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سابنود دض موجه نشل دعتست تناك فييك : ةيسورلا عافدلا ةرازو

رهشلا اذه

ناك فييك ماظن نأ دكؤت تادنتسم ىلع اهلوصحب ةيسورلا عافدلا ةرازو تدافأ / مويلا ايسور

ترشنو . يلا حلا سرام رهش )خالل كستينودو كسناغول ) سابنود ةقطنم ىلع موجهلل ططخي

الباالن، وكيم ديقعلا يناركو األ ينطولا سرحلا دئاقل ةيرسلا قئاثولا ةيسورلا عافدل ا ةرازو

يتايلمعلا ءاوللا نم ةيكيتكتلا ةعومجملا ةبيتك بيردت ميظنت نأ شب "2022 رياني 22 خيراتب

ةحلسملا تاوقلا نم ءاول نم ءزجك ةكرتشملا تاوقلا ةيلمع يف ( ةصاخ ) ةيلا تق ماهم ألءاد عبارلا

ةيموجهلا تايلمعلل ةبراضلا تاعومجم ىدحإ دادعإ ةطخ ليصفتلا ب ةقيثولا فصتو ." ةينار األكو

ةقيثولا نأ" ةرازولا نايب دكأو . سابنود يف " ةكرتشملا تاوقلا ةيلمع " ىمسي ام ةقطنم يف

." يناركو األ ينطولا سرحلا ة دايق ماهم ذيفنت نع نيلوؤسملل ةيلص األ تاعيقوتلا ىلع يوتحت

ةيسورلا ةيلمعلا فادهأو بابسأب يسيسل ا غلبي نيتو :ب نيلمركلا

ايناركوأ عم تاضوافملا ريسو سابنود ةيامحل

حاتفلا دبع ، يرصملا هريظن علطأ ، نيتوب ريميد ،فال يسورلا سيئرلا نأ نيلمركلا ركذ / مويلا ايسور

ا ريسو سابنود ةيامحل ايسور اهذفنت يتلا ةصاخلا ةيلمعلا فادهأو بابسأ ىلع ، يسيسلا

. اينار كوأ عم تاضوافمل
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مكملؤنس : برغلا رذحت ايسور

ىلع قاطنلا عساو در زيهجت ىلع فكعت اهنأ نم ، ءاعبر ،األ برغلا ايسور ترذح / ةيبرع زوين ياكس

ةلااإلعالم كو تلقنو ." ةمهملا تاعاطقلا مظعم نم لا نيو ارثؤمو اعيرس نوكيس " تابوقعلا

نإ هلوق ، يكسفيشت يريب يرتيمد ةيجراخلا ةرازوب يد اصتق اال نواعتلا ةرادإ ريدم نع ةيسورلا

." اسوملمو اسوردمو اعيرس نوكيس ايسور لعف "در

اهيف ةطلسلا رييغت وأ ايناركوأ التحالل فدهن :ال وكسوم

األ يضار األ ىلع اهذفنت يتلا ةيركسعلا ةيلمعلا ىلع يناثلا عوبس األ ءاضقنا /عم ثدحلا ةيبرعلا

و فييك سالح عزن يف لثمتي فدهلا نأ ىلع ديكأت ،لا ءاعبر األ موي ،لا ايسور تررك ، ةيناركو

ىلع تددش .امك نيفرطتم مهربتعت نيذلا " نييموقلا نيلتاقملا " ىلإ ةراشإ يف ،" ةيزانلا ثاثتجا "

ةداع إل اهتددح يتلا فاده األ ذفنتس اهنأ ةفيضم ، فييك يف ةطلسلا ب ةحاط لإل ىعست ال اهنأ

. تاثداحملا ربع لذك متي نأ ةلمآ ، يدايحلا اهعضو ىلإ ايناركوأ

ب فورف عمال تاضوافملا نم تاعقوتلا فصت ةيناركو األ ةيجراخلا

" ةظفحتملا ـ"

ريزو عم تاضوافملا نم تاعقوتلا ابيلوك يرتيمد يناركو األ ةيجراخلا ريزو فصو / كينتوبس

ىلع ةريبك مآاًلا قلعي "ال هنأ ابيلوك فاضأو ." ةظفحتملا بـ" فورف ال يغريس يسورلا ةيجراخلا

يف ".قولا سفنلا طبضب اهعم لماعتيو ، فورف ال يغريس يسورلا ةيجرا خلا ريزو عم تاضوافملا

عم تاثداحملل دعتسأ ": ءاعبر األ مويلا ، كوبسيف ىلع هتحفص ىلع ترشُ ن ويديفلا ةلاب سر

تاثداحملا نم يتاعقوت نإ ةحارصب مكل لوقأ نأ عيطتسأ "." فورف ال ريزولا يسورلا يريظن

طإالقارانل فقو انتحلصم ": ابيلوك عباتو ." مهل ةبسنلا ب ةريبك تاعقوت يدل سيل ، ةظفحتم

ىلإ بهذي " هنأ ابيلوك حرصو ." ةيناسن اإل اياضقلا عيمج لح يه ةثلا ثلا ةطقنلا و انيضارأ ريرحتو

:"ام ابيلوك فاضأو ." ايناركوأ حلا صل دح ىصقأ ىلإ طغضلا يونيو ، يوق فقومب تاضوافملا هذه

تاهيجوتلا ىلع ، ىرخأ رومأ نيب نم ، دمتعي رخآ،هنإ عوضوم وه كلذل ةجيتن هيلع لصحنس

." تاضوافملا يف فورف ال ديسلا اهيلإ بهذي يتلا
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ةيسورلا علسلا و ةقاطلا تاكرش يف اهتارامثتسا ةدايز سردت نيصلا

لثم ، ةيسورلا علسل وا ةقاطلا تاكرش يف اهتيكلم صصح ةدايز وأ ءارش نيصلا سردت / كينتوبس

" غريبمولب " ةلا كو تلقنو لا". نوشانرتنإ لا سور " موينمل األ جاتنإ ةكرشو "معالقلازاغ، موربزاغ "

كلذ يف ،امب ةلودلل ةكولمملا اهتاكرش عم تاثداحم يرجت نيكب نإ اهلوق ، ةعلطم رداصم نع

،و ةينيصلا موينمل األ ةكرشو ، ةينيصلا تايواميكورتبلا ةكرشو ، ةينيصلا ةينطولا لورتبلا ةكرش

رامثتس لال صرف يأ ثحب ىلإ تاثداحملا هذه فدهتو . نداعملل ةينيص زلا"لا تيمنيم " ةكرش

تادراو زيزعتل نوكيس قافتا يأ نإ رداصملا تلا .قو ةيسورلا لوص وأاأل تاكرشلا يف لمتحملا

يف ةيسورلا ةيلمعلا معدل راهظإك سيلو ، يئاذغلا واألنم ةقاطلا ىلع اهزيكرت فيثكت عم نيصلا

. ايناركوأ

تلعف امك تابوقعلا زواجت ىلع نيتوب نيعتس تارام ":اإل دنومول "

ناريإ عم

ماظن نولمحي يذلا سورلا لااألمعلا جر نإ ةيسنرفلا " دنومول " ةفيحص تلا الني/ق نوا جيلخلا

مهتطشن أل ًانمآ مالًاذ ةدحتملا ةيبرعلا تارام اإل اومدختسا مهفاتكأ ىلع نيتوب ريميد فال سيئرلا

ت حضوأو . ةيبرغلا تابوقعلا ىلع فافتل لال ًازكرم حبصأ يجيلخلا دلبلا نأ ىلإ ةريش ةيلا،م ملا

نودمتعي نيتوب نم ًادج نيبيرقلا سورلا لااألمعلا جر ثلاالءاث،نأ سمأ ريرقت يف ، ةفيحصلا

يف نيلمركلا هب ىظحي يذلا عساولا ذوفنلا نم ءزج لا، األوم لسغ ةطشن أل زكرمك يبد ىلع

يسورلا ذوفنلا اذه عارت مل وكسوم ىلع ةملؤملا ةيبرغلا تابوقعلا نأ ىلإ تت .فلو طسو األ قرشلا

ًايدان تبحصأ دقو ،" ةيطارقميدلا باهر " نيتوب عم كراشتت ًاديدحت تارام نإاإل تلا ،قو ريبكلا

تارام اإل قيدانص نأ ىلإ ةيسنرفلا ةفيحصلا تتفل اهلا.امك ألوم ًازكرمو ةدبتسملا تاموكحلل

و طفنلا تاعاطق لمشت ةيجيتارتسا ةيسور لوصأ يف تار ال ودلا تارايلم تر مثتسا ةيدايسلا

. ةيتسيجوللا تامدخلا و عافدلا و تايواميكور تبلا

يبظوبأو ضايرلا عم ثدحتلا ب لشفي ندياب : ةيكيرمأ ةفيحص

لا صتا ءارج إل ةلواحم يف ضيب األ تيبلا لشف نع ةيكيرمأ ةفيحص تفشك الني/ نوا جيلخلا

دهع يلوو ، ناملس نب دمحم يدوعسلا دهعلا يلوو ، ندياب وج يكيرم ساأل يئرلا نيب يفتاه
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ثلاالءاث، سمأ ، ةيكيرم لا"األ نروج تيرتس لوو " ةفيحص تلقنو . دياز نب دمحم خيشلا يبظوبأ

ميدقت عيضاوم ةشقانم ناك لا االصت فده نإ مهلوق رابك نييدوعسو نييكيرمأ نيلوؤسم نع

األ تيبلا بلط نأ ىلإ تراشأو ملا. علا يف ةديازتملا نيزنبل ا راعسأ طبضو ايناركو أل يلود معد

. تارام واإل ةيدوعسلا نيدلبلا نم ةب اجتس اال َقلي مل لا االصت ءارج إل ضيب

ايناركو أل ةرواجملا لودلا يف يدنج فلأ انرشن : ايناطيرب

نلعأ ، فييك معدب وأ تابوقعلا ب ءاوس ايسور ىلع طغضلا برغلا لصاوي اميف / ثدحلا ةيبرعلا

ةداضملا خيراوصلا نم ديزمب ايناركوأ دوزتس واالسنأبالهد نب يناطيربلا عافدلا ريزو

ةبعص ًاعاضوأ شيعت ايناركوأ نإ" باونلا مامأ ةطاحإ ،خالل ءاعبر األ مويلا واالس .قولا عوردلل

لودلا يف يدنج فلأ انرشنو ، ةلتاقم تارئاطب وتانلل يقرشلا حانجلا انززع ": ًافيضم ،" ةياغلل

." ايناركو أل ةرواجملا

الع دنا رطاخم عفري نيصلا و ايسور براقت : ةيلا رتس األ تارباخملا

ىربكلا ىوقلا نيب عارص

ديدجلا يجيتارتس اإل براقتلا -نإ ءاعبر األ مويلا - ةيلا رتس األ تارباخملا سيئر /قلا تن ةريزجلا

تزغ نأ ذنم ديازت ىربك ىوق نيب عارص بوشن رطخ نإو ، روطت وكسومو نيكب نيب قلقمل ا

ينيصلا سيئرلا نإ رريش وردنآ ةينطولا تارباخملا بتكمل ماعلا ريدملا .قولا ايناركوأ ايسور

الاهل غتساو يداهلا و يدنهلا نيطيحملا ةقطنم ىلع ةنميهلل - ودبي اميف - ططخي غنيب نيج يش

رريش ملا.قولا علا يف ةدئارلا ىمظعلا ةوقلا اهرابتعاب ةدحتملا تاي ولاال لحم بالهد لحتل ةدعاقك

ل ربكأ دجب لمعلا انيلع نيعتيس "-" ويفير لا شننياف نايليرتسوأ " ةفيحص هتفاضتسا رمتؤم -يف

نيطيحملا ةقطنم يف انهو ابوروأ يف دعاوقلا ىلع مئاقلا ماظنلل ةيلا ربيللا ةمسلا ىلع ءاقب إل

لجأ نم بالهد تاردق زيزعت ىلع لمعي ينيصلا سيئرلا نإف ، رريشل اقفوو ." يداهلا و يد نهلا

ملا. علا يف ةدئارلا ىمظ علا ةوقلا حبصتل ةدحتملا تاي ولاال ىلع قوفتلا

ايناركوأ ىلع برحلا يف ةيسايسويج قئاقح

ةّيسايسلا تادايقلا ىلع ماكح قلاأل طُت نأ ةّيسايسويجل ا ةموظنملا يف أطخل نما / طسو األ قرشلا
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، ندياب وج يكريم األ سيئرلا ثمال فصي نأك الاهق، خأو ةَيصخشلا اهعابط ىلإ دانتسا اهتايكولسو

لماوعلا و فورظلا رابتع باال ذخؤت حص،نأ ».واأل لتاق » هنأب نيتوب ريميد فال سيئرلا

ةردقلا نود نم رارقلا ذاختا ةيلمع ىلع اهلقثب يقل ت يتلا ، ةداوه نود نم ةرركتملا ةيسايسويجلا

نكل ، ايسور سيئر وه . نيرشعلا و دحاولا نرقلا سابلب « رصيق » وه . نيتوب حلا هذه . اهيدافت ىلع

ايسور نمأ نيتوب سجاه .« ىمظعلا نيرتاك األربك»و« سرطب »و« بيهرل ا نافيا » ةيلقعب

ةنس،أل ةئام تش «ولع ةلئاقلا « ىمظعلا نيرتاك » هتقبس . ىمظعلا ىوقلا نيب اهماقمو اهتمظعو

لسرتستو .« دنهلا عم ةراجتلل ًاعساو بابلا تحتفو ، نيصلا ةّيهجنع تبرضو ، ابوروأ تعضخ

.« عّسوتل يفا يه ، يسورلا يموقلا األنم ىلع ظافحلل ةديحولا ةقيرطلا «نأ ىلإ صلختل

اذام ،لف ّيسورلا يموقلا األنم نامضل عّسوتلا دمتعا ةرصايقلا نم نيتوب قبس نم ّلك ناك اذإو

؟ هعم ةدعاقلا رسكُت

ّلتحت ايسور نأ نع ،« ايفارغجلا ىرسأ » لا شرام ميت باتك يف درو ام ىلإ اذهاألرم انذخأيو

؟ كلذ ريسفت امف لعاهي. ايفارغجلا دقح يف األلو زكرملا

نإف ، قرشلا نم اهيمحت ايريبيس تناك ذإوا . ةّيضر األ ةركلا يف ةّينمز ةقطنم 11 ايسور ّلتحت

ال وكسوم ىلإ هينيريبلا بجلا نمف . تاوزغلا ّرمم هنوكل لتقملا ربتعي يبورو لاياأل مشلا لهسلا

األنما دّدهيل رشع يناثلا زلر اشت ديوسلا كلم ىتأ ، لهسلا اذه نمو . دحاو يعيبط زجاح دجوي

ربع يناركو األ راسملا فاضأ يذلا رلته ه دعبو ، نويلوبان هسفن راسملا ىلع هعبت . يسورلا يوقل

. دارغنيلا تس : خيراتلا يف راصحلا كراعم ربكأ ض وخيل ، فييك

«اذإ لا قُ يل ةيلا تتم نورق ةعبر أل ماد يلوغملا رطخلا نإف ، قرشلا نم ،امأ برغلا نم اذه

.« ًايلوغم ًامتح دجتس ، ّيسور صخش دلج تككح

نأاآل ىتح . ايفارغوبوطو ايفارغوميد ، ايفارغج يه: ، ةّيسورلا ةّيسايسويجلا ةلضعملا سسأ نذإ

ايسور يف ايجولويدي .اآل ّيسايسويجلا يسورلا يعولا - لقعلا يف ماركلا رورم ّرمت ايجو لويدي

ةروثلا » أدبم نع نيلا تس فيزوج يّلخت ىنعم امف .إوال يسورلا يموقلا األنم ةمدخل طقف يه

؟ ةدرابلا برحلا نابإ برغلا عم لزاوعو ذوفن قطا نمب ءافتك »،واال يعويشلا ركفلل ةمادتسُملا

؟ ايسورل ةّيسايسويجلا تاّملسملا نذإ يه امف

اال ةزهجأ ةّيمهأ انه نم . وكسوم لبق نم ًادج ةّيوق ةّيزكرمب ةّيسورلا ضر األ كسم -1

اإلم نيب حجرأتملا ايسور يف يسايسلا ماظنلا ةّيعون انه نمو . ةديدجلا امك ةميدقلا ، تارابختس

؟ دحاولا درفلا مكح وه ّلكلا نيب كرتشملا نكل ، ةّيروهمجلا ّمث نمو ةّيكارتش واال ةّيروطا رب
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يف ريخ األ لّخدتلا انه نمو ، ناشيشلا برح ةّيومد انه نم . زاقوقلا يف ًابونج لزاوع نيمأت -2

. ايجروج يف يركسعلا لّخدتلا ىلإ اندوقي يذلا ؛األرم اينيمرأ – غاب هرق ونروغان

يف ريخ األ لّخدتلا انه نم . ايسور قرش - بونج يف ذوفن قطانم ىلع ظا فحلا -3

. ناتسخازاك

ابوروأ لود يتأت انه . ايسورو ةّيبرغلا ابوروأ نيب ةلزاع قطانم ،وأ ذوفن ةقطنم ىلع ظافحلا -4

. ةّيبرغلا ابوروأ هاجتاب ًايفارغج ايسورل األربك عّسوتلا ةدرابلا برحلا تلّكش ثيح ، ةّيقرشلا

(نوتا) يسلط مشلااأل فلح عّسوتو ، يتايفوسلا داحت اال طوقس دعب لزاوعلا هذه ايسور تر سخ

. ًاقرش

( ايناركوأ ) ىرغصلا ايسورو ىربكلا ايسور : ّيخيراتلا ثّلثملا دادرتسا ايسور لواحت 5-حًايلا،

، ةّيفا رغجلا طوطخلا ب ثبعلا و ضاضقن لال زهاج بدلا ،ف رّذعت اذإو .( ايسور (يبال ءاضيبلا ايسورو

. ايسور يبال عيوطت دعب ايناركوأ اآلنعم لصحي عفالًام اذهو

اذإو . اهرودب ًافرتعُمو ًامرتحم ًايلود الًابع نوكتل مئادلا ايسور يعس قبس، ام ّلك ىلإ فاضُي -6

ةريدُملا ةّوقلا رود بعل ىلع ةرداق ريغ اهنوك بغاشملا رصنعلا ايسور نوكتس ، برغلا لبقي مل

. برغلا ةدئاق اكري مأ رارغ ىلع

ةيناركو األ ةيسورلا برحلل ةقيمعلا داعب األ

يزاقوق لمار

يف دهشيس ملا علا نأ ودبيو ، ةياغلل لوحتلا ةعيرس ةنخاس ثادحأب نورشعلا و يداحلا نرق

. اهتقباس نم ربكأ اًثادحأ بيرقلا لبقتسملا

، يضاملا نرقلا يف ملا علا تر يغو تزه يتلا تاروطتلا ب متهت مل وأ تيسن يتلا ىمظعلا ىوقلا نإ
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يفاال ذخآ عملا طسو ضعبلا اهضعب ةرثكب هجاوت تأدب ، ةيناثلا األلوىو نيتيملا علا نيبرحلا ك

. اهنيب اميف حلا صملا عارص عقاوب ، شامكن

فال سيئرلا عم يملا وعلا يميلق اإل اهعقومو ةقباسلا ةيركسعلا اهتوق ديعتست تأدب يتلا ،” ايسور “

جماالت حاس فإ لواحتو ، ةدعص األ عيمج ىلع رارمتساب ومنت يتلا ني”، صلا ؛و“ نيتوب ريميد

ةريخ األ تاروطتلا تعّرس يتلا لماوعلا ةمدقم يف نايتأت ملا، علا لك ىلع حاتفن لال ةديدج

عطيتسن ىتح لماشلا روظنملا اذه لثم ىنبتن نأ انيلع بجي ملا.اذل وعلا ةقطنملا ب ةنخاسلا

. لبقتسملا يف ملا علا راسمو روم األ تايرجم انل فشكت أن اهنأش نم الت يلحت ىلإ لصوتلا

اًديعب ، ةيجاتن واإل ةيداصتق واال ةيركسعلا االت جملا يف ىمظع ةوقك نيصلل عيرسلا روهظلا نإ

لمعتو ، نهارلا يبرغلا ملا علا تعنص يتلا ” ةدار “اإل قلق ريثي ،أدب ةيبرغلا ططخلا ةرطيس نع

نم ناك ؛ألهن اكيرمأو ابوروأ نيب يأرلا يف تاف ال بخلا فعاضت قلقلا اذه . هلبقتسم ءانب ىلع

نطنشاو نأ نم مغرلا ىلع . يبوروأ معد نودب نيصلا دض تابوعص هجاوتس اكيرمأ نأ حضاولا

اهنم،إ ةبيرق قطانم ىلع ةيركسعلا اهتوق تفثكو ، ينيصلا رطخلا ىلإ هئافلح نويع اًمود تلوح

. ةمئاقلا تاف ال خلا هذهل ةياهن عضو ُدعب عطتست مل اهنأ ال

ةيتيفوسلا ايفارغجلا ةداعتساب هملح ءافخإ ةرورضب رعشي ال يذلا ، نيتوب نإف ، نيصلا بناج ىلإ

ناتسناغفأ نم لك يف وتانلا / برغلا اهداق يتلا برحلا تناكو . برغلل اًيناث اًرطخ لثمي ، ةقباسلا

.اذل ةيجيردت ةروص ب عقاولا ضرأ ىلإ ملحلا اذه ةمجرتل تقو بسك يف نيتوب تدعاس قارعلا و

ىلإ لوصولا لجأ نم ” ةمراص ةرادإ “ ينبت ىلإ ، ةسائرلا بصنم ىلإ هلوصو دعب ، نيتوب هجوت

. فدهلا اذه قيقحتل ةمز لاال ةيركسعلا ةوقلا

نم ديدع ّمض خالل نم هفده وحن نيتوب مامأ قيرطلا عطق يبرغلا رارقلا عانص لواح نيح يف

ىلإ ةحضاو ةلا سر هجوي ناك هنإ . وتانلا فلح وأ يبورو األ داحت اال ىلإ ناقلبلا و قيطلبلا لود

تتاب ثيح ، كمامأ برغلا دجتس كنإف ةيسورلا يضار األ ىلإ لودلا هذه ّمض تلواح :اذإ ايسور

! برغلا نم اًءزج لودلا كلت يضارأ

ةيناكمإ ىلع ءاضقلا وأ ةبعللا جراخ ىلإ ايسور لا سرإ ىلع موقت تناك برغلا ةيجيتارتسإ

تقولا يف كلذو األلق، ىلع ةيفا رغجلا اهدودح عيسوت نم اهعنم وأ ودعلا عم اهنواعتو اهكرحت

. نيصلا عم تاباسحلا ةيفصت ىلإ هيف هجتيس يذلا

ايسورل ةيبصعلا تاياهنلا سم تال لسكوربو نطنشاو ةدايقب برغلا اهذختا يتلا تاوطخلا تأدب

ةديدج نادلب ّمض ىلإ ةيمارلا دوهجلا الق طنا ةيفلخ ىلع ، اهترصاخ ىلإ تابرض هجوت وأ

الدن، يفو ، ايناركوأو ، ايجروج لثم ، يبورو األ داحت وأاال وتانلا فلح ىلإ ةي سورلا دودحلل ةدخاتم
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عقاولا يف تناك ةيبرغلا تامظنملا ىلإ نادلبلا هذه ّمض تاعئاش وأ لا معأ نأ دقتعأ . جيورنلا و

دقو ، ةيعيبطلا اهتد وال لّمكت أن لبق اهضاهجإو هططخ ميدقت ىلع نيتوب لمح فدهتست ةوطخ

ةئيهت نم نكمتي نأ لبق هتاططخم ذفني ذخأ نيتوب نأ انيأر .ذإ لعفلا ب هاغتبم برغلا ققح

. يملا وعلا يميلق واإل يلحملا ماعلا يأرلا و ةمز لاال ةيداصتق اال فورظلا

،مل نيصلا ،ألاهن،يأ ةفيعض ودبت رشابم لكشب ايسور ةدعاسم ىلإ نيصلا ةردابم ةيلا متحا

اذهب قيرطلا فصتنم يف امزتلا يه اكير،لب مأ لثم ةيداصتقاو ةيركسع ةوق ىلإ ُدعب لوحتت

. رامضملا

اكيرمأ قورع يف ةديدج ءامد تّخض هتافرصتو نيتوب تاوطخ نأ ىلع لدت ةريخ األ تاروطتلا

امهنماضتل اًمهم الً ماع تحبصأو ، ليوط دومخ دعب يبورو األ داحت واال وتانلا وأ ابوروأو

نود ابوروأ يف نيتوب اهليتف لعشأ يتلا ةكرعملا نأ ظح .ذإنال ةبلص ةنيصر ةينب ىلإ امهلوحتو

. ايسور نم ةفلتخم اهفقاوم تناك لودلا نم ديدع رظن تاهجو تدّحو ال وبقم ملا علا هرب تعي رربم

يف اهذختيس يتلا تاوطخلل ةيناديم ةسارد ةيناركو األ ةيسورلا برحلا ربتعيس برغلا نأ ىرأ

. نيصلا دض القح تقو

ةيحانلا نم عق نتسم ىلإ ايسور ّرجي أدب إالهنأ رشابم لكشب برحلا لخدي مل هنأ نم مغرلا ىلعف

نع كلذو ، ةليوط تاونسل هنم جورخلا عيطتست نل ةيلودلا تاق وعلاال ةيداصتق واال ةيسايسلا

ايناركو أل همدقي يذل ا يركسعلا معدلا عاونأ لكو ، بناج نم اهيلع اهضرفي يتلا تابوقعلا قيرط

” صوصرملا ناينبلا كـ” نييبرغلا لعجتس ةيلا حلا برحلا نأ ىلع تارشؤملا لدتو . رخآ بناج نم

ىنعم نم ةملكلا هلمحت ام لكب ” ةرمدملا ايسور “ هدي يفو اهنم جرخيس نيتوب نأ نيح يف ،

. برحلا ةياهن يف ايناركوأ ىلع ىلوتسا ول ىتح

ةقيرطب لمعلا ،و ةعرسب فرصتلا ىلع هتاردق ريوطتل ة صرفك برحلا هذه ىلإ رظنيس برغلا

فادهأ دحأ نأ دقتعأ ؛اذل لبقم يقيقح ينيص ديدهت ةهجاومل اًدادعتسا ، هئافلح عم ةمظنم

. نيصلا بيهرت وه ايسور ىلع اهضرف يتلا تابوقعلا

ا ناكسلا ددعو ، نيصلا ةحاسم فاعضأ ةرشع ، اهذوفن قطانم ،عم اهتحاسم غلبت يتلا ، ايسور

طفنلا لا جم يف اهتاذ ىلع دمتعتو ، نيصلا ب ةنراقم طقف 10% غلبي مهتياعر اهيلع بجوتي نيذل

دومصلا عيطتست ال تناك ،اذإ ةيلحملا لئاسولا ب اهتاجتنمل ماخلا داوملا رفوتو ، يعيبط لا زاغلا و

دمصت نأ ملا علا ىلع اهداصتقا دمتعي يتلا نيصلا عيطتست فيكف ، ةيبرغلا تابوقعلا هذه مامأ

ًادغ؟ اهمامأ
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يتلا ، ايسور نوكت فوسو ، جراخلا نم ماخلا داوملا يرتشت اهنكل ، ةجتنم ةلود نيصلا نأ حيحص

ةمسن فصنو رايلم يلا وح مهددع غلا بلا اهينطاوم معد اهيلع نيعتيو ؛ اهنيح ةرمدم ، اهمعدت دق

تاداصتق واال ةيوونلا ىوقلا لك نإف كلذ، ىلع .عالةو ةيداصتق اال تابوقعلا كلت ةهجاوم يف

. برغلا بناج ىلإ فقتسو اهل، اًموصخ ربتعت ، ةيبونجلا ايروكو نابايلا و دنهلا ،ك اهلوح نم ىربكلا

اهليع طوغضلا ةدايز ايسور دض ةيبرغلا ةيداصتق اال تابوقعلا تاسايس بابسأ دحأ نوكي دق

هذه لثم ىلع ظافحلا .ألن ايبيلو ايروس لثم ، اهيلإ تلخد يتلا ةقطنملا لود لك نم اهدرطو

نع ةزجاعلا ايسور ظفاحت نأ نكمي ،وال ةياغلل ةظهاب فيلا كت بلطتي ةريبكلا ةيركسعلا ماهملا

. جراخلا يف يركسعلا اهدوجو ىلع لخادلا يف ةيداصتق اال اهتلجع ريودت

ةدحاو ةصاصر طإالق نود ةقطنملا لود نم نيتوب درط يف حجن ام اذإ برغلا نأ ّكش وال

حاتفن اال لواحت يتلا نيصلا ىلع قبطني هسفن ءيشلا نأ لوقلا نع ينغو . اًرهاب اًحاجن نوكيس

. اهدودح جراخ رارقتس واال


