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rs ناسpإلا قوقح ةكرح لازتال
rs ا7روس +

¹sاملا نرقلا تا.Eي'س ة@ادB 4إ دوعت 4وألا اهتقالطنا نأ نم مغرلا *ع ،uvsنجلا روط +
+، 

rs ناسpإلا قوقح نع عافدلا ةطBار راهش«ب كلذو
 نا� ةطBارلا طاشp نأ الإ ،اهنيح ةركفلا ة.ق�سأ نم مغرلا *عو .1962 ويلوي +

rs اًد@دحت ،تاونس دعÂو .فقوت ام ناعÁ ،ة@اغلل اًدودحم
¹sاملا نرقلا تا.Eيع�س +

 csعت ناجل uvsماحملا ةBاقن تلÃش ،+
Bإلا قوقحpو .ناسrs

 +cvماحمل ةماعلا ةئيهلا ءاضعأ نم %25 د.يأت تلان ،ةضÈ7ع uvsماحملا نم ددع غاص ،1978 سرام +
 لاط ام ناعÁ عمقلا نأ الإ 1.ناسpإلا قوقحو ةماعلا تاÈ7حلا ا@اضق ةشقانمل ةBاقنلا ةئيهل ةسلج دقعB ة�لاطملل ،قشمد
uvs، rsماحملا ةBاقن

 ةطلسلا تلغتسا ث.ح ؛نوجسلا 4إ اهتادا.قB تدوأ ،ة.نهملا تاBاقنلا عم تاهجاوملا نم ةمراع ةجوم لظ +
rs اهنيح لّثمتملا +Òالسإلا را.تلا نم باهرلا

 ،1982 ةامح ةنيدم ةرزجمB عمقلا ةجوم تجّوتو ،uvsملسملا ناوخإلا ةعامج +
الضف uvsيندملا فالآ اهتيحض حار +cÕلا

ً
Ø;زج �vمدت نع 

 .ةنيدملل +
rs ة.قوقحلا ةكرحلا مÜظتEت مل ،تا7روتاتك@دلا بقاعت بÚسÙو

 تهجاو ذإ .ة.ضام ةل.لق تاونس cÕح حضاو لÃش� ا7روس +
 ناÞBو .ةماعلا تارباخملل زاهج سªسأتو ¬مو ا7روس uvsب ةدحولا دهش يذلا ،1958 ماع ذنم ةتوافتم عمق تاجرد ةكرحلا
الوصو ،1970 بالقنا ذنم رمتسملا à+“2ارقونمألا ماظنلا” رارقتسا

ً
 نم نا� ،2000 ةنس يروهمجلا مÃحلا ث7روت 4إ 

 ةدع رورم مغرب uvsنجلا روط ح>�ت مل اذكهو ،ناسpإلا قوقح ةكرح روطتو ومن لامتbال ةمزاللا فورظلا رفاوتت نأ ل.حتسملا
rs باقعلا عاونأ ãقأل يدؤي ناسpإلا قوقح نع مالâلا راصو .اهتأشp *ع دوقع

 .ةمئاد ئراوط ةلاح لظ +
rs
أ1989+

æ
pشçحلا نع عافدلا ناجل” تÈ7إلا قوقحو ة.طارقم@دلا تاpثأتب ،“ناس�v ا�مÁG يغتلا تا�رح نم�v ارقم@دلاà+ 

rs
FGrÕلا ركسعملا +

ثدح نأ يأ .ناسpإلا قوقحل ةثيدحلا ةكرحلا قالطنا ة@ادB ل.جس'ل اً.عسو ،+
ً

 ،سسؤملا وه نا� اً.سا.س ا
rÕوقحلا uvsب طلخلا *ع لمح امم

s;اعت” تادادتما هل نوك.س يذلا رمألا ،+êا.سلاو +
 .اذه انموي cÕح ة.قوقحلا ةكرحلا اهنم “+

rs نجسلل اهيسسؤمê+ Bا.سلا باطخلا ىدوأ دقو
rs ة.فافشلا با.غ دقتنا اًنا.ب ناجللا رادصإ دعB ،1991 >�مسëد +

 ةداعإ +
 .دسألا ظفاح باختنا

rs
 لمعلا أدÂو ،ة.قوقحلا طاسوألل لمألا ضعB داع ،ة7روهمجلا ةثارول دسألا راش� ەادأ يذلا مسقلا باطخ دعÂو ،2000 +

s;وناقلا ص.خ�Õلا *ع لصحت مل اهنðل ،ةفلتخم تا.عمجو تامظنم سªسأت *ع
+.، Bإلا قوقح ةكرح نأ لوقلا نكم@ لpناس 

rs
 ة.بعش ة.جاجتحا تا�رح اهنع جتن +cÕلا ،ة.ملسلا ة7روسلا ةضافتنالا ةقالطنا عم ،2011 ل�ق حضاو لÃش� رول�'ت مل ا7روس +
 .+àارقم@دلا �vيغتلاB ة�لاطم ،داد�'سالا *ع با�شلا ع مج اهلالخ نم تراث ،ة.ملسو

rs ة.لود باطقأو ة.م.لقإ ىوق تمهاس–“ ةلتقم ” 4إ ة7روسلا ةلأسملا لّوحتو دهشملا ةركسع متت نأ ل�قو
 اهنا�vن جيجأت +

rs طشEت تنا� +cÕلا ة7روسلا تامظنملا ضعB تزرب –ÁGا�م �vغ وأ ÁGا�م لÃش�
 +cÕلا تامظنملا ضع�ل ةفاضإلاB ،رجهملا +

rs تلشف
 حFملا *ع دسألا راش� اهداق +cÕلا “ر7 طتلاو ث@دحتلا” ة�قحB كاذنآ ّ+ôُس ام ناBإ +ôسر ص.خرت *ع لوصحلا +

rÕوقح وأ +êا.س حاتفنا يأ د.يقتو اً@داصتقا ة.ئاوشعلا ة.لا>�يللا ز67عت لالخ نم ،يداصتقالا
+ rs

 .عمتجملا +
 تاجاجتحالا تمضف .ة.ق�طلا ةوجفلا نم تمقاف +4اتلاÂو ،جهنمملا داسفلا ةموظنم ز67عتل لاجملا تحسفأ ة.لا>�يللا كلت

 الإ اÈ7ًظن ةقّ�طُملا ة.bا�Õشالا نم اولاني مل نيذلا uvsحداâلا بناج 4إ ،اهراقفإ مت +cÕلا öسولا ةق�طلا دارفأ نم تاعومجم
rs اوعفدو ،تاتفلا

 .ةطلسلا لهأ ة.لامسأر ىرحألاB وأ “ةلودلا” ة.لامسأر ز67عتل ا÷ظهاB اًنمث لBاقملا +
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 ل.كش'ل صاخشألا ضعB باطقتسا لالخ نم ،ة�ÕسÚملا ناسpإلا قوقح ةغل ف.ظوتل يروسلا ماظنلا øسë ،2011 ذنم
rs هتوص نوكتل اهلالغتساو (GONGO’S) ة.موكحلا ةد@دش ة.موكح �vغ تامظنم

rÕوقحلا لاجملا +
+. 

s;دملا دهشملا *ع هترط.س نم ماظنلا زّزع ،دسألا راش� ة7روهمجلا ث7رو مÃح نم 4وألا ةFG7علا لالخ
 ،رعش'سا امدنع +

s;دم !عمتجم” مامأ لاجملا حاسفإ ةروuvs، ÿsيÈÂغلا uvsحناملا طوغض تحت
 ،ماظنلا عاطتسا اذكهو .ة.نمألا ةرط.سلا تحت “!+

s;دملا عمتجملل صّصخملا ل7 متلا باطقتسا ،2007 ماع تسسأت +cÕلا “ة.منتلل ة7روسلا ةنامألا” لالخ نم
 تا.قافتا نمض +

rs ةئيهلا ماحقإ ضوفرملا نم نا� ،اهنيح .1995 ةنولشرب ة.قافتا قيبطت لالخ نم اذكو ،ةbاFGلا
 متو ة.قوقحلا تالاجملا +

rs اهلمع ¬ح
 .اهعاونأ *ع ة.منتلا ةطشpأ +

rÕوقحلا لمعلا *ع هلالخ نم رط.س" اًد@دج اÂً لسأ ةلودلا ةزهجأ جهتEت نأ عقوتملا نمو ،�vّغت دق نمزلا نأ الإ
 ترهظ ،+

 بلغأ >�تع7و 2013.3 ةنس ناسpإلا قوقحل ة7روسلا ة.لارد.فلا ــــــــB هتيمس" *ع حلطصا ام ءاشpإ لالخ نم بولسألا كلذ رداوب
rs ءاطشEلا

 رادصإ ادع +*عف طاشp يأ اهل لّجسëُ مل +cÕلا– ة.لارد.فلا نأ ،مهئارآ عالطتسا مت نيذلا ،ناسpإلا قوقح لاجم +
 +>$هنملا م.يقتلاو دصرلاB ة7روسلا ة.قوقحلا ةكرحلا تا.بدأ متهت ملو .ة7روسلا تاطلسلا ة@اعرو لوبقös Bحت –تانا.بلا
rs ماهتالا اذه لعج@ امم ؛ة.لارد.فلا طاشEل

 .+êا.سلا فقوملا وأ ريدقتلا راطإ +
rs ص.خرت نود تسسأت +cÕلا ،ة7روسلا تامظنملا ة.بلاغ طاشp نإ

 عم رونلا ت¬Bأ +cÕلا كلت وأ ،انفلسأ ام� ةقBاس تا�Õف +
Bعشلا كارحلا تا@ادc<+، ¹ارألا جراخ اً.لمع متيs

rs ةÁ7 تا�Ãش *ع تامظنملا ەذه دمتعتو .ة7روسلا +
 ،ماظنلا ةرط.س قطانم +

s&ختلا Âuvsو ةلماâلا ةF7لا uvsب حوا�Õت تا�Ãش *ع دمتعت ام.ف
c<+ rsسEلا +

 ة.مالسإ ءاوس ،ةعونتم ةحلسم لئاصف ةرط.س قطانم +
 .ة@درك تاوق وأ ةفرطتم تاBاصع وأ ةلدتعم
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5 

rs
 ةكرحلا تأشp ،+>'ولويد@ألا فقوملا وأ +êا.سلا طاشEلا نع اهلصفو ناسpإلا قوقحB ةفرعملا تاودأ 4إ راقتفالا لظ +
rs ة7روسلا ة.قوقحلا

rÕوقح طاشp يأ عنم ه.ف متو ،عمقلاو ة.طلس'لا ه.ف تداس +$ص �vغ !خانم لظ +
 دوقع ةسمخ لالخ ،+

rs ،لقألا *ع
 ةغل اهنأ ادÂو يروسلا عمتجملا نع ناسpإلا قوقح ةفاقث تBاغ ام� .عمقلاو ددش'لا نم ةتوافتم تا7 تسم لظ +

rs لمحت ال ة.©نجأ
ثأتت ،كلذ 4ا ةفاضإ .7uvsروسلل ة.مهأ لثم@ ام اهنيماضم +

ّ
ل ال لÃش� ة7روسلا ة.قوقحلا ةكرحلا ر

æ
Úه.ف س 

B¬غ تا.جولود@أ اًمومع ̈+و .ة.م.لقإلاو ة.لحملا ة.سا.سلا ةحاسلا *ع ةنم.هملا تا.جولويد@ألا عا�v ة.طارقم@د rs
+ 

 uvsيمالسإ 4إ ًالوصوو ،ءامتنا لوط دعB ثع�لل نيداعملا برعلا uvsيموقلاB ÷ارورم ،راسªلا �قأ نم كلذو ،اهتاسراممو اهصوصن
uvs rsملسملا ناوخإلا ةعامجل نم.هملا دوجولا مغر تاءامتنالا +°ونتم

rs ةدجاوتملا ة.سا.سلا ىوقلا نإ .مهحFم +
 دهشملا +

ثؤت +êا.سلا
ّ

rs ÷ا�لس ر
rÕوقحلا لمعلا +

 عم +>'ولويد@ألا دّرجتلاو +csهملا دا.حلاB ةط�ترملا ةسسؤملا ئدا�ملا نع ەداعB«ب موقتو +
uvs rsلماعلا ة.سا.سلا ىوقلاو بازحألا ضعB ت�طقتسا ،لBاقملاB .تاÈ7حلا ز67عت *ع ةمئاقلا ئدا�ملاو قوقحلاB كسمتلا

+ 
rÕوقحلا لاجملا

rÕوقحلا لمعلا ضعB دقفأ امم ؛+
 .هتيقادصم نم ÷اءزج ـ ة�يطلا تا.نلا دجاوت مغر ـ +

rs
 ة.Eثإلا تاعومجمللو قطانملل ةرباع نوكت نأ *ع ةرداق �vغ ة.قوقحلا تامظنملا ّلُج نأ *ع د.bأتلا نكم@ ،خانملا اذه +

rs حشر7و .÷امامت فئاوطللو
 فاضُ@ ٌل.لد اذهو .ةددحم تاءامتناB ةط�ترم ةدع بساور اهيف uvsلماعلاو تامظنملا ءاضعأ ءادأ +

rs داعتبالاو ،ة.قوقحلا ةفاقثلا فعض ىدم نع ه.لإ ةراشإلا قبس ام 4إ
 ة.سا.سلا دئاقعلاB رثأتلاو ،ة.نهملا نع ةسرامملا +

rs ة.Eيدلاو
rsو هجوتلا +

ãG rsخُ@ ،ءادألا ةعBاتم لالخ نمو .ءادألا +
+ Bاصوصخ ،لمعلا تاراسم ضرعتت نأ لحارملا ضع÷ rs

 لاجم +
 ىوقألا ة@دئاقعلا تاءامتنالل ة.متح ةج.'نك امنÞو ،د.bأتلاB ة.نلا ءوس نع ÷اد.عB ،ةتوافتم ٍبسEب سªيس" 4إ ،تا*اهتنالا قيثوت
 صوصخB ة@اغلل داح لدج ىرج دقف ،¬حلا ال لاثملا ل.©س *عو .ةددحم ة.نهم دعاوق اهل ة.قوقح ةسسؤم 4إ ءامتنالا نم
Bةمدختسملا تاحلطصملا ضع rs

rs +°امتجالا لصاوتلا لئاسو تمهاس دقو .ر7راقتلا ةغا.ص +
 4إ +øسلاو تافالخلا جيجأت +

 تاحلطصملا ەذه نمو .ة.نطو مأ تنا� ة.Eيد “ة7روثلا” تادرفملا نع ÷اد.عB ةدّرجُم ة.قوقح تاحلطصم مدختسë نم ةنادإ
ة67مر اه,�bأ نأ دجن نأ نكم@ ة.لدجلا

ً
 مدختسë نمل ةداحلا ةنادإلا لعف ه.ف سÚل ال لÃش� FG'نا ث.ح .“د.هشلا” �vبعت وه 

rÕوقحلا �vبعتلا
 نم راصو .ة.مس'لا د.حوت *ع قافتا 4إ ،راوحلا تالواحم مغر ،تامظنملا لصوتت ملو .“ل.تقلا” وهو +
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 اهتصّمقت ة7روث ة.مالعإ ةغل اهنإ .حيحص سكعلاو ،*تق درجم مهف رخآلا فرطلا نمو ءادهش مه ةضراعملا *تق نأ ظحالملا
rs ة.قوقحلا تامظنملا

  .د@دنتلاو داقتنالا نم ةداح ماهس هتباصأ اهنع جÈخ نمو مومعلا +
rs ـ ة7روسلا ة.قوقحلا تامظنملا نإ

 مجح عم بسان'ت ةءافك لمحت +cÕلا ة.قوقحلا ة.نهملا رداوðلل رقتفت ـ اهت-بلاغ +
Õ&لت نم uvsمتهملا ّلُج مرح ،عنملاو عمقلا تاونس م*ارت نأ نع الضف .هتيمهأو ع ضوملا

rs ب7ردتلاو م.لعتلا +
 عافدلا تالاجم +

 مهت>�خ *ع مهلمع نوسªق@ تامظنملاuvs Bلماعلا لُجو .ةعامجلا *ع مئاقلا +ãسؤملا لمعلا ب.غ@ ام� .قيثوتلاو ةÿانملاو
rÕوقحلا لمعلا *ع ا�لس رثؤي امم uvsيمالعإ وأ uvsيسا.س ءاطشEك ةقBاسلا

 وأ ددحم صخش� ةط�ترملا ةرادإلا ةلÃشم ز>�ت ام� ..+
rs بادتنالاو رواش'لا نع دعت©ت +cÕلا

 ةسسؤملل ÷اونص ،مهتالئاع دارفأو ،تامظنملا ەذه تادا.ق نم �vبك ددع راصو .لمعلا +
  .+ãسؤملا لمعلا �vياعم نع ÷اد.عB اهءاردمðcsّ Bُت تاسسؤملا تراصو

 
 ةKساKسلا تاءامتنالا :eثأت
 نم اهنع ردص@  ام ةعBاتم لالخ نم ،اهيف uvsلماعلاو ة.قوقحلا تامظنملا تادا.ق *ع ة.سا.سلا تاءامتنالا �vثأت مجح حضتي
 ةراشإلا لامهإ ،لBاقملاÂو .م*احلا ماظنلا تا*اهتناو مئارج ةنادÞو قيثوت *ع –اً�لاغ– �vsك�Õلا متيف .فقاوم نم ەذختت امو ر7راقت
 uvsب ةنراقم ة@أ ءارجإ ةلاحتسا نم مغرلا *عو .اهتروطخ نم ل.لقتلا وأ –ةروثلا *ع ةÂ سحملا– ىرخألا فارطألا مئارج 4إ
 نم %90 زواجتت ةم*احلا تاطلسلا مئارج ة�سp نأ ة.لحملا ام� ة.لودلا ر7راقتلا تحضوأ ث.ح ؛uvsفرطلا تا*اهتناو تاسرامم
rs ة�كترملا تا*اهتنالا +4امجإ

rÕا�لاو ،ا7روس +
 *ع –اÈ7ًظن– ضرفت ة.نهملا نأ الإ ،ةضراعملا لئاصفو شعاد تاBاصع همساقتت +

uvs rsلماعلا
rs ة.نهملا �vياعملاB ما�Õsلالا لقحلا اذه +

 تادا.ق فقاوم نع رظنلا ضغÂو .ة�كترملا ةهجلا تنا� اً@أ ،تا*اهتنالا قيثوت +
rÕوقحلا +°ولا +Òانتو تاونسلا رورم عمو ،كلذ مغرÂو .اهيبكترم ەاجت اهب uvsلماعلاو تامظنملا

rs مدقت نع ث@دحلا نكم@ ،+
+ 

rs يدا�لا ظّفحتلا نم مغر ةروثلا *ع ةÂ سحم فارطأ نم ة�كترملا تا*اهتنالا ەذه 4إ تاراشإلا تد@ازت ذإ ،لاجملا اذه
+ 

rsاقث لمعل جاتح@ اً.ساسأ اً@دحت Õ&�ي سªيس'لا نأ الإ .ر7راقتلا ةغا.ص
rÕوقح +

الومش ,�bأ +
ً

 نم ف.فختلا وأ ەزواجت وحن اً.عس ؛
 .ناÃمإلا ردق ە�vثأت

 
\3وقحلا لمعلا ةKلاعفi ةقثلا

5 
Bانملا دوهج يدؤت نأ نم مهسأ@ نع مهتالئاع دارفأ وأ ا@احضلا ّ>�ع@ ،ة7روسلا ةلتقملا نم تاونس عبس دعÿجاتن 4إ نم ة 
rs ةقثلا تفعضو ،ةانجلا ة�ساحمو رs¬لا >�ج لمش" ة.باج@إ

 ÷احضاو سأ.لا ادB ام� ،ا@احضلا فاصنÞو ةلادعلا قيقحت ة.ناÃمإ +
 قاقحا” ەاجت ةوطخل ولو مدقتلا ة.ناÃمإ نم طا�حإلا داسو .تا*اهتنالا قيثوت تا.لمعل ةسوملم جئاتن ة@أ 4إ لوصولا نم
 نماضتلا وأ مهقوقح نع عافدلا نعو ا@احضلا نع +4ودلا عمتجملاô Bسë ام +*ختب يوقلا روعشلا بÚس� كلذو ،“لدعلا
rÕالُ@ ،هل� كلذ ةج.'ن .اهيكهتنم دض مهعم

rs نولماعلا +
rs ةمج ةÂ عص لقحلا اذه +

 .مهعم نواعتلاuvs Bنطاوملا عانقإ +
rs
rÕوقحلا +4ودلا ماعلا يأرلا مامأ حÈط يذلا- “Caesar ¬.ق” فلمل +>cلسلا �vصملا >�تعُ@ ،راطإلا اذه +

 +Òالعإلاو +
rs ب@ذعتلا ةأطو تحت اوضق نيذلا ا@احضلا ثثج روص نم فالآ +êا.سلاو

 هنع لاق يذلاو ،ة7روسلا ة.موكحلا تالقتعملا +
rs مدقت يأ قيقحت نع زجعلاB روعشلا اذهل ÷امعاد ÷اÁGؤم- نرقلا فلم هنأuvs Bيلودلا ءا>�خلا را�ك

 لالخو 4.ة.قوقحلا تافلملا +
 ة�يخو طا�حإلا تامالع رهظت ،يروسلا فلملا نم بناجلا اذه نوعBاتي نيذلا uvsيممألا uvsفظوملا عم شاقنلاو ث@دحلا لدا�ت
  .7uvsروسلا uvsب امف ،ةوق ,�bأ لÃش� لاحلا ةع.بطB رهظ@ ام وهو ،لمألا

 
 مادتسملا لo7متلا nع لوصحلا
rs تامظنملا لمع ة7رارمتسا نامضل مزاللا ل7 متلا رفاوت نإ

 تامظنملا مامأ اً.ساسأ اً@دحت اًض@أ ُلثمُ@ ةلعاف ة.نهم ةئ-ب +
rs اًصوصخ ،ة.قوقحلا

 ،ة7روسلا تامظنملا ل7 متب قلعتي ام.ف حضاو لÃش� هتظحالم نكم@ يذلا رمألا .ثلاثلا ملاعلا لود +
 ضرفت ةحناملا ةهجلا نأB ةلئاقلا ةجحلا فعض نم مغرلا *عو .ة.ضاملا تاونسلا لالخ ةحناملا تاهجلا تاسا.س روطتو
 ةدنجأل اهتطشpأ عاضخÞو اهتاهجوت �vيغت 4إ اهرطض@ امم ،ةد.فتسملا ةهجلا *ع ة.سا.سلا اهتدنجأ “حقو”و ÁGا�م لÃش�
rs قحلا هلو– حناملا نأ الإ ،ةحناملا ةهجلا

 4إ لاومأ نم هحنم@ ام Âuvsو اهن-ب طÈÂي ةنيعم تاهجوتو تاسا.س ه@دل –كلذ +
 حضاولا عوFGملل اهراقتفا وه ،ل7 متلا 4إ لوصولا *ع اهتردق ءازإ تامظنملا هجاوي ام أوسأ نمو .ةد.فتسملا تاهجلا

 ةطشpأ ه.جوت وأ اهتدنجأ ضرفل ةلومملا ةهجلا مامأ لاجملا حسف@ امم ؛اهفادهألو اهتهجول اهد@دحت مدع +4اتلاÂو ،مظنملاو
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rs اهدعاس�و ،ةمظنملا
 تعاطتسا +cÕلا ة.قوقحلا تامظنملا نأ ةÈÂجتلا تت©ثأ دقو .اهيلع حورطملا عوFGملا ةجح فعض كلذ +

rs تحجن –ةردان تالاح ̈+و– قيبطتلل لBاقو ة.فافشلاB عتمت7و فادهألا حضاوو مÃحم لمع جمانرب م@دقت
 *ع لوصحلا +

 .اً.©سp طوFGم �vغ ل7 مت
Ø;اصقتسالا لمعلا ةلصاومل مزاللا ل7 متلا uvsمأت *ع ةردقلا نإ

Õ&.ثوتلاو +
Ãشëُ راص ،ريدقت لقأ *ع ،يوعوتلاو +

Ü
 ةلضعم ل

rs ةلماعلا ة7روسلا ة.ندملا تامظنملا لâل �vبك ٍدحتو
 نود اهرارمتساو ة7روسلا ةمزألا مقافت نأ ود�7و .ناسpإلا قوقح لاجم +

rs ،اهودBأ +cÕلا مهتامامتها نع عجا�Õلا 4إ ةحناملا تاهجلا نم �vثðلاB عفد دق ،ة.لود ة�ساحم ة@أ
+ Bلا تا@ادÈÂرعلا عي;<+، 

rs مهتبغرب
rÕوقحلا لمعلا ل7 مت +

Õ;ؤت +cÕلا ة.ناسpإلا تادعاسملا ل7 مت 4إ فا¬نالا اًرخؤم اوراتخاو ،+
 سكعB ةسوملم جئاتن +

rÕوقحلا طاشEلا
 ،اذكو .ÚFGلا نود رجحلا رامعإ ةداع«ب متهت +cÕلا تاساردلا ل7 مت 4إ ةحناملا تاهجلا ضعB تهجتا ام� .+

 ةفاضإلاB ،فّ.كتلا لئاسم ̈+ اً.لاح جئارلاف .لوصفلا �vغت عم �vغتي يذلا ةضوملا1د.لقتلا نم اًعون تحضأ ل7 متلا ةلأسمف
rs ثح�لا 4إ

 ل.لحت ة.مهأ لفغن نأ بج@ الو .ءوجللا تا�لط ددعو ،ة.عFGلا �vغ ةرجهلا نم دحلا ل�سو رطاخمو داعBأ +
 .ەراش'نا لماوعو باهرإلا دوعص با�سأ

rs ة.ئاقتنالا وحن مهب تعفدو ،ناسpإلا قوقح ا@اضق نع uvsحناملا تدعBأ ةد@دج “تاضوم” اهل�
 مل ث.ح ،عــــ7راشملا +

 زكرت تاعوFGم ل7 مت نع اهسفنب ىأنت ةحناملا تاهجلا تح�صأ ام� ،مهمامتها �vثت ة.قوقحلا ةÿانملاو قيثوتلا ا@اضق دعت
rsو .ة.لاقتنالا ةلادعلا *ع

 تامظنملا ضعB دجنف ،طاشEلاو لمعلا لقحل را.تخا لماعك هسفن ل7 متلا ضرف ،ەاجتالا اذه +
rÕوقحلا لمعلا ق�Õخت ة.ناسpإلا

 *ع لمعلل ة.قوقحلا تامظنملا ضعB ەاجتا ظحالن وأ ،هل صصخملا ل7 متلا رفاوت بÚس� +
فوت درجمل كلذو ،ةمظنملا فادهأ بلصB اهل ةقالع ال ةطشpأ

ّ
 .ةطشpألا ەذهل صصخملا ل7 متلا ر

 
 ةKنمألا رطاخملا
 4إ يدؤي دق يدحتلا اذهف ،انÁGأ ام�و .اهيف uvsلماعللو ة7روسلا ة.قوقحلا تامظنملل ة�سEلاB ÷ا@دحت ة.نمألا رطاخملا لثمت
rs لتقلل ضرعتلا

 جراخ ةدوجوملا ،ة7روسلا ة.قوقحلا تامظنملا عم uvsنواعتملا عفد@ امم ؛م*احلا ماظنلا ةرط.س قطانم +
rs حضاو يدحت ÷اض@أ هنðلو .يدرفو يÁ لÃش� لمعلل ،دودحلا

 يأ دجوي ال ث.ح .ماظنلا ةرط.س جراخ ةعقاولا قطانملا +
rs فرط

rs ة.لالقتساو ة.نهمB اهلمع ة.قوقحلا تامظنملا سرامت نأB ل�ق@ مئاقلا عا�ssلا +
 *ع ،هترط.سل ةعضاخلا قطانملا +

rs توافتلا نم مغرلا
s&ف .ةروطخلا ةجرد +

 امأ .يFقلا ءافتخالا وأ ة@دسجلا ة.فصتلا وه �vصملا نوك@ ،ماظنلا ةرط.س قطانم +
rs
 ناسpإلا قوقح نع uvsعفادملا ضرعتي ،ة@درðلا تاعومجملا نع الضف ،ةفلتخملا ةحلسملا لئاصفلا ةرط.س قطانم +
rs ÷ا.©سp حاتم ةضوافملا ام� ةروانملا شماه نأ الإ لاقتعالاو طوغضلل

  .قطانملا كلت +
rs ة.قوقحلا تامظنملل +csلع طاشEل ة.ناÃمإ ة@أ دجوت ال هنإ لوقلا نع +csغو

 ة.باهرإلا تامظنملاو ماظنلا ةرط.س قطانم +
uvs rsلماعلا uvsيقوقحلاف ،لBاقملاB .رطخلا تحتو يÁ لÃش� مهلمع نوسرام@ اهدارفأ نأ الإ ،ًالثم شعادك

 ةعضاخ �vغ قطانم +
 4إ قرطتلا مهنكم@ ال ام� .عقاولا رمألا ىوق فرط نم ة�vبك ة.شªعمو ة.نمأ طوغض نم ÷اض@أ نوناع@ ،فارطألا ەذه ةرط.سل
rs تا*اهتنالا

�Õ3+ rsلا شªجلا ل�ِق نم ةموعدم ةÈ7كسع تا.لمعل ءامسأ ̈+و ،“نوت67لا نضغ”و “تارفلا عرد” قطانم +
+ 

rs ةد@دشلا ةÂ عصلا 4إ ةفاضإ .دال�لل +>;رغلا لامشلا
 بزحل ةعBاتلا ة@درðلا “بعشلا ة@امح تادحو” تا*اهتنا قيثوتو دصر +

s;اتسدرðلا لامعلا
 .“ة.طارقم@دلا ا7روس تاوق” ـô Bسë امو +

 
 لxقتسملا wإ علطتلاو ك\eشملا لمعلا
rsو ،اهن-ب ام.ف دوهجلا قيسEت ة7روسلا ة.قوقحلا تامظنملا لواحت

 لاقتنالا معدل +4اتلا مويلا ةسسؤم” تماق راطإلا اذه +
à+ rsارقم@دلا

rs 5“ا7روس +
 ةلادعلا ةلأسمB متهت ة.قوقح ةمظنم 16 براق@ ام uvsب قيسEتلل ةصنم قالط«ب 2012 ةنس +

لغُت +cÕلاو ةدئاسلا ة.سا.سلا ةفاقثلاB مدطصت اهع.مج اهنðلو ،ىرخأ تالواحم ترج ام� .ة.لاقتنالا
Ü

 *ع يدئاقعلا ءامتنالا ب
s;اعت ة.كراش'لل +øسو قيسEت ة.لمع ة@أ نأ ام� .ةك�Õشملا ةحلصملا

 نم مغر *ع ،دهشملا ردصت *ع ةمئادلا تافالخلا نم +
s&ف “تاضوافملا” ـB قلعتي ام.فو .هتجلاعم دارملا ع ضوملا ةحادف

 uvsب ةÁGا�مو ةداج تاضوافم ة@أ متت مل رمألا ةق.قح +
rs دجوت الو ،مويلا cÕح يروسلا عا�ssلا فارطأ

 ôسë امل ةفلتخملا تاراسملا ەاجت فقوملا د.حوت ة.ناÃمإ 4إ �vش" رداوب قفألا +
Bتاضوافملا.  
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rs ك�Õشملا لمعلا ةروÿs حÈط دنعو ،ة.تا.لمعلاB ة.قوقحلا تامظنملا تاشاقن مس'ت ذإ
 ،+>$.تا�Õسا دعB تاذ لئاسم +

rs ناسpإلا قوقحل ةم.سجلا تا*اهتنالا نع uvsلوئسملا ة�ساحم لجأ نم ةلقتسملاو ةد@احملا ة.لودلا ة.لآلا عم ةقالعلا�
+ 

�v rsكفتلل +>$.تا�Õسا دعB يأ ر7 طت نود ەدنع فقوت7و بولطملاB ¬حني شاقنلا نإف ،ا7روس
 ظحالن نأ نكم7و .راطإلا اذه +

 تاروصت عضو متي ال +4اتلاÂو .اهجراخ نم تامظنملا *ع حÈطت لئاسمل ةBاجتسالا *ع دوهجلا راصتقاو ةردا�ملا حور داقتفا
rs ة.لاقتنالا ةلادعلل +*�قتسم لماÃتم +csطو عوFGمل ة.ك.مانيدو ةلماش

 اهتاروصت اهيدل ةمظنم ل� نأB داقتعالا دوس�و .ا7روس +
 ماعلا شاقنلا ب.غ@ نðلو ،ة.لاقتنالا ةلادعلل لماش +csطو جمانرب نمض اهتجلاعم متت نأ بج@ +cÕلا تا@دحتلا زربأ نع ةصاخلا
 .اهتجلاعم ل�سو ة.لاقتنالا ةلادعلا تا@دحتل لماش روصت عضوب حمس�و راÃفألا ەذه عمج@ يذلا

rs ًالعافو ÷ا.بلس ÷ارود اوبعل دق ،هقÈ7فو اروتسم@د ناف.'س د.سلا +4ودلا ط.سولا نأ ام�
rÕوقحلا لمعلا ةئزجت 4إ +øسلا +

+ 
 يدؤي امم .قيسEتلا بجاو نع نويقوقحلا دعت©يلو ،نماضتلا نم ع ن يأ رفاوتي ال ث.حB ،ةلوذ�ملا دوهجلا ت.'ش"و +°امجلا
B4إ مهنم ءزج مض ة.لمع ل.هس" 4إ +4اتلا Bلا ،ة.ضوافتلا تاراسملا ضعcÕ+ مدلا لالش فقوت الو عا¬لا *ع ةتبلا رثؤت ال 
 ةلأسم عم اروتسم@د قÈ7ف لماعت دقلو .uvsلقتعملا نم فالآلا تائم نع ةمولعم ة@أ رهظُت الو يFقلا ءافخالا تا.لمع +5نت الو
s;دملا عمتجملا عم ةbاFGلا

+ BطÈ7ةروانملا شماه عيسوتل اهمدختساف ؛ة.ف.ظوت ةق rs
 عفدلاو فارطألا عيمج عم هتاثحا�م +

Bعا¬لل هت7ؤرب ةط�ترملا ةصاخلا هتدنجأ rs
 اًقح ÷امتهم اروتسم@د نك@ مل .تاضوافملا اهب �vس" نأ بج@ +cÕلا ة.ف.ðلاو ا7روس +

Bدملا عمتجملا توصل عامتسالا;s
s;دملا عمتجملا ةفرغ” تنا�و .هتاÃ.تكت دعاسëُ ام.ف الإ +

 تاوصأ نأ ام� ،ة.لعافلا ةم@دع “+
 �vصم لثم ناسpإلا قوقح تافلمB ع ضوملا قلعتي امدنع ةصاخ ،ة.غاص انذأ دجت ال تاخÿ تنا� ة.ندملا تامظنملا
 ةمداق تامظنم عم قفاوتلا راعش تحتو ،هنأ نع الضف اذه .فصقلا نم uvsيندملا ة@امحو راصحلا تا.لمع راثآو uvsلقتعملا
s;دملا عمتجملا مساB تاوعد ه.جوت اروتسم@د قÈ7ف ة@اعرÂو مت دق ،ة7روسلا ةموكحلا طو�FG لمعت قشمد نم

 ـ يروسلا +
�v rsهشلا لسكورب نا.ب ح ضوب اهنع >�ع ـ اناتهــÂو اروز

¹sاملا لÈ7بأ رهش +
+. 

 نويقوقحلا نواعتي ث.ح .ةتوافتم بسEب ة.قوقحلا تامظنملا ەذه ل�ق نم ÷اذإ رمتسم +4ودلا عمتجملا عم +àاعتلا نإ
 يراش'سالا رودلا ةهج نم امأ .تامولعمو قئاثو نم نكمم وه امB اهنودوز7و ا7روس� ةصاخلا قيقحتلا ناجل عم نو7روسلا
 �vغ ـ شªمهتلا نم مغرلا *ع هتيدأتب نولخ�ي ال اض@أ مهف ،تاضوافملل ا.لعلا ةئيهلا دفو بناج 4إ ەوبعل@ نأ مهنكم@ يذلا
 ئراطلا بلطلا ̈+ ،÷امال@إ ةلثمألا ,�bأ نمو .يوناث فرطك ةضراعملا تائيه ل�ِق نم مهتلماعم مغرب مهئارآل ـ امÂر دمعتملا
rs ،ضوافملا ةضراعملا دفو 4إ هجو يذلا

 نك@ مل +cÕلاو ،uvsلقتعملا ءامسأ ةحئال م@دقتل ،ة.نوثاراملا ف.نج تالوج ىدحإ +
rs .عامتجالا ةعاق 4إ لوصولا ل�ق اهدادع«ب ماق دق

 هلالخ نم تعاطتسا را�ج لمعB ة7روسلا تامظنملا تماق ،مويلا كلذ +
 .تادودعم تاعاس لالخ ـ ةلمتكم �vغ امÂر ـ مئاوقB دفولا د7وزت

rs ةضراعملا ة.سا.سلا تائيهلا *ع مدقتت اهنأ�و ة7روسلا ة.قوقحلا ةكرحلا ترهظ دقل
 نم �vثðلل اهتجلاعمو اهترادإ +

rsوك طاقن رك�م لÃش� تل�ق +5ف .تافلملا
rs ةتسلا نانع +

rs اهتضفر +cÕلاو 62012 ةنس ف.نج +
 ة.سªئرلا زومرلا ضعB اهنيح +

rs
rs دجاوتلا *ع تامظنملا تعجش دقو .ة.سا.سلا ةضراعملا +

 ضوافتلاB بغار �vغ ماظنلا نأB اهنع ب.غ@ نأ نود ف.نج +
 ضرفل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختال +4ودلا عمتجملا ةوعد 4إ ة7روسلا ة.قوقحلا تامظنملا عفد امم ؛يركسعلا مسحلا 4إ øس�و
 ةلتقملا تاونس لاوط ةلئاه ادادعأ تلتقو قطانملا نم د@دعلا ترمد +cÕلا دورا�لا ل.مارب uvsيندملا بّنجُت يوج رظح ةقطنم
  .روصلا نم ةروص يأB +>'راخلا لّخدتلا 4إ ةحضاو ةوعد ة@أ تامظنملا ەذهل لّجسëُ مل ،لBاقملاB .ة7روسلا

 عبسلا تاونسلا لالخ ة7روسلا ة.قوقحلا تامظنملا ةÈÂجت اهتشاع +cÕلا ،مال@إلا ةد@دش نðلو ،ة�vصقلا ة�Õفلا تت©ثأ
 ع قو مغرÂو .اهيلع فراعتملا ة.قوقحلاو ة.ملعلا �vياعملل اًقفو اهتعاطتسا ردق تا*اهتنالا قيثوت *ع ة.©سEلا اهتردق ،ة.ضاملا
Bاض@أ دعاس ،اهتجلاعمو اهل ەا�'نالا نأ الإ ،ءاطخألا ضع÷ rs

  .اهلمع جهانمو تامظنملا تاطاشp ب7 صت +
 

 ةمتاخ
 
rs تداس +cÕلا +àارقم@دلا لوحتلاو �vيغتلاB “لمألا ةرادإ” ةلحرم نم جّردت ÷املؤم ÷اراسم نو7روسلا >�ع دقل

+ Bةروثلا تا@اد 
rs لصتل ؛داضملا فنعلاو عمقلاو فنعلا لامعأ عسوت عم “ملألا ةرادإ” ةلحرمB فرعت تراص ام ناعÁو ،ة.ملسلا

 ەذه انما@أ +
s;دم روصت *ع ءانب اهنم جورخلا +csعت ةم67هلا ةرادÞو .“ةم67هلا ةرادإ” ةلحرم اهرا�تعا نكم@ ةلحرم 4إ

rÕوقح +
 ك�Õشم +

Õ&�تملا لمألا نإ .+4ودلا عمتجملا تمصو ة.باهرإلا تاعومجملاو اهماÃح اهرّمد دالB ل�قتسمل
 راعB ت�-صأ +cÕلا ة.ناسpإلل +
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rÕوقحلا فلملا *ع �vsك�Õلا وه ،7uvsروسلا نالذخ
 تافلملا �vضحت 4إ ةفاضإلاB ،ة.ق.ثوتلا تا.لمعلا قيسEتو م.ظنت نمضتملا +

rs ة.لاقتنالا ةلادعلا زاجنإل ة7روs¬لا
rs ةلادعلا ەذه ققحتت نل امÂرو .ل�قتسملا +

 سورد نأ الإ ،طسوتملا وأ �vصقلا دمألا +
rs ققحتت اهنأB انتملع دق خــــ7راتلا

 “÷ادراB ل�ؤي قبط” ̈+ ةلادعلا نإ .اهتافلم ةغا.ص *ع نآلا لمع@ نم هشªع@ نل امÂر ام تقو +
 طا�حالا زواجتل بولطملا لمألا ءانبل ة.سªئرلا ةماعدلا وه حبص.س ة7روسلا ة.قوقحلا تامظنملا لمع نإ .ماقتنالا سªلو
rÕوقحلا لمعلا *ع دوقعملا لمألا اذهو .7uvsروسلا *ع نم.هملا

 تامظنملا ەذه عضختس ةهج نمف ،نيدح وذ ÷اف.س نوك.س +
rÕالخأ طغضل

rs اهتيقادصم زّزعت'س ،ة.ناث ةهج نمو ،�vبك +csهمو +
 بلج *ع اهتردقم زّزعتتو ة.لودلا ة.قوقحلا طاسوألا +

rsو .طوFGملا �vغ ل7 متلا
 تالماعلاو uvsلماعلا ب7ردتب كلذو ،ة.قوقحلا ةفاقثلاو ة.نهملا ز67عت *ع لمعلا بج@ ،راطإلا اذه +

rÕوقحلا +°ولا عفرل
s;اد.ملا لمعلا *ع ة@دئاقعلا تاءامتنالا �vثأت نم صلختلاو +

+.  
rsو

 طوغضل تامظنملا ەذه عضختس ،ةل�قملا ة�È7قلا ة�Õفلا لالخ دوس'س +cÕلا ملظلا ىوقل “راصتنالا” ةوشp ةلحرم +
rs اومهاس نيذلا ەؤافلح مالعإ بناج 4إ +Òوكحلا يروسلا مالعإلا دوهج اهيف رفاضتت ة.مالعإ ه7 ش" تالمحو ةد@دش

+ 
rs ة.ناسpإلا دض مئارجو برح مئارج اض@أ اوبكتراو “ەراصتنا”

 ة.قوقحلا تامظنملا نم بجوتس" ،اهل� طوغضلا ەذه .ا7روس +
rs ة.عوضوملاو ة.نهملا ة@دا.حلا ز67عت

rs ضوخلا نع داعتبالاو تا*اهتنالا تافلم ةجلاعم +
 دالجلا ة7 ه لوح +öن�vsب لدج +

  .ة.حضلاو
rs
rs ناسpإلا قوقح ةكرحل نوك.س ،ة@اهنلا +

rs ÷اÈ7ظن �vٌبك ٌرود ا7روس +
 .ة.سا.سلا ة.لمعلا ةغ.ص تنا� امهم ةمداقلا ةلحرملا +

 تا@دحت ̈+ اض@أ لB ،اهتارادÞو تامظنملا مامأ طقف تسªل تا@دحت ̈+ اهت-نهم ىوتسم عفرو اهمعدو اهتاردق ز67عتف ،+4اتلاÂو
s;دم عمتجم نم Õ&�ت ام مامأ ةلثام

rs لمع@ +4ود +
rs ةلادعلا نم ءزج ولو قيقحت 4إ øس�و ،ناسpإلا قوقح لاجم +

 الف .ا7روس +
  .ةلادع نود نم رارقتسا وأ مالس
 
 
 

 ريدقتو ركش
 
 .ةقرولا ەذه زاجنإل �vكفتلا +cÕكراشم *ع دمحألا ماسÙو +csغلا د�ع لضف ،سامش ل.شªم ةوخألل ركشلاB مدقتأ
 

 بتا|لا نع
 

rs ثحاB وه �5]�اوك مالس
rs تاسا.سلا ةساردو ثاحBألل +>;رعلا زكرملا ريدمو ة.سا.سلا مولعلا +

+ Bس�را. 
 
 
 

rs ناسpإلا قوقح تامظنم عقاو ،حاوسلا لئاو 1
  2008 >�مت©س 3 ،ناوألا عقوم ،(1/2) اهقافآو ة7روس +

 .ة.سªلوبلا ةلودلا موهفم تزواجت +cÕلا ة.نمألا ةمظنألا فصول +*ع م.هاربإ رد.ح روتكدلل �vبعتلا 2
 .2013 >�مفون 29 ،ناسpالا قوقح تائيهو تامظنمل ة7روسلا ة.لارد.فلا سªسأت لوح نا.ب 3
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