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يديزيإ دادغب ـ 
لانروج

ريمأ لجن  لاق 
يف نييديزيإلا 

ديعس نيرب  ملاعلا ،
ًاثدحتم نيسحت ،

سلجملا  “ مسإب
يديزيإلا يناحورلا 
رمتؤم  “ يف هتكراشم  شماه  ىلع  ىلعألا ،”

”، قارعلا يف  تايلقالل  دقتعملاو  نيدلا  ةيرح 
ةيفاقثلا ةيمنتلل  تاراسم  ةسسؤم   “ نم ةوعدب 
زيزعت  “ راعش تحت  دقعنا  يذلاو  ةيمالعالاو ،”

تبسلا قارعلا ،” يف  مالسلا  ءانبو  ينيدلا  عونتلا 
ديري عيمجلا   “ نأ دادغب  يف  رياني 2017 )  21)
ًةراشإ يف  انبعش ،” ديري  الو  ةيديزيإلا  قطانملا 

عيمجو ةيميلقإلاو  ةيزكرملا  نيتموكحلا  ىلإ 
ىلع ةعزانتملا  ةيدركلا  بازحألاو  فارطألا 

.لاكنش
، نييديزيألل ثدح  ام  ملعي  عيمجلا   “ نيسحت لاقو 

دوجولا ءاهنا  اهفده  ةمظتنم  ةدابإ  تناك  اهنا 
ككفتب ققحتت  ةدابإلا  هذه  ايلمعو  يديزيالا ،

ناتسدرك يف  هضرا  ىلع  هدوجو  ءاهناو  عمتجملا 
ةدابإلا فصنو ، ناماع  دعب   “ ًافيضم .قارعلاو ،”

نم ٣ رثكا  كانهو  ةرمتسم ، لازت  ةيديزيالا ال 
، رسالا تحت  اولازي  لفطو ال  ةارما  فالالا 

حلصت تررحت ال  يتلا  ةيديزيالا  قطانملاو 
تحت لازت  ةريثك ال  قطانم  كانهو  شيعلل ،

” .لاكنش ءاضق  بونج  يف  شعاد  ةرطيس 
قارعلا ناتسدرك  ميلقإو  قارعلا  دارأ  نإ   “ عباتو

ايديجارتلل رابتعالا  ءاطعإ  يلودلا  عمتجملاو 
فصن هاجت  يقالخألا  اهبجاوب  مايقلاو  ةيديزيالا ،

“سلجملا يناحورلا يديزيإلا
ىلعألا :”عيمجلا ديري

قطانملا ةيديزيالا الو ديري
انبعش
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نم دب  الو  لمتحي ، دعي  مل  انبعشف  .يديزيا  نويلم 
عارصلا ةحاس  ىلا  تلوحت  انضراف  .نالا  كرحتلا 

ةحاسو ةفلتخملا ، بازحألا  نيب  يسايسلا 
نم ريثك  عم   “ ًادكؤم ةيميلقإلا ،” تاعارصلل 

، ةقثلا اودقف  نييديزيالا  ناب  لوقن ، ملالاو  نزحلا 
ةيديزيالا قطانملا  ديري  عيمجلا  ناب  ىرن  نحنو 

ذوفنلا طسب  ىلا  عراصتت  كلذل  انبعش ، ديري  الو 
ءاطعإ ىلع  سيلو  ضرألا ، ىلع  ةرطيسلاو 

” .لماك بعشل  ةميرك  ةايح 
يناحورلا سلجملا   “ تارايخ نيسحت  ضرعو 

نييديزيإلا ءاقبب  ةليفكلا  ثالثلا  ىلعألا ” يديزيإلا 
ةيرادإ ةقطنم  ةماقإ   “ يهو مهضرأب ، مهكسمتو 

ةيامحلاو ةدحتملا  ممالا  فارشا  تحت  ةينماو 
ةقيشعبو ناخيشو  راجنس  يف  نييديزيألل  ةيلودلا 
نيتقطنم ةماقإ   “ و .ةدحاو ،” ةيرادإ  ةدحوك  اعم ،

لهس يف  ىرخألاو  راجنس  يف  اهادحا  نيتيرادا 
ةدحاو ةينماو  ةيرادإ  ةقطنم  ةماقإ   “ و ىونين ،”
عمجي ىونين  لهسو  رامزو  ةعيبرو  راجنس  يف 

لاوزلاب ةددهملا  ةيقرعلاو  ةينيدلا  تايلقألا 
دركلاو كبشلاو  نيحيسملاو  نييديزيالا  لمشتل 
ةقطنملا هذه   “ نأ ىلإ  ًاهونم  .رمشلا ،” برعلاو 

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

ليبراو دادغب  يف  نيتموكحلا  عم  قيسنتلابو 
صاخ ميلقإ  يف  اهليوحت  مث  نمو  ةيلوأ  ةوطخك 
”. .بعشلا لبق  نم  اهلبقتسم  ىلع  ىتفتسي 

ىلع نومسقنم  نييديزيإلا  ّنأ  ىلإ  راشي 
دوجو مغرف  مهقطانم ، لبقتسم  لوح  مهسفنأ 

قطانملا عاضخإ  ةرورض  ىلع  عامجإ  هبش 
، يممأ فارشا  تحت  ةيلودلا  ةيامحلل  ةيديزيإلا 

تناك اذإ  اميف  اهريصم  ىلع  نوفلتخي  مهنأ  ىلإ 
وأ ناتسدرك  ميلقإل  وأ  ةيزكرملا  ةموكحلل  عبتتس 

لقتسم ميلقإ  يف  يتاذ  هبش  مكحب  عتمتت 
.ىرخألا تايلقألا  ةكراشمب 

ةيزكرملا نيتموكحلا  نأ  نوبقارم  ىريو 
ةرادإل ةكرتشم  ةغيص  ىلع  اتقفتا  ةيميلقإلاو 

نأ نود  لصوملا ، ريرحت  دعب  ةيديزيإلا  قطانملا 
.رود يأ  كلذ  يف  نييديزيإلل  نوكي 

تحت ةيديزيإلا  قطانملا  نم  يلاوح 90 % عقتو 
يتلاو يقارعلا ، روتسدلا  نم  ةداملا 140  دنب 

مل يتلاو  اهيلع ،” عزانتملا  قطانملا  ىمست ب”
مضتس تناك  اذإ  اميف  دعب ، اهريصم  مسُحت 
ءارجإ دعب  ناتسدرك ، ميلقإ  ىلإ  وأ  دادغبل 

.ماع يبعش  ءاتفتسا 

عيمجلا ىلعألا :” يديزيإلا  يناحورلا  سلجملا  “
added انبعش ديري  الو  ةيديزيالا  قطانملا  ديري 
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نحن نم  عقوملا  ةطراخ  بّاُتكلا  انب  لصتإ 
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