
ةياغلل ماخ تسيل ةضوم 

 زيزعت فدهب دروالبسكإ فتيرك ةمظنمو ميمصتلاو فرحلا فحتم نيب نواعت نع ترب دوم تجتن
 نم رثكأل ةديرف ميماصت مضي يذلا ضرعملا ضرعي .نفلاو ةضوملا ملاع يف لوصولا ةلوهس

 جيسنلا ىلع مئاقلا لمعلا لالخ نم يسيئر لكشب ينفلا مهجهن ومنلا يف قاعم نانف نيسمخ
 اهبيطقتو تاجوسنملا ءالطل نواعتب نينانفلا ءالؤه لمع .ويدوتسالا يف ةينفلا لامعألاو

 دعب دروالبسكإ فتيرك ةمظنم يف ملعُم وهو انيلوم روتكيف اهلوح ثيح اهنييزتو اهجسنو اهزيرطتو
 ةضوملل نكمي فيك ؟ةضوملا ىلع امو نم :ةضوملا ملاع نع ةلئسأ بوث لك حرطي .ةضوم طخ ىلإ كلذ

؟ةفلتخملا تايوهلاو نيسنجلا راودأو لوصولا ةلوهسل لضفأ لكشب بيجتست نأ

 فتيرك ةمظنمو ميمصتلاو فرحلا فحتم نم لك ىقبأ ،ةلئسألا هذه يف قيقحتلا يف ةدعاسملل
 نونفلاو ةضوملا لاجم يف نولمعي نيلقتسم نيعدبم ءاكرش ةثالث عم لصاوت ىلع دروالبسكإ

 ءايزأ ةضراعو ةبيرغلا ةرصانملاو ةيدؤملا نم لك نواعت .ةيفاضإ ءايزأ تاعومجم جاتنإ لجأ نم ةيئرملا
 نينانف عم ويكوط نيماج ةيقارلا ءايزألا ةمالعو ازنانوب ةيعمتجملا نفلا ةيعمجو دليفمورب انايأ

 ثيح،ةيراجت ةمالعل ةديدج ءايزأ طوطخ ةعبرأ جاتنإل دروالبسكإ فتيرك ةمظنم نم ومنلا يف نيقاعم
 نكمي .ميمصتلاو فرحلا فحتم يف رمملا ىلع ريسلا قيرط نع ءايزأ طخ لك انييحأ دقل .انه ضرعُت

.ضرعملا ةرتف لاوط رمملا ضرع ويديف ةدهاشم

 وهو ،ترب ترآ ىلإ ريشي ثيح ،ةضوملا ،ةضوملل ةيسنرفلا ةملكلا نيب ،ترب دوم ،ناونعلا عمجي
 هذهب ناونعلا ةمجرت نكميو .ماخلا هتفطاعو هتيؤرب فرعُي ثيح يجراخلا نفلا هبشت نفلا نم ةئف

 نإف ،نييضاملا نيماعلا رادم ىلع ضرعملا اذه ريوطت نم انملعت امك نكل «ماخ ءايزأ» ىلإ ةقيرطلا
.ةياغلل ماخ سيل امبرو ينواعتو سوردم جتنملا لمعلا

 ترب دوم نأ الإ ،دروالبسكإ فتيرك ةمظنم ويدوتسا يف ءايزألا راكتباب ةصاخلا ةداعلا نم مغرلا ىلع
 ىلإ ىدأ امم ،2020 ماع لئاوأ يف ترب دوم ويدوتسا يف لمعلا أدب .هتقول ديرف لكشب بيجتست

 مهريكفتو نينانفلا تاسرامم مهفل ةديدج ةقيرط نم ةعبرألا طوطخلا تجتن .ةديدج تايدحت روهظ
 مت يتلا ءايزألا بيجتست .ماعلا ويدوتسالا ماهلإو تاملاكملاو ةيضارتفالا تاعامتجالا لالخ نم

 لوانتت .نينانفلا اهلثمي يتلا تايوهلاو نيسنجلاو داسجألا نم ةعساو ةعومجمل ترب دومل اهؤاشنإ
 .انبكوكل ةئيبلل ةقيدص ةديدج ءايزأ لولح ميدقت ىلإ ةجاحلاو ةمادتسالا تاميمصتلا نم ديدعلا

.ةركتبمو ةيهاكفو ةقينأ تاميمصتلا ربتعُت ،ءيش لك لبق

  دروالبسكإ فتيرك ةمظنم نع
 عمتجملا عم اهتكراشمو مهلامعأ ءادأل ةليسو ومنلا يف نيقوعملا نينانفلا ةيضاملا ةنس 38 رادم ىلع دروالبسكإ فتيرك ةمظنم تحنم

 متيو ةيويحلاب ضبني يذلا يفاقثلا رمملا يف عقت يتلا ،دروالبسكإ فتيرك ةمظنم مدقت .ةايحلا رييغت يف نفلا ةوقب لافتحالاو
 نينانفلا نم ةيدرفلا تاميلعتلا كلذ يف امب ةمعاد ويدوتسا ةئيب ،وكسيسنارف ناس يف نشيم يح ةقطنم ربعيو ماعطلا لوانت هيف

 ةمهمو ةئشان ةمهاسمك نينانفلا ءالؤه لمع ةمظنملا سسؤت .اهعيبو ةينفلا مهلامعأ ضرعل ةينهملا صرفلاو ةدوجلا تامزلتسمو نيدشرملا
.رصاعملا نفلا ملاعل ديازتم لكشب


