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مهلمعب ناجللا هذه ءاضعأ علطضيو .ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل ةعباتلا ةيلودلا ءاربخلا ةنجل ءارآ لمجم ريرقتلا اذه مضي
ميدقتل مهل عامتجا دقع ىلإ ةماعلا ةريدملا تعد دقو .ىرخألا تائيهلا وأ تاموكحلل نيلثمم ال ءاربخ مهفصوب لباقم نود
ةمظنم نع ةرداص تارارق ةيأ ةرورضلاب لثمت ال ةنجللا هذه نإف يلاتلابو .ثحبلا ديق عوضوملا لوح اهيلإ ةروشملا
.ةنلعملا اهتسايس وأ ةيملاعلا ةحصلا
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ديهمت

قباس نعو ةديدع تاونس لاوط تلمع غبتلا تاكرش نأ غبتلا ةعانص قئاثو نم ةدمتسملا نئارقلا نيبت

تالواحم تناكو .غبتلا يطاعت ةحفاكم يف ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم دوهج بيرختو ضيوقت ىلع ميمصتو رّوصت

.ًامومع راظنألا نع ةيفاخو ،ةمكحُمو ،ليومتلا ةرفاوو ،ةسوردم هذه بيرختلا

ىواعدلا ةجيتن غبتلا تاكرشل ةيرسلا قئاثولا نم تاحفصلا نييالم نع جارفإلا دعب تفشكنا دقو

هذه ةمواقم نإ .غبتلا ةحفاكم دوهج ةمواقم يف تاكرشلا هذه ةطشنأ ةدحتملا تايالولا يف غبتلا ةعانص دض ةيئاضقلا

هذه ةفاثكو داعبأ وه نآلا حضاو وه ام نكل .ةشهدلا ىلع ثعبت ال غبتلا ةحفاكمب ةلصتملا تاحرتقملل تاكرشلا

.ةللضمو ةعداخ تناك ام ًاريثك يتلا بيعالألاو تايجيتارتسالا

ةحصلل ةيلود ةلاكو يهو ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ربتعت تناك اهنأ اهسفن غبتلا تاكرش قئاثو نيبتو

ةيملاع تايجيتارتسا عابتإ ىلع تضرح غبتلا تاكرش نأ ًاضيأ قئاثولا هذه فشكتو .اهئادعأ دلأ نم ةدحاو ،ةيمومعلا

ىلع غبتلا تاكرش ةلمح تناك ام ًاردانو .اهتلاسرب عالطضالا ىلع اهتردق ةلقرعو ةمظنملا ةعمس ىلإ ةءاسإلل قاطنلا

حضوت قئاثولا هذه نإ لب .غبتلا يطاعت نع أشنت يتلا ةيمومعلا ةحصلا اياضق عئاقو لوانتت ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

ةطشنألل ةصصخملا تاينازيملا ضيفختو ،ةيمومعلا ةحصلا اياضق نع هابتنالا ليوحت ىلإ تعس غبتلا تاكرش نأب

،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم دض ىرخألا ةدحتملا ممألا تالاكو ضيرحتو ،ةمظنملا اهذفنت يتلا ةماعلا ةسايسلا ةطشنأو ةيملعلا

هذيفنت متي "لوألا ملاعلل" ًاجمانرب ناك غبتلا ةحفاكمل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم جمانرب نأب ةيمانلا نادلبلا عانقإو

ةحصلا ةمظنم ةعمسل ةءاسإلاو ،غبتلا نع ةماهلا ةيملعلا تاساردلا جئاتن هيوشتل كلذو ،يمانلا ملاعلا باسح ىلع

.اهتاذ دحب ةسسؤمك ةيملاعلا

نإف ،غبتلا تاكرش يف تايوتسملا ىلعأ ىلع مسرُت تناك ام ًاريثك بيلاسألاو تايجيتارتسالا هذه نأ عمو

تاكرش نأ قئاثولا نيبتو .ًارتتسم يقب ام ًاريثك تايجيتارتسالا هذه ذيفنت يف غبتلا ةعانص يفظوم رود

هبشو ةلقتسم ودبت يتلا ةماعلا تاسايسلا فلتخم ءارو ترتتسا ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم دض اهتلمح نابإ ،غبتلا

نأ ىلإ ًاضيأ قئاثولا ريشتو .اهل غبتلا ةعانص ليومت نع فشكلا متي مل ةيراجت تامظنم ءاروو ،ةيميداكأ

نييلودلا ءاربخلا ىلع ًاديدش ًادامتعا تدمتعا ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم مئاعد ضيوقتل غبتلا ةعانص تايجيتارتسا

نأ نيبت قئاثولا هذه نأ قلقلا ىلع ثعبي ام رثكأ ّلعلو .ةعانصلا عم ةرتتسملا ةيلاملا تاطابترالا يوذ نييملعلاو

تاردابم ةمواقمل ةيمانلا نادلبلا يلثممو ىرخألا ةدحتملا ممألا تالاكو ىلع ءافخلا يف ًاذوفن تسرام غبتلا تاكرش

.غبتلا ةحفاكم لاجم يف ةمظنملا

ةمظنم بيرختل ةمكحُم تايجيتارتسا ذيفنت ةيغب غبتلا تاكرش يف نييذيفنتلا ءاردملا عفرأ عامتجا نإ

تلقرع غبتلا تاكرش ةطشنأ نأ ءاربخلا ةنجل ىرتو .هتنادإ نم دب الو هب لوبقلا نكمي ال ًارمأ ربتعي ةيمومعلا ةحصلل

يطاعت هببس يذلا رامدلا مجح ىلإ رظنلابو .ملاعلا ءاجرأ ةفاك يف لاعف وحن ىلع غبتلا ةحفاكم جمارب تضوقو

امك اهحاجنو اهب مايقلا مت يتلا بيرختلا لامعأ مجح ىلإ ًادانتسا ،هنأب ةمات ةعانق ىلع ءاربخلا ةنجل نإف ،غبتلا

ةحفاكم يف ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةطشنأل غبتلا تاكرش بيرخت نأب لوقلا لوقعملا نم هنإف ،ثحبلا اذه يف نيبتي



d

اوفوت وأ مهتحص تررضت نيذلا صاخشألا ددع نأ نم مغرلا ىلعو .ررضلا نم هب ناهتسُي ال ردق نع رفسأ دق غبتلا

كولس ةنادإ ةيمهأ نإف ،قالطإلا ىلع هردق ديدحت نكمي ال دق ةمظنملا دض تاكرشلا هذه هب تعلطضا يذلا بيرختلا ةجيتن

.ةيمهألا ةياغ يف ناربتعي نأشلا اذهب ةبسانملا ةيحيحصتلا تاءارجإلا ذاختاو ،غبتلا تاكرش

تاكرش كولس دض خسارو تباث فقوم ذاختا ىلع ءاضعألا اهنادلبو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ءاربخلا ةنجل ثحتو

تايجيتارتسالا نم ةياقولا ىلإ ةفداهلا تايصوتلا نم ًاددع ريرقتلا نمضتيو .ريرقتلا اذه يف هفصو دري امك غبتلا

تايصقت ءارجإب ءاضعألا لودلا علطضت نأ (1) :يلي ام ةيمهأ تايصوتلا هذه رثكأ نمو .غبتلا تاكرش اهذفنت يتلا

ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم دصرت نأ (2) ،اهنادلب يف غبتلا ةحفاكم دوهج ىلع اهريثأتو غبتلا تاكرش ذوفن لوح ةهباشم

اذه يف اهنع فشكلا مت يتلا تايجيتارتسالا تناك اذإ اميف تبلا ةيغب لبقتسملا يف غبتلا ةعانص كولس

ام كرادتل ةبسانملا تاوطخلا ديدحت ىلع ءاضعألا نادلبلا ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم دعاست نأ (3)و ال مأ ةرمتسم ريرقتلا

.يضاملا يف غبتلا تاكرش فرصت ءوس هنع رفسأ

اهكولس تحلصأ اهنأب ةينلع ةروصب ءاعدالا ىلإ ةدحتملا تايالولا يف غبتلا تاكرش ضعب تدمع دقو

تناك نإو ىتح ،ليبقلا اذه نم ًادوعو نكل .ىضم اميف اهفرصت ءوس ىلع اهتبقاعمل ةجاح كلانه دعت مل يلاتلابو

نآلا غبتلا تاكرش أدبت نأ يفاكلا نم سيل ذإ .دحاو دلب يف ةعانصلا كولس ىلع رصتقت ال نأ يغبني ،ةحيحص

تايجيتارتسالا مادختسا تلصاو ام اذإ ،اهدحو ةدحتملا تايالولا يف "ةيلوؤسملاب مستي وحن ىلع" فرصتلاب

تاكرش بناج نم بيلاسألاو تايجيتارتسالا هذه مادختسا رمتسا اذإو .ملاعلا ءاجرأ رئاس يف ةلوبقملا ريغ بيلاسألاو

اذه ىلإ ملاعلا هابتنا تفلت نأ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ىلع نيعتي هنإف ،ريرقتلا اذه يف اهفصو درو امك غبتلا

هتسرام يتلا ذوفنلا ىلع بترتملا رثأللً اقيقد ًامييقت ًاضيأ ءاضعألا نادلبلا عضت نأ نيعتيو .كولسلا

ءوس حيحصتل ةبسانملا تاءارجإلا ذاختا يف رظنت نأو اهينطاوم ةيفاعو ةحصل ةبسنلاب يضاملا يف تاكرشلا

.ءاوس دح ىلع لبقتسملا يف تاءاسإ ةيأ عدرو اذه فرصتلا

بطلا يف روتكد ،رنتليز ساموت

بطلا يف روتكد ،ريلسيك ديفيد

ينيترام يكنأ روتكدلا

بطلا يف روتكد ،اريدنار ليزاف
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يذيفنت صخلم

• ةمدقم

مّدُق يلخاد ريرقت ،1999 ماع فيص يف فشك
نئارق ةمث هنأ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل ةماعلا ةريدملا ىلإ
ةعباتلاو ،ىضم اميف ةيرس تناك يتلا قئاثولا يف
ًادوهج تلذب تاكرشلا هذه نأ غبتلا تاكرش نم ةكرشل
ليومت ضفخو ةميلس ةماع ةسايس ذيفنت عنمل
ىلعو ."ةدحتملا ممألا تاسسؤم لخاد غبتلا ةحفاكم
ةماعلا ةريدملا تماق ريرقتلا اذهل ةباجتسالا ليبس
هدقعت عامتجا ىلإ ةوعدلاب دنالتدنورب ميلراه ورغ
تاكرش قئاثول ةسارد ءارجإ ةيغب ءاربخلا نم ةنجل
ةحاتم تحبصأو ىضم ام يف ةيرس تناك يتلا غبتلا
.نآلا ةينلع ةروصب

تربتعا غبتلا تاكرش نأ قئاثولا هذه فشكتو
برح ةلاح يف اهنأو ،اهئادعأ دلأ دحأ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
مهأ نم ةدحاول ةيسيئرلا ططخلا ىدحإل ًاقفوو .ةمظنملا عم
ددهتت يتلا رطاخملا ةمواقمب قلعتت تاكرشلا هذه
ال ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ذوفنو رثأ نإف" ،ةعانصلا
،ءاوتحا" ةكرشلا ىلع نيعتي هنأو ،"امهيف لادج
ةحصلا ةمظنم تاردابم "هيجوت ةداعإ [و] ،دييحتو
نأب قئاثولا حضوتو .غبتلا ةحفاكم يف ةيملاعلا
،غبتلا ةحفاكمل ةمظنملا جمانرب تبراح غبتلا تاكرش
نع راظنألا ليوحتل تابسانم تمظنو ،ىرخأ رومأ نيب
يف ،غبتلا يطاعت نع ةمجانلا ةيمومعلا ةحصلا اياضق
ةطشنأو ةيملعلا ةطشنألا تاينازيم ضفخل ةلواحم
تضرحو ،ةمظنملا اهب علطضت يتلا ةماعلا ةسايسلا
،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم دض ىرخألا ةدحتملا ممألا تالاكو
ةمظنملا جمانرب نأب ةيمانلا نادلبلا عانقإ ىلإ تعسو
متي "لوألا ملاعلل" ًاجمانرب لكشي غبتلا ةحفاكمل
كلذب ةهوشم ،يمانلا ملاعلا باسح ىلع هذيفنت
،ةيملعلا تاساردلا مهأ اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا
.اهتاذ دحب ةسسؤمك ةمظنملا ةعمسب ىذألا ةقحلمو

غبتلا تاكرش تايجيتارتسا قئاثو فشكتو
:تاكرشلا هذه اهتدمتعا يتلا بيلاسألاو فادهألا

ii."ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ىلع موجه نش"

ةمظنم ةلمح ةمواقمل لجألا ةليوط تاردابمب عالطضالا"
ءدبلاو نيخدتلا دض ةلماشلاو ةلعافلا ةيملاعلا ةحصلا
iii."ةمظنملا ةيالو فيرعت ةداعإ لوح ينلع شاقنب

ةحصلا ةمظنمل] ةيجمانربلا تاردابملا ةيلاعف نم دحلا"
iv ."[ةيملاعلا

ملاعلا مازتلا ىلإ ةليآلا تاروطتلا فقول [يعسلا]"
v "غبتلا ةبراحمب ثلاثلا

ةحصلا ةمظنم] ىلع قيرطلا عطقل دراوملا صيصخت"
vi ."ةيادبلا نم [ةيملاعلا

vii ".نيزراب صاخشأ ةعمس هيوشت"

ىلإ ةصاخلا رداصملا همدقت يذلا ليومتلا [ءاوتحا]"
viii ".ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

تايولوأ لوح كوكشلا ةراثإل نييفحصلا عم لمعلا"
ةسدنهلا يف اهرودو اهتينازيمو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
ix ."خلإ ،ةيعامتجالا
ثوحبل ةيلودلا ةلاكولا تايولوأ ديدحت ةداعإ/[هيجوت]"
x ".اهتينازيم باوبأو/ناطرسلا

يتلا] تارمتؤملا ةغبصو ةعيبط رييغتل [يعسلا]"
xi ".[ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم اهاعرت

ةهجاو نوكيل [غبتلا يعرازمل يلود داحتا [ءاشنإ]"
ةمظنم يف ثلاثلا ملاعلا دييأت بسكل انتطشنأل
xii ".ةيملاعلا ةحصلا

غبتلا فذحب ةيكيرمألا نادلبلل ةحصلا ةمظنم عانقإ"
xiii ".يلاحلا ماعلل اهتايولوأ ةمئاق نم

جمانرب يف ةيلودلا لمعلا ةمظنم كارشإ نود لوؤحلا"
xiv ".نيخدتلا ةحفاكمل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم نيب عاقيإلاو قيرفتلا"
xv ."ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو/ةعارزلاو

ثوحبلل يئاهنلا جاتنلا ريرقتلا اذه لكشيو
ةماعلا ةريدملا ىلإ مدقيسو ،ءاربخلا ةنجل اهترجأ يتلا
.هضارعتسال

• ةيجهنملا

ضارعتساو عمج ىلع تاءاصقتسالا تزكرت دقل
ةجيتن ةينلع تحبصأ يتلا غبتلا تاكرش قئاثو
ةعانص دض ةدحتملا تايالولا يف ةيئاضقلا ىواعدلا
بيليف تاكرش ىلإ ةحاتملا قئاثولا دوعتو .غبتلا
ةكرشو ،غبتلل زدلونير .ج .ر ةكرشو .ةدودحملا سيروم
،ةيكيرمألا غبتلا ةكرشو ،غبتلل نوسمايليوو نوارب
ةكرشلاو ،غبتلا دهعمو ،غبتلل دراليرول ةكرشو
ىلإ ةراشإلا متت مل امو .غبتلل ةيكيرمألا ةيناطيربلا
اذه يف ،"غبتلا تاكرش" ةرابع نإف ،كلذ فالخ
هذه نم رثكأ وأ نيتكرش ىلإ ريشت ريرقتلا
ةراشإلا "غبتلا تاكرش" ةرابعب دصقُي الو .تاكرشلا
.انه اهركذ دري مل ىرخأ تاكرش ةيأ ىلإ

عم تالباقم ءارجإ مت دقف كلذ ىلإ ةفاضإلابو
.ةماعلا ةريدملا عم تارواشم بقع ،صاخشألا نم دودحم ددع
ىلع دارفألا ءالؤه اهمدق يتلا تامولعملا تدعاسو
يف اهيلع روثعلا قبس يتلا تامولعملا حيضوت
.غبتلا تاكرش قئاثو

• يتلا بيلاسألاو تايجيتارتسالا
ةطشنأ يف لخدتلل غبتلا تاكرش اهعبتت
غبتلا ةحفاكمل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
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يتلا غبتلا تاكرش قئاثو فشكت
تصصخ دق تاكرشلا هذه نأ ءاربخلا ةنجل اهتضرعتسا
ةحصلا ةمظنم ةطشنأ ضيوقتل اهب ناهتسُي ال دراوم
بيلاسألا ىتش تمدختساو غبتلا ةحفاكمل ةيملاعلا
ةضورعملا نئارقلا نيبتو .فدهلا اذه غولبل ةنكمملا
دق تايجيتارتسالا هذه ضعب نأ ءاربخلا ةنجل ىلع
نيح يف ،ةمظنملا ةطشنأ ىلع ريثأتلا يف تحجن
مل تالاحلا ضعب يفو .ىرخأ تايجيتارتسا تقفخأ
حاجن ىدم يف تبلا نم ءاربخلا ةنجل نكمتت
تامولعملا ىلإ ًادانتسا ةنيعم تايجيتارتسا
وأ ةثداح نأ تالاح ةدع يف تدجوو .ةرفوتملا
ةروصب حضوت قئاثولا يف اهفصو دري ةيجيتارتسا
حضاو لكشب نيبت وأ ريثأتلا اذه حاجن ةصاخ
تاكرش بناج نم ةعبتملا بيلاسألاو تايجيتارتسالا
ةسارد ريرقتلا يف ءاربخلا ةنجل تجردأ دقو ،غبتلا
رظنا) .ةيجيتارتسالا وأ ةثداحلا كلتل لوطأ ةيدارفإ
.(رشع يداحلا ىلإ عبارلا لوصفلا

• ةحصلا ةمظنم يفظوم عم ةقئال ريغ تاقالع ةماقإ
اهتسايس ىلع ريثأتلل ةيملاعلا

قالطإلا ىلع اهتايجيتارتسا مهأ ىدحإ راطإ يف
،ةمظنملا يف غبتلا ةحفاكم ةطشنأ ىلع ريثأتلل
يراشتسمو يفظوم عم تاقالع غبتلا تاكرش تماقأ
ىلع تظفاحو نيقباسلا وأ نييلاحلا ةمظنملا ءاربخو
تضرع وأ تفظو تالاحلا ضعب يفو .تاقالعلا هذه
يف نيقباس نيفظوم ىلع قحال تقو يف فيظوتلا
ىلع ميقت يك ةدحتملا ممألا وأ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
نيتمظنملا نيتاه لخاد ةديفم تالص رشابم ريغ وحن
ةطشنأ ىلع ريثأتلاب لثمتملا اهفده يف اهدعاست دق
قلقلا ىلع ثعبي ام رثكأ نمو .ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
فيظوت ىلإ تالاحلا ضعب يف تأجل غبتلا تاكرش نأ
مهل تعفدو ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم يف اهيراشتسم
ريثتو .ةمظنملاب مهلمع ءانثأ اهضارغأ ةمدخل لاومألا
ةمالس تناك اذإ امع ةيدج تالؤاست تالاحلا هذه ضعب
تضرعت دق ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم يف تارارقلا ذاختا
عضول ةجاحلا تالؤاستلا هذه عيمج حضوتو .ال مأ رطخلل
نييلاحلا ةمظنملا يفظوم ىلع طرتشت دعاوق
ءاضعأو ءاربخلاو نوراشتسملا مهيف امب ،نيلبقملاو
مهطبرت دق تالص ةيأ نع فشكلا ءاربخلا ناجل
.غبتلا ةعانصب

• يف لخدتلل يلاملا ذوفنلا ةسرامم
ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةسايس

ضيوقت تالاح ةدع يف غبتلا تاكرش تلواح
طغضلاب غبتلا ةحفاكم لاجم يف ةمظنملا ةطشنأ
دقو .ةمظنملا يف ةلصلا تاذ تاينازيملا ضيفختل
وأ دييأتلا بسكل ًاضيأ اهدراوم تاكرشلا هذه تلمعتسا
رايتخا مت تامهاسم ميدقتب ةنيعم جئاتن قيقحت
.ةقدلا ىهتنمب اهيقلتم

• ىرخألا ةدحتملا ممألا تالاكو مادختسا
يف غبتلا ةحفاكم ةطشنأ يف لخدتلل
ةطشنألا هذه ةبراحم وأ ةمظنملا

غبتلا تاكرش نأ ءاربخلا ةنجل تايرحت فشكت
ىلع لوصحلل ىرخألا ةدحتملا ممألا تالاكو تمدختسا
لخدتللو ةمظنملا يف غبتلا ةحفاكم ةطشنأ نع تامولعم
يدصتلا وأ غبتلاب ةلصتملا ةمظنملا تاسايس يف
ىلع تبصنا غبتلا تاكرش دوهج مظعم نأ ودبيو .اهل
نكل ،(FAO) ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم
ًاضيأ تفدهتسا غبتلا تاكرش نأ نيبت قئاثولا
،يلودلا كنبلا اهيف امب ،ةدحتملا ممألا يف ىرخأ تالاكو
،(UNCTAD) ةيمنتلاو ةراجتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمو
يعامتجالاو يداصتقالا ةدحتملا ممألا سلجمو
(ECOSOC) ةيلودلا لمعلا ةمظنمو (ILO)، ةروصب امإ
بسك دوهج تناكو .اهنع بوني نم قيرط نع وأ ةرشابم
ىلإ فدهت غبتلا تاكرش اهتلذب يتلا دييأتلا
ًافقوم ذختت يك ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم ىلع ريثأتلا
ةمظنم اهقبطت يتلا غبتلا ةحفاكم تاسايس ضراعي
ةيداصتقالا ةيمهألل جيورتلاو ةيملاعلا ةحصلا
ةيحصلا بقاوعلا نم ةيمهأ رثكأ هرابتعاب غبتلل
.هيطاعت ىلع ةبترتملا

• وأ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةعمس هيوشت
اهذوفن نم لينلل اهيفظوم

وأ "نيلقتسم" ًادارفأ غبتلا تاكرش تمدختسا
ةمظنم تايولوأو ةءافك ىلع مجهتلل "ةلقتسم" تاسسؤم
ىلإ تمدُق ثاحبأو ،ةروشنم تالاقم يف ةيملاعلا ةحصلا
تفخأ يذلا تقولا يف ،نييسايسلاو مالعإلا لئاسو
.تالمحلا هذه عيجشت يف يه اهرود هيف

• ةمظنم يف تارارقلا ذاختا يف لخدتلا
بوني نم قيرط نع ةيملاعلا ةحصلا
اهنع

ةساردلا هذه اهيلع تدمتعا يتلا قئاثولا نيبت
ةيجراخلا تامظنملا نم ًاددع تمدختسا غبتلا تاكرش نأ
غبتلا ةحفاكم ةطشنأ ةبراحم يف دييأتلا بسكل
تاباقن كلذ يف امب ةمظنملا يف اهيلع ريثأتلاو
ةهجاوك تاكرشلا هذه اهتأشنأ يتلا تالتكتلاو ،لامعلا
.تاذلاب اهيلإ ةبستنملا ةيذغألا تاكرش كلذكو اهل

بسكل تاكرشلا هذه تعس كلذ ىلإ ةفاضإلابو
ذإ .ةيمانلا نادلبلا نم ءاضعألا لودلا يبودنم دييأت
نم ًاديازتم ًاددع نأ دقتعت اهنأ ىلإ قئاثولا ريشت
ةمظنم يف ةذختملا تارارقلل ىدصت نادلبلا هذه يبودنم
.كلذ ةجيتن غبتلا ةحفاكمل ةيملاعلا ةحصلا

• ةمظنملا ثوحب فيرحت

غبتلا تاكرش بيلاسأو تايجيتارتسا تلمش
ةيحصلا راثآلا لوح ينلعلا يملعلا شاقنلاب بعالتلا
ةروصب تاكرشلا هذه تلومو .غبتلا ىلع ةبترتملا
ميدقتو ،ثوحب ءارجإل "نيلقتسم" ءاربخ ةيرس
دوهجلا لذبو تارمتؤملا يف ةكراشملاو ،ةروشنم تاسارد
يف ةيملع تايرحتب نوموقي نيذلا دييأت بسكل
ةراثإ وأ تاساردلا جئاتن ىلع ريثأتلا فدهب ةمظنملا
ةصاخلا اهدصاقم تززعت دقو .اههيوشت وأ اهلوح كوكشلا
هذه اهتلوم يتلا ةيساردلا تاودنلا دقع قيرط نع
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ال ةيملع تافلاحت ةماقإو ةداضم ثوحب ءارجإو ،تاكرشلا
ةمدختسملا تاساردلل تاداقتنالا هيجوت ىوس اهل ضرغ
.ديدحتلا هجو ىلع غبتلل ةداضملا نيناوقلا معد يف
ءوس هذه غبتلا تاكرش ةيجيتارتسا جئاتن زربأ نمو
ناخد نع 1998 ماع يف ترج يتلا ةساردلا ريسفت
ثوحبل ةيلودلا ةلاكولا لبق نم ةئيبلا يف غبتلا
هذه جئاتنل غبتلا تاكرش هيوشت لاز امو .ناطرسلا
ماعلا يأرلا ىلع ريثأتلا فدهب مويلا ًارمتسم تاساردلا
غبتلا ناخدل ةيحصلا راثآلا صخي اميف تاسايسلاو
.ةئيبلا يف

• ةيمالعإلا تابسانملا

تابسانم تعر غبتلا تاكرش نأ قئاثولا نيبت
تابسانملا نع راظنألا ليوحتل مالعإلا لئاسو يف
قلعتي اميف ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم اهتعر يتلا
وأ غبتلاب ينعملا يملاعلا رمتؤملا ليبق نم غبتلاب
.ةحصلا

• ةمظنملا ةطشنأ دّصرت

تماق غبتلا تاكرش نأ قئاثولا ريشت ًاريخأو
ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم يف ةفثكم دّصرت ةيلمعب
ةحفاكم جمارب نع تامولعملا عمجل ةيميلقإلا اهبتاكمو
تاكرش تدصر تالاحلا ضعب يفو .اهيف غبتلا
،ةمظنملا تارمتؤمو تاعامتجا ةيرس ةروصب غبتلا
،ةمظنملا يف ةيفخ ةروصب اهب لصتي نم تدنجو
.رامضملا اذه يف ةيرس تامولعمو قئاثو ىلع تلصحو

• ةيدارفإلا تاساردلا

نع ةددحم ةلثمأ ةيلاتلا تالاحلا تاسارد لكشت
قرطتي يتلا غبتلا تاكرش تايجيتارتسا نم ديدعلا
ام ىلإ هذه ةيدارفإلا تاساردلا ريشتو .لصفلا اذه اهيلإ
:يلي

• ءزجك ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم غبتلا تاكرش ىدحإ تفدهتسا
غبتلا ةحفاكم ةطشنأ بيرختل داعبألا ةلئاه ةمخض ةلمح نم
.ملاعلا ءاجرأ ةفاك يف

• قاطنلا ةيملاعو ةلصاوتم ةلمحب غبتلا تاكرش تعلطضا
ةمواقمب غبتلل ةجتنملا ةيمانلا نادلبلا عانقإل
بناج نم ةقبطملا غبتلا ةحفاكم تاسايس
.ةمظنملا

• ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم غبتلا تاكرش ىدحإل راشتسم مجاه
تاطلسلا ىلإ تمدُق تارضاحم يفو مالعإلا لئاسو يف
.غبتلا تاكرشب هتاطابترا نع فشكي نأ نود ،ةيميظنتلا
ةمظنمل ةعبات ةنجل يف ًاضيأ راشتسملا اذه ةيمست تمت دقو
ةيميلقإلا بتاكملا دحأ مادختسا لواح ثيح ةيملاعلا ةحصلا
رمتؤم نع راظنألا ليوحتل غبتلا ةكرش ططخ يف ةمظنملل
.ةيملاعلا ةحصلا ةـمظنم هتعر

• ليوحتل ةسوردم تاطاشنب موقت نأ غبتلا تاكرش تلواح
.هلامعأ ليطعتو غبتلا نأشب ةمظنملا رمتؤم نع راظنألا

• تقؤم راشتسمل ةيرس ةروصب ليومتلا غبتلا تاكرش تمدق
اذإ امع تالؤاستلا ريثي امم ،ةمظنملا ناجل ىدحإ يف لمعي
عضول ةمظنملا اهب علطضت يتلا ةيلودلا ةطشنألا تناك
رطخلل تضرعت دق ماوهلا تاديبم ةمالسب ةلصتملا ريياعملا
.ال مأ

• نييالم ةدع اهفيلاكت تغلب ةلمحب غبتلا تاكرش تعلطضا
اهترجأ ةماه ةسارد جئاتن يف ريثأتلا وأ فقول تارالودلا نم
نيخدتلا نيب ةقالعلا نع ناطرسلا ثوحبل ةيلودلا ةلاكولا
نيراشتسم ىلع كلذ يف ةدمتعم ،ةئرلا ناطرسو يبلسلا
.عوضوملا اذه يف اهرود ءافخإ ةيغب

اذإ امع ةغلاب قلق هجوأ تالاحلا هذه ضعب ريثتو
ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم يف تارارقلا ذاختا ةمالس تناك
ةيدارفإ ةسارد لك لمشتو .ال مأ رطخلل تضرعت دق
رظنلل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ىلإ ةمدقم ةددحم تايصوت
غبتلا تاكرش لبق نم ذوفنلا ةسرامم نود لوؤحلا يف
.لبقتسملا يف

نوتار اكوب لمع ةطخ    •

،1988 ربمفون/يناثلا نيرشت يف دقعنا
ةكرش سيئر ذئدنع ناك يذلا ،لبياب يرفيج ةسائرب
سيئرلا نآلا حبصأو) ةيلودلا سيروم بيليف
عامتجا ،(ةدودحملا سيروم بيليف تاكرشل يذيفنتلا
بتاكملا يف نييذيفنتلا نيريدملا مهأ نم ًاددع مض
يسيئرلا اهرقمو سيروم بيليفل ةعباتلا ةيميلقإلا
طيطختلل ،اديرولف ،نوتار اكوب يف كرويوين يف
- كلذ نع ةمجانلا لمعلا ةطخ تلكشو .ةيلاتلا ةنسلل
ةحاتملا غبتلا تاكرشل ةعباتلا قئاثولا ىدحإ يهو
ةديدع فادهأ نيب ،ةمجاهم لجأ نم ةيسيئر ةطخ - ًانلع
ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم يف غبتلا ةحفاكم جمارب ،ىرخأ
،ةمظنملل ةيميلقإلا بتاكملا تايولوأ ىلع ريثأتلاو
ةطخلا تددحو .اهدراومو اهترادإو ةمظنملا لكيه فادهتساو
ةدعو غبتلا ةعانص ددهتي ًايملاع ًارطخ 26
رطاخملا هذه لوأ ناكو .اهنم لكل يدصتلل تايجيتارتسا
يذلا ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم يف غبتلا ةحفاكم جمانرب
ةحصلا ةمظنم" :يلاتلا ناونعلا تحت هلوانت مت
ةمظنملاو /ناطرسلا ةحفاكمل يلودلا داحتالاو/ةيملاعلا
ةداعإ تايجيتارتسا نيكلهتسملا طباورل ةيلودلا
."ءاوتحالا/هيجوتلا

• ةداعإ" لجأ نم غبتلا تاكرش عم نولماعتملا
ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم هيجوت

ةداعإ" ةيغب هنأ غبتلا تاكرش قئاثو فشكت
ةكرش تمدختسا ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم "هيجوت
عساولا ذوفنلا تاذ ءاذغلا تاكرش سيروم بيليف
لمعت ال يتلا ةيعرفلا تاكرشلا نم اهريغو اهل ةعباتلا
،غبتلا ةعانص تامظنم ىلإ ةفاضإ غبتلا لاجم يف
ءالمعلا نم اهريغو تاهجاولاو ،ةيراجتلا تامظنملاو
تامظنملا هذه مادختسا متو .رهاظلا يف نيلقتسملا
ةمظنم ىلع ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةروصب ريثأتلل
تاموكحلاو ،ةفاحصلا قيرط نع ةيملاعلا ةحصلا
.ةيلودلا تامظنملاو ةينطولا

• رهاظلا يف ةلقتسم تامظنم مادختساو ءاشنإ
ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ىلإ للستلل

يوطني نوتار اكوب لمع ةطخ نم ربكألا ءزجلا ناك
تاذ ًايرهاظ ةلقتسم تامظنم مادختسا وأ داجيإ ىلع
نأ قئاثولا نيبتو .غبتلا تاكرشب ةنيتم تاقالع
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كرويوين ةيعمجو ،داتربيل لثم تامظنملا هذه ضعب
دهعمو ةيكيرمألا - ةيبوروألا ةطبارلاو ،ةيلودلا نوؤشلل
حاجنب اهمادختسا مت ،ةيلودلا ةيمنتلاو ةحصلا
ىلع ةحصلا ءارزوو ةداقلا تارشع ىلإ لوصولل
ةحصلا ةمظنم ىلإو ،يملاعلاو ينطولا نيديعصلا
.ةدحتملا ممألا تالاكو يبودنم نم اهريغو ةيملاعلا

• اتسيروكو (INFOTAB) باتوفنأ دييأت دشح
(CORESTA) ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم دض

الأ نوتار اكوب ةطخ يف رخآ يساسأ رصنع ةمثو
نيتمظنملا ليوحت سيروم بيليف رارق وهو
تامولعملل يلودلا زكرملا) باتوفنأ نيتيعانصلا
ينواعتلا زكرملا) اتسيروكو (غبتلاب ةلصتملا
نيتادأ ىلإ (غبتلاب ةلصلا تاذ ةيملعلا ثوحبلل
جمارب دض دييأتلا بسكل اهمعد دشحو نيتيسايس
حضوتو .ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل ةيحصلا ةوعدلا
تمدختسا سيروم بيليف ةكرش نأ ًاضيأ قئاثولا
ةلصلا تاذ ريغ ةيعرفلا اهتاكرشو ةيميلقإلا اهبتاكم
لثم ةيراجتلا تاعومجملا ىلع طغضلل غبتلاب
ةيعمج دييأت بسكل (ICC) ةراجتلل ةيلودلا ةفرغلا
ةمظنمل ةيسائرلا ةزهجألا ىدحإ يهو ،ةيملاعلا ةحصلا
ةكرش تلواحو .ةيلودلا لمعلا ةمظنمو ،ةيملاعلا ةحصلا
ةمظنم مادختسا كلذ ىلإ ةفاضإلاب سيروم بيليف
نم اهريغو ،ةيلودلا لمعلا ةمظنمو ،ةعارزلاو ةيذغألا
زكارمو ةيميلقإلا بتاكملاو ةدحتملا ممألا تالاكو
تاموكحو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل ةعباتلا قيسنتلا
ةمظنم يف غبتلا تاسايس يف لخدتلل ةيمانلا نادلبلا
.ةيملاعلا ةحصلا ةيعمج تارارقو ةيملاعلا ةحصلا

• نوتار اكوب ةطخل ةنهارلا عاضوألا ريراقت

ريراقت يف ةطخلا ذيفنت ليصافت زاجيإ مت
نوناك 31 نم ًءادتبا نيرهش لك ةنهارلا عاضوألا نع
.1989 ربمتبس/لوليأ 30 ىتحو 1989 رياني/يناثلا
نيرشت 30 يف ردص يئاهن صخلم كلذ عبتو
نم ةدحاو لك راطإ يف تجردُأو .1989 ربوتكأ/لوألا
اهتلوانت يتلا نورشعو تس اهددع غلابلا اياضقلا
اميف اهقيقحت مت يتلا تازاجنإلاب ةمئاق ةطخلا
نم ديدعلا ىلإ ريراقتلا ريشتو .ةيضق لكب قلعتي
لصألا يف تطبُر يتلا ،ةلصفملا تاقحلملا
خسُنلا يف تجردُأ ام ًاردان يتلاو ،ريراقتلاب
قئاثو عدوتسم يف ةحاتملا ريراقتلل ةينورتكلإلا
سيروم بيليف قئاثو عقوم ىلع ترهظ وأ اتوسينيم
ةريبك دوهج لذب دعبو .قاطنلا ةيملاعلا ةكبشلا ىلع
نم ديدعلا ىلع روثعلا نم ءاربخلا ةنجل تنكمت
قئاثولا نم ددع نع روثعلا نع تزجع اهنكل تاقحلملا
ىرخأ تاكرش قئاثو مادختسا متو .ةمساحلا ةيمهألا تاذ
.كلذ نكمأ امثيح ةوجفلا هذه دس ةيغب غبتلل

ةنس ةدمل ترمتسا نوتار اكوب لمع ةطخ نأ ودبيو
ططخ دامتعا مت دق ناك اذإ ام حضاولا نم سيلو ،ةدحاو
مل ثيح ،ةقحاللا تاونسلا يف اهل ةهباشم ةيسيئر
اذه نم ططخ ةيأ ىلع روثعلا نم ءاربخلا ةنجل نكمتت
لدت نئارق ةمث هنأ ديب .ةينلعلا قئاثولا يف ليبقلا
دقع نم رخأتم تقو ىتح ترمتسا ةطخلا رصانع نأ ىلع
تايلجت نع اهسفن ةطخلا فشكتو .تانيعستلا

لامعأل ةرمتسملا ةضراعملا ةقاذح ىدمو مجح صوصخب
.ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

نوتار اكوب لمع ةطخ رثأ ىلع مكحلا نيعتيو
ةطخلا تناكو .اهتايجيتارتساو اهفادهأ لمجم قايس يف
26 ىلع توتحا ذإ ،اهقاطن عاستا ثيح نم رظنلا تفلت
بيليف اهل تصصخ ،ًاحومطو قاطنلا عساو ًافده
اهيماحمو اهئاملعو نييذيفنتلا اهئاردم مهأ دوهج سيروم
،يلودلا ىوتسملا ىلع اهميظنت متو .اهيراشتسمو
ةعباتلا ةيميلقإلا بتاكملا عيمج لامعأ قيسنتب
غبتلا ةعانص تامظنم نم لك مادختساو ةكرشلل
.تازاجنإلا نم رظنلل ةتفلم ةمئاق قيقحتل تاهجاولاو

ربكأ نم ةدحاو دعُت سيروم بيليف نأ رابتعابو
رفوتب تزيمت دقف تايسنجلا ةددعتملا تاكرشلا
لكيه بناوجلا نم ديدعلا يف يزاوي اهل يلود لكيه
نم ددع يف ةيميلقإ بتاكم اهلو ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
زكرم كلذ يف امب ،ملاعلا يف قطانملا وأ نادلبلا سفن
،ليتاشوين يف ريوطتلاو ثوحبلل سيروم بيليف
هذه تحاتأ دقو .ةمظنملل يسيئرلا رقملا برُق ،ارسيوس
ةماقإ سيروم بيليف يفظومل ةيميلقإلا بتاكملا
ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم يف تامولعملل رداصم عم تالص
بيليف تنكمتو .فينج يف اميس الو ،ةدحتملا ممألاو
هذه تامولعملا رداصم نم لقألا ىلع دحاو لالخ نم سيروم
لخدُأ غبتلا حلاصل ليدعت دامتعا ىلع ةدعاسملا نم
ةيعمج نع رداص ةحصلاو نيخدتلاب قلعتي رارق ىلع
.سماخلا لصفلا يف درو امك ،ةيملاعلا ةحصلا

ةكرشل ةيراجتلا تالصلاو حلاصملا تحسفأو
اهل لاجملا ىرخألا غبتلا تاكرش عم سيروم بيليف
ةراجتلل ةيلودلا ةفرغلا لثم تامظنم مادختسال
ىلع ريثأتلل غبتلا يعرازمل يلودلا داحتالاو
ىلع ذوفنلا اهرودب سرامت يتلا ةيلودلا تالاكولا
نم سيروم بيليف تنكمتو .ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
نيفظوملا رابك نم ديدعلاب ءاقتلالا نم اهئالمع لالخ
نمب ،ةيلودلا تامظنملاو ةينطولا تاموكحلا نم لك يف
ةمظنمل نوقباسلاو نويلاحلا نوماعلا نوريدملا مهيف
.ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنمو ةيلودلا لمعلا

نوتار اكوب لمع ةطخ هتققح ام مهأ ناك امبر هنكل
اهمايق وه ةماعلا ةسايسلا لاجم يف ةددحم تازاجنإ نم
ةضراعم لجأ نم ًامامت ةيفاخو ةنقتم تايلآ ءاشنإب
دعبو مويلاو .مادتسم وحن ىلع ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
متيس هنأ حجرملا نم هنإف ،تايلآلا هذه لمع ءدب نم دقع
تاءارجإلا ذاختال بيرقلا لبقتسملا يف اهتئبعت
نيخدتلا نم ررحتلل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةردابم دض
.غبتلا ةحفاكمل ةحرتقملا ةيراطإلا ةيقافتالا دضو
نوتار اكوب ةطخ فشكت دقف ،تاعقوتلا هذه تحص اذإو
ةيلوأ ةيؤر لكشت نأو :يضاملا نع ةقيقح نم رثكأ نع
.لبقتسملا هئبخي امل

"ثلاثلا ملاعلا ةيضق"   •

رواسي قلقلا ذخأ ،تانيعبسلا ةياهن برق عم
ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نأ نم غبتلا ةعانص يفظوم
تاداقتنالا نامدختستس غبتلل ةضهانملا ةكرحلاو
ةيغب يمانلا ملاعلا يف غبتلا ةعانص ةطشنأل ةهجوملا
تلهتسا ام ناعرسو .نيخدتلا دض ةيملاع ةلمح نش
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نادلبلا معد بسكل داعبألا ةلئاه ةلمح غبتلا تاكرش
نومئاقلا لواحو .ةدحتملا ممألا لخاد اهدييأتو ةيمانلا
ةراثإ غبتلا تاكرش باسحل دييأتلا بسك ةلواحمب
تالاكو كلذكو ،ةيمانلا نادلبلا نم نييمسرلا سجاوه
ةيمهألا ءازإ ،يداصتقالا هجوتلا تاذ ةدحتملا ممألا
لواحو .نادلبلا هذهل ةبسنلاب غبتلل ةيداصتقالا
ةراسخ نأ ةيمانلا نادلبلا عانقإ غبتلا تاكرش ولثمم
رارقتسالا مدع نع رفستس يدقن لوصحمك غبتلا
ديزي امم غبتلل ةجتنملا نادلبلا يف يداصتقالا
هذه يف ةيذغتلا ءوسو رقفلا ءبع نم ةريبك ةروصب
دقف غبتلا تاكرش قئاثو يف درو امل ًاقفوو .نادلبلا
نأب لئاقلا يأرلا عيجشت ىلإ تاكرشلا هذه تدمع
نأو "لوألا ملاعلا" صخي ًارمأ لكشت غبتلا ةحفاكم
ءارج ثلاثلا ملاعلا يف ةحصلاب قحلي يذلا ررضلا
يطاعت ىلع بترتي ام قوفي دق غبتلا ةحفاكم ةطشنأ
.حاورألا يف رئاسخ نم غبتلا

زورب ةرم لوأل غبتلا ةعانص وفظوم كردأ امدنعو
يف اهتطشنأل يلودلا ديعصلا ىلع تاداقتنالا
ىلع اهحابرأ ددهتي ًايدج ًارطخ اوأر ،ةيمانلا نادلبلا
ءانثأ ةدقعنملا لمعلا تاقلح ىدحإ يف متو .ليوطلا دمألا
ءاحيإلا 1980 ويلوي/زومت يف غبتلا تاكرشل رمتؤم
اياضق ةجلاعم ليجأت نكمي ال" هنأ اهيف نيكراشملل
داوملا ضرع ساسأ سمت اهنأل دغلا ىتح ثلاثلا ملاعلا
علطضت غبتلل ةداضم دوهج ةيأ نأو xvi."تاذلاب ماخلا
نادلب يف غبتلا ةعارز نم دحت دق ةيمانلا نادلبلا اهب
ىلع ثعبي ام نكل .يوالمو يوبابمزو ليزاربلا لثم
نادلبلا دجت نأ ةيناكمإ كلذ نم رثكأ ىتح قلقلا
يف ًاكرتشم ًافده اهل نأ ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا
همهي نم عيمجل ًاودع قلخي امم ،غبتلا تاكرش ةمجاهم
.رمألا

ةعانص وفظوم كردأ رطخلا اذه لثم ةهجاوم يفو
نادلبلل مهب ةصاخ ةيجيتارتسا عضو ةرورض غبتلا
ةيلاتلا فادهألا ةعانصلا يراشتسم دحأ حرتقاو .ةيمانلا
:اهل

ىلإ ةليآلا تاروطتلا فقول يعسلا انيلع"
.غبتلا ةبراحمب ثلاثلا ملاعلا مازتلا

ملاعلا نادلب عيمج مازتلا ىلع لوصحلا انيلع
دييأتب لقألا ىلع اهنم ريبك ءزج وأ ثلاثلا
.انتيضق

ةيمسرلا ةسايسلا ىلع ريثأتلا ةلواحم انيلع
ةدحتملا ممألا رمتؤمو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنمل
ديؤم فقوم ذاختال (داتكنوألا) ةيمنتلاو ةراجتلل
.غبتلل

ةحصلا ةمظنم عقو نم فيفختلل يعسلا انيلع
ةيعوضوم رثكأ فقوم ذاختا ىلإ اهعفدب ةيملاعلا
xvii".ةيدايحو

.[لصألا يف دراو ديكأتلا]

تانينامثلا دقع لاوط غبتلا تاكرش تعسو
دييأت دشح ىلإ تانيعستلا نم ربكألا ءزجلاو
معدل ةطخب ضوهنلل ةيمانلا نادلبلا نم نييمسرلا
عفد كلذ نم فدهلا ناكو .يملاعلا ديعصلا ىلع غبتلا

ملاعلا نم ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا نادلبلا يلثمم
نع عافدلل - اهسفن غبتلا تاكرش سيلو - يمانلا
ةحصلا ةمظنمو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم لخاد غبتلا
ةعومجم تماقو ةدحتملا ممألا تائيه نم اهريغو ةيملاعلا
قيسنتب غبتلا ةعانص تاكرش نم ةيلود
يف تيمُس يتلاو هذه ةيمانلا نادلبلا ةيجيتارتسا
نمو "نيخدتلا اياضقب ينعملا يلودلا سلجملا" ءدبلا
يلودلا زكرملا" حبصتل اهتيمست تديعُأ مث
تاكرش تمدق امك ."غبتلاب ةلصتملا تامولعملل
ةيناطيربلا ةكرشلاو سيروم بيليف اهزربأ ةيدارفإ
.لاجملا اذه يف ةريبك تامهاسم غبتلل ةيكيرمألا

ءزج ىوس فشكت ال قئاثولا نأ نم مغرلا ىلعو
اهتيجيتارتسا توطنا دقف غبتلا تاكرش ةطشنأ نم
فوفص يف دييأتلا دشحو ثوحبلا ءارجإ ىلع
ةماقإو ةقسنم ةروصب ةيمانلا نادلبلا نم نييسامولبدلا
ةعانصلا ولثمم لصتاو .قاطنلا ةعساو ةماع تاقالع
نم ةدحتملا ممألا يبودنمو نييموكحلا نيلوؤسملاب
تعبتا يتلا تاعامتجالا يفو .ملاعلا ءاجرأ ةفاك
ىلع غبتلا تاكرش وفظوم بأد ،ًاهباشتم ًابولسأ
ةبسنلاب غبتلل ةيداصتقالا ةيمهألا نع ثوحب ميدقت
ليبق نم عيضاوم نع ًاثوحب اومدقو ،ةيمانلا نادلبلل
مادعناو غبتلل "ةيداصتقالاو ةيعامتجالا دئاوفلا"
دييأتلا دشح ىلإ نوعادلا ماقو .هل ةمادتسملا لئادبلا
دض ةيهاركلا ةراثإ ىلإ يعسلاب ًاضيأ غبتلا تاكرشل
ةلصتملا ضارمألا نأ ىلع نيدكؤم ،مدقتملا ملاعلا
نأو ،ةرسوملا نادلبلا لكاشم نم ةلكشم يه غبتلاب
وأ ةيداصتقالا قئاقحلاب ثرتكت ال ةمدقتملا نادلبلا
.يمانلا ملاعلل ةيقيقحلا ةيحصلا اياضقلا

داحتالا ةلمحلا هذه يف غبتلا تاكرش تمدختساو
اذه يعديو .عساو قاطن ىلع غبتلا يعرازمل يلودلا
نكل .نييلحملا نيعرازملا حلاصم لثمي هنأ داحتالا
ةمظنملا هذه تلوم غبتلا تاكرش نأ نيبت قئاثولا
اهتالواحم لالخ نم غبتلا تاكرش تماقأو .اهلامعأ تهجوو
ةدعاق ةيمانلا نادلبلا نم نييمسرلاب لاصتالل ةبوؤدلا
وحن ىلع ةدحتملا ممألا لكايهو تالاكو نمض دييأت
ةمظنمو ةيملاعلا ةحصلا ةيعمج يف ًاصوصخو ،يجيردت
ليوحت ىلع تاكرشلا هذه تلمع مث نمو .ةعارزلاو ةيذغألا
تاكرش فده ناكو .ةيلعف تاءارجإ ىلإ دييأتلا اذه
ىلع هتسرام يذلا ريثأتلاو تالاصتالا نم غبتلا
لخاد اهفادهأ زيزعت ةيمانلا نادلبلا يلوؤسم نم ديدعلا
.ةدحتملا ممألا لكايهو تالاكو نم ريبك ددع
• ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم

اهب تعلطضا يتلا ةيعارزلا ةطشنألا نأ امب
تمعد ةديدع تاونس ىدم ىلع ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم
لولحب غبتلا تاكرش تربتعا دقف ،غبتلا ةعارز
ةيذغألا ةمظنم تانينامثلا لئاوأو تانيعبسلا رخاوأ
ةسراممل ًاناكم"و xviii.اهل "ًايعيبط ًافيلح" ةعارزلاو
xix ".ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم عم لماعتلا يف طوغضلا

غبتلا تاكرش تعس تانيعستلاو تانينامثلا يفو
ىلع ظافحلا ىلإ ةيمانلا نادلبلا يبودنم ىلإ ءوجللاب
ةلاكولا هذه مادختساو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم دييأت
ممألا ةقورأ يف غبتلل ةيداصتقالا ةيمهألا نع عافدلل
نادلبلا يبودنم دييأت دشح ةجيتن تناكو .ةدحتملا
نيلثمملا كلذكو ،ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم يف ةيمانلا
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مهنأ ةعانصلا ولوؤسم دقتعا نأ ةمظنملا هذه يف نيمئادلا
ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم دييأت بسك يف حاجنلا اوزرحأ
غبتلا ةحفاكم دوهج ةمواقمل ةدحتملا ممألا ةموظنم يف
تردصأو .ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم اهب علطضت يتلا
ريراقت ةدع ةرتفلا هذه نابإ ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم
مهفقوم معد يف ةعانصلا ولثمم اهمدختسا تانايبو
نادلبلل ةبسنلاب غبتلل ةيداصتقالا ةيمهألا نأشب
.ةيمانلا

• ةيملاعلا ةحصلا ةيعمج

ىلع تلمع غبتلا تاكرش نأب قئاثولا نيبت
نم تارود ةدع اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا يف لخدتلا
تاكرش ولثمم ىعس دقف .ةيملاعلا ةحصلا ةيعمج تارود
ةيمانلا نادلبلا نم نيبودنملا دييأت دشح ىلإ غبتلا
نم دحلا ىلإ يمرت تارارقو تاليدعت حارتقا ةيغب
.غبتلا ةحفاكمل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم جمانرب قاطن
ةيملاعلا ةحصلا تايعمج ىلع ةساردلا هذه زكرتو
ةسماخلاو نيعبرألاو ةيداحلاو نيثالثلاو ةعساتلا
ىلع 1992و 1988و 1986 يف ةدقعنملا نيعبرألاو
نم ةرابج دوهج لذبب تارودلا هذه تمستا دقو .يلاوتلا
فوفص يف دييأتلا دشحل غبتلا تاكرش بناج
ةيأ دامتعا ةضراعم ةيغب ةيمانلا نادلبلا نم نيبودنملا
تلفتحا 1992 ماع يفو .غبتلا ةحفاكمل ةديدج تارارق
- رارقل ةيملاعلا ةحصلا ةيعمج دامتعاب تاكرشلا هذه
بتكمب" ىمسُي ام داجيإ نع رفسأ - "يوالم رارق" يمُس
يف غبتلا اياضق لجأ نم ةدحتملا ممألل "لاصتا
.ةدحتملا ممألل عباتلا يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا
حتفي ًاراصتنا ةثداحلا هذه ةعانصلا ولثمم ربتعاو
تاكرش همدقت امل ةدحتملا ممألا يف ةديدج ًاباوبأ
.غبتلل ةيداصتقالا ةيمهألا نأشب ججح نم غبتلا

• عباتلا يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا
ةدحتملا ممألل

قيسنتب "لاصتالا بتكمل" تاهيجوتلا تردص
،غبتلا اياضق صوصخب ةدحتملا ممألا تائيه نواعت
نأ اهنأش نم ةدحتملا ممألا تالاكو نم تالاكو ةدع اهيف امب
اهمدقت يتلا ةيداصتقالا ججحلل ًالبقت رثكأ نوكت
هذه ةلغتسم ،غبتلا تاكرش تلصاوو .غبتلا تاكرش
هتمدختسا املاط يذلا حجانلا ططخملا عابتا ،ةصرفلا
.ةيمانلا نادلبلاب ةقلعتملا اهتيجيتارتسا نم ءزجك
،نييموكحلا نيلوؤسملا ىلع ةعانصلا ولثمم طغضو
ةدحتملا ممألا يفظومو ،ةدحتملا ممألا ىلإ نيبودنملاو
نم مغرلا ىلعو .غبتلل ةيداصتقالا ةيمهألا صوصخب
يداصتقالا سلجملا يف ئشنأ يذلا لاصتالا بتكم نأ
،ةيمهأ تاذ تازاجنإ ةيأ زرحُي نأ لبق قلغُأ يعامتجالاو
مهتالواحم يف اوحجن مهنأ ةعانصلا ولوؤسم ىأترا دقف
فقوم ذاختا ىلإ ىرخأ ةرم ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم عفدل
.يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا هاجت غبتلل ديؤم

نأشب غبتلا تاكرش ةيجيتارتسا تناكو
ةعساو تالاصتا ءارجإ ىلع يوطنت ةيمانلا نادلبلا
نادلبلا هذهل نييموكحلا نيلوؤسملا عم قاطنلا
ىلع ديدشتلا لالخ نمو .ةدحتملا ممألا ىدل اهيبودنمو
دض ءايتسالا رعاشم ةراثإو غبتلل ةيداصتقالا ةيمهألا
اوسرام دق مهنأ ةعانصلا ولوؤسم دقتعا ،مدقتملا ملاعلا

ةمظنم ةسايس رييغتل نيبودنملا ىلع ًايفاك ًاريثأت
صوصخب ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنمو ةيملاعلا ةحصلا
يف اهتافرصتل ملاعلا ةنادإ ةهجاوم نم ًالدبو .غبتلا
هذه ليثمت نم غبتلا ةعانص تدافتسا ،ةيمانلا نادلبلا
.يلودلا ىوتسملا ىلع اهتاكرش حلاصمل نادلبلا

هذه قئاثو نيبت ،تانيعستلا فصتنم لولحبو
نأ ةعانصلا يلثمم طاسوأ يف دئاسلا يأرلا نأ تاكرشلا
ةمظنم لمح يف تحلفأ دق ةيمانلا نادلبلا ةيجيتارتسا
حلاص يف ريراقت رادصإ ىلع ةعارزلاو ةيذغألا
مهنأو ،غبتلل ةيداصتقالا ةيمهألا نأشب ةعانصلا
تاضارتعا ميدقت ىلإ ةيمانلا نادلبلا يبودنم اوعفد
ةحصلا ةيعمج يف غبتلا حلاصل تارارقو تاليدعتو
ةضهانملا دوهجلل يدصتلا يف اوحجن مهنأو ،ةيملاعلا
لجأ نم ةدحتملا ممألا "لاصتا بتكم يف" غبتلل
.غبتلا اياضق

،مومعلل ةحاتملا غبتلا تاكرش قئاثو نكل
ال ،تانيعستلا فصتنم يف اهمظعم يهتني يتلاو
ولثمم اهب علطضا يتلا ىرخألا ةطشنألا نع فشكت
مهئافلح لالخ نم غبتلا ةحفاكم دوهج ةمواقمل ةعانصلا
نأ نيبت تارشؤملا ةفاك نأ ديب .يمانلا ملاعلا يف
بعلت دقو ةمئاق تلاز ام ةيمانلا نادلبلا ةيجيتارتسا
ةيراطإلا ةيقافتالا دض غبتلا تاكرش ةلمح يف ًارود
.غبتلا ةحفاكم نأشب

نم ،ةساردلا هذه بقعت ةديدع تايصوت ةمثو
ةدحتملا ممألا تالاكو رئاس دمعت نأب تاحارتقا اهنيب
هسرامت يذلا ذوفنلا ةسارد ىلإ ةينطولا تاموكحلاو
ةمظنم مدقت نأو ،اهجماربو اهتارارق ىلع غبتلا ةعانص
نيب ةمئاقلا تالصلا حضفي ام ةيملاعلا ةحصلا
ةيعمج هيف رظنت يك نيبودنملاو غبتلا تاكرش
ًاضيأ ءاربخلا ةنجل تجردأ دقو .ةيملاعلا ةحصلا
اهدعاسي ام ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم بستكت نأب ةيصوت
تاكرش اهسرامت يتلا طغضلا تايلمعل يدصتلا ىلع
هتاذ تقولا يف ىعست نأو ،ةيمانلا نادلبلا يف غبتلا
لودلا كلتل ةعورشملا ةيداصتقالا سجاوهلا لوانت ىلإ
.يدقن لوصحمك غبتلا ةراسخ صخي اميف

• ةحصلا ةمظنمل "لقتسم" دقان
ةيملاعلا

ةيجيتارتسا نم ةيساسألا ءازجألا دحأ ناك
يف غبتلا ةحفاكم ةطشنأ ضيوقتل غبتلا تاكرش
تانيعستلاو تانينامثلا يف ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
هيجوت ةداعإ لقألا ىلع وأ ،ةمظنملا ةيالو فيرعت ةداعإ
تاكرش تمدختساو .غبتلا عوضوم نع ًاديعب اهتايولوأ
نيراشتسمو ةيميداكأ تاسسؤم ضرغلا اذهل غبتلا
ةيقوثوم يف ريثأتلل "نيلقتسم" نييفحصو
،"اهتيالوو اهتلاسر" لوح كوكشلا ةراثإو ،ةمظنملا
وحنو غبتلا ةحفاكم نع ًاديعب اهتايولوأ ليوحتو
دارفألا ءالؤه ناك دقو .ىرخألا ةيحصلا تاجايتحالا
نم رسلا يف ًالاومأ نوقلتي عقاولا يف تاسسؤملاو
وأ غبتلل ةديؤملا ءارآلا عيجشتل غبتلا تاكرش
.ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل ةضهانملا
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لوب نأ غبتلا تاكرش قئاثو نم ديدعلا نيبتو
دمألا ةليوط تالص هل يكيرمأ ماحم وهو ،شرتيد
نم بناجلا اذه يف ًاماه ًارود بعل ،غبتلا تاكرشب
شرتيد بتك دقف .غبتلا تاكرش ةيجيتارتسا
ةحصلا ةمظنم تايولوأ اهيف مجاهي تاقيلعتو تالاقم
متو ةيسيئرلا مالعإلا لئاسو يف ترشُن ،ةيملاعلا
تاكرش يلوؤسم بناج نم عساو قاطن ىلع اهعيزوت
نع ةباين ملاعلا ءاجرأ ةفاك يف لّقنت دقو .غبتلا
نييفحصلل تارضاحملا مدقي ،غبتلا تاكرش
ةمظنم تايولوأو قافنإ نع نييموكحلا نيلوؤسملاو
يف قرطتي مل هنكل .نيبسانملا ريغ ةيملاعلا ةحصلا
يذلا يخسلا ليومتلا ركذ ىلإ ًادبأ هتارضاحم وأ هتالاقم
.ضرغلا اذهل غبتلا تاكرش نم هاقلتي ناك

لمعي لاز ام شرتيد ناك امدنع 1990 ماع يفو
يف ًاوضع هنييعت مت ،غبتلا تاكرش عم باسحل
نادلبلل ةحصلا ةمظنمل ةعباتلا ةيمنتلا ةنجل
بتكملا لامعأب ًاضيأ موقت ةمظنم يهو ،ةيكيرمألا
.ةيكيرمألا نادلبلل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل يميلقإلا
يف هدوجو ءانثأ لواح شرتيد نأ ىلإ قئاثولا ريشتو
نادلبلل ةحصلا ةمظنم تايولوأ هيجوت ةداعإ ةنجللا هذه
ديفت امك .غبتلا عوضوم نع ًاديعب ةيكيرمألا
ةحصلا ةمظنم لمح يف ًاضيأ ًارود بعل هنأ قئاثولا
ةيمالعإ ةبسانم ةياعرو ميظنت ىلع ةيكيرمألا نادلبلل
نع راظنألا ليوحتل غبتلا تاكرش اهتمدختسا ةماه
يذلا ةحصلا وأ غبتلاب ينعملا نماثلا يملاعلا رمتؤملا
كراش هنأ شرتيد ركنيو..ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم هتعر
وأ ةبسانم ةيأ يف ملع قباس نع قرطلا نم ةقيرط يأب
لاومألا ىقلتي ناك هنأ وأ غبتلا ةعانصل عبات عورشم
.اذه هلمع ءاقل غبتلا ةعانص نم تاقوألا نم تقو يأ يف

• ةيمالعإلا ةيساردلا تاقلحلا

ةماعلا تاقالعلا تايجيتارتسا ىدحإ تناك
ىدم ىلع غبتلا تاكرش اهتقبط يتلا ةيساسألا
نييفحصلا نم ريغص ددع ةوعد يه ةليوط تاونس
صاخشأ ءارآ ىلإ هيف نوعمتسي رمتؤم ىلإ نيراتخملا
عيضاوم صوصخب غبتلا تاكرش رظن ةهجو نومدقي
شرتيد لوب ىقلأ دقو .ةعانصلل ةبسنلاب ةيمهأ تاذ
يف ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم اهيف دقتني تارضاحم
ءاجرأ ةفاك يف ةيساردلا تاقلحلا نم ةليوط ةلسلس
ةكرشلاو سيروم بيليف تاكرش اهتعر ملاعلا
.1992و 1984 يماع نيب غبتلل ةيكيرمألا ةيناطيربلا
يف نيدجاوتملا نييفحصلل ليق هنأ قئاثولا ديفتو
ءاربخ تارضاحملا نومدقي نيذلا ءاربخلا نأ تاقلحلا هذه
.ةعانصلا نع ًامات ًالالقتسا نولقتسم

• حلاصل ةيسايسلاو ةيمالعإلا تالوجلا
غبتلا تاكرش

تاقلحلا ىلع شرتيد طاشن رصتقي ملو
يلوؤسم لبق نم ةوعدلا هيلإ تهجو لب بسحف ةيساردلا
ةيغب اهلماكب ميلاقأ يف لاوجتلل غبتلا تاكرش
ىدل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل ةيداعم فادهأل جيورتلا
ىلع تالوجلا هذه نم ةدحاو لالخو .نييموكحلا نيلوؤسملا
ةطشنأ نع ةعانصلا ىلإ اهلقنو ةيرس تامولعم عمج لقألا
ضعب يف لعج لب .ميلقإلا كلذ يف غبتلا ةحفاكم

دحأ هنأ نودقتعي مهب لصتا نيذلا كئلوأ تالاحلا
.غبتلا ةحفاكم يف نيطشانلا

• يف ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم داقتنا
ةفاحصلا

ةمظنم مجاهي شرتيد أدب تانينامثلا رخاوأ يف
ام بتك دقو .ةفاحصلا لالخ نم ًانلع ةيملاعلا ةحصلا
يتلا تالاقملا نم دــيدعلا 1993 ةياهن ىتحو 1988 نيب
ةيسيئرلا مالعإلا لــئاسو يــف ةمظنملا دقتنت
Wall فحص كلذ يف امب ةدحتملا تايالولا يف اـهمظعمو
Street Journal، وInternational Herald Tribune و
Washington Times. شرتيد ةقالعل ركذ يأ دري ملو
.تالاقملا هذه نم دحاو يأ يف غبتلا ةعانصب

شرتيد اهرشن يتلا تالاقملا مظعم تيقوت ناكو
ةحصلا ةيعمجل ةيونسلا تارودلا داقعنا عم نمازتي
ىلع ريثأتلا وه كلذ نم حضاولا فدهلاو ،ةيملاعلا
نيبتو .ةئيهلا كلت يف تارارقلاو تاشقانملا
رشن يف ًارود تبعل سيروم بيليف نأ قئاثولا
كلذو ،عساو قاطن ىلع شرتيد تالاقم ضعب ميمعتو
ةمظنم تايولوأ هيجوت ةداعإو ضيوقتل اهتلمح معدل
.غبتلا ةحفاكم نع ًاديعب ةيملاعلا ةحصلا

• ةيلودلا ةيمنتلاو ةحصلا دهعم

دهعم ىعدُت ةمظنم سيئر بصنم شرتيد لغش
بيليف نأ قئاثولا نيبتو .ةيلودلا ةيمنتلاو ةحصلا
تناك غبتلل ةيكيرمألا ةيناطيربلا ةكرشلاو سيروم
ةلجملا اتمدختسا امك هاتمدختساو ،دهعملا اذهب ةقالع امهل
"ةيلودلا ةيمنتلاو ةحصلا" ناونع تحت اهردصي يتلا
ةحصلا ةمظنم ةطشنأ مئاعد ضيوقتل امهتالمح يف
.غبتلا ةحفاكم يف ةيملاعلا

• ةيكيرمألا نادلبلل ةحصلا ةمظنم

ةنجل يف ًاوضع 1990 ماع يف شرتيد نِّيُع
.ةيكيرمألا نادلبلل ةحصلا ةمظنمل ةعباتلا ةيمنتلا
هتيوضع ةرتف نم لقألا ىلع ءزج لالخ شرتيد ناكو
لسري ،قئاثولا نم نيبتي امبسح ةنجللا هذه يف
ىلإ اهمدق يتلا تاراشتسالا روجأ عفدل ةيرهش ريتاوف
شرتيد لعلو .غبتلل ةيكيرمألا ةيناطيربلا ةكرشلا
نادلبلل ةحصلا ةمظنم يف هدوجو لالخ دافتسا
ىلع ريثأتلل قالطإلا ىلع صرفلا مهأ نم ةيكيرمألا
.غبتلا نأشب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تاسايس

هتفيظو لمعتسا شرتيد نأب قئاثولا ديفتو
نع ًاديعب ةمظنملا تايولوأ هيجوت ةداعإ ةلواحمل كانه
عينمت ىلع هابتنالا نم ديزملا زيكرتب كلذو غبتلا
قئاثو ىدحإ ديفتو .ضارمألا نم كلذ ريغو لافطألا
1991 ماع يف غبتلل ةيكيرمألا ةيناطيربلا ةكرشلا
نادلبلل ةحصلا ةمظنم عنقي نأ عاطتسا لوب" :نأب
كلتل اهتايولوأ ةمئاق نم غبتلا بطشب ةيكيرمألا
امبر شرتيد نأ ًاضيأ قئاثولا نم نيبتيو  xx".ةنسلا
ةيكيرمألا نادلبلل ةحصلا ةمظنم مادختسا عاطتسا
راظنألا ليوحتل غبتلا تاكرش ةيجيتارتسال ةهجاوك
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ملع نود ةحصلا وأ غبتلل نماثلا يملاعلا رمتؤملا نع
.(عباسلا لصفلا رظنا) .ةمظنملا

نادلبلل ةحصلا ةمظنم يفظوم دحأ دنفيو
نأ ىلع هرارصإب قئاثولا يف ةدراولا ةياورلا ةيكيرمألا
غبتلا ةسايس ىلع ذوفن يأ سرامي مل شرتيد
نم ديدعلاب ماق هنأ شرتيد يعديو .اهيف ةعبتملا
نكت مل اهنكل ،قئاثولا يف اهفصو دراولا ةطشنألا
.غبتلا ةعانص باسحل

• تاكرش عم ةيلاملا تاطابترالاو ةقالعلا
غبتلا

ىلع ةلدأ غبتلا تاكرش قئاثو نمضتتو
هذهب ةيلاملا هتالصو دمألا ليوطلا شرتيد لوب طابترا
تاسسؤملاو شرتيد نأب قئاثولا ديفتو .تاكرشلا
دهعمب ناطبتري تارتفلا فلتخم يف اناك اهرادأ يتلا
لوألا ماقملا يفو ،سيروم بيليف ةكرشو ،غبتلا
نيبتو .غبتلل ةيكيرمألا ةيناطيربلا ةكرشلا
اهسأر يتلا تامظنملاو شرتيد نأ قئاثولا نم ديدعلا
قئاثو نإ لب .غبتلا تاكرش نم ةلئاط ًالاومأ ايقلت
ىلإ شرتيد اهلسرأ ريتاوف يوتحت غبتلا تاكرش
ريشتو .غبتلل ةيكيرمألا ةيناطيربلا ةكرشلا
xxi"ةفلكتلا ةظهابلا تاراشتسالا" ىلإ ىرخأ ةقيثو

ةيكيرمألا ةيناطيربلا ةكرشلل شرتيد اهمدقي يتلا
.غبتلل

ةعبتملا قرطلا ىدحإ هذه ةلاحلا ةسارد حضوتو
يتلا ،غبتلا تاكرش فقاوم نع ًاينلع عافدلا يف
ىمسُي ام بناج نم كلذو ،اهب ريهامجلا ةقث تندت
نأ نم مغرلا ىلعو .ًايرهاظ ةلقتسم "ةثلاث فارطأب"
ةمظنم دض لجألا ةليوط ةلمحب همايق ركنُي شرتيد
وأ غبتلا تاكرش بناج نم اهليومت مت ةيملاعلا ةحصلا
يف هفصو دري عورشم يأ يف ةعانصلا عم لمع هنأ
ديفت اهنأ ذإ .ىرخأ ةصق يورت قئاثولا نإف ،ةساردلا
ةقالع ىلع ناك شرتيد نأ كشلل ًالاجم عدي ال امب
تاكرش نأو غبتلا ةعانص ءاضعأ عم لجألا ةليوط
دض اهتالمح زيزعتل تاقالعلا هذه تمدختسا غبتلا
.ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

عم ليبقلا اذه نم ةقالع ىلع شرتيد نوك ريثيو
ناجل نم ةنجل يف هنييعت ءازإ قلقلا غبتلا تاكرش
ءاربخلا ةنجل ىرتو .ةيكيرمألا نادلبلل ةحصلا ةمظنم
ةمظنم ناجل نم ةنجل ةيوضع يف شرتيد نييعت نأ
لمعي ناك يذلا تقولا يف ةيكيرمألا نادلبلل ةحصلا
ةيمهأ تاذ اياضق ريثُي غبتلا ةعانص حلاصل هيف
نم ةلسلس تعضو دقو ،حلاصملا براضتب قلعتت
اذه ثودح مدع نامض ىلع ةدعاسملل تايصوتلا
.لبقتسملا يف براضتلا

• نأشب نماثلا يملاعلا رمتؤملا
ةحصلا وأ غبتلا

تاكرشل ةيلخاد قئاثو ضارعتسا نم نيبتي
غبتلا نأشب نماثلا يملاعلا رمتؤملاب لصتت غبتلا
ماع يف سيريآ سنيوب يف دقعنا يذلا ،ةحصلا وأ
غبتلل ةيكيرمألا ةيناطيربلا ةكرشلا نأب ،1992

ةيمهأ نم لينلل ةلمحب اتماق ،سيروم بيليف ةكرشو
نم ةيئانثتسا ةعومجم مادختساب كلذو ،رمتؤملا
بيعالأ" اهنأب اهنم ضعبلا فصو نكمي ،بيلاسألا
ةسوردم تابسانم ميظنت ليحلا هذه تلمش دقو ."ةرذق
نييفحصلا بيردتو ،رمتؤملا نع راظنألا ليوحتل
ىلع ةرطيسلاو هيف نيكراشملا دحأ ةدراطمو ةقحالم ىلع
.رمتؤملاب قلعتملا يفحصلا رمتؤملا تايرجم
لئاسول ططخملا غبتلا تاكرش مادختسا قحتسيو
ىلع ناك دقف .ًاصاخ ًامامتها قايسلا اذه يف مالعإلا
،ًايزكرم ًارود اوبعلي نأ ةلمحلا هذه نابإ نييفحصلا
بعالتلا يف ،نايحألا ضعب يف ملع قباس نعو
ةبسنلاب لاحلا وه امكو .هليلضتو ماعلا يأرلاب
تاكرش اهب تماق يتلا ىرخألا تالمحلا نم ديدعلل
هذه دعُت ،ريرقتلا اذه يف اهفصو دراولاو غبتلا
يف ةرمتسملا غبتلا تاكرش ةين ىلع ًالاثم ةساردلا
تاردابم فسن ىلإ فدهت ططخ ذيفنت يف اهرود ءافخإ
.غبتلا ةحفاكمل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

غبتلا تاكرش نأ ًاضيأ قئاثولا نيبتو
ةمظنم يهو ،ةيكيرمألا نادلبلل ةحصلا ةمظنم تمدختسا
ةحصلا ةمظنمل يميلقإلا بتكملا رودب ًاضيأ موقت
لالخ نمف .كلت اهتلمح يف ،نيتكيرمألا يف ةيملاعلا
هنأب قئاثولا هفصت يذلا شرتيد لوب تاطاسو
ةنجل يف ًاوضع ًاضيأ لمعي غبتلا تاكرشل راشتسم
،ةيكيرمألا نادلبلل ةحصلا ةمظنمل ةعباتلا ةيمنتلا
هيجوت نم تنكمت غبتلا تاكرش نأب قئاثولا ديفت
ةحصلا ةمظنم هاعرت يذلا يمالعإلا جمانربلا عضو ةيلمع
جمانربلا اذه لالغتسا مث نمو ةيكيرمألا نادلبلل
وأ غبتلل نماثلا يملاعلا رمتؤملا ضيوقت ضرغل
ةعانصلل نكت مل هنأب يعدي شرتيد نأ ريغ .ةحصلا
ةمظنم وفظوم برعُيو ،اذه يمالعإلا هجمانربب ةقالع
رود يأ شرتيدل نوكي نأ يف مهكش نع ةيملاعلا ةحصلا
.يمالعإلا جمانربلا يف

• مالعإلا لئاسوب ةلصتملا ةطخلا

نم صاقتنالل غبتلا تاكرش ةطخ مئاعد نم تناك
ميظنت ةحصلا وأ غبتلل نماثلا يملاعلا رمتؤملا ةيمهأ
يذلا وه ناك شرتيد لوب نأ قئاثولا لوقت يمالعإ ثدح
فقوملا معدل عضُو يمالعإلا شرتيد جمانرب نأو .هعضو
ةينيتاللا اكيرمأ يف ةحصلا ىلع قافنإلا نأب لئاقلا
ةحفاكمب ةقلعتملا تاردابملا ىلع بصني الأ بجي
ةحصلا لاجم يف ىرخأ ةحلم اياضق ىلع لب ،غبتلا
جماربو لافطألا عينمت جمارب ليبق نم ةيمومعلا
ىلإ ةوعد هيجوت جمانربلا نمضت دقو .زديإلا نم ةياقولا
نافيتسا ايرولغ تيصلا ةعئاذلا ةيكيرمألا ةينغملا
ىلع زفلتم جمانرب يف نيكراشملا ةمدقم يف روهظلل
ةلوج نابإ "لافطألا حيقلت" ةيمهأ نع عفادي عساو قاطن
.ًابيرقت رمتؤملا داقعنا تقو كلذو ،"لافطألا ذاقنإل"
ةيناطيربلا ةكرشلا ىلإ شرتيد نم ةهجوم ةركذم كانهو
ةدافتسا ليصافت نمضتت غبتلل ةيكيرمألا
:ةبسانملا هذه نم غبتلا تاكرش

نأ بجي ةيمهألا ةياغ يف يمالعإ ثدح نآلا انيدل"
ىدحإ انيدل نإف مث نمو .هيلع اندوهج بصنت
.ةضيرع ريهامج بطقتستس يتلا موجنلا رابك
ثبي فوس ثدحلا نأب تاديكأت ىلع انلصح امك
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يف نويزفلتلا ةدهاشم تارتف ةورذ ةيادب يف
تيقوت مت دقو .سرام/راذآ 19 يف ةصاخ ةبسانم
يف انتردابم لجأ نم ةقيقد ةروصب كلذ لك
رهشلا نابإو .غبتلل نماثلا يملاعلا رمتؤملا
لك زكرتيس غبتلا رمتؤم داقعنال قباسلا
يف ةيسيئر ةيحص ةيولوأ ىلع ةفاحصلا مامتها
عيمج حيقلت يهو الأ ،ةينيتاللا اكيرمأ
xxii".لافطألا

يف هرود لغتسا شرتيد نأ قئاثولا ديفتو
ةيكيرمألا نادلبلل ةحصلا ةمظنمب ةيمنتلا ةنجل
،اهسفن ةمظنملا نم جمانربلا اذهل ليومت ىلع لوصحلل
دارأ يذلا ضرغلا ىلع عالطا ىلع ةمظنملا نكت ملو
.هيف لاومألا هذه مادختسا غبتلا ةعانص وفظوم

رشنل ةعانصلا ولثمم ططخ ،جمانربلا ثب بقعو
ةينيتاللا اكيرمأ ءاجرأ لماك يف فحصلا يف تالاقم
وأ غبتلل نماثلا يملاعلا رمتؤملا لوح كوكشلا ريثت
ططخو .غبتلا جمارب ىلع يحصلا قافنإلاو ةحصلا
ىلع نييفحصلا بيردتل ًاضيأ ةعانصلا ولثمم
نابإ ةدقعنملا ةيفحصلا تارمتؤملا ىلع ةنميهلا
:ةحصلا وأ غبتلل نماثلا يملاعلا رمتؤملا

نوسرامي فيك [نييفحصلا] مهملعن نأ انيلع"
ةيناودع ةروصب نيثدحتملا ةقياضمو طوغضلا
قافنإلا ةنراقمب نوثدحتملا بغري نل ثيح)
مل اذإو .لافطألل ةصصخملا لاومألاو غبتلا ىلع
انييفحص ىلع نيعتيف ،لاؤسلا ىلع اوبيجي
ىلع حرطت ةقحال ةلئسأب ةدشب مهتدراطم
ةيضقلا هذه لوانت ىلإ رطضي نأ ىلإ ثدحتملا
.(لهسلا رمألاب نوكي نل اذهو - فاطملا ةياهن يف
فرصتلا ىلإ نييفحصلا عفد يف انحجن اذإو
،نماضتم دحاو قيرفك لمعلاو ةيناودع حورب
رمتؤملا ىلع ةرطيسلا نم نكمتن نأ نيعتيف
ددع لمح ىلع رمألا رصتقا ول ىتحو .يفحصلا
لادجلا نع ءيش رشن ىلع نييفحصلا نم ليلق
يف هتاذ دحب ًاحاجن نوكيس اذه نإف ،هانرثأ يذلا
ليوحت يف ًاضيأ انحجن نوكن فوسو .ييأر
انتلئسأب اهراسم نع ةيفحصلا تارمتؤملا
يفاكلا تقولا رفوتي ال ثيحب ،"نحن"
xxiii".انتمجاهمل

• ىرخألا ةماعلا تاقالعلا تايجيتارتسا
نماثلا يملاعلا رمتؤملا تفدهتسا يتلا
ةحصلا وأ غبتلل

ترمآت غبتلا تاكرش نأب ًاضيأ قئاثولا ديفت
نييكيرمألا نييسايسلا نع هابتنالا فرصل
نأ ضرتفملا نم ناكو .رمتؤملا اورضح نيذلا نيزرابلا
يكيرمأ نيقيرف نيب ةماه مدق ةرك ةارابم ميظنت متي
سيئرلا هيف لصيس ناك يذلا مويلا يف ينابسإو
ناكم ىلإ رتراك يميج ةدحتملا تايالولل قباسلا
ةلمحب مايقلل ًاضيأ ةعانصلا ولثمم ططخو .رمتؤملا
ناك يذلا ،يدنيك دراودإ يكيرمألا روتانيسلا دض
:رمتؤملا رضحي

حرط نيراتخم نيلسارم ىلع نيعتي فوس"
ىلع هدامتعا نأشب [يدنيك ديت] هيلع ةلئسأ
ةبوسنملا ةيسنجلا تاقياضملا زاربإو لوحكلا
للقي امم ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف هيلإ
xxiv".رمتؤملا اذهل هروضح ةيمهأ نم

• يتلا ةيملعلا تايجيتارتسالا
غبتلل نماثلا يملاعلا رمتؤملا تفدهتسا
ةحصلا وأ

ةكرشلاو سيروم بيليف اتكرش تعضو
ةيملع تايجيتارتسا غبتلل ةيكيرمألا ةيناطيربلا
نأ اهنأش نم نيخدتلا ضراعت تاسايس ةيأ طابحإل
.ةحصلا وأ غبتلل نماثلا يملاعلا رمتؤملا نع أشنت
جمانرب ىلع ةيلوألا تايجيتارتسالا توطناو
نع رمتؤمو ةينيتاللا اكيرمأ يف ةيملع تاراشتسا
داقعنا تقو هدقع عمزي ينابملا يف ءاوهلا ةيعون
.يملاعلا رمتؤملا

يملاعلا رمتؤملل ًاضيأ ةعانصلا وفظوم دعتساو
هداقعنا لبق رمتؤملا يمظنم عم عامتجا دقعب نماثلا
ىلإ للستلل نييملع نييصاصتخا فيظوتل اوططخو
دقف ،ةلمحلا ةيقب يف لعفت تناك امك نكلو ،رمتؤملا
.ًاضيأ انه اهرود ءافخإ ىلإ ىعست غبتلا تاكرش تناك

عم لماعتن فيك انفرع ام اذإ انرودقمب هنإ"
ةرم لوأل ريثن نأ حيحصلا هجولا ىلع ةفاحصلا
هنأ ماعلا يأرلا دقتعي يتلا نيدايملا يف ًالادج
نكمتن نأ عبطلاب بلطتي اذهو .لدجلا لبقت ال
… تايوتسملا عفرأ نم نييملع كارشإ نم
ف ا نصل ا ع ة يبطب  ع ة ا  ل ح ا ل ل  ا
ي م ك ن ل  ه ا أ  ن ظت  ه ر لل  ع ي ا ن
أ ن ه ا ت  ر ىع ا  ل أ طشن ة ا  ل يت قي  و م
ب ه ا ا  ل م ش ا ر ك و ن أ  و ت  م و ي ل
ر ح ل ا ت ه م . و  ي بن يغ أ  ن تي  م ذ  ل ك
م ن خ  ل ا ل ه  ب ا ت قت  د م إ  ل ى
ا ل م سسؤ ا ت أ  و ا  ل م سسؤ ا ت
ا ل م قتس ل ة  …"xxv  [نم فيضُأ ديكأتلا
[اندنع

ةلصتملا قئاثولا ضارعتسا نأ نم مغرلا ىلعو
نع فشكي ةحصلا وأ غبتلل نماثلا يملاعلا رمتؤملاب
اذه فسنل غبتلا تاكرش اهتعضو ةريبك ططخ
اميف قئاثولا هذه يف ةدودحم نئارقلا نإف ،رمتؤملا
.لعفلاب اهذيفنت مت يتلا ةطخلا بناوجب قلعتي
مالعإلا لئاسو فيشرأ يف ثوحب ءارجإ مت يلاتلابو
يتلا تالباقملا فشكتو .تاعوبطملا نم اهريغو
ريدم ،سورداوك يد وريسو ،شرتيد لوب عم تيرجُأ
،ةيكيرمألا نادلبلل ةحصلا ةمظنم يف عينمتلا
ةحصلا ةمظنمل قباسلا ريدملا ،وديسام ليلراكو
ةيمالعإلا ةطخلا رصانع ذيفنت مت ،ةيكيرمألا نادلبلل
ناكو .رخآلا ضعبلا ذيفنت نود شرتيد اهعضو يتلا
ايرولغ هيف تجور يذلا ينويزفلتلا جمانربلا
ةينيتاللا اكيرمأ نم نينغملا نم اهريغو نافيتسا
هثبو يمايم يف هجاتنإ مت دق لافطألا عينمت تايلمعل
نأ ديب .ةدهاشملا ةورذ ةرتف يف ةينطولا تاونقلا ىلع
جاتنإ ىلع هيف دعاس يذلا تقولا يف هنأ يعدي شرتيد
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.هب ةقالع ةيأ اهل نكي مل غبتلا ةعانص نإف ،جمانربلا
نأ ةيكيرمألا نادلبلل ةحصلا ةمظنم وفظوم لوقيو
تاياورلا امأ .جمانربلا اذهب ةلص هل نكت مل شرتيد
دق اهطيطخت مت ىرخأ تابسانم نأ نيبتف ةيفحصلا
لصتت ةبسانم كلذ يف امب ،لعفلاب تثدح نوكت
ةيداصتقالا ةيمهألا نع نييفحصلل جمانربو زديإلاب
.غبتلل

تاكرشل نكمي ىدم يأ ىلإ ةساردلا هذه نيبتو
يأ حاجن نود لوؤحلل اهتلواحم يف يضمت نأ غبتلا
نم ديدعلاف .ةحصلا وأ غبتلا نع يملاع رمتؤم
ءارجإ لثم ،ةعانصلا وفظوم اهحرتقا يتلا بيلاسألا
يميج لوصو عم نمازتت ثيحب ىربك مدق ةرك ةارابم
ةقياضم ىلع نييفحصلا بيردت وأ رتراك
لوحكلا يطاعت صخي اميف يدنيك دراودإ روتانيسلا
نم رصانع اهيف تناك ،ةيسنجلا تاقياضملا تاءاعداو
ريثكلاو بيلاسألا هذه نأ ديب ."ةرذقلا بيعالألا" ةلمح
قلعتي اميف ةعانصلا وفظوم هطبنتسا امم اهريغ
اهل ناك ،ةحصلا وأ غبتلل نماثلا يملاعلا رمتؤملاب
لئاسو هابتنا فرص وهو الأ :ًاضيأ ةيمهأ رثكأ ضرغ
ةيرابخإلا ريراقتلاب بعالتلاو رمتؤملا نع مالعإلا
.هنع تعضو يتلا

.ةساردلا هذه امهيلإ تلصوت ناتيصوت ةمثو
بيردتلا فيثكتب يصوت ءاربخلا ةنجل نأ امهالوأ
نيذللاو مالعإلا لئاسو يف ةوعدلا ىلع نيرمتلاو
عم ةنواعتملا زكارملاو ةيميلقإلا بتاكملا امهرفوت
نأب يصوت ءاربخلا ةنجل نأ امهتيناثو .ةمظنملا
ميدقت طارتشا يف ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم رمتست
ةيملاع تارمتؤم ةيأ ىلع اهضرع ةيغب ةيلام تافوشك
يف رظنت نأو ،لبقتسملا يف ةحصلا وأ غبتلل
رداصملا ديدحت ةيغب تافوشكلا هذه قاطن عيسوت
.لئاطلا ليومتلل ةيفخلا

• ممألا بناج نم ريياعملا عضو
نم ماوهلا تاديبم صوصخب ةدحتملا
تامابراك ويثيدسب نيليثإ عون
(EBDC)

ويثيدسب نيليثإ ةامسملا ماوهلا تاديبم يمحت
نم ىرخألا ليصاحملاو غبتلا (EBDC) تامابراك
تأدب تانينامثلا دقع يفو .نفعلا عاونأو روطفلا
عئاشلا يليلحتلا جتانلا نأ ىلع ديازتت نئارقلا
نيليثإ مساب فرعُي يذلاو ،ةيئايميكلا داوملا هذهل
يفو .ناطرسلا ببسي ،(ETU) ايرويث
ذاختاب مهعقوت ببسبو ،1989 ربمتبس/لوليأ
هذهل نويكيرمألا نوعناصلا ماق ةيميظنت تاءارجإ
لتقل اهتالامعتسا نم ديدعلا ءاغلإب تاديبملا
ىلع اهتالامعتسا عيمج كلذ يف امب - تايرطفلا
ةعانص وفظوم أدب ليلقب كلذ دعبو .غبتلا ليصاحم
ةيملعلا ثوحبلل ينواعتلا زكرملا يف غبتلا
،غبتلا ةعانصل ةعبات ةمظنم وهو ،غبتلاب ةلصتملا
نيليثإلا رفوت رارمتسا نامضل ةلمح نشب
.تامابراك ويثيدسب

ةيملعلا ثوحبلل ينواعتلا زكرملا ماقو
وهو ،يزاروتيف نوتساغ فيظوتب غبتلاب ةلصتملا

يف ماوهلا تاديبم لاجم يف نيقباسلا نيفظوملا دحأ
هذه حلاصل اهتلمح قيسنتل ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
تاسارد يزاروتيف مدق 1991 ماع عيبر يفو .تاديبملا
.ينواعتلا زكرملا نع ةباين هذه ماوهلا تاديبم ةمالس نع
بناج نم تاساردلا هذه ريرحت ةداعإو حيقنت متو
.غبتلا ةعانص يف نييملعلا نييصاصتخالا
جاتنتسالا ىلإ ةيئدبم ةروصب يزاروتيف لصوتو
ًاببسم سيل" ايرويث نيليثإلا نأب لئاقلا
ةنجل هترجأ يلوأ ضارعتسا ريثيو ."ناطرسلل
ريسفت ةحص لوح تالؤاست قئاثولا هذهل ءاربخلا
.ةيملعلا نئارقلل يزاروتيف

ةيملعلا ثوحبلل ينواعتلا زكرملا لصح امدنعو
ةنئمطملا يزاروتيف ريراقت ىلع غبتلاب ةلصتملا
ويثيدسب نيليثإلا عون نم تايرطفلا تاديبم نع
هذه ميدقت يف رظنلا ىلإ زكرملا رداب تامابراك
تالامثب ينعملا كرتشملا ىدتنملا ىلإ تامولعملا
ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل عبات جمانرب وهو ،ماوهلا تاديبم
كرتشملا ىدتنملا اذه دعُيو .ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنمو
قلعتي اميف ةمالسلا ريياعم عضو نع الوؤسم
رودلا غبتلا ةعانص وفظوم كردأو ،ماوهلا تاديبمب
عضو يف ةدحتملا ممألا لمع يف ىدتنملا اذهل يساسألا
نأب لوقلا ىلإ كرتشملا ىدتنملا رداب ولو .ريياعملا
ديدحت نود لوحت ةمالسلاب ةلصتملا قلقلا ثعاوب
،تامابراك ويثيدسب نيليثإلا لوخدمل نومأم ىوتسم
يف رظنلا ىلع ماوهلا تاديبم يعناص كلذ لمح امبرل
ىرخأ ةهج نمو .ًايلك ةيئايميكلا داوملا هذه جاتنإ فقو
،نومأملا لوخدملا ىوتسم دّدح كرتشملا ىدتنملا نأ ولف
ةمالس رايعم دوجول ذئدنع نونئمطي نيعناصلا نإف
.جاتنإلا ةلصاوم ىلإ مهعفدي يلود

نوناك يف ةضيفتسم تاشقانم ءارجإ دعبو
ينواعتلا زكرملا سلجم ررق ،1992 رياني /يناثلا
حامسلا غبتلاب ةلصتملا ةيملعلا ثوحبلل
كرتشملا ىدتنملا ىلإ هتاسارد لاسرإب يزاروتيفل
رود ركذ نود - ةّيمسلا تامولعملل يلودلا زكرملا مساب
.ريراقتلا هذه يف ينواعتلا زكرملا

كرتشملا ىدتنملا ىلإ هريراقت ميدقت دعبو
نأب يزاروتيف نم ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةنامأ تبلط
.ماوهلا تاديبم ضرعتسي نأو ًاتقؤم ًاراشتسم لمعي
هيلع لصحو ليومتلا ىلع لوصحلل يزاروتيف ىعسو
ةلصتملا ةيملعلا ثوحبلل ينواعتلا زكرملا نم ًالعف
.كرتشملا ىدتنملا ىدل لمعي يك غبتلاب

زكرملا عفد ،نيتيلاتلا نيتنسلا ىدم ىلعو
رالود 100 000 ب ردقت يزاروتيفل بتاور ينواعتلا
ضارعتساو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم يف لمعلل يكيرمأ
ىدتنملا ةدعاسمل تقؤم راشتسمك لمعلاو ماوهلا تاديبم
نيليثإلل هيرجي يذلا مييقتلا يف كرتشملا
،ةيلاملا تابيترتلا هذه نأ ديب .تامابراك ويثيدسب
عضو يف غبتلا ةعانصل راشتسم دوجو تنمض يتلاو
عضول ةدحتملا ممألا لمع يف ةكراشملا نم هنكمي
ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل اهنع فشكلا متي مل ،ريياعملا
.ماوهلا تاديبم تالامثب ينعملا كرتشملا ىدتنملل وأ

ردصأ ،1993 ربمفون/يناثلا نيرشت يفو
نيليثإلا نأشب هتاجاتنتسا كرتشملا ىدتنملا
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ةيملعلا تاجاتنتسالا تناكو .تامابراك ويثيدسب
نكلو ،يزاروتيف ريراقت عم قفتت اهيلإ صلخ يتلا
ةيامح ةلاكو اهيلإ تلصوت يتلا تاجاتنتسالا عم سيل
يلاتلابو .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا
ماوهلا تاديبم تالامثب ينعملا كرتشملا ىدتنملا نإف
اميف ىدأ ايرويث نيليثإلل نومأم لوخدم ىوتسم ددح
بجومب هتمالسب ينوناقلا فارتعالا ىلإ دعب
ثوحبلل ينواعتلا زكرملا بحر دقو .ةيلودلا ريياعملا
هفصوب رارقلا اذهب غبتلاب ةلصتملا ةيملعلا
.غبتلا تاكرشل ًاريبك ًاراصتنا

ذاختا ةيلمعب ةلصتملا قئاثولا مادعنا ببسبو
تالامثب ينعملا كرتشملا ىدتنملا يف تارارقلا
عضو ىلع يزاروتيف دوهج رثأ نإف ،ماوهلا تاديبم
.حضاو ريغ لظي كرتشملا ىدتنملا بناج نم ريياعملا
نيليثإلا ةيمس ةساردل ًايلوأ ًاضارعتسا نأ ديب
امع تالؤاست ريثي كرتشملا ىدتنملا اهارجأ ايرويث
ثعبي وحن ىلع تثحب دق ةيلودلا ةنجللا تناك اذإ
.ال مأ اهل ةحاتملا نئارقلا ةفاك اضرلا ىلع

ىدتنملا هارجأ يذلا ضارعتسالا باقعأ يفو
ينواعتلا زكرملا نأ ىلإ قئاثولا ريشت ،كرتشملا
يزاروتيف لّوم غبتلاب ةلصتملا ةيملعلا ثوحبلل
نيليثإلل يلودلا مييقتلا نع ةيملع ةسارد رشني يك
يف ثحبلا اذه رشنو .تامابراك ويثيدسب
Tetragenesis Corcinogenesis and Mutagenesis  يف
تاكرش هتمدق يذلا يلاملا معدلاب هيونتلا نود 1995 ماع
ةعانصل ةعبات تامظنم ةدع تدقاعت دقو .هرشنل غبتلا
يف ةعانصلا هذه حلاصم ليثمتل يزاروتيف عم غبتلا
كلذ يف امب ةدحتملا ممألا اهدقعت يتلا تاعامتجالا
تاكرش دعاسي نأو ،يلودلا ةيذغألا روتسد ةنجل عامتجا
تاديبمب ةلصتملا اياضقلاب قلعتي اميف غبتلا
.ملاعلا ءاجرأ فلتخم يف ينطولا ىوتسملا ىلع ماوهلا
ينواعتلا زكرملل تاراشتسالا مدقي يزاروتيف لاز امو
.ًايلاح غبتلاب ةلصتملا ةيملعلا ثوحبلل

هذه تامابراك ويثيدسب نيليثإلا ةصق نيبتو
يف اهيراشتسم دحأ كارشإ ىلع غبتلا تاكرش ةردق
رودلا زربتو ةدحتملا ممألا يف ريياعملا عضو تايلمع
مامأ صرفلا ةحاتإ يف ةيلاملا ةقئاضلا هبعلت يذلا
ًاحضاو ًازفاح تناك ةيلاملا طوغضلاف .غبتلا تاكرش
ىلع رارصإلا مدعب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم يفظومل
ىتأ يذلا بيترتلا نع ليصافتلا نم ديزملا
.فينج ىلإ يزاروتيفب

غبتلا تاكرش دادعتسا ةساردلا هذه حضوتو
اميف ةدحتملا ممألا اهب موقت تايلمع ةيأ ىلع ريثأتلل
ةعانصلا وفظوم فشك دقو .ةحصلا وأ غبتلاب لصتي
ميظنت ءارج ةعانصلا لبقتسم ددهتي رطخ دوجو
ةيامحل ةيجيتارتسا عضو ىلإ اوعراسو ماوهلا تاديبم
.اهحلاصم

يأ ناك اذإ اميف لثمتي يساسأ لاؤس ةمثو
تاكرشب هتاطابترا يفخي - غبتلا ةعانصل راشتسم
ةلاكو يأ لصوت يف ةريبك ةروصب مهاس دق - غبتلا
جاتنتسا يأ ىلإ ةدحتملا ممألا يف ريياعملا عضول
تاديبم نم لامعتسالا ةعساو ةعومجم ةمالسب قلعتي
.ال مأ ًاحيحص جاتنتسالا اذه ناك اذإ امعو ال مأ ماوهلا

نئارقلل ءاربخلا ةنجل ضارعتسا ريثيو
ناك اذإ امع قلقلا ىلع ثعبت تالؤاست ةحاتملا
نيليثإلا ةبسانم ريغ ةروصب دناس دق يزاروتيف
ءاربخلا ةنجل عطتست ملو .تامابراك ويثيدسب
ماوهلا تاديبم ةمالس نأشب عطاق جاتنتسا ىلإ لصوتلا
ىدتنملا نمض ةيفاكلا قئاثولا مادعنا ديزيو .هذه
هعامتجا لالخو لبق ثدح ام مييقت ةبوعص نم كرتشملا
يلوأ ضارعتسا يأ ئربي نأ نكمملا نم سيلو .1993 ماع
ةنجل ىرتو ،هتاجاتنتساو كرتشملا ىدتنملا ةيلمع
تاءاصقتسالا نم ديزملا ىلإ وعدت ةرورضلا نأ ءاربخلا
.ددصلا اذهب

ميدقت يف يزاروتيف رود نإف ماتخلا يفو
نيليثإلا نأشب كرتشملا ىدتنملا ىلإ ةروشملا
تاكرش بناج نم ةلواحم لكشي تامابراك ويثيدسب
يذلا تقولا يف ةيملعلا طاسوألا ىلع ريثأتلل غبتلا
ةمالس رمألا ةياهن يف ضوقتو يه اهرود هيف يفخُت
دادرتسا ةيغبو .كرتشملا ىدتنملا تارارق ةهازنو
يف ةهباشم تامجهت ثودح نود لوؤحلاو ةيقادصملا
ةنجل ىرت ،ريياعملا ديدحت ةطشنأ ىلع لبقتسملا
حالصإ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ىلع نيعتي هنأ ءاربخلا
داشرإلا ريفوتو حلاصملا براضتل اهتجلاعم ةقيرط
.هصوصخب ةيقالخألا ريياعملا قيبطتو لاعفلا

هجو ىلع ةساردلا هذه صخت تاحارتقا ةدع نيب نمو
ةمظنم لصحت نأب ءاربخلا ةنجل يصوت ديدحتلا
تاديبملا كلتل لقتسم مييقت ىلع ةيملاعلا ةحصلا
.اهب ًاصاخ ًامامتها يزاروتيف رهظأ يتلا

ناخد عوضومل ناطرسلا ثوحبل ةيلودلا ةلاكولا ةسارد   •
ةئيبلا يف غبتلا

The ةلجم يف قئاثو رشن ةريخألا ةنوآلا يــف مت
Lancet xxvi نم نييالم ةدع  اهفيلاكت تغلب ةلمح نع
ةسارد ضيوقتل غبتلا تاكرش اهب تماق تارالودلا
يــف غبتلا ناخد نيب ةلصلا نع قاطنلا ةعساو ةيئابو
غبتلا ناخد ةسارد تيرجُأو .ةئرلا ناطرسو ةــئيبلا
،ناطرسلا ثوحبل ةيلودلا ةلاكولا بناج نم ةئيبلا يف
دقو .ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةياعرب اهؤاشنإ مت ةلاكو يهو
هذه جئاتن يف ريثأتلا ىلإ غبتلا تاكرش ةلمح تفده
قاطنلا يملاعلا ميظنتلا ىلع اهرثأ فاعضإو ةساردلا
ةنجل تضرعتسا دقو .ةئيبلا يف غبتلا ناخدل
ةلباقم ترجأو ةلمحلا هذه فصت يتلا قئاثولا ءاربخلا
.ناطرسلا ثوحبل ةيلودلا ةلاكولا ةسارد قسنم عم

غبتلا تاكرش دادعتسا ةصقلا هذه تبثتو
امك .تاهبشلل ةلقتسم ةيملع ةسارد ةحص ضيرعتل
تاكرش غولب ةيفيك نع ةمهم تامولعم رفوت اهنأ
ذاختا ىلع ريثأتلا لواحت امدنع اهفادهأ غبتلا
.ةيميظنتلاو ةيملعلا تارارقلا

1988 ماع يف تلهتسا يتلا ةساردلا هذه تناكو
ضرعتلا نيب ةقالعلا مييقتل تالاحلل ةطباض ةسارد
ةيئيبلا رطخلا لماوعو ةئيبلا يف غبتلا ناخدل
مل صاخشأ ىدل ةئرلا ناطرسب ةباصإلا رطخو ىرخألا
ةعانص وفظوم ملع امدنعو .ًادبأ غبتلا نيخدت اوطاعتي
هذه ناطرسلا ثوحبل ةيلودلا ةلاكولا ةساردب غبتلا
ةلاكولا هذه نع ةرداص ةسارد ببست نأ نم رعذلا مهباصأ
ناخد نأ هدافم جاتنتسا ىلإ مارتحالاب ىظحت يتلا
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ىلإ كلذ يدؤي نأو ناطرسلا ببسي ةئيبلا يف غبتلا
يفو ابوروأ يف نيخدتلا ىلع ةديدج طباوض عضو
.ملاعلا ءاجرأ ىتش

ةلمح سيروم بيليف ةكرش ترجأ 1993 ماع يفو
ةيأ ىلع ريثأتلل ليومتلا ةريفوو قاطنلا ةعساو
تناكو .اهئاوتحا وأ ةلاكولا ةساردل ةيبلس ةجيتن
:يلاتلا هجولا ىلع ةلمحلا هذه تاياغ

.اهرشن وأ/ةساردلا يف ًامدُق يضملا ةلقرع   -1"

نايبلاو تاجاتنتسالا ةغايص يف ريثأتلا   -2
.جئاتنلل يمسرلا

لصوتت ةلمتحم ةيبلس جئاتن ةيأ دييحت   -3
.ةيميظنت ةادأ اهتفصب ًاصوصخو ،ةساردلا اهيلإ

تاسايس ىلع ةساردلل لمتحملا رثألا ةمواقم   -4
اهذختي يتلا تاءارجإلاو ،ماعلا يأرلاو ،تاموكحلا
xxvii".صاخلا عاطقلا نم تاسسؤملاو لمعلا باحصأ

لمع ةقرفو سيروم بيليف ةكرش تعضوو
نم ةحومط ةعومجم غبتلل تاكرش ةدع نم فلأتت
:اهتاياغ غولبل تايجيتارتسالا

• وأ ناطرسلا ثوحبل ةيلودلا ةلاكولا تاينازيم ىلع طغضلا
.اهريخأت وأ ةساردلا ءاغلإل اهيفظوم

• نوعلطضي نيذلا نييملعلا نييصاصتخالا عم تالص ةماقإ
.تاساردلاب

• اهيلع عيجشتلا وأ ةداضم ثوحب ءارجإ

• نم دحت نأ اهنأش نم يتلا ةيملعلا ريياعملاب ضوهنلا
فلاحت داجيإو ةماعلا ةسايسلل ساسأك تايئابولا مادختسا
تاداقتنالا هيجوتل نييملعلا نـييصاصتخالا نم "لقتسم"
.اهيلع ررضلاب دوعت يتلا تاساردلل

• جئاتنل ةيميظنتلاو ةيمسرلا ةباجتسالاب بعالتلا
.ةساردلا

• ةلاكولا نع اهرودص عقوتملا ةساردلا ،يف لخدتلا وأ ،ءاغلإ
نأ ثيح) .ةئيبلا يف غبتلا ناخدل ناطرسلا ثوحبل ةيلودلا
فلتخم نم ناطرسلا رطخ نع ةقوثوم تامييقت ردصت ةلاكولا
اهمدختست ام اريثك ،ةيدارفإلا تاساردلاب ىمست ،لماوعلا
(.ةيميظنت تاءارجإ ذاختا يف رظنت يتلا تاموكحلا

ةلاكولا ريرقت رودص ىتحو 1993 ماع نمو
ماع يف ةساردلا هذهب صاخلا ناطرسلا ثوحبل ةيلودلا
ىلع ريثأتلل اهططخ غبتلا تاكرش تذفن ،1998
.اهجئاتن ريسفتو ةساردلا تايرجم

• ةيلودلا ةلاكولا يثحاب عم تالاصتا غبتلا تاكرش تماقأ
نييملعلا نييصاصتخالا لالخ نم كلذو ناطرسلا ثوحبل
ةساردلا نع تامولعملا عمج ةيغب ،مومعلا هجو ىلع نييجراخلا
هذه لالخ نم غبتلا تاكرش تلصحو .اهجئاتن ريسفتو
ةساردلا نع ةيرسلا تامولعملا ضعب ىلع تالاصتالا
.اهمدقتو

• دقعيو تاسارد عضي نم فيلكتب غبتلا تاكرش تماق
ناخد ةيمس لوح كوكشلا ةراثإ ىلإ فدهت ةديدع تارمتؤم

ةلاكولا ةسارد اهتدمتعا يتلا قرطلا ىلعو ةئيبلا يف غبتلا
.تارمتؤملاو تاساردلا هذهل تجّورو ،ةيلودلا

• تالاحلا نم ديدعلا يف تحجن غبتلا تاكرش نأ ودبيو
ةيلودلا ةلاكولا يثحابب لاصتالا يف اهرود ءافخإب
.ةداضم ثوحب قيوستو مهليومتو

• عنمت ةيئابو ريياعم دامتعا ىلع غبتلا تاكرش تلمعو
ليكشتو ،ةيلودلا ةلاكولا ةسارد ىلع دامتعالا نم تاموكحلا
ىلع دعاسي نأ هنأش نم ًايرهاظ لقتسمو هيزن يملع فلاحت
يدصتلاب ةيعيرشتلا غبتلا تاكرش ضارغأ ذيفنت
.تاسايسلا مسرل ساسأك تاساردلا نم ةنيعم عاونأ مادختسال

• لئاسول ةلصفم ةيجيتارتسا غبتلا تاكرش تعضوو
جئاتن هيوشت يف اهلضفب تحجن تاموكحلاو مالعإلا
عساو قاطن ىلع ةطولغم ةيمالعإ ريراقت رشنو  ةساردلا
ناطرسلاب ةباصإلل رطخ يأ دجت مل ةساردلا نأب ديفت
.ةئيبلا يف غبتلا ناخد ببسب

• هجوت تاوعد ىلع لوصحلا ىلع ةعانصلا ولثمم لمعو
لمعلا قيرف يف ةكراشملل غبتلا تاكرش يراشتسمل
ىلإ لصوتلا ىلعو هليكشت عقوتملا ةساردلاب ينعملا
نم ةساردلا هيلإ صلخت ام ىلع رثؤت نأ اهنأش نم جئاتن
.جئاتن

غبتلا تاكرش ةيجيتارتسا رصانع لقأ ناكو
ريخأت وأ ءاـغلإ (1) ىلإ تـفده يتلا كلت ًاحاجن
نوكت ةيئابولا تاسرامملل ريياعم عضو (2) ،ةساردلا
تاطلسلا لامعتسا نود لوحت نأ اهنأش نمو ًامومع ةلوبقم
.ريياعملا عضو يف ةيلودلا ةلاكولا ةساردل ةيميظنتلا
ال نأ دجو هنأل نيتطخلا الك نع يلختلا مت هنأ ودبيو
.امهنم ىودج

عم تالاصتا ةماقإ يف غبتلا تاكرش تحجن دقو
ىلإ ةفداهلا ثوحبلا تلومو ةيلودلا ةلاكولا يثحاب
ىلع اهجيورتو ةلاكولا ةسارد ةحص لوح كوكشلا ةراثإ
لالخ نم غبتلا تاكرش تعاطتساو .عساو قاطن
،اهعم نينواعتملاو ةيلودلا ةلاكولا يثحابب اهتالاصتا
ميمصت نع تامولعملا نم ريبك ردق ىلع لوصحلا نم
تامولعم ىلإ ةفاضإ ،اهتاليلحتو اهئارجإ قرطو ةساردلا
ةيرس ىلع ءاقبإلا انه دصقلا ناكو .ةيلوألا اهجئاتن نع
.تامولعملا هذه ضعب

يف غبتلا تاكرش دوهج نأ ودبي ال هنكل
ىلع ريثأتلاو نييملعلا نييصاصتخالاب لاصتالا
ةياهن يف ترّيغ دق ةساردلا يف ةعبتملا ةيجهنملا
نأ نم مغرلا ىلعو .اهليلحت وأ ةساردلا جئاتن نم فاطملا
عضو يف عرشت مل ناطرسلا ثوحبل ةيلودلا ةلاكولا
ءاربخلا ةنجل نإف ،ةئيبلا يف غبتلا ناخد نع ةسارد
غبتلا تاكرش قئاثو يف ةلدأ ةيأ ىلع رثعت مل
نم ةسارد رادصإ مدعب ةيلودلا ةلاكولا رارق نأب ديفت
.غبتلا ةعانص ريثأت تحت ذختا ليبقلا اذه

اهتعبتا يتلا تالاصتالا ةيجيتارتسا تناكو
ةسارد ضيوقتل اهتالواحم رصانع رثكأ غبتلا تاكرش
سسُألا هيوشتب هنأ ثيح .ًاحاجن ةيلودلا ةلاكولا
ةعانص وفظوم نكمت ،ةساردلا جئاتنل ةيئاصحإلا
ملاعلا ءاجرأ ةفاك يف نييفحصلا عانقإ نم غبتلا
مل ةساردلا نأب ديفت ةديدج ةيرابخإ ريراقت رشنب
ضرعت نم ةئرلا ناطرسب ةباصإلا رطخ ديازت تبثت
تلاز امو .ةئيبلا يف غبتلا ناخدل نينخدملا ريغ
اهرشن داعي ةساردلا جئاتنل غبتلا تاكرش تاهيوشت
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تارضاحملا يف اهنع ثدحتلاو ةيرابخإ ريراقت يف
.ةيميظنتلا تاطلسلا مامأ غبتلا تاكرش اهمظنت يتلا

ةلاكولل تايصوت ةدع ءاربخلا ةنجل تجردأ دقو
حاجن نود لوؤحلل اهعبتت يك ناطرسلا ثوحبل ةيلودلا
يف ةيملعلا تاساردلاب بعالتلا يف غبتلا تاكرش
ةيطخ تاداشرإ تايصوتلا هذه لمشتو .لبقتسملا
الو ،ةيجراخلا تامظنملا عم تالاصتالا ربدت (1) :نأشب
(3) ،تامولعملا ءاشفإ (2) ،غبتلا ةعانص يلثمم اميس
تاعانصلا نم فيظوتلا ضورع وأ ثوحبلا حنم لوبق
وثحاب اهيف كراشي يتلا تاساردلاب رثأتت يتلا
كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ناطرسلا ثوحبل ةيلودلا ةلاكولا
ةيلودلا ةلاكولا رظنت نأب ءاربخلا ةنجل تصوأ دقف
ينبت يف ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ناطرسلا ثوحبل
تاساردلا جئاتن نع تامولعم ةيأ ءاشفإ رظحل ةسايس
اهنع لماكلا ريرقتلا حبصي نأ ىلإ غبتلاب ةلصتملا
ةيلودلا ةلاكولا روطت نأ يغبني هنأو .رشنلل ًازهاج
نأشب امهنيب تالاصتالا ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو
.اهيلع ظافحلاو غبتلاب ةلصتملا اياضقلا

• تايصوتلا

قيقحتلا اذه ءارجإ نابإ ءاربخلا ةنجل تددح
ذاختا ةيلمع ةمالس نأشب قلقلا ريثت ةديدع ًابابسأ
.غبتلاب لصتي اميف يلودلا ديعصلا ىلع تارارقلا
ىدم ىلع تلمع دق غبتلا تاكرش نأ ىلع نئارقلا لدتو
ضيوقتل ميمصتو روصت قباس نعو ةليوط تاونس
اياضقلا ةجلاعم يف ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم دوهج فسنو
هذه بيرختلا تالواحم تناكو .غبتلاب ةلصتملا
ىلع ةيفاخو ةدقعمو ليومتلا ةلئاطو ةنقتمو ةسوردم
ةحفاكمل تاحارتقا ةيأل غبتلا تاكرش ةمواقم نإ.مومعلا
يذلا نكل ،ةشهدلا ىلع ثعبي ام اهيف سيل غبتلا
،تاكرشلا هذه تالمح ةوقو ةدشو قاطن وه نآلا فشكت
نم ديدعلل ةبسنلابف .اهبيعالأ هلك كلذ نم مهألاو
مويلا غبتلا نم ةياقولا ودبت دق ةيلودلا ةرسألا ءاضعأ
عاونأو ،ةيئايميكلا داوملا ىلع نامدإلا دض ةكرعم
نم كلذ ريغو ةيئاعولا ةيبلقلا ضارمألاو ،ناطرسلا
اذهو .نيخدتلا ىلع ةبترتملا ةيحصلا بقاوعلا
ةكرعم اهنأب ةديازتملا نئارقلا ىلإ فيضي قيقحتلا
.ةركامو ةمظنمو ةطشن ةعانص دض

ةحصلا ةمظنمل ةبسنلاب راثآ ىلع يوطني اذهو
ثيح نم ،ىرخألا ةيلودلا تائيهلا امبرو ،ةيملاعلا
.ءاوس دح ىلع ةيلخادلا تاءارجإلاو ةيجمانربلا ةطشنألا
ءارجإ يف ريرقتلا اذه مهاسي نأب ءاربخلا ةنجل لمأتو
ةرسألا طاسوأ نمض راثآلا هذه نأشب قاطنلا عساو شاقن
ةيرورضلا تارييغتلا ءارجإ نع رفسي نأو ،ةيلودلا
ذاختا ةمالس ةيامح نامض ةيغب جماربلاو تاسرامملا يف
.يلودلا ديعصلا ىلع تارارقلا

• غبتلا تاكرش ذوفنب ماعلا يعولا ديازت

ةحصلا ةمظنم لمعت نأب ءاربخلا ةنجل يصوت
ذوفنب يريهامجلا يعولا ىوتسم عفر ىلع ةيملاعلا
غبتلا ةحفاكم تاسايس ىلع اهريثأتو غبتلا تاكرش
ىلع ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم لمعت نأ يغبنيو .ةيلودلا
هتشقانم ةيغب ريرقتلا اذه رشن ىلع ديدحتلا هجو

ةيقافتالاب ةصاخلا ةينلعلا عامتسالا تاسلج يف
نيرشت يف غبتلا ةحفاكم نأشب ةيراطإلا
ًاعيزوت هعيزوت ىلإ ةفاضإ ،2000 ماع ربوتكأ/لوألا
.عيمجلا ىلع ًاقاطن عسوأ

• تالاكولا رئاس بناج نم تاقيقحتلا نم ديزملا
ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا نادلبلاو

اذهل اهضارعتسا نابإ ءاربخلا ةنجل تعلطا
تاكرش ريثأت لامتحاب ديفت تانايب ىلع عوضوملا
ممألا تالاكو اهعبتت يتلا تاسايسلا ىلع غبتلا
ةنجل نإف هيلعو .ءاضعألا نادلبلاو ىرخألا ةدحتملا
ىلإ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم دمعت نأب يصوت ءاربخلا
ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا نادلبلاو تائيهلا رئاس ثح
ةيغب يلاحلا قيقحتلا رارغ ىلع تاقيقحت ءارجإ ىلع
اذه يف غبتلا تاكرشل لمتحم ذوفن يأ نع فشكلا
.لاجملا

• غبتلا ةحفاكم نأشب ةيراطإلا ةيقافتالا

لاطبإ غبتلا تاكرش لواحت نأ حجرملا نم
وأ ،غبتلا ةحفاكم نأشب ةحرتقملا ةيراطإلا ةيقافتالا
تاردابم فاعضإل ةليسو ىلإ حارتقالا اذه لوحت نأ
هذه لثم نوكت نأ لمتحيو .ةينطولا غبتلا ةحفاكم
بيلاسأ مدختست نأو ،ةمادتسمو ديقعتلا ةديدش ةلمحلا
.ريرقتلا اذه يف اهفصو درو يتلا كلت هبشت
ةحصلا ةمظنم يرجت نأب ءاربخلا ةنجل يصوتو
ةيقافتالا معدل ةسوردم تالاصتا ةلمح ةيملاعلا
نم ةلمح ةيأ مواقت نأو غبتلا ةحفاكم نأشب ةيراطإلا
.اهتضراعمل غبتلا تاكرش بناج

• ةمظنم يف تارارقلا ذاختا ةيلمع ةمالس ةيامح
ةيملاعلا ةحصلا

حاون ةدع اهتاقيقحت نابإ ءاربخلا ةنجل تددح
عيسوت وأ ميعدت وأ حيضوت اهيف نيعتي هنأ تأترا
ةحصلا ةمظنم يف ًايلاح ةذفانلا دعاوقلاو ةيلمعلا قاطن
يذلا حلاصملا براضت لامتحا دض طايتحالل ةيملاعلا
هذه قبطت نأ وه دصقلاو .غبتلا تاكرش لمشي
كلذ يف امب ،ةمظنملا ءاجرأ ةفاك يف تايصوتلا
.ةنواعتملا زكارملا

براضتب ةلصتملا ةيلاحلا طورشلا درتو
ةحفص يف ةمظنملا يفظومب قلعتي اميف حلاصملا
ةيعمج نع رداصلا نيفظوملل يساسألا ماظنلا نم ةدحاو
نيفظوملا ةحئال نم ةدحاو ةحفصو ةيملاعلا ةحصلا
ةماعلا ةظحالملا ليبس ىلعو .ةماعلا ةريدملا اهترقأ يتلا
اهحاضيإ مت ةيقالخألا دعاوقلا هذه نأ ءاربخلا ةنجل ركذت
ضارعتسالا نأو ،ةريخألا تاونسلا يف ةظوحلم ةروصب
.ًارمتسم لاز ام ةحئالل يلخادلا

دقف عوضوملا اذهل اهضارعتسا ىلإ ادانتساو
ةقيرطلا نيسحتل اهنيعب ًاصرف ءاربخلا ةنجل تددح
نأب مومعلا هجو ىلع ءاربخلا ةنجل لمأتو .هذه ةيميظنتلا
ىلع ريرقتلا اذه يف ةدراولا ةددحملا تايصوتلا دعاست
.ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم يف تارارقلا ذاختا ةمالس ةيامح
نيراشتسملاو نيفظوملا يّرحتل تاحارتقا لمشت يهو
صخي اميف ناجللا ءاضعأ كلذكو نيلمتحملا ءاربخلاو
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ىلع ةبترتملا بقاوعلا حاضيإو ،حلاصملا براضت
.ةيقالخألا دعاوقلا كاهتنا

ىلإ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تايصوتلا وعدت امك
نيب تاطابترالا نع فشكلاب لصتت لئاسم حرط
تاكرشو ةيملاعلا ةحصلا ةيعمج يف نيبودنملا
غبتلا تاكرشو ةيموكحلا ريغ تامظنملا نيبو ،غبتلا
نادلبلا اهشقانت يك ةيملاعلا ةحصلا ةيعمج مامأ
.ءاضعألا

• ةيملعلا ةهازنلا ةيامح

ريرقتلا اذه يف تالاحلا تاسارد نم نيبتي امك
ناطرسلا ثوحبل ةيلودلا ةلاكولا اهترجأ يتلا ةساردلل
نم ماوهلا تاديبم ضارعتساو ةئيبلا يف غبتلا ناخدل
ذاختا ىلإ وعدت ةرورضلا نإف ،تامابراكويثيد عون
غبتلا تاكرش تالواحم نم ةياقولل ةيفاضإ تاطايتحا
وأ ةمظنملا اهاعرت يتلا ةيملعلا ثوحبلا هيوشت نم
ةيغبو .اهيلإ ةبستنملا تامظنملا كلذكو اهب ةطبترملا
(1) :يلي ام ءاربخلا ةنجل ضرعت ةياغلا هذه قيقحت
نييملعلا نيققحملا فيقثتب قلعتت تايصوت
مئاعد ضيوقتل غبتلا تاكرش تالواحم نأشب
يلثمم عم تالاصتالا ةماقإل تاداشرإ (2) ،ثوحبلا
(3) ،ليومتلا رداصمو تامولعملا نع فشكلاو ةعانصلا
يف تالاكولا نيب ام تالاصتالا ريياعمل تاحارتقا
ءاربخلا ةنجل يصوتو .ةدحتملا ممألا تائيه طاسوأ
ةلاكولاو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نم لك عضت نأب ًاضيأ
ةيباجيإ تالاصتا ططخ ناطرسلا ثوحبل ةيلودلا
ضرع ةءاسإب غبتلا تاكرش مايق قابتسال
.اهتضهانمو ةماهلا ةديدجلا ثوحبلا تاجاتنتسا

• غبتلا تاكرش ةيجيتارتسا عم لماعتلا
ةيمانلا نادلبلا صوصخب

غبتلا تاكرش تالواحم حاجن نم نيبتي
ةيداصتقالا ةيمهألا ةجحب ةيمانلا نادلبلا ةلامتسال
نأ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ىلع نيعتي هنأب غبتلل
ىلإ لصوتلا ةيغب هذه نادلبلا قلق رداصم لوانتت
.غبتلا ةحفاكم صوصخب ءارآلا يف يملاع قافتا
ةمواقمل ةيجيتارتسا ةمظنملا عضت نأ نيعتيو
بسكل غبتلا تاكرش اهدمتعت يتلا بيلاسألا
يغبنيو .يمانلا ملاعلا يف غبتلا ةحفاكمل ةضراعملا
ةيداصتقالا اياضقلا ةيجيتارتسالا هذه لوانتت نأ
.يدقن لوصحمك غبتلا ةراسخ نع ةمجانلا ةعورشملا

• يضاملا يف غبتلا تاكرش فرصت ءوس كاردتسا
يف فرصتلا ةءاسإ نم ريهامجلا ةيامحو
لبقتسملا

ةيلمعل جذومن ليصافت ريرقتلا اذه مضي
غبتلا تاكرش بناج نم فرصتلا ءوسو ريثأتلا
.غبتلا ةحفاكمل ةيملاعلا تاردابملا طابحإ ىلإ فدهت
تاكرش كولس نع مجانلا ررضلا نأ ءاربخلا ةنجل ىرتو
ريرقتلا يصويو .قاطنلا عساوو ًاريبك ناك غبتلا
نيتماه نيتوطخ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ذختت نأب
ىضم اميف فرصتلا ءوس جئاتن حيحصتل
يف غبتلا تاكرش فرصت ءوس نم طايتحالاو
.لبقتسملا

ءاضعألا لودلا ةمظنملا دعاست نأ يغبني ،ًالوأ
يعقاو وأ ينوناق ساسأ ةمث ناك اذإ ام ديدحت ىلع
ءوس نع تاضيوعت عفدب غبتلا تاكرش ةبلاطمل
.قبس اميف اهفرصت

ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم دصرت نأ يغبني ،ًايناث
طمن ناك اذإ اميف تبلا ةيغب غبتلا تاكرش ةطشنأ
ام وأ فقوت دق ريرقتلا اذه يف هفصو دراولا كولسلا
فرصت ءوس ءاقب مدع نم دكأتلا ةيغبو .ًارمتسم لاز
يغبني ،يضاملا يف ناك امك ،ًايفاخ غبتلا تاكرش
ةينلع ريراقت عضو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ىلع
.اهيلإ لصوتت يتلا جئاتنلا نأشب ةمظتنم

ةمتاخ -واو

غبتلا تاكرش ةضراعم مجح قيقحتلا اذه نيبي
نع فشكيو ةمظنملا اهب علطضت يتلا غبتلا جماربل
اهتايجيتارتساو اهتطشنأب قلعتت تايلجت
غبتلا نأ تبثي هنإف كلذ ىلإ ةفاضإلابو .اهفقاومو
.ةحصلا ددهتت يتلا ىرخألا راطخألا نع فلتخي
نم رثكأ ىلع غبتلا يطاعت ءابو هاجتا سكع يوطنيو
قلعتي هن ذإ ،ضارمألا ةحفاكمو نامدإلا ةبراحم درجم
ىلع ةممصم ذوفنو ةوطس تاذ ةعانص ىلع بلغتلاب
مهأ نم ديدعلا قبطتو ،اهضارغأ قيقحت
اذإو .راظنألا نع ًاديعبو ًارس ةداضملا اهتايجيتارتسا
ةنجل نإف ،موهفملا اذه ءاسرإ يف قيقحتلا اذه مهاس
.ًاحجان ناك اهلمع نأ ربتعت ءاربخلا
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