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رماع وبأ  ناندع  .د 

يتـلا تادـعاسملا  دـيرت  ـال  اـهنأب  ةــيكيرمألا ، ةرادـإلل  ةــلاسر  تـهّجو  ةينيطــسلفلا  ةطلــسلا  نأ  ةريخـألا  ماـيألا  ءاـبنأ  تثدــحت 
ىلع يلكلا  اـــهدامتعا  مـــغر  ضفرلا  اذـــهب  ةطلـــسلا  ةـــيدج  ىدـــم  لوـــح  ةلئـــسأ  حرطي  اـــمم  نمـــألا ، لاـــجم  يف  اـــهل  اهمدـــقت 

تاذلاب ينمألا  عاطقلل  ةمدقملا  ةيلاملا  تادعاسملا 

، امهنيب تـالاصتا  لـصحت  ملو  ربمـسيد 2017 ، ذـنم  ةـمئاق  تلاز  اـم  نطنـشاوو  مار هللا  نـيب  ةيـسايسلا  ةـعيطقلا  نأ  حـيحص 
ويام رهش  ءاقل  اهرهـشأ  لعل  ةيرـسو ، ةينلع  نيبناجلا ، نمأ  ةزهجأ  نيب  ةيرود  تاعامتجا  لوصح  عنمت  مل  ةعيطقلا  هذه  نكل 

ةرازوــل هلاــقتنا  لــبق  ويبــموب ، كــيام  ّيكريمـــألا  هريظنب  جرف  دـــجام  ةّينيطـــسلفلا  تارباـــخملا  سيئر  عــمجو  نطنـــشاو ، يف 
ىلع تاريثأـت  اـهل  ةّـيميلقإ ، ةّـينمأ  اـياضق  ةـشقانم  ىلع  اـمهتاءاقل  يف  اـبأد  دـقو  ةــقيثو ، ةــقالعب  ناـطبتري  ثـيح  ةـّـيجراخلا ،

عاطقنا نود  ةّرمتسم  ةيئانثلا  ةّينمألا  تالاصّتالا  ّنأ  ينعي  ام  ةقطنملا ،

سامح ترطيـس  نيحو  ةّينيطـسلفلا ، اهتريظن  عم  ةقيثو  تاقالع  ةكبـش  اهيدل  ةّيكريمألا  تارباخملا  نأ  نانثا  فلتخي  دـق ال 
عم ّينمألا  اهنواعتل  قئاثو  تفشك  ةينيطسلفلا ، ةطلسلل  ّينمألا  فيشرألا  ىلع  اهدي  تعضوو  ماع 2007 ، طساوأ  ةّزغ  ىلع 

طاّبــضلاو ةدــحّتملا ، تاــيالولا  يف  بّردــتت  ةّينيطــسلفلا  ةـّـينمألا  رــصانعلاف  اــمهتقالع ، قــمعل  ريــشي  اــمم  هــيإ ،" يآ  يـــس  "ــ لا
مظعم يف  نوّـينمأ  نوـقحلم  اـهل  ةّينيطـسلفلا  تارباـخملاو  ةّـيبرغلا ، ةّفــضلاب  ّينيطــسلفلا  نمـألا  ىلع  نوفرــشي  نوّيكريمـألا 

ملاعلا لوح  ـ90  لا ةّينيطسلفلا  تارافسلا 

ريفوتب ملاعلا ، يف  ةحّلـسملا  تاعومجملا  ةقحالمب  ّيكريمألا  نمألا  دعاست  ةينيطـسلفلا  ةـينمألا  ةزهجألا  نإف  كلذ ، نم  رثكأ 
ةحلسملا تاعامجلا  هذه  اهيف  رشتنت  يتلا  قطانملا  يف  نودجاوتي  نيربخمو  دارفأل  اهتزايح  ببسب  ةّينمأ ، تامولعم  كنب 

عم قيــسنتب  راودــألا  نــم  اريثــك  يّدؤــي  ينيطــسلفلا  نمــألا  ّنأ  ةــقّرفتم  تاــمولعم  ةفــضلاو  ةزغ  يف  نوّينيطــسلفلا  لوادــتي 
ال ةلوهـسب ، نوّينيطـسلفلا  اهيف  كّرحتيو  ًاّينيطـسلف ، ًادـجاوت  دهـشت  يتلا  نادـلبلا  يف  اهنم ، هيجوت  وأ  ةّـيكريمألا ، تارباخملا 

ليئارسإو ةّيكريمألا  ةدحّتملا  تايالولل  ًاجاعزإ  لّكشتو  ّينمأ ، رّتوت  رؤب  دهشت  يتلا  امّيس 

تاعامجلا ةـقحالمل  ّيئانثلا  قيـسنتلا  ىلع  زكرت  ةـكرتشملا  اـمهتاعامتجا  نأ  ىرت  ةـيكيرمألاو  ةينيطـسلفلا  ةـينمألا  طاـسوألا 



ركـشلاب نيينيطــسلفلا  مـهئارظنل  نونيدـم  نيّيكريمـألا  نأ  مـلعن  نـيح  رادـقألا  تاـقرافمل  اـيو  طـسوألا ، قرــشلا  يف  ةحّلــسملا 
لاملاو بيردتلاب  ةيكيرمألا  اهتريظنل  ةنيدم  ةينيطسلفلا  ةينمألا  ةزهجألا  نيح  يف  ةّينمألا ، مهدوهجل 

زازتـبا نـم  اءزج  نوـكت  نأ  وأ  ةـيكيرمألا ، تادـعاسملل  اهــضفر  يف  ةطلــسلا  ةـيدج  ىدـم  نـم  دـكأتلا  نـم  ريثـكل  ةـجاحب  انــسل 
نمــألا ماــيق  نــع  الـــضف  ةيليئارـــسإو ، ةـــيكيرمأ  ةحلـــصم  ةـــيبرغلا  ةفـــضلا  يف  ينمــألا  رارقتـــسالا  نــأل  ةـــيكيرمألا ، ةرادــإلا 

اداج ارارق  هنوك  نم  رثكأ  قلخ " ةشف   " ضفرلا اذه  لعجي  دق  امم  ةيكيرمألا ، تارباخملل  ةيعون  تادعاسمب  ينيطسلفلا 

عقوملا رظن  ةهجو  سكعت  نأ  ةرورـضلاب  سيلو  بتاكلا ، يأر  نع  ربعت  ةـيوازلا  هذـه  يف  ةروشنملا  تالاقملا  عيمج  ةـظحالم :
هتسايسو
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