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  ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا يف تنرتنإلاو ريبعتلا ةيرح
  

 رود ،تنرتنإلا ةكبش ىلع طاشنلاو يعامتجالا لصاوتلا لئاسو كلذ يف امب ،تنرتنإلا مادختسا بعل تاضافتنالا يف ا زراب ا
ريبعتلا يف مهتير ح ىلع ةضورفملا ةمراصلادويقلا نم  ًاليوط اوناع نيذلا- نينطاوملل حمس ثيح ، ٢٠١١ ماع ةيبرعلا

يف  ةليوط دوقعل مهتايح تدسفأ يتلا ةيدادبتسالا ةمظنألل يعامجلا يدحتلاو ،قوبسم ريغ قاطن ىلع لصاوتلاب - عمجتلاو
، . فاطملا ةياهن  ٢٠١١ماع دهش كلذ عمو لدابت ةقاعإ ضرغب ةداضم ريبادت لةيدادبتسالا ةمظنألا ريوطت  ا،ضيأ
، اهتحلصمل تنرتنإلا ةكبش ريخستو ،تنرتنالا ىلع رابخألاو تامولعملا رطخ لتنرتنإلا ىلع تايرحلا ضرع ي يذلا رمألا

  .ديدش
  

ةباقر تنرتنإلا مادختسا  ةيناكمإنم دحلل ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يف ةمدختسملا ةيموكحلا تايجيتارتسالا  لمشت
لوصو عنمو  ،ةضراعملا هاوفأ ميمكتلةلودلا ةيشحو و ةموكحلا تاسايس دقتنت عقاومليفسعت  بجحو ،قاطنلا ةعساو

ىلع لوصحلل ةضراعملا تاحفص ىلإ للستلا و؛ ءاوس دح ىلع ةيلودلا ريهامجلاو نييلحملا ناكسلل ةمساحلاتامولعملا 
، قاقشلا روذب عرزو ،اهئاضعأ نعتامولعم   مهلاقتعاو تنرتنإلا ينودمو ءاطشن ةقياضمو ةيمسرلا تاياورلا رشنو

،لتق ىتحو مهبيذعتو ًايئاضق مهتقحالمو نم فادهتسا ليهستل ةيعمقلا نيناوقلاو ئراوطلا تالاح مادختسا ةءاسإو  مه
  .تنرتنالا ىلع ريبعتلا ةيرح يف مهقح نوسرامي
  

عقاوم نم نيعملا يسايسلا وأ ينيدلا ىوتحملا تاذ داوملا بجحت نيرحبلا يف ةمراصلا تاسايسلا نأ ركذلاب ريدجلا 
،. باهرإلا ةحفاكم نيناوق بجومب تنرتنالا يطشانو ينودم ةمكاحم نكميامك ،تنرتنإلا   ةينيرحبلاتاطلسلا تفثك  كلذل

لصاوتلا تاحفص اهيف امب ، عقاوملا ضعب تبجحو ةيطارقميدلل ةديؤملا تارهاظملا باقعأ يف تنرتنإلا عقاوم ةيفصت نم
ةيريدمو ،ةيمنتلاو ةلادعلا ةكرح وت، نرتنالا ىلع نيرحبلا ىدتنمو ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرم عقاومو يعامتجالا

ةفيحصل ينورتكلالا عقوملا قلغ ُأ دقو .ةديحولا ةلقتسملا ةينيرحبلاةفيحصلا يهو " طسولا"ةفيحصو ،يرفعجلا فاقوأ 
  .نيرحبلا يفةيدوعسلا تاوقلا رشن  هيف دقتنا ًالاقم ناوطع يرابلادبع اهريرحت سيئر رشن نأ دعب " يبرعلا سدقلا"
  

، مهتددهو مهتبوجتساو مهيلع ضبقلا تقلأو تنرتنإلا ىلع نيطشانلاو نينودملا نم ديدعلا ةينيرحبلا تاطلسلاتمجاه امك 
، /وينوي ٩يف يكم يلع نيسح  يلع ىلع ضبقلا يقلأو. ةنوخلاب مهنم ديدعلاتفصو و  ىلع فرشيناك ثيح ناريزح

مث . نيرحبلا يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نعتامولعملل مهم ردصم يهو ، "دصر" رابخأ ةكبشل رتيوتو كوبسيف يتحفص
، نيتحفصلا ىلع نمألا زاهج ىلوتسا  ةطرشلا تمهادو . تاطلسلا اهتنش يتلا عمقلا ةلمح رربي ٍىوتحمرشنو كلذ دعب

،  تددهو ةظفاحملا فسوي نودملا لزنم مامأ سيكنسلا ليلجلا دبعو مامإلا دبع يلع  نافورعملا نانودملا مكوحامك هتلئاع
،  ةمكاحم ا رشع ةسمخ ةدمل نجسلاب لوألا ىلع تمكحةيركسع رذني اممو . )ًايبايغ( دبؤملا نجسلاب يناثلا ىلعو ماع

 ، هداقتنال " ريدلا"هتنودم بجح دعب ،ناسين / ليربأ ٩موي زجحلا يف يفوت  يريشعلاايركز تنرتنإلا طشان نأ مؤشلاب
ةقحالملاب ديدهتلل  ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرم سيئربجر ليبن ضرعت و. بيذعتراثآ هدسج روص رهظتو . ةموكحلا



 ٢

 يقل رخآ زجتحمل" رتيوت"يف ه باسح ىلع ةروص هرشنلةيئاضقلا  ، . بيذعتلا ةأطو تحت اضيأ هفتح ىقلتي كلذ ىلع ةوالع
 ؛نمألا زاهجل نيعبات ةيوهلا يلوهجمرتيوتل نيمدختسم نم لتقلاب تاديدهت رارمتساب نيرحبلا يف ناسنإلا قوقح ءاطشن 

  .فنعلا ىلع ضيرحتلا اذه نم دحلل قيقحتيأ  ِرجيمل و
  

، ال ةيدجمريغ ةلواحم يف يعمقلا مالعإلا نوناق تلدع ايروس نأ نم مغرلا ىلع   يفنوناقلا  رمتسيةضافتنالا ءاوتح
 اهريسفتنكمي ةضماغ تارابع يهو  ،"ةيلوئسمو يعوب"ريبعتلا ةيرح يف ضرتفملا مهقح ةسرامم بنينطاوملا  ةبلاطم

،. ةموكحلا يدقتنم حلاص ريغ يفةلوهسب  تايحالص بئراوطلا نيناوق ل يرهاظلا ءاغلإلالادبتسا مت  كلذ ىلع ةوالع
لاقتعاب حمس ي يذلا، ٥٥نوناقل ا بجومبينم ألا زاهجلل ةيفاضإ مبنيقشنملا ، ن مهيف ن،  مئارج باكترال تنرتنالا ءاطش
بجحلل تضرعت عقوم  ٢٠٠نم رثكأ نأ امك ،رمألا  عقاو يف ةمدعنمنوكت نأ ايروس  يفتنرتنإلا ةيرح داكت . ةمهبم
كلتل حامسلا نم مغرلا ىلع و. بويتويو رتيوتو كوبسيف لثم يعامتجالالصاوتلا عقاو م اهيف امب ،ةضافتنالا لبق ىتح

لغتستنيجتحملا ةئدهت ماظنلا ةلواحم نم ءزجك ٢٠١١ماع علطم يف ةزيجو ةرتفل لمعلاب عقاوملا  عقاوملا كلت تا طلسلا ، 
تامدخ عيم جلعفلاب تعطق و يعامتجالا لصاوتلاعقاوم  قحال تقو يفتاطلسلا تبجح  امك. مهتقحالمو نيطشانلا ديدحتل
  .تنرتنإلا
  

حرط نأ دعب نيسح يؤل طشانلا لق ُتعادقف . نييروسلاتنرتنإلا  يطشانو ينودمزاجتحاو فاطتخا تايلمع رمتستو اذه 
امك يضاملا ماعلانم قباس تقو يف اعرد يف نييملسلا نيرهاظتم لا عم نماضتلا ىلإ هيف وعدي تنرتنإلا ىلع اًنايب  ،
، /ويلوييف  يوارعملا سنأ يروسلا نودملا ايفسعت تاطلسلا تلقتعا ببس وأ هدوجو ناكم نع  نالعإلا تضفروزومت
قلطُأو . هلاقتعا . ٢٠١١ماع يف تارم ثالث  امهنم لكلاقتعا دعب يلظابأ سيق و لامج داهج نينودملاحارس طقف ا رخؤم

، لازامو  يذلا سانكيزاغ دمحم نودملا مهنيب نم زاجتحالا نهر تنرتنإلا يطشان نم ديدعلا مامأ نم فطتخا هنأ ليق ، 
ِودملاو٢٠١٢ يناثلا نوناك/رياني ٣يف قشمد يف هلزنم   ٢٠٠٩يف  اهيلع ضبقلا يقلأ يذلا ،يحولملا لط ةن،   اهيلع مكحو

 ٥ ةدمل نجسلاب  اهعم نواعتلا ةينانبللا ةموكحلانم ةيروسلا تاطلسلا تبلط امك . ايلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم لبق نم تاونس
  .)نانبل ىلإ( رارفلاب اوذال نيذلا نييروسلا نينودملا بقعتل
  

ىوقلا ىلع ةرطيسلل ةيعمقلا هبيلاسأ ىلع ميتعتل ا يف رصم يف ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملارمتسا ،هسفن تقولا يفو 
 ، ىلع نيطشانلاو نينودملا نم ديدعلا فدهُتسا دقو . دالبلا ىلع دوقع ذنم ةضورفملا ئراوطلا ةلاح رارمتسا همعديةيروثلا
، تنرتنإلا  م امأ اولْثميندم  ١٢,٠٠٠نم رثكأ نيب نم  اوناكو باوجتسالل اوضرعت ثيحةلماش بيهرت ةلمح نم ءزجك

نينودم ل ةربع نوكي يكليبن  لكيام فادهتسا مت دقو. ةلداعلا تامكاحملل ةيساسألا تانامضلا ىلإ رقتفت ةيركسع مكاحم
كلذوشيجلا داقتنا بقاوعلنيرخآ  نوكيمل بعشلاو شيجلا "ن أ ًالئاق هتنودم ىلع بتك نأدعب  ،   ادبأ ا يف و". ةدحاو ادي

، /ليربأ رابخأ رشن "و" شيجلا ةناهإ"ةمهتب تاونس ثالث ةدمل  نجسلابليبن لكي امىلع  ةيركسع ةمكحم تمكحناسين
تاوقلل ىلعألا سلجملا سيئر ردص أ نأ دعبرياني  ٢٥ةروثل  ىلوألا ةيونسلا ىركذلايف الإ هحارس قلطي مل ، و"ةبذاك

ةحلسملا   اوفع ببسب حاتفلا دبع ء العتنرتنإلا ىلع طشانلا فده ُتساامك . شيجلا ىلعةديازتم ط وغضدعب هنع  اماع
 ٣٠يف حاتفلا دبع ىلع ضبقلا يقل ُأ دقو. ةيلاقتنالا ةرتفلا مكاحلا يركسعلا سلجملا هب رادأ يذلا بولسأللعذاللا هداقتنا 

فنعلا ىلع ضيرحتلا نم ةقفلم مهتب هتمكاحم راظتنا يف لوألا نوناك /ربمسيد ٢٥ىتح ًالقتعم لظو لوألا نيرشت /ربوتكأ
. نآلا ىتح طورشملا جارفإلل عضخي لازامو ؛لوألا نيرشت/ربوتكأ رهش فصتنم يفوريبسام ثدا حبلصتملا يفئاطلا 



 ٣

 هنأ تاقرافملا نمو عقاوم  هب موقت يذلارفاسلا ضيرحتلا ةهجاومل ءارجإ يأ ةموكحلا ذختت ال ءاطشنلا م َكاحي نيح يف
  .تنرتنإلا ىلع ىرخأ
  

، د يف تنرتنالامادختسا  ةبقارميف  ةطرشلاترمتسا  تمدختسا ثيح تاونس ثالث نم رثكأل ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلو
ت يتلاعقاوملا بجحل ةيفصت لل ةروطتم ةمظنأ وأ ،يمسرلا مالسإلا دقتنت  رظن تاهجو وأ ةضراعم ةيسايس ءارآ لمح

 بسح ةيئزج ةباقرليعامتجالا لصاوتلا عقاوم عضخت و. ةكلاملا ةلئاعلا وأ داصتقالا وأعمتجملا  دضةيبلس تاشقانم 
ىلع ريبعتلا ةيرح تابوقعلا نوناق ديقيو . بجحلا وأ رظحلل ضرعتت يسيئر عوضوم نم رثكأنأ د َقتعيو ؛عوضوملا

 يو ،عساو قاطن ربتعيو . تنرتنإلا ءاطشن ةاضاقمبتاطلسلل حمس يو) ١٧٦ةداملا (نييموكحلا نيلو ئسملل ينلعلا داقتنالا مرج
، ررضتملادحأ يروصنملا دمحأ نودملا  ستيار نمويه ةمظنم يف طسوألا قرشلل ةيراشتسالا ةنجللا يف وضع وه وني

ثيح شتوو  ،راوحلا"ىدتنم ىلع فرشي يروصنملا  ناكو. يناثلا نيرشت/ربمفون ٢٨ىتحو  ناسين/ليربأ ٨نم نج س "
ىلع ريهشت ةلمح  هتفدهتساو لتقلاب تاديدهت تس ىقلتدقو  .تاطلسلا هترظح يذلاو تنرتنالاىلع ةيطارقميدلل ديؤملا 

،ل زاجتحالا ديقهدوجو ءانثأ ضرعتو . هيلع ضبقلا ءاقلإ لبق تنرتنالا هتلئاع تقلت امك  درو امبسح ،ةلماعملا ءوس
فرع . تاديدهت أو وهيبعشلا ىوتسملا ىلع يو ، "٥ ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاب" اضيأ نيزجتحم اوناك نيرخآ ءاطشن ةعبر

، و، تنرتنإلا ىلع طشانلا كلد ملاس دهفمهو  نب رصان رضاحم لا نع ًالضفقلاخلا دبع دمحأو ،سيمخ لآ يلع نسح
  .ثيغ

  

،  ًالقعم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تلظو تفاضأ ثيح تنرتنإلا عمقل يتلا لعفلاب  ةيعمقلا نيناوقلا ىلع دويقلا نم اديزم
ةرازو ىدل ليجستلا تنرتنالا عقاومو تانودم لا ةفاك ىلع طرتشت ةديدجلاحئاول لاف. تنرتنإلا ىلع ريبعتلاةيرح مكحت 

 -ةينورتكلالا تايدتنملا ىلع تاقيلعتلا كلذ يف امب-تنرتنإلا ىلع داوم نورشني نيذلا صاخشألا عيمج ىلع و ،مالعإلا
، لا هيلع قفاوتر يرحت سيئرنييعت ةينورتكلإلا فحصلا عيمج ىلع بجي امك . صيخرت ىلع لوصحلا ح ةرازو مس  ي يتلا
نيلو ئسملاو ةينيدلا تايصخشلا ةضورفملا دويقلايمحتو . دعاوقلا كلت كهتنتتنرتنالا ىلع ةفيحص وأ عقوم يأ بج حب اهل
 نييموكحلا ُتو دقنلا نم اضيأ ربتعيو . رشنللرظحو ةيلام تامارغ تابوقعلا لمشتو  ؛ماعلا شاقنلا نم ةعساو تالاجم مرج
لمشتل عساو قاطن ىلع ةيباهرإلا مئارجلا ددحي  ثيح، هذه ةفاحصلا نيناوق عم ئطاوتملا كيرشلا باهرإلا ةحفاكم نوناق
اههيجوت نكمي تاماهتا يهو  ،"دهعلا يلو وأ كلملا ةناهإ"، و"دالبلا ةعمس هيوشت"و، "رطخلل ةينطولاةدحو لاضيرعت "
قحالمو مهتقياضمل ،تنرتنالاينودمو ءاطشن مهيف ن مب ،نيضراعملا دض ةلوهسب ةيرح ةسرامم ىلع مهتب قاعمو ايئاضق مهت
  .ريبعتلا
  

،  نايحألا نم ريثك يف تنرتنإلا عقاومبجحو دصر متيو  ةمظنمل ينورتكلالا عق وملا كلذ يف امبينوناقلا راطإلا اذه تحت
ةنودم تبج . هالعأ روكذملا حرتقملا باهرإلا ةحفاكم نوناق ةمظنملاداقتنا دعب قلغ ُأ يذلا ،ةيلودلا وفعلا  ةطشانلا ح امك
، ةدايقل اهيلع ضبقلا يقلُأ يتلا فيرشلا لانم ةطشانلا عم اهنماضت نع تبرعأ نأدعب راجنلا ةميمأ ةيدوع سلا  اهترايس

 ٧يف ثدح امك ، رمتسم وحن ىلع تنرتنإلا ءاطشن فادهتسا متي ،لثملابو. ةأرملا قوقح ةلمح نم ءزجككلذو 
مايق  هداقتنادعب ،نيد لا ءاملعنم وهو دمحألا فسوي  روتكدلاىلع ضبقلا ةيدوعسلا تاطلسلا تقلأ امدنع  زومت/ويلوي
ماسح و ةنقبسارف لاقتعا مت ،لثملابو . بويتوي عقوم قيرط نع ةعورشم ريغ تالاقتعاو ةيفسعت تالاقتعاب ةموكحلا
لقُتعا و. ةكلمملا يف رقفلاةلكشم بويتوي  ىلع مهب ةصاخلا ةانقلانم ىلوألا ةقلحلا تلوانت نأ دعب ديشرلا دلاخو رصان لا



 ٤

كلذورهشأ ةثالث ةدمل يجراخلا ملاعلا نع لزعمب يمالسإلا هقفلا ذاتسأ ميركلا دبعلآ دمحم  ةلئاعلا  نع شاقندعب  ، 
  .تنرتنإلاىلع رشُن لاقم يف ةمكاحلا 

  

كرحتلا يلودلا عمتجملا ىلع بجي ،ةيبرعلا تاضافتنالا باقعأ يف داح موجهل ضرعتت تنرتنإلا  ىلع تايرحلانأ ثيح 
نم ةلماك ةناسرت ذيفنت نم ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيدادبتسالا ةمظنألا عنم وتايرحلا هذه ىلع ظافحلل مساح لكشبو ةع رسب
  .تنرتنإلا ربع تالاصتالا دييقتل ريبادتلا


