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يمالسإلا ملاعلا مھت يتلا ىربكلا اياضقلا نم امابوأ فقاوم ضارعتسا 

ىربكلا يمالسإلا ملاعلا اياضق نم امابوأ فقاوم

يف باطخلا اذھ يتأيو ،ةرھاقلا ةيرصملا ةمصاعلا نم يمالسإلا ملاعلا ىلإ اباطخ امابوأ كاراب يكيرمألا سيئرلا هجوي ،يراجلا وينوي نم عبارلا يف
شوب ةرادإ دھع يف اريثك تررضت يتلاو ،يمالسإلا ملاعلا عم هدالب ةقالع نيسحتل يكيرمألا سيئرلا اھب موقي ةمخض "ةماع تاقالع ةلمح" قايس
.نبالا
:يف اھلامجإ نكمي يتلاو ،يمالسإلا ملاعلا مھت يتلا ىربكلا اياضقلا نم امابوأ فقاوم ضارعتسا ةيمھألا نم ودبي ،راطإلا اذھ يفو

باھرإلا ىلع برحلا -1

ريثكلل اقبطو .حلطصملا اذھ مادختسا مدعب ضيبألا تيبلا يف نيلوئسملل تاميلعت ردصأ ثيح ؛"باھرإلا ىلع برحلا" حلطصم يف رظنلا امابوأ داعأ
موقت ثيح ؛نبالا شوب جروج قباسلا سيئرلا هانبت يذلا موھفملا نع اريثك فلتخي "باھرإلا" دض برحلا نع امابوأ موھفم نإف ،نيبقارملا نم
تامجھ نونشي نيذلا نيفرطتملا دارفألا كئلوأ" يف برحلا هذھ رصح اھمھأ تارابتعالا نم ةعومجم ىلع "باھرإلا ىلع برحلا"ـل امابوأ ةبراقم
.يمالسإلا ملاعلا ةيقبو "نيفرطتملا" نيب ةقرفتلاو ،"ةيبرغلاو ةيمالسإلا لودلا نم لك ىلع

نإ" الئاق ،)نبالا شوب ةبقح ءانثأ تباغ يتلا ةقرفتلا يھو( مالسإلاو باھرإلا نيب ةقرفتلا ىلع حضاولا امابوأ صرح رھظ ةسائرلا هيلوت ذنمو
حلاصملا ىلع ةزكترم ةضيرع ةكارش ىلإ ىعسن اننإ ،ةدعاقلل ءادعلا ىلع ةزكترم نوكت نلو نوكت نأ نكمي ال يمالسإلا ملاعلا عم اكيرمأ ةقالع
ملاع ءانب لجأ نم ةديدع نورق ىدم ىلع ريثكلا مدق يذلا ،يمالسإلا نيدلل قيمعلا انريدقت نع ربعن اننإ" :افيضم ،"لدابتملا مارتحالاو ةكرتشملا
."هتاذ يدلب كلذ يف امب ،لضفأ

وماناتناوج لقتعم -2

مغرو .جراخلا يف ةدحتملا تايالولا ةروص نيسحتل هدوھج نم ءزجك كلذو ،وماناتناوج لقتعم قالغإب مكحلا هيلوتل يناثلا مويلا ذنم امابوأ دھعت
لولحب لقتعملا قالغإ ىلع امابوأ رصأ دقف ،قباسلا سيئرلا بئان ينيشت كيد مھسأر ىلعو ،نييروھمجلا لبق نم ةصاخ هيلإ تھجو يتلا تاداقتنالا
ىلإ نويسايس اھھجو يتلا تاداقتنالا افصاو ،اھل نيداعملا دينجتل ةليسوو ،ةدحتملا تايالولل يموقلا نمألا ىلع ارطخ حبصأ" هنأل ؛2010 رياني
."سانلا ةيعوتل سيلو بعرلا قلخ ىلإ فدھت" اھنأب لقتعملا قالغإ رارق

"ةيامح" ريفوت لظ يفو "دودحم" قاطن يف نكلو ،وماناتناوج لقتعم يف ةيركسعلا مكاحملا يقبيس هنأ 2009 ويام 15 يف نلعأ امابوأ نكل
ةرادإ اھتلكش يتلا ةيركسعلا مكاحملا ءاھنإب قباسلا هدعوب ً"اثنح"و امابوأ نم عجارت ةيقوقح تامظنم هتربتعا ام وھو ،مھب هبتشملل ةينوناق
تاركسعم يف افثكم ابيردت اوقلت نيذلا لثم يكيرمألا نمألا ىلع ارطخ نولكشي نم" نأ امابوأ نلعأ كلذ بناج ىلإو .شوب جروج قباسلا سيئرلا
نوديري مھنإ اولاق وأ ندال نب ةماسأل مھئامتنا نع اوربع وأ كراعملا يف نابلاط تاوق ةدايق ماھم اولوت نيذلا وأ تارجفتملا ةعانص ىلع ةدعاقلا
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يكيرمألا بعشلا ضرعي صخش يأ حارس قالطإ متي نل هنإف مث نمو ،ةدحتملا تايالولا دض برح يف اولاز ام صاخشألا ءالؤھ نإف ،نييكيرمأ لتق
."رطخلل

قارعلا -3

روحمو ،يركسع روحم :ةيسيئر رواحم ةثالث تنمضت ،2009 سرام ةيادب يف اھنع نلعأ ،قارعلا نم جورخلل ةيجيتارتسإ امابوأ حرط
.يميلقإ روحمو ،يسامولبد

:ةيلاتلا دونبلا نمضتيو ،يركسعلا مسقلا روحملا :الوأ

.2010 ماعلا نم سطسغأ رھش ةياھنب ةلتاقملا تاوقلا باحسنا -1
2011 ماع ربمسيد 31 يف قارعلا نم تاوقلل يئاھنلا باحسنالا دعوم نيحل فلأ 35-50 دودحب ،تاوقلا هذھ نم "يلاتق ريغ" مسق ءاقب -2
.ةدحتملا تايالولاو قارعلا نيب ةمربملا ةينمألا ةيقافتالا بسح
.ةيلاتلا تامھملاب تاوقلا هذھ موقتس ثيح 2010 سطسغأ 31 يف تايلمعلا ةياھن نالعإ دعب ،ةيكيرمألا تاوقلا تامھم ليدعت -3
ابيردت اذھ نمضتي فوسو ،نمألا نع ةقلطملا ةيلوئسملا ىلوتتس يتلا ةينمألا اھتاوقو ةيقارعلا ةموكحلل ،يلاتقلا ريغ ،يركسعلا معدلا ميدقت -
.ةيفئاط ريغ تيقب املاط ،ةيقارعلا تاوقلل ةروشملا ميدقتو احيلستو
.قارعلا يف "ةيباھرإلا ايالخلا" برض -
.قارعلا يف نيدوجوملا نييكيرمألا نييركسعلاو نييندملا ةيامح -

نييقارعلا ةداقلا ىلع نأو ،هئانبأ ةيلوئسم قارعلا لبقتسم نأ ىلع ديكأتلاب رھدزمو ملاسم قارع مايق نامض ىلإ فدھيو ،يسامولبدلا روحملا :ايناث
:يلي ام روحملا اذھ نمضتيو .دمألا ليوط حاجن قيقحت ىلإ ةيدؤملا ةيريصملا تارارقلا ذاختا

.ةينطولا تاباختنالا معد لجأ نم ةدحتملا ممألا عم لمعلا -1
.ةيلحملا مھتارادإ ريوطت ىلع نييقارعلا معد -2
.ةينطولا ةحلاصملا قيقحت لجأ نم طسوتلا -3
.ةيساسألا تامدخلا ريفوتو ،داسفلا ةھجاومو ،نوناقلا ةدايسو ةيامح لجأ نم اھتاردق زيزعتو ةيقارعلا ةيسايسلا تاسسؤملا معد -4
.مئادلا مالسلا ققحت ىلع ارشؤم ،ةليلق ىرخأ رومأ نيب نم ،كلذ رابتعاو ،نييقارعلا نيرجھملا ةداعإل ةيناسنإلا تادعاسملا ميدقت -5

طسوألا قرشلا لبقتسم نع لصفنم ريغ قارعلا لبقتسم نأ نم اقالطنا ةقطنملا ربع لماشلا يكيرمألا طارحنالا ينعيو ،يميلقإلا روحملا :اثلاث
ةيعيبط تاقالع ةماقإ ىلع قارعلا ناريج عيجشتو يميلقإلا راوحلا يف الماك اكيرش قارعلا لعج ىلإ ةدحتملا تايالولا ىعست فوسو ،ةماع ةروصب
.ايروسو ناريإ كلذ يف امب ىرخألا ةقطنملا لود كرحتلا اذھ لمشي فوسو ،هعم ةلماكو

ناتسكابو ناتسناغفأ -4

نع اديعب ،اھئاھنإو ةدعاقلا ىلع برحلا ىلع اساسأ تزكرت ،2009 سرام 27 موي ،ناتسكابو ناتسناغفأل ةديدج ةيجيتارتسإ نع امابوأ نلعأ
ةيھافرلاو ةيرحلا قيقحتو ،ةيطارقميدلا ميكحت يف 2001 ماع شوب جروج قباسلا يكيرمألا سيئرلا اھلمح يتلا ةيلايخلا ةضافضفلا فادھألا
.يناغفألا بعشلل

ىلإ مھلاسرإ ىلع امابوأ قفاو نيرخآ يدنج فلأ 17 بناجب ،يناغفألا شيجلا بيردت ماھمل يدنج فالآ 4 لاسرإب ةديدجلا ةيجيتارتسإلا يضقتو
.يدنج فلأ 60 ىلإ ناتسناغفأ يف نييكيرمألا دونجلا ددع لصيل ،لبق نم ناتسناغفأ

عفرو ،ناتسكابو ناتسناغفأ نيب يدودحلا طيرشلا يف ةنمآلا هتاذالمو ةدعاقلا ميظنت لقاعم فادھتسا ىلع ةديدجلا ةيركسعلا امابوأ ططخ زكرت امك
.البقتسم نابلاط دض كراعملا ةرادإو ،رارقتسالاو نمألا ماھم يلوت ىلع ةرداق حبصتل ةيناغفألا ةينمألاو ةيعافدلا تاسسؤملا تاءافكو ددع

ناتسكاب لعجب ةديدجلا ةيجيتارتسإلا متھت ،مامألا ىلإ رامعإلا ةيلمع عفدو ،ةيموكحلا تاسسؤملا ءادأ عفرو ،ناتسناغفأل معدلا رارمتسا بناجبو
يف ىوقألا كيرشلا ناتسكاب نوكتل ؛ةمداقلا سمخلا تاونسلا لالخ دابآ مالسإ ىلإ رالود تارايلم 7.5 خضو ،ادحاو ايتايلمع احرسم ناتسناغفأو
.ةدعاقلا نم صالخلاو باھرإلا ىلع برحلا يف ةيجيتارتسإلا فادھأ قيقحت

ىعستو ،ناتسكابو ناتسناغفأ يف باھرإلا ةلكشمل يلودلاو يميلقإلا دعبلل اريبك امامتھا ةديدجلا ةيجيتارتسإلا يلوت ،ىرخألا ليصافتلا بناجبو
تايالولا طقف سيل ددھي يذلا "ةدعاقلا" رطخ نم "يفيوختلا" امابوأ باطخ يف ادب ام وھو ،ةيلاعف رثكأ لكشب ةيلودلاو ةيميلقإلا ىوقلا كارشإل
.هريبعت بسح ،ناتسناغفأو ناتسكاب يبعش ادع هرسأب ملاعلاو ةيميلقإلا لودلا لب ةدحتملا

ةينيطسلفلا ةيضقلا -5

رثكأ افقوم ىنبتي امابوأ نإ لوقلا نكمي ماع لكشب نكل ،يليئارسإلا يبرعلا عارصلا لماعتلل ةحضاو ةيجيتارتسإ نع نآلا ىتح امابوأ ةرادإ نلعت مل
مدعب فورعملا( لشتيم جروج نييعت :اھنيب نم تارشؤملا نم ديدعلا ىلع ادانتسا كلذو ،ةينيطسلفلا ةيضقلا نأشب ةقباسلا ةرادإلا فقوم نم انزاوت
ةيليئارسإلا تانطوتسملا فقوب هتبلاطمو ،نيتلودلا لحل امابوأ معد بناجب ،طسوألا قرشلا يف مالسلل ثوعبمك )عارصلا يفرط نم يأ ىلإ هزايحنا
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.ةلتحملا ةيبرغلا ةفضلا يف

تانطوتسملا ءانب فاقيإ" نمضتت 2003 ماعل طسوألا قرشلا يف مالسلل "قيرطلا ةطراخ" ةطخ بجومب ليئارسإ تامازتلا نأ ىلع امابوأ ددش دقف
ديمجت ضرفل ،وھاينتن نيماينب يليئارسإلا ءارزولا سيئر ىلع طغضلا يف رمتسيس" هنإ الئاق ،"ءاقبلا تاموقم اھل ةينيطسلف ةلود دجوت نأ نامضو
.امھل هضفر ارارم وھاينتن نلعأ نارمأ امھو ،"ةينيطسلف ةلود ةماقإ فدھ دييأتو ،تانطوتسملا ءانب ىلع لماك

ردجت نكل ،وينوي نم عبارلا يف ةرھاقلا يف هيقليس يذلا باطخلا يف ،طسوألا قرشلا يف مالسلل هتطخ حمالم نع امابوأ نلعي نأ عقوتملا نمو
نمأ" نوكل ارظن ،يليئارسإلا يبرعلا عارصلا هاجت ةيكيرمألا ةسايسلا يف يرھوج ريغت ثودح ىلع نولوعي ال نيللحملا نم اريثك نأ ىلإ ةراشإلا
يليئارسإلا يبوللا اھب عتمتي يتلا ةوقلل اضيأ ةجيتنو ،ةيكيرمألا ةرادإلا عون نع رظنلا ضغب ةيكيرمألا ةيجراخلا ةسايسلا تباوث دحأ "ليئارسإ
.سرجنوكلا لخاد ريبكلا هذوفنو ،ةدحتملا تايالولا لخاد

يناريإلا يوونلا فلملا -6

نع لوحت كانھف ،نارھط عم لماعتلا يف شوب جروج هدمتعا يذلا جھنلا نع افلتخم اجھن هدامتعا ىلع امابوأ سيئرلا ددش ،ةيباختنالا هتلمح ذنم
ديدھتلاو تابوقعلا نم ديزم ضرفب ةرمتسم ةروصب حيولتلا يف تلثمت يتلاو ،ةدلصلا ةوقلا ىلع ادامتعا رثكأ تناك يتلا نبالا شوب ةرادإ تاسايس
لحل ةيلآك راوحلا نم يلعت ةسايس ىلإ ،يناريإلا ماظنلا دض ةرمتسملا ةيئادعلا تاحيرصتلاو ،ةيناريإلا ةيوونلا تآشنملل ةيضاھجإ ةيركسع ةبرضب
.ةدلصلاو ةمعانلا نيتوقلا نيب ةجوازملا راطإ يف ،ةيناريإلا ةيوونلا ةلأسملا

ةديدج ةيادب" هيف ضرع نييناريإلا ةداقلاو بعشلا ىلإ ويديف طيرش ىلع الجسم ،"يخيراتلا" ـب فصو ٍءادن امابوأ هجو ،2009 سرام 30 يفو
لكشب ثدحتأ نأ دوأ" لوقلاب ةلاسرلا نم هدصقم امابوأ نلعأو ."اماع نيثالث ذنم نيدلبلا نيب رمتسملا عازنلا ةحفص يوطي يسامولبد راوحل
اياضقلا لك جلاعت يتلا ةيسامولبدلاب نآلا ةمزتلم يتموكح ..ةديدج ةيادب ىلإ ىعسن اننإ ..اھئامعزو ناريإ يف ةيمالسإلا ةيروھمجلا بعش عم رشابم
اصلاخ نوكي راوح ىلإ كلذ نم الدب ىعسن نحنو ..تاديدھتلاب ززعتت نل ةيلمعلا هذھ" :فاضأو ،"ةءانب طباور لجأ نم لمعلا ةعباتمبو انھجاوت يتلا
."لدابتملا مارتحالا ىلع موقيو

كلذ ىلجتو ،"ةيكيرمألا اصعلا"ـب حيولتلا نم امابوأ كاراب سيئرلا عنمي مل ،اھعم ةيفالخلا اياضقلا لحل ةيلآك ،ناريإ عم راوحلا ىلع ديدشتلا نأ ريغ
ليئارسإب ةيوق تاقالعب عتمتي يذلا لجرلاو يناريإلا يوونلا جمانربلا نم ةددشتملا فقاوملا وذ ،"سور سنيد" نييعت لوألا :نييسيئر نيرمأ يف
ـ ناريإ كلذ يف امب ـ جيلخلا نوئشل نوتنيلك يراليھ ةيكيرمألا ةيجراخلا ةريزول صاخ راشتسمك ،ةدحتملا تايالولا لخاد يدوھيلا يبوللابو
ماعل 1995 ماع ذنم ناريإ ىلع ةضورفملا ةيداصتقالا تابوقعلا ديدمتب يضاملا سرام 12 يف امابوأ مايق ناكف يناثلا رمألا امأ .ايسآ يبرغ بونجو
.يكيرمألا يموقلا نمألا ىلع ارطخ لكشت تلاز ام ةريخألا نأب كلذ ارربم ،رخآ

اديدحتو ،يكيرمألا لخادلاب قلعتي اھضعب ،نارھطو نطنشاو نيب راوحلا قيرط ضرتعت يتلا تابقعلا نم ديدعلا كانھ نأ نيبقارملا نم ريثكلا ىريو
.نطنشاو عم راوحلاب نارھط لبقت نأ نكمملا نم ناك اذإ امو ،ةيناريإلا تاباسحلاب قلعتي رخآلا ضعبلاو ،يليئارسإلا يبوللا رود

نادوسلا -7

ةيقيرفإلا هروذج رابتعاب امابوأ كاراب سيئرلا مدقمب ضعبلا لؤافت مغرف ،ةديدج ةيكيرمأ ةرادإ مودقب اريثك نادوسلا نم يكيرمألا فقوملا ريغتي مل
.اريثك لؤافتلا اذھ لثم لازأ دق ،روفراد ةمزأب ةصاخلا اھفقاوم نع حاصفإلاو هترادإ ةليكشت نع امابوأ نالعإ نإف ،نادوسلا نم ةبيرقلا

يلاحلا ماظنلل ةضراعم امابوأب ةطيحملا تايصخشلا رثكأ نم ،ةدحتملا ممألا يف مئادلا يكيرمألا بودنملا بصنم لغشت يتلا ،سيار نازوس ربتعتو
دقتعي امك ."روفراد يف ةيعامجلا ةدابإلا"ـب اھتاحيرصت يف امئاد هفصت ام فاقيإل موطرخلا دض ةوقلا لامعتسا ىلإ امئاد وعدت يھف ،نادوسلا يف
لالخ موطرخلا دض لمعتل ةيرتيرإلا يضارألا نم قلطنت تناك يتلا ةحلسملا ةينادوسلا ةضراعملا بناج ىلإ فوقولل نطنشاو تعفد يتلا يھ اھنأ
.دلاخ زيزعلا دبع ديمعلا ةدايقب "ينطولا فلاحتلا تاوق" ةصاخ ،نوتنيلك ليب ةرادإ يف اھلمع

نيذلا روفراد يف نييندملا نم نييالملا ةمالس لجأ نم لمعلل يقالخألا تايالولا بجاو" ىلإ تعد ام اريثكف ،ةيجراخلا ةريزو نوتنيلك يراليھ امأ
ىرقلا فصق نم "ريشبلا ماظن" عنملو ،ميلقإلا ىلع ءاطغ قلخل روفراد قوف ناريطلا رظحل تعد نأ قبس اھنأ امك ."تامجھلل ةضرع اولاز ام
ىعدتسا اذإ ةينادوسلا ةموكحلا دض ةيكيرمأ ةيركسع ةبرض هيجوت ةرورض ىرتو لب ،قارعلا يف نيسح مادص ماظن عم ثدح ام رارغ ىلع كانھ
.كانھ "ةيعامجلا ةدابإلا" ءاھنإل ةوقلا مادختسا ةطلس ةيكيرمألا تاوقلا يكيرمألا سرجنوكلا ليوختب بلاطتو ،رمألا

دقو ،نادوسلا هاجت اددشت رثكأ ةيكيرمأ تاسايس ينبتب بلاطي وھف ،ةقباسلا فقاوملا نع ،امابوأ سيئرلا بئان ،ندياب فيزوج فقوم فلتخي الو
نالعإ" يمس ام نمض ،روفراد يف فنعلا ةحفاكمو ةھجاومل ةيكيرمألا ةيركسعلا ةوقلا ىلع ادامتعا ةينادوسلا ةمزألا لح ىلإ 2007 ماع يف اعد
.ةيكيرمألا تاوقلا ماھم ميعدت ندياب

ءارو قاسنا دق امابوأ سيئرلا نأ ىلع ،نيللحملا ضعب رظن ةھجو نم ،نادوسلا يف صاخ ثوعبمك ،نشتيرج توكس دعاقتملا لارنجلا نييعتب لديو
."ةديدجلا ةيكريمألا ةرادإلا تايولوأ ةمئاق ىلع روفراد ةلأسم رابتعا يف لثمتت نييعتلا اذھ اھلمحي يتلا ةرشابملا ةلاسرلا"ـف ؛هترادإ روقص

ىتح مزعلا دقعت مل ةديدجلا امابوأ ةرادإ نأ ،ينادوسلا نأشلا يف نوصصختم نوللحم ركذي امبسح ،حضاولا نم هنإف ةقباسلا تارابتعالا لك مغرو
ينادوسلا سيئرلا لاقتعاب ارمأ ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا يف ةيديھمتلا ةرئادلا رادصإ دعب ةصاخ نادوسلا دض ،ةعيرس ديعصت تاءارجإ ىلع نآلا

ةيمالسإلا ةجولفلا تايدتنم - يمالسإلا ملاعلا مھت يتلا ىربكلا اياضقلا نم امابوأ فقاوم ضارعتسا http://alflojaweb.com/vb/showthread.php?t=66195

3 of 4 6/3/2009 12:06 PM



نم لكل كرت امنيب ،ةيبرغلا ةثاغإلا تامظنم ضعبل نادوسلا درط لوح ةدودحم تاحيرصت يف الإ ةمزألا ىلإ امابوأ قرطتي مل ثيح ،ريشبلا رمع
،ةينادوسلا ةموكحلل اريذحت ودبي اميف يوجلا رظحلا ةقطنمب حيولتلا سيار نازوس نمألا سلجم يف هتبودنمو نوتنيلك يراليھ ةيجراخلا ةريزو
.ىصقألا اھدح ىلإ ةھجاوملا يف باھذلا نود قيبطتلل الباق نوكي ثيحب

--------------------------------------------------------------------------------
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