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ةقزر فسوی  د.أ 

، اـعم ناريإ  ةــهجاوم  تاـيلآو  لبــس  ةــساردل  ادــنلوب ، يف  وـسراو  عاـمتجال  ةــلود  نيتـس  عـمج  نـم  ةــيكريمألا  ةرادــإلا  تـنكمت 
ةيليئارسإلا ةيبرعلا  تاقالعلا  عيبطت  ىلإ  ةجاحلاو  ليئارسإو ،)  ) نيينيطسلفلا نيب  تاضوافملا  فقوت  لوح  رواشتلاو 

، تيوكلاو تارامإلاو ، ةيدوعـسلاو  رـصمو  وهاينتن ، روضحب  رياربف 2019م  ءاعبرألا 13  سمأ  هتاسلج  أدـب  يذـلا  عاـمتجالا 
ةهجاوـمل ةـيكريمألا  ةـياعرلا  تـحت  لودـلا  هذـه  دوـهج  دـيحوت  ىلإ  فدـهي  ةينيطـسلفلا ، ةطلـسلا  باـيغو  رطقو ، نـيرحبلاو ،

تاقالعلا عيبطتو  نرقلا ، ةقفصل  ةيميلقإ  ةئيب  ةئيهتو  ناريإ ،

ةطلـسلا نكلو  ةطلـسلا ، ىلع  يلام  راـصح  ضرف  نمو  سدـقلا ، ةيـضق  نم  يكريمـألا  فقوملا  ىلع  اـجاجتحا  ةطلـسلا  تباـغ 
ىلإ ةطلــسلا  ةــلاسر  لـمحلو  فـقاوملا ، قيــسنتل  ناميلــس  كـلملا  عـم  ساـبع  دوـمحم  يقتليل  ضاـيرلا  ىلإ  تراـط  تباـغ  يتـلا 

ىرخألا ةيبرعلا  دوفولاو  ةيدوعسلا  لالخ  نم  ةرضاح  ةطلسلا  نأب  لوقلا  نكمي  انه  نمو  وهاينتن  ىلإو  اكريمأ 

ريغبو اــهنم  ضيوــفتب  ةطلــسلا  لــيثمت  ةــيبرعلا  دوــفولا  تداــتعا  دــقف  ادــيدج ، سيل  ةينيطـــسلفلا  ةطلـــسلل  يبرعلا  لــيثمتلا 
يليئارسإلا يكريمألا  فقوملل  ابراقمو  ابوطعم ، ابلاغ  ءاج  يذلا  يبرعلا ، فقوملل  ناعذإلا  ىلع  ةطلسلا  تداتعاو  ضيوفت ،

، ةــيلودلا تاـقالعلا  يف  ىرخأ  لـكاشم  هيدــلو  جــيلخلا ، ةــقطنم  يف  ةــمقافتم  لـكاشم  هيدــل  نأ  ةطلــسلا  غـلبأ  يبرعلا  فرطلا 
ةيـضقلا دـعت  ملو  ةـحلملا ، اـهلكاشمل  ةـيولوألا  يطعت  تتاـب  جـيلخلاو  ةـكلمملا  ةسايـس  نإـف  هيلعو  اـيكرتو ، اـيروسو ، نميلاو ،

تاــضوافملل دوــعي  نأو  ةــيكريمألا ، ةرادــإلل  عامتــسالا  نــسحي  نأ  ساــبع  ىلعو  ةــيولوأ ، تاذو  ةــحلم  ةيــضق  ةينيطــسلفلا 
ةينيطسلفلا ةلأسملل  ةتبلا  دقعني  نل  هب  بلاطي  يذلا  يلودلا  رمتؤملا  نأل  ةيكريمأ ، ةياعرب 

، ةينيطسلفلاو ةيبرعلا  حلاصملا  نم  ائيش  ققحي  داكي  الو  ليئارـسإو ، )  ) اكريمأ حلاصم  نم  امهم  ابناج  ققحي  وسراو  رمتؤم 
نم ةرتـفل  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلا  نـع  رظنلا  فرـصيسو  ناريإ ، ةـهجاوم  يف  ةيليئارــسإلا  ةـيكريمألا  ةـيؤرلل  بيجتــسيس  وـهف 
ةلاح ىلع  دوهيلا  نأمط  ثيح  وسراول  هرفـس  دـنع  وهاـينتن  حيرـصت  نم  مهفي  اـم  اذـهو  ليئارـسإ ، )  ) حـيري وحن  ىلع  نمزلا ،

عم ةقالعلا  ءانثتساب  ةنلعملا ، ريغ  تاقالعلا  وأ  ةنلعملا ، تاقالعلا  ءاوس  ةيليئارسإلا ، ةيبرعلا  تاقالعلا  يف  ديجلا  رارقتـسالا 
ىقبتـسو هتايـصوت ، ذـيفنت  دـنعو  رمتؤـملا ، ءاـهتنا  دـعب  رتوـتلا  نـم  ادـيزم  جـيلخلا  ةـقطنم  دهـشت  نأ  حـجرملا  نـمو  اـيروس !؟

ةقزر فسوی  د.أ 



كرمأ ّلج  ربدتف  كرفظ ، ريغ  كدلج  ّكح  ام  اولاق  اميدقو  اهناكم ، حوارت  ةينيطسلفلا  ةيضقلا 

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