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 ةلصاوتم ةقثلا ةمزأ ،نويمالسإلاو ة/قوقحلا ةكرحلا :ىؤر
 

cGروجلا نيدلا حالص
+ 

 
 

 
 

 
�� ة��ثك ءا.شأ ت��غت

�� +cا.سلا مالسإلا تا�رحB ناس�إلا قوقح ةكرح ةقالع +
��و ،امومع +>;رعلا ملاعلا +

 ترثأت +«ºلا لودلا +
 ذإ ،ام دح 4إ ة.بلس ود�ت ة.ئاهنلا ةل.صحلا نأ الإ ،رخآ 4إ دلB نم رمألا توافتو .+>;رعلا عيÀ¿لاB فرعُ@ ام تا.عادتب ةG½ا�م
Bأ *ع تعجارت اهب ذإ ،لضفألا وحن ةقالعلا روطتت نأ نم الد��È ب ةقثلا ةمزأ تداع ث.ح .د.عص نمÉ�� فرطلاÉ��، تذختاو 
 رجحتلاB تاماهتا ه.جوت ،رخآلا دوجول ��Éفرطلا دحأ ضفر ةدح انا.حأ غل�ت دقو .مهتلا لدا�تو ك.كش'لا Êنم د@دج نم
  .بوعشلا ة7¡ه ��يغت *ع لمعلاو مالسإلل ة@داعم ة.À¿غ ىوقB طا�ترالا وأ +>Ïولويد@ألا

�� ة.قوقحلا تا.عمجلا تأش� امدنع
�Òاملا نرقلا تانيع�س لالخ +>;رعلا ملاعلا +

�� دجت مل ،+
 اهل ةدناسم ةئÓب ة@اد�لا +

 نود7¿ي ددجلا ءاطشEلا ءالؤه نأ مÚحB “ب7¿غلا نئاØلا” اذه نم اجاعزنا ��Èألا فرطلا +© ةمÖاحلا ةمظنألا تنا�و .اهب ة�حرمو
�� ة��ثÛلا اهتازواجتل يدصتلاو تاموكحلا ة�قارم

 *ع درمتلا وحن بخنلا عوزنو +4ودلا عضولا نÛل .ناس�إلا قوقح لاجم +
�� داد�'سالا

�;دملا عمتجملا تامظنم نم د@دجلا ع¡نلا اذهب لوبقلا *ع ا��ثك دعاس ة@د.لقتلا هلاÚشأ +
 اهب فا«�عالا مت ث.ح ،+

��
 .ة.À¿علا لودلا مظعم 4إ الوصو ،برغملاو س�وت نم ة@ادB ،ةفلتخم لود +

��
�� اهنم د@دعلا أش� +«ºلا ،+cا.سلا مالسإلا تاعامجو ة.قوقحلا ةكرحلا ��Éب رذح فراعت أدB ةلحرملا كلت +

 ة«�فلا سفن +
�� ة.نمزلا

�� تاعامجلا ەذه ةأش� تنا� نÜو ،+>;رعلا برغملا ةهج +
�� تمت ا.ªيل «ºحو قارعلاو ا7روسو م لثم ىرخأ لود +

+ 
 .دوقع ةدع�مدقأ ةلحرم

�� ��Éفرطلا ��Éب ةقالعلا تمسÞا
�� كا�ترالا نم ع¡نب ة@اد�لا +

 نمو ،��Éفرطلا ��Éب يركف نيا�ت كانه ةهج نم ذإ .فقاوملا +
 دقو .ءاصقإلاو عمقلا نم ة.لاتتم تاجومل اوضرعت امدنع ��Éيمالسإلا نع ناس�إلا قوقح تامظنم عافد تلجس ىرخأ ةهج
à;اقتنا لÚش� ة.قوقحلا ةموظنملاB ا.ج7ردت نومتهي ��Éيمالسإلا ضعB أدB امدنع ةقالعلا ەذه تروطت

 يذلا قا.سلا سفن وهو .+
 بعلت ة��خألا ەذه تح�صأ امدنع ،يرذج لÚش� ناس�إلا قوقح تا.عمج نم اهفقاوم ة.لاÚ@دار ة7راسá تاعومجم ه.ف ت��غ
�� لاعف ارود

 وهو ،تا7¿حلا فقس عفترا .قوبسم ��غ لÚش� ��غتي ماعلا +cا.سلا دهشملا ذخأ ،+>;رعلا عيÀ¿لا دعB .دلB نم ��Èأ +
�� عÞFGو ،حطسلا قوف وفطت نأB تاعامجلاو بازحألل حمس ام

 >�ع ةطلسلا 4إ لوصولا لجأ نم ،اهنÓب ام.ف سفانتلا +
�� اهءارجإ مت +«ºلا تاBاختنالا

 .ماعلا نأشلاÀو ةسا.سلاB ا�7¿قت عيمجلا متها نأ دعB ةمدتحم ة.سفانت ءاوجأ +
��
 بازحأ 4إ ش»مهتلاو ءاصقإلل ةضرعمو ةعومقم تام.ظنت نم +cا.سلا مالسإلا تا�رح نم د@دعلا تلوحت قا.سلا اذه +

�� لصح املثم ةطلسلاB دارفنالا لواح بازحألا ەذه ضعB .مÚحلل ةحشرمو اهب ف«�عم ة.سا.س
 غيصB ل�ق اهضعÀو ،م +

�� اندهش املثم ةمÖاحلا تافالتئالا نم ةددعتم
�� ة��صق ة«�فلو ،برغملاو س�وت +

  .ا.ªيل +
�� بالقنالا اذه

 ة7واز نم +cا.سلا اهئادأ م.يقتو دقنلل ةضرع اهلعجو ،بعص را�تخا مامأ تا�رحلا ەذه عضو راودألا +
�� ةما��È åأ ة.قوقحلا تا�رحلا نوكت انا.حأو .ةقBاسلا مÚحلا ةمظنأ عم نأشلا نا� املثم ،ة.قوقح

 تازواجتل اهدقنو اهدصر +
 ��Èأ ةG½ا�م تا.عادت اهل نوك@ نأ æGخ@ +«ºلاو تا�رحلا ەذهل ة.Eيدلا ة.جولويد@ألا ة.فلخلل ارظن ،+cا.سلا مالسإلا تا�رح
 ��Éفقثملا نم مه��غو ��Éيمالسإلا موصخ ��كفت *ع ةرط.سم لازت ال “ة.Eيدلا ةلودلا” ةروصف .عمتجملاو ةلودلا *ع ةروطخ
 .ءاطشEلاو

�� ةراشإلا ردجت
 كلذو .رخآ 4إ دلB نم فلتخت +cا.سلا مالسإلا تا�رحB ة.قوقحلا تامظنملا ةقالع نأ 4إ قا.سلا اذه +

�� عاضوألا توافتل ارظن
�� ةقطنملا اهتدهش +«ºلا ة.سا.سلا تالوحتلاB ةG½ا�م ترثأت +«ºلا لودلا +

 نم اذل .+>;رعلا عيÀ¿لا باقعأ +
 نم هنأ 4إ ��ش�و .اهنÓب ك«�شم وه ام *ع ���ك«�لا عم ،تافالتخالا ەذه ز>�ت نأ اهنأش نم +«ºلا تالاحلا ضعB دصر مهملا
  .طقف تالاحلا ضعB *ع ���ك«�لاو ءاقتنالا 4إ انرطض.س ام وهو ،لاجملا قيضل ارظن دلB ل� نع ل.صافت م@دقت بعصلا
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 مهتكرح س»سأت نم اماع ��Éنامثنم ��Èأ دعB اهلضفB اولقتنا نيذلا ��Éملسملا ناوخإلا ةعامجل ة.خ7رات ةصرف رياني ةروث تلثم
 وأ ة.عFG7'لا ءاوس ،+éارقم@د لÚش� ترج +«ºلا تاBاختنالا لالخ نم اوتªثأ مهنأ مغرو .مÚحلا دعقم 4إ ةضراعملا عقوم نم
«ê.قح +>ºعش د.يأتب نوعتمتي مهنأ ،ة.سائرلا

�� ةعامجلا ة�غر نأ الإ .+
 ىوقلا ة.قB نع اهتلزع ام ناع½ ةطلسلاB دارفنالا +

�� اهتعقوأو ،ة.Eيدلا ��غ ة.سا.سلا
 .ركسعلا د@ *ع اهمÚح ءاهنÜو اهيلع بالقنالل ق7¿طلا دهمو ،تاروظحملا نم ��ثÛلا +

 ،ةطلسلا *ع ة.سا.سلا اهتنم.ه نم افوخ اهدض تلتكت +«ºلا ةسفانملا ة.سا.سلا ىوقلا ة.ق�ب اض@أ ةعامجلا تمدطصا ام�
 كاهتنا ة.ناÚمإ نمو ،+�ºيدلا اهباطخ نم اهرودB تفوخت +«ºلا ة.قوقحلا ةكرحلا تامظنم مظعم اض@أ ةعامجلا *ع ت�لقناو
 تقمعتو ،داشرلا بتكمو ماعلا دشرملا نع تردص ةد@دع تاح7ت دعB فواخملا ەذه تمقافتو .ناس�إلا قوقحو تا7¿حلا

 *ع ةرط.سلا 4إ ا.عسو ،روتسدلل 4وألا ةق.ثولا ةغا.ص نافرطلا ركتحاو ،��Éيفلسلا عم ��Éملسملا ناوخإلا فلاحت امدنع
�� ةد@دش ة�غر ارهظأو ،ءاضقلا

�� تا.حالصلا مهأ +cرم س»ئرلا عمج@ نأ +
 بازحألا عم نواعتلا امهضفر 4إ ةفاضإ ،ةلودلا +

 ةعامجلا *ع رمíتلا ة@ادB *ع ةلادلا تاG½ؤملا ددعت مغر كلذو ،داصتقالا شاعنÜو ةلودلا ذاقنإ لجأ نم طارقونكتلاو ة.ناملعلا
 .ش»جلاو نمألا ةزهجأ لالخ نمو ةوقلا >�ع ةطلسلا نع اهداعBإ لجأ نم

�� ة.قوقحلا ةكرحلا تضرعت
 امم ؛��Éملسملا ناوخإلا ةعامجو ماظنلا ��Éب ةهجاوملا تروطت امدنع بعص را�تخا 4إ م +

 متي نأو ،+éارقم@دلا راطإلا نمض رادت نأ بج@ ناوخإلا دض ةكرعملا نأ اهباسح نم طقسÞ ة.قوقحلا تامظنملا ضعB لعج
 ةع.ظفلا تاÖاهتنالا عم فرطلا ضغت تامظنملا ضعB لعج ام وهو .نوناقلا ما«�حاÀو عا«�قالا قودنص لالخ نم اهمسح
�� ت�كترا +«ºلا ناس�إلا قوقحل

 ءافضإ لجأ نم ة.قوقحلا تاهجلا ضعB فقاوم ف.ظوت مت ام� .ناوخإلا ةعامج ءاضعأ قح +
 .مهدض لصح يذلا لماØلا بالقنالا *ع ة.عFGلا نم ردق

�� ه.لإ ةراشإلا ردجت ام
 تزه +«ºلا ةمخضلا ثادحألا كلت عم تلماعت ةد@دع ة7م ة.قوقح تامظنم نأ قا.سلا اذه +

 ةعامج هلثمت ام *ع ءانب لصح امر7>�ت تضفرو ،اهنيع ضمغت مل تامظنم كانه .ةفلتخم تاقلطنم نم +>;رعلا ملاعلاو م
 ناوخإلل +cا.سلا اهد.يأت مدع مغر ،ة.قوقحلا اهتا.لوئسم لمحتت نأ تامظنملا ەذه تررق دقل .+cا.س رطخ نم ناوخإلا
 الو .ناس�إلا قوقح G½ا�م لÚش� سمت +«ºلا تاÖاهتنالا ر7>�ت ��ÀÉو ة.سا.سلا ةموصخلا ��Éب ���يمتلا 4إ تدمع امنÜو ،��Éملسملا
 نم ��Éع�س تلمش +«ºلا مادعإلاB ماÚحألا ةنادإ اهرخآ نا� فقاوم نم هتذختا ام بðس� ا.لاغ انمث عفدت تامظنملا ەذه لازت
�� ناوخإلا ةداق

«�وقحلا لماعتلا نأ الإ ،ةعامجلا مÚح تضفر +«ºلا ة.بعشلا تاجاجتحالا ة.مهأ مغر ذإ 1“ةعBار” ة.ضق +
 عم +

 الضف ،ثادحألا نم اه��غو ةضهنلاو ة7ودعلا ةعBار +ñاصتعا ضف اهدهش +«ºلا تاÖاهتنالا ةعاش� لهاجت هنكم@ ال ثادحألا
�� ثادحألا ىرجم ت��غ ة��طخ ة.سا.س جئاتن نم كلذ نع بترت امنمع

 .م +
 .يدج لÚش� لصح ام.ف ركف ةعامجلا نم ءزج نأ الإ ،ا.ناس�Üو ا.عامتجاو ا.سا.س ناوخإلا ةعامج باصأ يذلا لازلزلا مغر

�� لخد نم مهنم
«�وقحلا لمعلا وحن هجتا نم مهنمو .ءاوضألا نع ةد.عÀو ةئداه تاعجارم +

 لاجملا اذه ة.مهأB اÖاردإ امإ ،+
�� ەولمهأ يذلا

�� مهضعB طرخنا .ة.فرظو ة.تامجارب عفاودل وأ ،قباسلا +
�� امB اهجراخ وأ م لخاد ءاوس ة.قوقح تامظنم +

+ 
�� ةماه ةفاطعنا ة@ادB نوكت دقو .ةعامجلا كلف نع ةد.عB تس»ل تاع.مج س»سأت اوراتخا نم مهنمو ،ة.لود تامظنم كلذ

+ 
�� ام ارثأ ك«�ت دق مهنم ضع�لا ركف

��و مهضعB ةفاقث +
�� مهلعجت دقو ،+cا.سلا مهكولس +

�7Êرات قا.س +
 نم لعاف ءزج ��Éعم +

�;دملا عمتجملا
«ê.قحلا +

 تارا.ت ىدل اذه لثم لصح دقو ةصاخ .تاروانملا نع اد.عÀو ة.سا.سلا بازحألا نع لقتسملاو +
 .ىرخأ ة.جولويد@أ

 وهو .ةدحوم نكت ملف اهتانوكم لخاد تEيا�ت دق ثادحألا ەذه نم ة7ملا ة.قوقحلا ةكرحلا فقاوم نأ احضاو ادB دقل
�� ة.خ7راتلا اهتيلوؤسم لوح ةد@دع تالؤاسÞ كلذ نع تدلوتف ؛ا��ثك عجا«�ي اهنزو لعجو ا.بلس اهيلع رثأ ام

 نع عافدلا +
�� كش ال .ة.مالسإلا تا�رحلا عم ةق.معلا اهتافالخ تنا� امهم ناس�إلا قوقحو ة.طارقم@دلا

 ة�عص تنا� ةلحرملا كلت نأ +
 فقاوملا الولو ،تائملاB سانلا لتق لا تاشاشلا *ع نودهاشá مهو اهجراخو م لخاد ناس�إلا قوقحÉ�� Bنمؤملا *ع
 ةصاخلا مهفقاوم نع رظنلا عطقB ا@احضلا ەاجت تا.عمجلاو تا.صخشلا ضعB اهنع ت>�ع +«ºلا ةلداعلاو ة�ئاصلاو ة.ئد�ملا
BيمالسإلاÉ�� ة7ملا ة.قوقحلا ةكرحلا تلخدل ،ةد@دعلا مهئاطخأو ��

  .2ملظم قفن +
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  نم/لاو ا/Sيلو اRروس
 

ÞشÚيلو ا7روس لª.اهقالزناو ماسقنا نم هل تضرعت امل ارظن ةفلتخم تاقا.س نم.لاو ا ��
 ،ةروثلا عوFGم ترمد ة.لهأ بورح +

  .اهحلاصمو بوعشلا تاعلطتل امامت ةرياغم جئاتن 4إ تدأو
 تاعامجلا ة.قÀÉ�� Bو اهنÓب طلخلا نودو- اد@دحت ��Éملسملا ناوخإلا ةعامج نأ ظحولل ة7روسلا ةلاحلا دنع انفقوت ول

�� تلواح- 3ناوخإلا نع ةفلتخم فقاوم ذختتو دعB ام.ف ز>�تس +«ºلا ة.Eيدلا
 +>7Êردتلا ف.كتلا قشمد عيÀ¿ب فرع ام ةلحرم +

�� اهنيمضت مت ەا�'نالل ةتفاللا تاعجارملا ضعB لالخ نم ،+éارقم@دلا را.خلا عم +>ºسEلاو
 تددح +«ºلا 4“قاثيمو دهع” ةق.ثو +

ة.عاد ،ماظنلا طوقس دعB ام ا7روسل اهموهفمل ةض7¿علا رطألا اهيف
ً

 اهت>�تعاو .ة@ددعت ة.طارقم@د ةثيدح ة.ندم ةلود ءانب 4إ 
 عب'ت نأ ةق.ثولا تعدو .“يروسلا عمتجملا تانوكم ��Éب ةنمآو ةåاعم ة.نطو ةقالعل سسؤي ،د@دج +²امتجا ٍدقعل öاساسأ”
�� ا7روس

�� عا«�قالا قيدانص >�ع ماÚحلاو ��Éلثمملا بعشلا ه.ف راتخ@ öا.با.ن öا7روهمج öاماظن ل�قتسملا +
 ةهــ67نو ةرح تاBاختنا +

 *ع موقت ،مهتاهاجتاو مهبهاذمو مهنا@دأو مهقارعأ فالتخا *ع öاع.مج نونطاوملا اهيف ىواس'ي ةلود ما.قB ت�لاطو .ةفافشو
 ناس�إلا قوقحB م�«�لت ةلود” ما.ق 4إ ةق.ثولا تعد ام� .بصانملا *عأ 4إ لوصولا اهيف نطاوم يأل قح7و ،ةنطاوملا أد�م
�� نطاوم اهيف ماضُ@ ال ��بعتلاو ��كفتلا ة7¿حو ةاواسملاو ةمارÛلا نم ة.لودلا قيثاوملاو ة7وامسلا عئاFGلا اهترقأ ام�

 هتد.قع +
�� الو

 5.“هتدا�ع +
�� تطروت «ºح ةضراعملا تارا.ت ة.ق�ك 6حلسملا فنعلا ةعامجلا تنªت نأ ام نÛل 

 اهجئاتن نم نا� ةئطاخ تاسرامم +
�� اهموصخ كوكش قيمعت

�� امB ة.قوقحلا تا�رحلا مومع كلذكو ،ا.جولويد@ألاو ةسا.سلا +
 عم تنواعت +«ºلا تامظنملا كلذ +

��و .+cا.سلا اهعوFGم ةع.بط ەاجت ةرذح تنا� اهنÛل ،اهل ��Éمتنملا قوقح نع تعفادو ةعامجلا
 *ع ةراهنملا ءاوجألا ەذه +

 ةملسألا نا.غط دعB ضهن” برغلا نأB ضع�لا معز ث.ح ة��طخ مهتب ناوخإلا ةعامج ماهتا وحن ضع�لا عفدنا د.عص نم ��Èأ
�� لوبقملا ل@د�لا با.غB كلذ ًاللعم ،öا.نمض ولو ماظنلا معد.ل ،ة7روسلا ةروثلا دهشم *ع

 ة.مالسإلا ةضراعملا فوفص +
�� تمهسأ دق ��Éملسملا ناوخإلا ةعامج نوكت اذكهو .ة@داهجلا لئاصفلاو

 ،هتاقÀ¡مو همئارج ل� مغر ماظنلل ة.عFGلا ةداعإ +
 لº»+ BÚلا ةئيهلا +©و ،مئامعو Êًل نود نم ءاض.ب ج¿ختل ة.لا�لا ماظنلا لامسأ اهب تلخد +«ºلا ةلاسغلا +© ةعامجلا تراصف
�� برغلا اهلضف@ د.�أت

  7.“بر دق ماظنلا نأB لوقلا æGخأو بعشلا ةفك تFخو ناوخإلا ûسم باخ دقل .فاطملا ة@اهن +
�� اه��غ لثم ناوخإلا ةعامج تعقو ام�

 ةروثلا عم لماعتلا ءازإ ةفلتخملا تا.ج.تا«�سالاو ة.م.لقإلا تاقالعلا تاد.قعت ½أ +
 تاهجاوملا لالخ ةدعاسملا د@ اهل تدم +«ºلا راوجلا لود ەاجت ةفاسم ذختت نأ ةعامجلا *ع ��س»لا نم نك@ مل ذإ .ة7روسلا
�� اهئاضعأو اهتادا.ق تفاضتسا وأ ةحلسملا

 مدق عقوم اهل حبصأ +«ºلا ا.كرت لودلا ەذه نم .اهب اورم +«ºلا ة�عصلا فورظلا +
�� +cا.سو يركسع

  .8ا7روس +
�� لصح ام

�� ثدح امع ا��ثك فلتخ@ ال ا7روس +
�� ذإ .ا.ªيل +

��اذقلا رّمعم د.قعلا لتقم تلت +«ºلا 4وألا ةلحرملا +
 تلماعت ،+

��و ة.طارقم@دلا تاراعشلا عم ة.باج@þب ة.مالسإلا بازحألا
�� ءانب فرطك تمهسأو ،��Éملسملا ناوخإلا ةعامج اهتمدقم +

 حاجن +
�� ت7¿جأ +«ºلا ة.نامل>�لا تاBاختنالا

 تطلتخاو ،��Éيªيللا ��Éب ماسقنالا قمعتو ،ةÀ¿جتلا ت�Èعت كلذ دعB نÛل 2012 ويلوي +
�� عيمجلا طرخناو ،تاراعشلاو قاروألا

 تالخدتلل ةحوتفم ةحاس ا.ªيل تح�صأ «ºح تا.ش»لملا س»سأتو حالسلا عفر +
 .ة.لودلاو ة.م.لقإلا

�� امأ
�� لصح امع ةد.عB نكت مل ءاوجألاف نم.لا +

 نم ةل7¡طلا تاونسلا >�ع تلذº»+ Bلا دوهجلاف .قارعلاو ا7روس نم ل� +
�� ع¡قولل عيمجلا داع ث.ح ،��Éسوق ��Éب هعضتل ة.لهألا برحلا تءاج ،9نم.لاÉ�� Bيمالسإلل +cا.سلا باطخلا ر7¡طت لجأ

+ 
  .ة.فئاطلاو حلسملا فنعلاو ة.ل�قلا تا�طم

 لواح دقو .ةضراعتملا اهتادنجأ فلتخمB ة.م.لقإلا لودلا تادارإل ��بك لÚش� ةعضاخ اهسفن ة.نم.لا ةلاحلا تدجو دقل
 عم نواعتلا ةعامجلا تل�قو ،ة.سا.سلا ة.لمعلا عم ف.كتلا “حالصإلل +�ºم.لا عمجتلا بزح” لالخ نم نوملسملا ناوخإلا
�� امB ،ة.ناملعو ة.Eيد ىرخأ بازحأ

�� ةعامجلا تمهسأو ،“+ÿا«�شالا بزحلا” كلذ +
 “ك«�شملا ءاقللا لتكت” ـB فرع ام س»سأت +

 نأ الإ ك«�شملا لمعلاو حاتفنالا *ع ةمئاقلا براجتلا ەذه مغر .ة.جولويد@ألا براشملا فلتخم نم تام.ظنت عمج يذلا
�êلسلا طغضلل ةضرع اوقB امومع حالصإلل +�ºم.لا عمجتلا بزح تحت ن7¡ضنملا ��Éينم.لا ��Éيمالسإلا

�� يوقلا +
 ،دل�لا اذه +

 ،ة.لودلاو ة.لحملا ة.قوقحلا ةكرحلا ل�ق نم دقنلاو كشلل ةضرع اهلعجو ،ة.مالسإلا تاعامجلا روطتل ادودح عضو ام وهو
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�êني نأ نود
�� ��Éفرطلا ��Éب نواعت ةقالع دوجو كلذ +

 تامولعملا زكرم ��ÀÉو حالصإلا بزح ��Éب لصح املثم ةد@دع تا�سانم +
 .10ناس�إلا قوقحل ل.هأتلاو

�� ح¡ضوب مهسÞ اهلعج ام وهو ،+>;رعلا عيÀ¿لا عم ة.باج@إ ةق7¿طB ة.نم.لا ة.مالسإلا ةكرحلا تلعافت دقل
 +*ع مÚح طاقسإ +

�� ا.ل� جمدنا يذلا اهبا�ش هB ماق يذلا +ûئالطلا رودلا لالخ نم ،حلاص ! د�ع
 اهتفرع +«ºلا ةساÚتنالا نÛل .عراشلا ةكرح +

�� تمهاس +«ºلاو ،ة.نم.لا ةروثلا
�� ،ة.لهألا برحلا ةرئاد تعسوو ،دال�لا م.سقت +

�;اريإلا يدوعسلا +".لقإلا عالا لظ +
 تدأ +

  .+éارقم@دلا هجوتلا تاذ ة.سا.سلا ة.لمعلا فانئ'ساو +"لسلا شáاعتلاو رارقتسالا تاموقم نم نم.لا نامرح 4إ
�� ��Éيمالسإلا طروت ةهبش ��ثت نأ اهنأش نم ةد@دع تاداهشو تا.طعم *ع ة.قوقحلا تامظنملا تدمتعا دقل

 لودلا ەذه +
�� ثالثلا

 لئاصفلا ة.قB 4إ اض@أ ةهجوم مهتلا سفن تنا� نÜو .ناس�إلا قوقحB قلعتت +«ºلا ة��طخلا تاÖاهتنالا نم ةلمج +
�� ةطلسلا *ع ةعزانتملا

 .د.عص نم ��Èأ *ع ةئÓسلا اهتافلخمو اهمئارجو اهتاثول نم ادحأ +�ºث'سÞ ال ة.لهألا بورحلاف .نادل�لا +
 

 ]YZوتلا ءانثVسالا
 
�� يرج@ امع ةفلتخم ة.س�وتلا ةلاحلا >�تعت

 دومصB لوألا قلعتي ،لقألا *ع ��Éنثا ��Éلماع بðس� كلذو .ة.À¿علا لودلا نم ��ثك +
 فارطألاو بازحألل كلذ حمس دقو .عاضوألا ةشاشهو ة.سا.سلا فصاوعلا ددعتو تاÀ¡عصلا ة�Èك مغر +éارقم@دلا لاقتنالا
�� ة.فافش� طاشEلا ةلصاومB ة.عامتجالا

�� تمظن دقو .دال�لا اهب عتمتت +«ºلا ةعساولا تا7¿حلا لظ +
 تقو «ºح – قا.سلا اذه +

�� ةثالثلا تاطحملا ەذه تمهاسو .ة.طارقم@دو ةهــ67ن ت>�تعا ةماه تاBاختنا ةثالث - ةقرولا ەذه ةBاتك
 ةضهنلا ةكرح ��Éكمت +

�� ةكراشم نوكت نأ نم
 ارذح ��Èأ اهلعج ام وهو ،ىوقلا ن7زاوم ��غتو جئاتنلا بسح تعونت ىرخأ بازحأ بناج 4إ ،مÚحلا +

��
 دال�لاB قل���ت نأ تدا� تاسرامم تدهش +«ºلا ،ةضهنلا ةكرح ةدا.قB ،ا7Úو«�لا ةلحرمل افالخو .ة.قوقحلا لئاسملا عم اهلماعت +
 ةدا.ق نإف ؛ماعلا ءاضفلا ة@امح وأ ة@درفلا تا.صوصخلا ما«�حاو رهاظتلا قحو ةفاحصلا ة7¿ح لثم تا7¿حلا د@دعB سملا وحن
�� لوخدلا بنجتت دعB ام.ف تح�صأ ةكرحلا

�� نÛل .ناس�إلا قوقحB قلعتت +«ºلا لئاسملا د@دع لوح عزانت يأ +
 مل لBاقملا +

 نامل>�لا *ع تضرع +«ºلا تاردا�ملا مظعم 4إ ع¡جرلاB ذإ .قوقحلا ەذه ز67عت 4إ فدهت ��Éناوق عــــ7راشم م@دقتب ةكرحلا ردا�ت
�� تردص اهنأB ظحال@ ،ةشقانملل

 ةضهنلا ةكرح دوجو مÚحB هنأ لوقلا نكم@ .ة7روهمجلا ةسائر نم وأ ةموكحلا نع امإ بلاغلا +
�� ةكG7½ ةرو�لاB +%ف ،ة�قاعتملا ة.فالتئالا تاموكحلا نمض

�� اهنÛل ،تاردا�ملا ەذه +
 ةردا�م مدقت مل تالاحلا مظعم +

 تا7¿حلا ةنجل ر7¿قت نم ةضهنلا ةكرح فقوم نأ ام� .اهمعدل ة.عمتجملاو ة.سا.سلا فارطألا مظعم دشحB تماقو ة.قوقح
 اهنمضت +«ºلا تا.صوتلا نم ��ثÛلا *ع ض«�عت اهلعج +>Ïولويد@أ فقس� ةموكحم لازت ال اهنأ رهظأ دق ةاواسملاو ة@درفلا
�� امB ،ر7¿قتلا

�� ةاواسملا 4إ ةوعدلا كلذ +
�� نعطلل اهدعاوق تدنج ام� .É��11سEجلا ��Éب ثرالا +

+ ½G4إ ةوعدلاو ةنجللا ة.ع 
�� ،هنع +*ختلاو اهر7¿قت طاقسإ

 مالسإلل ا@داعم” هت>�تعاو ر7¿قتلا تمجاه +«ºلا ةظفاحملا ة.Eيدلا طاسوألا عم حضاو مغانت +
  .ñ+“12وقلا نمأللو ة½ألل اددهمو

�� تمت +«ºلا تاحالصإلا مظعم *ع ض«�عت مل اهنوكB ةضهنلا ةكرحل بسح@ كلذ عم
�� اهنأو ،ةقBاسلا تاونسلا +

 مظعم +
�� ا.ساسأ افرط تنا�و ،تاردا�ملا ەذه تمعد تالاحلا

 ��Éناوقلا عــــ7راشم نم ��ثÛلا *ع ت7¡صتلا لالخ نم ا.ناملرب اهر7¿مت +
 .ناس�إلا قوقحو تا7¿حلل ةمعادلا

 
 تاصالخلا

 
 نأ مغر ،“+>;رعلا عيÀ¿لا” ةلحرم تادجتسم عم ةدحاو ةق7¿طB فتت مل +cا.سلا مالسإلا تا�رح نأ براجتلا ەذه نم ��Éب'ي

�� دقتعا اهع.مج
 4وتتو رومألا مامزب +© كسمتل تلمت�ا دق نمزلا ةرود نأو ،تلح دق ةسداسلا ةفالخلا ةلحرم نأB ام ةظحل +

 ةفالخلا طوقس ذنم ماعلا نأشلاو ةلودلا ةرادإ نويناملعلا ركتحا نأ دعB كلذو ،+ñالسإلا اهجهنم قفو ،ةقطنملا ةدا.ق اهدحو
 .ة.نامثعلا

�� ةكرح ل� تسمغنا ث.ح ،امساح ارود ة.لحملا تا.صوصخلا ت�عل دقل
 اهفورظ اهل حمسÞ ملو ،اهدل�ل +*خادلا عضولا +

�� نكم7و .+".لقالا د.عصلا *ع ةك«�شم ةطخ عضو لجأ نم اهنÓب ام.ف قيسEتلاº» Bح
 تا�رحلا ەذه نأ 4إ ةراشإلا قا.سلا اذه +

 :ةنيا�تم جئاتن &عأ امم ةفلتخم ة.سا.س تارا.تخا ثالث *ع تعزوت دق ة.مالسإلا
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 ةطلسلا را^تحا :الوأ
 نود مÚحلا 4إ لوصولا *ع لمعلا ��Éملسملا ناوخإلا ةعامجل داشرإلا بتكم ررق ث.ح ،كلذ نع ��بعت لضفأ م >�تعت
�;املع فرط يأ عم نواعتلا

+ Bنم ��
 ة.بلغألا *ع تلصحو ةسائرلا *ع ةعامجلا تنم.ه ساسألا اذه *عو .نويموقلا كلذ +

�� فارطألا ة.قB تFGحو ،ةموكحلا تلÚشو ة.نامل>�لا
 .اöظهاB انمث عفدت اهلعجو ��ثÛلا را.تخالا اذه اهفل� دقو .ةداح ة7واز +

 
de ةكراشملا :ا/ناث

  ةدDدجلا ةطلسلا ءانب ]
 ةطG7½ ،ة.ناملعلا بازحألا ضعB عم ك«�شملا لمعلاو قيسEتلا ،ة@اد�لا ذنم ،ةضهنلا ةكرح تل�ق ث.ح ،اًزراB الاثم س�وت >�تعت
�� +æ»ئر بعال� ةضهنلاB لوبقلا مت كلذÀو .ا7Úو«�لا ةÀ¿جت تسسأت ه.لع ءانÀو ،دهشملا +© ردصتت نأ

 .برغلل ةق@دص ةلود +
 عمتجملا نم عساو عاطقو ،ةضراعملا اهيلع بلأ ام ناع½ ة.عامتجالاو ة@داصتقالا تالÚشملا ةهجاوم نع ةكرحلا زجع نÛل
�;دملا

�� اهعفد امم ؛ماعلا يأرلاو +
�� تحجنو ،اهسفن ةكرحلا تذقنأ كلذÀو .مÚحلا نع +*ختلاو عجا«�لا 4إ ة@اهنلا +

 دوعت نأ +
 .+>ºيقروبلا ثا«�لاB كسمتملا س�وت ءادن بزح عم ة.فالتئا ةموكح لÚشÞ نأو ،ة.باختنالا تاونقلا >�ع اًددجم ةطلسلا 4إ

 
de طروتلا :اثلاث

 فنعلا ]
�� لصح ام وهو

�êف .نم.لاو ا.ªيلو ا7روس نم ل� +
 ة.سا.سلا ىوقلا ��Éب اً.ملس تافالخلا مسح متي مل ثالثلا لودلا ەذه +

�� ةدعاصلا ىوقلا ة�غرب وأ هتنم.هو ەدوجوب م@دقلا ماظنلا ثðشÞ بðس� ؛ة.عامتجالاو
 تاوف ل�ق ةدا.قلا *ع ةرط.سلا +

 حالسلا نع ثح�لا ةصاخ ،منهج باوبأ ل� حتفنت ةحلسملا ةضراعملا 4إ ة.سا.سلا ةضراعملا نم لاقتنالا متي امدنعو .ناوألا
 كاهتنالاو دل�لا ��مدت نم كلذ ه.نع@ امو ،ة.لهألا برحلا ةعقر عيسوتو تا.ش»لملا ءانÀو +>Ïراخلا لخدتلاو +4املا معدلاو
 .ناس�إلا قوقحل عساولا

 
 تاقا/سلاو براجتلا فالتخا
 

�� فالتخالا اذه
��و تاقا.سلا +

 .+cا.سلا مالسإلا تا�رح ەاجت ة.قوقحلا تا.عمجلا لعف دودر *ع سكعنا ة.لحملا براجتلا +
�� اهلمع سرامت ة.ملس بازحأ نم فقاوملاف

 تا.ش»لم ريدت تا�رح نم فقوملا نع ةرو�لاB فلتخت ة.طارقم@د عاضوأ لظ +
�� داهجلاB يدانتو ةروطتملا ةحلسألا نم اددع ةلمعتسم ،كاذ وأ فرطلا اذه دض كراعم ضوختو ،ةحلسم

 امهنإ .! ل.ªس +
«;اسسؤملا طاشEلا ��Éب ناتشو .ا.ل� افالتخا نافلتخم نالاجم

 يذلا +>;رحلا ناد.ملا ��ÀÉو ة�قارملل عضاخلاو نوناقلاB موكحملا +
 .ا7¡نعمو ا@دام ە��مدتو مصخلا ءاذ@إ *ع ةردقلا ىدمÀو Ïرجلاو *تقلا ددعB ساق@

��
�� ��Éيفلسلاو ناوخإلا ة�غرب ة.قوقحلا ةكرحلا تمدطصا ،لاثملا ل.ªس *ع م +

 دل�لا ةدا.قB دارفنالاو ةطلسلا راÚتحا +
�� فارطألا ة.قB ةكراشم نود

 تاعFG7'لاو تاسسؤملاو روتسدلا ةملسأ وحن ��Éيمالسإلا ح¡نج اهلاه ام� .ةدقعمو ةمخض ةلود +
Bم ةق7¿ط'Fساسملا 4إ كلذ ىدأ دقو .ة.لودلاو ة.م.لقإلا عاضوألا ةاعارم وأ ع¡نتلل رظنلا نود ة.قوفو ة.ئاوشعو ةع Bد@دع 
�Òاغتلا وأ ،ة.ساسألا قوقحلا

  . .اهب فا«�عالا وأ اهما«�حا مدعو اهنع +
��
�� نوملسملا ناوخإلا نكمتي مل كلذ لBاقم +

 مغر كلذو ،ناس�إلا قوقح اوكهتEي نأ نود لاتقلا اوسرام@ نأ نم ا7روس +
�� ةG½ا�م طروتلا مدع وحن مهاعسم

+ Þتك ل.كشÓتا.ش»لم عم مهفلاحتو مهمعد نأ الإ .ا.نلع مهتدا.قل عضخت ةحلسم ة� 
 ةرو�لاB نولمحتي مهلعج ،ماظنلا دض ةحلسملا ةهجاوملا قالطنا دعB تسسأت ،ةدعاقلا م.ظنت نم موعدم اهضعB ،ةد@دع
 مل ام وهو .ناس�إلا قوقحل ةم.سج تاÖاهتنا اهنأB اهضعB فصو نكم@ ،ةد@دع تاÖاهتنا نم كلذ نع بترت ام ة.لوؤسم
 .ةسرامملاو باطخلا ة.جاودزاB ناوخإلا مهتت +«ºلا ناس�إلا قوقح تامظنم هنع تمصت

�� رمألا فلتخا
لغ ث.ح س�وتو برغملا نم ل� +

'
 +"لسلا +cا.سلا جهنملا ةضهنلا ةكرحو ة.منتلاو ةلادعلا بزح ب

 ةنداهم نم مغرلاB ذإ .“ة@داهجلا ة.فلسلا” تام.ظن'ب "سá ام *ع +æ»ئر لÚش� تتقا +«ºلا فنعلا ةعزن *ع +)راش'لاو
 لÚش'لا نم م.ظنتلا اذه تنكم ة.فا� ة«�ف +©و ،ةروثلا دعB 4وألا ثالثلا تاونسلا لالخ ةعFG7لا راصنأ م.ظنتل ةضهنلا ةكرح
 دشار خيشلاB عفد امم .ةع.طقلاو ةهجاوملا وحن تلقتنا ام ناع½ امهنÓب ةقالعلا نأ الإ ،يركسعلا ەزاهج ءانÀو عسوتلاو
cGونغلا

�� فقت هتكرح نأ نع نالعإلا 4إ +
�� لوألا فصلا +

 مغرÀو .ة.نطولا ةلودلا نع عافدلا لجأ نم باهرإلا *ع برحلا +
�� كÚشá لازي ال ،ناس�إلا قوقح ءاطش�و ��Éيسا.سلا ضعB نأ

 +«ºيضق نأو ةصاخ - ��Éفرطلا ��Éب ةوادعلاو ةع.طقلا ەذه ةحص +



)1( 23 ،يبرع قاور  
 

24 
 

�� ءاضقلا *ع ناتحورطم نالازت ال +"ها>�لا دمحمو د.علB يركش لا.تغا
à;اهن مÚح رودص راظتنا +

 +²وضوملا ل.لحتلا نأ الإ - +
��تق@

 .تالاحلا ة.قB نع ا��ثك نافلتخت ،ة.س�وتلاو ة.À¿غملا ،��ÉتÀ¿جتلا نأ *ع د.�أتلا +
 
 opeيمالسإلاو opeيقوقحلا opeب ةقث ةمزأ

 
�� تنط�'سا ة.À¿علا ة.قوقحلا تا�رحلا مومع نأ ظحال@ ،تالاحلا فالتخا مغر

 +cا.سلا مالسإلا تا�رح فلتخم عم اهلماعت +
��و اهيف اق.مع اÚش

 ��Éلضانملا د@دع د@ *ع ة.À¿علا ة.قوقحلا تا.عمجلا س»سأت تا@ادB 4إ كشلا اذه دوع7و .اهتيقادصم +
�� رود ��Éيمالسإلل نك@ ملو .ة.لا>�يل وأ ة7راسá ة.سا.س تارا.تو تام.ظنت نم اولوحت نيذلا

 ،ة.À¿علا ة.قوقحلا ةكرحلا ةأش� +
 كشلا رمتسا ؛ة.مالسإلاو ة.ناملعلا ��Éتسردملا ��Éب ة.جولويد@ألا ة.Eبلا فالتخال ارظنو .اهتأش� نم ة«�ف دعB اهب اوقحتلا امناو
��
�� اهرود مخضت امدنع ةصاخ ،“+cا.سلا مالسإلا” اهيلع قلط@ +«ºلا تا�رحلا ا@اون +

 ةسرامم 4إ تلقتناو ة��خألا تاونسلا +
�� مÚحلا

�� ذإ .ة.À¿ع ةلود نم ��Èأ +
 اعBاط لدجلا بس'ك@ ،ة��بك وأ ة��غص تنا� ءاوس ،ام ةلأسم لوح لصحت ةشوانم ل� +

 ة.مالسإلا ةموظنملا عم اهقفاوت ىدمو ناس�إلا قوقح ةموظنم س»سأت تا@اد�هتدهش يذلا فالخلا ددج@ احå7 ا.جولويد@أ
 .ا.عÞFG7و ا.فسلف

 
 ة/قوقحلا تاrرحلا opeب تافالخ

 
�� ةراشإلا ردجت

�� ةس�اجتم تس»ل ة.قوقحلا تامظنملا نأ 4إ قا.سلا اذه +
 كانه ذإ .+cا.سلا مالسإلا تا�رح عم اهلماعت +

 نكم@ له :تا�رحلا ەذه عم لماعتلا ةع.بط اهنÓب نم ةد@دع لئاسم لوح ة.قوقحلا ةحاسلا لخاد تاونس ذنم رمتسم لدج
 حتف زوج@ لهو ؟ةزيامتم ود�ت تاBاطخ تاذ ةدحاو ةلتك اهنأ مأ اهنÓب ام.ف اًقح ةنيا�تم +© لهو ؟ال مأ اهفقاومل نانئمطالا
�� اهåانع ضعB طارخنا مامأ با�لا

 ؟تا.عمجلا ەذهل اد@دهت لÚشá نأ هنأش نم كلذ نأ مأ ة.قوقحلا تامظنملا +
�� ��Éيمالسإلا نع عافدلا ةرو�å *ع عيمجلا قفتي ذÜو

 ضع�لا نأ الإ ،تBاثو حــــå7 لÚش� داهطضالل مهضرعت لاح +
�� ةالاغملا بنجتي

�� مهقح د.�أت لجأ نم نويمالسإلا اهفظوي تا.عمج 4إ ة.قوقحلا ةكرحلا لوحتت ال «ºح قا.سلا اذه +
+ 

 *ع ظافحلا ةع7رذB ،مهعنمو مهيلع طغضلاو ءاطشEلا ف7¡خت 4إ اهب عفد7و تاموكحلا بضغ ��ثي ام وهو ،+cا.سلا لمعلا
 ناضتحاB ل�قت وأ ءالؤه فصنت +«ºلا ة.لودلاو ة.لحملا تامظنملا ه7¡شÞ متي ام� .��Éيمالسإلا نع عافدلا نم ،+ñوقلا نمألا
Bت وأ ة7¡ضعلا نم مهنكمتو مهضعÚمهفل Bا.ه نمض ةمهمÖ13ة.لخادلا اهل. 

 
  بعصلا راtتخالا مامأ ءاطشNلا

 
�� ة.قوقحلا ةكرحلا دجت اذكه

 .��Éنسلا تاFGع ذنم هل تضرعت يذلا يدحتلا تاذ مامأ ىرخأ ةرم اهسفن ة.À¿علا ةقطنملا +
 امهم مولظم يأ نع عافدلاB كلذو ناس�إلا قوقح ئدا�م اهيلع ه.لمت امB لماØلا ما�«�لالا وه لوألا ،��Éق7¿ط ��Éب ة��خم +%ف
�� لمحتت نأو ،“سانلا عيمجل قوقحلا ل�” نأ نم اقالطنا ؛+cا.سلا ەؤامتناو هتد.قع تنا�

 ك.كش'لاو ه7¡ش'لا كلذ ل.ªس +
 بازحأ وأ مالعإ لئاسو وأ تاموكح تناÖأ ءاوس .ة.قوقحلا ةموظنملاB ةنمؤملا ��غ تاهجلا فلتخم نع ردصت +«ºلا طوغضلاو
�;اث امأ .��Éيمالسإلا عم اهيفصتب موقت نأ د7¿ت تاBاسح اهل ةجلدؤم

 ز�ارمل ع¡ضخلا وه ناس�إلا قوقح ةكرح مامأ تارا.خلا +
 *ع اهتا�غر ضع�ل ب.جتسÞوةمÖاحلا ةمظنألا عم ة7¡تلم قرطB نواعتت نأو ا@احضلا ��Éب ���يمتلاو ةروانملا ل�قتو ،ىوقلا

�� مهاس'سو ،اهتيقادصم ةكرحلا دقفتس اهدنعو ،قحلا باسح
 ةفاثكB لصحتل د@دج نم تداع +«ºلا ة��طخلا تاÖاهتنالا ر7>�ت +

��
 .ة.À¿علا لودلا د@دع +

�� دارملا امنÜو ،ناس�الا قوقحل مهتازواجت نع توكسلا وأ ،��Éيمالسإلا ةنداهم س»ل بولطملا
 ما�«�لالا وه ةلحرملا ەذه +

«�وقحلا
�� ةمÚحلاو ةنورملا 4إ دان'سالا عم ،فارطألا عيمج ەاجت بلصلا +

 ناس�إلا قوقح ءاطش� نإ .كرحتلاو بولسألا +
 مهيف نمÉ��، Bيسا.سلا موصخلا عمق نأB داقتعالا *ع ةمئاقلا ة.ساسألا مهتمهم رارمتساB او�حتسá نأ 4إ نووعدم
 .14داد�'سالا س�¿كتو باهرإلا ة@ذغت 4إ ةرو�لاB يدؤي ق7¿ط وه ،نويمالسإلا
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 ةغوارملا مدعو حxضولا
 

��
�� ة7¿كفلاو ة.سا.سلا ةلتاخملا بنجتو ،ح¡ضولاB اهتهج نم ة�لاطم ة.مالسإلا تا�رحلا نأB رارقإلا نم دBال ،لBاقملا +

+ 
 زوج@ الو ،15رخآ 4إ ل.صف نم فلتخت ناس�إلا قوقح نم ��Éيمالسإلا فقاوم نأ حيحص .ناس�إلا قوقحB ةقلعتملا لئاسملا

�� عيمجلا عضو
 نوبلقني الو مهتادهعتب اوم�«�ل@ نأو ،هض.قن ناط�'ساو راعشلا عفر مدع ��Éيمالسإلا *ع نÛل ،ةدحاو س»ك +

�ê.ظوت بولسأB اهعم نولماعتي الو ،ة.قوقحلا تا�رحلا عم قدصلا اوم�«�ل@ نأو .16ةطلسلا 4إ لوصولا دعB اهيلع
 نم +*حرمو +

�� مهسفنأ نودج@ امدنع ناس�إلا قوقح ءاطش� فعض7و ،��Éفرطلا ��Éب ةقثلا ةمزأ قمع@ نأ هنأش
 ەاجت ءاوس ةجرحم فقاوم +

 ة.لعفلا تاسرامملا عم ةقBاطتم نوكت ال تاداهش نومدق@ امدنع كلذو ،+4ودلاو +*حملا ماعلا يأرلا ەاجت وأ مÚحلا ةمظنأ
�� نونوك@ امدنع ءاوس ،��Éيمالسإلل

  .ماعلا نأشلا ةرادÜو مÚحلا 4إ نولقتEي امدنعوأ ةضراعملا +
 
 
 
 بتا}لا نع
 

P~روجلا نيدلا حالص
«�وقح طشانو +ñالعÜو بتا� وه ]

�� ��بخ ،+
 .لوحتلا ا@اضقو ة.مالسإلا تا�رحلا لاجم +

 
 

 

 نع يزخم لفاغتو ةلادعلا ��س فارحنا *ع د@دج ل.لد 2018 “ >�متªس 8 خــــ7راتب ردص يذلا ةعBار مÚح نأ ة.قوقحلا تامظنملا نم نامث ت>�تعا” 1
 للخ نم يملا ءاضقلاB قحل ام *ع لاثم درجم دعت +«ºلا ةمÖاحملا ەذه تاءارجإل اهضفر” نع تامظنملا ەذه تÀ¿عأو .“��Éيق.قحلا ةانجلا ة�قاعم
��انت نع ةÀ¿عم .“ة.لالقتسالاو ةها���لاو ةلداعلا تامÖاحملا ��ياعم نع فارحناو

 دع�ف .درفلل ة.ئانجلا ة.لوئسملاو ةÀ¡قعلا ة.صخش أد�م عم مÚحلا +
-ناس�إلا قوقحل +ñوقلا سلجملل قئاقحلا +�قت ر7¿قت بسحB – اصخش 623 هتيحض حار يذلا “ةعBار” ماصتعا ضف ثادحأ *ع تاونس 5 رورم
الدB ،سðحلاو مادعإلاB ةحBذملا نم ��Éجانلا ة�قاعم ةمÚحملا تررق ،ةطFGلا دارفأ نم 8 مهنÓب

ً
�� طرفملا عافترالا اذه نع ��Éلوئسملا ة�ساحم نم 

+ 
�� ��Éمهتملا عيمج ةنادإ نأ دكؤي امB .ل.تق فلأ نم ��ÈأB ة.قوقحلا ر7راقتلا ضعB هتردق يذلاو ��Éمصتعملا فوفص ��Éب *تقلا دادعأ

 ة.ضقلا ەذه +
 قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم : +© تامظنملا ەذهو .“ضفلا ءانثأ ة�كترملا ةعشðلا لتقلا مئارج نم ة.طFGلاو ة7¿كسعلا ��Éتسسؤملا ةئ>�تل دوصقم
 لوحتلا معد زكرم ،تا7¿حلاو قوقحلل ة7ملا ة.ضوفملا ،��بعتلاو ركفلا ة7¿ح ةسسؤم ،ة7¿حلا ةردا�م ،تا7¿حلاو قوقحلل ةلادع زكرم ،ناس�إلا
 حماس'لا تاساردل سلدنأ زكرم ،س»تساج روف +«ºيموك ،تا7¿حلاو قوقحلل يدالB زكرم ،ناس�إلا قوقحل ة7ملا ةهبجلا ،ناس�إلا قوقحو +éارقوم@دلا

 .فنعلا ةضهانمو
�� لمأتلا ةداعإل ةحلم ةجاح كانه 2

 تمÚحت +«ºلا فورظلاو با�سألا مهفو ،فارطألا عيمج نع تردص +«ºلا فقاوملا قيثوت لالخ نم ةلحرملا كلت +
��
 .عيمجلا تاراسم +
�� ة.مالسإلا تا�رحلا ،د7ز اBأ دمحأ 3

�&ش'لا تا.مانيد :ا7روس +
  .2016 >�متªس 5 ،تاساردلل ةر67جلا زكرم ،براقتلا قافآو +

 2012 سرام/ راذآ 25 خــــ7راتب ةق.ثولا تردص 4
�� نوملسملا ناوخإلا ةعامج 5

 mec.org/syriaincrisis/?fa=48396-http://carnegie طسوألا قFGلل +>�Êنرا� زكرم ،ة7روس +
�� ناوخإلا ةداق دحأ +>;وردلا مهلم د�أ6

 رزاجملا دع�ف ،2012 راذآ «ºح ةروثلا ة.ملس لوح اهتنلعا +«ºلا ة.ج.تا«�سإلا” *ع تظفاح ةعامج نأ راوح +
�� دسألا راش� اهبكترا +«ºلا

+ BاBورمع ا ��
�� لاقو ��Éفعضتسملا نعو سفنلا نع عافدلا دمتعاو ةعامجلا ىروش سلجم «êتلا ،صمح +

 “هنا.ب +
 دراوملا فعض نÛل ،اهنع نالعإلاو عوردلا ةئيه ل.كشÞ مت معن” فاضأو .“+G²½ بجاو ��Éمولظملا نع عافدلاو عوFGم قح سفنلا نع عافدلا

�� رارمتسالاB اهل حمسÞ ةعامجلل ةرفوتم ة.لام ��غو ة.لام دراوم ال ذإ ،اهنع +*ختلل ةعامجلا رطضا اهل ن��7ثÛلا ةÀراحمو
 دقف رحلا ش»جلا امأ .اهمعد +

 ،عيمجلا ەاجت ةدحاو ةفاسم *ع فقت تنا�و ،اهيدل رفوتي امö Bاع.مج اهمعدت تنا� +«ºلاو ةلتاقملا بئاتÛلا *ع مسالا اذه قلطأ نم لوا ةعامجلا تنا�
 .د@دجلا يروسلا عقوم :ردصملا .�حتوأ دعت نأ نم ��Èأ ةلدألاو ةلثمألا
�� ناوخإلا رود ،يدامحلا بعصم 7

  newsyrian.net د@دجلا يروسلا عقوم ،ة7روسلا ةروثلا لاشفإ +
�� درو 8

�� ة.لاصفنالا عــــ7راشملا تاذ ة.باهرإلا تام.ظنتلا ّدض” +)«�لا ش»جلا دناسÞو معدتس اهنأ ةعامجلا هتردصأ نا.ب +
 ،"يروسلا لامشلا +

�� مهناوخإ بناج 4إ فوقولل “راوثلا” ة.عاد
 .ة.لاصفنالا تا�رحلا ەذه ةهجاومل “يروسلا +�ºطولا ش»جلا” +

�� نوملسملا ناوخإلا دّ@أو
 وه يدرÛلا +�ºطولا نّوكملا” نأ ن7>�تعم ،“+ñوقلا اهنمأ نع عافدلل ةمزاللا تاوطخلا ذاختاB ة.ك«�لا ة7روهمجلا قح” مهنا.ب +

 watanipress.com .“ةنطاوملا قوقح لما� هلو يروسلا بعشلا جيس� نم ل.صأ ءزج
 ةدا.ق تحت ة.لودلاو ة.م.لقإلاو ة.نطولا ىوقلا رئاس عم ةلماØلا ة�اFGلاB حالصإلل +�ºم.لا عمجتلا م�«�ل@” نأB ة��خألا برحلا ل�ق ةكرحلا تدهعت 9
 اركف هتهجاومو العفو ال ً اناط½ ەرا�تعاB ،ة.منتلاو ف.قثتلاو م.لعتلاÀو ة.طارقم@دلاB ،ەرداصمو هلاÚشأو هعاونأ لBÚ باهرإلا ةÀراحمB ة.نم.لا ةطلسلا
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 وه -هعاونأ لBÚ- حالسلا كالتما” نأ حالصإلل +�ºم.لا عمجتلا >�تعا ام� .“هل� ملاعلاو ةقطنملا لود نمأ ددهــ7و لB بسحف نم.لا رارقتساو نمأ ددهي

 دارفألا قح مظني نوناقلا نأو ،ر>�م يأ تحتو ع¡ن يأ نم ةحلسم تاعومجم وأ تا.ش»لم كلتمم نأ ة.سا.س ىوق ة@أل قح@ الو ،اهدحو ةلودلل قح
��
 س�¿ب نم@ عقوم / هس»سأتل 36ـلا ىركذلا ة�سانمB حالصإلل +�ºم.لا عمجتلا بزح نا.ب نم .“سفنلا نع عافدلا ضارغأل يدرفلا حالسلا كالتما +
 yemen-press.com . 2018/09/11 ءاثالثلا

«�وقحلا طشانلا هسسأ 10
�� نم.لل ا��فسو ناس�إلا قوقحل ار7زو دعB ام.ف حبصأ يذلاو 1995 ةنس لالخ +�Êصألا نيدلا زع +�ºم.لا +

 .برغملا +
�� درو 11

�� ةاواسملا ةردا�م” +*@ ام ةضهنلا ةكرح ىروش سلجم نا.ب +
 لاوحألا ةلجمو روتسدلا صوصنو نيدلا تا.عطق عم اهضراعت نع الضف ثرإلا +

�� مهسá امB ،ةلجملا ر7¡طتل ûسم ل� سلجملا معد7و .عمتجملا طمنو ة.س�وتلا ة½ألا رارقتسا *ع فواخملا نم ةلمج ��ثت +%ف ة.صخشلا
 نامض +

�� ة.عطقلا صوصنلا عم ضراعتي ال امÀو ،ةأرملا قوقح
 ةاواسملا» دض دحاو فص لØلا :ةضهنلا ةكرح ،يدا.علا نسح :رظنا .“روتسدلا صوصنو نيدلا +

��
 2018 سطسغأ 28 ،ثا��ملا +

 constitution.tn-coran ةاواسملاو ة@درفلا تا7¿حلا ةنجل ر7¿قت نأش� ةنوت67لا ةعماج ةذتاسأ نا.ب 12
�� درو 13

�;ويس� دومحمل لاقم +
 رودلا سفن سرام@ لاز الو ،ناوخإلا عوFGم ةمدخل ناس�إلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم نيدلا %ب رخس” +*@ ام +

Bوره دعÀو م نم هÜح ،س�وت �� هتماقº» تم ةرماؤم �� كراش هنإÚس *ع ةلماÓف س'يار نامويه زكرم عم ءان¿� ةحفاÚم نع ش»جلا د@ لغل تس
 ناوخإلا م.ظنتل ةلودلا ةقحالم نأ ةحورطأ بحاص وه نا�و ،ىملا ش»جلل حالسلا د7روت عنمB ة.لود تارارق رادصإ ةرم نم ��Èأ لواحو ،باهرإلا
 :رظنا .“ة7¿طقلا ةر67جلا ةانقو ،>;رغلا مالعإلا �� ةعامجلا قاوبأ هل جورت ىذلا ح¿طلا سفن وهو ،باهرإلا ءارو بðسلا © ةملسأتملا تارا.تلاو >;اهرإلا
 أدتبم عقوم ،2018 ريا>�ف 15 ،+4ودلا عمتجملل ح¡تفلا وبأ «بارع» ..نسح نيدلا +%ب |18 ةد.صملا

https://www.mobtada.com/details/699355 
�� ةح.حص” +%ف ،ة.ملاع نكت مل نÜو ،“تا.لوصأ دصحت اداد�'سا عرزا” ةنس ��Éثالث ل�ق ك��ب كاج اهنع ثدحت +«ºلا ةدعاقلا” نأ عانم مثيه دكؤي 14

+ 
 ة.عوFGملا +&عت نطاوملا ا@اضق ف.سلاو عطنلاB جلاعت +«ºلاو ة.بعش وأ ة.خ7رات ة.عوFGم ة@أ نم ةمورحملا تاطلسلا نإ ،ة.مالسإلاو ة.À¿علا اهتاءارق
�� ة.نغلا تاق�طلا نأ ىر7و .“ةفرطتملا تا�رحلل

+ Bح دوجو تززع ثلاثلا ملاعلا نادلÚمهجمانرب صخلتي ما ��
 ةنطاوملا ةمواقمو بهنلاو ةطلسلا م.مأت +

�� ة.فاضإ ة.لوؤسم ��Éفقثملا لّمح ام� .ة.طارقم@دلاو
 +4اصئ'سالا +�ºيدلا ركفلا *ع مهتمصو ةهج نم ة.عمقلا ةزهجألا نم مهفوخ دقتناو ،لاجملا اذه +

 .EFGلل ة.Àوروألا ة.À¿علا ةسسؤملا نع “ناس�إلا قوقحو ناوخإلاو ة.فلسلا” هBاتك عجار .“انا.حأ هل مهر7>�تو
�êلس فقوم وذ وهو ،+"هف دمحأ بتاØلا دقتEي15

�� فعضلا” نأ +
 دصاقملا را�تعاو عFGلا تا.مومعل ماÚتحالا ىرخأ ةرا�عB وأ-  +FG²لا ل.صأتلا رود +

�� رظنلا لامهإ عم
�� لوؤي - ةتباثلا ةلدألا +

 د@ازت ءاّرج ،+ñالسإلا لمعلاو ركفلا زومر نم د@دعلا تلاط +«ºلا +æفنلاو يركفلا زا�«�هالا ةلاح 4إ همظعم +
�;املعلا عقاولا تا��غتم ��ÀÉو ،ةنسلاو باتÛلا صوصن ح¡ضوب اهضرعت ام� عFGلا تا.ضتقمو مالسإلا تBاوث ��Éب ةلصافلا ةوهلا

 ةقحالتملا هتازارفÜو ،+
 برغلل يركفلا ناهترالاB نو��ثÛلا ب»صأ دقل .+"لاعلاو +*حملا ��7É¡تسملا *ع
�� نومسقني ��Éيمالسإلا نأ >�تع7و ...

�� öا�لاغ لثمتي ضفرلا ەاجتا :فارطأ ثالث 4إ ناس�إلا قوقح ةموظنم نم مهفقوم +
�êلسلا +"لعلا ەاجتالا +

 اذهو ،+
�� حضاو +G²½ جهنم دامتعا نم جتان +%يدB رمأ

 ة.سا.سلا ةهجاوملا طوغض نع ام دح 4إ د.عB هتع.بطB ەاجتالا اذه نأ ام� ،تادجتسملا *ع مÚحلا +
 .تاداهتجالاو ىؤرلا توافت ةاعارم عم ،ةتباث ة.عFGلا هت7ؤر هل ظفح@ ام وهو ،ةمئاقلا ةمظنألا نم يأ عم ة7¿كسعلا وأ
�� هجهنمو هتع.بط نع ةجتانلا ةهجاوملا فورظ نأ الإ ،ضفرلا ەاجتا نمض هلمجم نم فنص@ نا� نÜو ،يداهجلا لمعلا ەاجتا امأ

 ەزومر ج¡حُت ،��يغتلا +
�� ��Éئجاللا وأ ��Éم.قملا كئلوأ ةصاخ ،اهوحنو لاقتعالاو ب@ذعتلا راثآ ف.فخت وأ عفدل ناس�إلا قوقحB جاجتحالا 4إ هعا�تأو

 نأ د.ب ،ة.À¿غلا لودلا +
�� ناس�إلا قوقح ضعB *ع ءاÚتالا

�� ةصاخ ه.لع جورخلا وأ ەزواجت بعص@ تBاث 4إ لوحتت نأ مÖا«�لاو رارمتسالا عم ه.لع بت«�ي دق لاجملا اذه +
+ 

��و ،ماعلا باطخلا
�� ناس�إلا قوقح مادختسا ) با�لا اذه >�تعُ@ عقاولا +

 م.هافم بÞF7و جــــ7و«�ل öاماه ًالخدم ( لاقتعالاو ب@ذعتلا ا@اضق ةهجاوم +
«;أ.سو ،بF'لا اذه رطخ عفدل ەا�'نالا 4إ وعد@ ام وهو ،��Éيمالسإلا ىدل لوبقلا اهباسكÜو ناس�إلا قوقح

 . ! ءاش نإ ��Èأ ل.صفتب ه.لع مالØلا +
�� جرد@ نأ نكم7و

�� ضفرت +«ºلا زومرلاو تاهاجتالا ضعÉ�� Bضفارلا ةمئاق +
�� مدختسÞ تنا� نÜو ،ناس�إلا قوقح م.هافم مومعلا +

 اذه اهتاBاتكو اهتا.بدأ +
�� حلطصملا

�� مالسإلا قبس *ع ةلالدلا قا.س +
 ،يدودوملا *عألا وبأ خيشلا :ءالؤه ةلثمأ نمو ،ه.ف برغلا قوفتل ًالاجم عد@ ال امB هطس5و هحرط +

�� ناس�إلا قوقح :هBاتكو
 .مالسإلا +

�� بولسألا اذه ضفرن نحنو
 تتقا نإ «ºح ،ة.À¿غ تاقا.س قفو ة.مالسإلا انئدا�مو ة.عFGلا انماÚحأ ب»ترت د.عن نأ جاتحن ال اننأل ؛ة.ضقلا لوانت +

 هنأ *ع نحن ەز>�ن امف +>;رغلا امأ ،هنيد ه.فك@ ملسملا نأل - ملعأ !و - كلذ نم >Ïرت ةدئاف الف ،نومضملا نود لÚشلا وأ ،حلطصملا مادختسا *ع
�� ام� ،قحل بلس هنأ *ع وه ه.لإ رظني دق ،قح

 - ەاجتالا اذه نأ كش الو ،اه��غو ،ةأرملاو لجرلا ��Éب ةاواسملاو ،نيدلا ة7¿حB ةقلعتملا قوقحلا +
�� - ضفرلا

�� ەذاختا بجاولا حيحصلا فقوملا لثم@ همومع +
 .ة.ضقلا ەذه +

  2012/06/18 خــــ7راتب تاساردلاو ثوح�لل نا.بلا زكرم نا.بلا عقوم “ناس�إلا قوقحو ة.مالسإلا تا�رحلا” لاقم
�� ةطلسلا اهمالتسا دنع ة.مالسإلا ةكرحلا تركنت” ة.نادوسلا ة.مالسإلا ةكرحلا ىروش سلجمB قباس وضع نيدBاعلا ن7ز ب.طلا روتكدلا د�أ 16

+ 
�� ت.قB نأ دعB ةصاخ ،ىرخألا ة.سا.سلا ىوقلا ىدل ةقوبسم ��غ ةروصB ة.ساسألا تا7¿حلا نع اهتاحورطأ لØل 1989

 ةنس نFG7عو ثالث مÚحلا +
�� ماظن يأل لوطألا +©

 سلجمو نامل>�لا لحو روتسدلا ل.طعت 4إ ،ة7¿كسعلا تاBالقنإلا ل� لثم ،اهل موي لوأ نم ذاقنإلا ةموكح تدمع .نادوسلا +
 تاداحتالاو ة.لامعلا تاBاقنلا لحو ،اهتاØلتمم ةرداصمو فحصلا ص.خارت ءاغلÜو اهتاØلتمم ةرداصمو ة.سا.سلا بازحألا ةطش�أ رظحو ،مÖاحلا ةدا.سلا
�&نتلاو ��بعتلا ة7¿ح *ع öامامت ترجحو ،ة.نهملا

�� ة.نادوسلا ة.مالسإلا ةكرحلا ةÀ¿جت” ناونعB ةسارد “+
 “قيبطتلاو ة7¿ظنلا ��Éب ناس�إلا قوقح لاجم +

�� ةÀ¡�ارلا ةف.حص
 www.alracoba.net 2012 >�مفون 10 +


