لؤاضت عم

 دادسلا نع كلهتسملا فلختو يراقعلا نهرلا راثأ نيح ىربك ةمزأل فورظلا

 سالفإلاو دادسلا نع فلختلا تالاح نم ديزمل اهيلع ةرطيسلا نكمي ال ًةجوم
 .ةيملاعلا قاوسألاو ةيلاملا قاوسألا يف

 نع ديزي ام سكع ةمزألا ةحفاكمل ةئراطلا تاءارجإلا ىلع بجي ناك ،عقاولا يف

 ةيدقن ةسايس ،كونبلل مخض ذاقنإ ً:ايرذج يلاملا طبضلا ةيجيتارتسا نم دقع

 ليهستو ،رفصلا وحن ةدئافلا راعسأ عفدو ،يمكلا ريسيتلل ةقوبسم ريغ

 ةمخض تاناعإ خضو ،ءايرثألل لوصألا ميق ديدجتو ،ماعلاو صاخلا ضارتقالا
 قافنإلا داز ام ،سالفإلا نم اهذاقنإل ،تارايسلا لثم ،ةيعانصلا تاعاطقلا يف

 دانسإ دعُيو .ةلاطبلا يف لئاهلا عافترالا ءاوتحاو لاعفلا بلطلا معدل يموكحلا

 نويلاملا نوقلعملا ظحال امك ً.اماتً اليلضت يلاملا فارسإلا ىلإ كلذ نم يأ

 ةيرورضلا تاضيوعتلا رود ةلودلا زجع بعل ،فلوو نترام لثم نويلاربيللا

 ،ةرورضلا نع ةيداصتقالا ةسايسلا هذه تجتن .تاكرشلاو رسألا قافنإ رايهنال

 يلام زجع دوجو عم ،ةيلاملا ةيلامسأرلا ذاقنإل ،ةيداصتقالا تاطلسلا تأر امك

 يف ةمزألا نع ةمجانلا ةدايزلا ىلع ةرظن كيرف ساموت يقلي( .قلقلل ةراثإ لقأ

 .)عباسلا لصفلا يف ورويلا ةقطنم يف ةلودلا زجع
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 ةراشإلا يف ردقلا سفنب ةئطاخ ةماعلا ةيلاملا عاضوأ طبض ةيجيتارتسا دجنو

 يذلا رقتسملا ومنلا ةداعتسال تقولا اذه يف ةيرورض فشقتلا ةسايس نأ ىلإ

 .نييلامسأرلا نيرمثتسملل ةبسانم ةيلام ةئيب ليكشت ةداعإ ربع قوسلا هدوقي

 تاضيفخت دودح لوح ثاحبألا ثدحأ يف ،يلودلا دقنلا قودنص رقي ثيح

 هدئاوفو يعامتجالا توافتلا ىلع زجعلا ضفخ راثآ ىلإ قرطتلا نود ،ةينازيملا

 ىلإ دراوملا تاضيفختلا ةيجيتارتسا لوحت :مادتسملا ومنلل اهيف كوكشملا

 اهاياحض هجاوي امنيب ،ةمزألا يف ببست يذلا )يلاملا ةصاخ( يلامسأرلا عاطقلا

 رظنا( فشقتلا بئارضلا يعفادو ةريغصلا تاكرشلاو ةلماعلا ةقبطلا نم

 ةيزنيكلا تاليلحتلا ترصأ .)فشقتلا يملاع لوح رشع يداحلا لصفلا

 نوكلهتسملا لمعي نيح زجعلا ضفخ ةيجيتارتسا ضفر ىلع ةيسكراملاو

 ءارش ةداعإ يف ةلئاطلا لاومألا تاكرشلا مدختست امنيب ،ةينويدملا صيلقت ىلع

 أطخلا وه اذهو .دوكر ةلاح رامثتسالا هجاويو ،حابرألا تاعيزوتو مهسألا

 جئاتن ىلع ةيئزجلا ةيداصتقالا تاريغتلا ميمعتل فورعملا يداصتقالا

 ايناطيرب لثم ،ةيساسألا نادلبلا يف ءيطبلا ومنلا تبثُي .يلكلا داصتقالا

 اينابسإو لاغتربلاو نانويلا ،ةيوناثلا نادلبلا ءادأ يف قلقملا فعضلاو ،اسنرفو

ً ايرذجً اريغت بلطتت يتلا فورظلا يف يلاملا زجعلاب سوهلا تاقافخإ ،اهريغو
 .ةيداصتقالا ةسايسلا ماظن يف

 وه يلاملا طبضلا نم فدهلا نأ اهدافم ةئطاخ ةركف رشتنت ،كلذ ىلع ةوالع

 »كتايناكمإ دودح يف شيعلا« ـب ةصاخلا لوصفلا رظنا( »ميلسلا ليومتلا«

 قافنإ يف »روصقلا هجوأ« ىلع ءاضقلا وه موعزملا ضرغلاو ،)ةصخصخلاو

 ومنلا يف ةيكيمانيد بساكم ريفوتل قاوسألل ةصرفلا ةحاتإ عم ةلودلا

 هجوأ يأل ةيبيرضلا تاءافعإلا ةجلاعمو( ةيسفانتلا زفاوحلا نم يداصتقالا

 دجوي ال ،ةيرظن سسأ ىلع .ةيقطنم ةجح هذه تسيل .)عيزوتلا ةداعإ يف روصق

 تامدخ ومدقم هضوعيس ةماعلا تامدخلا عطق نأب ءاعدالل ساسأ يأ

 .ةيعامتجالا تايولوألا سفنب ةلثامم علس ريفوت ىلع نورداق نوحاتم نوصاخ

 وأ ةءافك رثكأ ،اهفيرعت مكحب ،ةروكذملا صاخلا عاطقلا ةسسؤم دعت الو

 قافنإلا ،ةديج قوسلا« ـب صاخلا لصفلا رظنا( قوسلا تاقافخإ نمً انيصحت

 ةديدع تاسارد تدجو دقف :ةيجولويديأ تادقتعم اهلك هذه .)»ءيس ماعلا
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 رفوت يفً اروهدت ،نيرخآ نيثحابو ةيلودلا ةماعلا تامدخلا نم ،ةصخصخلا لوح

 ىتحو ةماعلا تاهزنتملاو ماعلا لقنلاو ةيحصلا ةياعرلاو يعامتجالا ناكسإلا

 تاقافخإ تناك امهم .قرطلاو ءابرهكلاو هايملا لثم ةيساسألا قفارملا تامدخ

 ةدوجلا ىوتسم ىلع ةريثك تناكو( طلتخملا داصتقالل »ةيطارقوريبلا ةرادإلا«

 ةرادإ« و تامدخلا ضيفخت تاقافخإ نأ الإ ،)ةماعلا تامدخلاو ةيطارقميدلاو

 اهتقاف يلاملا طبضلا ةيجيتارتسا نع ةجتانلا ،»قوسلل يلامسأرلا عاطقلا

 .ريثكب

 ةميلسلا ةرادإلل »ةينف ةلكشم« درجم هنأ ىلع زجعلا ميدقت دعي ،ماتخلا يف

 ذإ .ةماعلا ةيلاملا عاضوأ طبض ةيجيتارتسا نأشب ربكألا مهفلا َءوس ةينازيملل

 ضيوقت يف يلاملا طبضلا هبعل يذلا يسايسلا رودلا هذه رظنلا ةهجو لهاجتت

 ،بلطتتو قوسلا تابوقعو عيزوتلا ةداعإ نع ةلودلا ةيلوؤسمو ةسايس داعبأ

 ةرادإ ةسدنه ةداعإ ،نوارب يدنيوو يوفاس دلانود لثم نوريثك باّتك ظحال امك

 دجن .ماعلا عاطقلا ىلع قوسلا ةرطيس زيزعتل ةيحبرلا ىلإ اهليوحتو ةلودلا

 نم ةيلاربيلوينلا ةيرظنلا يف حضوم وه امك ،ةلودلا ليكشت ةداعإ نم فدهلا

 ىوقلا نازيم رييغت وه ،ناناكوب سميجو كياه كيرديرف لثم نيركفم ةهج

 رودلا زيزعتو ،لامعلا نم ةميقلا جارختسال ةيسايسلا فورظلا زيزعتو ،ةيقبطلا

 معدو ،تارامثتسالا ىلع نامتئالاو تارخدملا عيزوت يف لاملا سأرل يعيزوتلا

 ةاعارم نود ةعانصلل بناجلا ةيداحأ ةلكيهلا ةداعإ يف يعانصلا لاملا سأر

 .تاعمتجملا وأ لامعلا

 دوكرلا يف تببست يتلا ةيلاملا ةمزألا ىلع نامزلا نم دقع نم رثكأ رورم دعب

 يذ شامكنا ىلإ قالزنالا رطخل ىرخأ ةرم ةضرعم ةيملاعلا قوسلا دجن ،ريبكلا

ً ارود ةماعلا ةيلاملا عاضوأ طبض بعل .اهب ؤبنتلا نكمي ال بقاوعو قاطن

 سكعو ،توافتلا مقافت ىلإ ىدأ يذلا ةيداصتقالا ةسايسلا ماظن يفً ايروحم

 ىتحو ةيملاعلا نويدلا ةدصرأ ءانب داعأ يذلا ليومتلا ةداعإ ززعو ،لوصألا ميق

 ىدل ةحاتملا ةيرادإلاو ةيلاملا تاردقلا اذه انموي يف تصقانت دقو .اهعسو

 نيب نواعتلاو قيسنتلا حسفيو .تامزألل ةنازخلا تارادإو ةيزكرملا كونبلا

 قابسلا نم ةديدج لاكشأو ةيداصتقالا ةيموقلل لاجملا ةيلامسأرلا لودلا
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 ضفخ ةيلاربيلوينلا ةماعلا ةيلاملا عاضوأ طبض تافارخ تمسر دقل .يسفانتلا

 ةيرظنلا ةئطاخلا ميهافملا نم اهثرإ نكلو .راهدزالل ديدج راسمك قافنإلا

 ةيدادبتسالا تاموكحلاو ةددشتملا ةينيميلا ةيوبعشلا معدي ةيسايسلاو

 ءدبلا بجي .لودلا عيمج يف ةرشتنملا ةيطارقميدلل ةضهانملا تاسرامملاو

 .نكمم تقو برقأ يف ةيداصتقا لئادب نع ثحبلاب
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 عباسلا لصفلا

 نع ورويلا ةمزأ تمجن له
 ؟ةيدايسلا نويدلا يف طارفإلا
 كيرف ساموت ملقب

 

 ةلوليحلل دهجلا نم ريثكلا تلذبو لاومألا نم ريثكلا ةيناملألا كونبلا تقفنأ

 ةمزأ ذنم نكلو .2008 ماعل ةيلاملا ةمزألا ذنم ةماعلا اهتروص هيوشت نود

 ً:اناجم ةيجيتارتسالا هذهل مهألا ةدعاسملا تءاج ،2010 ماع تأدب يتلا ورويلا

 روصتلا يف ةيدايس نويد ةمزأ ىلإ ةيفرصم ةمزأ لصألا يف ناك ام لوحت ،ةأجف

 .نويدلاب نولقثم نويبونج مهنأ ىلع مهريغو نيينانويلا ريطأت مت ثيح ،ماعلا

 ةيلاعلا زفاوحلا لثم اياضق ىلع زكرت ةيراوحلا جماربلا دعت مل ،نيحلا كلذ ذنم

 لاحلا ناك امك ،لظلا ةفريص وأ ددرتلا يلاع لوادتلا وأ ،نيذيفنتلا كونبلا ءاردمل

 نيينانويلا ىلع زكرت تحبصأ لب ،2008 ماع زرذارب ناميل كنب رايهنا دعب

 .ةيلاطيإلا بئارضلا تايقالخأ وأً اركبم نيدعاقتملا

 دقل .ايناملأ يفً اعساوً الوبق ىقليوً اخسار حبصيل رخآ صيخشت يأ زربي ملو

 أوسألاو .ةمزألا يف ةلِمهُملا ابوروأ بونج تاموكح تاءارجإ نم تاونس انتلخدأ

 كلذ ةروتاف عفد ىلإ نولضافلا ناملألا بئارضلا وعفاد رطضا ،كلذ نم

 .لامهإلا

 ةلكشم كانه نكلو .لكاشملا هجاوت تناك ابوروأ بونج لود نأ حضاولا نم

 ةيببس ةقالع دجوت ال ،نانويلا ءانثتساب ،هنأ قيقدلا صحفلا ربع حضتي ،ةريغص

 ضغب .ةميخو بقاوع كلذ نع مجنو .ماعلا نيدلاو ةمزألا نيب قالطإلا ىلع
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 ةيضوفملا تددش ،ةمزألل ببسك نويدلا ةفارخ ىلع ليلد بايغ نع رظنلا

 ةيلاملا دعاوقلا رارقتسالا سارح نم امهريغو ةيناملألا ةموكحلاو ةيبوروألا

 لماعتلا يبوروألا داحتالا لّضف يلاتلابو .ةمزألا نادلب دض تابوقعلا اوددشو

 .ةمزألل قيمعلا ببسلا عم لماعتلا نمً الدب ضارعألا عم

 

 ثادحألا لسلست ةلأسم

 ىدل ناك نيح يف ؟ةمزألا ةماود يف ادنلريإو اينابسإ لثم لود تفرجنا اذامل

 .2008 ماع ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا لبق ةينازيملا يف ضئاوف نيتلودلا اتلك

 يلحملا جتانلا لباقم هسايق دنع ،تقولا كلذ يف ماعلا نيدلا مكارت ناكو

 نيدلا« ةجح عمً ايقطنم كلذ قفاوتي ال .ةيخيراتلا هتايوتسم ىندأ دنع يلامجإلا

 ً.ايلعف سكعلاب ثادحألا لسلست عقو لب .»ةمزألا يف ببست يدايسلا

 

 يف قاوسألا أدبت مل اذامل نكلو .نانويلا ةلاح ىلع قبطني لسلستلا نأ حيحص

 ةدايزلا ربع ،ةمزألا لبق ةيلاملا ةسايسلا ىلع تابوقع ضرفب نيحلا كلذ

 ضعبل بلقتلا نم نانويلا يف ةماعلا ةيلاملا تناع ؟ةدئافلا راعسأ يف ةيجيردتلا
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 تافينصت نانويلا حنم يف ينامتئالا فينصتلا تالاكو ترمتسا اذامل .تقولا

»A« عفدي يذلا ،داتعملا رذعلاب كلذ ريسفت نكمي ال ؟2009 ماع ةياهن ىتح 

 ام ،لصح امهم ذقنُتس ةنيدملا لودلا نأب داقتعالا ىلإ قوسلا يف نيلعافلا

 يف نولعافلا نمؤي مل اذاملو .تخيرتسام ةدهاعم يف ذاقنإلا مدع طرش فلاخي

 ؟ةمزألا دعب اهسفن نامألا ةكبشب قوسلا

 ةمزأ ثودح لامتحاب ىتح نمؤت مل قاوسألا نأ ةيقطنم رثكألا ةياورلا ودبت

 ىلإ ،ةمزألا نم ةزيجو ةرتف لبق ،ةيلودلا تاليلحتلا تراشأ ثيح .اهعوقو لبق

 لود عيمج نيب درفلل يلامجإلا يلحملا جتانلا يف ومن ىلعأ يناث اهيدل نانويلا نأ

 حسملا يف .ورويلا ةقطنم ةيادب ذنم ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم

 ريرقت ركذ ،2007 ماعل ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنمل يداصتقالا

 يساسأ لكشب عوفدملا ومنلا رارمتسا دجن« :ىلوألا هتحفص يف نانويلا

 يلاملا طبضلا مغر ،نييضاملا نيماعلا ىدم ىلع تارداصلاو تارامثتسالاب

 .ً»اعجشمً ارمأ ،ريبكلا

 يف ءاضعألا لودلا ترطضا اذاملو ؟2009 فيرخ يف قاوسألا يأر ريغت اذاملف

 نأ مغر ،ةدئافلا راعسأ نم %20 وأ %10 وأ %5 عفد ىلإ ةأجف ورويلا ةقطنم

 يه امم ريثكب لقأ تناك ورويلا ةقطنم يف 2011 ماعل ةيدايسلا نويدلا ةبسن

 تايالولل ةيدايسلا نويدلا بسن تعفترا ؟نابايلا وأ ةدحتملا تايالولا يف هيلع

 ،2000 ماع هيلع تناك امم 2010 ماع ةطقن 40 رادقمب ايناطيربو ةدحتملا

 تجن اذامل ،ىرخأ ةيحان نم .طقف ةطقن 15 ورويلا ةقطنم يف تعفترا امنيب

 ةطقن 20 رادقمب ةيدايسلا اهنويد عافترا مغر ،ةدئافلا راعسأ عافترا نم ايناملأ

 ةرم ورويلا ةمزأ تدعاصت ؟تقولا ضعبل اينابسإ نم ىلعأ اهئاقبو ةيوئم

 .ةمزألا نادلب نيب ةمراصلا فشقتلا تامزح قيبطت مغر 2012 ماع ىرخأ

 ؟ةلحرملا هذه يف ةدئافلا راعسأ ضفخنت مل اذامل

 قيقحت مغر كلذ ثدحو .2011 ويلوي يف ايلاطيإ نم ةأجف نورمثتسملا رف

 نكمتو ،ةديدع تاونسل ةدئافلا تاعوفدم لبقً ايلوأً ايلامً اضئاف ايلاطيإ

 ةأجف ،رايهنالل ايلاطيإ ةضرُع بابسأ ديدرت نمً اقباس اهب اوقثو نيذلا نوللحملا

 .لجخ ةرذ نودو
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 تناك دقف ،ةمزأب رمت يتلا نادلبلل ةيلصألا لكاشملا نع ةمجان ةمزألا تناك اذإ

 زجع نم ةديدع نادلب تناع ثيح .ةيراجتلا نيزاوملا يف ريبكلا زجعلاب ةقلعتم

 ىلعأ ضئاوف ايناملأ تققح امنيب ،اهتارداص نم ريثكب ىلعأ تادراو عم ،ديازتم

 :لقألا ىلعً احيحص لسلستلا دجن ،انه و ةمادتسم ريغو ىضم تقو يأ نم

ً ايفاكً اريسفت كلذ دعُي ال ،كلذ مغر .ةمزألا مث نمو ،ةيراجتلا تالالتخالاً الوأ

 لولحب ورويلا ةقطنم يف عضولا ديعصت ىلإ تدأ يتلا ةبيرغلا تايمانيدلا حرشل

 ىرخأ ةرهاظ روظنم نم الإ لماكلاب كلذ ريسفت نكمي الو .2012 ماع فيص

 .ةيلاملا قاوسألا فئاظو لالتخا :قمعأ

 

 ليومتلا رحس

 دهاعم تحنم نيح ،ةمزألا لبق أطخأ دق يلاملا عمتجملا نوكي نأ امإ

 ،ةماعلا ةيلاملا مهدراومو ورويلا ةقطنم ءاضعأل تافينصتلا لضفأ فينصتلا

 اهبلقتب ةفورعم ةيلاملا قاوسألا نأل ،نيتلاحلا يف أطخأ نوكي دق وأ .اهدعب وأ

 .رعذلاو سامحلا نيب مظتنملا ريغ

 اهتدصرأ وأ( ورويلا ةقطنم نادلب ىلع مكحلل ةيرهوج بابسأ ترفوت ،ديكأتلاب

 امارد وأ ةيويسآلا ةمزألا لثم ،ةقباسلا تالاحلا تسكعو .ككشتب )ةيلاملا

 تالالتخالا ضعب ،»ديدجلا داصتقالا« ايجولونكتلا مهسأل داسكلاو راهدزالا

 كوكشلا هذه تمسر ام ناعرس ،ةلاح لك يفو .ةينعملا نادلبلا يف ةيساسألا

 رظنُي ناك تالاح تباصأ ،ةديدج لكاشم ءوشن ىلإ ىدأ ام ،صاخلا اهارجم

 .ونيمودلا ريثأتب ىمسي ام اذهو .ةرقتسم اهنأ ىلعً اقباس اهيلإ

 قاوسألل ةيرودلا تاهاجتالل ريحملا قطنملا لكشي ام لك أدبي انه نمو

 ةلودلا نأشب قلقللً ايفاكً اببس ام ةلود لوح ككشتلا لكشي دق ثيح .ةيلاملا

 باستكا درجمب ً.اضيأ رارفلل نيرخآلل ةراشإ نيرمثتسملا رارف لثمُيو .ةيلاتلا

 ققحت يتلا تاءوبنلاو ،عيطقلا ةزيرغ ببستت ام ناعرس ً،امخز رادحنالا ةماود

 .رايهنالاو روهدتلاب ،ةيلاملا قاوسألا لخاد ةبراضملاو ،فينصتلا ضفخو ،اهتاذ

 ةقلحلا ،ةينانويلا ةيلاملا ةسايسلا نأشب كوكشلا تدأ ،ورويلا ةمزأ ءانثأ
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 عافترالاو ئجافملا نيرمثتسملا بره ىلإ ،ةيبوروألا ةلسلسلا يف فعضألا

 راشتنا نأشب فواخملا قيمعت ىلإ هرودب ىدأ ام كلذو ،ةدئافلا راعسأ يف ريبكلا

 ةقث ّتلق املكو .رارفلا ىلإ نيرمثتسملا نم ديزملا عفدو ىرخأ نادلب ىلإ ةمزألا

 نيذلا نيرمثتسملا قلق دادزا ،ةينانويلا ةيدايسلا تادنسلا يف نيرمثتسملا

 .ةيدنلريإلا وأ ةيلاغتربلا تادنسلا نولمحي

 ءاقبإلا مت ول« :تقولا كلذ يف ،زتيلغيتس فيزوج ،لبون ةزئاج ىلع زئاحلا لاق

 وأ %3 دنع ةيادبلا يف ةينانويلا ةيموكحلا تادنسلا ىلع ةدئافلا راعسأ ىلع

 ةموكحلا تنمض اذإ كلذ قيقحت نكمي ناك .»دعاصتتل ةمزألا تناك ام ،4%

 ليبس ىلع ةيافكلا هيف امب ركبم تقو يف ةينانويلا نويدلا دادس ةيناملألا

 ،ريامرنورب سوكرام ،نوتسنيرب ةعماج يف يداصتقالا ريبخللً اقفو .لاثملا

 تابوعصلا يدؤت نأ نكمي :ةفلتخم قرطب روطتلا هسفن نويدلا عضول نكمي

 راعسأ عفترت نيح لاحلا وه امك ،رايهنالا نم فوخلا مقافت ىلإ ةعقوتملا

 راعسأ لظتو ،رعذلا اذه فقوتي دق وأ .رعذلا ىلإ يدؤي ام ،ريبك لكشب ةدئافلا

 .عضولا ىلع ةرطيسلا نكمي مث نمو ةرقتسمو ةتباث ةدئافلا

 هذه ىمستو ،قاوسألا ىلع ةلمتحم جئاتن نيتقباسلا نيتيضرفلا دجنو

 ام وهو ،ورويلا ةمزألً اديعصت لوألا رايخلا لثمي .»ددعتملا نزاوتلا«ـب ةرهاظلا

 رارقتساو ديعصتلل عيرس ضفخب يهتنيس يناثلاو .بعرلا نزاوتب ىمسي

 برقأ تقو يف رادحنالا ةماود فاقيإ ،يغبني ناك لب ،نكمملا نم ناك .ئداه

 ؟انه قفخأ نم .يناثلا لامتحالا معدل ريثكب

 هذاختا بجي ءارجإ مهأ دعُي ،داتعملا يلاملا رعذلا قطنم ةمزألا تعبتا لاح يف

 فواخم يأ روهظ نكمي ال يلاتلابو .نكمي ام عرسأب قوسلا لالتخا ةجلاعم وه

 لودلا نع ةيلاملا ةدعاسملا عطق ناك ،ةلاحلا هذه يف .ام دلب سالفإ لوح ةيدج

 ً.احداف أطخ ،2010 ماع لئاوأ يف ةيناملألا ةموكحلا تلعف امك ،اهجاتحت يتلا

 نممً الصأ نيفوختملا نيرمثتسملا نيب رعذلا نم ديزم ىلإ كلذ ىدأ دقو

 نم ةمزح لك طبر ىدأ امك .ابوروأ بونج يف ةيدايس تادنس نوكلتمي

 ،ةيسكع جئاتن ىلإ نيقيلا مدعب مث نمو طورشلا نم ددعب ةيلاملا تادعاسملا

 يف .تادنسلا نم صلختلا ىلإ نيقلقلا نيرمثتسملا عفدً ايفاضإً اببس رفو امم
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 راعسأب نانويلا ةبقاعمو ددرتلا وه ميلسلا فرصتلا نكي مل ،كلت ةقثلا ةمزأ

 ديزملا ضرف ناك لثملابو .بعصأ نويدلا ةمدخ لعج ثيح ،ةعفترم ةدئاف

 ببسب ةمزأ درجم اهنأب ناميإلا عم ،بئارضلا ةدايزو قافنإلا يف تاضيفختلا نم

 لخدلا رخبتو داصتقالاب رارضإلا نم ديزم ىلإ ىدأ ام ،ةيدايسلا نويدلا عافترا

 ةديدجلا ةددعتملا فشقتلا مزحل نكي مل اذامل كلذ نم حضتيو .يبيرضلا

 عم ،لكريم اليغنأ ،ةراشتسملا نأ ودبي .ةدئاف يأ نيبقاعتملا ءارزولا ءاسؤرو

 سوهلا ةهجاوم يف ةيلاملا قاوسألا مخزب تفختسا ىرخأ ةيبوروأ تاطلس

 .ريبك لكشب ديعصتلا يف تمهاسو ،ماعلا نيدلاب

 

 ريخألا ذالملا

 زلراشت حرتقا امك ً،اديفم نوكي دق طقف دحاو ءارجإ كانه ،ةمزألا هذه لثم يف

 يف ماظنلا ذقني يذلا »ريخألا ذالملا ضرقُم« ،فينج ةعماج نم سولبيو

 ليصحتل كونبلا ىلإ سانلا برهيو رعذ ىلإ ةقثلا نادقف لوحتي نيح .ةياهنلا

 هذه غولب دنع .روفلا ىلع راهنت ةينعملا كونبلا نأل ماظنلا راهني ،مهلاومأ

 ىلإ كونبلا سالفإ عم ةقباسلا براجتلا تدأو .ناوألا تاف دق نوكي ،ةلحرملا

 .عئادولا نامض قيدانص ءاشنإ

 وحن لوحتلا ةظحل يف ةماعلا ةيلاملل يلعفلا عضولاب مامتهالا ةلآض ىدم َنyيبت

 ،يغارد ويرام نم 2012 ويلوي نالعإ ربع يقيقحلا نيمطتلا ءاج ثيح .لضفألا

 يف ريبك لكشب لخدتيس كنبلا نأ حرص نيح ،يبوروألا يزكرملا كنبلا سيئر

 ضعب يف ئجافم نسحت ببسب سيلو ،رمألا مزل اذإ ةيدايسلا تادنسلا قاوسأ

ً ايفاك هتاذ دحب نالعإلا ناك :يغارد نامض »هبش« حجن .ةماعلا ةيلاملا تانايب

 ةيلاطيإلا ةدئافلا راعسأ ةدوع ىلإ ىدأ ام ،مهفواخم نم نيرمثتسملا ذاقنإل

 .ةيعيبطلا تايوتسملا ىلإ ةينابسإلاو

 قاوسألا )قافخإ وأ( لمع ةيفيك لوح ةيسردملا بتكلا نم بئاغ سرد هنإ

 ورويلا ةمزأ تناك ً،ايلحم تقلُخ يتلا لكاشملا لك نع رظنلا ضغبو .ةيلاملا

 ةيدايسلا نويدلا تداز .ةيلاملا ةيلامسأرلا تاقافخإ خيرات يف رخآً اريرمً الصف



 
43 

ً اببس يدايسلا نيدلا نوكي نأ نكمي ال ،كلذل .اهلبق سيلو ،ةمزألا ةيادب دعب

 نويدلا ةدايز ىلإ ىدأ ضورفملا فشقتلاب جالعلا نأ تاقرافملا نمو .ةمزألل

 .نادلبلا فلتخم يف اهضفخ نمً الدب ةيدايسلا



 

 

 

 

 

 

 عبارلا مسقلا

 ةيمنتلا ىلع نيدلا رثأ
ةيداصتقالا
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 نماثلا لصفلا

 ماعلا قافنإلا ،ةديج قوسلا
 ةيوبعشل ةبذاكلا دوعولا :ءيس
 قوسلا
 تديمش وغنإ ملقب

 

 ال ،براوقلا لك وفطتف دملا عفتري نأ يف لمأ ال .ةزجاع ةمكاحلا بخنلا فقت

 قرغلا نم فواخملا رشتنت لب ،ءارقفلا ىلع ةدئافلا ميمعتل راظتنالا نم ديزم
 نمو ليلقلا نوكلمي نم نيب زجعلا رعاشم يذغتو .يملاعلا ليومتلا ةماود يف

 نينحلا زيزعت عم داهطضالل ةضرع رثكألا سانلا هاجت ةيهاركلاً ائيش نوكلمي ال

 ،يوبعشلا قوسلا ءادر اهنع انعزن اذإ .ةميدقلا ةيعامتجالا ةياعرلا ةلود ىلإ

 نيميلا يف بناجألل ةيداعملا ةيوبعشلا دوعص نمً انلع ةمكاحلا بخنلا رمذتت

 روطتت دق يتلا ةيراسيلا ةيوبعشلا رداوب نم قلقلاب رعشت ةقيقحلا يف اهنكلو

 .ةقلطملا لاملا سأر ةوقل πدحت ىلإ

 ً،الوأ .ةديدع ٍحاون نم ةزجاع ىلعألا نم ةيوبعشلا ةضهانم دجن ،كلذ مغر

 ةنزاوملا ىوقلا رحد يف ،قوسلا ةيوبعش ،اهراعش هبعل يذلا رودلا لهاجتت

 سانلا رمأ نأ كردت ال ً،ايناث .ىرخألا ةيعامتجالا تاكرحلاو لامعلا تاباقنل

 لاصفنالاب ةفرجعتملا بخنلل ةيوبعشلا ةمهتلا دكؤي ةيوبعشلا نع داعتبالاب

 عم ةموعزملا ةيوبعشلا ةاداعم قفاوتت ال ً،اثلاث .عراشلا تاعلطتو فواخم نع
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 سانلا تامامتها مهفتب ةيضرعلا تافارتعالا يهتنت امً امئادو .هاجتالا يف رييغت

ً ارود تبعل يتلا حابرألا زيفحت تاسايسب ،رييغتلا دوعو بناج ىلإ ،نييداعلا

 نمألا مادعنا تالاحو ةيعامتجالا تاتوافتلاو ةيداصتقالا تامزألا جاتنإ يفً اريبك

 لظي ،تالاحلا نم ديدعلا يف .لوألا ماقملا يف قوسلا مكح ةيعرش تضوق يتلا

 .هلاح ىلع )ءيش لك قوف قوسلا( ’market über alles‘ فقوم

 

 دحاو فقومل تايلجت ثالث :ماعلا قافنإلا نم لضفأ صاخلا رامثتسالا

 يف ةعساولا ةقثلا لحم قوسلا ةيوبعش تلح نيح ،تاينيعبسلا رخاوأ ذنم

 قوفتلا مدق ،ةيزنيكلا ةيعامتجالا ةياعرلا ةلودل ةيعامتجالا ةسدنهلا تاردق

 :ةفلتخم لاكشأ ةثالث يف هسفن ماعلا قافنإلا ىلع صاخلا رامثتسالل ضرتفملا

 ةماعلا تاسسؤملا عيب« ً،ايناث .»صاخلا رامثتسالا محازي ماعلا قافنإلا« ً،الوأ

 اهنوجاتحي يتلا ةحاسملا صاخلا عاطقلا يرمثتسم حنمي ةيتحتلا ةينبلاو

 كلذ ثدحي مل فيك دروفناتس ميج حضوي( »لماشلا يداصتقالا ومنلا عفدل

 ةقيرطلا وه كونبلا ذاقنإ« ً،اريخأو .)لوألا لصفلا يف ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا دعب

 لكشب ريخألا ءاعدالا اذه ضقانيو .»رايهنالا نم هلمكأب داصتقالا عنمل ةديحولا

 .ماعلا قافنإلا نم لضفأ ةصاخلا تارامثتسالا نأ معازم خراص

 قوف قوسلا« تاسايس سافنأ رخآ نكت مل ذاقنإلا تايلمع نأ بيرغلا نمو

 ةصخصخلا نم ىرخأ ةلوج يف ىلوألا ةوطخلا تناك لب ،ةلشافلا »ءيش لك

 لقألا ىلع ،صاخلا رامثتسالا رصتقا ،نيحلا كلذ ذنم .ماعلا قافنإلا ضفخو
 متيو ةديدج تاعاقف رجفنت ثيح مهسألا قاوسأ ىلع ريبك دح ىلإ ،برغلا يف

 ً.اقبسم ةديدجلا تامزألا ةجمرب

 نم ديزم نادقف ىلإ مداقلا رايهنالا يدؤيس ،ةقباسلا تامزألا عم لاحلا وه امك

 دوكرلاو ةعاقفلا ةرود رسك متي نل .فشقتلا نم ديزم ىلإً اضيأ نكلو ةيعرشلا

 سرامتو نيطخاسلا معد ةريبك ةديدج ةيداصتقا ةركف دشحت ىتح فشقتلاو

 عقتو .لاملا سأر مكح ىلع بلغتلا ىتح وأ عجارتلل ةيفاك ةنزاوم ةوق

 .انقتاع ىلع ةبسانم لئادب ريوطت ةيلوؤسم
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 عيبلا ىلإ ةمحازملا نم

 يه ةصاخلا تارامثتسالا نأب قوسلل نوديؤملا نويداصتقالا نمآ املاطل

 قلخ ىلع زكرت نأ بجي ةيداصتقالا تاسايسلا نأو عيمجلا ةيهافرل حاتفملا

 ،ةصاخلا ةيكلملا نيمأت ينعي ام .تارامثتسالا هذه لثمل ةيتاوملا فورظلا

 دحلا دنع بئارضلاو حئاوللا ءاقبإو ،قاوسألا ىلإ لوصولا مامأ زجاوحلا ةلازإو

 ةياعرلا ةلود عسوت ناك ،ةلودلا ةهج نم لماكلا ميمأتلا بناج ىلإ .ىندألا

 متهي ملو .قوسلل نيديؤملا نييداصتقالا سيباوك أوسأ يناث ةيعامتجالا

 حابرأو ومن تالدعم عسوتلا اذه قفار املاط قوسلا ئدابمبً اريثك نويلامسأرلا

 ،ماعلا زجعلا امنو مخضتلا عراستو ،دوكر ىلإ راهدزالا لوحت نيح نكلو .ةيلاع

 ءاسنلاو لامعلا دشحل قوسلل ةديؤملا راكفألا مهسفنأ نويلامسأرلا مدختسا

 ةيعامتجالا ةياعرلا ةلود نأ اورعش نيذلا ،بالطلا بابشلاو ةيقرعلا تايلقألاو

 .ةيعامتجالا ةياعرلا ةلودل ضهانم جمانرب لوح ،مهتلذخ

 صاخلا رامثتسالا محازي يذلا ماعلا قافنإلا رادهإل ةجيتنك دوكرلا ريسفت دعيو

 عافترا نأ قوسلل نوديؤملا نويداصتقالا نلعأ .هذه دشحلا دوهج نمً اءزج

 نمً الدب ةيعامتجالا ةياعرلا تاكيش ليصحت ىلإ لامعلا اعد ماعلا قافنإلا

 مدختسملا ماعلا قافنإلا نم ريغصلا ءزجلا مهتلا امنيب .لمعلا ىلإ باهذلا

 طبثم لماعك بئارضلا ريوصت مت .ةصاخلا رامثتسالا صرف رامثتسالا ضارغأل

 مخضتلل ببسك ماعلا قافنإلا نم زجعلاب لومملا ءزجلاو ،صاخلا رامثتسالل

 ىلع صاخلا جاتنإلاو رامثتسالا مظعم دمتعي ،عقاولا يف .يلاملا بلقتلاو

 ناك ام .ريوطتلاو ثحبلاو ةيتحتلا ةينبلاو ميلعتلا يف ةماعلا تارامثتسالا

 دعب ام راهدزا ةرتف يف ةدئار تاعانص نوكت نأ ةصاخلا تارايسلا تاكرشل

 .ةيسيئرلا قرطلاو ةعيرسلا قرطلا تاكبش ءانبب لودلا مقت مل ول برحلا

 اوجرخيل اونوكي مل نيذلاو ،مويلا ايجولونكتلا ةقلامع ىلع هسفن كلذ قبطنيو

 عاطقلا نم ةلومملا ثاحبألا ركتبت مل ول زبوج فيتسو ستيغ ليب بآرم نم

 .ةبولطملا ةزهجألا ماعلا
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 يف طرفملا عسوتلاب تاينيعبسلا يف يمخضتلا دوكرلا ريسفت نع جتن

 ةسايس لضفأ نأ ،ةيعامتجالا ةياعرلا ةلود قافنإو ،ماعلا زجعلاو ،بئارضلا

 قاوسأ حتفو ةيعامتجالا ةياعرلا ةلود نع عجارتلا يه اهذاختا نكمي ةيداصتقا

 نأ نيح يف .ةيتحتلا ةينبلاو ةلودلل ةكولمملا تاكرشلا عيب ربع ةديدج

 تايفشتسملاو ناكسإلاو ةيديدحلا ككسلاو ناريطلا تاكرش ةصخصخ

 ءاجو ،ةيرامثتسالا صرفلا ضعب تقلخ برغلا يف قفارملاو تالاصتالاو

 .قرشلا يف ةيعويشلا رايهنا عم صاخلا عاطقلا يرمثتسمل ريبكلا راجفنالا

 حبرلا صرف حبرلا تاعقوت اهعم تقاف ةجرد نييلامسأرلا ةسامح تغلب

 ةعاقف راجفنا ىلإ عقاولاو تاعقوتلا نيب مادصلا ىدأو .لعفلاب ةدوجوملا

 ةيداصتقالاو ةيلاملا ةمزألا ىلإ ،ريثكب عسوأ قاطن ىلعو ،2001 ماع تنرتنإلا

 لاومأ تناكو ،مظعلا ىتح نيرمثتسملا ةقث تزتها .2009-2008 يف ةيملاعلا

 .مهمادقأ ىلع فوقولل نيرمثتسملا داعأ ام يه ةماعلا ذاقنإلا

 

 ةيداصتقالا لئادبلا ىلإ ذاقنإلا نم

 قاوسأ عنم ىلإ ذاقنإلا لاومأ نم ريثكلابً اقفرم يلاملا زيفحتلا نم ليلقلا ىدأ

 كونبلا نم ةصيخرلا لاومألا ىلإ ةفاضإلاب .رايهنالا نم تاداصتقالاو مهسألا

 .ةديدج تامزأو تاعاقفل قيرطلا تامزألا ةرادإ نم عونلا اذه دهم ،ةيزكرملا

 ريثكب زواجتي ماع زجع ىلإ عمتجملا ىلع ةصاخلا رئاسخلا ةفلك ليمحت ىدأو

 .ةيعامتجالا ةياعرلا ةلود عسوتو يداصتقالا دوكرلا مداصت نع مجانلا كلذ

 يتمزأ بابسأ دحأ دعُي يذلا ،لوصألا راعسأ مخضت ناك ،كلذ ىلع ةوالع

 رارقتسالا ىلع ةروطخ رثكأ راثآ هل ناكو ريثكب ىلعأ ،2009-2008و 2001

 ،قوسلل نوديؤملا نويداصتقالا اهمال يتلا راعسألاو روجألا تاّبلقت نم يلاملا

 .تاينيعبسلا دوكر ىلع موعزملا طرفملا ماعلا قافنإلاو ةيطارقوريبلا بناج ىلإ

 نيح ،مخضتلا حلطصم ةداع هيلع قلطن امع لوصألا راعسأ مخضت فلتخي

 وأ زاغلا وأ ةيئاذغلا داوملا لثم ةيكالهتسالا علسلا راعسأ عافترا يف ركفن

 ةدايز مغر .بهذلا وأ تاراقعلا وأ مهسألا لثم علس ىلإ ريشي ذإ ،سبالملا
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 لكشب تمن لوصألا راعسأ نأ الإ ،ةديدجلا ةيلاربيللا دهع يف ةلئاهلا حابرألا

 تاموكحلا تعراس كلذ تلت يتلا ةصروبلا تاعاقف راجفنا درجمبو .عرسأ

 قمع ىلإ يلئاعلا عاطقلا عمتجملا ىلع ةصاخلا رئاسخلا ميمعت عفد .ذاقنإلل

 امنيب ،ماعلا زجعلا اذه لوح يئاعد لكشب نويلامسأرلا رمذتو .رطخلا

 ضفخو ةصخصخلا نم ديزملا لجأ نم طغض تاودأك سانلا اومدختسا

 .نيرخآلا لك باسح ىلع ةبخنلا براوق ىوتسم فشقتلا عفري .ماعلا قافنإلا

 .فشقتلا- دوكرلا- ةعاقفلا ةرود يلع مهلامعأ جدومن موقيو

 نويدلل عفترملا ىوتسملا ببسب رامثتسالا نم ماعلا عاطقلا ّنكمتي مل اذإ

 دنفي( ةيلودلا ةيبيرضلا ةسفانملا ةجيتن لخدلا صقن ببسب وأ ،ةمكارتملا

 نويدلا ءاطبإ تايلآ ببسب وأ )ثلاثلا لصفلا يف ةفارخلا هذه ماهبوك سكيلأ

 نيذلا ،ضرعلا بناج  ييداصتقا تاءاعدا دجن ،ىرخألا ةيروتسدلا دويقلاو

 ةسرامم ديجت ال ةلودلا نأل ةعرسب ةممؤملا كونبلا ةصخصخ ىلإ نوعدي

 وه اهسكع نإ لب ،ةعقاف ةيجولويديأ معازم ىوس تسيل ،ةيراجتلا لامعألا

 ،ةيراجتلا لامعألا ةسرامم ديجي ال صاخلا عاطقلا نأ دكؤملا نم .حيحصلا

 .بئارضلا يعفاد لاومأب هذاقنإ نكمملا نم كلذ عم هنكلو

 نوعدي امنيب ةسرطغتملا بخنلا نم نوينيميلا نويوبعشلا يكتشي

 مهنكلو .يقرعلاو يموقلا ءاقنلاب ةقلعتملا مالحألا ملاوع ىلإ بورهلل نيطخاسلا

 حجنت دق .ءايتسالا نم ديزملا جِتنُي يذلا يداصتقالا عقاولا اوريغي نل

 لود نأ تكردأ اذإ يقيقحلا ملاعلا يف لئادب ميدقت يف ةيراسيلا ةيوبعشلا

 ،يبعشلا طخسلا نيب ةروصحم تناك تاينيعبسلا يف ةيعامتجالا ةياعرلا

 فواخمو ،كلت ةيعامتجالا ةياعرلا لود يف نماكلا ملظلا نع جتانلا

 ىلع ةيعامتجالا ةياعرلا ةلود عسوت ةدايزل راضلا ريثأتلا نم نييلامسأرلا

 ،ةيعامتجالا ةياعرلا ةلود زواجتي امب لئادبلا يف ريكفتلا بجي .مهحابرأ باسح

 .مويلا نيطخاسلا نيسئايلاو نيفئاخلا لامآ دسجت ةقيرطب اهريوطت متي نأو

  



 
50 

 

 
 

 

 عساتلا لصفلا

 يف ةلودلا شيعت نأ بجي له
 ؟اهتاناكمإ دودح
 نوشور بيليف سيول ملقب

 

 وأ »ةفلكتلا لمحت عيطتست ال ةموكحلا« نولوقي نييسايس انعمس ةرم مك

 هذه تحبصأ ؟»اهتايناكمإ زواجتي امب شيعت نأ عيطتست ال ةموكحلا«

 متي ثيح ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف فشقتلا تاسايس ساسأ تاحيرصتلا

 لقألا يموكحلا قافنإلا نأ ضارتفا ىلع ،ةيلاملا دويقلا ريربتل اهمادختسا

 مساب ةركفلا هذه فرعُت .يداصتقالا ومنلا ةدايز يف ىرخأب وأ ةقيرطب مهاسي

 .ةيلاملا ةيلوؤسملا وأ »ميلسلا ليومتلا« ماع لكشب وأ يلاملا طبضلا

 عابتا يف لشفلا نإ لاقي :ةميخو بقاوع تاريذحتلا هذه قفارت ام ةداعو

 اذإ ،لاثملا ليبس ىلع .ةيداصتقا ةثراك ىلإ يدؤيس هذه فشقتلا تاسايس

 ةجيتنلا نوكتس ،نويدلاو يلاملا زجعلا تدازو مزاللا نم رثكأ تاموكحلا تقفنأ

 طاشنلا ؤطابتو ،ةدئافلا راعسأو مخضتلا عافترا يه ،انل ليق امك ،ةيمتحلا

 فلختلا ىلإ تاموكحلا رطضت دق ،كلذ نم أوسألاو .ةلاطبلا دايدزاو ،يداصتقالا

 دشألاو .ةيلاملا اهتامازتلاب ءافولا ىلع اهتردق مدع ببسب ،اهنويد دادس نع

 مويلا طرفملا قافنإلا ربع :لايجأل بقاوعلا رمتست دق ،قبس ام لك نمً اءوس

 يلاتلابو .اننويد اندافحأو انءانبأ ثرونس ،ةيلاحلا انتايناكمإ زواجتي امب شيعلاو

 .مويلا اناياطخ نمث عفد ىلع نوربجيس نيذلا ،اندافحأو انءانبأ دبعتسنس
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 اذه ءبع نوكي ام ةداعو ،تاقفنلا ضفخ يف ةلحرملا هذه يف تاموكحلا أدبت

 ام ةداع .ٍواستم لكشب ءبعلا عيمجلا مساقتي ال ثيح ،ئفاكتم ريغ ضفخلا

 يتلاو ،ءارث لقألاو ءارقفلا مدخت يتلا ةيعامتجالا جماربلا عطقب تاموكحلا أدبت

 اذإو .ءاسنلا ىلع رثكأ فشقتلا رثؤي كلذكو ،تايلقألا قوقحو تايلقألا يمحت

 ليوحت ىلإ فدهت ةيقبط ةسايس فشقتلا نأ ىلإ ريشي وهف ً،احيحص اذه ناك

 لصفلا نراق( ةلودلا مرك ىلع نودمتعي نيذلا كئلوأ ىلإ يلاملا طبضلا ءبع

 .)فشقتلا يملاع لوح رشع يداحلا

 معدت يتلا ةقوثوملا تاساردلا نم ريبك ددع رفوت مدع وه ،ةلب نيطلا ديزي ام

 اهرهشأ .ةيداصتقالا لكاشملا هذه لثم ىلإ يدؤي يموكحلا قافنإلا نأ ةركف

 ىعدا ثيح ،نيدلا تقو يف ومنلا ،فوغورو تراهنيار هبتك يذلا كلذ ناك

 %90 نع ديزت يتلا يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ نيدلا ةبسن نأ نافلؤملا

 ديدعلا عانقإ يف ريبك رثأ هل ناك دقو .يبلس ومن ىتح وأ ءيطب ومن ىلإ يدؤتس

 ةيادبلا يف تنبت نأ دعب ،2010 ماع فشقتلا ىلإ ةدوعلاب تاموكحلا نم

 بلاط حضف .اهحاجن تتبثأ يتلاو ،2009 ماع ةيزنيكلا زيفحتلا تاسايس

 رظنا( ةيزخملا ةساردلا هذه تسريمأ ستسوشتاسام ةعماج يف هاروتكد

 يتأت نيأ نم نذإ .)يداصتقالا خيراتلا يف سوام يكيم ماقرأب صاخلا لصفلا

 رخآلاو يرظن امهدحأ ،نيردصم نم يساسأ لكشب قثبنت يه ؟راكفألا هذه

 .يجولويديأ

 امب شيعلا عيطتست ال تاموكحلا نأب ةلئاقلا ةركفلا عبنت ،ةيرظنلا ةيحانلا نم

 لماعلاب ةصاخلا كلت ىلإ ةلودلا تاءارجإ لزتخي ليلحت نم اهتايناكمإ زواجتي

 زواجتي امب شيعلا عيطتسن ال انأو تنأ اننألً ارظن :تاكرشلا ىتح وأ يدرفلا

 داصتقالا نيب روظنملا اذه طلخيو ً.اضيأ كلذ لعف ةموكحلل نكمي ال ،انتايناكمإ

 داصتقالا( درفلل حلصي ام نأ ضرتفت ةطلاغم يهو ،يلكلا داصتقالاو يئزجلا

 داصتقالا( هلمكأب داصتقالا وأً اضيأ ةموكحلا ىلع قبطني نأ دب ال )يئزجلا

 همويل راخدالاو هتاقفن ليلقت نم درفلا ديفتسي دق ،لاثملا ليبس ىلع .)يلكلا

 نكلو .درفلل يلاملا نمألا ةدايز ىلإ كش الب تارخدملا ةدايز يدؤتس :دوسألا
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 ةجيتنك داصتقالا يناعيس ،لاملا راخدا يف عيمجلا أدب اذإ ثدحيس ام ليخت

 .ةيمتح

 قبطني نأ بجي هتاذ قطنملا نأ ةفارخلا هذه وديؤم حرتقي ،كلذ ىلع ةوالع

 لصفلا رظنا( اهقافنإ ضفخ نم ريبك لكشب ديفتستسً اضيأ يهف :ةلودلا ىلع

 .ةللضم ةنراقملا هذه دجن .)ةدِصتقملا ايباوش لزنم ةبر تايداصتقاب قلعتملا

 نكمي ال ذإ :امً اعون تباث هلخد نأل هتايناكمإ دودح يف شيعلا درفلا ىلع بجي

 ةدايز ةموكحلل نكمي نكلو .مهبناج نم تاءارجإ ربع مهلخد ةدايز لامعلل

 هذه ىظحت ال دق .ةفلتخملا كالهتسالا وأ لخدلا بئارض ةدايز ربع اهتاداريإ

 ،تاداريإلا ةدايزً امئاد ةموكحلل نكمي نكلو ،نيبخانلا ىدل ةيبعشب تاسايسلا

 ،كلذ ىلع ةوالع .بعشلا اهل عضخي يتلا ةقيرطلا سفنب ةديقم تسيل يهف

 يف امأ .قافنإلا ضفخ ىوس رايخ همامأ نوكي نل ،زجع نم لماعلا يناعي نيح

ً اضيأ اهل نكمي لب ،تاداريإلا ةدايز ىلع طقف سيل ةردقلا اهيدلف ،ةلودلا ةلاح

 .ةديدع دوقع ىدم ىلع زجعلا ليومتل قرط داجيإ

 مهتايناكمإ زواجتي امب شيعلا مهل نكمي ال دارفألا نإ لوق دجن ال كلذكو

 قوف شيعن«و نويدلاب انلهاك لقثن نأ عيطتسن ال اننأ نيح يف ً.امامتً احيحص

 ضرتقن :ريصقلا ىدملا ىلع نويدلا لبقن اننأ الإ ،ةليوط ةرتفل »انتايناكمإ

 وأ ةديفم رومأ هذهف ،لزنم وأ ةرايس ءارشل ضرتقنو ،انميلعت يف رامثتسالل

 :نورهدزي ةياهنلا يف مهنكل ،مهنويد دادسل بالطلا حفاكي امً ابلاغ .ةجِتنم نويد

 ،ةعماجلاب قاحتلالل ضارتقالا دنع يساسأ لكشب مهسفنأ يف نورمثتسي مهف

 ديفيس هرودب اذهو ،ىلعأ بتارو لضفأ ةفيظو ىلع لوصحلاب مهل حمسيس ام

 .لكك عمتجملا

 وأ قرط وأ روسج ءانبل ضارتقالا نسحيس :ةموكحلا ىلع هتاذ رمألا قبطني

 اذإ ،رخآ ىنعمب .انئانبأل نكلو مويلا طقف سيل ،ةيتحتلا انتينب ةديدج سرادم

 .لايجأل عمتجملا ديفي نأ نكمي ،حيحص لكشب يموكحلا نيدلا مادختسا مت
 يه لب ،بسحف ةئطاخ انلافطأ ىلع ءبع نيدلا نأ ةركف تسيل ،عقاولا يف

ً اداصتقا انءانبأ مويلا ةيتحتلا انتينب يف رامثتسالا بنجت ثّروي ذإ .ةللضم
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 مويلا قافنإلا نع انعانتما لقرعيو .راهدزالاو ومنلل ةمزاللا تاودألا نمً امورحم

 .اندافحأو انئانبأ ةيهافر

 يفخي ذإ .ةروطخ رثكأ لقن مل نإ ،ةيلاكشإ رثكأ يجولويديألا قطنملا نوكي دقو

 امب شيعلا عيطتست ال تاموكحلا نأ نومعزي وأ فشقتلا نع نوعفادي نم

 مجح لثمي ثيح ،تاموكحلا مجح صيلقتب مهتبغر ،اهتايناكمإ زواجتي

 سمي شحو اهنأ ىلع ةلودلا ىلإ رظنُي ثيح .مهل ةبسنلاب ةلكشم ةموكحلا

 يذلا ،داصتقالا ةرادإل اهب قوثولا نكمي ال يلاتلابو ،انتايرحو انقوقحو انتاورثب

 رقتسم ماظن اهنأ ىلع ةيلامسأرلا ىلإ رظنُي .قوسلا ىوقل هكرت لضفألا نم

 .ةيداصتقالا انلكاشم ردصم اهنأ ىلع تاموكحلاو ،زيزعتلا يتاذو

 ةرداق ةيخس ةسسؤم نيريثكلل ةلودلا لثمت ذإ .رظنلا ةهجو يف ةلكشم هذه

 ةيامحلا نيمأت ربع ،ةيلامسأرلا يف كوكشلاو روصقلا هجوأ عم لماعتلا ىلع

 اهيلإ رظنُي يتلا ،ةيلامسأرلا فعض طاقن ةجلاعمو ،اهل ةجاحلا سمأ يف مه نمل

 نكمي .ديدش بارطضا تارتف وحن ليمتو اهتعيبطب ةرقتسم ريغ اهنأ ىلع

 يلكلا بلطلا ةرادإ ربع تاضافخنالاو ةورذلا تالاح نم فيفختلا ةلودلل

 .ةيخسو ةلداع ةقيرطب

 وحن ماعلا قافنإلا يف ضيفخت نم هب طبتري امو فشقتلا ىعسي ،كلذ ءوض يف

 ىلع يلعفلا اهريثأت مث نمو ةموكحلا مجح صيلقت :ةروطخ دشأ فده

 ةيجولويديأب نمؤي ءرملا ناك اذإ .ةيدرفلا ةورثلاو يداصتقالا طاشنلاو قاوسألا

 حرتقي .ةلودلا مجح صيلقت يف بغري نأ يقطنملا نمف ،»ةرحلا قوسلا«

 نكل ً.ازفحم نوكيس كلذ نأ نيمعاز ،بئارضلا ضفخ قوسلا نع نوعفادملا

 بناج ىلإ كلذو ،ةيموكحلا تاداريإلا ضافخنا ينعت ةضفخنملا بئارضلا

 قافنإ وحن ةرورضلاب عفدي ام وهو ، ةنزاوملا زجع ضفخ يف ةيفشقتلا ةبغرلا

 .لقأ

 قافنإلا نأ ،عنقم لكشب ،رهظت يتلا تافلؤملا نم ريبك ردق كانه ،عقاولا يف

ً افادهأ ةيعامتجالا جماربلا مدخت ال .يداصتقالا طاشنلا زفحي يموكحلا

 ديزمل ةناضحلا ريفوت حيتي ثيح ً:اضيأ ةيداصتقاً افادهأ لب ،بسحف ةيعامتجا



 
54 

 ةلماع ةوق ىلإ ةيحصلا ةياعرلا ريفوت يدؤيو ،لمعلا قوس لوخد ءاسنلا نم

 ديزت امك .ةيجاتنإلا بساكملاو تاءافكلا نم ديزملا دلوي نأ نكميو ةحص رثكأ

 يدؤي نأ نكمي ،ماع لكشب .يلكلا بلطلا معدتو ةيجاتنإلا ةعفترملا روجألا

 .صاخلا عاطقلا طاشن ةدايز ىلإ يلاملا زيفحتلا

 ريغ يف درفلا لماعلا تافرصت عم ةلودلا تافرصت ةنراقم ةفارخ دجن ،ةياهنلا يف

 ،زنيك درانيام نوج لوق دح ىلع ،كلذ بقاوع نوكت نأ نكمي لب .اهلحم

 .»ةيثراكو ةللضم«
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 رشاعلا لصفلا

 ايباوش لزنم ةبر تايداصتقا
 عيمجلا مئالت ةدِصتقملا
 ترفاه ساكول ملقب

 

 ةيصخش ةصاخو ،اهبعش حبصأو ايناملأ برغ بونج يف ةرهدزم ةقطنم ايباوش

 ةمزألا لالخ ةيناملألا ةيداصتقالا ةسايسلا هجوتلً اراعش ،ةدصتقملا لزنملا ةبر

 ئدابملا عابتا تاموكحلا ىلع بجي ،ايباوش لزنم ةبر ةفارخلً اقفو .ةيبوروألا

 .ةيداصتقالا تارارقلا ذاختا دنع ةيدرفلا رسألا اهعبتت يتلا اهتاذ

 قاوسألا داقتنال ايباوش ةقطنم نم لزنم ةبرب لكريم اليغنأ تدهشتسا نيح

 تحرص .طقف دحاو حيرصت يف نيتفارخ رشن نم تنكمت ،2008 ماع ةيلاملا

 ،ايباوش ةقطنم نم لزنم ةبر ىلع لاؤسلا حرط انيلع يغبني ناك« :لكريم

 ىدملا ىلع انتايناكمإ زواجتي امب شيعلا اننكمي ال هنأ انربختس تناكو

 نأ ادب ،ديدحتلا هجو ىلع ةيلاملا تاسسؤملا ىلإ ريشت تناك امنيب .»ليوطلا

 لثم فرصتت نأ بجي تاموكحلا نأب ةلئاقلا ةيداصتقالا ةفارخلا ديؤي اهحيرصت

 كلذبو .ةيناملألا ةيداصتقالا ةسايسلا عنصل ةيمسر هبش ةديقع يف رسألا

 يف ةيناملألا تاسايسلا رداصم لوح ةيوق ةيسايس ةفارخ سسأً اضيأ تسرأ

 .ورويلا ةمزأ

 تقلخ ،ايباوش نم ىرخأ ةياكح يهو ،عاجشلا ريغصلا طايخلا ةياكح رارغ ىلع

 .ةدحاو ةبرضب نيتفارخ لكريم
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 ةرسأللً ايداصتقاً ايقطنم دعُي ام نأ حرتقتو :قباسلا لصفلا يف امهلوأ انشقان

 دارفألا ىلع يغبني ال هنأ امب .هتموكحو هلمكأب دلب ىلعً اضيأ قبطنيس ةيدرفلا

 ةلماعم نكلو ً.اضيأ كلذب تاموكحلا مزتلت نأ بجي ،نوبسكي امم رثكأ قافنإ

 كولسلل نكمي ،ةطيسب ةلأسم لفغت ،ةيدرفً ارسأ تناك ول امك تاموكحلا

 درفلا ديفتسي دق .هينبت يف عيمجلا أدب اذإ ررضلا غلاب حبصي نأ ديفملا يدرفلا

 عيمجلا ررق اذإ نكلو .هلخد ضعب راخداوً اليلق هقافنإ ضيفخت نم لعفلاب

 نم ريثك لوخد ضفخنتسو بلطلا يلامجإ ضفخنيس ً،اليلق مهقافنإ ضيفخت

 ةدايز رارق يدؤيس ،»ريفوتلا ةقرافم« نم ةفرطتملا ةلاحلا هذه يف .سانلا

 .ماع لكشب تارخدملا ضافخنا ىلإ راخدالا

 جتانلا ىلإ ماعلا نيدلا ةبسن تعفترا ثيح ،نانويلا يف لعفلاب ثدح ام اذهو

 ةمارصلا ةغلاب راخدالا ريبادت قيبطت مغر ،ورويلا ةمزأ لاوط يلامجإلا يلحملا

 دوعيو .)ةذختملا ريبادتلا نأشب كولب اليش ملقب سماخلا لصفلا رظنا(

 ىلع ةموكحلا ةردق نم عرسأ لكشب راهنا ينانويلا داصتقالا نأ ىلإ ببسلا

 يف فشقتلا ببست ىلإً ايئزج كلذ عجريو ،ةديدج فشقت جمارب ضرف

 دمتعت اهنويد دادس ىلع ةلودلا ةردق نألً ارظن .يلحملا بلطلا يف داح ضافخنا

 نعً الضف ،تاذلل ةرمدم جئاتن فشقتلا جمارب تبلج ،اهداصتقا ةوق ىلع

 .نوينانويلا نونطاوملا هلمحت يذلا لئاهلا ررضلا

 ةصاخ ةرسأل ةمراصلا ريفوتلا ةسايس ةمئالم دعت ،قباسلا لصفلا حضوأ امكو

 سيلو( تايقيقحلا لزانملا تابر اهمهفت ةطقن يهو ،هتحصبً اكوكشمً ارمأ

 ناكس رخآ روهشم هيشيلك مسري ،عقاولا يف ً.اديج ايباوش نم )تايفارخلا

 لزنم ءانب بلطتي ،كلذ مغر .)Häuslebauer( مهلزانم ةانب مهنأ ىلع ايباوش

 مسا ،لوه شايباوش ،ةيناملأ ءانب ةيعمج ربكأ تذخأ اذكهو ً.ايراقعً انهر

 ناكس رهتشي ،كلذ ىلع ةوالع .ايباوش يف اهسأر طقسم نم ةيراجتلا اهتمالع

 ،ميمرتلا يف تارامثتسا بلطتي ام ،ةديج ةلاح يف مهلزنم ىلع ظافحلاب ايباوش

 .ريبعتلا زاج اذإ ةيلزنملا ةيتحتلا ةينبلا يف يأ
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 ةيداملا حلاصملا يفخت ايباوش لزنم ةبر ةيدرس :ةديفم ةيسايس ةفارخ
 ةتحبلا

 ةبر ةمكح لوح ةفارخلاب داهشتسالا متي ،يبيرجتلاو يرظنلا اهفعض مغر

 .ةيناث ةفارخلً اساسأ تحبصأ اهنأ ةجردل يلكلا داصتقالا لاجم يف ايباوش لزنم

 نم ،نييلودلا نيقلعملا نيب ةصاخ ةيبعشب ىظحت يتلا ،ةياكحلا هذه عفرتو

 نيح .ةيناملألا ةسايسلا عنص يف ةدشرم ةمجن حبصتل ايباوش لزنم ةبر نأش

 ةيقطنم ريغ ودبت يتلا بلاطملا مهف نع نويلودلا نوبقارملا زجعي

 .ةياورلا هذه ىلإ نوؤجلي مهدجن ،ةيبوروألا تاضوافملا يف ناملألا نييسايسلل

 نكت مل نإو( ةيلاطيإلا ةخسنلا يف اهب ةصاخ ةحفص اهل لزنملا ةبر نأ ىتح

 ً،اباذجً ارمأ ةفارخلا هذهل ماهلا رودلا اذه دانسإ دعي .ايديبيكيو نم )ةيناملألا

 ةلأسم درجم اهنأك ورويلا ةمزأ يف ةيناملألا ةيداصتقالا ةسايسلا مسري هنأل

 ةيدرفلا ةرسألا دامتعا نكمي ال هنأ ناملألا مهف اذإ :ةئطاخ ةيداصتقا ةيرظن

 اهدنع ،ةيلاملا تاداحتالا نع كيهان ،اهلمكأب نادلب هب يذتحت جذومنك

 درجم مدقن ال ،يلاتلابو .ةينالقع رثكأ ةيداصتقا تاسايس معد يف نوؤدبيس

 :ةيبوروألا ةيداصتقالا ةسايسلا عنص يف ايناملأ دانعلً اضيأً اجالع لب ،صيخشت

 .مهفقاوم نوريغي فوس ،لودلاو رسألا نيب تافالتخالاب مهعانقإ دنع

 لاحلا وه امك( ايباوش لزنم ةبر باطخ رود مهف ءيسي ريسفتلا اذه نكلو

 ةسايسلا يف )ةملؤملا طرفملا مخضتلا ةبرجتب ينيتورلا داهشتسالا عم

 ،ةيناملألا ةسايسلا تاليضفتل يرذجلا ببسلا تاليختلا هذه دعت ال .ةيناملألا

 نم ةءابع تحت ةتحبلا ةيداملا تاليضفتلا ءافخإل ةيغالب ةادأ ىرحألاب اهنكلو

 .ميلسلا قطنملا

 ردصمك تارداصلا ىلع لب يلحملا كالهتسالا ىلع يناملألا داصتقالا دمتعي ال

 ةسايسلل فده مهأ ةيلودلا ةسفانملا دعت ،كلذل .يداصتقالا بلطلل يسيئر

 رايخ ةلأسم يلحملا قافنإلا دييقت نوكي ال دق ،يلاتلابو .ةيناملألا ةيداصتقالا

 جاتحت .ريدصتلاب عوفدملا ومنلا جذومن يف ةيداصتقا ةرورض لب يجولويديأ

 ةبكاوم نم نكمتتل روجألا تادايز ىلع ةرطيسلا ىلإ ةيناملألا ريدصتلا تاعانص

 نأل ،ورويلا قايس يف ةيبذاج رثكأ اذه ربتعيو .ةيلودلا قاوسألا يف ةسفانملا
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 يلاتلابو ةيناملألا ةلمعلا ةميقل لاعف ضيفخت ىلإ مجرتُي روجألا يف لادتعالا اذه

 نسرفيإ نبروت نايسايسلا نايداصتقالا لداج امكو .ةيسفانتلا ةردقلا ززعي

 معدت نل اهنأ ىلإ ةراشإلا يلاتلاب ةموكحلا ىلع بجي ،يشتيكسوس ديفيدو

 لزنم ةبر باطخ فصي .ةضافضف ةيلام ةسايسب روجألا يف ةريبكلا تادايزلا

 .اهببسي ال هنكلو ،ةموكحلا اياون ايباوش

 لب :ناملألا عيمج ديفت ايباوش لزنم ةبر تايداصتقا نأ ينعي ال كلذ نكلو

 ىلع يناملألا ريدصتلا عاطق يف نييداصتقالا نم »نيبرقملا« ـلً ازايتما حنمت

 عاطق حلاصم ةرطيسلً ارظن .ةيلحملا تامدخلا تاعانص يف »ءابرغلا« باسح

 ودبت تاسايس ةسايسلا وعناص عبتي امً ابلاغ ،ةيناملألا ةسايسلا ىلع ريدصتلا

 عانقإ نم ءرملا نكمت ول ىتح ،يلاتلابو .ايباوش لزنم ةبر نم ةاحوتسم اهنأكو

 ريغ نم ،ةفارخلا هذه بلق يف ةنماكلا ةيقطنملا ةطلاغملاب ناملألا نييسايسلا

 تاحيملتلا تحبصأ ،حيحص ً.ايرهوج ةفلتخم تاسايس اوعبتي نأ حجرملا

 يكارتشالا لح نأ ذنمً اعويش لقأ »دوسألا رفصلا« لثم زومر ىلإ ةيباطخلا

 نأ الإ ،ةيلاملل ريزوك ظفاحملا لبوش غناغفلوو لحم زلوش فالوأ يطارقميدلا

ً.اريثك ريغتي مل ةيناملألا ةيلاملا ةسايسلا رهوج



 

 

 

 

 

 

 سماخلا مسقلا

عمتجملا ىلع نيQدلا ريثأت
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 رشع يداحلا لصفلا

 اتفارخ :فشقتلا املاع
 زفاوحلاو طيشنتلا
 دياربكم نفيتس ملقب

 

 فشقتلا نم ناملاع

 ىلإ فدهي يداصتقا يملع يطارقونكت عورشم فشقتلا نأ نوريثك دقتعي

 دايحلا روهظ نأ الإ .ماعلا نيدلل دودح عضووةماعلا تانزاوملا زجع صيلقت

 :ةيقالخألا ةيحانلا نم فشقتلا نورخآ رطؤيو .ةفارخلا نم عون وه يطارقونكتلا

 يتاذلا طابضنالاو ،ةيدرفلا ةيلوؤسملا ززعت تايكولسو تاسرامم اهرابتعاب

 .ةقيقح اهنوك نم رثكأ ةفارخً اضيأ هذه نأ نيبتو .سفنلا طبضو

 دتماو .داعبألا نمً اددع 2009-2008 ةيلاملا ةمزألل ةباجتساك فشقتلا لمح

 فوقسو ةماعلا تانزاوملا زجعب ةقلعتملا ةيلاملا لئاسملا لمشيل هقاطن

 هلعج وأ( ماعلا عاطقلا نم نكمم ردق ربكأ ةصخصخو فيظوت ةداعإو ،نويدلا

 قوس تاسايسو ةيعامتجالا تاسايسلا ةلكيه ةداعإو ،)قوسلا ىوقلً اعبات

 ليومتلا يف ةمهاسمك نويدلا دودحو ةنزاوتملا تاينازيملا ةغل مدقُت .لمعلا

 امب يموكحلا قافنإلا يف فارسإلا بنجتل ةيرورض ئدابمك ،مادتسملا ماعلا

 ةمزألا نأب ةئطاخلا ةركفلا ىلع كلذ يوضنيو .ةموكحلا تايناكمإ زواجتي
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 ةطشنأ نع جتنت ملو ،نويدلاو طرفملا يموكحلا قافنإلا نع تجتن ةيلاملا

 .ةيسكع جئاتنب ةياهنلا يف تداع يتلا ةرطخلا صاخلا عاطقلا

 ،ىرنس امك( يقالخأ هجوو )دارطضاب هتيقادصم ضفخنت( يملع هجو فشقتلل

 يتلا تاحرتقملا نمً اددع يملعلا هجولا نمضتي .)طقف ضعبلا ىلع قبطني

 قيقدتلا دنع نيبت نكلو ،ةيداصتقالا ةمزألل ةينالقع ةباجتساك فشقتلا روصت

 رمتسي .)ىرخألا لوصفلا يف اهنم ديدعلا دينفت مت( ةقيقد ريغ وأ ةئطاخ اهنأ

 قمعب رذجتم ةيدرفلا ةيلوؤسملا ىلع هزيكرت نأل فشقتلل يقالخألا هجولا ريثأت
 ماعلا يعولا يفً ارذجتم هرودب هدجن يذلاو ،يلاربيلوينلاو يلاربيللا ريكفتلا يف

 ةركف خيرات :فشقتلا هباتك يف ثيلب كرام حضوي امك ،ةيبرغلا لودلا مظعمل

 .ةريطخ

 لاح يفو ،فورظلا عم فيكتلا سانلا نم ةيقالخألا فشقتلا ةياكح بلطت

 تايضتقملا نكلو .كولسلا يف رييغت ثادحإل طوغضلا قيبطت متي دق ،مهلشف

 يف ةفلتخم تاعومجم ىلعً امامت فلتخم لكشب اهقيبطت متي ةيقالخألا

 نع نيلطاعلا ىلع ضورفملا طغضلا عون فلتخي ،ديدحتلا هجو ىلع .عمتجملا

 ىلع ةقبطملا تاءارجإلا نعً امامت )ءايربألا ةمزألا اياحض( نيشمهملاو لمعلا

 نولمحتي نيذلا كئلوأ( صاخ لكشب يلاملا عاطقلاو ،ماع لكشب ءاينغألا

 .)ةمزألا ةيلوؤسم

 لوحتلا يف ةظحل ةيلاملا ةمزألا دعب هتسرامم تمت امك فشقتلا لثمي

 دحلا اهفادهأ دحأ ناك يتلاو ،برحلا دعب ةيعامتجالا ةياعرلا ةلودل يلاربيلوينلا

 ىلإ ةيلاربيلوينلا ةلكيهلا ةداعإو فشقتلا تاسايس تدأ دقو .توافتلا نم

 يوذ دارفألا طيشنت بجي .اهرارمتساو عسوأ قاطن ىلع توافتلا راشتنا

 ينعيو .ةيعامتجالا تاناعإلا نوقلتي نيذلاو ،لمعلا نع نيلطاعلا ،لقألا لخدلا

 مهددع داز نيذلا( لمعلا قوس جراخ نوشيعي نيذلا داعبتسا طيشنتلا

 يعامتجالا معدلا تايلآ نم )ةمزألل ةجيتن نادلبلا مظعم يف ريبك لكشب

 ةهجو نم نيديفم نيرثأب لاقتنالا اذه دوعيس .لمعلا قوسب مهقاحلإ )ةداعإ(و

 ،ةيعامتجالا جماربلا تاقفن ضفخنتس :يلاملا فشقتلا لامعأ لودج رظن

 ىلإ رظنُي .بئارضلا ضفخنملا لخدلا باحصأ عفدي ام ردقب تاداريإلا دادزتسو
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 عيلست فقو( ةيبلسلا نم لضفأ اهنأ ىلع ،ةيقالخألا ةيحانلا نم ،ريبادتلا هذه

 هاجت درفلا مازتلاب يفي لمع نع طشنلا ثحبلا وأ لمعلا نألً ارظن ،)لمعلا

 تاءارجإ رفوت ،ماعلا ماظنلا روظنم نم .هسفن ةلاعإ يف اميس الو ،عمتجملا

 .بضغلل بابسألا نم ريثكلا اهيدل ةعومجم طبضو ةبقارمل ةليسو طيشنتلا

 »ةطشنلا لمعلا قوس تاسايس« يف طشن ةفص تناك ،تاقوألا نم تقو يف

 باجعإب تيظح يتلا لمعلا قوس ةسايس تعبتا .اهسفن تاسايسلا ينعت

 جماربلا نم ةعومجم ريفوت يف ً،اطشنً ايموكحً ارود ،»يديوسلا جذومنلا« ،ريبك

 لماك لمع قوسب ةءافكب دارفألا طبر ةداعإو تاراهملا ةيقرتل ةيبيردتلا

 ةلاعفلا ريغ تاكرشلا نم ةلامعلا عيزوت ةداعإل بيردتلا مادختسا مت .فيظوتلا

 رجألا ةيلاعو ةدوجلا ةيلاع فئاظو ىلإ ةضفخنملا روجألا تاذو ةيسفانتلا ريغو
 طبترتل »طشن« ةفص تلوحت نينسلا رم ىلع نكلو .ةيسفانتلا تاعاطقلا يف

 »طيشنتلا« ىلإ دارفألا ءالؤه جاتحي .ةموكحلا تاسايسل فادهأك دارفألاب

 .هاركإلاو عفدلاو عيجشتلا نم جيزم ربع لمعلا قوس ىلإ ةدوعلل

 لعفلاب كانه نأ ضارتفا عم ،لمعلا ىلإ ةدوعلا ىلع هاركإلا وأ عيجشتلا ةيغب

 ،تاناعإلا ضفخ نمً اجيزم تاموكحلا تعبتا ،هيلإ ةدوعلا نكمي لمع

 هذهل ةيلهألا تابلطتم ديدشتو ،اهيقلت نكمي يتلا ةينمزلا ةدملا صيلقتو

 نيحل لامتحالا ىلع تاناعإلا يقلتم ةردق ىلعً ايبلس كلذ رثأو .تاناعإلا

 عقوملا وأ ةراهملا ىوتسم وأ بتارلا ثيح نم( ةبسانم ةفيظو ىلع مهروثع

 ةضفخنم ةفيظو يلوت ىلع تالهؤملا يلاع صخش ماغرإ يدؤي دق .)يفارغجلا

 هنكلوً اتقؤم ةماعلا ةيلاملا ىلع ءبعلا فيفخت ىلإ لقأ تاراهم بلطتتو رجألا

 .ةلماعلا ةوقللً الاعفً امادختسا سيل

 ةلكشم نم ةلاطبلا فيرعت ةداعإ ديازتم لكشب طيشنتلا مادختسا سكعي

 ةلكشم ىلإ )يلكلا بلطلا صقن ىلإ اهتداعأ يتلا زنيك ةيرظن يف امك( ةيوينب

 ببسب كلذ نوكي دق .لمعلا قوس لكاشم ةيلوؤسم دارفألا اهيف لمحتي

 دق ،تاراهملا صقن ةلكشملا تناك اذإ .ةئيسلا تاداعلا وأ تاراهملا فعض

 ةيلاع« طيشنت ةيجيتارتسا ةباثمب كلذ رابتعا نكميو .لحلا وه بيردتلا نوكي

 .هميدقت مت يذلا بيردتلا ةعيبطلً اقفو ،»ةدوجلا
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 يف لكاشم يدؤت دق .»ةدوجلا ضفخنم« نوكي امً ابلاغ طيشنتلا كلذ نأ الإ

 ةيعامتجالا جماربلا نم جورخلل دارفألا عفاود عجارت ىلإ جمانربلا ميمصت

 ايازملا ضعب نادقف ،لاثملا ليبس ىلع( رجألا ضفخنم لمع ىلع روثعلاو

 زفاوحلا ةدايز نكمي ،جماربلا ميمصت ةداعإ ربع .)ةلماعلا ىوقلا ىلإ ةدوعلا دنع

 صاخشألا ثح متي دق ،كلذ نمً الدبو ً.اباذج لمعلا لعج يلاتلابو ،لمعلا ىلع

 نع ،مهتاراهم ىوتسم هحيتي لخد يأب لمعلا ىلع ةضفخنملا تاراهملا يوذ

 .تاناعإلا ضفخ قيرط

 نم لمعلا نع نيلطاعلا نيب ةموعزملا ةئيسلا تاداعلا ىلع زيكرتلا أشني

 لمعلا نوديري ال ىلاسك مهف :مهرايخب لمعلا نع نولطاع مهنأ روصت

 ضرفو ،ةقيقدلا ةيبيدأتلا ةبقارملا يف لحلا نمكيو .عفادلا ىلإ نورقتفيو

 »لمعلا« وأ بيردتلا نم عون يف ةكراشملاو ،ةفيظو نع ثحبلا لثم طورش

 مدعل تابوقعلا يتأت مث .)ةيعامتجالا تاناعإلا لباقم لمعلا ىلإ رارطضالا(

 ،ً»الوأ لمعلا ةيجيتارتسا« لمعلا ضورع لوبق تابلطتمو طورشب مازتلالا

 .لمعلا نع لطاعلا تالهؤمل هتمئالم مدع نع رظنلا ضغب

 ،ةلماكلا ةنطاوملا طورش نمً اطرش اهيف ةكراشملاو لمعلا قوسب طابترالا دعي

 تيُنب ةقباسلا ميهافملا نأ الإ .لمعلاب هئاضعأ ةبلاطم عمتجملل قحي ثيح

 نم اهريغو ةلاطبلا تالاح يف فعضألا هئاضعأ ةيامحب عمتجملا مازتلا ىلع

 جامدإلا« مساب لمعلا ىلع ديازتملا هاركإلا باطخلا  ررَبُي ، .ةبعصلا فقاوملا
inclusion«. ةلاطبلا نم لضفأ ،ةفيظو يأ ،ةفيظو ىلع لوصحلا ربتعيو. 

 نيريثكلا دجن ،ةديدجلا لمعلا قوسو ةيعامتجالا ةياعرلا ةلود ةمظنأ لظ يف

 يفاعتلاب اذه لك ةقالع ام .ءادعس ريغ يقبطلا لكيهلا عاق يف نوشيعي نمم

 نم ،ماعلا قافنإلا ضفخ يف ةمهاسملا ءانثتساب امبر .ءيش ال ؟ةمزألا نم

 باحصأل نكمي ثيح ةضفخنملا روجألا يذ داصتقالا عاطق معدو ،ةيحان

 .ىرخأ ةيحان نم ،مهتايلمع ةلصاوم ةدودحملا ةءافكلا يوذ لمعلا

 ءارش ىلإ تاموكحلا تعراس ثيح .ءايرثألا ىلع ةقّبطملا ريبادتلا فلتخت نكلو

 اذكهو .ةسلفملا كونبلا ذاقنإو لوصألا ءارش جمارب ربع ةمودعملا نويدلا
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 .ةروهتملاو ءاقرخلا مهتارارق بقاوع نم اهوريدمو تاكرشلا هذه باحصأ تلفأ

 ومنلا قلخ يلاتلابو رامثتسالا ىلع مهثح لمأ ىلع ،مهبئارض ضيفخت مت

 مت :طورش يأ ضرف متي ملو .لمعلا صرف ،فاطملا ةياهن يفو ،يداصتقالا

 طاشنلا ثودح يف لمأ وأ عقوت ساسأ ىلع ةيبيرضلا تازايتمالا ريفوت

 ةركف يهو ،عمتجملا ةيقب ىلإ »رشتنتس« دئاوفلا نأو )رامثتسالا( بولطملا

 نم يفكي ام ناصحلا تمعطأ اذإ« يلاتلاك ثيربلاغ ثينيك نوج اهفصو

 يف نكلو .»ريفاصعلا هلكأتل هفلخ طقسيو هربع ليلقلا رمي نأ دب ال ،نافوشلا

 ثدحي يذلا )كالهتسالا وأ( رامثتسالا وأ سيدكتلا عنمي ام دجوي ال عقاولا

 جمارب سكع ىلع .يبيرضلا ءافعإلا رفوي يذلا دلبلا ةطلس قاطن جراخ

 تاسايس تمخض ،لخدلا عيزوت لفسأ يف مه نمل معدلا تللق يتلا فشقتلا

 .اهنوكلتمي نيذلا )ءايرثألا( اهنم دافتساو لوصألا راعسأ يمكلا ريسيتلا

 ةحلصمل ةممصملا تاسايسلا تقلخ ،ةيقالخألا ماكحألا قيبطت نمً الدب

 يف صاخشألا نم ةعومجم كراشت ثيح :ةيكيسالك ةيقالخأ ةطرو ءايرثألا

 ال .فيلاكتلا ةفلتخم ةعومجم عفدت امنيب ،ةمزألا ىلإ تدأ يتلا تايكولسلا

 تاسايس نم ناملاعلا ناذه نيبي .كولسلا رييغتل زفاح يأ كلذ لكشي

 ليضفتو لامعلا بيذهت ىلإ فدهيو ،ةيقبطلا ىلع مئاق عورشم هنأ فشقتلا

 .ءايرثألا
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 رشع يناثلا لصفلا

 تاقفاوت :فشقتلا ةيطارقميد
 ةلودلا يف ةيعامتجا
 ةيلاربيلوينلا
 سميجو ،دياربكام نفيتسو ،زنافيإ نايارب ملقب
 نوستاو

 

 ةيلامعلا تاباقنلاو ةلماعلا ةقبطلا نأ انه اهلوانتن يتلا فشقتلا ةفارخ معزت

 بقعأ يذلا قيمعلا دوكرلاو ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا مضخ يفً ايئاقلت اهقحس مت

 .فشقتلا قيبطتو ليكشت يف رود مهتامظنمو لامعلل نكي مل ثيح ،كلذ

 ةلماعلا ةقبطلا مامأ نكي مل ،ةياورلا هذه نم ةقد رثكألا عقاولا يف نكلو

 ام ذاقنإ ةلواحمو عجارتلا ريغ ةليلق تارايخ ىوسً ايبسن ةفيعضلاو ةتتشملا

 .هذاقنإ نكمي

 يبهذلا رصعلاب ىمسي ام ،ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تبقعأ يتلا تاونسلا يف

 اكيرمأو ةيبرغلا ابوروأ ءاحنأ مظعم يف ةلماعلا ةقبطلا تنكمت ،ةيلامسأرلل

 ةعومجم بسكل ةيسايسلا ةيلعافلا نم ةداج ةجرد مادختسا نم ةيلامشلا

 ريثأت تايلآ نيب نم ةديدجلا ةيباقنلا تاسسؤملا تناكو .تاحالصإلا نم

 .)لامعلاو لاملا سأرو ةلودلا لثمت ،فارطألا ةيثالث ةداع( ةلماعلا ةقبطلا

 حرتقا امك ،اهعورشم حبصأ ةيلاربيلوينلا ومن عم نكلو ً،اليلق تاءارجإلا تنيابت

 ليكشت ةداعإلً اعورشم ،»رصتخملا ةيلاربيلوينلا خيرات« هلمع يف يفراه ديفيد
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 ةيباقنلا تايلآلا ليوحت كلذ نع جتنو .ةيموكحلا ريغ ىوقلاب ةلودلا ةقالع

 )؟تالوحتلا وأ( ةنميهلل طئاسو ىلإ ةطاسولا وأ حلاصملا ليثمت نم ةديدجلا

 .ةيلاربيلوينلا

 

 ةيسفانتلا ةيباقنلا ىلإ ةيعامتجالا ةيباقنلا نم

 عيزوت ةداعإل ةيسايس تايلآ ءاشنإب ةيعامتجالا ةيطارقميدلا ةمهاسم تلثمت

 ضوقت ال ةقيرطب ،ةيعامتجالا ةضوافملاو ةماعلا تامدخلا عيسوت ربع ،ةورثلا

 ةيسسؤملا تابيترتلا ترفو دقو .ومنلا نع ةلوؤسملا ةيداصتقالا ةيكيمانيدلا

 ،براوقلا عيمج عفر هنأش نم يداصتقالا عسوتلا نأ نمضت اهنأكو تدب يتلا

 .ةمَظنُملا ةلماعلا ةقبطلاب ةصاخلا كلت ،قيضأ لكشب وأ

 ،»؟تاكرشلا نرق يف انلز الأ« 1974 ماع هتلاقم يف ريتيمش بيليف راشأ امك

 عضو تاسسؤمب يندملا عمتجملا رصانع ةديدجلا ةيباقنلا تايلآلا تطبر

 ةلودلا تاياغو فادهأ قيفوت ناكمب ةيمهألا نم ناك .ةلودلا يف تاسايسلا

 .لامعلاو لامعألاو

 يفً اريثأتوً اتوص لامعللً اروطت ةديدجلا ةيباقنلا تاسسؤملا رثكأ تطعأ

 عمو .مهيديأ لوانتم نع ةديعب قباسلا يف تناك يتلا ةسايسلا تالاجم

 ةيضوافتلا تاقفصلا فيرعت ةداعإ تمت ،تاينينامثلا لالخ ةسفانملا دادتشا

 تاباقنلا لكايه لخاد راوحلا لوحت ،تاينيعستلا لولحب .ةيحبرلا نامضل

 تايوستلا قيسنتب ،»ةيسفانتلا ةيباقنلا« هذه لظ يف ،ةلودلا تماقو ،ةديدجلا

 .يساسأ فدهك ةيحبرلا ةيامحل ةمزاللا

 عقاولا ةبكاوم نم ةديدجلا ةيباقنلا تاسسؤملا نكمتت مل ،دوقعلا رم ىلع

 .تعجارت يلاتلابو ديدجلا

 تظحال .لامعلا ىلع طابضنالا ضرف ةردقب اهدحو قوسلا ىوق تعتمتو

 يبوروألا داحتالا يف ،هنأ »ةيفرصملاو ةيراجتلا لامعألا« اهلمع يف رزروك تيلوب

 ةلكيه ةداعإ وأ كيكفت تاموكحلا نم لماكتلا بلطتي ،صوصخلا هجو ىلع
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 متي مل اذكهو .لاملا سأر اهضراعي يتلا ةيسايسلا تابيترتلاو تاسسؤملا

 اهيف تلدبُتسا ، ةئشان ةيكيمانيد ةيبلتل اهحالصإ مت لب ةيباقنلا نع يلختلا

 .يفيظولا نامألاب روجألا دويق

 

 ةيفشقتلا ةيباقنلا

 ماع ةيلاملا ةمزألا دعبو ءانثأ ،ةديدجلا ةيباقنلا خيرات يف ةثلاث ةرتف زييمت نكمي

 تضرف ثيح ،تالاحلا ضعب يف لماكلاب تاسسؤملا هذه زواجت مت .2008

 ،ةمزأ تاباقن ترهظ ،تجن ثيح ،نكلو .بناجلا ةيداحأ ريبادت تاموكحلا

 طورش ىلع ضوافتت ةيعامتجا قيثاومو ةيعامتجا تاكارش ىلإ اهرودب تلوحت

 ةيزنيكلا تاءارجإلا ءايحإ بقعأ يذلا فينعلا يلاملا طبضلا دعب ،فشقتلا

 .ةريصق ةدمل

 ةيضوافت ةباجتسا ةيبوروألا نادلبلا نم ديدعلا يف يعامتجالا راوحلا حاتأ

 تقو ليلقت ىلع نايحألا نم ريثك يف ةيلامعلا تاباقنلا تقفاو ثيح ،ةمزألل

 ثرإلا :يبوروألا لمعلا« هتلاقم يف لاو نرويبسأ فصي .روجألا ةنورمو لمعلا

 هذه لثم يف ةيلامعلا تاباقنلا ةكراشم »يعامتجالا قاثيملل يجولويديألا

 .»زجاع يعامتجا راوح ةسايس« اهنأ ىلع ةيلاربيلوينلا ةيباقنلا لكايهلا

 كلذكو ،تالزانتلا ىلع ةمواسملل تايلآ ةيفشقتلا ةيعامتجالا تاكارشلا تناك

 بئارضلا ضفخ لباقم يف ،ةيعامتجالا ةسايسلاو لمعلا قوس تاحالصإ

 داحتالا يف زجعلاو مخضتلا فادهأ ةيبلت فدهلا ناك .يفيظولا نمألاب مازتلالاو

 روجألا ةصح عجارت زيزعت ةيفشقتلا ةيباقنلا ةجيتن تناك .يدقنلاو يداصتقالا

 .يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ةبسنك

 درجم نم رثكأ ةيبوروألا ةيلامعلا ةكرحلل »ةيعامتجالا ةكارشلا« ةبراقم تناكو

 اهتردقو ةلماعلا ةقبطلا ةلاكو يف ةيفاضإ ةراسخ ةباثمب لب ،ةيعافد ةمواسم

 نمث عفدن نل« 2008 ماع نويلاطيإلا لامعلا نلعأ .ةمزألا دض دشحلا ىلع

 .يبوروألا داحتالا ءاحنأ عيمج يف لامعلا هانبت ام ناعرس راعش وهو ،»ةمزألا
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 نم ديدعلا يف ةريبك ةئبعتب ابوروأ ءاحنأ عيمج يف ةددجتملا تاهجاوملا تزيمت

 يدحت ءدبل »ةيلامسأرلا سلجم« ةيناملألا تاباقنلا تمظن .مصاوعلا

 نأ ةقيقح ءافخإ ىلع لمع يذلاو يعامتجالا قوسلا داصتقال يجولويديأ

 اعد .لاملا سأر باحصأو لامعلا نيب توافتلا ساسأ ىلع موقت ةيلامسأرلا

 كراشي ،ةظحللا هذه ىتح ناك يذلا ،لامعلا تاباقنل يدنلريإلا سلجملا

 ىلإ ً،اماع 20 ةدمل ةموكحلاو لامعألا عاطق عم يعامتجا قاثيم يف سامحب

 تداع ثيح ،بلاغلا يفً اليوط مدت مل ةهجاوملا هذه نكل .ةضراعم ةلمح

 .ةهجاوملا ىلع يعامتجالا راوحلل ةيولوألا ءاطعإ ىلإ تاباقنلا

 ديازتم لكشب ةيعامتجالا ةكارشلا تاسسؤم تمدخُتسا ،2008 ماع ةمزأ ذنم

 ربع اهزواجت مت وأ ،اهيلع ةيعرشلا ءافضإو فشقتلا ريبادت ذيفنتل ةليسوك

 فشقتلا قيبطت يف تايلآلا هذه ةيلاعف لدت .بناجلا ةيداحأ ةلودلا تاءارجإ

 ةيباقنلا فلتخت ،وحنلا اذه ىلعو .ةمظنملا ةلماعلا ةقبطلا فعض ىلع

 .ةيسفانتلا وأ ةيعامتجالا ةيباقنلا نعً اريثك ةيفشقتلا
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 ةمتاخ

 نع يضوافتلا فشقتلل ةيلآك ةديدجلا ةيباقنلا لكايهلا ليكشت ةداعإ ربعت

 يف ةريبك ةرغث روظنملا اذه ثدحُيو .ةيقبطلا ةوقلا تاقالع يف قيمعلا لوحتلا

 لجأ نم ةيعامتجالا تافالتئالاو تاكارشلاو قيثاوملا نأب لئاقلا قطنملا

 تالزانت ةجيتنلا تناكو .ةمزألا راثآ أوسأ نم لامعلا ةيامحل تعس لمعلا

 لماش راطإ راتس تحت لاملا سأرل ةيلودلا ةيسفانتلا تارورض تمدخ

 هتاذ تقولا يفو مئاقلا يلاربيلوينلا عضولا ىلع ظافحلا متي اذكهو ً.ايعامتجا

 .عضولا رييغتل ةئبعت يأ دصُت

 غرفت يتلا تاءارجإلا نم ةلسلس يف ثدحألا ءارجإلا وه فشقتلا نأ دجن اذكهو

 تاقبطلا نيب ةئفاكتملا ريغ تاقالعلا ززعتو يطارقميدلا رارقلا عنص ةيلمع

 تاسسؤملا نأو تجن ةيطارقميدلا ةموكحلا اياقب نأ ،حضاولا نم .ةيعامتجالا

 كلذ يف امب ،ةمهملا تالاجملا تدعتبا ،كلذ مغر .ترمتسا ةديدجلا ةيباقنلا

 ملو ،رثكأف رثكأ روهمجلا نع ،ةيداصتقالا ةسايسلل ةيسيئرلا عفاورلا عيمج

 تناك يتلا تاسسؤملاو .ةيطارقميدلا تايلمعلا مامأ ةلءاسملل ةعضاخ دعت

 ةزهجأ ىلإ مويلا اهليوحت متي ةلماعلا ةقبطلا حلاصم زيزعتل قباسلا يف مدختست

.لفسأ ىلإ ىلعأ نم عيرشت
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 .ةظوفحم قوقحلا عيمج

 يف امب ،ةيكيناكيم وأ ةينورتكلإ ةليسو يأب وأ لكش يأب باتكلا اذه نم ءزج يأ جاتنإ ةداعإ زوجي ال
 مادختسا ءانثتساب ،فلؤملا نم يطخ نذإ نود ،اهعاجرتساو تامولعملا نيزخت ةمظنأ كلذ
 .باتكلا ةعجارم يف ةزجوملا تاسابتقالا

  



 
71 

 يف تاعمتجملاو لودلا رصاعملا ىنعملاب فشقتلا دراطي
 ةيلامسأر ضيورت ةيغب ،ةزيجو ريغ ةرتفل ملاعلا ءاحنأ عيمج
 ةيلاملا تاسسؤملا هتضرف نأ دعبو .ةيعامتجالا ةياعرلا ةلود
 باقعأ يف يملاعلا بونجلا نادلب نم ةعساو ةعومجم ىلع
 يف ءاضعأً الود برضيل فشقتلا داع ،ةيملاعلا نويدلا ةمزأ
 ةيلاملا ةمزألا باقعأ يف ةديدش ةوسقب يبوروألا داحتالا
 ضفخو ،نويدلا ضفخو ،ةينازيملا طبض نم لك دعُي .ةيملاعلا
 اهبنجت دحأل نكمي الً اسوقط ،اهريغو لاعفلا قافنإلاو ،قافنإلا
 لكاشمل لحك فشقتلا مoدقُي نيح يف ،ةماعلا ةيلاملا لاجم يف
 ،ةيعامتجالا ةياعرلاو ةيمنتلا يلاجم يف ءاخسلا ةطرفم لودلا
 مل .لولح ىلإ جاتحت ةلكشم هتاذ دحب فشقتلا رابتعا بجي
 نم ،فشقتلاب ةقلعتملا تاسايسلا نم لاوط تاونس ِدؤت
 طيشنت ىلإ ،طباوضلا ءاغلإو ةصخصخلاو ةينازيملا ضيفخت
 فعض ريشيو .ومنلا زيفحت وأ ةيمنتلا زيزعت وأ داصتقالا
 قوسلا عابتا وحن ديازتملا ليملاو صاخلا رامثتسالا
 ال فشقتلاب لثمتملا رملا ءاودلا نأ ىلإ ةيلاملا تاسسؤملاو
 ً.اعفن يدجي


