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   میدقت

 لجأ نم MNصلا رIJKاو لازعEالا ةايح ،ةلصاوتم ر;شأ ثالث نم 23كأل ،هرسأب ملاعلا ش#ع!

 ئراوطلا ةلاح نالعإ تاموI`aا مظعم تراتخا دقو ،"19 ديفوT – انوروT" ةحئاج ةرصاحم

  .ةpزاn3حالا تاءارجإلاو k3بادتلا قيبطت gN ةمارصلاو

��س�نو ا��;جاومل ب{أتن اّنك yzلا رطاvwا نأ ملاعلا ديعص tuع "انوروT" ةحئاج تنابأ دقل 

I`تس#ل ا��م انناطوأو انسفنأ ةيام �N اvwا رطاI`ع وأ ةيقيقtu ت نل لقألاaنو �N اvwرطا 

 �zغو k3قف نkب �kمي ال ير;جم نئاT نم ي�أي انتايح tuع �3كألا ديد��لاف .ةpرش�لاب كتفت دق yzلا

 يأف كلذل .رش� اننأ درvK انب كتفي ھنإ .رفسلا تازاوج الو دود`Iاب ھبأي الو دوسأو ضيبأ الو

 tuع انفوفص ديحوتب يأ ءاعمج ةpرش�لل كn3شم دو;جمب نوaت نأ الإ نكمي ال هدض برح

  .N¢امتجالاو يداصتقالا k3بدتلاو رواش�لاو yzسجوللا نواعتلاو z¡لعلا ثحبلا ىوتسم

 ةمزأ ،ا;عون نم ةدpرف ةيداصتقا ةمزأ gN انلخد اننأ ودبيف ،يملاعلا يداصتقالا ىوتسملا tuع امأ

 ةيصوصخ .رخآ قح يأ نم £¡سأ ةاي`Iا gN ق`Iا �3تعE اننأل يدارإ لaش� ملاعلا لود ا��لعتفا

 ةمزأ ىوقأ ا;لعجي ام اذ{و .تقولا سفن gN بلطو ضرع ةمزأ ا�¥أ ةيداصتقالا ةمزألا هذ{

 مايأ ش#عل ب{أتت تأدب £¡ظعلا لودلا £yح .ةيضاملا ةنس ةئاملا gN ملاعلا ا;;جاوي ةيداصتقا

 ،ةpزكرملا ا;كانبأو تاموI`aا هذ{ ا;K»نت yzلا ةpودارإلا تاسايسلا رسفي يذلا ءªz©لا ةب#صع

  .ةيدايس ةيداصتقا تاسايس� يداني أدب نم ا��م لب

 رظنلاب مادتسم k3غ ھنكلو MNصلا رIJKا فورظ gN يرورضو مو;فم تاذلا tuع قالغEالا اذ{

 ةيلا�3يللا نkب رايتخالل نpرطضم انسل نحنف كلذل .لودلا داصتقا عبطي يذلا طباn3لا u°إ

 نكمملا نمف .ىرخأ ة;ج نم )ةيµيفوشلا( ةقلغنملا ةيئام`Iا تاسايسلاو ة;ج نم ةشحوتملا

 نم ىEدأ دح نkمأت )1( ةرورض نpرضحتسم لبقتسملا gN ةيملاعلا جاتنإلا لسالس gN رظنلا ةداعإ

 ا;جاتنا ليحتس! yzلا داوملا نم ةيجيتاn3سا تارخدم نpوaتو تاجتنملا ضع� نم ي�اذلا ءافتكالا

 علسلا �Iاصل صخرألا علسلا قطنم زواجت )3( ،علسلل نو«ركلا ةمصب ضيفخت )2( ،ايلحم

 .ايعامتجاو اي¾يب ةمادتسا 23كألاو دوجألا
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 طسوألا قرشلاو ايقpرفإ نع ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنملا رpراقت ضع� gN ةع¿رس ةءارق نإ

 اليعفت 23كألا ةلودلا نمض نم ھنأ امك ا��ع نلعأ yzلا k3بادتلا gN ادج مدقتم برغملا نأ ر;ظت

 ايناثو تامزألا ة;جاوم نم اننكمت ةيتاذ تايناaمإ انيدل نأ tuع الوأ مني نÁمطم ءÀªz و{و ھنلع� امل

 .ةلحرملا ةقدب ةيعاو ةموI`aا نأ

 كلملا ةلالج ةدايقب ةي«رغملا ةلودلا تدسج ،"انوروT" ةحئاج راش�نال u°وألا تايادبلا عمف

 راطقأ فلتخم gN لاثمألا برضم اندالب لعج لaشÄو ،£Ãªم تقو يأ نم 23كأ N¢امتجالا ا;ع�اط

  .ملاعلا

 دقف ،بقاوعلا ة«وسحم k3غ سآم اندالب ب#نجت gN رثألا ميظع ةيكلملا تاردابملل ناT دقل

 دقنلا قودنص ،ةيملاعلا ة`Éلا ةمظنم( ةيلودلا تامظنملا رpراقت عم ةي«رغملا ةلودلا تلعافت

 ةيكلملا تاردابملا تلاوتف ،ةناصرو ةينالقع لaب )ةدحتملا ممألا ةمظنم ،N°ودلا كنبلا ،N°ودلا

 ةرامإ ىوتسم tuع ءاوس ،تايحالص نم روتسدلا ھحنم ام لT لامعتساب كلملا ةلالج مايقب

 ةمزاللا تاردابملا قالطإل ةيكلملا ة`�سملا تاوقلل ةماعلا ةدايقلا وأ ،ةلودلا ةسائر وأ ،نkنمؤملا

 ءادلا اذ{ ةحفاaمل عمتvKا تانوaم لT طارخنا ل;س يذلا ءªz©لا .سوk3فلا راش�نا نم د`�ل

 .ھعقوم نم لT ،ھتاعبت نم د`Iاو

 "19 – ديفوT انوروT سوk3ف ةحئاج k3بدتب صاIwا قودنصلا" ءاشEإ رارقب رخفن نأ انلو

 رسألل ةيئارشلا ةردقلا معدو ،ةي`Éلا لئاسولاو تايلآلا لي{أتو ،ةيبطلا تاقفنلا ةيطغتل

 تقاف قودنص .لغشلا بصانم tuع ظاف`Iاو ةررضتملا ةيداصتقالا تاعاطقلا ةدعاسمو

 ،)N°امجإلا tNخادلا جتانلا نم N 3%°اوح( م{رد رايلم 33 تزواجت ثيح ،تاعقوتلا لT ھليخادم

 .يÄرغملا بعشلا تانوaم لT ھنع تنابأ يذلا نماضتلل ÒNارلا س`Iا لعفب

 نkفظومو رطأ نم ا�Ôانوaم لaب ةي«رغملا ةيمومعلا ةرادإلا تنابأ ةيئانÓتسالا ةيفرظلا هذ{ gNو

 ة;ج نم ا;ما;م ءادأ gN تاذ ناركنو نافت tuعو ة;ج نم عادبالاو ملقأتلا tuع ةk3بك ةردق tuع

 نأ الإ ةحئاIKا هذ{ لبق ا�×فظومو ةيمومعلا ةرادإلل ما�Ôالا ع�اصأ k3ش� تناT نkح gNو .ىرخأ

 yzلا راودألا ةpويحو لب ھتيلاعفو يمومعلا عاطقلا ةيم{أ عيم�Kل تر;ظأ MNصلا رIJKا فورظ
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 ة`Éلا عاطقب نkلماعلل ركشلا لpزجف .ا��يمأت صاIwا عاطقلا tuع ليحتس! yzلاو ا�Ø موقي

 ،كي�س#جوللاو ةيتحتلا تايµبلا لاغتشا tuع نpر{اسلاو ةيل`vا تاطلسلاو نمألاو ةفاظنلاو

 م�Ôأفاaمو م�×لإ تافتلالا بجو ءالؤ{ لT .انتايجاح k3فوتو ان�يام`I م�Ôايحب نوفزاجي نيذلا

 انانتماو افاn3عا ةيناديملا ة;جاوملا دونج لaل ةpواس�م ةيفازج ةأفاaم k3فوت �3ع م{دو;ج tuع

vK;م{دو.  

gN }كذتلا بجو قايسلا اذk3 قلاعلا ة«راغملا ةيعضوبkن gN اIwاو جراvK;ھب موقت يذلا دو 

 دود`Iا حتفل بpرق قفأ بايغو MNصلا رIJKا ةدم لوط نأ الإ .م��بكاومل ةكلمملا تايلصنق

 .م�Úوذل م;عاجرإ لجأ نم ةموa`�ل لجاعلا لخدتلا N¢دتس!

 مويلا ذنم عيمIKا ا�×ف طرخنا yzلاو ،برغملا ا{رشاب yzلا داع�ألا ةددعتملا ةينطولا ةطIwا نإ

 تاسسؤملا gN نطاوملا ةقثو ةلودلل لوؤسملا لخدتلا الول عقاولا ضرأ tuع ققحتتل نكت مل لوألا

 ةيئاضقلاو ةيع¿رش�لاو ةيذيفنتلا ا;طلسو ا�Ôاسسؤم فلتخمب ةلودلا نkب مغانتلا ھنإ .ةينطولا

  .ھتاسسؤم تاءارجÛو تارارقب م�nلي يذلا عمتvKاو ،ا�×نطاوم �Iاصمو ةايح z¡حت yzلا

 حاتت ام َّلق ةيخpرات ةصرف مامأ اننأل ش¿وش� يأ نم ا��يامحو ةم`�لا هذ{ tuع ظاف`Iا بجي

 ةيصوصIwا ةpوقتو تابس�كملا خيسرت ةصرف .ةميلس سسأ tuع ءانبلا ةداعإ ةصرف .ممألل

 .ةpروتسدلا ا��باوتب ةكسمتم ،كn3شملا ش#علاب ةث�ش�م ،دفاورلا ةددعتم ةمأ نحنف .ةي«رغملا

 gN هk3ظن لق اقيسµتو امغانت تزربأو ةمزألا k3بدت ةموI`aا tuع تل;س yzلا �N حورلا هذ{ نإ

 ةقيض ةيسايس تاباسح وأ تابذاجت ب�س� هرد{ بجي ال ديصرلا اذ{ .ا�Ôاعاطق فلتخم لمع

   .دالبلا ة`�صمب فصع� دق

 صرحت ةيقادصم تاذ ةلود :ةلداعلا ةpوقلا ةلودلا £�عم عيمIKا ßN! ،ك`vا tuع اندال«و مويلا

 ا;ما;مو ا�Ôاصاصتخا ةسراممب ةم�nلم تاسسؤمو ،ا�Ôاما�nلاب ءافولاو ا�Ôايلوؤسم لمحت tuع

 ةنماضتم ةيعمتجم تائف :نماضتملا يáاد`Iا عمتvKا £�عم عيمIKا ßN¿و .فورظلا تناT امفيك

  .N¢ونلا وأ gNارغIKا وأ يوئفلا وأ يقبطلا ا�ãامتنا نع رظنلا ضغ� ا��يب اميف
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 ةيبلغأ( ادحأ �zث�س� ال ةينطو ةلتك لaشE نأ مويلا انيلع ذإ ،ا;عون ناT امفيك ةيتاذلل لاجم ال

 تاي`åتلا ميدقتل ةصاn3م ة�äج نوaن نأو ،)...دارفأو تايعمج ،تاباقنو ابازحأ ،ةضراعمو

   .ةمزألا هذ{ نم جورIwا لجأ نم ةمزاللا

 رIJKا ةلاح نم نوæ�çKم ديكأ ناسEالا قوقحو ةpر`Iا ميقب نkعبش�م نkيطارقميدك نحن

 عافدلاو ةاي`Iا gN ق`Iا نأب نوعاو اننكلو كرحتلاو ةردابملا ةpر`I يقيقح مpزقت ا��ع بتn3ي yzلا

 نkح u°إ ةيفرظلا تالزانتلا ضعبل اعيمج انرطضي ءاعمج ةpرش�لاو نطولا اذ{ رارمتسا tuع

 تاطلسلا ا�Ø تربد yzلا ةpراض`Iا ةقpرطلا �N نkنئمطم انلعجي امو .ءا«ولا اذ{ tuع ةرطيسلا

 ميسارملاو نkناوقلا نامل�3لاو ةموI`aا ا�Ø تجرخأ yzلا ةعرسلا كلذكو رIJKا رارق ذيفنت ةيل`vا

  .tuثم ةقpرطب ةلحرملا k3بدت لوخت yzلا

 ةيئاقولاو ةpزاn3حالا k3بادتلاب ما�nلالا ةلصاوم انم Ãªzتقت ةقيقد ةلحرم ةلبقملا ةلحرملا نإ

 ةي`Éلا ئراوطلا ةلاحب ةطبترملا ةيتاسسؤملا تارارقلاو تاءارجإلل رمتسملا طابضنالاو ةذختملا

 فلتخم نkب تداس yzلا نماضتلا حور tuع ةظفا`vا ،ىرخأ ة;ج نم ،مزلتس�و ،ة;ج نم

 yzلا نادلبلا نم ديدعلا MN gNصلا ر�JKل pèNردتلا عفرلا وحن ھجوتلاف .ةيعمتvKا تائفلا

 ثيح نم MNصلا رIJKا ةماقإ نم دقعأ رمألا نأ فشك ھنأل ،اني{ نكي مل كلذ تراتخا

 tuع نkلوؤسملا مومع ا�äلغأ tuع قفتي yzلاو ا{ذاختا نkعتي yzلا ةpزاn3حالا k3بادتلاو تاطايتحالا

 ،ةديدIKا ةباصإلا تالاح ضافخنا ،ةيئا«ولا ةلا`Iا رارقتسا ا��يب نم ركذن .ةي`Éلا ةموظنملا

 tuع رفوتلا ،تايفش�سملل ةيباعي�سالا ةقاطلا نم عفرلا ،”R<1“ سوk3فلا راش�نا رشؤم عجارت

 ةمراصلا ةيئاقولا k3بادتلاب عيمIKا ما�nلا tuع الضف اذ{ ةيضرملا تالا`Iا دصرو عب�ت لئاسو

  .N¢امتجالا دعابتلاو ةفاظنلاب قلعتي اميف

gN }زاوم ايمومع اشاقنو ايتاسسؤم اشاقن اندالب فرع� راطإلا اذpعوضوم لوح ،اkيساسأ نkن، 

Úرط ام��م لوألا م�pبدت ةقk3 ةمزألا gN ا قفأI`ةحئاج راش�نا نم د "Tح وأ "انوروy£ ءاضقلا 

 ،ھيقش� شاقنلا اذ{ لالخو  .ةلحرملا هذ{ دع� ام قافآ فارش�سا ةلواحم يEاثلا م�Úو ،ا�×لع

 .ه�kمت ر{وج لثمت تلاز ال yzلاو لب ،ان«زح ا��ع عفاد املاط yzلا راaفألا نم ديدعلا تزرب
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 لaش�ت مل ةماعلا ا;حمالم تلازام ةحئاIK يîا�¥ N¢وضوم مييقتب مايقلا عيطتسE ال اننأ مغرو

 .ىرخألاو ةنيفلا نkب دادزت ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ا�Ôافعاضمو ا{راثآ تلازامو ،مزاللا حوضولاب

 £yم فرعE ال yzلا ةكرعملا هذ{ مضخ gN نحنو u°وألا تاظحالملا ضعبب N°دن نأ نكمي اننأ k3غ

 .ïzتµتس

 نم "انوروT" ةحئاج ھتضرف امب رثأت - ملاعلا لود تاداصتقا ÒNاب رارغ tuع – اندالب داصتقا نإ

 دقو .)...ةيتامدIwا ،ةيحالفلا ،ةيعانصلا( ا;فانصأ فلتخمب تالواقملا نم فالآلل فيقوت

 يداصتقالا ومنلا gN ضافخنا طيطختلل ةيماسلا ةي«ودنملاT ةينطو تاسسؤم رpراقت تر;ظأ

 ئراوطلا ةلاح نم ةدودحم ةn3ف tuع نآلا د`I ةيµبم ةيلوألا ةظحالملا هذ{ نإ .ةنسلا هذ;ل

 ،N°ودلا عمتvKا لaب لب ،ةلودك اندحول انب طبترم k3غ ةحئاIKا هذ{ لآم نأ لا`Iاو ،ةي`Éلا

 امو ،ا;قرغتس�س yzلا ةدملا الو ،قيقد لaش� عاضوألا ھيلإ لوؤتس امب ن;كتلا اننكمُي ال N°اتلا«و

 ا�Ôايعادت نأو ،N°ودلا داصتقالا tuع ةميخوو ةيبلس نوaتس راثآلا نأ و{ ،ھنم نيدكأتم نحن

 .ةيلخادلا راثآلا ةدح نم دي�nس

 نع k3بعتلل ةبسانم tNيدعتلا ةيلاملا نوناق نإف ةيئانÓتسالا ةيفرظلا هذ;ل رظنلا«و كلذل

 ةيلاملا نkناوق k3ضحت ôõانم لT عم ةعيطقلا ھنأش� متت ،N¢امج �zطو دو;جم لذب ةرورض

 ةقيقد ة«وجأ gN ھتمجرتو ھترولب gN دالبلا gN ةي`Iا ىوقلا لT طارخنا ةرورضو ،ةقباسلا

 tuع ،MNصلا رIJKا عفر ةدنجأ ددحتو ،ءا«ولا تافلخم نم u°وأ ةل{و gN دحت ،ةعجانو ةلماشو

 رارقتسالاو ةيعامتجالا ةيمنتلا مدخي يذلا يداصتقالا عالقإلا ةيلات ةلحرم gN نمضت نأ

 ةيلام نوناق نأ امك . 1202 يقيق`Iا قلطنملا لaش! نأ بجيN¢امتجالا ملسلاو ªz©#عملا

 تاجرخم نم ددع نأ املع p÷zرضلا حالصإلا عوضوملو ةيمومعلا ةيلاملل ةلaي;ملا تاحالصإلل

  .ةيلا`Iا ةمزالا لظ gN ةزواجتم تحبصأ تايابIKا لوح ةينطولا ةرظانملا

 بطIwا ھيلع تصن امكو ،ةلماعلا ىوقلا ھب تبلاطو ھتسرام امك ،N¢امتجالا راو`Iا نأ �3تعEو

 لوح ،tNبقتسم ماع شاقن يأ gN يرقفلا دومعلا لثمي نأ بجي ،ةقباس تاقايس gN ،ةيكلملا

 .ا{ذاختا بجي yzلا تاءارجالا
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 میركلا شیعلا نامضو نینطاوملا ةحص ةیامح .1
 

 هذ{ ديلو س#ل نkنطاوملل ةيعامتجالا قوق`Iا نع عافدلا gN يTاn3شالا داحتالا طارخنا نإ

 ان�سرامم gN هاندكأو ةيطارقوميدلا ةيكاn3شالا ان#تعجرمو انتفاقث n3øù gNم ھنا لب ةمزألا

 انروظنمل ايساسأ الخدم هان�3تعاو ةيباختنالا انجمارب gN ھنيمضت tuع انبظاوو ماعلا نأشلل

 tuع زكæ3س اننكلو ةيعامتجالا تاعاطقلا لT ان{ IõاعE نل كلذل .ديدIKا يومنتلا جذومنلل

 .ا��م يEاع� yzلا صقاونلاو ا��يم{أ ةحئاIKا هذ{ تزربا yzلا تالاvKا

 ةدعاسملا ھيجوت عجنأو k3ثكب ل;سأ ناaل ،از{اج �zطولا لúKلا ناT ول لاثملا لي�س tuعف

 رفوتن ام فعض نkضرمملاو ءابطألا ددع نأ ولو  .طبضلاب ھجاتحي يذلا ردقلاب قحتس! نمل

 tuع ةحئاIKا ةأطو نم كلذ ففخي نلأ �zطولا باn3لا �3ع ةلادع 23كأ لaش� رش�نمو ھيلع

 ؟ا��;جاومل ةي`Éلا انتاردقب ةقث 23كأ انلعجpو تايفش�سملا

  ةيKLلا ةموظنملا •

 نم ة«راغملا نkكمت ةpويح tuع ةبعصلا فورظلا هذ{ gN سوململاب فقن مويلا نحن ا{

 ةي`Éلا ةموظنملا تالالتخا ةIKاعم نم دب الف .عيمIKا لوانتم gN ديج ة`ü ماظن

 دامتعاو ةيباn3لا ةلادعلاو فاصنإلا tuع موقي ةيبطلا ةدعاسملل لماش ماظن رارقإ �3ع

 ھجوتلا يذ z÷طلا جذومنلا tuع موقي ال MNصلا لاvKا ةIKاعم N gN°ومش روصت

  .ض`vا ýNالعلاو ýNولوثابلا

 ال yzلاو ةpوق ةي`ü ةمظنأ tuع رفوتت yzلا لودلا ةيعضو gN تس#ل اندالبف ةراشإلل

 هذ{ ."ةرباع" ةمزأ ة;جاومل ةيباعي�سالا ا��قاط نم عفرلا وأ ا�Ôايناaمإ ةpوقتل الإ جاتحت

 برغملا gN اننكل .ةيفرظ ةpولوأ ة`Éلا لاجم gN gNاضإلا رامث�سالا gN ىرت دق لودلا

EاعEي{ يaلا انتموظنم فعض نم ايلÉ`اتلا«و .ةي°N ا هذ{ نإفIKام ةحئا �N زفاح الإ 

 ةل{اجتملا þªzاملا ةحفص يطو عاطقلا اذ�Ø ضو��لل اعيمج انتايلوؤسم مامأ انعضي

 بايغو ةيداملا تايناaمإلا فعضو ةpرش�لا دراوملا ةلقو ةيبطلا ةطpرIwا gN تالالتخالل

  .ةلماشلا ةيعامتجالا ةيطغتلا
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gN }نأ انب يرح راطإلا اذ Eطرخنملا ةدعاق عيسوتل ةصرفلا هذ{ لغتسkن gN ماظن 

 k3خألا اذ{ ."ديمار" ماظن gN ىرخألا تائفلا لT لي�úKلو ة;ج نم N¢امتجالا نامضلا

 ام«و ةسالس� هk3بدتل تامولعملا نkيحتو لي�úKلا رطاسم طيس�ت ةيلمعل جاتحم

 م;قوقحب ھنم نيديفتسملا ةيعوتب اذكو م��مارك نوصpو نkنطاوملا ة`�صم مدخي

 .ةيعمتvKا ةئفلا هذ{ هاجتا م�Ôابجاوب ا;مقطأو تايفش�سملا ةيعوتو

  ةPوبMNلا ةموظنملا •

 tuع ةpوبn3لا ةموظنملا ةردق tuع ءوضلا MNص رÿK نم ا;عبت امو ةحئاIKا تطلس دقل

 دح tuع ةذتاسألاو تاعماIKاو تايميداTألاو ةرازولل بسحي يذلا رمألا و{و .ملقأتلا

 .ءاوس

 ا;ما;م u°إ فاضت ةديدج تايدحت مامأ ةpوبn3لا ةموظنملا MNصلا رIJKا عضو ثيحب

 امم .ھتافلخمو ءا«ولاب ةطبترملا نيدايملا z gN¡لعلا ثحبلا وأ ،دع� نع ميلعتلاT ةداتعملا

 تارايتخالا ةيدودحمو ة;ج نم يمومعلا ميلعتلا ةموظنمل يرو`vا رودلا سوململاب نkَب

 ءاج يذلا ش¿وش�لا tuع رظنلا ضغÄو .ىرخأ ة;ج نم ةk3خألا تاونسلا gN ةيلا�3ل-وينلا

 تنn3نإلل جولولا مامأ صرفلا ؤفاaت تايلاaشإ نعو ةصاIwا سرادملا با«رأ ضع� نم

 ذاختا ثيح نم ءاوس ةظ`�لا ىوتسم gN تناT ةي«رغملا ميلعتلا ةرسأ نإف ،ب#ساو`Iاو

 دع� نع ةساردلا ةرشابمل ةينقتلا تايناaمإلا لT دينجت وأ بسانملا تقولا gN رارقلا

  .لبقملا ªz"ردملا لوخدلاو تاناحتمالا ةلودج رارق اk3خأو

 ةم`�لاو ةpوقلا ةيسايسلا ةدارإلل الإ جاتحن ال اننأو نكمم حالصإلا نأ tuع لدي امم

 تن{رب ةبعصلا ةيعضولا هذ{ .دعاصلا ليIKا هاجتا ان�يلوؤسم راضحتساو ةينطولا

 بجي لب ،ةيميلعتلا ةموظنملا مر;ل ةمق درجم س#ل يمومعلا N°اعلا ميلعتلا نأ كلذك

 ءانب gNو ا�Ôاسسؤم ةطرقمد gNو دالبلا مدقت gN م{اس� yzلا ةيساسألا ةماعدلا هرابتعا

 جتµي يذلا و{ يمومعلا N°اعلا ميلعتلاف .ةيعامتجالا ةلادعلا ھيف دوس� يáادح عمتجم

 ءابطألاT دالبلا ا�×لإ جاتحت yzلا ةpرورضلا تاءافكلا نpوaتل ةمزاللا ةديدIKا ةفرعملا
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 نkنانفلاو نkلواقملاو نkفظوملاو نpركفملاو ةذتاسألاو نkينقتلاو نkسدن;ملاو نkضرمملاو

 .م{k3غو

 ةلودلا فرط نم دقاع�و ما�nلاو يÄرغملا بعشلل قح ميلعتلا ةيناجم نأ �3تعE ان{ نم

 بعشلا تائف ةفاaل ةpوغللاو ةيمقرلا ةلادعلا k3فوت ةرورض tuع ددشEو ،عمتvKا عم

  .يÄرغملا

 

 WXامتجالا نامألا تاSبش •

 ذنم ا�Ø بلاطن yzلا ةرشابملا ةيعامتجالا ةدعاسملا "ةدقع" ةحئاIKا هذ{ تلح اk3خأ

 نأ الإ تالúKلل ةينطولا ةلاTولا الو �zطولا لúKلا ةpز{اج مدع مغرو مويلا .دوقع

 ةيلام تاناعإ ع¿زوتو ةيفرظلا عم بواجتلل ةk3بك ةردق tuع اتنابأ ةيلخادلاو ةيلاملا ي�رازو

 tuع انµئمطي يذلا ءªz©لا .ةرسأ نkيالم ةسمخ نم دpزأ tuع )م{رد 1000 طسوتمب(

 تائفلا وأ ةزوعملا تائفلا فد��س� yzلا N¢امتجالا نامألا تاaبش ماظنب لمعلا ةيلباق

ت لpومتلا ىوتسم tuع £yح  .رشابم لaش� ةشاش{ ةيعضو gN ش#ع� yzلا
ُ

 نأ ماقرألا ر;ظ

 جمدو ،ةصاقملا قودنص ةIKاعم تمت اذإ ةلودلا ةينا�kم دودح gN ةلوقعم ة«ولطملا غلابملا

 .ا��ييحتو نيديفتسملا ةيعضو قيقدتو بابلا سفن gN لخدت تاناعإ رفوت yzلا قيدانصلا

 لثمت yzلاو ،ةيلا`Iا ةيعضولا ا��فشك yzلا تايطعملا عم ةيدجب لماعتلا بجو كلذل

 ةبي{ر قئاقح نم ھتزرفأ امو ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا دالبلا ةلاح نع تامولعملل اaنب

 داصتقالا نوgN T لثمتي ،فعض نم ھيn3ع! امو ،داصتقالل ةماعلا ةشاش;لا صوصخب

 روصتلا gN ةروث N¢دتس! امو{و ،برغملا gN لaي;ملا داصتقالا نم k3ثكب �3كأ لaي;ملا k3غ

 لúKلا ليعفتل ةحناس ةصرفو ،ةشاش;لا زواجتلو N°ا`Iا عضولا زواجتل بولطملا

 .هراظتنا لاط يذلا لماشلا N¢امتجالا
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 دیدج ينطو داصتقال ساسألا رجحلا عضو .2
 

 نإف بلط ةمزأو ضرع ةمزأ دحاو نآ �N gN ،ا;عون نم ةدpرف ةيداصتقا ةمزأ مامأ اننأ امب

 يداصتقا شاعEإ ةسايس �3ع نوaي نأ نكمي ال اصوصخ برغملا ةلاح gN ا��م جورIwا

 تالواقملا tuع تادعاسملا ع¿زوتو ةيلاملا ةموظنملا gN لاومألا tu $ùع رصتقت ةيديلقت

 .£Ãªم تقو يأ نم 23كأ مويلا þªzاملا تاسرامم عم عطقلاب نوبلاطم اننإ .ةررضتملا

 ىرخألا ةقدZLا رطا]Zا يفخت نأ بجي ال ةلويسلا رطا]Z يدصتلا ةPولوأ •

 k3س ك«رأ ،سانلا حاورأ ةيام`I اpرورض لازي امو ناT يذلاو دالبلل %ýافملاو ماتلا قالغالا نإ

 �3ع ةصاخ ةموI`aا لعف در نإف كلذل .ا�Úدل ةلويسلا رطاخم õ&أو ةي«رغملا تالواقملا بلغأ

"IKةيداصتقالا ةظقيلا ةن" Tويحو اميلس ناpا هذ{ نم فيفختلل اvwرطا. 

 رخأت عم مقافت�س yzلا ةيلاملا ةءالملا رطاخم u°ا تفتلن و ردقلا اذ�Ø يفتكن ال نأ انيلع نكلو

 £yح وأ تالواقملا ضع� نويد ءارش u°إ ةموI`aا رطضت دقو .ةيداصتقالا ةرودلا ةدوع

 gN رارمتسالاب ا;ل حامسلاو ا��ينا�kم tuع ةينويدملا '÷ع فيفختل ا;لامسأر gN لوخدلا

 ،ةراشإللو .سالفإلا نم ا��يام`tN Iحرم لaش� ولو ايلT ا;ميمأت ام«رو ،ليغش�لاو رامث�سالا

 جاتنإلا ةلآ ذاقنإ u)وتي ام ردقب ةيجولويديإ ةيعجرم u°إ دن�س! ال ان{ ميمأتلا u°إ ءو�Kلاف

 ءوسل جذومن مامأ مويلا فقن نحن ا{ ،لاثملا لي�س tuعو .لغشلا بصانم ةيامحو �zطولا

 نم ةدافتسالل ا;ميمأت k3 gNكفتلا اديفم نوaي دق yzلاو ةينطو ةكرشل صاIwا عاطقلا k3بدت

  .k3ماس ةكرش ركذلاب صخن ،تاقور`vا قوس ةيعضو u°إ رظنلاب ةصاخ ا;لوصأ

 ةيجراIwا ةراجتلا لوح فرصلا بتكم رpراقتف .تاءادألا نا�kم كلذك سمت ةلويسلا ةلaشم

 تارداصلا عجارت ةميق نأ ثيح يÄرغملا يراجتلا نا�kملا tuع "انوروT" ةمزأل u°وألا راثآلا ر;ظت

 ةحايسلا تادئاع gN بقترملا عجاn3لا كلذ u°إ انفضأ اذÛو .تادراولا gN ا��م k3ثكب 23كأ

 نأ الإ نكمي ال عضولا نإف z÷نجألا رامث�سالا عجارتو جراIwا gN نkميقملا ة«راغملا تالpوحتو

 ذاختا لK(تسملا نمف كلذل ،ةيقاطلا ةروتافلا ضافخنا £yح ا;ففخي نل ةمدص u°إ انلصوي
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 لعافلل ن�غ ا�×ف yzلا ر`Iا لدابتلا تايقافتا ةعجارمو ةيلامكلا داوملا تادراو نم د`�ل k3بادت

 .يÄرغملا يداصتقالا

 

 لSيlملا kNغ عاطقلا نم جور]>او ةيئاب=>ا ةسايسلا •

 بلغأ دجاوتو لaي;ملا k3غ عاطقلا عويش ب�س� لوعفملا ةصقان ةموI`aا تادو;جم لظتس

 .N¢امتجالا نامضلا قيدانصو يîابIKا ماظنلا راطإ جراخ ة«راغملا

 عمتvKا k3iبدتل لئاسو الإ �N ام – ةيعامتجالا ةيام`Iا تايلآ ا;عمو ةيئابIKا ةسايسلا

 هذ{ خيسرت gN ھلالقتسا ذنم برغملا طارخنا الولو .تامزألا دنع ھكسامت tuع ظاف`Iاو

 معدلا جاتحت ال yzلا "ةفيعضلا" لودلا دادع gN مويلا انكل )ا��يدودحم مغر( تامزناaيملا

 ش#علا ةمقل لصوpو ةمزألا ا;عم ربدي نمل ةجاح gN ا��كلو ،بسحف ضورقلل جولولاو N°املا

  .ا�×نطاوم هاوفأل

 دع� ام برغم gN ةpويح ةرورض ھل ةنزاوتمو ةفصنم ةيئابج ةسايس نس نإف كلذ لaل

"Tح "انوروy£ نaل{ؤم نوkش� ةيلبقتسم تامزأ ة;جاومل نaلقأو عجنأ ل Tع ةفلtu ةيلاملا 

  .�3كأ لوعفم ةيداصتقالا ان�سايسل نوaيلو ةيمومعلا

 تاجرخمب يفتكن ال نأو ةيئابIKا ةموظنملا يn3ع� yzلا تالالتخالا عم لماعتن نأ اذإ انيلع

  : tNي ام tuع ديكأتلا ديعE كلذل .ةزواجتم تحبصأ ا�¥أ تنابأ ةحئاIKا نأل ةينطولا ةرظانملا

 ا��م ةديدIKا كلذ gN امب ةpراجتلا ةطشEألا لT لمش#ل p÷zرضلا فpرعتلا عيسوت )1(

 اوناT نيذلا تباجأو "لوaي�3ل" ةر{اظ دودح ةمزألا تر;ظأ دقف ،)الثم z¡قرلا داصتقالا(

 ةيام`Iا قيدانص gN ةليغشلا دييقت ىودج وأ بئارضلا عفد ىودج نع نولأس�ي

 ،p÷zرضلا ءاعولا عيسوت نم م;س#س ام و{و ،ةيعامتجالا

 tuع تا«وقع بترت نكت مل اذأ نkناوقلا صن نم ىودج ال ھنأل ،p÷zرضلا بر��لا ةبقاعم )2(

  ،م��ع £þªاغتن انك اذÛو نkفلاvwا



!!  
 

 tuع ةبpرضلل ةبسµلاب ةيئابIKا تابتعلا ةعجارم : لaي;ملا k3غ عاطقلا نم جورIwا )3(

�åتا يذلا و لaي;ملا k3غ عاطقلا نم جورIwا عيK*�ل تاTرشلا tuع ةبpرضلاو لخدلا 

 تادو;جم لT غرفي يذلا ءªz©لا �zطولا داصتقالا نم م{ألا ءزIKا لثمي ھنأ سوململاب مويلا

  ،ا{اوحف نم يزكرملا كنبلا و ةموI`aا

 ،N¢امIKا نماضتلا ئدابمو ،ةينطولا ةدحولا حور نإ : ةو23لا tuع ةبpرض نس )4(

 ة`$اوو ةpوق ةكراشم Ãªzتقي ،ةبس�كملا قوق`Iا ةنايص tuع ةلودلا ةردق نامضو

 ،ةلودلل ةيلخدتلا ةردقلا ةيامح gN ةk3بكلا تاو23لا با`üألو ،�zطولا لامسأرلل ةئبعمو

يداملا لaش� ،ةو23لا tuع ةبpرض نس لالخ نم  ھكلمت امل ايفاضا ايطايتحا  ىوتسملا tuع

 ÒNالخألا ىوتسملا tuعو ،)ةحئاIKا ءارج ليخادملا صلقتل رظنلاب ةصاخ( دراوم نم ةلودلا

� yzلا ةيما`Iا ةلودلا  داليم طورش نkمأت gN لاعفو N¢او طارخنا نع اk3بع�
ُ

 رIJKا �3تع

 .ديدج يومنت جذومن يأل ساسألا

 نم ةموI`aا نkكمتو ة;ج نم ةيمومعلا ةيلاملل نزاوتلا ةداعإل ةيقبسلا طورشلا �N هذ{

 ة;ج نم ،ةديدج تاعاطق وحن رامث�سالا ھيجوتو ةررضتملا تاعاطقلا �kفحت تايلآ

  .ىرخأ

 

 تادراولا نم عفرلا yBإ كالuvسالا معد انرجي ال stح pqطولا جاتنالا معد •

 لسالس كابترا u°إ رظنلاب ،هدع� امو "انوروT" نمز z gN¡تح �zطولا جاتنإلاب ضو��لا

 رابتعا«و ،ة;ج نم ةيلودلا ةpراجتلا تالدابملل عجارت نم ھنع بترت امو ةيملاعلا جاتنإلا

 ة;جاومل اpرورض راص ي�اذلا ءافتكالا نم ىEدأ ادح نأ مويلا ةيعاو تاموI`aا بلغأ نأ

  .ىرخأ ة;ج نم ،ھتا;ك ةيملاع ةمزأ

gN }انعفارت نأو قبس ،راطإلا اذ gN ا يومنتلا جذومنلا لوح انتركذمIKو ديدgN انجمانرب 

 tuع ةن{ارملا مدعو ةينطولا ةردابملا عاجn3سا ةيم{أ tuع 2016 ةيع¿رش�ل يÄاختنالا

 ةلواقملا نأ ان�3تعاو .)انعلس عيبل اقوس وأ ارمث�سم ناT ءاوس( بسحف ýNراIwا لعافلا
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 تايجيتاn3سالاو ةيدقنلا تاسايسلا زكرم gN نوaت نأ بجي ةطسوتملاو ةk3غصلا

 ةيسفانتلا ا�Ôردق نم عفرنو ا�×محنو ا{روطن يT ،لامعألا خانم k3بدت سجا{و ةيعاطقلا

 ھجوتلا مث ةيلخادلا قوسلا تايجاح k3فوتو لغشلا بصانم نامض نم نكمي امب

 .ريدصتلل

 ةردقو ملقأتلا tuع ةي«رغملا ةيعانصلا ةلآلا ةردق tuع لاثم k3خ ةيلا`Iا ثادحألا gN انلو

 تامامكلا ةعانص رpوطت نم عيباسأ نوضغ gN اننكمت ثيح عادبإلا tuع يÄرغملا لماعلا

  .ضئافلا ريدصت gN عورشلاو لب ا��م ي�اذلا ءافتكالا قيقحتو

 

 ؟ةديدج ةيعاطق تاسايس ةيأ •

 بيلاسأ راaتبا نم دب الف ديدج يومنت جذومنل ساسألا رIJKا عضو ددصب اننأ ام«و

 تاعاطقلا ضع� gN ةحئاIKا ھتثدحأ يذلا كابترالا عم ةصاخ ةو23لا جاتنإل ةديدج

  .ا{د;ع قباسل ا�Ôدوع ھعم ليحتس! يذلاو ةيداصتقالا

 و{ امنÛو طقف نآلاو ان{ انماضتم س#ل دشµن يذلا نماضتملا يáاد`Iا عمتvKا نألو

 yzلا ةيساسألا عفاورلا دحأ رضخألا داصتقالا �3تعE اننإف ،ليج دع� اليج نماضتم

 .يومنتلا انجذومن ا�×لع سسأن نأ نكمي

 ةمادتسملا k3غ كال��سالاو جاتنإلا طامنأ زواجتل ةصرف و{ رضخألا ومنلا õ»ن نإ

 ةيµبلا gN رامث�سالا تارارق gN ةي¾يبلا اياضقلا جاردإ tuع رصتقي ال ان{ رمألاو .ةرد;ملاو

 ةمادتسملا ةيمنتلا u)وتي ةينطولا ةسايسلا لaل لماش روصت و{ امنÛو ،الثم ةيتحتلا

 باn3لاب اودجاوت امنيأ نkنطاوملل مpركلا ش#علا نمضتو ßNيبطلا لاملا سأر z¡حت yzلا

 ھنأ امك .لحرلا نونطاوملاو تاحاولاو لابIKا gN ةلوزعملا قطانملا ناaس ةصاخ �zطولا

 ةجاح و{ ام ردقب تاساردلا بتاaم وأ ةيلودلا تاسسؤملا ضع� ةبغر دنع الوزن س#ل

 ةي¾يبلا ةموظنملا ةشاش{و ةيئاملا دراوملا ةردن نم اندالب gN ھش#عE ام u°إ رظنلاب ة`�م

 .ان#نطاوم tuع ةميخو راثآ k3خألا نkنسلا gN ا;ل ناyz Tلاو
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 نأ gN لمأن لب ةيلودلا تامظنملا ىدل ةز{اج تاططخم ذيفن�ب بلاطن ال نحن عبطلا«و

 �kفحتب - �zطولا لاملا سأر نأو لاvKا اذ{ gN ديدج نم ھترا;م ر;ظيس يÄرغملا عادبإلا

 نسحت ثيحب ةيلاعف 23كأو �3كأ ىوتسم u°ا ةن#نIKا براجتلا ضعبب k3Òuس - ةلودلا نم

 هرpوطت نكمي ام tuع لاثمك و .ةرK»لاو رقفلا نم دحتو لمعلا صرف قلختو ش#علا لبس

gN }ا اذvKوطت )1( ركذن لاpلا ةيبطلا باشعألا جاتنإ ةلسلس رyz رخزت Øاندالب ا� 

 gN ةرشابم لخدت yzلا iiةطيشµلا رصانعلل ردصم u°إ ةيلوألا داوملل ردصم نم لوحتنل

 تاقاطلا لالغتسا تاردابم ميمع� )2( ،ليمجتلا تارضحتسمو ةpودألا ةعانص

 ةينطولا ةكبشلا u°إ صاوIwا نم ةددجتملا تاقاطلا عيب نkنقت مزلتس! يذلا و ةددجتملا

 .ا{k3غ و تايافنلا لpوحت تاردابم رpوطت )3( و ءا«ر;كلل

 دع� ةصاخ ةيملاعلا قوسلا gN لpومتلا tuع لوص`Iا ل;س#س ھجوتلا اذ{ نإف ةراشإللو

 تعنقأو رضخألا داصتقالا رودل ةيلاملا تاسسؤملا روظنم تk3غ yzلا ةحئاIKا هذ{

  .انش#ع طمن ةيامحو ضرألا بكوT دراومل عشIKا لالغتسالا يدافت ةرورضب نيk3ثكلا

 كلذو ةحالفلا عاطق �3ع رضخأ داصتقال انلخدم نوaي نأ برغملا gN حn3قن كلذلو

 لpومتلا k3فوتو þªzارألا كيلمتب راغصلا نkحالفلا معدو ةpوضعلا تاعارزلا عيK*�ب

 ةيئاذغ داوم k3فوت ة;ج نم ،جودزم لوعفم ھل نوaيس يذلا ءªz©لا .ةينقتلا ةبكاوملاو

 ضئافلا ريدصت نم £yح نكمpو نkنطاوملا ة`ü نسحي امب �zطولا قوسلل �3كأ ةدوجب

 gN رسألا لوخدم نم عفرلا ىرخأ ة;ج نمو ،داوملا هذ{ tuع لابقإلا ديازت u°ا رظنلاب

 ةيشما;لا ا{ؤايحأ يEاع� yzلا ندملا tuع ةرK»لا طغض نم فيفختلاو يورقلا ملاعلا

 .ةيندتم ش#ع فورظو ظاظتكالا نم

 k3بك فطعنم u°إ ةيناسEالا ةراض`Iا لوخد gN تلثمت 19-ديفوaلا تادجتسم نإ

 ةيبn3لا gNو ßNمتvKا لصاوتلا gNو لمعلا gN يEاسEالا دوجولا ر{وج k3غ�و ،p0Nراتو

 يرش�لا لوحتلا اذ{ gN ةلوزعم ةرpزج نوaت نأ ا��كمي ال اندالبف ھيلعو نpوaتلاو

 جور�wل ýNولونكتلا هروطت نمو ةيمقرلا ھتروث نم ًءزج نوaت نأ نم دب ال لب ،مåwلا

 z¡لعلا ثحبلاو ميلعتلا ا��مو انتاعاطق نم k3ثكلا عبطت yzلا ةpويµبلا تاشاش;لا نم
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،تالاvKا  وة;ج نم ،ا{k3غ و ءاضقلاو Tةفا  gN ،z¡لعلا ثحبلاب ةpوقلا ةيانعلاو   

امل  ضئاف نم ھجتµي N¢انطصالا ءاTذلا لاجم و  ýNولويبلا بطلا لاجم اصوصخ 

نم ھحتفي  .قافآ امو  ،اpونعمو ايدام   ،ةميقلا 

 ةعاK*ل جاتحنس اننإف MNصلا رIJKا تاعبت نم ةررضتملا تاعاطقلا صخي اميفو

 رثأت لاثملا لي�س tuع ةحايسلا عاطقف .ةمزألا نم ا;جارخإل عادبالا tuع ةردقو ةk3بك

ت ثيح ،نpرفاسملا ةكرح لطع�و دود`Iا قالغإب اk3ثك
ُ

ق
َ

 ةينطولا ةيلاردفنوaلا مي

 N°اوح رفوي عاطقلا نأ املع .2022 قفأ gN م{رد رايلم 46 ب عاطقلا رئاسخ ةحايسلل

 رمأ نkتµس وأ ةنس نوضغ gN هد;ع قباسل ھعوجر نأو لغش بصنم 500.000

 م{أ ةلاحم ال نوaيس ضرعلا نأ املاط يفكي نل عاطقلاب تالواقملا معد نإف ،ليحتسم

 تاTرشلاو ةيقدنفلا تادحولا ضع� قالغإ u°إ يدأيس يذلا ءªz©لا بلطلا نم k3ثكب

 3Nايس جوتنم رpوطت �3ع ةيلخادلا ةحايسلا عيK*� ة;ج نم بجو كلذل .ةيحايسلا

 u°ا تافتلالا ىرخأ ة;ج نمو ،يÄرغملا حئاسلا تامامت{او تاراظتنا عم بسان�ي

 ىرخأ تاعاطقل ھ�×جوتو ا��م ءزج لي{أت ةداعإل جمارب k3ضحتو ةينعملا ةليغشلا

  ."انوروT" دع� ام تاk3غ� نم ةديفتسم لباقملاب نوaتس

 لوحتو كال��سالا طامنأ k3غتب رثأت#س يذلا ةراجتلاو تامدIwا عاطقل ةبسµلاب كلذك

 نم ةئاملاب N 30°اوح لقتنا رIJKا عفر دع� ،الثم نkصلا z )gN¡قرلا ملاعلا u°ا ا��م ءزج

 يEاع! يذلا عاطقلا اذ{ .)ةيديلقتلا ةpراجتلا تال`vا ضوع تنn3نالا u°ا عضبتلا تاقفن

 نم ديدعلا تدجو MNصلا رIJKا ب�س� ثيح N¢امتجالا نامضلا بايغ نم كلذك

 نود نكلو ةشاش{ ةلاح gN ا{ا`$و ةيشع نkب ةطسوتملا ةقبطلا نم �3تع� yzلا رسألا

  .ةلودلا تادعاسم نم ةدافتسالا نم اونكمتي نأ

 ھفحت لبقتسمل افارش�سا ميلاقألاو تا;�Kل ةيل`vا تايناaمإلا رpوطت ةرورض اk3خأو

 :نkتيلآ �3ع نkكمتلا اذ{ رمpو .مويلا ا;ش#عyz EلاT رطاvwا
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 عون k3فوت tuع ميلاقألاو تا;IKا تاردق زpزع� فد�Ø ةيكي�س#جول ةكبش رpوطت -

 ةيساسألا ةيئاذغلا داوملاو ةقاطلاT ةpوي`Iا تالاvKا gN ي�اذلا ءافتكالا نم

 ،ة`Éلاو

 عيK*�و يEارمعلا عسوتلا نم رضاو`�ل ةرواvKا ةيحالفلا þªzارألا ةيامح -

  .ايحالف ا;لالغتسا

 

  kNبدتلا نسحو نماضتلاو ؤفاSتلا ئدابمل ارارقإ q~{املا تاسرامم عم عطقلا •

 داصتقا عم ماتلا عطقلا Ãªzتقي عدبملاو لغشملاو جتنملا �zطولا لاملا سأر عيK*� نإ

 ةلقلل ةو23لا قلخي يذلا ع¿رسلا ح«رلا ر{اوظ نم ا{k3غو راaتحالاو ة«راضملاو ع¿رلا

 ةموظنملا k3;طت بجو كلذل .نطاوملا وأ نطولل ةفاضم ةميق ةيأ قلخي ال ھنكل ةليلقلا

 بئارضلا ةرادإ ةيش�فم نkكمتو )niches fiscales ( ةي�pرضلا %ýالملا لT نم ةيئابIKا

 .p÷zرضلا بر��لا ةر{اظ نم د`�ل ةيداملاو ةpرش�لا تايناaمإلا نم

 أدبمل اخيسرتو ،ةpروتسدلاو ةيذيفنتلاو ةيليثمتلا تايلوؤسملا تاضpوع� صخي اميف

 ،ةر�3ملا k3غ فpراصملا صيلقت ةيلاK(تسال ارظنو فpراصملل يEالقعلاو ديIKا k3بدتلا

 تائي;لا gN تاضpوعتلاو روجألا ددع� عنم ا{اضتقمب ةينوناق ةدعاق رارقإ ةرورض

 ةاي`Iا قيلخت gN ةم{اسملل ،ةpرادإلاو ةpروتسدلا تاسسؤملاو ةبختنملا ةين;ملاو ةيباn3لا

 نسحو ،ةديIKا ةماI`aا ئدابم عم ضقان�ت yzلا ةيبلسلا ر{اظملا ة«راحمو ،ةماعلا

 الا ةيمومعلا ةيلاملا نم صw*لا ديفتس! ال امك ،ةيمومعلا تاقفنلا ديشرتو k3بدتلا

  .راتvwا دحاولا دعاقتلاب

 دراوملا k3فوتل يمومعلا خذبلا ر{اظم نم د`Iاو ،k3يس�لا تاقفن نم ضيفختلا ةرورض

 وأ ةش;لا تائفلل ةديا�nملا بلاطملا ةيبلتو ةيمومعلا تامدIwا gN ا{رامث�ساو ةيلاملا

 .ةشاش;لا قpرط gN ةرئاسلا
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 داسفلاو ةوشرلا ة«راحمو ةسفانملاب ةصتvwا ةماI`aا تائي{ لمع ليعفت ةرورض اk3خأو

 ءªz©لا يÄرغملا داصتقالا فلaت yzلا ر{اوظلا ة;جاوم gN راودأ نم ھبعلت نأ بجي امل

 .k3ثكلا

 

  ةبقارملاو نkيحتلاو مييقتلا •

 ال لاومألل ù$ يأ نإف N°اتلاب .لاعفلاو طوبضملا لامعتسالا مزلتس�و ةدودحم اندراوم

 tuع ،امامت سكعلا و{ لب .لمعلا با«رأل ةلودلا ھعقوت ضايب tuع اaيش �3تع! نأ بجي

 ةpرود رpراقت ميدقتب ا{رودب موقت نأو عب�تلاو ةبقارملا لئاسو نم فثكت نأ ةموI`aا

 وأ ةلودلا ةينا�kم نم فرصي م{رد لT لآم«و ا�Ôاعبتو ةحئاIKا k3بدت صوصخب نامل�3لل

  ."19ديفوT قودنص" نم

 رIJKا عفر ةلحرم gN يرجيس ام ةبقارمو عب�تل نk`�سم نوaن نأ كلذك انيلع

 تاءارجإلا gN ،رمألا u¢دتسا اذإ رظنلا ةداعإل ةعرس� بواجتلاو سوردلا صالختساو

 .ذختن yzلا

 
 
ii Principe actif 


