
ىقتلملاىدتنملا
يديزيالا

ثادحاو نيدلارابخا  ةيرح  رمتؤم  يف  نيسحت  ديعس  نيرب  ريمالا  ةملك 
دقتعملاو

بوتوي|ةبتكملا|ةيسيئرلا
ينازحب|رابخالا|نييديزيالا|فيشرا|تامدخ|عقاوم|ينازحب ىقتلم 

انب|راوحلل ةرادالا|لصتا 

يف نيسحت  ديعس  نيرب  ريمالا  ةملك  عوضوملا :
دقتعملاو نيدلا  ةيرح  رمتؤم 

لوخدلا ليجست  وضعلا   مسا 
؟ تانايبلا ظفح   

ليجستلا ةدعاسم

؟ ديدجلا ام 

تا ـــ ىدتنملاتاعومجملاميوقتلاميلعتلا ةعيرستايلمع  مدقتملاتارايخ  ثحبلا 

عوضوملا ىلع  درلا  نم 1+  ىلإ 1  جئاتنلا 1 

عوضوملا ضرعتاودأ 

دقتعملاو نيدلا  ةيرح  رمتؤم  يف  نيسحت  ديعس  نيرب  ريمالا  ةملك 

 

Sign Up to see what your friends
like.

LikeLike

يف نيسحت  ديعس  نيرب  ريمالا  ةملك 
دقتعملاو نيدلا  ةيرح  رمتؤم 

دقتعملاو نيدلا  ةيرح  رمتؤم  يف  نويديزيالا  َكراش 
ةسسؤم هتماقا  يتلاو  قارعلا  يف  تايلقالل 

راعش تحت  ةيمالعالاو  ةيفاقثلا  ةيمنتلل  تاراسم 
( قارعلا يف  مالسلا  ءانبو  ينيدلا  عونتلا  زيزعت  )

يف يناثلا 2017  نوناك  تبسلا 21  موي  حابص 
 . دادغب ةمصاعلا 

ةيسايسلا تايصخشلا  نم  ددع  رمتؤملل  رضح  ثيح 
تايلقالاو تانايدلا  فلتخم  نع  يلثممو  ةيفاقثلاو 

تاشاقن تنمضتو  نييميداكاو ، نيد  لاجر  نم 
تانوكملا ءانبال  يرزملا  عقاولا  لوح  ةعساو 

مت اضياو  ةيقرعلاو  ةينيدلا  تايلقالاو  ةيقارعلا 
يهو ةينيدلا  تايرحلل  دادغب  نالعا  ىلا  لوصولا 

يف دقتعملاو  نيدلا  ةيرحل  قيرط  ةطراخ  ةباثمب 
ةملك نيسحت  ديعس  نيرب  ريمالا  ىقلا  دقو  قارعلا 

رشنن انهو  قارعلا  يف  ةيديزيالا  ةنايدلا  عضو  نع 
.هتدايس ةملك  صن 

مكتاقوا ، تباط 
ريما كب ، ديعس  نيسحت  ريم  تايحت  مكل  لقنا 

مكيلا لقناو  امك  ملاعلاو ، قارعلا  يف  نييديزيالا 
.ىلعألا  يديزيالا  يناحورلا  سلجملا  تايحت 

لازت ةيديزيالا ال  ةدابإلا  فصنو ، ناماع  دعب 
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لفطو ال ةارما  فالالا  نم ٣  رثكا  كانهو  ةرمتسم ،
يتلا ةيديزيالا  قطانملاو  رسالا ، تحت  اولازي 

ةريثك ال قطانم  كانهو  شيعلل ، حلصت  تررحت ال 
.لاكنش ءاضق  بونج  يف  شعاد  ةرطيس  تحت  لازت 
ةدابإ تناك  اهنا  نييديزيألل ، ثدح  ام  ملعي  عيمجلا 

هذه ايلمعو  يديزيالا ، دوجولا  ءاهنا  اهفده  ةمظتنم 
ىلع هدوجو  ءاهناو  عمتجملا  ككفتب  ققحتت  ةدابإلا 

.قارعلاو  ناتسدرك  يف  هضرا 
ىلعألا يناحورلا  سلجملا  مسابو  ثدحتأس  مويلا 

نا اهب  مايقلا  بجاولا  نم  دجن  يذلا  لولحلا  نع 
عمتجملاو قارعلا  ناتسدرك  ميلقإو  قارعلا  تدرأ 

مايقلاو ةيديزيالا ، ايديجارتلل  رابتعالا  ءاطعإ  يلودلا 
.يديزيا نويلم  فصن  هاجت  يقالخألا  اهبجاوب 

.نالا كرحتلا  نم  دب  الو  لمتحي ، دعي  مل  انبعشف 
نيب يسايسلا  عارصلا  ةحاس  ىلا  تلوحت  انضراف 

، ةيميلقإلا تاعارصلل  ةحاسو  ةفلتخملا ، بازحألا 
نويديزيالا ناب  لوقن ، ملالاو  نزحلا  نم  ريثك  عم 

قطانملا ديري  عيمجلا  ناب  ىرن  نحنو  ةقثلا ، اودقف 
طسب ىلا  عراصتت  كلذل  انبعش ، ديري  الو  ةيديزيالا 
ءاطعإ ىلع  سيلو  ضرألا ، ىلع  ةرطيسلاو  ذوفنلا 

.لماك  بعشل  ةميرك  ةايح 
ةيديزيالا قطانملا  نم  تقبت  ام  ريرحت  الوأ  بجي 

بلاطن ريخاتلا ، اذامل  ملعن  نحن ال  لاكنش ، يف 
نم دجن  امك  .اروف  ةيبونجلا  قطانملا  ريرحتب 
تحت ةيرادإلا  ةطيرخلا  بيترت  ةداعإ  يرورضلا 

امب يلودلا ، عمتجملاو  ةدحتملا  ممالا  فارشا 
.لبقتسملا نم  مهتيامحو  تايلقألا  ءاقب  نمضي 

نيتيحانلا نم  قباسلا  وا  يلاحلا  عضولا  ىلع  ءاقبإلا 
ءاهناو تايلقألا  درط  ايلمع  ينعي  ةينمألاو  ةيرادإلا 

.يدبا  لكشب  مهدوجو 
يناحورلا سلجملا  هدجي  ةنكمم  تارايخ  كانه ٣ 

، ةيديزيالا ءاقب  ةيناكمإب  ةليفك 

ممالا فارشا  تحت  ةينماو  ةيرادإ  ةقطنم  ةماقإ  : 1
راجنس يف  نييديزيألل  ةيلودلا  ةيامحلاو  ةدحتملا 

.ةدحاو ةيرادإ  ةدحوك  اعم ، ةقيشعبو  ناخيشو 

راجنس يف  اهادحا  نيتيرادا  نيتقطنم  ةماقإ  : 2
.ىونين لهس  يف  ىرخألاو 

راجنس يف  ةدحاو  ةينماو  ةيرادإ  ةقطنم  ةماقإ  : ٣
ةينيدلا تايلقألا  عمجي  ىونين  لهسو  رامزو  ةعيبرو 

نييديزيالا لمشتل  لاوزلاب  ةددهملا  ةيقرعلاو 
.رمشلا برعلاو  دركلاو  كبشلاو  نيحيسملاو 

ةصاخلا ةيرادالاو  ةينمألا  قطانملا  وا  ةقطنملا  هذه 
فارشابو ةيلاقتنا  ةرادإ  تحت  نوكتس  تايلقألل ،

ليبراو دادغب  يف  نيتموكحلا  عم  قيسنتلابو  يلود 



يلاتلا » عوضوملا  قباسلا  | عوضوملا   »

صاخ ميلقإ  يف  اهليوحت  مث  نمو  ةيلوأ  ةوطخك 
حرتقن .بعشلا  لبق  نم  اهلبقتسم  ىلع  ىتفتسي 

عيمج نم  نيلثمم  لمشت  تاضوافم  ةئيه  ليكشت 
جورخلل افنا ، ةروكذملا  قطانملا  يف  تايلقألا 

، ةمداقلا ةليلقلا  رهشألا  لالخ  يلمع  عورشمب 
نيتموكحلاو يلودلا  عمتجملا  عم  ةئيهلا  هذه  لمعتو 

.لماكتم لح  ىلا  لوصولل  ليبراو  دادغب  يف 
ىلا لوصولا  ةقيرط  نوكت  نا  بجي  تاضوافملا 

نيب ايركسع  انئيأرب  لحلا  نوكيس  الاو  ةجيتن ،
.دحا  هديري  ام ال  هذهو  ةمصاختملا ، فارطألا 
ليكشت حرتقن  ينماو ، يرادا  لح  ىلا  لوصولا  دعب 

انبعشف ال انقطانم ، رامعا  ةداعال  ةصاخ  ةينازيم 
يذلا ريبكلا  رامدلا  ةجيتن  هقطانم  رامعا  عيطتسي 

.ةيتحتلا ىنبلاو  لزانملاب  قحل 

يف ةلماشلا  ةلادعلا  قيقحت  اضيأ  بلاطنو  امك 
قارعلا ةموكح  لوبقو  ةيديزيالا  ةدابإلا  عوضوم 

ةيماحملا عم  نويديزيالا  هحرط  يذلا  عورشم  ىلع 
قارعلا يتموكح  عم  قيسنتلابو  ينولك  لما  ةيلودلا 

قيقحتلل ةيلود  ةيضوفم  ليكشتب  كلذو  ايناطيربو ،
اذه قارعلا  قفاوي  مل  نالا  ىلا  شعاد ، مئارج  يف 

لئالد نال  عيرس ، لكشب  كرحتلا  ىنمتنو  عورشملا 
رباقملا لئالد  اهيف  امب  موي  دعب  اموي  عيضت  ةدابإلا 

ةصتخم مكاحم  ماظن  ليكشت  اضيأ  بلطتي  .ةيعامجلا 
تافلملا نم  فالالا  عم  لماعتلاب  قارعلا  يف 

نم ةكراشمبو  يلودلا  عمتجملا  نم  نواعتبو 
فظني نا  لبقن  نل  نحن  هسفن ، يديزيالا  عمتجملا 

دعب عمتجملا  عم  اوطلتخي  ناو  مهاياحل  نييباهرإلا 
ةبساحم مهتبساحم  بجي  اهوبكترا ، يذلا  مئارجلا 

اماتخ .ماقتنالا  عنميس  ةلادعلا  كلذكو  ةلداع 
قارعلا يف  تاعمتجملا  ىلع  بجي  مهالاو ،

لجا نم  انعم  فقي  نا  يلودلا  عمتجملاو  ةموكحلاو 
مل نالا  ىلا  لفطو ، ةأرما  فالالا  نم ٣  رثكأ  ريرحت 
، تافطتخملا ريرحتل  لمع  قيرف  ىتح  ليكشت  متي 

فيلاكت لمحتت  اهدحو  لئاوعلاو  ميلقالا  ةموكحو 
صصخي نا  اضيأ  قارعلا  ىلعف  تافطتخملا ، ريرحت 

.تافطتخملا ريرحتل  ةرورضلا  دراوملا 

سابتقا عم   در 

عوضوملا ىلع  درلا   +

ثادحاو  رابخا  عيرسلا  ىلعألالاقتنإلا 

ةديدج عيضاوم  ةفاضإ  عيطتست  ةحاتمال  ىدتنملا  داوكأ 
ةكراشملا طباوض 
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