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 ؟ليدبلا وه ام ،ضارقإلا نع كونبلا عانتما دنع

 2020 ربوتكأ 27 | "لاتيباك عاعش" يف نيدلا مسق سيئر نونح اشاتان :ملقب

 دنع ةيلاملا ضارقإلا لولح ريفوت اننكمي فيك ،نكل .ضارتقالل لوألا دارفألا رايخ كونبلا نوكت ام ةداع
 مجن امو ةيراجتلا تابارطضالا تعضو دقف ؟هنع اهزجع وأ كلذب اهتبغر  مدعل ضارقإلا نع كونبلا عانتما
-ديفوك" ةحئاج ببسب مويلا ةدح رثكأ تتابو ،ةيلاملا ةمزألا يف ترهظ يتلاو ،ةيلام تايعادت نم اهنع

 .ضارقإلا لاجم يف اهتايولوأب ريكفتلا ةداعإ ىلإ كونبلا تعفد ةّمج ًاطوغض ،"19

 ةدايز ىلإ ةيميظنتلا تاهجلا تعس ،2008 ماع يف ملاعلاب تلح يتلا ةيلاملا ةمزألل ةرشابم ةجيتنك
 ظافحلا ىلإ كونبلا تعد يتلا ةثلاثلا لزاب ةيقافتا ترهظو .يلاملا عفرلا نم دحلاو ةيفرصملا ةلويسلا
 ةهجاومل ريبادت ءاسرإو ،يطايتحالا لاملا سأر نم ةيفاك تايوتسمو ،يلاملا عفرلل ةيتاوم بسن ىلع
 يلاملا ماظنلا ضرعت رطاخم ليلقتل اهليدعتو ًايونس تابلطتملا هذه مييقت متو .ةيرودلا تابلقتلا
  .ةيداصتقالا تارايهنالا عنمو تامدص يأل لماكلاب

 تحبصأو ،ةبوعصلا نم ولخي ال ًارمأ ضورقلا ىلع لوصحلا تاب ؟نيضرقملل كلذ ينعي يذلا ام ،ًاذإ
  .ضورقلا ىلع لوصحلل ىرخألا ماكحألاو طورشلا دويق تدتشاو ،ةمارص رثكأ نامضلا تابلطتم

 عفر ربع ةثلاثلا لزاب ةيقافتا نمض اهيلع صوصنملاو كونبلل يلاملا عفرلا بسن ليدعت مت ،2020 ماع يف
-ديفوك" نع نالعإلا متو ،)رطاخملاب ةحجرملا لوصألا لباقم لاملا سأر ةدايز بوجو ينعي ام( اهتالدعم

 تلوحت ،كلذل ةجيتنو .ةيلاملا قاوسألا تراهناو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم لبق نم ةيملاع ةحئاجك "19
 ةرطاخملا فيلاكت عافتراو حابرألا تالدعم ضيفخت ببسب اهحابرأ طوبه عم ظفحتلا عضو ىلإ كونبلا
  .لوصألا ةدوج روهدت عم

 زيكرتلا اهل ىنستيل ،ةيمومعلا اهتاينازيم ديشرت ىلإ جيلخلا ةقطنم كونب مظعم ترداب ،كلذل ةفاضإ
 تالدعم تعفترا اذهلو ،جوضنلا ىوتسمو لامعألا جذومنو عاطقلا ثيح نم ًانامأ رثكألا لوصألا ىلع
 ىلع ضرفو ،ةريبكلا لاومألا سوؤر تاذ تاكرشلاو ،اهب ةطبترملا تاسسؤملاو ةموكحلا ضارقإ
 .كونبلا نم ليومتلا ىلإ لوصولا يف ًايدحت ةريبكلاو ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا

 ةلويسلا ةيافك ىوتسم ىلع ةريبك تابوعص تهجاو يتلا تاعاطقلا زربأ نم يراقعلا عاطقلا لعلو
 زجعو ،ةموكحلا نم ةموعدملا لوصألا ءانثتساب ليومت تايلمع يأ ءارجإ كونبلا تبنجت ثيح ،ةيلاملا
 يف اهرامثتسال ةمئاقلا مهعيراشم نم اهيلع اوداتعا يتلا ةيلاملا دراوملا ىلإ لوصولا نع نوروطملا
 .ةديدج عيراشم

 رادصإ :لاثمكو ،يناثلا رايخلا يه نيدلا لام سأر قاوسأ نوكت ام ةداع ،تايدحتلا هذه لثم ثودح دنع
 ايازملا نم ديدعلا كلانهو .لاملا سأر قاوسأ جراخ اهلوادت وأ /و اهجاردإ نكمي يتلا كوكصلا وأ تادنسلا
 .ةنرملا دادسلا طورشو ةنورم رثكألا طورشلا كلذ يف امب ،تادنسلا رادصإ نم تاكرشلا اهمنتغت يتلا
 يف ،تاونس ثالث رادم ىلع ًادتمم اهلمع خيرات نوكي نأ لضفيو ،ةليوط تايلمعلا هذه ربتعت ،كلذ عمو
 نع فشكلا بوجو بناج ىلإ ،ةيساسأ تابلطتمك تافينصتلا نايحألا ضعب يف رهظت نيح
 لمشي امب ،رامثتسالا كونبو ةصصختملا تاراشتسالا تاكرش دعاستو .ةكرشلل ةيلاملا تامولعملا



 

 2 

 تقو رمثتسملا بلطل عضختو ةليوط ةيلمع اهنأ الإ ،تادنسلا رادصإ يف تاكرشلا ،"لاتيباك عاعش"
  .رادصإلا

  ؟نآلا تاكرشلا هجتت نأ نكمي نيأ ىلا اذإ

 نم تاكرشلا نكمي ةطاسبب تارايخلا هذه ريفوتف .ةليدبلا ليومتلا تامدخ وحن يضملا نآلا اهنكمي
 ةيديلقتلا ةيفرصملا ةموظنملا جراخ رداصم نم ةنورمو ةءافكو ةعرسب صاخلا نيدلا دراوم ىلإ لوصولا
 ."ةليدب تارايخ" يلاتلاب يهو ،ةدوهعملا لاملا سأر قاوسأ ةيلكيهو

 ؟ايازملا هذه لثم مانتغا نم تاكرشلا عنمي يذلا ام ،انه ةيمهألا ةياغ يف لؤاست زربي ،نكلو

 نودقتعي ذإ ،كلت ليومتلا رداصم لوح تاكرشلا كالم نيب رشتنملا مهفلا ءوس يف نمكت ةباجإلا نإ 
 نأ الإ ."ءيسلا نامتئالا" وذ تاكرشلل طقف ةبسانمو ،ةعفترم رطاخم ىلع يوطنتو ةفلكت رثكأ اهنأ
 ةيلام تاسسؤم ًايلمع مه ةليدبلا ليومتلا تامدخ ودوزمف ،ةلصب تادقتعملا هذهل تمت ال ةقيقحلا
 مهيدوزتو نيضرتقملل ةيدرفلا تابلطتملا ةنياعمو ،ةعرسب صرفلا مييقت ىلع ةردقلاب عتمتتو ةفورعم
 ةهجلا حلاصم ةيامح عم ًانمازت ،اهنوجاتحي يتلا ةيلاملا ةنورملا مهحنمت بلطلا بسح ةممصم لولحب
  .ةضرقملا

 نم ةعرس رثكأ ًابلاغ نوكي بولسأب ،لاملا سأر دراوم ىلإ لوصولا ىلع ةردقلا تاكرشلل ايازملا هذه مّدقت
 تادهعتلا لمشي امب ،ةمارص تابلطتملا رثكأ نم ضعب يف ضوخلل ةجاحلا نودو ةيديلقتلا لئاسولا
 .ةنرملا ضورقلا ةيلكيهو بلطلا بسح ةممصملا

 روطملا جاتحا دقف .يبدب ةفايضلا عاطق يف "عاعش" اهتمربأ يتلا ةقفصلا ،كلذ ىلع ةلثمألا زربأ نمو
 .يسيئرلا ضرقملا هضفر رمأ وهو ،%85 ىلإ هعورشم لامكتسا ةبسن هلوصو عم ًايفاضإ ًاليومت اهنيح
 بولطملا لصألا نوك ىرخأ رداصم نم ضارتقالا نع روطملا زجع ،ةبولطملا تانامضلا صقن ببسبو
 نأ الإ .ةيكلملا قوقحل لوبقم مييقت ةيبلت نم روطملا نكمتي مل يلاتلابو ،ءاشنإلا ديق ناك نامضلل
 دحب ،ةلضفملا ةيكلملا قوقح ةادأ ربع ةيلمعلل ةدقعملا تابلطتملا هذه ةيبلت نم تنكمت "عاعش"
 ىلع ريثأتلا نود حاجنب عورشملا ءاشنإ تايلمع لامكتساب حمس امب ،قاقحتسالا دنع دئاعلل ىندأ
 دعبو .نيمهاسملا صصح ضيفخت نودو هفرصم نم روطملا اهيلع لصحي يتلا تاليهستلا
 لاملا سأر لكيه ليومت ةداعإ نم كالملا نكمتو ،هتايلمع قدنفلا أدب ،ةريصق ةرتفب روكذملا انرامثتسا
  .نيمهاسملا ىلع حابرألا ضعب عيزوتو ،ةلماكلا ةيكلملا قوقح دادرتساو ،نيدلا دادسو ،هلمكأب

 رمألا عقاو يف لثمت يتلا ةليدبلا ليومتلا رداصم داجيإ تاكرشلل نكمي هنأ دجن ،ًافنآ هانركذ ام ءوض يف
 نودو كونبلا نم ةنورمو ةعرس رثكأ بولسأب ةبولطملا ةيلاملا ةلويسلا ىلع لوصحلل ىلثم ةادأ
 ،ةميقلا لامعألا صرف مانتغا ةيناكمإ نيرمثتسملل مدقت ،هسفن تقولا يفو .تادنسلا رادصإ تاديقعت
 .ةباذج تادئاع عم ،ةيكلملا قوقحب ةنراقم رطاخملا ةضفخنمو

 ةدعاو تاناكمإ ىرن كلذلو ،ًالاعفو ًاباذج ًارايخ ةليدبلا ليومتلا تارايخ نم لعجت لماوعلا هذه عيمج نإ
 .ةقطنملا يف يداصتقالا شاعتنالا معد ىلع اهتردقل ًارظن ،ةنهارلا ةمزألا مضخ يف تارايخلا هذهل
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 ةيملاعلا صاخلا نيدلا لوصأ تققح ،صاخلا لاملا سأر عاطق يف لوصأ ةئف ربكأ ثلاثو ثدحأ اهرابتعاب
 رداصم بعلتو .2021 ماع لولحب رالود نويليرت 1 ىلإ اهمجح لصي نأ عقوتملا نمو ،ًارمتسم ًاومن ةرادملا
 تاجايتحا ةيبلت ىلع اهتردق ىلإ رظنلاب يملاعلا ىوتسملا ىلع ةيمهألا دعاصتم ًارود ةليدبلا ليومتلا
 سلجم لود قاوسأ يف اميسال ،هجوتلا اذه رارمتسا عقوتملا نمو ،رارمتساب ةريغتملا لامعألا تائيب
 .يجيلخلا نواعتلا

 ةيلوؤسملا ءالخإ

 ىلع لوصحلا ىجري .رامثتسالل ةيحصن يأ هجوت الو ،بتاكلا يأر نع طقف ربعت لاقملا اذه يف ةدراولا ءارآلا نإ
 يلام رارق يأ ذاختا لبق ةلقتسم ةيرامثتسا ةروشم


