Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

67690

خضدٖر

غبهتبً يب خعٖى ؤّكبح االمنؼاة االكخكبغٔ يوٓ خضغٖبح اهخٌيٖج نّٖوج األسل .اال ؤً األؽيج االكخكبغٖج اهًبهيٖج

اهضبهٖج ٖينً ؤٖمبً ؤً خنؼش فؼكج خبؼٖعٖج هيٌنلج اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب .ضٖد ٖينً ؤً خفخص اهتبة إلكالضبح
ؤؿبؿٖج يً فإٌِب ؤً خًغ توغاً اهيٌنلج هليّغث يسغغاً ّالخيؿم تبهخًبفٕ اهًبهيٕ الكبغى ّخًؽٖؽ آفبق ٌيُّب النّٖل األسل.
ٔىِ ل
يً االيخٖبؽاح اهٓ اهيٌبفؿج :فم كّٖغ اهٌيّ اهػٔ ٖلّغٍ اهلنبو اهعبق فٕ اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب نُ

اهخلبؼٖؼ اإلكوٖيٖج اهؿبتلج اهخٕ ٌفؼُب اهتٌم اهغّهٕ تبهخؼنٖؽ يوٓ غّؼ اهلنبو اهعبق نيضؼم ؤكّْ للٌيّ ّهعوق فؼق

ييلّ .هلغ خٌبّل خلؼٖؼ  2004ضّل اهخسبؼث ّاالؿخذيبؼ ّخلؼٖؼ  2008ضّل اهخًوٖى ينٌّبح ؤؿبؿٖج ؤعؼْ هوخٌبفؿٖج

االكخكبغٖج ّخٌيٖج اهلنبو اهعبقّٖ .ؼنؽ ُػا اهخلؼٖؼ يوٓ يئؿؿبح اهؿّق ّخٌفٖػ اإلكالضبح االكخكبغٖج ّيكغاكٖج ُػٍ
اإلكالضبح يً ّسِج ٌهؼ اهلنبو اهعبق – ضٖد ٖلغى يٌهّؼاً سغٖغاً هخضغٖبح اهٌيّ ّاهخٌيٖج فٕ يٌنلج اهفؼق األّؿن
ّفيبل افؼٖلٖب.

ذيج ضبسج اهٓ ٌيّ ؤكّْ هولنبو اهعبق إلٖسبغ فؼق ييل.
خّاسَ نبفج اهتوغاً فٕ اهيٌنلج خضغٖبً يُوِضبً فٕ يسبل اٖسبغ فؼق ييل – فذيج ضبسج اهٓ عوق ضّاهٕ  40يوًّٖ

فؼكج ييل عالل اهًلغ اهلبغىّ .خخنوى كّث اهًيل اهفبتج ّاهضبكوج يوٓ كغؼ يخؽاٖغاً يً اهخًوٖى اهٓ فؼق هخّهٖف يِبؼاخِب
ّاتغايِبّ .هً خخينً اهضنّيبح يً عوق ُػٍ اهفؼق فٕ اهلنبو اهًبى – نػهم هً خخينً اهيفؼّيبح اهييوّنج هوغّهج يً
ؼق تفنل يؿخغاىٖ .سة ؤً خإخٕ فؼق اهًيل يً اهلنبو اهعبق.
اٖسبغ يذل ُػٍ اهف
ٖؿخٌغ االؽغُبؼ اهيؿخلتوٕ ّاهخيبؿم االسخيبيٕ هيٌنلج اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب تلغؼ نتٖؼ يوٓ كغؼث

اهضنّيبح يوٓ خينًٖ اهلنبو اهعبق يً االؿخسبتج اهٓ خضغٖبح اٖسبغ فؼق اهًيلُّ .ػا ُّ األيؼ اهيًٌٕ تَ ُػا الخلؼٖؼ،
فَّ خينًٖ األسٖبل اهسغٖغث يً ؤكضبة اهيفؼّيبح يً هًة غّؼاً ؤنتؼ فٕ خٌيٖج توغاٌِى .نيب ؤٌَ ؤٖمبً يًٌٕ تخفسٖى
اهيؽٖغ يً اهيؿخذيؼًٖ يوٓ اإلٖيبً تبينبٌبح اهيٌنلج ّاهذلج فٕ ؤً اإلكالشاح الؿٖبؿٖج الكغٖلج هألييبل يً فإٌِب ؤً
خفٖغُى ُى اٗعؼًٖ ّهٖؾ فلن كوج ى ً ؤكضبة اهيفؼّيبح يً ػّٔ االيخٖبؽاح.
ّاهيخفننًّ ًٖؼتًّ يً فنِى فٕ ؤً ٌٖسص اهلنبو اهعبق فٕ عوق فؼق اهًيل اهينوّتج ّاهٌيّ ّٖفنوًّ يغغاً
نتٖؼاً فٕ اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖبّ ،كغ خنًّ األؽيج اهيبهٖج اهًبهيٖج كغ ؤؽاغح ُػا اهفم .اال ؤً غؼّؾ األؽيبح
اهؿبتلج خغيى اهؼؿبهج اهؼئٖؿج هِػا اهخلؼٖؼ :عوق فؼق ييل يؿخغايج ال ٖينً ؤً ٖضغد اال يً عالل كنبو عبق خٌبفؿٕ،
األيؼ اهػٔ ٖلخمٕ تغّؼٍ يً اهضنّيبح ؤً ختٌٕ كغؼاح خٌهٖيٖج فبيوجّ .يٌغيب خنًّ اهيئؿؿبح الُى ٌهيج مًٖفج
ّاهيٌهيًّ اهيضبنًّ تِى ال خؿخنٖى اهغّهج ؤً خوًة غّؼُب اهغايى تفًبهٖج.

اً كنبو عبق ؤنذؼ ضّٖٖج فٕ توغاً اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب يً فإٌَ ؤً ٖؿِى فٕ اهخنبيل االكخكبغٔ
اهيخؽاٖغ فٕ اهيٌنلجّ .يى تٖئج ؤييبل يّاخٖج ؿٖهِؼ ؤكضبة يفبؼٖى سغغ هضكغ يؽاٖب كغؼ ؤنتؼ يً اهخسبؼث ّاالؿخذى اؼ
اهتٌٖٕ اإلكوٖيٕ – يغفّيبً تبيختبؼاح األييبل ؤنذؼ يً اهيعبّف اهؿٖبؿٖج.

ّفٕيب نبٌح ٌُبم اكالضبح ؿٖبؿٖج فبً خٌفٖػُب ٖضخبر اهٓ خضؿًٖ لحضلٖق اؿخسبتج ؤنتؼ يً يسخيى األييبل.
ّفٕ اهنذٖؼ يً توغاً اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب ٌسغ ؤً اهيئؿؿبح اهخٕ خٌفػ ؿٖبؿبح اهلناو اهعبق خضخبر
اهٓ اهحغيٖى هنٕ خكتص اإلكالضبح ؤنذؼ يكغاكٖجّ ،هميبً ؤٌِب خٌفػ تًغاهج ّاخؿبق تيب ٖعغى يكوضج نبفج ؤكضبة
اهيفؼّيبح.
ّهلغ ضللح ُػٍ اهيٌنلج كفؽاح ُبئوج عالل اهؿٌّاح اهلوٖوج اهيبمٖج فٕ ؿٖبق خضؿًٖ يٌبعِب االؿخذيبؼٔ – ضخٓ
ّاً نبٌح تًل اهغّل ال خؽال يخإعؼث يوٓ اهغؼة .اال ؤٌَ خى نتص ؤٔ اؿخسبتج يً اهلنبو اهعبقّٖ .فؿؼ اهخٌفٖػ اهخًؿفٕ
ٔ فٕ اٌفبػ اهلّايغ اهؿتة فٕ ؤً اهنذٖؼ يً ؤكضبة اهيفؼّيبح اهىضخيوًٖ ًٖخلغًّ ؤً يفخبش
هإلكالضبح ّاهخلغٖؼ السؽاف
اهٌسبش ُّ يغْ اخكبالحُى ّيغْ يب ٔضهًّ تَ يً يؽاٖبّ ،يوَٖ فبٌِى ٖلوكًّ يً ؤُيٖج اهيٌبفؿج ّاإلتغاو ّاهيذبتؼث.

ّاهخؼنٖؽ يوٓ يكغاكٖج اإلكالضبح ّاخؿبق خٌفٖػُب ُّ يب ّٖكٕ تَ اهخلؼٖؼّ .خٌنتق ُػٍ األسٌغث اهسغٖغث هخٌيٖج اهلنبو
اهعبق يوٓ نبفج اهتوغاً فٕ اهيٌنلج ،ضخٓ اػا خؼسيح فٕ فنل اؿخؼاخٖسٖبح يعخوفج تٌبءً يوٓ عكّكٖبح نل غّهج ّيغْ

خلغيِب فٕ اكالش تٖئج األييبل ّخعكٖق اهيّاؼغ ّاكخكبغُب اهؿٖبؿٕ.
ّخفغغ ُػٍ األسٌغث اهسغٖغث يوٓ غّؼ اإلكالش اهيئؿؿٕ تبيختبؼٍ ضسؼ اهؽاّٖج ألٔ اؿخؼاخٖسٖج خٌيٖج ػاح
يكغاكٖج هولنبو اهعبقّ ،يوَٖ ًٖختؼ فٕ األؿبؾ ؤسٌغث "اهضنى اهؼفٖغ"ّٖ .خيذل اهِغف فٕ ؽٖبغث اهفًبهٖج ّاالخؿبق اهوػًٖ

خخفبيل تِيب اهسِبح اهًبيج ّيئؿؿبح اهؿّق يى اهفؼنبح ّخٌفػ تِب اهوّائصّ ،يٌِب اهسيبؼم ّيكبهص اهمؼائة ُّٖئبح
االؿخذيبؼ ّاهيضبنى ّاهسِبح اهيًٌٖج تبهؿّق اهًلبؼٔ اهكٌبيٕ اهظّٖ .ضخز اهخلؼٖؼ تإً اإلكالضبح ٖسة ؤً خضغ يً
خًبؼل اهيكبهص ّخؿخِغف الهّائص اهخٕ خلٖغ اهيٌبفؿج ؤّ خلٖغ تنؼق غٖؼ ؼؿيٖج اهغعّلّ .خلخمٕ نل ُػٍ اإلكالضبح

اسؼاءاح ّامضج يً سبٌة اهلبغث اهؿٖبؿًٖٖ تيب ٖغل يوٓ ؤٌَ ؿٖنًّ ٌُبم يوًة يؿخٍّ؛ ّيكغاكٖج ُػٍ اهيئفؼاح ؾخنًّ
ُٕ اهيضؼم األُى الؿخسبتج يؿخذيؼٔ اهلنبو اهظاق هإلكالضبح.

نيب ؤً يوٓ اهلنبو اهعبق يؿئّهٖج :ضٖد ٖضخبر اهٓ ؤً ٖنًّ ؤفمل خٌهٖيبً ّؤنذؼ افخيبالً ّاتخنبؼاً ّغٌٖبى ٖمٖج

ضخٓ ٖكتص فؼٖنبً ػا يكغاكٖج هوضنّيبح فٕ خٌفٖػ ُػٍ األسٌغث.

ّٖضخز اهخلؼٖؼ تإً اهلنبو اهعبق ّاهيسخيى اهيغٌٕ نػهم ٖسة ؤً ٖوًتب غّؼاً يِيبً فٕ خغٖٖؼ اهخّكًبح اهٓ

األفملّٖ .تًٖ ؤٌَ فٕ اهنذٖؼ يً اهتوغاً ،فبً اهلنبو اهعبق اهيؿٖنؼ ّاهػٔ ٖضهٓ تبيخٖبؽاح يً اهؿٖبؿبح اهيبمٖج
ّتًل اهخفُّبح اهخٕ ال خؽال يّسّغث ٌبغؼا يب ٖنًّ يبيالً هلخغٖٖؼّ ،هنٌَ ٖيٖل اهٓ ؤً ٖغافى يً اهّمى الكبئىّ .خضخبر
األسٖبل اهسغٖغث يً ؤكضبة اهيفؼّيبح اهػًٖ ٖخيخًًّ تيؽٖغ يً االٌفخبش يوٓ اهيٌبفؿج ّاهكبغؼاح ّاالتخنبؼ اهٓ اهخًتٖؼ
يً يكبهضِب تفنل ؤنذؼ تؼّؽاًّ .هِػٍ اهغبٖج ُى فٕ ضبسج اهٓ ؤً ٖنٌّّا ؤنذؼ خٌهٖيبًٌّٖ ،نتق ُػا ؤٖمبً يوٓ اهيسخيى

اهيغٌٕ .فغبهتبً يب ٖمًّ اهنوة يوٓ اإلكالش مًٖفبً فٕ توغاً اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖبّ ،ؤضٖبٌبً ٖؼسى ػهم اهٓ
اعؼاؾ كٌّاح اهخًتٖؼ ّغبهتبً يب خنًّ ُػٍ األكّاح غٖؼ يّضغث ؤّ يٌهيجّٖ .غيّ اهخلؼٖؼ اهلنبو اهعبق ّاهيسخيى
اهيغٌٕ اهٓ هًة غّؼ ؤنتؼ فٕ غيى اإلكالضًٖٖ فٕ ضنّيبخِى.
ّٖلغى ُػا اهخلؼٖؼ ؤفنبؼ ّخّكٖبح يتخنؼث هكبًٌٕ اهؿٖبؿج ّاهلنبو اهعبق ّاهيسخيى اهيغٌٕ فٕ يٌنلج اهفؼق
األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب ّيب ٖوِٖب ،نيب ؤٌَ يً اهيخّكى ؤً خٌفإ يٌَ ٌلبفبح ّيٌبهؼاح تيب ٖؿبيغ اهلنبو اهعبق يوٓ اهٌيّ
ّاٖسبغ فؼق اهًيل اهخٕ خؽغاغ اهضبسج اهِٖب تفنل نتٖؼّ .اهتٌم اهغّهٕ يوٓ ؤُتج االؿخًغاغ هغيى توغاً اهيٌنلج فٕ ُػٍ
اهيؿبيٕ.

فبيفبغ ؤعنؼ
ٌبئة اهؼئٖؾ اإلكوٖيٕ
يٌنلج اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب

شنر ّخلدٖر

كبى يوٓ ايغاغ ُػا اهخلؼٖؼ فؼٖق تلٖبغث ٌبسٕ تً ضؿًٖ ،اهيئهف اهؼئٖؿّٕٖ ،خإهف يً ؤٌغؼّ ؿخًّ (اهيئهف

اهؼئٖؿٕ اهيفبؼم)ّ ،فٖوٖة نٖفؼ (يئهف فكل االكخكبغ اهؿٖبؿٕ ّّامى اهعن اهؿؼغٔ اهنوٕ)ّّٖ ،ؿف ؿًغٌٕ ضؿٌٕ
(يؿبيغ تبضد ّيئهف يفبؼم فٕ فكل اهفئًّ اهيبهٖج)ّ ،ؿبيص ٌسٖة ُّتج (اهفكل اهيًٌٕ تبهًلبؼاح)ّ ،ػهم خضح خّسَٖ
ّافؼاف ؽتٖغث يوّث.
ّيٌػ تغؤ ُػا اهيفؼّو اؾخفبغ يً اهِبى ّخّسَٖ يكنفٓ نبيل ٌتٖل (فٕ ؤذٌبء فخؼث خّهَٖ نتٖؼ اكخكبغًٖٖ يٌنلج

اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب ) ضٖد كغى غييًب يخّاكالً ّيفّؼث يؿخيؼث ّنػا يغعالح ؼئٖؿج فنوح اهعن اهؿؼغٔ هِػا
اهخلؼٖؼ .نيب ؤٌَ ؤفبغ تخغػٖج ؼاسًج خفكٖوٖج ضّل اهيؿّغاح اهيخخبهٖج هوفكّل .نيب اؿخفبغ اهخلؼٖؼ يً الخّسَٖ ّاهيؼاسًج
اهيؿخفٖمج يً ؼٖخفب ؼٌٖٖنب ،يغٖؼ يسيّيج اهخٌيٖج االسخيبيٖج ّاالكخكبغٖج هيٌنلج اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب هوتٌم
اهغّهّٕ ،اهخٕ ؤفؼفح يوٓ اخيبى ُػا اهيفؼّو .نيب ؤٌِب كغيح يغعالح سُّؼٖج ؤغح تٌب فٕ اهٌِبٖج لُػٍ اهكٖبغج اهٌِبئٖج،
ّؤؿِيح يوٓ ّسَ اهعكّق فٕ اهعن اهؿؼغٔ اهنوٕ هوخلؼٖؼ ّؼؿبئوَ اهؼئٖؿج ّخإنٖؼ خؼنٖؽٍ يوٓ االكخكبغ اهؿٖبؿٕ

ّاهضّنيج .يً يّكًِب اهؿبتق نٌبئة ؼئٖؾ اهتٌم اهغّهٕ هيٌنلج اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب كغيح غاٌٖال سؼٖؿبٌٕ
خًوٖلبح خفكٖوٖج ضّل كٖبغج ؿبتلج هوخقؼٖؼ ييب ؤغْ اهٓ ايبغث خإنٖؼ يفٖغ سغًا ألسؽاء ؼئٖؿج يً اهٌق ّاهعن اهؿؼغٔ.
ّيً تًٖ اهيؿبُيًٖ اٗعؼًٖ اهػًٖ كغيّا اؿِبيبح فٕ يعخوف اهفكّل ؤّ ؤّؼاق العوفٖبح ؤّ اهيؿبيغث اهتضذٖج،

سٌٖفؼ نٖوٖؼ (ّؼكج العوفٖج ضّل اغاء اهلنبو اهعبق ّكٖبؾ اإلكالضبح اهؿٖبؿٖج)ّ ،فٖوٖة غٔ يٌٖٖفبل (اهفكل اهلبٌٌّٕ

ٖج ضّل اإلٌخبسٖج يوٓ يؿخّْ
ّاهخٌهٖيٕ)ّ ،تبخؼٖم توًٖ ّيبؼٔ –ؤٌسٕ فٖسبٌؽٌَّٖ – فبؼّغانٕؾ ّخٖغٖبً نٌٖغا (ّؼكج العوف
اهفؼنج فٕ يٌنلج اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب )ّ ،سبئٖل ؼاتالٌغ ّنوّغٖب ٌكٖف (ضّافٕ عوفٖج هفكل اهؿٖبؿج
اهكٌبيٖج)ّ ،يِغٔ تً ًٖلّة ّيبًّٖال فٖبتبؼٌّٖ ّؿٖوفٕ يًوّف ّٖبؿيًٖ ؼًّٖٕ ّ طٖيٌٖب ؽٌّٖسب (يؿبيغث تضذٖج ّخضوٖل
تٖبٌبح)ّ ،ؿٖغٌٖال نتٌّغٍ نبً يؿبيغث اهفؼٖق فٕ ؤذٌبء ايغاغ ُػا اهخلؼٖؼ ،تيب فٕ ػهم اهيؿبيغث فٕ خٌهٖى االؿخفبؼاح اهخٕ
خيح فٕ اهيؼاضل األّهٖج ّاهٌِبئٖج يً ايغاغٍ .نيب كغى ؿخٖف ّاً ٖبً هًّ غييًب يخّاكالً هوفؼٖقّ .كبى هًٖ ّاٌز خفًٖ

تحضؼٖؼ اهخلؼٖؼ يوٓ اهضبؿة .نيب كغى نل يً هٖب تّسّؼيَ ّؿيؼاء فٖتبٌٕ ّغٌّٖب سيٖل ّضفٖهج ؿِؼأّ ّؤيٖؼث فئاغ
ؽنٕ اهغيى هويفبّؼاح فٕ اهلبُؼث ّاهسؽائؼ اهًبكيج ّكًٌبء ّاهؼتبن ّخٌّؾ يوٓ اهخّاهٕ.
ًٖ فٕ ؤذٌبء ؿوؿوج اهيفبّؼاح اهخٕ خى خٌهٖيِب فٕ فخبء
ّخى حكغٖى يوعق يضكالح اهخلؼٖؼ لضمّؼ يعخوف

 2009-2008فٕ اهسؽائؼ اهًبكيج ّاهلبُؼث ّاهؼتبن ّكًٌبء ّخٌّؾ ّّافٌنً اهًبكيجّ .خميٌح ُػٍ اهيفبّؼاح
ييذوٕ اهلنبو اهعبق ّيؿئّهٕ اهضنّيج ّاهيسخيى اهيغٌٕ ّاهسبٌة األنبغٖيّٕ ،نػا فؼٖق ييل يً اهيٌهيبح اهغّهٖج
(يسيّيج اهتٌم اهغّهٕ ّتٌم اهخٌيٖج األفؼٖلٕ ّيٌهيج اهيئخيؼ اإلؿاليّٕ ،تٌم االؿخذيبؼ األّؼّتٕ ا هػٔ ؤؿَى فٕ ؤييبل
اهتضد اهيؼسًٕ اهعبكج تفكل اهخيّٖل يً عالل يفبؼنج فبهٖؼٔ ُؼؽتؼر ،نػهم اهيفّمٖج األّؼّتٖج ّيٌهيج اهخًبًّ

ٔ ّاهيلخؼضبح
االكخكبغٔ ّاهخٌيٖج)ّ .نبفج اهيفبؼنًٖ فٕ ُػٍ اهيفبّؼاح ًٖؼتًّ يً ايخٌبٌِى ّاؿخفبغخِى يً اهخغػٖج اهؼسى ث
اهيفٖغث.

ّيٌػ اهيؼضوج اهيفبُٖيٖج اؿخفبغح اهيؿّغاح اهيخخبهٖج هِػا اهخلؼٖؼ يً اؿِبيبح ّخًوٖلبح اهنذٖؼ يً اهؽيالء فٕ
يسيّيج اهتٌم اهغّهٕ يً تًٖ يعخوف األنؼاف اهيًٌٖج فٕ توغاً اإلكوٖىّ .خمى األنؼاف اهيًٌٖج اهيػنّؼث اهيؼاسًًٖ
اهؼؿيًٖٖ ،يبٖنل نوًٖ (ٌبئة اهؼئٖؾ األؿتق هوخيّٖل ّاهلنبو اهعبق فٕ يسيّيج اهتٌم اهغّهٕ ّنتٖؼ اكخكبغًٖٖ ؤؿتق

هغْ يئؿؿج اهخيّٖل اهغّهٖج) ّؼّتؼخّ ؽاغب (نتٖؼ اليؿخفبؼًٖ االكخكبغًٖٖ هٌبئة ؼئٕؾ يسيّيج اهضغ يً اهفلؼ ّاإلغاؼث
االكخكبغٖج هغْ اهتٌم اهغّهّٕ ،ؤيًٖ يفّمٖج اهٌيّ ّاهخٌيٖج) ّسّؽٖف ؿبتب ّهٖوٓ ؽهًّٔ اهوػًٖ ؿبيغا اهفؼٖق فٕ كٖبغج

اهؼؿبئل اهيخميٌج فٕ اهٌهؼث اهًبيج هوخلؼٖؼّ ،ؤضيغ سالل اهيغٖؼ اهًبى ليٌخغْ اهتضد االكخكبغٔ ّاهػٔ ؤؿِى فٕ اهيػنؼث
اهيفبُٖيٖج ّؤغهٓ تخًوٖلبح يوٓ اهيؿّغاح اهيخخبهٖج هوخلؼٖؼّ ،نػا سبتٕ سّؼر ؤفؼاى ّؼاٌغا يلٖل ّيضيغ فؼٖف تويِّٖة
ّنٖفًٖ نبؼٔ ٌّبغؼث فبيوّ ٌّغٖبى غّٖة ّؤٌنًّ غّتؼٌّّسّف ّهّؼاً سٌّٖح ٌّٖل سؼٖسّؼٔ ّفبؼّق اكتبل ّييؼ

ّؼق يؼسًٖج ضّل اينبٌٖج اهّكّل اهٓ اهخيّٖل ،تبالفخؼام يى ى ئخج
نبؼاؿبتبً ّؤّسؿح نّاى ّؤٌسبهٕ كيؼ (اهػٔ ؤيغ ث
سّفٕ ّاؼسٖؽ اؿاليبر ّفٖغٔ فبٍ ّافَؼٖب) ٌّبغؼ يضيغ ّؾشؼ ٌكؼ (اهػاً كغيب يغعالح يغٖغث تفإً اهفكل اهيًٌٕ
تبينبٌٖج اهّكّل اهٓ اهخيّٖل ّؤؿِيب فٕ اسؼاء يؿّش يوٓ اهتٌّم) ّفٌٖؿٌح تبهيٖغ ّغّسالؾ تٖؼؾ ٌّسٖة ؾفخب ّغٖفٖغ

ؿخٖلّ .يوق األؿخبػ سٖيؾ ؼّتٌٖؿًّ يوٓ اهٌهؼث اهًبيج .اال ؤً ؤٔ يً ُئالء اهيًولًٖ يؿئّالً يً ؤٖج ؤعنبء ؤّ
يضػّفبح يً اهٌؿعج اهٌِبئٖج اهيًؼّمج ٌُب.

ّٖؼغة اهفؼٖق فٕ اهخّسَ تبهفنؼ اهٓ نل يً ؤؿِيّا تخًوٖلبخِى فٕ يعخوف يؼاضل ايغاغ ّاكغاؼ ُػا اهخلؼٖؼ،
تيب فٕ ػهم ؤيمبء فؼٖق اغاؼث اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب ّغٖؼُى يً اهؽيالء فٕ اإلكوٖى اهػًٖ امنوًّا تيؼاسًج

اهخلؼٖؼ فٕ يٌبؿتخًّٖ ،الفؼنبء اٗعؼًٖ اهػًٖ اهخقٌٖبُى فٕ يعخوف توغاً اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب ّاهػًٖ سؼْ

اؿخفبؼخِى فٕ اهيؼاضل األّهٖج يً ُػا اهيفؼّوّ ،نػا فٕ ؤذٌبء يفبّؼاح يفؼّو اهخلؼٖؼّ .خّهٓ تؼّؾ ؼّؾ الؼؿًّ
ّفؼٖلَ هغْ نّيٌّٖٖنٖفٌؽ غٖفٖوّتيٌح اٌؼنّؼتّؼٖخغ خضؼٖؼ اهخلؼٖؼ  .ؤيب ؼٖخفبؼغ نؼاة ّاهٖؽاتٖد نوًٖ ّّضغث عغيبح
اإلٌخبر فٕ ينخة اهتٌم اهغّهٕ فلغ خّهّا اغاؼث اهخكيٖى ّاإلٌخبر.

ٌغرث ؽبيج
يب ُّ يّظّػ ُذا اهخلرٖر؟

خينًٖ اهلعبػ اهخبص يً أً ٖضتص اهيضرم هٌيّ كّْ ّيشخداى
خوق فرص اهؾيل هلّث ؽبيوج شبتج ّأفظل خؾوٖيبً ُّ أُى األّهّٖبح هسيٖؼ ضنّيبح اهشرق األّشع ّشيبل

إفرٖلٖب .فبهّغبئف األفظل أضتضح أنذر أُيٖج اهّٖى يؼ يب خّاسَِ دّل اهؾبهى يً خراسؼ اقخضبدٔ ؽبهيٕ .يب اهيعوّة
هخضلٖق ذهم؟ ٌيّ اكخضبدٔ يشخداى تلٖبدث اهلعبػ اهخبص ّاشخراخٖسٖبح عّٖوج األيد ينرشج هذهم يؼ كٖبداح يوخزيج

تخٌفٖذُب .هًة اهلنبو اهعبق غّؼاً يؼنؽٖبَ فٕ سيٖى اهغّل اهخٕ ضللح ٌيّاً كّٖبً هفخؼاح ؽيٌٖج نّٖوج .فبهخسبؼة اهغّهٖج

خفٖؼ اهٓ ؤً االيخيبغ يوٓ اهيفؼّيبح اهييوّنج هوغّهج فٕ عوق اهّهبئف ّاالؿخذيبؼ هى خنً ؤتغاً تغٖالً يؿخغايبً هالؿخذيبؼ
اهػٔ خلّى تَ يٌفأح اهلنبو اهعبق ُّ -ػا ٖؼسى اهٓ يغى خينً ؤٖج ضنّيج يً اهضنّيبح يً خًؼٖل اهيئؿؿبح
اهييوّنج هِب هويٌبفؿج اهضلٖلٖج ّهلّٖغ اهيٖؽاٌٖج اهيفغغث .فنبً ُػا تًٌَٖ اهّمى اهؿبئغ فٕ يٌنلج اهفؼق األّؿن ّفيبل
افؼٖلٖب تإنيوِب؛ ّؤغؼنح اهضنّيبح ؤً ٌيّػر اهخٌيٖج اهػٔ خلّغٍ اهغّهج ّاهػٔ نتق فٕ اهًلّغ اهيبمٖج هى ٖؿفؼ اال يً
اهؼنّغ االكخكبغّٔ ،هػهم ؼغتح فٕ ختٌٕ ٌيّػر سغٖغ ٖؿيص هولنبو اهعبق تغّؼ ؤنتؼّٖ .اسَ كبًٌّ اهؿٖبؿبح اهخضغٔ

اهيبذل فٕ اهخٌؿٖق تًٖ اهضّافؽ هؼسبل األييبل اهؼاغتًٖ فٕ خًهٖى األؼتبش ّتًٖ األُغاف االسخيبيٖج هوٌيّ اهيفخؼم ّعوق

فؼق اهًيلّ .هنً هٖؾ تبينبً اهلنبو اهعبق اهلٖبى تنل فٕء .فبهٌيّ ٖخنوة نػهم االؿخذيبؼ اهًبى فٕ اهخًوٖى ّاهيًؼفج
ّاهتٌٖج األؿبؿٖج ُّّ ال ٖؽاضى اإلٌفبق اهعبق تل ٖؿخلنتَ ،يمبفبً اهَٖ يٌبكؼ ؤعؼْ يذل اٌفخبش اهؿّق ّاالؿخلؼاؼ
ّاهضنى اهؼفٖغ ّاهلٖبغاح ػاح اهؼئٖج ،ضٖد ؤً ُػٍ اهؿٖبؿبح نبٌح يٌبكؼ يفخؼنج تًٖ سيٖى االكخكبغاح اهخٕ ٌسضح فٕ

خضلٖق اهٌيّ اهؿؼٖى يوٓ يغاؼ اهًلّغ اهًغٖغث األعٖؼث.
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خضلٕق اهٌيّ اهيشخداى فٕ اهشرق األّشع ّشيبل إفرٖلٖب ٖشخدؽٓ اهيزٖد يً االشخذيبراح اهخبضج ّرفؼ يشخّْ

إٌخبسٖج اهشرنبح ّاهيزٖد يً اهخٌّػ  -خبضج هوضبدراحُّ .ذا هى ٖخضلق تبهلدر اهنبفٕ فٕ اهيٌعلج ضخٓ اًٗ  .يوٓ

كبغاح اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب اال ؤٌَ يبؽال
اهؼغى يً ؤً اهلنبو اهعبق ؤكتص هَ غّؼ ؤنتؼ يً ػٔ كتل فٕ اكح

غٖؼ كبغؼ يوٓ اهلٖبى تغّؼ يضؼم اهٌيّ اهلّْ .نيب ؤً االؿخذيبؼاح اهعبكج نبٌح غٖؼ نبفٖج هعوق فؼق اهًيل اهالؽيج
ّيبؽاهح يًغالح اهتنبهج يً ؼكيًٖ فٕ يًهى اهغّلّ .كغ ضبل مًف اإلٌخبسٖج ّكوج اإلتغاو غًّ كٖبى اهيٌبفؿج تًٕ

اهفؼنبح ّخٌّو اهكبغؼاحّ .يً اهّامص ؤً اهٌيّ فٕ خؿبؼو  -ضٖد ّكل فٕ يخّؿنَ اهٓ  %5.8يوٓ يغْ فخؼث
ّ .2008-2005يى ػهم يبؽال ؤكل يً يخّؿن اهٌيّ فٕ اهغّل اهٌبيٖج اهػٔ ّكل اهٓ  ،%7.2ضٖد ٖؽٖغ فلن يً غّل
ؤيؼٖنب اهالخٌٖٖج ّاهنبؼٖتٕ (ّ .)%5.1اؿخيؼاؼ ُػٍ اهنفؼث فٕ اهٌيّ غٖؼ يئنغ  -عبكج فٕ مّء اهخنّؼاح األعٖؼث
هالكخكبغ اهًبهيٕ .ضٖد ؤٌِب خؼسى ؤؿبؿبً فٕ اهغّل اهنذٖؼث اهيّاؼغ اهٓ اؽغُبؼ اهٌفن .فٕ ضًٖ ؤً اٌعفبل ؤؿًبؼ اهٌفن

ّخنبٖؼُب ًٖغ يبيالً آعؼ ٖػنؼ ُػٍ اهغّل تإً اهؿًٕ ٌضّ اهخٌّو فٕ اكخكبغاخِب هِّ ؤّهّٖج يبسوج .ؤيب تبهًؿتج هوغّل غٖؼ
اهيٌخسج هوٌفن ،هى ٖنً اهٌيّ فٕ اهيبمٕ يكضّتبً تخضّل ُٖنوٕ فٕ االكخكبغ  -عبكج يً ضٖد اهكبغؼاح – نيب فٕ

اهغّل اهخٕ فِغح يًغالح اهٌيّ اهيؼخفًج فٕ يٌنلج فؼق آؿٖب ؤّ ؤّؼّتب اهفؼكٖج .نيب ؤً ختبنئ اهٌيّ اهيؿخيؼ فٕ غّل
ّاهخٌيٕ خًختؼ خػنؼث ؤعؼْ تإً ُػٍ اهغّل يبؽاهح يًؼمج هوعنؼ اهٌبخز يً كغيبح اهنوة
ث
يٌهيج اهخًبًّ االكخكبغٔ
يوٓ كبغؼاخَ ػاح اهلٖيج اهيمبفج اهيٌعفمج.

دّر اهشٖبشبح اهضنّيٖج يضّرٔ فٕ ظيبً ّسّد تٖئج هألؽيبل يشسؾج ؽوٓ اهٌيّ اهذٔ ٖلّدٍ اهلعبػ اهخبص.

ّدّر يؤششبح اهدّهج ّاهسِبح اهيٌغيج يضّرٔ نذلم فٕ ظيبً ؽيل األشّاق اهخبضج تبهشنل اهشوٖى  -نيب أذتخح

األزيج اهيبهٖج اهضبهٖجُ .ػا ّكغ غفًح اهخنّؼاح األعٖؼث تًل كبًٌٕ اهؿٖبؿبح اهٓ ايبغث غؼاؿج األغّاؼ اهيًٌٖج هألؿّاق

ّاهضنّيبح .ؤّمضح األؽيج ؤُيٖج كٖبى اهغّهج تغّؼ ؤكّْ فٕ ييوٖج اهيؼاكتج اهيٌُهِيجّ .فٓ اهّكح ٌفؿَ ال خّضٕ ُػٍ

األضغاد تإً اهًّغث هوًيل تبهؿٖبؿبح اهخٕ ؤذتخح ففوِب فٕ اهيبمٕ ؿٌٖخز يٌِب تفنل يب ٌخبئز ؤفمل .يى اهًوى تإً غّؼ
اهلنبو اهعبق اهلٖبغٔ تكفخَ يضؼم اهٌيّ هٖؾ يضل سغالّ .هنً ػنؼخٌب األؽيج تإً اهيئؿؿبح اهلّٖج اهيًٌٖج تخٌهٖى
األؿّاق يِيج هميبً ويل األؿّاق تبٌخهبى ضخٓ ٖعغى األُغاف اهعبكج (خًهٖى اهؼتص) ّاهًبيج (عوق فؼق اهًيل ّاهٌيّ

االكخكبغٔ اهيخفبؼم) يوٓ ضغ اهؿّاء.

ُل اهلعبػ اهخبص كبدر ؽوٓ اهلٖبى تدّر يضرم اهٌيّ؟
اهداخوًّ اهسدد ّاهيزٖد يً اهيٌبفشج شٖلٌؾبً اهيخشننًٖ

اهؾالكبح تًٖ اهؾبى ّاهخبص فٕ يٌعلج اهشرق األّشع ّشيبل إفرٖلٖب :كضج اٌؾداى اهذلج اهيختبدهج .اً اهخفنم

فٕ كغؼث اهلنبو اهعبق يوٓ اهلٖبى تغّؼ يضؼم اهٌيّ يٌخفؼ ّاألؽيج اهيبهٖج اهضبهٖج غييح ُػا اهخفنمٌّٖ .هؼ اهٓ ٌيّػر
اهٌيّ اهػٔ ٖلّغٍ اهلنبو اهعبق نإٌَ هى ٖفٕ تّيغٍ .ؤسؼْ يؿص يوٓ يؿئّهٕ اهلناو اهًبىّ ،ؼؤْ  %60يً اهيسٖتًٖ
خلؼٖتبً ؤً اهلنبو اهعبق فٕ تالغُى ٖؿًٓ اهٓ اهخؼتص غٖؼ اهيفؼّو ّفبؿغ 2.فٕ ضًٖ ؤفبؼح ٌؿتج  %21فلن يٌِى تإً
اهلنبو اهعبق غٌٖبيٖنّٕ ،ػنؼح ٌؿتج  %9ؤٌَ ففبف ّيوخؽى تبهلبًٌّّ .اًٌغاى اهذلج يختبغلٌّٖ ،تى يً ايخلبغ اهيؿئّهًٖ

تإً اهلنبو اهعبق خؿٖنؼ يوَٖ يسيّيج كغٖؼث يً اهيئؿؿبح اهخٕ خؿًٓ اهٓ اهخؼتص غٖؼ اهيفؼّو ُّ -ػٍ اهيسيّيج
خيخًح تبهضيبٖج هفخؼاح نّٖوج تّاؿنج نبفج ؤٌّاو اهًّائق اهخٕ خضغ يً اهغعّلّ .يً اهؿوّم اهؿوتٖج اهخٕ ػنؼح ؼفّث
اهيّهفًٖ اهًيّيًٖٖ ّاهمغن يً ؤسل خضلٖق اهيكبهص اهعبكج ّاإليفبءاح اهمؼٖتٖج ّنػهم اعفبء اهغعّل ّاهًّائغ هخفبغٔ
االهخؽايبح اهمؼٖتٖج ّاهضّنيج غٖؼ اهففبفج هوفؼنبح .ؤيب يً سبٌة اهلنبو اهعبق فٌٖتى اهفم يً االيخلبغ تًغى ؿًٓ
ائِى.
اهضنّيبح ٌضّ خضؿًٖ يٌبط االؿخذيبؼ هسيٖى فؼنبح األييبل ،تل هكبهص اهؿٖبؿًٖٖ ّيسيّيج يضغّغث يً ضوف

ّٖدّر ُذا اهخلرٖر نذهم ضّل خّفٖر اهفرص اهخٕ خشيص تيزٖد يً اهخٌيٖج ّتغِّر اهيزٖد يً اهلعبػ اهخبص

األؽوٓ دٌٖبيٖنٖج – ٖلل فَٖ يغغ ؼسبل األييبل اهيِخيًٖ تبهغؼسج األّهٓ تضيبٖج ؤٌفؿِى يً اهيٌبفؿج تّاؿنج االيخٖبؽاح،

ٌّٖهؼ اهَٖ نيضلق هوذؼّث ّعبهق هفؼق اهًى ل ّهٖؾ نيخؼتص تنؼق غٖؼ يفؼّيج .ففٕ هل تٖئج ؤنذؼ اٌفخبضبً ؿٖخلغى اهًغٖغ

يً اهيئؿؿبح ّؼسبل األييبلّٖ .خمص يً ّمى اهغّل اهخٕ خيؼ تيؼاضل اٌخلبهٖج يذل اهيسؼ ّتّهٌغا ّفٖخٌبى  -ؤً خؿبؼو
اهٌيّ ٖغفًَ تبهفًل سٖل يً اهيؿخذيؼًٖ اهسغغ تكّؼث ؤنتؼ ييب ٖفًوَ اهخّؿى فٕ اهى ئؿؿبح اهلبئيج تبهفًلُّ .ػا يب نبً فٕ

توغاً اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب فٕ نل يؼث نبٌح خؿيص فِٖب اهخغٖٖؼاح اهؿٖبؿٖج تغعّل يٌبكؼ سغٖغث اهٓ اهؿّق .تل
ؿخؽٖغ غٌٖبيٖنٖج اهغعّل تؽٖبغث خضؿً اهتٖئج ُّػا ؿٖئغْ اهٓ كٖبى كنبو عبق ؤنذؼ خٌّيبً ٖغيى تغّؼٍ تلّث اهلٖبى تبهى ؽٖغ
يً اإلكالضبح ّتكّح ؤيوٓ يً اهيضيًٖٖ يً ؤكضبة اهيٌبكة.

نٖف نبً أداء اهلعبػ اهخبص ضخٓ اًٗ؟

ٖوؾة دّراً أنتر ّ -هنٌَ يبزال ال ٖلّد اهخضّل فٕ اكخضبداح توداً اهشرق األّشع ّشيبل إفرٖلٖب ؽوٓ عرٖق اهٌيّ
اهيرخفؼ.

خضّهح دّل يٌعلج اهشرق األّشع ّشيبل إفرٖلٖب ؽوٓ يدْ اهذالذًٖ ؽبيبً اهيبظٖج يً ٌيّذر اهٌيّ تلٖبدث

اهدّهج إهٓ اهٌيّ اهيؾخيد تدرسج أنتر ؽوٓ اهلعبػ اهخبص .فلغ ختٌح سيٖى اهغّل ؿٖبؿبح ؤنذؼ ضؼكبً فٕ االكخكبغ اهنوٕ

ّؽاغح يً ضسى اٌفخبضِب هوخسبؼث ّاالؿخذيبؼاح اهعبكجّ .تغؤح ييوٖج اإلكالضبح عالل فخؼث اهؿتًٌٖبح يً اهلؼً

اهيبمٕ فٕ غّل يذل سيِّؼٖج يكؼ اهًؼتٖج ّخٌّؾ ،ذى تغؤح فٕ انخؿبة اهؽعى عالل اهذيبٌٌٖبح ذى خؿبؼيح عالل

اهخؿًٌٖبح فٕ غّلٍ يذل اهسؽائؼ ّسيِّؼٖج ؿّؼٖب اهًؼتٖج ّسيِّؼٖج اهٖيً تل ّؤعٖؼاً فٕ هٖتٖب .فإغح ُػٍ اإلكالضبح اهٓ
ؽٖبغث ضكج اهلنبو اهعبق يً اسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ (غٖؼ اهيخًوق تبهٌفن) فٕ سيٖى اهغّل اال كوٖل  -يب تًٖ ّ %70
ّ .%90كغ اختى ُػا اهخضّل االخسبُبح اهًبهيٖج.

ّهنً ؽوٓ اهرغى يً اهدّر األنتر هولعبػ اهخبص إال أٌَ يبزال تؾٖداً ؽً خضّٖل توداً يٌعلج اهشرق األّشع

ّشيبل إفرٖلٖب هخضتص اكخضبداح يخٌّؽج ّيرخفؼث األداء ّ .ؿّاء نبً اهلٖبؾ تخٌّو اهكبغؼاح ؤّ اهؼكٓ اهخنٌّهّسٕ ؤّ
اهيؿخّْ ّاهخؼنٖة اهلنبيٕ هالؿخذيبؼاح اهعبكج ؤّ اٌخبسٖج ّاتخنبؼٖج اهفؼنبح هى خهِؼ ؤٖج غّهج فٕ يٌنلج اهفؼق

األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب ٌفؾ ٌّيٖج اهغٌٖبيٖنٖج ّاهخضّل االكخكبغٔ اهػٔ فِغخَ غّل يذل اهكًٖ ؤّ سيِّؼٖج نّؼٖب ؤّ
يبهٖؽٖب ؤّ خؼنٖب .فًوٓ ؿتٖل اهيذبل ،يًغالح ٌيّ االؿخذيبؼاح اهعبكج ّيغغ اهيٌخسبح اهيكغؼث ختغّ ؤمًف فٕ توغاً
اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب (األفنبل ؼكى .)2 - 1

إً اهخلرٖر ال ٖدؽٓ خلدٖى ّضفج كٖبشٖج يً شأٌِب خوق اهٌيّ اهذٔ ٖلّدٍ اهلعبػ اهخبص فٕ نل دّهج  -ضٖد

أً يذل ُذٍ اهّضفج غٖر يّسّدث .اهغؼّؾ اهيؿخفبغث يً اهخسبؼة اهٌبسضج فٕ اهيبمٕ ّيً ضبالح اهففل اهخٕ ٌخسح يً
االؿخًبٌج تضؽى اإلكالش اهلٖبؿٖج خغيّ اهٓ اهخّامى ؤذٌبء ُػا اهتضد يً يفبخٖص خضلٖق اهٌيُّّ .ػا اهتضد ٖؽغاغ كًّتج

ضٖد ؤً خّكًبح االكخكبغ اهًبهيٕ يوٓ اهيغْ اهلكٖؼ غٖؼ يتفؼث .خّسغ اهنذٖؼ يً ؿيبح يٌبط االؿخذيبؼ اهسٖغ خخفبؼنِب
اهغّل ػاح يًغالح اهٌيّ اهيؼخفًج يذل االؿخلؼاؼ اهٌؿتٕ هالكخكبغ اهنوٕ ّغؼسج يب يً اٌفخبش اهؿّق ّؤؿّاق ّؿٖنج يبيوج
ّضلّق اهيونٖج اٗيٌج ّاهضنى اهؼفٖغ ّؽٖبغث ضسى اإلٌفبق اهًبى فٕ اهخًوٖى ّاهكضج ّاهتٌٖج األؿبؿٖج .ال ٖؿخغيٓ األيؼ
ّكّل نل ُػٍ اهًّايل اهٓ اهنيبل فٕ ٌفؾ اهّكح ضخٓ خٌسص فٕ انالق اهٌيّ.

ٖرنز اهخلرٖر تدال ؽً ذهم ؽوٓ ذالذج يً يسبالح ضٌؼ اهشٖبشبح ّاهخٕ خؾد األنذر أُيٖج فٕ خشنٖل شوّم

اهيشخذيرًٖ:
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شنل 2

خٌّػ أكل فٕ اهضبدراح

اهيضدر :يئفؼاح اهخٌيٖج فٕ اهًبهىّ ،كبيغث تٖبٌبح COMRADE

• ؤّالً ،اهلّايغ اهؼؿيٖج ّاهٌهى ّاهؿٖبؿبح اهخٕ خكغؼُب اهضنّيبح فٕ نبفج يسبالح تٖئج األييبل ُّٓ .خغنٕ يً
ؿٖبؿبح االكخكبغ اهنوٕ ّاهخسبؼث ضخٓ ؿٖبؿبح االكخكبغ اهسؽئٕ اهيٌهيج هؼؤؾ اهيبل ّاألؼامٕ ّاهًيل ّاهتٌٖج

األؿبؿٖج ّؤؿّاق اهيٌخسبحٌّٖ .كة اهخؼنٖؽ ٌُب يوٓ اهلّايغ نيب ُٕ ينخّتج ّيوٓ نٖفٖج خكيٖى اهؿٖبؿبح يوٓ اهّؼق

 -تيًٌٓ "ُل خخيذل اهيفنوج فٕ اإلكالضبح اهغبئتج؟"

• ٖوٕ ػهم األؿوّة اهفًوٕ اهيختى فٕ خنتٖق اهلّايغ ّاهٌهى ّاهؿٖبؿبح .ؿّاء نبٌح اهضنّيج ؤّ ُٖئبح اهغّهج ُٕ اهيؿئّهج
يً اهخًبيل يتبفؼث يى اهفؼنبح ،ؤّ خفًل ػهم اهيئؿؿبح اهيًٌٖج تخٌهٖى هألؿّاق ّخنتٖق ضلّق اهيونٖج ،فبً نل يسبل
يً يسبالح تٖئج األييبل ٖخولٓ غييبً يً اهيئؿؿبح اهًبيج اهخٕ يوِٖب خٌفٖػ اهلّايغ ّاهٌهى اهخٕ ٖلّى تؿٌِب كبًٌّ
اهؿٖبؿبحّ .ضؿة ٌّيٖج ُػٍ اهيئؿؿبح  -عبكج يؿخّْ ضكبٌخِب مغ اهخإذٖؼ اهؿٖبؿٕ اهيخًؿف  -خخى ُػٍ اهًيوٖبح
تفنل ؤّ تأعؼ تبؿخلبيج ّاٌكبف ّنفبءث.

ُّػٍ اهؿيبح اهفًوٖج ّاهيخّكًج فٕ اهِٖئبح اهضنّيٖج ُّٖئبح اهغّهج ُٕ نل يب خِخى تَ اهفؼنبح يٌغ خلٖٖى نٖفٖج خنتٖق
اهلّايغ ّاهٌهى ّاهؿٖبؿبح يوِٖبّ .تبهخبهٕ اػا ػُتٌب ؤتًغ يً اهيئفؼاح اإلؼفبغٖج اهلٖبؿٖج لإلكالضبح اهؿٖبؿٖج ٌضً

ٌخؿبءل يب اػا نبٌح اهيفنوج ُٕ فٕ ؤؿوّة خنتٖق اهلّايغ ّاهؿٖبؿبح.

• ّؤعٖؼاً توّؼث خّكًبح اهيؿخذيؼًٖ يً اهؿٖبؿبح اهيؿخلتوٖج ّنٖفٖج خنتٖلِب .خًختؼ يكغاكٖج اهضنّيبح ّاإلفبؼاح اهخٕ
خؼؿوِب اهٓ اهفؼنبح يً اهًٌبكؼ اهِبيج سغاً تبهٌؿتج هولؼاؼاح االؿخذيبؼٖج اهخٕ ٖخعػُب ؼسبل األييبل.

اهفؼنبح خِخى تبهلّايغ ّاهؿٖبؿبح اهيًيّل تِب ضبهٖبً ّتنٖفٖج خنتٖلِبّ ،هنً خّكى نٖف ٖينً هِػٍ اهلّايغ ّاهؿٖبؿبح ؤً
خخنّؼ فٕ اهيؿخلتل يِى نػهم فٕ خلغٖؼ اهيعبنؼ اهيخّكًج ّاهًّائغ يوٓ االؿخذيبؼاح.

ّفٓ ُػا اهفإً ٌٖكة خؼنٖؽ اهخلؼٖؼ يوٓ غّؼ يّايل اهؿٖبؿج االكخكبغٖج  -ؤٔ اهنوة يوٓ اهلٖبى تبإلكالضبح ّخنتٖلِب
نيب خضغغُب ؿيبح اهيئؿؿبح اهيؿئّهج يً اخعبػ اهلؼاؼ  -فٕ اهخإذٖؼ يوٓ اهخّكًبح ّامًبف يكغاكٖج اهؿٖبؿبح
اهضنّيٖج فٕ ٌهؼ اهيؿخذيؼًٖ فٕ اهيٌنلج.

ُل األير ٖخؾوق تبإلضالضبح اهغبئتج؟

هٖس ُذا فلع .خغل ٌُبم فسّاح فٕ اهشٖبشبحّ ،هنً اشخسبتج اهلعبػ اهخبص هإلضالضبح نبٌح ظؾٖفج .
خشبرؽح اإلضالضبح ضخٓ فٕ غل ّسّد فسّاح شٖبشٖج نتٖرث تيسبالح يؾٌٖج فٕ تؾط اهدّل .خينٌح يًهى

اهضنّيبح يً خضؿًٖ تٖئج األييبل يً عالل ختؿٖن اهٌهى اهيًيّل تِب فِٖب ّفخص الكنبو اهيبهٕ ّخعفٖف اهلّٖغ يوٓ اهخسبؼث

ّاالؿخذيبؼّ .خفٖؼ سيٖى اهيئفؼاح اهغّهٖج اهعبكج تتٖئج األييبل تغًّ اؿخذٌبء اهٓ ّسّغ خضؿً .فًوٓ ؿتٖل اهيذبل،

تبهٌؿتج هيسبل ٌهى األييبل اهخٕ ٖخّهٓ كٖبؿِب خلؼٖؼ اهلٖبى تبألييبل ٌسغ ؤً يخّؿن يغغ ييوٖبح اإلكالضبح اهخٕ كبيح ةُب
توغاً اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب فٕ ؽٖبغث يؿخيؼث يوٓ يغْ األيّاى اهلوٖوج األعٖؼث (فنل  .)3ضخٓ ّاً هى خيؾ
اإلكالضبح اهخٕ ييل يوٓ كٖبؿِب خلؼٖؼ اهلٖبى تبألييبل نبفج يسبالح يٌبط االؿخذيبؼ فبٌِب يبؽاهح خًختؼ خيذٖالً سٖغاً

الخسبُبح اإلكالشٌّ .فؾ االخسبٍ اإلٖز اتٕ خضلق فٕ يسبالح اغاؼث االكخكبغ اهنوٕ ّاهخسبؼث ّاٌفخبش االؿخذيبؼ.

شنل :3

زاد ؽدد اإلضالضبح اهيٌُغِيج يؤخراً فٕ توداً يٌعلج اهشرق األّشع ّشيبل إفرٖلٖب
يخّشع ؽدد اإلضالضبح اهيٌُغِيج هنل تود ضشة اهلٖبس اهّارد فٕ خلرٖر اهلٖبى تبألؽيبل
3

2.5

تقرٌر 2006

تقرٌر 2005

تقرٌر 2008

تقرٌر 2007

تقرٌر 2010

تقرٌر 2009

2

1.5

1

0.5

0
أوروبا الشرقٌة
وآسٌا الوسطى

الشرق األوسط
وشمال إفرٌقٌا

إفرٌقٌا جنوب
الصحراء

جنوب آسٌا

أمرٌكا الالتٌنٌة
والكارٌبً

اهيضدر :كبيغث تٖبٌبح اكالش اهلٖبى تبألييبلwww.doingbusiness.org.

شرق آسٌا
والباسٌفٌك

منظمة التعاون
االقتصادي
والتنمٌة

اشخسبة اهلعبػ اهخبص هإلضالضبح ٌّيب  .اؼخفًح يًغالح االؿخذيبؼاح اهعبكج تيًغل  %2فٕ اهيخّؿن.

ّاؼخفى يؿخّْ االؿخسبتج فٕ اهغّل فلٖؼث اهيّاؼغ اهخٕ نبٌح األنذؼ نيّضبً ّذتبخبً يوٓ يؿبؼ اإلكالش يذل األؼغً

ّاهيغؼة ّخٌّؾ ّيئعؼاً يكؼ .نيب نبً فغ ؽاغ ضسى االؿخذيبؼاح األسٌتٖج تغؼسج ُبيج كتل االٌنيبـ اهضبهٕ يوٓ اهؼغى
يً خؼنؽ غبهتٖج االؿخذيبؼاح فٕ يسبالح اهنبكج ّاهتٌٖج األؿبؿٖج ّاهًلبؼاحّ ،تغؼسج ؤكل فٕ يفؼّيبح اهخنٌّهّسٖب
اهيندفج .غهٖل آعؼ ًٖنؾ ُػٍ اهغٌٖبيٖنٖج ُّ ؽٖبغث يًغالح غعّل يٌبكؼ سغٖغث اهٓ يسبل األييبل هخخًغْ تلوٖل غٖؼُب يً
اهيٌبنق اهٌبيٖج فٕ األيّاى األعٖؼثّ ،اهخٕ نبٌح يٌعفمج هفخؼاح نّٖوج فٕ اهيبمٕ.

شنل 4

فخراح اإلضالش ّاشخسبتج اهلعبػ اهخبص
االستثمارات الخاصة ( %إجمالً الناتج المحلً)
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اإلصالح
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فترات زمنٌة من  5سنوات
جنوب آسٌا

أمرٌكا الالتٌنٌة

شرق آسٌا

الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا

اهيضدر :يًغالح اهلنبو اهعبق ُٕ يً يئفؼاح اهخٌيٖج اهغّهٖج ،اهضؿبتبح اهّنٌٖجّ ،كٌغّق اهٌلغ اهغّهٕ ّخى ضؿبة
يخّؿنِب هفخؼث عيؿج ؤيّاى .فخؼاح اإلكالضبح ختٌٓ يوٓ يئفؼ اهضؼٖج االكخكبغٖج يً يًِغ فؼٖؽؼ

)ّ ،(www.freetheworld.comفخؼث اإلكالش خًؼف نيغث عيؿج ؤيّاى نبً ُػا اليئفؼ يً كفؼ اهٓ يفؼث ٖخضؿً تبٌخهبى ّهّ
تيلغاؼ ّضغث ّاضغث.

إال أً االشخسبتج نبٌح أكل تنذٖر ؽً ؽيوٖبح اإلضالش اهييبذوج فٕ اهدّل ذاح يؾدالح اهٌيّ اهيرخفؾج .نبٌح

يًغالح االؿخذيبؼاح اهعبكج فٕ اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب فٕ اهيخّؿن ؤكل اؿخسبتج هًيوٖبح اإلكالش يٌِب فٕ

يٌبنق ؤعؼْ (فنل ُ .)4ػا ّكغ اؼخفًح يًغالح االؿخذيبؼاح اهعبكج فٕ اهفخؼث تًٖ  2007 ّ 1990اؼخفبيبً كوٖالً فٕ
تًل توغاً اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب فٕ شًٖ اٌعفمح فٕ اهتًل اٗعؼ؛ يوٓ اهٌلٖل يً غّل ؤعؼْ يذل اهكًٖ
ّيبهٖؽٖب ّتّهٌغا ّخبٖالٌغ ّخؼنٖبُ .ل ٖؼسى ُػا اهٓ ؤً ييوٖبح اإلكالش اهخٕ كبيح تِب ُػٍ اهغّل ؤنذؼ نبٌح يً يذٖوخِب
فٕ توغاً اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب؟ اإلسبتج ال.
ال ٖتدّ أً اهشتة فٕ االشخسبتج اهفبخرث ُّ ؽدى نفبٖج ؽيوٖبح اإلضالش فٕ اهيٌعلج .اً اهيئفؼاح اهيًخبغث

هإلكالضبح اهيّسِج ٌضّ اكخكبغ اهؿّق هٖؿح فٕ توغاً اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب ؤؿّؤ ييب فٕ اهغّل ػاح يًغالح

اهٌيّ اهيؼخفًج (فنل  .)5تل اً اهفؼّق كغٖؼث سغاً تضٖد ال خؿيص هخفؿٖؼ اهؿتة فٕ اعخالف األغاء .فيى تًل
االؿخذٌبءاح اهلوٖوج ٌّخٖسج هٌلق اإلكالضبح فٕ تًل اهغّل اهغٌٖج تبهٌفن خضخل اهيٌنلج يؼختج "يخّؿنج" يوٓ يؿخّْ
اهًبهى ،يذوِب فٕ ػهم يذل اهكًٖ ّيبهٖؽٖب ّتّهٌغا ّخبٖالٌغ ّخؼنٖب.
شنل 5
ختدّ تٖئج األؽيبل فٕ توداً اهشرق األّشع ّشيبل إفرٖلٖب "يخّشعج" تضفج ؽبيج نيب فٕ

اهنذٖر يً االكخضبداح شرٖؾج اهٌيّ
مؤشر السٌاسات الكلٌة ()2007
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متوسط دول الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا60.6 :
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متوسط دول المقارنة63.9 :

مؤشر السٌاسات التجارٌة ()2007
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متوسط دول المقارنة52.1 :

متوسط دول الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا48.5 :

60
50
40
30
20
10

سو
رٌا

إ
ٌر

ان

ا
ألر
دن

لبن

ان

م
صر

عم
ان
ال
مغ
رب
تون
س

ال

الٌ

من

ج زا
ئر

اإل

م
ار

ات

تاٌ
الند

تر
كٌا
ال
ص
ٌن
م
الٌ
زٌا
بول
ندا

0

مؤشر سهولة القٌام باألعمال ()2008
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متوسط دول الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا45.6 :
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متوسط دول المقارنة56.5 :

اهيضدر :كبيغث تٖبٌبح اهلٖبى تبألييبل ّكٌغّق اهٌلغ اهغّهٕ ّيٌهيج اهخسبؼث اهًبهيٖج ّيئخيؼ األيى اهيخضغث هوخسبؼث ّاهخٌيٖج
ّيئفؼاح اهخٌيٖج فٕ اهًبهى ّضؿبتبح اهيئهف

ُل األير ٖخؾوق تأشوّة خعتٖق اهلّاؽد؟

ٌؾى؛ ال خخشبّٔ تٖئج األؽيبل هوسيٖؼ :خنذر االٌخلبئٖج ّاهخؾشف ّؽدى اهيشبّاث فٕ اهيؾبيوج تًٖ اهيشخذيرًٖ.
اهشم فٕ اهشٖبشبح ّاالٌخلبئٖج فٕ خٌفٖذ اهلّاؽد ٖؾّكبً ٌشبع االشخذيبر ٖ .فٖؼ اهيؿخذيؼًّ فٕ اهفؼق األّؿن

ّفيبل افؼٖلٖب  -عبكج يبهنٕ اهيفؼّيبح اهكغٖؼث ّاهيخّؿنج  -تبؿخيؼاؼ اهٓ اهفم فٕ اهؿٖبؿبح ّيغى اهيؿبّاث فٕ
اهؿّق تضٖد خيٌص ؤفموٖبح اهٓ تًل اهفؼنبح ػاح اهًالكبح يوٓ ضؿبة اهفؼنبح ّاهيٌبفؿًٖ اهسغغ فٕ اهؿّق .نيب
ٖضهٓ اهفؿبغ ّاهييبؼؿبح اهيمبغث هويٌبفؿج ّاهفم فٕ اهؿٖبؿبح اهيٌُهِيج تإُيٖج ككّْ هغْ يغٖؼٔ األييبل(فنل .)6

ّفٓ اهنذٖؼ يً اهغّل خفٖؼ يسخيًبح األييبل ؤٖمبً اهٓ اهفسّاح اإلكالضٖج فٕ اهتٖئج اهيٌُهِيج ّفٕ اينبٌٖج اهضكّل يوٓ
اهخيّٖل ّاهضكّل يوٓ األؼامٕ .ؤً سؽءاً نتٖؼاً يً اهيفنوج فٖيب ٖتغّ هٖؾ فٕ اهؿٖبؿبح نيب ُٕ ينخّتج يوٓ اهّؼق

ّهنً ٖؼسى اهٓ خنتٖق اهؿٖبؿبح اهػٔ ٖخؿى تًغى اهيؿبّاث ّاالٌخلبئٖج ّاهيضبتبثّ .ؤفبؼح اهفؼنبح اهيفبؼنج فٕ اهغؼاؿج
خنؼاؼا هخنتٖق اهلّاًٌٖ ّاهوّائص تنٌَّ غٖؼ ذبتح ّال ٖينً اهخٌتئ تَ .

شنل 6

اهشم فٕ اهشٖبشبح ّؽدى اهيشبّاث فٕ خعتٖق اهلّاؽد ُيب أُى اهيؾّكبح اهخٕ خّاسَ األؽيبل
المعوقات الرئٌسة أمام شركات الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا
(المتوسط البسٌط من شركات أي دولة التً تصنف معوق ما بكونه "كبٌر أو خطٌر")
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معدالت
عدم الثقة
الضرائب
فً
االقتصاد
الكلً

الفساد

المنافسة عدم الثقة
إمكانٌة
فً
غٌر
الحصول
الرسمٌة /السٌاسات
على
التموٌل أو غٌر العادلة التنظٌمٌة
تكلفته

الكهرباء

إدارة
المهارات
الضرائب
والتعلٌم

إمكانٌة
الحصول
على
األراضً

تراخٌص
العمل/
التشغٌل

نظم
الجمارك
والتجارة

النظام
القانونً/
حل
النزاعات

يوضّغج :اهًّائق اهيخًولج تبهفم فٕ اهؿٖبؿبح ّخنتٖلِب يًويج تبهؼيبغٔ
اهيضدر :يؿّش اهتٌم اهغّهٕ يً اكخكبغٖبح فٕ اهسؽائؼ ّيكؼ ّاٖؼاً ّاألؼغً ّهتٌبً ّاهيغؼة ّييبً ّاهؿًّغٖج ّؿّؼٖب ّاهمفج
اهغؼتٖج ّغؽث ّاهٖيً يوٓ يغْ يغث ؿٌّاح

شنل 7

ّسِبح اهٌغر ضّل اخشبق اهلّاؽد ّاهٌغى ّاهلدرث ؽوٓ خّكؾِب ضشة يب ُّ يعتق فٕ توداً اهشرق

األّشع ّشيبل إفرٖلٖب
تفسٌرات النظم متسقة ومتوقعة
( %من المجٌبٌن غٌر الموافقٌن)
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اهيكغؼ :يؿّش يٌبط االؿخذيبؼ ()2007 – 2005

يً تًٖ أؽراط أخرْ هتٖئج األؽيبل اهخٕ ال خشبّٔ تًٖ اهسيٖؼ ٌسد يب ٖوٕ :شرنبح كدٖيج ّشرنبح األؽيبل

ذاح نذبفج أكل ّضسى يٌبفشج كوٖل ٖشٖر هدّر ُبى ألضضبة اهٌفّذ  .اهفؼنبح اهًبيوج فٕ اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب ؤكغى
تنذٖؼ يً يذٖالخِب فٕ يٌبنق ؤعؼْ يً اهًبهى ،ضٖد ٖكل اهفؼق اهٓ  10ؿٌّاح يٌِب فٕ ؤّؼّتب اهفؼكٖج (فنل  .)8نيب
ؤً يغٖؼٔ األييبل ؤنتؼ ؿٌبً يً ٌهؼائِى فٕ يٌبنق ؤعؼْ .نيب خّاسَ اهفؼنبح ػاح اهٌفّػ يٌبفؿج ؤكلّ .تبؿخذٌبء سٌّة
آؿٖب ٖلل يغغ اهفؼنبح اهيؿسوج هنل ٌؿيج فٕ اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب (فنل  .)8نل ُػٍ اهٌلبن خًختؼ ؤيؼال هتٖئج
األييبل اهخيٖٖؽٖج اهخٕ خضّل غًّ غعّل ّعؼّر اهفؼنبح.
شنل 8
اهخأذٖر اهيشخير هضفّث األؽيبل ّاٌؾداى اهدٌٖبيٖنٖج ّاهيٌبفشج فٕ اهلعبػ اهخبص
 ..ؽدد أكل يً اهشرنبح

شرنبح أكدى ...

أ

كثافة الشركات فً العالم

العمر المتوسط للشركات المُصنِعة (باألعوام)

(عدد الشركات المسجلة لكل  1000نسمة)
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0
آسٌا

الشرق األوسط
وشمال إفرٌقٌا

إفرٌقٌا

أمرٌكا الالتٌنٌة
والكارٌبً

أوروبا وآسٌا
الوسطى

منظمة التعاون
االقتصادي
والتنمٌة

ؤ .يى اهًوى تإٌَ يوٓ اهؼغى يً غٌٖبيٖنٖج يًغالح اهٌيّ اهيتِؼث يبؽاهح نذبفج اهفؼنبح يٌعفمج فٕ آؿٖب تبهخضغٖغّٖ .ؼسى ُػا الؼخفبو خًغاغ اهؿنبً (اهؼٖفًٖٖ)
فٕ نلٍ يً اهٌِغ ّاهكًٖ تبإلمبفج اهٓ ؤً نذبفج اهفؼنبح خضكؼ فلن يغغ اهفؼنبح اهيؿسوج ؼؿيٖبً هنل ٌؿيج.

اهيضدر :اهغؼاؿبح اهيؿضٖج هوتٌم اهغّهٕ يً اهيفؼّيبح ضّل اهفؼنبح اهيُكًٌِج فٕ اهسؽائؼ ّيكؼ ّاألؼغً ّهتٌبً ّاهيغؼة ّيُيبً ّاهؿًّغٖج ّؿّؼٖب
ّاهمفج اهغؼتٖج ّغؽث ّاهٖيً (يً يغث ؤيّاى) ّكبيغث تٖبٌبح اهتٌم اهغّهٕ يً األييبل.

ؽوٓ اهرغى يً أً إضالش اهشٖبشبح فٕ اهؾدٖد يً اهيسبالح ّاهدّل ظرّرٔ فئً يزٖز اهلّاؽد اهيٌلّضج يؼ

يب ٖضبضتِب يً خعتٖق ّإٌفبذ ٖخشى تؾدى اهيشبّاث ّاالٌخلبئٖج ُّ يب ٖؾّق خعّر اهلعبػ اهخبص فٕ اهيٌعلج .فبهيفنوج
اهيفخؼنج خخوعق فٕ غّؼ اهغّهج ّيئؿؿبخِب فٕ يسبالح فخٓ يً يٌبط األييبل .فبهخلؼٖؼ ٖخسبّؽ اهلّاًٌٖ ّاألنؼ

اهخٌهٖيٖج اهلبئيج هٖؿتؼ ؤغّاؼ غّؼ اهغّهج فٕ ؤؿّاق االئخيبً ّاألؼامٕ – فبينبٌٖج اهضكّل يوِٖيب يفنوج فٕ ؤغوة غّل

اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖبٔ ُّّ .غنٕ نػهم يسبل اهؿٖبؿج اهكٌبيٖج اهػٔ اسخػة االُخيبى يً سغٖغ فٕ اهفخؼث األعٖؼث.
ُّّ ّٖمص فٕ نل يسبل اهِّث اهنتؼْ اهخٕ خفكل اهؿٖبؿبح اهيّمّيج ّؿوّنٖبح اهيئؿؿبح اهيٌّن تِب خٌفٖػُب.

ّٖخسوٓ ػهم فٕ ؤفمل كّؼٍ فٕ ُػٍ اهيّمّيبح اهذالد ،اال ؤً ُػٍ اهفؼمٖج خيخغ اهٓ يزاالح ؤعؼْ يً تٖئج األييبل
اهخٕ ٖينً هالٌخلبئٖج ّاهيضبتبث فِٖب ؤً خمًف اهيئؿؿبح اهًبيج اهخٕ خٌفػ ؿٖبؿبح اهلنبو اهعبق ّخِؽ يكغاكٖج اهخؽاى

اهضنّيج تبإلكالشّٖ .ؿٕء ُػاً األيؼاً اهٓ خّكًبح اهيؿخذيؼًٖ ّٖلٖغاً االؿخذيبؼ ّاهخٌبفؾ ّاالتخنبؼ.

ٖخيذل اهخضدٔ اهذٔ ّٖارٍ اهضنّيبح فٕ خٌفٖذ شٖبشبح خرشل إشبراح ّاظضج إهٓ اهيشخذيرًٖ ّخؾزز

يضداكٖخِب ألٌِب خؾيل يً أسل خّفٖر ٌفس اهفرص هنبفج اهيشخذيرًًّٖٖ .خيغ خًؽٖؽ اهٌيّ ّاؿخغايخَ فٕ اهفؼق األّؿن
ّفيبل ؤفؼٖلٖب يوٓ يغْ كغؼث كبًٌٕ اهؿٖبؿبح فٕ اهيٌنلج يوٓ اكٌبو اهيؿخذيؼًٖ اهضبهًٖٖ ّاهيؼخلتًٖ تإٌِى يؿخًغًّ

هوضغ يً ّؿبئل خنتٖق اهؿٖبؿبح اهخٕ خخؿى تًغى اهيؿبّاث ّاالٌخلبئٖجّ .يٌغئػ فلن ٖنًّ إلكالضبح اهؿٖبؿج األذؼ اهيخّكى
يوٓ االؿخذيبؼ اهعبق ّاهٌيّ .اال ؤً خغٖٖؼ خّكًبح اهيؿخذيؼًٖ يً نؼٖق يًبهسج ؤكل ييوٖج اهخؼتص ّااليخٖبؽاح كًة
ضٖد ٖلخمٕ ػ هم خغٖٖؼ خّاؽً االكخكبغ اهؿٖبؿٕ هغْ نل غّهج.

يب ُّ اهشتة ّراء ضؾّتج خضشًٖ تٖئج األؽيبل فٕ اهيٌعلج؟

ٖلخظٕ ذهم يّاسِج ؽّايل االكخضبد اهشٖبشٕ اهخٕ خلّط خأٖٖد اإلضالضبح ّنذا اهلدرث ؽوٓ يالضلخِب.
خخضل يّاعً اهظؾف فٕ تٖئج األؽيبل فٕ سبٌة يٌِب تيدْ االٌخلبئٖج فٕ خخضٖص اهؾّائد هولعبػ اهخبص؛

األير اهذٔ ٖدؽّ إهٓ إسراء إضالضبح يً شأٌِب خغٖٖر اهؾالكبح تًٖ ضبٌؾٕ اهشٖبشج ّتًٖ اهيشخفٖدًٖ يً االيخٖبزاح .اً
نٖم
اهيكغاكٖج يى اهيؿخذيؼًٖ ّاهيّهفًٖ اهًيّيًٖٖ ّاهلبيغث اهسيبُٖؼٖج األنتؼ هً خخضلق اال اػا اهخؽى اهلبغث اهؿٖبؿًّٖ تخف

كٌّاح اهخؼتص اهخٕ خمًف اهّهبئف اهؼكبتٖج ّاإلغاؼٖج هوغّهج فٕ نذٖؼ يً يسبالح تٖئج األييبلّٖ .ختبًٖ اهخؼتص يً توغٍ اهٓ
آعؼ؛ ضٖد اٌَ ؤنذؼ اٌخفبؼًا فٕ اهغّل اهغٌٖج تبهٌفن ّػاح اهًيبهج اهّفٖؼث ضٖد ٖنًّ اهخؼتص ؤنتؼ ّٖنًّ يً األؿِل اضخّاء

اهمغن يً ؤسل اإلكالش ،اال ؤٌِب ٖهل يٌخفؼاً فٕ اهغّل اهفلٖؼث فٕ اهيّاؼغّ .هلغ ُٖإح تًل اهغّل األيمبء األكغؼ

فٕ يسوؾ اهخًبًّ اهعوٖسٕ تٖئج كغٖلج هألييبل – ضٖد خلّغ غتٕ اهيؿٖؼث ّوُيبً ّاهييونج اهًؼتٖج اهؿًّغٖج ؿٖوضلبً تِب.
اال ؤً االكخكبغ اهؿٖبؿٕ فٕ ُػٍ اهغّل – ضٖد غبهتب يب ٖنًّ قاغث اهضنّيج ُى كبغث األييبل – ال ّٖفؼ ٌيّػسًب كبتالً
هويضبنبث يً كتل اهغّل األعؼْ األنتؼ فٕ يٌنلج اهفؼق األّؿن ّفيبل ؤفؼٖلٖب ضٖد االكخكبغ اهؿٖبؿٕ ؤنذؼ خًلٖغا.
إً االكخضبد اهشٖبشٕ اهشبئد فٕ يؾغى أٌضبء اهيٌعلج ٖلٖد رغتج ضبٌؾٕ اهشٖبشج ّكدرخِى ؽوٓ اإلضالش .فإّالً

اهنوة يوٓ اإلكالش ًٖغ مًٖفبً .ففٕ اهغّل االٌخلبهٖج ضٖد ؤكتص اهلنبو اهعبق ؤنذؼ خٌّيًب ّؤيوٓ كّخبً (نيب ُّ اهضبل

فٕ فؼق ؤّؼّتب) خؽاٖغ اهمغن يوٓ كبًٌٕ اهؿٖبؿج هخّؿٖى ؼكًج اإلكالش .اال ؤً األيؼ هى ٖنً تٌفؾ اهلغؼ فٕ يٌنلج
اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب ضٖد اهى ؿٖنؼًٖ ّاهيؿخفٖغًٖ يً اهّمى اهلبئى ؤيوٓ كّخبً ّؤنذؼ خٌهٖيبً فٕ ضيبٖج يّائغُى.
يالّثً يوٓ ػهم ،فيب ًّٖق اسؼاء اإلكالضبح ػاح اهسّغث ُّ يئؿؿبح كٌى اهؿٖبؿج اهخٕ خفخلؼ اهٓ يكغاكٖج االهخؽاى.

اهيٌنلج خفخلؼ اهٓ اهيئؿؿبح اهخٕ يً فإٌِب اهضغ يً اؿخعغاى االٌخلبئٖج ّالخًؿف يً كتل اهيؿئّهًٖ فٕ اهيٌبكة اهًبيج.

ظؾف اهعوة ؽوٓ اإلضالش :اهلعبػ اهخبص اهذٔ هى ٖضتص تؾد ؽبيالً يً ؽّايل اهخغٖٖر
هى ٖنً اهلعبػ اهخبص فٕ يؾغى توداً اهشرق األّشع ّشيبل إفرٖلٖب ضبضة ضّحٍ ؽبلٍ ّيّضد فٕ

اهيعبهتج تبإلضالش .فبهسزء اهذٔ ّٖضف تأٌَ "ٖخضبٖل يً أسل اهخرتص غٖر اهيشرّػ" يً اهلعبػ اهخبص نبً أنذر

ضراضجً فٕ خرّٖسَ هوضيبٖج ّاإلتلبء ؽوٓ اهّظؼ اهراًُ .فبهغيّث اهٓ اإلكالش هى خوق تًغ كغؼًا يئذؼا يً اهخإٖٖغ يً

سيًٖبح األييبل اهخٕ خخؿى تكفج يبيج تبهمًف ؤّ يغى اهخيذٖل ؤّ يغى االؿخلاللّٖ .عخوف األيؼ يً غّهج اهٓ ؤعؼْ،

فبً ؤنذؼ ؤيذوج ُػٍ اهسيًٖبح تؼّؽًا ُّ اهػٔ خخضنى فِٖب اهضنّيبح ؤّ اهػٔ خؿٖنؼ يوِٖب اهفؼنبح اهنتٖؼث ّاهلغٖيج اهحٔ

خفمل اهّمى اهؼاًُ ؤّ اهخغعالح اهيٌخلبث ّاهضيبٖج اهخٕ خنًّ فٕ كبهضِب .ؤيب تبهٌؿتج هولنبو اهعبق "اهسغٖغ" اهينًّ يً
اهغاعوًٖ اهسغغ ّاهفؼنبح األكغؼ فبٌَ هى ٌٖهى ٌفؿَ تًغ تيب ٖينٌَ يً اهغيّث اهٓ اهخغٖٖؼ تفنل ؤفملّ .فٕ نذٖؼ يً
اهغّل خيٌى ُػٍ األنؼاف يً اهلٖبى تػهم ألً اهيٌهيبح اهيؿخلوج ايب ال ٖؿيص هِب تػهم (نيب فٕ ضبهج عيؿج توغاً يوٓ

األكل) ؤّ ؤٌِب خيٌى تفنل فبيل يً اهخًتٖؼ تضؼٖج يً اٌخلبغاخِب هؿٖبؿبح اهضنّيجّ .هلغ ؤتؼؽح غؼاؿج يؿضٖج يً ؤُى
يٌهيبح األييبل فٕ يٌنلج اهفؼق األّؿن ّفيبل ؤفؼٖلٖب فٕ  2007ؤً ؤّهّٖبح الغيّث اهٓ اهؿٖبؿبح فِٖب خخؿى تإٌِب
مٖلج ّغبهتب خخًوق يضغغث كنبيٖبً يلبؼٌج تإّهّٖبح اهؿٖبؿبح اهِبغفج اهٓ اهٌيّ اهخٕ خؼنؽ يوِٖب ؤغوتٖج اهفؼنبحٌ .هؼاً
هوٌفبن اهيضغّغ هويٌهيبح اهيغٌٖج ّغٖبة اهكضبفج اهضؼث فٕ ؤسؽاء يغٖغث يً اهيٌنلج فال ّٖسغ اخؽاً يى يٌهيبح األيىال
اهؼؿيٖج فٕ ضّاؼ اهؿٖبؿبح (ؤٌٖيب ُّسِغ).

إً خينًٖ اهيشخذيرًٖ اهسدد يً اهدخّل ّاهشيبش هويزٖد يً األضّاح يً اهلعبػ اهخبص تبهخؾتٖر ؽً

إرادخِب شّف ٖضّل اهيٖزاً تشنل خدرٖسٕ يً اهلعبػ اهخبص اهيشٖعر ّاهذٔ غبهتًب يب ٖشؾٓ هوخرتص غٖر اهيشرّػ إهٓ

اهلعبػ اهخبص اهخًئّ ذٔ االخسبُبح اهخٌبفشٖج .اً اهلنبو اهعبق فٕ توغاً اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب كغ ؤكتص

تبهفًل ؤنذؼ خٌّيبّ .كغ ٌفإح سيًٖبح ؤييبل سغٖغث – تًمِب ٖيذل ؤكضبة اهيفؼّيبح اهسغغ نيب ُّ اهضبل فٕ اهسؽائؼ
ٔ اهسؽائؼ ّاألؼغً ّاهيغؼةّ ،اهتًل ٖيذل فئبح
ؤّ ؿّؼٖبّ ،اهتًل اٗعؼ يً كنبيبح ؤّ يٌبنق يًٌٖج نيب ُّ اهضبل ف
يعخوفج يً اهفؼنبح يذل اهفؼنبح اهكغٖؼث ّاهيخّؿنج ؤّ اهيكغؼًٖ نيب ُّ اهضبل فٕ يكؼ .فضخٓ اهلٖبغاح اهيؿٖنؼث
يوٓ سيًٖبح األييبل اهنتؼْ ّٖاسًِّ خضغٖبً يخؽاٖغاً يً ؤكضبة ؤييبل ؤكغؼ ؿٌبً ّؤنذؼ خّسِب هوٌيّ نيب ضغد ؤعٖؼاً

فٕ اهسؽائؼُّ .ػٍ األكّاح اهسغٖغث غبهتًب يب خنًّ ؤيوٓ كّخبً فٕ نوة اإلكالضبح اهيئٖغث هوٌيّّ .اػا يب اؿخيؼح
اهسِّغ يً ؤسل خعفٖف يًّكبح اهغعّل اهٓ اهؿّق فبً ُػٍ اهغّائؼ اهعبكج ؿخكتص ؤنذؼ خٌّيبًّ ،يً ذى ٖؽٖغ اهمغن يً
ؤسل اإلكالش .فضخٓ سِّغ اإلكالش اهسؽئٕ يً فإٌِب ؤً خنوق ييوٖج غٌٖبيٖنٖج يؿخغايج ػاخٖبً .فغعّل اهيؽٖغ يً اهاليتًٖ
اهسغغ ًٖؽؽ اهخإٖٖغ إلكالش ؤتًغ ،ييب ٖئغٔ تغّؼٍ اهٓ اهيؽٖغ يً اهغاعوًٖ اهسغغ ،األيؼ اهػٔ يً فإٌَ فٕ اهٌِبٖج ؤً ٖغٖؼ

اخؽاً االكخكبغ اهؿٖبؿٕ .تٖغ ؤً ُػا ٖخنوة فؼانج سغٖغث تًٖ كبًٌٕ اهؿٖبؿبح ّغّائؼُى اهعبكج  -فؼانج خضيٕ يً
االؿخٖالء ّخخؿى تبهففبفٖج ّخؿيص تؿيبو نبفج األكّاح .

ظؾف "اهؾرط" فٕ اإلضالش :يؤششبح ضٌؼ اهشٖبشبح خفخلر إهٓ اهيضداكٖج
هلد نبً ؽزل اهيؤششبح اهرئٖشج ؽً اخخبذ إسراءاح اٌخلبئٖج ّؽً االشخٖالء أيرا يِيب ّسُّرٖب تبهٌشتج

هوٌسبش اهذٔ ضللخَ اشخراخٖسٖبح اهٌيّ فٕ شرق آشٖب .اً اهفؼّق فٕ اهغّؼ اهيٌّن تبهيئؿؿبح اهؼئٖؿج ّاهلّايغ اهخٕ

ٌٖتٌٕ يوِٖب ّهبئف خوم اهيئؿؿبح ختًٖ نٖف ٖتغّ ؤً اهغّل اهيخيبذوج – يً ضٖد اهخلغى فٕ يسبالح اإلكالش االكخكبغٔ

ّاهؿٖبؿٕ – خخيخى تيؿخّٖبح سغ يختبٌٖج يً اهيكغاكٖج ّاهذلج فٕ ؤيًٖ اهيؿخذيؼًٖ .فٕ اهغٖيلؼانٖبح اهؼاؿعج فبً ٌهبى
اهمّاتن ّاهيّاؽًٖ – ّيوٓ ّسَ اهعكّق االٌخعبتبح اهغّؼٖج ّاهفكل تًٖ اهؿونبح – ٖميً ضخٓ ّاً نبً تفنل غٖؼ
نبيل ؤال ٖخينً اهلبغث اهؿٖبؿًّٖ يً اؿخغالل يئؿؿبح اهغّهج تكفج يٌخهيج ّنيب ٖضوّ هِى يً ؤسل خضلٖق فّائغ هيسيّيج

يً اهيكبهص اهعبكج .ؤيب فٕ اهغٖيلؼانٖبح األكل ٌمسًب ؤّ ٌهى اهضنى األّخّكؼانٖج فيً اهيينً خنتٖق ّؿبئل ؤعؼْ يً
ؤسل اهضيبٖج مغ االؿخٖالءّٖ .خيذل اهِغف يٌِب فٕ ميبً ؤً ييوٖج كٌى اهؿٖبؿبح ّنػا اهيكبهص اهضنّيٖج اهؼئٖؿج هغِٖب
كّايغ ّؿيبح يخإكوج فِٖب خضيِٖب يً اهٌفّػ اهخًؿفٕ ّاالٌخلبئٕ يً كتل اهؿٖبؿًٖٖ .يوٓ ؿتٖل اهيذبل ،فٕ تًل اهغّل

األنذؼ ٌسبضب اكخكبغًٖب فٕ فؼق آؿٖب ؿيضح اهلٖبغث اهؿٖبؿٖج تهِّؼ ضؽة ضبنى يئؿؿٕ ؤّ اغاؼث يبيج خلّى يوٓ ؤؿبؾ

اهسغاؼثّ .هلغ ٌلوح نل يً اهكًٖ ّنّؼٖب ّؿٌغبفّؼث اهؿونج اهٓ اهيئؿؿبح ،يً عالل خغفلبح يًوّيبخٖج نتٖؼث ٌّهبى
ضّافؽ ٖنبفئ اهؿوّم اهػٔ ٖفسى اهٌيّّ .هى ٖضلق االؿخذيبؼ اهعبق فٕ اهكًٖ ُػا اهخإهق اال تًغ ؤً كبيح اهيئؿؿبح
كبضتج اهلؼاؼ تبكالضبح يئؿؿٖج غاعوٖج نتؼْ ييب ؽاغ يً اينبٌٖج خّكى اهى ؿبؼاح اهّهٖفٖج هويؿئّهًٖ ّ -اهخٕ نبٌح
خنبفئ يوٓ اهؿوّم اهغايى هوٌيّ ّ -اهخٕ ٌلوح اهؿونج يً اهلبغث اهيؼنؽًٖٖ اهٓ اهيؿخّٖبح األغٌٓ يً اهتٖؼّكؼانٖج .يوٓ

ٌفؾ اهيٌّال ٌلل اهضبنى اهيؼنؽٔ اهلّٔ هؿٌغبفّؼث ؿونج نتٖؼث عبكج تكٌى اهلؼاؼ االكخكبغٔ اهٓ اهعغيج اهًبيج اهىٌُٖج

اهًبيوج يوٓ ؤؿبؾ اهسغاؼث.

ّؽوٓ اهؾنس يً ذهم ،فئٌَ فٕ اهنذٖر يً اهدّل األكل ٌسبضًب خخظؼ اهيؤششبح اهيؾٌٖج تضٌؼ اهلرار

ّاهسِبح اهضنّيٖج اهخٕ خراكة األشّاق ّخخؾبيل يؼ اهشرنبح هوخدخل اهخؾشفٕ يً اهلبدث اهشٖبشًٖٖ ّاهيشئّهًٖ

اهؾيّيًٖٖ هخأيًٖ شوعبخِى ّاهخرتص .يوٓ ؿتٖل اهيذبل ،ففٕ يغغ آعؼ يً غّل فؼق آؿٖب ػاح اهيئؿؿبح اهيضغّغث

اهغٖيلؼانٖج ايخيغح اهلٖبغاح اهؿٖبؿٖج تفنل ؤنتؼ يوٓ االؿخؼاخٖسٖبح اهؿٖبؿٖج اهيخإكوج فٕ اهفّائغ االٌخلبئٖجّ ،اهيكضّتج

تلؼاؼاح اهؿٖبؿبح اهخٕ خؿٖنؼ يوِٖب ييوٖبح اهخعكٖق االٌخلبئٖج ّاهفعكٖج هألكّل اهًبيج يً ؤسل اهيضبفهج يوٓ

اهّالءّ .فٕ اهيسيّيج األعٖؼث يً اهغّل فبً ضسى يسخيى اهفؼنبح اهيًؽّل يً كٌى اهلؼاؼ اهخًؿفٕ ًٖختؼ ؤكغؼ ضسيًب
تبهيلبؼٌج ،ضٖد اٌَ ال ٖمى اال اهيسيّيبح اهخٕ خؼتنِب يالكبح تبهلبغث اهؿٖبؿًّٖٖ .ألؿتبة خبؼٖعٖج خسغ توغاً اهفؼق
األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب ٌفؿِب تفنل نتٖؼ فٕ اهيسيّيج األعٖؼث.

إً خرخٖتبح ضٌؼ اهشٖبشبح اهخٕ خٌلل اهشوعج تضّرث سُّرٖج يً اهضنبى اهيرنزًٖٖ إهٓ يؤششبح

ؽرٖظج خشخٌد إهٓ كّاؽد ال ٌغٖر هِب فٕ يٌعلج اهشرق األّشع ّشيبل أفرٖلٖبّ .ال يب ؽال يوٓ اهيٌنلج ؤً ختخًغ يً

اهًالكبح تًٖ اهٌعة اهؿٖبؿٖج ّاالكخكبغٖج اهمٖلج ّاهخٕ خفخلؼ اهٓ اهففبفٖج ّخلّل اهخٌبفؾ ّاهؿٖبؿبح اهغاييج هوٌيّ.
ٌُّبم يسيّيج ؤنتؼ يً يّهفٕ اهضنّيج خضخبر ؤً خنًّ كبغؼث يوٓ اإلٖيبً تإً يؿخلتوِب اهّهٖفٕ ًٖخيغ يوٓ ٌسبضِب فٕ
خفسٖى االؿخذيبؼ اهعبقّ .خًختؼ ؤيبنً كٌى اهلؼاؼ ّحٌفٖػ اهؿٖبؿبح فٕ توغاً اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب – يً

ؤضؽاة ّاغاؼاح يبيج – غٖؼ "يئؿؿج" يلبؼٌج تفؼق آؿٖب يوٓ ؿتٖل اهيذبل .فِٕ غٖؼ يوخؽيج تلّايغّ ،ال خغًٖ تبهّالء
هخوم اهلّايغ ّاهيئؿؿبحّ ،غبهتًب يب خنًّ يبسؽث يً اهخكؼف تيًؽل يً اهخغعل اهؿٖبؿٕ ؤّ يّاسِخَ .اً خضؿًٖ فًبهٖج
ؿٖبؿبح اهلنبو اهعبق خلخمٕ اكالضبح يً فإٌِب خغٖٖؼ اهضّافؽ هنبفج اهيئؿؿبح اهخٕ خخفبيل يى اهفؼنبح ّخؼاكة

األؿّاق .ضٌٖئػٍ فلن ٖخى خٌفٖػ اهؿٖبؿبح تفنل ؤنذؼ اٌكبفًب ّؤكل خًؿفٖجّ .فٕ اهيلبتل ،نٕ خنًّ هِػٍ اإلكالضبح يكغاكٖج
نبفٖج فٕ ٌهؼ اهيؿخذيؼًٔ ؿحضخبر اهٓ خغٖٖؼ فٕ اهخؼخٖتبح اهيئؿؿٖج هكٌى اهؿٖبؿبح.

ٖغٖة فٕ نذٖر يً اهدّل نل يً اهخراتع اهّذٖق تًٖ األعراف اهيؾٌٖج ّاهخؾتئج ضّل إشخراخٖسٖج اكخضبدٖج

ّاظضج ّعّٖوج األسل – ييب ٖؾنس تشنل سزئٕ االفخلبر إهٓ اهخزاى إسيبؽٕ تِدف اهٌيّ .ضٖد ّمًح تمى اهتوغاً فٕ
اهيٌنلج اؿخؼاخٖسٖج ٌيّ اكخكبغٔ ّامضج ّنّٖوج األسل .فغبهتبً يب ٖنًّ هغْ اهّؽاؼاح اهلنبيٖج عننبً اؿخؼاخٖسٖج ،تٖغ

ؤٌَ كويب خفنل خوم االؿخؼاخٖسٖبح سؽءًا يً ٌِز فبيل ّذبتحّ .غبهتًب يب ٖنًّ اهخٌؿٖق ّاهخؼاتن فٖيب تًٖ اهّؽاؼاح مًٖفبً

– ييب ًٖنؾ تكفجٍ يبيج االٌلؿبى تًٖ اهٌعة اهؿٖبؿٖجّ .خًختؼ اهتًل تيذبتج اؿخذٌبء ييب ؿتق ،اال ؤً خًتئج نل األنؼاف

ضّل ُغف اكخكبغٔ يفخؼم نّٖل األسل ٌبغؼث فٕ اهيٌنلج – ُّٕ يً اهؿيبح اهلّٖج اهخٕ خيٖؽ اهٌسبضبح فٕ يسبل اهٌيّ
تفؼق آؿٖب.

يب اهيعوّة ؽيوَ تشنل يخخوف؟ يً أًٖ ختدأ نل دّهج؟ تٌبء اهيضداكٖج ّاهدؽى تبهلظبء ؽوٓ اهخرتص

ّخدؽٖى اهيٌبفشج ّإضالش اهيؤششبح ّخؾزٖز ضٌؼ اهشٖبشبح األشيل.

ٖسة أً ٖشؾر اهيشخذيرًّ تبهذلج فٕ أً األّظبػ خخغٖر تضق تشنل يشخداى .كغ خخؿى تًل اؿخؼاخٖسٖبح

اإلكالش تنٌِّب سػاتج اال ؤٌِب ؤكل فبئغثً يً شٖد اهيكغاكٖج .اػا نبً اهيؿخذيؼًّ ٖعفًّ ؤً خٌفػ اكالضبح اهؿٖبؿبح
تفنل غٖؼ يبغل ّخًؿفٕ فبٌَ ٖسة ؤً خكبضتِب اكالضبح اغاؼٖج يً ؤسل اهخإنٖغ يوٓ ففبفٖج ّيؿبءهج اهيئؿؿبح اهخٕ

خٌفػ خوم اهؿٖبؿبح  .فخوم اإلكالضبح ُٕ اهؿتٖل اهّضٖغ هتٌبء اهذلج هغْ اهيؿخذيؼًٖ فٕ يّاكوج خٌفٖػ اهؿٖبؿبح تبٌكبف .

إً يزٖز اهشٖبشبح اهخٕ خضيل اهلدر األنتر يً اهيضداكٖج فٕ ٌغر اهيشخذيرًٖ ٖخخوف فٕ نل دّهجٌ .لعج

اهتداٖج اهخٕ خدل ؽوٓ أً "اهخغٖٖر ضلٖلٕ" خنًّ يؾرّفج فٕ اهيؾخبد هألعراف اهيؾٌٖج اهيضوٖجّٖ .سة ؤً ٖخى خنٖٖف

ؤّهّٖبح اإلكالش ّاٖلبو خٌفٖػُب تيب ٖخٌبؿة ّاههؼّف اهيضوٖج ،تٖغ ؤً اهيؿخذيؼًٖ اهيضوًٖٖ ّكٌبو اهؿٖبؿبح ّاهيسخيى
اهيغٌٕ ّاهسيِّؼ يبغثً يب ٖنًّ هغِٖى يًؼفج يفخؼنج ييب ٖفٖؼ اهٓ خغٖٖؼ سُّؼٔ.

ّخدهٖالً يٌِب ؽوٓ اهخزايِب تبهٌيّ ؽوٓ اهضنّيبح أً خرنز ؽوٓ ذالذج أشٖبء :اهلظبء ؽوٓ يضبدر اهخرتص غٖر

اهيشرّػ ّيؾّكبح اهيٌبفشجّ ،إضالش اهيؤششبح تيب ٖضد يً اهخؾشفّ ،خّشٖؼ ٌعبق ؽيوٖج ضٌؼ اهشٖبشبح ّاهخلّٖى.

ّفٕ ضبل غٖبة ػهم اهخغٖٖؼ اهسُّؼٔ فٕ نؼٖلج كٖبغج ؿٖبؿبح اهلنبو اهعبق ّخنتٖلِب ؿخهل خّكًبح اهيؿخذيؼ ضّل
اهخؽاى اهضنّيبح تبإلكالش مًٖفج .فبؿخسبتبح االؿخذيبؼ ؿٖخى خضٖٖغُب تؿتة مًف يكغاكٖج اهضنّيج ّاالفخلبؼ اهٓ اهخلغى
اهيئؿؿٕ اهػٔ ٖفغغ يوٓ ؤُيٖج اكالش اهؿٖبؿبحّ .يوَٖ فبً خإذٖؼ ؤٔ اكالش ؿٖلل اػا هى ٖئيً اهيؿخذيؼًّ فٕ ؤً

اهخغٖٖؼ ضلٖلٕ ّييٖق ّّمى هٖتلٓ.

تبهخضدٖد :خبرعج عرٖق الشخراخٖسٖبح ٌيّ يّذّق فِٖب ٖلّدُب اهلعبػ اهخبص فٕ يٌعلج اهشرق األّشع
ّشيبل أفرٖلٖب

أّالً ّكتل نل شٕء :اهضد يً اهلٌّاح اهخلوٖدٖج اهنترْ هوخرتص يؼ خؾزٖز اهيٌبفشج.
خؿخنٖى اهضنّيبح يً عالل تٖئج ؼكبتٖج يالئيج ؤً خفسى يوٓ اهغعّل فٕ نبفج كنبيبح االكخكبغ ّػهم يً
نؼٖق اؽاهج اهيًّكبح اهؼؿيٖج ّغٖؼ اهؼؿيٖج اهخٕ خيٌى اهيٌبفؿج .فِػا فؼنًب يؿتق هوضغ يً اهخؼتص غٖؼ اهيفؼّو ّخًؽٖؽ
هِّؼ كنبو عبق ؤنذؼ خٌّيب ٖمغن تغّؼٍ يوٓ اهضنّيج يً ؤسل اكالش غايى هوٌيٌّّٖ .نتق ػهم يوٓ ّسَ اهعكّق
يوٓ اهغّل اهغٌٖج تبهٌفن عبؼر ٌنبق يسوؾ اهخًبًّ اهعوٖسٕ ّاهخٕ خيونح ّؿبئل اهيٖؽاٌٖج اهالؽيج هخإسٖل ُػٍ اإلكالضبح

اهيًٖبؼٖج ّضيبٖج اهكٌبيبح (فٕ اهلنبو اهًبى ؤّ اهعبق) اهخٕ ال خضلق ٌسبضبّ .يً تًٖ ؤّهّٖبخِب ؤً خوضق تتلٖج
اهيكوضًٖ األنذؼ خلغيًب فٕ اهيٌنلجّ .اال فبً ؿتل اإلكالش ؤّ اهخغعالح األعؼْ األكل غؼسج هً خضغد اال ؤذؼًا مئٖالً
يوٓ خّقيبح اهيؿخذيؼ.

تبهخضدٖد تٌبءً ؽوٓ ّظؼ نل دّهج فئً أسٌدث اإلضالش اهيذنّرث خٌعّٔ ؽوٓ اهخداتٖر اهخبهٖج
زٖبدث االٌفخبش ؽوٓ اهيٌبفشج ّالشٖيب اهيٌبفشج األسٌتٖج يً خالل اهخسبرث ّاالشخذيبرّ .يً تًٖ األيذوج )1( :فخص

كنبيبح يضيٖج يذل اهخسؽئج ّاهًلبؼاح اهخٕ خنخٌفِب يىّكبح خًخؼل اهيؿخذيؼًٖ األسبٌة فٕ اهنذٖؼ يً غّل اهعوٖز

ّيكؼ ّؿّؼٖب ّخٌّؾ؛ (ّ )2اهضغ يً اهٌنبق اهسيؼنٕ ّاهضّاسؽ غٖؼ اهسيؼنٖج؛ (ّ )3ؼفى اهضيبٖج يً اهفؼنبح

اهييوّنج هوغّهج يً نؼٖق ّمى كّٖغ كّٖج يوٓ اهيّاؽٌج ّفخضِب هويٌبفؿج اهضؼث؛ ( )4اهلمبء يوٓ اهخضٖؽ مغ اهخكغٖؼ،
يذل فؼّن اهخؿوٖى اهّامضج يوٓ اهكبغؼاح اهخٕ ال خؽال يًيّالً تِب فٕ تمًج غّل (يذل اهسؽائؼ ضٖد ٖسة خؿوٖى %50
يً يّائغ اهخكغٖؼ) .يذل ُػٍ اهخغاتٖؼ يً فإٌِب ؤً خًؽؽ اهيؽٖغ يً االٌفخبش ّاهخٌبفؾ ّؤً خفنم اهنذٖؼ يً يًبكل اهخؼتص.
إزاهج اهيؾّكبح اهرشيٖج ّغٖر اهرشيٖج اهخٕ خؾركل دخّل شرنبح سدٖدث ّػهم يً نؼٖق اؽاهج فؼّن اهغعّل

اهخٕ خًنٕ اهيؿئّهًٖ اهًيّيًٖٖ اهضق فٕ اؿختًبغ تًل اهيؿخذيؼًٖ تٌبءً يوٓ خلغٖؼُى (ّيضبتبث آعؼًٖ) – يذل يّافلبح
اهّؽاؼث اهلنبيٖج اهيًيّل تِب فٕ اهنذٖؼ يً األٌفنج فٕ نل يً اهسؽائؼ ّيكؼ ّؿّؼٖب ّخًّؾّ .يً تًٖ اهيًّكبح

األعؼْ افخؼان ضغ ؤغٌٓ يؼخفى هؼؤؾ اهيبل ّكّٖغ يوٓ اهيونٖج األسٌتٖج فٕ تًل اهلنبيبح ُّّ ،اإلسؼاء اهيًيّل تَ فٕ

اهسؽائؼ ّسيِّؼٖج اٖؼاً اإلؿاليٖج ّهٖتٖب ّؿّؼٖب ّخٌّؾ ّتًل اهغّل األيمبء فٕ يسوؾ اهخًبًّ اهعوٖسٕ .يتبغؼاح
اهؿٖبؿبح اهِبيج هخنّٖؼ األييبل اهكغٖؼث ٖسة ؤً خؼنؽ يوٓ خٖؿٖؼ اهغعّل اهٓ اهؿّق ّاهخؿسٖل اهؼؿيٕ ّػهم هؽٖبغث

اهخٌبفؿٖجّ .تًٖغًا يً اهيلخمٖبح اهؼؿيٖج اهالؽيج إلٌفبء األييبل ٖسة ؤً ٖخى اهخؼنٖؽ يوٓ اهيًّكبح األعؼْ اهخٕ خًؼكل
اهغعّل اهٓ اهؿّق ّاهخٕ خٌفإ يً اؼخفبو خنبهٖف اهخفغٖل ّكًّتج اهّكّل اهٓ ؤؿّاق اهيغعالح ّاألؿّاق اهّؿٖنج،
ّنػا كًّتج اهخعبؼُر يً اهفؼنبح.

خضشًٖ ضّنيج اهلعبػ اهتٌنّٕ ،ذهم ؽً عرٖق زٖبدث إينبٌٖج اهدخّل ّاهخٌبفس تًٖ نبفج اهتٌّم – اهؾبيج

ّاهخبضجّٖ .سة يوٓ اهغّل اهخٕ ال خؽال اهؿٖنؼث فِٖب هوتٌّم اهييوّنج هوغّهج ؤً خغعل فٕ كفلبح عكعكج خخؿى

تبالٌفخبش ّاهففبفٖجٖ .سة يوٓ نل يً اهسؽائؼ ّسيِّؼٖج اٖؼاً اإلؿاليٖج ّهٖتٖب ّؿّؼٖب ؤً خؿخذيؼ اهنذٖؼ يً ؼؤؾ اهيبل
اهؿٖبؿٕ فٕ اخيبى كفلبح اهعكعكج اهخٕ يً فإٌِب ؤً خضغ يً ؿٖنؼث اهتٌّم اهًبيجّ .خًغ اهيٌبفؿج اهيفخّضج ّاهففبفج

سُّؼٖج فٕ خوم اهًيوٖج .ضٖد اٌِب خؽٖغ يً كٖيج اهكفلبح ّيً سّغث اهيؿخذيؼ ،تٖغ ؤً اهًبيل األنذؼ ؤُيٖج فٕ ُػا اهكغغ
ُّ ؤً ُػٍ اهكفلبح خغل يوٓ اضغاد خغٖٖؼ فٕ نؼٖلج خؿٖٖؼ األييبل يى اهضنّيجّ .فٖيب ّؼاء اهعكعكجٖ ،سة يوٓ

نبفج اهغّل ؤً خؽٖغ يً اهخٌبفؾ اهتٌنٕ ّؤً خؿغ اهيٌبفػ يوٓ ؿّء اؿخعغاى اهؿونج ّػهم يذالً يً نؼٖق ّمى ضغاً هالئخيبً
اهػٔ ٖضق هويلخؼمًٖ األفؼاغ اهضكّل يوَٖ يً اهتٌّم اهًبيجّ ،يً عالل ايالً اهتٌم اهًبى يً يضبفهَ ّنبفج اهلؼّل
اهخٕ خّاسَ كًّتبحّ ،تبؽاهج اهلّٖغ يوٓ فخص األفؼو ّخضؿًٖ اإلفؼاف اهيؿخلل هنبفج اهتٌّم.
اهلظبء ؽوٓ خظبرة اهيضبهص تًٖ اهشٖبشًٖٖ ّرسبل األؽيبل – أّ سؾوِب خخشى تبهشفبفٖج .خًغ ُػٍ ؤسٌغث كًتج،

اال ؤً اهعنّاح األّهٓ ٖسة ؤً ٖمنوى تِب اهلبغث اهؿٖبؿًّٖ اإلكالضًّٖ إلؼؿبل افبؼاح كّٖج تإً األيّؼ خخغٖؼ فًالً فٕ
ُػا اهيسبل .فتكفج عبكج فٕ اهغّل اهخٕ ضللح خلغيبً متٖؼاً يوٓ نؼٖق اإلكالش فٕ يٌنلج اهفؼق األّؿن ّفيبل ؤفؼٖلٖب
ّ -ضٖد ُػا اهخمبؼة فٕ اهيكبهص ال ٖؽال ًٖٖق اهيٌبفؿج فٕ كنبيبح يِيج ٖ -سة ؤً ٖخعػ اهؿٖبؿًّٖ عنّاح سؼٖئج

يً ؤسل خكفٖج ضككِى اهضبهٖج فٕ اهيفؼّيبح اهنتؼْ (ّاهخٕ غبهتًب يب خنًّ فٕ كنبيبح يضيٖج) ّاإليالً يً ؤكّهِى

ضٖد ٖيذل ػهم خغٖٖؼاً هوّمى اهلبئىّ .ذيج تغٖال ؤكل ٖخيذل فٕ ؽٖبغث اهففبفٖج ضّل ُػٍ اهيفؼّيبح ّاإليالً يٌِب .اً
ّسّغ اهلبغث اهؿٖبؿًٖٖ ّيبئالخِى فٕ األؿّاق اهعبكج ٖمؼ تبهيٌبفؿج ّٖضغد خمبؼتب عنٖؼا فٕ اهيكبهص .نيب ؤٌَ ٖلّل
اٖيبً اهيؿخذيؼًٖ اٗعؼًٖ تىغاهج كّايغ اهوًتج – تغل اهٌهؼ يً يغْ اإلكالضبح اهخٕ خفسى يوٓ االٌفخبش.

ذبًٌٖب :خذتٖح ؽٌبضر يً إضالش اهلعبػ اهؾبى فٕ نل يؤششج خٌفذ شٖبشبح اهلعبػ اهخبص.
ٖسة يوٓ ضنّيبح يٌنلج اهفؼق األّؿن ّفيبل ؤفؼٖلٖب ؤً خؼنؽ يوٓ اغعبل ؿيبح سٖغث إلكالش اهلنبو
اهًبى فٕ اهيئؿؿبح اهخٕ خخًبيل يى اهلنبو اهعبقّٖ .خيذل اهِغف فٕ غؼؾ ذلبفج خّفٖؼ اهعغيج اهًبيج اهًبغهج ّاهفبيوج
هألييبل ،فٕ يٌإْ يً اهخلغٖؼاح اهسؽافٖج ّاهخغعلّٖ .لخمٕ ُػا تٌبء يئؿؿبح يبيج كّٖج يوخؽيج تبهلّايغ ّهِب كالضٖج
االكخكبغٔ .نيب ٖضخبر اهٓ ؽٖبغث ففبفٖج ّيؿبءهج اهيئؿؿبح اهًبيج اهخٕ خخًبيل يى
ث
نتٖؼث الخعبػ اهلؼاؼ اهيخًوق تبهٌخبئز
اهلنبو اهعبق ّخٌهى األؿّاق.

ٖينً ؤً ختغؤ ؤسٌغث اكالش اهلنبو اهًبى اهيػنّؼث اهّاؿًج تيئؿؿج ّاضغث فٕ نل يؼث ،يى اهخؼنٖؽ يوٓ خوم
اهيئؿؿبح اهخٕ خكل فِٖب االٌخلبئٖج ّاهخًؿفٖج اهٓ ؤككبُب .فٕ تًل توغاً اهيٌنلج ٖينً ؤً خنًّ ُػٍ اهيئؿؿبح ُٕ

يكوضج اهمؼائة ؤّ اهسيبؼم ؤّ يكوضج األؼامٕ .فٕ ضًٖ ؤٌَ فٕ توغاً ؤعؼْ ٖينً ؤً خنًّ اهيكبهص اهيًٌٖج تبكغاؼ
اهخؼاعٖق ّاهخفخٖـ.

ُذٍ اإلضالضبح خشخختؼ اهخداتٖر اهخبهٖج
ّظؼ ؽيوٖج يشخيرث يً اإلضالش اهخٌغٖيٕ ّاإلسرائٕ خلوص يشبضج اهشوّم االٌخلبئٕ (ّاهشبؽٕ إهٓ اهخرتص غٖر

اهيشرّػ) يً سبٌة اهيشئّهًٖ فٕ اهلعبػ اهؾبىٖ .سة ؤً خؿخيؼ ُػٍ اهًيوٖج اهيئؿؿج فٕ خلّٖى ّيؼاسًج اهضّاسؽ
اهيٌُهِيج ّاإلغاؼٖجّٖ .سة ؤً:

 خًيل تبٌخهبى يوٓ اعخكبؼ يغغ اهعنّاح اإلغاؼٖج ّاهضغ يً خًلٖغُب فٕ نل خًبى ل ُبى تًٖ ؤكضبة األييبل
ّاهيؿئّهًٖ فٕ اهلنبو اهًبى.

 خمى تفنل يًوً يًبٖٖؼ هوسّغث (اهلبٌٌّٖج ّاهنفبءث) هولّاًٌٖ ّاهوّائص اهسغٖغث ّنػهم ٌهبى ٖخؿى تبهففبفٖج يً ؤسل
خنتٖق ُػٍ اهيًبٖٖؼ.
فؿٖؼ.
 خميً ؤً اهلّاًٌٖ ّاهٌهى ّامضج ّيخبضج هونبفج ،يى اهضغ يً اهيؿبضج اهيخؼّنج هوح
اإلغاؼٔ اهخٕ
ث
 خًيل تبٌخهبى يوٓ اغعبل ييوٖبح اهنخؼٌّٖج يتؿنج ّيًبغ خكيٖيِب (اهضنّيج االهنخؼٌّٖج) فٕ اهيًبيالح
خؿيص تػهم.

زٖبدث اهشفبفٖج ّإينبٌٖج اهّضّل إهٓ اهيؾوّيبح يً أسل اهيزٖد يً اهيشبءهج فٕ نل يؤششج ؽبيج خخؾبيل يؼ

اهشّق .اً اخعبػ خغاتٖؼ يً ؤسل خضؿًٖ اينبٌٖج اهّكّل اهٓ اهيًوّيبح ٖفنل غافًبًًً سبغاً ُّبيبً يً ؤسل ؽٖبغث اهففبفٖج

ّاهيؿبءهج (ّاضغاد خضّل سػؼٔ يً اهّمى اهؼاًُ)ّ .يً اهكًة االؼخغاغ يً ُػٍ اهخغاتٖؼّ .ضخٓ اً خى خٌفٖػُب تفنل
افٖج يًغٖج :ؤٔ ؤً اهمغن ؿّف ٖؽغاغ
سؽئٕ ّيوٓ يغغ يضغّغ فلن يً اهيئؿؿبح فؿّف ختغؤ فٕ اضغاد األذؼ .فبهفف
تؿؼيج يوٓ اهيئؿؿبح األعؼْ هنٕ خضػّ ُػا اهضػّّ .يً اهخغاتٖؼ يب ٖوٕ:

 خغفًٖ يلٖبؾ يؿخلل ّيٌخهى ّيًوً ألغاء اهيكبهص اهًبيج اهيخًبيوج يى اهلنبو اهعبقّ .يً فإً ُػا اهيلٖبؾ غؼؾ
ذلبفج اهيؿبءهج فٕ ُػٍ اهيئؿؿبح.
 فخص اينبٌٖج اهّكّل اهٓ يًوّيبح األييبل يً يعخوف كّايغ اهتٖبٌبح اهيئؿؿٖج – ّاغعبل يتغؤ اهضؼٖج فٕ اسؼاء
اهغؼاؿبح اهيؿضٖج ّاألتضبد اهيؿخلوج.


اهًيل تبٌخهبى يوٓ ٌفؼ اهيًوّيبح ضّل كفلبح اهعكعكج ّكفلبح األؼامٕ اهًبيج ّاهغيى ّيٌبككبح اهفؼاء –

ّالؿٖيب اهيًوّيبح اهعبكج تبهيؿخفٖغًٖ – ّاألضنبى اهلمبئٖج اهكبغؼث فٕ اهيٌبؽيبح اهخسبؼٖج.


اٖسبغ ؼكى خًؼٖف هوفؼنبح يّضغ هنبفج اهسِبح هوؼتن تًٖ كّايغ اهتٖبٌبح اهعبكج تبهفؼنبح هغْ نبفج اهيئؿؿبح
اهًبيج اهخٕ خخًبيل يى يبهى األييبل – ّؤً خنًّ يًهى اهتٖبٌبح يفخّضج ّيخبضج .هى خنتق ؤٔ يً توغاً اهفؼق األّؿن
ّفيبل افؼٖلٖب ؼكى خًؼٖف اهفؼنبح اهيّضغ تًغّٖ ،ينً ؤً ًٖغ خنتٖلَ تيذبتج عنّث نتٖؼث ٌضّ اهيؽٖغ يً اهففبفٖج .

إضالش ٌغبى اهضّافز فٕ اهيضبهص اهؾبيج ّخشسٖؼ االتخنبراح اهيؤششٖج يً أسل خضشًٖ خلدٖى خديج فؾبهج ّؽبدهج

هألؽيبلٖ .سة ؤً ٖغّؼ يضّؼ اؿخؼاخٖسٖبح اهلنبو العبق ضّل ينبفإث سِّغ اهعغيج اهًبيج اهفًبهج (يذل اهينبفإث فٕ

اهيئؿؿبح اهًبيج يوٓ ؤؿبؾ األغاء) ّضّل يغى خفسٖى االٌخلبئٖج فٕ اهيئؿؿبح اهؼئٖؿج اهخٕ خئذؼ فٕ تٖئج األييبل فٕ
يٌنلج اهفؼق األّؿن ّفيبل ؤفؼٖلٖبّ .خفنل ُػٍ اإلكالضبح سؽءًا يً األسٌغاح اهيضّؼٖج إلكالش اإلغاؼث اهًبيج
ّاهعغيج اهًبيجّٖ .ينً اهتغء فٕ تًمِب تيئؿؿج ّاضغث نل يؼثّ .يً اهيسبالح اهيضخيوج هوتغء اهسيبؼم ّيكبهص
اهمؼائة ّاغاؼاح األؼامٕ اهكٌبيٖج ّاهسِبح اهخٕ خٌهى اهيّافلبح اهعبكج تبالؿخذيبؼ ّخفغٖل األييبل.

زٖبدث اشخلالهٖج يؤششبح اهدّهج ؽً شٖعرث اهفرػ اهخٌفٖذٔ ّاهلبدث اهشٖبشًٖٖ  .تًل اهيئؿؿبح يذل اهِٖئج اهيًٌٖج

تبهيٌبفؿج ّاهيكبهص اهيٌهيج هيعخوف اهلنبيبح ّاهيٌهيًٖ اهيبهًٖٖ (تيب فٕ ػهم اهتٌم اهيؼنؽٔ) ّسِبؽ اهيضبؿتبح
ّاهيسوؾ اهلمبئٕ يبغثً يب خؼفى خلبؼٖؼُب اهٓ ؼئٖؾ اهغّهج فٕ يًهى توغاً اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖبّ .خخؼنؽ

كالضٖج خًًٖٖ نتبؼ اهيؿئّهًٖ اإلغاؼًٖٖ تٖغ ؼئٖؾ اهغّهجّٖ .سة ؤً خلنى اإلكالضبح اهخٕ خؽٖغ يً اؿخلالهٖج اهيئؿؿبح
– يوٓ ؿتٖل اهيذبل يً نؼٖق ٌلل يلخمٖبح اهخلؼٖؼ ّاهيؿبءهج اهٓ اهتؼهيبٌبح – فّنًب نتٖؼًا يً ؤسل خضؿًٖ يكغاكٖخِب.
إدخبل ٌغبى خلٖٖى يٌغّى ّيشخلل ّشفبف ّدّرٔ ألٔ خدخل ؽبى اٌخلبئٕ ،تيب فٕ ذهم االشخراخٖسٖبح اهضٌبؽٖج ٖ .سة

ؤً خخميً اهخغعالح اهًبيج هخإٖٖغ يسيّيبح يٌخلبث يً اهفؼنبح (اهيكغؼًّ ؤّ اهيفؼّيبح اهكغٖؼث ّاهيخّؿنج ؤّ
كنبيبح يًٌٖج) ؿيبح يٌخهيج يً فإٌِب ؤً خضيِٖب مغ اهففل ّاهخؼتص غٖؼ اهيفؼّو:

 خفنل ؤُغاف ّيعؼسبح ّيًبٖٖؼ االعخٖبؼ اهلبتوج هولٖبؾ األؿبؾ تبهٌؿتج هٌهبى ؼكغ اهخغعلٖ .سة ؤً خًوً خلبؼٖؼ
اهؼكغ ّؤً خعمى ضٖد ؤينً هوخفبّؼ يى األنؼاف اهيًٌٖج.

 اهٌفؼ اهيٌخهى هويًوّيبح ضّل اهفؼنبح اهيؿخفٖغث ّاهغيى اهيلغى هِب.
 اينبٌٖج اهّكّل اهيؿخلل اهٓ اهتٖبٌبح ّاهغؼاؿبح اهيؿضٖج يً ؤسل خلّٖى ّؼكغ اهخغعالحّ .ضٖد ؤينًٖ ،سة ؤً
خنًّ آهٖج خلٖٖى األذؼ كبئيج يٌغ تغاٖج ؤٖج خغعل.

ذبهذًب :خؾتئج نبفج األعراف اهيؾٌٖج ضّل إشخراخٖسٖج ينرشج هوٌيّ عّٖل األسل.
ٖخنوة ُػا األيؼ اكبيج خضبهفبح اكالش ّخإؿٖؾ ييوٖج اإلكالشّ .فٕ اهنذٖؼ يً غّل يٌنلج اهفؼق األّؿن
ّفيبل ؤفؼٖلٖب ٖفنل اإلكالضًّٖ ؤكوٖج فٕ ٌهبى ٖؿٖؼ تفنل ضخيٕ تبخسبٍ اإلتلبء يوٓ اهّمى نيب ُّ يوَّٖ .فٕ ُػٍ
األّمبو ال ٖينً هسِّغ اإلكالش ؤً خنول تبهٌسبش اال يً عالل خضبهفبح يؼٖمج ّكّٖجّ .ذيج ضبسج اهٓ فنل سغٖغ يً
اهفؼانج تًٖ اهضنّيج ّنبفج األنؼاف اهيًٌٖج – غاعل يعخوف كنبيبح اهضنّيج ّيى اهلنبو اهعبق يوٓ ّسَ اهعكّق.
ّٖسة ؤً خئغٔ ُػٍ اهفؼانبح اهٓ كٖبى خضبهفبح اكالش ؤكّْ ّاٖسبغ يفبؼنج ؤّؿى ّؤنذؼ اٌفخبضًب فٕ خكيٖى ّخٌفٖػ ّخلٖٖى

اهؿٖبؿبحّ .خًتئج اهلّْ غاعل اهضنّيبح ّعبؼسِب يوٓ اؿخؼاخٖسٖج ٌيّ نّٖوج األسل ّػاح يكغاكٖج – خغييِب كٖبغث
ؿٖبؿٖج كّٖج – ؿيج يفخؼنج تًٖ نبفج اهغّل اهخٕ ضللح يًغالح ٌيّ يبهٖج يتؼ فخؼاح ؽيٌٖج نّٖوج.

ّخشخختؼ ُذٍ األسٌدث يب ٖوٕ يً اهخداتٖر
خضشًٖ خراتع اهضنّيج ّاهخٌشٖق تًٖ اهّزاراحًٖ .غ ؿّء اهخٌؿٖق يً ؤيؼال ييوٖبح كٌى اهلؼاؼ مًٖفج

األغاء .األيؼ اهػٔ ٖكًة اهخًبيل يًَ ّاهػٔ ٖضخبر اهٓ ؤنذؼ يً يسؼغ خفنٖل هسبً يً ّؽاؼاح يخًغغث ّاهخٕ خًز تِب
اهيٌنلجّٖ .لخمٕ ػهم ؤً خخّهٓ ؽيبى اهخٌؿٖق سِج كّٖج ؿٖبؿٖبً ّخخيخى تغوى ؿٖبؿٕ كؼٖص ّّامص يً اهلٖبغث اهًوٖب فٕ
اهتالغ ( يوٓ ؿتٖل اهيذبل يسوؾ ؤيوٓ هإلكالش ٖخؼؤؿَ ؿٖبؿٕ ؼفٖى اهيؿخّْ ،ؤّ يسيّيج ّؽاؼٖج هبُؼث ٖخؼؤؿِب ؼئٖؾ
اهيعخوف
ث
اهغّهج ؤّ ؼئٖؾ اهّؽؼاء)ّ .غبهتًب يب ٌسغ فٕ توغاً اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب ؤً يغى اهخٌؿٖق تًٖ اهّؽاؼاح

ٖضنى تبهففل يوٓ اإلكالضبح يخًغغث اهلنبيبح ّٖفسى يوٓ اٌخفبؼ اهخكؼفبح غٖؼ اهيخؿلج اهخٕ خلى يؿئّهٖخِب يوٓ يبخق

سِبح يٌفؼغثّ .فٕ تًل اهضبالحٖ ،نًّ ألؼتى ّؽاؼاح ؤّ ؤنذؼ ايخٖبؽاح يؼختنج تفنل يتبفؼ تإسٌغث اهلنبو اهعبق.
ّغبهتًب يب ُٖلٖغ اهّؽؼاء ػّّ اهخّسَ اإلكالضٕ فٕ اهيٌنلج فٕ سِّغُى اهؼايٖج اهٓ اإلكالش تؿتة اهٌنبق اهيضغّغ
هيؿئّهٖبخِى اهّؽاؼٖج ّاالفخلبؼ اهٓ اهخٌؿٖق يى اهّؽؼاء اٗعؼًٖ.
تٌبء شرانبح تًٖ اهضنّيبح ّاألعراف اهيؾٌٖج األخرّْ ،الشٖيب اهلعبػ اهخبصّٖ .خنوة ػهم يب ٖوٕ:

 ضؼٖج اهلنبو اهعبق فٕ اهخٌهٖى فٕ فنل يٌهيبح يؿخلوجّ ،سيى اهخيّٖل يً األيمبءّ ،نػا اهضكّل يوٓ

اهيًوّيبح االكخكبغٖج ّاهعبكج تبهؿٖبؿبحّ ،اتغاء اهؼؤٔ فٕ اهضّاؼاح اهًبيج ضّل اهؿٖبؿبحّ ،نػا اهغيّث اهٓ

اكالش اهؿٖبؿبحُّ .ػٍ اهضؼٖبح ال ٖيٌضِب اهلبًٌّ ؤّ خيبؼؾ يوٓ األكل فٕ ؿخج يً توغاً اهفؼق األّؿن ّفىال

افؼٖلٖب.

 سيًٖبح ؤييبل كبغؼث ّفبيوج .خخؿى يًهى سيًٖبح األييبل اهيؿخلوج فٕ توغاً اهفؼق األّؿن ّفيبل افؼٖلٖب تإٌِب ايب
كغٖؼث – خفخلؼ اهٓ اهيٌبكؼث ؤّ اهلغؼث اهخٌهٖيٖج ،ؤّ ؤٌِب خعمى هؿٖنؼث تمًج ؤيمبء تبؼؽًّٖ .خيٖل سيًٖبح

األييبل اهخٕ خٌيّ يً تٖئج اهخؼتص غٖؼ اهيفؼّو اهٓ ؤً خؿًٓ اهَّٖ .اػا يب يٌضح اهضؼٖج فٕ اكبيج سيًٖبح يؿخلوج
ؿخنًّ هغْ يسخيى األييبل اهضؼٖج فٕ االٌعؼان فٕ ؤييبل اهغيّث تلغؼ ؤنتؼ يً اهفبيوٖج ّاهخٌهٖىٖ .سة ؤال خوًة
اهضنّيج ؤٔ غّؼ فبيل فٕ ُػا اهيسبل اال فٖيب ٖخكل تبؽاهج اهيًّكبح اهخٕ خًخؼل اهغعّل ّؽٖبغث اهففبفٖج فٕ

يفبّؼاخِب يى اهلنبو اهعبق.

 ييوٖج يئؿؿج ّففبفج ّفبيوج الؿخفبؼث اهلنبو اهعبق فٕ خضغٖغ اهلمبٖب اهعبكج تبهؿٖبؿبح ّخكيٖى اإلكالضبح
ّؼكغ ّخلٖٖى خٌفٖػُب.

 اهيؽٖغ يً اهضؼٖج فٕ خغاّل اهيًوّيبح اهيخًولج تبهؿٖبؿبح االكخكبغٖج ّاألغاء اإلغاؼٔ ّاألؿّاق هوؿيبش هألنؼاف
اهيًٌٖج تيؿبئوج اهضنّيج ّاهيفبؼنج فٕ اهضّاؼ ّخلوٖل اهفم.

خؾتئج نبفج األعراف اهيؾٌٖج ضّل إشخراخٖسٖج ٌيّ ّاظضج ّعّٖوج األسلٖ .ضخبر اهتٌبء اهيئؿؿٕ هًيوٖج

اإلكالش اهٓ ؤً خنًّ سؽءًا يً اؿخؼاخٖسٖج ّامضج ّنّٖوج األسل هِب ؤُغاف ّعنن ييل ّيؿئّهٖبح كبتوج هولٖبؾ .نيب
ٖسة ؤً ٖمنوى تخٌفٖػ ُػٍ اهًيوٖج كٖبغث كّٖج ّيخيبؿنجّ .كغ كبيح تمًج غّل فٕ يٌنلج اهفؼق األّؿن ّفيبل ؤفؼٖلٖب
تبإليالً يً ى ذل ُػٍ اهعنجّٖ .سة ؤً ٖنًّ ٌفؼ اؿخؼاخٖسٖج اإلكالش ّخٌفٖػُب ّخلٖٖيِب سؽءًا ال ٖخسؽؤ يً ؤٔ سِّغ

ٌبسضج خؼيٕ اهٓ اكالش اهلنبو اهعبقّ .كغ ٖخنوة خّافق اٗؼاء نػهم خًّٖل اهعبؿؼًٖ يً نؼٖق ّمى ٌهبى فًبل
هوضيبٖج االسخيبيٖج اليخكبق ؤذؼ اهخًغٖالح اهخٕ ال يٌبق يٌِب فٕ اهخضّل االكخكبغٔ.

ٌغرث إهٓ األيبى

ّكح هوخضدٔ ،إضشبس تبإلهضبش :اٌخِبز اهفرص اهراٌُج تغٖج إعالق إينبٌبح اهلعبػ اهخبص فٕ اهيٌعلج.
خؾد يٌعلج اهشرق األّشع ّشيبل أفرٖلٖب ؽٌد يفخرق عرقّ .هلغ ضللح سِّغ اإلكالش خلغيًب فٕ سيٖى

ؤٌضبء اهيٌنلج ّهنً تؿؼيبح يعخوفجّ .يوٓ اهؼغى يً ؤً األؽيج االكخكبغٖج اهضبهٖج خهِؼ يئفؼاح يً اهخّكًبح اإلٖسبتٖج
هويؿخلتلّ ،سبػتٖج يخؽاٖغث هالؿخذيبؼ األسٌتٕ فٕ نل غّهج خلؼٖتًبّ .خًختؼ اهؿٌّاح اهلبغيج ضبؿيج تبهٌؿتج هويؿخلتل

االكخكبغٔ هويٌنلج .فِل اٌخًبـ اهٌيّ فٕ اهؿٌّاح األعٖؼث ّضيبؾ اهلنبو اهعبق ؿٖفخغاً فٖيب تًغ األؽيج اهضبهٖج
ّٖؿخغايبً؟ ؿًٖخيغ ػهم يوٓ كغؼث اهلٖبغث اهؿٖبؿٖج فٕ نل غّهج يوٓ االهخؽاى تيكغاكٖج تخغٖٖؼ اهّمى اهؼاًُ ييٖق اهسػّؼ
يً نؼٖق اهلٖبى تبكالضبح كًتج يً فإٌِب اهضغ يً االٌخلبئٖج ّيهبُؼ يغى اهيؿبّاث فٕ يٌبط االؿخذيبؼ.

يوٓ اهؼغى يً االكخكبغ اهؿٖبؿٕ اهيًلغ فٕ نل غّهج فبً اهفؼق اهينؼّضج ُبئوج هويمٕ كغيًب اهٓ ٌيّ يؿخغاى .اً سِّغ
اإلكالش األعٖؼث اهخٕ خٌبّهح اهيؽاٖب ّاهخؼتص خضغغ اهنؼٖق اهٓ األيبىّ .تغء فٕ اهكًّغ تتنء كنبو عبق خٌئّ تلغؼ

ؤنتؼ ّٖغيى اهيؽٖغ يً اإلكالشٌ ّ .سغ فٕ ُػا اهكغغ ؤيذوج فٕ نل غّهج خلؼٖتبًّ .كغ ؤغح اهخسبؼة اهٌبسضج يئعؼاً يى

اإلكالضبح اهيٌُهِيج ّاهيئؿؿٖج اهٓ اهضغ يً ضّاسؽ اهغعّل فٕ يكؼ ّهٖتٖب ّاهيغؼة ّاهييونج اهًؼتٖج اهؿًّغٖجٌُّ .بم

يغغ يً اهغّل خلّغ اهنؼٖق فٕ تًل اهيسبالح – يذل اهيسبل اهتٌنٕ فٕ اهيغؼةّ ،اإلكالش اهمؼٔتٕ فٕ يكؼ،

ّاينبٌٖج غعّل األييبل فٕ سيِّؼٖج اهٖيًّ ،اهضنّيج اإلهنخؼٌّٖج فٕ غتّٕ ،اهسيبؼم فٕ خٌّؾّ .ذيج اهنذٖؼ يً ككق

اهخضؼٖؼ اهٌبسضج يذل يب ضغد فٕ كنبو االخكبالح فٕ اهسؽائؼّ .هلغ ؿيضح ُػٍ اإلكالضبح هونذٖؼ يً األييبل اهسغٖغث
تبهغعّل اهٓ اهؿّق .نيب ؤٌِب ؤّسغح اهيؽٖغ يً اهغّائؼ اهيخٌّيج اهخٕ خنبهة تبهيؽٖغ يً اإلكالش .ؤيب فٕ يكؼ ّاألؼغً
غٌٖبينٕ
ث
ّاهيغؼة ّاإليبؼاح اهًؼتٖج اهيخضغث ّغّل ؤعؼْ فبً ُػا اهخٌّو اهسغٖغ فٕ اليتٕ اهلنبو اهعبق ٖعوق كّث

هوخغٖٖؼ ،نيب ؤٌَ ٖمغن يً ؤسل اهيؽٖغ يً اإلكالضبح .اً كغؼث اهلنبو اهعبق اهؿبيٕ هوخؼتص غٖؼ اهيفؼّو فٕ
اهيضبفهج يوٓ اهّمى اهؼاًُ خخمبءل – ضخٓ ّاً هل كًّٖب فٕ اهنذٖؼ يً اهغّل.

ّختًٖ سيٖؼ ُذٍ اهلضص اهيخٌبذرث ؽً سِّد اإلضالش اهٌبسضج أً يفخبش اهٌيّ اهذٔ ٖلّدٍ اهلعبػ

اهخبص فٕ يخٌبّل اهٖد .اال ؤً األيؼ ٖخنوة اإلؼاغث اهؿٖبؿٖج – ّاهّقح  -هغيى اإلكالضبح اهيؿخغايج اهخٕ خخًبيل

تيكغاكٖج يى اهلمبٖب اهضلٖلٖج اهخٕ خًّق خلغى اهيٌنلج ّخضلق خّكًبح اهيؿخذيؼًٖ ّاهسيِّؼّٖ .خنوة األيؼ نػهم اهخؽايب

يخسغغا ّؤكّْ هخضلٖق اهٌيّ نّٖل األسلّٖ ،ضفغ نبفج األنؼاف اهيًٌٖج .اً كبًٌٕ اهؿٖبؿبح فٕ اهفؼق األّؿن ّفى ال

ؤفؼٖلٖب ًٖؼفًّ اهخضغٖبح ّيغْ ؤُيٖج ّسّغ يٌبط يؿخلؼ ّففبف هالؿخذيبؼ اهعبق هخإذٖؼٍ يوٓ اهٌيّ ّعوق فؼق ييل
ّخضلٖق االؿخلؼاؼ االسخيبيٕ فٕ غّهِىّٖ .خيخى اهسيٖى تؼؤؾ يبل تفؼٔ كّٔ ّتٌٖج خضخٖج سٖغث ّيّاؼغ ُبئوج تبهٌؿتج
ٔ نل ينبً .اً اهيؼغّغ االكخكبغٔ ّاالسخيبيٕ ألٔ سِّغ خِغف اهٓ
هوتًل ّاهنذٖؼ يً اإلتغاو ّيِبؼاح األييبل ف
اهًيل يوٓ ؤسٌغث ٌيّ ؤنذؼ نيّضًب ٖلّغُب اهلنبو اهعبق ٖينً ؤً ٖنًّ معيًب هوسيٖى.
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ّسِبح اهٌهؼ اهؿبئغث ُّٕ .ال خيذل خلغٖؼاح نيٖج هغؼسج خففٕ اهفؿبغ ّاؿخِغاف اهخؼتص ضبهٖبً فٕ اهلنبو

اهعبق ،هنٌِب خؿخِغف خؿوٖن اهمّء يوٓ غٖبة اهذلج تًٖ اهلنبيًٖ اهًبى ّاهعبق ّاٗؼاء اهؿبئغث فٕ نل يٌِيب
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