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هيبأ تاظوفحم نيب ىري وهو ُهابص ذنمو
يغصي هدلاو دهاشي ناك امً ابلاغ ةريثك تاتيساك
كورلا نم ةفلتخملا ةيقيسوملا اهعاونأ ىلإ
وكسيدلا ىلإ ةيكيسالكلا لامعألا ىلإ زولْبلا ىلإ
.يبرعلا برطلا ىلإ ةيدنهلا تاينغُألا ىلإ

هذه عامسو تاناوطسألا كلت ىلإ تفيُضأو
زاهج :هيلإ هدلاو اياده ىلوأ ،تاتيساكلا

هيلعُ ندندي ذخأ سباكم هيلع ريغص ويساك
،ةينويزـڤـلتلا تانالعإلا ضعب ىقيسومً ادِّلقم
ةركابلا ةيقيسوملا هنذأ ىلإ هيدلاو تفل ام
هدلاو ردابف ،(9/9/0891 :توريب ديلاوم نم وه)

ىلإ يتأي صاخ ذاتسأ فيلكت ىلإ7891 ةنس
هلً اعيجشت ،ونايـپـلا يفً اسورد هيطعي تيبلا
َّنستي مل يتلا ةيقيسوملا هتبهوم ءامنإ ىلع
.هبابشو هابص ةئيب يف اهتيمنت دلاولل

.ئناهّ يقيسوم ّوج يف قراطأشن اذكه
هلّجس،ونايـپـلا ىلع فزعلا نم رثكأ نّكمت نيحو
ناك يذلا ينانبللا راوتاـڤرسنوكلا يف هدلاو
ةداعتسا رثإً انومضموً الكش ةئيس ةلاح يف
مل .برحلا تاونس يف هبارخ دعب هيف لمعلا
ونايـپـلا نع حاـــشَأف سوردلا ىلإً احاترم نكي
ىلإ باــــــهذلا نع فّقوتو تاونــــس ثالــــث
يف ةمات ةيلالقتسابً ارعاش ،راوتاـڤرسنوكلا
ذخأ هنأ ريغ.”هاوه ىلع“ ىقيسوملا سرد
،يحلا يف ٍراج نم يئابرهكلا راتيغلا ريعتسي
،نيقلت وأ ذاتسأ نود نم هيلع فزعي لعجو
،ةبخاصلا ىقيسوملاو كورلا عون ىلإً الئام
يف هئالمز عم ةيقيسوم ةقرف لّكــــــش مث
ىلإ داع هنكل ،(رداقلادبع هيسيل) ةـــــسردملا

٧

تيبلا يف ىري وهو ىلُوألا هتلوفط ذنم
”نوفيلوـپ“ ةكرش نم ًةميدق ٍتاناوطــــسأ
ريملا يدنفأ دمحأ ةروص اهيلع ”نوفاضيب”و
ءارمألا برطم“ هنأ اهيلعو (هيبأ ِّدج)
 .نيرشعلا نرقلا علطم يف”نيطالسلاو

  :ينمي قراط
توريب يف زاــــجلا نم
ملاعلاف كرويوين ىلإ



ىقيسوملاو زاجلا وحن ةديدج ةبراقم يف ونايـپـلا
ىلإ هئاغصإ ربع اهيف هقّمعت زِّكري ،ةرصاعملا
قّمعتلاو ّةينقتلا بتكلا ةعجارمو تاناوطسإلا

،نيارْْتلوُك نوج ،كوُكِْنه يبره :رابكلا لامعأ يف
  .نيرخآو لامج دمحأ

صّصختلل ةحنم لانف ةــــسردملا يفً ازـَّيمم ناك
جَّرختف ،ةيكريمألا ةعماجلا يف رتويـپـموكلا مولعب
ةــبغر ّيأ نود نم1002 ةنـــس صاـــــصتخالا اذهب
ناك هَمـَلاع نأل صاصتخالا اذهب لمعلا يف هيدل
ىقيسوم يف هتفرعم قّمعي حارف ،ىقيسوملا
.زاجلا

حيدق لئاو هيليمز عم سّسأف ،ىّنمت ام هلّ مـَت
سكع“ ةيقيسوملا بارلا ةقرف هللا حتف ماسحو
لالخ2002و0002 نيب زاجلا اهعم فزعو ”ريسلا
ايروسو نانبل نيب ةّدع تاوترشنوك يف تالوج
ةقرف سيسأت يف2002 ةنس كراشو .اسنرفو
.توريب يف زاجلا ىقيسومل ”ياش ناجنف“

عضوف يقيسوملاَ فيلأتلا أدب ةبقحلا كلت يف
ةيريوصت ىرخأو صقرلل ةيقيسوم ٍتاعوطقم
”فيص ةليل ملح“ ريـپـسكش ةيحرسم :حرسملل
رصم يف َتبعل ،نامْغرُب اـڤـيإ ةيديوسلا ةجرخملل

جرخملل ”نوكلبلا ع برح“ ةيحرسمو ،ديوسلاو
3002 نيب ناــــنبل يف تبعل حجار رمع يناـــــــنبللا
.4002و

زاجلل ةيقيسوملا هتالاجتراو هفزع أدب4002 ذنم
وكنمالفو ةيليزاربو ةيبوك ةيقيرفأ تاعوطقمب
عمو ةيتوريب تاناح يف ةينورتكلإ ىقيسومو
.توريب ىلإ يتأت ةيبنجأ زاج قرف

هلوصح دعب ”نِِغنِنوُرْغ“ ىلإ لقتنإ5002 ةنس
لان اهدعب .”ساناڤيج ةسسؤم“ نم ةحنم ىلع
”ْزْنِغِْيوْه“ ًةحنم ةيدنلوهلا ةفاقثلا ةرازو نم
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 :روصلا
ىلإ ينمي قراط
لالخونايـپـلا
يف زاجلل لافتحإ

٢١٠٢ طابش

ماسح :ريوصت
شميشم
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ىلإ رفاسف7002 ةنس نيقّوفتملل ةيساردلا
راوتاـڤرسنوك نم9002 ةنس جّرختو نِِغنِنوُرْغ
 فزعلل ىلعألا زايتمالا ةجردب سوالك سنرـپ
”تخاربنكلأ ايردنأ“ ةزئاج لان امك ،ونايـپـلا ىلع
.نِِغنِنوُرْغ ةنيدم ةيدلب نم

فيلأتلاو فزعلا نيب لّقتني ذخأ ةرتفلا كلت ذنم
ىلع ىلوألا هتالواحم أدب ناكو .يقيسوملا
طخ يف ونايـپـلا ىلإ لقتنا مث5991 نم راتيغلا
نود نم اهبتكي مث هاقيسوم لجتري ،هسفن زاجلا
هذه يفو .فزعلا دنع لاجترالا شماه ءاغلإ
ًادج ناقيصل امهو ،فزعلاو لاجترالا نيب ةغيصلا

نانبل يف ةدع ٍتالفح ىّدأ ،زاجلا ىقيسوم يف
ديوسلاو ارسيوسو اسنرفو ندرألاو ايروسو
ايناـڤولسو اينامورو يبُدو سنوتو برغملاو
،ادنلوهو ايلاطيإو رصمو ةدحتملا تايالولاو

،ناكنارك نايتسيرك ،نيساي دلاخ :رابكلا عم فزعو
.مهاوسو نيرغ يميج ،رِيسومْنِيكآ زوربمأ

يف لمع شرو ىلع فارشإلا هل ىنستو
 .0102 ةنس ومريلابو8002 ةنس تنوملير :ايلاطيإ

يف ىلوألا ةزئاجلا نطنشاو يف لان0102 ةنس
ىقيسوم فيلأتل ”كنوم سوينوليت“ ةقباسم
يفو .”ينَمـَي يعامس“ هتعوطقم ىلع زاجلا
ًاديدج تفاضأ“ هذه هتعوطقم نأ ةزئاجلا ةءارب
زّرط يذلا صاـــــخلا اهبولـــسأب ،زاــــجلا ةغل ىلإ

ةيبرعلا تاحـشوملا تاـعاـقيإب زاـجلا ايدوليم لكش
هلعجً اصاخً اعباط هتعوطقمل لعجف ،ةميدقلا
يه ةزئاجلا كلتو .”ماعلا اذهل ةزئاجلاّ قحتسي
ىقيسوم فيلأتل  ملاعلا يف ةقباـسمّ مَهأ
”كـنوم سوينوليت ةسسؤم“ اهمّظنت ،زاجلا
رقم يف ”زاـــــجلل يلودلا راـــهنلا“ تَأــَّيه يتلا
زيزعت :دعبألا فدهلاو ،(كرويوين) ةدحتملا ممألا
قوقح مارتحاو ،تافاقثلا نيب راوحلاو مالسلا
ىلإ ْهتَعَد يتلا يه ةسسؤملا كلتو .ناسنإلا
03 يف كانه يلودلا راهنلا“ اذه يف ةكراشملا
وكــــسنوألا ةمّظنم ْهَتنلعأ امك2102 ناــــــسين
زاجلا ملاع يف يروطسُألا مجنلا نم ىعسمب

هعون نم ثدح لوأ كاذ ناكو .كوكِْنه يبريه
تَزَّكر انه نم .ةيلود ةيقيسوم ةغل زاجلا سّرك
نأ اهتملك يف وكسنوألا ةمّظنمل ةماعلا ةريدملا

ريغ عادبإلا ىقيسوم يه زاجلا ىقيسوم“
نيب ،لاجترالاو فيلأتلا نيب جزمت ،دودحملا
دَّدجتتف ،ةيماظنلا ريغ كلتو ةيماظنلا ىقيسوملا

زاجلا ىقيسوم اميفو .ةعوطقم لك فزع عم
.”ملاعلا لك ىلعً اقحال تّعزوت ،اكريمأ يف تِدلُو

ينانبللا باشلا سلج هتايح يف يخيراتلا راهنلا كاذ
هسفن ونايـپـلا دعقم ىلع هسفن لافتحالا يف
زيريـپ ولينادو كوكنه يبريه هيلع سلج يذلا
،رِتْروُش نياو فزعلا يف كراشو ،كوُيْد جروجو
.اَّتويالوك يّنيـڤو ،نيــسح ريكاز ،اـَّنوب دراشتير
موجنلا رابك يلودلا يملاعلا لافتحالا اذه مّدقو
يسنيوك ،سالغود لكيام ،وريناد تربور لثم
.نيرخآو ،زنوج
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 :نيميلا ىلإ
مجنلا عم
يف يروطسُألا
يبريه زاجلا ملاع
يف كوْكنِه
١١٠٢ ماع نطنشاو

:ريوصت
olegnA’D accebeR

ىلوألا ةزئاجلا لان0102 ةنس
ىلع زاجلا ىقيسوم فيلأتل

 .“ينَمـَي يعامس” هتعوطقم
هتعوطقم نأ ةزئاجلا ةءارب يفو
.زاجلا ةغل ىلإ ًاديدج تفاضأ
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رودص يخيراتلا راهنلا اذه يف هكارتشا فداصو
تالوج اهل ّمظن يتلا ”روشآ“ ىلوألا هتناوطسأ

اهاوسو كرويوين يف اهفزعو اهتاعوطقم قالطإل
ءاــــــيحإ يف اهجراـــخو ةـــــيكريمألا تاــــيالولا نم
 ةناوطسألا هذه يفو .زاجلا قاَّشعل تايسمأ
تاعوطقم عبرأ ،هفيلأت نم سمخ :تاعوطقم01
،ةصاخلا هتقيرطب اهعيزوت داعأ زاجلل ةيملاع
  .ةصاخ ةناكم هبلق يف هل يذلا خاب نم ةعوطقمو

،كرويوين يف ينمي قراط ميقي ،1102 ذنم ،اذكه
اهيف عْلطُي ةيقيسوم تالوج ىلإ قلطني اهنمو
،فيلأتلاو لاجترالاو فزعلا يف ةعطاسلا هتبهوم
ةديدج تاناوطسأو ةديدج لامعأ رادصإلُ أــَّيهتيو
نيبوهوملا انبابش نيبً اعطاسً اّيمـَلاعً اروُضح هلعجت
.نانبل نم نيعدبملا بكوم يف نوبكوكتي نيذلا
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تاهيونـتو زئاوج

ةفاقثلا ةرازو نم ”زنغيوه“ ةحنم7002
.ادنلوه يف مولعلاو ةيبرتلاو

،ةيدنلوهلا نغننورغ ةيدلب ةزئاج9002
ليجستو ”تاعيونتو ماغنأ“ ةزئاج
يف ارتسكروأ عم هل لامعأ
.مادرتسمأ

يتيب لافتحا يف ةكراشملل هرايتخا0102
- رتنس يدنيك يف زاجلل رتراك
ريمألا ةسسؤم ةحنم ،نطنشاو
هرايتخا ،ةيدنلوهلا ةيفاقثلا دراهنرب
ةيلودلا ةقباسملا يف ةكراشملل
ةزئاجلا ،ارسيوس -ورتنوم يف زاجلل
فيلأتل كنوم“ ةقباسم يف ىربكلا

.”زاجلا ىقيسوم

:نيميلا ىلإ
هتناوطسأ فالغ
”روشآ“ ىلوألا

رادصإ نم
”زدروكير تكديإ“

:ريوصت
retsjiB ekeiraM

ةينانبل ةبهوم ينمي قراط
زاجلا ىقيسوم يف ةيملاع

:تامولعملا نم ديزمل
moc.inamaykerat@tcatnoc

moc.inamaykerat.www


