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تامظنم لِبق نم0102 ماع يف هليكشت مت تامظنم نيب فلاحت وهو (AEPCG) تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا اهرشني ةساردلا هذه
يلودلا نوناقلاو ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلاو ةيامحلاو يلاعلا ميلعتلاو ،تاعازنلاب ةرثأتملا لودلا يفو ئراوطلا لظ يف ميلعتلا تالاجمب ةطشان
نم ةررضتملا نادلبلا يف ميلعتلاب نيلماعلاو اهبالطو ةيميلعتلا تاسسؤملا ىلع ةمئاقلا تاءادتعالا ءازإ تامظنملا كلت قلق عقاو نم كلذو ،يناسنإلا
.نامألا مادعنا نم يناعت يتلاو تاعازنلا

ةئيهو شتوو ستيار نمويه فلاحتلا ةسائر يف ناتكراشملا ناتمظنملا :يهو ،تامظنملا نم فلاحت وه تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا
ةيضوفملاو ،(EII) يلودلا ميلعتلا دهعمو ،(AAE)"ءيش يأ لبق ميلعتلا" ةسسؤمو ،(araC) رطخلل نيضرعملا نييميداكألا سلجم ،ةلوفطلا ذاقنإ
زديات زكرم تاعورشم نم وه تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا .وكسنويلا ةمظنمو ،فسينويلاو ،نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا
.بئارضلا نم ةافعم حبرلل ةفداه ريغ ةمظنم وهو

ةنجللا يف ءاضعألا تامظنملا نع ةلقتسم يه .تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا اهب فلك ةيجراخ ةلقتسم ثوحب جاتن يه ةساردلا هذه
.ةيهيجوتلا ةنجللا يف ءاضعألا تامظنملا ءارآ ةرورضلاب سكعت الو فلاحتلل ةيهيجوتلا

 نومهاسملا
 تيباك يمأ :ثوحبلا ةريدم

 ونيرازام ايردنأ :ةيلوألا ثوحبلا ةقسنم

 نانافينام يجنأو غنينواد لاتسيرك :ثحبلا قيرف

كلاو نوثحابلا
ُ

،نوتوك رفينيج ،كرالك ينتروك ،يسكفوباش هاكيم :نومهاسملا بات
،ينيه نيتسابيس ،ليسكإ نيماجنب ،ناغنيرود تيك ،سيوع هللا دبع ،يوك نوسيلأ

،سويستيفس رفوتسيرك ،ناغانوم نستيرك ،رنزتيم اريف ،وريرام اناد ،دنالريأ ةراس
 .يوث غنان ،ليفريبوس يولك ،ريتسوبس كيرتاب ،ثيمس نابويس

 زغير يدود :ررحملا

 ثينيميخ لييافار :ممصملا

  هيونتو ركش
هتنامأ ءاضعأل ركشلا لكب تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا مدقتي
نيذلا ةيهيجوتلا فلاحتلا ةنجلو غالبإلاو دصرلاب ينعملا لماعلا قيرفلاو ،ةماعلا
الضف ،عورشملا اذهل مهتروشمو مهئارآ اومدق

ً
نييراشتسالاو نيلماعلا نع 

كينوريف :مهو ،اهيلع تاقيلعت اومدقو لودلا لوصف اوعجار نيذلا ءاضعألا تامظنملاب
،ينوجين ايد ،فين اماز ،كلام ةحيلم ،شتودنالك رتيب ،ينيه نايتسابس ،تربوأ

،سكوكليو ةراس ،ريلكنس تيرغرام ،دربيش ديب ،نترام تيمش اليسيغ ،سور سميج
 .ثروسدرو نفيتس

ءاوس ،اهمادختسا وأ ةوقلا مادختساب تاديدهتلا لوح ةيملاع ةسارد
ادمع

ً
نييميداكألاو نيملعملاو بالطلا دض ،يئاوشع لكشب وأ 

،ميلعتلاب نييرادإلا نيلوؤسملاو لقنلاو سيردتلا معدب نيلماعلاو
اقالطنا ،ىرخألا ميلعتلا تاسسؤمو تاعماجلاو سرادملا قحبو

ً
نم 

،ةينيد وأ ةيقرع وأ ةيفئاط وأ ةيجولويديأ وأ ةيسايس ةيركسع بابسأ
.7102 ىلإ3102 نم ةرتفلا يف

تبأد .همسا ركذ مدع بلط حنام نمو ،ةيجيورنلا ةيجراخلا ةرازو نمو ،(AAE)"ءيش يأ لبق ميلعتلا" ةسسؤم نم ريرقتلا اذه دادعإل يخس يلام معد ميدقت مت
ةمهاسم ايبمولوك ةعماجب ةماعلا ةحصلل نامليم ةسردم تمهسأ .1102 ذنم يملاعلا فلاحتلا عم ةكارش يف يهو ميلعتلا ىلع تاءادتعالا عنم ىلعAAE ةسسؤم
.تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا لامعأoVoN ةسسؤم تمعد امك .ريرقتلا اذهب ةصاخلا ثوحبلا معد يف ةينيع

 تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا لوح
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اريثك تررضت
ً
ادج 

ً
   

ىلع تامجهب رثكأ وأ ةعقاو0001 تقثو ريراقت اهنع ترهظ يتلا لودلا
رثكأ وأ0001 ررضت وأ ،ةيميلعتلا تآشنملل يركسع مادختسا وأ ميلعتلا

 ميلعتلا ىلع تامجهلا ءارج ميلعتلاب نيلماعلاو بالطلا نم

اريثك تررضت
ً
  

ىلع تامجهب ةعقاو999و005 نيب تقثو ريراقت اهنع ترهظ يتلا لودلا
999و005 نيب ررضت وأ ،ةيميلعتلا تآشنملل يركسع مادختسا وأ ميلعتلا

ابلاط
ً
الماعو 

ً
ميلعتلا ىلع تامجهلا ءارج ميلعتلاب 

   تررض
ىلع تامجهب ةعقاو005 نم لقأ تقثو ريراقت اهنع ترهظ يتلا لودلا
005 نم لقأ ررضت وأ ،ةيركسعلا تآشنملل يركسع مادختسا وأ ميلعتلا

ميلعتلا ىلع تامجهلا ءارج ميلعتلاب لماعو بلاط

ميلعتلا ىلع تامجهلا
سرادملل يركسعلا مادختسالاو
ةلومشملا لودلا يف تاعماجلاو
7102 –3102 ،ريرقتلاب

ناتسناغفأ

ناتسكاب

شدالغنب

يدنوروب

ايبويثأ

اينيك

ايبيل

يلام

رامنايم

دناليات

دنهلا

لاموصلا

نادوسلا
اليوزنف

قارعلا

ايناركوأ

نوريماكلا
ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج

وغنوكلا ةيروهمج
ةيطارقميدلا

نيطسلف/ليئارسإ

ايكرت
ايروس

ايروس

ايريجين
ايبمولوك

رصم

نيبلفلا

نادوسلا بونج
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يف ،مارح وكوب يلتاقم نم ةعامج يتيب ىلإ رضح4102 ناسين/ليربأ41 يف
تنك نكل ،ةدلبلا نولخدي مهو رانلا اوقلطأ .نومئان سانلاو ليللا يف ،كوبيش
 .عمسأ ملو ،سردأ ثيح ةسردملا يف ةمئان

..."؟ةباوبلا جراخ يرجي ام نيعمست الأ ،يوج" :يل تلاق .يتقيدص ينتظقيأ
نم رانلا نوقلطي اوحار .مارح وكوب يلتاقم تاوصأ عمسأ ةرم لوأ تناك
 .مهقدانب

ثيح مهتيامح هللا نم انبلطو ،تويبلا يف انرسأل انوعد .نيفئاخ اعيمج انك
 .نودجوي

هنإ انل لاق هنكل ،برهلا انلواح .لجر لخد ،كلذ دعب لعفن اذام ركفن انك اميف
انم بلط .جراخلاب ثدحي امم انتيامحل دوجوم هنأو – هب قثن نأ اننكميو يطرش

 .انلعفو ،بارتقالا

 .مارح وكوب ةعامج نم ناك .ايطرش نكي مل !بذكي ناك هنكل

.تاهاجتالا فلتخم نم دفاوتلا يف مارح وكوب ةعامج نم ديدعلا أدب اذه دعب
نأ انوربخأ .ةمحر نود نولتقي سانأ كانه نأل مهعم نواعتلا انيلع نأ انوربخأ
.ةسردملا نم انلقنل ةريبك تانحاش ثالث يف انوعضوو ،مهعبتن

تضكرو ةنحاشلا نم تزفق .يئاعد باجأ .انذاقنإ هنم تبلطو هللا توعد
اتزفق يتاليمز نم نيتنثا تلباق ،يقيرط يف .داعتبالل تاعاسو تاعاسل
  .اعم ضكرن انيضم .امهرودب

.ةدعاسملا هنم انبلطو هانفقوأ .ةيراخب ةجارد ىلع لجر انب رم ،انضكر ءانثأ
 .كوبيش ىلإ انداعأ

لك يف بلاطو ةبلاط لك ةمالسل وعدأ ،ةبعرملا ةليللا كلت يف تركف املك
امدنع – ةرملاب ديج سيل وهو – ساسحإلا كلذ فرعأ .ناكم لك يف سرادملا
طقست قئاقد لالخ ةأجفو مث ،كملح قيقحتو ةساردلا وه هديرت ام لك نوكي
 .ةرجش ةقروك كمالحأو كلامآ

7102 لوألا نيرشت/ربوتكأ31 ،ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم مامأ ةملك ،ةراشب يوج -

تايتف رهظُي هنأ معزُيو مارح وكوب ةعامج هترشن ويديف عطقم نم ةروصلا هذه ذخأ مت
ةعقاولا كوبيش ةدلبب نهتسردم نم ،ةعامجلا دي ىلع نهفاطتخا نم عيباسأ4 دعب

.4102 ناسين/ليربأ يف ،ايريجين ّيقرش لامش

© 4102eliF/otohP PA
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نم رثكأو ةراشب يوج تضرعت4102 ناسين/ليربأ41 ةليل
وكوب ةعامج ءاضعأ لبق نم فاطتخالل اهتاليمز نم072
ةموكحلا اهريدت تايتفلل ةيوناث ةسردم نم ،ةفرطتملا مارح
ةسردملا اومجاه نيذلا لاجرلا ىعّدا .ايريجين ،كوبيش يف
اوقلت مهنأ ،ةطرشلل يمسرلا يزلا نودتري مهضعبو
تس ةسردملا نأب تامولعم

ُ
لقنل نودوجوم مهنأو مجاه

اورمدو نهوفطتخا مهنكل .نمآ عقوم ىلإ تايتفلا
 .ةسردملا

تلظ نكل ،فاطتخالا عقو نإ ام رارفلا نم – يوج نهنيب – ةاتف75 تنكمت
،ةيلاتلا تاونسلاو رهشألا لالخ  .تاونسل تاريسأ ةاتف يتئم نم رثكأ
."انتايتف اوديعأ" ةلمح ىلإ تدأو ايملاع امامتها فاطتخالا ةيلمع تبستكا
ام نكل ،7102و6102 يف ةاتف ةئم وحن ليبس ءالخإ ىلإ تاضوافملا تدأ
  .روطسلا هذه ةباتك تقو ىتح تادوقفملا دادع يف ةاتف ةئم نم رثكأ تلاز

تاديحولا نه كوبيش يف ةيوناثلا ةسردملاب تايتفلا نكت مل
بالطلا ىلع تامجهلاف.ملعتلاو ةساردلل نهتايحب نرطاخ يئاللا
مادختسا نع الضف تاعماجلاو سرادملاو ةذتاسألاو نيملعملاو
لود يف ةعئاش رومأ يه ،ةيركسع ضارغأ يف تاعماجلاو سرادملا
 .لودلا ضعب يف روهدتلا يف ذخآ عضولاو .ةديدع

ريراقت ةلسلس يف عبارلا ءزجلا –"ميلعتلا ىلع تاءادتعالا" نم ةعبطلا هذه
دض ايلعف اهمادختسا وأ ةوقلا مادختساب تاديدهتلا صحفت – ناونعلا اذهب
ريرقتلا .ةيميلعتلا داوملاو تآشنملاو ميلعتلاب نيلماعلاو نيملعملاو بالطلا
سرادملل يركسعلا مادختسالاو ميلعتلا ىلع تامجهلا دصري يذلا
7102و3102 نيب ةرتفلا يف هنأ رهظُي ،ملاعلا ءاحنأ ىتش يف تاعماجلاو
تاعماجلاو سرادملل يركسعلا مادختسالاو ميلعتلا ىلع تامجهلا ترفسأ
تآشنمو سرادملا تائمب ترضأو نيملعملاو بالطلا فالآ ةباصإو لتق نع
 .اهترمدو يلاعلا ميلعتلا

عازنلا ةهبج ىلع ةسردم ىدل لامرلاب ةأبعم تالاوج سيدكت مت
طابض لمع عم ،سردلا تاعاق ذفاون مامأ ،ايناركوأب اكنيرام يف

.اهتيامحل اهلخدم ىدلو ةسردملاب ةيرودل نيحلسم ةطرش

© 7102FECINU rof IIV / nostrebliG yelhsA
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:ةساردلا هذه اهيطغت يتلا ةرتفلا يهو،7102 ىلإ3102 نم ةرتفلا يف لقألا ىلع ميلعتلا ىلع موجه نيرشعل ريرقتلا يف ةروكذملا ةلود82 ـلا نم لك تضرعت
،اينيك ،نيطسلف/ليئارسإ ،قارعلا ،دنهلا ،ايبويثإ ،رصم ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ،ايبمولوك ،ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج ،نوريماكلا ،يدنوروب ،شدالغنب ،ناتسناغفأ
.نميلا ،اليوزنف ،ايناركوأ ،ايكرت ،دناليات ،ايروس ،نادوسلا ،نادوسلا بونج ،لاموصلا ،نيبلفلا ،ناتسكاب ،ايريجين ،رامنايم ،يلام ،ايبيل

الوصف ريرقتلا دروي يتلا ةلود82 ـلا اهنيب نمةلود47 يف ميلعتلا ىلع تامجه عوقو ىلإ تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا لصوت
ً
تامجه5 كانه .اهنع 

.ةلود31 يف اهب غالبإلا مت ،هلتق وأ لقألا ىلع دحاو صخش ىلع رشابم موجهل لقألا ىلع ةدحاو ةعقاو اهنيب ،ميلعتلا ىلع – ةمجه02 نم لقأ ىصقأ دحب – لقألا ىلع
.ىرخأ ةلود33 يف ميلعتلا ىلع تامجهب ةدرفنم عئاقو قيثوت مت

نيلماعلاو بالطلاف ،هالعأ يوج ةداهش نم رهظي امك .ةينيد وأ ةيقرع وأ ةيفئاط وأ ةيجولويديأ وأ ةيركسع وأ ةيسايس بابسأل ميلعتلا ىلع تامجهلا باكترا نكمي
هذه لعجي نأ ةيركسع ضارغأ يف تاعماجلاو سرادملا مادختسال نكمي .تاعماجلاو سرادملا ينابم ترمُدو تررضتو ةمدصلاو ةباصإلاو لتقلل اوضرعت ميلعتلاب
الضف .رطخلل نيملعملاو بالطلا ةايح ضرعي ام ،ةيداعملا تاوقلا لبق نم تامجهلل ةضرع تايانبلا

ً
تآشنملل يركسعلا مادختسالا نإف ،ةباصإلاو توملا رطخ نع 

الضف .ميلعتلا ليصحت ىلع ةبلطلا ةردق نود لوحي ةيركسعلا
ً
ةردق نم نادحي تاعماجلاو سرادملل يركسعلا مادختسالاو ميلعتلا ىلع تامجهلاف ،ةرشابملا راثآلا نع 

 .ةيمنتلاو يعامتجالا مدقتلا ناقيعيو ،ميلعتلا ةدوج نم ناللقيو ،ةيميلعتلا صرفلا ىلع لوصحلا

ةيامحل يملاعلا فلاحتلا اهرشن ةثلاث ةساردو ،0102و7002 يف وكسنويلا امهترشن نيتقباس نيتسارد ىلع دمتعت"ميلعتلا ىلع تاءادتعالا" نم ةعبارلا ةعبطلا هذه
اريثك تامجهلا نع ريراقتلا تداز ،ةلسلسلا هذه تأدب ذنم يضقنملا دقعلا يف .4102 يف تامجهلا نم ميلعتلا

ً
تامجهلا تاهجوت ليلحت نإف ،مث نم .نكامأ ةدع يف 

ددع يف نييلعف ناصقن وأ ةدايز سيلو تامولعملا ةحاتإ يف تاريغت سكعت دق ةرهاظلا تاهجوتلا نأل تايدحت ىلع يوطني ناك ةروكذملا ةينمزلا ةرتفلا لالخ
متت .نكمم ردق ىصقأب ،ةقباسلا ةساردلا اهتطغ يتلا ةرتفلاب7102 –3102 ةرتفلا لالخ ميلعتلا ىلع تامجهلل ةيملاعلا قاسنألا نراقت ةساردلا هذه نكل .تامجهلا
،ةدحتملا ممألا تائيه نع ةرداصلا ريراقتلا نع ثحبلا :ةيثحب جهانم ةثالث ىلع دامتعالا متي ثيح ،4102 ةعبط يف ةمدختسملل ةلثامم ةيجهنم مادختساب ةنراقملا
عمجت يتلا تاعومجملا عم تالباقم ءارجإو ةيمالعإلا ريراقتلا نع ثحبلا قيرط نعو ،ناسنإلا قوقح ةبقارمو ناسنإلا قوقح تامظنمو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو
.لودلا ءاربخ عمو اهنع لوصف دادعإ مت يتلا لودلا يف تانايبلا

ىوتسم ىلع داز دق مهتاسسؤمو نيملعملاو بالطلا ىلإ هجوملا فنعلانأ"8102 ميلعتلا ىلع تاءادتعالا" يف ةقثوملا ميلعتلا ىلع تامجهلا ددع يلامجإ نم رهظي
ريرقت اهاطغ يتلا ةرتفلا يهو3102 طساوأ ىلإ9002 نم ةرتفلاب ةنراقملاب ،7102 لوألا نوناك/ربمسيد ىلإ3102 يناثلا نوناك/رياني نم ةرتفلا يف ملاعلا
."4102 ميلعتلا ىلع تاءادتعالا"

درف وأ ،ملعم وأ ،بلاط0001 وأ تاعماجلاو سرادملل يركسع مادختسا تالاح وأ ميلعتلا ىلع موجه0001 نم رثكأ نع ريراقت كانه نأ ىلإ ةساردلا هذه تلصوت
.نميلا ،ايكرت ،ايروس ،نادوسلا بونج ،نيبلفلا ،ايريجين ،نيطسلف/ليئارسإ ،رصم ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج :لود9 يف ،ررضلل اوضرعت ميلعتلا ةيلمعب رخآ

 :ميلعتلا ىلع تامجهلا نم تائف6 نع تامولعم ةلود لكب صاخلا لصفلا مضي

سرادملا ىلع تامجهلاب تاديدهتلا وأ ةيلعفلا تامجهلا·

ميلعتلاب نيرخآلا نيلماعلاو نيملعملاو بالطلا ىلإ ةهجوملا تاديدهتلاو ةيلعفلا تامجهلا·

تاعماجلاو سرادملل يركسعلا مادختسالا·

 اهنم وأ اهيلإ قيرطلا يف وأ تاعماجلا وأ سرادملا يف لافطألا دينجت·

اهنم وأ اهيلإ قيرطلا يف وأ تاعماجلا وأ سرادملا يف ةحلسملا فارطألا لبق نم يسنجلا فنعلا·

 يلاعلا ميلعتلا ىلع تامجهلا·

قيسنت بتكم دافأ لاثملا ليبس ىلع .نميلاو ايريجينونيطسلف/ليئارسإو ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج نم لك يفسرادملا ىلع تامجهلاريراقت رثكأ تناك
ايئزج تررضتو لماكلاب ترمُد ةسردم652 نأب7102 لوألا نوناك/ربمسيد يف ةيناسنإلا نوؤشلا

ً
 .نميلا يف ىرخأ ةسردم3141 

"اهلك ةسردملا تجترا"
ثدح ام ،نييفحصلل ،ايروسب بلح يف لافطألا ليهأتو بيردت زكرمب ملعملا يناندعلا دمحم فصو
بتكم يف تنكو ةحسفلا تقو ناك" :رجفتم ليمربب هتسردم تمجوه امدنع،5102 رايأ/ويام3 يف
.انوفدهتسي مهنأ كردن مل"!ليمارب نوقلي مهنإ !اوهبتنا :نوخرصي عراشلا يف سانلا تعمس .ةرادإلا
اراجفنا انعمس مث ،برتقي حار ةرجفتملا ليماربلا توص نكل ،اعون نيئداه انك

ً
ابيهر 

ً
ةسردملا تجترا .

هتيأر ام ناكو بتكملا نم تعره .نوخرصي لافطألا تعمس .رخآلا ةرجحلا بناج ىلإ ترطو ،اهلك
ابيهر

ً
ق عيمجلا نأ تبسح ةظحلل .

ُ
نم نيجانلا جارخإ يف نيفعسملا ةدعاسمل تعره مث .اولت

اقحال تفرع امك .ةسردملا
ً

ق ،
ُ

 ."نيملعملا نم نينثاو لافطأ ةعست لت

"كلتقنو كعطقنس"
ستيار نمويه تقثو ،نيبلفلا يف نايدألا راوحل واندنيم ةسسؤم ةيميداكأل دوغنيالات رقم يف
ـل ملعم لاق .2102 ذنم نيملعملاو بالطلا ةقياضمو بيهرت ىلع اوبأد دونجلا نأ5102 يف شتوو
هوفقوأ ةيركسعلا هبش ةرامألا ةعامج ءاضعأو دونجلا نم ةعومجم نإ شتوو ستيار نمويه
تررم اذإ" :هل اولاق مهنأب دافأ .5102 يناثلا نوناك/رياني5 يف ةسردملا ىلإ هقيرط يف ناك اميف
 ."كلتقنو كعطقنسف

ادصق اوفدهتسانيملعملاو بالطلانأ ريراقتلا نم ودبي
ً
ناتسناغفأ يف .نيبلفلاو ايريجينو ،نيطسلف/ليئارسإوناتسناغفأ نم لك يف – تالاحلا بلغأ يف – 

ميلعتلاب نيلماعلاو نيملعملاو بالطلا ضرعت تالاحلا بلغأ يف نيطسلف/ليئارسإ يف .تاديدهتلاو فاطتخالاو لتقلاب فادهتسالا ىلع تامجهلا تلمتشا ايريجينو
ةيلصألا تاعمتجملا نم بالطلا هجاو ،نيبلفلا يف .ةبيرق سرادم وأ مهسرادم يف نينطوتسملا دجاوت وأ يركسعلا دجاوتلا ىلع اوجتحا امدنع لاقتعالا وأ ةباصإلل
تاديدهتلا ةأطو دادتشا"انسرادم اوذقنأ" نييلصألا ناكسلا نم ةنوكملا ةرصانملا ةكبش تقثو .ةيركسعلا هبش تاعامجلاو ةحلسملا تاوقلا نم تاقياضملاو بيهرتلا
.نييلصألا ناكسلا تاعمتجم يف نيملعملاو بالطلا تفدهتسا دقو ،اهل ةعباتلا ةيركسعلا هبش تاعامجلاو ةينيبلفلا ةحلسملا تاوقلا لبق نم تاقياضملاو
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ىلع ةدحاو ةرم تاعماجلاو سرادملل يركسعلا مادختسالاب غالبإلا مت
،ناتسناغفأ :ريرقتلا يف ةروكذملا نم ةلود42 اهنيبةلود92 يف لقألا
،جاعلا لحاس ،ايبمولوك ،نوريماكلا ،ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج ،يدنوروب

،اينيك ،نيطسلف/ليئارسإ ،قارعلا ،دنهلا ،ايبويثإ ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج
،ةيدوعسلا ،نيبلفلا ،ناتسكاب ،ايريجين ،رجينلا ،رامنايم ،يلام ،ايبيل ،نانبل
.يوبابميز ،نميلا ،ايناركوأ ،ايكرت ،ايروس ،نادوسلا ،نادوسلا بونج ،لاموصلا
ةعبات ريغ ةحلسم تاعامج وأ ةحلسم تاوق تمدختسا ثيح تالاح اهنيب
نزاخم وأ لاتق عقاوم وأ ةتقؤم ئجالم وأ تانكث وأ دعاوقك سرادملا لودل
.يركسعلا بيردتلل تآشنمك وأ ،باوجتسالاو زاجتحالل زكارمك وأ ةحلسألل

"ضاحرمك ةسردملا ءانف اومدختسا"
اكيليس يلتاقم مايق شتوو ستيار نمويه تقثو7102و6102 يف
سرادملا لالتحاب ةدحتملا ممألا تاوقو ”اكالاب يتنأ“ ايشيليم يلتاقمو
ستيار نمويه ـل ةسردمب لوؤسم فصو .ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج يف
ىلع اكالاب يتنأ يلتاقم مادختسا اهيلإ ىدأ يتلا ةمئادلا راثآلا شتوو
:6102 لوألا نيرشت/ربوتكأ ىلإ4102 رخاوأ نم اهولتحا امدنع ،هتسردم
دوعن ىتح ينابملا دحأ نم مهجارخإ نم انكمت .دعاقملاو دضانملا اورمد"
نونخدي .ينابملا اورمدو ةسردملا فصن نولتحي اولاز ام مهنكل ،ةساردلل
حيرستلاو حالسلا عزن نورظتني مهنإ نولوقيو راهنلا لاوط اناوجيراملا
تارايسلا نوفقويو زجاوح نوعضيو قيرطلا ىلإ نوجرخي .جمدلاو
.ضاحرمك ةسردملا ءانف اومدختسا .حالسلا ديدهت تحت دوقنلا نوذخأيو
متي امدنع .ةدضنم57 نع لقي ال ام اورمدو بطحك دضانملا اومدختسا
 ."ىرخأ ةرم همدختسن فوس ىنبملا حالصإ

ابتكم نومدختسي ىطسولا ايقيرفأب ةينطولا ةكرحلا-اكيليس ولتاقم
ةيروهمجب يزيبيرغ-انان ةعطاقمب سيربم يف ةيلحم ةسردم نم هوجرخأ
ةدلبلا سرادم عيمج قالغإ مت .7102 راذآ/سرام يف ،ىطسولا ايقيرفأ
نيب تارتوتلاو نيملعملا بايغو نيلتاقملا دجاوت ببسب3102 ذنم ثالثلا
.ةحلسملا تاعامجلا

© 7102hctaW sthgiR namuH rof ysporD drauodE
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تلثم ىدم يأل مييقت ةبوعص ىلإ اهب غلبملا تامولعملا ىلع ةضورفملا دويقلا تدأ
فلاحتلا لصوت نكل .يسنجلا فنعلل مهضرعتل وأ لافطألا دينجتل عقاوم سرادملا
61 يف لافطألا دينجتلوح ريراقت نأ ىلإ تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا
ةيروهمج ،ايبمولوك ،ناتسناغفأ :ريرقتلا اهضرعتسي يتلا لودلا نم ةلود
،لاموصلا ،نيبلفلا ،ناتسكاب ،ايريجين ،يلام ،اينيك ،قارعلا ،ةيطارقميدلا وغنوكلا

.نميلا ،ايناركوأ ،ايكرت ،دناليات ،ايروس ،نادوسلا بونج

لبق نم يسنجلا فنعلل اياحض ثانإلاو روكذلا نم نيغلابلاو لافطألا عقو
فارطأ نأ ىلإ يملاعلا فلاحتلا لصوت .تاعماجو سرادم يف ةحلسملا فارطألا
قيرطلا يفو تاعماجلاو سرادملا يف يسنجلا فنعلانع ةلوؤسم تاعازنلا
،نوريماكلا ،يدنوروب ،ناتسناغفأ :ريرقتلا اهضرعتسي ةلود71 يف اهنمو اهيلإ

،رصم ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ،ايبمولوك ،ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج
،اليوزنف ،نادوسلا بونج ،نيبلفلا ،ايريجين ،رامنايم ،يلام ،قارعلا ،دنهلا ،ايبويثإ
ةعومجم تدافأ ،لاثملا ليبس ىلع ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج يف .نميلا
نم ةاتف71 اوفطتخا ايشيليملا رصانع نأب (retsulC noitacudE) ميلعتلا

 .روهش ةدع رادم ىلع نهوبصتغاو7102 يف ةيئادتبا سرادم

اديدحت ءاسنلاو تايتفلا فادهتسا مت
ً
طقف سيل ،يعامتجالا نهعون ببسب 

اضيأ امنإ ،يسنجلا فنعلل اياحضك
ً
.ثانإلا ميلعت ضراعت ةحلسم تاعامج لبق نم 

يعامتجالا نهعون ببسب ميلعتلا ىلع تامجه يف تايتفلاو ءاسنلا تفدهتسا
،ناتسناغفأ :ريرقتلا اهضرعتسي يتلا82 ـلا لودلا نم لقألا ىلع81 يف
،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ،ايبمولوك ،ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج ،نوريماكلا

بونج ،نيبلفلا ،ناتسكاب ،ايريجين ،رامنايم ،يلام ،ايبيل ،قارعلا ،دنهلا ،رصم
يسنجلا فنعلا ىلع تامجهلا هذه تلمتشا .نميلا ،اليوزنف ،ايروس ،نادوسلا
6102 زومت/ويلوي يف ،لاثملا ليبس ىلع .ميلعتلا ىلع تامجهلا نم ىرخأ لاكشأو
تابلاط3 نيعأ ىلع كيتيربكلا ضمح ةيراخب ةجارد نتم ىلع لوهجم ٍدتعم ىقلأ
.ناتسناغفأب تاريه ةقطنم يف ةيوناث

مهجرخت لفح يف ،ايبيل يف يزاغنب ةعماجب ةيئايميكلا ةسدنهلا مسقب بالطلا
ةزهجأو رئاخذ راوج ىلإ نوفطصي ،6102 لوألا نيرشت/ربوتكأ42 خيراتب
.لاتقلا ءانثأ ترمُد يتلا ةعماجلا ةيانب مامأ ليتفلا ةعوزنم ةرجفتم

© 6102segamI ytteG/PFA/amoD halludbA
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ميلعتلا تايانب ىلع تامجهلمشتو ،ريرقتلا اهضرعتسي يتلا لودلا نم لك يف ةيميلعتلا ةيتحتلا ةينبلاو ميلعتلاب نيلماعلا ىلع تامجهب عساو قاطن ىلع غالبإلا مت
،نيبلفلا ،ناتسكاب ،ايريجين ،ايبيل ،اينيك ،نيطسلف/ليئارسإ ،قارعلا ،دنهلا ،ايبويثإ ،رصم ،ايبمولوك ،نوريماكلا ،شدالغنب ،ناتسناغفأ :ةلود02 يف يلاعلا
اموجه82 وحن ريراقت بسح عقو ،لاثملا ليبس ىلع شدالغنب يف .نميلا ،اليوزنف ،ايناركوأ ،دناليات ،ايروس ،لاموصلا

ً
ثالثلا رهشألا يف اكد ةعماج ىلع تارجفتمب 

ميلعتلاب ةلصتم تارهاظم ىلع ةفينع تاءادتعا اذه لمشيوريرقتلا اهضرعتسي يتلا لودلا نم لك يف يلاعلا ميلعتلاب نولماع مجوه  .هدحو5102 ماع نم ىلوألا
.ميلعتلاب نيلماعلا وأ بالطلاب ترضأ

ىلع تامجهلا لوح ريراقتلا تحبصأ امكو
اراشتنا رثكأ ةرمدملا اهراثآو ميلعتلا

ً
دقف ،

تامجهلا هذه عنمل ةيمارلا دوهجلا تداز
ناك مامتهالا اذه لعل .اهراثآل يدصتلاو
احضاو

ً
يذلا دهعتلا يف حوضولا مامت 

ممألاب ءاضعألا لودلا ثلث هب تمدقت
بالطلا ةيامحل (نآلا ىتح) ةدحتملا
نم تاعماجلاو سرادملاو نيملعملاو
تناك8102 ناسين/ليربأ ىتحف .تامجهلا
سرادملا نالعإ ىلع تقدص دق ةلود47
تاموكحلل يسايس دهعت وهو ،ةنمآلا
.ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ ميلعتلا ةيامحب

نالعإلا ىلع عسوملا قيدصتلا بحاص
اهدوعو تذفن يتلا لودلا ددع يف ةدايز
رييغت وأ نيناوقلا رييغتب نالعإلا بجومب
ةيركسعلا ةسسؤملاب ةصاخلا تاسايسلا
.ميلعتلاب وأ

ةماعلا ةيعمجلاو نمألا سلجم مدق امك
ةدحتملا ممألا تائيهو ةدحتملا ممألل
تادعاسملا تامظنمو ةيلودلا مكاحملاو

امامتها اهرودب ةيناسنإلا
ً
اريبك 

ً
.تاعماجلاو سرادملل يركسعلا مادختسالاو ميلعتلا ىلع تامجهلاب 

تاسسؤمل يركسعلا مادختسالاو ميلعتلا ىلع تامجهلا نم ةيميلعتلا تاسسؤملاو نيملعملاو بالطلا ةيامحل هلمع بجي امم ريثكلا كانه لاز ام نكل ،ةديج تابستكملا هذه
.ميلعتلا

تايصوتلا
لودلا تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا وعدي ،ةيلاعف رثكأ لكشب ميلعتلا ةيامحل
  :ىلإ يندملا عمتجملا تامظنمو ةيلودلا تامظنملاو

اروكذ ،نيملعملاو بالطلا عيمجل نمضي امب ،همعدو هذيفنتو ةنمآلا سرادملا نالعإ ىلع قيدصتل·
ً
اثانإو 

ً
ملعتلا ىلع ةردقلا ،

 .نامأ يف ميلعتلاو

ةيامح لجأ نم ةيداشرإلاةلدألا ذيفنتب مازتلالا لمشي امب ،ةيركسع ضارغأ يف تاعماجلاو سرادملا مادختسا بنجت·
 .ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا

سنجلاو ميلعتلا ىلع موجهلا عون بسحب ةمسقم تانايب عمج لمشي امب ،ميلعتلا ىلع تامجهلا لوح غالبإلاو دصرلا معد·
 .اهعم لماعتلاو ميلعتلا ىلع تامجهلا عنم دوهج نيسحتل ،ميلعتلا عونو نسلاو

ايئاضق ةانجلا ةقحالمو ميلعتلا ىلع تامجهلا يف جهنمملا قيقحتلا·
ً

. 

يف ثانإلاو روكذلل ةفلتخملا براجتلاو تاجايتحالا ذخأ عم ميلعتلا ىلع تامجهلا اياحض عيمجل ةيزييمت ريغ تادعاسم ميدقت·
.رابتعالا

الدب مالسلل ميلعتلا زيزعت نامض·
ً
لمشي امب ،بالطلل ةيعامتجالا-ةيسفنلاو ةيندبلا ةيامحلا مدقي نأو ،عازنلا ىلع زيفحتلا نم 

عبتتو نم مقافتو ىلإ يدؤت نأ نكمي يتلا ،ةلصلا تاذ تاقوعملاو يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا طيمنتلل يدصتلا قيرط نع
.ميلعتلا ىلع تامجهلا

سرادملا عم لصاوتلا قيرط نع لمشي امب ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ ميلعتلل نمآلا لوصولا ةحاتإ بجي ،نكمأ املك·
رطخلا صيلقتل تايجيتارتسا ريوطت راسم ىلع ،ةلصلا يوذ ةحلصملا باحصأ عيمجو اهب ةلصتملا تاعمتجملاو تاعماجلاو
.ميلعتلا ىلع تامجهلا ءازإ ةلماكتم نمأو ةمالس ططخو

يف تاعماجلا بالط ىلع رانلا قالطإ
مهتارجح
بيردتلا دهعم نابلاط نم نوحلسم مجاه7102 لوألا نوناك/ربمسيد1 حابص

امئان تنك :”نواد“ ةفيحصل بلاط لاق  .ناتسكاب ،رواشيب يف يعارزلا
ً

امدنع .
اعيرس انترجح باب انقلغأ رانلا قالطإ انعمس

ً
يذلا ام مهفنل تالاصتا انيرجأو 

انترجح باب ءاقبإ انيلع نأو نييباهرإ جراخلاب سانلا نإ انل ليق .ثدحي
اقلغم

ً
اورسكو جراخلاب نوكرحتي اوناك نم لك ىلع رانلا نويباهرإلا قلطأ ...

نلا ىلإ لصو يذلا نمألا لوؤسم لضفب .بالطلا ةمجاهمل باوبألا
ُ

لبق لز
تقو بالطلا نم ديدعلا رفس مغر  .”ءايحأ انلز ام ،انترجح لاجرلا ءالؤه لوخد
ق دقف ،اهنيح ناكملا نع مهبيغتو موجهلا عوقو

ُ
بالط6 نع لقي ال ام لت

  .لقألا ىلع نيرخآ53 ةباصإو



،7102 لوألا نيرشت/ربوتكأ31 يف نمألا سلجم ىلإ ثيدحلا دنع
 ميلعتلا ةيامحب ةراشب يوج تبلاط

مهنإ .نامألاب ساسحإلا ىلإ ةجاحب بالطلا .ةيامحلا ىلإ ةجاحب سرادملا
قيرطلا وه اذه .فوخ نود مهمالحأ قيقحت ىلع لمعلاو ةساردلل ةجاحب
ضرعتي الأ هللا وعدأو لمآ .ملاعلا يف رييغت ثادحإ نم مهنيكمتل ديحولا
 .هل تضرعت امل بالطلا نم ديزملا

اعم نوبعلي بالط
ً

قرش يف تامجهب ةررضتم ةسردم بعلم يف 
 .7102 لوليأ/ربمتبس يف ،ايروس ،بلح فير
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ءانثأ تررضت ةسردمب سرد ةعاق ىلع لطي يروس لفط (فالغلا)
يف ،7102 راذآ/سرام7 يف تعقو اهنأ ريراقت تركذ ةيوج ةراغ
.قشمد ةنيدم برق ،اياتوأ ةدلب وه ،ةضراعملل لقعم
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