
 ليغشتلا ططخ هذهو ..ةلاطبلا م0آ نورتجي نويح)ف نوينقت

 وأ ةصاخ ةلواقم سيسأت ىحنم كلس وأ ماعلا عاطقلا وأ صاخلا عاطقلاب ءاوس لمع ةصرف دجو نم Gجيرخلا نم كانه ناك اذإ
 يكتشي نم مهنمو هل ةرازولا ةبكاوم مدع ىلإ كلذ عجري نم مهنم ،Gلطعcا ةناخ يف اوفنصو ،ظحلا مهفلاحي مل رخآ اددع نإف ،ةينواعت
.ناديcا ىلع "ةلفطتم" اهربتعي ةيح)ف تاعيض يكلام نم
 تمصلا نأو لمع داجيإ وه همه نأ ىوعدب ثيدحلا نع ظفحت نم مهنم نأ ريغ ،ةيعوضوملل ابلط Gلطاعلا ةئفل رثكأ تاداهش لقن انلواح
 ثحبلا يف بابش ةاناعم امهل)خ نم لقنن Gجذومنب انيفتكاف ،اعفن يدجي 0 كلذ نأ رابتعا ىلع ثيدحلا مدع لضف نم مهنمو ،هل لضفأ
.لغش ةصرف نع

 ت0واحم دعب طوقس

 نودب ايلاح يهو ،تابوعصلا نم ريثكلا مهقيرط تضرتعا نيذلا Gجيرخلا ء0ؤه نمض نم ةدحاو يه ،تنادورات ةنيدم نبا ديراج ةيدان
.لمع
 ةيبرتو ةددعتcا تاعارزلا" صصخت ،ةسسؤcا هذهب قحتلتل ةارابcا تزاتجا ثيح ،ةميات د0وأب يح)فلا ينقتلا دهعcا اهجولو دعبف
 تلعتشا ،ةيلاوcا ةنسلا يفو ،2008 ةنس ينقت مولبد ىلع  تلصح ةساردلا نم Gتنس دعب" ،"ةم�ا ةلاسر"ـل ديراج لوقت ،"ةيشاcا
 ةلماعم ءوس نكل ،سانكم يحاونب ةعيضب لمعلل تلقتنا اهدعب مث ،تاونس 3 اهب تيضق يتلاو تنادوراتب ةيح)فلا تاعيضلا ىدحإب

 تعنتقا نأ دعب ةصاخ ،لمعلا اذه رداغأ ينلعج ،هاضاقتأ تنك يذلا ديهزلا رج�ا نع )ضف ،لغشلا نوناقل همارتحا مدعو اهبحاص
       ."اهيلع رفوتن يتلا تاداهشلاب فرتعي 0 ،ةمهم احابرأ ققحت تناك يذلا ةعيضلا هذه بحاص نأب
 ةدوعلل ترطضاف ،لشفلاب تءاب اهت0واحم لك نكل ،ديدج لمع نع ثحبت تلظ ،ةيعضلا هذهل اهترداغم دعب هنأ ،ةلطعcا ةينقتلا تفاضأو
."راق لمع نع ثحبت يهو خيراتلا كلذ ذنم" هنأ ىلإ ةريشم ،2016 ةنس ةريغصلا اهتنيدم ىلإ

 ةرسحو ةبيخ

 ةنيدم ىلإ لاحرلا دش ،2013 جوف ،ةددعتcا تاعارزلا ةبعش  حلاص نب هيقفلاب Gيح)فلا Gينقتلا دهعم جيرخ ينقت دمحم ،هرودب
 تاعيضلا ىدحإب "نارباك"ـك لمعلا لبقي هلعج عقاوب مدطصا نكل ،كانه اهاضمأ هبيرادت لك نأ ةصاخ لمع ةصرف نع اثحب ريداكأ
.اهب تيآ ةكوتشا ميلقإب ةيح)فلا
 ،ةبيخلا م0آ ارتجم ل)يزأ ميلقإ يحاوضب نيريقفلا هيدلاو لزنم ىلإ هجاردأ دوعيل ةعيضلا ريسم عم هل ف)خ دعب هلمع دمحم دقف
 ءاقدص�ا نم ددع يدلو Gيح)فلا Gينقتلا فوفص يف Gلطاعلا نم ددع كانه" )ئاق ،"ةم�ا ةلاسر"ـل باشلا اذه ثدحتي فسأو ةرسحب
 دوجو وهو ةسام - سوس ةهجب ةصاخ ةيح)فلا تاعيضلا عقاوب مدطصي ينقتلا ن� ،مهت0واحم مغر لمع صرف اودجي مل نيذلا
 فيلكت متي Gح يف ،ةعيضلا ريسم ةمهم مهيلإ لكوت نم مهو تاداهش نود لامعك مهلاغتشا دعب يح)فلا لاجcا يف ةربخ مهل صاخشأ
."ةينودلاب Gينقتلا نحن انرعشي ام وهو يوناث لمعب ينقتلا
 نأ" امهلوأ Gفده قيقحتل كلذو Gيح)فلا Gينقتلا ليغشت لجأ نم ةريغصلا تاعيضلا باحصأ عيجشتب ةرازولا موقت نأ دمحم حرتقيو
."يعامتج0ا رارقتس)ل اقيقحت لمع صرف Gجيرخلل رفوي نأ ايناثو ،اديج جوتنcا نوكي

ةبكاوcا ةرورض

 ،ديعسلا شابح دكؤي ،امئاد ةلهس نوكت 0 لمعلا ةلحر نأ 0إ ،يح)فلا لاجcا يف نيوكتلا اهحتفي يتلا ةددعتcا قاف�ا نم مغرلابو
 ةهجب ةح)فلا يف Gينهcا نيراشتسcا ةيعمجل لاcا Gما ةمهم اضيأ لغشي يذلاو ،برغcاب يح)فلا عاطقلا يينقت داحتا ةيعمج سيئر
.اهسفن ةهجلل نيدحتcا Gح)فلا ةيعمج وضعو ةسام سوس
 نم صيخرت ىلع لصاحلا وهو شابح ددش ،لمعلا نع مهثحب ل)خ Gجيرخلا ضعب اههجاوي يتلا باعصلاو تابقعلا ىلع بلغتللو
 ةيح)فلا دهاعcا ةبكاومو عبتت" ةرورض ىلع ،يح)ف راشتسم ةنهم ةلوازc تاباغلاو هايcاو ةيورقلا ةيمنتلاو يرحبلا ديصلاو ةح)فلا ةرازو
."لمع نود نم ةليوط ةرتفل نوقبي 0 يكل اهيجيرخل
 ةصاخو ،يرشبلا رصنعلا ليهأت" ،اهسأري يتلا ةيعمجلا اهترطس يتلا فاده�ا نمض نم هنأ ىلإ شابح ريشي ،قايسلا اذه يفو
 طباور ةيوقت ىلع لمعلا" عم ،"لغشلا قوس يف ةس)سب جامدن0ا نم اونكمتي ىتح ،مهل ةينيوكت تارودب مايقلا ل)خ نم تاجيرخلا
 كلذك فدهي يوعمجلا هراطإ نأ دكأ يذلا ،هتاذ ثدحتcا حضوي ،"ينطولا ديعصلا ىلع ةح)فلا يينقت فلتخم Gب يخآتلاو نماضتلا
 تاروطتلا ةبكاوc ةيملع تاودنو ةيسارد تاءاقل ميظنت قيرط نع كلذو يفاقثلاو يملعلا نيوكتلا ىوتسم نم عفرلا ىلع لمعلا" ىلإ
."يح)فلا عاطقلا ت0اجم مهت يتلا ةيجولونكتلا تادجتسcاو



 تاروطتلا ةبكاوc ةيملع تاودنو ةيسارد تاءاقل ميظنت قيرط نع كلذو يفاقثلاو يملعلا نيوكتلا ىوتسم نم عفرلا ىلع لمعلا" ىلإ
."يح)فلا عاطقلا ت0اجم مهت يتلا ةيجولونكتلا تادجتسcاو

 ليغشتلل تاءارجإ

 ةينازيcا ةشقانم ل)خ باونلا سلجمب فشك نأ ،تاباغلاو هايcاو ةيورقلا ةيمنتلاو يرحبلا ديصلاو ةح)فلا ريزو ،شونخأ زيزعل قبس دقل
 معدو بابشلل لغشلا صرف قيقحت ىلع ةرداق ةديدج بعش قلخ نع ،)2019( ةيراجلا ةنسلل ةيلاcا نوناق مسرب هترازول ةيعرفلا
 ت)خادم ىلع هباوج ضرعم يف كلذو ،ىرغصلا مهت0واقم قلخ ىلإ نوحمطي نيذلا ،يح)فلا ينهcا نيوكتلا دهاعم يجيرخ ةبحاصمو
.بابشلا ليغشتب قلعتcا روحcا لوح Gيناcربلا
 ةينهcا تايعمجلا عيجشتو معد" هترازو تازجنم Gب نم نأ ،يضاcا ربنون يف ،ةيجاتن�ا تاعاطقلا ةنجل ءاضعأ مامأ شونخأ فاضأو
 ريفوت ىلع تايعمجلا هذه لمعت اهاضتقمب ،ةكارش تايقافتا ربع يح)فلا ينهcا جردتلاب نيوكتلا جمارب ميظنت يف مهاست يتلا
 ةسرامم عيجشتو ،Gنوكcا نيوكتو يداcا معدلا ريفوت" ىلع ةرازولا لمعت امك ."اهت0اجم يف Gجردتcا جامدإ معدو نيوكتلل تاءاضف
 فدهب "62-12 نوناقلا راطإ يف يح)فلا نيوكتلاو ميلعتلا دهاعم يجيرخ ةدئافل لغشلا صرف ثادحإو ةصاخلا ةيح)فلا ةراشتس0ا
."يح)فلا جاتن�ا لس)س ةنرصعو ةيمنتو ريوطت يف ةمهاسcاو ناديcا اذه يف رامثتس0ا خانم قلخ"
 غلب يذلاو ،صاوخلا Gيح)فلا نيراشتسcا نم عبارلاو ثلاثلاو يناثلا جوفلل دامتع0ا حنم متيس" هنأ ىلإ يموكحلا لوؤسcا راشأو
.اهقافآو ةنهcاب فيرعتلل دوهجلا ةلصاومب هتاذ تقولا يف ادهعتم ،ايح)ف اراشتسم 760 ،يضاcا ربوتكأ متم دودح ىلإ ،مهعومجم


