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 ؟نهارلا تقولا يف يلاثم رايخ تادنسلا له

 قاوسأ يف ليومتلا رداصم عيونت ىلع ديازتملا لابقإلا وحن اهراظنأ هيجوت تاكرشلا ىلع نيعتي
 نئادلا لاملا سأر
 2021 ربمفون 2 | "لاتيباك عاعش" يف يفرصملا رامثتسالا مسق سيئر ناخ قراط داؤف :ملقب

 طسوألا قرشلا ةقطنم ىلع ًاضيأ اذه قبطنيو ،تادنسلا رادصإ لاجم يف ٍقوبسم ريغ ًاطاشن مويلا دهشن
 حيضوتلو .مويلا ىتح رالود رايلم 102 اهعومجم غلب يسايق رادصإ تالدعم ماعلا اذه تدهش يتلاو ًاديدحت
 ،2015 ماع يف ًارالود نويلم 30و 20 نيب تادنسلا رادصإ مجح حوارت ،بسانملا قايسلا يف ماقرألا هذه ىنعم
 .يسيئر لكشب ةيميلقإلا تاموكحلا تارادصإب ًاعوفدم ًالئاه ًاعافترا نيحلا كلذ ذنم دهش دقو

 تاكرش تدمتعا ،ةمدقتملا قاوسألا يف تادنسلا رادصإ دهشم ىلع تاكرشلا نميهت نيح يفو
 بولطملا ليومتلا نيمأتل امهنيب عمجي جيزم وأ يفرصملا ضارتقالاو مهسألا ىلع ًايلمع ةقطنملا
 ةطبترملا تاهجلا ىلع ةرصتقم تادنسلل ةقطنملا تاكرش رادصإ تايلمع تناك دقو .اهتايلمعل
 ةقطنملا يف ةيدايسلا تارادصإلا ةدايزل ةرشابم ةجيتنك نكل ،ًاضيأ ةيلاملا تاسسؤملاو ،ةموكحلاب
 ىنحنم" ءاشنإ يف لثمتي يباجيإ يبناج رثأ رهظ ،)ًارخؤم "19-ديفوك" ةمزأو طفنلا راعسأ ضافخنا ببسب(
 .نيرمثتسملل ةصاخلا اهتارادصإ ريعستب نآلا ةيلحملا تاكرشلل حمسي يذلاو ،كلذل ًالدب "دئاعلا

 ةدوجلا سفن كلتمت يتلا )ةدئافلا تالدعم( تادنسلا تادئاع حضوي ًاطخ "دئاعلا ىنحنم" لثمي
 خيراوتب ام ةلودل ةدئافلا راعسأ ديدحت ةيلمع اهطسبأ نمو .ةفلتخم قاقحتسا خيراوتب ةينامتئالا
 "قرافلا" ـب اهيلإ راشي( ةصاخلا اهتارادصإب ةنراقم اهتسايق نم تاكرشلا نكمتت يتلاو - ةفلتخم قاقحتسا
 .)ةيموكحلا تادئاعلا ىلع

 ةجيتن تباثلا لخدلا قوس ءادأ قوفت ،يفرصملا ضارقإلا تايلمع عجارتو "19-ديفوك" ةمزأ ثودح عمو
 ،ةيسيئرلا ةيزكرملا كونبلا مظعم لبق نم تادنسلا ءارش جمارب لكش ىلع تءاج يتلا زيفحتلا تايلمع
 تانويليرت 3 تزواجت ةميقب تادنس ءارش ىلع فكع يذلاو ،يكيرمألا يلارديفلا يطايتحالا ماظن  اهزربأو
  .لمجملاب ضارتقالا فيلاكت يلاتلابو دئاوعلا ًاضفخم ،هدحول ماعلا اذه لالخ رالود

 ،طفنلا راعسأ يف ريبكلا عجارتلا نم مغرلا ىلع ةقطنملا يف اهتنورم ىلع تادنسلا قوس تظفاحو
 رامثتسالل نيشطعتملا نيرمثتسملا مامتها رارمتسا عم ،"19-ديفوك" ةمزأل ةديدعلا لحارملا لالخو
 ثحبلا مضخ يف مهتورث ةيامحو يلاملا مهضئاف نم ةدافتسالا نع نيثحابلاو ةيلاملا ةلويسلا يف
 .ةيدقنلا تادئاعلا نع رمتسملا

 لداعت تادنس  "وكمارأ" يدوعسلا ةقاطلا قالمع ردصأ ،يملاعلا ىوتسملا ىلع ىلوألا يه ةوطخ يفو
 نم يسايق مقر باطقتسا يف ةكرشلا تحجنو ،2019 ماع نم ليربأ رهش يف رالود رايلم 12 اهتميق
 طسوو ،يراجلا ماعلا نم ويام رهش يفو .طفنلا راعسأ ضافخنا نم مغرلا ىلع رالود رايلم 100 غلب ضورعلا
 ،حئارش ثالث ىلع رالود تارايلم 4  "ةلدابم" يبظوبأ يف ةيدايسلا ةورثلا قودنص ردصأ ،ةحئاجلا يشفت
 يبظوبأ رادصإ ةيلمعلا هذه تنمضتو .يقيقحلا اهمجح نم فاعضأ ةتس وحن ةميقب ًاضورع ًابطقتسم
 ةقث سكعي امب ،يبرعلا جيلخلا ةقطنم ىوتسم ىلع لوطألا وه ًاماع 50 لجأل حئارشلا ةددعتم تادنسل
 نيدلا قوس ًاددجم يبد تلخد ،ًارخؤمو .تارامإلا ةلود داصتقا يف ليوطلا ىدملا ىلع نيرمثتسملا
 ةنوكم ،تاونس تس لالخ ىلوألا ةرملل رالود يرايلم ةميقب تادنس رادصإ ربع ،ربمتبس رهش يف يملاعلا
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 رايلم ةميقب ًاماع 30 ةدمل ةيموكح تادنسو ،رالود رايلم ةميقب تاونس 10 ةدمل ةيمالسإ تادنس نم
 .رالود

 كلذل .اهلاومأ سوؤر رداصم عيونت نع ةثحابلا تاكرشلل ةرشبم لماوع لثمت ةقباسلا ثادحألا لك نإ
 يف اهلامعأ عيسوتل نآلا ىعستو ،ليدبلا ضارقإلل صاخلا نامتئالا لاجم يف لعفلاب ةدئار "عاعش" دجن
 لمشي امب ةيفاك تامدخل رقتفت يتلا تالاجملا ىلع صاخ زيكرت عم ،ضرتقملا لام سأر قاوسأ
 امب ،ةيرامثتسالا ةجردلا نم ينامتئا فينصت ىلإ رقتفت يتلا تاكرشلاو صاخلا عاطقلا نم نيضرتقملا

 .ةيضاملا ًارهش رشع ةينامثلا لالخ رالود نويلم 800 نم رثكأ عمج ىلع اهدعاس

 سيل ،تادنسلا ةيمهأ تزرب ،اهيف انلامعأ لوازن يتلاك ةئشانلا قاوسألا يف ًايلاح ةرشبملا قافآلا عموو
 كلذك لب ،"19-ديفوك" ةحئاج اهتضرف يتلا ةيلاحلا ةيداصتقالا تابقعلا يطخت يف ةدعاسملل طقف
 لام سأر يف ةكراشملل نيرمثتسمللو ،مهلاومأ سوؤر رداصم عيونتل نيضرتقملل ةصرف اهنوك
 .ةماعلا مهسألا جراخ رامثتساللو تاكرشلا

 ةيلوؤسملا ءالخإ

 ىلع لوصحلا ىجري .رامثتسالل ةيحصن يأ هجوت الو ،بتاكلا يأر نع طقف ربعت لاقملا اذه يف ةدراولا ءارآلا نإ
 يلام رارق يأ ذاختا لبق ةلقتسم ةيرامثتسا ةروشم


