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 2021 ماعل ةيرامثتسالا تاعقوتلا زربأ

 ءارضخلا تاحاسملا ؛تاكرشلا نيب جامدنالاو صصحلا ىلع ذاوحتسالا ؛مهسألا دئاوع يف تاريغتلا
 ةيراقعلا تارايخلا ةفك حجرت
 2021 رياربف 4 | "لاتيباك عاعش" ةعومجمل يذيفنتلا سيئرلا يقيدصلا مساج :ملقب

 اهتايعادتو "19-ديفوك" ةحئاج تقاف دقف ،2020 ماعلا اهدهش يتلا ةئجافملا ثادحألاب أبنتي نأ ٍدحأل ناك ام
  .ةملكلا ىنعم لكب يئانثتسالا ماعلا اذهل تاعقوتلاو تايدحتلا ةفاك

 ثيح نم عاطقلا اهيلع داتعا امك رومألا تيقبو ،تارييغتلا نم ًاريثك دهشي مل يرامثتسالا لاجملا نكل
 اننأ الإ ،لمألاب ةمعفم نويعب لبقتسملا ىلإ علطتن اننأ نم مغرلا ىلعو .نيحبارلاو نيرساخلا دوجو
 ماعلا ءاوجأ ىلع تميخ يتلا ثادحألل ًارظن لؤافتلا يف طارفإلا نم رذحلاو ةطيحلا تاجرد ىلعأ ىخوتن

 ماعلا لمحي اذام ،لؤاستلل لاحلا ةعيبطب انعفدي رمأ وهو .ديدجلا ماعلا ىلع اهريثأت ىدم بقرتنو ،2020
  ؟نيرمثتسملل 2021

 ...ديدجلا ماعلا لالخ اهزورب عقوتن نأ نكمي يتلا تاهجوتلا ضعب نع ةحمل يلي اميفو

 مهسألا دئاوع يف تاريغتلا

 لصاوت نأ ةصاخلا ةيكلملا تارامثتسال عقوتي ،"19-ديفوك" ةمزأ تايعادت زواجتل ًانيعس عم ًانمازت
 تاعاطقلا مظعم يف مهسألا تادئاع ضافخنا عقوت مهيلع نيرمثتسملا نكل ،يدعاصتلا اهراسم
 تامازتلالا لمحت ىلع ةردقو ةمادتسا رثكأ لام سأر لكايه ىلع لابقإلا مخز عفتري ثيح ،ةيديلقتلا
 تاكرشلا مهسأ يف ًادوعص يضاملا ماعلا لالخ اندهش ،ىرخأ ةيحان نمو .رمتسملا ومنلا نم ًالدب ةيلاملا
 رظنن ،ديدحتلابو .ديدجلا عقاولل ةيتاوملا اهتعيبطل ًارظن ،ةحئاجلا لالخ ترهدزا تاعاطق نمض ةلماعلا
 انربع كلذل ،اهروطت يف يضملا ىلع اهتردقو ايجولونكتلا عاطق يف تارامثتسالا تاناكمإ ىلإ ريبك لمأب
 ىرخألا تاعاطقلا كلتمت ،ودبي ام ىلعو .لاتيباك عاعش يف عاطقلا اذه ىلع زيكرتلل انططخ نع حوضوب
 ديزم قيقحتل ةيوق تاناكمإ نيمأتلا تامدخو ةيئاودلاو ةيئاذغلا تاعانصلاو ةيتسجوللا تامدخلا لثم
 .ومنلا نم

 تدهش ثيح ،لاملا سأرل ةشهلا ةعيبطلا داصتقالا ىلع ةحئاجلا تايعادت ةواسق ترهظأ ،فسأللو
 لظ يفو .يفرصملا ليومتلا كلذ يف امب ،ةلويسلل ةيديلقتلا اهرداصم بوضن تاكرشلا نم ديدعلا
 مدرل ةهجاولا ىلإ ىرخأ لام سأر لكايهو نيرخآ نيضرقم زورب عقوتن ،ًالامجإ يداصتقالا خانملا ةواسق
 .مهسألا قاوسأو كونبلا اهتكرت يتلا ةوجفلا

 تاكرشلا نيب جامدنالاو صصحلا ىلع ذاوحتسالا

 تاعاطق يف جامدنالا وحن هجوتلا عفدي نأ ةيدقنلا تاقفدتلا دافنو تاداريإلا يف داحلا ضافخنالل عقوتي
 ،ةحئاجلا يشفتل ةرمتسملا ةيلاملا تايعادتلا نم دحلا نع زجعتس تاكرشلا ضعب نأ اميسال .ةنيعم
 اهيسفانم ىلع ذاوحتسالاو ىرخأ تاكرش يف صصحلا ءارش ىلع ةحجانلا تاكرشلا لابقإ عقوتن كلذل
 ىلع تميخ يتلا تايعادتلا جئاتن نأ ىلإ رظنلابو .قاوسألا يف اهتوقو اهتصح زيزعتل ةديهز راعسأب
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 صلقت عم ًانمازت ،حجرألا ىلع ،2021 ماع نم يناثلا عبرلا يف روهظلاب أدبتس 2020 ماع لالخ ماعلا دهشملا
 تاكرشلا ىلع ذاوحتسالل ةميقلا ةيرامثتسالا صرفلا نم ديزملا زورب دهشن دقف ،ةيموكحلا معدلا مزح
 .اهلامعأ ةيرارمتسا ىلع ظافحلل ديدجلا عقاولا عم اهلامعأ ةمءاوم نع تزجع يتلا

 ماعلا نم ربمسيد رهش يف ًاريرقت رشن دق  "ينريك" ـل عباتلا ةيملاعلا لامعألا تاسايس سلجم ناكو
 عيمج يف تاكرشلل ةيلاملا دراوملا راسحناو ةحئاجلا نع ةمجانلا ةيداصتقالا تايدحتلا نأ هيف دكأ ،2020

 تايلمع ةريتو ةدايز ىلإ دوقتسو لامعألا تاعاطق فلتخم يف تابارطضا ىلإ يدؤتس ملاعلا ءاحنأ
 ةقاطلاو تاينقتلاو ةصاخلا ةيكلملا تالاجم يف ةلماعلا تاكرشلا نأ ريرقتلا حّجرو .ذاوحتسالاو جامدنالا
 يف انه هجوتلا اذه ءوشن عقوتن نأ بجيو .ةلبقملا سمخلا تاونسلا ىدم ىلع تاريغتلا ربكأل دعتست
 .ًاضيأ طسوألا قرشلا ةقطنم

 ةيراقعلا تارايخلا ةفك حجرت ءارضخلا تاحاسملا

 عاطق ىلع نميهي نأ هل عقوتيو ةشيعملاو لمعلا نكامأ ىلع زكري ًاديدج ًاهجوت 2020 ماعلا دهش
 ليبس ىلع ندنل يفف .غنوك غنوهو يبدو كرويوينو ندنل لثم ةيملاعلا ندملا يف ةصاخ ،تاراقعلا
 نم لمعلا جذومن  راشتنا عم ًانمازت فايرألا ىلإ لاقتنالل ًاريبك ًاهجوت 2020 ماعلا لالخ اندهش ،لاثملا
 تاحاسم ىلع تالالطإ مدقت يتلاو ةريثكلا فرغلا تاذ لزانملا ىلع ريبك لابقإ ىلإ عفد امم ،لزنملا

 ًاعئاش ًارايخ ًامئاد ىقبتس ةنيدملا نأ الإ ،اهجراخو ندنل يحاوض ىلإ نوريثكلا لقتنا امنيبو .ةبحرو ءارضخ
 وحن هجوتلا ءاهتنا نوعقوتي نيريثكلا نأ مغرو .نادف 35000 نع ديزت يتلا ءارضخلا اهتاحاسم لضفب
 لثمي ىربكلا ندملا يف نكسلا وحن يعسلا نأل كلذ دعبتسن اننأ الإ ،ىربكلا ةيرضحلا زكارملا يف ةماقإلا
 جماربو تاحاقللا ديعص ىلع زرحملا مدقتلا عم اميسال هرارمتسا عقوتن اذهلو ،رييغتلا نم دوقع جاتن
 لوصألا تاعقوتب قلعتي اميف ةيباجيإلا نم ديزمب يلحتلا ىلإ انعفدتل جئاتنلا هذه لك يتأتو .ميعطتلا
 .ىرخألا ةيملاعلا ندملا نم ديدعلاب اهتنراقم دنع اميسال ،ةدحتملا ةكلمملا ةمصاع يف ةيراقعلا

 ًاضيأ اننكمي ،1918 ماع ةينابسإلا ازنولفنإلا ةحئاج دعب تداس يتلا تاهجوتلا ىلع انتاعقوت ءانب اندرأ ام اذإو
 ،هدعب امو 2021 ماعلا نم ريخألا عبرلا لالخ لزانملا لثم ةمهملا لوصألا ءارش ىلع ًايوق ًالابقإ عقوتن نأ
 ينيلرتسإلا هينجلا نم معدبو ،كلذ ءوض يفو ."ةبخاصلا تاينيرشعلا" مايأ داس يذلا هجوتلا رارغ ىلع
 لالخ اهدهش يتلا عجارتلا ةلاح ةدحتملا ةكلمملا يف يراقعلا عاطقلا زواجتي نأ عقوتملا نم ،يوقلا
 تاكرشلا لوادتت ،رمألا عقاو يفو .يبوروألا داحتالا نم ايناطيرب جورخ ببسب ةيضاملا سمخلا تاونسلا
 تدهش ثيح ،ًاماع 30و 20 وحن ذنم اهتايوتسم ىندأ دنع ةدحتملا ةكلمملا يف ةجردملا ةيراقعلا
 ىلوألا ةتسلا رهشألا لالخ لمتحم عجارت يأ مانتغا انيلعو ،لوصألا ةميق يفاص ىلع ةريبك تاضيفخت
 .ءارشلل ةصرفك 2021 ماعلا نم

 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


