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 ةيوه الب نودئاع

 روزلا ريدب ةيتاذلا ةرادإلا ةرطيس قطانم يف ةيتوبثلا قاروألا دقف ةمزأ

 صخلم

 يف حوزنلا تاميخم نم نيدئاعلا روزلا ريد ةظفاحم ءانبأ ةيضق ةساردلا هذه تلوانت

 ،ةرادإلا ةرطيسل عضاخلا اهفير يف نيميقملاو ،ةيتاذلا ةرادإلا ةرطيس قطانم

 ةئفلا كلت يناعت ثيح  .ةيتوبثلا قاروألا دقف ةلكشم نم يلك وأ يئزج لكشب نوناعيو

 اهزيمي ام نكلو ،تالكشم نم ًامومع نوحزانلا هيناعي ام ىلإ ةفاضإلاب لامهإلا نم

 يتلاو ،ةيتاذلا ةرادإلا قطانم يف ةعقاولا تاميخملا يف ةايحلل ةيساقلا فورظلا وه

 يف مهقاروأ نيحزانلا نم ريبك ددع دقف ثيح ،قاروألا دقف ةلكشم ىلع تسكعنا

 ةايحلاب قلعتت تالكشم نم ةيتوبثلا قاروألا دقف هبتري ام ىلإ ةفاضإلاب ،تاميخملا

 ةلودلا ميظنت ايالخل ًاطاشن دهشت لازتالو ًاينمأ ةرتوتم ةقطنم يف لقنتلاو ةيمويلا

 .)شعاد(

 ريد ءانبأ نم نيحزانلا ىدل ةيتوبثلا قاروألا دقف ةلكشم فيصوت ىلإ ةساردلا تعس 

 اهنم 10 صصُخ ،ةلباقم 30 ءارجإ لالخ نم كلذو ،اهراثآو ،اهمجح ريدقتو ،روزلا

 عم ةلباقم 20و ،)يندم عمتجم ،ةيلحم سلاجم ،ءاهجو( فيضملا عمتجملا يلثممل

 ولثممو نودئاعلا اهب كراش ةريدتسم ةلواط يتسلج دقع ىلإ ةفاضإلاب ،نيدئاعلا

 .ةيتاذلا ةرادإلاو يندملا عمتجملا

 ةشمهُم ةئف نولثمي ةيتوبثلا قاروألا يدقاف نم نيدئاعلا نأ ىلإ ةساردلا تلصوتو

 امك .يندملا عمتجملا تامظنم لبق نم ةصاخبو ،مهتيضق ةرصانمو ةعباتم ةيحانل

 ةايحلاب قلعتي ام اهنم ةبكرم تالكشم ةيتوبثلا قاروألا دقفل ةجيتن نوشيعي مهنأ

  .ىدملا ديعب عباط تاذ اهنمو ،ةيمويلا

 ام اذإ لكشت دق ،ةيلودلا تامظنملل تايصوت لكش ىلع تاحرتقم ةساردلا تمدقو

 ةلماعلا يندملا عمتجملا تامظنمل تايصوتو ،ةيضقلل ةمادتسم ًالولح اهب ذخألا مت
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 ةيمويلا ةايحلا ىلع قاروألا دقف ةلكشم راثآ نم فيفختلا يف مهاست دق ،ةقطنملا يف

 .نيدئاعلل
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 ةمدقملا

 نييروسلا نيحزانلا هجاوت يتلا تالكشملا زربأو دقعأ ىدحإ ةيتوبثلا قاروألا دقف ربتعُي

 الو راوجلا لود يف نيئجاللاو ،لخادلا يف ةيروسلا ةموكحلا ةرطيس قطانم جراخ

 :امهو ،نييساسأ نيلماعل ةجيتن ةلكشملا كلت ديقعت يتأيو .نانبل يف اميس

 ةيوه تابثإل ةمزاللا قاروألا" اهفصوب ةيتوبثلا قاروألا دقف ىلع ةبترتملا راثآلا -1 

 نإف يلاتلابو ،"ينوناق نايك اهلالخ نم هل أشني يتلاو ،هتيكلم وأ هتفص وأ صخشلا

 يذلا رمألا .صخشلل ينوناقلا دوجولا مدعي يلك وأ يئزج لكشب ةيتوبثلا قاروألا دقف

 مدع لثم ،ىدملا ةديعب ةيمكارت راثآ ىلإ ةفاضإ ،ةيمويلا ةايحلا ىلع راثآ هيلع بترتي

 قوقح تابثإو ثرإلاو ددجلا ديلاوملاو قالطلاو جاوزلا عئاقو ليجست ىلع ةردقلا

 .1ةيكلملا

 ةيروسلا ةموكحلا لازتالف ؛هفارطأو عارصلا قايسب قيثو لكشب ةلكشملا طابترا -2 

 ةيتوبثلا قاروألا نم اهريغو رفسلا قئاثو رادصإل ةديحولا ةيمسرلا ةهجلا لثمت

 ىرخألا ةرطيسلا تاهج نع ةرداصلا ةيتوبثلا قاروألا عتمتت ال نيح يف ،اهب فرتعملا

 ال امك .اهقطانم جراخ فارتعا يأب )ةيتاذلا ةرادإلا ،ذاقنإلا ةموكح ،ةتقؤملا ةموكحلا(

 ةلاح يف ةصاخبو ،اهنم ٍلك نع ةرداصلا قاروألاب اهنيب اميف تاهجلا كلت فرتعت

 ىلع اهراثآو ةلكشملا ديقعت نم ديزي رمأ وهو .ةتقؤملا ةموكحلاو ةيتاذلا ةرادإلا

 ةموكحلا ريغ ةهج نع ةرداصلا قاروألاب فارتعالا مدع ةجيتن ،ةيتوبثلا قاروألا يدقاف

 ةموكحلا ةرطيس قطانم نم ةديدج قاروأ ىلع لوصحلا نع مهزجعو ،ةيروسلا

 ىلع لوصحلا ةفلك عافتراو ،ةيحان نم لاقتعالا لامتحاو ةينمألا ةقحالملا ببسب

 كلت يرتعي امل ةفاضإ ،نيحزانلا ةيبلاغ اهنيمأت نع زجعي يتلاو ،ءاطسولا ربع قاروألا

 .تالاحلا نم ريثك يف ريوزتو لايتحا نم ةيلمعلا

 نم مغرلا ىلع ،مئاد لح داجيإ نود ةيتوبثلا قاروألا دقف ةمزأل يسايسلا دعبلا لوحيو

 داجيإل ةيلودلا تاهجلا عم مهدوهجو يروسلا يندملا عمتجملا تامظنم مامتها

 مويلا"و "ةايحلا لجأ نم ةلادعلا " ةمظنم نم لك تعفر 2020 ماعلا يفف .اهل لولح

 
 ،2020 رايأ 24 ،يدلب بنع ةديرج ،بلدإ يف نوناقلا مهاري ال نونطاوم ..قيثوت الو ةيوه الب ،يبيرغ فسوي 1

https://bit.ly/3N6Ul7s 
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 نيصاخلا نيررقملا نم ةثالث ىلإ ىوكش "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس "و "يلاتلا

 ممألا مهتمدقم يفو ،ةينعملا ةيسايسلا تاهجلا اهيف تبلاط ،ةدحتملا ممألاب

 ذاختاو ،ةيتوبثلا قاروألا نادقف ةلكشم ةجلاعمب ،يروسلا ماظنلا ةموكحو ةدحتملا

 ءارج نويروسلا نوحزانلا اههجاوي يتلا تابوعصلل لح داجيإب ةليفك ةيلعف تاوطخ

 ةيروسلا تامظنملا صرحت امك .نآلا ىلإ لولح نع رمثت مل دوهجلا كلت نأ الإ ،2كلذ

 قوقح ةلاح لوح ةيرودلا اهريراقت يف )JFL( ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهنمو

 مهقطانم ىلإ نيحزانلا ةدوعب ةقلعتملا رطاخملا زاربإ ىلع ايروس يف ناسنإلا

 اهيف امب ،ةيتوبثلا قاروألا ىلع لوصحلا فدهب ةيروسلا ةموكحلا ةرطيسل ةعضاخلا

 راثآ مقافتو ةّيكلملاو ناكسإلا قوقح تاكاهتناو بيذعتلاو يفسعتلا زاجتحالا

 ةلاحتساو ىرخُألا قئاثولاو ةيوهلا قئاثو يف جهنمملا صقنلا ببسب تاكاهتنالا

 .ةمادتسم لولح داجيإ وحن عفدلا يف مهاسي مل ًاضيأ كلذ نكلو .3اهيلإ لوصولا

 

 

 

 

 

 

 
 ممألا يف نيّصاخ نيررقم ةثالث ىلإ ىوكش :رظنا ،ثالثلا تامظنملا اهتمدق يتلا بلاطملاو ىوكشلا لوح ديزملل 2
 ، 2020 ربوتكأ/لوالا نيرشت ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم ،ةيتوبثلا مهقاروأل نييروسلا نادقف لوح ةدحتملا

https://bit.ly/3G963fd 
 نم ةلادعلا ةمظنم هيف تمهاس يذلاو ،ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا يف ناسنإلا قوقح ةلاح لوح ريرقت لوح ديزملل 3
 ،2022 يناثلا نوناك يف ناسنإلا قوقح سلجمل هميدقت متو ،ةيروسلا تامظنملا نم ةعومجم عم )JFL( ةايحلا لجأ
 bit.ly/3G9HXkHhttps//: :رظنا
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 ةلكشملا

 يروسلا حوزنلا ىوتسم ىلع نيحزانلا ىدل ةيتوبثلا قاروألا دقف ةرهاظ ةسارد ّنإ

 ،يلك وأ يئزج لكشب نيحزانلا لك لاطت دق ةرهاظلا نأل ًارظن ،ًاقاش ًارمأ دعُي ًامومع

 لوط عم ضرعتي دق ًابلاغف ،حوزنلا ةظحل ةيتوبثلا هقاروأ كلمي حزانلا ناك نإ ىتحف

 تايفولاو ددجلا ديلاوملا ليجست لثم قاروألا دقف تالكشم ىدحإل برحلا دمأ

 ىلإ تاساردلا مظعم وحنت كلذلو .ةيكلملا تابثإو رفسلا ةقيثو ىلع لوصحلاو

 تاهجو ،يروسلا يلخادلا حوزنلا ايفارغج بسحب قاروألا دقف ةلكشم ميسقت

 ،ايروس قرش لامشل ةيتاذلا ةرادإلا ةرطيس قطانم رايتخا مت هيلعو .ةرطيسلا

 قاروألا دقف اهسأر ىلعو اهاياضق ةرصانم ةيحانل ةشمهُم نوكت دق ةئف ىلع زيكرتلاو

 يف حوزنلا تاميخم نم نودئاعلا روزلا ريد ةظفاحم ءانبأ يه ،ةئفلا كلتو .ةيتوبثلا

 يلك وأ يئزج لكشب نوناعيو ،اهيف نيميقم نولازي الو ةيتاذلا ةرادإلا ةرطيس قطانم

 ام ىلإ ةفاضإلاب لامهإلا نم ةئفلا كلت يناعت ثيح  .ةيتوبثلا قاروألا دقف ةلكشم نم

 ةايحلل ةيساقلا فورظلا وه اهزيمي ام نكلو ،تالكشم نم ًامومع نوحزانلا هيناعي

 دقف ةلكشم ىلع تسكعنا يتلاو ،ةيتاذلا ةرادإلا قطانم يف ةعقاولا تاميخملا يف

 هبتري ام ىلإ ةفاضإلاب ،تاميخملا يف مهقاروأ نيحزانلا نم ريبك ددع دقف ذإ ،قاروألا

 ةرتوتم ةقطنم يف لقنتلاو ةيمويلا ةايحلاب قلعتت تالكشم نم ةيتوبثلا قاروألا دقف

 .)شعاد( ةلودلا ميظنت ايالخل ًاطاشن دهشت لازتالو ًاينمأ

 نيحزانلا ىدل ةيتوبثلا قاروألا دقف ةلكشم فيصوت ةساردلا اذه لالخ نم لواحنسو 

 تالؤاستلا ىلع ةباجإلا لالخ نم كلذو ،اهراثآو ،اهمجح ريدقتو ،روزلا ريد ءانبأ نم

 :ةساردلا ةلئسأ لثمت يتلاو ،ةيلاتلا

 ةرادإلا ةرطيس قطانم يف تاميخملا نم نيدئاعلا نيحزانلا دادعأ يه ام -1

 روزلا ريد فير تادلبو ندم يف مهل يفارغجلا دوجولا زكرتي نيأو ؟ةيتاذلا

 ؟اهترطيسل عضاخلا

 امو ؟تاميخملا نم نيدئاعلا يلامجإ نم ةيتوبثلا قاروألا يدقاف ةبسن غلبت مك -2

 ؟ةيمويلا مهتايح ىلع ًاريثأت دشألا اهنوربتعي يتلا ةدوقفملا قاروألا يه

 ىلع بلغتلل اهيلإ نوؤجلي يتلا ةيمسرلا ريغ وأ ةيمسرلا لئاسولا زربأ يه ام -3

 ؟ةيمويلا مهتايح يف ةيتوبثلا قاروألا نادقف ةلكشم



  

 
 

7 

 ةلكشم ةجلاعمل ةيتاذلا ةرادإلا لبق نم ةمدقم لولح وأ مامتها يأ كانه له -4

 ةرادإلاو نيدئاعلا نيب لصاوتلل تاونق كانه لهو ؟نيدئاعلا ىدل قاروألا دقف

 ؟ةلكشملا كلتل لح داجيإ ةيناكمإ لوح

 ةلكشمل مهلبق نم لوبقملا لحلل مهتاروصت وأ نيدئاعلا تاحرتقم زربأ يه ام -5

 ؟ةيمويلا مهتالماعت ىلع اهراثآ نم ففخت نأ نكمملا نم يتلاو ،قئاثولا نادقف
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 فادهألاو ةيمهألا

 نيحزانلا نم فالآلا سمت ةلكشم ىلع ءوضلا طلست اهنوك نم ةساردلا ةيمهأ عبنت

 فانئتسا مامأ ًاقئاع لكشتو ،ةيتاذلا ةرادإلا ةرطيسل عضاخلا روزلا ريد فير يف

 نيحزانلا سمت ربكأ ةيلاكشإ نم ًاءزج ربتعت ةلكشم يهو ،تاميخملا جراخ مهتايح

 ديدحتو ةيلاكشإلا كلت فيصوتل ةساردلا هذه فدهت يلاتلابو .ًامومع نييروسلا

 وأ ةلكشملا ةجلاعم يف مهاست دق تايصوت حارتقا ىلإ ًالوصو اهداعبأو اهمجح

 .نيحزانلا ىلع اهراثآ نم فيفختلا

 ةساردلا ةنيعو عمتجم

 قطانم يف حوزنلا تاميخم نم اوجرخ نمم روزلا ريد ءانبأ يف ةساردلا عمتجم لثمتي 

 .اهترطيسل عضاخلا روزلا ريد فير تادلبو ندم يف اوعزوتو ،ةيتاذلا ةرادإلا ةرطيس

 ةلثمم ةيدمع ةنيع بحسب انمق ،ةساردلا عمتجمل لماشلا رصحلا ةبوعصل ًارظنو

 ةفاضإلاب ،ةريدتسملا ةلواطلا تاسلجو تالباقملا ءارجإل تاميخملا نم نيدئاعلل

 ةيلحم سلاجم ءاضعأو ءاهجولاو يندملا عمتجملا نع نيلثمم عم تالباقم ءارجإل

 عمتجملا نع نيلثمم عم تالباقم 10 ءارجإ مت ثيح .نيدئاعلا راشتنا قطانم يف

 نيدئاعلا عم ةلباقم 20 و ،)ةيلحم سلاجم ،ءاهجو ،يندم عمتجم تامظنم( يلحملا

 روزلا ريد فير دادتما ىلع نيدئاعلل يفارغجلا عزوتلا تطغ حوزنلا تاميخم نم

 ،لاجر 6و ةأرما 14 عقاوب ةعزوم تالباقملا تناكو ،ةيتاذلا ةرادإلا ةرطيسل عضاخلا

 امل ًارظن ،ليعم نود لمارأ دوجو ةنيعلا يف تاكراشملا ءاسنلا رايتخا يف انيعار دقو

 لامكتسالو .تاليعُملا ءاسنلل ةفعاضم لكاشم نم ةيتوبثلا قاروألا دقف هلكشي

 يف كراش ،2022 ناسين 19و 12 خيراتب ناتريدتسم ناتلواط تدقُع ةساردلا تانايب

 نيدئاع 4 ةيناثلا يفو ،يندملا عمتجملا تامظنم نع نالثممو نيدئاع 4 ىلوألا

 يذلا يندملا لجسلا ريدمو فظوم روضح ىلإ ةفاضإ ،يلحملا عمتجملا نع نالثممو

 .ةساردلل دادعإلا ءانثأ روزلا ريد يف ةيتاذلا ةرادإلا هتحتتفا
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 تانايبلا رداصم

 :امهو ،تانايبلا نم نيعون ىلع ةساردلا تدمتعا

 نمو نييناديملا نيثحابلا قيرط نع اهعمج مت يتلا تانايبلا يهو :ةيلوألا رداصملا

 نم ةعومجملا تانايبلا ىلإ ةفاضإلاب ،ضرألا ىلع اهورجأ يتلا تالباقملا لالخ

 .ةريدتسملا تالواطلا

 ريراقتو فحص نم ةلكشملا لوح ةروشنملا تانايبلا يهو :ةيوناثلا رداصملا

 .تاساردو

 تانايبلا عمج ةادأ

 يتلا تانايبلا ىلع دامتعالاب اهميمصت مت ةلئسأ ةرامتسال ًاقفو تالباقملا تاءارجإ مت

 .ةلكشملا لوح رداصملا نم اهيلع عالطالا مت
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 )نولعافلاو قايسلا( روزلا ريد يف يرسقلا ريجهتلا :ًالوأ

 ثالث نم نوكتتو ،ةيقارعلا دودحلا ىلع ايروس قرش يف روزلا ريد ةظفاحم عقت

 عزوتت ،ةيحان 14 اهل عبتت )نيدايملاو لامكوبلاو روزلا ريد ةنيدم( يه ةيسيئر ندم

 دادعت غلبو ،نيمسق ىلإ ةظفاحملا مسقي يذلا تارفلا رهن يبناج ىلع اهارق

 نم ماحتقالل ةنيدملا تضرعت .نويلم )1.237( 2011 ماعلا يف ةظفاحملا ناكس

 تالاقتعا ةجوم تثدح ثيح ،2011 بآ يف ةرم لوأ ةيموكحلا تاوقلا لبق

 تلخد 2012 ناريزح يفو .تقؤم حوزن ةجوم لوأ ةنيدملا تدهشو ،ةعساو

 درتل ،ةينمألا زكارملا ءانثتساب ةررحم اهتنلعأو ةنيدملا ةضراعملا لئاصف

 لوليأ يف يروهمجلا سرحلا ةدايقب ةريبك ةيركسع ةلمحب ةيموكحلا تاوقلا

 باكترا دعب ةنيدملا نم ءزج ىلع ةرطيسلا ةداعتسا نم اهلالخ تنكمت 2012

 ةرصاحم تمت مث نمو .4تائملا اهتيحض بهذ روصقلاو ةروجلا ييح يف ةرزجم

 يناثلا نوناك ىتح رركتم لكشب اهفصقو ةضراعملا ةرطيسل ةعضاخلا ءايحألا

 ،فيرلا عم ربعم حتفو راصحلا كف نم ةنيدملا لئاصف تنكمت ثيح ،2013

 ذإ ،ىرخألا تاظفاحملا نمو ةنيدملا ءانبأ لبق نم حوزنلل ًادصقم لوحت يذلاو

  .نويلم )1.750( يلاوح ىلإ 2014 ماعلا يف ةظفاحملا ناكس ددع عفترا

 ادع روزلا ريد ةظفاحم ىلع هترطيس ةلودلا ميظنت مكحأ 2015 ماع ةيادب يفو

 امهيف شيعي ،)شعاد( راصحو ةيموكحلا تاوقلا ةرطيس تحت ايقب نييح

 .ميظنتلا ةرطيسل ةعضاخلا ءايحألا نم مهمظعم حزن صخش فلأ 300 ةبارق

 ضفخنا ذإ ،ريبك حوزن ةجوم ىلإ روزلا ريد ةظفاحم ىلع ميظنتلا ةرطيس تدأ

 يف نويلم) 1.135 (ىلإو ،نويلم) 1.4( ىلإ 2015 ماعلا يف ةظفاحملا ناكس ددع

  2016.5 ماعلا

 ىلع ةفثكم تامجه ةيسورلاو ةيموكحلا تاوقلا تأدب 2017 بأ فصتنم يفو

 )ةيماش( يبرغلا فيرلا روحم نم روزلا ريد يف )شعاد( ميظنت ةرطيس عقاوم

 
  https://bit.ly/3sOorEO ،2017 ربمتبس/لوليأ ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم ،ةيسنملا ةميرجلا – روصقلاو ةروجلا 4
 
 .2-1 ص ،2017 يناثلا نيرشت ،)ACU( معدلا قيسنت ةدحو ،ةقرلاو روزلا ريد يف تاكاهتنالاو ريجهتلا 5
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 تنكمتو ،روصقلاو ةروجلا ءايحأ نع راصحلا كفل روزلا ريد قشمد قيرط روحمو

 يقرشلا فيرلا وحن ةيركسعلا تايلمعلا اهدعب هجتتل ،لوليأ 6 يف كلذ نم

 .2017 يناثلا نيرشت علطم يف اهتداعتسا تمت يتلا لامكوبلا ةنيدم هاجتاب

 ريد ةظفاحم نم ءزجلا اذه يف ةلودلا ميظنت دض ةيركسعلا تايلمعلا تدأو

 هجتا يندم فلأ 250 ةبارق ريجهتو ،ًالفط 74 مهنيب يندم 362 لتقم ىلإ روزلا

 ةعضاخلا قطانملا يهو ،)ةريزجلا( رهنلا نم ىرخألا ةفضلا ىرق ىلإ مهمظعم

 تاميخم يف مهؤاويإ مت ثيح،)دسق(  "ةيطارقميدلا ايروس تاوق" ةرطيسل

  .6"دسق" اهتدعأ

 ايروس تاوق" تقلطأ ايسورو ةيموكحلا تاوقلا ةلمح عم نمازتلابو 

 ةرطيسلل تفده يتلا )ةريزجلا ةفصاع( ةيلمع يلودلا فلاحتلاو "ةيطارقميدلا

 ثيح ،)ةريزج( يبرغلاو يلامشلا روزلا ريد يفيرو يبونجلا ةكسحلا فير ىلع

 ىلإ لوصولاو ةقطنملا مظعم ىلع ةرطيسلا نم نيرهش نوضغ يف تنكمت

 كلت لالخ يلودلا فلاحتلاو "دسق" تايلمع ترفسأ دقو ،7نيجه ةنيدم فارطأ

 ضفخنا يتلاو ،روزلا ريد ةظفاحم يف صخش فلأ 150 ةبارق ريجهت نع ةيلمعلا

 "دسق" نالعإ عمو .8ةمسن فلأ )985( ىلإ 2017 ماعلا يف اهيف ناكسلا دادعت

 23 يف زوغابلا ةدلب يف هلقاعم رخآ ىلع ةرطيسلاو ةلودلا ميظنت ىلع راصتنالا

 "دسق"و فلاحتلا تاوق تايلمع ةجيتن يرسقلا ريجهتلا ةليصح تناك ،2019 راذآ

 .9ةكسحلاو ةقرلاو روزلا ريد تاظفاحم يف صخش فلأ 560 تغلب دق

 ةيتاذلا ةرادإلا قطانم يف حوزنلا تاميخم

 قطانم يف ةدوجوملا تاميخملا يف نيميقملا روزلا ريد ءانبأ نم نيحزانلا ددع ردقُي

 اهددع غلابلاو تاميخملا ةفاك ىلع نيعزوم ،10صخش فلأ 23 ـب ةيتاذلا ةرادإلا ةرطيس

 
 قوقحل ةيروسلا ةكبشلا ،يسورلا يروسلا فلحلا تامجه رثإ ةقرلاو روزلا ريد يف حزان فلأ 370 ةبارق :زجوم ريرقت 6
 .4-3ص ،2017 لوألا نيرشت 13 ،ناسنإلا
 ةدعاق ضرعت ناسنإلا قوقحل ةيروسلا ةكبشلا ،ايروس يف يلودلا فلاحتلا تاوق لخدتل ةعبارلا ةيونسلا ىركذلا يف  7
 .12-11 ص ،2018 لوليأ 23 ،ناسنإلا قوقحل ةيروسلا ةكبشلا ،يلودلا نوناقلل تاكاهتنا تلَّكش يتلا ثداوحلا تانايب
 .2ص ،هركذ قبس عجرم ،ةقرلاو روزلا ريد يف تاكاهتنالاو ريجهتلا 8
 ةيروسلا ةكبشلا ،تاونس سمخ لبق ايروس يف اهلخدت ذنم فلاحتلا تاوق دي ىلع الفط 924 مهنيب ايندم 3037 لتقم  9
 .5-4 ص ،2019 لوليأ 23 ،ناسنإلا قوقحل
 
 يناثلا نيرشت13 ،طسوألا قرشلا ةفيحص عقوم ،نيحزانلا فالآل ميخم ىلإ ناطقأ عدوتسم نم ... »ىسيع نيع« 10

2019، https://bit.ly/3PlUZj6 
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 ،دسلاو ىسيع نيعو لوهلا تاميخم يف مهل ىربكلا تاعمجتلا زكرتت نكلو ،ةرشع

 :اهضرعتسنس يتلا تاميخملا يهو

 لوهلا ميخم

 نع دعبيو ،ةكسحلا ةنيدم قرش مك 42 دعب ىلع لوهلا ةدلب فارطأ ىلع ميخملا عقي

 ةرم لوأل ميخملا ئشنُأ .عبرم مك 1.8 هتحاسم غلبتو ،مك14 ةيقارعلا ةيروسلا دودحلا

 نم بلطب كلذو ،نييقارعلا نيئجالل ميخمك 1991 ماعلا يف ةيناثلا جيلخلا برح نابإ

 تاذل 2003 ماعلا يف قارعلا وزغ دعب هليعفت ديعأو ،نيئجالل ةيماسلا ةيضوفملا

 درطو هقالغإ مت لوهلا ةقطنم ىلع "ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت" ةرطيس عمو .ببسلا

 ةرطيس نم رهشأ بقعو 2016 ناسين يف .هيلإ ةحزان ةيقارعو ةيروس ةلئاع 50 ةبارق

 ةيضوفملا نم بلطب ميخملا ليعفت ديعُأ ،ةقطنملا ىلع "ةيطارقميدلا ايروس تاوق"

 ةفاضإ ةقرلاو روزلا ريد نم حوزنلا تاجوم طغض تحت كلذو ،نيئجالل ةيماسلا

 ينطاق ددع لصو ثيح ،)شعاد( دض ةيركسعلا تايلمعلا ةجيتن نييقارعلا نيحزانلل

 تايلمعلا عسوت ةجيتن ًايونس ديازتلاب مقرلا ذخأو فلأ 12 يلاوح 2016 ماعلا يف ميخملا

 ميخملا ناكس ددع غلب ذإ ،11 2019 ماعلا يف هتورذ لصو ىتح )شعاد( دض ةيركسعلا

 12 نس نود مهنم %65و ،ًاماع 18 ميخملا ناكس نم %70 رامعأ زواجتت الو .ًافلأ 73

 )شعاد( "ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت" نم ىرسأ دجوي ميخملا ناكس نمض نمو  .12ماع

 مهعيمج ميخملا ناكس مسقي ثيح ،ةيسنج 47 ىلع نوعزوم مهو ،مهلئاوع عم

 فالآ 10 يلاوحو ،نييقارعلا نم مهلثمو يروس فلأ 30 يلاوح ىلإ ةيسنجلا بسحب

 .13ةددعتم تايسنج نم يبنجأ

 -1300 نيب ام دحاولا عاطقلا مضيو ،قحلمو تاعاطق ينامث نم لوهلا ميخم نوكتي

 ريغ ةيندملا لئاوعلاب ةصاخ تاعاطق ةسمخ :يلي امك تاعاطقلا عزوتتو ،ةلئاع 1800

 اهنم ةثالثو نييروسلل تاعاطقلا كلت نم نانثا ،)شعاد( "ةلودلا ميظنتب" ةطبترملا

 اهدحأ "ةلودلا ميظنتل" نيمتنملل تاعاطق ةثالث صيصخت مت امك ،نييقارعلل

 
 ةيروسلا ةكبشلا ،ةيناسنإ ريغ فورظ يف نيحزانلا فالآ تارشع نآلا ىتح مضي زاجتحا ركسعم ىلإ برقأ لوهلا ميخم  11
 .4-2 ص ،2020 لوألا نيرشت 29 ،ناسنإلا قوقحل

 ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكم ،لوهلا ميخم يف ةيناسنإلا ةباجتسالا :ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا 12
 .1ص ،)2019 ناسين 17 -راذآ 31( 2 مقر ةلاحلا ريرقت ،)اشتوأ(
 بآ 9 ،ةيروسلا ةيندملا ةصنملا ،ةلمتحم ةيلبقتسم رطاخمو ةقرؤم ةلكشم :ةكسحلا ةظفاحم يف لوهلا ميخم :13

 .1ص ،2019
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 تاوق" تلمع .14تايسنجلا يقابل ثلاثلاو ةيبوروألا تايسنجلا ةلمحل رخآو نييروسلل

 ءاسن نم هينطاق جورخ عنمو هطيحم نع ميخملا لزع ىلع "ةيطارقميدلا ايروس

 تايمتنملا ءاسنلا هيف سرامت لوزعم نوتناك ىلإ هلوح يذلا رمألا ،جراخلا ىلإ لافطأو

 ىلإ ءابنأ ريشت ثيح ،تايرخألا ءاسنلا ىلع ةرطيسلا نم ًالكش "ةلودلا ميظنت" ىلإ

 ىلع لمعي يذلا "ةبسحلا" زاهجب ىمسي ام ربع يرس لكشب ميخملا نردي نهنأ

 ترذح دقو .15ميظنتلا رظن ةهجو نم ةيعرش تافلاخم نبكتري يتاللا ءاسنلا ةبقاعم

 ثيح ،لوهلا ميخم لخاد ميظنتلا ءاسن كولس نم اهل ريرقت يف ةيناملألا ةموكحلا

 حبصأ ميخملا نأو ،ميظنتلل مداقلا ليجلا اونوكيل لافطألا نرضحي نهنأ ريرقتلا ربتعا

 يف ةينمألا ةلاحلا روهدت ىلإ ةيقوقح ريراقت تراشأ امك .16 "باهرإلل ةريطخ ةسردم "

 .17ميخملا

 ميخم يف نيميقملا اهاياعر ةداعتسا ىلإ لودلا نم ديدعلا تأجل عضولا اذهل ةجيتنو

 ىمسي ام ربع ميخملا يف نيميقملا نم لئاوع جارخإ تايلمع ةدع ترج امك ،لوهلا

 قرط ىلإ ميخملا يف نيميقملا نم ريبك ددع ءوجل ىلإ ةفاضإ ."ةيرئاشعلا تاطاسولا"

 قرشو لامشل ةيتاذلا ةرادإلا" تنلعأ 2020 لوألا نيرشت يفو .هنم جورخلل بيرهتلا

 اهل حامسلاو ميخملا يف ةدوجوملا ةيروسلا تالئاعلا لماك جارخإ اهتين "ايروس

 ةيلام غلابم عفد ىلع ةيتاذلا ةرادإلا ةردق مدعب" كلذ ةرربُم ،مهقطانم ىلإ ةدوعلاب

 نل ميخملا يف نوقبي نم" نأو ،"كلذب ةمزلم ريغ اهنأو مهتاجايتحاب مهديوزتل ةريبك

 ."18ةرادإلا ةيلوؤسم نِم اونوكي

 يف لوهلا ميخم نم ةيروسلا لئاوعلا جارخإب اهارارق ذيفنتب "ةيتاذلا ةرادإلا" تأدبو

 فلأ 28 لصأ نم لفطو ةأرما فلأ 15 جارخإ ىلع موقت ةيلآ قفو ،2020 يناثلا نيرشت

 
 ةيروسلا ةكبشلا ،ةيناسنإ ريغ فورظ يف نيحزانلا فالآ تارشع نآلا ىتح مضي زاجتحا ركسعم ىلإ برقأ لوهلا ميخم  14
 .3ص ،هركذ قبس عجرم ،ناسنإلا قوقحل

 .2ص ،هركذ قبس عجرم ،ةلمتحم ةيلبقتسم رطاخمو ةقرؤم ةلكشم :ةكسحلا ةظفاحم يف لوهلا ميخم 15
 ، 2020https://bit.ly/2NqpBVE زومت )DW( عقوم ،"ةريطخ باهرإ ةسردم" ايروسب لوهلا ميخم :ةيناملألا ةموكحلا 16
 ةيروسلا ةكبشلا ،ةيناسنإ ريغ فورظ يف نيحزانلا فالآ تارشع نآلا ىتح مضي زاجتحا ركسعم ىلإ برقأ لوهلا ميخم  17
 .8ص ،هركذ قبس عجرم ،ناسنإلا قوقحل

 ،2020 لوألا نيرشت 15 ،ايروس نويزفلت عقوم ،نييروسلا نيحزانلا نِم لوهلا ميخم ءالخإ ًايمسر ررقت "دسق"  18
https://bit.ly/3aIpIEG 
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 يف مث ،ةبقارملا ديق مهئاقبإ عم رئاشع خويشو ءاهجو ةلافكب تاعفد ىلع يروس

 .19ةيقارعلا ةيسنجلا يلماح جارخإ متي ةقحال لحارم

 ىسيع نيع ميخم

 ئشنُأو ،ةقرلا ةنيدم نم )برغ لامش ًارتموليك 50( دعب ىلع ىسيع نيع ميخم عقي

 نم نيبراهلل تميقأ يتلا تاميخملا دحأ وهو ،2016 ماع نم زومت رهش يف ميخملا

 نيحزانلل مث نمو ةقرلا ةنيدم ىلع يلودلا فلاحتلا تارئاطل فينعلا فصقلاو كراعملا

 مهتيبلاغ ،حزان فلأ 13 نم رثكأ ىسيع نيع ميخم مضيو .20يقرشلا روزلا ريد فير نم

 كراعملا نم ًابره ،قارعلا نم اورف نيحزان بناج ىلإ ،روزلا ريدو ةقرلا يتنيدم نم

 .)شعاد( ميظنت يلتاقمل ًاقباس ةعضاخ تناك يتلا قطانملا فدهتسا يذلا فصقلاو

 نم ةلئاع فلأب اهددع ردقي يتلاو ،21ميظنتلا لئاوعب صاخ مسق ىلع يوحي هنأ امك

 يناعيو ،روزلا ريد يحزانل ةصصخم ةميخ 2500 يلاوح ىلع ميخملا يوحيو  .22بناجألا

 .23تامدخلا ةفاك يف داح صقن نم تاميخملا يقاب ناكس امك هناكس

 ةيلمعلا نم ءزجك هطيحم يف ةرئادلا كراعملاب 2019 لوألا نيرشت يف ميخملا رثأت

 شياسألا تاوق نم هتيماح عفد يذلا رمألا ،"مالسلا عبن "ـب تفرع يتلا ةيكرتلا

 ميخملا اوكرت نيذلا نيحزانلاو ميظنتلا لئاوع نم صخش 785 رارف يلاتلابو ،باحسنالل

 امم ،"ميظنتلا" لئاوعو نييندملا نيحزانلا نيب تاكابتشا عوقو دعب يئاوشع لكشب

  .24لماكلاب ميخملا ءالخإل ةيتاذلا ةرادإلا عفد

 

 

 

 
 ،2020 يناثلا نيرشت 17 ،جيلخلا ةديرج عقوم ،لوهلا ميخم يف »شعاد« تالئاع نم ةعفد لوأ جارخإ ءدب 19

https://bit.ly/3bxhazF 
 

 https://bit.ly/3LdOZpB ،2017 لوألا نوناك 27 ،ربخلا عقوم ،نييروسلا نيحزانلل ىرخأ ةاناعم ةصق .. ىسيع نيع ميخم 20
 .هركذ قبس عجرم ،نيحزانلا فالآل ميخم ىلإ ناطقأ عدوتسم نم ...»ىسيع نيع« 21
 https://bit.ly/3wtVnDJ ،2017 لوألا نيرشت 13 ،ناسنإلا قوقحل يروسلا دصرملا  22
 .هركذ قبس عجرم ،نييروسلا نيحزانلل ىرخأ ةاناعم ةصق .. ىسيع نيع ميخم  23
 ،2019 لوليأ 14 ،تن ةيبرعلا عقوم ،نييندمو شعاد تالئاع كابتشا دعب ..ىسيع نيع ميخم ءالخإ  24

https://bit.ly/39mPD6A 
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 )ةشيرعلا( دسلا ميخم

 ةيرق نع مك 3 دعبيو ،ةكسحلا ةظفاحم يف ةدادشلا ةنيدم لامش ميخملا عقي

 ذنم روزلاريد ةظفاحم نم نيحزانلل ىلوألا ةطحملا لثمي ميخملا ناك .25ةشيرعلا

  .اهتياهن ىتح 2017 ماعلا يف )شعاد( ةلودلا ميظنت ىلع تّنُش يتلا كراعملا

 دسق نم طابضو رصانع هيلع فرشيو ،حزان فلأ 20 ىلإ ميخملا ناكس ددع لصو

 يروسلا رمحألا لالهلاو قشمد يف ةدحتملا ممألا بتاكم ىلوتت نيح يف ،هرومأ ةرادإل

 ميخملا رقتفيو .ةيطغأو شرفو مايخ نم هينطاقل ةيساسألا تاجايتحالا عيزوت

 ماع لكشب هايملا دعتو ،ةيساسألا تامدخلاو ءابرهكلا لثم ةايحلا تاموقم طسبأل

 جيراهص ربع هايملاب هديوزت متي ذإ ،هناكسل ةاناعم ربكأ برشلل ةحلاصلا هايملاو

 امك .ةيتحت ةينب وأ تاموقم يأ نم ةيلاخ ةيداب يف ميخملا عقي ثيح ،يموي لكشب

 تالاح نم ديدعلا عوقول ىدأ امم ،ةيبطلا تامدخلا يف داح صقن نم هناكس يناعي

  .26ةافولا

 ىلع نيعزوم ،صخش فلأ 14 يلاوح 2021 ماعلا يف غلبيل ميخملا ناكس ددع عجارت

 ةيرئاشعلا تالافكلاب نيميقملا نم دادعأ جارخإ لعفب كلذو ،27ةميخ 3200

 تامدخلا ءوس ةجيتن ،بيرهتلاب ةلثمتملا ةيعرشلا ريغ قرطلا ىلإ ةفاضإ ،ةيركسعلاو

 نإف " ،ميخملا نم نيجراخلل تاداهش بسحبو .ميخملا يف نيميقملل ةلماعملاو

 يدرفلا بورهلا قيرط نع امإ متيو ،ةرداغملل ًاعويش رثكألا ةقيرطلا وهو بيرهتلا

 ميخملا سرح لبق نم رانلا قالطإل ضرعتلا رطخ ببسب ةرطاخملا نم ريثكلا هيفو

 ميخملا ةرادإ حلاصل ءاطسوك نولمعي نيذلا نيبرهملا قيرط نع وأ ،لاقتعالا وأ

 ةطرشلا نم ًادارفأ نإف ،ميخملا نم اوجرخ صاخشأ بسحو .ةيلام غلابم نوضاقتيو

 لباقم كلذو ،اهملس نمل ةيتوبثلا قاروألا ةداعإو ،بورهلا دعوم نوبتري ةيركسعلا

 .28"طقف ةيتوبثلا قاروألا ةداعإل رالود 100

 

 
 https://bit.ly/3llWYpL ،2017 ،24روزلا ريد عقوم ،ةاناعملا نع ًاجذومن دسلا ميخم ...حوزنلا ةاسأم  25
 https://bit.ly/3wtlieB ،2019 بآ 18 ،ةنيدملا نيع عقوم ،دسلا ميخم ميحج نم بورهلا ،شيوحلا لئاو  26
 ،2021 ناسين 10 ،طسوألا قرشلا ةفيحص ،تادعاسملا عجارت نوناعي ةكسحلاب ةشيرعلا ميخم يف حزان فلأ 14  27

https://bit.ly/3yGNk9o 
 .هركذ قبس عجرم ،شيوحلا لئاو  28
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 )جئاتنلا( ةيتوبثلا قاروألا ةمزأو نودئاعلا :ًايناث

 تاباجإ لثمت يتلاو ،ةريدتسملا تالواطلاو تالباقملا جئاتن مسقلا اذه ضرعتسي

 ىدل ةيتوبثلا قاروألا دقف ةمزأل ًالماش ًافيصوت يلاتلابو ،ةساردلا اهتحرط يتلا ةلئسألل

 :روزلا ريد يف تاميخملا نم نيدئاعلا

  فيضملا عمتجملاو نودئاعلا  -1

 عضاخلا روزلا ريد فير يف نيدئاعلا ةيبلاغ نأ نيبت اهعمج مت يتلا تانايبلا لالخ نم

 تناك جورخلا قرط نأو ،دسلاو ىسيع نيعو لوهلا تاميخم يف اوناك ةيتاذلا ةرادإلل

 ةرادإلا عم ةيلحم رئاشع ءاهجو اهب موقي يتلاو ،ةيرئاشعلا تاطاسولاب فرعي ام ربع

 ءاسن نونوكي بلاغلا يف تاميخملا نم مهرئاشع ءانبأ نم تاعفد جارخإل ةيتاذلا

 ةلاحك ةصاخ تالاحل نوكت يتلاو ةيركسعلا ةلافكلاب فرعي ام ىلإ ةفاضإ .لافطأو

 ركذ ام بسحب ةلافكلا هذه نمضتتو ،ميخملا يف اهجالع رذعتي يتلا ةنمزملا ضارمألا

  ."رالود يفلألاو فلألا نيب ام حوارتي يلام غلبم عفد " هتلباقم تمت يلحم سلجم وضع

 نم اوجرخ اهريدقت نكمي ال نيدئاعلا نم دادعأ دوجو رخآ يلحم سلجم وضع ركذ امك

 مث ،ميخملا يف اهتلومح غرفت يتلا هايملا جيراهصب بيرهتلا" قيرط نع تاميخملا

 رمأ وهو ."ةيلام غلابم عفد دعب ميخملا جراخ ىلإ اهتانازخ يف تالئاعلا نم ددع لقنت

 مهنكلو ،بيرهتلا قيرط نع اوجرخو ،مهتلباقم تمت نيذلا نيدئاعلا نم ددع هركذ

 يف نيدئاعلل يفارغجلا راشتنالاو عزوتلا صخي اميفو  .ليصافتلا نع ثيدحلا اوضفر

 ريد فير لماك يف نورشتني مهنأب فيضملا عمتجملا ولثمم ركذ دقف ،روزلا ريد فير

 ًاديدحتو يقرشلا فيرلا يف ربكألا مهزكرت نكلو ،ةيتاذلا ةرادإلا ةرطيسل عضاخلا روزلا

  .زوغابلاو نيجه

 ال نمم مهنم مسق كانه نكلو ،ةرجأتسم لزانم يف نيدئاعلا ةيبلاغ نكسيو

 ةددعتم قطانم يف ةيئاوشع تاميخم اوماقأ لزنم راجئتسا ةفلك لمحت نوعيطتسي

 عمتجملا تامظنم يف نيلماعلا دحأ لوقي تاميخملا كلت نعو ،روزلا ريد فير نم

 ميخم لثم ًاديدحت يبرغلا فيرلا قطانم يف ةيئاوشعلا تاميخملا رشتنت " يندملا

 ةيليغبلاو شايع( ىرق لثم تارفلا برغ ةقطنم نم نيحزانلا مضي يذلاو )ةديميحم(

 ىرق نم هينطاق بلغأ )ريغزلاو جياوحلا(  ةقطنم يف ميخم كانهو ،)ةطيرخلاو
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 يف ميخم  دجوي امك ،)ةيقرشلا ةيطيمشلاو ةيماش ريغزو ةيماش جياوحو ةطيرخلا(

 تاميخملا كلت عاضوأ نعو .")ينبتلاو نادعم( نم نودئاع هنطقي )ديمحوبلا ةرزج(

 الو ،تاموقملا طسبأل جاتحت يهف ؛ريبك ٍدح ىلا ءيس تاميخملا يف عضولا " فيضي

 تامظنم نم مامتهاب ىظحت اهنكلو ،تاطلسلا لبق نم اهب مامتها يأ دجوي

  .29"تاميخملا كلت يف تادعاسملا مدقت يتلاو ،يندملا عمتجملا

 ةبسنو ،روزلا ريد ءانبأ نم تاميخملا نم نيدئاعلا دادعأل ةيمسر تاريدقت دوجو لوحو

 ولثمم ىطعأ ثيح .ةقيقد ماقرأ دوجو مدع جئاتنلا تنيب ،مهنم ةيتوبثلا قاروألا يدقاف

 ةسائرلا سلجمو ةيلحملا سلاجملا يف نيلماعلا مهيف امب فيضملا عمتجملا

 نم ةلئاع 2500و 900 نيب تحوارت ةبراضتم ًاماقرأ ةيتاذلا ةرادإلل عباتلا ةكرتشملا

 1500و 1200 نيب رودت تناك اهبراضت نم مغرلا ىلع تاريدقتلا مظعم نكلو ،نيدئاعلا

 دروأو .ةشمهم ةئف نولثمي نيدئاعلا نأب ةساردلا ةيضرف دكؤي يذلا رمألا ،ةلئاع

 طبض ىلع ةردقلا مدعل بابسأ ةدع مهتلباقم تمت نمم فيضملا عمتجملا ولثمم

 سلاجملا ءاضعأ دحأ لاق امك "ةلأسملاب مامتهالا مدع " اهنم ،نيدئاعلا دادعأ

 تاميخملا نم جورخلا قرط نأ " يندملا عمتجملا يلثمم دحأ لاق امك اهنمو ،ةيلحملا

 ربع اوجرخ نَم دادعأ ديدحت نكمي الف ؛ةقدب نيدئاعلا دادعأ ءاصحإ ىلع دعاست ال

 تالافكلا يف نيطرخنملا ءاهجولا نأ امك ،ةيحان نم تاميخملا نم بيرهتلا

 نم فوخلا ةجيتن كلذو ،اهب نوموقي يتلا ةلافكلا نع ًابلاغ نوحرصي ال ةيرئاشعلا

  ."دسق عم نينواعتم مهرابتعا ىلع مهل ميظنتلا ايالخ فادهتسا

 ىلع سكعنت نيدئاعلا دادعأل ةقيقدلا تاريدقتلاو مامتهالا بايغ نإف لاحلا ةعيبطبو

 تالباقملا جئاتن يف رهظ ام وهو ،مهنيب ةيتوبثلا قاروألا يدقاف ةبسن ريدقت ةيناكمإ

 ةئملاب 70و 20 نيب تحوارت ةيريدقت بسن تيطعُأ ثيح ،فيضملا عمتجملا يلثمم عم

 مامتهالا بايغب هريسفت نكمي رمأ وهو ،نيدئاعلا نيب قاروألا يدقافل ةيبيرقت بسنك

 ًايئزج وأ ًايلك قاروألا دقف ةيحانل نيدئاعلا نيب ريبكلا توافتلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةلكشملاب

 لاثملا ليبس ىلعف ،دئاعلل ةيمويلا ةايحلاب اهطابترا ىدمو ةدوقفملا قاروألا ةعيبطو

 
 ىلإ رقتفت ةيئاوشع تاميخم :رظنا ،ةيتاذلا ةرادإلل عضاخلا روزلا ريد فير يف ةيئاوشعلا تاميخملا لوح ديزملل  29
 https://bit.ly/3NvmaXe ،2018 ناسين،  9ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم ،روزلا ريد ةظفاحم يف تادعاسملا
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 ةيملعلا تاداهشلا دقف نم دئاعلل ةبسنلاب ةيمهأ رثكأ ةيصخشلا ةيوهلا دقف ربتعي

 برقأ نيدئاعلا ىدل قاروألا دقف ةبسن نوكت نأ حجرألاف ؛كلذلو .رفسلا زاوج وأ

 .تالباقملا جئاتن يف تدرو يتلا ىلعألا ةبسنلل

 تامظنمل لعاف رود بايغ فيضملا عمتجملا تالباقم جئاتن لالخ نم انظحال دقو

 نيدئاعلا نيب ةطاسولا ىوتسم ىلع ىتح ،ةقطنملا يف ةلماعلا يندملا عمتجملا

 يف ةوجف دوجو ىلإ " يندملا عمتجملا يلثمم دحأ هازع رمأ وهو ،ةيتاذلا ةرادإلاو

 ةيضق يف لعافلا رودلا رصحنيو ."ةمئاقلا ةطلسلاو يندملا عمتجملا نيب لصاوتلا

 قئاثو جارختسا يف ةدعاسملاب نوموقي نيذلاو ،نييلحملا ءاهجولاب قاروألا دقف

 قاروألا ةداعتسال ةطاسولابو ،ةيتوبثلا قاروألا يدقاف نيدئاعلل ةتقؤم فيرعت

 ىلإ لوخدلا ىدل مهقاروأ ةرداصم تمت نيذلا نيدئاعلا ضعبل تاميخملا نم ةيتوبثلا

 يف تاميخملا اهب لماعتت يتلا ةيلآلا يهو ،جورخلا ةظحل اهتداعإ متت ملو ،ميخملا

  .ةيتاذلا ةرادإلا قطانم

 طسوتلا ةيلمع ربتعت " تالباقملا يف نيكراشملا نم مهدحأ لوقي ءاهجولا رود لوحو

 ةيدجم ريغو ،ةبعص ةيلمع نيدئاعلل ةيتوبثلا قاروألا ةداعتسال تاميخملا ةرادإ ىدل

 ةرادإلا ىلع طغضلا وه ،ًايلاح ءاهجوك هيلإ ىعسن ام نإف كلذلو ،نايحألا بلغأ يف

 ."قاروألا دقف ةلكشم يهنُي روزلا ريد يف يندم لجس حاتتفال ةيتاذلا

 مدقت يهف ،روزلا ريد يف نيدئاعلا راشتنا قطانم يف ةيلحملا سلاجملل ةبسنلاب امأ

 دحأ فرعيو .)يلئاع نايب ،دفاو ةقاطب ،ةتقؤم فيرعت ةقاطب( ـب لثمتت ةتقؤم ًالولح

 يثالثلا مسالا لمحت ةقرو نع ةرابع " اهنأب فيرعتلا ةقاطب ةيلحملا سلاجملا يلثمم

 متيو ،هتيوه تابثإل صخشلا عم نيدهاش دوجو ةرورض ىلإ ةفاضإ ةيصخش ةروصو

 ةبسنلاب رمألا كلذكو ،يلخادلا نمألا نمو )يلحملا سلجملا( نيموكلا نم اهعيقوت

 سيلو يندملا لجسلا اهحنمي يتلاو 30دفاولا ةقاطب صخي اميف امأ  ."يلئاعلا نايبلل

 ،ةيتوبثلا قاروألا دقاف تانايب يوحت ةرامتسا نع ةرابع " يهف 31يلحملا سلجملا

 
 ظفحت تاءارجإ ذاختا ىلع عامجإو عساو لدج( ايروس قرش لامش يف دفاولا ةقاطب :رظنا ،دفاولا ةقاطب لوح ديزملل  30
  https://bit.ly/3LEA4EM،2022 طابش 14 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم ،)نييندملا قوقح
 ىلإ ةبولطملا ةيتوبثلا قاروألا ميدقتب دفاولا ةقاطب ىلع لوصحلا ةلماعم أدبت :دفاولا ةقاطب ىلع لوصحلا ةيلآ  31
 يف ةيندملا سلاجملل عبتي بتكم وه بعشلا رادو ."بعشلا راد" نم اهقيدصت متي ةقرو ىلع لوصحلل ،)نيموكلا(

 ،كلذ دعبو  .ناكسلاو ةيتاذلا ةرادإلل ةعباتلا ةيندملا ةرادإلا تاسسؤم نيب لصولا ةلص ربتعيو ،ايروس يقرش لامش
 ليوحتب موقت يتلاو ،)ةلافكلا( دفاولا ةقاطب بلاط اهنطقي يتلا ةقطنملا يف "يندملا لجسلا ةيريدم" ـل بلطلا مّدقُي
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 دفاولا ةقاطب ربتعتو .رجؤملا ةيوه ةروصو صخشلل ناليفكو راجآ دقع اهيلإ فاضي

 يف لقنتلا اهلماحل ةقاطبلا كلت حيتتو .اهديدجت متي مث رهشأ ةتس ةدمل ةيراس

 زبخلا ىلع لوصحلا هل حيتت امك ،طقف ايروس قرش لامش ةيتاذلا ةرادإلا قطانم

 قاروألا كلت ةمهاسم ىدم نعو ."قوسلا نم صخرأ راعسأب نيموكلا نم زاغلاو

 سلاجملا يلثمم دحأ لوقي ،قاروألا يدقاف نيدئاعلا ةلكشم لح يف ةتقؤملا

 مظعم يفو ،قاروألا دقف ةلكشمل ًالح لثمت الو ةتقؤم قئاثولا كلت عيمج "ةيلحملا

 ."اهريوزت ةلوهسل اهب ةيتاذلا ةرادإلا رئاود فرتعت ال تاقوألا

 قاروألا دقفو تاميخملا نم ةدوعلا -2

 يف اوماقأ طسوتملا يف مهنأ نيدئاعلا عم اهؤارجإ مت يتلا تالباقملا جئاتن ترهظأ

 تاميخملا فلتخم نم نيدئاع ةنيعلا تلمش دقو ،تاونس 3-2 نيب ام تاميخملا

 دسلاو ىسيع نيعو ،لوهلا تاميخم لثم ،ةيتاذلا ةرادإلا قطانم يف ةدوجوملا

 مهنمف ؛مهتلباقم تمت نيذلا نيدئاعلل تاميخملا ةرداغم قرط تددعت دقو .اهريغو

 ىلإ ةفاضإلاب ،ةيركسعلا ةلافكلاب جرخ نم مهنمو ،ةيرئاشعلا تاطاسولاب جرخ نم

 ،هنم كراعملا بارتقا دعب ةيئاوشع ةقيرطب ىسيع نيع ميخم نم تجرخ تالاح دوجو

 .ةيلام غلابم عفد دعب بيرهتلا ربع تاميخملا نم اوجرخ نيدئاع ةلباقم تمت امك

 طبتري دقفلا ناك تالاحلا ضعبف ،ةيتوبثلا قاروألا هيف تدقف يذلا قايسلا لوحو

 يلزنم ترداغ " نيدئاعلا دحأ لوقي ثيح ،فصقلا تحت لزنملا كرت لثم حوزنلا فورظب

 يقاروأ لمحأ ملو ،يلافطأب ةاجنلا يمه ناكو ،فصقلا تحت نيدايملا ةنيدم يف

 زجاوح لبق نم حوزنلا ءانثأ ةيتوبثلا قاروألا ةرداصم تمت ىرخأ تالاح يفو ."ةيتوبثلا

 ةرداصم تمت " تادئاعلا ىدحإ لوقت انهو ،"ةلودلا ميظنت" ـل ةعبات وأ ةيموكحلا تاوقلل

  ."لماكلا يعرشلا يزلا يئادترا مدع ةجحب ميظنتلا زجاوح دحأ ىلع ةيتوبثلا يقاروأ

 ةرادإ موقت ثيح ،تاميخملا ىلإ لوخدلاب طبترم قاروألا دقف ناك ىرخأ تالاح يفو

 ،ميخملل لوخدلا ىدل ةيتوبثلا قاروألا ةرداصمب ةيتاذلا ةرادإلا قطانم يف تاميخملا

 اودقف نمم ةديدع تالاح تالباقملا نمض ناك انهو .هنم جورخلا لبق اهتداعإ مث

 نم جورخلل ةجيتنو ،ىسيع نيع ميخمل يئاوشعلا ءالخإلا ةجيتن ةيتوبثلا مهقاروأ

 
 ةرشع نم ةقفاوملا ىلع لوصحلا قرغتسيو ،ةينمأ ةقفاوم ءاطعإو ينمألا قيقدتلا لجأ نم يلخادلا نمألا ىلإ بلطلا
 .ًاموي رشع ةسمخ ىلإ
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 امك .ةيتوبثلا قاروألاب ةبلاطملا ىلع ةردقلا مدع يلاتلابو ،بيرهتلا ربع ىرخأ تاميخم

 ىلع ميخملا ةرداغم دنع مهل ةيتوبثلا مهقاروأ ةداعإ متت مل نيدئاعل تالاح كانه ناك

 نم فالآلا مكارت ةجيتن اهدقف ةعيرذلا تناكو ،ةيماظن قرطب ةرداغملا نم مغرلا

 ةرادإ ةعجارم تلواح يتلاو ،تالاحلا ىدحإ بسحب ميخملا ةرادإ ىدل ةيتوبثلا قاروألا

 اهقاروأ " نإ لوقت ذإ ،ىودج نود نكلو ،ءاهجولا دحأ نم ةطاسوب تارم ةدع ميخملا

 داسفلا لاكشأ نم لكش وهو ،ميخملا نم هبيرهت دصقب رخآ صخشل اهحنم مت

  ."تاميخملا يف عئاشلا

 نيدئاعلا ىلع ةيتوبثلا قاروألا دقف راثآ -3

 نم مهنمف ،مهتلباقم تمت نيذلا نيدئاعلا نيب ةيتوبثلا قاروألا دقف تالاح تعونت

 ةيتوبثلا قاروألا تعزوتو .اهنم ءزج دقف نم مهنمو لماك لكشب هقاروأ دقف

 تالاح كانه نأ امك ،يساسأ لكشب ةلئاعلا رتفدو ةيصخشلا ةيوهلا ىلع ةدوقفملا

 ةيتوبثلا قاروألا دقف تالاح نمو .ةيملعلا تاداهشلاو ةيكلملا قئاثو دقفل ةديدع

 ثداح يف اهادلاو يفوت 32ًاماع 12 رمعلا نم غلبت ةلفط ةلباقم تمت ،لماك لكشب

 فرعت ال يهف كلذل ةجيتنو ،ىرخأ ةلئاع اهتلفك ثيح ،لوهلا ميخم ىلإ اهلقن متو ،ريس

 ثيح ،ةسردملا ىلإ لوخدلا عطتست ملو ،ةيتوبث قاروأ يأ كلمت الو اهبراقأ وأ اهتالئاع

 ةقيثو يأ دوجو نود نكلو ،مهعم شيعتو اهتلفك يتلا ةلئاعلا عم ميخملا نم تجرخ

  .اهب ةصاخ فيرعت

 ةيمويلا ةايحلا يف ءاوس ،اهيلع بترتت يتلا ةصاخلا اهتالكشم ةدوقفم ةقيثو لكلو

 يتلا تالكشملا رثكأ نإف نيدئاعلا عم تالباقملا لالخ نمو .ةيمكارتلا اهراثآ ةيحانل وأ

 تالكشم يهو ،ةلئاعلا رتفدو ةيصخشلا ةيوهلا دقف نع ةجتان ًايموي اهنوشيعي

 زجاوحلا فارتعا مدع ةجيتن ةيتاذلا ةرادإلا قطانم نيب لقنتلا ىلع ةردقلا مدعب قلعتت

 تامظنملا ىدل ليجستلا ىلع ةردقلا مدعو ،ةتقؤملا فيرعتلا ةقاطبب ةيركسعلا

 ريغ ديلاوم مهيدل نمل ةبسنلاب ةصاخبو ،تادعاسملا ىلع لوصحلل ةيثاغإلا

 مهنم نانثا لافطأ ةعبرأ اهيدلو مهتلباقم تمت نمم ةديس لوقت ثيح ،نيلجسم

 يلافطأل تادعاسم ىلع لصحأ " نيلجسم ريغ نانثاو حوزنلا لبق نالجسم

 
 ثحابلا لبق نم يليصفتلا حرشلاو ،مهروضحو اهنع ةلوؤسملا ةلئاعلا ةقفاوم ذخأ دعب ةلفطلا عم ةلباقملا ءارجإ مت  32
 .ةلباقملا نم فدهلاو ةياغلل
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 نيلفطلا دوجوب تامظنملا لبق نم فارتعالا متي ال نيح يف ،طقف نيلجسملا

  ."نيرخآلا

 نيدئاعلا ةردق ىلع ةيملعلا تاداهشلاو ةيصخشلا ةيوهلا دقف ةمزأ سكعنت امك

 فيرعتلا ةقاطبب فرتعت ال يتلاو ةيتاذلا ةرادإلا تاسسؤم يف لمع داجيإ ىلع

 ةلماعك لمعتو ،ةعبرألا اهلافطأل ةليعم ةلمرأ ةديس لوقت انهو ،فيظوتلل تقؤملا

 تاسسؤم ىدل لمع داجيإ ىلع يتردق مدعل ةيصخشلا يتيوهل يدقف ىدأ " ةيعارز

 امك ."ةلماعك ةيعارزلا يضارألا باحصأ ىدل لمعلل تررطضا كلذلو ،ةيتاذلا ةرادإلا

 اهجالع رذعتي ةنمزم ضارمأ تالاح مهيدل نيدئاعل تالاح ةدع تالباقملا يف تدرو

 ببسب نوعيطتسي ال مهنكلو ،قشمد ىلإ رفسلل ةجاحبو ،ةيتاذلا ةرادإلا قطانم يف

 ةرادإلا اهردصت يتلا ةتقؤملا فيرعتلا تاقاطبب فارتعالا مدعو ،ةيتوبثلا قاروألا دقف

 ةرطيس قطانم ىلإ باهذلا نوديري نمل ةبسنلاب رمألا كلذكو ،اهيضارأ جراخ ةيتاذلا

 ةرادإلا قئاثوب ةقطنملا تاطلس فرتعت ال ثيح ،بلح فير يف ةتقؤملا ةموكحلا

 .ةيتاذلا

 ىلع ةردقلا مدع يف نيدئاعلل ةيتوبثلا قاروألا دقف ىلع ةبترتملا تالكشملا زربأ زكرتتو

 كلذ ىلع بترتي امو ،ددجلا ديلاوملا يلاتلابو جاوزلاو ةافولا لثم ةينوناق عئاقو ليجست

 لافطألا لوخد ىلع ةردقلا مدع لثم ةلكشملل مقافت نم حوزنلا ةدم لوط ةجيتن

 ةسردملل لوخدلا ةثالثلا يئانبأ عيطتسي ال " تادئاعلا ىدحإ لوقت ثيح ،ةسردملل

 يأربو ."لزنملا يف هفرعت ام مهميلعتب ىربكلا مهتخأ موقتو ،نيلجسم ريغ مهنأل

 ةلجسم ريغ ةافو تالاح مهيدل نممو ةيكلملا قاروأ يدقاف نم نيدئاعلا ضعب

 ةيلبقتسملا تاعازنلاب لثمتت قاروألا كلت دقفل ةلجؤم تالكشم كانه نإف ،ًايمسر

 قطانم ىلإ باهذلا مهتردق مدع ببسب نآلا مهل ةيولوأ لثمت ال اهنكلو ،ةيكلملا لوح

 .ةينمألا ةقحالملا نم فوخلا ببسب ةيروسلا ةموكحلا ةرطيس

 قاروألا دقف ةلكشم عم لماعتلا تايلآ -4

 لولحلل مهتالكشم ىلع بلغتلل ةيتوبثلا قاروألا يدقاف نم نودئاعلا أجلي

 ةيتاذلا ةرادإلا اهحنمت يتلا ةتقؤملا قئاثولا يف ةلثمتملاو ،ةحاتملا ةيمسرلا

 مدقت ال قاروألا كلت نكلو ،)يلئاعلا نايبلا ،دفاولا ةقاطب ،ةتقؤملا فيرعتلا ةقاطب(
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 ىلع لوصحلا وأ لقنتلا ىوتسم ىلع ءاوس ًاقباس انركذ امك مهتالكشمل ًالح مهل

 ريغ قرط مادختسا نودئاعلا لواحي كلذلو .ميلعتلا وأ ةيثاغإلا تادعاسملا

 عم لماعتلا اهسأر ىلعو ،قاروألا دقف نع ةجتانلا مهتالكشم لحل ةيمسر

 ةرطيس قطانم نم مهقاروأل دوقفم لدب جارختسال )ةرسامس( ءاطسو

 نم فوخلا ةجيتن قطانملا كلت لوخد ىلع مهتردق مدعل كلذو ،ةيروسلا ةموكحلا

 ثيح ،تانامض نود نمو ًادج ةفلكم ربتعت ةيلمعلا كلت نكلو .لاقتعالاو ةقحالملا

 ىلإ رفسلا زاوج وأ ةيصخش ةيوه ىلع لوصحلا ةفلكت لصت " نيدئاعلا دحأ لوقي

 رهظ اذهلو ."ةروزم قئاثولا نوكت دقف ،ةنامض كانه سيلو ،صخشلل رالود 1000

 متي يتلا ةيصخشلا ةيوهلل ةصاخبو ،ًايبسن ةصيخر راعسأب ةروزملا قئاثولل قوس

 ةرطيس قطانم وأ ةيتاذلا ةرادإلا قطانم نيب لقنتلل نيدئاعلا لبق نم اهمادختسا

  .مهتلباقم تمت نمم ددع هب حرص ام وهو ،ةضراعملا

 كلذب نولبقي مهنكلو ،قاروألا دقف ةجيتن ًانايحأ زازتبالل نيدئاعلا ضعب ضرعتيو

 ىلع لوصحلا عطتسأ مل " نيدئاعلا دحأ لوقي ذإ ،مهتالكشمل لح داجيإ ليبس يف

 رطضم انأ كلذلو ،دوهش دوجو مدع ةجيتن ،يترسألو يل ةتقؤم فيرعت ةقاطب

 ال نمو  ."دقع نود يريجأت لباقم يريغ نم ريثكب ربكأ يلزنمل راجآ غلبم عفدل

 ،"ةيئاوشعلا تاميخملا يف نكسلل أجلي" دقع نود لزنم راجآ ةفلك لمحت عيطتسي

 ةيعماج ةداهش لمحي يذلا يجوز" نأب تفاضأ يتلاو ،تادئاعلا ىدحإ تلاق امك

 ."ةيتوبثلا هقاروأو ةيعماجلا هتداهشل هدقف ةجيتن ةيمويلاب لماعك لمعلل رطضم

 ،لوهلا ميخم يف هترايس ليجست قاروأو ةيصخشلا هتيوه دقف رخآ دئاع لوقيو

 ،يقزر ردصم اهنأل قئاس فيظوتل رطضمو ،يترايس ىلع لمعلا عيطتسأ ال" هنأب

 ليجست ىلع ةردقلا مدع ةجيتن مئاد لكشب تافلاخم ةفلك لمحتأ ينأ امك

 ."ةرايسلا

 يدقافب فيرعتلا يف ربكألا رودلا نييلحملا ءاهجولل نأب نيدئاعلا ةيبلاغ دافأ امك

 تامهادملاو ينمألا رتوتلا تالاح يف مهتايصخش تابثإو ،مهنم ةيتوبثلا قاروألا

 ميظنت ايالخ طاشن ببسب ىرخأل ةرتف نم روزلا ريد فير قطانم اهدهشت يتلا

 ام ٍدح ىلإ مدقتو مامتها يدبت يتلا ةديحولا ةهجلا مهنأبو .)شعاد( ةلودلا

 وأ قاروألا دقف ةلكشمل لح داجيإل ةيتاذلا ةرادإلا عم لصاوتلاب قلعتت ةدعاسم
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 نيدئاعلا تاباجإ نم ظحالي نيح يف .تاميخملا يف ةرداصملا قاروألا ةداعتسا

 .يندملا عمتجملل رود يأ بايغ
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 تايصوتلا :ًاثلاث

 تاحرتقم تناك ،نيدئاعلاو فيضملا عمتجملا عم اهؤارجإ مت يتلا تالباقملا لالخ نم

 يندملا لجسلل زكرم حاتتفا لوح روحمتت ،ةيتوبثلا قاروألا دقف ةلكشم لحل نيفرطلا

 ًاناذآ دجو هنأ ودبي يذلا حرتقملا وهو .ةيتاذلا ةرادإلا ةرطيسل عضاخلا روزلا ريد فير يف

 نع 2022 ناسين 4 يف نالعإلا مت ةساردلا ذه دادعإ لالخف ،ةيتاذلا ةرادإلا ىدل ةيغاص

 ةفاضتسا تمت هيلعو ،روزلا ريدب لماعملا ةقطنم يف يندملا لجسلل زكرم حاتتفا

 ًايفاو ًاحرش مدق ثيح ،تدقُع يتلا ةريدتسملا ةلواطلا يتسلج ىدحإ يف زكرملا ريدم

 ؛هيف ءاج ام زربأ ،زكرملا لوح

 عم نواعت وأ قيسنت يأ نودو ةيتاذلا ةرادإلل لماك لكشب ًاعبات دعُي زكرملا نأ

 نيفظوملا بيردتو ءانبلا زيهجت متو ،ًافظوم نوثالث هب لمعيو ،ةيروسلا ةموكحلا

 تانايب دعاوق ىلع هلمع يف زكرملا دمتعيو .يندملا عمتجملا تامظنم ىدحإ نم معدب

 ،ةريصبلاو ةرسكلا يتنيدم يف يندملا لجسلا زكارم نم اهيلع لوصحلا مت ةيموكح

 فير لماك زكرملا لمع يطغيو ،نيقباس نيفظوم لبق نم اهيلع ظافحلا مت يتلاو

  .ةيتاذلا ةرادإلا ةرطيسل عضاخلا روزلا ريد

 ةلحرمك ريوزتلل ةلباقلا ريغ ةيصخشلا ةيوهلا تاقاطب رادصإب زكرملا لمع أدبيسو

 قاروألا يقاب لامكتسا مثو ،ةيلئاعلا تاقاطبلا رادصإ ىلع لمعلا متيس مث ،ىلوأ

 يعجر رثأب ديلاوملا ليجستب زكرملا موقيس امك .ًايجيردت هريغو ديقلا جارخإك ةيتوبثلا

 رادصإ يف هتامدخ زكرملا مدقيسو .ةيصخشلل تابثإ امهيدل نيوبألا ناك لاح يف

 نيحزانلا امأ ،ةقطنملا ءانبألو ،يلك سيلو يئزج لكشب ةيتوبثلا قاروألا يدقافل قئاثولا

 متتس لماك لكشب ةيتوبثلا قاروألا يدقاف نأ امك ،دفاولا ةقاطب مهحنم رمتسيسف

 .زكرملا ريدم ريبعت دح ىلع ،ةلاحلا بسحب مهب ةصاخ لولح ةسارد

 قاروألا دقف ةمزأ ةجلاعم ليبس يف ةديج ةوطخ زكرملا اذه لثم حاتتفا لكشُيو

 ،ديلاوملاو ةافولاو جاوزلاك ةلجسم ريغ ةينوناق عئاقو نم اهيلع بترتي امو ،ةيتوبثلا

 هنأ امك ،هلمعل يفارغجلا قاطنلاو ،اهحنمي يتلا قاروألا ةيحانل ًايئزج ًالح ىقبي نكلو

 نم نيحزانلا وأ ،نيدئاعلا نم لماك لكشب ةيتوبثلا قاروألا يدقافل ًالولح مدقي ال ًايلاح

 ةرطيس نع ةجراخلا قطانملا ىوتسم ىلع دجوت ال ،لباقملابو .ةقطنملا ءانبأ ريغ
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 كلذلو ،ةيتوبثلا قاروألا دقف ةمزأل ةيلعافو ةدئاف رثكأ لولح يأ ةيروسلا ةموكحلا

 ةموكح وأ ةتقؤملا ةموكحلا ةرطيس قطانم يف اهتاقباس لثم ةبرجتلا نوكتس

 ةرادإلا ةرطيس قطانم جراخ ةرداصلا ةيتوبثلا قاروألاب فارتعالا مدع ةيحانل ،ذاقنإلا

 ىقبتسو ،ةيتاذلا ةرادإلا قطانم جراخ لقنتلا اهلماحل حيتت ال يهف يلاتلابو ،ةيتاذلا

 ىلع ًاركح رفسلا قئاثوو ةيكلملا قئاثو لثم نيدئاعلل ةبسنلاب ًادج ةمهم قئاثو

 لكشت نأ نكمي يتلاو ،ةيلاتلا تايصوتلاب جورخلا نكمي هيلعو .ةيروسلا ةموكحلا

 :روزلا ريد ءانبأ نم نيدئاعلا ىدل ةيتوبثلا قاروألا دقف ةمزأل ًالولح

 راكتحاب ةيروسلا ةموكحلا كسمت راطإ يف :ةيلودلا تامظنملا ىوتسم ىلع -1

 يتلا قئاثولاب فارتعا يأ دوجو مدعو ،ةيدايس ةقروك ةيتوبثلا قاروألا رادصإ

 يف ةلعافلا ةيلودلا تاهجلا يصون اننإف ؛ىرخألا ةرطيسلا تاهج اهردصت

 ةيروسلا ةموكحلا نيب ةطاسولل ةيلآ داجيإ ىلع لمعلاب يروسلا فلملا

 فرطلا رود ةيلودلا تامظنملا اهلالخ نم بعلت ،ةفلتخملا ةرطيسلا تاهجو

 نع ةجراخلا قطانملا يف ةيمسر قئاثو رادصإ ةيلمع هلالخ نم رمت يذلا ثلاثلا

 نأ نكمملا نمو ،ىرخأ لود براجت يف هقيبطت مت رمأ وهو .ةموكحلا ةرطيس

 بايغو نمزلا رورم عم مقافتت يتلاو ،ةيتوبثلا قاروألا دقف ةلكشمل ًالح لكشي

 يف قيبطتلل ةيلباقو ةيعقاو رثكأ لحلا اذه لثم ودبيو .يسايسلا لحلل قفأ يأ

 ةموكحلا عم ةرمتسملا ةقالعلا لاكشأ نم لكش دوجول ؛ةيتاذلا ةرادإلا ةلاح

 يف اهلمع سرامت تلازال ةيموكح تاسسؤم دوجوو ،ةيحان نم ةيروسلا

 .ةيتاذلا ةرادإلا قطانم ضعب لخاد ةينمأ تاعبرم

 :يندملا عمتجملا تامظنم ىوتسم ىلع -2

 رودل لماك هبش بايغ فيضملا عمتجملاو نيدئاعلا تالباقم لالخ نم رهظي

 ريد يف نيدئاعلا ىدل ةيتوبثلا قاروألا دقف ةيضقل يدصتلا يف يندملا عمتجملا

 .مهتايح ىلع ةلكشملا راثآ مقافتل تالاحلا نم ريثك يف يدؤي يذلا رمألا ،روزلا

 ىلإ نامهاسي دق ،نييساسأ نيرودب موقت نأ يندملا عمتجملا تامظنمل نكميو

  :امهو ،ةلكشملا راثآ نم فيفختلا يف ريبك ٍدح

 ريد فير يف ةيتوبثلا قاروألا يدقاف نيدئاعلا ةيضق ةرصانمل اهدوهج فيثكت -1

 ةلكشملا مجح ريدقت ىلع زيكرتلا ربع كلذو ،ةيتاذلا ةرادإلل عضاخلا روزلا
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 نيدئاعلا نيب طيسولا رود بعلو ،ًايمالعإ اهيلع ءوضلا طيلستو ،اهداعبأو

 قاروألا دقف تالاح ةجلاعمل ؛يندملا لجسلا اهسأر ىلعو ةرادإلا تاسسؤمو

 نيب ةشاشه رثكألا تائفلاو ،ماتيألاك ةيناسنإلا تالاحلل ًاصوصخو ،ةيتوبثلا

 .نيدئاعلا

 كئلوأ ةصاخبو ،ةيتوبثلا قاروألا يدقاف لمشيل يثاغإلا طاشنلا قاطن عيسوت -2

 لبق نم اهريوطت متي مهب ةصاخ تايلآ قفو ،نيلجسم ريغ لافطأ مهيدل نيذلا

 نوعيطتسي ال نيذلا نيدئاعلا لافطأ فلم ىلع زيكرتلاو .ةيثاغإلا تامظنملا

 عم قيسنتلاب لولح داجيإ ةلواحمو ،نيلجسم ريغ مهنأل سرادملاب قاحتلالا

 .ىدملا ديعب رثأو ةيمهأ نم فلملا اذهل امل ،ةيميلعتلا تاسسؤملا

 

 

 

 

 



  

 
 

27 

 


