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ماـكحأل ًاـقبط اهمييقتب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل موقتو ،جرحلا مادختسالا ءافعإل             
؛هيلاع٤ةرقفلا     

ةينقتلا تارايخلا ةنجل هبرجت يذلا مييقتلا بقع دقعي فارطألل عامتجا لوأ موقي نأ               - ٨
جرح مادختسا ءافعإل هيلع     ةقفاوملا تقبس نييعت يف رظن ةداعإ بلط يأ ثحبب ليثي         ملا ديموربب ةينعملا    

ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تايصوت ثحبو٧ةرقفلا يف هنايب درو   ،[.  
  لايرتنوم لوكوتورب هجاوت دق يتلا ةيلبقتسملا تايدحتلا  - ءاح

  ادنك نم مدقم ريرقت
ألا ةقبط يمحت يهو فارطألا اههجاوت نأ لمتحي        يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا   دقعلا لالخ نوزو    

  نمزلا نم مداقلا
لاـيرتنوم لوكوتوربل نيرشعلا ديعلا عم      ٢٠٠٧يف فارطألل رشع عساتلا عامتجالا نمازتي فوس           .

لاثمك ضهني   لازامو ،فارطألا ددعتم يئيب قافتا حجنأ وه لوكوتوربلا اذه نأب عساو فارتعا ةمثو                
ديد   عيمجت  ل يذتحي   يسيئر يملاع يئيب   ةهجاومل ملاعلا لود ناـمزلا نم نايضاملا نادقعلا دهش دقلو       .  

كالهتـساو جاتنإ نم يجيردتلا صلختلا ىلإ ةيمارلا ريبادتلا نم ةعساو ةفئاط ذيفنتو              ،نأشب ضوافتلا   
يجيردتلا صل  ختلا كلذ قيقحتل ةيسسؤملا تايلآلا نم ةعساو ةعومجم ءاشنإو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا           

  .ًايملاع
لـضفبو ،ا  ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا دوهج لضفب مخض مدقت ققحت دقف           ةلماعلا ريغ نادلبلاو  

لايرتنوم لوكوتورب لامعأ تداق    يتلا تاسسؤملا نم ديدعلا بناج نم سيفنلا معدلا        ثـيح نم   ف.  
ةبوسحم نانطألا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل نوزوألا دافنتسا ةلادب        بـجومب ةلماعلا ريغ نادلبلا تللق          ،

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمج نم اهكالهتسا نم ةئاملا يف         ٩٥،  ٥ةداملا   تـللق تـقولا سفن يفو      .  
نـمو ،ةـيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا نم ًايملاع            ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا       

ىلإ   ٥٠نم ةبسنب ليثيمل    ا مروفورولكو نوبركلا ديرولك عبارو تانولاهلا      طوـطخ نـم ةئاملا يف       ٧٥   
ىـلع قـفاو دق فارطألا ددعتم قودنصلا نأ         كلذ ىلإ فاضي    . ةينعملا ةداملل ًاع  بت اهتصاخ ساسألا  

عـيمج نم يجيردتلا صلختلل كلذو تاونسلا ةددعتم يجيردتلا صلختلل ططخ اهنيب نم ،تاعورشم              
ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا ىدل ًابيرقت ةيقبتملا جاتنإلاو كالهتسالا هجوأ نوبركلا تابكرم ءانثتساب ٥   
  .ةيرولف ةيرولكورديهلا

مت ثـيح يوجلا فالغلا نم ايلعلا تاقبطلا يف لايرتنوم لوكوتورب هزرحأ يذلا              مدقتلاظحول دقو     
ذنم ضافخنالا يف تذخأ مث تانيعستلا رخاوأ يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ىوصقلا تازيكرتلا غولب              

ًايونس ةئاملا يف   ١وحنب نيحلا ك    لذ طباوـضلا تقبط لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا عيمج نأ ولو          .  
اهلك وأ ةيضرألا ةركلا مظعم يطغت يتلا نوزوألا ةقبط تداعل ،لايرتنوم لوكوتورب اهيلع صني يتلا               

  .نرقلا اذه نم لوألا فصنلا يف ىلوألا اهتعيبط ىلإ
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. لاـيرتنوم لوكوتورب ىلع عيقوتلا ذنم يلودلا يئيبلا لامعألا ل         ودج ترتعا د  ق ةيرهوج تارييغت نإ   
ةـيلود تاردابم ترهظ امك ،نايرسلا زيح فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالا نم ديدعلا لخد دقف               

تحبصأ ةيلودلا ةعامجلا نأ كلذ ةجيتن نم ناكو      . ةديدج ةيلام تاسسؤمو   ست   ةروـصب ءوضلا طل     
قيرطلا ًةدهمم ،فارطألا ةددعتم ةيئيبلا مظنلا    ةيلاعف ةدايز   قرط ىلع ةديازتم     كلذب   سسؤم حالصإل    . ي 

دـشر                إ  ت نأ نكمي يتلا فارطألا ةددعتم ةيلاعفلا ىلع ةديرف ةلالطإ يطعي لايرتنوم لوكوتورب حاجن ن
اياضقلا هذه يف ةماعلا تاسايسللًاقاطن عسوأ تاشقانم  .  

          ، لوـكوتوربل يـغبني ال هـنإ لاقي ام ًابلاغف          رظنلل تفاللا مدقتلا نم مغرلا ىلعف ،تقولا سفن يفو
اهققح يتلا هداجمأل   مينتسينأ لايرتنوم         حلايفو  .   مادت سملا يجيردتلا صلختلا ن   ِمؤن نأ انل ناك اذإ ،ةقيق

نأ اـنيلعف ،تايدـحت نم ىقبت امل ةيلاعفب يدصتلا نامضل نوزوألا             ماظن ليدعتو ،تقولا رورم عم      
. لبقتـسملا ةهجاومل ةمعادلا تاسسؤملا فييكت هيف نمضن يذل        ا تقولا سفن يف اندوهج لذب لصاون      

تاـسسؤملا ىلع بجي ةيئاهنلا  لوكوتوربلايما رم قيقحت وحن لوكوتوربلا مدقتعم هنأ ،ىرخأ ةرابعبو    
ـطألا ىـلع بـجوتي كلذل       ،بسانمتيقوتلا نإ   . ةريغتملا تاجايتحالا ةهجاومل روطتت نأ     يف فار   

  .هتاسسؤمو لوكوتوربلل لجألا ةليوط تاجايتحالا يف ريكفتلا اوأدبي نأ لايرتنوم لوكوتورب
اهـتهجاوم يف ءاطبإ نود أدبت نأ فارطألا ىلع نأ دقتعن يتلا لئاسملا نيب نم يه ةيلاتلا لئاسملا نإ                   

،      ألا ماظن لخاد يفارشتسا يسسؤم رييغت ثودح نمضت يكل         ةءاـفكلاب ةمستم ةسلس ةروصب نوزو
قـيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا ءانثأ أدبتس يتلا تاشقانملل        ًاساسأ رفوي نأ كلذ لك نأش نم        ف

رـشع عـساتلا عاـمتجالل ةيفارـشتسإلا تاسايسلل لمع جمانرب دادعإو ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا               
  .لايرتنوم لوكوتوربل نيرشعلاديع لايف كلذو ،فارطألل 

   ةعماجلا لئاسملا
ةـقبط ةـيامحل لايرتنوم لوكوتورب يف       فارطألا اههجاوتس يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا يه ام          ○

  ؟نمزلا نم نيدقعلا ؟نمزلا نم مداقلا دقعلا لالخ نوزوألا
مل اذإو ،تايدـحتلا هذهل يدصتلا تاجايتحال ةبكاوم لايرتنوم لوكوتورب تاسسؤم له              ○

  ؟ةمزاللا ةيسسؤملا تارييغتلا يه امفكلذك رمألا نكي 
ماهملاو ةطشنألا يه امو ا هيلإ جاتحتس يتلا ةلصاوتملا تامدخلا يه ام  ○  اسسؤم نم فارطألا ا

  ؟اهيلع ديدشتلا مدع يغبني يتلا كلتو اهيلع ديدشتلا يغبني يتلا
دوـقعلا لالـخ ا                ○  دايزو لب يطاشنلا قفاوتلاو ةيلاعفلاو ،لاثتمالا ىلع ةظفاحملا نكمي فيك

  ؟نمزلا نم ةيلاتلا
  يلي ام ةددحملا لئاسملا نيب نمو

زـيفحت لجأ نم انه تحرط دقو  ،ةيرصح تسيلو ةيريوصت ةلثمأ يه ًاديدحت رثكألا ة   يلاتلا لئاسملا نإ    
  .قاطنلا ةعساو ةشقانم
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  :ةيراشتسالا ةزهجألا
ي نأ يف   بغرت وأ فارطألا هيلإ جاتحت يذلا ام        ○        ، يداـصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هلعف

تاـصاصتخا ليدعت لمتحملا نم له      ؟لبقتسملا يف يملعلا مييقتلا قيرفو ةيئيبلا راثآلا قيرفو         
اهزيكرت وأ يملعلا مييقتلا قيرفو ةيئيبلا راثآلا قيرفو ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف            

  ؟ةيقبتملا ماهملا ىلع وأ ةديدج ماهم ىلع
عـبرأ لك ةيلحرم ريراقت نأ مأ ةيونسلا ريراقتلا نم ةيلاحلا ةعوم                  ○  ا ىلإ فارطألا جاتحت له

  ؟يفكت تاونس
قـيرفو ةـيئيبلا راثآلا قيرفو ،يملعلا مييقتلا قيرف تاصاصتخا يف نوكي نأ يغبني يذلا ام                  ○

  ؟٢٠١٠ريرقت لجأل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 
  ؟لبقتسملا يف نوزوألا ثوحب ءاردم هلعفي نأ فارطألا بغرت/جاتحت يذلا ام  ○
  ؟نوزوألا ةقبطل ةجذمنلاو دصرلاو ثوحبلل لجألا ةليوط ةجاحلا يه ام  ○
  ةنامألاو فارطألا ددعتم قودنصلا  ○
هيلع نوكي نأ فارطألا هب أبنتت يذلا ام        ○ ددـعتم قودنـصلا قتاع ىلع يقلملا لمعلا ءبع             

  ؟ةيذيفنتلا ةنجللا ىلعو هتنامأ ىلعو ،فارطألا
بـسانم ةـئيبلل ةدـحتملا مـمألا جمانربل عباتلا لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب قاطن له                  ○

؟لبقتسملا يف هتيدأت لصاوي وأ هبعلي نأ هيلع بجيوأ هبعليس يذلا رودلا وه امو ،لبقتسملل    
  فارطألا تارمتؤمو فارطألا تاعامتجاو ،تانايبلا غالبإو لاثتمالا دصر
؟اهداقعنا تارتفو اهرتاوت . فارطألا تاعامتجال لمتحملا جايتحالا لبقتسملا يف نوكيس فيك      ○

  ؟فارطألا تارمتؤمو
  ؟لبقتسملا يف نوزوألا ةنامأ ةفيظوو رود هيلع نوك ينأ يغبني اذام  ○
داوـملا كالهتساو جاتنإ نم يجيردتلا صلختلا متي امنيح ذيفنتلا ةنجل لبقتسم نوكيس اذام                ○

  ؟نوزوألل ةدفنتسملا
؟ليوطلا لجألا يف لاثتمالا نامضل ةيلاعفب لمعينأ لوكوتوربلا ماظنل نكمي فيك  ○    
ةداـملا بجومب ةلماعلا فارطألا نيكمتل ةيرورض ا            يتلا ةدعاسملا يه ام     ○  أ فارطألا ىرت  ٥ 

تلا صلختلاب قلعتي اميف ًالثم ةيلاحلا ا          نوـبركلا تاـبكرم نـم يجيرد       امازتلاب ءافولا نم
ًايلاح ةدوجوملا تاسسؤملا لهو    . خلالاثتمالا ةدايزو ،تانايبلا غالبإو ةيرولف ةي       رولكورديهلا

  ؟ةيفاك
  :ًامدق يضمللةحرتقملا قيرطلا 

دـقعت نأ حارـتقاو ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل          ٢٦ـلا عامتجالا ءانثأ ةيمسرلا ريغ ةقرولا ميمعت          
  ؛ةيوضعلا حوتفم لاصتا قيرف ةئيه ىلع ًاعامتجا فارطألا
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اياـضقلا نـم ًاديدحت رثكأ ةعومجم هتاجرخم نوكت ،تارودلا نيب امل نزاوتم رغصم لماع قيرف ءاشنإ                 
  ؛فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ءانثأ اهتشقانم ررقملا قيقحتلا تالاجمو لئاسمو ةيسيئرلا
  ؛فارطألل رشع عساتلا عامتجالل لمعلا راسم مسرب فارطألل رشع نماثلا عامتجالا موقي

ضرغب اهثحب نكمي ةيجيتارتسا ةقيثو وأ ةددحم ةيجيتارتسا رصانعو تاررقم دادعإل            ٢٠٠٧ءانثأ لمعلا     
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطأل ا بناج نم ًايمسر اهدامتعا  ٥، لوكوتوربلا نم    

  لايرتنوم لوكوتورب ىلع هلاخدإ حرتقملا رييغتلا  -ًايناث 
يجيردـتلا صلختلا يف ًامدق يضملل لايرتنوم لوكوتورب يف رييغت ءارجإ           : --/١٨ررقملا عورشم   

نم  ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارط      ألا بناج نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نم          
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل لايرتنوم لوكوتورب نم ٥ةداملا   

ةداملا نم ١   فلأ قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملاب قلعتت تاليدعت: ٥ 
رارمتـسا ةلأسم لوانتل فارطألا نع رداصلا       ١٧/١٢ررقملا ىلإ   ريشي ذإ    تاـبكرم جاـتنإ      

ةداملا نم    ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا بناج نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا            لوكوتورب نم   ٥   
ةداـملا نـم      ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيلحملا ةيساسألا تاجايتحالا دسل لايرتنوم           نـم   ٥   

،   لوكوتوربلا
ىلإ ريشي ذإو  نأ  ررقملا   رظنلا ىلإ فارطألا وعدي ١٧/١٢  رـشع نماـثلا اـهعامتجا ءاـنثأ      

ةداملا يف ةدراولا يجيردتلا صلختلل ةينمزلا لوادجلا عيرستل رييغت لاخدإ             يف فارطألل نـم فـلأ     ٢   
ةيـساسألا ةـيلحملا تاجايتحالا دس لجأ نم         ةيرولفةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإل لو      كوتوربلا  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل   ٥،  
ةـيرولكلا نوـبركلا تابكرم جاتنإ نم يجيردتلا صلختلل يلاحلا ينمزلا لودجلا             ب ملسي ذإو 

ةداـملا نـم      ١ةرـقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيلحملا ةيساسألا تاجايتحالا دسل ةيرولف            نـم   ٥   
وحنلا ىلع ٢٠١٠ماع هتياغ دعوم يف لوكوتوربلا  ةداملا يف ددحملا   ٢، فلأ    

ةيفاك تايمك نأ ىلإ      كلذك ريشي ذإو   نم ترفاوت دق ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم         
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ةدوجوملا جاتنإلا قفارم      نـمو ،لوـكوتوربلا نم   ٥   

 ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا تاجايتحالا ةمدخل ةحلصتسملاو اهريودت داعملا تانوزخملا     
،٥ةداملا نم  لوكوتوربلا نم    

ةقرو يف ةدراولا تارابتعالا ءوض يف ،يلاتلا وحنلا ىلع لايرتنوم لوكوتورب ىلع رييغت لاخدإ              
ررقملا اذ  ةقفرملاو ادنك ا    :دعأ يتلا ةيساسألا تامولعملا
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يكبشلا اهعقوم ريوطتل ةنامألا هب تماق يذلا لمعلل هريدقت نع لماعلا قيرفلا برعأدقو   -١٦٢  
  .ةريبك ةروصب هلمع لهسيس تانايبلا ىلإ ذافنلل ديدجلا بولسألا نأ ىلإ ًاريشم

ةل يلقلا دوقعلا يف فارطألا اههجاوتس يتلا ةيساسألا اياضقلا ةشقانمو ديدحتب ادنك نم حارتقا  -لاد 
  ةمداقلا

دعوم لولح عم هنأ ركذو ،لايرتن وم لوكوتورب لبقتسمب قلعتي ًاحارتقاادنك لثمم ضرع   -١٦٣
فارطألاعامتجا يف رشع عساتلا   ىلإ دتمت ةربخ لوكوتوربلا فارطأ ىدل حبصأ دق نوكيس ٢٠٠٧   ،

هيلإ يم ري يذلا فدهلا نأ حضوأو. ةمداقلا ةنس نيرشعلا ىلإ اورظني نأ مهيلع نأو ،ةنس نيرشع
ةعساوو ةليوط ةشقانم مامأ بابلا حتف ىلع دعاست ةلئسألا نم ددع حرط وه حارتقالا ريوطت نأشب   
  .لبقتسملا يف نوزوألا ةقبط ةيامح لجأ نم يرورض رمأ وهو ليوطلا ىدملا ىلع ماظنلا

يف ءاج ي ذلا ماهلا راوحلا اذه لالهتسال ادنك ىلإ ركشلاب ةملكلا اوذخأ نيذلا نولثمملا هجوتو  -١٦٤
لوكوتوربلل ةيلاحلا تاسسؤملاو يلاحلا لكيهلا رارمتسا نيعتي نيح يف هنأ ىلإ ريشأ دقو. هدعوم يف  
يف ةيرولفلا ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم لماكلاب يجيردتلا صلختلا نيحل فارطألا ةمدخ  ٢٠١٠ ،
ةديدجلا تايدحتلا سكعي ا مب ليوطلا ىدملا ىلع ةمءاوملاو ريوطتلا نم ديزملا ىلإ جاتحي دق رمألا نإف
اهققح يتلا تاحاجنلا نم ءاوس سوردلا ملعت يغبنيو . لوكوتوربلا اههجاوي يتلا فورظلاو
نأ نكمي ةشقانملا نأ ىلإ نيلثمملا نم ددع ر اشأو. اههجاو يتلا تابوعصلا نم وأ نآلا ىتح لوكوتوربلا
لايرتنوم لوكوتورب ىلإ رظنت فارط ألا ةددعتم ىرخأ ةيئيب تاقافتال ةبسنلاب ًاضيأ ةميق تاذ نوكت

  .يباجيإ جذومن هنأ ىلع
ةينمزلا لوادجلا كلذ يف امب ،لوكوتوربلا حاجن ءارو ةنماكلا بابسألا ضعب ىلإ نولثمم راشأو   -١٦٥

ىلع ةلاعف ةيلام ةيلآ نم هيدل امو ،ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يجيردتلا صلختلل اهعضو يتلا ةحضاولا 
رودو ،قودنصلا اهمعدي يتلا ةيعاطقلا يجيردتلا صلختلا تايجيتارتساو ،فارطألا د دعتم قودنص ةئيه

لئادب ثادحتسا عيجشت يف هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف 
فارطألا نيب لاعفلا نواعتلاو ،ذيفنتلا ةنجل هبقارت يتلا لاثتمالا مدع ءارجإو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملل 

ةداملاب ةلماعلا فارطألاو ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ  نم نوكيس هنأ بمهداقتعا نع نولثمملا برعأو . ٥ 
  .لبقتسملا يف لوكوتوربلا تاسسؤم هب موقت يذلا رودلا رارمتسا يرورضلا

نع اوبرعأوحارتقالااهحرط يتلا ةلئسألل ًادج ضيرعلا عب اطلاب نيلثمملا نم ديدعلا ملسو  -١٦٦   
اهثحب يف دارطتسالا لبق اهتساردل تقولا نم ديزملا ىلإ نوجاتحي م  هجو ىلع اولاقو . أب مهداقتعا

هناوأل قباس رمأ تارودلا نيب اميف لماع قيرف ءاشنإ حارتقانإصوصخلا  دقع نيلثمملا دحأ حرتقاو .  
، رشع نماثلا فارطألا عامتجالبق ةودن دقع رخآ حرتقاو ،ةحورطملا اياضقلا ثحبل صاخ رمتؤم 

ميدقت فارطألا عيمج نم بلطي نأ ثلاث حرتقاو    .االخادم
قفاو ةلأسملا هذه يف ًامدق كرحتلاب ةصاخلا تارايخلا نم ددعل ةضيفتسملا ةشقانملا بقعو  -١٦٧  ،

لبف ةيسارد ةودنميظنت مدع ىلع لماعلا قيرفلا  كرتي نأ ىلع ةرشابم رشع نماثلا فارطألا عامتجا   
هذه ميظنتدعوم  ماع لالخ تقو يأ يف ًاحوتفم ةودنلا  وعدي نأ ىلع قيرفلا قفاو امك . ٢٠٠٧ 
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يأب ةنامألا ىلإ مدقتت نأىلإفارطأل ا قلعتت تالؤاست وأ اياضق ة  دعوم يف كلذو يدنكلا حارتقالاب   
لوألا نيرشت١٢هتياغ  اهيف رظني يكل اهعيمجتب ةنامألا موقت ثيحب ٢٠٠٦ربوتكأ /  فارطألا عامتجا  

  .رشع نماثلا
ا نع نيصلا ا  -ءاه     ١٧/٨ررقملا يف رركم فلأ لودجل راثأ اياضق

لثممتراثأ  -١٦٨ ررقملا يف ةدراولا عينصتلا لماوع تامادختسال ةتقؤملا ةمئاقلا ةلأسم نيصلا ة   
نم يجيردتلا صلختلل ةلصفم ةطخ فارطألا ددعتم قودنصلا نم معدب ،نيصلا تعضو دقو . ١٧/٨

يغبني هنأ ىلإ ،ةسارد دعب ،اوصلخ اهدلب يف ءاربخلا نإف ،كلذ عمو. عينصتلا لماوع تامادختسا  
ا ١٧/٨ررقملا يف تدرو نوبركلا ديرولك عبارل تامادختسا ةعبس نع لقي ال ام فيصوت  أ ىلع  

ضارعتسالا جئاتن نأ ىلإ كلذك تراشأو . عينصت لماوع تامادختسا سيلو ةطيسو داوم تامادختسا
قيرفهيرجي نأ يغبنييذلا  ررقملا بجومب عاطتسملا ردق ركبم تقو يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا    

فارطألا عامتجال يلاتلا ررقملاو١٧/٦ دعاست فوس  ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ،  ةغايص ىلع ٥   
ةيلخادلا ا   نكمي هنأل اهيلع رظح ضرفي نل ةطيسو ًاداوم تامادختسالا هذه رابتعا ةلاح يفو. اسايس

تامادختسا تربتعا اذإ امأ . وجلا يف تاثاعبنالا ليلقتونوبركلا ديرولك عبار نم ديزملا م ادختسا
ىرخألا فارطألا عم تاشقانم ءارجإ دوت نيصلا نإ تلاقو ،اهيلع رظح ضرف بجيف عينصت لماوع 

نكمم تقو عرسأ يف لماش لح ىلإ لصوتلا نكمي ىتح يراجلا عامتجالا دعب ةلأسملا هذهنأشب  .  
نيصلا بلط ًايوق ًادييأت ديؤي هنإ ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم فرطل رخآ لثمم لاق و  -١٦٩  

هذه سفن راثأ دق هنأ ىلإ ًاريشم ةمئاقلل ًاضارعتسا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف يرجي نأب 
لصألا يف تشقون امدنع ةتقؤملا ةمئاقلا دامتعاب قلعتي اميفلغاوشلا ئطاخلا فين صتلا نإ لاقو.  

ةيلحملا تاسايسلل تالكشم راثأ عينصت لماوع تامادختسا ا   أ ىلع ةطيسولا داوملا تامادختسال
  .ةيعانصلا ةيمنتلا قاعأو

ةلأسملا هذهرشع نماثلا فارطألا عامتجالوانتي نأ ىلع لماعلا قيرفلا قفاوو   -١٧٠  .  
  ةمداقلا تاعامتجالا ديعاوم  -واو 

ىلع لوصحلل فارطألا ىلإ ةلاسرب ثعب دق هنأ ىلإ نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا راشأ  -١٧١  
نيرشعلاو عباسلا عامتجالاو رشع عساتلا فارطألا عامتجال ةحرتقملا ديعاوملا نأشباهرظن تاهجو   

يف لفتحت فوس فارطألا نأ ةاعارم عم تاطاشن نم ام   لصتي امو ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل
نيرشعلا ىركذلاب ٢٠٠٧ ىلإ ،اهدودر يف ،فارطألا مظعم تراشأو . لايرتنوم لوكوتورب ءاشنإل 

ًاديدع نأ ريغ . لوكوتوربلا ءاشنإ ىركذ عم قفاوتت ىتح ربمتبس/لوليأ يف تاعامتجالا دقعل اهدييأت
يتلا ةيئاهنلا ديعاوملا ب ساسملا مدعلاهدهج ىراصق لذبت نأ ةنامألا نم تبلط ىرخألا فارطألا نم 

تدعأ ،ةعجرتسملا تامولعملا هذه ساسأ ىلعو . تاءافعإلا تابلط ميدقتل فارطألا اهيلع تقفاو
ىلإ ىعست يذلا ويرانيسلا وهو ،ةزهجألاو فارطألل بارطضا لقأ ثدحيس هنأ دقتعت ويرانيس ةنامألا  

ة يلاحلا ةيئاهنلا ديعاوملا رابتعالا يف ويرانيسلا ذخأ دقو. لماعلا قيرفلا نم هنع ةعجرتسم تامولعم بلط
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل مزاللا تقولاو ةجرحلا تامادختسالا تانييعتو تانايبلا ميدقتل 




