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ةسارد ماسروأ زكرم نم ق2رف ىرجأ
ليبرأ ةيقارعلا تاظفاحملا � ةيناديم
71–9 ةbفـــــــــــلا � لصوملاو كوــــــــــــكرــــــــــــكو
نــــــــمو .w 0202اــــــثــــــلا نوـــــــناـــــــك /7مسيد
تحيتأ ،ةيناديملا ةساردلا هذه لالخ
ةيسايسلا تاروطتلا ةعباتم ةصرف انل
� ةـــيـــعاـــمـــتـــجالاو ةــــيــــنــــمألا عاضوألاو
هذــــه � موــــقــــنس .ثالــــثــــلا تاـــــظـــــفاـــــحملا
تاـــــــــظـــــــــحالملا مـــــــــكــــــــــتــــــــــكراشمــــــــــب ةــــــــــلاــــــــــقملا

ةساردلاب ةقلعتملا ةماعلا تادهاشملاو
نوكت امبر ،ددصلا اذه �و .ةيناديملا
لوح ز7ت يتلا ةيمهأ �كألا ةظحالملا

مدع يه ،ثالثلا تاظفاحملا عيمج
.انوروك ةحئاج رطاخمب يدجلا مامتهالا

ةيمسرلا تاهجلا نالعإ نم مغرلا !عو
لداـــــعـــــي تاـــــباصإلل يموـــــيـــــلا ددـــــعـــــلا نأ

يف لصوملاو كوكركو ليبرأ
ةيناديملا تادهاشملا ءوض

ىونين يلاهأ نأ ظحالي
نودبي ال ليبرأو كوكركو
تاباختنالابً اريبكً امامتها

نم مغرلا ىلع ،ةسايسلاو
لتكلا تادادعتسا
.تاباختنالا هذهل ةيسايسلا
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وه ظحالملا نأ ّالإ ،ةلاح0041–0531
سفنب لصاوتت ةيعامتجالا ةايحلا نأ
لبق دوجوم ناك يذلا يعيبطلا طمنلا
دنع تاماّمكلا مادختسا نأو ،ةحئاجلا
اميف .اب2رقت دوجو هلَ قبي مل +نطاوملا
نأ �إ ةــــــــــــــيــــــــــــــمسر rغ تاـــــــــــــــح2رصت rشت
يقارعلا بعشلا نم %07 نم �كأ

.انوروك سوrفب نوباصم
ةيداصتقالا ةمزألا ز7ت ،ىرخأ ةيحان نم

�تقولا يفف .ةماع ةلكشمك دالبلا 

وأ بتاورلا عفد مدع هيف ناك يذلا
�يئرلا ببسلا وه ةصوقنم اهعفد

�،ةيناميلسلا � ترج يتلا تارهاظملا 
رانيدلا ةميق ضافخنا نأ مييقت اننكمي
%51 نم �كأب رالودلا لباقم يقارعلا
اذــــــه rثأتو )ةــــــموــــــكــــــحــــــلا نــــــم رارــــــقـــــــب(
،1202 ةنزاوم تاشاقن !ع ضافخنالا

دالبلا هجوت ةلحرم � زربألا رّوطتلا وه
نم الك نأ ملعلا عم .تاباختنالا �إ
ةموكحو ةيقارعلا ة2زكرملا ةموكحلا

ةbفب نارمي قارعلا ناتسدرك ميلقإ
نكم2و .ةيداصتقالا ةيحانلا نم ةبعص

!ع ناتسدرك ميلقإ ةموكح نإ لوقلا
فقاوملا بعصأ هجاوت صوصخلا هجو

هيف مت يذلا تقولا �و .نآلا ىتح
/سرام ىتح تاعامتجالا ةفاك ءاغلإ
ناملرب نأب تاءاعدا كانه ،1202 راذآ
رارقلا اذه ذختا قارعلا ناتسدرك ميلقإ

،كلذ �إ ةفاضإلاب .ةيداصتقا بابسأل
لكشب ةيئابرهكلا تامدخلا rفوت نإف
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ءارج ثالثلا تاظفاحملا � مظتنم rغ
قارعلا هدروتست يذلا زاغلا قفدت فاقيإ

� ةبعص ةايحلا لعجي ،ناريإ نم
.دالبلا

ىّقبت يذلا تقولا � ،رخآ بناج نمو
عمزملا تاباختنالل رهشأ6 وحن هيف
مت(1202 نار2زح /وينوي � اهؤارجإ
ن2رشت/ربوتكأ �إ دعوملا اذه ليجأت
نأ ظـــحالـــي ،)دــــعــــب اــــمــــيــــف1202 لوألا
نودبي ال ليبرأو كوكركو ىونين ªاهأ
،ةسايسلاو تاباختنالابً اrبكً امامتها

لــــتــــكــــلا تادادــــعــــتسا نـــــم مـــــغرـــــلا !ع
اذه �و .تاباختنالا هذهل ةيسايسلا
نإ لوقلا أطخلا نم نوكي نل ،ددصلا

يقارعلا بعشلا نأب ةماع ةركف كانه
،نكلو .ةسايسلا نم ائيش رظتني ال
� دـــــيـــــحوــــــلا لــــــمألا نأ �إ رــــــظــــــنــــــُي اــــــمــــــبر
ماـــظـــنـــلا rيـــغـــت لاــــمــــتــــحا وــــه ةساــــيسلا
.1202 تاـــــباـــــخـــــتـــــنا � ثدـــــحـــــيس يذـــــلا
سكع !ع يرجتس ةلبقملا تاباختنالا
مـــتــــي نــــل ثيــــح ،ىرــــخألا تاــــباــــخــــتــــنالا
ةيباختنا ةرئادك ةظفاحم لك باستحا

رئاود ليكشت مت لب ،اهدحول ةلصفنم

ةظفاحم لك لخاد ةفلتخم ةيباختنا
!ع مـــئاـــق يباـــخـــتــــنا ماــــظــــن داــــمــــتــــعاو
لــــــــخاد بيـــــــــتbلا نـــــــــم الدـــــــــب +حشرملا
ةقطنملا ةدنجأ !ع ز7ت ،اrخأ .مئاوقلا

ةطشنأ يه .ةماهلا لئاسملا نم ددع
ةدعاصتملا يباهرإلا v v يب ميظنت

�فارشإب راجنس ةيقافتاو ،قارعلا 
مــــيـــــلـــــقإ ةـــــموـــــكـــــح +ب ةدـــــحـــــتملا مـــــمألا

يتلاو ةيقارعلا ةموكحلاو ناتسدرك
� ماظنلا سيسأت ةداعإ �إ فدهت

ةيبنجألا ىوقلا ةفاك جارخإو راجنس
،يباهرإلا v v يب ميظنت اهيف امب
يب ميظنت اهذفني يتلا تاءادتعالاو

v v ميلقإ ةموكح هاجت يباهرإلا
ةعباتلا ةكرمشيبلا تاوقو ناتسدرك
.اهل

ليبرأ تادهاشم
تقلطنا يتلا تارهاظتلا نأ ظحالملا نم

�/رياني7 � ةـــيــــناــــمــــيــــلسلا ةــــظــــفاــــحــــم 
!ع اضيأ ترثأ ،0202 لوألا نوناك
ميظنت مدع نم مغرلا !عو .ليبرأ

تا2رود نأ ّالإ ،لــــــــيــــــــبرأ � تارـــــــــهاـــــــــظـــــــــم
ةتفال ةظفاحملا هذه � ةديازتملا ةطرشلا

ةكرمشيبلا نم تاوق نأ امك .هابتنالل
دـــعــــبو .لــــيــــبرأ ةــــنــــيدــــم لــــخاد ترشتــــنا
� كوهد � تعلدنا يتلا تارهاظملا
نم مغرلا !عو .0202 نار2زح /وينوي
تاوقلا ةظقي ىوتسم نإ لاقي ،كلذ
نم .هعفر مت دق ميلقإلا � ةينمألا

عراشلا � ثيداحأ كانه ،رخآ بناج
مدـــــع ءارـــــج عـــــلدـــــنـــــت دــــــق تارــــــهاــــــظملا نأب
.بتاورـــلا عـــفد نـــم ةـــموـــكــــحــــلا نــــكــــمــــت
+ب ثيداحأ رشتنت ،كلذ �إ ةفاضإو
تاجاجتحا عالدنا لاح � هنأب سانلا
تارهاظملا هذه عمقتس نمألا تاوق نإف
� لصح اــــمــــك ،فــــنــــعــــلا مادـــــخـــــتساـــــب
نم رخآ مسق كانه نأ امك .كوهد
نأشب ةيهاكف ةغل مدختسي ªاهألا
تارهاظتلا نأ �إ نr2شم ،تارهاظملا

�.جئاتن يأ نع رفست نل ةيناميلسلا 
ميظنت نأب ىرخأ تاءاعدا كانه نكل
� ارود بعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــي يباــــــــــــــــــهرإلا v v يب
ينـــطوــــلا داــــحــــتالا نأو ،تارــــهاــــظــــتــــلا
فرطلا ضغي ةيناميلسلا � wاتسدركلا

بعشلا ةبغر" امدختسم تارهاظملا نع
�.ليبرأ !ع طغض ةليسوك "rيغتلا 

نم ىواكش كانه ،كلذ �إ ةفاضإلاب
تدأ اهنإ ليق يتلا بتاورلا ةمزأ نأ
تلصو ،ليبرأ � تارهاظم عالدنا �إ
ةيداصتقالا ةوقلل نكمي ال ةطقن �إ
�إو .اــــهــــتاrثأت لــــمــــحــــت لـــــيـــــبرأ ناـــــكسل

لقانتي ،ةيناميلسلا تارهاظم بناج
ةعقوملا ةيقافتالا نأ حوضو لكب ªاهألا
لـــــــيـــــــبرأ +ب ينـــــــمألا عضوـــــــلا صوصخـــــــب
تاكابتشالاو راجنس عضو نأشب دادغبو
ةـــــكرـــــمشيـــــبـــــلا تاوـــــق +ب تعـــــقو يتـــــلا
ميظنتو ناتسدرك ميلقإ ةموكحل ةعباتلا
دايدزا � مهاست ،يباهرإلا v v يب
مـــــــت هـــــــنأ ىـــــــتــــــــح .v v يب نــــــــم قــــــــلــــــــقــــــــلا
يباهرإلا v v يب ميظنت نأ !ع ديكأتلا
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لــــيـــــبرأ !ع ارشاـــــبـــــم ادـــــيدـــــهـــــت لـــــكشي
هنأو ،قارعلا ناتسدرك ميلقإ ةموكحو

ءاهنإب ةقطنملا لبقتسم نامض متيس
.يباهرإلا ميظنتلا اذه ةطشنأ
ءابرهكلا !ع لصحت ةنيدملا نإ لاقي
فاــــقــــيإ ببسب اــــيــــموـــــي ةـــــعاس02 ةدمل
هb2شت يذـــلا يعــــيــــبــــطــــلا زاــــغــــلا قــــفدــــت
لوقلا نكمي ثيح .ناريإ نم قارعلا
!ع لوصحلا � صقنلا نم د2زملا نإ
ضافخنا نم د2زم �إ يدؤيس ءابرهكلا

،ىرخأ ةيحان نم .ةشيعملا ىوتسم
دوــيــقــلا فــيـــفـــخـــت وـــه هاـــبـــتـــنالـــل تفالـــلا
يتلاو ،ةظفاحملا مومع !ع ةضورفملا
انوروك سوrف ءابو ببسب اهذاختا مت
نأ ىتح .قارعلا !ع رثؤي لازي ال يذلا
،ةياغلل ايعيبط حبصأ ضرملا نأ ظحالملا

يعيبطلا اهعضو �إ ةظفاحملا تداعو
يعيبطلا عضولا نع كيهان ميدقلا
فاقيإ نإف ،كلذ !ع ةوالعو .ديدجلا

تانايبلا نالعإ ليبرأ � ةحصلا ة2ريدم
ببست انوروك ةحئاج نأشب ةيمويلا

�ةفلتخملا تاعئاشلا مامأ ق2رطلا حتف 
يفف ،قلطنملا اذه نمو .ناكسلا +ب

نأب ثيدـــــــح هـــــــيـــــــف رشتـــــــنا يذـــــــلا تقوــــــــلا
تاـــــباصإلل ةـــــيـــــموـــــيـــــلا تالاـــــحــــــلا ددــــــع
،ةدحاو ةلزنم �إ ضفخنا ةديدجلا

دادعألا نإ لوقت ىرخأ ثيداحأ كانه
.بتارم3 نم ماقرأل تلصو ةيمويلا

كوكرك تادهاشم
عضولا رارقتسا �إ كوكرك ªاهأ rشي
ةــــظــــفاــــحــــم طسو ةــــقــــطــــنــــم � ينـــــمألا

ةيداحتالا تاوقلا لخدت ءارج كوكرك
�w 7102اـــــثـــــلا ن2رشت /رـــــبوـــــتــــــكأ61 

تاوــــقــــلا +ب ينــــمألا قــــيسنــــتـــــلـــــل ةـــــفاضإ
قارـــعـــلا ناـــتسدرـــك مـــيـــلـــقإ �إ ةـــعـــباــــتــــلا

.دادــــغــــب � ة2زــــكرملا ةــــموــــكـــــحـــــلا تاوـــــقو
ةرـــطــــيسلا نأ ،هاــــبــــتــــنالــــل تفالــــلا نــــكــــلو
ةنيدملا لخدم دنع rباوطلا فافطصاو
شيـــــــــــجـــــــــــلا راشتـــــــــــنا ببسب ادادزا دـــــــــــق
.ةنيدملا لخادم !ع ةيلحملا ةطرشلاو
نامكbلا دوجو نإ لاقي ،كلذ مغر نكل
تانبللا نولكشي نيذلا برعلاو داركألاو
ةطرشلا زاهج لخاد ةنيدملل ةيساسألا
زجاوحلا فلخ شيجلا راشتناو ،ةيلحملا
،ا2روـــف الـــخدـــت بلـــطـــتــــت يتــــلا تالاــــحــــلــــل

.نامألاب نورعشي كوكرك ªاهأ لعجي
ةدوع نأشب فواخملا نإ لوقلا نكم2و
ثيح ،ةرمتسم ةنيدملا �إ ةكرمشيبلا

يعامتجالا مالسلا ةئيب !ع ابلس رثؤتس
.ينمألا عضولا نع الضف
مـــلسلا رارــــمــــتسا هاــــبــــتــــنالــــل تفالــــلا نــــم
اـــهـــيـــلـــع عزاـــنـــتملا قـــطاـــنملا � يعاـــمــــتــــجالا
،اــهــيــلــع دادـــغـــب ةـــموـــكـــح ةرـــطـــيس دـــعـــب

،لوقلا اننكمي ىتح .كوكرك اميسال
كرـــــحـــــت تاءاشنإلاو ءاـــــنـــــبـــــلا عاـــــطـــــق نإ
ينمألا عضولا rّغت مغر ظوحلم لكشب
ببسب ةـــــيداصتـــــقالا ةـــــمزألا رارـــــمــــــتساو
�إ راشي نكل .طفنلا راعسأ ضافخنا
ة2راجتلا ةكرحلا � �يئرلا ببسلا نأ

اهقلطت يتلا فيظوتلا ع2راشم دايدزا وه
عمزملا تاباختنالا لبق ةلعافلا تاهجلا
ىتح .1202 نار2زح /وينوي � اهؤارجإ
ªاــــــــهأ طاسوأ � فواــــــــخـــــــــم كاـــــــــنـــــــــه نأ

ىتح ةكرحلا هذه رمتست نأب ،كوكرك
ع2راشملا فقوتت نأو ،طقف تاباختنالا

نـــكـــم2و .تاـــباـــخـــتــــنالا دــــعــــب ىرــــخأ ةرــــم
دئاسلا يأرلا نم مغرلا !ع هنإ لوقلا
�إ تاــــباــــخــــتــــنالا لــــيــــجأت مــــتــــيس هــــنأب

لوألا ن2رشت /ربوتكأ وأ لوليأ /7متبس
نأ الإ ،w 1202اثلا ن2رشت /7مفون وأ
تاـباـخـتــنالــل تاــعوــمــجملا تادادــعــتسا
مغرلاب نكلو .اهنع نالعإلا نود تأدب
نأشب لـــــــــــعاـــــــــــفـــــــــــت دـــــــــــجوـــــــــــي ال كلذ نــــــــــــم
نأ ىتح .كوكرك ªاهأ +ب تاباختنالا
بbقت ةbفل ابرهكلا رايتلا عاطقنا

ªاهألا لعجي ،مويلا � ةعاس02 نم
نكمتت نل ةماعلا ةسايسلا نأب +قثاو
نم .دالبلا � ةنمزملا لكاشملا لح نم
لاجملا نأشب حايترا كانه ،ىرخأ ةيحان
،تايفشتسملا ءالتما مدع ءارج يحصلا
ةحئاج نع جتن يذلا سدكتلا دعب
.انوروك

■

1202I12 بآ-زومت1:ددعلا1:دلجملاIطسوألاقرشلانوؤش


