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 دوأو .يلودلا كنبلاو يلودلا دقنلا قودنصل ةيونسلا تاعامتجالا هذه يف مكعم نوكأ نأ ينرسي
 يف بوؤدلاو داجلا مهلمع ىلعو انتفاضتسا ىلع ةروفاغنس بعشو ةموكحل صاخلا يركش ميدقت

 تاشقانملل هسأرت ىلع اليكساراك وتربلأ ديسلا ةيمنتلا ةنجل سيئرلو ،عامتجالا اذه ميظنت
 .اهب موقن يتلا ةماهلا

 كلذ يف هنأ لوقأ نأ ينّرسيو .نآلا ىتح ةنس نم رثكأ يلودلا كنبلا ةعومجمل ًاسيئر يبصنم يف تيضق ينأ يف فرشلا يل
 9.5 ميدقتب تماق (IDA) ةيمنتلل ةيلودلا ةسسؤملاف .ةيسايق ًاماقرأ غلب دق كنبلا ةعومجم ضارقإ نإ تقولا

 متو ،قباس تقو يف غلبم يأ نم ربكأ غلبم اذهو ،ءارقفلل ةدناسملا نم يكيرمأ رالود نويلب
 .ايقيرفأل غلبملا اذه فصن نم رثكأ صيصخت

 ىلعأ يف يه لخدلا ةطسوتملا نادلبلل (IBRD) ريمعتلاو ءاشنإلل يلودلا كنبلا ضورق نأ امك 
 نامضل ةيلودلا ةلاكولا تردصأو .رالود نويلب 14.2 تغلب ثيح تاونس عبس ذنم ىوتسم

 ربكأ امأ .تارامثتسال ةيطغتلا نم يكيرمأ رالود نويلب 1.3 تغلب تانامض (MIGA) رامثتسالا
 صاخلا عاطقلل ةيلودلا ليومتلا ةسسؤم اهميدقتب موقت يتلا ةدناسملا يف يهف اهانققح ةدايز

 .يكيرمأ رالود نويلب 6.7 ىلإ لصتل ةئاملا يف 25 ةبسنب تزفق دقف

 اذهف .(MDRI) فارطألا ةددعتملا نويدلا ءابعأ فيفخت ةردابم زاربإ نودب ةمرصنُملا ةنسلل ةشقانم ةيأ لمتكت ال نكلو
همادختسال ةيلاملا دراوملا رّرحي ام وهو ... ًارقف ملاعلا نادلب دشأ ءابعأ فيفخت نم ريثكلا حيتُي يخيراتلا مازتلالا  يف ا
 ةيّمكو ةيعون ةدايز لجأ نم لمعلا ةلصاوم يرورضلا نمو .ةديدجلا ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألاب ءافولا

هقيقحت يف دعاس نم لكل ّنتمُم انأو ةبّيط ةصق يكحت ماقرألا كلت نأ ريغ .انئاكرش عم اندوهج قيسنتو  .ا

 .انيتسسؤم نيب ةقيثولا ةكارشلا هعيجشتلو انعمجت يتلا ةقادصلل وتار يد وغيردور ديسلل ينانتما نع برعُأ نأ ّدوأو
 يف امب ،ةدناسمو داشرإ نم يل هودبأ امل يلودلا كنبلا ةعومجم يف نييذيفنتلا نيريدملا سلجملو

 .ةبعصلا اياضقلا ضعبب قلعتي ام كلذ

هج ركش ءيش يأ نم رثكأ دوأ امك  دلب 100 نم رثكأ يف انبتاكم يف نيلماعلا نيصلخملا يلودلا كنبلا ةعومجم يفظوم زا
همازتلاو مهتّينهمف .ةمصاعلا نطنشاو يف يسيئرلا انّرقم يفو ملاعلا نادلب نم  ًادج ةيوق ةنس ةمرصنُملا ةنسلا العج م
 لمألا بلجل اهب موقن يتلا ةلاسرلل ةبسنلاب - كلذ نم مهألاو ،يلودلا كنبلا ةعومجمل ةبسنلاب

 .ملاعلا ديعص ىلع ءارقفلل ةحناسلا ةصرفلاو

 رقفلا ىلع برحلا يف خيرات عنُص

 :انه اندوجو ببس انلاب نع بيغي ال نأ انيلع ،اذه عئارلا تارمتؤملا زكرم يف مويلا عمتجن نحنو
 ىلع ءاقبلل صخش (رايلم) نويلب نم رثكأ حفاكي ملاعلا نادلبو قطانم ربعو ناردجلا هذه جراخف
 نيعئاج مونلل ةليللا نوبهذي مهو .مويلا يف دحاو يكيرمأ رالود نم لقأ ىلع شيعلاو ةايحلا ديق
هارن يتلا ةورثلا نكل .موجن ةسمخ ةئف قدانف يف سيلو ىضرمو  دوجو رّكذت انمهلي لماع يه نآلا انلوح ا

 .راهدزالا ىلإ لوصولاو قحاسلا رقفلا نم صالخلل ليبس

 تناك ةلاطبلا تالدعمف .تالامتحالا ةلوهجم ةلحر يف ريسلا يف ةّلقتسملا ةروفاغنس تعرش ،ةنس نيعبرأو ىدحإ لبق
 مويلا كلذ نع وي ناوك يل ءارزولا سيئر بتكو .ًامتاق لبقتسملا ناكو ،دوجو ةعانصلل نكي ملو ،ةعفترم

ًالئاق ةمولعم ريغ ةهجُو ًادصاق ملاعملا ةحضاو ريغ قيرط ىلع ًارئاس ريبك فوخب تقلطنا " :  ". 

ةهجولا كلت انلوح نم ىرنو هدزالا ىلإ رقفلا نم قيرطلا ىلع ريسلا يف ةروفاغنس هتزرحأ يذلا قومرملا مّدقتلاف .  را
 .ىرخألا ملاعلا قطانم يفو ،ايسآ قرش ةقطنم يف ىرخألا نادلبلا نم ديدعلا كلذك هفشتكا

هو ،عقدُملا رقفلا نم صالخلا نم صخش نويلم ةئامعبرأ نّكمت ،ةيضاملا نيرشعلاو سمخلا تاونسلا يف  عبر لعج ام اذ



ه نرقلا  .رقفلا ىلع برحلا خيرات يف ًاحاجن رثكألا اذ

 ىعسي ،ممألاو تاعمتجملاو ،نايدألاو تافاقثلا نيب اميف نكلو ،هب صاخلا هليبس دجي نأ نادلبلا نم دلب لك ىلعو
 ىلع ةردقلاو ،ةدّيجلا لمعلا ةصرف لالخ نم يتأي يذلا نمألاو ،سرادملاب قاحتلالا ةصرف :اهسفن مالحألا قيقحتل سانلا

 .مهتانبو مهئانبأل لضفأ لبقتسم ةحاتإ

 ةحناسلا صرفلا ىلإ قيرطلا :ايقيرفأ

هابلا مّدقتلا بكرب قحلت مل يتلا ةقطنملا يهف .. انل ةبسنلاب ىلوألا ةيولوألا يه ايقيرفأ نأ ةيضاملا ةنسلا يف مكل تلق  ر
 .اذه

 ءاضقنا دعب نكلو .انل ةبسنلاب ىلوألا ةيولوألا نوكت نأ بجي ايقيرفأ نأب ةعانق ىلع تلزامو
 ةّحلُملا ةجاحلا ىرأ ال يننأ نآلا فيضأ نأ دوأ ،ةيقيرفأ نادلب ةرشعل اهب تمق يتلا تارايزلاو ةنس

ةيقيقحلا ةصرفلا ًاضيأ لب ،بسحف . 

 .ةسمخ ىلإ رشع ةثالث نم تاعارص يف ةطرخنملا نادلبلا ددع طبه ،تاونس تس نوضغ يف

ه يف يباجيإلا ريغ ءانثتسالا ،عبطلاب ،وهف نادوسلا امأ هوسئابو روفراد ءارقفف .يباجيإلا ىحنملا اذ  نع ءانفلل نوضّرعم ا
 كلذ ءاهنإل ةمساح ةروصبو ةعرسلا هجو ىلع تاءارجإلا ذختي نأ يلودلا عمتجملا ىلعو .فنعلا قيرط

 .فنعلا

 وغنوكلا ةيروهمجو ايريبيلو نويلاريس تلعف املثم – تامزألا نم نادلبلا جرخت امدنع نكلو
 نم ةديدج ةعومجم هجاوت اهنإف - ةريخألا تاونسلا يف ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمجو ةيطارقميدلا

ةيمنتلا قيقحت قيرط ىلع تابقعلا هتداق ىلعو . هينطاوم ةايح نيسحتل ًاعيرس كّرحتلا ا  ..ّشهلا مالسلا رارقتسا قيقحتو ا
 دحأ يل لاق امبسحو .نادلبلا كلت ةدناسمل ربكأ ةعرسب كّرحتلا – ةيلودلا ةيمنتلا تاسسؤم ةعامج – نحن انيلعو

ه جاتحت ال ،نادلبلا ىدحإ نوؤشل انيدل نيريدملا هلا ليلد مجحب قئاثو " نم ديزملا ىلإ نادلبلا هذ  لصت فتا
 ." فصنو ةنس نم رثكأ ةرّخأتم مهيلإ

 ةيغب رثألا ةيلاع حنُملا نم رالود نويلم 67 ميدقتب انمق دقف .عرسأ ةروصب مزلي امب مايقلل ىعسن ،دحاو لاثمك ،ايريبيل يفو
ًالضف ،تاراطملاو ئناوملاو قرطلا ءانب ةداعإ  .يريبيللا بعشلل ءابرهكلاو هايملا تادادمإ ةداعإ نع 

 .نانبلل ةبسنلاب هسفن ءيشلاب مايقلا انيلعو

هريغ نم ربكأ ًاطوش ةيقيرفألا نادلبلا ضعب عطق هنيب نمو .مّدقتلا زارحإ قيرط ىلع ا  ىلع تظفاح ًادلب رشع ةعبس ا
 تالدعم قّقح اهضعبو ،ةيضاملا رشعلا تاونسلا ىدم ىلع رثكأ وأ ةئاملا يف 4 غلبت ةيونس ومن تالدعم

 ليجعت وهف نادلبلا كلت يف ةيمنتلا لاجم يف نيلماعلا ةعامج مامأ لثاملا يدحتلا امأ .ةئاملا يف 8 وأ ةئاملا يف 7 تغلب ومن
هدزالا ىلإ يّدؤملا مهليبس ىلع روثعلا يف نيرخآلا ةدعاسمو ،ومنلا كلذ ىطخ هعابتإ مث نمو را . 

   نآلا نحن نيأ – ايقيرفأ نأشب لمعلا ةطخ

هتدمتعا يتلا ةباجتسالا يه ايقيرفأ نأشب لمعلا ةطخ  ،ةنس رورم دعبو .يّدحتلا اذهل يّدصتلل يلودلا كنبلا ةعومجم ا
 ةلماش – ةيساسألا ةينبلا يف ةوجفلا ّدسو ،صاخلا عاطقلا ةيمنتل انتدناسم ةدايز يف مّدقتلا زارحإ نع غلبُأ نأ ينّرسي

هن يف نّكمتن نأ لمألا ديطو يلو .ميلعتلاو ةيحصلا ةياعرلا تامدخ نيسحتو – ةيميلقإلا ةيساسألا ةينبلا  ةنسلا ةيا
 .ةعارزلا عاطق نم ةيسيئرلا تالاجملا يف مّدقتلا نم ديزملا قيقحت نع غالبإلا نم ةمداقلا

هتملا ةيساسألا ةينبلا تلاح ،ايقيرفأ نادلب فلتخم يف  قاوسألا يف صرفلا مانتغاو ةيراجتلا لامعألا ةطشنأ عّسوت نود ةيوا



 ينيصلا هريظن هعفدي ام لاثمأ ةثالث نم رثكأ ًايلاح عفدي ىطسولا ايقيرفأ يف ّرحلا لمعلا تاعورشم دحأ بحاصف .ةيلودلا
ةفاسملا سفن ىلإ ةيواح لقن لباقم ًالعف رقفلا نم صالخلا قيرط نمكي ،يقيرفألا عورشملا بحاصل ةبسنلابف .  دوجو يف 

 .ةدّبعُم قيرط

هدوهج يف ايقيرفأ يف انئاكرش ةدناسمب موقن  ،ءاملاو ،ءابرهكلا تادادمإ :ىلع لوصحلا ىلع مهبوعش ةردق قاطن عيسوتل م
هدحو ةمرصنُملا ةنسلا يفو .لقنلاو تامدخو  .ةئاملا يف 15 ةبسنب ةيساسألا ةينبلا يف انتارامثتسا ةدايزب انمق ،ا

 ،ةطاسببو .ةيساسألا ةينبلا نيسحت لجأ نم ايقيرفأ يف ةركتبملا ططخلا يف صقن كلانه سيل
 .ةيفاكلا دراوملا كلانه تسيل

 ،سرادملا يف ةساردلا فرغ نم صالخلا قيرط أدبي ،ايقيرفأ تانبو ءانبأ نم راغصلل ةبسنلاب
 بونج ايقيرفأل ةبسنلابو .ةيئادتبالا سرادملاب ولو قاحتلالا ىلع نيرداق ريغ اولازام مهنم نيديدعلا نكلو

هلماكب ءارحصلا  صالخلا قيرط ىلع نيتيسيئر نيتبقع – ايرالملاو زديإلا – نابعرُملا نالتاقلا ربتعي ،ا
 .رقفلا نثارب نم

همظعم – نادلبلا نم ديازتم ددع عيجشت ىلإ عيمجلا لجأ نم ميلعتلل عيرسلا راسملا ةردابم تّدأ  عضو ىلع -ايقيرفأ يف ا
 نأ ةردابملا هذهل نكميو .تايتفلل ةبسنلاب اميسالو ،ةيئادتبالا سرادملاب قاحتلالا تالدعم ةدايز لجأ نم ةيقادصم تاذ ططخ
 ... اذإ ةملك ىلع ديكأتلا دوأ انهو ... اذإ ،سرادملاب قاحتلالا نوديري نّمم ًادلب 60 يف لفط نويلم 70 مالحأ ققحت

 .ءادألا نيسحت عم بسانتي امب ةمزاللا دراوملا ةدايزب ةحناملا تاهجلا تماق

هو ،زديإلا ضرمو سوريف ةبراحمل يملاع فالتئا نم ءزج ًاضيأ نحن  مهنكمي نيذلا ددع فاعضأ ةينامث ىلإ داز دوهجم اذ
 مل انلزام نكلو .طقف نيتنس نوضغ يف كلذو ،ضرملاو سوريفلا اذهل مزاللا جالعلا ىلع لوصحلا

   .دراوملا بلطتي كلذب مايقلاف .جالعلا نوجاتحي نيذلا نم ةئاملا يف 80 ةبسن غلبن

 ةحفاكم زيزعت جمانرب لالخ نمو .ايقيرفأ يف ةلتاقلا ضارمألا ربكأ نيب نم ةدحاو ايرالملا تلازامو
 ،اينازنت يفف .لفط نويلم 30 كلذ يف امب ،صخش نويلم 125 ىلع ديزي ام ىلإ لصن نأ نكمي ،ايرالملا

ّمُأ تيقتلا هتايح يف ةرم لوأل – تناك لافطأ ةسمخل ًا هلافطأ ةياقول ةيسومان يرتشت – ا  نأ ينتربخأو .ضوعبلا عسل نم ا
هلافطأ  .ايقيرفأ لافطأ ريصم دّدحي هدحو ظحلا كرت اننكمي ال نكلو .ايرالملاب اوباصُي مل مهنأل نيظوظحم اوناك ةسمخلا ا
 نويلم 15 نم رثكأو ضوعبلا نم ةياقولل ةيسومان نييالم 10 ىلع ديزي ام عيزوت متيس ،يلودلا كنبلا نم ةدعاسمبف

ةباشلا ّمألا كلتك سانلا ىلع ايرالملا ةحفاكمل ريقاقع ةعرج . 

هجلاو لودلل ًايوق ءادن انعمس ،يضاملا عوبسألا يف راكاد رمتؤم يف ةيفافشو قيسنت ةدايزل ةحناملا تا  .ايرالملا ةحفاكم 
 لخاد تاديبملا شرو ،ايرالملا تاجالع ىلع لوصحلا ىلع ةردقلاو ،تايسومانلا مادختسا عّبتتل ماظن ةماقإب ًايلاح موقنو
هِّدسل تاءارجإلا ذاختاو تاوجفلا ديدحت متي يكل نكلو .تويبلا هجلا ةفاك ةطشنأ عّبتتل كرتشم ماظن مايق ىلإ جاتحن ،ا  تا

 .كلذ ليهستل مكنم ةدعاسملا ىلإ جاتحنو .ةحناملا

 ديعصتلا 

 .ربكأ ةعرسب كّرحتلل ةيقيقح ةصرف كلانهو .ًامُدٌق ّيضُملا يف هب مايقلا انيلع يغبني يذلا داجلا لمعلا نم ريثكلا كلانه

 مدع رطاخمل ضّرعم يلودلا عمتجملا نأ دجن ،زلغيإ نيلغ رمتؤم نع رداصلا دعولا ىلع ةدحاو ةنس ءاضقنا دعب نكلو
 .ايقيرفأل تانوعملا ةدايزل هتامازتلاب ءافولا

هتامازتلا نع ةّينغلا نادلبلا تّلخت اذإف .ءافوج دوعو ىلع ينبت نأ ايقيرفأ نادلبل نكمي ال  ايقيرفأل تانوعملا ةفعاضمب ا
 .اهبعش وهو – ايقيرفأ لبقتسمل لمأ لضفأ انلذخ نوكن ،2010 ماع لولحب



همّدقت يتلا ةدناسملا تغلب ةسسؤملا ا هل ىوتسم ىلعأ ًارقف نادلبلا دشأل ةيمنتلل ةيلودلا   غلبم ليوحت نأ امك .نآلا ىتح ا
 ةجاحلا نكلو .ًايسايق ًامقر برض ةيمنتلل ةيلودلا ةسسؤملا ىلإ يلودلا كنبلا ةعومجم لخد يفاص نم رالود نويلب يلاوح

 .ةوجفلا هذه دس اندحو اننكمي الو ربكأ تلازام ةيمنتلل ةيلودلا ةسسؤملا نم ةدناسملا ىلإ

 دوجو عمو .ةيمنتلل ةيلودلا ةسسؤملا دراومل رشع سماخلا ديدجتلا تاثداحم ةمداقلا ةنسلا يف أدبت
 لوصحلا ةصرف مانتغا ةبهأ ىلع نادلبلا نم ددعو ومنلا قيقحت ىلع ةراقلا نادلب مومع يف تامالع
 بعشلا لامآو تاحومط بساني امب هذه ديدجتلا ةيلمع دراوم ةدايز فدهتسن نأ بجي ،ةديدج دراوم ىلع

 .يقيرفألا

  

  

    ةيملاع تايلوؤسم تاذ ةيملاع ةسسؤم

 لخدلا ةطسوتملا نادلبلا

 نادلب يف ًايلاح نوشيعي ملاعلا ءارقف اثلثف .ةديحولا انتيولوأ نوكت نأ نكمي ال نكلو ،انل ةبسنلاب ىلوألا ةيولوألا يه ايقيرفأ
 نوشيعي نيذلا ءارقفلا ددع عومجمو .ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلاو ةينيتاللا اكيرمأو ايسآ يف لخدلا ةطسوتم

 .ءارحصلا بونج ايقيرفأ نادلب ناكس ددع يلثم يلاوح غلبي دنهلاو نيصلاو ليزاربلا يف عقدُم رقف يف

 ،ليزاربلا يفو .فوهك يف رسُألا ضعب شيعي ثيح نيصلا برغ يف عقاولا وسناغ ميلقإ ةرايزب تمق ،نيصلا يف
 ضيقن ىلع يهو ،ولواب ناس يف ناكسلاب ةمحدزملا ةريقفلا يئاوشعلا نكسلا قطانم ربع تيشم

 .اهنم ةبيرق ةفاسم ىلع ةعقاولا ءاينغألا ءايحأل ديدش

ه يف ءارقفلل هريغ ىلع ةلمتحم ةزيم نادلبلا هذ هيف دهشي نادلب يف نوشيعي مهف .ىرخألا نادلبلا يف ءارقفلا نم م  عاطقلا ا
هتاموكح ىدلو ًاديازتم ًاومن صاخلا  ديرت يهف ،اّنم مهتاموكح ضرتقت امدنعو .ليومتلا ىلع لوصحلا ىلع ةردقلاو دراوملا ا

هعاضوأ مئالي امب ةمّمصمو ةعرس رثكأ تامدخ  ةردقلاو ،ةطّسبُملا تاءارجإلاو ،ةفلكتلا ضافخناو ،ةنورملا نم ديزملاو ،ا
 .انتاربخو انفراعم ىلع لوصحلا ىلع ةنّسحُملا

 نم ةعومجم ريمعتلاو ءاشنإلل يلودلا كنبلا ءاكرش عم طارخنالل ةديدجلا يلودلا كنبلا ةعومجم ةيجيتارتسا لمشتو
 ةكيرشلا نادلبلا عم طارخنالا ةيلاعف ققحتت يكل هنأب ّرقُت يهو .مهتاعقوتب ءافولا ىلع انتدعاسم فدهتست تاحرتقملا

هتجاو دجب فّرصتلا انيلع ،لخدلا ةطسوتملا ةبكاومل دا هتابلطتم  هنأل ا  .ةنس رثإ ةنس ًامّدقتو ةفرعم دادزت ا

 يملاعلا ديعصلا ىلع رطاخملا ةرادإ

هدزالا ىلإ رقفلا نم لاقتنالا قيرط ىلع سانلا نم ديزملا ريس عم  ،ًاضيأ دادزي نأ ماعلا عفنلا علس ىلع بلطلا نأش نم ،را
ًالولح بّلطتت ةيملاعلا لكاشملا هذهف .ضفخني نأ سيلو  يف ةبغرلاو رويطلا ازنولفنإف .ةيملاع دراومو ةيملاع 

 فقت الو نادلبلا دودح فرعت ال رومأ ةيعيبطلا ثراوكلا نع مجانلا رامدلاو ةفيظنلا ةقاطلا كالتما
 .اهدنع

 يتلاك تايدحتل يّدصتلا لجأ نم ةيليومتلا دراوملا ةرادإو ةئبعتل ةيمارلا ةيلودلا دوهجلا مويلا يلودلا كنبلا ةعومجم رّدصتت
هدزالا قيرط ىلع نادلبلا عقاوم نع رظنلا ضغبو .ءاوس دح ىلع ةريقفلا نادلبلاو ةينغلا نادلبلا هجاوت  نادلب نم – را

 ملاعلا ديعص ىلع ًامّدقت تاداصتقالا رثكأو ةيراجت رداصم نم نامتئالا ىلع لوصحلا نم نكمتت نادلب ىلإ تامزأ نم يناعت
 يف نحنو .يملاع قاطن ىلع دراوملا ةرادإو ةئبعت اهنكمي تاسسؤم ىلإ هرسأب ملاعلا جاتحي –

 .تاجايتحالا كلتب ءافولا ىلع انتردقو ةيلمعلا انتربخب رخفن يلودلا كنبلا ةعومجم



  ؟راهدزالا ىلإ لصن فيك – راهدزالا ىلإ ليبسلا

 ةماعلا ةرادإلا ماظن نسُح

هدزالا ىلإ ليبسلا نأ كاردإ ديازتي ،ةيمانلا ملاعلا نادلب يف صخألا ىلعو ،ملاعلا نادلب ةفاك يف  بجي را
ةماعلا ةرادإلا ماظن نسُح هماوق نيتمو بلص ساسأ ىلع ىنبُي نأ  ةفاكل نوكي نل ،ةماعلا ةرادإلا ماظن نسُح نودب " .

 هذهو .ةيضاملا ةنسلا يف ايقيرفأ ةنجل جاتنتسا ناك كلذ " دودحم رثأ ىوس ىرخألا تاحالصإلا
 ةيماخرلا تاعاقلا يف – ةيمومعلا ةرجألا تارايس يفو ةفصرألا ىلع اهتعمس يتلا رظنلا ةهجو

 .يئاوشعلا نكسلا قطانم يف حيفصلا خاوكأ يفو تارازولا يف ناردجلا

ه لب ،هتاذ ّدحب ةياغ ةماعلا ةرادإلا ماظن نسُح سيل ،ةيمنتلا ناديم يف ةلماعلا ةعامجلا يف انل ةبسنلاب  ىلإ قيرطلا ساسأ و
 رالود لك مادختسا نمضي وهو .ومنلا تالدعم زيزعتو ةدايز ىلإ يدؤي وهو .رقفلا نثارب نم صالخلا

 .ضرملاو عوجلاو رقفلا ةبراحم يف دراوملا نم

 جئاتنلا قّقحتو ةيلوؤسملاو ةيفافشلاب مستت تاموكح ءاوس دح ىلع نونطاوملاو ءامعزلا بلطي ،نادلبلا نم ديزملا يفو
 دلب نم فلتخت ةماعلا ةرادإلا ماظن نسُح يف ةلثاملا تايدحتلا نأ كردن نأ بجي ،مهتاءادنل انتباجتسا عمو .ةّوجرملا

هميدقتب موقن يتلا ةدناسملا يعارت نأ يغبنيو ،رخآ ىلإ ه ا  بساني هنأ معزُي دحاو جهن يأ حجني نل ةطاسببو .رابتعالا اذ
 .عيمجلا

 .ملق ةّرجب سيلو نمزلا نم ةرتف ىدم ىلع متي ةماعلا ةرادإلا ماظن نيسحت يف مّدقتلا قيقحت نأ رّكذتن نأ انيلع امك

 ىتحو .داسفلا ةبراحمو ةماعلا ةرادإلا ماظن نسُح ميعدت يف انطارخنا قيمعت ىلع يوطني راسم عابتإب انمزلُت انتيجيتارتسإ
ًالوفح تائيبلا رثكأ يف  تاموكحلا نم لك يف حالصإلا لاطبأ ةدناسمو نع ثحبلا يف نيطرخنم ّلظن نأ يغبني ،تايدحتلاب 

 قيقحت لجأ نم كلذو – مالعإلا لئاسوو ،ءاضقلا ةزهجأو ،تاناملربلا كلذ يف امب – يندملا عمتجملاو
 .ءارقفلا حلاصل جئاتنلا

هنكمي ،ةيملاع ةسسؤم يلودلا كنبلا ةعومجم نأ امبو  يفف .ىرخألا نادلبلا براجت نم مّلعتلا يف نادلبلا دعاست نأ ا
 تاديروتلا فيلاكت ضيفخت ىلإ تاديروتلا ةمظنأ ةيفافش تدأ ،ايروكو كيسكملاو دنهلاو يليش
 هذه ينعت ،ةيمانلا نادلبلل ةبسنلابو .يموكحلا قافنإلا نم تارالودلا نييالب داصتقا ىلإو ،ةماعلا

 ةماعلا تامدخلاو ةيودألاو ةيسردملا بتكلا ىلع اهقافنإ نكمي يتلا دراوملا ةدايز تاروفولا
 .ةيرورضلا

 ةماعلا تامدخلا ةيعونل ًافينصت عضت يكل غالبإلا تاقاطب نينطاوملا نم ةعومجم مدختست ،دنهلاو شيدالغنب يف
ه نالعإ قيرط نعو .ةماعلا ةيلوؤسملا عقاوم يف صاخشألا ةلءاسمو  دهشو ةموكحلا ءادأ نّسحَت ،روهمجلل تافينصتلا هذ

 .ةريبك ةدايز ةماعلا تايفشتسملاو ءابرهكلا تامدخ نع نيكلهتسملا اضر

ه راطإ يفو .ةيئانثلاو فارطألا ةددعتملا ىرخألا تاسسؤملا عم لمعلا ًاضيأ انيلع يغبني ه يف اندقع ،حورلا هذ  عوبسألا اذ
ه ةيقافتا  .داسفلاو لايتحالا ةحفاكم ةيغب تامولعملا لدابت لجأ نم فارطألا ةددعتملا ىرخألا ةيمنتلا كونب عم ةّما

هوج ةيلوؤسم ةّينغلا نادلبلا ىلع نأ رّكذتن نأ انيلع ،ًاريخأ ه ينعيو .داسفلا ىلع برحلا يف ةير  دض تاءارجإلا ذاختا اذ
 لاومألاو لوصألا عاجرتسا يف انل ةكيرشلا ةيمانلا نادلبلا ةدعاسمو ،نادلبلا كلت نم نونوكي ام ًابلاغ نيذلا نيشاّرلا

 .ةبوهنملا

هّمأو ،اومّلعتي يكل بتكلا ىلإ نوجاتحي لافطأ :ةيرقو ةنيدم لك يفو ريقف دلب لك يف كلانه  ىلإ نجتحي تا
هرسُأ دوأب مايقلل لمعلا صرفل ةجاحب ءاسنو لاجرو ،نهلافطأل ةيحصلا ةياعرلا تامدخ ىلع لوصحلا ىلع ةردقلا  نحنو .م

 يف رقفلا عاضوأ نوشيعي نيذلا سانلا نم نييالمللو ،انلام سأر يف ةمهاسملا لودلل نونيدم



هيلع نونمتؤم نحن يتلا ةيمنتلا لاومأ نأ نمضن نأب ،ملاعلا نادلبو قطانم فلتخم همادختسا متي ا  صنت امبسح – ا
هل ةصصخُملا ضارغألا يف – انتاسسؤم ءاشنإ ةيقافتا  .ًارصح ا

 يوقلا صاخلا عاطقلا

 نإف ،رقفلا نثارب نم صالخلا قيرط ىلع نادلبلا عقاوم نع رظنلا ضغب هنأ ايسآ قرش ةقطنم ةربخو ةبرجت نم حضّتي
 .مّدقتلا قيقحت عفدتو لمعلا صرف قلخت يتلا يه صاخلا عاطقلا بهاومو تاقاط

هلّومت ةيعارز ةينواعت ةرايزب تمق ،رهشأ ةدع لبق  ىلإ تثّدحتو .الاميتاوغ يف وغنانتلاميشت يف ةيلودلا ليومتلا ةسسؤم ا
 الإ حيتت ال ةعارز نم مهقافنإ لداعي لخد ىلع نولصحي تاونس رشع لبق داكلاب اوناك نيذلا نيعرازملا
هو .قمرلا ّدسي ام هنوعيبي يتلا تاورضخلاو هكاوفلا نوعرزي مويلا م ةيملاعلا نزاخملا لسالسل ا  راغصلا نيجتنملا ءالؤهف .

ًالخد مويلا نوبسكي ،ءاسنلا نم مهمظعمو  يف ةيرهّشلا روجألا فاعضأ ةعبرأ – ًايرهش يكيرمأ رالود 800 دودح يف 
 .الاميتاوغ

 ةسسؤم مويلا يهو .اهئاشنإل نيسمخلا ىركذلاب ةنسلا هذه يف ةيلودلا ليومتلا ةسسؤم لفتحت
 ةسسؤملا اهب موقت يتلا تارامثتسالا نم رالود لكف .ءارقفلل صرفلا قلخ يف لمعت ةيملاع

 .لامعألا تاعورشم نييالم لجأ نم ىرخأ لامعأ تاسسؤم بناج نم ريثكب ربكأ تارامثتسا بطقتسي

ًاليقث ًائبع لامعألا تاسسؤمل ةمظانلا حئاوللا لّكشُت ،ةريقفلا نادلبلا مظعم يفو  لمعلا تاعورشم باحصأ قتاع ىلع 
 لامعألا ةطشنأب مايقلا ناونعب ةيلودلا ليومتلا ةسسؤم نع ردصي يذلا ريرقتلا حيتيو .ّرحلا

 تاحالصإلاب مايقلل يعسلا لجأ نم تاسايسلا يعناصو نييموكحلا ءامعزلل قيرط ةطيرخ ةيراجتلا
 ةنسلا يف تزرب ايقيرفأ نأ عقاولاو .لمعلا صرف قلخ يف ةدعاسملاو ءبعلا اذه ةلازإل ةمزاللا

 نم امه اناغو اينازنت نأ امك .تاحالصإلا ذيفنت يف ةعرس ملاعلا قطانم رثكأ نم ةدحاوك ةيضاملا
 .ملاعلا ديعص ىلع تاحالصإلاب موقت يتلا نادلبلا ةعيلط يف ةرشعلا نادلبلا نيب

   ةيمنتلا لجأ نم ةراجتلا

 ةيمنتلا قيقحت قيرط ىلع مّدقتلا يف نادلبلا ةدعاسم ّرحلا لمعلا تاعورشم باحصأ ةقاطو ةماعلا ةرادإلا ماظن نسُحل نكمي
هن يف كلانه نكي مل اذإ نكلو -  ءارقفو ّرحلا لمعلا تاعورشم باحصأ راغص نإف ،تاجتنملا عيبل ناكم قيرطلا ةيا

 لجأ نم ةراجتلا ةطشنأو قاوسألا ىلإ لوصولا ىلع ةردقلل ةجاحب مهف .ًادودسم ًاقيرط نولخدي نيعرازملا
 .رقفلا نثارب نم صالخلاو مهتايح نيسحت

ه  يف حجنت مل ةيراجتلا تاضوافملا نم ةحودلا ةلوج نوك عمف .ًايلاح رطخلل ضرعتي لضفأ لبقتسمب دعولا اذ
 نم نأب لوبقلا انيلعو – ةديدج راكفأ يف رظنلا انيلع بجي ،اهنم ةوجرملا فادهألا ىلإ لوصولا

 نم ديزملا لوبق ةدحتملا تايالولا ىلعف .طسو لولحب لبقي نأ ةلماعملا هذه يف فرط لك ىلع بجاولا
 ىلعو .ةراجتلا هيوشت نع رفست ةعارزلا عاطقل ةيلام تاموعد ىلع قافنإلا يف تاضيفختلا
 ةيمانلا نادلبلا ىلعو .هقاوسأ ىلإ لوصولا ىلع ةردقلا مامأ زجاوحلا ضيفخت يبوروألا داحتالا
 نم امك .تاعونصملا ىلع اهضرفت يتلا ةيكرمجلا موسرلا ضيفخت ليزاربلاو دنهلاو نيصلاك

 ىلع بعصلا نم لعجت يتلا ةراجتلل ةقيعملا زجاوحلا ءاغلإب ةيمانلا نادلبلا مايق يرورضلا
 .اهنيب اميف رشابم يراجت لدابتب مايقلا لخدلا ةضفخنملا نادلبلا

هنم ةزئاف ًارقف نادلبلا ّدشأ جورخ نم دكأتلا انيلع يغبنيو – ةراجتلا تاضوافم نم ةحودلا ةلوج حجنت نأ بجي  نمو .ا
 الب" ذافنلا ىلع ةردقلا ةحاتإ صوصخب ةيضاملا ةنسلا يف حرُط يذلا غنوك غنوه ضرع ىلع تانيسحت لاخدإ يرورضلا

 .أشنملا دعاوقو ةيدييقتلا ةيكرمجلا موسرلا دونب ضيفخت عم ،"صصحلل ديدحت الو موسر

ةحناسلا ةصرفلا ةذفان قِلغُت نأ لبق نآلا كّرحتلا انيلع . 



******** 

ًالافطأ تيقتلا – ًارقف كيسكملا تايالو دشأ – وريريوغ ةرايزب تمق نيح رهشأ ةسمخ لبق  نيب نم مهل تحنس نم لوأ اوناك 
هرسُأ دارفأ هملح ينترطاش ةريغص ةاتف تاملك ركذأ تلز امف .سرادملاب قاحتلالا ةصرف م  رقفلا عاضوأ نم جرخت نأ يف ا

 :تلاق ،"يتاوهن" مألا اهتغلب رعشلا نم تايبأ ءاقلإ راطإ يفو .ًاقارشإ رثكأ لبقتسم ىلإ
 ةرذلا انل تبنيو ينطو ينغي يذلا هلمع قرعو ةبرتلا حلفي نم بحأ ينأل ،ءيش لك رييغت ديرأ "

 ." سطاطبلاو لوقبلاو

 نأ مهنكمي زبخلا نوعنصي نيذلا ثيح ،نآلا ىتح ًادوجوم سيل ًاملاع بحأ ينأل ،ءيش لك رييغت ديرأ " ةلئاق تدرطتساو
 ." توملل سيلو ةايحلل عرزي ًايناتسب عرازملا حبصي ثيحو ،ًاضيأ هولكأي

 
 :ماركلا فويضلاو ،نوظفاحملا ةداسلا ،سيئرلا يديس

 دجب نولمعيس ةصرفلا مهل ىطعت نيح نيذلا ءارقفلا نم نييالملا كلانه ،يوالم ىلإ مث نمو ايلوغنم ىلإ كيسكملا نم
هؤادأ سيلف .رقفلا نثارب نم صالخلل ه م  نيتورلا نم – مهب طيحت يتلا عاضوألا يه لب ،كلذ لعف نع مهفقوي يذلا و

 .ةيامحلاب ةمسّتُملا قاوسألاو رفُحلاب ةئيلملا قرطلا ىلإ يطارقوريبلا

هريصم ىلع ةرطيسلا مهنكمي يكل - قيرطلا ديبعت يف ةدعاسملا يه انتلاسر ه تّوفن انوعدت ال .م  يتلا ةيخيراتلا ةصرفلا هذ
  .مكل ًاركشو .انمامأ

    


