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 ف.فعلا رقا^لا
 
 

 
 

 
 ةº7حلا نالعإ ىوق" مساB اًقحال فرُع ،فلاحت ن�7كتب ةضراعملا ة.سا.سلا ىوقلا ترداB ،ة.نادوسلا ةروثلا ثادحأ لالخ
 ،نادوسلا ءادن فلاحتو ،�o¿ينهملا عمجت +¦و ،ةحاسلا *ع ةدجاوتم تنا� ة��بك لتك سمخ فلاحتلا اذه مض ."��يغتلاو
o;دملا فلاحتلاو ،عامجإلا ىوق فلاحتو

 ةBاقن هئاضعأ زربأ +>;اقن فلاحت وه �o¿ينهملا عمجت .دحوملا يداحتالا عمجتلاو ،+
 نالعإ ىوق فلاحت بلق �o¿ينهملا عمجت لثمُ@ .�o¿ملعملا ةنجلو �o¿يطارقم@دلا �o¿ماحملا فلاحتو �o¿يفحصلا ةك^شو ءا^طألا
 نأ *ع "��يغتلاو ةº7حلا ءاضعأ ىوق" ءاضعأ �o¿ب قافتالا مت .تارهاظملا ةدا.قB ترداÄÅ+ Bلا ةهجلا هتفصB ؛��يغتلاو ةº7حلا
ذخَّتُت

َ
noو ،قفاوتلاB تارارقلا 

 تاعومجم ادع ام ةضراعملا ة.سا.سلا ىوقلا عيمج لثمت لتÉلا ەذه .ة.بلغألاB ەرذعت ةلاح +
 عراشلا نأ ركسعلل �o¿بت نأ دعB +4اقتنالا يركسعلا سلجملا Ë¿�oو ىوقلا ەذه �o¿ب تاضوافملا تقلطنا .مهئافلحو �o¿يمالسإلا
 .ةوقB فلاحتلا اذه معد@

 .ةدوقفملا ة.عFGلا ضعB مهيطعت ة��7هامج ةدعاق عنص اولواحف مهتيعÎG مدعB مهساسحإ تحت نوحزري ركسعلا لظ
 .دئا^لا ماظنلا ا@اقËو لئا^قلا ةداقو ة.لهألا تارادإلا مهل اودشح نيذلا �o¿يمالسإلا نم ءاوتحا تالواحمو طوغضل اوضرعت اذكو
 اوراصف كلذل راوثلا ه^'نا ام ناعÎ نÉلو .��شÒلا اهسرام@ نا� +ÄÅلا اهتاذ ةقº7طلاB ةعونصم اًدوشح نوبطاخ@ ركسعلا ذخأو
 .ىرخألا ةروثلا تاراعش نم اه��غو ،"ة.ندم ..ة.ندم" +Óاسألا ةروثلا راعش� ركسعلا نوهجاو7و دوشحلا كلت نورمغ@

no
�o no¿يالملا جºخ هتاذ تقولا +

ةBاجتسا ة.نادوسلا ندملا عيمج +
ً

 ركسعلل حضتا .��يغتلاو ةº7حلا نالعإ ىوق ةوعدل 
no بعشلا نأ اًحضاو حبصأ كلذك .ة.قدنبلاو ةوقلا ة.عÎG ��غ ة.عÎG يأ نوÉلم@ ال مهنأ

 ش¨ج نم ةº7كسعلا ىوقلاو ،بناج +
no ةطFGلاو نمألا ةزهجأو �o¿يمالسإلا تا.ش¨لمو عــــF7لا معدلا تاوقو

no دئا^لا ماظنلا رمث'سا دقل .رخأ بناج +
 ەذه ءانب +

 .بعشلل ة@داعم ىوق 4إ اهلّوح ÄÅح اًمخض اًرامث'سا ةزهجألا
no بعشلا تاعلطت لثم@ فرط �o¿ب اهنأ اًحضاو نا�و ،تاضوافملا تقلطنا

 لثم@ فرط Ë¿�oو ،ةمارÉلاو لدعلاو ةº7حلا +
 .ةداضملا ةروثلا ىوقو ةروثلا ىوق �o¿ب تاضوافم اهنأ يأ .تاعلطتلا ەذهل عمق ةادأ

no نافرطلا لصوت
o;دم يركسع سلجم ل.كشÝ *ع قافتال ٢٠١٩ لº7بأ نم FGع نماثلا +

 اًسلجم لثم@ ك�Åشم +
o;امل>�لا ماظنلا *ع نافرطلا قفتا كلذك .ةدا.سلل

ةلما� ةموكحلا ��يغتلاو ةº7حلا نالعإ ىوق لßشÝ نأ *ع ،+
ً

 عافدلا ير7زو ادع 
 نالعإ ىوق لßشÝ وضع ةئامثالث نم +FG7à'لا سلجملا فلأتي نأ *ع قافتالا صن ام� .ركسعلا امهراتخ@ نيذللا ة.لخادلاو
âÅ^تملا ثلثلا لثم@ نأ *ع ه.ثلث ��يغتلاو ةº7حلا

no تكراش +ÄÅلا ىوقلا +
 بÒس� ��يغتلاو ةº7حلا ىوقل مضنت مل اهنÉلو ةروثلا +

 درو ،ةروثلا ضاهجإ تالواحم فقوتت مل رخآلا بناجلا نم نÉلو .با^شلاو ةأرملا تاعاطق لثم ،ةمظنم ماسجأ اهل س¨ل هنأ
 .ءارولا 4إ ةعاسلا براقع
 
 ناBصعلاو بالقنالاو ةرزجملا

 
no
 ،اهتاناهر قاروأ رخBå ةداضملا ةروثلا ىوق تقلأ ،ناضمر نم نFG7علاو عساتلا قفاوي يذلاو 2019 وينوي نم ثلاثلا رجف +
 ش¨جلل ةماعلا ةدا.قلا مامأ ،ماصتعالا ةحاس ة.نمألا تاوقلا تمجاه ث.ح ؛ةروثلا ىوقB ةمصاق ةçoË قِحلُت نأ تررقو
o;ادوسلا

+، Bالضف ،ةف.فخلاو ةل.قثلا ةحلسألا
ً

 ةئام نم ��èأ ةرزجملا تفلخ اًحا^ص ةعساتلا لولحËو .طا.سلاو تاوارهلا نع 
الما� اً��مدت طاشEلاB جعت تنا� +ÄÅلا ةحاسلا ترِّمُدو ،نيدوقفملا تاFGعو êرجلا تائمو ،ل.تق

ً
أو 

í
 تÒصتغا .دامر 4إ تل.ح
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no ءادهشلا ثثج نم تاFGعلا تقلأو ،لاجرلاو ءاسEلاو تا.تفلا نم تاFGعلا ةمجاهملا تاوقلا
 ةراجحلاB اهطËر دعB ل.نلا +

  .حطسلا 4إ اهوفط مدع نامضل ةل.قثلا
no
no ة.ضرألاو ةلومحملا ة.فتاهلا طوطخلا نع تن�Åنإلا ةمدخ عطقB يركسعلا سلجملا رمأ +4اتلا مويلا +

 ءاحنأ رئاس +
no ،نادوسلا

no ،تفده ةوطخ +
 رهظتو ةرزجملا روصت +ÄÅلا تاهويد.فلاو روصلا *ع عالطالا نم بعشلا عنم 4إ ؛راوثلا رظن +

� .ة.جاجتحالا تارهاظتلا نم د67ملا م.ظنت *ع راوثلا ةردق ِّلَشِل كلذكو ،اهتîشحوو ،اهتاعاش
 ،ةروثلا ىوق عم ةقBاسلا تاقافتالا ل� *ع ه.ف بلقنا اًنا.ب ،+4اقتنالا يركسعلا سلجملا س¨ئر ،ناه>�لا قº7فلا عاذأ

 .ةماع تاBاختنا ما.ق �o¿حل لامعأ ��يسÝ ةموكح ل.كشÝ *ع همزعو ،��يغتلاو ةº7حلا نالعإ ىوقB فا�Åعالا مدع ه.ف نلعأو
no عــــF7لا معدلا تاوقو ركسعلا FG'نا

 ماحتقا نع ر7راقت طسو ،ةº7كسع ةنكث اهنأ�و ةمصاعلا تدÄÅ Bح ،ة.س¨ئرلا عراوشلا +
no تويبلل

�o no¿نطاوملا ف.قوتو ،ةمصاعلا نم ةقرفتم ءاحنأ +
 اًدهع نأ�و ادËو 1.باصتغاو فاطتخاو لتق مئارجو ،عراوشلا +

 .أدB دق بعرلا نم
 
 BW6لقإلا رودلا

 
no اً��بك اًرود ة.ºËعلا تارامألا ةلودو ة@دوعسلاو ªم نم ل� ت^عل

 امهمعد نع نات��خألا ناتلودلا تنلعأو .بالقنالا اذه +
Å;ارامإلا يدوعسلا معدلا اذه �o¿ينادوسلا راوثلا لBاق .رالود تارا.لم ةثالث غل^مB نادوسلل

 كش� +4اقتنالا يركسعلا سلجملل +
 د^ع لوأ قº7فلا يركسعلا سلجملا س¨ئر ف�Åعا دقف .�o¿تلودلا �o¿تاهل نونهترم ه^ئانو سلجملا س¨ئر نأB تاماهتاو ،��بك
 ذنم �o¿يثوحلا دض ة@دوعسلا ەدوقت فلاحت نمض نم.لا 4إ �o¿ينادوسلا دونجلا لاسرإ قيسEت ة.لمع 4وت هنأB ناه>�لا حاتفلا
Å;د.محB فورعملا ،ولقد نادمح دمحم ه^ئان نلعأ ام� .2015 سرام

 نم اًفلأ �o¿ثالث لسرأ هنأ ،عــــF7لا معدلا تاوق دئاق ،+
no برحلل هتاوق

 2.نم.لا +
no ناه>�لا قº7فلل 4وألا ةهجولا +¦ ةرهاقلا تنا�و

 ةرا67لا كلت تءاج .د@دجلا ه^صنمل ه.لوت دعB هل ة.جراخ ةرا7ز لوأ +
no ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ةدا.قلا مامأ ماصتعالا ةرزجم نم ما@أ ل^ق

 نم حئاصن ه.قلت لوح رودت تانهكتلا تنا�و .موطرخلا +
Ä<+ noظ وبأ 4إ ناه>�لا قº7فلا هجتا ةرهاقلا نم .اهلالخ نم ماصتعالا ضف ركسعلل نكم@ +ÄÅلا ة.ف.Éلا لوح +ó¨سلا

 تقولا +
 3.ماصتعالا ةرزجم تاوقلا ت^كترا تارا67لا كلت نم ما@أ دعËو .ة@دوعسلا روزي ه^ئان ه.ف نا� يذلا هتاذ

è;الثلا روحملا لود نم ªoخألا ءوضلا ةBاثمB ةلوجلا مôلت ة.نادوسلا ةروثلا ةداق >�تعا
 كرو�7ينلا تنا�و .ةروثلا دامخõب +

 ،يªملا ش¨جلاB قباس طBاض اهسأ�Åي "زف7و وين" ®دُت ةª7م ةكÎG اهريدت ةÎ7 ة.نو�Åك.لإ ةلمح نع باقنلا تفشك زم@ات
 نم تاعومجمل ،درفلل اº7ًهش اًرالود �o¿نامثو ةئام لداع@ ام تعفد ةكFGلا نإ تلاقو .مهتروص �o¿سحتو ،نادوسلا ركسع معدل
no ة.مهو تاBاسح حتف ضرغB كلذو نيدنجملا

 تأدB .مهنأش ءالعöو نادوسلا ركسع د.جمتل مارغتس�او �7�Åتو كوب س¨فلا +
 نيدنجملا ءالؤهل اورفوي �o¿هجوم كانه نأو .نمألاو عــــF7لا معدلاو ش¨جلا تاوق اهتبكترا +ÄÅلا ةرزجملا نم ما@أ دعB ةلمحلا
 س¨ل نادوسلا نأ 4إ ةفاضإلاB ،ەاوس ام *ع مدقم كلذ نأو ،نمألا ظفح *ع ردقألا مه ركسعلا نأ ة.عون نم ث@دحلل اًطاقن
 4.دعB ة.طارقم@دلل اًئيهم
 
 6\]عشلا لعفلا در

 
no وهو نادوسلا بعش *ع رطفلا د.ع لح

 ��يغتلاو ةº7حلا نالعإ ىوق تنلعأ اهبناج نم .د@دش بضغو ةمدصو نزح ةلاح +
o;دملا نا.صعلا

+ no
 .وينوي نم عساتلا +

no هتفصو نا@دراجلا ةف.حص نأ ÄÅح ،ة��بك ةروصB نا.صعلا حجن
o;دملا نا.صعلل نومضني �o¿يالم"ـB اهناونع +

 +®اسلا +
no ش¨جلا ةحازإل

o;دملا نا.صعلل �o¿بيجتسملا دادعأ" +øانتل ه.ف راشأ اًرº7قت ة.ناط7>�لا ةعاذإلا ةئيه عقوم دروأو ."نادوسلا +
+ 

 س�راتم عضوب �o¿جتحملا ضعB" ما.قل رº7قتلا راشأ كلذك ."ضراعملا ��يغتلاو ةº7حلا ىوق فلاحت ه.لإ اعد يذلا ...لماشلا
no زجاوحو

 فرعُت تنا� +ÄÅلا( عــــF7لا معدلا تاوقو ،نمألا تاوق موقت امنîب ،��سلا ةكرح عنمل ة.§ناجلاو ة.س¨ئرلا عراوشلا +
أو .زجاوحلا كلت ةلازõب )د�7جنجلا ا.ش¨ل.م مساB اًقBاس

í
no لامعألا بتاßمو تا�FGلا ة.بلغأ تقلغ

 مويلل موطرخلا ةمصاعلا +
o;اثلا

o;دم نا.صع ةلمح نم +
+ Ýج را^جإ فدهتس�oع دال^لا تالا* Ýن�امأ قالغإ ر7راقت تدصرو .ة.ندم ةئيهل ةطلسلا م.لس 
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 ةصاخلا تارا.سلا نم ل.ùض ددع ءانث'ساB ةماعلا تالصاوملا ةكرحل لما� ه^ش فقوتو ،اًض@أ موطرخلا ةمصاعلا جراخ لمعلل
 5."ئراوطلا تالاح عم الإ ءا^طألا لماعت مدعو ،نº7فاسم لقنت

no ،نا.صعلا راثآ نم +4اقتنالا يركسعلا سلجملا للق ،هتهج نم
o;اثلا مويلا ءاسم ردص نا.ب +

 مل" �o¿نطاوملا نأ اًمعاز ،+
ûأو نا.صعلا تاوعدل اوبيجتسçفسأ نع نا.بلا برعأو ."زجاوحلاو تاقوعملا مغر مهلمع عقاوم 4إ لوصولا *ع او 
no ىدعت يذلا دعاصتملا كولسلا اذهل" ��يغتلا ىوق ةسراممل يركسعلا سلجملا

 تاراعش غºفأو ة.ملسلا دودح هتاسرامم +
 زجاوحلا ءانËو قرطلا قالغإ بولسأ" نأ 4إ نا.بلا راشأو ."دال^لا *ع اً��بك اً.نمأ اًئبع لßشÝ تح^صأو اهنيماضم نم ةروثلا
 ،+Óا.سلا لمعلا ةسرامم دودح ىدعت7و ،نيدلاو فارعألاو نوناقلا عم ضراعتي لمع ��يغتلاو ةº7حلا نالعإ ىوق هسرامت يذلا

 ةهجاوم ەاجتاB نو��سû عيمجلا نأ اًحضاو تاËو ،ەادم بعشلاو ركسعلا �o¿ب باطقتسالا لصو6."نا�رألا ةلما� ةمº7ج لِّثم7و
 .ةº7فص ةلداعمو ،ةلماش
 
 6\_ويثألا رودلا

 
no
 ،ةطاسولا ركسعلا لهاجت 7.ةروثلا ىوقو ركسعلا �o¿ب ةطاسو لمح@ موطرخلا 4إ +>;ويثإلا ءارزولا س¨ئر لصو ما@ألا كلت +
no +4ود قيقحت ءارجإ اهمهأ طوÎG ��يغتلاو ةº7حلا نالعإ ىوق تعضو امنîب

 داعöBو ،ةلادعلل اهنع �o¿لوئسملا م@دقتو ،ةرزجملا +
 8.ندملا نع عــــF7لا معدلا تا.ش¨لم

no
no ة.نويلم تارهاظمل ��يغتلاو ةº7حلا نالعإ ىوق تعد ءانثألا ەذه +

no وينوي نم �o¿ثالثلا +
 ،نادوسلا ءاحنأ عيمج +

no بعشلا جºخ .تن�Åنإلا عاطقنا نم مغرلاB اهل تأ^عو
 دادعأB ،��شÒلا مßحل �o¿ثالثلا ىركذلا قفاوي وهو ،وينوي نم �o¿ثالثلا +

no دحأ قبي مل هنأ� ،ةقوبسم ��غ ةمخض
 ةرا^علا نودسج@ مهنأ�و ،اً@دسج نوقاعملا جºخو ،اهلافطأ لمحت Îألا تجرخ .هتîب +

 راش'نالا نم مغرلاB كلذ ثدح .مß^لاو مصلا تارهاظم جورخ اًدج اًتفلم نا�و ."Fكملا ل@اش ءاج ÿعألا" ة��هشلا ة.نادوسلا
ق يذلا ،عــــF7لا معدلا تاوقو ة.نمألا تاوقلل ف.ثÉلا

ُ
no بعرلا ثB هنم دص

 كلت تنا� .مهتكراشم نم دحلل ؛سانلا بولق +
no >��ألا +¦ لB ،ةروثلا تأدB نأ ذنم >��ألا +¦ تارهاظملا

 نع رمشف .يدحتلا مجح اًمامت +à@ بعشلا نا� .نادوسلا خــــ7رات +
 مزعلا اذه نع مني تارهاظملل +Óاسألا راعشلا نا� ،اً��بك مزعلا نا� .رمألا ®دتسا نإ ءادهشلا نم فالآلا م@دقتل أ.هتو ەدعاس
 عا.ض �o¿ب +¦ ةلداعملا نأل كنفك كعم لمحا يأ "كنطو ا@ تنإ ا@ ..كنفك كاعم زِّهج" راعش ��هامجلا تددر ث.ح ؛��بÉلا

 .مهلثم تومن وأ ءادهشلل صتقنو ªتEن نأ امإ يأ "مهــ7ز تومن ا@ ..مهقح ب.جن ا@" راعشو .كنطو عا.ضو كتا.ح
 
 تلصو ةلاسرلا

 
no اونلعأف .هتم67ه ةلاحتسا مهيد@أB اوسملو ،ة.حضتلل ەدادعتساو بعشلا م.مصت اوأر ،ركسعلل ةلاسرلا تلصو

 هتاذ مويلا +
no تاضوافملا تفنؤتسا لعفلاËو 9.ة.�Ëيثإلا ةطاسولا تاح�Åقم قفو ضوافتلا فانئ'سال مهت67هاج

 تدأو ويلوي نم عبارلا +
no ة7روتسدلا ةق.ثولا *ع عيقوتلل

º7âÅفإلاو +>;ويثإلا ط.سولا روضحB ٢٠١٩ سطسغأ نم عبارلا +
 لودلا +*ثمم نم ةعومجمو +

no ة.لاقتنالا ة�Åفلا ة@ادB ة7روتسدلا ةق.ثولا *ع عيقوتلا ة.لافتحا تEشد 10.ة.Ëوروألاو ة.قº7فألاو ة.ºËعلا
 تنا�و .نادوسلا +

o;ادوسلا بعشلا اهب ل^قتسا +ÄÅلا ةوافحلا
ال.لد +>;ويثإلا ءارزولا س¨ئر +

ً
 داحتالا ةطاسوو هتطاسو هتبعل يذلا +>;اج@إلا رودلا *ع 

º7âÅفألا
+. Bثأ لاحلا ةع.بط

َّ
الئام تاB يذلا ماعلا يأرلاو +>Äعشلا جازملا *ع فقاوملا ەذه تَر

ً
 اً.عادو ،ا.قº7فأ *ع حاتفنالل 

 .ة.ºËعلا لودلا ةعماج نم جورخلل
 
 ودعلا عم مونلا

 
 ة.عFGلا كلمت +ÄÅلا ��يغتلاو ةº7حلا نالعإ ىوقو ،ةهج نم ة.قدنبلا ة.عÎG نوÉلم@ نيذلا ركسعلا �o¿ب ةوقلا نزاوت ضرف
o;ادوسلا عراشلا اهل اهاطعأ +ÄÅلا ة.سا.سلا

 شارفلا ةكراشم ةلاحB ه^شأ ،ل.تقلاو لتاقلا �o¿ب شûاعتلا نم اًعون ىرخأ ةهج نم +
 قالزنا يدافتو ،ءامدلاو لتقلا نم د67ملا يدافتل حدافلا نمثلا اذه عفد نم دBال ��يغتلاو ةº7حل نالعإ ىوقل ة^سEلاB .ودعلا عم
 ةل.ط قرطلا ÄÅش� اهيلإ راوثلا رج ةفلتخملا تا.ش¨لملاو نمألا تاوقو ركسعلا لواح +ÄÅلا ةلاحلا .فنعلاو o#وفلا ةلاحل دال^لا
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no راوثلا حجن امنîب ،ةروثلا رهشأ
 ،تا.ش¨لملاو ركسعلا حلاصم ®ارت نأ دBال ەذه لثم ة�اÎG نإ .اهلوعفم لاطöBو اهيدافت +

 .ة.طارقم@دلا وحن لاقتنالا ماهم زاجنإ نم رخؤُت وأ لِّطعُت ةروªoلاB +¦و .ةم@دقلا ةلودلا نم ماسقأو
 
 لاقتنالا تا(دحت

 
no ة.لاقتنالا ةلحرملا ماهم ة7روتسدلا ةق.ثولا نم ٧ ةداملا تددح

فده FGع ةتس +
ً

no جلاعت ا
 هتثدحأ يذلا بارخلا اهعومجم +

no تالالتخالا ةجلاعم *ع لمتشÝو ،مالسلا قيقحتب ماهملا أد^ت .اًماع �o¿ثالث رادم *ع ��شÒلا ةموكح
 ة.ندملا ةمدخلا +

 ةد.قملا �o¿ناوقلا ءاغلإ *ع لمتشÝ ام� .ة.6Ëح تلظ نأ دعB ة.موقلا وأ ة.نطولا اهتفص ةداعتساو ةº7كسعلا تاسسؤملاو
  .لقتسم +%;اضق زاهج ءانËو ،تاº7حلل

no ةق.معلا ةلودلاB هتيمسÝ *ع حلطصا ام.ف لاقتنالا تا@دحت لثمتت
o;دملا اهيقش +

 لخدت 4إ ةفاضإلاB .يركسعلاو +
ÿ+ no.لقإلا روحملا لود

no يداصتقالا مهمعدل ةحلملا ةجاحلا عم ،ركسعلا *ع د@دشلا مه��ثأتو ،دال^لا نوئش +
 .ةلحرملا ەذه +

no ماعلا يد�Åلا اذك
noو ،ةش¨عملا ىوتسمو داصتقالا +

الضف ،+ÿ.لعتلاو +&صلا ماظنلا يدرت +
ً

no يد�Åلا نع 
noو ،ة.تحتلا ة.Eبلا +

+ 
 .ة.فاقثلاو ةº7كفلاو ة.ع.بطلا ةئîبلا
 
 ةBنمألا ةزهجألا

 
no لاقتنالا تاددهم >��أ نم +ÿ.لقإلا روحملا لود ،عــــF7لا معدلا تاوقو "جلدؤملا" ش¨جلاو ةددعتملا ة.نمألا ةزهجألا >�تعُت

+ 
الوأ .نادوسلا

ً
no ة.ساسألا فعضلا ةطقن َ>�َتعُت ،

no ة.نمألاو ةº7كسعلا ةزهجألا حالصإ رمأ تكرت اهنأ ة7روتسدلا ةق.ثولا +
 د@ +

no ةحلصم باحصأ مهو ،ركسعلا
 ةمخض ة.لام تا7روطا>�مإ كلتمت ة.نمألا تاسسؤملا ەذه عيمج .ةنهارلا عاضوألا رارمتسا +

 ەذه .ة��بك داسفöو داسف رؤبل تاسسؤملا ەذه ل�7حتو ،نامسلا ططقلا نم ةعومجمل تالا�oجلا را^ك ل�7حتل تدأ
الالقتسا ةلقتسم ة.لاملا تا7روطا>�مإلا

ً
الما� 

ً
 مدعنت ام� .ماعلا عجارملل عضخت الو يزكرملا نادوسلا كنËو ة.لاملا ةرازو نع 

 ة.لاملا تا7روطا>�مإلا ەذه نأ فورعملا .تامولعملا نم ��س¨لا رذنلا الإ اهنع فرعُ@ الو ،ضومغلا اهفنتك7و ة.فافشلا اهيف
 تارا.لم ةماعلا ةن67خلا تدقفأ ة.ل.ضفت تا��oمو ،بهذلا� ة.موقلا دراوملا ضع^ل راßتحاو ة.§ço7و ة.كرمج تاءافعõب تعتمت
no ةقلطم ةº7حB تعتمت ام� .تارالودلا

 فلßت ةزهجألا ەذه نأ 4إ ةفاضإلاB اذه .نادوسلا جراخل اهكº7حتو لاومألا ب.نجت +
 11.اهتîنا��oم نم ٪٧٠ +4اوح ةلودلا

no ءاج
no داصتقالا *ع )ة@دامرلا تا�FGلا( ةرط.س نإ" ة.كº7مألا ة@افك ةمظنم رº7قت +

 ەد�أ نأو قبس دق رمأ نادوسلا +
 دحأ وهو ،ةعانصلاو ةراجتلا ر7زو بصنم اً.لاح 4وتي– ةمارك Óوم روتكدلا وهو ،ماظنلا لخاد ةذفانلا تا.صخشلا دحأ
no –ءاحªلا �o¿يمالسإلا

no ة.كº7مألا ةرافسلاB يداصتقالا لوئسملا عم ءاقل +
ثَو يذلاو ،موطرخلا +

َّ
no >�خلا ق

 ماق ةÎِِّ7َّ ةركذم +
no اهم@دقتو اهدادعõب

 تا�FGلا ەذه نأ ةركذملا تفاضأو ،سك.ل.ك7و تا^ÝF7 اهنع تفشك +ÄÅلا ةركذملا +¦و .2008 سرام +
 4إ وأ ،م*احلا +Äoطولا رمتؤملا بزح حلاصل �o¿يمالسإلا نم صاخشأ 4إ "اهب دهع@" اهترادإ نأ الإ ،ة.موكح لاومأB ةلومم
كم .ة.مالسإلا ة��7خلا تا.عمجلل لاومألا +Äoجل ةادأ� اهترادإ وأ ،ءاسEلاو بالطلاو با^شلل ة.بعشلا تامظنملا

+
 تا�FGلا ة.لآ تن

o;ادوسلا +Äoطولا تارباخملاو نمألا زاهج ة@دامرلا
no ة7روحم راودأ بعل نم ة.لخادلا ةرازوو ة.نادوسلا ةحلسملا تاوقلاو +

+ 
 12."نيدعتلاو ة.فªملا لامعألاو مالعإلاو تالاصتالا لثم ،ة.نادوسلا قاوسألا
 
 عــــLjلا معدلا تاوق

 
أ +ÄÅلا "د�7جنجلا" ا.ش¨لمB تفرع +ÄÅلا ا.ش¨لملا ەذه ة.لاملا تا7روطا>�مإلا ەذه >��أ نم لعلو

í
 معدلا تاوقB اهتيمسÝ د.ع

أو ،عــــF7لا
í

noو ،ةحلسملا تاوقلل *عأل دئاقلل ةعBات اهلعج ب.جع نوناقB ةحلسملا بعشلا تاوقB تقحل
 هسفن تقولا +

Å;د.محB فورعملا ،ولقد نادمح دمحم قباسلا لامجلا رجات اهدوق@ تاوقلا ەذه .ةلما� ة.لالقتساB ةظفتحم
 حنُم يذلاو ،+

no "رماع ل^ج" ركتحت ث.ح بهذلا نع ب.قنتلا تاوقلا ەذه ةورث رداصم نمض نمو 13.لوأ قº7فلا وأ ،لا�oجلا ة^تر
 لامش +

no بهذلا مجانم >��أ دحأ ،روفراد
no اهتا�ÎG بقنتو ،دال^لا +

 نمضتت ام� ،نافدرك قÎGو بونج اهنمض دال^لا نم ىرخأ ءازجأ +
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�o no¿لتاقملا ��فوتل ةفاضإلاB ،ن7زوم.ل ةكÎGو قرطلا ءانبل ةكÎG اًض@أ اهلامعأ
no قازترالا تاوقلا ەذه تسرام 14.نم.لا برح +

+ 
�o no¿ينادوسلا با^شلا نم فالآلا تاFGع تدَّنجف ،دئا^لا مßحلا ةكرا^مB ،يÒFGلا لاملا سأر

 تارا.لم ءاقل نم.لا برح +
Å;د.مح اهدئاق حــــª7ت تاوقلا ەذهل ةلئاهلا تاناßمإلا *ع ةلدألا >��أ نمو 15.تارالودلا

+ no
 ،2019 لº7بإ نم نFG7علاو عباسلا +

no
âoحص رمتؤم +

o;ادوسلا نو67فلتلا هلقن +
 �o¿مأت ة.لاملا هت7روطا>�مإ لالخ نم عاطتسا هنأ نم ،ة.لحملا تاونقلا نم ددعو +

 لخاد ةلود تح^صأ تاوقلا ەذه16."ةموكحلل رالود نويلم 27و را.لم" عفد هنأو نادوسلا نويد ضعB عفدو سانلا تاجاح
no , بزحB ه^شلا ةد@دش اهتيعضو تح^صأو ،ةلودلا

 ةمßح اهعم لماعتلا +®دتسû ةتوقوم ةل^نق نع ةرا^ع +¦و ،نانبل +
 .ة��بك ة.سا.س
 

 ةجلاعملا لoق ةjروn8 تاوطخ
 

º7¿�o noكسعلا ض�7فت نإ
 ة.نمألا ةزهجألا *ع ة.ندملا ةموكحلا ةرط.س نأ مغر ،اهحالصإل يدؤي نل ة.نمألا ةزهجألا حالصإ رمأ +

الضف
ً

 ة.لاملا ةانقلا د.حوت 4إ ةفاضإلاB ،باهرإلل ة.عارلا لودلا ةمئاق نم نادوسلا مسا عفر طوÎG مهأ دحأ +¦ اهحالصإ نع 
 .باهرإلا ل�7متو لاومألا لسغ ة.ناßمإ *ع ءاضقلاو ،لاومألا ةكرح *ع يزكرملا كنبلاو ة.لاملا ةرازو ةرط.سو

ال.قث اًئبع لßشû ،دال^لل +øوقلا لخدلا نم ٪٧٠ *ع اهذاوحتساو ة.نمألا ةزهجألا مخضت نإف كلذ ل^قو
ً

 ة.نا��oم *ع 
noاعسإلا جمان>�لا ذافنöو ،ة@داصتقالا ةمزألا ةجلاعم *ع ة.لاقتنالا ةموكحلا ةردق نم ەرودB لشû امم ؛ةلودلا

 ةداعإل +øارلا +
o;ادوسلا داصتقالل ة.فاعلا

 نأ نكم@ ال رمأ ة.نمألا ةزهجألاو ش¨جلا ة.نا��oم ص.لقت نإ .نطاوملا *ع ةش¨عملا ءا^عأ ف.فختو ،+
no ل.فلا لثم@ يذلا ��بÉلا لاؤسلاو .º7¿�oكسعلا ةداقلا نواعتو ةقفاوم نود ققحتي

 نودB اذه ثدح@ ف.ك وه ةفرغلا بلق +
o;دملا قشلا �o¿ب ةهجاوم

no يركسعلا قشلاو +
 .ةموكحلا +

�oتقت ة��طخلا ةلضعملا ەذه ةجلاعم نإ
 ك�Åي الو ،هفا.طأ لBß عمتجملا صخت ،ة.موق ةلßشم� ،+*� لßش� اهتبطاخم +

الوأ بج@ .اهدحو ةموكحلل اهلح رمأ
ً

 متتل عمتجملا %>Äع7و ةمولعملاB نطاوملا ه.ف حلسû ،اهلوح لماش +Äoطو راوح ةرادإ 
no +4ودلا عمتجملا كاÎGإ نم دB الو ،ةهباشملا لودلا براجتل رظنلا نم دBال ،اً.ناث .+®ولاB ة.نمألا ةزهجألا ەذه ةçاحم

+ 
Å;أ.س مالسلا قيقحت نإ .مالسلا قيقحتو ة.نمألا ةزهجألا حالصإ �o¿ب طºËلل ةروço كانه ،اًثلاث .ة.ضقلا ەذه ةجلاعم

+ Bشويج 
 ىوق �o¿ب +4احلا ةوقلا ن7زاوم لالتخا ل@دعت *ع لمعتس ث.ح ،ةروثلا ىوق نم ًءزج >�تعُت +¦و ،دال^لل ةحلسملا تا�رحلا
no لثمتملا ةروثلا

no لثمتملا ةداضملا ةروثلا ىوقو ،لزعألا بعشلا +
 عب'ت اهل�و ة.نمألا ةزهجألاو عــــF7لا معدلا تاوقو ش¨جلا +

 مجحو هماهمو هح.لسÝو همجح عيمجلا ددح@ دال^لل دحوم +øوق ش¨ج ءانب هنع جتEي فوس مالسلا قيقحت نإ .م@دقلا ماظنلل
 .هتد.قعو ه.لع قافنإلا
 
 روحملا لود
 
 ركسعلا �o¿ب ة�اFGلاB ،ة.ºËغ طوغض دعB ،روحملا لود تعنتقا .مهراöçو مهتدحوب بالقنالا ةم67ه نوينادوسلا عاطتسا

 ەذه نأ ��بك نام@إ كانه ؛سجوتلاو كشلا نم ��ثÉلاB روحملا لودل نورظني نوينادوسلا لازي ال اذه نم مغرلا�o. B¿يندملاو
m+ noارقم@د ماظن ما.قB حمسÝ نل لودلا

no رمتس'س اهنأو ،نادوسلا +
no ركسعلا عم رمåتلا +

 ةد.لولا ة.طارقم@دلا *ع ضاضقنالا +
no
 ة.مالسإلا ىوقلا صºËتو يداصتقالا را.هنالا لثم@ ��طخ ماغلأ لقح طسو اهقº7ط سملتت +ÄÅلا ة.طارقم@دلا ەذه ،دال^لا +
 ةدعتسم روحملا لودو ،يداصتقا معدل جاتح@ نادوسلاف ،ةل.حتسم ود^ت ةلداعم كانه .ەددهي ام رطخأ ة.نغلاو ةحلسملا
no ع�قولا وه نمثلا نÉلو ،معدلا اذه م@دقتل

no صوغلاو ،لودلا ەذهل دال^لا ناهتراو ،رواحملا خف +
 .ا.§يلو نم.لا +>;رح عقن'سم +

noو
no ةروثلا فادهأ دحأ نع +*خت اذه +

 ةاعد كانه .نم.لا نم �o¿ينادوسلا دونجلا ةدوعو ،رواحملا نع دع^لاو ة.لالقتسالا +
 امدنع اً.ج7ردت عاضوألا ەذه نم صلمتلا مث .قباسلا ماظنلا نم اهانثرو +ÄÅلا عاضوألا ةرياسمB لوق@ نمم ة.تامغا>�لاو ة.عقاولا
ûارقم@دلا ماظنلا دوع دتشm+. نوعد@ نيذلا نويلاثملا نو7روثلا كانهو Bجفتو ة.لحملا تاردقلا ذحشو تاذلا *ع دامتعالا�� 
no ��سÝ ة.لاقتنالا ةموكحلا نأ حضاولا نم نÉلو .ة.نادوسلا تاقاطلا

Å;امغا>�لا ەاجتالا +
+. 
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 ةBلاقتنالا ةpqفلا
 
no ةعBارلا ة.لاقتنالا ة�Åفلا شûاعن نآلا نحن

 تنا� 4وألا ة�Åفلا .ةلشاف تنا� ىرخألا ةثالثلا تا�Åفلا ،ث@دحلا نادوسلا خــــ7رات +
Bت�أ ةروث دع�Ëهمسا ملعم اهسأرت ،١٩٦٤ ر Î ف@ نا� ،ةف.لخلا متخلا�Åفلا ەذه ةدم نوكت نأ ض�Åلو ،دحاو ماع ةÉلجعت ن 
 مل اهنأ د.ب ةطلسلل ةفهلتملا بازحألا تءاج 17.اهماع لمßت نأ ل^ق ةموكحلا ەذهل مهض�7قتل ىدأ مßحلل ة.فئاطلا بازحألا
 +ÄÅلا لº7بأ ةروث بقع تنا� ة.ناثلا ة.لاقتنالا ة�Åفلاو .اهت�Åف ةموكحلا لمßت نأ ل^ق ،١٩٦٩ ويام بالقنا ءاج .اهيلع ظفاحت
 ه^قعأ ماع ةدمل ة�Åفلا ەذه ترمتسا .ءا^طألا ةBاقنل اًس¨ئر نا� ،, عفد +4وزجلا همسا ب.بط اهسأرت ،ي��منلاB تحاطأ
 ەرهص ه.لع بلقنا ث.ح هترود قداصلا لمß@ مل .اهترازو يدهملا قداصلا سأرتو +øوقلا ةمألا بزح اهيف زاف ةماع تاBاختنا
no +>;ا�Åلا

no ١٩٨٩ وينوي +
no لماشلا مالسلا ة.قافتا بقع تنا� ةثلاثلا ة.لاقتنالا ة�Åفلا .ةطلسلل ��شÒلاÅ B;أ يذلا بالقنالا +

+ 
no ة�Åفلا ەذه تلشف .ماوعأ ةسمخل ترمتساو ٢٠٠٥ ماعلا

 ظافحلاو مالسلا قيقحت امهو اهنم �o¿يساسألا �o¿فدهلا قيقحت +
no برحلا تداعو بونجلا لصفنا ث.ح ؛دال^لا ةدحو *ع

ك بونج +
í

 .قرزألا ل.نلاو نافُدر
no اهيلع صوصنملا اهفادهأ ققحتس لهف .ةعBارلا ة.لاقتنالا ة�Åفلا +¦ ەذه

 ماظنل سسؤتس له ؟ة7روتسدلا ةق.ثولا +
 باßترا�o B¿مهتملا بساحتو ةلادعلا ققحتس له ؟نوينادوسلا اهيلإ اوبص@ +ÄÅلا نوناقلا ةلود م.قتس له ؟خسار +mارقم@د
 كودمح روتكدلا ةموكح .رهشأ ةثالثو تاونس ثالث اهلوط ةرملا ەذه ة.لاقتنالا ة�Åفلا .ة.ناس�إلا دض مئارجو برح مئارج
 اً.ئاضق اًماظن تثرو +5ف .اههجاوت +ÄÅلا ة.لمعلا باعصلا اهقوعت دق نÉلو .ة.سا.سلا ةدارإلا اهصقنت ال ام� ،+>Äعش عامجإ اهلوح
التخم

ً
 اوفعضو ،اً.نف �o¿لهؤم ��غ" مهنأB هط دمحم دومحم ذاتسألا مهفصو نيذلا ةاضقلا ع�نب اًئيلمو ،ەوجولا عيمج نم 

 ءانب ةداعإ 4إ جاتح@ ءاضقلا اذه ."قوقحلا ةعاضإل مهلمعتسÝ ة@ذ.فنتلا ةطلسلا ةرط.س تحت مهسفنأ اوعض@ نأ نع اً.قالخأ
no ��سÝ اهنأ كلذ 4إ فضأ .ةجلدؤمو ةنجدم ،ةف.عض ةماع ةBا.ن تثرو كلذك .د@دج نم

no لثمتي ماغلأ لقح +
 نوكملا +

 ،مئارجلا ةم*احم *ع ةمزاع ةموكحلا نإ .ة@داصتقالا ةمزألا بناج 4إ اذه .ة.مالسإلا ةكرحلاو ةق.معلا ةلودلاو ،يركسعلا
no قيقحت ةنجل ن�7كتب ةموكحلا تأدB دقو

 ذنم اهلامعأ تأدB ةموكحلا نأ نم مغرلا *عو .ةماعلا ةدا.قلا ةرزجم ةمº7ج +
 قالخألاو ةءافÉلا يوذ نم ،د@دج ماع بئانو ءاضقلل د@دج س¨ئر �o¿يعت ىرج دقو .رهاظ ءط^ب ��سÝ اهنأ الإ ،اً^º7قت نº7هش
 ەذه بعشلا مهفتي .تام*احملا أد^ت نأ ل^ق تقولا ضع^ل جاتح@ حالصإلا اذهو .�o¿تسسؤملا �o¿تاه حالصإ امهل ل�وأو
 راçإلاو مئارجلا عيمج *ع ةلادعلا قيقحت *ع ةمواقملا ناجلو بعشلا مزع وه دكؤملا نأ د.ب .>�صB رظت7Eو ،تا�Ëعصلا

 .باقعلا نم تالفإلا مدع *ع
 

 ةمتاخ
 
no مظنلا عش�أ نم دحاو نم صلختو ةم.ظع ةروث نادوسلا بعش زجنأ

ÓGاف ماظن دض ةروث تنا� ،ملاعلا +
 فحتل@ يزانو +

 تح^صأو .ناد.ملا اورداغ@ مل راوثلا نأ ةق.قحB اهسفن تنمأ اهنأ الإ ،هل� اهادم ذخأت مل ةروثلا نأ نع مغرلاËو .نيدلا ةسادق
 .�o¿ح دعB ولو اهفادهأ ققحتسو ءادعألا *ع ة.صع ةمادتسملا ةلاحلا ەذه .ةمادتسم ةلاح ةروثلا
 
 
 

 بتاsلا نع
 
o;ادوس ثحاËو بتا� وه فBفعلا رقاoلا

+. 
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o;دملا نا.صعلا .)٢٠١٩( +Ä<+ ;<+ Óلا 1
+ no

o;اثلا هموي لخد@ نادوسلا +
 ١٠ .عــــF7لا معدلا تاوق�o B¿عتسû نمألاو ەراش'نا فثك@ يركسعلا سلجملاو +

  ،٢٠١٩ ر�Ëت�أ ١٠ عالطالا خــــ7رات .وينوي
 https://www.bbc.com/arabic/middleeast-48199127  

 ،٢٠١٩ ر�Ëت�أ ١٠ عالطالا خــــ7رات .لº7بأ ١٤ ،تاBاجإل جاتحت ةلئسأ :نادوسلا ركسعل تارامإلاو ة@دوعسلا معد .)٢٠١٩( دمحأ ،لضف 2
https://www.aljazeera.net/news/politics  

  ،٢٠١٩ ر�Ëت�أ ١٠ عالطالا خــــ7رات .وينوي ١٦ .ة.نادوسلا ةمزألا نم ةرهاقلا فقوم ةق.قح ام )٩٢٠١( ءاعد ،ف.طللا د^ع 3
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/6/16/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9 

  ،٢٠١٩ ر�Ëت�أ ١٠ عالطالا خــــ7رات .٢٠١٩ >�مت§س ٦ .)٢٠١٩( ةرهاقلا نم تقلطنا نادوسلا ركسع معدل ةÎ7 ةلمح :زم@ات كرو�7ين ،٢٢ ف.صر 4
https://raseef22.com/article/1075033-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88 

 قباس عجرم ،+Ä<+ ;<+ Óلا 5
o;دملا نا.صعلا .)٢٠١٩( تن ةر67جلا 6

+ ûني يركسعلا سلجملاو نادوسلا لشâo
  ٢٠١٩ وينوي .هتاوق قاقش�ا +

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/6/9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9% 
  ،٢٠١٩ ر�Ëتك ١٠ عالطالا خــــ7رات .وينوي ٩ .ةفاصو مأ زوفن ضارعتساو حلاصم :موطرخلل دمحأ +>;أ ةرا7ز ،)٢٠١٩( ÎGا^م ةر67جلا 7

http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9- 
no اهناßم حوارت ةطاسولا .)٢٠١٩( ملاعلا ةانق 8

  ،٢٠١٩ ر�Ëت�أ ١٢ عالطالا خــــ7رات .وينوي ٢٢ ."��يغتلا ىوقل" مهبم فقوم :نادوسلا +
https://www.alalamtv.net/news/4283726/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8% 

no نادوسلا حاتجت تارهاظتلا :مويلا نم ارا^تعا ضوافتلل نوزهاج :يركسعلا سلجملا .)٢٠١٩( قراط ،نامثع 9
 خــــ7رات .ويلوي ١ .ءادهشلا ة.نويلم +

 ،٢٠١٩ ر�Ëت�أ ١٢ عالطالا
https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-07-01-1.3595468 

101.3595468-01-07-world/arabs/2019-https://www.albayan.ae/one لاó+ ةق.ثو عيقوت :نادوسلا .)٢٠١٩( +>;رعلا نإ نإ 
 ،٢٠١٩ ر�Ëت�أ ١٣ عالطالا خــــ7رات .سطسغأ ٤ .4وألا فرحألاB يروتسدلا نالعإلا

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/08/04/sudan-parties-sign-preliminary-constitutional-agreement 
 رظنأ ٢٠١٩ >�مفون ١٠ عالطالا خــــ7رات ٢٠١٩،سطسغأ ٢٢ ،ويلBد يد ،ةلودلا ة.نا��oم +Äèلث *ع ذوحتسû ش¨جلا :نادوسلا )٢٠١٩( دمحم ،ريانلا 11
  طBارلا ەذه

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9% 
12 Bت�أ ١٣ عالطالا خــــ7رات .٢٠١٨ >�مفون .اًجذومن نادوسلا :يداصتقالا راحتنالا 4إ ءانعرلا تاسا.سلا دوقت امدنع .)٢٠١٨( نام.لس ،ودل�Ë٢٠١٩ ر، 

https://enoughproject.org/wp-content/uploads/SudanSelfInflictedEconomicMeltdown_Nov2018_AR.pdf 
الدج ��ث7و نامل>�لا لص@ "عــــF7لا معدلا تاوق" نوناق :نادوسلا .)٢٠١٧( نيدلا حالص ،âoطصم 13 

ً
  ،٢٠١٩ ر�Ëت�أ ١٣ عالطالا خــــ7رات ،رياني ٩ ،اًعساو 

https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8% 
 .ة��o7لجنإلا ةغللاB عجرم .٢٠١٩ وينوي ١٥ .ه.ماح نا� هتف.لخ :سÎG روتاتكدB حيط@ نادوسلا .)٢٠١٩( نال�د ،شلوو 14

https://www.nytimes.com/2019/06/15/world/africa/sudan-leader-hemeti.html 
Å;د.مح )٢٠١٩( ةر67جلا 15

no ةوق >��أ ه@دل نادوسلا :+
  ،٢٠١٩ ر�Ëت�أ ١٣ عالطالا خــــ7رات .وينوي ٢٢ .ة@دوعسلا ەدوقت يذلا فلاحتلا +

 https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/6/22/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D 
Å;د.مح ة7روطا>�مإ .)٢٠١٩( د@دجلا +>;رعلا16

Å;ارامإلا يدوعسلا ل�7متلاو بهدلا اهزربأ هتو�èل رداصم ٥ :ة@داصتقالا +
 عالطالا خــــ7رات .سطسغأ ٣٢ .+

  ،٢٠١٩ ر�Ëت�أ ١٣
https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/8/23/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1 

no ىودف ،نمحرلا د^ع 17
 نJÝFG7ر�Ëت�أ ٢٣ خــــ7راتب �FG ،)٢٠١٧( ،تاروطت نم اهالت امو ة.لاقتنالا 1964 ر�Ëت�أ 21 تاموكح :1964 ر�Ëت�أ 21 ىركذ +

 طBارلا رظنأ .٢٠١٩ >�مفون ١٠ عالطالا خــــ7رات ،٢٠١٧
http://sudanile.com/index.php/%D9% 

                                                             


