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؟ طقف بابشلا  ىلع  ركح  ينورتكلإلا  مالعإلا  نا  لاق  نم  توریب : يف  رابكلا " ةعماج   " جمانرب  |
IJNet

ىلع ةبلاطو  ابلاط  نورشعو  ةسمخ  عمتجی  تئافلا  ویام   / رایأ نم  رشاعلا  ذنم 
مالعإلا لئاسو  ىلإ  مهفرعت  ةلحر  ةعباتمل  سیمخ  لك  نم  فصنلاو  ةسماخلا 
ةثیدحلا .

نینامثو دحاولاو  نیسمخلا  نیب  مهرامعأ  حوارتت  بالطلا  نأ  انه  ءانثتسالا  نكل 
لصاوتلا لئاسو  ىلإ  لخدملا   " ةدام يف  مهتكراشمل  وه  مهعامتجاو  ًاماع ،

يف ةیكریمألا  ةعماجلا  يف   " رابكلا ةعماج  جمانرب " نمض  ةثیدحلا " يعامتجالا 
توریب .

سیسأت ةركف  نأ  نییلودلا  نییفحصلا  ةكبشل  نیهاش  يبأ  ایام  جمانربلا  ةقسنم  تلاق 
ةعماجلا طیحم  يف  تیرجُأ  ةسارد  ىلإ  ًادانتسا  ماعلا 2008  ىلإ  دوعت  جمانربلا 

قوف ام  صاخشألا  ةلزعو  ةدحو  دیازت  ىلإ  اهجئاتن  تراشأو  توریب  يف  ةیكریمألا 
يتنم ایثنیس  ةروتكدلا  ىلإ  جمانربلا  سیسأت  لضف  عجریو  ًاماع . نیسمخلا 
هترود نشدیو   ، 2010 عیبر يف  هب  لمعلا  أدب  دقو  يعابس ، ةلبع  ةروتكدلاو 

عیبر 2012 يلاحلا ، يساردلا  لصفلا  يف  ةسماخلا  .

ىلإ عجرت  فصلا  اذه  ثادحتسا  ةركف  نأ  يتنم  حرشتو  ایدیموینلا ،"  " وأ ةثیدحلا  مالعإلا  لئاسو  نع  ةدام  جمانربلا  حرطی  هقالطنا  ذنم  ىلوألا  ةرملل 
عم لصاوتلل  اهمادختسا  ةیفیك  ةفرعمل  نسلا  رابك  ةجاحو  ةثیدحلا  مالعإلا  لئاسو  مادختسا  دیازت  ىلإو  ةهج ، نم  ةقباسلا  لوصفلا  يف  بالطلا  تاحارتقا 
هل نوكی  دق  ًایعامتجاو  ًایركف  نیطشان  نسلا  رابك  ءاقب   " نأ فیضت  يهف  يتنم ، هتركذام  ىلع  نیهاش  يبأ  دكؤت  ذإو  ىرخأ . ةهج  نم  مهدافحأو  مهئانبأ 

عمتجملا ةمدخل  اهفیظوت  نكمی  ةماه  تاردقو  تاربخ  نوكلمی  نسلا  رابك   " نأ دّدشتو  مهتحص ،" ىلع  يباجیإ  رود  ".

تارود ءاطعإ  يف  صصختم  ٍدان  وهو  لصفلا ، اذهل  ایدیموینلا  ةدام  ءاطعإب   " ينورتكلالا نواعتلا  ىّمسملا " ةعماجلا  يف  يبالطلا  يدانلا  عّوطتو 
رامعألا فلتخمل  ةثیدحلا  مالعإلا  لئاسو  نع  ةیناجم  .

ةرملا يه  هذه   " نأ شلك ، ةولول  ةذاتسألا  ةیلاحلا  ةسیئرلا  عم  فصلا  ءاطعإ  كراشتیو  يدانلل  قباسلا  سیئرلا  وهو  يزاجح ، دمحم  ذاتسألا  لاقو 
ایدیموینلا ىلإ  فّرعتلاو  مّلعتلل  ةسامحلا  هذهب  نسلا  رابك  ًاصاخشأ  ىری  يتلا  ىلوألا  "

مالعإلا لئاسول  لاّعفلا  مادختسالا  ةیفیك  نع  سانلا  فیرعتب  يدانلا  ةلاسر  نم  ءزج  الإ  وه  ام  فصلا  اذه  ءاطعإل  عوطتلاب  مایقلا   " نأ يزاجح  ریشیو 
تامولعملا بناج  ىلإ  ةّینورتكلا ، تانّودملا  ءاشنإو  رتیوتلاو ، كوبسیافلا  ىلإ  فرعتلا  ةاطعملا  داوملا  تلمشو  اذه  ةّماعلا ." ةعفنملا  ققحی  امب  ةثیدحلا 

تناك لصفلا ، اهلّكشی  عیباسأ  ةتس  ىدم  ىلع  تاءاقل  ةتس  لصأ  نمو  اهریغو . ةیصوصخلا  تادادعإب  مّكحتلاو  روصلا  لیمحتب  ةقّلعتملا  ةیساسألا 
ةبلطلا تاراسفتساو  ةلئسأ  نع  ةباجإلل  تصصُخ  نییرخألا  نیتنثالا  نأ  نیح  يف  ةیقیبطت ، تاسلجلا  نم  ةعبرأ  .

اذه حرط  ةداعإ  ًادج  حجرملا  نم  هنأ  تدكأ  نیهاش  يبأ  نأ  الإ  جمانربلل ، ةسداسلا  ةرودلا  يف  جردُتس  يتلا  فوفصلا  رارقإ  مدع  نم  مغرلا  ىلعو 
اذه جمانربلل  تابلطلا  نم  ددع  ربكأ  نأو  ةصاخ  اهنع ، ةیساسأ  ةحمل  نوكلمی  نمل  يناثلاو  نیئدتبملل  امهدحأ  ایدیموینلا  نع  نیفص  ثادحتسا  وأ  فصلا ،

تنرتنالاو بوساحلا  مادختساب  مهتفرعم  يه  ةبلطلا  لوبقل  ةیساسألا  رییاعملا  نأ  نیهاش  يبأ  تراشأو  فصلا . اذهب  قاحتلالل  تناك  لصفلا  .

هنأ  " فیضت اهنأ  الإ  ةثیدحلا ،" مالعإلا  لئاسو  نع  ةماع  ةحمل  يطعیو  ًادج  دیج   " هنأب فصلا  ناینریش  افلیس  مّیقتف  هوملعت ، امب  مهاضر  ةبلطلا  يدبیو 
بابشلا نأ  وه  ماع  لكشب  رابكلا ‘ ةعماج   ’ جمانرب يفو  فصلا  اذه  يف  عّجشملا   " نأ ىرت  ةحامس  نیلیه  هوملعت ." ام  قیبطتب  رارمتسالا  ًادج  مهملا  نم 

ىلع يضقی  نأ  بجی  اهدوجو ال  نأ  ىرت  يهف  ةثیدحلا  مالعإلا  لئاسو  ةّیمهأ  ىلع  دكؤت  ذإو  ةداعلا ." يرجت  امك  سكعلا  سیلو  نسلا  رابك  نومّلعی 
سانلا نیب  يمویلا  يعامتجالا  لصاوتلا  .

يكیرمأ رالود  يه 100  ةرودلا  ةفلكت  نأ  ركذیو  .
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