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,+ ةصاخلا ةفاحصلا
 بالقنا لالخ ,?<يفحصلا دض فنعلا 6ع ض23حتلاو /م -

 يركسعلا 2013
  
 
 دومح رهام
 
ef ةصاخلا ةفاحصلا .)2020( رهام ،دومح :لاقملا اذهل ةWمUداSألا ةراشإلا

 rsfيفحصلا دض فنعلا kع ض&iحتلاو gم 0
 .77-65 ،)3( 25 ،0/.رع قاور .يركسعلا 2013 بالقنا لالخ
 

 
 
 
 

 حاضUإ
 �قأ 0/.رع قاور وررحم لذ�ي .ه�لإ ة�عجرملا ةراشإلا ط?<� ملعتلاو س�ردتلاو ثح�لا ضارغأل همادختسا زوج5 لاقملا اذه
ef ةدراولا تامولعملا ل� ةقد نم د�أتلا لجأ نم مهدهج

 قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم كلذكو ن&ررحملا نأ �sغ .ة&رودلا 0
 روش=ملا ىوتحملا ة�سانم وأ لام� وأ ةقد صخ5 ام�ف ع¦ن يأ نم تانامض يأ نومدق5 الو ة�لوؤسم يأ نولمحتي ال ناس£إلا

 زكرم وأ 0/.رع قاور يررحم ءارآ ةروgfلا8 تس¯لو ،ه�®تا� صخت ءارآ 0 لاقملا اذه ىوتحم اهضرع5 ءارآ يأو .ضرغ يأل
 .ناس£إلا قوقح تاساردل ةرهاقلا
 
 

 abcلا قوقح
 .4.0 فَّنصُملا بسَ£ ²0اد8إلا عاشملا ةصخرب روش=م فنصملا اذه
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,+ ةصاخلا ةفاحصلا
 بالقنا لالخ ,?<يفحصلا دض فنعلا 6ع ض23حتلاو /م -

 يركسعلا 2013
 
 دومح رهام
 
 

 
 

 ةصالخ
 
 0¼«لا ةصاخلا فحصلاو ،g&rsfملا لامعألا لاجر ة�خن ةنم�هل يدقن ل�لحت م5دقت ºإ ةسادرلا ەذه فدهت
ef يركسعلا بالقنالا نا8إ ،اهنو½لتم5

 ضرفل ةطلسلا ل�ق نم ةوقلا ةسرامم بلطتت ةنم�ه .2013 ماع 0
ef ه�لع ظافحلاو لوبقلا

 ب�جتو .ةدقانلا تاوصألا دض ةزرا8 فنع ثادحأ تدهش ة�sغتم فورظ مضخ 0
ef ةنم�هلل ةعضاخلا مالعإلا لئاسو ما�ق رفسأ نأ ف�ك لوح Æ0¯ئرلا اهلاؤس نع ةسااردلا ەذه

 gم 0
ef يوضوف فنع نع ؛دقانلا يرا�خإلا ىوتحملا ةنط�ش�

efو .rsfيفحصلا دض عراشلا 0
 ة5دقنلا ة&iظنلا راطإ 0

 ا�sخأو .مالعإلا لئاسو دض فنعلاو �sبعتلا ة&iح ةلاح ا�نمض ةساردلا ەذه شقانت ،تاصصختلا لخادتملا
ef ةصاخلا ةفاحصلا نأ ةساردلا كلت جئاتن رهظت

 �sضحتلا ة¼�ف ذنم ةنم�هلل اًعوضخ ��Ìأ تتاg 8م 0
ef :اهع�ت امو بالقنالل

 اًقحال كلذ لوحتي نأ ل�ق ،نيدقانلا rsfيفحصلا دض ض&iحتلا8 تماق ،رمألا لهتسم 0
ef ةرط�سلا نع جراخ يوضوف فنع ºإ

 كئلوأ مهيف نمrsf، 8يفحصلا نم د5دعلا هتيحض عقو ،عراشلا 0
 .بالقنالل د&Òملا ركسعملل rsfمتنملا

 
 
 
 .عراشلا فنع ،صاخلا مالعإلا ،لامعألا لاجر ة�خن ،يركسعلا 2013 بالقنا ،gم :موسو
 
 
 ةمدقم
 
ef ترج 0¼«لا ة�طارقم5دلا تا8اختنالا تنا�

f.دملا س¯ئرلا زوف نع ترفسأو ،2012 ماع 0
 ةعامجل Õ0تنملا ،Ô0رم دمحم 0

ef ة&gملا ةروثلا جئاتن زربأ ىدحإ ،rsfملسملا ناوخإلا
 طروتملا يgملا ش¯جلا لوبق8 ظح5 مل اذه نأ k0ّجلا نمو ،2011 ماع 0

ef اً�خ&رات
ef بالقنا ةدا�قل هعفد ام .ةسا�سلا 0

 يركسعلا بالقنالا نا�و .Æ0¯سلا حاتفلا د�ع كاذنآ �sشملا ةدا�ق8 ،2013 0
ef ةقوبسم �sغ دادعأ8 عراوشلا ºإ تعفدنا 0¼«لا �sهامجلا نم اًموعدم

 ةنهارلا تاعلطتلا8 ةالا�م نود ،دال�لا ءاحنأ فلتخم 0
 ةعضاخلا ة&را�خإلا تاصنملا تادنجأ تنا�و .بسحف ماعلا فصنو rsfماع وحن ل�ق كرا�م مÛح8 تحاطأ 0¼«لا ة�طارقم5دلل
 ناوخإلا ةعامج اهتبكترا 0¼«لا ةحدافلا ة�سا�سلا ءاطخألا بناج ºإ ،لامعألا لاجرو ة&iكسعلاو ة�سا�سلا بخنلا ةرط�سل
 .بالقنالل ي�sهامجلا معدلا ءارو ة�س¯ئرلا با�سألا نم ،rsfملسملا

ef ،ةوقلا تاقالع ام�سال ،ة�عامتجالا تاقالعلا kع لاقملا اذه زكري
ef مÛحتت تنا� 0¼«لاو بالقنالا ة¼�ف 0

 عــــ&زوتو جاتنإ 0
الضف ،دراوملا لدا�تو

ً
 ةمظنملا rsfناوقلا نأ نوروصتي ،اًد8أو اًمئاد ،rsf&¦طلسلا ماÛحلا نإ 1.ءاق�لاو ةرط�سلا تالضعم نع 

ef مالعإلا لئاسو ة�½لم �sfكرت عنم اهنم ضرغلا س¯ل ة8اقرلاو مالعإلا لئاسول
ef اهمادختسال ن½لو ،دارفألا نم ل�لق ددع د5 0

0 
 ،مالعإلا ةرطا8أ دوعص عم شßاعتلا ة5داد�Þسالا ةطلسلا باحصأل نكم&و .عضاخ روهمج ةئش=تو ة�سا�سلا ةضراعملا حبك
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ef ة5ددعتلا شامÛنا ة�sتو عراسà نع ة�½لملا �sfكرت رفسأ دقو 2.مهعم شßاعتلا مالعإلا ةرطا8أل نكم5 ام�
 kع .يgملا مالعإلا 0

âfحصلا ماق ،لاثملا ل�®س
 نام�لس ºإ اهع�®ب ،كرا�م طوقس درجم8 ر&iحتلا ةانق سسأ يذلا ،Æ¯ع م�هاربإ ت¯صلا عئاذ 0

 3.كرا�م ة�خنب ةلصلا قيثو لامعألا لجر ،رماع
ef حاåرألا f0«ج نأ لوقلا نكم5 ال ،ماع لÛش�

ef تاهوشÞلا نأل كلذو ؛اًعقوتم اًرمأ ة�iåعلاو ة&gملا مالعإلا لئاسو 0
0 

ef رامثÞسالل ة&راجتلا تاناÛمإلا ض&¦قت kع لمعت ،ير&iحتلا ىوتحملا kع ةضورفملا دويقلاو تانالعإلا قوس
 .مالعإلا لاجم 0

 .رامثÞسالل Æ0¯ئر فده وهو 4،دل�لا ماÛحل فلf¼�لا مث نمو ،ءالولا راهظإل ةد�ج ةق&iط ة�مالعإ ةك�ش kع ةرط�سلا دعُتو
 اً&روçf اًرمأ ةروثلا نم ئوانم فقوم ذاختا نا� مهل ة�س=لاåو ،لامعألا لاجرو ة�سا�سلا بخنلل د5دهت ة8اثم8 2011 ةروث تنا�و
 داسفلا ل� بéس� ة�ئاضقلا ةقحالملا نم فوخلا8 اورعش لقألا kع– فوخلا8 روعشلا نو/�تخ5 ةروثلا مهتلعج دقل .ءاق�لل
ef كرا�م نا� امدنع مهلامعأ اهب®س� ترهدزا 0¼«لا ة�å¦سحملاو

الضف ،فوخلا كلذل ةج�Þنو .اًماع 30 براقت ةدمل ةطلسلا 0
ً

 
ef ل� لعف8 اوماق ؛مهحلاصل اهلالغتسا kع مهتردق مدع مه�اردêو ةروثلا نم ةاجنلا نم مهسأ5 نع

 بالقنالا حجنيل مهعسو 0
ef يركسعلا

 .د�ع8 دح ºإ بهذ دق بالقنالل مهمعدو ةروثلا kع مهلعف در نإف ،كلذ عمو .2013 0
ef
ef مالعإلا لئاسو ة�½لم تأد8 ،بالقنالا باقعأ 0

 ?ìا�م �sغ لÛش� ةكولمملاو اًثيدح ةسسؤملا تا�?<لا وحن لوحتلا 0
ef اهت�sتو تدادزا ةلصاوتم ة�لمع 0و ،f0«طولا نمألا زاهجو ة�iåحلا تارباخملا ،ةماعلا تارباخملا :ة�لاتلا ة�نمألا ةزهجألل

0 
 ة�سا�سلا ة�خنلل ةماعد اهرا�تعا8 ،لامعألا لاجر ة�خنل ةكولمملا ةصاخلا ةفاحصلا رود مهف نإف ،كلذ نم مغرلا kع 2017.5

ef  اً&iهوج اًرود بعل هناÛمîب ؛يركسعلا بالقنالا ة¼�ف لالخ
ef ثدح5 نا� ام مهف 0

g efم 0
 مهفلو ،خــــ&راتلا نم ةظحللا كلت 0

 ه�كترا يذلا عراشلا فنع 0 ،ةنوآلا كلت لالخ لمأتلل ة�sثملا ةد5دعلا ا5اضقلا ىدحêو .بالقنالا معد بعشلا ل�ضفت با�سأ
 .ش¯جلاو ةط?<لا لَ�ِق نم »فولأملا« فنعلا طقف س¯لو ،rsfيفحصلا دض نويندملا

ef مالعإلا قوس ةوق ىدم مهف 0 ،ةلأسملا كلت مهف قرط ىدحêو
 ه�ف سéل ال لÛش� اًعضاخ كاذنآ نا� يذلاو ،gم 0

efو .اهب اومÛحتو ة&را�خإلا تاونقلا عساو قاطن kع او½لتما نيذلا ،لامعألا لاجر ة�خن ةنم�هل
 rsfب ةقالعلل كاردإلا اذه لظ 0

ef لامعألا لاجر ة�خنو ة�سا�سلا بخنلا
 مهراودأ8 ما�قلا لجأ نم نو&gملا نويفحصلا حفا� ،ةصاخلا ةفاحصلا قوس 0

ef ةداتعملا
 rsfملسملا ناوخإلا ةموكحل ضراعملا º0ا5Ûدارلا رودلا نا� ،كلذ عم .كرا�م طوقس دع8 ة�مويلا ة�نهملا مهتسرامم 0

 )ة&iكسعلا( ة�خنلا ةمدخل ة5د�لقتلا ةنواعتملا مهراودأ مهتõبلاغ فنأتسا امدع8 كلذو ،g&rsfملا rsfيفحصلل ةمئالم ��Ìأ
 .ة�نهملا تاراهملا فعضو ،ةنõصرلا ةفاحصلا ثرêو ة�ئاصقتسالا ةفاحصلا د�لاقت ºإ راقتفالا8 اًض5أ اًط�ترم كلذ نا�و .ةمöاحلا

 نم ة&iكسعلاو ة�سا�سلا بخنلاو ةهج نم كاذنآ صاخلا مالعإلا لئاسو 0÷لام rsfب ة&¦قلا تاقالعلا ةج�Þن رمألا مقافت دقو
 6.ىرخأ ةهج

ef دودحلا �قأ ºإ ة&gملا مالعإلا لئاسو ة�بلاغ ت�هذ دقل
ef يركسعلا مÛحلا ماظن اهمعد 0

 ،Ô0رم دع8 ام ةلحرم 0
 ويدارلا تاجوم نإف ،ماع لÛش� .نزاوتلا نم ردق kع ظافحلا اولواح نمم ضع�لل ة5درفلا تاءانثÞسالا نم ل�لق ددع دوجو عم
f.اغألا8 لفحت نو&%ف�لتلاو

 ،ةلودلل كولمملا نو&%ف�لتلا ماق ،Ô0رم لزع دع8 .ش¯جلا دّجمُت 0¼«لا ة&راوحلا جما/�لاو ة�نطولا 0
ef ،»باهرإلا براحت gم« اهيلع بوتكم ةتفال ضرع8 ،ةصاخلا ة�ئاضفلا تاطحملا ة�بلاغ كلذكو

 rsfب ةهجاوملل ةراشإ 0
�âfضم مظعم لجخ5 مل .عيباسأ ةدعل ةتفاللا ضرع رمتسا دقو ،rsfملسملا ناوخإلا ةعامج راصنأو ش¯جلا

 ة&راوحلا جما/�لا 0
 لÛش� ش¯جلل ةد&Òم تا8اجإ نومدق5 –ة5انع8 ن&راتخملا– مهفويض نوك نم الو ،ة�هيجوتلا ةلئسألاو ة�sfحتملا تاق�لعتلا نم
ef ءارآلا عم قئاقحلا طلخ مت ،f0«يتور لÛشøو .يgح

 را�خألل Æ0¯ئرلا ردصملا تتا8 0¼«لاو ،ة&�sهامجلا ة&راوحلا جما/�لا كلت 0
 g&rsf.7ملا نم د5دعلل ة�س=لا8

 
 ة&gح »تامولعم« ¼âلت هنأ ،ش¯جلل اًد&Òم اًتوص هنوك8 فورعملا جما/�لا مدقم ،Ôوم دمحأ معزي
ef ه�Þشم يأ نأ اوررق رارحألا ش¯جلا طا�ض نإ« :ەروهمج اًرذحم ،مهنم

 ؛نمألا çانع دحأل هلتق 0
ef اًروف مادعإلل ضرعتõس

 ،اذه جما/�لا مدقم حــــ&gت نإ .»نآلا دع8 مöاحملل ةجاح كانه دعت مل .عراشلا 0
f.وناقلا �sغ لتقلل ح¦ضوب وعد5 يذلاو

0 ef
ef اهعون نم ةد&iف ةمس س¯ل ،عراوشلا 0

 يgملا مالعإلا 0
 8.مويلا
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ef ،يوس¯علا ةمطاف مدقُت
ef مالعإلل ةمتاقو ةزجوم ةروص ،ەالعأ سا�تقالا 0

 ث�ح .Ô0رم دع8 ام وأ بالقنالا دع8 ام gم 0
 ا5ًدا�تعا اًرمأ ،مه�sغ وأ rsfملسملا ناوخإلا ةعامجل rsfمتنملا ،rsfضراعملا دض فنعلا ةسراممل ةحوتفملا تاءادنلا تح�صأ
¼âلتم نويعو ناذآل ة�س=لا8

ef مالعإلا لئاسو 0
 اهنإ ل8 ؛بسحف rsfيسا�سلا rsfضراعملا ةنط�شلا كلت فدهتسà ملو .هلاÛشأ ل� 0

ef ام8 ،ةدقانلا تاوصألا ل� ةطاسéب تفدهتسا
 اًقفو مهسفنأ �sfيمتل ،rsfيفحصلل Õ0سر يز دجوي ال هنأ امåو .rsfيفحصلا كلذ 0

 ،ش¯جلل نيد&Òملا مهنمض نمو ،مهنم د5دعلا نإف اذل ؛)تدجو نإ ،ة�فحص ةراش اهيلع ة¼�س كلانه ام ل�( Ô0ا�سلا ءامتنالل
ef يوضوفلا فنعلل ا5احض اوطقس

 .اًقحال ل�صفتلا8 لاقملا شقانõس ام� ،rsfيندملا لَ�ِق نم عراوشلا 0
ef دمعتملا ض&iحتلا نأش� ة�ضرفلا ەذه عم

ef يركسعلا بالقنالل ةدقانلا را�خألاو rsfضراعملا دض ،صاخلا مالعإلا 0
0 

ef ةساردلا ەذه ءارجإ ت¼�خا ،2013
rsf efتف�حص /��أ kع �sfك¼�لا لالخ نمو .ة5دقنلا ة&iظنلا لاجم 0

 مويلا يgملا ،دال�لا 0
 ةدقانلا را�خألا ةنط�ش ترفسأ ف�ك« لاؤس kع ة8اجإلا8 لاقملا اذه موق�س ؛صاخلا مالعإلا لئاسو نم امه�sغو ،نطولاو
ef
ef ةرط�سلل ةعضاخلا مالعإلا لئاسو 0

ef يوضوفلا فنعلا ºإ gم 0
 .»؟rsfيفحصلا دض عراشلا 0

 
 ة23ظنلا ةgراقملاو ةWجهنملا

 
 ة�خنلاو مالعإلا لئاسو 0÷لام rsfب تاقالعلا ءرملا صحف5 امدنع طقف س¯ل ،ح¦ضولا د5دش مالعإلا لئاسول ý0ئارذلا عباطلا نإ
ef ءرملا عض5 امدنع اًض5أ ن½لو ،ةمöاحلا

ef ةجاحلا موهفملا اذه ززع&و 9.هجاتنإ مت يذلا ىوتحملا هنا�سح 0
 ةساردلا ەذه 0

ef ة�sبك ةحاسم لتحت 0¼«لاو ،ة5دقن ةåراقم ذاختال
 كلتو 10.تاصصختلا ددعتم روظنم نم مالعإلل Ô0ا�سلا داصتقالا خــــ&رات 0

ef ةصاخلا ةفاحصلا ةلاح مهفل ةå¦لطم ةåراقم
ef ام�سال ،gم 0

ef ترفسأ 0¼«لاو ،يركسعلا بالقنالا ة¼�ف 0
 تا�سانملا ضع8 0

ÿ.اوشع لÛش� ،ن&iخآلا rsfيفحصلاو ،ةدقانلا تاوصألا باحصأ rsfيفحصلا دض فنع نع
0. 

 ضرغ ºإ اًدانÞسا »ة5د�لقتلا« تا&iظنلا årsfو اهنõب �sfيمتلا8 رم5اهكروه س�ام موق5 ،ة5دقنلا ة&iظنلا Æ0سؤم دحأ�
 ،»ر&iحتلل ةوق« ـك لمعتو ،»ەد�عتسà 0¼«لا دويقلا نم ]ناس£إلا[ قاتعإ« ºإ ýسà اهنأ ةجردل ة5دقن ة&iظن اهنإ :rsfعم k0مع
 وهو ،ةلضعم ةنم�هلا نأ8 مÛحلا kع مئاق يرا�عم جهن 0 ة&iظنلا é>?.11لا »تاقاطو تاجا�تحا 0/«ل5 ملاع قلخ« ºإ فدهتو
ef يرهوج ع¦ضوم

 اًدقن مدقتو ،ةطلسلل efÿاÛتملا �sغ عــــ&زوتلا kع �sfك¼�لا8 موقت تاåراقم قيبطتب ة&iظنلا موقتو .ةساردلا ەذه 0
 .اهجاتنإ ةداعإ مت&و ةمادتسم ةاواسماللا اهتطاسوب حبصت 0¼«لا تاءارجإلل

ef اًض5أ ةطلسلا جاتنإ ةداعإ موهفم
 لامعألا لاجر ة�خن اهب تنكمت 0¼«لا ة�ف�½لا باع�Þسا لجأ نم ؛ة�مهألا ة5اغ 0

ef يركسعلا بالقنالا عم ةوق8 ةدوعلاو ،2011 ةروث نم ةاجنلا نم »كرا�م ةلود«و
 »ة5دقن« حلطصم نأ دجن امنåõو .2013 0

�sf efمم عباط اهل ة5دقن اًم�قو تاسرامم نمضتي هنأ الإ ،د�فم لÛش� بحرو لماش هنوك8 مسÞي
efاقثلا ثح�لا 0

 ءاصقتسالا لثم ،0
ef ةطلسلا تاعاgل يدقنلا ل�لحتلا بساني ام وهو 12،ام ةرهاظل ةجئارلا تا�sسفتلا ة�حالص يدحتو باوجتسالاو

 دل8 0
 .ةروثلل ةئوانملا تانا�½لاو ة&روثلا تانا�½لا rsfب تا5دحت زاتج5

ef ة5دقنلا ة&iظنلل عساشلا لاجملا kجتي ،ماع لÛش�
 لئاسوب ەرثأت ة�ف�½ل ة�س=لا8 عمتجملا ةسارد kع اه�sfكرت 0

ef يدقنلا جهنملا يدؤي دقو 13.مالعإلا
 لاملا يوذ نم موجه اهرا�تعا8 مالعإلا لئاسوب ك�كشÞلا ºإ ة�سا�س ةرهاظ مهف 0

 ة8اثم8 ة�موجهلا ة�مالعإلا طئاسولا كلت دعُتو 14.عمتجملا kع ةنم�هلل ة�خنلا اهمدختسà تانا�ك اهرا�تعا8 مث نمو ،ذوفنلاو
 ةف�ظو نإف ،امهل اًقفوو .0#سموشà موعنو نام�sه دراودإ ح?<ß املثم ؛سانلا ةماعل زومرلاو لئاسرلا ل�صوت kع لمع5 ماظن
الضف ،دارفألا مالعêو عاتمêو ة�لسà 0 مالعإلا

ً
ef كولسلا دعاوقو تادقتعملاو م�قلا ت�ب$تو سرغ نع 

 نم 0¼«لا ،مهناهذأ 0
ef مهجامدإ اهنأش

efو .عسوألا عمتجملل ة�سسؤملا f«بلا 0
 نإف ؛ة�ق�طلا حلاصملل ى/�½لا تاعاgلاو تاو�Ìلا ه�ف دشÞحت ملاع 0

  15.ة�جهنم ة5اعد بلطتي رودلا اذه زاجنإ
ef »لوبقلا« ةلالد نإ

�fمت ،0#سموشàو نام�sه لمع 0
 ث�ح ،ةنم�هلا نأش� وكسوم ت=س=ف موهفم عم بنج ºإ اً�نج 0

ef لوبقلا kع ظافحلل ةطلسلا ةسرامم بلطتت ةنم�هلا نأ8 لداج5
 ەرا�تعا8 ؛اً&%كرم اًرود بعل5 انه مالعإلاو .ة�sغتم فورظ لظ 0

ef ةطلسلا حاجنل اً&iهوج اًرمأ
 مادختسا دهش املاطل 16.ةداضملا ةنم�هلا ءانåو ةمواقملل هتيمهأ ºإ ةفاضإلا8 ،ةنم�هلا ماÛحإ 0

ef اًد5ازت ة5دقنلا ة&iظنلا
ef 1968 تاجاجتحا لثم ،تامزألا تاقوأ 0

Õ0 efلاعلا º0املا را�هنالاو ،نادل�لا نم د5دعلا 0
0 2008. 

ef اهمادختسا متي rsfح ةشهدلل لاجم الف ،مث نمو
f%ح يذلا يركسعلا بالقنالا صحف5 يذلا لاقملا اذه 0

ef 0/«عش معد8 0
0 

  .ماعلا فصنو rsfماع وحنب كلذ ل�ق تثدح 0¼«لا ةروثلل لعف درك ءاج يذلاو ،2013
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 يدقن ²0ون ل�لحت ءارجإل ثح�لا اذه ة�جهنم تممُص دقف ؛ەالعأ روكذملاو لّضفُملا يرظنلا لاجملا ºإ اًدانÞساو
 0%غت 0¼«لا ةحاتملا تا�بدألا ل�لحتلا شقان&و .صاخ لÛش� rsfيفحصلا دض فنعلاو ،ماع لÛش� ةفاحصلا ة&iح ا5اضقل
 نمو .rsfيندملاو )ش¯جلاو ةط?<لا( ةلودلا تاوق لَ�ِق نم rsfيفحصلا دض فنعلاو ،rsfملسملا ناوخإلا ةعامج دض ض&iحتلا

ef ،تاشقانملا يدؤت رخآل rsfح
ef لمأتلا ºإ ،لاقملا اذه 0

ef صاخلا عاطقلل rsfتكولمم rsfتف�حص /��أ ىوتحم 0
 يgملا ،دال�لا 0

 ش¯جلل "جورت" و عمتجملا rsfب rsfملسملا ناوخإلا نم "فوخلا" ?<=ت ةجهنمم ة&را�خإ رطأ جاتنîب اتماق ناتللاو ،نطولاو مويلا
ef هل ة�ماح ةوقك

 17.تقولا سفن 0
rsf efمgfخم g&rsfم ءا/�خ تا8اجإ نم د�فتسß لاقملا اذه نإف ،كلذ kع ًةوالع

 نم مهتل8اقم تمت ،مالعإلا لاجم 0
ef تا8اجإلا كلت rsfمضت مت دقو .ثح�لا اذه لجأ

ef تال�لحتلاو ججحلا 0
ef ةفلتخم ءازجأ 0

�fتقا امل� لاقملا 0
 بعلتو .رمألا 0

 rsfيفحصلل ًةداع ةرفوتم تس¯ل تامولعم kع لوصحلا kع ةردقلا مهيدل مهتل8اقم تمت نم ل� نأل ؛اًمهم اًرود تال8اقملا كلت
rsf efلماعلا rsfيداعلا

ef ن&iثؤملا مالعإلا ءا/�خ نم مه ،اهتل8اقم8 تمق 0¼«لا رداصملا ل�و .ةصاخلا ةفاحصلا ةعانص 0
 ،لاجملا 0

ef 0'ويلا يرا�خإلا جاتنإلا نم ا�sًبك اًءزج اومدق نيذلا
ef ةصاخلا ةفاحصلا قوس 0

 rsfجتنم مهنوك لالخ نم ءاوس ،بالقنالا ة¼�ف 0
 .را�خألا جاتنإ تا�?<ل مهترادإ /�ع وأ ىوتحملل rsfيلعف

ef
f.اثلا فصنلا 0

 ةع�فر رداصملا ەذه نم ةسمخ عم تال8اقم ت&iجأ –بالقنالا نم rsfماع دع8 يأ– 2015 ماع نم 0
f.و¼�½لإلا د&/�لا /�ع ىوتسملا

 ن&ررحملاو rsfيفحصلا نم اونا� مهنم ةعåرأ .ەاروتكدلل 0¼«حورطأ نم ءزجك ،ةساردلا ەذه ضارغأل 0
 تمقو .تانيعåرألا رخاوأو تانõثالثلا رخاوأ rsfب مهرامعأ حوا¼�تو .ةصاخ مالعإ ةك?<ل ا5ًذ�فنت اًريدم نا� سماخلاو ،ن&iثؤملا
 ؛مهت&¦ه نع فشكت دق تامولعم يأ ةلازإل كلذو ؛تال8اقملا مهعم ت&iجأ نيذلا صاخشألا لوح اً�®س£ ةل�لق ل�صافت م5دقتب
ef نوش¯ع5 نولازي ال مهع�مج نأو ام�سال ،رطخلل مهنمأ ض&iعتل اً�نجت

 0¼«لا لودلا أوسأ دحأ /�تعُت كاذنآ دال�لا تنا� .gم 0
rsf efيفحصلا نجس� موقت

 نع حاصفإلا نود تال8اقملا ءارجإ تررق ،مث نم 19.نآلا ¼«ح عضولا kع �sيغت أرط5 ملو 18،ملاعلا 0
 سا�ع اضرو ا&iكز سمشو يدجم رون 0و ،rsfس=جلا rsfب ةد5احم ةراعتسم ًءامسأ مهتحنمو ،مهتل8اق نيذلا صاخشألا ة&¦ه
  .�sمس ناسحêو تكوش ماسوو

 
 ,?<ملسملا ناوخإلا دض طقف :?jبعتلا ة23ح

 
 ة�عويشلا دض برح نش� اماق ،ة�خنلا ةنم�هل عضاخلا مالعإلاو ،ة�ك&iمألا ةموكحلا نأ ف�ك نام�sهو 0#سموشà حضوأ دقل
ef ،امهعم فطاعتم هنأ ود�ي صخش يأو ،rsfيعويشلاو

 دمألا ل&¦ط �sثأت كلذل نا� دقو .مgنملا نرقلا نم تا�نõسمخلا ة5اد8 0
  :اذه انموي ¼«ح ة�ك&iمألا ة�سا�سلا ةا�حلا kع

 
 روذج ددهت اهنو½ل ؛كالمألا باحصأ دراط5 يذلا حبشلا 0 ،قلطملا ?<لا اهرا�تعا8 ،ة�عويشلا تنا� املاطل
 بخنلل تامدص ة8اثم8 ة�å¦½لاو ة�نõصلاو ة�Þيفوسلا تاروثلا تنا� ث�ح .ةقوفتملا مهتناÛمو ة�ق�طلا مهز�ارم
ef ،ةد�ج ة5اعد تلان 0¼«لا ،ة�عويشلا لودلا تاöاهتناو ةلصاوتملا تاعاgلا تمهاس دقو .ة�iåغلا

 ءادعلا عفر 0
 ةماعلا ةئبعت kع ة�جولويد5ألا ەذه دعاسàو .ة�iåغلا ةسا�سلاو ة�جولويد5ألل لوألا أد�ملا ودغ�ل ة�عويشلل

 اهنأش نم تاسا�س نع عفاد5 صخش يأ دض همادختسا نكم�ف ؛ضومغلا8 مسÞي موهفملا نألو ،ودعلا دض
 تا�رحلا ت�تفت kع دعاسß ،مث نمو .ة�عويشلا لودلاو ة�لا5Ûدارلا عم قفاوتلا معدت وأ ة�½لملا حلاصم د5دهت
 20.ة�سا�سلا ةرط�سلل ة�ل)� لمع&و ،ة�لامعلاو ة&راس¯لا
 

 دق صخش يأ دضو ،rsfملسملا ناوخإلا ةعامج دض ة�مالعإ اiåًح تنلعأو ،ام دح ºإ هتاذ جهنلا ة&gملا ة�خنلا تّن®ت دقو
 لÛش� ة�مالعإلا ةف�ظولا ءادأل ةددعتم تالواحم ترهظ دقو .ف�فط لÛش� ولو يركسعلا بالقنالا دقت=ي وأ اهعم فطاعتي

rsf efيسا�س rsfضراعم م5دقت ºإ ةفاضإلا8 ،ةفلتخم ا5اوز نم ة&/�خلا صصقلا ة5اور لالخ نم ،�sّfحتم �sغ
 ة&راوحلا جما/�لا 0

ef باطقتسالا د5اf¼�ل ةج�Þنف .ل&¦ط تقول تالواحملا كلت دمصت مل ن½لو .اهسفن
 rsfضراعملا ر&¦صت د5ازت ؛Ô0ا�سلا دهشملا 0

 اًرمأ مهتدا8إ دعت »نويباهرإ«و ،قلطملا ودعلا مهرا�تعا8 ،اً�مالعإ ةموعدملا ،ة�سا�سلا ش¯جلا ةدنجأل rsfيجولويد5ألا
 21.اًعو?<م
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 ºإ ة�عويشلا نم »اولوحت« نيذلا كئلوأ ةرهاظ ةرملا ەذه ناشقاني ث�ح ،0#سموشàو نام�sه ºإ اًددجم دوعن
ef مالعإلا لئاسو تماقو ،»طسولا«

ef تثدح 0¼«لا ةرهاظلل ة5اغلل ه8اشم لÛش� ،نا�ع دوهشك مهم5دقتب ةدحتملا تا5الولا 0
0 

 اوأر« نأ دعrsf، 8ملسملا ناوخإلا ةعامج نم Ô0اسأ لÛش� ،rsfق8اسلا »rsfيلا5Ûدارلا« ضع8 لّوحت تغا�م وحن kعف .gم
ef موجن ºإ اولوحتو »ءا/�خ« ـك مهف�=صت متو –0#سموشàو نام�sه نم ل� اهمدختسا ةرا�ع– »رونلا

 .مالعإلا لئاسو ةفا� 0
 ا5ًدا�ق اًوضع نا� ،ماحم وهو ،يواiåخلاف .ةزرا�لا ةلثمألا دحأ ،اًق8اس rsfملسملا ناوخإلا ةعامج وضع ،يواiåخلا تورث دع&و
ef اهرداغ ¼«ح ةعامجلا8

 ناوخإلا ةعامجل ة�فخلا راìألا :د�عملا ì( ه8اتك لان امدنع قافآلا هترهش ت8اجو .2002 ماع 0
ef ?<£ يذلاو ،)rsfملسملا

ef ةفّثكم ة�طغت ،2012 0
ef ةصاخلا مالعإلا لئاسو 0

 .يركسعلا بالقنالا ة¼�ف لالخ ام�سال ،2013 0
 ةصاخلا ة�نو&%ف�لتلا تاونقلا تاشاش kع طرفم لÛش� داتعملا ەروهظ بناج ºإ هنأ ملعن rsfح انÞشهد رمألا �sثي نلو
ك دحأ اًض5أ حبصأ هنإف ،ةلودلل ةكولمملاو

)
ef ماظتنا8 نوبتك5 نيذلا يأرلا بات

 هتف�ظو نأ معزأو .ت8اث دومع هلو نطولا ةف�حص 0
 .ةظفاحم ة�سا�س ة�=يد ةعامج اهنوك نم ��Ìأ ،ة�sطخ ةفئاطك rsfملسملا ناوخإلا ةعامج ر&¦صتل بلُصلا ساسألا �sفوت تنا�

efو
 سانلاو ظفاحلاو g 25م :لثم ة�مالسإلا نو&%ف�لتلا تاونق قالغإ مت ،يركسعلا بالقنالا تدهش 0¼«لا ةل�للا 0

أ ام� ،ةمحرلاو
)

ef ةرهش لقأ ىرخأ تاونق تقلغ
 يركسعلا بالقنالا نا�بل نو&%ف�لتلا ث8 لالخ اً�فرح كلذ مت دقو .قحال تقو 0

 دع8 هضرف kع كشوي يذلا ý0مقلا ماظنلا ع¦ن ترهظأ ش¯جلا نم ةوطخ كلذ نا�و .ةå¦تكم ةق�ثو نم Æ0¯سلا ەأرق يذلا
ef ،رهشأ ةثالث وحنب كلذ دعåو .ناوخإلا طوقس

 ةلادعلاو ة&iحلا ةف�حص قالغإ مت ،2013 /�مت®س نم ن&?<علاو سماخلا 0
 ةرداصمو ةمهادملل اهبتكم ضرعت ام� ،)ةعامجلل Ô0ا�سلا بزحلا مسا ةف�حصلا لمحتو( rsfملسملا ناوخإلا ةعامجل ةع8اتلا
 22.ةزهجألا ل�

 .»اًئ&iب« نا� ،ماع لÛش� rsfيمالسإلل د&Òملا وأ ،rsfملسملا ناوخإلا ةعامجل د&Òملا مالعإلا نأ اًفنآ روكذملا ل� f0«ع5 الو
âfف

 دحلا قيقحت ضرغ8– ةطلسلل ýسà ةعامجل 0'العإلا توصلا مادختسا ردقåو ،ةنم�هلا8 اً�&iقت هل� رمألا قلعتي ة5اهنلا 0
ef –عمتجملا kع ةرط�سلا نم �قألا

âfف .اهيلع ظافحلا وأ ةطلسلا ºإ لوصولا ل�®س 0
 ريدقت مت ،ەدحو ماعلا كلذ نوضغ 0

 9.6 = دحاولا ورويلا :2013 ماعل فgلا رعس( وروي نويلم 417 وحنب مالعإلا لئاسو kع rsfملسملا ناوخإلا ةعامج قافنإ
ef 23.)يgم ه�نج

 دض فنعلا kع ،rsfملسملا ناوخإلا ةعامجل ةد&Òمو ،0'السإلا ركسعملا نم اًتاوصأ تضرح ،اهتاذ ة¼�فلا 0
 ة�مالسإلا تاوصألا ة�بلاغ وأ ةعامجلا نم ءاوس ،ة5اغلل ةع&ì ةنادîب تلå¦ق تالواحملا كلت نأ الإ ،ة�ناملع تا�صخش
ef ،رلل�م *ن مّدقُتو 24.ىرخألا

 اًدÔ0(، ìا�سلا لاصتالاو باطخلاو ةوعدلا :rsfملسملا ناوخإلا ةعامج توص( اهباتك 0
âfف .مالعإلا kع ةرط�سلل ةعامجلا تالواحمل

âfحص 0¼«ئام نم ��Ìأ عمجت ،2012 /�مسßد نم عساتلا 0
ef جمارب مدقمو 0

 ناد�م 0
 جاجتحالا كلذ تgfح دقو .يgملا مالعإلا kع ةرط�سلل rsfيمالسإلا ةلواحم ه�لع اوقلطأ ام دض جاجتحالل ،ر&iحتلا

ef ش¯جلا راصنأو كرا�مل rsfلاوملا نم اونا� rsfكراشملا نم د5دعلا نأ تظحالو ،اً�صخش
 .ةلودلل ةكولمملا مالعإلا لئاسو 0

âfني ال اذه نإف ،كلذ نم مغرلا8
 مالعإلا لئاسو kع –�sثأتلا لقألا kع وأ– ةرط�سلل rsfملسملا ناوخإلا ةعامج تالواحم 0

 .كاذنآ صاخلا مالعإلا kع مخضلا اهقافنإ ºإ ةفاضإلا8 ،ةلودلل ةكولمملا
 ،ىرخألا ة�مالسإلا مالعإلا لئاسو هتمدق يذلا معدلاو ،rsfملسملا ناوخإلا ةعامجل ةع8اتلا مالعإلا لئاسو نأ دقتعأو

ef اونا� نيذلا كئلوأو Ô0رمل
ef( ةداضملا ةروثلا ركسعم تعفد دق اهل� نوكت امåر ،ەركسعم 0

 لامعألا لاجر ة�خن بلغألا 0
ef اوغلا8 يذلاو Ô0رمل د&Òملا 0'العإلا باطخلا ةهباجم ºإ ة�مارلا مهدوهج م�ظعتل )ةسا�سلاو

âfف .ەريدقت 0
 ،فاطملا ة5اهن 0

rsf efيالملا رهاظت نا�
rsf efملسملا ناوخإلا ةعامجو Ô0رم دض عراوشلا 0

 ةفا� قافخإ kع غماد ل�لد ة8اثم8 ،وينوي نم rsfثالثلا 0
Ô0 efرمل ةد&Òملا ة�مالسإلا مالعإلا لئاسو

ef تقلطنا ةكرح 0و( درمت ةلمح حبك 0
 فدهب 2013 ل&iبأ نم ن&?<علاو سداسلا 0

ef 0'السإلا مالعإلل لئاهلا لشفلاو درمتل قحاسلا حاجنلا نأ معزأو .)Ô0رم نم »ةقثلا بحس«
 %عأ ؛اًد5دحت مويلا اذه 0

�fملا هناÛمîب نأ ش¯جلل ة&¦ق ةراشإ
ef يأ ،ما5أ ةثالث لالخ لما,لا يركسعلا بالقنالا مامتإل اًمدق 0

 س¯لو ،ويلوي نم ثلاثلا 0
 .كرا�م لزع ةق&iط رارغ kع

ef
 ءا/�خلل تهجو ،بالقنالا ة¼�ف ءانثأ مالعإلا لئاسو تاسرامم ةلأسم ءازإ 0¼«يضرف /�تخأ تنك امنåõو ،قا�سلا اذه 0

 ة&iح تتا8« :فالتخالا وأ قافتالا8 ءاوس ،ة?ìا�م ة8اجإ kع لوصحلا فدهب لاؤسلا اذه تال8اقملا مهعم ت&iجأ نيذلا
�s، efبعتلا

 ىدم يأ ºإ .ةمöاحلا بخنلا دض س¯لو ،rsfملسملا ناوخإلا ةعامج دض طقف اهب ح¦مسم ةسرامم ،بلاغلا 0
 ?ìا�م لÛش� فا¼�عالا مهرودقم8 نا� اذإ ام د5دحتل ýسأ تنك دقل .»؟ةركفلا كلت عم rsfفلتخت-فلتخت وأ rsfقفتت-قفتت
efو .همدع نم rsfملسملا ناوخإلا ةعامج دض �sّfحتلا8

 ناسحêو ا&iكز سمش نم ل� تا8اجإ تّ/�ع ،?ìا�م لÛشøو د5دش زاج5إ 0
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قافتا كلذك تنمضت 0¼«لا ،يدجم رون ة8اجإ امأ .لما� لÛش� قافتالا نع تكوش ماسوو �sمس
ً

 :5k0 ام تفاضأ ،ة�ضرفلا عم ا
 اهل هجوت نأ اهنكم5 لrsf، 8ملسملا ناوخإلا ةعامج داقتنا اهنكم5 اً�لاح مالعإلا لئاسو لÛف ؛ة�ضرفلا كلت عم اًمامت قفتأ انأ«
 �sمس ة8اجإ تد5أ دقو .»ة8ذا� را�خأ ?<£ ةمهتب فحصلا ةاضاقم متت دقف ،ةمöاحلا بخنلا8 رمألا قلعتي rsfح ن½ل .ةفئاز اًمهت
 ظوحلم فالتخا kع روثعلا نآلا �sسعلا نمف ،اذه kع ًةوالع .اًمامت كلذ عم قفتأ )انأ(« :يدجم قيلعت اهمدق 0¼«لا ة&ؤرلا
 اننأ8 لوقلا ]دوأ[ .]لاثملا ل�®س kع[ س¯ئرلا را�خأ ة�طغتب رمألا قلعتي امدنع ،ةلودلل ةكولمملا كلتو ةصاخلا ةفاحصلا rsfب
ef ش¯عن

 .»دحاولا توصلا دهع 0
ef
 يذلا نطولا ةف�حص ر&iحت س¯ئر ،دالجلا يدجم ةل8اقم نم يوس¯علا ةمطاف تنكمت ،يركسعلا بالقنالا باقعأ 0

ef يgملا مالعإلا« Ì0«ح�لا اهعو?<م لجأ نم ،ه�لإ لوصولا بعص5
 :5k0 ام ت�تك ث�ح ،»لّوحتلا روط 0

 
 ،ة&iكسعلا ةسسؤملا8 ةلصلا قيثو هنأ ض¼�ف5ُ يذلاو ،نطولا ةف�حص ر&iحت س¯ئر ،دالجلا يدجمل ة�س=لا8
 انر&¦صت مت دقل .اهرا�تخا8 مقن مل ةكرعم كلت« :لاق ث�ح .ا5ًدا�ح اًجهن ذختي نأ º0ا/�يللا مالعإلل اًنكمم نك5 مل
ef نا�sنلا ماçfإ متو ،راعلا مالعإ بقل rsfملسملا ناوخإلا ةعامج دشرم انيلع قلطأ :را?ìأ�

 »ةف�حصلا بتاÛم 0
 مالعإلا داتعا ة&¦ق ةادأ دع5ُ »ة&<لا« قئاثولا ?<£ نإف ،رظنلا تاهجو kع �sثأتلا تالواحم ºإ ةفاضإلاåو ]...[
ef اهمادختسا kع f0«طولا

 ة�عللا كلت ةسرامم kع اهتردق8 ةفورعملا ،نطولا ةف�حص تماقو .�sهشÞلا تالمح 0
ef ةزرا8 تا�صخشل ة�&iلا �sثت ة�فgم تا8اسحل ،ةå<م قئاثو اهنأ تمعز ام ?<=ب ،ناقتîب

 وأ ةعامجلا ةدا�ق 0
efو ،]...[ .مهل ةكولمم ة&راجت تاعو?<مل çf&»/0 برهت تانا�ب

 ةå<ملا قئاثولا ?<£ rsfب ةلص كانه نكت مل لاح 0
 نم مقاف ؛اهاوتحم صحفل ةلقتسم تاونق رفاوت مدع عم ،قئاثولا كلت مادختسا راركت نإف ،يgملا مالعإلاو
 ةطاسوب اه?<£ ةداعإ تمتو ،اهم�خضت مت دق قئاثولا كلت نأ ةق�قحلا .ة�مالعإلا تاصنملاÔ0 8ا�سلا بعالتلا
ef اهلوح تاشقانم ءارجإ ºإ ةفاضإلا8 ،²0امتجالا لصاوتلا عقاومو ةفاحصلاو ة&را�خإلا عقاوملا

 جما/�لا 0
 25.ة&¦ق ة�سا�س ةادأ اهنم لعج يذلا رمألا ؛ة&راوحلا
 

 ة&i&iحتلا ةسا�سلا د�ع8 دح ºإ ه�شà 0¼«لاو ،نطولا ةف�حصل ة&i&iحتلا ةسا�سلا نأش� دالجلا فقوم نم ض�قنلا kع
º0 efاتلا ناونعلا فارج�لتلا ةف�حص ت?<£ ،ش¯جلل ةدقانلا تاوصألا عم ةقالعلا ءازإ ،مويلا يgملا ةف�حصل

 نم عساتلا 0
 :2013 ويلوي

 
 هتافو لّجس يذلا يgملا روصملا :مصاع دمحأ :فارج�لتلا

 
ß>ة�لحم ة&را�خإ لئاسو لَ�ِق نم اًض5أ ت?<£ 0¼«لا ،ةصقلا اندوزتو .ةدقانلا تاوصألا كلت عم فنع8 لماعتلا مت ف�ك لاقملا د 
كمت يذلا ةلادعلاو ة&iحلا ةف�حص ىدل روصملا ،مصاع دمحأ لوح ل�صافتب ،ةد5دع ة�لودو

/
 ة�لمع رّوص5 ويد�ف طاقتلا نم ن

 ،rsfمصتعملا تا?<ع ضرعت ث�ح ،»يروهمجلا سرحلا ثادحأ« ـ8 فرع5ُ ام لالخ ش¯جلل عبات صانق ةطاسوب هلا�تغا
ef لتقلل ،rsfملسملا ناوخإلا ةعامجل نيد&Òملا

 عقوم ºإ لوصولا نم نكمت يذلا ،ويد�فلا نم اًحضاو اد8 دقل .ويلوي نم نماثلا 0
 ةعامجل ةضهانملا تاوصألا نأ kع جاعزإلل �sثم رَّوصم ل�لد ة8اثم8 ويد�فلا دعُ&و .ف�نع موجهل ش¯جلا نش ةق�قح ،بويتوي
 تاوصألا تاÛسإ ،كلذ نم أوسألا وأ .هئافلحو ش¯جلا داقتنا8 حمسßُ ال امنõب ،معدلاو عيجشÞلاf 8%حت rsfملسملا ناوخإلا
ef شقان=س ام�و .د8ألل ةدقانلا

 .مهيناّجس /��أ دحأو rsfيفحصلل ًءادع نادل�لا ��Ìأ نم ةدحاو gم تحضأ ،º0اتلا مسقلا 0
 
  ءافbcلا نونطاوملاو ةطbcلا :,?<يفحصلا دض فنعلا

 
 ام� ،هجاتنîب نوموق5 يذلا ىوتحملاو rsfيفحصلا kع ةرط�س اًمود كانه تنا� ،rsfيفحصلا دض ةلودلا فنع ºإ ةفاضإلا8
f.وناق راطإ /�ع ،مالعإلا kع ش¯جلاو ةلودلا ة8اقر نم ةلئاه ةجرد ضرف رمتسا ث�ح .اًق8اس انحضوأ

 kع اًدويق ضرفý0 5مق 0
ef ةداتعم ةسرامم نكت مل rsfيفحصلا ةمöاحم نإف ،لاثملا ل�®س kع .ةدقانلا ة&را�خإلا ر&راقتلا

 ل8 ،بسحف كرا�م ماظن لظ 0
ef اًض5أ ةعئاش ةسرامم تنا� اهنإ

ef كلذكو ،rsfملسملا ناوخإلا ةعامج مÛح لظ 0
 نم ةموعدملا ة�لاحلا ةموكحلا لظ 0
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 عم .ثادحألل ش¯جلا تا5اور عم اً�لاغ قباطتي ،ة8اقرلا نم ة�لاع ةجردل عضاخ يرا�خإ ىوتحم نع كلذ رفسأ دقو 26.ش¯جلا
 دض فنعلا ذختي ام اً�لاغو .لماعتلل اًطمن هنوك نم ��Ìأ يزمر رمأ وه ش¯جلا صانق ةطاسوب مصاع دمحأ لتق نإف ،كلذ
الاÛشأ rsfيفحصلا

ً
ef وأ ءادتعالل ضرعتلا :ىرخأ 

ef كلذو ،اًد�قعت لقأ قرط8 لتقلل نا�حألا ضع8 0
 لوحتي امåر جاجتحا طسو 0

 فنعلا لاÛشأ ��Ìأ نإف ،كلذ عم .اهنود8 وأ ة�نوناق ةركذم8 زاجتحالل ضرعتلا وأ ،ب5ذعتلاو لاقتعالل ضرعتلا وأ ،كا�Þشا ºإ
ef اًقحال هشقان=س ام وهو ،»ءاف?<لا نونطاوملا« مهيلع قلط5ُ نم اهسرام 0¼«لا كلت rsf، 0يفحصلا دض كاåرإلل ةراثإ

 اذه 0
 .مسقلا

ef
ef دمتعأس 0¼«لاو ،rsfيفحصلا ة5امح ةنجل تماق ،2014 0

 قوثومو فورعم ردصم اهرا�تعا8 اهتانا�ب kع مسقلا اذه 0
g efم تفّنصو ،بالقنالا نع ر&iقت رادصîب ،ه8

ef ةسداسلا ة�ترملا 0
rsf efيفحصلا نجس� موقت 0¼«لا لودلا أوسأ ةمئاق 0

 عيمج 0
¼�âقحلا ددعلا نأ لوقلا دوأو 27.نا�ضقلا فلخ اً�فحص ?<ع f0«ثا نع لق5 ال ام دوجول ةراشإلا عم ،ملاعلا ءاحنأ

 /��أ نا� امåر 0
 اًنا�حأو ،ة�sصق تا¼�فل Õ0سر �sغ لÛش� ن&%جتحملا نم �sث½لا كانه نا� ث�ح ،ققحتلا ة5اغلل �sسعلا نم ن½لو ،كلذ نم
ثوت مل ىرخأ زاجتحا تالاح كانهو .مهحاì قالطإ متي نأ ل�ق ،بسحف تاعاس عض�ل

ّ
 ام�ف ام�سال ،اهنع غال8إلا مدعل ،ق

 اهيف نومدق5 0¼«لا تاعوبطملا نم ءاوس ،ةمئالملا ة5امحلا8 نوعتمتي ال مهنإ ث�ح ،rsfلقتسملا rsfيفحصلا كئلوأ8 قلعتي
 rsfيفحصلا نأش� تامولعملا ةقد نم ققحتلا ةå¦عصو ثح�لا ضارغألو ،كلذ عم .g&rsfملا rsfيفحصلا ة8اقن نم وأ مهتاماهسإ
 اًردصم اهرا�تعا8 ،ة¼�فلا كلت نأش� rsfيفحصلا ة5امح ةنجل تانا�®ب مf¼�لأسف ؛لتقلا وأ ءادتعالا وأ زاجتحالل اوضرعت نيذلا
قوثوم

ً
¼.اضا¼�فا لهاجتأسو ،ة5اغلل ه8 ا

  .لمتحملا /��ألا ددعلا نأش� 0
 م�هاربإ دمحم يgملا ة�لخادلا ر&زو لاق« :هتاذ rsfيفحصلا ة5امح ةنجل ر&iقت نم مامتهالل �sثملا سا�تقالا اذهب أد8أس

ef
âfحص رمتؤم 0

 ضع�ل ة�مالعإلا ر&راقتلا نأ اً/�تعم ،ن&iهاظتملا لتقم kع مالعإلا لعف دودر بقاري نا� هنأ ،rsfنثالا موي دقع ،0
 ؛ةفاحصلا اهل تضرعت 0¼«لا تاق5اضملاو تالاقتعالا نأش� ر&زولا لاؤس ىدل ،ة&را�خإ ر&راقتل اًقفوو .هل ةناهإ ة8اثمrsf 8يفحصلا
¼âل�س نا� هنأ اًحزام باجأ

 كلذ ة5اهن لالخ تاجاجتحالا ة�طغتب اوماق نيذلا كئلوأ طقف س¯لو ،rsfيفحصلا ل� kع ض�قلا 0
 28.»ع¦بسألا

rsf efيفحصلا دض ةط?<لا فنع لوح يدجم رون لاؤس� تمق
¼âفاوت/قفاوت له« :gم 0

 1/0هنم فنع دوجو kع ال مأ 0
 ،تقولا لاوط نوفدهتسم ]rsfيفحصلا[ نأ ىرأ ،اًمامت قفاوأ« :يدجم نم لوبقلا لاؤسلا ضا¼�فا لان »؟rsfيفحصلا دض
 ،rsfيفحصلا نم ع¦ن يأ rsfب �sّfم5ُ مل ةط?<لا فنع نأ ،لمأتلل �sثملا نم .»مه�sfيمت لهسلا نم هنأل ؛rsfيفحصلا ن&روصملا ام�سال
 ةط?<لا بغرت مل .ش¯جلل نيد&Òملا gم تود عقوم وأ انوأ ءا�نأ ةلا�و لثم مالعإ لئاسو باسحل نولمع5 نيذلا كئلوأ ¼«ح
ef
ef ةفاحصلا نم ع¦ن يأ دوجو 0

k0 efج رمأ وهو ،تاجاجتحالا عم لماعتلا8 موقت امنõب عراشلا 0
 ةنجل نم º0اتلا سا�تقالا 0

 :rsfيفحصلا ة5امح
 

ef نا�فحصلا كانه نا� ،زاجتحالل اوضرعت نيذلا ن&iخآلا rsfيفحصلا rsfب نم
 ماسو دمحم gم تود عقوم 0

 ؛�sمس نمؤم روصملاو سورحم دمحم ررحملا نم ل� وتيف ة8اوب نمو ؛لداع دمحأ روصملاو rsfمأ دمحمو
 عقوم ةلسارمو ؛صاصقلا ءالع يرا�خإلا يواgم عقوم روصمو ؛�fترم نيدلا سمش انوأ ءا�نأ ةلا�و لسارمو
 ة8اقنو ]ة&gم ة�موكح �sغ ةمظنم[ ب5ذعتلا دض rsfيفحص دصرمل اًقفو كلذو ،دمحأ نام5إ يرا�خإلا ة8اوبلا
 .اًقحال مهحاì قالطإ مت دق ن&%جتحملا rsfيفحصلا كئلوأ ل� نإ rsfتعومجملا تلاقو .g&rsfملا rsfيفحصلا

  29.مهنم يأ دض تاماهتا ه�جوت متõس نا� اذإ ام حضاولا نم س¯لو
  

âfحصك[ كدودح زواجتت ال :ةحضاو ةط?<لا« :ل&¦ط خــــ&رات ىدم kع تاسرامملا كلت لثم م�معت ºإ عوزن ا&iكز سمش ىدل
0[ 

 نم كلذ كرا�م لعف دقو ،اهسفن تاسرامملا باÛتراrsf 8ملسملا ناوخإلا ةعامج تماق دقل .ن&iخآلل ة/�ع كنم لعجتس الêو
�fم&و ،ل�ق

 املاط ،rsfفدهتسم لظنسو ]rsfيفحصلا[ انك دقل .ةد5دج ةرهاظك اهارأ ال كلذل .مهاطخ kع º0احلا مÛحلا ماظن 0
�â¼ efي نأ بج5 ام ىرت 0¼«لا rsfعلا ة8اثم8 انرا�تعا متي

 ،يركسعلا بالقنالا ¼«حو كرا�م مÛح لالخ هنأ ركذلا8 ريدج .»ءافخلا 0
ef عراوشلل ةط?<لا تاوق ةدوع ذنمف ،كلذ عم .ةط?<لا فادهتسا نم rsfنصحم ه�ش نويiåغلا نويفحصلا نا�

 باقعأ 0
ثو دقو ،ةدعاقلا كلتب لمعلا فقوت ،بالقنالا

ّ
Ô0 ef 0/. 0/. ةلسارم ،ن&�sج الروأ تلاق« :كاذنآ rsfيفحصلا ة5امح ةنجل تق

0 
ef ،ةرهاقلا

 ؛رانلا قالطإل نوضرعتõس مهنأ8 ة�ندم س�الم يدتري ةط?ì ط8اض نم اًريذحت ¼âلت اهق&iف نأ ،¼�&¦ت kع روش=م 0
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ef
ef ر&¦صتلا اولصاو لاح 0

 ناوخإلا ةعامج يرهاظتم نع ثح�ت ةط?<لا تنا� ث�ح ،ةرهاقلا8 سمش rsfع ةقطنم 0
فا¼�عا تلمح دقف سا�ع اضر ة8اجإ امأ rsf«.30ملسملا

ً
 لثم نأ8 0¼«يضرف تضفر امنõب ،rsfيفحصلا دض ًءادع لمحت ةئõبلا نأ8 ا

ةلئاق ،1/0هنم فنعلا اذه
 وحن اً�&iقت �sمس ناسحإ ة8اجإ ل�متو .»ةفاحصلل ة5داعم ةئõب ]كانه[ ن½لو ،اً�جهنم س¯ل هنإ 3ال« :ً

ef ةلودلا نأ دقتعأ ام� .ة5درف ثداوح 0 ]تالاحلا[ مظعم« :سا�ع يأر
4fاملا 0

 ةق5اضم8 موقت تنا� ،كرا�م طوقس ل�ق ،0
ef مهب ج%لا �sغ ةفلتخم قرط8 كلذ لعفت تنا� اهن½لو ،اذه انتقو نم ��Ìأ rsfيفحصلا

 ماسو ة8اجإ تلمح دقو .»نوجسلا 0
 عم تكوشو �sمس نم ل� تا8اجإ ضقانÞت ،ىرن ام� .»دويقلا ضع8 دجوت ن½لو 3ال« :زجوم لÛش� ة�ضرفلل اًضفر تكوش
 .مهعم تال8اقملا ت&iجأ نمم مه�sغو rsfيفحصلا ة5امح ةنجل ر&راقت

rsf efيفحصلا دض فنعلا ةرهاظ ºإ ةفلتخم ة&واز نم رظنلا ىدل
 فنعلا نم ع¦ن دوعص ةظحالم انب ردج5 هنإف ،gم 0

efو .»ءاف?<لا نونطاوملا« مهيلع قلط5ُ ام ةداع نيذلا ،نويندملا هسرام5
ef حلطصملا كلذ رهظ ،رك�م تقو 0

 سلجملا تانا�ب 0
ef كرا�م طوقس روف ،ةحلسملا تاوقلل kعألا

 بعشلا نوبطاخ5 وأ ة�سا�سلا تارارقلا ضع8 نونلع5 اونا� امل� كلذو ،2011 0
 مادختسا لوأ نإف ،كلذ نم مغرلا8 .دال�لل ?ìا�ملا مöاحلا كاذنآ سلجملا نا� ث�ح ،ام يركسع ءارجإل ة�فطاع تا�sسفتب
ef حلطصملل

ef ة�مادلا و�sبسام ثادحأ لالخ نا� ،0/«لس قا�س 0
 ن&iهاظتم عم ش¯جلا ك�Þشا امدنع ،2011 رå¦ت�أ نم عساتلا 0

 rsfنطاوملا« ة�طاخم8 ةلودلل كولمملا نو&%ف�لتلا ماق ،فولأم �sغ وحن kعو .مهنم د5دعلا لتقو )rsfيح�سملا نم مهتõبلاغ(
ef امنõب ،ن&iهاظتملا نم هتيامحو »ش¯جلا نع عافدلا« ºإ مهاعدو »ءاف?<لا

 مجاهي نم وه ش¯جلا نا� رمألا ةق�قح 0
الئاق ثادحألا ،ناس£إلا قوقح نع عفادملا ،تجهب ماسح فصو دقو .ن&iهاظتملا

ef ة�ملس ةرهاظم� أد8 ام نإ« :ً
 ةرهاقلا 0

rsf efيح�سملا حباذم عظفأ دحأ ºإ لاحتسا
 »ءاف?<لا rsfنطاوملا« حلطصم نأ ىدجم رون ة8اجإ تض¼�فاو 31.»ةثيدحلا gم 0

 مدختسا 0¼«لا ºوألا ةرملا« :rsfيفحصلا دض فنعلا årsfو مهنõب ةلصلا kع د��أتلا عم ،ش¯جلا لَ�ِق نم ºوألا ةرملل مدختسا
 kع همادختسا8 صخش ل� ماق rsfحلا كلذ ذنمو .ةحلسملا تاوقلل kعألا سلجملا ءاضعأ لَ�ِق نم تنا� حلطصملا اذه اهيف

 نودعاسß كلذ8 مهنأ مهنم اًداقتعا ،مهدوهج8 نوعوطتم ]ءاف?<لا نونطاوملا[ اونا� ءاوس ،ةلص كانه ،لجأو .ةصاخلا هتق&iط
ef
 .»دهشملا نع اًد�عrsf[ 8يفحصلا[ مهئاق8إل نمألا تاوق لَ�ِق نم rsfعوفدم اونا� وأ ،دال�لل رارقتسالا نامض 0

 نم عيباسأ ةعض8 ل�ق حلطصملا روهظ نع فشك ،»ءاف?<لا rsfنطاوملا« ةرهاظ نأش� اًق�قحت يرا�خإلا ط�حم عقوم ?<£ دقو
 :rsfبقارملا ة�بلاغ داقتعا عم ضراعتي ام وهو ؛ةحلسملا تاوقلل kعألا سلجملا تانا�ب

 
ef 2011 ماصتعا نا�

الاجم ر&iحتلا ناد�م 0
ً

 ة5امح8 نوموق5 نيذلا rsf&روثلا با�شلاو rsfلئاجلا ةعا�لا rsfب عاgلل 
 فدهب ،رخآل rsfح نم ناد�ملا نومجاهي اونا� نيذلا ،كرا�م ع¦لخملا س¯ئرلا 0/«حمو ة�جطل�لا نم ناد�ملا
 نمم مه�sغو ة�جطل�لا ºإ ةراشإلل مدختسß نا�و ،د5دج حلطصم رهظ ،ة¼�فلا كلت ءانثأو .نمث يأ8 ەءالخإ
 ةد&Òملا مالعإلا لئاسو تأد8 ث�ح ،»ءاف?<لا نونطاوملا« حلطصم وهو ،ةروثلا نومجاهــ&و كرا�م نع نوعفاد5
 32.نيدهاشملل حلطصملا rsfقلتب كاذنآ ماظنلل
 

الضف نمألا تاوق8 طا�ترالا نإف ،ط�ضلا8 حلطصملا ه�ف رهظ يذلا تقولا نع رظنلا ضغåو
ً

 الظ مهعقوت ة�ناÛمإ مدع نع 
rsf efتمس اًمود

ef هنع �sبعتلا مت ام وهو ،rsfمجاهملا ءالؤه 0
 فصول همادختسا متي ام اً�لاغ حلطصملا اذه« :سا�ع اضر قيلعت 0

ef ة�لخادلا ةرازو باسحل نولمع5 نيذلا صاخشألا
 ،ما5ألا ەذه .رماوألا رودص روف كرحتلل نودعتسم مه ]و[ ،نا�حألا بلغأ 0

âfحصلا لمعلا8 موقت نأ �sطخلا نم
0 ef

ef[ ههجاوت دق ام اًد8أ فرعت ال تنأف ،عراشلا 0
ef درو ام .»]كق&iط 0

 ،سا�ع قيلعت 0
rsf efيفحصلا دض فنعلا لوح rsfيفحصلا ة5امح ةنجل ر&راقت نم ه�لع لالدتسالا نكم5

 ،ةط?<لا لَ�ِق نم طقف س¯ل ،gم 0
 :rsfعوطتملا ءاف?<لا rsfنطاوملا ةطاسوب اًض5أ ن½لو

 
ef ،ةلقتسملا ة�مويلا رجفلا ةف�حص ةلسارم ،مشاه ةراس لوقت

 ض�قلا ءاقلإ مت هنأ بويتوي عقوم kع ث8 0
 ن&iهاظتمل اهتملس ةط?<لا نإ تلاقو .تارهاظملا ة�طغتب موقت تنا� امنõب ،ر&iحتلا ناد�م نم برقلا8 اهيلع
ef ضرألا kع اهّرج8 ماق مهدحأ نإ تلاقو .ةموكحلا دض رهاظتت اهنأ مهغال8إ دع8 ةموكحلل نيد&Òم

 نا� rsfح 0
ef ،مشاه تلاقو .اهعفصو اهــ8gfå نوموق5 نورخآلا

 ،بويتوي عقوم kع رجفلا ةف�حص ةانق kع هثب مت نا�ب 0
efو .ة�sfجو ة¼�فل âfشÞسملا ºإ تلقنو ءادتعالل اهضرعت لالخ اهيعو تدقف اهنإ

 وريا� عقوم ە?<£ ويد�ف عطقم 0
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 نيد&Òم ن&iهاظتم مهنأ اًقحال تركذ نم ةطاسوب اًد�ع8 اهدا�تقا متي 0و مشاه ترهظ ،)ةرهاقلا را�خأ( زوين
  33.ة�فحص اهنإ لوقت 0و ةمحرلل اً�لاط خgت تنا�و ،ةموكحلل

 
 قيلعتلا ضفرب ة8اجتسالا تنا� ،تكوش ماسوو �sمس ناسحإ نم ل� kع ةثداحلا كلت تضرع امدنع f0«نأ ،لمأتلل �sثملا نمو
�s efمس نم ةكحض كانه تنا� .اهيلع

ef ،»ة5اد�لا طقف 0 كلت ،ًةداع« :ة�لاتلا ةفاضإلا عم لاؤسلا kع درلا 0
 اذهل ةراشإ 0

 نم ة�شخلا بéس� نا� º0اؤس kع ة8اجإلا نع امهماجحإ نأ حجرأو .تكوش نم ة8اجإ f0«لصت مل ةطاسåéو .فنعلا نم ع¦نلا
 .ةقحالملا

 
 يوضوفلا sإ هجوملا فنعلا نم

 
 ةانقو gم rsfب ةقالعلا مهف8 أد�ي ،ةدقانلا را�خألا مّدقُت 0¼«لا مالعإلا لئاسو ةنط�ش� موق5 يذلا فّث½ُملا باطخلا باع�Þسا نإ
ef ة�قاعتملا ة&gملا تاموكحلل ة�س=لا8 قلقلل اًردصم ةر&%جلا ةانق تنا� املاطل .ة&iطقلا ةر&%جلا

 ترمتساو ،كرا�م دهع 0
ef كلذك

 فثكم لÛش� اهتيطغت تمتو ةر&%جلا ةك�ش معد8 ت�ظح ةروثلا نأ ركذلا8 ريدج .2011 ةروث دع8 ش¯جلا مÛح لظ 0
ef ةلوج8 ام اًموي كرا�م ماق امدنع .�sfحتمو

ef ةر&%جلا ةانقل Æ0¯ئرلا رقملا 0
 ة�لع نم لöاشملا كلت ل�« اًحزام لأس ؛ةحودلا 0

ef ت�®سà ةر&%جلا نإف ،ةطلسلا ةنم�هل ةعضاخ ه5دل مالعإلا لئاسو نوكت نأ لّضف يذلا ،كرا�مل ة�س=لا8 34»؟ەذه باقثلا
0 

ef ن&�sث½لا ل�ضفتب f%حت ال تاعوضوم نأش� تالادجل اهضرع لالخ نم ،بعاتملا نم ض�ف
 ةهجو تلاز ام 35.ةقطنملا 0

ef اهنع نلعأ 0¼«لا ب¯س ب�ل�ف رظن
ef ةحلاص 2005 0

 ةر&%جلا اه/�ع تنكمت 0¼«لا ة�ف�½لا ºإ رظنلا8 ةقد ��Ìأ اهنإ ل8 ،اذه انموي 0
 مقافت ºإ ىدأ ،ة&را�خإلا ة&روطا/�مإلا وأ ،ةك�شلا كلت �sثأت دعاصت نإ .اً�لود �sثأتلا kع ةردق ��Ìأ تتاåو /��أ لÛش� ومنلا نم
ef ىرخأ لود عم قيس=تلا8 اهدض تاءارجإ تذختا نآلاو ،كرا�م دهع ذنم رطقو gم rsfب ءادعلا

 معدت ةك�شلا تنا� .جيلخلا 0
f.اث لآ ةف�لخ نب دمح( رطق ماÛح راتخاو ،2011 ةروث ه�ف سéل ال لÛش�

 ناوخإلا ةعامج اومعد5 نأ )م�مت هنبا نآلاو ،0
 ه�قاوع م5دقلاو دقعملا عاgلا اذهل نا�و .تاونس� ةروثلا ل�ق rsfفرطلا rsfب ةد�ج تاقالع لعفلا8 دجوت تنا�و ،rsfملسملا
ef بالقنالا ة¼�ف لالخ )بناجأو rsfيلحم ن&iخآ rsfيفحص ºإ ةفاضإلا8( ةر&%جلا ةك�ش ىدل rsfلماعلا rsfيفحصلا kع ةم�خولا

0 
2013.  

ef
 ة�م�لقإلا اهتادنجأ عم ،رطق حماطمو حلاصم لّثمُ&و ،ةسا�سلا8 ع¼�م عو?<م 0 ةر&%جلا ةانق نإف ،فاطملا ة5اهن 0

ef ام8 ،ة�لودلا ىوقلا عم اهتاقالعو
 عقوم اه?<£ 0¼«لا ة&<لا قئاثولا تفشك دقف .ة�ك&iمألا ةدحتملا تا5الولا ةموكح كلذ 0

i&#0 efمألا �sفسلا عم ة&ì تاعامتجا دقع5 نا� ،رفنخ حاضو ةر&%جلا ةانقل قباسلا ماعلا ريدملا نأ ،سك�ل�ك&و
 ،ةحودلا 0

 دقو 0.36/.اج5إ لÛش� كلذل ب�جتسß نا� هنأ ةشهدلل �sثملا نمو ،يرا�خإلا ىوتحملاو ة&i&iحتلا ةسا�سلا �sيغت kع ضوافتلل
 ةمöاحلا بخنلا بضغ �sثي ةر&%جلا ةانقل دقانلا توصلا لظ ،كلذ عم .قئاثولا كلت ب&<à نم ةل�لق ما5أ دع8 رفنخ لاقتسا

ef
 .ماودلا kع نا� ام� gم 0

 .بالقنالا دض دقانلا توصلا تاذ مالعإلا لئاسو نم لÛش يأ ةنط�ش وه rsfيفحصلا دض rsfيندملا فنع با�سأ دحأ
 ةعامج فدهتسß يذلا ةلودلا فنع– ةصقلا نم رخآلا بناجلا ة�طغت لواح5 نا� دقانلا مالعإلا نأ نم مغرلا kع كلذو
 ناوخإلا ةعامج ءازإ اًفطاعت ەرا�تعا8 رمألا اومهف ،ة¼�فلا كلت نا8إ ام�سال ،نو&%فلتلا يدهاشم وأ ءارقلا نأ الإ –rsfملسملا ناوخإلا
 ةد&Òم اهنأ8 ،ة�لود وأ ة�م�لقإ وأ ة�لحم تنا� ءاوس ،ةدقانلا مالعإلا لئاسو ةلودلل كولمملاو صاخلا مالعإلا مهتا .rsfملسملا
 عiهي ؛جاجتحا وأ كا�Þشا ثودح دنعف ،مث نمو .اهدض روهمجلا بضغ ءا�ذإ ºإ ىدأ يذلا رمألا ؛rsfملسملا ناوخإلا ةعامجل

 kع ءادتعالل ،ةلودلل كولمملاو صاخلا مالعإلا نم ض&iحتåو ،rsfبضاغلا rsfنطاوملا نم مه�sغو »ءاف?<لا نونطاوملا«
ÿ.اوشع لÛش� rsfيفحصلا

 نولثمrsf 5يفحص ض&iعتل ىدأ امم ؛مهفادهأ rsfب �sfيمتلا rsfيندملا كئلوأ رودقم8 نك5 مل ،كلذ عم .0
ef .يركسعلا بالقنالا دض وأ عم اونا� ءاوس ،رطخلل مالعإلا لاÛشأ ل�

 ة�مالعإ لئاسو نم rsfيفحص ىرن ،تالاحلا ضع8 0
ÿ.اوشعلا rsfيندملا فنع ا5احض نوعق5 ش¯جلل ةد&Òم

ef اهانضرعتسا 0¼«لا ةلاحلا لثم ،rsfيفحصلا دض 0
 ةراسل ،قباسلا مسقلا 0

 »ةلقتسم« ةف�حصك ،6ÿاخ وحن kع ،اهف�=صتب rsfيفحصلا ة5امح ةنجل تماق( ش¯جلل ةد&Òملا رجفلا ةف�حص نم مشاه
ef
ef رداصلا اهر&iقت 0

 .)2015 رياني نم ن&?<علاو سداسلا 0
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 اًرقم ةحودلا نم ذختت 0¼«لا ،ةر&%جلا ةانق ةنط�ش دعاصت عم تأدrsf 8يفحصلا دض فرطتملا فنعلا ةرهاظ نأ8 لداجأو
 درمت ةكرحل رخآ اً�ناج ضرعت ةر&%جلا ةانق تنا�و .gم ?ìا�م ةر&%جلا :اهل اًرقم ةرهاقلا نم ذختت 0¼«لا اهتانق ºإ ةفاضإلا8 ،اهل
 دض سرام5 فنعل اًروص تضرع ام� .ش¯جلا اهل جّور 0¼«لا ةروصلا عم ?Ôامتي ال امrsf، 8ملسملا ناوخإلا ةعامجو ش¯جلاو
ef بالقنالل ةضهانم تا�صخش تفاضتساو ،rsfملسملا ناوخإلا ةعامجل نيد&Òملا ن&iهاظتملا

 .اهجمارب 0
 

 ة�نهملا kع »بالقنالا« ةانق ..»ةر&%جلا« :مويلا يgملا
 زا�تما8 ة�نويهص ة&iطقلا "ةر&%جلا" ةانق :f0«يسحلا فسوي :نطولا

 
ef ىرن ام�و

ef ةروش=ملاو ،ەالعأ ة�س¯ئرلا ن&وانعلا 0
ef مويلا يgملا 0¼«ف�حص 0

 ةف�حصو 2013 سطسغأ نم ?<ع عبارلا 0
ef نطولا

ef ام�سال ،ةنط�شُم ءارآ ت?<£ ةصاخلا ةفاحصلا نإف ،2013 ويلوي نم ن&?<علاو يداحلا 0
 زكرن rsfتللا rsfتيفحصلا 0

ef امهيلع
ef .لاقملا اذه 0

 نوضهانملا نورهاظتملا باجتسا ث�ح ،د�ج لÛش� ةر&%جلل ةضهانملا ةلمحلا تحجن ،رمألا ة5اد8 0
 ةكولمملا فحصلا ºإ ةفاضإلا8( ةصاخلا ةفاحصلا همدقت يذلا باطخلا عم اً�شامت ،مهبضغ نع ّ/�عُت ةق&iط8 ناوخإلا ةعامجل
ef ةر&%جلا ةانق دض تافاته د5د¼�ب نورهاظتملا ع?ì ذإ .)كلذك ةلودلل

 ºإ لاحتساو رمألا مقافت ام ناعìو ،مهتاجاجتحا 0
efو .ةانقلا مقاط kع ة�ند8 تاءادتعا

ef حاجنلا باقعأ 0
 rsfلماعلل ة�س=لا8 ل�حتسملا نم لعج يذلاو ،ةر&%جلا ةانق ةنط�ش 0

ef اوأد8 ةصاخلا ةفاحصلاو تاطلسلا نأ معزأ ؛ضرألا kع لمعلا ةلصاوم اهيف
 ة�مالعإ ةل�سو يأ دض هسفن طمنلا عا�تا 0

 .دقان توص تاذ ىرخأ
 ة�لحملا ةصاخلا ةفاحصلا نأ نيدقتعت-دقتعت له« :º0اتلا لاؤسلا تال8اقملا مهعم ت&iجأ نيذلا ءا/�خلا kع تحرط

ef ةطروتم
 تءاج .»؟اذاملو ال مأ معن ؟ةدقانلا تاوصألا نم دع5ُ يذلا »لقتسملا« k0حملا مالعإلاو 0/.رغلا مالعإلا ةنط�ش 0

 اهتاسا�س kع رثؤي ام8 ؛ة�نمألا تاهجلاو ةصاخلا فحصلا rsfب تاقالع دجوت […]،لجأ« :ةقفاوملا8 يدجم رون ة8اجإ
ef ة&i&iحتلا

 موجهلا /�ع ماظنلا نع عافدلا لواحت وأ ة�نمألا ةزهجألا مهنم ه�لطت ام ?<=ب موقت امإ اهنإف ،كلذل .ددصلا اذه 0
?Ô ل� نأ8 ءارقلا عانقإ لجأ نم 0/.رغلا مالعإلا kع

ef ،اًقحال .»ماري ام kع ء0
f.اثلا 0

 اً�لج حبصأ نأ دعåو ،2013 /�مت®س نم 0
 ،دودح ال8 نولسارم ةمظنم تماق ؛4fوفو ةروطخ ��Ìأ تقولا رورم8 ودغت ةفاحصلل ة5داعملا ةئõبلا نأ ف�ك مالعإلا 0/«قارمل
ef ةفاحصلا ة&iح دصر kع لمعت ةهج زربأ

ef ةحداف رئاسخ« :ناونع8 ر&iقت رادصîب ،ملاعلا 0
 ن&iهش لالخ rsfيفحصلا فوفص 0

ثو دقو .»ةطلسلا kع ش¯جلا ءال�Þسا نم
ّ

الاÛشأ ر&iقتلا ق
ً

 ش¯جلا ةطاسوب ،rsfيفحصلا قح8 ت�½ُترا 0¼«لا تاöاهتنالل ةعونتم 
ثو دقو .rsfملسملا ناوخإلا ةعامجل نيد&Òملا ن&iهاظتملا كلذكو ،ش¯جلل نيد&Òملا ن&iهاظتملاو ةط?<لاو

ّ
 اًض5أ ر&iقتلا ق

 ركذو .ثادحألل ش¯جلا ة5اور نع فلتخت ،ضرألا kع عضولل ةروص يأ م5دقت لواحت 0¼«لا ةدقانلا فحصلا دض ض&iحتلا
 نع لق5 ال ام ضرعت ºإ ةفاضإلا8 ،اً�فسعت مهزاجتحا مت rsfيفحص ة�نامثو ،لتقلل اوضرعت rsfيفحص ةسمخ كانه نأ ر&iقتلا
rsf efلماعلا نم rsfعåرأ

f.د�لا ءادتعالل ة&را�خإلا تاصنملا 0
 ةعامجل وأ ش¯جلل نيد&Òم ن&iهاظتم وأ ةط?<لا تاوق يد5أ kع 0

 kع لمعت نمألا تاوق تنا� امنõب ،ة&ران تاقلطل مهضرعت ءارج حورجrsf 8يفحصلا نم د5دعلا ب¯صأ« .rsfملسملا ناوخإلا
Ô0 efرمل نيد&Òملا تاماصتعا ضف

 نم سا�ع قراطو ز¼�&ور ةلا�و نم ه�جو ءامسأ مهنõب نمو .سطسغأ نم ?<ع عبارلا 0
âfحصو ةر&%جلا ةانق نم 80زلا دمحمو مويلا يgملا ةف�حص نم دمحأ راجنو نطولا ةف�حص

0 ef
 37.»سرب دتõشوسأ ةلا�و 0

 اوماقو ،rsfيفحصلا تاءامتنا rsfب �sfيمتلا نم اونكمتي مل ن&iهاظتملا نأ ،ة&را�خإلا تاصنملا كلت ءامسأ ةظحالم8 اننكم&و
 .ءاوس دح kع rsfيفحصلا نم مه�sغو ش¯جلل نيد&Òملا rsfيفحصلا kع ءادتعالا8

ef
4f efوفلا قا�س 0

 ةط?<لاو ش¯جلاو ،بناج نم ناوخإلا ةعامجل نيد&Òملا ن&iهاظتملا rsfب رفلاو ر½لا عم– عراوشلا 0
 نيذلا rsfيفحصلا دض rsfيندملا لَ�ِق نم ف�نعلا لعفلا در اًئجافم نك5 مل –رخآ بناج نم ش¯جلل نيد&Òملا ن&iهاظتملاو
ef ةطرخنم نآلا فحصلا ة�بلاغ« :سا�ع اضر قيلعت انه أرقنو .اهل نومت=ي 0¼«لا مالعإلا لئاسوو مه ،مهتنط�ش تمت

 ة5اعدلا 0
ef
 بلط5ُ نأ ¼«ح نود ،]0/.رغلا مالعإلا ةنط�ش[ اذهب ما�قلل ]ةصاخلا فحصلا نم[ �sث½لا ع¦طتت ،كلذل .لاوحألا نسحأ 0
 كئلوأو ناوخإلا ةعامجل نيد&Òملا rsfيفحصلا rsfب �sfيمتلا نم نكمتت مل �sهامجلا نأ ود�ي ،كلذ عم .»اذهب ما�قلا ]اهنم[
ال�حتسم اًرمأ نا� كلذ نأ حضاولا نم .يgملا مالعإلا ف�=صتل اًقفو ،ش¯جلل نيد&Òملا

ً
âfحص يأ حبص5 دقو ،

 ،ة�حض 0
 .ر&راقتلا تقثو ام� ،هئامتنا نع رظنلا ضغ8
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 ةل�سو يأ Ô0اسأ لÛشøو– دقانلا مالعإلل ةلودلا ةنط�شل ةج�Þنك rsfيفحصلا دض فنعلا باع�Þسال رخآلا بناجلا
 عم f0«لعو Õ0سر لÛش� ة&gملا ةلودلا اهب تلماعت 0¼«لا ة�ف�½لا نم ه�اردإ نكم5 –ثادحألل ش¯جلا ة5اور عبÞت مل ة�مالعإ
ef ەدجن ام وهو ،دقانلا مالعإلا

 ة�sfحتملا تا�طغتلا ضع8 ءازإ ةد5دش ةرارمg 8م رعشà« :تامالعتسالل ةماعلا ةئيهلا حــــ&gت 0
ef
 كلت اهبكترت 0¼«لا باهرإلاو فنعلا لامعأ kع ءوضلا ط�لسà لهاجتت 0¼«لاو ،rsfملسملا ناوخإلا ةعامجل 0/.رغلا مالعإلا 0
ef ةعامجلا

 rsf«.38نطاوملل ب�هرتو عــــ&ورت تا�لمع لÛش 0
ef
 يذلا لثم ،نا�ب رادصإ نإف ،لما� ه�ش لÛش� ةرط�سلل ةعضاخ ى/�½لا مالعإلا لئاسو نوكت ث�ح ،gم لثم دل8 0

ef مالعإلا دض ،ەالعأ ه�لإ ان?ìأ
 ،ةف�نع نوكت امåر رخآلا بناجلا لعف ةدر نإف ؛دحاو فرط دض 4fوفلاو فنعلا نم قا�س 0

ef ثدح ام وهو
 وحن kع rsfملسملا ناوخإلا ةعامج ?Æخت لعفلا8 تنا� ش¯جلل ةد&Òملا �sهامجلا نأل كلذو .كاذنآ عقاولا 0

ef ثدح اذه ل�و .ةنم�هلل عضاخلا مالعإلل عجري لضفلاو ،ه�ف غلا�م
 مهسفنأ ه�ف نويفحصلا دجو يذلا هسفن تقولا 0

ef تامجهل نوضرعتي
 39. مهتف�ظو ة5دأت مهتلواحم درجمل ،عراوشلا 0

ef يوضوفلا فنعلا ةجوم تعجارت ،ة¼�ف دع8 ن½لو
ال�م ا&iكز سمش ىدل دجنو .rsfيفحصلا دض عراشلا 0

ً
 نأ8 داقتعالل 

ef تثدح دقانلا مالعإلا ةنط�ش
ef بلاغلا 0

 ةنط�شلا ة�لمع ا&iكز قيلعت ّ<فُ&و .اًددجم رركتت ملو ،يركسعلا بالقنالا باقعأ 0
 0/.اج5إ لÛش� انع نوبتك5 نيذلا كئلوأ نإف ،اذكهو .ةعطقلا8 ]دقانلا مالعإلا لئاسو[ اهعم لماعتت فحصلا نإ« :بالقنالا دع8
الاثم نو/�تع5

ً
الاثم ە/�تعن اننإف ؛ودعك انذختي نم امأ ،ةفاحصلل اًعئار 

ً
 .»اًئيدر 

 
 ةمتاخ
 
 تاداسلا يدهع لاوطو ،)ç )1952-1970انلا د�ع لامج دهع ذنم ةعقاو ةق�قح ة&gملا ةفاحصلا kع ةرط�سلا ماÛحإ نإ
 تنا� يذلا Ô0ا�سلا عضولل اًقفو ،تا�sيغت أرطت تنا� ام اًمودو ،çfاحلا انتقو ¼«حو ،)2011-1981( كرا�مو )1970-1981(
efو .تقؤم لÛش� امئاد ن½لو ،تا&iحلا ةداعتسا متت انا�حأ تنا�و ،دال�لا ه8 رمت

 لامعألا لاجر ة�خن ضرف رارمتسا لظ 0
ef يركسعلا بالقنالا حلاصل ،اهنو½لتم5 0¼«لا ةصاخلا فحصلا kع مهتنم�هل

 نأ تدجو دق ةساردلا ەذه نإف ؛2013 ماع 0
 نع �sبعتلا ة&iح عيجشà مت ،بالقنالا ل�ق .rsfملسملا ناوخإلا ةعامج8 رمألا قلعتي امدنع طقف اهب اًحومسم نا� �sبعتلا ة&iح
ef– يأرلا

 يأرلا نع �sبعتلا ة&iحل لوبقملا د�حولا لÛشلا تا8 ،بالقنالا دعåو ءانثأ امأ .rsfملسملا ناوخإلا ةعامج دض بلاغلا 0
ef تنا� ،ش¯جلاو درمت ةكرح لثم ىرخألا تانا�½لا امأ .اهتنط�ش لجأ نم وأ ةعامجلا دض طقف

 لقألا kع ،دقنلا قوف بلاغلا 0
ef ةساردلل تعضخ 0¼«لا ة¼�فلا لالخ

 .ثح�لا اذه 0
ef هل rsfلاوملاو ش¯جلا دوهج ترفسأ

 ناوخإلا ةعامج8 ةط�ترملا ةضراعملا تاصنملاو ةماع ةضراعملا تاÛسإ 0
 مراص لÛش� ةمعاد ةماعلاو ةصاخلا ة�مالعإلا تاصنملا ة�بلاغ اهيف تح�صأ ة�مالعإ ةئõب قلخ نع ؛ةصاخ rsfملسملا
f.د�لا ءادتعالل rsfيفحصلا نم تا?<علا ضرعتو .بالقنالل

efو rsf.40يندملاو نمألا تاوق نم ال� ةطساوب ماعلا كلذ لالخ 0
0 

rsf efيفحصلا دض rsfيندملا فنع غل8 ،2013 ماع
 ة&iح دصرت 0¼«لا تاهجلا ةطساوب هق�ثوت مت ام� كلذو ،هتورذ ماعلا لاجملا 0

 هئافضإ مت ط�ضنم �sغ ف�=صت وهف »ءاف?<لا نونطاوملا« مهيلع قلط5ُ نم رود امأ .ة�مالعإلا تاصنملا نم اه�sغو مالعإلا
 ة&را�خإلا تاصنملا ةنط�ش تنا�و .ة�مسرلا ةطلسلا لاÛشأ نم يأل rsfمتنم �sغ نويندم اهبكترا 0¼«لا ةف�نعلا لاعفألا kع
 فنع ةني�امل دوقولا ة8اثم8 اهرود8 تنا� 0¼«لاو ،لامعألا لاجر ة�خن ةفاحصو تاطلسلا لَ�ِق نم ةمظنم ةسرامم ،ةدقانلا
 ةساردلا تلصوت ام� .rsfيلود وأ rsfيم�لقإ وأ rsfيلحم اونا� ءاوس ،ةدقانلا را�خألا 1/0تنم ىدل rsfلماعلا rsfيفحصلا دض rsfيندملا
 تاءادتعالا ة�ئاوشعل اًرظن– ةرط�سلا قاطن نع جiخ ،بالقنالا دعåو ءانثأ ام�سال ،rsfيفحصلا دض rsfيندملا فنع نأ ºإ

 ºإ ةفاضإلا8 ،فنعلا كلذل ا5احض ،دصق نود ،ش¯جلل نيد&Òم rsfيفحص ع¦قو ºإ ىدأ ام وهو –فنعلا ءاوجأ راشÞناو
 .مهدض ض&iحتلا8 )ةلودلل ةكولمملاو( ةصاخلا ةفاحصلا تماق نيذلا نيدقانلا rsfيفحصلا
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 ريدقتو ركش
 
 .ءانبلا اهدقن kع رول�م *ن ةروتكدلا ةذاتسألا كلذكو ،ه5أر kع f0«مز 0'اس روتكدلا ذاتسألا ركشß نأ ثحا�لا دوي
 

 بتاvلا نع
 
efو .Ô0ا�س داصتقا çfاحمو ،تنج ةعماج8 ەاروتكدلا دع8ام ل�مز وه بقللا مسالا

 ة�ع�تلا ة&iظنو ة5دقنلا ة&iظنلا راطإ 0
 عم طسوألا ق?<لا تاقالعو ،مالعإلل Ô0ا�سلا داصتقالا ،لو¼�بلل Ô0ا�سلا داصتقالا تاعوضوم kع هثاح8أ زكرت
  .ة�لودلا تاسسؤملا
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