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ايكريما ايقارع  ايحور  اءاقل  فيضتسي  قارعلا 
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ءاقللا عوبسا , ىدم  ىلع  نايدالا  راوحل  يقارعلا  سلجملا  فاضتسا   
فجنلا يف  نـييقارعو ، نـييكريما  نـيد  لاـجر  نـيب  عفرـالا  يحورلا 

نيب ءاقل  تنمـضت  تاطاشن  ةـعومجم  ءاـقللا  مضو  .دادـغبو  ءـالبركو 
ةيمنتلل تاراسم  ةسـسؤم  يف  تايلقالا  ءاسن  مسقو  فيـضلا  دفولا 
تنمـضت تاـطاشن  ةـعومجم  هـتلت  فرــشالا ، فـجنلا  يف  ةـيفاقثلا 

ةنيدـم ىلا  ةرايزو  ءابدالا  داـحتا  يفو  ةـفوكلا  ةـعماج  يف  ةرـضاحم 
يسسؤم نم   ) يئوخلا مامالل  ملعلا  راد  نم  ميظنتب  ةسدقملا  ءالبرك 

.نايدالا راوحل  يقارعلا  سلجملا 
يكريمالا ينيدلا  دفولا  ءاضعال  عيفر  ءاقل  بيترت  ةرايزلا  تمـض  امك 

ةـسسؤم هتمظن  دادـغب  يف  ةيحيـسملا  ةـينيدلا  فـئاوطلا  ءاـسوؤرب 
(. نايدالا راوحل  يقارعلا  سلجملا  يسسؤم  نم   ) تاراسم

ةلوذـبملا دوهجلا  راطإ  زيزعت  يف  زربـألا  يحورلا  ءاـقللا  اذـه  دـعيو 
قارعلا لـخاد  ينيدـلا  ىوتـسملا  ىلع  عفرـألاو  ناـيدألا ، نيب  راوحلل 

يكريمــألا يحورلا  دـــفولا  سأر  ىلع  ناــكو  نــآلل ، ذـنم 2003 و 
كيلوثاــكلا مورلل  يكريمــالا  لاــنيدراكلا  كــيراك " كاــم  رودوــيث  "
ةيئاردـتاكلاو نطنـشاو  فقـسا  نيـس " نوسيارب  نوـج   " نارطملاو

" رليم نيرج  مايلو   " ريفسلل ةفاضأ  ةيكريمالا  ةمـصاعلا  يف  ةينطولا 
". نايدالا نيب  تاكرتشملا  نع  ثحبلا   " ةسسؤمل مدقالا  راشتسملا 
وضع يئوخلا  داوج  ديسلا  لاق  يحورلا ، ءاقللا  داقعنإ  بابـسأ  نع  و 
حتفنت نا  ىلع  لمعن  تاونـس  ذـنم  نايدألا : راوحل  يقارعلا  سلجملا 
تطمن نا  دـعب  هبعـشو ، قارعلا  ىلع  ةـيملاعلا  ةـينيدلا  تاســسؤملا 

تناك اذـل  بسحف ، ينثـألا  عازنلاو  ةـلودلا  لـشف  يف  قارعلا  ةروص 
ليفك لاـع  ينيد  ىوتــسم  ىلع  راوـح  أدـب  راـطا  يف  ةوعدـلا  هذــه 

نزاوـم يحور  ىوتـسم  ىلع  لوـلح  داـجيأو  رظنلا  تاـهجو  بيرقتب 
فاضاو .نييحيسملاو  نيملسملا  نيب  براقتلل  ةيـسامولبدلا  دوهجلل 
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يندملا عمتجملا  تاطاشن 
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قارعلا انه  نحن   

كوب سيفلا 

Be the first of your friends
to like this

قارعلا يف  ةيموكحلا  ريغ  تامظنملا  ليلد  …
5.6K likes

Like Page

عقوملا راوز  ةطيرخ 

اوسمل مهتقث و  نع  يكريمالا  ينيدلا  دفولا  ءاضعا  ربع  دقل  يئوخلا 
ةملسملا ةينيدلا  بخنلا  لبق  نم  ةيدجلاو  حاتفنالا  رادقم 

، ةوعدلا هذهب  مهتداعس  نع  اوربع  دقف  يكيرمألا  يسنكلا  دفولا  امأ 
رورـسم انأ  كـيراك :" كاـم  رودويث   " لاـنيدراكلا دـفولا  سيئر  لاـقو 

يئاـقل يف  نـمكت  يتداعـسو  يل ، ةراـيز  لوأ  هذـهو  قارعلا  ةراـيزل 
.ةنيدملا هذه  ىلع  فرعتلاو  فجنلا  يف  ةينيدلا  عجارملاب  ةرم  لوأل 

ىدم ىلع  عالطألل  ةـباوب  دادـغبل  يترايز  لاق ؛  ةمـصاعلا  ةرايز  نعو 
لمعن نأ  انيلع  متحت  ةعاجشلا  كلت  مامأو  بعـشلا  اذه  ةوقو  ةعاجش 
لثمت يذـلا  دـلبلا  اذـه  يف  عونتلا  دوجو  ىلع  ظافحلا  لـجأ  نم  ًاـعم 

نع ثحبلا  ةرورـضل  ًاريـشم  .هناكـسل  ةـيقيقحلا  لوصألا  ةيحيـسملا 
لجأ نم  دـلبلا  اذـهل  ةـنوكملا  تايموقلاو  تانايدـلا  نيب  تاـكرتشملا 

.عيمجلا قوقح  ةيامحو  مالسب  ةايحلا  رارمتسا 
ناـيدالا راوحل  يقارعلا  سلجملا  وـضع  مولـس  دعـس  لاـق  هتهج  نم 

نا ةـيمالعالاو  ةـيفاقثلا  ةـيمنتلل  تاراسم  ةسـسؤمل  ماـعلا  قسنملا 
يحلا قارعلا  نويكريمـالا ، هدـهاشي  ـال  يذـلا  رخـألا  قارعلا  ميدـقت  "
يذـلا قارعلا  كلذ  رامدـلاو ، فنعلاو  لـتقلا  راـبخا  طـسو  نوفدـملا 

". هلجأ نم  ايحنو  هنع  عفادنو  ايموي  هنع  نلعن 
ةعانـص ىوتـسمل  لـصتل  ءاـقللا  درجم  زواـجت  ىلع  ناـفرطلا  دـكأ  و 

ةكرتشم تاولـص  دـفولا  ماقأو  ةيـسايسلا ، تاـعانقلا  رييغتو  رارقلا 
لوط ىلع  نيبذعملا  ةـحار  لجأ  نمو  قارعلا ، ةدـحو  لجأ  نم  تعفر 

.طسوالا قرشلا  ايفارغج 
، دودـحلل رباـعلا  لـصاوتلا  ةـيمها  نع  ريبعت  دـفولا  اذـه  ةراـيز  دـعتو 

ةجيتن ناك  يقارعلا  يكريمالا  يحورلا  ءاقللا  نأ  ىلإ  ةراشإلا  ردجيو 
لجا نم  ىلوأ  ةوـطخ  دـعي  ةـيندم و  تاسـسؤم  نـم  يعوـطت  لـمع 

تاـيالولاو قارعلا  يف  مالــسلا  عانــص  نـيب  رظنلا  تاـهجو  بـيرقت 
.ةدحتملا

قيدصل ربخلا  لسرا  ربخلا     ةعابط  ةقباسلا     ةحفصلا  ىلا  عوجرلا 

انعم كراشو  ظفحا  |

نيوانعلا نم  ديزملا 
ربع ءاسنلا  اوفدهتسا  مهسوؤرب : نولطي  ةرصبلا  وددشتم 

اهيف نلمعي  يتلا  يهاقملا  ريجفت 

نوثاراملا ربع  فنعلاو  باهرإلا  نايدحتت  ليبرأو  دادغب 

ةيروهمجلا سيئر  عم  شقاني  نايدالا  راوحل  يقارعلا  سلجملا 
قارعلا يف  عونتلا  ةيامحل  نيناوق  عيرشتو  جهانملا  رييغت 

ةبلطلل تادعاسملا  نم  ىلوالا  ةبجولا  مدقت  زومت  ةمظنم 
نيحزانلا

نوددهيو ةيناويدلا ” امس   “ ةعاذا ىنبم  نومحتقي  نوحلسم 
لتقلاب اهجمارب  ريدم 

ةايحلا تاراهم  ىلع  نارقالا  يفقثم  دادعال  ةشرو 

يف ناسنالا  قوقحل  ةيقارعلا  ةيعمجلا  نيب  كرتشم  فقوم 
لجا نم  ناسنالا  قوقحل  يبارومح  ةمظنمو  ةدحتملا  تايالولا 

اياحضل امعد  ةلحرملا  تاقاقحتسا  ةهجاومل  نواعتلا  زيزعت 
باهرالاو فنعلا 

ءاسنلل ةيحص  ةشرو  ميقي  لمارالا  ريوطتو  بيردت  زكرم 

تايلقالا فلاحت  ةكبش  نيب  مهافت  ةركذم  ذيفنتل  دقع  ماربإ 
ةيلودلا سنياللا  دنالتراه  ةمظنمو  ةيقارعلا 

ةفاقث رشن  لوح  بابشلل  ىلوالا  ةشرولا  ميقت  لمالا  ةيعمج 
تايموقلاو تايلقالا  قوقح 

تايئاصحأ

13 ايلاح :  راوزلا  ددع 
248 مويلا :  راوز  ددع 
362 سمأ :  راوز  ددع 

 : يلكلا راوزلا  ددع 
178122

نآلا ةعاسلا 

ةيسيئرلا ةحفصلا   
رابخالا  

عمتجملا تاطاشن   
يندملا

ريراقتو تاسارد   
عقوملا لوح   

ةيفاقثلا   
مالعا  

ناسنالا قوقح   
ةضايرو بابش   

ةيمنت  

ةثاغا   
ةقالع تاذ  تاعيرشت   

فقاومو ءارآ   
ربخ لسرا   

مالفا  
 

انب لصتا   
تانايبلا ةفاضاو  ليدعت   
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