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 ةيلاملا تامزألا نع ءابرغب انسل – عاعش

 2021 رياربف 4 | "لاتيباك عاعش" ةعومجمل يذيفنتلا سيئرلا يقيدصلا مساج :ملقب

 لالخ تامزألا نم ريثكلا ةكرشلا ترصاع دقف ،ةيلاملا تامزألا نع ةبيرغب لاتيباك عاعش ةكرش تسيل
 تسسأت( طسوألا قرشلا ةقطنم يف رامثتسا كنب مدقأ اهفصوبو .ةنس 40 نم رثكأ رادم ىلع اهدجاوت
 قاوسألا فلتخم اهتدهش يتلا تاقفصلاو ةطشنألا نم ديدعلا عاعش تبكاو ،)1979 ماعلا يف ةكرشلا
 .اهمظعم ةرادإ يف تكراش يتلاو ةيلوألا ةماعلا تاباتتكالا نم ديدعلا اهنيب نم ،ةقطنملا يف ةيلاملا

 ريفوتل لثمألا كيرشلا عاعش تحضأ 2019 ماعلا يف  )ADFG( ةيلاملا يبظوبأ ةعومجم عم اهجامدنا ديعبو

 ثادحأ عم 2011 ماعلا يف ةيلاملا يبظوبأ ةعومجم سيسأت نمازت دقل .تامزألا ةهجاوم يف ةيلاملا لولحلا
 ةعومجملا لمع زكرتف ،ةقطنملا قاوسأ ىلع ةيلامو ةيداصتقا تايعادت نم اهقفار امو يبرعلا عيبرلا
 ديدعلا ريوطت ىلع تلمعو ،قوسلا فورظو عاضوأ عم بسانتت يتلا ةصاخلا ةيلاملا لولحلا ريفوت ىلع
 ةلكيهب ةيلاملا يبظوبأ ةعومجم تماق ةيضاملا تاونسلا رم ىلعو .ليدبلا ليومتلا تاودأو تامدخ نم
 ربع يكريمأ رالود رايلم 1 يلاوح اهيف امب ،ليومتلا تاقفص لالخ نم يكريمأ رالود تارايلم 4 نم رثكأ

 .عفترملا دئاعلا تاذ ليدبلا ليومتلا تاقفص

 ةيلاملا يبظوبأ ةعومجم تاربخو تباثلا لخدلا تاودأ يف لوادتلا لاجم يف ةيتاذلا اهتاردق نيب ًةعماج
 تامدخلا ميدقت يف ةدئار ةكرشك اهتناكم زيزعت نم عاعش تنكمت ،نيدلا تاودأ ليومت لاجم يف
 تاودأو عفترملا دئاعلا تاذ نيدلا تاودأ لوادتو رادصإو تاكرشلا ةلكيه ةداعإب ةقلعتملا ةيراشتسالا
 .تباثلا لخدلا

 ةكرشل يذيفنتلا سيئرلاو ةيلاملا يبظوبأ ةعومجمل سسؤملا يقيدصلا مساج لوقي راطإلا اذه يفو
 تاكرشلا جاتحت .ًايدجم دعي مل نويدلا ةلكيه ةداعإل يديلقتلاو ميدقلا جهنلا دامتعا نإ" ،لاتيباك عاعش
 ةحجانلا لولحلا داجيإو ةيمومعلا اهتينازيم نيسحتل ةحاتملا تاودألاو لبسلا ةفاك عالطتسا ىلإ
 ".ةلويسلا ىوتسم ىلع اههجاوت يتلا لكاشملل

 فعض نم يناعت تناك يتلا تاكرشلا نم انئالمع دحأ عم ًارخؤم هانربتخا ام كلذ ىلع ةلثمألا نمو 
 تابوعص هجاوت اهلعج ام ،اهيدل ةيدقنلا تاقفدتلا ىوتسمو نويدلا نم اهتاقاقحتسا نيب ةمءاوملا
 ماهم عاعش تلوت ،اهيدل ةلويسلا ةمزأ زواجت ىلع ةكرشلا هذه ةدعاسم ضرغبو .ةلويسلا ىوتسم ىلع
 رادصإ ربع ةكرشلل ةيمومعلا ةينازيملا ةلمسر ةداعإو ةلكيه ةداعإل يسيئرلا ضوفملاو يلاملا راشتسملا

 ىوتسمو دادسلا لاجآ نيب ةبولطملا ةمءاوملاو يفاضإ لام سأر ةكرشلل نّمأ ام ،نيدلا ءافطإل تادنس
 .ةيدقنلا تاقفدتلا

 نم مهل ةروشملا ميدقتو مهتاجايتحا ىلع عالطالاو انئالمعل عامتسالا وه انجهن" :يقيدصلا فاضأو
 تاودألا نأ انؤالمع نظي نايحألا نم ريثك يف .ةيلاملا لولحلا نم ةقالخو ةعونتم ةعومجم لالخ
 نم انئالمعل نمؤن نحن اميف ،نيدلا تاودأو مهسألا تامدخ ميدقت ىلع رصتقت ةحاتملا ةيلاملا
 ،طلتخملا ليومتلا لمشت تاودألا نم ةعومجم لالخ نم مهلاومأ سوؤر ةدايز ىلع ةردقلا تاكرشلا
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 تاودألا نم اهريغو ،ةزاتمملا مهسألاو تباثلا لخدلا تاذ تاودألاو ،ةلجآلا ضورقلاو ،ةيوناثلا ضورقلا
 ".ةيلاملا

 قلخو تاداريإلا ديلوت ىلع تاكرشلا ةردق نم دحلاو نامتئالا قاوسأ ديمجت يف  19-ديفوك ةحئاج ببست
 نامض ىلإ تاكرشلا نم ديدعلا جاتحتس ،ملاعلا ءاحنأ ةفاك يف ًايجيردت يرسقلا قالغإلا لاوز عم .ةلويسلا
 .ةيلاملا ةءالملا يف تالكشم ىلإ اهيدل ةلويسلا تالكشم لوحت مدع

 ةكرش اهنيب نم تاكرشلا نم ددع ةلكيه ةداعإ ماهمب مايقلل عاعش ضيوفت مت ةمزألا هذه مضخ يفو
 حلاصل عفترملا دئاعلا تاذ تباثلا لخدلا تاودأل رادصإ ةرادإ يف ًارخؤم عاعش تحجن امك ."لكس دنأ كيرد"
 اهببستو 19-ديفوك ةمزا ءوشن ذنم ةقطنملا ىوتسم ىلع ىلوألا ةرملل كلذو ،ةحالملل جيلخلا ةكرش
 يأ ،نييسيئرلا اهيعاطق ربع تايوتسم ةدع ىلع عاعش طشنت امك .ةيملاعلا نامتئالا قاوسأ ديمجت يف
 .ةيلاملاو ةيليغشتلا ةلكيهلا ةداعإ لامعأ لمشت يتلاو لوصألا ةرادإو ةيرامثتسالا ةفريصلا

 نأ عاعش دقتعت ، لبق يذ نم ىوقأ تداع ابوروأو ةدحتملا تايالولا يف نامتئالا قاوسأ نأ نيح يفو
 لاجم يف ًاصوصخ ،لوطأ ًاتقو جاتحي دق ةقطنملا قاوسأ ىوتسم ىلع اهدهع قباس ىلإ رومألا ةدوع
 قاوسألا ةعيبطو طفنلا راعسأ يف لصاحلا يسايقلا ضافخنالل اًرظن كلذو ،تاكرشلا عاطق ليومت
 .ةيبرغلا اهتريظن نم ًاروطت لقأ لازت ام يتلا ةيلاملا

 ةلكيه ةداعإ ىلإ علطتت يتلا تاكرشلا عم عاعش لماعتت يكل ناح دق تقولا نأ يقيدصلا دقتعي
 ةداعإ نإ" :لوقلاب متخو .اهحاجن يف رامثتسالاب بغارو اهتاردقب نمؤم كيرش عم نواعتلاب اهتينازيم
 ىلإ تاكرشلا ىدل ةمئاد ةجاح كانهف ،ةلكيهلا ةداعإ رصانع نم ًادحاو ًارصنع لثمت ةمئاق نويد ةلكيه
 تايلمع ةفاك يف انئالمع عم ةمئاقلا انتكارش ةسرامملاب دكؤن عاعش يف نحن .ةديدج لاومأ سوؤر خض
 ةيلوؤسم انيلوتو لاملا سأر ةدايز تايلمع يف انرامثتسا لالخ نم ،مهحلاصل اهيرجن يتلا ةلكيهلا ةداعإ
 ".ةيطغتلاب دهعتلا

 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


