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 با@د دلاخ
 
 

 
 
 

l;اnس ومنب ة.uvعلا ةقطنملا ت��lمت ،نFG7علا نرقلا رادم *ع
 ةدا67لل ةفاضإلاB ،ةدالولا تالدعم عافترال ةG·اhم ةج.'نك ؛��بك +

kl ة��ب¸لا
 *ع ةقطنملا اهتدهش ة.ناnس ةلتك >��أB عتمتت اهلعج ام وهو ،رامعألا تاطسوتمو ةا.حلا *ع ءاقhلا تالدعم +

 ة.لخادلا لماوعلا نم جــــ67مل ةج.'ن ؛ةراhجلا ةلت¸لا كلت نم دفتس¿ مل ةقطنملا لود نأ الإ .اًض@أ اًم.لعت ¼��ألاو ،قالطإلا
 لمعلا صرف رفوت تالدعم عجارت عمو .رl»تلاو ش©مهتلا نم Ã�lنطاوملا Ã�lيالم ةاناعم ةفعاضم 4إ ەرودB ىدأ ام ،ة.جراخلاو
kl طارفالاو ،فئاظولاو

 لاقملا اذه فشكتسË انه نمو .بضغلاو طاhحإلاو طخسلاB ةقطنملا ءاحنأ >�ع سانلا سحأ ،عمقلا +
kl ةقطنملاB ة.فارغوم@دلا تا.ك.مانيدلل ةG·اhملا ��غو ةG·اhملا راودألا

 تحس'�ا +ÎÏلا ة.uvعلا تاضافتنالل Ã�lتÍس©ئرلا Ã�lتجوملا +
l;اnسلا ومنلا لدعم ؤطاhت نم مغرلاB هنأ *ع لاقملا دكؤ7و .ةسG· ةداضم تاروث نم اهالت امو ،ةقطنملا

 ناnس دادعت نإف ،+
kl ذخآ ةقطنملا

kl رمتسË فوسو ،د@ا�Ïlلا +
kl ة.ئÍبلاو ة@داصتقالاو ة.عامتجالاو ة.سا.سلا تالاجملا *ع ��ثأتلا +

 .ةقطنملا +
 
 نا8سلا ةوق
 
l;اnس ومنل ة.uvعلا ةقطنملا تضرعت ة��خألا دوقعلا رادم *ع

 ة.عامتجالا Îlبلا *ع رثألا غلاB هل نا� ام ،قوبسم ��غ +
kl ة.سا.سلاو ة.ئÍبلاو ة@داصتقالاو

الضف ،تاعمتجملا كلت +
ً

kl ەرود نع 
 ،ةقطنملا تلزلز +ÎÏلا تاضافتنالاو ة7روثلا ةجوملا +

klو
 .اهتقhسو تاضافتنالا كلت تhقعأ +ÎÏلا عمقلا لامعأ +

kl +×اسألاو د.حولا لماعلا +§ ة.فارغوم@دلا تا��غتلا نأ كلذ +Îlع@ ال
kl تاروثلا ما.ق +

 دع@ ال ام� ،ة.uvعلا ةقطنملا +
الالدتسا

ً
 Bظنلاu7ملا ةÚةلئاقلا ة.متحلاو ةطس Bل" ةج.'ن ثدحت تاروثلا نأ�Ïlشلا دادعأ د@اhحتملا مه ءارقفلا" نأ وأ ،"باnنوم 

Bمهرئاصم". 
 Ã�lب ًءاوس ،اhًعص اهل ةكرحملا لماوعلا مهف دع7و ،لئاهلا كاhترالا نم تا�Ïف ءانثأ ثدحت ةدقعم ثادحأ +§ تاروثلاف

kl لعتش¿ +ßف .اهثودح تقو بثك نع اهنوبقاري نم Ã�lب ÎÏح وأ ،اهيف Ã�lكراشملا
 باhسأل ةج.'نو ،ةفلتخم تاقوأو ن�امأ +

 ،ةنياhتمو ةفلتخم تائفو تاعومجم د@ *ع ةروثلا ةراG· لعتش¿ دق ام� .ىرخأ اًنا.حأ ضراعتتو اًنا.حأ كBاش'ت دق ،ةدع
Ã�l klفلتخملا Ã�lلعافلا نم لئاه ددع اهيف كراش�و

 .ءاوهألاو ءارآلا +
Bرارقإلا دع Bلا د.قعتلاhنإف ،ة��7هامجلا تاضافتنالاو ة7روثلا تا�رحلل غلاÎl+ ةلدألا *ع ًءانب– ةعانقل تلصوت دق 

klارغوم@دلا روطتلا نأB –ةرفوتملا
الماع نا� ةقطنملل +

ً
kl اًمساح 

 ماع تا@اهن تأدÎÏ+ Bلا ة��7هامجلا تاروثلا ةراG· لاعشإ +
الضف ،2010

ً
klارغوم@دلا روطتلا هhعل يذلا رودلا نإ الإ ،اً.لاح ة7راجلا ة.ناثلا ةجوملا نع 

 .دلB 4إ دلB نم اًنياhتم نا� +
 
 بضغلل دوقو

 
l;اnسلا ومنلا رود *ع ل.لدك ،تاضافتنالا لالخ نورهاظتملا اهعفر +ÎÏلا تاراعشلا 4إ رظنلا نكم@

+ kl
 .+>Îعشلا بضغلا ران ءا�زإ +

kl سانلل ةعماج تاراعش تنا� ،اههباش امو "ش©علا" وأ "l>�خلا" تاملnف
 لودو »م 4إ س�وت نم ،ةقطنملا ءاحنأ ÎÏش +

kl ة7راجلا ةروثلا نأ ÎÏح ،ىرخأ
kl تفصو نادوسلا +

 ."l>�خلا ةروث" اهنأB ة@ادhلا +
â;اذغلا نمألاف .l>�خلا *ع لوصحلل ة.فرحو ةG·اhم ةوعد ،اهتا7 تسم دحأ *ع ،تاراعشلا ەذه تلnش

 ءارقفلل +
Bعلا ةقطنملاuv.ة��خألا تاونسلا لالخ اً��ثك روهدت ة. kl

kl مث ،2008و ã+ّ 2007اع +
 تارهاظملا تعلدنا ،2020 4إ 2010 +



)1( 25 ،يبرع قاور  
 

6 
 

kl بغشلا لامعأو
 ة@ذغتلا لّوح يذلا رمألا وهو ،ماعطلا راعسأ عافترا *ع اًجاجتحا ؛ملاعلا نم ىرخأ قطانمو طسوألا قFGلا +

 .ة.هافر ةBاثمB اًرقف ¼��ألا حئاFGلل ة.ساسألا
kl لماوع ةدع تلخادتو

â;اذغلا نمألا روهدت لدعم ةدا7ز +
 فافجلا لثم لودلا تاردقو دودح نع +>êراخ وه ام اهنم +

Bلاعلا بلطلا د@ازتو ،دوقولا راعسأ عافتراو ،بوبحلل ةرّدصُملا لودلاë+ راضملاو ،ةم.ق *عألا ة@ذغألا *عvة Bعلسلا قاوسأ 
 1.يويحلا دوقولا *ع بلطلا د@ازت 4إ ةفاضإلاB ،ة.ئاذغلا

kl لثمت ،كلذك +*خادلاو ،+ì©ئرلا لماعلا نأ الإ
l;اnسلا ومنلا نا�Ïقاف ؛اهسفن ماعطإ *ع ةقطنملا لود ةردق لئاضت +

+ 
ílارألاو ەا.ملا ةردنب عراس'ملا

الضف ،ة.عارزلا +
ً

kl ة��ب¸لا رئاسخلا نع 
ílارألا +

 يرارحلا ساhتحالا +ÎÏثرا� بÚس�– ة7ورملا +
kl تادراولا *ع اًدامتعا ¼��ألا لودلا Ã�lب نم ة.uvعلا لودلا لعج –l»حلاو ندملا راش'نا د@ازتو

 ءانث'سالا .اهتاجا.تحا ة.طغت +
ílارأ كلتمت ةلودلاف ،نادوسلا وه ة.ضرفلا كلت نم د.حولا

 *ع ةلغتسم ��غ ضرألا ەذه نأ الإ ،اهبعش ماعطإل ة.فا� ة.عارز +
ةصاخ ،لثمألا وحنلا

ً
â;اذغلا نمألا ةلاف¸ل ،جيلخلا لود نم ام.سال ،اهيلع بناجألا نu7مث'سملا لاhقإ د@ازت عم 

 .اهب صاخلا +
 لnش� دا��تسالا *ع ةقطنملا لود ضعB دمتعتو ،ه¸لهتس¿ يذلا حمقلا نم %60 براق@ ام دروتس¿ ة.uvعلا ةقطنملاف

kl اهتال.ثمB ةنراقم ة@ذغتلا ءوس تالدعم عجارت 4إ ��ش¿ تاساردلا نأ مغرو 2.حمقلا نم اهتاجا.تحا لما� ة.طغتل +×اسأ
+ 

 3.رقفلا تالدعم د@ازتو ،تاعا�llلا 4إ هعاجرإ نكم@ ام وهو ،د@ا�Ïlت ع جلا تالدعم نأ الإ ،ة.مانلا لودلا
kl
â;اذغلا ءافت�الا قيقحت نم »م تنكمت ،م@دقلا خــــ7راتلا +

 ة@أ هvراقت مل لnش� راهدزالا اهل ققح ضئاف جاتنإ عم ،+
kl ىرخأ ةراضح

kl لدhت عضولا كلذ نأ الإ .Ã�lحلا كلذ +
l;اnسلا راجفنالا ة@ادB عم ،نFG7علا نرقلا طساوأ +

 تحhصأ ث.ح ،+
kl .حمقلا ام.سال ،ة.ئاذغلا تادراولا *ع د@ا�Ïlم لnش� دمتعت

 ة.ئاذغلا تاجا.تحالا نم ة��بك ةhس� »م دروتس¿ ،+4احلا تقولا +
kÏاhك– اهضرعت 4إ ىدأ ام ،ناnسلل

 ة.سا.سويجلا تا��غتملاو ة.خانملا فورظلاو سقطلا تاhلقت رطاخمل –ةقطنملا لود +
kl ،اهدودح زواجتت +ÎÏلا

kl ققحتت اهانيأر +ÎÏلا ة.ئاذغلا ضئاوفلا لؤاضت دهشË ملاع +
l;اnسلا ومنلا رارمتسا عم ،ةقBاسلا دوقعلا +

+ 
 .اهتاذ ة��تولا *ع +ëلاعلا

kl ،فاف¸لا ىوتسم دودح 4إ Ã�lنطاوملا Ã�lيالمB تعفد ةقBاسلا لماوعلا ل�
 راسحناو راعسألا عافترا ةهجاوم +

 Ã�lتمدص نأ ةفدصلا ل.بق نم دع@ الو .معدلا جمارب بلغأ ءاغلóو ة.عامتجالا تامدخلا ك.كفت رارمتسا عم ام.سال ،تادادمإلا
kl ءاذغلا راعسأ تامدص نم

kl اً��بك اًرود اتبعل دق ،ة.ئاذغلا تادراولا *ع دمتعت ةقطنمB ،عــــ7· عباتت +
 ةراG· لاعشإ +

 .ة��7هامجلا تاضافتنالاو تاجاجتحالا
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kl رانلا يز67عوبلا دمحم لاعشإ نإ
kl ،هسفن +

kl ةروثلا ةراG· تلعشأ +ÎÏلا ة67مرلا سأ.لا ةعقاو +
kl س�وت +

 ددرتو 2010 ماع +
kl اهادص

l;اnسلا ومنلا اهلالخ نم أ.ه ىرخأ ةقu7ط 4إ ��شË ،ةقطنملا ءاحنأ ÎÏش +
 .ةروثلل ةحاسلا +

l;اnسلا ومنلا نأ حيحص
+ kl

ةنراقم ،ا7ً نس %1.1 زواجتي ال ث.ح ،ôâاhتم س�وت +
ً

kÏاhب 
 لضفلاو ،ة.uvعلا ةقطنملا لود +

kl
kl ام.سال ،م.لعتلا تا7 تسم عافترا 4إ عجري اذه +

kl تا.س�وتلا ءاسEلا هB تظح يذلا ��ب¸لا Ã�lكمتلاو ،ءاسEلا طاسوأ +
+ 

l;اnسلا دادعتلا نأ الإ 4.ة.باجنإلا ةحصلا جمارvو ة·ألا م.ظنت جمارب حاجن 4إ ةفاضإلاB ،ة��خألا دوقعلا
+ kl

 ةجردB دادزا س�وت +
 طسوتمو ءاقhلا تالدعم ةدا7ز 4إ –ةدالولا تالدعم عافترا 4إ ةفاضإلاB– كلذ عاجرإ نكم7و ،ة��خألا دوقعلا رادم *ع ة��بك
ílاملا نرقلا رادم *ع اً��ثك تداز +ÎÏلا ،رامعألا

+ kl
klو س�وت +

kl دولوملا +�ìوتلا صخشلاف .ةقطنملا ءاحنأ رئاس +
 دعB ام ة�Ïف +

kl مقرلا اذه فعاضت امنÍب 5.طقف اًماع 37 عقوتملا ەرمع طسوتم نا� ،ة.ناثلا ة.ملاعلا برحلا
 غلhي ث.ح ،+4احلا تقولا +

 .ة.ملاعلا ةحصلا ةمظنم بسحB ،ءاسEلل اًماع 78و ،لاجرلل اًماع 74 اً.لاح رامعألا طسوتم
kl لوحتلا اذه

kl ناnسلا ددع فعاضت 4إ ىدأ رامعألا لدعم +
 Ã�l 1921ب ة�Ïفلا لالخ ةمس� نويلم 4.5 نم س�وت +

kl ةمس� نويلم 11 نم ¼��أ 4إ 1966و
 ،لالقتسالا دعB ام ة�Ïف هB تمس¿ا يذلا عــــF7لا ومنلا نم مغرلاvو .+4احلا تقولا +

كم يذلاو
÷

 د@ازت عم ،ة.منتلا ةلجعل +>7øردتلا ؤطاhتلا نأ الإ ،ةعF7لاو ةئراطلا ة.ناnسلا ةدا67لا ەذه باع.'سا نم ةلودلا ن
 .راجفنالا دح 4إ رومألاB عفد ،ةد.هز روجأ *ع نولصح@ نمو لمعلا نع Ã�lلطاعلا

Bسلا ومنلا نك@ مل ،لاحلا ةع.بطnا;l
 كانهف .اهينطاومل ة.فا� صرف ��فوت نم س�وت نكمت مدعل د.حولا بÚسلا وه +

 ،ةد@دجلا ة.لا>�يللا تاحالصóو ،̄+ارزلا عاطقلا لامهóو ،ةلاعفلا ��غ عيEصتلا ة.لمعو داسفلاو ةرادإلا ءوس اهنم ىرخأ لماوع
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الضف
ً

 ةكرح لماوعلا ەذه نم مقاف .ة.لألا ل.غش'لا ةمظنأ *ع دامتعالل +ëلاعلاو +*حملا نيداصتقالل عــــF7لا لوحتلا نع 
kl ى>�¸لا فارطألا نم ةسفانملا

kl ددجلا ةقلامعلاو ،ةم.قلا ة.لاع تاعاطقلا *ع نم.هت +ÎÏلا ،برغلا +
 *ع اونم.ه نيذلا ،ا.سآ +

 .اًم@دق ه.لع دمتعت ةقطنملا تنا� ام وهو ،ةلامعلا ةف.ثك تاعاطقلا
 قلخ دق ة.منتلا ةلجع ؤطاhتو يداصتقالا دوكرلا كلذ نأ الإ ة.هافرلاو ة.عامتجالا تامدخلل +>ÎسEلا نسحتلا مغر

kl قوبسملا ��غو لئاهلا د@ا�Ïlلا عم نمازت ،+>ÎسEلا نامرحلاB اًساسحإ
 رمألا دع@ مل ث.ح ؛Ã�lنطاوملل ة@داملا حماطملا فقس +

 ،قوبسم ��غ لnش� كالهتسالا ةفاقث *ع اًض@أ سانلا علطا امنإ ،ةع7· ةروصB ةا.حلل ة@داملا سسألا قاطن عاس¿ا *ع »تق@
klو تن�Ïنإلا >�عو ،مالفألاو ،زافلتلا تاشاش لالخ نم

 .ءا.نغألاو ءارقفلا Ã�lب ةوجفلا عاس¿ا عم ،عراوشلا +
kl ءاقhلل رطض@ امدنع لمعلا نع لطاعلاف ،راجفنالل اًضرعمو اhًهتلم اًج67م لnش'ل ترفاضت لماوعلا كلت ل�

 وأ ت.بلا +
 –مهلمع مغر– او¼�عت نيذلا ءارقفلاو .غبتلا ناخد تاBاحس ءارو ،ه.Eيع مامأ G×التي هلhقتسم دهاشß، Ëقم *ع سلج@
kl مهتا.ح ش©عو ،اhًناج مهمالحأ عضو مهيلع حبصأ ةد@ا�Ïlملا تاجا.تحالا ةأطو تحت اوطقسو

 نم ةلاح ،تاhثلا نم ةلاح +
 لجأ نود اًنا.حأو ،ةل7 ط تا�Ïفل –ه.ف ش©علل ناnم ��فوت ÎÏح وأ ،باجنإلاو جاوزلا لثم– ة.ساسألا اهتاhلطتمو ةا.حلا ��خأت
 .ëسم
 

 ةروثلا لامع
 

Bة.س�وتلا ةروثلا قالطنا عم ،ة.لودلا لمعلا ةمظنم بسح kl
 باhشلا لتحا ،%13 براقت ةلاطhلا ةhس� تنا� ،2010 ماع +

 تاردقلا ەذه 6.+4اوتلا *ع %19و ÎÏ+ 23%بسEب ءاسEلاو اًد.ج اًم.لعت ةملعتملا حئاFGلا مهيل@ ،%30 ةhسEب اهنم ةمدقملا
ةن�Ïقم ،ةردهملا ة��ب¸لا تاقاطلاو

ً
kl د@دجلا +4ا>�يللا هجوتلا د@ا�Ïlب 

 ،لماعلل روجألا طسوتم راسحنا 4إ ەرودB ىدأ ام ،س�وت +
kl لثمتي ام وهو

l;دت ةروص +
kl عضولا 7.اu7ًهش +�ìوت رانيد 235 وحن عقاوب لخدلل +ëسرلا l;دألا دحلا +

 دشأ نا� نادوسلا +
ílاملا ماعلا ة@اهن ÎÏحف ،كلذ نم ةأطو

 ةعhسلا زواجتت ال ة�Ïف لالخ ،اu7hًقت تارم ثالث تفعاضت دق Ã�lلطاعلا دادعأ تنا� ،+
 8.باhشلا نم مهتÍبلاغ ،لطاع Ã�lيالم 8 4إ Ã�lيالم 3 نم مهددع دادزا ث.ح ،ماوعأ

ìG+ klحولا عمقلا جهتنا دق +�ìوتلا ماظنلا نإف ،اذك
 تاءارغإلا ضعB ةحاتإ عم ،د@ا�Ïlملا +>Îعشلا طخسلا لBاقم +

ةصاخ ،رخأل Ã�lح نم ة@داصتقالاو ة.عامتجالا
ً

 ة.فا� فئاظو ةئيهت *ع ة.س�وتلا ة7راجتلاو ة.سا.سلا بخنلا ةردق مدع عم 
kl ةذخآلا لمعلا ةوقل

kl اهتبغر مدعو ،د@ا�Ïlلا +
 .ةلادع ¼��أ لnش� ة@داصتقالا ة.منتلا رامث عــــ7زوت +

 علسلا لثم ،ماظنلا اهحاتأ +ÎÏلا تاءارغإلا ضعB نأ الإ ،ةhيقروب ب.بحلا مnح تاونس لالخ عمقلا تالدعم عافترا مغرو
l;اجملا د.جلا م.لعتلاو ،ةمعدملا

 تقلخ دق ،لمعلا ةوق ضئاف نم اًضعB بعوتسا يذلا Ã�lفظوملاB محدزملا ماعلا عاطقلاو ،+
Bف اهرود�Ïلا ءودهلا نم ةEسÎ<+. بÍامن kl

 تFحنا عيجش'لا لماوع نأ الإ ،هتا7 تسم *ع عمقلا لظ ،+*ع نب نيدBاعلا ن7ز دهع +
kl اًعمط ماظنلا عم ةمئاوملا ةلواحم اهلحم لح.ل ،اً.ج7ردت

 .Ã�lلاوملل ةصصخملا ة.لامسأرلا ةكعك نم ب©صن ذخأ +
 ،دوعصلل Ã�lحماطلاو Ã�lملعتملا نم سأ.لاو بضغلا نا.لغو د@ا�Ïlب ،ةلودلا نم ��lفحتلاو عيجش'لا لماوع عجارت ن�Ïقا

 ام وهو ،بضغلاو ةناهملاو فوخلا ساسحإ ،اهتورذ ة.س©لوبلا ةلودلا غ لhب هفصو نكم@ دهشم 4إ –نآلا ىرن ام�– ىدأ ام
 .ةمار¸لاو ةu7حلل +úسلا :ةروثلل ةثلاثلا ة��lكرلا ەرودB ماقأ
 
 درفلل ةحاسملا لؤاضت

 
kl تFG'نا

kl ،ةهباشم ة.لآ »م +
 ةFGع غلB لدعمB ناnسلا ددع فعاضت ،FGع عساتلا نرقلا ة@اهن ذنم .ةأطو ّدشأ قا.س +

 يأ ،ةمس� نويلم 100 وحن اً.لاح ناnسلا دادعت غلhي ث.ح ،نFG7علا نرقلا طساوأ ذنم تثدح لئاهلا ومنلا كلذ ة.بلاغ .لاثمأ
kl »م دادعت لاثمأ ةسمخ نم ¼��أ

klو ،1947 ماع +
 .ةمس� نويلم 20 ناnسلا دادعت دادزا 2016 و Ã�l 2006ب ة�Ïفلا لالخ +

l;اnسلا ومنلا ىدأ
kl عراس'ملا +

 نFG7علا زكرملا لتحت تنا� نأ دعhف ،ناnسلاB اًماحدزا ¼��ألا لودلا Ã�lب اهزكرم مدقت 4إ ،»م +
kl
kl تحhصأ ،1950 +

FG klع سماخلا زكرملا +
kl ناnسلا تالدعم عافترا ىزعُ@ ال ،س�وت لثمو .2014 +

 لدعم ةدا7ز 4إ »م +
kl لئاهلا راسحنالا 4إ دوع@ امنإ ،تادالولا

 ومنلا اذه سكعنا .1937 ماع ذنم رامعألا طسوتم فعاضت عم تا.فولا تالدعم +
l;اnسلا

kl ةدعاصتملا ناnسلا ةفاثك *ع +
kl ة.ناnسلا ةفاث¸لا تحhصأ ث.ح ،»م +

+ 2016 Bمول.¸لل ةمس� 1137 لدعم�Ï 
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kl ة.ناnسلا ةفاث¸لا ب©ترت ث.ح نم FGع عبارلا زكرملا »م لتحتسف ،ةلوهأملا ��غ ة7»ملا يراحصلا انيEث'سا اذóو ،عــuvملا
+ 

 9.ملاعلا
kl تh¨س¿ ،ةلئاهلا ة.ناnسلا ةفاث¸لا كت

 ةلاح اهب تh¨س¿ +ÎÏلا رحصتلا ةلاح نع رظنلا ضغhف ،ةروطخلا ةغلاB ة.ئÍب راثأ +
kl يl»حلا لوحتلا نإف ،يرارحلا ساhتحالا

kl مهاس »م +
 »م تدقف ،تا.Eيعس'لا طساوأ لولحB .ةhسEلا كلت ةدا7ز +

ílارألا نم ةعساش تاحاسم
ílارألا نم نادف فلأ 912 +4اوحB تاحاسملا كلت تردقو ،ةhصخلا +

 383 نم ¼��أ( ة.عارزلا +
ílارألا نم راتكه 74,600 رمُد 2015و Ã�l 1992ب ة�Ïفلا لالخ هنأ 4إ ةسارد تلصوت ام� 10 ،)راتكه فلأ

kl ة@اغلل ةhصخلا +
+ 

 l.11»حلا فحز بÚس� طقف ل.نلا اتلد
l;اعت +ÎÏلاو ،ة7»ملا ة.ئاملا دراوملا *ع ةلئاه اًطوغض اًض@أ ضرفت ة.لاعلا ة.ناnسلا ةفاث¸لا

+ Bطوغضلا نم لعفلا. kl
+ 

ílاملا
فافج ملاعلا قطانم ¼��أ نم ةدحاو »م نأ مغرو ،+

ً
kl ةحاو >��أ اهنوكB تفرُع ام� ،ل.نلا ةhهب تفصو اهنأ الإ ،ا

 ؛ملاعلا +
kl امنÍب .ءاذغلاو ةv صخلا *ع ظافحلل ة.فا� نم ¼��أ تنا� +ÎÏلا ،ل.نلا رهن ەا.م ةرفو بÚس�

 يذلا– ل.نلا نإف ،+4احلا تقولا +
كم7ُو ،ەا.ملا قفدت مظن7و نزخ@ ث.ح ناوسأ دسل ةد@ا�Ïlملا ة.مهألا مغ>�ف .»مل ةنعل حبصأ –هتوم نم ءا>�خلا رذح@

÷
 ن

ÎÏ klح مهأمظ ءافطإ نم نيد@ا�Ïlملا ناnسلا
kl بÚس¿ هنأ الإ ؛فافجلا تاقوأ +

+ ýlيب رÎâ+ Bلاف ؛غلا�Ïvيطلا ةE.صخلا ةد@دش ة vة 
Ï;أت +ÎÏلا

ë+ klسوم لnش� ددجتت تنا�و– ا.v يثأ نم +
 ەذه ض7 عت بلطتي .دسلا ءارو ةقلاع تحhصأ –»مB ل.نلا يداو +

الضف .اًعم رهنلاو ضرألا ثولت +ÎÏلا ،ة.ئا.م.¸لا ةدمسألا نم ة��بك تا.م� ةراسخلا
ً

 اًن�Ïقم دوقعل +ëطلا با.غ نإف ،اذه نع 
Bلا حطس ىوتسم عافتراhس� رحÚتحالا بhلمت 4إ ا@دأ دق ،يرارحلا سا

÷
 ةصصخم تنا� لحاسلا نم ةu7hق ة��ثك قطانم ح

 .طسوتملا رحhلا ەاجتاB ءطhب اهرا.هنا 4إ يدؤ7و ،اهتاذ ل.نلا اتلد كسامت ددهي يذلا لماعلا وهو ،ةعارزلل
Bةلوهأملا ةحاسملا نأ نم مغرلا kl

 ەذه نإف ،اهندم >��أ 4إ اهارق رغصأ نم– ةلما� ا�F س ةحاسم نم رغصأ »م +
klاþلا ردقلاB عتمتت ال ةلوهأملا ةحاسملا

 +ÎÏلا تا@افنلا عم لماعتلل ةدارإلا وأ ةردقلا دوجو مدع 4إ ةفاضإلاB ،ة.تحتلا ة.Eبلا نم +
الضف ،اًماس حبصأ ÎÏح ءاوهلا ةدوج روهدت 4إ ەرودB ىدأ ام ،سانلا نم Ã�lيالملا تاFGع دوجو اهدلوي

ً
 +ÎÏلا ةمامقلا ة¼�ك نع 

ílارألا نم ،ة.ع.بطلاو ةماعلا تاحاسملا ثولت
 4إ ة.عارزلا فراصملاو ع�Ïلا تلوحت امنÍب ،لوقحلاو عرازملا 4إ ة7واخلا +

 .ةحوتفم ر7راجم
kl ةد@دشلا ةفاث¸لا ەذه نإف ،+Îâيبلا رامدلاو ةماعلا ةحصلا تاراhتعا نع اًد.عvو

 ة.سفنو ة.عامتجا راثآ اهل نا� ناnسلا +
kl ام.سال ،ة��ثك

ÿlف .ةl7»حلا قطانملا +
 ة.عامتجاو ة.فاقث ا@ازم نم رمألا اذهل ام مغرو ،Ã�lقصالتم اً.فرح سانلا ش©ع@ ،ةرهاقلا +

 .سانلاو ةد@دشلا ءاضوضلاو با�Ïلاو ناخدلا نم اًقناخ اًج67م تحhصأ دق ماحدزالا كلذل ةج.'ن عراوشلا نأ الإ ،اهيف كش ال
الثم Ã�lيناBا.لا نع ماحدزالا كلذ عم 7Ã�l»ملا ف.كت فلتخ7و

ً
kl ةمئاقلا ف.كتلا تا.ل!ف ،

 ةق.قدلا دعاوقلاو ماظنلا +§ ناBا.لا +
 ،ماحزلا اهضرف@ +ÎÏلا ة.عوطلا ��غ ة.م.محلا 4إ نو7»ملا ع�llي ،ض.قنلا *ع امنÍب .سانلا Ã�lب تالماعتلاو ة.صخشلا ةحاسملل
kl ̄+امتجا لnش"و ةطاسÚب نولماعتيف

 نم يداملا طغضلا نم جتEت +ÎÏلا تارتوتلا ف.فخت نولواح@ ام اً��ثكو ،ةماعلا ن�امألا +
 .ةهاnفلا سحB مهتناعتسا لالخ

kl ش©علا نإ
kl ،صاخشألاB ةظتكم ةنيدم +

 ،ةلئاه طوغض 4إ يدؤي رمأ وه ،فقوتت ال ةمئاد ة.¨صع تازفحم لظ +
 نيذلاو ،ءارقفلا 4إ ةhسEلاB اًصوصخ ،ثودحلا ةلمتحم ��غ ةلأسم ة.صوصخلا لعج7و ،ءرملل ة.صخشلا ةحاسملا نم دح7و
klو .بخصلا اذه ل� نم اًسفنتم نودج@ ال

 اهنإف ،تاه�Ïlنملاو ةل.مجلا قئادحلاB ةئيلم بسحف Ã�lل.ج لhق ةرهاقلا تنا� Ã�lح +
 عاطق *ع ةhعص نكسلا ةلأسم تحhصأ امدعvو .رتوتلاو ة��فغلا دوشحلا نم اهيلإ بورهلل ءاl»خلا تاحاسملا دقتفت مويلا

kl ةماقإلا 7Ã�l»ملا ةداع نم حبصأ دقف ،باhشلا نم ��بك
 ام ل� عم ،تا.نÍثالثلا ÎÏح وأ تا.FG7Eعلا رخاوأ ÎÏح ة·ألا تويب +

 .قيضو طاhحإ رعاشم نم اذه بحاص@
kl ام� ،بلطت دق طخسلاو طاhحإلا اذه ءاوتحا نإ

 اذه رجه ن¸ل .عيجش¿و ��lفحت لماوعB اًج�Ïlمم اًمشاغ اًعمق ،س�وت +
kl بوتكملا ��غ ̄+امتجالا دقعلا

 ،ةصخصخلل ةضرع ةا.حلا +êانم ل� تحhصأ ث.ح ،س�وت نم >��أو ع·أ ة��توب ءاج ،»م +
Bام Ëم.لعتلاو ة.حصلا ة@اعرلا تامدخ لمش، kl

 تا.فش'سملاو سرادملا ام.سال ،ة.موكحلا تامدخلا تحhصأ Ã�lح +
l;اnسلا ومنلاB اذه ن�Ïقا .توملا دح ةلمهم ،ة.موكحلا

kl ،نu7مألا ةطسوتملا ةقhطلا ةاناعم +Îlع@ ام ،عراس'ملا +
 تحار Ã�lح +

 .ةداوه الB د@ا�Ïlتو رثاnتت Ã�lمدعملاو ءارقفلا فوفص
ë+ klسرلا ي»ملا ةلاطhلا لدعم نأ مغرو

ÿÏ.قحلا لدعملا نأ الإ ،%9 نا� 2010 نم ��خألا عــuvلا +
 ك.هان ،��ثكB *عأ +

kl بÚسلا .ةد.هز روجأ تاذ ة@اغلل ةعضاوتم لاغشأو فئاظوب Ã�lلماعلا نع
 نولمع@ نم بسحت ة7»ملا ةموكحلا نأ وه كلذ +
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Bةتباث ��غ لامعأ Bفظوم مهتفصÃ�l Bلطاعلا نم %40 نأ ةق.قح ب.غت نأ اهنكم@ ال ة.مسرلا تاءاصحإلا ن¸ل .لما� ماودÃ�l 
Ã�l klلطاعلا فصنو ،تاعماجلا +>u7øخ نم لمعلا نع

 12.اًماع 24و Ã�l 20ب مهرامعأ حوا�Ïت »م +
klو

kl ةروثلا *ع ةقBاسلا ةلحرملا ءانثأ +
kl نا� ،2011 +

ةنراقم داقتنالاو ةضراعملل >��أ شماه »م +
ً

 ،اذه مغرو .س�وتب 
klو س�وت نإف

 ��ب¸لا كارحلا مغرو »م نإف ،ض.قنلا *ع .ة.ح ة.طارقم@د ءانب نم تنكمت ،ة@اغلل ة��lجو ة.نمز ة�Ïف فرظ +
 ،ةضراعم يأB لhق@ ال ،ةأطو دشأ يركسعو يروتاتك@د ماظن 4إ ىرخأ ةرم تقلزنا دق ،ةلوطم تا�Ïفل تارهاظملل مئادلاو
 .فرطتملا فنعلاو ەار�إلا لالخ نم ساسألاB لمع7و
 

 ؟اذc ثدح فCك
 

 ��بك ش©ج اهيدل س©ل +ÎÏلا ةقطنملاB ةل.لقلا لودلا Ã�lب نم س�وت .Ã�lيمالسإلا رودو ش©جلا رود :انه نا.ساسأ نالماع كانه
kl اهدعاس ام وهو ،س©سمو

 ،ةطلسلا *ع ةرط.سلل ílوفلا ةصرف لالغتسال عسË مل +�ìوتلا ش©جلاف .+*ع نب جورخ باقعأ +
kl امنÍب .اهل ةمزاللا لhسلا الو ةفاقثلا ەذه ه@دل نكت ملو

 ذنم لئاه +×ا.س ذوفنب عتمت يذلا س©سملا ش©جلا نإف ،»م +
kl رارحألا طاhضلل يركسعلا بالقنالا

 يدوجو د@دهت ةBاثمB ةu7حلل تاوعدلا >�تعاو ،ەFخ.ل ��ث¸لا ه@دل نا� ،1952 +
 .نا7زاوملا هعمتجمو ەداصتقال

kl ة.مالسإلا ةكرحلا ةع.بط وه ،رخآ لماع كانه
Ã�l. klتلودلا +

kl .طسولا لولحلاB لhقت ال ة��بك ة.مالسإ ةكرح »م +
+ 

Ï;امجارب عباطB نويطسولا نويمالسإلا مس'ي س�وت
l;املعو +

ذوفن لقأ مهو ،¼��أ +
ً

ةنراقم ا
ً

kl مهئارظنب 
 بزحB اذه ىدأ .»م +

kl ةضهنلا
 .كانه ة.طارقم@دلل لاقتنالا ةسالس *ع دعاس ام ،عامجإلاو طسولا لولحلا ةسا.س *ع دامتعالا 4إ س�وت +
Bلماعلا 4إ ةفاضإلاÃ�l اسلاBقÃ�l، ف ،فلتخملا اه��ثأت اهل ة.فارغوم@دلا لماوعلا نإفnسلا ةفاث¸لا نأ امnة.نا kl

 س�وت +
kl اهتل.ثم نم لقأ

l;اnسلا ومنلا نم مغرلا *عف .اًض@أ »مB ةنراقم ع·أ تFحنا اهب ةدالولا تالدعم نإف ،»م +
 ي»ملا +

kl هلدعم فصن نم لقأ غلhف ،ة��خألا دوقعلا رادم *ع اً��ثك عجارت ءاسEلا باجنإ لدعم نإف ،عراس'ملا
 3.4 4إ لص.ل ،1960 +

kl ةأرملل الفط
kl باجنإلا لدعم نأ الإ 2017.13 +

 .س�وتب ةنراقم فعضلا 4إ لص@ Ã�lنطاوملا ددع *ع اًموسقم »م +
kl ناnسلا ومنل +>ÎسEلا رارقتسالا نإ

الضف ،س�وت +
ً

 لعج ،كانه رقفلا تالدعم ضافخناو م.لعتلا تالدعم عافترا نع 
kl .+>;اج@إلا ��يغتلل ةhصخ اًضرأ س�وت

kl لعفلاB اذهب اوأEhت ة.سا.سلا ة.فارغوم@دلاÃ�l Bصتخملا نإف ،رمألا عقاو +
 ،2011 ماع +

 نأل "ةhيط ةصرف" اهيدل س�وت نإ نويفارغوم@دلا لاقف ،Ã�lيسا.سلا Ã�lبقارملا نم د@دعلل ةÍhئ¸لا تاؤبEتلا نم ض.قنلا *ع
kl ة.طارقم@د ةلود حبصت

kl ةد.شرلا ةدا.قلا تنكمت 14.تاونس سمخ لالخ +
l;دملا عمتجملا +

 +×ا.سلا لمعلاو تاBاقنلاو ،+
 نم ع·أ ة.طارقم@دلا 4إ تلصوو ة.تاوملا فورظلا ەذه نم ةدافتسالا نم ،طسولا لولحلاو عامجإلا *ع ةصu7حلا ةفاقثلاو
kl ة.س�وتلا ةلودلا تقفخأ ام اذإف ،دعB اًمامت ةمزألا نم جuخت مل س�وت نأ الإ ،ةروكذملا تاريدقتلا

 ة@داصتقالا ة.هافرلا قيقحت +
 .اًع7· ة��خألا تاونسلا رادم *ع ەزارحإ مت يذلا مدقتلا سكتEي دقف ،ة.عامتجالا ةلادعلاو
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kl ة��ب¸لا ة.فارغوم@دلا تا��غتلا نأ ەالعأ روكذملا حضوي
 عقاولا *ع –G·اhم ��غو G·اhم– قيمع رثأ اهل نا� ة��خألا دوقعلا +

 .ة.uvعلا ةقطنملل +×ا.سلاو يداصتقالا ̄+امتجالا
klارغوم@دلا ��غتلا رمتسË نأ حجرملا نم

+ kl
kl يوق رود بعل +

 تا��غتلا ءازإ لؤافتلا مهودح@ نم .ةقطنملا لhقتسم +
l;اnسلا ومنلا تالدعم ضافخناB صاخلا +ëلاعلا هجوتلا 4إ نو��شË ة.ناnسلا

 نكمتEس اننإ اولاقف ،راnتبالا *ع ÚFGلا ةردقو ،+
klارغوم@دلا عسوتلا تا@دحت عم ف.كتلا نم

l;اnسلا ومنلا ةورذ 4إ لصن ÎÏح +
+ kl

 15.نرقلا فصتنم لولحB بكو¸لا +
kl نم لþل اًقhسم ةررقم ة.متح ةج.'ن تس©ل ەذه نأ *ع

 تاذ لودلا نم ��ث¸لاف .طسوألا قFGلا لمشË امB ،ملاعلا +
kl ةرمتسم ة.uvعلا ة.بلغألا

l;اnسلا ومنلا تا7 تسم عافترا +
klو .+ëلاعلا طسوتملا قوف +

 د@ازت مغرب هنأ كلذ بÚس نإف ،+*.لحت +
 نم لعجت ة.Eيدلا د.لاقتلاو ،ة.لئاعلا طوغضلاو ،د.لاقتلاو تاداعلا ءارج طوغضلا نأ الإ ،ة��غصلا ة·ألا ا@ازمل اوهب'نا نم ددع
 .ضعhلل ةمواقملا ةhعص ةلأسم ة��ب¸لا تالئاعلا
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الضف
ً

kl ةشه اهلعج@ ةقطنملا فافج نإف ،قبس امع 
kl ثدحت +ÎÏلا ءاذغلا تامدص ةهجاوم +

 ،ملاعلا نم ىرخأ قطانم +
l;اnسلا ومنلا رارمتساو يرارحلا ساhتحالا نم جــــ67م بÚس� اهادم لوط7و اهددع د67ي دق +ÎÏلا تامزألا +§و

+ Bةدرطم ةروص. 
 نم مقاف7و ،أرطت ةمزأ ة@أ ةدش نم فعاض@ نأ حجرُي يداصتقالا د.عصلا *ع ة.لحملاو ة.ملاعلا ةاواسملا مدع هجوأ نأ ام�
 »م Ã�lب ام.سال ،رهنلا ەا.م *ع ل.نلا ضوح لود Ã�lب عزانتلا لثم ،ةح.حشلا ة.ئاملا دراوملا *ع دودحلل رباعلا سفانتلا اذه
l;اnسلا اهدادعت زواجتي +ÎÏلا ،ا.v يثأو نادوسلاو

kl دادعتلا +4احلا +
 .»م +

kl سطاطhلا ةعاجم تثدح املثم
kl اvوروأ +

kl ام.سال ،FGع عساتلا نرقلا +
 ةمزأ درجم ال ةعاجم 4إ تلوحتو ،ادنلريأ +

 باصم *ع ءارقفلا مول 4إ +×وتلاملا عو�llلاB ةن�Ïقم ،ذئEيح ةلئاهلا ة@داصتقالاو ة.عامتجالا ةاواسملا مدع هجوأ بÚس�
kl ءاذغلا تامزأل نكمملا نمف ،ءا.نغألا

 بÚس"و ،لداعلا ��غ +ëلاعلاو +*حملا عــــ7زوتلا ءارج ؛فعاضتتو دتش¿ نأ لhقتسملا +
 .ةدئاسلا ة7واس'ملا ��غ كالهتسالا طامنأ

klارغوم@دلا ��يغتلا يدؤي نأ نكم@
kl بÚس'ت ،ةلئاه ةفصاع 4إ +Îâيبلا ��يغتلاو +

 ة.عامتجاو ة.سا.سو ة.ناس�إ ثراوك +
kl
kl ن¸ل .ة.uvعلا ةقطنملا نم ة��ثك ءازجأ +

kl ةقطنملا رمتس¿ نأ نكم@ ،لBاقملا +
l;اnسلا ومنلا لص@ نأ 4إ اهحافكو اهلاضن +

+ 
kl .ة@داصتقالا ة.هافرلا نسحتت اهدعvو ،هتورذ 4إ اهيف

kl لhقتسملل جذومنك س�وت *ع بصني >��ألا لمألا ،+4احلا تقولا +
+ 

kl كلذكو ،ةقطنملا
kl ةمئاقلا كلت هhش¿ ة.فارغوم@د تا.لآ كلتمت +ÎÏلا ،نانبل +

 ة.لاحلا تاجاجتحالا ترفسأ اذإ اذه ،س�وت +
kl ةمئاقلا برحلا عفدت مل اذóو ،��يغتلا مخز نم م.لسلا ع نلا نع كانه

 4إ ةعونتملاو ةشهلا ةلودلا ەذه ةرواجملا ا7روس +
 .ílوفلا

 ،ة·ألا م.ظن'ب اًعوط اولhق@ ث.حÃ�l، Bنطاوملا ̄+وو Ã�lكمت د67ي نأ وه ناnسلا ث.ح نم ةقطنملل لضفألا و7رانÍسلا نإ
كم.س ام

÷
l;اnسلا ومنلل دعاصلا Îlحنملا نم جورخلا نم ن

+ kl
 ة.عمقلاو ةدسافلا بخنلا لادh'سا عم ،عقوتملا نم ع·أ تقو +

Bة.منتلا صرف ءا.حإ *ع دعاس¿ ،اًرونت ¼��أ ة.عامتجاو ة@داصتقاو ة.سا.س تادا.ق Bس نم ةدافتسالا لالخ نم ةقطنملاnاهنا 
 .عيمجلل يدرفلاو ماعلا 7Ã�l تسملا *ع رفوألا ��خلا لجأ نم ،vÃ�l هوملاو باhشلا نم
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