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 مضتو ،»ةيروسلا ةيفاقثلا ةلفاقلا« مايأ لالخ سيراب نم قلطنت :ىسيع دشار نم ـ »يبرعلا سدقلا« ـ سيراب
 ندملا نمً اددع بوجت ةريسم يف ،»ايروس بعشل ةيرحلا« راعش نولمحي نييروسلا نينانفلاو نيفقثملا نمً اددع
 ،ةيبوروأ- ةيروس تايعمجو نيفقثم نم تءاج ةردابملا .ارسيوسو ،ايناملأ ،اسمنلا ،ايلاطيإ ،اسنرف يف ةيبوروألا
.ةروثلا هذه ةعيبط لوح مهفلا ءوس ديدبت ىلإ يمرت ةلواحم يفو ،يروسلا بعشلا ةروث عم ةنماضتم
 مصاع ،وجاح مرهب ،كاكد ءالو ،ةمضعلا رباج ،جاجع فينم ،يلع دمحأ ةلفاقلا يف نيكراشملا ءامسأ زربأ نم
 ديلو ،يناخلا دلاخ ،نارمع الح ،نارمع دمحم ،فاق يلع ،يدنجلا انيراد ،حارجلا يرون ،ينامرج دلاخ ،اشابلا
 زربأ نم نإف ،عورشملا قسنم ،يمورلا دمحم بسحو .مهاوسو نافيعس يم ،يعافر فيفر ،يمورلا رايم ،يرصملا
.ةيناسنإلا اياضقلا عم فطاعتمو روهشم نانف وهو ،تسنرأ نوينيب تسنرأ نيكراشملا نييسنرفلا نينانفلا
 ربكألا يمورلا هربتعا ةينفلا لامعألا نمً اددع مضت يهف ،عسوأ نوكتس ةلفاقلا اهلمحتس يتلا تاكراشملا نكلو
 ةيئانغ تايسمأ ةلفاقلا مضتس ً،ايليكشت ًالمع نيثالث نم رثكأ بناج ىإف ،ةروثلا عالدنا ذنم نييروس نينانفل
 عضب امهنم دحاولا ةدم ىدعتت ال نييحرسم نيلمع مدقت( يدنجلا انيراد ةلثمملا اهيدؤت ةيحرسمً اضورعو ،ةيرعشو
 ىعست لب ،اهنع ثدحتت وأ ،ةروثلا ةلحرم نم ةرورضلاب تسيل يهو ،ةيئامنيسً امالفأو ،)عراشلل ةممصمو ،قئاقد
.حلاملا ليبنل »سرابموكلا« مليف ليبق نم ،هلاوحأ هسكعتو يروسلا عمتجملا حرشت مالفأ ضرعل »ةلفاقلا«
 لفاوقلا« :»يبرعلا سدقلا« ـل يمورلا لاق ريبعتلاو لصاوتلا لاكشأ نم لكشك ةلفاقلا لوح لاؤس ىلعً ادرو
 ةيرح لجأ نم اسنرف يفً اراطق انّريس نأ انل قبس دقو ،يبرغلا عمتجملا يف جراد لكش يه ةيفاقثلا تاطاشنلاو
 نونانف هءارو ناك يذلا تانينامثلا تاونس يف اسنرف يف ةفاقثلا راطق نم مهلتسم هرودب اذهو ،يروسلا بعشلا
.»نويسنرف نوفقثمو
 نآلا امأ ،قفارم نافارك نود نم ةعومجمك اوكرحتيل نيفقثملا ضعب عمتجي نأ ةيادبلا يف تناك ةيروسلا ةلفاقلا ةركف
 دق ىرخأ ىلإ ةنيدم نم لاقتنالا نأ كش الف ،لصي نأ نكمي نيأ ىلإ يردي دحأ الو ،عورشملا ربكو ةركفلا تريغتف
 طابنتسا كانه نكي مل نإ مهتنكمأ يف سانلا عم لصاوتلا يرجي نأ ىنعم ام مث ،نيكراشملا راكفأ رّوطيو ضّرحي
 يف حرسملا وأ ىقيسوملا ضورع وأ ،نيلاوجلا رودابورتلا ءارعشب عبطلاب رّكذي رمألا .قيرطلا نم راكفأو لاكشأل
 يف مهتقيرطو مهتغل نم لهنت ،مهعامتجاو مهشيع نكامأ يف سانلا ىلإ بهذت يهو ،هذه تناك املاطل ذإ ،قيرطلا
 ،ّلحت ثيح ةلفاقلا رثؤت فيك دصري مليف ةبرجتلا قفاري نأً اديفم نوكي دقف ةرورض قيثوتلا ودغي انه .لصاوتلا
.مهسفنأ نيكراشملاب ةبرجتلا رثؤت فيك كلذكو
 هذه ىلإ اهلوصو فداصت ةيفاقث ثادحأ نم ةدافتسالا لواحي وهو ،اهجمانربو اهريس ةطخً ايئدبم »ةلفاقلا« ـل
 دحأ صصختو نوينيفأ نم ةبيرقلا سزوأ ةنيدم يف مايأ ةسمخ ةلفاقلا ميقت لاثملا ليبس ىلعو .كلت وأ ةنيدملا
 اهرودب موقتس يتلا هذه ،ةلفاقلا رورم تقو يف فداصي حرسملا ناجرهم ثيح نوينيفأ ةنيدم يف طاشنل اهمايأ
.كانه تايلاعفلاو تاطاشنلا نم ددعب
ً ادلب تسيل يهو ،ةريبك ةراضح هيف دلب ايروس نإ يبوروألا عمتجملل لوقتل ،يمورلا بسح ،ةعومجملا كلت يمرت
 نوكي نأ بجي ام« اهينانفو اهيفقثمو اهءابدأ تاذلاب ةروثلل نأ انه دكؤي يمورلا نإ لب .اهريوصت يرجي امك لاتقلل
 تقلطأ نيح ثدح امك ،مهتاقاطو مهتاعادبإو بابشلا رّرح 2011 راذآ نم رشع سماخلا يف ثدح ام نأً احضاو
 »ةلفاقلا« قسنم دكؤي .»ربوتكأ ةروث يف ثدح امك كلذكو ،هريغو ليكشتلا يف ،ةينف سرادمو نينانف ةيسنرفلا ةروثلا
 صوصخب امأ .ةروثلا يه هذه .مقمقلا ىلإ ةروثلا درام ديعي نأ دحأ عيطتسي الو ،دوجو نم فوخللو وباتلل دعي مل«
 .»اهسفن نع عفادت يتلا تاروثلا نم ريثكلا نأش اهنأش ةيروسلا ةروثلا نإ لوقلا نم دب الف ضرألا ىلع ةكرعملا
 عمتجملا يف هدجت امك ،ةرورض نكي ملو ،ًالظ وأ ًىدص ناك ةروثلا لبق يروسلا يليكشتلا نفلا« نأ يمورلا ربتعيو
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 .»اهسفن نع عفادت يتلا تاروثلا نم ريثكلا نأش اهنأش ةيروسلا ةروثلا نإ لوقلا نم دب الف ضرألا ىلع ةكرعملا
 عمتجملا يف هدجت امك ،ةرورض نكي ملو ،ًالظ وأ ًىدص ناك ةروثلا لبق يروسلا يليكشتلا نفلا« نأ يمورلا ربتعيو
 دعي ملف ،ةيملاعلا ةيليكشتلا ةكرحلا نمً اءزج اوراص نييروسلا نييليكشتلا نينانفلا نأ نآلا حضاولا نكل ،يبرغلا
.»ناكم لك يف نفلا ةكرح نمً اءزج تاب يروسلا عادبإلا ثيح ،ةفاقثلل دودح كانه
 »ةلفاقلا« يف رضاحلا نيكشونم نايرآ حرسم ،»سمشلا حرسم« سيراب يف نوكتس ىلوألا »ةلفاقلا« تايلاعف
 ،يروسلا بعشلا ةروثل ٍداعم ريغ خانم نم قلطنت »ةلفاقلا« نأ ىلع ديدج ديكأت اذهو .رابكلا عورشملا ءاكرش دحأك
 انه .ةيبرعلا لودلا نم ريثكك ،اهجاتحت ىرخأ نكامأ ىلإ ةلفاقلا لوصو ةيناكمإ لوح انه لؤاستلا يغبني نكل
 ال .»يروسلا لخادلا ىلإً اضيأ لوصولا ناكمإلا ردق لواحنسو ،عورشملا يف فعض ةطقن هذه« نأ يمورلا ربتعي
 ىلع لوصحلا لجأ نم ةيبرعلا مصاوعلا يف تابوعصلا مقافتت ثيح ،اهرربي ام اهل هذه فعضلا ةطقن نأ كش
.ةيفاقثو ةينف ضورع ىلع ترصتقا ول ىتح ،عونلا هذه نم لفاوقب حامسلل تاقفاوم
 يتلا تارانملا كلت نمً اريسيً اءزج لمحتس ،»ةيروسلا ةروثلا ةلفاق« ريستس يراجلا رهشلا نم رشع يناثلا يف
 ،كانه ىلإ ةلفاقلا يضمت نأ يقب .لصتسو ،ةبيرغ ندم ىلإ 2011 راذآ نم رشع سماخلا دعب ام ايروس اهتعدبأ
.قشمد ً؛اريخأ لصت نأ يغبني ثيح ىلإ


