
monitor.org-menawww.      www.mena-studies.org 
 

1	

 

 

 

 

 

 

 

 

 يسورلا ثبخلاو يكرتلا ركملا نيب ىسيع نيع
 !يكيرمألا تمصلاو
 .ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا تاساردل انيم دصرمب صاخ :يلشماقلا

 فقوم ريدقت

 

 

 

 ©انيم تاساردو ثاحبأ زكرم حلاصل ةظوفحم ًاينورتكلاو ًايقرو عبطلاو رشنلا قوقح



monitor.org-menawww.      www.mena-studies.org 
 

2	

 لئاصفلا تأدبو ،ايروس قرشو لامش ىسيع نيع ةقطنم ىلع اهفصق ةريتو نم ايكرت تدعص
 رارغ ىلع ةديدج ةيكرت ةيركسع ةيلمعل جيورتب ةقطنملا يف ايكرت نم ةموعدملا ةحلسملا
 سأر نيب ةدتمملا ةقطنملل اهلالتحاب تهتناو ؛ماع وحن لبق اهتقلطأ يتلا ،)مالسلا عبن( ةيلمع
  .قطانملا كلت يلاهأ نم ةمسن فلأ ةئمثالث ةبارق ريجهتو ،ضيبأ لتو نيعلا

  :انه هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو

  ؟)هيناك يرس( نيعلا سأر يف ىرج ام رارغ ىلع ةيكرت -ةيكريمأ ةقفص كانه له

 يتلا ةيلاقتنالا ةلحرملا لظ يف حضاو فقوم ذاختا ىلع ةرداق ريغ ةيكريمألا ةرادإلا لهو
  ؟نديابو بمارت يدهع نيب لصفت

  ؟ايروس يف ةلبقملا ةيكريمألا ةرادإلا ةسايسل قبسم يكرت /يسور رابتخا وه يرجي ام لهو

 رتوت لظ يفً ةصاخ ،ىسيع نيع يف ايكرت دض كّرحتلا ةيكريمألا ةرادإلا تررق ول اذامو
  ؟ةريخألا ةيكريمألا تابوقعلا دعب نيبناجلا نيب تاقالعلا

 فارطأل ةفلتخملا تاباسحلا لظ يف ةوقب حَرطُت اهنكلو ،ضارتفالا عباط ذخأت ةلئسألا هذه لك
 تاباسح نوكت امبرو ،ىسيع نيع دض يكرتلا ديعصتلا ىدم حضتي نأ ىلإو ،ةيروسلا ةمزألا
 تابستكملا ىلع ًاظافح ،رئاسخلا ِّلقأب ةديدجلا ةيكرتلا ةفصاعلا نم جرخت نأ وه ةيتاذلا ةرادإلا
 .ةلبقملا لحارملا يف ةيسايس تازاجنإ ىلإ امبر اهليوحتل عّلطتلاو ،تققحت يتلا

  )ىسيع نيع( ايروس قرشو لامش يف ةيتاذلا ةرادإلا ةمصاع لالتحال ايكرت عفاودو تاياغ

 ًازمر لكشت ىسيع نيع ةقطنم نأ ،ىسيع نيع لالتحا نم ايكرتل عفاودلاو بابسألا رثكأ نم
 ةيرادإلا ةمصاعلا ةباثمب يهو ،ايروس قرش لامش يف ةيتاذلا ةرادإلل ًايركسعو ًايرادإو ًايسايس
 ةبراحمل يلودلا فلاحتلا نم معدب اهيلع )دسق( ةيطارقميدلا ايروس تاوق ةرطيس ذنم ،اهل
 وه ،ىسيع نيع ىلع يكرتلا زيكرتلا بابسأ مهأ دحأ نإف اذل ،تاونس سمخ وحن لبق شعاد
 يكرتلا ءادعلا ثيح ،طقف داركألاب دسق لزتخت اهنأ رابتعا ىلع ،ةيسايسلا ةيزمرلا هذه برض
 ىرخأ ةهج نمو ،جراخلاو لخادلا يف ةيكرتلا ةسايسلا تباوث نم ًاتباث لكشي يدرك عورشم يأل
 ةرطيس ينعي ام وهو ،يلشماقلاو بلح نيب طبري يذلا )M4( يلودلا قيرطلا ىلع ديلا عضول
 ىتح ،اهل ةيداصتقالا ةرصاخلا برضو اهقرشو ايروس لامش قطانم ةفاك ىلع ايكرت ةنميهو
 .ةيويح ةيسايسويجو ةيداصتقاو ةينمأو ةيراجت ةيمهأ نم قيرطلا اذهل امل ارظن ،قارعلا لامش

 ايروس قرشو لامش يف ةيتاذلا ةرادإلا قطانم عيطقت
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 قطانم لاصوأ عطق ،ىسيع نيع لالتحا نم اهقيقحتب ايكرت بغرت يتلا بابسألا ةلمج نم
 نيع - ينابوكو جبنمو ةقرلا نيب طسوتت ىسيع نيع نإ ذإ ،ًايفارغج اهنيب اميف ةيتاذلا ةرادإلا
 نيع لالتحا يف ايكرت تحجن ام اذإو ،ًابرغو ًاقرش بلحو يلشماقلا نيبو ،ًابونجوً الامش - برعلا
 نلو ،ينابوكو جبنم يتنيدمل ةرصاحمو ،ةيتاذلا ةرادإلا بلق يف ةبرض لكشتسف ،ىسيع
  .ًاقحال امهلالتحا نع ىناوتت

 يدركلا/يدركلا راوحلل ةبرض لكشتس امبر ،ىسيع نيع يف ةيركسع ةيلمع يأ نأ ىلإ ةفاضإ
 يوضنملا يدركلا ينطولا سلجملا يأ ،يدركلا فرطلا عفدتس اهنإ ذإ ،ةيكيرمأ ةياعرب يراجلا
 امب ،قاروألا طلخو ،هطورش فقس عفر ىلإ ،هل ًارقم ايكرت نم ذختيو ،يروسلا فالتئالا راطإ يف
 يذلا يكرتلا ديعصتلا تيقوت نأ ىلإ ةفاضإ ،ًايلعف ايكرت هديرت ام وهو ،راوحلا لشف ىلإ يدؤي
 ،يناتسدركلا يطارقميدلا بزحلاو يناتسدركلا لامعلا بزح نيب ةقالعلا رتوت عم نمازت
 يقرش يف ةيدودحلا قطانملا عم دودحلا ىلع ريخألا اهذختا يتلا ةينمألا تاوطخلاو تاءارجالاو
 راوحلا فقوت ةيلامتحا عم نمازتلاب كلذ لك ،ةيتاذلا ةرادإلا ةرطيس تحت ةعقاولا ايروس
 .ةعمتجم ثادحألا هذه نيب طبري ام ةمث نأ بقارملل ادب ذإ ،يروسلا يدركلا/يدركلا

  ةيدودحلا ةقطنملا لماك ىلع ةيجيردتلا ةرطيسلا ديري يقيقحلا يكرتلا عورشملا

 ةيلمعلا هذه لثمت دق ،ةيروسلا ةمزألا يف تاضياقملاو تاقفصلا ةسايس ناغودرأ نهتما
 نيتلأسم نم ًاقالطنا ،هدض ةمزاح ةسايس ندياب جهتنا ذإ هبناج ىلإ سورلا ةلامتسال ًافطعنم
 يعسلا كلذكو ،تارفلا يقرش قطانم ىلع ةرطيسلا لجأ نم يكيرمألا/يسورلا سفانتلا وهو
 ةيتاذلا ةرادإلا نم ًالدب قشمد يف ةيروسلا ةموكحلا ةرطيس تحت قطانملا هذه عضول يسورلا
  .كانه

 لماك ىلع ةيجيردتلا ةرطيسلا وه ،اهقرشو ايروس لامش يف يقيقحلا يكرتلا عورشملاف
 ةينب ةماقإو ،يفارغوميد رييغتو ،يقرع ريهطت تايلمع ءارجإ مث نمو ،ةقطنملا هذه
 نيعلا سأر/ةيناك يرسو نيرفع ندم يف لصحيو لصح امك ،ايكرتب ةطبترم اهيف ةيمدخ
 .ايروس نع قطانملا هذه لصف ةئيهت ًايلمع ينعي ام وهو ،زازعإو سلبارجو

 ةيعسوتلا هتدنجأ قيقحتل ديدج ناودع يأب مايقلا نع ناغودرأ ىناوتي نل ،لاوحألا عيمج يفو
 نيع لالتحال ةيركسع ةيلمعب مايقلل نطنشاو وأ وكسوم نم رضخألا ءوضلا هبشي ام دجو اذإ
 ،نيتوب يسورلا سيئرلا لك عم هقافتا هنيع بصن عضي نأ دب ال ،كلذ لعفي امدنعو ،ىسيع
 ،مالسلا عبن( ةيلمع لالخ رانلا قالطإ فقو صوصخب ،سنب كيام يكيرمألا سيئرلا بئانو
 ثيح ،رانلا قالطإ فقوب فارطألا عيمج مازتلا لالخ نم ةديدج تاءادتعاب مايقلا مدعب تانامضو
 ةرايز لالخ نلعأ امدنع ،يرفيج سميج ايروسب صاخلا يكيرمألا ثوعبملا حيرصت ًاتفال ناك
 قرش لامش يف ةديدج ةيركسع ةيلمع قلطت نل ايكرت نأ" رهش نم رثكأ لبق تارفلا يقرشل
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 تاسايس لظ يف ،هيلع ناهرلا نكمي ال نكل يرفيج نع رداصلا مالكلا اذه ةيمهأ مغرو "ايروس
  .رخآلا ولت ناودع باكترا نع ىناوتي الو ،دهع وأ قافتا وأ قاثيم وأ دعوب مزتلت ال يتلا ناغودرأ

 !؟ايكرت وأ ماظنلا امإ نيرايخ مامأ دسق عضي يسورلا ثبخلا

 اهتحرط دق تناك ةبعص ةلداعم ةمث كانه نأب ةيسايسلاو ةيسامولبدلا طاسوألا يف ددرتت
 ىسيع نيع ةقطنم )دسق( ةيطارقميدلا ايروس تاوق ميلست امإ يهو ،ةيتاذلا ةرادإلل ايسور
 ،ثبخلاو زازتبالا عباط تلمح ةغيص يف ،لاحم ال مداق يكرتلا وزغلا نأ وأ يروسلا ماظنلل
 وأ ،نيرفع ةاسأم رركتت ال يك يسورلا بلطلل ةباجتسالا نيب تحوارت دسقل ةبعصلا تارايخلاو
 رظنلا ضغب ةكرعملا ةجيتن نع ةيخيراتلا ةيلوؤسملا لّمحتو ،يكرتلا يركسعلا وزغلا ةهجاوم
 ةدس بمارت دلانود ةرداغم ىلع رهش وحن ءاقب عم كلذ لك نمازتو ،اهتراسخ وأ اهبسك نع
 لالغتسا ديري امبر ناغودرأ نأ ضعبلل ادب ام وهو ،اهل ندياب مّلستو ضيبألا تيبلا يف مكحلا
 تلّهس نيلجرلا نيب ةيوقلا ةيصخشلا تاقالعلا ثيح ،ةطلسلا يف بمارت دوجول ةريخألا ةصرفلا
 يرس نيب ةدتمملا ةقطنملل هلالتحا اميس الو ،ةقباسلا هتاوزغب همايق ناغودرأل ريبك ٍّدح ىلإ
 .ضيبأ لتو )نيعلا سأر( هيناك

 وضعو ،)pyd( يطارقميدلا داحتالا بزح مساب ةقطانلا تثدحت ،ًافنأ ركذ ام لك صوصخبو
 قرشلا تاساردل انيم دصرمل ،شادكب امس ةديسلا يدركلا راوحلا تاثحابم ةنجل يف
  :ًةلئاق ،ايقيرفأ لامشو طسوألا

 يأب ايكرت مزتلت ملو ،ايروس قرشو لامش قطانم ىلع ةرمتسم ةيكرتلا تاديدهتلاو تامجهلا
 و ىسيع نيعك قطانم ةدع رخألاو نيحلا نيب تفدهتسا دقف ،رانلا قالطإ فقول تايقافتا
 انعورشم قحسو ريمدتل وه يكرتلا لالتحالا ةلود هب موقت امو ،اهريغو رمت لتو ينابوك
 ةلودلا تامجه رعتست ،ًايسايس ةمهم ةوطخ انوطخ املك هنأل ،انتابستكمو يطارقميدلا
 نأبو يكرتلا يموقلا نمألا ىلع ظافحلا وه ةلطابلا اهججح ةلمج نمو ،انقطانم ىلع ةيكرتلا
 نع جراخ وه تامجه نم هب موقت ام لك ًاعبطو ،اهيلع ًارطخ لكشي يدرك نايك يأ دوجو
 ةرادإ يه هتانوكم فلتخمب ايروس قرشو لامش يف هسيسأت مت امو ،ةيلودلا عئارشلاو قيثاوملا
 فادهتساو ،رخألا ءاغلإو ءاصقإ نود ةيطارقميدبو ةماركب شيعلل ىعست ةيطارقميد ةيتاذ
 يه ىسيع نيع نأل ًارظن ،يطارقميدلا انعورشم برضل ىسيع نيع ةقطنمل يكرتلا لالتحالا
 ترحد نأ دعبو ،اهلكشت دعب ايروس قرشو لامش يف ةيتاذلا ةرادإلل ةيسايسو ةيزمر ةلالد تاذ
 يذلا )M4-M5( يلودلا قيرطلا وهو ،ةيداصتقا ةيمهأ نم هل امل ًارظنو ،هقطانم نم باهرالا
 .قرشلاب لامشلا طبري

 نحنو ،عورشملا عافدلا وه اهقطانم يف ةيطارقميدلا ايروس تاوق هب موقت ام نإ :تعباتو
 ،ةلود يأ ىلع رطخ يأ لكشن الو ،"ودعلا" عم ىتحو ،فارطألا عيمج عم راوحلا ىلع نوحتفنم
 نأب ةيطارقميدلا ايروس تاوق نم ايسور ةبلاطم صوصخب هب ثدحتلا متي امل ةبسنلاب امأو
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 متي ام لكو ،اهحرط متي مل بلاطملا هذه نإ ةقيقحلا يفف ،ىسيع نيع ميلستب موقن
 ةقيمعو ةحضاو ةيسورلا ةسايسلا نإو ةصاخ ،ًاريثك كلذ لوادت مت دقو ،حيحص ريغ اهل جيورتلا
 ىسنن ال نأ انيلع ىرخأ ةهج نمو ،ةقباس تاقافتا يأ جراخ وه هنع جيورتلا متي امو ،ةيجيتارتساو
 تاضياقملا ضعب كانه نوكي نأ ًادعبتسم سيل لباقملابو ،ةنماض ةلود ايسور نأب
 رومأ كانهف ،ًاقحال نلعلا ىلإ جرخت فوسو ،ًالثم بلدإ صوصخب ايسورو ايكرت نيب تايقافتالاو
 ًائيش دعبتسن الو ،نكمملا نف ةسايسلاف !اهيلع قفتت ىرخأ رومأو ،ايكرتو ايسور اهيلع فلتخت
 يروسلا بعشلا ةحلصم نع ثحبي الو ،ايروس يف هتحلصم نع ثحبي عيمجلاف فرط يأ نم
 يأ يسائرلا مكحلا ةرتف هلكش يذلا غارفلا نم ةدافتسالا لواحت ايكرت نأ ىلإ ةفاضإ ،هتانوكمو
  .بمارت نع لدب ةيكريمألا ةسائرلا مكح ندياب مالتسا لبق

 جوري ام بسحب فقوتي ملو ،ًارمتسم لازي ام يدركلا /يدركلا راوحلا نأب :شادكب امس تدكأو
 ،اهيف شاقنلا متي رومألا ضعب كانهو اهيلع قافتالا مت رومألا نم ديدعلا كانهف ،نوريثك هل
 راوحلا هفادهأ قيقحت يف ءيش يأ رثؤي نلو ،بسانملا تقولا يف اهنع نالعإلاو اهحرط متيسو
 .ةيطارقميدلا انتابستكم ىلع ظافحلل فارطألا عيمجل مهمو يرورض يدركلا راوحلا نأل ،يدركلا

 هلعف ةيتاذلا ةرادإلا ىلع بجي اذامو ،ىسيع نيع ريصم لوح ،تالؤاستلا نم ةلمج لوحو
 يدركلا عراشلا باتنت يتلا فواخملا نع اذامو ،ىسيع نيع/ةيناك يرس ةاسأم رركتت ال يك
 قرشلا تاساردل انيم دصرمل اهيف ثدحت يتلاو ،ًايسايسو ًايركسع هتبستكا ام اهنادقفل
  :ًالئاق ،سابع دومحم روتكدلا ،يدركلا يسايسلا يميداكألاو ثحابلا ،ايقيرفأ لامشو طسوألا

 نيب وه ام ردقب ،ىسيع نيع ىلع ايسورو ايكرتو نييكيرمألا نيب قافتا كانه نوكي نأ عقوتن ال
 يف ىرج امو ةضراعملاو بلدإ ريصم لمشت ةيركسع/ةيسايس ةراجت هذهو ،ايكرتو ايسور
 ،يراجلا لاقتنالا ةلحرم يف ةمداقلا ةيكيرمألا ةرادإلا ىلع طغض ةلاسر يهو ،غابرك اينروكان
 ريصمو ،ةيدروكلا/ةيدروكلا تاضوافملا تحجن اذإ ةصاخ ،دروكلل اهمعد نم ديزت نأ ةعقوتملاو
 عم ةيسامولبدلا اهتاردق ىدمو ةيتاذلا ةرادإلا ةدايق يعو ىلع دنتست اهلبقتسمو ىسيع نيع
 .يكيرمألا ةالابماللا عقاو يف ةعقوتم تالامتحالا لك ،عقاولا ضرأ ىلع مهعم اهتايقافتاو ايسور

 :لاق ،ىسيع نيع/ةيناك يرسو نيرفعك ىسيع نيع ريصم نوكيس له

 ةعدخ اهيف يسورلا بلطلا نأ مغر ،نيرفع ريصمك اهريصم نوكي نأ عقوتن ال
 حامسلا نم اهتياغو ،ةيكيرمألا ةالابماللا ىلع ةينبم طغض ةيلمع يهو ،ةيركسع/ةيسايس
 لقنو ايكرت لبق نم اهلالتحا قطنم تحت ،ةيدروكلا ةدايسلا ةلازإل ،ًالوأ ،يه طغضلاب ايكرتل
 تاءالمإلل لثامتت مل اذإ اميفو .دسألا ةطلس ىلإ اهتداعإ ،ًايناث .بلدإ نم ةضراعملا نم مسق
 هيف تعقو يذلا أطخلا ةباوب تناك يتلا نيرفعو زازعإو بابلا عقاو داعي دق اهنيح ،ةيسورلا
 ."ةدايسلا يف درفتلاو اهتيسامولبد فعض اهنمو تايلاكشإ ةدعب رركتتو ،ةيتاذلا ةرادإلا ةدايق
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  :لاقف ،تيقوتلا اذه يف ةيتاذلا ةرادإلا يلثمم نم بولطملا وه ام

 يف سورلا عمو ،نييكيرمألا عم ةصاخو ةدع تايوتسم ىلع يسامولبدلا اهكارح عيسوت
 ةيدروكلا ةقطنملا نم ءزج يه ىسيع نيع ةقطنم نأ ىلع مهعانقإب يناديملا عقاولا
 يفو ،ةيزكرماللا ايروس نمض ،هتانوكم لكب ةيناتسدروك ةيلارديفك اهب فارتعالا بجي يتلا
 ترمتسا لاح يف سورلا عم قافتالا حجرن ،يسايسلا سيلو يركسعلا ،يناديملا عقاولا
 ."ةالابماللا ىلع اكيرمأ

 :لاق ،يدروكلا عراشلا باتنت يتلا فواخملا نعو

 ةطلسلا ةدوع ةريسم ةياهن نوكت نأ ىنمتنو ،ةيادبلا نكت مل ىسيع نيع ةقيقحلا يف 
 ةرادإلا ةياهن ةباوب نوكتس ،ًايلك اهتداعإ دعبتسن نحنو مت نإو ،ةيدروكلا ةقطنملل ةيزكرملا
 نم لب ،نيرفع مث نمو زازعإو بابلا لالتحا لبق تأدب يتلا ،لحارم ىلعو اهتانوكم لكب ةيتاذلا
 بونج يف يفارغميدلا عقاولل يثراكلا رييغتلا يلاتلابو ،رشابملا ريغ يدركلا ريجهتلاو ةرجهلا
 نم اهريغو ،ةقطنملا يف ةطلسلا تافلخم ىلع ءاقبإلاو اهترادإ يف درفتلاو ،ناتسدروك برغ
 ."ءاطخألا

 !يكيرمألا تمصلا ىلإ يكرتلا ركملاو يسورلا ثبخلا نم

 نيع يف يسورلا بناجلا اهعبتا يتلا ةسايسلا ءارو فقت ةيساسألا رومألا نم ةلمج كانه
 بلق يفو ،تارفلا قرش قطانم يف ذوفنلا ىلع ةدحتملا تايالولا عم سفانتب لثمتت ،ىسيع
 وه ةكرعملا هذه ىلإ يكرتلا بعاللا عفد نإو ،ةريبكلا اهتيزمرل ىسيع نيع سفانتلا اذه
 امك تارفلا قرش يف يكريمألاو يكرتلا نيب مادصلا باب حتفي ةهج نمف ،دقعم يسور كيتكت
 ناك ثيح ،ديدج نم ايكرت عم تاضياقملاو تاقفصلا باب حتفي ةيناث ةهج نمو ،يسورلا دقتعي
 نيع يف ديعصتلا عم ةامحو بلدإو بلح فايرأ يف قطانم نم ةيكرتلا تاباحسنالا نمازت ًاتفال
 ،ةيروسلا ةمزألا قاروأ لماك ىلع اهتمصب عضو نع ايسور ثحبت ةياهنلا يفو ،رمت لتو ىسيع
 فقوملا ُّفلي ضومغلا نإف ،ىسيع نيع يف يرجي ام نم ةيكرتلاو ةيسورلا فقاوملا حوضو عمو
 ،ماع نم رثكأ لبق سنب/ناغودرأ قافتال ًاحضاو ًاقرخ لّكشي يكرتلا ديعصتلا نإ ذإ ،يكريمألا
 ةيلمع قلطت نل ايكرت نإ :لاق نيح ،ةرتف لبق يرفيج سميج تاحيرصتل ًافالخ لّكشي امك
 تايالولا اهسأر ىلعو يلودلا فلاحتلل لماكلا تمصلاو .ايروس قرش لامش يف ةديدج ةيركسع
 ةيامحب ًارارم تدهعت يتلا ةيكريمألا تاحيرصتلا نومضمل ًافالخ ،يكرتلا ديعصتلا ءازإ ،ةدحتملا
 .شعاد ميظنت ًاعم اوبراح نيذلا ءافلحلا

 يف ةكرحلا ميظنت قسنمو ،ايروس يدركلا حالصإلا ةكرحل ةماعلا ةيقسنملا وضعل ناكو
 صاخ ثيدح ،يدركلا ينطولا سلجملا باهولا دبع دمحأ روتكدلا ،قارعلا ناتسدرك ميلقإ
  :ًالئاق ،ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا تاساردل انيم دصرمل
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 ةيلحملا ةيركسعلا تاوقلا اهيلع رطيست يتلا ةيفارغجلا تاحاسملا نأ لوقلا نم دب ال ،ةيادبلا
 نيبعاللا نيب يضاملا يف تلصح ةيسايس تاقفاوت جاتن يه ،ًايلاح ةيلودلا وأ ةيميلقإلا وأ
 قطانم ضرفل ؛ايكرت ام دح ىلاو ايسورو اكيرمأ لثم ةيروسلا ةمزألا يف نيرثؤملا نييلودلا
 راسم قفو دالبلا يف ةماع ةيسايس ةيوست ىلإ لوصولا متي امثير عقاو رمأك اهب ةصاخ ذوفنلا
 فالتخالا عم ،راطإلا اذه يف جردني ىسيع نيع يف لصحي امو 2254 نمألا سلجم رارقو فينج
 ىلع ةيدركلا قطانملا يف تاحاسملا نم ديزم مضق ىلإ رمتسملا اهيعسو ةيكرتلا ةبغرلا يف
  .ماظنلا وأ ايسور حلاصل بلدإ يف اهرود نم ليلقب طيرفتلا باسح

 اهسيئر ىلإ ةيكيرمألا ةرادإلا لاقتنا ةرتف لالغتسا لواحت يسور عفدبو ايكرت نأ ودبي :فاضأو
 تارفلا قرش قطانمو ًامومع ايروس يف ةيكيرمألا ةيؤرلل عباتملا نأ الإ ،همقاطو ندياب بختنملا
 وأ نيروهمج( اهترادإ ةيوه نع رظنلا ضغبو ةيكيرمألا ةرادإلا نأ كردي ،صاخ لكشب
 حمست نل دقتعاو ،ةيلاحلا اهذوفن ةقطنم هاجتاب كرحت يأب لوبقلا دراوب تسيل )نييطارقميد
 طورشلاب لوبقلل زازتبالا تحت اهرابجاو ةيطارقميدلا ايروس تاوق ىلع طغضلاب ايسور وأ ايكرتل
 هيف مت يذلا فرظلا نع ًامامت فلتخي ىسيع نيعل ةبسنلاب يلاحلا عقاولاو .ةيكرتلا ةيسورلا
 ةرطيس تحت قطانم كلانه تناك ًاقباس ،يبس يركو هيناك يرسو نيرفعل ايكرت لالتحا
 ايكرت تضياق ةيقرشلا ةطوغلاو هامح فيرو بلح فير يف ايكرتل ةعباتلا ةحلسملا ةضراعملا
 عضخت ال اهنأ اهتقو ةيكيرمألا ةرادإلا تنلعأ يتلاو ةيدركلا ندملا هذه لباقم اهيلع ايسور
 تمت يتلا ،ضيبأ لت/يبس يركو نيعلا سأر/هيناك يرس يتنيدم ءانثتساب ،اهذوفن ةقطنمل
 اهنع ةيكيرمألا ةرادإلا تعجارت ام ناعرس يذلاو ،ناغودراو بمارت سيئرلا نيب قافتا بجومب
 ،ةقطنملا يف اهل ةعباتلا ةيروسلا تايشيلملاو ايكرت لغوت دعب رخآ يركسع قافتا ماربإب
 راشتنا نم تعنمو ،ةيطارقميدلا ايروس تاوقو ايكرت نيب سامتلا طوطخ اهبجومب تددح
 نيع يف لصحي ام دجأ اذل ،دسق ةرطيسل ةعضاخلا قطانملا يف ماظنلاو ةيسورلا تاوقلا
 فدهب اكيرمأ ةفيلح دسقل ىلوألا ةجردلاب يسور زازتبا ىوس تسيل تاكابتشا نم ىسيع
 ىلع ًادر ةديدجلا ةيكيرمألا ةرادإلل ةيقابتسا ةيكرت ةلاسرو ،ماظنلا حلاصل هعازتنا نكمي ام عازتنا
 يكرتلا داصتقالا ىلع قانخلا قييضت وأ ،ايروس يف دسق حلاصل ةرادإلا هذه هذختت دق ىحنم يا
 ." 400 سأ ةيسورلا خيراوصلا ةقفص ءاغلإل اهيلع طغضلاو تابوقعلا لالخ نم

 ةضراعملا - ماظنلا( ةيلحملا فارطألا دقفأ تقولا اذه ىلا ةيروسلا ةمزألا رمع ةلاطإ نإ :راشأو
 ةبسانملا تارارقلا ذاختاو ةروانملا ىلع اهتردق )دسمو ةيطارقميدلا ايروس تاوق ،ةيروسلا
 ةياهنلا يف ةموكحم دسق نأ ىرأ انه نم ، ةرثؤملا ىربكلا لودلا حلاصمو تادنجأ نع ةديعبلا
 اهمعد نع ًارارم تنلعأ ةريخألاو ،ةيكيرمألا ةرادإلا ةفيلح تلازام يه ً،الوأ :اهتدارإ جراخ تارابتعاب
 ةقطنم تاكابتشالا اهيف لصحت يتلا ةقطنملاو ،شعاد ميظنت ةبراحمل هدوهج يف دسقل
 دوعي ىسيع نيع ريصمل يئاهنلا رارقلا نأ يأ ،ةيدرك ةرادإب ةيكيرمألا ذوفنلا ةرطيسل ةعضاخ
 ،ضرتفملا اهفيلح هاجت اهتامازتلا نع ةيكيرمألا ةرادإلا تلصنت ام اذإ نكلو ،ةيكيرمألا ةرادإلل
 ،ىسيع نيعب طارفإلا لباقم ايسور وأ ايكرت نم ةيكيرمألا ةرادإلا هديرت امع ثحبلا انيلع ذئدنع
 تاديدهت ةهج نم ؟ةشامكلا يكف نع اهدعبت ىتح دسق نم ةيكيرمألا ةرادإلا هديرت يذلا ام وأ
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 دسق ىلع طغضلا يف يسور زازتبا ىرخأ ةهج نمو ،ىسيع نيع ىلع ةرطيسلاب ةيكرت
 ىوس دسقل سورلا همدقي ام دجوي ال دقتعأو ،لباقم نود ماظنلا تاوق ىلإ ةنيدملا ميلستل
 يف ةديحو اهسفن دسق تدجو اذإ ،ًايناث .ايكرت عم ةرشابملا ةيركسعلا ةهجاوملا هبينجت
 متحي قطنملا ،ةوقلا يف ؤفاكت يا اهيف دجوي ال ةكرعم يف لوخدلل ًابنجتو ايكرت عم ةهجاوملا
 يلاتلابو ،اهترطيس نع ًاجراخ ىسيع نيع دجنو ،ماظنلاو ةيسورلا طوغضلل خوضرلا اهيلع
 نأ ىرأ تايطعملا هذه لظ يف .ًافعض رثكأ ًايلخاد حبصتو اهتيفارغج نم ًاديزم دسق رسخت
 ررقت نأ امأ ،ىسيع نيع يف ةيكيرمألا ةرادإلا اهنع تلخت ام اذإ تارايخلا نم ريثكلا كلمت ال دسق
 طورشلاب لوبقلا امأو ،ريثكلا اهيف ترسخ نأو قبس رايخ اذهو ايكرت عم ةيركسعلا ةهجاوملا
 يتلا تاسرامملا ببسب تاباذعلاو ديرشتلاو ريجهتلا نم ديزملا نييندملا بينجتو ةيسورلا

 .ايكرتل ةعباتلا تايشيلملا لبق نم مهقحب كهتنتس

 نل ايروس قرش لامشو تارفلا قرش ةقطنمل ةبسنلاب ديدج ويرانيس يأ نإ :هثيدح يف دكأ امك
 يف اهعورشمو ةيكيرمألا ةيدجلا ىدمب طبترم اذهو ،ةيكيرمألا ةقفاوملا نع ىأنمب نوكي
 يف ةقيقح ةيكيرمأ ةدارإ كلانه تناك اذإف ،ةظحللا ىتح هملاعم حضتي مل يذلا ةقطنملا
 ددمتلاب ماظنلاو ايسور وأ ايكرتل حمست نل فوس "اهعورشمل" ةمدخ ةقطنملا ىلع ظافحلا
 يف لوخدلاب دسم وأ دسقل ًاضيأ حمست نلو ،اهذوفن ةقطنم نم بارتقالاو هيلع قفتملا جراخ
 نإ لوقلا اننكمي انه نمو ،ةنيدملا ميلست طورشو ةيفيك لوح ماظنلا وا ايسور عم تاضوافم
 طبترم امنإو ،ايسور وأ ماظنلل ىسيع نيع ميلستب نوهرم سيل ةيدركلا قطانملا يقاب ريصم
 قفو ةقطنملا تانوكم عيمجو ةيلحملا ةيسايسلا ىوقلا نيب ةيلخادلا تاقفاوتلاب ىلوألا ةجردلاب
 ةيكيرمألا ةياعرلا ةيمهأ زربت انهو ،ةيلودلا تاقفاوتلاو حلاصملا عم مءالتي ةديدج ةرادإو عورشم
 ،لماش يسايس قافتا ىلإ لوصولا ةيغب ًايلاح ةيراجلا ةيدركلا - ةيدركلا تاضوافملل اهترادإو
 ةقطنملا تانوكم ةفاك اقحال مضتل ةفافشو ةيلاعفو ةيكراشت رثكأ مكح ةرادإل سيسأتلا هفده
 عاونا عيمجل ًادح عضي ام اذهو ةيندمو ةيعمتجم تايلاعفو ىوقو ةينيدلاو ةيقرعلاو ةيسايسلا
 .ايسورو ماظنلا نم ةيتآلا ةيلخادلا وأ اهل ةعباتلا ةضراعملاو ايكرت نم ةيتآلا ةيجراخلا تاديدهتلا
 ةيجراخلا تاديدهتلاو برحلا حبش نم ةيدركلا قطانملا يقاب بنجي ام يداقتعاب ًاذإ
 تاريغتملا لمجم يعاري يدرك قافتا ربع لماكتم يسايس عورشمب نايتإلا وه ةيلخادلاو
 .ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةيلخادلا تابلطتملاو

 ةجاح لازامو ناك يدركلا/يدركلا راوحلا ،ًالوأ :لاق ،يدركلا -يدركلا راوحلاب قلعتي اميف امأو
 ،ةيسايسلا هبازحأ لبق يدركلا بعشلا بلطم وه ءيش لك لبقو ،ًاعم نآلا يف ةيموقو ةينطو
 دعب ةماعلا ةحلصملا تايضتقم قفو يدركلا تيبلا بيترت نم دبال ناك رابتعالا اذه نم ًاقالطناو
 يدركلا بعشلا تاعلطت نع ربعت ةكرتشم ةيسايس ةيؤر دوجو مدعو تتشتلا هباصأ نأ
 سلجملا نيب ةيدركلا/ةيدركلا تاضوافملا تلازام .هتيصوصخ ىلع ظفاحتو يقيقح لكشب
 مولظم لارنجلاو ةيكيرمألا ةرادإلا ةياعرب ةرمتسم ةينطولا ةدحولا بازحأو يدركلا ينطولا
 دعب اهلحارم نم ريثكلا تزجناو ،قارعلا ناتسدرك ميلقإ ةدايق عم قيسنتو معدبو ينابوك
 ينطولا سلجملا ةكراشم ةيفيكو ،ايلعلا ةيدركلا ةيعجرملاو ،ةيسايسلا ةيؤرلا ىلع قافتالا
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 ةقلاع ةيرهوجلا فالخلا طاقن ضعب تلازام .ةمزاللا تاليدعتلا ءارجإ دعب ةيتاذلا ةرادإلا يف يدركلا
 اهيلع قفاوت ىلإ لوصولل ةيدج تاشاقنو تاثحابم ىلإ ةجاحب يهو ،اهلوح ضوافتلا رجي مل
 سلجملا يف نحن نآلا ىتح .ايروس يف هماهم ملتسيو ديدجلا يكيرمألا ريفسلا دوعي املاح
 يف يدركلا انبعش تايحضتب قيلي لكشب راسملا اذه حاجنإ ىلع نورصم يدركلا ينطولا

 تاجايتحا يبلي لماش يسايس قافتا ىلإ لوصولل ةيتاوم فورظلا لك دقتعنو ،هتيضقو ايروس
 قلخ ىلإ ىعسن نأ انيلعو ،هقطانمل رارقتسالاو نمألا رفويو هلهاك نع ءبعلا ففخيو انبعش
 ،تاماهتالا ليكو كيكشتلا لدب تاضوافملا هذه قيرط يف تابقعلا ليلذتو ةيباجيإلا تاخانملا
 يدركلا ينطولا سلجملا بتاكمل ًارخؤم ثدح امك ةيبيرخت تاسراممو لامعأ ىلإ ءوجللا وأ
 ال ةياهنلا يف يتلاو هحاجن صرف ضيوقتو يضوافتلا راسملا ىلع شيوشتلل كلذو هبازحأو
 .قافتالا اذه نم نيررضتملاو نيدسافلا ةقبطو نيزاهتنالا ىوس مدخت

 ًاماتخ

 ًامايأ نإف ،ةيكرتلا ةيسورلا تامهافتلاب ريبك دح ىلإ موكحم ىسيع نيع يف عضولا نإ
 ايكرت نم يموي فصقل ضرعتت يتلا ىسيع نيع يف ةبعص نوكتس ةليلق عيباسأ امبرو
 ىلع ةديدج ةاسأم راركت مدع وه اهلهأ نكسي يذلا لمألا لعلو ،اهل ةيلاوملا لئاصفلاو
 ذإ ،ًاعم ةيسورو ةيكيرمأ ةيلوؤسم هذهو ؛نيعلا سأر /ةيناك يرسو نيرفعل ىرج ام رارغ
 ةيلخادلا هتامزأ عقو ىلع شيعي يذلا ناغودرأل ةحماجلا تاحومطلا أدهت نل كلذ نود
 تقو يف ،اهراظتنا تلاط ةيسايس ًالولح وأً الح ةيروسلا ةمزألا دهشت نلو ،ةيجراخلاو
 .تاهاجتالا لك يف نييروسلا ةاناعم هيف مقافتت


