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 حاض9إ
 �قأ +>;رع قاور وررحم لذ�ي .ه.لإ ة.عجرملا ةراشإلا ط�FG ملعتلاو س�ردتلاو ثح�لا ضارغأل همادختسا زوج@ لاقملا اذه
�� ةدراولا تامولعملا ل� ةقد نم د�أتلا لجأ نم مهدهج

 قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم كلذكو ن7ررحملا نأ ��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 ناس�إلا

 زكرم وأ +>;رع قاور يررحم ءارآ ةرو�©لاB تس§لو ،ه.¦تا� صخت ءارآ +¥ لاقملا اذه ىوتحم اهضرع@ ءارآ يأو .ضرغ يأل
 .ناس�إلا قوقح تاساردل ةرهاقلا
 
 

 EFGلا قوقح
 .4.0 فَّنصُملا بسَ� +®ادBإلا عاشملا ةصخرب روشEم فنصملا اذه
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 ؟ةروث ة0نادوسلا ةضافتنالا ل!
 

 فوبيد تروك
 
 

 
 

 ةصالخ
 

��
�� سانلا أدB ،2018 >�مسµد نم FGع عساتلا +

�� رهاظتلا +
 ة.ش§عملا فورظلا دض ،نادوسلاB ندم ةدع +

�� اًد@دحتو ،رهشأ ةعºرأ دعºو .راعسألا عافتراو ة@د�¹ملا
 س§ئرلاB ةحاطإلا مت ،2019 ل7¼بأ نم FGع يداحلا +

�;ادوسلا
�� ��شÀلا رمُع +

 تاوقلا اهيف كراش'ت +Äا.س لاقتنا ة.لمعB نادوسلا رم@ ذئذنمو .يركسع بالقنا +
�;دملا عمتجملاو ةحلسملا

 عيº¼لا ةدع ة.مالعإ ذفانم تلوانت .ة.طارقم@دلا 4إ لوحتلا وحن لمعلا عم ،ةطلسلا +
�;ادوسلا

�� +>;رعلا عيº¼لا ةجوم وأ +
�� 1.نادوسلا +

 لاقتنالا له :+4اتلا لاؤسلا *ع ب.جن فوس ،لاقملا اذه +
�� +Äا.سلا

الوأ مدختس� فوس ؟ةروث ىرحألاB وأ عيºر اًقح وه نادوسلا +
ً

 اهجهن عضو ام� اً.نمز ة�ترملا ة@دFلا 
�� نوت7E¼ب ن7¼ك

+ "ÊFG7لا نا� اذإ ام صحفنو "ةروثلا حــــ¼ºالثامم اًقس� عب'ي +>;رعلا عي
ً

 فوسف ،كلذ تÀث ام اذÐو ؛
 +Äا.سلا لوحتلل نراقم ل.لحت 4إ لقتEن ،كلذ دعB ."ة.º¼ع ةروث" هنأB ثدح@ ام فصو ة.ناÑمإ ذئدعB للحن
�� مئاقلا

ةنراقم ،نادوسلا +
ً

 Bلا ة.سا.سلا ثادحألاÓ¹+ تدجتسا ��
 ،ة.º¼علا ةروثلا قاطن نمض تنا� ىرخأ لود +

 .لودلا كلت هل تضرعت يذلا كلذل ة@اغلل اًهباشم اًقس� دجن فوسو
 
 
 
�;دملا عمتجملا ،ة.س�رفلا ةروثلا ،+>;رعلا عيº¼لا ،نادوسلا :موسو

 تاجاجتحالا ،+
 
 
 VWXرعلا عيPQلا :ةمدقملا
 
�� .2005 ماع 4وألا ةرملل "+>;رعلا عيº¼لا" حلطصم مادختسا مت

�� ة.طارقم@د تاBاختنا لوأ تدقعنا ،ماعلا كلذ نم رياني +
+ 

�� .شوب ويلBد جروج +7Õ¼مألا س§ئرلا اهب عفد +Ó¹لا ة.طارقم@دلا ةدنجأل اً©ن تاBاختنالا را�تعا مت .قارعلا
 نم FGع عبارلا +

�;انبللا ءارزولا س§ئر ير7¼حلا قيفر ل.تغا ،ريا>�ف
�� ،ةل�7ط ة�¹فل بصنملا كلذ دلقت يذلا +

�� ةخخفم ةرا.س ثداح +
 .تو��ب +

�� ةدشاح تارهاظم تعلدنا ،لا.تغالا ءارو تنا� ة7روسلا ةلودلا نأB ن��7ثÙلا عانتقا عمو
 بلاطت تحار ،تو��ب عراوش +

Bو ة.ق.قحلا ة.طارقم@دلاºلا ،راذآ 14 ةكرح دلوم اذه نّشد ،نانبل نم ة7روسلا تاوقلا جورخÓ¹+ دعس ،ير7¼حلا لجن اهداق 
��و .ير7¼حلا

 حش�¹لا 4إ كرا�م +�Óسح س§ئرلا اهيف رطضا ،"ةحوتفم" ة.سائر تاBاختنا لوأ ©م تدهش ،اًض@أ 2005 ماع +
�� ��Ýقلعملا ءدB با�سأ +¥ ەذه 2.رون نم@أ وه رخآ حشرم همامأو

 س§ئرلا 4إ لضفلا بس� عم ،"+>;رع عيºر" نع ث@دحلا +
�� ةد@دجلا ة.طارقم@دلا ةجومB قلعتي ام.ف شوب

 3.+>;رعلا ملاعلا +
�� لؤافتلا رداوب نم مغرلا *ع

 ءارجإ ة.ناÑمßب سانلا نم ةلق نمآ ث.ح ؛نFG7علاو يداحلا نرقلا نم 4وألا تاونسلا +
à¹.قح ��يغت

+ ��
�� عراوشلا 4إ نويس�وتلا ج¼خ امدنع ��Ýلئافتم ��غ نوقلعملا نا� ،+>;رعلا ملاعلا +

 .2011 ريان7و 2010 >�مسµد +
�� ،شEيل ملوك يأرلا بتا� لاق

�� ،"+â§لوب ن7روف" ة7رود +
 تارهاظم نم ثدح@ ام نإ ،2011 رياني نم سداسلا خــــ7راتب لاقم +

 تارهاظم عالدنا ل�قو ،ما@أ ة.نامثب دال�لا نم +�âوتلا روتاتك@دلا رارف ل�ق اذه نا� ."+>;رعلا اماºوأ عيºر" رداوب وه ة.س�وت
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�� ر7¼حتلا
�� ةدشاحلا ع�مجلا ترهظ امدنع .اًموي FGع ةعس'ب ©م +

�� ر7¼حتلا ناد.م +
 ،2011 رياني نم نFG7علاو سماخلا +

 4."+>;رع عيºر 4إ لصن دق" هلوق ل�ºن ةزئاج *ع لصاحلا ي©ملا +®دا>�لا دمحم نع ة.ناملألا "لج.¦ش ريد" ةلجم تلقن
 
 ؟ةPQ0علا ةروثلا مأ VWXرعلا عيPQلا

 
à¹.قحلا +Äا.سلا لازلزلا ل�ق "+>;رعلا عيº¼لا" حلطصم كص مت

�� ثدح يذلا +
 ح�ضوب ��شÊ "عيº¼لا" ةملÑف .+>;رعلا ملاعلا +

�� "غارب عيºر" 4إ
�� ة.طارقم@دلاو ررحتلا نم ة���جو ة�¹ف +¥و ،1968 ماع +

+ Êاسلا ا.�افولسوك.شBلأ ةدا.ق تحت ةقÙردناس 
�� .ة.سورلا تاBاBدلا اهتقحس دقو ،ك.ش'ºود

�� ،ةمئاش'ملاو ،ةرخاسلا تالالدلا راÑنإ بعصلا نمف ،قا.سلا اذه +
 ةمل� +

 ررحتلا نم د67م 4إ –دعB ام.ف– يدؤتس ة7©ملا تارهاظملاو ة.س�وتلا تارهاظملا نأB تنمآ ةل.لق ةلق كانهف ."عيº¼لا"
�� ة.طارقم@دلاو

 .+>;رعلا ملاعلا +
 قلطن مأ ،"+>;رعلا عيº¼لا" حلطصم مادختسا انيلع بج@ له وه ،تاونس عسÊ دعB ،اً.لاح هسفن ح¼ط@ يذلا لؤاس'لا

 ؟"ة.º¼علا ةروثلا" اهيلع
 نإف ،)Evolution( روطتلا ة.لمع سكعB هنأ *ع قفتت تاف7¼عتلا كلت عيمج ،اهتاف7¼عت ددعت +¥ ةروثلا ةمل� ةلÑشم

�� ،ةطلسلا وأ ة.سا.سلا تاسسؤملا ��يغتل لوذ�ملا دهجلا +�Óعت )Revolution( ةروثلا
 ضعB .اً.¦س� ة���جو ة.نمز ة�¹ف +

 ذإ ،ة�ºعصلا ةغلاB تالÑشم *ع يوطنت ةلأسم لازي ال ةروثلا ف7¼عت نأ الإ .ة.عامجلا تارهاظملا ©نع ف.ضت تاف7¼عتلا
 5.ةروث +Äا.سلا ��يغتلا +îس� نأ بج@ Ó¹م لوح عامجإلا ب.غ@

 لوح فالخلاو عزانتلا *ع لاثم ددصB اننإف ،"ة.ناثلا ةروثلا" +Äرم دمحم س§ئرلا علخ ��7Ý©ملا ضعB ة.مسÊ عم
�àف .ةروثلا موهفم

�� ��7Ý©ملا ��Ýيالم ج¼خ ،2013 ويلوي نم ثلاثلا 4إ وينوي نم ��Ýثالثلا نم ة�¹فلا +
 عراوشلا 4إ تا��سم +

�� .ةرك�م ة.سائر تاBاختنا 4إ ��Ýعاد وأ ،+Äرم +ïن'ب ��Ýبلاطم
 ر7زو +â§سلا حاتفلا د�ع لا��جلا ماق 2013 ويلوي نم ثلاثلا +

 ��Ýيلودلا ��Ýقلعملا بلغأ هفصوو ،بالقنالاB ثدح ام +Äرم راصنأ فصو .هسÀح عم ةسائرلا نم +Äرم لزعB ذئEيح عافدلا
Bل .اًض@أ يركسعلا بالقنالاÙرم دض عراوشلا 4إ اوجرخ نم نÄ+ ەوفصو Bةروثلا. ��

�� ثدح ام فصُو دقف ،هسفن تقولا +
+ 

 ة��بك دادعأ جورخ بÀس� اً�لاغ كلذو ؛"لفنرقلا ةروث"ـB ثادحألا كلت ة.مسÊ مغر يركسعلا بالقنالاB 1974 ماع لاغت>�لا
�� ركسعلا معدل

 .يوطلسلا ماظنلا مÑح ءاهنإ مهتلواحم +
 

[FG\ةروثلا حــــ 
 

�� نوت7E¼ب ن7¼ك درافراه ثحاB بتك
 تاروث عــºرأ قس� *ع فرعتلا لواح@ ه.فو 6"ةروثلا حــــÊFG7" ناونعB اBًاتك 1965 ماع +

 بتاòلا مدختسµ .)1917( ة.سورلا ةروثلاو )1789( ة.س�رفلا ةروثلاو )1765( ة.ك7¼مألا ةروثلاو )1688( ةد.جملا ةروثلا :ى>�ك
 ،ن7رود.مرت ،ةل.ضفلاو بعرلا دهعو ،��Ýيطسولا مÑح :عــºرأ لحارم 4إ ة��بÙلا تاروثلا مسق7و +4اثم جذومنك ة.س�رفلا ةروثلا
 .ةروثلا ة@اهن

�àف 7.عيمجلل فورعم ة.س�رفلا ةروثلا خــــ7رات
 +*ثمم FGع سداسلا س��ل كلملا ®دتسا 1789 ويام نم سماخلا +

 متي ه�جومB يذلاو ،ت�7صتلا ماظن لوح ةثلاثلا ةفئاطلا تفلتخا .ة.¦�7©لا تاحالصإلا ةشقانمل ياسرف 4إ عمتجملا فئاوط
�� نزولا سفنب ةمس� نويلم نوFGعو سمخ ل.ثمت

ألا ��ÝتفئاطلاB ةنراقملاB ل.ثمتلا +
ُ

 نيدلا لاجر +Ó¹فئاط ،اً��ثك رغصألا تا7¼خ
 تنلعأ مث ،ة.نطولا ة.عمجلا 4وألا ةرملل تنلعأو اهدحو عامتجالل ةثلاثلا ةفئاطلا تكرحت ،مهبلاطمB ءافولا مدع عم .ءال�نلاو
��
��و ،ةروثلا ءاوجأ تدتشا .+�Óطولا روتسدلا ة.عمج نع 1789 ويلوي نم عساتلا +

 اًصخش 954 مهاد ويلوي نم FGع عبارلا +
 .نا.غطلل ەوركملا زمرلاو س�راB طسوب ،ل.'سا�لا نجس

B4وألا ةروثلا ةلحرم +¥و ،"لسعلا رهش" نم ة��صق ة�¹فو ة7روثلا ثادحألا دع، Bح" ةلحرم تأدÑيطسولا مÝ��". تحت 
 يد تموكو +Ó¹يك7ر ل.7>�غ-يرنوأو ت.يفال يد ���كرام لاثمأ نم ەõانعو )+ôسو +�âرف +Äا.س بزح( ���يدنو��جلا ةدا.ق
الضف ،"��Ýنطاوملاو ÀFGلا قوقح نالعإ" م@دقت مت ،ويبا��م

ً
 طوقس عاجرإ نكم@ .ة7روتسد ة.Ùلم اس�رف لعج روتسد نع 

�� مهلشف 4إ ��Ýيطسولا
�� مهقافخÐو ،ةروثلا دوعوب ءافولا +

 .اس�رفل ا.سورºو اسمنلا وزغ عم فنعلا فاق@إ +
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فرطت ��öألا راوثلا مامأ ق7¼طلا ��Ýيطسولا لشف دهم
ً

 ��ÝيلاÑ@دارلا نم م.ظنتلا ةد.ج ةعومجم تماق .ةطلسلا +4وتل ا
�� ي��ل�7تلا ©ق *ع موجه م.ظن'ب

+ Bلملا نم اوصلختو س�راÙ.ة ��
 راصنأ ��Ýي�ºقع.لا 4وتسا .1792 سطسغأ نم G÷اعلا +

�� ةطلسلا *ع را.¦سøور
 ف7¼عت بسحB ة.ناثلا ةلحرملا وهو ،"ةل.ضفلاو بعرلا دهع" اوأدºو 1793 سطسغأ نم G÷اعلا +

– را.¦سøور نا.ل.مس�ام ةدا.ق تحت هنأ  انه ة.مهأ Ù�öلا .اًد@دج اًروتسد ةد@دجلا ة.نطولا ة.عمجلا تغاص .ةروثلل نوت7E¼ب
 وحن مادعإ مت ام ناع÷و ،ةلصقملاB مادعإلل ةضرُع –اهئدا�مو ةروثلا دض– "دساف" صخش ل� نا� –"داسفإلل لBاقلا ��غ"
Êع ةعسFG و .صخش فلأÐ4 قع.لا مدختسا دقف .ةل.ضفلا دهع اًض@أ كانه نا� بعرلا دهع بناج�ºيدلا باطخلا نويÓ�+ 
 تازواجتلاو ركسلاو رامقلا دض اونا� .اًد@دج اًم�7قت اوضرفو تاحاسلاو عراوشلا ءامسأ او��غ .عباطلا ة.Eيد تاعامتجا اومظنو
��و .عضاوتلاو رقفلا رهظمB اودºو ،ع�ن يأ نم ة.سEجلا

�� اºً¼ح ة7روثلا ەاوقو را.¦سøور ّنش دقف ،هسفن تقولا +
 دض يدنيف +

��وت ،ة.Ùلملل ة.لاوملا تاوقلا
 .ةمس� فلأ +Ó¹ئامB ردقُ@ ام اهرثإ *ع +

��
�;اثلا ماعلا نم رود.م��ت نم عساتلا(1794 ويلوي نم نFG7علاو عباسلا +

 دض ا7�ً¼قت ة.عمجلا ءاضعأ عيمج رمúت )+
أ يذلا را.¦سøور

û
 ةلحرملا– د@دجلا يرود.م�¹7لا ماظنلا امأ .هناوعأ برقأ نم اًصخش نFG7عو ��Ýنثا هعمو ةمüاحم نود مدع

 ماظنلا كلذ أدB ،ەرودºو .ىرخأ ةرم ��Ýيس�رفلا ��Ýنطاوملل +�Óيدلا دقتعملا ة7¼ح حاتأ دقف –نوت7E¼ب بسحB ،ةروثلا نم ةثلاثلا
��
 ،ثلاث روتسد غ�ص ة�¹فلا كلت لالخ متو .را.¦سøور عم ��Ýفطاعتملا تائم مدعأو نجسو دهطضاف ،"ض.بأ باهرإ" ة.لمع +
�� ةقفاوملا لان

�� ةسمخلا ة.سا.سلا ةرادإلا ءاضعأ أدÓ<+، BسEلا رارقتسالا نم ��Ýماع دعºو .%95.4 ة�سEب ءاتفتسا +
 لاتتقالا +

�� رخآ بالقنا 4إ ەرودB ىدأ ام ؛مهنþب ام.ف
 تالمحو ،)سماخلا ماعلا نم رود.تكورف نم FGع نماثلا( 1797 >�مت¦س نم عبارلا +

 .لئاه قاطن *ع داصتقالل ةرادإ ءوسو ،ةد@دج ة�7مد
Bارلا ةلحرملا تأدBةروثلا ة@اهن ةلحرم يأ– ةع– Bان بالقناBتربانوب نويل ��

 روتسد عضو مت .1799 >�مفون نم عساتلا +
 روتسد دامتعا مت ،ىرخأ ةرمو .لوألا لصنقلا هسفن �Ý�ّعو ،اًرخآ اBًالقنا ذفن تربانوب نأ *ع .لصانقلا ماظن عضوو ،د@دج
�� د@دج

��و .%99.9 تغلB ةقفاوم ة�سEب ءاتفتسا +
 نأ د�أ )%99.8 ةقفاوم ة�سEب( د@دج ءاتفتسا دقع مت 1802 ماعلا +

 ��Ýشدتºو 4وألا ة7روهمجلا ءاغلßب اًنوناق خ�يشلا سلجم ردصأ ،��Ýماع دعºو ."ةا.حلا ىدم لوألا لصنقلا" وه نويلBان
 .اًروطا>�مإ تربانوب ب§صنت عم ،ة.س�رفلا ة7روطا>�مإلا

B�¹ا
 اذه ماد .تا7روطا>�مÐو ة.Ùلم مظنو تا7روهمج نم ،ةمظنألا بقاعت عم ،ەرودB اًد.ج فورعم +�âرفلا خــــ7راتلا +

�� اًرقتسم اً.طارقم@د اًماظن اس�رف تح�صأ امدنع ،Ó¹ 1870ح رمألا
 روتسدلا وه 1875 ماع روتسد نا� .ةثلاثلا ة7روهمجلا دهع +

 8.اًماع ��Ýنامثو تس ل�ق ة.س�رفلا ةروثلا عالدنا ذنم FGع عبارلا
 
 عــQرألا ةPQ0علا ةروثلا لحارم

 
ةنراقم ،ة.º¼علا ةروثلا ةسارد نإف ،+!;د�ملا م.يقتلا *ع ًءانب

ً
 Bسلاو .ةد.فم وأ ة.لمع ��غ ود�ت دق ،ة.س�رفلا ةروثلاÀحضوألا ب 

 تضرعت +>;رعلا ملاعلاB ةلود لÑف .ةدحاو ةلود *ع ©تقت مل ة.º¼علا ةروثلا نإف ،ة.س�رفلا ةلاحلا نم ض.قنلا *ع هنأ وه انه
�7ïرات راسمل

Ñش هعون نم د7¼ف ثادحأ ب§ترتو ،فلتخم +
"

 *ع حضاولا نم .ىرخألا تالاحلا نع اًد.عB اهتلاح ة.صوصخ ل
�� تاروثلا نأ لاثملا ل.¦س

 ��Ýب هBاش'لا هجوأ ضعB كانه نأ ىرأ +�ÓنÙل .فالتخالا ل� ةفلتخم جئاتن اهل تنا� ا7روسو س�وت +
 .هعقوت ن��7ثÙلل نكم@ امم ��öأ ،ة.º¼علا ةروثلاو ة.س�رفلا ةروثلا

الوأ
ً

�� ة7روثلا ثادحألا ،
�� تأدB +>;رعلا ملاعلا +

�� ثادحألا لاعتشا عم ،عــــ7÷ بقاعت +
 لعشأ امدنع 9.ىرخألا ولت ةلود +

�� رانلا يز67عوبلا دمحم
�� هسفن +

�� تارهاظملا تلعتشا ،2010 >�مسµد نم FGع عباسلا +
��و .س�وت ءاجرأ +

 نم FGع عبارلا +
��و .ة@دوعسلا 4إ +*ع نب نيدBاعلا ن7ز +�âوتلا س§ئرلا ّرف 2011 رياني

�� جاجتحالاB سانلا أدB ،هسفن مويلا +
��و .ندرألا +

+ 
�� ��7Ý©ملا فالآ عمجت رياني نم نFG7علاو سماخلا

��و .ر7¼حتلا ناد.م +
 نم اًموي FGع ة.نامث دعB ريا>�ف نم FGع يداحلا +

��و .كرا�م +�Óسح س§ئرلا ةحلسملا تاوقلل *عألا سلجملا لزع ،لاضنلا
�� تارهاظملا تأدB ريا>�ف نم ثلاثلا +

�� مث ،نم.لا +
+ 

��و .)ريا>�ف نم نFG7علا( برغملاو )ريا>�ف نم FGع عساتلا( ن7¼ح�لاو )ريا>�ف نم FGع عباسلا( ا.¦يل
 ،سرام ،+4اتلا رهشلا +

�� تارهاظملا تجرخ
�� ،ا7روسو ة@دوعسلا نم ل� +

��و .+4اوتلا *ع رهشلا نم FGع سماخلاو FGع عبارلا +
 ة��صق ة.نمز ة�¹ف +

 .ة7روثلا ثادحألاB لود عسÊ نع لق@ ال ام رثأت ،ة@اغلل
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�àف .ىرخأل ةلاح نم ةنيا�تم عس'لا ة7روثلا تاقا.سلا ەذه جئاتن تنا�
 ماÑحلا علخ مت ،نم.لاو ©مو س�وت +

�� .+>Óس� لÑش� ة.ملس ل�س� ��7Ýروتاتك@دلا
��و .��ÙÝلملا ل�ق نم تاحالصßب دعولا مت ،ندرألاو برغملا +

 ،ة@دوعسلاو ن7¼ح�لا +
��و .ش§جلا ل�ق نم تارهاظملا قحس مت

 برحلا تهتنا ،وتانلا نم ةدعاسمºو .ة.لهأ برح 4إ تارهاظملا تدأ ،ا7روسو ا.¦يل +
��اذقلا رمعم لتقمB ة.¦يللا

��و .+
�� ثدح ام� نÙل .برحلا رمتسÊ ،ا7روس +

 دعB تءاج ة��صقلا "لسعلا رهش" ة�¹ف نإف ،اس�رف +
�� 4وألا ة7روثلا تاراصتنالا

 .ندرألاو برغملاو ا.¦يلو نم.لاو ©مو س�وت +
 لوقلا اننكم@ ،لاثم� ©م مادختساB .ةنراقم طانم دجن نأ اننكم@ ،نوت7E¼ب اهفّرع ام�– عــºرألا ةروثلا لحارم 4إ انرظن اذإ

 وأ ،ة.طارقم@د تاBاختنا 4إ ©م ةدا.ق ش§جلا لواح .يركسعلا سلجملا نم ،"��Ýيطسولا مÑح" ءاج ةروثلا عالدنا دعB هنأ
�� يومدلاو ت.مملا فنعلا مادختسا مت نÐو Ó¹ح ،�$وفلا نم ��ثÙلا نود ،لواح@ هنأ ادB لقألا *ع

 حــºر عمو .ةد@دع تالاح +
�� تاBاختنالل ��Ýملسملا ناوخإلا

 "بعرلا دهع" هتيمسÊ بعص@ نا� نÐو "ةل.ضفلا دهع" ءدB نم اونكمت ،2012و 2011 +
�� سانلا سحأ نÐو Ó¹ح

 وينوي نم ��Ýثالثلا ةروثب أد�ت ة7©ملا رود.م��ت ةلحرم .هنوبح@ ال )+%السإ( مÑح تحت مهنأ ©م +
�� +â§سلا بالقنا مث ،2013

 "ض.بألا باهرإلا" دهعو ،روصنم +4دع +4اقتنالا س§ئرلا مÑح نم ماع دعºو .ويلوي نم ثلاثلا +
 +â§سلا حاتفلا د�ع ��شملا حــºر ،فالآلا تاFGع لاقتعاو حباذم ع�قو عم ،ن7¼خآلا ةروثلا ءاطش�و ��Ýملسملا ناوخإلا دض

 ،ة.س�رفلا ةروثلا لثمو .نوت7E¼ب بسحB ،ةعBارلا ةروثلا ةلحرم وأ ،ةروثلا ءاهتناG B÷أ ام ،تاوصألا نم %96.1 ة�سEب تاBاختنالا
 .اهروتسد تعنص ة7©ملا ةروثلا نم ةلحرم ل� نإف

 .ةلهذم ه�ش هجوأ كانهف ،ة7©ملا ةلاحلا *ع ةقدB قبطنت ال نوت7E¼ب اهعضو +Ó¹لا عــºرألا ةروثلا لحارم تنا� اذإ Ó¹ح
 غلا�لا فرطتلا نإف ،رخآلا بناجلا *عو .��Ýملسملا ناوخإلاو +Äرمل فصنم ��غ ود�ي را.¦سøور مÑحÄ+ Bرم مÑح ةنراقم نÙل
�� ة.مالسإلا ةلودلاB ةوقB انركذ@ ،توملا وأ ةل.ضفلا امإ ةق7¼طB ��كفتلاو باهرإلاو

 را.¦سøور لثم ."شعاد" ماشلاو قارعلا +
�� "ةل.ضفلاو بعرلا دهع" ـB تءاج شعاد نإف ،هتبقاع7و

 .ة@دوعسلاو نم.لاو ا.¦يل نم ءازجأو ءانþسو قارعلاو ا7روس +
��
�� .مÑحلا 4إ نولص@ )��Ýملسم ناوخÐو ��Ýيطسو راوث( ��Ýيطسولا ىرن ،+>;رعلا عيº¼لا اهيلع ّرم ةلود ل� +

 ،©م +
�� .رود.م��ت ةلحرم وأ ،��Ýيطسولا ةداضملا ةروثلا تجرخأ

 ةل.ضفو بعر دهع مهجرخأو ��Ýيطسولا *ع بلغتلا مت ،ا7روس +
��و .ةروصلا نم شعاد

��و .ة.لهأ برح 4إ ��Ýيطسولا ��Ýب لاتقلا ىدأ ،ا.¦يل +
 ةروصلا 4إ رود.م��ت ةلحرم زمر ءاج ،اهنيعB ةظحل +

�� ،�¹فح ةف.لخ لا��جلا لثم ،��Ýيطسولا راوثلا *ع بلغتيل
 مهبلغ دق )��Ýملسملا ناوخإلا( ��Ýيمالسإلا ��Ýيطسولا نأ ��Ýح +

��و .نوفرطتملا
��و .ةموكحلا 4إ ��Ýيطسولا ��Ýيمالسإلا هعم كلملا ذخأ ،برغملا +

 نأ الإ ،ماظنلا حالصßب كلملا أدB ،ندرألا +
 .تلطعت هتاحالصإ

 
 ة0س̀رفلا ةروثلا روذج

 
�� سالفإلا اس�رف تهجاو .ة.سا.سو ة.فارغوم@دو ة.عامتجاو ة@داصتقا با�سأ ة.س�رفلا ةروثلل نا�

 نرقلا تا.نþنامث ة@اهن +
�� اهتم67ه دعB ةلئاه اًنويد ةلودلا تهجاو دقف ،FGع نماثلا

 نأ دعºو ،ا.ناط7¼ب دض )1763-1756( ماوعأ ةع�سلا برح +
 نم نكمتلا لجأ نم ة7رامعتسالا اهتوق نع عافدلاو عيسوتل لاتقلا عم .)1783-1775( ة.ك7¼مألا لالقتسالا برح تمعد
�� ةوقB اس�رف ترمث'سا ،ا.ناط7¼ب ةسفانم

 ةمزأ 4إ –اهيلع ة.لاعلا ةدئافلا راعسأل اًرظن– ضورقلا تدأ ،مث نم .ة7¼ح�لا اهتاوق +
 عم نطقلا لوح ةرحلا ةراجتلا قافتا دعB ة.س�رفلا نطقلا عناصم بلغأ را.هنا مهاس ،كلذ 4إ ةفاضإلاB 10.ةنحاط ة@داصتقا
�� ا.ناط7¼ب

�� ،1786 ماع +
�� رقفلاو ةلاط�لا راش'نا +

 11.اس�رف لامش ءاحنأ +
��و

�� ،��Ýحالفلا ام.س ال ،نونطاوملا حفا� ث.ح ؛بئا�©لل ل.قثلا ءبعلا +�âرفلا بعشلا لمحت ،هسفن تقولا +
 ماعطإ +

�� ��بÙلا توافتلا اذه ىدأ .خذ�لا نم ةا.ح ءال�نلاو كلملا شاع امنþب ،مه÷أ
 .ةمüاحلا تاق�طلا راقتحا 4إ ة.ش§عملا فورظلا +

��و
 12.ةعاجملا Ð4و ،�>�خلا راعسأ عافترا 4إ ل.صاحملا فعضو سراقلا ءاتشلا نم مساوملا ضعB تدأ ،هسفن تقولا +
 ءال�نلا ضفر امدنع مهنم صلخت ام ناع÷ نÙل ددج ءارزو �Ý�ّعف ،تاحالصإ ذ.فنت FGع سداسلا س��ل كلملا لواح
�� ة.فافشلا نم د67ملاºو تاحالصßب ��Ýبلاطملا ددع د@ازت ،ر�7نتلا راÑفأ نم ماهلºßو .ةح�¹قملا تاحالصإلا

 اذه نا� .ة.نا���ملا +
 ماع ذنم 4وألا ةرملل ماعلا عمتجملا فئاوط عامتجا دقعFG Bع سداسلا س��ل مزلأ ام وه ،+Äا.سلا ماظنلا دادس�او ،لاضنلا

1614.13 
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�àف .ناÑسلل روظنملا ��غ ومنلا 4إ ەروذج دوعتف ة.س�رفلا ةروثلل +®امتجالا بناجلا امأ
�� نا� 1700 ماع +

 نويلم 20 اس�رف +
��و ،ةمس�

�� نا�و .ةمس� نويلم 30 ناÑسلا حبصأ 1789 ماع +
+ Bيح اهلعج ام ،ةمس� فلأ 600 وحن س�راEاث ذئ;�

 ةنيدم >��أ +
��
�;اÑسلا ومنلا +�Óع@ ام اًمئاد .ندنل دعB ملاعلا +

�� ةداح ةدا7ز عراس'ملا +
 كانه نكت مل اذإ .عساولا مهحومطB ،با�شلا ة�س� +

��و .بضغو طا�حإ 4إ ح�مطلا كلذ لوحتي ،+®امتجالا كارحلل صرف
 لمشÓ¹+ Êلا ،��Ýيفرحلا فئاوط تنا� ،ةروثلا ل�ق اس�رف +

��و .لمعلا صرف ة@دودحم عم ،ددجلا ءاضعألا ةفاضإ نع مجحت ،داصتقالا بلغأ
 نو�¹شµ نولوئسملا نا� ،ةموكحلا +

 14.مهئاBآ نع اهنوثري وأ مهبصانم
@Ñسلا نمÀا.سلا بÄ+ ة.س�رفلا ةروثلل ��

 ة.طFGلا ةرادإلا تاسا.سو ،حالصإلا *ع ةردقلا مدعو نا.غطلاو داسفلا نم جــــ67م +
�àف .ة.عمقلا

�� ،بصانملا ءا�FG قلعتي ام.ف داسفلا ��تلوف مجاه ،هتاروشEم بلغأ +
 تاحالصإ دوجو مدع وبا��م مجاه ��Ýح +

õ�7¦.و ةÐةقلعتم تاحالص Bبسحف اً.سا.س داهطضالا نك@ مل 15.ة.نا���ملا، Bدا��تسا اس�رف رظح عمو .اًض@أ اً@داصتقا نا� ل 
�� سانلا أدB ،ىرخأ تاجتنمو +7Õ¼مألا غبتلاو يويسآلا نطقلا

��اضإ لخد قيقحت لجأ نم ،دال�لا 4إ علسلا ەذه ب7¼هت +
+ 

à¹ل ،��ºÝ¼هملا دض برح 4إ –"ةعرزملا" îسمB ةفورعملا– ب7¼هتلا ةحفاÑم ةسا.س تدأ .مهتالئاعل
 مهفتح نو��ثÙلا +

 16.اهلالخ
 
 ةPQ0علا ةروثلا روذج

 
 :نورهاظتملا فته امدنع .ة.سا.سو ة.فارغوم@دو ة.عامتجاو ة@داصتقا تنا� ة.º¼علا ةروثلا با�سأ نإف ،ة.س�رفلا ةروثلا لثم
ةفداصم نكت مل .اهسفن ةروكذملا تالÑشملا 4إ نو��شµ اونا� ،+>;رعلا عيº¼لا ءانثأ "ةلادع ،ةمارك ،ة7¼ح ،ش§ع"

ً
 ةروثلا نأ 

�� رانلا لعشأ باش عئاB وهو ،يز67عوبلا دمحمB تأدB ة.º¼علا
 .هتصاخ تاوا�©خلا ةº¼ع ة.س�وت ة.طG÷ ترداص امدعB هسفن +

��و .مهتقش راج@إ عفد.لو هتق.قشو همأ *ع قفنيل تاوا�©خلا عي¦ي يز67عوب نا�
 عيمج عاB ،ةº¼علا كلتل هئاG÷ ل.¦س +

ةفاضإ .ه.لع ةثرا� ةBاثمB رمألا نا� ،هنم ة.طFGلا اهترداص امدنع .مهتاòلتمم
ً

 ه.لإ د.عت نأ ة.طFGلا نم بلط امدنع ،اذه 4إ 
الح ري مل .ههجو *ع هتعفص ،ةº¼علا

ً
 17.هسفن لتق@ نأ ىوس 

�� مهسفنأ اوأر ة.º¼علا ةقطنملاB ناÑسلا نم ��ثÙلا نأل ة.º¼علا ةروثلا يز67عوبلا ةعقاو تلعشأ
�� ،يداصتقالا هحافك +

+ 
�� بخنلا ش§عت ��Ýح

+ Bخذ Bلاو داسفلا لضفFةق. ��
�� ةلاط�لل ة.مسرلا تالدعملا تنا� ،2011 +

 +4امجإ نم %14 غل�ت س�وت +
�� %30 غل�تو ،ناÑسلا

– عقدملا رقفلا نم نوناع@ نيذلا برعلا ناÑسلا ة�س� تغلºو 18.اًماع 30و Ý�� 15ب ة7¼معلا ةحFG7لا +
�� اًرالود 1.25 تحت

�� %17 تغلB ة.لاع تالدعم –مويلا +
�� %26 نم ��öأو ،س�وت +

�� %50 تدعتو ،©م +
 19.نم.لا +

��
�� ام� ،+>;رعلا ملاعلا +

�� اس�رف +
�;اÑس راجفنا ثدح ،ةروثلا دهع +

 ةثالث ة.º¼علا لودلاB ناÑسلا دادعت فعاضت دقف ؛+
 دهش يذلا ماعلا وهو ،2010 ماع لولحB ةمس� نويلم 359 4إ ةمس� نويلم 128 نم ددعلا داز ذإ ،1970 ماع ذنم ،فاعضأ
Bعلا ةروثلا ة@اد¼º.20.ة ��

 نم ��öأ ةنس 15 نس تحت لافطألا لَثم ث.ح ،ة@اغلل اBًا�ش ة.º¼علا ةقطنملا ناÑس نا� ،2010 +
 25 نس تحت %54– ةقطنملا ناÑس بلغأ لعج ام ؛ناÑسلا ة�س� سمُخ اًماع 24و Ý�� 15ب با�شلا لثم7و ،ناÑسلا ثلث

 يداصتقالا ��Ýماظنلا دومج بÀس� طا�حإلاو بضغلا اهباصأ +Ó¹لا +¥ ةBاشلا ة.ناÑسلا ةلتÙلا ەذه 21.با�شلا نم –اً.لاح
�àف .صرفلا با.غو +®امتجالاو

 نم حبص@ ،لمعلا نودºو ،ةقش كلم@ نا� اذإ الإ جو��¹ي نأ لجرلل نكم@ ال ،ة.º¼ع لود ةدع +
��و .ةقش ءاG÷ ل.حتسملا ه�ش

�� الإ ةلوبقم ه.ف ة.سEجلا تاقالعلا نوكت ال يذلا عمتجملا +
 ةئفلا ەذه نإف ،جاوزلا راطإ +

 .بضغلاو طا�حإلل ة.فاضإ با�سأ اهيدل با�شلا نم ةمولظملا
��و

 نوكت دقو .ةروزم نوكت اهنإف ،تاBاختنا م.ظنت مت اذÐو ،ةا.حلا ىدم مهبصانم ءاسؤرلا 4وتي ،ة.º¼علا لودلا بلغأ +
�� ة7¼ح ��öأ ة.نامل>�لا تاBاختنالا

+ Bلو ،لودلا ضعÙن Bيغت *ع ةلاعف ةردق وأ ة.ق.قح ةطلس اهيدل تس§ل تانامل>�لا نأ ام�� 
�� .ة.سا.سلا تا7¼حلا 4إ راقتفا ،ح�ضوºو ،كانهف ،ماظنلا حالصإ وأ

 اً.لئاع اًنأش +îسرلا بصنملا +4وت حبصأ ،ا7روسو نانبل +
��و .مهئاBآ ءانبألا فلخ@ ث.ح

 نكمتت مل ة.سا.سلا ىوقلا نأ ةق.قح .لامج هنبا عم هسفن رمألل دعُ@ كرا�م +�Óسح نا� ،©م +
�� رامث'سالل –ةدعتسم نكت مل وأ–

�� ة�غرلا ةوق نم تداز ،ة.م.لعتلاو ة.حصلا تامدخلا +
 .��يغتلا +

�� لثمت ة.º¼علا ةروثلل امºر مهألاو ��خألا لصألا نإف ،اً��خأو
 نم يز67عوبلا نامرح متي مل ذإ .+*FGلا فنعلاو عمقلا +

�� .ة.طG÷ ل�ِق نم عفصلل اًض@أ ضرعت امنÐو ،بسحف يداصتقالا هلخد ردصم
 نم ة@اغلل ة.لاع تالدعم كانه ،ا7روسو ا.¦يل +

��و .ةطFGلا ةوسقو عمقلا
�àف ،©م +

�� تأدÓ¹+ Bلا ةروثلا *ع ةقBاسلا روهشلا +
 ضرعت ،2011 رياني نم نFG7علاو سماخلا +
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��فملا ب�©لل د.عس دلاخ باشلا
 .تن�¹نإلا *ع ةطFGلا فنعل ويد.ف عطاقم �FG امدعB ؛نمألا تاوق ل�ق نم توملا 4إ +

 نم ةمراع ةجوم راثأ ام وهو .تن�¹نإلا *ع اهت�FGو ه�7ش'لاو ب�©لل ضرعت يذلا د.عس دلاخ هجول ةروص هتق.قش تطقتلا
 .رياني نم نFG7علاو سماخلا ةروث 4إ ةوعدلا م.معتو قالطإ "د.عس دلاخ انل�" ®دُت كوبس§ف *ع ةحفص تأدºو ،بضغلا

�;اÑسلا راجفنالا ،داسفلا ،رقفلا :ة@اغلل ةهباش'م ة.º¼علاو ة.س�رفلا ��Ýتروثلا روذج نإف نذإ
 ،ة.سا.سلا ةرادإلا ءوس ،+

 ة.º¼علا ةروثلا نأ مغرو .��Ýنطاوملا لتق@ يذلا ةلودلا زاهج فنع اً��خأو ،ة.سا.سلا تا7¼حلا با.غ ،حالصإلا *ع ةردقلا مدع
 تاروثلا لÑ.ه عب'ت اهنأ ىري نأ ءرملل نكمملا نمف ،لودلا نم اًددع لمش'ل ،اهقاطن عسÊا ذإ ة.س�رفلا ةروثلا نم اًد.قعت ��öأ
 لجرلا ةدوعو )ةداضملا ةروثلا وأ( رود.م��ت ةلحرم مث بعرلا دهع مث ��Ýيطسولا مÑح اهيف ققحت ذإ ؛هسفن ىرخألا ة��بÙلا
�� يوقلا

�� تأدÓ¹+ Bلا ثادحألا ءرملا فص@ الأ بج@ ،رخآ �ÓعمB .ة��خألاو ةعBارلا ةلحرملا +
�� س�وت +

 تقلطأو 2010 >�مسµد +
�� تاجاجتحالا نم ةجوم

+ 2011 Bلا¼ºاهفصول ة.فا� ةلدأ كانهف ،+>;رعلا عي Bعلا ةروثلا¼º.ة. 
 

اض9أ ة0نادوسلا ةضافتنالا ل!
a

  ؟ةروث 
 

��
 *ع بالقنالاB ��شÀلا نسح رمع ل.نولوÙلا ماق ،©م نع نادوسلا لالقتسا نم اًماع ��Ýثالثو ةثالث دعB ،1989 ماع +
�� ،يدهملا قداصلا ءارزولا س§ئرل اً.طارقم@د ة�ختنملا ةموكحلا

�� .ف.نع ��غ يركسع بالقنا +
 ّلحB ��شÀلا ماق ،1993 ماع +

 بازحألاو ،تامظنملاو تا.عمجلا ن�7كت دّمج .هسفنب هتاطلس عيمج 4وتو ةطلسلا 4إ ه�لج يذلا يركسعلا سلجملا
�� .نادوسلل اًس§ئر هسفن �Ý�ّعو ،ةلقتسملا فحصلاو ،ة.سا.سلا

 ماوعأ ةFGع ذنم لعفلاB براح@ نادوسلا نا� ،ةظحللا كلت +
�� نيدرمتملا دض

�� سانلا نأ مغرو .نادوسلا بونج +
�� نويح.سم نادوسلا بونج +

�àف ،معألا بلغألا +
 تضرف 1983 ماع +

�� ة67كرملا ةموكحلا
 ءاج امدنع .ة.ناث ة.لهأ برح قالطإ 4إ ىدأ ام ،ةلودلا قطانم عيمج *ع ة.مالسإلا ةعFG7لا موطرخلا +

�� +>;ا�¹لا بناج 4إ ��شÀلا فطصا .هق.بطتو هضرف نم داز امنإ ،نوناقلا كلذ ��غ@ مل ،ةطلسلا 4إ ��شÀلا
 ة.مالسإلا ةهبجلا +

 .نادوسلا *ع ةعFG7لل ةوسق ��öأ تا��سفت ضرفB اًعم اماقو .ة.نطولا
��و

�� نودرمتملا ج¼خ 2003 ماع +
�� ة67كرملا ةموكحلا دض نادوسلا برغ +

 دض ���يمتلاB اورعش ذإ ؛ةحلسم ةكرح +
 ة.لودلا ة.ئانجلا ةمÑحملل اًق�ط– ت�كترا +Ó¹لا ة.º¼علا تا.ش§ل.ملا حيلس'ب كلذ ةموكحلا تلBاق .برعلا ��غ نم ��Ýينادوسلا

��
��و .��شÀلا س§ئرلا قحB ف.قوت ّيرمأ ةمÑحملا تردصأ ،ة.عامج ةداBإ لامعأو برح مئارجو ة.ناس�إلا دض مئارج –ياهال +

+ 
�� نادوسلا بونج لالقتسا *ع ةقBاسلا روهشلا

�� رخآ عازن علدنا ،2011 ماع +
 نا�و .قرزألا ل.نلاو نافدرك بونج تا@الو +

�� عا���لا اذه ة�7سõ Êانع دحأ
�� حش�¹لا مدعB ��شÀلا دهعت 2013 +

 ة.سائر ة�¹فB زافو دهعتلا اذه فلاخ هنأ الإ ،2015 ماع +
 22.نادوسلل ةد@دج

 
 ة0نادوسلا تاجاجتحالا روذج
 
��ارغوم@دلاو +®امتجالاو يداصتقالا عضولا 4إ انرظن اذإ

�� +Äا.سلاو +
 ل�ق ة.º¼علا لودلل ةهباشم ةروص ى��سف ،نادوسلا +

 نم 167 زكرملا لتح@ ام� .ملاعلا لود رقفأ نم نادوسلا نإف ،ةدحتملا ممألاî+ Bلاعلا ءاذغلا جمانرب بسح�ف .2011 ةظحل
�� ةلود Ý�� 189ب

 نويلم 43 مهددع غلا�لا ناÑسلا ��Ýب نمو .+!;امنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب نع رداصلا ةÀFG7لا ة.منتلا G÷ؤم +
�;اع@ ،ةمس�

 تادعاسملا 4إ مهجا.تحا عم ،+!;اذغلا نمألا 4إ ةمس� نويلم 5.7 رقتف7و +*خادلا دFG'لا نم ةمس� نويلم 2.5 +
 24.رقفلا طخ تحت نوش§ع@ ناÑسلا نم %46.5 نإف ،+4ودلا كنبلا بسحºو Ý��.23جاتحملا دادعأ د@ا��¹ت ام� ،ة.ئاذغلا

��
��و .ةمس� نويلم 15 غل�ي نادوسلا دادعت نا� ،1970 ماع +

 ممألا جمانرب تاريدقت بسحB– دادعتلا غلB 2018 ماع +
�� جمان>�لا ەردق يذلا هسفن ددعلا وهو .ةمس� نويلم 43 –+!;امنإلا ةدحتملا

 اوفعاضت دق ناÑسلا نأ مغرو نذإ .2010 ماع +
�àف ،ة.مسرلا تاءاصحإلا بسحB فاعضأ ةثالث

�� كش دجوي ال رمألا عقاو +
�;اÑسلا راجفنالا نأ +

 طسوتم غل�7و .��ثكB >��أ +
�� ،اًماع 19 ناÑسلا رمع

ةنراقم د.عB دح 4إ >��ألا ة�سEلا +¥و ،اًماع 24 نم رغصأ ناÑسلا نم %63 نأ ��Ýح +
ً

 طسوتملا عم 
 25.%56 غلا�لا +>;رعلا

�� ة.سا.سلا تا7¼حلا با.غ اًحضاو نا�
�� نادوسلا تءاج ،"سواه مود7¼ف" ةسسؤمل اًق�طف ،نادوسلا +

 ة�ترملا +
�� ة7¼ح لودلا لقأ ث.ح نم ةعBاسلا

�;ادوسلا +Äا.سلا ماظنلاف ،ملاعلا +
 بزحو ،��شÀلا رمع وه ،يوطلس س§ئر ه.لع نم.هي" +
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 ة.فارغج طوطخ *ع تاعامجلا فلتخم فنعلاB ماظنلا عمق@ .ةطلسلاB ظافتحالل ةوشرلاو عمقلا *ع دمتع7و ،مüاحلا رمتؤملا
�;اع@ .ةق.ضلا ة.موقلا هت7ؤر ماظنلا نوكراشµ ال نمم ،ة.قرعو ة.Eيدو

�;دملا عمتجملا +
 قوقحلا م�¹حُت ال ام� ،ةددشم دويق نم +

 26."ةق.صل ةBاقرل مالعإلا عضخ7و ،ة.Eيدلا
�� ةفورعم ةق.قح اهفنعو ةطFGلا تاüاهتنا >�تعت

 ه@دل" نادوسلا نإف ،)2017( نوس��ºور ف.ل� بسحºو .نادوسلا +
�� ةدسافلا تاسسؤملا لمشÊ .اًداسف ملاعلا لود ��öأ نم هنوك ةعمس

 ةموصوم ة.نادوسلا ةطFGلاف .ةطFGلا ةسسؤم نادوسلا +
Bل.كنتلاو فنعلا مادختساو ةوشرلاو زا��¹بالا BنطاوملاÝ�� نيذلا µاهتنا نم نوكتشüلا تاFG27."ةط 

�;ادوسلا ماظنلا ناعتسا ام�
+ Bع تا.ش§ل.م¼º.د�7جنجلا" ®دُت ة" ��

 ةعوسوملل اًق�طو .ةمشاغو ة�7مد ةطش�أ ذ.فنت +
 عم .درمتلا ةحفاÑمل تاوقك اهم.ظنت مت – د�7جنجلا îسمB ةعمتجم اهيلإ راشÓ¹+ µُلا – ة.º¼علا تا.ش§ل.ملا" نإف ة.ناط7>�لا
 تمسÊا +Ó¹لا– د�7جنجلا تاوق ت��غ ام� ،ة.نادوسلا ة7¼كسعلا تارباخملا ل�ق نم تالاصتالا تادعمو ةحلسألاB اهدادمإ
Bةكرعملا راسم –ةكرحلاو لقنتلا *ع ة.لاعلا ةردقلا ��

 هفصو ام تEشو ،نادوسلا ر7¼حت ش§ج لاصئ'ساB تماق ذإ ؛روفراد +
�¹رع ��هطت ةلمحB نويلودلا نوبقارملا

+ Bأد�ت د�7جنجلا ةمهادم تنا� .ةواغزلاو ت.لاسملاو روفلا قح Bة�7جلا تاوقلا نم ةراغ 
��و .ة.ندملا تاعمجتلا فادهتساو رئاخذلل فونوطنألا تارئاطو تا.حورملا قالطإ عم ،ة.نادوسلا

 مهاد@ ،تاعاس فرظ +
 موق@ مث .لافطألا نوفطتخ7و نولتق7و ءاسEلا نوبصتغ7و لاجرلا نوهوش�و نولتق7و ةقطنملا تارا.سلا رهظ *ع د�7جنجلا
ÄG يأ نورداص7و راBآلا نوممس�و لزانملاو لوقحلا نوقرح.ف ،ة7¼قلا ةا.حل ة.ساسألا ة.Eبلا ��مدتب نومجاهملا

 .ةم.ق وذ ء+
��و

ق ،2008 4إ 2003 نم ة�¹فلا +
ُ

�� ��Ýيندملا ناÑسلا د�7جنجلا فادهتسا ءارج ��Ýيالملا ح6نو ،فالآلا تائم لت
 ءاحنأ +

 28."روفراد
 

 ة0نادوسلا ةروثلا لحارم
 

Bسانلا أد ��
�� رهاظتلا +

 ةموكحلا رارق بÀس� تارهاظملا تقلطنا .2018 >�مسµد نم FGع عساتلا ذنم نادوسلاB ندم ةدع +
 تاجاجتحالا تلوحت ام ناع÷ ،�>�خلا راعسأ عافترا نم ىوكشلا نمو 29.ة.نادوس تاهينج ةثالث 4إ ه.نج نم �>�خلا راعسأ عفرب
��و .��شÀلا س§ئرلا +ïن'ºو +Äا.سلا حالصإلاB تاوعد 4إ

�;اثلا +
 ةسمخ دعºو .ئراوطلا ةلاح س§ئرلا نلعأ ريا>�ف نم نFG7علاو +

�;دملا نا.صعلاو تاجاجتحالا نم رهشأ
�;ادوسلا ش§جلا ماق ،+

+ Bلا لزعÀش�� ��
 .2019 ل7¼بأ نم FGع يداحلا +

�� ن7¼هاظتملا نم ض.قنلا *عو
�� ر7¼حتلا ناد.م اوكرت نيذلا ©م +

�� سانلا ثكم ،كرا�م ل.حر *ع +4اتلا مويلا +
+ 

�� عراوشلا
�� .لماòلاB ماظنلا ��يغتب اوبلاطو ،نادوسلا +

 تحت +4اقتنالا يركسعلا سلجملا ش§جلا �Ý�ّع ل7¼بأ نم FGع يداحلا +
�� لاقتسا يذلا ،فوع نب ضوع ق7¼فلا ةدا.ق

 وهو ناه>�لا حاتفلا د�ع ق7¼فلا ەدعB ءاج .تارهاظملا ةأطو تحت +4اتلا مويلا +
��و .ش§جلل ماعلا ش'فملا

 تÀصتغاو ةئام نم ��öأ تلتقو ن7¼هاظتملا ةحلسملا تاوقلا تمجاه 2019 وينوي نم ثلاثلا +
 30.ةأرما ��Ýع�س

��و
أ 31قافتاB ةضراعملا تاعومجمو +4اقتنالا يركسعلا سلجملا ��Ýب تاضوافملا تهتنا 2019 ويلوي +

û
�� مرب

 عباسلا +
 حاتفلا د�ع �à¹ي فوس .ة.طارقم@د تاBاختنا م.ظنت متي ذئدعºو ،اًرهش ��Ýثالثو ةعسÊ ةدمل ةطلسلا كراش'ب ويلوي نم FGع
��و .��Ýحلا كلذ 4إ ةلودلل اًس§ئر ناه>�لا

�;دم وهو– كودمح . د�ع ��Ýيعت مت سطسغأ نم نFG7علاو يداحلا +
 ءارزول اًس§ئر –+

��و .نادوسلا
 اهعضو +Ó¹لا ��Ýناوقلا نم ةلمج تغلأو قباسلا مüاحلا بزحلا ّلحB ةد@دجلا ةموكحلا تماق ،2019 >�مفون +

 32.ن7¼هاظتملل ة.ساسأ بلاطم ةموكحلا ت�ل ،ةق7¼طلا ەذهــºو .ءاسEلا ةا.ح م.ظنتل ��شÀلا
 

 ةمتاخ
 
�7ïرات ملظ *ع يوطنت ةلأسم +>;رعلا عيº¼لا îسمB ة.º¼علا ةروثلا فصو نإ

 ةروثلا õانع عيمج اهيف ة.º¼علا ةروثلاف .+
 ةروثلاو ��Ýفرطتملاو ��Ýيطسولا مÑح لحارمB برعلا ّرم ،1789 ماع دعB اس�رف لثمو .اًمامت ة.س�رفلا ةروثلا لثم ،ة.ق.قحلا
�� نمÑت ة.º¼علا ةروثلا با�سأ نإف ،ة.س�رفلا ةروثلا لثمو .ةروثلا ءاهنإ نود7¼ي نيذلا تالا��جلاو ةداضملا

 ملظلا هجوأ +
��ارغوم@دلا

��و ،يداصتقالاو +®امتجالاو +
 .ة.سا.سلا قوقحلل راقتفالاو عمقلا +
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�� اهانيأر +Ó¹لا ةروثلا لماوع عيمج نأ ح�ضوب ىرن فوسف ،نادوسلا ةلاح 4إ انرظن اذإ اننإ
��و ة.س�رفلا ةروثلا +

 لود +
�� ةرفوتم ،ة.º¼علا ةقطنملا

�� تعلدنا +Ó¹لا ة.نادوسلا ةضافتنالا ل�ق ،اهتلاح +
 ناÑسلا فعاضت .2018 >�مسµد نم FGع عساتلا +

�� ة7روتاتك@دلا تنا�و ،ةلئاه تا�7تسم رقفلا غلºو ،فاعضأ ةثالث
الضف ،تا7¼حلا *ع قيþضتلا �öكو ،برح مرجم د@ +

ً
 نع 

 .ةطFGلا فنعو داسفلاو عمقلا تالدعم ةدا7ز
�� ��شÀلا +ïنت عم

 ة@اغلل اًرك�م لازي الف ،لاقملا اذه ةBاتك نم طقف رهشأ ةعسÊ ل�ق ،2019 ل7¼بأ نم FGع يداحلا +
 اً.لاح همÑح@ نادوسلا نأ حضاولا نم نÙل .نوت7E¼ب ن7¼ك اهفّرع ام� عــºرألا ةروثلا لحارمB رمتس ة.نادوسلا ةضافتنالا نأ د.�أت
�$املا عم ةع.طق ثادحإ نولواح@ نويطسو

�;وناقلا ماظنلا ��يغت نود +
+ Bلاòتلا ل.حتسملا نم .لماEؤب Bعضولا ��

 نادوسلا +
�� ثادحألا راسم نأB لوقلل ة.فا� با�سأ كانه نأ ود�ي نÙل ،ةمداقلا تاونسلاو روهشلا لالخ

 ثادحأ راسمل هBاشم نادوسلا +
�� ةضافتنالا نأ جاتن'سا نكم@ ،ه.لع ًءانºو .اًمومع ة.º¼علا ةروثلا

�� +¥ نادوسلا +
 .ة.نادوسلا ةروثلا رمألا عقاو +

 
 
 

 بتاgلا نع
 

 اذامل :ة.ل�قلا" بتك نم هل ردص ام رخآ ،روفس�أ ةعماجB ة.صعتسملا تاعا���لا لح زكرمB ثحاB ل.مز وه فوبيد تروك
 ."ةمداق برحلا
 

�� بتك لاقملا اذه
 +>;رع قاورل ة���7لجنالا ةغللاB لصألا +
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