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 ةمّدقم
 لتقو ريجهتو لاقتعا نم ،عارصلا فارطأ ةفاك نم ةدّدعتم تاكاهتنال برحلا لالخ ةّيروسلا ةأرملا تضّرعت

 اهيلع ترطيس يتلا قطانملا يف ةفلتخم تاكاهتنا تبكترا ةفرطتملا تاعومجملا ضعب .1بيذعتلا تحت

 نم رصانع نم جاوزلا ىلع -تاجوزتم نهضعب- ءاسن رابجإ ىلإ ًالوصو 2توملا ىّتح مجرلاو دلجلا لثم

 .ةعامجلا

 ةأرملا ىلع ةعقاولا تاكاهتنالا نم ربكألا بيصنلا ةّيمالسإلا ةلوّدلا ميظنتل ناك ،ايروس قرش روزلا ريد يف

 ةبارغ اهرثكأو تاكاهتنالا هذه زربأ نم ناكو ،2011 ماعلا ذنم ةحلسملا تاعومجملا يقابب تنروق ام اذإ

 .ميظنتلا مهراتخي رصانع نم جاوزلا ىلع ديدهتلا تحت تاجوزتم ءاسن رابجإ

 رشن ىلع نهنم ةثالث تقفاو ،كاهتنالا اذهل نضرعت 4تاديس عبرأ عم 3ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم تقتلا

 ام تاديسلا تور .رطخ يأل ّنهضرعتل ًابنجت تامولعملا ضعبو مسالا ةّيرس ىلع ظافحلا عم نهصصق

 تارارقلاو ،اهنهجاو يتلا ةريرملا تارايخلاو ،ةظفاحملا ىلع ةلودلا ميظنت ةرطيس ةرتف لالخ هل نضرعت

 طيحملا عمتجملا راكنإو ،ّنهئانبأ ةايحو ّنهتايح ىلع ةيبلس راثآ نم كلذ نع جتن امو ،اهذاختا ىلع نربجأ يتلا

 .ّنهتاناعمل

            

 

 

 

      

 
 .2020-ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم -نيطسلف عرف يف اهلاقتعا دعب روزلا ريد نم ةدّيس ةافو 1

https://bit.ly/3eGdvRj 
 2018-روزلاريد يف مجر ةلاح ىلع دهاش عم ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهترجأ ةلباقم 2

https://www.youtube.com/watch?v=hgZvDstjr4c&t=11s 
3 https://jfl.ngo/ 

 .نهبلط ىلع ءانب ةراعتسم ريرقتلا يف ةدراولا تاكاهتنالا نم تايجانلا تاديسلا ءامسأ ةفاك 4
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 ةيناث جاوزلا ىلع نربجأ تاجوزتم ءاسن
 يورت نيلفط اهيدل ةجوزتم ةنيدملا يف 6ةروجلا يح يف ةضرمم لمعت تناك ،روزلا ريد نم ةدّيس 5رودب

 توملا اّمإ ،نيرايخ مامأ يئانبأو يجوزو انأ انسفنأ اندجو ،ةلودلا ميظنت لبق نم 7روزلا ريد ةنيدم راصح دعب" :انل

 رورملا نم دب ال ناك قشمد ىلإ لوصولل ،أوسألا رايخلا انرتخا فسأللو ،قشمد ةنيدم ىلإ  حوزنلا وأ ًاعوج

 ،ًاسردم هنوكل 8ةباتتسالا تارود هيلع اوضرفو يجوز اولقتعا كانه انلوصو درجمب  ،ميظنتلا ةرطيس قطانمب

 هاجتاب برهلا نم نّكمت كانه نمو ،بلح يف  ميظنتلا فوفص يف لاتقلا ىلع هرابجإ مت تارودلا هذه لالخو

 يدالوأو انأ اّمأ ًاّدترم يجوز ربُتعا ":ميظنتلا نم اهجوز بوره عم تأدب اهتصق نإ ةدهاشلا لوقت . "ايكرت

 رارف دعب 9ةيئاسنلا ةبسِحلا هب ينتربخأ ام اذه ،لزنملا نم جورخلا انيلع عنمُي هيلعو ًابيرق انرمأب رظنُيسف

  ."يجوز

 ةدهاشلا ةّيئاسنلا ةبسِحلا رصانع ىدحإ تغلبأ اهدعب ،جورخلا نم ةدهاشلا عنم ميظنتلا رارق دعب مايأ تّرم

 يل اوحضوي مل باقعل تضّرعت الإو ميظنتلا يلتاقم دحأ نم جاوزلا يلع ناك":رودب لوقت .اهّصخي رارقب

  ."بأ وأ نبا وأ جوز نودب ءاسنلا ىلع ًاعونمم ناك لّقنّتلا ّنأل ًاليحتسم كلذ نأ ّالإ بورهلاب ترّكف ،هتعيبط

 ىدل ةيراج يّنم نولعجي دق":لوقت .ضفرلا لاح يف اهءانبأو اهلاطت دق يتلا تابوقعلا ةدهاشلا تنّمخ

 نع تجرخ لاح يف يريصم هيلإ لوؤيس امع ًاقالطإ ةركف يدل نكي مل ،يئانبأ نم ينومرحي وأ ،رصانعلا

 ًاجوز ةدهاشلل ميظنتلا راتخا .ميظنتلا رارقل عايصنالاو جاوزلا ىوس اهمامأ َقبتي مل ةدهاشلا قفو ."مهتعاط

 دنع معن لوق ىوس يّقح نم نكي مل ":ةدهاشلا لمكت ."ثراحلا وبأ" ىعدي ةّيسنجلا يبيل هرصانع نم

 ."لصح ام اذهو ،تاءارجإلا يقاب لمكيس ميظنتلاو ،جاوزلا نم يفقوم نع يلاؤس

 
 2020 ربمتبس/لوليأ 23 خيراتب رشابم لكشب ةدهاشلا عم ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم ةثحاب اهترجأ ةلباقم 5
 ةلوّدلا تاسسؤم ةفاك هل ةرواجملا ءايحألا ىلإو هيلإ تلقنو ةّيروسلا ةّيموكحلا تاوقلا ةرطيس تحت يقب ،ةّيبرغلا روزلا ريد ءايحأ نم 6

 .2017و 2012 نيب ةنيدملا ءايحأ مظعم ىلع ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت اهدعبو ةحلسملا ةضراعملا ةرطيس دعب
 ماعلا ةيادب نم ،نيماع نم رثكأل رمتسا ةّيروسلا ةّيموكحلا تاوقلا ةرطيسل ةعضاخلا ءايحألا ىلع ًاراصح ةّيمالسإلا ةلوّدلا ميظنت ضرف 7

 داوملا رفاوت ىلع ريبك لكشب رثأ ام راصحلا ةرتف لالخ تادعاسملا لوصو ةيروسلا تاطلسلا تلقرع .2017 ماعلا ةياهن ةياغلو 2015

 .ةّيئاوّدلاو ةّيئاذغلا
 نيرضاحلا ميلعت اهلالخ متي ،اهلمكأب ىرق ىلع اهضرف نايحألا ضعبو نيماحملاو نيمّلعملاك ةنّيعم تائف ىلع ميظنتلا اهضرف تارود 8

 ًافلاخم -ميظنتلا قفو- هنوك قباسلا مهلمع ىلع "مهمدن" نوكراشملا يدبيو ،ميظنتلا ةيؤر قفو ةّيمالسإلا ةعيرشلا ئدابم تارودلل

 .ةروّدلا روضح تبثت ةداهش نوكراشملا حنمُيو .ةعيرشلل
 ةقحالمو ءاسنلا ىلع ميظنتلا اهضرفي يتلا ةّيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ قيبطت اهتّمهم ةّيمالسإلا ةلوّدلا ميظنتل ةعبات ةّيئاسن ةعومجم 9

 .ماكحألا هذهل تافلاخملا
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 4 نآلا لفطلا رمع ،ةدهاشلاب هجاوز نم ًالفط بجنأ نأ دعب 2018 ماع كراعملا ىدحإ يف ثراحلا وبأ يفوت

 داع ةيطارقوميدلا ايروس تاوق ةرطيس دعب" :ةلادعلا ةمظنمل اهتصق لمكت .رودبل ىّقبت ام وهو تاونس

 مهربخي اذام ،مهب ريكفتلا نع فقوتلا عيطتسأ ال .رداغو ينم يلافطأ ذخأو ينقّلط ،ايكرت نم لوألا يجوز

 هلوقيس امم مهفوخ نكل ،يلهأ عم لصاوتلا تلواح  ؟ةئّيس ةأرما مهتدلاو نأ مهربخي له ؟يّنع مهدلاو

 .ينصخي ءيش يأب مهل ملع ال مهنأ سانلا نوربخي ام ًامئاد كلذل ،مهيلإ يتدوع مامأ ًالئاح فقو يّنع سانلا

 ليصافت نود ناريطلل فصق يف يفوت دق يجوز نأ عيمجلا ربخأو ،دحأل ةقيقحلا لوق ىلع ؤرجأ الف انأ امأ

 ."ىرخأ

 عيطتسأ ال ينّنأ ذإ ،يلفط وه مويلا يلاب لغشي ام رثكأ" :رودب لوقت ثراحلا وبأ اهجوز نم اهلفط نعو

 يلقن متي نأك ،اهنع ًىنغب انأ لكاشم نم كلذ هببسي دق اّمم ًافوخ لواحأ ملو تناك ةهج ةّيأ ىدل هليجست

 مهدحأ ملع ام اذإ ماقتنالل ضّرعتأ نأ وأ يعم قيقحتلا ّمتي نأ وأ ،ميظنتلا رصانع لئاوع تاميخم دحأ ىلإ

 ةباتكلاو ةءارقلا هملعأ نأ لواحأس كلذل ًالبقتسم ةسردملا يف هليجست نم نكمتأ نل يّننأ فرعأ ،يتصقب

 ال ،شعاد نم ًاديدج ًاليج ينبي نم نحن نوكن نأ مويلا فاخأ ":لوقت لبقتسملا نعو  ."لزنملا يف يسفنب

 مهزييمت مدعل نيناوقو مهب فارتعالل ًالولح دجن نأ بجي ،مهئابآ بنذ اولمحي نأ بجي ال ،لافطألا ءالؤهل بنذ

 ."هوفرتقي مل بنذ ببسب مهريغ نع

 ميظنت لبق نم روزلا ريد ةنيدم ءايحأ راصح دعب ،نيلفط اهيدلو ةجّوزتم ثلاثلا اهدقع ةياهن يف 10ةريمس

 ةرصاحملا قطانملا يف ةّيبطلاو ةّيئاذغلا داوملا يف داحلا صقّنلاو ،رمعلاب ةريبكلا اهتدلاو ضرمو ةلوّدلا

 ةرطيس قطانمب رورملا نم ّدب ال ناك" :ةريمس لوقت .اهتلئاعل لضفأ ناكم نع ًاثحب ايكرت ىلإ هجوّتلا ترّرق

 ،هلاقتعا نم ًافوخ ميظنتلا قطانم ىلإ لوخدلا عيطتسي ال ناكف ًايماحم لمعي يجوز نوكو ،ميظنتلا تاوق

 نكمتنل انل 11مِرحمك يخأ ةقفارمب يلفطو يمأو انأ انجرخ كلذلو ،ةبوقعلا يعدتسي مرج ًايماحم نوكت نأف

 زجاوحلا لبق نم ةلءاسم يأل ضرعتت اليكل لومحملا اهفتاه ىلع لئاسرلا لك ةريمس تحسم ."روبعلا نم

 اهنكل لومحملا اهفتاه نم ةلاسر توص ْتعمس 12شاّيع ةدلب زجاح ىلإ لوصولا لبقو ،ميظنتلل ةعباتلا

 ىلع ةرظن ِقلأ مل ".ريوصتلاب موقت اهّنأ نوّنظيف اهفتاه كسمت ميظنتلا رصانع اهاري نأ نم ًاّدج ةفئاخ تناك

 
 2020 ربمتبس/لوليأ 24 خيراتب ةدهاشلا عم رشابم لكشب ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم ةثحاب اهترجأ ةلباقم10
 .هتبارقو همحرل هب جوزتلا مّرحي يذلا 11
 .روزلا ريد ةنيدم ءايحأ راصح يف ةكراشملا ةلوّدلا ميظنت زجاوح اهيف زكرمتت تناك ،روزلا ريد يبرغ عقت 12
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 اذه نمل" اولأس اهشيتفتل فتاوهلا ميظنتلا رصانع ذخأ امدنع ،يتقيدص نم ينتلصو يتلا ةلاسرلا

 ."يلافطأ عم مهتقفارم ينم اوبلطف ،كلذب مهتربخأف ،يل ناكو "؟فتاهلا

 ةريغص ةفرغ يف انوعضو ،لوهجم ناكم ىلإ انوداتقا" :ليصافتلا نع ةلادعلا ةمظنمل ةريمس ثّدحتت

 اهلالخ مانن اّنك ،انعم قيقحتلا متي نأ نود ماّيأ ةثالث اهيف انيقب ،هايم ةرود اهيفو نيرتم زواجتت ال اهتحاسم

 اوناك ثيح ةالصلا تاقوأ ىوس تقولا نع ًائيش فرعن نكن مل ،ًاّيموي ماعط يتبجو لكأنو ،هايملا ةرود برق

 لاهسإ هباصأو اهدعب ينبا ضرم ،نآلا يلصّن نأ انيلعو ةالصلا دعوم ناح هنأ انوربخيل ةوقب بابلا نوقرطي

 نأ دعب .ةقرلا ةنيدم نم برقلاب نادعم ةقطنم يف انّنأ تفرع كانه ،ىفشتسملا ىلإ هلقن تبلطف داح

 يبوصعم انلقن متي نأ لبق كانه ًالماك ًاعوبسأ انيقب ثيح ةفرغلا سفن ىلإ انوداعأ ريغصلا يدلو لاح ْتنّسحت

 يف روزلا ريد فير يف ةينيسحلا ةيرق يف شعاد تارقم دحأ هّنأ دعب اميف تفرع رخآ ناكم ىلإ نيعألا

  ."راطقلا ةكسل ةلباقم ةقطنم

 نم اهلافطأو تناع ،ًاراح وجلا ناك ،سفنتلل ةريغص ةحتف اهل ةريغص ةفرغ يف اهلافطأو ةريمس عضو مت

 اهيفو ةملظم ًاضيأ ةريغص ةفرغ تناك ،قيقحتلل يئاعدتسا مت ةدحاو ةليل دعب" :لوقت .سفنتلا ةبوعص

 ًادج ةفئاخ تنك ،يناريجو يبراقأو يئاقدصأ نعو يجوز نع ينولأس ،فقّسلا طسو قّلعم يئابرهك حابصم

 نوفرعي مهف بذكأ ّالأ يننوربخي ًامئاد يهجو يف نوخرصي اوناك مهّنكل هفرعأ ٍءيش ّلكب مهتربخأو

 نيمثلملا نيققحملا عم يدرفمب نوكأ ًانايحأ ،هلمكأب عوبسأ ةّدم يعم قيقحتلا رمتسا .ءيش لكً افلس

 خارص عمسأ تنك .فوخلا ةّدش نم ءاكبلاب يلافطأ أدبي ،انيلع خارصلاب نوؤدبيو يلافطأ نوبلجي ىرخأ ًانايحأو

 ."ًابعرم كلذ ناك ،نوبذعي مهو ليللا يف نيلقتعملا

 بّرديس ميظنتلا نأ اهربخأو رصانعلا دحأ لخد ةنازنزلا يف اهلافطأو ةريمس دجاوت لالخو نماثلا مويلا يف

 نم برتقي الأ هتيجرت ،ءاكبلاو خارصلا تأدب ":ةريمس لمكت .قارعلا يف ةّيراحتنا تاّيلمعب مايقلل اهلافطأ

 .رداغو "كلذب مايقلا نم ةيمالسإلا ةلودلا عنميس ءيش ال" لوقلاب ينبيجي ناك ،هل ولحي ام لعفأس ،يلافطأ

 ًافيطل ناك ،يمالسإلا نيّدلاو ةيمالسإلا ةلوّدلا نع يلافطأو انأ ينثدحي أدب ،ميظنتلا نم رخآ رصنع لخد اهدعب

 ٌرصنع موقي مث نمو يديدهتب ٌرصنع موقي ًةيادب ،ةيلاتتم مايأ ةثالث فقوملا اذه َرّركت ."لافطألا عمو يعم

 ،بيردتلا دعوم ناح هنأب ةريمس اوغلبأو ةنازنزلا نم لافطألا اوجرخأ مويب اهدعب .فطلب يعم ثيدحلاب رخآ

 فطلب اهعم لماعت املاط يذلا رصنعلا نأ ةريمسل اولاٌو ايادهلا نم ريثكلا مهعمو تاعاس دعب مهوداعأ

 له ،ينتلأسو ميظنتلا رصانع ىدحإ تءاج" :ةريمس لمكت .مهب ىنتعاو اهلافطأل ايادهلا ىرتشا نم وه
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 يننأ اهتربخأ ،نيدهاجملا ةوخألا دحأ نم جاوزلا نم ّدب ال ًاذإ :تلاقف ،معن اهل تلق ؟انه نم جورخلا نيديرت

 كلافطأ دينجت متي ّالأو انه نم يجرخت نأ نيديرت تنك نإو ،لطاب كجاوز "ًةلئاق يلع خارصلاب تأدبف ،ةجوزتم

 يبيجأ ،كنع ًاليكو نالفب نيلبقت تنك نإ كلأسيو خيشلا يتأيس ليلق دعب" :تلمكأ مث ،"لوبقلاب الإ كيلع امف

 انأ اه .يلافطأ يمحأ نأ نم دب ال ناك ،رخآ رايخ يمامأ نكي ملف ،لصح ام اذهو ."يقابلاب لفكتن نحنو معنب

 ."هفرعأ ال لجر نم ةجوزتم تحبصأ دق نآلا

 لالخ يوج فصقب اهجوز لتقمب ةريمس ميظنتلا ربخأ ٍةرتف دعب ،ًةلفط هنم ةريمس تبجنأو ًاّيسنوت جوزلا ناك

 يخأ" :اهعم لصح اّمم اهتلئاع فقوم نع ةريمس ثدحتت .2017 ماع ةيطارقميدلا ايروس تاوق عم كراعملا

 ابضاغ لازي ال هّنكلو يفورصم نيمأت يف يندعاسيو ًانايحأ يعم لصاوتي ،ايكرت ىلإ رداغ ،عوضوملا لبقتي مل

 ةيروس تاوق ةرطيس دعبو ،ابوروأ ىلإ رجاهو يعم لصح ام ملع امدنع ينقّلط دقف يجوز اّمأ .يّنم

 ةريغصلا يتلفط امأو .تقولا كلذ ذنم مهرأ ملو يّنم يلافطأ ذخأ 2018 ماعلا ةيادب يف ةيطارقوميدلا

 اهبسن تبثت ةقرو بلطتي كلذ ّنأل ةّيندملا دويقلا يف اهليجست عيطتسأ ال انأف ،اهب ّلحيس يذّلا ام يردأ الف

 ."يلثم نمثلا عفدت اهّنكلو اهل بنذ ال يتلا ةاتفلا هذه لبقتسم نع ًامود لءاستأ  .ًةدحاو كلتمأ ال انأو

 

 روزلا ريد ةنيدم يف شيعأ تنك" :ًةلئاق اهتّصقب انتربخأ لافطأ ةثالث اهيدل روزلا ةنيدم نم ةدّيس 13ةبه 

 ةبسحلا تءاج مايألا دحأ يف .ةيدوعسلا يف لمعي ناك دقف يجوز ،ةقطنملا ىلع شعاد ترطيس امدنع

 يجوز نع ينولأس انلصو امدنع .تلعفف مهّرقم ىلإ مهتقفارم ينم اوبلطو ،يتيب ىلإ ةيئاسنلا

 مرحم نود شيعأ نأ بجي الو ،لطاب هنم يجاوز ّنإف هيلعو رفاك يجوز ّنأ مهّدر ناك ،ةقيقحلاب مهتربخأف

 ،رمألا ئداب كلذ تضفر .ةيمالسإلا ةلودلا ئدابم ىلع يلافطأ يبريل نيدهاجملا ةوخألا دحأ جّوزتأ نأ ّيلعو

 ّالإ مويلا كلذ يف اهجوزب لاصتالا ةبه تلواح ."عوضوملا يف رّكفأ ىتح ًاموي يننولهميس مهنأ يل اولاقف

 اوناك ميظنتلا رصانع ّنأل تنرتنإلا تالاص نم لاصتالا لهسلا نم نكي ملو اهدعاست مل لاصتالا ةكبش ّنأ

 .جاوزلا ضفرب اهرارق ةبه تذخّتا .اهنوبقاري

 ،يلزنم ىلإ ىرخأ ًةرم ةّيئاسنلا ةبسحلا تءاج ،يلاّتلا مويلا يف" :ةبه لوقت اهل تضّرعت يتلا تاديدهتلا نع

 ينوربخأ ،رخآ ٍلجر نم جاوزلا عيطتسأ الو ةجوزتم يّننأ مهتربخأف ،ال مأ يأر ترّيغ دق تنك ام اذإ ينولأسو
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 ،يتدارإ نود ينم بلطي ام ذ�فنأ ةيراجك لماعأس يّننأ وأ نيدهاجملا دحأ نم جوزتأ نأ اّمإ ،يمامأ رايخ ال هّنأ

 لالخ رسُأ ،ًاّيقارع ناك يجوز .رخآ رايخ يدل نكي مل ثيح جاوزلا تلبق .ىرخأً ةرم يئانبأ ىرأ نل ينوك نع ًالضف

 نيدلو هنم تبجنأ ،رخآلا وه يناكم فرعي نأ ديرأ الو هناكم فرعأ ال ،ةّيطارقميدلا ايروس تاوق عم كراعملا

   ."ةلفطو

 مويلا يلهأ نم دحأ ال" فوخلا نم ًةلاح شيعت ثيح دحأ عم لصاوتلا ديرت الو مويلا ةبه عم لصاوتي دحأ ال

 يف يعم لصح ام مهدحأ فرعي نأ نم فوخ ،نيفوخ مويلا شيعأ ،لعفي مل لّوألا يجوزو ،يعم لصاوتي

 ًةيشخ ةيندملا تّالجسلا يف مهليجست ةلواحم ىلع ؤرجأ مل انأف ،يدالوأ لبقتسم ىلع فوخو ،يضاملا

 ناك اذإ يردأ ال لوهجم يلافطأ لبقتسم .شعاد رصانع لئاوع تاميخم دحأ ىلإ يلافطأو يلقن متي نأ نم

 ."رخآلا ًاضعب حماسنو ام ًاموي ىسنن نأ نكمملا نم

 

 


