
 ةفيحصلا يف ةلباقم اًمئاد رشنن .كيدي نيب نيغنيلبورغ يف ةديدجلا نماضتلا يح ةفيحص لمحت تنأ
 ةيسايسلا صوصنلاو ةينوناقلا ةلئسألا لوح تامولعم اًضيأ كانه .ةقطنملا نم صاخشأ عم اهب موقن
ديزملاو زاغلألاو رابتخالاو

 انأو ، بابشلاو لافطألا ةياعرل ةلاكو ىدل لمعأ
سرام فصتنم ذنم لزنملا بتكم يف لمعا يف .

 ةديحولا يتخأ عم تنك ، انوروك ةرتف ةيادب يف 
 بتكملا نأ دقتعي اهسيئر نأل اهلافطأب تينتعاو
نكمم ريغ يلزنملا

؟انوروك عم ةيمويلا امكيتايح تريغت فيك

؟كناريج عم رثكا وأ لقأ لصاوت نالا امكيدل له
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2020رياربف ذنم  نيغنيلبورغ يف ةكرتشم ةقش يف اناي و اسيليم شيعت

؟نيغنيبورغ ىلع اهومتظحاليتلا راثآلا يه ام

 ققحت ءارضخلاةطرشلا تايرود ىرأ امً اريثك 
نإ .اديعب سانلا لسرتو ءارضخلا ةقطنملا يف
 ، ديج هنأ دقتعأ ام نكل .ةفيخم ةباقرلا ريبادت
كانه:ةينماضتلا تاعامجلا نم ديدعلا كانه

«
 نوبهذي نيذلا يعامجلا يحلا تادعاسم
جايسلاايادهلا جايسو نيرخآلل قوستلل
نيدرشملل تاعربت سانلا هب عربتي يذلا

)
(

 انيدل ناك ، ًائفد رثكأ حبصأ سقطلا نأب اًرظن
 امدنع .ةقيدحلا يف اًريثك انثدحتو رثكأ لصاوت
 عيمجلا ناك ، ةريخألا ةنوآلا يف قيرح كانه ناك
 يننأب يقيقح روعش يدل ناك كلذل ، عراشلا يف
 اذهو ، ءانب عقوم يف شيعن نحن .يحلا يف
 ثدحتأ نأ دوأ .ءاضوضلل يقيقح جاعزإ ردصم
 كلذ  لعف نكمي فيك نكلو ، يناريج عيمج عم
؟انوروك لالخ

؟ىدملا ةليوط راثآ كانه نأ نادقتعت لهو

 يذلا ام ؟ نالا تاظحللا هذهامك ،  كلذ نم دعبأ
؟ةمزألا دعب هرييغت يغبني

 وأ ةموكحلا اهتذختا يتلا تاءارجإلا يف كيأر ام
؟نميرب يف انه  ىتح

 اذامل نكلو ، ةيراجتلا تالحملا حتفب سأب ال
000 60كانه نأ لاقيو ؟اجيلسدنوبلا تايرابم

 قاطن ىلع ةيلامسأرلل دقنلا رشتني نأ لمآ
2008ماع يف ةيلاملا ةمزألا ىلإ رظنلاب .عسوأ

،  ً اديج لمعت ًوايلام ةديج ةلاحب ايناملأ نأ ىرأ
 رومالا نوكتس امبرو ،داتعملاك كلذك ءاقبلل
 ىلع ىرخألا نادلبلل ةبسنلاب ةبوعص رثكأ
ليوطلا ىدملا .

 ىدملا ةليوط ةيبلس بقاوع اًضيأ كانه نوكتس
 عيمج لصحي مل اذإ يحصلا عاطقلا ىلع
 وأ ةياعر لمعب ًايلاح نوموقي نيذلا صاخشألا
 ةزاجإ ىلع ةياعرلاو ضيرمتلا نهم يف نولمعي
لمعلا يف اورمتسا ةطاسبب نكلو ، ءاخرتسالل .

 بجي ، ةعفترملا تاراجيإلاو نكاسملا صقن عم
 بلجت ال راجيإلا رعس ةلمرف .ام ءيش لمع
لمعلا كنكمي ال .ريثكلا

 ةبسانمو لوقعم روجأ كانه نوكي نأ بجي
 نوكي نا بجي ال . ضيرمتلاو ةيحصلاةياعرلل
 يف نيلماعلل ةيعامج ةماقإ نكامأدوجول احومسم
 نأ بجي .ضيرمتلاو ةفاظنلاو ةيحصلا ةياعرلا
كانه نوشيعي نيذلا سانلا تاجايتحا ىلإ عمتست .

 كلذ  ريدقت نكمي له .ةّقلعم لازتال  ةفيظو
 ال لافطالاةياعرلا زكارمو سرادملا نأ ةقيقحب
 الأ ؟رابتخالا تاردق رفوتت نمل ؟ةقلغم لازت
 يف ديزملا رابتخا لضفألا نم نوكي نأ بجي
 فنعلا ةشقانم نكمي ال ؟يعامتجالا لاجملا
فتاهلا ىلع تالئاعلا يف ثدحي يذلا .

عفدل مويلا يف ةعاس24  
راجيإلا

 نم يف رظنت نأ ةيلارديفلا ةموكحلا ىلع بجيو
خانملا ةمزأب قلعتي اميف ةصاخ ،نآلا لومت

 ىلع انتحفص ىلع ةدوجوم ةلباقملا لماك
كوب سيفلا .

سانلا نم ريثكلا لباقأ ام ةداع  .
 فلتخمو لهس  هنكل ، رثكأ فتاهلا مدختسأ نآلا

عقاولا ىلًعايصخش ةلباقملا نع .

 مل يلاتلابو ، يبلطل ةباجإ ىلع ًادبأ لصحأ مل
لاملا ىلع لصحا  .

"

 سوريف ةمزأ اهببست يتلا بقاوعلا
 نم ريثكلل  ةددهم يه انوروك
سانلا .
 اوباصي نأ نم فوخلا مهيدل ريثكلا
 يتأيو نيرخآلا اورسخي وأ ىودعلاب
 وأ ةيلام فواخم كلذ ىلإ ةفاضإلاب

تيبلا يف ةيفاضإ طوغض  .
 ةلوهسب يقتلن نا اننكمي ال كلذل
 نيريثكلا هجاويو ، كلذ دعب

مهدحول مهلكاشم  .

 عضولا اذه هجاوم ديرن نحن
ام ةقيرطب .

 و ، كوب سيفلا يف انتحفص ىلع
هينورتكلالا انتحفص
 لصاوتم لكشب ىلع نحن رشنن
نيغنلبورغ يف ناكسلا براجت .
 ةمزأ مكتايح تريغ فيك انل اوبتكا

انوروك  .
 يف نماضتلا  مكل ينعي اذام
؟ انوروك ةمزأ تاقوأ
 لمحنال ىتح ، هلعف اننكمي يذلا ام
 ،انفاتكا ىلع ةمزألا فيلاكت لماك
 خضت لاملا ملاع يف تقولا سفنب
 ءاينغالا تاسسؤم لخاد لاومألا
ةيريدرايلملا .

ينطاق رابخا  

يح نم يتآلا مكتوص  
3#ةنيدملا

؟انوروك ببسب ثدح يذلا أطخلا ام 
بلط تلسرأ دقل   ALG II ىلإ سكافلا ربع 

 قلغأ .ءاثالثلا موي "رتنس بوجلا" لمعلا بتكم
 نيعجارملا ةكرح "رتنس بوجلا" لمعلا بتكم
يلاتلا مويلا يف .

يف ءاسنلا لاح فيك
؟انوروك ةمزأ 

 انوروك سوريف ةمزأ ينعت ، سانلا نم ريثكل ةبسنلاب
 يأ يف .ةأجف روهدتت مهتايح فورظ عاضوا نأ
 لكاشملا يه ام ؟صاخ لكشب ءاسنلا رثأتت تالاجملا
؟اهدض نولضانيو اهنم نوناعي يتلا

 .رخآ ىلإ موي نم سرادملاو لافطألا ضاير تقلغأ
 ةيبرت نوعري نيذلا مه بلاغلا يف ءاسنلا لازت الو
 مهيلع رثؤي هنإف ، ددصلا اذه يف .ةرسألاو لافطألا
 بناج ىلا لزنملا يف لافطألا ةياعرل صاخ لكشب
 مقافي اذه . لزنملا يف مهلمع اومتي نا يغبني كلذ
 ىلإ رارطضالا يف لثمتملا لعفلاب بعصلا عضولا
 ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب .دحاو فقس تحت ءيش لك عضو
 تناع ثيحب ، بابشلا زكارمو بعالملا قالغإ مت
 اذإ ةصاخ ، قاهرإلاو داهجإلا نم تالئاعلا نم ديدعلا
 ديدعلا تناك .قيض ناكم يف لعفلاب نوشيعي اوناك
 تاسئاي ، تاديحولا تادلاولا ةصاخو ، تاهمألا نم
 دحأ ال .قالطإلا ىلع روظنم كانه نكي مل هنأل ةياغلل
 ضاير قالغإ بجي تقولا نم مك لوقي نأ عيطتسي
 معدلا نم ليلقلا كانه ناكو سرادملاو لافطألا
حاتملا .

 فيظنتلاو لافطألا ةياعر لمعب ىتح فرتُعي ال ام ًابلاغ
 .لمع هنأ ىلع ريثكب كلذ نم رثكأو خبطلاو ليسغلاو
 فيظنت َيِمُر و ، لافطأ ةعبرأةيبرتب ةأرملا تماق اذإ
 اهلمكأب ةرسألا ةياعرو اهقتاع ىلع تيبلا ميظنتو
 شاعملا الو لاملا ىقلتت نلف ، اًضيأ اهيدلاو ةياعرو
 وأ ةكرشلا يف لمعلاو لزنملا يف لمعلا .يدعاقتلا
 ربتعي ال ناكم يأيف وأ ءانبلا عقوم يف وأ بتكملا
 كلذكو ، لزنملا يف طقف سيل نكلو .ةيمهألا سفنب
 ةمهملا فئاظولا نم ديدعلا نإف ، لكك عمتجملا يف
 اهيدؤت فسألل لازت ال ةياعرلا ةطشنأو ةياعرلا لثم
 ضايرو نينسملا تويب يف لثم ، ءاسنلا بلاغلا يف
 اندامتعا نم مغرلا ىلعو .تايفشتسملاو لافطألا
 هذه يف روجألا نأ الإ ، لمعلا اذه ىلع ًاعيمج
ةياغلل ةضفخنم قطانملا .

 ىلإ تالاجملا نم ديدعلا تلوحت ، انوروك ةمزأ يف
 تسيل اهنكل ، ةيلزنملا بتاكملا يف اهلمع مامتا
 نإف ، اذل . سانلا عم ةرشابم نولمعي نيذلا لامعلل
 ةلصاوم ىلإ اورطضا نيذلا مه يساسأ لكشب ءاسنلا
 فورظ .ةيحصلا رطاخملا نم مغرلا ىلع لمعلا
 لعفلاب ةئيس ضيرمتلا رود وأ تايفشتسملا يف لمعلا
 ةيافك مدعو ةعاسلا يف روجألا فعض :لاح يأ ىلع
 نكمي ال .مئادلا ئبعلا ةدايز ىلإ يدؤت نيفظوملا
 عيمجب مازتلالا مت اذإ اميس ال ، لمعلا ءبع قيقحت
 اًضيأ مت ، لمعلا ءبع ليلقت نمً الدب .ةمالسلا حئاول

 12 ىلإ انوروك لالخ ةلمتحملا لمعلا تاعاس ةدايز
 متو ئراوطلا موسرم قيرط نع مويلا يف ةعاس
ةحارلا تاقوأ ليلقت .

 ءاقبلا .ىرخأ ةطقن يف لاجرلا نم رثكأ ءاسنلا رثأتت
 دجاوت اذا طقف ديج لكشب يرجي لزنملا يف لمعلاو
 يحلل هئامتنا صخشلا رعشو ةنمآ ةقطنم يف  لزنملا
هدلب يف امك .

 وأ يظفللا وأ يدسجلا فنعلا يأ ، يلزنملا فنعلا 
 ىلع رثؤي ، ةقيثولا تاقالعلا يف يسنجلا وأ يسفنلا
 ةانجلا نوكي ، تالاحلا مظعم يف .لافطألاو ءاسنلا
 دادزا .ةرسألا دارفأ وأ )نيقباسلا ءاكرشلا( روكذلا نم
 لالخ ءاسنلا لتقو سنجلا عون ىلع مئاقلا فنعلا
 ةبوعص رثكأ يلزنملا فنعلا نم بورهلا نإ .ةمزألا
 سمالتلاو لاصتالا دويق وأ لوجتلا رظح ءانثأ
 لقأ قرط دوجول اًرظن يحصلا رجحلا وأ يعامتجالا
سفنلا نع عافدلاوأ بورهلل .

 ءاقتلالا يف ءاسنلا تأدب ، ةنيدملا ءازجأ ضعب يف
 نأ مهل ةبسنلاب مهملا نم هنأ نولوقي .انوروك لبق
 راكفألا لدابت ءاسنلل نكمي ثيح ناكم مهيدل نوكي
 نكلو .نهتابغرو نهتامامتهاو نهلكاشم نع ثدحتلاو
 ىلع فرعتلاو ، تقولا ءاضقو ، ًاعم كحضلل اًضيأ
 لكشب كفقوم مهفو كسفن ةيوقتو ، ضعبلا امكضعب
لضفأ .

 يف تاحاسملا هذه لثم ءاشنإ اًضيأ انيلع بجي
انوروك ةمزأ يهتنت امدنع عمتجن انوعد نيغنيلبورغ .

 عيمجلا رعشي ثيح ، فنعلاو فوخلا نم ةيلاخ ، لضفأ ةايحو فلتخم عمتجم لجأ نم
 ىمري الو ، نينسملاو ىضرملاو لافطألا ةياعرو ةياعرل ةاواسملا مدق ىلع ةيلوؤسملاب
ءاسنلا قتاع ىلع ءيش لك .

رابتخا  

؟ينعت اذامو ناردجلا ىلع ةباتكلا هذه نيأ )ز

؟نهتايح يف فنعلل نضرعتي يتاللا ءاسنلا ددع مك )ج

؟ضاهجإلاو لمحلا ءاغلإ يننكمي له )ي

؟ايناملأ يف تيوصتلاب ءاسنلل حمس ىتم ىلإ )أ

؟لجرلا نم لقأ ةأرملا بسكت مك )ب

؟ايناملأ يف ةمكالملاب ءاسنلل حمس ىتم ذنم )ح

؟ايناملأ يف جاوزلا ىلع رابجإلا رظح مت ىتم ذنم )ط

؟ءاسنلا ءالؤه يمتنت ةعومجم يأ ىلإ )ـه؟ ىقب جاح ؟ ديزملا ديرا ال ي�فكب # ينعي اذام )د

؟ءانثتسإ نودب # وه ام )س

  يناثلا نيرشت ربمفونلاضنلا نم دوقع كلذ قبس دقو .ءاسنللتيوصتلا قح لاخدإ مت ،1918بمفون يف )فلا
ميظنتلاو ةيلودلا ةنراقملا يف ًايبسن ةعفترم ايناملأيف لاجرلاو ءاسنلا نيب لخدلا ةوجف نإف ، ايناملا يف ءاسنلا نم27%دنع )ب

و يدسجلا فنعلل ةثالث نم ةأرما لك ضرعتت  )ج

قباس رنتراپ ای )(
 نم نيناعي يتاوللا ءاسنلا نم ديدعلل اتوص يطعي هنإ .نيتنجرألا نم ءاسنلا دض فنعلاو ثانإلا لتق دض ةيوسن ةكرح يه )د
niUnaMenos#جاتشاه .ةلادعلا لجأ نم نولضانيو ةايحلا ديق ىلع شيعت يتلا رسألاو فنعلا

 ةأرملا دض فنعلا دض كرتشم لكشب نولتاقي نيذلا دنهلا لامش يف بلاغلا يف ءاسنلا نم ةعومجم يه يبالوغ ةباصع )ه
 نوفقثيو ، يرسقلا جاوزلا نوعنميو ، تاكاهتنالا نع نوفشكيو ، تاجاجتحالا نومظني .سنجلا ساسأ ىلع ةاواسملا مدعو
مهسفنأ نع عافدلا ىلع نيرداق اونوكي نأو ايداصتقا نيلقتسم اونوكي نأ لجأ نم ضعبلا مهضعب

ءانثتسا الب )و
2016

ةروثلا وه عمتجملا فصن:لوقت .قارعلا يف تاجاجتحالا يف تأشن يتلا ناردجلا ىلع ةباتكلا  )ز ""
قارعلا يف تاجاجتحالا يف ًايروحم اًرود ءاسنلا تبعل 

سفانتلاب ءاسنلل حامسلا متو اًريخأ بلطلا ىهتنا ىتح ماع نم رثكأ ذنم اهسفنةيناملألاةاوهلا ةيعمج تعضو1995ماع ذنم  )ح  
ةيمسرلا تاقباسملا يف
اودارأ ءاوس ، مهتجوز يف اًقح مهيدل نأ نودقتعي ءاكرشلا نم ديدعلا نأ نيبي ةصخرك جاوزلا مهف ءوس1997ماع ذنم طقف  )ط

12ـلا عيباسألا نوضغ يف هؤاغلإ نكمي .ةنيعم ريياعمل اًقفو هعابتا متي ال نكلو ، ًايمسر هب حومسم ريغ ضاهجإلا )ی
فيلاكتلا يحصلا نيمأتلا يطغي ال ، ةداع .ةروشملا زكرم ةرايز دعب ىلوألا .

 يف اًرود اًضيأ بعلي هنإف ، يئزج ماودب لمعلاو لافطألا ةيبرت ىلإ ةفاضإلاب .ةيلودلا ةنراقملا يف ًايبسن ةعفترم ايناملأ
اًروجأ لقأ يساسأ لكشب ءاسنلا اهيف لمعت يتلا نهملا نأ .

عيمج نم ءاسنلا رثأتت هتايح يف لقألا ىلع ةدحاو ةرم يسنجلا وأ/  
نم فنعلا يتأي ، تالاحلا نم ريثك يف .مايأ ةثالث لك ةأرما لتق متي .ةيعامتجالا تاقبطلا

ةرسألا دارفأ وأ نيقباسلا(  )ءاكرشلا .

رثكأ ال )( #
هلك ملاعلا ىلإ نيتنجرألا نم رشتنا

" سأر ةليل دعب ةيرصنعلا ريراقتلا ىلع ادر ايناملأ يف نييفحصلا لبق نم تسسأت . ةيوسن ةردابم ةكرح يه"
ةيرصنعلا دض كلذكو يسنجلا فنعلاو يسنجلا زيحتلا دض اعم فوقولا وه فدهلاواينولوك يف ةنسلا  .

ال مأ كلذ

اًمامت ملاعلا جراخ يأرلا اذه لازي ال ، ظحلاءوسل

اًمامت ملاعلا جراخ يأرلا اذه لازي ال ، ظحلا ءوسل.


