
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 يفحص نایب
 
 
 ةیسایسلا داعبألا فشكتو ناضمر قراط ّئربت اھلك ةیئانجلا تاقیقحتلا ةدحو ناجل ريراقتو ةديدجلا تاقیقحتلا نإ
 ."يئاضقلا قافخإلا" اذھل
  
 تبثت ،سيراب يف ةیئانجلا تاقیقحتلا ةدحو لِبق نم قیقحتلا فلم ىلإ ةمساحو ةديدج رصانع ةفاضإ تّمت دقلف
 .ةیضقلا هذھل ةیسایسلا داعبألا فشكتو ناضمر قراط ةءارب ةحضاو ةقيرطب
  
 اھئاقل لبق اھتلسرأ اھنأ )نیلأ اميإ-لوب( ةیكتشملا تّعدا يتلا لئاسرلا خيرأتو نيودتب اریخأ ءاربخلا ماق ،لعفلاب
 لئاسرلا هذھ لك لاسرإ مت امنیب .)بياكس( لصاوتلا ةصنم ىلع ةشقانم دعب كلذو ،ناضمر قراط عم دیحولا
 ال لیلد ]لئاسرلا هذھ[ ىوتحم نأ كلذ .)نیلأ اميإ-لوب( تبذك دقل .2009 ربوتكأ 9 يف ]امھنیب[ دیحولا ءاقللا دعب
 .باصتغا لعف يأ كانھ نكي مل هنأ ىلع هضحد نكمي
  
 ربوتكأ 4 و 3 خيراتب )نیلأ اميإ-لوب( نم ىرخأ لئاسر ةیئانجلا تاقیقحتلا ةدحو تفشتكا ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 ربخت يھو ."قدنف يف" ناضمر قراطل "ةدیصم عضو" نع ةحارصب اھیف ثدحتت ،ءاقللا نم مايأ 6 لبق يأ ،2009
 موقي يك "ّروصم" ءاعدتسا لالخ نم هب عاقيإلا مزتعت اھنأب )نئارقلل اًقفو ،ةيرسيوسلا ةیكتشملا( اھترواحم
 هيوشت  ىلإ فدھي دادعإلا دیق باتكو تالاقم نعً اضيأ ثدحتت يھو ."هب عاقيإلا" يلاتلابو هل ةحضاف روص طاقتلاب

 .نواعتلا "اھنم اوبلط مھنأ" لوقتو ناضمر قراط ةعمس
  
 "ةطخ" دوجو ىلإ ةفاضإلاب ،ناضمر قراط موصخ ّدلأ نم امھو ،)يدنغيز لیلخ(و )لیماھ نايإ( ءامسأ ركذ مت دقل

 ،ةیئانجلا تاقیقحتلا ةدحو ريرقت يف ةجردملا لئاسرلا يف رھظي امكو ،ءاقللا نم مايأ ةتس لبقف .ذاتسألا دض
 يھو .همساب فيزم ينورتكلإ ديرب ناونع ءاشنإ لالخ نم ناضمر قراط ةيوھ تلحتنا دق )نیلأ اميإ-لوب( تناك
 )كوبسياف( يعامتجالا لصاوتلا ةصنم ىلع تاباسحلا نم ديدعلا تأشنأ اھنأب ةطرشللً اقباس تفرتعا دق تناك
 .میقتست ال عاضخإلا ةجح نإف اذل :تبذكو تبعالتو )نیلأ اميإ-لوب( تططخ ءاقللا لبق ً،اذإ ً.اضيأ همسإب
  
 ىلع ّفرعتلل ةینقت تاقیقحت ةعبرأ تحاتأ دقف .ةلئسألا نم ديدعلا ةیضقلا هذھ يف قیقحتلا ةاضق فقوم ریثي
 ةروصلا يف نم يھ )نیلأ اميإ-لوب( نأ تابثإ ،مھسفنأ ةاضقلا هبلط يذلا صحفلا كلذ يف امب ،هجولا حمالم
 عمو .قدنف ةفرغ يف ةزجتحم تناك اھنأ تمعز يذلا تقولا سفن يف هیف ةرضاح تناك رمتؤم يف تطقُتلا يتلا
 ةینامث ىلإ عامتسالا مت ،اھسفن )نیلأ اميإ-لوب( نم حارتقا ىلع ًءانبو ،قیقحتلا ةاضق بلط ىلع ًءانبو ،كلذ
 .ةروصلا يف نم يھ تناك اذإ ام ضحد وأ دیكأت نم اونكمتي يك ةیكتشملا نم نیّبرقملا ةرئاد نم صاخشأ

 ،)يدانیم ةرصان(و ،اھقيدصو ،ةقباسلا اھتبحاصو ،اھمع ةنباو ،اھدلاو ،اھتدلاو ،اھتخأ :مھ نیّبرقملا ءالؤھ
 ثاحبأ تاكرش عبرأل ةیملعلا تاقیقحتلا نولمھيو اھئاقدصأ ءارآل ةیلضفألا ةاضقلا حنميً اذإ !)تسيروف نیلوراك(و
 !تالؤاستلا ریثت رومألل ةبراقملا هذھ نإ !ةیلودو ةیلحم
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 ةبسنلاب ردقلا سفنب ةقحاس ةریخألا تافاشتكالا نإف ،)يرایع ادنھ(ب قلعتي امیفو ،ىرخأ ةیحان نم
 ،)تسيروف نیلوراك( عم لصاوتلا فدھب تنرتنإلا ةكبش ىلعً اثحب ةریخألا هذھ ترجأ 2009 ماع يفف .ةیكتشملل
 ،فلملا ىلإ ةفاضُملا لئاسرلا ضعب يف .ناضمر قراط هب مھتت يذلا موعزملا باصتغالا نم تاونس ثالث لبق يأ
 لبق كلذ ،ناضمر قراطب عاقيإلل اھریضحت متي ةدیصم نعو مھعم لصاوت ىلع تناك موصخ نع ةحارص ثدحتت
 باصتغالا نم نیماع دعب يأ ،2014 ماع يف هیلإ اھتلسرأ يتلا ّشرحتلا لئاسر نم تائم يفو .هب اھئاقل دعبو
 نإف ً،اضيأ انھ ،اذل .اھتابلطل ناضمر قراط بجتسي مل اذإ هموصخ عم نواعتتس اھنإ اھلوقب ّهزتبتو هددھت ،موعزملا

  .میقتست ال عاضخإلا ةجح
  
 اميإ-لوب(و )يرایع ادنھ( ثیح .تایكتشملا تایصخشلً احضاوً الیصفت ةیئانجلا تاقیقحتلا ةدحو تاقیقحت مدقت
 ،عئاقولا ةرتف يفف .لاجرلا عم ةشدردلاو فراعتلل )بياكس(و )نإ سإ ميإ( عقاوم ىلع تابضاوملا نم ّنھ )نیلأ
 موقت ثیح ةززقمو ةرذق ةعیبط تاذ ةیقیقح ةقالعو ،لاجرلا دحأ عم ةیضارتفا ةقالع ىلع ىلوألا ةیكتشملا تناك
 براقي ام عم )يقیقحو يضارتفا( لصاوت ىلع تناك دقف ،ةیناثلا ةیكتشملا امأ ! اھسفن ةناھإ دّمعتب اھلالخ
 ً.ائيذبً امالك لمعتستو ةعناخلا ةأرملا رود بعلت ثیح ،لاجرلا نم ىمظعلا مھتیبلغأ ً،اصخش نیسمخلا
  
ً اماع 54 رمعلا نم غلبت ةأرما تماق ،2019 ويام 31 يف .قیقحتلا فلم يف حوضوب ةیضقلل ّسیسملا بناجلا رھظي
 23 يف باصتغا لعفب ،رخآ لجر ةقفرب ،ناضمر قراط اھب مھتت ةديدج ىوكش ميدقتب )رنیبس سیسنرف اھیماحم(
 قدنفلا اذھ يف ناضمر قراط میقي مل امنیب .ةیسنرفلا )نویل( ةنيدم يف )لیتیفوس( قدنف يف 2014 ويام
 ةرشع نم رثكأ مامأ ةرضاحم يقلُي ناك ثیح )رومیتلاب( ةنيدم يف 2014 ويام 25 و 24 و 23 يف ناكوً اقلطم
 .صخش فالآ

mas-https://www.icna.org/icna-a-venue-new-a-2014-convention-record-new 
   
 ،2019 ویلوي 25 خيراتب ،ددرتي ال ماعلا يعدملا نإف ،ّةلدأ وأ قیقحت يأ ىلع دمتعت ال ىوكشلا هذھ نأ نیح يف
 ریغ ةیئاضقلا ةوارضلا هذھ لثمو ّزیحتملا هّجوتلا اذھ لثم ريربت نكمي فیك .ةلماك ماھتا ةحئال ذاختا يف
 ؟ةیقطنملا
  
 ةیھاركو يسنرفلا عمتجملا قایس يف اھتبراقم بجيو ةّسیسم ةیضقلا هذھ .سمشلا حوضو ةحضاو رومألا
 ،ةّرثؤم ةیصخش ریخألا نأ حضاولا نم .ناضمر قراط هلثمي امو )مالعإلا لئاسو يف ةصاخ( تروطت يتلا مالسإلا
 .ةماعلاو ةيركفلا ةحاسلا نم هتلازإ ىلإ موصخلا ىعسيً افدھ هنم لعجي ام
  
 عم .ةفئاز اّھلك اھنأ مویلا ّنیبت تاماھتا ساسأ ىلع نجسلا يف فصنو رھشأ ةعست ىضق ناضمر قراط نأ ركذُي
 ةیضقلا هذھ تایئارو ام فشكت يتلا يمالعإلاو يئاضقلاو يسایسلا بعالتلا ةقیقح رّھظتت هتءارب تابثإ
 .اھفادھأو
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