
ُ  ايوصوا ايصىكرل ايسا صسر  ص ر    –كانون األّول، ديسمبر  81 يصااد

اّيصّ   صّ  صاا  اصايريا ايصىع ن ل اصم األ صُ ايم  ّّ يلم  وي ّّ  0222يلووا ايص

 لص  ننّصصم يصصواَّ  سصصاء َّ تيصص خ اّامصصاا  صصاّي يايبصص ر ايصصىيا يا  ّلصصون 

 واأل ّاد ايكبور  وايمازايّ  يلماايريا  ّ يموع ننياخ ايعايُ.

َّ ايعاا  ت  ّ ٍت يما وّر وكبور  يلب ر يُ ي ص اَّ ياصا  لوص َّ  0282ي ّ شا

  ى اييرب ايعايموّر ايلّانور. وت واصص    ق صر ايصّ رأل األووصم وشصمال 

اصصايريا وايّ ي وصصا  إ ري وصصا كوناصصا   ق صصر نصصصٍ  و بصصوٍا يم يوصصا ايم 

، ويو يّاير نقّ . ٍّ  وطايبّ ايلّجوخ،  ض ا  ا كوناا   ق ر َ  َا

ّير ايعاّا يلم  ظمر ايّويوّر يلاجصر    و ّ ّىا قاَل ِويوَُ الِوّ ووي غ، ايم 

يا ابااّصا قصضوّر تات نّموّصر.  0282اياجر   كانت نيرز  عايُ ايعاا «

يقايما َوَصفت   ارنا ّىا يأنّم كعاصفر ّوياخ  ا حاالت ايقّواائ 

ٍّّ  صّ حصاالت ايا  ّص  ايبص رّع اييايوّصر  اتنسانوّر اياّ ت ساُ ي كٍ  ائوس

ا  صا يوصِا كصّ  وصبعر  ّا اياّ يُ يسبق ياصا  لوص   صا قبص . حوص  إّن واحص

اايرَّ ي كٍ  نو يآ ر  «.نشساٍي  ل  ّىا ايكوكب   

ي ّ ظارت تأثورات  األز ر ايّسوايّر  ّ نواويّا ي ك  نكصلر تجلّواصا  صّ 

ايّاوف ايفائصت، حوص  نّن   صات ا الُ  صا اي ّصا   لص  حا ّصر ايب صاخ 

يصصوا حظّاصصُ  صصّ ايب صصاخ،   ياويوصصا  اصصّريوا وايبيصصر يوجره يجصصأوا إيصص  ايم 

 ايوصول إي  حوا  آ  ر ويّيّ   ّ نواويا.

رّكصز   لص  وصوايا، اوصامرء  َّ ننّم، و ّ حوا نّن ننظاا ايعايُ كانت    يو

انّالع  ايّارا ات  ّ ك ٍّ  ا يوبوا وايعراأل وايوما، األ صر  ايصىع نّدل 

 ٍّّ صضوفر  لص  حص اايريا وايم جامعصات ايم  إي  تواص  انعّاا األ ا يلم 

وواخ. اوامّرت حاالت اي ّزوح ياالزدياد، وتعقّلصت  صسااات  اياجصر  

ايمعاود ، و ّ يعض ايياالت انعكست اتّجاّات اا، كا  ّ ت ايب ر  ا 

ّّ إي  ايوما.  اي رن ات ري 

َّ  صا ايبص ر  َّ وايمزيص ب ٍ  يلاجر  اي ّظا وّر ايمزي ي ّ د ع انعّاا  ويوِد و 

اّريوصا  ل َلٍَر يايمساطر. حو  نّن كصّ ا  صا ايم  إي  ايّ روع  ّ اح ٍت   

اجريا يايب ر وايقّ س ايعاصف ووب  اي ّ ص  يصور ايكا وصر ويوصر  وايم 

زّود  وايمؤّّلر يلا  ّ ،  ض ا  ا يلّان ايعبوا يور ا   صر، يعلصت  ايم 

ا. الِكا  كلّاا  ا اياجر  يور اي ّظا وّر يّي ا   

اصايريا ايمف صوديا«و  اا يم روع ايم  ظّمر ايّويوّر يلاجصر   َّ «ايم  ، ي ص

ّ   ا  اصايٍر حافاصُ  ص ل اح تاصُ  صّ ايعصاا  2222 ا يزي   0282 ،

  اصُ قصضوا نيباصُ نث صاخ   ياويااصُ  0222 ع ايعلُ نّن  صا يزيصّ  صا 

اوّوم. إّن ايمعبر إي  نواويا، ايبير األيوصض   بوا ايبير األيوض ايم 

اوّوم، ّو ايمعبر األكلر  قوا ا وكااثوّرا  ّ ايعايُ.  ايم 

 ُّ اصصايريا دون ايوقصصوُ   صصّّا وناّل ياصص ويصصضمان ناّل تمصصرء و وّصصات  ايم 

نصصسواناا، ت صصوا يعلصصات  ايم  ظّمصصر ايّويوّصصر يلاجصصر   صصّ كصصّ  ننيصصاخ ايعايصصُ 

يوقفاٍت  لص  وصوِخ ايصّ موع  صّ تكصرل كصّ  ايصىيا   صّوا حوصاتاُ  صّ 

  سورتاُ نيَو األ ان.

اايريا د ا وعاد  ايّسفور ووي غ   ّّ يلم  و ّ كلمام يم  اوبر ايووا ايّوي

ّ  األشساي « ك ء اي ّا  يلم  ااكر وإشعال شموٍع يا  ّع  ّ تكرل ك 

ايىيا قضوا نيباُ   ياويوا ايوصول إي  يّر األ ان وحوا  ن ض ، 

ٍّّ شا ٍ  حول  ا  ا    اصر  حواٍا إيجاي وياكا ّىه ايّ موع تعبورا

اايريا واياجر   «.ايم 

وايوصصوا،  صصّ   ق صصر ايصصّ رأل األووصصم وشصصمال إ ري وصصا، ت صصوا يعلصصات  

ِّ  عايوّصصاٍت  صصّ  ايم  ظّمصصر ايّويوّصصر يلاجصصر   صصّ  صصار وايصصّسودان يع صص

ايجا عات ايميلوّصر ت ااصّ يوقفصٍر  لص  وصوخ ايصّ موِع،  صّ حوصا ت صوا 

يعلصر ايم  ظّمصر  صّ ايعصراأل يع صّ  صسوٍر حصا لوَا ايصّ موَع وصصوالا إيصص  

اي لعصصر  صصّ  ركصصز نايوصص ،  صصّ حوصصا قا صصت يعلصصر ايم  ظّمصصر  صصّ األادن 

يإيراخ وقفصر شصموٍع يصوَا ن صس ي باصا إيص  ي صٍب  صع  وظّفصّ ايم  ظّمصر 

ُّ إي ؤُّ  ا يعلر ايوما، وقا ت كصىي  يعلصر ايم  ظّمصر ايّويوّصر  ايىيا ت

اّيصّ   صّ  ملّلّ وكاالت األ ُ ايم  يلاجر   ّ ايكويت يا ظوُ  عايور  ع   

 ايكويت.

وياتوصصا ر إيصص  وقفصصات ايصصّ موع، ت واصصص   ايم  ظّمصصر ايّويوّصصر يلاجصصر  

اصايرَّ «حملااا ات   وّر يمكا يصر كراّوصر األيانصب، يع صوان   .«ننصا   

اصصايريا يصصورووا قاصصااُ  بصصادا  إيصص  إتاحصصر   صصبٍر يلم  وتصصسع  ّصصىه ايم 

ّّل يلمص ا ر  باشصٍر ياكصون صصوتاا ياصا وتجااياُ  ّ اياجصر  يص كٍ    

ا.   ا  ؤّ را عادير وايم  اّضر يلاجر  اياّ يّنت تكاسب  ز ما  ايم 

اايريا  ل   ّّونر اتيكارونوّر،و ض ا  ا اواعراض قا  ايم   ايم 

ا  ا طريق اواسّاا ايووُ  يإ كان ايعاّ ر ايم  ااكر نيضا

، ياتنكلوزيّر  اايرَّ ، وي و وا ي  ه iamamigrant##ننا_  

اايريا  ّّ يلم  قاااُ ونن ي  ااكوا  ّ اي ّ اش  ّ إطاا ايووا ايّوي

  و اايم.
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