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يذيفنت صخلم
 مارتحا ال .اذكه ابوروأ نوكت نأ روصتن نكن مل ...ابوروأ لاحل ىسألاب رعشأ“

”؟اذكه ابوروأ اذامل .ةميرك ةلماعم الو ،نيئجالل

يقارع ئجال ،رمع يِرأ 

 غلبي نيذلاو ،ارسق نيحزانلا ةمزأل كرحتي يبروألا داحتالا ريمض نأ ودبي ال
 نيح ةاسأملا ىلع هئوض مالعإلا طِلسُي امدنع الإ ،ملاعلا لوح انويلم 66 مهددع

 ةمئاق نمض هدجن يذلا ديحولا يبروألا دلبلا يه ايناملأو .ابوروأ دودح ىلإ لصت
 رثكألا دالبلا نأ ينعي امم ،ملاعلا يف نيئجالل ةفاضتسا رثكألا لود رشعلا

 ًارسق نيحزانلا ”ءافتخا”ـف اذلو .نيحزانلا نم يمظعلا ةيبلاغلا يوأت نم يه ارقف
 هيلاك تاعمتجم لثم ،ةيدودحلا تاعمتجملا دحأل رابخأ درفت نيح طقف يهتني

 يف فنعلا نم نيراف ،نوسئاي سانأ اهيلإ لصو دقو ،سوبسيل وأ ازوديبمال وأ
 .دودحلا ىلع نيقلاع وأ نيلقتعم وأ اتاومأ لاحلا مهب يهتني ،مهدالب

 يه امنإو ،رخآ ناكم يف عارص وأ برحل ةسعتلا ةجيتنلا طقف تسيل يسآملا هذه
 ةيقافتا تدقعنا ذنم ةرجهلا صخي اميف ابوروأ تاسايسل ةرشابم ةجيتن اضيأ

 تاينقت ريوطتو ،دودحلا نيصحت ىلع تزكر تاسايسلا هذه .1985 يف نجنش
 مهليحرت متي نيذلا سانلا دادعأ عفرو ،قوبسم ريغ لكشب بقعتلاو ةبقارملا

 عفد دقو .اهل ةجاحلا دايدزا نم مغرلا ىلع - ةينوناقلا ةماقإلا تارايخ صيلقت عم
 رثكأ اقرط اوكلسي نأل ينوناق لكشب ابوروأ لوخد نع اوزجع نيذلا نيحزانلاب اذه

.مهناطوأ يف عارصلاو فنعلا نم رارفلل ةروطخ

 نع ادج ةديعب دالب يف رودت عنصلا ةيبوروأ ةاسأملا هذه سفن نأ وه هفرعن ال ام
 تاسايس هيلع دنتست رخآ دومع ببسب اذه .ناجيبرذأو لاغنسلا لثم ابوروأ دودح

 افنع رثكأ لكشبو ،1992 ماعلا ذنم .دودحلا ريدصتب فَرعُي ،ابوروأ يف ةرجهلا
 ابوروأ دودح ريدصتل تاسايسلا نم ةعومجم يبروألا داحتالا روط ،2005 ماعلا يف
 هذه نمضتت .ساسألا نم ابوروأ ىلإ لوصولا ارسق نيحزانلا ىلع ليحتسي ثيحب

 سفن دامتعالو ،نيلّحَرُملا لابقتسال ةرواجملا نادلبلا عم تاقافتا ءارجإ تاسايسلا
 ةرابعب .صاخشألا عبتتو اهنيصحتو دودحلا ةبقارم يف ةيبروألا تاسايسلا

 دالبلا نألو .ددجلا اهدودح سارح ىلإ ابوروأ ناريج تلّوح دق تايقافتالا هذه ،ىرخأ
 ايفخم ىقبي تاقافتالا هذه رثأ نإف ،اهمالعإو ابوروأ دودح نع ادج ةديعب ةرواجملا

  .يبروألا داحتالا ينطاوم نع

 ةسايس اهنمضتت يتلا تاءارجإلا ىلع ءوضلا طيلست ىلإ ريرقتلا اذه فدهي
 ةديفتسملا تانايكلاو تاكرشلا ،اهعيقوت مت يتلا تاقافتالا ؛دودحلا ريدصت

 بوعشلاو دالبلاو ارسق نيحزانلا نم لك اهلمحتي يتلا عباوتلاو ،اهنم
 تسرد يتلاو «دودحلا بورح» ةلسلس يف ثلاثلا وه ريرقتلا اذه .ةفيضتسملا

 يف حالسلا ةعانص تمهاس فيك تنيبو ،ةيبروألا دودحلا نيمأت تاسايس
.دودحلا نيمأتل ربكأ تازيزعتو عسوأ تاقفصب ًاحابرأ تنج مث  اهليكشت



 ةمربملا تاقافتالاو دودحلا ريدصت تاءارجإ يف ظوحلملا ومنلا ريرقتلا اذه نيبي
 يذلاو ةيقيرفألا ةيبوروألا ةمقلا رمتؤم دعب درطملا اهعراستو 2005 ماعلا ذنم

 ةصاخبو ،ةديدجلا تايلآلا نم ديدعلا  مادختسا لالخ نم .2015 ماع اتيلافب دقعنا
 ةكارشلا راطإو ، EUTF ،ايقيرفإب ئراوطلل يبوروألا داحتالل ينامتئالا قودنصلا
 يبوروألا داحتالا موقي ،ايكرتب نيئجالل يبروألا داحتالا قفرِمو ةرجهلا لاجم يف
 فدهب تاعورشملا نم دشح ليومتل تاهورويلا نييالم خضب ءاضعألا لودلا نم ددعو

 .ةيبوروألا يضارألا ربع وأ ىلإ ةنيعم تائف ةرجه فقو

 مهتئيهتو يبوروألا داحتالا جراخ ىرخألا دالبلا عم نواعتلا ةرجهلا فقو بلطتي
 ةفاضإلاب اذه .دودحلا سرحو ةطرشلا يلوؤسم بيردتو ،مهيلإ نيلَحرُملا لابقتسال

 نفسلاو ةيحورملا تارئاطلاب مهل عربتلاو هيرتيمويبلا مهتمظنأ ريوطت ىلإ
 .نيئجاللا قفدت عنم يف مهتمهم رسيت يتلا دصرلاو ةبقارملا تادعمو تابكرملاو

 ةيضوفملا لالخ نم اهذيفنت متي تاعورشملا نم ديدعلا نأ نم مغرلا ىلعو
 نوردابي ،ايناملأو ايلاطيإو اينابسإ لثم ،ءاضعألا لودلا ضعب نأ الإ ،ةيبروألا
 لودلا نيبو مهنيب ةيئانث تاقافتإ لالخ نم دودحلا ريدصت دوهج معدو ليومتب

 .يبروألا داحتالا جراخ

 نم ةديفتسملا تاموكحلا ةيبلغأ نأ وه صاخ لكشب ايلاكشإ نواعتلا اذه لعجي ام
 ةلوؤسملاو ةلودلا نمأ ةزهجأ ىلإ هاقلتت يذلا معدلا هجوت ،ةيدادبتسإ ةمظنأ يه معدلا

 لك يف ،يبوروألا داحتالا ىنبتي .ناسنالا قوقح تاكاهتناو عمقلا نع اديدحت
 ؛نوناقلا رودو ةيطارقميدلاو ناسنإلا قوقح ىلع ادكؤم اعيفر اباطخ ،هتاسايس
 ةمظنألا لبقتل دودحم ريغ ادادعتسا هتاذ يبوروألا داحتالا ىدل نأ ودبي هنأ الإ

 لحاوسلل لوصولا نم "ةيعرشلا ريغ ةرجهلا" عنمب مزتلت يه املاط ةيروتاتكيدلا
 ةمظنأك ةدبتسم ةمظنأ ،عم تايقافتالا يبوروألا داحتالا مربأ ،يلاتلابو .ةيبوروألا

.اهليومتب ماقو ،نادوسلاو ايبيلو ايسوراليبو رجينلاو داشت

 نيذلاو ،ارسق نيحزانلا لهاك ىلع تاسايسلا هذه بقاوع عقت ،ليوطلا ىدملا ىلع
 لاحلا يهتني .ناسنالا قوقح تاكاهتنال  ةضرع "ينوناقلا ريغ"مهعضو مهلعجي

 دالبلا ىلإ ليحرتلا وأ /و لاقتعاللو ،ةفحجم لمع فورظ لبقتل مهنم نيريثكلاب
 فنعلل تائجاللا ءاسنلا ضرعت ةيلامتحا اضيأ ديزت .ساسألاب اهنم اوبره يتلا

 .لالغتسالاو ةيسنجلا تاءادتعالاو يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا

 ديعي امك .ةيرس رثكأ قرطل ةرجهلا عفد ىلإ نيحزانلا دض رهقلاو فنعلا يدؤي
 نم ديدعلا رطضي ،ةجيتنلابو .ةيمارجإلا اهتاكبش ززعيو ،بيرهتلا ةراجت ميظنت
 ىلع دامتعاللو ،نايحألا نم ريثك يف ةروطخ رثكأ ،ىرخأ قرط نع ثحبلل صاخشألا

 عافترا نع اذه رفسي ةياهنلا يفو .لبق يذ نم رثكأ ريمضلا يمودعم نيبرهملا
  .نيكلاهلا ددع يف ربكأ



 لامشو طسوألا قرشلا لود يف نمألا ةزهجأ ةيوقت نإف ،اذه لك ىلإ ةفاضإلاب
 ةلءاسملاو ناسنإلا قوقح ددهت ،يقيرفألا نرقلاو لحاسلاو برغملاو ايقيرفأ

 قافنإلا هجوأ نع اهدراوم لوحت اهنأو اميسال ،قطانملا هذه يف ةيطارقميدلا
 لايح ابوروأ قلق نأ ريرقتلا اذه حضوي ،ايعقاو .نيمزاللا يعامتجإلاو يداصتقإلا

 ةراجتلا لكش نم ريغي اضيأ هنكل ،دراوملا طقف ددبي ال نيئجاللا قفدت فقو
 ديدعلا راشأ امك .لكك ةقطنملا عم ةيلودلا تاقالعلاو تادعاسملا ةطيرخو ،ةيبروألا
 يف نمألا مادعناو رارقتسالا مدع نم ديزملل دهمت تاسايسلا هذه نإف ،ءاربخلا نم

 .لبقتسملا يف نيئجاللا دادعأل ةلمتحملا ةدايزلاو ةقطنملا

 داحتالل ةعباتلا دودحلا ريدصت جمارب نم ريبك لكشب تدافتسا ةدحاو ةعومجم 
 ةعانصلا عاطق نإف ،ةلسلسلا يف ناقباسلا ناريرقتلا حّضو امك ؛يبوروألا

 ريثكلاب ىرخألا لودلا ّدم هنأل دافتسا نم رثكأ وه ةيبوروألا ةينمألاو ةيركسعلا
 ةيموكحلا تامظنملا نم ددع هعم دافتسا دقو .دودحلا نيمأتل تامدخلاو تادعملا نم
 اهمايقل ،ةريخألا تاونسلا يف ظوحلم لكشب تمن يتلاو ،ةيموكحلا هبشو ةيلودلا
 ريغ نادلبلا يف دودحلا ةبقارمو نيمأتب ةقلعتملا تاعورشملا تارشع ذيفنتب

   .يبوروألا داحتالاب ءاضعألا

 :نأ ريرقتلا رِهظُي

 داحتالا اهراتخا يتلا 35 ـلا نادلبلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا   
 ةفورعم ةيدادبتسا ةمظنأ عبتت دودحلا ريدصت جمانربل يبوروألا

.ةيرشبلا ةيمنتلا تارشؤم ضافخنابو ناسنإلا قوقح تازواجتب

 ةيطارقميد اهرابتعا نكمي طقف دالب ةعبرأو ،ةيدادبتسا تاموكح اهريدت (17) 48%
.(بويعلا ضعبب ناك نإو)

 ؛"ةرح" دالبك اهجاردإ متي طقف ةثالثو ،"ةرح ريغ" دالبك اهفينصت متي (17) 48%
 نورخآلا 23ـلاو ، ناسنإلا قوقح ىلع ةديدش رطاخم لكشت (12) دالبلا نم 34%

 .ةيلاع رطاخم نولكشي

 ةينامث و ،"ةضفخنملا ةيرشبلا ةيمنتلا" تاذ دالبلا ةئف يف عقت (18) 51%
.ىلعأ ةيرشب ةيمنت تارشؤم عتمتت طقف

 لاوحأ ةدوج ثيح نم ايملاع ريخألا ثلثلا نولغشي لودلا كلت نم (25) ٪70 نم رثكأ
 .(نمألاو ةلادعلاو جامدإلا) ءاسنلا



 نم ديزت اهنأ نم مغرلا ىلع لودلا هذهل ةحلسألا عيب ةيبوروألا لودلا لصاوت
 تغلب .نيئجاللا نم ديزملا قلخ يف مهاست يلاتلابو ، عمقلاو فنعلاو تاعارصلا

 يبوروألا داحتالا يف ءاضعألا لودلا نع ةرداصلا صيخارتلل ةيلامجإلا ةميقلا
 رثكأ 2016–2007 دقعلا يف 35 ـلا دالبلا ىلإ ةحلسألا ريدصتب قلعتي اميف

 ةحلسألا داريتسا ىلع رظح اهيلع عقوم (7) لودلا هذه نم ٪20 .وروي رايلم 122 نم
 ةحلسأ ىلع لصحي لازي ال اهمظعم نكل ، ةدحتملا ممألا وأ / و يبوروألا داحتالا نم

 يبوروألا داحتالا معد ىلإ ةفاضإلاب يبوروألا داحتالا يف ءاضعألا لودلا ضعب نم
 ةحفاكمب ةقلعتملا دوهجلا فيثكتل اهب ةصاخلا نمألا تاوقو ةحلسملا اهتاوقل

.ةرجهلاب

 يف دودحلا نيمأت ىلع ريبك لكشب يبوروألا داحتالا قافنإ دادزا  
 ،ةيلامجإ ماقرأ ىلإ لوصولا ةبوعص نم مغرلا ىلع .داحتالاب ءاضعألا ريغ دالبلا

 هجويو تايلآ ةدع ربع خَضُي حبصأ ةرجهلاب ةقلعتملا تاعورشملا ليومت نإف
 صيصخت متي امك .ةيعرشلا ريغ ةرجهلا عنمو دودحلا نيمأتل ىلوألا ةجردلاب

 نم %80 نم رثكأ :لاثملا ليبس ىلع ؛نأشلا اذهل ةيئامنإلا تادعاسملا لاومأ ضعب
 ةيمنتلا قودنص نم يتأت ،EUTF ،يبوروألا داحتالل ينامتئالا قودنصلا ةينازيم

.ةيئامنإلاو ةيناسنإلا ةنوعملا قيدانص نم اهريغو يبوروألا

 ةحلسألا عينصت تاكرش ةصاخبو ،تاكرشلا نم ديدعلا تدافتسا  
 .دودحلا نيمأت ىلع قافنإلا ةدايز نم ،ةينمألا ةيرتمويبلا ةمظنألا تاكرشو

 ةردصملاو حالسلا ةعانصل ةقالمعلا ةيسنرفلا ةكرشلا ،Thales بعلت
 نمألا ةمظنأو ةحلسألا ريفوت يف ايساسأ ارود ،ةقطنملا يف ةحلسألل ةيسيئرلا
 تاكرشلا ضعب يرتمويبلا نمألا لاجم نمضتي امك .دودحلا نيمأتل ةيرتيمويبلا

 امع سيلاتل عابتس يتلاو) Gemalto و  Veridos, OT Morpho لثم ىربكلا
 ةصاخلا ةحلسألا تاكرش ايلاطيإو ايناملأ لومت ،هسفن تقولا يفو .(بيرق

 Intermarineو  Leonardoو (ايناملأ) Rheinmetallو Hensoldt, Airbus -امهب
 لامشو طسوألا قرشلا لود نم ددع يف يدودحلا نمألا ةمظنأ ةيوقتل -(ايلاطيإ)

 ةيكرتلا عافدلا تاكرش تزاف ،ايكرت يفو .ايبيلو سنوتو رصم ةصاخ ،ايقيرفأ
 Otokarو Aselsan ّيتكرش اديدحت ،دودحلا نيمأت تاقفص يف مهألا دوقعلاب

 ةريثملا تامجهلا اهنمض نمو ،يعافدلا امهطاشن معدل امهدراوم نامدختست ناتللاو
.ةيدركلا تاعمتجملا ىلع ايكرت اهنشت يتلا لدجلل

 تاكرشلا نم ددع اضيأ رهدزا ،قوسلا اذه يف لئاهلا ومنلا ببسب  
 ريدتو بيردتلاو تاراشتسالا مدقت يتلا ةيلودلا تامظنملاو ةيموكحلا هبش

 ةيموكحلا هبش ةيسنرفلا ةكرشلا ةئفلا هذه نمضتت .دودحلا نيمأت عيراشم
Civipol، ةيلودلا ةرجهلا ةمظنمو (IOM)، ةرجهلا تاسايس ريوطتل يلودلا زكرملاو. 

 لثم رابكلا ةحلسألا يجتنمل ايئزج ةكولمملا تاكرشلا نم ةدحاو يه Civipol ةكرش
Thales, Airbus وSafran . ةيبوروألا ةيضوفملل ةكرشلا تبتك ،2003 ماع يفو 
 يتلاو ،ةيلاحلا دودحلا ريدصت تاءارجإ ءاسرإ يف رثألا اهل ناك ةيراشتسا ةقرو

.نآلا ةكرشلا ديفتست اهاضتقمب



 ،ةينمألاو ةيركسعلا تادعملا نم هتاعربتو يبوروألا داحتالا ليومت ىدأ  
 ىلإ ،داحتالا جراخ ىرخألا دالبلا دودح ماكحإ نأشب هسرامي يذلا طغضلا كلذكو

 ،(يبوللا) طغضلا ةسسؤم تأدبو .ايقيرفإب دودحلا نيمأت قوس زيزعتو ةيوقت
 ىلع زيكرتلا يف ،(ASD) «ابوروأ يف عافدلا تاعانصو سيبسوريإلا داحتا»

 لثم ةريبكلا ةحلسألا تاكرش تعضو امك ،ةيبوروألا دودحلا ريدصت لجأ نم طغضلا
Thales وAirbus طسوألا قرشلاو ايقيرفأ يف يمانتملا قوسلا ىلع اهنيعأ. 

 دودحلا ريدصتب ةصاخلا هذيفنتو رارقلا ذاختا تايلمع تمستا  
 ةيطارقميدلا مكحتلا تايلآل اهزواجتب تمستا امك ،ةداتعملا ريغ ةعرسب ةيبوروألا

 ةماهلا تاقافتالا ضعب نم ناملربلا شيمهت لعفلاب متو ،يبوروألا ناملربلا يف
 راطإ» ـب يمس ام تحت ةررحملا تاقافتالا لثم ءاضعألا ريغ لودلا عم تمِربأ يتلا

.ايكرت عم ةرجهلا ةقفصو ،«ةكارشلا

 ىلتقلا ددع عافترا ىلإ دودحلا ةركسعو ةينمألا تاءارجإلا زيزعت ىدأ  
 ىلع نيحزانلا ربجي ةرجهلا قرط دحأ قالغإ نإف ،ماع لكشب .ًارسق نيحزانلا نم
 رحبلا روبع اولواح حزان 57 لك نم 1 تام ،2017 يف .ةروعو رثكأ ىرخأ قرط كلس

 هذه سكعت .2015 يف حزان 267 لك نم 1 ىلإ مقرلا ضفخني امنيب طسوتملا
 رحبلا فصتنم ربع وه ةرجهلل حاتملا قيرطلا ناك 2017 يف هنأ ةقيقح ماقرألا

 مهرثكأ ،نيحزانلا (نم لقأ ددع) هكلس يذلاو رطخألاو لوطألا قيرطلا وهو ،طسوتملا
 همدختسا يذلا قيرطلاب ةنراقملاب اذه ،ءارحصلا بونجو ايقيرفإ برغ دالب نم

 ريشتو .نانويلا ىلإ ايكرت نم ةرشابم ربعي يذلاو 2015 يف نويروسلا نوئجاللا
 ددع فعِض ءارحصلا يف قيرطلا ىلع تومي ،ريدقت لقأ ىلعو ،هنأ ىلإ دهشملا ةءارق
.اهصحف نكمي ةيمسر ماقرأب ةهج ىأ ظفتحت الو ،طسوتملا رحبلا يف نوتومي نم

 تاوقلل ًاديازتم ًادجاوت ىرن يبروألا داحتالاب ءاضعألا ريغ لودلا يف  
 فقو حبصأ رجينلاو يلام يفو .دودح نيمأت اهتمهمو ،ةيبوروألا ةينمألاو ةيركسعلا

 «كرتشملا عافدلاو نمألا ةسايس » تاثعبل ةيولوأ ةرجهلا

 لكشب ،لحاوسلا رفخو دودحلل ةيبوروألا ةلاكولا ،سكتنورف لمعت  
 تاضوافم ةلاكولا تأدب دقو ،يبوروألا داحتالاب ءاضعألا ريغ لودلا عم ديازتم

 .اهيضارأ ىلع ةكرتشم تايلمعب مايقلا ةيناكمإ لوح داحتالل ةرواجملا لودلا عم
 2010 ىماع نيب .ريبك لكشبو لعفلاب رشتنم ليحرتلا صخي اميف نواعتلا

 ةكرتشم ةلحر ىأ) ثلاث دلب ىلإ ةكرتشم ةدوع ةلحر 400 سكتنورف تقسن ،2016و
 نم حزان ديعت ،ًالثم ايكرتو ايناملأ ،هجراخ نم ةلودو يبروألا داحتالا نم ةلود نيب

 ةيمست تمت ،2014 ماع ذنم .2016 ماعلا يف ةلحر 153اهنم ناك ،(ايروس ىلإ ايروس
 نوكت ثيح 'Collecting Joint Return Operations' مساب تالحرلا هذه ضعب

 .ًالصأ حزانلا اهنم بره يتلا دلبلا ىأ - طقف ةهجولا دلب نم قفارملا اهمقاطو ةرئاطلا
 لودلا يأ) ةهجولا لود نم ناجل يبوروألا داحتالا لود وعدت ،ديازتم لكشبو ،مويلاو

 بولطملا صاخشألا ىلع - ةيسنجلا ىلع ًءانب - فرعتلل (نوحزانلا اهنم بره يتلا
.نيلحرملا بيذعتو لاقتعا ىلإ اذه ىدأ ةريثك تالاح يفو .مهليحرت



 نادوسلاو رصمو ايبيلو ايكرت نم لك يف تاسايسلا هذه رثأ ريرقتلا سردي
 يضاغتي يبوروألا داحتالا راص ،دالبلا هذه عيمج يف .يلامو ايناتيرومو رجينلاو

 عيقوت لجأ نم اهيلإ ةهجوملا تاداقتنالا نم للقي وأ ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نع
.حوزنلا عنمب ةصاخلا تايقافتالا

 رداصمب ةناعتسالا يف يلارتسألا جذومنلا وحن يبوروألا داحتالا هجتا ،ايكرت يف
 يتلا ةيساسألا هتابجاو نع ىلخت امك .نيئجاللا تالماعمل يدصتلل داحتالا جراخ

 زييمتلا مدع أدبمو ،ةيرسقلا ةداعإلا مدع أدبم لثم ،يلودلا نوناقلا اهيلع صني
 يف قحلا أدبمو ،(طقف نييروسلا نيحزانلا صخي ايكرت عم قافتالا نأ ثيح)

  .ءوجللا

 الو يبوروألا داحتالا ةلعتشملا ةيلهألا برحلا الو بارطضالا عنمي مل ، ايبيل يف
 الو .دودحلا نيمأت ةمظنأو تادعم ءارشل لاومألا خض نم ،ايلاطيإ لثم ،ءاضعألا لودلا

 قالطإ نع رابخأ تدرو امدعب ىتح .زجحلا زكارم ليومتو ،لحاوسلا رفخ بيردت نم
 زكارم ريدت يتلا تايشيليملا نع وأ ،نيئجاللا قراوز ىلع رانلا لحاوسلا رفخ

.لاقتعالا تاركسعمك زجحلا

 عم نواعتلا دادزا ،دالبلا ىلع يركسعلا مكحلا ةرطيس نم مغرلا ىلعو ،رصم يف
 جماربلاو تادعملا ايناملأ لومتف ،دودحلا نيمأت ةيلمع يف ةيناملألا ةموكحلا
 مهسفنأ ارسق نوحزانلا دجو ،يلاتلابو .دودحلا ةطرشل ةمظتنملا ةيبيردتلا

 رفخ نارين نأ امك ،ينمألا عضولل ارظن ايبيلل لوصولا ىلع نيرداق ريغ ؛نيقلاع
 .رحبلا لالخ نم روبعلا اولواح مه نإ مهبيصت نييرصملا لحاوسلا

 ةيروتاتكيدلا جارخإ ىلإ طقف دودحلا نيمأتل يبوروألا معدلا دؤي مل ،نادوسلا يفو
 ،«عيرسلا معدلا تاوق» زيزعت ىلإ اضيأ ىدأ لب ،ةيلودلا اهتلزع نم ةعمسلا ةئيس

 قوقح تاكاهتنا نع ةيلوؤسم رثكألا ،ديوجنجلا ايشيليم يلتاقم نم ةنوكملا يهو
 .روفراد يف ناسنإلا

 ىلع ةرجهلا ةحفاكم ةفلكت عضولا نيبي ،ملاعلا لود رقفأ ىدحإ ،رجينلا يفو
 ضيوقت ىلإ ةيلامشلا زيداغأ ةنيدم ىلع تالمحلا تَّدأ دقف ،ةيلحملا تاداصتقالا
 امم ةروطخو ةيرس رثكألا قرطلا ىلإ ةرجهلا تالواحمب تعفد امك ،يلحملا داصتقالا

 ضرف نإف ،يلام يف لثملابو .ةحلسملا بيرهتلا تاباصع ةوطس ةدايز ىلإ ىدأ
 ةيلهأ برح نم هوتل جراخلا دلبلا ىلع دودحلا ريدصت تاسايس يبروألا داحتالا

 .عارصلا ظاقيإ ةداعإب ددهي



 يبوروألا داحتالا اهيسري يتلا ةسايسلا نأ نع ةلاحلا تاسارد عيمج فشكت
 نع رظنلا ضغب - ةرجهلا ةحفاكم وه ديحو سجاه نم قلطنت هناريج عم لماعتلا يف
 ،نمألل زجاعلاو قيضلا موهفملا هنإ .ًارسق نيحزانلا ىلع وأ دالبلا ىلع اذه ريثأت

 - نورجاهي سانلا لعجت يتلا ةيرذجلا بابسألا جلاعي ال هنأل ،ًامتح لشاف وهو
 .لداع لكشب اهرومأ ةرادإ يف لودلا لشفو يداصتقالا فلختلاو فنعلاو عارصلا
 ةقطنملا يف ةينمألاو ةيركسعلا تاوقلا زيزعت يدؤي نأ حجرملا نم ،سكعلا ىلع
 رطضتس يتلا تاعارصلا ءاكذإو ةيطارقميدلا ةلءاسملا نم دحلاو عمقلا ةدايز ىلإ

 .رايدلا نع حوزنلا ىلإ سانلا نم ديزملا

 رِّدصُن نأ بجي ،راوسألاو دودحلا ريدصت نم ًالدبف .راسملا رييغتل تقولا ناح
.ناسنإلا قوقح مارتحاو يقيقحلا نماضتلا


