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لت حفس ىلع ةزوجع ةأرما سلجت :قارعلا ،ليبرأ
هيف ميقي يذلا كسوكروك ميخم ىلع لطي
ربمسيد ،نويروسلا نوئجالل

سوناب روص /يقيدص كباب

 سرام ،ةدوسأو نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم

دض فنعلا ءاهنإل ينامئتسالا ةدحتملا ممألا قودنص نم ةيلام ةدعاسمب ريرقتلا اذه دادعإ مت
نم فرظ يأ تحت نكمي الو مهدحو نيرشانلا ةيلوؤسم يه ريرقتلا اذه تايوتحم .ةأرملا
ةأرملا دض فنعلا ءاهنإل ينامئتسالا ةدحتملا ممألا قودنص فقوم سكعت اهنأ رابتعا فورظلا

نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم
نوناقلا تاكاهتنال‘يندملا دصرلا’ ريوطتل ةديدج ةردابم وه نييندملا قوقحلريافسيس زكرم
لثم نع نيلوؤسملل ةيسايسلاو ةينوناقلا ةلءاسملا ةعباتم ،ناسنإلا قوقح وأ يناسنإلا يلودلا

نييندملا قوقحلريافسيس زكرم ليجست مت .نييندملا قوقح ةسرامم ريوطتو ،تاكاهتنالا هذه
ةسسؤملا ليجست مقر .يزيلجنإلا نوناقلا بجومب ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرشو ةيريخ ةسسؤمك
.3319609 :ةكرشلا ليجست مقر3800611 :ةيريخلا

ةدوسأ
ملاع يه ةدوسأ ةيؤر .0002 سطسغأ12 يف تسسأت ةيحبر ريغو ةيموكح ريغ ةمظنم يه ةدوسأ
ءاضقلا مت ثيح،صرفلاو دراوملا ىلإ لوصولاو قوقحلا يف ةاواسملاو ةماركلاب ةأرملا هيف عتمتت
.ءاسنلا ةايح يف رود يأ بعلي ال فنعلا ثيح ،ةأرملا دض شيمهتلاو زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع
نعتمتي ثيح ،فنعلا لاكشأ عيمج نم ةيلاخ ،ءاسنلل ةنمآ ةئيب قيقحت ىلإ ةدوسأ ىعست
تامدخلا ريفوت نم نديفتسيو ،نوناقلا مامأ ةاواسملا نهجاويو ،نهتايلوؤسمب نيفيو ،نهقوقحب
.مهتاعمتجم ديفت يتلا ةيمنتلا جمارب ندوقيو ،نهقوقح نع نعفاديو نهيعو نم ديزيو ،ةينوناقلا

©

©

كيتوب مايريم :فيلأتلا
شتيكوس اشاتس ةطساوب ريرقتلا ميمصت مت

ريغ ضارغألا نم كلذ ريغ وأ سيردتلا ضارغأل روشنملا اذه نم داوملا جاتنإ ةداعإ زوجي
ضارغأل لاكشألا نم لكش يأب اهنم ءزج يأ خسن زوجي ال. بسانملا دانسإلا عم ،ةيراجتلا

 .8102 سرام رشنلا مت .رشنلا قوقح باحصأ نم قبسم حيرص نذإ ىلع لوصحلا نود ةيراجت

3102.

8102.
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ةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلاو لمعلا مهل حاتأ امم ،نييروسلا
يف فئاظو نييروسلا نيئجاللا نم ديدعلا دجو دقل .ميلعتلاو ةماعلا
مـــهـــتـــفاـــقـــثو مـــهـــتـــغـــل مـــهـــتــــكراشم ترسي ثيــــح ،يلحملا داصتــــقالا
تارداـبملا هذـه نـم مــغرــلا ىــلــع .نــيــيــقارــعــلا دارــكألا عــم ةــكرــتشملا
ًارشتنمً الغاش يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا ناك ،ةيباجيإلا
ةيادب ذنم قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف تايروسلا تايتفلاو ءاسنلل
ءاسنلا نم ديدعلا نأ ةيلوألا تاساردلا تدجوو .نيئجاللا ةمزأ

تايوتسم عافترا ببسب نامألا مدعب نرعش تايروسلا تايتفلاو
،مـــيـــمحلا كيرشلا فـــنـــع عاـــفـــتراو ،يسنجلا لالـــغـــتسالاو شرـــحـــتــــلا

6.تاميخملا يف يرسقلا جاوزلاو لباقملاب سنجلا ةسرامم راشتناو

يداصتـــقالا عضوـــلا يف ةرـــيـــبـــك تارــــيــــغــــت تثدــــح ،4102 ماـــع ذـــنــــم
ميظنت ءاليتسا ىدأ .قارعلا ناتسدرك ميلقا يف ينمألاو يسايسلاو
ام قفدت ىلإ4102 ماع يف قارعلا نم ةريبك ءازجأ ىلع‘شعاد’
يف .ميلقإلا ىلإ ًايلخاد نيحزانلا نم صخش نويلم5.1 نم برقي
ةيلاملا تاعازنلا راثآ نم ةدشب ميلقالا داصتقا ررضت ،هسفن تقولا

.يبنجألا رامثتسالا عجارتو ،طفنلا راعسأ ضافخناو ،دادغب عم
ةباجتسالا ةيناسنإلا ةلعافلا تاهجلاو ةموكحلا نم لك تلواح
قاـيس يف نـيـئجالـلاو نـيــحزاــنــلا نــم لــكــل ةــيروــفــلا تاــجاــيــتــحالــل
شيع لبس ىلع ةيبلس تايعادت كلذل ناك دقو .ةدودحملا دراوملا
.تايتفلاو ءاسنلا هافر ىلع يلاتلابو ،لكك نييروسلا نيئجاللا

نيناع ءاسن ثالث لك نم ةدحاو نإف ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل ًاقفو
1.يملاعلا ىوتسملا ىلع يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا نم

عوـنـلا ىـلـع مـئاـقـلا فـنـعـلاـب ملاـعــلا قــطاــنــم عــيــمــج رــثأتــت اــمــنــيــبو
يدؤت ام ًابلاغ صوصخلا هجو ىلع عازنلا تالاح نإف ،يعامتجالا
2.ةدوجوملا فنعلا طامنأ مقافت ىلإ

ةيناسنإ ةمزأ ربكأ ىلإ1102 ماع ذنم ايروس يف عارصلا عالدنا ىدأ
ريجهت مت ،8102 رياربف نم اًرابتعا3.يلاحلا تقولا يف نيئجال ةمزأو
ءوجللا اوبلط نيرخآ نويلم6.5 و اًيلخاد يروس نويلم1.6 نم رثكأ

نـيـئجالـلا نـم ىــمــظــعــلا ةــيــبــلاــغــلا ةــفاضتسا مــتــت4.دالـبــلا جراــخ
ندرألاو ناــنــبــلو اــيــكرــت :ةــقــطــنملا يف نادــلــب ةسمــخ يف نــيــيروسلا

ممألل ةيماسلا ةيضوفملا نع رداص ريرقتل ًاقفو .قارعلاو رصمو
يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا لوح نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا

هجاوي ،ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يف نيئجاللا عاضوأ يف
ةديازتم رطاخم ،صوصخلا هجو ىلع تايتفلاو ءاسنلاو ،نوئجاللا

5.مهدرشت دايدزا عم لالغتسالاو ءاذيإلاو فنعلا نم

ميلقإ يف مهتيبلاغ ،يروس ئجال750,742 ًايلاح قارعلا فيضتسي
نوئجاللا هاقلت يذلا لابقتسالا ىلإ اًنايحأ رظنُي .قارعلا ناتسدرك
يباــجــيإ لاــثــم هـــنأ ىـــلـــع قارـــعـــلا ناـــتسدرـــك مـــيـــلـــقا يف نوـــيروسلا
نيئجالل ةماقإلا عضو ةيدركلا ةيميلقإلا ةموكحلا تحنم .ةقطنملل
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GŸæ¡é«á
ةمظنم هذفنت ناتنس هتدم عورشم نم ءزج ثحبلا اذه
نــم مـــعدـــب ،نـــيـــيـــندملا قوـــقحل رـــياـــفسيس زـــكرـــمو ةدوسأ

دض فــنــعــلا ءاــهــنإل يناــمــئتسالا ةدــحـــتملا ممألا قودـــنص
ءاسنـــــلا ةـــــيـــــهاـــــفر نـــــيسحت ىلإ عورشملا فدــــــهــــــي .ةأرملا

قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف تائجاللا تايروسلا تايتفلاو
ىـلـع مـئاـقـلا فــنــعــلاو يسنجلا فــنــعــلــل نضرــعــت يتاوــلــلا
ثحــبــلا نــمضتــت ةــطشنأ لالــخ نــم ،يعاـــمـــتـــجالا عوـــنـــلا

.معدلا تامدخو ةيعوتلاو ةرصانملاو

دمتعت بيلاسألا ةطلتخم ةسارد نع ةرابع ريرقتلا اذه
ةيلمع تمت .ةيوناثلاو ةيلوألا تانايبلا عمج قرط ىلع
نـيــب ،رــهشأ ةــعــبرأ ةرــتــف لالــخ ةــيــلوألا تاــناــيــبــلا عــمــج
تس نــم نوــكــتــي قــيرـــف ماـــق .8102 رـياـنـيو7102 ربـمـتـبس
ةقمعم تالباقم ءارجإب ةدوسأ لبق نم نبردت تاثحاب
ذــنــم فــنـــعـــلـــل نضرـــعـــت تاـــيروس ةاـــتـــفو ةأرـــما29 عــــــم
يف تالباقملا ترج .قارعلا ناتسدرك ميلقإ ىلإ نهلوصو
ىلع .كوهدو ةيناميلسلاو ليبرأ يهو تاظفاحم ثالث
لكشب دمتعت يتلاو ،ةمئاقلا ثاحبألا نم ريثكلا سكع
تيرجأ ،تاميخملا يف اهعمج مت يتلا تانايبلا ىلع ريبك
جراـخو تاـمــيخملا نــم لــك يف رــيرــقــتــلا اذــهــل تالــباــقملا
هيف دجوي يذلا ناكملا يه ةريخألا نأ ثيح ،تاميخملا

.نييروسلا نيئجاللا مظعم

نـــم ةــــعوــــنــــتــــم ةــــعوــــمجم ةدوسأ تاــــثــــحاــــب تمدــــخــــتسا
دـيدحتو فـنـعـلا نـم تاـيـجاـنـلا داــجــيإل تاــيــجــيــتارــتسالا

عم تاثحابلا تلمع ،تاميخملا جراخو .نهدوجو ناكم
زيزعتو مهتقث بسكل )ريتاخملا( يلحملا عمتجملا ةداق
ديدعلا يف .عمتجملا ىلإ لوصولا نامضو عورشملا مهف
تمـــت يتاوـــلـــلا تاـــيروسلا ءاسنـــلا تنـــكــــمــــت ،تالاحلا نــــم

ىلع رثؤت يتلا فنعلل ةيلاحلا طامنألا ريرقتلا اذه سردي
.قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف تايروسلا تايتفلاو ءاسنلا

روهدتب ةنرتقم ،حوزنلاب ةطبترملا طوغضلا نأ دجيو
ىلإ تدأ دــق ،مــيــلـــقإلا يف نـــيـــئجالـــل يداصتـــقالا عضوـــلا
.ةيروسلا تالئاعلا نيب يرسألا فنعلا تايوتسم عافترا

ىلع ،ميمحلا كيرشلا فنع ديازتي ،صوصخلا هجو ىلع
.اًضيأ ةعئاش ىرخألا يرسألا فنعلا لاكشأ نأ نم مغرلا
جاوزلاو يسنجلا شرحتلا لازي ال ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
.قلقلل ةريثملا ةيسيئرلا اياضقلا نم ركبملا

ةلماعلا تاطلسلاو تامظنملا نأ ةقيقح نم مغرلا ىلع
موقت قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف نيئجاللا تاعمتجم يف

عونلا ىلع مئاقلا فنعلا نم ةياقولا جمدب ديازتم لكشب
ةيبلاغ نأ دجي ريرقتلا اذه نإف ،اهجمارب يف يعامتجالا
ال فنعلا نهجاوي يتاوللا تايروسلا تايتفلاو ءاسنلا
وأ ةمظنم يأ نم ةدعاسملا نبلطي وأ نهبراجت نع نغلبي

فادهألا نيب ريبك نيابت دوجو ىلع لدي اذه .ةطلس
ىلع مئاقلا فنعلا نم ةياقولا جماربل ةنلعملا بيلاسألاو
.فنعلا نم نيجانلل يلعفلا عقاولاو ،يعامتجالا عونلا

تاربخلا ىلع لوألا ماقملا يف ريرقتلا اذه جئاتن دمتعت
.نـــهسفـــنأ تاـــيروسلا تاـــيـــتـــفـــلاو ءاسنـــلا نــــع ةــــلوــــقــــنملا
يتلا ةيسيئرلا فنعلا طامنأ ليلحتو ديدحت ىلإ ةفاضإلاب
ريرقتلا ىعسي ،تايروسلا تايتفلاو ءاسنلا اهنم يناعت
تامدخلا يف روصقلا هجوأو تاوجفلا ديدحت ىلإ ًاضيأ

مــيدــقــتو ،نــيــجاــنــلــل ًاــيــلاــح ةرــفوــتملا فاصتـــنالا لـــبسو
.نيسحتلل تايصوت
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ءاسنلا ضعب ترعش :تاكراشملا دافنتسا¬
نم ريثكلاب موقت تامظنملا نأ تايروسلا تايتفلاو
.ةيباجيإ جئاتن يأ نيأر امً اردان نكلو ،ثاحبألا

نحرش تاثحابلا نأ نم مغرلا ىلع ،كلذل ةجيتنو
تالمتحملا تاكراشملا عيمجل ثحبلا نم ضرغلا

ىرخألا معدلا تامدخ لوح تامولعم نمدقو
يف ةكراشملا نأ رعشي مل مهضعب نإف ،مهل ةحاتملا
.ةدئاف يأ بلجتس ةلباقملا

نيئجاللا نم ديدعلا يناعي :يداصتقالا فعضلا¬
نولغشنيو ،ةسئاب ةيداصتقا عاضوأ نم نييروسلا
.ءاقبلا لجأ نم ةيمويلا مهتاجايتحاب ةياغلل
تايتفلاو ءاسنلا ضعب نكت مل ،كلذل ةجيتنو
لباقم نودب ثحبلا يف ةكراشملا يف تابغار
ةيدام زفاوح يأ ميدقت متي مل ،ةيقالخأ بابسأل(
.)ثحبلا يف تاكراشملل

تالدعم عافترا ببسب :روكذلا براقألا دوجو¬
مظعم نييروسلا لاجرلا نم ديدعلا يضقي ،ةلاطبلا

بعصلا نم ناك ،كلذل ةجيتنو .لزنملا يف مهتقو
ةلباقمل صرف داجيإ نايحألا نم ريثك يف

براقألا هيف نكي مل تقو يف فنعلا نم تايجانلا
جراخ نكامألا يف اميس ال ،نيرضاح روكذلا
ديوزت لالخ نم ةلكشملا هذه فيفخت مت .تاميخملا
لاصتالا نم نهنيكمتل صصخم مقرب ءاسنلا
مادختسابو ،نهدرفمب نك امدنع ثحبلا قيرفب
.تاميخملا يف تالباقملا ءارجإل ةصاخ ةحاسم

يف تاـيرـخأ ءاسن ىلإ تاـثـحاـبـلا ةــلاــحإ نــم نــهــتــلــباــقــم
ديدحت مت ،ىرخأ تالاح يفو .فنعلل نضرعت عمتجملا
عامتسالا زكارم وأ ةدوسأ بتاكمب نلصتا يتاوللا ءاسنلا
ةدــعاسملا لاــكشأو ةــيــنوــناـــقـــلا ةدـــعاسملا سمـــتـــلـــت يتـــلا
ةــيرس ىــلــع ظاــفحلا مـــت .ةساردـــلا يف اـــهـــجاردإل ىرـــخألا
يف نهتلباقم تمت يتلا تايتفلاو ءاسنلا عيمج ءامسأ

.نهتيامحل ريرقتلا اذه

ريرقتلا اذه اهيلإ دنتسي يتلا ةيوناثلا تانايبلا نمضتت
ةــيداصتــقالا ةــيــعاــمــتــجالاو ةــيــفارــغوــمــيدـــلا تاـــناـــيـــبـــلا
.قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف نييروسلا نيئجاللاب ةقلعتملا
ةروشنملا داوملا ةراشتسا ًاضيأ تمت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
ةـيـموـكحلا رـيـغو ةـيــلودــلاو ةــيــموــكحلا رداصملا لــبــق نــم
جماربلاو تايجيتارتسالا نع تامولعم ىلع يوتحت يتلا

يرجي يتلا يعامتجإلا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا عنمل
اضيأ ريرقتلا ريشيو .قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف اهذيفنت
فـنــعــلا لوــح تيرــجأ يتــلا ةــقــباسلا ثوــحــبــلا جئاــتــن ىلإ
ءاسنـــلا دض هـــجوملا يعاـــمـــتـــجالا عوـــنـــلا ىــــلــــع مــــئاــــقــــلا

.ميلقإلا يف تايروسلا تايتفلاو

GdàëójÉä hGd≤«ƒO
عوــنــلا ىــلــع مــئاــقــلا فــنــعــلا لوــح ثوــحــبــلا ءارــجإ مدــقــي
تادــيـــقـــعـــت ببسب تاـــيدـــحـــتـــلا نـــم دـــيدـــعـــلا يعاـــمـــتـــجالا

ىلع ترثأ يتلا تايدحتلا لمشتو .عوضوملا تايساسحو
:يلي ام ريرقتلا اذهل تانايبلا عمج

ريغ ءاسنلا نم ديدعلا تناك :ةمصولاو تامرحملا¬
فنعلا تاربخ نع ةحارصب ثدحتلل تادعتسم
فنعلا ةصاخو ،يعامتجلاا عونلا ىلع مئاقلا
يف تاكراشملا قح تاثحابلا تمرتحا .يسنجلا
بسح ليصافتلا نع حاصفإلا مدع وأ حاصفإلا
تايوتسملا رابتعا يغبني ال ،يلاتلابو .نهتابغر
اهنع تفشك يتلا يسنجلا فنعلل ًايبسن ةضفخنملا
اذه نأ ىلعً ارشؤم تايتفلاو ءاسنلا  عم تالباقملا
فنعلا اياضق رابتعا يغبني الو ،ثدحي ال فنعلا
.ةلماش ريرقتلا اذه يف تدرو يتلا
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لوصولا يف قحلا نييروسلا نيئجالل ةيدركلا تاطلسلا تحنم امك
ةـعوـمجم نإف ،كلذ عـمو .مــيــلــعــتــلاو ةــماــعــلا ةــيــحصلا ةــياــعرــلا ىلإ

موسرلاو قفارملا ىلإ ةفاسملا كلذ يف امب لماوعلا نم ةعونتم
لوصولا ىلع نيئجاللا نم ديدعلا ةردق دييقت يف تمهاس ةيريدقتلا
نود لوحت ةلثامم تابقع كانه ناكو11.ةيحصلا ةياعرلا ىلإ

فيلاكت لمحت ىلع ءابآلا نم ديدعلا ةردق مدع عم ،ةسردملا روضح
،نوئجاللا لافطألا؛رخآ زجاح ةغللا21.ةديعبلا سرادملا ىلإ لقنلا

نولصحي اوناك ،لزنملا يف ةيدركلا ةغللا نوثدحتي اوناك ول ىتح
ميلقإ يف سرادملا نكل ،ايروس يف ةيبرعلا ةغللاب مهميلعت ىلع
31.ةيدركلا ةغللاب سردت قارعلا ناتسدرك

.ريثم لكشب قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف عضولا ريغت ،4102 ماع يف
نم ةئاملا يف71 يواست يتلاو ناتسدرك ميلقإ ةصح بجح مت ً،الوأ
قيلعت ىدأو .يسايس عازن ببسب دادغب لبق نم ةيقارعلا ةينازيملا

نم ةئاملا يف08 وأ ايونس رالود رايلم21 لداعي ام يأ ،ةصحلا هذه
يف لــلش ثودــح ىلإ ،ناــتسدرــك مــيــلــقإ ةــموـــكـــح ةـــيـــنازـــيـــم تادارـــيإ
لصوملا ىلع‘شعاد’ ميظنت ءاليتسا ىدأ ،ًايناث41.ماعلا قافنإلا

نويلم5.1 نم برقي ام قفدت ىلإ قارعلا نم ىرخأ ءازجأ ىلإ مدقتلاو
ددع داز امم ،ناتسدرك ميلقإ ىلإ ًايلخاد نيحزانلا نم صخش
يف يملاعلا ضافخنالا ىدأ ً،اريخأو51.ةئاملا يف03 ةبسنب هناكس

،شعاد عم عارصلا نع ةمجانلا دادمإلا قرط لطعتو ،طفنلا راعسأ

نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا ماقرأل اًقفوو
يف ًالـــجسم اـــًيروس اــــًئجال750,742 دـــجوـــي ،7102 رـبـمسيد نــم اراــبــتــعا
اذه نم .)ثانإلا نم ةئاملاب5.64و روكذلا نم ةئاملاب5.35( قارعلا
.قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف )ةئاملا يف79(749,832 شيعي ،عومجملا

جراـــخ نـــيـــيروسلا نــــيــــئجالــــلا نــــم ةــــئاملا يف36 يلاوـــح شيــــعــــيو
امأ .ةيفيرلاو ةيراضحلا هبشو ةيراضحلا قطانملا يف تاميخملا
تاميخم ةعست يف دجوتف ةئاملا يف73 ةغلابلا ةيقبتملا ةبسنلا

،ناليوكو ،كسوكروكو ،ناركشرادو ،2 و1 زيمود :نيئجالل ةفلتخم
.ةرقعو ،ةمرسابو ،ةبطشقو ،تبرعو

رارقتسالا نم تقو يف نييروسلا نيئجالل لوألا لوخدلا ثدحو
ءاــطــعإ مــتو ،ناــتسدرــك مـــيـــلـــقإ يف يبسنـــلا راـــهدزالاو يداصتـــقالا
ةــموــكحلا بناــج نــم رــيــبــك دــح ىلإ ًاــيــباــجــيإ ًالاــبـــقـــتسا نـــيـــئجالـــلا

ةيبلغأل ةماقإلا عضو ةيدركلا تاطلسلا تحنم7.فيضملا عمتجملاو
لاــجرــلا نــم دــيدــعــلا نــكــمــتو .لــمــعــلاـــب مـــهـــل حـــمس امم ،نـــيـــيروسلا
ءاـنـبـلاو دـيـيشتـلا تاـعاـطـق يف فـئاـظو ىـلــع روــثــعــلا نــم نــيــيروسلا

نييروسلا فيظوت نولضفي لمعلا بابرأ ناكو ،ةفايضلاو ةئزجتلاو
نورـخآ ماــقو8.لـمـعـلا تاـيـقالـخأو مــهــتاراــهمل ناــيــحألا ضعــب يف

حمسُي مل هنأ ريغ9.تاميخملا لخاد ةريغص لامعأ ةرادإو دادعإب
مــهــلاــمــعأ لــيــجست وأ تاــكــلــتــمملا وأ يضارألا كالــتـــماـــب نـــيـــئجالـــل
01.تاميخملا جراخ ةصاخلا
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سفانتلا دادزاو ،اًثيدح اولصو نيذلا نييقارعلا نيحزانلا
تداز91.نيئجاللاو نيحزانلا نيب فئاظولاو دراوملا ىلع
يف رـــيـــبـــك لـــكشب عـــلسلاو ةـــيـــئاذـــغـــلا داوملاو تاراــــجــــيإلا
نيئجاللا نم ديدعلا لمعي ثيح ،ءانبلا عاطق02.راعسألا
تنلعأ ثيح ،ةمزألا نم صاخ لكشب ررضت ،نييروسلا
ضفخنا امك12.اهسالفإ ةريغصلا تاكرشلا نم ديدعلا
تاعاطقلاو تامدخلا عاطق يف ةلماعلا ديلا ىلع بلطلا
تاميخم ربع4102 ماع يف يرجأ مييقت يف22.ىرخألا
نم ةئاملا يف74 دافأ ،ناتسدرك يف نييروسلا نيئجاللا
يف مهرسأل لخدلا وأ دقنلل ردصم دوجو مدعب نيبيجملا
نم ةئاملا يف56 دافأ نيح يف ،ةقباسلا اًموي نيثالثلا
نــــم عــــيــــمــــج قــــيــــقــــحــــتــــل ٍفاــــك رــــيــــغ اـــــهـــــلـــــخد نأ رسألا
5102 ماع يف يرجأ مييقت يف32.ةيساسألا مهتاجايتحا
،تاــمــيخملا جراــخ نوشيــعــي نــيذــلا نــيــيروسلا نــيــئجالـــل
ةعبسلا يف ءاذغلا صقن نع رسألا نم ةئاملا يف21 تدافأ
لبس عاطق نإف ،اذه لك نم مغرلا ىلع42.ةقباسلا مايأ
نيئجاللا ةباجتسا يفً اليومت لقألا عاطقلا وه شيعلا

ةئاملا يف3 يقلت مت ثيح ،قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف
7102.52 وينوي نم اًرابتعا بولطملا ليومتلا نم طقف

عضولل ةجيتن ةنيعم قرطب تامورحم تايتفلاو ءاسنلا
ناـتسدرـك مـيـلـقإ يف فــيــعضلا يداصتــقالاو يعاــمــتــجالا
ٍفاك ريغ ركذلا ليعملا لخد نأ نم مغرلا ىلع .قارعلا
نإف ،تالاحلا نم ديدعلا يف ةرسألا تاجايتحا ةيبلتل
نع ثحبلا نم ءاسنلا ةيبلاغ عنمت ةيعامتجالا فارعألا

نشيعي يتاللا تايروسلا ءاسنلا نم ةئاملا يف6 طقف .لمع
تغـلـبأ اـمـك62.لــمـــعـــلا قوس يف نوـــطشنـــي تاـــمـــيخملا يف

ببسك ةــــيصخشلا نــــهــــتــــمالس ىــــلــــع فوخلا نــــع ءاسنـــــلا
نأ امك .تاميخملا جراخ لمع نع ثحبلا نم نهعنمي
مامأ اقئاع لكشي لافطألا ةياعر تامدخ ىلإ راقتفالا
فصن نم رثكأ نأ ىلإ رظنلاب اميس ال ،ةأرملا فيظوت
ميلقإ يف ةسردملاب قاحتلالا نس يف نيئجاللا لافطألا

رسألل صاخ ٍّدحت اذه72.ةسردملا جراخ مه ناتسدرك
رسأ نم ةئاملا يف52 لثمت يتلاو ،ءاسن اهسأرت يتلا
تدافأ82.قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف نييروسلا نيئجاللا
يف عاـــــفـــــتراـــــب يناسنإلا لاجملا يف ةـــــلــــــعاــــــفــــــلا تاــــــهجلا
لاـــفـــطألا جاوز لـــثـــم ةـــيـــبـــلسلا مـــلـــقأتـــلا تاـــيـــجـــيــــتارــــتسا

ءاسنلا نيب ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا لجأل سنجلا ةسراممو
92.ةروظحملا شيعلا لبس تارايخ ىلع لعف درك تائجاللا

تاريثأتلا نم ديزملا ىلإ يبنجألا رامثتسالا ضافخناو
ومن ضفخنا ،ةمزألا ببسب و61.داصتقالا ىلع ةيبلسلا
ةئاملا يف3 ىلإ ةئاملا يف8 نم يلامجإلا يلحملا جتانلا
5.3 نم رقفلا تايوتسم تعفتراو4102.71و3102 يماع نيب

4102.81 ماع يف ةئاملا يف1.8 ىلإ2102 ماع يف ةئاملا يف

ىلع ةميخو بقاوع هالعأ ةروكذملا تاروطتلل تناك دقل
ىلإ شعاد مدــقــت ىدأ .نــيـــيروسلا نـــيـــئجالـــلا شيـــع لـــبس
باــعــيــتسا وــحــن لــيوــمــتــلاو نــيــحــناملا ماــمــتـــها هـــيـــجوـــت
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ناكسلا ددع عقوملا

ليبرا ةظفاحم

ناركشراد ميخم
ةبطشق ميخم
كسوكروك ميخم
ةمرساب ميخم

:ميخملا عومجم
:ميخملا جراخ عومجملا
:عومجملا

.7102 ربمسيد ،نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا :ردصملا

Lóh∫ 1: eƒGb™ GdÓLÄÚ Gdù°ƒQjÚ Mù°Ö GÙÉa¶á

806,11
009,7
159,7
211,3
175 ,03
621,09
796,021

كوهد ةظفاحم

1 زيمود ميخم
2 زيمود ميخم
ةرقع ميخم
ناليوك ميخم

:ميخملا عومجم
:ميخملا جراخ عومجملا
:عومجملا

295,23
598,9
371,1
706,8
762,25
763,43
436,68

ةيناميلسلا ةظفاحم

تبرع ميخم
:ميخملا عومجم

:ميخملا جراخ عومجملا
:عومجملا

227,8
227,8
498,22
616,13
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نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .)تالاحلا عيمج نم ةئاملا يف03( ةبسن
يف نهتلباقم تمت يئاللا ءاسنلل يلامجإلا ددعلا نم ةئاملا يف56

.تاجوزتم ريرقتلا اذه

فنعلا يه ءاسنلا اهنع تغلبأ يتلا ةعئاشلا فنعلا لاكشأ رثكأو
فنعلا لاكشأ نمضو .يدسجلا فنعلا هيلي ،يسفنلا وأ يفطاعلا
يداصتقالا فنعلاو يسنجلا فنعلا اهنع غالبإلا مت يتلا ىرخألا

نضرعت نهنأب ءاسنلا نم ريبك ددع دافأ .ركبملا جاوزلاو شرحتلاو
يدسجلا فنعلا ناك ،لاثملا ليبس ىلع .فنعلا نم ةددعتم لاكشأل
فنعلا اًنايحأو ،يسفنلا وأ يفطاعلا فنعلاب اًمئاد اًبوحصم اًبيرقت
.يسنجلا

جوز وه فنعلا بكترم ناك ،)ةئاملا يف66( تالاحلا مظعم يفو
7( ءابآلاو ،)ةئاملا يف21( عمتجملا ،نيرخآلا ةانجلا نيب نمو .ةأرملا

2( نويسنامورلا ءاكرشلاو ،)ةئاملا يف4( جوزلا ةرسأو ،)ةئاملا يف
تغلبأ ،تالاحلا نم ديدعلا يف .)ةئاملا يف2( ةوخألاو )ةئاملا يف

ىلع .ةانجلا فلتخم لبق نم فنعلا نم ةددعتم لاكشأ نع ءاسنلا
نهجاوزأ نم يلزنملا فنعلا ءاسنلا ضعب تهجاو ،لاثملا ليبس
.عمتجملا دارفأ نم يسنجلا شرحتلا ىلإ ةفاضإلاب

يف13 و ةئاملا يف02 ثالثلا تاظفاحملا ربع تالباقملا عيزوت ناكو
نم ريثكلا سكع ىلع .)1 لكشلا( يلاوتلا ىلع ةئاملا يف94 و ةئاملا
يتلا يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا لوح جماربلاو ثاحبألا
اًيرصح ريرقتلا اذه دمتعي مل ،نييروسلا نيئجاللا عمتجم يف تيرجأ

تلُذب ،كلذ نمً الدبو .تاميخملا لخاد اهعمج مت يتلا تانايبلا ىلع
يتاوللا تايروسلا تايتفلاو ءاسنلا جامدإو ليثمت نامضل دوهج
ةئاملا يف15 و ةئاملا يف94( تاميخملا جراخو تاميخملا يف نشعي
نم لك ةيطغت نامض مهملا نم ناك .)يلاوتلا ىلع ،تالباقملا نم
ةيبلاغ ،الوأ .ةمهملا بابسألا نم ددعل تاميخملا ريغو تاميخملا
جراــخ نوشيــعــي قارــعــلا ناــتسدرــك مــيــلــقإ يف نــيــيروسلا نــيـــئجالـــلا
تاميخملا عاضوأ نيب ةمهم تافالتخا كانه ،ايناثو ،تاميخملا

لثم - تايتفلاو ءاسنلا هافر يف ارود بعلت يتلا تاميخملا جراخو
.معدلا تامدخ ىلع لوصحلا ةلوهسو لمعلا صرف رفاوت

ءاسنلا تلكش ،ريرقتلا اذه يف نهتلباقم تمت يئاللا ءاسنلا نيب نم
.فنعلا هجاوت يتلا ةيسيئرلا ةعومجملا باجنإلا نس يف تاجوزتملا

تالباقم تيرجأ يتاوللا تايجانلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا تناكو
هذه يفو .ةنس05 و81 نيب نهرامعأ حوارتت )ةئاملا يف67( نهعم
ربكأ ةنس53 و62 نيب نهرامعأ حوارتت يتاوللا ءاسنلا تلكش ،ةئفلا

GdÑ«ÉfÉä GdƒGQOI ‘ gòG Gd≤ù°º eÉCNƒPI eø S°∏ù°∏á eø 29e≤ÉH∏á e™
fù°ÉA haà«Éä S°ƒQjÉä J©ôV°ø d∏©æ∞, GCLôjâ ‘ fiÉa¶Éä GCQH«π

hGdù°∏«ªÉf«á hOgƒ∑ GdàÉH©á ’Eb∏«º côOS°àÉ¿. Y∏≈ GdôZº eø GC¿ ZÉdÑ«á
GdÓLÄÚ Gdù°ƒQjÚ Gdòjø j©«û°ƒ¿ ‘ côOS°àÉ¿ gº eø G’EKæ«á GdμôOjá,
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Yæ∞ Gdû°ôj∂ G◊ª«º
ناتسدرك ميلقإ ىلإ تءاج امدنع ةقلطم تناك )أ(
ةرم تجوزت كلذ دعب نكلو ،ايروس نم قارعلا
ىلإ اولقتنا نأ ذنمو .رخآ يروس ئجال نم ىرخأ
.اهجوز نم حربملا برضلل تضرعت ،ميخملا
اهنأل كلذب تاطلسلا غالبإ يف ةددرتم تناكو
يف اهدرفمب شيعلل اهكرتي نأ ىشخت تناك
ىدحإ يف ةدالولا دعبو ً،الماح تحبصأ .ميخملا

نأ دقتعتو .اهلفط نم تقرُس ،كوهد تايفشتسم
اهدده اهجوز نأل ،ةلوؤسم تناك اهجوز ةرسأ
كلذ دعبو .ثداحلاب تاطلسلا غالبإب مقي ملو
.هترسأ عم ايكرت ىلإ رفاسو اهجوز اهقلط

وأ اــًيسفــن ناــك ءاوس مــيـــمحلا كيرشلا نـــيـــب فـــنـــعـــلا ناـــك
رــــثــــكأ - اــــًجـــــيزـــــم وأ اـــــًيداصتـــــقا وأ اـــــًيسنـــــج وأ اـــــًيدسج

تاـيـتـفـلاو ءاسنـلا اـهـنـع تغــلــبأ يتــلا ةــعــئاشلا تالــكشملا
فــنــع نــم نــيــناـــعـــي يتاوـــلـــلا ءاسنـــلا مسقـــنـــت .تاـــيروسلا
لكاشم نم يناعي مهضعب ناك .نيتئف ىلإ ميمحلا كيرشلا
يتـلاو ،اـيروس يف نوشيـعــي اوــناــك اــمدــنــع ىــتــح ةــيــجوز
نأب نورخآ دافأو .قارعلا ىلإ رارفلا دعب أوسأ تحبصأ
اتلك يف .قارعلا ىلإ مهلوصو دعب الإ أدبت مل لكاشملا
ةدايزب هيلع ةبترتملا طوغضلاو ديرشتلا طبترا ،نيتلاحلا

.لزنملا لخاد فنعلا يف

اهتلئاع عم قارعلا ناتسدرك ميلقإ ىلإ تءاج )ب(
مهتقطنم يف حلسملا عازنلا عالدنا دعب4102 ماع يف
كلت لالخو ،نيماع ةدمل ةجوزتم تناك .ايروس يف

نم يسفنلاو يدسجلا فنعلل تضرعت ،ةرتفلا
تلواح .ماصفلاب ًاباصم ناك يذلا ،اهجوز
.ةفيعض ةيفطاع ةلاح يف يهو ،تارم ةدع راحتنالا

يف هـــنرـــبـــتـــخـــي نـــك يذـــلا فـــنـــعـــلا ءاسنـــلا مـــظـــعـــم تبسن
نشعي نك يتلا ةبعصلا ةيلاملا فورظلا عم نهتاقالع
ىلع رسألا نم ديدعلا ةردق مدع ناك .نيئجالك اهيف

ًاببس ةيساسألا مهتاجايتحا ةيبلتلٍ فاك لخد قيقحت
اـم ًاـبـلاــغ يذــلاو ،لزــنملا يف طاــبــحإلاو رــتوــتــلــل ًاــيسيــئر
اوناك جاوزألا نم ديدعلا نأ ةقيقح .فنعلا ىلإ مجرتي
راركت ىلإ تدأ تقولا لاوط لزنملا يفو لمعلا نع نيلطاع
.رتوتلاو تارجاشملا
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هيدل سيلو لزنملا يف اهيف نوكي يتلا تاقوألا
.اههجو يف خرصيو هتجوز نم بضغي ،لمع

يف نشعي نهتلباقم تمت يتاوللا ءاسنلا نم ديدعلا تناك
اذه نأ حضاولا نمو .نيددعتم لافطأ عم ةريغص نكامأ

نم ريثكو ،ةرسألا يف رتوتلل رخآ ايسيئر اردصم ناك
ةيساسألا اهلافطأ تاجايتحا ةيبلت لجأ نم حفاكت رسألا
اهترايز تمت يتلا تاميخملا دحأ يف .دودحملا اهلخدب

دق ديلاوملا ةرفط نأ عورشملا قيرفل ليق ،ثحبلا لالخ
ةطبترم نوكت نأ لمتحملا نمو7102 ماع لالخ تثدح
يف اـناـك نــيــجوزــلا الــك نأ ةــقــيــقــحو ةــلاــطــبــلا عاــفــتراــب
.رسألا نم ديدعلا يف تقولا لاوط لزنملا

ماع يف قارعلا ناتسدرك ميلقإ ىلإ تلصو )ح(
،يبصو تايتف عبرأ :لافطأ ةسمخ اهيدلو .1102
لماع اهجوز .ديدج دولوم وه مهنم دحاو
لكاشملا ببسب .لمع ىلع روثعلل حفاكي يعامتجا
طسبأ ريفوت لجأ نم نوحفاكي ،ةيلاملا
.لافطألل تاضافحو بيلحلا لثم تايرورضلا
هنأل اهجوز ىلع اهباصعأ رارمتساب دقفت يهو

يه اهحوزن دعب .ايروس ،يلشماقلا نم يتأت )ت(
.ليبرأ يف لاحلا مهب ىهتنا ،تارم ةدع اهجوزو
لبق نم رركتملا يدسجلا ءادتعالا نم يناعت )ت(
لخدتي انايحأو ،اراركتو ارارم اهبرضي .اهجوز
لوقت )ت( .ىودج نود نكلو ،هعنم ةلواحمل سانلا
اذهو ،ةفيظو ىلع روثعلا ىلع رداق ريغ اهجوز نأ
ىنمتت .اهيلع هبضغ جرخي كلذل ،اًريثك هيلع رثؤي
نأل ،لمع ىلع روثعلا يف  ةمظنم امهدعاست نأ
ضراعت يهو .امهتقالع نيسحت يف دعاسي دق كلذ
لفط اهيدل اهنأل ،قالطلا ىلع لوصحلا ةدشب
.اهترسأ نع ًاديعب شيعتو

،ايروس يف ربدم جاوزب راجن نم تجوزت )ج(
.3102 ماع يف قارعلا ناتسدرك ميلقإ ىلإ اءاجو
ىلع لوصحلا يف ةبوعص هجاو دق جوزلا ناك
عفدل نوحفاكي اوناك .هتنهم نم فاك لخد
جوزلا ناك املك .مهلافطأل مزاول ءارشو راجيإلا
يف نكلو ،ماري ام ىلع ءيش لك ودبي ،لمعي
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يف .نينجلا يف تاموسوموركلا تاهوشت ببسب
لاقو .ىرخأ ةرمً الماح تحبصأ ،ةريخألا ةنوآلا
حرتقاو ،ةيقلخ بويع نم يناعيس لفطلا نإ بيبطلا
.ناجوزلا هضفر ام وهو ،ضاهجإ ةيلمع ءارجإ
ىشختو لمحلا نم عساتلا رهشلا يف يه )خ( ،نآلا
لفطلا تاقفن لمحت ىلع ةرداق نوكت نل اهنأ
اوغلبأ دق مهنأو ةصاخ ،ىفشتسملا ريتاوفو ديدجلا
ةيانعلا ةدحو يف ءاقبلا ىلإ جاتحيس لفطلا نأ
.رمتسم طغض تحت نيجوزلا عضو ام اذه .ةزكرملا
يذلا هلفط ةايح ريفوت عيطتسي ال هنأ بألا رعشي

بارطضالا نم ةلاح يف مألاو ،دعب دلوي مل
امدنع .بابسألا طسبأل اهجوز عم ًامئاد براحتو
نأ اهربخيو اههجو يف خرصي ،جوزلا بضغي
،‘ميلس لفط كيدل نوكي نأ نكمي ال ،كعم ةلكشملا’
.ىرخأ ةأرما نم جاوزلاو ليحرلاب اهددهيو

تمت يئاللا تاجوزتملا ءاسنلا مظعم نأ نم مغرلا ىلع
الإ ،نيرخآ نييروس نيئجال نم تاجوزتم نك نهتلباقم
ةيقارعلا ةيسنجلا نم لاجر نم تجوزت دق نهنم ةلق نأ
.اـيروس نــم قارــعــلا ناــتسدرــك مــيــلــقإ ىلإ مــهــلوصو دــعــب
نم ةنيعم لاكشأل ءاسنلا تضرع تاجيزلا هذه ضعب
:ةءاسإلا

ةيسنجلا نم لجرل ةمكحملا جراخ )د( تجوزت
يسنجلاو يدسجلا فنعلا نم تناع دقل .ةيقارعلا
اهدده امك .ايموي هتلئاعو اهجوز نم يفطاعلاو
تناك كلذل ،ًاينوناق هب ًافرتعم نكي مل اهجاوز نأل
اهجوز رداغ اذإ اههجاوت دق يتلا لكاشملا ىشخت
ةأرما عم اهجوز رداغ مث .جاوزلا قيدصت نود
اهتارهوجم قرسو ،قارعلا جراخ رفاسو ىرخأ
ةينوناقو ةيلام لكاشم نم يناعت ،نآلا .ةيبهذلا
.كلذل ةجيتن ةيسفنو

2102 ماع يف قارعلا ناتسدرك ميلقإ ىلإ تءاج )ذ(
لجر بح يف تعقو يلاتلا ماعلا يفو ،اهتلئاع عم
تيب يف نكستل تلقتناو اجوزت .ةيناميلسلا نم
،ةداعسب نيجوزتم اوناك ،ةيادبلا يف .اهجوز ةلئاع
ناكراعتي اناك ام ًاريثك امهنأ نم مغرلا ىلع
أدب ،تقولا رورم عم .ةيفاقثلا تافالتخالا ببسب
نإ نيلئاق ،هيلع طغضلاب اهجوز تاوخأو ادلاو

لمع يأ دجوي داكي ال هنأ باجأ .لزنملا يف سلجي
يفو ،لافطألا مامأ نوكراعتي مهنإ .هب مايقلل هيدل
ضعب يفو ،اهبرضب اهددهي نايحألا ضعب
.اهبرضي نايحألا

نــــكــــي مل اــــمإ تاــــئجالــــلا مــــظــــعــــم نأ حضاوــــلا نـــــم ناـــــك
نكي مل وأ ،لمحلا عنم لئاسو ىلع لوصحلا نهناكمإب
.ةيفاقث وأ ةينيد بابسأل اهمادختسال دادعتسا نهيدل
،لافطألا باجنإ ىلع ةريبك ةيمهأ ءاسنلا نم ديدعلا قلعت
ىدـــحأل لـــيـــقو .ةــــبــــعصلا مــــهــــفورــــظ نــــع رــــظــــنــــلا ضغــــب
ةحيصن سكع ىلعً الماح تحبصأ ةأرما ةصق تاثحابلا
يأ دوجو مدع نم نيقلق اوناك نيذلا ،اهئاقدصأو اهترسأ

لفطلاو مألا نم لك يفوت .مهميخم نم بيرق ىفشتسم
ىلإ راــقـــتـــفالا نإف ،مـــث نـــمو .لـــمحلا ةرـــتـــف فصتـــنـــم يف
نــكــمـــيو ةـــلوـــقـــعـــم راـــعسأب مألا ةـــحص ةـــياـــعر تاـــمدـــخ

ديدعلا هنم يناعي يذلا طغضلا نم ديزي اهيلإ لوصولا
.لماوحلا ءابآلا نم

ماع يف قارعلا ناتسدرك ميلقإ ىلإ تلصو )خ(
ذنم .ضاهجإلا نم خيرات اهيدل .اهجوز عم1102
ضاهجإ تالاح سمخل تضرعت ،ركبلا اهتدالو
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رثأ يذلا رمألا ،هتجوز لمع ةركف لبقي الو لمعلا
.ماع لكشب ةيفطاعلا اهتلاحو اهتيسفن ىلع

ةرسأل ةديحولا ةليعملا ةأرملا تناك ،ىرخأ ةلاح يفو
عمو .اهجوز ةلاطب ببسب ،صاخشأ ةعبس نم ةنوكم
.ةأرملا لخد قافنإ ىلع ةرطيسلا جوزلا سرام ،كلذ

65 رمعلا نم غلابلا اهجوز .لافطأ ةتس اهيدل )ش(
نكل ،ةلئاعلل لاملا بسكتو لمعت .لمعي ال اًماع
.لوحكلا ءارشل اهذخأي اهجوز

عدار لماع لجرلا ىلع ايداصتقا ةأرملا دامتعا نأ امك
ءاسنلا ىلع صاخ لكشب قبطني اذه ناكو .قالطلل يوق
مدــع نــم نــيشخــيو ،نــيددــعــتــم لاـــفـــطأ نـــهـــيدـــل يتاوـــلـــلا

.لاصفــنالا ةــلاـــح يف مـــهشاـــعـــم نـــيـــمأت ىـــلـــع نـــهـــتردـــق
نم نيناعي يئاللا ءاسنلا ىتح لضفي ،كلذل ةجيتنو
.قالطلل نهتاجيز يف ءاقبلا ءاذيإلا نم ةددعتم عاونأ

قفني ال اهجوز .لافطأ ةتس اهيدلو ةجوزتم )ص(
ناك هنأ ةقيقح نم مغرلا ىلع ،قالطإلا ىلع اهيلع
ماع نم رثكأل قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف لمعي
ضارمألا نم ديدعلا نم يناعت يهو .فصنو
تادعاسملا ءانثتساب لخد اهل سيلو ةيدسجلا
ةرادإو ةيلحملاو ةيلودلا تامظنملا نم ةمدقملا
رارمتسا نم نوناعي اهلافطأو يه اهنأ امك .ميخملا
اهنأل كلذ نع غلبت مل .جوزلا لبق نم برضلا
دحأ دجاوت مدعو اهل اهجوز قيلطت نم فاخت
هنأب اهدده امك .ميخملا لخاد ةايحل لظ يف مهعم
.ىرخأ ةأرما نم جوزتيو ايروس ىلإ اهديعيس

فعض ةلاح يف ءاسنلا تكرُت ،تالاحلا نم ددع يفو
نوئجاللا لقتني نأ عئاشلا نم .نهجاوزأ ليحر دعب يلام
ثحبلا لجأ نم ،ىرخأ تاهجو وأ ابوروأ ىلإ نويروسلا

.مهرسأ بلج لبق نمآ رمملا نأ نم دكأتلا وأ صرف نع
نم ةلاح يف ءاسنلا كرتي ام ًابلاغ اذه نإف ،كلذ عمو
داجيإ ىلع نهربجي امم ،نيقيلا مدعو رارقتسالا مدع
.جوزلا بايغ يف نهرسأ تاجايتحا ةيبلتل ةليدب قرط

ماع يف قارعلا ناتسدرك ميلقإ ىلإ تءاج )ض(
فنعلل ضرعتت تناك .لافطأ ةثالث اهيدلو4102

ناك .هيلع درلاب هتجوزل حمسي نل يقيقحلا لجرلا
اهنيهيو اههجو يف خرصيو )ذ( جوز بضغي
أدب ،فاطملا ةياهن يفو .نييروس مهنوكل اهتلئاعو

اههجو ىلع تامدك كرت ًانايحأو ،اهبرض يف
همأو هتاوخأ اهيطعت تناك ،لزنملا يف .اهدسجو
ةّيروس اهنأل ةقاشلا ةيلزنملا لامعألا نم ريثكلا
نع اهتاناعم رس )ذ( تمتك .مهل ةبسنلاب ةبيرغو
ىلع لوصحلل صخش يأ عم لصاوتت ملو اهتلئاع
.ةدعاسملا

Gd©æ∞ G’bàü°ÉO…
نــيــئجالــلا مــظــعــم نــيــب ةدــئاسلا ةــيــعاــمــتــجالا رــيـــياـــعملا
ةرسألا بر نأ ينعت قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف نييروسلا

7 طقف .ةلئاعلا دارفأ يقابل شِيعلارفوي نأ عقوتملا نم

نـلـمـعـي نـك نــهــتــلــباــقــم تمــت ةاــتــفو ةأرــما29 نـــيـــب نــــم
لئاعلا ىلع دامتعالا نأ نم مغرلا ىلع ً.الخد نبسكيو
رمأ هنأ ىلع ءاسنلا نم ديدعلا لبق نم لوبقم ركذلا

يفو ،فيعض عضو يف نهضعب كرت رمألا نأ الإ ،يعيبط
:يداصتقالا فنعلا ىلإ نهضرع تالاحلا ضعب

ةياغلل ركبم نس يف جاوزلا ىلإ )ر( تررطضا
نكت مل اهنإ لوقتو ،اهترسأل يلاملا عضولا ببسب
كرت ىلع تربجُأ امك .ةقالع يف لوخدلل ةدعتسم
ىلعو اهيلع قفني نأ اهجوز ضفري .ةسردملا

.رمتسم ساسأ ىلع اهنيهيو اهبرضيو ،اهيلفط

أدب .ةيسفن لكاشم نم يناعتو نالفط اهيدل )ز(
ةجيتن ايروس نم اورف نأ دعب يلقعلا اهبارطضا
نكل ،صخش يأ عم ثدحتت ال نآلا .ةيلهألا برحلل
يبطلا جالعلا يقلت نم اهعنمي لازي ال اهجوز
.يسفنلاو

هــــتــــجوزــــل حــــمسي نأ جوزـــــلا ضفر ،تالاحلا ىدـــــحإ يفو
.رخآ لخد ردصم امهترسأل رفوتي مل اذإ ىتح لمعلاب

اهجوز عم قارعلا ناتسدرك ميلقإ ىلإ )س( تبره
.اهتنيدم ىلع شعاد ةرطيس دعب امهيلفطو
نع لطاع اهجوز .ادج فيعض يلاملا مهعضو
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ناتسدرك ميلقإ ىلإ هلوصو نم ةزيجو ةرتف دعب
كلذ ذنمو .ىرخأ ةأرما )غ( جوز جوزت ،قارعلا
يظفللاو يدسجلا فنعلا نم يناعت تناك ،نيحلا

اهنأ نم مغرلا ىلع .ةلئاعلا فيلاكت يطغي ال .هنم
بلط عيطتست ال اهنأ الإ ،ةسئاب ةلاح يف شيعت
.اهلافطأ ببسب قالطلا

GCT°μÉ∫ GCNôi eø Gd©æ∞ GŸæõ‹
مهنع تغلبأ نيذلا نيرخآلا يلزنملا فنعلا يبكترم نم
،)ةئاملا يف7( نادلاولا :مهتلباقم تمت يتاوللا ءاسنلا

.)ةئاملا يف2( ةوخألاو )ةئاملا يف4( جوزلا ةلئاعو

ىلإ اهلوصو دعب يروس لجر نم تجوزت )ف(
،جاوزلا نم لوألا ماعلا يف .قارعلا ناتسدرك ميلقإ

.جيردتلاب لكاشملا تأدب مث .ةياغلل ءادعس اوناك
ىقلأو .حجنت مل اهنكلو تاونسل لمحلا تلواح
ىلع اهتردق مدعل اهيلع موللاب اهتامحو اهجوز
بلقلا ددهت تاملكب اهنوحرجي امئاد اناك .لمحلا
اهنإ .ةيناث ةجوز نم جوزلا جوزتي نأب اهاددهيو
.ةروسكمو ايسفن ةبئتكم ،ةسيعت ةايح شيعت

4102 ماع يف قارعلا ناتسدرك ميلقإ ىلإ تءاج )ق(
ىلإ رفاسو اهجوز اهكرت .لافطأ ةثالث اهيدلو
ضرعتتو اهتلئاع عم نآلا شيعت يهو .جراخلا
اهعضو .اهقيقش نم يسفنلاو يدسجلا فنعلل
دجت نأ بعصلا نمو ةياغلل فيعض يداصتقالا

.ةئجال اهنوكل المع

GdàëôT¢
نـيـب ةــعــئاش ىرــخأ ةــلــكشم عــمــتجملا نــم شرــحــتــلا ناــك
ريغ ءاسنلا تدب .نهتلباقم تمت يتاوللا تايتفلاو ءاسنلا
ةفدهتسم صوصخلا هجو ىلع تاقلطملاو تاجوزتملا
.تاشرحتلل صاخ لكشب

ماع يف قارعلا ناتسدرك ميلقإ ىلإ تءاج )ك(
اهتلئاع نم يدسجلا فنعلا تهجاو دقل .4102
ةجوزتم ريغ اهنأل عمتجملا نم يسنجلا شرحتلاو
.ةئجالو

رفاسو رداغ هنكل ،اهجوز نم يسفنلاو يدسجلا
لكاشملا نم ديدعلا نم ةرسألا يناعت .جراخلا ىلإ
يه ةجوزلا نأ ةقيقحو جوزلا بايغ ببسب ةيلاملا
.ديحولا ليعملا

اهجوز عم قارعلا ناتسدرك ميلقإ ىلإ تءاج )ط(
هجاوت تأدب .شعاد عم عارصلا ببسب اهيلفطو
بضغي ناك يذلا اهجوز عم لكاشملا نم ديدعلا
نيلفطلا عم اهكرت مث .ايدسجو ايظفل اهيلإ ءيسيو
.ءيش يأ دحأ هب عمسي ملو ،ابوروأ ىلإ بهذو

ميخملا لخاد رخآ يروس ئجال نم تجوزت )ظ(
ناتسدرك ميلقإ ىلإ ريصق تقوب اهلوصو دعب
،مهلفط عم نانويلا ىلإ ارفاس ،جاوزلا دعب .قارعلا

اهربجي ناك ،كانه .اًرهش11 ةدمل اوقب ثيح
لسوتلاو تامظنملاب لاصتالا ىلع اهجوز
لباقملا ناك ول ىتح ،ةدعاسملا ىلع لوصحلل
مث .كلذ ضفرت تناك اهنكل ،ايسنج اهلالغتسا
ىلإ تداع اهدعب .ايناملأ ىلإ رفاسو اهجوز اهكرت
ىدحإ عم لمعلا تأدبو قارعلا ناتسدرك ميلقإ
يتلا نويدلا دادس لجأ نم ةيموكحلا ريغ تامظنملا
اهتدلاو ةلاعإو ،جراخلا ىلإ رفسلا لبق اهتذخأ
ةلاحل اهضرعت ميخملا لخاد فورظلا .اهلفطو
.اهنم جرخت فيك فرعت الو ،ةئيس ةيسفن

:رخآ ببسل جوزلا ةرداغم ببس دوعي ،ىرخأ تالاح يفو
ىلإ نايحألا نم ريثك يف اذه ىدأ .ةيناث ةأرما نم جاوزلا

مل ول ىتح ،لافطألاو ىلوألا ةجوزلا ىلع قافنإلا فقو
.قالطلا ثدحي

يه تناكو .اماع51 ةدمل ةجوزتم )ع( تناك
ام اًردانو نايحألا نم ريثك يف نالداجتي اهجوزو
،امهتنبا عم اهجوز اهكرت ،4102 ماع يف .ناقفتي
نم امهتنباو )ع( درط مث .ىرخأ ةأرما نم جوزتو
لمعتو ،اهتنبلو اهل ةفرغ ترجأتسا )ع( .مهلزنم
جوزلا عطق .شيعلا ةمقل بسكل عنصم يف ةفظنمك
ةجوزلا عم شيعيو امهعم تالاصتالا عيمج
.ةديدجلا
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نم اهجوز نكمت مدع ببسب هجراخو لزنملا
.كلذب مايقلا

تضرعت اهنأ ةملعمك لمعت ةقلطم ةأرما تدافأ ً،اريخأو
رـيدـم وــهو ،اــهــلــمــع بحاص لــبــق نــم يسنجلا شرــحــتــلــل
.تاميخملا دحأ يف ةسردم

قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف شيعتو ةقلطم يه )ن(
نم يسنجلا شرحتلا نم تناع دقو .4102 ماع ذنم
ىلإ تلقتنا مث .اهب لمعت تناك يتلا ةسردملا ريدم
رداغت نأ بجيو ،اهلزنم نع ةديعب ىرخأ ةسردم

.لمعلا ىلإ باهذلل حابصلا نم ركبم تقو يف
فاخت امك ىرخأ ةرم فنعلا ةهجاوم نم ىشختو
عمتجملا نأ ول امك رعشت .اهتنبا ةمالس ىلع
.ةقلطم اهنأل ةرهاع اهاري هلمكأب

اهنولماعي .اهناريج عم لكاشم نم يناعت )ل(
ضعب يف اهلفط نوبرضيو ةياغلل ءيس لكشب
رعشت دعت مل اهنأ ةجردل ةفئاخ اهنإ .نايحألا
ال يهف ،كلذ عمو .تيبلا نم جورخلا دنع ةحارلاب
.رخآ صخش يأ وأ ةطرشلا اهدعاست نأ ديرت

نـــهـــجاوزأ يتاوـــلـــلا ءاسنـــلا ترـــطضا ،تالاحلا ضعـــب يف
جراـــخ تاـــيـــلوؤسملا نـــم رـــبــــكأ ءزــــج لــــمحت ىلإ ىضرــــم
.شرحتلل ضرعتلا ةدايز ىلإ ىدأ امم ،لزنملا

ىلع رداق ريغ اهجوزو لافطأ ةثالث اهيدل )م(
.ردص حتف ةيلمعل ارخؤم هعضخ ببسب لمعلا
.فيعض يداصتقالا مهعضو نإف ،كلذل ةجيتنو
نيرخآلا نم ةقياضملاو لالغتسالل تضرعت دقو
لخاد ةيلزنملا لامعألا ءادأ ىلع تربجُأ اهنأل
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ةيبلتلٍ فاك لخد ىلع لوصحلا ناك .نيئجالك ئيسلا يداصتقالا
نهعفد امم ،نميهملا يمويلا نهمامتها وه ةيساسألا مهتاجايتحا
ىلع ةوالعو .هنوهجاوي نونوكي دق فنع يأ ةيمهأ نم ليلقتلا ىلإ

كيرشلا فنع نم نيناعي يتاوللا ءاسنلا نم ديدعلا تبسن ،كلذ
ىدـــل يداصتـــقالا طاـــبـــحإلا ىلإ هـــنـــهـــجاوـــي يذـــلا فـــنـــعــــلا مــــيــــمحلا
فــــنــــعــــلا نإف ،ةـــــلأسملا هذـــــه لـــــح مـــــت اذإ هـــــنأ نرـــــعشو ،نـــــهـــــجاوزأ

.اضيأ ضفخنيس

يتلا ةباجتسالا نم ءاسنلا فوخ وه غالبإلا مامأ ثلاثلا قئاعلاو
نأ ءاسنلا نم ديدعلا ىرتو .نهجاوزأ نم كلذ اهريثي نأ نكمي
دق ىتح وأ ،نهلكاشم مقافت ىلإ ةطاسبب يدؤي نأ نكمي غالبإلا
مهتلباقم تمت نيذلا نيجانلا نم ديدعلا ناك .قالطلا ىلإ يدؤي
ناك كلذ يف ببسلا نم ءزج .قالطلا يف رظنلا ضفر يف نيتباث
نهعمتجم يف نهيلإ رظني تاقلطملا نأ ءاسنلا تركذ ثيح ،اًيفاقث
ءاسنلا نم ديدعلا نأ امبو .ايلمع رخآ ءزج ناك ،كلذ عمو .راقتحاب
نفرع دقف ،ايروسل نهترداغم ةجيتن نهرسأ نعً اديعب نشعي نك
قالطلا ىلع نلصح اذإ هيلإ نبهذي ناكم يأ نهيدل نوكي نل نهنأ

.نهدحول - نهلافطأو - نهسفنأ ةلاعإ نهيلع نأو

نهتربخ نع نغلبأ دق نهتلباقم تمت ةاتفو ةأرما29 نم يأ نكت مل
لعفلاب ىقلتت ةلق ءانثتساب - ةمظنم يأ وأ تاطلسلا ىلإ فنعلا يف

،ةدقعم كلذ ءارو ةنماكلا بابسألا نأ نيح يف .ةدوسأ نم معدلا
يتلا زجاوحلا :لماوعلا نم نيتيسيئر نيتعومجم يف صخلتت اهنإف

مدع وأ تارغثلاو ،هسفن نيئجاللا عمتجم لخاد غالبإلا نود لوحت
.معدلا تامدخ ميدقت يف ةءافكلا

Gd©ƒGF≥ GCeÉΩ G’EHÓÆ
لوح ةيفاقثلا تامرحملاو فارعألاب غالبإلا مامأ قئاع لوأ طبتري
تائجاللا نم ديدعلا ربتعت .يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا
نهبراجت نع ةحارصب ثدحتلا يزخملا وأ لجخملا نم هنأ تايروسلا

يجراخ مامتها ءاليإو ،يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا لوح
فـنـعـلا ةـلاـح يف صاــخ لــكشب حضاو اذــهو .ةــيــلــئاــعــلا نــهــلــكاشمل

.يسنجلا

نيئجالل ىندألا دحلا ىلإ ليلقتلا وه غالبإلا مامأ يناثلا قئاعلاو
مظعم تناك .ربكأ فواخم ءوض يف هنوناعي يذلا فنعلا عيبطتو
نـــهـــعضوـــب ةـــياـــغـــلـــل تالـــغشنـــم نـــهـــتـــلـــباـــقـــم تمـــت يئالـــلا ءاسنــــلا

‘ GEb∏«º côOS°àÉ¿ Gd©ôG¥, GCOQLâ G◊μƒeá hhcÉ’ä G’C· GŸàëóI
hGŸæ¶ªÉä ZÒ G◊μƒe«á G◊ªÉjá eø Gd©æ∞ Gd≤ÉFº Y∏≈ Gdæƒ´
G’LàªÉY» ‘ HôG›¡É Gdà» Jù°à¡ó± GdÓLÄÚ Gdù°ƒQjÚ. Y∏≈ GdôZº

eø GC¿ NóeÉä GdóYº GCU°Ñëâ eàÉMá Hû°μπ eàõGjó, GE’ GC¿ ZÉdÑ«á GdæÉLÚ
eø Gd©æ∞ Gd≤ÉFº Y∏≈ Gdæƒ´ G’LàªÉY» ’ jÑóh GCf¡º jù°àØ«óh¿.
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GdàóGHÒ Gdà» GJîòJ¡É Mμƒeá
GEb∏«º côOS°àÉ¿
ىـلـع مـئاـقـلا فـنـعـلا نأ ناـتسدرـك مـيـلــقإ ةــموــكــح رــبــتــعــت
عمتجملا نيب ءاوس ،قلقلا ريثت ةلأسم يعامتجالا عونلا
.نيحزانلاو نيئجاللا ةمزأل هتباجتسا يف وأ فيضملا
ناتسدرك يف يرسألا فنعلا نإف ،قارعلا ةيقب فالخب
ماعل8 مقر يرسألا فنعلا نوناق بجومب مّرجي قارعلا
لوق وأ لعف لك’ هنأب يرسألا فنعلا نوناقلا فرعي .1102
راطإ يف يعامتجالا عونلا ساسأ ىلع امهب ديدهت وأ
ىلإ ةبارقلاو جاوزلا ساسأ ىلع ةينبملا ةيرسألا تاقالعلا
نم انوناق ةرسألا ىلإ هنمض مت نمو ةعبارلا ةجردلا

ةيسنجلاو ةيدسجلا ةيحانلا نم اررض قحلي نأ هنأش
نوناقلا ئشني امك‘.هتايرحو هقوقحل ابلسو ةيسفنلاو

نعً الضف ،يرسألا فنعلا اياضق يف ةصصختم مكاحم
ةــــــطرشلا نــــــم يساسألا هــــــماوــــــق لصفــــــنـــــــم ةـــــــطرش مسق
ةــيــعاــمــتــجالا نوؤشلاو لــمــعــلا ةرازو فــلــكـــت .ةـــيـــئاسنـــلا
فـــنـــعـــلا اـــياـــحضل ءاوــــيإلا تاــــبــــيــــترــــت ىــــلــــع فارشإلاــــب
03.يلزنملا

نع ةلوؤسملا ىرخألا ةيموكحلا تائيهلا نم ديدعلا كانه
زيزعتو يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلل يدصتلا

ةــحــفاــكمل ةــماــعــلا ةــيرــيدملا .ماــعــلا لــكشب ةأرملا قوـــقـــح
تارادإ اهيدل ،ةيلخادلا ةرازول ةعباتلا ،ةأرملا دض فنعلا

عمجو ىواكشلا يقلت نع ةلوؤسم ةظفاحم لك يف ةيعرف
طوــطخلا رــيدــت اــمــك .ةأرملا دض فــنــعــلا لوــح تاــناـــيـــبـــلا
يتاوـــلـــلا ءاسنـــلـــل ةـــظـــفاحم لـــك يف ئراوـــطـــلـــل ةـــنــــخاسلا
ةــطــلسلا اًضيأ يه ةــماــعـــلا ةـــيرـــيدملا13.فنعـلا نـهـجاوـي

امدنع اهتلئاع عم تالاصتالا عيمج )ه( تدقف
الو مانت ال يه ،نآلا .اهجوز عم ايروس نم ترف
يدسجلا فنعلا ببسب ةيافكلا هيف امب لكأت
نأ فيضتو .اهجوز نم هيناعت يذلا يظفللاو
تلواح اذإو ،بابسألا طسبأل اهخبوي امئاد اهجوز
عقي ءيش يأب اهبرضي هنإف ،اهسفن نع عفادت نأ

ةمظنم يأ وأ تاطلسلا ربخت مل ،كلذ مغر .هيدي يف
شيعت نأو اهجوز نم فاخت اهنأل ةلأسملا هذهب
.اهدرفمب

ناشيعت اناكو بحلا نم اهجوزو )و( تجوزت
دعب .ايروس ،بلح يف امهلافطأ عم ةداعسب
قيقش ررق ،قارعلا ناتسدرك ميلقإ ىلإ مهلوصو
ماق ،اذه ةيؤر دنع .ةيناث ةجوز جوزتي نأ اهجوز
هيخأ ةجوز تخأ نم جوزتو ءيشلا سفنب )و( جوز
هلافطأو ىلوألا هتجوز لهاجتب أدب مث .ةيناثلا
تكرتو  اذه لبقت مل )و( .مهتاقفن عفد ضفرو
لخد يأ بسكت نآلا اهنإ .اهلافطأ عم تيبلا
ةكايحلا وأ عناصملا يف لمعلا لالخ نم اهنكمي
اهؤاهنإ مدع ببس نع تلئُس امدنعو .مهتلاعإل
نأ راعلا نم ،اهتفاقث يف اهنإ تلاق ،اهجاوزل
اذه ىلع شيعت نأ لضفت اهنأو ةقلطم نوكت
.وحنلا

يف ةـــقـــثـــلا مادـــعـــنا يه غالـــبإلا ماـــمأ ةـــعـــبارــــلا ةــــبــــقــــعــــلا
نوكت نل تاطلسلا نأ ءاسنلا ضعب ترعش .تاطلسلا

ةرفوتملا تامدخلا نأ اورعش وأ ،مهتلكشم لح ىلع ةرداق
.مهيلع قبطنت ال
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ءاقبلاب تاجوزتملا ريغ ءاسنلل حمست نل ناتسدرك ميلقإ
تارايخلا نم ليلق ددع كانه ،كلذل ةجيتنو .نهدحو
فنعلا نم تابراهلا ءاسنلل نكمي ثيح قيبطتلل ةلباقلا

.ءاقبلا نهتالئاع وأ نهئاكرش نم

GdàóGHÒ Gdà» GJîòJ¡É
GŸæ¶ªÉä Gdóhd«á hGŸæ¶ªÉä

ZÒ G◊μƒe«á
ةـــيـــلودـــلا تاـــمـــظـــنملا رـــبـــتـــعــــت ،تالاحلا نــــم رــــيــــثــــك يفو
ىلإ مــعدــلا مدـــقـــي نـــم لوأ ةـــيـــموـــكحلا رـــيـــغ تاـــمـــظـــنملاو
فنعلل نضرعتي يتاوللا تايتفلاو ءاسنلا نم تائجاللا
وأ تاـمــيخملا يف ءاوس ،يعاــمــنــجالا عوــنــلا ىــلــع مــئاــقــلا

فرشت يتلا ةدحتملا ممألا تالاكو ىدل .تاميخملا جراخ
مــيــلــقإ يف ةرشعــلا نــيــيروسلا نــيــئجالــلا تاـــمـــيخم ىـــلـــع
مئاقلا فنعلاو يسنجلا فنعلا فدهتست جمارب ناتسدرك
ةاعارم ميمعت ىلع عجشت امك  ،يعامتجالا عونلا ىلع
لوقت ،لاثملا ليبس ىلع .اهتايلمع يف يناسنجلا روظنملا
نأ نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا

عوـــنـــلا ىـــلـــع مــــئاــــقــــلا فــــنــــعــــلاو يسنجلا فــــنــــعــــلا عــــنــــم
تاـمدــخ ىلإ لوصوــلا نــم نــيــجاــنــلا مــعدو ،يعاــمــتــجالا

.قارعلا يف ةيضوفملا لمع يف ةمساح ةيولوأ وه ةديج
ةــعــناــم تاــمدــخ تمدــق اــهــنأ ىــلــع صنـــت ،7102 ماـــــــع يف

اًصخش577,4تبردو ،اًصخش253,52 ىلإ يسنجلا فنعلل
كانهو73.)7102 ربمفون نم ارابتعا ماقرألا( ةيامحلا ىلع
ةهجك لمعت ،ميخم لك يف ةبختنم ةيئاسن ناجل اضيأ

.ميخملا ةرادإو تائجاللا نيب لصو

عــم دوــهجلا قــيسنــتــب ةدــحــتملا ممألا تالاــكو موــقــت اــمـــك
مدـقـت يتـلا ةـيـلودـلاو ةـيـلحملا ةـيــموــكحلا رــيــغ تاــمــظــنملا
عوـــنـــلا ىـــلـــع مـــئاـــقـــلا فـــنـــعـــلا نـــم نـــيـــجاـــنـــلـــل تاـــمدخلا
ةــياــمــحــلــل ةــيــعرــفــلا ةـــعوـــمجملا لالـــخ نـــم يعاـــمـــتـــجالا

عونلا ىلع مئاقلا فنعلاب ةينعملا ةيعرفلا ةعومجملاو
يتـــلا تاـــمدخلاو جمارـــبـــلا ضعــــب لــــمشتو .يعاــــمــــتــــجالا
ةــيــعوــت تاسلــج :ةـــيـــموـــكحلا رـــيـــغ تاـــمـــظـــنملا اـــهـــمدـــقـــت
؛يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا نع تارضاحمو
فنعلا نم ةياقولا لوح نايتفلاو لاجرلل لمع شرو
كلذ يف امب ،تالاحلا ةرادإ ؛يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا
؛ينوــناــقــلاو يعاــمــتــجالاو يسفــنـــلا مـــعدـــلا ىلإ تالاـــحإلا

ءاسنــــلــــل ينــــهملا بيردـــــتـــــلاو ؛ءاسنـــــلـــــل ةـــــنـــــمآ تاـــــحاسم

نوناق بجومب يلزنملا فنعلا اياضق ةعباتمب ةصتخملا
رفوت يتلا ةلقنتملا قرفلا قيسنتب موقتو .يلزنملا فنعلا

فـنـعـلاو يسنجلا فـنـعـلـل ةـباــجــتسالاو ةــياــقوــلا تاــمدــخ
نـيـئجالـلا تاـمـيخم يف يعاـمــتــجالا عوــنــلا ىــلــع مــئاــقــلا

23.ةيرضحلا قطانملاو ًايلخاد نيحزانلا تاميخمو

سيئر هسأري يذلا ،ةأرملا نوؤشل ىلعألا سلجملا ىلوتيو
نيينعم ءاربخ ةعبسو ءارزو ةتس نم فلأتيو ءارزولا
تاساــيسلا هــيــجوــت ةــيــلوؤسم ،يندملا عــمـــتجملاو ةأرملاـــب
33.ةأرملا قوــقــح زــيزــعــتــل ةــيــنــطو تاــيــجــيــتارــتسا عضوو

ايلع ةنجل ةظفاحم لك يف دجوي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
نيلثمم نم نوكتت ،ةرسألاو ةأرملا دض فنعلا ةحفاكمل
لـمشت ً،ارــيــخأو43.نـيـيـئاضق نـيـلـثممو راـبـك نـيـيـموــكــح
ةـــئبـــعـــت ةـــيـــنـــيدـــلا نوؤشلاو فاـــقوألا ةرازو تاــــيــــلوؤسم
عوــنــلا ىــلــع مــئاــقــلا فــنــعــلا ةــحــفاــكمل ةــيــنـــيدـــلا دوـــهجلا
53.يعامتجالا

فنعلا نوناق رودص ىلع تاونس عبس رورم دعب هنأ ريغ
ريغو لماك ريغ هرابتعاب نوناقلا ذيفنت دُقتنا ،ىرسالا

يندملا عـمــتجملا تاــمــظــنــم نــم دــيدــعــلا بناــج نــم لاــعــف
نـــم ةـــلسلس مــــيدــــقــــت مــــت .ةأرملا اــــياضق يف ةصصخــــتملا
عمتجملا تامظنم اهتغاص يذلا نوناقلا ىلع تاليدعتلا
مــتـــي مل نـــكـــلو ،ناملرـــبـــلا ىلإ ةـــيـــثـــحـــبـــلا زـــكارملاو يندملا
نيحزانلا قفدت نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو63.دعب اهريرمت
اياحض نم ديدعلا كلذ يف امب ،4102 ماع ذنم ايلخاد
ىدأ دق ،ةريطخلا تاكاهتنالا نم هريغو يسنجلا فنعلا
اياحض عيمجل ةباجتسالا ىلع ةموكحلا ةردق دييقت ىلإ
.يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا

ءاسنــلا ضعـــب نأ نـــم مـــغرـــلا ىـــلـــع ،لاـــثملا لـــيـــبس ىـــلـــع
يتــلا ئــجالملا ىلإ لوصوـــلا نـــم نـــنـــكـــمـــت دـــق تاـــيروسلا
يلاثم ريغً الح لثمي لكك ماظنلا نإف ،ةموكحلا اهريدت
ئجالم يف لوبقلا بلطتي .فنعلا نهجاوي يتاوللا ءاسنلل
بجي فنعلا ةيحض نأ ينعي امم ،اًيئاضق اًرمأ ةموكحلا
.ةميرجلا بكترم دض ةيمسر ةينوناق تاءارجإ أدبت نأ

هـنـكــلو ،ئراوــطــلا تالاــح يف يلــمــع رــيــغ طــقــف سيــل اذــه
يف ءاسنـــــلا نـــــم دــــــيدــــــعــــــلا بغرــــــت ال اراسم اضيأ لــــــكشي
يتلا ةمزألا نم ةدشب ئجالملا تررضت امك .اهذاختا
قــفارملا ىلإ ىــتــح رــقــتــفـــتو ،ماـــعـــلا عاـــطـــقـــلا ىـــلـــع رـــثؤت
يف قداــنــفــلا مــظــعــم نإف ،ةــلــكشملا دــيزـــي امم .ةـــيساسألا
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يتلا تامدخلاب مات ملع ريغ ىلع نهتلباقم تمت يئاللا
ضعـب كلذ يف اـمـب ،ةـيـموــكحلا رــيــغ تاــمــظــنملا اــهــمدــقــت
.تاونس سمخ ةدمل تاميخملا يف نوشيعي اوناك نيذلا

كانه ناك نكلو ،جمارب دوجوب ملع ىلع ضعبلا ناك
تائفل طقف ةصصخم تناك جماربلا هذه نأب عابطنا

نأ نورــخآ ىأرو .مــهـــيـــلـــع قـــبـــطـــنـــت ال يلاـــتـــلاـــبو ةددحم
عونلا ىلع مئاقلا فنعلا لاجم يف ةلماعلا تامظنملا
يأ مدقت مل اهنأو ،تانايبلا عمجب الإ متهت ال يعامتجالا

مئاقلا فنعلا نم تايجانلا لباقم يف ةيقيقح ةدعاسم
.يعامتجالا عونلا ىلع

عــم لــمــعــت يتــلا تاــمـــظـــنملا عـــيـــمـــج لـــجست .تاـــيـــتـــفـــلاو
يعاـمـتـجالا عوــنــلا ىــلــع مــئاــقــلا فــنــعــلا نــم تاــيــجاــنــلا
ماظن يف اهتهجاوم تمت يتلا تالاحلا عيمج ليصافت
يعاـمـتـجالا عوـنـلا ىـلـع مـئاـقـلا فــنــعــلا تاــموــلــعــم ةرادإ
.)SMIVBG(جراخ تانايبلا هذه ريفوت متي ال ،كلذ عمو
.ةكراشملا تامظنملا

جلاــــــعـــــــت ال هالـــــــعأ ةروـــــــكذملا جمارـــــــبـــــــلا نإف ،كلذ عـــــــمو
عونلا ىلع مئاقلا فنعلا نم نيجانلا عيمج تاجايتحا
تايروسلا تايتفلاو ءاسنلا نم ديدعلا ودبتو .يعامتجالا
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يف ةريبك تاوجف كانه لازت ال هنأ اضيأ ريرقتلا اذه دجو
عونلا ىلع مئاقلا فنعلا نم نيجانلا تاجايتحا ةجلاعم
تمت يتاوللا تايتفلاو ءاسنلا ةيبلغأ ترعش  .يعامتجالا

طقف ةرفاوتم وأ ،ًايلك دقتفت امإ تامدخلا نأب نهتلباقم
.نهتاجايتحاب ةطبترم ريغ وأ ،ةنيعم تاعومجمل

فنعلا نم ةيامحلا نأ ريرقتلا اذهل ةمهملا تاجاتنتسالا نم
نع اهلصف نكمي ال يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا
فوسو .نييروسلا نيئجاللا عمتجمل ىرخألا تاجايتحالا
عونلا ىلع مئاقلا فنعلل يدصتلل ةلصفنملا ريبادتلا نوكت
تاجايتحالاب ءافولا متي مل اذإ ةلاعف ريغ يعامتجالا
ةياعرلا ىلإ ةشيعملاو ىوأملا نم - نيئجالل ةيساسألا
هذهل بيجتست يتلا تامدخلاو - ميلعتلاو ةيحصلا
ةلاعفلا ةكراشملاو رظنلا تاهجو سكعت ال تاجايتحالا
نورظني مهسفنأ نيئجاللا نأ حضاولا نم .تائجاللا ءاسنلل
ال يتلا ،يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا تالخدت ىلإ

عونلا ىلع مئاقلا فنعلا نأ ريرقتلا اذه دجو دقو
تايتفلاو ءاسنلا نيب ةرشتنم ةلكشم لاز ام يعامتجالا
.قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف نشعي يتاللا تايروسلا

تالاح نإف ،نهسفنأ تايتفلاو ءاسنلا تاياور ىلإً ادانتساو
دادزت وأأدبت ام ةداع يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا

امم ،قارعلا ناتسدرك ميلقإ ىلإ نيئجاللا لوصو دعب اهتدش
مهبراجتب اًقيثو اًطابترا ةطبترم ةلكشملا نأ ىلع لدي
نأ ىلع تارشؤم كانه ،كلذ ىلع ةوالع .حوزنلاب ةصاخلا
ةجيتن ةريخألا تاونسلا يف تءاس نوكت دق ةلكشملا
ىلع رثؤت يتلا ةينمألاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا تامزألل
.4102 ماع ذنم قارعلا ناتسدرك ميلقإ

تائيهلا نم اديازتم اددع نأ ةقيقح نم مغرلا ىلع
ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا تالاكولاو ةيموكحلا
عونلا ىلع مئاقلا فنعلا نم ةياقولا جاردإ ةيمهأ كردت
دقف ،نيئجالل ةباجتسالاب ةصاخلا اهجمارب يف يعامتجالا

‘ MÚ GC¿ GS°àªôGQjá GdæõG´ ’ JõG∫ J≤«ó GEeμÉf«á Gd©ƒOI GE¤ S°ƒQjÉ, eø
GŸôLí GC¿ J¶π GEb∏«º côOS°àÉ¿ Gd©ôG¥ eæ£≤á e†°«Øá dÓLÄÚ ‘
GŸù°à≤Ñπ GŸæ¶ƒQ. hHÉdàÉ‹, jéÖ Y∏≈ G÷¡Éä GdØÉY∏á ‘ GÛÉ∫
G’Efù°ÉÊ G’S°àªôGQ ‘ Gdàî£«§ dÓMà«ÉLÉä Wƒj∏á G’CLπ Ûàª™
GdÓLÄÚ Gdù°ƒQjÚ céõA eø GS°àéÉHà¡É dÓCReá. heø G’Cgª«á ÃμÉ¿ GC¿
jæ£ƒ… Pd∂ Y∏≈ Jμôjù¢ G’gàªÉΩ hGŸƒGQO dà∏Ñ«á G’Mà«ÉLÉä GÙóOI
d∏æù°ÉA hGdØà«Éä GdÓLÄÉä.
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قفارمو ةيميلعتلا قفارملا نم ديزملا ريفوت¬
دحي .نيئجاللا تاعمتجم يف لافطألا ةياعر
لافطألا ةياعرل ةمئالمو ةنمآ تارايخ دوجو مدع
يف طارخنالاو لمع نع ثحبلا ىلع ةأرملا ةردق نم
.ةمزاللا معدلا تامدخ ىلإ لوصولاو عمتجملا

تامدخ ىلع تايتفلاو ءاسنلا لوصح نامض¬
تامدخلا اذه لمشي نأ يغبني .ةرسألا ميظنت
ىلإ لوصولاو ةرسألا ميظنت قرط نع ةيميلعتلا

ىلع ةأرملا لوصح نامضل ،لمحلا عنم لئاسو
قلعتي اميف ةرينتسم تارايخ ذاختال ةمزاللا دراوملا
.باجنإلاب

عونلا ىلع مئاقلافنعلا نم ةياقولا ميمعت¬
ةباجتسالا بلطتت .تاعاطقلا ربع يعامتجالا
طاقن يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلل ةلاعفلا
يف امب ،ةيناسنإلا تاعاطقلا ربع ةددعتم لخدت
.ميلعتلاو ةحصلا يعاطق كلذ

ينوناقلاو يسفنلا معدلا ميدقت قاطن عيسوت¬
هيف مدقت يذلا تقولا يف .فنعلا نم نيجانلل
ةجاحلا سمت يتلا ةدعاسملا تامظنملا نم ديدعلا
لمعلا نم ديزمل ةجاح كانه ،نيجانلل اهيلإ
تائجاللا تايتفلاو ءاسنلا عيمج نوكت نأ نامضل
ىلع تارداقو تامدخلا هذهب ةيارد ىلع تايروسلا
جراخ وأ تاميخملا يف ءاوس ،اهيلإ لوصولا
.تاميخملا

ىلع ،اًحاحلإ رثكألا ةيداملا مهتاجايتحا جلاعت
يفف ،كلذل ةجيتنو .ةللضمو ةساسح ريغ اهنأ
تامدخ قاطن عيسوت نأ هيف كش ال يذلا تقولا
اهنيسحتو يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا
تادايز بناج ىلإ كلذ قيقحت يغبني ،بولطم رمأ

.ىرخألا تاعاطقلا يف معدلا يف ةلثامم

:تايصوتلا

نيئجالل ةباجتسالل يلودلا ليومتلا ةدايز¬
هعمج متي يذلا غلبملا نإف ،ماع لك يف .نييروسلا

ميلقإ يف نيئجالل ةباجتسالا ءادن لجأ نم
ىوتسم نع ريبك لكشب صقني قارعلا ناتسدرك
يف35 نيمأت مت ،7102 ماع يف( ددحملا ليومتلا
ليومتلا صقن ّدحيو83.)ليومتلا نم طقف ةئاملا
لاجملا يف ةلعافلا تاهجلا ةردق نم رمتسملا
،ءافعضلا نيئجاللا تاجايتحا ةيبلت ىلع يناسنإلا
.تاعاطقلا ربع ،تايتفلاو ءاسنلا كلذ يف امب

نم ديزملا صيصخت ،صوصخلا هجو ىلع¬
لبس عاطق ربتعي .شيعلا لبس جماربل دراوملا
صقن نم يناعت يتلا تاعاطقلا رثكأ ايلاح شيعلا
ىلإ ةيبلسلا بقاوعلا دتمتو ،قارعلا يف ليومتلا

لمعلا صرف قلخ ىلإ ةفاضإلاب .ىرخأ تاعاطق
ئراوطلا لاكشأ رمتست نأ بجي ،ينهملا بيردتلاو
ةيدقنلا تاليوحتلا لثم شيعلا لبس يف ةدعاسملل

دحلا يف اهتيلاعف تابثإ مت ثيح ،ةطورشملا ريغ
93.ىرخأ نكامأ يف ميمحلا كيرشلا فنع نم
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ومدقم لصاوي نأ بجي ،تايروسلا تايتفلاو
يف ةلاعف نوكت نأ نكمي لولح نع ثحبلا تامدخلا
عم يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا نم دحلا
.ةيفاقثلا ميقلا مارتحا

هاجت ةيفاقثلا فقاوملا يف تالوحتلا عيجشت¬
نكميو .يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا
ةطلسلا تايصخش كارشإ قيرط نع كلذب مايقلا

نيينيدلا ةداقلا لثم ،عمتجملا يف ذوفنلا باحصأو
يف ءاكرش اونوكي نأ نكمي نيذلا ،عمتجملا ةداقو
ءاهنإو راعلا ةمصو ىلع ءاضقلل ةلوذبملا دوهجلا
.فنعلل يفاقثلا لوبقلا

مئاقلا فنعلاب ةقلعتملا معدلا تامدخ ميدقت¬
عاونأ عم بنج ىلإ ًابنج يعامتجالا عونلا ىلع

اذهو .دحاو ناكم يف ءاسنلل تامدخلا نم ىرخأ
معدلا ىلإ لوصولا ءاسنلا ىلع لهسلا نم لعجيس

ةرسألا نم مصو نودبو ةيرس ةقيرطب بولطملا
.عمتجملاو

فنعلا ةحفاكم يف نايتفلاو لاجرلا نيمضت¬
نيمضت نإ .يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا
ةيعوتلا تالمحل يسيئر فدهك نايتفلاو لاجرلا

لخدتلاو فنعلا ضفر ىلع مهعجشي دق ةوعدلاو
.مهتاعمتجمو مهتالئاع يف ثدحي امدنع

ًايفاقث ةبسانملا ىرخألا تالخدتلا نم ققحتلا¬
ءاسنلا عم رشابملا رواشتلاب .فنعلا نم نيجانلل
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ةيضوفمو )HCAER( ةيعمتجملا ةحصلاو ميلعتلاو ليهأتلا ةداعإ ةمظنم32
نييروسلا نيئجاللل يداصتقا عالطتسا ،نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا

.21 .ص ,4102 ليربأ ،قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف نيئجاللا تاميخم –
نيئجالل ةيميلقإلا ةطخلا ،نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم42

.01.ص ,6102 رياني ,قارعلا -7102-6102 ةنورملاو
نيئجالل ةيميلقإلا ةطخلا ،نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم52

..24ص ,7102 لیربأ ,7102 ماعل يلحرم ريرقت ةنورملاو
.14 .ص ،قباس عجرم ،نورخأو ويج62
ةددعتم تاجایتحالا مییقت ،نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم72

ریرقت :ةفیضملا تاعمتجملا يف نیمیقملا نییروسلا نیئجالل تاعاطقلا
.2-1.ص ,5102 لیربأ ،قارعلا مییقت

’،قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف انلمع‘ ،ءاسنلا لجأ نم ءاسنلل ةيلودلا ةسسؤملا82
.8102 رياربف51 يف هيلع عالطالا مت

نيئجالل ةيميلقإلا ةطخلا“ ،نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم92
.7102وينوي ”،ةيامحلا ةحول – قارعلل يرهشلا ثيدحتلا ،ةنورمو

.1102 ماعل8 مقر قارعلا ناتسدروك ميلقإ يف يرسألا فنعلا ةضهانم نوناق03

.8102 رياربف51 يف اهيلع عالطإلا مت ،ناتسدرك ميلقإ ةموكح ’،ةأرملا قوقح‘13

نيئجالل ةيميلقإلا ةطخلا“ ،نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم23
.7102ويام ”،ةيامحلا ةحول – قارعلل يرهشلا ثيدحتلا ،ةنورمو

’.ناتسدرك ميلقإ ةموكح يف ةأرملا نوؤشل ىلعألا سلجملا‘ ،ناتسدرك ميلقإ ةموكح33

ميلقإ تاظفاحم يف ةرسألاو ةأرملا دض فنعلا ةحفاكمل ايلعلا ةنجللا نوناق43
.3102 ويام5 ,6154 مقر قارعلا ناتسدرك

.8102 رياربف51 يف اهيلع عالطإلا مت ،ناتسدرك ميلقإ ةموكح ’،ةأرملا قوقح‘53

ىلإ رظنا ،)ةيدركلا ةغللاب( نوناقلا ىلع ةحرتقملا تاليدعتلا ىلع عالطالل63
يف يرسألا فنعلا ةضهانم نوناق ليدعت“ ،ثاحبألل طسوألا قرشلا دهعم
.8102 رياربف2 يف اهيلع عالطإلا مت ,5102 رياني11 ”،ناتسدرك ميلقإ

نيئجالل ةيميلقإلا ةطخلا“ ،نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم73
.7102 ربمفون ”،ةيامحلا ةحول – قارعلل يرهشلا ثيدحتلا  ،ةنورملاو

ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم .7102 ربمسيد5 نم اًرابتعا ءاصحإلا83
مت ”,قارعلا – نييروسلا نييئجالل ةيميلقإلا ةباجتسالا“ ,نيئجاللا نوؤشل
.8102 رياربف2 يف اهيلع عالطإلا

ةيئاذغلاو ةيدقنلا تاليوحتلاريثأت‘ ،.ل ،سيه و ،.أ ،نامرتيب ،.م ،وبورده93
روداوكإ يف يئاوشع رابتخا نم ليلد :ميمحلا كيرشلا فنع ىلع مئاسقلاو
,3 مقر ,8 دلجملا ،يقيبطتلا داصتقالا :ةيكيرمألا ةيداصتقالا ةلجملا ’،يلامشلا
.303-482 .ص ,6102 ويلوي

,7102 ربمفون ، ةأرملا دض فنعلا قئاقح ةفيحص ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم1
.8102 رياربف2يف هيلع عالطألا مت

ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تايئاصحإ نأ نيح يف
ريرقتلا اذه نإف ، يسنجلا وأ يدسجلا فنعلل نضرعت يتاوللا ءاسنلا لمشت
فنعلا نمضتي سنجلا عون ىلع مئاقلا فنعلل عسوأ موهفم ىلع دمتعي
.فنعلا لاكشأ نم هريغو يداصتقالاو يسنجلاو يسفنلاو يندبلا

.هسفن عجرملا2
5 دعب ايروس يف عارصلا‘ ،نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم3

يف ةريبك ةدايز بلطتت انرصع يف ريجهتلاو نيئجاللا تامزأ ربكأ :تاونس
.8102 رياربف2 ىلإ عوجرلاب ,6102 سرام51 ’,نماضتلا

ةيبرعلا ةيروهمجلا‘ ،ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكم4
.8102 سرام7 يف هيلع عالطإلا مت ,8102 رياربف ’،ةيروسلا

يسنجلا فنعلا ةباجتساو عنم ،نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةيضوفم5
قرشلا ةقطنم يف نيئجلالا تلااح يف يعامتجلاا عونلا ىلع مئاقلا فنعلاو
.2.ص ,5102 ، ايقيرفأ لامشو طسولأا

ىلع مئاقلا فنعلا :تمصلا مزتلن طقف نحن ،ةأرملل ةدحتملا مملأا ةئيه6
ليربأ ،قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف نييروسلا نيئجلالا نيب يعامتجلاا عونلا
.4 .ص ,4102

’،يدركلا يداصتقالا ومنلا يف نومهاسي نويروسلا‘ .ل ،سيريفيسو .أ ،دوس7
 .51 .ص ,4102 ربمتبس ,74 دلجملا ،ةيرسقلا ةرجهلا ةلجم

نیحزانلل لمعلا قاوسأ يف صرفلا ةسارد‘ ،نیئجالل يکرمنادلا سلجملا8
قوس تامدخو لمعلا قوس ءانب :قارعلا ناتسدروک میلقإ يف نیئجاللاو
.7 .ص ,4102 ربمسید ، )يذیفنتلا صخلملا) يمدخلا عاطقلا يف لمعلا

تاميخم ليوحت :ةنورملا ىلإ قرطلا ،.ر ،ويجو .ن ،غنيس ،.أ ،دمحم ،.ل ،لغيه9
تاشقانم :يعون مييقت( ايتاذ ةيفتكم تاعمجت ىلإ نييروسلا نيئجاللا

.01 .ص ,5102 وينوي ،ثاحبألل طسوألا قرشلا دهعم ،)ةزكرم ةيعامج
.5 .ص ، قباسلا عجرملا01
يعامتجالاو يداصتقالا رثألا مييقت :قارعلا ناتسدرك ميلقإ ،يلودلا كنبل11

.15 .ص ,5102 ،ةمصاعلا نطنشاو ،شعادو يروسلا عازنلل
تائجاللا يلودلا عمتجملا لذخي فيك :ةيئرملا ريغ ةايحلا ،ةيمالسإلا ةثاغإلا21

.5 .ص ,6102 ،تايروسلا
.06 .ص ،قباس عجرم ،يلودلا كنبل31
.5 .ص ،قباسلا عجرملا41
’،قارعلا داركأ مهلبقتسا نيذلا نيئجالل قفألا يف حولت ةمزأ‘ ،.أ ،كيل51

.5102 ربمتبس03 ،غربمولب
نيئجاللا تاميخم ليوحت :ةنورملا ىلإ قرطلا ،.ن ،غنيسو ،.ل ،لغيه ،.ر ،ويج61

قرشلا دهعم ،)يبتكم ضارعتسا( ايتاذ ةيفتكم تاعمجت ىلإ نييروسلا
.01 .ص ,5102 ليربأ ،ثاحبألل طسوألا

.2 .ص ،قباس عجرم ،يلودلا كنبلا71
.3 .ص ،قباسلا عجرملا81
.041 .ص ,4102 ، قارعلا - ايروس ةباجتسا ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب91

.41 .ص ،قباس عجرم ،سيريفيسو دوس02
 .5 .ص ،قباس عجرم ،يلودلا كنبلا12
.9-8 .ص ،قباس عجرم ،نورخأو لغيه22
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فادهألا نيب ريبك نيابت دوجو ىلع لدي اذه .ةطلس وأ ةمظنم يأ
عوـنـلا ىــلــع مــئاــقــلا فــنــعــلا نــم ةــياــقوــلا جمارــبــل ةــنــلــعملا بيــلاسألاو
.فنعلا نم نيجانلل يلعفلا عقاولاو ،يعامتجالا

تيرجأ تايروس تايتفو ءاسن عم ةلباقم29 ىلإ ريرقتلا اذه دنتسي
ىلإ ةفاضإلاب .قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف تاميخملا جراخو لخاد

ءاسنلا اهيلإ ضرعتت يتلا فنعلل ةيسيئرلا طامنألا ليلحتو ديدحت
يف روصقلا هجوأو تاوجفلا اًضيأ ريرقتلا ددحي ،تايروسلا تايتفلاو
تايصوت مّدقيو ،نيجانلل اًيلاح ةرفوتملا فاصتنالا لبسو تامدخلا
.نيسحتلل

:يلي امب ريرقتلا اذه يصوي
نم نيجانلل ينوناقلاو يسفنلا معدلا ميدقت قاطن عيسوت¬

تائجاللا تايتفلاو ءاسنلا عيمج نوكت نأ نامضل فنعلا
لوصولا ىلع تارداقو تامدخلا هذهب ةيارد ىلع تايروسلا
.اهجراخ وأ تاميخملا يف ءاوس ،اهيلإ

عونلا ىلع مئاقلا فنعلاب ةقلعتملا معدلا تامدخ ميدقت¬
تامدخلا نم ىرخأ عاونأ عم بنج ىلإ اًبنج يعامتجالا
معدلا ىلإ ءاسنلا لوصو ليهستل ،دحاو ناكم يف ءاسنلل
.عمتجملاو ةرسألا نم مصو نودبو ةيرس ةقيرطب بولطملا

مئاقلا فنعلا هاجت ةيفاقثلا فقاوملا يف تالوحتلا عيجشت¬
نايتفلاو لاجرلا كارشإ قيرط نع يعامتجالا عونلا ىلع
عمتجملا يف ةزرابلا تايصخشلا نم مهريغو نيينيدلا ةداقلاو

ةضهانم لجأ نم ةوعدلا تالمحو ةيعوتلا تالمحلا يف
.فنعلا

يف ةوجفلا ةجلاعمل ةيلودلا دراوملا نم ديزملا صيصخت¬
نأل كلذو ،نييروسلا نيئجالل شيعلا لبس جمارب ليومت
نم ريثكلا ةردق مدعب اقيثو اطابترا طبترم تيبلا لخاد فنعلا
.ةيساسألا ةيداصتقالا اهتاجايتحا ةيبلت ىلع تالئاعلا

فنعلا ةدايزب ملاعلا ءاحنأ عيمج يف حوزنلا تامزأو تاعارصلا طبترت
يف رـئادـلا حـلسملا عارصلـل ةــجــيــتــنو .يعاــمــتــجالا عوــنــلا ىــلــع مــئاــقــلا

6.5 و اًيلخاد يروس نويلم1.6 نم رثكأ ريجهت مت ،1102 ماع ذنم ايروس
نانبلو ايكرت يف  مهتيبلاغ ،دالبلا جراخ ءوجللا اوبلط نيرخآ نويلم
تاـــيـــتـــفـــلاو ءاسنـــلا ضرـــعـــت رـــطـــخ رـــبـــتـــعـــي .قارـــعــــلاو رصمو ندرألاو
يفً ارشتنمً الغاش يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا ىلإ تايروسلا

 .نيئجاللا ةمزأ ةيادب ذنم ةقطنملا ءاحنأ عيمج

مـيـلـقإ يف مـهـتـيــبــلاــغ ،يروس ئــجال750,742 ًاـيــلاــح قارــعــلا فــيضتسي
يف ءاج نييروسلا نيئجالل لوألا لوخدلا نأ عم .قارعلا ناتسدرك
تثدح4102 ماع ذنم ،يبسنلا راهدزالاو يداصتقالا رارقتسالا نم تقو
ميلقا يف ينمألاو يسايسلاو يداصتقالا عضولا يف ةريبك تاريغت
ةيبلت ىلع ةيروسلا تالئاعلا نم ريثكلا ةردق دده ام اذهو .ناتسدرك
.تايتفلاو ءاسنلا هافرل ةميخو بقاوع هل كلذو ،ةيساسألا اهتاجايتحا

ميلقإ يف تائجاللا تايروسلا تايتفلاو ءاسنلا نأ ريرقتلا اذه دجي
،تيبلا لخاد فنعلا نم ةديازتم تايوتسم نهجاوي قارعلا ناتسدرك
عونلا ىلع مئاقلا فنعلا تالاح نإ .ميمحلا كيرشلا فنع صخألابو
ىلإ نيئجاللا لوصو دعب اهتدش دادزت وأ أدبت ام ةداع يعامتجالا
اـًقـيـثو اـًطاـبـترا ةـطـبـترـم ةــلــكشملا نأ ىــلــع لدــي امم ،ناــتسدرــك مــيــلــقإ
كاــنــه ،كلذ ىــلــع ةوالــع .اــهــب ةــقــلــعــتملا طوــغضلاو حوزــنــلا ةــبرــجـــتـــب
ةجيتن ةريخألا تاونسلا يف تءاس نوكت دق ةلكشملا نأ ىلع تارشؤم
.4102 ماع ذنم ميلقإلا ىلع رثؤت يتلا تامزألل

ةـيــلودــلا تالاــكوــلاو ةــيــموــكحلا تاــئيــهــلا نأ ةــقــيــقــح نــم مــغرــلا ىــلــع
ناتسدرك ميلقإ يف نيئجاللا عم ةلماعلا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو
عوــنــلا ىــلــع مــئاــقــلا فــنــعــلا نــم ةــياــقوــلا جمدــب دــيازــتــم لـــكشب موـــقـــت
ةجلاعم يف ةريبك تاوجف كانه لازت ال ،اهجمارب يف يعامتجالا
تايروسلا تايتفلاو ءاسنلا ةيبلاغ نإ .فنعلا نم نيجانلا تاجايتحا
نم ةدعاسملا نبلطي وأ نهبراجت نع نغلبي ال فنعلا نهجاوي يتاوللا
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54 Commercial Street, London E1 6LT, United Kingdom ceasefire@mrgmail.org

ةيلوؤسم يه ريرقتلا اذه تايوتحم .ةأرملا دض فنعلا ءاهنإل ينامئتسالا ةدحتملا ممألا قودنص نم ةيلام ةدعاسمب ريرقتلا اذه دادعإ مت
دض فنعلا ءاهنإل ينامئتسالا ةدحتملا ممألا قودنص فقوم سكعت اهنأ ىلع فورظلا نم فرظ يأ تحت اهرابتعا نكمي الو هدحو رشانلا
.ةأرملا
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