
 جاتحت ةصاخلا فورظلاو ةيديلقتلا ريغ تاعاطقلا :عاعشل يذيفنتلا سيئرلا

 ةدئار ةيرامثتسا تايجهنم ىلإ

 ةــــجردملا( ".ع.م.ش لاــــتيباك عاعــــش" ةــــعومجمل يذــــيفنتلا سيئرــــلا ،يقيدــــصلا مــــساج ثدــــحتي

 داــــصتقالا مئاــــعد زــــيزعت يــــف ةكرــــشلا ةمهاــــسم نــــع ،)SHUAA زمرلاــــب يلاــــملا يــــبد قوــــس يــــف

 دعاـــــست يـــــتلا ةـــــيلوحتلا اهتايجيتارتـــــساو زـــــيمتملا يرامثتـــــسالا اـــــهجهن لالـــــخ نـــــم يتاراـــــمإلا

 .ًايملاعو ًايميلقإ ومنلا قيقحت ىلع ةئشانلاو ةيمانلا تاكرشلا

 نأ يـــف ،يقيدـــصلا ةرادإ تـــحت ،ةدـــئارلا ةيرامثتـــسالا ةفريـــصلاو لوـــصألا ةرادإ ةكرـــش تـــحجن دـــقو

 دعاــــس اــــمم ؛طــــسوألا قرــــشلا ةــــقطنم يــــف ةــــيلاملا تاــــسسؤملا طــــشنأ نــــم ةدــــحاو حبــــصت

 عــــيمجل ةرــــيبك ةــــميق ريفوــــت عــــم ًاــــيملاعو ًاــــيلحم حاــــجنلا قــــيقحت ىــــلع ةــــيميلقإلا تاكرــــشلا

 .نيمهاسملا

 نوـــيلم 500 ىـــلع اـــهتميق دـــيزت تاقفـــص يـــف ترمثتـــسا وأ "عاعـــش" تداـــق ،هدـــحو 2021 ماـــع لالـــخو

 رالود نوــــيلم 50 ةــــميقب ةــــلكيهم كوكــــص رادــــصإ ةــــيلمع ةداــــيق اــــهزربأ نــــم ناــــكو ،يــــكيرمأ رالود

 اــــيجولونكتلا ىــــنبتت ةــــيملاع ةــــيعارز ةكرــــش يــــهو ،"زمراــــف ترامــــس تــــسفراه روــــيب" ةحلــــصمل

 تارامثتــــسا ةــــيلمعلا هذــــه تبذــــتجا دــــقو ؛اــــهل ًارــــقم تاراــــمإلا ةــــلود نــــم ذــــختتو ةمادتــــسملا

 يـــــف ىـــــلوألا ةرـــــملا هذـــــه دـــــعتو .نيرـــــخآ نيرمثتـــــسمو "نوـــــتلبمت نيلكنارـــــف" نـــــم ةيـــــساسأ

 نـــم ةـــئيرجلا تارامثتـــسالا نوـــيد لـــيومت نيمأـــت نـــم ةئـــشان ةكرـــش اـــهيف نكمتـــت يـــتلا ةـــقطنملا

 يـــتلا لـــيومتلا لوـــلح ةـــلكيه يـــف عاعـــشل ةدـــيرفلا تاردـــقلا كـــلذ ســـكعيو ،لاـــملا سأر قاوـــسأ

 ةيمالـــــسإلا تارامثتـــــسالا ىـــــلع نيرمثتـــــسملا نـــــم دـــــيازتملا بـــــلطلاو لاـــــمعألا فادـــــهأ يـــــبلت

 .تاكرشلا ةمكوحو ةيعامتجاو ةيئيب تالاجم يف تارامثتسالاو

 اهلامكتـــسا مـــت يـــتلاو C ةلـــسلسلا نـــم يـــسيسأتلا لـــيومتلا ةـــلوج يـــف "عاعـــش" ترمثتـــسا اـــمك

 ياكـــــس" لـــــبق نـــــم )يـــــكيرمأ رالود نوـــــيلم 34.8( يرـــــسيوس كـــــنرف نوـــــيلم 32 ةـــــميقب ًارخؤـــــم

 يــــتلاو ةــــيئاودلا اــــيجولونكتلا دــــيروت ةلــــسلس لوــــلحب ةــــصصختملا ةيرــــسيوسلا ةكرــــشلا ،"ليــــس

 لــــثم ةــــيئاودلا تاــــجتنملل مادتــــسملاو نــــمآلا لــــقنلا نامــــضل ةــــيكذلا تاــــيواحلا عينــــصتب ىــــنعت

 .ًادّمجم ًالقن بلطتت يتلاو "19-ديفوك" سوريفل ةداضملا "كيتنويب" تاحاقل

 ةرــــكتبم ةيرامثتــــسا تاــــيجهنم عاــــبتا ىــــلع رارمتــــساب زــــكرن" :ًالئاــــق يقيدــــصلا مــــساج حــــضوأو

 عيــــسوتو ،ةررــــكتملا تادارــــيإلا ةداــــيزو ،تادارــــيإلل ةدــــيدج رداــــصم ةفاــــضإو عــــيونت ىــــلع اندعاــــست

  ."ليوطلا ىدملا ىلع قوفتم يلام ءادأ ميدقتل فاطملا ةياهن يف لامعألا قاطن



 عـــم 2021 ماـــع نـــم ثـــلاثلا عـــبرلا لالـــخ حاـــبرألا يـــف ًارـــيبك ًاوـــمن تـــققح "عاعـــش" نأ يقيدـــصلا فدرأو

 ىــــلع لدــــي اذــــهو" قباــــسلا عبرلاــــب ةــــنراقم ٪19 ةبــــسنب نيمهاــــسملل دــــئاعلا حبرــــلا يفاــــص عاــــفترا

 ."ةكرشلا ومن ةيجيتارتسال قستملا ذيفنتلاو ةعونتملا انتصنم ةوقو ةنورم

 دـــهعتمو يلاـــملا راـــشتسملا رودـــب اهعالطـــضا ًاـــضيأ ماـــعلا اذـــهل "عاعـــش" ةطـــشنأ زرـــبأ نـــم ناـــكو

 يــــتلا - "يماــــغنأ" ىقيــــسوملا ثــــب ةــــصنم جامدــــنا ةقفــــص يــــف اهرامثتــــسا نــــع ًالــــضف ةــــيطغتلا

 ساتـــسيف" ةـــصاخلا ضارـــغألا تاذ ةـــجردملا ذاوحتـــسالا ةكرـــش عـــم - اـــهل ًارـــقم يبظوـــبأ نـــم ذـــختت

 يــــف ىقيــــسوملا ثــــب ةــــصنمل بــــقترملا جاردإلا ىــــلإ ىدأ اــــمم ،"كــــنإ يناــــبموك نــــشيزيوكأ ايدــــيم

 .كرويوين يف كادسان ةصروب

 اـــهجاردإ متـــي ةـــيبرع اـــيجولونكت ةكرـــش لوأ هذـــه جامدـــنالا ةـــيقافتا بـــجومب "يماـــغنأ" تحبـــصأو

 رالود نوـــــيلم 40 ةـــــميقب تارامثتـــــسا لـــــعفلاب "عاعـــــش" تـــــعمج دـــــقو .كادـــــسان ةـــــصروب يـــــف

 رادــــصإ رــــبع "يماــــغنأ" ـــــل ةــــيليومت ةــــلوج تداــــق اــــمك ،ةــــماعلا مهــــسألا يــــف صاــــخلا رامثتــــسالل

 .ماعلا اذه نم قباس تقو يف ليوحتلل ةلباق تادنس

 يـــف "كـــنإ يناـــبموك نـــشيزيوكأ ايدـــيم ساتـــسيف" عـــم جامدـــنا ةـــيقافتا "يماـــغنأ" تـــمربأ امدـــنع

 ةـــصاخلا ضارـــغألا تاذ ةـــجردملا ذاوحتـــسالا تاكرـــش موـــهفم ناـــك ،ماـــعلا اذـــه نـــم قباـــس تـــقو

 ةـــلئاهلا تاـــناكمإلا "عاعـــش" تـــكردأ ،كـــلذ عـــمو .طـــسوألا قرـــشلا ةـــقطنم يـــف ًايبـــسن فورـــعم رـــيغ

 ءاــشنإ ىــلإ عــلطتتو ،"ضاــيب ىــلع كيــشلا تاكرــش" ًاــضيأ اــهيلع قــلطُي يــتلا تاكرــشلا هذــه لــثمل

 ذاوحتــسالا تاكرــش قوــس حتــفت نأ ةوــطخلا هذــه نأــش نــمو .ةــلبقملا رهــشألا لالــخ اــهنم ثالــث

 سأر نـــع ثـــحبت يـــتلا ةـــيجيلخلا تاكرـــشلاو نيرمثتـــسملا ماـــمأ ةـــصاخلا ضارـــغألا تاذ ةـــجردملا

 .ةيديلقتلا رامثتسالا لبس زواجتي لام

 رـــيكفت ىـــلإ جاـــتحت ،اـــيجولونكتلا عاـــطق يـــف اميـــس الو ،تارامثتـــسالا نأ ًاـــضيأ يقيدـــصلا دـــقتعيو

 تايعادـــتب رـــيبك دـــح ىـــلإ رثأـــت ًادـــيدج ًارـــصع موـــيلا شيـــعن" :صوـــصخلا اذـــهب لاـــقو .يدـــيلقت رـــيغ

 ىــــغطت نأ ةيــــضاملا ًارهــــش رــــشع ةــــينامثلا رادــــم ىــــلع اــــيجولونكتلا تعاطتــــسا دــــقو .ةــــحئاجلا

 عــضي يذــلا رــمألا ،طــقف ةــيادبلا يــه هذــهو - ةــيديلقتلا رامثتــسالا بيلاــسأ نــم دــيدعلا ىــلع ًاــمامت

 يـــيأرب ناوألا نآ دـــقل .ةـــيديلقتلا لـــيومتلا لوـــلحب اـــنمازتلا بابـــسأ لوـــح ةرـــيبك ماهفتـــسا ةـــمالع

 ةــــلباقو ةرــــكتبم تاــــجتنم ريفوــــت رــــبع ةــــميقلا قــــلخو رامثتــــسالل ةدــــيدج تاــــيجهنم يــــنبتل

 ."ًايملاع رارمتسالل

 سيــــل ،ةــــيزجم ةــــميق قــــلخ يــــف نينــــسلا رــــم ىــــلع "عاعــــش" تامهاــــسمو تارامثتــــسا ترــــمثأو

 ةـــيملاعلا تاكرـــشلا زرـــبأ نـــم ددـــع بذـــج رـــبع ًاـــمومع تاراـــمإلا ةـــلودل نـــكلو ،بـــسحو اهيمهاـــسمل



 ةدـــيدع ةـــيموكح رـــيغ ةـــيتارامإ تاكرـــش ةدـــع نـــم ةدـــحاو "عاعـــش" دـــعتو .ةـــلودلا يـــف رامثتـــسالل

 مــــعدو ةيداــــصتقالا ةــــيمنتلا ةــــلجع عفدــــب مهــــست يــــتلاو ،ةــــقطنملا يــــف تارامثتــــسا كــــلتمت

 يــــشفت ببــــسب يبــــسنلا يلاــــملا فــــشقتلا لــــظ يــــف ةــــيولوأ لكــــشت يــــتلا عيراــــشملا تاــــينازيم

 ةـــعومجم ماـــعلا اذـــه عـــلطم "عاعـــش" تذـــقنأ دـــقو .طفنـــلا تادـــئاع فعـــضو "19-دـــيفوك" ةـــحئاج

 ةــــعومجملل تاليهــــست ءارــــش ةقفــــص زاــــجنإ رــــبع اــــهنويد ةــــمزأ نــــم "بورــــج نيراــــم دروفناتــــس"

 ةـــفيظو 1,800 نـــم رـــثكأ ذاـــقنإ يـــف مهاـــس اـــمم ،)يـــكيرمأ رالود نيـــيالم 308( مـــهرد راـــيلم 1,13 ةـــميقب

 ةــــلكيهلا ةداــــعإ جماــــنرب حنــــمو .نييالملاــــب اــــهتميق ردــــقت )ةــــيتارامإ تاــــجتنمل( ةيونــــس تارداــــصو

 ىـــلع يوـــق لاـــبقإ ليجـــستو اـــهتيحبر زـــيزعت رـــبع ةدـــيدج ةـــيادب ةـــعومجملل "عاعـــش" هـــتذفن يذـــلا

  .ةعومجملل ةعباتلا "درابيش دليودنارج" ةكرش تامدخ

 ةــــــمدقملا ةــــــميقلا زــــــيزعت ىــــــلإ اــــــهزجنن ةقفــــــص يأ لالــــــخ نــــــم حــــــمطن" :يقيدــــــصلا لاــــــقو

 ميدــــقتو ،اــــهيف رمثتــــسن يــــتلا تاكرــــشلل ةددــــحملا تاــــجايتحالا ةــــيبلت كلذــــكو ،نيمهاــــسملل

 ةرــــظن ىــــنبتن اــــمك .هــــتاذ تــــقولا يــــف يداــــصتقالا وــــمنلا زــــفحو ،ةــــميقلا ةــــيلاع ةــــيراجت دــــئاوف

 قـــفو ةـــميقلا قـــلخ ىـــلع لـــمعنو ،اـــهيف رمثتـــسن يـــتلا تاـــعاطقلا يـــف ىدـــملا ةدـــيعب ةيفارـــشتسا

 مـــث ،اـــهيف رامثتـــسالا لـــبق ةكرـــشلل ةلماـــش ةـــسارد ءارـــجإ ىـــلع صرـــحنو ،ةـــسوردم لـــمع ةدـــنجأ

  ."دوشنملا يباجيإلا رييغتلا قيقحتل اهترادإ عم بثك نع نواعتنو رواحتن

 اــــهدوهج ةفعاــــضمل ةكرــــشلا طــــطخت ،وــــمنلا قــــيقحتل اــــيجولونكتلا ىــــلع اــــهزيكرت ءوــــض يــــفو

 هذــــه فدــــهتو .تاورــــثلا ةرادإل ةــــيمقر ةــــصنم قالــــطإ كــــلذ يــــف اــــمب ةــــيمقرلا اــــهتاجتنم ريوــــطتل

 يـــف ةـــيديلقتلا قرـــطلا ىوتـــسمب ءاـــقترالا ىـــلإ ،يعانطـــصالا ءاكذـــلا ةـــينقت دـــمتعت يـــتلا ،ةـــصنملا

 نيرمثتـــــسملا نـــــم عـــــسوأ ةحيرـــــش ماـــــمأ لاـــــجملا حتـــــفو ،ةيراـــــشتسالا ةـــــبرجتلاو تاورـــــثلا ةرادإ

  .قوسلا ىوتسم ىلع ةدئارلا "عاعش" ضورع نم ةدافتسالل

 موـــيلا دهـــشملا ىـــلع ذوحتـــست يـــتلا ةدـــيدجلا تاـــينقتلا ميمـــصت مـــت" :هـــلوقب يقيدـــصلا متـــتخاو

  ."تارامثتسالا ىلع هتاذ رمألا قبطنيو ،رضاحلا سيلو لبقتسملا لجأل

 ةيفارشتسالا تاحيرصتلا صوصخب يريذحت نايب

 انتادقتعمو انتاعقوت ىلإ طقف دنتست امنإ ،يلبقتسملا ءادألل تانامض وأ ةيخيرات قئاقح لكشت ال ةيفارشتسا تاحيرصت وأ تانايب ةقيثولا هذه نمضتت
 ةيداصتقالا فورظلاو ،ةعقوتملا تاهاجتالاو ثادحألاو ،تاريدقتلاو ،ةيلبقتسملا تايجيتارتسالاو ططخلاو ،انلامعأ لبقتسم نأشب ةيلاحلا انتاضارتفاو
 ،"مزتعن" ،"وجرن" ،"عقوتن" لثم تادرفم مادختسا لالخ نم ًامومع ةيفارشتسا تاحيرصت وأ تانايب يأ زييمت نكميو .ةيلبقتسملا فورظلا نم اهريغو
 ،"يغبني" ،"دق" ،"نكمملا نم" ،"ةياغ" ،"لبقتسم" ،"هاجتا" ،"ةيجيتارتسا" ،"حجرن" ،"رّدقن" ،"نمؤن" ،"يونن" ،"فده" ،"فدهتسن" ،"ططخن"
  .لبقتسملا ىلإ ريشت يتلا اهتاهيبش وأ اهتاقتشم نم اهريغ وأ تاملكلا هذه سكع وأ ،"فوس"

 :صوصخب تاحيرصت ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،ةيفارشتسالا تاحيرصتلا لمشت دقو

 حابرألا وأ تاداريإلا ومن لثم ةعقوتملا ةيليغشتلا جئاتنلا §
 لاملا سأر تامادختساو تاقفنلل ةعقوتملا تايوتسملا §
 ةيلبقتسملا قوسلا فورظو نامتئالا قاوسأو لاملا سأر قاوسأ يف ةيلبقتسملا وأ ةيلاحلا تابلقتلا §



 يتلاو ،اهب ؤبنتلا بعصي يتلا فورظلا يف تاريغتلاو رطاخملاو تابلقتلل ةضرع اهنإف ،لبقتسملاب ةقلعتم ةيفارشتسالا تاحيرصتلا نوكل ًارظنو
 .ةيفارشتسالا تاحيرصتلا يف اهيلإ راشملا كلت نع ريبك لكشب ةيلاملا انعاضوأو ةيلعفلا انجئاتن فلتخت دقو .انترطيس نعً اجراخ اهنم ريثكلاّ دعي
 ةيلعفلا انجئاتن يف ةريبك تاريغت ىلإ يدؤت نأ نكمي يتلا ةماهلا لماوعلا لمشتو .ةيفارشتسالا تاحيرصتلا هذه نم يأ ىلع دمتعت الأ بجي ،كلذلو
 تاداريإلا نم ةبسانم تايوتسم ىلع ظافحلا يف انتردق :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،ةيفارشتسالا تاحيرصتلا يف اهيلإ راشملا كلت نع يلاملا انعضوو
 علسلا راعسأو ،ةدئافلا راعسأ يف تابلقتلا كلذ يف امب ،اهيف لمعن يتلا ةيميلقإلاو ةيملاعلا قاوسألا يف ةيلاملاو ةيداصتقالا عاضوألاو ؛تاقفنلا طبضو
 قيقحتو ةلاعف ةروصب ةيمومعلا انتينازيم عيزوت ةداعإ ةيلمع ةرادإ ىلع انتردق كلذ يف امب ،ةيجيتارتسالا تاردابملا ذيفنتو ؛لوصألا ةميقو مهسألاو
 قاوسأ وأ لاملا سأر قاوسأ يف تابلقتلا رارمتساو ؛رطاخملا ةرادإب ةصاخلا انبيلاسأو انتاءارجإو انتاسايس ةيقوثوم ؛ةيجيتارتسالا انلامعأ يف عسوتلا
 نم ةيلاملا تامدخلا ةعانص مكحت يتلا ةمظنألا فيثكت كلذ يف امب ،حئاوللاو نيناوقلا يف تاريغتلاو تاروطتلاو ؛ةيسايسويجلا ثادحألاو ؛نامتئالا

  .اهل عبتن يتلا ةمظنملا تاهجلا اهقبطت يتلا ريياعملاو ةحقنملا دعاوقلاو يعيرشتلا لمعلا لالخ

 يــــهو ،ًاــــيلاح انيدــــل ةرفوــــتملا تاــــمولعملا ىــــلإ طــــقف ضرــــعلاو ةــــقيثولا هذــــه يــــف اهمدــــقن يــــتلا ةيفارــــشتسالا تاحيرــــصتلا نــــم يأ دنتــــسيو

 وأ لاـــمتكا وأ ةـــقدب قـــلعتي اـــميف ،ةينمـــض وأ ةحيرـــص ،تانامـــض وأ لـــيثمت يأ كاـــنه سيـــلو .هـــيف تردـــص يـــتلا خيراـــتلا نـــمً اراـــبتعا طـــقف قـــبطنت

 ةـــجيتن كـــلذ ناـــك ءاوـــسً اـــنلع يفارـــشتسا حيرـــصت يأ ثيدـــحت هاـــجت مازـــتلا يأـــب دـــهعتن الو .ةـــقيثولا هذـــه يـــف ةدراوـــلا ءارآلاو تاـــمولعملا ةـــهازن

 .ةيلبقتسملا جئاتنلا ىلع ارشؤم نوكي ال دق قباسلا ءادألا نأ ملعلا ىجري .كلذ ريغ وأ ةيلبقتسم تاروطت وأ ةديدج تامولعمل

 


