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 قشمد ةظفاحم نيب فالخلا ججؤي "يتيس ايليساب" عورشم يف "ليدبلا نكسلا"

 ةذفنملا ةكرشلاو

 نيمأتب قشمد ةظفاحم 2018 ماعل 10 مقر نوناقلا بجومب لَّدعملاو 2012 ماعل 66 مقر يعيرشتلا موسرملا مزلأ
 ءالخإلا خيرات نم تاونس عبرأ نع ديزت ال ةدم لالخ ةيميظنتلا ةقطنملا يف نيقحتسملا نيلغاشلل ليدبلا نكسلا

 هيف ةظفاحملا تلشف ام وهو يلعفلا
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 تدقعنا يتلا تاعامتجالا ىدحإ لالخ ،ىرخأ ةرم ةهجاولا ىلإ قشمد ةمصاعلا يف "ليدبلا نكسلا" ةيضق تداع

 .يزارلا ةقطنم نم برقلاب "يتيس ايليساب" عورشمل ةذفنملا ةهجلاو "قشمد ةظفاحم سلجم" نيب ام

 ،يمسرلا اهعقوم ربعو ةيروسلا ةموكحلا نم ةبرقملا ،نطولا ةفيحص ترشن ،2002 وينوي/ناريزح 26 خيرات يفف

 .عورشملا ذيفنت يف ةلطامملاو ريخأتلا بابسأو )يتيس ايليساب( ةقطنم يف "ليدبلا نكسلا" عورشم عقاو لوحً اربخ

 ةكرشلا ىلعً اداحً اموجه اوّنش قشمد ةظفاحم سلجم ءاضعأ نم ددع نأ ىلإً اضيأ ربخلا يف ةفيحصلا تراشأو

 ةّمجً ارارضأ بّبس امم "ليدبلا نكسلا" عورشم ذفنت يف يخارتلا ةلاح ببسب )ةضباقلا قشمد( عورشملل ةذفنملا

 .هيلع لوصحلا دعب ليدبلا نكسلا نم اوديفتسي نأ ضرتفملا نم اوناك يذلا نينطاوملل

 ناكسإلل ةماعلا ةسسؤملا رخأت لاح يفو ّهنأ ،قشمد ةظفاحم سلجم ءاضعأ نم ددع ناسل ىلع ربخلا فاضأو

 تالدب نإف "ليدبلا نكسلا" عورشم ذيفنتب )ةضباقلا قشمد عم ةدقاعتملاو قشمد ةظفاحمل يذيفنتلا عارذلا(

 1.اهقتاع ىلع عقت اهيقحتسمل راجيإلا

 يف عورشملل ةيعارلا ةكرشلا اهتقرغتسا يتلا ةّدملا ،قشمد ةظفاحم ءاضعأ ضعب اههجو يتلا دقنلا ماهس تلاط امك

 ىلإ ةفاضإ ،ءاحيفلا دارتستوأ يف ةصاخو عورشملا يف تاقرطلاو عراوشلا نم ددع يف تيفزتلاو ةنايصلا دوقع ذيفنت

 طسو كلذكو )ةفيحصلا مهددحت مل( نيينعملا نم ريصقت دوجوو عورشملا ذيفنتل ةبقارملا يف لشفلاب ةكرشلا ماهتا

 .توزاملا رفوت مدع ةجحب لمعلا نع نيدهعتملا ريصقت

 تاقورحملا ةدام صقن ّنأب ،ليدبلا نكسلا عورشم نم ءاهتنالا يف ةذفنملا ةكرشلا تارربم لوح ةفيحصلا تلاقو

 .ريخأتلا ببس يه ةلامعلا صقنو

 قشمد ظفاحم تاهيجوت ،"جرحلا دلاخ" قشمد ةظفاحم سلجم سيئر دّكأ ،هتاذ عامتجالا لالخو ،كلذ ىلإ 

 ذيفنتو "اهيبأ ةركب نع تافلاخملا ةلازإ ةورض ىلع ،)2022 ويلوي/زومت 20 خيراتب هلزع ّمت/يبلعلا لداع( قباسلا

 صقن بناج ىلإ تافلاخملا ءاقب نأ يأ( .ءاضقلل فلاخملا صخشلا ليوحتو هريفاذحب 2012 ماعل 66 موسرملا

 .)صاخ لكشب ليدبلا نكسلاو ماع لكشب عورشملا ذيفنت ريخأت ىلإ تّدأ ةلامعلاو تاقورحملا

 رئاود ىدل نأ ثيح ،"فلاخملاب ملعن مل" مهلوقب ةيمدخلا رئاودلا ءاسؤرل رربم ال نأ ّهنأب همالك "جرحلا" عباتو

 .ةدراولا ىواكشلا ةعباتم نع كيهان هجو لمكأ ىلع مهماهمب مايقلا مهب ضرتفي نيفظوموً ارداك تامدخلا

 ةماعلا ةسسؤملا ماهم نم ليدبلا نكسلا عوضوم نأ "كاكد رمعم" قشمد يف "ةينفلا تاساردلا ريدم" دّكأ ،هرودب 

 ذيفنتلا يف يخارت دوجوً انيبم ،عقاوملاو ليومتلاو ةينفلا ريباضألا نيمأت يف )قشمد( ةظفاحملا ماهم عقتو ،ناكسإلل

  .صوصخلا اذهب ةسسؤملا ىلإ بتك ةدع هيجوت مت هنأب ملعلا عم

 ذيفنتلا بسن نأً اربتعم ،ذيفنتلا ديق يهو اهيلع دقاعتلا ّمت ليدبلا نكسلا يفً امسقم 21 دوجوب "كاكد" حضوأو

 .فعضلا نم رثكأل رخأتو فارحنا كانهو ةتوافتم

 

 
 سانلل )تقؤم لیدب نكس( نیمأتب ةذفنملا ةكرشلاو ةظفاحملا مازلإ ىلع ،2018 ماعل 10 مقر نوناقلاب ّلدعملاو ،2012 ماعل 66 موسرملا ّصنی 1
 راجیإ لدب مھحنم ّمت ناكسلا نم نیررضتملا ّنأً املع .ةقطنملا تاذ يف )يتیس ایلیساب عورشم ببسب مھلزانم نم اوجرخأ نیذلا( نیررضتملا
 .قوقحلا باحصأ صاخشألل ةریبك ةیدام رئاسخب ببستی ام وھو ةجئارلا راعسألا عم ةنراقم )سخب(
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 ال ةعاس فصن ىوس يتأت ال يتلاو ءابرهكلا ةاناعم نع "يومحلا ماشه" عورشملا ىلع فارشإلا ريدم ثدحت امك

 ىلع لصحت تامدخلا رئاود نإ "يلعلا دامع" تامدخلا عمجم ىلع فرشملا لاق امنيب ،اهلالخ ةنايصلاب مايقلا نكمي

 .ةجاحلا بسح توزاملا ةدام

 يطاعتلا يف ةيئاوشعلاو طبختلا نم ةلاح كلانه نأ "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" دقتعتو
 ىلع تاونس ةرشع يلاوح رورم مغر ،2012 ماعل 66 موسرملا قفو "ليدبلا نكسلا" ريفوت ةيضق عم
 دق قشمد ةظفاحم نوكت كلذبو .يبونجلا قلحتملاو يزارلا ةقطنم يف موسرملا ذيفنت يف عورشلا
 موسرملا يف 45 ةداملا تلّدع يتلا ةداملا يهو( 2018 ماعل 10 مقر نوناقلا نم 25 ةداملا تفلاخ
 تاونس عبرأ نع ديزت ال ةّدم لالخ ليدبلا نكسلا نيمأتب ةظفاحملا تمزلأو ،)2012 ماعل 66 مقر
 45 ةداملا هيلع صنت تناك املثم( موسرملا رودص خيرات نم سيلو يلعفلا ءالخإلا خيرات نمً ارابتعا
 .)66 موسرملا يف
 

 ةقلحلا ّلثم يذلا ،2012 ماعل 66 موسرملا لوحً اريرقت ترشن دق ،"ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" تناكو

 نود مهكالمأ ةرداصم نم اوناع نيذلا يزارلا ةقطنم يلاهأ ىلع ّرثأ فيكو ،ايروس يف تايكلملا ةرداصم يف ىلوألا

 .ةليدب نكاسم مهحنم وأ مهلزانم ةميقل لداع ضيوعت

 137 لداعي ام يأ) ةنسلا يف ةيروس ةريل فلأ 500 يلاوح غلبي سخب راجيإ لدب( سانلا يضاقت ىلإ ةفاضإلاب

 ً.ايونس يكيرمأ رالود

 ءانثأ ىضوفلا نم ةلاح تقلخ )ةلامعلاو تاقورحملا صقن( ةكرشلا اهب تعرذت يتلا ججحلا ّنأب "نويروس" ىرتو

 ليدبلا نكسلا نيمأت يف اهتيلوؤسم لمحتب "قشمد ةظفاحم" هيف تلشف يذلا تقولا يف ،عورشملا ذيفنت ةرتف

 نم تاونس عبرأ لالخ سانلل ليدبلا نكسلا نيمأت نم ءاهتنالا متي نأ ضرتفي ناك هنأب ملعلا عم .موسرملا بجومب

 .ثدحي مل ام وهو ،يلعفلا ءالخالا خيرات

 نيمات قشمد ةظفاحم ىلع بجوتي ناك ىنعمب( 2014و 2013 نيب تمت دق يلعفلا ءالخالا تالاح عيمج نإ ثيحو 

 ءابرهكلا صقنو داحلا يداصتقالا عضولا روهدت لبق يأ( 2018 و 2017 يماع نيب ىصقأ دحب سانلل ليدبلا نكسلا

 .ةيروسلا ةموكحلا لهاك نع ةيلوؤسملا عفرت ال تاريربتلا كلت لك نإف يلاتلابو )ةلامعلاو

 كالمألا ةرداصمو ءاليتسالا ىلإ 2012 ماعل 66 موسرملا نم فدهت تناك ةيروسلا ةموكحلا نأف ،ودبي ام ىلعو

 ةموكحلل ةيسايسلاو ةيركسعلا اهتضراعمب تفرُع يتلاو ،قطانملا كلت يف نينطاق اوناك نيذلا ناكسلل ةيراقعلا

 يضارألا ةحاسم( مساقملا نم ريبك ددع ّكلمت ىلع ةموكحلا ةردق زيزعتو .قشمد ةمصاعلا طيحم يف ةيروسلا

  .ةباقر وأ فقس وأ رايعم نودب نيتقطنملا يف ً"اناجم" اهب راثئتسالا قشمد ةظفاحم عيطتست يتلا )ةينبألاو

 موسرملاب ًءاهتنا سيلو ،2018 ماعل 10 مقر نوناقلاً اقحالو ،2012 ماعل 66 مقر موسرملا نم ةيادبلا تناكف

 ،)اتسرحو نوباقلا( يلامشلا قشمد لخدم يف "ةميظنت قطانم" ثادحإ ىلع ّصن يذلاو ،)237( مقر يعيرشتلا

 5 مقر موسرملا قفو ،ادليو انامرجو ةنيبسلاو دوسألا رجحلا قطانم ّصخت ةهباشم ةيميظنت تاططخم رادصإ اهعبت

 .ةيراقعلا مهقوقح نم مهديرجتو نييروسلا تايكلم عزن تاقلح نم ىرخأ ةقلح ربتُعي يذلاو ،1982 ماعل
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 ؟يتيس ايليساب عورشم وه ام

 قلحتملا يبونج ميظنت عورشم نم ةيناثلا ةقطنملا نمض "ةنجلا ينعي ينايرس مسا/يتيس ايليساب" عورشم عقي

 ّمت دق تناك يتلاو )مدق – ايراد – نيتاسب تاونق – ةسوسرفك – ةزم( ةيلاتلا ةيراقعلا قطانملا  لمشيو يبونجلا

 نيتقطنم ثادحإ ىلع ّصن  يذلاو 66 مقرلا لمح يذلا موسرملا بجومبو ،2012 ربمتبس/لوليأ 19 خيراتب اهميظنت

 "يتيس اتورام" تيّمسو ،ةسوسرفك – ةزم ّمضت ىلوألا ةقطنملا تناك ثيح .قشمد ةظفاحم يف نيتيميظنت

 ةجحب يه نييتقطنملا ميظنت ةداعال تقولا كلذ يف ةيروسلا ةموكحلا اهتقوس يتلا ةجحلا تناكو .ًاقحال

 ."يئاوشعلا نكسلاو تافلاخملا قطانم ريوطت"

 سانلل "ضيوعتلا" عفدتو يضارألا كلمتتس ةصاخلا تاكرشلا عم ةكارشلاب قشمد ةظفاحم نأب ؛ينعي امم وهو

 ةياغلل ةعفترم راعسأب ميظنتلا دعب – اهعيب ديعت ّمثو )ةمظنم ريغ ةقطنملا نأل( ةديهز راعسأب مهتويب ةرداصملا

 .نورمثتسم مهنم نيرخآ سانأل

 ةميق عبر لداعت/يواست ال دق ةليدب نكاسم يف اهيلع ىلوتسملا ةقطنملا كلت ناكس ناكسإ نإف ،كلذ ىلع ةوالع

 ربع نييساسألا نيكلاملا باسح ىلع "ببس الب ءارثإلا"ـب اهسفنل قشمد ةظفاحم اهيف حمست ،ةيساسألا نكاسملا

 .ةعئاشلا اهتيكلم اهزواجت

 ،ةيميظنتلا قطانملا هذه نمً امسقم 50 تعطتقا قشمد ةظفاحم ّنأ ىلإً اضيأ ةراشإلا ،ناكمب ةيمهألا نمو

 ةكرشل )ةلودلا اهكلمت يتلا مهسألا( مساقملا/ماسقألا كلت ةيكلم لقنب ظفاحملا ماق ّمث ،ةّصاخلا اهتيكلم يف اهتلخدأو

 ةطيسب تاضيوعتو ةليدب نكاسم ءاطعإب دوعو لباقم ،مساقملل اهّكلمتب تماق يتلا ةضباقلا ماشلا قشمد

 .ناكسلل

  ؟ليدبلا نكسلا ةركف يهام

 مازلإب ،2018 ماعل 10 مقر نوناقلاب لّدعملاو ،2012 ماعل 66 مقر يعيرشتلا موسرملا ماق دقف ً،اقباس انرشأ امك

 لالخ ،ةيميظنتلا ةقطنملا يف نيقحتسملل نيلغاشلل ليدبلا نكسلا نمؤت نأ ،)قشمد ةظفاحم( ةيرادإلا تادحولا

 يف تاراقعلل نيلغاش اوناك نيذلا ناكسلا حنم يأ ( ،يلعفلا ءالخإلا خيرات نم تاونس ةعبرأ نع ديزت ال ةّدم

 .) عورشملا ذيفنت نم ءاهتنالا متي امثير ةتقؤم لزانمو تويب ةمظنملا ةقطنملا

 قودنص نم ليدبلا نكسلا مهيلست نيح ىلا راجيالا لدب لداعي ضيوعت ناكسلا 10 مقر نوناقلا حنم امك

 .يلي ام )10 ةرقف 2 ةداملا( يف لاق نيح ،ةظفاحملا

 ةقطنم لكل صاخ قودنص ةئيبلاو ةيلحملا ةرادإلا ريزو نم رارقب ةيرادإلا ةدحولا ىدل ثدحي"

 ماعل /66/ مقر يعيرشتلا موسرملا نم/19/ ةداملا يف ةنيبملا تاقفنلا لك ليومتو ةيطغتل ةيميظنت

 تاقفن لكو ليدبلاو يعامتجالا نكسلا ةينبأ ةداشإلو نوناقلا اذه ماكحأ قفو ةلدعملا /2012/

 ."ةيميظنتلا ةقطنملا

 و ناكسإلا ريزو اهردصأ يتلا ،2015 سطسغأ/بآ 18 خيراتب ليدبلا نكسلا تاميلعت نأ ىلا ددصلا اذه يف راشيو

  موسرملا رودص نيح ةقطنملا يف ميقملا لغاشلل هقاقحتسا ىلع تصن "لازغ ديلو دمحم"  ةينارمعلا ةيمنتلا
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 برحلا ببسب هنكس نم حزن دق امهلمشي نيتللا نيتيميظنتلا نيتقطنملا ناكس دحأ ناك اذإ هنا ينعي امم ،اهميظنتب

 موسرملاب فعضلا طاقن ىدحا ةيحانلا هذه ربتعتو ليدبلا نكسلا نم ديفتسي ال ةينمألا تاطلسلا نمً ابوره وأ

 .2012 ماعل 66 مقر

 طباوضب هديقي نأ نودبو بغري امك ليدبلا نكسلا قاقحتسا تاميلعت رادصا ةيحالص ريزولا ضوف دقو امك

 .)هتاذ دحب نوناقلا( عرشملا اهددحي ةلداع

  :ةمتاخ

 اوتبثأ نيذلا نيكلاملل ليدبلا نكسلا ميلستب مزتلت مل ةيروسلا ةموكحلا نأب ظحالن هالعأ هدرس مت ام لالخ نم

 مقر موسرملا يف ةروكذملا ةدملا نمض ،"يتيس ايليساب" روكذملا عورشملا اهلمش يتلا ةيميظنتلا قطانملا يف مهقوقح

 يلعفلا ءالخإلا خيرات نمو 66 موسرملا رودص خيرات نم تاونس عبرأ( 2018 ماعل 10 مقر نوناقلاب لدعملاو 66

 قطانملا يف ةيراقعلا قوقحلا باحصأو نيكلاملا ةيبلاغ نإ رابتعالا نيعب ذخألا عم اذه ،)10 مقر نوناقلا قفو

 رامدلاو برحلا ةلاح ةجيتن ،)موي 30( موسرملا اهددح يتلا ةلهملا لالخ ةقطنملا يف نيدجاوتم اونوكي مل ةروكذملا

 كلذو ،روكذملا موسرمللً اقفو ةيميظنتلا ةقطنملا ثادحإ نع اهيف نالعإلا مت يتلا ةرتفلا يف ةقطنملا اهتدهش يتلا

 ةموكحلا لبق نم نيمهتم مهنوك ىلإ ةفاضإ ،نيئجال وأ نيحزان اوناك ةقطنملا ناكس نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأل

 يلاتلابو ،ةيروسلا ةموكحلا تاسايس هجو يف فوقولا ىلع تأرجت يتلا ةقطنملا ءانبأ نم مهنوك ىتش مهتب ةيروسلا

 .اهب ةبلاطملا وأ مهقوقح تابثإل ةيرادالا تادحولا مامأ روضحلا مهرودقمب نكي مل

 قوقحلا باحصأل ليدبلا نكسلا نيمأت مدعو ةددحملا ةلهملا نمض عورشملا ذيفنتب مازتلالا مدع ّنإف يلاتلابو

 يتلا فورظلا لك مغر دالبلا يف اوقب نيذلا يلاهألا ةاناعم نم ديزيس ،ريرقتلا اذه عوضوم ةقطنملا يف ةيراقعلا

 ةقيقحلا لجأ نم نويروس" هيلإ تبهذ ام دكؤي اذهو ،ةصرفلا مهل تحنس ىتم ةرجهلا ىلإ مهعفديسو اهب اورم

 ،اهيلا راشملا ةيميظنتلا تاعيرشتلا رادصإ يف ةيروسلا ةموكحلا ةين نأب هالعأ هيلإ راشملا اهريرقت يف "ةلادعلاو

 ةحيرص ةفلاخم لكشي ام اذهو ،دالبلا كرت ىلع مهرابجإو اهتاسايسل نيضراعملا تاراقع ةرداصم وحن تهجتا

 2018 ماعل 10 مقر نوناقلل كلذكو ،يروسلا يندملا نوناقلا نم 771 ةداملاو يلاحلا يروسلا روتسدلا نم 15 ةداملل

 .2012 ماعل 66 موسرملل لِّدعملا
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 ةذفنملا ةكرشلاو قشمد ةظفاحم نیب فالخلا ججؤی "يتیس ایلیساب" عورشم يف "لیدبلا نكسلا"
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