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po قحلا"ــل روهظ لوأ نوك@ نأ ةفدصلا ل.بق نم دع@ ال

po "تامولعملا لوادت +
l، poم +

po يأ ،2012 ماع روتسد +
 روتسد لوأ +

 الف يروتسدلا قحلا اذه Âoتخ@ نأ ،اًض@أ ةفدصلا نم س¯ل ام� ،2011 ماع رياني نم نFG7علاو سماخلا ةروث دعB رق¾او عضُو
po ،رثأ هل رهظ@

أو عضُو روتسد لوأ ،2014 ماع روتسد +
¾

po وأ ،2013 ماع وينوي نم mnoثالثلا دعB رق
po ةلدعملا هتخس£ +

 ماع +
po يروتسدلا l7mnoملا قحB تءاج دق ،2011 رياني نم نFG7علاو سماخلا ةروث تنا� ام اذإف .2019

 ،تامولعملا لوادت +
po امنÉب .؟ةروث ،ىرخألا + تنا� ام اذإ ،2013 ماع وينوي نم mnoثالثلا دعB يروتسدلا قحلا اذه Âoتخا اذاملف

 هسفن تقولا +
o;وناق لÊش�" ة.نمألا ةزهجألا لصحت

 مادختساB ى>�لا لقنلا" نوناق رارقإ دعB ،نطاوملا نع ةنكمملا تامولعملا ل� *ع "+
po هقح نطاوملا دقف ،2013 ماع وينوي نم mnoثالثلا دعB هنأ يأ ،"تامولعملا ا.جولونكت

 "قح" 4إ لوحتو ،تامولعملا لوادت +
po ة.نمألا ةزهجألا

 .نطاوملا اذه نع تامولعملا ل� *ع لوصحلا +
po قحلا" رهظ

po ةرم لوأل ،ا7ًروتسد "تامولعملا لوادت +
l، poم +

po يأ ،20121 ماع روتسد نم mnoعÌرألاو ةعBاسلا ةداملا +
+ 

 ث.ح .اهدعB نم يروتسدلا قحلا اذه Âoتخا مث ،2011 ماع رياني نم نFG7علاو سماخلا ةروث دعB رق¾او عضُو روتسد لوأ
الؤاسÐ حÎط@ ام وهو .قحلا كلذل ركذ يأ 20193 ماع روتسد ةلدعملا هتخس£و 2014،2 ماع روتسد لهاجت

ً
 تنا� اذإف ،اًماه 

po يروتسدلا l7mnoملا قحB تءاج دق 2011 رياني نم نFG7علاو سماخلا ةروث
 قحلا اذه Âoتخا اذاملف ،تامولعملا لوادت +

Bثالثلا دعmno ؟ةروث ،ىرخألا + تنا� ام اذإ ،2013 ماع وينوي نم 
po يlملا نطاوملا قح لهاجت 2019 ،2014 ّيروتسد دمعت رظنلل تفاللا نم

 را�خألا نع ب.قنتلاو ثح�لا +
po هقح 4إ ةفاضإلاB ،تامولعملاو

الضف ،�nغلا نم را�خألاو تامولعملا ەذه ÂÒلت +
ً

 ،ن�امألا ل� poو لئاسولا لBÊ اهتعاذإ نع 
po ةدراولا قوقحلا +و .اهجراخو lم لخاد

 ةl7ملا ةموكحلا نم اهيلع عقوملاو ،ة.م.لقإلاو ة.لودلا قيثاوملا نم د@دعلا +
 .mnoنسلا تاFGع ذنم

po– 4ناس£إلا قوقحل +Öلاعلا نالعإلاف
po صخش ل� قح.." *ع صن –FGع ةعساتلا هتدام +

 اهيقلتو راÊفألاو ءا�نألا ءاقتسا +
 5ناس£إلا قوقحل +>;رعلا قاثيملا ه.لع صن يذلا هسفن قحلا وهو ."ة.فارغجلا دودحلاB د.قت نود تنا� ةل.سو ة@أB اهتعاذØو
po
po 7ةدحتملا ممألل 6"ة.عامتجالاو ة@داصتقالا قوقحلاB صاخلا +4ودلا دهعلا"و ،mnoثالثلاو ة.ناثلا هتدام +

 ،FGع ةعساتلا هتدام +
Î7ÂÒفألا قاثيملاو

po 8بوعشلاو ناس£إلا قوقحل +
 .9ةعساتلا هتدام +

po د.�أتلا
 نأ حضوي "نطاوم" س¯لو "صخش" ظفل ركذو "ة.فارغجلا دودحلاB د.قتلا" مدع *ع ،ەالعأ ةروكذملا ةداملا +

 .هجراخ وأ هنطو لخاد صخشلا اذه نا� ءاوس ،طقف دل�لا نبا نطاوملل س¯لو ناس£إ لáل لوخم قحلا اذه
 ،اهلوادتو ،اهنع حاصفإلاو ،قئاثولاو تاءاصحإلاو تانا.بلاو تامولعملا *ع لوصحلا" نأ l 2012م روتسد ركذ امنÉب

po– ا.فت�ا دق 2019 ،2014 يروتسد نإف ،"....نطاوم لáل ةلودلا هلفكت قح
 تامولعملا" نأmno– Bتسلاو ةنماثلا امهيتدام +

 ،نطاوم لáل ةلودلا هلفكت قح ،ةفلتخملا اهرداصم نم اهنع حاصفإلاو ،بعشلل كلم ة.مسرلا قئاثولاو تاءاصحإلاو تانا.بلاو
 قوقحلا كلت ل� دمع نع لهاجت دق ن7روتسدلا ال� نأ يأ ."نوناقلل اًقفو ة.فافش� mnoنطاوملل اهتحاتØو اه�nفوتب ةلودلا م�Òoلتو
po ةدراولا

po قحلا" درجمB ا.فت�او ،lم اهيلع تعقو +ãÒلا ة.لودلا قيثاوملا +
 قئاثولاو تاءاصحإلاو تانا.بلا نع "حاصفإلا +

po قحلا امنود ،نوناقلل اًقفو ة.فافش� mnoنطاوملل اهتحاتØو اه�nفوتو ،ة.مسرلا
 ،اًض@أو .تامولعملاو را�خألا نع ب.قنتلاو ثح�لا +

po قحلا امنود
الضف ،�nغلا نم را�خألاو تامولعملا ەذه ÂÒلت +

ً
 .اهجراخو lم لخاد لئاسولا لBÊ اهتعاذإ قح نع 

 تامولعملا لوادت طBاوض نإف ،ىرخأ ةهج نم 2019 ،2014 يروتسدو ،ةهج نم 2012 روتسد mnoب رخأ يروتسد قرافكو
po يروتسد صنك تءاج دق اهتä7و

po امنÉب .2012 ماع روتسد نم mnoعÌرألاو ةعBاسلا ةداملا +
 دقف 2019 ،2014 يروتسد +
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 نمألا عم ضراعتلاو ،نÎ7خآلا قوقحو ،ةصاخلا تاÎ7حلاB ساسملا– تامولعملا *ع لوصحلا قحل ةد.قملا طوFGلا لقن مت
po نوناقلا 4إ –+èوقلا

 ة.عFG7'لا ة�ترملا ض.فخت ة.ع�تلاão+ Bع@ ام وهو .روتسدلا +ãÒخس£ نم mnoتسلاو ةنماثلا ةداملا صن +
 o;دأ ة�ترم 4إ ،يروتسد قحك *عأ ة�ترم نم –"تامولعملا *ع لوصحلا" قحل ةد.قملا طوFGلل– ة.ئاضقلاو ة.نوناقلاو
o;وناق قحك

 طBاوضB قلعتملا ،ة.ساسحلا د@دش رمألا اذهل ،ة.ئاضقلاو ة.عFG7'لاو ة.نوناقلا ةناÊملا ضفخ +4اتلاÌو ،طقف +
po قحلا

 عتمتي +ãÒلا ،ة.ئاضقلاو ة.عFG7'لاو ة.نوناقلا تانامضلا ةفا� ضفخ ،اذكو .اهتä7 ة.عوFGمو ىدمو تامولعملا لوادت +
o po;دألا تانامضلا نم اهتال.ثم 4إ ،يروتسدلا صنلا اهب

o;وناقلا صنلا +
+. 

 
 ةRطارقمQدلا نع /.-جس_ألا ع[ن

 
mno poتسلاو ةنماثلا ةداملا رارقإ *ع ماوعأ ةسمخ نم ��êأ رورم نم مغرلا *ع

 اهصنب تلقن +ãÒلا ةداملا و ،2014 ماع روتسد +
po اهيلع صوصنملا –ةد.قملاو ةصوقنملا– ة7روتسدلا قوقحلا كلت نأ الإ ،2019 ماع روتسد 4إ ،اً.فرح

 مل ،ةداملا ەذه +
 .هسفن روتسدلا صنل اًقفو ،اهل مظنملا نوناقلا رودص مدعل كلذ عجر7و ؛دعB ققحتت

 ة@أ  متت نلو مل ،هBا.غB ىذلاو ،10"ة.طارقم@دلا mnoجسكوأ" ،تامولعملا لوادت ةÎ7ح نوناق رودصل ل7§طلا با.غلا نإ
po ةروكذملا قوقحلا كلت ءاوس ،قوقح ىأل ةسرامم

po اهلهاجت مت +ãÒلا قوقحلا كلت ،عبطلاB وأ ،روتسدلا +
 ،دمع نع روتسدلا +

po اهب دوعوملا ة.طارقم@دلل "قنخ" ةBاثمB دع@ ام وهو
 .اهنع mnoجس�ألا ع�ooب ؛هسفن يlملا روتسدلا +

 ەذه ةBاتك تقو ãÒح– ردص@ مل هنأ الإ ،تامولعملا لوادت ةÎ7حل mnoناوقلا تاعوFGم نم د@دعلا م@دقتو دادعإ مت امنÌÉو
o;دملا عمتجملا تامظنم ضعB تماق ،2012 ماع ذنمف ."تامولعملا لوادت ةÎ7ح" نوناق –ةقرولا

 تا.صخشلاو نويم@داìألاو +
 ،ة.موكحلا تاهجلا تنلعأ نوناقلل تاعوFGم ةدعل ةفاضإلاB اذه ،"تامولعملا لوادت ةÎ7حل نوناق عوFGم" ةغا.صB ةماعلا

 تانا.بلا لوادت ةÎ7حل نوناق عوFGم تالاصتالا ةرازو نم ل� تدعأ دقف .ة7روهمجلا س¯ئرل اهعفرل اًدادعتسا ؛اهنم ءاهتنالا نع
 ا.لعلا ةنجللاو 13،ناس£إلا قوقحل +èوقلا سلجملاو 12،يرادإلا حالصإلاو ط.طختلا ةرازوو ،لدعلا ةرازوو ،11تامولعملاو
 FG7î+.14'لا حالصإلل

po ةداملا باش يذلا د.يقتلاو صقنلا مغرÌو
 *ع دويقلا نم د67ملا "+èوكحلا" نوناقلا عوFGم فاضأ دقف ،روتسدلا +

po عسوتلا لالخ نم ،ةصاخلاو ةماعلا تاÎ7حلا
 EFGي نمل سðحلا ةÌ§قع ح�Òقت ةدام دوجول ةفاضإلاmno، Bنطاوملا *ع تصنتلا +

 .ەرادصإ ة.لمع تأطBأ نوكت دق +ãÒلاو ،تاداقتنالا نم د@دعلاB لÌ§ق ام وهو 15،́+امتجالا لصاوتلا عقاوم >�ع تاعئاشلا
 
 \]Zلا ةطلس مطحQ تنefنإلا

 
 نو67فلتلا فشكنا ؛EFGلا ةطلس تن�Òنإلا مطح .ت�تك ام FG£ عيطتسÐ نأ مهألا نñلو ،ةBاتñلا عيطتسÐ كنأ مهملا نم
 هعاونأB– مالعإلاو ةفاحصلا ةÎ7ح هجاوت +ãÒلا ة.س¯ئرلا ةلضعملا تنا� ام اًمئاد .+òارقم@دلا تن�Òنإلا مامأ ،يروتاتك@دلا
ó;رملا ،ع§مسملا ،بوتكملا

EFG poلا ةطلس لثممف ؛رÎ7حتلا ةÎ7ح طقف تس¯لو ،EFGلا ةÎ7ح + –+
 كلتم@ نم وه ةسسؤم يأ +

po "قلطملا" قحلا
+ £FG مدع وأ £FG حت ةدام يأÎ7Î7امهم ة Bو ،بتكت اذام مهملا س¯ل .اهتم.ق تغلØه�تكت ام دج@ نأ مهملا امن 

po اهنأ وأ ،EFGلل اهقÎ7ط اًموي دجت دق ،ةلجؤم ةÎ7Î7حت ةم.ق 4إ لوحتو ،ة.لاحلا هتم.ق دقف الØو ،EFGلل هقÎ7ط
 نل ،بلغألا +

 لوذ�ملا دهجلا رادقم وأ اهتيمهأ نع رظنلا ضغB ،ساسألا نم ةدوجوم �nغ ةÎ7Î7حتلا ةداملا دعت ،FG£ نودB .اًدBأ رونلا ىرت
 .اهيلع لوصحلل

Bنإلا ءاج ،رط.سملا وه دحاولا ەاجتالا وذ نو67فلتلا نا� نأ دع�Òهاجتالا وذ تنmno. وÌرِط.سملا نو67فلتلا نا� نأ دع 
po قحلا ،تن�Òنإلا عم ،عيمجلل حبصأ ،طقف لا�قتسالا عيمجلا *عو لسري نم طقف وه ،"اً.باقر" ه.لع رَط.سملاو

 لاسرإلا +
 هنأ *ع داتعا ،ماظن وأ نا� درف ،روتاتك@د ل� ىدل ض.غB "عا�Òخا" ة@اد�لا ذنم تن�Òنإلا نا� اذل ،"ةBاقر نودB"و لا�قتسالاو
 ةطلُسلا مطح اهعمو ،EFGلا ةطلس تن�Òنإلا مطح دقل .طقف "لا�قتسالا" ىوس نÎ7خآلل قح@ الو "لسري" ىذلا ەدحو
 .ة7روتاتك@دلل "ة7§نعملا"

ةصاخ ،mnoيضاملا نيدقعلا لالخ ةلئاهلا ة.جولونكتلا تا�nيغتلا تدأ
ً

 po
 +Î7ãÒحل ةد@دج صرف داج@إ 4إ ،لاصتالا لئاسو +

 نطاوملا" ه.لع قلط@ نأ نكم@ ام روهظو ،تن�Òنإلا >�ع ́+امتجالا لصاوتلا لئاسو حاس'�الو ،تامولعملا لوادتو �nبعتلا
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Âoحصلا نطاوملا" قباسلا رودلاB نراق@ ال امB ا�nًثأت ��êأو رطخأ نطاوملل د@دج رود وهو ،"äGانلا
+"، Bح نأ را�تعاÎ7لا ةEFG 

po سرفلا طÎÌم + ،رÎ7حتلا ةÎ7ح س¯لو
 ل� زواجتي ،اًد@دج اً.خ7رات اًحنم "نطاوملا ةطلس" ذخأتل ،�nبعتلا ةÎ7ح ة.لاÊشإ +

 .اäGًان حبصأ دقل ،��êأ äGا�م لÊش� هسفن ل.ثمت *ع ةردق ��êأ نطاوملا حبصأ ث.ح ؛ةقBاسلا +>;ا.نلا ل.ثمتلا لاÊشأ
Ò;أ@

po ،صوصخلا هجو *ع ́+امتجالا لصاوتلا لئاسوو ،تن�Òنإلل يداعملا ةl7ملا ةطلسلا فقوم +
 ىداعم قا.س +

 روج@ يذلا ،رهاظتلا نوناق اهزربأو ،تاÎ7حلل ةل�كملا mnoناوقلا نم ددع ضارعتسا لالخ نم اً.لج كلذ ود�ي .اًمومع تاÎ7حلل
 ضرف ةl7ملا ةلودلا ةلواحم تنا� .ةصاخلاو ةماعلا تاÎ7حلل د.قملا ،باهرإلا ةحفاÊم نوناقو ،�nبعتلاو يأرلا ةÎ7ح *ع
po ́+امتجالا لصاوتلا عقاوم *ع ةBاقرلا

 تا�Êش *ع "ة.نوñ�Òلإ ةض�ق" ضرف ة.لخادلا ةرازو تررق امدنع تأدB دق lم +
po ت�لطو ،́+امتجالا لصاوتلا

 لصاوتلا تا�Êشل ة.نمألا رطاخملا" دصرل اً.نوñ�Òلإ اًماظن ة.ملاع تا�äG نم2014 ماع +
po لوئسم لاقو "́+امتجالا

 مل ،عقاوملا نم اه�nغو ́+امتجالا لصاوتلا عقاومل ة@داعلا ة�قارملا" نأ ز7�Òورل ة.لخادلا ةرازو +
po ة�nبñلا ةدا67لا عم ة.فا� دعت

 16."ة.ضاملا تاونسلا لالخ اهمادختسا +
Ðم دهشl فلا لالخ�Òخألا ة�nةصاخ– ة

ً
 Bدشأ تامجه –2013 ويلوي دع äGلا تاحاسملا *ع ،قبس امم ةساãÒ+ نأو قبس 

po تن�Òنإلا اهررح
 4إ تن�Òنإلا ىوتسم نم ،تاÎ7حلا ةسرامم ىوتسم ضفخ فدهب ،ةماعلا وأ ةصاخلا تاÎ7حلا +4اجم +

po ةلماعلا ة.ملاعلا تا�FGلا نإف ،فسأللو .+èاظنلا نو67فلتلا ىوتسم
po– تامولعملا ا.جولونكت لاجم +

 مئادلا اهيعس قا.س +
po ةلاعف تاودأل اه�nفوت لالخ نم اً.ساسأ اًرود بعلت –اهحاÌرأ م.ظعتل

 ةحاسلا *ع سكعني ام .بقعتلاو ل.لحتلاو دصرلا +
po ةl7ملا "ة.ضا�Òفالا"

ةنيعتسم ،ل.لحتلاو بجحلاو ةBاقرلا ىوق mnoب عا÷ ةروص +
ً

 Bتامولعملا ا.جولونكت تازاجنإ ثدحأ 
ةنيعتسم ةحاBإلا ىوق Ìmnoو ،ة.ملاعلا

ً
 Bقيمعلا اهنام@إ اهثع�م ،ةقالخ ة.با�ش تاردا�م Bحلاو ة.فافشلا م.قÎ7ةكرعملا لازت الو ؛ة 

 .ةرمتسم
 
 ةRشافلا لحارم mعأ ،ةRتامولعملا ةRشافلا

 
 لحارم *عأ ،ة.تامولعملا ة.شافلا لثمت ث.ح ،ثدحألا ة.شافلا ،ةد@دجلا ة.شافلا لثم@ ،د@دجلا ة.تامولعملا ةلودلا ماظن نإ
po ،ة.شافلا

 ،اهب موقت ءاäG ة.لمع ل� ،اه>�عت +ãÒلا دودحلا ل� تح�صأ ث.ح ،نطاوملا تامولعم ل� *ع 4وتسø ةلود ماظن +
 ،هلسرت درط ،هع�طت رطس ،ەروزت عقوم ،ه�تكت لاقم ل� ،هعم لصاوتت قيدص ل� ،هB رمت تالاصتا جÎب ل� ،هÎ7جت لاصتا ل�
po حبصأ كلذ ل�

 ة.صوصخلل ãoعم ل� لهاجت o;وك طوبطخأ ىدل تح�صأ كتامولعم ل� ،هل ة@دودحم ال ماظن ةض�ق +
 .ة.طارقم@دلاو ةÎ7حللو

 ،تفوسورك@ام اهنÉب نم ،تن�Òنإلا تا�FGل ة.س¯ئرلا مداوخلا *ع لوخدلا لالخ نم mnoنطاوملا *ع سسجتلا نكم@
 ويد.فلا روصو ة.فارغوتوفلا روصلاو mnoعلاو د.لا تامصB لالخ نم وأ .لBأو ،بويتوي ،ب@اÊس ،كوبس¯ف ،وها@ ،لجوج
üoرألا نوف.لتلاو ،را.ط نودB تارئاطلا تاعBاتمل ûلا ث�لا تاهويد.فو ،ة�قارملا تا�nماáل

 ãÒح ،تن�Òنإلا مدختسø ىذلا +
 ماظنلل نكم@ ،ة.كنبلا كتقاط�ب و�Òملا كا�Òشا ةقاطB طÌر قÎ7ط نعف ،ة.مويلا لاعفألا طس�أ *ع ãÒح .ةقلغم ةعامسلاو
 ،طقف كنبلا ةقاطÌو و�Òملا ةقاط�ب كتاوطخ ل� مسر نوع.طتسø مهف كفادهتسا نودÎ7ي امدنع اذل ؛بهذت نيأ ةفرعم
 تانا.ب قÎ7ط نع اًض@أ .تثدحت ام.فو ،ثدحتت تنك نم عم فاش'�ا مهل حاتي ،اهسفن ةلحرلاB اوماق نÎ7خآ سانأB مهطÌÎÌو
po كعقوم د@دحت هنكم@ ىذلا– يولخلا كفتاه

 نكم@ ال ام وهو ،+Î7ýمألا نطاوملا عم ثدح@ ام وه قبس ام ل� .تقو يأ +
 .+èانلا ملاعلا +ãoطاوم عم ثدح@ امB –لاوحألا نم لاح يأB– هتنراقم
 
/v1 0مق حالس es_أ /rبت ةثيدحلا "ةRطارقمQدلا" ةلودلا

 ة,\]yلا خــــ,رات 1
 

 دمتعت ةلودلا تح�صأ ث.ح ؛د@دجلا +Öلاعلا "تا�FGلا" عمتجم نم ًءزج تح�صأ +ãÒلا ةلودلا ،ة.تامولعملا ةلودلا تشحوت
 ،بئاloلا +îفاد لاومأ نم –تارالودلا تارا.لم زهانت– ةمخض تا.نا�noمB ة.موكح ةزهجأ عم دقاعتت ةصاخ تا�äG *ع
po ضا�Òعالا طاقن نم د@دعلا ءاش£إ لالخ نم سسجتلا كلذ متي .مهسفنأ بئاloلا +îفاد *ع سسجتتل

 ةFG'نم ةقرفتم ن�امأ +
po .ة.طغتلا ةلما� ةك�ش ةBاثمB –+*مع لÊش�– ملاعلا حبص.ل ،ملاعلا لوح

 ،ةدودحملا ة.موكحلا ةردقلا نم لودلا وكشÐ نلعلا +
 .لئاه لÊش� تروطت دق ظافتحالاو ،صانتقالا ،ضا�Òعالا تاردق نأ دكؤي عقاولا نñل ،بعصأ تح�صأ رومألا نأو
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 سرامت "تالاصتالا ضا�Òعا" لالخ نم ة.كÎ7مألا ةموكحلا نإف ،"ةBاقر نودB" ة.كÎ7مألا +èوقلا نمألا تالا�و لمعت امنÉب
 ەذه اهب م�Òoلت نأ بج@ ءا.شأ كانه نأ +ãoع@ ام وهو ؛ضرألا بوعش ل� *ع –تاموكحو تا�äG عم ةكراشملاB– ةBاقرلا
 صانتقال قرط ساسألاB + ،لودلا ة.صوصخ كاهتناو نطاوملا ة.صوصخ كاهتنا نإ .اهب م�Òoلت دعت مل ،تاموكحلا
 مهمÊح لهسãÒ øح ،بوعشلا نع تامولعم ةفرعم نودÎ7ي مهنإ ،كلذ تلعف خــــ7راتلا >�ع تا7روتاتك@دلا ل� .تامولعملا

 د@دهت >��أ هنإ ،ث@دحلا "ة.تارا�ختسالا تاراشإلا" ماظن جمارب هلعفت ام اًد@دحت اذهو ،مهلالغتساو مهيلع ةرط.سلاو
 .ةðFG7لا خــــ7رات >�ع رطخألا حالسلا هنإ .ملاعلا لوح ة.طارقم@دلل

 ة@دجلا ةضراعملا *ع بعشلا ةوق Ìmnoو ،ة.حان نم ةلودلا ةوق mnoب ىوقلا نا�noم لتخا ؛تا.جم>�لاو ةمظنألا كلت بðس�
 ،مهتاوصأ نم هنامرحB حشرملا باقع مهنكم@ mnoبخان ،mnoحشرمو mnoبخان mnoب ةقالعلا تنا� امنÉبف .ىرخأ ة.حان نم ةوقلا كلتل
 .مهتا.صوصخو مهتاÎ7ح –مرج نود– mnoموكحملا بلسø مìاح ،مìاحو mnoموكحم mnoب تح�صأ

 لوصحلاف .ف67م لوق وه ،"ة.فصولا تانا.بلا" *ع طقف لصحت اهنأو تالاصتالا ىوتحم كهتEت ال ةموكحلا نأB لوقلا نإ
o;وñ�Òلإلا كد7>�ل +*عفلا ىوتحملا *ع

po اهبتكت +ãÒلا تاملáلا ،فتاهلا >�ع هلوقت امو ،+
 تن�Òنإلا عقاوم ،لجوج ثحB كرحم +

 .تن�Òنإلا ةك�ش *ع هلعفت ام ل� رثأ Âoتق@ نأ *ع رداق ماظنلاف ؛"ة.فصو تانا.ب" دع@ ال ،اهلسرت +ãÒلا تادن'سملا ،اهروزت +ãÒلا
 لمعت تنك وأ ،ةموكحلل ةعBات ةكFGل ةسفانم ةكäG عم لمعت تنك نإ وأ ،ةموكحلا نع قيقحت *ع لمعت اً.فحص تنك نإف
 .كتالاصتا ضا�Òعا –ةطاس� لBÊ– اهنكم@ ةلودلاف ،رخآ لاجم يأ وأ ،ةموكحلاB قلعتت ناس£إ قوقح ة.ضق *ع

po كتÎ7ح ،كتاÎ7ح كاهتنا ãoع@ كتÉصوصخ كاهتنا .ةÎ7حلا + ة.صوصخلا
po كتÎ7ح ،ةد.قعلاو ركفلا +

 ،�nبعتلاو يأرلا +
po ةكراشملاB قلعتت +ãÒلا كتاÎ7ح ،ة.ندملا كقوقح

o;دملا عمتجملا تام.ظنت وأ تارهاظملا +
po كتÎ7ح كاهتنا ،+

 يأB ةكراشملا +
po قحلا اندقف نإ .روتسدلا عم قفتي امÌو ماظنلا ةضراعم لاÊشأ نم لÊش

po ةÎ7ح انل نوكتس ف.ك ،انتÉصوصخ +
 راوح ضوخ +

 ةرادإ عيطتسÐ ال كنأ ةركف نم هB رعشÐ يذلا يزخلاB روعش هنإ ؟هتيامح متت مل نإ �nبعتلا ةÎ7ح قح ةدئاف + ام ؟ح§تفم
 .ة.صوصخلا قح كلمت ال +ãÒلا لودلا هB رعشÐ ىذلا يزخلاB روعش هنإ ،ه.لع نوفلتخت رمأ لوح رخآ صخش عم صاخ راوح
po اهقحل ءاغلإ ةطاسðب وه لودلا ة.صوصخ كاهتناو ،نطاوملا ةÎ7حل ةرداصم ةطاسðب وه نطاوملا ة.صوصخ كاهتنا نإ

+ 
 17.لالقتسالا ãoعم امو ةÎ7حلا ãoعم امف ،انتÉصوصخ نع عفادن مل نإ .لالقتسالا

 
 لهسأ نطاوملا ةRصوصخ "قرخ" لعجت ،فارطألا ةددعتم ةمزأ لRعفت

 
po
 ��êأل ،يlملا رورملا نوناقل ةفلاخملاB نالمعت "مÎ7ك"و "رÌوأ" +ãÒكäG ةl7ملا ةموكحلا كرت mnoب ةقالع كانه له ،lم +
 قحلل ناتكهتنملا ،"تامولعملا ا.جولونكت مادختساB ي>�لا لقنلا" نوناق نم ةäGاعلاو ةعساتلا mnoتداملا رÎ7مت Ìmnoو ،mnoماع نم
 قالتخا لجأ نم ،نوناقلل ةموكحلا نم دمعتملا "قرخ"ـلا طغض تحت امهرÎ7مت ."نطاوملل ةصاخلا ةا.حلا نوص"ـB يروتسدلا
 .mnoتداملا mnoتاه رÎ7متب حمس ام ،نوناقلل دمعتملا "قرخ"ـلا >�ع ،فارطألا ةددعتم ةلعتفم ةمزأ

o;اعت .هلوبق نكم@ ال ام لوبقB حمسø ةمزألا ل.عفت
po ةنمزم رورم ةمزأ نم lم +

ةصاخ ،تاونس ذنم لاقتنالا لئاسو +
ً

 po
+ 

po مدقتلا عمو ،ى>�ñلا ندملاو ةمصاعلا
pÒاB زاجنإ +

 ة.ناثلا ة@الولا عم ة��اوتملاو ،+4ودلا دقنلا قودنصل "ةف.نعلا" طوFGلا +
po ،ةصاخلاو ة.مسرلا تامولعملا عمج ةزهجأ ىدل ا7ؤرلا حاضتا عمو ،+"¯سلا س¯ئرلل

 مقافت 4إ �nشãÒ+ Ðلاو ،جراخلاو لخادلا +
ةصاخ ،اًعاسÐا دادزت +ãÒلاو ،بعشلا نم ةعساو تاعاطق ىدل ةش¯عملا ةوسق نم موتكملا بضغلا ةلاح

ً
 ةلحرملا ذ.فنت عم 

Ò;أ@ +ãÒلاو ،ةك.شولا "ةكرعم"ـلل دادعتسالا ´دتسø ام وهو ،قودنصلا طوäG نم ة�nخألا
+ po

 حالس –عزانم الB– اهتحلسأ ةمدقم +
 .تامولعملا

 mnoنطاوملا mnoيالم بلسل ة.ملس ةق.قر ةقÎ7ط نم امف ،اهتادارإ مغر بوعشلا لالتحال ةق.قرو ةف.طل ةقÎ7ط دجوي ال ام�و
po +#ا.سلاو ́+امتجالا رارقتسالا ةلاح ل�قتسم نع ةقلقملا تالامتحالا مامأ هنأ الإ .مهتÉصوصخ ،مهتÎ7ح ،مهتمارñل

 ،lم +
Ò;أ@

po .أد�ت نأ ãÒح ل�ق "ةلمتحملا" تاBارطضالاو لقالقلا ةهجاوم ةحلسأ سأر *ع تامولعملا حالس +
Ò;أ@ قا.سلا اذه +

+ 
 .mnoنطاوملا ةمارñل رادهإ وهف ،"ةصاخلا ةا.حلا نوصB" ل.صأ يروتسد قحل قرخ هنوك فالخmno، Bنطاوملا ة.صوصخ قا�Òخا
 ،"تامولعملا ا.جولونكت مادختساB ي>�لا لقنلا" نوناق نم ،ةäGاعلاو ةعساتلا mnoتداملا رÎ7مت لالخ نم كلذ مت
 نود ،قئاس فلأ 150و مدختسم mnoيالم ةعÌرأ( ،"ة.نمألا" ةصتخملا تاهجلاmno BنطاوملاB ةصاخلا تانا.بلا طÎÌب mnoتصاخلاو
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ó;اضق رمأ رفاوت طا�Òشا
 تانا.ب" ،تامولعملا ا.جولونكت تا�äG مداوخ( ،lم لخاد تانا.بلا مداوخ نوكت نأو ،)بðسم +

po ًةداع نوكت ،"تن�Òنإلا
po ناÊم ل� +

po تس¯لو ة.باحسلا مداوخلاÖ Bسø ام.ف ملاعلا +
 .)هنيعB ناÊم +

o;وñ�Òلإلا طÎÌلا ءارج$ب ةمدخلا ءادأB اهل صخرملا تا�FGلا م�Òoلت" نأ *ع ةعساتلا ةداملا صنت
 تامولعملاو تانا.بلا دعاوقل +

 ."ة.نعملا تاهجلا عم قيسEتلاB صتخملا ر7زولا رارق ەددح@ يذلا وحنلا *ع كلذو ،ةصتخملا تاهجلا عم اهب ةصاخلا
 اًق�ط ،تامولعملاو تانا.بلا دعاوق ة@امحB ةمدخلا ءادأB اهل صخرملا تا�FGلا م�Òoلت" نأ *ع ةäGاعلا ةداملا صنت امنÉب

 نمألا تا.ضتقمل اًقفوو ،تامولعملا ا.جولونكتو تالاصتالاB صتخملا ر7زولا نم رارق اهب ردص@ +ãÒلا طBاوضلاو تام.لعتلل
 ."ة.ÎÌعلا lم ة7روهمج دودح لخاد تامولعملاو تانا.بلا دعاوقB ةصاخلا مداوخلا نوكت نأB تا�FGلا ەذه م�Òoلت ام� ،+èوقلا

 ة.ئاضقلا ةهجلا– ةلودلا سلجم اهلجس +ãÒلا تاظحالملا نم مغرلا *ع ،ة7روهمجلا س¯ئر ه.لع قدصو ،نوناقلا ردص دقل
po تðت +ãÒلا

 ةمرح كهتEت" اه>�تعا +ãÒلا داوملا ضعB *ع هضا�Òعاو ،نوناقلا عوFGم *ع –ةلودلا mnoناوقB ةقلعتملا ا@اضقلا +
 ."روتسدلا اهلفك@ +ãÒلا mnoنطاوملل ةصاخلا ةا.حلا

po قفاو دق نا� ءارزولا سلجم نأ ،ة�Î7لا �nثي امم
po ةدقعنملا هتسلج +

 م.ظنت نوناق عوFGم رادصتسا *ع ،2017 >�مفون +
 باونلا سلجمل نوناقلا لحُت مل ةموكحلا نأ الإ ،اهتلìاش *ع امو "مÎ7ك"و "رÌوأ" عاضوأ mnoنقتل با�رلل ي>�لا لقنلا تامدخ
 اهñلتم@ +ãÒلا ةرجألا ةرا.سلا– ض.بألا +"�اتلا تاجاجتحا دعB ،يرادإلا ءاضقلا ةمÊحم نم مÊح رودص بقع الإ ةشقانملل
الوبقم ضوفرملا حبص@ ãÒح ،ةمزألا لّعفُت نأ ام ،اًدحاو اًئÉش ىوس ãoع@ ال ثادحألل ãoمزلا ب¯ت�Òلا اذه نإ .دارفأ اهريد7و

ً. 
 رادصإ نع ة7رادإلا تاهجلا عانتما نأ ،ه.ف ءاج ،ة7رادإلا مÊح *ع ،"مÎ7ك"و "رÌوأ" +ãÒكäGو "ةموكحلا" نم ماقملا نعطلا

 مÊح حيحصل فلاخم ،عانتمالاB اً.بلس اًرارق لÊشø امهب mnoلماعلا قوقح *ع ا%ظافح mnoتكFGلا عاضوأ قيفوتل ةمزاللا تارارقلا
po ف�Òعت ةموكحلا نأ يأ ،روتسدلاو نوناقلا

po بðسلا اهنأB نعطلا +
 عانتمالا كلذ رارمتسا نأ اًدكؤم ؛mnoتكFGلا عضو mnoنقت مدع +

po ةلاط�لا ة�س£ ةدا7ز 4إ ىدؤيس
 ل�ق نم صخرم mnoتكFGلاB صاخلا قيبطتلا نأ نعطلا د�أو .دال�لا اهب رمت +ãÒلا فورظلا لظ +

o;وناق هنأ يأ ،رامث'سالا ةرازو
 اترظتناو ،لمعلل ةلودلا نم ةقفاوم ناتكFGلا تذخأ 2017ماع >�مفون نم FGع عباسلا poو ،+

 نامل>�لا نأB انه ةموكحلا ف�Òعتو ،mnoماعل ماد امهراظتنا نأ الإ ،امهلمع مظني باونلا سلجم ل�ق نم +Öسر نوناق رادصإ
 .نوناقلا رادصإ مدع ءارو بðسلا امه ة.نوناقلا هنوئش ر7زوو

po نكم@ ،فارطألا ةددعتم ةمزأ ل.عفتب ،اً.ملاع دمتعملا "ك.تكت"ـلا لالخ نم ،mnoتداملا mnoتاهب نوناقلا اذه رÎ7مت مت دقل
+ 

po ەرÎ7مت نكم@ ال ام رÎ7مت اهلظ
ÂÒئاس ةاناعم "ف.ظوت" ناÊف .ة.ع.بطلا تاقوألا +

 ءارج نم مهäأو ض.بألا +"�اتلا +&لامو +
 ��êأل لمعت ،"مÎ7ك"و "رÌوأ" +ãÒكäG انه اهلثم7و "تا.سEجلا ةددعتم" تا�FGلل اهك�Òب ،روتسدلاو نوناقلل تاطلسلا "قرخ"
ÂÒئاس لخد *ع ەرودB بلسلاB رثأ ام ؛مظنم نوناق نود mnoماع نم

 mnoع�سو ةئامثالثـB مهددع ردق@– ض.بألا +"�اتلا +&لامو +
ÂÒئاسل +>'اجتحالا كارحلا "ف.ظوت" ءاج مث نمو .ض.بألا +"�اتلل كلامو قئاس فلأ

 فحجملا عضولا اذه دض +"�اتلا +
ÂÒئاسل ةلودلا حامس روصتلا كلذ دكؤي .بولطملا نوناقلل تا.لمعلا حFم ةئيهتل ،mnoماع نم ��êأل رمتسملاو

 +"�اتلا كالمو +
po ةرم نم ��êأل رهاظتلاB ض.بألا

po ،18ةمصاعلا نم ةساسح ن�امأ +
 .مهنم دحاو قئاس لاقتعا نود "رهاظتلا عنم" نوناق لظ +

Bئاس ءوجل دعÂÒ
po اًرارمتساو ،ءاضقلل ض.بألا +"�اتلا +

 قلق ةلودلا تفعاض ،هلوبق نكم@ ال ام لوبقل ؛ةمزألا "ل.عفت" +
الضف ،"مÎ7ك"و "رÌوأ" +ãÒكäG عم نولمع@ قئاس فلأ mnoسمخو ةئام

ً
po– تارا.سلا كالم نع 

 طاسقأل مهتÉبلاغ لمحت لظ +
po لمعلل اًص.صخ اهو�Òشا +ãÒلا مهتارا.س

 ةمÊحم نم مÊح رادصإ لالخ نم ةورذلل قلقلا كلذ ةلودلا تفعاض .عوFGملا اذه +
 ،"ةموكحلا" ةلودلا ا@اضق ةئيه نم بلط *ع ًءانب ،ەرودص نم تاعاس دعB هئاغلإ مث ،mnoتكFGلا طاش£ فقوب يرادإلا ءاضقلا
 .mnoتكFGلا لمع رارمتسا عم .هل.عفت نود ،فقولاB حــــ7§لتلا يأ

ةصاخ ،"مÎ7ك"و "رÌوأ" تامدخB نود.فتسø نمم يlملا عمتجملا نم ةددعتم حئاäG فواخم "ف.ظوت" مت ام�
ً

 نم 
 لالخ نم تدجو دق حئاFGلا ەذه تنا� امدعB ةمدخلا ەذه فقو تالامتحا نم ،)مدختسم mnoيالم ةعÌرأ( )سولا ةق�طلا

الح ،ةمدخلا ەذه
ً

po ةنمزملا ة.مويلا اهتاناعم نم �nثñل 
ةصاخ ،لاقتنالا +

ً
 po

 تلوحت +ãÒلا فواخملا كلت .ة7ردنكسإلاو ةرهاقلا +
 نأ ة7رادإلا مÊح فقوب ةلجعتسملا رومألا مÊحل نك@ ملو ،mnoتكFGلا لمع فقوب يرادإلا ءاضقلا مÊح رودص دعB سوبا� 4إ
 ة.ناÊم$ب حــــ7§لتلا ،ىرخأ ةرم .ءاضقلا مامأ ةروظنم لازت ال ة.ضقلا نأ ام� ،لعفلاB تعقو دق فواخملاف ،فواخملا ەذه ل67ي
 نوناق نود mnoماع نم ��êأل نالمعت mnoتكFGلا ةl7ملا تاطلسلا كرت نأ را�تعا عبطلاB نكم@ الو .عضولا رارمتسا عم فقولا
 .+>û.تا�Òسا فده قيقحت ة.غB نم هنإ لB ؛وهسلا ل.بق نم



)2( 24 ،يبرع قاور  

26 
 

po حالس 4إ ،داد�'سالا دض حالس نم تامولعملا ا.جولونكت تلوحت اذكه
 ةمدخ نم ةدافتسالا تدرأ ام اذإ .هل اًمعاد ،ەد@ +

po انقح *ع "اًنوناق" قفاوت نأ ك.لع ،تامولعملا ا.جولونكت مادختساB روطملا ي>�لا لقنلا
po "يروتسدلا كقح" قا�Òخا +

+ 
 .ةصاخلا كتا.ح ةمرح

 نكم@ ال ام لوبقل ةمزأ ل.عفت "ةصق" ،ءاهدB ةl7ملا تاطلسلا هتمدختسا ىذلا "+Öلاعلا ك.تكتلا" اذه "ةصق" نإ
 .ةمداق اهنم ��êأو– ةقBاس ة�nثك "صصق" نم ةدحاو "ةصق" ىوس + ام ،"دئاوف موق دنع موق بئاصم" ةقÎ7ط *ع ،هلوبق
po مهäأو ةl7ملا فرحلاو تاعانصلا ءانبأ نم mnoيالملا طقف ددهت ال "صصق"

 ةرباع ةقالمع تا�äG حلاصل ،مهقازرأ +
 سماخلا ةروثل عبارلا بلطملا ،ة.ناس£إلا مهتماركو مهتÎ7ح ،مهتÉصوصخ ،مهدوجو رهوج ساسألاB ددهت اهنإ لB ،تا.سEجلل
 .رياني نم نFG7علاو
 
 ةمتاخ
 
po نطاوملل يروتسدلا قحلا نأ ىوس ،قبس ام ل� نم جاتن'سا كانه س¯ل

po قحلا اذكو ،تامولعملا لوادت +
 هتا.ح نوص +

pÒاB لثم اهلثم– ةصاخلا
o;دملا عمتجملا ة.باج@Øو ة.لعاف mnoب ثداحلا ىوقلا نا�noمB ةنوهرم –ةنَطاوملا قوقح +

 ،ة.حان نم +
o;دملا عمتجملا نوك@ امدنع ،ة@درط ةقالع *ع امهف ،ىرخألا ة.حانلا نم ةمìاحلا ةطلسلاو

 وأ ،هقوقح *ع لصح@ ،طش£ +
Bنوك@ امدنعو ،لقألا *ع اهضع Bدملا عمتجملاو ،ىوقأ ةطلسلا شط;o

+ po
 .نطاوملا قوقح ل� كهتنـُت ،تقؤم ولو ،نوم� ةلاح +

 
 
 

 بتا~لا نع
 

 .لقتسم بتا�و +èالعإ وه مالع دRعس
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