السّكبى الؼزة الجذو في القزي غيز الوؼززف ثهب في الٌقت :ثيي هغزقخ "ثزافز" وسٌذاى
"غىلذثزؽ"
دوِْ :د .عجدش أد ٞسثط
ٓذ٣ش ٓؾشٝع "ػذثُز" ك ٢ثُ٘وخ
رقذين
ػؾ٤ز ثُضتجّ ثُِؾ٘ز ثُذشُٔجٗ٤ز ُشهجدز ثُذُٝز ثُضجدؼز ٌُِ٘٤غش 28 ّٞ٣ ،آرثس ُِ ،2011ضذث ٍٝك" ٢صوش٣ش دشثكش"،
هجّ ٛزث ثُؾغْ ثُقٌ ٢ٓٞػجّ ُ 2009ض٘ل٤ز صٞف٤جس صوش٣ش ؿُٞذد٤شؽ ،ؽش ٟصغش٣خ ثُق٤ـز ثُضجُ٤ز ُِضٞه٤غ
ػِٜ٤جٓ" :غّٞدر  -12ىجهْ صيذ٤ن "صوش٣ش ؿُٞذدشؽ" ُضغ٣ٞز عٌ٘ ٠ثُذذ ٝك ٢ثُ٘وخ"ًٝ .جٕ ثُؼ٘ٞثٕ ثُغجٗ١ٞ
ُِٞع٤وز ًٔج ٓ" :٢ِ٣غجس ٓوضشؿ ُضغ٣ٞز عٌ٘ ٠ثُذذ ٝك ٢ثُ٘وخ" .ك ٢ؽِغز ثُِؾ٘ز ثُض ٢ؽجسى كٜ٤ج ٓذ٣ش ػجّ ٝصثسر
ثُذثخِ٤ز ،ثص ْٜسة٤ظ ثُِؾ٘ز ثُذشُٔجٗ٤ز ُشهجدز ثُذُٝز ،ػن ٞثٌُ٘٤غش ٞ٣ة َ٤فغ ،ٕٞأػنجءٛج دجٗؼذثّ ثُؾلجك٤ز
ٝإخلجء ثُٔؼِٓٞجس ٝثُٔٔجىِزًٔ ،ج ثٗضوذ أػنجء ُؾ٘ز "دشثكش" ُؼذّ هذسص" ْٜػِ ٠إػيجء أؽٞدز ٝثمقز" ،دٔج
كٜ٤ج ٓٞػذ ثٗضٜجء ثُِؾ٘ز ٖٓ ػِٜٔج ٝصوذ ْ٣صٞف٤جصٜج ٝثُضوش٣ش ثُٜ٘جة.٢
ىجهْ "دشثكش" دشةجعز ثٜٞ٣د دشثكشٓ ،ذ٣ش ثُضخي٤و ثُغ٤جع ٢كٌٓ ٢ضخ سة٤ظ ثُقٌٓٞز ،ؽَٔ ًالً ٖٓ :ثُٔؼٔجس١
ؽٔج ١أع٤ق ،سة٤ظ ٓذ٣ش٣ز ثُضخي٤و كٝ ٢صثسر ثُذثخِ٤ز عجدوًج؛ ثُغ٤ذ ٣جس ٕٝد٤ذ ،٢سة٤ظ ٓذ٣ش٣ز أسثم٢
إعشثةَ٤؛ ثُغ٤ذ ٜٞ٣دث دخجس ،سة٤ظ عِيز صغ٣ٞز عٌ٘ ٠ثُذذ ٝك ٢ثُ٘وخ؛ ثُغ٤ذ ؽجس ٕٝؿجٓذؾٗ ،ٞجةخ ٓغؤٍٝ
ػٖ ثُٔ٤ضثٗ٤جس كٝ ٢صثسر ثُٔجُ٤ز؛ ثُٔقجٓ٤ز عجس٣ش دثٗٗ ،ٚجةذز ثُٔغضؾجس ثُونجةُِ ٢قٌٓٞزٝ ،صثسر ثُونجء؛ آك٢
ِ٤ٛشٓ ،غؤ ٍٝػٖ ُٞثء ثُؾ٘ٞح كٝ ٢صثسر ثُونجء؛ ٝثُٔشثهخ ؽجُ ّٞدٖ ؽِٔٓ ،ٕٞغضؾجس ُٞثء ثُؾ٘ٞح ك٢
ؽشىز إعشثةُِ َ٤ؾؤ ٕٝثُؼشد٤ز.
ع٤قجٛ ٍٝزث ثُٔغض٘ذ إٔ ٣قَِ ث٧فذثط ٝثُٔذثٝالس ثُض ٢عذوش ًضجدز ٛزث ثُضوش٣شٝ ،إٔ ُ٣و ّْ٤ؽٞدر صٞف٤جس صوش٣ش
دشثكش ٝإٌٓجٗ٤جس صيذ٤وٜج.
سيبسخ الحكىهخ رجبٍ الجذو في الٌقت في السٌىاد 1980-1948
صشًضس ثُغ٤جعز ثُض ٢ثصذؼضٜج ثُقٌٓٞز ثإلعشثة٤ِ٤ز صؾج ٙثُذذ ٝك ٢ثُ٘وخ ك ٢ثُؼوٞد ثُغالعز ث ٠ُٝ٧ػِ ٠ه٤جّ ثُذُٝز،
ك ٢عالعز ٓٞثم٤غ .ث :ٍٝ٧ثُشؿذز ك ٢صشً٤ض ثُذذ ٝك ٢ثُ٘وخ ك٘ٓ ٢يوز صُغٔ" ٠ثُٔ٘يوز ثُُٔغّ٤ؾز" .صوغ ٛزٙ
ثُٔ٘يوز ؽ٘ٞدٝ ٢ؽشه ٢دتش ثُغذغ ٢ٛٝ ،دـجُذ٤ضٜج ثُغّجفوز ٓ٘يوز ُٓولشر ،صقذّدس ٓغجفضٜج دوشثدز ٕٞ٤ِٓ 1.5
دٓ ٖٓ ْٗٝغجفز ثُ٘وخ ثُض ٢صذِؾ فٞثُ ٕٞ٤ِٓ 13 ٢دٝ .1ْٗٝهذ ثعضٌَٔ ٗوَ ثُذذ ٝإُٛ ٠ز ٙثُٔ٘يوز ك ٢ثُؼجّ
ٝ ، 1954ك ٢ثُغ٘ز رثصٜج ٓ٘قش ثُقٌٓٞز ثُٔٞثى٘ز ثإلعشثة٤ِ٤ز ُِذذ ٝك ٢ثُ٘وخٝ .هذ ٓشّس ٛز ٙثُؼِٔ٤ز ثُٔشًّذز
ٖٓ د ٕٝفؼٞدجس ٗض٤ؾز ُ٘ٔ٤ٜز ثُقٌْ ثُؼغٌشٝ ١ىـ٤جٗ ،ٚثُز ١عجد ك ٢ثُق٤ض ثُؼشد ٢فض ٠ثُؼجّ .1966
ثُخيٞر ثُغجٗ٤ز ثُض ٢ثصذؼضٜج ثُقٌٓٞز صؾج ٙثُذذ ٝصٔغِش ك ٢هشثس صٔذٝ .ْٜ٘٣هذ ثصخز ٛزث ثُوشثس ك ٢ثُؼجّ ،1962
ٗٝقّش ػِ ٠إهجٓز عالط دِذثس دذ٣ٝز ك ٢ثُ٘وخ :صَ ثُغذغ ،سٛو ٝثٌُغ٤لزٝ .هذ ٝعؼش هشثسثس أخش ٟدٜزث
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ثُقّذد ٖٓ ػِٔ٤ز "ثُضٔذ "ٖ٣إُ ٠ثسدغ أٓجًٖ أخشٝ .ٟثُ٣ ّٞ٤ؼ٤ؼ أًغش ٖٓ ٗقق ثُذذ ٝك ٢دِذثس ُٓؼشّكز ػِ٠
أٜٗج ٓذ٤٘٣زٝ .هذ ًجٕ ثُٜذف ٖٓ ٝسثء ثُضٔذ ٖ٣ع٤يشر ثُذُٝز ػِ ٠ث٧سثم ٢ثُض ٢ثٓضٌِٜج ثُذذٝ ،ٝك ٢ثُٔوجدَ
صض٣ٝذ ْٛدجُخذٓجس ٝثُذ٘ ٠ثُضقض٤ز ثُقٌ٤ٓٞز ٝثُذِذ٣ز ٘ٓٝغ ثٗضؾجس ْٛػِٓ ٠غجفجس ٝثعؼز.
ٝصٔغِش ثُخيٞر ثُغجُغز ك ٢ع٤جعجس ثُقٌٓٞز صؾج ٙثُذذ ،ٝكٓ ٢قجُٝز ُقَّ ٓغأُز ثٌُِٔ٤ز ثُذذ٣ٝز ػِ ٠ث٧سثم٢
ك ٢ثُ٘وخٝ .هذ ثعض٘ذ أ ٍٝثهضشثؿ صغ٣ٞز فٌ ٢ٓٞكٛ ٢ز ٙثُٔغأُز ػِ ٠صٞف٤جس ُؾ٘ز دشةجعز ثُٔقجٓ٤ز دِ٤تج ٙأُذجى
ٖٓ ٝصثسر ثُونجء ٝثُضٗ ٢ؾشس ٓٝ .1976 ّٞ٣غ إّٔ ثُِؾ٘ز هنش دإّٔ أسثم ٢ثُ٘وخ ًجٗش أسثم َ٢صضذغ
ُضق٘٤ق "ثُٔٞثس" (أسثك "ٓ٤ضز" ؿ٤ش ٓالةٔز ُالعضقالؿ) ،إال أٜٗج فذّهش ػِ٘ٓ ٠ـ صؼ٣ٞل أسثكٍ ؽضةّ٢
دؤ٤ز ُٝ٧ %20تي ثُز ٖ٣ثدّػٞث ثٌُِٔ٤ز ػِ ٠أًغش ٖٓ  400د .ْٗٝكٓ ٢وجدَ ثهضشثؿ ثُضغ٣ٞز ٛزث ،ىشأ صؾذ٣ذ
ػِ ٠ع٤جعز ثُقٌٓٞز صؾج ٙثُذذٝ .ٝثٗؼٌظ ٛزث ثُضؾذ٣ذ ك ٢كشك صيذ٤ن ثُوجٗ ٕٞكٓ ٢ؾجالس ثُذ٘جء ٝثُشّػ٢
ٝإهجٓز ثُذٝس٣ز ثُخنشثء ( ،)1977ثُضًُِ ٢لش دضيذ٤ن ثُوجٗ ٖٓ ٕٞدٜٓ ٕٝجدٗجس (عل٤شعٌ.)2005 ،٢
إال إّٔ ثُضـ٤٤ش ثً٧ذش ثُز ١فقَ ك ٢ع٤جعجس ثُقٌٓٞز صؾج ٙثُذذ ٝفقَ ك ٢ثُؼجّ ٓ ،1998غ إهجٓز ثُِؾ٘ز
ثُٞصثس٣ز ُذكغ ٝصؼض٣ض ثُذذ ٝك ٢ثُ٘وخ ٓٝغ إهجٓز "ٓذ٣ش٣ز صي٣ٞش ثُذذ ٝك ٢ثُ٘وخ" ،ثُض ٢ثُعضخذٓش ًأدثر ُضيذ٤ن
ثُغ٤جعجس ثُقٌ٤ٓٞز كٛ ٢ز ٙثُٔغأُزٝ .هذ ثػضشكش ثُذُٝز –ٓ ٍٝ٧ٝشر -دجُقجؽز إلؽشثء ٗوجػ ٓ٘ظْ ٝٝثمـ
فٌٓ ٍٞجٗز ثُغٌّجٕ ثُذذ ٝك ٢ثُ٘وخٝ ،ػذّشس ػٖ سؿذضٜج ك ٢ثالػضشثف دوش ٟأخش ٟإُ ٠ؽجٗخ ثُذِذثس ثُغذغ
ثُض ٢عذن ٝثػضشكش دٜج.
صضٔغَ خالفز ٓغأُز ث٧سثم ٢ك ٢ثُ٘وخ دجُقجؽز ُضغ٣ٞز ث٧سثم ٢ك ٢ثُ٘وخ ثُؾٔجُ ٢ٛٝ ،٢ػِٔ٤ز دذأس ك٢
ثُؼجّ ٝ .1971صؼضشف ثُذُٝز دٞؽٞد دػج ٟٝثُذذٓٝ ٝيجُذ ،ْٜإال أٗ٤ُ ْٜغٞث أفقجح أسثكٍ  ْٛٝك ٢أكنَ
ث٧فٞثٍ أفقجح فن ك" ٢ثُٞفج٣ز" صٔ٘ق ْٜإ٣ج ٙثُقٌٓٞز ًذجدسر فغٖ ٗ٤زٝ ،رُي ٝكن ع٤جعجس ثُقٌٓٞز ثُض٢
صذّ٘ضٜج ثُٔقجًْٝ .صذِؾ ٓغجفز ث٧سثم ٢ثُض٣ ٢غٌٜ٘ج ثُذذ ،ٝثُز٣ ٖ٣ؾٌِ ٖٓ %30 ٕٞعٌجٕ ثُ٘وخ دأًِٔ– ٚك٢
ثُذِذثس ثُٔؼضشف دٜج ،ك ٢ثُوش ٟثُٔؼضشف دٜج ٝك ٢ثُوش ٟؿ٤ش ثُٔؼضشف دٜج -هشثدز  260,000دٓ ،ْٗٝج ٣ؾٌَ
هشثدز  ٖٓ %2ثُٔغجفز ثُؼجٓز ٖٓ .دٛ ٖ٤ز ٙث٧سثم٣ ٢غضخذّ عٌجٕ ثُوش ٟؿ٤ش ثُٔؼضشف دٜج هشثدز 180,000
دٓ ،ْٗٝج ٣ؾٌَ  ٖٓ %1.4ث٧سثمٝ .٢صُوذّس ٓغجفز ث٧سثم ٢ثُؾجِٓز ثُض٣ ٢يِذٜج ثُذذ ٝدوشثدز ٖٓ %5.4
ٓغجفز ثُ٘وخٝ.هذ هذّّ ثُذذ ٝثُز ٖ٣ظِٞث ك ٢ثُ٘وخ دؼذ ثُؼجّ ٓ ، 1848ج ٓؾٔٞػ 3,220 ٚدػ ٟٞصضؼِن دـ
 775,863دًٔٗٝج (ثُٜض.)2003 ،َ٣
ٓ٘ز دذء ػِٔ٤ز صغ٣ٞز ث٧سثمٝ ٢فض ٠ثُٗ ،ّٞ٤ؾقش ثُذُٝز ك ٢ثُضٞفَّ إُ ٠صغ٣ٞز ٓغ ثُغٌجٕ ثُذذ ٝصضؼِن دـ
 205,675دًٔٗٝج كوو (هشثدز ٓ ٖٓ %18ؾَٔ ث٧سثم ٢ثُض٣ ٢ذّػ٤ٌِٓ ٢ضٜج ثُذذٓ ،)ٝوجدَ  380دػ( ٟٞهشثدز
ٓ ٖٓ %12ؾَٔ ثُذػجٝ .)ٟٝعٔز هشثدز  150,000دٞٓ ْٗٝؽٞدر ك ٢صغ٣ٞجس ُٓضلن ػِٜ٤ج ٢ٛٝ ،صوغ ك ٢دثخَ
ثُخجسىز ثُ٤ٌِ٤ٜز ثُضجدؼز ُوش ٟأد ٞدغٔز (صوش٣ش ؿُٞذد٤شؽٝ .)2008 ،عٔز هشثدز  50,000د ْٗٝصْ ٗوِٜج ٖٓ
أ٣جد ١ثُذذُ ٝذُٝز ثعشثة َ٤صخـّ هشثسثس ٓقجًْ عجس٣ز ك ٢دػجُٓ ٟٝنجدر ؽجس٣زٝ .هذ دِغ فؾْ ث٧سثم ٢ثُض٢
ُْ صُغٌٓ َٞجٗضٜج ك ٢صٔٞص  ،2008هشثدز  592,000د ْٗٝصضذغ ُـ  2,749دػ ٟٞهنجة٤ز (ثُٔقذس ثُغجدن).
 ٖٓ ٌُٖٝثُٜجّّ دٌٔجٕ إٔ ٗضزًش إّٔ ثُذذ ٝهذ عذن ٝهذّٓٞث دػج ٟٝهنجة٤ز خالٍ ثُغ٘ٞثس ث ٠ُٝ٧ثُض ٢صِش إهجٓز
ثُذُٝزٝ .هذ أعّغٞث ٛز ٙثُذػج ٟٝػِٝ ٠عجةن صغذش دكؼُِ ْٜنشثةخ ثُٔلشٝمز ػِٛ ٠ز ٙث٧سثم ،٢فض ٠هذَ ه٤جّ
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لجٌخ غىلذثزؽ ورىصيبرهب
ك 28 ّٞ٣ ٢صؾش ٖ٣ث ، 2007 ٍٝ٧كشمش ثُقٌٓٞز ػِٝ ٠ص٣ش ثُذ٘جء ٝثإلعٌجٕ صؼُ ٖ٤٤ؾ٘ز "صٞف ٢أٓجّ
ثُقٌٓٞز دغ٤جعز ُضغ٣ٞز عٌ٘ ٠ثُذذ ٝك ٢ثُ٘وخٝ ،دنٖٔ رُي دِٞسر ثهضشثفجس ٝصؼذ٣الس صؾش٣ؼ٤ز"ٝ .هذ فظ٤ش
ثُِؾ٘ز دضل٣ٞل ٝثعغ ٝفالف٤جس ًذ٤شرٝ .كً 23 ّٞ٣ ٢جٗ ٕٞث 2007 ٍٝ٧ػٝ ّٖ٤ص٣ش ثُذ٘جء ٝثإلعٌجٕ ُؾ٘ز
ٖٓ عٔجٗ٤ز أػنجء ،صشأعٜج هجم ٢ثُٔقٌٔز ثُؼِ٤ج (ثُٔضوجػذ) إُ٤ؼ٤ضس ؿُٞذدشؽًٔ .ج ػُ ٖ٤ك ٢ثُِؾ٘ز ٓٔغالٕ ثع٘جٕ
ٖٓ ثُذذ ٖٓ ٝعٌجٕ ثُذِذثس ك ٢ثُؾ٘ٞح .كً ٢جٗ ٕٞثُغجٗ 2008 ٢دُػٔٓ ٢غِ ٞثُؾٜٔٞس ُِٔغ ٍٞأٓجّ ثُِؾ٘ز.
ٝخالٍ خٔغز أؽٜش أؽشس ثُِؾ٘ز أًغش ٖٓ  25ؽِغز ٝثعضٔؼش إُ ٠أًغش ٖٓ  120ؽجٛذًث ٔٓٝغِ ٢ؽٜٔٞس
ٔٓٝغِٓ ٢ؤعّغجس ٝدجفغٝ ٖ٤أًجدٔٓٝ ٖ٤٤ٔ٣غِ ٢ثُقٌٓٞز ػِٓ ٠خضِق أرسػٜجٝ .كً 11 ّٞ٣ ٢جٗ ٕٞث2008 ٍٝ٧
هذّٓش ثُِؾ٘ز صوش٣شٛج إُٝ ٠ص٣ش ثُذ٘جء ٝثإلعٌجٕ ،صة٤ق د.ْ٣ٞ
ٝػِ ٠سأط صٞف٤جصٜج ،هنش ثُِؾ٘ز دأٗ" ٚال ٞ٣ؽذ أ ّ١صذش٣ش ً ٢صضؼجَٓ ثُذُٝز ٓغ ثُغٌجٕ ثُذذ ٝكٛ ٢ز ٙثُذِذثس
دؾٌَ ٣خضِق ػٖ صؼجِٜٓج ٓغ عجةش ٓٞثى٘ ٢ثُذُٝز" (ؿُٞذدشؽٝ .)2008:1 ،أٝفش ثُِؾ٘ز دجالػضشثف دـجُذ٤ز
ثُوش ٟؿ٤ش ثُٔؼضشف دٜج ٝدجصخجر هشثس دإّٔ ثُٔذجٗ ٢ؿ٤ش ثُوجٗ٤ٗٞز ثُوجةٔز "كٗ ٢يجم خجسىز ٤ٌِ٤ٛز عجس٣زٝ ،ثُض٢
ال صٔظ دضيذ٤ن ثُخجسىز" ،عُ٤ؼضشف دٜج ًٔذجٍٕ "سٓجد٣ز" ٞٛٝ -صؼش٣ق عُّٜٔ٤ذ ُؾشػ٘ز ٛز ٙثُٔذجٗ٣ٝ .٢ض٘جٍٝ
ثُضوش٣ش دجُضلق َ٤فؾْ ثُضؼ٣ٞنجس ثُٔيِٞدز ،دٔج كٜ٤ج ثُضؼ٣ٞل دٞعجىز أسثكٍٝ ،ثُض– ٢خالكًج ُضٞف٤جس إُذجى-
عضُقغخ ثدضذثءً ٖٓ ثُذ ْٗٝث ٍٝ٧ك ٢ثُذػج ٟٝثُوجةٔز ػِ ٠ثٌُِٔ٤زًٔ .ج صوشّسس صذثد٤ش ُضخق٤ـ أسثكٍ دذِ٣ز
ٝؽذث ٍٝصٓ٘٤ز ُضيذ٤ن ثعضخالفجس ثُِؾ٘زًٔ .ج أٝفش ثُِؾ٘ز دئهجٓز ؽٜز صخي٤ي٤ز ؽذ٣ذر إُ ٠ؽجٗخ ثُِؾ٘ز
ثُِٞثة٤ز ُِضخي٤و ٝثُذ٘جء كُٞ ٢ثء ثُؾ٘ٞح ،صُغٔ" ٠كَِضجح" (ُؾ٘ز صغ٣ٞز ثُغٌ٘ ٠ثُذذ٣ٝز ك ٢ثُ٘وخ)ٝ .أٝفش
ثُِؾ٘ز أ٣نًج "دؼذّ ؿلّ ثُيشف ػّٔج ٣خـ صيذ٤ن ثُوجٗٝ "ٕٞهنش دإّٔ صٞف٤جصٜج  ٢ٛصغ٣ٞز ػجدُز د ٖ٤ثُذُٝز
ٝد ٖ٤ثُذذٝ .ٝهذ ثهضشؿ ثُضوش٣ش ثٌُٔضٞح دِٜؾز صقجُق٤ز ٝإ٣ؾجد٤ز –خالكج ُِؾجٕ ثُض ٢صيشهش إُٓ ٠غجةَ صخـّ
ثُذذ ٝك ٢ثُغجدن٘ٓ -ـ ثُذذ" ٝفن ٌِٓ٤ز" ػِ ٠ث٧سثم ،٢ثٗيالهج ٖٓ ث٧خز دؼ ٖ٤ثالػضذجس "ُِقِّز ثُضجس٣خ٤ز"
دٝ ْٜ٘٤دٛ ٖ٤ز ٙث٧سثمٓٝ .٢غ رُي٣ ،ؾخ إٔ ٗزًش إّٔ ثُضقلظجس ثٌُغ٤شر ثُض ٢ػذّش ػٜ٘ج أػنجء ك ٢ثُِؾ٘ز،
أمؼلش هِ٤ال ٖٓ هٞر ٛزث ثُضوش٣ش ٌٓ ٖٓٝجٗض.ٚ
ٝهذ دجسى ثُٔؾِظ ثإلهُِِ ٢ٔ٤وش ٟؿ٤ش ثُٔؼضشف دٜج ػِ ٠ثُضٞؽّ ٚثُؾذ٣ذ ثٌُجةٖ ك ٢ثُضوش٣شٝ ،أػِٖ أٗ ٚك ٢فجٍ
هذ ٍٞصٞف٤جس ثُِؾ٘زٝ ،خقٞفًج كٓ ٢غأُز ثالػضشثف دجُوش ٟؿ٤ش ثُٔؼضشف دٜج ،كئّٕ ٛز ٙثُضٞف٤جس  ٌٖٔ٣إٔ
صؾٌَ أسم٤ز ٓالةٔز ُضـ٤٤ش ع٤جعجس ثُقٌٓٞز (ثُٔؾِظ ثإلهُِِ ٢ٔ٤وش ٟؿ٤ش ثُٔؼضشف دٜج ٖٓ .)2008 ،ؽٜز
أخش ،ٟهجٍ "ثُٔؾِظ" إّٕ ثُِؾ٘ز أخلوش ك ٢ىشؿ فَّ ػجدٍ ُِغٌّجٕ ثُذذٜٗ٧ ،ٝج "ال صِذ ُٞٝ ٢هغيًج فـ٤شًث ٖٓ
ثفض٤جؽجس ثُٔؾضٔغ" ٝال صوضشؿ فالً ُـ٤جح ثُخذٓجس ثُلٞس٣ز ُِغٌّجٕٓ ،غَ صٞك٤ش ثُذ٘ ٠ثُضقض٤ز ٌُِٜشدجء ٝثُٔجء
ٝؽٔغ ثُ٘لج٣جس ٝثُخذٓجس ثُيذ٤زٝ .ثدّػ" ٠ثُٔؾِظ" إّٔ ثُِؾ٘ز ُْ صوضشؿ ؽذٝال صًٓ٘٤ج ُٓؼشّكًج ُضيذ٤ن ثُخيز٢ٛٝ ،
صٌُشّط أؽٜضر ٝىشهًج كؾِشْ ك ٢ثُٔجمٝ .٢هن" ٠ثُٔؾِظ" أ٣نًج دإّٔ "ثُضوش٣ش ُٓخّ٤خ ُٓ٦جٍ ُ٣ ُْٝشطِ ثُقَّ
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ثُؼُِٔ ّ٢للّ ثُ٘ضثع"ٓٝ .غ إّٔ ُؾ٘ز ؿُٞذدشؽ صذّ٘ش ٓذذأ ثالػضشثف دجُوشًٞ ٟعِ٤ز ُقَّ ثُ٘ضثع – ٞٛٝثٓ٧ش
ثُزٌ٣ ١ضغخ أ٤ٔٛز صجس٣خ٤ز -إال أٜٗج "ُْ صؼضشف دجُـذٖ ثُضجس٣خ ٢ثُالفن دجُذذ ( "ٝثُٔؾِظ ثإلهُِِ ٢ٔ٤وش ٟؿ٤ش
ثُٔؼضشف دٜج.)2008 ،
ُْ صُيذّن صٞف٤جس ثُضوش٣ش فض ٠ثٔٓ ٕ٥ج فذث دجُوجم ٢ؿُٞذدشؽ إُ ٠ثٗضوجد ٛزث ثٓ٧ش ،دوٓ" :ُٚٞشّس ع٘ز ٗٝقق
ثُغّ٘ز ػِٗ ٠ؾش صوش٣ش ُؾ٘ز ؿُٞذدشؽٝ ،سؿْ إّٔ ثُقٌٓٞز ثإلعشثة٤ِ٤ز صذ٘ض ٚدؾٌَ سعٔ ،ّ٢إال أٜٗج ُْ صوْ دأ٣ز
خيٞر ٖٓ أؽَ صيذ٤ن صٞف٤جصٓ ...ٚؾجًَ ثُذذ ٝصغضٞؽخ ثُقجًّٔ٤ز ٝثُٔ٤ضثٗ٤جس٣ .ذذ ٝإّٔ ٛز ٖ٣ثُؼ٘قشُْ ٖ٣
2

٣ضٞثؽذث فض ٠ثٛٞٓ( "ٕ٥ش.)2010 ،

رقزيز الجبحثخ رلوب دوخيي
ثُخجسىز ثُ٤ٌِ٤ٜز ثُِٞثة٤ز ("صٔجّ")  ٢ٛ 4/14/23خيٞر هجٗ٤ٗٞز ُخّقش خشثةو ٤ٌِ٤ٛز ًغ٤شر ٖٓ أؽَ خِن
فجمشر (ٓضشٝد )ٖ٤ُٞدتش ثُغذغ ٝفَّ ٓغأُز ثُوش ٟؿ٤ش ثُٔؼضشف دٜجٝ .هذ أُٝدػش ٛز ٙثُخجسىز ك ٢ثُٔؾِظ
ثُويشُِ ١ضخي٤و ٝثُذ٘جء ك ٢صؾش ٖ٣ثُغجٗٝ .2006 ٢خ" ٍّٞثُٔؾِظ ثُويش "١ثُِؾ٘ز ُضخي٤و ثُٔغجةَ ثُٔذذة٤ز،
ؽغْ ٓخضـ دثخَ "ثُٔؾِظ ثُويش ،"١دجُ٘ظش ك ٢ثالػضشثمجس ثُض ٢عضُوذّّ ػِ ٠ثُخجسىز ثُ٤ٌِ٤ٜز.
ٝهذ ػ٘٤ش ٝصثسر ثُذثخِ٤ز ثُٔقجٓ٤ز ٝثُٔخييز صِٔج دٝخ ٖٓ ٖ٤أؽَ ٓؼجُؾز ثالػضشثمجس ػِ ٠ثُخجسىز ثُ٤ٌِ٤ٜز
ثُِٞثة٤ز ُٔ 23/14/4ضشٝد ٖ٤ُٞدتش ثُغذغٝ .رًشس ثُذجفغز ك ٢ثُضوش٣ش ثُز ١أػذّص ٚصوذ 37 ْ٣ثػضشثمًج (ٖٓ دٜ٘٤ج
ثػضشثمجس هذّٜٓج "ػذثُز" -ثُٔشًض ثُونجةُ ٢قوٞم ث٧هِ٤ز ثُؼشد٤ز ك ٢إعشثة )َ٤صيشّهش إُ ٠ثالػضشثف دـ 52
دِذر ٝصؾٔؼجس أخشٓ ٟخضِلز٣ٝ .ضشثٝؿ ػذد ثُغٌّجٕ ك ًَّ ٢هش٣ز ٝهش٣ز ٓوضشفز ُالػضشثف د5000-500 ٖ٤
ٗغٔز (دٝخ.)2010 ،ٖ٤
صٔقٞسس إفذٗ ٟضجةؼ صوش٣شؿُٞذدشؽ ك ٢صؼٝ ٖ٤٤مذو صٞف٤جس ثُذجفغز صِٔج دٝخ ،ٖ٤ثُض ٢هُذّٓش ُِٔشر ث٠ُٝ٧
كً ٢جٗ ٕٞثٝ 2008 ٍٝ٧ؽش ٟصؼذِٜ٣ج ك ٢فض٣شثٕ ٝ ، 2010هذ ٍٞصٞف٤جس ثُذجفغز دٝخ ٖ٤دٔج ٣خـّ
ثالػضشثمجس ثُض ٢هُذٓش ػِ ٠ثُخجسىز ثُ٤ِ٤ٌ٤ٜز ُٔ 23/14/4ضشٝد ٖ٤ُٞدتش ثُغذغٗٝ .قّش صٞف٤جس ثُذجفغز
دٝخ ٖ٤ػِٝ ٠ؽٞح ثالػضشثف دـ  14دِذر ؽذ٣ذر 3.كٔ٤ج  ٢ِ٣صلق َ٤صٞف٤جس ثُذجفغز:

هذم وًقل القزيخ
كلهب إلً هٌغقخ
جذيذح

هذم وًقل جشء هي
القزيخ

هذم وًقل إلً
الجلذاد

الزقن قزي أوصي ثبالػززاف ثهب

1

ثُقٔشر

ثُغشر

ثُقشث٣ؼز

ثُٔغجػذ٣ز

2

د٤ش ثُقٔجّ

ثُٔضسػز

أّ سصجّ

ثٌُٖٔٔ٤

2

دٔٞثصثر إهجٓز ُؾ٘ز ؿُٞذدشؽ ،هشّسس ثُقٌٓٞز إهجٓز عِيز ص٘ل٤ز٣ز ُضغ٣ٞز عٌ٘ ٠ثُذذ ٝك ٢ثُ٘وخ ٖٓٝ .ثُٔلضشك إٔ صؼَٔ ثُغِيز ًؾشًز ػجٓز ٝإٔ صو ّٞدضذد٤ش
ػ ّٖ٤ثُؼٔ٤ذ ٜٞ٣دث دخجس (ٓضوجػذ) ٓذ٣شًث ُِغِيز.
ٝصغ٣ٞز عٌ٘ ٠ثُذذ ٝخالٍ خٔظ ع٘ٞثس ،دجالعض٘جد إُ ٠صٞف٤جس ؿُٞذدشؽٝ .هذ ُ
3
أٝف ٠ثُذجفظ ك ٢ثالػضشثمجس ثُٔوذٓز ػِ ٠ثُخجسىز ثُ٤ٌِ٤ٜز ثُِٞثة٤ز دجالػضشثف دأّ ثُق٤شثٕ ،ثُـشر ،خؾْ صٗز ،مق٤ز ،ثّ ثُِٔ٤زٝ ،إخالء هش ٟأخشٓ ٟغَ ٝثد١
ثُ٘ؼْ ٝثُغش ؽ٘ٞد ٢دتش ثُغذغٝ ،صخق٤ـ ٓغجفجس دذِ٣ز ُٜجًٔ .ج أٝف ٠ثُذجفظ دؾَٔ هشٓ ٟغَ ثُوشٝ ٖ٣صالع سؽ٤ذ ٓغ ثُوش ٟثُٔؼضشف دٜج ٝػذّ ثالػضشثف
دجُؼشثه٤خ ٝى َ٣ٞأد ٞؽشٝثٍ ٝػ٣ٞؾجٕ ٝثٌُٔ .ٖٔ٤دٝخجٕ.2010 ،
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3

د٤ش ثُٔؾجػ

هيجٓجس

ثُذجه

ػ٣ٞؾجٕ

4

صسٗٞم

ؿضر

صَ ثُِٔـ

ى َ٣ٞأد ٞؽشٍٝ

5

ثُضػشٝسر

ثُٔزدـ

خشدز ثُٞىٖ

أد ٞفِخ

6

سخٔز**

ٝثد ١ثُٔؾجػ

خؾْ صٗز

ثُذق٤شر

7

ثّ ٓض٘جٕ

ٝثد ١ثُ٘ؼْ

ثُوشٖ٣

8

مق٤ز

ثُغش

ثُؼوذ٢

9

أّ ثُِٔٚ٤

عؼٞر

ثُؼشثه٤خً/شًٞس

10

خشدز صدجُز

ٝثد ١ؽٖ٣ٞ

11

ثُقذ٣ش

صالع سؽ٤ذ

12

ثُـشث

هيجٓجس ثُؾشه٤ز

13

ػض٤ش /إّ ثُق٤شثٕ *

فٞثٖ٣ٝ

14

صَ ػشثد*

*صذخَ ٌٓضخ سة٤ظ ثُقٌٓٞز ُٔ٘غ ثالػضشثف دٜز ٙثُوش.ٟ
** مّْ إُ٣ ٠شٝفْ ًق.ّ٢

رقزيز "ثزافز"
ٝسد كٓ ٢يِغ صوش٣ش "دشثكش" إّٔ "ثُقٌٓٞز ػ٘٤ش ىجهًٔج ُضيذ٤ن صوش٣ش ُؾ٘ز ؿُٞذدشؽًٔ ،ج أُو٤ش ػِٜٔٓ ٚ٤ز
ثُؾَغش د ٖ٤أٓ ْٛنجٓ ٖ٤ثُضوش٣ش ٝد ٖ٤ثُضقلظجس ٓ٘ ،ٚثُض ٢هذٜٓج ثٌُغ٤ش ٖٓ ٕٝأػنجء ثُِؾ٘ز (صوش٣ش دشثكش،
 :2011ؿ ًٔ .")3ج ٝسد ك ٢صوش٣ش "دشثكش" إّٔ "ىجهْ ثُضيذ٤ن ٗلز صٞؽٜ٤جس ثُقٌٓٞز ثُضٗ ٢قّش ػِ ٠إّٔ
ثُٔغجس ثُز٣ ١وضشف ٚصوش٣ش ؿُٞذدشؽ ع٤ؾٌَ أعجعًج ُؼِٔ ٖٓ ،ٚخالٍ كقـ ثُضقلظجس ثُض ٢هذّٜٓج أػنجء ُؾ٘ز
ؿُٞذدشؽ ػِ ٠ثُضوش٣شٝ ،ثُذشّ دؾأٜٗج (صوش٣ش دشثكش :2011 ،ؿ .")4
ثُِـز ثُضًُ ٢ضخ كٜ٤ج ثُضوش٣ش ٝثُشٝؿ ثُضّ٤ٓ ٢ضص- ٚثُِضجٕ عُشّدضج إُ ٠ثإلػالّ ُْ -صضشًج أٌٓ ّ١جٕ ُِؾيّ ك ٢إّٔ إٜٞ٣د
دشثكش  ١ٞ٘٣صيذ٤ن صٞف٤جس ثُضوش٣ش دؾٌَ أفجد ّ١ثُؾجٗخ ٖٓ ،خالٍ ثالعضؼجٗز دؾٔ٤غ ثُٞعجةَ  ٖٓٝمٜٔ٘ج
ثُِؾٞء إُ ٠ثُوٞر ػ٘ذ ثُقجؽز .إٗ ٚإٜٞ٣د دشثكش ٗلغ ٚثُز ١أػِٖ ك ٢كٓ ٢ؤصٔش ٛشصغِ٤ج ػجّ  ،2006دٌٗ ٚٗٞجةخ
ٓؾِظ ث ٖٓ٧ثُو ٞٛٝ( ٢ٓٞؽغْ ٓؤُق ٖٓ مذجه ؽ٤ؼ ٓضوجػذ ٖ٣سك٤ؼ ٢ثُٔغض )ٟٞإّٔ "الذولخ قذ سجق وأثذد
قذرح ػلً هىاجهخ رحذيبد هزكّجخ هي الٌبحيخ الزٌظيويخ والوىاسًبريخ والقضبئيخ أثٌبء رٌفيذ فكّ االررجبط (ػي
غشح) .وفيوب يخصّ هسألخ الجذو أقززح رجٌي هجذأً هشبثهًب."...
هشثءر ٓؼّٔوز ك ٢صوش٣ش ُؾ٘ز "دشثكش" صلن ٢إُ ٠إّٔ ثُضوش٣ش ُ٤ظ صوش٣شَ صيذ٤ن ٝػالهض ٚدضوش٣ش ؿُٞذدشؽ ػالهز
ٝث٤ٛز ؽذًثٛ .زث صوش٣ش ؽذ٣ذ ُْ ٣أخز دجُقغذجٕ هشثس ثُقٌٓٞز سهْ  4411ثُقجدس ٝ ،2009/1/18 ّٞ٣ثُز١
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ٗـّ ػِ ٠إّٔ "ثُقٌٓٞز صش ٟك ٢ثُٔغجس ثُز ١ثهضشفضُ ٚؾ٘ز ؿُٞذدشؽ أعجعًج ُضغ٣ٞز ٝصشص٤خ عٌ٘ ٠ثُذذ ٝك٢
ثُ٘وخ"ٝ ،ال ٘٣لز ثُوشثس ثُٔضؼِن "دذِٞسر ع٤جعز صأخز دؼ ٖ٤ثالػضذجس ثفض٤جؽجس ثُغٌّجٕ ثُذذٓٝ ٝيجُذ ْٜثُٔضؼِوز
دقوٞه ْٜػِ ٠ث٧سك ٝثفض٤جؽجس ثُذُٝز ٞٓٝثسدٛج ٖٓ أسثك ٤ٓٝضثٗ٤جس (صوش٣ش دشثكش :2011 ،ؿ ًٔ .")3ج
٣وضشؿ ثُضوش٣ش ٓذذأ صؼ٣ٞل دؤ٤ز  %50كوو دٞثعيز أسثكُ ،وجء أسثك ًجة٘ز ك ٢دػج٤ٌِٓ ٟٝز هجدنز .دٔ٘٤ج
ك ٢ثُذػج ٟٝثُض ٢صخـّ ث٧سثم ٢ؿ٤ش ثُُٔذثسر ػِ٣ ٠ذ ثُُٔذّػُ٣ ٖ٤ذكغ صؼ٣ٞل ٓجُٓ ّ٢غ إٌٓجٗ٤ز صق ِٚ٣ٞإُ٠
ؽشثء هيغ أسثك عٌ٘٤ز ك ٢إفذ ٟثُذِذثس ثُذذ٣ٝزٝ .دجُشؿْ ٖٓ ثالسصلجع ثُقجفَ ػِٗ ٠غذز ث٧سثم٢
ثُٔوضشفز ػِ ٠ثُذذ٘ٓ ٝز ثالهضشثؿ ثُز ١صوذّٓش د ٚثُٔقجٓ٤ز دِ٤تج ٙإُذجى ثُؼجّ  ،1971إال إّٔ ٛزث ثالهضشثؿ ال ٣ضثٍ
دؼ٤ذًث ػٖ ٓيجُخ ثُذذٝ .ٝد٘جءً ػِٛ ٠ز ٙثُ٘غخ ،كئّٕ ثُذذ ٝع٤قظ ٕٞدٔج فؾٔ 200,000-180,000 ٚدٖٓ ْٗٝ
ٓؾَٔ ثُذػج ٟٝثُٔضذو٤ز ثُض ٢هذٓٛٞج ٝثُذجُؾ فؾٜٔج هشثدز  600,000د.ْٗٝ
كجسم أعجع ٢آخش دٝ ٖ٤ع٤وز ؿُٞذدشؽ "ٝدشثكش" ٣ؾ٤ش إُ ٠ثفضٞثء صوش٣ش ؿُٞذدشؽ ُٔوُٞز أخاله٤ز صؼضشف
دجُقِّز ثُضجس٣خ٤ز د ٖ٤ثُذذٝ ٝأسثمٝ ْٜ٤دٔؾشد ً٤ُ" ْٜٗٞغٞث ؿضثر" ٞٓ ًْٜٗٞٝثى٘٣ ٖ٤غضقو ٕٞثُضٔضغ دجُٔغجٝثر
ك ٢ثُقوٞم ك ٢ثُذُٝز .أمِقْ إُ ٠رُي إّٔ صوش٣ش ؿُٞذدشؽ ٗـّ ػِٓ ٠ذذأ ثالػضشثف دجُوش ٟؿ٤ش ثُٔؼضشف دٜج
"هذس ثإلٌٓجٕ"  ،كٔ٤ج ٣غٞد ثُضوش٣ش ثُؾذ٣ذ ،ثُز ١ال ٣زًش  ُٞٝثعْ هش٣ز ٝثفذرٞٗ ،عٌ ٖٓ ثُنذجد٤ز دخقٞؿ ٛزٙ
ثُٔغجةَٝ ،ال ٣ؾش ١ثُقذ٣ظ ػٖ ثػضشثف دوش ٟؽذ٣ذر دَ ػٖ "إهجٓز دِذثس ؽذ٣ذر".
ٝػِ ٠ثُٔغض ٟٞثُضخي٤يُ٣ ُْ ،٢ؾشى ٓغض٘ذ "دشثكش" ثُؾٜٔٞس ثُؼشد-٢ثُذذ ١ٝك ٢صوش٣ش ٓق٤ش٣ ُْٝ ٙغٔغ ٓ٘.ٚ
٣ ٞٛٝوضشؿ ٓغجسًث صخي٤يً٤ج ؽَذشً٣ج سؿْ أٗ٣ ٚنٖٔ "ػشك ثُغ٤جعز ثُٔوضشفز ػِ ٠ثُؾٜٔٞس ثُذذ ١ٝهذَ ىشؿ
ٓؾشٝع ثُوجٗ ٕٞػِ ٠ىجُٝز ثٌُ٘٤غش (صوش٣ش دشثكش :2011 ،ؿ .")3
أمِقْ إُ ٠رُي إّٔ ثُضوش٣ش ثُٔوضشؿ ال ٣أخز ثُٞثهغ ثُخجؿ دج٧سثمٝ ٢ثُضخي٤و ك ٢ثُ٘وخ دجُقغذجًٕٔ .ج أٗٚ
ّ٤ٔ٣ض د ٖ٤ثُذذ ٝثُغجً٘ ٖ٤ػِ ٠أسثمٝ ْٜ٤د ٖ٤أُٝتي ثُز ١ثهضِؼض ْٜثُقٌٓٞز ثإلعشثة٤ِ٤ز ثٗٝ ٠ُٝ٧ـُلٞث إُ ٠ثُٔ٘يوز
ثُغ٤جػ دؼذ إهجٓز ثُذُٝزُ٣ٝ .يِخ ٖٓ ٛؤالء ثُ٘جط ثُز٣ ١يجُذ ٕٞدأسثم ْٜ٤ؿشد ٢ثُ٘وخ ثُض٘جصٍ ػٖ ٛزٙ
ث٧سثمٝ ٢ثالًضلجء دضؼ٣ٞل ٓجدًٔ .١ج إّٔ ثُضٞف٤جس صّٔ٤ض د ٖ٤ثُٔٞثى٘ ٖ٤ثُٜٞ٤د ٝثُؼشح ثُز٣ ٖ٣غٌ٘ ٕٞإُ٠
ؽٞثس دؼن ْٜثُذؼل٘٣ ٞٛٝ .ـّ ػِٓ ٠ذجدا صخي٤ي٤ز صضؼِن دـ "ًِذشٝ ،ثصدفجّٝ ،صٞثفَ ٝهذسر ػِ٠
ثُضقَٔ" ،ك ٢ف ٖ٤إّٔ ٓغَ ٛز ٙثُٔذجدا ؿ٤ش هجةٔز ك ٢ثُذِذثس ثُٜٞ٤د٣ز ثُقـ٤شرٗ .ج٤ٛي ػٖ إّٔ ٛزث ثُٔغض٘ذ ُِ٣ـ٢
ٓذذأ صؾٔ٤ذ ٛذّ ثُذٞ٤س "ٝصذ٤٤ل" دٞ٤س ثُؼشح ثُذذ٤ٜ٣ٝ ،ٝب ث٧سم٤ز ُذ ٟثُشأ ١ثُؼجّ ُٜذّ ؽجسف ُِذٞ٤س ،ك٢
ثُٞهش ثُز٣ ١و ّٞدضذ٤٤ل ٓضثسع أكشثد ُِٜٞ٤د ك ٢ثُ٘وخ.
صؾٌَّ ػِٔ٤ز ثُضخي٤و ٓٝذ ٟثُؼَٔ ػِ ٠ثُض٘ل٤ز ( ثُض ٢صؾَٔ ؽذ ٍٝصٓ٘ ٢ؿ٤ش ٝثهؼ ،٢صذ ٖ٣ٝثُضٞف٤جس ُِوجٕٗٞ
ٝؿ٤شٛج) ٓقذسًث ُِوِن ثُؼٔ٤ن د ٖ٤ثُغٌّجٕ ثُذذ .ٝكٜزث ثُٔغض٘ذ ٣وضشؿ صخي٤يًج ُٓوّ٤ذًث ٝال ٣وضشؿ صخي٤يًج صي٣ٞشً٣ج
٣أخز دؼ ٖ٤ثالػضذجس ٓغضوذَ ثُغٌّجٕ ثُذذ٘٣ٝ .ٝـّ ثُقَّ ثُٔوضشؿ ػِ ٠إّٔ "صخق٤ـ ث٧سثمُِ ٢غٌّٖ ع٤ؾش١
ٝكن ثُقجؽجس ث٤ٗ٥ز ُِغٌّجٕ ثُٔٞؽٞدٛ ًَّٝ ."ٖ٣زث ٓؾشٝه ٝع٤ضْ ك ٢مٖٔ ػِٔ٤ز صخي٤ي٤ز عش٣ؼز ُٖ ٣ؾش١
صيذ٤وٜج "إال دؼذ صغ٣ٞز دػج ٟٝثٌُِٔ٤ز ٝثُضشص٤ذجس ث٧خش ٟثُض ٢عضٌُِٖٔ ٖٓ إهجٓز ثُذِذثس دؾٌَ كؼِ(( ّ٢صوش٣ش
دشثكش :2011،ؿ  .")24ك ٢ثُٔوجدَ ١ٞ٘٣ ،ىجهْ ثُضيذ٤ن صؾج َٛثُخجسىز ثُ٤ٌِ٤ٜز ثُِٞثة٤ز إرث ثهضنش ثُقجؽز
ُزُيٗ" .ؾذّد ػِ ٠إّٔ "صٔجّ" ال صؾٌَ ٜٗج٣ز ػِٔ٤ز ثصخجر ثُوشثسثس دٔج ٣ضؼِن دغٌ٘ ٠ثُذذ ٝثُذثةٔز ،دَ  ٢ٛإىجس
ُٓقضَٔ .هٞثػذ ثُضخي٤و ٝثالػضذجسثس ثُٔضؼِوز دجُضٌِلز ٝثالفض٤جؽجس ثُ٘جدؼز ٖٓ ثُظشٝف ثُٔ٤ذثٗ٤ز٣ ،ؾخ إٔ
صضذِٞس ُضقَ إُ ٠خيز إعٌجٕ ؽجِٓز (ؿ .")18
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ًٔج إّٔ ُـز ٓغض٘ذ "دشثكش" صٔ٘ـ ٓغجفز ٓ٘جٝسر ًذ٤شر ُقجُـ ٌٓضخ سة٤ظ ثُقٌٓٞز ُٝشة٤ظ ثُقٌٓٞز ٗلغ.ٚ
كنِٞع سة٤ظ ثُقٌٓٞز ك ٢ثُٔٞمٞع دؾٌَ ؽخقٝ ّ٢فو٤وز هذسص ٚػِ ٠إٔ ٔ٣جسط د٘لغ ٚثُقن ك ٢ثعضغ٘جء
ٓ٘جىن دأًِٜٔج ٗض٤ؾز ٧عذجح ػذ٣ذر صخقّٝ ٚفذٔٛ ،ٙج أٓش ؽذ٣ذ ٞٓٝمغ س٣ذزًٔ .ج عُ٤وجّ ٓشًض صيذ٤ن ص٘ظ٢ٔ٤
كٌٓ ٢ضخ سة٤ظ ثُقٌٓٞزٝ .هذ عذن ٝهجّ رئيس الحكىهخ ًزٌيبهى دخيٞر ٝثفذر هذَ ػذر أؽٜش ػ٘ذٓج صذخَ
٘ٓٝغ ثالػضشثف دوش٣ض ٢ػض٤ش-إّ ثُق٤شثٕ ٝصَ ػشثدٝ ،ثُِض ٖ٤أٝفش دجالػضشثف دٜٔج ثُِؾ٘ز ُضخي٤و ثُٔغجةَ
ثُٔذذة٤ز (ػذثُز .)2010 ،أمق إُ ٠رُيٌٓ ًَِٝ ،ضخ سة٤ظ ثُقٌٓٞز ك ٢صؾٌ َ٤كش٣ن ص٘ل٤ز٧ ١ؽَ صيذ٤ن
صٞف٤جس ثُضوش٣ش ثُض ٢أؽجسس إُٓ ٠ذ ٟفش٣ز ثُضقشف ُِقٌٓٞز ثإلعشثة٤ِ٤ز ٓٝذ ٟمؼق ثُذذ ٝك ٢ثُ٘وخ.
رلخيص
ٗقٖ ٗؾٜذ ك ٢ثُغ٘ٞثس ث٧خ٤شر ٗؾجىًج ٝثعؼًج ك ٢ثُ٘وخ ك ٢إىجس ثُخيز ثُو٤ٓٞز ُضي٣ٞش ثُ٘وخ ،2015-2005
ٝثُض ٢صؼٞد دجُخ٤ش ٝثُلجةذر ػِ ٠عٌجٕ ثُ٘وخ ثُٜٞ٤د .ك ٢ثُٔوجدَ ،صؾَٔ ثُغ٤جعجس ثُٔوضشفز ك ٢مٖٔ ٛزٙ
ثُخيزٓ ،قجُٝز ُقَّ ٓغأُز ث٧سثم ٢ثُضجدؼز ُِؼشح ثُذذ ٝك ٢ثُ٘وخ ٝثالػضشثف دوشث .ْٛإال إّٔ ع٤جعز ثُقٌٓٞز
ثإلعشثة٤ِ٤ز –ٝكن ثُٔغض٘ذ ٓٞمٞع ثُقذ٣ظٓ ،غض٘ذ "دشثكش"ً -جٗش ٓٝج صضثٍ صضٔقٞس ك ٢عِخ أسثم ٢ثُذذٝ
ٝفؾش ْٛك ٢دِذثس ٝثالػضشثف دؾضء ٖٓ هشث ْٛكوو ٖٓ د ٕٝإؽشثً ْٜك ٢فٞؽ ٓغضوذِٝ .ْٜدجُشؿْ ٖٓ ٝسٝد
ُٜؾز إ٣ؾجد٤ز ك ٢صوش٣ش ؿُٞذدشؽ إال إٔ ٓغض٘ذ "دشثكش" ُ٣قذو ٣ٝوَِ ٖٓ هٔ٤ز ٓج ؽجء ك ٢صوش٣ش ؿُٞذدشؽ.
ًٔج إّٔ صوش٣ش "دشثكش" ثُزِ٣ ١ـ ٢دػج ٟٝثُذذ ٝػِ ٠ث٧سثم ٢ثُض ٢ال ٣غٌ٘ ٕٞػِٜ٤ج ٌ٣ٝضل ٢دضوذ ْ٣صؼ٣ٞل
أسثكٍ دؤ٤ز ُ %50وجء ث٧سثم ٢ثُض٣ ٢غٌ٘ ٕٞػِٜ٤ج ،ؿ٤ش هجدَ ُِضيذ٤نٛ .زث ٓج ٣ضنـ ٖٓ ثُ٘وجػ ثُز ١دثس
د ٖ٤أػنجء ثُِؾ٘ز ٗلغٜج أع٘جء ؽِغز سهجدز ثُذُٝز ثُضجدؼز ٌُِ٘٤غشٛٝ ،زث ُ٣ؼذّ أفذ ثُضلغ٤شثس ُِضأخ٤ش ثٌُذ٤ش
ٝثُُٔغَٞدثس ثٌُغ٤شر ثُض ٢فِ٤ـش فض ٠ثٓٝ .ٕ٥غ أٗ ٚدجإلٌٓجٕ ثهضشثؿ ص٣جدر ٗغذز ثُضؼ٣ٞل ثُٔٔ٘ٞؿ ُُٔذّػ٢
ث٧سثم ٢ثُذذ ،ٝإال إٔ عٔز صشثؽؼًج هذ فقَ ػٖ ٓذذأ ثالػضشثف دـجُذ٤ز ثُوش ٟؿ٤ش ثُٔؼضشف دٜجٝ .هذ ًُضخ
صوش٣ش "دشثكش" ثُضيذ٤و ٢دِـز مذجد٤ز صضشى ف٤ضًث ًذ٤شًث ُِٔ٘جٝسر أٓجّ ىجهْ ثُضيذ٤ن ٌٓٝضخ سة٤ظ ثُقٌٓٞز.
ًٔج إّٔ مِٞع ٌٓضخ سة٤ظ ثُقٌٓٞز ك ٢ثُٔغأُز ٝثُضؾش٣غ ثُٔوضشؿ كٜٗ ٢ج٣ز ثُضغ٣ٞجس٣ ،ؾ٤شثٕ إُ ٠خيٞسر
ثُٔٞمٞع ٖٓ ؽٜز ثُذُٝز ًٔج ٣ؾ٤شثٕ إُ ٠صيذ٤نٍ دجُوٞر.
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