
 
 
 
 
 8037-2788 :+4ودلا يرا.عملا +*سلس'لا مقرلا
  EFGلل ثاحBألا م@دقت دعاوقو +>;رع قاور نع د67ملا

https://rowaq.cihrs.org/submissions/?lang=en  
 
 

  ناس?إلا قوقح نع عافدلاو نويمالسإلاو ة1مالسإلا ةع*()لا :ىؤر
 
 
 يd_جفلا à_عم
 
 قوقح نع عافدلاو نويمالسإلاو ة.مالسإلا ةعFG7لا :ىؤر .)a )2019̀_عم ،يd_جفلا :لاقملا اذهل ة1مFداDألا ةراشإلا
 .27-21 ،)1( 24 ،+>;رع قاور .ناسwإلا

 
 
 
 
 

 حاضFإ
 �قأ +>;رع قاور وررحم لذ�ي .ه.لإ ة.عجرملا ةراشإلا ط�FG ملعتلاو س�ردتلاو ثح�لا ضارغأل همادختسا زوج@ لاقملا اذه
�a ةدراولا تامولعملا ل� ةقد نم د�أتلا لجأ نم مهدهج

 قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم كلذكو ن7ررحملا نأ d_غ .ة7رودلا +
 روشEملا ىوتحملا ة�سانم وأ لام� وأ ةقد صخ@ ام.ف ع ن يأ نم تانامض يأ نومدق@ الو ة.لوؤسم يأ نولمحتي ال ناسwإلا

 زكرم وأ +>;رع قاور يررحم ءارآ ةروªaلاB تس¨لو ،ه.§تا� صخت ءارآ +¦ لاقملا اذه ىوتحم اهضرع@ ءارآ يأو .ضرغ يأل
 .ناسwإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا
 
 

 ()Nلا قوقح
 .4.0 فَّنصُملا بسwَ ̄+ادBإلا عاشملا ةصخرب روشEم فنصملا اذه
 

 
 



)1( 24 ،يبرع قاور  
 

21 
 

  ناس?إلا قوقح نع عافدلاو نويمالسإلاو ة1مالسإلا ةع*()لا :ىؤر
 
 يd_جفلا à_عم
 
 

 
 

 
 قوقح نع عافدلا ل¸ش· ال ذإ ،ناسwإلا قوقحو ة.مالسإلا ةعFG7لا µdaب ةقالعلاB ةط�ترملا تا@دحتلا *ع لاقملا اذه زكري
�a ةرقتسم ةوق تاقالعو ة@داصتقاو ة.سا.س حلاصمل اًد@دهت ناسwإلا

 الو  يدحت ¾اض@أ ل¸ش لB ،بسحف ة.¼«علا تاعمتجملا +
 دودح ا@اضق تحرط تاونس لالخو .ة.Eيدلا تاعامجلاو تاسسؤملل ة.فاقثلا ةطلسلاو ،ة.Eيدلا د.لاقتلاو تافاقثلل لازي
�a ة.مالسإلا ة.عFGلا ةنا¸مو ،ةلودلاB نيدلا µdaب تاقالعلا

 مالسإلا تا�رح م.قو تاهجوتو ،ة.نوناقلاو ة7روتسدلا ةمظنألا +
µda �aلغتشملا ةدنجأ *ع ة67كرم تاعوضوم� +Ãا.سلا

 تاروثلا ت�قعأ +Å̀لا تسلا تاونسلا لالخ ناسwإلا قوقح لاجم +
�aو .ة.¼«علا تاضافتنالاو

 دحأ� ة.مالسإلا ةعFG7لاو ناسwإلا قوقح µdaب قيفوتلا تاهاجتا لاقملا اذه شقاني راطإلا اذه +
�a ناسwإلا قوقح نع تاعفادملاو نوعفادملا اهجاوي +Å̀لا تا@دحتلا

 ة.سا.سلا تاقا.سلا d_ثأت ة.ف.كو ،ة.مالسإلا تاعمتجملا +
�a تاهاجتالا ەذه صرف *ع ةd_غتملا

 .لشفلا وأ حاجنلا +
 

US ناس?إلا قوقح نع عافدلاو نيدلا QRSب ةقالعلا دودح
V ة1مالسإلا تاعمتجملا  

 
 نيدل µdaمتنم وأ ،ةنيعم ة.فارغج ةقطنم ة.فاقثلا ة.حانلا نم ة.§سw وأ ة.ملاع ناسwإلا قوقح تنا� اذإ ام لوح لدجلا صخ@ ال
�aو .µdaعم

Ìaراعمو راصنأ نم µdaثحا�لا نم د@دعلا ح«ط لدجلا اذه راطإ +
 تاذ ةعونتم ¾اججح ة.ملاعلا ناسwإلا قوقح موهفم +

 .ة.Eيدلاو ة.فاقثلا مهتا.فلخB ةلص
Bلاعلا نالعإلا ض̀_ف@ ة@ادÎ+ إلا قوقحلwإلا قوقح نأ ناسwلا عيمج اهب عتمتي نأ بج@ ،ة.ملاع قوقح +¦ ناسÐFG Bضغ 

�a اًرارم ناسwإلا قوقحل +Îلاعلا موهفملا اذه *ع د.�أتلا مت دقو ،ة7 غللاو ة.موقلاو ة.سEجلاو ة.Eيدلا مهتا.فلخ نع رظنلا
+ 

�a دقع يذلا ناسwإلا قوقحل +Îلاعلا رمتؤملا د�أو .ناسwإلا قوقحل ة.م.لقإلاو ة.لودلا تادهاعملا ةجا�يد
 1993 ماع انÒيف +

 عباطلا لوح ك̀_شم فقوم 4إ دعB نوثحا�لاو لودلا لصوتت مل ،كلذ عمو .كشلا اهيلإ ̀�ري ال ناسwإلا قوقح ة.ملاع نأ
 .ناسwإلا قوقحل +Îلاعلا

ÐFG – �aلا عيمج اهب عتمتي تاقاقحتسا� – مويلا اهفرعن ام� ناسwإلا قوقح ترهظ
 ة.سا.سلاو ة.عامتجالا فورظلا باقعأ +

�a ث@دحلا موهفملا اذه ىدأ دقو .FGع نماثلا نرقلا لالخ ة.لامشلا ا¸7«مأو ا¼وروأ تداس +Å̀لا ةصاخلا
 4إ قحال تقو +

�a ة.لودلا ة.نوناقلا تاروطتلا
�a ى>_Úلا تانا@دلاو تافاقثلا تن§ت ،كلذ عمو .1945 ماع ذنم تأرط +Å̀لا لاجملا اذه +

 ملاعلا +
�a اً.ساسأ اªًنع اهرا�تعاB ناسwإلا ةمارك ةركف

 .ناسwإلا قوقحل ةثيدحلا ةغا.صلا +
�a ةدئاس تنا� ناسwإلا ةمارÚل ةنيعم م.هافم

 ة.شوفنوÚلا تافاقثلاو ،ة@د.لقتلا ة.ق7«فإلا تاعمتجملاو مالسإلا +
 يذلاو ،ناسwإلا قوقحل ث@دحلا موهفملا اهب ̀;أ +Å̀لا ةد7«فلا تاda_مملا نم نا� ة@درفلا قوقحلا *ع da_ك̀_لا نÚل ،ة.سودنهلاو
�a دسجتي مل

 اهتيحالص ضوق@ ال ناسwإلا قوقحل ةثيدحلاو ةم@دقلا م.هافملا µdaب فالتخالا اذه نÚل .ة.¼«غلا d_غ تافاقثلا +
�a دارفألا ة@امحل مئالم راطإ�

 موهفملا روطت نم مغرلا *عف .ةÞاعملا ة@داصتقالاو ة.سا.سلاو ة.عامتجالا فورظلا لظ +
�a ناسwإلا قوقحل ث@دحلا

 قوقحف .ة.¼«غلا تاعمتجملا *ع الإ قبطنت ال ناسwإلا قوقح نأ +Åaع@ ال كلذف ،+>;رغلا قا.سلا +
Åa+ �aثإلاو +Åaيدلاو +Ãا.سلا ع نتلا ةرادإل ةعجان ةادأ ناسwإلا

�a ة.سا.سلا ةلادعلا قيقحتو ،تاعمتجملا +
 .عمتجم يأ +

�a ناسwإلا قوقح تاáاهتنا تا�§سم مهف ةلواحم دنع ثح�لل ًالاجم ة.Eيدلا ةرهاظلا ل¸شà ىدم يأ 4إ نÚل
 ؟ام عمتجم +

�a نÚلو ،نيدلا اهع�نم نأ 4وألا ةلهولل دقتع@ دق تاáاهتنا كانه
 ةثوروملا ة.عمتجملا د.لاقتلاو تاداعلاB ةط�ترم +¦ ةق.قحلا +
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�a ة.سا.سلا ىوقلا تاقالع ةع.بطB وأ
 ط�ترت الو عمتجملا تاثوروم نم عبEت ةأرملا دض فنعلا روص ضعB الثمف ،ام عمتجم +

Bلاªaةرو Bنيدلا. 
 ،هتاذ كاهتنالا ةع.بط *ع فقوتي ناسwإلا قوقحل تاd_سفت وأ تاسرامم ر7>_تل هف.ظوت وأ نيدلا d_ثأت دودح مسر نأ

a;وناقلاو يروتسدلا ماظنلا ةع.بطو ،ەر7>_تل نولعافلا اهعفري +Å̀لا ججحلاو
+ �a

�a نيدلا d_ثأت ةجردو ،ام ةلود +
 .عمتجملا ةفاقث +

a;وناق ل¸ش� لخادتت +Å̀لا لماوعلا دحأ ەرا�تعاB نيدلا عم لماعتي لاقملا اذه
�aاقثو +

 ،ناسwإلا قوقح تاق.بطت عم +Ãا.سو +
 .ناسwإلا قوقح كاهتنا وأ ما̀_حا تا�§سمل ًالماش ¾اd_سفت مدق@ ال هنÚل

 دجوت ذإ ،ناسwإلا قوقح عم -لاقملا اذه ع ضوم- مالسإلا صاخ ل¸شåو نيدلا لخادتب عفدت تارا�تعالا نم ددع كانه
�a مالسإلا دمتعت ةلود 32

�a ةلود 22و ،ة.مسرلا ةنا@دلا ەرا�تعاB اهd_تاسد +
�a ة.مالسإلا ةعFG7لل ¾ارود +çعت +æالسإلا ملاعلا +

+ 
�a ة.مالسإلا ةعFG7لا ة.عجرم *ع صنت لود كانهو .يروتسدلا اهماظن

a;دملا نوناقلا لثم µdaناوقلا نم ددع +
 لاوحألا نوناق وأ +

�a ه.لإ تدن'سا +Å̀لا اهنمو ة.صخشلا
è;اقتنا ل¸ش� ،اهنÒناوق ضعB ن7ودت +

 .+æالسإلا هقفلا ما¸حأ 4إ اًدان'سا ،+
�a
+ Bالسإلا ملاعلا نادلæ+ ثأت كانه مويلا_d وéنا� ن Bمالسإلل ةتوافتم تاجرد �a

 .نادل�لا ەذهل ة.نوناقلاو ة7روتسدلا ةمظنألا +
�a ة.مالسإلا ةعFG7لا وأ مالسإلل تالاحإلا ەذه

�a نيدلل ëGا�ملا ماحقإلا مامأ با�لا تحتف ة.نطولا تاعFG7'لاو d_تاسدلا +
+ 

a;وناقلاو يروتسدلا لدجلا
�a ة.Eيدلا ججحلا ف.ظوت تمعدو ،ة.سا.سلا تاعاªلاو ،+

 ة.سا.سلا ىوقلا µdaب ماعلا شاقنلا +
 تا�رح لثم +>íولويد@أ نوكم� نيدلا *ع دمتعت +Å̀لا ىوقلا كلت صاخ ل¸شåو ،ا@اضقلا ضعB عم لماعتلا دنع ة.عامتجالاو
�a نيدلل ةسراح ¾ا.خ7رات اهسفن >_تعت +Å̀لا كلت وأ ،+Ãا.سلا مالسإلا

 .ة.Eيدلا تاسسؤملا لثم عمتجملا +
�a ناسwإلا قوقح قئاثو نم د@دعلا ترهظ تا.نÒنامثلا ذنمو +Î.لقإلا ىوتسملا *ع

 .ة.مسر d_غو ة.مسر تاردا�مB مالسإلا +
�a ناسwإلا قوقحل ةرهاقلا نالعإ“ قئاثولا ەذه رهشأ نم

�a رداصلا ”مالسإلا +
 ز>_ت اهنأ نم مغرلا *عو قئاثولا ەذه .1990 +

Bب ةك̀_شملا قطانملا ضعµda إلا قوقحل +4ودلا نوناقلاwلاو ناسFG7سا�تلالا نم ة.لاع ةجرد *ع يوتحت اهنأ الإ ة.مالسإلا ةع 
a;وناقلاو يركفلا

 .ة.فاقثلا ة.صوصخلا مساB ة.ملاعلا ناسwإلا قوقح م.ق نم صاقتنالا نم سرك@ يذلا +
 ¾ا67كرم ًالعاف )¾اقBاس +æالسإلا رمتؤملا ةمظنم( +æالسإلا نواعتلا ةمظنم تح�صأ d_خألا دقعلا لالخو +4ودلا ىوتسملا *ع

�a
 لودلل +Åaفلا معدلا م@دقتل ناسwإلا قوقحل ةمئاد ةنجل ¾ارخؤم ةمظنملا تسسأ .ناسwإلا قوقحل ة.م.لقإلاو ة.لودلا ربانملا +
�a ءاضعألا

 نم نا@دألا ة@امح ة.ضق لثم ،+æالسإلا ملاعلا لود مهت +Å̀لا تاردا�ملا ضعB اً.لود ةمظنملا ̄رتو .ةمظنملا +
�a ةملسملا تا.لقألا نع عافدلاو ،ءاردزالا

�aو .برغلا +
�aو برغلا +

+ Bد@ازت ،ادنكو ا¸7«مأو ا.ناط7«ب لثم نادل �a
 نd7_خألا نيدقعلا +

�a نورجاهملا نوملسملا اهل أجل@ +Å̀لا ة.مالسإلا ةعFG7لا مáاحمB فرع@ ام س¨سأت
�a ةصاخ ،مهتاعزانم ضفل برغلا +

 لاجم +
a;دملا عمتجملا تاسسؤم >_ع مظتEت مáاحملا ەذه .ة.مالسإلا ةعFG7لا ساسأ *ع ة.صخشلا لاوحألا

a;وناق ماظنل ةسسؤم ،+
+ 

 .ةلودلل +Îسرلا نوناقلل يزاوم
 d_كفتلا داعأ ة.مالسإلا ةلودلا م.ظنت لثم ةف.نعلا صاخ ل¸شåو ة.مالسإلا تا�رحلا اهب موقت +Å̀لا تاسرامملا نإف ñاd_خأو

�a د@دج نم
 ل.صأتو ة7«كف تا.بدأ *ع دمتعت تا�رحلا ەذه نأ ةصاخ ؟مالسإلا ةد.قع نم ءزج تاسرامملا ەذه تنا� اذإ امع +

�a دن'س�و ة.مالسإ م.هافم *ع دمتع@ ،يرظن
�a مدختس�و ،مالسإلا ثا̀_ل نا.حألا نم d_ثك +

�a ةد@دجلا Þانعلا د.نجت +
+ 

 .اهفوفص
�a رظنلا نم لعجت لماوعلا ەذه

 .ثح�لل اماه ًالاجمو ¾اعوFGم ًالاؤس ناسwإلا قوقحو مالسإلا µdaب ةقالعلا +
 

 ناس?إلا قوقحو ة1مالسإلا ةع*()لا QRSب قيفوتلل لخادم
 

�a تاداهتجالاف ،ة.مالسإلا ةعFG7لل عنام عماج ف7«عت دجوي ال
 ة.فسلفلاو ة.توهاللا ىؤرلاB ددحتت ة.مالسإلا ةعFG7لا ف7«عت +

 ¾اBاB حتف ىرخأ ة.حان نم فالتخالا اذه .ف7«عتلا باحصأ اهيلإ دن'س· +Å̀لا ة.Eيدلا صوصنلاو +íولا ةع.بط مهفو ،ة.خ7راتلاو
 ةعFG7لل دحاو موهفم قيبطتب ةلئاقلا رظنلا ةهجو يدحتب ¾اض@أ عفد7و ،ناسwإلا قوقحو مالسإلا µdaب ةقالعلا ة.ك.مانيدل ¾اعساو
 .ساسألا نم اهموهفم *ع لB ةعFG7لا ما¸حأ ة.هام *ع طقف س¨ل قافتا دجوي ال هنأل ،ةلودلا ةزهجأ لالخ نم

 قاقتشا .ة@دمحم ةنسو نأرق نم ة.مالسإلا رداصملا نم ةقتشملا ما¸حألا كلت اهنأ ة.مالسإلا ةعFG7لل عئاشلا موهفملا
�a ا.خ7رات اهن7ودت مت +Å̀لا ئدا�ملاو ،ة.جهنملا تاودألا نم ددع >_ع متي ما¸حألا ەذه

 Å̀ح نÚل .+æالسإلا هقفلا لوصأ بتك +
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 ¾اما¸حأ ¾اض@أ جتEي اهمادختسا تا7 لوأو ،ة.عFGلا ئدا�ملاو جهانملا ەذه ف.ظوتف ف7«عتلا اذه *ع ءاملعلا نم d_ثك قفتا نéو
�a فرع@ ام ¾ا.خ7رات جتنأ يذلا رمألا ،ةنيا�تم ة.هقف

  1”.ءاهقفلا فالتخا أد�مB" ة.مالسإلا تا.بدألا +
 ة�FG7 ةعانص +¦ ة.عFGلا ئدا�ملاو جهانملا ەذه نأ لفغأ هنأ ف7«عتلا اذه اهجاوي ةل¸شم لوأ نإف ،ىرخأ رظن ةهجو نم

 ةل¸شملا .ة.عFGلا ما¸حألا جارختسال ىرخأ جهانم حا̀_قال نوÞاعم نويمالسإ نوركفم عفد يذلا رمألا ،ه.سدق يأ اهل س¨ل
a;وناقلا لولدملاB رقا هنأ ،عئاشلا ف7«عتلا اذهل ة.ناثلا

 دودرم رمأ وهو ،نا¸مو نامز لõل +Îتح +Åaيد بجاو ەرا�تعاB ةعFG7لل +
a;وناقلا لولدملا اذه نال ،ضع�لا نم ه.لع

�a يوامشعلا د.عس دمحم راش'سملا بسح¼و ، هقفلا لوصأB فرع ام ءانب وأ +
+ 

�a ه.ن§ت مت دق ،ةعFG7لا لوصأ هBاتك
æ+ �aالسإلا ثا̀_لا +

�a ةعFG7لا لولدم نأو ،لوسرلا ةافو نم ةقحال تا̀_ف +
 نك@ مل نآرقلا +

a;وناق +ÅaعمB مهف@
+، Bاهانعم نا ل �a

�a ءاج ام نأو ،ö 4إ ق7«طلا Åaعمí+ Bورو +̀�الخأ Åaعم نا� تقولا كلذ +
 ةنسلاو نآرقلا +

�a ¾افالتخا قلخت +Å̀لا ةثلاثلا ةل¸شملا í+.2ورلاو +̀�الخألا موهفملا اذهل تاق.بطت درجم نا� ما¸حأ نم
 ع ن وه ةعFG7لا ف7«عت +

µda �aملسملا اهيلإ دن'س· +Å̀لا ةفسلفلا
 نأ µdaملسملا نم d_ثك µdaب ةدئاسلا ة7ؤرلاف .+íولا ةرهاظو ة.Eيدلا صوصنلا 4إ رظنلا +

�a هق.بطت بجاولاو ،دمحم لوسرلا 4إ هí Bوأ يذلا ö مال� وه نآرقلا
 عفادت ىرخأ تا7«ظن كانه نÚل ،نا¸مو نامز ل� +

�aاقث جتنم اهرا�تعاB ة.Eيدلا صوصنلا ة.خ7رات نع
 يرظنم زربأ نم 3.ةÐFG7لا ەداعBأ هلو ،ەددحم ة.عامتجا تاقا.س� ط�ترم +

a;اريإلا ركفملا ەاجتالا اذه
 نÚل ،¾ا7روعشو ¾ا.حور ¾ا.لجت نا� +íولل دمحم لوسرلا لا�قتسا نأ ىري يذلا شوë مÚ»7لا د�ع +

a;آرقلا صنلا 4إ +íولا اذه لوحت
 صنلا جاتنإ تقو ةدئاسلا ة.فاقثلاو ة.عامتجالا ةئÒبلا تاd_غتمل تعضخ ة�FG7 ة.لمع +

a;آرقلا
�a و 4.+

 ة�FG7 ةBاجتسا اهرا�تعاB ة.مالسإلا ةعFG7لا ما¸حأ 4إ رظنلا نكم@ ة.Eيدلا صوصنلل ة.خ7راتلا ة7ؤرلا ەذه راطإ +
�aاقث عقاول

    .d_غتم ̄+امتجاو +
�a
 ەاجتالا :ناسwإلا قوقحو ة.مالسإلا ةعFG7لا µdaب قيفوتلا ةلواحمل µdaس¨ئر µdaهاجتا µdaب ةقرفتلا نكم@ راطإلا اذه +

�a دوجوملا ع نتلا ف.ظوت 4إ øس· يد.لقتلا ەاجتالا .+íالصإلا ەاجتالاو ،يد.لقتلا
 اهروط +Å̀لا ،ما¸حألاو ئدا�ملاو جهانملا +

�a نوملسملا ءاهقفلا
 ەاجتالا اذه راصنأ ىر7و .تا7«حلاو قوقحلا نم ددع قاطن عيسوتل ،هقفلا لوصأل ة@د.لقتلا ة7«ظنلا راطإ +

 .ناسwإلا قوقح عم ¾اقاسàا ù_�أ اهنÒناوق لعج *ع ة.مالسإلا نادل�لا دعاس· ةحلصملا أد�مو ةعFG7لا دصاقم ة7«ظن ف.ظوت نأ
 عFGملا لعج@ امم ،+æالسإلا هقفلا ع نتو ةنورم *ع لدت ةادأ ¾اض@أ اهرا�تعاB ،ةعونتملا ة.هقفلا ءارآلا µdaب ءاقتنالا ة.لñا مدق@ ام�
�a ،¾ارداق

  .ناسwإلا قوقح عم ¾اقاسàاو ¾احاتفنا ة.هقفلا تاهاجتالا ù_�أ نع >_عت تاعàFG7 ردص@ نأ ،ة.سا.سلا ةدارإلا رفاوت لاح +
 قوقح ة@امح را�تعا نكم@ +Å̀لاو ةعFG7لا دصاقمل ¾اق.قحت ù_�ألا ة.هقفلا ءارآلا +Åaبتل ةحلصملا أد�مB ط�تري d_ختلا قيبطت

�a لاثملا ل.§س *ع .اهتانوكم مهأ دحأ ناسwإلا
 رمأ اهيلع ة¼ قع ضرفو ةدرلا م7«جت نإف ،ةد.قعلا ة7«ح ةلأسم لوانت راطإ +

�aالخ
�a طقف س¨ل +

�a ¾اض@أ نÚلو Þاعملا هقفلا +
 تاهاجتالل زاحنت نأ مويلا ة.مالسإلا لودلل نكم@ ه.لعو ،+û.سالõلا هقفلا +

 عضو µdaسحتل ة.هقفلا ىؤرلا ع نت نم ةدافتسالا نكم@ ذإ ،ةأرملا قوقحل ة�سEلاB هسفن رمألا .ةد.قعلا ة7«ح عم قفاوتت +Å̀لا
�a ةأرملا

�a لجرلل ة7واسم قوقح اهحنم لثم ةëألا +
 4إ انه ةراشإلا نكم7و .ة.مالسإلا ةعFG7لاB لالخإ نود قالطلاو جاوزلا +

�a ةëألا ةنودم ة¼«جت
 تامظنملا ضعB تهجتا دقو .ة.¼«علا نادل�لا +̀�ا�ل ةنراقملاB ةda_متم ¾اقوقح ةأرملل تطعأ +Å̀لاو ،برغملا +

�a جهنملا اذه 4إ ةª7ملا ة.ئاسEلا ة.قوقحلا
 بسا¸ملا ضعB تققحو يªملا ة.صخشلا لاوحألا نوناق حالصإل اهتالمح +

Ìaاملا نرقلا تا.نÒنامث ذنم
 موق@ ةëألل لداع نوناق رادصإ لوح ًال.لد ةª7ملا ة.ئاسEلا تامظنملل فلاحت دمتعا ¾ارخؤمو .+

  .مهدنع ة.صخشلا لاوحألا µdaناوق ر7 طتل سwوتو برغملا اهيلع تدمتعا +Å̀لا ة.هقفلا لخادملا +Åaبت *ع
�a تانا¸مإ دوجوب م.لس'لا عم نÚل

 دامتعالا نأ الإ ،ة.مالسإلا ةعFG7لا قيبطتو ناسwإلا قوقح µdaب ب7«قتلل +æالسإلا هقفلا +
�a جهنلا اذه *ع

�aاقثلاو +Åaيدلا حالصإلا ققح@ ال رمألا ة@اهن +
�a مويلا بولطملا +

 ىëأ نوملسملا لعج@ لæ+، Bالسإلا ملاعلا +
�a ة.ناملعلا ةلودلاو ةثيدحلا ةنطاوملاو ناسwإلا قوقح ة.ملاع د.طوت نم قوع@ جهنلا اذه .ةعFG7لا قطنمو ةعFG7لا ةلودل

+ 
 امB ،ة.مالسإلا لودلل همáاح ة.عجرم ة.مالسإلا ةعFG7لا نوكت نأÃ+ Bا.سلا مالسإلا ة.عجرم نم سرك7و ،ة.مالسإلا ةفاقثلا
 متي ام� ة.مالسإلا ةلودلا ةركف فرع@ مل يذلا +æالسإلا خــــ7راتلا ¾اض@أ نÚلو ،ةثيدحلا ةنطاوملا ةلود ساسأ طقف س¨ل ضقاني
  .نFG7علا نرقلا نم لوألا فصنلا ذنم اهل جــــ7و̀_لا

 د�ع ،هط دمحم دومحم ،انبلا لامج( ةد@دج ة.هقف جهانم ل.صأت 4إ +íالصإلا ەاجتالا راصنأ øس· ،رخألا بناجلا *ع
ö لا ،لضفلا وبأ دلاخ ،نمحرلا لضف( ةد@دج ة.ل7وأت وأ )م.عنلاEقيبطت ةركف زواجتب وأ )رورحش دمحم ،ة.مالسإلا ة7 س 

  .)د7ز وبأ دماح ªن ،شوë مÚ»7لا د�ع( ة.Eيدلا صوصنلا ة.خ7رات ةركفB عفدلا >_ع ة.ل� ةعFG7لا



)1( 24 ،يبرع قاور  
 

24 
 

 عضخ@ ناسwإلا قوقح قيبطت قاطن نم عيسوتلل مهف.ظوتو ،ناسwإلا قوقحو ةعFG7لا µdaب قيفوتلا لخادم *ع فالتخالا
�a
�a ¾ا�عص لظ@ ة.عمتجملا اهدعاوقلو ،لخادملا ەذهل ر7 طت يأ نÚل ،+Ãا.سلاو ̄+امتجالا روطتلا 4إ لوألا ماقملا +

 لظ +
�a ة7«كفلا ة@ددعتلاو ،+Åaيدلا حماس'لا با.غ

 ەاجتا س�«كت *ع ة.ئاضقلاو ة.Eيدلا ةلودلا تاسسؤم صرح طسو ،عمتجملا +
   .تاهاجتالا +̀�اB عمقو دحاو يركف

Bالصإلا ەاجتالا راصنأ ضعí+ @اض@أ عفاد¾ Þة.ناملعلا ةلودلا ةركف قيبطت ة.مهأ نع ةحا �a
 ة.¼«علا تاعمتجملا +

�a ةراشإلا ردجتو .)م.عنلا ö د�ع( ة.مالسإلاو
 ةلودلاB فرع@ امل ا.لود ه.لع قفتم دحاو جذومن دجوي ال هنأ قا.سلا اذه +

 ،اسwرف لثم ةماعلا ةا.حلا تالاجمو نيدلا µdaب مراصلا لصفلل تهجتا لود كانهف 5،ةلودلاو نيدلا µdaب لصفلا وأ ة.ناملعلا
 نا@دألا فلتخمل ة7واس'م قوقح نامض عم ،ام ة.Eيد ةفئاط وأ نيدل +>;دألاو يزمرلا ىوتسملا *ع اda_متم ¾اعضو تطعأ لودو
�a حماس'لا عم ةلودلاو نيدلا µdaب لصفلاB ترقأ لودو ،ةدحتملا ةÚلمملا لثم

�a نا@دألل ¾اd_ثأت دوجو +
 تا@الولا لثم ماعلا لاجملا +

 .ة.ك7«مألا ةدحتملا
�a نيدلا d_ثأت نإف ىرخأ ة.حان نم

Å̀ �aح ةفلتخم لا¸شأB ¾ادوجوم لظ@ ة.سا.سلاو ةماعلا ةا.حلا +
 تانامض دوجو لظ +

�a ًالا¸شإ ù_�أ رمألا اود�ي نÚل .ةلودلاو نيدلا µdaب لصفلل ة.نوناقو ة7روتسد
 سسؤي امدنع ،+æالسإلا ملاعلا نادلB نم d_ثك +

 نوك@ µdaنطاوملا µdaب da_يمتلل ةخراص ¾اروص ،عــــFG7'لا رداصم دحأ وأ ردصم +¦ ةعFG7لا نأ وأ ،ةلودلا نيد وه مالسإلا نأ عقاو
 ة.لمع نم دحت عــــFG7'لا ة.لمعل ة.Eيد ة.عجرم د@دحت نأ ام� .عمتجملا *ع هضرف ةلواحمو نيدلل ام مهفل ةلودلا +Åaبت اهعجرم
�a ة.عجرملا ەذهل ەd_سأ اهلعجتو ة�ختنملا ة.بعشلا تاسسؤملا لخاد رحلا +Ãا.سلا لوادتلا

 ة.عجرملا .تاعFG7'لا نم d_ثك +
 امم ،ةسفانتملا ة.سا.سلا ىوقلا بناج نم هف.ظوتو نيدلل يزاهتنالا لالغتسالا مامأ ¾اض@أ با�لا حتفت نوناقلاو ةلودلل ة.Eيدلا
ÿaئاطلا باطقتسالا مادتحا 4إ يدؤي دق

Åa+ �aيدلا فنعلا وأ +
 ةحاÞ صني ال ناسwإلا قوقحل +4ودلا نوناقلا نأ مغرو .عمتجملا +

 قوقحلل +4ودلا دهعلا دونب ذ.فنت ة�قارمB ة.نعملا ناسwإلا قوقح ةنجل نأ الإ ،ةلودلاو نيدلا µdaب ةقالعلل ددحم طمن *ع
�a تد�أ دق تنا� ة.سا.سلاو ة.ندملا

�a ةدراولا قوقحلا د.يقت ة.عوFGم مدع *ع ةماعلا اهتاق.لعت دحأ +
 هضقانت ر>_مB دهعلا +

  .ةلودلل +Îسرلا نيدلا وأ ة.بلغألا نيد عم
�a ة.عمتجملا تاشاقنلا تمدتحا

�a نيدلا نا¸مو ،ةلودلا ة7 ه لوح ة.¼«علا تاضافتنالا باقعأ +
 ةمظنألل ة7روتسدلا Åaبلا +

�a ،ةد@دجلا ة.سا.سلا
ال� +

ً
�a .ا.§يلو سwوتو ªم نم 

�a ¾اسا�تلا ة.ندملا ةلودلا حلطصم d_ثي يªملا قا.سلا +
 ددعت ءوض +

Ìaاملا نرقلا تا.Eيع�س ذنمو .ة.لا>_يل وأ تنا� ة.مالسإ ،ة.سا.سلا ىوقلا ةطساوب ةمدختسملا هتالولدم
+ Bمالسإلا ىوق تأد 

Ã+ �aا.سلا
�a اهجمارب ح«طت ªم +

 ەرا�تعاB مالسإلل لماش روظنم *ع موق@ يذلا لحلا كلذ ،+æالسإلا لحلاB فرع ام راطإ +
�a .ةلودو نيد

 نم d_ثك دنع ة.ندملا ةلودلا موهفمف .ة.مالسإلا وأ ة.Eيدلا ةلودلل ض.قنك ة.ندملا ةلودلا حلطصم زرب لBاقملا +
�a موهفملا ف.ظوت 4إ +Ãا.سلا مالسإلا تارا.ت تعفد +Å̀لا تاضقانتلا ضعB سكع@ ه.مدختسم

 جارخéو ،ة.سا.سلا اهتا.بدأ +
 مدع وه ة.ندملا ةلودلا موهفم هحرط@ يذلا +!¨ئرلا ضقانتلا ”.ة.مالسإلا ة.عجرملا تاذ ة.ندملا ةلودلا" جذومنب فرع@ ام
 ة.ندملا ةلودلا راصنأ نم d_ثكف .ىرخأ ة.حان نم ةماعلا تاسا.سلاو عــــFG7'لاو ة.حان نم نيدلا µdaب ةقالعلا دودح ح ضو
�a مهنÚلو ،ةلودلاو نيدلا µdaب طلخلا ضفري

 +Å̀لا يªملا روتسدلا نم ة.ناثلا ةداملاB ساسملا مدع *ع نودكؤي هسفن تقولا +
 ”.عــــFG7'لل +!¨ئرلا ردصملا ة.مالسإلا ةعFG7لا ئدا�مو ،ةلودلل +Îسرلا نيدلا مالسإلا“ نأ *ع صنت

 رظنت امإ ة.ندملا ىوقلاف ،+Ãا.سلا مالسإلا تارا.ت مهف نع د.�أتلاB فلتخ@ ة.ندملا ةلودلا راصنأ ىدل ةداملا ەذه مهف
 ةماعلا تا7«حلاو قوقحلا عم مدطصت الو ةاواسملاو ة7«حلاو ةلادعلا لثم ةماع ة.ناسwإ ئدا�م اهرا�تعاB ةعFG7لا ئدا�م 4إ

a �a;دألا دحلاB ىوقلا ەذه مظعم ماà_لا عم ،ة.بعشلا ةدا.سلا أد�مو
�a اهب لومعملاو ة.مالسإلا ةعFG7لا ما¸حأ قيبطت +

 ماظنلا +
a;وناقلا

�a يªملا +
�a ة.مالسإلا ة.عجرملا د.�أت عم ة.ندملا ةلودلا حلطصم مدختسà وأ ،ة.صخشلا لاوحألا لاجم +

 عــــFG7'لا +
 عجش نيدلاو روتسدلاو عــــFG7'لا µdaب ةقالعلا µdaب ًالصاف ¾ادح عض@ ال يذلا مهفلا اذه نÚل .ة.صخشلا ةماعلا تاسا.سلاو
�a ا¼وروأ اهتفرع +Å̀لا ة.Eيدلا ةلودلل ض.قنك ة.ندملا ةلودلا حلطصم ف.ظوت *ع +Ãا.سلا مالسإلا تارا.ت

 çسولا روصعلا +
  .ة.مالسإلا ة.عجرملا *ع د.�أتلا عم

�aو
 +Åaيد صن ةطلس 4إ دن'سملا +"ارقويثلا وأ +Åaيدلا م¸حلل طمن ىرخألا +¦ دعت ة.مالسإلا ةعFG7لا ةلود نإف ةق.قحلا +

 ة.عجرملا تاذ ة.ندملا ةلودلا نع اهروصت نأ µdaملسملا ناوخإلا ةعامج د.�أت مغرو .ةمáاحلا ة.سا.سلا ة�خنلا d_سفتل عضخ@
 *ع +æالسإلا را.تلا نم.ه يذلا 2011 يªملا روتسدلا صن دقف ،بعشلا باونل عــــFG7'لا ةطلس نوكت نا وه ة.مالسإلا
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�a رهزألا ءاملع را�ك ةئيه يأر ذخأ *ع ،هتغا.ص
 لوقلا مهل نوك.س نيدلا لاجر نأ يأ ،ة.مالسإلا ةعFG7لاB هلص هل ام ل� +

�a لصفلا
  .+Åaيدلا صنلا d_سفت +

 ¾اردصم ماعلا تا7«حلاو قوقحلا *ع اهتا.عادتو ،يªملا روتسدلا نم ة.ناثلا ةداملا ةغا.ص لوح لدجلا نا� دقل
�a ة.سا.سلا تارا.تلا µdaب داح باطقتسال

 ة.Eيدلا تا.لقألا لثم عمتجملا تائف ضعB نم ةعوFGم تافوختل ¾ا�§سو ،ªم +
�aو .ةأرملاو

�a ةداملا ەذه ءاغلإ ة¼ عص لظ +
 ة@امحل ة7 ق ة7روتسد تانامض دوجول هجاح كانهف نهارلا +Ãا.سلا قا.سلا +

�a .ة.Eيدلا تا.لقألل ةصاخ ةماعلا تا7«حلاو قوقحلا
�a ةª7ملا ة.قوقحلا تامظنملا تحرط راطإلا اذه +

 ة�سانم نم ù_�أ +
Þaل@دعت ةرو، Bنطاوملا ەاجت ةلودلا دا.حل تانامض كانه نوك@ ث.حµda، ضتلا 4إ ةداملا ەذه يدؤت الأوÒقوقح *ع قي 

 6 .ناسwإلا
 

  ة1سا1سلا تاقا1سلاو QRSلعافلا تارا1تخا :ناس?إلا قوقحو مالسإلا
 

�a ة.عامتجالاو ة.سا.سلا تالعافتلا لظت
 جاتنإ اهلالخ نم متي +Å̀لا ة.س¨ئرلا لماوعلا +¦ ةd_غتملا ةوقلا تاقالع لáا.ه راطإ +

�a ة.Eيدلا تاBاطخلاو ،ناسwإلا قوقح تاBاطخ جاتنإ ةداعéو
�a نيدلا راودأو ،ةلودلاB نيدلا تاقالع جذومنو ،عمتجملا +

 لاجملا +
  .ماعلا

�a شمهت وأ دوس'س +Å̀لا ة.Eيدلا تافسلفلاو تاd_سفتلا ددحت +Å̀لا +¦ لماوعلا ەذه
 *ع ة.متح يأ ءافضéو .عمتجملا +

�aاج@ ناسwإلا قوقحو مالسإلا µdaب ةقالعلا d_صم
�a عقاولا براجت +

�a ع نت *ع ëGؤت +Å̀لاو ة.مالسإلا نادل�لا +
 تاسرامملا +

  .رئاصملاو
�a ث@دحتلا ة¼«جت

+ Bعلا نرقلا فصتنمو ة@ادFG7اطخلا روطت *ع اهتا.عادت ¾اض@أ اهل نBيدلا تاE.ة �a
 ة.مالسإلا نادل�لا +

�a ث@دحتلاف .اهيف ة.مالسإلا تا�رحلا تا>_خ *عو
�a هم.جحتو عــــFG7'لاو روتسدلا نع نيدلا لصف 4إ هجتا ا.كرت لثم ةلود +

+ 
�aو ،ة.سا.سلا ةا.حلا

�a ة.عون تاحالصإ رارقإ 4إ ث@دحتلا فورظ تهجتا سwوت +
 تاهاجتالا ة7 قتو ،ةأرملا قوقح لاجم +

�a ة.لا>_يللاو ة.ناملعلا
�a ث@دحتلا ة¼«جت تراس نÚل ،عمتجملا +

�a نFG7علا نرقلا لالخ ªم +
 نيدلا رودل +>$7ردت د@ازت ەاجتا +

�a
�a دعاصتو ،ة.عFG7'لاو ة7روتسدلا ةا.حلا +

�a تاهجوتلا ەذه تداز دقو ،+Ãا.سلا مالسإلا تا�رح ذوفن +
 جذومنلا را.هنا باقعأ +

�a يÞانلا +æوقلا
Ìaاملا نرقلا نم تا.Eي'سلا ة@اهن +

+.  
�a رثؤت +Å̀لا ة.سا.سلا تاd_غتملا نمض نمو

�a ناسwإلا قوقحو مالسإلا µdaب ةقالعلا ةع.بط +
 +¦ ة.مالسإلا تاعمتجملا +

�a نزاوتلاو ع نتلا ىدم
�a ىوقلا +

a;دملا عمتجملا +
 يركفلا روطتلا ىدمو ،+Ãا.سلا مالسإلا تارا.ت ذوفن ىدمو ،+Ãا.سلاو +

a$7راتلا رودلا ¾اض@أ تاd_غتملا ەذه نمو .تارا.تلا ەذه ىدل ا.جولويد@أ
�a اهذوفن ىدمو ،ة.مسرلا ة.Eيدلا تاسسؤملل +

 ةا.حلا +
 ة.ئاضقلا تاسسؤملل نوك@ ىرخأ ة.حان نم ،اهلخادB ىوقلا تاقالعو ،اهتادا.ق تاهجوتو ،ة.م.لعتلاو ة.نوناقلاو ة.سا.سلا
�a ¾اماه ¾ارود

�aو ،ة.مالسإلا ةعFG7لا ل7وأتل جهنم عضو +
 لاوحألا نوناق روطت دع7و .ةلودلاو نيدلا µdaب تاقالعلا ف7«عت +

�a ة.صخشلا
 ةعFG7لا µdaب ةقالعلا روطت *ع تاd_غتملا ەذه d_ثأت حضوت +Å̀لا ةلثمألا زربأ دحأ برغملاو سwوتو ªم نم ًال� +

  .ناسwإلا قوقحو
�a رداصلا يªملا ة.صخشلا لاوحألا نوناق مض@

�a ةأرملا دض da_يمتلل ةددعتم ¾اروص ،نFG7علا نرقلا نم لوألا فصنلا +
+ 

 .حاجنلا اهل بتك@ مل نÚل ،ةأرملا قوقح عيسوت ضرغB نوناقلا اذه ل@دعتل تالواحم كانه تنا� دقو ،قالطلاو جاوزلا راطإ
 مل +Å̀لا ،تال@دعتلا ەذه دمصت مل نÚل ،ة7روهمجلا ةسائر نم معدB 1979 ماع نوناقلا اذه *ع ة.عون تال@دعت تردص مث
 ،ة.مسرلا ة.Eيدلا ةسسؤملا ءاضعأو تادا.ق ضعB بناج نم ةد@دش ةضراعم طسو ،+Ãا.سو +øمتجم معدça Bحت نكت
 .+Ãا.سلا مالسإلا تارا.تو

�aو ،1984 ماع نوناقلا اذه *ع ةدودحملا تال@دعتلا نم ددع لاخدإ ةª7ملا ةموكحلا تعاطتسا
 مت طقف 2000 ماع +

�a جوزلا ةقفاوم نود اهسفن قيلطت ةأرملل da_ج@ يذلا ،علخلا نوناق رارقإ
çaح دقو .طوFGلاو طBاوضلا نم ددع راطإ +

 نوناق +
 ەذ.فنت رارمتساو ەرادصإ نمض يذلا رمألا ،ا.لعلا ة7روتسدلا ةم¸حملاو ،رهزألاو ،ة@ذ.فنتلا ةطلسلا نم معدB اهتقو علخلا
Bا.سلا مالسإلا تارا.ت تاضا̀_عا نم مغرلاÃ+.  

�a
 نا�و ،d_بك +Ãا.س ذوفنو ة.بعش� عتمت دقو ،اسwرف نع اهلالقتسا دعB سwوتل س¨ئر لوأ ه�يقروب ب.بحلا نا� سwوت +

�a سكعنا يذلا رمألا ،ةأرملاو لجرلا µdaب ةاواسملل ¾امعاد
 ه�جومB يذلاو ،1956 ماع رداصلا +!wوتلا ة.صخشلا لاوحألا نوناق +
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�a ةأرملا قوقح نم نوناقلا عسو ام� ،تاجوزلا ددعت م7«جتو عنم مت
 اذهل µdaمالسإلا ضعB ةضراعم مغرو .قالطلاو جاوزلا +

a;دملا عمتجملا تاسسؤم µdaب ماع قافتا نأ الإ نوناقلا
�a ة.سا.سلا ىوقلاو ،+

  .نوناقلا اذه ة@امح نمض سwوت +
 ،ةم¸حملا ةقفاومB ¾انوهرم هتلعجو ،تاجوزلا ددعت تد.ق +Å̀لاو 2004 ماع ةëألا ةنودم رادصإ نم تنكمت دقف برغملا امأ

�a لجرلا قح تد.قو
 ةكرحلا نم معدB ةنودملا ەذه ت.ظح دقو .ةجوزلل ة.عون ¾اقوقح تحنمو ،هتجوزل درفنملا قالطلا +

�a ة.قوقحلاو ة7 سEلا
 نزو نم اهل امB ،ة.Úلملا ةسسؤملا ة@اعرو +Åaبت نÚل ،+Ãا.سلا مالسإلا تاعامج اهتضراعو ،برغملا +

Åa+ �aيدو +Ãا.س
 .اهرارقإل ةمساحلا لماوعلا نم نا� ،ةنودملا ەذهل ،دال�لا +

 *ع ة.عامتجالاو ة.سا.سلا تاقا.سلا d_ثأت *ع رخأ ًالاثم ناسwإلا قوقح نم ة.مالسإلا بازحألل ةنيا�تملا فقاوملا دعت
 مالسإلا نأB داقتعالا 4إ يدؤي يذلا رمألا .+Ãا.سلا مالسإلاو مالسإلا µdaب نوd_ثÚلا da_م@ ال ذإ ،ناسwإلا قوقح ةسراممو مهف
Bا.سلا مالسإلا ةركفل سسؤي هع�طÃ+، فرع@ ام س¨سأتل اوعد7و Bمالسإلا خــــ7رات عم ضقان'ي طلخلا اذه .ة.مالسإلا ةلودلا 
�a يركفلا عقاولا عمو ،µdaملسملاو

  .FGع نماثلا نرقلا ذنم +æالسإلا ملاعلا +
�a +!¨ئر نكر ةسا.سلا نأ نودقتع@ مهنأل +Ãا.سلاB مالسإلا ف.صوت اودقتEي +Ãا.سلا مالسإلا راصنأ

 ەرا�تعاB مالسإلا +
 تال7وأت هخ7رات لمحت7و ةعونتم ة7«كف د.لاقت *ع لمتش· نيد يأ لثم هلثم مالسإلا .ةا.حلا هجوأ عيمج مظني لماش نيد
µda �aملسملا عيمجف ،اª7ح هلثمت ال اهنÚل ،+Ãا.سلا مالسإلا را¸فأ اهنمض نم نوكت دق .ةددعتم

 µdaنمؤم ةروªaلاB اوس¨ل ملاعلا +
Bلا نأ وأ ةلودو نيد مالسإلا نأ ةلوقمFG7ال ة.مالسإلا ةعBاحلا نوناقلا نوكت نأو دá7.ةثيدحلا ة.مالسإلا ةلودلل م 

�aو ،+Ãا.سلا مالسإلا تارا.ت عيمج µdaب ةك̀_شم ةماع مساوق كانه نأ نم مغرلا *عو
 +æالسإ م¸ح ماظن ءانب اهتمدقم +

µda �aملسملا ناوخإلا ة¼«جتف .تارا.تلا ەذه µdaب ة.ك.تكتو ة.هقف تافالتخا كانه نأ الإ ،ة.مالسإلا ةعFG7لا قيبطت *ع موق@
+ 

�a ةضهنلا ةكرحو ،ªم
 .فالتخالا ەذه *ع ¾ا.لمع ًال.لد امدق@ d_خألا دقعلا لالخ سwوت +

ÿaف 
 ،d_بعتلاو يأرلا ة7«حو ،ةد.قعلا ة7«حو ،ةأرملا قوقح ەاجت ةظفاحم ةدنجأ µdaملسملا ناوخإلا ةعامج تن§ت ªم +

�a ،ة.مالسإلا ةعFG7لا دونب ة7 قت *ع ة.فلسلا تارا.تلا عم تقفاوت ام� ،ة.سا.سلا ة@ددعتلاو
 رياني ةضافتنا دعB روتسد لوأ +

2011.  
�a امأ

�a صنلاB تفت�او ،ةأرملا قوقح ەاجت >_�أ ¾احماسà ةضهنلا ةكرح تادا.ق تدBأ سwوت +
 نيد مالسإلا نأ *ع روتسدلا +

 يركفلا ن7 كتلا 4إ دوعت ةضهنلا ةكرح اهتن§ت +Å̀لا فقاوملا ەذه .ة.مالسإلا ةعFG7لا قيبطت *ع صنلا نود ،ة.بلغألا
ÃGونغلا دشار خيشلا ةكرحلا سسؤمل ة.لا>_يل ù_�ألا +>íولويد@ألاو

 ةضهنلا ةكرح µdaب ة.خ7رات تامهافت 4إ لصوتلا ةقBاس é4و ،+
�a ة.سا.سلا لئاصفلا +̀�ا¼و

�a سwوت +
�a نزاوت دوجو 4إ ¾اض@أو ،+*ع نب نيدBاعلا ن7ز قباسلا س¨ئرلا ماظن نم ةd_خألا ماوعألا +

+ 
�a ة.سا.سلا تارا.تلا نم اهd_غو ة.مالسإلا تارا.تلا µdaب ىوقلا

�a رفاوتي مل يذلا رمألا ،سwوت +
 +Å̀لا تاونسلا لالخ ªم +

    .م¸حلا نع كرا�م س¨ئرلا ل.حر ت�قعأ
�a ظفاحملا +Åaيدلا باطخلل نا� دقف ،ەd_ثأت هل اض@أ +Î.لقإلا قا.سلا

+ Bثأت جيلخلا نادل_dم لثم ةلود *ع ¾اª قوف@ ل¸ش� 
 لالخ +4ودلا عمتجملا نم ةعفد بس'�ا دق ناسwإلا قوقح لوح مخزلا نأ نم مغرلا *عو .برغملا وأ سwوت لثم ىرخأ ًالود
d �a_ياعملا ة.جاودزا نإف ،تانيعس'لاو تانÒنامثلا يدقع

 قوقح م.قل ة@داعملا تاهجوتلل ةصرف +çعت ة.لودلا ىوقلا تاسا.س +
�a ناسwإلا

  .ناسwإلا قوقحل ة.ملاعلا ةموظنملا فاعضإ *ع لمعلا +
ÿaف ىرخأ ة.حان نم

 ،تاراقلل ەرباع تافلاحت ل.كشµda àصلاو ا.سور لثم ة.لودلا ىوقلا نم ¾اددع تعاطتسا d_خألا دقعلا +
æ+ �aالسإلا نواعتلا ةمظنم لود مظعم مضت

�a ة.فاقثلا ة.صوصخلا ةركفB عفدلل امإ ،ةدحتملا ممألا +
 قوقح ة.ملاع ةهجاوم +

�a ناسwإلا قوقح d_ياعم روطت ةلقرعل وأ )ة@د.لقتلا م.قلا( ناسwإلا
+ Bيلثملا قوقح لثم تالاجملا ضعµda. 

 
bSيدلا حماس`لا :ماتخ

V حوc*بعتلاو يأرلا ةhR iطتل لخدمk*اطخلا رmيدلا تاN1ة 
 

àاطخلا ل.كشBيدلا تاE.ب ةقالعلا طامنأ لوح ضوافتلاو ،ةµda متي ،ةلودلاو نيدلا �a
�a متت ةل7 ط ة.خ7رات ة.لمع راطإ +

 تاقا.س +
Åa+ �aيدلا حالصإلا سرادم .ةd_غتمو ةدقعم ة.عامتجاو ة.سا.س

 راودألاو ة.توهاللا سسألا يدحتب تأدB +$.سملا ثا̀_لا +
µda �aنيدلا µdaحلصملا ةدنجأ *ع نك@ مل نÚل ،ة.ك.لوثاõلا ةس¨نÚلل ة.سا.سلا

a;اسwإ هجو ريدصت تقولا كاذ +
 حماس'مو +

 تاسا.س *ع )نفلا� ناجو رثول نترام( ة.ك.لوثاõلا ةس¨نÚلل ةضراعملا +Åaيدلا حالصإلا تا�رح ¾اض@أ تدمتعا دقف .ة.ح.سملل
�a ة.ك.لوثاõلا ةس¨نÚلا تاسرامم نع اd_ثك فلتخت مل ة.ق.طامجودلاو عمقلاو دومجلاB مس'ت

 7µda«كفلا اهموصخ ةهجاوم +
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çaشàو عدصت ثودح وه +Åaيدلا حالصإلا تا�رح هنع ترمثأ ام مهأ نم نÚل .µdaيسا.سلاو
+ �a

 *ع تنم.ه +Å̀لا ة.ح.سملا ءانب +
 اهمحر نم دلوو ،ة.Eيد ةغ�ص تاذ ةل7 ط ة7 مد تاعاÞ 4إ µdaي¼وروألا عفد عدصتلا اذه ،نمزلا نم ةل7 ط نورقل ا¼وروأ
 فئاوطلا µdaب +Îلسلا ش·اعتلل ة7روÞa لئاسوك ،)d_تلوف ،كول نوج( دقتعملاو نيدلا ة7«حو ،+Åaيدلا حماس'لا را¸فأ ¾ا.ج7ردت
�a ةد@دجلا تاحاسملا ەذه .ةفلتخملا ة.Eيدلا

�a ة.عون تاd_غت مامأ ¾ا�حر ًالاجم تحتف ماعلا لاجملا +
�a ة.Eيدلا تاBاطخلا +

+ 
 8.+$.سملا قا.سلا

�a
�a ةدئاسلا تاهجوتلل ةضراعملا ة.Eيدلا فئاوطلاو سرادملا هجاوت ،+æالسإلاو +>;رعلا قا.سلا +

 ،¾اعمقو ام.جحت اهتاعمتجم +
�a ة7«فصلا تاعاªلاو ة.Eيدلا تاBاطقتسالاو فنعلا ءا�ذإ هتا.عادت نم نا�

�a ،نادل�لا ەذه نم d_ثك +
 ة.ضق نإف راطإلا اذه +

Î+ �aلسلا ش·اعتلاو تاعاªلا لح تاودأ نم اهرا�تعاB اهيلإ رظنلا نكم@ دقتعملاو نيدلا ة7«ح ما̀_حاو ،+Åaيدلا حماس'لا
+ 

 فBª ة.مالسإلا ة7«كفلا ةموظنملا لخاد دقتعملاو نيدلا ة7«حو d_بعتلاو يأرلا ة7«ح هنعëG نإف ىرخأ ة.حان نم .ةقطنملا
�a ذخأت +æالسإلا ركفلا سرادم ع نت نع رظنلا

 رحلاو يدقنلا لوادتلا مامأ ق7«طلا دهمتس +Å̀لاو ،ىوصقلا ة7 لوألا يريدقت +
 .داهطضالل مهراصنأو اهباحصأ ضرعت نود ة.Eيدلا را¸فألل
 
 
 

 بتاnلا نع
 
�a ا.ق7«فأ لامشو طسوألا قFGلا قسEم وه يhRجفلا hqSعم

 .ردنفد نيال تنورف ةمظنم +
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