
  

  

  نميلا يفةناصحلا نيناوق اوبحسا 
  

ةـيروهمجلا يـف ناسنإلا قوقح ةلاح   لرمتسم لاروهدت لانأشب قيمعلا هقلق نع  ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم برعي
 ، ةـموعزملا برـحلا مئارـج يبكترمل ةناصحلا    حنمت  -اهيلع قدصم-ةيعضو و ،ةئيبدوجو ةلأسم قلقلا اذه  معديوةينميلا

نيرهاـظتملا دض صاصرلا  مادختساب ةلودلا ب ةصاخلاتاوقلا اهتنش ةيماد برح  دوجو يلإ رظنلابو. ةيناسنإلا دض مئارجلاو
، لاناسنإلا قوقح تاكاهتنا ءوض ىلعو ،يضاملا ماعلا رادم ىلع نيملاسملا  ناملربلا  رارقيلإ ريبك قلقب رظنن  اننإفةرمتسم

خيسرت وحن ةوطخ ةباثمب ةوطخ لاهذه ربتعن نحنو . نيلوئسملا رابكو حلاص هللادبع يلع سيئرلل ةناصحلا حنمينوناق ريرمت ب
نوـحمطي يتلاو  نيينميلا اهديري يتلا  ةلودلامايق مامأ ةيقيقح ةبقع اهنوك ىلإ ةفاضإلاب ،ديدجلا نميلا يف باقعلا نم تالفإلا 

دق واهل    .نوناقلا ةدايس ززعتو مرتحتيتلا ةلودلا يأ : اهلجأنم او حض
  

نوناق ىلع ينميلا ناملربلا قفاو ٢٠١٢ماع رياني  ٢١يف  ةـيلخادلا ةناصحلا   -هيدعاسمل ةفاضإلاب- حلاصسيئرلا حنم ي، 
 لالـخ اهباكترا  مت يتلا مئارجلانأ ىلإ رظنلاب و. سيئركهتيالو نم  ًاماع ٣٣لالخ تبك ُترا يتلا ةيسايسلا مئارجلا عيمج نم
،  اهرابتعا نكمي يضاملا ماعلا  ةريطخلا ةيلودلا مئارجلا نم ةلماش ةناصح هينواعمو حلاصسيئرلا حنم نإف اذل ةيسايس مئارج

حلاـص   هللا دبع يلع اهدقعيتلا ةقفصلا نم ءزجك  -ةعساو ةينطو ةضراعم طسو-نوناقلا ءاج  ثيح. ينوناق ريغرمأ وه 
لمـشت يـتلا ا   هدونب عم- ةردابملا هذه. ٢٠١١ربمفون يف ) GCC(يجيلخلا نواعتلا سلجم ةردابم ىلع عيقوتلا لالخ نم 

تت -وفعلابحامسلا  ىـلإ ةفاـضإلاب ،يبوروألا داحتالاو ةدحتملا تايالولا كلذ يف امب ،تائيهلاو لودلا نم ديدعلا نم ا   معد ىقل
ديسلاةدحتملا ممألل ماعلانيمألا معد  رـبتعن اننإف ،كلذ عمو  . رمع نب لامج /ديسلا نميلل صاخلا هراشتسمو نوم يك ناب /، 

ًكاهتنا لكشي عيرشتلا اذه رادصإ نأ ، احضاو ا باقعلا نم تالفإلا ن ألكلذ . روفلا ىلع هئاغلإببل اطنو يلودلاو ينطولا نوناقلل
يـف ةـيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا ىلع قيدصتلا   هاجتاب نميلا يف ةلبقملا تاضوافملا ةلقرعو ةقاعإ يلإ يدؤي 

  .ةديدع ةينمي تاعامجكلذ ىلإ حمطت امك امور 
  

 ٢٧٠يلاوح ةافو نميلا يف ةروثلا عمقل حلاص سيئرلا ماظن  ةطساوبةرمتسملا تالواحملا نع جتن دق ل امإ مهفتح اوقل ،ا درف
ماـعلا لالـخ ةباـصإ     ١٥,٠٠٠نـم رثكأ ىلإ ةفاضإلاب   ،دالبلاءاحنأ عيمج يف يئاوشعلا فصقلا ببسب وأ تاجاجتحالا يف 

قـفارم يـف موعزملا بيذعتلاو يفسعتلا لاقتعالاو يرسقلا ءافتخالا تالاح نم ةقثوملا تالاحلا نم ديدعلا كانهو ،يضاملا   
مـت دق  و. ةيوجلا تاوقلاو ،يروهمجلا سرحلاو يزكرملا نمألا تاوق اهريدت يتلا تاميخملا يفةصاخو ،نميلا يف زاجتحالا 

ينوناـقلا رـيغ مادختسالا ىلإ ةفاضإلاب   ٨٠٠يلاوح يلإ لصي امب رخآلا ضعبلا حرجو  ًالفط نيرشعو نينثإنم رثكأ لتق   ،
، . ةحلسملا تاعازنلا يف لافطألل تالاـحل ةفاضإ  اولتُق نيذلا نييفحصلا نمةيادب مالعإلا لئاسو فادهتسا مت دقو زاـجتحالا  ، 

اـمب ،تاكاهت  نالا نم ديدعلا نوهجاويناسنإلا قوقح نع نوعفادملا ناك امك . اهقالغإو بتاكملاماحتقاو ةمهادم و ،ءادتعالاو
  .تالايتغالا كلذ يف
  

صـقنو ءاـبرهكلا   دادمإ و تالصاوملاةكرح لر متسملاضفخ لالالخ نم ناكسلل يعامجلا باقعلا ىلإ ةفاضإلاب اذه لك ثدحي 
 ، ةدمعتةيموكحلا تامجهلا عم يزاوتلاب كلذو ءاذغلا ةردنو دوقولا  نيعوـطتملا  نـم تا  يـصخشلاو ةـيبطلا ت  المحلادض  ملا

 ةـلوهأم لاقطاـنملل يئاوشعلا فصقلاو ،ةيلودلاو ةينطولا ةيموكحلا ريغ ةيناسنإلا تامظنملا لمع فقوو ليطعتو ،نييلحملا  



، ئش ةيضوفمل اًقفوو ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب. نييندملا ناكسلاب ليجـست مـت  ٢٠١١ سطسغأ بآ رهش لولحب"هنإف نيئجاللا نو  ، 

."لامشلا يف لعفلاب حزان ٢٩٩٠٠٠ىلإ ةفاضإلاب ،بونجلا يف حزان  ١٠٠٠٠٠يلاوح 
١

  
  

ةيسايسلا  اهتيلوئسم لمحتييتلاو ،يضاملا ماعلا لاوط حلاص هللا دبع يلع سيئرلا ماظن  دي ىلع تعقويتلا رزاجم لا كانهو
 نوسمخو ةثالثوحن لتق  رزاجملا كلتلمشت ،هل نيعباتلا نيلو ئسملاو حلاصةيئانجلاو   ارهاظتم يف راذآ /سرام ١٨يف  ايملس

لتقو ةموكحلا اهدوقت يتلا تايشيليملا ةطساوبءاعنص يف " رييغتلا" ةحاس رشع ةسمخ ،  زـعت ةـنيدم يـف     نيرخآ ارهاظتم
دعب ىتحو اًقرحصاخشألا ضعب لتق مت و، رايأ/ويام ٣٠يف يروهمجلا سرحلا  ةطساوب يـلع  تاضوافم يف حلاص لخد نأ ، 
، ارتفا ةتـس  نـع لقي ال ام اهتيحض حار   ،ربمتبس ١٨يف  ،ءاعنص يف" رييغتلا" ةحاس يف ةحبذمتثدح هبصنم كرتي نأ ض

 نيرشعو  نعناكسلاب ةلوهأملا قطانملل يئاوشعلا فصقلا رفسأ ،كلذ ىلع ةوالعو . ةصانقلاو نمألا طابض ةطساوبا رهاظتم
  .ناسنإلا قوقحل ةيفاضإ ثراوك

٢٠١٤ رارقلا يلع ربوتكأ ٢١يف عامجإلاب يلودلا نمألا سلجم تيوصت نم ريصق تقو دعب و
٢
تاـيلمع فقو  ب بلاطي يذلا

ءاحنأ يف تاكابتشالا نم تارشع تعلدن ا .نميلا يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نم اهريغو لتقلا ىـلتقلا تارشع   ًةفِّلخم دالبلا
، و. تائملاب ىحرجلاو  نوثالثو ةسمخوحن لتق مت هدحو ربمفون يف  ١١يـف  و. زعت ةنيدم يلعيئاوشعلا فصقلا يف  اصخش

 ،  رشع ةعبسلتق مت ربمفون حلاـص سيئرلا تاوق   ةطساوب يئاوشعلا فصقلا يف ىحرجلا تارشعط وقسو لقألا ىلع اصخش
مادختـسا نـم   نـَّكمت دـق   حلاص  نإ لب. يئاوشعلا موجهلاوفصق لللزانملاو تايفشتسملا  تضرعت امك. زعتءاحنأ لك ربع 

 امك ،ةياغلل رقتسم ريغ ينمأ عضو يف لازي ال دلب يف ،يبطلا جالعلا يقلتل ةدحتملا تايالولا ىلإ رفاسو ةيسامولبدلا هتناصح

ويلوي ٦ يلإوينوي  ٢٨نم نميلا ىلإ ناسنإلا قوقح ةيضوفم ةرايز نع ةيماسلا ةضوفملا  ريرقت يف درو
٣

كاـنه لازت ال  ، و
  .اهفقو نيعتيناسنإلا قوقح لتاكاهتنا 

  

، يف ديدشلا ديقعت لابزيمتي يلاحلا يسايسلا وجلا نإ  رـيغ ةـلعافلا تاـهجلا    نـم  يبنجألا لخدتلا نأ امك يلبقلا نميلا لكيه
ن ـع ةـجتانلا  ةيسفنلا حورجلا  ،)لامشلاو بونجلا نيب(ةيميلقإل ا تاماسقنالايف روذجلا  قيمععضولاو ة، يلودلاوةيموكحلا 

ديقعت يف مهاست اهلك ةيضاملا ةثالثلا دوقعلا يف لالخ حلاص سيئرلا ماظنتاوق اهاعرت تناك يتلا ةرركتملا ةيلهألا بورحلا   ،
سيئرلا بئان  ةطساوباهعيقوت دعب ذيفنتلا زيح تلخد يتلا - ةيجيلخلا ةردابملانأ هيف كوكشمل ا نم نإف ،نآلا ىتحو. عضولا

يـف  حاـجن  لاب يهتنت فوس ،كلذل ةجيتن ءاج يذلا ،ةناصحلا نوناق وأ -)كرتشملا ءاقللا بازحأ(ةضراعملا بازحأو ينميلا 
دقل و. نميلا يف عارصلاءاهنإ  ماظنل  ةينمألاو ةيركسعلا تايجيتارتسالل همعد بحسل يلودلا عمتجملا ارارم ةرهاقلا زكرم اعد

فدهب كلذو حلاص سيئرلا يضاملا ماعلا لالخ ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاضوافملا تتبثأ دقو . دالبلا يف يلبقلا عارصلا ءاهنإ، 
ةفلتخملا تا يلقألل ةيعامتجالا بلاطملا زيزعت ةدحتملا ممألا ىلع يغبنيو. ةيلبقلا فقاوملاقيسنت و ةضراعملا ديحوت يف اهاودج

  .بلص فقوم ىلإلصوتلا لجأ نم دالبلا يف 
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 يـف  نوناقلا اذهةيروتسد مدع ب مكحلا ردصت نأةينميلا ايلعلا ةمكحملل نكمي ،ينميلا روتسدلا نم  ١٥٣ةداملل ا ًقفوو ،ايلحم  ،
هنأ نيح  دعب ،هبصنم يف وهو حلاص  اهبكترايتلا ةيلودلا مئارجلا ىلع ةيملاعلا ةيئاضقلا ةيالولا يعدي نأ دلب ي أل نكمي ايلود
  .٢٠١٢رياربف  ٢١ةياهن لولحب ةيسامولبدلا هتناصح يهتنت نأ 
  
  

،  يلعةدحتملا ممألا نم ةقفاوم ةباثمب هنأ ادب ام مغر و ةدـحتملا مـمألا ضوـفم    نأ الإ يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ةردابم
دق ياليب يفان ،ناسنإلا قوقحل يماسلا ماعلا نيم ألل صاخلا راشتسملا نأ نيح يف ،ةناصحلا نوناقل ماتلا اهضفر نع تبرعأ، 
،  نب لامج ،نميلا يفةدحتملا مم ألل  نل هنكل ،ةناصحلاب صاخلانوناقلا اذه ليدعت مت هنأ ينرسي " :لاقدق رمع امب ا ديعب بهذي
 مئارج يطغي قاطنلا عساووفع نع ىضاغتت نأ نكمي ال ةدحتملا ممألا و. ًادج ًاعساو لازيال نوناقلا اذه قاطن نإ . ةيافكلا هيف
 ناـسنإلا قوقحل ةميسج  تاكاهتناو برح مئارجو ةيعامج ةدابإ مئارجو ةيناسنالا دض مئارج اهنأ يلع ةدحتملا ممألا اهفّنصت

"يسنج فنع مئارجو
٤

كـلذ يـف اـمب ،يندملا عمتجملا يف نيلعافلا زربأو     ة،يميلقإلا ناسنإلا قوقح تاعامج تبهذدقل لب . 
،  ،مالسلل لبون ةزئاجيلع ةلصاحلا  ةلأـسمل   نميـلا يـف ةيولوألا يطعي يذلا ،نوناقلا   اذهل ةديازتم ةنادإ وحننامرك لكوت

-ويج اًفيلحنميلا رابتعاب " رارقتسالا" ميـظنت دض  مهته جاومو مهحافكو ندع جيلخ يف ةدحتملا تايالولاو جيلخلا لودل ايسايس
 ، ا٣٣يلاوحل ةدتمملا حلاص  مكح ةرتف لالخاه باكترامت يتلا عئاظفلا نم يلاتلاب صقتنيو ةدعاقلا ال هنأ اضيأ دكؤن نحن و. ماع

مغرـلا ىلع  و. ةلءاسملالهاج تتو باقعلا نم تالفإلا ززعت ةئيب يف ناسنإلا قوقحو ةيلاقتنالا ةلادعلا ئدابمققحتت نأ نكمي 
، اه باكترامت يتلا ةديدعلا تاكاهتنالاو رزاجملا نم   ١٨ موـي تـعقو يتلا ثادح  ألا ةلاحإ مت دق هنأ الإنيملاسملا نييندملا دض

 نيعبـس  نم رثكأ تاطلسلا ت لقتعادقو . ماعلا يأرلانم طغض دعب ةيلخاد تاقيقحتل طقف سرام  ضـعب ةـيفلخ   ىـلع ا  درـف
  .ال مأ نيمهتملا نيب نمألا تاوق نيمضت متيسناك اذإ ام فورعم لاري غنم لازي ال هنكل ،تاماهتالا 

نميلا لوح ناسنإلا قوقح سلجم رارقبسحب ةدحتملا ممألا نإف ،ددصلا اذه يف و 
٥
ةـموكحلا نالـعإ   نأ ظـحال  ينأ نكمي  

لظ يف ةصاخ ةموهفم الو ةلوقعم تسيل اهباكترامت يتلا تاكاهتنالا يف ةبسانملا تاقيقحتلا ءارجإ ب موقتفوس اهنأ ةينميلا   ،
  .ةلقتسمو ةهيزن تاقيقحت ءارجإل ةخراص ةبغردوجو مدعلو مئارجلا هذه لثم باكترا يف  رشابملكشب ةموكحلا طروت 

  

  :ىلإ ناسنإلا قوقح سلجم ءاضعأناسنإلا قوقح تاسارد ل ةرهاقلا زكرم وعدي ،اذل
  

رـيغ نوناقلا اذه ءاغلإ ىلإ ةينميلا ةموكحلا وعدنو  ةناصحلاو وفعلا نوناقبفارتعا يأ نع عجارت لا •  ،يروتـسد لا، 
 .يلودلا نوناقلا خراص لكشب كهتنييذلا و
 

ةيـسائرلا تاـباختنالا ىـلإ رظنلاب ةصاخو ،نميلا يف     ةرمتسملا ناسنإلا قوقح تاكاهتنالي روفلا فقولاب ةبلاطملا •
لقتسم يلود قيقحت ةماقإو ٢٠١٢ طابشرياربف  ٢١يف ةلبقملا   ةيلودلا مئارجلا عيمج يف قيقحتلاب فيلكتلا هب متي، 

 .٢٠١١ماع يف تاجاجتحالا ةياد ب ذنم نميلا يف تبكُترا يتلا ةموعزملا
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رفو ينأ  هنكمي ثيحب ،نميلا يف ةيضوفملل يرطق بتكمءاشن إل ةبولطملا فيظوتلارداوك و ةبسانم ةينازيم صيصخت •
، )ناسنإلا قوقحل ةيموكحلا ريغ تامظنملا كلذ يف امب(يندملا عمتجملا تامظنمو ةينميلا ةموكحلل  يتسجوللا معدلا

 .ةيلاقتنالا ةلادعلا ةيلمع يف يباجيإ لكشب ةكراشملل ةدعتسملاةيسايسلا بازحألاو 


