
  نناكملاا ةميیمح دلوت ءوضلااوو لظلاا نيیبام

 مهھتاارراهھم ننوورهھظيی ننوورروصملاا أأدب ,ءوضلاب مسرلااُ هھنأأ ىلع ففاارغوتوفلاا ففرُع ننأأ ُذنم

 ةيیؤؤرر نع ةةررابع يهھھھ يتلااوو ااريیماكلاا نيیع ىلاا دنتسيی ينف لمع ةغايیص ةيیفيیك يف مهھتيیؤؤرروو

 دصرروو , هھب طيیحملاا ددوجولاا يفُ هھنيیع ههاارت ام طقتليی ننأأ للوواحيی نيیح , رروصملل ةيینفلاا

 ةيیوتحت امب ةنيیدملاا كلت ووأأ نناكملاا ااذهھھھ يف تتااددوجوملااوو رصانعلاا نيیبام ةةدئاسلاا تتاقالعلاا

سسانلاا تتايیاكحوو تتايیركذلاب ةةزنتكم ةفصررأأوو ععررااوش وو ةةرباع ههوجوو نم

 ديیت( نفلاا خيیررات يسرردم دحأأوو يكيیرمألاا رتكلوكلاا ففاضتسأأ 2014 مماع فيیرخ يف

 انل ممدقيیل )فيیلأأ ننوسرردنوو( يليیززااربلاا يفاارغوتوفلاا ننانفلاا سكنيیف ةنيیدم طسوو يف )ركيیدد

 انل ددرسيی ضضرعملاا ااذهھھھ يف , ضيیبألااوو ددوسألاب ةليیمجلاا للامعألاا نم ةعومجم

 ولوباس ةةريیبكلاا ةنيیدملاا يف ككانهھھھوو انهھھھ ةةرثانتملاا ةميیمحلاا تتاظحللاا ننوسرردنوو يفاارغوتوفلاا

 ىلع لمعيی ال وهھھھوو , ةيیعيیبطلاا اهھتالاحب صصاخشألااوو ههوجولاا دداطصيی ال وهھھھ , ةيیليیززااربلاا

 ووأأ صصاخشألاا ووأأ نناكملاا ةيیلامج ريیوصت نم ففاارغوتوفلاا يف اهھيیلع ففرراعتملاا رروواحملاا

 وهھھھ لب , يناكملااوو ينمزلاا رروظنملاا يف اهھيیلع ففرراعتملاا ةيینمزلاا دداعبألاا قفوو ةعيیبطلاا

 اهھب رميی ةيیجولوكيیاس تتالاح نم صصوخشلاا ءااررووام دصرر يف كلذذ نم دعبأأ بهھھھذيی

 وهھھھ كلذل , ىهھقملاا ككااذذ ووأأ ععرراشلاا ااذهھھھ نكست يتلاا ةئفاادلاا ةظحللاا ةيیلامج قثويیوو , نناسنألاا

 يف ااريیثأت رثكأأ رروص ىلع لصحيی يك ددوسألااوو ضيیبألاب ريیوصتلاا ررايیتخأأ ىلع دمتعأأ

 قلخ ىلع لظلاا تتاجررددوو ءوضلاا تتاجرردد نيیب تتانوتلاا مغانت بعليی ثيیح , يقلتملاا نناادجوو

 ينفلاا قلخلاا ةلاح يف نيیابتلاا نم ااديیزم يجولوكيیاسلاا بناجلل يطعت ةعئاارر ةيیلامج ةلاح

 هھمدختسأأ ييذلاا رخآلاا كيینكتلاا , يقلتملاا نيیع ىلاا ننانفلاا اهھلصويی ننأأ للوواحيی يتلاا

 نم دددع يف زيیكرتلاا ةيیصاخ  ننوودب لغتشت ةسدعلااوو ةةريیماكلاا لعج وهھھھ )ننوسرردنوو(

 للامعألاا

 ةيیناادجوو ءااوجأأ رروصت اهھنأكوو وودبت هھب تتذخأأ يتلاا رروصلاا لعج يف مهھھھاس كيینكتلاا ااذهھھھ

 . رباقملاا يف مهھتررايیزل ددوعن كلذل مهھھھاندقتفأأ سسانأب انركذت نيیح ةملؤم انايیحأأوو , ةملاح

 ىلع ييوتحت ةنكمأأوو دهھھھاشم ممدختسأأ دق )ننوسرردنوو( يفاارغوتوفلاا دجن كلذذ ىلاا ةفاضأأ



 ىلع ييوتحت ةنكمأأوو دهھھھاشم ممدختسأأ دق )ننوسرردنوو( يفاارغوتوفلاا دجن كلذذ ىلاا ةفاضأأ

 يف كلذذ ىىرن امك للاكشألاا نيیب رظظانتلااوو نيیابتلاا لثم مماع لكشب نفلاا يف ةمهھملاا رصانعلاا

 للاكشألاا سساكعنأأ للالخ نم ةةرم سساكعنألاا ةلاح ممدختسأأوو , ةةربقملاا دهھھھااوش  ةةرروص

 دعيیوو , تتااررايیسلاا ووأأ ققشلاا ذفااون ججاجزز للالخ نم اهھساكعنأأ ىىرخأأوو ءاملاا يف دهھھھاشملااوو

 ننوسرردنوو يفاارغوتوفلاا  اهھمدختسأأ يتلاا رصانعلاا نم يلكشلاا مغانتلاا ووأأ ععاقيیألاا رصنع

 ةئيیضملااوو ةمتعملاا للاكشألااوو مماسجألاا نيیبام ححوضوب مغانتلاا كلذذ دجن ثيیح , زيیمتم لكشب

 يفاارغوتوفلاا . ةيیفاارغوتوفلاا هھلامعأل ةعئاارر ةيینف ميیق كلذذ ىطعأأ ثيیحب تفلم لكشب

 انووزيیررأأ ةيیالوو سكنيیف ةنيیدم يف هھماقأأ ييذلاا هھضرعم للالخ نم ممدق )ننوسرردنوو( يليیززااربلاا

 كلتل يلامجلاا سساسحألاا طقتليی وهھف , ةملاحوو ةئفاادد ةيیميیمح دهھھھاشموو رروص ةيیكيیرمألاا

 هھب رميی  يملح للايیثنأأ رروصيیُ هھنأكوو , هھسفن عم يلتخيی نيیح نناسنألاا اهھب رميی يتلاا ةظحللاا

.نناسنألاا

 ةيیلامجلاا دداعبألاا يف صصوغيیل ففولأملاا ددوودحلاا ففاارغوتوفلاا ىطختيی  ضضرعم ااذهھھھ يف 

 فيیشررأأ سيیل وهھھھ نفلاا ااذهھھھ ننأأ انل انلوقيیل , ةعتمم ةيیحوورروو ةيیناسنأأ نيیماضمب نكلوو ةةرروصلل

 يف ثحبلااوو نناسنألاا نناادجوو يف صصوغت ةيیحوورروو ةيیناسنأأ دداعبأأ هھل امنإإوو , بسحوو يلامج

 ةيیلامج ةيیفاارغوتوفلاا ننوسدنوو للامعأأ نيیبتام رردقبوو , اهھتايیلامج ثعبموو ءايیشألاا ةنونيیك

  ججاجزلااوو ءاملاا يف مماسجألاا سساكعنااوو لظلااوو ءوضلاا تتاارراسكنأأ مماادختسأأوو ءوضلاب مسرلاا

 يفاارغوتوفلاا ننانفلااُ هھلذبيی ييذلاا دهھجلااوو ةقشملاا نيیبت نكلوو , ببالخلاا ههرحسوو نفلاا ااذهھھھ ةعتم

 ةيیناسنألااوو ةيیلامجلاا اهھھھدداعبأأ لكب ةعئاارلااوو ةةزيیمملاا ةةرروصلاا ىلاا للوصولل

                                                                              يطسااولاا نناملس  

                                                                           انووزيیررأأ ةيیالوو _ سكنيیف


