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 يذيفنت صخلم

 تايطعم ىلع ةقرولا هذه سسأتت
 نيثحابلا قيرف هزجنأ يذلا يمكلا ثحبلا
 تاساردلاو ثاحبألل تاصنم زكرمل عباتلا
 ةيدرفلا تايرحلا عقاو لوح ،ةيعامتجالا
 نع فشك يذلا ثحبلا .برغملاب

 يتلا تالوحتلاو تاريغتلا نم ةعومجم
 لاصتا يف يبرغملا عمتجملا تسم
 هذه زربأ دسجتت .ةيدرفلا تايرحلا ةيضقب
 تاسرامم نيب دعابت روهظ يف تاريغتلا
 ،ةهج نم ةيدرفلا مهتايرحل ةبراغملا
 ةهج نم اهل نعرشملاو رربملا مهيعوو
 ىلإ صوصخلاب ةقرولا قرطتت .ىرخأ

 زورب يف ةينيدلا تاسايسلا ةمهاسم
 ةنكمملا لئادبلا حرتقت امك ،ةقرافملا هذه
 تاسرامم نيب دعابتلا اذه عدص بأرل
 تايرحلا هاجتا ةبراغملا تاباطخو
 .ةيدرفلا

 تايرحلا -برغملا :ةيحاتفم تاملك  
 قوقح -يقوقحلا يعولا -ةينادرفلا -ةيدرفلا
 .ناسنإلا

 ةمدقم

 ةيئادتبالا ةمكحملا ةنادإ قفار
 دمحم" يبرغملا يحيسملل تانواتب
 موي ،اذفان اسبح فصنو نيتنسب "يدلبلا
 ةعزعز" ةمهتب 2013 ربنتش 02 نينثالا

 نم اعساو ادقنو الدج "ملسم ةديقع
 ةريثك ةيقوقح تائيهو تايصخش فرط
 سلجملا اهسأر ىلع ،)2014 ،يدورح(
 يف اعد يذلا ناسنالا قوقحل ينطولا
 ةيعضو لوح هردصأ يذلا يونسلا ريرقتلا

 ىلإ 2019 ةنس برغملاب ناسنإلا قوقح
 نم 220 لصفلا نم ةيناثلا ةرقفلا فذح
 ةبوقعلا نمضتت يتلا ،يئانجلا نوناقلا

 ”ملسم ةديقع ةعزعز”ـب ةقلعتملا
 ،ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا(

2020(. 

 نايدألا ىلع ةكلمملا حاتفنا مغرف 
 يف برغملل ابابلا ةرايز هروصت امك ىرخألا

 ديازتملا مامتهالاو ،2019 سرام 30
 الإ ،ةيدوهيلا ةفئاطلا عابتأ ةفاقثو دباعمب
 احاتفنا هنوك نم برتقي حاتفنالا اذه نأ
 ريغ ةبراغملا نم مهم ءزج نأ ذإ .ايمالعإ
 تحت عقاولا ضرأ ىلع نوحزري نيملسملا
 بلاطم نيب ةحجرأتم ةينيد ةسايس رين
 اموي رذجتت تئتف ام يتلا ةيدرفلا تايرحلا
 ،ةهج نم يبرغملا عمتجملا يف موي دعب
 ةيلخادلا ةيسايسلا تانزاوتلا تاهاركإو
 ةرامإ ةسسؤم رابتعاب ،اصوصخ
 -ةيمالسإ ةسسؤم يه امب- نينمؤملا

 ءيشلا .ىرخأ ةهج نم ةلودلا سأر ىلع
 تاسايسلا هذه ةمهاسم لئاسي يذلا

 يقوقحو يعامتجا عقاو ملاعم مسر يف
 تاقرافملا نم ةلمجب زيمتم يسايسو
 نأشب تاباطخلاو تاسرامملا نيب
 هذه ىلجتت اذام يفف .ةيدرفلا تايرحلا
 ؟تاقرافملا

  ةينيدلا تاسايسلا ةمزأ

 لوح راد يذلا عارصلا قايس نإ
 ةيكلملا نيب لالقتسالا دعب ةطلسلا
 يراسيلا اهيليصفب ةينطولا ةكرحلاو
 لامعتسا ةلودلا ىلع ضرف ،يمالسإلاو
 ساسأك ةيراكتحا ةقيرطب نيدلا
 ةضهانم ةيمومع تاسايسل

 مكحتملل ضراعم ليصف يأ ةيجيتارتسال
 مصو مت اذكه .ةلودلا تاطلس يف كاذنآ
 يف مهاس يذلا ءيشلا ،ةينيداللاب راسيلا
 روهمجلا نم ءزج نيبو هنيب ةوهلا عيسوت
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 مت ىرخأ ةهج نمو .نيدتُملا يبرغملا
 ةيسايسلا ةناكملا فاعضإ ىلع لمعلا
 ،نيينيدلا ةداقلاو ءَاملُعلل ةيحورلاو
 ةناكملا هذهل يمسرلا كلاملا نأ رابتعاب

 مت كلذب .)كلملا( نينمؤملا ريمأ وه
 مكحلا ماظن ىلع ةينيد ةلاه ءافضإ
 نود متي مل يذلا ءيشلا ،دالبلاب
 هرهوج يف ،يديلقت يعو يف رامثتسالا

 اذكه .ةثيدحلا تايرحلاو قوقحلل ضهانم
 تانطاوملا نم ريثكلا ةمكاحم تمت
 وأ نيدترُم مهنأ ةعيرذب نينطاوملاو
 عم ثدح امك ،ةلودلا نيد نع نيجراخ
 :2017 ،فيرض( م1984 ةنس نييئاهبلا

 طسبأ ضعب نم مهعنم وأ .)44
 عم نأشلا وه امك مهتايرحو مهقوقح
 .)2017 ،يقاب( ةبراغملا نييحيسملا

 ةينيدلا تاسايسلا يف هجوتلا اذه
 يمالسإ يعو ومن ىلع دعاس برغملاب

 رابتعالا نيعب ةلودلا ذخأت مل ،فرطتم
 تاراجفنالا دعب الإ يمانتملا هرطخ
 ،ءاضيبلا رادلاب 2003 يام 16 ـل ةيباهرإلا

 يف رظنلا ةداعإ ةرورضب تعَو ثيح
 تارايتلل ةعجشملا ةينيدلا اهتاسايس

 :2011 ،يرغدملا( ةيلوصُألا ةيمالسإلا
 حتفي فوس قايسلا اذه يف .)66

 ةرازو(  2004 ليربأ 30 ـل يكلملا باطخلا
 )2004 ،ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا

 تاسايسلا لسلسم يف اديدج ادهع
 هذه للغت حبك ىلإ ىمر ،برغملاب ةينيدلا
 .عمتجملا يف ةيلوصألا ةينيدلا ةفاقثلا
 لوألا" :نيهاجتا يف لعف در ربع كلذ
 ةعساو تالاقتعا يف دسجت "ينمأ
 نع الضف ،ةينوطارام تامكاحمو
 ذئتقو يمس ام ىلع عامجإلاب تيوصتلا
 هاجتالا" امأ ."باهرإلا ةحفاكم نوناق"ـب

 نالعإلا يف دسجت "يليهأت/يفاقث ـف يناثلا
 لقحلا ليهأت"ـب كاذنآ هيلع حلُطصا امع
 فاقوألا ريزو حضوي امك- كلذ ،"ينيدلا
 ربع -يرغدملا ريبكلا دبع ديسلا قباسلا
 قلخو ،ةيملعلا سلاجملا ةيوقت

 ،تاهجلا يف ةينيدلا نوؤشلل تايبودنم
 يف اهرصحو ىوتفلا دييقت نع ةدايز
 ةلالج لعجو ،ىلعألا يملعلا سلجملا
 عمتجت يذلا ديحولا يبرغملا وه كلملا

 ةسايسلا ةطلس نم لك هتيصخش يف
 :هسفن( نينمؤملا ريمأ هفصوب نيدلاو

 ةطبارلا" سيسأت نع الضف اذه .)271
 ثيدحلا راد"و ،"ءاملعلل ةيدمحملا
 ةيملعلا سلاجملا ميمعتو ،"ةينسحلا

 ،فيرض( ميلاقألاو تالامعلا رئاس ىلع
 ثادحإ مت ىرخأ ةهج نم .)60 :هسفن
 ضوهنلل سداسلا دمحم ةسسؤم"
 "نيينيدلا نيميقلل ةيعامتجالا لامعألاب

 نيدشرملاو ةمئألا نيوكت لجأ نم
 ىلإ ةفاضإلاب ،نيينيدلا تادشرملاو
 "ءاملعلا قاثيم ةطخ" جمانرب ليعفت
 ةمئأو ظاعولا ريطأتو ليهأت ىلإ يعاَّسلا
 ةيئاضف ةانق قالطإ اذكو .دجاسملا

 .ينيدلا نأشلا يف ةصصختم ةيبرغم

 هذه لك ىلع ةلودلا دامتعا مغر
 تازكترم نأ الإ ةديدجلا تاحالصإلا
 ،ةثبات تيقب برغملاب ةينيدلا تاسايسلا

 :يف لثمتت تازكترم

 دسجتملاو :"ينمألا زكترملا" الوأ
 ةلخلخل ةيباهرإ ةلواحم يأ قابتسا يف
 .ماعلا ماظنلا رارقتسا

 يذلاو :"يئاوتحالا زكترملا" ايناث
 تاهاجتالا لك ءاوتحا ةيلمع هلثمت
 .يكلملا ماظنلل ةضراعملا ةيسايسلا
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 :"يجولويديألا زكترملا" اثلاث
 باطخلا ديدجت"ـب يمس اميف لثمتملا
 ةيوهلا تانوكم زيزعت ىلإ فداهلا "ينيدلا
 عانص روظنم قفو ةينطولا ةينيدلا
 ،ةيوهلا هذهل ةماعلا تاسايسلا
 يهقفلا بهذملا يف مهبسح ةدسجتملا
 فوصتلاو ةيرعشألا ةديقعلاو يكلاملا

 .كلاسلا دينجلا ةقيرط ىلع

 يأل لهاجت وأ داعتبا يف اذه
 نم فرتعي "يقوقح زكترم" ىلع دامتعا

 تانطاوملا تارايتخا ةيعرشب ةهج
 نع ةفلتخملا ةبراغملا نينطاوملاو
 ةيبرغملا ةينيدلا تاسايسلا ديلاقت
 نمو .اساسأ مالسإلا لوح ةزكرمتملا

 رشن ىلإ ىعسي -مهألا اذهو- ىرخأ ةهج
 ةيررحتلا تاكولسلا عتمي يقوقح يعو
 .ةيعرشلا لماكب ةبراغملل

 اذه شيمهت ىلع لدأ سيلو
 ةيبرغملا ةينيدلا تاسايسلا يف زكترملا

 يتلا ىوتفلا نم ةريخألا تاونسلا يف
 ةنس "ىلعألا يملعلا سلجملا" اهردصأ

 هيمسي نم مد حيبت يتلاو ،م2012
 فاقوألا ةرازو( "دترُملا"ـب سلجملا
 نأ لبق .)2017 ،ةيمالسإلا نوؤشلاو
 يعاودل سيل هاوتف نع ريخألا اذه عجارتي

 ةيسايسو ةينمأ يعاودل لب ،ةيقوقح
 دوعصب زيمت صاخ قايس اهضرف
 ،طسوألا قرشلا يف ةيداهجلا تارايتلا
 اهاياحض نم ريثكلا ىلع تنج يتلاو
 .نيدترُم مهنأ ةعيرذب

 
1

1حصلا ةم+احم اهزربأ -
2

 ،2015 ةنس يروصنملا ماشه 3

GوسDEلا رجاه ةBفحصلاو
2
 ،ةBلودلا وفعلا ةمظنم( ارخؤم 3

 باشلا ^ع اق\اس انركذ امX مVحلا نع الضف اذه .)2021

 زكترملا اذهل شيمهتلا لثمتي
 نم لوصف ةدع ىلع ةقداصملا يف اضيأ
 مساب ةمرجم يبرغملا يئانجلا نوناقلا
 ةبراغملا تايرحو قوقح نم ريثكلل نيدلا
 لصفلا لثم ،اساسأ يدرفلا عباطلا تاذ

 يف ينلعلا راطفإلا مرجي يذلا 222
 ميرجتب يضاقلا 490 لصفلاو ،ناضمر
 راطإ جراخ ةسَرامُملا ةيسنجلا تاقالعلا
عَي يذلا 220 لصفلا نع كيهان .جاوزلا

ِ
 د

 ةعزعز ىلإ ىعسي نم ميرغتو نجسب
 .ىرخأ ةنايد ىلإ هليوحت وأ ملسم ةديقع
 تايرحل لوصفلا هذه ةمداصم نع الضف
 اهفنتكي رخآ الكشم نإف ،ةبراغملا
 اهتغايص ةقيرط" نأ يف دسجتيو
 تاليوأت لمتحتو ،ديعب دح ىلإ "ةضماغ
 هذه ةيلباق وه رطخألاو .ةددعتم
 ينوناق هرهاظ ءاطغك فيظوتلل لوصفلا
 ضعب ةيفصت لجأ نم ،يسايس هنطابو
 ام اذه لعلو ،ةيسايسلا تاباسحلا
 تاونسلا يف تامكاحملا ضعب هدسجت
 هذه مساب نييقوقحو نييفحصل ةريخألا
 ًةلكشم ربتعي يذلا ءيشلا .1لوصفلا

 ةثيدح نيناوق ةموظنم خسرتل ةقيعم
 .ةيسايسلا تاليوأتلا لبقت ال ةحضاوو

 حرط ىلإ عفدي ام اذه لعل
 ىدم ام :ليبق نم ،ةلوقعم تالؤاست
 راسم ىلع ةينيدلا تاسايسلا هذه ريثأت
 ناسنإلا تايرحو قوقح ةيعضو روطت
 تمهاس دح يأ ىلإو ؟برغملاب
 يعو قلخ يف تاسايسلا هذه تاساكعنا

 ةينوناقو ةيعرشل ضهانم يديلقت يبعش
 دجن نل ،ةقيقحلا يف ؟ةيدرفلا تايرحلا

fgتdسc يدلaـلا دمحم
 ملسم ةدBقع ةعزعز ةمهتب فصـنو 2

 .)2014 ،يدورح(
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 عقاوب ةفرعم نود ةلئسألا هذه نع ةبوجأ
 تاساردلا هروصت فيكف ،مويلا عمتجملا
 .ةريخألا تاونسلا يف ةيملعلا

 

 عيرس يمانت عاقيإ ىلع يبرغملا عمتجملا
  ةيدرفلا تايرحلل

 نإف ،تاعمتجملا يقاب رارغ ىلع
 تاعمتجملا ةدعاق نع ذشي ال برغملا
 ىلع تايمانيدلا نم ةلمجب ةقرتخملا

 ةدع ديفت ذإ .ابيرقت تايوتسملا عيمج
 يف ةينادرفلا ىلإ ليملا نأب تاسارد

 ززعتي ئتف ام ةبراغملا نم ريثكلا فوفص
 نم تانيعستلا ذنم اصوصخ ،رشتنيو
 دكؤت قايسلا اذه يف .يضاملا نرقلا
 دحأ يف يبيارشلا ينانب ةينوم ةذاتسألا
 يعقاو لكشب رهظي درفلا" نأب اهتاسارد
 ديفي يذلا ىنعملاب ،يبرغملا عمتجملا يف
 نع ًايجيردت لصفني صخشلا نأب
   .(12 :2007) "اهيلإ يمتني يتلا ةعومجملا

 اهارجأ ةسارد تدكأ ىرخأ ةهج نم
 ةنس ةبراغملا نيثحابلا نم ةعومجم

 يف رذجتت تئتف ام درفلا ةناكم نأ ،2005
 .)91 :2005 ،ةيقروب( يبرغملا عمتجملا
 رادحنا يف هررحت لبكت يتلا ديلاقتلا نأ امك
 يعولا نأ ريغ .)99 :هسفن( لصاوتم
 اهتابجومبو ةينادرفلا هذهب يعامجلا
 ،ارثعتم لازال ةيتاسسؤملاو ةيقوقحلا
 قئاوعلا نم ةلمج هروطت ضرتعتو
 .)92 :هسفن(

 ةيميلقإ ةسارد ارخؤم تلجس
 لامش تاعمتجم يف بابشلا لوح
 اهارجأ ،طسوألا قرشلاو ايقيرفا

 ةكارشب ناملألا نيثحابلا نم ةعومجم

 ىلعأ نأ ،تربيإ شيرديرف ةسسؤم عم
 بابشلا فوفص يف ةينادرفلل لدعم
 ةبسنب كلذ ،برغملا يف لجس يبرعلا

 ةقطنملا نم لود 8 عم ةنراقم ،17%
 .)73 :2018 ،ريورك ،لتريغ(

 ،عوضوملا اذه يف ثحبلا قيمعتل 
 تاساردلاو ثاحبألل تاصنم زكرم" ماق
 ةرهاظ لوح ةيناديم ةساردب "ةيعامتجالا
 تايطعم تعمج ثيح ،ةيدرفلا تايرحلا
 كلذ ،يمك جهنم ىلع دامتعالاب ةساردلا
 ريياعم ىلع ءانب ،ةرامتسا 1311 ةطساوب

 ،ةيجولويسوسو ةيفارغوميد ةيملع
 تاهج لمجم ىلإ نومتني ةبراغم تلمش

 .)2021 ،تاصنم( ةيبرغملا ةكلمملا

 اذه ىلإ كلذك تراشأ ةساردلا 
 عمتجملا يف ةينادرفلاو درفلل زوربلا
 ةلأسم نأ اهجئاتن ترهظأ دقف ،يبرغملا
 نم %65.8 ـل ةبسنلاب جوزلا رايتخا
 ثيح ،ةرحو ةيدرف ةقيرطب متت نيثوحبملا

 طبترم هنأب رمألا مهنم %42 َلَّلع
 رثكأو %87.3 َّرقأ امك .رارقلا ةيلالقتساب

 ةسوردملا ةنيعلا يثوحبم نم %70 نم
 اذكو ،مهسابل رايتخا يف نيلقتسم مهنأ

 ةيرحب ءاقدصألاو ءابرقألا عم رفسلا يف
 سفن يف .نيبرقملا نم ةياصو نودبو
 نيثوحبملا نم )%41.7( تدافأ قايسلا
 الو رح وهف ينيدلا هبهذم ريغي نم نأب
 نم %15 نأ نع الضف ،هرمأ مهمهي
 مدع نع تربع ةسوردملا ةنيعلا
 ،نيملسملا نم هنيد ريغي نمب اهمامتها

 نيثوحبملا نم %39.7 نأ نع كيهان اذه
 وه ىرخأ ةنايدل ملسملا قانتعا نأ اودكأ

 صخشلاب ةطبترم ةيصخش ةيرح
  .رايتخالا اذهب ينعملا
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 ليملا اذه نأ ضورفملا
 قفارتي نأ بجي ةينادرفلا وحن دعاصتملا

 ءالؤه تايرحو قوقح شماه عيسوت عم
 عم قفارتي نأ بجي ءيش مهأو ،دارفألا
 ةرورضبو درفلا ةيمهأب "يعولا" روطت
 ةيساسأ ةيدرف تايرحو قوقحب هعيتمت
 تانوكم ماجسناو هتاذ قيقحتل

  .هتيصخش

 تايطعم اهحضوت يتلا ةقرافملا
 ثاحبألل تاصنم زكرم هارجأ يذلا ثحبلا
 :نأ يف لثمتت ،ةيعامتجالا تاساردلاو
 نأ الإ ،دُّرفَّتلاو ررحتلا ىلإ عزنت تاكولسلا
 هاجتا ةظفاحملا ىلإ الَّايم ىقبي يعولا
 ضعب سمت يتلا تادجتسملا ضعب
 قطنم يشمي ال ذإ ،تاكولسلاو ميقلا
 يف ريكفتلاو باطخلا قطنم عم كولسلا

 ىقبت تايلقعلا نأ كلذ ،نييزاوتم نيطخ
 ىلع اسيسأت .عيرسلا رييغتلا ىلع ةيصع
 روطت نأب ظحالن نأ عيطتسن كلذ
 طبترم ةيلقعو ةفاقث روطت نود ةينادرفلا

 

 

تاصنم 2021  ردصملا :

 

تاصنم 2021  ردصملا :

تاصنم 2021  ردصملا :



 

 7 

 
اجرخم

مانرب ت
يج ج

ل
 

 ىوتسملا ىلع اصوصخ ،اهل ةرربمو اهب
 ةيفاقثو ةيعامتجا ةلكشم دعي ،يقوقحلا
 اهقلخ يف تمهاس ،برغملاب ةيسايسو
 ةيلخادلا ةرازول ةيمومعلا تاسايسلا
 ،ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازوو
 ةلقرعم ةيبلس تاساكعنا اهل تناك يتلا
 ،برغملا يف ةثيدح ةيقوقح ةفاقث غوزبل
 عضولا روطت راسم ئطبي يذلا ءيشلا
 نيترازولا نيذه نأ ذإ .اندالبب يقوقحلا

 بأر يف ةمهاسملا ىلإ مويلا نيوعدم
 كلذ ،هراثآ نم فيفختلاو عدصلا اذه
 ةليدب ةيمومع تاسايس ىلع دامتعالاب
 ىلإ ،اساسأ يقوقح زكترم ىلع ينبنت

 .ىرخأ تازكترم بناج

 اذه نم تايطعم ةدع ريشت
 يقوقحلا يعولا يف رخأتلا اذه ىلإ ثحبلا

 نم اهب سأب ال ةحيرش فوفص يف
 نم ةبراغملا ضعب يناعي الوأ ؛ةبراغم
 ةيلكلا هبش ةفرعملا مدعو ةطاحإلا مدع
 مهشاعم مظنت يتلا نيناوقلاب
 يتلا نيناوقلا صاخ لكشبو ،كرتشملا
 لثم ،ةيساسألا مهتايرح ضعب مرجت
 ذإ ،يئانجلا نوناقلا نم 490و 222 لصفلا
 نأب نيثوحبملا نم %70 نم رثكأ دافأ
 اذه ،نيلصفلا نيذهب ةيارد يأ مهل سيل

 .ةهج نم

 ةيبلغأ دكأ ،ىرخأ ةهج نم
 عم مهنأ %55.5 تغلب ةبسنب نيثوحبملا
 يئانجلا نوناقلا نم 222 لصفلا ميرجت
 سفن ىلعو .ناضمر يف ينلعلا راطفإلل
 ةنيعلا يثوحبم نم %50.4 َّرقأ ،لاونملا
 ميرجت ىلع نوقفاوم مهنأ ةسوردملا
 يئانجلا نوناقلا نم 490 لصفلا
 اذه .جاوزلا راطإ جراخ ةيئاضرلا تاقالعلل

 نم رثكأ( نيثوحبملا ةيبلغأ نأب ملعلا عم

 تاباشلاو بابشلا نأ اودكأ )70%
 ىلعريبك لكشب نولبقي ةبراغملا
 يأ جراخ يرجت يتلا ةيسنجلا تاقالعلا
 تاسرامملا هذه نأو ،جاوزلاب طبترم راطإ
 .يبرغملا عمتجملا يف ةرشتنم تحبصأ

 ةينيدلا تاسرامملا نأب حضوي ام
 امئاد عضخت الو ةررحتم ةيسنجلاو
 ريغ ،ةدئاسلا ةيقالخألا ميقلاو ريياعملل
 لازي ال تاسرامملا هذه نم فقوملا نأ

 يف رهظي ام وهو ،ام دح ىلإ ًاظفاحُم
ن
ِ

 ةلبقتُملا -ةعفترملا- فقاوملا بس
 انه .تاسرامملا هذهل ةمرجُملا نيناوقلل
 داجيإ بجو يتلا ةلكشملا نمكت طبضلاب

 .اهل لح

 نم مهم ءزج نإف اذه نع الضف
 ةيرحلا نأ اودكأ )%31.4( ةنيعلا يثوحبم
 كلذ نع ةدايز ."نيدلا"ـب اساسأ ةدودحم
 مهنأب نيثوحبملا نم %38.5 دافأ
 ناضمر يف يهاقملا حتفت نأ نوضفري
 نم %9.3 دكأ امك .نيملسملا ريغ ةمدخل

 ربتعي موصي ال نم نأ ةنيعلا يثوحبم
 اودكأ مهنم %24.2 نأ نع كيهان ،ًارفاك
 ئدابم سيردت ىلع نوقفاوي ال مهنأ
 ةئشانلا رييغت نم افوخ ،ىرخألا تانايدلا
 نم رثكأ حرطي لكشبو .)%37.8( اهنيدل

 نم %42 نم رثكأ ترَّبع ،ماهفتسا ةمالع
 ددعت له نوفرعي ال مهنأ نيثوحبملا
 عم كلذ ،ال مأ ًاقح يباجيإ رمأ نايدألا
 اودكأ نيثوحبملا نم %20.4 نأب ملعلا
 مهنيد اوريغ اصاخشأ نوفرعي مهنأ

 يف داقتعإلا نم ىرخأ لاكشأ بوص
 .)%60 ةبسنب( ةينيداللا اهتلط
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 يعولاو درفلا نيب ةقالعلا نأب رهظي ،عئاقولاو تايطعملا هذه لك ىلع اسيسأت
 "يقوقح يعو بايغ" ددصلا اذه يف زربي ذإ .يبرغملا عمتجملا يف ةرتوتم هتايرح ةيعرشب
 طمن راتخي نأ يف صخش لك قحب نمؤي يعو يأ ،ةبراغملا نم ةمهم ةحيرش فوفص نيب

 ةيعامتجا ةلكشم دعي ام وهو .ةيلالقتساو ةيعاوط نع صاخلا هنيدت لكشو ،ةيرحب هتايح
 .اينوناقو ايفاقث اهحالصإ ةلواحم ىلإ يعسلا بجو ،ةيقوقحو ةيسايسو

  

 

 

تاصنم 2021  ردصملا :

تاصنم 2021  ردصملا :

تاصنم 2021  ردصملا :
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 تاسرامملاب يعولل رخأتلا اذه يعاود
  ةيررحتلا

 تاسرامم نع يعولا رخأت ةرهاظ
 مظعم اهفرعت ةرهاظ ،دارفألا
 لاقتنا ةيعضو يف نوكت يتلا تاعمتجملا

 يعامتجا ريغت وأ ،يداصتقا وأ يسايس
 ذختي اهليوأتو اهريسفت نأ امك .عيرس
 ةرهاظلا ةيصوصخ بسح لاكشأ ةدع
 خرؤملا ريشي .عمتجم لكو قايس لك يف
 ىلإ ددصلا اذه يف نورول نالآ يسنرفلا
 يف رذجتلاو روهظلا يف ذخأت ةينادرفلا" :نأ
 ركفُي وأ اهب يعولا متَي نأ لبق ،عمتجملا

 ىلإ جاتحي يعولا نأ كلذ .)12 :1993( "اهيف
 ةبخن فرط نم امإ ،هيجوت ىلإو ةبكاوم
  .ةلودلا تاسايس فرط نم وأ ،ةفقثم

 اطابترا رثكأ يهف تاكولسلا امأ
 نم رثكأ هتيكرحب رثأتت اهلعجي ام ،عقاولاب
 اذه ىلإ رظنلاب .ةيكرحلا هذهب يعولا رثأت
 هنأ دجن ،يبرغملا قايسلا يف عقاولا
 تاريغتلاو تادجتسملا نم ةلمجب جومتي
 تاساكعنا اهل يتلاو ،هابتنالل ةتفلملا

 سأر ىلع .ةبراغملا تاكولس ىلع ةقيمع
 زيم يذلا حاتفنالا تادجتسملا هذه
 ىلع اصوصخ ،تانيعستلا ذنم برغملا

 طشن" ذإ ،تينرتنألاو مالعإلا ىوتسم
 يلايخلا ملاعلا دودح حاتفنالا اذه عسوو
 ةغايص ةداعإ ىلإ مهعفد ام ،دارفألل
 ،مهعمتجم نعو مهسفنأ نع مهتالثمت
 تاعقوت ةدالو يف مهاس يذلا ءيشلا
 ،يبيارشلا ينانب( "ةديدج ميقو تاجاحو
 ميقلاو تاجاحلا هذه .)19 :قباس عجرم
 ليمب رثكأ ةطبترم يه امنإ ةديدجلا

 ةيطارقوميدلا لُثُم قانتعا وحن يمانتم
 هذه هنمضتت امب كلذ ،ناسنإلا قوقحو
 تايرحلا ىلع فثكم بلط نم لُثُملا

 ةينوناقلا اهتيعورشم ىلعو ،ةيدرفلا
 .)21 :هسفن( ةيقوقحلاو

 ليلحت عم روصتلا اذه يقتلي
 نيذلا ةبراغملا عامتجالا ءاملع ضعب
 الاكشأ قلخ دق حاتفنالا اذه نأب نوربتعي

 يف ةيعامتجالا ةئشنتلا نم ةديدج
 ةعونتملا لاكشألا ريثأتل اعبت ،برغملا

 حبصأ يتلا ةيديلقتلا ريغ ةايحلا طامنأ نم
 :قباس عجرم ،ةيقروب( مالعإلا اهل جوري

 ريغتلا اذه نأ ريغ .تينرتنألا ارخؤمو ، )65
 سمَي مل هنأ الإ ،رثكأ تاكولسلاب قحَل
 ،يعولاو ريكفتلا طامنأو تايلقعلا قمعب
 :هسفن( ةعرسب ريغتلا اهنم لاني ال يتلا

66(. 

 اذه رسفُي دق ىرخأ ةهج نم
 ةسرامملاو يعولا نيب توافتلا
 ةريغتملا "دارفألا تايجيتارتسا"ـب
 .مهتاناهرو مهحلاصم عونتب ةعونتملاو
 ضعب ينبت ىلإ دارفألا ضعب ليمي ذإ
 مهدعاست امنيح ةررحتملا تاكولسلا

 ،مهحلاصم لينو مهفادهأ قيقحت ىلع
 ةضقانتم تاكولسلا هذه تناك ول ىتح
 دقو .اهب نوعبشتم مه يتلا ميقلا عم
 ةثيدح ميق ىرخأ تالاح يف دارفألا قنتعي
 ةيجيتارتسا نمضو ،ايلحرم طقف ةيررحتو
 حلاصملا ضعب مانتغا ىلإ فدهت
 هذه نإـف ،اذكه .تابستكملاو
 اهلالغتساب ةيدرفلا تايجيتارتسالا
- كولسلا تاهاجتاو ميقلاو تايوهلل

 ةقيرطب -ةثيدح وأ ةيديلقت تناك ءاوس
 ،تباث أدبم ىلع ةرقتسم ريغ يأ ةيحلصَم
 يف ديدج سفن ثب يف مهاست اهنإف
 ،قيشر( يديلقتلا يعولا لاكشأ ضعب

 ررحتت ةقيرطلا هذهب .)21 :2016
 حلاصمب ةطبترم اهنأل تاسرامملا



 

 10 

 
اجرخم

مانرب ت
يج ج

ل
 

 هرطأ نيجس ىقبي يعولا نأ ريغ ،عقاولا
 تايلاثمب طبترم ىقبي هنأل ةيديلقتلا
 .عقاولا زواجتت

 ةينيدلا ةسايسلا رييغت بساكم
 ةدمتعملا

 نأ ىلإ ددصلا اذه يف هابتنالا ريثن
 ،ررحتلا ىلإ عزني عقاو نيب رفانتلا اذه
 ىلإ ليمت نيناوق يلاتلابو يعوو
 دبكي ،تايرحلا ىلع ريجحتلاو ةظفاحملا
 ةيعامتجا  ةيداصتقا رئاسخ برغملا
 يف ايعامتجا  لثمتتو .نمثلا ةظهاب
 تابوقعلاو تالاقتعالا ةلاح مخضت
 الإ ،اهل موزل ال انايحأ ودبت يتلا ةينجسلا
 ،عمتجملا ىلع ةفلتخم تاعبت اهل نأ
 الثم صاخشألاف .ةلودلا داصتقا ىلعو
 ينلعلا راطفإلا ةعيرذب نولقتعي نيذلا

 وأ ،ملسم ةديقع ةعزعز وأ ،ناضمر يف
 دق ،جاوزلا راطإ جراخ سنجلا ةسرامم
 ،ةريثك رسأل نيليعمو نيجوزتم نونوكي
 هذه نادقف ىلإ مهلاقتعا يدؤي دقو
 يفو .مهتامزأ مقافي ام ،ليعُملا رسألا

 ،لافطأ ىلع لقتعملا ةرسأ رفوت ةلاح
 عاطقنا ىلإ يدؤي دق ليعُملا بايغ نإف
 ،)يسردم رده( ةساردلا نع لافطألا
 يف بابشلا ءالؤهب يمريس يذلا ءيشلا

 ءزج اهرودب عفدت يتلا ،ةلاطبلا نضح
 .ةميرجلا ىلإ ءوجللا ىلإ بابشلا نم مهم
 يرسأ ككفت يف مهاسي اذه لك
 لاح يأب دعُي ال ام وهو ،رمدم يعامتجاو
 ىعست ةيمومع تاسايس يأ حلاص يف
 .ريوطتلاو حالصإلا ىلإ

 نإف ،يداصتقالا بناجلا نم امأ
 ظاظتكا يف مهاست تالاقتعالا هذه
 ءانجسلا ددع عفتري ثيح ،نوجسلا

 ةماعلا ةيبودنملا( ايونس %4 لدعمب
 ام ،)2020 ،جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل
 قفارم روهدتو ضارمألا راشتنا ىلإ يدؤي
 تالاح رثاكتو ةينجسلا تاسسؤملا
 مخضت نع الضف .ءانجسلا نيب فنعلا

 ءيشلا ،تاسسؤملا هذه نؤُم ةينازيم
 ةمخضتم ةيداصتقا ةفلكت ىلإ جاتحي يذلا
  .)هسفن عجرملا( ةلودلا لهاك لقثت

 ىلإ يعسلا نإف ىرخأ ةهج نم 
-يعولا نيب عدصلا اذه بأر ةلواحم
 هل ،برغملا يف تاسرامملا-نيناوقلا

 نأ ذإ .اهيلإ برغملا ةجاح دشأ ام دئاوف
 ايلخاد برغملل ةيقوقحلا ةروصلا نيمثت
 يف العافو ازراب اجذومن هرابتعاب ،ايجراخو
 طسوألا قرشلاو ايقيرفا لامش ةقطنم
 ىلإ رظنلاب كلذ ،ناسنإلا قوقح لاجم يف
 راسم يف ايميلقإو ايلود هطارخنا
 تادهاعملا ىلع عيقوتلاو ةقداصملا
 قوقح نأش يف ةيلودلا تايقافتالاو
 لعافك هطسوت اذكو ،ناسنإلا
 تاعازنلا فقو يف يميلقإ يسامولبيد
 ،ةقطنملا لود ضعب اهفرعت يتلا
 برغملا قالطإ نع الضف اذه ."ايبيل"ـك
 تاحالصإلا نم لسلسمل ايلخاد
 ةأيه سيسأت يف تلثمت ،ةيقوقحلا
 ةطخ دامتعاو ،ةحلاصملاو فاصنإلا
 نع كيهان ،ةيمنتلا يف ةأرملا جامدإ
  .ةيصخشلا لاوحألا ةنودم حالصإ

 ةروصل عاعشإلا اذه عقاولا يف
 ىلع هدعاسي ايلود ةيقوقحلا برغملا
 ةعومجم هل بلجيو حلاصم ةدع مانتغا

 بذج اهزربأ ،ةيداصتقالا عفانملا نم
 نيعاطق امهو ،حايسلاو نيرمثتسملا
 داصتقالا يف نييويحو نييساسأ
 ال حايسلا وأ نيرمثتسملا نأ ذإ .يبرغملا
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 ،ابلاغ تايرحلا اهيف مدعنت ًانادلب نوروزي
 دكؤي يذلا »داتكنوأ« رشؤم هثبتي ام كلذ
 هجتت نيرمثتسملا نم ةبسن ربكأ نأب

 تايرحلل ةيامح رثكألا لودلا بوص
 ةدحتملا تايالولا لثم ةيندملا قوقحلاو
 عجارتي نيح يف .ةروفاغنسو ةيكيرمألا

 لودلا يف رامثتسالا بذج لدعم
 ايروك لثم تايرحلل ةعماقلا ةيلومشلا
 ءيشلا .)2019 ،ةدحتملا ممألا( ةيلامشلا
 ةنماض تاسايس دامتعا نأب دكؤي يذلا
 ىلع عجشي ةيندملا قوقحلاو تايرحلل

 .تارامثتسالاو حايسلا بذج

 

 تايصوتو تاصالخ

 ةلمج يبرغملا عمتجملا دهشي
 ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاريغتلا نم
 زورب عقي يتلا ،ةيميقلاو ةيداصتقالاو
 ام ،اهبلق يف ةينادرفلا تاهاجتالاو درفلا
 نأ ريغ .ةيدرفلا تايرحلا ىلع بلطلا فثكي
 ةيمانيدلا هذه قايس يف هابتنالل ريثملا
 لثم- تاساردلا ضعب نأ وه ةيعامتجالا
 ثاحبألل تاصنم زكرمل ةثيدحلا ةساردلا
 مجح نأ ىلإ ريشت -ةيعامتجالا تاساردلاو
 عم قباطتمو "ثيدح يعو" يف صقنلا
 ةيمويلا تاسرامملا ةيمانيد عاقيإ
 ىلع اصوصخ ،ام دح ىلإ ريبك ،ةبراغملل

 ةيدرفلا تايرحلا ةيعرشب يعولا ىوتسم
 لكشب ةيسنجلاو ةينيدلاو ،ماع لكشب

 نم اهب سأب ال ةحيرش ليمت ثيح .صاخ
 يف تايرحلا هذه وحن ةبراغملا
 هيزاوي ال ليملا اذه نأ الإ ،ةسرامملا
 ةبراغملل يعامجلا يعولا يف يوينب روطت
 ،تايرحلاو قوقحلا هذه ةيعورشم هاجتا

 اهب فارتعالا لقرعي يذلا ءيشلا
 .ينوناقو يمسر لكشب اهتسسأَمو

 ةمهاسم ةيمهأب انم ايعو 
 اوناك ءاوس نييندملا نيلعافلا ةكراشمو
 لولحلا حارتقا يف ،مهريغ وأ نييميداكأ
 تاسايسلا اهنمضتت يتلا جراخملاو
 ،ةيلاتلا تايصوتلا حرتقن اننإف ،ةيمومعلا

 ةيعورشمو ةيعضو ريوطت لجأ نم
 يف ةينيدلا اصوصخ ةيدرفلا تايرحلا
 يعمجلا يعولا فدهتسي اريوطت .انتفاقث
 .يبرغملا يئانجلا نوناقلا ةعومجم اذكو

 

 تاسايسل اننيمثت نم اقالطنا
 قوقح لاجم يف ةيبرغملا ةلودلا
 :حرتقن اننإف ،ناسنإلا

 يئانجلا نوناقلا ةعومجم ةعجارم -
 ةمدقملا تايصوتلا ءوض ىلع يبرغملا

 قوقحل ينطولا سلجملا فرط نم
 اصوصخ ،تادهاعملا تائيهو ناسنإلا
 نوناقلا نم 220و 490و 222 لوصفلا
 ةعومجم ةمئالم ةياغب كلذ .يئانجلا
 تايضتقم عم يبرغملا يئانجلا نوناقلا
 يتلا ناسنإلا قوقحل ةيلودلا تايقافتالا

 تايضتقملا اذكو ،برغملا اهيلع قداص
 حرتقن ذإ .نأشلا اذه يف ةيروتسدلا
 ةغايص لالخ نم ةمئالملا هذه قيقحت
 أدبم يعارت ،ةديدج ةينوناق صوصن
 تاليوأتلل ةيلباقلا مدعو حوضولا
 ةيعقاولا أدبم يعارت امك ،ةددعتملا
 روطتو ةيعامتجالا تاريغتلا ةرياسمو
 عم .نينطاوملا تاكولسو تاهاجتا
 ىلع نيناوقلا هذه ءاوتحا ىلع صرحلا
 لوخت يتلا تانامضلا نم نكمي ام ىصقأ
 قوقحلاب عتمتلا ةبراغملا لكل
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 اصوصخ ،ةيدرفلا تايرحلاو ةيساسألا
   .ةيسنجلاو ةينيدلا تايرحلا

 

 اننإف ةياغلا هذه ىلإ لوصولل اديهمت -
 تاسسؤملا ةئبعت ىلع لمعلا :حرتقن
 ربع كلذ ،ةيميلعتلاو ةيمالعإلا
 داوملا نم ةعومجم يف راضحتسا
 ةميق ةيمهأ ،ةيمالعإلاو ةيساردلا
 ،فالتخالا مارتحاو ،ةيلالقتسالاو ةيرحلا
 .ريغلا نوؤش يف لخدتلا مدعو

 
 

 يندملا عمتجملا تايعمج عيجشت  -
 ميظنت ىلع ةيموكحلا ريغ تامظنملاو
 ةينيوكت تارود ،تاشرو ،تاودن ،تاءاقل
 تائفلا فلتخم نم ةبراغملا ةدئافل
 لوح ،ةيعامتجالا حئارشلاو ةيرمعلا
 ،اهتمهأو ناسنإلا قوقحب فيرعتلا
 مهتايرحب نينطاوملا لك عتمت ةرورضبو
 زيفحت ىلإ ةفاضإلاب .اهعاونأ لكب ةيدرفلا

 ريغ تامظنملاو تايعمجلا هذه
 ةموكحلا عم ضوافتلا ىلع ةيموكحلا
 ةموظنم ريوطت لجأ نم ،نيبختنملاو
 طامنأ فلتخمل ةنماض ةيقوقحو ةينوناق
 ةبراغملا لكل تايرحلاو قوقحلا
 .زييمت نودو ةاواسملاب

 
 ةداقلا لكو دجاسملا ءابطخ عيجشت -

 ضعب صيصخت ىلع نيرونتملا نيينيدلا
 حيضوتل مهثاحبأو مهتاباطخو مهسورد
 قفاوت اذكو ،رشبلا ريرحت ىلإ نيدلا ةوعد
  .ناسنإلا تايرحو قوقح عم ايلعلا هلثُم
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 ."تاسراممو تالثمت :برغملاب ةيدرفلا تايرحلا"

 . زويلوي ،ةيعامتجإلا تاساردلاو ثاحبألل تاصنم
2021. 

 :ةيحتلملا ةموكحلا ،ريبكلا دبع يرغدملا يولعلا
. ،نامألا راد تاروشنم ،ةيلبقتسم ةيدقن ةسارد
 .2 ط ، 2011  طابرلا 

 تاطلسلا لبق نم فدهتسم يفاحص :برغملا"
 06 ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم ،"ةمكاحملا هجاوي
 :طبارلا ىلع .2021 ليربأ
)https://bit.ly/3lUFp01). 

 ريرقتلا ،ناسنالا قوقحل ينطولا سلجملا
 ةنسل برغملاب ناسنإلا قوقح ةلاح نع يونسلا

 ئشان جذومن نمض ناسنإلا قوقح ةيلعف :2019
 :طبارلا ىلع .2020 سرام ،تايرحلل
)file:///C:/Users/Mehdi/Downloads/Documen

ts/CNDH-RAPPORT-ANNUEL-2019-14-avril-
VA-1.pdf). 

 شيعي اذكه ..داهطضالا نوفاخي" ،روهز يقاب
 15 ،ةيبراغم تاوصأ ،"!ةبراغملا نويحيسملا
 :طبارلا ىلع .2017 زويلوي
)https://bit.ly/39rCaqX). 

 ةلالج باطخ :2004 ليربأ 30 ءاضيبلا رادلا"
 عقوم ،"ينيدلا لقحلا ةلكيه ةداعإ لوح كلملا
 30 ةعمجلا ،ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو
 :طبارلا ىلع .2004 ليربأ
)https://bit.ly/2W3Vt6J). 

 هجاوي ةيحيسملا رشنب مهتم" ،دمحم يدورح
 مويلا ،"ملسم ةديقع ةعزعز يف تابثإلا دوهش
 :طبارلا ىلع .2014 رياني 01 ،24

)https://bit.ly/3kBCMAM). 

 تاروشنم ،ءاملعلا ليبس ،نيفلؤم ةعومجم
 .2017،طابرلا ،ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو

 ميدقت لالخ ماعلا بودنملا ديسلا ةملك
 لدعلا ةنجل مامأ ةيعرفلا ةينازيملا عورشم
 ةيبودنملا ،باونلا . سلجمب عيرشتلاو
 ،جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا.
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